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تاريخ القبول
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البحثثر س ارسثثة وصثثيية تحميميثثة لمجمومثثة مثثل الثثعار متمثثم مبثثس ال ثثالم الت ث تجم ث

مثثل

اللها النزمة اليمسيية بلكل واضح وممى الرغم مل حساثة سل اللامر وقمة تجربته ف الحياة؛ إال

انه تمتع ب برة فاق

سنوا

ممره الحقيق

حير سثيتر مميثه نةثرة صثوفية سثامية وا ثري فمسثيية

فيهثثا لث ر غيثثر يسثثير مثثل القمثثم والريبثثة وقثثس تمتثثع اللثثامر بقثثسر كبيثثر مثثل الحث

المر ث

المتوقس؛ ال ي جعمه يتبوا العسيس مل المناصب ممى الرغم مل حساثثة سثنه كمثا الثتمم
الصورة اللعرية منس متمم مبسال الم.

كلمات مفتاحية :متمم مبس ال الم صوفية لعر فمسي

والث كار

الس ارسثة ممثى

قمم وجوسي.

Abstract :
This is an analytical-descriptive study of a group of Mutleq
AbdelKhaleq's poems, which manifested itself in which the tendency
philosophical clearly , and despite the young age of the poet , and his lack of
experience in life . His poems reflect a specific Sufi perspective and a
philosophy showing some degrees of worry and suspicion, the study also
included a poetic image by Mutleq Abdul Khaliq .
Keywords : Divorced Abdul Khaliq , mystical , philosophical poetry ,
existential anxiety
Keywords: Mutlaq AbdulKhaliq, worrying romantic, mystical,
philosophical poetry
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مقدمة:

ثر مثل حالثة
تتالعنا تجربة الضياع والقمم الوجوسي لسي الكثير مل لعرائنا المعاصثريل تعبي ا
والغربثة النيسثية والمكانيثة التث يعثانول منهثا ولعثل لثب نتثا تبيعث

التمزم واالضتراب السا م

لما يعانيه اليرس مل ضغوت ماسية كبيرة ف مصر اآللة والصراع مل اجل الحياة والوجوس؛ مما افقس

كبير ومهما مل التمأنينة واالستقرار وسفع به نحثو العزلثة واالنتثوار فثراب يعبثر مثل
اإلنسال جانبا ا
كثثل لثثب ص ثراحة تثثارة ومثثل ورار حجثثاب تثثا ار

والمثاقية بيل الغرب واللرم واالتالع ممى نما

ا ثثري ولعثثل ممثثا سثثامس ممثثى لثثب حالثثة التواصثثل

مل اللع ارر الغربييل ال يل اكتثووا بنيثرال الحثروب

السا مية التاحنة ثم وقعوا بعس لب فريسة ضعيية بيل انياب اآللة الغربية اللرسة والنةام الراسمال
ومثثل امثثثال ثرالر اللثثعرار ال ث يل مبثثروا مثثل تمثثب الثثروب

البغثثي

اللهيرة "األر

.

إليثثو صثثاحب القصثثيسة

اليباب" الت مبر فيها بعس الحرب العالمية األولى ممثا ينتثاب اإلنسثانية مثل ثو

وسمار ورمب وضباب فقس مز إليو مل الل قصيسته التويمة ممى اوتار التناق
بثثال معنثثى وال ثثس

 :بثيل حيثاة

وبثثيل المثثو ممثثى القثثيم والعقائثثس الت ث تيض ث إلثثى الحيثثاة األبسيثثة امثثا ممثثى

الجانب اآل ر مل التيه والضياع فقس تال

حالة القر

والتقزز العسيثس مثل اللثعرار العثرب الث يل

مبروا مل معاناتهم وما اصابهم مل الممل والسأم والضجر والالمباالة والقمم ومثنهم مبثس الو ثاب
()1

البيثثات ف ث قصثثيسته (اآلفثثام)

ثز ل نسثثال المتحثثول حيثثر راب يعثثز انغام ثا حزينثثة
الت ث تعثثس رمث ا

تتثثرجم سثثيميونية الضثثياع والتيثثه واالغت ثراب واالنهيثثار النيس ث
بسثثبب تثثرسي القثثيم اإلنسثثانية وانحتثثات المجتمثثع العرب ث

وال ث وبال الوجثثوسي؛

والتآكثثل الث ات

()2

و زائمثثه المتكثثررة  .وممثثل مبثثر مثثل ث ا

القمم الوجوسي –ك لب -إيميا ابو ماض ف قصيسته التالسم الت جسس مل اللهثا رريتثه ال اصثة
لمكول والوجوس والحياة وفوم

ا كمه؛ اإلنسال الضثائع التائثه الحثائر ولعثل منثوال القصثيسة ينبث

مثثل مضثثمونها فقثثس كثثرر اللثثامر مبثثارة (ال اسري) ق اربثثة الثالثثثيل م ثرة مثثسا ميثثرسا
واليأ  ....وغير لب مل الميرسا

ا

البعس السمب (.)3

وممى الرغم مل لب فإل نغمة الحثزل والقمثم ليسث

المثثو

والقبثثر

مقصثورة ممثى اللثامر الحثسير فحسثب بثل

ةا رة إنسانية ضاربة ف اممام التاريخ ومن العصر الجا م فقثس بثرز فث كث يل نلثيس يث كر
فيثثه األم ارب ث ي سيثثاره المرتحثثل منهثثا يإنثثه الي ععيبثثر مثثل الاللثثعور الكثثامل ف ث سوا ثثل اتثثه حثثيل وص ث
( )1البيات

مبس الو اب البيات

(0991م) السيوال ت 4سار العوسة بيرو .ص.44-44

( )2ينةر /حمساوي جميل (7112م) قرارة ف كتاب ةا رة اللعر الحسير ألحمس المعساوي الحوار المتمسل ع 7149
( )3ينةثثر /ابثثو ماضث

إيميثثا (0927م) سيثوال الجثثساول ت 9سار العمثثم لمماليثثيل بيثثرو

قصثثيسة التالسثثم :ص039

البحر :ص 047ف السير :ص 041بيل المقابر :ص 053القصر والكوخ :ص 051اليكثر :ص 040صثراع

ومراب :ص.043
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ي و زيمثثة الوجثثوس
األتثثالل فوق ث واس ثتوق  ....معب ث ار ف ث لثثب كمثثه مثثل "انحسثثار المث يثس الحضثثار ي
اإلنسان "( )1امام قوي القسر .ولعل اللامر الحسير قس وقع تح وتأة مجمومثة مثل الضثغوت القويثة
مل ةمم وقهر واحتالل فمم يجس ممجأ سوي
والتناقضا

التسارال

ه األنغثام اللثجية التث يةهثر مثل اللهثا كثيثر مثل

ونةر لمهثوة الواسثعة بثيل تتمعثا
ا
العميقة

اللثامر و مالثه مثل جهثة وواقعثه

المةمم المرير مل جهثة ا ثري فقثس سثقت لثامرنا فث لثراب ث ه الحيثرة والقمثم والغربثة....؛ فكثال-

يرحمه اهلل -ا ني

تواقة لمحرية واالنعتام مل قيوس المحتثل إلثى الحثس الث ي جعمثه يصثتسم بثالكثير

مل الحواجز والمعوقا

مما اضتره ألل ينزع ف لعره

بالتعال ممى التينية الهابتة وبالز س ف

نهايتها المو

()2

ه النزمة اليمسيية

ث ه الحيثاة الثسنيا والعثزو

ال اصة فراب يناسي

مثل لث اتها ومبا جهثا فحيثاة

ثم نكول تعما لسوس األر  !!...ال تستحم اال تمام وال تستحم ال نتمسب بها!!...

لقس ماش لامرنا حالة مل القمم السائم والتيكير المستمر ف قضايا؛ نةثر إليهثا كثيثر مثل النثا

نةرة ستحية ومبالرة فالتوتر والقمم سمة بارزة لسيثه "ولثه سواميثه اليعميثة ومنهثا مثا يتعمثم بتبيعتثه

السا مية ومنها ما يتعمم بانلغاله اإلبسام

وحرصثه الثسائم ممثى ال يقثسم مثا ثو جسيثس كث يتجثاوز

نيسه ...و ا القمم يأت نتيجثة صثراع مثالميل فث

اتثه احثس ما العثالم ال ثارج مثل حولثه بكثل مثا

يحممه مل اسئمة حياتية يومية واآل ر مالمه ال ثاص"...
ا النمت اإلبسام اليريس.

منهج البحث:

است سم الباحر المنهج الوصي التحميم

()3

فكانث

معانثاة حقيقيثة صثاسقة بمثور

ألنه األقرب إلى مثل

حياته:

ه السراسا .
()4

ول ثثس متم ثثم مب ثثسال الم فث ث مسين ثثة الناصث ثرة 7231ه= 7171م

تمق ثثى الل ثثامر تعميم ثثه

االبتثثسائ ف ث مسينثثة الناص ثرة؛ -مسثثقت ارسثثه -ثثثم انهثثى سروسثثه ف ث كميثثة روضثثة المعثثار بالقثثس
بتيثثوم توجثثه بعثثس ا إلثثى روسثثيا حيثثر سر اليمسثثية واالقتصثثاس السياس ث

()5

نثثاب

وقثثس كثثال كثيثثر

( )1ينةر /ال ميل احمس (0919م) ةا رة القمم ف اللعر الجا م (س.ت) سار تال سملم ص .074
ِ
ثير مقميثثا اصثثا انتالقثثا مثثل قنامثثا ورري اصثثة عوتع ْيسثثير
( )2نعنث باليمسثثية نثثا تيسثثير اللثثامر لثثبع الةثوا ر تيسث ا
ا ْلمعرفعة (ا ْلمنتم واأل الم عوممم ا ْلجمال عو عما عوعرار التبيعة) تع ْي ِسي ار مقميا.
( )3اليوس إب ار يم ( )7107القمم الحوار المتمسل ع .3477
( )4الزركم ث ث

يث ثثر الث ثثسيل (0999م) األمث ثثالم ت 04سار العمث ثثم لمماليث ثثيل بيث ثثرو

 2ص 757انث ثثه قث ثثس ولث ثثس مث ثثام

0919م بينمثثا وجثثس ممثثى الصثثيحة األ يثرة مثثل الثثسيوال انثثه ولثثس مثثام 0901م و ث ا مثثا سثثنعتمسه .ممثثى ثثال
تاريخ والسة اللامر

فث

( )5ينةثر /السثوافيري كامثثل (0929م) األسب العربث المعاصثر فث فمسثثتيل 0941-0141م (س .ت) سار المعثثار
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التأمثثل ف ث الحيثثاة والمثثو

الحاسثثثة الت ث اوس

ثر قبيثثل وفاتثثه .وبعثثس وق ث
ومثثا ي بئثثه لثثه القثثسر فقثثس ك ثره كثيث ا

بحياتثثه؛ وجثثس

مائمتثثه ورقثثة مسثثوسة كتثثب بهثثا متمثثم متثثأمال( :اليثثوم ثثو مسثثار

ال مي ؛ 0932/9/73م وانا اآلل ف غرفة...
فث مبهمثا

القسر القاس

الحيثثاة واقثاي

تويثثل مثثل

()1

والسامة ال امسثة والسقيقثة ال امسثة ملثرة افكثر

بثيل مثثا غبثر وبثيل مثثا انثا مميثه فث سثامت
()2

تري ما ا ت ب ل ف القريب بيل تياتب) !!؟ و

ال اصة تجاه الكول والحياة والوجوس.

انتقل اللامر مثل الناصثرة إلثى حييثا واسثتهواه العمثل الصثحي

كمما

ث ه وبثثيل مثا سثيأت

ايهثثا

تنب مل نةرته اليمسثيية

فاسثتهل حياتثه فث العلثريل مثل

ثرر فث
محرر ف صحيية اليرمثوب فمح ا
ا
ممره بإصسار مجمة كليية سما ا كلافة الصحرار ثم ممل
فمحرر ومراسال لصحيية السفاع ولثغل العسيثس مثل الوةثائ
عا
صحيية النيير

وسفعثه لثب إلثى التنقثل

بثثيل مثثسل فمسثثتيل مثثل اللثثمال إلثثى الجنثثوب حيثثر مثثيل موةيثثا فث البنثثب العربث بحييثثا ثثثم ممثثل
اميل سر صحيية الصرات المستقيم فوكيال لمصح

العربية ف حييا(. )3

وفاته:

لثثم يعمثثر لثثامرنا تثثويال حيثثر انتقثثل إلثثى رحمتثثه تعثثالى فث السثثابعة والعل ثريل مثثل مم ثره في ث
مثثل رمضثثال 0354ه الموافثثم التاسثثع مثثل تل ثريل الثثثان نثثوفمبر0932م

السثثاس

ثثب إلثثى منثثزل

األسيثثب وسيثثع البسثثتان لالتثثالع ممثثى مسثثاميه بلثثأل المعتقمثثيل السياسثثييل ال ث يل امتقمثثتهم حكومثثة

االنتساب ف م يم المزرمة بمسينة مكا بتهمة التراكهم ف ثورة فمسثتيل الكبثري سثنة 0934م وفث
اثنار مبور سيارة األجرة الت كال يستقمها
وتحتم

إلى حييا فتهلم

ت السكة الحسيسية اصتسم

بالقتار القاسم مثل القنتثرة
()4

واصيب اللامر بجراب نقل ممى إثر ا إلى المستليى .

إنتاجه الشعري:

لامرنا -يرحمه اهلل -لامر مقل إ ا ما قورل بلعرار زمانه ولكل لي

لجيا

ف ينبثوع لثعره

او لقحثثت ف ث لثثامريته ومتائثثه روانمثثا لقصثثر حياتثثه الت ث مالثثها فلثثعره ال ث ي تثثوفر لثثسينا يثثنم مثثل
ثر غيثر ال األجثل ماجمثه فقضثى نحبثه قبثل
ل صية لامرة ممهمة تمكنث مثل ناصثية اللثعر مبك ا

ال يتم الثالثيل مل ممره.

القا رة ص.042

(**) ورس

ه العبارة ف مصسر

ر بزياسة( :القسر القاس ).

()2مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7منلو ار

( )3ينةر /مقسمة السيوال وصيحة الغال

و ازرة الثقافة اليمستينية ص.025

األ يرة .مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت7

()4مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص.024

()61
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وممى الرغم مل رحيمه ف سل مبكرة فإنه نلثر مقثاال

التث ممثل

وقصثائس كثيثرة فث الصثح

فيها وترب ميه سيثوانيل م تثوتيل مثا( :ضثجعة المثو ) و( ثواتر و الم) ثثم قثام لثقيقه صثبح
يل السيوانيل ونلر ما معا ف سيوال سماه (الرحيل).

بعس وفاته بجمع

نةثثم متمثثم مبثثسال الم اللثثعر لثثابا يافع ثا قبثثل ال يثثتم المرحمثثة الثانويثثة وا ث ينلثثر إنتاجثثه ف ث

الصح
مك

والمجال

األسبية ف

لب العهس كما القى جزرا منها فث النثواسي والجمعيثا

األسبيثة وقثس

()1

ولكثل األ يثرة

بعس حصوله ممى الثانوية العامة ممثى المتالعثة والقثرارة فقثس اسثتهوته كتثب األسب والتثاريخ

والحضارة واليمسية .قال منه الزركم ف (امالمه) :رجل فيه صوفية وفيثه فمسثية
ث الت ث ترك ث

قثثس اثثثر ممثثى

بصثثماتها واضثثحة ممثثى ل صثثيته ويبثثسو ال س ارسثثته لميمسثثية كان ث

مبالر.
ا
تأثير
ا
إنتاجه اللعري واليكري
لقثثس جمم ث

مظاهر فلسفية في ديوان (الرحيل)

بثثسور ا ممثثى رريتثثه

حيثثاةع متمثثم مبثثس ال ثثالم مسثثحة مثثل األسثثى والحثثزل انعكس ث

لمحي ثثاة والك ثثول والوج ثثوس وةه ثثر جمي ثثة م ثثل ثثالل معجم ثثه الل ثثعري ومعاني ثثه ومض ثثامينه التث ث

ضثثمنها العسيثثس مثثل قصثثائس سيوانثثه (الرحيثثل) كمثثا ثثا

اللها ف الحياة السياسية واالجتمامية فتغزل ووص

لثثامرنا اغراضثثا لثثعرية متنومثثة لثثارب مثثل
ورثى.

 -7فلسفة الحياة
لقثثس لثثغم

ث ه القضثثية فكثثر اللثثامر ومقمثثه ...فمثثا قيمثثة الحيثثاة ومثثا ا ميتهثثا فمثثم جئنثثا...؟!

حياة فمو !! ...فينار !!...ثم ما ا؟.

الع فمووووووووووووور
تمو
ف
وووووووووووووت الحيووووووووووووواةف ويفنووووووووووووو ف
وووووووووووووووود فوووووووووووووووووي حفووووووووووووووووورة مالهوووووووووووووووووا
ونرقو
ف

وووووون إلووووووو المووووووووت نم وووووووي فزمووووووور
ونحو ف

وووووووووووووالحفر
قوووووووووووووورار ون وووووووووووووودو بهووووووووووووووا كو
ف
()2

ون وووووووووووووحي غووووووووووووو ا لووووووووووووودود ال ووووووووووووور

وسووووووووووووووووخرية للق ووووووووووووووووا

ويتلووووووووووووو المشووووووووووووي ف جمووووووووووووال ال ووووووووووووبا

ووووووووووووووووووق بووووووووووووووووووواألولين األفخووووووووووووووووووور
ويلحو
ف
ف

وسوووووووووووويان فووووووووووووي

و نثثا يقثثرر اللثثامر بعث

ووووووووووووفحة المنتهوووووووووووو

غوووووووود مووووووووا تق وووووووو  ،و موووووووو

الحقثثائم الكونيثثة والسثثنل الوجوسيثثة الت ث يتعثثر

( )1الزركم

( )2نتحية ممى س رية القضار والقسر فالقضار والقسر ال يس رال مل احس.

()3

عبوووووووور

لهثثا اإلنسثال ...فقثثس

اسثثتوي منثثسه كثثل لث ر فالحيثثاة رتيبثثة مممثثة وال فثثرم منثثسه بثثيل اليثثوم واألمث

ير السيل (0999م) األمالم ت 04سار العمم لممالييل بيرو

والقوووووووووووووووودر

والغثثس ...لقثثس ابث

 2ص.757

()3مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص.020
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اليواصثثل وتما ث

الحثثسوس تالل ث

ف ث نة ثره كثثل األلثثيار الجميمثثة ...وممثثى الثثرغم مثثل تمثثب النة ثرة

السثثمبية لمحيثثاة والنةثثر إليهثثا بعثثيل واحثثسة إال ال حبثثه لمحيثثاة يعثثاوسه ثاني ثة ولكنهثثا مثثوسة مصثثبوغة

باليكر والتحميل اليمسي لمحياة والوجوس .فاللامر يعيش حقيقثة الصثراع بثيل ثنائيثا
الكبير؛ المو والحياة الغنى واليقر الةا ر والباتل. ...
ووووووووووووووووت ولكننووووووووووووووووا يووووووووووووووووا خووووووووووووووووي
نمو
ف
ونوووووووووووووووووو ه فل عمووووووووووووووووووا و ار الحيوووووووووووووووووواة
فنحسووووووووووووووووو ف ن الحيووووووووووووووووواة ال نووووووووووووووووو

وسووووووووكن الق ووووووووور ،ولووووووووب ف الحريوووووووور
ف

ووووووووووووف رغاجبنووووووووووووا فووووووووووووي الجسوووووووووووووم
طيو
ف

الحيثاة بمعنا ثا

نحووووووووووووووووووو ف الحيووووووووووووووووووواة و نعتبووووووووووووووووووور

بموووووووا ينجلوووووووي مووووووون شوووووووتيت ال وووووووور
وجوووووووووووواي عووووووووووووري

وظبووووووووووووي نفوووووووووووور

وووووووووووم السووووووووووورير ،ونفووووووووووو ف الزهووووووووووور
ونو
ف
()1

ووووووووووووووباف شوووووووووووووووهواتنا والفكووووووووووووووور
و شو
ف

فعم ثثى ال ثثرغم م ثثل ح ثثب الل ثثامر لمحي ثثاة وتل ثثبثه به ثثا ...إال إن ثثه ال ييت ثثأ يث ث كر الم ثثو

المو  ...وما ينتةر اإلنسال مل مياجآ

فما بعس المو مجهول ومرمب وم ل.

وم ثثا بع ثثس

ويحثثاول اللثثامر تبريثثر نةرتثثه السثثالبة لمحيثثاة ورريتثثه ال اصثثة لموجثثوس ...ليثثس ار مثثل نيسثثه تهمثثة

التل ثثارم والح ثثزل ...فالحي ثثاة من ثثسه اق ثثل واحق ثثر م ثثل ال تك ثثول ل ثثه ن ثثسا فتحزن ثثه اوتبئس ثثه ...ولكنه ثثا

الس رية بها واالحتقار لها:

يقولوووووووووووووون عنوووووووووووووي فتووووووووووووو بووووووووووووواج
فيرفنووووووووووووووو إليووووووووووووووه فرفنووووووووووووووو الحووووووووووووووزين

فيسووووووووووووخطف فووووووووووووي نفسووووووووووووه

وووووووووووواخبا

وووووووووووم بالبووووووووووواج
وموووووووووووا نوووووووووووا يوووووووووووا قو
ف

وموووووووووووووا ا تفراهوووووووووووووا تكو
ووووووووووووون الحيووووووووووووواةف
ف

واستكماال لمصورة السابقة ...وتواصال مع الماض

وووووووووه مووووووووووا اسووووووووووتتر
وووووووووعر لو ف
وووووووووور الشو ف
ي و ف
ووووووووووووووه كليووووووووووووووول الب ووووووووووووووور
ويرتووووووووووووووود عنو
ف

علووووووو النوووووووا

شوووووووواظ الشوووووووورر
يرمووووووووي ف

ووووووووووواخر المحتقوووووووووووور
الشووووووووووووقي بوووووووووووول السو
ف
()2

ألغوووووووووووودو بهووووووووووووا باجسووووووووووووا منكسوووووووووووور
السحيم ...يتو

بنا لامرنا ف

األفم

ت عرفعةع ِ
بل العبس) الي ي التهر بنةرته ال اصة وفمسيته المميزة
البعيس ليصمنا بال يلامر الجا م ي ( ع
لمحياة والوجوس فسبم زمانه وبز مصره حير كال ينيم ك يل ما يقع تح يسيه مل اموال وال

يبال بالعواقب إ يقول:

( )1السابم نيسه :ت 7ص.020
()2السابم نيسه :ت 7ص.023
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نحوووووووووووام بخيووووووووووول بمالوووووووووووه
ر قبووووووووووور ب

ووووووووووي فووووووووووي البطالووووووووووة مفسوووووووووود
كقبوووووووووور غو
ب

ووووووي ح ووووووور الووووووووغ
بيهووووووو ا الحجمو ب
منيتووووووي
فووووووَن كنووووووت تسووووووطي ف دفوووووو
ب

و ن شوووووووهد اللبووووووو ات هووووووول نوووووووت مخلووووووودي

وووووز ناق ووووووا كوووووو بل ليلووووووة
ر العوووووويْ كنو ا

هر ينفووووووووود
وموووووووووا تو
ووووووووام والو ب
وووووووونقص ب
ف
وووووووود ف
األيو ف
()1

فوووووووودعني بادرهووووووووا بمووووووووا ملكووووووووت يوووووووودي

و ا و لامرنا متمم مبس ال الم يعبر مل رريته ال اصة لممال فيقول فيه وف جامعيه

وكانزيه:

يووووووا عابوووووودي الوووووو به الخسووووووي

ووووووبكم
قلو ف

وووووووووووووووووووواركم موقوتوووووووووووووووووووووة
فترفبقوووووووووووووووووووووا عمو
ف
ووووووديث خرافوووووووة
وووووويْ فوووووووي نظوووووووري ،حو
ف
والعو ف

يوووووووا موووووووا فل نوووووووت خووووووو

شوووووووي منوووووووز

نووووووووووا للعووووووووووح رفنووووووووووو ،فمووووووووووالي مطموووووووووو

وووووم،
قفو ب
ووووودت موووووون ال ب ووووووخر األ و ب

ووووووح ف

وتعفبفووووووووووووا هوووووووووووو ي الحيوووووووووووواة سوووووووووووو ار ف

وووووووووام بووووووووووا ف
وألنووووووووووت (حلووووووووووو ) واألنو ف
عنوووووووووودي و نووووووووووت ،كمووووووووووا ار  ،توووووووووو ار ف

فيووووو وموووووا لووووو فوووووي حمووووواي ركوووووا ف

()2

إنها نةرة تسمو باللامر نحو فام سامقة سامية متعالية ممى األرضية الهابتة والتينية

غائر ولم يي
الحمقار ...فإ ا به صاحب مة مالية وني ابية ال تسنسها السياس
وال الص ال
اللامر ال يبسي رايه ف ما ية الحياة حتى ف سيام معالجته لمسألة المال فالحياة ف نةره
تافهة وال تعسو ال تكول رافة صسقها المغيمول ال يل لبههم بال باب.
 -3إشراقات

وفية

ويركثثس اللثثامر نة ارتثثه تمثثب ...ويجسثثس ا إل ثراقا ف صثثوفية سثثماوية ممزوجثثة بسثثبحا ف لثثامرية

سثامية ...فهثثو متعثثال ممثثى كثثل سياسث

ث ه الحيثاة يعثثيش فث مالمثثه العمثثوي؛ مثثالم البهثثار والنثثور

والجمثال ...ومثثل يعثش مثثثل ث ه األجثوار الحالمثة الواسمثثة ...يحتقثر مثثا سونهثا مثثل العثوالم األرضثثية

الهابتة بل إنه ليستلعر انه مل تينة غير تينة بن البلر!!!
مووووووووووووووووووور بووووووووووووووووووودنياي فمسوووووووووووووووووووتلهما

فأسوووووووووووومو بشوووووووووووووعري إلووووووووووووو حيوووووووووووووز

خيوووووووووووا ت شوووووووووووعري كمووووووووووون

ي فمووووووووووور

عوووووووووووووراج ف شوووووووووووووعري بوووووووووووووه تزدهووووووووووووور

الع ْبثثس بثثل سثثييال بثثل سثثعس البكثثري (0473ه= 7117م) سي ثوال ت 3سار الكتثثب العمميثثة (س.م)
( )1ال ثوائم تع عرفعثثة بثثل ع
تحقيم :مهسي محمس ناصر السيل ص.74
( )2مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص.05
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ووووووووووووووود فووووووووووووووووي عووووووووووووووووالم نيوووووووووووووووور
و خلو
ف

ووووووووووووود عوووووووووووووون عووووووووووووووالم مكفهوووووووووووووور
و بعو ف

و

بووووووووووووووأني جسووووووووووووووم ،و نووووووووووووووي بشوووووووووووووور

دنيوووووووووووواكم جيفوووووووووووووة
ف

()1

و نسوووووووووووو بووووووووووووأني علوووووووووووو األر
بنووووووووووووي النووووووووووووا

فهو يعيش ف مالمه الساحر النوران

وجسمانيته.
ولي

كا

ولوووووووي

ر وووووووكم موووووووا يسووووووور

علووووووو

فقس بمغ حسا مل السمو والروحانية نس

فيها بلريته

الحياة ف نةره مهما حاول اآل رول تجميمها إنها ال تعسو ف حقيقتها كونها جيية

تابه لث (بن النا ) ما يسل ممى ممم نةرته ولموليه رايه...

فيها ما يسر!! .ولعل ف

فهو بير بتبائع البلر وما يستهوي نيوسهم المريضة الت ترضى بالسنية وت مس إلى الهوال ف

سبيل حيازة عم عر ف يسير مل ام ار
كما يمكننا بسهولة مالحةة النزمة الصوفية ال از سة ف

الحياة السنيا وزينتها اليانية ول ا اتبهم ببن (النا ) .
األبيا

السابقة؛ كالسمو الروحان

المتعال ممى األرضية الهابتة مما يوح بأننا امام لامر رريوي صاحب فكر وفمسية ونةرة
اصة لموجوس.

ال ووووورة الشعريوووووووة

يعس التصوير الين ف اللعر واحسا مل ا م األسوا

الت تتآزر وتتآل

مع غير ا مل األسوا

ف

سبيل نقل التجربة اللعورية مل األسيب الينال إلى الم اتب نقال حيا ومل ثم التأثير فيه

ف

يمكل مل اللها ال نيرم بيل لامر و ر مل حير

مبالرة وحممه ممى الملاركة الوجسانية مل تريم إثارة ملامره وانيعاالته بل
ه العممية الوجسانية اللعورية الت

منصر رئي

مقسرتالهال ممى الت ييل وجعل األلياة اكثر حيوية روايحائية وتيامال واكثر قسرة ممى ال مم اللعري
المرثر القاسر ممى نقل التجربة وتوةييها بلكل جيس.
كما يجب ممينا "اعل نضع ف ِ االمتبار سائما ال اللعر يتجه إلى ال يال [ ما] الميا يم

التجريسية فتتجه بنيسها مبالرة إلى العقل واليهم .وكل ما يوقة ال يال ويحرب الملامر؛ يجيئنا مل
الل إحسي الحوا
()2

الحوا "

ال م

او مل الل اكثر مل حاسة ومل ثم فإل اللعر يجب ال يرثر ف

سوار كال لب المح

ما تراه العيل اعو تسمعه األ ل او يلمه األن

المسال او يلعر به الجسم .وله ا فقس "اتسع معنى الصورة ف

النقس األسب

او يت وقه

الحسير وتحسس ف

( )1السابم نيسه :ت 7ص.023
( )2مكي ،الطاهر أمحد مكي0991( ،م) ،الشعر العربي املعاصر ،روائعه ومدخل لقراءته ،ط ،4دار املعارف ،القاهرة ص .84
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الوق

نيسه اتسع؛ ألل است سامها ال يقتصر ممى ما تراه العيل بل إلى كل ما يرثر ف ِ اي مل
()1

حواسنا" .

فالصورة اللعرية – إ ل– ليس
مل مكونا

مكول اسا

اي ممل اسب

ممل مبسع الم كما انها رافق
بلكل اص "فمقس تلكم
تماما مثمما ولس

بسما ف

مالم األسب بعامة واللعر بلكل اص بل
()2

لب ال اللعر ال يكول إال بالصورة

اإلنسال نيسه من مر

و

الينول بلكل مام؛ واللعر واألسب

ف
تويل
الصورة مل قسيم الزمال حتى قبل ةهور الصورة الينية بزمل

المحةة الجمالية ف ممل ِ
اإلنسال قبل اليل"

او مبتك ار ف اللعر "وليس

صنو كل

()3

امر جسيسا
ا

نيسه فالتصوير لي

الصورة ليئا جسيسا فإل اللعر قائم ممى الصورة – من ال وجس حتى

اليوم – ولكل است سام الصورة ي تم

()4

بيل لامر و ر"

فالينول الراقية كمها تقوم اساسا ممى

الت ييل والتصوير ولكل اسواتها ت تم مل فل إلى فل ومل يفنال إلى فنال سا ل اليل الواحس
والتصوير الين و ال ي يجسس موات اللامر واحاسيسه وملامره "فالمهمة األولى واأللس
()5

بساتة لسور الصورة اللعرية؛ اعل تجسس ما و تجريسي واعل تعتيه علكال حسيا"
مبس القاسر القت لمصورة اقرب ما يكول إلى اللمولية فه منسه" :اللكل الين ال ي تت ه األلياة
والعبا ار ي ِ
نةمها اللامر ف سيام بيان اص ...مست سمثا تاقا المغثة روامكاناتها ف الساللة
ع
والتضثاس والمقابمة وغير ا مل وسائل التعبير
والتركيب واإليقاع والحقيقثة والمجثاز والتراس

الين "...

()6

ويعس سيس قتب واحسا مل ال يل اثروا

تناوله فالتصوير منس سيس قتب لي

ا الموضوع بل جسسوا ف

تصوير لكميا فحسب بل و تصوير سياق
ا

ولعل تعري

فهمه وتريقة
كم

يلمل

وكثير ما يلترب الوص
ا
المول والحركة والت ييل وك لب النغمة الت تقوم مقام المول ف التمثيل
والحوار وجر
فيها(.)7

الكمما

ونغم العبا ار

وموسيقى السيام ف إبراز الصورة وبر نوع مل الحياة

( )1السابق نفسه :ص .82
()2ويليك ،رينيه ،ووارين ،أوسنت0980( ،م) ،نظرية األدب ،ط0980 ،2م ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ترمجةة يةي الةدين
صبحي ،ص (239بتصرف).
( )3ينظر /غاتشف ،غورغي (0991م) ،الوعي والفن ،دراسات يف تاريخ الصورة الفنية ،ترمجة نوفل نيوف ،عامل املعرفة ،ع ،041الكويت ،ص
.00
()4عباس ،إحسان0911( ،م) فن الشعر ،ط ،3دار الثقافة ،بريوت ،ص 231
( )5مكي ،الطاهر أمحد مكي0991( ،م) ،الشعر العربي املعاصر ،روائعه ومدخل لقراءته ،ط ،4دار املعارف ،القاهرة ص .83
( )6د.عبد القادر القط  :االجتاه الوجداني يف الشعر العربي املعاصر( -د.ط) -0988 ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،ص.390
( )7د .صالح عبد الفتاح اخلالدي  :نظرية التصوير الفين عند سيد قطب – املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية  -اجلزائر – 0988ص44
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وقريبا مل الراييل السابقيل قسم بع

وا ري سياقية ويتيرع مل
الميرسة

الباحثيل

()1

الصورة إلى قسميل رئيسيل :صورة ميرسة

يل النوميل فالصورة

يل النوميل صور جزئية ا ري ترجع إلى

الصورة البالغية مل تلبيه واستعارة وكناية ومجاز مرسل ومجاز مقم

األنواع البالغية الت قصر القسمار الصورة مميها والصورة السياقية

و

امم والمل مل الصورة

ترجع إليها جميع

الميرسة وتتضمل صورة الملهس فالموحة فالكمية ثم الصورة المركزية الت

يتوسع ميهوم الصورة لتكول قاسرة ممى تحقيم وةييتها الينية ...فالصورة الميرسة
الصور وبه ا
ي
لتكول صورة الملهس الت تقوم بسور ا -ايضا -ف التيامل مع السيام
تنمو وتكبر ف السيام
ي
لتكويل "الموحة" ثم تنمو

ه الموحة المرسومة لتكويل الصورة الكمية.

ومل نا تبسو ا مية التصوير كأساة بارمة مل اجل التواصل بل االنسما

والتعايش ما بيل

الحالة ال نية المت يمة مل جهة والحالة الصورية التعبيرية مل جهة ا ري فهو كما يري سيس قتب

األساة الميضمة ف اسموب القرل إ يعبر بالصورة المحسة المت يمة مل المعنى ال ن

النيسية ثم يرتق بالصورة فيمنحها الحياة اللا صة او الحركة المتجسسة فإ ا المعنى ال ن

والحالة
يئة

روا ا التبيعة
او حركة روا ا الحالة النيسية؛ لوحة او ملهس روا ا النمو اإلنسان لا ص ح
البلرية مجسمة مرئية...فما يكاس يبسا العر حتى يحيل المستمعيل نةارة فينقمهم إلى مسرب
فيه وتتوالى المناةر ويتيامل المستمع معها وينسى ال

األحسار ال ي وقع
(.)2

ومثل يضرب

م ادر ال ورة عند مطلق عبد الخالق:
وبعس

ه السياحة ف مالم التصوير وال يال فمل المناسب ال نتعر

الينية منس مت مم مبس ال الم و نا تير

ا كمه كالم يتمى

أل م مصاسر الصورة

ممينا تبيعة السراسة العممية البعس مل اللتت والثرثرة؛

لنركز ممى مصسر واحس مل المصاسر الت استقى منها اللامر صوره وا يمته؛ امن به الصورة

اليكرية ال نية

ا

األبعاس اليمسيية؛ ألنها منات سراستنا ف

ال نية تقوم ممى مجمومة مل القناما

واألفكار والقيم ا

()3

ا البحر

فالصورة اليكرية

ابعاس صرامية اصة ومل نوع ما

ومبنية ممى المبالرة او ممى اإليحار المركز المنةم والتجريس ف اغمب األحيال ويتم تجسيس ا مل
الل لغة مجازية انزياحية مكثية وماسة ما تتكول

سنوا

تويمة مل السراسة واليكر المعمقيل بغ

ه الصور نتيجة معاناة حقيقية ربما استغرق

النةر مل الصواب او ال تأ مل وجهة نةر

()1الراغب ،عبد السالم أمحد 0422 ( ،هة =  ،)2110وظيفة الصورة الفنية يف القرآن ،ط ،0ص.01
( )2ينظر /قطب ،سيد0403( ،هة = 0993م) ،التصوير الفين يف القرآن – ط ،04دار الشروق ،القاهرة – بريوت ،ص ( 31بتصرف).
( )3ولو كانت الدراسة دراسة مسحية أفقية لديوانه كله؛ الجتهدنا يف الرتكيز على كل املصادر اليت استقى الشاعر منها صوره.

()00
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اآل ريل فقس امضى لامرنا سنوا

يبسو -اثر ا ف فكره ووجسانه.

سر

اللها اليمسية ف روسيا حير ترك

ولعمنا نعثر  -بال منار وال ملقة  -ممى بع

ه السراسة -كما

الصور الغريبة المستوحاة مل افكار

وقناما  ...تترجم نةرة اللامر لمكول والوجوس والحياة مل حوله.
و  :ال ورة الوجودية

الصورة الت يجسس اللامر مل اللها صرامه المتمثل ف رريته ال اصة لمحياة والمو

و

مل ايل؟ روالى ايل ف

ه السنيا اليانية وما سر مقنا و ل مل موسة بعس الينار ...اسئمة كان

تمح وتضغت باستمرار ممى مقل لامرنا وفكره ف العسيس مل مواتل السيوال حير يقول:
ووووووووور الموووووووووووووت إ ووووووووووووورة
و ف

تفجووووووووووار

ووووووور منووووووووي
طلوووووووو ف الموووووووووت ف
وهووووووووو ينفو ف

و ر فووووووووووووووووووووي الحيوووووووووووووووواة دا وبيووووووووووووووووووح
()1

المسووووووتحيح
يووووووا لتعسووووووي! هوووووول طلوووووو ف ف

()2
ال
الرومانس ي ال ي يستع ب المو ممى الحياة بل ويري ي
ولعل ه الصورة تأ نا إلى لب ي
المو و لب الحمم الجميل والمالب التيا ر ال ي يسعى جا سا لموصول إليه مما حسا ببع

ومحمس منير رمزي
ال يلعرار إلى االنتحار سعيا ورار ا الحمم (الجميل) كأحمس العاص
ي
يرحب به ا
رواسماميل اس م وغير م فقس ترب العاص قبل رحيمه رسالة كتب فيها :جبال مل ال
ي
(.)3

كية منسي
المالب ال ي
كالرائحة ي
الز ي
تا ر ...يإنن استع ب المو ال ي و ي
يسير غير معهوس فقس صور
إنها صورة فمسيية مغرقة ف التلارم والرومانسية تيسر األليار ت ا
اللامر المو ب لب الحبيب الممتنع منه والمتأب مميه بل المسل مميه النافر منه ...ممى ما ف
واليوه.

ه الصورة مل حركة روابساع وجسة ممى غير ما تعار مميه النا
ف
فمكل اثره ف
وربما تستق الصورة اللعرية جمالها مل الحقيقة او مل ال يال ممى حس سوار

ولكل م اقه ال اص المميز وكال ما موجوس ف التصوير القرن وبوفرة روا ا ما حاولنا
الني
العثور ممى الصورة الميرسة المبنية ممى لول مل الوال البيال فمل نواجه ف سبيل لب كبير منار
فقس لبه اللامر المعقول بالمعقول حيل لبه الحياة بالسار اللسيس كما لبه المعقول بالمحسو

()1مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص.37

( )2امنث

نثثا الرومانسثثية – كم ث ب -لهثثا فمسثثيتها ورريتهثثا ال اصثثة لموجثثوس والكثثول وقثثس جسثثس الكثيثثر مثثل لثثعرائها تمثثب

الرري.

( )3ينةر /الزركم

ير السيل بل محموس (7117م) األمالم -ت  05سار العمم لممالييل

 0ص.750

وينةر /قصاب وليس ( 0402ث = 0994م) الحساثة ف اللعر العرب المعاصر حقيقتهثا وقضثايا ا رريثة فكريثة وفنيثة
ت 0سار القمم لمنلر والتوزيع سب ص.31
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ِّ
المسل المتمنع او الحيوال النافر
و و اممى وجه ف سمم بالغة التلبيه حيل لبه المو باإلنسال
وقس سا م

كمتا الصورتيل الميرستيل الجزئيتيل ف السفع نحو تكويل صورة ملهسية لترسم ف

النهاية لوحة مامة تجسس ما كال يعان منه لامرنا حير استتاع -وباقتسار -سمجنا ف تجربته

اللعرية ال اصة.

ومتابعة لمقضايا الوجوسية الت

السيوال؛

ل ر:

اقض

مضاجع اللامر والح

ا المغز الكبير؛ لغز الحياة وما بعس الحياة والمو

مميه ف

مواتل متعسسة مل

وما بعس المو  ...لينته إلى ال

وموووووووووالي نووووووووووووووووا اهوووووووووووووول حاجووووووووووووووور

وموووووووووا ا عرانوووووووي،

وووووووووور فوووووووووووي مبهموووووووووووات الوجوووووووووووود
فكو ف

ول وووووووووووووووووووز حيوووووووووووووواة الووووووووووووووور الفانيوووووووووووووووة

وووووووووور الخلوووووووووووود فبعيووووووووووود المموووووووووووات
وسو ف

و حوووووووووووووووال تلووووووووووووووو القوووووووووووووووو الخافيوووووووووووووووة

و سووووووووأ فل فووووووووي وحوووووووودتي:موووووووون نووووووووا؟
تسارال

ض مة رسم

وموووووووووووووووا ا فيوووووه؟!

وموووووووووووووووووا ا علووووووووووووووووووي ومووووووووووووووووووا ا ليووووووووووووووووووه
ويسكنه القمم ممى مصيره المجهول إلى ال

صورة إلنسال يجممه ال و

يصل إلى جسار صس سميب مل الحيرة والو ل واليلل ال ريع فكأننا امام إنسال قس سته تباريح

قاسر ممى مجرس التيكير:
اليكر فاستسمم ولم يعس ا
وووووووووار فوووووووووي حووووووووول هووووووووو ي()1الرقووووووووو
فأحتوو ف
فووووووووووَ بفكووووووووووووووري قبووووووووووووووو

وووووووووووووووودم بالخيبووووووووووووووووووة القاسيووووووووووووووووووة
وف و
ف

مظلوووووووووووووووووووووووووم

وا ب هنوووووووووووووووووووي شعلووووووووووووووووووة خابيووووووووووووووووووة

زداد علوووووووووووووووووووما بجهلوووووووووووووووووووي ومووووووووووووووووووووا
و ف

فرانوووووووووووووووووووووي سووووووووووووووووووووو

رة هابيووووووووووووووووووة

ووووووووووار النهوووووووووووووو !
ووووووووووم فيهوووووووووووووووووا يحو ف
طحسو ف

ووووووووووووم مر ووووووووووووووووووودة خافيوووووووووووووووووة
طحسو ف

لعل تركيز اللامر ممى توةي

والمو

والحياة واسرار

االستيهام التعجب

()2

***

االستيهام يسل ممى وميه العميم بقضيته قضية الحياة والوجوس

ا الكول العجيب فمي

افضل ف معالجة مثل

ال ي ي تزل معاناته وحيرته كما وة

ه القضايا مل توةي

اللامر التلبيه البميغ حينما لبه سر

الوجوس األمةم بالرقى مرة وبالتالسم مرة ا ري وكال (الملبه به) فيهما يحمل ف
الغمو

م تم

تياته

و و مل قبيل تلبيه المعقول بالمعقول كما لبه فكره بالقب ؛ ولكل اي قب ؟ إنه قب

مل قب

موسى -مميه السالم -بل و قب

مةمم إمعانا ف رسم ابعاس الصورة القاتمة

( )1لو ال اللامر البع كسرة ال ال ( ي) لكال اصوب.
()2مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص.72 74
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الحائرة و

مل قبيل تلبيه المحسو

باللكوب والتسارال

قاموسه إجابا

بالمعقول ...ليرسم ف

المتعمقة بوجوس اإلنسال ومصيره ف

فث

ا الكول المبهم والت لم تجس لها ف

لافية.

انيا :ال ورة الكونية

وف قصيسة (روضة السنيا) ي مو اللامر الييمسو

ث ه الحيثثاة بأس ثرار ا وغرائبهثثا واحوالهثثا ...فكان ث

السحر واليل والجمال.

المحصمة صورة

نية تافحة

إلى نيسه سامة يجول اللها بيكره العميم
سثثياحة ف ث مثثالم التبيعثثة وال يثثال مثثالم

لقثثس رسثثم لثثامرنا لوحثثة ا ثثري ريلثثتها اليكثثر والتأمثثل واصثثباغها مجمومثثة مثثل الصثثور الجزيئثثة

الت تعاون

فيما بينها لت ر لنا ملهسا ماما ولوحة كمية از ية بالميهوم الين (.)1
ف ث رسثثم الموحثثا

ومثثل األصثثبا الت ث سثثا م

الجزئيثثة؛ تل ث يص المعنثثوي ف ث مجمومثثة مثثل

االستعا ار المكنية ( ساة اليكر) (ورقسة األلجال) (ويقةة اللعر) ف قول اللامر:
فووووووووووووي هوووووووووووود ة الفكوووووووووووور

ورقوووووووووووووووووووووووووودة األشووووووووووووووووووووووووووجان

ويقظووووووووووووووووووووة الشووووووووووووووووووووعر

فووووووووووووووي القلوووووووووووووو والوجوووووووووووووودان

كما راب اللامر يقابل بيل

اللعر) وممى الرغم مل وجوس

السافئة والوجسانا

األول (ورقسة األلجال) وبثيل (يقةثة

ه الحالة الحالمة ف البي

ه المقابمة وما فيها مل تبام إال إل العبارتيل مكتنزتال بالملامر

الحالمة مما اضثيى ممثى الملثهس بلثكل مثام جثوا مثل البهثار والجمثال ...وكأننثا

امام موكب يجممه ال لوع وتميه الهيبة والوقار.
ويواصثثل اللثثامر رسثثم لوحثثا

التأمثثل واليكثثر المعب ثرة مثثل ثثالل انتقائثثه لممصثثتمحا

العالقثثة بالموضثثوع وبثثالجو النيس ث العثثام لمثثنص فقثثس اسثثت سم مصثثتمحا ميعمثثا بإسثثقاتا
وسالال

الجمثثال ...اال و ثثو (م ثرائ

إضافة إلى ما يكتنزه

ا

البهثثار

اللثثعر) و ثثو مصثثتمح يحمثثم ف ث مثثالم مثثل البهثثار وال يثثال

ا المصتمح مل كناية تحمل ف تياتها العبقرية واإللهام...

وووووووووووووووووووووووووووووووت سووووووووووووووووووووووووووووووووتوحي
جلسو
ف

عوووووووووووووووووووووووووووووووووووراج

ووووووووووووووووووووووووووووووووووودوف
ونفحوووووووووووووووووووووووووووووووووووو فة الو
ب

تفووووووووووووووووووووووووووووووووي ف بالبشوووووووووووووووووووووووووووووووور

( )1ال امن بالز و نا الجمال المبالر والةا ر فمربما كان

الشوووووووووووووووووووووووووووووووووووعر
()2

الصورة تص

الجمال الين فتكول از ية جميمة بالميهوم اليمسي لمجمال.

الل ر القبيح ولكنهثا اسثتكمم

كثل جوانثب

( )2مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص .042
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وممى الرغم مل ه الرومانسية الحالمة؛ إال انه عسرمال ما تعاوسه الحيثرة وتمثح مميثه التسثارال
ويقع ف براثل اللب ...فهو يريس ال يسرب الحكمة مثل ث ا الوجثوس؟ وال يثسرب الحكمثة فيمثا يبثسو لثه

مل تناقضا

واضساس ...و ا اثثر واضثح مثل ثثار اليمسثية التث تعمقهثا لثامرنا؛ س ارسثة وتلثربها

فكر وممارسة ...فصاغها بعقمه قبل وجسانه فهو لامر ميعم بالعوات
وتبنا ا ا

تتممكه الحيرة والتقمبا
غسا والعك

ومسم االستقرار وتمح مميه تسارال

فيثا

الملثامر

ال تنتهث  ...ف ث "مثا يقبمثه اليثوم يرفضثه

اصة"(.)1
صحيح يري الكول والوجوس مل الل نةيارتيل مصبوغتيل بمول ماتيته ال ي

وربما صور األبيا

مل مةا ر وتقمبثا

التالية حال لامرنا اصسم تصوير فمسألة القضار والقثسر ومثا يترتثب مميهثا
()2

قثسرة العقثل البلثري المحثسوس

فاقث

اللامر ومواتيه فهو يحاول -جا سا -تيسير ما يحسر ف
حموووووووووووووووووووووووووووووووووو فة)
و( ب

()3

ووووووووووووووووووووووووووووووووودنيا
الو
ب

 ...كانث

كمهثا موامثل ضثغت ممثى مقثل

ا الكول ...ولكل سول جسوي.

نوووووووووووووووووووووووا بهوووووووووووووووووووووووا حيوووووووووووووووووووووووران

معي فنهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا قلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

فوووووووووووووووووووووي جوفوووووووووووووووووووووه قلبوووووووووووووووووووووان

موووووووووووووووووووووووووا حكمووووووووووووووووووووووووو فة اآلبووووووووووووووووووووووووواد

فووووووووووووووووووووي هوووووووووووووووووووو ي األمووووووووووووووووووووواي؟

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووداد

وتووووووووووووووووووووووووووووووووووارة شووووووووووووووووووووووووووووووووووباي!!

آونووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

( )1جي ثثسة مب ثثس الحمي ثثس (0911م) االتجا ثثا

الجسي ثثسة فث ث الل ثثعر العربث ث المعاص ثثر (س.ت) مرسس ثثة نوف ثثل – بي ثثرو

ص.024 –025

( )2ولعل لثب مثا سفعنث إلثى تلثبيه العقثل البلثري القاصثر مثل إسراب حقثائم الوجثوس بميثرسه بحكومثة تسثيير األممثال إلثى
حيل تلكيل حكومة قوية تقوم بتحمل امبار السولة و ا و سور العقل البلري ف الحياة السنيا حتى إ ا مثا قامث

القيامثثة زوس ث ا العقثثل بقثثس ار

ارقثثة-مثثل وجهثثة نةرنثثا اآلل -لمتعثثايش مثثع الحيثثاة اآل ثرة بكثثل معتياتهثثا ولعم ث

يسير ل لب فالعقل البلري ف الحياة السنيا مبرمج ومستعس ومهيأ -مهما تالث
ا
اضرب مثاال

بثه الحيثاة -لممثو

والينار فيكرة المو ال تيارقه روال تناسا ا بيل ونة وا ري فه فكرة ممحة ومالزمة لتبيعة العقل ال ي زوسه به
القه فالعقثل بهث ه الصثورة ال يمكثل-نهائيثا -تصثور حيثاة بثال فنثار بمعنثى اننثا لثو سثألنا اي إنسثال مثل ممثره بعثس
يوم القيامة فربما تمنى ال يعيش ال

مام الي مام

مسيل ال

مثام ...مميثول مثام مميثون مثام ثالثثة ماليثيل

ثر وكثثل رقثثم مثثل
مثثام مائثثة مميثثول مثثام...فسثثيكول لثثب قميثثل...ألننثثا حثثسسنا مثثسسا محثثسسا مثثل األمثوام مهمثثا كثثال كبيث ا
السنوا

فهو م ال

لمعنى ال موس ال ي كمنا يعرفثه فث الحيثاة الثسنيا ولكنثه ال يسثتتيع تصثور كنهثه بعقمثه البلثري

السنيوي فالعقل البلري -السنيوي -يمثل تثول الحيثاة وربمثا يتمنثى المثو فكيث

سثتكول الحيثاة بعثس يثوم القيامثة...

كمها اسثئمة ال يمكثل لمعقثل البلثري بمكوناتثه السنيويثة اإلجابثة مميهثا بعيثسا مثل الثوح  .ويحثاول لثامرنا الغثوص فث
ث ه القضثثايا ف ث محاولثثة منثثه لتيسثثير حقثثائم الكثثول والكل ث

جسوي.

( )3الحمثثة :القثثسر .ينةثثر /اإلفريق ث
بيرو

()01

14

منهثثا بعقمثثه الثثسنيوي بعيثثسا مثثل الثثوح

ولكثثل سول

محمثثس بثثل مكثثرم بثثل منةثثور اإلفريقثثى (0404ه) لسثثال العثثرب ت 3سار صثثاسر

 3ص.51
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النزعة الفلسفية في ديوان الرحيل للشاعر مطلق عبد الخالق

فيجموووووووووووووووووووووووووووووو ف ال وووووووووووووووووووووووووووووودان؟

الراجووووووووووووووووووووووووووي
يووووووووووووووووووووووووووا حيوووووووووووووووووووووووووورة ب

()1

ووووووووووووووووووووووووار فوووووووووووووووووووووووووي الموووووووووووووووووووووووووا
ال بنو
ف

وال يممثثب القثثار إال ال يقثثر بأنثثه امثثام فيمسثثو

والموووووووووووووووووا ف فوووووووووووووووووي النيوووووووووووووووووران
لثثامر فيمسثثو

يعمثثل اليكثثر حثثول الموجثثوسا

ومباسئها ومممها فهو يري األليار بعيول غير العيول ...ويق ار ثا بيكثر م ثال

ليكثر اآل ثريل الث يل

ويبح ثثر ...وق ثثس بن ثثى الل ثثامر ل ثثعرية ص ثثورته مم ثثى مجموم ثثة م ثثل المكون ثثا

الجزئي ثثة كالتقريري ثثة

يأ ث ول مثثل األلثيار قلثثور ا ...و ثثو لثامر تتممكثثه الحيثرة والتيثثه ...يثثري ويالحثة وييكثثر ويحمثثل
والمبالرة مل جهة واالستيهام والنسار والتبام مل جهة ا ري.
وال ينيثثب لثثامرنا يمق ث جممثثة مثثل التسثثارال

واللثثكوب ف ث وجثثه القثثار

ممثثه يلثثاركه تجاربثثه

اللثثعورية الت ث بات ث تررقثثه وتق ث مضثثاجعه و ثثو اللثثاب اليثثافع الناضثثج؛ يثثافع ف ث سثثن ِّ مم ثره
ثر ...إال إنثه الزال
ناضج حكيم نضو الليوخ وحكمتهم وممى الثرغم مثل انثه فثام سثنه تجربثة وفك ا

متقمبا؛ تقمب ال بير الميكر والييمسو ال ي ينةر إلثى الوجثوس مثل ورار األفثم البعيثس .عوقعثس " تعتعثوزعال
اتجا ثثا  :الوجثثوس ال ث ات ِّ والموضثثوم ِّ المصثثير ِ
اإلنسثثانِ والكثثونِ ي قعضثثايا ال ع يثثر
ث ه اليمسثثيعة ف ث ِ ع
()2
ثور حيرت ث ثثه المغمي ث ثثة بالتي ث ثثه موةي ث ثثا ك ث ثثل م ث ثثا لسي ث ثثه م ث ثثل اسوا
والل ث ث ِثر" فه ث ثثا ث ثثو ل ث ثثامرنا يص ث ث ال

االستيهام...ايل...وما ا...و ال ...مسا اساليب التعجب واالستنكار ...فيقول:
يوووووووووووون فووووووووووووي هوووووووووووو ي الفانيووووووووووووة

وووووووووووودو وموووووووووووووا ا هيوووووووووووووة
نو
ووووووووووووروف ون و ف
ف

إلوووووووووووو

فنحووووووووووووووووو ف ونكوووووووووووووووووريف فوووووووووووووووووي لحظوووووووووووووووووة

ونشووووووووووووق ونسووووووووووووع فد فووووووووووووي انيووووووووووووة

لموووووووووووووووووا ا فخلقنوووووووووووووووووا وموووووووووووووووووا ا تفووووووووووووووووور
ونرتا ف فوي األمور حوين اليقوين اليقينواليقين
ونأمووووووووووووووووووووو فل واليوووووووووووووووووووووأ ف مسوووووووووووووووووووووتحكم

وم ثثل المالح ثثة ال الل ثثامر ل ثثم يسث ثت سم غي ثثر األسوا

مبالثثر مبتعثثسا مثثل توةي ث

وووووووووووون؟ وهوووووووووووو بح نجووووووووووووي
نكو
ف

انيووووووووووووة

وووووووووووقن فوووووووووووي الريبوووووووووووة الطاميوووووووووووة
ونو
ف

()3

ونيوووووووووأ ف حوووووووووين المنووووووووو ار وووووووووية

التث ث تثي ثثر االس ثثتيهام بأس ثثموب تقري ثثري

الصثثور البيانيثثة حيثثر اتمثثم الثثني

ممثثى سثثجيتها سونمثثا قيثثوس وسونمثثا

وروف ون و فودو –
تصثنع مثثسا بعث التباقثثا التث جثثار بثثال تكمث لتزيثس الموقث و جثثا والقثثا مثثل :نو ف
ثه
وقثثس سثثا م
نح و ونكووري – نشووق ونسووعد -نرتووا ونوووقن -اليقووين والريبووة -نأموول ونيووأ

( )1مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص .041 -042
( )2س /محمثثس احم ثثس الع ثثزب – ةث ثوا ر التم ثثرس الينث ث ف ث الل ثثعر العربث ث – (سمس ثثمة اقث ث ار) سار المع ثثار
ص.012

الق ثثا رة 0921م

( )3مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص.75
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التباقثثا

بالمعصم.

ف ث رسثثم ال ثوال الموحثثة ليعبثثر مثثل اللهثثا مثثل حجثثم القمثثم ال ث ي يحثثيت بثثه إحاتثثة الس ثوار

وقثس وقث

ثر ومتعجبثا...فكثل مثا فث الحيثاة ثائج ومضثثترب
لثامرنا امثثام الحيثاة متثأمال وميكث ا

ومياسس وامتاب واحزال ...ك ا الحياة فث نةثر اللثامر...إل كلثي

والغمو

 ...وقس تأمل لامرنا لرول

مثل لث ر فاضث

ه الحياة ف العسيس مل قصائسه فوق

باألسثرار

ملسو ا امام اسرار ا

مثل جهثة وامثام حواسثهثا التث تسث ر مثل اإلنسثال الضثئيل مثل جهثة ا ثري ولعثل منثاويل جممثة مثل

قصائسة تسل ممى لب فها و ف قصيسته (تأمال

مبهمة) يعالج تمب القضايا فيقول:

هلل كوووووووووووم فوووووووووووي الحيووووووووووواة مووووووووووون عجووووووووووو

تووووووووووووووأمحتي تمووووووووووووووو ف فووووووووووووووي عجوووووووووووووو

إ ليسووووووووووووووووووووووولم فه إلوووووووووووووووووووووووو عطوووووووووووووووووووووووو

ووووووووووودهر موووووووووووون مفاسوووووووووووودي
في وووووووووووول ف الو
ف

فوووووووووووي الجووووووووووود مهووووووووووو ارة وفوووووووووووي اللعووووووووووو

سوووووووووووووورفار هوووووووووووووو ي الحيوووووووووووووواة فم لقووووووووووووووة

الح فجوووووووووووو
مخبووووووووووووو ة فووووووووووووي السووووووووووووطور و ف

توووووووووووووووأمحت تووووووووووووووودور فوووووووووووووووي خلووووووووووووووودي
م وووووووووي إلوووووووووو غوووووووووايتي بووووووووووح سووووووووووب

و ن نوووووووووووووووووي راجعوووووووووووووووووا بوووووووووووووووووح سوووووووووووووووووب

حيووووووووووران فووووووووووي لوووووووووو تي وفووووووووووي لمووووووووووي

ملحوووووووووووووي األفجوووووووووووووا ف ككوووووووووووووو ري العووووووووووووو

هيهوووووووووات موووووووووا فوووووووووي الحيووووووووواة فم توووووووووبط
لقس مبر متمم مبس ال الم ف األبيا

يصيها كما ي ار ا مل

السابقة مل ررية واضحة جمية لمحياة فمم يترسس ف ال

الل نةارته سول مواربة او مجاممة فكل كممة توح

وملامره مما يعن اننا امام لامر يعر

يسور ف

وكوووووووول موووووووون فووووووووي الحيوووووووواة فووووووووي تعوووووووو

()1

ما يريس ويسقم ف كل مجريا

بصسم مواتيه

الحياة والكول فكل ما

ه الحياة امره مجب فما إل يصمح حال حتى تيسس احوال ال يسري كي

تسير وال

وفم اية لية تمض  ...روامعانا ف رسم تمب الصورة الينية الرائعة الت راب يبثها مبر اثير معجمه

المغوي...راب يلير مل تر

ي إلى قضية مقسية لتالما تجا بها المتكممول واليالسية؛ امن بها

مسألة الجبر واال تيار فهو منقاس ف

ه الحياة ال يسري إلى ايل المسير وال إلى ايل المآب!!

م ووووووووووي إلوووووووووو غووووووووووايتي بووووووووووح سووووووووووب
وقس وة

اللامر العسيس مل األسوا

ملامره ومواتيه ولعل معجمه اللعري

و ن نوووووووووووووووووي راجعوووووووووووووووووا بوووووووووووووووووح سوووووووووووووووووب
الينية ف

سبيل رسم تمب الصورة المعبرة مل صسم

ير لا س ممى لب مثل :اسرار حجب حيرال

يها ...إلخ كما وة اللامر التبام كأساة مل اسوا تجسيس تجربته اللعرية مثل :الجس والمعب
ِ ِ
الع ِ ِب .وك لب االستعارة المكنية:
امض وانثن ل ت والم والمقابمة بيل :م ْمح األ ع
الجا ال و عك ْوثعِري ع

( )1مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص.49 41

()41
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مبنية ممى تلبيه المعقول بالمحسو

(تأمالت تمو ال ) و
استعارة مبنية -ك لب -ممى تلبيه المعقول بالمحسو

و(تأمال

والكناية المتمثمة ف البي :

وه إلوووووووووو عط
الدهر من مفاسدي
إ ليسوووووووولم ف
في ل ف
ف
ِ ِ
الع ِ ِب)
كناية مل كثرة اآلالم والمتامب ف الحياة السنيا و-ك لب( -م ْمح األ ع
الجا ال عك عك ْوثعِري ع
كناية مل اليأ الناجم مل كثرة المعاناة وتواليها واستمرار ا حتى لم يعس اللامر يكترر بها.

و

و

تسور...وم بورة) و

كما ال يمكننا التقميل مل لأل األساليب ال برية المبالرة الت تمثل استراحة اللامر مل منار

اليكر وا تراع الصور ليعبر مما يجول ب اتره ممى سميقته وبال كس وال ر م(.)1
ال ا :الطبيعة

وساكنهال فصال ميتوحا مل فصول التيكر ومجاال صبا مل مجاال
متحركهال؛
ويعس الكول
ال
ال
التأمل واستبتال جوا ر األليار منس اليالسية والميكريل واألسبار والمبسميل ...يتناولها كل منهم

مل زاويته ووفم مرجعياته اليكرية والينية والعقسية فالتأمل واالستبتال و :حالة "استغرام ن ي
اتره مل م ف
عال وافكار [او و] حالة نية وامية يكول فيها
يمر ف
يستسمم فيها اإلنسال لما ي
اليكر مستسمما ل كريا وصور المبهمة"( .)2ولعل ا التعري قس انتبم ممى لامرنا متمم مبس
ال الم –رحمه اهلل-حير غاص ف حالة غريبة مل الغياب مل الوم
المعان

استسمم فيها لمجمومة مل

تعبير اصا يتالرم وتجربته اللعورية وحالته النيسية ف
ا
واألفكار وال واتر فعبر منها

لب الموق

الميعم باأللم وال و

حالة لعورية وانيعالية ال

والتوج

فيها كل األم ار

نمم

لب ف قصيسة (اليجر) حير تنتاب لامرنا

والتقاليس مما يوح

بأننا امام لامر فيمسو

ينةر إلى قضايا الوجوس نةرة اصة بل ومميزة ممى الرغم مل حساثة سنه وقمة تجربته قياسا
بكبار اللعرار؛ حير تعس

ه القصيسة الت بيل ايسينا مل لعر الوص

الله التبيعة مال ا يمجأ إليه ولكنه لجور مل نوع

األوقا

وانقا ا واصيا ا ...إنه وق

لما يوح به ف الني

جسيس واستقبال ضي

مل إلا ار

اليجر؛ الوق

الراحة ومالما

مزيز وزائر حل
ال ع

ال ي ات

اللامر مل

اص فقس ا تار اللامر وقتا مل اجمل

ال ي يتغنى به اللعرار ويتبتل فيه األتقيار

التيارل وبلائر االتمئنال ...فهو والسة يوم

وحبور ...ولتال بيل لحةا
ا
سرور وامتأل نلاتا
ا

( )1ولوال ال يتض م البحر لتناولنا العسيس مل القصائس التث يتأمثل فيهثا اللثامر احثوال الثني

والحيثاة والكثول .ينةثر فث

ا :مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7قصسيسة (سنياي) ص 41و (يا نيث ) ص 44و (حيثاة)

ص 55و (حسير القمب) ص 005وغير ا الكثير مما يصمح إلفراس اللامر بسراسة اصة ومستقمة وموسعة.

( )2ممثثر احمثثس م تثثار مبثثس الحمي ثس (0479ه=7111م) معج ثثم المغثثة العربيثثة المعاص ثرة ت 0مثثالم الكت ثثب (س .م)
0ص.071
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الوساع!! وماسة ما يمجأ اللعرار إلى اليجر استنلاقا لعبيره وتيارال بقسومه ...لكل

الوالسة ولحةا

ه المناةر وال

لامرنا كال ا ررية مغايرة فمم التر ْم له مثل
األمور وينةر إليها نةرة مغايرة!! فقس استبسل لحةا

ه المعان  ...حير راب ييمس

اليجر وما توح به مل بِ ْل فر وسرور
اليجر ف ني اللامر الييمسو اللجول
بموق مل مواق الوساع والحزل واأللم ...لقس اثار
ال
واألحزال واآلالم !!...ال لل ر إال ألفول القمر!! واستعساس النجوم وتهيئها لمرحيل!! فاللامر
ومل الل

ه النةرة المعكوسة لمسنل الكونية راب يعبر مل نيسية ملق

وال غرو ف

لب ...فلامرنا ومل فرت إحساسه بالغربة والوحسة  ...راب يكيل لميجر التهم

العزلة فال تلعر باالتمئنال إال تح

الوحسة واستم ار

استار الةالم بيل النجوم وةالل القمر الساحرة ال افتة...

ويناصبه العسار ...وقس است سم لامرنا العسيس مل األسوا

الينية التصويرية ف سبيل تجسيس تمب

الحالة اللعورية الغريبة مل لب توةييه لألسموب اإلنلائ

المتمثل ف

االستيهام االستنكاري

مجسسا مل الله المعنويا ف قوله ( :علم ولس ف فراسي الغراما علم تعاسي ...الي
ايل ممري يا فجر ل نسي اآلمال ايل اب الهالال ايل سمانا ايل تمب النجوم...؟) .كما
است سم لامرنا اسموب النسار ف محاولة منه –ايضا -لتجسيس المعنويا

اإلنسانية لما لي

بإنسال ...وكأنه إنسال يح

اب حراما

وانسنتها و"منح الحياة

إحساسه وييكر تيكيره وييعل افعاله"...

لب قول اللامر( :ايها اليجر يا فجر )...كما وة

()1

ومل

صيغة األمر ف قوله( :ترفم يا فجر) ومل

سبيل إةهار معاناته اإلنسانية وتجربته الل صية ...اسموب

األساليب الت

وةيها لامرنا ف

فجر) ولم يي

اللامر ال يست سم األسموب ال بري مل اجل تجسيس تجربته اللعرية وتوصيمها إلى

التعجب و و مل األساليب الجيسة الت

بارز ف
سور ا
تمعب ا

تجسيس التجربة حير يقول( :ويب يا

الم اتب بغية التأثير فيه حير يقول( :اكتوي القمب غسا البسر يستحر الرحاال راي
انيصاال ا تج

اللجول).

لقس نوع اللامر ف است سام األساليب ممى ا تال

النجوم ترجو

انوامها...ليبر ل مل اللها ممى مسي األلم

السفيل والجرب الغائر وحالة مسم االستقرار الت يعان منها والت سكنته بل الت

كيانه ونيسه.
اتكثثأ

كل ار

واستكماال لمملهس الين  ...فمم يكل لتمثب األسثاليب ال تتكثول وال تةهثر بهث ه الصثورة لثوال انهثا
ممثثى ركثثائز بيانيثثة سثثا م

اللثثامر وتعتمثثس فث األسثثا

بلثثكل او بثثآ ر ف ث الثثسفع نحثثو تكامثثل الصثثورة الت ث يتمثثح إليهثثا

ممثثى التلثثبيه الث ي يتكث ممثثى ركيثزتيل اثنتثثيل" :األالولثثى تثأْلي

اعلياةثثه

( )1هيكل ،أمحد عبد املقصود0994( ،م) ،تطور األدب احلديث يف مصر -ط  ،1دار املعارف ،القاهرة ،ص.333
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والثانيثثة ابتكثثار ملثثبه بثثه بعيثثس مثثل األع ثثال  ...وسث بثر بالغثثة االسثثتعارة ال يتعثثسي ثثاتيل النثثاحيتيل"

فم ثثل ل ثثب :مت ثثاب الل ثثامر لميج ثثر الث ث ي ا ث ث فث ث الب ثثزو ل ثثيئا فل ثثيئا مت ثثاب ل ثثم ي ثثل م ثثل المث ث اررة

ص اليجثثر
واالنكيثثار واالنعزاليثثة كثثل لثثب مثثل ثثالل توةييثثه البيثثان لالسثثتعارة المكنيثثة حثثيل ل ث ع
ار مثثل تثثر واحثثس معثثه مسثثت سما ف ث سثثبيل لثثب االسثثتيهام
وماتبثثه ولثثبهه باإلنسثثال واسار ح ثو ا

والعتاب (لم ولس

ف فراسي الغراما لم تعاسي الي

نسي  .)...كما وة

اب حراما البسر يستحر الرحاال يا فجثر ثل

اللامر الكناية ف قوله( :واكتوي القمب).

()2

وال لثثب ال اللثثامر قثثس اسثثتتاع رسثثم لوحثثة جساريثثة س ثريالية غامقثثة

الصور الجزئية المتآزرة المتضامنة معثا والتث جسثس

ملامر حارة ووجسال حزيل.

مثثل ثثالل مجمثثوع تمثثب

معانثاة لثامرنا ونقمتهثا إلينثا بكثل مثا فيهثا مثل

لوووووووووم ولووووووووودت فوووووووووي فووووووووو ادي ال راموووووووووا؟

لوووووووووم تعوووووووووادي؟! ...لوووووووووي

وووووووور قووووووووود ووووووووورت حنينوووووووووي
يهوووووووووا الفجو ف

واكتووووووووووووو القلوووووووووووو ف فحرقووووووووووووة وانفعووووووووووووا

وووووووووتحث الرحووووووووووا
ووووووووودر يسو
ف
إ غوووووووووودا البو ف

رجوووووووووووو انف وووووووووووا
 j,ور
ف
يوووووووووووت النجووووووووووووم ت ف

ونظرت الطيور فوق ال
ف

ووووور زدت نينووووووي
منووووووة ...ترفووووووق يووووووا فجو ف
يوووووووون ا الهووووووووح فل ؟ يوووووووون سوووووووومانا ؟

ا حراموووووووووا؟

ون!....

واهتجووووووووووووووت الشووووووووووووووجون واألحزانووووووووووووووا...
الجمانوووووووا؟
يووووووون تلووووووو
النجووووووووم تحكوووووووي ف
ف

فجر ....ين سنيني؟
ين عمري يا ف

فجووووور هووووول نسووووويت ظفنووووووني؟
ويووووو يوووووا
ف

لوووووووووم ولووووووووودت فوووووووووي فووووووووو ادي ال راموووووووووا؟

هوووووووووووول نسووووووووووووويت اآلموووووووووووووال واآل موووووووووووووا؟
لوووووووووم تفعوووووووووادي ...لوووووووووي

()3

ا حراموووووووووا؟

وانتالقثثا ممثثا يسثثيتر ممثثى لثثامرنا مثثل تناقضثثا  ...فقثثس راب يغثثازل التبيعثثة بمثثا يجممهثثا مثثل
سحر ونور وجمال وبهار ...فارتمى ف احضانها لاكا مستغربا فمتثى كنث ِ ؟! وايثل سثت بيل

( )1اجلارم ،علي ،أمني ،مصطفى أمني( ،د.ت) البالغة الواضحة( ،د .ط) دار املعارف ،مصر ،ص.011
( )2في السريالية تصبح مهمة اللامر األولى

فعالية الروب وحاجتها.
ينةثثر /مبثثا

الكوي

ص.4

إحسثثال (0912م) اتجا ثثا

( )3وقثثس نلثثر ف ث مجمثثة الكلثثا

إ ار الميةة مل الحيثز العقمث

حتثى تصثبح قثاسرة ممثى ال تعبثر "مثل

اللثثعر العرب ث المعاصثثر -ت 0المجم ث

الثثوتن لمثقافثثة والينثثول واآلساب

ف ث مثثسس ا الثثثان مثثام  0971نقثثال مثثل موقثثع :سي ثوال العثثرب .ف ث  ٧١كثثانول الثثثان

(يناير)  ٧٠٠١بقمم :احمس مروا

لعسم وجوس القصيسة ف سيوال اللامر المتبوع.
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وايثثل المسثثتقر؟! ايثثل ...ومثثا ...ولِث عثم ...كمهثثا تسثثارال
ف
متمرسة باحثة مل الحقيقة ال ثة ميها. ...
لارسة
ومكننثثا القثثول إل اللثثامر ف ث

لثثم يكثثس يعثثثر لهثثا ممثثى إجابثثا

لثثافية لثثني ف

ث ه القصثثيسة قثثس مثثثل الثثروب الرومانسثثية بنةرتهثثا اليمسثثيية لمحيثثاة

والوجوس والكول فمم يكل وصثيه لمتبيعثة مجثرس وصث إمجثاب بهثا او وصث م تثال فث رياضثها
وبساتينها متوحسا مع اتيار ا واز ار ا او فوم جبالها او فث قعثر وسيانهثا ...روانمثا كانث نةث ار ف
فمسيية وقرارا ف اصة لكل ما حوله مثل ميثرسا الوجثوس ...معجثب ...ولكنثه حيثرال يميثه اللثب
ويجممه الو م ويحيت به الضياع ...يةهر لب كمثه مثل ثالل توةييثه الواضثح لجممثة مثل األسوا

الت كال لها السور البارز فث تجسثيس ث ه الملثامر المغميثة بثاليكر والعقثل ومنهثا :توةيث

لمجممة االسثتيهامية المكثررة ممثى مثسار القصثيسة التث سثا م

لمثثا ينتثثاب اللثثامر مثثل مةثثا ر اللثثب والحي ثرة ...كمثثا وة ث

وبع ث

األم ار

المحسثثنا

البسيعيثثة مثثثل :الجنثثا

والجو ر األر

اللثامر

بلثكل واضثح فث رسثم صثورة حقيقيثة
اللثثامر التلثثبيه :األم ثواه كثثاألرواب

النثثاقص :الثثباه -الثثباب تس ثريل ومس ثراب والتبثثام بثثيل:

والجو الجو والسو.

ومووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطن األحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووحم

السوووووووووووووووووووووووووووحر
يوووووووووووووووووووووووووووا مربووووووووووووووووووووووووووو
ب

مووووووووووووووووووووووووووووا هوووووووووووووووووووووووووووو ي األموووووووووووووووووووووووووووووايف

تنسووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ف كوووووووووووووووووووووووووووووووووووواألرواف

الووووووووووووووووووودنيا
موووووووووووووووووووا نوووووووووووووووووووت فوووووووووووووووووووي
ب

و يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون مجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ار ؟

وفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويم تسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورين

و يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون مسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ار ؟

وهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ي الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو برات

()1

و مووووووووووووووووووووووووووووووووا ر شووووووووووووووووووووووووووووووووباف؟!

ومووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ر شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووباي؟

تشووووووووووووووووووووو ب فوووووووووووووووووووووي اإلكسوووووووووووووووووووووير

ووووووووووووووووووووودم المهوووووووووووووووووووووودور؟
موووووووووووووووووووووون الو
ب

لووووووووووووووووووووووووووووم تكوووووووووووووووووووووووووووون قطوووووووووووووووووووووووووووورات

توووووووو ف و ف فوووووي الجوووووووووووووووهوووووووووووور؟!

موووووووووووا هووووووووووووووووووو ي األعوووووووووووووووووووووووو ار

ووووووووووووووووووووووووو؟
يطيووووووووووووووووووووووووور فوووووووووووووووووووووووووي الجو
ب

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووور األر
لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم عن و
ف

يسووووووووووووووووووووووووووي فل فووووووووووووووووووووووووووي الوووووووووووووووووووووووووود بو

الجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
وعن
ب
ف

يوووووووووووووووووووووووووووا نفحوووووووووووووووووووووووووووة السووووووووووووووووووووووووووور

وهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ي ال بنفحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات

ضة.
بعربية عم ْح ع

وصرب غير واحس ال الكيميار ليس
( )1اإل ْكسير بال عك ْسر :الكيميار.
ي
الرزام الحسين الزبيثسي (س.
ينةر /الزبيسي
محمس بل مبس ي
محمس بل ي
ي

) تثا العثرو

(س .ت) سار الهسايثة بثاب (كسثر)

 0ص3455
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()1

موووووووووووووووووووووووووون يوووووووووووووووووووووووووون مسووووووووووووووووووووووووووراها؟
كل تمب األسوا

لقس سا م

الناجمة مل مممية التألي
ررية لي

مل استيهام وتلبيه ومحسنا

بيل الميرسا

مثثل رريثثة اللثثامر ال اصثثة لثثبع

والمصتمحا

بسيعيثة إضثافة االنزياحثا

المغويثة

ال اصة الت تواف المضمول -ف الكل

مناصثثر التبيعثثة رريثثة فريثثسة مثثل نومهثثا بثثل نتجث ار ونقثثول :إنهثثا

كباق رري اللعرار لميرسا

واليكر.

ولوووووووووووووووووووم – تووووووووووووووووووور – تسوووووووووووووووووووري

الكثول والوجثوس إنهثا تصثور فريثس ونثابع مثل ملثكاة اليمسثية

التكرار ...و سجلة الوجود

يعس المعجم اللعري الترجمال الحقيق لمتوجها

اليكرية الت يتبنا ا الميكر او األسيثب وال لثب

ثر و ث اساة التواصثثل األكثثثر
ثعر كثثال او نثث ا
ثر ف ث اي اثثثر اسب ث ؛ لث ا
سور رئيسثثا مبالث ا
ال المغثثة تمعثثب ا
نجامثثة بثثيل بنث البلثثر لمتعبيثثر مثثل مكنونثثا

المغة مل ا م المرث ار

الثثني

وملثثامر ا واحاسيسثثها ووجثثساناتها كمثثا تعثثس

السا مية لملعر حير تلكل الرافعة اليكرية والينية الحقيقية لثه فهث ممثاسه

وجو ره لب ال اللعر ةا رة لغوية ف المقام األول فه ف النثر غالبا ما تكول وسثيمة واساة مثل
اسوا

التواصل البلري المبالر ...اما فث اللثعر فهث غايثة ا

تكتنزه مل تكثي

مثثل التاقثثا

سالال

فنيثة وابعثاس جماليثة بمثا

وانزياب ومسول بمعنى ال لغثة األسب بلثكل مثام واللثعر بلثكل ثاص "تكلث

ثز
التعبيريثثة الكامنثثة ف ث المغثثة العاسيثثة وال تةهثثر إال باسثثت سام اليثثرس لهثثا اسثثت ساما مميث ا
إلى سراسة

وممم األسموب يهس

ه الكوامل التعبيريثة ...ومعنثى لثب ال ممثم المغثة يثسر "مثا" يقثال
()2

ف المغة اما ممم األسموب فيسر "كي " يقال ما فث المغثة"

المغة ف حالتها التبيعية العامة حير يعمس اللامر إلى التوةي
والة ثثالل اإليحائي ثثة الكامن ثثة فث ث امم ثثام الكمم ثثا

كالتقثثسيم والتثثأ ير واإليجثثاز والحث

وغير ا مل األسوا

()3

و ث ا يعنث ال اللثعر ا تثرام لرتابثة
غير المبالر واستغالل التاقا

و لث ثب م ثثل ثثالل مجموم ثثة م ثثل التقني ثثا

اليني ثثة

واإللثثارة والتممثثيح والمجثثاز بأنوامثثه واالسثثتعارة والكنايثثة...

ولكل يجب التنبثه واليقةثة إلثى مثسم المغثاالة والمبالغثة فيمثا يعثر باالنزيثاب

ثر  ...بحيثر ال يصثل األمثر إلثى حثس االنحث ار
المغوي او العثسول واالنح ا

بالمغثة اللثعرية نحثو لغثة

جسيثسة م تميثثة ومغثثايرة بثال قوامثثس وال اصثثول روانمثا تعتمثثس مبثثسا التحتثيم والتكسثثير المغثثوي اساسثثا

()1مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص.031-071
()2الراجح

مبسو (0910م) ممم المغة والنقس "ممم األسموب" مجمة فصول مج 0ع7

ينةر /الموسى
)(3السجمماس

 0ص.002

ميل (0990م) الحساثة ف حركة اللعر العرب المعاصر ت 0سملم ص.92

ابو محمثس القاسثم ( 0410ث=0911م) المنثزع البثسيع فث تجنثي

الربات تحقيم :مالل الغازي ص.744

اسثاليب البثسيع ت 0مكتبثة المعثار –
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علي اليعقوبي
()1

لها

ل ا يجب ضبت

ه االنزياحا

تيض إلى االنغالم والغمو

المغوية وفم ضوابت وحسوس المغة والبالغة والنحو حتثى ال

والتعمية.

لقس اسرب متمم مبس ال الم ما تمتمكه المغة مل تاقا

تعبيرية ارقة لممثألو

والعثاسة فجثار

ثر صثاسقا ومترجمثا امينثا مثل انيعاالتثه وتجاربثه ال اصثة
الياةه ف صورتها الميرسة والمركبثة تعبي ا
ملثثبوبة ا ث

وملثثحونة بعوات ث

اليكر واليمسية تارة ا ري وقس تجم

الثثكاال تعبيريثثة م تميثثة واضثثحة ومبال ثرة تثثارة ومغميثثة بغثثال
فاممية المغة ف سيوال الرحيل مل الل بع

ا مهثثا التك ثرار إ يعثثس التك ثرار واحثثسا مثثل ا ثثم التقنيثثا
تجربته اللعرية ا

الةوا ر وكال

األسثثموبية الت ث مبثثر مثثل اللهثثا اللثثامر مثثل

النزمة اليمسيية ول ا سنقتصر مميها مل الل ثالثة محاور رئيسة:

تكرار األنيل واأللم
التكرار الرومانس

التكرار الصوف

وقس حرص الباحر ممى ربت ث ا التكثرار بالحالثة اليمسثيية العامثة -منثات الس ارسثة .-والتكثرار ثو

ةا رة لغوية اسموبية وةيها كثير مل اللعرار مل اجل تجسيس تجثاربهم ال اتيثة ومعانثاتهم اإلنسثانية
و و واحس مل ا م صثور التوكيثس فث المغثة العربيثة كمثا يثأت لزيثاسة التنبيثه او التهويثل او التعةثيم
والغمثثو

او التوضثثيح ا روا ازلثثة المثثب
او التمث بث كر المكثثرر او التعثثات او التحثري
يقوم –ف حقيقة األمر -بسور وةيي مهم سا ل النص األسب ولي مجثرس إمثاسة امتباتيثة ألليثاة
ومبا ار

انه يأ

سول فائسة او س

 ...فهثثو
كمثا

و ثو مرلثر مثل مرلث ار التماسثب النصث سا ثل اي ممثل اسبث

بيس القار إلثى ا ميثة مضثمول العبثارة المكثررة كونهثا ميتاحثا مثل ميثاتيح ال تثاب اللثعري

مثثل اجثثل فهثثم الملثثهس التصثثويري العثثام والتيامثثل معثثه .وقثثس ا ث التكثرار انماتثثا كثيثرة جسثثس
النيسثثية لملثثامر كمثثا جسثثس

رريتثثه اليمسثثيية التث

التث

الحالثثة

كثثل ار كيانثثه تكثرار يركثثس تمثثب النزمثثة

التوحسية ال اتية المتبتمة ف محراب القمم واألنيل الممزوجيل بالسهس واأللم والسمع الهتول:
يوووووووووووووا نفووووووووووووو ف موووووووووووووا لووووووووووووو تنشووووووووووووورين

يووووووووووووووا نفوووووووووووووو ف قوووووووووووووود كووووووووووووووتم النووووووووووووووو

يووووووووووووووووا نفوووووووووووووووو ف سووووووووووووووووا

يوووووووووووووووووا نفووووووووووووووووو ف هالووووووووووووووووو

ن تظلوووووووووووووووووب

ن تفوووووووووووووووووري

( )1ينةثثر /ميثثل ممثثاس الثثسيل ( 0470ث ث) قضثثايا األسب اإلسثثالم
اإلسالم

مج 2ع 75ص.2

كتوووووووووووووووووووووووا ما وووووووووووووووووووووووي الووووووووووووووووووووووودفين
حووووووووووووووووالي فمووووووووووووووووا لوووووووووووووووو تفظهوووووووووووووووورين

ترسووووووووووووووووووووووفين
ي فووووووووووووووووووووووي قيووووووووووووووووووووووود
ف
فوووووووووووووووووووي ي الحمووووووووووووووووووو تفسوووووووووووووووووووتعبدين

الثنائيثثا

األساسثثية :توافثثم ام تضثثاس – مجمثثة األسب

ينةر /كو يل جال (0914م) بنية المغة اللعرية ت 0السار البيضار ترجمة :محمس الوال ومحمس العمري ص.70
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وتركتنوووووووووووووووووووووووي رهووووووووووووووووووووووون األ نوووووووووووووووووووووووين

يووووووووووووووووووا نفووووووووووووووووووو ف قووووووووووووووووووود عووووووووووووووووووو بتني

بالسوووووووووووووووووووووهد والووووووووووووووووووووودم الهتفوووووووووووووووووووووون

يوووووووووووووووووووا نفووووووووووووووووووو ف قووووووووووووووووووود كرتنوووووووووووووووووووي

ووووووووووووووووووووووووودر بووووووووووووووووووووووووووال مين
حقووووووووووووووووووووووووووا يقو
ب

غمطووووووووووووووووو األفلووووووووووووووووو
يوووووووووووووووووا نفووووووووووووووووو ف ب

يووووووووووووووووا نفوووووووووووووووو ف مالوووووووووووووووو تحسوووووووووووووووودين

ووووودي فووووووي الطووووووح الطووووووح
يووووووا نفوووووو ف جو ب

يووووووووووووووووووا نفوووووووووووووووووو ف حتووووووووووووووووووام األسوووووووووووووووووو

يووووووووووووووووووا نفوووووووووووووووووو ف نووووووووووووووووووت شووووووووووووووووووريفة

وبعوووووووووووووووووووووووووود لوووووووووووووووووووووووووو تفنقوووووووووووووووووووووووووودين
وووووووووووووووووووووووت ممووووووووووووووووووووووووا يسووووووووووووووووووووووووتكين
فلسو
ف

ْْ يوووووووووووووووووا نفوووووووووووووووووو ف حتووووووووووووووووووام األنووووووووووووووووووين
هوووووووووووووووووووووووووووح بووووووووووووووووووووووووووو ل تكتفوووووووووووووووووووووووووووين
()1

يا نف ف ما ل ت فمتين
و نا يبسو اللامر ف حالة صراع سا م كبير حير جرس مل نيسه نيسا ا ري ي اتبها ويبثها

المه واحزانه و مومه()2؛ إلفاسة المبالغة ف تجسيس

ا الصراع السا م

فعمى الرغم مل مسحة

الحزل الت تسيتر ممى القصيسة مل الل لب التكرار إال انه ف نهاية القصيسة يحاول القيز ممى
تمب األلواب لعمه ينجو بنيسه في رجها مل صومعتها ومل مزلتها.

* ومتابعة لتمب الروب الرومانسية راب اللامر يعبر مما يعتمج ف حنايا نيسه وسوا مها مل

الم ويأ

رواحبات مل الل معجمه اللعري التافح بالميرسا

ا

السالال

السالبة (الباب

ليل روب مع بة تقاس ا وال تس ريل )...إضافة لتكرار لية الباب رواسقاتاته النيسية
روايحاراتها المةممة الم يية فتكرار "األلباب" ف حس اته يييس الرمب فإل اضي إلى "الميل"

بإيحاراته المرمبة رواسقاتاته الم يية فإنه يرسم ب لب صورة سريالية غامقة مرمبة
وقووووووووووووود تبينوووووووووووووت قووووووووووووووالي و عموووووووووووووالي
شوووووووباف ليلوووووووي كفووووووو روحوووووووي مع بوووووووة
شووووووووباف ليلووووووووي ر نفسووووووووي عحنيووووووووة

كموووووووووووووا ار تقاسوووووووووووووي شووووووووووووور هووووووووووووووال

وووووووامتة

تسووووووووووووووووووخرين بوووووووووووووووووو مي و قوووووووووووووووووووالي

شووووووووباف ليلووووووووي مناجوووووووواتي وعوووووووواطفتي

قوووووووووود هامتووووووووووا بسوووووووووونا منوووووووووو جيووووووووووال

شوووووووباف ليلوووووووي لموووووووا ا نوووووووت

شووووباف ليلووووي إليوووو الشووووعر موووون شووووب

()3

يرنوووووووووووووو إليووووووووووووو بَكبوووووووووووووار واجوووووووووووووحل

( )1مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص.45 44
( )2ينةر /حبنكثة مبثس الثرحمل بثل حسثل (0404ه=0994م ) البالغثة العربيثة -ت 0سار القمثم سملثم .الثسار اللثامية
بيرو

.437 7

( )3مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص.33
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ثسثر بثثسثار مثثل الحثثب الصثثوف
كمثثا يةهثثر التك ثرار متث ا



()1

بمثثا فيثثه مثثل نقثثار و يثثام وسثثمو

و وبال ...فهما اثنال ف واحس و ما روحال امتزجتا حتى صارتا روحا واحسة:

وووووووووووووووون روحوووووووووووووووووا
يوووووووووووووووووا حبيبوووووووووووووووووي نحو
ف

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووون نقيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
ن ونحو
ف

ووووووون فووووووووي المتووووووووو المتووووووووو
يووووووووا حبيبووووووووي نحو ف

عووووووووووووووووووووووووة حسوووووووووووووووووووووووون وبهووووووووووووووووووووووووا

ن :يووووووووووووووووووووووووووووووووووووور و ووووووووووووووووووووووووووووووووووووويا

نحووووووووووووووووون طيفوووووووووووووووووا
يوووووووووووووووووا حبيبوووووووووووووووووي
ف
وافوووووووووووووووووووون فووووووووووووووووووووي نووووووووووووووووووووا فووووووووووووووووووووان
يووووووووووووووا حبيبووووووووووووووي نووووووووووووووا فيوووووووووووووو الووووووووووووووو

فيوووووووووووووووووووووووو والحوووووووووووووووووووووووو ف فنووووووووووووووووووووووووا

كوووووووووووووووووووووول والجووووووووووووووووووووووز الف ووووووووووووووووووووووا

يووووووووووووووووووا حبيبووووووووووووووووووي هوووووووووووووووووو ي الدنووووووووووووووووووو

يوووووووووووووووووووووووووووا فوووووووووووووووووووووووووووراق ولقوووووووووووووووووووووووووووا
ومناجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواتي دوا

هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا آ موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي دا

لقثس ةهثر المسثحة الصثوفية بلثكل سثافر ممثى كثل ابيثا

القصثيسة بمثا تحممثه مثل مصثتمحا

الحثثب والنقثثار ...وامال ثثا الينثثار بثثاهلل واالمتنثثاع مثثل كثثل ان ثواع الحثثب مثثا مثثسا حثثب ال ث ا
المتمم وممى الرغم مل

()2

اإللهيثثة

ه الروحانية والسمو إال إنه لم يكل لمقصثيسة (المتمقيثة) التث تكثرر فيهثا

لية (حبيب ) ثمثان ملثرة مثرة بإيحاراتهثا اللثيافة ...ال تمضث ورسيثة ممثى اإلتثالم!! تلثيع فيهثا
مبا ار

الحب والبهار والجمال ...سول ال تتيو مميهثا مسثحة الحثزل واأللثم حيثر تمهثا اللثامر



وتتجمى فمسية اللامر ونةرته ال اصة لموجوس مل الل تك ارره المقموب ال ي جسس حالة

بمصتمحا

اليرام واأللم والسار.

القمثثم والحيثرة الكبيثرة التث كانث

تسثثيتر مميثثه-رحمثثه اهلل -حيثثر راب يث كر الصثثية اوال ثثثم

ضثثس ا ثثثم يعثثوس ليث كر الضثثس اوال ثثثم الصثثية نيسثثها ليركثثس ممثثى حالثثة التثثوتر والتيثثه الت ث

يعان منها اللامر:

حووووووووووووووووووين بانووووووووووووووووووت

دنيوووووووووووووووا كموووووووووووووووا تبووووووووووووووودو لووووووووووووووودينا

ووووووووووووووووووفح فة ال

( )1ممى امتبار ال الصوفية فمسية بصورة مل الصثور حيثر تعتبثر اليمسثية الصثوفية مثثل جميثع التقاليثس اليمسثيية الكبثري
األ ري لسيها العسيس مل اليروع بما ف

النةر فيها اآلل.

لب الميتافيزيقيا وممم الكونيا

ينةر بتوسثع فث الينثار الصثوف  :الرقثب صثالح اللثوبك
التنثثو

وك لب ميا يم مسيثسة وفريثسة لسثنا بصثسس

محمثوس ( 0479ث=7111م) س ارسثثا

فث التصثو

واليمسثية

اإلسالمية ت( 7س.م) ص077
مثثز الثثسيل فمسثثية التصثثو

ص.74

وتأثير ثثا ف ث الثقافثثة العربيثثة (0350ه=0933م) مجمثثة "الثقافثثة" السثثورية ع7

()2مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت 7ص .30 31

()41
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فووووووووووووووووووووووَ ا بووووووووووووووووووووووالزين شووووووووووووووووووووووينا

وا ا بالشووووووووووووووووووووووووووووووووين زينوووووووووووووووووووووووووووووووووا

()1

وووووووووووووووووووووووووووودقا

وا ا بال ووووووووووووووووووووووووووووووودق مينوووووووووووووووووووووووووووووووا

()2

روحووووووووووووووووووووووووووووا

وا ا بووووووووووووووووووووووووووووووووووالروف ينووووووووووووووووووووووووووووووووووا

ووووووووووووووووووووووووووووووووعبا

وا ا بال ووووووووووووووووووووووووووووووع هينووووووووووووووووووووووووووووووا

وا ا بوووووووووووووووووووووووووووووووووووالبين قفربوووووووووووووووووووووووووووووووووووا

وا ا بووووووووووووووووووووووووووووووووووالقر بينووووووووووووووووووووووووووووووووووا

وا ا بوووووووووووووووووووووووووووووووووووالعين نوووووووووووووووووووووووووووووووووووا

()3

وا ا بووووووووووووووووووووووووووووالمين
وا ا بوووووووووووووووووووووووووووواألين

وا ا بووووووووووووووووووووووووووووووووالهين

وصثثورة التك ثرار السثثابم صثثورة وجسانيثثة ا

النيسث

وا ا بوووووووووووووووووووووووووووووواأل ن عينووووووووووووووووووووووووووووووا
إيحثثارا

سالليثثة ممق ث

التث صثثهر اللثثامر فث بوتقثثة مثثسم االسثثتقرار الوجثثوسي والنيسث

و المه.
النتاجج:

 -0ا تزل اللامر فكرته اليمسيية ونةرته المميزة لمحياة والكول ف
(الرحيل).

 -7مبر اللامر مل حالة القمم والحيرة الت
االحتالل البريتان

فكان

كان

مثثل حالثثة انعثثسام الت ثوازل
ممثثا فثثاقم مثثل معاناتثثه

منوال سيوانه الوحيس...

تسيتر ممى ا ل فمستيل ف

تعبير مل روب العصر.
ا
قصائسه

 -3ممى الرغم مل حالة القمم واللب منس اللامر إال اننا لم نمحة مميه مالما
العقسي (الليومية).

 -4لقس جسس متمم مبس ال الم ف لعره الكثير مل سما

فترة

االنح ار

الرومانسية و صائصها.

 -5متمم مبس ال الم لامر مقل؛ ال لنضوب ف قريحته بقسر ما و بسبب وفاته المبكرة.
 -4زاو اللامر بيل كل مل اللعر العموسي ولعر التيعيمة.

 -2معجم اللامر از ر بألياة القمم واللب والحيرة ...ومل ثم العزلة.

( )1المثثيل :الكث ب .ينةثثر /اإلفريقث

محمثثس بثثل مكثثرم بثثل منةثثور اإلفريقثثى (0404ه) لسثثال العثثرب ت 3سار صثثاسر

بيرو

 03ص.394

( )2األيثثل :اإلميثثار والتعثثب واللثثسة .ينةثثر /اإلفريق ث
صاسر بيرو

 3ص.429

( )3مبس ال الم متمم (7110م) سيوال الرحيل ت7

محمثثس بثثل مكثثرم بثثل منةثثور (0404ه) لسثثال العثثرب ت 3سار
ص.07-00

***
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 -1ممى الرغم مل تمب النزمة الصوفية اليمسيية؛ إال انه لارب ابنار وتنه مومهم السياسية
واالجتمامية.

 -9لقس زاو اللامر وبقسر واضح بيل مركب اإلنسال :الوجسال والملامر مل جانب واليكر
واليمسية مل جانب

الم ادر والمراج :

ر.

ابل كثيثر ابثو اليثسار إسثماميل بثل ممثر ( 0409ث) تيسثير القثرل العةثيم ت 0سار الكتثب العمميثة
منلو ار محمس مم بيضول بيرو

ابو ماض
اإلفريق

3

البيات

تحقيم :محمس حسيل لم

السيل

إيميا (0927م) سيوال الجساول ت 9سار العمم لممالييل بيرو .

1

محمس بل مكرم بل منةور اإلفريقى (0404ه) لسثال العثرب ت 3سار صثاسر بيثرو

مبس الو اب البيات

(0991م) سيوال ت 4سار العوسة بيرو .

الترم ث ث ي محمث ثثس بث ثثل ميسث ثثى (0991م) الجث ثثامع الكبيث ثثر  -سث ثثنل الترم ث ث ي – (س.ت) سار الغث ثثرب

التنث ث و

 5تحقيم :بلار مواس معرو

اإلسالم – بيرو

م ثثز ال ثثسيل فمس ثثية التص ثثو

"الثقافة" السورية ع.7

وتأثير ثثا فث ث الثقاف ثثة العربي ثثة (0350ه=0933م) مجم ثثة

الجث ث ثثاحة ابث ث ثثو مثمث ث ثثال ممث ث ثثرو بث ث ثثل بحث ث ثثر ( 0474ث ث ث ث)– الحي ث ث ثوال -ت 7سار الكتث ث ثثب العمميث ث ثثة –
بيرو (س.تح)

الجارم مم

3

واميل مصتيى اميل (س ) .البالغة الواضحة (س .ت) سار المعار

جي ثثسة مب ثثس الحمي ثثس (0911م) االتجا ثثا
نوفل بيرو .

مصر

الجسي ثثسة فث ث الل ثثعر العربث ث المعاص ثثر (س.ت) مرسس ثثة

عحعبن عكة مبس الرحمل بل حسثل (0404ه=0994م ) البالغثة العربيثة -ت 0سار القمثم سملثم .الثسار
7
اللامية بيرو

حمساوي جميل (7112م) قرارة ف كتاب ةا رة اللعر الحسير ألحمس المعثساوي الحثوار المتمثسل
ع .7149

ال الثثسي صثثالب مبثثس اليتثثاب0911( :م) نةريثثة التصثثوير الين ث منثثس سثثيس قتثثب (س.ت) المرسسثثة
الوتنية لمينول المتبعية الجزائر.

ال تثثاب

سثثميمال حمثثس بثثل محمثثس بثثل إب ث ار يم بثثل ال تثثاب البسثثت ( 0417ث ث =0917م) -غريثثب

الحسير(-س.ت) سار اليكر – سملم

 7تحقيم :مبس الكريم إب ار يم الغرباوي.

ال ميل احمس (0919م) ةا رة القمم ف اللعر الجا م
()31

26

(س.ت) سار تال

سملم.
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ميل مماس السيل ( 0470ث) قضايا األسب اإلسالم
األسب اإلسالم

الراجح

مج2

مج 2ع75

الثنائيا

األساسية :توافثم ام تضثاس – مجمثة

مبسو (0910م) ممم المغة والنقس "ممم األسموب" مجمة فصول مج 0ع7

.0

ال ارغثب مبثثس السثالم احمثثس (  0477ث =  )7110وةييثة الصثثورة الينيثثة فث القثثرل ت 0فصثثم
لمسراسا

والترجمة والنلر حمب.

الرق ثثب ص ثثالح الرق ثثب الل ثثوبك

محم ثثوس ( 0479ث ث=7111م) س ارسث ثثا

اإلسالمية ت( 7س.م).

ثرزام الحس ثثين الزبي ثثسي (س.
الزبي ثثسي
محم ثثس ب ثثل مب ثثس ال ث ي
محم ثثس ب ثثل ي
ي
الهساية باب (كسر) 0

الزركم

السجمماس

فث ث التص ثثو

) ت ثثا الع ثثرو

ير السيل (0999م) األمالم ت 04سار العمم لممالييل بيرو

ابو محمس القاسم ( 0410ث=0911م) المنثزع البثسيع فث تجنثي

مكتبة المعار – الربات تحقيم :مالل الغازي.

واليمس ثثية
(س .ت) سار

.2

اسثاليب البثسيع ت0

الس ثوافيري كامثثل (0929م) األسب العرب ث المعاصثثر ف ث فمسثثتيل 0941-0141م (س .ت) سار
المعار

اللوكان

القا رة

محمس بثل ممث بثل محمثس بثل مبثس اهلل ( 0404ث) فثتح القثسير -ت 0سار ابثل كثيثر سار

الكمم التيب  -سملم بيرو

صبح مم ممث صثبح (س.
القا رة

) الصثورة األسبيثة...تثأريخ ونقثس (س.ت) سار إحيثار الكتثب العربيثة –

ضي

لوق

مبا

إحسال (0912م) اتجا ا

مبا

0

(س ) .اليل وم ا به ف اللعر العرب

ت 07سار المعار

إحسال (0955م) فل اللعر ت 3سار الثقافة بيرو .
واآلساب الكوي .

اللعر العرب المعاصر -ت 0المجم

مبس ال الم متمم مبس ال الم (7110م) سيوال الرحيل ت 7منلو ار

القا رة.
الوتن لمثقافة والينول

و ازرة الثقافة اليمستينية

العزب محمس احمس (0921م) ةوا ر التمرس الين ف اللعر العرب – (سمسمة اق ار) سار المعار
القا رة

ممثثر احمثثس م تثثار مبثثس الحميثثس (0479ه=7111م) معجثثم المغثثة العربيثثة المعاص ثرة ت 0مثثالم
غاتل ث

الكتب (س .م)

.0

غثثورغ (0991م) الثثوم واليثثل س ارسثثا

مالم المعرفة ع 044الكوي .

ف ث تثثاريخ الصثثورة الينيثثة ترجمثثة نوفثثل نيثثو
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علي اليعقوبي

الييروزاباسي مجس السيل ابو تا ر محمثس بثل يعقثوب الييروزبثاسي ( 0474ث =7115م) القثامو
 0تحقيم :مكتب تحقيم الترار ف مرسسة الرسالة

المحيت ت 1

قصاب وليس ( 0402ث = 0994م) الحساثة ف اللعر العرب المعاصر حقيقتها وقضثايا ا رريثة
فكرية وفنية ت 0سار القمم لمنلر والتوزيع سب

القثثت مبثثس القثثاسر القثثت (0911م) االتجثثاه الوجثثسان ف ث اللثثعر العرب ث المعاصثثر (س.ت) مكتبثثة
اللباب القا رة.

قتب سيس ( 0403ث = 0993م) التصوير الين
بيرو .

ف

القرل ت04

سار اللروم القا رة

كثثو يل جثثال (0914م) بنيثثة المغثثة اللثثعرية ت 0الثثسار البيضثثار ترجمثثة :محمثثس ال ثوال
مكث

العمري.

التثثا ر احمثثس مك ث

المعار

الموسى

القا رة.

ومحمثثس

(0991م) اللثثعر العربث المعاصثثر روائعثثه ومثثس ل لقرارتثثه ت 4سار

ميل (0990م) الحساثة ف حركة اللعر العرب المعاصر ت 0سملم.

يك ثثل احم ثثس مب ثثس المقص ثثوس (0994م) تت ثثور األسب الح ثثسير فث ث مص ثثر -ت  4سار المع ثثار
القا رة.

الع ْبثثس بثثل سثثييال بثثل سثثعس البكثثري (0473ه= 7117م) سي ثوال ت 3سار الكتثثب
ال ثوائم تع عرفعثثة بثثل ع
العممية تحقيم :مهسي محمس ناصر السيل
ويميب رينيه وواريثل اوسثتل (0910م) نةريثة األسب ت0910 7م المرسسثة العربيثة لمس ارسثا

اليوس

والنلر بيرو
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ترجمة مح السيل صبح .

إب ار يم ( )7107القمم الحوار المتمسل ع .3477
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