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مشِقيُل في ِشعِر الوأواِء الدالغَزصفُ والو 
 ِإعداد

 محمد عايش محمد يامين
 ِإشراف

 لق عيسىعبد الخا.د
 الملخص

تَتَناوُل هِذِه الدراسةُ فَنَّي الوصِف والغَزِل في ِشعِر الوأواِء الدمشِقي ِمن حيثُ مضاِمينُهما،              
            ،ا التَّمهيدة، َأمخَاِتموٍل، وثَالثَِة فُصلى تَمهيٍد، وشتَِملَةً عتْ مقَد جاءما، واتِّجاهاتُهما، وهظاِهرمو

صصتُه ِللتَّعريِف بالشَّاِعِر الوأواء، وتَحدثتُ فيِه عِن ِسيرِتِه وحياِتِه، وعالقَاِتِه، ومذهِبِه الديِني،            فَخَ
 .وِشعِرِه، وَأهم اآلراِء التي ِقيلَت ِفيه

ِه، وبينتُ ِبشـيٍء    وَأما الفصُل األوُل، فَعالجتُ فيِه الوصفَ بمعناه الشُّموِلي العام في ِشعرِ           
ِمن التَّفصيِل األمور والظَّواِهر التي وصفَها، وطريقَتَه في وصِفها، وقَد جعلتُه ِفي َأربعِة مباِحث،                

 .وصفُ الطَّبيعة، ووصفُ مظاِهِر الحضارِة، ووصفُ الممدوِح، ووصفُ الخمِر: ِهي

     ستُ ِفي الفصِل الثَّاني غَزردـوعاِتِه         ووضمضـاِميِنِه ولَى منَّفتُه اعِتماداً عصَل الوأواِء، و
 . الغَزِل المعنوي العِفيف، والغَزِل الِحسي الفَاِحِش وغَيِر الفَاِحش: واتِّجاهاِتِه ِإلى ِصنفَين

البناء الفنِّـي للقصـيدِة،     وعرضتُ في الفصِل الثَّاِلِث السماِت الفنِّية ِفي ِشعِره، ِمن حيثُ            
والُّلغَةُ وظَواِهرها، واألسلَوب، والموسيقى الشِّعِرية وعناِصرها، والصورةُ الفنِّيـة، ِمـن حيـثُ     

 .مصاِدرها، ومحاِورها وَأشكَالُها

 .وَأجملتُ في الخاِتمِة َأهم النَّتاِئِج التي تَوصلتُ ِإلَيها 
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 مةالمقد

 هللاِ الحمد  ر ب العالمين  و ،الةُالص و السالم لَ ع ِدى ساألنبياءِ ي  و المرسي األمـينِ  ، الهـادِ  لين 
مِملِّعِرشَ البِةيمعاء جم ،بِنمِدح اِهللابِد ع و ،ِهلى آِلعَأِهصحِب و ِعجمينو ،بعد: 

وتَنبع َأهميتُـه ِمـن َأنَّـه       ،  يمشِق الد  الوأواءِ عِر شِ  في ُلزالغَ و صفُالو: هذَا بحثٌ ِبعنوان  فَ 
يعرفُ بالشَّاِعِر الوأواء، ويعاِلج فَنَّي الوصِف والغَزِل ِفي ِشعِرِه، فَيبين مضاِمينَهما، ومظَاِهرهما،           

يِة التي يتَِّسـماِن    يقَتَه ِفي تَنَاوِلِهما، وَأهم السماِت الفَنِّ     واتِّجاهاتِهما، ومحاِورهما، وَأشكَالَهما، وطَرِ   
 .ِبها

 بالعصـِر   -منذُ المرحلَِة الجاِمِعيِة األولـى    –ويعود اخِتياِري ِلهذا الموضوِع ِإلى ِإعجاِبي        
ِرِه ثَاِنياً، وذَِلك بعد حصوِلي علَى ِديواِنِه وِقراءِتِه، العباِسي وشُعراِئِه َأوال، وِإعجاِبي بالوأواِء وِشع     

 هرضـتُ ع، و -ه عمر طاَلَأ و  اهللاُ هظَِفح-كتور عبد الخالق عيسى     ي الد ستاِذلى أُ  إِ وجهتُتَفَِحينَها  
لَعيه، وبناقَعداهتٍَةويلَطَ شاٍت م ينا ِإدلى هذا الموعوض. 

 ِفو تَيما يلَّقُع بالد ابِ اِتراست ب   ِةقَ السِنيالوأواِء التي ع ا   ِبِشعِرِه، وهمدراسةُ وليد خالص  ، فََأه :
    دراسـة فنيـة   - شعر الوأواء الدمشـقي    :دراسةُ جمال زاهر  الوأواء الدمشقي حياته وشعره، و ،

عـوض بـن    الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي، ودراسةُ        : ودراسةُ عصام لطفي صباح   
: التشكُّل اإليقاعي في شعر الوأواء الدمشقي، ودراسةُ آالء طالل حسن النجار          : غنيمات الحربي 

 .دراسة تحليلية-خصائص البناء التركيبي في شعر الوأواء الدمشقي

ها فـي   جمالُ إِ نمِكي متَنَوعةٌ متعددةٌ، و   ةٌثيركَيها، فَ لَ ع دتُم التي اعتَ  عراِجالم و رما المصادِ َأ 
ن ضالً ع، فَِةالغَ البِبتُكُ، وِمعاِجالم، ويِخاِر التَِّبتُكُ، وِب األد تاريِخِبتُكُ، واألعالِم وِمراِج التَِّبتُكُ
 .ديوان الوأواء الدمشقي: وهها، وساِسَأ وِةراس الدِهِذ هماِدِع

 ِفو خُيما ي الم صنهج  عتُهفَ  الذي اتَّب ،هو الم نهج   صِفيحِلالتَّالويِلي      ـاداالعِتم يثُ تَمح ،الفَنِّي 
 ِفـي هـا، و  ِرظاِهمها و يِنضاِم م ياِنبها، و يِلحِلتَها، و يِفصِنتَ، و ِةيعِر الشِّ صوِص النُّ ِةراسِدعلَيِه ِفي   

 .ي ِشعِرِه ِفِلزغَال وصِفضي الورغَ ِل الفَنِّيِةاِتم القَوِل في السصيِلفتَ
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 ويكَُله ِهِذ ه الد ِةراس كَتَي  نمهيٍدن تَ ِمو فُ ِةالثَثَ، و وٍلص خَ، وأَ ٍةاتم ،  ا التَّمهيـدخَ، فَ مصـتُ صه 
 آراءوِسيرتُه وحياتُه، وعالقَاتُه، ومذهبه الـديِني، وِشـعره،        يثُ  ن ح  مِ  الوأواءِ ِراِع بالشَّ لتَّعريِفِل

 .ِه واألدباِء فِيرخينَؤالم واِدقّالنُّ

 ا الفَ َأولُ صُلمتَ، فَ  األوثتُحفيهِ د  ِن ع بِ صِف الو عناه الشُّموِلميِف الع امقَي ِشعِرِه، ود جي  ِفاء
ـ  ِلصفَه و األوِلِثبح في المجتُالَ، ع ثَباِح م َأربعِة ياِضـها،  ، ِرِةلطَّبيعوو ـ َأروِدهـا و ا، زهاِره

واِككَو نُِبها وج ِفاستعرضتُ  وِمها، و ي الماِن الثَّ ِثبح صفَي وه عضب  ِرظاِه م الح ِةضار جاِتها  وخرم
 .النَّايود والع، ويرالنَّواِع والدواليب، وةُالشَّمع: يِه، وِهماِنز وِهصِري عت ِفاعالتي شَ

 نويي  ِفتُ  بالمفَاتِ ِثاِل الثَّ ِثبحلَ التي خَ   الص ها علَع مدِه الشَّ وى مييِفِرح ِق الع و ،يـرِ األِميِقي 
الحمد س اِني  ولَة، وتَريقَطَيِف الده  ِهدِح في مم نتُا، ويِلذَكَ– بةَثاِلالِم -كِقلُ الخُ يةَي  التي ر سما لَ هها، م
استَوفِ ضتُعر  بي المابِ ِثحِع الر و يثُ  ، الخَمر صفَهونُ لَ  ِمن حه ا، و طرُأما ي رٍ  يهالَ ععِ  من تغَي  نـد 
زِجما بالماِءهو ،شَوِسفُي نُها ِفتأثير اِربيهقوِلهما وع. 

 َأوّنَد تَ قَي، فَ  الثَّانِ صُلا الفَ مـ  يِه فِ لتُاو ـ  َلز الغَ ـ تَو ي ِشـعِرِه،   ِف ثتُحـ  د ع  ه،يِنضـامِ ن م 
وموضظَاِهِرِه،  ،  ِهاِتوعمواتِّجاهاِتِهو ِب، و ع يِهلَناء ص ،  اثنَ يِننفَلى صِ ِإنَّفتُه  ين، هالغَ: امُلز ِوعنَ الم ي

ِفالعالغَيف، وُلزالفاِحشُ و يالفاِحِش الِحس غير. 

 ا الفَ َأولِ خَ، فَ ثُاِل الثَّ صُلم صتُهِدصماتِ ِةراسِةنِّ الفَ  السلِ ي صِفلو الغَ وفِ ِلز   ي ِشعِرِه، وُلِمشتَي 
ةِ على خَمس تَ ثَباِح م ،فِ لتُناو  ِلي األو لِ  الفَ  البناء ِصلقَنِّييد لغةال : الثَّاني يِفة، و، د ر    زسـتُ َأبـر

طِّباقَ والمقَابلَةَ، والتَّنَـاص،     تَنَاولتُ ال  ظواهر أسلوبية، : لثَّاِلِثوِفي ا ،  الظَّواِهر الُّلغَِويةَ ِفي ِشعِرهِ   
و ِعاِبفي الر :عِريقى الشِّ وِسالمي ة، علِ ضتُر ِجاِريقى الخَ وِسلمِةي و ـ ع نصيراه:  زِن الـو ـ اِفالقَ و ِةي ،
ِلووِسلم ِلاِخيقى الدي ة، وكَماِتنَوه نَالِج: يِها، واس التّ، وكرار صِرالتَّ، ويع دوير،التَّ، و الخَاِمسِ يِف و  :

الصةة الفَورتَ،نِّي حثتُ عِة ِندورصاِدِر الصامَأشكاِلها واِوِرهحمِن التَّشِخيِص ِفي ِشعِرِه، وعو ،. 

 ِفولتُ َأ، َأِةي الخاتمالنَّجم اِجتاِئهمةُ ِإلَيهراسِت الدالتي خَلص . 
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 التمهيد

الوأواءالد مشقي ،ياتُهحو تُهِسير: 

 ، وبهذا يتَّضح  )2(، وقيل محمد بن محمد    )1(هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني الدمشقي       
ـ   المحِتدِ بير ع عني أنّه ا ي م إلى الغساسنة، مِ   -فاق من ترجموا له   باتِّ–ه ينتهي   بسأن نَ  ِة واألروم ،

 الـذين كـانوا     )3("ن أزد اليمن القحطـانيين    أجمعت الدراسات على أن أصل الغساسنة م      "حيثُ  
يسكنون الجزيرةِ  شبه  الع ةرا قولُ . ِبيمشقِ أمهم الدفَ ي ،ا  أنَّه يفيدمبفي مدينةِ    ر ِلدمشـق، وفيهـا    دِ  و

يها طَـويالً،  ، َأو َأنَّه زارها، ومكَثَ ِفه على نفِس االعتماِدن ِمكَّنمه وتَى شَب واشتد عود ربى حتّ تَ
       .فَنُِسب ِإلَيها

 طـونِ ها في ب  ماِلها وج حِرها وسِ سِنن ح تلك المدينة التي كثُر الكالم عنها وع      – إن دمشقَ 
 يتِهِراِع شَ يِقفِت في تَ  -كِلذَكَ–  َأسهمت ْله، ب ِتَئنِشتَ و  الشَّاِعرِ ضاِنِف باحتِ كتَم تَ لَ -لَّفاتَؤ والم تِبالكُ

                                                 
: ، تـح  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر     :الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري         :  ينظر )11

ابن عساكر، الحافظ أبو القاسم علي بـن        . 288/ 1،  1956مطبعة السعادة،   : رة، القاه 2محمد محيي الدين عبد الحميد، ط     
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها : الحسن ابن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي

   القفطـي، . 51/175،  1997لفكر،  ، دار ا  1محب الدين أبي سعيد عمر بن غُالمة العمروي، ط        : ، تح من وارديها وأهلها  
-، جيد آبـاد الـدكن  1، تصحيح وتعليق محمد عبد الستار خان ايم، طالمحمدون من الشعراء: أبو الحسن علي بن يوسف   

، الـوافي بالوفيـات  : الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك. 1/45، 1966مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،     : الهند
فوات الوفيات والذيل  : الكتبي، محمد بن شاكر   . 2/53،  1974دار النشر فرانز شتايز،     : ، فيسبادن 2ديدرينع، ط .اعتناء س 

مختصر تـاريخ   : ابن منظور، محمد بن مكرم    . 240، ص   1974دار صادر،   : إحسان عباس، بيروت  : ، تح 3، مج عليها
األعـالم  : زركلي، خيـر الـدين    ال. 21/323،  1990دار الفكر،   : ، دمشق 1 سكينة الشهابي، ط   :، تح دمشق البن عساكر  

دار العلـم للماليـين،     : ، بيـروت  5، ط )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين        (
مكتبـة الفـالح،    : دولة اإلمارات العربية المتحدة   -، دبي 1، ط معجم ألقاب الشعراء  : العاني، سامي مكّي  . 5/312،  1980
دار الجيـل،   : ، بيـروت  1، ط )األدب القـديم  ( الجامع في تاريخ األدب العربي       : حنّا الفاخوري،. 248-247، ص 1982
دار : ، بيـروت  2سامي الـدهان، ط   : ، تح ديوانه: أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني الدمشقي       الوأواء،. 872، ص 1986

: األردن-، عمـان  1، ط )العصر العباسـي  (شعراء العرب   : الطريفي، يوسف عطا  . 9، مقدمة المحقق، ص   1993صادر،  
 .358، ص2007األهلية للنشر والتوزيع، 

 .240، ص3، مجفوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي. 2/53، الوافي بالوفيات: الصفدي: ينظر)2(
 .13، ص2009دار حمورابي، : األردن-، عمان1، طالشعر في بالط الغساسنة:  المستريحي، قطنة أحمد)3(
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نّى غَ التي تَ  قطوعاِت والم صائِد القَ ن مِ  العديدِ  في نظمِ   له  كانت ملِهمةً  ، حيثُ ٍحاِضو و بيٍر كَ دح لىِإ
 . واألنواع األلواِنها المتعددِةها ووروِدها وأزهاِر رياِضفيها بجماِل

ِدقَلَو بو الفَ  أَ  اشتهرِجر اِنيهباسِم ِه اشتهارِ ِنكثر مِ َأ) الوأواء (ِهِبقَلَ بِ  الغَس وي ،    سـبب بدو أن
ـ ه في بدايِةقَد به رميس و منهقتاتُ الذي كان يِلم العلى طبيعِة ِإدِئا ع يِهل ع ِهطالِقِإ  ، حيـثُ ِه حياِت

يعملُ كان  1( البطيخ  في دارِ  ياًناِد م(، ِهواِكي على الفَ  ناِد ي)2(    نـداء ويبدو أن ،  ـزاً، و   ه كـانيمم  َأن

 ابـن  ياحعني ِص الوأواء يحلَ مصطَ آوى، هذا ولما كان ابِن كصوتِ  جهوري ح واضِ يِوه قَ صوتَ
 قـب طلقوا هذا اللَّ  َأ، فَ ِهضوِحو و وِت الص ِةو قُ ِعاِمج، بِ واِني هذا الح  ينب و هينَ ب اس النَّ طَب، ر )3(آوى

يهلَع. 

اسمه أبو "، و لُقِّب بالوأواِء آخرياًباِس عراً شاِعلى أن هناك إِ ةُشار اإلِ جدرتَ في هذا المقامِ  و
ـ    اشَد ع قَ، و )4("الفرج عبد القاهر بن عبد اهللا بن الحسين الشيباني الحلبي           يجـرِ  الهِ رِنفـي القَ

الشَّاِعِرر كَِهم يشتَ، ولَ)5(ادسالسمشِق الدي. 

عالقاتُه: 

ـ  مذ لَ ه، إِ ياِت ح ن ع  الكثير يء الشَّ للوأواِءتْ  مرج التي تَ  عراِج والم ر المصادِ رخِبال تُ   رذكُ تَ
وال تشتَِمُل َأشعاره علَى َأيِة معلُومٍة تَتَعلَّقُ       ،  ِهِتلَ وعائِ ِهِتدواِل و ِهِد عن وال  ثْحدتَ تَ لم، و ِهيالِد مِ اريخَتَ

البو اِرِسينالد ِمن دستَِطع َأحلَم يبهذه اُألمور، وَل ِإلى شَيٍء ِمن ذَِلكاِحِثينصتَوَأن ي . 

  الوأواء ا َأنِبمو في بِ   كان ِه حياتِ ِةداي ي ُلعم ـ      ياًناِد م ادي علـى    في دار البطيخ بدمشق، ين
ـ  فَ ر بسببِ اضطُعدمة، فَ  م  فقيرةٍ سرٍة في أُ  ما وِلد ونشأَ  ب ر هنَّعني أَ هذا ي ، فَ الفاكهة ويدلُِّل عليها    ِهِرق

                                                 
الفخري في اآلداب   : ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا      ". لذي تُباع فيه الفواكه   الموضع ا " هو مصطلح يطلق على      )1(

، مطبعة المعارف ومكتبتهـا  2، مراجعة وتنقيح محمد عوض إبراهيم بك وعلي الجارم بك، ط    السلطانية والدول اإلسالمية  
 .223، ص)ت.د(بمصر، 

، المحمـدون مـن الشـعراء   : ، القفطي1/288، يتيمة الدهر :الثعالبي: لقد ذكرت معظم كتب التراجم ذلك، ومن بينها      )2(
1/45. 
 ).وأوأ(، مادة 1972المكتبة اإلسالمية، : تركيا-، استانبول2، طالمعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وآخرون )3(
 .247، صمعجم ألقاب الشعراء : العاني)4(
 .247المرجع السابق، ص )5(
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ـ  بـهِ سدي ي  كَ جِر األَ عِض على ب  َليحص؛ لِ ِةسيطَ الب هنِة المِ هذِهفي   ِلملى الع ِإ   وحاجـاتِ ِه حاجاِت
 به،  بعِجُأ و  كبيراً يالً م  إليهِ اَلعر، وم  الشِّ قَِش ع ِهياِتن ح  مِ ِةرحلَ هذه الم  ه خاللَ نَّبدو أَ يو. هِتسرُأ
 يفِطر القِ كَد ذَ قَ، فَ هلمام الج ه تَ  الذي يجهلُ  ن هذا الفَ  داةَ أَ كِلمتَي ي ثقُّف؛ كَ  والتَّ لُِّمع التَّ ِةرورض بِ رعشَفَ

لم يكن مـن أهـل       "ِه حياتِ  في بدايةِ   الوأواء ن أَ عراِء الشُّ حيم في طبقاتِ  ن ابن عبد الر   ه ع لَقَفيما نَ 
ـ  س قَ ليِهرنو إِ  الذي ي  ِهموِحط لِ  وتحقيقاً ،كِلذَِل؛  )1("األدب وال ممن يعرف بقول الشعر      لـى  ه إِ م وقتَ

  كان يرتـاد   ثقُّف، حيثُ  والتَّ علُِّملتَّما لِ ه المال، وثانيتُ  كسِب لِ يِخ البطِّ  في دارِ  ِلمما للع والهين، أُ تَترفَ
لقاِتح روِس الد  س، فَ  والمدارِ  والكتاتيبِ ِدساِج في المقرُأي عراِء الشُّ  دواوين الس ابقين رين؛ عاِص والم
تَّحِسكتَى يبهذا الفَفي  قَة، ويحِذليقَ السن2(همالَ واستَ الذي استهواه(.  

 ل قصـيدةٍ  و، فكانـت أَ   عر الشِّ م ينظِ دَأب، و ه ناصيتَ ك، وامتلَ نفَن هذا ال   مِ نمكَّويبدو أنَّه تَ  
العقيقِ ريِف بها في مدح الشَّ    اشتهر 3(ي( د أَ قَ، والقفطِ شار إِ ي  أول  -الوأواء–وكان  " :ه  وِلقَ بِ لى ذلك 

 :ي العلوي الميمية التي أولها قصيدته في أبي القاسم العقيق-أي من الشعر–شيء عمله منه 

 ]البسيط[

 املَذ ظَ ِإيِهدن خَ ِم الوردملَّظَتَ

 طريقته في    فاستطابوا ، فانتشر بينهم ذكره   ،فاستحسنها فأعطاه عشرين ديناراً وتسامع الناس بها      
ـ ج، و  الجديـدِ  ِهفنِِّل الوأواء رغَفَ تَ ك، وبذلِ )4(" فتوفر على ذلك وفارق ما كان فيه       ،شعره   بابـاً  هعلَ

                                                 
 .1/47، المحمدون من الشعراء: القفطي )(1
. 601-4/599،  1993،  68 مـج    ، مجلة مجمع اللغة العربيـة بدمشـق،       الوأواء الدمشقي : جويجاتي، رفيق : ينظر )2(

 .11، مقدمة المحقق، ص ديوان الوأواء الدمشقي:الوأواء
لي هو أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد اهللا بن الحسين األصغر بن علي بن الحسين بن ع                        )3(

كان من وجوه األشراف بدمشق وأولـي المراتـب العاليـة    . ابن أبي طالب، أبو القاسم الحسيني الشريف العقيقي الدمشقي     
وكان عالما بالتفسير والقرآن واللغة، كريما جوادا معطاء، وقد توفي في الرابع من جمادى األولى سـنة               , والممدوحين فيها 

حزنا عليه، وحضر جنازته كبار األشراف وأصحاب المراتب العليا في زمانه، وعلى            ثماٍن وسبعين وثالثمئة، فُأغلقت البلد      
بغية الطلـب  : ابن العديم، الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة         : ينظر. رأسهم بكجور صاحب دمشق وواليها    

 .637-2/633، )ت.د(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : سهيل زكار، بيروت: ، تحفي تاريخ حلب
 .1/47، المحمدون من الشعراء: القفطي )4(
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 من  لَّيات، ولع  ُأخر د قصائِ ه ثالثَ ت في ظم نَ ، حيثُ ي العقيقِ  األمير  يمدح ذَخَ، فأَ )1( منه  يعيشُ زِقلرِل
                                                        )2(:ِهها بقوِللُِّه التي يستَهتَدح ِميقرُأ

 ]الخفيف[

ــابِ  ــُل زورة األحبـ ــن مثـ  زمـ

ــاِب   ــن مغــرٍم باجتن ــأٍس ِم  بعــد ي

   
شِعستَيالذي يعاني ِمديِد الشَّ الفقِرةَ حالَ ر ستَجدي، فهونهي م هالعقيِقمدوح ِإلَيـهِ  ،ي طلُبيو 

 (3):مين، يقول الالِئ لومثير تَ قديمةٌ باليةٌه لالستعمال، فثيابةًح صاِل جديدةً ثياباًهحنَ يمنَأ

 ]الخفيف[

ــ ــقتَي تَِتالَح ــ اقِتون ديكِض ياِئض 

ــن يَأ   ــونكُ ــاِبواب الثَّ ــت الثِّي سد  

   
 تـــٍبعيـــثٌ ِبِبي خَِنـــا الممـــلَّكُ

ــ   ــ ِلامقَ ــبِس ــواِب مهي لَ الج ــام  ق

   
ــوان تَفَ ــين عن ــب ــي اِل ح  العنفَ

 اِبتَــا فــي الِكلِّ مــكُــي ِبوان ينِبــ  

   
  الوأواء تَ ويبدو أن ممِ كَّن بسيفِ صاِل االتِّ ن  الحمدانِ ِةولَ الد 4(ي( لى  إِ  هذا األخيرِ   زيارةِ عند

  على َلص وح ه، فمدح )5(ه334  لها سنةَ   اإلخشيديين كِم على ح   عليها والقضاءِ  ِه سيطرتِ عد ب دمشقَ
ـ ارصة، فَييِفمة الس في حلب العاِصِه ِبصاِلن االتِّ ِم ذلك بعد كَّنم، وتَ ِه ونوالِ ِهعطاِئ   شـعراءِ ن ِم

                                                 
اتخذ المدح وسيلة للتكسب، والحصول على المال، ومما يؤكد ذلك أنه لم يرث أياً من ممدوحيِه ولو ببيت                    4056و أن2 ا01/أواء     )1(

كما مدحهما في حياتهما، ومما واحد من الشعر، إذ لو أنه مدحهما من باب اإلعجاب بهما وبأخالقهما، لرثاهما بعد وفاتهما،          
يؤكده أيضا فلسفته في المدح، فهو يعلن صراحة أن المدح للتكسب واالستجداء، وأن الممدوح ليس إال لئيما مالكا للمـال،                    

 ]الكامل[:                                                                                                وفي ذلك يقول
  َأحلَــك ِمــن خَــواِطِر كَاِســبٍ   واُألفْــقُ

 

ــي  ــام ويرتَِجـ ــتَجدي الِّلئـ ــعِر بسـ  بالشِّـ
 

 .263، ص ديوانه:الوأواء   
 .11المصدر السابق، ص )2(
 .16-15المصدر السابق، ص )3(
عة والكرم، خاض ضد    هو أبو الحسن علي بن عبد اهللا بن حمدان، كان سيد بني حمدان وأميرهم، اتَّصفَ بالقوة والشجا                 )4(

وكان أديبا بليغا شاعرا يتذوق الشعر ويجزي عليه، فأقبل عليه الشعراء من كل حدٍب وصوب، حتـى    . الروم حروبا كثيرة  
يتيمة : الثعالبي: ينظر.  ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر-بعد الخلفاء–قيل إنه لم يجتمع بباب أحد من الملوك         

 .47-1/27، الدهر
، 2، تنقيح محمد كمال، ط    إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء    : الطّباخ، محمد راغب بن محمود بن هاشم الحلبي       :  ينظر )5(

 .1/231، 1988دار القلم العربي، : حلب
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ـ ر بِ يِش الع ن مِ همكِّنُ والجزاء، تُ  واِلن النَّ  مِ ٍة باهظَ مواٍل على أَ  هنْ مِ َلصه ح نَّ أَ ، ويبدو ِهبالِط ٍةفاهي 
ـ  مقَـدراً  ،عِر بالشِّ اًمهتَ م د كان قَولة، فَ  الد  على سيفِ   بغريبٍ  ذلك يسلَو،  )1(فر وتَ عيٍمون  عراِء للشُّ

أمر بضرب دنانير للصالت،    "نها أنَّه   ، مِ  ذلك تُثِب التي تُ  واياتُ الر دِتعدد تَ قَيهم، و لَ ع ياًِخ س كريماً
ـ نَتَ الم هرعطى شـاعِ  نها أنَّه أَ  ، ومِ )2("ه اسمه وصورته  في كل دينار منها عشرة مثاقيل، وعلي       بي 

ةًضيعبالم عِةر3( لههديةً) صف(ها  اسم(. 

طَ انقَ ِدقَوع الوأواء  ع  يِفن س ِةولَ الدَأ بعد نم دحقصاِئ بثالِثه دالتَّـاريِخ  ، و لَم تَذكُر كُتُب
 التي   باألموالِ منع ي خذََأ دمشق، و  ِهِتلى مدينَ لب إِ  ح ن مِ  أنَّه عاد  يبدو، و السبب الذي دفَعه ِإلى ذَِلك    

حص ليها مِ ل عن ِه، فَ  ميطَانقَمدوحلِ ع يِشلع  ياِض في الر عاقَ، وممِر الخَ ِةر وم ،ـ الح  الجـواِري   ِةقَ
  .نِه ِبِلزغَالتَّ ووالِقياِن

مينيالد هذهب: 

غمِ عمِ لى الر كُ  ن تُ أنعِطي ال تُ  ِمراِج التَّ ب واضِ ةً صور ةًح ةًِل جي ع  ن المِبذه يِن الدالذي  ي 
كان الوأواء  قُِنعتَ يِإ، فَ ه شعر نه فُكِش التي تَ  شاراِت اإلِ  على بعضِ  ُلِمشتَ ي ع ن أنَّه  كان  ِميُل ِإلـى    ي
المالشِِّبذه ِإلَيهيِعي نحازيو ،ن ِم وقولُذلك هفي م ِحدالع 4(:قيقي(                      

 ]الخفيف[

))ِولَعـ  ))ي ـ  أَ ن ِم ِله ـ  ب ا،وعـالَ  تَ ٍتي 

  دــداِر َأون ــ، عهمق ــداِراَأل((ى لَ  ))ق

   
ولُقَوالًهتَغَز5(: م(   

 ]الكامل[

 محمــِد  بــالنبيكلتَُأنِّــي ســِإ

  و))ــو ــاِد(( ))ِهيِص ــيِن اَأل))ياله ــدي(( م  ))المهت

   
                                                 

يقـي   تجدر اإلشارة في هذا المقام إلى رأي الدكتور جويجاتي في هذه القضية فهو يرى أن الوأواء لم يحصل مـن العق                     )(1
 .615-614، ص الوأواء الدمشقي:جويجاتي: ينظر. واألمير الحمداني إال على النُّزر اليسير والشيء القليل من العطاء

 .1/32، يتيمة الدهر: الثعالبي )2(
 .262-260/ 1، إعالم النبالء: الطَّباخ الحلبي:  ينظر)3(
 .96، صديوانه:  الوأواء)4(
 .89المصدر السابق، ص  )5(
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ولُقَوه1(:در في الب(                                                     

 ]مجزوء الكامل[

ــلَو ــلَي عِهـ ــ َأِهيـ ــشَـ  ند ِمـ

  ِهلَــو)) وِلتُــالب ((ى لَــع))ــالحسِني(( 

   
                                                              )2(:وقَولُه ماِدحاً

 ]المنسرح[

  ــِمي ــْل ِلس ــي((قُ ــا )): الوِص ــا ثَ ي 

ــرِبيعينِ     ــثَ ال ــا ثَاِل يــِر، و ــي القَطْ  ِن

   
وي لَ بدو أنَّه  كُم يمِ ن غُالةِ ن  ِة الشِّيع شَتَ المدينِعِهشَ في تَدذْم، ِإيشتَِمُل ِديوانُهلَى ال يَأشعاٍر  ع 
 .اس النَّينا بهسوقُ لَتُ و،مِهفكاِرَأم وِهداِتقَعتَن م ععداِفتُ، وِةالفَ في الِخينويلَقَّ الع حيدَؤِسياِسيٍة تُ

يـاِم معتَِنقَـاً   َأن الوأواء لَم يكُن في يوٍم ِمن اَألوِعصام لُطِفي جمال زاِهر  كُلٌّ ِمن   ويرى  
 ي ِشعِرِه ِبَأنَّها محاولَةٌ ِمنه ِإلرضـاِء ممدوحيـهِ         فِ ورود األلفَاِظ الشِّيِعيةِ   الِللمذهِب الشِّيِعي، وعلَّ  

، لَِكن من ينظُر نَظرةً متََأنِّيةً متََأملَةً ِفيها، يِجد َأنَّها لَم تَِرد ِفي مداِئِحِه حسب، وإنَّمـا                 )3(المتَشَيعين
 درا وا م؟ِمنهِلييِه ِفي ِشعِرِه الغَزوحمدرِضي مياِتِه، فَكَيفَ سِليِفي غَز 

 :هعرِش

 بيـاتٍ َأ و ،)4(نُتَـفٍ ، و اٍتقطوعم، و دصاِئ قَ ِةيَئلى ه  ع اء ج  كثيراً عراًي شِ  الدمشقِ مظَد نَ قَلَ
فرمٍةد قَ، و معاألَ ِه هذِ تْد ج في ديوانٍ  شعار  غيِر ص الح كَذَ،  ِمجرِبعاِل الثَّ هي  في ي ِةتيم تَ،  )5(هر الدوفَّر 
ِهحقيِقلى تَ ع ان بِ    الدهكتور سامي الدعٍمد ِر ومِ ٍةعاي ن جمِة اللغَ ِع م الع رِد بِ ِةبي لَمشق، لكنَّه ـ م ي ِف كتَ

                                                 
 .238، صديوانه: الوأواء(1)

 .222، صمصدر السابق ال)2(
    ، 2007دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة،      : ، اإلسكندرية 1، ط دراسة فنية : شعر الوأواء الدمشقي  : زاهر، جمال : ينظَر )3(

جامعـة  ،  )رسالة ماجستير غير منشورة   (،  الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي     : صباح، عصام لطفي  . 27-25ص
 .13، ص2011الشرق األوسط، األردن، 

العـروض  : أبو عمشة، عـادل   : ينظر. جمع نُتفة، وهي مصطلح يستعمل إذا نظم الشاعر بيتين من الشعر ال ثالث لهم              )4(
 .38، ص1986مكتبة خالد بن الوليد، : ، نابلس1، طوالقافية

 .1/288، يتيمة الدهر: الثعالبي: ينظر )5(
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 فـي  دِر تَمالتي لَلى الوأواء،  ِإِةبنسو المشعاِر باَأليلَهذَديوان، فَ  الِّ خطوطاِت في م  ِةد الوارِ شعاِرباَأل
 ه يقُود ِإلـى   نَِّإ، فَ شعاِر األَ ِههِذ لِ ِئي بسيطٌ  إحصا ُأجِري مسح ا  ذا م ِإيه، فَ لَناء ع ِب، و خطوطاِت الم ِههِذ
ـ ب،  و نُتفـةً ، وثَماٍن وثَمانين مقطوعاٍت، وِمَئتَين وِتسعةًصيد قَن خَمٍس وثَالِثين مِ فُألَّتَها تَ نََّأ  يِنيتَ

 في البيت والبيتـين     أكثر ما يجيد   "لى أن الوأواء   إِ ةُشار اإلِ رجدنا تَ هو. ةدفر الم  األبياتِ ن مِ اثنيِن
 .)1("-الوأواء في مقطعاته أشعر منه في قصائده–لذلك قيل 

ـ  الطَّ صـفُ و يِه فَ ها الوأواء قَر التي طَ  ةُيعِر الشِّ  والفنون غراضا األَ مَأ ِةبيع، و صـفُ و 
ِرظاِهم الح ضِةار والمدح ، والغزلُ ، والخمر ، لَ، وواحدةٌ  قصيدةٌ جاِء في الهِ  ه  بيـاتٌ  أَ ي الفخرِ ِف، و 

 . شيئاًياسِة والسِةفَ والفلسهِد والز في الرثاِءمنِظم يلَو. ِه في ديواِنتفَرقةٌ م معدودةٌقليلةٌ

 :والمَؤرخين واُألدباء فيهقَّاد  النُّراءآ

ـ  آراؤُ  عنـه  كشـفُ  تَ حاً واضِ عجاباًدامى بالوأواء إِ   القُ  والمؤرخون ادقّ النُّ بد ُأعجِ قَلَ م ه
من حسنَات الشام، وصاغَِة الكَالم     : "ِه بقولِ هفَصها أن أبا منصور الثعالبي و     ِزبرن أَ ِمم، و هوأقوالُ
عره وسار كالمه، ووقع فيه ما يروق، ويشوق ويفوق، حتى يعلُو         وما زال يشعر حتى جاد ش     ... 

 .)3(")2(العيوق

فدي  اَلقَوشاعر مطبوع منسجم األلفاظ عذب العبارة حسن االسـتعارة جيـد    : " عنه الص
 .)4("التشبيه

ِصم يقتَ لَو على القُ  ِه بِ ر اإلعجاب قَماء، فَ د   به الم د ُأعِجبتَ يضـاً، حيـثُ    أَ حدثون  عـدت د
التي تكشفُ  اآلراء  ع زه وشاعِ  نِتِهِر تميي قُ ونِّ الفَ ِهِتدرفَ  على القول،  ِةيسعود عبد الجابر أنَّـه     رى  ي

                                                 
 ،1924، 4 مج،)لغوية علمية تاريخية(، مجلة المجمع العلمي العربي الوأواء الدمشقي وديوانه :النكدي، عارف (1)
8/344. 
كوكب أحمر مضيء بحيال الثُّريا في ناحية الشِّمال، ويطلع قبل الجوزاء، سمي بذلك ألنه يعوق الدبران عـن                  "العيوق   )(2

 ).عوق(، مادة 2003دار الحديث، : اهرة، القلسان العرب: ابن منظور". لقاء الثُّريا
 .1/288، يتيمة الدهر:  الثعالبي)(3
 .2/53، الوافي بالوفيات: الصفدي (4)
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ومـن شـعراء     : "، ويقول )1("يعد من أشهر شعراء عصره في الخمريات والروضيات والغزل        "
د إمام الغزليين في بـالط      الغزل الذين سلُس غزلهم وجاشت عواطفهم الوأواء الدمشقي الذي يع         

 .)2("سيف الدولة وكان بارعاً في تصوير تباريح العشق واللوعة

إذا ذكرت التشبيهات في الشـعر      " يرى أنَّه    ، حيثُ ِه الشكعة بتشبيهاتِ   مصطفى بوقد ُأعجِ 
ـ ،  ِهِلزغَ بِ ِهعجاِب إِ ن ع رح ص م، ثُ )3("العربي كانت تشبيهات الوأواء في الصدارة منها       ن ِخـالِل   ِم

ومن شعراء الغزل الذين رقت عواطفهم وسلس غزلهم أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني              : "ِهوِلقَ
 .)4("الملقب بالوأواء الدمشقي وكانت له قدرة خارقة على تصوير اللوعة وذكر تباريح العشق

ية البعيدة عـن  شعر الصفاء، والرواء، والنعومة العاطفية والخيال"أنَّه   بِ هعروقد وِصفَ شِ  
إنّه شعر الجمال المركّب تركيب بديٍع وفن وأناقة، وهـو شـعر السالسـة              . كل تعقيد وتعسف  
 .)5("والسهولة والذَّوق

شاعراً ومفكراً معاً، ولهذا جاء شعره مزيجاً من         " كان  جويجاتي أن الوأواء   ويرى رفيق 
 فيما يتظاهر بمدح ذوي الجاه؛ ويطـرق بـاب     يطرق باب المدح فيمدح المثُل،    : الملهاة والمأساة 

، فيرثي تهافت المثُل على أرض الواقع األليم؛ ويطرق باب الوصف، فيصـف جمـال               )6(الرثاء
الكريم منها وغير الكريم؛ بريشـة      : الطبيعة وعبوسها، وفرحة الحب وعنته، كما يصف الطباع       

  .)7("رسام متمعن ساخر معاً، متأن الٍه معاً

ـ  ةًمدقَتَ م ةًانَكَ م لَّلِّقٌ، احتَ فَ م ورشه م وعطبر م شَاِعتَج من هِذِه اآلراِء َأن الوأواء       يستَن ي  ِف
عِر الشِِّمالَعج ،قَّ النُِّتلَعادو ِساِرالدكانَِته ينمِمن شَأِنِه و علُونيِبه، و ونبعجي. 

                                                 
 .170ص، 1981 ،مؤسسة الرسالة:  بيروت،1 ط،الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني:  عبد الجابر، سعود محمود)(1
 .245 ص،السابقالمرجع  )(2
 .149 ص،1958مطبعة المعرفة، : ، القاهرةلشعر في مجتمع الحمدانيينفنون ا: ، مصطفى الشكعة)(3
 .232، صالمرجع السابق )(4
 .872 ص،الجامع في تاريخ األدب العربي: الفاخوري، حنّا )(5
نظم  يبدو أن األمور اختلطت على الدكتور جويجاتي، فقد أشرنا في الصفحة التاسعة من هذه الدراسة إلى أن الوأواء لم ي     )(6

 .في فن الرثاء
 .619، صالوأواء الدمشقي:  جويجاتي)(7
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 الفصل األول
الوأواِءعِر في ِشصفُالو الد شِقمي 

 ن ابـن  و أَ بـد يو  العرِبي، ِبدت في األَ  فَ التي عرِ  ِة الشعري غراِض األَ َلشم أَ يعد الوصفُ 
يق القَ ِشرظَ شُ  يرالح واِنيم    و ، ةَ هذا الفَنوِليعظَمِ  اتِّصالَهم عراِض الشِّعرِ  اَألغ  م ِة، ويبِ ارتباطَه ا،ه 

 ماد عِ ، وهو )1(" أقله راِجع إلى باب الوصف، وال سبيل إلى حصره واستقصاِئهِ          الشعر إال : "فَقَال
 ، وِبنَاء علَيـِه فَسـيتَحدثُ     )2(ومدٍح خٍرفَ و ٍلزغَ و ثاٍءِر و جاٍءن هِ ِموَأساسها   ِةعري الشِّ  األلوانِ ِركثََأ

              وِليعنَاه الشُّمصِف ِبمالو ،شقيمصِف في ِشعِر الوأواِء الدِض الون غَرذا الفَصِل عاِحثُ ِفي هالب
حيـثُ   العام، الذي يتَعالَقُ مع غَيِرِه ِمن اَألغراِض الشِّعِريِة اُألخرى، ويشَكِّل ُأسـها وَأساسـها،             

   اِمين هضالستعراِض م هصـِة           خَصعِفي َأرب لَهعج تَحِقيقَاً ِلذَِلكظَاِهِرِه ِفي ِشعِره، ومِض وذا الغَر
 :مباِحث، وذَِلك علَى النَّحِو اآلِتي

                                                 
محمد محيي الدين عبـد     : ، تح العمدة في محاِسِن الشعر وآدابه ونقده     :  ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني األزدي       )1(

 .2/294، 1972دار الجيل، : ، بيروت4الحميد، ط
 .339 ص،ة الحمدانيالشعر في رحاب سيف الدول:  عبد الجابر، سعود محمود)2(
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المول اَألثُبح 
الطَّصفُو ةبيع 

قَِة، فَسعى ِإلَيهـا    لَقَد لَفَتَِت الطَّبيعةُ َأنظار اِإلنساِن الفَنَّاِن وحِظيت باهِتماِمِه منذُ بدِء الخَلي          
في حب وإعجاب ونشوة وذهول، فسكر بجمالها، وانتشى بمحاسنها، واتخذها مـثالً يحتذيـه،              "

وكل مـنهم   . يصوره ويقلده باألصوات أو باأللوان، فكان الرسام والنحات والموسيقي والشاعر         
ويصفها بفنـه،   عمد إلى األرض والسماء، والحيوان والنبات، واإلنسان والماء، يرسمها بخياله           

 .)1("فخلف في متاحف الفن صورة إلبداعه ومثالً من خلقه

كَوالشُّ ان عراء الع رب ع  نَّ الفَ أِسلى ر انين الذين وا بالطَّ  اهتمِةبيع  ـ ختَ في م  وقـاتِ  األَ ِفلَ
ـ   ؛ تَ هـا ناِتوكَمها و جزاِئَأها و ِرناِص ع ن ع يِثِدالحا و هِفصن و وا مِ ركثَد أَ قَزمان، فَ واَأل ن عبيـراً ع

ن كُم ي ي لَ مشِق الد الوأواءو .يِبر الع عِر في الشِّ  ِةبيع الطَّ صِف و ن فَ ذلك بِ شَأنَها، فَ م بِ ِهِتتنَم وفِ ِهعجاِبِإ
فُِلختَي مِ ِهيِرن غَ  ع الشُّ ن قَراء، فَ ع  ع رببالطَّ ِهعجاِبن إِ د ع لّ الخَ ِةبيعفنِّهِ الِلن خِ ِم ِه بِ حيطُ التي تُ  ِةاب  

 : اآلتيحِوى النَّلَعها فَص التي وِةيبيِع الطَِّرواِهالظَّ تَصِنيفُ يمِكن، ويعِرالشِّ

 ياِض الروصفُ: والًَأ

ـ ختَم ِبزهاِر واَأل، والورودِ ، والبساتين ،ياِض الر صِف و ن مِ شقيم الد  الوأواء ركثَد أَ قَلَ  ِفلَ
 علـى   ، وهذا ليس بغريبٍ   هاِر، والب ِجفسنَ، والب قيِق، والشَّ ِسرِجها، كالنَّ صناِف وأَ ،هاِعنواَأ و ،هالواِنَأ

ـ   والجمـالِ  سِن الح ن تعالى مِ  ا اهللاُ حهنَ م ةً، في بيئةٍ  نَةً ماجِ ثَ حياةً الهيةً عابِ   شاعٍر عاشَ  حِر والس 
الشَّ هاِءوالب د  قَ الكثير، فَ  يءسماً مِ  قِ اشَعنح ِتمشقَ ِدِةمدينَه في اِتي ، ـ  التـي تَ  المدينـةُ لـك ص غُ
د قالَ قَ، فَ  والورودِ ياِضبالر ع نه حيت بين    أجّل مدينة بالشام في أرض      : " حوقل ا ابنمستوية، قد د

، وقال عنها يـاقوت     )2("جبال تحتف بها إلى مياه كثيرة وأشجار وزروع قد أحاطت بها متصلة           
سن عمارة ونضارة بقعة وكثر فاكهة ونزاهـة رقعـة          هي جنة األرض بال خالف لح     : "الحموي

                                                 
 .5، دار المعارف، ص الوصف: الدهان، سامي وآخرون)(1
 .160، ص)ت.د(منشورات دار مكتبة الحياة، : لبنان-، بيروتصورة األرض:  ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي)(2
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وآويناهمـا إلـى   ���� :في اآلية الكريمة) الربوة(سير قيل في تف  دقَ و ،)1("اه ووجود مآرب  يوكثرة م 
����ربوة ذات قرار ومعين   

هي  دمشق ذات قرار وذات رخاٍء من العيش وسعة ومعـين            : "، قيل )2(
 ونهر  ، دمشق  غوطة :جنان الدنيا ثالث  "لكبير أن    في تهذيب تاريخ دمشق ا     ، وجاء )3("كثيرة الماء 

 وصنعا  ، ودمشق من الشام   ،مرو من خراسان    جنان : ونهر األبلة، وقيل في الدنيا ثالث      ،سمرقند
 احداها  ، قد نزلت ثالثة منها    ،الدنيا أربعة منازل   :يقول " كان شيدن الر  فيه أَ  دروو ،  )4("من اليمن 

 .)5("والمنزل الرابع سمرقند... خر الري آلا و، واآلخر دمشق،الرقة

واشَع أيضاً–  الوأواء- دحاً مِ  رن سيفِ  في بالطِ  مِن الز  الحمداِنِةولَ الد في مدينِةي ب، لَ ح
 ، خصها اهللاُ  )6(" صحيحة األديم والماء   ، طيبة الهواء  ، كثيرة الخيرات  ،مدينة عظيمة واسعة  "وهي  

لَّ جاللُ جمِ يٍءشَ بِ ه ن الب ماِء والنَّ  والخصبِ ِةكَر حِر والس  كَِّؤ والجمال، يد ياقوت الحموي   قولُ  ذلك  :
شاهدت من حلب وأعمالها ما استدللت به على أن اهللا تعالى خصها بالبركة وفضلها على جميع                "

 ،م والكرو ، والدخن ، والخيار ، والبطيخ ، والسمسم ،البالد، فمن ذلك أنه يزرع في أراضيها القطن       
 ويجيء مع ذلك رخصاً غضاً ، ال يسقى إال بماء المطر، والتفاح عذياً، والتين، والمشمش،والذرة
 طوفت من البالد فـي       في جميع البالد، وهذا لم أره فيما       )7( يفوق ما يسقى بالمياه والسيح     ،روياً

   .)8("غير أرِضها

                                                 
فريد عبد العزيز الجندي، : ، تحمعجم البلدان:  الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي البغدادي)(1
 .2/527، 1990دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط
 ).50( سورة المؤمنون، اآلية )(2
 .2/528، معجم البلدان: الحموي، ياقوت )(3
عبد القادر بـدران،    : ، ترتيب تهذيب تاريخ دمشق الكبير   :  ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي           )(4
 .1/253، 1979دار الميسرة، : وت، بير2ط
 .1/252 المصدر السابق، )(5
 .2/324، معجم البلدان:  الحموي، ياقوت)(6
            ).سيح(، مادة لسان العرب: ابن منظور. الماء الظاهر الجاري على وجه األرض وجمعه أسياح : السيح)(7
 .2/328، معجم البلدان: الحموي، ياقوت )(8
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ِموم ا ساعِة المدينَ  هذهِ  على جمالِ  د  و ، زن   مِ ادها،  لى لُطفِ  إِ ةًضافَها إِ حِرها وسِ ِقونَرجو 
ها قويق، والفرات، والعاصي، والبردان، وأفامية،   لى رأسِ عراضيها، و  أَ قُِر التي تختَ  نهاِر األَ كثرةُ

 .)1(وسيحان، وجيحان، وأرسناس

 ياضها الر  بِ حيطُ التي كانت تُ    العباسيين  والوزراءِ مراِء واألُ  الخلفاءِ ورص قُ ك على ذلِ  دِز
 والبساتين الغَنَّاء. و   فيها الورود سواألَ تُغر ـ  تَ ، حيثُ )2(زهار واألَ شجار   فـي بنـاءِ     هـؤالءِ  ننَّفَ

 ، واألسـاطين ، واألفنية،مدناً صغرى تمتلئ باألبنية  " يشبه   لى درجِة َأن بعضها َأصبح    القصور، إِ 
 ، وشرفاتها ، ونوافذها ،رات، مع التأنق في أبوابها     والنافو ، والبرك ، والجداول ، والبساتين ،والقباب

 وتعليق الستائر الحريرية عليها، ومع ما يموج فيها مـن           ، والصور ،وزخرفة حيطانها بالنقوش  
 هـذه   ِعسـطَ ن أَ ِم، و )3(" المرصعة بالجواهر  ، والتحف ، والمناضد ، والطنافس ، والسجاجيد ،البسط

 -أي حلـب  –شيده سيف الدولة في شمالي مدينته الحبيبة        الذي  " الحلبة   صر، قَ  وَأبرِزها القصور
 ولم يكن في    ،وكان هذا القصر محاطاً بأسوار عالية     . وجعل نهر قويق يشقه من أدناه إلى أقصاه       

واقع األمر إال مدينة قائمة بذاتها شأنه في ذلك شأن بقية القصور العربية في ذلك العصر حيـث       
 .)4("ئق الغناءتقام المباني المتعددة في وسط الحدا

قَوتَد حعن هذا القصِرثَد  Andre Devensَف ،وما يحويه من ُأ "فَصجميلة )5(صص 
 ، والبرك التي تشرئب منها أزهار اللينوفر والنافورات       ، والنباتات النضرة النادرة   ،مليئة بالزهور 

القصر حيث يتفـتح    وتلك البساتين التي تطوق     ... التي ترطب الهواء برذاذها الرطب المتطاير       
 .  )6("الورد والنرجس واللوتس والياسمين

                                                 
 .55-51، صفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: شكعة، مصطفىال: ينظر )(1
 .174، ص)ت.د(دار الثقافة، : ، بيروتفن الشعر الخمري وتطوره عند العرب: حاوي، إيليا:  ينظر)(2
 .67، ص1975دار المعارف، : ، القاهرة2، طالعصر العباسي الثاني:  ضيف، شوقي)(3
4)( Schlumberger: Un Empreur Byzantin an Dixiemesiecle, (Nicephor phocas) Paris,  1890, 

 .86، صفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: الشكعة، مصطفى: نقالً عن .224
هو أداة كهيئة الجر له عروتان يحمـل        : هو الباطية، وقيل  :  جمع َأصيص، وهو الدن المقطوع الرأس، وقيل       :صصاُأل ) 5(

 ).أصص(، مادة ان العربلس: ابن منظور. فيه الطين
6)( A.Devens: Le Roman De L'Emir seif, Paris, 1925, 24-28. فنـون  : الشـكعة، مصـطفى  :  نقالً عن

 .87، صالشعر في مجتمع الحمدانيين
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    وفي هذه البيئة ال يستطيع الم أَ  إال رء ن فَِق ي م عجالفَ اً بهذا الجمالِ  ب  تَّان، والً لـه،    متـأم
راً عن   وعبِبهِ ِهِتنَتِْفم   ا فَ ، وهذا ملَعه الشَّاعر  فَد تَ قَمشقي، فَ  الد تُتَّقت قريحالطَّ ِه هذِ عِلِف بِ ه ـ  ِةبيع ن  ع
صـفاً   و زهـارٍ  وأَ روٍدو و ن مناظر  مِ هالُلَّخَتَا ي م والبساتين، و  ياض فيها الر  فَص، و ٍةيرِث كَ اٍرشعَأ
عٍر، في شِ  قيقاًد ي فِس في النَّ  ثُّب الحياةِ  روح  ِس وها، فَ حررس م العديد نُ التي تُ   الفنيةِ  اللوحاتِ  منها زي

ـ  ِهن غيرِ  ع  بهذا ال يختلفُ   هوائبة، و  الد ةُطَِش النَّ ةُكَر والح ،ةُعاِط الس نوار واألَ ،ةُنَ الفاتِ وانلاَأل ن  ِم
 والوروِد واَألزهاِر، ووصـفوا كُـلَّ َأنواِعهـا        ياِضلى الر ِإ إنَّهم انصرفوا    ه، حيثُ صِر ع شعراِء

ـ  الطَّن ِإ:جِة التي دفَعت سامي الدهان ِإلى القَوِل اآلِتـي  ِإلى الدر ،   بِديعةٍ وصاٍف بأَ وَأصناِفها ةَبيع 
  .)1(يبٍة طٍَةهضنَ وظيٍم عصٍرنَ ِبينيمداِن الحعِري ِش ِفتْفرظَ

 زهار ضـربان، ضـرب   واَألياِض الر في وصِف الوأواِءشعارن َألى َأ إِ وتجدر اإلشارةُ 
ـ  بهذه الطَّ  ِهعجاِبن إِ عبيراً ع ه؛ تَ ها لَ صص خَ ،ٍةلَِّقستَ م  ومقطوعاتٍ  قصائد ِةعلى هيئَ  ـ  ِةبيع ِة الخلَّاب 

 الجميلة، وع ه لَ ن حب بِ ِهِتتنَِفها و  ها، وضرب شَ  آخر  والغَ  في المدحِ  ِهِدن قصائِ زءاً مِ كََّل ج ل؛ كَ زي 
 .عريةه الشِّتَلهم مقدر دكِّ، ويَؤِد القصاِئِههِذعين ِلِمستَ المعجاِب على ِإييستوِل

زهـار،   باألَ  مليئةٍ  لرياضٍ  ساحرةً  فاتنةً  جميلةً  صورةً م يرس ،دٍح م  في قصيدةِ  ،فها هو ذا  
 لـى  إِ  المشـيب  يخَ الشَّ عيد ي وهفس، فَ  في النَّ  ِهِرثََأ المنِعش، و  طيِب الر ها العليلِ  نسيمِ  بوصفِ بدُأيفَ
ت، رزهَأها، و رودوها و  اخضرت نباتاتُ  ذْ، إِ ياِض الر ِه بهذِ ِرطَ الم ِلع فِ  في وصفِ  رباِش ي م، ثُ ِهاِببشَ
وبد  ِةت في غاي الر والجمال، ثُ  ِةوع م ر اح ي  نِّ فَ ةًنقُشُ لوحِميةً طبيعِ ةًي التي رآها في تلك زهاِر اَألن 

فَ وضِةالر ،رورِج النَّ صس ب أَ عد تَّفَ تَ نأَ تْح زهارالِم الَّ  بالعيونِ هِةع،  التي تظه قـاب،   نِ الِلن خِ  مِ ر
ـ   صور ماً مِشعاً، ثُ  ضيَئراً م صباحاً زاهِ  مِ قيقَ الشَّ َلعج، فَ ِةيلوِن الَّ ِةور على الص  دم اعتَ مثُ هاِمه بالس 
، ورِة الص لى هذهِ  ع ةًخير أَ ةًمح لَ يضيفُ المصفَر، و  حمِر األَ لوِن الَّ ِعجاِمد، بِ رجب الز ن مِ ِةصنوعمال
ـ  لى ذاك  إِ  ينظرانِ اره والب ج البنفس َلع ج نَأِب  بارتيـاٍب ودهشـٍة واسـتغراٍب؛ إعجابـاً         قيِق الشَّ

 (2):ِهِت بمحبوبِه لقاِئربخَر كَ ذَنواستحساناً، يقول بعد َأ

                                                 
1)( نظَر73، صالوصف: الدهان، سامي وآخرون: ي. 
 .13-12، صديوانه: الوأواء )(2



 17

 ]الخفيف[

ــاٍض ــي ري ــا نَّ كَأف ــيس ه ــىرتَل  ض

ــتغالي بهــ    ــِنباش ــاِبح اَألا ع  ب

   
نم ــم ــا ِإامنـ ــى روِعهـ ــيلـ   قلبـ

ــَأ   ــهنَّ عِ ِمْؤ م ــن ــه ِم ــن ل  اِبقَ

   
 ِلمشـــيٍب هاصـــدى نســـيم تَولَـــ

ــاد ِم   ــع ــى َأ ِإهنْ ــباِبواِنل   الش

   
دــجــ الغَبيثُ رــوــذْضــها مــ بدا يس 

   فَحـب ِمــن ــهـا ذُ ِقوــحاِبوَليالس  

   
دا النَّـــغَـــوِجرفَـــتِّسفيهـــا الم ح 

ــعكَ   ــطَوٍن تَيـ ــاِبتْلَّعـ ــن ِنقـ   ِمـ

   
ــو ــشَ ــاهرقيٍق تَ سي وــر ــي ال  ِرج ف

ــر ِشــ  ِض ِإ   ــدا بغي ــا ب  هاِبذا م

   
  ركدكســـهاٍم مـــن الزبرجـــِد قَـــ

 ب فيهــــا أِزجــــةُ العنَّــــاِب  

   
جي ــد ــي ِحـ ــج فـ ــا بنَفْسـ  اٍدتَليهـ

  ــ وب ــي ص ــار ف ــه )1(اِبورِة المرت
 

   
والوأواء كِث يمِ ر على اَأللواِن     االعتمادِ ن  للطَّ ِهصِففي و ـ  ِةبيع  ذْها، إِ ها وبسـاتينِ   ورياِض

 فيهـا  تْتَب نَيثُياض، ح  الر ن مِ ٍةوض على ر  يِث الغَ قوِط س ِرثَن أَ  ع ِةي الفنِّ ِهحدى لوحاتِ  في إِ  ثَدحتَ
واألَ الورود بِ زهار َألوان، فَ  األَ ِفلَتَخْمصبح  ثَ وضةُت هذه الر خَ اًوباً،طَطَّ م   أَ يـهِ لَ نُِقشَـت ع  لـوان 

تَمعدةٌد نَتَ معةٌو لة، ثُ داِختَ مم ي كِّرالتي نَ  ِققاِئ الشَّ  على وصفِ  ز ِنماِكت في األَ  تَبِفرتَ المفَِةع روصيا ه
 (2):ولقُي ها،جفانُرت َأاحم يٍنعا ِبهصوري م، ثُضِر الخُياِببالثِّ

 ]المنسرح[

ــٍة ــوروض ــدى فَ راض ــها النَّ  تْدغَ

ــلَ   ــا ِم ــِر َأنه ــنْ الزه جز ــم هر 

   
ــنْتَ ــا يــ رشُ ــِعد فيه ــ الربي  ا لنَ

ــ القَه حاكَــِي الوشْــنثوبــاً ِمــ    رطْ

   
ـ     هاِققاِئكأنَّمــا انشَــقَّ ِمــن شَـ

  ــع ــر لَ ــارفٌ خُض ــا مط )3(ى رباه
 

   
ــدقٌ  ــا حـ ــدتْ كأنَّهـ ــم تَبـ  ثُـ

 هــا حمــر اِئمهــا ِمــن دِ جفانَُأ  

   

                                                 
 ).بهر(، مادة لسان العرب: ابن منظور. لعرار الذي يقال له عين البقرهو ا:  نبت طيب الريح، وقيل: البهار)1(

 .101، صديوانه: الوأواء )(2
، مادة لسان العرب: ابن منظور. مفردها الِمطْرف، والمطْرف، وهي أردية من خَز مربعة لها أعالم: المطَاِرف )(3
 ).طرف(
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ستَ تَ خرىمرةً أُ وثير الر واألَ ياض تم، فَ الوأواءِ  خيالَ زهاردجميلـةٍ  بصورٍة-كعادتها– ه  ،
، مـن  ه فيهـا كَر تَ الذيرثَ اَألعبتَتَ ياحرياض، فَحدى الر على ِإ الغيثِ زوَل نُ ظَح ال هنَّ يبدو أَ  حيثُ

ـ   والسرورِ ِحر الفَ نِمشكال، و  واألَ لواِن األَ ِةددعتَ الم زهاِر النباتات واألَ  ن مِ  العديدِ نباِتِإ والس ِةعاد 
 نظـار  أَ تُ تلفِ ٍةزيم م  حلَّةً جديدةً، وتزينت بزينةٍ    وضةُ هذه الر  تْس اكتَ ك، وبذلِ وها الج أ بِ لَالتي امتَ 

ـ لَ اختَ  الفَتَّان، وإنِ  ي الطبيعِ م؛ ليتأملوا هذا الجمالَ   هفُم، وتستوقِ ه انتباه ثير، وتُ اِسالنَّ ـ ت نَ فَ م هياتُفِس
، ِةدها المتعـد  لواِن أَ براِزكِّزاً على إِ  ر م زهاِر األَ  هذهِ صناِفن أَ داً مِ د ع ر الوأواء كَد ذَ م، وقَ هعوطباِئ

ـ  ةًيرِئ م ةًيِعاِق و ةًطعِق  القصيدةُ ِتد، وبهذا كُلِّه ب   رخض واألَ ،رحم واألَ ،رصفَمنها األَ فَ ـ  ن ِم الس اِدج 
 (1): الوأواءي قَوِل ِفكِل ذَلقارِئ ِلفُِشنكَي، والجِميِل، المتَعدِد اَأللوان

 ]الكامل [

ــكَ ــِتس الس اَألماء رضــ ز هنُر ــاوِمج  ه

ــ   ــاخْ فَِرالزهِبـ ــبِل تْتالَـ ــم مسـ  ِبكُـ

   
ــاغَ ــام لَ الغَص ــا عم ــه ــي ج وناِهٍرو 

  ـــَأوجادلْ جـــيتَهـــا ِلعجتَِلـــويِن الم 

   
ــ ــفَتَأرجـ ــتَوقَفَتْتْتْ وتَبرجـ   واسـ

ــلَ   خُحو ــد ــظَ المِج ــتَعطْ )2(ِجلوةَ المس
 

   
ــٌل م ِف ــون كُحـ ــا عيـ ــةٌهبيهـ  وتَـ

ــلِّ     ــدمِع الطَّ ــتْ ِب ــلِ ِإكُِحلَ تُكْح ــم  ذْ لَ

   
 ــد ــا خُ ــفَرتْ وِبه صــتْ فَتَع  ود ُأخِْجلَ

ــْأتَِلي    ــحك ال تـ ــور ضـ ــا ثُغُـ  وِبهـ

   
ــتْ   ــداِهِن ُأوِدع كالم ــر محو ــفْر ص 

  َأح لْــنمالنَّــدى فَح ــعمــِلدمحم ــن3(س(
 

   
ــب ــدِش ــْؤِلٍمه الخُ ــٍب م ــِب خَط  وِد ِبعقْ

  ــب ــنَأو ِش ــهها ِم عب ــو ــِلِد خَ  ٍف موِج

   
 َألوانُهـــا شَـــتَّى الفُنـــوِن وِإنَّمـــا

ــلِ      نْهم ــن ــٍد ِم ــاٍء واِح ــِذيتْ ِبم  غُ

   
 ،زهار َأن ِميِهلَ عُلةً ُأخرى، مركِّزاً على ما تشتِموض ر الشَّاِعر فُِص، ي ٍةيدِد ج ٍةوحلَوفي  
  ما البوال ِسيرِج والنَّ هاروالشَّ س  قيق، وم ثاً عدِمها، فَ وراِق وأَ شجاِر األَ ِنتَح  ـ تَنها ما ي ُلماي و ـ ي  رنَّحتَ

يعِلِفماالً ِبِشميناً وِم النَّسيم، وك، ا هو ثاِبنها مر(4):يقولتٌ ال يتح 
                                                 

 .176-175، صديوانه: الوأواء )(1
مـادة  . المعجم الوسيط : مصطفى، إبراهيم وآخرون  . فاح: انتشر فيه الطيب، وَأِرج الطيب َأرجاً، وَأريجاً      : لمكانَأِرج ا  )(2
)َأِرج.( 

 ).دهن(، مادة لسان العرب: ابن منظور. جمع مدهن، وهو نَقر في رؤوس الجبال يستنقع فيها الماء: المداِهن )(3
 .156-155، صديوانه:  الوأواء)(4
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 ]المتقارب[

  ــك ــظَ عيِن لَح َأِدرــي و ــه ف ِزجام 

ــوقُ    ــدها تَشُ ــاِض تَِج ــروِج الري م 

   
 جٍدتَــرى مــزوفْــرــِن فــي مسالح 

ــقُ      ــِه دقي ــِن في ــُل المحاِس  جِلي

   
ــدودِ   ــر الخُ هز ــر هــَل الز ِإذا قاب 

ــ   ــالصَأفَ ــقُ! ين الخَ ــن الطَِّري  !وَأي

   
ــرةٌ   ــِه غَيـ ــر ِبـ ــار بِهيـ  بهـ

ــ   ــفيقُ عل ــِقيقٌ شَ ــرِجٍس وشَ  ى نَ

   
 فَـــذا عاِشـــقٌ دِنـــفٌ خـــاِئفٌ

ــذاك ال   ــٌل وكَـ ــيقُوذا خَِجـ  عِشـ

   
 مــداِهن يحِملْــن طَــلَّ النَّــدى   

 فَهاِتيــك ِتبــر وهــذا عِقيــقُ     

   
 هرــا د ــنَظِّم َأوراقَهــــ  يــــ

ــا الَّــ     ــر ِمنْه ــقُوينْثُ  ذي ال يِطي

   
ــُل النَّســـيم ِبَأغْصـــاِنها    يِميـ

ــقُ    ــض مِفي عبــاوى و ــبعض نَش  فَ

   
 وفي مٍةقطوع  شيرِة الجميلَ وقاِت األَ  ِإلى  ُأخرى، ي بالفَ ِةَئِلمتَ الم ـ  ِحر ـ  روِر والس والس ِةعاد 

ة، التي قَ  والبهجض  باألَ  التي تَ  ياِضاها في الر فَزهار، واألَ شجاِرغُص اَألفُِصي  نَـة  غصـانيزالم 
 )1(:، يقولِهفِسنَى اختياالً وإعجاباً ِبَأنَّها إنسان يتثنّكَ، وياِح الر بفعِلحنَّرتَتَ وُلمايتَ تَيِه وزهاِرباَأل

 ]الخفيف[

ِديـــدج ضورو ضـــاِحك ـــنمز 

    ــد ــاتٌ تَميـ ــون مرنَّحـ  وغُصـ

   
ــا   ــا فَتَراه ــِر حولَه هالز ــم َأنْج 

  ودــــعس نطاِلعــــاٍت كــــَأنَّه 

   
  ــون ــا عي ــوِن ِمنْه ــِدي ِللعي  تَغْتَ

    ــدود ــا خُ ــدود ِمنْه ــي الخُ  وتُالق

   
 تَتَثَنّــى مــع الريــاِح اخِْتيــاالً   

  ــدود ــَأنَّهن قُــ ــوٍن كَــ  ِبغُصــ

   
 فَلَهـــا كُلَّمـــا تَثَنَّـــتْ ِوصـــاٌل

    ودــد تْ صــتَقَام ــا اس ــا كلَّم  ولَه

   
 ِقني يـا غُـالم فَـالعيشُ غَـض        سا

    ــود ــا رقُ ــوِب عنَّ ــون الخُطُ يعو 

   
ــاِدر ال ــروِر وب ــَل الس ــدع عاِج   تَ

  ـــودعلَـــا ي َأو ـــودعي ســـاهفَع 

   

                                                 
 .75-74، صديوانه:  الوأواء)(1



 20

 شاِط والنَّ ِةكَر على الح   الدالَّةِ فعاِل واألَ غُص بالمفرداتِ  تَ ةَ الفني  اللوحةَ ِهن هذِ ِإما يتَّضح، فَ  كَ
:  هـي داتُفـر ياة، والم الحت فيها روح ثَعب، و يها ِمسحةَ جماٍل ُأخرى   لَ ع تْ، فَأضفَ ِةباِئ الد ِةاوالحي

 ). ضاحك، وتميد، وتغتدي، وتُالقي، وتتثنّى، وتَثَنَّت، واستقامت، ومترنِّحات، وطالعات(

وع في الحديثِ  عراِء الشُّ ِةلى عاد  واحتسائِ مِر الخَ ِن ع   ها في جالطَّ و ِةبيع  بـين  يـاضِ  الر 
ـ  ي ِةابقَ الس ِة المقطوع  في نهايةِ  إن الوأواء  فَ ،)1(زهار واألَ والوروِد ـ  بطلُ ـ  غُ ن ِم ـ  ي ن أَ ِهالِم  مِنغتَ

 ن يقدم له الخمر   َأ بِ ، وذلك  الربيعِ وه في ج  ِتها، وِإقام زهاِر أَ ِدد وتع ياِض الر ةَ جمالِ رصةَ، فَ رصالفُ
 .والشَّراب

ويبد و أن الر كانَ ياض  ت الماألَ كان كثر م جِلن أَ  مِ  للوأواءِ مةًالء عاقَ ميثُ لخمِر ا ِةرال  ، ح 
ـ ، فَ ها الوارفة الِل ظِ حتَتَ، و شجاِر واألَ زهاِر واألَ  الورودِ بينفيها،   إلَّا    الشَّراب هيحلو لَ  ا هـو ذا    ه

فُِصي اجتَ ةً روض مع  يعشق، فَ    فيها م نم عرتَ وهي تَ   الطيورِ  حالَ يصوشاجعـالي  في أَ  ُلقاتَتَ وتَ ر
غصـان   األَ نبتُ على هذهِ   الذي ي  بيض األَ  الزهر لى آخر، ويصور   إِ صٍنن غُ  مِ شجار، وتنتقلُ اَأل

ـ غَ التـي تُ    والبالبل بالقيانِ  )2(يماِر القَ  طيور هلوان، ويشب  األَ  الجميلةِ ِةمينَ الثَّ ِعطَ والقِ ِربالجواِه ي نِّ
في صوتِ  و عجتُطِرها، فَ تُرستِمعين، ثُ  بالم م ج ِن احتمـى بهـا   شجاِر اَألوراقَ أَ َلعتُخفي م ستائر 

 )3(:ها وحقَّقَ مبتَغاه، يقولبِرشَ الخمر، فَ له لشرِبروفُ الظُِّتوتغطِّيه، وفي ِظلِّ هذه الحال تهيَأ

 ]الطويل[

رــِه تَشــاج ــِر في ذُرى شــجٍر للطَّي 

ــ   ــواِهر  َأكَ ــِه ج ــوِر في ــنُوفَ النَّ ص ن 

   
ــاِر ــأن القَم ــَل بييك ــا والبالِب  نَن

ــان وَأوراقُ الغُصـــ    ــتاِئرِقيـ   وِن سـ

   
ــوةً  نُِّم قَهــر ــى ذاك التَّ ــِربنا علَ  شَ

     ــر ــدر داِئ ــا ال ــى حافَاِته ــأن علَ  ك

   

                                                 
 .286، ص1978دار المعارف، : ، مصر2، طشعر الطبيعة في األدب العربي: نوفل، سيد:  ينظر)(1
 ).قمر(، مادة لسان العرب: ابن منظور.  مفرده القمِري، وهو طائر يشبه الحمام:القَماِري )(2
 .114 ص،ديوانه: الوأواء )(3
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، ِهسِرَأ بِ ياِسب الع  في العصرِ  مِري الخِ ِب شارِ ل هي حالُ  ب، ب سح الوأواِء    هذه حالُ  نكُ تَ مولَ
في منتزه جميل، تحيطُ به البساتين وتزينه الزهور، حتى غدا ارتياد الريـاض  "ا ن يلتقو أَ  شاع ذِْإ

 .)1("الجميلة وجهاً من وجوه أدب الخمرة العباسية

كَويرر هذه الفكرةَ   الوأواء   أُ ٍة في مقطوع  نُخرى، ومضفَ  النَّرجسِ ها وصفاً لزهرِ  ي ،طلُيب 
 مسـتَمِتعاً   روٍرسٍح و رفَ بِ هوقاتَي فيها أَ  قِض التي ي  ِةوض في الر  مِرالخَ  كأس  له مدقَ ي ن أَ ِهن غالمِ ِم
 م، ثُ  عليها ِةمداو والم  الخمرِ رِب على شُ  ثُّهح، تَ رجس النَّ ِمن بيِنها ، و زهارَأن هذه األَ  كَا، و هزهاِربَأ
النَّفُِصي رجسثََأ، وِفيِهيِث الغَ سقوِطر و حيثُفاً جميالًص ،ص روهو هشاِمو تَفَتِّحةٌخٌ، وَأزهاره م ،

لَفجعإِ ه  بتِهجاً بسقوطِ  نساناً مسروراً م  الغيث، و روبيباتِ صح  ِهوراِق على أَ   العالقةِ ِرطَ الم موِع بالد 
ِمطُتتساقَ التي تكاد 2(:، يقولٍق مهجور عاِشجفاِن َأن( 

 ]البسيط[

  الـروِض النَِّضـيِر لَنـا      رض يا غُـالم علَـى     

ــرِ     ــةَ الزي ــداِم وداِوم رنَّ الم ــْأس  ك

   
ــا    ــاس يلحظن يالم ــرِجس ــرى النَّ ــا تَ  َأم

ــرورِ    ســِث م ــذٍَل ِبالغَي ــاظَ ذي ج  ِلح

   
 كــَأن َأحداقَــه فــي حســِن صــفْرِتهِ    

ــافُورِ     ــي َأوراِق ك ــِر ف التِّب اِهنــد م 

   
 دى فيـــه ِلمبِصـــِرِهكـــَأن طَـــلَّ النَّـــ

ــورِ    جهــاِن م ــي َأجف ــر ف يتَح ــع  دم

   
والرياض  الخمرِ رِبشُكاناً لِ  ليست م      م ب، وإنَّما هي مكانسالِئ وحالوأواءِ في ِشعرِ – م - 

 والموسيقى  ناِءلى الغِ  إِ ، واالستماعِ ذاِر الع  وخلعِ صِف والقَ ،جوِن والم ِثبالع و لهِو الَّ ِسجاِل م قامِةِإل
                                                     )3(: الشَِّجية، يقوللحاِنواَأل

 ]مجزوء الخفيف[

ــِد ــهوحـــــ  يٍث كأنَّـــــ

  مســــاِفِرةٌ ِمــــنأوبــــ  

   
ــان َأ ــا كـ ــن الرقـ ــى ِمـ  حلـ

ــ عِد   ــاِهِرلَــ ــِن ســ  ى جفْــ

   
                                                 

 .266، صعر الخمري وتطوره عند العربفن الش:  حاوي، إيليا)(1
 .122-121، صديوانه:  الوأواء)(2
 .100المصدر السابق، ص )(3
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 ِبـــــتُّ ألهـــــو ِبطيِبـــــِه

ــرِ    ــاٍض زواِهــ ــي ِريــ  فــ

   
ــي ــاِمرِ بــ ــاٍق وســ  ن ســ

ــن و   ــِرومغـــــ  زاِمـــــ

   
 ركِّز الوأواءينرجسةً رآها    الشَّام، فها هو ذا يصفُ     ، َأبهى زهورِ  ِس النَّرجِ  على وصفِ  و 

ت، جِضنَها و زهارتَّحت أَ فَد تَ قَيها، و لَ ع ِرطَ الم راِتطَ قَ ِم تراكُ عِلِف بِ ةٌلَحدى الرياض وهي مائِ   في إِ 
هشـٍة  د، بِ رِض األَ  علـى سـطحِ    ِه سـقوطِ   عند يثُ الغَ هلُلى ما يفع   إِ رنظُنساٍن ي ا بإِ ه صور حيثُ

  )1(:، وعيناه محدقتان باهتتان، يقولواستغراٍب

 ]المنسرح[ 

 نَرِجســـةٌ لَـــم تَـــزْل محدقَـــةً

ــضِ     ــذَّةَ الغَم ــطُّ لَ ــْل قَ ــم تَكْتَِح  لَ

   
 تَــةٌَأمالَهــا القَطْــر فَهــي باهِ  

ــاَألرضِ     ــماِء ِب ــَل الس ِفع ــر  تَنْظُ

   
 في  نتَِشر وهي تَ  ،ةَي الذَّكِ هتٍَة ُأخرى نرِجساً معتَِدَل القوام، وَأبرز رائح       في مقطوع  ووصفَ

  )2(: الفَواح، يقولطِر الِعِقبعالجو كَ

 ]المنسرح[

ــقُ   ــيِم معتَِنـ ــرِجس ِللنَِّسـ  ونَـ

  طَب رــهسقُ  يمــا ِبــِه َأرعــاً و 

   
ــِدلٌ  ــوام معتَــ ــه والقَــ  كَأنَّــ

 وفــي المــآِقي ِمــن ِعطْــِرِه عبــقُ  

   
 َأجفـــان در علَـــى ذُرى قَصـــٍب

  

ــرقُ  ــا ع ــا ِبه ــكاً وم ِمس ــر  تَقْطُ

   

هِب وِقطَِعـِه   وُأعِجب الوأواء بوردٍة بيضاء، فَشَبهها بِإناِء ِفضٍة يشتِمُل على فُتـاِت الـذَّ            
 )3(:الصغيرِة التي تَتَساقَطُ ِمن الِقطَِع الكَبيرِة ِعنْد صنِعها وصقِلها وتَشكيِلها، يقول

 ]مجزوء الرجز[
ــن وردٍة ــنَها ِمــ ــا حســ  يــ

    ـــبجتْ ِبالعـــاءج ضـــاءيب 

   
ــهِ  ــوٍر ِبـــ ــاِم ِبلَّـــ  كَجـــ

  بالــــذَّه ــــةٌ ِمــــناض4(قُر(
 

   
                                                 

 .137-136، صديوانه: الوأواء )(1
 .168-167 المصدر السابق، ص)(2
 .261السابق، صالمصدر  )(3
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،  المشـتَِعلةِ   النَّارِ هيِبلَ كَ هلَعج، فَ يِهلَ ركَّز ع  يثُ، ح ونهيما لَ ال سِ ،  ِج البنفس ِرهزِبِتن  وقَد فُ 
 )1(:ة، يقول الخَمِري الممتَِزج بالصفرة والزرقَِرحم اَأللوِن الَِّعِبجاِم

 ]الكامل[

 وبــدا البنفســج لــي فَقُلْــتُ ِلخــاِطري

ــارِ    ــِفه كالنَّ ــي وص ــا ف ــي ِإيقاِده   ف

   
   راقُــهها َأوكَــِت الثَّكُــوَل ِبخَــدح 

ــداِدها   ــبغَ ِح ــبيِه ِص ــدى التَّشْ  وحكــى لَ

   
 وبــدتْ ِبزرقَــة بعِضــِه خمريــةً   

ــا      ــون فُؤاِده ــوِن ل ــي اللَّ ــا ف  فكأنَّه

   
ُأعِجبالنُّعمان، فَ  ِقبشقاِئ -أيضاً– و وفَص ها و  صفاً دقيقاً، ح رويثُ صاهر   هراج الزا بالس

 الذي يضيء ياضليِل في الَّ   الر ِة  ِش لِ ، وذلكدريِقب لَها وفَ شَ   عاِنمصو كلَها وقِ ها، ثمها، فَ وامهـا  علَج
ا، وتارةً ُأخرى الماٍت، كنايةً عـن       هزهاِر أَ تُِّحفَ تَ ِمها وعد وارتفاِعها  لفاٍت، كنايةً عن شموخِ   تارةً أَ 
ثقـِل رأِسـها     نَظَراً ل   في الشُّموخِ   االستمرار َأنَّها ال تستطيع  كَا، و هزهاِر أَ فتُِّحتَها و ضِجنُها و انثناِئ

 عـضِ  ب  استعمالِ  ِبفَن الكتابِة، وذلك من خاللِ      تَأثُّر الشَّاِعرِ   اَألبياتِ ِهِذ ه ، ويالحظُ ِمن  )َأزهارها(
ِهحاِتلَصطَموم 2(:ول، يق)األلفات، والالمات (ِهداِتفر( 

 ]الخفيف[

 في ِرياٍض تُِريـك فـي اللَّيـِل ِمنْهـا         

ــانِ     ــقَاِئِق النُّعم ــن شَ ــرجاً ِم س 

   
ــحاِب    ــِدي الســا َأي  بــأقالكَتَبتْه

  وِس المــر ــى طُ ــوٍع علَ مــِم د  انيغ

   
ــاٍت وال ــاٍت مَؤلَّفــ ــاَأِلفــ  مــ

ــمِ    ض ــن ــون ِم ــانيٍت تَكَ  يِر الْمع

   
مِ تَِّضي حم   الوأواء قَ أنبا س صـا          وختَلَـِف َأنواِعهِبم اَألزهـارو ،الورودو ،ياضفَ الر
ـ  ي َأنَّهكَة، و الشَّمي، و ِةيِرص الب ِةلونيين الَّ تَورى الص لَع ي ذَِلك  فِ دماعتَو ،وَأصنَاِفها ـ قُ الطَّ عشَ ةَبيع 

ها؛ أل َأوي  ها تُرضِ نَّزهارال الخَ ِباَأللواِن يِهينَعِةب الم تعدعةِ ِةدتنوعليها، وتُرضـي    ُلِمشتَ التي تَ   الم 
يتَِّضح كَذَِلك َأنَّه كَِثيراً ما      في الجو، و   رِشتَنْ التي تَ  ةَ الفَواح  العِطرةَ نفَه الذي يستَنِشقُ تلك الروائح    َأ
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مِرياِتِه، فَيِصفُ الرياض، واألزهار، والبساِتين التي تَجمعـه   كَان يمِزج ويدِمج بين روِضياِتِه وخَ     
 .مع نُدماِئِه ِفي مجِلِس شَراب

 كب والنجوم الكواوصفُ: ثانياً

ـ  و ، حيثُ جوِم والنُّ ِب الكواكِ  في وصفِ  يمشِق الد  الوأواء د أمعن قَلَ ها وصـفاً دقيقـاً     فَص
 ا على العديـدِ   ه في وصفِ  دمد اعتَ قَ، والثُّريا، و  ، والجوزاء ريخَ، والمِ ، والهاللَ در الب اً، فَذَكَر ممحكَ

 والنُّجوم، ويستَشَفُّ مـن     ِكلَ الفَ لِمِع بِ ُلِصتَّ التي تَ  ِةي العلمِ ِق الحقائِ لى بعضِ ع، و ِةتَاللَّاِف ِرو الص نِم
ذلك َأنَّه  ثَقَّفاً    كانكِّناً مِ  ِه عصرِ ةَافَقَثَ متَمم ،طَ الذي تَ   هذا العلمِ  نوفي العصرِ  ر  ـ  الع  تطـوراً   يباِس

 كبيراً، وغَلَب ما في القرنِ        غَبلَ مواالزدهار، وال سي ِقيظَ  الهجري، حيثُ  ِع الرابِ اً عظيماً من الر ر ه
َمن الفلكيين المشهورين، أَ     عدد كمـا   بوزجـاني، والبيرونـي   مثال البتَّاني، وَأبي الوفاء ال     كبير ،

    .  )1( بعض الشيءِهلى سوِق ع االستواِء التي مكَّنَته منِة المتَطَورِةيِكلَ الفَ اآلالِتن ِم العديدِترابتُِك

ِقسـم  : وتَجدر اِإلشَارةُ ِإلى َأن َأشعار وصِف الكَواِكِب والنُّجوِم ِفي ِشعِر الوأواِء ِقسمان           
 هيَئِة َأشعاٍر خَاصٍة مستَِقلٍَّة ِبوصِفها، وِقسم يشَكُِّل جزءاً ِمن قَصاِئِدِه ِفـي المـدِح والخَمـِر                 علَى

 .والغَزل

   ا َأنِبموض طٌقَ نُ النجومالمِ يئةٌ م تَ ةٌع ماءِ  ظهرفي الس  ب أَ عد تَ ن 2(مس الشَّ غيب(،   فَِإن الوأواء  
ِصيدِة غَزٍل تَحدثَ ِفيها عِن السماِء ونُجوِمها والجو العام الذي التَقى ِفيِه ِبمحبوبِتِه،              في قَ  صورها

أسود، د وِضعت في محاجِر ِزنِجي       الروِمي، قَ   الجنسِ نمشِرقٍة لشخٍص مِ  بعيوٍن الِمعٍة   صورها  
                                  )3(:واللَّيل، يقول ِر المحاِج هذِه بينواد السعجم يحيثُ

 ]الخفيف[

ــداقُ رومٍ  ــوم َأحـ ــَأن النُّجـ  وكـ

ــي محــ    ــتْ ف كِّبــوداِنار ِجِر الس 

   
                                                 

تاريخ األدب  : بروكلمان، كارل . 2/192،  1969دار الكتاب العربي،    : ، بيروت 5، ط ظهر اإلسالم : أمين، أحمد :  ينظَر )(1
 .229-4/195، 1983، دار المعارف: ، القاهرة3يعقوب بكر ورمضان عبد التَّواب، ط: ، ترجمةالعربي
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وكَِثيراً ما كان يستَحِضر الشَّمس، والقَمر، والبدر ِعند تَغَزِلِه بالمحبوبِة، إلظهاِر جماِلها،            
 )1(:اِق بشرِتها، ونَضارِتها، وبياِضها، كَقَوِلِهوإشر

 ]المجتث[

ــ ــاَلالكَ ازحــ ــَأفَ مــ  حىضــ

ــ   ــد ردبــ ــِهِكحي جىالــ  يــ

   
       ة، فَِإنَّهالطَِّبيعالخَمِر و ينب دِمجي الوأواء ا كَانلَمو في         طَلَب الخَمر لَه مقَدِمن غُلَاِمِه َأن ي 

 يـثُ  حيعة، ثُم راح يِصفُ النُّجوم التي تُِحيطُ بالبدِر وسطَ السماِء ِمن مختَلَِف الِجهـات،      جو الطَّبِ 
روصيتناثرِة في إِ    ها باألزهار الم  روصيياض، وحدى الر في وسطِ   البدر ضـيءِ  ا بالمصباحِ هالم  
 )2(:، يقولِع اللَّاِمالمنيِر

 ]الخفيف[

ــا ــاِح ه ــا ص ــراء كَالنَّ ــار حم  ِت العقَ

ــذُولُ    ــوُل الع ــا يقُ ــي ِمم  ِر ودعِن

   
 ما تَرى الَّليـَل كَيـفَ قَـد غَلَـب الصـب           

ــلُ     ــيم العِلي ــَل النَِّس ــد َأقب  ح وقَ

   
ــا  ــدر َأزهـ ــوم والبـ ــَأن النُّجـ  وكـ

ــِديلُ    ــِطها ِقنْ ســي و ــاٍض ف  ر ِري

   
ن لَ ٍة مِ يلَي لَ ِفونينِ  اِليي ِإحدى الس جِدبِةلَ القاحِ ِة الم عتتب ، الوأواء  ـماءِ     النُّجومفي وسط الس  

 متناثٍر فـي    ٍس بنرجِ  متَناثرةٌ في الجو، فَصورها    شرقاً وغرباً فوجدها قليلةً، وعلى قلَّتها متَفَرقةٌ      
 )3(: يقولشراق، واِإل الضياِءِعجاِمحدى الرياض، ِب ِإرجاِءَأ

 ]الرجز[

 رب نُجـــوٍم فـــي زمـــاٍن َأورِق

ــِرق    ــِرٍب ومشْ ــي مغْ ــا ف )4(راعيتُه
 

   
ــِرقِ   ــم تُطْ ــٍل لَ خَج ــن ــا ِم  كَأنَّه

ــرقِ     ــٍة مفَ ضوــي ر ــرِجٍس ف  َأو نَ
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   رووفي قصيدة مدٍح، ص النُّ  الشَّاِعر جوم د أَ قَ وطْح بالب دِرن  ماءِ  في جالس ب ،وداِهرفَّت  التَ م
ينار، أَ  وَلحالد    ج ي البدر، ثمالنُّ  هذهِ َلع ِم الال جومةَع إِ  يوناً تَ  ع نظـر   بِ  البـدرِ  لـى ذلـك ـ د ٍة هشَ

 واستغراب، وما قَ ربصِذِه مِ دِة  ن هورالتَّالصِم الماِلِبلَطَ ِبعريض ِمِهمدوِحن م ،استعماِلالِل ِخن  
أَ -يضاًَأ– ه، ولعلَّ )هم، والدنانير الدرا(فردات  م راد  ممدوح أن زه وإِ  في تَ   كالبدرِ هوأَ ِهشـراقِ مي ، ن

ِهشين ِمالشعراءنداحين المدالم ِهفاِت ِصنلتَفِّين حم 1(:، يقول كالنُّجومولَه( 

 ]الخفيف[

ــدقْ   راِهِم َأحــد ــُل ال ــوم ِمثْ  ونُج

ــدين      ــو كال ــي الج ــدٍر ف بب اِرن 

   
ــــونيع نباِهتــــاتٌ كــــَأنَّه 

 نــاِظراتٌ منهــا ِبــال َأشْـــفارِ     

   
           رووفي مقطوعٍة أخرى ص اً       النجومتَنَاِثراً ماً الِمعِظيملُؤلُؤاً ع لـى أَ  ع ٍة رصـوفَ رٍض م
ِةبالحجار إِ ِةلَ الزرقاء المائِ  ِةالكريم    ج لى الخُضرة، ثمالنُّ  هذهِ َلع جوم، ـ  تَ  وهي لمـ  ع ـ   ِم  الِلن ِخ

 في ورِة الص بر عن هذهِ  ع، و )2( العرفَج  نباتِ  في الجو منبِعثاً عن احتراقِ     ريتطايالسحاب، شرراً   
    )3(:ِهقوِل

 ]الكامل[

 ولَقَــد ذَكَرتُــِك والنُّجــوم كَأنَّهــا   

ــروزجِ     ــن الْفَيـ ــى َأرٍض ِمـ  در علَـ

   
ــن ــن ِم علْمــاي ــحاِب كَأنَّه ــِل الس   خَلَ

ــرفَجِ     ــيِس الْع ــن يِب ع رــاي ــرر تَط  شَ

   

وفَوصفي كثيٍر ِمن أشعاِر الوأواء ِه البدرفها هو ذا يرس ،لَم ل طُ في َأ صورةً هِهوِعلُو ،
يشَوهببِ ه      ه جخفي صاحبشِرٍق، يضيٍء موجٍه م     ه، فال ينكشفُزءاً منه ِبِلثاٍم يلبس إال  منه   الشـيء  

ن ِفضٍة، ةٌ ِموذََأنَّه خُكَ و الملَثَّم  الوجه  ذاك َلع، ج هِنا في الذِّ  ه وترسيخِ ِةور الص ِه هذِ اليسير؛ ولتأكيدِ 
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 نَّهني أَ ع ي ك اللَّون، وذلِ  ِدسو األَ ن العنبرِ ٍة مِ  في هام  تْد وِضع  واللَّمعان، قَ  شراِق واإلِ  الضياءِ ِعجاِمِب
رو1(: العنبر، يقولتارٍة، وتارةً ُأخرى بمادِة اَألسوِد  باللِّثاِم اللَّيَلص( 

 ]الكامل[

 والبــدر َأوَل مــا بــدا متَلَثِّمــاً   

ــِفِر   سم ــد ــا ِبخَ ــياء لَن ــدي الض بي 

   
ــ  ــو خُ ــا ه ــٍةوفَكَأنَّم ِفض ــن  ذَةٌ ِم

 قَد ركِّبـتْ فـي هامـٍة مـن عنْبـرِ            

   
 الوأواء عِ  في البدرِ  وُأعِجب فَ ِه واكتمالِ ِه تمامِ ند ،جلَعقَ عاشِ ه اً م للقـاءِ   سروراً سعيد جاً خَر 

مس، لِكنَّه لَ  الشَّ ِهِتعشوقَممِج يدا في المكاِنهتَّفَِق علَ الميه، فَعادكسوفَ مخذُوالً ِمناً ميثُ َأ حم لَتى، و
يظهال ِإرب فَعد ٍة ِمترالغياب،ن ِهي هِذِف والص ِةورشَ انتهاِءِن كنايةٌ ع ه2(:يقول  آخر،ابتداِءٍر و( 

 ]المنسرح[

جبـا           مال يـرى ع ـدرالب ن لـم يـر 

ــا     ــدا طَِرب ــتِّم ِإذ ب ــِة ال ــي ليل  ف

   
 َأســفر للشــمِس كــي يقَبلَهــا   

ــا    ــاد منتقبـ ــا فعـ ــا رآهـ  فمـ

   
وكَّزر  على و فَ ، الهاللِ ِفص    ها هو ذا يرسلَ م نْ عِ هِه، فَِلِصـغَرِ   صورةً لطيفـةً   ِهلوِع طُ د 

عِف ضوِئه   وضاِط النُّجوِموخُفوِتِه بينالس ِةعفي ج روماء، صالس و ه–النُّ فيِهتْحاطَد َأقَو  جـوم- 
ـ  ِنعي أَ نفي ع ختَي و يختبئصباً  اً  قَ عاشِ هلَع، ثم ج  ِه زوارِ  ملْقى بين  شَخصاً مِريضاً عِليالً    ؛اس النَّ

 )3(: الحسد، يقولناً ِموفَخَ

 ]المتقارب[

 كــَأن الِهــالَل وقَــد َأســرعتْ   

ــاِدهِ      ــرِط ِإنْف ــي فَ ــيِن ف الب ــد ي 

   
ــومِ    ــاتُ النُّج ــِه طاِلع ــتْ ِب  وحفَّ

)4(هعِليـــٌل لَقـــى بـــين عـــواِد  
 

   
ــِظ ــِن اللَّح ع ــي ــاِنخَِف ــد الِْعي   ِعنْ

 كَصـــب نـــَأى خَـــوفَ حســـاِدِه  

   
ــقٌ  ــه عاِشـ ــقام لَـ ــَأن السـ ــاِدهِ   كـ ــاً ِبِإبعـ ــار قُربـ ــد سـ  فَقَـ
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وقَولُه 1(:مثلُه( 

 ]المتقارب[

ــدا  ــا بـ ــالَل ِإذا مـ ــَأن الِهـ  كـ

ـ      ِه تَمحــقُوَأيــدي الِمحــاِق ِبـ

   
 عِليــٌل علَــى فَرِشــِه مــدنَفٌ   

ــِدقُ   ــِه تُحـ ــوِم ِبـ ــلُّ النُّجـ  وكـ

   
ــ ــٍةفَهـ ــن ِعلَّـ ــفُ ِمـ  ذاك يتْلَـ

 وهاِتيـــك وجـــداً ِبـــه تَخْفُـــقُ  

   
وُأعبِ ِجب الِل الهِ ِرنظَم د ظَ قَ وهماءِ  رتَ  في الس ا، فَ  تَحيالثُّر فَهصو  ج ِبَأن َلع ـ   ذلك  الَل الِه

ِلكاً عِظمتَيم عضقُوراً ياً واً فَاج2(:أِسِه، يقولوقَ ر( 

 ]الخفيف[

 وكــَأن الِهــالَل تَحــتَ الثُّريــا   

ــُل   ــِه ِإكِْليـ  مِلـــك فَـــوقَ رْأِسـ

   
 ي الصـيفِ  ياِل لَ نٍة مِ يلَ ذات لَ  ماِءر ِإلى الس  ظَ نَ -النُّجوم و ِكلَ الفَ لِمِع المثَقَّفُ بِ  وهو–ولَعلَّه  

رسم ، و ِر هذا المنظَ  عِلِفيتُه بِ ِر شاعِ ة، فَتَفَتَّقَتْ ما الزهر هينَب و  والثُّريا الَل الهِ ودظَ وج حال، فَ ِةيالصاِف
 صورةً جديد    هدا رآه، استمةً ِلمبتَكَرالطَّردِ ِمن عالَ ا مِ ةً م   يد، حـ     والص الثُّريـا   و الَليثُ جعـَل الِه

 الشَّـكل    المقَـوس  الَل الهِ يه، ثم صور  لَ ع لُِّبالتَّغ و ِهِقبن س ت الثُّريا مِ  نَمكَّد تَ قَان، و قَسابتَن ي يريقَفَ
 ، ثـم صـور    هيادم اصطِ هدح أَ راً يريد  الثُّريا طائِ  َلعج، و هتَ طريد د الصائِ ِهي بِ رِم الذي ي  وِسبالقَ
اً في  موفَّقَ كاني َأن الشَّاِعريِنِقي يِف، وِراِئ الطَّ ذلكياِد الصِطوِسقَ النهٍم ُأطِْلقَ ِمس ِبِة الزهربوكَكَ

ـ  ِبواِك الكَ ِركثَ أَ ن يعد مِ  ب َأن هذا الكوكَ   لك، ذَ ورِة الص ِه هذِ تماِمِإ لِ  الزهرةِ ِبوكَ كَ ياِراخِت طُ ساً وع
وها تََألُّقاً وَأشدناء3(س(كََأ، ولَِهتياِر باخنَّه هكَنِّي عهِم يِة السن قُوِة وِشدس ِتِه، يقولرع:)4( 

 ]المتقارب[

 َأقْبلَـــتْ وقَـــد الِهـــالَل رَأيـــتُ

   ــومــا  نُجيالثُّر  ِلكَــي  ــِبقَهتَس 
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تُههفَشَــب ــوهو خَلِْفهــا ِمــن 

ــا   ــرةُ وبينَهمـ ــِرقَه الزهـ  الْمشْـ

   
ــوٍس ــرا ِبقَـ ــاِئراً رأى ٍمِلـ  طـ

)1(بنْدقَــه ِإثْــِرِه فــي فََأرســَل  
 

   
 حفر ي  في السماءِ  حينما يراه  هالل شوال، و   ضان، وطلوع م ر  شهرِ  انتهاء  الوأواء بويرقُ

جـاِمِع   ِمن ِغمِدِه، بِ  حين يسلُّ   السيفِ ن مِ را يظه  م نُضوِه، بأولِ ه؛ ِلِصغَِرِه و  صورياً، و اً كبير حرفَ
 )2(: والَّلمعان، يقولالسطوِع

 ]الطويل[

الحــالُل و ــِر ِه ــواً الِفطْ ِنض ــه  كَأنَّ

  وداِر بفِ  ِغرـيالس  ـفَلِ  ِمـنـدِ  َأسالِغم 

   
وروكوكَص يخَبلتَ بشُعلَ المرٍة مٍة ِمِهبن3(:ِه في قوِل النِّيران، وذلك( 

 ]الخفيف[

وــَأن ــريخَ ك ــي ِإذْ الِْم ــر رِم  الغَ

  لَةٌ ِبــِه بشُــع النِّيــراِن ِمــن 

   
يبـدو فـي     "وه، فَ ِبوكَذا الكَ ه بِ لَّقُعتَ التي تَ  ِةيلِم العِ ِقع الحقائِ ساوقُ م إن هِذِه الصورةَ تَتَ   

... ضـارب للحمـرة      عادة ببريقه البرتقـالي ال     ميزي ،السماء للعين المجردة جرما كبير الحجم     
 والهنـود   ،))المتقد(( وقدماء اليونان    ،))الملتهب((والحمرار لون المريخ سماه العبرانيون قديما       

   . )4("انجاراكا أي الفحم المضطرب((

ووفَص الجفَوزاء ،روصفَا ِبهي دينَِمتاٍة تَمواحِت اللَّيِلا ِلِعناِقه 5(:، يقولِهاِنض( 

 ]الخفيف[

يوــين ــوزاِء ِم ــطُ الْج ســاً تَب  باع

 بنـــاِن ِبغَيـــِر الـــدجى ِلِعنـــاِق  

   

                                                 
 .)بندق(، مادة لسان العرب: ابن منظور. هو الشيء الذي يرمى به:  البندق)1(

 .267، صديوانه:  الوأواء)(2
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لَمونْسي الشَّاِعر  وا التي فَصيتظهر للراقب مؤلفة من كوكبين نيرين بينهما خمسة " الثُّر
 بهها الوأواء د شَ قَ، فَ كت كذلِ  السرو، ولَما كانَ   ِةرج شَ و أَ ،)1("كواكب مجتمعة متقاربة كعنقود العنب    

 )2(:جرة، يقول الشَّلك ِتقواِمبيه ِبا شَهن قوام َأق، ذلكوِر تُم التي لَبالسروِة

 ]الرجز[

ــب ــين والقُطْ ــي ِح ــي يعتَل  ويرتَق

ــا ِإذا   يالثُّر ــر سةٌو ــم ــوِرِق لَ  تُ

   
ما، ِه الثُّريا والبدر وتصويرِ   ِفص في و   اآلتيةَ بياتَ األَ قرُأا ي مِإنَّه حينَ  الشِّعر، فَ  ومن يتَذَوقُ 

            )3(:، يقولها الوأواء ِبتَّعمتَ التي ي التَّصويِريةُةُيعِر الشِّةُرقِد المهتَتَكَشَّفُ لَ

 ]مجزوء الكامل[

ــم ــُل قُ ــي فَاج مــا ه ــالم ي  غُ

ــالراِح   ــِحك ِإذْ ِبـ ــالم ضـ  الظَّـ

   
ــ ــا الوجـ ــي الثُّريـ ــ فـ  المـ

 التَّمــــام البــــدر نُــــوِرِه ءِة  

   
 يـــــد كَـــــْأس فَكَأنَّهـــــا

  ــر ــا ي ــدجى ِبه ــدر ال الْبو ــام ج 

   
 كـــــَأنر ووِمهــــــا قَزنُج 

ــدقٌ   ــةٌ حــ ــام مفَتَّحــ  ِنيــ

   
ــا ــن وَأظُنُّهــ ــحٍة ِمــ  ِصــ

 ســقَام ِبهــا ولَــيس مِرضــتْ  

   
ــا ــهو فَكَأنَّهـــــ  كَأنَّـــــ

ــان ِإذْ   ــا حـ ــرام، بينَهمـ  انِْصـ

   
 فَــــانْثَنى ِلتَغْــــِرب وهــــوتْ

 ابِتســــام ِبمغِْرِبهــــا عنْهــــا  

   
دــو ــوى خَـ ــن هـ ــا ِمـ  ُأذِْنهـ

 غُــــالم فَقَبلَــــه قُــــرطٌ  

   
ــرالْفَجــق فــي وجى غَسِالــد 

 المــــدام خَالَطَــــه كالْمــــاِء  

   
ستَيمِ خلَص ا  مسأَ قَب ن الوأواء  و ـ  الكَ فَص ـ النُّ وبواِك جومـ  ع ا هياِتسـمِ  تَالِفى اخـتِ لَ

اِفصنََأوتَا، فَ هرِلي ذَ  فَ كِث كَ كمِ اًير ن الص تَالِف الَّ ِرو َأة، ون صفَ ولَ ه ا لَ ه م ي ى نَ لَأِت عٍطم ِم، فَ ٍداِح ونه 
ا كَ مان م جراًد اًلَِّقستَ م  قطُ في مخَ اٍتوع ٍةاص         ِمنهوم، والنُّجِذِه الكَواِكِب ون ِإعجاِبِه ِبهِفيها ع ربعي

ما ورد ِفي قَصاِئِدِه ِفي الخمِر، والغَزِل، والمدِح حيثُ ارتَبطَت ِبمضاِميِنِه الخَمِريـِة، وِبصـورِة               
 . المحبوبِة والممدوح
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الماني الثَّثُبح 
 ضارة مظاِهِر الحوصفُ

 الع شَِهد الع صراِسبراً حضارِ طَ تَ ياً كبيراً لَ  وي ق لَ سِبم يه 1(ثيل م(، و عـلِ ِفِب ذلك  ِج تمـاز 
العم مِ ِهيِرغَ بِ ِبراألُ ن األُ ِمم  ِهتاِحانِفخرى، و لى حضاراتِ م ع نجازاِتِإها وه ذلِ د أَ قَا، و ثَّرفي األ  ك ِبد 
العِبرأثيراً تَ ي ع ال سِ اً،  ظيم ما الشعرالشُّ ذَخَد أَ قَ، فَ ي عراء تَ يناوم قَ ِهشعاِر في أَ  لون ـ ضايا و  رواِهظَ

 راءعها الشُّ لَناو تَ ةًيقليِد تَ واٍتدَأ و شياء أَ  فيه، وراحوا يِصفُون   عيشون الذي ي  صِر الع تاِجن نِ  مِ جديدةً
ابقونالس ِم، و ن تلك ظاِه الم اَألر وواتد  و ،كالِبر  و ،سورالج و ،فُنالس  و ،ِب   الشُّـموعآالتُ الطَّـر
و  المعزفِةالموسيقى كالعوِد، و و ، ِمالنَّاي، وانه المرآةُ، و  النَّـاِر، و كـانون الفحـم،لَـةُ  ومز2(الم( ،
وو واليبالنَّواعيرالدو ،ِة كاألقالِم، واَأدواتُ الكتابقاِلم، ولمحاِبِراَألوراِق، و3(الم(.  

وكان الدمشقِ  الوأواء ي  ن وِمم ص فوا بِه هذِ عض الم   و ـ ه لَ صفَظاِهِر، لكن ه  لـيالً   قَ ا جـاء
بالمإنتاجِ  ِةنَقار ععِر الشِّ ِه مإِ    ي ذلك ما يعودِهلى انشغالِ ، ورب صفِ    عوِل، ووالغَز بمِر  الخَ نها بالح

  في هذا الميـدانِ  النَّفَس الشِّعري للوأواِء، وكانَل القضايا شغلَه الشاغِ   ِه كانت هذِ  الرياض، حيثُ و
ت َأشعاراً، حيثُ جاءقصيراً جدألَّفُ ِمتَصيرٍة تَ مقطوعاٍت قَ على هيئِة فيِههأبياٍت قليلٍة معدودةن . 

اً ابعج إِ ، فَقَد ُأعِجب ِبها    الوأواء راِعها الشَّ فَص التي و  ِةيضاِر الح ِرظاِه الم ِإن الشَّمعةَ َأولُ  
 نكُ ي م لَ كِلذَِب مقطوعات، و  مِسي خَ يثُ وصفَها ف  صِفها، ح  و لى ع ِهركيِز تَ الِلِخ نتَِّضح مِ  ي ،اًيرِبكَ

 ختَِلفاً عن شُ مراِءع الشَّمعةُ مِ  ِتد كانَ قَصِرِه، فَ  ع   الم ِرظاِهن َأهم الح ضراء     ِةاريالتي تَغَنَّى بها الشُّع 
 يثُ نالَ آنذاك، ح ِهعِرِهم وتشبيهاتِ ن شِ راً مِ ظَّاً وافِ ت ح ةِ ِهِرم وصوم الفَنِّي وذلك ،  ِإلـى أنَّهـا      يعـود 

 هـا ِقنُ وع ،قيِقا الـد  هصـرِ خَ بِ هم خيالَ  ونشَّطت ،شاِعرهم وحركتها  م  وأثارت ، الشُّعراء ِتهواستَ

                                                 
-139، ص1980دار الكتـاب اللبنـاني،   : ،بيروت3، طي الشعر العربيفن الوصف وتطوره ف  : الحاوي، إيليا : ينظَر )(1

140. 
 ).زمَل(، مادة المعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وآخرون.  هي جرة خضراء كان يبرد فيها الماء)(2
 .393-337، صفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: الشكعة، مصطفى:  ينظَر)(3



 32

، فَضلَاً عن تَنَافُِسِهم ِفي وصِفها؛ رغبةً ِمنهم فـي          )1(يا العسجدِ ه ودمعِ ، وغالتها الذَّهبية  ،ويِلالطَّ
 .ِإبراِز تَميِزِهم وابِتكاِرِهم وِإبداِعِهم

 ليِه ِإ الذي يدِهشُ النَّاِظرين، حيثُ يظِهر شكلَها المستقيمها صورةً جِميلَةً لَمرسي ذا   وها ه ف
هم وِإعجاب ثيري هروصيبغصنِ ، و  الشج ِةرِإِفِل اَألارةً ُأخرى بحرِفتَ تارةً، و شيري لـى َأنَّهـا   ، ثُم
ـ    شعاِل إِ الِلن خِ  مِ ِهِتب على محار  ُل، وتعم ه الذي تكره   الَّليلِ المها ظَ نوِر بِ ضيءتُ ِة نفِسـها، وإذاب 

 مـا   ذْ ِإنَّها سرعان  ، إِ معركَِة ال ِه الخاِسر في هذِ    الطَّرفُ يم َأنَّها هِ  علَها ال تَ  قواِمها شيئاً فَشَيئاً، لِكنَّ   
تذوبتَ ونطفُئتَفنى وشُعلَتُها، و يبقى الَّليُل ميِطسراً دونستَِمراً مي 2(:تَأثَّر، يقول أن( 

 ]المنسرح[

ــفٌ  ــه َأِلـ ــٍن كاَنَّـ ــوام غصـ  قـ

ــابها    ــن رض ــا م ــدي لن ــاتُه   لَهب

   
ــا  ــتٍَس وظاهرهـ ــا مكْـ  باِطنُهـ

ــا     ــتَنْزهاً عجب ــدي مس ــيِن يب  ِللع

   
ــرى  ــا فت ــن بقاِئه ــتْ م ِئســد ي  قَ

 َأدمعهــا طــوَل ليلهــا ســكبا     

   
 تُكابـــد الليـــَل وهـــي جاِهلَـــةٌ

ــا    ــد ذَهب ــاِد ق ــي الِكب ــا ف  وعمره

   
  الَّليِل عنهم، على الرغمِ    ِة وحشَ ، وإزالةِ اِس النَّ ها؛ ِإلسعادِ والشَّمعةُ تُنير ظالم الَّليِل بضوئِ    

ـ ما تَ ن عليها، فحينَ   بها، ومشِفقو   رئيفون ا هذا تُهِلك نفسها، لِكن النَّاس     هعِلِفن َأنَّها بِ  ِم ـ  بِرقتَ  ن ِم
 المتَبقِّـي    على الجزءِ  ِةظَ شُعلَِتها، والمحافَ  م بِإطفاءِ ِهياِمن قِ ةً ع نايأسها، كِ  ر قطعون التَّام، ي  الذَّوباِن

 مِ ِهِتمنها، وحماي بان،   نأِس            الذَّوالر قَطع َأن ِميلٍَة، ذَِلكقٍَة جفَارلَى مةُ تَشتَِمُل عورِذِه الصذَا، فَهِبهو
 شَيء ِمن التَّجِديِد    ِفي الشِّعِر يكُون داللَةً علَى الموِت عادةً، بينَما هنَا داللَة علَى الحياة، وِفي هذَا             

 )3(:ولقُيفي المعنى والصورة، 

 ]الخفيف[

ــوِئها  ــةَ ض ــوى ِإذاع ــا تَه  وكَأنَّه

 ِللنَّــاِظِرين ِلســعِدِهم ِبنُحوِســها    
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 فَــِإذا تَقَــرب عمرهــا ِلنَفــاِدهِ   

ــِع رءوِســها   ــراً ِبقَطْ موا لَهــا عدر 

   
ضموِر الخَصِر، ويصورها وهي تُنير الَّليَل بالسهِم الذي ينطَِلـقُ          ويِصفُ شَمعةً ُأخرى بِ   

ِبسرعٍة كَبيرٍة ِجداً، وكََأن رْأسه يضيء ِمن ِشدِة االحتكاك، ومصير هـذه الشَّـمعِة فـي َأيـدي                  
وِإشعاِلها، مِرضت وماتَـت وهلَكَـت   َأصحاِبها، فَِإن َأبقَوا على رأِسها، كنايةً عن ِإيقاِد النَّاِر فيها          

 )1(:وفَِنيت، وإن قَطَعوا رأسها، كنايةً عن ِإطفاِء ناِرها، بِقيت على حاِلها، ولَم تَهلَك، يقول

 ]المتقارب[

ــدتْ   ــا ب ــِر لَم ــِة الْخَص  ومخْطُوفَ

 لَدى الَّليـِل عاينْـتُ سـهماً يِضـي          

   
 ِســها نَفْســها تُعاِقــب ِمــن نَفْ 

ــي     ــا تَنْقَض كَم ــور ــي اُألم  فَتَقِْض

   
ــها ــوا رْأسـ ــرض ِإن تَركُـ  وتَمـ

ــرِض   تَم ــم ــرْأس لَ ــوا ال قَطَع وِإن 

   
 الوأواء روصِر لإلنسانِ  وقَدمِر المةَ بالعَأ الشَّمع نعيشَ يهَل شُعلَةَ النَّاِر، وعةَ فيهـا  جتَِّقدالم 

  مشَبهاً ِإياها بالرماِحِة الشَّمع تلك َأن وصفَ قوام بعدجَل الذي ينهي ذاك العمر ويستَنِفده، يقولُ اَأل
                                                    )2(:ِة القَوام الممشوقَِةقيمالمستَ

 ]مجزوء الرجز[

ــ ــدها وممشُــ ــي قَــ  قَةٌ فــ

ــي لَ   ــد األ تَحكـ ــا قَـ ــْلنـ  سـ

   
ــى   ــر الْفَتــ ــا عمــ  كَأنَّهــ

ــا كاأل   ــار فيهــ ــْلوالنَّــ  جــ

   
ِصفُ  وٍة    يِديدٍة جشَفي مقطوعةًمع ِن فَتاةٍ   ، وثُ عدتَحِدقَّـِة      كََأنَّه يِف ويفَها بالهصحيثُ و ،

 تَد عليه المرض، وفي صورٍة مكَـررةٍ  الذي اشالخَصِر، ثُم جعَل لَونَها َأصفَر فاِقعاً كَلَوِن العاِشقِ      
، فَِهي تُزيُل الظَّالم وتفنيِه، لِكنَّها بالمقاِبـِل تـذوب          ثَِر ِإشعاِل النَّاِر ِبفَتيِل تلك الشَّمعةِ     تَحدثَ عن أَ  

               )3(:ولقُ، يكِليِل ذَِبي سوتهِلك نَفسها ِف

 ]المتقارب[

ـ    دماِء الْملــووهيفــاء ِمــن نُـ

 ِك صــفْراء كالْعاِشــِق الْمــدنَفِ    
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ــا ــا كادهـ ــالم كَمـ ــد الظَّـ  تَِكيـ

 فَتَفْنــى وتُفِْنيــِه فــي موِقــفِ     

   
د قَقَلَومد الوأواء ٍة محيدٍةفي مقطوعٍة ودصففرااً ودَأهواليِب والنَّواعير، بن  للدبالحديِث ع 

 تَعمُل عمَل السحاِب الماِطِر المحمِل بالمـاء، ِإذْ ِإنَّهـا تَسـقي الريـاض               يِه، فَ وظيفَِة هِذِه اآللَةِ  
ئـراً َأم نَهـراً، ثُـم     بالماِء الكَثيِر الَّذي تَستَخِرجه ِمن مكاِن تَجمِعِه، سواء َأكـان بِ  والمزروعاِت

هروباسِتمرا   الَّ ِكلَا بالفَ ص كرتَحفِع المـاِء           ذي يِبر كَِة يقومرِخالَل هِذِه الحٍة، وكٍَة داِئِريرٍر في ح
ن هـِذِه   لتي تَصدر ع   وصفَ اَألصواِت ا   ى ِإلى اَألرِض المراِد ِسقايتها، ولَم ينْس      ورمِيِه ِمن َأعل  

      لَها مثَل حعةً جِلها، فَتارمِناآللَِة ِخالَل ع شت يِن العةً ُأخرى ِمثَل َأنيِن       اِشِق المتارِتِه، وحبوباِق ِإلى م
 )1(:شَخٍص جِزٍع ِلكَثرِة المصاِئِب الَّتي نَزلَتْ علَيه، يقول

 ]الكامل[

ــدرها  ــاض ِب ــقَِت الري ــٍة س كَِريمو 

 فَغَدتْ تَنُـوب عـِن السـحاِب الهـاِمعِ          

   
ــٍق ــِة عاِش عمدوٍن وــز ــاِس مح ِبِلب 

ــ   ــاِزعِ  وحِن ــِة ج ــتَاٍق وَأنَّ  يِن مشْ

   
   هــو ــدور، وعلْ ي ــك ــا فَلَ فَكََأنَّه 

ــاِلعِ    ــٍم طَ ــلِّ نَج ــرار ِبكُ ــي القَ  يرِم

   
حيثُ قَدم في ِإحدى ،  ، وِإن كَان قَِليلَاً محدوداً    ولَم يخُل ِشعره ِمن وصِف اآلالِت الموِسيِقيةِ      

، فَجعـَل    في مجِلِس ِغناٍء ولَهـٍو ومجـونٍ        تَضِرب علَيِه ِإحدى المغَنِّيات     ِلعودٍ  وصفاً مقطُوعاِتِه
وما ينتُج عنه ِمن َأصواٍت ِبمنِزلَِة ِإحياٍء ِلِتلك الِقطعِة الخَشَِبيِة، وبعٍث ِللروِح فيهـا،              ضربها علَيِه   

 تُعبر عما تُريد    ,ي تُدغِدغُ َأوتار ذاك العوِد وتَتَالعب في تَحريِكها        وه ،كَما ّأن َأصاِبع هِذِه المغَنِّيةِ    
المغَنِّيةُ َأن تَقولَه، وما يجوُل في خلِدها وخاِطِرها ِمن ِخالِل اَأللحاِن واَألصواِت التي تَتَسبب في               

يلَةً مفِرحةً، وِإن كانَت حزينَةً تَعِزفُ َألحاناً حزينَةً        ِإطالِقها ِمنه، فَِإن كانَت فَِرحةً تَعِزفُ َألحاناً جم       
  )2(:كَئيبةً، يقول

 ]البسيط[ 

   ــهكِّبِفيــِه ِإذْ تُر وحالــر كِّــبتُر 

)3(ِويــِهِويهــا مالِفــي ِحجِرهــا فَمال   
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ــاً   ــاره عبث ــدغَتْ َأوت ــى ِإذا دغْ  حتَّ

ــدِرها      ص ــن ــن ِم ــتْ َألْس ــِهتَكَلَّم   ِفي

   
        اِسـنَهحنـى ممها الْيـدتْ يـدا َأفْسم 

ــاِويهِ    ــرى مس سها اليــد تْ يــلَح ــذْ َأص م 

   
و   َل الوأواءِتهِ ي ِظلِّ ِفاستعمعوجوِن       دِث والمبيـاةِ     ِإلى الَّلهِو والعواالستمتاِع ِبلَذاِئـِذ الح 

ِف اَألصوات التي تُصِدراِنها،    اي والعود، مركِّزاً على وص    ، وهما النَّ  تيِن ِمن اآلالِت الموسيِقيةِ   اثن
 )1(: قَوِلِهي ِفكِلذَياِة، وِذِه الحفي هاءه ِللعيِش  وراِرروسيلَتَيِن ِإلغراِء َأصحاِبِه لالنِج

 ]المجتث[

ــوا  ــِو هبـ ــيعةَ الَّلهـ ــا شـ  يـ

 ِإلــــى الَّلــــذاذاِت هبــــوا    

   
ــدي َأن  ــاي يبــ ــاًفالنَّــ  ينــ

   بــر ــوِد ضــ ــجي وللعــ  يشــ

   
ــري ــِث تجــ ــين الغيــ  وَأعــ

    ــكب ــاٌل وســ ــا انهمــ  لَهــ

   
 جنــــاح ومــــا علينــــا 

  تْـــــبعلْنـــــا وفيمـــــا فَع 

   
وهكَذَا، قَدم الوأواء وصفَاً ِلبعِض مظَاِهِر الحضارِة ومخرجاِتها التي شَاعت ِفي عصِرِه،            

ِهيو : الدةُ، وا           الشَّمعاغَهاِر التي صغِم ِمن ِقلَِّة اَألشعلَى الرعالنَّاي، وو ودالعو ،النَّواِعيرو اِليبو
       اكَبولَى ملُِّل عا تُدان، ِإال َأنَّهيدذا الماِبِه       ِتِهِفي هِإعجِثيثَةً، وةً حواكَبظَاِهِرِه ممو اِريضِر الحِللتَّطَو 

ابا ِإعجاِبهتَصويِرها وصِفهه ِإلى اِإلبداِع ِفي وفَعاً، األمر الذي دِظيماً ع. 
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المثُاِل الثَّثُبح 
 وصفُ الممدوح

يع الم مِ د ن أَ دحهالتي طَ  غراِض األَ م قَر ها الوأواء مشِق الدعِر الشِّ ِهنِّ في فَ  يفي  ذ، إِ ي كَّزر  
آنفاً   -ِحِهدم مِ نيِناثعلى   -كما مر األُ ن فاءِ راِءمبناِءن أَ  مِ  والشُّر ِهصِر ع و ِهماِنز الشـريفُ : ما، ه 

قيِقالعي يثُ، ح م دحفي دمشقَ بأَ   ه د، واألَ صاِئ قَ ِعربالحمدانِ مير سيفُ ي  أَ ولِة الد مير ب آنـذاك،   لَ ح
وتْلغَبداِئ محد قصاِئ ثالثَ فيِهه. 

قَو د اهتَم ِه وصفِ  في  الوأواء مِه ب مديجوِدِهما، فَضالً عـن      براِزِإوحخَاِئِهما وسِمِهما وكَر  
 التي  ِةع الغاي ما م هدحه لَ ساوقَ م تَ حتَّى ي  ؛ وذلك  التي يتَِّسماِن ِبها   قداِم واإلِ ِة والشَّجاع ِةو القُ فاِتِص
لَرنو إِ ي يها وسعى إِ ي لى الحوِلص يها، فَ لَ عهلَ و م يمدمِ ح  عبيِر التَّ ِقلَنطَن م ميِرعجاِبِه بهذا األَ  ن إِ  ع 
، )1(هاِبطاِيَأ و  الحياةِ ِذ لذائِ ن والتَّزوِد مِ  ، الماِل والنَّوالِ  مِعج مدحه وسيلةً للتَّكَسِب و    ل كان و ذاك، ب  َأ
لَو مِ  التَّ ِنكُم ي بقرواألُ اِءفَلَ الخُ ن راِءمكَ التَِّف بهدِبسوالح الوأواِء  على الماِلوِلص شأن ـ ح ب، س
ْلب كان  د يدن عراِءعظم شُ  م ِهصِر ع و 2(ِهماِنز(، د تَ قَ وجاوز الشُّ  ذلك إِ عراء  والتُّجـارِ  مـاءِ لَلى الع  

ـ  اِس النَّ نظارن أَ  أَ قريِرى تَ لمين إِ حمد أَ  أَ تْعفَ التي د  ِةجرلى الد ، إِ والصنّاِع موجهـة إلـى     "ت كانَ
الخلفاء واألمراء؛ فالعلماء إن أرادوا الغنى لم يجدوه إال في خدمتهم، والشعراء إن أرادوا العيش               
لم يجدوه إال في مديحهم، والتجار إن وقع شيء ثمين في يدهم من جوهر أو جوار ال يجـدون                   

 ،ائر الشـعب  أما س –نفاقا لها إال في قصورهم، والصناع إذا أحسنوا صناعة شيء فهم مقصدهم             
 قوتهم، والشعراء ال يشعرون     فالعلماء إذا بعدوا عن القصور عز     ! ففقير بائس قّل أن يجد الكفاف     

ألنفسهم وال لعواطفهم وإنما يشعرون للمال ينْشدونه من يد الخلفاء واألمراء؛ ولهذا كـان أكثـر         
 .)3("شعرهم مديحاً، والفنانون والتجار كذلك
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َأوِء الوأوا ةُيقَِرطَا  م  نَّها تَِإدح، فَ في المِجنسالطريقَم ـ  القَِة مع ِإ،ِةديم  القَذ اسـتَفتَح  ةَصـيد 
ـ بو ٍةجاعشَ و خاٍءس و ٍمرن كَ  مِ ِهمدوِحات م فَ صِ  ذَكَر مطالل، ثُ ى األَ  علَ  والوقوفِ ِلزبالغَ ، )1(ةطولَ

أَ َأوِهفِسنَ بِ خِرلى الفَ  إِ حياناً لَج ؛ كَ ِهعِرِشِب و ِعفَ مِ ضاي ين ِهعِر شِ ِة قيم و  م بِرزقِديتَرـةَ  هأَ  الفَنِّي  مـام 
ِهمدوِحمو ،ِمِهعجاِبِإحظى ِبي ،مَؤا يي ِإدلى مِةفَضاعطاِء العالذي ي ُلحصيهلَ ع. 

        كَانَتو داِئ محطَةِ   هستَوطويلةً إلى م جِم الح، و ةًزلَمعانيه ج، لفاظَُأ وعِ هةً بن االبتـذاِل    يدع 
 يـهِ لَ إِ شار ِطبقاً ِلما أَ   ها، وذلك  بِ مز والتَ ِحد في الم  راِءع الشُّ ةَريقَ طَ كلَد س  قَ كونهذا ي ِب، و والشَّعِبية

رشيقٍ ابن  أن يسـلك طريقـة اإليضـاح        -إذا مدح ملكا  –وسبيل الشاعر   : "ِهوِلي في قَ  واِن القير 
–ن يجعل معانيه جزلة، وألفاظه نَِقية، غير مبتذلة سوقية، ويجتنب           واإلشادة بذكره للممدوح، وأ   

 التقصير والتجاوز والتطويل؛ فإن للملك سآمة وضجراً، وربما عاب من أجلها مـا ال               -مع ذلك 
  .)2("يعاب، وحرم من ال يريد حرمانه

             الوأواء دسلَقَد جا   وو قيِقيدِحِه ِللعِخالَل ممدثُ       لحيناً، حياً باً قَِويةَ تَجسيدةَ الخُلُِقيالِمثاِلي اِني
ِإنَّه تَمثََّل، كَغَيِرِه ِمن الشُّعراِء، معاِني المدِح المتَوارثَةَ، فَوسمهما ِبها وجعلَها سماٍت أصيلةً فيِهما،              

نُفَصطُ القَوَل وفحاٍت نَبسأِتي ِمن صا يِفيملَى النَّحِو اآلِتيوع ذَِلكفَاِت، والصاِني وعالم ِفي ِتلك لُه: 

 الكَرم: أوالً

         مسيِه    لَقَد ووحمدم ِة   الوأواءالكَِبِسمِمر خاءِ وِد والجوالس  طاء،   والعور   على هذا الم عنىكَّز 
ن ، مِ ، فالممدوح ِهِبآِر م ِقيحِق تَ ةَغي؛ ب ساليب واألَ ِرو الص ن مِ ديِد الع الِل خِ نِم هدمقَ، و بيراًاً كَ ركيزتَ

اعر،   الشَّ ِرظَ نَ ِةوجهتَيزمي ع مِ ِهيِر غَ ن ِه بهذِ اِس النَّ ن تَ التي تَ  ِةفَ الصَأ بِ ى فيهِ لَّجـ  ِحوض ص ها، ِرو
ـ  حِ ونباِتـِه د  ِه و اياهطَم ع ه لَ قدمنَّوال، ي ال و ي المالِ ِباِلطَ و راِءقَالفُ و حتاجينقِصد الم  م وهفَ اب، س
الكَورِسفْ في نَ ةٌصيلَ أَ ةٌفَ صِ مكَ، ال تَمدوِح المال تَلُّفَ فيها ونُّع، فَصكريم ِلدقد واً، وـ اشَ كَع اً، ريم

                                                 
 .170، صالشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: عبد الجابر، سعود محمود: ينظر )(1
���: القيرواني، ابن رشيق )(2� .2/128، ا'%�1ة /. -,+ِ*ِ( ا'&%$ و#دا � و
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وسِرلُّ كَ ظَي يماً، وو حينَ هم ا يمموالَ أَ قدلِ ه لمحتاجينو هتَزي يطرو بيفرفَح ديداً، وهـذا مـا   حاً شَر
عع رنْباِع الشَّهِه في قوِلرِقيِقي1(: في الع( 

 ]الكامل[

 نكُــ يم لَــودى لَــ النَّــِةياِشــغَ ِلمرحــ

ـ غْتُ   ــى يـ ــ ِباهدش ــاِلَؤالس  ينا غُِش

   
ــ ــِهم تَمركَ ــن في ــ حكَّ ــى لَ ــدعمتَّ   تَ

ــافُوَأ   ــتَ ِلهصــ ــاِكمٍم تَركَــ  ينــ

   
 تْرمــثْ وَأوننُــ الظُّهنْــ ِمتْقَــرو َأدقَــ

  ــي ــالً ينَ ــهِ لُّ الْظَ ــك في ــاِق يشَّ  ين

   
 ِبهــاا منــى طُلَّهبــاِهو متْبــلَطَ

ــ   ــنفْقَوفَ ــا قَ ِمم دــقَ و ــانفْ   وِجين

   
يِللْتَــه ــزجدِتــوى اهزنَّــٍدازهم  

ــبَأ   ــتْ ملَ اِرضهالْب ــد ــاغَ  اةَ جفُون

   
ممدوحه كَعبةً، ومكانَاً مقدساً يزوره كُلُّ من في نَفِسِه آماٌل ومطاِلب يسعى الشَّاِعر وجعَل 

  ِإنجاِزها وِإلى تَحقيِقه ا، و         قوُل مةَ الفُقَراء، يحاج دةً تَسعتَنَومةً شاِملَةً وعام طاياهَل ععن  جثاً عدتَح
 )2(:وصوِلِه ِإلى سيِف الدولة

 ]الطويل[ 

  الــذيِبلَــِإلـى كعبــة اآلمـاِل والْمطْ  

ــتْ   لِّيــبــه ح ــاد عطْ ــِبِل َأجي )3( المواِك
 

   
ومن يحاِوُل المقارنَةَ بين عطاِء سيِف الدولَِة وعطاِء السحِب والغَمام والمساواة بينَهمـا،             

نَّه غَير منِصٍف في الحكم؛ ألنَّه شَتَّان، ِمن وجهِة نَظَِر الشَّاِعِر، بين عطاِء ممدوِحـِه وعطـاِء                 فَِإ
السحِب والغَمام، فَاَألوُل يعطي وهو مبتِسم ضاِحك، َأما اآلخَر فَِإنَّه يعِطي وهو داِمع العيِن باٍك،               

فَالشَّاِعر طاء، يقولِلذِلكلى الغَماِم في العولَِة عيِف الدةَ ِلسِليعِطي اَألفض4(: ي(  

 ]المنسرح[

ــد ج قَــاس ــنموــ فَمــاِمغَالْ ِباك ام 

 ِنيلَكْ شَــني بــِمكْــح فــي الْفَصــنَْأ  

   
                                                 

 .217، صديوانه:  الوأواء)(1
 .20، صالمصدر السابق )(2
يقال عِطلَِت المرأة تَعطَُل عطَالً وعطوالً وتَعطَّلَتْ ِإذا لم يكن عليها حلْي ولم تلبس الزينة، وخال جيدها مـن القالئـد،                      )(3

 ).عطل(، مادة لسان العرب: ابن منظور. ويقال عِطَل الرجل إذا خال من المال واألدب
 .223-222، صديوانه: الوأواء )(4
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ــَأ ــ ِإتَنْ ذا جــتَد اِح ضــ َأك داًب 

  ــوهــ ِإوذا جاداِمــ دــعالع ِني 

   
 غُصناً لَينـاً رطبـاً،      هلَع ج ثُي، ح ِهمدوِح م وِد ج أكيِدتَ لِ ةَيصريِح التَّ ةَارع االستِ َلعمواستَ         

ن ةً ع ناي كِ كذِل يلتَفُّون حولَها، و    الذين اِس النَّ عجاِب إِ عوِضكُِّل م شَ التي تُ  ثماِر واألَ زهاِرممتَِلئاً باألَ 
 )1(: في العقيِقي طَمعاً في عطاِئِه، يقول؛هولَم حِهفاِفالِتو ِبِه اِس النَّعجاِبِإ

 ]الخفيف[

ـ نصــغُ     ـ ِةهــز  المني لَـ  ند لَـ
 

ــ     ــ الزرزاِه ِرهــ م ــاِرثْ اِإلرثِم  )2(م
 

ــعتْفَصح لَــوِره مــاني اَأليــاح 
 

   ــو ــهتْقَسـ ــال ِبـ ــاِرمال َأ العـ  طـ
 

        واِع الشَّ لجُأيإِ ر  كَ براِز في إِ  ِةغَبالَلى الم وح ِمرمدذْ، إِ  الم و فَصَأ بِ هنَّه يكر ه خَل الب و حاِريبه ،
ـ نَ، و ةًلَ قاحِ ها جرداء غصانُت أَ انَكَ، و ةًيقيِق ح ةًرج شَ و كان البخلُ   لَ هنَّ أَ ِةجرلى د ِإ  لـى تلـك    إِ رظَ

ـ أل، و)خـلِ غصان البَأ(غصان  على اَألأثيِر التَّيقاِع بِإةًلَ كفيةُظر النَّ لك تِ تْكانَ، لَ غصاِناَأل زهتْر 
ألوثمن تَت ِمرها، وتْفي هذا تَولَويج هع لى موالكَ الجوِدِةكَلَم يقولِمر ،ِقيِقي3(: في الع( 

 ]البسيط[

ــ ــبلْ ِلن َأولَ ــاناًغْ َأِلخْ ــالَقاب وص  ه

ـ بنْ أَ ِهِهجوِب   ـ  تْتَ ـ ِتقْ و ن ِم ا كَ هـ ر ام 

   
وِلبياِن كَرِمِه جعَل الوأواء لراحتَيِه قُوةً خَِفيةً عظيمةً تَستَِطيع ِإنباتَ الخَيِر والرزِق والنِّعِم                     

 )4(:المختَِلفَِة، وتَقديِمها ِللمحتاجين، يقول

 ]البسيط[
ـ ينَثَ ـ ِع وهتُ ـ  الْاننَ ـ ج يِقوشَّ مبـي ح  

 

  النِّعمــاتُِبــنْ تُاهتَــاحذي رلــى الَّــِإ
 

        َأولى أَ  إِ شارالعقيقِ ن ي مِ قُِفنْ ي ِهمواِل أَ ن راِءقَلى الفُ  ع و جِدستَالمين الكثير  الكثير  ى فنَى تَ تَّ، ح
وبقى ِمال ينه5(:قوُلا شيء، ي(  

                                                 
 .96، صديوانه: أواءالو )(1
2)( ناللَّد :نولُد من كل شيء من عوٍد أو حبٍل أو خُلُق، وجمعها ِلدان مادة لسان العرب: ابن منظور. الّلِّين ،)لدن.( 
 .194، صديوانه: الوأواء )(3
 .194المصدر السابق، ص )(4
 .218المصدر السابق، ص )(5
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 ]الكامل[

ــا م ــي ــالْ ِبماًِقس ــِلذْب ــ مةَح ِص  ِهاِل

 ينـــاِنبا يمـــ ِبهمـــهاِدينـــا وِف  

   
        وجَلع الوأواء  ر ةَاح ِد ي م ممواُل تُحفَظُ فيها األَ   ةًزنَ خَ ِهوِحد و ،ـ  الخَ ِه هذِ باب  فتـوح  م ِةزنَ

ـ ا ِلهع ِبربتَيها يها ِفظُحفَيوا هعجم التي ي مواَلأن األَ  لِ واب؛و ب  أَ ٍس حارِ يِر غَ ن مِ وه، فَ ماًداِئ ، اِسلنَّ
دونَأسيٍب ح قيٍبو ر،و دون1(:دود، يقول ح( 

 ]الخفيف[

ــ ــي العحراِئ ــ ف ــىل ــِة براح وٍد ج 
 

ــاب ــا ِبـــ مواِل َأبـ ــهـ  اِبوال بـ
 

        ِإوِه هذِ ن غَ باِتطايا والهِ  الع ي ر الممطِ  ِةحدودالتي ي بِ ر ا العقيقِ هالنَّ ي تَ اس ،سم، ِه حاجـاتِ  د
ساِعتُوده لَم ع قوِفى الو  في و ِهج ِبصاِئ م هِر الد و ِهِبصاِعم ِم، وم ا يمِ زيد قِ ن ِه هذِ ِةيم ها نَّطايا أَ  الع
ي هـذا   ِفحتاجين، و لم لِ طاِء الع قديِمن تَ  ع مواِل األَ صحاب أَ  فيهِ ُلخَب الذي ي  ِجِر الح قِتأتي في الو  تَ
 )2(:، يقولٍةانَكَ مومس ويِققيلع ِلٍفر شَةُيادِز

 ]الخفيف[

 عطايــازالــتَْأ))  بــا قاســٍمَأ ((ا يــ
 

 

ــ ــاباًعك ِص ــوِبخُن الْ ِم ــ الْط عاِبص
 

 

ـــال ومعاِقن ر رزايـــا الْبـــاِتد
 

 

عقـــاِبى األلَـــعطايـــا منهـــا عِب
 

 

ــا ُأ ــالي ِإم ــبتُذا حب ــكس  ه دن ِم
 

يســاِب ســاقطاً مــن ِحري بمــا كــان 
 

ــب ـ َلِخ ــاخلون عنَّـ ــ الب رطَمَأا فَ
 

 

ــاِئ ــا نـ ــحاِبتَ لنـ ــر سـ الً بغيـ
 

 

              في ِحماه، ثُـم الَهطَّ ِرححي َأن رقَرِمِه، فَيكَراِئِلِه وفَضوِح ومدِبِسماِت الم الوأواء بعجيو
    يِبح الِجدو ربالصو مزالع هةَ، فَشَبكِنيةَ المارَل االسِتعوِحـِه،   استَعممدِإلى ِبـالِد م رجذَيٌل ي واٍن لَه

وكََأن هِذِه السمات ال ينبِغي َأن تُوجد ِإال ِعند من يستَِحقُّها، ِعند الممدوح؛ ألنَّه كَريم جواد يعطي                 
ذَِّة، ثُم يلجُأ ِإلـى المبالَغَـِة فـي         َأموالَه ويقَدمها ِهباٍت ِللفُقَراِء والمحتاجين وَأصحاِب المواِهِب الفَ       

                الجـود وه هوحمدم ِبَأن قِسميو ، عتَِرفُ ِبذَِلكيو ِقري هنَفس ودُل الججعوِحِه، فَيمدخاِء مِإظهاِر س

                                                 
 .14، صديوانه: الوأواء )(1
 .15بق، صالمصدر السا )(2
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 َأو يسـتَجِدي نَـواالً ،       الحقيِقي ِبمعناه اَألسمى واَألشمل واَألكمل، الذي يقَدم ِلكُلِّ من يطلُب ماالً          
 )1(:يقول في سيِف الدولَة

 ]الطويل[

 باً الليــالي مــذاِه مــن بحــِرطُهِبَأســ

  مـذاهبي   بـي فـي هـواه      متى قصرتْ   

   
ـ  يـلَ  ذَ سحبوَأ ـةٍ  هِ رِضزم فـي أَ    العم 

 ِباِهـــو للمهموالَـــ َألـــى واهـــٍبِإ  

   
 هنَّــ َأقســم يود الجــلُّظَــن يلــى مــِإ

ـ  ع  موقوفـاً  جـود هو ال    ـ  لَ   طالـبِ  لِّى كُ

   
        اِعالشَّور يو لِ دعمموِلطُ بِ ِهوِحد الس ِةالم ماِناَأل و و السِةعاد امِت واِدد مِر الع و ،يلِّـُل هـذا    ع
عاءنََّأ بِ الده م  سالِ ا دام قُ المالَ  اًمرزي  و كُِلمتَينَِّإ، فَ هه عِط سي ِعي الرةَي لَ و ن يَلخَب يهالَ ع ي هـذا   ِف، و
 )2(:وُلقُ، يلماِل ِلِهِبلَطَ وِراِع الشَّجداِءلى اسِت ِإةٌح واِضةٌشار ِإالبيِت

 ]الكامل[

ـ  كنَِّإ فَ ملَاسفَ ـ   م ِلا سـ  تَم  ىد الـر  ن ِم

  وـ  يتَِقس ـ  ن ِم الْ اِء م ـ  يـاةِ ح يناِق س 

   

 القُوة والشَّجاعة: ثانياً

         ِه      لَقَد َأشاريوحمدِة مِإلى قُو الوأواء ِقيِقيالع اِنيمدالحِتهِ ، وشَجاعا وسالَِتهِ ،مبا وبأِسهِ ،ما وم 
 في محارعداِء األَ ِةب و مقارم،  ِهِتعوع ع رن ذلِ بك مِ يِدِد بالع ن   وحمدالّة، فَالمدائِ  المعاني الد قداِم اإلِ م 

والمهاجِةم و الكَر  ِهروِب في ح و ، فُعِرال ي الفرار  واله روالتَّ ب راجمِ ع  ن وـ عـداء، كَ   األَ ِهج ا أَ م ن
 وقَ فَ ،ِهِتثافَكَ لِ ؛مراكَتَ ي لقاِء الِّ داِم احتِ الَل خِ و الج  في ِةكَعر الم رِض أَ ن مِ رناثَتَي و رطايتَ الذي ي  بارالغُ

لـى   إِ ةًضافَها، إِ ِتوقُ و ِةكَعر الم ِةدن شِ  ع ةٌناي كِ كِلذَعداء، و  األَ باِترن ض  مِ ِهي بِ ِمتَح الذي ي  الدرِع
ن  ع سؤوٌل م هنََّأكَ، و ِةكَعر الم الَل خِ ٍد واحِ كاٍن في م  تُثبال ي و نقُّل، والتَّ ِةكَر الح ماِئ د شيطٌ نَ هو فَ كذِل
                                                      )3(:، يقولِةفَِلختَ المِهؤوِنسيير شُتَ ويِش الجِةدارِإ

                                                 
 .27، صديوانه: الوأواء )(1
 .219المصدر السابق، ص )(2
 .97-96المصدر السابق، ص )(3
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 ]الخفيف[

 ك فــي الْــفُِرعــ يراه ال تَــاطراًخَــ

ــ   ــم باَألراراًر ِفـ ــاِرِرسـ   الخَطَّـ

   
ــاً حاِرتَ ــك ــِدح  الْةَلَّ ــقْدي ــن النَّ   م

ــِه   ــي حِع علي ــ ف ــٍةلَّ ــاِرن ِم   غُب

   
 ال بطيء ـ  فـي فَ   قـوفِ  الو ـ  الْ ِكلَ حر 

ــريع  ولِكِب   ــه سـ ــ الْنَّـ  داِرمـ

   
        وكَيررعنى الواِر المداَأليِت في الب 1(:ِهوِل في قَِلو(                               

 ]البسيط[

طُــخْال يِبر فــي كَــر ِهِرخــاِط الفَــر 

  ــو ــَؤال ي ع خِّرقْ ِإنــد ــِهاِم  امد قَ

   
ٍة بيرعداٍد كَ َأنايا بِ  الم يِهأِت تَ كذِلِل، و عداِء األَ وِسفُ في نُ   والرعب وفَ الخَ ثُبع ي يوِذكر العقيقِ 

ا هوِتقُ وِةور الصِه هِذاِلم جن ِما زادمِما، وه يلِحقَ الضرر ِبالَأا، ونه عدِعتَب ينَأ ِب تَستجديِهةًممساِل
ـ   علتَّـدليلِ ها ِللَعم اسـتَ  ِدقَ فَ ،اموالهما أُ ِفرقاً، أَ ، و هسيافَُأ: امين، ه تَدفرم لِ ِراِع الشَّ ختيارا  ِةولـى قُ

لى ع، و نه مِ المرتَِجفين و فين الخائِ عداِد أَ ِةثرلى كَ  ع ِةلداللَِل فَ ،امها ثانيتُ مَأ، و ِهطِشب و ِهأِسب و الممدوِح
 )2(:، يقولٌل عام شاِمنه ِموفَن الخََأ

 ]البسيط[
ــلــى َأنايــا ِإمي الِْتْأتَــ ِفِهياِفس قــاًر 

 املَ ســِهِفــو خَني ِمــِدتَــجمــا تَنََّأكَ  

   
 والممدوح قوي ِإلى الدرجِة التي اعتَرفَت فيها المنَايا ذاتُها ِبَأن اَألفضِليةَ العسكَِريةَ لَـه،             

  انتُنِزُل الفُرس ِرماحه َأنعلى َأرجِلِهم، و م واِقفونهو يحاِربونَه الذين تَقتُُل اَألعداء سيوفَه َأن ذَِلك
    )3(:الذين يقاِتلونَه عن ظُهوِر ِجياِدِهم وتُلِحقُ فيِهم الذُّلَّ والهوان، يقول في سيف الدولة

 ]الطويل[

ـ   ي الْ يـد  أَ تْوقد كتبعربـتْ نايـا وأَ  م 

ـ         ـ  الْ طِّبشكل العـوالي فـوق خَ  ِبقواِض

   
ــئن َأ ــل قعــيافُ َأتْد ــهس ــاِئلَّ كُ  ٍم ق

ــد َأ   ــجرفق ــ َأتْلَ رماحــه ــلَّ كُ  ِب راِك
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وجعل الشَّاِعر األمير الحمداِني سيفاً قَِوياً قاِطعاً، ضربتُه ال تُخِطيء هدفَها، وذِلك فـي               
                                                                               )1(:ِهقوِل

 ]الطويل[

 ه لــيس نابيــاًنَّــ َأال ِإهــو الســيفُ

ـ ِإ   ـ ه المقـدور ذا عاقَ  ِب ضــاِرلِّ عــن كُ

   
 حتّى تَتَساقَطَ ،َأغماِدها سيفُ الدولَِة وجنوده السيوفَ ِمن اِرِك فَِإنَّه ما ِإن يستَّلوِخالَل المع

رؤوس اَألعداِء على اَألرِض كَالمطَِر، وِفي هذا ِداللَةٌ كَبيرةٌ علَى قُـوِتِهم وقَسـوِتِهم وِشـدِتِهم                
وفَ؛ وبراعِتِهم في الِقتَاِل، وِلِإظهاِر هِذِه السمات يطلُب الشَّاِعر ِإلى ممدوِحِه َأن يريح تلك السـي              

ألن مضاِربها َأصبحتْ ضاِمرةً هزيلَةً ضعيفَةً؛ نَتيجةً ِلكَثرِة اسِتعماِلها، وِإذا كانَت السـيوفُ قَـد               
ضمرت وهزلَت، فَِإن سيفَ الدولَِة وجنوده محاِفظُون علَى قَواهم، وِفي هذا مِزيد بيـاٍن ِلقُـوِتِهم       

لِدِهم وِة جِشدعاِرك، يقولوِلِهم َأهواَل الممتَحبِرِهم، و2(:ص( 

 ]الطويل[

ــربذا َأِإ ــرباًتْقَ ــيوفُ ض ــرتْ َأك س  مط

  ــوق أَ  اَألرؤوس ــادي ف ــاِئرِضع  ِب المص

   
 ـ فَّ مـن كَ   لَّبما انه ينـدى  فـي ذلـك الْ     ك 

  ومــا حتْــلَمـ  ه  ِب مــن قنــاً وقواِضـ

   
ــا قلــيالً حِرَأ ــي تَه  هــانَّ فِإرقَــ ك

ـ     ِب المضــاِرِتال نـاحِ مسـتْ رب َأمـن الض 

   
               ذِلك ،اكالِقتاَل والِعر ذَري َأنا، وةً في َأغماِدهرتاحم يوفَهس كتري وِحِه َأنمدم ِمن طلُبي والشَّاِعر

يِه اَألمن واَألمان والسالم؛    َأنَّه لَم يبقَ لَه َأعداء وخُصوم؛ ألن هؤالِء اَألعداء احتَموا ِبِه وطَلبوا ِإلَ            
   )3(:ِلشدِة المعاناِة التي عاشُوها ِبسبِبِه، وِلكَثرِة اَألهواِل التي َأنزلَها ِبِهم

 ]البسيط[
ــ الِْرذَ واِرصــي َأم ــماِدغْ ف ــلَا فَه  دقَ

ـ نايـا فـي حِ    م الْ وسفُ نُ تْسمَأ   مـ  حِ اه ىم 
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ى الدروِع الحديِديِة على َأنَّها كالثِّياِب اَألساِسيِة التي يرتَِديها اِإلنسـان           والممدوح ينظُر ِإل  
، وهذا يدلُِّل على َأنَّه في حالَـِة اسـِتعداٍد          )1()غالئل(تَحتَ الثَّوِب الخاِرِجي في كُلِّ زماٍن ومكان        
 )2(:داِئمٍة ِللحرِب والنِّزال، يقول في سيف الدولة

 ]الطويل[

ـ  ِإ لى ميـرى أَ   ن ن  الـد ـ  غَ روع  ٌلالِئ

  َأونركــوب ــر ــ المــوت خي  ِب المراِك

   
وفي قانوِن هذا اَألميِر ال يجوز َأن يستَعِمَل الرماح في المعركَِة وَأن يعيدها ِإلى جعبِتـِه                

 )3(:ها اَألحمِر القَاِني، يقولإلَّا وِهي مبتَلَّةٌ بالدماِء، ومصبوغَةٌ ِبلَوِن

 ]الطويل[

ــرام ــه َأح ــن علي ي رــد رماح ه 

ــن ِإ   ــن الطع ــالم ــي حم ــ الثَّر وه )4(ِبعاِل
 

   
وجعَل الشَّاِعر تُراب َأرِض المعركَِة اَألحمر الَّلوِن ِبِفعِل تَشَرِبِه ِدماء القَتلى والجرحـى             

 َأياِدي الخُيوِل وحواِفرها، وذِلك ِكنايةً عن ِشدِة ِتلك المعاِرِك وقَسـوِتها،            التي سالَت، جعلَه يصبغُ   
 )5(:وعن كَثرِة القَتلى والجرحى الذين سقَطُوا ِفيها، يقول

 ]الطويل[

ــ َأقــِعنَّيــدي الْ َأغُوتصــب  ِهيــدي خيوِل

ــحمِب   مــر ــِعٍبر تُ ــ التَّ مــن نجي )6(ِبراِئ
 

   
             ِة القَتلى الذينكَثرفي حياِتِه، و هوحمدا مهاِرِك التي خاضعالمروِب وِة الحِإلى كَثر َأشارو

 )7(:تَتَساقَطُ رؤوسهم على َأرِض المعركَِة كَالمطَِر الغَزيِر، وذِلك في قوِلِه

                                                 
 .)غَلَّ(، مادة المعجم الوسيط:يم، وآخرونمصطفى إبراه )1(

 .20، صديوانه: الوأواء )(2
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 ]الطويل[

ـ م ي وكم خـاض نقعـاً     ـ  وقْ  الهـام  رِط عه 

 نـاً وقواِضـبِ    قَ  صـفَّي   فـي  لى الموتِ ِإ  

   
دائِ والممدوح وِق الشَّ ماِلتَلِق ِلنيِن والحالطِّعان، لِك ونَّهُلقاِت ال يالض فَعاءِذاَأل والءْل، بِزلتَ يم 

في   البيتِ  في هذا  راِعوفِّقَ الشَّ  دقَلطان، و  والس  الجاهِ صحاِبَأ المتكبرين، و  اِءدِش األَ قوياِء األَ تاِلِقِب
 )1(:ِه في قوِلك ذِلحِضتَّي، وِهِتجاعشَ وِهمدوِح مِةو قُبراِزِإ

 ]البسيط[

إِ ص ـ  ب ـ  ِبرلى شُ ـ  اِء م ـ  فَ  فيـهِ  ِن الطَّع ام 

ــ   ــ ِبال ِإراهنَ صــ الِْدي صلِْديــِزتَ م 2(ام(
 

   
 :الِعز والمجد وشَرفُ النَّسب: ثالثاً

ير الوأواء كِّز سِ براِزى إِ ل ع العِ ِةم  و زبِ  جِدالمالنَّس لُووالشَّ ،، وع ِفر امي   ريِق العي الت الس
ِستَّييها بهموحمدكُلٌّ ِمن م ِلذَ، وكِمديِد في الع األبياِتن نها قولُِم، وهِقيِقي3(: في األميِر الع( 

 ]البسيط[

سـ  الْ ِها بِ م ـ  فُرشَّ ـ ي فَ اِم الس صـ  ار  ِه ِب

  خَميـ  اًم  مـا يلـى خِ  ع الْ بـاقِ طْ أَ قَو فَ

   
ولُقَو4(:ه( 

 ]البسيط[

 هذا ابخَ ن ـ  ِري ـ  و الْ ـ  ب نرى ِم ـ  خَ ِدع ِهِريم 

ـ     ـ تَذي كَ هذا الَّ ـ كَ)) ال   (( تْب  ))مـا عنَ (( هفُّ

   
ولُقَو5(:ه(  

                                                 
 .195، صديوانه: الوأواء )(1
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 ]البسيط[

 يا مـ ِلع ـ  بِ اًم ـ ح الْ راِزِط ـ  نِ ِنس ستَبه 

  ومـ   غَ ن دا بيأَ ن الْ نـاءِ ب ـ ع ـ لَى ع لَ ام 

   
 قَولُهواِنيمدولَِة الح1(:في سيِف الد(   

 ]المنسرح[
ــع ــم فــي الْتَولَ ــِدج ــركْ ملَّ كُ ٍةم 

ــكُ   ــا ثاِلــ  ِبتَنْ ــ الْثَه ماكَس2(ِني(
 

   
لَو نْم يس أَ  الوأواء ن ي ساِبلى انتِ  إِ شير ِقيِقيإِ  الع  ال يِتلى الب ِولَعالذي اكتَ  ي سمِ ب نه   لُـوع 

 )3(:ِه في قوِلكذِل، وةَزيم المةَفيع الرةَلَنِز، والم النَّسِبفَرشَ وارخَالفَ وجدالم، ومِةالِه

 ]الخفيف[
ــع ــيِولَ ــ َأن ِم ِلهــ ب ــ تٍَتي الَعا،و 

  دِهقــداِر َأونم داِرقْــى اَأللَــ، ع 

   
ضركَ تْب  ـ  فُّـه ـ    فـي ر   ه لَ بـى المج 

 اِرخَـــالفَ ِببـــاًطنَّ ماقـــاًو رِد  

   
 بين النَّاس، والتي اكتَسبها     يحتَلُّها هذَا األمير  وقَد َأشار ِإلى المنِزلَِة العظيمِة المتَميزِة التي        

منِزلَةَ الثُّريا بين النُّجوِم في السماء، يقوُل   علَيِهم، فَجعلَها تَفوقُ     وِبِه مع َأعداِئِه وانِتصاراِتهِ   ِمن حر 
قيِقيخاِطباً الع4(:م( 

 ]الكامل[
ولَعـ  تَو ـ  ن ِم ـ  الْ ِفر شَ ـ م بِ اِلزنِّ  ٍلِزنْ

  ــج ثُّ الَْلعــر ــي ــا ِف ــاِم كَاهري ثَ )5(ين
 

   
ِموم ا يُللِّد ع  قِدلى منِّ الفَ ِراِع الشَّ ِةرأَ ِةي ج نَّهمعَأٍد واِحيٍت في ب ربٍر تَ عـوـ ُلِمشـتَ  ص  لُّ كُ

ـ  قـدام  مِ جاع شُ يِوجه، قَ  الو نس ح ميٌل ج وه، فَ يقيِق الع اِتفَن صِ  مِ ٍةفَلى صِ نها ع  مِ ٍةدواِح  يمِر، كَ
جفي التَّواد نلَي ،ِلعامم اِس النَّعٌلساِهتَ مساِمتَ محم عهم، وبدو ذِليكاً في قوِلل ج6(:ِهي(  
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 ]الكامل[

ــ ــ حِسمكالشَّ اًنَسالْ وــح ــ خُاِمس  ةًونَشُ

  ــالْو مــِنز وداً جاَأل وــر ــا ِلِةاكَ  ين

   
ـ تَّية، التي   و مذَم  أَ يِة سيئةٍ ن أَ  مِ  الخالصةُ افيةُ الص يةُِق النَّ  الخُلُقيةُ ةُيثاِل المِ  هي ِههِذ هـا   بِ مِس

  )1(:عنىن هذا الم ع معبراًراِع الشَّ، يقوُليقيِق العريفُالشَّ

 ]الخفيف[

ــحِبْلِصــتَّم تَ لَــناتٌس ــماٍوس 

ــقَتَتَ   ــي اَألوقَى تَضـ ــاِرضـ  طـ

   
ــ ــم ا حــِذتْو ــم الِْه ه  ال ِإبناِق

   ــا ع ــداٍر منه ــباقت ــلَ  داِرى االقِت

   
 ِبشيٍء ِمن االفتخاِر، فَهـو تَغِلِبـي اَألِب         داِني الحم ولَم ينْس َأن يشير ِإلى نَسِب ممدوِحهِ      

 )2(:قُولواُألم، ي

 ]المنسرح[

ـــالالًيـــا ِهـــوب تْدــاِلطَ م  هعـ

ــ   ــي ُأِف ــِقفْ ب درــِبِلغْ تَِني يِني!  

   
وَأنَّـه   ان على الخَير،  وسيفُ الدولَِة يتَِّسم بالِعز والمجِد ورفِض الذُّلِّ والهواِن، وِبَأنَّه ِمعو         

يمثُِّل قُوةَ اِهللا التي ال تُهزم في اَألرض، ِلذَِلك فَالشَّاِعر يدعو كُلَّ من يحتاج العون والمساعدةَ في                 
 )3(:كُلِّ شَْأٍن ِمن شُؤوِن الحياِة َأن يلجَأ ِإلَيِه ويطرقَ بابه، يقول

 ]الطويل[

ــئتَِإ ــذا ش ــاً عونَ ــاِد ِللُِّذ ال ي  ٍثح

 

ـ  ع فناِد  ))! غالـبِ  يـا سـيفَ   : ((ى اسـم اهللا   لَ

   
وتَحتَ ِقيادِة هذا اَألميِر الحمداِني تَحولَتْ حالَةُ اُألمِة ِمن الذُّلِّ والهواِن، ِإلى الِعز والمجِد              

 )4(: اسِتعماِل الِكنَايِة في قوِلِهوالشُّموخ، وقَد عبر الوأواء عن هذا المعنى ِمن ِخالِل
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 ]الطويل[

َأفتــى اَأللــبس يــامشــبيبٍة ثــوب  

ـ  تْوكانَ    ِب شـائِ  البيـبِ  فـي ج   ديماً قَ

   
 :صفات ُأخرى: راِبعاً

ا   وَأسـبغَه    الحمـداِني   األِمير ه ممدوح ِبهاالشَّاِعر  خَص  هنَاك العِديد ِمن الصفَاِت اُألخرى التي       
ـ رمور، و  باألُ ليم ع بير خَ كيم ح ٌلج ر وه، فَ ِلقبستَ الم شراِفلى استِ  ع ِةدربالقُ ، فَقَد وسمه  علَيه ٌلج 

 قـلِ  الع حاِج ر نَّهَأ بِ همسو، و يِهلَ إِ عِمستَ ي ن أَ َلب قَ ِلج الر ةَ حاج مفهي، و اًب ثاقِ راًظَ نَ كِلمتَ ي  لَماح يِكذَ
سؤوٌلما يمقُ عِمِه ِبوم عمال، كَ َأنا َأمنَّهفُعِر يع اِقوبها جدقَاًي عِل ِفَلب1(:ا، يقوله( 

 ]الطويل[
ــاد ــك ييك ــيءري ــل ِع الش ــ قب  ِهياِن

ـ  الم  قبـلَ  ويقضي لـك الحاجـاتِ        ِبطاِل

   
ـ   ِإ ذا ما انبـ  رأْ كـرِ ِف الْ ى فـي هفـوةِ    ر يه 

 ِبي مــا فــي العواِقــلــرْأ ايــاِنعرأى ِب  

   
ــتُ ــداُؤ َأهذُوعـ ــن ذَهعـ ــكَ مـ  ِهاِئـ

ــالرْأِإ    ِب دون التجــاِرِيذا مــا اكتفــى ب

   
     متَِلكي ِإلى َأنَّه َأشارةًفَِصو ةًليلَ ج ع ال تُ  ةًظيم وجنْ عِ ال إِ دالقَ د الِعظـامِ  ِةاد  ـ ي الهِ ِوذَ و ِمم 

اِلالعِةيِب اَألوِسفُالنُّ وَأِةي ،ِهال ويالع نْ ِعفودقِد المرِلذَة، و2(:ِه في قوِلك( 

 ]الطويل[

رــاِق َألكــوب ــمــور ِإ اُألعن طاذا س 

ـ  حـين يسـطو بِ     عفا باقتدارٍ     ِبواِج

   
 يِفسِل وييِقق العريِفلشَّ ِليشِقم الد الوأواِءِحد في مةُيِقلُ الخُةُياِلثَدم الِمقَا تَ مالِلن خِ  مِ زربتَ

ِةولَالد الح اِنمدبهى تَ  في أَ  يا لِّياِتهاجلَِلهحغَ  و ،يأَ ر  الم ناِنعالتي امتَ  ي دحها بِ مة     (اهم، والقُـوالكَـر
ـ ، فَ ِةجدال و ِةداثَلى الح  إِ دِقفتَقليدية تَ اٍن تَ عا م لَّه كُ )والشَّجاعة، والِعز والمجد وشَرفُ النَّسب      ال  يِه

ـ ،  ظُيالحوا،  هِتاغَي في صِ   المتَّبعِ سلوِبال في األُ   إِ ينِقاِب الس ي المداحين عاِن م ن ع فُِلختَتَ ن ، أَ كذِلكَ
ـ لَلخُ ا ِراِئلى س  بالتفوِق ع  وحمدا ِليشِعر الم  هلَعم استَ ثُي، ح ِهِحداِئي م  فِ تْاعد شَ  قَ ِةغَالَب الم ةَمِس  اِءفَ
اُألومفَاِءر ،يفَاِعض  ِملَهنَواِله ِهطاِئن عو. 
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اِبعثُ الربحالم 
 وصفُ الخَمِر

 ك ذِلذُنْم، و وما قَبلَهاةيِل الجاِهذُنْها مِترعاقَما وهى شُرِبلَكَبت عَأ ومر الخَبر الع ِتفَرد ع قَلَ
 فيهـا   قُلَّعتَا ي  م  كُلِّ ِفصوا و هصِفى و لَوا ع مقدَأا، و هرِبى شُ لَوا ع فُكَع و ءارعا الشُّ ه بِ لَّقَعالحين تَ 

 ةًظـر يهـا نَ  لَوا إِ رظَنَنها، و وا مِ رفَنَنها، و  ع اس النَّ دع ابتَ سالِم اإلِ ِردي ص ِففصيل، و  التَّ ن مِ يٍءشَِب
لِبسِل العامِ أثيِر تَ عِلِف بِ ةًي يِن الدغَ ي ،يتَ  أَ ر نعبِ ملُّقَه ه ن جديدٍ  مِ ا عاد  في ع ِرص ي أُ ِن بـ م ي يـثُ ة، ح 

ـ بيِع طَ ةٌتيجنَ كذِل، و الً شامِ قيقاً د اًصفَا و وهفُصوم، و ِهشعاِر في أَ  اءرعا الشُّ هرحضاستَ تـوحِ لفُ لِ ةٌي 
ـ  لَ ع تَّبرا تَ من، و م الز ن مِ ِةتر الفَ ا في تلك  هتُ جذو تْلَع التي اشتَ  ِةيسالِماِإل ـ  ا ِنيها ِم ـ الٍع ع طِّ ى لَ
حاألُ اراِتض األُ ِمم  خرى وصِفها َ  ِروتَر  ِنها، ودروِف الظُّ ِهلِّ هذِ  ظِ فيوتَم ـ  وضاِعاَأل و ب َأد  تـأثير  
سالِم اإلِ ِنيالدي ي واذُخَا أَ ذَ، لِ يئاًشَ فَ يئاً شَ ِهبناِئ أَ فوِس في نُ  فُضع ي ونراِعمتَلى االسـتِ   إِ نجـ  بالح اِةي 
وِرغْملَياِتها ويِنها ذاِئِذها، و1(الخمرمن ب(. 

استَومر الو ضع إِ  الحالِ ِهى هذِ لَ ع  لى العِرص الع اِسبي تَ يثُ، ح زايشَ انتِ دـ  مـرِ  الخَ ار ب ين 
ـ الخَ و التَّهتُِّك و جوِنالم و راِب الشَّ سجاِلم و )2(الدياراتُ و  الحاناتُ كَثُرِت، و اِسالنَّ يـثُ   )3(ةالعح ،

لم يبق من لذات الدنيا إال      : "مهدح أَ اَل قَ دقَا، فَ هِبطاِيَأ و ياِة الح ِذذاِئ لَ ن مِ  الزمانِ ك في ذلِ  مر الخَ عدِت
، )4("مع النـدمان  سمة الولدان، ومالمسة النسوان، ومداولة الكأس       منامجالسة اإلخوان، و  : أربعة

سوم ِئَل بهممتع،لون مشبع: ما العيش؟ فقال"عض 5(" ونديم مقنع، وكأس مترع، ومغن(. 

                                                 
 .377، ص)ت.د(دار المعارف، : ، مصر7، طالعصر اإلسالمي: ضيف، شوقي: ينظر )(1
 بساتين الفواكه والكروم وتكون فيها الحانـات ودور         كانت تقام في أجمل المواقع وأحسنها؛ تحفُّ بها       "هي بيوت ومباٍن     )(2

". وكان يقصدها أهل الخالعة والمجون للشرب في حاناتها والتمتع بفتيانها وفتياتها والغزل بغلمانها والتهتك بهـم               . الضيافة
على أشهر لالطِّالع . 235، ص1981، دار األندلس، 2، ط اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري      :بكار، يوسف حسين  

كـوركيس  : ، تـح  الديارات: الشابشتي، أبو الحسن علي بن محمد     : الديارات التي كانت شائعة في العصر العباسي، ينظر       
 .2008دار المدى، : ، سورية3عواد، ط

 .92، صالعصر العباسي الثاني: ضيف، شوقي: ينظَر )(3
منشـورات  : ، بيروت األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء    محاضرات: الراغب األصبهاني، أبو القاسم حسين بن محمد       )(4

 .2/696، 1961دار مكتبة الحياة، 
 .2/696المصدر السابق،  )(5
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اهتَوِلذَكَ وا،مبالنَّديمِ ك ،  الذي ي حضر جِل مراِب الشَّ س و شاِريك  فيه، ح ثُي دوا لَ  حدسِ ه اٍتم 
يي أَ ِغنبوافَتَ تَ نبِ ر  ن ذلِ ِمه، وقَ ك ُلو ينبغي للنديم أن يكون كأنما خُلق من قلب        : " هارون هل بنِ  س

الملك يتصرف بشهواته ويتقلّب بإرادته، ال يمّل المعاشرة، وال يسأم المسامرة، إذا انتشى يحفظ،              
 .)1("وإذا صحا ييقَظ، ويكون كاتماً لسره، ناشراً لبزه

كَوتْ ما كانَ  اًثير م اِلجالخَ س ِرم الطَّ   ف  تُعقَد وي جياضِ  ِةبيعفي الر  و ساتيِنالبب ين روِد الـو 
زهاِراَألو شجاراَأل و ح ،ثُي  و الشَّ حلُ ال يال تَ  إِ رابالِل الظِّ تَح الر ِةطيب غصاِناَأل و متَ المِةد ـ ، و ي ِف

 )3(:ِهوِل في قَكِلذَ ِبيشِقم الد صرح الوأواءدقَو، )2(صيل اَألِبه ذَدنِْع وِرم القَنوِر

 ]الكامل[

اشْــوربلَــ عــى زِرهيــاِض الرــ مةًدام 

ــي الهنْتَ   ــومف ــ ِبم ــِلعاِج راِء الس 

   
                                                             )4(:وقَوِلِه

 ]مجزوء الخفيف[

ــه  ــديٍث كأنَّـــــ  وحـــــ

 أوبــــةٌ ِمــــن مســــاِفرِ    

   
ــان أ ــا كـ ــن الرقـ ــى ِمـ  حلـ

ــاِهرِ    ــِن ســ ــى جفْــ  د علــ

   
 ِبـــــتُّ ألهـــــو ِبطيِبـــــِه

ــرِ    ــاٍض زواِهــ ــي ِريــ  فــ

   
ــاِمرِ   ــاٍق وســ ــين ســ  بــ

ــرِ    ــن وزاِمـــــ  ومغـــــ

   
وها هو ذَاَ يدعو من يسمعه ِإلى معاقَرِة الخَمِر والتَّمتُِّع ِبها مغتَِنماً وجوده فـي ِإحـدى                 

 )5(:بين الوروِد واَألزهاِر والِقياِن والمغَنِّيات، يقولالرياِض 

                                                 
مطابع كوستاتسـوماس وشـركاه،   : ، القاهرة نهاية األرب في فنون األدب:النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب   )(1
 .4/126، )ت.د(

فن الشعر الخمري وتطوره عند : حاوي، إيليا. 245، صون الشعر في مجتمع الحمدانيين  فن: الشكعة، مصطفى : ينظر )(2
 .266، صالعرب

 .5ص: ديوانه: الوأواء )(3
 .100 المصدر السابق، ص)4(
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 ]مجزوء الكامل[

 د قَـــِنيـــدرى ولَـــ عبراشْـــ

  ــــال ِبِصــــوعٍشيــــ متَسجد 

   
وِدرــاِض الر ــ- يــ   الةُ ونزهــ

ــهِ لَْأ   ــاظ فيـ ــِدرو و- حـ  د خَـ

   
 ن َأبــــِلن قَما ِمــــهلْواِصــــ

  يرميــــكــــ ولُصماهــــدِبص  

   
ــي َأِإ ــرى اَألنِّــ ــاميــ  ن تُــ

ــا ِبرِذ   ــنــ ــٍشيعــ  تَرد مســ

   
 عــــام الْشَي العــــِمِنغْتَفاســــ

  ــا فَ لَر ــهـ ــا تُـ ــعوفي ِبمـ  ِدهـ

   
ـ ع واً،يمِظا شَغَفاً عهشُِغفَ ِبو وقَد تَعلَّقَ الوأواء بالخَمِر تَعلُّقَاً كَِبيراً،  ـ   عفَكَ ا هرِبلـى شُ

وماقَعِترِها، فَ هتُ ي م ثُِّل وجاً مِ هن فِ جوِه و ِهِقس و مِهوِنج خَ وِل، ذَ ِهِتالعأَ ك نَّه كان  ي متاِعلى االستِ و إِ دع 
  )1(:ا يقول ذَوا هه، فَطَواِبو ض َأدوٍد حونا دهايِبطََأ وياِة الحِذاِئذَلَِب

 ]مجزوء الرمل[

ــال تُ ــذَّا عِضـ ــاِح لـ ــا صـ   يـ

ـ    ــك فَـــ ــ قَرمعالِْتــ  يرِصــ

   
    نَــْل مــن الَّلــذاِت مــا تَــب 

ــِه وِغ   ــ غَاُهللايــــ  ورفُــــ

   
كَما َأنَّه يقصر الحياةَ على شُرِب الخمِر، واالسِتماِع ِإلى الموسـيقى والِغنـاِء، وقَضـاِء               

 )2(:الوقِت في الرياِض حيثُ يقُول

 ]الكامل[

 مســِمٍع فــي الريــاِض ومــا العــيشُ إال

 غَرٍد وسـاٍق إن سـقى لَـم يعـدلِ           

   
ــاِتهِ   ــي خَلَس ــيشُ ف ــاك الع ــإذا دع  ف

 فاركض ِإلَيـِه فـي الرعيـِل اّألولِ         

   
 )3:(وهو يسجد ِللخَمِر وكََأنَّه يعبدها، واتجاه الِقبلَِة عنده حيثُما تكون كأس الشَّراب، يقول

 ]الخفيف[
  الكــأِةبلَــ فــي ِقود الســجيُلِطســُأ

 

ــِبتَ ِبِس ــ َأيِحسـ ــد الِعِنلسـ  اِنيـ
 

 
                                                 

 .109، صديوانه: الوأواء )(1
 .176 المصدر السابق، ص)2(

 .244 المصدر السابق، ص)(3



 52

      لُِّقِه بالخَمِر، فَِإنَّهنطَلَِق تَعِمن مظَنَوم الع مِ ديد ِدصاِئ القَ ن و قطُالمعِر الشِّ اِتوعـ مِر الخَ ِةي ِةي 
ـ ٍر عِ يغَ تَ نيها مِ لَ ع ُأطرا ي موِنها، و ِر، لَ ملخَ لِ يٍقِقٍف د صى و لَ ع ُلِمشتَالتي تَ  ـ ِجز م دنْ ا بالمـاءِ  ه ،

َأواِرِب شَ وِسفُا في نُ  ثَِرها،        ا،  يهقاِتهساِلِسها وجصٍف ِلملَى وا تَشتَِمُل عا َأنَّهـ ِإكَم نَّهـا  لـى أَ ةً إِ افَض
ا، ه حاالِتيِعِما في جهذَّذُ ِبلَتَي ورمالخَ قُعشَنَّه يَأكَا، و هسماِئ أَ نبيراً مِ اً كَ  ضم ِقسم  ٍمعجلى م  ع ُلِمشتَتَ
ن تِ ِموسماء األَ لك :شَراح، وراب، ودامة، ومقار، وعوح، وبصشَعشَعة، وِبكْمقَر، وغَبوق، هوة، و
وشَمول، وا، ويمنت كَِبحرذَم، وة الماء بيح... 

ـ ، و الكأس: انهِما، و يهواِنَأا و هواِتد أَ ن مِ يدِد ذَكَر الع  نَّها أَ مكَ الزيـر،  ، و القَـدح وب، و الكُ
امالج1(و( نان، غَ ، والديأَ ر لَ نَّه ِصفْ منْ مِ  يالا إِ ه الكأس  ِلذَ وك  في ب ٍتي اِحٍد مِ  وشِ ن ِهِرع ح ،شَ ثُي  ههب

  )2(:ِهوِل في قَالِلبالِه

 ]الخفيف[

ــو ــأسرى الْتَ ــ دك ــ كَراًاِئ  الٍلِه

 اِلمــكَ الْدنْــ ِعاقُِمحــ الْ فيــِهارســ  

   
و      يُل شُ   و أَ بدفَضي كان الخَ نَّه ربتَّقَِة القَ  ِرمعِد المةَ       ،ِةيماَألصيلةَ الكريم الخمر هـي  " ذلك َأن
دفونـة فـي    التي قدم العهد بها، والتي اكتمل اختمارها وتُركت مغلقة محكمة اإلغالق، م           الخمر  
زمناً طويالً حتى يحين موعد شربها حيث تكون قد اختمرت، وعنـدها يشـتد تأثيرهـا                الرمال  

  )4(:، يقول)3("ويقوى فعلها

 ]الطويل[

 شَــِربتُ حميــا الْحــب ِصــرفاً معتَّقَــاً

 فَشُرب الـورى مـزج وشُـربي لَهـا ِصـرفُ            

   

                                                 
مصطفى، إبـراهيم   . اء للطعام والشراب من فضة أو نحوها، وقد غلب استعمال هذه المفردة في قدح الشراب              إن:  الجام )1(

 ).جام(، مادة المعجم الوسيط: وآخرون
 .179، صديوانه: الوأواء )(2
 .228، ص1999، دار المعرفة الجامعية، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي:  العشماوي، محمد زكي)3(

 .151، صديوانه: الوأواء )(4
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    ِر الصِن الخَمكَنَّى ع قَدِة       ودفرِج ِبمزتُخَفَّفْ بالم فَِة التي لَمَأشعاِرِه،    ) ِبكر(ر في كَثيٍر ِمن
قَولُه ِمن ذَِلك1(:و(  

 ]مجزوء الرمل[

 تـــي فـــي الَّكـــري الِبِناســـِقفَ

 رور الســـــبا دهـــــِرجِح  

   
اِض بِة افِتضِليمِبع كُونا يم هاِء َأشبا بالمهجزَل معجوقُوُل في ذَِلكِة فَتَاة، ي2(:كَار( 

 ]الخفيف[

ــو ــرى الْتَ ــ دأسكَ ــ كَراًاِئ  الٍلِه

 اِلمــكَ الْدنْــ ِعاقُحــِم الْيــِه ِفارســ  

   
ــ ــها الْذا افتَِإفَ ــض ــ كَزاجِم اهاس 

  ـ  ةَلَّح ـ  عِ ِسم الشَّ ـ  و دنْ   الـزوالِ  ِتقْ

   
       نيطَ ببر قَد الوأواء كُونذا يِبهِض         وعا ِبـبـفَهصثُ ويا فيها، حنَهقَرِة ووبحبالمِر والخَم

، وِفي هذا ِإشارةٌ ِإلى عمِق عالقَِتِه ِبها وشَغَِفِه ِفيها، وِإلى           )الِبكْر، واالفِْتضاض (الصفَاِت اُألنثَِويِة   
 .َأنَّه ينْظُر ِإلَيها نَظْرتَه ِإلى ُأنْثى يشتَِهيها

ووُلقُي هجوطَاً الخِ  مستَ لى نَاِدلٍ  إِ ابم ،استِ الًِمع عةًيفَِط لَ ةًار ح ،ثُي   روالخَ صمنسـانِ ِإ بِ ر ،
وجَلع آخَ اًنسانَ إِ  الماء ر ي غُغِدد ص داألَ ر بِ ِلو ينَ، كِ يِهدةًاي ع ن ع ـ ِلم بـالخَ   المـاءِ  الِط اخـتِ  ِةي ِرم 
ِبِهزاِجامِتو 3(:اه( 

 ]الخفيف[

ــدال تُ ــغِْدغْ ص دــر ــَأ ِبداِم الم ي اْلِدي 

ــ   مــِجز م ــا د ــتْغَِدغْ ص دالْور ــانيم )4(ث
 

   
 في  كِلذَرح بِ  ص دقَ، فَ اِء بالم اًوجمزمفَِإنَّه شَِربه     صرفَاً صاِفياً،  رم الخَ راِع الشَّ بِرشَكَما  

  المـاءِ  الِط اختِ ةَيِلم ع َلع ج ثُييها، ح  فِ ِجز الم ِرثَ أَ ِفصلى و ا ع هاللَ خِ كِّزاً، مر ِهشعاِر أَ ن مِ يٍرِثكَ
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ـ  نا مِ هبصاِحا ي م و ِبلِع الَّ ِةيِلمع بِ ٍجازم تَ نا مِ مهينَ ب ُلصحا ي م و ِرمبالخَ ـ  و ٍحر فَ سعٍةاد نَ و ة، شـو
وروص ضافُ إِ    الماءلخَ ا أِسلى كَ  الذي يبالفِ ِرم ِةض و ،روـ  الخَ ص مر ِب بالـذَّهـ ذَ، و  ِعجـامِ  ِبكِل

  )1(:يقوللون،  في الَّراِكاالشِت

 ]المنسرح[

 تْجـــِزذا مها ِإِســـْأ فـــي كَلعـــبتَ

 نَّمــــا يســــتفزها طَــــربَأكَ  

   
فــي عــر حــين تمِزِس الكــْأِةص هــاج 

 هــبا ذَهــومجبــٍر نُ ِتاءمســ  

   
ورسم قَلفُ لِ ةً صورالتي تَ  اِتاع  طْعلو سالكأسِ ح  ب عد ع ِلمِةي الم شَ، فَ ِجزههشَا بِ بٍةكَب ـ  م دٍة متَ

ـ  الخَ ِن ع ةًاينَ، كِ ِبه الذَّ ن مِ ٍضرلى أَ  ع ٍةوعوض، م يض الفِ لوِن الَّ ِعاِمج بِ  الُّلجينِ نِم ـ فْ نَ ِرم ا، هِس
 )2(:يقول

 ]البسيط[

ــا حذا عِإ ــاباله ــلْ ِخب ــهتَ  كاًب شَ

  الــذَّهِبن ِمــٍضرى َألَــ عِنيلجــمــن الُّ  

   
وقَ الفُ ِهِذهاتُاع ي حسبه  ي نظُنْا ملَ إِ رينَِةاً لِ وقَا طَ يهِة تَ ِش؛ لِ لزدمِكاسه اِمظَانِتا وه قَا، ود الُخَ يا ه

 )3(:ِهِلوى في قَعنَن هذا المبر ع عدقَيات، وتَ الفَِه ِبنيزتَ الذي تَِعالِم الَّ اللؤلِؤن ِماًوعنُصاً مقدِع

 ]البسيط[

ـ ِز م ن إِ  الكـأسِ  يـدِ ِجنهـا بِ   مِ خاُلتَ تْج 

ـ  قداًِع   ـ و طَ و أَ ر الـد  ن ِم ـ  مـن الح   اًقَ ِبب 

   
ِفو ي صُأخرى   ٍةور روتِ ص بالنُّ اعاِتقَ الفُ لك الِم الَّ وِمجالتي تَ  ِةع ظهلَ ر الًي  في الس ـ  م  ماء، ثُ

جلَعه ا حبمِ اٍتيب الماءِ ن  تَ المجم د، وجالخَ َلع مالتَّ عِلِف بِ  ناراً ر لوِن الَّ ِهشابثُ ي ،م ع اد و روصٍدقِْعا بِ ه 
 )4(:لون، يقول الَّمراِء الحِةريم الكَِةارج الِحنونٍَة ِمكَ مٍضرى َألَ عه حبيباتُتْرثَ انتَ اللؤلِؤنِم
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 ]المنسرح[

ــتُ ــي كَنظَ ــْأ ف ــِزذا مها ِإِس تْج 

  ـــ لَنجـــومـــ تٍَليويِرغْـــتَوي ِله 

   
ــوَأ ــداًر بـ ــرِد ُأد قَـ ــيـ  ةًر داِئـ

ــ   ــنِم ــاٍرِقو فَ ــِرغَ ِب ن ــ تَي يِرِعس 

   
ــِع وَأ ــ ور ددقْـ ــ تْهـ  هدمعاِقـ

  ــع ــٍقى علَ ــقي ــي ص ــ بِحر ف  وِرلُّ

   
وه ا هذَ و  فُِصا ي ا طَ  مَأر لى لَ  عِنوا مِ هغَ تَنعِلِف ِبٍريونُلَزج، فَ المصِلا اَألهياَأل هو  حمـر 

 ِل المائِ يِبا الذَّه هوِن في لَ  مِسا بالشَّ هذا صور ِلاً، و حاِتها فَ ونُ لَ حصبيها أَ لَ إِ  الماء ما ُأضيفَ لَي، فَ اِنالقَ
ولَم يـنس َأن     في السماء،    ألُألتَ تَ ةًع المِ بواِكا كَ هطحو س علُ التي تَ  قاعاِت الفُ َلعج، و ِةلى الصفر ِإ

 )1(:ولقُييِصفَ جماَل الساِقي وحسنَه، حيثُ صوره ِبالبدِر ِفي ِإشراِقِه وِضياِء وجِهه، 

 ]الكامل[

ــو ــلُّيظَـ ــاغُب صـ ــاً محكَّزاِج الِمـ  مـ

 يــدي المــاِءَأمرتهــا ِب حفــي نقــِض  

   
َأكَوــا، و ــَأنَّهـ ــَلكـ ــها، كْأن حامـ  سـ

ــامذِْإ   ــا ع ق ــ يجلوه ــدماِءلَ  ى النُّ

   
شــمســحى رــقَ الضطَقَّنَ فَــتْصو هــاجه 

  ــدر ــدجى بكواِكــ ب ــوزاِءِب ال   الج

   
ِفو ي مأُ ٍةقطوع  خرى وسلونَ م ه فرال ِةا بالص ِف الخـائِ  نسـانِ  اإلِ وِنلَ بِ ِةشَّبيه و ، مرِةبـالح 

وِنلَ بِ ِةالشَّبيه  م ظَ عشوٍق خَد هر يِهلَت ع ب بيباتِ عضح  الع خَ ِقر ج الً وـ  ح ـ  لونَ  صـور  مياء، ثُ ا ه
 متَناثرة حول    كواكب بيضاء   الكأسِ طِحلى س  ع رظه التي تَ  قاعاِت الفُ َلعج، و ِق الشَّفَ وِنلَ بِ رحماَأل

 )2(:ذلك الشَّفَق، يقول

 ]البسيط[

رـــ ِإاحـــزاِجالِمها ِبـــتْقَطَنْتَذا اسي د 

ـ  تَ كادتَ   ـ لْهـا أَ  نْ ع سرخْ سـ  الْ ن حِقد 

   
ــا خََأكَ ــنَّه ــٌلِج ــي كَ ــِسْأ ف  هاِباِر شَ

 ِقر الفَــةُرفْ صــزاٍج ِمــدنْــ ِعاهاجــفَ  

   
ــ ِموَأ ــج وُلثْ ــع مِةنَ ــا نَذ ِإوٍقشُ  تْرثَ

ــ   يالِلدــد ــا لُيلَ ع ال ــْؤه ــَؤلُ الع ِقر 

   
 رِدِهوهــا فــي مــنْض ِميا ابــن مــكــَأ

  الشَّــفَِقِةرمــ فــي حتْرِثــ نُبواِكــكَ  
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 يـثُ ، ح امـةٍ  ع ٍةصـور  بِ هفَص و نَّهِإ، فَ ا بالماءِ هزِج م  بعد ِرم الخَ ون لَ  الوأواء فَصا و مكَ
وصرلَ ِبهاَأل النَّاِرِبه 1(:ِه في قوِلِرحم(  

 ]المنسرح[

ــِتوِب ــنـ ــا لَ كَأٍمر كَـ ــنَّهـ  بهـ

 بِهـــتَلْ تَفُّنهـــا األكُـــ ِمكــاد تَ  

   
2(:ِهوِلفي قَو( 

 ]الخفيف[

ـ  اِحص الْ اِت ه ع قـار ـ  ح مالنَّـا  كَ راء 

ــعد وِر   ــي ِمِن مــا ي ــذُوُلقُ وُل الع 

   
ِفو ي ملَ   ُأخ ٍةقطوع نرى قَروِنلَ بِ مِر الخَ ون و أَ ِهج ماءِ ِدحالنُّد  الذين  كونَشـارِ  يه  الكـأس  ،

الجاِموع  طُرِب الذي ي ب فَينِ  هذينِ ينالطَّر  ه و األَ  اللون حمالشَّ ِهي بِ ِسكتَ الذي تَ  ر عِ مس ند ـ غيِب م ا، ه
وهذا ما عرب3(:ِه في قوِل عنه( 

 ]مجزوء الكامل[

  مـــابه ِشـــشـــرب يا زاَلمـــ

  ِمـــيـــِهتَجنَفـــي و اللهيـــِبن  

   
ــى انثَ ــى وحتــ ــاَأكَنــ  نَّمــ

ــ   ــي كأِسـ ــَلِهفـ ــِب قبـ   المغيـ

   
ــدر ــُل عاِربــ ــاً يقَبــ  ضــ

ــمِسِل   ــتِ لش ــي وق ــروِب الْ ف  غُ

   
ِمون ةِ ضاميِن المِهممِر في خَ   المالوأواءِ اِتي  و الذي تُحِدثُ  ِرثَ األَ فُص الخَ ه مـ  في نُ  ر  وِسفُ

ـ تَ ونساِن اِإلِعب طَن ِم، تُغَيرِهِرظَ نَِة وجهن، مِ يِها، فَ بيهشاِر ـ فْثُّ فـي نَ ب ـ ِهِس ـ  وحر الفَ السةَعاد 
والس4(:ولقُرور، ي( 

 ]المنسرح[

ــْأ ــبسالك ــرِب الســروِر قط   والط

ــاحظَ   ــا قَف ــ به ــاِجَلب ــِز ح  وِب النَ

   
و5(:ولقُي( 
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 ]المنسرح[

ــخَ مــ ِإر ــتْرامذا خَ ــى فَؤاد فُ  ت

ــَأ   هــِه ِإتْد ــلي الس رورالفَ وــار  ح

   
 تَما اسد  ـ   بـاب الس ـ  وِرر ع ـ  أَ ن ٍدح 

 حـــاتَتَ مفْداِمالمـــدا ِب غَـــالِإ  

   
 فـي   ةَالنَّشوب و  الطَّر براِز تَْأِثيِرها في النُّفُوِس، وِللمبالَغَِة ِفي ذَِلك وصفَها ِبَأنَّها تُِثير         وإل

 )1(:ِها في قوِلهِترعاقَما وهى شرِبلَ ع الحياةَرص قَكِلذَِلو؛ الِحجارِة والجمادات

 ]البسيط[

ـ  فَ  الحياةُ يِه ـ  لَ ـ لـى ح  تي إِ ْأو تَ ٍرج 

ـ  نَ  ِمنْهـا   فيـهِ  لَّدتْولَ     الطَّـربِ  ةَوشْ

   
 )2(:لتي تَثِقُل قَلْب اِإلنسان، وتُزيلُها، يقولوالخَمر تُخَفِّفُ الهموم واَألحزان ا

 ]مجزوء الكامل[

ــ ــ فَمقُ ُلاجــ ه ـ م ــا غُـ  المي ي

ــ   ــذْ ِإالراِحِبـ ــالمكِح ضـ   الظَّـ

   
و3(:ولقُي( 

 ]الخفيف[

ــقَ هــ تَةٌو ــ الهدرطْ مــ ِإوم اذا م 

  ــكِّم ــتْنَ ــن ِم ــ األِنواِط م حاِنز 

   
 ِهيتُِعويدالم لى شَ ِإشيبِهاِببتَ، وبالقُ فيِهثُع ةَوو الحيةَوي4(:، يقولالنَّشاط و( 

 ]الخفيف[

ــي ِإ ــنه ــ شَ ــابزاججها الِم  تْ وش

  ِه مــن وقِتــعــادالم شَــشــيب اباب 

   
ِهوياستَةٌسيلَ و لَعم5(:، يقولويِل الطَِّهيِل لَقصيِرتَ ِلها الوأواء( 

                                                 
 .38، صديوانه: الوأواء )(1
 .202 السابق، صالمصدر )(2
 .242المصدر السابق، ص )(3
 .34مصدر السابق، صال )(4
لسابق، ص)(5 ا لمصدر   .10 ا
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 ]الطويل[
ــٍللَو ــ تَي ــادى طُم ــقَ فَهولُ صهتُر 

ـ   المـاء  عير تُ اٍحرِب   ـ   صـفوِ  ن ِم فاها ص 

   
 )1(:وتَشتَِمُل خَمِرياتُ الوأواِء علَى وصٍف ِللسقَاة، فَها هو ذَا يصور َأحدهم بالبدِر ِفي قَوِلِه

 ]الخفيف[

ــا ــ ي بدــاِد ر ــي رب ــاِسالِْب ِإلَ  ك

ــ   ــخَ ربفَ ــىَأ ٍري ــع ت ــ ىلَ اِسي 

   
ِبَأنَّه؛ المِتالِئِه يهتَز ويتَرجرج خَلفَه ِعنْدما يِسير،     ِهم  ووصفَ ِفي بعِض َأشعاِرِه ِردفَ َأحد     

  )2(:وهو ِفي هِذِه الحال كَمن يِسير علَى ِقطٍَع ِمن الزجاِج يخَافُ َأن تَجرحه، يقول

 ]المنسرح[

ــ ــ مكَ ــ ثَّح ــكْأِل ربيشُ ــقَ هاِس مر 

ــِب   ــغُ دقَ ٍنص ــخَو ِرص ــوِرز  نب

   
يــــِذجبِر هفُــــدَأفَ هــح  هبِســ

 يِراِروقَــ ىلَــع ياًشْــم ومريــ  

   
       ـهجهِميٍل واٍق جِبس هتُِّك ِلقَاءالتَّهاالنِحالِل ووِن وجةُ الماِئحر ِمنْه ٍر تَفُوحفَ ِفي ِشعصوو

وقوامه كَالغُصن، وقَد قَدم لَه الخَمر، فَشَِرباه معاً، ِمما َأتَاح لَه ِفي ِتلك الَّلحظَاِت اسِتغالَل               كَالبدِر،  

  )3(:سكرِة ذَِلك الغُالم، ِبَأن عِبثَ ِبِه وتَهتَّك ِفيِه، وطَارحه الغَرام علَى ِفراِش الحب، يقول

 ]المتقارب[
واٍقس ـ ح ـ الْ ىكَ بدر ـ الغُو صـ  ن  يِل

ــ    وامقَالِْبـــ اذَو التَّمـــاِمب اذَفَـ

   
ــ ــكَِب انيقَس أســي ِني ــجم ف  ٍسِل

ــِب   ــ أِسكَ داِمالم ــو ــ أِسكَ  امرالغَ

   
يِلــثِْم ِةاقَــفَاِإل يِءِطــب قَــود 

ــ   ــ تُبِرشَ المدامــ ِني ــِتاغْ برشُ  امنَ

   
اِض خَ  اِمتَي خِ ِفواسِتعر   مشِقياِت الوأواِء الدمِري مِك ينَّ ِإ: القوُلنه     عِقـدي ـا كَـاناً مكَِثير

 وألنَّه متَعلِّقٌ   مجاِلس الخَمِر والَّلهو في َأحضاِن الطَِّبيعة، تَحتَ اَألشجار، وبين الوروِد واألزهار،          
ـ ونَ لَ فَصو، حيثُ   يراً ِمن َأبعاِدها وجزِئياِتها   صور كَثِ ِقيقَاً، و وصفَاً د ها  وصفَِبها تَعلُّقَاً كَِبيراً،     ا ه

شُوعاعها ومزجا بالماِءه،تَ وأثيرِبا في شاِرها، يهقَاِتهسا، ووجاِلمساه. 
                                                 

 .125، صديوانه:  الوأواء)1(
 .107السابق، صالمصدر  )2(
 .207سابق، صمصدر ال ال)3(
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 الفصل الثاني 
 في ِشعِر الوأواِء الدمشِقيالغَزُل 

يعالغَ د أَ ُلز حعِر الشِّ غراِض األَ دساِس األَ ِةيفي األَ  صيلِة األَ ِةي ِبد الع ـ ر ـ ختَ فـي م يِب  ِفلَ
زما واألَ صوِرالع ن، وهن أَ  مِ وِمقدوأكثرها شيوعاً التصاله الوثيق بالطبيعة اإلنسـانية      ا  ه ـ ، و هو 
جعل اهللا في تركيب العباِد من محبة الغزل، وإلـِف          ) قد(الئطٌ بالقلوب، لما    قريب من النفوس،    "

النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب، وضـارباً فيـه بسـهم، حـالل أو            

ـ ن م  إِ ا القولُ نَنُمِك ي ثُي مفِرطةً، ح  ةًثروا كَ ثركَ و هراُؤعدد شُ عد تَ قَا فَ هذَِل، و )1("حرام ـ  معظَ  راِءع الشُّ
العب طَروا هذا الغَقُررالفَض و نَنِّيالكَوا فيِهظم ِمثير اَألن ارشع. 

ِمون الشُّ يِن ب راِءع الذين  اشته وا بالغَ رِلز كثََأ ونْوا مِ ره  مشـقِ   الـوأواءالد أَ  ذْ، إِ ي ـ  إن  ركثَ

ـ    عبدَأ و ي الدمشقِ يزم تَ دقَ، و )2(دِقعتَلَّها فيما نَ   كُ هياتَ ح ه كان نَّ؛ ألَ ٌلز غَ ِهيواِنِد بـداعاً   إِ ن في هذا الفَ
ـ  عقيـقِ  الرِلزلغَميراً ِل َأِهتويِجلى تَكعة ِإصطفى الشَّ معفَمر الذي د يراً، األَ ِبكَ ـ لَ نـي   براِءعى شُ

3(مدانح( َ؛ ألمذهبه جمال كله، ورقة متناهية     "ن")كَ)4 ،ا َأم  سعود عبـد الجـابر ج نـ ع مامـاً   ِإهلَ

 .)5(يمداِن الحِةولَ الدِفي سالِط في بلينِز الغَراِءعللشُّ

ِإو ظْينا نَ لقَا أَ ذا مفاحِ ةًر ةًص مم صفي غَ  ةًح ِجنَّنا نَ ِإ فَ ِهِلزمِ  أَ د نْنه  ما جاء  لَ ع صاِئ قَ ِةيَئى هد 
لِّقستَم ِمة، ونه ا م ج اء لَ ع ى صِةور قَ قطوعاٍت م ٍةصير طَ و نِْمويلة، وه م  ردصاِئ قَ ِه في تْا صدغَ ه ير 

 دقَ، ويقليِد التَِّلزا يعرف بالغَ موهة، وبيع الطَِّفصو وِرمالخَ ويِحِد المِدصاِئ في قَثَُّلمتَتَة، ويِلزالغَ
ـ َأا و هاِتوضـوع  م الِفعلى اخـتِ  – ِدصاِئ القَ هالَلن استِ ؛ أل حذا المصطل  ه ِهيلَ ع قَُأطِل  -اهغراِض
  فيـهِ  وام كـانُ  نَّه أَ لى حد ، إِ  جميِعها ِةيِبد األَ ِمِهصوِر ع  في بر الع راءع الشَّ ِهيلَ ع ار س ليد تقَ ِلزبالغَ

                                                 

 .1/21، 1964دار الثقافة، : لبنان-، بيروتالشعر والشعراء:  ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم)1(
 .26، مقدمة المحقق، صديوانه: الوأواء : ينظر)2(
 .235-234، صفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: الشكعة، مصطفى: ينظر )3(
 .235المرجع السابق، ص )4(
 .245، صالشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: عبد الجابر، سعود محمود:  ينظر)5(
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طِلقوني صى القَ لَ عو مِ خلُ التي تَ  ِةيدن قَ المدغَ ال ِةمِلزصطَ ِةيلَ مح القصيد راء، ِقتْة البلى اياسلخُاً عِةطب 

بِ بدُأ تَ  التي ال  تراِءالب حِدم  اهللا ع   زوذِل، لِ )1(ّلجفَ ك ذا النَّ هاِل غَ وعب  غَ اً ما يكون اِعنَالً ِصزتَكَلَّفاً ال ياً م
 .اًينَِنحاً وقَو شَ النَّفسوى الذي يذيب الجِةرارح، وِةقَاِدب الص الحِةفَاِطع ِليِهر ِفثََأ

ِمون الحأَ ِظ الم  الوأواء لَ ن م غَتَ ياٍةتَفَ بِ ْلز دحدبِ ٍة م عِنيه ا، حإِ ثُي لَ نَّه كُذْتَ متُ كُ رـ  ب  اريِخ التَّ
 م لَنَّها َأمك، كَى ذِللَ عُللِّدا ي ميِلز الغَهرع ِش يضمنملَ، واهقُعشَ يٍةنَيع ماٍةتَ فَع مهاراً لَخب َأِمراِجوالتَّ

ِتْأي أَ ِركْى ذِ لَ ع ستَ  اِءم نَلغَ مز  و ،لَ ِبِهنم ذكُ يةَ أَ رتَ ٍةرينَ قَ ي لُّد ِصخْى شَ لَ ع و ،اِتِهنيرمب ِل ذَ ا كانك 
ن  َأرياس، غَ النَّنيهن بع مهرم َأرِه يشتَن َأناً ِموفَخَ تُهان، وو َأدنَّس تُنن َأ ِمنِهِتمعى سلَاً عاظَفَِح
ودنا قُتَ مستَبعداً، و  عليَل هذا التَّ  ُلجعتَ ااهحي ي  الوأواء  التي كان  ِةقَاِس الفَ ِةنَ الماجِ ِةيالِه الَّ ياِة الح ةَبيعطَ
ِهن  بِ زَلغَي تَ لواِت الَّ لنِّساِء لِ هقَشْن عِ  في أَ  ثَُّلمتَيذرياً، و اً ج الفَ اختِ ِلو األَ ِن ع فُِلتَخْ ي ر آخَ يٍرِسفْلى تَ ِإ
 ةَيِجزتَ و ةًيِلس تَ ا كان نَّمِإ، و ِهِسفْ نَ عماِقن أَ اً مِ عاً نابِ قَاً صادِ يقيِقاً ح قَشْ عِ -ِبغلَ األَ معفي األَ – نكُ ي ملَ
ـ  نرشَي انتَ لواِتي الَّ واِرالج و ماِء اإلِ عا م يهقِض ي ةًراِب ع ةًوزنَ و ةًَئ طارِ ةًهوشَ، و ٍغارفَ ـ ي الع  ِف ِرص 

العاِسبانتِ ي ِباً كَ شار يراً، واشتهاشتِ رن ه اراً عظيم جِ كُاً، وي ندن الر قص نَالِغ واء نُفُ وغـراء،   اإلِ ون
خاِلوطْين جاَل الر  في م لهِو الَّ ِساِلج و العِثب القَ وِفص الخَ وِةالع و المي كَ  التِ وِنجان تَ ير ع دلَدـ ي ا ه

 .)2(مراء الحهيياِللَ وةَباِخ الصهاميا َأيهي ِفقِضي، وٍةرثْكَِب

ويِكممِ ن دِ اِللَ خِ ن راِت   ِةاسِليالوأواِءغَز ا ايه فِ يِقدِقالتَّ واعتِ  تَقِسيمه ماد ـ اً ع ـ ِتبيعى طَ لَ  اه
ولى ِق ِإضاميِنهامسماثنَِني ين، هام: 

 فيف العيِوعنَ المُلزالغَ: َأوالً

هالغَ و ُلز  الذي ي صواِع الشَّ يِه فِ رشَ َأ– ر ٍراِعي- م  تَا اعوـ فْ نَ ر سـ  ه ـ  ن ِم ح ـ  ب ٍقاِد ص 
ـ – ِهي فِ فُِصي، و ِهِسفْي نَ ا فِ هيرِثْأتَة، و راقَ ح فَواِطع و ٍةبِهملتَ راِعشَم، و ٍصِلمخْ ـ  م -كذِلكَ  فَوِق

                                                 

 .1/231، مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالع: ابن رشيق، القيرواني: ينظر )1(
الجـواري، أحمـد عبـد      : ، نقالً عن  105، ص اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري     : بكار، يوسف حسين  : ينظر )2(

 .207، ص1956مطابع دار الكشاف، : ، بيروتالشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري: الستار
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المحبهِ  مِ ِةوببن ح األَ تَِع، و لَ اِءقَصِداب لى غَ ، إِ يِه فِ هِل ذَ ِريمِ ك واِح النَّ ن ي المِونَعالتي ال تَ   ِةي  شـرح 
جسد ِةرَأ الم تَال تَ  وعرلِ ض ماِضوحِ ع ٍةسيِه فِ ي ُلِمتَشْال تَ ، و ـ  ع ـ ى التَّ لَ ابيِرع ـ  الم ـ اَألو ِةوفَكشُ  اِظلفَ

 .)1(ام العياء الحشُِدخْ التي تَِة المخِجلَِةالصراح وِةحاِضالفَ

أِتي   وِفيما ي متَفِصيٌل َأله       ُل الما الغَزلَيهع قُومعاِني التي يضاِمين والمِفي ِشـعِر     الم عنَِوي
 :الوأواِء الدمشِقي، وذِلك علَى النَّحِو اآلِتي

 :المعانَاة: َأوالً

، وِمن صدوِد المحبوبِة وهجراِنهـا       ِمن الحب   الوأواء التي يشعر ِبها   يعد تَصوير المعانَاةِ  
   ،ا لَهِفراِقهو   عنَِويضاِمين المالم ماِتِه،    ِمن َأهِليِة ِفي غَزقَلَوتَ د عدِتد الص ور و الوُلاِئس ـ اَأل و ساليب 

 :ِهيا، وهبراِزِإ واِةانَع المِهِذن ه عِفشْكَلْ ِلاهمدخْالتي استَ

 :عذَاِبِه وحزِنِه ومرِضه تصوير :أ

ـ يوا و نُحزي و ونقُ العاشِ بذَّعتَ ي ن أَ ييِعِب الطَّ نِم ـ يوا و وهَأتَ ـ ج أَ فَضـع تَ و ،واملََّأتَ سادم ه

وبيحرشقُا العِ ه و الهيام و يصيبه ا المرض و 2(امقَالس( قَ، ود ع رب الوأواء  ع ِل ذَ نفي غَ  ك ِري م ٍعِضو 
ـ  رسِكيع وهبلْ قَلُّحتَاً ي شَي ج ِةوببحلى الم  إِ هينَِنح و هاقَشو أَ ُلعجا ي  ذَ وا ه ه، فَ ِهيواِنن دِ ِم ، ِهاِدَؤ فـي فُ
وِشيِإير لى المِضرقَ والذي َأِمالس صابهبلََأ وى جسد3(:ِهوِلي قَ ِفه( 

 ]البسيط[

سـاكِ عـ ر ـ لْ فـي قَ ِقو الشَّ  ةٌمــيخَي مِب

  خَ ذْم مي الو جـ  د ـ  فـي ر   ي ِل يهـا  ِعببح  

   
ا قَ هِب لَ دثِ تُس  ـ  يـاب الض ـ  فَ يـكِ  فِ ر  دقَ

  ــتُِلب ــ ِبي ــا قَِمقْالس ــ فيه ــاَلب   ُأبِليه

   
                                                 

، 1963دار المعـارف،    : القـاهرة ،  اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري      : طفىهدارة، محمد مص  :  ينظر )1(
 .503ص

المؤسسـة العربيـة   : ، بيـروت 1إحسان عباس، ط: ، تح طوق الحمامة في األلفة واأللّاف    : ابن حزم، األندلسي  :  ينظر )2(
 .26، ص1993للدراسات والنشر، 

 .249، صديوانه: الوأواء )3(
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ويجعُل ِتلك اَألشواقَ الحراقَةَ التي يختَِزنُها داِخَل نَفِْسِه نَاراً متَجددةً تَمتَد َألِسنَتُها ِلتَحـِرقَ             
رِة داللَةٌ علَى المعانَاِة العِظيمِة واَأللَِم الشَِّديِد الذي يعاِني ِمنْه ِفـي            قَلبه وًأحشَاءه، وِفي هِذِه الصو    

 )1(:ِعشِقِه، يقول

 ]البسيط[

 ـ يا م ـ  دوِق ـ  فـي قلبـي وفـي كَ       اِر النَّ  يِدِب

ـ   تَدقَوَأ   ـ   طْ ي سي ما لَ ـ  األَ رفـا آِخ ِدب 

   
 تْلَعتَ فاشْــِقو الهــوى بالشَّــار نَــتَدوقَــَأ

ـ خْ لـم تَ   ِحجواِن الْ نِم   مـ  ولـم تَ   د  ِدكَ

   
ويصرح ِبَأن الشَّوقَ والجوى يشِعالِن قَلبه وفَُؤاده، وِلذا صار مَؤرقاً ال يعـِرفُ ِللنَّـوِم               

  )2(:طَعماً، يقول

 ]الكامل[

ــان ــبب ــان الحبي ــبر  فب ــه ص  ه عن

ــِب   ــد الحبي ــابع ــا رأى محبوب   وم

   
ى والشــوقُ الجــوســكنــ بــينوانحي ج 

 دا الكـرى فـي مقلتـي غريبـا        وغَ  

   
ويِشير ِفي ِإحدى غَزِلياِتِه ِإلى َأن قَلب العاِشِق المخِلِص ِلمحبوِبِه يـذُوب كَمـداً وحزنَـاً          

و مخلُوقٌ ِمن لَحـٍم     ، فَكَيفَ وه  وشَوقَاً ِإذَا ما فُِجع بالبيِن والفراق، حتَّى لَو كَانَت مادتُه ِمن حِديد           

  )3(: وذَِلك ِفي قوِلِهودم ؟

 ]مخلّع البسيط[

ــ ــ فَولَ جــع الب ينــب ــ قل ص ب 

 ديـــِد حن ِمـــ كـــان ولـــوابذَ  

   
ـ  التَّ ني مِ ِكتَشْ ي نَّهِإفَوألن الِعشقَ َأذَاب قَلبه وَأهلَكَه، ومنَع عينَيِه ِمن الغَمِض والنَّوم؛            ِبع 

والذي َأِبالنَّص صابهو ،فُِصيثْكَِل– هَأِب -ِهِترنَّهع الظيم ِهنتَ يالي وح دلَود ِلذَه، وي قَ ِفك4(:ِهِلو( 
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 ]المنسرح[
ــ ــؤادفُـ ــ َأب صـ ــكَ الْهذابـ  دمـ

  وــج ــنفْ ع ــْأَ ٍني ــِهودى ِب الس هد 

   
ــا ز ــفَي ــي كَ ــ َأمرات ــ فَكيِكتَشْ ام 

 دحــوى َأهــ فــي الِْكنْــِصــفُني ِمينْ  

   
ــِل ــلِّكُ ــٍءي شَ ح ي ــد ــينِب  ِه ِب

  ــوا ِلمــوــِدجي حو ــال َأدمد 

   
ويصورالوأواء  –مةً ُأخرىر-ا فَ ملَعاَألته حزان1(:ِهوِلي قَ ِفِهِبلْقَ ِبشواقُاَأل و(  

 ]الطويل[

ـ  لَ قد بحـ  ر الب يالْ نـ م بحر  والحـب  

      ـ بقلبي؛ وهل يبقـى ع ـ  لَ ٍةى لوع  قلـب ! 

   
زتُتعز      اً بمـا البـينغتـرم   صـانع  

ــين مركبــ    ــم َأدِر َأن الب ــهول ص عب 

   
وصيحبِ ر األَ ِتانَو كَ  لَ َأنَّه حزان تُمِ شواقُاَأل و  اِحيتُ صبكَا، لَ هَل أَ انو ٍقاِش ع اتَ م زـ  ح  اًنَ

كَومِماًد نالح ب،و يو َأبدص ندودالم حبِةوبو هجرقَِراِعلشَّا ِله تُتْالَ طَددم ذَ؛ ِل ها جفْ نََلعسهاً فَقْ و

 )2(:ولقُي  المختَِلفة،اهاِفصنََأا وهنواِعَأب مراِضاَأل واِمسقَاَأل وحزاِنَألِل

 ]البسيط[

ـ : يـلَ  قِ ولَ ْله ـ  ر ـ  ٌلج ـ ِل ب تْ طالَ  هيتُ

ـ لَقْ م تْربعتَسال   ـ ي ح ِت ـ ى أَ تَّ ـ  أَ :وَلقُ  انَ

   
لَــوقَو ضــى حــزسِتهتَنــاً مرفٌِنــ د 

 

ــكُلَ ــوَل م َأتُنْ حقَوٍنز ــى ح ــازض  ن
 

ــذا ِك ــابه ــى فَت ــت ــتْ طالَ ص بتُابه 
 

كَمـ  في الْ  ٍلب ه ـ وى و ـ  لِ ٍفقْ ـ  لِّكُ نى ض 
 

ذَِإو ا م ى ا َأا ردِ لوأواء يار الم حبِةوب   ِنفَِإنشواِق األَ يران   طَِرمِفتَض ي جفَ ِهِدسذُيـ  كَ وب ماً د

وقَشَواً واًينَِنحفُِرذْتَ، وينَ عاهد مِزاً غَعاً ِميردرار3(:ولقُاً، ي( 

 ]الوافر[

 وِعم الـــدِديـــ ِبمكُيلَـــ ِإتُبـــتَكَ

  ما أَ وـ   م ـ الْبـي   لْوى قَ لـى ِس موِعر 
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ــارَأ ــمكُرى آثـ ــوبذَُأ فَـ  قاًو شَـ

  ــَأو كُســب ــي م ــ دمكُِناِطو ف وعيم 

   
لَوَأج إِ  الوأواء  غَبالَلى م ِظٍة عظِهٍة؛ لِ يميةَ شِ رد ِب النَّص قَ وِمالس نَ والض ـعفِ ى والـذي   الض 

، يـهِ  ِفقَرغْ ين َأون دى الماِءلَ عيِشم ين َأيعِطستَ يحصب َأنَّها َأهادفَمب، و الحِببس ِبهدس ج ابصَأ
ِلذَو1(:ِهوِلي قَ ِفك( 

 ]السريع[

حـ و ـ  َأتُيـ ـ قامسـ  رداًفْـــرى مو الْـ

   ــاس ــا النَّـ ــماِء بَأوحازهـ  سـ

   
  الضــنىِطرفَــمشــي ِل َأن َأتُْئ ِشــولَــ

 ى المــاِءلَــمي عقْن ســ ِمــمشــيتُ  

   
يِفو ٍةغَبالَ م  إِ قوُل ُأخرى ي ذَ إِ نَّه ا م تَا اجمشْ أَ تْعجان ِقاِش العين ميِع جه باألَ تْنَوِرقُم و اِنشج 

 )2(:ىولَى اُأللَ عةُياِن الثَّحرج تَن بد َأ النَّهِإ، فَِهِبلْ في قَِةعمجتَ الماِنحزَألواَ

 ]البسيط[

ـ  الـذي تَ   اكفَوا ج الُقَ ـ قُوى فَ ه ـ  لَ تُلْ هم: 

ــ   ــم ِمعي تَِمونَ ــلَّ ــ فَهنْ هوي ــج  ونيفُ

   
ـ  اس قَ ولَ م ـ  ن ـ ضـى ح  م د قَ ـ ي ِبب حِهبم 

 ونــي دمهانُجشْــ َأتْفَِصــذا ووا ِإكــانُ  

   
       وبحبِللم ِصفَ َأشواقَهي َأن لَو َأراد ِبَأنَّه حرصيذَِلك،      ِةو ستَِطيعال ي ـا     فَِإنَّهِإنَّماً، وزجال ع

     )3(:َألنَّها تَفُوقُ حدود الوصِف وتَتَجاوزها، وال تَستَِطيع الكَِلماتُ اسِتيعابها والتَّعِبير عنها

 ]أحذّ الكامل[

ــ ــلَقي ِإوشَ يكــاِو م ــ وزج يِفص 

  ظُوهور ـ  و ـ  ِدج ـ  قَوي فَ ـ خْا أُ  م  يِف

   
ِفو استَ ٍةفَيِر ظَ ٍةفَي طُر عَلم االستِ  الوأواء عِفشْكَلْ لِ ةَار ا في نَ   عمِ ِهِسفْم ن ج و و شـواق  َأى

وين إِ ِنح لى محبِتِهوب  ،وصرَأ بِ حذَ إِ نَّه ا أَ ا مرتِ  تسجيلَ اد شواِق األَ لك ـ ى قِ لَ ع ـ  اٍسرطَ ـ ن ذَ ِإ فَ  كِل

                                                 

 .6، صديوانه:  الوأواء)1(
 .226-225 المصدر السابق، ص)2(
 .149 المصدر السابق، ص)3(



 66

ـ  -رطاسي القِ َأ– نَّهِإ فَ اذَِل؛ و  الملتَِهبةَ شواقََأل واَ ةَار الح فَواِط الع لك تِ َلِمتَح ي ن لَ اسرطَالقَ س يُأبد 
زنَكاِءبالبح ثُيِهلَاً ع ،س مقُِرحتَيو يِبصحر م1(:اً، يقولاد( 

 ]البسيط[

ـ لَإنِّي طَ  ِقلـى الْ   إِ تُبطـاسِ ر ي ـ ح   لـي  ُلِم

  ــبعلَــذي بــي ِإ الَّــضكُيمز قــالَنــي قَاد 

   
ــفَ ــرلَّ يظَ عــي كَد ــ ف ــي فَ  نيمهوَأفِّ

  ــلَّــذي َأ ِلِبَأنَّــههقَــواه دقاِشــ ع 

   
ــَأ ــلَو ِإكُشْ فَِهي يــب ــي ِح ــ يينك سميِنع 

ــ   ــي ومح رنِم ــت ــِولَ تُقْطَنْتَ اســاطَ نَه  ق

   
ــح ــذا عى ِإتّ ــتَ مــا كَطــاسر الِقمِل تْب 

ـ  ني مِ فِّكَ    قـا رتَ اح ِهشـائِ ح فـي أَ   ِقو الشَّ

   
ويصحلَ َأ بِ ر نوةَع الح تَ ِهِبلْي قَ  فِ بم ةٌجدستَ دةٌِم منْ، ال تَ  رضب ال نِ  وهلَ ةَاي ه ِلذَا، وـ  ك ي  ِف

 )2(:ِهِلوقَ

 ]البسيط[

ــِل ــلِّكُ ــاتٌ ِنٍءي شَ ــد تَهاي ــا وبي  م

ـ  ِةعولَِل   الح هايـاتُ بـي نِ  لْ فـي قَ   ب 

   
 بِديعٍة ال    ذَِلك جِلياً ِفي مقطُوعةٍ    ِئم الشَّكوى ِمن الحب وعذاِبِه وِنيراِنِه، ويظهر      والوأواء دا 

تَخلُو ِمن روِح الفُكاهِة، يتَغَزُل ِفيها ِبمحبوبٍة ُأصيبت ِبداِء الجرِب، فَبينَما ِهي تَشتَِكي ِمـن َألَـِم                 
   لَى جالظَّاِهِر ع بستَِعرِة ِفي قَلِبـِه    الحالنِّيراِن الم رِمن ح هتََأويشتَكي وي ِه، كَان الوأواءرحِدِها وس

 )3(:ِبِفعِل ِعشِقِه لَها، يقول

 ]مجزوء الرمل[

ـ   بيســ حهِر الــدروفَيــا صـ

ــي ذََأ   ــاننْــ ــينْ ذٍَب كــ  بــ

   
ــاتُتْقَرطَ ــي نائبــ ــدنــ   الــ

ــ   ــي ِإهـ ــالِلر فـ ــيعـ   حبـ

   
ــةٌ عِع ــتْلَّــ ــتْ ومــ  خَصــ

  ــي ح ــب ِبفــ ــٍب ومِحــ  يــ
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ــي كَد ــب فـ ــِهفَّيـ ــ مـ  نا ِمـ

  ــِهح ــيلْقَ ِبب دبـــــ  بـــــ

   
ــكو حـــ  ــو يشـ ــبفهـ  ر حـ

ــتكاِئ   ــب واشــ ــر حــ  ي حــ

   
          بالح ِمن هابالذي َأص دالكَمةَ واررالمعشُوقَِة الحرقَةَ وِللم الوأواء ظِهركَي يو   طلُبي فَِإنَّه ،

 وَأن تَستَِمع ِإلى صوِت الماِء حـين         ماء باِرداً،  ِمنها َأن تَصب علَى جسِدِه المحتَِرِق ِبنَاِر الجوى       

   )1(:يالِمس قلبه الملتَِهب، يقُول

 ]السريع[

ــا منْ ــي ــارراً شــكوايِك ــ الْ ن هىو 

ــد زدتَ   ــق ــاً عِن ــي كرب ــرى كَلَ  يِب

   
ــَأ ــ عضِف ــاءلَ ــِق َأي الم  نيو فاس

ــن ِم   ــاء وك ــي عم ــنِّ ــرلَ  ِبى قُ

   
ــمع ِلتَ ــاِءسـ ــاً ِإ نَلمـ  ذاشيشـ

   ــاء ــل الم ــا وص ــي  ِإم ــى قلب  ل

   
؛ ألنَّها تَكِشفُ عِن المعنَى )نَِشيشَاً(ولَقَد نَجح الشَّاِعر في تَقِريِب المعنى، باسِتخداِمِه مفردةَ 

ن حرِف الشِّيِن المكَرر، ذَِلك َأن نُطقَه يشِبه الصوتَ النَّاِشَئ عن وقُوِع الماِء علَى جسـٍد          المراد مِ 
ارح. 

وقَد نَتَج عن هِذِه اَألشواِق واَألحزاِن المكبوتَِة ِفي نَفِْسِه، وذَِلك الصدوِد والهجراِن الـذي              
   سعفٌ وض لَه ضريثُ    قَتَعِمِه، حفي ِجس ضرمو اِرِه،         معنَى ِفي كَِثيٍر ِمن َأشعهذا الم الوأواء ركَر 

قولُه ِمن ذَِلك2(:و(   

 ]الكامل[
ــا مــ  ــام َأني ــدودِ ق ــامتي بص  ِه قي

  ــم ــل والفُــ الجس ــذوبؤاد ينح   ي

   
  الضــنا طــوِل مــني فلقيــتُِنتَمســقََأ

ـ        قاسـي بعضما ال يـ َأ (( ه يوب((  

   
، ومستَعمالً عنصر المبالَغَِة والتَّهويِل مشـيراً     )بِليتُ(و  ) بليتُ(وقَولُه مجاِنساً بين لَفظَتَي     

ِإلى َأن ِجسمه ذَاب وهلَك ِإلى درجِة َأنَّه ال يكَاد يرى؛ وذَِلك ِإبرازاً ِللمعنى وتَقِويِتـِه وتَأِكيـِدِه،                  

 )3(:قولي
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 ]الوافر[
ــتُِلب ــيأل ي ــكنَّن ــ ِب ــتُ بِلد قَ  ي

 ٍه ِممـــا نُهيـــتُتَـــمنْتُ ِبســـلَفَ  

   
و ــُأالم ــمدقَ ــ  الْ َأصس ــب حيِعم 

  ويــر ــني الْدِش وُلذُعــ و ــتُِم عدقَ  ي

   
نَْأوــلَح ــي فَِن ــانو ِإنْلَ ــيي عس  ن

ــتَ   ضنمــفْ ج ــ ِجهنُ ــتُِفي خَِمس  ي

   
 ِسوى اسِمِه   -بعد ذَوباِن جسِدِه وهالِكهِ   –بقَ ِمنه    ي ذَا كَان ذَِلك كَذِلك، فَِإنَّه يقَرر ِبَأنَّه لَم       وِإ

النَّاس، يقول ِفي ذَِلك ينب هِذكر ددتَر1(:الَّذي ي( 

 ]السريع[

قَــمــاًاِكيــا ح ــدج ارِهِمــكْ فــي ح 

  ــو ــنْا يذَ ِإوهـ ــخَني فُِصـ  يِمصـ

   
ــرتَ ــ ِجتَكْ ِمسي عــاًر ــاًاِئ قَض  م

ـ  ي ملَ   ـ  مِ  ِلـي  قَب ـ  هنْ ـ   ِس يِموى اس 

   
وتَجدر اِإلشَارةُ ِإلى َأن الوأواء، وعلَى الرغِم ِمن معانَاِتِه وحرقَِتِه وسقَِمِه وَأرِقِه ِبسـبِب              

ه يتَمنَّى لَها كُلَّ خَيٍر، ويدعو لَها ِبـدواِم الفَـرِح والسـعادِة           ِفراِق المحبوبِة وهجراِنها وبيِنها، فَِإنَّ    
               ض، لَيسرالمقَِم والس ِمن ذَِلك ادز ةَ، فَِإنَّهوبحبالم فِرحي زنَهحو هقَمس ِبَأن ِلمع حينور، ورالسو

 وسعادةً، وهذَا ِإن دلَّ علَى شَيٍء فَِإنَّما يدلُّ علَى ِصدِق الـوأواِء             ِلشَيٍء ِإال ِلتَزداد المحبوبةُ فَرحاً    

 )2(:وِإخالِصِه ِفي ِعشِقِه وِهياِمِه، ويظهر ذَِلك جِلياً ِمن قَوِلِه

 ]البسيط[
 نيرقَُؤ يــن مــينَــي عرقَ اُهللاال َأ

  ــو ــي قَال م ــل قلب ــلْال مث بــه حرا ب 

   
ـ رني أَ  س دقَ نَّهـ  م ـ  د قَ س هرـ  م ميقَ س 

 احــر فَِهدادوا ِبــزيــماً ِلقْ ســتُددازفَــ  

   
      )3(: :وكَرر شَيئاً ِمما سبقَ في قَوِله

 ]البسيط[

ـ   س دقَ ني َأنَّهرـقَِمي      مس مهـرس قَـد  

 فَازددتُ كَيمـا يسـروا ِبالضـنى سـقَما          
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ويتَبين ِلمن يمِعن النَّظَر ِفي اَألبياِت الساِبقَِة جميِعها، َأنَّها مفعمةٌ بالحب واَأللَـِم، مليَئـةٌ               
بالمعاِني الوجداِنيِة الحِزينَِة الَّتي تَدور بين كُلِّ عاِشقَين بينَهما صدود وهجران، ويالحـظُ َأنَّهـا               

ُل علَى الكَِثيِر ِمن المفرداِت والتَّراِكيِب الَّتي يستَشَفُّ ِمنها ِصدق عاِطفَِة الشَّـاِعِر الـوأواِء               تَشتَِم
وِإخالصها، والِتهاب مشاِعِرِه في الحب، كَما َأنَّه يستَشَفُّ منها ما َأصابه ِمن حزٍن وهزاٍل وسقٍَم               

   وِدي ِبحي ِظيٍم كَادا     عِمنهو ،بالح بيِل ذَِلكاِتِه ِفي سـنا،        : يالضَأسـقَمتَِني، ويـذُوب، وـْل، وينح
            ،ذابن، وـيالبو ،عفَجلَت، واشتَعنار الهوى، ولَني، وَأنحتُ، وليبالشَّوق، ووى، والجقاِسي، ويو

 .ونَِشيش

 :البكَاء وذَرفُ الدموِع الِغزار: ب

لَقَد كان الوأواء عاِشقَاً متَيماً ال يِجد الحياةَ ِإلَّا ِبقُرِب من يِحـب، وال يشـعر بالسـعادِة                          
       ،هفُـؤاد ذَابو ،هقَ قَلباحتَرو ،قَمالسو ضرالم هنَِل الِوصاَل َأصابي الطّمأنينَِة ِإلَّا ِبِوصاِلِه، فَِإذا لَمو

، وكَثيراً ما َأعلَن عن هِذِه الحالَِة في   )1( ِجسمه، وطَِفقَ يبِكي ِبدمٍع غَزيٍر ِمدراٍر حزناً وَأسى        ونَحَل
قولُه ِمن ذِلك2(:ِشعِرِه، و( 

 ]السريع[
ــمذي َأى الَّــضودــلبــي الْ قَع وىج 

ــ   ــعمدفَ ــ حنتي ِم ســر  هراِطتي قَ

   
يةَ النَِّبي َأيوب علَيِه السالم، وما عاناه ِخالَل دعوِتِه ِلقَوِمِه ِمـن            وقَولُه مستَحِضراً شَخصِ  

                 ا َأنَّـهالم، كَملَيِه الساناِة َأيوب ععِب ِفراِق َإلِفِه ِمثَل مبِبس اناتَهعَل معثُ جيقَم، حسو نىضو ىَأس
، )3(يِه السالم وبكاءه علَى ِفراِق ابِنِه النَِّبي يوسف علَيِه السالم         استَحضر شَخِصيةَ النَِّبي يعقوب علَ    

حيثُ جعَل الشَّاِعر بكاءه علَى ِفراِق من يعشَق كَبكاِء يعقـوب علَيـِه السـالم، وذَِلـك ِبجـاِمِع            
 )4(:اشِتراِكِهما في غَزارِة الدموِع وحرارِتها، يقول
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 ]املالك[

ــ ــي ن َأا مــام ــام ِقق ــدوِدي  ِهتي بص

ــمالِج   ــؤاد س ــل والف ــذوب ينح   ي

   
ــَأ ِمــني فلقيــتُمتَقَس ــ طــوِلننا الض 

  ــا ال ي ــم ــي بعض ــَأ ((هقاس يوب(( 

   
ــتُ ــوبكي ــن ج ــكلَ عٍعز م ــح ِبي  ٍةرقَ

ـ عي((كـى   مـا ب   كَ فاً عليك سَأ    ))وبقُ

   
ى وجنَتَيِه ِإذا رحلَت عنه المحبوبةُ، َأو فَارقَته، وقَد عبر عـن            ودموع الوأواِء تَنساب علَ   
ِمنها قولُهعِض َأشعاِرِه، وفي ب 1(:ذَِلك(  

 ]المتقارب[

ِليـــقٌِقح عَأنَـــي يتَـــن دماع 

ــِل   ــحـ ــازج تَنَأ وراِقر الِفـ  عـ

   
ِطـــلَْأوخَـــم ديح اًنَـــزـــلَ عِهي 

  َأوــب ــي عِك ــى اإللَ ــ ِإِفلْ عداذْ و 

   
معـاً غَزيـراً             وـا دهلَيـذِْرفُ عي فَِإنَّـه ،نهةَ ععيدةَ البوبحبالم تَذَكَّر الشَّاِعرِد َأن يرجِبم

  )2(:راًِمدرا

 ]أحذّ الكامل[

ــدي     ــي خَلَ ــك ف ــر ِمنْ ــا دار ِذكْ م 

ــي   ــدمعتي طَرفــ ــتُ ِبــ  ِإال طَرفْــ

   
وهِبِه، يقولوبِبس هروح جتَخر لَملَى ِفراِق األحباِب، وكَاِء عاكتَفَى بالب ِمن َأنَّه بجتَع3(: ي(  

 ]الكامل[

س ـ اروا و ـ  م ا ع  اجوا عليـك  ٍة بنظـر 

ــظُاُهللا   ــ يحف م نج ــاك و ــحبيف  ص

   
ــ التَّلــيسعجبِه لفقــِد مــن بكــاكم 

  لكــنــاك ــ بق م التَّع ــر ــ َأِقف عجب 

   
وِإذا رَأى الوأواء َأطالَل المحبوبِة وآثار ِدياِرها بعد الرحيِل عنها، َأو مر ِبها فَِإنَّه يبِكـي   

  )4(:ِبحرقٍَة ومرارة، يقول
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 ]الطويل[

ـ  غْمَأ ـ وى غالَ نى اله ـ  أَ كتْ ـ دي النَّ ي  ِبواِئ

ــَأفَ   صبتَحــغْ م ــى ِلنَ لصالْبا وــج )1(ِبناِئ
 

   
ــبذا َأِإ صتْرــ الْك عيــاد ــ ِبتْن ج ذْمٍبه 

  ـ  لَع ذْى مـ    فـي الْ   ٍبه ب خَـديـ  ن ِباِهذَ الم 

   
              ـنِلم اشِتياقَهو هبحو ِعشقَه خفيي في َأن دا اجتَههمفُ مرهالم اسسالح الشَّاِعر والوأواء

    د فشَُل؛ ألني هوى فَِإنَّهي            شـاِعرم ا يجوُل فيها ِمنمكنوناِت نَفِسِه وم نتَكِشفُ عو هحتَفض هوعم
  )2(:وَأحاسيس، يقول

 ]البسيط[

ــي ألِإ ــي اشــتياقي ،وخْنِّ ــف هــو  ،رِهتَ مشْ
 

ــ ــن َأنِم ــى، ود يي ــمخف اِحعــي صــ الخَب ِر؟ب! 
 

و3(:ولقُي( 

 ]البسيط[

  وكـم  وعم الـد  متْـه نَ مـا بـي فَ     تُمتَكَ

  ِذحتُر    منها ومـا و    ـ  قِّيـتُ ِمـن يِرذَ ح 

   
عينَـه  ه وتُ اِعدسفَِإنَّه يطلُب ِمن محبوبِتِه َأن تُ     وِلكَثرِة دموِعِه وغَزارِتها ومعاناِتِه ِبسبِبها؛      

 )4(: ِإليه، يقولعودِتهاهذا ال يِتم ِإلَّا ِبِوصاِلها لَه وعلى ِإيقاِف انِحداِرها ِمن عينَيه، و

 ]الطويل[

ــي  ــوى ِبحنين ــي اله ــي ف ــلْتُ َأنين صو 

ــي    ــعِف يِقين ــى ِبض ــا َألْق م ــكْواي  وشَ

   
ــواِظِري  ــِل نَ ــالْهجِر الطَّوي ــتُ ب ضيبو 

ــوني     ــين جفُ ِع بمــد ــاء ال تُ مدروو 

   
ـ فَيا ملِْزمـي ذَ    ـ    الَّ وِعم الـد  بنْ تـي جتْر 

ــَأفَ   بــتْد ــ اَألن ِم ــلَّراِرس ــ م ك وِنص 
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ــِعَأ ــي عنِّ ــِبِدْأى تَلَ ــم دي ــِإي فَِع  هنَّ

  ــي ــا كُ ِإوبتُ ــذا م ــ َأتَنْ ــِع متَنْ  ييِن

   
      َأن الطَّبيِعي ة، فَِمنِذِه الغَزارهِة وورِذِه الصينَِي الوأواِء ِبهِمن ع ِدرتَنح موعِإذا كانِت الدو

وقَّفَ ِعندها، وهو الشَّاِعر الحاِذقُ المفَلِّق، ويِصفَها وصفَاً دقيقَاً، وهذا ما حدثَ بالِفعل، فَها هو               يتَ
               التي تَتَنـاثَر موعالد هيثُ شَبا، حَأزهاِرها وروِدهوِة والَِم الطَّبيعةً ِمن عستمدورةً ما صلَه مقدذَا ي

 )1(:ى خَدِه ِبحبيباِت ماِء النَّدى التي تَتَساقَطُ علَى زهِر النّسريِن اَألبيض، يقولعلَ

 ]البسيط[

ـ من د َأكَ ـ ي ع ِع ـ  لَ  هتَرصـفْ دي و ى خَ

  حباب د ـ    ِعم ـ  ن النَّـدى ِم ح ـ  ِلو ِر ِنسِني 

   
دموع، التي صورها ِبحبيباِت الُّلؤلُؤ، ِمـن      وحزنَاً علَى هجِر المحبوبِة ِللوأواِء انحدرِت ال      

عينَيِه انِحداراً متَتاِبعاً ال انقطاع فيِه، وجعَل لَونَها َأحمر؛ ألن مصدرها دمه وقَلبه، ِكنَايـةً عـن                 
وحسب، وقَد عبر عن ذِلك في      حرارِتها وعن خُروِجها ِمن َأعماِق نَفِْسِه وِوجداِنِه، ال ِمن َأجفاِنِه           

 )2(:قوِلِه

 ]مخلّع البسيط[

ــ ــاًا عاِتي ــي ِبب ــغَ ل ِريــ ع  ِبتْ

  ــو ــي ِباجراًهـ ــغَ لـ ــ ذَِريـ  ِبنْـ

   
ــوالك ــل ــ تَم لَ جــي د ــِر ل موع 

ــ   باًكْســ ع ــوقَلَ ــد ف ــى الخَ ِبكْ س 

   
ــنْال تُ ــنن ِإرِكـ ــدرتْر جـ   ِبـ

  ــتَنْم ــٍرِثـ ــنم لَـ ــثَ ِب يشَـ  ِبقْـ

   
رــي ــي الجص ــوِنها ف ــ حف راًم 

ــعيدتَ   ــنص ــ دها م ــيقَي وِم  لب

   
  )3(:وكَرر المعنى اَألخير في قوِلِه مخاِطباً المحبوبة

 ]البسيط[

تْنَّع ي د  مـ    ِع الـد  ٍم د نـان دي عِ  فـي خَ

ــَأكَ   ــهنَّ ــِم َأن ِم ــقَ الْدي ــ مِبلْ  وددقْ
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اٍق الحظَ الشَّاِعر دموع معشوقَِتِه وِهي تَسيُل علَى وجنَتَيهـا، فَصـورها            وِفي لَحظَِة ِفر  
بالُّلؤلُؤ، وصور وجنَتَيها بالياقوِت، ولَم ينْس َأن يِصفَ دموعه، حيثُ جعلَها كالِحجارِة الكَريمـِة              

روصاِمِع الَّلون، وِبج ذَِلكمراِء وِب، يقولالحالَّلوِن بالذَّه اَألصفَر ه1(: خَد(   

 ]البسيط[

ـ مرى د جَأ ـ ِم كَ اًوع  هـا لَمه الـدر أَ   ِلثْ

ـ راِظ نَ نِم   ِهي ـ  ع ـ نَج و وِتى يـاقُ  لَ  ِهِت

   
ـ  ع يـقَ ِقنـي الع  يتـا ع  لَقْ م تْردحفَ  ىلَ

ــ   ــى ذَدخَ ــاً ِمه حك ــب ــ ِبهنْ فْصِهِتر 

   
خرى اعتَمد في وصِف دموِعِه الشَّفَّافَِة الَّالِمعِة التي تَنحِدر علَى وجنَتَيـِه            وِفي صورٍة أُ  

            ٍة ِمـنصـنوعلَى َأرٍض مِة عوعوضِة المِة الِفضادا ِبمهروثُ صيِر الَّلوِن، حنصلَى عتين عنِّيالب
 )2(: مخاِطباً من يعشَقالذَّهِب الداِكِن الَّلون، وذَِلك في قوِلِه

 ]المتقارب[

 وحـــقِّ جفُوِنـــك فَهـــي الَّتـــي

 ِإذا مــا حلَفْــتُ ِبهــا َأصــدقُ     

   
 لَقَد فَـتَح الشَّـوقُ ِلـي ِمـن هـوا          

ــقُ     ــوِق ال يغْلَ ــن الشَّ ــاً ِم  ك باب

   
ــي    ــى وجنَِت ــوعي علَ مد ــَأن  ك

 لُجــين علَــى ذَهــٍب محــرقُ     

   
               ِه بـالُّلؤلُِؤ، ثُـملَى خَدِة عتَنَاِثرمِع الماِت ماِء الديببح تَصوير داوٍة ُأخرى عقطوعِفي مو
استَعمَل ُأسلوب التَّقسيِم علَى ِلساِن محبوبِتِه، فَجعَل الدمع الحقيِقي الذي يذِرفُه اِإلنسان ِبِصدٍق ِمن              

دمع الغَريِب المهاِجِر عن وطَِنِه وَأهِلِه وِدياِرِه، ودمع المهجوِر الذي          : ين، هما َأعماِقِه ضربيِن اثنَ  
فَارقَه ِإلفُه، ووصفَ دمعها علَى ِفراِقِه مستَعِمالً تَصويراً جِميالً، ومعتَِمداً علَى الِحجارِة الكريمـِة          

هروثُ صينَة، حلَوذاِب في البلَّوِر الشَّفَّاِف الَّالِمع، يقولالمِر الَّلوِن المِقيِق اَألحم3(: بالع( 

 ]الخفيف[

ـ قالَسـى م  نْ أَ تُسلَ ـ  ه  ي، ودمعـي  ا ِل

ــ   ــوقَفَ ــ خَ ــنْم الِْؤلُلْؤالّدي كَ  وِرثُ
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 لُِّف يجــريالتَّكَِبــ فٍَعمــلُّ دكُــ

  د ــر ــغي ــِب الغَِعم ــهمالْ وري وِرج 

   
وــر الب دد ــين مــي فَع ــَأ عين حىض 

ــٍقعكَ   ــبقيـ ــي ُأذيـ ــ فـ  وِر ِبلَّـ

   
               مرسذَا ي وا ههِتِه، وحبوبم عمفَ دصِإنَّما وب، وسح هوعمِصفْ دي لَم الوأواء ذا فَِإنِبهو

        تناِثرالُّلؤلُؤ الم ا ِبِعقٍد ِمنا فيههروصا، يةً لَهةً جديدورفـي     صا، وجنَتَيهلَى وع يباتُهبةٍ  ِة حصـور  
بديعٍة صور بقَايا الكُحِل الّذي يزين عينَيها، وآثاره علَى وجِهها نَتيجةَ ذَوباِنـِه ِبِفعـِل الـدموع،                

ه ِإال بعض اآلثاِر البسيطَِة،     صورها ِببقايا سطٍر قَديٍم مكتوٍب علَى ورقٍَة باِليٍة، حيثُ ال تَظْهر ِمن           
 )1(:وذَِلك في قوِلِه

 ]الخفيف[

جــع ــشــتَ تَتْلَ ــي َأ وراقَكي الِف  جف

 نثـــوِر م لؤلـــٍؤدقْـــهـــا ِعاِنفَ  

   
الكُكــَأو ــنــِحَلحــيقَ السم عمالــد  

ــ عِع   ــلَ ــا ســ دها بى خَ  وِرطُقاي

   
 ِللدموِع ِإلى رسِم الصوِر التي تَعتَِمد علَـى عنصـِر           وكَثيراً ما يلجُأ الوأواء في وصِفهِ     

المبالَغَِة والتَّهويِل؛ ِإبرازاً ِلغَزارِة دموِعِه وكَثرِتها، وِمن ذَِلك َأنَّه جعَل دموعه بحراً واِسعاً ممتَِلئاً              
اِذقاً ِللسينَيِه ِإنساناً حع فنَل جعجحِر، يقولبالماء، والب اتَ غَريقاً في ذَِلكِة التي لَوالها لَم2(:باح( 

 ]المنسرح[

 هتُاحبال ِســو لَــٍني عــســاننِْإ

 ِهِتــعم دِرحــب ِبيقــاًِر غَمــاتَ  

   
م، ودموع الوأواِء غَزيرةٌ ِمدرارةٌ ِإلى الدرجِة التي يمِكن لَها َأن تَمأل نَهر النِّيـِل العظـي               

وتَجعلَه يفيض بالماء، فَقَد وصفَ في بعِض َأشعاِرِه هذا النَّهر ِبَأنَّه ممتَِلٌئ بالماِء، ويعلُِّل ذَِلـك ال                 
               مِة الـدِإنَّما ِبكَثرلٍَة، وهِل وِن اِإلنساِن ألوِإلى ِذه رتَبادا يماِء كَمالس نهِمِر ِمنطَِر المِة الموِع ِبكَثر

 )3(:التي تَنهِمر ِمن عينَيِه، وتَجمِعها في ذَاك النَّهر، يقول
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 ]مجزوء الرمل[

ــ ــمـ ــَلرى النِّا تَـ ــلَ عيـ  ِهيـ

  حــب ــ ِماًكَــ ــدَلثْــ  وِعر الــ

   
ــا زنَِّإ ــأل ادمـــــ  ينِّـــــ

ــِه   ــرج َأفيــ ــ دتُيــ  وعيمــ

   
المظِلمِة الشَّديدِة السواد، فَيبدُأ بالبكَاِء شَـوقَاً       ويستَذِكر الوأواء معشُوقَه في ِإحدى الَّلياِلي       

وحِنيناً، ويذِرفُ دمعاً ِمدراراً ِفضي الَّلوِن حتَّى كَاد الَّليُل اَألسود، ِلكَثرِة دموِعِه ولَمعاِنها، يتَحوُل              
 )1(:ِإلى نَهاٍر مشِرٍق، وفي ذَِلك يقول

 ]الطويل[

ــرلَــى اُهللاع ــالًيض نْــلَّ عــهص بهاح 

  ــطَو ــِهكيفُـ ــ فيـ ــاِرقُ م ال يفَـ  يِعجضـ

   
وـ ا زِ م ـ كـي فـي د    ب أَ تُلْ جـ  اه ص بةًاب 

ـ    ح ِدجو الْ نِم   تـى ابـ  ي ـ  نض ِم ـ د أَ ِضي فَ  يمِع

   
رط، واختار ِمن َأدواِتِه مـا      وِفي مبالَغٍَة جِديدٍة، استَعمَل الوأواء ِفي ِصياغَِتها ُأسلوب الشَّ        

، قَاَل لَو َأن العشْب والنَّباتَ ينبتُ في خَد         "لو"يفيد امِتنَاع الجواِب المِتنَاِع الشَّرط َأال وهو الحرف         
ِه مزاِرع ِمن النَّباتَـاِت     اِإلنساِن، ويسقى ِبماِء الدمِع لَتَكَونَتْ في خَديِه، َأي الوأواء، ِلغَزارِة دموعِ          

 )2(:واَألزهاِر المتعددِة اَأللواِن واَألشكال، يقول

 ]مخلّع البسيط[

ــ ــ زمكَـ ــ وراٍتفَـ ــم دكَـ  وعمـ

ـ عهــذا لَ   ـ  القُوري هــمـ  وعطُـ

   
ــ ــع َأولَ ــ الْبشَ ــخَ ــ دند ِم وعم 

ــلَ   ــي خَـ ــان فـ ــعكـ  دي الربيـ

   
 لَه بعد فَتـرٍة طَويلَـٍة ِمـن القَِطيعـِة           حدثَ عن ِوصاِل المحبوبةِ   ى تَ وِفي مقطُوعٍة ُأخر  

 بكَى بكَاء شَِديداً، وذَرفَ دمعاً غَزيراً، وقَد صور ِتلك الدموع حيثُ            ق، فَِحينَما عِلم ِبقُدوِمها   والِفرا
عِع نَبمالد رصدينَيِه مَل ععى ِإلى جسعبالَغَِة التي يفَِة المضاعِلمال تَنتَِهي، وو هِمياه اٍء ال تَنضبم 

ِإظهاِرها، يقوُل ِإنَّه ِإذا ما نُِصبتْ رحى ِبجاِنِب عينَيِه، وصرفَتْ دموعه ِإليها، لَدارتْ ِتلك الرحى               
 )3(:على الرغِم ِمن ِثقَِل وزِنها، يقول
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 ]الوافر[

ــَأ ــاني زاِئ ــت راً منــان ــدي ي ك  ب

ــ   ــ الهيِل جــَلر ــ و الطوي ال يزور 

   
ــاَلفَ ــق ــا َأاس النَّ لم ــر  :وهبص

ــكِهيِل   ــ الْك زارنـ ــرردبـ   المنيـ

   
ـ  لَ فقلتُ هم و ،ـ د مـ  ع الع يجـري  ِني  

  ى خَـــلَـــعي لَـــدهنَ د رثيـــر: 

   
ـ  الح يـاض عـى رِ  رمتى أَ  ـ  مِ ِنس  هنْ

  وعــي قَــ ي ــ تَدن ضنَمــه  ! ديرا غَ

   
ـ و نَ لَو صب ـ   وا ر  معـي  د زاِءِإحـى ِب

ــلَ   ــتْكانَ ــ تَن ِم ِرحــد  ! دورِه تَ

   
               فُونَـهج ينَيـِه؛ ألنع ِإغماض ستَِطيعال ي عشُوقَة، فَِإنَّهِة المؤير كاِء الوأواِء ِعنْدِة بِلكَثرو

يو ِإجهاد، يقوُل في هذا المعنىتَتَقَلَّصٍب وتَع ِمن تها لَِقيِب مبا، ِبسهمجح غُر1(:ص( 

 ]مجزوء الكامل[

ــ ــي ِإي عوعمدفَـــ  تَْأ رذْنـــ

  ــ تَه ــ ودجـ ــ المِعدمِبالـ  وِنصـ

   
 ن ِمـــاضمـــغْ اِإلمعـــطْا تَمـــ

ــِق   ِرصــ الج ــوِنفُ ِن عــ الج  وِنفُ

   
 سبقَ َأن الوأواء شاِعر مرهفٌ حساس، وعاِشقٌ متَيم بكَى علَى ِفراِق مـن   يستَخلَص ِمما 

يعشَق، وعلَى صدوِدِه وِهجراِنه، فَذَرفَ دمعاً غَِزيراً، فَوصفَه، واعتَمد ِفي وصِفِه لَه، في معظَـِم      
 استَمدها ِمن بعِض الِحجارِة الكَريمِة والمعاِدِن الثَّمينَِة كَالُّلؤلُؤ، اَألحياِن، علَى الصورِة الَّلونيِة التي  

             ـنالً عفَضالكافور، وينَِة كَالكُحِل، وواِت الزِض َأدعِمن بة، والِفضِب، والذّهالياقوِت، وو ،رالدو
لمبالَغَِة والتَّهويِل اعِتماداً كَبيراً؛ رغبةً فـي ِإظهـاِر         ذَِلك فَقَد اعتَمد في تَصويِرها علَى عنصِر ا       

 .كَثرِتها وغَزارِتها

 :تَصوير طُوِل لَيِلِه، وما يِصيبه ِفيِه ِمن َأرٍق وقَلٍَق وسهاد: ج

ِق الـذي   من الوسائل التي استعملها الشاعر الوأواء للتَّعبيِر عن اَأللَِم والمكابدِة والشَّـو           
يعاِنيِه، ويكتَِوي ِبنَاِرِه نَتيجةَ ِفراِق محبوبِتِه وصدوِدها وِهجراِنها، وصفُ الَّليِل، والتَّركيز علـى             
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             ذَِلك تَِّضحياية، وِنه لَه لَيس كََأنَّهو رظهتَّى ياً، حاً كَِبيرا تَرِكيزاِدهامِتداِتِه واعِمـن   ِإبراِز طُوِل س 
      )1(:قَوِلِه

 ]البسيط[                                                                             

ــِل تقصــير َأمــا ِلتَطْويــِل هــذا اللَّي 

           عـذورم قُ فـي شـكواهالشَّـو شَفَّه ِمن 

   
ــم ــِه لَم ــامي ِب ــب فَِإلم ــان الحبي  ب

 ه زوربعـــد الِبعـــاِد وزوراتـــي لَـــ  

   
 عن هِذِه الفكرِة في العديِد ِمن الصوِر الدالّة، وقَد لَجَأ ِإلى الغُلُو؛ ِليظِهر المعانـاةَ                وعبر

 شـيئاً  -ِلشدة طوِل ساعاِتِه وامتـداِدها –والمكابدةَ والحزن الذي يعاِنيِه، وِمن ذلك أنَّه جعَل الَّليَل        
 ال يتمكَّن صاِحبه، أي الصباح، ِمن العثوِر علَيِه، ثُم يصور بكَاءه على المحبوبـة،               ضاِئعاً ضالّاً 

فَهو  ِلكَثرِة الدموِع التي انحدرتْ ِمن عينَيِه، تحوَل ظَالم اللَّيِل اَألسود ِإلى بياٍض ناِصٍع، وفـي                 
ِء المدمرة، وحالَِة الشَّوِق والحنيِن واَألرقِ التي كان يعيشُها ِعنـد           هذا ما يكِشفُ عن نفِسيِة الوأوا     

 )2(:نَظِْم هِذِه اَألبيات، يقُول

 ]الطويل[

         هاحـبص نْـهـلَّ عالً ضلَـي عى اللّهر 

ــجِعي    ــاِرقُ مضـ ــِه ال يفَـ ــك فيـ  وطَيفُـ

   
 ولَم َأر ِمثْلي غـار ِمـن طُـوِل لَيِلـهِ          

 يـــِه كـــّأن اللَّيـــَل يعشَـــقُه مِعـــيعلَ  

   
 وما ِزلْتُ َأبكـي فـي دجـاه صـبابةً         

 ِمن الوجـِد حتـى ابـيض ِمـن فَـيِض َأدمعـي              

   
قولُه ِمن ذَِلكاِبقَِة، وِة السورالص ِإلى تكراِر شَيٍء ِمن 3(:ويلجُأ الوأواء( 

 ]الكامل[

ــلَّ  ــٍل ض لَي بــر ــباحهفل ص ــه  عن

  خطــرةُ المتفكِّــرِ فَكَأنَّــه ِبــك   
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وفي موِضٍع آخر، شَبه ليلَه ِبلَيِل النِّساِء الَّلواتي يندبن َأبنـاءهن بعـد فَقـِدِهم، ِبجـاِمِع                       
                ِمن غَربـِه وال شـماله ِمـن فيِه شرقَه عِرفُ اِإلنسانعاناِة، حيثُ ال يِة المنوِبـِه،   الطُّوِل وِشدج 

 )1(:يقول

 ]الطويل[

  ــتُه ــاِكالِت لَِبس ــِل الثَّ ــٍل كلَي  ولي

 تَـــدي للمغـــارِبهمشـــارقُه ال تَ  

   
                 لَـفَّ اَألرض بغـراٍب أسـود هررٍة دالَّة على طوِل لَيِلِه، يصوعبوفي صورٍة جديدٍة م

 النُّور، وِبهذا َأيقَن َأن الصـباح لَـن         بجناحيِه واحتَضنَها، فََأصبحت سوداء مظِلمةً، ال يرى فيها       
 )2(:ينبِلج، وَأن اللَّيَل لَن ينتهي، يقول

 ]مخلَّع البسيط[

 َأطـــاَل ليـــَل الصـــدوِد حتّـــى

ــباحِ    ــرِة الصـ ــن غُـ ــتُ ِمـ  يِئسـ

   
ــدافٌ  ــا غُــ ــه ِإذا دجــ  كأنَّــ

ــاحِ    ــن اَألرض بالجنـ ــد حضـ )3(قَـ
  

   
ويِر ليِلِه الطَّويِل الممتَد، فَيشعر بَأنَّه ال حدود لَه وال نهاية، وقَد عبر عـن                في تص  ويباِلغُ
 )4(:ذلك في قَوِلِه

 ]الطويل[

 وليٍل كَِفكْـري فـي صـدوِد معـذِّبي        

ــِدوِإال   جالْو ــن ــِه ِم   كَأنْفاســي علي

   
ــِر الْهوِإال مكَع  ــه ــه فَِإنَّ ــِر ِمنْ   ج

  
 

ــ   ِإذا ِقســد ــال ح ــان ِب ــِف ك صبالْو تَه 
 

   )5(:واللَّيل عنده يشِبه نَفَس العاِشِق في طوِلِه، بْل هو َأطوُل منه، يقول
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 ]الخفيف[

ــا  ــِس الع ــن نَفَ ــد ِم ــٍل َأم لَي بر 

ـ    ــِق طُـ ــابِ وِش ــه ِبانِْتح  الً قَطَعتُ

   
لمتَِجددة كواكبه ونومه بلحظاِت انفصاِل العاِشِقين،      وصور الوأواء لَحظاِت الَّليِل الممتَد، ا     

 )1(: ال ينقضي، يقول-آنذاك–وساعاِت فراِقِهم، وكََأن الوقتَ 

 ]الوافر[

ــل ــٍل ِمثْ لَيــوالً و ــيِن طُ ِم الْبــو ي  

  ــــودِإذا َأفَلَــــتْ تَع ــــهكَواِكب 

   
 ومهـــا ِفيـــِه انِْتبـــاهيـــداِفع نَ

 مفَتَّحــــةٌ رقُــــودعينُهــــا َأفَ  

   
 )2(:ويكَرر هذِه الصورةَ في قوِلِه

 ]الوافر[

ــوالً   ــيِن طُ ــوِم الب ــِل ي ــٍل مث  ولي

 كــأن ظَالمــه لَــون الصــدودِ     

   
 نسيِنِه، ومـن               ولم يبهاٍد نتيجةَ هجران المحبوِب وسٍق وِمن َأر هصيبإلى ما ي شيرأن ي 

قولُه 3(:ذِلك( 

 ]سريعال[
 لَــا تُكِْثــروا عــذْالً وال لَومــا   

 لَــم يبــِق حــر الهجــِر لــي نَومــا  

      
هــرجه ــنــراِن ملَــى ِهجِلــي عيو 

ــوما    دى ســر ــامِني ِورد ال س ــد  قَ

   
  ــن ــم يكُ ــأن لَ ــى ك ــي حتَّ  َأنْكَرن

 يعِرفُنـــي ِمـــن دهـــِرِه يومـــا  

   
 أن هناك وسيلتين لتسليةَ النَّفِْس، وتقصيِر ذاك اللَّيـِل الطَّويـِل، َأمـا              شَّاِعِروِفي ِفكِْر ال  

 )4(:أوالهما، فَِهي شُرب الخَمِر ومعاقَرتُها، يقول
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 ]الطويل[

ــرتُه   ــه فَقَص ــادى طولُ ــٍل تَم  ولي

 ِبراٍح تُعير الْمـاء ِمـن صـفِوها صـفا           

   
    ما، فَِهيتُها ثانيالَّليُل       وأم ِبحصيعشق، حيثُ ي نم فـي       -آنذاك–لقاء مـرقصيراً جداً، ي 

لَحظاٍت قليلٍة، كَِتلك التي تَستَغِرقُها خَفْقَةٌ ِمن خَفَقاِت القَلِْب، َأو قبلَة عاِشٍق يأخُذُها ِمن محبوبِتـِه                
  )1(:على عجٍل وحذَر، َأو تحتاجها رمشةُ عيٍن، يقول

 ]لالطوي[

 ــه ــا قَرنْتُ ــان لم ــٍل ك ــٍل طوي  ولي

 برؤية مـن َأهـوى قصـير الجوانـبِ          

   
 :، وبالعبوِديِة ِللمحبوبةاإلقرار بالذُّلِّ والهوان: د

              لَتـهِة التـي قَابوبحبِة ِللموِديببالعو ،بالح ِمن هواِن الذي َأصابالهبالذُّلِّ و الوأواء حرص
ا               بالصـاِئهـةً ِفـي ِإرضغبهـا؛ راءرعِي وةَ السنَتيج ذَِلكاِإلعراض، ويِن والبالهجراِن ووِد ود

 )2(: علَى عطِفها وِوصاِلها، وقَد صور شَيَئاً ِمن ذَِلك ِفي قوِلِهوالحصوِل

 ]الطويل[

 لَّــٍةِذزي ِب ِعــتُعــنّــي ِبم تــر َألَــَأ

  وطاوطَ تهـوى لِ    مـا  تُعـ و  شـا  مـا تَ   كِع

   
 )3(:وهو راٍض ِبذُلِِّه ِفي الحب ومسلِّم ِبِه، ويتَِّضح ذَِلك ِمن قَوِلِه

 ]مجزوء الرمل[

ــَأ ــتَنْــ ــاِضِةزِعالْ ِبــ   مــ

  ــا ِبَأو ــذُّلِّنــــ  اِض رالــــ

   
ــ ــْلهــ ــ ِبمتُعِم ســ  اٍلزغَــ

  لَصــاد ــثــاً فــي غِ ياِض ؟ي! 

   
ــ ــي ِرِبَأِبـ ـ م ريـ ــى قَــ  ْلمـ

ــ   ــَأي ِبِبــ ــرحــ  اِضداٍق ِمــ
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 نَِصيحةً ِللعاِشِقين جميِعِهم يوِصيِهم ِفيهـا        والِهيام، يقَدم  وِبِفعِل ِخبرِتِه الطَّويلَِة ِفي الِعشقِ    
العاِشِق ويجـود علَيـِه     ِبضرورِة الخُضوِع والتَّذلُِّل ِللمحبوِب الَّذي يِعز ِوصالُه، فَربما يِحن علَى           

 )1(:ِبشَيٍء ِمن الِوصاِل والِّلقاء، يقول

 ]البسيط[

ـ   إِ عضاخْ ـ  ذا ع م زـ  تَ ن هو ـ  لَِّذى و  ه لَ

 واعضــذا خَقــى ِإبوى َأ الهــِلهــد َأِوفَــ  

   
ضى،            وِسوى الر ِمنه ِريدعشَق، ال ين ياً ِلماً طَاِئعبدع هَل نَفْسعج     ـهوبحبَل معا َأنَّه جكَم

   ا قَولُـهِمنهاِرِه، وِفي كَِثيٍر ِمن َأشع هركَرعنى وذَا الملَى هع كَّزقَد رلَيِه اَألواِمر، ولِقي عي داً لَهيس
علَـى قُرِبـِه    محاِوالً اسِتعطَافَ معشُوِقِه واسترضاءه واسِتثَارةَ حِفيظَِتِه ِمن َأجـِل َأن يحصـَل             

 )2(:وِوصاِلِه

 ]مجزوء الكامل[

ــ ــا سـ ــيِديـ ــِب ذا الْمي كَـ  اعـ

   ــَأد ــمـ ــو يها لَـ ــاً دمـ  !و نُـ

   
ــرغَْأ ــلْ قَتَيــ ــِبــ  راغَالْي ِبــ

ــا لَـــ ِم فَ   ــ ِمهمـ ــلُوهنْـ   سـ

   
ــبهَأ ــي بلْ قَتَطْـ ــبـ ــاعـ  د مـ

ــى معَأ   ــاِترلــ ــوهبــ   العلُــ

   
ــ ــرفَــ ــِدأى صــ  هنَييقي شَــ

  ورـــــأى متَسرالْه وـــــدع 

   
) سيدي(وها هو ذَا يستَحِلفُ المحبوبةَ ويطلُب منها ِبنَوٍع ِمن التَّرجي َأال تُخَاِطبه ِبِعبارِة              

   )3(:ِعند الحِديِث معه، ألن السادةَ ال يخاِطبون عِبيدهم ِبِمثِل هذَا القَول، يقول

 ]الكامل[

ــِإ ــي س ــالنَّكلتَُأنِّ ــِد (( يِب ب   ))محم

  المهتــديمــيِني اَأل الهــاِديِةووِصــ  

   
ــِبوحــبم َأن غــرى فــؤادكــ حبه 

ـ ِب   ـ ٍةبابصــ   بتجلُّــــِدٍة ممزوجــ
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ــحِر ــوبس ــك منطِق ــ الَّ نُاطلْذي سه 

  ح ي كم جـور ـ  ع ـ عي و لـوبِ ى القُ لَ  ديتَ

   
هجـرتَ  اله   ـ   بفيـك ـ : ك قولَ ديسي 

ــ: ِه لعبــِدلى يقــوُلومــ   دي يــا سي! 

   
ويصرح الوأواء ِبَأنَّه عبد طَاِئع ِلمن يِحب، فَهو يفْعُل كُلَّ ما يريده ِمنه، ِإلى درجِة َأنَّـه                 

  )1(:ب ِمنه ذَِلك، يقوليموتَ علَى الفَوِر ودون تَردٍد َأو تَفِْكيٍر ِإذَا ما طَلَ

 ]مجزوء الكامل[

 هِرجـــ هواِتطَ يـــا ســـاِهللاِبـــ

ــي ِبجعال تَ    ره ضـــوِللُـــحلـ

   
ــ ــاَلولَ ــي ق ــ:  ل ــ طَتْم ةًاع 

ــ   ــا ِعم ــ بتُشْ عــد ــ َأماِع س ِرمه 

   
   )2(:ويقُول

 ]مجزوء الكامل[

ــ ــاَلولَ ــي ق ــ:  ل ــتْم ةً طاع 

ــعطََأل   ــِبقَ وهتُــ ــ َأتُلْــ  هرمــ

   
والوأواء يفْتَِخر كُلَّ االفِتخَاِر ِبعبوِديِتِه ِللمعشُوقَة، ِإذْ صرح ِبَأنَّه يكِفيِه شَرفَاً وِعزاً ونُـبالً              

  )3(:َأن يكون عبداً لَها يَأتَِمر ِبَأمِرها، يقُول

 ]الخفيف[

ــ دي َأســي ــتَنْ ــ َأم لَ ــْلقُ دي َأ سين 

ــي عــ تَ   ــفْتُ نَدد ألنِّ ــه َأيِس  الَ

   
ــا حــ َأ ــر ير ون ــالح ــيدهشْ   َأنِّ

ــ   ــ عكلَ بــاكْ فَد ــبتُ ــذاك ِب  ِجلَّا ِس

   
ـ  ر نفي إِ رشَ ـ    ِض ـ م م كيتَ بـي لَ  ولُ

  ــاً و ــحك ــِبس ــاكذَي ِب ــزاً و ِع  البنُ

   
 :هبلَطَوت وي المنِّم تَ:ه

كان الوأواء تَ ملِّقاًعِةرَأ بالمالم حبتَِةوب اً شَلُّقَعديداً، وِطستَال ييعالع شَيب عيدنْاً عـ ذَِإا، فَه ا ا م
ـ متَ ي حصـب َأ، و هراِعشَ م تْدمر و هسفْ نَ تْحطِّمياة، و  الح ن مِ  اليأس هابص أَ هنْ ع تْانَب و هتْقَارفَ ى نَّ
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وتَالم و طلُينَّ ألَ ؛هبيِه فِ ه ي حُلص لَ ع احمِ ِةى الر ن اِبذَ الع  الذي ي نْي مِ اِنعه قَلَ، و د عرـ  ب ـ   ع ِهِذن ه 

 )1(:ِهِملََأ وِهاِتانَع مِر ِذكْدع بِةيِلز الغَِهاِتوعقطُى محد في ِإهولُا قَنهِم، وِهاِرشعن َأ ِمثيٍري كَ ِفِةكرالِف

 ]المنسرح[

 هتُــ راحتُومالْي فَــِلــثْ ِمان كَــنمــ

 

  
ــو ــا َأ مـــون داِهللا وتُوالمـ  دِجـ

   
ولُقَو2(:ه( 

 ]البسيط[

 مكُِتعي فــي مــودم قلبــي وســتُلْغَشَــ

ــال خَ   ــ اُهللاصلَّ ــي ِم ــح من قلب كُِتبم 

   
 مكُِنيـــ بدعـــ ب حيـــاةًتُوال رِزقْـــ

ـ  تْم أَ م لَ نِإ   ـ  د نَ ـ  ب نماً ِم ِدع  كُِتقَ فُـرم 

   
ـ  ه ـ  غَ دا قَ ـ  ع تُبِض ـ ِلجوحـي ألَ ى رلَ  مكُ

   ـ حتى ج ـ  حيـاتي عِ   تُوفَ ـ  ج دنْ  مكُِتوفْ

   
ِفو قطُي معرِ  ٍةوعُأخرى ي ب ع خَ ن ِهِلج و مِ ِهياِئح ن ِهاِئقَ ب ى قَ لَ عِدي ياِة الح ب عنِ ديب  الم حبِةوب 

راِقِفوهي ا، ثُمطَر لَى َأنبوتَهلَ الم يِر غَسيباً، وِإنَّما الغريبالع جيبه واُؤقَ بها، يقُ ح3(:ولي( 

 ]البسيط[

اخَوـ  ج ـ  ن بقـائي بعـد    لتي ِم  مكُِتقَر فُ

 ربعــدكم َأذ لــيس لــي فــي حيــاتي بِإ  

   
ــاً ــيس مــوتي عجيب ــ بول عــِنكُ د  مبي

ــاتي ب نَّوِإ   ــي حي ــا ف ــدكم عم ــع جب 

   
وها هذَو عاِتا يبةَِن المالتي لَي ِبقْ تَمضر وحهب عديِلِح رالم حبِةوبِف واِقر4(:ِهوِلي قَا، ِفه( 

 ]البسيط[

هـ  الْ و ـ  فَ راقُِف ـ  ن إِ شِْع ـ  فَ و أَ تَْئ ِش ِتم 

ــ   ــانُ ِإيــاةُ الحسيلَ  بتــيِجمعوا ِبذا ب
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 .66 المصدر السابق، ص)2(
 .34 المصدر السابق، ص)3(
 .60 المصدر السابق، ص)4(
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ــو يالْح ــِنم ذْ ِإِةيــار  مهباِئكَــ رتْ س

ـ بنَّهـا قَ   أَ ولَ   تْض وحـي أل   رـ ح ِتنَس 

   
        ا كَ ذَِإوان ِلذَ كَ اُل الحلَ فَ كمِ يس ستَ نغْ المأَ ِبر ن مقَدـ   ي ـ  ر راِع الشَّ وحه ـ ِد ه ةًي ـ ِخ ر ةًيص 

ـ ي ح اِبسى حِ لَ ع كِل ذَ ان كَ وى لَ تَّ ح يٍرخَ و الٍمس و يٍمِعا في نَ  هاُؤقَ ب و ه همها ي  م لُّكُ، فَ ِةوبحبلمِل ، ِهاِت
وهذا يغَ ُلثِّمةَاياِففَ الع ِفخالِصاِإلو ي الح1(:، يقولب( 

 ]الكامل[

 ِركَــنْم ِبسيلَــي مــا بــي فَِرِكــنْال تُ

ــِع   ــ التَّدنْ ــ حِقرفَ يةُرتَ المــِرح ي 

   
ــ ــه ِهِذا هــي ِإ ر ــلَوح ِكيــةًِد ه ي 

  خــذها َألــي فــي َأفتجمــو يِرِذ فاع 

   
      الوأواء قَ َأنبا سِمم تَِّضحيروِفيفَِة،      ِف صِة العة الطَّاِهرعنَِوياِتِه المِليانَاةَي غَزعالم  اَأللَـمو  

نزالحو          ِفراِقها وهجراِنهِة ووبحبوِد المدص ِمنو ،بالح ِبِه ِمن رشْعَل       الذي يقَـِد اسـتَعمو ،ا لَه
 ِبما َأوصى ِبـِه ِكبـار       ملتَِزم وهو بِهذَا     الدالَِّة المعبرِة،  يِبإلبراِز ذَِلك العِديد ِمن الوساِئِل واألسالِ     

يذَه البحتُِري ِبـذَِلك، ِفـي     الشُّعراِء والنُّقَّاِد تَالميذَهم وحثُّوهم علَيِه، فَها هو ذَا َأبو تَمام يوِصي ِتلم           
إن أردتَ التشبيب فاجعل اللفظ رشيقاً، والمعنى رقيقاً، وأكِْثر فيه مـن بيـان الصـبابة،                : "قُوِلِه

: ، وِفي ِمثِْل هذَا المعنى قَاَل قُدامةُ بـن جعفَـر          )2("وتوجع الكآبة، وقلق األشواق، ولَوعة الفراق     
ذي يتم به الغرض هو ما كثرت فيه األدلة على التهالك في الصـبابة،              يجب أن يكون النسيب ال    "

وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة، وما كان فيه من التصابي والرقة أكثر ممـا                
يكون من الخشن والجالدة، ومن الخشوع والذلة أكثر مما يكون فيه من اإلباء والعز، وأن يكون                

تحافظ والعزيمة، ووافق االنحالل والرخاوة، فإذا كان النسيب كـذلك          جماع األمر فيه ما ضاد ال     

 .)3("فهو المصاب به الغرض

داالً علـى شـدة     ... وينبغي أن يكون التشبيب     : "وَأكَّد ذَِلك َأبو ِهالل العسكَِري ِفي قَوِلهِ      
نة والجـالدة،   ويكون برياً من دالئل الخشـو     ... الصبابة، وإفراط الوجد، والتهالك في الصبوة       

                                                 

 .107، صديوانه:  الوأواء)1(
:  وضبط وشرح زكي مبارك، تح     ، تفصيل زهر اآلداب وثمر األلباب   :  الحصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني       )2(

 .1/152، 1972دار الجيل، : ، بيروت4محمد محيي الدين عبد الحميد، ط
 .134، ص)ت.د(دار الكتب العلمية، : محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت: ، تحنقد الشعر: ابن جعفر، أبو الفرج قدامة )3(
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ويستجاد التشبيب أيضاً إذا تضمن ذكر التشوق والتذكر لمعاهد األحبة ... وإمارات اإلباء والعزة    
وكذا ينبغـي أن    ... بهبوب الرياح، ولمع البروق، وما يجري مجراهما من ذكر الديار واآلثار            

 )1("يكون التشبيب داالً على الحنين والتحسر وشدة األسف

 :لوم والعذُلالَّ: ثاِنياً

يشَكُِّل لَوم الَّالِئِمين وعذُل العاِذِلين مظهراً ِمن مظَاِهِر غَزِل الوأواء، حيثُ يِشـير ِفـي               
              ابا َأصةً ِلمنَِتيج ذَِلكِفي ِعشِْقِه؛ و لَه ضرتَعذِل الشَِّديِد الَّذي يالعاِتِه ِإلى الَّلوِم وِليعِض غَزِمـن   ب ه

               لَـنو لَـم ِبَأنَّه حرصيونَه، ولُومن يعاِدياً ِمماً ملِبيوِقفَاً سِقفُ مي الء، لَِكنَّهبٍف وعضاٍل وزهقٍَم وس

  )2(:يستَِمع ِلنَصاِئِحِهم وِإرشَاداِتِهم، يقُول

 ]الوافر[

ــتُِلب ــ ألنِّي ــن ــي ِب ــتُِل بدك قَ  ي

 هيـــتُا نُمـــٍه ِمتَـــنْم ِبتُســـلَفَ  

   
ــ ــب ســ  َأدُأالم وقَ الح ــم صيِعم 

  ويــر ــني الْدِش وُلذُعــ و ــتُِم عدقَ  ي

   
ورسم الوأواء صورةً قَاِتمةً منَفِّرةً ِلمن يلُومه ِفي حبِه، ِإذْ جعلَه رسوالً ِلـإبليس، حيـثُ                

ِر المحرمِة، وجعلَه كَمن يماِرس ِفعالً شَاذَّاً شَِنيعاً قَِبيحاً مخاِلفَاً ِللـديِن،            يدعوه ِإلى ممارسِة اُألمو   

 )3(:، يقول!!!علَى اعِتباِر َأن ِعشْقَه ِللِغلماِن شَريفٌ نَِبيٌل مواِفقٌ ِللِفطرِة اإلنساِنية 

 ]الخفيف[

ــكَْأ ــتَرثَـ ــغَي ِبِمو لَـ ــنْ تَِريـ  يِسِفـ

 يِسِلــب ِإوُلســ رال ِإتَنْــا َأمــ  

   
ي مِ ِنفْجن  مِع الـد م ـ و ـ  رِس   السـلْ  ن وِم

  ـ لْ قَِةو  يِسفـــاِلم الْنبـــي ِمــ

   
 نمــ كَ كــانبيــِبحمــن المنــي فــي الْ

  ــي ِرضبــي م ــ ف ــاقٍُد ِبِجس  وِسن

   

                                                 

دار : ، بيـروت 1مفيد قميحـة، ط : ، تح)الكتابة والشعر( الصناعتين : العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل     )1(
 .146-ص145، 1981الكتب العلمية، 

 .62، صديوانه:  الوأواء)2(
 .127سابق، صمصدر ال ال)3(
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        ،ِعشْقَه رربيِه، وبح نع داِفعي الشَّاِعر احرقَـِد     وِإسـكاِتِهم، وو اِذِلينالع لَى ُأولِئكع دِللر

وهاِحٍد، َأال وٍر وربلَى مع ِفي ذَِلك داعتَمسنوِب حبحالفَتَّان م اِحرا السمالُهج1(:، يقولِتِه و( 

 ]المديد[

ــ ــوى ال ِخوالهـ ــاِذتُفْـ  تيلَ عـ

ـ     ـ  في ه وى مـ  ن لَّ عـن ِصـفَتي     ج 

   
ــن لَ ــم ــاني ع ــح ه نفَو ــاه  يِف

  وتَّـــاِن الفَِهِهـــجـــ مِذعتير 

   
 )2(:ويقُول        

 ]أحذّ الكامل[

ــنَ ــاُلج الْقَطَـ ــ ِبمـ ــ عِرذْعـ  هاِقاِشـ

ــاِذلِْل   ــلينعــ ــ الْسِرخُْأ فَــ  ُلذْعــ

   
شَيَئاً ِمن القَِطيعـِة بينَـه وبـين        وِليقِنع العذَّاَل الَّذين يحاِولُون محاوالٍت داِئبةً َأن يوِقعوا         

، فَِإنَّه يوضح لَهم ِبَأن العذَْل والَّلوم الذي يسـتَِمع          ا وتَرِكه ا، ِليقِنعهم ِباسِتحالَِة عدوِلِه عنْه    وقَِتِهمعشُ
      كَاً ِبهستَملُّقاً وِإال تَع هِزيداِإلَيِه ال ي  ِعشقَاً لَهاِع ِإلـى          ؛  ا، ويِلِه ِإلـى االسـِتممِه وبم ِبحلَه حرِلذَا ص

حبم بقَى ِذكري ذِْلِهم؛ كَيِتِهعاِنيه، يقولوبى َأمذا َأقصهوماً، واِمِعِه دسلَى ماِرياً ع3(: ج(  

 ]البسيط[

ـ ع ي  كان ولَ ـ  ملَ ـ   ذَّالي بِ  ع نَمـا صواع 

ـ  رصألقْ   وا عن م    المـي فيـك و ـ ار  واعدتَ

   
زادــ ِعوك ــذْ، ِإيِدنْ ع ابوكــِزنْ، م  ةًلَ

ــَأ   ــفَ رمنَّهك ــوا ِمع ــكنْ ــذي و الَّ ضواع 

   
ـ   فيـهِ  نكُ ي نمفَ ع ـ  ن ـ  ِه عذَّاِل ص مم 

ــ   ــكِإفَـ ــذَّاِللْ ِلنَّني فيـ ــعـ  تَِمع مسـ

   
ـ   ـ  ي نِرك أَ كِْذحباً ِل ج ـ ري ع  ى ُأذُنـي  لَ

ـ  روِصقْيلْفَ   ا عـ  ن ـ لْ و يـك ي فِ  مالِم يدواع 

   

                                                 

 .64، صديوانه: الوأواء )1(
 .190 المصدر السابق، ص)2(
 .138ص،  المصدر السابق)3(
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 :الوقُوفُ على اَألطالل: ثَاِلثَاً

ا ه الوأواء، فَ  ِلز في غَ   العناِصِر المِهمةِ  دحا أَ هصفُو و ِةوبحب الم طالِلى أَ لَ ع وفُ الوقُ كُِّليشَ
هذَ و  فُِصا ي ا أَ  مصابا مِ ه الٍءن ب و داٍرم و الٍكه و كوٍنس انِع ولِ اٍمد لحنَ ِةكَر الرِت لِ ةًتيجاِلح ـ نْ ع ا، ه

ِلذَو1(:ِهوِلي قَ ِفك( 

 ]الكامل[

ــِل ِنمــ الر سِبوم  ))رــام ــاِل ب)2())ِنيتَ  ين

  
ــكُ ــماِلع متْيِس ــا الْه هوى وــاِرع  ين

   
ــِد مــِط فُن مــن ــن ِم الص ــتَبى و لَبتْد 

  حكـــاتُرهِمـــن ـــراِم الغَـــنوناكُ س 

   
        وفُِصيَأا ِبهنَّها صتْاراِلاً خَانَكَ مقِفياً ماً تَرلعِرِهي ِفب يماِل الشَّاحِر وياح3(:وبنُ الج( 

 ]الطويل[
ـ  غْمَأ ـ الَوى غَ نى اله ـ يـدي النَّ   أَ كتْ  ِبواِئ

ــَأفَ   صبتَحــغْ م ــبا و ِلىنَ الْلصــج  ِبناِئ

   
        تَوفَقَّو ي شِ  فِ  الوأواءنْ عِ ِهِرعاثنَ د مِ ِني  نَكَن مطـاللِ  األَ اِتو و ،ـ ه ـ ا األَ م النُّـؤي،  ي و اِفثَ

وصروهستَ مالً تَ عِما مستَ يِنشبيهم يِنممِ د تَ الكِ ِملْ عِ نِةاب طّالخَ و شَ يثُ، ح هثاِف األَ بالِث الـثَّ  ِط بالنُّقَ ي 

 )4(:، يقولِهاِففَالِت وِهِتارد في اسِتوِن النُّرِف حَلثْ ِم النُّؤيَلعجاء، و الثَِّفر حقَو فَعوضالتي تُ

 ]الطويل[

ـ     الثَّـاءِ  ِطقْنَ كَ ثاٍفَأ ـ م دِ ِسر فـي ِط  ٍةنَ

ـ  ٍيْؤونُ   ـ  ِرود كَ ـ  ِمـن  وِن النُّ ـ  كَ طِّ خَ  ِباِت

   
ـ  الـذي ي   نينالح و وقُ الشَّ وها، فَ يهلَ ع وِفقُالو و طالِلى األَ لَ ع ِهاِلقب إِ ببا س مَأ         ـ ل قَ ُألم به 

 )5(:طالِل اَألدحَأاً ب مخاِطِهوِلن قَ ِمكِل ذَحِضتَّيو، ِةوبحبلمِل

                                                 

 .214، صديوانه:  الوأواء)1(
، وهي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة، ومنه إلى إمرة، وهي آخر بـالد             مفردها رامة :  رامتين )2(

 .3/20، معجم البلدان: الحموي، ياقوت. بني تميم، وبين رامة والبصرة اثنتا عشرة مرحلة
 .16، صديوانه:  الوأواء)3(
 .17 المصدر السابق، ص)4(
 .171 المصدر السابق، ص)5(
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 ]الطويل[

 جــاتَا الْمــ كَِكيــلَينــي ِإِجلْ يوقَى الشَّــرَأ

ــرِإ   ــى ال ــيل ــاِةح الْ مــاِءن ِم ــاِك ري  ب

   
        واِعو الشَّشكُيطالِلَأل ِلره مومهَأ وانَحزهو وجدي قَ ِفه1(:ِهِلو( 

 ]الطويل[

ــرَأ بــلــى ِإِب الْع  اِكشَــ لَكيــلَي ِإنِّ

  ــِإو ــي عنِّ ــى ولَ جــلَدي ع يــ لَك اِكب 

   
ــو ا ذَمــاك ــا عقْ بن ِم ــلَي يكــانَِّإ و  م

ــِعِل   ــائي ِف بِقشْ ــكك ــي ح بــي ه  الك

   
        وأَ وقفُستَي صحابه ى تِ لَ ع؛ كَ طالِل األَ لكي فُذِر ي وا معه الد مالغِ وع زار لَ ع ـ ا أَ ى م صابا ه

 )2(:ِهوِلي قَ ِفكِلذَالك، وه واٍرمديٍر وغَ تَنِم

 ]الطويل[

ـ  الر وا مـا علـيكم مـن وقـوفِ        فُِق  ِبكاِئ

ــنَِل   ــَلِذب م ذخورــد ــموِع ال ِبواِك الس 

   
        وها هذَو ا يِتو ِلدعطالِلاَأل لكقيبالس الخَا واًريومِة دوبحببالم ه3(:؛ كَي تُذَكِّر( 

 ]الطويل[

ــ ــاَلى اُهللاقَس ــ آج اله ــك ــابلْ ِلوى في  ق

ــ   مــن ثُ اَألدام ــاني م ــم ــح الْوِرغُ  ِبباِئ

   
        ويدو لَعا ِبهدشراِق اِإلاِموو الباِءهو الجمَأِبال، وثَ ِفنتُبع يها الحِماةُي ن4(:ديد ج( 

 ]الطويل[

 مـــاً داِئاَل ال ز الَّلـــذَّاِتةَنَـــما ِديـــَأ

  ــلَع ــِكي ــ اإلن ِم ــراِقشْ ــاِك بور نُ  ه

   

                                                 

 .171، صديوانه:  الوأواء)1(
 .24 المصدر السابق، ص)2(
 .17 المصدر السابق، ص)3(
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ـ  ب ركَ ذَ هنَّ أَ طالِلى األَ لَ ع  الوأواءِ ِراِع الشَّ وِفقُو        ويالحظُ ِمِن اسِتعراِض     عض ـ نَ ع  ِراِص
الحاِةيالب ِودِةي) افيثَاَألالنُّؤي و(و ،جاءِركْى ِذلَ عب اَألِضع ن ِش ِمِناِكمِهبِز الجِةيرالع ِبرِةي ) رامتين
ومنعج الِّلوى ر( و ،يو أَ بد ه ا لَ ذَنيِلقْ تَ ال إِ ساً كَ يدقَ اني الشُّ ِه بِ لِّد رعاء ِقاِب الس تَّين؛ ح  خْى ال يرج ِن ع 

مالذي التَ  ِتالس زموه ح ،شَ أَ ثُيار ابن  يق القَ ِش ريراِنولى أَ  إِ ي ب نعض الشُّع واانُ كَ اِءر كُذْ يري  فِ ون

 . )1( النَّاساعب ِطهتْفَِلَأا مِلاً اتِّباع ومِهاء ِبدى اقِتام القُداءرعا الشُّهركَ التي ذَِناِكم اَألاءسمم َأِهاِرشعَأ

اِتي خَ ِف      واستِ ِةم غَ ال اِضعرِلز ِوعنَ المي شِ  فِ يتَ  الوأواءِ ِرع ،جدشَ اإلِ رِعفَّتَ لى أَ  إِ ةُار نتَ تُ هجو 
يـد  ِعن ب  مِ اِةاجا بالمنَ  ودعه نَّهلى أَ  إِ ارشَ أَ ثُي، ح ِةلَ الراحِ ِةوبحبلماٍع لِ د و ِفوِقم لِ ِهِفص و الِلن خِ ِم
 بـر  ع دقَيد، و ِع ب ن مِ ِهِديا بِ ه لَ ِةارشَباِإلا، و يهلَ إِ ِةيعِر الس  النَّظَراتِ اِقر استِ الِلن خِ  العيون، مِ  ِةغَلُِب

عن هي قَى ِفعنَذا الم2(:ِهِلو( 

 ]البسيط[

وعتُدِهلَهــا وــيــب ــديِقو الشَّ   فــي كب

ــ   والبيني ــب ــيندِع ــر ب ــج والْوِح ال ِدس 

   
ودــاع ص بِنيــم ي ــم ل ــاهاعد ونِك  م

ــاِظلَْأ ِبالِإ   ــحـ ــاِن بو َأٍني عـ ــنـ  ِد يـ

   
 :الغَزُل الِحسي: ياًاِنثَ

ـ   م نها مِ نَّمِإالشَّكوى، و ثِّ و بالب مهتَاً ي يفَِفاً ع يِوعنَ م هلُّ كُ  الوأواءِ ُلز غَ نكُي ملَ         سـياً   حِ انا كَ
ماد اً، ييدور وَل ح ج ِدسِةرَأ المو ذُتَِّخيِمه حواً لَرهذَِإ، وا َأا ماِحثُمعالب النَّظَن ـ ر ـ  ِف ا النَّـوعِ ذَي ه 

ـ  يـر سي غَ ِح، و شٌسي فاحِ  حِ ٌلزغَ: ام، ه ين اثنَ يِنسملى قِ  إِ همِسقْ ي ن أَ هنُمِك ي نَّهِإ فَ خيِراَأل ، ٍشاِح فَ
وتَيالفرقُ ثَُّلم  ينَ بهالغَ ا في أَ  م نالفَ  الحِ َلز يشَاِحس تَ يثُحالشَّاعِ يِه فِ د ر ع  ا وـ م ـ  ب عقَ ـ  و هينَ بين 

المحبٍةٍة حِ لَن صِ  مِ ِةوبيس ٍة مياد و ،فُِصي غَ مامنِس الجِ ِهِتار ة ميعكُا بِ ه رَألِّ ج ٍة وصراح ستَة، وفُّ شَي
 نَّهن َأ عالضاش، فَرى الِفلَ عراما الغَ هِتحار في مطَ  هتَغبره، و  لَ هتَهوشَ و ِة المرأَ ِدسلى ج  إِ همه نَ نهِم
ـ  ياء الح شُخِد التي تَ  ِةوفَكشُ الم يِراِبالتَّع و ِةحاِض الفَ اِظلفَ األَ ِضعن ب و مِ خلُ ي ال الع ـ   َأ. ام  ُلزمـا الغَ
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ـ ِناِتفَن م دثُ ع حتَياً، و يقَِقاً د صفَ و ِةوبحب الم دس ج فُِص ي نَّهِإ فَ ،ِشاِحر الفَ يسي غَ الِح ـ ِوا اُألنثَ ه ِةي ،
وشَيههَأا بِ بشياء ٍة حِ  ميٍة، لَ اديِكس ن دونِإِلصو الو االبِتلى ح اِلذَدسفاِفاِإل وـ  الم  التَّهتُّـكِ ، ويِنقيتَ
ـ  عيدةً ب ثَاِبةً ع نَاِجةً م ياةً الهِ ي ح اشَد ع قَ، فَ يشِقم الد  الوأواءِ  عنِ يٍبِرغَذا بِ  ه يسلَ، و ِحاِضالفَ ِنةً ع 
خالِقاَألو قَ الِعفَِّة و ،ضاه ا بين واري الِح الجسان، وياِضالرزهاِراَأل والخُ ومـفحاتِ ِفور، وي الص 

 .امهيان لَبين و النَّوعالِكفصيٌل ِل تَِةياآلِت

 : شُاِحي الفَس الِحُلزالغَ: أ

        غَ ُلِمشتَي الوأواءِ ُلز  لَ ع مِ يِدِدى الع ن قطُ الماِتوع القَ وعِر الشِّ ِداِئصِةشَاِح الفَ ِةي  التي و فَص 
صـالً  اً مفَ در، س ِةوبحب الم نيب و هنَيت ب لَص ح ةًحاِضيةً فَ نِساً جِ ص قص درسو سيةً حِ اٍترامغَا م يهِف
يقَِقد فُكِشاً ي يٍر مِ ِبدٍر كَ ن قَ  عن تُِّك التّه الذي كَ  اِلذَاالبِت و ان يِه فِ يشُِع ي و ي أَ قِضييامه ياِللَ و ن ِميه، و
 ورد ص قَ المثيرة، و  يِةنِس الجِ اِتارشَ باإلِ ٍةيَئِل م صٍة قِ ِةيَئى ه لَا ع هاغَ ص ٍةيس حِ ٍةرامغَم لِ هفُص، و كِلذَ
ـ  ِهاِفر باعتِ كِلذَن، و هخالقُ أَ تْسدي فَ الِت الَّ يالِتِم الج اِنس الحِ ياِتتَحدى الفَ ِإه بِ اءقَا لِ يهِف ـ ي قَ  ِف : ِهوِل
)مفَ )خالق األَ ةَر ،و فَ مشيتَصتَ  هلِّلة المتدغَا المةَنِّج ِه وقبِ يلَ م يِهلَةٌ ع و ،ركَّز يِرصِوى تَ لَ ع ع ِزجا ه

ِظالعالتي تَ  ِةيم سبِلقَِثِل– تْبفِ -اه  فِعي د ص ِردلى األَ ا إِ هام، ثُ م و مفَص م  ا جر ينَى بهاتِّ ِنا مِ م اٍل ص
ـ ا و هتُِّكهن تَ  مِ ى الرغمِ لَعا و نَّهِك، لَ ص الِّلسانِ م و رِصالقَالعض و  كَ اديسي م ِح ـ خالِق أَ ِلالانِح ا ه
حتْلَاو نْ مهمِ ع مِ  التَّمكُّنِ ن تْ ذْا، إِ نهنَعمِ  م هرواِلِعلْ خَ نالذي تَ الس غَيِهِدتَر ،يَأر نَّهه هدـ َأا ِبد ذا ا ِإنَّه
ا تَ مكَمبِ تْس ِفوِقمه ِإ فَ ِضاِفا الرنَّه س يلُجعلَخْا تَ هغَ عه صب نْاً عه ا، وذَه ا م ا حعل، مِ  بالفِ ثَدم ا جـ ع  هلَ

تَيمنْ ِمكَّن1(:ول، يقُاه( 

 ]الخفيف[

ــا َأَأ ــن ــتُكْدي مفْ ــةًوم ــ لَ ا تُسىم 

  بــي ِبلْ قَهــاميامــاًهــا هو ــهّام 

   
لْــحــِقلْــخَ الْةُوةُ مقَــِقلْــخُل ار َأد ص 

  بـ     نْ مِ تُح أَ هـا فـي الح بـ مـى أَ  ع اصم 

   
ــبقَْأ ــي تَتْلَـ ــا فَماِم فـ ــنَهـ  يناِسـ

  ــح ســن ب ــاِمِرد ــاع التَّم ــا تَةَ س م 
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)1(هـــايتَفَِناْ رُلقْـــِثى وشَّـــمتَتَ
 

  
ــ ــتْدمقَ ص دــر ــم الْنها ِم ــدِيشْ  ما قُ

   
ــ ــثُ ــابِع الْاَلم طَ ــالْ، وت عو ــالْض  رقَ

  صــ، و ــاِنم ــا فَنْ ِمص الِّلس ــلَه ام 

   
نَمــتْع ــِن ــٍة ثُــ  ِتني ِم ــم قَكَّ  :تْالَ

 
)2(امد فَــكتُــنْنَا ظَ مــِمدفَــى الْلَــ عهِتــ   

 

  

ـ حودي ِبجــ: تُلْــقُ  الِإي ولِّهــا ِلـ

ــين كَ عطْقَ   ــا ه ــه ــَأا م ــبرشْ ا الم 

   
ــفَ هيــقْــ و ــفٌ ما بيــنح ــقَلٍّ و  ٍعطْ

  ــلَِإو ــارِخ الِْكيـ ــيـ ــاِإ وا إمـ  مـ

   
ــقَ ــماح: ِتالَ ــقُ فَلُ ــِحلِْل: تُلْ ــ وِملْ  تٌقْ

ــا ال َأَأ   ــن تَســي الْطيع ــ ف حــا ِحلْب  م

   
 اٌلزى غَــم يــدند َأال بــ: تُلْــقُ

ــ   ــى ِمــ م يكْثُ ــ الْنف ــدمىِلزاغَ الم  

   
ــلْقَوحــــي ورتُهــــا ِبقَّيلَتَفَ  يِبــ

 !ما؟ ِجســكِلــم َأنيــ َأني ِمــِمســِج ِبال  

   
ويبرز ِفي القَِصيدِة َأعاله اعِتماد الشَّاِعِر ِفي ِصياغَِتها علَـى اُألسـلُوِب القَصِصـي، ِإذ             

     مو ا الشَّاِعرمتَين، هلَى شَخِصيوٍر        تَشتَِمُل عِبد ضطَِّلعاِر الذي يالِحو رنصا عِفيه زبريو ،عشُوقَتُه
مِهم ِفي ِبنَاِء الِقصِة وتَطَوِر َأحداِثها، منذُ َأن عرض الشَّاِعر علَى معشُوقَِتِه َأن تُسلِّمه نَفسها، ِإلى                

 .َأن تَمكَّن ِمنها غَصبا عنها

دى غَزِلياِتِه الماِجنَِة عن مغَامرٍة ِحسيٍة خَاضها مع من يعشَق، فَيصـرح            ويكِشفُ ِفي ِإح  
ِبَأنَّه عانَقَه، وتَمكَّن ِمنه وقَضى حاجتَه، وحصَل علَى كُلِّ ما يريد ويشتَِهي، لَِكن ِمن غَيِر الدخُوِل                

 )3(:ِء وحيِثياِتِه، يقولِفي تَفَاِصيِل هذَا الِّلقَا

 ]المنسرح[

ــتُانَع ــ قْ موــِع الي ــيْؤر دنْ  ِهِت

  ــ تُلْــِنوِب ليْؤســحــ مــا ِنسنَصاع 

   
ــ ــقَ نِم ٍرم ــار ــي ص ــِفِهنَتَ ف ص 

 قُِطعـــا ٍمهـــرِد فُصـــِن َأنَّـــهكَ  
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         تِّكَِة التي قَامتَهاِل المباَألفع وِضٍع آخَرِفي م ِقريو        ِإلى َأنَّـه ِشيريثُ ية، حوبحبالم عا مِبه
قَبَل فَمها، فَشَِرب ِمنْه ِريقَاً كَالخَمِر ِفعالً ومذاقاً، وقَبَل ِمنْها خَداً كَالزهِر لَونَـاً ونُعومـةً وِرقَّـةَ                  

       عِض منَِتِه ِلبعايمِتِه ودشاهن مثُ عدتَحي س، ثُملمِض        ما اَألبـيـِدهساِء ِمن جاِإلغراِضِع الِفتنَِة وو

 )1(:النَّاِصِع الَّذي ينير الَّليَل وينِفي ظَالمه، يقول

 ]المتقارب[

ــفْرتَ ــ تُشَّ ــ نِم ــعالْ ِهيتَفَشَ  اارقَ

  لْــقَوِمــ تُبِهخَــ نلَّنَــ دالجاار 

   
ــو ــِم تُداهشَ ــاًِثكَ هنْ ــ يب  يالًمِه

  ــغُو ناًص ــاًِطر ــدو يب راًب ــار  اَأن

   
َأوبصـ  تُر ـ جو نِم  الظَّـالمِ  فـي  ِهِه

ــلِّ   ــاٍن ِبكُـ ــ مكـ ــارا ٍلِبلَيـ  نَهـ

   
        تَوحثَد الوأواء  ع زِ ن ِةيار الم حبلَ ِةوب ه ب عفَ د مِ ٍةتر ياِب الغِ ن و ـ الج ـ اع، و اِءفَ  نَّـه َأ ِبفَرتَ

قَانَعهكَتَارا وبم عِثا الكَهِمير اآلثاِمن اَأل وِلذَوزار، و2(:ِهوِلي قَ ِفك( 

 ]السريع[

ــؤْ زار ــى والس ــي زارذْ ِإُل المن  ن

   ـ وكـــان  واِر زماً غيــــرد ِقــ

   
ــا ز ــاعدروي ــا الهــ ةً س  وى فيه

ــحِب   ــاٍمِلمــــ  زاِرو وَأ آثــــ

   
ــانَع ــتُقْ م ــ َأن ــاه ــا طالم  وى وي

ــ   ــِب ــنتُّ ِم ــ عوِق الشَّ ــاِرلَ  ى ن

   
 ِهِفصــى ِنلَــر عدبــنــا الْقَووفَ

 ينــــاِر ِشــــقَّةُ ِدنَّــــهكَأ  

   
        غلََأوب أَ  الظَّن  ه ِهِذن غَ المامقَةَ  رتْ تَ دِبي الطَّ  فِ مي إِ  فِ ِةيعياضِ حدى الر ـ ، و ـ منتَي  ِف ِفص 

ـ مهوقَ فَوه و-ِةوبحبلم ِلِهاِقنَ ِعالَلِخ- دِرلب ِلِهيِهشِب تَالِلن ِخ مِ كِل ذَ ظُيالحهر، و الشَّ ـ ا ِف ي الساِءم 
 .ألَألتَي وعلم ياٍرينَ ِدِفصِنِب

                 ـعـِة مالطَّبيع ـوا ِفـي جاهٍة قَضاِخبلٍَة صن لَيثُ عتَحداِتِه الفَاِحشَِة يِليى غَزِفي ِإحدو

 )3(:مها ويقَبلُها، وذَِلك ِفي قوِلِهالمحبوبة، وهو يلثُ
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 ]الخفيف[

رــلَ بِثلْــَأ تُلْــِز مــا ٍليفيــِه م 

ــقَ   ــاًالِب راًمــ ــِغ ســ  ِدرو ةَاللَــ

   
وــاالثُّر ــاكَ يـ ــفُّ أنَّهـ ــ كَـ  ٍدوخَـ

ــاتْلَداخَ   ــلِْل هـ ــِر ِنيبـ ــو ةُدعـ  ِدجـ

   
ــ ــقْ ملَ ــ هــاعفْد تُِط ِنع ــالو ِدج ــىح  تَّ

ــاقَ   ــلِْل طَّعتْه بــ ِني ــَأ نِم ــِد ِلص  زنْ

   
        ِفو قطُي مفُ ُأخرى تَ  ٍةوعمِ وح نه اِئا رةُح تُِّك التَّه اِلذَاالبِت و، فُكِش ي الوأواء  ن تِ  عِة العالقَ لك 

ِةِمالحيِمي ب ين اق،  شَّ العحثُي فُِص ي ِهاِئقَ لِ فَوِق م ِو ولِ ِهاِلص لمحبِةوب، لَ ِهاِقنَِع و ه ا بأَ عد ن فَ دعيِهلَا إِ ه 
اً اً ِحسـياً مثيـر  صـفَ  وةَوع المقطُِهِذ هراِع الشَّمن ضدقَه، و لَةَماِعا النَّهدةً يداِد م ينِنالح و وقُالشَّ

ـ نَي انِث ِف الواِورِف حِةيَئى هلَلَّفٌ عمَؤديها و ى خَ لٌَل ع ِد منس ويُل الطَّ دسوا األَ هرعشَ، فَ ِةوبحبلمِل  ِهاِئ

ِهاِفكَاعِتوخَ، وهصرقيقٌا ديقٌِق ر1(:يق، يقولِش ر( 

 ]مجزوء الخفيف[

ــتَكَ ــي نَتْب ــاِر ف ــه ــِقِند َأ خَ  ي

  وــ لَاو ــِل مٍليـ ــِقفْ التَّةَيحـ  ريـ

   
ــتَو بِبتْد ــقْم ــر تٍَةلَ ــقُشُ  ْل القَ

  حاِظلَْأ ِببــا و ــهـ ــيِقد رقَـ  شـ

   
ــدتْ م ــم ــ ِإثُ ــي كَلَ ــاً ِم ــؤ الُّنفَّ  ل

ــ   ــا َأِؤلُ ــ فيه ــٌلناِم ــِقِق عن ِم  ي

   
ــا عقْنَتَاعفَ ــن ــِقى الطَّلَ ــ كَري  اأنَّ

ــ   ملَا عــا ِلي ــاِظن ــٍرن ــِقِر طَن ِم  ي

   
        ووِلذَكَ– فَصقَ يفَ كَ -ك تْام م حبتُوبإِ الَل خِ ه نِسالِج ِبجاِرى التَّ حدغِطتَ بِ ِةيِهِتي ـ غِطتَ و ِتي 

ـ هفس نَم صوراة، ثُالوشَ واِءب الرقَناً ِموفَ؛ خَويِل الطَِّكاِل الحِدسوا األَ هعِرشَا بِ هفِسنَ م عالم ـ حب ِةوب 
ـ ِل السـواد، و ِكاِل الحيِمِه البيِلالَّل وِق المطِبالِم الظَّالَل ِخِجِلب المنْ ا بالصبحِ ميِهدس ج اِضي ب دِةِشِل ذا ه

ـ لِِّه كُكِلن ذَ  ع برد ع قَ، و ِسالِب الم نا مِ مِهرِدجلى تَ  إِ ير يشِ ذْ، إِ ةُص الخالِ يةُنِس الجِ هتُاللَ دِ يِهشِبالتَّ ي  ِف

 )2(:ِهوِلقَ

 ]الكامل[

 هارعي شَــِنــتْلَلَّج فَيــبِق الرتُفْــِخ

  تَوــلَّج ــتْلَ ــن ِم ــر ياٍش وِفو خَ قُم 

   
                                                 

 .169، صديوانه: الوأواء )1(
 .166، صالمصدر السابق )2(



 94

ــا صــ نَّكَأفَ ــي لَحاِنبن ــ ف ــٍلي وى ح 

ــفَ   ــا ظَهنَي بِنيرجـ ــمـ ــطْ ماملَـ  قُِبـ

   
ــى ِإخْنَ ــا وفْذا ِخفـ ــنَنـ ــاردبـ  ةًو تـ

ــِه   ــاًحَأ وفيـ ــبِغ ييانـ ــي ويـ  قُِرشْـ

   
وعــونُي ــا قَـ ــالَ خَدنـ ــاباءقَ رتْفَـ  نـ

  قُوــا ِللوب ــلْنـ ــِنيبـ ــخْ تَمهنْ ِمـ  قُفُـ

   
ويِصفُ الوأواء لَحظَةَ ِلقَاِئِه بالمحبوِب، وِعنَاِقِهما وتَطِويِقِهما بعضهما بعضاً ِخالَل فَتـرِة          

 )1(:الصباِح ِفي قوِلِه

 ]المنسرح[

ــانَع ــ تُقْـ ــِهِف راًدبـ ــو يـ  نيقَانَعـ

ــفَ   صــي ار ــ حظِّ ــذَ نِم ِني ــي  ِنحظَّ

   
ــو البدر ــد ــحتْو قَ ــ شَّ يــ داه  اْل نِم

  ــو ــاناِقعَأل ِدجــ ــِو نــ  ِنياحشَــ

   
ــاَأكَ ــ نَّمـ ــع انكَـ ــرتْ قاًاِشـ  ظَِفـ

ــ   ــ اهديـ ــِرجه نِمـ ــلَيِن انَـ  ِبوصـ

   
 معنــــا جي الظَّــــالمو نَّنَــــاَأكَ

ــ   صــ حاِنب ــ االح ــتَ نِم لَ ِتحــي  يِنلَ

   
        وها هذَو روصكُ ِبا يلِّ جَأرٍة وصرٍة ِزاحةَيارالم حبلَِةوب هص باحاً، حِإثُي تهعِسفْلى نَ دا، ه

وصيحَأ ِبرَأنَّه اجبد تَعوهتَا دون ٍدرو تَ َأدمل، وقَهِو ِباماِلصاًهي2(:، يقولا ِحس( 

 ]مجزوء الرمل[

ــالَ ــوِعني كطُتْعطـــــ   اْللـــــ

 باِح الصـــِهجـــي و فـــِردبـــ  

   
ــكَ ــ تَباٍحصـــ ــ لَتَحـــ  ٍليـــ

  ودــي تْع ــالنـــــ  باِحِطصـــــ

   
ـ بجَأفَ ــا ِبــــ ــناهـــ  نال مـــ

 الِح الصـــــِكرلـــــى تَـــــ ِإٍع  

   
وــــونَلْصــــاها ومــــني ص 

 !الِحِمـــ الِْلصـــ ون عـــرِبـــ  

   
        والوأواء  ْأ ال يبَأ بِ هن ي دعو الم حبةَوب  التي ج ماِتفَلَّ صِ  كُ تْع الح ِنس و ـ الج لـى أَ   إِ اِلمن 

ـ  ِبيِهلَ عودج تَنَأ ِبكِلذَ، ويهاِنعالضنى الذي ي   و ِمالسقَ و ِرهالس و وِق الشَّ ِيفْى نَ لَ ع هداِعستُ ـ ٍةقُبلَ ن  ِم

 )3(:اهيِقن ِر ِمٍةفَشْرِبا وهِمفَ
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 ]الكامل[

 يا مـ  ن ح ـ  تْو ـ م الْ لَّ كُ  رى فـي الـو    ِنحاِس

  الْوــح ســ نــا ع ــفٌاِك فيه ــاِد ِف  ي ب

   
ــاًفِْر ــ ِبق مــ َأن ستْرع ــي ــلْ قَِكونُ به 

  وــد ــِع ي الســ تَوفَي ــي األرِق ــاِدغْ ف  م

   
تَوــع ــطَِّفـ ــوداً عي جـ ــبقُي ِبلَـ  ٍةلَـ

 ي الصــاِدفاء ِشــِكِمســب ميِمِمــِبفَ  

   
ــم ــَأ- تْاتَ ــ ع اُهللااَلطَ مــ-ِكر لْ سيِتو 

  ــلَو ــ فَدقَ ــِن ي صِربــي واشَعــه ياِد س 

   
وتَجدر اِإلشَارةُ ِإلى َأنَّه كَِثيراً ما كَان يِحن ِإلى لَياِلي الِّلقَاِء والِوصاِل والِعنَـاِق، ويتُـوقُ             

    )1(:إلَيها، فَها هو ذَا يدعو لَها بالسقيا والخَير

 ]الطويل[

ــ ــ اُهللا ىقَس ــ اليلَ ــيطَ ارز ذِْإ اَلطَ  هفُ

ــينَفَْأفَ   ــح هتُ ــباِح ىتَّ ــِع الص  اناقَ

   
 رىالكَــ بلَجتَســي هنْــِم يٍمِســنَ طيــِبِب

  ــو ــر ولَ ــخْمالْ دقَ مــِه ور ــَأ في  افاقَ

   
ــيكَلَّمتَ ــالَ نـ ــكمتَ مـ ــيمه لَّـ  جتـ

  وــا نيقَفــاراِفراقَــ َأِمنْــتُ لَم 

   
وِد                 وـدقُوِبـَل بالص و َأنَّـهبديثُ يالِعتَاِب، ح ِل الوأواِء ِمنغَز ِمن برذَا الضخلُو هال ي

والِهجراِن ِمن المحبوبِة بعد َأن حصَل ِمنْها علَى الود والِوصال، فََأخَذَ يذَكِّرها ِبما جرى بينَهمـا                
   اٍم وِهياٍم وِمن غَر          ِبـذَِلك لَّـهاء؛ فَلَعقَبا الرا ِفيهمنهع ٍة ِفي لَيلٍَة غَابيٍة ِحسرغَاممو ِديساٍل جاتِّص

 )2(:يستِفزها ويستَِثير حِفيظَتَها، ويدفَعها ِللعودِة ِإلى ِوصاِلِه، يقول

 ]المجتث[

ــ ــتَ المــــ  يود تحققــــ

ــقَعَأ   ــو تَبــ ــِب الًصــ  دصــ

   
 هـــاًجو النـــاِس قَصـــفََأ يـــا

ــا   ــاًناِق يـ ــ ضـ ــع لَّكُـ  ِدهـ

   
 كُنَّــــا ةَلَــــيلَ سنْتَــــ ال

ــي   ــم فـ ــاًر الضـ ــرِد وحـ  ِلفَـ

   
 قيــــبر نــــايلَع ومــــا

 بعـــــِدِب بـــــاًرقُ ديُليـــــ  

   
 تْنـــــــارَأ جـــــــومنُ الِإ

  رــد ــي كالــــ  الزورِد فــــ
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هِ ِهِذه ةُ الحِ ييس الم ةُاداِض الفَ ةُشَاِح الفَ ينَّى بِ غَ التي تَ  ةُحه الغَ ِهعِري شِ ِف ا الوأواء ِلزي فَهي ، 
 رتُهد و ،خالقُا األَ هع م رِدنح التي تَ  ِةحاِض الفَ يِراِبعالتَّ و ِةلَذَ المبتَ ِةتِّكَه المتَ نِسيِة الجِ اِتارشَغص باإلِ تَ

 تَّكهخَلَعتُ عذاري، وتَ  العض، والقَرص، ومص الِّلسان، و    : ام، ِمن ِمثل   الع يخدشُ الحياء  و ،الِعفَّةُ
       ...ن شَفَتَيه  ِمي، وتَرشَّفتُيل، وعانَقت، وعانَقَِنِستري، وَألثُم، والضم، والتَّقِب

 شاِحير الفَ الِحسي غَُلزالغَ: ب

        يضم الكَ  الوأواءِ  ديوان مِ ثير الغَ شعاِر األَ ن ِلزالحِ ِةي ِةسالتي تَ  ي دور وَل ح ـ  ج ـ  ِدس ِةرَأ الم ،
حهتَشرو فُِصتَ وه و فَص اً م اً، ويتُادصرو نَاِتفَ مغرياِتهِ  ،هتَتَغَنَّى ِبمن مِ ِك لَ  وغَ ن ِري ـ  الو فـي  – وِلص

مإِ -حياِن األَ ِمظَع  لى مهتُِّك التَّ ِةلَرح، الخَ وِةالع، ذاِر     ،سفاِفاِإل وخَلِع العاالبِتذَاِل، وو شُخـدِ الذي ي 
الحياءناِس وال يالذَّوقَب الع ام. 

        ذَِإو عنَتَا تَ ا ما تِ باألَ لك شعِج، نَ ارالشَّاعِ  أَ د نر قَ  الوأواء د ر سِفيها م  ص ةًور ج ةً مِ ِدسـةً  اِلثَيي

ةً ِلتكاِملَمِةرَألمالم حبِةوبِل، وغراِء اِإلِعواِضمِفِةالِفتنَ و يهقَا، ودج مكَع اً ِمثير1(:ِهوِلي قَا ِفنه( 

 ]الخفيف[

 وددخُــــ وفٌواِلنــــا ســــتْنَتَفَ

  فَــــوعيــــون اِتووقُــــر دود 

   
ــوو جــُلوه ــ التَّ مث ِلواصــيض   ب

ــ   ــُلعوروشُ ــاطُ التَّ مث ــِعق س ود 

   
 بــــاء ِظنِهِفعِضــــنــــا ِبملكتْ

ــخَفَ   ض ــن ــا ونح ــ ُأعنا له سود 

   
        ويصحر َأ بِ  الوأواء الم نحبكثَ أَ ةَوبرسنَ حاً وجاالً ِممذَمِس الشَّن ِها، فَاِتهـ  ِإي ذا مـ تَْأا ر ا ه

 )2(:اء، يقوليحالً وج خَتْفَاختَ

 ]البسيط[

ـ  يةٌِسنِْإ ـ  و لَ ب ـ  لِ تْد ـ لَ مـا طَ   ِسملشَّ تْع 

ـ وهـا ي  ِتيْؤ ر ِدع ب نِم   م ـ اً ع ـ ى أَ لَ ِدح 

   

                                                 

 .90، صديوانه:  الوأواء)1(
 .266، ص المصدر السابق)2(



 97

        كَويررعنَ المِهاِت ذَالِبي القَ ِفقَاِبى السم غييِر تَعب 1(:ِهوِلي قَ ِفلفاِظ اَألِضع( 

 ]البسيط[

ـ   تَْأ ر و لَ ةٌيِسنِْإ ـ  سمهـا الشَّ ـ لَا طَ  م تْع 

ـ  ع مـاً وهـا ي  ِتيْؤ ر ِدع ب نِم   ـ ى أَ لَ ِدح 

   
ويذكُر َأن محبوبتَه َأجمُل ِمن البدر، فَالبدر ذَاتُه ِإذَا ما رآها فَِإنَّـه يصـاب بالكُسـوِف                 

سنَاً وح ا تَفُوقُهافَاً ِبَأنَّهاعِترا، وِإجالال لَهاً وامختَِفي احِتريل، والخَجِإشراقَاً، يقولوةً والح2(:م( 

 ]مخلّع البسيط[

ــ ــي ملَـ ــلِْل دبـ ــ ِردبـ  الِإ طُّقَـ

 كُســـوفا ســـىتَاكْفَ هلَـــجخَْأ  

   
 ِإن البـدر    -مستَعِمالً التَّشِبيه المقلُوب ِللمبالَغَِة ِفي جمـاِل المحبوبـة        –وِإذا قَاَل َأحدهم    

  ردالب ا، فَِإنهشِبهـا،             يماِلهجا وِنهسى حستَوِبم لَيس ا؛ ألنَّهلَه عتَِذريذَا التَّشِبيِه، ولَى هع عتَِرضي 

 )3(:ولَيس َأهالً ِللتَّشَبِه ِفيها، وقَد عبر الوأواء عن هِذِه الِفكرِة ِفي قوِلِه

 ]البسيط[

ـ  ذا يا ـ خْتُ ذيالَّ ـ امقَ صـان غْاَأل ُلِج  هتُ

  ــوملَــ نــ هالبدر ــوجه وشَــ جىالــدعر 

   
ــو مــَلِق ذاِإ ن ــ نِإ: ي البدــ ر  ههِبيشْ

ــ   ســى ناًح ــ َأت البدــِم ر ــَلِق ام ــعي ي  رِذتَ

   
             رشاِبه، ِإلى الدال مو ِثيَل لَهتَكاِمٌل ال مم ِمثَاِلي ِة ِبَأنَّهوبحباَل الممج ِصفَ الوأواءيـِة  وج

صِفِه، يقوُل ِفي ذَِلكن وع افُونصا الوهعم زعج4(:التي ي(  

 ]البسيط[

ــج ــم تْلَّ ــ هنُحاِس عــ ن ــتَ لِّكُ  يِهِبشْ

  ولَّج عن ـ م ـ الح فـي  ٍهِبشْ ِنس ييـهِ ِكح 

   
                                                 

 .85، صديوانه:  الوأواء)1(
 .146، صمصدر السابق ال)2(
 .118، صمصدر السابق ال)3(
 .251، صمصدر السابق ال)4(
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ـ جو لىِإ رظُانْ ـ و ِهِه ـ  ِنغْتَاس عـ  ن  يِتفَِص

ــ   سبحــخاِل ان ــ ِهِق سبــِهباِر حان  ي

   
 )1(:ويقُول

 ]المجتث[

ــَأ ــ يِدفْـ ــ يذالَّـ ــلْقَ فَّشَـ  يِبـ

ــنْغُِب   ــِهالتِّو ِهِجـــــ  يـــــ

   
ــ ــاَلالكَ ازحــ ــَأفَ مــ  حىضــ

ــ   ــد ردبــ ــِهِكحي جىالــ  يــ

   
ــِد ــغَ ييبــ ــح براِئــ  ٍنســ

  ــج ــ تْلَّــ ــالتَّ ِنعــ  يِهِبشْــ

   
        َلوعج   الوأواء وجه الم حبأَ ِةوب بيشرِ وِنل الَّ ضاًق، م مِ  ي ِشعنه النُّور  و ياءالض    نيـرالـذي ي  

  )2(:ِهوِل قَ فيكِل ذَحتَِّضي، واه ِباء التي يستَضاِر النَِّةعلَن شُ يغِني عوه فَكِلذَِب، والمالظَّ

 ]البسيط[

ـ     نَّ أَ ولَ ـ  بِ  السـتنار  الٍمهـا فـي ظَ اه 

ــِنها يغنــي عــشــراقَن ِإأل   ِج السر 

   
 واِسعتَاِن شَِديدتَا البياض والسواد، واَألجفَـان       -مصدر السحِر والجمال  -وعينَا المحبوبِة   

 )3(: مصابةٌ ِبمرٍض عضالفَاِترةٌ منكَِسرةٌ ضِعيفَةٌ ِمن ِشدِة الغَنِج والدالل، وكََأنَّها

 ]البسيط[

ــانْ ــىِإ رظُ ــ ل ــي ِرحالس ــِه ف ــدعو عيني )4(ِجال
 

  
ـ َأ نَأكَ  الغُـنُجِ  مـن  ضـى رم هجفانَ

   

ا سشيئاً ِمم ركَروي5(:ِهوِلي قَ ِفقَب( 

 ]الكامل[

وـ  ريِضم ـ الَّ ركَ تَ ِظلح مـا نََّأ حسـب 

 ِرمـــخَ الِبـــ وىشْـــنَ هجفانُـــَأ  

   
                                                 

 .253، صديوانه:  الوأواء)1(
 .68صسابق،مصدر  ال)2(
 .67سابق، صمصدر ال ال)3(
  .)دعج(، مادة لسان العرب: ابن منظور.  العين، وِشدة بياض بياضها، وقيل ِشدة سوادها مع ِسعتهاِشدة سواد:  الدعج)4(
 .105، صديوانه:  الوأواء)5(
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 )1(:وِفي قَوِلِه        

 ]البسيط[

 اًمقَي ســِر فــي نــاِظ)2(تْنَهرتَنَّهــا اســَأكَ

  
ـ   رهـا الم  فاِنج أَ ِظحلَِب ـ  نضـى ِم  ِجنُ الغُ

   
        ويو أَ بدُأعجِ نَّه شَ بِ بِرعه ِةيِفكَا وِهصفيِف تَ ي فَ ِهيِقنِس تَ ِةريقَطَ و ،وفَصه فَص و ـ اِراً ب ـ اً، فَ ع هو 

 ِةورالص ب يقَنِسا التَّ ذَ ه بهشَا، و هباِكنَ م طِّياِنغَ تُ يِنتَفَاِلخَ متَ يِنتَوعجم م ِةيَئى ه لَ ع  منسقٌ يفٌِث كَ ماِعنَ
 )غدائر( ِةمِل كَ خداِمسن باستِ ح أَ دقَين، و فَاِلخَ متَ طَّيِنن خَ  مِ لَّفَُأتَنَّها تَ ؛ ألَ )ال (ةُمِليها كَ لَ ع بالتي تُكتَ 

 الذي ِفِل اَألرِفى حلَ عُلِمشتَتَ، وٍعمى جلَدلُّ ع تَيِه، فَِهِتونَيلُ و ِهِتومعنُا و هِرع شَ ِةافَثَى كَ لَ ع ِةلداللَِل

ُلحِميِةى الُّليونَعنَ مو النُّعِةومقَ، ودع رب ن كُع3(:ِهوِلي قَذا ِفلِّ ه( 

 ]الطويل[
 ِإذا َأســبلتْ زهــواً غــداِئر شــعِرها

ــا بالمنا     ــن طوله ــحنَها م ــِبتَوشَّ  ك

   
  لنـا بهـا    ها لمـا اسـتجرن    نَفْوخالَ

  كاتــِبُلناِمــَأ)) ال(( فــي تْفَــكمــا خالَ  

   
        شَوعر دِغ صا األَ هسود  فَّفٌ عصلَ م ِةيَئى ه الِم الَّ رِف ح و ، ِدٌل عنسلَم اِنى جب جِهي وه قَا، ود 

 )4(:لون، يقولالَّ ِبراِك االشِتِعاِمج، ِبِدسو اَألِزر بالخَهبهشَ

 ]البسيط[

 تْلَــج الضــحى فَقَو بالــدجى فَــتْنَّعــقَتَ

ــاِج   ــي ع ــ عاِرف ــاًِض ــها الم ــن الس )5(ِجب م
 

   
ولَوِنِه، فَهـو   يعشَق   منودمج الوأواء ِفي بعِض َأشعاِرِه بين وصِف هيَئِة تَصِفيِف شَعِر           

 )6(:يِه النَّاِصعتَيِن المشِرقَتَيِن علَى هيَئِة حرِف الَّالم، ولَونُه َأسود حاِلكمصفَّفٌ ومقَوس فَوقَ وجنَتَ

                                                 

 .68، صديوانه:  الوأواء)1(
 ).رهن(، مادة المعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وآخرون. طلب منه رهنا: ن فالن من فالن استره)2(
 .26-25، صديوانه:  الوأواء)3(
 .67، صمصدر السابق ال)4(
 ).سبج(، مادة لسان العرب: ابن منظور. الخرز األسود، وهي كلمة دخيلة معربة:  السبج)5(
 .220، صديوانه:  الوأواء)6(
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 ]المنسرح[

ــ صلَوــ ج المــي ِني ــ ف  ِنيارذَِع

ـ  ِنيـــي ِبهذَ فـــي    ِنييِرهوجــ

   
ــ ــ اي ــكَ يِبَأِب ــفَّني فَي ــقَماً شَ س 

ــ   سوــ اد ذَهــي ِني ــ ف ــِنذَ انَس ي 

   
تَحثَ  ود–لْقَـٍة              -كَذَِلكَئـِة حيلَـى هيِه عقَ خَدا فَومفَّفَهعشُوِق الَّلذَيِن صالم دغَين صع 

 )1(:داِئريٍة، اَألمر الذي جعلَه يزداد حسنَاً وجماالً وِسحرا، يقول

 ]السريع[
ــ مــِب ر ــي انَ ــرقُ ف ــخَْأ ٍقطَ ِرض 

  رفَنـــزـــاَأل مِبـــ داِغصنْالع2(ِرب(
 

   
ــ ــكَ دقَ ــالْ بتَ سحن ــع ــ ىلَ  :دِهخَ

  ـ َأ اي عيظُـري وانْ فـي ِق النَّـاسِ  ن! 

   
وشَبه شَعر الصدِغ المنَسق علَى هيَئِة حرِف الَّالِم ِفي لَوِنِه بالخَرِز اَألسوِد، وذَِلـك ِفـي                

  )3(:قوِلِه

 ]البسيط[

ـ  هلَ ـ ِع الـدر  نِم ـ تَ دقْ ـ  تَح  ِهِباِرشَ

  ــو ــَأ قَوفَ ــاِن ِهداِغص ــ الم ــ نِم س4(ِجب(
 

   
   )5(:واداً ِمن الَّليِل الحاِلِك شَعر المحبوبِة َأشَد س-ِفي مبالَغٍَة واِضحٍة-وجعَل 

 ]البسيط[

وــز ــو اعر ٍراِئ جــ ه البِني ــنْم  هرظَ

ـ اَأل نِم ىلَحَأ   ـ ِع ِنم ـ  دنْ ـ الو ِفاِئالخَ  ِلِج

   
ـ ع ىقَلَْأ ـ الَّ ىلَ ـ  ِللي ـ  اليلَ ـ اِئوذَ نِم  ِهِب

ــهفَ   ابــ ه الصبَأ حن ــي بــ ود ــخَالْ نِم ِلج 

   
        قَلَوبالخُد فُِتن الوأواء وِددِة الورِديشَمراء، فَ الحهبا ِبهزان في قوِلِرهم6(:ِه الر( 

                                                 

 .112، صديوانه: لوأواء ا)1(
 ).زرفن(السابق، مادة . جعلهما كالحلقة: زرفن صدغَيه ).قرطق(، مادة لسان العرب: ابن منظور.  القباء: القُرطَق)2(
 .67، صديوانه:  الوأواء)3(
 ).سبج(، مادة لسان العرب: ابن منظور. ، وأصله سبهد األسوزرالخَ:  السبج)4(
 .181-180، صه ديوان:وأواء ال)5(
 .266، صمصدر السابق ال)6(
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 ]البسيط[

  الخَـد ِمـن عجـبٍ      )1(إن كان فـي جلَّنـار     

  
 فَالصدر يطْـرح رمانـاً ِلمـن يـِردِ        

   
 بالورِد ِبجاِمِع االشِتراِك ِفي النُّعومِة والرقَِّة والصفَاِء والَّلون، وِمن ذَِلك           -كَذَِلك–وشَبهها  

2(:قولُه( 

 ]الوافر[

ــتَ بارــ ك مــكَ ن ــ اس  داًرو كيدخَ

ــعطَتَ   ــ لَّ ــ نِم ــالي وِعرفُ يِنِماس 

   
قَولُه3(:و( 

 ]مجزوء الرمل[

ــي ــبِبح لـ ــ يـ ــاْل هدخَـ  كـ

  رِدو ــــحفــــي ناًس يــــاِضب 

   
 )4(:وإلظهاِر ِشدِة نُعومِتِهما وِرقَِّتِهما صرح ِبَأن الورد ذَاتَه مأخُوذٌ ِمنهما

 ]البسيط[

 ِهِتــلَقْم اِنفَــجَأ نِمــ ضغَــالْ سِجرالنَّــ

  والورِم دـ  ن ـ  رالـد و ِهدخَ  يـهِ ِف نِم

   
  )5(:وفي قَوِلِه         

 ]الكامل[

ــطَلَ ِبتْم ــع ــاِنب الْاِبنَّ ــن   اْلقَاِئقَ شَ

  وــج ــي اِتنَ ــي ف ــ ل ِمتَْأمــد الص  

   
 هـــامطْ لَفَكـــاثَمـــا تَ لَأنَّـــهكَفَ

ـ    ــي خَـ ــدها ِمف سع ــك  ِدرى ولَ

   
                                                 

 ).جلَّنار(، مادة المعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وآخرون .زهر الرمان:  الجلَّنار)1(
 .228، صديوانه: وأواء ال)2(
 .134، ص المصدر السابق)3(
 .251، صالمصدر السابق )4(
 .77 المصدر السابق، ص)5(
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        روص             ِعثُ ِمـنِة التي تَنباِئحلى الرقَفَ عوجنَتَيِن ِبشَقاِئِق النُّعمان، والوبالعنَّاِب، و نَانالب 
 .الخَد ِعند الَّلطِم، وجعلَها ِمسكاً

 )1(:ها، يقولياُؤِضورها و نُيبِغال ي وُئِفنطَاً ال تَوسمخرى شُُأ        

 ]الطويل[

ـــِقيمةًلَّـــِد َأغـــوِر الثُّ لنـــا بـــرقَن 

ـ       ِإ    وائِب الـذَّ  الِمذا ما ضـللنا فـي ظَ

   
متـى تبـدو تُ     شموس  جى    ضـيءلنـا الـد  

ــِرفَ   ــرِ قُمش ــه بغي ــ مها في  ِباِرغَ

   
يباً محكَماً يخِطفُ عقَْل ولَقَد دهشَتْ َأسنَانُها البيضاء النّاِصعةُ الَّالِمعةُ المنتَظَمةُ المرتَّبةُ تَرِت

 )2(:من ينظُر ِإلَيها، الوأواء، ودفَعته ِإلى تَشِبيِهها بالدر والِحجارِة الكريمة، يقول

 ]المتقارب[

 فٌاِطخَـــ هقُـــرب كاِحضـــ هلَـــ

  ــع ــاِلالر وَلقُ ــ ذاِإ ج ام ــتَاب سم 

   
ــَأ ــ وُلقُــ ــ ذِْإ هلَــ  هرد ادبــ

 مكَِحالِْبـــ ِهِعاِنصـــِل انَدِهشَـــ  

   
ــدر رىَأ ــقُثْي الـ ــ هبـ  ونماِظالنَّـ

  ــو ــقَثَ ام ــكَفَ اذَ واب ــ فَي  !مظَتَانْ

   
 )3(:وها هو ذَا يشَبهها ِبحبيباِت البرِد المتجمدِة المتَساِقطَِة ِمن السماِء، وذَِلك ِفي قوِلِه

 ]الكامل[

مــتَب ســلُ عــن م  حكــى طــٍبر ٍؤؤلُ

 ماِءســ وِدقُــع مــن طَتســاقَ داًربــ  

   
        ُأعِجوبالوأواء وِد بالنُّهستَ وِدالثُّدى الماِةيرهروثَ ِب، فَصمان ِفِةرم4(:ِهي قوِل الر( 

 ]البسيط[

 إن كــان فــي جلَّنــار الخَــد ِمــن عجــٍب

     ر حطْـري ردـِردِ     فَالصي ـنانـاً ِلمم 

   
                                                 

 .26، صديوانه:  الوأواء)1(
 .212، صلمصدر السابقا )2(
 .4، ص المصدر السابق)3(
 .266سابق، صمصدر ال ال)4(
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        اوهروِلذَكَ– صك-بالب ِردتَقتَ و 1(:ِهي قوِل ِفِهاِمم( 

 ]الطويل[

ِهظْتُوـ  لـي مـن تَ     ر أَ ِتح راِرز ج هـا ِبي 

ـ    تْدذا ما ب  ِإ   ـ   ناحيـةٍ  لِّ مـن كُ ب دار 

   
        اتَذَو وٍم ي َأ ر ى الوأواء م حبتَوبطَّتْغَةً، فَ جَأ فَ ه و جها بِ هِداِعسا خَ هج الً وـ ح فَ ي ،ـ اء ظَالح 

ذَ ماَلج اك ِداِع الس و سنَهح ه، فَ ِض وياءجلَعه ع مود نُ ِشاً ي ع ِضوراً وي و ،اءجَلع و جها األَ هقَ بيض ماً ر

يِمثُِعنب نهِلذَ النُّور، و2(:ِهي قوِل ِفك( 

 ]المنسرح[

ــ ــدقَ تَ ستْرو جــه ــخَ الْنهــا ِم  ِرفَ

ــاِعِب   ــٍدس ــ ِعلَّ ح ــ مدقْ طَصريب 

   
ــهكَأ ــونوالع- نَّـ ــمر تَيـ  -هقُـ

  ــع مــود ــي دوٍر نُ ــ القَِةار ف ِرم 

   
         ويَأو بدنَّهظَ الحالم حبةَوب تْقشَد نَقَوِمعص مها وزتْشَكَرهخَ وبضُأعِجنَّاء، فَ بالِحتهذَ ِبباك 

ِرنظَالم شَ، وهببِ ه مِل النَّ ِرنظَم و هو ِس يير اِلتَتَ مي اً وراء ب ِهِضع ب عض ِدِباً، ورالب  ـ تَ الذي ي ـ  طُاقَس  ن ِم

 )3(: مميزةً، يقولراِظنٍَل تُشَكُِّل مي كُتَ ِفمعجتَي والسحِب

 ]البسيط[

ـ  لَ ع تْالَنَ ـ  ِدى ي ـ  ها م ـ نَ تَ ما لَ ـ  هلْ يِد ي 

ـ عى مِ لَ ع شاًقْنَ   أَ ٍمص ـ و ـ  تْه ـ  ج ِه ِب  يِدلَ

   
ــهَأكَ ــنَّ ــ نَقُر طُ ــي َأٍلم ــاِلاِمنَ ف  ه

ــو روَأ   ةٌضــ ر صــتْع ها السحــب  ِدرالب ِب

   
        وكَفُّ المحبكَ– ِةوبِقبِةيج ِدسيشفُّ مثَل الماء-اه مضيء ناِعم 4(:، يقول َأبيض(  

 ]البسيط[

ـ  لَ ـ  مـاءِ  الْ نها ِم  هـا ِلناِم فـي أَ   فٌّ كَ

ـ  تْح صافَ ذِْإ   ـ  ِهني ِب ـ  ع ار نَ ـ ى و لَ ِجه 
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ـ  كادتَ ـ ح الْ عـانِ م لَ ن ِم ـ  تَ ِنس تُسره 

ــا طََأكَ   ــه ِمــ نَّم ــِج دنرفَتْ هِم الم 

   
        ي أَ ِفوِدح م الَّلهوِ ِساِلج  و جوِنالم َأ تَ الِغناِء وأَ َلم اِبصغَ عنِّيٍة م ِه وتَ ي ِرضب ـ  ع  ى العـودِ  لَ

ـ  )ر واليـاقوت  الد (ِةيمِر الكَ ِةارج الحِ ناً مِ عطَا قِ هلَعجا، و ه، فَفُِتن بِ  قٍَّة متَناِهيةٍ ِدٍة و قَاِئٍة فَ ارهمِب ي  ِف

 )1(:ِهقوِل

 ]الطويل[
ــَأ ــتْارشَ ــ ِلاٍفرطَْأ ِب ــاَأ كَاٍفطَ  نَّه

 يـــِقِقع ِبتْر قُمعـــ دُلِمـــانََأ  

   
ودتْارــ ع ــوى اَأللَ ــاً كَاِرتَ ســاَأنَّ ج  ه

  نَــببيــٍب طَانــ فــي مــجع سوِقر 

   
        ِلوم نْ ي الوأواء أَ س ن عِ فَِق ي ِركثَن أَ  مِ يِن اثنَ ند اإلِ ِعواِض م ِةثار ي  فِ ِةتنَالِف وـ ج ة،  المـرأَ ِدس

وها الخَ مصر و دفَ فُالر ،وفَصهم ا وجل الخَ عصناً أَ  اِح نَ رالً لَيهي ف، وجرِ َلع فَده ِظا عمتَِلئـاً   يماً م

تَيرجرجو 2(:ها، يقولراء( 

 ]البسيط[

ــخَوصٍلفَــي علــى كَِلــثْ ِمٌلها ناِحــر 
 

مرجقَ ٍجر د ـ  ح ـ ى األَ كَ حزـ خَ فـي الْ   ان  دلَ
 

ذَا ي وا ههِة ووبحبوِر خَصِر الممِفِهتَغَنَّى ِبضيهفي قَوِلِهو ذَِلك3(:، و( 

 ]مجزوء الكامل[
ــ ــالْ حرجــ ــِب ؤادفُــ  دِهصــ

ــ   ــ ال نمــ ــِدعِل قُِّريــ  ِهبــ

   
ــح ــ ولْــ ــهَأ ِلماِئالشَّــ  فٌيــ

ــفَ   ــيب حضــ ــِب القضــ  دِهقَــ

   
  )4(:ِهوقوِل

 ]المنسرح[
ــ ــِب اهتَ ــىيز دقَ ــ ه ــاله ِهِب فُي 

ــهَأكَ   ــي نَّـ ــاوقَ فـ ــَأ ِهِمـ  فُِلـ
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وِللمبالَغَِة ِفي ِإظهاِر نُحوِل جسد المعشُوقَِة وِليِنِه وِرقَِّتِه، يصرح الوأواء ِبَأنَّه يخَافُ علَيها             

  )1(:ِإذا مشَت علَى ِرجلَيها َأن تَتَقَصفَ وتَتَكَسر، يقول

 ]الكامل[

ــخَْأ ــلَع ىشَ يذاِإ ك ــم ــفَقَتَ تَيشَ اًص 

  ــو ــافُ ذاكَ ــع يخ ــا اذَِإ ضــيِبالقَ ىلَ  نَشَ

   
                ـِة َأنَّـهجرتَلٌئ ثَِقيٌل ِإلى دمم ِظيمِردفَها ع اً، فَِإناِمرِة نَاِحلَاً ضوبحبالم خَصر ِإذَا كَانو

 )2(:مجِلِسها، وقَد عبر الوأواء عن هذَا المعنَى ِفي قوِلِهيمنَعها ِفي بعِض اَألحياِن ِمن النُّهوِض ِمن 

 ]الرجز[

ِرمكَ يضر  ـ  ِفالطَّـر ـ غَ نِم ـ  ِري مرض 

ــاكَ   ــتْقَ َأنَّم ــلَع يِل فْ ِهيــم  ضرتَ

   
ــدهتُقْ ــهرَأ ِعــ ــض ِإذا دافُــ  نَهــ

ــهكَ   ــ َأنَّ ــ سيلَ ــا هلَ ــوض ِمنْه  ِع

   
 م وبحبالمـَل الِوشَـاِح   وما حهعم ستَِطيعِة التي ال يجرِإلى الد اسسفٌ لَِطيفٌ حترم منَع

 )3(:الذي يتَزين ِفيِه، وذَِلك علَى الرغِم ِمن ِخفَّة وزِنِه، يقول

 ]الكامل[

ومــفْهصــِنكالغُ ٍفه هــبا هتْــزالص 

 يواِئهــ وِنتُــالفُ نِمــ ليــِهِإ باصــفَ  

   
يِهوِهي ـ ح ـ ِو ُلم ـ فَ ِهاِحشَ ـ  راهتَ  نِم

ــ   ــ ِفرتَ ــ يِمالنَِّع يــي ِئن ــخِْإ ف  اِءفَ

   
        اِتي خَ ِفوعراِض استِ ِةم ِهِذ ه زِئ الجن غَ  مِ ِةيتَ،   الوأواءِ ِلزجداإلِ ر لى أَ  إِ ةُشارنَّه ج مخَ ع مس 

الل با هِ  أَ عفَ الفَذَّة، ِمما د   ِهيِتِراِعشَ الفنِّية و  ِهِتاعرى ب لَلُّ ع مر الذي يد  ، األَ ٍداِح و ٍتيي ب  فِ اٍتاِرعاسِت

ِرسكَالعلى التَّعبيرِ  إِ ي ن إِ  ع4("ال أعرف لهذا البيت ثانياً في أشعارهم      : "ِهقوِل بِ يِه فِ ِهاِبعج( يـهِ ِف، و 
ـ يونَع الُّلؤلـؤ، و   اِتيببحا بِ يهينَن ع  مِ رِدنح التي تَ  ِةعالِم الَّ ِةوبحب الم وعم د راِع الشَّ بهشَ ا بِ هـ ز ِره 
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ر، حم األَ نَّاِب بالع ا المخَضبةَ هلَاِمنَ أَ بهشَ، و ِةالحمر و ِةوم النُّع ِعجاِماً بِ ردا و هدود خُ َلعجس، و رِجالنَّ

انَسنََأوا ِبهبحالماِءاِتيب د، ومتَجِلذَ الم1(:ِهي قوِل ِفك(  

 ]البسيط[

ــقَ ــ، وتْالَ ــتَ فَدقَ ــا لَتْكَ ــظَواِح فين اه: 

ـ ا أَ  ذَ مكَ   ـ  الْ تيـلِ قَا لِ م حـ  ب ـ  ن ِم  !؟ِدو قَ

   
َأوـ م ـ ْؤ لُتْرطَ ـ نؤاً ِمــلُ  تْقَســ وٍسِجر نَ

  وداًر وــتْع ضــ ع ــاِبلَ ــى العنَّ  ِدربالْ ِب

   
        و ا سِممقَب ي بد و جاً أَ ِلي الوأواء َلغَ تَ نى غَ نثَ باألُ زاً غَ  لَزياً ِحسيٍش، فَ اِح فَ رروص   اِضـعوم 

الجماِل والِفتنَِة واإلغراِء ِفي جسِدها، كَالوجِه، والخُدوِد، واألسناِن، والشَّعِر، والساِعِد، والنُّهـوِد،            
ـ  ذَ يِقحِقتَ لِ َلعماستَاٍن، و هامِتاٍل و ذَو ابتِ اٍف أَ فَس إِ يِرن غَ  مِ والخُصوِر، واألردافِ  ـ  كِل ـ   العدي  ند ِم

ـ  و  الرقَّةِ ندٍر مِ ى قَ لَ ع ُلِمشتَ تَ اديٍة م اءشيى أَ لَا ع هِتاغَيي صِ  فِ دم التي اعتَ  الصوِر التـي   ِةالنُّعوم 
،  النُّعماِنِقاِئقَشَ و، الرماِنِرهز و،الورِد و،وِتالياقُ و،الدرِّكَا، هيِتاِسسح وِة المرَأِةومع نُع مباسنَتَتَ
واِءالم،ِد ورالب،الشَّمِس و،و درالب . 
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  الوأواِء الدمشقيعِرفي ِش
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الماَألثُبح ُلو 
فنِّ الَالبناءةيِللقَِصيد  

يدينا كَ  أَ بينن شِ  مِ ثيرمشقِ  الوأواءِ ِرعالد ي قَ، و د جاء  عاً عزولى أَ  مربأَ ِةع ِماط، فَ نمـ  نه ا  م
كان ع  صاِئ قَ ِةيَئلى ه يثُد، ح غَلَ ب ع دخَها  د ثالثين قَمساً وِمصيدةً، وـ نه ـ  م ا جاءـ   ع لـى صِةور 

قطُمصيرٍة قَ اٍتوع قَ، و لغَد ب ع تَها مئَ دد ِتين وسع قطوعاٍت م ِم، ونه م  ا جاء ٍفتَ نُ كِللى شَ  ع و َلص 
عدلى ثَها ِإدماِنثَماٍن وةً، فَتفَ نُينبياِت اَألِنضالً عفرالم ِةدغَلَ التي بع ددين اثنَيِنيتَها ب. 

، حيـثُ   ِه المقطُوعِة وتَعدِد نماِذِجها ِفي ِشـعرِ      ويظهر ِمن اإلحصاِئيِة الساِبقَِة كَثرة شَكلِ     
إطار محدود وضيق، يعبر فيه الشاعر أحياناً عن        "احتَلَّت حيزاً كبيراً منه، والمقطوعةُ الشِّعريةُ       

خاطر راوده، أو شعور حاد في لحظة من اللحظات، أو معنى طريف جال بنفسه فاقتنصه دون                
صورة لطيفة مبتكرة، لمعت    "، وربما تَكون    )1("منه ما يصنع قصيدة طويلة    أن يتوسع فيه أو يولد      

 .)2("في خيال الشاعر فبادر إلى تسجيلها ثم اكتفى بها حين رآها متكاملة تقوم بنفسها

تي حلَّقَ  ولَقَد وظَّفَ الوأواء المقطوعةَ الشِّعِريةَ ِللحديِث عن كُلِّ آفاِق التَّجِربِة الشِّعِريِة ال           
ِفيها وَأبحر ِبها، كَالغَزِل، والخَمِر، والمجوِن، والروِضياِت والزهِريـاِت، ووصـِف والكواِكـِب           

 ...والنُّجوِم ومظَاِهِر الحضارة

            ،ياِع قَدٍر كَِبيٍر ِمنهاِت ِفي ِشعِرِه ِبضقطُوعِة المةُ كَثرظَاِهر را تُفَسمبربقَ ِمن    وذَا لَم يِبهو
قَصاِئِدِه سوى مقطُوعاٍت تَتََألَّفُ ِمن عدٍد قَِليٍل ِمن األبيات، وربما تَكون عاِئدةً إلى ِإقباِلِه على هذَا                

 :النَّمِط الشِّعِري، تَدفَعه ِإلَيِه العواِمُل واألسباب اآلِتية

 :شُيوع الِغناء: َأوالً

تَشَر الِغنَاء في العصِر العباِسي انِتشاراً كَبيراً بين مختَلَِف طَبقاِت المجتَمع، وطَبيعةُ            لَقَد ان 
هذا الفَن تَفِرض على الشُّعراِء َأن يقصروا ِشعرهم علَى المقَطَّعاِت القَصيرِة؛ حتَّى يتَمكَّنُوا ِمـن               

                                                 
، 1975دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر،          : ، بيروت في األدب العباسي الرؤية والفن    :  إسماعيل، عز الدين   )1(
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   وسيِقيا ِفي ِإطاٍر متَقِديِمه            الِغنـاء هتَطَلَّبا يم عباشرة محدودة الما المعاِنيهم متَّى تَتَالءحذَّاٍب، وج 
 .ِمن تَأثيٍر سريٍع وتَطِريِب مباشٍر

 :الوحدةُ الموضوِعية: ثَانياً

 يتَجاوزونَها ِإلى   فَبعض الشُّعراِء العباِسين كانوا يقصرون َأشعارهم علَى ِفكرٍة معينٍة، ال         
 .غَيِرها، ومعالَجةُ هِذِه الِفكرِة تأِتي ِفي َأبياٍت قليلٍَة معدودة

  :التَّطَور الحضاِري: ثَاِلثاً

             النَّاِس تَسَأم تْ نُفُوسحِش َأصبيطَراِئقُ العِة وارضالح ت َأسبابقَّدكُلَّما تَع علوِم َأنَّهالم ِمن
 َأيامهم ِفي ِإيقاٍع متساِرٍع، حيثُ ال       -آنذاك– األدِبيةَ المطَولةَ وتنفر ِمنها؛ ألنَّهم يعيشُون        األعماَل

يتَوفَّر لَديِهم وقتٌ ِلِقراءِة ِمثل ِتلك المطَوالِت َأو االسِتماِع ِإلَيها، فَهم منشَِغلُون بالتِّجارِة والزراعِة              
ناعالصحاِصـٌل فـي               و ا هـوهذا مغِرياِتها، وما ولذاِئِذهاِجنَِة وِة المياِة الالِهياالسِتمتَاِع ِبالحة، و

ي َأكثر تَقـبالً لـدى     العصِر العباِسي، ِلذا لَجَأ بعض الشُّعراِء ِإلى المقَطَّعاِت القَصيرِة الخَفيفَِة، فَهِ          
 .)1(النَّاس

ِفيماو   خُصي اِئقَصد تَ قَه، فَ دعدد ت موضاتُوعه َأا وغرـ ِمها، فَ اض ا الغَ نهـ ِلز ي ـ ِمات، و ا نه
الماِئد ِمح، ومِرا الخَ نهي ِمات، ونه وِضا الرات،  ي   يثُ الكَما ِمن حالخَ   انَت، فَقَد كَ  َأمِل ومـِر   ِفي الغَز

وسط، فَعدد َأبياِتها بين سبعٍة ِإلى ثَالثين بيتَاً، ولَعلَّ ذِلك عاِئـد            والرياِض تَتَراوح بين الِقصِر والتَّ    
ِإلى ضياِع ِقسٍم ِمنها مع ما ضاع ِمن َأشعاِره، َأما مداِئحه، فَقَد كانَت طَويلةً إلى متوسطة الحجِم،                 

     ولَِة الحمداِنييِف الدِفي س تُهلُها باِئيَأطوَأطوُل          و ِهييتاً، وب ا ثالثةً وخمسينَأبياِته ددلَغَ عحيثُ ب ،
      ذِلك رِجعيٍة ِفي ِديواِنِه، وـةٌ      -َأي طول قَصاِئِد المدِح ِفي ِشعِرهِ     –قَصيدعتنوا مهَأغراض ِإلى َأن 

بيرٍة، وَأبياٍت كثيرٍة ِللتَّعبيـِر عنهـا،       وموضوعاتُها متَعددة، ِلذَا فَهو محتاج ِإلى ِمساحٍة ِشعريٍة ك        
 .ومعالَجِتها على َأكمِل وجه

                                                 
 .149-148، صاتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: هدارة، محمد مصطفى:  ينظر)1(
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د قَ قَومد لِ  الوأواء قَ ِمعظَم بِ ِهِداِئص قَمدالغَ قُسِب تَ اٍتم رض ِئ الر يس، وقَالمدةُم ع ةًاد كُا تَ  مون 
لجات نفسـه، عـن حـٍب زال        خاصة بالشاعر يتحدث فيها عن آماله وآالمه، عن ضميره وخ         "

وحبيب رحل، عن شباب غاب وشيب سطع، إنها تعكس أهم ما يشغل بال الشاعر ويدور فـي                  
 .)1("نفسه، وذلك قبل أن يتالشى في الغرض العام للقصيدة

نَد تَ قَووع قَت مدالوأواءِ اتُم  تَ وعدت أَ داطُنمكثََأا، فَ هرا شُ هياًوع قَ المدـ ِللَ الطَّ ةُم ي يـثُ ة، ح 
ـ  ع فُِق ي انا كَ  م اًيرِثكَه، فَ اِتيمِرخَ و ِهاِتيِلزغَ و ِهِحاِئدن م  مِ اًيرِثت كَ ردصتَ ـ بِكي و ى األطـاللِ  لَ ا، يه
وطلُين أَ  مِ بِهاِبصح وفَقُ الو لَ عيه ا وبها،  كاءوى بِ نَّغَتَيِراِصنَعه ا وكَماِتنَوـ  اه ي، األثـافِ وؤي  النُّ كَ
وفُِصي ا أَ  مصها مِ اب الٍءن ب و داٍرم و الٍكه راٍبخَ و انِع ولِ اٍمد لحِةكَر و الحاةي، و تَيحثُد ع ا أَ مصابه 
 هولُ قَكِلن ذَِموة، المالس ويِرا بالخَهو لَدع ياًحيانََأ وا،ه ِبوِررالما وهِتؤي ردن ِعٍملََأ و ٍمقَس و زٍنن ح ِم
  )2(:ياِنمد الحِةولَ الديِف سدِحمِل ِهِتمدقَ ميِف

 ]الطويل[

ـ  ىغنَمَأ الهالَغَ ىو ـ النَّ ييـدِ َأ تـك  ِبواِئ

ــبَأفَ   ــم حتَص ــِل ىغنَ لصاب وــنَالج  ِباِئ

   
ــَأ ذاِإ بصرــ تك العــ ين جــِب تْاد ذْمٍبه 

  ـ  ىلَع ذْمـ  ٍبه ـ  يِف ـ  دالخَ يبـ  ن ِباِهذَالم 

   
ـ  اٍفثََأ ـ  ِطقْنَكَ ـ  اِءالثَّ ـ  يِف ـ ِد رِسِط  ٍةمنَ

  ـ  ؤٍينُو ـ  ِرودكَ ـ  وِنالنُّ ـ  نِم ـ كَ طِّخَ  ِباِت

   
ولُقَوِفه قَي مدِمِةم 3(:هخرى لَ ُأٍةدح( 

 ]الطويل[

ـ  وافُِق ام ـ ع ـ  ميكُلَ ـ و نِم ـ الر وِفقُ  ِبكاِئ

ــِذنَِل   ــ َلب مذخور ــد ــواِكِب وِعمال الس 

   
 ِإنَِّنــي الصــبِر علَــى فَــدلُّوِني وِإال

  اِري  َأيتُرـ  اصـِطب  المطاِلـبِ  َأعـز  نِم

   
ولُقَوِفه ِقيِقيدِح الشَِّريِف العِتِه ِلممقَد4(:ي م(   

                                                 
 .279، صشعر الوأواء الدمشقي:  زاهر، جمال)1(
 .17-16، صديوانه:  الوأواء)2(
 .24، صالمصدر السابق )3(
 .214 المصدر السابق، ص)4(
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 ]الكامل[

ــِن ِلم ــوم سِن ((ِب الرــي ــا)) رامتَ  بِلين

ــا كُِســيتْ   هاِلمعــوى مــا الْه  وعِرين

   
ــن ِدم ــن فُِطم ــن ــبى ِم لَتْ الصــد تَبو 

  نــاتُه ــن حرك ــراِم ِم ــكُونا الغَ س 

   
ــتُيقََأ ــِف ظ ــ ايه ــٍدو لَّكُ ــ ج ٍعاِجه 

ــِب   ــ ِدي الساِده ــو َأ امدتُر ــِعم  اينَ

   
ولُقَوِفه قَي مدمِر إلحدى خَِهِتم1(:ِهاِتي(   

 ]الطويل[

ـ  بـع ر ايَأ طَ يـفَ كَ يبِرصـ او عالبلـى  ك 
 

ـ  هـد ع دتَدجفَ ـ  وِقالشَّ ـ ِد يِف ـ  ِنم الهىو  
 

َأوـ  يتَجر ماء ـ  صـلِ الو ـ تُ يِف ِةرب ـ الج  افَ
 

ـ غُ قَورَأفَ صـ  ن الحـ  ب ـ ر يِف ِةوض ـ الر اض 
 

 ولُقَوِفه قَي مدإلحدى غَِهِتم ِلز2(:هاِتي( 

 ]الطويل[

ــعرَأ ــِإ لــىالِب ب  اِكشَــلَ يــكلَِإ ينِّ

  ــِإو ــع ينِّ ــِدو ىلَ ــكلَع يج ــلَ ي اِكب 

   
ــو ذَ امــ اك ــقْب نِم اي لَعــك ــنَِّإو ي ام 

ــِقِعِل   ــاِئب ش ــكِف يك ــ ي حب ــه  يالِك

   
 اًمـــاِئد اَلز ال اِتلـــذَّالَّ ةَمنَـــِد ايـــَأ

  ــِكلَع ــ ي ــر نِم ــ اِقاإلش ــب ورنُ اِكه 

   
 ويبرنَ ِهعِر في شِ  ز ر مِ  آخَ طٌمن قَ المدم ِهات، و قَي المدالغَ ةُم ِلزي اهتَ ِدقَة، و بِ م مِ ِهيِرغَا كَ ه ن 

من عطف القلوب، واستدعاء القَبول بحسـب مـا فـي            "يِبِسالنَّ و ِلزي الغَ ا فِ م لِ كِلذَ، و اِءرعالشُّ
ى نَّغَتَ، وِةوبحب بالمَلزغَ تَاِتمدقَالم ِهِذي هِف، و)3("الطباع من حب الغزل، والميل إلى اللهو والنساء   

 اقَشـر ِإها و تَومعنُا و هتَقَِّرها و  قوام فَصوا، و هحِرِسا و ههاِئبا و هِتتنَ فِ ِرظاِهمِبها، و ماِلجا و هسِنحِب
جِهوه عِرشَى بِ نَّغَتَا، وه ا وعوِنيه خُا ووِدده اِنسنََأا واه... و ،يظهِل ذَ رمِ ك  قَن مدمِر إلحدى خَ  ِهِتمه، اِتي
يثُح4(:ولقُ ي(  

                                                 
 .8، صوانهدي:  الوأواء)1(
 .171، صالمصدر السابق )2(
 .1/225، العمدة في محاِسِن الشعر وآدابه ونقده:  القيرواني، ابن رشيق)3(
 .4-3، ص ديوانه: الوأواء)4(
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 ]الكامل[

ومــه ــِنالغُكَ ٍففه ــهزه ص ــ ت الصاب 

ــفَ   ــِهلَِإ باص ــ ي ــالفُ نِم ــ وِنتُ يواِئه 

   
ــِهوِهي ــُلح ي ــِو م ــفَ ِهاِحشَ ــ اهرتَ  نِم

ــ   ــالنَّ ِفرتَ ــ يِمِع ِئيــ ن ــِإ يِف  اِءخفَ

   
 هــــاظتَالح ذاِإ هفُواِلســــ ىدمتَــــ

ــخَِب   ــ يِفـ ــِظالَّ ركَـ ــو لحـ  اِءاإليمـ

   
ــو ــرع نَأكَ ــ بق ــلَ ِهدِغص ــانثَ ام  تْنَ

ــ   ــعم افٌقَـ ــعِب ةٌلقَـ ــ ِةطفَـ  اِءفَـ

   
 ِموقَن مدِهِتمإلحدى م ِلِهِحاِئد يِقِقلع1(:ي(  

 ]البسيط[

ــظَتَ ــو ملَّ ــ ردال ــِهدخَ نِم ــلَظَ ذِإ ي ام 

  وــع ــ ملَّ الســ قم ــجفََأ نِم ــ ِهاِن قَالسام 

   
ـــ يحـــاِظِلِب دِرَأ ملَـــومِهِراِظنَـــ اء 

ــ الِإ   ــ ىقَس ــ يِراِظنَ ــِر نِم ــظَِب ِهي ام 

   
 ِموقَن مدِهِتمإلحدى م ِلِهِحاِئد يِفسالد ِمولة، وولُا قَنه2(:ه( 

 ]المنسرح[

ــ ــ جولَصـ ــ ِنيالمـ ــ يِفـ  يِنارذَِعـ

 يِنيِروهجــــ يِنيــــِبهذَ يِفــــ  

   
 ماًقَســ يِنفَّشَــ يــفَكَ يِبَأِبــ ايــ

 ِنيــذَ انَســ يِفــ يِنذَهــ ادوســ  

   
 ِهِلــبقَم نِمــ اءالــر ِتهــز دقَــ

ــ   ــِن وقَفَــ ــلُ يِنامظَــ  ِنييِؤؤلُــ

   
ونَهمِ ثٌاِل ثَ نفٌ صِ اك  قَن مدقَ لِ  الوأواءِ اِتمِداِئص ِهه، وي قَالمدمِر الخَ اتُم ة، وِفييه طلُا يب 

 )3(:ييِقِقلع ِلِهِحاِئد إلحدى مِهِتمدقَي م ِفهولُ قَكِلذَن ِم، ورابالشَّ ومر الخَه لَمدقَن يي َأاِق السنِم

 ]الخفيف[

ــز ــُلِم نمــ ــ ِةورز ثــ  اِباألحبــ

  بــد ــ ع ــ أٍسي ــم نِم ــباجِت ٍمرغْ  اِبنَ

   
 يالعــ يِلــ اشَعــ ،المغُــ ايــ يِناسـقِ فَ

ــ ،شُ   مداًام ــتُج ــحِب ىلَ ــ يلْ باِبالح 

   
 ِفوقَي مدِهِتموِض إلحدى ر4(:هاِتي(      

                                                 
 .191، صديوانه:  الوأواء)1(
 . 220، صالمصدر السابق )2(
 . 12-11، صالمصدر السابق )3(
 .175 المصدر السابق، ص)4(
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 ]الكامل[

 ِلنقَــبالقَ ال ِسأبالكــ يِناســِقفَ مقُــ

  وباشــر ىلَــع جــِهو ــالز اِنم ــقْالم  ِلِب

   
 ونَهنَ اكآخر مِ  طٌم ا ن قَلمدعِري شِ  فِ اِتم ه، وهو صفُ و الر ي اض، وي بـرـ  ز ـ ي قَ  ِف  ٍةيدِص

اِحوفي الخَ  ٍةد  ِفمر، ويه فُِصا ي الر ياض و األشجار ـ  و األزهار ـ تَ الم عدنـواعِ  األَ ةَد اِفاألصـنَ  و 
و األلوان، وفُِصي ح أَ ةَكَر اِنغص  تَ األشجار، وملَاي اًينَِمها ي تِ شماالً و لِ اًبع حـ ر ـ ِفيح، و  الـر  ِةكَ ا يه
1(:ولقُي( 

 ]الخفيف[
ـــزمـــ ناِحضك وروض ِدجيـــد 

  ــغُو ــنَّرم ونصــ ــدِمتَ اتٌحــ  يــ

   
ــَأ ــالز منجـ ــلَوح ِرهـ ــتَفَ اهـ  اراهـ

 ودعســــ نهنََّأكَــــ اٍتعــــاِلطَ  

   
ــتَ ــلعِل يِدغتَـ ــِم وِنيـ ــع انهـ  ونيـ

  ــتُو ــا يالِقـ ــِم وددلخُـ ــ انهـ  وددخُـ

   
ــثَتَتَ ــ ىنَّـ ــالر عمـ ــاخِت اِحيـ  االًيـ

 قُـــــدود نهنََّأكَـــــ وٍنصـــــغُِب  

   
 هِ ِهِذه أَ ي اطُنم قَ مدقَ لِ  الوأواءِ اِتمير أَ ه، غَ ِداِئصلَ نَّه  م بِ ِزلتَم يا فِ ه قَ يِعِمي ج َأفَه،  ِداِئصاً انَحي

و الحـاُل فـي بعـِض غَزِلياِتـِه،         ا ه م، كَ ةًراشَب م وِعوضلى الم  إَ جِلية، و مدقَ الم ِنى ع لَّخَتَ ي انكَ
             ِة االلِتـزاِم ِبِتلـكِبضرور حين التي تُصرواِت النُّقّاِد التَّقِليِديعتَجاِهالً داِتِه، موِضيراِتِه، وخَمريو

ِد التي ال تَلتَِزم ِبها مصطَلَح القَصيدِة البتـراِء ِقياسـاً علـى             المقدمات، حيثُ َأطلَقُوا علَى القَصائِ    
الخُطبِة البتراء، كَما َأنَّهم َأطلَقُوا علَى عمِليِة تَرِكها وِإهماِلها العِديد ِمن المصطَلحاِت التي تُـدلُِّل               

 .)2(والبتِر والقَطِع والكَسِع واالقِتضابعلَى ضعِف القصيدِة ونَقِصها وتَقصيِرها، كَالوثِب 

     و  ه ا هذَ و  طَ ا ابن اطَب لَبا الع ي ِويدع إِ و الشُّعراء  لى ضالوقوف على مذاهب العـرب    "ِةرور
في تأسيس الشعر، والتصرف في معانيه، في كل فن قالته العرب فيه، وسلوك مناهجهـا فـي                 

 .)3(" وأمثالهاصفاتها ومخاطباتها وحكاياتها

                                                 
 .75-74، صهديوان:  الوأواء)1(
 .1/231، العمدة في محاِسِن الشعر وآدابه ونقده: القيرواني، ابن رشيق:  ينظر)2(
المكتبة التجاريـة   : طه الحاجري، ومحمد زغلول سالم، القاهرة     : ، تح عيار الشعر :  ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي      )3(

 .4، ص1956الكبرى بشارع محمد علي، 
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 ِموِةلَ األمِثنى هذا النَّلَ عاء، غَ الوأوِدصاِئن قَ ِمِطمِلزتُيهطلَ التي مع1(:اه( 

 ]الكامل[

ــ  ال بـــــالظَّعنَّـــــقَ تَدربـــ

ــ عِم   ــى قَلَـ ــي كَيٍبِضـ ــِبِث فـ  يـ

   
 ولُـــــ القُهنُحاِســـــدعو متَـــــ

  ِإب ــى م ــافَلــ ــذُِّةهشــ  وِبنُ الــ

   
 تُمِرخَوياه طلَلتي مع2(:اه( 

 ]المنسرح[

ــعةً   ــِقِني مشَعشَ ــالم اس ــا غُ ي ــم  قُ

ــيرِ    ــأِس بالتَّباِشـ ــي الكَـ ــير فـ  تَِسـ

   
 ذا فِ هيم خُا يص قَ ممقَ اِتد ا الوأواء، أَ  ِداِئصفِ م يمتَا ييِمواِتخَ ِبقُلَّعا، فَهمِكيقِس تَنِهِدصـائِ  قَيم 

ـ  االنِتنت ِمبرّأنَّها اقتَا ِبئهاِر قَرشع يدصاِئقَ: امين، ه اثنَ يِنسملى قِ ا إِ ه لَ اًوفقَ هـ اء، و بياتهـا  ن َأَأِب
لَةَاألخير اِتال خَت ِإيسلَةًم ها، وهنفُذا الصي ِصنحِفر ي مِحاِئداهتَيثُه، ح ميِمواِت خَجويِدتَ ب؛اه ألن 

عمال واأل... نت حسن   ق بالنفس؛ لقرب العهد بها؛ فإن حس      خاتمة الكالم أبقى في السمع، وألص     "
ـ لى إِ  ع حواذَ االستِ نضم ي كِلذَِب و ،)3("كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       بخواتيمها،   اِبعج 

الممد وح، وم نتُا يج ع مِ نه ن الح وِلص لَ ع اِلى الم و اِءطَالع ـ      النَّ و وضم ذَِلـك َؤكِّـداتُ وال، يوع
ـ ي بِ اِهبالتَّ و خِرى الفَ لَ ع ُلِمشتَا ي ا م نهِمفَخَواِتيِمِه وَأنماطُها المتَعددةُ المتَنَوعة،      ـ رقِدمِب و ِهعِرِش  ِهِت

 )4(:ولة الديِف سدِح في مِةياِئ البِهِتيدِص قَِةماِتي خَ ِفِهوِلن قَ ِمكِل ذَرظهية، وينِّالفَ

 ]يلالطو[

ـ  ٍنسح ابَأ اذَه  ـ  ابـن دِحمـ  ك ـ َأ دقَ  ىتَ

 ِبواِرالشَّــ رضــخُ اماأليــو كِحدمــِل  

   
ــِل ٍةكَـــماِلِب ــملُم مِعلسـ ــ ٍةوكَـ  هِبـ

  جاِئعـــبـــُأ نِمـــ اههاِتم العِباِئـــج 

   
 لَهــا شَــِهدوا ٍدشــهم يِفــ ُأنِشــدتْ اذَِإ

ـ  التَّنـاِهي  سِنحِب   ـ اخِت يِف ـ  اِرص ذَاِهِبالم 

   
                                                 

 . 32، صديوانه:  الوأواء)1(
 . 106 المصدر السابق، ص)2(
 .1/217، العمدة في محاِسِن الشعر وآدابه ونقده:  القيرواني، ابن رشيق)3(
 .23، صديوانه:  الوأواء)4(



 115

ــ ــي معلَتَِل ــ َأنِّ حــعِر اِتم ــِذيو الشِّ  ال

ــهرغَ   ــِه اِئبـ ــان ِفيـ ــِب ِحسـ  الغَراِئـ

   
 اِت في خَِهوِلن قَِموِص قَِةمِهِتيداِئ الرِةيدِح في ميِقِق الع1(:ي( 

 ]الخفيف[

ــ اي ــِرِجم ــ يي ــالز نِم ــ ذاِإ اِنم  ملَ

ــ   ِجتََأســ ر ــطُخُ نِم ــ ِهوِب ــاِرِب يِل  ج

   
ــ هــ اك ــِهلَِإ اًعرِش ــتَفْي ي ــ رِق والم 

 اِراألشــع نِمــ ِهِرهــد فــي رِســ  

   
ــ ــَأر ولَ ــدالِع هتْ ــيو اني ــ ه وتٌكُس 

 اِروتَــــَأ الِبــــ اًرِســــ تــــهلَّمكَ  

   
ــنَ ــر تْرثَـ ــالم ةُاحـ ــلَع ياِنعـ  ِهيـ

ــ   ــ اًرهوجـ ــ نِمـ ــ ِراِهوجـ  اِراألفكَـ

   
 ِهيِمواِتن خَ ِمو م  تَا يضمِبطَلَِب    ن التَّصِريحاِلالم واِلالنَّ و م ن الم مد ِلذَوح، وفـي   ِهوِلقَ كَ ك 

  )2(:ييِقِقلع ِلِهِحاِئدحدى مِإ

 ]الخفيف[

ــلَّكُ ــالم امـ ــثٌِبخَ يِنـ ــعِب يـ  ٍبتْـ

  ــام ــبِل ق ــ يِس ــامم هلَ ــ ق واِبالج 

   
ــتَفَ ــع نيبـ ــ واننْـ ــ ياِلحـ  نالعفَـ

  وان ــنْي ــِب يِب ــ لِّكُ ــي ام ــالِك ف  اِبتَ

   
ـ َأ نتُكُ ـ  ىخشَ ـ و يهـرِ د رابخَ ـ  دقَ  مقُ

ــرعِل تَ   ــ اِنمـ ــد لِّكُـ ــ ٍرهـ  اِبرخَـ

   
 نيــ نلَــو يــباألِد قُنفُــي امــلَّقَ

ـ    ـ ع الِإ قَفُــــ  اآلداِب ويذَ ىلَــــ

   
وــاح ــ ياِئيـ ــالع نِمـ ــ ذاِإ وِنيـ  امـ

ــ   ــي يِنتْنَايعـ ــ فـ ــالِب ِهِذهـ  األسـ

   
ــقْي ــالع عطَ ضِإ بــنَ ن ــ اب عــٍلِلقَ ن  ي

  وــي ــ ودعـ ــب الُلالِهـ ــاِبالِغ دعـ  يـ

   
 ي ِم ِفِهوِلقَو3(:خرى ُأٍةدح(  

 ]البسيط[

ــ اي مــِلع ــِب اًم ــِنالح راِزِط ــبِن س  هتَس

  ــومغَــ نــ اد بــَأ ين ــالع اِءبنَ ــلَع ىلَ ام 

   
ومن هـ  و ـ ُأ فـي  مسالشَّ ـ  ٍقفْ ـ فَ الِب  ٍكلَ

  ومن هـ  و البـ  در ـ غَِب رٍضَأ يِف ـ  ِري سام 

   
ــ يِذه ــِمي ــي كينُ ــ ف ــ اِلاآلج ةٌلَاِئص 

ـ ِب لاقتُفَ   يِفس رـ د ـ  ااه ـ و فَوالخَ العدام 

   
                                                 

 .97، صديوانه:  الوأواء)1(
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ن خَ ِموِهيِماِتو م  ُلِمشتَا ي ل ع ى الدلِ اِءع لميِر بالخَ وِحمد و السةالم و ،يظهِل ذَ رـ اِتي خَ  فِ ك ِةم 
ِلِهدِحم يِقِقلعييثُ، ح1(:ولقُ ي(  

 ]الكامل[

ـ فَ لَاسنَّــِإفَ مـ  ك ــ امِلسـ  تَم  ىدالــر نِم

  ــو ــ يتَِقس ــ نِم اِءم ــالح ــ اِةي اينَِقس 

   
ـ  ى م لَ ع ُلِمشتَ ال ي  ِةيدِص القَ ، ِإذ ِإن آِخر   ه لَ ةَماِت خَ اله، فَ ِداِئصن قَ ثَّاِني مِ  ال سمما القِ َأ  ا يلُّد 

ى انتِ لَعاِئهه ا، ونَهِث الكَ اكمِ ير ِةلَ األمثِ ن  التي تُس  ى هذا القِ  لَاقُ ع ـ ن ذَ ِمسم، و ـ يمِر خَ كِل  التـي   هتُ
طلَمع2(:اه(  

 ]المتقارب[

ــز ــالر انمـ ــز اِضيـ ــقُِنَأ انمـ  يـ

  ــوعــالخَ شُيــ ِةالععشٌي يــقُِقر 

   
ــو ــج دقَـ ــتُالو عمـ ــِهيالَح قـ  امـ

 ؟يقُِفتَســـي نمـــو يـــقُِفي اذَ نمـــفَ  

   
ا هاِلالتَّغَنِّي ِبجم و اِضي الر ِن ع يِثِد بالح راِعا الشَّ هَأداً، ب يتَ ب ينشِرِع و ٍداِحن و  مِ نوكَتَ تَ يِهفَ 

ِبوِراِصنَعه لَا، و ل لِ ِقنتَم ييِثِدلح ِف ِإالمِر الخَِن ع األِخيِنيتَي الب لَـى شَـاِعٍر   ين، يرالغَِريِب ع ِمنو
  )3(:ولقُيثُ يحماِجٍن كَالوأواِء َأن يتَحدثَ عِن الخَمِر ِفي بيتَيِن اثنَين فَقَط 

 ]المتقارب[

ــ رِدَأ ــ ايـ ــ المغُـ ــ وسُؤكُـ  اِمدالمـ

  فَ الِإوكِفيــك ــظٌلَ يــ ــقُِرو حــ  يــ

   
ــوثَّح وحــبِل الصــ قــِتوالصاِحب 

ــفَ   ــم عمتَِّسـ ــِه الهـ ــيقُ ِفيـ  يِضـ

   
 ِموِما نهتُدحِفه يِفي سِةولَ الدانتَيثُ، ح ِفته يِتي البِساِد السشِرالِع و4(:ِهوِلقَ ِبين( 

 ]المنسرح[

زاد جـ  اُلم ـ  يِضِرالقَ اي  ـ َأ بـن ـ  يِب الهي 

 يِنعفَِضـــ اكتَـــَأ امـــلَ اِءجـــ  

   
                                                 

 .219، صديوانه:  الوأواء)1(
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 وربما يعود عدمو اِتود خَجِص القَيِنهاتَ ِلٍةميِنتَيدِبشَ وِهاِتيها ِإملى ضِميِر األِخسِم الِقاِعي ا  نه
معم ا ض1( الوأواءعِرن ِش ِماع(. 

            مقَـدِبم امهاهتمِة ِفي ِشعِر الوأواء، وقطُوعة شَكِل المق كَثربا سِمم ستَنتَجـاِئِدِه،   ياِت قَص
حيثُ تَعددت َأنماطُها ما بين مقَدمٍة طَلَِليٍة، وغَزِليٍة، وخَمِريٍة، وروِضية، ِإال َأنَّه تَخَلَّى ِفي بعِض               

الغَزِليـِة والخَمِريـِة    قَصاِئِدِه عِن المقَدماِت ودخََل ِإلى الموضوِع مباشَرةً، ويالحظُ خُلُو قَصاِئِدِه           
      هاِئحدا مالخَواِتيم، َأم ِة ِمنوِضيالرا  واِتيِمهاطُ خَوت َأنمددفَتَع فَخـٍر ِبِنتاِجـِه        و ـينا با مَأصنَافُه

، وِبذَِلك فَِهي تَتَالَئم مع     لممدوِح بالخَيِر والسالمة  الشِّعِري، وطَلٍَب ِللماِل والعطَاِء والنَّوال، ودعاٍء لِ      
 .الهدِف الذي يسعى ِإلى تَحِقيِقِه ِمن وراِء مدِحِه، وهو طَلَب الماِل والنَّوال

                                                 
 . 300، صشعر الوأواء الدمشقي: زاهر، جمال:  ينظر)1(
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الماني الثَّثُبح 
 اللُّغة

ـ ي رِف، وِهياِتمِرخَ وِهياِتِلز غَ ِمعظَي م  فِ  الوأواءِ ِر الشَّاعِ ةُغَت لُ د كانَ قَلَ         ـ ز وِهياِتوِض  ِههرياِت
واِتوِهصِفي ةًهلَس ةًسيطَ ب اِض وقائِ ةًح ،ةًم بِذلى نَ  ع الم القَ ِولغَ الُّ ِمعج ديِمي و ،لفـاظِ  األَ يـفِ وِظلى تَ ع 

العنتَ ِةذباِةقَ الم لِ العباراِت، والس قِ ِةسالتي ال تَ   ِةيفَ الَّلطِ ِةيقَ الر فِ و رع يها و ةَِشحال وي ال إِ ، وغراب ال  و
د قَها، و رِحشَها و هِمفَ لِ ِمعاِجلى الم  إِ ودعن ي َأ بِ ِسلداِر لِ ةَاجال ح ها، و فِسنَها بِ فس نَ حشر تَ يِه، فَ يدعِقتَ
، )1("لعبـارة شاعر مطبوع منسجم األلفاظ عـذب ا       " الوأواء نِإ: ِهوِلي قَ  فِ كلى ذلِ  إِ يِد الصفَ شارَأ
وذِلفُِشنكَي كةً ِهوِلن قَ ِم كلّهرداِصفَاً ويضاءواِلها بماً ِبجتَغَنِّيم2(:، و( 

 ]مجزوء الرجز[

ــ ــنَح ايــ ــ اهســ  ٍةردو نِمــ

  بـــيضـــ اءجتْاء ـــبالعجب 

   
ــاِم ــِب كَجـــ ــ ٍرولَّـــ  ِهِبـــ

ــرقُ   ــ ةٌاضــ ــذَّه نِمــ  بالــ

   
         قَولُه ِمثلُهالًوتغز3(:م(  

 ]مجزوء الكامل[

ــ ــ ايـ ــ نمـ ــج قامسـ  ِهفوِنـ

 طبيــــب قِهاِشــــع ســــقاِمِل  

   
 وىاســـتَفَ ةَالمـــود تَزحـــ

ــِدِع   ــور ينـ ــبو كحضـ  المغيـ

   
ــ ــفَ نكُ ــ كي ــ ئتَِش ــالِب نِم اع 

 ريـــبقَ قلبـــي نِمـــ نـــتََأفَ ِد  

   
 ثلُِموِفه ثَصِفي و م4(:يخ البطِِّةر(  

 ]السريع[

ــِر اِتذَو ــرتَ نِإ ٍقيـــ  هفتَشَّـــ

  ودتَـــجِمـــ ىحلَـــَأ هـــ نالمن 

   
                                                 

 .2/53، الوافي بالوفيات:  الصفدي)1(
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ـ الِبج فِّكَــ يِفــ تْدبــ ذاِإ  اهـ

  ــيتََأر ــ اهـ ــغَ يِفـ ــالح ِةايـ  ِنسـ

   
ــكَ ــرخَ ٍةلَّسـ ــختُم اءضـ  ٍةومـ

  ــع ــالفُ ىلَ وِصص ــالح ــ ِرم ــالقُ يِف  ِنطْ

   
 وَألفَاظُها سهلَةٌ بِسـيطَةٌ بِعيـدةٌ عـِن التَّعِقيـِد           فَمعاِني األبيات َأعاله مفهومةٌ واِضحةٌ،            

 . والغَِريب، وال تَحتَاج ِإلى شَرٍح َأو تَفِسير

ووتُغَت لُ لَصاً إِ حيانَ أَ ه لى مِة الشَّعبِ ِةلَرحي اسِت، وكَ التي تَ  اِظلفَ األَ اِلعمِرقتَ تَ اديِثحاِدن أَ  مِ ب 
ِةالعام ِةغَن لُ ِم، و الح اِةي ِةوِم الياكِ  ( ثِلن مِ ، مِ يا َأحلى ِرضم( و ،)    ِـخطَكس ـرا َأمم( و ،)  َـوالةم

 )1(:ِةحبوبالم ِفي ِهوِلقَ، حيثُ وردت ِفي )َأعز شَيٍء ِلقَلِبي(، و)موالها

 ]البسيط[

ــِهِل ــِهِل ل ــ ل ــَأ ام ــِر ىحلَ اِكض ــو ام 

 الهــاوم الةَومــ يــا ِكطَخْســ رمــَأ  

   
 تْقَــِلخُ هــانَِّإ اهــنِْم نســحَأ ءيشَــ ال

ــلْقَِل ٍءيشَــ زعــَأ   ــلقََأ ينِحــ يِب ااه 

   
 )2(:ِهإخواِن وِهحباِب َأِةقَارفَ مند ِعِديي الِع ِفِهوِلقَِمن ِمثِل و

 ]مجزوء السريع[

ــ مــ ن سرــالِع ه يــ د ــ الفَ سيِنر 

ــ   ْلب ــ ادز ــ يِف ــحزَأو يِقوشَ  ياِن

   
ــ ــركَّذَ هألنَّـ ــ يِنـ ــىم امـ  ضـ

ــ   ــع نِم ــَأ ِده ياِبحب ــِإو  ياِنوخْ

   
 في  ثَُّلمتَا ي هيلُعِلتَ، و يٍضن غَ اً مِ يض فَ الت إِ يس لَ ، الوأواءِ ِةغَ لُ ِةولَهى س لَ ع ،ةَلَمِث األَ ِهن هذِ ِإ

محإِ ِهِتلَاو نَ رضاء ة فِ  ِهعاِتزالذَّاتي  ِهِسجاِلي م اجِت وِهاِتماع ِهخلواِت و غامراِت وفَ ِهم ، ضالً ع ن ب ن عِدِه ع
حراءِ ياِةحالص  قَ والبادِ ِةسو ِةي و ،عايلِ ِهِتشَم ياِةح ياضِ  التي تَ  ِةينَِد المبالر غص زهاِراَأل و و ِراِهظَالم 

الحِةضاِريعتَنَوِة الم. 

تَ ي هذا المقامِ  ِفو ،جداإلِ ر لى أَ  إِ ةُشار ه اِه الظَّ ِهِذنلَ ةَر ةً بالوأواءِ ت خَ يساص ـ  ِإ، و ت نَّما كانَ
ولم تعد نابية ألنها    "م،  هلفاظُ أَ  سهلَت دقَ، فَ  وزماِنهِ ِهصِر ع عراِء شُ موجودةً ِعند عدٍد ال بأس ِبِه ِمن      

                                                 
 .255، صديوانه:  الوأواء)1(
 .277ص، المصدر السابق )2(
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. حضارة وبأسلوب رائق سليم   أصبحت تعبر عن صور الحياة المترفة الناعمة المطعمة بألوان ال         
ا وجود في مجتمع المدينة وأجوائها مولم تعد صور الصحراء وقسوتها المتمثلة بألفاظها لم يعد له

 والتغيير الذي طرأ على هذا المجتمـع،        ، والتقدم العلمي والثقافي   ،المفعمة باالزدهار االجتماعي  
وتـدفق الميـاه وتصـوير      وصار الشعر يهتم بوصف القصور والرياض والمجالس والزهور         

أن يذيعوا أسلوباً متميزاً يبتعدون فيـه عـن          "راِءع الشُّ ن مِ ثير كَ اعطَ استَ كذِلِب، و )1(..."العواطف
إلى تلك األلفاظ التي تتميز بالعذوبـة والرشـاقة حينـاً           خشونة البدو وكزازة ألفاظهم، واتجهوا      

لة أحياناً، ولهم في كل ذلـك ذوق متحضـر          والجزالة والرصانة حيناً آخر، بل والشعبية المبتذ      
 .)2("محبب ينفر من الغرابة والوحشية

قَلَو د ح مِ ثَّ كثير الشُّ  النُّقَّادِ ن عراء هلَ لفاِظ األَ زاِمى التِ لَ عفَ ِة الس ،ه ا ه   بـا  باطَ طَ و ذا ابـن
وِصي بِ ي الشُّعراء ضهلَ ِةلغَ بالُّ زاِم االلتِ ِةرورِةيفَ الَّلطِ ِة الس الع ةِ ِةذبجِر التي تَ   النَِّقي جرى النَّثـر،   ي م
َأو ِعبتَن يد ن استِ وا عستَ اِظلفَ األَ اِلعمالم كرِةه الص ِةعب ِةحِش الو3(ي( و ،ذا قُ هةُدام بن  عفَ ج ر يلى و إِ دع
الخلو من  عليه رونق الفصاحة، مع     سمحاً، سهل مخارج الحروف من مواضعها،      " اللفظُ كونن ي َأ

 .)4("البشاعة

بو هاللِ َأو ِرسكَ العي  ِهديِث في ح عِر الشِّ ِن ع فُِص يَأ بِ هكالم منسـوج، ولفـظ منظـوم،        "نَّه
وأحسنه ما تالءم نسخه ولم يسخف، وحسن لفظه ولم يهجن ولم يستعمل فيه الغليظ من الكـالم                 

 .)5("وناًفيكون جلفاً بغيضاً، وال السوقي من األلفاظ فيكون مهلهالً د

وع ِلن ذَ  مِ غِملى الرِإلِِّه، فَ  كُ ك   دوجي تَ  الوأواءِ عِرفي شِ نَّه ارغَ لُ يِوي آخر  مِك يأَ ن  ـ ن ي  قَطلَ
يِهلَعو ،ار التَّقليِديفيِه التيي فزِإع لى المالقَ الِمعج يِمِدلغويو ،غراِبلى اِإل ِإيُلِمياِظلفَ اَأليِفوِظتَ، و 

                                                 
 .74، ص2004األكاديميون للنشر والتوزيع، : ، عمان1، طدراسات في الشعر العباسي: الزبيدي، صالح مهدي )1(
دراسة تاريخية تحليلية لالتجاهـات الكبـرى فـي الشـعر           (الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية      :  أبو األنوار، محمد   )2(

 .94-93، ص1987دار المعارف، : اهرة، الق2، ط)يب المتنبيوزعمائها من الشعراء من بشار بن برد إلى أبي الط
 .5-4، صعيار الشعر: ابن طباطبا:  ينظر)3(
 .74 ص،نقد الشعر:  ابن جعفر، قدامة)4(
 .74، صالصناعتين:  العسكري، أبو هالل)5(
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تَالمهذا االتِّ  ، لَ ِةثَوار كنجليٌل قَ اه م حدفِ  ود نحِسرم  ِحداِئي م غَِه واِتِهزلي  ة، ولَ التَّقليِديِللَّ ذَ عك  تقليـد  
اِئعإِ د  لى ربراِزي إِ  فِ ِهِتغب قِد مِةِو الّلغَ ِهِتري ثباِتِإ وا أَ همام الم وح،  مدوتَيج  ارـ  أَ لَّى هذا التَّي ـ  ركثَ ا  م
تَيقَي لَّى ِفجِة الباِئِهِتصيدِفي سيِفِحدي م ِةولَ الدمداِن الحيو ،طلَمع1(:اه( 

 ]الطويل[

ــالَغَ وىالهــ ىنَــغْمَأ ــالنَّ يــديَأ كتْ  ِبواِئ

ــَأفَ   صبتَح ــغْم ــبِل ىنَ الص وــِبالج  ناِئ

   
ذِلكَوي ِم، ِفكيِفِرلشَّ ِلِهِتدحيِق العِقيطلَ التي مع2(:اه(   

 ]الكامل[

ــِل ِنم ــالر سِب وم )رــام ــاِلب )ِنيتَ  ين

ــماِلعم تْيِســكُ   ــ اه وىاله ــاو  عِرينَ

   
ِموِةلَمِث األَ ن ى تِ لَ عاِظلفَ األَ لك ةِ يِبراِكالتَّ و3(يثـافِ اَأل:  التَّقليِدي(  ،ـ و ـ م، و )4(ؤيالنُّ نعِجر 

 ...)9(ى اهللاقَس و،)8(ىرة الكَنَِس،و)7(لاِئقَعو،)6(سيالِعو،)5(اللوى

 التـي   اِتوضوع الم ع م ةٌممتالِئ و ةٌس متجانِ ِهاِتاربِع و  الوأواءِ اظَلفَن أَ  أَ ظُالح، ي قَبما س ِمو
ـ ن ج  بِ ةَدام قُ وُل قَ كِلن ذَ ِميها، و لَدعوا إِ ى و  القُدام يها النُّقَّاد  فِ ن آم ةٌيِض قَ ِههِذا، و هقَرطَ ـ  عفَ ي ر ِف
ولما كان المذهب في الغزل إنما هو الرقة واللطافة والشكل والدماثة كـان ممـا     : "لزالغَ ِةصيدقَ

يحتاج فيه أن تكون األلفاظ لطيفة مستعذبة مقبولة غير مستكرهة، فإذا كانت جاسية كـان ذلـك             
ق أمكن أن يكون حسناً إذ كان قد يحتاج إلى الخشونة في عيباً إال أنه لما لم يكن عيباً على اإلطال

                                                 
 .16، صديوانه:  الوأواء)1(
 .214سابق، صمصدر ال ال)2(
 .17المصدر السابق، ص )3(
 .17السابق، ص المصدر )4(
 .24 المصدر السابق، ص)5(
 .19 المصدر السابق، ص)6(
 .25 المصدر السابق، ص)7(
 .216 المصدر السابق، ص)8(
 .17 المصدر السابق، ص)9(
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مواضع مثل ذكر البسالة والنجدة والبأس والرهبة، وكان أحق المواضع التي يكون فيهـا عيبـاً                
 .)1(" تلك األحوال وتباعده منهازل لمنافرتهالغ

نَد تَ قَوهَأ– يهالَ إِ باًيض- ابن  شيق القَ  ريراِنوِإ: اَلقَ، فَ يحق النسيب أن يكون حلـو      "ن   مِ ن
األلفاظ رسلها، قريب المعاني سهلَها، غير كَز وال غامض، وأن يخْتَار له من الكالم مـا كـان                  
ظاهر المعنى، لين اإليثار، رطْب المكسر، شـفَّاف الجـوهر، يطْـِرب الحـزين، ويسـتخفُّ                

ـ   إِ ِراِعى الشَّ لَ ع يِغنب ي هنَّلى أَ  إِ ارشَ أَ كذِلكَ، و )2("الرِصين ذا مدأن يسـلك طريقـة اإليضـاح        "ح
 .)3("واإلشادة بذكره للممدوح، وأن يجعل معانيه جزلة، وألفاظه نَِقية، غير مبتذلة سوقية

ذِلكَوَل، فَ كنِّي القَ رطَم القِ  حازِ صِةِض القَ ِهي هذِ  فِ وَلاجي اَل قَ يثُ ح :  طريقة المدح يجب   "إن
بكل طبقة من الممدوحين إلى ما يجب لها من األوصاف، وإعطاء كل حقه من ذلك،               فيها السمو   

ويجب أن تكون ألفاظ المديح ومعانيه جزلة فخمة، وأن يكون نظمه متيناً، وأن تكون فيه مع ذلك      
 .)4(..."حلو المعاني فيحتاج أن يكون عذب األلفاظ حسن السبك، ،وأما الغزل. عذوبة

ويتَ ظُالح سرمِ يٍرِث كَ ب اِظ األلفَ ن الم عبال         )5(ِةرِبها، و غصي ارتّى صِر الوأواِء حِإلى ِشع 
، )6()الزبرجد( ةُدفرا م نهِم، و ... ِسيما األلفاظُ التي تَختَص بالمالِبِس واألزهاِر والزينَِة والعطُور       

 )7(: متَغَزالًِهوِلي قَ ِفتْدرد وقَفَ

                                                 
 .191، صنقد الشعر:  ابن جعفر، قدامة)1(
 .2/116،  الشعر وآدابه ونقدهِنالعمدة في محاِس:  القيرواني، ابن رشيق)2(
 .2/128ابق، سمصدر ال ال)3(
، 1966ار الكتب الشرقية،    د: محمد الحبيب بن الخوجة، تونس    : ، تح منهاج البلغاء وسراج األدباء   : القرطاجنِّي، حازم  )4(

 .35-351ص
)5(  وب هّرعالم    الـد ـوه ،راِدفُهي آخر صطَلَحم لَهِخيل، ما استعملته العرب من األلفاِظ الموضوعِة لمعاٍن في غير لغتها، و

: السيوطي، عبد الرحمن جالل الـدين     : ينظر. فَكَِثيراً ما يِشير علَماء الُّلغَِة ِإلى الكَِلمِة األعجِميِة باسِتعماِل ِكال المصطَلَحين          
، شرح وضبط وتصحيح وتعليق محمد أحمد جاد المولى، وآخرين، دار إحيـاء الكتـب               المزهر في علوم اللغة وأنواعها    

 .269-1/268، )ت.د( وعيسى البابي الحلبي وشركاه، العربية
المعرب من الكالم األعجمـي علـى حـروف         :  أحمد بن محمد بن الخضر     الجواليقي، أبو منصور موهوب بن    :  ينظر )6(

 .357، ص1990دار القلم، : ، دمشق1عبد الرحيم، ط. ف: ، تحالمعجم
 .159، صديوانه:  الوأواء)7(
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 ]الخفيف[

ــو ــ هلَ ــربز نِم ــ ِدج  اءر ِرعالشَّ

 يــِقفِرالتَّ يِفــ وِنالنُّكَــ ٍرغْــثَ قَوفَــ  

   
 )2(:، وقَد ورد ِفي قَوِلِه ِفي وصِفِه ِللَّيل)1(، وهو ضرب ِمن اَألكِْسيِة)الطَّيلَسان(وِمنها 

 ]الطويل[

ــٍللَو ــلَكَ يـ ــالثَّاِك ِليـ ــِبلَ اِتلَـ  هتُسـ

  ــاِرم ــهتَ ال هقُشـ ــملِْل يِدتَـ  ِباِرغَـ

   
ـ  صـبحتُ  ـ خَ قـد  والصـبح  ِهِب  الـدجى  علَ

  ــع ــِه ىلَ ــانيلَطَ( منكبي ــالغَ )س  ِبياِه

   
   )4(:، يقوُل ِفي المحبوبِة)3(، وتَعِني ِرباطَ السروال)التِّكَّة(ومفردةُ 

 ]الخفيف[

نَمــتْع ــ يِن ــِت (نِم ــ) ٍةكَّ ــقَ مثُ  تْالَ

  ِته ـ ع ـ  ىلَ ـ  ِمدالفَ ـ نْنَظَ ام ـ  كتُ  امدفَ

   
  )6(:وِلِه متَغَزالً، ووردت ِفي قَ)5()النَّرِجس(ولَفظَةُ 

 ]المنسرح[

ــ( ــنَيع) سِجرنَ يك ــَلع ــ (طَّ  )سِجرالنَّ

ــالَ   ــ م ــي لَّذَو طَّىوتَ ــسجالم ف  ِل

   
8(:، ِفي قَوِلِه)7()الياسمين(و( 

 ]افرالو[

ــتَ بارــ ك مــكَ ن ــ اس  داًرو كديخَ

ــعطَتَ   ــ لَّ ــ نِم ــالي (وِعرفُ يِنِماس( 

   

                                                 
 .1/281، المزهر: السيوطي. 446، صلمعربا: الجواليقي:  ينظر)1(
 .19-18، صديوانه:  الوأواء)2(
 .222ص، المعرب: الجواليقي:  ينظر)3(
 .208، صديوانه:  الوأواء)4(
 .606، صالمعرب: الجواليقي:  ينظر)5(
 .130، صديوانه:  الوأواء)6(
 .1/276، المزهر: السيوطي:  ينظر)7(
 .228 ص،هديوان: الوأواء) 8(
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لَّنار(و2(:، ِفي قَوِلِه)1()الج(   

 ]الخفيف[

ــبقَْأ ــي تْلَ ــِغ ف ــ ٍةاللَ ــ ِمدكَ  شْالِخ

ــى،ثَتَ ِف   ــدو نَّ ــ ِعم ــاِر يٍنع  ج

   
ــملَْأتَفَ ــو اتُهــ ــِبلَ دقَــ  اهتْســ

ــا(   ــىَأ) راًجلَّن ــىع وف ــاِر (ل  )الجلَّن

   
  )4(:، ووردتْ ِفي قَوِلِه ِفي وصِف الرياض)3()البنَفسج( لَفظَةُ -كَذَِلك–وِمنها 

 ]الكامل[

ــوداب) ــنَالبفسيِرخــاِطِل تُلْــقُفَ يِلــ) ج 

 اهــاِديقَِإ يِفــ النَّــاِركَ ِهوصــِف فــي  

   
 )6(:ِلِه، ِفي قَو)5()النّسرين(ومفردةُ 

 ]البسيط[

 هرتَصــفْو ديخَــ ىلَــع يِعــمد نَأكَــ

  ــح باب ــد ــ ِعم ــ دىالنَّ ــ نِم حــِن (ِلو ِرسِني( 

   
8(:، ِفي قَوِلِه)7()الِمسك(و( 

 ]الكامل[

ــطَلَ ِب تْمــع ــالب اِبنَّ ــ اِننَ  ال قَاِئقَشَ

  وــج ــ اِتنَ ــ يِل ــ يِف ِمتَْأم ــد الص 

   
 امهـــطْلَ فَثَكـــاتَ امـــلَ نَّـــهَأكَفَ

ــي   ــ ف ــ( دهاخَ ِمسك( ــع  ورِد ىلَ

   
بج(و9()الس(تْ ِفي قَوِلِهدريثُ وح ،:)10( 

                                                 
 .1/276، المزهر: السيوطي:  ينظر)1(
 .123، صديوانه:  الوأواء)2(
 .204، صالمعرب: الجواليقي:  ينظر)3(
 .91، صديوانه:  الوأواء)4(
 .1/276، المزهر: السيوطي:  ينظر)5(
 .226، صديوانه:  الوأواء)6(
 .598، صالمعرب: الجواليقي:  ينظر)7(
 .77، صنهديوا:  الوأواء)8(
 .369، صالمعرب: الجواليقي:  ينظر)9(
 .67، صديوانه:  الوأواء)10(
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 ]البسيط[

ـ  هلَ ـ  تَحـتَ  ِعقـد  الـدر  نِم  اِرِبِهشَ

  فَــوــَأ قَوصــ ِهاِغدِمــ اِنالمِج (نــبس( 

   
القُرطَق(و(بالقباء شَِبيه ِلباس وهو ،)1(و ،)2()العنبر(َينب عميثُ جا ِفي قَوِلِه، حمه:)3(  

 ]السريع[

ــ مــِب ر ــ انَ ــ (يِف ــخَْأ )ٍققُرطَ ِرض 

  فَنرــزــ ماألصِب  اِغد)ــِرنْالعب( 

   
   )5(:، ِفي قَوِلِه ِفي ِصفَِة المعشُوق)4()الدرياق(ولَفظَةُ 

 ]البسيط[

ــ ــ يِف صِهِغد ــع ــِل برقْ لصــالِد ِغد  ةٌغَ

ـ  اي اهِتغَدلَ) اقُيرِد(   ـ  ِموقَ  يـهِ ِف نِم

   
 )7(:، فَقَد وردتْ ِفي قَوِلِه)6()الفيروزج(وِمنها مفردةُ 

 ]الكامل[

ــلَو ــركَذَ دقَ ــالنُّو ِكتُ جــنََّأكَ وم اه 

  رد ــع ــ ٍضرَأ ىلَ ــالفَ نِم يرِجوز 

   
َأنَّه يشتَِمُل علَى قَدٍر كَِبيٍر ِمن اَأللفَاِظ التي تَخـتَص           -كذلك–ويالحظُ علَى ِشعِر الوأواِء     

ِبِعلِم الِكتَابِة واِإلمالِء والتَّدوين، وتَتَعلَّقُ ِفيِه ِبسبب، ولَعلَّ ذَِلك عاِئد ِإلى ِإتقَاِنِه ِلهذا الِعلِم وِإجادِتـِه            
ـ   فِ ِةفَِلختَ الم وِملَ بالع صختَ التي تَ  اِظ األلفَ اَلعم استِ اِدقَّ النُّ عض ب ضارد ع قَ و ِفيه، ـ عر، و ي الشِّ ن ِم

ِهيِنب اِجفَنان الخَ  سِ م ابني  ،يثُح ي ى أَ رمِ ن  ي فِ اِظ األلفَ ضِعن و م ِعاِضوه ا عداسـتِ  م ـ  أَ اِلعم  اِظلفَ
ِملِّكَتَالمين حِوالنَّ ويين و ماِنع ختَ التي تَ  اِظاأللفَيهم، والمِ هِلَأ بِ ص ِنه و لُالع وم، ألناإلنس ذا خَ ِإاناض 

                                                 
 .507، صالمعرب: الجواليقي:  ينظر)1(
 .1/276، المزهر: السيوطي:  ينظر)2(
 .112، صديوانه: الوأواء) 3(
 .294 ص،المعرب: الجواليقي:  ينظر)4(
 .253، ص ديوانه:الوأواء) 5(
 .1/275 ، المزهر:يوطيالس:  ينظر)6(
 .263، ص ديوانه: الوأواء)7(
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– كار يوسف بن أَ ير، غَ )1(لم العِ كِل ذَ هِل أَ اظَلفَ أَ َلعِمستَن ي  أَ يِهلَ ع بج و ٍةاعنَي صِ  فِ ملَّكَتَ و لٍمي عِ ِف
أحسب أن هذا قيد ثقيل على      : "ِهوِلقَ بِ هضفَر و اهجا االتِّ ذَ ه فَالَ خَ -وهذَا ما يراه البحثُ ويتَِّجه ِإلَيه     

، )2("حتاج إليها وتطلبها موضوع قصيدته    الشاعر حين ال يسمح له باستعمال ألفاظ أخرى إذا ما ا          
 وِإنَّما َأدى    اسِتعماالً عبِثياً،  وِفيما يخُص الوأواء فَِإنَّه لَم يستَعِمْل مصطَلَحاِت ِعلِم الِكتَابِة والتَّدوينِ         

 وتَقـِديِمها   تَوِظيفُها ِفي النَّص دوراً مِهماً وكَِبيراً ِفي ِإيصاِل الِفكرِة، وتَقِريِبها ِمن ِذهِن السـاِمع،             
ِمـن تلـك األلفـاظ       وِفي ِبنَاِء الصورِة ِبنَاء قَِوياً مبِدعاً جِميالً قَِريباً ِمن الواِقع، و           تَقِديماً جِميالً، 

 )3(:، يقول)خطِّ كاتب(، و)دور النُّون(، وِعبارةُ )ِطرس(، و)نَقط الثَّاء: (والِعبارات

 ]الطويل[

ـ ( ثاٍفَأ ـ ( فـي  )الثَّـاءِ  ِطقْنَكَ ـ مِد )ِسرِط  ٍةنَ

  ــ( ٍيْؤنُــو ــ )النُّــوِن دوِركَ ــِبكَ خَــطِّ( نِم  )اِت

   
 حرِف الثَّاِء الثَّالثَة، وصور هيَئةَ النُّؤي ِبحرِف النُّوِن ِبجـاِمِع           حيثُ صور األثَاِفي ِبنقَطِ    

 .االسِتدارة، وِبذَِلك مكَّن القَاِرَئ ِمن تَصوِر هيَئِة النُّؤي واألثَاِفي

 )4(:، حيثُ وردا ِفي قَوِلِه)القلم(و) القرطاس(وِمنها 

 ]البسيط[

ــ اي بــ ر يٍمو جحــر ــااِجِرمح فــي انَ  ن

 دمــا ودالخُــد رنــاطَمَأو وِنالعيــ اءمــ  

   
ـ م يِف ـ ي ٍفوِق يذُِعتَس  ـيالبـ ِم ن ـ  هنْ  ِهِب

ــفَ   ــُل ام قَبي )ــِقر ــِه )اسطَ ــا( ِب قَلَم( 

   
القَلَـِم، َأي   ِمن ِبرايـِة    ) َأبري(، و ) الطِّرس(، و )التَّحِبير(، و )5()الِمداد(، و )الِكتاب(وِمنها  

 )6(:ِإزالَة طَرِفِه، ونَحته ِبطَريقٍَة مخصوصٍة حتَّى يكتَب ِبِه، وقَد وردت هِذِه المصطَلَحاتُ ِفي قَوِلِه

                                                 
 قدم له واعتنى به ووضـع حواشـيه         ،سر الفصاحة :  أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن سعيد        الخفاجي، ابن سنان  :  ينظر )1(

 .176ص ،2010ناشرون، -كتاب: لبنان-، بيروت1إبراهيم شمس الدين، ط
 .190-189، ص1979دار الثقافة للطباعة والنشر، : ، القاهرةبيةبناء القصيدة العر:  بكار، يوسف حسين)2(
 .17، صديوانه: وأواء ال)3(
 .192، صالمصدر السابق )4(
 .)مدد(، مادة المعجم الوسيط:  مصطفى، إبراهيم وآخرون. سائل يكتب به:الِمداد )5(
 .210، ص ديوانه: الوأواء)6(



 127

 ]البسيط[

 يِترِذعــم يــِهِف مكُيلَــِإ )ياِبتَــِك( ذاهــ

 يِمقَســ نعــو يِقوشَــ نعــ وماليــ ميكُِبــينْ  

   
ــلَجَأ ــِذ تُلْ ــ مكُركْ عَأ نن يــد نِّسه 

ــ   ــ( نولَ ــفَ )اِددالِم ــبرح( دقَ ــ )هتُ  يِمدِب

   
لَــوــ و ــفْج ىلَــع تُردقَ ــعجَأل يِن  هلَ

  )ــِطر ــَأ(و )يِس ــ )يِرب ــوم ياِمِعظَ ــالقَ( عِض  )ِملَ
 

ــانلَ ــقَ اكذَ ك ــ يالًِل ــِتكُمم يِف حب 

  ــوام ـ و ـ  واِهللا، لَــه، تُدجـ  َألَــمِ  نِمـ

   
 بعض  -كَذَِلك-، ويذكُر   )كتبتُها(، و )الطُّروس(، و )اَألقالم(ويكَرر الوأواء شيئاً ِمما سبقَ      

، )الم(جمع ) المات(، و)َأِلف(جمع ) َأِلفات(المصطَلَحاِت الخَاصِة ِبتَسِمياِت بعِض حروِف الِهجاِء   
خاِطبِفي قَوِلِه م ذَِلكالءوالنُّد د1(:اً َأح( 

 ]الخفيف[

ــِدغ ال ــدر تُدغْ ــداِم ص ــِدِبَأ الم  ال يي

ــ   مــ ِجز ام ــد ــ تْغَِدغْ صدــ ور  انيالمثَ

   
ــ يــكِرتُ يــاٍضِر فــي ــنِْم الَّليــِل يِف اه 

ــ   ــ اًجرسـ ــ نِمـ ــالنُّع ِقاِئقَشَـ  اِنمـ

   
ــتْبتَكَ( ــَأ )اه ــ يِدي ــقَْأ(ِب حاِبالس  الَ

ــد )ِم   وٍعم ــع ــروِس( ىلَ ــاِنالم )طُ  يغ

   
ــِلَأ( ــاٍتَؤم )اٍتفَــ ــ(و لَّفــ  االمــ

 اِنيعــالم يِرِمضــ نِمــ ونكَــتَ )ٍت  

   
  )2(:ِفي قَوِلِه ِفي وصِف المحبوبة، )الفَاء(، و)القَاف(وِمنها 

 ]الكامل[

ــو ــربن عَأكَ ــدق ــا انثَ ص ــِغِه لَم  تْنَ

ــ(   ــعم) افٌقَـ ــِبةٌ لَّقَـ ــ (ِةعطفَـ  )اِءفَـ

   
 حرفَي القَاِف والفَاِء ِلتَصِويِر هيَئِة تَصِفيِف شَعِر المحبوبة، ِمما كَان لَه دور             فَهنَا استَعملَ 

 .ِفي تَقِريِب الصورِة ِإلى الذِّهن

 )3(:، حيثُ وردت ِفي قَوِلِه)الواو(وِمنها 

                                                 
 .245، صديوانه:  الوأواء)1(
 .4بق، صسامصدر ال ال)2(
 .169، صالمصدر السابق )3(
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 ]الخفيف[

 يـــِقِن َأ خَـــدهـــاِري نَ ِفـــتْبـــتَكَ

  )وــــلَ) اويــــِلٍل ميــــِقِرةَ التَّفْيح 

   
فَقَِد اضطَلَع حرفُ الواِو ِبدوٍر مِهم ِفي ِبنَاِء الصورِة الساِبقَِة، حيثُ صور الشَّاِعر خصلَةَ               

 .دارِتِهالشَّعِر المتَدلِّيِة علَى خَد المحبوبِة، ِبحرِف الواِو في انِثنَاِئِة واسِت

 )1(:، وقَد وردا ِفي قَوِلِه ِفي ِصفَِة المعشُوق)النُّون(، و)الراء( حرفَا -َأيضاً–وِمنها 

 ]الخفيف[

ــو ــهلَ ــرب زن ِم ِدجــع  )اءر( ِر الشَّ

ــ   ــ ثَقَوفَ ــ( كٍرغْ ــ)وِنالنُّ ــِقِرفْي التَّ ِف  ي

   
م الذي تَتَِّسم بِه لغةُ الوأواِء هو طَابع السهولَِة والبساطَِة يستَخلَص ِمما سبق َأن الطَّابع العا 

والوضوح، مع الجنُوِح ِإلى الشَّعِبيِة في بعِض اَألحيان، ِإال َأنَّه كان يلجُأ في مداِئِحـِه وبعـِض                 
     ِة ِإلى تَوِظيِف اَأللفَاِظ التَّقِليِدياِتِه التَّقليِديِليغَز        ِشي ِبَأنَّها ية، ِممالعباراِت القَِديمِة وحِشيِة الوقَّدعِة الم

ا، ويالحظُ َأنَّه وظَّفَ في ِشعِرِه      المناسبِة بين َألفَاِظِه واَألغراِض التي طَرقَه     كَان يِميُل ِإلى تَحِقيِق     
األمر الذي َأدى دوراً مِهماً حاِت علِم الكتابِة والتَّدوين، كَِثيراً ِمن األلفاِظ المعربِة الدخيلِة، ومصطَلَ

 .ِفي تَقِريِب الِفكرِة ِمن الساِمع، وِبنَاِء الصورِة ِبنَاء جِميالً قَِريباً ِمن الواِقع

                                                 
 .159، صديوانه:  الوأواء)1(
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 لثَّاِلثالمبحثُ ا
 ظَواِهر ُأسلُوِبية

لة: الًَأوقَابالماقُ والطِّب 

 :باق الطِّ-أ

الطِّباقُ ِمن َأبرِز المحسناِت البِديِعيِة وَأكثَِرها شُيوعاً ِفي ِشعِر الوأواء ، ويطلَـقُ علَيـِه                
الجمع بين الشَّيِء وِضدِه ِفي كَالٍم َأو بيِت ِشعٍر َأو ِحكمٍة           : ، وهو )1(التَّطبيق، والمطابقَة، والتَّضاد  

لجمِع بين الَّليِل والنَّهاِر، والبياِض والسواِد، والشَّجاعِة والجبِن، والحر والبـرِد،           َأو خُطبة، ِمثَل ا   
 )2(...ويسعد ويشقى

، وقَد )3(وِمن الطِّباِق ما ال يختَِلفُ ِفيِه الضداِن ِإيجاباً وسلباً، وهو ما يسمى ِطباقَ اِإليجاب
لك (، َأو بين حرفَين، نَحو )يِعز ويِذّل(، َأو بين ِفعلَين، ِمثل  )طويل وقصير (ن اسمين، نَحو    يقَع بي 
َأو ���� :ِفي قَوِلِه تَعالى  ) ميتاً، فَأحييناه (، ِمن ِمثل    )4(، وقَد يكُون ِبلَفظَيِن ِمن نَوعيِن مختَِلفَين      )وعليك

ك ما يسمى ِطباقَ السلب، وهو ما اختَلَفَ ِفيِه الضـداِن ِإيجابـاً             وهنَا. )5(����من كان ميتاً فََأحييناه   
، َأو َأمٍر   )تعلمون، وال تعلمون  (وسلباً، ويكُون بالجمِع بين ِفعلَي مصدٍر واِحٍد مثبٍت ومنِفي، نَحو           

 .)6()ادرس، وال تدرس(ونَهي، نَحو 

قول رونقاً وبهجة ويقوي الصلة بين األلفاظ والمعاني، ويجلو         يضفي على ال  "ِإن الطِّباقَ   
 .، وذَِلك شَريطَةَ َأن يكُون مطبوعاً غَير متُكَلٍَّف مصنُوٍع)7("األفكار ويوضحها

                                                 
 .59، ص2004دار اآلفاق العربية، : ، القاهرةديععلم الب: عتيق، عبد العزيز:  ينظر)1(
مفتـاح  : السكّاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علـي          . 339، ص الصناعتين: العسكري، أبو هالل  :  ينظر )2(

 .423، ص1983دار الكتب العلمية، : ، بيروت1وتعليق نعيم زرزور، ط، ضبط العلوم
 .358 ص،)ت.د (المطبعة العلمية،: ، دمشقالمنجد في اإلعراب والقواعد والبالغة والعروض: ساسه، صالح:  ينظر)3(
 في علوم البالغـة     اإليضاح: بن عمر بن أحمد بن محمد     الخطيب القزويني، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن         :  ينظر )4(
 .256-255ص، 2003دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، ط)المعاني والبيان والبديع(
 .)122( سورة األنعام، اآلية )5(
 .257، صاإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزويني:  ينظر)6(
 .70، صعلم البديع:  عتيق، عبد العزيز)7(
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   ُأ الشَّاِعرلجيشاِعرٍ –و َأي-         ضـطَِربِة المالَِتِه النَّفِسين حِة،  ِإلى تَوِظيِف الطِّباِق ِللكَشِف ع
. أفكار الشخص تختلف تبعاً لحالته الوجدانية     "وإلبراِز واِقِعِه المِليِء بالثُّنَاِئياِت والمتَنَاِقضاِت، فَ       

والصورة تولد مع الفكر وترتبط به، فتعبر عن فكر صاحبها في سعادته وشقائه، فـي سـروره              
 -ِفي معظَِم اَألحيـانِ   –ذي نَِجده لَدى بعِض الشُّعراِء      ، غَير َأن هذا التَّنَاقُض والتَّعاكُس ال      )1("وألمه

 .)2(لَيس دِليَل ضعٍف َأو ركَاكٍَة، وِإنَّما قَد يكون مظهراً ِمن مظَاِهِر العبقَِريِة وروعِة الفَن وصاِحِبِه

 انِتباِه الساِمِع وجذِبه، وِفي ِإبـراِز       ويضطَِلع الطِّباقُ ِفي ِشعِر الوأواِء ِبدوٍر كَِبيٍر ِفي لَفتِ        
 )3(:المعنى وتَوِكيِده، وِمن اَألمِثلَِة علَيه ما ورد ِفي قَوِلِه

 ]البسيط[

ــيس ــ ول وتيم ــاًع ــد جيب ــِن بع  مكُبي

  يحيــاِتفــي  مــانَِّإو عــدكمب ــعجب 

   
 الطِّباقَ هنَا ِليدلِّل علَى َأثَـِر الهجـراِن         ، وقَد وظَّفَ الشَّاِعر   )حياتي(ِضد  ) موتي(حيثُ   

 .والبيِن والِفراِق ِفي نَفِسه، فَهو يسبب لَه الموتَ والهالك والدمار والضعفَ والسقَم

 ينب قَتُهطَابا مِمنهالتَّالقي(و(و ،)4(:، ِفي قَوِلِه)الفراق(   

 ]الخفيف[

ـــحسَأ انَتْدييالتَّالِقِبـــ انَـــام 

 راِقالِفِبـــ اًســـفَعتَ انَـــتْمرفَ  

   
               ِعيشُهِريِر الذي ياِقِع الملَى الولِّل عدِليها، وِتِه ِإلى ِضدوبحبم عاِلِه مَأحو رتَغَي نيبِلي ذَِلكو

ِهي دطَِويالً، و اِل ال تَستَِمرا، فََأوقَاتُ الِوصهعانمِهجريٍن وباٍق وةً ِبَأوقَاِت ِفروعتبم اً تَكُوناِئم. 

ب طابقتُها مِمنهو حلوة(ين(و ،)رارات5(:، ِفي قَوِلِه)م(  

                                                 
 .204، ص2008جرير للنشر والتوزيع، دار : ، عمان1، طالشعر العباسي قضايا وظواهر: افع، عبد الفتاح ن)1(
 .204السابق، صالمرجع  )2(
 .34، صديوانه:  الوأواء)3(
 .167سابق، صمصدر ال ال)4(
 .61سابق، صمصدر ال ال)5(
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 ]البسيط[

دون ـ  فـي  ىنَالم ـ  وىاله ـ نَ اي  آفـاتُ  سفْ

ــِف ةٌلــوح وىالهــ سْأكَــ   ــ ايهراراتُم 

   
ِفو ةٌاللَا دِ ذَي ه ى أَ لَ عتَعالقَ نه م ع الم حبتَ تَ ِةوبراوح ب ين تَالَ ح ين، هالوِ :ام ن ِج مِ اُلصة، ه

واقُالفر ِطالقَ ون جِ  مِ ةُيعَل   خرى،   أُ ٍةهقَِد استَعمها          ) حلوة(وـَل ِضـدعجالَـِة اِإلفـراد، وِفـي ح
مـع   الفَرِح والسعادِة والسروِر والِوصاِل      قَاتذَِلك ِليَؤكِّد علَى َأن َأو    ِفي حالَِة الجمع، و   ) مرارات(

 . طَويلَةٌ ممتَدة  الهجِر والفراِق، وِفي المقَاِبل َأوقَاتقَليلَةٌ محدودةٌالمحبوبِة 

 ينقَ بطَابطويل(و(و ،)1(:ِفي قَوِله) قصير(  

 ]الطويل[

ــٍللَو ــٍلِوطَ ي ــ ي ــلَ انكَ قَ امــر  هنتُ

ـ  ِةؤيرِب   مَأ ن ـ قَ ىهـو ـ والج يرِص  ِباِن

   
وِفي هذَا ِداللَةٌ علَى َأثَِر ِزيارِة المحبوبِة ِفي تَقِصيِر لَيِلِه الطَِّويل، وتَقِليِصِه وجعِل ساعاِتِه               

 .قَِليلَةً محدودة

 )2(:دى روِضياِتِه ما ورد ِفي قَوِلِه ِفي ِإح-كَذَِلك–وِمن نَماِذِج الطِّباِق  

 ]الخفيف[

ــ ــتَ ولَ صــنَ ىد ــمِل اهيمِس  يٍبِش

ــ   عِم ادــه ــىِإ ن ــ اِنوَأ ل  اِببالشَّ

   
  ينقَ بيثُ طَابشيب(حالم(و ،)ِة )الشَّبابوضالر ِفي ِتلك بهلَى َأثَِر النَِّسيِم الذي يلِّل عد؛ ِلي

م عِليٌل رِطيب منِعشٌ، يِريح النَّفس ويبعثُ ِفيها النَّشَـاطَ والحيِويـةَ،     علَى نَفِس اإلنسان، فَهو نَِسي    
 .فَيِعيد الشَّيخَ المِشيب ِإلى شَباِبه

  )3(:، ِفي قَوِلِه)مفتَتَحا(، و)استَد( بين ابقَوطَ

                                                 
 .26، صديوانه:  الوأواء)1(
 .13، ص المصدر السابق)2(
 .70، صسابق المصدر ال)3(
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 ]المنسرح[

ام تَاسـ  د بـ  اب السـ  وِرر عـ َأ ن ٍدح 

 حـــاتَتَفْم داِمالمـــِب داغَـــ الِإ  

   
 تُِزيُل الهموم واَألحـزان     -ِهِمن وجهِة نَظَرِ  –ِهي  فَِليظِهر َأثَر الخَمِر ِفي نُفُوِس شَاِرِبيها،       

 .عن شَاِرِبها، وتَفتَح لَه آفاقَ الفَرِح والسروِر والسعادِة واالنِشراح

قيِقيدِح الشَّريِف العقوُل ِفي ميةواته الكَريمادعنَة وسِصفاِتِه الح ددع َأن عد1(: ب( 

 ]الخفيف[

ــحِب ْلِصــتَّتَ ملَــ اتٌنَســماٍوس 

ــىقَتَتَ   ــيقَتَ ضـ ــواَأل ضـ  اِرطَـ

   
   قَ بينـاِمع،           )مساوئ(، و )حسنات(فَطَابِفي ِذهـِن الس تُهثَبيي المعنى وقوي ِبذَِلك وهو ،

َؤكِّديٍةوةُ شَاِئبا َأيهةٌ ال تَشُوبنَة ِصفاتٌ خَاِلصسفَاِت الحالص ِتلك َأن . 

  )2(:وِمن ِطباِق السلِْب ِفي ِشعِرِه، ما ورد في قَوِلِه

 ]البسيط[

ــيع اُهللا رقََأ ال ــ ينَ مــ ن قُِنَؤيير 

  ــ الوــِم الم ــلْقَ لبــيقَ َلثْ بــ ه حراب 

   
 ي وطاِبقُفَه   قَ ( بينال أر( و ،)قَؤري(          ـوـا، فَهلَيهخَوِفِه عِة ووبحبفَاِئِه ِللملَى وِللتَّدِليِل ع ،

يدعو لَها بالفَرِح والسعادِة والراحِة والطُّمأِنينَِة، علَى الرغِم ِمما تَركَته هِذِه المحبوبةُ ِفي قَلِبِه ِمن               
زٍن وقحٍب وَأرنَصٍد وكَمَألٍَم و . 

  َؤكِّدليةً ُأخرى –ورم-           ـينطـاِبقُ بي ة، فَِإنَّهوبحبِإخالِصِه ِللمفَاِئِه ولَى وخـان، وال   ( ع
، ، فَهو ملتَِزم ِبعهِدِه وِبحبِه لَها، حتَّى ِإذا ما نَقَضت هذا العهد، وتَخَلَّتْ عـن هـذا الحـب         )يخون
  )3(:يقُول

                                                 
 .97، صديوانه:  الوأواء)1(
 .69السابق، صالمصدر ) 2(
 .227، ص المصدر السابق)3(
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 ]مجزوء الرمل[

ــ ــِبح ايـ ــ اًيبـ ــع انخَـ  يِدهـ

ــَأ   ــِم انَــ ــي ال نمــ  ونخُــ

   
ة،             ووبحبالم ا ِمنلقَاهي ِة التي كَانالقَِطيعيِن والباِن والَِة الهجراِء حِن انِتهع ثَ الوأواءدتَح

    ِتهارِبِزي ذَِلكال، وِن الِوصماِء زابِتدو       ينقَ بطَاب َؤكِّد ذَِلكِليو ،زار(ا لَه( و ،)  اروِفـي  ،  )غيـر ز
  )1(:قَوِلِه

 ]السريع[

زــى ار ــْؤو المن ذِْإ ُلالس ــزار  يِن

  و ماً  كـــانغَ ِقـــداِر يــــروز 

   
 )2(: ِفي قَوِلِهويوظِّفُ الطِّباقَ

 ]مجزوء السريع[

ــ مــ ن سهــالِع ر يــ د ــ الفَ سيِنر 

ــ   ْلب ــ ادز ــ يِف ــزحَأو يِقوشَ  ياِن

   
ــَأل ــيكَّرذَ هنَّـ ــ نـ ــىم امـ  ضـ

ــ   ــع نِم َأ ِدهــح ياِبب ــِإو  ياِنوخْ

   
    ينطَاِبقُ بيثُ يني  (حه، وال سرسر(          ِة التي كَـاندكَابالماأللَِم وزِن والَِة الحلَى حلَِّل عد؛ ِلي

 .يد، بِعيداً عن َأحباِبِه وِخلّاِنِه وَأصِدقَاِئهيِعيشُها ِخالَل َأياِم الِع

 : المقابلَة-ب

 ينباِفقَيِن َأو َأكثَر، وتَوِن مشَيَئي بين معا الجِفيه ِتمي َأنَّه اِق، غَيرةٌ بالطِّبلَةَ شَبيهقابالم ِإن 

      نَاكطْتَ ها شَرطتَ شَرطَاً شَرا، فَِإذا ميِهمه ِضدا،       )3( ِضديِهمِضدِن وشَيَئي لَةُ بينقابالم قَد تَكُونو ،
َأو بين ثالثٍَة وما يقاِبلُها، وقَد تَكُون مقابلَةَ َأربعٍة ِبَأربعة، َأو خَمسٍة ِبخَمسة، وقَد تَِصُل ِإلى مقَابلَِة                 

 .)4(ِستٍَّة ِبِستَّة

                                                 
 .116، صديوانه:  الوأواء)1(
 .277السابق، صالمصدر  )2(
: ، الطوفي سليمان بن عبد القوي بـن عبـد الكـريم البغـدادي          الصرصري. 424، ص مفتاح العلوم : السكّاكي:  ينظر )3(

 .259 ص،1977عبد القادر حسين، المطبعة النموذجية، :  تح،لتفسيراألكسير في علم ا
 .69-67، صعلم البديع: عتيق، عبد العزيز:  ينظر)4(



 134

  خي المتكلم بين الكالم على ما ينبغي، فإذا أتى بأشـياء    صحة المقابالت تتمثل في تو    "ِإن
في صدر كالمه أتى بأضدادها في عجزه على الترتيب، بحيث يقابل األول بـاألول، والثـاني                 
بالثاني، ال يخرم من ذلك شيئاً في المخالف والموافق ومتى أخـّل بالترتيـب كانـت المقابلـة                  

 .)1("فاسدة

 )2(: ِفي رِحيِل المحبوبة جاء ِفي قَوِلِهوِمن مقابالِت الوأواِء، ما

 ]البسيط[

ـ  ام سوـ  د الحزـ  ن بميـ  ض هـا ِب روِرالس 

 ودســـ هادعـــب يِرمـــع يـــامَأو الِإ  

   
        ِشيرا؛ ِليمينَهَل بقَابض، وباألبي وررالسد، وباألسو زنالح نيثُ لَوياِتـِه     حِإلى انِقالِب ح 

       ا، حوِدهدصِة ووبحبةَ ِفراِق المِقٍب نَِتيجلى عاً عأسَأن      ر عـدى، باألساأللَِم وزِن ويثُ امتََألتْ بالح
 . واإلشراقكاَنت مليَئةً بالفَرِح والسرور

 )3(:وِفي قَوِلِه

 ]الطويل[

ــُأ ــ بِح ــاحَأ نَأِب ــوِب ي ِكِلص ــاع  ةًس

  لَــوكَــ ويهــاِف ان مِب ةٌتَــيِكفــاج 

   
أحيا (ة هجب وٍةادعس وٍحرن فَ ِمنه ع جنتُا ي مة، و وبحب الم اُلصِو: يقَاِبُل بين حالَتَين، األولى    
ـ كَ و زٍنن ح  مِ نه ع جنتُا ي م و ،اهينُبا و هاضعرِإا و هاُؤفَي ج ِهة، فَ ياِنا الثَّ م، أَ )بوصلك ٍدم ـ  و عٍفض 

وهِع، فَ)ميتة بجفاك(ال زندَأه نالح ِرقتَ تَاةَيبالِون صال، ووتَالمِرقتَ يناءفَ بالج. 

  )4(:وِفي قَوِلِه ِفي المحبوبة

                                                 
 .67-66، صعلم البديع: عتيق، عبد العزيز )1(
 .71، ص ديوانه:الوأواء )2(
 .171السابق، صالمصدر  )3(
 .228، صالمصدر السابق )4(
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 ]الوافر[

 ياِرنَـــ اكفَـــجو يِتـــنَّج كالُصـــِو

  ووـــجِق كهيِتـــلَب ـــوهييِنـــِد اكو 

   
   لَةٌ بينقابوصالك جنَّتي (م( و ،) ـاِل          )جفاك ناريلَـى َأثَـِر ِوصةٌ عاِضحا داللَةٌ وِفيهو ،

 .المحبوبِة وهجراِنها ِفي نَفِسه

  )1(:ِفي قَوِلِه، )أمر سخطك(، و)أحلى رضاك( مقابلَتُه بين -كَذَِلك–وِمنها 

 ]البسيط[

ــِهِل ــِهِل ل ــ ل َأ امــح ــِر ىلَ اِكض ــو ام 

ــرَأ   ــخْ م ــ ِكطَس ــ اي مالةَو مــو االه 

   
فَسعادتُه وحالوةُ حياِتِه مقتَِرنَتاِن ِبِرضى المحبوبِة وِوصاِلها وِلقَاِئها، وكآبتُـه ومـرارةُ            

 .عيِشِه مقتَِرنَتاِن ِبسخِطها وهجراِنها

   )2(: وِفي قَوِلِه

 ]الطويل[

ــفَ ــبَأ ىتً ــ سل األيــ ام ــ وبثَ  ٍةيبِبشَ

  ــاكَو ــ تنَ ــ اًيمِدقَ ــِبالِبج يِف ــ ي  ِباِئشَ

   
يقَاِبُل بين حالَِة الِعزِة والمجِد والشَّرِف والكَرامِة التي َأصبح النَّاس يِعيشُونَها تَحتَ حكـِم               

اِن التـي كَـانُوا   ، وبين حالَِة الذُّلِّ والهـو     )ثوب شبيبة (ممدوِحِه سيِف الدولَة، ويستَشَفُّ ذَِلك ِمن       
، وِفي هذَا داللَةٌ علَى تَميِز الممدوِح       )جالبيب شائب (يِعيشُونَها قَبَل حكِمِه لَهم، ويستَشَفُّ ذَِلك ِمن        

 .واإلعجاِب ِبه، وعلَى َأنَّه مخِلص يسهر علَى ِخدمِة األمِة اإلسالِميِة، وعلى ما ِفيِه خَير لَها

 يالحظُ ِمما سبقَ كَثرةَ الطِّباِق والمقابلَِة ِفي ِشعِر الوأواء، ال ِسيما ِفي غَزِلياِتـه، فَهمـا               
حوَل قَِضيِة الِوصاِل والهجراِن، والتَّالِقي والفراق، فَهـو يحـاِوُل           -ِفي معظَِم األحيان  –يدوراِن  

  هرتَهج تُهوبحبمِمن     الِوصاَل، و قتَِربي وهو ،نهع تَبتَِعدا تَبتَِعد    وَأنَّه ا غَيره ههِد    ، ولَى العحاِفظُ عي و

                                                 
 .255، ص ديوانه:الوأواء )1(
 .21 المصدر السابق، ص)2(
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، ِإن هِذِه المتَضاداِت تَكِشفُ شَيَئاً عِن الواِقِع الذي عاشَه الوأواء، فَهو واِقع             ...خون  معها، وِهي تَ  
  تَضالمتَنَاِقضاِت والمب ليءيـث          متَعاِكساِت ِبحالمتَطاِبقاِت وبالم غصِشعراً ي نِظمي لَهعا جاِت، ِمماد

 .يتَناسب مع ذَاك الواِقع

 :التَّنَاص: ثاِنياً

   نَالتَِّإناص لَصطَ مقِد نَ حي يثٌِد ح اِف ومِ د رب، فَ  الغَ ننَهإِ اك جمـ  اع ب ـ  النُّ ين ـ  ع اِدقَّ  نى أَ لَ
ى لَ ع كِلي ذَ  فِ ةًدِمعتَم، م 1966ح عام   لَصطَمهذَا ال  عض و ن م ُلو أَ هي) جوليا كريستيفا (ة  يالبلغاِر

مواِر الِحوِمفهِعِةي باختين (ند (وِسالريو نه ِمةًقَِلنطَم)1(. 

 وقُينَ التَّ وم ع فَى التَّ لَاصِلاع شَالتَّ وِكار ب النُّ ين ِصوص تَ المعدد نَِبة، واء ـ يه فَ لَ ع ـ رد ع قَ  هفَ
ـ ِإك فَ ِلذَ كَ كِل ذَ انذا كَ ِإ، و )2("تعالقُ نصوٍص مع نص، حدثَ بكيفيات مختلفة       "هنََّأمحمد مفتاح بِ    هنَّ

وِجستَيفظَ الحِ ب و بالنُّ ةَفَعِرالم وِصص ِةقَاِب الس االطِّ والع لَ ععلـى تحويـل     ألن النص يعتمد  "ا  يه 
النصوص السابقة وتمثيلها بنص موحد يجمع بين الحاضر والغائب وينسج بطريقة تتناسب وكل             

 .)3("قارئ مبدع

 ِفو ي ه ذا المج اعِتال، وماد لَاً ع ى م ا سب رى محمد عبد المطلب أَ    ق ياإلنتاجِ ن ـ  ةَي  ةَيعِر الشِّ
ـ طَ قِ نل إِ خرى، ب  أُ اًانَحي أَ يِلج و اًانَحي أَ يِف خَ كٍلي شَ يمة، فِ ِد القَ وِصصلنُّ لِ ٍةادع استِ ةَيِلم ع ُلثِّمتُ اًاع 
ـ   اًاسس أَ عبِد الم ن أَ كِلق، ذَ با س م لِ اًحوير تَ دع، ي يعِر الشِّ اِجتَا النِّ ذَن ه  مِ اًيرِبكَ ِت ال يـ  م     ضـج  النُّ ه لَ

يِقِقالحال باسِت ِإياِبيعهِد الجِقاِب السِفيِهلَ ع ي ماالِتجاِع اإلبد4(ةفَِلختَ الم(. 

                                                 
دار مجدالوي للنشـر    : ، عمان 1، ط )نحو منهج عنكبوتي تفاعلي   (علم التناص المقارن    : المناصرة، عز الدين  :  ينظر )1(

 .138، ص2006والتوزيع، 
، 1992المركز الثقـافي العربـي،      : ، الدار البيضاء  3، ط )استراتيجية التناص (تحليل الخطاب الشعري    :  مفتاح، محمد  )2(

 . 121ص
، 1991مصـر،  : ، منشأة المعارف المصـرية )قراءة أخرى لقضية السـرقات ( الشعري  التناص:  السعدني، مصطفى  )3(

 .8ص
، الشـركة المصـرية العالميـة للنشـر         1، ط قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجـاني      : عبد المطلب، محمد  :  ينظر )4(
 .142-141، ص1995مصر، ): لونجمان(
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       تَنَاصِفي ِشعِر الوأواِء ِصنفَان، ِصنفٌ ي التَّنَاصلَيِه        وطلَقُ عا يم وهآِن الكَِريم، والقُر عم 
تَنَاصي آخَرو ،يِنيالد االتَّنَاصاِء السراِر الشُّعَأشع عا  مِفيمو ،ِبياألد فُ بالتَّنَاصعرا يم وهِبِقين، و

 :يأِتي بيان ِلِكال هذَيِن الصنفَيِن، وشَواِهد علَيِهما

 :التَّنَاص الديِني: َأوال

ـ      فَ بعـض  يالحظُ علَى الوأواِء َأنَّه متََأثِّر بالقُرآِن الكَِريِم ِفي بعِض َأشـعاِرِه، فَقَـد وظَّ
             ،عنَـِويالم ِمنهو ،اللفِظي فَِمنه ،عتَنَوذَا التَّوِظيفُ مها ِفي ِشعِرِه، واهاستَوحِة ووِص القُرآِنيالنُّص

تُ وِمنه ما يتَعلَّقُ ِبشَخِصياٍت ِديِنيٍة تَاِريِخيٍة واسِتحضاِرها ِفي النَّص الشِّعِري، َأمـا موضـوعا             
تَنَاصِه الديِني، فَتَقتَِصر علَى غَرِض الغَزِل وما ِفيِه ِمن وصٍف ِللمحبوبِة وحسِنها وجماِلها، وبياٍن              

 .ِللمعانَاِة النَّاِجمِة عن صدوِدها وِإعراِضها

 ِإن هذَا التََّأثُّر  ، فَ ،  اسِتيحاِئِه ِلنُصوِصهِ لقُرآِن الكَِريِم و  با الوأواِء   وعلَى الرغِم ِمن ِقلَِّة تََأثُّرِ    
اً، فَ  ساُؤ تَ ي النَّفسِ ثير فِ يِهمقَالً م أَ وُلقُد ي محهلََأ: د كُم ي اِع شَ ن الوأواءر ِلاِجناً الِهياً خَ  اً ميع اِبثـاً  اً ع
ج اً واريرياِن القِ اء و واريالج موِرالخُ و و مِساِلج الع ِثب يفَكَالتَّهتُّك؟ فَ  و عثُ يفِ ر   ثِلى مِ لَي ِشعِرِه ع 
ـ  ِةر الظَّاهِ ِهثل هذِ  مِ ودجن و ِإ: ةلَسَأ الم ِهِذ ه يِحوِضي تَ  فِ الديِنية؟ يقالُ  و  القرآنيةِ شاراِت اإلِ لكِت ي  ِف

  ي أَ عِنِشعِرِه ال يكَ نَّه ان  ناً ويتَدم اً تَ ِرع اً، وِقيا  إنَّمدلُّي ى أَ لَ عكَ نَّه ثَقَّفاً ثَ  انةً دِ ةًقافَ ميني ةً، اكتَ  عاِليسبا ه
وحَلص ن شُ  مِ ِهيِرغَكَ–.يهالَ ععاِءر فِ -ِهصِر ع  رسِ ِةلَي مرحالد  يِلالتَّحِص و و ،ةٌ  قَ ِهِذهـ  أَ ضـي  ارشَ
 العباِسيين،  اِرشعي أَ  فِ ي القرآنِ ِم المعج نبيٍر مِ دٍر كَ  قَ يوعن شُ ِإ: ِهوِلي قَ سماعيل فِ  الدين إِ  زليها عِ ِإ

 لُّ  ال يبحال من األحوال على نزعة إلى التدين لدى شعراء ذلك العصر؛ ألن الظاهرة مشتركة              "د
 واألمر في تصورنا ال يعدو .لدى شعراء مثل أبي العتاهية من جهة، وأبي نواس من جهة أخرى

وقد كان حفظ القرآن لدى     .  من جوانب ثقافة الشعراء في ذلك العصر       أن يكون دليالً على جانب    
 .)1("األكثرية منهم أول مرحلة من مراحل التحصيل

                                                 
 .432، صي الرؤية والفنفي األدب العباس: ، عز الدين إسماعيل)1(
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ِمولَى تََأثُِّر الوأواِء ِبَألفَاِظ القرآِن الكَِريمنِفي ،  األمِثلَِة ع درا و1(:ِهوِلقَم(  

 ]المتقارب[

ــكَتَ ــ لَربــ ــفْى نََأا رمــ  هســ

  ــع ــيى هلَ ــِةَئ ــورتْذْ ِإِسم الشَّ ص  

   
ــ ــلْ َأمدنْيسـ ــاً عفَـ ــِهى ِفعلَـ  ِلـ

ــذَِإ   ــي خَــ سما الشَّ ــورتْ ف  دِه كُ

   
فَالمحبوبةُ الظَّاِلمةُ ِللشَّاِعِر ِبصدوِدها وِإعراِضها وتَكَبِرها علَيِه ِإعجاباً ِبجماِلها وحسِنها،           

 وفَ تَندس                 هتَشَـابي ِظيمع كَِبير مذَا النَّدهاألسباب، و ٍب ِمنبا ِلسالُهماَل جا زذَا ِإذَا ما هلَى ِفعِلهع م
 مع نَدِم الكُفَّاِر الظَّاِلِمين الجاِحِدين ِبِنعِم اِهللا تَعالى علَى َأفعاِلِهم الدنيِويِة يوم الِقيامِة ِعنـد تَكـويرِ                

 .)2(���� كُورتْإذا الشَّمس����: الىع تَِهوِلقَوقَد كَان التَّنَاُّص هنَا مع . الشَّمِس وزواِلها

 3(:ِهوِلي قَِفو( 

 ]الوافر[

ــَأ ــوتُم ــن ِم الص بــِةاب ــ َأم ثُ احي 

ــ   ــاكذَكَ الح َأب ــح ــَأي وِنكَض  ىبكَ

   
ـ لى قَ  إِ وررالس و حر الفَ ُلدِخي و راِع الشَّ كضِح ي ةًار تَ بالحفَ  ـ ذَه، و لِب ـ  وِ نـد  عِ كِل اِلص 

المحبِةوب تَ، وأُ ةًار خر يِهبِكى ي و ُلدِخي الح زن و ِهفِسلى نَ ى إِ األس ِلذَ، وعِ ك ند ص وِدده ِإا واِضعرا، ه
ِفو ذَي ه يِتا الب لِهستَ يم ولَ قَ  الوأواءتَ ه اِسي النَّ ى فِ الَع ي القِ وم يةام :����نََّأوه ه أَ و ضحك ـ َأ و ، )4(����ىبكَ

، وِمنهم ِمن هـو     )الجنَّة(فَهم ِصنفَان وعلَى حالَتَين، فَِمنهم ِمن هو فَِرح ضاِحك مسرور ِبجزاِئِه            
 .هجرانُها وبينُها نَاره، فَِوصاُل المحبوبِة جنَّةُ العاِشق، و)النَّار(باٍك حِزين ِبجزاِئِه 

   )5(:وِفي قَوِلِه 

                                                 
 .262، صديوانه: الوأواء) 1(
 .)1(ر، اآلية  سورة التكوي)2(
 .174، صديوانه:  الوأواء)3(
 ).43( سورة النجم، اآلية )4(
 .269، صديوانه:  الوأواء)5(
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 ]المتقارب[

ــو ــه ِمدتُاهشَ ــِث كَن اًيبــ م  يالِه

  ــنَغُو ــِط راًص اًيبــ و بــ َأاًدر  اارنَ

   
 حيثُ يِصفُ ِفي الشَّطِر األوِل ِعظَم ِردِف المحبوبِة وضخَامتَه، فَقَد شَبهه ِبكَومٍة عِظيمةٍ             

: ِمن الرمِل المتَجمِع، وِللتَّدِليِل علَى ضخَامِة ِردِف المحبوبِة استَخدم التَّنَاص مـع قَوِلـِه تَعـالى               
، وِفي هِذِه اآليِة وصفٌ ِللِجباِل ِبالِعظَِم والضخَامة، وذَِلك ِبتَشِبيِهها         )1(����وكَانَِت الِجباُل كَِثيباً مِهيال   ����
 . الكَِثيِب المِهيلب

ِفي و اءا جالقُرآِن الكَِريِم م عم عنَِويِه الم2(:وِلِهقَِمن تَنَاص(   

 ]البسيط[

ــم اُهللا ــي يعلَـ ــاِئم َأنِّـ ــقٌ هـ  قَِلـ
 

لَيباِن عثَو  ِمـن  ـرض  ِمـنـقَمِ  وس 
 

قَدلى نَِدمتُ ومـا  ع  لَلـي  ِمـن  كـانز 
 

 اُألمـمِ  ِمـن  يرجـى  مـن  َأعظَم وَأنتَ
 

ــاغِفر ــِدك فَ بــا ِلع ــوالي ي م ــه  زلَّتَ
 

ال َأو ــك كمــا فَح ــر ِفين ــتَِك غَي  ِممح
 

 يطلُب ِمن اِهللا عز وجلَّ الرحمـةَ والمغِفـرةَ علَـى            ِث الثَّالِ يِت الب ن مِ ِلو األَ ي الشَّطرِ ِففَ
نـا  ر لَ ربنا اغفِ ����: لتي ارتَكَبها ِفي حياِتِه، وهو ِبهذَا يستَلِهم قَولَه تَعالى        الذُّنُوِب واآلثَاِم والزالِت ا   

يسلِّم ِبقَضاِء اِهللا تَعالى وِإرادِتِه وحكِمه، فَهو ِإن شَاء غَفَر  نهي ِم الثَّانِ ي الشَّطرِ ِف، و )3(����...نـا وبنُذُ
     لَم شَاء ِإناِدِه، والشَّاعِ ِلِعبغِفر، وِفي      ي تََأثِّرعنى مذَا المِبه ِهللا       ر كمالح ِبَأن رِة التي تُقَرِة الكَِريماآلي

 .)4(����ن من اهللا حكماً لقوٍم يوقنونومن أحس����: وحده، فَهو صاِحب اإلرادِة والمِشيئة

وِشُلِمشتَي عالوأواِءر لَ عخِص الشَّعِضى بيِخاِر التَِّتايِةييِن الدِةيو ،تَِّضيِل ذَح5(:ِهوِلقَ ن ِمك( 

                                                 
 ).14( سورة المزمل، اآلية )1(
 .206، صديوانه:  الوأواء)2(
 .)147(مران، اآلية  سورة آل ع)3(
 .)50( سورة المائدة، اآلية )4(
 .276، صديوانه:  الوأواء)5(
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 ]الطويل[

ـ ح اهلَ ـ لُقْ( مكْ اٍنم (ـ و صةُور )ـ ي ٍفوس( 

  ــغْنَو ــةُو )ٍداود( ةُمـ ــ( ِعفَّـ  )يِمرمـ

   
يِلــو ــقْمــوٍبَأ( سي( وــغُرةُب )ــونٍُسي( 

  ــَأوحزان )يوٍبقُــع (ووةُشَــح )ِمآد( 

   
ي ا فِ هفَظَّو، و ِةيرآِن القُ اِتيخِص الشَّ ن مِ يدِد الع ِةقَاِب الس ِةوعقطُي الم  فِ  الوأواء رحض استَ ِدقَلَ 

يِتالب لِ ِل األو باِتفَ صِ اِني الم حبِةوب ِس واِتمه ِفا، و ي لِ اِن الثَّ يِتي الببِم األلَ اِني و الماِةانَع  التي ي  شـعر 
 وكُلُّ ذَِلك رغبةً ِمنه ِفي تَضِخيِم الِفكرِة وتَأِكيِدها وجعِلها          ا،هاِنهجر و ِةوبحب الم لك تِ وِددن ص ا مِ هِب

 - السـالم  يِهلَع–) قمانلُ(ي  ِبالنَّ ةُيخِص شَ يا هِ هرحض استَ ٍةيخِص شَ ُلوَأ و َأكثَر تَأِثيراً ِفي النُّفُوس،   
وم مِ ِه بِ فُِصتَّا ي الِح نِةكم و ،هبِ و  تَهذا يولَ قَ ثَُّلمتَ ه الىع :����    ـ  الحِ ولقد آتينـا لقمـان 1(����...ةكم( ،
نَلتَِّلواصا َأنَ ههمتُيفَه ،هوِش يلى اتِّ ِإيراِفصالم حباِءكَ بالذَِّةوبالِح وةكم. 

 يِلدِللتَِّلو لَ ع ى جاِلم الم حبِةوب و سِنحه حِرِسا واستَ ،اه حضخِص شَ رعليـه  – )يوسـف ( ةَي
ـ  ع نهالى ع ع تَ ِهوِلن قَ  مِ ادفَ استَ كِلي ذَ  فِ لَّهعلَوه،  ِتيَئ ه سنح و ِهِتور ص اَلمج و -السالم  سـانِ ى لِ لَ

عِضب فِ اِء النِّس   ِتِه الشَّهيرِةي ِقص م   زليخة(ع (زِةوج ينَ، حِ  فرعون ما راودته ا ... ����: ِهفِسن نَ  عفَلَم
اشَ ِهللا ما هذا بح وقُلن نَأيديه قَطَّعنكَريمرَأينَه َأكبرنَه و لَكهذا ِإال م 2(����شراً ِإن(. 

 وخِص شَ فَظَّوةَي الس دةَي )ممري( الع يِدأِكلتَّاء؛ لِ ذر ِةفَّى عِ لَ ع م حبِهِتوب طَ وهِتارا  هـ اِئقَنَو ا، ه
وهبِ و  تَهذا يولَ قَ ثَُّلمتَ ه ةُكَوإذ قالت المالئِ  ���� :الى  ع  يا م رياهللاَ  إِ م اِكفَ اصطَ ن طَ وهِكر فاِكاصـطَ  و 
3(����ينِم العالَساِءلى ِنع(. 

 كَو ي يَللِّد لَ ع اِلى ح ِمقَ الس و الض وِلطُنى و الم التي أَ  ِضر صابتهو يطَست رـ  ِبيِهلَع سِبب 
ـ ا ع م، و -عليه السالم – )أيوب( ةَيخِص شَ رحض استَ هنَِّإا، فَ هيِنب و ِةوبحب الم اِبيِغ ـ  اهانَ ـ   ِم ٍمقَن س 

                                                 
 .)12( سورة لقمان، اآلية )1(
 .)31( سورة يوسف، اآلية )2(
 .)42( سورة آل عمران، اآلية )3(
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ومر لَض، ولَّعفَ استَ هِلي ذَ  فِ ادتَ ِهوِلقَن   مِ ك ـنِ         ����: الىعسه َأنِّـي مِإذْ نَادى رب وبنَا َأيبدواذكُر ع ي
 .)1(����يطان ِبنُصٍب وعذَابالشَّ

استَوحضِلذَكَ– رك-سيونُ ( النَّبي (–الميِهلَعِفوغربته  - السطِني بينَ ِحوِت الحلَا ابتَمعه ،
َإذْ َأبقَ ِإلـى الفُلـِك      * وِإن يونُس لَِمن المرسلين   ����: ِهوِلي قَ ذاك فِ  آنَ ثَدا ح مالى  عتَ ص اهللاُ د قَ قَفَ

ونالمضين   * شحدحالم ِمن فَكَان ماهفَس *هفَالتَقَم   ليمم وهوتُ وفَلَـوال *  الح       ِمـن كَـان َأنَّـه 
ي  ِف الوأواِءِةغبلى ر ِإ هذَا االسِتحضار هنَاودعي، و)2(����ي بطِنِه ِإلى يوِم يبعثُونلَلَِبثَ فِ *المسبِحين

 .ةوبحب الماِن هجرِببس ِبِهفِسى نَلَ عِهاِئوانِطم، ونه عِهاِلزانِع، واِس النَّين بِهِترب غُاِرظهِإ

 وتَّح فَكِشى ي الوأواء  ِن ع زِن الح يِقِم الع  مأل نَ  الذي يفسِت نَ هةَيج نَِّإان، فَ  الهجره ي ـ و  فُظِّ
ـ - السالميِهلَع–ف وسم ييِهِخَأ ِبهبناُؤ َأهلَعا فَى ملَع هزنَحو - السالم يِهلَع–) يعقوب (ةَيخِصشَ ي  ِف
وتَولَّى عنهم وقَاَل يا    ����: يِه فِ الىع تَ ِهوِلن قَ األسى مِ  و ملَاَأل و  الحزن كِل ذَ حتَِّضي، و م الشَّهيرةِ ِهصِتِق

        كَِظيم وزِن فَهالح ِمن ينَاهتْ عابيضفَ ووسلى يفي عتَّـى        قَا* َأسـفَ حوسي لُوا تَاِهللا تَفْتَُأ تَذكُر
م ِمن اِهللا مـا ال      قَاَل ِإنَّما َأشكُو بثِّي وحزني ِإلى اِهللا وَأعلَ       * تَكون حرضاً َأو تَكون ِمن الهاِلِكين     

 .)3(����تَعلَمون

           فَِإنَّه ،هأل نَفسالخَوفَ الذي مو ،تهابالوحشَةَ التي َأص ظِهرِليةَ  وشَخِصـي رآدم (استَحض (   
–الم يِهلَعخَوٍف - السحشٍَة وِمن و هابا َأصمينَِح، وِمم ا ُأخِرجنِةنَّ الجرِضلى اَألَل ِإنِزُأ، ولَ، ولَّ ع

ن ِليبِدي لَهما فَوسوس لَهما الشَّيطَا����: )حواء(، و)آدم(ي  ِفالىع تَ ِهوِلن قَ  مِ كِلي ذَ  فِ ادفَ استَ رالشَّاِع
        با را نَهاكُمقَال ما واِتِهموءما ِمن سعنه ريا وة ِإال    من هِذِه الشَّجرا علَكَـيِن َأو      كُمتَكُونَا م َأن 

 الشَّجرة بدتْ   هما ِبغُروٍر فَلَما ذَاقَا   فَدال* ما لَِمن النَّاِصِحين  وقَاسمهما ِإنِّي لَكُ  * تَكُونَا ِمن الخَاِلِدين  
لَهما سوءاتُهما وطَِفقَا يخِصفَاِن علَيِهما ِمن ورِق الجنَِّة ونَاداهما ربهما َألَم َأنهكُما عن ِتلكُمـا               

غِفـر لَنَـا    قَاال ربنَا ظَلَمنَا َأنفُسـنَا وِإن لَـم تَ        * الشّجرة وَأقُل لَكُما ِإن الشَّيطان لَكُما عدو مِبين       

                                                 
 .)41( سورة ص، اآلية )1(
 .)144-139( سورة الصافات، اآلية )2(
 .)86-84( سورة يوسف، اآلية )3(
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سـتَقَر  قَاَل اهِبطُوا بعضكُم ِلبعٍض عدو ولَكُـم ِفـي اَألرِض م          * وتَرحمنَا لَنَكونَن ِمن الخَاِسرين   
 .)1(����...ومتَاع ِإلى ِحين

؛ ِللتَّأِكيِد علَـى  -عليهما السالم–) يعقوب(، و)أيوب(وعاود الوأواء اسِتحضار شَخِصيتَي  
 )2(:ِهوِلي قَ ِفِت الساِبقَِة ذَاِتها، وذَِلكالدالال

 ]الكامل[

ــ ــي ا مــ َأن ــ ِقامقَ يــدوِدي ِبِتام  ِهص

ــمالِج   ــُلس ــ و ينح ــادَؤالفُ ي ذوب 

   
ــَأ ــناوِلن طُــ ِمــلقيــتُي فَِنمتَقَسالض  

ــ   قَمــا ال ي ــي باِس عضــَأ (ه يوب( 

   
ــتُو ــبكي ــ ِم ن جٍعزلَ عــك ــح ِبي  ٍةرقَ

ـ  كَ  علَيـك  سفاًَأ   م كـى   ا ب)يـ ع  )وبقُ

   
 :التَّنَاص األدِبي: ثاِنياً

           يث تَكُونِبح ،ِة األصِليالقَِصيد نَص عِديثَة مٍة َأو حٍة قَِديمختَارٍة مِبيوٍص َأداخُُل نُصتَد وه
 .)3(رِة التي يطرحها الشَّاِعر علَى الِفك-قَدر اإلمكَاِن-منسِجمةً معها، ودالَّةً 

َأد تَ قَلَوثَّر مِ ِهيِرغَ بِ  الوأواء ن الشُّع ِبثُّراً كَ َأ تَ اِءراً، فَ يرقَ  ض هِشعر نمَألفَـاِظِهم  ن  بيراً مِ اً كَ در
لى  عِهالِعاطِّ، وِهلِمِع وِهِتافَقَ ثَِةعى ِسلَلُّ عدا ينَّمِإيٍء، فَلى شَن دلَّ عذا ِإه، و)4(ومعاِنيِهم وصوِرِهم

ـ  األمثِ نِم، و لٍبن ظَهِر قَ   ع نهثيٍر مِ اِر كَ ظهاسِتووِإعجاِبِه ِبِه،    ،الشِّعِري التُّراِث ـ  ع ِةلَ ـ ى ذَ لَ  كِل
    )5(:ولقُلَّيل ِبَأنَّه يشِبه نَفَس العاِشِق في طوِلِه، بْل هو َأطوُل منه، ي ِلهصويرتَ

 ]الخفيف[

ــا  ــِس الع ــن نَفَ ــد ِم ــٍل َأم لَي بر 

ـ    ــِق طُـ ــابِ وِش ــه ِبانِْتح  الً قَطَعتُ

   

                                                 
 .)24-20(ورة األعراف، اآلية  س)1(
 .49، صديوانه:  الوأواء)2(
 .50، ص2000مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، : ، األردن2، طالتناص نظرياً وتطبيقياً: الزعبي، أحمد: ينظر )3(
الـدهان،  . 341-340، ص  وديوانـه  يمشِقالوأواء الد : النكدي، عارف  : هذه القضية، ينظر   والتَّمِثيل على  لالستزادة   )4(

 .36-35، المقدمة، صديوان الوأواء الدمشِقي: سامي
 .262، صديوانه:  الوأواء)(5
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ه ورد في ِشعِر هذا اَألخيِر      ، حيثُ إنَّ  )1(وِفي هذَا البيِت تََأثَّر بالشَّاِعِر العباِسي ابن الزيات       
ِزيادٍة وال نُقصان   د ِإلى ذِ     )2(ون ِلهذا ال داِعيوِضِع؛ خَوفَ    ، وقُـوِع ِفـي       كِرِه في هذا المالو اً ِمـن

التّكراِر المِقيت، ولَعلَّ ذَِلك عاِئد ِإلى ِإعجاِب الوأواِء ِبهذَا البيِت ِإعجاباً شَِديداً، َأو عاِئد ِإلى وقُوِع                
 .ِن الزيات، وِلذَِلك نَسبوه ِإلى اإلثنينالرواِة ِفي لَبٍس ِفيما يخُص ِنسبتَه ِإلى الوأواِء َأم ِإلى اب

لَولَّع فِ  الوأواء  وِل بالطُّ يِللَّ لِ ِهصِفي و االمِت واِدد ثَِّأتَ م بالع مِ يِدِدر الشُّ ن ِرع ِفاء، و قَي مدم ِهِتم
 )3(:امرؤ القَيِس حيثُ يقُول

 ]الطويل[

ـ  كَ يٍللَو وِجم ـ  أَ حـرِ  الب ـ  رخَ ى سولَده 

  ــع ــيلَ ــ الهاِعنوَأ ِب ِلوِمم ــبتَي  يِل

   
ــتُقُفَ ــل ــ لَه لَ ا تَمــم ــى ِبطّ ِهلِبص 

  َأوـــ َأفَردعجاًازنَـــ وِللكَـــكَ ِباء 

   
 يِلــال انج َأويــُل الطَّليــُلا الَّهــيال َأَأ

ـ  و بٍحصِب   م  ا اإلصـبمِ اح  َأ بِ نـكـ م  ِلثَ

   
 )4(:ي قَوِلِهوذَِلك ِفالمتنبي    وِمنهم 

 ]الطويل[

ــاِلي بعــد الظَّــاِعِنين شُــكُولُ    لَي 

)5(ِطـــواٌل ولَيـــُل الْعاِشـــِقين طَِويـــُل  
 

   
ِموكِلذَكَ–م  نه-   َأبو فراِس الح مد            اً عنـدطَويالً ِجـد رظهاللَّيَل ي رى َأني الذي كان ،اِني

     يإعراِضه، وجِرِه وهيعشق و ندوِد مـن           صقَد كَشَفَ عَل ِبه، وواتَّص هزار اً ِإنقَصيراً ِجد رظه
 )6(:ذلك في قَوِلِه متَغَزالً

                                                 
 هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة، أبو جعفر، المعروف بابن الزيات، وزير المعتصم والواثق العباِسيين، كـان                 )(1

الزركلي، خير : ينظَر. عراء، وكان من العقَالء الدهاة، وله ديوان شعٍر مطبوععاِلماً باللغة واألدب، ومن بلَغاء الكُتَّاب والشُّ      
 .6/248، األعالم: الدين

المجمـع  : جميل سعيد، أبو ظبي   : ، تح ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات      : الزيات، محمد بن عبد الملك    :  ينِظر )(2
 .136، ص1990الثقافي، 

كتبة مال:  لبنان -محمد عبد القادر الفاضلي، صيدا    : ، تح شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها    : ين الشنقيطي، أحمد األم   )3(
 .33، ص2003العصرية، 

 .3/217، 1979دار الكتاب العربي، : لبنان-، بيروتشرح ديوان المتنبي:  البرقوقي، عبد الرحمن)(4
 .)شكل(، مادة لسان العرب: ابن منظور. مفردها شَكل، وهو الشِّبه والِمثْل:  شُكُول وأشكال)(5
 .2/228، 1944، جمع ونشر وتعليق وفهرسة سامي الدهان، بيروت، ديوانه:  أبو فراس الحمداني)(6
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 ]البسيط[

 وشَاِدٍن ِمن بنـي ِكسـرى شُـِغفْتُ ِبـهِ         

 لَو كَان َأنْصفَِني ِفـي الحـب مـا جـارا            

   
ــِه،   ــي ِزيارِت ــي ِف ــر لَيِل قَص ارز ِإن 

  ج ِإنــارا   و ــَل َأعم ــاَل اللَّي ــاِني َأطَ  فَ

   
1(:ِلِهوقَِفي و(  

 ]البسيط[

ــمطْال تَ ِبع ــغَن يــن ــِد ِم عــلَِتيِر الو   ِص

 اا مِنعــ مــاِنلــى اإلنســيٍء ِإب شَــحــَأ  

   
 )2(:يلىون لَجنُ موِلن قَ ِمياِن الثَّهطر شَ الوأواءارعاستَ

 ]البسيط[

ــي كَ ــوزادن ــي الح ــاً ف ــتبلف ِنعم َأن  

 نســان مــا مِنعــالــى اِإلب شــيٍء ِإحــَأ  

   
  )3(:وتََأثَّر ِفي قَوِلِه

 ]الكامل[

وــي ــظَـ ــ الحباغُلُّ صـ ــاِء ِبيـ  دِهخَـ

  ورِدِهن غَالِئـــِلصـــِفر ِمـــداً يعبـــَأ  

   
  )4(: قَوِلِهبابِن المعتَز، فَقَد ضمن ِفي بيِتِه الساِبِق قَدراً كَِبيراً ِمن

 ]الكامل[

وــي ــظَـ ــاِء ِب الحباغُلُّ صـ ــيـ  ،دِهخَـ

   درــو ــارةً ويـ ــِفر تـ ــاً، يعصـ  تَِعبـ

   
5(:ِهوِلي قَِفو(   

                                                 
 .140، صديوانه:  الوأواء)1(
 .201ص، )ت.د(ار أحمد فراج، دار مصر للطباعة، ، جمع وتحقيق عبد الستّديوان مجنون ليلى:  مجنون ليلى)2(
 .82، صديوانه: وأواء ال)3(
 .167، صهديوان:  ابن المعتز)4(
 .189، صديوانه:  الوأواء)5(
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 ]الوافر[

ــو ا َأمــب ــقَ ى الهــوقُوى و ــيالشَّ   ِمنِّ

  ــوى ر ــِسـ ــردد ِفـ ــي خَوٍح تَـ  اِليـ

   
ـ    رانــي تَن َأِبخَِفيــتُ عــِن النَّواِئـ

ــ   ـ  ن الــروحَأكَ ــي فــي محـ  اِل ِمنِّ

   
استَعار ِمن المتَنَبي ِفكرةَ نُحوِل الِجسِم وسقَِمِه وضعِفِه وهزاِله، وبقَاِء الروِح خَِفيةً غَيـر              

  )1(:ظَاِهرٍة ِللنَّاس، وهذَا ما هو ظَاِهر ِفي قَوِلِه

 ]البسيط[

رتَــو حِفــر دِخــالِل ِإذَاي ِمثْــِل الد 

 َأطَـارِت الـريح عنْـه الثَّـوب لَـم يـِبنِ        

   
ــ  ــمي نُح ــى ِبِجس ــٌلالوكَفَ جــي ر   َأنَِّن

ــوال   ــي  لَ ــم تَرِن ــاك لَ ِتي ِإيــاطَب   مخَ

   
 )2(:وِفي وصِفِه ألطالِل المحبوبِة يستَحِضر قَوَل َأِبي تَمام لَفظَاً ومعنًى

 ]الطويل[

 ى الِبلَــك لَــاحتَــ َأني مــِو لَهــانديــمَأ

ــبا وَأفَ   الص انــد يتَ محــب ــِب؟ص  !الجنَاِئ

   
 يثُح3(:ولقُ ي( 

 ]الطويل[

ــالَغَ وىالهــ ىنَــغْمَأ ــالنَّ يــديَأ كتْ  ِبواِئ

ــَأفَ   صبتَح ــغْم ــبِل ىنَ الص وــِبالج  ناِئ

   
    درالب ر الوأواءوصو ِد           ِبخُوذٍَة الِمعِر اَألسـونبالع ٍة ِمنامتْ ِفي هِضعٍة، قَد وٍة ِمن الِفض

  )4(:اللَّون، يقول

 ]الكامل[

ــ  ــو خُ ــا ه ــٍةوفَكَأنَّم ِفض ــن  ذَةٌ ِم

 قَد ركِّبـتْ فـي هامـٍة مـن عنْبـرِ            

   
                                                 

 .319-4/318، شرح ديوان المتنبي:  البرقوقي، عبد الرحمن)1(
 .201، ص1دار المعارف، مج: ، مصر4محمد عبده عزام، ط: ، تحشرح ديوان أبي تمام: التبريزي، الخطيب )2(
 .16، صديوانه: الوأواء) 3(

 .108 المصدر السابق، ص)(4
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 المعتَز الواِردِة ِفي تَصويِرِه     وقَد تََأثَّر ِعند ِفي هِذِه الصورِة ِبصورِة الشَّاِعِر العباِسي ابنِ         
  )1(:ِللبدر

 ]الكامل[

ـ     انظُر إ و ـ  ليـِه كـزورٍق م ٍةن فض، 

ــد أ   ــهق ــن عنثقَلَت ــةٌ ِم ــ حمولَ ِرب 

   
              اِمعِد الَّلون، فَالجِر األسونبِة العادٍل ِبممحتَألِلٍئ مالِمٍع م يٍق ِفضورِبز درالب رويثُ صح

 .ن الصورتَين هو صورةُ شَيٍء َأبيض الِمع يغَطِّي جزًأ ِمنه شَيء َأسود الَّلونبي

وِفي وصِفِه ِلدموِعِه، جعلَها الوأواء بحراً واِسعاً ممتَِلَئاً بالماء، وجعَل جفن عينَيِه ِإنسـانَاً           
 )2(: غَِريقَاً ِفي ذَِلك البحر، يقُولحاِذقَاً ِللسباحِة التي لَوالها لَماتَ

 ]المنسرح[

 هتُاحبال ِســو لَــٍني عــســاننِْإ

 ِهِتــعم دِرحــب ِبيقــاًِر غَمــاتَ  

   
تََأثِّرِة مورِذِه الصِفي ه وهب وعتَز3(: ِفي قَوِلِهابِن الم(     

 ]الكامل[

ـ  وجفون   مـن البكـا     قـد نثـرن    ك عيِن

ــوقَ   ــف ــؤاً وعقَ لُامِعد الم ــؤل  ايقَ

   
لــو لــم يكــنإنســان يِنــ عســابحاًك  

 اريقَــ غَ لمــاتَ،همعِتــ دفــي بحــِر  

   
ِإلى االستمتاِع ِبلَذاِئِذ الحياِة، وارِتكاِب الكَبـاِئِر واآلثـام ألن مصـيرها            والوأواء يدعو   

    )4(:الغُفران ِمن اِهللا تعالى، وذَِلك ِفي قَوِلِه

 ]وء الرملمجز[

    نَــْل مــن الَّلــذاِت مــا تَــب 

ــِه وِغ   ــ غَاُهللايــــ  ورفُــــ

   
                                                 

 .247، ص1961دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر، : ، بيروتديوانه: ابن المعتز )(1
 .64، صديوانه:  الوأواء)2(
 .333، صديوانه:  ابن المعتز)3(

 .109، صديوانه: الوأواء )(4
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 )1(:ويبدو َأنَّه َأخَذَ هذَا المعنى ِمن قَوِل َأِبي نَواس ِفي ِإباحِتِه ِللخَمر

 ]البسيط[

ــةً، مرــتْ مح ــدام، وإن كان ــاِد الم  غَ

   ــران ــد اِهللا غُفْـ ــاِئِر ِعنـ  فِللْكَبـ

   
 

                                                 
 .518، ص1987دار الكتب العلمية، : روت، بي1علي فاعور، ط: ، شرح وضبط وتقديمديوانه:  أبو نواس)1(



 148

المثُبحالر اِبع 
عِر الشِّوسيقىالمةي 

 الموِسيقى الخَاِرِجية: والًَأ

 يعِر الشِّزنالو -أ

عي  عظَ أَ د ُّ الوزناِنركَ أَ م الشِّعرِ  ح د َأ و ع فَ )1(ِهِرناِصهم ،هو ِلضطَ يبِ ع أَ وِرد ـ س ـ  اِس ي ي ِف
 فَّىقَ م ونوز م الم كَ نَّهَأ بِ دامى الشِّعر  القُ الغيين الب ن مِ ديد الع رفَد ع قَالنَّثر، و  و  الشِّعرِ  بين التَّمييِز

دلَالٌّ ع2(ىعنَى م(و ،مِكيعريفُ تَنِبزِن الو َأ الشِّعِري مجموعة األنماط اإليقاعية للكالم المنظوم "نَّه
 من تلك المقاطع اللغوية،     التي تتألف من تتابع معين ِلمقاطع الكلمات أو التي تشتمل على عدد ما            

 الوزن، و )3("ففي العربية يتألف من المقاطع تفعيالت، ومن هذه التفعيالت تتكون البحور الشعرية           
 .)4(ِبيدص اَألي النَّ ِفاِتنَكَالس واِتكَر الحن ِمولَّدتَ التي تَِةيِل الداِخىوسيقَ الماِطنمن َأ ِمطٌمنَ

ِلوعِر الشِّزِنلوَأي هةٌمكَي ةٌ، فَبيرهوِث يانِتير باِماهِع السو جِذيبِإعِلِف، ِبه تَ ِلِهِتثارِلِهقُِّعو قاِطمع 
 يـتِ  الب يقـاع لَّفُ إِ َأتَ ي ِة المتَجاِنس ِة المتَتاِلي ررِةكَ الم ِعاِطقَ الم لكن تِ ِمع، فَ سما ي  م ع م مِجنس تَ ٍةاصخَ
ووفَ )5(زنُه ، ن أَ ضالً عال بل إنه يعطـي     .  حدة، ويعمق المشاعر ويلهب األخيلة     يزيد الصور  "نَّه

. الشاعر نفسه، خالل عملية النظم نشوة تجعله يتدفق بالصور الحارة والتعابير المبتكرة الملهمة            
. همـة لملن الوزن هزة كالسحر تسري في مقاطع العبارات وتكهربها بتيار خفي من الموسيقى ا إ

 .)6(" وإنما يجعل كل نبرة فيه أعمق وأكثر إثارة وفتنة،حسبوهو ال يعطي الشعر اإليقاع 

                                                 
 .1/134، ه ونقِدهالعمدة في محاسن الشعر وآداِب: رواني، ابن رشيقيالق:  ينظر)1(
 .276ص ،سر الفصاحة: نالخفاجي، ابن سنا. 64، صنقد الشعر: ابن جعفر، قدامة:  ينظر)2(
      ،1984بـة لبنـان،   مكت:  بيـروت ،2، طة واألدبمعجم المصطلحات العربية في اللغ   :  وهبه، مجدي، وكامل المهندس    )3(

 .433باب الواو، ص
دار الكتـب   : لبنان-، بيروت 1، ط المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر       : يعقوب، إميل بديع  :  ينظر )4(

 .458، ص1991العلمية، 
 .13، ص1978كتبة األنجلو المصرية، ، م5، طموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم:  ينظر)5(
 .194ص، )ت.د(منشورات مكتبة النهضة، ، قضايا الشعر المعاصر:  المالئكة، نازك)6(
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ذَوهنِّي  بلى أَ  إِ  حازم الِقرطَاج ه نَنتَ اك قاً كَ الُع ارِتبيراً واطَب يقَِثاً و اً بين م ِص القَ وِعوضِةيد 
وزِنولَا، فَ هاألَ ِتيس وزان جميع  اِلها صغراِضلِّ األَ كُ لِ ةًح و الموضاِتوع و المـ  ِإي، فَ اِنع ا أَ ذا مراد 

ا  م ار اختَ التَّحقير و ثَبالع و زَل اله رادن أَ ِإ، و ةَاِهيةَ الرصينَ  الب ةَخم الفَ ان األوز يرخَ تَ خر الفَ رالشَّاِع
ناِسيبمِ ه ِةليلَ القَ ِةشَ الطَّائِ وزاِن األَ ن 1(ءها الب(، د أَ قَ وإِ شار  ِة القَ ِهِذلى هِضي باطَ طَ  ابنب ـ  لَا الع ي ِوي ِف
إذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكـره نثـراً،                 : "ِهوِلقَ

وأعد له ما يلبسه إياه من األلفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسـلس لـه                  
إذا أردت أن تعمـل شـعراً       : "اءري الشُّـع  وِص ي يالل العسكرِ ي هِ ِب أَ وُل قَ هثلُِم و ،)2("عليهالقول  

فأحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك، وأخطرها على قلبك، واطلب لها وزنـاً يتـأتى فيـه                 
 . )3(..."إيرادها وقافية يحتملها 

د ذَ قَوهلى أَ نيس إِ براهيم أَ  إِ ببعِلن ذَ  مِ دك يثُ، ح رى أَ  ي ه نةً قَ  عالقَ ناك ةً بِويين ِفواِط ع 
ـ   نَ وزاِن األَ نزٍن مِ لِّ و كُِله، فَ ارشعيها أَ لَ ع بِني التي ي  وزاِن األَ ينبيِسِه، و اِسحَأ و ِرالشَّاِع اص غَم خَ

تَيالءمنَ م شَن َأوٍع ِمعة والمشاِعِر البواِطِف اإلنساِنيةنواِع الع4(ِري(. 

امِ وجاُل االهِتمفِ م  ذا المقامِ ي ه ه اَألو وزاننَ التي بيهالَى عالوأواء م جمةِ ِهاِتوعالشِّـعِري  ،
 ةً الشِّعِر العرِبي، موزعوزاِنن َأزناً ِم ورشَ عةَسعلى ِتعا اهنَ بهنَّ أَ  يالحظُ ِهاِرشع أَ عراِض استِ عدبفَ
م يا بقَ ن ٍةصير ويلَطَ و تَة، و ٍة واممجزوء ظُة، والحأَ ي نَّه ر اوح ِةويلَ الطَّ وزاِن األَ  بين ـ القَ و ، ِةيرِص

الطَّويلَ  أَ غير لَ غَ ةَنتْب ى نَ لَ عِتظير يثُها، ح نِ تْغَلَ ب تُسبـ  %)73,6(ا  ه ـ وعجممجمـاِلي   ِإن  ِم  ِهاِت
سيط،  الب حِرى الب لَ ع نها مِ %)18,2: ( اآلتي ى النَّحوِ لَ ع -يبى التَّرتِ لَع–ا  هعيوِز تَ كان، و الشِّعِرية

12,2(و (%ى البحرِ لَع  الطَّويل، و )11,3 (%ِفى الخَ لَع يف، و)11 (%ـ ع ـ  ى البحـرِ  لَ ل،  الكاِم
7,1(و (%لَع  ِرح، ونسى الم)6,5 (%لَع تَى المقار ب، و)4,4 (%الـوافِ  ى البحرِ لَع  ر، و)1,7 (%
لَعى الرج0,59(ز، و (%لَعيدِدى الم. 

                                                 
 .266، صمنهاج البلغاء وسراج األدباء: القرطاجنّي، حازم : ينظر)1(
 .5، صعيار الشعر:  ابن طباطبا)2(
 .157، ص الصناعتين: العسكري، أبو هالل)3(
 .178-175، صالشعرموسيقى : أنيس، إبراهيم:  ينظر)4(
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ِفواألَ  يم خُصا يالقَ وز انصير ةَ والمجزقَ، فَ ةَوء نِ تْغَلَد ب تُسبـ %) 26,34(ا  ه جمـاِلي  ن إِ ِم
مجمةِ ِهاِتوعالشِّعِري ، كَ ووِز تَ انيعا  ه–كَ -ى التَّرتيب لَع م 7,18: (يأِتا ي (%لَع ل،  الكامِ زوِءجى م
6,58(و (%ى البحرِ لَع  ريع، والس )3,59 (%خلَّعِ لَعى مسـيطِ  البو ،)2,99 (%ـ ع  ى مجـزوءِ لَ

 ل، ومالرجلٍّ مِ كُ لِ اءجتَثِّ  البحرِ نالم  مجزوِء و الر ِزج و ،ِر الوافِ جزوِءم حذّ الكامِ َأ، و ا نسـبتُ  ل مه 
ـ  الخفِ جزوِءى م لَا ع نهِم%) 0,898( اءجه، و اِتوعجمن م ِم%) 1,19( لـى  ع%) 0,299(ف، و ي

 . السريعمجزوِء

ِفو تَيما يوزاِن باألَ لَّقُع  التي ص  لَاغَ ع يها الوأواء م وضة، فَ  ِهاِتوعالشِّعِري ـ تَي بنـ  َأي ـ هنَّ ي  ِف
ها، ِتيمِسن قَ اً مِ امخد استِ ركثَت أَ انَولى كَ  األُ ن أَ الصيرة، إِ القَ و ِة الطَّويلَ وزاِن األَ اوح بين ِلياِتِه ر زغَ

ـ وِعجمن مِم%) 72,5 (ِة الطَّويلَ وزاِنى األَ لَ ع تْيغَ التي صِ  ِه غزِلياتِ  نسبةُ تْغَلَ ب حيثُ ها، و كـان 
ـ  ع هلَّ تركيز علَ، و  ...المتقارِب و الطَّويِل و  البسيطِ ى البحرِ لَمها ع معظَ ـ   ى مِ لَ وزاِن األَ ِهِذثـِل ه 

ي  الَّذي يعـانِ    المتَيم المهجور  قُ العاشِ وهو–ا  يه فِ دِج ي  كان نَّهلى أَ عود إِ  ي ِعقاِط الم ِة الكثير ِةالطَّويلَ
 و ينقاطَالبالمةَع اِإل وفِ عراض  حياِنعظَِم األَ ي م- تَّسم ع ةً كَ اً وةً لِ مساحاِفي ثِّ ولب تَّنفيِس لِلالشَّكوى، و

ع  َأن آالِمِه و حزاِنِه و انِفعاالِتِه وع واِطِفِه وشَم جاالاِعِره، ويِرلتَّعِب لِ م ع  ن آم ِه فِ حالِمَأاِلِه و ي العِةود 
اِءالِّلقَوالِوصال و. 

وجاء ا نِ  متُسبن غَ ِم%) 27,5 (هز اِتِه عى األَ لَِليالقَ اِنوز ِةصير لَ، وع تَفَاِطلَّ عه  قَّـادةَ الو ،
تَفِسنَوينفَِعلَ هةَ الم فَ دإِ ع وزاِن األَ ِه هذِ وظيِفلى تَ ته و ،نَهاك س إِ   ب هفَعد آخر يِفها، أَ وِظلى تَ ب ال وهو 

 و بالطَّرد شَ قَ، فَ الِغناءتْاعجاِل مالَّلهِوس الِغناِء وو يقى ِفوِسالمشُي الع اِسيبصِر العـ اً كَيوع راً، بي
َأوصبح  م ةً الشِّعراد طلُ م ِبوبةً وضاع ةً فِ ةً راِئج جاِلس، ِلذا أَ   ِهِذي هذَخَ الم الشُّعراء  ـ  ي ـ  روننِف  ن ِم

ـ يهـا؛ ألَ لَ إِ ونميلُيوالرشيقَِة   ِةصير القَ وزاِنى األَ لَ ع يقِبلون، و  كثيرِة المقَاِطع  ِة الطَّويلَ األوزاِن انَّه 
 التَّـردِد  ثيـر ، كَِهماِنز وِهصِر ع ابنوهو– لَّ الوأواءعلَ، و)1(ينالتَّلِحةً ِللِغناِء و مالَئكثَر م َأطوع و َأ

ثِل تِ ى مِ لَعجالِ لكِس الم- ينظِ  كان األَ م شعار  ة، وِليالغَز دفَيعأَ  ا إِ ه غَنلى م ـٍة تَ  و جصـنَ اِريهـا   لَ ع

                                                 
موسـيقى  : أنيس، إبراهيم. 536، صاتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري      : هدارة، محمد مصطفى  :  ينظر )1(

 .107-106، صالشعر
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 ةَصـير  القَ هـا األوزان  خيـر لَ  تَ ي  المجاِلس؛ ِلذَا كان   لكي تِ ا فِ ددهرتُحنُها و لَتُ، و وزاناَأل و امنغَاَأل
 .إلعادِة والتَّكرير، ول والتَّنغيِمطوع ِللتَّلحيِنكون َأي تَ؛ كَةَيفَِفالخَ

ِفو يما ي م خُصهقَ، فَ داِئح نَد باه ا جميعه كَ ِة الطَّويلَ زاِنوى األَ لَا ع ِةثير اِطِعقَ الم ِه، و ي البحر 
ـ تَ و  الممدوحِ صِفواَل لِ ج الم ها تُِتيح لَ  نَّه ألَ كِلذَالمنسِرح، و ، و الكامُل، و الخفيفُ، و الطَّويُل  يِلفِص
 .ه، وبطُولَِتِه وفَخَامِتهاِهِر قُوِتِه وتَميِزظَضاِئِله، وبياِن مفَتعداِد ِسماِتِه ويِه، والقَوِل ِف

د كَ قَلَوان م  شُع راِءعظَم صِر الع مثَل الوأواءِ   الع اِسيب تَ، يوهجـ – ون لـى   إِ -ي الغاِلـبِ  ِف
ِح ن ِشعر المد  َأ بِ ةَر الظَّاهِ ِهِذسماعيل ه ز الدين إِ  د علََّل عِ  قَ و ،ِحِهماِئدي م  فِ ِة الطَّويلَ وزاِن األَ يِفوِظتَ

ي  كَ ؛ةَ الطَّويلَ وزان األَ مخدا استَ ذَ، لِ  حضور النَّاس و وِحمدي الم د ي  الشَّاِعر بين  هدنِشاِبي ي ِشعر خَطَ 
   األخَّاذَ بالج حِدثَ التَّأثيري مهور، ويمِ ج دشَلى ُأخرى نَ  ٍة إِ نَن آوِ دلـى االسـتِ    إِ اطَهاِعمـ  و عتابِةالم ،

 ِمقدار الِمنحِة   -يضاًَأ–حدد  يا، و هفِضو ر ها أَ  الساِمِعين لَ  قدار قبولِ  يحدد مِ  ِةصيدلقَوُل لِ َأل ا لقاءاِإلفَ
 .)1(يهالَا عهالتي سوفَ يكافُأ ِب

ا  وظُ  ِممالحيالوأواِءى ِشعرِ لَع يطَ، سِة الطَّويلَوزاِن اَألةُرو ،ا ِف شُةَكثري خَيوِعهاِتـِه،  مِري
ور اِتِه وَأوِضي  ِة، وصِفيِلذَشعاِرِه الوك إِ اِج ر لى أَ ع ه األَ ِهِذن وزان لَ  تُتيح ه ةً أَ  فُرص كبـر و ـ م االج 
كاِملَةً طروحِة معالَجةً   ِضية الم  القَ ِةجمعالَِل، و اِمالاِفياً شَ اً شَ يرعِبفِسِه تَ ي نَ وُل فِ ج عما ي  يِرلتَّعِب لِ وسعَأ

 الـذي    الِغناءِ يِرأِثتَ بِ م تُنظَمِ  لَ -هاِمي معظَ ِف- اِتوضوع الم ِهِذن ه ن أَ ضالً ع ِمن جميِع جواِنِبها، فَ   
طَتَيوزاناً قَ َألَّبِشيقَةً قاِبلَةً ِللتَّلحين والِغناءصيرةً ر. 

اِتي خَ ِفواِض   ِةماإلِ ، تَ  الوأواءِ وزاِنَأاسِتعر رجدلى أَ ِإ ةُشارظَّفَ  نَّها وةَ  األَ  كَمالتَّقليِدي وزان 
الكامـل  سيط، و الب، و )2(ِبي القديم ر الع  الشِّعرِ ِثلُن ثُ  مِ بقرا ي  م يِهلَالطَّويل الذي نُِظم ع   صيلَةَ كَ اَأل
...    زنَاً جظَّفَ وو ِد، فَِإنَّه  ثاً محدن ِنتاِج   يداً مصِرالع  و اِسيبـ    اخ الع لَّـدين، هوِتراِع المو   خَلَّـعم 

                                                 
 .441-439، صفي األدب العباسي الرؤية والفن: إسماعيل، عز الدين:  ينظر)1(
 .59، صموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم:  ينظر)2(
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ـ %) 3,59 (هتُسبا نِ ي م نُتفَةً، أَ  و ةَوعقطُ م ةَشري ع تَ اثنَ يِهلَ ع مظَ نَ ، حيثُ )1(البسيط جمـاِلي  ن إِ ِم
مجمةِهاِتوعالشِّعِري ا جِممو ،اءقَليِه ع 2(:ولُه(                                                 

 ]مخلَّع البسيط[

ــ ــاًاِئا غَي ــب ــم ي لَ ــبِغ ه واه 

  ــن ــهِ ع ــب ب ــِب ص ــِدِم ع قل  ي

   
ــ ــقَ د صــار ي ــوم ــدي ِعراِق الِف  ن

  الصـــدوِدِةلمـــ ظُن ِمـــظلـــمَأ  

   
 )3(:يةاِفالقَ: ب

   ديةُالقاِفتُع اً مِ  كنَ رِهمالشِّ اِنركَن أَ اً م  عِر العر و ،ِدِبيةً أَ عامةً مِ ساِسين   عاِئِم التي يـ رتَ الد ز ِك
ِهيها، فَ لَعشريكة الوزن في االختصاص بالشعر، وال يسمى شعراً حتـى يكـون لـه وزن                "ي

) حركتها(مجموع الحروف التي يلزم تكرارها بعينها أو تكرار نوعها          "تُعرفُ ِبَأنَّها   ، و )4("وقافية
 .)5("في أواخر األبيات

  ةَ عالقافي ِإننص ر مِ ِئر يِسي ِرناِصن ع ِةيقى الخَ وِس المِه، فَ لشِّعِر لِ ارِجيبِ ي ـ  فَ ِةلَنِزم  َلواِص
ـ   مرها، األَ  جميعِ ِة القصيد بياِت أَ اِتهايتواِصالً في نِ  تَتَكَرر تكراراً م   تَتَردد و  يٍةيقاِعِإ  دور  ه الذي لَ
الشاعر العربي إنما عمد إلى القافية فقرنها بالوزن        "، و )6(باِهِهذِب انتِ ج الساِمِع و  طراِبي إِ ِفبير  كَ

ليضِفي عليه صبغاً نغمياً، متى اصطبغ الوزن به صار أكثر تهيؤاً ألداء ما يختلج في صدره من          
 .)7("معان

                                                 
 .118، صموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم: ينظر )1(
 .88، صديوانه:  الوأواء)2(
لهما، وعلى رأي األخفـش     هي آخر ساكنين في البيت وما بينهما، والمتحرك قبل أو         :  القافية على رأى الخليل بن أحمد      )3(

، ات العربية في اللغـة واألدب     معجم المصطلح : وهبه، مجدي، وكامل المهندس   : ينظر. آخر كلمة في البيت   هي  األوسط،  
 .282باب القاف، ص

 .1/151، ن الشعر وآداِبه ونقِدهِسالعمدة في محا:  القيرواني، ابن رشيق)4(
 .176 ص،العروض والقافية:  أبو عمشة، عادل)5(
 .246، صموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم:  ينظر)6(
 .3/825، 1970دار الفكر، : لبنان-، بيروت2، طاعتهاالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصن:  الطيب، عبد اهللا)7(
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القافِ ُلِمشتَتَو  تَِّة أَ ى سِ لَيةُ عـ  ٍفحر ـ ، و الوصـلُ  الـرِوي، و   :ي، ِه ، الـردفُ ، و روجالخُ
والتَّأسيس خيل، واألَ  ، غَ )1(الد َأن يرقُ الذي تَ  ساسوم ليِه ع ِكرتَتَ و ز هو رفُ ح   ،ِويالر ـ و  ن أَ نيمِك
 ي الشِّـعرِ  ا رِوياً فِ  هوِعي شُ ِةسبى نِ لَاداً ع ماعِتويمِكن تَقِسيمها   ا رِوياً،   ميعه ج العرِبية وفُر ح عقَتَ

العِإر ِعلى َأِبيربم جماٍتوعاآلتيى النَّحِولَ، ع : 

اء، الـر : هـي  الشُّعراء، و  شعاِري أَ ها فِ وِعي شُ ةُسبت نِ فَلَ اختَ نِإة، و كثرِوياً بِ  ر يءِجروف تَ  ح -أ
والالمو ،الميمالنَّ، وونو ،الباءو ،اُلالدو ،السينو ،ينالع 

، اليـاء ، و الفـاء ، و الحاء، و الهمزةُ، و الكافُ، و القافُ: ي هِ لكِت، و ة الشُّيوعِ طَوستَروف م  ح -ب
الجيمو 

 الثَّاء، والصاد، والتَّاء، والهاء، والطَّاء، والضاد: يِهة الشُّيوع، وليلَروف قَ ح-ج

، الظَّـاء ، و الـزاي ، و ينالشِّ، و الخاء، و الغين، و الذَّاُل: يِهجيِئها رِوياً، و  ي م روف نادرة فِ   ح -د
2(الواوو(. 

ِفو َأ حِثي بفِ  ِفحر ِويِري الشَّاعِ واِفي قَ  الر الحَأظُ الوأواء، ي استَنَّه خدمج ـ ميع روِف الح 
العة  رباستثناِء–بي  الخاء، و  الذَّال، و اي، والز الظَّاالطَّاء، و الغينء، و- ِوير  ِلذَاً، وتَفاِوتٍَة،   كٍب مِبِنس 
 ...الصاد، و الثَّاءالشِّين، و قَلُّها الواو، و  َأ، و ...الميم، و النُّون، و الداُل، و الراء، و ا الباء كثَرهَأ انكَفَ
ِلن ذَ ِمونِتستَ نَ كج َأنَّه  التي قَ   للحروفِ  كان  الباِحثُون رصلُنَّها تَ  أَ رأَ ح ـ يِرن غَ  مِ كثر ن تَ ا ألَ ه كـون 

 اً يِويالشَّاعِ َؤر سسر ع   تَه، كانليها قافي   كبير في شعرِ    لها حضور ِويـ   الوأواء، أَ   كر ا الحروفُم 

                                                 
)1( ِويقـال قصـيدة   ف الذي تُبنى عليه القصيدة  هو الحر :  الرر في قوافي األبيات جميِعها، وإليه تُنسب القصيدة، فيويتكر ،

 ساكنة أو متحركة تلـي حـرف    الرِوي، أو هاء   كة هو حرف مد ناشئ عن إشباع حر       :الوصل... ية، والِمية، وسيِنية    ميِم
ِويكَةً   : الخروج. الردف. هو حرف لين ناشئ عن حركة هاء الوصل إذا كانت متحريقع : الر دهو حرف م   ِويقبـل الـر

هو الحرف الواقـع بـين   : الدخيل. هو ألف يفصل بينها وبين الرِوي حرف متحرك      : التَّاسيس.  فاِصٍل بينهما  مباشرةً، دون 
، 2002، دار الشروق،    1، ط العروض بين األصالة والحداثة   : عبد الجواد، إبراهيم عبد اهللا أحمد     : ينظر. أسيس والرِوي التَّ

 .179-177ص
 .248، صموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم:  ينظر)2(
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 هلَمنها مـا اسـتع  ِم، و الوأواءهلْعِمستَم يا لَا منهن ِمِإ فَ، رِوياًكونن تَ َألحصلُنَّها ال تَوا َأررالتي قَ 
 ...الصاد و،كالثَّاِءِبِقلٍَّة بالغٍَة

ال طاِرِإي  ِفوديِثح ع  تَ  رِفن ح ،ِويالر لى أَ  إِ شارةُ اإلِ جدرنَّه ي في الشِّـعرِ   أِت ي الع   رِبـي
كاً وساِكناً، ورتَحِتمِلذَاً ِلبعالقاِفِإ، فَك نِإةَي متُقس يِن اثنَين، هلى ِقسمام: 

  الرِوي متَحركاً فيها حرفُ التي يكونوهي:  المطلقةالقافيةُ: الًوَأ

 .)1( الرِوي ساِكناً فيها حرفُ التي يكونيوِه:  المقَيدةالقافيةُ: اِنياًثَ

طلَ القافيةُوأَ ةُقَ الم كثر ي الشِّعرِ االً فِ  استعم الع مِ ر ن نَ بيهاِتظير ,ذِلوك ـ  ع نَّهـا  لـى أَ   إِ داِئ
أوضح في السمع وأشد أسراً لألذن، ألن الروي فيها يعتمد على حركة بعده قد تسـتطيل فـي                  "

ومن المقرر في علم األصوات أن حروف المد أوضح في السمع         . اإلنشاد وتشبه حينئٍذ حرف مد    
 .)2("من الحروف األخرى كالعين والفاء مثالً

قَلَو يطَد سطلقةُ  القوافِ ِتري الم لى شع  ع  يثُِر الوأواء، ح ورودِ  نسبةُ تْغَلَ ب 94,01(ا  ه (%
ـ  م ي عشرين  فِ تْ، فقد ورد  ما القوافي المقَيدةُ   الشِّعِرية، أَ  ِهوعاِتجمجماِلي م ن إِ ِم ي مـا   ، أَ ةًجموع

 .من إجماِلي مجموعاِتِه%) 5,99 (هنسبتُ

والحظُي أَ ى الوأواءِ لَ ع التَ نَّه زلقاِف ا ظاِمِن بِ مقليِد التَّ ِةيِةي في جميعِ  تَ التي تَ  ِة القديم ربياِت أَ كَر 
لَ، فَ ِةالقصيد م ين شُ ثيٍر مِ  كَ ثَلل مِ فعراِءع ِهصِر ع ذُخَ أَ  الذين عوننَوـ  وا ي ـ   ِف   يـدِخلون م و يِهواِفي قَ

لَعيه ا التَّجديد ِفي    ِب، و دوجال ي ِشعِرِه نماذِ  هذا فَِإنَّه  ـ  لَج ع ى م    ى بـالمـمسا يزدشـطَّر،   وج، والم
 .)3(...والمسمط

                                                 
 .260، صموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم:  ينظر)1(
 .281، صموسيقى الشعر:  أنيس، إبراهيم)2(
أحد األنماط الشِّعِرية التي تشتمل على تجديد في القوافي، وفيه تتميز القافية مع كُلِّ بيٍت، ويراعي الشَّاعر أن                  : المزدوج )3(

هو نوع من الشِّـعر     : المشَطَّر. تكون األبيات مصرعة، فقافية الشَّطر األول هي قافية الشَّطر الثَّاني نَفسها، وهكذا دوالَيك            
هـو نمـط    : المسـمط .  فيه إلى األشطر ال إلى األبيات، ويتخذ فيه الشَّاعر من كلِّ شطر وحدةً مستِقلَّةً عن األخرى                ينظر

شعري، يضع الشاعر ألوزانه وقوافيه نظاماً خاصاً يراعيه في كلِّ أقسام المقطوعة، وأبرز ما يتميز به هذا النمط في نظام           
 .309-300، صالمرجع السابق: ينظر. تان أو أكثر، بعد كُلِّ عدٍد معيٍن من األشطُرقوافيه هو أن تتكرر قافي
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ويِغنب إِ ي التَّنبيه    كثيراً م لى َأنَّه ا كان  نفس لِزمي بما ال يلزم   ه ،   وهأن يجيء قبل حـرف     " و
 أن يلتـزم  "، وتَفِسير ذَِلـك     )1("الروي وما في معناه من الفاصلة ما ليس بالزم في مذهب السجع           

 األمثلة  نِمو،  )2("بحرف قبل حرف الروي أو بأكثر من حرف بالنسبة إلى قدرته مع عدم التكلف             
 )3(:هولُ قَكِلذَعلى 

 ]البسيط[

ــ ــي تُلْغَشَ ــو قلب ــس ــي م  مكَدِتومعي ف

ــصال خَ   ــ اُهللالَّ ــ قلِب ــِتح مني ِم كُبم 

   
ــِزوال ر ــاةً بتُقْـ ــ حيـ ــد بعـ  مكُِنيـ

ـ  تْم أَ م لَ نِإ   ـ  د نَ ـ  ب نماً ِم ـ  ِدع  مكُِتقَر فُ

   
ـ  ه ـ  غَ دا قَ ـ  ع تُبِض ـ ِلجوحـي ألَ  ى ر لَ  مكُ

   ـ حتَّى ج ـ ي عِ  حيـاتِ  وتُفَ ـ  ج دنْ  مكُِتوفْ

   
ــبلَذا تَِإ هــر ــوِق جم ــ الشَّ ــي كَ ِف  ديِب

 مكُِتيــْؤد رنْــ التَّالقــي ِع مــاءاهفَــطَْأ  

   
ـ  يِنرفَح، بِ )الميم( الرِوي   ن حرفِ ضالً ع ، فَ ِةقَاِب الس بياِتي األَ  فِ مز التَ ِدقَفَ ـ ين، ه  اثنَ ام :

 .، والتَّاءالكافُ

 )4(:وِمنها قَولُه ِفي الخَمر

 ]المنسرح[

ــ ــالِمزاِج ذَّبتُهاعـ ــمتْ بـ  فَابتَسـ

  ــن ٍد عــر ــٍتنَ ب ــى اِب ــِب عل لَه 

   
ــَأن ــدي ك ــزاِج َأي ــد الِم ــكبتْ ق  س

ــي   ــها ف ــةً كأِس ــ ِفض ــِب ىعلَ ذَه 

   
 .ِبحرِف الهاِء حيثُ التَزم ِفي قَاِفيِتها فَضالً عن حرِف الرِوي الباِء المكسورِة،

       وهِة َأال ووِب القَاِفييع دِفي ِشعِرِه َأح دوجياإلِ و  يطاء، وهإِ و يـةِ  القافِ فِظ لَ ةُعادو  تكـراره 
ـ  بياٍت أَ  سبعةَ ِةيالثَّاِنولى و  األُ  القافيةِ  بين ُلاِصن الفَ كُم ي ا لَ ، م ِةلقصيدي ا  فِ احٍدعنى و ممرتين بِ  ن  ِم
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، يطـاءِ ى اِإللَ عِةلَن األمِثِمو, )1(يباًم يعد علَ و التّكراراز جكِلن ذَ  مِ ركثَ أَ ُل الفاصِ ن كان ِإ، فَ الشِّعِر
  )2(:لز الغَي ِفٍةصيدن قَ ِمِلو اَألي البيِتولُه ِفقَ

 ]الرجز[

 باِب الشَّـــِددوليلـــٍة فـــي عـــ

ــورةِ جومنُ   ــي ص ــا ف ــاِب اَأله  حب

   
قولُوهاِبيِت في البِمِع الس القَن 3(:اِتها ذَِةصيد( 

 ]الرجز[

ــتُ ــابِ  ِإال قلـ ــود باكتسـ  ن الـ

  ـ  م ـ    طَ كـن م ي ا لَ  حبـابِ  األَ نبعـاً ِم

   
ي غَيٍر ِف تَون د،ينقَ الساِبيِنال البيتَ ِكِةهايي ِن ِفتْدرنَّها وذ ِإ، ِإ)حباباَأل (ِةمي كِل ِفيطاءاِإلفَ

 .المعنى

  الموِسيقى الداِخِلية:اِنياًثَ

 ناسالِج -أ

قُيالجِ وم ناس ساِسى أَ لَع ِه التَّشاب ـ  ي الشَّكلِ  فِ يِنفظَ لَ  بين اختِ ، م ـ ِهالِفع ـ  م عنـى  ي المِ ا ِف
والحروفِ وِعي نَ  فِ اقَِن اتَّفَ ِإول، فَ دلُالم  و ،عِدد ها، وـ  ِةلَها الحاصِ ِتيَئه ـ ر الح ن ِم ، السـكَناتِ  و اِتكَ
يِبرتَتَوتَنَ الِجها كان اساً، وفا في َألَِإِن اختَاماَألِدح اَألوِرم ربِةعمتقَدِة المنَ كان اِق التَّجانُساً ص)غير 

4()تام(. 

 عـلِ ِفدِبي، بِ اِهراً في النَّص األَ   يقاعاً ظَ ِإيالً الِفتاً، و  ِموسيِقياً ج ناس يحِدثُ جرساً م   ن الجِ ِإ
ـ طراِبـِه، و  لـى إِ  دي إِ َؤن مرٍة، ِمما ي   كثر مِ رِقها ُأذُن الساِمِع أَ   طَ متَشَاِبهٍة، و  اٍتمِل كَ تكراِر ذِبج 

انِتباِهِه، وِعِه ِإلى ِإِفدعماِل ِفكِرِه؛ بحثاً عي ِتعاِنن مالك لمفراِتدِدالالِتها و. 
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وا وِممرع ِفلَد قَي ِشعِر الوأواِءى شَكِل الِجناِس التَّام ،1(:ولُه( 

 ]الكامل[

 )وىالهــ( ِمــْلء )وىالهــ (ِب عــيمد رارقْــِإ

  حـ  فـي  اسـِتتَاري  فَض ـوِدي  وىالهحجو 

   
 فَالشَّاِعر              ـبِب الحبِبس وألِت الجمٍة وارينَيِه ِبغَزتْ ِمن عردوِع التي تَحمِن الدثُ عدتَحي 
) الهـوى (ه، وحرقَ َأحشَاءه، وَأذَاب قَلبه، وقَد َأوضح هِذِه الصورة ِبالمجانَسِة بين             نَفس الذي مأل 

ِبمعنى الجو والفَضاء، ويالحظُ َأن المجانَسةَ بين هاتَيِن        ) الهوى(ام، و ِبمعنَى الحب والِعشِق والهي   
 . الكَِلمتَين َأدت دوراً مِهماً ِفي ِإحداِث جرٍس موِسيِقي جذَب انِتباه الساِمِع ولَفَتَه

ا ِسيقَ عِممقَى الِجناِس غَلَو ،يِر التَّام2(:ولُه( 

 ]الكامل[

ــيس ــن ل ــب م التَّعج )ــاك ــِدِهمِل) بك  فق

    لكن) مـع التَّ  ) بقـاك   ـبِق َأعجفـر 

   
ِإنَّه : وِفي هذَا البيِت يِصفُ الشَّاِعر َأثَر فراِق المحبوبِة ورِحيِلها ِفي نَفِْس العاِشق، فَيقُول             

        اِشقُ ِعندالع بِكيالغَِريِب َأن ي ِمن ـاة،          لَيسيلَى قَيِد الحبقَى عَأن ي ا الغَِريبِإنَّمِتِه، ووبحبِحيِل مر
        ينب انَسج هَؤكِّديعنَى وذَا المه نيبِلكَي يبكاك(و( و ،)ِة   )بقاكـوراِل الصمِمن ج اداألمر الذي ز ،

 .وتَأِثيِرها

ِمورا وِة ماِتِه غَيِر التَّامانَسجِفي قَوِلِهن م 3(:د( 

 ]الكاملمجزوء [

ـ  ِإ ــُل ِبــ ــي لتفعـ ــوانِّـ  ي لـ

ــ   ــِح ــِةظُ مقلَ ــِباِء الرشَ   الربي

   
ــَل  ــاِجِر(ِفعـ ــاالح ( ب)الخَنـ  نـ

ــِر   ــروبِ  )ِج ــرِك الح ــد معتَ   عن
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   ِفيِه و ة التي تَُؤثِّرادا الحاِتهنَظَرِة ووبحبينَي المنَا عه الشَّاِعر روصِة  يـوره، ِبصقَلب تُقَطِّع
الخَنَاِجِر والسيوِف التي تُقَطِّع ِرقَاب األعداِء ِفي الحروب، وقَِد اعتَمد ِفي بيـاِن هـِذِه الصـورِة                 

     ينِة بانَسجلَى الما عتَوِضيِحهالخناجر(و( و ،)ـازِ       )الحناجراِء ِجهَأعض دَأح ِهية، ورنجح معج ، 
 .النُّطِق البشَِري ومكَونَاِته

ودوجي ِشعِرِه نَ   فِ يوع مِ  آخر ن   الِجناِس غَيِر التَّام  ِهفِي، و تَجاِنساِن  الَّلفظانِ فُِلختَ يـ  الم ي  ِف
ِد الحدعوِفرِم، وِةلَمِث اَألنِفي  قَيِهلَ ع قاةولُهِد الس1(:َأح( 

 ]الخفيف[

ــ ــ(ا ي بدــاِد( )ر ــي بالكَــ )رب  اِس ِإلَ

ـ      ى علَــى يــاسِ فَــرب خَيــٍر َأتَـ

   
                 ـاِدربي سـِنِه َأنحِفي ِسحِرِه و درالب شِبهالذي ي ِهيِميِل الباِقي الجالس ِمن الشَّاِعر طلُبي

        ينب انَسقَد جاِب لَه، وبدر(ِبتَقِديِم كَأِس الشَّر( و ،)بادر (  ا َأضفَى عـاً   ِممِإيقَاعـاالً ومج لَى النَّص
ـ ر حوهال و، َأِس ركنَي التَّجانُ بين آخر اختالفٌعقَى وقَتَ المنْي هذا الِمثاِلِف و ِإضاِفياً، ـ ةُكَ رِف ح 

ـ  اِلـثٍ لى نَوٍع ثَ   إِ ودقُذا ي هى التَّوالي، و  لَع) الكسرةالسكون، و (ي  ِهي كُلٍّ منهما، و   ِف) الدال(  ن ِم
، السكَناِت و  في الحركاتِ   المتَجاِنسانِ  الَّلفظانِ يِهفُ فِ ِلختَ الَّذي ي  وهي ِشعِرِه، و  الِجناِس غَيِر التَّام فِ   

طلَوقُي ف  الجِ يِهلَ عرح2(ناس الم( و ،هأَ  أَ و الِجناسِ نواِعكثر  و ودِرهِ اً فِ ري ِشع ِم، والنَّماِذِج التـي    ن 
 )3(:قَولُه ،مِثلَةً علَيِه َأقُتُسا

 ]الطويل[

ــي ــراٍح ِريحهــ طُ ــذَاقُهاوفُ ِب ما و 

    ـبا (نَِسيمالص (ـِن       ومشُ فـي زـيالع) ـباالص( 

   
ـ    ةَ المعروفَ ي الريح عِنتَ، و )الصبا (ِةفظَ لَ  المجانَسةُ بين  ِتدقَ انع ِدقَفَ هـِة  ن جِ  التي تَهب ِم

 با (ِةظَفلَالشَّمال، والص( عِنتَ، و مِر اإلِ  ي ِصغَراثَةَ  عدحِبهذا،  ِسنِِّه، نساِن، ولَنَا أَ    و نيتَباالختِ  ي الفَن 
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كنَي التَّجانُ  بر نِ ِسيناِبقَيثَُّل فِ   الستَمكَ  يرادِ ِةي حِه، فَ  الصفِ ي   ـ ي اُألولى م ةٌفتوح ـ ، و ي الثَّاِنيـِة   ِف
 .مكسورة

َأ–نها ِمواًيض-دِح قَولُهالشَِّريِف ِفي م ِقيِقي1(: الع(  

 ]البسيط[

صلى شُ  إِ بـ  ِبر ـ  الطَّ اِء م ـ  فَ يـهِ  فِ ِنع ام 

 امــِزلتَ ميِد الصــيِدصــال ِب ِإاهرنَــ  

   
       ينِة بورِذِه الصِفي ه اِنسجيثُ ييد(حص (  اد، واالصِطي ِمن)يدعنَـى كُـلِّ ِذي     )الصِبم ، 

حوٍل وطَوٍل وتَكَبٍر ِمن ذَِوي السلطَان، وقَد وظَّفَ الِجنَاس ِلتَأِكيِد قُوِة ممدوِحِه وشَجاعِتِه وبأِسـِه               
لشُّجعاِن والتَّدِليِل علَيها، فَهو ال يقِدم علَى ِقتَاِل الضعفَاء، وِإنَّما يقِدم علَى ِقتَاِل األقِوياِء الصنَاِديِد ا              

 .ِمنهم

 التَّـام،  يرغَن الوأواء الدمشِقي استخدم الِجناس ِبنَوعيِه التَّام، و، َأِةِذِه الدراسن ه مِ يالحظُ
نَوعاً مِ    قَد أَ و له هضفى استخدامن  يقاِعاِإل الموسيقى و و ،خرِفالز و  ينَِة علَالز    ،الشِّـعِري ى النَّص

ِمملَا كان هد ع ِفِظور ِة ِفيممساهذِْبِهي لَفِْت اني المجاِمِع وِتباِه الس. 

  التّكرار-ب

، وهو لَيس عمالً عشواِئياً عبِثياً ال فَاِئـدةَ         )2("ذكر الشيء مرتين فصاعدا   "يقصد بالتّكرار   
 الذي يوظِّفُه الشَّاِعر ِلملِء فَراٍغ َأو ِإتماِم بيٍت ِمـن َأبيـاِت           ِمنه، ولَيس ِمن قَِبيِل الغَثِّ َأِو السِمينِ      

                ركَرالَّلفظُ الم كوني ِغي َأننبا يِإنَّمو ،ِزينَةً تَهِدفُ ِإلى تَجِميِل النَّص لَيس ا َأنَّهكَم ،ِل الشِّعِريمالع
 .)3("تكلفة ال سبيل إلى قبولهاوثيق االرتباط بالمعنى العام، وإال كان لفظة م"
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والتّكرار يأِتي علَى ِجهاٍت كَثيرٍة، ومعاٍن عِديدٍة، فَهـو يـأِتي علَـى سـِبيِل التَّشَـوِق                 
ما  ِإذا   واالسِتعذاِب ِإن كَان ِفي تَغَزٍل َأو نَِسيٍب، وعلَى سِبيِل التَّنِويِه واِإلشَارِة َأو التَّعِظيِم والتَّفِخيمِ             

 )1(... مدح ورد ِفي

وكَذَِلك، فَِإنَّه يأِتي َألغراٍض كَثيرٍة، ِمنها ِإبراز المعنى وتَقِريره ِفي النَّفِس، وِمنها اسِتمالَةُ             
            ِم اِهللا التي ال تُعِبِنع ا التَّذِكيرِمنهاِإلرشاد، وِفي قبوِل النُّصِح و هتَرِغيبخاطَِب وال تُحصـى،    المو د

 .)2(...وِمنها المبالَغَةُ ِفي التَّحذيِر والتَّنِفيِر، وِمنها الحثُّ علَى التَّذكُِّر والتَّدبِر وَأخِذ الِعبِر والِعظات

   ُأ الشَّاِعرلجيشاعرٍ –و أي-         نٍَة، ويعٍة ماِمِع ِإلى ِفكراِه السا   ِإلى التّكراِر ِللَفِت انِتبتَوِكيـِده
         ِبهذا فَالتّكرارا، واهِسو ونا داِمِه ِبهياِن اهِتمبا، وِإبراِزهو–  جعِض الوإلحاح على جهة    "-وهِمن ب

فالتكرار يسلط الضوء على نقطة     ...  في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها           مهمة
ها، وهو، بهذا المعنى، ذو داللة نفسية قيمة تفيد         حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم ب       

 .)3("الناقد األدبي الذي يدرس األثر ويحلل نفسية كاتبه

ويَؤدي تكرار الكَِلمِة ِبلَفِظها َأو ِإحدى مشتَقَّاِتها ِإلى منِح الشِّعِر جرساً موِسيِقياً جِمـيالً،              
    واً خَالباً، فَهِإيقَاععناصر اإليقاع الداخلي للنص، فإذا كان اإليقاع الخارجي المتمثل          واحد من "و 

بالوزن والقافية يلقي بظالله الموسيقية على جميع أبيات القصيدة، فإن التكرار يخلـق حـاالت               
إيقاعية متعددة على مستوى البيت أو األبيات، فالتكرار اللفظي ينجم عنه تماثل إيقاعي، وهـذا               

يخلقه التكرار ينجح في كسر رتابة اإليقاع الخارجي، مما يجعل القصـيدة  التماثل اإليقاعي الذي   
تنـاوب األلفـاظ    "، وِفي هذَا السياِق يمِكن تَعِريف التّكراِر ِبَأنَّـه          )4("متعددة األلحان ) سيمفونية(

 .)5(" التعبير، بحيث تشكل نغماً موسيقياً، يتقصده الناظم في شعره سياقوإعادتها في

                                                 
 .77-2/74، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: القيرواني، ابن رشيق:  ينظر)1(
تـار  مؤسسة المخ: ، القاهرة1، طدراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني: علم المعاني: فيود، بسيوني عبد الفتاح  :  ينظر )2(

 .205-2/204، 1998للنشر والتوزيع، دار المعالم الثقافية : المملكة العربية السعودية-للنشر والتوزيع، واألحساء
 .242، صقضايا الشعر المعاصر:  المالئكة، نازك)3(
ـ  ،)رسالة ماجستير غيـر منشـورة      (،دراسة أسلوبية في شعر األخطل    :  عتيق، عمر عبد الهادي قاسم إبراهيم      )4( ة  جامع

 .103، ص2001-2000 ،فلسطين- نابلس،النجاح الوطنية
 . 239، ص1980مطبعة الحرية، : ، بغدادجرس األلفاظ وداللته في البحث البالغي: هالل، ماهر مهدي )5(
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تُعةُ التّكراِر إِ  وظاِهر ِة دِهمِة الموِسيِقينَاِصِر المفَقَـد   حدى الع ،شـِقيمِفي ِشعِر الوأواِء الد
ومشتَقَّاِتها خَمس مراٍت،   ) البين(وظَّفَها ِفي مواِضع كَثيرٍة ِمنه، وِمن اَألمِثلَِة علَيها تكراره ِلمفردِة           

 )1(:وِلِه ِفي الرحيِل والهجرانوذَِلك ِفي قَ

 ]البسيط[

لَفَ واانُبم ـ ي ـ  قَب ـ  يِل ـ  يِف يِمو ـ ب ِهِنيم 

 اَألَمــ مِهِدعــب نِمــ هملُــحُأ بلْــقَ  

   
ــ ــي نيالبفَ ــو مهقُعشَ ــعي وقُالشَّ  يِنقُشَ

  الِجوسـ  م ـ  ذْم ـ عي يوِنقُرافَ  ماالسـقَ  قُشَ

   
لَ ايَأنْتُ  كُ يِنتَيـ ع ـ  ىم يـ  وم صـ ِب اح  مِه

  ياِدح ـ فَ يـلِ ِحالر ـ لِْل ام بـ  ِني ام ـ ِحر ام! 

   
     ودعِة يِذِه الكَِلمه تكرار و َأنبديو  ورالذي تَد رالمحو ا، فَِهيلَيهـِذِه   ِإلى تَرِكيِزِه عه ولَهح 
      ارِإظه ِمن ذَِلك الشَّاِعر ِريدِة            اَألبيات، ِإذْ يوبحبِن المين بنَاِتٍج ع نىضقٍَم وسا ِفي قَلِبِه ِمن َألٍَم وم 

   ا لَه، وِفراِقها وجِرههظُوالحاِبقَِة     يِفي اَألبياِت الس –كَذَِلك- ارِة    تكرِلكَِلم ـ  ) يعشق(ه ات، ثَالثَ مر
فَهِذِه حالُهم  راِق واألحباِب ِمن ِجهة،     ي تَرِبطُ بين البيِن والفِ    ِللداللَِة علَى عالقَِة التَّالزِم والتَّعالُِق الت     

وبين جسـِدِه والسـقَِم والضـنَى       ة،  وبين الشَّوِق والحِنيِن ونَفِْس الشَّاِعِر ِمن ِجهٍة ثَاِني       الطَِّبيِعية،  
 .ى ِفراِق األحباب وهجراِنِهم لَهة؛ وذَِلك حزنَاً علَوالتَّعِب ِمن ِجهٍة ثَاِلثَ

   )2(:وِمنها ما ورد ِفي قَوِلِه

 ]الخفيف[

ـــحسَأ انَتْداميالتَّالِقِبـــ انَـــي 

 راِقالِفِبـــ ســـفاًعتَ انَـــتْمرفَ  

   
ــ َأ امرــد ــ انَ ــ ال راقَالِف ــاِم انكَ  نَّ

 يالتَّالِقـــ راِقالِفِبـــ اُهللا تَمشْـــَأ  

   
 ريثُ كَرةَ   حدفرـِة           ) الفراق( موبحباِق المِة ِفـرلَى ِفكراِب التَّرِكيِز عاٍت، ِمن برثَالثَ م

وِهجراِنها غَيِر المرغُوِب وقُوعها، والتي يعاِني كَِثيراً ِمنها، فَهو يشكُو ِمنها، وِمن األيـاِم التـي         
 .تَسببت ِفي ِإحداِثها
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م ركَرةَ ودمع(فرالد (اِت ِفي قَوِلِهرم عَأرب:)1(  

 ]الخفيف[

ـ نَْأ تُسلَ ىس ـ الَقَم ـ  اه ـ و ي،ِل  يدمِع

ــ   ــ وقَفَ ــ يدخَ ــالم ِؤلؤلُالّكَ  وِرنثُ

   
 يجــِري ِفلُّكَالتَِّبــفَ ٍعمــد لُّكُــ

ــرغَ   ــد ي ــِبِرالغَ ِعم ــالمو ي وِرهج 

   
ودــ ر البين ــد مع ــع ــَأفَ ييِن حىض 

ــٍقِقعكَ   ــبِذُأ يـ ــي يـ ــب فـ  وِرلُّـ

   
وذَِلك راِجع ِإلى رغبِتِه ِفي التَّرِكيِز علَى ِفكرِة البكَاِء وذَرِف الـدموِع الِغـزاِر، وعلَـى            

 .وصِف معانَاِتِه وَألَِمِه ِبسِبِب ِفراِق المحبوبِة وبيِنها

  )2(:وِفي قَوِلِه

 ]السريع[

 ِهِدنْــِع نِمــ لــمالظُّو يِنــملَظَ

  ــو جــ از ــالظُّ يِف ــ ِملْ ــ دىم ِهحد 

   
ــظَ بــ ي ــرطَ ادغَ ــ يِف ــاِظ هلَ  راًن

ـ    ـ لْقَ ىَأر الَمـ ـ  يِبـ  جنْــِدهِ  نِمـ

   
ومشتَقَّاِتها، حيثُ وردتْ ثَالثَ مراٍت، وذَِلك يعود ِإلـى محاولَِتـِه           ) ظلمني(كَرر مفردةَ   

 .عراِضها وِإِةالمعشُوقَ ثبات ما وقَع علَيِه ِمن ظُلٍْم نَاِتٍج عن صدوِدِإ

 )3(:ومشتَقَّاِتها ثَالثَ مراٍت ِفي قَوِلِه) الليل(وكَرر كَِلمةَ 

 ]الطويل[

ــر ــ اُهللا ىع ــ الًيلَ لَّض ــع ــ هنْ صباحه 

  طَوــي ــِهِف كفُ ــي ال ي  يِعضــجم قُاِرفَ

   
لَوَأ مـ ِم ر ـ  يثِل ـ  ارغَ ـ  نِم ـ يلَ وِلطُ  ِهِل

  ــلَع ــ ِهي ــالَّ نَأكَ َللي ــي ــم هقُعشَ  يِع

   
 .وِفي هذَا ِداللَةٌ علَى طُوِل لَيِلِه، ومعانَاِتِه وَأرِقِه ِفيه 
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   )1(: ِفي مدِح سيِف الدولَِة الحمداِنيوِفي قَوِلِه

 ]الطويل[

ـ  ابـن  اهـذ )) ٍنسح باَأ(( دِحمـ  ك ـ َأ دقَ  ىتَ

 الشَّــواِرِب رضــخُ اميــاَألو كِحدمــِل  

   
ــماِلِب ــمِل ٍةكَـ ــ ِعلسـ ــ ٍةمملوكَـ  ِهِبـ

  جاِئعــاب ــ ه ــُأم نِم اته العــِبج  اِئ

   
ـ  )ملَك(، وهما ِمن اَألصِل ذَاِتِه      )مالكة، ومملوكة (مرتَين، وكَرر   ) مدحك(كَرر كَِلمةَ    م ، ثُ

؛ وذَِلك إلقناِع الممدوِح ِبجودِة ِشعِرِه وتَميِزِه،؛ كَي يحصَل علَى العطَـاِء            )العجائب(كَرر مفردةَ   
 .والنّواِل الذي يسعى ِإلَيه

كَوري مِ  فِ ردأُ ٍةح ى لَ خره م فرالثَثَ) الرأي (ةَد م أِكات، تَ راًيد ـ ى اتِّ لَ ع اِفص م ـ ومد  ِهِح
  )2(:ولقُيد، يِدأي السالر وِةكمالِح واِءكَبالذَّ

 ]الطويل[

ـ  ىرانب ام اذَِإ ـ ر كـرِ الِف ِةفـو ه يِف أيه 

      ِب ىَأرــاِنع ــر ي ــ أيال ــ ام ــوالع يِف  ِباِق

   
ــتُ ــدَأ هذُوعـ ــ هاُؤعـ ــكَذَ نِمـ  ِهاِئـ

ــ ذاِإ   ــاكتَ ام ــالر ىفَ ــالتَّ وند أيب ارِبج 

   
           ،شِقيمِة التّكراِر ِفي ِشعِر الوأواِء الدلَى ظَاِهرِذِه َأمِثلَةٌ قَليلَةٌ عـذَا     هةُ ِفي هاإلشَار رتَجدو

ِإلى َأن التّكرار ِفي ِشعِرِه لَم يكُن مقصوراً علَى تكراِر اَأللفَاِظ والمفردات، وِإنَّمـا امتَـد                المقَاِم  
ى تكراِر َأبياٍت ِبعيِنها، ال يختَِلفُ َأحدها عِن اآلخَِر ِسوى ِفي كَِلماٍت قَليلٍَة ِجداً، وربما               ِليشتَِمَل علَ 

ال يختَِلفُ عنه ِفي شَيء، ولَعلَّ ذَِلك عاِئد ِإما ِإلى محاولَِة الشَّاِعِر التَّأِكيد علَى معنى معـين، َأو                  
 ٍة ِمنلَى ِفكرلَفِت انِتباِهِه ِإلَيها، عستَِمِع وها ِللمِإبراز ريداَألفكاِر التي ي غِفرذَا التَّعِليَل ال يه َأن غَير

لَه تكرار هذَا القَدِر ِمن األبياِت ِبهِذِه الطَِّريقَة، فَهو يدلُّ علَى شَيٍء ِمن الضعِف الشِّعِري ِعنـده،                 
 كُونا يمبراِر       والتَّكر ِمن ذَا النَّوعاًهاِئدـروي            عذا يالَّلبِس ، فَه واِة الشِّعِر ِبشَيٍء ِمنقُوِع رِإلى و 
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                  ـرِب ِمـنذا الضلَى هِز الشَّواِهِد عِمن َأبرا، ورِويِه ِفي ُأخرى غَيِرهي ذَاكٍة، وا ِفي قَصيديتَاً مب
1(:التّكراِر قولُه(   

 ]البسيط[

ــبلَتَ اذَِإ ه جــر ــ م ــ وِقالشَّ ــكَ يِف  ِديِب

ـ  اهفَطَْأ   مـ  اء ـ ِع يالتَّالِق ـ ْؤر دنْ كَِتيم 

   
  )2(:حيثُ كَرره ِفي قَصيدٍة ُأخرى، وذَِلك ِفي قَوِلِه

 ]البسيط[

ــبلَتَ اذَِإ ه ــار ــ ن ــ وِقالشَّ ــكَ يِف  ِديِب

ـ  اهفَطَْأ   مـ  اء ـ ِع يالتَّالِق  اهـا يْؤر دنْ

   
ا قَولُهِمنه3(:و(    

 ]البسيط[

ـ تَْأر ولَ يةٌِسنِْإ ـ  اه ـ  سمالشَّ ـ لَطَ ام تْع 

ـ ِتيْؤر ِدعب نِم   اه يـ و اًم ـ ع  حـدِ َأ ىلَ

   
  )4(:فَقَد كَرره ِفي قَوِلِه

 ]البسيط[

ـ  يةٌِسنِْإ ـ ِل بـدتْ  ولَ ـ  ِسملشَّ ـ لَطَ ام تْع 

ـ ِتيْؤر ِدعب نِم   اه يـ و اًم ـ ع  حـدِ َأ ىلَ

   
     )5(: قَولُه ِفي المحبوب-َأيضاً–وِمنها 

 ]مجزوء الكامل[

ــ ــ ولَ ــ اَلقَ ــتْ: يِل ــطَ م ةًاع 

ــ   ــِع ام ــب تُشْ عد ــم ــَأ اِعس مِره 

   
    )6(:حيثُ كَرر معظَمه ِفي قَوِلِه
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 ]مجزوء الكامل[

ــ ــ ولَ ــ اَلقَ ــتْ: يِل ــطَ م ةًاع 

  تُــــهقَِبلْــــتَُألطَعــــَأ  ومره 

   
 :التَّصريع -ج

هأن يجعل الشاع   ور ع راِب تَ  البيتِ وضلِ ةًع نقُ تَ ِهرِبضِهنقِص بِ ص تَ، وِز بِ زيدلـى   ِهِتيادع ،
ِويزِن والريِن في الوتَشاِبهِع مرصيِت المفي الب ربوالض روضالع 1(َأن يكون(. 

واِه ظَ التَّصريعةٌر وسيِق مةٌيقاِع إِ ةٌيي ةٌ قديم ع ،فَر ها الشُّعراء استَ وخدممِ   وهنذُ الِقـدا م ال ، و
بياتاً  يصرع أَ  احنَّما ر ِإ، و ِهِت قصيد ِعطلَ م يِعصِرتَم يكتَِف بِ  م من لَ  نهِمم، و صاِئِدِهطالِع قَ ي م ِسيما فِ 

ِمُأخرى داِخلَها، ونهمصلَم ي نِع مرَل اَأليتَ البوو ،صا بشَيئاً ِمم عهر2(عد(. 

ـ  يَأ– رالشَّاِعِبي، فَ دالنَّص األَ ِبنَاِء  ي  ِفالتَّصِريع مِهم   ن  ِإ ـ  منـذُ م   ظِّفُـه و ي -اعٍر ش  ِعطلَ
؛ كَ ِةالقصيد   زيمضالفَ،  )3("تهابين االبتداء وغيره، ويفهم قبل تمام البيت روي القصيدة وقافي         "ي ي 

ن أَ عنَّه ي ِلطَضبِ ع انتِ  بيٍر فِ وٍر كَ د ي شَداِهب  اِمِع والس ج دخاِلِإذِبِه، و ِهفِسلى نَ  إِ ِب الطَّر ذِل، وـ  ك ج اِت نَ
وتِ ِس التَّجانُ ِنعالص ِئ النَّاشِ ي ن تكرارِ  ع ي نِ  فِ ِهاِت ذَ وِت الصهـ    ِةاي  ِلو األَ  الِمصـراعينِ  ن كُـلٍّ ِم
ي ِمالثَّاِنوالشِّعِريِتن ب  ،وما ينجمِلن ذَ عغَن نَ ِمكٍم ويقىوِسم. 

ويجدمِ  ال أَ ِر بالشَّاعِ ر كِثري بياِت األَ نصالم عي قَ ِفِةركَ؛ َألِهِتصيد نـ تَثر ه لُِّل عـ ا تُـد ى لَ
 نُّعالتَّكلُِّف وذَِل،  )4(التَّص حِسستَا ين ب عقَّاِد النُّ ض و الِغالبيناِجفَ سنان الخَ  مثال ابنِ  أَ يي ع ديِل إِ  ملى  الم

 .)5(ةالّلمح وِةى الّلمعجرن يجِريه م َأِرالشَّاِع ِبرجداَأل، فَِةد الواِحِةيدِصي القَ ِفِهتكراِر

نَد تَ قَلَوهالشَّاعِ ب ر لى القِ  إِ  الوأواءةِ ِةيمالفَنِّي  و ِةالدالِلي ِة والنَّفِسي و ةِ المـ  لِ وسـيِقي ه  ِطذا الـنَّم 
  )6(: قَولُهكِلن ذَِم، وِهاِرشعن َأيٍر ِمِثي كَ ِفهاِإليقاِعي، فَوظَّفَ

                                                 
)1(1/173، لعمدة في محاِسن الشعر وآداِبه ونقِدها: القيرواني، ابن رشيق: نظر ي. 
 .175-1/174  المرجع السابق،: ينظر)2(
 .195، صسر الفصاحة:  الخفاجي، ابن سنان)3(
 .1/174، العمدة في محاِسن الشعر وآداِبه ونقِده: القيرواني، ابن رشيق:  ينظر)4(
 .195، صسر الفصاحة: الخفاجي، ابن سنان: ينظر) 5(
 .38، صديوانه: لوأواء ا)6(
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 ]المنسرح[

ــْأ ــرِبسالك ــرور والطَّ الس ــب   قُط

ــوبِ    ــاِجِز النَّ ــَل ح ــا قب ــاحظَ ِبه  ف

   
ـ ي نِ ا فِ تَعقَ، و )وبالنَّ(، و )الطَّرب (اِنتَمِلالكَفَ المِ ِةهاي  لِ يِنصـراعاَألو  الثَّـانِ  و ـ ي، ع ى لَ

 .كسور الم الباِءرفُ حوه، ولرِوي اسفْ نَالِنحِمياِحٍد، وزٍن وى ولَا عهميب، والتَّرِت

 )1(:ي قَوِلِهوِف

 ]الخفيف[

 وجـــد قريـــب وحاِز نَـــٌلمـــَأ

ــوى لَن حِإ   اله ــم ــمك ــب عحك  جي

   
 .اِفيةالقَ وزِني الو ِفاِنتَِّفقَتَما ، فَهم)عجيب(، و)قريب(ي تَ لفظَ بينيع التَّصِريالحظُ

وها هذَو وَلقُا يعرصم نين (اً بينالح(و ،)2():اَألنين( 

 ]مجزوء الكامل[

ــقَ ــين لْــ ــه الحِنــ  ب يقَلِّبــ

  شـــىحـ و  ني يقَطِّعهـــا اَألِنــ

   
اًَأحيانَومخِدستَ ي التَّصِر الوأواءِل ِمي البيِت ِفيعاَألو القَن صيدي ِة، ثُمي خداِمِه ِفلى اسِت ِإعود

 )3(:يِف الدولَِة الحمداِني سدِحي مِتِه ِفيدِصي مطلَِع قَك قَولُه ِفِلن ذَِما اُألخرى، وهبياِتحِد َأَأ

 ]الطويل[

ــالَغَ وىالهــ ىنَــغْمَأ ــالنَّ يــديَأ كتْ  ِبواِئ

ــَأفَ   صبتَح ــغْم ــبِل ىنَ الص وــِبالج  ناِئ

   
ِفقَو ِفولُهنتَصِتي م لك4(:ِة القَصيد(   

 ]الطويل[

ــنمال و البــاًطَ تَــراه ال طاِلــٍب غيــرــاً و ــى ِإال ذَاهب ــِر علَ ــِب غي  ذاِه

                                                 
 .48، صديوانه: الوأواء )1(
 .239ص، المصدر السابق )2(
 .16السابق، صالمصدر  )3(
 .21السابق، صالمصدر  )4(
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  صـرع بـين     اآلخَـرِ  يِتي الب ِف، و )الجنائِب(، و )النَّوائِب ( صرع بين   اَألولِ يِتي الب ِففَ

 .)ذاِهِب(، و)طاِلٍب(

ستَخلَصي    مالد الوأواء قَ، َأنبا سِب ِمم اهتَم اِهظَشِقيِةرلَ التَّصريِع، وِمَل عا ِفعي ى تَوِظيِفه
اً يصرع معه   حيانََأ، فََأحيانَاً يكتَِفي ِبتَصريِع المطلَِع، و     ٍتان قَصاِئد ومقطُوع  كَِثيٍر ِمن منظوماِتِه، مِ   

 .يِع طواَل القَصيدِةلتَِفتُ ِإلى التَّصِراِلثَةً ال ياً ثَحيانََأاِتها، واِخَل القَصيدِة ذَاً ُأخرى دَأبياتَ

 التَّدوير -د

ـ ِلن كَ  مِ زٍءج بِ ونكُ ي  الشِّعرِ يِتي ب طرال شَ  كِ زِن و اممن تَ  أَ يقصد بالتَّدويرِ  1(ةم( ـ ، و ذا ه
ي اشتِ ِضقتَيراك ِلي كَ  فِ يِن الشَّطرٍةم اِح وبِ ٍةد ،ح قَيث يع زُؤ جُلا األَ هـ ي نِ  فِ و ـ  ِةهاي دِر ص يـتِ  الب ،
وزُؤجي بِ ي فِ ا الثَّانِ هدِةاي 2( ِهجِز ع( و ،قُطلَي لَ عِريِتى البودالم ِد العِميد صـطَلَحات، مِ نـ  الم انه :
وصولُ يتُالبالم  تَ، والماِخُلد و ،جمدالم و ،د3(اخَُلالم(، كثََأ ور م  قَا يع فِ  التَّدوير  ي البالخفيـف،   "ِرح

 َأنه في غير الخفيف مستثقل عند المطبوعين، من األعاريض دليل على القوة، إال   وهو حيث وقع    
 .)4("كالهزج ومربوع الرمل وما أشبه ذلك:  األعاريض القصاروقد يستخفونه في

د اضطرار يلجأ إليه الشاعر "لتَّدويِرِلوذلك أنه يسبغ على البيت . فائدة شعرية وليس مجر
ـ   يَؤدي إِ  بياِتي األَ الً فِ اصو تَ قُقِّح ي ا َأنَّه م، كَ )5("غنائية وليونة ألنه يمده ويطيل نغماته      لى سٍةرع 

ـ  يـةً ِمغَ نَ ةًحدنَّه يحقِّقُ وِ  ا أَ ما، كَ يه فِ دِر التي ي  جزاِء األَ ِو أَ ِعاِطقَ الم ةَحد وِ نضمييقاع، و ي اإلِ ِف ي  ِف
 .)6(رخَاآلو طِري الشَّا ِفهِعونَتَ واِتمغَدِد النَّعتَ ِبحسم ين َأنَّهضالً ع كَكُل، فَِةيدِصالقَ

                                                 
 .91، صقضايا الشعر المعاصر: المالئكة، نازك:  ينظر)1(
د الكتـاب   منشورات اتحـا  : دس، الق 1، ط البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة      : أحمد، محمد، وآخرون  :  ينظر )2(

 .93، ص1998الفلسطينيين، 
 .173، صالمعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر: يعقوب، إميل بديع:  ينظر)3(
 .178-1/177، العمدة في محاِسن الشعر وآداِبه ونقِده:  القيرواني، ابن رشيق)4(
 .91، صقضايا الشعر المعاصر:  المالئكة، نازك)5(
 .93، صالبنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة: أحمد، محمد، وآخرون:   ينظر)6(
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ظُوالحن دِ  مِ يررِ اسالوأواءِ ِة ِشع  ِهعراِضاسِت و و جاِه ظَ ودكَ بِ يِه فِ  التَّدويرِ ِةر ثـر ـ ة، و  نِم
  )1(:يِقيِق الع الشَّريِفدِحي مولُه ِفا، قَيهلَ عِةلَمِثاَأل

 ]الخفيف[

ــ ــاَأ (اي ــٍم ب ــتْ) قاس ــا َأزالَ  عطاي

  اً كــعاب ــن ِص ــوِب ِم ــعاِب الخُطُ الص 

   
ـ ، ع سـمينِ لى قِ  إِ متْيثُ قُسِ ، ح )عطاياك (ِةمِلى كَ لَتَّدوير ع  ال َأرد طَ قَفَ ـ لَ ذا النَّحـو ى ه: 

ـ ذَ، و ِهجـزِ  ع ِةايدي بِ ي فِ  الثَّانِ سمالِق، و يِت الب دِر ص ِةايهي نِ  فِ وُل األَ مس القِ عقَو، و )ك+عطايا(  كِل
تَِّضح ي، و يتُذا الب حتَ ِلواِئِه ه  نضوي تَ  الذي ي  فيِف الخَ حِر الب فعيالِت تَ بينا و ينَهماسِب ب لتَّنَاً لِ يقَحِقتَ
 :  اآلتين ِمكِلذَ

 عطايــا لَــتْ / َأزا ســٍم/قــا بــاَأ ايــ

  اً كــعاب ــن  /ِص ــو ِم ــعاِب  ِب / الخُطُ الص 

   
           - - ب -   /  -  ب –ب  /   - -      ب ب     - - ب - / - ب–ب   / - - ب - 

 فاعالتن/ متَفِْعلُن     /               فَِعالتُن         فاعالتن/ متَفِْعلُن   /       فاعالتن   

 ريِم المعِطي الكَ  ينرِبطُ ب  تَ يِه، فَ ِق السابِ يِتي الب  فِ ِريةُحو المِ ةُمِل الكَ يِه) عطاياك(ةَمِلن كَ ِإ
ِمبي القاسِ  أَ واِدالج و ،م نتُا يج ع  طَن عايِةزالَن إِ  مِ اه  ِصعاِب الح اِةي و ِبصاِئملَا، فَ ه وال عطاياه اشَ لَع 

زٍن ِفالنَّاسحٍد وي كَمفَ ووٍز وعتَقٍر وٍةعاسٍة داِئم. 

ِمونه2(:ا قَولُه(  

 ]مجزوء الرمل[

ــي ــاتُنَ طَرقَتِْنــ ــد ائبــ  الــ

   ــِرد ــي هـ ــالِل فـ ــي ِإعـ  حبـ

   
ـ سـمين، ه  لـى قِ  ِإ) الدهر (ةُ لفظَ مقسن تُ ى أَ ضاقتَ) مجزوء الرمل  (يِتذا الب  ه زنوفَ ام :

)هر+الدد( ح ، القِ يثُ و قَعُل فِ  األَ سمي نِ ولِ  الشَّطرِ ِةهاياَألو  الِق، وي ِبي ِف الثَّانِ سمدي،  الثَّاِن الشَّطِرِةاي
و لَلَوم يِلل ذَحصكا استَقَاملَم و زناِإل الويقاعو ،ذَي ِلتَِّضحِمك اآلتين  : 

                                                 
 .15، صديوانه:  الوأواء)1(
 .57، صالمصدر السابق )2(
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ــد ائبــــاتُنَ  /طَرقَتِْنــــي  الــ

   ــِرد ــي هـ ــي الِل / ِإع فـ  حبـ

   
 -  -  ب -   /  -   -   ب   -               -   -   ب  - /   -  -      ب  ب 

 فاعالتن/    اعالتن       فاعالتن                         ف/              فَِعالتُن      

ِموَأ–ا نهاًيض-المتقارب                      [                                )1(: قَولُه[ 

لَقَد  ـ  فَـتَح  هـوا  ِمـن  ِلـي  وقُالشَّ

  ــ ك اباًب ــن ــو ِم ــقُ ال ِقالشَّ  يغْلَ

   
طَلَّـب  تَيت، فَ ا الب ذَ ه دِري ص  فِ ِب المتقار  البحرِ يالتُفِعت تَ لَماكتَ) هواك (ِةمِل كَ اِءه انتِ بَلقَفَ

ـ نه اآلخَر مِ  زء الج عقَن ي َأ، و )ك+هوا: (ياآلِتسمين، كَ لى قِ  إِ ةُمِل الكَ ِهِذ َأن تُقسم ه   كِلذَ ـ دي ِبا ِف ِةاي 
 : ى النَّحِو اآلتيلَ عكِلذَي، و الثَّاِنالشَّطِر

فَ لَقَــد  /ِلــي قُ / والشَّــ تَــح ا  /ِمــنــوه 
 

ــ ك اباًب/  ــن ــو ِم ــغْ ال ِقْ  /الشَّ ــقُ /  ي  لَ
 

  -ب  / - -ب    / -   -ب    /   - -        ب -ب    / -  -ب   /   -  -ب /  ب-ب

 وفَع/ فعولن    /  فعولن     /     فَعو          فعولن  / فعولن    /     فعولن   /    فَعوُل  

ِلذَِبوقَفَ،  ك د رتْطَب ِلِذِه الكَ  هةُم ب إِ  الشَّوقِ ين  لى المحبةوب و ،بوِن كَ ين داً ال   ا الشَّوقِ ذَ هدتَجم 
 .ينْضب

قَو2(:ولُه(  

 ]مجزوء الرجز[

ـــــرمِر اهـــــفَ يـــــماَأص 

  القَ بنْـــِم لـــبذِْإ ه ـ ر  ىمــ

   
 )مجزوء الرجز(زِن وامةً ِلقَق، ِإ الساِبيِتي البطر شَ ينةً ب كَرشتَم) صابَأ (ةُمِلت كَ عقَ و ذِْإ

اً لَيقَحِقتَوهو ،تَِّضيِل ذَحِمك اآلِتين : 

 
                                                 

 .169، صديوانه: الوأواء )1(
 .204، صالمصدر السابق )2(
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ــــــرميِر اه / ــــــفَ ماَأص 

  القَ بــب ــ لـ ــر ذِْإ ه / نِمـ  ىمـ

   
 –  ب -ب     /   -   ب  -   -           -  ب  ب  -  /    -  ب  -       ب  

 متَفِْعلُن/  مستَِعلُن                     مستَفِعلُن     /       متَفِْعلُن                

 .لحص وامقَ، ولَما استَيِت البزِني و، لَحدثَ خَلٌَل ِف الشَّطريِنين بةُمِل الكَِهِذك هِرشتَفَلَو لَم تَ

واِذالنَّمفِ   ج دي ِشعِر الوأواءِ   التي تُرص اِهى ظَ لَ عكَ التَّدويِرِة  ر كَ ةٌثير ثر ـ   ةً ب يَلِباِلغَةً، ال س 
 .ا المقامذَي ها ِفيهلَيِق عالتّعِلا وياِنهبا، واسِتقصاِئها وصِرهلى حِإ
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المثُبحالخَاِمس  
الصنِّ الفَةُورةي 

ـ ، و ِهاِنركَن أَ  مِ اًييِسِئ ر اًكنَر، و يِبر الع ِرعي الشِّ  فِ اًياِسس أَ اًرنص ع ةُينِّ الفَ ةُور الص دعتُ  يِه
 .)1("الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد حتى اليوم "، فَيِه ِفاًثَ محداًيدِد جاًيَئ شَتْيسلَ

وياِع الشَّ ُألجإِ ر  لى الصكَ ِةور  ي يعبفِ ر يه ا ع ن مع فكاٍرَأاٍن و م عـ  تَ ٍةنَي ـ  وَلج ـ ي ذِ  ِف ، ِههِن
ويهحشر ا ويوضحه ا وقَيرهِنلى ذِ ها إِ ب ِعاِم الس و ،يَلسهِمن فَ  مِ هه اسِتا واِبيع2(اه( و ،الصظُحاِف تُ ةُور 
لَع رادِ عنَى المقِد تَ ى الميمإِ ه  ي كَ قِّلَتَلى المم ا هو د ،تَ  أَ جراِء إِ ون يٍرغِيي ال أَ ، إِ يِهلَ ع  ـرـ  نَّها تُغي ن  ِم
طريقة خاصة من طرق التعبير،      "ةَيّنِّ الفَ ةَورن الص ِإ، فَ هِمذا الفَ هِب، و ِهرِض ع ِةيلَِسو و ِهيِمقِد تَ ِةريقَطَ

أو وجه من أوجه الداللة، تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعـاني مـن خصوصـية      
المعنى  ذاك التأثير، فإن الصورة لن تغير من طبيعة  ولكن أياً كانت هذه الخصوصية، أو     . وتأثير

 .)3(" من طريقة عرضه وكيفية تقديمهفي ذاته، إنها ال تغير إال

ِتانَذا كَ ِإو الص ِوغَيالً لُ شِك تَ ةُورِإ، فَ اًي ه ذَن  أَ يعِنا ال ي نَّه ا مةٌلَِزنع ـ  الخَ ِن ع اِلي و ـ نفَم  ةٌلَِص
عي، يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في  فالصورة تشكيل لغو  "،  نه

فأغلب الصور مستمدة من الحواس، إلى جانب ما ال يمكن إغفاله من الصور النفسـية               . مقدمتها
 ينير ب ِبباطٌ كَ ارِتةٌ و يقَِثةٌ و القَ عِ اكنَهفن  ذَ، إِ )4("والعقلية  وإن كانت ال تأتي بكثرة الصور الحسية        

 التي يمارس بهـا، ومـن   ة الخيال، ووسيلته، ومادته المهمةفالصورة هي أدا  "يال،  الخَ و ِةورلصا
 .)5("خاللها، فاعليته ونشاطه

                                                 
 .220، ص1955دار بيروت للطباعة والنشر، : ، بيروتفن الشعر: ، إحسان عباس)(1
دار : األردن-، العبـدلي 1، ط)المؤثرات والظـواهر (الشعر في العصر العباسي  : الساريسي، عمر عبد الرحمن   :  ينظر )(2

 .159، ص2006مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، : حنين للنشر والتوزيع، والكويت
دار التنـوير للطباعـة     : نانلب-، بيروت 2، ط الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب       : صفور، جابر ع) 3(

 .323، ص1983والنشر، 
، دار  2، ط )دراسة في أصولها وتطورهـا    (الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري          :  البطل، علي  )4(

 .30، ص1981األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .14، صربالصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند الع عصفور، جابر، )5(
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لَويس الم قصبالخَ ود اِلي الس  عي وراألَ اء اِموه اِترافَالخُ و ياِت ومعالم و ،البع ِند ع ِةقيقَ الح 
وِعاِقالو و ،إنَّم ا يقصنشاط خالق، ال يستهدف أن يكون ما يشكّله من صور نسخاً أو نقـالً               " ِبهِ د

 نوعاً من أنواع الفـرار، أو        حرفياً ألنسقة متعارف عليها، أو     لعالم الواقع ومعطياته، أو انعكاساً    
التطهير الساذج لالنفعاالت، بقدر ما يستهدف أن يدفع المتلقي إلى إعادة التأمل في واقعه، مـن                

ل رؤية شعرية، ال تستمد قيمتها من مجرد الجدة أو الطرافة، وإنما من قدرتها على إثـراء                 خال
 .)1("الحساسية وتعميق الوعي

دِ طاِري إِ ِفو رِة ا اسلصنِّ الفَ ِةورالوأواءِ عِر في شِ  ِةي  الد شِقمي، قَ يماِحثُ دفِ  الب يم ـ  أِتا ي ن ي ِم
دِ فحاٍتص لِ ةًراس ا ِرصاِدم لصِةور و الوأواِءهعِري شِ ها فِ ِعناِبم حليالً ِلتَ، وِرحاِومشكاِلَأها وهِلذَا، وك 
حو اآلتيى النَّلَع: 

 اهعناِبم وِةور الصرمصاِد: الًوَأ

مِكييفُصِن تَ ن ِرصاِد الم و التي استَ  ِعاِبنَالم مد مِ  الوأواء  نها صورنِّ الفَ هةَي استف، وي نها فِ  مِ اد
 :حو اآلتيلى النَّها عِتياغَِصا وهشكيِلتَ

  الكريم القرآن-أ

ِإن القرآن       داِدِر التي اعتَمصالم مِمن َأه الكَِريم  لَ عِة،     ا  يهِرِهم الفَنِّيوِفي تَشِكيِل ص اءرالشُّع
 كـان وتَحضـروا ِقصصـه،   اس، وِهظِمنَوا ِبلُثَّمتَ، وِهاِتاربوا ِعملهاستَ، و ِهاِتمِلوا كَ سباقتَحيثُ ِإنَّهم   

الوأواء الد مِ م مِ ِهيِر غَ ثَلشقي ن راِء الشُّع ح ، يثُ جمِ َلع يِمِر الكَ  القرآنِ ن م نباً استَ عمِ م دنه ب  عـض 
 ناِءي بِ ظَّفها فِ و و ها،ِصصِق و يِه فِ ِةدة الوارِ  الديني  الشَّخِصياتِ عضباني، و عالم و اِتدفرالم و لفاِظاَأل
صةِ ِهِروالفنِّي  شكيِلتَ و د  قَها، و ضرالتَّع مِ يٍءشَ لِ تَم  ذا فِ ن ه ي المي مِ اِن الثَّ ِثبح ِمن  ذا الفَ ن هصل، و

                                                                        )2(:ذَِلك قَولُه في المحبوبِة

 
                                                 

 .14، صالصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العربعصفور، جابر،  )1(
 .276، صديوانه:  الوأواء)2(



 173

 ]الطويل[

ــلَ اه ــح ــلُقْ( مكْ اٍنم (ــو صةُور )ــي ٍفوس( 

  ـــغْنَوةُم )دٍداو( ِعفَّـــةُو )ـــمِمري( 

   
ــو ــقْم يِل ــوٍبَأ( س ي( وــغُر ــ( ةُب ونٍُسي( 

  ــَأو حزان )يــع ــحوو) وٍبقُ  )ِمآد( ةُشَ

   
العِديِد ِمن الشَّخِصياِت التَّاريِخيِة  ب-كما يتَّضح–  الصورِة ونَسِجهافَقَد استَعان في ِبنَاِء هِذِه
 .الديِنيِة الواِردِة في القرآِن الكَِريِم

 :بيعةُ الطَّ-ب

ـ  ٍةفَِلختَ م رواِهظَ و ٍةددعتَ م رناِصن ع  مِ يِهلَ ع ُلِمشتَا تَ م بِ ةُد الطَّبيع عتُ ـ ن أَ ، ِم هم ـ  الر  ِدواِف
والتي غَ  ِعناِبالم  ذَّت الصةَنِّ الفَ ةَوري و ،ساهِتياغَي صِ ت فِ معِرا في شِ  ه  ن تِ ِم الوأواء، ولك ِرناِص الع 
اتُباتَ النَّ ِرالظَّواِهو و الورود اَأل و زهار، ح يثُ و استَظَّفها وحضرا إلبرازِ ه عِض ب ِبواِن الج ماِل الجِةي 
ـ ر، و ي األحم رِد الو ماِن الر هِرز بِ ِةوبحب الم وددور خُ  ص ذْراً، إِ كَم ذَ  أَ ق، ُأنثى كان  شَعن ي يمِف  بهشَ
 )1(:التَّكور، يقول وِة االستدارِعاِمج الرمان، ِبِرمثَا ِبيهديثَ

 ]البسيط[

ـ  نـارِ لَّج في كان نِإ ـ  دالخَ ـ ع نِم ٍبج 

ـ ي رالصدفَ   ـ ِل مانـاً ر حرطْ مـِردِ  ني 

   
وخَص روي المدوِبحب2(:ِهوِلي قَ ِفرِد بالو(   

 ]الوافر[

ــارتَ ــ كب مــكَ ن ــ اس  اًدرو كديخَ

ــعطَتَ   ــ لَّ ــ نِم ــ وِعرفُ يِنِمالياس 

   
شَوهبم حبوبقَّتِه في ِرهو حِتِويِنصِن بالغُِهيِط الَّلي3(:ول، يقُب الر( 

 ]الكامل[

ومــه ــِنالغُكَ ٍففه ــه ص ــبا هزتْ الص 

 واِئيهــ وِنتُــالفُ نِمــ ليــِهِإ باصــفَ  

   
                                                 

 .266، صديوانه:  الوأواء)1(
 .228لسابق، صاالمصدر  )2(
 .3السابق، صالمصدر  )3(
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استَوحضاألَ ر اقَور و الثَّمار اَألوفِ زهار  لتَّدليِل؛ لِ ِهِحداِئي م ى كَ لَ عِمر م ِهوِحمد ـ  و ِهوِدج ،
ِلن ذَِموولُ قَكفي الشَّريِفه يِقِق الع1(:ي(     

 ]الخفيف[

 ندلَـــ ِةهـــزالم نيلَـــ نصـــغُ

  ــز ــ راِه هِرالز ــر ــاِرثْاِإل مثِم  م

   
ولُقَو2(:يِه ِفه(   

 ]الكامل[

ـ روَأ دقَ ـ ِم تْقَ ـ  هنْ ـ َأو ونالظُّنُ ثمتْر 

ــ   ــي الًينَ ــك لُّظَ ــِهِف الشَّ ــاِقي ي  ين

   
واِع الشَّ ظَّفَوباتاِت النَّ ر األ وزهار تَ المعفِ ِةنو  سِمي ر ص تكاِملٍَة مِ  ٍةورٍة ِل مياِضثاِليالتي لر 

ر شَآها واهده ضى فِ قَا و يها بفَ ِهوقاِت أَ عض ،ه ا هذَ و  ا يِة إِ ياغَي صِ  فِ ظِّفُو اِتِهحدى رهر،  (وِضيالز
ورِجالنَّالبهار، واِئقَشَس، وجاِروراق األشَأق النُّعمان، وغصانهاَأ و(َف ،ولقُي:)3( 

 ]المتقارب[

  ــك ــظَ عيِن لَح َأِدرــي و ــه ف ِزجام 

ــوقُ    ــدها تَشُ ــاِض تَِج ــروِج الري م 

   
 تَــرى مــزوج الحســِن فــي مفْــرٍد

ــقُ      ــِه دقي ــِن في ــُل المحاِس  جِلي

   
ــدودِ   ــر الخُ هز ــر هــَل الز ِإذا قاب 

ــ   ــالصَأفَ ــن! ين الخَ ــقُوَأي  ! الطَِّري

   
ــرةٌ   ــِه غَيـ ــر ِبـ ــار بِهيـ  بهـ

ــفيقُ    ــِقيقٌ شَ ــرِجٍس وشَ ــى نَ  عل

   
 فَـــذا عاِشـــقٌ دِنـــفٌ خـــاِئفٌ

ــيقُ    ــذاك العِشـ ــٌل وكَـ  وذا خَِجـ

   
 مــداِهن يحِملْــن طَــلَّ النَّــدى   

 فَهاِتيــك ِتبــر وهــذا عِقيــقُ     

   
 هرــا د ــنَظِّم َأوراقَهــــ  يــــ

  ــر ــا الَّــ وينْثُ ــقُ ِمنْه  ذي ال يِطي

   
ــُل النَّســـيم ِبَأغْصـــاِنها    يِميـ

ــقُ    ــض مِفي عبــاوى و ــبعض نَش  فَ

   

                                                 
 .96، صديوانه:  الوأواء)1(
 .217، صمصدر السابق ال)2(
 .156-155،  المصدر السابق)3(
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وظَّفَو باتاِت النَّ  الوأواء و األزهفِ ار  ِبواِكلكَ ِلِهصِفي والنُّ ووم، فَجاه هذَو شَا يهب النُّجـوم  
ـ يحدى الرياض، و  ي إِ اِثرِة فِ نَ المتَ زهاِر باأل سطَ السماءِ  و دِر بالب ةَالمحيطَ ـ  بهشَ بالمِ  الب صـباحِ در 
      )1(:ِهوِلي قَ ِفكِلذَ المنير، ويِءالمِض

 ]الخفيف[

ــَأن ــوم وكَ النُّج ــد البوَأ رــاز  ه

  ــاٍض ر ــي ِري ــ ف ســ ِطهاو  ِديُلِقنْ

   
ِفوي صٍة ُأخرى شَورها ِببيشَ الثُّرجرِوِةر2(:وِرق، يقولم تُ التي لَ الس(   

 ]الرجز[

ــالقُو ــ بطْ ــتَعي ينِح ــتَريو يِل  يِق

ــاالثُّر ذاِإ   ــ ي سرــ ةٌو ــ ملَ  ِقوِرتُ

   
استَوحضر ومالنُّج واِكالكَ وب نَتَ المعي غَ  فِ ةَواِتِه؛ لِ زِليظهاِري إِ  فِ ِةغَبالَلم ج   ن يق عشَمال م

وسِنِهحو إلبراِزبهائه، وذِْإ، يِه ِفِةتنَ الِفِعواِض مص حَأ ِبرج ناَلمم تكاِماِلثَ ِمِهوِبحبم يه  لَثيَلٌل ال م
يه، ِإِبال شَولى الدالتي َأِةرج صبحم عحاِكهي يِها البدرو شَتَيهيِه ِفبو ،يظهِل ذَر3(:ِهوِلن قَ ِمك( 

 ]المجتث[

ــ ــاَلالكَ ازحــ ــَأفَ مــ  ىحضــ

ــ   ــدجى ردبــ ــِهحِكي الــ  يــ

   
إِ اَلقَو  الم نحبأَ ةَوب كثر سنَ حاً وماالً ِمجِه الشَّمس، فَنـ  ِإي ذا مـ تهـا اختَ َأا ر ـ ت خَفَ الً ج

وحي4(:اء( 

 ]البسيط[

ـ تَْأ ر و لَ ةٌيِسنِْإ ـ  ه ـ  مسا الشَّ ـ لَا طَ  م تْع 

ـ ِتيْؤ ر ِدع ب نِم   ه ـ ا ي وم ـ اً ع ـ ى أَ لَ ِدح 

   
شَوهثَب الم ديحبِةوبِبدِر بالب االسِتِعاِمج 5(:ِهوِلي قَ ِفِةدار(  

                                                 
 .184، صديوانه:  الوأواء)1(
 .163السابق، صالمصدر  )2(
 .253، صلمصدر السابق ا)3(
 .85، ص المصدر السابق)4(
 .104السابق، صالمصدر  )5(
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 ]الطويل[

ـ      وتُظْ تَح لـي ِمـن ِهر ِت َأز يِبهـا راِر ج 

 ِإذا ما بدتْ مـن كُـلِّ ناحيـٍة بـدرا            

   
استَوحضر  الكَواِكبو ومذِلكَ– النُّجفِ -ك  ِهِحداِئي م يثُ، ح ج َلع م مدوحه األمير  مداِن الحي 

ولَ يفَسماكَين، فِ   ِة الدي إِ  ثالثَ السمِ ٍةشار إِ نه  ظَلى عِهِتم تَ ومِزِه  عيِرِه ِمن غَينالنَّاس، و شَع ِهأِنلُو 
ِروفع1(:، يقولِهِتلَنِزِة م(   

 ]المنسرح[

ــع ــي المتَولَ ــ ف ــِدج ــركْ ملَّ كُ ٍةم 

 ِنيماكَ الســثَاِلــهــا ثَ ِبتَنْــكُ  

   
وروي هذا اإلطاِر ِفصولَيفَ سبالِهِة الد الل، وجَلعيِه والدين بالتَّغِلِبي 2(:يقولين، در( 

 ]المنسرح[

ـــوـــا ِهـــيالالً بتْدـــاِلطَ معه 

 !ِنييــِبِلغْ تَِنيرد بــِقفْــي ُأِفــ  

   
قَو اِع الشَّ ظَّفَد ور ِر الكَ  األحجارةَيم و عاِدالميٍر مِ ِث كَ اِءنَي بِ  فِ ةَ الثَّمينَ ن ن صـة،   الفَ ِهِرونِّي

ما فِ ال سِ وي غَ ياِتِلزه، فَ يه ا هذَ و  ا يروأَ ص سنان الم حبتَ ؤ باللؤلُ ِةوب ةًار ِب، وحدِ يباِتبتَ  البرساِقطَِة الم 
  )3(:ُأخرىةً ار تَاِء السمنِم

 ]الكامل[

ــم تبســلُ عــن م  كــىح طــٍبر ٍؤؤلُ

 ماِءســ وِدقُــع نِمــ طَســاقَتَ داًربــ  

   
وحِضستَيرالز برجدو ،شَيهشَِه ِبب عرالم حب4(:ِهوِلي قَ ِفِةوب(   

 ]الخفيف[

ــو ــ هلَ ــربز نِم ِدج ــع  راء ِرالشَّ

 يــِقِرفْالتَّ فــي وِنكــالنُّ ٍرغْــثَ قَوفَــ  

   
                                                 

 .222، صديوانه:  الوأواء)1(
 .222السابق، صالمصدر  )2(
 .4، ص المصدر السابق)3(
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كَو رصويفَّ المحبِةوبب اللؤلؤ، ويلَناِم َأُلجعيقاًِقها عِلذَ، و1(:ِهوِلي قَ ِفك(   

 ]مجزوء الخفيف[

ــ ــ مثُ تْمــِإ د ــكَ يلَ ــ اًفَّ ــْؤالُّ نِم  ل

ــ   ــِف ِؤلُ ــَأ ايه ــ لناِم ــِقِقع نِم  ي

   
ويو ظِّفُ الزبرجد فِ  و رالد ي ص ورٍة مر كَّبٍة يمقد  يثُها ِللَّيل، ح ج َلع ـماءِ  اَل حـ  لَ  الس ا ونه

إِ ميُلي  لى الخُضر ناثَد تَ قَة، وفِ تْر  يها النُّجالَّالمِ وم ضِ ةُعالم    شاِبهاً ِلحاِل صرٍحيئة، م ـ  صنُ م ن وٍع ِم
 )2(: المتألِلئ، يقولِعلدر الَّالِم اناتٌ ِميبب حيِهت ِفرناثَد تَقَ الَّلون، وضراء خٍَةريم كٍَةجارِح

 ]الطويل[

ـ  ـ  اخضـرار  نَأكَ الجـ  و صرح زبـ ر ٍدج 

ـ  الـدر  فيِه رناثَتَ    اِعـبِ كَ يـدِ ِج نِم

   
ويفُظِّو واِه الجالَّالمِ ر ةَع و ،شَيهيها أَ  فِ بزهار ِر الشَّج يضاء التي تَ   البتُنب غصان، ى األَ لَ ع

 )3(:لوقُيفَ

 ]الطويل[

ــ رىذُ ــلطَِّل ٍرجشَ ــِهِف ِري ــتَ ي  راجشَ

ـ  نَأكَ   ـ  يـهِ ِف النَّـورِ  وفَنُص جاِهور 

   
ِمون بيِع الطَّ ِرناِص العالتي اعتَ  ِةي مد سِجيها في نَ  لَ ع ص قَفَليل،   الَّ ،ِهِرو د وفَصه استَ وحضره 

 من  راِقِف لِ ةًتيجا نَ نهي مِ عاِن التي ي  السقِم و ِةدالمكاب و اِةعانَالم و ِملَ األَ ِةالَن ح  ع فَيكِشِل ؛ِهاِتيِلزي غَ ِف
عشَي ِثنَّه كَ  إِ ذْه، إِ جراِنِهق و يراً مقِرا يالَّليِلوَل طُن امِت وهجراِن ِبِه ساعاِتدادالم وِبحبو ِهاِدبعن ِم، و
 )4(:هولُ قَكِلذَ

 ]البسيط[

ــَأ ــ ِلويــطْتَِل امتَ ليــِلالَّ ذاهقصــير 

  مفَّشَ نـ  ه ـ  وقُالشَّ ـ  يِف  عـذور م كواهشَ
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ولُقَو1(:ه( 

 ]الطويل[

ـ ِفكَ ليٍلو ـ  يِركْ ـ  يِف صوِدد ـ م يِبذِّع 

  ــنَْأكَ الِإو ــِهع يفاِس ــ لي ــالو نِم ِدج 

   
 :مهروصين وِقاِب السراِءع معاني الشُّ-ج

تُشكُِّل ماِنعاِبِءراي الشُّعِق السين وصورهم مصداً ِمرهماً ميِلشِك تَِرصاِدن مالص ِة الفَِةورنِّي 
ـ ذِكستَ ينَّهِإ، فَِهِرون ص ِمقِّقُ النَّظر في الكثيِردن يم، فَ شِقي الدم  الوأواءِ عِري شِ ِف ص روراً ع ةًديـد 
ـ ه، وين لَِق الساِبراِء الشُّععِض بند ِعةًداِرها وع م قُتساوتَا و ههشاِبتُ ـ  قَِهِذه ـ اقَنَم تَمـتْ  ةٌيِض ها تُشَ
اسِتوعراضحتَ تَ صِلي هذا الفَ   فِ اه التّ(نوان   عناص( ِزِل، ويِدأِك التَّ ِةياد ـ  ها فِ راِئشى استِ لَ ع  عِري ِش

ـ  عبيد بن األبرص التي ي     ِةورص لِ هراحضا استِ مهين،  يضاِفين إِ ثالَِمالباِحثُ   وقُس ي الوأواِء  فُِص
 )2(:ِهوِلي قَة ِفدالواِر، ومر خَنَّهَأِب ِةوبحب الميقَيها ِرِف

 ]البسيط[

وعــب ــاِةمكَ ٍةلَ ــ ه الجــاِعنَ و ٍةم 

ــ   ــاتَيقَِر نَأكَ ــ ه ــلْسِب تْيبِش اِلس 

   
  )3(:وبحبي الم ِفِهراِرى ِغلَ ع الوأواءاَل قَذِْإ

 ]الخفيف[

يُلفع ِم يقُالر ـ  نـه ـ تَ ام ـ  ُلفع  مالخَ

  ر ِكـــلَوخُمـــاِر ذِّيَأتَـــ الِبـــ ن 

   
يفُوِظتَوِل هصِةبي نواس الفَ   أَ ِرونِّي  شَ التي يبيها الخَ  فِ هعِ مر ند زِج مه  ا بالماء، وم نتُا يج ن  ع

ِمزِجهذا الم ن حيباٍتبع الكأس، ِبجِهلى و حالَّالِميباِتب رالد تألِلئة، كَِةع4(:ِهوِلقَ الم( 

 ]البسيط[

ــا ــزالِل كََأنَّه ــِزِن ِب ــتْ ِإذْ الم ِزجم 

  ــب ــى در اكِش ــاِج علَ ــاقوِت ِديب  ي
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 )1(:ةقَ الساِبةَوراً الصرحِض مستَ الوأواءاَلد قَقَفَ

 ]البسيط[

 هاتَورســ الكــأِس يــِمِدَأ نِمــ تْروصــتَ

ــنبَأفَ   ــ تْتَ بــِم داًر انه ــع ــلَ ىلَ ِبه 

   
ـ ِزم نِإ الكـأسِ  يـدِ ِجِب نهـا ِم خاُلتَ تْج 

ـ  قداًِع   ـ وطَ وَأ الـدر  نِم ـ  اًقَ ـ الح نِم ِبب 

   
ِلير ذَغَوثير ِم الكَكِةلَ األمِثن. 

 :اهشكالَُأ وِةور الصرحاِوم: ياًاِنثَ

ـ  ةًبيـر  كَ ةًماهسالذَّوقُ، م ، و الَّلمس، و السمع، و رص، الب ةُفَِلختَواس الم ت الح ماهد س قَلَ ي  ِف
 وَل ح رحومتَ تَ رو الص لك تِ  فَِإن ِقلَن هذا المنطَ  ِما، و هسِجنَ و  الوأواءِ عِري شِ  فِ يِةنِّ الفَ ِرو الص يِلشِكتَ
 : اآلتيلى النَّحِو عكِلذَشكال، وَأ ِةعربى َألَشكَُّل عتَتَ، ورحاِو مِةعربَأ

 :ية الَّلوِنةُور الص-أ

 فُـِتن   نَّه أَ كِل، ذَ  الوأواءِ عِري شِ اً فِ انَرو د ِر الصو ِركثَن أَ  مِ يةُ الَّلونِ يةُِرص الب ةُورت الص انَكَ
، مـرِ الخَ، و المدِح، و ِلز بالغَ قُلَّعتَ التي تَ  ِهِرون ص  مِ ثيٍري كَ ا فِ هدحشُ ي تهلَعةً ج يمِظةً ع  ِفتنَ باأللواِن

وصِفالو و ،ات، فَ الريوانُِدوِضيه ي  بالص غصالتي اعتَ  ِرو مخراِجي إِ  فِ د ى األلوانِ لَها ع عتَنَوِة الم ،
تَوبرز ِهِذ هصِرها تَ ِبِهيِحصِرن تَ ِم األلوانباِشراً، َأيحـ اً م   الـدوالِّ الَّلونيـةِ  عـضِ ن ِذكـِر ب و ِم
والعاِتالمالب ِةِرصي ِبها التي تَِشي. 

نَّما ِإنه، و  مِ ةَداِئياً ال فَ  ِثبالً ع م ع -في معظم األحيان  –ن  كُم ي  لَ  لأللوانِ  الوأواءِ يفَوِظن تَ ِإ
لَ كان ةٌ داللَ هِه متَ تَةٌمِبِهالِعي اضِطثَُّل ِفم شِف الكَ فيبيٍر كَوٍردِةفِسن نَ عِر الشَّـاعِ يـ حاِسَأ و ، ِهيِس

ِهباِعانِطو ع  ن يتَمح ثُ عدأَ نه  فُِصو يفَ ه ،ِب– الَّلونجٍهو ع يمتلك فاعليـة بصـرية تخاطـب        "-ام
الوجدان والشعور، وهو بهذا يتحول إلى مؤشر أو داّل حين يوضع ضمن سياق لغوي، ولـذلك                

 .)2("طار بناء الجملة الشعريةفإنه يمتلك داللة في إ
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د تَ قَلَوعدت األَ دلوان  التي و ظَّفه ي غَ  فِ ا الوأواءاِتِلزِهي ِم، و األَ نها الَّلون  تَ يثُبيض، ح  و بـد
 )1(:اًاحب صِةوبحب المناِقي ِع ِفِهوِلي قَ، ِف)البدر (ِةد في مفرةًلَاِث مهتُاللَِد

 ]المنسرح[

ــانَع ــ تُقْ بدــِهِف اًر ــو ي يانَقَِنع 

ــيح صــارفَ   ــ ظِّ ــِن نِم ذَي ــي  ِنحظَّ

   
اِئةٌ قَ اللَهي دِ وةٌم لَ ع نِحى م النَّقـاءِ  فاِت صِ وِقعشُ الم ، ـ  و ِةالمالح، و ـ  يـاضِ الب  ،ِع النَّاِص

شراِقاِإلو  ِرشتَ التي يفِ ك  يها مع  تَ البدر، وجداإلِ ر تَ لى أَ  إِ ةُشار ِفذا الَّلونِ  ه يفَوِظن ي هِعوِضذا الم 
تَيسقُاو اإلِ  م رِث الفَ ع و االجِتنِّيلِ م اِعيلعِثكَب، فَ رير ا شَ اً مهب الشُّع راء الم حبةَوب بـرازاً  ؛ إِ دِر بالب
 .اهتَّع ِبمتَ التي تَهاياِضب وِةشر البقاِءنَ، والصفاِء و،ِةالح الماِتفَِصِل

ويبد األَ و الَّلون بيض اِض واً مِ ح لِ ِر الشَّاعِ صِفن و لمحبِضنَّها تُ َأ بِ ِةوب الظَّالم ٍة اللَي دِ ، فِ يء
شراِقى ِإلَعب ِتشراه،و لَفاِءص وِنها وبِلذَياِضِه، و2(:ِهوِلي قَ ِفك(  

 ]البسيط[

ـ َأ ولَ ـ  انَّه ـ  يِف  هـا ِب السـتنار  الٍمظَ

ــ اهشــراقَِإ نَأل   ــ ييغِن ِج نعــر الس 

   
ـ نَّها ب َأا بِ هفَصد و قَة، فَ وبحب الم سناِن ألَ ِر الشَّاعِ يِرصِون تَ  مِ رظه ي نَّهما أَ كَ يضـ  المِ اء ةٌع 

 هـذا   إلظهاِرك، و اِلير الَّليَل األسود الح    ينِ نَّه أَ كِلاً، ذَ وفَألُ م يسها لَ ياضن ب  أَ يريئة، غَ  مضِ ةٌقَمشِر
الم لَ ِهبراِزِإعنى و َأج  في ص مِ ٍةور  ن صإِ ِةوفَ المألُ يِه التَّشبِ ِرو  تِ عِللى ج لك  صاِد األسنان مـ  ر وٍء  ض
 )3(:ةً ُأخرى، يقولار تَاإلشراِق وِة اإلنارةَماِئاً دوسمشُةً، وارتَ

 ]الطويل[

ــيِق مــا ن ــ لن ــوِر رقَب ــةًِدَأ الثُّغ  لَّ

ـ  ما ذاِإ   ـ  فـي  لنالَض  الـذَّواِئبِ  الِمظَ

   
ـ تُ تبـدو  متـى  شموس  الـدجى  يءِض

ــِرفَ   ــِه اهقُمش ــِربغَ في ــم ي  ارِبغَ
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و ستَوحى الَّلوني األبي كذِل– ضن عِ  مِ -كنور الوصل  (ِةبار( قَ، و لَد حمالشَّـاعِ  ه ر ـ  م ى عنَ
ـ ب و ،وٍررس و ،ٍةعادس و ،ٍحرن فَ  مِ اهقاِئِل و هاصاِللى وِ تَّب ع رتَلى ما ي  اً يشير إِ  ييجاِبِإ ٍةهج، يـرٍ خَو، 
َأوٍلم   الشَّاِع في الحياة، وفي هذا المقامِ   ر  حِضستَ ير عاِك ماألبيض فِ   الَّلونِ س  ي المِرظه اللـة،   والد
 ،زِن الح ياِنع م ِهياِتي طَ  فِ ُلحِم ي وه، فَ )ظُلَم الجفا  (ِةبارن عِ شَفُّ مِ  الذي يستَ   األسود  الَّلون وهال و َأ
ِمسى واأللَ اَألو، الك وِةآب، التَّشاؤم التي كَ   وان ها أَ يشُِع ييال امفاءج اق وخاطِ ، يقـولُ  الِفرم    بـاً آثـار 

 )1(:المحبوبة

 ]الطويل[

تَفْكشَّو ـ  غيم ـ قَ عـن  ِردالغَ ِرم ـ الو  افَ

ـ  رقَشَْأفَ   ـ الو ورنُ ـ ظُ عـن  ِلص ـ الج ِملَ  افَ

   
ويعفِ ود  ي صٍةور الَّلونِ يِفوِظلى تَ  إِ ٍةلَماِث م  فجر وصـال  : (ِهوِلي قَ  فِ ِض األبي( الَّلـونِ ، و 

 ذيِنن ه لٌّ مِ يها كُ لَ إِ ارشَا التي أَ  هاِتي ذَ عاِنلى الم  ع ِة، للداللَ )ظالم من دجى صده   : (ِهوِلي قَ  فِ ِدسواَأل
  )2(: السابق، يقولِتيي الب ِفيِنالَّلونَ

 ]السريع[

ــانْ ــلَِإ رظُـ ــىِإو ِهيـ ــ لـ  دِهخَـ

  ــو ثْ ِضاِرالعــالم ــ ِتب ــ يِف  دِهخَ

   
ــهَأكَ ــفَ نَّـ ــاٍل رجـ ــ ِوصـ  دابـ

ــتَ   ــ تَح ــ الٍمظَ ــى نِم ــدِه دج ص 

   
الشَّاعِ كثَد أَ قَو راألَ  الَّلونِ يِفوِظن تَ  مِ ر فِ ِدسو  ي صالغَ ِهِرو ة،  زِلييثُح فِ  ص سـى   أَ يـهِ ب
 و بالحنى العِ ض شق، وهذِل بِ وك فُكِش ي مِ ثيٍرن كَ  ع حزاِن األَ ن و اِناألشج و التي اعتَ  اِتالَّلوع تلَم 

ـ  هه، و  لَ ِهجِرهق و عشَ من ي  راِقِفةً لِ تيج؛ نَ يِهت فِ رحب و ِهلِب قَ يِف ذا م ـ ا ي ـ  حتَِّض  يِنتَ الصـور  ن ِم
ين، فَ تَقَاِبالس ن أَ ضالً ع وادالس فِ  امتَ ن طاِري هذا اإلِ  د يِبِئ الكَ يِنِز الح امتِ  م داِدع مالز  ن، ح يثُ بت د

اعاتُالس س وداء ةًكَاِل ح ظِلمم  َأكَةً، ولَ نَّه  م يع ه نَدنَ اك الّليلِ وُل طُ َلكَّد شَ قَار، فَ ه  ر مز اِعاً التِّس ِة رقع 
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 بالِوصال  ال إِ ن هذا المد األسودِ   لى الحد مِ  يٍل إِ ِبن س ا مِ مه، و ِتفِسينَ و ِر الشَّاعِ ياِة في ح  ِدسو األَ ِنالَّلو
ِرقتَالذي ينبالس عِةادو البهجة، ويظهِل ذَر1(:ِهوِلن قَ ِمك(  

 ]البسيط[

 ِبهــا الســروِر يضمبــ الحــزن ســود امــ

ــام الِإ   َأيــِري و ما عهــد عب ــود س 

   
شَ ِهوِلن قَ ِموهاً الَّليلَ  مظلِ بالم داٍف أَ غُ بِ ملَ سو فَّ األَ دبِ رض جكَ براِزيِه؛ إلِ ناح ِهِتآب و ـ ح  ِهزِن

2(:هِمشاُؤتَو( 

 ]مخلَّع البسيط[

 َأطـــاَل ليـــَل الصـــدوِد حتّـــى

ــباحِ    ــرِة الصـ ــن غُـ ــتُ ِمـ  يِئسـ

   
ــدافٌ كأ ــا غُــ ــه ِإذا دجــ  نَّــ

 قَـــد حضـــن اَألرض بالجنـــاحِ    

   
دقَو َل حالشَّاعِ م ر –يِرى غَ لَع ع ِهِتاد- األَ  الَّلون سود  ستَوحن شَـعرِ ى مِ  الذي يالم ـ حب ِةوب 

اإلِ ب يحاءاِتعض الالِت وِةيجاِب اإلِ الدالتي تَ  ي بِ م وجعاني الفَ مِحر ورِ  وـرالس، و  ِةالنَّشـو ـتر،   والس
  )3(:يقول

 ]الكامل[

 هارعي شَــِنــتْلَلَّج فَيــبِق الرتُفْــِخ

  تَوــلَّج ــتْلَ ــن ِم ــر ياٍش وِفو خَ قُم 

   
ــا صــ نَّكَأفَ ــي لَحاِنبن ــ ف ــٍلي وى ح 

ــفَ   ــا ظَهنَي بِنيرجـ ــمـ ــطْ ماملَـ  قُِبـ

   
ــى ِإخْنَ ــا وفْذا ِخفـ ــنَنـ ــاردبـ  ةًو تـ

ــِه   ــاًحَأو فيـ ــبِغ ييانـ ــي ويـ  قُِرشْـ

   
وعــونُي ــا قَـ ــالَ خَدنـ ــاباءقَ رتْفَـ  نـ

  قُوــا ِللوب ــلْنـ ــِنيبـ ــخْ تَمهنْ ِمـ  قُفُـ

   
ـ لوت خُ سدفَها، و ع م ِر الشَّاعِ مر لَكُِشفَ أَ  ِةوبحب الم عِر شَ وادوال س لَفَ ـ طَانقَهـا، و   بِ هتُ ت ع

 .يها ِفِهقاِئ ِلندها ِعاشَعها و ِبعمتَ التي استَِةالنَّشو وِة السعاداتُحظَلَ
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كَّشَو األَ َل الَّلون حمر  ناً مكَواً مِ ِه مناتِ مكَون م ص ِة فِ   الوأواءِ ِروي غَ  الَّلوِنياِتـِه، فَ  زـ ِلي د قَ
ظَّفَواِرطَ في ِإهخَوِنلَ ِلِهصِف و الم ِةوقَعشُد1(:يثُ يقول، ح( 

 ]الكامل[

ــي ــاِح عــِن تُغِن ــدِه حمــرةُ التُّفَّ  خَ

  ــوب ــهِر وتَنُ ــِن يقتُ ــهباِء ع الص 

   
       واألَ الَّلون حمطاِري هذا اإلِ   فِ ر داللَ ُلحِم ي  ةً ر ةً عمِزي لى ح  ياِء ِتلـك ـ  الم ِرهـا  فَخَ و ِةوقَعشُ
 .وخَجِلها

 جِرى ه لَيه؛ حزناً ع  ينَن ع درت مِ حيرِة التي تَ  ِز الغَ موِع الد ِنيِثِه ع ِدطاِر ح ي إِ  فِ ظَّفَها و مكَ
الموِبحب و  يِنِه، حب يثُ صاألَ ها بالَّلونِ غَب حم ِلي ذَ ِفر، وةٌ داللَ ك ى شِ لَ ع ِة الحد ِملَاَألزِن و ـ  و ِةالَّلوع 

 )2(: في دموِعِهماً، يقوُلي دبِك يهلَعمر الذي جفسه، اَألها نَ ِبتْاضفَ، وهلبها قَ ِبَألالتي امتَ

 ]مخلَّع البسيط[

ــيرها ــي ص ــ ف ــراً وِنالجفُ مح 

ــعيدها   ــن تَص ــي ِم ــقَو دم  يلِب

   
استَوحضالشَّاعِ ر ر صفَ األَ  الَّلونفِ ر  لِ ِهصِفي و جغُ ِدس  ِرالٍم م يٍض، و  عداً سب لَهماً، فَ حلِبيهو 

ـ  التي أَ  ِة الراح ِمدع و ،الِلاالعِت و ،ِبالتَّع و ،ِمالسقَ و ،ِلزاله و ،ي الضعفِ عاِنم بِ ينِبُئ صـ ت ذَ اب  كِل
 )3(:يه، يقوللَت عريطَسالم والغُ

 ]مخلَّع البسيط[

 الٍلالعـــِت رفَاصـــو ضيبـــَأ

ــارفَ   ــعفْ ِسالنَّرِجكَـــ صـ  المضـ

   
وي غَظَّفَ ِفوَأ ِبِهِلزِهِدحاَألم الَّلون قَزرو ،لَحمتَ اثنَيِنتَاللَ ِدهِلذَين، و4(:ِهوِلي قَ ِفك( 
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 ]المتقارب[

ِب: الواقَــــوقَــــةٌ ِهِتــــلَقْمرز 

  طِْرقَـــا لَهـــا فَظَـــلَّ تَِشـــينم 

   
 الِجــال ميــو فُالســي يقْطَــع وهــْل

 َأزرقَــا متْنُــه يكُــن لَــم ِإذا ِد  

   
ح ِل األَ  في البيتِ  ُلحِميثُ يو م  س عنى اً ملِبيكرستَشَفُّ مِ  وهاً يالتَّشاؤُ نه م قُلَالقَ و االنِز واج، ع

وتَ تَ ةٌ داللَ ِهِذهساو قُ م  ِر العوتَص عظُ لِ ِبره يون، ذَ   فِ ذا الَّلونِ وِر هِلي العأَ ك   زرقة العيون تـدل   "ن
ـ  في البيـتِ وه، و)2(" وإحن)1(ا كان بينهم وبين الروم من عدوات     على العداوة الشديدة لم    ي اِن الثَّ

ُلحِميعاِن مِةيالقو ،ِة والشِّد،و نِفالع،تِكالفَ و،و البِةالص،و التي َأضاِءالم يفلَضفاها عى الس. 

في قَ وٍة ُأخرى  ٍةصيدِلياستَ  غَز ،حضالشَّاعِ ر ر األَ  الَّلون سوستَوحى مِ   دالَّليـل (ن   الذي ي( ،
واألَ الَّلون بيستَوحى مِ   ضبح(ن   الذي ي؛ إلضفاءِ )الص ِحالِم م سِن الح، و ماِلالج، و هاِءالب، ِز  ويالتَّم
ة لَعوبحباستَ ، ثُ ى الم محضر صفَ األَ  الَّلونر  دالالٍت إِ  ُلحِم الذي ي    ةً تُنِبُئ بـالحزِنيحاِئي ـ  و ِةالكآب 
اَألو قَسى وعانِ  ِمالسيِه الذي ي اِش الع ق، واألَ الَّلون حمر  ُلحِم الذي ي عاِن مِرفَ الخَ ي، الخَ وِلج، و ياِءالح 

 )3(:، يقولةوقعشُها الم ِبمتَِّسالتي تَ

 ]الخفيف[

ـ  ٍرعشَ ُليلَ ـ  نِم ـ  ِقوفَ صِحب ـ ج  يٍنِب

ــ   ــِل ام بٍني لَعــاِهي ــ م ــِقِرطَ نِم  ي

   
وهنَ وـ و ـ  مـا يِهِف اِنع فْصالعـا  ةُر 

ـ  ِقِش   ـ  نِم ـ  ِقوفَ محِةر المـ ع  وِقشُ

   
وضطِليع ع نصبِ  الَّلونِ ر يٍر فِ ِبوٍر كَ د وي الص  ِر التي رسم فِ ها الوأواء  ـ داِئي م ـ ه، و ِح  نِم

ـ مدى م لَ ع هغَسبد أَ قَض، فَ بي األَ ها، الَّلون ِتياغَي صِ ت فِ ماه س  التي اَأللواِن  يـثُ يِقـي، ح  ِق الع ِهوِح
 ذا الَّلونِ ه ِلما لِ  كِل ذَ ودعي ِبِهما، و  هبه الَّلتَين شَ  درالب و الشَّمس: اميتَين، ه وِن لَ يِنتَالمن ع يستَوحى مِ 

 اِدعاالبِت، و السمو، و ِفالشَّر، و الصفاِء، و ياِءبِرالِك، و ِةالرفع، و اِءالنَّقَ، و تَّصُل بالطُّهرِ ن دالالٍت تَ  ِم
نَِسِنعالد النَّقِص ويب، يقول و4(:الع(  

                                                 
 .)عداوات(في هذه الكلمة، وصوابها  يوجد خطأ مطبعي )1(
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 ]البسيط[

ومن هـ  و ـ ُأ فـي  سمالشَّ ـ  ٍقفْ ـ فَ الِب  ٍكلَ

  ومـ  ن هـ  و البدَأ فـي  رـ غَِب ٍضر ـ  ِري سام 

   
وو فِ  ظَّفَ الَّلون اَألبيض  لِ ِهدِحي م ولَ ال يِفسِةد الح  ح ،مداِني ـ يثُ ي ـ  ظه  اِتد المفـر  نر ِم

 يـتِ  فـي الب  ِهن دالالتِ  ع  هذا الَّلونِ   دالالتُ فُِلختَهنا ال تَ  ، و )السماكَينهالالً، وبدرين، و  : (ِةياآلِت
 )1(:ق، يقولالساِب

 ]المنسرح[

تْ الالًِهـــ يـــاوـــدب مـــهطَاِلع 

 !يــيِنِبِلغْتَ ِنبــدري ُأفْــِق فــي  

   
ــوتَ ــي علَ ــِد ف جــلَّ الم ــٍة كُ مكْرم 

 الســماكَيِن ثَاِلــثَ ِبهــا كُنْــتَ  

   
ِمو ِرناِصن ع ورةِ ِة الصفِ  الَّلوِني  الوأواءِ ِحداِئي م  د، فَ  األَ ، الَّلونقَسو د ورفِ د  ِلِقتَالِ ِهصِفي و  

ممد ِقوِحِه الع و يِقي سطَ المعر كَِة، وهستَشَفُّ مِ ون ِع يم النَّقـع ظلََأ (ِةبار(و ، لُِّل عـدلـى اشـتِ  ياِدد 
المِةكَعر احِت، والِّلقاءِ اِمد  كَ، وخاطِ ِةثرِر فِ  الم يها، واِتفَلى صِ ع ِة الشَّجاع طولَ، وِةالب اِإل، والتي  اِمقد 
بِ ي تَِّسم ها الممدوح ِف، و ذَ يِتي الب  ظَّفَ الَّ اِتِه واألَ لون بيض و ،صحصِر تَ ِه بِ رباِشـراً  اًيحم  يـثُ  ، ح
جلَعةً لِ فَ صِ هس يِف موِحِهمد قُتَ، ووم    لَ دالالتُ هذا الَّلون ع يفِ نِحى مِةاِتفَ صِ  السالقُو و ، ـالبِةالص ،
ِةوالجدضاِء، وِشي ِبالما يتَ، ِمممِز صيتَمِزِه و2(:اِحِبِهي( 

 ]الخفيف[

ــقَ ــوِم ُلاِت ــا الق كُلَّم ــم ــق َأظلَ  النَّ

  ــال ع ــ هجـ ــاِر يِضَألبابـ  البتَّـ

   
ِفو ي صور  ٍة ُأخرى، صالشَّاِعغَب يفَ مس وِحِه بالَّلوِنرد، ِلما ِلمدـ  اَألسو ـ ذا الَّلـونِ ه ن  ِم

  )3(:ي قوِلِه ِفكِلذَ، وِةلشَّجاعاالبأِس، والقَسوِة، وي الشِّدِة، وعاِنمتَِّصُل ِب تَدالالٍت

 ]الخفيف[

 الــك فــي يعــِرفُ تَــراه ال اِطراًخَــ

  ــراراً ر ــمِرباأل ِفـ ــاِر سـ  الخَطّـ
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ها  بِ ُئِلمتَتَلبيٍة  عاٍن س  م ياِنب؛ لِ )َأحلك ( الَّلوِنيةِ ِةالم الع نز مِ بر الذي ي  دسولون األَ  الّ ووظَّفَ
 الشُّع راِءنُفُوس الم  احين، وعمالَُأدهِب القَ متَ التي تَ  ةُيحم  ِب، وِلذَثُّل بالتَّكَسك غمِ  عمِ لى الر   و اِحن َأنّه د

  )1(:م، يقولنهِم

 ]الكامل[

قُاألفْــو لَــكَأح كاِســٍب خَــواِطِر ِمــن 

 تَِجـي وير اللِّئـام  يسـتَجدي  بالشّعِر  

   
ن  ِمجِه الواِء مِةراقَِإ، والتَّذَلُِّل، وِةالدناء، و الُّلؤِمفاِت ِصُلحِم ييِتا الب في هذدسو اَألالَّلونفَ

 .ى الماللَ الحصوِل عبيِلي س ِفِقبِل الشُّعراِء

ِموى بِ فَ التي احتَ   األلوانِ نه فِ ا الوأواء  ِحداِئي م األَ ه، الَّلون قَر، فَ حم د صحـ  ِه بِ ر ةً ر مباشَ
  هذا السـياقِ   ثِلي مِ  فِ هذا الَّلونِ ِل الّلون، و  مراء ح ِة الدولَ يِف س ِهمدوِح م ماِح رِ افَطر أَ َلعا ج مينَِح

 نـاءِ الفَ، و الِكاله، و تِلالقَ، و تِكالفَ، و وِتبالم المراق، و   الدمِ ِةورصُل بِ ثَّمتَ التي تَ  ةُح الواضِ هدالالتُ
 )2(:اء، يقولعد باَألوحمدم الهقَلحالذي َأ

 ]الطويل[

ــ حرام ــِهلَع ــ نَأ ي يرــِر د ماحه 

 الثَّعاِلــِب حمــر وهــي إال الطَّعــِن نِمــ  

   
ويبرز األَ  الَّلون حمن عِ  مِ ربفِ )نجيع التَّرائب  (ِةار ، ي صٍةور ج اِع الشَّ َلعـ    فِ ر  رابيهـا تُ

 التي  ةُاللَالدها، فَ رحواِف و  الخُيولِ يياِد أَ بغَ ص ه لَ احتَمر الذي أَ  ر، األَ حماَأل ب ونلَتَ ي ِةكَعر الم رِضَأ
ي بِ ِشي  تَ تَ ها هذا الَّلونكَثَُّل بِ مِةثر ممِ ِةفَ النَّازِ اِء الد القَ ن  تلى ورحى فِ الج ي المكَعر ة، وه ـ  ذا م ير ا يِش
 )3(:، يقولهسفْ نَيِتعنى الب ميِهلَِإ

 ]الطويل[

وِهيوِلــخُ يــديَأ قــعالنَّ يــديَأ غُتصــب 

ـ  رمحمِب   ـ  ٍبرتُ  التَّراِئـبِ  جيـعِ نَ نِم
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لَونالشَّاِعو ذِلكَ– رك-داِئ محاَأل بالَّلوِنه كَِرخض ،1(:ِهوِلي قَا ِفم( 

 ]الكامل[

ـ روَأ دقَ ـ ِم تْقَ  مـرتْ وَأثْ الظُّنُـون  هنْ

ــيالً   ــلُّ نَ ــك يظَ ــِه الشَّ ــا ِفي  يِقين

   
ح يثُ يظه  هذا الَّلون ظُهوراً غَ  ر  م باِشٍر، مِ ير ن عـ الم ـ  ِنيتَ ـ وِنيتَين، ه  لَ ورقـتْ،  َأ: (ام

ـ ، وِةارالنَّض، ويِمي النَِّععاِنمو محمالً بِ  بدي، و )َأثمرتْو ـ ، والسـرورِ ، وِحرالفَ هجِةالبعـثِ ، والب ،
اَألوفَ ِلم ،الممدزاَل أَ وح َأسباب  ِر الشَّاعِ ؤِس ب و ِهاِتعانَم ما قَ  بِ ِهشقاِئ ومه مِ  لَ د طَن ع  بـات،  ِهايـا و

 ...السرور  وحرا الفَهلُؤياةً ِم حيشُِع يهلَعمر الذي جاَأل

وورد ابِ  الَّلونالالتِ  قُ السالً بالدمحابِ  ما، فِ  ذَ ِةقَ الساِته ي صاسـتِ  ٍةور ع ٍة واِريرت أَ د ثنـاء 
 )2(: الدولةيِفس ِلِر الشَّاِعِةبمخاطَ

 ]الطويل[

ـ  ابـن  هـذا ) ٍنسح َأبا( دِحمَأتـى  قَـد  ك 

  ِحكــد ــ ِلم األيوــ ام خُضــ ر  واِرِبالشَّ

   
تَوبرز ورةُ الَّلونِ ةُ الصاِتي خَ  فِ يمِري  الوأواء، و يظهِل ذَ رـ وِظن تَ  مِ ك ـ  األَ لَّـونِ  لِ ِهيِف ِرحم 

  )3(:ها، يقول لَِهصِفي و، ِفاِر النَّوِنن لَ ِميِبِرالقَ

 ]الخفيف[

ـ  اِحص اِته ـ الع ـ ح ارقَ مـ  راء  اكالنَّ

ــعدو ِر   ــِم يِن ام ــي ــ وُلقُ وُلذُالع 

   
ِتِه التي يقوُل فيهاي خَِفو4(:مِري( 

 ]المنسرح[

ــذَّب ــالِمزاِج تُهاعـ ــمتْفَ بـ  ابتَسـ

  ــن ٍد عــر ــٍت ب ــ نَاِب ــِب ىعلَ لَه 
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ــ ــديَأ َأنكَ ــزاِج ي ــد الِم ــكَبتْ ق س 

ــي   ــهاكْأ ف ــةً ِس ــى ِفض ــِب علَ ذَه 

   
ـ     مباِشٍر، ح  يراً غَ ارحضا استِ محداهين، إِ تَرّ م  الِفضي  الَّلون رحضاستَ ن يثُ يسـتَوحى ِم

مفررد (ِةدب( استِ يةُالثَّاِن، و حضار اً مب ِلذَاِشراً، وطاِري إِ  فِ ك تِ  لماِء لِ ِهصِف وِزجالخَ  الذي م ـ  مر ه،  ِب
ـ  ر مباشَ ِه بِ ِهيِحصِرن تَ  مِ رظهيةً، و ارتَ) لهب(ن  ِبي الذي يستَوحى مِ    الذَّه ظَّفَ الّلون ا و مكَ ةً ارةً تَ

يِنال الَّلونَِكُأخرى، واِء النَّق دالالِتُلحِم يو ،فاِءالصِم، و الخُلُوب الشَّواِئن. 

قَود صحِبر مِر الخَفاِءصالتي ي شربهلُخُا، وها ِمو1(:ِهوِلي قَ ِفِب الشَّواِئن( 

 ]الطويل[

ــٍلو ــتَ لي ــطُ ادىم ــقَفَ هولُ صتُره 

ـ  المـاء  يرِعتُ راٍحِب   ـ  نِم ـ  هافِوص افَص 

   
ويحشد يٍر مِ ِثي كَ ِف  الوأواء ن ر اِتِه موِضيةً مِ جموعلواِن األَ ن ِة التي تَ    ووالِّ الَّلوِنيفُِلختَالد 

ن  أَ ِئلقاِر لِ يحِت ي كذِلِبوِعها، و نَتَ بِ وعنَتَتَ و  الرياض لكها تِ  بِ انزد التي تَ  اِرزهاَأل و وِدر الو الِفباخِت
 ون د وٍنى لَ لَ ع يِزرِك التَّ ون د ِة الملَونَ ِةور الص يِلخَتَاً لِ وحفتُ م عل الباب يجلوان، و  األَ ِمالَي ع يحلِّقَ فِ 

 )2(:ك، يقولِللى ذَاً عجوذَمي نَأِتيما ي ِفدوِرنُر، وآخَ

 ]المنسرح[

ــٍة ــوروض ــدى فَ راض ــها النَّ  تْدغَ

ــلَ   ــا ِم ــِر َأنه ــنْ الزه جز ــم هر 

   
ــنْتَ ــا يــ رشُ ــِعد فيه ــ الربي  ا لنَ

ــ القَه حاكَــِي الوشْــنثوبــاً ِمــ    رطْ

   
ـ     هاِققاِئكأنَّمــا انشَــقَّ ِمــن شَـ

  ــع ــر  لَ ــارفٌ خُض ــا مط  ى رباه

   
ــدقٌ  ــا حـ ــدتْ كأنَّهـ ــم تَبـ  ثُـ

 هــا حمــر اِئمهــا ِمــن دِ جفانَُأ  

   
الشَّاعِ فُِصي فِ ر  ِهِذي ه الفَ ِة الَّلوح ثََأ ِةنِّي س يِث الغَ ِطوقُر ى إِ لَ ع  ياض، وحدى الرتَا نَ مج ع نه 

 الِفضـي  ، الَّلـون ايه ِفاهرحض التي استَلواِن اَألنِملوان، وِة اَألددع المتَروِدالو وزهاِرو اَألمن نُ ِم
 الذي ع ع ربنه  ستَخِدماً العم تَين   يِنتَالملقطراالنَّدى، و ( الَّلوِني( و ،األَ الَّلون ستَشَفُّ من   ر الذي خضي 
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و  مع الج  مِجنسا تَ هميع ج لوان األَ ِهِذهالزهِري، و ، و ضبياَألر، و حم األَ ، والَّلون )الربيعروضة، و (
متَلِئ بالفَ  العالم امِحر و ،عالسِةاد و ،البِةهج تُ، ود ى الخَ لَلُِّل ع  يـِر، و  ـفاءِ االنَّمـاِء، ولص  ،النَّقـاءِ و ،
الطُّهِرو ،واِءطَالعو ،الحو ،اَألبلم. 

 ا سِمموقَب ستَخلَصاألَ  أَ ، ي نتَ  بِ لوانَأصناِفها المعدتُ ِةد اً مِ   مِهمكناً مورِة  ن َأركانِ ثُِّل رالص 
 يحـاءاتِ اِإلي و اِنعالم و  الدالالتِ نديد مِ نها الع  مِ وٍنلِّ لَ كُن لِ َأ، و يٍر ِمن ِشعِر الوأواءِ   ِثي كَ  فِ الفَنِّيِة

 . الذي يِرد فيِه السياِقيِرغَتَ ِبيرغَتَ الممِكِن َأن تَنالتي ِم

 : السمِعيةُةُور الص-ب

ا، هِتياغَِص و نِّيِة الفَ ِء الوأوا ِرو ص يِلشِكي تَ وٍر مِهم فِ  د بِ  السمِعيةُ  الصوِتيةُ ةُ الصور عضطِلتَ
ـ  ثيرتُ، فَ ِحرالفَ و ماِل الج نواِطينا م لَ إِ ُلنقُ التي تَ  ِةوعسم الم ِراِصنَ الع ن مِ يِدِد الع ن مِ لَّفَُأتَي تَ ِهفَ ي  ِف
ـ يـر فِ  ِثتُ، فَ زِن الح نِطوا م ُلنقُةً ُأخرى تَ  ارتَارةً، و  تَ السرور، و بالطَّر، و ةَتعالم، و ا الَّلذَّةَ نَوِسفُنُ ا ينَ
شاِعمِملَ اَألرو ،ِةالكآبو ،الحِةسرو ،اةعانَالم. 

 عبـاءِ ن َأاً ِمبره يِهلَ ِإُألج المتَنَفَّس الذي يِتيثُ كانَياِضها، ح ِر و ِةيعم الوأواء بالطَّبِ   اهتَ ِدقَلَ
ياِةالح و هوِممِثكَا، فَ هير اً م ا وها،فَص و وفَص و روده َأا وزهار ها، وناِتكَمختَ وفَِلها الم ة، وظـاهِ مر 
ماِلجدتعد1(:ِهوِلي قَما ِفة، كَها الم( 

 ]الطويل[

رــِه تَشــاج ــِر في ذُرى شــجٍر للطَّي 

ــ   ــواِهر  َأكَ ــِه ج ــوِر في ــنُوفَ النَّ ص ن 

   
ــاِر ــأن القَم ــايك ــَل بينَن   والبالِب

ــان و   ــِقيـ ــتاِئرَأوراقُ الغُصـ  وِن سـ

   
ــوةً  نُِّم قَهــر ــى ذاك التَّ ــِربنا علَ  شَ

     ــر ــدر داِئ ــا ال ــى حافَاِته ــأن علَ  ك

   
ـ ا و هسِجي نَ  فِ يِنتَ اثنَ يِنتَاس ح ِرآزن تَ  مِ عنب ي ِة الصور ِهِذ ه اَلمن ج ِإ  رالشَّـاعِ ها، فَ ِتاغَيِص

ـ  هدا تُشاهِ م و يِن الع ريِقن طَ  ع ِرا الساحِ هِمالَع، و يِلِم الج ِة الروض ِهِذو ه ي ج نا فِ لَدخََأ  لـوانٍ ن أَ  ِم
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اِحسٍةر ِنذُاُأل، و و ا تَ مسمعن أَ  مِ ه صوات عٍةذب و ،يبرز ع نصـ   فِ  الَّلونِ ر ِهِذي ه  ـورـ  ِة الص : ن ِم
)  اَألشجر، والنَّور، و وراق، وجواهر، ورالد(كُ، وا َألُّهي دالالِت ِفُلحِم تَلوان عـانِ هـا مـ ي ، ِحر الفَ
وعادِةالس و ،البِةهج و ،ِةالنَّشو و ،يبرز ع نصمعِ رفِ  الس  يها بروز زاً، فَ اً ميلَتَمِتيس الع ين حدها هِ  وي 

ـ نكَييه، و تَّع فِ متَتَ و هكَن تُدرِ  أَ ِنذُ الممِكِن لألُ  نإنَّما مِ ، و هظُلحتَ و اَلم الج كدِرالتي تُ  ـ  ع فُِش نصر 
 صواٍتن َأا ِمهِلقاتَتَ و الطُّيورِ ِرشاجن تَ  ع جنتُا ي ٍد م حى أَ لَى ع خفَ ال ي  ذْ، إِ )تشاجر: (ِهوِلن قَ  مِ السمِع

مسمامِ  وعالس عين، كَ ٍة تُطِربم فُ مِ ِشنكَا ي طُ لِ ِر الشَّاعِ صِفن والقمارِ وِري  ي وِلالِبالب ِه و  دي تُغَر
تَتَونَّرم و  تُزقِزقُ باألَ ين اِرشج يثُ شَ ، حهبياِنا بالقِ ه   تُ التي تُغَنِّي وـ   ر ـ  جـع ِف ها فَتُطـرِ  وِتي ص ب

 الذي  يِلِم الج ِد هذا المشه  يِلشِكي تَ م فِ ِهور م  د ِةقَ السابِ ِة السمِعي ِرناِصلع لِ اند كَ قَ فَ كِلذَِب و ين،ِعالساِم
 دِخُل الطَّربي و ،ةَالنّشو الفَ، ورإِ ح   لى النُّفوس، و  ما بال ِسياشِتعد ِهاِلملَ ععِضى بِرناِص العالح ِكرِةي 

ـ  زبرا تَ نَّه إِ يثُياة، ح الح و يةَِوييها الح  فِ ثُبعتَودها، و مج و ِةور الص ةَتاب ر ركِسالتي تَ  ـ ن قَ  ِم : ِهوِل
 .)تشاجر، وشربنا، ودائر(

وتَيحالوأواء سسواِط منماِل جِهوِقعشُ مسِن وِهحِهقَِّتِر ونُ وعِهِتوميِقِرن طَ عالص وت، وا م
يثُبعوتُهن لَ ِم هذا الصنَذٍَّة وٍة ِفشوي النَّفس، وينجِلي ذَ ِفعِل بالِفحك1(:قوليثُ ي، ح(  

 ]المجتث[

ــِدي ــذي َأفْـ ــفَّ الـ ــي شَـ  قَلِْبـ

ــِه   ــِه ِبغُنِْجـــــ  والتِّيـــــ

   
ح يثُ يبرمِ    ز مِعيالس وِتيالص رنصالع  ن مفرغُنِجه (ِةد( وتَ عِنتَ، والنَّـاتِ  ي الص ـ  ج ن  ع

 .وبلُلقُيب ِلِر، قَلنُّفُوِسحبب ِل، ملتِّيِها وون بالتَّدلُِّلشح موتٌ صوه، وِةوبحب المند ِعحداِث الَّلذَِّةِإ

ِلذَكَو2(:ِهوِلي قَ ِفك( 

 ]الكامل[

يــِهوِهي تَــفَ ِهاِحشَــِو مــُلحنِمــ راه 

ــ   ــالنَّ ِفرتَ ــ يِمِع يــي ِئن ــخِْإ ف  اِءفَ
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ح يثُ يبرز الع نص الس مِ ر ِلن كَ مِعيِةم) يِئن( ِه، و  لةٌ بالممحنهـا  التي تُستَشَفُّ مِ  ي  عاِني م
نُعةُوم الم ةوِبحب ِر، واقَّتُه اِل، وينُه داللُ، واه تَ، وفُراه النَِّع، وإِ يهيه، فَ  فِ يشُِع الذي تَ  يم  ذا م ا حـ م  تلَ
 .ينِناَأل والتََّأوِه بُأبدتَ، وضعفُتَ، وبتعا تَنَّهِإ، فَاحهاشَِو

ويالشَّاعِ ُألج حزِ صواِتَأللى ا  إِ رطاِري إِ  فِ ِةنَ الم لِ ِهسِم ر وِرلص ِئ الكَ ِةينَِز الحفَ ِةيب ،الب كـاء 
النَِّحويب تَ يردعِ اِند ندكَ بِ هثر ما فِ ال سِ ٍة، والغَ ِهعِري شِ ي زفَ ِلي ،هحاوِ وُل ي تِ يِقِرن طَ  ع صواِت األَ لك 
 راِقن ِف عِجناه النَّاِتض، وِهِمسقَ، وِهزِنح، و  النَّفِسيةِ ِهاِتَأزم، و  الذَّاِتيةِ ِهاِتن معانَ  مِ بواِننا ج  لَ َلنقُن ي َأ

ن يقعشَمِلن ذَِم، وولُ قَك1(:ه( 

 ]الطويل[

ــا مو ــك ــنَّفْ ذَكَرتْ ــاعتَ ِإال سال  تْدص

ـ  لىِإ   العفَانهلَّـتْ  ِني  ـعم  مكـا  فـي  ِعالـدالب 

   
ـ  حزٍن، وشُعوٍر د   ى رنَّةِ لَ ع ُلِمشتَ ي -وهو البكاء – ِة الصور ِهِذي ه  فِ وِت الص رنصعفَ يٍن ِف

 .ِههجِر ووِقعشُ المياِبن ِغ عِةج النّاِتِةرارالم، وِةالحرقَ، وِملَباَأل

ظِّفُ الشَّاعِ ووير الع نصذَ  ر مِعياتَ الس  ه في صٍة ُأخرى؛ لِ  ور ع ربعِني الم ـ  وِنضم يِنِز الح 
  )2(:ق، يقول الساِبيِت في البنهبر ع الذي عِهفِسنَ

 ]الكامل[

ـ  بكيتُو ـ  نِم جٍعز ع ِب ليـكـ ح  ٍةرقَ

ـ َأ   فاًس  بكـى  كمـا  عليـك) يـ ع  )وبقُ

   
ودوجيع نصرص وِتيِد ج3(:ِهوِلي قَ ِفيد(  

 ]السريع[

ــا ــ ي ــار شــكواي راًمنِك ــ ن الهىو 

ــد   ــزدتَ ق ــاً يِن ــع كرب ــي ىلَ  كَرِب

   
ــضَأ ــي ِف ــاء علَ ــِقني َأو الم  فاس

  ــاء ــنو م ــي ك ــى ِمنِّ ــر علَ  ِبقُ
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ــمع ــاء تسـ ــاً للمـ  ِإذا نشيشـ

ــا   ــل م ــاء وص ــى الم ــ ِإل  يقلب

   
 ِج النَّـاتِ  وِتلى الص ير إِ ِشةٌ تُ د مفر يِه، و )نشيشاً (ِةدفري م  فِ  الصوِتيةُ ةُيلَّى النَّاحِ جتَا تَ نَهفَ

ع كِبن س اِء الم ِداِر الب لَ ع ى س طٍح س   تُظِْهراألَ -طارفي هذا اإلِ  –اِخٍن، و لم و ،كابالمةَد و ، ـقمالس ،
والمرض عاناةَ، وعانِ  الماِعيها الشَّ  التي يراِقن فِ  مِ ر ِةوقَعشُ الم و صوِددفَ اه ،هظ  أَ جِلن أَ  مِ ون ي ِهر
ـ صب ع ن تَ  أَ انه مِ بطلُ، ي ايه فِ هيامِه و اهن حبِه لَ   مِ تهصاب التي أَ  ةَرارالم و ةَ الحرقَ اهلَ ـ ى ج لَ ِهِدس 

 .ه الملتَِهبلبما يالِمس قَينَ ِحِهوِتلى ص ِإعِمستَن تََأاً، وداِراء بوى م الجناِر ِبِقِرالمحتَ

 )1(:ِهي قوِل ِفِدالواِر) َأنيني(ى الدالِّ السمِعي لَ عَأوهاتِهتَ وهحزانَويسِقطُ الشَّاعر َأ

 ]الطويل[

ــوــ فــي ييِنــِنَأ تُلْصِب وىالهينــيِنح 

  كْشَــوــ وايــِب قــىلَْأ امضِفع ييِنــِقي 

   
 ِممـا   ِرى الشَّـاعِ  لَ ع رظه التي تَ  المعاناِةالشَّكوى، و  البثِّ، و   بدالالتِ يضِف تَ ةُد المفر هذِهفَ
 .اهجِره وِةوقَعشُ المِةعن مقاطَ ِمهٍة عما َأصابجاِتزفَراٍت نَاٍت ووهَأتَصواٍت ون َأ ِمنهيخرج ِم

ِف الوأواِءِر الشَّاِعوِلفي قَو يِف الشَِّردِحي مِق الع2(:يِقي( 

 ]البسيط[

ــحك تــىفَ لــىِإ تَض ــِهِبغُ يانْالــد  رِت

ـ ِف باِكيـاً  تَـرى  فَما   ـما  ِإذا ايهتَساب 

   
حِضستَير ع يِنتَالم تَ صما    يِنوِتيتَين، ُأوالهتَعاِكسحك( مالض( قَ، و د ورـ  د ـ  ت ِف ي صٍةور 

ـ ح، و ِهِتعِس و ِش العي اِءخَلى ر  ع ِةاللَلد لِ كِلذَك، و ضح تَ ٍة الدنيا بامرأَ  يها تَشِخيص اِريٍة تَم فِ  عاسِت  ِةالَ
ـ ، و )البكاء (يِه، فَ ةُيما الثّانِ مدوح، أَ  الم  حكمِ حتَا النّاس تَ  هيشُِع التي ي  السروِر و ِحرالفَ د سـِبقَت   قَ
 البكـاء   نـه ع جنـتُ  الذي ي  قِرالفَ، و  الظُّلمِ ن مِ مدوِح الم الِدى خُلُو بِ  لَ تُدلُِّل ع  كِلذَ بِ يِهفي، و  نَ داِةَأِب
يبالنِّحو. 
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ِفو ي صٍة ُأخرى، اعتَ  ورمالشَّاعِ د خراِجي إِ  فِ ره يِلشِكتَا وه ادِ صواِتى األَ لَا عالص ـ  ِةر ن  ع
 ةوع المسـم  الموسـيقى صوات و  األَ لك تِ غَبد ص قَ، و ِةوبحب الم ناِءلى غِ عود، و العاي و  النَّ نكُلٍّ مِ 

 النَّاي َأشبه بالنَّـدب،     ن مِ جخرصوات التي تَ  َل األَ عاب، حيثُ ج  حاالنِت، و البكاِء و ،عاني الحزنِ مِب
التي تَ صواتَاَألو صدروِدِن عَأ الع ِإقر لى االنِتبلَحاب، وِللَّ ذَعكِإاِئ ع غَنِّيةَ التي كَلى َأدالم ت انَن

  تُغَنِّي في هِلِسجِلذا الم ِراِعلشَّ تُظِهردودالص اِإل وفَعراض ،عرِلذَ ِببكع  زِنـِه، وـ  َأن ح ن لَِمـِه ع
 )1(:ِهوِلن قَ ِمكِل ذَرظهيصوات التي يسمعها، وى اَأللَ المسقَطَِة ع السمِعيِةِة الصوريِقِرطَ

 ]الخفيف[

ــــزماألحبــــاِب زورة مثــــُل ن 

ــد   ــ بع ــ ٍسْأي ــرٍم نِم ــاِب مغْ  باجِتن

   
ـ  عـاشَ  غُـالم،  يـا  اسِقنيفَ  العـي  يِل

ــداماً شُ،   م ــىتُج ــحِب ل ــاِبالح ِيلْ  ب

   
تَ امىر  النَّـاي  ـهنب  ـودـ  الع ـ  اي اص 

ــ ِح   ــ اذَفَ ــي اذَو باِدنَ ــاِبانِت ف  ح

   
وغنـــاء يَأ كـــادن ـــيكُسالمـــا ن 

ــِد ء   ــِن ِهلتغريـ ــِط عـ  راِباالضـ

   
ــ ــاٍةفَ نِم ــالُها ت ــ ِوص ــ يل صدود 

ــدهاومواِع   ــِع يـ ــر كَلَمـ  اِبالسـ

   
 :ةُ الَّلمِسيةور الص-ج

ـ  التـي نَ    الفَنِّيةِ ِر الصو نيٍر مِ ِث كَ يِلشِكي تَ  فِ  الَّلمِسيةُ ةُ الصور ِتماهد س قَلَ سج  ها الـوأواء 
يها  التي يصور فِ   بياِت األَ ن مِ ِر الصو لكي تِ  فِ  الَّلمسِ ةُاس ح زتبرة، و فَِل المختَ ِهشعاِرالدمشِقي في أَ  

مِكما يالِتن ماسهتَ وحهسن نُ ِمسعومطٍَة، وراولُيونٍَة، وونَشُخٍُة، وٍة، وصالبٍة، ورارةح. 

 وبالوأواءِ عِرِش عراِض استِ عد  ظُ ِإ، فَ يِه فِ يِقدِقالتَّ والحي نَّه فِ كثُ تَ  َأنَّه الغَ ِهصويراِتي تَ ر ـةِ زِلي 
ـ االنِث، وِةالَّليونَ، وِةالرقَّ، وِةالسالم، وِةوبالرطُ، وِةوم بالنُّع  الموِحيةُ لفاظُاَأل ـ اء، ونَ  يحـاءاتٌ  ِإيِه
  )2(:ةوبحب في المه قولُكِلن ذَِم، و الَّلمِسِةحاساً ِبراطاً مباِشب ارِتطُِبرتَتَ

 ]طالبسي[

اي من هو  ـ تَ فـي  المـاء ـ قَلِْخ ويِنكْ  ِهِت

  ومـ  ن هالخَ و قلَ فعـالِ َأ فـي  مـرـ م  ِهِت
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ـ لَّع نِْإ تَمســان عَأ نـي ين ــيعقَــفَ ومد 

ــ   جــ تْاد ــي هتُاحبِس ــاِء ف ــعمد م  ِهِت

   
ـ ين، ه تَ اثنَ يِنتَور تُقَدم ص  اِرطذا اإلِ ي ه  فِ يِه، و )الماء (ةَد مفر دِج نَ وِل األَ يِتي الب ِففَ ام :

ـ مِسية، ِبُأخرى لَفاء، وصأللٍؤ وتَِإشراٍق، واٍن، و عمن لَ  مِ ِةوبحب الم ِدسى ج لَ ع يِهما تُضفِ وِنية، بِ لَ ا م
 .ةحِضا الوِة البينَالرقَِّة، وِةوبالرطُ، وِةوم بالنُّعاهشرِت بن اتِّصاِف ِميِهوِحتُ

بالَِلوظهاِري إِ ِة فِ غَلم نُع عشُوقَ  ِةومِد المسِة ج طَ ولَ ِهِتراو الشَّاعِ َأج إِ ر  ورٍة اسـتِ  لى صٍة عاِري
جتَنَيها النَّظراِت خَ  فِ َلع اِجرجرعشُوقَةحِذِه المه دسج وال نُلَ فَ،يِهذى ِفتُلِحقُ اَأل وعةُومب ِتشرلَما اه ،
جرح1(: النَّظرات، يقولاته(     

 ]الخفيف[

ــر ــرى كُلَّمــا اءشَ ــ س ــِه ظُالَّلح  ِفي

  ــه ــاِجر جرحتْـ ــاِر خَنـ  األبصـ

   
ِفو ي صٍة ُأخرى اعتَ  ورمد لَ ع ورةِ يِنتَى الصالَّلوِني  ِة والَّلمِسي   ظِّفاً التَّشـبيهوقلُـوب؛   ، مالم 

ـ ع بِ س النَّرجِ صويِرِهن تَ  مِ  الَّلوِنيةُ ةُز الصور برتَ، و حسِنها و يِزهامتَ و ِةوقَعشُ الم ماِل ج إلبراِز ي ينَ
المةوبحب بَأسنانِ  صويِرِهتَ، و رالد اه تَ، وظهر ورةُ ةُ الصِهيِهشِبن تَ  مِ  الَّلمِسي الو خَ بِ ردهـ ن جِ  مِ اد ِةه 

ِةالنُّعومِةالَّلطافَ و قَّةوذَ، فَالر خَد ِلَأيبِهك ه الوردشب2(:، يقول!!! الذي ي( 

 ]البسيط[

 النَّـرِجس  الغَـض قْلَِتــِه َأجفَـانِ  ِمــنم 

  درالوو هِ  ِمنخَـد  رالـدو  ِفيـهِ  ِمـن 

   
و اِع الشَّ زاُلال ير تَ يح م سواِطسن ماِل الج و ،النُّعِةوم ِةالُّليونَ، و  ِةوقَعشُ في الم و ،يظهِل ذَ رك 

 )3(:ِهوِلن قَِم

 ]الطويل[

ــى ــاد تَثَنَّ ــ فَكَ الغُصن ــفَا َأن تَقَصي 

  قَدو  ـزه  ِمنْـه  ـناً  التِّيـهفَـا  غُصفْههم 
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 يه و ِةحبوبيصور ِمشيةَ الم  ، فَ ٍةوسحسٍة م وسلمٍة م وري ص  فِ اَلم الج يقَدم ِدشهذا الم ي ه ِففَ
  الرياح بالعتَ الذي تَ  يِق الرقِ ِب الرطِ ِم النَّاعِ الغُصِنكَ الحال   ِههِذ و الهجعيتَرنَّح، فَ ايُل وتَ متَتَثَنَّى و تَتَ
ن  مِ ِدشهى هذا الم  لَ ع التَّمايُل التَّثَنِّي و  يِها يضفِ لى م ِإ يها التَّنبِ ر ِبنَ ا يجد نَه، فَتُميلُه يمنَةً ويسرة، و    يِهِف
جم اٍل وب ين، أَ  لَهاٍء عيستَولهماى مالمحبوبة: و و ،ضفِ ميِها ي لَ عـ   مِ ايه التِّيـِه،   التَّـدلُِّل، و   فاِتن ِص
ور، ويهمااِنثَالتَّكَب :ورها التي قَة نَالصفسمدا الشَّاِعهرو ،يبرالج زضِفميِه التَّرنُّاُل الذي يحالتَّ وُلماي 
لَعا ِميهنالح ِةكَرو الحِويِّةيو التي تَياِةالح با ِفثُّههيها، فَتُبِعدكُِنا عوِن السو ّتَالرِةابِةمقُوتَ الم. 

 )1(: الّلمسِةاسّى حلَاً عدِم معتَِهوِلي قَ ِفِقاِب السِدشه المناً ِميَئويكَرر شَ

 ]الكامل[

ــٍف فْههمــِن و كَالغُص ــه ــبا هزتْ الص 

 يهــواِئ الفُتُــوِن ِمــن ِإلَيــِه فَصــبا  

   
ـ  ذَمةَ الريح، لِ  اوقَ م يعِطستَيقَةُ الجسِد، لينَةُ القواِم، ال تَ     ِق الملمِس، ر  اِعمةُ نَ ةُوبحبالمفَ ا ا فَِإنَّه

 .هااً ِلوجهِتبعتَرنَّح ِتايُل وتَمتَتَ

وحِضستَير ي إِ  فِ  الوأواء حدى صةِ ِهِروالغَ  الَّلمِسي ِةزِلي الح رعانِ  ةَاري مِ  التي يعشُوقُا  نهالم 
فثاِتِه الحـرى   نَ، و  حبهِ ةَتيج نَ هفس نَ راِعنها الشَّ ي مِ  التي يعانِ  ةَالحرارداِء الجرب، و   بِ ِهِتعِل ِإصاب ِفِب

 )2(:، يقولِةبِه الملتَ كالنَّاِرِه، متََأججاً في فُؤاِدِهلِبي قَذا الحب متَِّقداً ِفو هبديثُ يه، حالتي يبثُّها لَ

 ]مجزوء الرمل[

ـ   بيســ حهِر الــدروفَيــا صـ

ــي ذََأ   ــاننْــ ــينْ ذٍَب كــ  بــ

   
ــاتُتْقَرطَ ــي نائبــ ــدنــ   الــ

ــ   ــي ِإهـ ــالِلر فـ ــيعـ   حبـ

   
ــةٌ عِع ــتْلَّــ ــتْخَ ومــ  صــ

  ــي ح ــب ِبفــ ــٍب ومِحــ  يــ

   
ــي كَد ــب فـ ــِهفَّيـ ــ مـ  نا ِمـ

  ــِهح ــيلْقَ ِبب دبـــــ  بـــــ

   
ــكو حـــ  ــو يشـ ــبفهـ  ر حـ

ــتكاِئ   ــب واشــ ــر حــ  ي حــ
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ظِّفُوويح ةَ الشَّاِعرِف الَّلمِساس ي مي الشَّريِف ِفوُليقُ، فَِهِحاِئدالع 1(:ِقيِقي( 

 ]الخفيف[

 لَـــدن المهـــزِة نلَـــي نغُصـــ

  ــر ــ زاِه هِرالز ــر ــاِر مثِْم  اإلثْم

   
اً اطَبةٌ ارتِ طَِبي ِسمةٌ مرتَ  ِه، و ِةمدوِحِه بالُّليونَ  م اً مباِشراً باتِّصافِ  يحصِر هنا يصرح تَ   وهفَ

 باِشراً ِبحِةمالَّلمسِ اس  ِلذَ، وكِ ك ناي ن تَ ةً ععاي التَّ  فِ ِهِلساهِلم النَّاسِ  م ع كَ، وِهِمر ـ  و ِهاِئخَس ـ  ع م، يِهلَ
فَ ِههِذالتِّصاِفِه بِ وِة الص ج لَعالشَّاعِ ه متَِلئاً باَأل غُصنَ رطْباً مناً رزهاِراً لَيثماِراَأل والتي تُشَكُِّل م  وِضع
اً عموله؛ طَ م ح ِهاِففَالِت و مدوِح بالم اِس النَّ ِباٍة ِإلى ِإعج  ارشَي إِ ها، فِ ولَ ح فُّونلتَ الذين ي   النَّاسِ عجاِبِإ

طاِء والنَّوالفي الع. 

عيفي قَ  و ِصاِودٍة ُأخرى استِ  يداَلعم ِة حـ  ِهيِرعِب تَ ي ِإطارِ  فِ  الَّلمسِ اس ـ   ع   الممـدوحِ  ِمرن كَ
وِهخاِئس اتِّساِع، و يِش فِ   سِل العب   كِمِه، وِلذَي ِظلِّ حك استِ يِقِرن طَ  ع الِّ اِلعمالَّل  الد َأرطـب،   (مِسي

  )2(:ولقُ، ي)والَّلين

 ]المنسرح[

َأ امـ ر ـ  بطَ العذَ فـي  شَيراك ـ و ام 

  ــَأه ــدى انَ ــي النّ ــك ف ــيِن جنَاِب  الَّل

   
كَوا أَ مظهاِع الشَّ رر م مدوحلَ ه نَي اً، فَ وفَطُاً عِإنَّه َأظه رخَِشنَ ه  يِف كَ لباًاً صِع القاطِ الس اَأل وِدس 

  )3(:ك، يقولالفاِت

 ]المنسرح[

ــنْي ــِم رظُ ــ كنْ ــ اماألنَ بدر ــى  دج

  ــو ــك اِرماًصـ ــراريِن فَاِتـ  الِغـ

   
وــم ــ س،الشَّ ّتْ، الَمزــر ةً بــاِرز  ب

  ــد ــطَ واألسـ ــذِّر الباِسـ  اعيِنالـ
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ـ  متَتَ، فَ ُأخرى لَمِسيّة، َأما الَّلوِنيةُ    و  لَوِنية اّلوى د لَ ع ةُ الصور ِهِذ ه ُلِمشتَتَ ي مفردتَـي   ثَُّل ِف
ن كُلِّ   ع اِدعاالبِتالسمو، و ، و اِءالصفَ، و  بالطُّهرِ مدوِحٍة ِإلى اتِّصاِف الم   ي ِإشار ، فِ )البدر، والشَّمس (
نَد نٍَس و قٍص ويب،  عةُ َأوا الَّلمِسييِه، فَ م م فرالشَّاِع، فَ )سدصارم، وأَ (ا  تَدر و فَص م وحمدةِ هبالقُو  
الشَّوةِ ِةجاعِشدينَ حِ  البأسِ  وا شَ مبهه تَ ِع القاطِ يِف بالس ار باَألةً، واِتِك تَ  الفَ ِدسار  كَةً ُأخرى، وأَ َأنَّه راد 
ـ اَأل و يِف الس اتُصوير تَ يِهوِحا تُ ي ِبم عاِن الم لكلى تِ  إِ  الَّلمسِ ِةاسح بِ صَلوتَن ي  أَ كِلن ذَ ِم ـ  ِدس  ن ِم
 .الصالبة، وِةالِغلظَ و،ِةونَشُلخُا

ويجمفِ ع  يِفِرلشَّ لِ ِهدِحي م الع  ب ِقيِقيِةونَي الخُشُ تَفَ صِ ين ِةالُّليونَ و ح ، حرصِه بِ يثُ يـ  م ي ا ِف
 )1(:ِهقوِل

 ]الكامل[

ــكَ ــ ِسمالشَّ ســاِم نَاًح سالحــونَةً و  خُشُ

ــزِن   الماً وــود ــِة ج ــا واألراكَ  ِلينَ

   
وخِدستَيم الوأواء حخَ يِف لمِسالَّ ةَاسفَ اِتِه،مِريهالشُّعراء من ِهغيِركَ- و-  ـ ِب يحـس حِةرار 

 )2(:ِهقوِل نِم كِلذَ رظهيو ا،اتِّقاِدهو مِرالخَ

 ]المنسرح[

ــِتوِب ــنـ ــا لَ كَأٍمر كَـ ــنَّهـ  بهـ

 بِهـــتَلْ تَفُّنهـــا األكُـــ ِمكــاد تَ  

   
ـ  يهااِرِبشَ َأكُفَّ ِإن ِإذْ ،ِهِترارحو ِهوِنلَ يِف المتَِّقدِة النَّاِر ِبهلَِب مرالخَ بهيشَ هنا وهفَ عاِقِريهماو 

 .اهِترارح ِشدِةِل ا؛هِلناوتَو اهمِسلَ ندِع قُِرحتَتَ ادكَتَ

 :الذَّوِقيةُ الصورةُ -د

ـ  عـضِ ب ناِءِب يِف الذَّوِق ِةاسح لِّقاِتعمتَ نِم يدِدالع الوأواء رالشَّاِع يوظِّفُ صـةِ الفَ ِهِرونِّي 

ِتياغَِصوا،ه يثُح يرصِف دايه ومختَ الطُّعنِم ةَفَِلالم حٍةالو ومٍةرار، ولَّتَيِلذَ ىجكثََأ كر لَّى امتَجـ  ي  يِف
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يِقِرِل صِفِهو نعشَق، مفَ يهِثكَ واًير ام دعميِف ي رضاِبِل ِهصِفو المحبمِربالخَ ِهرِنقَ لىِإ ِةوب ِهيِهشِبتَو 
    )1(:ِهوِلقَ يِف ماكَ ا،يهِف

 ]المتقارب[

ــفْرتَ ــ تُشَّ ــ نِم ــعالْ ِهيتَفَشَ  اارقَ

  لْــقَوِمــ تُبخَــ نلَّنَــ ِهدالجاار 

   
ــو ــِم تُداهشَ ــاًِثكَ هنْ ــ يب  يالًمِه

  ــو ناًغُص ــاًِطر ــدو يب راًب ــار  اَأن

   
َأوبصـ  تُر ـ جو نِم  الظَّـالمِ  فـي  ِهِه

ــلِّ   ــاٍن ِبكُـ ــ مكـ ــارا ٍلِبلَيـ  نَهـ

   
يثُح ياِعالشَّ ُلجعنا ريقَِر ه المحبِةوب كَ اًذيذَلَ اًشَِهيقاِرالع، واِمالجشتَ عالمرك ينَبـ ه ـ  ام هو 

 كُلِّياً، اًادماعِت ايهلَع دِمعتَتَو الذَّوِق اسِةح ىلَع ومقُتَ ةُالصورفَ كِلذَِبو ،النَّفِس في ِةشوالنَّو الَّلذَِّة اثُحدِإ

ـ  نِإو ،ِهِتالوح ىلَع تِّبِةرتَالم ِةبالنَّشو اسحساِإل ِرلشَّاِعِل يوفِّر ِةالمعشُوقَ فَِريقُ ـ  تكانَ ـ  ِهِذه الحةُالو 
حةًالو عنَمةًِوي هاتحس النَّفس ووحالِّلسان، ال الر ذاِإو نَّا امالنَّظَ َأمعِجنَ ،)ترشَّفتُ( علالِف يِف رده ُلحِمي 
 شـروبِ الم عـمِ طَ يـبِ ِط ىلَع ٍةداللَ يِف ،الشُّرِب ةَيِلمع قُاِفرتُ التي التَّمتُِّعو التَّلذُِّذ ياِنعم ِهثناِئَأ يِف

وحطاٍرِإ يِفِو ،ِهِتالو ،آخر كَيو ظِهرالشَّاِع ير جاَلم ة ِتلكوبحبالم تَوميزفَ ،اهِإنَّه ِمعتَيد ىلَع حِةاس 
ـ  إلبراِز كذِلكَو ،اِنالرم هِرزِب بههشَيفَ راوِتِه،طَو هِتِرقَّو ،خَدها ِةنُعوم ياِنبِل ؛الَّلمِس وما  ِةنُعهقَـد 

لُوِهِتونَي، يثُح يلُجعاًغُصنَ ه ّاًطَِري طباً،ر تَيُلماي ويح، اتِّجاِه فقَِو ثَنَّىتَيثُ الرّتَ مظهر ورالَّ ةُالصةُلوِني 
 الـدالَّينِ  اِلعماسـتِ  يِقِرطَ نع كِلذَو ،ةعشُوقَلمِل راِعالشَّ اهمرسي التي ِةالِمثاِلي ِةالصور لكِت إلكماِل

 .شراقاِإلو ،الضياِءو ،قاِءالنَّو ،الصفاِء يعاِنم نِم يهالَع يضِفياِنِه امو ،)النَّهارو البدر،( الَّلوِنيين

واه هاذَ و الوأواء رصيح بَأن رضاب ِةعشُوقَالم يقَِروخَ اهِم يعلُّ ظَلَّ مرنه مَلثَ تَّىح وِكرس  

تَ ِهعِمطَ نِم ىشَانتَوكَ اًمامام ِم يِشنتَيمِرالخَ ن وي2(:يقول ل،ثم(  

 ]الخفيف[

فْيُلع ـ ِم يـقُ الر ـ  هنْ ـ تَ ام ـ  ُلفع  مالخَ

  ر لِكـــوخُمـــاِر يَأذِّتَـــ الِبـــ ن 
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ـ ِفخَ وىقُ ِهعِلِفِب يسِرتَ يثُح ،مِرالخَ ِنع جنتُي كالذي ِويقَ ِسحِري وٌلفعم اِبالرض هذاِلفَ ةٌي 
ـ ع ىلَع ويحتَي ال كان ِإنو ،شاٍءانِتو سكٍر ِةالَح يِف لهجعتَفَ ،سِمالِج يِف  مسـبباِتهِ و السـكرِ  ِرناِص

واِفتَالما مِرالخَ يِف ِةرِقلحيِقي. 

كَ ِإذاوِلذَ انِلذَكَ كالشَّاِعفَ ،كر يغِنستَي مِرالخَ ِنع ِقالح،يِقي وقنَييِقِرِب ع المحبِةوب وِهِب يِفكتَي 
  )1(:يقول ا،هبطلُي التي اِءشَاالنِتو السكِر ِةالَح لىِإ وِلصلوِل ٍةيلَِسوكَ

 ]الكامل[

ــي ــاِح عــِن تُغِن ــدِه حمــرةُ التُّفَّ  خَ

  ــوب ــهِر وتَنُ ــِن يقتُ ــهباِء ع الص 

   
ومقَداِعالشَّ ير صِمعتَتَ ةً،يفَِطلَ ةًورد ىلَع حاِكفَِل ،الذَّوِق ِةاسالَّلذيذَِة، البطِّيِخ ِةه ثُيح ـ ي ُلجع 

 طـارِ اِإل ذاه يِف )حلىوَأ ترشّفته،( ديَؤتُو ،ِهِتبيعطَ يِف ِةالوالح يِدالشَِّد المن نِم ةًالوح رَأكثَ مذَاقَها

دِبكَ اًوريِف اًير ياِنب مِرالشَّاِع ذُِّذلَتَ ىد تَوِهتُِّعم وهو نَتَيُلاو اِكالفَ ِهِذهةَه، ويظهِلذَ ر2(:ِهقوِل نِم ك( 

 ]السريع[

ــٍق ِراِتذَو ــفْر تَن ِإيـــ  تَهشَّـــ

  وجــد ــى حَأ هتَـ ــلـ ــنِمـ  ن المـ

   
ملَو ِفكتَي يِفوِظتَِب الوأواء ِةحيِف الذَّوِق اس المحساِتوس الملماتوس سبوح، ِإنَّمـا و راح 

ييِف ظِّفُهاو الم3(:ِهقوِل في ماكَ ك،ِلذَكَ اِتعنَِوي( 

 ]البسيط[

دنى ونـ  فـي  الم ـ  وىاله ـ نَ اي  آفـاتُ  سفْ

ـ  سْأكَ   وىاله ـ ح ـ  يهـا ِف ةٌولْ ماتُرار 

   
ـ و ٍح،رفَ نِم ِهِب رشعي امو النَّفِسيِة ِهِتالَح نع فَكِشيِل الذَّوِق ةَاسح ُلعِمستَي هنا وهفَ سعٍة،اد 

نَوصاِلِوِب ٍةشو المحبِةوب قاِئها،ِلو وذاه ام عرب عباسِت نهالِّ اِلعمالد  الحـالوة ( الـذَّوِقي(، ـ و  كذِلكَ
ـ راِقِفو ِةوبحبالم هجراِن نع ِةمالنَّاِج اِةالمعانَو ،ِمالسقَو ،ِملَاَألو ،ِةالكآبو الحزِن، ِةالَح نع شِفلكَِل اه 
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ويِنبه،لَ اه ويوبد َأن ذاه هو الغاِل الطَّابعب ِهِتعالقَ ىلَع مها،ع وذاه ستَشَفُّ امِل ِهعماِلاسِت ِنِم يلعِةالم 
ـ نَ اً،عم مريناَأل برخَ دقَو اً،َأحيانَ ومر اً،ينَِح حلو ندهِع الحبفَ ،)المرارات( الذَّوِقيِة ـ جاِرتَِل اًرظَ  ِهِب

 .ياِتِهح يرِةِسم يِف تَعددِةالم راِميِةالغَ

ِةالمرَأ يِف ِهوِلقَ يِفو المحب1(:ِةوب( 

 ]الخفيف[

لْــحــِقلْــخَ الْةُوةُ مقَــِقلْــخُل ار َأد ص 

  بـ     نْ مِ تُح أَ هـا فـي الح بـ مـى أَ  ع اصم 

   
ـ و ا،حسِنهو ِةوبحبالم اِلمج ىلَع ِةلداللَِل ،)الخَلِْق حلوة( الذَّوِقيةَ ةَالمالع رحضاستَ ةَالعالم 

 .اَأخالِقه اِدسفَو ا،اِئهيح وِقلَِّة ِعفَِّتها، ِمدعو ا،هذاِلابِت ِنع يِرلتَّعِبِل ،)الخُلِق مرة( الذَّوِقيةَ

ِد اِمتَِخ يِفورِةاس ِة ِرحاِومورِر يِف الصالوأواِء ِشع شِقيمالد، ياِحثُ َؤكِّدالب ورِ  لـى عالـد 

 العيـان،  ِإلى وِإخراِجها وتَشِكيِلها، صوِرِه، ياغَِةِص يِف المختَِلفَةُ الحواس ِبِه لعتْاضط الذي الكَِبيِر

يوِإلى ِشير َأنَّه َأقام عضِرِه بولَى صع ِمن َأكثَر ٍة،حورةُفَ اسةُ– الصٍة َأيوركَةٌ، -صشْتَرَأنَّهـا  َأي م 

نتاج واسختَِلفَِة الحة، المددتَعلَّى المتَجيذَ وَأ ِلكا كثَرلَّى متَجِتِه في يقطُوعها التي مطلَع2(:م(  

 ]المتقارب[

ــفْرتَ ــ تُشَّ ــ نِم ــعالْ ِهيتَفَشَ  اارقَ

  لْــقَوِمــ تُبِهخَــ نلَّنَــ دالجاار 

   
 .البصرو الَّلمس،و الذَّوقُ، :يِه اس،وح ثَالثُ ِبناِئها في تَتَكَاتَفُ حيثُ

 :)َأبرز دعاِئِم التَّصويِر الفَنِّي ِفي ِشعِر الوأواء (صيشِخالتَّ: ثالثاً

قُيشِخ التَّ وميص المعاني المجردة، ومظاهر الطبيعة الجامدة في صور كائنات         "يِمقِدى تَ لَ ع
 اِن اإلنس ِةبرتَلى م  إِ ةُيِوعنَالم و ةُيس الحِ اءاألشي عِفرتَ تَ يِهِفو،  )3("حية تحس وتتحرك وتنبض بالحياة    
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ِعستَمِهاِتفَ صِ ةًير و اِعشَمره َأ و1(هالَفع( ارتِ يِصشِخلتَِّل، و اطٌب يقٌِث و بالص الحِ ِرو سي ة، وداٌل فَ ورفي  "ع
 ونقل تجربة الشاعر العاطفية والنفسية والفكرية إلى        ،تقريب صور المعنويات، وتوضيح معالمها    

 .)3("ذو قدرة على التكثيف واالقتصاد واإليجاز "وه، فَ)2("ؤثرالمتلقين في تشكيل جمالي م

 كَوشِخ التَّ انن أَ  مِ يصهم صويِر التَّ يِباِل األسالتي اعتَ  ِةي مد لَ عيه ا الوأواء الد شـقِ مـ  ي ي  ِف
ـ ِوعنَ الم روالص، و ةَعونَتَ الم اِتادمج ال َلنزا أَ  م اًيرِثكَا، فَ هاِزبرِإ و يِهعاِنم و ِهاِرفكََأ و ِهِرو ص يِمقِدتَ ةَي 
4(" آدمية تشعر وتحس، تسمع وتتكلم     ألبس معانيه صوراً   " اإلنسان، فَ  ةَلَنِزم(، األمر   نَ الذي محه 
داال  اً فَ ورها نقل الشاعر تجربتـه العاطفيـة       لصور المعنوية وتوضيح أبعادها؛ فب    في تقريب ا  "ع

ية، فاستطاع أن يمنح الحياة للجوامد، فبدت الصور الجامدة ناطقة حية، يستطيع            والنفسية والفكر 
5(" بها ويشعر بحيويتهاالمتلقي أن يحس(. 

 كثَد أَ قَور يِصشِخن تَ  مِ  الوأواء ِب الطَّ ِراِهظَ ميع ال سِ ة، ويم ا الكواكب النُّ وجفَ وم ،ـ  ه ا ها  ذَ و
خِّشَيالكَ ص اِكوِإ بِ باٍننس بِك ي لى غِ ي عاِبي  ِلذَ األحباب، وي سِ  فِ كاِقي ِهيِثِد ح ع  ن سـ  انقِ ِةرع اِءض 
سِعليِل الَّاِتاع اِءلقَ الِّندب المحب6(:ةوب( 

 ]الطويل[
 امــنََّأكَ يــِهلَع يبِكــتَ هبــواِككَ

ـ ذُ وَأ جىالـد  نلِْكثَ   ـ بالح جـر ه نقْ  ِباِئ

   
 وخِّشَيصالج اوزءو ،يلَُلجع ها يااًداِنقُ ِفيه7(: تُع(  

 ]الخفيف[
وــي ــ ينِم الجتَ اِءوزــب طُس ــب اًاع 

 اِننَـــب يـــِرغَِب ىجالـــد اِقنَـــِعِل  

   
                                                 

لدراسـات  لسـة العربيـة     المؤس: لبنان-، بيروت 2، ط الصورة الفنية في شعر أبي تمام     : الرباعي، عبد القادر  :  ينظر )1(
 .210، ص1999والنشر، 

 .439، صأبو فراس الحمداني:  القاضي، النعمان)2(
 .136، ص1981دار األندلس، : ، بيروت2، طالصورة األدبية:  ناصف، مصطفى)3(
 .218، صشعر الوأواء الدمشقي: زاهر، جمال )4(
 .118، صالصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي: صباح، عصام لطفي )5(
 .26، صديوانه:  الوأواء)6(
 .243 المصدر السابق، ص)7(
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ويالشَّ ُلجع إِ مس اًانَنس ح سكَ اًود ،نَّا أَ ميِ ه الغُ ُلجع إِ صن اًانَنس غَ ي ِلذَار، وـ ي قَ  فِ ك ـ  ِهوِل ي  ِف
المحب1(:ةوب( 

 ]السريع[

ــتَ حسدــ ه ــع مسالشَّ ــح ىلَ ِهِنس 

ــكَ   ام ــي ــالغُ ارغَ صــ ن ــ نِم  ِهدقَ

   
 وكِثيريِصشِخن تَ ِم الوأواءبِح الصليل، فَالَّ وها هذَو ا يِلُلجع بِحلصو 2(:اًجه( 

 ]مجزوء الرمل[

ــ ــطُكَ يِنتْعالَطَـــــ  ال وِعلُـــــ

 اِحبالصـــ جـــِهو يِفـــ دِربـــ  

   
 وخِّشَيالفَ صجرفَليَلالَّ و ،يصورَل األواًكَاِح ضاِنالثَّ، وِحنتَي م3( :اًب( 

 ]الرجز[

وــح ــِرالفَ باِجـ ــ جـ ــِح الِبـ  اِبجـ

  ــيضحك ــالظَّولمــانِت يِفــ اءاِبح 

   
 ِفوي صُأٍةور خرى، جالظََّلع الم4(:اًكَاِح ض( 

 ]مجزوء الكامل[

ــ ــُلفَ مقُ ــه اج ــا يم ــ ي  المغُ

ــ   ــ ذِْإ اِحالربـ ــ كِحضـ  المالظَّـ

   
 5(:ِهوِلي قَِفو(   

 ]الخفيف[

ــ ــز يِناءجـ ــِب اًراِئـ ــلَ ِةرطُـ  ٍليـ

ــُأ   ــ تْلَِدس ــ وقَفَ ــ ٍةرغُ ــنَ نِم اِره 

   
ــ الاِئقَــ  لــيالَّ ِةبضــقَ يِفــ جــرالفَو يِل

ـ  جىالـد  سمِجو ِل   ـ  نِم الصـ  ِحب اِرع: 

   
                                                 

 .81، صديوانه:  الوأواء)1(
 .70، صمصدر السابق ال)2(
 .28، صمصدر السابق ال)3(
 .202 المصدر السابق، ص)4(
 .95، صمصدر السابق ال)5(
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ــ ــنُ مقُ ــ ضقَ ــ قَّح الصــفَ وِحب  ذََّأ دقَ

  ــــ ناِئطَــــ بِحبالصر اِراألســــح 

   
 جقَيِللَّ ِلَلع ةًبضِل، وجى ِجلداًسمو ،جَلعالص ِإبح اًانَنسِفيِه، و َؤذَّناِئطَ يرَؤذِّنَاًاِر األسحم . 

 ويبرشِخ تَ الوأواِءعِري ِش ِفزالل، فَ األطيصها هذَو اِطخَا يَللَ الطَّبو 1(:ِهوِلقَ ِبيِهاِدنَي( 

 ]الطويل[

ـ  ىغنَمَأ الهـ الَغَ ىو ـ النَّ ييـدِ َأ كتْ  ِبواِئ

ــَأفَ   صحتَب ــغْم ــِل ىنً لصاب وــنَالج  ِباِئ

   
ــَأ ذاِإ بصتْرــ ك العــ ين جــِب تْاد ذْمٍبه 

  ىلَع ذْمـ  ٍبه ـ  يِف ـ  دالخَ بـ  ين ِباِهذَالم 

   
      تُاألطالُلو جدِإِراِع الشَّوقَ شَد لى المحبوبتُة، واِيعناله اِسقَتُوى، ومهالِبلى و 2(:مقَالس( 

 ]الطويل[

ـ  بـع ر ايَأ طَ يـفَ كَ يبِرصـ او علـى الِب ك 

ـ  هـد ع تَددجفَ   ـ  وِقالشَّ ـ ِد يِف ـ  ِنم وىاله 

   
ـ  الـذي  نـتَ ايع كنََّأكَ ـ  يِب ـ  نِم وىاله 

ــقَفَ   يِنمتَاس ــوىالب ــقَو ل متُاســى ك  الِبل

   
 خَّشَوالخَص مر، وجلَع3(:مِسبتَا تَه(     

 ]المنسرح[

ــ ــالِم اهتُبذَّعـ ــابتَفَ اِجزبـ  تْمسـ

ــ   ــ نع بــنَ ٍدر ــع ٍتاِب ــلَ ىلَ ِبه 

   
   خَّشَوصب عضِراِهظَ مالح ضة، فَارجالنَّاي شََلع اِد نَاًخصاًبو ،العشَود اًخصِحنتَ م4(:اًب( 

 ]الخفيف[

تَ امـ  ىر ـ نَ ايالنَّ بـ  ه العـ  ود ـ  اي اص 

ــ ِح   ــ اذَفَ ــ اذَو باِدنَ ــانِت يِف اِبح 

   
 كَورِماًيَئ شَر ما س5(:ِهوِلي قَ ِفقَب( 

                                                 
 .17-16، صديوانه: الوأواء )1(
 .8، ص  المصدر السابق)2(
 .35 المصدر السابق، ص)3(
 .12 المصدر السابق، ص)4(
 .49، صمصدر السابق ال)5(
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 ]المجتث[

ــ ــ ايـ ــِولالَّ ةَيعِشـ ــه هـ  وابـ

ــىِإ   ــذَالَّ لــ ــه اِتاذَلــ  وابــ

   
ــفَ ــِدي ايالنَّــ ــِنَأ يبــ  اًينَــ

  يشــــِجي ــــِلوــــ وِدلعضرب 

   
 وجالقرطَ َلع اس لَالقَ وم م حبوب قَين يالِنب ب عضهم ا بكَ اًعض ،نَّ أَ امه ج َلع الب يذُِعسـتَ  تَ اًاتَ ذَ ين 

 )1(:منه ععِدالب األحباب واِقرِفن ِم

 ]البسيط[

ــ اي رــ ب وٍمي حجــار ــ ن ــِراِجحم يِف  انَ

ـ    ماء ـ الع وِني ـ  ارنَــمطََأو  امــد وددالخُ

   
 ِهِبــ نــهِم ينالبــ يذُِعســتَي ٍفِقــوم يِفــ

ــفَ   ام ــقَي ِق ُلبــر ــ اسطَ ــلَقَ ِهِب ام 

   
 واِع الشَّ فَظَّوشِخ التَّ رفِ يص  ي مِحاِئد ِلن ذَ ِمه، وولُ قَ كفِ ه  يِفِر الشَّ دِحي م ـ ِقالع  نـد  عِ ييِق

ِهيِثِدحِن عالو 2(:يهلَ ِإوِلص( 

 ]البسيط[

ــى ــذي ِإل ــرت ال ــِق َأرض افتَخَ ــِه العِقي  ِب

  نمتْ  ِبـهِ  وحـا  َأصـباُؤهطحـا  بمرح 

   
ــىِإ ــفَ ل ــحتَ ىتً ــد كض ــرغُِب انيال  ِهِت

ــفَ   ــ ام ــاِكب ىرتَ ــِف اًي ــابتَ اذَِإ ايه سام 

   
 يثُحج ِب َلعالدِإيِقِق الع اًانَنسِخفتَ ير، والداًاتَا ذَنيةًكَاِح ض. 

 شِختَويصِله نَلمِفا ِبايِقرِلاِتقَ المينِمسِلستَ المِلين لممد3(:ولقُوح، ي( 

 ]البسيط[

ــ ــنَالم يأِتتَ ــىِإ ااي ــيَأ ل ــرِف ِهاِفس  اًقَ

ــنََّأكَ   ــتَ ام ــ يِدجتَ ــخَ نِم ــلَما ِهوِف س 

   
وعلُجهنَ المنَا ُأايلَاًاس م َأه4(:بكتُ تَاٍدي( 

                                                 
 .192، صديوانه:  الوأواء)1(
 .194، ص المصدر السابق)2(
 .195، ص المصدر السابق)3(
 .21 المصدر السابق، ص)4(



 205

 ]الطويل[

ــو ــتَكَ دقَ ــِدَأ تْب ــنَالم يي ااي َأوــعر تْب 

 ِباِضــوالقَ طِّخَــ وقَفَــ ياِلوالعــ كِلشَــِب  

   
ــ ــَأ نِئلَ قعَأ تْدــي ــ هافُس ــ لَّكُ  ٍماِئقَ

ــفَ   ــرجَأ دقَ ــرمَأ تْلَ احــ ه ــر لَّكُ  ِباِك

   
شِختَن ِمونَّ، َأِهاِتيصهج َلعفُ الج1(:ملَّكَتَ تَون( 

 ]الكامل[

ـــجهكَالشِّـــ دَأ ِةايـــَأ نـــِب انَنَلساه 

 ملَّكَتَتَــــ انَــــونَفُج نَأو تْســــِرخَ  

   
 وماِسحنم حبقُنِط تَِهِتوبتَ وردِفيِهِمى الِئلَ ع ي حب2(:اه(   

 ]الوافر[

ــلَ ــطَنَ دقَـ ــحم تْقَـ ــِب هنُاِسـ  يذِرعـ

 انكَـــع ذِلبالعـــ يِلاِذعـــ سرخَْأفَـــ  

   
 وجَلعاله ذِروى العِإي اًانَنس3(:رعذُ ي( 

 ]الطويل[

ــتُِبي ــ ي ــ وىاله ذِرالعي ــذُي  اذَِإ يِنرع

ــتُلَخَ   ــ ع ــ ِهِب عذر ــد ــ وِعمال السِباِكو 

   
 وجَلعالج ذَوقَالشَّوى و كُس تَاًاتَوننِز مالكَال، وى ِإرِر غَاًانَنس4(:اًيب( 

 ]الكامل[

 يِحواِنجــ ينبــ وقُالشَّــو وىالجــ نكَســ

  ــو ــ ادغَ ــ ىرالكَ ــقلَم يِف ــِرغَ يتَ ايب 

   
يـِة  وغَير ذَِلك ِمن النَّماِذِج التَّشِخيِصيِة التي تَشهد علَى شَاِعِريِة الـوأواِء ومقِدرِتـِه الفَنِّ              

 .العاِليِة

                                                 
 .199، صديوانه:  الوأواء)1(
 .174، ص المصدر السابق)2(
 . 17 المصدر السابق، ص)3(
 .51، صمصدر السابقال )4(
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 هجتاِئنَ و البحِثةُماِتخَ

 الدولَِة الحمداِني، واتَّصلُوا ِبِكباِر     الوأواء الدمشِقي ِمن الشُّعراِء الذين الزموا اَألمير سيفَ       
وبعـد ِدراسـِة    . الدراسِة والتَّحليل عتَز ِبِه، وهو جِدير ب    لعباِسيين، فَقَدموا ِنتاجاً ِشعِرياً ي    الشُّعراِء ا 

 : ِإلى ما يأِتيوأواء، نَخلُصغَرضيِن ِمن َأغراِض ِشعِر ال

، صـفُ  الو َأهمهـا اِت الفَنِّيـة، و   وعوضالم و  الشِّعِريةِ غراِضنَظَم الوأواء في العِديِد ِمن األَ     . 1
ُلوالغَزو ،دحالم ، ،الِهجاءواتُلخَاومِريات، ووِضيالر. 

2 .روص         ينَاه ولَيِه عت عقَعا وِة كُلَّ مصِفيِفي َأشعاِرِه الوم ِما سعته تَ  ُأذُناه اًصوير ـ  يقَِق د فُ اً يكِش
ِتاِعن شَ عِهري  قَياِلِه الواِسع، فَ  خَ الفذَِّة، و د وص هاةَ رِ فَ الطَّبيعياض، َأ و ها، وواِككَزهارهب ا وها ونُجم

ظاِهِر ن م اً مِ عضوصفَ ب ، و الَّلمِسيِة، والذَّوِقية و،  السمِعيِة و ، الَّلوِنيةِ لى الصورِ ، معتَِمداً ع  المتعددةَ
   جاِتها التي شاعخرمِة وضارالح     ماِنِه شُـيوعزصِرِه ويـراً، كَ  ِباً كَ ت في ع الشَّـمع والي ِة، وِب الـد

يِرالنَّواِعوو ،العالنَّايوِد و. 

و ِه الشَّريفِ    في ميوحدملى مع داِئِحِه خَلَع العقيِقي  ولةِ يِف، وسالد  الح كَ مداِني     ثيـراً ِمـن
ـ ِة، و جاعالشَّالقُوِة و الجوِد، و ِم و رالكَاِئِل العليا، كَ  ضالفَالِخصاِل الحسنَِة، و   النَّبيلَِة، و  الصفاِت ز الِع

و  ِف النَّسشَرجِد وِب، غَ الم   هِذِه الم َأن عاِنير  ةٌعاٍن تَ ي كُلَّها مفتَ تَ قليِدي  ِإلى الح ِقد ة، فَ داثَِة وِهالِجدال  ي 
 .ياغَِتها المتَّبِع في ِصوِبسلُقين ِإال في اُألداحين الساِبي المعاِنن م عفُِلختَتَ

صوفَ        و–لَ  -كَذِلك الخمر   ما يها فـي نُفـوِس          ونَها، وَأثَرزِجها بالماِء، وم لَيها ِعندطرُأ ع
 .ومجاِلسها، وسقَاِتها, مِهوِلقُع واِرِبيهاشَ

 ِإلـى  اتِّجاهاِتِه ِتبعاً ِلموضوعاِتِه و   غَزلُه يقسمول،  زيواِنِه غَ ر دِ كثََأاً غَِزالً، فَ  ران الوأواء شاعِ  كَ. 3
 :ِقسميِن اثنَين، هما

ما ِللحب  يِصفُ  واِطفَه الحراقَةَ، و  عاِعره الملتَِهبةَ، و  شَ م يف، وِفيِه يصور  ِفي الع ِوعنَُل الم ز الغَ -أ
 .والهياِم ِمن تَأثيٍر في نَفِسِه
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اِضـحٍة،  نِسـيٍة فَ  ِمُل على سرٍد لقصٍص جِ    شتَ الذي ي  اِحِشلفَ ا  الِحسي :ُل الِحسي، ِبنَوعيهِ  ز الغَ -ب
راٍت  وغاممية   ِحسوبحبالم عتِّكٍَة متَهلِ ٍة مالغَزو ، يـ    الفَ يِر غَ الِحس اِحِش الذي يـ  د ح ـِد   وَلورسج 

وبِةالمحب و ،فُِصيه صفَ و فاِتنَه، مِ   اً مم روصياً، ويوِل إِ  ن  ادصغَيِر الو لى ملَرح  ِة، ِة التَّهتُِّك والخَالع
اِإلوال يو ،ياءخِدشُ الحتَسفاِف الذي يهالءناِسبال يو الذَّوِق العام عم م. 

 اءد ج قَ، فَ ى نَظِم المطَوالتِ  لَةٌ ع درم قُ يِهديس لَ  الشُّعراِء قَصيِري النَّفَِس الذين لَ     نكان الوأواء مِ  . 4
 .صيرٍة محدودة قَاٍتوعقطُ مِةيَئى هلَ عِهعِر ِشممعظَ

تََأثَّر الوأواء كَثيراً ِبمعاني الشُّعراِء الساِبِقين وصوِرِهم، كابِن الروِمي، وَأبـي تَمـام، وَأبـي     . 5
 .س الحمداِني، والمتَنَبيفرا

6 .   الذي تَتَِّسم العام الطَّابع   ه بِه لغتُه هولَ  طَ والس ابع ِة والباطَس ِة وضـ  الو وح، مع ـ  الج  لـى  إِ وِحنُ
  ِة في بعِض األَ الشَّعِبي   كان حيان، ِإال َأنَّه ي   ِهِحداِئلجُأ في م و ةِ  باِتِه التَّقليِديِلييـِف  وِظ ِإلـى تَ   عِض غَز

 يراً ِمن األلفاِظِث كَ ِهِتغَظُ َأنَّه وظَّفَ في لُ    ة، ويالح يمِد القَ العباراِتيِة و حِش الو ِةدقَّع الم ِةييِدقِل التَّ اِظلفَاَأل
خيلِة، وبِة الدعرالمصطَلَحاِت علِم الكتابِة والتَّدوينم . 

 َألفَاِظِه   الكريمِ القرآِنثَّر ب َأ تَ تَنَاص ِديِني، وِفيهِ  :  وقَد جاء علَى نَوعين    ، التَّنَاص ِهعِر في شِ  اعشَ. 7
 الساِبِقين ِمن حيـثُ َألفَـاظُهم       راِءع الشُّ ن مِ كَِثيٍرِب وتَنَاص َأدِبي، وِفيِه تََأثَّر      ،ومعاِنيِه وشَخِصياِتهِ 
 .ومعاِنيهم وصورهم

 دوراً مِهمـاً    لتَّدويِر والتَّصريِع، وا  لتّكراِر، وا َأدى كُلٌّ ِمن الوزِن، والقاِفيِة، والِجناِس ِبنَوعيِه،      . 8
 . ِنتاِجِه الشِّعِريِفي تَشِكيِل الموسيقى الشِّعِريِة في

 هـنِ لى ذِ  إِ ِهيِبقِرتَ، و ِهيِحوِضتَ، و ىعنَ الم يِطبِسماً في تَ  ِهوراً م  د ِهعِر الفنِّيةُ في شِ    الصورةُ دِت أَ .9
عددت المصاِدر والمناِبع التي استَقى ِمنها صوره، وكَذَِلك تَنَوعت محاِور صـوِرِه            وقَد تَ ،  الساِمِع

، والصـورةُ السـمِعيةُ،     ورةُ الَّلوِنيةُ الص: ، ويمِكن حصرها ِبَأربعِة َأنماٍط وَأشكاٍل، هي      وَأشكالُها
 .ذَّوِقيةيةُ، والصورةُ الوالصورةُ الَّلمِس
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يعد التَّشِخيص َأحد َأبرز الدعاِئِم التي اعتَمد علَيها الوأواء ِفي تَصِويِرِه الفَنِّي، وِفي تَقـِديِم                . 10
 .َأفكَاِرِه ومعاِنيه

 ِنعوانا َأ دآخرين، و في الدارالسداد والى التَّوفيقَعتَ وكبار تَسَأُل اَهللا، نَوِفي الِختَام
 ين ِم العالَبر  ِهللامدلحا
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، باعـة تّار أحمد فراج، دار مصـر للط      ، جمع وتحقيق عبد الس    ديوان مجنون ليلى  : مجنون ليلى 
 ).ت.د(
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