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اأ�ساليب التقومي

طريقة 

التقويم

املجموع احلضور
 اختبار
 هناية

الوحدة

 االختبارات
القصرية ملف

األعامل
املرشوعات

الواجبات
واملهام
املنزلية

املشاركة
والتفاعل
الصفي

اختبار 2 اختبار1

100 5 40 10 10 5 10 10 10

ا، وينهي تقويم أداء طالبه يف كل وحدة قبل أن ينتقل إىل  1- يقّوم املعلم أداء الطالب تقوياماً مستمرًّ
غريها.

2- يمثل هذا التوزيع تقويم الطالب يف الوحدة الدراسية الواحدة يف الكتاب، ويقسم جمموع الدرجات 
املتحصل عليه يف مجيع الوحدات يف هناية الفصل الدرايس عىل عدد وحدات الكتاب للحصول عىل 

الدرجة النهائية للطالب يف الفصل الدرايس )200 � 2 = 100(.
ا يف املقرر إذا كان جمموع درجاته )50( درجة فأكثر. 3- يكون الطالب ناجحاً

رى االختبارات يف وحديت الكتاب كتابيًّا. 4- تجُ

توزيع درجات املقرر
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الصفحة المـوضــــــــوع الوحدة
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ثالًثا: وظيفة النقد األدبي

الثانية: 
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املو�ضوع الثاين:   تاريخ النقد الأدبي
أواًل: النقد األدبي القدمي 

ثانًيا: النقد األدبي في مرحلة االزدهار
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تمهيد وتعريفمنزلة البالغة- صلتها بعلوم الشريعة – فوائد دراستها – البالغة في اللغة واالصطالح

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الكفايات اللغوية 6-دراسات بالغية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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األغراض البالغية لألمر والنهي:
قد يخرج األمر والنهي عن معنييهما احلقيقّيني إلى أغراض بالغية مختلفة، يدّل عليها السياق وقرائن 

األحوال. ومن هذه األغراض:

أ - الدعاء:
ويكـــون حـــني يخاطـــب اإلنسان رّبه، كاألمـــِر في قـــول اهلل تعالى: 

]البقرة: 201[، والنهِي في قول اهلل تعالى:

قـــول  فـي  وكـاألمــر   ،]8 ]آل عمران:  وقـوِلـــه:    ،]286 ]البقرة: 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم أجنْز لي ما وعدتني« ]رواه مسلم[.

ب - الرجاء:
ويكون حني يخاطب اإلنسان إنساًنا آخر أعلى منه مْنزلة؛ كمخاطبة اإلنسان أباه في قوله: اّطلْع على 
تقريري املدرسّي، أو قول االبن ألّمه: ال تتركي اليوم مالبسي، أو قول التلميذ ألستاذه: ال تنَس تصحيح 

واجبي، أو كقول كعب بن زهير للرسولملسو هيلع هللا ىلص:
ــم ـــاِة َول ـــُوَش ــي بـــأقـــَواِل ال ــَذّن ــأُخ األَقـــاِويـــُل ال ت فــيَّ  َكـــُثـــَرْت  ــــْب وإْن   أْذِن

أو مخاطبة اإلنسان لألمير كقول املتنبي لسيف الدولة:
َدا ُحسَّ لي  ْرَتهم  َصيَّ الذي  ِبَكْبِتِهم َفأنت  عني  اِد  احُلسَّ َحَسَد   أِزْل 

ج - االلتماس:
ويكون حني يخاطب اإلنسان من هو مساٍو له في املْنزلة؛ كقولك لزميلك: َعَليَّ بالقلم، أي: أعطنيه، 

أو قولك له: ال تتخّلف عن محاضرة اليوم، وكقول مالك بن الريب:
ــا ـــ ــَي ــاِل ـــ ــَي ـــِقـــيـــٌم َل ـــــي ُم ـــٍة إّن ــــ ــــ ـــَي ـــَراِب َفاْنِزال ِب املوُت  َدَنا  َرْحِلي  َصاِحَبْي   َفَيا 

وكقول عبد يغوث احلارثي:
فمـــا لكما فـــي اللوم خيـــر وال ليا أال ال تلومانـــي كفى اللـــوم ما بيا
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د - التمني:
ويكون حني يخاطب اإلنسان ما ال يعقل، أو ما ُيعلم عدم قدرته على حتقيق الطلب، كقول السائق 

ل: يا سيارة أسرعي، وكقول اخلنساء: املتعجِّ
ـــُمـــَدا َتْ ـــــوَدا وال  ُج النَّدى؟! أَعـــْيـــَنـــيَّ  ِلَصْخِر  َتبِكَياِن   أال 

 وكما في قول البهاء زهير:
َنـــــوُم ُزْل ـــا  َي َلـــيـــُل ُطـــــْل،  ـــا  ــِع َي ــُل ــْط ـــــْف، ال َت ـــُح ِق ـــْب  َيـــا ُص

هـ - اإلرشاد:
ويكون في مقام النصح والتوجيه من غير إلزام، كقول عبدامللك بن مروان لبنيه: »تعلَّموا العلَم؛ فإْن 
كنتم سادًة ُفْقُتْم، وإْن كنتم وسًطا ُسدُت، وإْن كنتم سوَقًة ِعشتم«، وقوِلهم: »ال تكن يابًسا فتكسر، وال 

رطًبا فُتعصر«، وكقول أبي العالء املعّري:
ــف احلــل ــــم  ــــأث امل إاّل  يـــفـــيـــدك  فـــمـــا  كــذب وال  صــــدق  ــى  ــل ع ــّن  ــف ــل حت ال 

 و - التهديد:
قول  في  كما  النهي،  في  ترِكه  أو  األمر  في  الفعل  حدوث  عند  بالعقاب  الوعيد  مقام  في  ويكون 
اهلل سبحانه في آخر اآلية:        
 ]فصلت: 40[، فليس املراد أْن يفعل املخاطبون ما يشاؤون، 
وكأنهم غير محاسبني على أفعالهم، ولكّن املراد من األمر هنا التهديد، بقرينة ما جاء قبل األمر، وقوِله 
، وكقول املعّلم للتلميذ: أهمل واجبك، أو قولك ألخيك الصغير: اعبث  بعده: 
بكتبي، وفي النهي كقول الرجل خلادمه: ال تلِق بااًل لقولي، وكقول املعّلم للتلميذ: ال تذاكْر دروسك.

بدليل أّن أمثال هذه اجلمل كثيًرا ما تختم بعبارة مثل: وسترى عاقبة ذلك، أو: وستندم.

1-56.indd   40 4/20/19   2:08 PM



1-56.indd   41 4/20/19   2:08 PM



1-56.indd   42 4/21/19   10:22 AM



1-56.indd   43 4/20/19   2:08 PM



1-56.indd   44 4/20/19   2:09 PM



1-56.indd   45 4/20/19   2:09 PM



1-56.indd   46 4/20/19   2:09 PM



1-56.indd   47 4/20/19   2:09 PM



ـة
غـي

ـال
 ب

ات
�سـ

درا

4849

ىل
لأو

ة ا
حد

لو
ا

يريد منه أغراًضا أخرى فهو استفهام بالغّي. وكما قلنا في مبحثي األمر والنهي فإّن األغراض البالغية لالستفهام 
كثيرة، ولكّننا نذكر منها:

1 - األمر:
كما في قول اهلل تعالى في خطاب املؤمنني بعد أْن بنّي مضاّر اخلمر وامليسر: 

 أي: انتهوا عن ذلك، أو كما يقول لك والدك: فهل تستمع إلى نصيحتي؟ مبعنى: استمع إليها.
2 - اإلنكار:

كما في قول اهلل تعالى مخاطًبا بني إسرائيل:  ]البقرة: 44[، أي: هذا ال 
يجوز، أو كما في قوله:  ]اإلسراء: 40[، أي: هذا ال ميكن، 

وكما في قول امرئ القيس:
أْغـــَواِل)1( َأَيــْقــُتــُلــنــي َواملَـــْشـــَرِفـــيُّ ُمــَضــاِجــِعــي كأْنَياِب  ُزْرٌق   َوَمْسُنوَنٌة 

3 - التقرير:
وذلك حني يريد املتكلِّم أْن يذّكر املخاَطب ويجعله يقّر مبا يستفهم عنه، كقول اهلل تعالى: 

أن  يريد  حني  أو   ،]36 ]الزمر:  وكقوله:   ،]1 ]الشرح:   
يجعل املعنى كاحلقيقة التي ال ُيشك فيها كقول جرير ميدح اخلليفة:

املََطاَيا َرِكَب  َمن  َخيَر  ــُطــوَن َراِح أَلْسُتْم  ُب الــَعــاملــنَي   َوأْنــــَدى 
4 - النفي:

وذلك حني يصّح أْن تضع أداة نفي مكان أداة االستفهام، كقول اهلل تعالى:  ]احلاقة: 
8[، وقوله:  ]الزمر: 32[، 

وقول الشاعر:
َردُّ ـــٍل  ـــســـائ ل ـــول  ـــُل ـــُط ـــال ب ـــُدهــــل  ـــْه َع ــٍم  بــتــكــلُّ لــهــا  َهـــــْل  أم 

وكثيًرا ما َيِرد هذا املعنى إذا كان بعد االستفهام استثناء، كقول اهلل سبحانه:    
]النمل: 90[، أو كقول العرب: »هل تلد احلية إال احلية«.

)1( يقول فيمن يتربص به: أيقتلني ومعي سيف من مشارف الشام وسهام مسنونة.

]املائدة: 91[،   
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ا ا  »إَنمّ ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وقول   ،]28 ]فاطر:  تعالى:      كقوله  إمنا:   -  2

اِت« ]رواه البخاري[، وقولنا: إنا أنت طالب، وإنا أخوك مجتهد. األعماُل بالنيَّ
3 - تقدمي ما حقه التأخير: فاألصل في اخلبر أْن يتأخر عن املبتدأ، واألصل في املفعول به أْن يتأخر عن 
 : م أحدهما أفاد هذا التقدمُي القصَر. فتقدمي اخلبر كما في قول اهلل عزمّ وجلمّ الفعل، فإذا تقدمّ
م اجلار واملجرور ـ وهو اخلبر ـ على املبتدأ، ومثله جنده في قولنا: لك الشكر. وتقدمي  ]اجلاثية: 36[؛ إْذ قدمّ
املفعول به كما في قوله تعالى:  ]الفاحتة: 5[؛ فإنمّ الضمير املنفصل )إياك( 
م املفعول  في محل نصب مفعول به، وكان األصل في التعبير أْن يقال: »نعبدك ونستعينك«، ولكنه قدمّ
به لفائدة بالغية عظيمة؛ وهي قصر العبادة واالستعانة على اهلل سبحانه، ومثله جنده في قولنا: إيمّاك أعني.

2 - طرفا القصر:
د موقعه حسب طريق القصر؛ ففي القصر بطريق النفي  1 -  املقصور، وهو احلكم املراد إثباته، ويتحدَّ
م، أو هو  واالستثناء يكون املقصور بعد أداة النفي. وفي القصر بطريق )إنا( يكون املقصور هو املتقدِّ

الذي يلي )إنا(. وفي القصر بطريق تقدمي ما حقه التأخير يكون املقصور هو املتأخر.
د موقعه حسب طريق القصر؛ ففي القصر بطريق النفي  2 -  املقصور عليه، وهو صاحب احلكم، ويتحدَّ
املقصور عليه هو  بطريق )إنا( يكون  القصر  االستثناء. وفي  أداة  بعد  املقصور عليه  واالستثناء يكون 

م. ر. وفي القصر بطريق تقدمي ما حقه التأخير يكون املقصور عليه هو املتقدمّ املتأخِّ
ففي قولنا: ال ينجح إال املجتهد، أو: إنا ينجح املجتهد، أو: للمجتهد النجاح، جند أنمّ املقصور هو 

النجاح، واملقصور عليه هو املجتهد.
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مباحث علم البيان: أوال: تعريفه ثانيا: التشبيه

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الكفايات اللغوية 6-دراسات بالغية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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االستعارة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الكفايات اللغوية 6-دراسات بالغية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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الكناية

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الكفايات اللغوية 6-دراسات بالغية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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ا 14 - قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »أوتيت جوامَع الكلم«. ]رواه مسلم[
15 - قال إيليا أبو ماضي مخاِطًبا الغني املتكّبر:

ِمثِلي ���اِة  امل���َوشَّ ال���ُب���ْرَدِة  ف��ي  ِدمِي، َتْشَقى َوَتْسَعْد  أن���َت   في ِكَساِئي الرَّ
16 - قال حسان بن ثابت:

أحَفُظُه َس��وَف  إني  الَغاِر  اجُل���وِد  وَصاِحُب  اهلِل ذو  ُع��ب��ي��ِد  ب��ُن   َوَط��ْل��َح��ُة 
17 - قال الفرزدق:

َمَهاَبِتِه ِمن  َوُيْغَضى  َحَياًء،  َي��ْب��َت��ِس��ُم  ُيْغِضي  ��ُم إال ِح����َن  ُي��َك��لَّ  َف��َم��ا 
18 - قال امرؤ القيس:

ِل  وُتْضِحي َفِتيُت املْسِك)1( َفوَق ِفَراِشَها َحى لم َتْنَتِطْق َعن َتَفضُّ  َنُؤوُم الضُّ
19 - قال املتنبي مادًحا سيف الدولة بعد انتصاره على الروم:

َه��ِزْيَ��ًة َكْلَمى  األب��َط��اُل  ِب��َك  ��اٌح، َوَث��ْغ��ُرَك َباِسُم  َتُ���رُّ   َوَوْج��ُه��َك َوضَّ
20 - قال البارودي يرثي زوجته:

َرِه��ي��َن��ًة أَراِك  ِب����أْن  َع��ل��يَّ  َق��اِتِ األْس��َداِد)2(  أْع�����ِزْز  أْغَبَر   ِفي َج��وِف 
21 - قالت عجوز لقيس بن سعد: »أشكو إليك قلة اجلرذان في بيتي. قال: ما أحسن هذه 

الكناية! املؤوا بيتها خبًزا وحلًما وسمًنا وتًرا«.
قرَّب من حاجٍب  رآني  إذا  فقال: »كان  العشرة  أْن يصف رجاًل بسوء  أعرابي  أراد   - 22

حاجًبا«.

ْل ملا يأتي في جمل من إنشائك: 2 - مثِّ
كناية عن املْنزل � كناية عن الدهاء � كناية عن الصمت

)1( فتيت املسك: ما يدق من املسك.
)2( األسداد: الطرق املغلقة. »وأغبر قات األسداد« يعني به القبر.
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مباحث علم البديع أوال: تعريفهثانيا: من المحسنات المعنوية: الطباق

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الكفايات اللغوية 6-دراسات بالغية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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التورية
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من المحسنات اللفظية: الجناس

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الكفايات اللغوية 6-دراسات بالغية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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السجع

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الكفايات اللغوية 6-دراسات بالغية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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النقد األدبي
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األدبية وتنميتها. ولعلك بعد معرفتك هذه الوظيفة تدرك ِلَم يشتكي بعض األدباء من جتاهل النقاد لهم، 
وعدم اهتمامهم بنتاجهم. وقد ُروَي عن اخلليل بن أحمد )١( قوله:

اُن )٢( السفينة، إن قرْظتكم ورضيت قولكم نفقتم )٣( وإال كسدمت«. »إمنا أنتم ـ معَشر الشعراِء ـ َتَبٌع لي، وأنا ُسكَّ
ب ـ القارئ: والنقد األدبي يفيد القارئ فائدة كبرى: بتيسير فهمه للنص، وتقريبه له، والتنبيه على 
اجليد فيه والرديء، ويساعده على حسن االختيار؛ فكثيًرا ما نشعر بحاجتنا إلى ناقد متمكن يضع أيدينا 
على روائع األدب وعيون القصائد. ومهما كان عليه القارئ من حسن الذوق، وجودة الفهم، فإنه يظل 
بحاجة إلى معونة الناقد ومساعدته، وبخاصة ذلك الذي توفرت له صفات الناقد اجليد املقتدر في مجال 

عمله واختصاصه؛ ولذا ال يعّول على غير املختص.
أنت  فيه  قلَت  ما  أبالي  فما  استحسنته،  الشعر  أنا  إذا سمعت   :)4( األحمر  الناس خللف  أحد  قال 

وأصحابك!
ـ قال له خلف: إذا أخذت درهًما فاْسَتْحَسْنَته فقال لك الصراف: إنه رديء، هل ينفعك استحسانك؟!

ج ـ احلياة األدبية: أما فائدته للحياة األدبية ووظيفته التي يؤديها في هذا املجال، فإن النقد ميسك 
بدفة احلياة األدبية، ويسهم في ُرِقيِّها، وارتفاع مستوى اإلبداع، وتنمية الذوق األدبي العام، وبذا ترتفع 
مكانة األدب اجليد، وتصبح السيادة للنص األدبي اجلميل. كما أَنّ النقد حارس أمني على احلياة األدبية؛ 
يتولى مسؤولية رعاية قيم األمة ومبادئها، من خالل منع اتخاذ األدب وسيلة ألمور فيها تعِدّ وجتاوزات 
فتضعف  األدبية  احلياة  على  ينعكس  ذلك  فإن  النقد؛  يضعف  وحينما  وأخالقها.  األمة  عقيدة  على 

مستويات اإلجادة، وتكثر النصوص الرديئة، وتصبح لها الصدارة.
منوذج تطبيقي يوضح تعريف النقد، ويكشف عن وظيفته الفنية واجلمالية 

قال أحمد شوقي يرثي مصطفى كامل: 
ـــلـــيـــَك َيـــْنـــَتـــِحـــبـــاِن ـــــاِن َع ـــــْشـــــِرَق ـــــياملَ اِن ـــــَدّ ـــــــأمَتٍ وال َقـــاِصـــيـــهـــَمـــا فـــي َم
ـــٌة َلــــُه: ـــَل ـــاِئ ــــــرِء َق ـــِب املَ ـــْل ــــــــاُت َق ــــــــــَواِنَدَقّ وَث ــــــٌق  ــــــاِئ دق ــــــاَة  ــــــي احَل إَنّ 
ِذْكرَها َموِتَك  َبْعَد  ِلَنْفِسَك  ــــٌر ثــــاِنَفاْحَفظ  ــــْم ـــســـان ُع ـــإْن ــــُر ل ْك ــــذِّ ــــال َف

هذه األبيات من قصيدة بلغت أربعة وستني بيًتا، وسترى عند دراسة عناصر نقد الشعر أنه ُيْنَقُد من 
خالل أربعة عناصر هي: املعنى، والعاطفة، واخليال، واألسلوب.

)١( هو اخلليل بن أحمد الفراهيدي )١00 ـ ١70هـ( من أئمة اللغة واألدب، وواضع علم العروض.
)٢( ُسكان السفينة: دفة السفينة وما تسكن به ومتنع من االضطراب، وتعدل به سيرها.

)٣( نفقتم: راج شعركم.
)4( هو خلف بن حّيان: املعروف باألحمر )... ـ نحو ١80هـ ( راوية، وعالم باألدب.
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ففي جانب املعنى جند أنه يتسم هنا بالوضوح، فال يعجز القارئ عن إدراك ما يريده الشاعر. كما أن 
اء إلى اغتنام الفرص،  فيه عمًقا وقوة، وحيث استطاع الشاعر من خالل هذه األبيات أن يستِحَثّ همم الُقَرّ
واملبادرة إلى العمل واجلد، وَدْفِع كلِّ داٍع إلى الكسل. فاحلياة في جملتها مهما بدت في صورة: القرون أو 
السنني أو األشهر أو األسابيع أو الساعات، تنشأ عن حلظات سريعة في عمر الزمان، لكنها على ِقَصِرها هي 
األساس للزمن الطويل، إنها هذه الدقائق والثواني التي ال يعطيها اإلنسان أهمية تذكر. لكنه حني يعلم 

أن حلظته هذه موقٌع مؤثٌر في حياته فسوف تتغير رؤيته لألمور وال يفرط أبداً في دقيقة من وقته الثمني.
وفي جانب العاطفة: جند أن هذه األبيات تتسم بالصدق العاطفي؛ ألنها من غرض تغلب عليه هذه 
الرثاء، فالقصيدة التي منها هذه األبيات تكشف عن عاطفة صادقة يحسها الشاعر  الصفة وهو غرض 

نحو ذلك املتوفى.
منها  يشع  التي  األلفاظ  هذه  اختيار  إلى  الشاعر  توفيق  في  واضًحا  العاطفي  الصدق  هذا  بدا  وقد 
اإلحساس باحلزن )ينتحبان ـ مأمت ـ موتك(، وفي املشاركة الوجدانية مع احلياة التي عبر عنها الشاعر، فقد 

وجد نفسه في عالم من احلزن ينتظم املشرق واملغرب مًعا، حزًنا على فقد ذلك الرجل.
أما قوة العاطفة، فتتمثل في تأثرنا نحن بهذه القصيدة، وكأنها حديثة عهد بنا، وكأن مصيبة فقد 

ذلك الراحل لم متض عليها عقود من السنوات.
أما اخليال فمع أن األبيات الثالثة ال متنح فرصة كافية إلعطاء صورة عن اخليال في القصيدة إال أننا 
جند أنفسنا أمام صورة خيالية، بدت فيها الدنيا جميًعا من مشرقها إلى مغربها، في حزن ومأمت، ومشاركة 

وجدانية لهذا احلادث املؤلم.
كما جنح الشاعر أيًضا في إبراز نبضات القلب في صورة نداء منه إلى صاحبه بأال يفِرّط في عمره، 

وصحته، فعمره الذي يحسب بالسنني مبني على هذه اللحظات التي نقيسها بالدقائق والثواني.
أما في مجال دراسة األسلوب فنالحظ أن مفردات النص واضحة، ولغته سليمة، ليس فيها خلل، وفي 
البيت األول جند الشاعر استخدم كلمة )املشرقان( واملراد املشرق واملغرب والتثنية هنا بالتغليب كما في 
، وليس في كلمات األبيات الثالثة ما  قولهم القمران: الشمس والقمر، والعمران: أبو بكر وعمر 

نحتاج في معرفته إلى الرجوع للمعاجم اللغوية.
ولعلك تالحظ التناسق اللفظي في اختيار الشاعر كلمة )دقات( بداًل من )نبضات(. فاألولى جتدها 
متسقة مع )قلب، قائلة، دقائق(، وانظر هذا التناسق أيًضا بني كلمتي )ثواِن، ثان(، وتلحظ اإليجاز في 
األسلوب مما جعل الشطرين األخيرين من البيتني الثاني والثالث مبنزلة احلكمة )إن احلياة دقائق وثواِن( 

)الذكر لإلنسان عمر ثان(.
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ثم قال النابغة: يا ابن أخي. إنك ال حتسن أن تقول مثل قولي: 
ـــَو ُمـــْدِرِكـــي  ـــذي ُه ــيــِل ال ــَلّ ــال ـــَك َك ــــِع)١(فـــإَنّ واس عــنــَك  ــأى  ــَت ــْن املُ أَنّ  ِخــْلــُت  وإْن 

فالنابغة وهو الناقد البارع في نقده، نراه يركز في نقده على مالحظة املفردات، ومدى مالئمتها 
اختياًرا صحيًحا،  املناسبة  الكلمة  اختيار  الشاعر في  يريده حسان، ومدى جناح  الذي  للمعنى 

يسهم في قوة املعنى وتأثيره في نفس السامع.
ب ـ مدح الشاعر األموي جريٌر اخلليفَة عبد امللك بن مروان فقال: 

ي في ِدَمْشَق َخِليَفةٌ  َهذا اْبُن َعمِّ َلْو ِشْئُت َساَقُكُم إليَّ َقِطيَنا )٢( 
ا، واهلل لو قال: )لو شاء( لسقتهم إليه  فلما سمعه عبد امللك قال: ما زاد على أن جعلني شرطّيً

قطينا.
ين: الفرزدق، واألخطل، لكنه أخطأ حني  والبيت السابق قد خاطب فيه الشاعر خصميه األلَدّ
جعل اخلليفة مبنزلة الشرطي له، يأمره بسوق هؤالء فيفعل، وهو مقام ال يتفق ومكانة اخلليفة، 
بإحضار  اخلليفة  لكافأه  )شئت(  من  بداًل   ) شاء   ( كلمة  بجعل  تغيًرا  أحدث  ولو  ومنزلته، 

خصومه الشعراء بني يديه.
ج ـ وهذه ليلى األخيلية )٣( متدح احلجاج فتقول: 

مــريــضــًة ـــــا  أرًض احلـــجـــاُج  نــــزَل  إذا  ــا  ــاه ــف ــَش ــــهــــا ف تــتــبــع أقــــَصــــى دائ
اء الُعضال )4( الذي بها شفاها ِمن الَدّ ــا  ــاَه ــَن َث  )5( الــقــنــاَة  ـــزَّ  ه إذا  غــــالٌم 

فيأخذ عليها احلجاج قولها: ) غالم ( ويرى أنها لو قالت )هماٌم( لكان أبلغ، ملا في كلمة )غالم( 
من إيحاء باجلهل والطيش، وقلة اخلبرة والتجربة في احلياة.

  
)١( البيت في قصيدة يعتذر فيها من النعمان بن املنذر معلًنا له أن ال يستطيع الهرب منه إلى أي مكان حتى وإن بدا 

له أن األرض واسعة فسيحة فهو )أي النعمان( كالليل ال مهرب عنه.
)٢( القطني: اخلدم واألتباع.

)٣( هي ليلى بنت عبد اهلل األخيلية ).. ـ 80هـ( شاعرة فصيحة ذكية.
)4( الُعضال: الذي ال طبَّ له.                            

)5( القناَة: الرمح.

93-110.indd   100 4/20/19   3:12 PM



100101

ـة
يـ

ـد
نق

ت 
�سـا

درا
ـة

ني
ثا

 ال
دة

وح
ال

 أثر اإلسالم في النقد األدبي:
الوارف، واهتدت بهديه،  اإِلسالم  التي تفيأت ظل  احلياة  بدا واضًحا أن األدب كان أحد مجاالت 
واستنارت بنوره، ولم يعد املسلم بعامة واألديب بخاصة يتكلم مبا شاء كيف شاء، وإمنا أدرك أنه محاسب 

ا فشر. على ما يقول إن خيًرا فخير، وإن شّرً
ـن اهلل تعالـى أَنّــه قــد جـعـل علــى كـل إنسـان رقيـًبــا عتيــًدا يسجل علـيـه كـل لفظــة يتلفـظ بـهـا وبـيَّ

﴾ ]ق:١8[، كما بنيَّ الرسولملسو هيلع هللا ىلص أن حصــائـد األلسنــة هي أكثر  ﴿
أسباب دخول النار.

ووصل األمر في كراهية القول الباطل أن يقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن كاَن يؤمُن باهلل واليوِم اآلِخِر َفْليُقْل 
َخيًرا أو ليْصُمْت« ]متفق عليه[.

وقد شعر األدباء أن تلك األوامر والتوجيهات تعنيهم أكثر من غيرهم، فهم الذين آتاهم اهلل القدرة 
واملوهبة على إبداع الكالم البليغ املؤثر، ومن هنا أصبحت الكلمة األدبية ذات مسؤولية بالغة، ونتج عن 

ذلك مقياس نقدي واضح املعالم، يعني األديب على السير في طريق اإلبداع، والعطاء األدبي الرائع.
ويتجلى تأثير اإِلسالم في النقد األدبي في اجلوانب اآلتية:

١ـ  توظيف األدب بعامة، والشعر بخاصة؛ خلدمة قيم اإلسالم ومبادئه، والدفاع عن حمى اإلسالم، 
فحني أكثر كفار قريش من إيذاء املسلمني بأقوالهم وأشعارهم؛ أذن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لشعراء املسلمني 

بأن يردوا عليهم، ودعا حسان بن ثابت:" اهجهم وجبريل معك"]رواه البخاري[
٢ ـ التأكيد على قول احلق، َوالصدِق في التعبير، فقد ُروي عن النبيملسو هيلع هللا ىلص قوله:" َأْصَدُق َكِلَمٍة 

َ َباِطٌل" ]رواه مسلم[ اِعُر َكِلَمُة َلِبيٍد َأاَل ُكُلّ َشْيٍء َما َخاَل اهلَلّ َقاَلَها َشّ
وقد مدح عمُر بن اخلطاب � زهيَر بن أبي سلمى بأنه »كان ال ميدح الرجل إال مبا فيه«.

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  كره  فقد  وغيرهم،  األدباء  يشمل  عام  النبوي  والتوجيه  ر:  والتَقعُّ التكلف  ذم  ـ   ٣
قني واملَُتَفْيِهقنَي، وبنَيّ أَنّهم أبعد الناس منه مجلًسا يوم القيامة. الثرثارين واملتشدِّ
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ووصف عمر بن اخلطاب  زهيًرا بأنه »كان ال ُيعاِظُل َبنَي الكالِم وال يتتبُع ُحوِشّيه« )١( وكان 
ذلك مما عّظمه لدى عمر.

4 ـ منع ما فيه تعدٍّ على قيم اإلسالم أو محاربٍة هلل ورسوله واملسلمني: ومن ذلك شعر الكفار في 
ذم املسلمني، ومحاربتهم، والغزل الذي يشتمل على فحش، أو تهييج إلى محرم، كالدعوة إلى 

اخلمر ونحوها من احملرمات، أو هجاء أحد املسلمني.
اأَلْشَرف، وكانوا ينشئون األشعار في  اليهود وبخاصة شعر َكْعِب بن  النبى ملسو هيلع هللا ىلص شعر  فقد منع 

هجاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
ْبِرَقاَن بَن َبْدٍر )٢( ولم يخرجه من السجن إال َبْعَد  وسجن عمُر بن اخلطاب  احلطيئَة لهجائه الزِّ

أن عاهده على الكف عن أعراض املسلمني.

بعض  لهجائه   )٣( احلارث  بن  ضابئ  بسجن  أمر   حني  عفان  بن  عثمان  فعله  ما  ذلك  ومن 
املسلمني هجاًء ُمْقِذًعا.

ا، وأضيف إلى النقد مقياس إسالمي أخذه  وهكذا ظل أثر اإلسالم في النقد األدبي واضًحا وجلّيً
النقد األدبي والتزم به، طول تاريخنا النقدي.

)١( املعاَظَلُة: املداخلة في الكالم، واملراد به التعقيد، واحلوشي: الكلمات الغريبة.
)٢( هو الزبرقان بن بدر التميمي ).. ـ نحو 45هـ ( صحابي جليل، من رؤساء قومه، وكان شاعًرا فصيًحا.

)٣( هو ضابئ بن احلارث الُبْرُجمي ).. ـ نحو ٣0 هـ ( شاعر مخضرم.
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ثانًيا: النقد األدبي في مرحلة االزدهار
ومن  العربي،  تراثنا  في  النقدية  املكتبة  نت  كَوّ متخصصة  نقدية  مؤلفات  ظهرت  املرحلة  هذه  وفي 
لآلمدي )٢(،  الطائيني(  بني  و)املوازنة   ،)١( طباطبا  الشعر( البن  املهمة: )عيار  النقدية  املؤلفات  تلك 
)والوساطة بني املتنبي وخصومه( للقاضي اجلرجاني )٣(، و)كتاب الصناعتني( ألبي هالل العسكري)4(، 
و)العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده( البن رشيق القيرواني )5( و)املثل السائر في أدب الكاتب 

والشاعر( البن األثير )6(.
ا من قضايا النقد األدبي، ومن أبرز تلك القضايا: وقد تناولت تلك الكتب عدًدً

1 ـ قضية اللفظ واملعنى
قاد جميعهم يتفقون على أن  وتعدُّ هذه القضية من أسبق القضايا النقدية التي نوقشت، ومع أن النُّ
املعنى واللفظ كليهما عنصران رئيسان ال يقوم العمل األدبي إال بهما مًعا، إال أن ذلك لم مينع من اخلالف 

حول أفضلية أحدهما على اآلخر.
أ ـ فأنصار اللفظ يرون أن األدب هو األسلوب، وأن األدباء قد متيزوا عن غيرهم مبا وهبهم اهلل 

تعالى من حسن صياغة املعاني، وإبرازها في قوالب زاهية جميلة.
ب ـ أما أنصار املعنى فيرون أنه هو العنصر األهم، وهو الذي من أجله أنشأ األديب أدبه، 

وأن هناك معاني نادرة رائعة الجتدها إال في أدب املبدعني البارزين.
ج ـ على أن هناك فريًقا ثالًثا رأى ضرورة االعتدال في هذه القضية، مبا يحقق التوازن الفني 
يضعف  واجلسم،  الروح  بني  كالعالقة  واملعنى  اللفظ  بني  العالقة  أن  د  أَكّ كما  عمله  في 

بضعفه، ويقوى بقوته.

)١( هو محمد بن أحمد العلوي ).. ـ ٣٢٢هـ ( شاعر مبدع، وعالم باألدب والنقد.
)٢( هو احلسن بن بشر اآلمدي ).. ـ ٣70 هـ ( من الكتاب الشعراء، عالم باألدب والنقد، له عدد من املؤلفات 

       حول الشعر، واملقصود بالطائيني البحتري وأبو متام.
)٣( هو علي بن عبد العزيز اجلرجاني ).. ـ ٣9٢هـ ( قاٍض من العلماء باألدب، وله شعر حسن، وعدد من 

       املؤلفات في األدب والتفسير والتاريخ.
)4( هو احلسن بن عبد اهلل العسكري ).. ـ بعد ٣95هـ ( عالم باللغة واألدب، له مؤلفات في الشعر والنثر، 

       وعلوم أخرى.
)5( هو احلسن بن رشيق القيرواني ) ٣90 ـ 46٣هـ ( أديب ناقد، له عدد من املؤلفات في األدب ونقده.

)6( هو نصر اهلل محمد اجلزري ) 558 ـ 6٣7 هـ ( عمل وزيًرا لصالح الدين األيوبي، وهو من العلماء الكتاب 
       املترسلني.
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2 ـ قضية وحدة القصيدة:
واملراد بوحدة القصيدة: ترابط أجزائها، واتساقها حتى تبدَو في صوَرِة َوْحدٍة واحدة متناسقة.

ومع أن املوضوعات تتعدد في القصيدة العربية، إال أن النقاد قد الحظوا وجود تناسب في أسلوب 
عرض هذه املوضوعات، وترتيبها على نحو تتجلى فيه وحدة فنية خاصة.

ا، بأن ُيْحِكم الشاعر بناءها الفني إلى الدرجة  وقد نادى عدد من النقاد بضرورة وحدة القصيدة فنّيً
َم فيها بيت على بيت دخل اخللل القصيدة. التي إذا ُقدِّ

وأّكَد احلامتي )١( هذه القضية بقوله: 
»فإن القصيدة مثل َخْلق اإلنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد عن اآلخر، أو 

ي معالم جماله«. ن محاسنه، وُتَعفِّ باينه في صحة التركيب غادر باجلسم عاهة تتخوَّ
3-قضية السرقات الشعرية:

عرف النقاد العرب أن الشعراء يأخذ بعضهم من بعض، وأن ذلك أمر قَلّ أن يسلم منه شاعر، وكان 
الشاعر العربي رغبة منه في نفي هذا األمر عنه يعتدُّ بغناه عن األخذ من الشعراء.

يقول طرفة بن العبد:
ـــهـــا أســـِرُق ـــــاِر  األشـــــَع عـــلـــى  ُأِغـــــيـــــُر  ــــن َســـرَقـــاوال  ــــاِس َم ــــنَّ عــنــهــا َغــنــيــُت وشـــــرُّ ال
وتتلخص قضية السرقات فيما يأتي:    

النوع ال  املشتركة: وهذا  باملعاني  النقاد  اها  الشعراء، وسَمّ فيه  يتساوى  ما  املعاني  أن من  ـ   ١
يحكم بالسرقة فيه؛ ألنه ُمَتاح للجميع، فإذا وصف أحدهم املمدوح بأنه أسد فال يقتضي ذلك 

أنه نقل هذا املعنى من غيره، فهو معنى بسيط ال يختص به أحد بعينه. 
ومثلوا لذلك أيًضا بقول املتنبي: 

ـــقـــلـــوب مـــنـــازل ـــــــت وهـــــــن مــــنــــك أواهـــــــل لــــك يــــا مــــنــــازل فــــي ال ـــــرت أن ـــــف أق
فالبيت السابق يشمل على معنى متداول بني الشعراء، وهو اإِلخبار بأن ديار أحَبّته قد زالت 

معاملها وامنحت، ولكنها لم تزل عن قلبه وشعوره.
٢ ـ أن مـا يحكم فيه بـالسـرقـة إنما هـي المعاني البديعة المخترعـة فصاحبها أول مـن قـالـهـا،

)١( هو محمد احلسن احلامتي ).. ـ ٣88هـ ( أديب ناقد، جرى بينه وبني املتنبي محاورات نقدية حرص فيها 
       على إظهار مساوئ شعر املتنبي وسرقاته األدبية.
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ومن ذلك قول أبي متام:
طويت  فضيلة  نشر  اهلل  أراد  أت����������اح ل����ه����ا ل�����س�����ان ح���س���ودوإذا 
ج��اورت فيما  ال��ن��ار  اشتعال  العودل��وال  ع��رف  ي��ع��رف طيب  ك��ان  م��ا 

فهذا املعنى من املعاني البديعة املخترعة، حيث يبني أن احلسد يأتي أحياًنا بنتيجة ال يتوقعها احلاسد، 
حني ينتشر صيت احملسود ويعرف الناس فضائله، وذكر دليًل على ذلك:وهو أن العود طيب الرائحة ال 
يعرف إال حني تشتعل النار فيه.فمن أتى من بعد أبي متام بهذا املعنى البديع أو بجزء منه، من غير أن 

يطبعه بطابعه اخلاص فإنه يكون سارقًا له.
3 � أن يأخذ الشاعر املعنى وينقله إلى غرض آخر، فِإذا وجد معنى لطيًفا في الغزل استعمله في املديح، 
وإن وجد املعنى في النثر فجعله شعًرا كان أخفى وأحسن، ومتى أخذ الشاعر املعنى وزاد عليه، ومَتّمه، 

وأخرجه بصورة ألطف كان األخذ حسًنا ال ُيَذمُّ صاحبه، وكان أحق الناس به.
ره وزاد عليه قول َسْلم اخلاسر:  ومما أخذه الشاعر فغَيّ

���ا �����اَس م������اَت غ���ّمً �������ذِة اجَل��������ُس��������وُرَم������ْن راق�������َب ال�����َنّ وَف����������������اَز ب�������ال�������لَّ

أخذه من بيت أستاذه بشار بن برد الذي يقول فيه: 
اَس لم يظفْر بحاَجِتهِ  ���ه���ُج )1(َمْن راقَب النَّ ��ي��ب��اِت ال���َف���اِت���ُك ال���لَّ وف�����اَز ب��ال��طَّ

فاشتهر بيت َسْلٍم وتناقله الناس، ولم يشتهر بيت بشار مع أن املعنى له.

  

)1( اللهج: املثابر على الشيء.
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الَب�����ْدُر َبْينه����ا  ِم����ْن  َ���رَّ  خ�� َس���م��اٍء  ُن��ج�����وُم  ِ���ِه       َوف���ات�� ي��������وَم  َ���اَن  َنْبه��� َب��ِن����ي  ك������أنَّ     
أردَت أن تصف حالهم بعده، أم سوء حالهم؟

قال: ال واهلل إال سوء حالهم؛ ألن قمَرُهم قد ذهب.
فقال له: واهلل ما تكون النجوم أحسن ما تكون إال إذا لم يكن معها قمر.

فوجم أبو متام وسكت.
2 ـ مقياس اجلدة واالبتكار:

فاملعاني الشعرية تكون لها مكانة نقدية متميزة حني تتصف بالطرافة واالبتكار، وليس املقصود بذلك 
أن يقدم الشاعر معاني جديدة لم ُيسبق إليها، فهذا أمر صعب املنال في كثير من األحيان، ولكن املطلوب 

أن يتناول الشاعر معنى من املعاني فيقدمه بأسلوب يبدو فيه جديًدا أو كاجلديد.
إّن مدح الرجل بالكرم وتصويره بصورة مختلفة كالبحر وغيرها من الصور املألوفة،  وهو ميثل معنى 
مه  ا تناوله أكثر الشعراء، وليس ثمة جديد فيه، لكن شاعًرا مبدًعا كأبي مَتّام أخذ هذا املعنى فقدَّ تقليدّيً

لنا تقدمًيا فيه الكثير من الطرافة التي تسلكه في عداد األبيات اجليدة، فتراه يقول: 

َأت��ْي��َت��ُه ��واِح��ي  ِم���ْن أيِّ ال��نَّ ��ُت��ُه )١( امل��ع��روُف واجل����وُد َس��اِح��ل��ْهه���َو ال��َب��ْح��ُر  َف��ُل��جَّ
��ى َل���َو انَّ���ه )2( َد َب��ْس��َط ال��ك��فِّ ح��تَّ َث���َن���اه���ا ِل���َق���ْب���ٍض ل���م ُت����ْب����ُه َأَن����اِم����ُل����ْهَت��ع��َوّ
��ِه غ��ي��ُر ُروِح����ِه َس����ائ����ُل����ْه !ول���و ل��م َي��ك��ْن ف��ي ك��فِّ اهلل  ���ِق  ف���ل���ي���تَّ ب���ه���ا،  جل������اَد 

به يختص  معنى جديد  إل��ى  أحاله  حتى  امل��أل��وف  التصوير  ذل��ك  في  وأب��دى  أع��اد  كيف  أرأي��ت   

 الشاعر وحده؟ 

)١( جلة البحر: وسطه.
)2( ال ننطق الهمزة في )أنه( لضرورة الشعر.
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وبدا لنا املمدوح بحًرا عظيًما َتْهِدُر أمواجه بالعطاء، ثم أتى بعد ذلك البيتان اآلخران ليزيدا في روعة 
املعنى الذي أراده الشاعر مصوًرا لنا إلى أي حدٍّ بلغ به اجلود والفضل، حيث اعتادت يُد املمدوح البسط 
بالعطاء، فلو أراد أن ميتنع عن اإلعطاء بها لم تستجب له، ولو لم يكن فيها غير روحه وجاءه سائل يسأله 

العطاء ألعطاه إياها؛ ألَنّ هذا املمدوح لم يتعود أن يرَدّ سائًل.
ِل مشكلتها جند عدًدا من األشعار واألقوال املأثورة  وفي تصويرنا حلال الدنيا وهمومها، وصعوبة حتمُّ
حتدثنا عن هذه الهموم وشدتها على النفس.لكن شاعًرا كأحمد شوقي يعرض علينا هذه الفكرة في إطار 
جديد، وذلك حني يخاطب أحد أبطال حمل األثقال، مؤكًدا له أن هناك ما هو أشدُّ على النفس من رفع 

األثقال ، وحمل احلديد .. حيث يقول: 
ِع�����ْن�����َده �������َط  َت�������وسُّ ال  َزم������������اٌن  َي����ب����ِغ����ي املُ�����َغ�����ام�����َر َع�����اِل�����ًي�����ا وَج���ل���ي���له�������ذا 
مب����ْع����ِزٍل اْب��������َق  أِو  ف���ي���ِه  َس����اب����ًق����ا  ����ُب����وغ َس��ب��ي��لُك������ْن  �����ُط ل����ل����نُّ �����وسُّ ل����ي����َس ال�����َتّ
وب����أَس����ُه احَل������ِدي������َد  َخ�����َل�����َق  ال������ذي  َج����َع����َل احَل�����ِدي�����َد ِل����َس����اِع����َدي����َك َذل��ي��لإَنّ 
َأَح����م����ْل����َت إن����َس����اًن����ا َع���ل���ْي���َك َث���ِق���ي���ل؟ُق��ل ل��ي )ُن��َص��ي��ُر( )١( وأَن���َت َب���ٌرّ ص���ادٌق:
ًة  ��ُل��وِع َغ��ِل��ي��ل؟)2(َأَح����م����ْل����َت َدْي����ًن����ا ف���ي َح����َي����اِت����َك َم������َرّ َأَح��م��ْل��َت ي��وًم��ا ف��ي ال��ضُّ
َخ��ل��ي��ل؟َأَح����م����ْل����َت ُظ���ل���ًم���ا ِم����ن َق����ِري����ٍب غ�����اِدٍر َك�����اَن  ب���األم���ِس   )٣( َك���اِش���ٍح  أو 
اغ��َت��َن��ى إذا  ��ئ��ي��م  ال��َلّ ُط��غ��ي��اَن  ق��ل��ي��ل؟َأَح���م���ْل���َت  اأُلم����������وِر  َج�������اِه  ِم�����ن  َن�������اَل  أو 
!ِت�����ل�����َك احَل�������َي�������اُة وه�����������ِذِه أث���ق���الُ���ه���ا َض��ئ��ي��ل  َف����َع����اَد  ِب���ه���ا  احَل�����ِدي�����ُد  ُوِزَن 

موا معاني  مه الشعراء في مجال حسن التعليل، رأينا أنهم قد تفننوا في ذلك وقدَّ وإذا تأملنا ما قَدّ

فيها طرافة وجدة.
فأبو الطيب املتنبي يرى من سيف الدولة عتاًبا ولوًما على أمر من األمور، فبداًل من أن يجعل ذلك سبًبا 

في ضيقه وسخطه نراه سبًبا في أمر محمود العاقبة، ولدفع هذه الغرابة يعلل ذلك بتعليل منطقي 
فيقول: 

ِت األجساُم بالِعَلِلَلَعلَّ َعْتَبَك َمْحُموٌد َعواِقُبُه ا َصحَّ َفُرمبَّ
وأبو متام يرى أن احتجاب املمدوح عنه ليس أمًرا سيًئا، ويحيل هذا املوقف الذي يدل على اإلعراض 

)٣( الكاشح: العدو. )2( الغليل: الغيظ.   )١( اسم بطل حمل األثقال.  
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والصدود، إلى موقف يجعله أكثر مناسبة لألمل والتفاؤل، حيث يشبِّه املمدوح بالسماء امللبدة بالغيوم 
يرتى منها نزول الغيث ، فيقول:

َأَم��ًل ل��ي  مُب��ْق��ٍص عْنك  احِل��َج��اُب  حَت��َت��ِج��ُبليَس  ِح���نَي  ���ى  ُت���رَجّ ���َم���اَء  ال���َسّ إَنّ 

3 ـ مقياس العمق والسطحية:
املعنى العميق هو ذلك املعنى الذي تده يذهب بك بعيًدا في داللة معنوية عالية مؤثرة، وتنثال على 

نفسك معاٍن وخواطُر كثيرٌة يثيرها فيك ويستدعيها إلى ذهنك.
به في قدرة عقلية، وملكة ذهنية،  الشاعر مبا يختص  بها  املعنى بسبب موهبة يتميز  ويكون عمق 

وثقافة عالية. كما في قول زهير بن أبي سلمى: 
َث�������َلٌث َم����ْق����َط����ُع����ُه  احَل����������َقّ  َج���������َلُءوِإنَّ  أو  ِن��������َف��������اٌر  أو  �����������نٌي  مَيِ

يريد بذلك أن احلق يثبت بواحدة من ثلث: ميني، أو محاكمة، أو حجة واضحة. وكان عمر بن 
اخلطاب  يتعجب من هذا البيت. ويقول: »لو أدركت زهيًرا لوليته القضاء«.

وتكون األبيات عميقة املعنى إذا اعتمدت على احلكمة التي متثل اختزال قدر كبير من التجربة اإلنسانية 
وتقدميها في عبارة موجزة بليغة. خذ مثًل األبيات اآلتية لبشار بن برد التي يدعو فيها إلى عدم التفريط 

بالصديق الوفي من أجل زلة أو خطأ يرتكبه فيقول: 
ُم��ع��اِت��ًب��ا اأُلم�������ور  ُك�����لِّ  ف���ي  ُك����ْن����َت  َص���ِدي���َق���َك، ل���م َت���ْل���َق ال����ذي ال ُت��ع��اِت��ُب��ْهِإذا 
ف���إَنّ���ُه َأَخ������اَك  ِص����ْل  أو  وُم���َج���اِن���ُب���ْهَف���ِع���ْش واِح������ًدا ،  َت�������ارًة  َذن������ٍب   )١( م����ق����ارُف 
)2( الَقَذى  على  ِم���َراًرا  تشرْب  لم  أن��َت  َم��َش��اِرُب��ْهِإذا  َت��ص��ُف��و  ��اس  ال��نَّ وأيُّ  َظ��ِم��ئ��َت، 

وليس املقصود أن يتحول الشعر كله إلى مجموعة من احلكم، يأخذ بعضها برقاب بعض، فهذا أمر 
يضعف الشعر ويذهب جماله وعذوبته، وكان مما أنكره النقاد على صالح بن عبد القدوس وغيره من 
شعراء احلكمة أنهم أكثروا من أبيات احلكمة في أكثر قصائدهم، ولو جعلوا حكمهم في أشعار متفرقة 
لكان أفضل وأجدى، وهذا ما مييز شعر احلكمة عند أبي الطيب املتنبي، وأبي متام، عنه عند ابن الوردي 

في الميته، التي تتضمن ِحَكًما كثيرة متتابعة مما يجعُل استفادة القارئ منها قليلة وغير مؤثرة.

)١( قارف الذنب: خالطه.
)2( القذى: ما يقع في املاء ونحوه.
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ا ابنه بالكوكب تارة، وبالهلل تارة أخرى، معللاً نفسه،  ثم يصف َوْقَع املصيبة على نفسه ، مشبهاً
نيا، وما فيها من َكَبٍد وَكَدر: بأن ابنه قد اختار احلياة اآلخرة على الدُّ

���ا م���ا ك�����اَن أق���ص���َر ُع����ْم����َرُه وَك����ذا ت��ك��وُن َك���واك���ُب األْس���ح���اِر )١(ي���ا َك���وك���باً
�������اٍم َم���ض���ى ل���م َي���ْس���َت���ِدْر ���َه���ْل ِل���وْق���ِت ِس������َراِر )٢(وِه�������لَل أيَّ ا ول���م ُيْ َب������ْدراً
ا ل���ُه َداِرأب���ك���ي���ِه ُث������مَّ َأق��������وُل ُم�����ْع�����َت�����ِذراً أأْلَم  َت����رك����َت  ِح������َن  �����ْق�����َت  ُوفِّ
������اَن َب������ن ِج�����������واِره وِج����������واِريَج����������اوْرُت أع�����َدائ�����ي وَج���������اوَر َربَّ������ُه َش������تَّ

إن الشاعر ليس بحاجة إلى من يدعوه إلى التعاطف مع هذا املوقف، فهو متأثر به، منفعل مبا يثيره 
من مشاعر وأحاسيس، ولو رثى غير ابنه ممن ليس له صلة وثيقة به، لتكلف في ذلك ما وسعه التكلف، 

فليست النائحة املستأجرة كالنائحة الثكلى.
، يلح في وجدان  ا أصيلاً ا ذاتّياً ومما يبدو فيه صدق العاطفة شعر رثاء النفس الذي يكون الدافع له دافعاً
الشاعر فتحس أن الشعر فلذٌة من فلذات كبده، وقطعة من مهجته، ومن أشهر قصائد رثاء النفس قصيدة 

ا عن موطنه وأهله، يصور غربته ويرثي نفسه:  يب )٣( حن وافاه أجله في خراسان بعيداً مالك بن الرَّ
َل��ي��ل��ةاً أَب�����ي�����َ�َّ  ه����ل  ِش�����ْع�����ري  َلَ�����ْي�����َت  ِبجْنِب الَغَضى)٤( ُأْزِجي )٥( الِقَلَص النَّواِجَيا )٦(َأال 
���ا َط���ائ���عاً َأت���������ُرُك  َي��������ْوَم   )٧( ي  َدرِّ ���ِه  وَم����اِل����َي����اف���ل���لِّ  )٨( ال����ّرْق����َم����َت����ِن  ب���أع���ل���ى  َب�����ِن�����َيّ 

)١( أسحار: جمع سحر وهو آخر الليل.
)٢( سرار: سرار الشهر آخر ليلة فيه.

)٣( هو مالك بن الريب )..-٦0ه�( شاعر أموي، كان قاطع طريق ثم حتول للجهاد مع سعيد بن عثمان بن عفان �.
)٤( الغضى: نوع من شجر األثل.

)٥( أزجى: أدفع.
)٦( القلص النواجي: النوق السريعة.

ب ومديح ومعناها: ما أعجب فعلي!. )٧( هلل دري:الدّر هو العمل، وهي عبارة تعجُّ
)٨( الرقمتن: قريتان قريبتان من البصرة.
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 )2( ِع��َن��ان��َه  َي��ج��رُّ   )١( َم��ْح��ب��وٍك  إل����ى املَ������اِء ل���م ي���ت���رْك ل���ه امل������وُت َس��اِق��ي��اوأْش���َق���َر 
َب�������راِب�������َي�������ٍة إنِّ����������ي ُم�����ق�����ي�����ٌم ل���ي���ال���ي���اف��ي��ا َص��اِح��َب��ْي َرْح���ل���ي َدَن����ا امل����وُت ف��ان��ِزال
َيدِفنونني! وه��ْم   )٣( َت��ْب��ُع��د  ال  َم��ك��ان��ي��ا؟!ي��ُق��ول��وَن:  إال  ال���ُب���ْع���ِد  َم����ك����اُن  وأي������َن 

فيها  � يصور  اهلل  � رحمه   )٤( الرفاعي  أحمد  بن  الرحمن  عبد  األستاذ  األديب  أيًضا قصيدة  ذلك  ومن 
شعوره، وقد بلغ السبعني من العمر، وهي من آخر ما قال من الشعر، ونلحظ فيها شعور األديب بدنو 

أجله، وفيها يقول: 
���ي���ال���ي ص��ف��ح��ت��ي )٥(َس����ب����ع����وَن ت���غ���ت���اُل ال���لَّ إه���������اُب  آَث�������اره�������نَّ  َع��������ْن  َف����ي����ِن����مُّ 
ف��إنَّ��ه��ا ���ن���نَي  ال���سِّ َك������اَب������ْرُت  ُك����ن����ُت  غ�����َلُبإْن  َي����ح����نُي  إْذ  وَأَع������ن������ُف  أق��������َوى 
���ن���وَن وُأغ���ِل���َق���ْت َب����ي����ن����ي، وَب���������ني أط����اي����ب����ي األب����������واُبَت��ِع��ب��ْت ِم���ن اأَلل������ِم ال���سِّ
����ت����اُء ي���زورن���ي ����اُر َق�����ْد َخ����َم����دْت، ول���ي���َس ِث���َق���اُبَس���ب���ع���وَن ق�����ْد وف������َد ال����شِّ وال����نَّ
���راِب َج��وان��ح��ي )٦( ���ْت إل���ى َع���َب���ِق ال���تُّ ُت�������راُبَح���نَّ ������راَب  ال������تُّ َي����ش����ت����اُق  َغ����������ْرَو  ال 
)٧( الَكَرى  يجفو  وَق��ْد   ، َأْغفو  َيْقظتي  َج����ْف����ن����ي، ف���ي���ْح���ُل���ُم ب����املَ����ن����ام ِط�������َلُبفي 
واحل����������اِدَي����������ان: س������لم������ٌة، وَص����������واُبَس���ب���ع���وَن ِع���ْش���ُت���ْم ِم��ث��َل��ه��ا َب�����ْل ِض��ْع��َف��ه��ا

)١( أشقر محبوك: فرس قوي.
)2( عنانه: جلامه.

)٣( ال تبعد: ال تهلك دعاء له بالسلمة.
)٤( هو عبد العزيز بن أحمد الرفاعي ) ١٣٤2 � ١٤١٤ه� ( ، أديب سعودي من األدباء الرواد، اختير عضًوا في 

      مجلس الشورى.
)٥( إهاب: جلد، ومعنى البيت أنه لكثرة ما يلقاه من آالم السنني فإنه يشعر بطولها، وقد حيل بينه وبني ما 

        يريد من أطايب احلياة بسبب مرضه وكبر سنه ، ويظهر أثر ذلك في جلد وجهه.
)٦( اجلوانح: الضلوع.

)٧( الكرى: النوم. 
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2 ـ مقياس القوة أو الضعف 
إذا أثَّرت القصيدة في نفس قارئها، وهزَّت وجدانه؛ كانت عاطفتها قوية، وإذا لم تترك أثًرا في نفسه 

كانت عاطفتها ضعيفة.
بالرثاء، ومنهم من  يتأثر  الناس وأمزجتهم، فمنهم من  تأثيرها بطبائع  العاطفة ووضوح  وترتبط قوة 

يتأثر بالغزل، ومنهم من يتأثر بالفخر أو املدح وهكذا.
ومن أمثلة القصائد التي اتصفت بقوة العاطفة قصيدة أبي متَّام في رثاء القائد محمد بن حميد 
الطوسي )١(. فقد أبدع الشاعر أميا إبداع في تصوير معاني الفداء والتضحية التي اتصف بها ذلك 

القائد املسلم حيث يقول:
اأَلْج�������ُرَغ�������دا َغ����������ْدوًة واحَل������ْم������ُد ن����َس����ُج ِرَدائ���������ِه وأْك�����َف�����اُن�����ُه  إال  َي����ن����ص����رْف  َف����َل����م 
َق���ب���ُرَم���َض���ى َط����اِه����َر اأَلث��������واِب ل���م َت���ب���َق َروض�����ٌة أَنّ�����َه�����ا  اْش����َت����َه����ْت  إال  َث�������وى،  َغ��������َداة 
ى ِب�������ِه ال���ُع���ا وَن ع����ن َث��������اٍو ُت������َع������زَّ ���ع���ُرُي������ع������زَّ وي��ب��ك��ي َع��ل��ي��ه امل���ج���ُد وال����ب����أُس وال���شِّ
ف���إنِّ���ن���ي َوْق�������ًف�������ا  اهلِل  َس�����������اُم  َرأي��������ُت ال�����َك�����رمَي احُل�������رَّ َل����ي����َس َل������ُه ُع���ْم���ُرع����ل����ي����َك 

وبلغ من تأثير هذه القصيدة أن أحد كبار رجاالت الدولة العباسية وهو )أبو دلف العجلي( لم ميلك 
. بعد سماعها إال أن يقول ألبي متَّام: يا أبا متام وددُت لو َأنَّها لك فيَّ

يريد أن يكون ذلك امليت، وأن ُيرثي مبثل تلك األبيات الرائعة اجلميلة، التي ال تزال متلك الكثير من 
قوتها ونفاذها إلى النفس، حتى بعد تقادم العهد بها.

ِلَم بقيت كثير من القصائد مؤثرة رائعة، على الرغم من أنها قيلت منذ زمن  ولعلك بذلك تعرف 
طويل، وملاذا حتس تياًرا شعورّيًا يهزُّ عاطفتك عندما تقرأ النماذج الرائعة من الشعر، وال حتس هذا الشعور 

نفسه عندما تقرأ بعض القصائد األخرى؟

)١(  هو محمد بن حميد الطاهري ) .. � 2١4ه� ( من قادة جيش املأمون العباسي، كان شجاًعا جواًدا ، رثاه 
        عدد من الشعراء.
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فهي  اخلالدة،  األعمال  في  نراها  التي  العاطفية  القوة  إلى خاصية  أسبابه  في كثير من  يعود  إن ذلك 
التي متوج  العاطفة  التأثير فيها، وكأنها مادة إشعاعية، ال ينضب إشعاعها، وقوة  تتصف ببقاء خاصية 

داخل النص الشعري هي التي حتملك على التأثر به، واالستجابة النفسية له.
ا كبيًرا، وأن تكون األلفاظ ذات قوة، وصدى،  على أن قوة العاطفة ليس معناها أن يكون املعنى بطولّيً
عنها  يعبر  موضوعات  وهي  واأللم.  واحلزن،  الذكرى،  موضوعات  بعض  في  لتبدو  العاطفة  قوة  إن  بل 

بكلمات دافئة رقيقة.
ِركِلي )١( في تذكر الوطن واحلنني إليه: ومثال ذلك األبيات اآلتية خلير الدين الزِّ

َس���ك���َن���اال�����َع�����نُي َب�����ْع�����َد ِف�����َراِق�����ه�����ا ال����وَط����َن����ا وال  َأِل������َف������ْت  َس����اِك����ًن����ا  ال 
َأَن�����اوال�����َق�����ْل�����ُب َل�������وال أنَّ��������ٌة َص�����ِع�����َدْت ف���ي���ِه  أن����َك����ْرُت����ُه ، وَش����َك����ك����ُت 
�����ه�����ْم َع���ِل���م���وا  َوُه���������ُم ُه����ن����اِل����َك م����ا َل���ق���ي���ُت ُه��ن��ا َل�����ْي�����َت ال����ذي����ن ُأِح�����بُّ
����ى ُت������َف������ارَق ُروح���������َي ال����َب����َدَن����اَم����ا ُك����ْن����ُت َأح���َس���ُب���ن���ي ُم���َف���اِرَق���ه���ْم ح����َتّ
أب�������ًدا      ٌب  ُم�������ع�������ذَّ ال������َغ������ري������َب  )2( إن  َظ��َع��ن��ا  وإن  َي���ْن���َع���ْم  ل���م  َح����لَّ  إْن 

والشك أن الظرف الذي تقال فيه القصيدة يسهم في منحها زيادة تأثير في النفس، فالقصيدة السابقة 
يبدو تأثيرها واضًحا لدى اإلنسان املبتعد عن وطنه، أكثر من املقيم الذي ال يعاني الغربة، وما تثيره في 

النفس من حنني وشوق إلى الوطن واألهل واألحبة.

)١( هو خير الدين بن محمود الزركلي ) ١٣١0ه� � ١٣9٦ه� ( ولد في دمشق، وتولى عدًدا من املناصب في 
        اململكة العربية السعودية، وكان عضًوا في عدد من املجامع اللغوية.

)2( ظعن: سار وارحتل.
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1 ـ صحة اخليال 
ه إلى الذوق األدبي، وبخاصة إذا كان احلكم صادًرا من ناقد متمكن،  إن املقياس في صحة اخليال مردُّ
أو قارئ ُمْرَهِف الشعور واإلحساس، فليس كلُّ خياٍل ميكُن أن نسُلَكه في عداد الصورة األدبية؛ إذ إن من 

اخليال ما يكون كُحْلم النائم ال يستند إلى واقع، مما يعدُّ ضرًبا من الوهم.
ولذا الحظ النقاد خطأ بشار بن برد حني تخيَّل للوصل رقاًبا، وللبني رجًل تلبس َنْعًل فقال:

َهْجِرها أْس��َي��اُف  ال��َوْص��ِل  ِرَق���اَب  ْت)١(  يَوَج�����َذّ )2( ن��ع��ل��نِي ِم���ْن َخ���دِّ ْت ل���ِرْج���ِل ال���َب���نْيِ وَق�����َدّ

2 ـ نوع اخليال
أ ـ الصورة اخليالية البسيطة: 

واملراد بها تلك الصورة األدبية التي متثل مشهًدا محدًدا ملوقف من املواقف، أو معًنى من املعاني التي 
يريد الشاعر تصويرها، وأكثر اخليال الشعري عند العرب مييل إلى هذا النوع من الصور، ويرجع ذلك إلى 

حبِّ العربي للفكرة وحرصه عليها مما يبعده عن اإلغراق في اخليال واملبالغة فيه.
وملا كانت الصورة اخليالية البسيطة تقدم املعنى في وضوح وجلء، فإننا نرى من البلغاء من يؤثر تقدمي 
فكرة من أفكاره، أو رأي من آرائه من خللها؛ لكي يضمن انفعال املتلقي بها، ملا في تلك الصورة من 

بيان بديع.
من ذلك أن أعرابًيا سئل: كيف فلن؟

ُد ِذَراَع الهمِّ إذا أمسى. فأجاب: تركته يقطع نهاره باملَُنى، ويتوَسّ
وُروي عن احلجاج قوله: »نعم امرؤ آخذ بعنان قلبه، كما يأخذ الرجل ِبِخَطاِم َجَمِله، فإن قاده إلى حق 

ه«.  تبعه، وإن قاده إلى معصية اهلل كفَّ
وللشعراء في هذا املجال بدائع من القول ، استطاعوا من خللها استثمار ملكة اخليال لديهم، وتقدمي 

صور أدبية بديعة.

)١( جذت: قطعت.
)2( البني: البعد.
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فنرى اخليال يحيل اجلماد إلى كائٍن حي، يرجو ويخاف، ويصاب بامللل فل يقدر على الصبر واملقاومة، 
كما في هذه الصورة التي يكشف من خللها املتنبي كيف تسقط حصون األعداء في أيدي املسلمني 

حصًنا بعد حصن فيقول في ذلك: 
���مُّ ُط�����وَل ِن��َزاِل��ن��ا ف���ُت���ْل���ِق���ي إل���ي���َن���ا أه����َل����َه����ا وَت���������ُزوُلمَتَ�����لُّ احُل����ُص����وُن ال���شُّ

وإنك لترى الشمعة تضيء، وما تزال النار فيها مشتعلة حتى تنتهي تلك الشمعة، لكنك رمبا ال تفطن 
فَّاُء )١( حني ربط بينها، وبني حياة اإلنسان فقال:  ِريُّ الرَّ إلى ما فطن إليه السَّ

����������ار ِف�����ي�����ه�����ا ك���������اأَلَج���������ْلك��������أنَّ��������ه��������ا ُع�����������ْم�����������ُر ال�����ف�����ت�����ى وال����������نَّ
فإن األجل يأخذ من العمر يوًما بعد يوم حتى يأتي عليه كله، وكذلك الشأن في نار الشمعة التي 

ُتفنيها شيًئا فشيًئا حتى تنتهي.
وبداًل من أن يقول الشاعر: إن النجوم قد اختفت، وخبا نورها بسبب وجود السحاب، وإن الرائحة 
العطرة قد انتشرت في الربا. فإنه يقدم لنا ذلك في صورة خيالية، تبدو فيها النجوم نائمة، قريرة العني 

في أحضان السحب، ويبدو فيها الشذى العطر في إغفاءة حلم لذيذ بني السهول والروابي. انظر كيف 
ر لنا محمد هاشم رشيد )2( ذلك بقوله:  صوَّ

������َح������اِبه���������ا ه���������ي األجُن��������������������ُم َن�������ام�������ْت َب�����������نَي أح���������َض���������اِن ال������سَّ
������ْش������واُن أغ����َف����ى ��������َذى ال������نَّ واب���������يوال��������شَّ َح��������اِل��������ًم��������ا َب�������������نَي ال���������رَّ

قد  السماء  وجنوم  الليل،  ظلمة  في  مبحًرا  الرحمن)٣(ِشْعَره  عبد  أسامة  الدكتوِر  تصويُر  ذلك  ومن 
تساقطت لتسكن في كل بيت من أبيات قصيدته فتصبح أبياتها مضاءة بهذه األجنم. ثم ، إنه يشعر 
أن عطاءه الشعري غزير، حتى إنه ال يحس بتعب وال نصب في هذه الرحلة الشعرية التي ينتقل فيها

)١( هو السري بن أحمد الكندي ) .. � ٣٦٦ه� ( شاعر أديب من أهل املوصل ، شعره عذب األلفاظ، جميل 
التشبيهات.

)2( هو محمد هاشم رشيد ، أديب سعودي ولد باملدينة املنورة، له عدد من الدواوين الشعرية، كان رئيس النادي 
األدبي باملدينة في إحدى مراحله العملية.توفي:١٤2٣ه�.

)٣( هو الدكتور أسامة عبد الرحمن عثمان أديب سعودي ، ولد في املدينة املنورة سنة ١٣٦2ه� ، له عدد من  
الدواوين الشعرية ، والبحوث العلمية توفي ١٤٣٥ه�.
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من بيت إلى بيت ، ومن معنى إلى معنى حيث يقول: 
��ي��ِل َق��اِف��ي��ت��ي ���ْج���ُم ف���ي ُك����لِّ َب���ي���ٍت َب��ي��َن��ه��ا اْن��َس��ك��َب��اَق����ْد أْب����َح����َرْت ف���ي ُج���ف���وِن ال��لَّ وال���َنَّ
)١( وَخ����اَض����ِت ال���َق���ْف���َر َب���ْع���َد ال���َق���ْف���ِر َق��اِف��َل��ِت��ي َوَصَبا  َجى  الدُّ في  رحيٍل  ِم��ْن  َشَكْت  َفَما 

ب ـ الصور اخليالية املركبة:
ها كلَّها صورٌة واحدة. وفي هذا النوع من الصور جند مشهًدا فيه  وهي مجموعة مشاهَد متعددة تضمُّ
ره أبو مَتَّام لفتح  حركٌة وحيويٌة، وألواٌن مختلفة، ونحسُّ بأننا أمام منظر متكامل، كهذا املشهد الذي صوَّ

مدينة عمورية بعد حصار املسلمني الشديد لها، حيث يقول:
��ْخ��ِر واخَل���َش���ِبَل����َق����ْد َت�����رْك�����َت أم����ي����َر امل���ؤم���ن���نَي ِب��ه��ا ��ار َي���وًم���ا َذِل���ي���َل ال��صَّ ل��ل��نَّ
ُضًحى وهو   )2( اللَّيل  َبِهيَم  فيها  ��َه��ِبَغ���اَدْرَت  ِم���ن ال��لَّ ��ه )٣( وْس��َط��ه��ا ُص��ْب��ٌح  َي��ش��لُّ
َرَغبْت  )٤( ج��ى  ال��دُّ َجلِبيَب  َك��أنَّ  ��م��َس ل��م َت��ِغ��ِبحتَّى  َع���ْن َل��وِن��ه��ا، أو ك���أنَّ ال��شَّ
���ْل���َم���اُء َع��اِك��َف��ٌة ����اِر، وال���ظَّ )٥(َض�����وٌء م���ن ال����نَّ َشِحِب  ُضحًى  في  ُدخ��اٍن  من  وُظْلمٌة 
أَف��َل��ْت وق��د   )٦( ذا  ِم��ن  َط��اِل��َع��ٌة  مُس  ��ِبفالشَّ َتِ ِم��ن ذا )٧( ول��م  َواِج���َب���ٌة  ��م��ُس  وال��شَّ

يبدو بعضها  واللهب،  والشمس  والدخان،  والنار  والظلمة،  الضوء  املشهد:  حيث يجتمع في هذا 
بوضوح تام، ويتداخل بعضها مع بعض في صورة مثيرة مروعة، ويركز الشاعر على منظر احلرائق املدمرة، 
وهو مشهد يتجاوز حدود زمان احلادثة ومكانها، فل يبدو على أنه أمر مضى وانقضى، وإمنا يحس القارئ 

أنه أمام ذلك املشهد يراه رأي العني.

)١( الوصب: التعب.
)2( بهيم الليل: سواده اخلالص.
)٣( يشُلّه: يغلبه ويظهر عليه.

)٤( الدجى: الظلمة.
)٥( ضحى شحب: متغير اللون.

)٦( طالعة من ذا: من لهيب النَّار.
)٧( واجبة من ذا: غائبة من الدخان.
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ويقول ابن خفاجة )١( واصًفا أحد أنهار األندلس:
������َواِر ك���أنَّ���ُه ���ٌف ِم����َث����ُل ال������سِّ َس���م���اِءُم���َت���ع���طِّ َم���ج���رُّ   )2( ي��ك��ُن��ُف��ُه  ْه�����ُر  وال�����زَّ
�����فُّ ِب����ِه ال���ُغ���ص���وُن ك��أنَّ��ه��ا ���������فُّ مِبُ�����ْق�����َل�����ٍة َزرَق����������اِءَوَغ�������َدْت حَتُ ُه���������دٌب حَتُ
ًرا ق�����َط�����اِءواملَ���������اُء َأْس����������َرَع َج�����رُي�����ُه ُم����َت����ح����دِّ �����ِة ال�����رَّ ًي�����ا ك�����احَل�����يَّ ُم�����َت�����ل�����وِّ
�������نْيِ امل����اِءوال��ري��ُح َت��ْع��َب��ُث ب��ال��ُغ��ُص��وِن وَق���ْد َج��رى َذَه�������ُب األص����ي����ِل َع���ل���ى جُلَ

فإننا نرى في األبيات السابقة مشهًدا من مشاهد الطبيعة اخللبة في األندلس، حيث يصور اخليال 
األدبي نهًرا من األنهار مييل في مساره، ويحيط بالروضة إحاطة السوار باملعصم، وتتناثر الزهور البيضاء 
على جانبيه كأنها جنوم املجرة في السماء، وحتف به أغصان األشجار تظلله كعيون زرقاء تظللها األهداب، 
بتلك  تعبث  الرياح وهي  نرى  األخير  البيت  وفي  أفعى،  هو  يتلوى كأمنا  الذي  بالنهر  املاء  يجري  فيما 
الغصون ، فيما انعكست أشعة شمس املغيب الذهبية على سطح ماء النهر الصافي، فكأمنا التقى بلقائها 

الذهب، والفضة مًعا:
ويصور البحتري مثول وفد الروم بني يدي اخلليفة العباسي فيقول: 

ماَط )٣( فكلما َراموا )٤( الِقرى)٥( ������ُلحضروا السِّ ُذهَّ ُع����ق����وٌل  ب����أي����ِدي����ِه����ْم   )٦( َج����ال����ْت 
������ُه������ُم إل�������ى أف�����واِه�����ِه�����ْم ���ب���ي���ِل وَت����ْع����ِدُلَت������ْه������وي أُك������فُّ ف���ت���ُج���وُر ع���ن َق����ْص����ِد ال���َسّ
����ٌب ������روَن َف������َب������اِه������ٌت ُم����َت����ع����جِّ مم��������ا َي������������������راه، وَن�����������اظ�����������ٌر ُم������ت������أم������ُلُم������َت������َح������يِّ

لقد أصيبوا بالدهشة واحليرة مما رأوا من الع�ظمة في قصور اخللفة، وما رأوه من جند املسلمني الذين 
حشدهم اخلليفة بصورة مثيرة؛ ليرى الوفد ما عليه املسلمون من القوة والبأس، وحتى عندما ُدُعوا لتناول 
ب واالنبهار سبًبا في جعل أيديهم تخطئ سبيلها إلى أفواههم، وهو مشهد  الطعام كانت نظرات التعجُّ

جند فيه عنصر احلركة واضًحا وضوًحا بارًزا.

)١( هو إبراهيم بن أبي الفتح األندلسي ) ٤٥0 � ٥٣٣ه� ( شاعر غزل، من الكتاب البلغاء، غلب على شعره 
      وصف مناظر الطبيعة.

)2( يكنفه: يحيط به.
)٣( السماط: ما ميُدّ ليوضع الطعام عليه.

 )٤( راموا: قصدوا.
)٥( القرى: الطعام الذي يقدم للضيف.

)٦( جالت: حتركت واضطربت.
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وهرب؛ كانت هذه الكلمة أكثر ملءمة للموقف، وإيحاء بتصوير احلالة النفسية للشاعر.
ولعلك الحظت فيما مَرّ عليك في دراستك أن النَّص الشعري الذي يكون موضوعه التفاؤل واألمل، 
ا النصوص التي تدور حول موضوع التشاؤم،  فإن كلماته تبدو مشعة موحية باألمل واإلشراق والبهجة، أَمّ
فإن مفرداته توحي بالضياع واحلزن واأللم. وهكذا في كثير من موضوعات الشعر وأغراضه نلحظ استثماًرا 

خلاصية اإليحاء في الكلمة وإفادة منها.
ج� � دقة استعمال الكلمة: مع كثرة املفردات اللغوية املهيأة للشاعر إالَّ أنَّ على الشاعر أن يجدَّ في 
البحث عن الكلمات التي تناسب املقام، وأن تكون استعماالته للمفردات استعماالت متقنة، يتجلى 
فيها جهد رائع في حسن استخدام الكلمة، وإذا عدت ملا سبقت دراسته في نقد النابغة الذبياني ألبيات 
حسان، رأيت ذلك النقد متجًها إلى إخفاق الشاعر في دقة اختيار الكلمة، ووضعها في موضعها املناسب.
وينتفع الناقد األدبي في مقياس دقة استعمال الكلمة مبا كشف عنه علماء اللغة في كتب )الفروق 

اللغوية( من فروق في الداللة بني كلمات تبدو أول وهلة أنها مبعنى واحد.
ُرِوي أنَّ الشاعر إبراهيم بن َهْرَمة )١( سمع بيًتا له ُيْنِشُده أحُد الناِس وهو قوله: 

ل��ه��ا:                َف���ُق���ْل  َدَخ����ْل����َت  إْن  ربِّ�����َك  ه�����ذا اب������ُن َه�����ْرَم�����َة ق���ائ���ًم���ا ب��ال��ب��ابب����اهلِل 
فغضب ابن هرمة وقال: ليس كذلك ! إمنا قلت: واقًفا بالباب، وليتك عرفت ما بينهما من معنى !

أما  باملذلة،  يوحي  مما  بيتها،  باب  على  حاجب  هو  كأمنا  حتى  واالستمرار  امللزمة  يقتضي  فالقيام 
الوقوف فل يفيد ذلك.

اِت( في قول إسماعيل صبري )2(: وانظر كلمة ) ُمِعدَّ
ن���ي���ا َوَم�����ا اِت ال���َه���َن���اَأْق����ِب����ِل����ي َن���ْس���َت���ْق���ِب���ِل ال���دُّ َض����ِم����َن����ْت����ُه ِم�����ن ُم�������ِع�������دَّ

فكلمة ) معدات( فيها ثقل ونفور يجعلها غير ملئمة إلضافتها للهناء، فاستعمالها هنا غير ملئم 

)١( هو إبراهيم بن َهْرَمة القرشي ) .. � نحو ١٧٦ه� ( شاعر من املدينة، من مخضرمي الدولتني األموية 
       والعباسية. وهو آخر الشعراء الذين ُيحتج بشعرهم في قواعد اللغة.

)2( هو إسماعيل صبري باشا ) ١2٧0 � ١٣٤١ه� (  من شعراء الطبقة األولى في عصره، امتاز شعره بجمال  
       مقطوعاته، وعذوبة أسلوبه.
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للسياق. إن من املمكن أن يقال: معدات الزراعة، أو الصناعة. أما معدات الهناء فغير مناسبة.
2 ـ نقد التراكيب:

تدرس التراكيب في الشعر ملعرفة خصائصها، ومميزاتها من حيث اجلزالة والسهولة.
النقاد بأنه األسلوب الذي  ده  أ ـ األسلوب اجلزل: هو ما كان قوّيًا غير ُمْسَتْكَرٍه وال ركيك، ويحدِّ

تسمعه العامة، ويعرفونه لكنهم ال يستعملونه في أحاديثهم.
ومن أبرز سمات األسلوب اجلزل: الفصاحة وقوة الكلمات ، وِقَصُر اجلمل، وغلبُة اإليجاز فيه على 

اإلطناب، واتصاُفه بالفخامة التي تعله في مستوى عاٍل من القول.
بعامة  اجلاهلي  فالشعر  للشاعر،  الشعري  واملذهب  والبيئة  كالعصر  مختلفة  بظروف  اجلزالة  وترتبط 
أكثر جزالة من الشعر العباسي، والشعر العباسي يعد أكثر جزالة من شعرنا املعاصر. كما أنَّ شعراء العصر 
أكثر جزالة من شعر  الفرزدق  اجلزالة، فشعر  بينهم في مستويات  فيما  الواحد يختلفون  والبلد  الواحد 

جرير، وفي عصرنا جند شعر األستاذ عبد اهلل بن خميس يتميز باجلزالة والقوة.
ومن مناذج الشعر اجلزل قول سالم األسدي )١(:

ك�������أَنّ ب�����ِه َع�����ن ُك������لِّ َف����اِح����َش����ٍة َوْق�������َراُأح����بُّ ال��َف��َت��ى َي��ْن��ف��ي ال��َف��واِح��َش َس��ْم��ُع��ُه
أَذى ب��اِس��ًط��ا  ���دِر ال  ال���َصّ َدواع�����ي  ُه��ْج��راَس��ل��ي��َم  َن���اِط���ًق���ا  وال   ، َخ���ي���ًرا  َم���ان���ًع���ا  وال 
َزلَّ�����ٌة ل����َك  َص����اح����ٍب  ِم����ن  أت�����ْت  م���ا  َف����ُك����ْن أْن������َت ُم����ْح����َت����ااًل ِل����َزلَّ����ِت����ِه ُع�����ْذراإذا 
ٍة)2( َخلَّ َس��دِّ  ِمن  َيْكِفيَك  ما  ْفِس  النَّ َف��ْق��راِغنى  ال��ِغ��َن��ى  ذاك  َع�����اَد  َش��ي��ًئ��ا  زاَد  وإن 

الذي  الغريب  اللفظ  من  وخل  العامة،  ألفاظ  عن  ألفاظه  ارتفعت  ما  وهو  السهل:  األسلوب  ـ  ب 
يحتاج إلى بيان وتفسير ، وهذا النوع من األساليب مما ميكن أن يوصف بالسهل املمتنع ، فهو مع قربه 

. وسهولته إال أنَّ إبداعه وإنشاءه ليس باألمر الهنيِّ
وممن متيز شعره بالسهولة في القدمي عمر بن أبي ربيعة، وأبو العتاهية، ومسلم بن الوليد.

)١( هو سالم األسدي ) .. � نحو ١2٥ه� ( من التابعني ، أمير شاعر.
)2( اخَللة: احلاجة والفقر.

111-152.indd   133 4/20/19   3:23 PM



134135

ـة
يـ

ـد
نق

ت 
�سـا

درا
ـة

ني
ثا

 ال
دة

وح
ال

الشاعر  قول  ذلك  ومن  التكلف،  عن  والبعد  األسلوب  بسهولة  ميتاز  املعاصر  العربي  الشعر  وغالب 
عبداهلل الفيصل )١(:

وه�����ف�����ا إل��������ى امل�����ج�����د ال����ش����ب����ابم�����رح�����ى ف����ق����د وض�������ح ال�����ص�����واب
ه����ي����م����ان ي����س����ت����دن����ي ال���س���ح���ابع�������ج�������لن ي�����ن�����ت�����ه�����ب اخل�����ط�����ى
��������م وه���������ش ل����ل����ع����ل����م ال����ل����ب����ابق�������د ف������������ارق اجل������ه������ل ال���ع���ق���ي����
ي�������رق�������ى ل��������ه م��������� ال�����ص�����ع�����ابورن�������������������ا إل���������������ى م����س����ت����ق����ب����ل
ال����ق����ض����ابم��������ا امل������ج������د ي����ط����ل����ب ب����امل����ن����ى ال�����س�����م�����ر  وال  ك�������ل 
ت�������ه�������ز ع�������امل�������ن�������ا ال������ع������ج������ابامل��������ج��������د ي�����ب�����ن�����ى ب�����ال�����ع�����ل�����وم

3 ـ نقد موسيقى الشعر: تعد موسيقى الشعر اخلاصية البارزة، والعلمة الفارقة بينه وبني النثر، وهي 
النغم الشجي الذي تصاغ فيه املعاني فيحيلها إلى نشيد عذب. وتتألف موسيقى الشعر من أمور ثلثة 

هي: الوزن الشعري، والقافية، واملوسيقى الداخلية.
ُل القول في كل واحدة منها على النحو اآلتي:  وسوف ُنَفصِّ

أ ـ الوزن الشعري: ويراد به البحر الشعري الذي صيغت عليه القصيدة، فالشعر العربي قد بلغ مرحلة 
التي اكتشفها اخلليل بن أحمد، ونسبة هذه البحور إلى  النضج واالستقرار، بالتزامه األوزاَن الشعرية، 

اخلليل ال تعني أنه صنعها في الشعر وأوجدها فيه، بل كان دوره اكتشافها فحسب.
والتزام الشعراء العرب بتلك البحور الشعرية، طوال تلك العصور املختلفة إلى يومنا هذا، يعد دليًل 
على أن الذائقة العربية ال تستسيغ الشعر إال وفق هذه البحور الفنية التي اختص بدراستها علم مستقل 

هو علم العروض والقافية.
ويرى بعض النقاد أَنّ ثمة علقة بني موضوع القصيدة وغرضها من جهة، وبني الوزن الشعري الذي 
بنى عليه الشاعر قصيدته من جهة أخرى، فالبحور ذوات التفعيلت الطويلة أو الكثيرة، تصلح غالًبا 
للموضوعات احلماسية ونحوها، كما أن البحور اخلفيفة تصلح لغرض الغزل ونحوه، وهي علقة ظاهرة 

لكنها ال متثل قاعدة مطردة.
ى القصائد بحروف قافيتها،  ب ـ القافية: وهي الركن الثاني من أركان النظم الشعري، وكانت تسمَّ

ْنَفَرى، وسينية الُبْحُتِري ، وهمزية الُبوِصيِري. فيقال: المية الشَّ

)١( هو األمير الشاعر عبد اهلل الفيصل آل سعود، ولد في الرياض عام ١٣٤١ه� ، تولى مناصب مهمة في الدولة، 
ومن آثاره الشعرية: وحي احلرف، حديث القلب، توفي عام ١٤2٨ه�.

111-152.indd   134 4/20/19   3:23 PM



134135

ـة
يـ

ـد
نق

ت 
�سـا

درا
ـة

ني
ثا

 ال
دة

وح
ال

مجاالت  من  مجاالاً  الناقد  يجعله  ا  إبداعّياً مستوى  ميثل  املميز،  وحرفها  وإيقاعها،  القافية،  واختيار 
احلكم على الشعر، ولذا فهي تنال عناية أوفر من املد، واإلشباع، أو غيرهما.

ا للغرض احلماسي للقصيدة، وهو  ا مالئماً ا موفقاً فاختيار حرف )الباء( في بائية أبي متَّام كان اختياراً
أدعى لبروز ظاهرة التفخيم، وقوة اجلرس ، وشدة اإليقاع: 

����ي����ُف أْص������������َدَق أن������ب������اءاً ِم��������َن ال����ُك����ُت����ِب ���َع���ِبال����سَّ ِه احَل������دُّ َب�����َن اجِل������دِّ وال���لَّ ف���ي َح�������دِّ
ِب���ه ُي����ح����ي����َط  أن  َت����َع����ال����ى  ال�����ُف�����ُت�����وِح  ��ع��ِر ، أو َن��ث��ٌر ِم���َن اخُل��َط��ِبَف�����ْت�����ُح  َن��ْظ��ٌم ِم���َن ال��شِّ
������م������اِء َل������ُه ������ُح أَب��������������واُب ال������َسّ ال��ُق��ُش��ِبَف������ت������ٌح َت������َف������تَّ أث���واِب���ه���ا  ف���ي  األرُض  وَت����ْب����رُز 

وإذا بدت لنا القافية السابقة مالئمة لطابع القوة والروح احلماسية التي تنتظم قصيدة أبي متَّام، فإننا 
ا هادئاًا،  ا شجّياً ى آَخر غيَر ما رأيناه، فنراها تبدو نغماً اَن بن املَُعلَّى تنحو َمْنحاً جندها في األبيات اآلتية حِلطَّ

فيه حزن ووهن، يحمالن على الرحمة والشفقة، والعاطفة احلانية: 
َ����������ا ْه���������ُر وي��������ا ُربَّ ه�������ُر ِبَ�������ا ُي����رِض����يأب������ك������ان������َي  ال���������دَّ أْض����َح����َك����ن����ي ال�������َدّ
ال���َق���َط���ا )1( َك�����ُزْغ�����ِب  ����اٌت  ُب����َن����يَّ ب��ع��ض��يَل�������واَل  إل������ى  َب���ع���ض���ي  ِم������ن  َرَدْدَن 
واِس������ٌع  )2( ُم�����ْض�����َط�����َرٌب  ل����ي  وال����َع����ْرِضَل�����َك�����اَن  ����وِل  ال����طُّ ذاِت  اأَلْرِض  ف���ي 
األْرِضوإنَّ���������������َم�������ا أوالُدَن���������������������ا َب�����ْي�����َن�����َن�����ا َع�����َل�����ى  �����ِش�����ي  مَتْ أك������َب������اُدَن������ا 

شاعر  وداع  القصيدة حلظات  تصور  النفسي حن  التأثير  في  ا  كبيراً ا  دوراً القافية  تؤدي  كيف  وانظر 
:)3( الُقشيري  ة  مَّ الصِّ يقول  وعذوبتها،  قِصيدته  رقة  على  عوناًا  القافية  فتكون  محبوبه  وبالد  ألرضه، 

ا وَم�������ْن َح������لَّ ب���احِل���َم���ى َع��������ا جَن�������داً َع������اِق����َف����ا ودِّ ُي������َودَّ َأْن  ِع����ْن����َدن����ا  ِل����َن����ْج����ٍد  وَق��������لَّ 

! ب���ا  ال���رُّ أْط���َي���َب  م���ا  األرُض  ت��ل��َك  )5( !ب��ن��ْف��ِس��َي  واملُ��َت��ربَّ�����َع��ا   )4( املُ��ص��َط��اَف  أح��س��َن  وم��ا 

ِب����َرواج����ٍع احِل���َم���ى   )6( ���اُت  َع���ِش���يَّ إل����ي����َك ول����ك����ْن َخ������لِّ ع���ي���ن���ي���َك َت����ْدَم����َع����اول��ي��س��ْت 

ُدون���ن���ا أْع������رض   )7( ال���ب���ْش���َر  رأي������ُت  َع���اوملَّ�����ا  ����وِق َي����ْح����ُ�َّ ُن���زَّ َوَح�����اَل�����ت ب���ن���اُت ال����شَّ

��ا َزَج��ْرُت��ه��ا َع�����ِن اجَل����ْه����ِل َب����ْع����َد احِل����ْل����ِم أس��ب��ل��َت��ا َم��َع��اَب��ك��ْت َع��ْي��ِن��ي ال���ُي���ْس���َرى ، ف��ل��مَّ

)1( زغب القطا: صغار احلمام.
)2( مضطرب: حركة وسعى في طلب الرزق.

ة بن عبد اهلل القشيري ) .. � نحو 95ه� ( مَّ )3( هو الصَّ
       شاعر غزل بدوي ، من شعراء العصر األموي.

)4( املصطاف: املصيف.

)5( املتربعا: زمن الربيع.
)6( عشيات: جمع عشيَّة، وهي الوقت من زوال

        الشمس إلى املغرب.
)7( البشر: اسم جبل.
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جـ ـ املوسيقى الداخلية: وهي نغم خاص متتاز به القصيدة، بسبب جناح الشاعر في اختيار املفردات، 
، واإلمالة، والتفخيم، وفنون البديع  وترتيبها وفق نسق خاص، وما يتبع ذلك من حركات اإلعراب، واملدِّ

اللفظي املتعددة.
ومن ذلك نلحظ الفرق الكبير بني سطر النثر، وبيت الشعر، فالسطر الواحد في نص نثري ميتاز بتتابع 
أو  وتأخير،  بتقدمي  الشاعر  َف  فيقتضي تصرُّ الشعري  البيت  أما  للقارئ،  تتضح  واّطَراِدها حتى  الفكرة 

حذف، أو تكرار، وذلك للمحافظة على االتَِّساق الصوتي املطلوب.
ومن أمثلة املوسيقى الداخلية ما نراه في بيت اخلنساء في وصف أخيها صخر:

������اط أْوِدَي���������������ٍة �������اُل أل��������وي��������ٍة، ه������بَّ اُرح�������مَّ ������اُد َأْن��������ِدي��������ٍة، ل����ل����َج����ْي����ِش َج���������رَّ َش������هَّ
 � � هبَّاط  ال  املبالغة )حمَّ التي تقدم على صيغة  التعبيرية  الصيغ  التوافق بني  نلحظ  البيت  ففي هذا 

اد( كما تبدو في التزام وزن واحد بعد كل من صيغ املبالغة السابقة )ألوية � أودية � أندية (. شهَّ
ومن ذلك قصيدة حافظ إبراهيم في عمر بن اخلطاب ، التي مطلعها:

ألقيها  ح���ني  وح��س��ب��ي  ال��ق��واف��ي  أن�����ي إل�����ى س���اح���ة ال�����ف�����اروق أه��دي��ه��اح��س��ب 
وفيها يقول في شعر رصني مكتمل باملوسيقى الداخلية العذبة حيث تكرار حرف املد الذي أعطى جرًسا 

جمياًل
ع����ن ك���اه���ل ال����دي����ن أث�����ق�����اٌل ي��ع��ان��ي��ه��ا و ي���وم أس��ل��م��ت ع���ز احل���ق وارت��ف��ع��ت 

ب���الل ص��ي��ح��ة خشعت   ف��ي��ه��ا  ل���ه���ا ال����ق����ل����وب ول����ب����ت أم������ر ب���اري���ه���ا  و ص���اح 

و أن�����ت ف����ي زم�����ن ال���ص���دي���ق م��ن��ج��ي��ه��ا ف���أن���ت ف���ي زم����ن امل���خ���ت���ار م��ن��ج��ده��ا 

م��غ��ت��ب��ًط��ا  اهلل  رس���������ول  اس����ت����راك  يلفي�هاك����م  ال������رأي  ع��ن��د  ل�������ك   ب��ح��ك��م�����ة 

 وانظر ما أحدثه تكرار حرف السني )وهو من حروف الهمس( في قصيدة البحتري التي وصف فيها إيوان 
كسرى من موسيقى متميزة، توحي بجو الصمت املطبق على آثار كانت ذات يوم تّعج باحلركة واحلياة:

َنْفسي ُي��َدنِّ��ُس  ��ا  ع��مَّ َنْفسي  َج����دا )١( ك���لِّ ج���ْب���ِس)٢(ُص��ْن��ُت  ���ْع���ُت ع��ن  وَت���رفَّ
���ى َع����ن احُل�����ُظ�����وِظ، وآس���ى َدْرِسأت���َس���لَّ َس�������اَس�������اَن)٣(  آل  م����ن  ِل����َم����َح����لٍّ 
���وال���ي ���َرت���ن���ي���ه���ُم اخُل�����ُط�����وُب ال���تَّ وَل�����َق�����ْد ُت������ْذِك������ُر اخُل�����ط�����وُب وُت���ْن���ِس���يَذكَّ

)٢( اجلبس: اجلبان اللئيم.       )٣( آل ساسان: ملوك الفرس. )١( اجلدا: العطاء.  
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التطبيق النقدي على الشعر: 1- نص محلل )في الغربة والفراق ألبي تمام(

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الكفايات اللغوية 6-دراسات نقدية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

111-152.indd   139 4/20/19   3:23 PM



111-152.indd   140 4/20/19   3:23 PM



111-152.indd   141 5/25/19   3:08 PM



111-152.indd   142 4/20/19   3:23 PM



142143

ـة
يـ

ـد
نق

ت 
�سـا

درا
ـة

ني
ثا

 ال
دة

وح
ال

الداللة على املعاناة ما الجنده في قوله مثًل: )ترمي بي( أو )تقذف بي(.
ومن ناحية اجلرس اللفظي. هناك ميزة ظاهرة في تشديد الواو وكأنها متثل معاناة الشاعر، ثم جند األلف 
األخيرة في )أقصى( ومثله املد في )خراسان( يعطي شعوًرا بالبعد، وأَنّ الشاعر في سبيله إلى الرحيل إلى 

مكان ناٍء بعيد.
أما في مجال التراكيب فأسلوب أبي متام في هذه القصيدة � على غير عادته � أسلوب سهل ال تد فيه 

ما يشعر بالتكلف أو الصنعة.
وفي مجال موسيقى الشعر جند الشاعر قد اختار )البحر البسيط( ، وهو وزن شعري يلئم طابع الذكرى 

واحلنني الذي جعله الشاعر غرضه األول في هذه األبيات وجاء مفتتًحا به قصيدته املادحة.
كما أن قافية القصيدة، املكونة من الكلمات األخيرة في كل بيت، قد انتهت فيها كل كلمة بحرف 
النون املسبوق بحرف مد، حيث جند أن املدَّ يتفق وصوت الشاعر احلزين الذي يدل على الشكوى واأللم، 
النون، يعني على ذلك  هات حرَّى، ثم ينكسر ذلك الصوت في وهن وضعف ميثله حرف  َتأوُّ كأمنا هي 
اللسان. الثقل على  القافية من  الصوتي لكل من )األلف والنون(؛ ولذا سلمت كلمات  تباعد املخرج 
وفي النص موسيقى داخلية جندها واضحة من استثمار الشاعر أدواته الفنية استثماًرا أظهر في األبيات حيوَيّة 
متدفقة، فهنالك املدود في كلمات الَنّص )الفراق � الهجران � الشام( كما أنَّ هنالك تنويًعا للصيغ ففي البيت 
األول نفي )ما اليوم ...( ، وفي الثاني أمر )دع الفراق(، وهو أمر من الشاعر وإليه، وهو من باب )التجريد( 
ل بني الصيغ مينح النص حيويته الظاهرة. حيث يخاطب الشاعر نفسه مخاطبته لشخص آخر،  وهكذا في تنقُّ
الوزن  من  اختيار كل  في  الشاعر  مع جناح  يؤلف  بالقصيدة،  نغم خاص  ولقد تشكل من ذلك كله 

والقافية موسيقى شعرية عذبة؛ تعل القارئ يأنس بهذا النص، ويستمتع باستماعه وإنشاده.
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ُنُموِّ التجربة الشعرية ونضوجها، ويرد على من يدعي أن الحداثة الشعرية ال يحتويها إال قالب الشعر 
املنثور وشعر التفعيلة.

وهكذا جاءت تربة علي محمد صيقل انفعااًل صادًقا، ولغة تركيبية، وصورة شعرية جديدة، وإيحاء 
ا في كل اتاه. فشاعرنا َبَطُل تِرَبِتَه عربيٌّ منطلٌق من جبني الشمس في زمن الرحلة والبحث عن واقع  ُمِشّعً

فعال ، وغد أكثر صلبة..
����م����س َم�����ول�����وٌد م�����ل األص����ي����ْلُه������و ِم������ن َج����ب����ني ال����شَّ وم����ْس����ك����وٌب َع����ل����ى ال�����رَّ
������اج������ا ����ل����ي����ْلُم�������ن�������ُذ ال�����������������والدِة َج�����������اء وهَّ وم�����س�����ُك�����وًن�����ا َب��������رنَّ��������ات ال����صَّ
هي� َط��ْل��ِق الظَّ ِم���ْن  ��ع��ِب  ال��صَّ املُ��س��َت��ح��ي��ْلوِم���ْن املُ��خ��اِض  ُدروَب  م���ج���ت���اًزا  َه����بَّ  �����رِة 

هذه الُهِويَّة التي رسمها الشاعر، تفصح عن إحساس واٍع بوظيفة الكلمة، ودور اللغة في تنامي التجربة 
األصالة  تعني  الرمزي  مدلولها  في  وهي  التجربة،  لبطل  َرِحٌم  هنا  الشعرية  داللتها  في  فالشمس  الشعرية، 
ج، بل والعطاء الذي يغمر األرض بأسباب احلياة، والرمل هو احلبيب الظمآن لفيض الشمس، ولعطائها  والتوهُّ
الوديان  في  اخلضرة  وبث  اإلحياء،  عند حد  يقف  ال  اآلتي،  الوجه  لقدوم  املصاحب  التوهج  وهذا  املمتد، 

املجدبة، بل نلمح في عينيه بريق الصليل، وملمح املقاومة والتصدي ملن يقف في طريقه...
والوظيفة النحوية لكلمة )وهاًجا( وهي في موقع احلال ال تنفصل عن الداللة الشعرية والسياق العام 

للنص.. فالتوهج حركة .. وانفعال .. وتوثُّب .. وصراع .. ومقاومة .. وحياة ..
وحتى ال يقع الشاعر في دائرة )الفخر األجوف( فيركب حصاًنا من خشب ويحمل سيًفا من حطب، 
ويلوح مثل فرسان طواحني الهواء، نراه ينجو من هذا املأزق الذي وقع فيه كثير من الشعراء، ويصور حلظة 
املخاض الصعب، ممتطًيا صهوة هذا التعبير اجلديد »طلق الظهيرة« والتعبير يعرض أمامنا حلظة املعاناة 

الّتي صاحبت هذا القادم في تشكله اجلديد، وعبوره الدروب املستحيلة.
ِع بروِح  ِق، املتشبِّ ويفصح الشاعر عن املقصود بتلك الصفات، وهذا اإلفصاُح أضرَّ باجلوِّ الشعريِّ احمللِّ

األسطورة، وَعَبِق التاريخ، واستنهاض احلاضر، وإشراقات الغد.
التجارب الشعرية  التي تصيب  املفاتيح السهلة  إلى إعطائه مثل هذه  فالقارئ اجليد ليس في حاجة 
بالَعَطب، فقد تعرفنا على املقصود بتلك الصفات، ونحن نتأمل رصد الشاعر ألبعاده الفنية، فالكلمة، 
والعبارة والصورة، واإليحاء، واخليال مقومات فنية تنطق باملعنى املكنون في قلب الشاعر علي محمد 

صيقل.
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ورمبا يقول البعض إن الشاعر ما زال أسير القفص الرومانسي، فهو َيْجَترُّ ذكرياِت املاضي، أو هو يعيش 
في ظالل داكنة لزمان َغِبر ، مبتعًدا عن الواقع ...

وهذا االتهامـ  إن وجدـ  بعيد عن دائرة التأمل النقدي لعالم القصيدة، فالشاعر يصور رحلة هذا املسافر 
في سنبالت الزمن املعطاء:

ــــيُّ هـــــذا الـــــَقـــــاِدُم ــــرب ــــَع ك ال ـــــهـــــيـــــْلُهـــــو َجــــــــدُّ ـــــــُأ بـــــالـــــصَّ ـــــــبَّ ـــــــع ـــــــــــــي امل اآلت
ــبــِح ـــالِج الــصُّ ـــب اْن ـــَل  ـــْث ِم ـــى ..  أت ــــــِد األثـــــيـــــْلصـــحـــواً  ــــــْج ـــــــى امل َمـــــــــشـــــــــُدوًدا إل
ـــــحـــــاَر الـــهـــم ـــــــْم َســـــــــاَر ُمــــخــــتــــرًقــــا َب ــــْلَك ــــمــــي اًرا إلــــــــى احُلــــــــُلــــــــِم اجَل َمـــــــــــــــــوَّ

هروب،  هنا  وليس  وقدوم،  انفعال  وإمنا  هنا سكون،  فليس  الزمن،  مع حركة  تفاعل  هنا  احلركة  إن 
وإمنا إقدام ووثوب، وليس هنا سجن للحاضر في بريق املاضي وإمنا خطوات الزمن القدمي.. زمن التوهج 
احلضاري العربي واإلسالمي، تبعث من جديد، وتسمع أصداءها، وقد امتزجت بأحالمنا الكبيرة في 

صنع حاضر أْزَهى، وغٍد أسمى.
تأمل هذه التركيبات الشعرية في رصد حركة هذه اخلطوات ومسيرة اجلد العربي القادم إلى أحفاده: 
اراً إلى احللم اجلميل ـ توهجه على جدران  ) املعبأ بالصهيل ـ صحًوا أتى ـ كم سار مخترًقا بحار الهم موَّ

تاريخي إضاءات(. 
ويصور الشاعر تالقي األزمنة، بل وتالُحَقَها وتكاُثَرها؛ لتجسم صورة العربي احلضارية ليست الصورة 
اإلشارة  اسم  وفي  ورفًضا.  وركًضا،  توهًجا، وصهياًل،  كانت  تكون كما  أن  يجب  ما  ولكن  الكائنة، 
التعبير بـ )هذا( يفصح عن  الواقع واملستقبل )هذا توجهه ( وإذا كان  )هذا( جتسيم ألثر املاضي في 
الداللة الزمنية للصورة الشعرية هنا، فإن التعبير بقوله: »وهنا ابتسامته« يفصح عن الداللة املكانية لألثر 
احلضاري الذي أحدثه هذا التوهج، ) وجدران التاريخ ( تفصح عن إيقاع البقاء املتمثل في اآلثار الباقية، 

التي شيدها األجداد وسجلوها على جدران قصورهم ، ومساجدهم ومعاهدهم العلمية.
أصالة الشاعر تكمن في هذه القدرة الشعرية على نحت معجمه الشعري من تضاريس بيئته، وتكوين 
َلِبَناِتَها. وتأمل معي هذه املفردات الشعرية بعد تأملك للتراكيب السابقة، ترى أن  صوره الشعرية من 
املفردة يُزفُّها شاعرنا إلينا في ثوب عربي بدوي: )الرملـ  رمل شطآنيـ  يغزل شموس النصرـ  اخليطـ  سعف 

النخيل(.
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وميزة هذه الطريقة أن الكاتب يعقد بينك وبني الشخصية الرئيسة صداقة وُأْلَفة، ويجعلك تشعر أنك 
مع صديق ُيفِضي إليك مبشاعره اخلاصة، وكم نشعر باملتعة، حني تتحدث القصة عن عظيم من العظماء، 
َط معك في احلديث، حتى يطلعك على كثير من  فتراه يختارك أنت أيها القارئ ليتحدث إليك، ويتبسَّ

شؤون حياته املختلفة.
2 ـ أسلوب ضمير الغائب:

وهذا األسلوب يقوم على السرد، فخيوط األحداث تتجمع في يد الكاتب، وهو يختار املوقع احليوي 
الذي يراه مؤثًرا في حركة أحداث القصة، كما أنه غير ملزم برؤية محددة لشخصية من الشخصيات.

وأكثر القصص متيل إلى هذا األسلوب الذي يكون فيه الكاتب هو الراوي لألحداث، وليست الرواية 
خاصة بشخصية من الشخصيات. ومن القصص السعودية التي كتبت بهذا األسلوب رواية )َفْلُتْشِرْق 
من جديد( لطاهر عوض، ورواية )ثمن التضحية( حلامد دمنهوري التي منها هذا املشهد، ويتضح من 

خالله كيفية عرض القصة بأسلوب الضمير الغائب: 
املنزُل  يقع  التي  الواسَعَة  الساَحَة  وشارف  بيته،  إلى  تؤدي  التي  امللتوية  ��َة  اأَلزَقّ الرحيم  عبد  »اجتاز 

في نهايتها.
ئًدا في َخْطِوه، بقامتِه الطويلة، وجسِمه املتناسِق التركيب، ووجهه الباسِم املشرِق ذي اللوِن   وقد بدا ُمتَّ
الَقْمِحي، وبدا في أحسن حاالته، وهو مقبٌل على داِره، يشغُل نفَسه مبا يشغُلها به دائًما، التفكير في 
زوجه وابنته فاطمة، عائلته التي يشقى لها، ويسعى في احلياة من أجلها، هذه العائلة الصغيرة التي مألت 
ه بالقوة، وتدفعه  عليه دنياه، يقبُس من ابتساماتها قبًسا مضيًئا ينيُر طريق احلياِة، ومن سعاَدتها طاقًة متدُّ

َئ لها سعادَة أعظم، وحياة أفضل«. إلى مضاعفة جهده؛ ِلُيَهيِّ
مفاجئة جتعل  بينهما بصورة  أال ميزج  السابقني، شرط  األسلوبني  أيٍّ من  اختيار  في  احلق  وللكاتب 
أمٍر  معرفَة  الشخصيات  إحدى  إلى  ينسب  أن  أو  اآلن،  يتحدث  الذي  من  بالتحديد  يعرف  ال  القارئ 

يقتضي البناُء الفنيُّ للقصِة عدَم معرفتها به.
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تنفرد بها عن الطريقة األخرى. وهاتان الطريقتان هما: 
الشخصية  ر  ليصوِّ القاص  يعتمده  الذي  املباشر  األسلوب  ومتثل  اإلخبار:  طريقة  ـ   1
بوساطته، يذكر أنَّ هذه الشخصية غنية أو فقيرة جاهلة أو متعلمة، كما يصف لنا هيئتها 
ولون بشرتها، وطريقتها في املشي، أو احلديث، وحالتها النفسية: متزنة � قلقة � انفعالية � 

مضطربة � هادئة .. إلى غير ذلك مما يجب أن نعرفه عن تلك الشخصيات.
وكانت القصص األوروبية القدمية، وأوائل الروايات العربية تسهب في رسم الشخصية بهذه 

الطريقة، إال أنَّ االجتاه السائد اآلن هو التقليل من االعتماد عليها.
وإيجابية هذه الطريقة تتجلى في سرعة تقدمي الشخصية للقارئ، مما يساعد على تعرف 

القارئ عليها، وفهمه لها، وحسن توقعه ملا ميكن أن يصدر عنها من تصرفات.
ويعاب على هذه الطريقة أنها قد تقطع مسيرة التتابع والتدفق في أحداث القصة، ليقف 

وقفة تطول أو تقصر لوصف الشخصية وتصويرها.
التي تصور  الذي يجعل األحداث هي  املباشر،  األسلوب غير  ـ طريقة الكشف: وهو   2
الشخصية، ذلك عن طريق تصوير األفعال التي تصدر عنها، سواء أصدرت تلك األفعال 
بقصد أم بغير قصد، وقد يكون ذلك عن طريق احلوار بني الشخصيات املختلفة، فنفهم من 

سياق احلوار صفة أو أكثر لهذه الشخصية أو تلك. 
تبرز حني يجد  األسلوب،  أنَّ صعوبة هذا  الواقع  املنال، ولكن  األمر سهل  يبدو هذا  وقد 
الكاتب نفسه غير قادر على إضاعة وقت طويل في رسم الشخصية، على حساب عناصر 
البطل؛ ألن  القصة األخرى، أو أن يستخدم أحداًثا كثيرة ملجرد تصوير صفة من صفات 

ا على القصة بعامة. ذلك يؤثر سلبّيً
على أنَّ من حسنات طريقة الكشف، أنَّ هذا األسلوب يكشف للقارئ بالتدريج كل ما 
يهمه من أمر الشخصية القصصية بكل تعقيداتها، وحيويتها، وأصالتها، كما أن القارئ 

يستمتع بلذة االكتشاف واالستنتاج الشخصي.
به  اتصل  وقد  الطالب،  ألحد  مشهًدا  القاص  لنا  يصور  أن  الكشف؛  طريقة  أمثلة  ومن 
أحد زمالئه، مهنًئا إياه على نيل شهادة شكر وتقدير من املدرسة، ألخالقه العالية وتفوقه 
الدراسي، فتصوير الكاتب لهذا املشهد يدلنا بطريق الكشف وليس اإلخبار على جدِّ هذا 

الطالب واجتهاده حتى استحق شهادة التقدير من قائد املدرسة.
يستخدمها  أن  الكاتب  يستطيع  وال  األولى،  الطريقة  من  أصعب  الطريقة  فهذه  سابًقا  ذكرنا  وكما 
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ويلجأ بعض الكتاب إلى أمناط من احللول البسيطة مثل: 
أ � أن يجعل الشخصية الرئيسة تستيقظ من النوم ويكون كل ما رآه من مشكالت حلًما 

من األحالم.
ب � أن ينهي بعض شخصياته القصصية باملوت، ليسهل عليه تقدمي احلل املناسب.

ج � أن يعتمد مبدأ املصادفة وحدها، لكي يحل املشكلة التي وقعت فيها شخصيات 
ْعويل عليه في  القصة، وال شك أن مستوى وجود الصدفة في حياتنا أمر قليل، اليصحُّ التَّ
ا من املصادفة فهو أمر ال مانع منه، بحيث تبدو املصادفة  حل عقدة القصة، أما القليل جّدً

ُغها األحداث القصصية. طبيعية، ُتَسوِّ
5 ـ النهاية: وهي آخر شيء في القصة، وقد تتضمن النهاية عنصر احلل الذي أشرنا إليه 
ر أثر ذلك احلل على شخصيات القصة، وكما أنَّ على الروائي  سابًقا، وقد تأتي بعده لتصوِّ
حيث  لقصته،  املثيرة  النهاية  صياغة  يحسن  أن  أيًضا  عليه  فإنَّ  القصة،  بداية  يجيد  أن 
أنَّ  املعروف  ومن  بصياغتها،  متأثًرا  بها،  معجًبا  القارئ  يجعل  مفاجًئا،  عنصًرا  ُنها  يضمِّ
البارعني في الرواية يعتنون كثيًرا بصياغة الكلمات األخيرة في القصة، ألنها آخر لقاء بينهم 

وبني قرائهم، وقد تكون الكلمات األخيرة ذات صدى في سمع القارئ ال يكاد ينساه.
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التي تكون بني الشخصية وبني نفسها حيث  النفسية  املناجاة  فنراه في  النفسي  الزمن  أما 
يستعرض اإِلنسان في دقائق سنوات متعددة من املاضي واملستقبل.

وثمة اجتاهات فنية في القصة تقوم على أساس استحضار الزمن النفسي كما في قصص تيار الوعي
)املونولوج الداخلي: أي احلوار واحلديث مع النفس( وقد برز هذا االجتاه عند الكاتب األيرلندي )جمس 
جويس(، وتيار الوعي منط من أمناط الكتابة القصصية يقوم بالتركيز على وصف احلياة النفسية الداخلية 
لشخصيات القصة، بطريقة تلقائية، ال تخضع فيها ملنطق معني، وال لنظام تتابع خاص، واألساس في 
هذا التيار هو التخيالت واخلواطر الكامنة في نفس الشخصية بصرف النظر عن ارتباطها بسرد القصة.

   6ـ   املكان
هو أحد العناصر املهمة للقصة، وهو امليدان الذي جتري عليه أحداثها، ويتطلب من القاص حسن 

اختيار املكان، وإجادة استثمار محتوياته ومكوناته.
كبير  مصدر  إلى  لديه  يتحول  بل  لألحداث،  ميداًنا  بجعله  املكان  من  يكتفي  ال  املبدع  والكاتب 
يستقي منه شخصياته القصصية، وأحداث قصصه املختلفة، فقد يكون هو البطل الرئيس للقصة،كما 
إذا صورت قصة من القصص مناسك احلج، وقد الحظ عدد من النقاد بروز عنصر املكان في قصة )سقيفة 
الصفا( حلمزة بوقري التي صورت بيئة مكة املكرمة، ورواية )الطيبون والقاع( لعلي محمد حسون التي 

صورت بيئة مدينة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
فاملكان  وأحاسيسها،  القصصية  الشخصية  ملشاعر  كاشًفا  عنصًرا  باستخدامه  املكان  أهمية  وتنبع 
تنبع منه روائح كريهة يوحي  الذي  املتسخ  الضيق  التفاؤل، واملكان  اجلميل واجلو اجلميل يبعثان على 

باحلزن والضيق.
وفي البالد التي يكثر فيها الضباب والغيوم، ميثل اليوم املشمس مجااًل لالنشراح والبهجة، واملكان 
البطل،  التي يعيش فيها ذلك  الغنى والثراء  ا حلالة  الفخم الذي يسكنه بطل القصة، ميثل بعًدا قصصّيً
ويبدو عنصر املكان أيًضا بارًزا في القصص التي تصور صراع البحارة مع البحر، وما يالقونه فيه من أهوال. 
وتعد رواية )الشيخ والبحر( لـ )أرنست همنغواي( من الروايات التي أجادت تصوير صراع اإلنسان مع 

البحر، ومثل ذلك القصص التي تصور صراع البدوي مع الصحراء بوحشتها وخطورة احلياة فيها.
يترك ذلك لألحداث، وبخاصة في  مباشر، وقد  القصة وزمانها بشكل  الكاتب عن مكان  ويفصح 
تعيني زمان القصة من خالل وصف العادات والتقاليد، أو املظاهر احلضارية املختلفة، مثل أنواع املالبس 

أو املخترعات كالطائرات مثاًل.
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إطار  في  يكون  أن  يجب  السابقة،  املواقف  تلك  مثل  الواقعية  اللمسات  إضفاء  أنَّ  على 
ا، حتى ال يتحول النص األدبي إلى نقل آلي مباشر للغة احلياة اليومية، التي تدور  ضيق جّدً
اللغة  عن  فيه  يرتفع  ا،  جمالّيً ا  إبداعّيً مستوى  ميثل  أنَّه  األدب  فميزة  الناس،  ألسنة  على 

اليومية املعتادة.
ا فإنَّ عليه أال َيْجِري على وَتِيَرٍة واحدٍة، بل إنَّ املتكلم يرفع  ولكي يكون احلوار أيًضا واقعّيً
إذا  ويلطف  ويرقُّ  يغضب،  عندما  كالمه  في  ويحتدُّ  آخر،  حيًنا  ويخفضه  حيًنا،  صوته 

ة في األصوات، وهي ظاهرة نبرات الصوت. رضي، وهذا كله يدخل في خاصية مهمَّ
ُر عليه أن ينقل َنَبَرات أصوات شخصياته، فإنَّ عليه أن يذكر ما يدل على  وألنَّ القاص يتعذَّ

ة الصوت أو رخاوته، قوته أو ضعفه إلى آخر ذلك من مستويات النبر. شدَّ
اآلتي:  املوقف  مثل  في  عالية شديدة  بنبرة  ُتْلقى  أنت؟(  )من  السؤال:  هذا  مثل  فعبارة 

)كانت مفاجأة له أن يجد ذلك الرجل الغريب في منزله. فصرخ به: من أنت؟(.
فكلمة )صرخ( تنقل النبر املرتفع الذي قيل به ذلك السؤال. والعبارة السابقة )من أنت؟( 

ميكن أن تكون في موقف مغاير متاًما لهذا املوقف كما في النص القصصي اآلتي:
ا في العقد السابع من عمره،  )قرر أن يزور أحد أقاربه من أصدقاء والده. كان رجاًل مسّنً
وحني ذهب إليه، وطرق باب منزله تناهى إلى سمعه صوت عرفه جيًدا، كان صوًتا واهًنا 

ضعيًفا يقول: من أنت؟(.
إن هذا التصوير للموقف العام الذي قيلت فيه هذه العبارة يجعل القارئ يعيش واقعية النبرة 

التي كانت عليه، وبخاصة حني وصف القاص ذلك الصوت بأنه صوت واهن ضعيف.
بل إنَّ كلمة صغيرة ككلمة )نعم( يتغير معناها بتغير النبرة الصوتية لها، ويستطيع القاص 
أن يصور املوقف الذي تلقى فيه حتى كأنَّ القارئ يسمع تلك النبرة نفسها من الشخصية 

القصصية، وإليك املثال اآلتي: 
»قال أحمد لصديقه: هل حجزت رحلة الدمام؟ 

قال له: نعم«.
فهذا املوقف ال يحتاج إلى اإلشارة إلى نبرة الصوت.

ولكن الكلمة نفسها حتمل معنى التساؤل، وال تغدو حرف جواب كما في املوقف اآلتي: 
»ومع أن الباب قد ُعلِّقت عليه الفتة ُكتب عليها )الدخول ممنوع لغير املختصني( إال أن 
الفضول دفع به إلى فتح ذلك الباب، والدخول في الغرفة، حيث وجد أمامه مباشرة رئيس 
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قالْت له مستغربًة: وكيَف ذلَك، أال جتوعوَن وَتعَطشون؟
عاُم النَّفيُس في ُمتناوِل أيدينا، ولكْن  قال: طبعًا جنوُع، وَنْعَطُش، واملاُء الَقَراُح )1( يجري أمامنا، والَطّ
وِم هي تقويُة اإلرادِة، كما أنَّ  الصَّ يام. والغايُة ِمن  الصِّ َنوينا  ِمْن هذا وقد  ُنقِدَم على شيء  أْن  اهلِل  معاَذ 

مني ِمن النَّاس حنَي يصوموَن يدركوَن عذاَب اجلوِع فيشعروَن مَع اجلياِع. املنعَّ
وَتْعَجُب هي أشدَّ الَعجِب بهذه التَّعاليِم اإلنسانيِة، ويستأنُف حديثه فيقوُل لها: كاَن يحلو ألبي أْن 
يجلَس على اللِّيواِن بعَد َصالِة الَعْصِر، وفي ِحْجِره ُمْصحٌف، يرتُل القرآَن ِحيًنا، ويسبُِّح ِحينًا آخر، وهو 
ْئَن مائدة اإلفطار،  عاَم وُيهيِّ اهيِة، ُيْعِدْدَن الطَّ رَن أماَمُه بثياِبهنَّ الزَّ ى َعن صيامه مبرأى زوِجِه وبَناته يتخطَّ يتلهَّ

الِية بني اللِّيواِن والَبْحَرِة. ار حتَت الدَّ وكاَن ِمن تقليِد ُأسرتنا أْن َتْنِصَب مائدَة رمضاَن في َصحِن الَدَّ
ـ فتقول له: ما اللِّيواُن؟ وأيَن تَقُع الَبحرُة هذه؟

ـ فيضحُك ويقول لها: ال َعجَب أْن تستغربي ذلَك ..
اِميِة الَقدميِة فاألمُر يختلُف  ا في ُبيوتنا الشَّ وِر ِمن َخارجها، أمَّ لقْد اعَتْدِت أْن َتري احلدائَق حتيُط بالدُّ
ُطها  َتَتوَسّ الَواِرَفِة،   )2( باخَلميلة  َأشَبُه  ياَر( وهي  الدِّ يها )  البيِت وُنسمِّ ُمْنَتَصِف  تقُع في  متاًما. احلديقُة 
الياسمني  اِد )3(، وتتسلُق ُجْدراَنها أغصاُن  الليموِن والنَّارجن والَكبَّ َنافورٍة، وحتيُط بها أشجاُر  َبْحرٌة ذاُت 
ار، وفي َصْدرها ) اللِّيواُن( وهو غرفٌة  والزلُف، وُتْنَصُب فيها َدوالي الِعنِب، وِمْن َحولها تقاُم غرُف الدَّ
كبيرٌة لها ثالثُة ُجدراٍن فقط مفتوحٌة على الَباَحِة، ولها قوٌس َعاٍل ُتزيِّنُه نقوٌش َشرقيٌة زاهيٌة، وفي اللِّيواِن 
َر لِك أْن تزوري دمشَق يوًما ما  يِف، وِبِه َتسَهُر اأُلْسَرُة، وإذا ُقدِّ بيِع والصَّ ا نستقبُل ُضيوَفنا في أيَّاِم الرَّ ُكنَّ
وُر القدميُة الفريدُة ِمن نوِعها. أتدريَن َمن كاَن ُيوِقُظنا فيها قبَل  فسيروُقِك فيها أْكَثر ما يُروُقِك تلَك الدُّ
وُد  يوَر السُّ إنَّها َزقزقُة العصافيِر، وأغاريُد الشحارير )4(، تلَك الطُّ ْبِح؟  ْمِس لنؤدي صالَة الصُّ ُشروِق الشَّ
ا َنْنُصُب حَتتها مائدَة رمضاَن.  اليِة الَوارفِة التي ُكنَّ َش في الدَّ ذاُت املناقيِر الُبرُتَقاِليَّة، التي َيحلو لَها أْن ُتعشِّ
عاِم  الطَّ أطباَق  َيحِمْلَن  واملائدِة  املْطبِخ  َبني  َرائحاٍت غادياٍت  أَخواتي  ُكنُت أرى  اإلفطاِر  َموعُد  َقُرَب  فإذا 
ا صحوُن احللوى والفاكِهِة َفيْصُفْفنها على حافِة الَبحرِة لتبَترَد  ي َويضْعنها على املائدِة، أمَّ التي َطَبَخْتها ُأِمّ

)1( القراح: املاء النظيف اخلالص من كل شائبة.
)2( اخلميلة: الشجر املجتمع امللتف.

)3( الَكبَّاد: شجرة األترج.
)4( الشحارير: نوع من الطيور املغردة.
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عام،  فيترأُسها وجنِلُس نحُن ِمن َحوِلِه َصامتني.. إذ إننا َنترقُب صوَت مدفع اإلفطاِر، وُعيوُننا تلتهُم الطَّ
كيَة، ولعلَّ هذِه الدقائَق القصيرَة كانْت أشدَّ مشقًة علينا ِمن اليوم ِبأسِره. وأنوُفنا َتْسَتْنِشُق رائَحَته الذَّ

ي ِمدفُع اإلفطاِر ُيرِافُقُه صوُت املؤذِن، فيبدأ أبي بتالوة دعاٍء َقصيٍر ُنصغي إليه ِبُخشوٍع، فإذا  وفجأًة يدوِّ
عاِم قمنا مع أبي لنصلي املغرَب،  ي اهلَل ُثمَّ يبدُأ باألكِل فنتَبُعُه نحُن. فإذا انتهْت معركُة الطَّ انتهى مِنه يسمِّ
ائلنَي الذين كانوا َيُطرقون باَبنا في ِمثِل هذه  َعُه على السَّ عاِم لتوزِّ ى ِمن الطَّ بينما كانْت ُأمِّي جتمع ما تبقَّ
ِر الذي ما كاَن ليختلَف َعن ِميعاده أبًدا. ثم يلتئُم  اعِة من كلِّ يوٍم، وفي طليعتهم أبو حامد املَُسحِّ السَّ
رَة بحبِّ الَهاِل، ونتحدُث مبا يحلو لَنا ِمن األحاديِث. َة املُعطَّ شمُل اأُلسرِة في )اللِّيواِن( لنشرَب القهوَة املُرَّ

كانْت ُتصغي إلى َحدِثِيه وَخيالُها ميعُن في ُجموِحِه، فيرسُم لها ُصوًرا أسطوريًة لهذا البيِت العجيِب 
بِة. وأجوائه اخلالَّ

فتقوُل له: لن أدعَك هذه املرَة قبَل أْن آخَذ ِمنَك وعًدا قاطًعا بأنَّ نزوَر بالدَك، ولْن يطمئنَّ قلبي حتَّى 
ُد لهم فيها َموعَد زيارتنا الذي سيكوُن في شهِر رمضاَن املقبِل. تكتَب رسالًة إلى أهلَك حتدِّ

َسالَة اآلن أماَمِك. ولكْن عليك أْن تنتظري سنًة كاملة  قال لها: لن أخيِّب َأَملك هذه املرة. سأكتُب الرِّ
ْعه إال ُمنُذ أياٍم قالئَل. كي َيِهلَّ رمضاُن، فنحن لم ُنَودِّ

قالْت: ال بأَس سأنتظر، فيما إذا كنَت ستفي بوعدَك.
روا أْن يهدموا  حنَي وصلْت رساَلتُه إلى أهِلِه َفِرحوا بُقرِب َعوَدِة ابنهم املهاجِر َمع زوِجته األمريكية، وقرَّ
ويكوَن  األجنبية هذه،   )1( تُهم  َكنَّ يعجَب  احلديِث، كي  راِز  الطِّ على  بيًتا  َمكانه  ويبنوا  القدمَي،  البيَت 
ًة البنهم، وما هَي إال أياٌم قالئُل، فإذا املعاوُل تهِدم البيَت القدمي، وتأَتي على معالِم الذكريات  مفاجأًة سارَّ

الغاليِة فيه.
ُطه َخميلٌة وارفٌة، فيها َبحرٌة. اِحِر، الذي تتوسَّ وكانْت وراء البحاِر امرأٌة ما تزاُل حتُلُم بالبيِت السَّ

)1( َكَنّتُهم: زوجة ابنهم. 

فإذا لم يبَق ألذاِن املغرِب إال دقائُق معدوداٌت، فإنَّ أبي يقوُم فَيْغِسُل يديه، ُثمَّ يأتي إلى املائدِة، 
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للنفس، وسمو للعواطف، وطهارة، وصالة، ورضا، وبراءة(؛ ولذا نرى صدى ذلك واضًحا في موقف 
الزوجة، التي رأت فيه ما تطمح إليه لنفسها، ويبعدها عن صخب احلياة وضوضائها، وماديتها.

وأما حبكة القصة فتبدو متماسكة، فهي ال تشكو من التطويل، وكثرة االستطرادات، واخلروج عن 
املسار الرئيس للحدث القصصي، كما أنها تخلو من اإليجاز املخل، واالنقطاع في السرد القصصي.

بداية القصة: بدأت القصة بداية مشوقة حيث برز عنصر التشوق من خالل إبراز عنصر التضاد املثير 
ة بالدها.. كانت هي من العالم اجلديد من بالد ناطحات  )كان هو من صميم الشرق العربي.. بهرته مدنيَّ

السحاب، كانت ترغب في أن تهجر بالدها إلى الشرق أرض األنبياء ومهبط الوحي .. (.
وسط القصة: عرض جميل أليام رمضان ولياليه، في مشاهد رائعة متثل ذروة الناحية الروحية في بالد 

املسلمني.
زوجته  وأن  القادم  رمضان  في  لهم  بزيارته  فيه  يخبرهم  أهله  إلى  البطل  كتب  القصة: حني  نهاية 
القدمي،  العربي  البيت  بهدم  فنية(  )مفاجأة  ميثل  الذي  األهل  قرار  كان  ذلك  وبعد  بصحبته.  ستكون 
وإعادة بنائه على الطراز الغربي اجلديد؛ ليالئم ذوق الزوجة الغربية، وهذا القرار أيًضا في نهاية القصة 
ا، وبذلك يضيع احللم الذي  يبدو صدمة للزوجة، التي جاءت لرؤية هذا البيت من مسافات بعيدة جّدً
ظلت حتلم به. لقد هربت من النموذج الغربي للبناء، بعد أن ملَّت منه، وسئمت احلياة فيه، وهجرته 
رغبة عنه، فإذا بها تفرُّ منه إليه. واملدهش في ذلك أن هذا التصرف من األهل كان اجتهاًدا في البحث 
عما يسعد تلك الزوجة، ويجعلها ترى في منزلهم منزاًل مألوفًا لها، فال تشعر بغربة في العيش فيه طيلة 

بقائها معهم.
وللناقد أن يبحث أيًضا عن عنصر ما بعد النهاية وذلك في مثل هذه القصة التي متتاز بأنها ذات نهاية 
البطلة، ومشاعر األهل بعد هدم  البطل، ومشاعر  مفتوحة لتصورات مختلفة تظهر من خاللها مشاعر 

البيت.
الرمز في القصة: أحداث القصة تتفق مع مقولة املثل العربي: »إنَّ ما متلكه اليد َتْزَهُد فيه العني«، 
فهو ميلك ذلك الشرق الرائع، ولكنه تركه ورحل عنه، وهي متلك هذا العالم اجلديد، ولكنها تشعر في 

العيش به كأنها في سجن، وحتنُّ إلى هجر بالدها والرحيل إلى الشرق.
أيًضا  ممكن  ذلك  عيشهم؟  وطرائق  أهله  عادات  في  متوقع  تغير  إلى  البيت  بهدم  ترمز  القصة  هل 
وبذلك يتالشى احللم اجلميل الذي حملها على املجيء إلى الشرق، لتجد أنَّ ما جاءت من أجله لم يعد 

موجوًدا.
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قصة قصيرة

2 - شهادة
حسن بن حجاب احلازمي )1(
يَح، وَتْسَتْنِشُق  ِريِط ُتسابُق الرِّ ريط الساحلي، وَعربٌة بيضاُء على ذِلَك الشَّ رائحُة الَبحِر متتدُّ على طول الشَّ

ويلِة. حلِة الطَّ رائحَة البحِر وَتُصبُّ في َجوِف اللَّيل َضَجَرها ِمن َهذه الرِّ
يِل  ان ِمن الَبْحِر رائحَتُه، وِمَن اللَّ قلباِن نابضاِن باحلياة، دافقاِن باألمِل، كاَنا في جوِف الَعربِة َيستمدَّ

كرياِت َعَبقها. ُسكوَنه، وِمَن الذِّ
يَح حني َقال أحُدُهَما فجأًة: كانِت الَعربُة تسابُق الرِّ

ـ توقَّْف ... توقَّْف.
ـ ملاذا؟

ـ الليُل والقمُر والبحُر منظٌر رمبا ال يتكرر.
وُق أكبُر. حَلُة َطويلٌة والشَّ اعريِة؟ الرِّ ـ أوه. !! أال تكفُّ َعن هذِه الشَّ

يَل والقمَر والبحَر منظٌر ُمدهٌش رمبا ال يتكرر. ـ ولكنَّ اللَّ

اعريِة، لقْد َضِجرُت ِمنها. ـ قلُت لَك: ُكفَّ َعن هذه الشَّ
ـ َعزاؤَك الوحيُد، أنََّك سترتاُح ِمنها إلى األبِد.

ْرني يا صديقي. ـ أوه ! ال ُتَذكِّ
لَت ِفراقنا؟  ِة، فإنِّي َحزيٌن ألنَّنا َسنفَتِرُق. هل تخيَّ ـ بقدِر َما َفِرحُت النتهاِء رحلِتنا اجَلاِمعيَّ

ـ خمُس َسنواٍت ِمْن ِسنيِّ الُغربِة.
خمُس َسنواٍت، ونحُن ال نكاُد نفترُق، نأكُل َسِوّيًا، وجنوُع َسِوّيًا، َنحضُر َسِوّيًا، ونغيُب َسِوّيًا. نضَحُك 
َخاِم  اها، َلوَجْدنا أنَفاَسنا ُمْخَتِلطًة بالرُّ َسِوّيًا، ونبكي َسِوّيًا.. أتخيَّل أنََّنا لو َحفرَنا ُجدراَن ُحجرِتَنا التي َسكنَّ

من الذي سيأتي. أَناها فيها، ساخرًة من الزَّ واألسمنِت، وال نبعَثْت َضِحكاُتنا التي خبَّ
ني إلى َدائرِة احُلزِن. ـ آه يا صديقي.. ال جترَّ

كاَن القمُر يسخُر ِمن اللَّيل، وكانْت أمواُج البحِر تبتسُم للَقمِر، والعربُة البيضاُء تشقُّ ُسكوَن اللَّيل، 
وجبروُت أنواِرها ال يكاد ُيبنُي أماَم جبروِت الَقمِر.

)1( هو حسن بن حجاب احلازمي، قاص سعودي، ولد بضمد سنة 1385هـ، له اهتمام في ميدان القصة القصيرة.
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قاَل أحدهما لآلخر: 
نا َنقرُأ اللَّوحَة املقِبَلَة. وَر الَعالي علَّ � َأشِعِل النُّ

الشقيق 300كم
جازان 500كم

ا بعَض هذا العناِء. ُف عنَّ احلمُد هلل اقتربنا ... افتِح املذياَع لعلنا نسمُع ما يخفِّ
الثِة صَباًحا إالَّ َصوتي. � معذرًة يا صديقي ال َصوَت بعَد الثَّ

قاَل اآلخُر:
بَت الَفَرَح إلى حدِّ الُبَكاِء؟ � هْل جرَّ

� سِمعُت به.
ا أنا فِعشُتُه ..  � أمَّ

� متى؟؟
تُّ .. كانْت ِطفلتي َتِقُف َخْلِفي، وفي َيِدها ورقٌة َصغيرٌة، َكتبْت  � َحنَي تسلَّمُت َشهادتي هذه، َتلفَّ

عليها بحروِفها املتعَثرِة: 
َك كثيًرا وتقوُل: إن االنتظاَر انتهى«. ي حُتبُّ »يا أبي أرجوَك ال تتأخْر، واحلمُد هلِل َعَلى جناِحَك، وُأمِّ

هذا ما اسَتَطْعُت الِتَقاَطه بُصعوبٍة ِمن ُحروفها املُبعَثرِة.
لْت َعجزي  ها التي حتمَّ سُت رساَلتها في جيبي وأنا ُأمِسُك َشهادتي، والتفتُّ مرة أخرى، كاَنْت أمُّ حتسَّ

هادَة. ، وتْقَرُأ معي تلك الشَّ َنواِت َتِقُف إلى جواري َتُشدُّ على َيديَّ ِطيَلة تلَك السَّ
ها َتُلوَحاِن في الذاكرِة، وأنا أبكي. وحنَي التفتُّ َمرًة ثالثة، َكانْت ِطفلتي وأمُّ

َف دموَعه والتفَت إلى صديقه قائاًل: جفَّ
� وأنَت يا صديقي َمْن كان يقُف خلفَك حنَي تسلَّمَت شهادَتَك؟

ُة التي  هِر. وكانْت ُأمِّي جتلُس أماُم مكينة اخلياطِة وُنُقوُدها املطِويَّ َس الظَّ � كان أبي يقُف َخْلفي ُمتقوِّ
ة برائحِة الَعْنبِر، كانْت تتغلغل في ذاتي، وُكنُت أشعُر برغَبٍة  َكانْت تِصُلني َدوًما مبللًة بعَرِقها، وُمْخَضلَّ

في الُبَكاِء.
يَح حنَي َصَرَخ أحُدهما َفجأًة: كانِت الَعربُة ُتَساِبُق الرِّ
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20 � املسرحية، عمر الدسوقي )جلنة البيان العربي � القاهرة � 1954م(.
21 � مسند اإلمام أحمد. 

22 � معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية، د. إبراهيم حمادة )دار املعارف � القاهرة � ط1 � 1985م(.
23 � معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب، مجدي وهبة � وكامل املهندس )مكتبة لبنان � 

بيروت ط2 � 1984م(.
24 � املقالة األدبية، د. عطاء كفافي )هجر للطباعة � القاهرة � ط1 � 1405ه� (.

25 � موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس )مكتبة األجنلو املصرية � القاهرة � 1972م(.
26 � املوشح للمرزباني، حتقيق علي محمد البجاوي ) دار النهضة املصرية � القاهرة � 1972م(.

27 � نصوص النظرية النقدية عند العرب، د. وليد قصاب )املكتبة احلديثة � اإلمارات العربية � 
بدون تاريخ(.

28 � نظرية النقد والفنون واملذاهب األدبية في األدب العربي احلديث د. محمد يوسف جنم.
29 � النقد األدبي، أحمد أمني )مكتبة النهضة املصرية � ط5 � 1982م(.

30 � النقد األدبي احلديث، د. أحمد كمال زكي )دار النهضة العربية � بيروت � 1981(.
31 � النقد التطبيقي وامل�وازنات، د. محمد الصادق عفيفي )مؤسسة اخل�اجني � الق�اه�رة ط 1 � 1398ه� (.
32 � النقد التطبيقي التحليلي، د. عدنان خالد عبداهلل )وزارة الثقافة � بغداد، ط10 � 1986(.
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