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 دكتر شهريار نيازي

1استاديار دانشگاه تهران

 حسين گلي دكتر

 اراكدانشگاه استاديار
ص( )46صتا25از

28/01/90، پذيرش28/07/89 مقاله تاريخ دريافت

:چكيده

و انديشة ويژه . اي اسـت ابوالعالء معري در ادبيات كالسيك عربي صاحب فكر

و غناي ادبيات عربي زيسته و فكـري،.استاو در اوج باروري اين شخصيت ادبي

. هاي گوناگون تحت تـأثير قـرار داده اسـت را به شيوه خودبسياري از ادباي بعد از 

ا ز ادبيـات او، جريـان ابـداعات خـود را رونـق شاعران معاصر نيز با كمك گـرفتن

و خيال شعري خـود را از ايـن رهگـذر بـارور سـاختند سـراياني سـخن. بخشيدند

وأاحمد شوقي، محمود سامي البارودي، عبدالوهاب البياتي،: همچون بـه ... دونـيس

و در جهت غناي شـعر هاي متفاوت به دنباله روش روي از ابوالعالء معري پرداختند

.به معارضه با او برخاستندگاهوگاه ابعاد ژرف شخصيت او را برجسته كردند خود،

از اين رو، فراخواني ابوالعالء در اشعار آنان اقدامي نو در به كـارگيري ادبيـات

مي غني گذشته مي و تنوع خيال را سبب از ايـن روي، شـاعران معاصـر. شـود باشد

خـ عربي جهت به تصوير كشيدن تجربه ود، ابعـاد شخصـيتي او را در هـاي شـعري

و از او تأثير پذيرفتند .شعرشان به كار گرفتند

.ابوالعالء المعري، الشعر الجديد، التوظيف، المعارضات: هاي كليديواژه

__________________________________ 
 ut.ac.ir@Shniazi.استاديار دانشگاه تهران.1
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 �	����� ��� لقد تنوعت اساليب البيان لإلبداعات���� ������ � ��������� ��������

� �������� �����  ����!" ��#������ $��� ��% #������& �'()���� *�+�, -.��� ��&/0� � ��1��2

 3�4��� � 5����� �6+  �7 8�&� 9� �7 -:�;� <= 5>�? 9� ����� $���� @ A	B CD. E/0�

 F���(G H�I�J KG *��;��L� MNO�P 9. 3�4��" E/0� #����� KG Q��;��L� F������ ��"O� ��

 �'�	��R �6+ � 5MN/�  	�; O�S:�1� � $L��% �()���� #����� KG */	���& 'R� MT��� الشـعراء

� ��MT القدماء � �C��2 ابوالعالء5 5*������� $��+	� � ������ $&/U � *V���L� $���W�& X���L�

4()" Y& Z&���� ��I�[�� \:� KG ]��L� �6+ E�5���D�^ _�`& �;��L� ����� � X��L� Fa���

�,	" �b�6�� 5M�+4c � 5d�I�/� � 5e����� f�+	������ gO��[�� F������ f/� � $���Wh i

O/�& �?الشعراء هؤالء KG9 العالءابي استدعاء�� ]�R� i����� ]a�j $"	; O�S:�1� � 5

� $���,	" � ���:��R X���L� f/� � >'���L� E/0� #����� �� >������ �6T� 9������ Q����

kF�.��1� . �mO��L� KG k����" >& و احتذاء
�=���� M��T� Qn� 5 �����V'D�� � C������ $op

 3�����2� *�;��L� fO�o��� /��&� >�Dq � 5�;��L� E���� ����� � k�(� � X���L� f/� �1�O�&

 9�. ���^ i����& r	m	L� HD; � ]	j�D� s��`�� ��Tt QU ��& 5$���Wh  �u 9� ابـي

� ���@ �/&$ ��������L العالء *V���L� $���Wh v�a� w�h � 5X�:

�� �������	�� ���� � ��	
� ��	�� 

����$ .CD العالء المعريألبي� E���� f/0� � �;�j �I�[� ���D�WL�  �������� ��2D���

 ��.��& � 5���/���� *��� CD. /	���� y�. � 5z���� 9. $��V. � 5���D{|� $"�V�% �� ��;�|� $

��� CD. ������ 5C1����� f/0� � 3����; 3�/	�. }��� b�6� 5������� ��~��� � ����� � f/0�

�[��� 9� k��&*>��D� C���= _���� 	+ b�6� 5*��� KG ������� *����� � ��O��:���»Xn '>��

O���J ��+�.«5H�2:� E����� f/0� � R 5_a�. �.��� �T�� QU r�`�1�� f�/�� � >�&

 $I)h � Y2= $� O	����� ]�? 5��L����»Qهؤالء الشعراء�� L�� O��& �(a����	&U� 5��� aء����
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MT���}� -I�� � 5MT2�IU � 3�O��� ���T,U �D��j 9�� M����= C�D. �`�1.«)5Y�2= $��

���(

Y& Q8�� كبرياء� ]�? � �(a���»��Uالعالءأبي كبرياء �V� $�.�J ��� *6D�� � @0� 9� 3�J

�اثناء�  d���� ���" �*6� �T�[�� 5�+�2��R � d���� �T`� �@U $�[�� 5�D�	`�� $"��= �T��S"R

�T���S"R �«)$2�I O��L�5���(

���Wh -�� ���6 العالءأبي��� �"2 5kO��(� � y~������ �6�+ 8�& � *��� � y~�����&

�? � 5*��� k�P 3���D1 3��?	� � $����Wh -&�n �? � 5C��h �H���� i?	L� �6+ >J0 >�q

9u� � �������.

�.��& �J�"9 العالءبيأ� v�;)� 5$"��= ���, iD�^ � $2�I $& >���" ��. 4����� KG 

� الشعراء 5C�2���� � X�[��� MT+�PR ��= *O	; MN/U � M+��h ���. �	D�J 9�6�� O��[��

��DJ $���Wh  �T, �? $&/U � �:m��.

� 3��D. $& ���'()�� �QU �D. Y(�u� � C������ F������ 9� 3�4�� ��0� �6+ �oh �? �U3��&/

MT�/ � ������� *�[��� � r��&R� w�O 
�� �C= F������ ��h � $I)� ��= ��D�^ _�`& �.

 العالء في الشعر المعاصرأثر أبي

Q	[� QU H�o��� 9� dأبوالعالء�� $�&/U f	���R 4������ � 3�?/�; 5��	���� � 3�.O�&

z	�I � 3����. X�; k���� Q	[�� 5H2[��� � sD��هـؤالء ��J� b�6� 5Y(�u� الشعراء ��

2�:��3 العالءبيأ� �	?i الشعراء� M� CD.U 3a��:�  لإلحتذاء�D& �'()��� �U$&/U � $?aj

 C�= ��� 5V���L� أبـوالعالءu� f�o.�& E/0� #����� � 3�8O�& �T�� nG ��I�2IR� $�.�& Y(�

 � kO���B� >��? 
���� ������ � 4�[�� �!� #����� � �!�� O��L� �6+ �� ]��"R� QnG

�D�	� Q��? *��. $�D.  �`�1 <�� i�S�� f�O/.

2I ���?a. d�DI QU ��` )���� هؤالء الشـعراء	9 �����;��L� العـالء بـأبي ��h �� k�

���& �N �	���.� <��  �O�hR��]	���� 5$��:�; � 9�0��& z�2=R� � $� MT�= � $�D. 6�D
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/���� �6+ � O	���� ��. wa; :»��&��� � E����� ������ r�&O� �(a( 	+ X��. Fa����&U QG

M+4c � ���L� � C����� 9&� � z�	I	&U $7���� C?����.«)5O	������. wa; ����(

�Q)h 9� 3����O X��+V�� ]	��العالءأبي $DS�& 3������:

فـو إنّ أك يـبر شيء عـبت �����1�Wيـعجبنـيك و  ــصيانـقاليـد

ت إنـإني و ع تلمذت في بيتي عليك وـظامك أزمـأكلت ان

انــأزم

ف منـي زمانـأصابني ف إنسانـيـحيف فمارد هذا الحي ما اصابك

)82،83صص هالل ناجي،(

���Dفي الشعر الحديث فيتبلور في االساليب العالءأبيأما تأثيرWL� هي :و

من.1  المعري العالءأبيتقديم بيت أو أبيات

 النهج الفّني المسمي بلزوم مااليلزم احتذاء.2

و استخدامها تعبيراً فنياً العالءأبيتوظيف شخصية.3

 العالءيأبالمعارضات الشعرية للشاعر.4

و ميزاتها عن بعض، لها و إن تختلف نوعيتها و تـأثير وافـر ���� �j;�� فهذه الطرق

في تمكن الشاعر المعاصر استمداداً من سموه األدبي إلنقاذ األدب الحديث مـن التـدهور

.و الضعف

 تقديم بيت أو أبيات في القصائد

���� الشعراء ��� "�	�/ &���� CD. 
��� ����� � ���&U �U -���& M+�����? ����

 E0العالء $"������ y��? $�� /	�� �.����� $DS� KG *O�h0� 9� $���� b�n � � X��L�

»Q�`�h � *U��� «-��&العالءأبي:

يـل دنـحاك اهللا خلــا الـــالب �/*���!تـأنـف وباًـيا  جوزِــعـــكر

3*4�� *������ X	:� KG 4�" �[�aL� �8��� *������� $��	q �L AV��� -���� �6+ ���" KG
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$"���? � 3��	�. �6+ -���� y���R �.���� 'Q0).������ � )���صالحمراء،���	���

9�� X�����D�  ���&)& MT��� 9� 3R	�� f���[�� ��& y��? �? ������� ������� HI�J KG

 f��� b�n»*��� �o�«6�� 9h�O i�8	J C[���R� @��D� -���& $��� 
����� >���� O��; X

:العالءأبي

ي ليـحـكمن و بــدو ي عيرــس له ليــرمـو من و لــي ســـس  هامـه

ه( )356صراشين،.. جوزيف

�" � �!����� �&	���� KG v�D� -���� �6� $t��" � H"�[�� � ������ �XU Q�/ r	m	L� ]��

 �������� V�V������. ��[D� *�.����� -���? ��� 5>��1� � f��1�»s�D|� F���}�«-���& 

:العالءابي

ك أن يف أخطيء دائماًـو أعجب مني مـعلي بـني  الناسـن أعرف الناس

)123صديوان اغنيات الليل،(

والقاريء أو المتلقي يستوعب سريعاً ماينويه الشاعر بتقديمه لبيت ذي شـجون كهـذا

و يقـوم بـدور البـاب للـدخول فـي*ألنَ المطلع أو مستهل القصيد يـدلّ علـي الفحـوي

 إذن االستمداد من بيت كهذا له حقل داللي واسع، هذا هو القـدر الـذي حصـلنا*القصيد

ا يكون أكثر من أن يعدو ربم .عليه في تأثّر الشعراء المعاصرين بهذا االسلوب

 انتهاج النهج الفني المتمثل في اللزوميات

4()" ��:��Rالعالءأبي �T����  �T��I� KG k����� >& *�=�� ����� � �;��L� ����� �

��& )�I)� yVD�R�� y�VD& ����L� C����� 9 الشعراء����/ �T�� �	�V��� ����hبالمباديء <���

 �T�V���«� �k6+ 9 �������9 ابوالعالء ���^  ����V�«��`;� X6�� ���^ �¡U 	+ $�=�; �

��(0 $�����?�& $��� w���; ��? � Q�	����� b�n � kO��h� H�� � y�VD�� 3 العـالء أبـيa���?:

»CD. ��� X���L� *O�? bD�U R �IU 9� Mc��� ���� 5$������ ���, C2�I � �'(¢" R � ��	!D
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� $�& �+��? � $2��� 	+ O��j� X6�� ya[�� 9� f�S�� �6N $��G H+n ���� $mO�.U QU -�UO

 >��JU �QU � �T[D1 <�� $D��1 4����� � bD1� QU  /OU £U b�n KG ���/ �? � $��G �T?�1

$D�¤ QU /�OU X6�� C��1	L� 4()��� d�I X���� k����«)5X��¥� CD. ���(

 ����V� XO�PR � *4�? �¡U  ����V� M��� �2$ العالءابي��I ������ ���� 3��?a��

 ��D�j0� � *���L� �¡/VL� O�[�R� 9� ����j 5w���� �&6. 5>��� ����j 5�T�D¦ � 9[� b�6&

 � ���2D�  a�)"  ��I C+ � �&��!�� � iD[��� �T�� >�� � 5���¥� #��=� X�; � ��.���J�

]��� � yR� � ya=�  �1�[�I� � 5��D�^.

����&� 9� �:

تـحـتر أن تتري عجائبهـاليلبث الده ي المريخ أسيافاـــمد إلـــي

س ?6��� الـــت ?6���� وف تتبعهاـالدر مرت أطـجعل  يافاــمحسوس

غ أضـالهـزَّناودإذا صعدنا إلي المريخ بعد  يافاــشوق زرنا األرض

)56،صالمصدر نفسه(

إنّ حرص الشاعر أحمد مخيمر علي الشعر اللزومي هذا الضير فيه فمع اعترافه بالقصـور

م ��()��3 خلصاً يعد بحق تلميذاً باراً� k���h ��� Y������& ����^ ��¡� yV���� ��? � 5X����D� 

.�����VD�� �� §��L  العالءبابي

Q�	�/ >��h� �? �»X�jU ����? �  ����V�«� �����? C�D. M�D����. i��`D�� ����

 ��&R� k6+ b�n CD. �D��0� 9� � 5yVD�R�� y�V��� � Fa����&U �T�� XO�J  �.	`��:

إنـــعلي القــالتش حـرغأتـما انطفــلب ضمــابه الـين وسنُـها

إنـأوتو قظي ال خمــريح عدتـــها  ها أسنُـماحــجنــوردها

ال الخـحا لـداع يبســــسبني ييـم فــوال جـراني  ذبه رسنُــي

)98-37صص اخري،دئو قصا لزوميات(

و اضحاً في تمسكه بقافيتين ).سنُ(يبرز تأثر الشاعرأحمد مخيمر بالمعري

و و يبدو أن هذا الشعر اللزومي لم يقـع فـي شـعر المعاصـرين، إذ اسـتثنينا مخيمـر
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و من غير اراد ال يفطنون له أو علـي*عبداللطيف إال فلتات و هم غالباً ، لذلك النشعر به،

و لعلّ السبب يرجع إلي أن أباالعالء قد تمسك باألسس و اليعنون به،  األصح اليأبهون له

�t���� و أكثر من االبداعات الجديد و اسـلوبها لـم*إلي حد بعيد وايضـاً ألنّ اللزوميـات

 إلي جانب قصـور الشـعراء المحـدثين عـن �;�*��Lفي التعبير عن التجارب �����1 تعد

��+	L� و هو ما ظهر بوضوح في اشعارهم .التي كان يمتلكها أبوالعالء

��توظيف�� العالء في الشعر المعاصرأبي �

رغب الشعراء ���Wh i�,	" � Q��;��Lالعالء أبي� �T���W��1� � M+O��h� � X��L�

/��&U 9� ���& >� 3���� 3�4��" 9�� Q�}��� MT���� � ��4��" �D�1� -:�;)� ������ MNO�P

��.�� *�;��L� MT��~O 9. ��aj الشعراء E)�& 3�4�� � ���.���JR� ����S�D� 3�V��O Fa����

 �?a. -D;� 5������ � =�	�� v�;U �̈= KG $&»O	�D��� ����? O ������* الشعراء ���]���

�» العالءأبي��  O��1 H�o�� $I�	�/)yVD���� y�V� (*����? �»E� ���� Fa����«*����? �

»*���L� � �.	�«*���? � e���D�»Fa���	&U«*����? � �h	h _�O���»ابـوالعالء«>�`j©�

� � ?���*»�X���L أبوالعالء«���!4 y�� �¡0»*���L� KG *�+���� 9�«KG C��a��� ���u

��u *4�[�� ������� HI�J � ���O 	&U ��. � >�¥� X��& � yV��� ��� � X�+�	¥� X�T�

 C��0� Q�J�TL� � �	�O�h 9ª M+4cالعالءألبي � $�1UO Z�2� �  �	�1 >�? M�?U X6��

Q������ *���� �����.

����Wh �N�:�;� ��T�� i,� <�� ������� ������� >�D:�& y	�I Q�� العـالء ابـي� 

X��L�:

:البياتيعبدالوهاب

i�,	�& e����� M�� ?���"$ �T�L	O* العالءابي����+ C.��? >[�&»��� العـالء ابـي«n�

H�I�J KG i,� $�I0 ������� 6�� 3�:m�� ��,	L�  ���W��� Y& >j����� vS� العـالء ابـي �
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���Wh»	�D���J«i���� �? Q�� X6�� *O	T�L� ������ k6T� 5��	�( y�. � «O0� Q�O�/ *�

����� *��. 9� Q	[�" :»5z�:��� zO54�0العباء��� � �!L� 5�o�|� � **�2= 5�IV�� Z�1

O��" «O0� 9[� � 5r/��S�� 5��/�. *��� 9[�� 5����V� 5*��L� ��? 5/��!��� �«k6N U��" �

 ��&R�:

 لمن تغني هذه الجنادب

 لمن تضيء هذه الكواكب

 لمن تدق هذه األجراس

ي  مضي الناس؟و اين

و هذا غدهه �ذا بال أمسٍ�?��*Oخرساء� 

 وذا بالقناع ������5 وذا بال وجه، بال

و الثور( )25ص،*سفر الفقر

و هو في هذا االطـار مـن»*سفر الفقر والثور«هذه القصيدة انتشرت في ديوانٍ مسمي بـ

و اكثرهـا*الجديد =�Dعلي المر��اشد قصائد البياتي دال التي بلغها شعر البياتي، في تطـوره

و يوظّف ?� وضوحاً للتعبير عن مشاعره الصاد � �0&���  العـالء ابـي ���Whتجاه المجتمع

�������:

م ��نـحرمتـنـي��I ضاءـيالب 

و عذابـثنيـعلمت ال قل غياب الكلمات و اءبكـالصمت

ت إلـي األبـدـوالباب أغـلـق

(a(أطـمن�� غـها د عليكـل فـي

 مقـبالً يـديك

ب و اشتعال الروحِ في الجسدـلزوم و عماي  يتي

)26،صالمصدر نفسه(

9� ]���IR� C+ ����h �&�P 9. 3�}�� *O	�6L�  ��&0� � Y���W��� Y& �.���� //���
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 ��D[�� ��.	I y��W�1� � X�jU KG �D=��»f��c >�(«5»-�L� � -���� f�6.«... ']��"

 :�m�� ���R/ *4�j0�  ��&0� � � H���L� � 9u� 9� e����� M��P�� CD.  ���&U C�D. �

:العالءابي

فــأران ســم ���a)�يــي تيــجونــن عــفال ر النّـَبيثــن الخبــسأل

لـــدي ناظـلفق و بــري، و كونِ النفسِ في الجسد الخبـيثيـــيتـزوم

)249صلزوم مااليلزم،(

s:���ء���EU ���Wha¬ إلستدعاء� �� "2 �>����� ��o � �!���L� � $��V. C+ �N ����

 a�����&U i�',� e������ QnG 5>���L� � 9u� k�P kO��j� X6�� -���� � �ء� =��"$ ���/��

E� ����W�� E��¤R� Q	�D�� C�m)� 5$&  ��� <�� H���L� � 9u� 9. ������ k��h aء�����

��� >j�" � b�n >����� *��� 9� $��V. X�J �? � �+���� <�� £��L�& v����D� �h��L� e��

 �`�� � b�n»�IV�� Z�1«*���? 9�»E� ���aء���«d�D� *O	�; $��� �.���� «�. nG

������ � � ���W�2�� *�On �.����� ®D��ء� �0/.��ء�4�0 5Q����� M+ � $�	= 9� Y����L�

����� �=U >�¤ Y= M[�  �}J ��	�" ء������:

هــم يـوالي � ��	�ȳ مجلسه كان يعج بدوابمرـخفي القـل «O0� 

و( )21ص،���	O* سفر الفقر

؟»هل يخفي القمر«و يسخر من شويعر هكذا حتي يقول في جوانب سؤال

يرـب األمـغضـيو

ي ع الشاعرَ، فالقمرـصفـو

كلـغيـي  الغديرْ ;�:�يـف���Dب

)32،صالمصدر نفسه(

4�R� 'QU 4c���!�� �:�; � �D�� >� H�!� ����� Q0 $������ �6� HS!� ... >j���� ���+ �

EU 9. $2��& #�:��� 5*������ ����� � �.����a���2$ ������ء���� @ $I)ء�C�D. X������

KG ����O��� *O	���& O����1R� ءنهايتها فيقـول متحـدثاً عـن الفـرق بـين أولئـك األدعيـا
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:ء���E�aو بينءاالمنافقين من الشعر

كان زماناً داعراً، يا سيدي، كان بالضفاف 

و ماكانوا سوي خراف  الشعراء غرقوا فيه

و كنت أنت بينهم عرّاف

 اللئام �(/&�و كنت في

:

 العرجاء����!�D° في أصبحت، يا سيدي،كان القوا

ب ال حياءـكان زماناً داعراً، كان

)33،صالمصدر نفسه(

و بـين الشـويعر و الفرق الكبير بـين األديـب الموهـوب فصور الشاعر، الظروف األدبية

و يع الشاعر المعاصر أن يبوح بهذه المالمح إلّالمزيف فال يستط ا من خالل شخصـية المعـري

و يوظفها إلي حد اليمكـن بي العالءأمايثير اغراب القاريء هو أن البياتي يستدعي شخصية

و يقـول و يدخل مباشرةً في صلب مـا ينويـه و إذا يقتضي األمر يجعل القناع جانباً مباشرة

.مايريد

و حسن استخدامه &��.�ظهرت»في بغداد*حسر« في المقطع الخامس ����W�D البياتي

��(��� ?�� اتحاداً تاماً فأبو العـالء يحـن لمفـار) المعري(إذ توحد فيه الشاعر بمثاله الرمزي ��

و هو في بغداد بالحنين إلي موطنه و دجلة تماماً، كما أحس ذات يومٍ :بغداد

أبحث عن سحابه 

 ��]±&�خضراء، عني تمسح

 تحملني

ي براري وطنيـإل

حـإل  ول السوسنـقـي

)34،صالمصدر نفسه(
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� ��T�� $����?� � /��!& KG X��L� �D=O i',	� ���?/ *O���& �U e����� O	��  ��&0� k6+ �

KG $���= ���?/ *O	�& i�� $"�D&»Q������ *���«9�� $D�)� Q�� �� sD� @ 	+ �n� ���1 R�

 ������� � F��&/R� 9�� $� ���W�1R� � �I�+R� 9� /��!& � X�J�� X�J � bD" �D=ء����

E� �� �=	�� 9�	�� KG Y�� � e����� � MT2��²aء���� 9���� �O��? _	��" *������� � 5

� ���	" �? � ������ �T���? 9�. �+���� *���& *V����L� ������� 9� �TD�J�� \���|� 9� �T�

 ����? /	2��� C.	m	L� �+O�2� }. C��j� ��� 53���� e���D� ������� �SIU 9� CT� �+4c

£�2IR� $I	�S� iD!�� ��1��2�� $���./ 9. �h��� 4��" � ����I 9�³��T��³9�� w��h	&

r��&´� *�On ®D& X6�� ���� ��	���� Q��=0� ��& �.

)369انس داود،(

EU ���W�� e����� y��W�1� QU s��a3 ��9ء����.	I ������� $�&�P CD. C�mU ��(�����

� ���o��� �  V���� 9�V�� 8��P 
�µ ]	���� � ��D[�� 9� 3�I	� �N�2�G s��� 9. ���;R�

 }. �� 	+ � 5�D��h *�=� � �m�� � Cm�L� �+O��� ��IG g]��? �����= $�2�I e����� $�.

 � 5$�. C+  }. ��. ���.� QU ]��=U �¶G �T�� ��=	"0 ��·O���� ���W��� k6+ O��jU ����.

*�;��L� 9� 3�.	I �T��`.¸& C·O���� 9�V�� C`� CD. *O�? �T:��U QU.

 أدونيس

� #������& 3�4�� �M�+� X6�� rO���� �.���� 	+	� ���� $�L��� 3���, � #������ 9�� MTD��1

 H���� ��= KG «	�!�� 9� ¹r	I $�a� � � 5$2�I 	+ ���.� ��� ������� $�.��& *O	`1R�

 #������ 9�� i,� ��� 5������� k8	�O ]	= ������ CD. ]	�� � k�;��� MT� ¬C�D�L� CD.

 �+�7 ����h ��`? � X��L� Fa���	&U MT�� � F������ 9� 3�4�� E/0�»*���E0aء���«]��?

�T��:

أنـأذك *ي زرت في المعرـّر

 عينيك، أصغيت إلي خطاك
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يـر أنّ القـأذك مـبر كان خـقلّـمشي  طاكـداً

ك رـبـان حول القـو

مـصوت ،لـثـكJO���،ـينام 

ج  سد الكالمـفي جسد األيام أو في

)����� ،192�� ���D��[األعمال(

EU �I�[� KG d�I�/U k�	��aء���/	�J	� k��2J � $�=�O � k��n Q0 Q������ *��� �

�nG >��2�� �&�. <= ���+ E)�& 4�6���� 	+ �U $���& �`· FCh ]�)� ����L� k6N ��t aء����

4�� A�.���.

�&����R ���+ ��`�L� QG � Q������� *����� 9. *O	; *V���L� ��`��� k6+ � d�I�/U y��?

 *����2L� *���� ���=� 5 	��� � *	`|� � Y�����& V���� CD. ']�� >& 59�V�� CD. º��1R�

 M1�& Q��V�� العالءابي�.

E� ��h � QU s��� y~����� �U z)��� 9� ��&U 	+ �� Fa��� F�T��I� r����� $�� >& 5X/���

a��� 	&� Q�� ��� 5��&���� *O�S� O�+/8ء��.��� k��~O Qn� C1����� ����� O�:�� CD. i��

 Y&)�" $�I)� k���h ���& ���& � >��U � _	h >� $"	; �  �� ��� 5a" X6�� ya���& )��"

�L� � sD? � *��� 9� *O��� � Y�/ @U 9. 4��" � ��I�/ *O�S]	�� RU 4:

ب للــيـكلّ تـت ال بتني الورـهدم ما و الـسيــقاء الـرفـد  مادـعــيع

)12سقط الزند،(

s�D��� >�& �.����� ���2��& /���� $IU CD. X���L� M���" KG ���� QU C!���R Q�� �6�

 �SL� 9�[� 3a�D? kO�? Q�� QG � k��h � d�I�/U i,� ��� b��6� 5Q�2IR� 4�% ']��� Q	�

 � k���² 6jU X6�� O��BR� 9� *�o�D� Ay��G O��� KG ���)� ���U 
��� ����� y���+� CD.

  	�; 3�����2� ����[��� � ���.���JR� ���S��� 9. ����� 
��� �.���� � 5
��� f/R�

������ �	2D�� }��� ]�V�R � Q�� X6�� X���Lء�.
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 محمد احمد العزب

8�� X��� �.�h y��. *�+�����& Q	���D� C�D.0� d�D�� ��&�2� � K�0� ����� *V��»

�¼½¾ Q�	�/ $� y»¿�O���� � ���2�« ����W��� i�,� � $��� ���V���� k����? H�� X6��

E)� � Q�	���� �6+ � 3�4�� �t���� ��(�����aء������ X6�� X��L�U ��&R� k6N $��,	":

ي ونـصيحــو

»معريـال«

طـر السقـشاع

 سينـن المحبيـره

تـفأص رجـلي يهلحت

 جدي األمانـتـو اس

)92مسافر في التاريخ،(

Q�	�. -q *������ k6+ M1� 9� ���� ���»����u�«$"��= �&�P 9. �T�� �.���� ���. �?

 � *�'L� � X����L� f����U KG 4��� � $�& Q��o���2� � X���L�& Q�/��� z���� Q� �T�� ]	��

3a��? $�DJO -q C'D�� � Q��0� $�� Q��� 
�= $�I�[�:

فـوَ ه رفـو يـي ولـقـق

يـيا رفاق

ال تقولوا للذي جاء إلينا أين كان

)93،المصدر نفسه(

�	JU ��=	� �����c ��	��& fV��� �¡U ��� O	;ء����  R���IR� 4����� � M1��� ��O	

� �?�	�� @�. � E���� Q�2IR� ��T�� £��� 9�6D�� f�6��� � Q���� /��&� XV���� 4����� e)�

�=�� Q� � s��. � A n�1 f	D1� �.

RU C�1±L� � Q�V=R�& �T���`;� F��(U £�2IR� _����& �S&�I �J�62�� k6+ e)" �

]	�� k��":
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�U�0� ��O�j 9� 9=ء���h0� ء����ÀQ�� 

2=�$�....��I��� � Q�� �? ....Q��V�� HD? � �

�.�� 3�������  ���Q������� $

. *O	��� � 5YL���� � �D���� CD. *O	��� KG  ��&R� k6+ � �D`�� �.���� 'Q)� X����� CD

 � 5C1±L� � C?ajR� }����=	� C��1	� �T'�D" ��V��& �T�.:

j�'��º	�� �	�ء

Q���� Áy	? �� °*�1)L� � ¬�°.���� � ��:D� ��� !! 

� ������ ��T��D? � O� 

)94،المصدر نفسه(

�ء����9 ����.� �	?�$ ��8 >����� v�J�" � �;�|� ��2D���& ����L� Fa����&U 3��',	� �����

 ����� F�8G $��8 � d�� $IU �'�¢�� *��� Q�¢h)*�1)L� $�� �% (C[� vm�� 4()" � ��	? ��

����� Q�2I� YIU 9Ã� Z�� wa;R� O��& y	�� ،و المصـائب و حولـه تـدور المشـاكل بالقيود

:بعدئذ يقول

فـفأه  فعالـي انْـذي

ه ..عرّيـذا المــأخرسوا

ف يردــأو فـول الشـقـوه ي حزن معاصرْـعرَ

يـمايزال الشاع  حلُمـر الهارب

رـي للعناصـنّـويغ

نَـليت مسه يعلم أن األرض ـهدتَباح 

!!رْـِين القياصـلمالي

)94،المصدر نفسه(

d��� � -�; � QV= � �.���� Q	[� �QU CD. �'�¢� � i�,	��� HD; � �.���� >j�� 

��!�� � MD� � f��� RG ¹O�/ $ء�� ����V� #��=R� k6+ � �.���� *�[� CT��" � 5�;���D�
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������� ����`�� �+��� KG )oD�� X��0� ��	�[� -��� QU ��G $� ��&RY�2I 3�=��; ����� �U

 #��:�� fV���� �¡� ��:�� 5��&���� /a��� � /	J	L� �?�	D� $�mO��� �U $J�.VI� 9. 9�.

 � 5E����� 9��	�L� �T��. O	�U C+ � $�	� � �?�	��  ���D1 w����� 
�& � $����,� X���

H����� >���2L� � 9u� 8��o�� ��&�¤R�.

 � �� فاروق

E� ���Wh �h	h _�O�� �.���� i,� �? *���? � Fa���»a���	&UءX���L�«KG ���I �

E� *��=aء���� H1������ �T�� O��j� �� $��2�I CD. _a!IR� � $��V�.� 9� �;�|� $�&�P �

�T�� ]	�� kO��1� Ä�=:

 جاثم عنيد»معرة النعمان«الليلُ في

 تالصفت الواحه كحائط صـفـيـق

 وامتد من حباله الغالظ وجه فاتك جسور

)����� ،235�� ���D��[األعمال(

� O	¤���� ��T�D. s��`� 3�����. 3��Å�J Q������ *��� � >�D�� �h	h _�O�� �.���� �J�

�:��O  ��D[�� 9� �M�Á" ya��� XO���� �o�� 5s�`L� _��|� � s�Sء��>�&��� � *��� O��1�

�;��L� Q�2IR� O��&U O	�?:

صـالك فـون يا قـحاب يـي ءضيـلوبنا

 العيون 8+	*}ن تميلُ للرحيلـحي

!يالهول ما ستبصرون. ...صرونـتبـف

.����الجوانح الدو تشرق

)236،المصدر نفسه(

�O���L� C�D. >��Æ 3�?���� Y������ 	+8 � @���� �¤ 9� � 3���J ���1	� @���� *���/ �

`�2� 
�= ����	���� �?O��L� 9� ¹r	I �D&��L� k6+ 9� ���� � *4�[�� QU $"4���& ���S�� ��



3پياپيشماره، 1390، تابستان1شماره،3سال، ادب عربي/ 40

���V= *���� v��" � ÇX�;  	L� v��� � �	|� � y�+�0� Z?�2" 
�= *��� �1 sI���

 @��. F���; KG �	D��� QU �	.�`��1� 	�� Q	����� � Q	T��� Q����L� >�� ����& ]a��� 9�

� *4��  �u  ��&R� k6+ � 5*4���� F��m 9� $�� �% Y2�u�	_�O�� ��. ��, C�D. ]����

 � � ��	����� 9�2=U �.����� � *�;��L� ������� fO�o��� 9. 4���D� � *�;��L�  RR���

])2� �������  ��&0�:

+IÈ� Q� >�yR�� 8��¤ QU Q�2 

��� 3��J�T�� @�. 9��±2�� � ]aL 

��; KGءY2�u� 

!� ��]����....ء����� .�@ ��

)238، المصدر نفسه(

*�� ����L� �? b�6� y~����� KG *4�[�� C.����� � s�`L� ya��� �T�� X�� �h	h _�O��

EU ���Wh 3��,	� $�&�P �U $"��= O�	;aء���� ����[��� ���S�D� C����� >���L� 	+ $I0

a��� EU i?	� 6jU �.���� 9[� *��� � >�)�� RR��� �T�D. C�mU ء�� *��� k�P �D2��

U *�;��L� ��� >������� � ����U e������ 9����" b�6� 3��&�¤� 3��?	� k�`.� ��� ��� ��� e����� ��

����� �.���� *�/��� � 3*�h��� >j�� ��+ � #�����:

ش شـيا  خنا الضريرييخنا، يا

ءلإلنسان أن يطاول السما هل آن

!بنبض قلبه الصغير حين تومض العينان باألحالم

&��2�" @ ��S�� �2�D� ���ya2 

و الحـلكنها تغوص في ذبائ طامح الدمار
)239: المصدر نفسه(

�Ch '>� �O��É��� �h	h _�O�� ����ء� 5*��� �a����&U ])2�ءv�S�� ���� 9[� 3*�h���

�.��1R� � H¤ءL� C��· QU i�,	��� �U	�2� ��D. MD[��� >�& MD[���� �T��R� i,Q�

$���Wh -�',Á� X6�� ����� �.����.
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:نجيب سرور

�Eء+	 �9 ������ ���Wh �	�,� 9�6�� 9��;��L�aء���� M+���h � �+	.���1� ���?

 *���? ��I�»a��� E� �� O�	=ءX��L�«a��� EU �� $�� «���2� 3a��h 3�O�	= �T�� ��. nGء

������ � ������ *��� ]�	=U9 ���� �� �;<ء� ����� $��G/ء��TDT��2� 5O	����� i�S��� *

�.����:

!عم صباحاً يا معلم

تFعم مسا  قولـاً كان أولي أن

ءسامصباحي كالف

)37ديوان لزوم مايلزم،(

�2� w����� X��2� �% ����� � ���~����� �.��� �T�"ء]	��� � ���2� � 3�:

ف  حقاً لست أفهم.…ي امركطسيدي كم حرت

و ودـلوعاً بالقي كيف يغدو ثائر القوم

 كنت أهفو للخلود-

 كان يغنيك الذي يلزم عما ليس يلزم-

 التكونوا كالثعالب-

ز زهداً فتسمي الكرم حصرمتدعي في العج

)38،المصدر نفسه(

a����&U 3����^ X	[���& U�& O��1 H�Ë QU ����F������ � ����� $��G >;� �%4ء����

$& b2 �� KG يقءأبوالعالء من المبادي و :ولالتي التلزم

و يمينا بالخليل  ما عجزنا

 كلنا قلنا من الشعر المقفي

ن المقفيرنظم من غيـقبل أن
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)41،المصدر نفسه(

]	? KG 3�4�� �.���� Ho���� � O�	�� f	D�1U C��mU b��n ���& C�'��L� �����

X��L� H��· � *������:

م  قفاك القديمـهات شيئاً من

وــــئوا اللــيــــه هــــــهنـــالكف حد غـــا دنــالب��اــــنا

عيـــت النــــمل تدـــــغو شهاــــــفس كنـب الســـطلـــت

الــــش تـــيتــل ري ـــروح للثــــــدت الـــــها  رسنــــــقطع

تعـــــعلّه الــــــا فـــــغذيــــرف و ادــي التــــاب نــفَيه

)42المصدر نفسه،ص(

E� 5�.���� *���. 9� �+�V!� � �+���� -I�� QG �  ��&0� k6T�aء���� -�',� ��+ 9[� 5

C+ � �:m��  n����� k6� �.���� /���G ��R/ QG � O��1 H�Ë f/�»©�t X6�� #��!�� ��I

� Q	�SL� QG 5������ 	¥� �����  ����=G '>[� rnR ��I 	+ �.���� Q�	�/ � *����D� C���

$I�O/U �«) .5k��. CS"�� �¡U1985 :50(

EU ���Wh v�a� F�O� ���2� @ O��1 H�Ë QU �T�� �k���	�j ��aj 9� '
��� Fa���

e����� ��. ���UO ��� kO�[�� �³��&�o�� C����� >[��� CD. C�S� QU ]��= �¶G �9�� 3��I	� $

�.����� )¥ �? � 5����. ���S? � v�a� 9. 4���D� ���� �D�1	� O�	� y��W�1´ ����O���

 ���n � ���������  �F�ÆR� �U  �O�hR� ��& KG ���S��� 9� /�. ]	= O�	� H���" H�2&

��� EU  ��&U ��&a3ءa��? $�?	� «	�c � $��V. ����= ��?��� ��.:

ب  دارك؟ـأيها الثائر لم لُذت

 لم لَم ترحلْ؟

 إلي أين الرحيل؟
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ب  عصري؟ـأي فرق بين أن أنفي

ب-صدقـلوتروم ال  داريـأو أنفي

؟أو أراني ضائعاً في غير داري

)44ديوان لزوم مايلزم،(

�Wh �.���� C.��1� �?���L� �� s����� ���O � y~����� � ��V��� 9� �N V���" �� � X

EU \���j 9� /���1� � 5*/	J	L�aء���>[��& $"���? � �T���m � O�[�0� 9� $�	���� �

�����1� �? ������ � O�[�0� � �p�	�. 9� vS�� ��� � C��O��� Q	D�� *����D� C`.�� O�	�

a��� EU *O�2J � *U�J 9ء�$�+n � X�¤ �% v����D�.

 المعارضات

المعاصرين بالتراث األدبي المعارضـات التـي اهـتم بهـا بعـضءمن طرق اتصال الشعرا

بلوغ المستوي«من المعارضة كانءالشعراء المحدثين لقصائد من المعري، ويبدو أن هم هؤال

و االرتءالفني الراقيِ الذي وصل اليه كبار الشعرا (»فـاع عليـه إن أمكـن القـدامي عزالـدين.

)63: 1967اسماعيل، 

و إبراهيم صـبري،ءالذين عارضوا أباالعالءمن الشعرا و ايليا أبوماضي ....:؛ أحمد شوقي

و فـي المعارضـة مايـدلّ علـي الصـلة القائمـة بـينء قد عارض شوقي أبـاالعال  بقصـيدتين

و مطلعهاءالشاعرين؛ فأولي القصائد التي عارض فيها شوقي هي رثا :إسماعيل صبري

الـاج و إن طـال مــل يوافــزمـان مــديـأخلي يـن الخليل الواقـك

)104الشوقيات،(

و مطلعهاءفي رثاء العالو هي معارضة لقصيدة أبي :الشريف أبي أحمد الموسوي

كات الحاديــــأودي فلي عنـسيــالَ المــم فافــت و الـف  تافسمــبر

)31سقط الزند،(

�? � ���& �= KG r	m	L� � � ������� � Q8	�� � Q������ Q�"������Uk6�+ /������ 6�j
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�� O�? 9� >D? � $�D. y	o�� KG ��?��L� � ����� ��= 8��P � C?	h CD. �mO��L� �nG *����

X��L� *����& -2�? ��.

EU *���? �mO��% 6W�� QU C?	h ]��= �?a4ء������ � $�[� � ���� >�L� KG 3a���1

 @ $�I0 5C?	�h H����R �6+ � $�D. r��"OR� �U >�L� b�n 8��o�� QU �`�2� @  R�� 9�

 fO�P y��" QU � ���J >� >�q QU  �mO��L� 9� ���� 9[� � $��I��� �U $����� ��� 4c

����� Q�� n� �T.���� � �+O	;ء��=R� ���=9ء�� Q��� b�6� #����� y�TD�1� � >���� O�/

��D����& MT�mO��� � MTJ��I U��� QU C���`��.

�(O � *���? Cm��	&U ��D�� M�I �? ء�]	�� �T�� � $�&U:

أبي خانني يفيض به جفني وذا بعضها الثاني طوي بعض نفسي إذ طواك الثري مني

 مقاصير أحالمي كبيت من التبن فــيك الردي فتقوضت

)729الديوان،(

EU *����� �mO��� C+ �aء����T�D`� � k�&U �T�� �(O <��:

جات الرضا حتي علي ضاحك المزنـنقم إالءفـال  عبوس من الدجن ني

)13،سقط الزند(

U����� ������� ��2����� O��[�R� � r	�m	L� � ������� � Q8	�� � Q��D(���� Q�"������ �

N -'D= <�� �����D� @0� � QV� X�� Y�"  ��&)& Q�"��������T�� ����� 9�¶ �n� 5�� :�O�I

 E� *����? � � �!���L� � iD[��� ��I�² � Cm�� EU f	D1U ���2& X�� aء����� Ä�=aI

�� 9���U f	D1R� :��D[�L� �!���L� � Ì���R�& H.a���.

EU *�O��o% y��? $"�n 9. 4����� CD. $;�= McO Cm���&U QU �'�¢� $D� �6+ �aء�����

��� $�����" � $,���� � � kO�[ EU O���j� >�� k��Ë�� CD. ']�� �mO��L� *���? y��I Cm��

 #����� >�o2�� C+ >& X��:��� �U *���u� «�!& k��. �mO��L� ��" @ � vm�� �()" 9� �T��

 C�+ ���� *����J ����S? 9�. 4���D� 3���� $��,	" Q�/ � 5$�D. *�;���  RR/ F��m� Q�/

 ]�����h  �mO��� 9� 4����� ء���1O �´=��ء&�����2 �]�� KG ����� QU $�D. v�;� �
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9�� b�n� 5������ � ���[��� M���� 9� 4�[�� ������ ��aj 9� ]��Æ ����. ��~O ]aj 9�

 9�. 4����D� $��� vD��� R �� ��O � *�;��L� $�	� �� f��o�� �� $D� � $"F��? ]aj

*���J fO�P.

² �E0 9��;��L� F������ �mO��� QU ]	��� >�a��� ء����D� ���(��" ���mG >� X���L�

 ���aj 9�� ����� QU �.���� r�`�1� 5*�;��L� � ���;R� Y& �J��VL� 9� ¹r	I �T��� 5
���

*O	T�L� ������� y�TD�1�& #����� KG $����I� 9. وw����È� �D��1� b��n n��� � �T�mO���

.��"�n �.��� � ���[� Y��S� 9.

�!�"#��:

a����&U QU ����2� ����L� k6+ ���p ء����L� $�&/U � ��1�	�� $�D. � *V���L� $���W�& X

����� � �'(U ������� $��+	� � �Uاء������ -��& ����" � >���� 4(���� �6T� 3�4�� 9��;��L�

������ ��h � ������� k����? 9�  ��&U ءM+�����? Q	�[" QU YD����� � Y���� 9��;��L�

E� ��h X	�2� �aء��������� �()�� �j�� f	D1R� � ��T ء����;��L�a�E)& 9ء����3I� 	+

������� yVD�R �� y�V� � ���� $op���4 ?��ءc � M�D����. i�`D�����. � 5���^ �¡� g

a���	&� �T�V� <�� d10�& �	[�2ء������ � gk�(U ء�EU ���Wh �	�',� �? Q��;��L�aء���

�T�� 3a���� �:m�	�� $�a% f��1� *���.� >���[�L� ����� � C�?aj0� � X�[���  /	����

������ 9� � *�;��L� ������� fO�o��� 9. 4���D� ����� f/R� ء� Fa����&U �	�TD�1� 9�6��

��� f�+	����. gMN/� � fV���� ��¡� ���� � d��I�/� � O���1 H�Ë 5�h	h _�O�� 5e��

 C�+ � 
���� ������ � ����� O�/ ��� ���S�& �(a��� _�`�� k6+ HI�J KG �M�+� 
=����

a����&U «O�. �? <�� �������  �mO��Lء����h X��Lء����D�� � C?	�h ��¡� ]����U O���

N ���? 9�6�� X}; M�+��&� � Cm��	&���=G ء������ � E/0� #�����.

 لمراجعا
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