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  رمزي السيد سيد أحمد حجازي

 اموتتتا م كليتتا الولتتتآلد  ابقاد     تت أستتذام مستتاقدم استتتو انقد  ال  تتدم 

  يا السوآلقيا.م المملكا الورالجآلف

م  اموتا انزرترم كليتا اللةتا الور يتا  ايذتاي الدتار قمدرسم اسو انقد  ال  تدم 

 مصر.

 ال يد اإللكرت ين:

 Ramzyhegazy.2034@azhar.edu.eg   

 rehegazy@ju.edu.sa 

 ملخص البحث
شتور  احتد مت   "ث ائيا اليأس  انم  يف شور حمد الحجت "يذ ا ل رذا الدحث: 

آلقيي  يف الوصر الحديثم كاشفا قت  مراحت  حيا تل المفذلفتا الذت  الشوراء السو

كانت  رتا ح  ي  اليأس  انم م   ذأر ح  ي  الذفاؤل  الذشتاؤد  حيتث هنتل يوتد 

متت  الشتتوراء المآلستتآلمي   تتالددسم الموتتد قي  يف زمتترم الشتتوراء المحتتر مي  

ي،م ل فستل انش ياءم كان يذ لع هلى ال آلر  الضياءم هلى غتد مشتر م  مستذ د   ت

  ط ل  أمذل  فكانت حيا ل مز تا مت  رتذل الئ ائيتا الذت  قت  ق يتا  وديترا اآليتا يف 

شورلم  اسذ اع ن    جر ذلم  اإلفصاح ق  ك  ما اكذ فتل فييتا مت  ألتو  أمت م يف 

لفظ سي   مي م  قاطفا ق يفا راقرمم  اتد  ذدتع الدحتث رتذل الئ ائيتا يف شتورلم 

ق   دسل  ش ائل  أملل يف الحيامم   لمس أسداد   آلاف مع شورل الذي ق  فيل 

 ملكم  قالال ل المآلضآلقيا  الف يا.



 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –خامس والثالثون مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ال

 
 

 

 

 

The duality of despair and hope in the poetry of 

Hamad al-Hajji (d. 1989AD) 

Ramzi Al-Sayed Ahmed Hegazy 

Assistant Professor of Literature and Criticism: Faculty of 

Science and Arts in Tabarjal - Al-Jouf University 

Lecturer of Literature and Criticism: Faculty of Arabic 

Language at Itay Al-Baroud - Al-Azhar Universitya 

Ramzyhegazy.2034@azhar.edu.eg 

rehegazy@ju.edu.sa 

Aabstract: 

 This research deals with: “The duality of despair and 

hope in the poetry of Hamad Al-Hajji” The poetry of one 

of the Saudi poets in the modern era, revealing the 

different stages of his life that ranged between despair 

and hope, and oscillated between optimism and 

pessimism. Whereas he was considered one of the poets 

stigmatized with misery, who were numbered in the band 

of dispossessed, wretched poets, he looked forward to 

light and light, to a bright tomorrow and a joyful future 

for himself, his country and his nation; His life was a 

mixture of this duality, which he expressed a strong 

expression in his poetry, and he was able to convey his 

experience, and to reveal all the pain and hope that 

encompassed him, in an easy and beautiful term, and a 

violent violent emotion. In it about it, and feel the reasons 

for that, and its objective and technical implications. 
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 مقدمة

الحمد هلل رد الوالمي م  الصالم  السالد قلى ال د  الياقي انمي م المدوتآل  

 رحما للوالمي م  قلى آلل  صحا ذلم  م   دويو  احسان هلى يآلد الدي .

   ود..

انق يتا  شتاقر ابالد   يل ب يف ان ساط "حمد الَحجِّ "فان الشاقر السوآلقي 

تله صتةيرام  َفَ تَد مويتا الح تاَن  ف د  كالدت قليل اليمآلد  انحتزانم حيتث َفَ تَد أهم 

ق ن ر تل هلتى   الدفءم ثو قانى يف  تدايا  شتدا ل مت  مترس نفست  ألتو   تلم  ستآل 

ى  الحيامم فرآرا قذا ا  آالمتام  فلتآل مت  الحتب  الراحتا  الستك   ال ترارم يهستم 

م لك تتتل متتتع ملتتتك يفتتتآلس  جتتتارد غزليتتتا   ط يتتتا "ذاد الستتت ي قتتت"قيآلانتتتل: 

 ا ذماقيام  ي دد اصائد ملِيمام  و  ق  ر حل   ط ي ذلم  قت  رؤيذتل الموذدلتا 

 يف كئير م  اضايا المجذمع السوآلقي  الوالو اإلسالم .

أحد الشوراء الم دآلقي م  ما يذمذع  ل م  أسلآلد اتآليم  لةتا  "الَحجِّ " يود 

يمذلك ناصيا الديانم  يمستك  ذال يتب الفت  الشتوريم  يرت تع قلتى قاليا  ولذل 

قرش اإل داع الح  الفالدم مع خصآلصيا حيا ل ما  ال  ترم المذشتائمام  ابالد 

 الكئيرم.

 الدحتتث يف  جر تتا هنستتانيا خاصتتام يئيتتر فضتتآلل الداحتتث لذذدتتع مالمتتح الذميتتز 

ق لتل كئيترام رغتو   الذفرق لتد  رتذا الشتاقر التذي غالدذتل اناتدارم  أختذ  مت 

 فآلاتل الدراست م  رتتآل متا يجوت  رتتذا الشتاقر يف م دمتا شتتوراء  يلتل مت  شتتوراء 

 المملكا الور يا السوآلقيا.
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ييتتدف رتتذا الدحتتث هلتتى اإل حتتار يف اإل تتداع الشتتوري ق تتد الشتتاقر الستتوآلقي 

ِس أثر الموانام  انلتو اللتذي  كانتا قالمتا مميتزم يف حيا تلم  "حمد الَحجِّ "   لمُّ

آلص يف مضمرا  ال ص الشوري ق دلم   يان انوكاسا   شت يل التذاع قلتى  الة

مآلضتتآلقل الشتتوريم  الدحتتث يف ث ايتتا ملتتك قتت  م تتارر أمتت  الشتتاقر يف الحيتتامم 

    لول هلى صآلرم مئلى يف كئير م  الآل آلل  ال آلاح  اإلنسانيا  اال ذماقيا. 

مت   "الحج "قدد   آلق قراسا  ذ ا ل شور  ويرجع اختيار هذا الموضوع إلى

نتت ستما ِل الف يتام  لت شتورلم  كآل  رذل ال احيام الذ   ود أ رز المالمتح الذت  شتك 

مت  صتد   "الحج "فجاء كآلثي ا قالا قلى حيا ل  نفسيذلم هضافا هلى ما يف شور 

 اتتآلم يف الواطفتتا  انقاءم  ولذتتل يمذلتتك  ام يتتا خاصتتام  اتتدرم قلتتى الذتتأثير 

  االسذحآلام قلى المشاقر.

ت "م ف د ح   شتور اسات السابقةأما الدر  دراستذي  ميمذتي : ان لتى  "الَحجِّ

حمتتد "رستتالا ما ستتذير يف  اموتتا اإلمتتاد محمتتد  تت  ستتوآلق اإلستتالميا  و تتآلان: 

م للداحث/ خالتد  ت  قدتد الوزيتز التدخي م   دراستا أختر  اتاد "الَحجِّ  شاقرا

م  رت   و تآلان: صاحديا  الرت ما للشاقرم  َ ْمِع كئيٍر م  شورل اد  نشتر قيآلانتل

م للدكذآلر/ محمد    سود    حسي م  اد حصلته قلتى "الشاقر حمد الَحجِّ "

الئانيام  اقذمد  قلييا يف رذا الدحثم هضافا هلى ملتك  آل تد  وتل الدراستا  

أق تاء ستوآلقيآلن: "الميمام الذ    ا لت الشاقر  شورل  صآلرم غير مسذ لام مئ : 

للدكذآلر/ مص فى ه راريو حسي م  فييا م " ر ما  شاملا لسدوا  قشري  أقيدا

 ر ما للشاقر  استذوراس لتدول اصتائدلم  مئت : حركتا  الذجديتد يف الشتور 

السوآلقي المواصرم للدكذآلر/ قئمان الصتالح الولت  الصتآلي عم أفترق فييتا  وتل 
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الشتتاقر الحتتزي  حمتتد " حتتت ق تتآلان:  "الحجتت "الصتتفحا  للحتتديث قتت  

 ."الحج 

    ا لت ث ائيا اليأس  انم م أ  ث ائيتا الذفتاؤل كما  آل د  ول الدراسا  الذ

  الذشاؤدم قلى اقذدار الذ ارد يف المفيآلدم مئ :

  ث ائيا اليأس  انم  يف شور المذ د م للداحئتا ملكتا قلت  كتالو الحتداقم

 د.2009المجلا اإلسالميام  اموا ال جف  الورا  

 صتفيا  حليليتام  ث ائيا الذفاؤل  الذشاؤد يف شور هيليا أ   ماض  قراستا 

 د.2019للداحئا أميرم ناصرم رسالا ما سذيرم  اموا انزرر 

رذا  يأخذ الدحتث مستاري  أساستيي  يف الدراستا  انق يتام  رمتا: الرؤيتا أ      

 المآلضآلع الشوريم  الفصائص الف يام   اء يف ثالثا مداحث قلى ال حآل ابع:

ي"أصداء اليأس يف شعر  املبحث األول:  ."الَحجِّ

ي"مظاهر األمل يف شعر  املبحث الثاني:  ."الَحجِّ

ــث ــث الثال : ثنائيةةة اليةةأس واألمةةل وأثرهةةا يف السةةمات ال نيةةة ل ةةعر املبح

ي"  ."الَحجِّ

ب على هذه الدراسة المنهُج ال نيُّ التحليليُّ  
م متع االستذفاقم مت  المت ي، ويغلِ

 التتذي يذةي تتا الذومتتَل  الذحليتتل يف فضتتاءا  التت فسم  ا
ِّ
لدحتتث قتت  ث ائيتتا ال فستت 

اليأس  انم م  ما أل ت  ل م  لالال  قلى اإل داع الشوري للشتاقرم  الدحتث 

ق   فاقلل اإل داق  مع الحيام  المجذمعم  ما يذولل  تذلك مت   حتآلال  زمانيتا 

  مكانيا.
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تد َثةترم يف   يف الفذاد آم  أن يكآلن رذا الدحث هضافًا هلى المكذدا الور يتام يسه

ق يتتام  أن يكتتآلن يف ميتتزان حستت اع   التتدي   أستتا ذع يتتآلد مجتتال الدراستتا  ان

 أل ال.  

 دكتور                                             
 رمزي السيد سيد أمحد حجازي                                               
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 متهيد
 حي: اليأس واألمل:املقصود مبصطل

َ تاِءم َيتَِِس مِتَ  "لسان الورد"يف      : الَيْأس: ال ه تآلطم َ اِيتَ : الَيتْأس َنِ تيله الر 

م  تتآَل َشتتام  س َق ْتتله َأيضتت م َ ره ِء َيْيتتَأس  َيْيتتِِس  َنتتاِقِر َقتتْ  ِستتيَدآَلْيِلم  َيتتَِِس  َيتتده
ْ
تت  الش 

ستتَذْيَأَس  َأْيَأْستتذل  هِنتتل َلَيتتائِِس  َيتتِِس َ اْلَمْصتتَدره الَيتتْأسه  الَي َستتا  الَيتتَأسم َ َاتتِد ا

سم  الجمع يهده س م فالماقم  د ر حآلل ال  آلطم  رآل ق د قلماء (1) َيده س  َيده

ف تتدان انمتت م  اإلحستاس  تتالوجز  اليتتأس  قتدد المستتاندمم  ف تتدان "الت فس: 

الذوتتاطف متت  ابختتر  موتتلم أي اإلحستتاس  تتاالغرتاد ال فستت م  االنةمتتاس يف 

 دان ال يما  ف دان انمت م  استذدما يما لف تدان الوالاتا  مآلضتآلقا  م ارر ف

الحتتب  االقذمتتاقم    يتتر رتتذل الفصتتائص االنفواليتتا يف الحتتاال  الوصتتا يا 

 الحتتاال  الذرانيتتا الحتتاقم  المدكتترمم  خاصتتا يف حتتاال  االكذِتتاد  أنآلاقتتل 

 .(2)"المفذلفام  ال لل ال فس  الحاق

احدل م  حريا الحركتام  الذفاقت  متع الحيتام مت  فاليأس همن ايد ث ي  يم ع ص 

حآلللم فيجولل اا وا يف مكانتلم غيتر اتاقر قلتى  ةييتر  ااوتلم يستي ر قلتى صتاحدل 

فيش  حركذلم  يصيب أركانل  الوجزم كما لآل كان شلال حسيا  سديام يفذك  ك  

 أحالد ال فس  طمآلحاهتام    لواهتا هلى ك   ديد  مئير يف الحيام.

                                                

 ه.1414لسان العرب البن منظور )يئس(، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة  (1)

، دار 487معجةةع علةةع الةةن س والتحليةةل الن سةةي، د. قةةر  عبةةد القةةادر  ةة  و خةةرون،    (2)

 بيروت، الطبعة األولى )د.ت(. -النهضة العربية



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –خامس والثالثون مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ال

 
 

 

 

م فف  مو ال اللةآلي ي آلل ا   م  آلر: انََم   انَْم   اإِلْم : الر  تاء  أما انم  

تل َأْمتاًل  اْلَمْصتَدره  له تل َ َاتْد َأَمَلتل َيْأمه له انَخيرم َقِ  اْ ِ  ِ  ِّ م َ اْلَجْمعه آَمال.  َأَمْلذهل آمه

لهت َ تاله َأَمتَ  َخْيتَرل َيْأمه َلل َ تْأمِياًلم َ يه ل َأْمتاًلم َ َمتا َأطتآلل هِْمَلذتلم مِتَ  َقِ  اْ ِ  ِ  ِّ م  َأم 

م مِْئتتَ  الِجلستتا 
ِّ
انََمتت  َأي َأَملتتلم  هِنتتل َل آليتت ه اإِلْمَلتتا َأي الذْأميتت   َقتتِ  اللِّْحَيتتانِ 

كدا  الرِّ
(1). 

ا جتال أ  ميت  قتاطف م يذضتاق متع اليتأس أ  ال  تآلطم " رآل ق د قلماء ال فس: 

ى الرغدا يف  ح يل رتدف  وي تلم متع  رآل ما يوذ ل الدول قاطفا مشذ ام   آلد قل

  آلق قر ا م  الي ي   أن رذل الرغدتا ستذجد ستديليا للذح تلم ممتا يضتف  قلتى 

 .(2)"الآلااع أف ا م  المذوا الذ  يدوئيا  ح ل انم 

فانم  حيآليا  حركا  رغدا يف الحيامم    لتع هلتى المستذ د م  قتدد استذجا ا 

يف ال فسم  انشراحا يف الصتدرم يتدقو لليآلا س السلديام يح ل سكي ا  طمأني ا 

 الرغدا يف اإلادال قلى الحيامم  الذفاق  الح ي   مع أحداثيا.

 اتتد اختترت  يف ق تتآلان الدحتتث   تتديو اليتتأس قلتتى انمتت م لةلدذتتل قلتتى شتتور     

الحج م  هفراطل يف ان داضل   شاؤملم الذي أفضى  تل هلتى االضت راد ال فست م 

 حا الم ضد ا لل اس  انشياء. اخذالل مآلازي  الرؤيا الصحي

 التعريف بالشاعر:

تت  قتتاد  دم 1988-1938لم المآلافتتل 1409-1357 لتتد حمتتد  تت  ستتود الَحجِّ

 دلدم )مَِرا ( م  هاليو الآلشوم  ال رد م  الرياسم م  أد قرف   رس الشتور 

                                                

 لسان العرب )أمل(. (1)

 .62سي، د. قر  عبد القادر    و خرون،   معجع علع الن س والتحليل الن  (2)
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الوام م أما أمل ف تد  آلفيتت  رتآل صتةير فحترد  تذلك ح تان اند. قتاش يف ك تف 

ضتذل متا افذ تدل مت  ح تانم فآلاصت  قراستذل يف المدرستا اال ذدائيتام أخذل الذت  قآل  

رت   ودرا انذ   هلى الريتاس حيتث الذحتل  المويتد 1371حذى نال شياقهتا قاد 

رتتم  الذحتل  وتد ملتك  كليتا 1376الولم  يف الوتاد الذتال  حذتى نتال شتياق ل يف 

لولتآلد اللةتام فانذ ت  الشريوام  يف الس ا الئالئا   د م ل المسد لآلن ميتآلاًل كديترم 

للس ا الئالئتا  كليتا اللةتا الور يتام  لتو يكمت  قراستذل الجامويتا.. ف ديت   فر تل 

رت أصيب يف اآلال الو ليام  أفاق كئيتر 1381/ 1380  الذحديد يف الواد الجامو  

م  انطداء  أن لديل انفصام  حاقًا يف الشفصيا م ول م  هكمال قراسذلم كما م وتل 

م ف تد قارمتل المترس  لتو يجتا ز الرا وتا  الوشتري  مت  (1)شتور.مت  الشتد   ال

قمرلم فو   فيل ك  ادرم م ذجام  أقا   لكو الود ريا المدكرمم  ال ااا الشتوريا 

 .(2)اليائلا

                                                

، النةاد  180ينظر: شعراء نجد المعاصرون دراسة ومختارات، د. عبد اهلل بن إدريس،    (1)

م، وينظر: أدباء سعوديون )ترجمةات شةاملة 2002/ 1423األدبي بالرياض، الطبعة الثانية 

الريةةاض،  -رقةةاعي، دار ال144لسةةبعة وع ةةرين أديبةةا( د/ مبةةط ى إبةةراهيع  سةةين،   

ةي، د/محمةد بةن سةعد 1994ه/1414الطبعة األولى  م، وينظر كذلك: ال اعر  مد الَحجِّ

ةةي شةةاعر ا الم، 1987ه/1407، الطبعةةة األولةةى 9بةةن  سةةين    م، ومقةةا :  مةةد الَحجِّ

 م:20/03/2015(، الجمعة 523المجلة العربية، العدد )

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.asp

x?Id=4201# 

 .20وينظر: معجع البابطين،  رف الحاء، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقاقية 

ي، د/محمد بن سعد بن  سين    (2)  .24ينظر: ال اعر  مد الَحجِّ

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=4201
http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=4201
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تت "قتتاش  يف المملكتتا الور يتتا الستتوآلقيام  زار الكآليتتتم  هيتترانم  "حمتتد الَحجِّ

ل فستيا الحتاقمم   هتآلفِّ  ق ن أن  لد انم  مصرم  ل دنم  حًئا قت  الوتالل لحالذتل ا

 .(1)د1989يجد قال ا لحالذل قاد 

تت " قصتتر  كتتان  دايتتا لل يضتتا الح ي يتتا يف  تتالق نجتتدم حيتتث انذشتتر   "الَحجِّ

المدارسم  كئتر  المكذدتا   الصتحف  المجتال م  طدوتت الكذتبم  قخت  

لت  ايتاقم المذياع  الذلفازم فكان لذلك كلل  الغ انثر يف نشر الآلق   الئ افتام يف 

طمآلحام   شتد المدنيتا  الذحضتر   مزيتل ستذار الجيت م  االنذ تال هلتى رحتاد 

 .(2)الولو  آفا  الئ افا  المورفا

 شاعرية "محد احلَجِّي":

يحذ  شاقرنا مكانا كديرم  تي  شتوراء قصترلم  اتد ارتذو المئ فتآلن  شتورل ق تب 

ديآلل  الشتا  م رحيللم فأطل آلا قليل انل اد: شاقر نجدم  الشتاقر الحتزي م  شت

  َ َرفتتَا  تتِ  الودتتدم   ايلي تتا أ تت  ماضتت م هم قتتانى متت  الةر تتا يف مرضتتل. يف شتتورل 

يذصدر الح تي  هلتى نجتدم  يمذتزل  حتب التآلط م  يذت فس يف الةتزل التذي يذتيح 

 (3)ل فسل الدآلح  اراءم قاخلل   صآلير رآلا سل الذ  أملت قليل  شاؤمل

الشتاقر الم دتآلعم "ح الول م ف ال:   حد  ق  شاقريذل الدكذآلر/ قئمان الصال

م  المآلردا الفذمم  انصالا المذميزمم  انسلآلد انخامم  الكلمتا  المفذتارمم 

                                                

م، ومعجع البابطين،  ةرف 20/03/2015(، الجمعة 523لعربية، العدد )ينظر: المجلة ا (1)

 الحاء.

ي، د/محمد بن سعد بن  سين    (2)  .12ال اعر  مد الَحجِّ

 ) رف الحاء(.  20ينظر: معجع البابطين، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقاقية  (3)
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 اللف تتتا المآلحيتتتام الرستتتاد المدتتتدعم  ال حتتتا  المتتتاررم الشتتتاقر  الستتتلي ام ال 

 المجارام  ال ري تام  صتف فأ تاق الآلصتفم  صتآلر الحتزن  الشت اء  الذواستا 

ى  اشذكى فكان  كاؤل أمآلا تا مذالطمتام  قت ا  مذذا وتا فأحكو الذصآليرم   ك

 (1)"كذذا ع المآلل الةاضبم لل حس مررفم  قاطفا راي ام  شوآلر شفاف...

الشتتتاقر حمتتتد " اتتال ق تتتل التتتدكذآلر/ محمتتتد  تتت  ستتود  تتت  حستتتي  يف كذا تتتل: 

لم  رآل مازال ا   لدآلنم لو أر لل ن يترا ": (2)"الَحجِّ  يف هنل شاقر  ز  الفحآلل الدز 

الزم يتتا م يتتا  -شتوراء الور يتتا ستتآل  طرفتتا  تت  الودتتدم قلتى رغتتو الفتتآلار  الديِيتتا

 (3)" ي  الشاقري  - اال ذماقيا

ت " قلى ما يف رذا الكالد مت  مدالةتا لتاررم يف  فضتي   قلتى شتوراء  "الَحجِّ

تت "الور يتتام فلتتيس متت  شتتك يف أن  شتتاقر فتتذم ي جلتت  شتتورل قتت  ملكتتا  "الَحجِّ

  فيل  الشور قذ ا سلساالم ق نما  كلف أ   ص ع.  مذأصلام  مآلردا ثرمم

تتت " اتتتد   آلقتتتت انغتتتراس الشتتتوريا يف شتتتور  م ف جتتتد ق تتتدل "حمتتتد الَحجِّ

الشتتكآل م  الآلصتتفم  الةتتزلم  شتتور الم استتدا  الآلط يتتا  ال آلميتتام  الشتتور 

التدي  م متتع غلدتتا الذيتتار الشتتاك  الدتتائس الستتائو متت  الحيتتامم  ال  تترم الستتآلقا يا 

                                                

البةةالا العلةةي البةةوينع،  ركةةات التجديةةد يف ال ةةعر السةةعود  المعاصةةر، د. عثمةةان  (1)

ه/ 1408، المديريةةة العامةةة للمطبوعةةات بةةوالار  اطعةة م، الطبعةةة األولةةى 331، و1/330

 م.1987

كتب  صا ب  قبل جمع الديوان، وال يزا  ال اعر علةى قيةد الحيةا ، كمةا هةو واضةا يف  يةر  (2)

 موضع من الكتاب، كالتي دعا ل  قيها بال  اء و يرها.

ي،   ال اعر  مد الَح  (3)  .7جِّ
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غيتتر أن الشتتكآل    تت  أ تترز  لتتك "ل تت   الرفتتا   انصتتحادم لل تتاسم  ستتآلء ا

انغراس يف شور حمد الحج م   يل  ا  ول اصائدلم أ   مذزل متع أغتراس 

 .(1)"أخر  يف ال صيدم الآلاحدم

ت " رذا الذ آلع يف انغتراس يجول تا ن تف أمتاد شتاقريا   افتا مذأنيتام  "الَحجِّ

قمآلمتلم فالشتاقر اتد أقلتى  رفل  صتو ه داقتل  اليتأس  الحتزن قلتى هطالاتل  

 دلآلل يف كئير م  انغراسم  أسيو  ا داقل يف الوديد م  المآلضآلقا م الذت  لتو 

ال ما نفتتس اآليتتام   شتتد الكمتتال   ذ لتتب  يكتت  فييتتا شتتاكيا حزي تتام  تت  كتتان متتدم 

 الموال م   سدح يف خياال  الشوراء  أحالميو الآلرقيا.

التذي  تدا فيتل مذجا  تا متع  "الَحجِّ " ر اك هشارا   دل قلى أن أغلب شور 

أحدا  الآلط م  غيرل م  ال ضايا اإلستالميام  التذي  شتر  فيتل شتمس انمت م 

                                                

أدباء سعوديون )ترجمات شةاملة لسةبعة وع ةرين أديبةا( د/ مبةط ى إبةراهيع  سةين    (1)

، ويجب التنبي  على أن صا ب هذا الكتاب قد وقع يف خطأ جسيع، وهو نسبة 148، و 147

ةي، )ينظةر: أدبةاء سةعوديون:   "إلى  مد  "مناجا  عب ور"قبيد  بعنوان:   151لَحجِّ

عرض مقطوعات كثير  منها، وعلق عليها، والبواب نسبتها ألبةي القاسةع وما بعدها(، وقد 

، تحقيةق/ أ مةد 85، 84، 83ال ابي، وهي مثبتة يف ديوان  )ديوان أبي القاسع ال ابي:   

ه(، وال وجةةود 1426-م2005بيةةروت، الطبعةةة الرابعةةة  - سةةن بسةةج، دار الكتةةب العلميةةة

ةةي، والةذ  أوقعة  يف  لةةك  "ينعةذاب السةن"لقبةيد  بهةذا العنةوان يف ديةةوان:  لحمةد الَحجِّ

ةي "نظرت  العجلى إلى كتاب:  للةدكتور محمةد بةن سةعد بةن  سةين،  "ال اعر  مد الَحجِّ

ي"الذ  استعرض كثيرا من شعر  ، وتطةر  "عةذاب السةنين"قبل جمع  يف ديوان:  "الَحجِّ

ي، ليةدلل لل ةاب "مناجةا  عبة ور"ل كر  تأثره بأبي القاسةع ال ةابي، واسةتعرض قبةيد : 

على مةا بينهمةا مةن تقةارب يف األسةلوب، قأخةذها د/ مبةط ى إبةراهيع  سةين، علةى أنهةا 

 للحجي. 
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ذتب يف المرحلتا ان لتى مت    يدد  فيل الشاقر طدويام لو  صدل لآلثا المرسم اد كه

حيا لم حيتث  فاقت  متع الئتآلرم الجزائريتام  كذتب فييتا اصتيدم حماستيا مد يتام 

دم  رتآل ست  مدكترم  ال ستدا للشتاقرم التذي  لتد 1954  ثآلرم الجزائر كانت س ا

م حيث ي آلل ق/ محمتد " حيا ال داقا"دم  كذلك اصيد ل 1938كما قرف ا س ا 

أما ما يف أيدي ا مت  شتورلم فتان أاتدد اصتيدم فيتلم رت   لتك "سود محمد حسي : 

م (1)"ل1374الذ  االيا يف اإلشاقم  م تا ع الريتاس الحديئتام ق تد افذذاحيتا قتاد 

د 1955رذا الذاريخ اليجري الذي مكرل ق/ محمتد ستود محمتد حستي  يآلافتل  

 )الكام ( (2)  ريدام  هما أخذنا  وي  االقذدار اآلل الشاقر يف رذل ال صيدم:

 عامةةةان مةةةةا مضةةةيا علةةةةى إيجادهةةةةا

 

  تةةةةةةى اسةةةةةةتحالا منيةةةةةةة النُّظةةةةةةار 

 متع دم 1957فان رذل ال صيدم  كآلن اد ايلت  ود ملك  وامي م أي حآلال  س ا  

ملك فيت  أيضتا قاخلتا يف المرحلتا ان لتى مت  حيتام الشتاقرم  كتذلك اصتيد ل: 

اد"يف رثاء  "قموا رثاء"  س ا  (3)"قدد الآلراد قز 
َ
فِّ   د.1959الذي  هآله

                                                

ي،    (1)  .28ال اعر  مد الَحجِّ

 .85ديوان عذاب السنين،    (2)

 درس مبةر ، أديةب ،(1959 – 1894عبد الوهاب بن محمد بن  سن بن سالع عةزام ) (3)

 م وضةا واليةرا عةين القةاهر ، جامعةة من األدب يف اهالدكتور على و بل واألدب، ال لس ة

( ونقل إلى الباكستان، وأعيد إلةى السةعودية 1948المملكة العربية السعودية )سنة  يف لمبر

( ولع يلبث أن أ يل إلى المعاش قكل ت  السعودية بإن اء جامعةة الملةك 1954س يرا )سنة 

بمنزل  بالرياض. ينظر: األعة م للزركلةي: يف الرياض، قأن أها، وتويف بالسكتة القلبية قجأ  

 م.1980بيروت، الطبعة الخامسة  -، دار العلع للم يين4/186
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م الذ     ر حزنتا  ألمتام  تأع يف الوتاد "يف زمرم السوداء" مع ملك فان اصيد ل: 

م   تي  ال صتيد ي   تآلن "لكت   اموتا الريتاس ا"نفسل الذي أنشد فيل اصيد ل: 

  تاريخ ن تو رتذل "شاسع م  أحاسيس ال فسم ي تآلل ق/ محمتد ستود حست ي : 

ال صيدم رآل  اريخ سا  ذيام لك  الفر   ي يما  ويد  دام فيذل مآلغلا يف الذشتاؤدم 

اقا هلى الذفاؤلم فييا أم    جا  سر رم  ققتآلم هلتى الومت   التدأد يف   رذل نز 

 ."الَحجِّ "يدل قلى سرقا الذةير الذي طرأ قلى حيام  م  رذا ما(1)"طري ل

أغلب الشور التذي   يتر فيتل الئ ائيتا الئانيتام  رت  انمت م  مما سبق يتبني أن

يوتد مت  الشتور الستا ل زم يتا قلتتى مرحلتا المترسم  أن الشتاقر  وتد أن  اتتع يف 

 .ليأس  انلو  الذ د م  الحيام راث  المرسم اسذدد  ل ا

يفذ تر هلتى  "قتذاد الست ي "الذكر أن قيآلان الشاقر الم دآلع:  م  الجدير  

كئيتر مت  الضتدا  الجيتدم ليفترل يف صتتآلرم أكئتر ليااتا  ضتد ا   متاالم حيتتث 

يحذآلي قلى كئير  دا م  انخ اء يف الذ سيل  ال داقام  الحذف   دتدي   وتل 

الكلما   كلما  أخر م  اد أشر  هلى كئير م  ملك يف حاشتيا الدحتثم كلمتا 

 أ يحت الفرصا.

 

 

 

 

 

                                                

ي،    (1)  .20ال اعر  مد الَحجِّ
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ي": املبحث األول
ِّ
ج

َ
 أصداء اليأس يف شعر "احل

أحد المشاقر ال فسيا الذ    جو قت  اضت راد  -كما سدل الذوريف  ل -اليأس

يف الفكر أ  شذ م يف قآلائد ال فس  طدائويام يذآللد حي ما يف تد اإلنستان انمت  يف 

ن أحد الحاال  ال فسيا الذ   وتد  ح يل ما يريدم أ   لآلغ مراقل مما ييآل م فيآل هم

متت  انمتتراس الذتت   ئتتدا رمتتا اإلنستتانم    وتتد  تتل قتت  طلتتب الموتتال م فذجولتتل 

يرتا تتع يف كتت  مجتتاال  الحيتتامم  يتتزقاق ا آلطتتل    متتلم   ذوتتالى شتتكآلال حذتتى 

 يذشكى م  حيا ل    آلقلم  ر ما  م ى المآل .

صتادم التذي  اد قانى شتاقرنا مت  مترس نفست  أصتا لم يتر ح أنتل مترس الف

  ير أقراضل ان ليا مذمئلا يف: ف تدان االرذمتاد  الومت   اننشت ا اال ذماقيتام 

 الم ير الشفص   الصحا الشفصيام  اإلضافا هلى الل قتاد  قر تا  خفيفتا 

 . (1)م  االكذِاد  االنشةال

 اد أ رثل رذا المرس اليأس م  الحيامم   ودق  آراء ال  اق يف انسداد الذت  

ستتآلعام فأر وآلرتتا هلتتى ف تترل  حرمانتتل  لر فتتل أق   تتل ه لتتى ملتتكم فراحتتآلا يذلم 

اال ذماقيا الدائسام  مآل  أمل  رآل صةيرم  متا أق تب ملتك مت   شتذت أستريم 

 .(2) ف دان االسذ رار اال ذماق   ال فس 

                                                

المراجعة العاشر  للتبنيف الةدولي لممةراض: االضةطرابات الن سةية والسةلوكية، منظمةة  (1)

، ترجمة و ةد  الطةب الن سةي 69البحة العالمية، المكتب اطقليمي ل ر  المتوسط،   

 م. 1999بكلية الطب بجامعة عين شمس، إشراف د/ أ مد عكاشة، المكتبة الطبية القومية 

ينظر: أدباء سعوديون )ترجمات شاملة لسبعة وع رين أديبا( د/ مبةط ى إبةراهيع  سةين  (2)

  145. 
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 خالصتتا ملتتك أن الذشتتذت انستتري  الف تتر  الدتتدس اال ذمتتاق  رتت  انستتداد 

ت "السيِا الذ   ص  هلييتا ال اررم  راء الحالا ال فسيا  م فلتو يجتد يف  يذتل "الَحجِّ

يل ت  فيتل  أث تال نفستل  مأ  م أ  مالما يسذ ر فيلم أ  أمنا  ستمع شتكآلالم  ِحضت ا

  رمآلميا. 

ت " يديد ما سدل م  الحديث ق   شذت رذا الشاقر  حرمانلم فتراره  هلتى  "الَحجِّ

 (1)ل يف المرحلا اال ذدائيا يت أخذلم  هحساسل فيل  الراحام  ملك يف  آلاكير حيا 

 يف ثالثا مآلضآلقا  شوريام  ر : "الَحجِّ "  ذدد  أصداء اليأس يف شور 

 .غر ا ال فس 

 .كاء الحظ  شكآل  الزمان  ال اس  

 .االر ماء يف أحضان ال ديوا 

  

                                                

ي،    (1)  .9ال اعر  مد الَحجِّ



  

 
 م("1989" ثُنَائِيَّةُ اْليَأْسِ وَالْأَمَلِ فِي شِعْرِ حَمَدٍ الحَجِّي )ت 

 

 
 

 

 

 :(1)املحور األول: غربة النفس

تت "ل تتد  تترك اليتتأس  الحتتزن أثتترا  اضتتحا يف نفتتس   م  أصتتدح أكئتتر"الَحجِّ

حساستتيا  جتتال ال تتاس  المجذمتتعم  أغتتر  يف اإلحستتاس  الةر تتا  الوزلتتا قتت  

مجذمولم  انوكس ملك يف شورلم فم  أشتوارل الذت  يوت  فييتا قت  ما تل الحزي تا 

 )الدسيا( (2)الذ   ذجرع مرارم انلوم اصيد ل الذ  يفاطب فييا الويد اائال:

ِخيةةةةة    يةةةةا عيةةةةُد َواَقيجةةةةَا قاألشةةةةجاُن ُمرج

 

وِ  م قةةةةةةودُ ُسةةةةةةدوَلها    ونعةةةةةةيُع الةةةةةةرُّ

 

 

 ال األهةةُل عنةةد  وال األ بةةاُب ِجيةةَرُتهعج 

 

ةةةؤودُ   لِي ققلبةةةي رهةةةيُن ال ةةةوِ  َم ج  َ ةةةوج

 العةةةةيُن ترنةةةةو و ةةةةوُ  الَبةةةةيجن قاِجُعهةةةةا 

 

ُقةةةةةودُ   ِق َمعج ةةةةةَرس وإنسةةةةةاُنها بةةةةةاألُقج  َ سج

 َتجةةةةر  ُدمةةةةوعي دمةةةةاِء يف َمَحاِجرِهةةةةا 

 

ةةةةِهيُد    علةةةةى ِوسةةةةاد  لهةةةةا َصةةةةبج   وَتسج

ةةةبُِا واأل ةةةزاُن ُتحةةةدُ  بةةةيُأمج    ِسةةةي وُأصج

 

 ال الةةروُض ُيجةةةد  وال الِقيثةةاُر والعةةةودُ  

 ر  اصيدم  فيل حزنا  ألمام حيث حل ت رذل الم اسدا الدي يا قلى الشاقر  

 رآل  ويد ق   ط لم مةرتد ق  أرلل  أرضلم فكانت ث يلا كِيدا ال مذوا فييتا  ال 

                                                

لغربةة المكانيةة، قةاألولى شةعور يبةا ب اطنسةان يف كةل هناك قر  بين الغربةة الن سةية وا (1)

أ وال ، سواء داخل و ن  أو خارج ، قيعاين اال تراب بين أهل  وأ باب ، بينما  ربةة المكةان 

تت كل قيها الحالة الن سةية لننسةان تبعةا لتغيةر المكةان، وم ارقةة مألوقة  مةن أهةل وجيةران 

 اب.وم اهد، ويطلق على الغربة الن سية: اال تر

ي،   "عذاب السنين،  مد "ديوان  (2) ، جمع وتحقيق/ محمد بن أ مد ال د ، 58لَحجِّ

 م.1989ه/ 1409الرياض، الطبعة األولى  -دار الو ن



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –خامس والثالثون مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ال

 
 

 

 

أث ت  كارت  الشتاقرم  أناختل يف  رتدم  جام    رآل الحتزن  انلتو التدفي  التذي 

 (1)ابالدم اسذليو فكرهتا م  أ   ال يب المذ د  يف اصيد ل المشيآلرم:

ةةةِة  ةةةا ا ُعةةةدَت يةةةا عيةةةُد   عيةةةد  بأي 

 

ِديةةُد   ةةرا قيةةَك َتجج  بمةةا َمَضةةى أمج أِلَمج

 
 اد يه  ُّ أن رذا هحساس ف ري كاحساس ك  مةرتد ق  أرلتلم  أن الشتاقر يف  

 ا لو يدلغ  ل انسى مدلةا مفرطام فال يزال قلى قر ا طَدويتام ي فتث ان يا  السا 

فييا زفراِ  الح ي م  أحاسيس االغرتادم  أحزان ال تآل م  يتد أن ال صتيدم فيمتا 

 ود  ئدت أن الشاقر ي است  أرتآلاال نفستيا خاصتام  شتير هلتى اليتأس مت  الحيتامم 

 يدم ماهتا:   دل قلى افذ اق الئ ا يف ال فسم فيآل ال ائ  يف ال ص

،  أَنةةةةا الجُمَتةةةةي ُع واأل ةةةةَداُ  َشةةةةاِهد  

 

ِهةةيج الت َجاِعيةةُد    ِمةَن الُهمةةوِم َعَلةاج َوجج

ةةةي ُ ةةة م  ولكةةةنج َ ةةةالتي َعَجةةةب     إنِّ

 

ُلةةةةودُ    ُأرس َكةةةةَأنَِّي قِةةةةي السةةةةبعيَن َموج

ةَرُبني  رِب الكأَس واألشواُ  َت ج  لعج أشج

 

لِي األََ اريةةةُد   دج وِمةةةن َ ةةةوج  ولةةةعج ُأَ ةةةرِّ

 نعةةةعج َشةةةرِبجُا كةةةؤوَس الَهةةةعِّ ُمتجَرعةةةةِ  

 

بِيةةُد     ت ةةى كةةأنِّي ِمةةَن األوصةةاِب ِعرج

 كةةةةأن ني شةةةةبا  يف الليةةةةِل ُمنتِبةةةةب   

 

ءودُ    أرَعةةى النُّجةةوَم وُ لةةُع الليةةِل َمةةوج

هنل ال ير  نفسلم  ال يهِحسُّ  شدا ل  حيآليذلم    يشور كأنل قجآلز يف ثياد صتد م  

 ئو قليل اليو  ناء  كلكللم فكأنل شتدح يف لتالد الليت   حزي  ال ي وو  الحيامم اد

نعتتا  - متا أكئررتتا -ي  تر هلتتى ال جتآلد يف  تتدس  حتتزنم ال  وتا قل أحتتالد الليتت 

 مآلء قمم اد اسذآل  يف نالريل اننآلار  ال لو.

                                                

 م.1983ه/ 1403بيروت  -، دار بيروت506ديوان المتنبي،    (1)



  

 
 م("1989" ثُنَائِيَّةُ اْليَأْسِ وَالْأَمَلِ فِي شِعْرِ حَمَدٍ الحَجِّي )ت 

 

 
 

 

 

 شاقرنا غريتب يف  ط تلم رتائو قلتى   يتلم ال اترار لتل  ال راحتام يشتكآل غر تا 

 )الففيف( (1):"م ا ام غريب"اصيد ل: الر ح ال غر ا الجسد يف 

ةةةَوا ج   و ةةةَن الُحةةةبِّ أنةةةَا معبةةةُد َنجج

 

ةةةةةةريِا   ةةةةةةُا منةةةةةةَك يف َتجج  وإنج ِع ج

 أنةةا لةةعج أشةةُك عنةةك  ربةةَة ِجسةةمي 

 

 إن مةةةا قةةةدج َشةةةكوُت  ربةةةَة ُرو ةةةي 

 اإلحساس  الةر ا نا ع م  هحساس الشاقر  ف د انمت م  قتدد  تد   الحيتامم  

نفستيام  االغترتاد مصت لح يتر دا  مصت لح آختر ق تد  لذلك فانل يوتد اغرتا تا 

الفالسفام  رآل الذشي دم  االغرتاد حالا ا ذماقيا نفستيام يشتور خالليتا اإلنستان 

 آل تآلق مستاحا  فصتتلل قت  مجذموتلم  الذشتتيد رتآل م آللتا فلستتفيا  و ت  أن الفتترق 

يوام  كش ءم  يذحآلل هلى ش ءم   ه زع ق ل شفصيذلم يو   ان تالد التذا  هلتى 

 (2)"ءش 

يآلاص  الشاقر الحديث ق  اغرتا ل يف  ط تلم في تدد ح تلم يف متزل  تاد  تي  

 اإلفصاح ق  حب الآلط م   ث لآلاق، الشآل   الييادم فيفاطدل   آللل:

 َهةةةا أنةةةا قيةةةَك ِمثجةةةُل  يةةةرا  ريةةةبا 

 

 عةةةةةاثَر الحةةةةةا مييتةةةةةا يف الضةةةةةريِا  

قً   هةةةا أنةةةا قيةةةَك شةةةاعر  هةةةاَم شةةةوج

 

 باألناشةةةةةةةيِد والغنةةةةةةةاِء الَ ِبةةةةةةةيِا  

 سةةةوَف َأبجقةةةى  ت ةةةى وإنج َضةةةي ُعوين 

 

دِ يف اطنةةةةةاِء الَملةةةةةيِا    باقةةةةةَة الةةةةةَورج

 أنثةةةةةُر الِعطجةةةةةَر يف ُرُبةةةةةوِع بِةةةةة د  

 

 وُأَ نِّةةةةةةي لهةةةةةةا بقلةةةةةةبا َجةةةةةةريِا  

 
                                                

 .74ديوان عذاب السنين    (1)

دم ةق،  -، سةعد الةدين للطباعةة والن ةر47اطنسان واال تراب، مجاهةد عبةد المةنعع    (2)

 م.1985الطبعة األولى 
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 قائما يزقري الويش يف المدي ا  يرسو ليا صآلرم شتآلراءم يرارتا فييتا قاريتا مت  

التذي قتاش مجذمتع  (1)ل تر ي رتآل الفذتى ا"ك  ما ير ج  م  مئت   اتيو نديلتام 

ال ريا  ك  ما فيل م  الفضائ  الكديرمم ثو أل ت  ل الم تامح هلتى خضتو المدي تام 

فال ُّ لا ر ا صتدمام  هما كانتت صتدما المدي تا  الحضتارم  آللتد االنديتارم فتان رق 

الفوتت  أحيانتتا يمكتت  أن يكتتآلن ستتف ا  غئيانتتام  رتتذل الحالتتا انخيتترم رتت  الذتت  

م  لذلك راح يح  هلى أياد طفآللذلم  مر ع (2)".."الَحجِّ  حمد"ال ست مشاقر 

 )الكام ( (3)صدالم  أياد مرحل  ليآللم ف ال:

 إنج  ةةةةةن  شةةةةةي   لل ةةةةةباِب َقإِن مةةةةةا

 

بةةةي َيِحةةةنُّ إلةةةى المةةةاِن ُ ُ ةةةولتي   َقلج

، مةةةا يف يةةةد    أنةةةا يف شةةةبابي بةةةائس 

 

َلتِةةةي  َرتج ِمةةةنج ُمقج  إال الةةةدموُع تحةةةد 

 َتُمةةرُّ بَِخةةةا ر  ِكةةرس الط ولةةِة مةةا  

 

 إال  كةةةةةرُت بهةةةةةةا نعةةةةةيَع الجنةةةةةةةِ  

 رآل يف رذل ان يا  ال يح  هلى مكان طفآللذل ف ام  هنما يح  هلى الزمتان التذي  

كان ي اد فيل م ء  فآلنلم الريا  لهودذلم ال يورف اليتوُّ هلتى الدتل ستديالم نن الةر تا 

                                                

إما أنها الَقَرِو  نسبة إلى القرية، ويقبد بها الريةف أو الباديةة، وهةو اسةتعما   ةديث، أمةا  (1)

َوس،  ِو ُّ نسةبة إلةى بلةد  َقةرج قديما قكانا تطلةق علةى المدينةة، وهةو البةواب، أو أنهةا الَقةرج

ي"قيها  بجوار الطائف، وهي التي قا   :"الَحجِّ

 سكنيا بقروس والحبيب جوارنا ...  قلل  مغنِى قد سكنياه يف قروس

 (96)ديوان عذاب السنين   

 وعلى المعنيين، هي مكان بدو  بسيط، تغاير  بيعت   بيعة المدينة.

 .153أدباء سعوديون    (2)

 .30ديوان عذاب السنين    (3)



  

 
 م("1989" ثُنَائِيَّةُ اْليَأْسِ وَالْأَمَلِ فِي شِعْرِ حَمَدٍ الحَجِّي )ت 

 

 
 

 

 

هلتى الشتدادم  هنمتا  ال لل  اليو اد  ملكل م ذ شتدا لم فتال يحت  كد يتا الشتيآل  

 ح ي ل هلى ما ادلل م  مرحلا ال فآللا.

 )الرم ( (1) يذساءل سداال يشدل فيل أسِلا هيليا أ   ماض  يف اصيد ل ال السو:

 جئُا ال أعلُع ِمنج أيَن، َولكِنِّي أتيُا...

 

 

 :"الَحجِّ "ي آلل 

ةةةَن أ هةةةُب   ِمةةةنج أيةةةَن ِجئجةةةُا  وَأيج

نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  إن 

 

نيا ُأَعةةةةا   ين َ يجرتةةةةيقِةةةةي هةةةةذه الةةةةدُّ

 لك ل يو ب مسذدركا  اقالن هيمانل   آلم اإللل  ادر لم في آلل: 

ةةةةةَع التسةةةةةا ِ  ُمةةةةةؤمن    لكن نةةةةةي َر ج

 

ر ِ    بُِقةةةةةَوس اطلةةةةةِ  وشةةةةةاعر  بالُقةةةةةدج

 رآل الشاقر المسلو الذي كتان يفلتآل   فستل ير ت  آيتا  اهللم هم ي تآلل قت  نفستلم  

 )الكام ( (2)حي  حديئل ق  اللي :

يةةةةةاُء قيةةةةِ  كةةةةةأنج َقةةةةدج ناَمةةةةِا األَ    ج

 

ةةةةةةةرِّ َينتِ ةةةةةةةرُ    َقةةةةةةةدج َراَعهةةةةةةةا كال  

 َوَبِقيةةةةةةُا بعةةةةةةُد مةةةةةةرتِّ  ُسةةةةةةَوراِ  

 

ةةةةةةَورُ    يةةةةةةا  ب ةةةةةةذا الترتيةةةةةةُل والسُّ

فيآل همن ليس سداَل شكم    ستدال ي دوتث مت  نفتس موذ تا  شتور  تاالغرتاد      

قتت  رتتذا الآل تتآلقم   فذ تتد هلتتى أستتداد الذآلاصتت  متتع ابختترم   حتتا ل شتتيِا متت  

فيف الموانام يف قزلذيام  لو  جد سديال هلى الوالل ال ا ع م   حترُّ  الت فسم  ف

  َ َمزُّ  الفداق.

                                                

 .191ديوان إيليا أبي ماضي  (1)

 .93ان عذاب السنين   ديو (2)
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 املحور الثاين: بكاء احلظ وشكوى الزمان والناس:

ت "لو   شأ الشكآل   السفا قلى الحيام  انحياء يف نفس  قدئتام  ت   "الَحجِّ

م  حرمانتل يف صتةرل مت  كانت مدفآلقتا  وآلامتَ  ا ذماقيتٍا  ذولتل   شتأ ل ال استيا

ح تان اند  ق تف اندم   اآلفتل يف الحيتام م فترقام ال ست د لتل يف رتذا الآل تآلقم 

يففف ق ل أحمال ال فس  أث اليام أ  يسذمع هليتل ليفلصتل مت   تزء مت  رمآلمتل 

 أحزانلم هضافا هلى اسذوداقل الف تريم لمتا يذمذتع  تل مت  شتفافيا نفتسم  ررافتا 

 حس.

يام  الديِا الواطفتا الحانيتام  ومت  هلتى حتد كديتر قلتى ال شك أن الذ شِا السآل

هن مت  أرتو انرتداف الذت  يستوى هلييتا "الذةلب قلى ال لتل  صتوآل ا  الحيتامم 

اإلنستتان َطتتآلال حيا تتلم رتت  أن يجتتد الذوتتاطف  الذفتتارو  الذ تتدير لتتد  أخيتتل 

اإلنسانم  ي ذ، مو و ال لل لد  اإلنسان ق دما يفش  يف  ح يتل رتذل انرتدافم 

 (1)"كئر مما ي ذ، ق دما يوجز ق  هشداع حا ا ل الديآللآل ياأ

 ستتي ر ال  تترم الذشتتاؤميا قلتتى ه تتداع الشتتاقرم راستتما لآلحتتا لذا تتل المحد تتا 

اليائستام يدكتت  فييتا ح تتلم  ي تدد حالتتلم  يرثت  نفستتل  متا أصتتا ا مت  حتتزن ال 

رتذا اليترد يف امتا  "يف زمترم الستوداء"يزايللم  م  روٍّ ال يفارالم   أع اصتيد ل: 

 رت  متت  ال صتائد اإلنستانيا الستتوآلقيا الذت   وتتد "مت  شتورل الستتآلقا ي ال تاَ وم 

لآلحا م  لآلحا  رذا الشتاقر اإل داقيتام  اتد ار ستمت فييتا الموانتام المأستا يا 

                                                

ةةو،    (1) القةةاهر   -، دار قبةةاء86كيةةف تتغلةةب علةةى القلةةق وتةةنعع بالحيةةا ، األالر  بةةن علي

 م.2003



  

 
 م("1989" ثُنَائِيَّةُ اْليَأْسِ وَالْأَمَلِ فِي شِعْرِ حَمَدٍ الحَجِّي )ت 

 

 
 

 

 

الحتتاقمم   جلتتت خالليتتا  وتتل م تتارر الذتتآل س متت  ألتتآلان الجفتتاء  الحرمتتان 

  آلل:)ال آلي (م  فييا ي(1)" ق آل  اإلنسان نخيل اإلنسان..

 َأَأبجَقةةةى علةةةى َمةةةرِّ الجديةةةديِن يف جةةةوسِ 

 

 

ةةةةةةَوام  َوُهةةةةةةعج ُنَظَرائِةةةةةةي   ةةةةةةَعُد أقج  وَيسج

ةِ   نةةةةا َسةةةةِوي   ألسةةةةُا َأَخةةةةاُهعج قةةةةدج ُقطِرج

 

 قكيةةةةةَف َأَتةةةةةانِي يف الحيةةةةةا ِ َشةةةةةَقائي  

ِقةةةةي ِمةةةةثجَلُهعج   ةةةةي َوَخلج
َقُهةةةةعج ِمثجلِ  َأَرس َخلج

 

تِةةةةي وَ َكةةةةائي  ةةةةرتج بِةةةةي ِهم   وَمةةةةا قب 

ِب الحيةةةةا ِ َضةةةةَواِ كً   َيِسةةةةيروَن يف َدرج

 

ِعةةةي ابتةةةل  منةةة  ِرَدائِةةةي   علةةةى  ةةةيَن َدمج

َثمةةةةةً   ةةةةةُا ُمَلعج  َأَكةةةةةاَن لِسةةةةةاين َأنج َنَطقج

 

ا ِمةةةةةَن الُ َبةةةةةحاِء    وَكةةةةةانوا إ ا َنةةةةةاَجوج

ةةُر َعةةاجزِا،  ةةكُِل األَمج ةةا ُأشج  َوَهةةلج ُكنةةُا إم 

 

ةةةى ِمةةةَن الُحكمةةةاِء    وكةةةانوا َلةةةَدس الُجل 

تت " يتتر   تتت  ذ كتتر الستتواقمم    كتتب  "الَحجِّ ص  كتتأن نفستتل  تتي  الفلتتل اتتد خه

المجد  الوالم فدي ما رتآل يت ةا يف  كتاء  قمتآلعم يوتيش أارانتل  ن تراؤل التذي  ال 

ي   ق يو شأنام يف سواقم غتامرم يضتحكآلن  يليتآلنم   ستير رتذل ال صتيدم قلتى 

ئرمه انسِلا الذ   سذ كر رذل الآل يرم م  الحيرم  اإلنكارم اللذي    زرما  ةزارم ك

  فآل  ابخري  قليلم    و ق  هحساس حاقٍّ  الضياع  قدد الرضا.

هنل يحس  ال ير  ال لو  اسآلم انيادم  س آلم الحيام قلى نفسلم  لولل يفستر 

 سدب ش ائل يف اآللل:

 َلَقةةدج َنَظةةروا قِةةي الكةةوِن نظةةرَ  َعةةابرا 

 

 َيُمةةةةةرُّ علةةةةةى األشةةةةةياِء ُدون َعنَةةةةةاءِ  

 
                                                

، النةةاد  األدبةةي 197الرومانسةةية يف ال ةةعر السةةعود  الحةةديث، د. إقبةةا  العةةرقج،    (1)

 م.2009-ه1430باط ساء، الطبعة األولى 
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ةةراِ  وأصةةبحُا   قِةةي َهةةِذ  الَحَيةةا ِ ُمَ كِّ

 

تِي َوَهنَةةةةةائي   َقَجاَنبجةةةةةُا قِيهةةةةةا َلةةةةةذ 

مةةً بِمةةا َأَرس    َوَمةةنج ُيطِةةِل الت كيةةَر َيوج

 

َتاج ونةةاَ  َجزائةةي   ِمةةَن الن ةةاِس َلةةعج َيةةرج

هنل يوز  ستواقهتو  شت اءل هلتى طري تا الذفكيترم فيتو أصتحاد ن ترم قتا رم ال  

غآلار انشياءم أما رآل فانل يص ع ملتك كلتلم  ال  متر  دال  ال  سذةر م  ال  س  أ

قليل المآلااف مر را قاقيا ق ن أن ي تف حياليتا محتا ال هقراك أستدا ا  استذديان 

سرائررام  رذا ما يذودل  يشت يلم  خاصتا فيمتا يذولتل  والاذتل  ال تاسم  كتأين  تل 

 )ال آلي ( (1)مذمئال اآلل المذ د :

ةةةَقى يف النعةةةيِع   بعقلةةة ِ ُ و العقةةةِل َي ج

 

 َيةةةنجَععُ  
ةةةقاو ِ  وَأُخةةةو الَجَهالةةةِة قِةةةي ال  

فتتاما كتتان الو تت  ستتدب شتت اء المذ دتت م فتتان هقمتتال الفكتتر رتتآل ستتدب حتتزن    

  م ارفذل الوذاد  الض ىم  ال يففى ما  ي يما م   شيجا  ار ى. "الَحجِّ "

 يف ال صيدم ماهتا ق  حكما ثا ذا  فت   تأن الستواقم  الشت اء "الَحجِّ " يول  

مدوئيما ما  اإلنسانم  ليستت انشتياء الفار يتا الذت  ي  تر هلييتام  أن الذفتاؤل 

 سدب السواقم يف الحيامم هم ي آلل:

وج  الوريةةةِق  مامةةةة    ُتغنِّةةةي علةةةى الةةةد 

 

 قيحَسةةةةةب  المحةةةةةزوُن لحةةةةةَن بكةةةةةاءِ  

ةةِن الر  ِيةةِب يظنُّهةةا   وَتبجكةةي علةةى الُغبج

 

ةةةِجي الةةةَوَرس بِغنةةةاءِ    َ لِيةةةُف الَهنَةةةا ُت ج

 ،  َأاَل إِن مةةةةةةا بِ ةةةةةةُر الحيةةةةةةا ِ ت ةةةةةةا   

 

ةةةةةَعَداءِ    السُّ
 َتَ ةةةةةاء ج َتِعةةةةةةج يف اُلَمةةةةةر ِ
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فالمحز ن يحَسب غ اَء الحماما  كاًءم  السويد اليانئ ي ت   كاَءرتا غ تاًء شتجيام 

يف  "هيليتتا أ تتآل ماضتت " كأنتتل يف ققآل تتل هلتتى الذفتتاؤل يذ تتاص متتع شتتاقر الميجتتر 

 )الففيف( (1)اآللل:

ةةةةة َهةةةةةذا ال    اكي َوَمةةةةةا بِةةةةةَك َداءُ َأيُّ

 

َت َعلِةةةةي    ةةةةُدو إِ ا َ ةةةةَدوج  كيةةةةَف َتغج

 إن  شةةةةةر  الُجنةةةةةا ِ يف األرِض ن ةةةةةس   

 

ِ ي    َتَتةةةةةَوق ى َقبجةةةةةَل الر  يةةةةةِل الةةةةةر 

َمةةةى  ، َوَتعج
 وَتةةةَرس ال ةةةوَك يف الةةةُوُرودِ

 

لِةةةةةي   َقهةةةةةا الن ةةةةةَدس إِكج  أنج َتةةةةةَرس َقوج

تت " أ يتتا    محمتتد "متتا  تتاء يف اتتآلل الشتتيخ انخيتترم ال  فذلتتف ق "الَحجِّ

فاما نح  سا ر  ا أفكار سويدم ك ا ستوداءم  هما  مل كذ تا أفكتار شت يا ": "الةزال 

ل ا خائفي   د اءم  هما  ةلدت قلي ا  غد نا أش ياءم  هما خامر  ا أفكار مزقجا  حآل 

تتَ و  المتترسم فانغلتتب أن نديتتت مرضتتى ستت ماَءم  ركتتذا م (2)"رتتآلا س الس 

س ليذا المو ىم مكترل قلتى ستدي  ال صتح لةيترلم قت   جر تا  فالشاقر حي ما  ور 

خاضيام ال ير  م يا خالصا هال  ذةيير نما الذفكيرم  الذحكو يف خآلاطر الت فسم 

 قدد الآلاآلع يف أسر اليآلا س الذ   صرف رما اإلنسان قت  غايذيتا  م صتدرام 

 الذي أف دل مو ى الح
 
 يام. أنى لل ملكم  اد أصدح ملك مرَضل الوص 

ق  مفا   الحيام  مدارجيتام  قت  غ تاء الحمامتام كمتا  "الَحجِّ "ي صرف  

ارر يف  صف المحز ن م  اد م  ي ز ي يدحتث قت  صتآل  الةترادم فيتآل أشتد 

متت  أقمتتا  "الذِامتا متتع طديوذتتلم  أاتتآل  انستتجاما متتع نفستتلم في تتآلل يف اصتتيد ل: 

                                                

 م.1996بيروت  -، دار العود 3/604إيليا أبي ماضي:  ديوان (1)

 م.2005، نهضة مبر، الطبعة التاسعة 91جدد  ياتك، ال ي  محمد الغزالي    (2)
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ارا أيضتتا: الذت  حتال لتل أن يستمييا  استتو آختَرم ليكتآلن ليتا استمان "نفست  م فستم 

م  رآل ما لو يفوْلل يف اصيدم أختر  مت  اصتائدلم  ملتك "خلف الم  ار انسآلق"

نعا ملحما طآليلا يدلغ قدق أ ياهتا سدوي   يذتام  جستد  جر تا اليتأس  االغترتاد 

لديل  جسيدا قاي ام غتائرا يف خدايتا نفستل  ز ايارتا الدويتدمم  أستراررا الةامضتام 

 )الففيف( (1)ي آلل فييا:

ةحاِب َضةُحوكً َ  يف الس   ال َأَرس الَبرج

 

ةةةةةحاِب   ةةةةةِد الس  نِي ُبَكةةةةةاُء َرعج  وبِةةةةةُأ ج

ُنةةةو  وابةةةي َوَأرج ةةةَر قِةةةي الر  هج ةةةُرُك الز   َأتج

 

ةةُخوِر تحةةَا التُّةةراِب   ةةَو َجةةاثِي البُّ  َنحج

ةةةةةُا عنهةةةةةا   إنج تغنيةةةةةاج َ َمامةةةةةة  ِملج

 

ُغةةةةةراِب   ةةةةَمِعي لِلج ةةةةُا َمسج َه ج  ُثةةةةع  َأرج

ةةةةةةر  ِميال َأَرس ُ مج  وُيةةةةةةدج
دِ  َ  الةةةةةةَورج

 

ُملِةةةةي َكَحةةةةدِّ الِحةةةةراِب   ُكها ُأنج  َشةةةةوج

 ال َأَرس قِةةةي الِهَضةةةاِب إالي ُوُ وشةةةً 

 

َدِهةةي يف الهضةةاِب    أيةةَن ِمنِّةةي َمةةا َيزج

فالشاقر ر ا سآلقا ي ال  رمم ير  ما يدي،  ال يدذي،م  يستمع متا ي ترد  ال  

د التر حم ي ردم  ال ير  يف ال ديوا هال   ييا ال ديحم ننل  مو  ى الت فسم موتذ 

م ل   الحشىم متر   اخفااتا   هحداطتا  قديتدم كانتت ستددا يف اقذتزال الآلااتعم 

 السو  هلى  لآلغ  ااع آخرم ر متا ال   تآلق لتل هال يف  صتآلرل  مفيلذتلم في ت  يف 

أن ييديتل مت  رتذل  - وتالى -حير ل   ململل حذى عايا ال صتيدمم في لتب مت  اهلل

 ت قليلم في آلل: الحيرمم الذ  أطد 

ةةةةةةةك قلُت ةةةةةةةةة  ربِّ إين أدركةةةةةةةُا  ق 

 

 ةةةةر ج بن سةةي نةةورا ُيضةةيء َجنةةابي )م(

ةةةةُا َتجةةةةوا  عقلةةةةي   هةةةةا أنةةةةا قةةةةد ملِلج

 

 يف سةةةةحيق الَ َضةةةةا وُلةةةةجِّ الُعبةةةةاب 
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  َن يةةةةةةةةةةةا ربِّ أن ُأداو  ِجرا ةةةةةةةةةةةةي

 

 ِمةةةةن ُصةةةةنوف ا الم واألوصةةةةاب 

 قاهةةةةةةةةةدين للبةةةةةةةةةواِب إين منيةةةةةةةةةب   

 

 اب و َتَسةةةةةةاما للهةةةةةةدس والبةةةةةةو 

 حي  يلذفت هلى ما مضى مت  قمترل يحتا ل اتراءم ست آلر حيا تل فيمتا كذتب مت   

 (1):"قيتآلاين"شورم يسذ  ل الكلما م  يذفرس لآلن المتداقم في تآلل يف اصتيد ل: 

 )السريع(

يةةةةَواين َقَلةةةةعج َألجةةةةَق قِةةةةي
 راجعةةةةُا دِ

 

ةةةةةةةةةِ  إاِلي َأَ ةةةةةةةةةاين َ ةةةةةةةةةِزينج  
َراقِ  َأوج

ِس َمةةةة  ةةةةُا ِمةةةةنج ُبةةةةؤج َتعج  نَقرأُتةةةةُ  َقارج

 

 َسةةةةةط ره َبةةةةةيجَن األََسةةةةةى واألنةةةةةينج  

 َمةةةن قائةةةُل ال ةةةعرِ  وَمةةةنج  ا الةةةذ  

 

ةةةةةةع  َسةةةةةةِخينج    أياُمةةةةةةُ  َنةةةةةةوج   وَدمج

ةةةمي األََسةةةى    هةةةذا َأَنةةةا َقةةةدج َهةةةد  ِجسج

 

ةةةنينج    ِمةةةنج َعةةةذاِب السِّ
 والقلةةةُب بةةةاكا

يذوجب مما كذبم  َيدَرش مما س  رم لك ل قلى قلو  أنل صاحب رذل ال صتا  

 ام الذ  س ررا  ي  انسى  انني   دمول السفي .المأسا ي

يوتتزف الشتتاقر آالمتتل قلتتى   تتر حتتزي  متت  رتتذل ال صتتيدمم فيفاطتتب نفستتل 

 أقضاءل خ ا ا  اكيا يائستام يولت  فيتل قت  هحداطتل  زرتدل يف الذ لتع هلتى فترص 

 أفض  يف الحيام: )السريع(

ةةةُس إنج كةةةةاَن َربِيعةةةي َضةةةةنىِ   َيةةةا َن ج

 

ةةةرِ   ينج  قِمةةةن َخرِيةةةِف الُعمج
 َمةةةا َتةةةأجُملِ

ةةحى  َلتِةةي إِنج َلةةعج َتةةَر ج يف الضُّ  يةةا ُمقج

 

َجى ُتبجِبةةرينج    شةةيئً قمةةا ا قِةةي الةةدُّ

ةةةةِجي وال   ةةةةُن ُي ج  يةةةةا ُأُ نِةةةةي ال اللحج

 

ةةةةةِجي قَهةةةةةلج   ةةةةةُس الَهةةةةةوس ُي ج َهمج

 َتطجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَربِينج 
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ةةةةُب الَ ةةةة  َمةةةةاِك ُع ج  يةةةةا َقةةةةَدِمي َأدج

 

طِةةةرِ   ِك إَِ نج َتخج ةةةوج  ينج قهةةةلج َعَلةةةى ال  

تت "يالحتتل   نفستتل  أستتِلا هنكاريتتا قديتتدم مذذاليتتا  كشتتف قتت  ستتي رم  "الَحجِّ

الذشاؤد قليلم رذا الذشاؤد الذي يجوت  الفترق ما  آلاتع ستلد  لثحتدا  ال اقمتام 

ي ذ ر قائما حد   انسآلأم  يذآلاع الشر  الفش   خيدا انم م  يسذدود متا ختال 

د   يان أثترل قلتى نفستيا الفترق ق تد ملك هلى حد  ويدم كما  اء يف  وريف الذشاؤ

 .(1)قلماء ال فس

يف  شاؤمل   آل سل م  المسذ د م يو  ق   ااع مريتر ي دتل قليتل  "الَحجِّ " 

 فكيتتلم  يلفتتل   المتتلم فلتتو يكتت  مجتترق رتتآلا س قتتا رم ما  ار دتتاط    ر تتل 

 م المسذ دليام    هعا    لل م  الآلااع المدلو الذي  ولل ال يذ دتأ  مستذ د  أفضت

م ف تال "التز ر  الذائتل"أ  حال أسودم حذتى أقلت  يأستل مت  الحيتام يف اصتيد ل: 

 )الرم ( (2)فييا:

 يةةةا َ َيةةةاتي مةةةا الةةةذ  قيةةةِك ُيةةةَرس

 

ةةةةةرِ  بالَبَقةةةةةا   ُيةةةةةبجِهُج الةةةةةن َس وُيغج

ةةةبا   ةةةَا البِّ  ال تقةةةولي كيةةةَف َ ط مج

 

يِّقةةةةا  ةةةةَا ال ةةةةباَب الر   كيةةةةَف َ ط مج

ذل ال صيدمم لير اح م  ق ت الحيام  شت ائيام ننتل ال  اد  م ى مفاراا الدنيا يف ر 

يسذ يع أن يويش فييا قددا مآلث ام  ف ه ل ايآلق اليتأس  الحرمتان.  لولتل ال يففتى 

 .(3)أثر الر مانذيكيا يف  مجيد اال جارا  الفرقيا االن آلائيا الداكيا اليائسا

                                                

، 16ينظر: الت ا   والت ا م: الم هوم والقياس والمتعلقات، د. بدر محمد األنبةار     (1)

 م.1998جامعة الكويا، الطبعة األولى 
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ا قاخت  أستر ل الذت  َ متز   شت "الَحجِّ " حي  لو يجد  ملهيا  وتد متآل  أمتلم حه هتآل 

 م  مجذمول الذي يويش فيلم أصدح شاكيا مذ ما ساخ ا قلى م  حآلللم ننل لو 

يك   ي يو أنوو  االم  ال أردأ نفسام  لو يجد فييو الدتدي  الح ي ت  التذي يلملتو 

م ال فستيا  ي تل   تي  المجذمتع  تآل  أشذا لم  يجمع أشتالء ما تل الممزاتام  كانتت اليه

ال فست   "الفصتاد"آلمام  يتزقاق حالتل ستآلءام حذتى أحكتو مترس  زقاق يآلما  ود ي

 ادضذل قليلم ف ضى قلى ما  د ى م  أحالمل  آمالل يف الويش الرغيد.

ل د  ا  الشاقر مض رد انقصادم الل الحشام مفرطا يف  شاؤملم م  دضا قت  

 )الففيف( (1)ال اسم حذى هنل ما قاق يئل يف آرائيو  أم اايوم في آلل:

 ِجةةةةةةةَب األََنةةةةةةةاُم بَِ ةةةةةةةيءا وإ ا ُأع

 

َتةةةةةاِب   قِةةةةةِف الُمرج  بِةةةةةاُّ منةةةةةُ  يف َموج

 حي  يذساءل ق  سر ش ائل يف الحيامم  ق  سدب متا رتآل فيتل ق ن غيترل مت  رتوٍّ  

 (2) ا ذالء   آللل:

َلتجنِةةةةي نا َ م   لسةةةةُا َأدجر  لةةةةَع الةةةةدُّ

 

ةةةَو الِوَ ةةةاِب    مةةةا َأَرس الَغيجةةةَر منةةة  ِخلج

جو  م يا ما يترال يف اننتاد مت  مكتر  خيانتام فيصتب يودق أسدا ا كئيرم لذلكم  ي 

 قلييو  اد غضدل يف اآللل: )الففيف(

سةةةةةةا  ةةةةةةي َأَرس األنةةةةةةاَم بَأجج  َأمج أِلَنِّ

 

ئاِب  )م(  ما َتةةةةَواَرتج قيهةةةةا ن ةةةةوُس الةةةةذِّ

 وخةةةةةةائنا وَعةةةةةةُدو   
 بةةةةةةيَن َنةةةةةةذج ا

 

 وَ ُسةةةةةودا وصةةةةةا با    كِةةةةةَذاِب  
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لل: )أد نين أر ..(م  لو ي ت : )أد قاي ا يف اآل "الَحجِّ " لست أقري ر  كان 

نن انناد..(م ليدي  أن ما رآل فيل يوآلق هلى رؤيذل رآل الذ    دع م  نفسلم متدركا أن 

ما  صتف  تل اننتاد ال يصتد  فتييو قلتى هطالاتلم  أن ن ر تل لثشتياء  ا وتا لمتا 

 داخلتتل متت  أحاستتيَسم كمتتا ستتدل  يانهتتلم أد رتتآل مجتترقه خضتتآلٍع لتتد اق  الفتت  

 ؟ لآلازمل

 الشتتاقر يوامتت  ال تتاس مواملتتا  افتتا  تتارقمم ال يفضتت  هلتتييو  أحاسيستتلم  ال 

يفصح ليو ق  قآلاطفلم    يحا ل أن يزيف مشاقرلم  أن يضع ا اقا قلى   يل 

يآلاري  تل  واستذلم خآلفتا مت  شتما ذيو  امذواضتيوم فيل تارو  آل تل مدذستو كأنتل 

روم حذى يذم  آْلا أعو مكانلم في آلل:  (1)أسوده

ِهةةةة  ُر االن ةةةةراَ  للنةةةةاِس  ت ةةةةى ُأظج

 

ا لةةةةةةةوج أنهةةةةةةةع يف ثَِيةةةةةةةابي   َيَتَمن ةةةةةةةوج

نِةةةةةةي َشةةةةةةِقي   ةةةةةةزين    ا أن   لةةةةةةوج دَروج

 

َ ةةةةاِب    ضةةةةاَ  يف عينِةةةةِ  قسةةةةيُا الرِّ

ا عنِّةةةةةةي ولةةةةةةعج َينجُظةةةةةةُروين   َلَتَول ةةةةةةوج

 

تِيةةةةةةةابي   ُثةةةةةةةع  اَلادوا ُنُ ةةةةةةةوَرهع با ج

ما   َظِع ُجةةةةةةةةرج  بِةةةةةةةةَأعج
 قكةةةةةةةةأنِّيج  تا

 

تج َتعَ   ةةةةةحاِب لةةةةوج َتَبةةةةةدي  اَسةةةةةتي لِلبِّ

 هكةةةةذا النةةةةةاُس يطُلبةةةةةون المنايةةةةةا 

 

 للةةةةةذ  بيةةةةةنهعج جليةةةةةُل الُمَبةةةةةاِب  

ليس  ي  الشاقر  ال اس  شيجا  ال سدبم  ك  قالاذل  و زائفتا ال   تآلد قلتى   

الصد م  ال  ورف المصتارحام ننتل لتو يتر  احتدا مت  أصتحا ل الم تر ي   فيتام 

 فضال ق  ان ودي م كما اال: )الآلافر(

َب يف ِسةةةةر  وجهةةةةرا َخ  ةةةةحج ُت الب   َبةةةةرج

 

 قلةةةةةةعج َأَر وا ةةةةةةدِا قةةةةةةيهعج َوقِي ةةةةةةا 
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يلجأ هلتى ر تل مذآلستال يف َخْلآَل تلم  وتد أن  "الَحجِّ " حي ما  سآلقُّ الحيام يف   ل  

أ   ال اس هلى مفاققيوم  خلد ا هلى ميا ويوم فيول  ق  زيف رتذل الوالاتام 

 في آلل: )الدسيا(

 قاج َمَسةةالُِك ُ يةةا ربِّ َمةةن المةةر ا َضةةا

 

ِر  بمةةةا يف ن سةةةِ  َأَ ةةةُد    ولةةةيَس َيةةةدج

َرا ةةً بِةةِ  َ ةةَرب     َيبجةةُدو مةةع النةةاِس ِممج

 

ةةةةرِ  بِةةةةِ  الَكَمةةةةُد   َت ج ةةةةَد َيسج  وإنج َتَو  

 إ ا َسةةَجى الليةةُل تلقةةاُه  ةةدا َشةةَبحً 

 

ةةة  ُبةةةَردُ   تج لةةةُ  ِمةةةنج َدَيةةةاجي َهمِّ  ُقةةةد 

زاء لما رآل فيلم هم يآلاصت  الحتديث قت  ثو يشكآل حالل هلى الدرر فال يجد ق دل ق 

 نفسل  أسلآلد الةيدام في آلل:

ةةةَأُل ُ  ةةةَواُه وَيسج رِ َبلج هج ةةةُكو إِلةةةى الةةةد   َي ج

 

 بعةةَض العةةزاِء لَِكةةيج َينجسةةى َقةة  َيِجةةُد  

َغةةةةَل الحةةةةبُّ يف أ  ةةةةائِِ  قلةةةة ُ    َتَغلج

 

ةةةُلوِع ِضةةةرام  بةةةاَت َيت ِقةةةةُد    بةةةيَن الضُّ

ةةةةوُد َقةةةةدج َول ةةةة  اُمةةةُ  السُّ َجتِةةةة ِ أي   اج بَِبهج

 

اُمةةةُ  الُجةةةُدُد    قهةةةلج َتِجةةةيُء بهةةةا َأي 

 رذا انسلآلد الذجريتدي يومتل المأستامم  يزيتد مت  كئافتا انلتو يف الت صم  

 يدكد أن الشاقر  اع  ما ي آللم يسذمد م  موانا تل  حَيتل  ه داقتلم   صتفا قامتا 

نز قتا ف ريتا فان الموانام  وم  قلى  آلر، اإل داعم   زيد أ ارلم حيتث  صتاقف 

 يف الب ك  ف ان.

ت " ليس ما يدل قلتى الذتأثير الستلد  للمترس ال فست  التذي أصتاد   "الَحجِّ

قلى ه داقلم ننل ال يدتدع هال هما كانتت ملكا تل حاضترمم  ق لتل  اقيتام مستذجمع 

الذفستير "ال آل م مستذآلفز الشتوآلرم  رتذا رأي ق/ قتز التدي  هستماقي  يف كذا تل: 

  أن الف تان ككتت  شتفص آخترم اتد يوتاين مت  حالتتا م حيتث يتر"ال فست  لتثقد
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مرضيام  اد يذألو لسدب أ  لةيرلم لك ل لتيس مج آلنتام حذتى ق تدما يكتآلن الف تان 

ِقصا يام ال يكآلن لوصا ل أيُّ قخ  يف ادر ل قلتى اإل تداع الف ت م ننتل حتي  يدتدع 

 . (1)ي ايكآلن يف حالا م  الصحا  الي  ا ال فسيا الآلاقيا  ك  ما يف الآلااع م  ح 

 يديد رذل ال  رَم ال  ديا  ضآلحه رؤيا الشتاقرم  اتآلم  يانتلم  صتد  قاطفذتلم 

فتتالفكرم  اضتتحام ي تتدميا الشتتاقر يف لةتتا ستتاحرم آستترمم  ال يو تت  ال ااتتَد ستتآل  

الدحث يف ملكم أما سآلقا يا المضتمآلنم  شت حا  الفيتال الضتارد يف  تذ ر 

يم  ال يهذفتتذ مريوتتا لتترفل الذشتتاؤدم فتتال يحتتا متت  ايمتتا اإل تتداع  الفتت  الشتتور

 اإل داع انق  م أ  الذ لي  م  شأنل.

                                                

، مكتبةةة  ريةةب، الطبعةةة الرابعةةة 24الت سةةير الن سةةي لةةمدب، د. عةةز الةةدين إسةةماعيل،    (1)

 )د.ت(.
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 املحور الثالث: االرمتاء يف أحضان الطبيعة:

ال ديوا قائما مصتدر هليتاد الشتوراء  الف تاني م يةرتفتآلن م يتا  ي يلتآلن  فيت  

م دع ثتر ال يجتف  ال ي ضتبم  رت  المتالم مت  استآلم الحيتامم ير مت  الشتاقر يف 

ييا سرا قجيدام يوزف سيمفآلنيا  كئيرم  ترتنو  دتديع صت ع اهللم أحضاعام  ير  ف

 فيسذليو م يا  جر ذلم  ير اح يف اإلفضاء هلييا   مالل  آالمل.

  ذ آلع مآلااتف الشتوراء مت  ال ديوتام فدوضتيو يلجتأ هلييتا  اصتفام   وضتيو 

ي رتد م يا أكئر فيه   يا  يفلع قلييا م  ر حلم  م  حسلم  مت  ف تلم فيجوليتا 

الما قلى ك  ألآلان الجمال  الر قام   وضتيو ي تدم، فييتام  يصت  يف  ماريتل ق

مع ق اصررا هلتى مرحلتا التذ  ان  الذآلحتد الر حت م فذ  تل  الشتكآل م   جيتر 

  الح ي م   دوث  ألآلان الوآلاطف المفذلفا.

هلى ال ديوا مذأثرا  الشتوراء الر مانستيي م  انتدم، مويتا  "الَحجِّ " اد لجأ   

ديتترم  اقذ رتتا اند التترؤ د الذتت   ضتتمل   ر تتت قلتتى كذفتتلم  هتدرتتد هلتتى حتتد ك

أحزانلم فرآرا أق ف قلتى الدتلم  أح تى قلتى نفستل مت  اإلنستانم فدئيتا شتكآلالم 

 خاطديتتا مفاطدتتا انحيتتاءم ف جتتدل يصتتف الدتتدر  أ متت  ان صتتاف الحستتيا 

ل م  يدحتث ق تدل قت  خالصتلم ننتل ستمير"يا  تدر" المو آليا يف اصيدم  و آلان: 

 (1) التتذي ي اغمتتلم  يوتتآلق متت  ق تتدل م دستتَا التت فسم م فتترَل انستتاريرم يف اآللتتل:

 )الكام (

ةةةَك يف الظ ةةة ِم َسةةةِمير   يةةةا بةةةدُر إِن 

 

 مةةةا لِةةةي ِسةةةواَك ُمنَاِ مةةةً لُِ ةةةُعور  
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  َو ج ةةةة  
دِ ُء ُبةةةرج ُنةةةو إليةةةَك َوِمةةةلج  َأرج

 

ُسةةةةةوَم الُمنَةةةةةى بِةةةةةالُّنورِ    قةةةةةأعوُد َموج

يوتا  مشتاردرام ال يصتفيا  صتفا  امتدام ال حتس فيتل  ال هنل حي  يصتف ال د    

الآلصتف لتد  حمتد "ر حم    يستذ   يام  يذفاقت  مويتام  يدئيتا آمالتل  آالمتلم 

ليس اسذ يارا لوآلالو حستيا ماقيتام  ت  رتآل استذد ان  ذحتآلل فيتل  -همن-الَحجِّ  

المآلصآلفا  هلى رمآلز  شفص قالو الشتاقرم  هلتى نتآلع مت  التذ  ان  الحلتآلل 

  (1)"الشاقر  قالو ال ديوا  ي 

 يوآلق فيفاطب الددر اائال:

ب   ةةةةي يف الحيةةةةا ِ ُمَعةةةةذ   يةةةةا بةةةةدُر إنِّ

 

يةةةةا علةةةةى هةةةةذا الث ةةةةَرس َكَأِسةةةةيرِ    َأ ج

 ُيجةةنِّا بةةي علةةى  (2)َمةةن لةةي بِمنطةةادا  

 

 َهةةةِذ  الِجةةةواِء بَِعيجِ ةةةَي الَميجُسةةةورِ  

جائهةةةةةةا    ال َألجَمةةةةةةُا اطنسةةةةةةاَن يف َأرج

 

ُبةةةةةورِ أبةةةةةدِا وال  َسةةةةةى علةةةةة   ى َمقج

ُا مةةةن األنةةةاِم ومكةةةرِهع  ةةةي َسةةةئِمج  إنِّ

 

 ورأيةةةةُا ُرو ةةةةي يف َ َ ةةةةا تنُّةةةةورِ  

فالَحجِّ  ي ا   الددرم  يدتآلح لتل  أسترار فتداقل الحتزي م فتيول  لتل أنتل أستير  تي   

الدشترم ال يذمذتع  حريذتتلم  مت  ثتو يذم تتى لتآل حل تل يف الفضتتاء الرحتب  ويتدا قتت  

م  يمآل  م يوم ف د سِو مت  اننتاد  مكترروم  ال اس فال يراروم  ال يأسى قلى

    د ر حل  ي يو يف حشا   آلرم  سذور فييا نيران انم .

                                                

 .154أدباء سعوديون،    (1)

الِمنجطاُد: ِوعاء ُكرو ي ال كل، ُيمم بغاال أخةف  مةن الهةواء قيطيةر يف الجةوي  ةام ِ يف أسة ل   (2)

ل ة كبير  مربو ة من جميةع جوانبهةا بالحبةا  تسةتعمل يف الركةوب ونحةوه. ينظةر: معجةع س

، عةالع الكتةب، الطبعةة 1/155د أ مد مختار عبةد الحميةد عمةر:  ،اللغة العربية المعاصر 

 م. 2008 -ه1429األولى 
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ل د أخذ يذتآلقق لل ديوتام  يوتدرا مير تل مت  رمتآلد الحيتامم  مأم تل مت  قآلاقييتام 

 )الففيف( (1)ي آلل مفاطدا نجما الصداح:

ُكرِينةةةي َمةةةَة البةةةباِ  ا ج  إِيةةةِ  يةةةا َنجج

 

ةة   َرس الن هةةاِر الجديةةدِ وابجَعثةةي لةةي ُب ج

ةةةةةي   َنةةةةةاِولِيني كةةةةةأَس البةةةةةبابِة إنِّ

 

 يف صةةةةةراعا مةةةةةع الحيةةةةةا ِ شةةةةةديدِ  

هن ال جما ر ا رمز لسواق ل الذت  طتال غيا تام  أطتال الشتاقر انذ اررتام  مت  ثتو  

 (2)يستتتذحلفيا  تتتاهلل أن  لتتتآلحم لذدتتتدق ق تتتى الليتتت  يف اصتتتيدم أختتتر م في تتتآلل:

 )الففيف(

ةةةِا الةةةةةإِيةةةِ  يةةةا نجمةةةَة البةةةباِ    َأَ لج

 

َجى قبِةةاهللِ ُلةةوِ ي )م(  ةُمةةةكَث خلةةَف الةةدُّ

 
 يف  ول اصتائدل يذةتزل يف حست  ال ديوتام  يتر  أن اليمتآلد ال  جذمتع يف الدتل 

 )الدسيا( (3)حي ما يكآلن يف أفيائيام   ي  غصآلعام ف ال:

 َمَ ةةةةةةاتُِن َتةةةةةةَدُع األشةةةةةةجاَن نةةةةةةاقَِر ِ 

 

ةةِذي  ُسةةو الةةن َس َتهج  باِمةةَن الُقلةةوِب وَتكج

 لةةةوج ُأوتِةةةَي الط يجةةةُر إِقجبةةةا ً ومعرقةةةةِ  

 

ةةةةبِيبا   لةةةةراَ  َيةةةةنظُِع قيهةةةةا ال ةةةةعَر َت ج

ةةةَهِدها   قاجعةةةل لهةةةا سةةةاعِة وانَعةةةعج بَم ج

 

َمةةةةُس يف ُدنيةةةةاَك تعةةةةذيبا   إنج ُكنةةةةَا َتلج

فال ديوا مصدر لذ ل  نويمتلم ي صتح كت  موتذد يف الحيتام أن يذتآلار  قت  أقتي   

 ذى   زاح ق ل آالمل.الدشرم  ي  أحضاعا ساقام ح

                                                

 .67ديوان عذاب السنين،    (1)

 .74ديوان عذاب السنين،    (2)

 .25و 24ن،   ديوان عذاب السني (3)
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 ال ديوتتا ميتتدان فستتيح ق تتدل الستتذفداد الرمتتزم فيذتتآلار  خلفيتتام  يدتتث رمآلمتتل 

 لآلاقجلم كما يف  ول الذجارد الشوريا الذ  ستلكت رتذا المستلك يف الذجر تا 

م الذت  أن  يتا "الد حا الشاقرم المحذضرم"م  م  أمئلا ملك اصيد ل: (1)الذأمليا

 )الدسيا( (2)  آللل:

 َ ةةةةةاِف َأ ةةةةةاَلني َ َطبةةةةةًمةةةةةا لِلجَج 

 

َبةةةةةاين   وَأَتةةةةةى علةةةةةى َوَرقِةةةةةي وَأ ج

اُ  َ ةةةةةةةةةاَدَرين  ُبةةةةةةةةةُل البةةةةةةةةةد   الُبلج

 

ةةةةةةةةَواين  ةةةةةةةةُ  مةةةةةةةةا كةةةةةةةةاَن َيهج  وكأن 

ين بِِغنَائِةةةةةةةِ  َ َربةةةةةةةً   كةةةةةةةعج هةةةةةةةز 

 

 وَ نَةةةةةةا علةةةةةةى قلبةةةةةةي بألحةةةةةةانِ  

س  َوَرقِةةةةةي    هةةةةذا الخريةةةةةُف ُمَكةةةةةدِّ

 

َ ةةةةةةاين   تحتةةةةةةي لينُسةةةةةةَج منةةةةةةُ  َأكج

يُا َتلج    طُِمنةةةةةةةي عواِصةةةةةةةُ هاوالةةةةةةةرِّ

 

 وَتُهةةةةةةةدُّ لةةةةةةةي م ةةةةةةةدوَد ُبنيةةةةةةةاين 

ةةةةةَرتِها   َنَضةةةةةَباج  يةةةةةاتي بعةةةةةد َنضج

 

 وَرَأس الَ نَةةةةةةةا َخطجبِةةةةةةةي َقنَةةةةةةةاَداين 

هعتتا صتتآلرم مذكتتررمم يمتتر قلييتتا كئيتتر متت  الشتتوراء فتتال يلذفتتت هلييتتام لكتت       

سريع الذفاق  مع رذل المشارد الذت   حتاك  حالذتلم   جستد  جر ذتلم  "الَحجِّ "

فيذفذرا رمزا لما يف نفسل مت  موانتام  ألتوم  متا يكا تدل مت  التل  حيترم  يتأسم 

 سذآلي فيل السواقم  الش اءم يسذرت  راء الد حا )الشاقرم(م  ر  كلمتا م صتآلقم 

يف الو آلانم يذ اسو  ا الشاقر مع الد حا ميما اإلحساس  الذودير ق  المشاقرم 

ٍس   فتاف   تَرقم يف صتآلرم رمزيتا فذشكآل الد حا المحذَضرم ما ح    ا مت  يتدَ 

                                                

ينظر: أدب المهجر دراسة تأصيلية تحليلية ألبعاد التجربةة التأمليةة يف األدب المهجةر ، د.  (1)

 م.1993، دار المعارف، الطبعة األولى 411صابر عبد الدايع،   

 .14ديوان عذاب السنين،    (2)
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فتتاما " ذجتتا ز حتتد ق الداللتتا الحستتيا الضتتي ام  ئيتتر الشتتج م   دوتتث ابالدم 

 جا ز  الصآلرم الشوريا حد ق الداللا الحسيا الضي ام  اقذمد  قلى اإليحتاء 

الرحبم  ليس قلى   رير انفكتار أ  َ ْست يام  هما فهيمتت قلتى أعتا   تاء مركتب 

قلتى أعتتا مجتترق  -كمتتا يفوت   وضتتيو-ذ تامىم  لتتو ي  تر هلييتتا  ذت زر  زئيا تتل   

 سيلا للذودير غير المداشرم غد   لك الصآلرم  أمئالهيا رمتآلزا  ئيتر مت  ال تآلاح  

 (1)"ال فسيا ما ال   آل  قلى أقائل اللةا يف قاللذيا الآلضويا

يمضتت  الشتتاقر يف رتتذا ال ستتل الرمتتزي فيتتذكر حتتال الد حتتا متت  الجمتتال     

 الديي، فيما سدلم في آلل قلى لساعا: )الكام ( الم  ر 

ةةةةَزُأ بالعواِصةةةةِف إنج   قةةةةدج كنةةةةُا َأهج

 

ةةةةةةةةةةةِ ُقها بِإِيمةةةةةةةةةةةاين   اَلَأَرتج وَأصج

 وَأتِيةةةةةةُ  قةةةةةةوَ  المةةةةةةاِء َضةةةةةةاِ كةِ  

 

َقةةةةةةاين  ةةةةةةُر تحةةةةةةَا َنةةةةةةَداه َيلج هج  والز 

ةةةةةةر  قِةةةةةةي  ُمنجَتِ ةةةةةةيً   والمةةةةةةاُء َيجج

 

يانا وُشةةةةةةةةريانِ    يف ألةةةةةةةةِف ُشةةةةةةةةرج

 ل ةةةمُس َسةةةةاِر ة  وعلةةةى ُقُروعةةةةي ا 

 

 ِمةةةةةةنج ُنِورهةةةةةةا أختةةةةةةاُر َألجةةةةةةَواين 

ي دم، الشاقر انتدما ا ر حيتا  نفستيا متع رتذل الد حتا المحذضترم الشتاقرمم  

الذ   رس  شكآلارام   دث  داريح انلوم  ي فث م  ختالل موالجتا رتذل الذجر تا 

زفرا  نفسل الموذ تام  يلتذ ا أنفاستلم  يح تى  شت ء مت  الراحتا ال فستيا الذت  

 يد لل  آلازنل. و

                                                

الطبعةة  -المعارف، دار 306الرمز والرمزية يف ال عر المعاصر، د. محمد قتيو  أ مد،    (1)

 م.1984الثالثة 
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ال يففتتى أن الشتتاقر يف ار مائتتل يف أحضتتان ال ديوتتام يف م ا ا تتل الدتتدَرم  يف  

 صف الد حتا المحذضترمم  غيتر ملتكم هنمتا يتدل قلتى مشتاركا ِ  دانيتا اآليتا 

لل ديوام يحا ل م  خالليا الير د م   ااولم  الفرار مت  المكتان التذي يوتيش 

أم قلى نفسلم لو يسذ ع االنتدمال مويتام فيل  ك  ما يحم  م  قالال  ث يلا الآلط

 أ  هيجاق  شائ،  ي ل   ي ل.

 يف خذاد رذا المدحث يذضح أن الشاقر حزي م مفرط يف  شاؤمل يف كئير مت     

شورلم يشور  االغرتادم  يكذآلي   ار انلو ال فس م  الوتذاد الر حت م ال ي  تع 

م   سلا ال لتل  ال يتر   حاللم  ال ي مِ  لل اسم  ير  يف ال ديوا حص ا يحميل

 قلى نفسل.
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ي": املبحث الثاني
ِّ
ج

َ
 مظاهر األمل يف شعر "احل

انم  رآل انصت  يف الت فس الدشتريام  اليتأس قتارسم ال  صتاد  تل هال هما     

اقرتهتا اليمتآلدم  اقذآلرهتتا الف تآلدم  رمارتا التدرر   آلائدتلم  ال ير تآل انمت  يف 

اآليتا مذفائلتام نن الذفتاؤل ن ترم اسذدشتار  ال فسم هال هما كانت يف مأم  م  ملكم

نحآل المسذ د م  جو  الفرق يذآلاع انفضت م  ي ذ تر حتد   الفيترم  يرنتآل نحتآل 

سع م   لذيب أقصا لم  يحرت  فتداقلم  ي تزف الدتلم لمتا (1)ال جاح م  ليس يف  ه

أصا ل مت  خيدتا  الآلااتع أن يكتآلن مذفتائال  ستآلرا قلتى انحتدا م اتاقرا قلتى 

 ما . جا ز انز

ت  " اد غلب قلى شور       اليتأس  الذشتاؤد  اإلحستاس الحتاق  "حمد الَحجِّ

 الوذاد  ال ير  الضياعم فيآل حزي  يائس م  الحيامم نااو قلتى انحيتاءم ي لت  

اليأس مضتمآلنلم  يكستآل لةذتلم  لكت  الداحتث ال يوتدد يف قيآلانتل نمتامل شتوريا 

إلادتال قلتى الحيتامم  الذ لتع مشراام  ئب حيآليام   فآلر أمالم   مآلل  الحب  ا

 هلى غد أفض  للآلط   الور  ا  انما. 

ت " يمك   ص يف الشور الذي يحمت  م تارر انمت  يف شتور      قلتى  "الَحجِّ

 ال حآل ابع:

 .االعتداد بالذات 

 .التجربة الغزلية 

  .قضايا و نية وإس مية 
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 املحور األول: االعتداد بالذات:

لى رمآلملم م شةال  أحزانلم هلى حد نسيان التذا م لو يك  شاقرنا م كفِا ق    

فلتتو يصتتدل  شتت   التتذا   شتتذا هيام  متتا يهِحتتسُّ متت  حرمتتان  اغتترتادم  ف تتد 

اإلحستتاس  ذا تتل يف رتتذا الآل تتآلقم  اقذتتداِقل  تتام  مراقتتام رغداهتتتا    لواهتتتام 

  الحديث ق  نفسل  وزم  اقذداقم ي دِان ق  أملل يف الحيامم  ق ما نفسل يف قي تل

الشتتاقرمم كتت  رتتذا ي دمتتل الشتتاقر يف ه داقتتلم ليتترتا ح  تتي  االنكستتار  الئدتتا م 

  يذأر ح  ي  االعزاد  االنذصار.

ف قلمتتاء التت فس مفيتتآلد التتذا   أعتتا موذ تتدا  الفتترق حتتآلل ما تتلم أ    اتتد قتتر 

صآلرم الفرق ق  نفسلم الذ   كآلنت نذيجا  فاقلل متع ابختري م   ذضتم  صتفا ل 

م  رتذل (1) اال ذماقيام   ق  الفرق  ما رآل قليل مت  صتفا الجسميا  ال فسيا 

الموذ تدا  ما  ا جتاري : هيجتا    ستلد م  متت  ختالل ملتك يذدتي  أن اال جتتال 

تت "الستلد  يف   تتدير التذا  لتتو يكت  رتتآل المستتي ر قلتى  قائمتا يف كتت  متتا  "الَحجِّ

يصتتدر ق تتل متت  شتتورم  تت  كتتان يذجلتتد يف  وتتل المآلااتتف الذتت  أليتتر  اقذتتزازل 

 فسلم  اقذداقل  ذا ل.  

م "متذيكو"نحد أارانل المذيكمتي   تلم يف اصتيدم  و تآلان:  "الَحجِّ "يذصد  

 )مجز ء الكام ( (2)فيفصح ق   ساٍدم  اآلم نفس يف اآللل:

 َأَنةةةةةةا َلةةةةةةنج ألةةةةةةوَم ولةةةةةةنج ُأَعنةةةةةةة

 

 نةةةةةةةةَف إنج َت اَقَمةةةةةةةةِا األمةةةةةةةةورج  )م(

 
                                                

، مجلة 5و4ينظر: اختبار تقدير الذات للمراهقين والراشدين، د. عاد  عبد اهلل محمد،    (1)

 م.1995كلية التربية، جامعة الزقااليق، العدد الثاين ع ر، السنة الخامسة، يناير 

 .44ديوان عذاب السنين    (2)
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َخِع الَكِسيةةةةةةةة  ِمةةةةةةنج أيةةةةةةَن للةةةةةةر 

 

 والُقُبةةةةةةةةةورج  َ ةةةةةةةةِة يف الم ةةةةةةةةاِوالِ  )م(

 َشةةةةةةةةَمُع النُّسةةةةةةةةوِر الم رئب ةةةةةةةةةة 

 

ةةةةةةةةُقورج  )م(  ةةةةةةةةةِة وانت اضةةةةةةةةاِت البُّ

ةةةةةةةةةةَع َجاِهةةةةةةةةةةل     مهمةةةةةةةةةةا تهك 

 

ةةةةةةةةةةةةُخورج    أو راَ  َيةةةةةةةةةةةةنجَطُا للبُّ

ُي ُ    هيهةةةةةةةةةاَت يةةةةةةةةةنَجُا َسةةةةةةةةةعج

 

ةةةةةةةُبورج   ِم الب   وَيُهةةةةةةةدُّ ِمةةةةةةةنج َعةةةةةةةزج

آلر فشتتذان متتا  ي تتل   تتي  أقدائتتلم فدي تتل   يتت يو متتا  تتي  التترخو الكستتيحا  ال ستت 

المذواليام أ  الص آلر الذ    ذفل شممام  لذلك فانل لت  ييتدا هلتى قنتاءهتوم  ت  

سيص  قلى أمارتوم  ي ذ تر رتزيمذيوم ف تاطح الصتفرم الصتماء لت  يفلتحم  لت  

يح تتل رتتدفا  فيتتر  نفستتل َنستترا  صتت رام  صتتفرًم صتتماَء  تتذح و قلييتتا أح تتاق 

 انقداء.

 )الففيف( (1)راحا لم في آلل: يذجلد مع هحساسل  الضياعم  يذوالى فآل    

 سةةةةوَف أبقةةةةى  ت ةةةةى وإنج َضةةةةي عوين

 

 باقةةةةةَة الةةةةةوردِ يف اطنةةةةةاِء الَملِةةةةةيِا  

 أنُثةةةةةُر الِعطجةةةةةَر يف ُرُبةةةةةوِع بةةةةة د  

 

 وُأَ نِّةةةةةةي لهةةةةةةا بقلةةةةةةبا َجةةةةةةريِا  

فيآل  ااا  رق يف هنتاء ملتيحم طيتب الم دتتم ستي   ي ئتر الو تَر يف ر تآلع  تالقلم  

دفول هلتى رتذا الذجلتدم  ط يذتل الو يمتام  حدتل الكديتر  ية   ليا   لدل الجريحم ي

 لدالقلم الذي يملك قليل أا ار الدل.

م يدتتآلح الشتتاقر  كئيتتر متت  التتذكريا م  م يتتا "ليلتتا متتع ابمتتال" يف اصتتيد ل: 

 ذكرل لشدا لم فيصآلر نفسل يف رتذا الزمتان ر تآلًم نضترمم كاملتا المدتار،م اتد  ةيتر 
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 (1)لتتزم م   تتار  قلييتتا لياليتتلم في تتآلل:حاليتتام  وتتد أن أ تتت قلييتتا قتتآلاقي ا

 )الكام (

 أنةةةةةا َربجةةةةةَو   مةةةةةا كةةةةةان أنضةةةةةَرها

 

 والمةةةةةاُء عنهةةةةةا اليةةةةةوم ُمنجَحِسةةةةةرُ  

َ ةةةةةةةَقة     قةةةةةةةدج كةةةةةةةاَن لم يةةةةةةةاِر َشقج

 

ُع الةةةةةةةَوَترُ    قيهةةةةةةةا كمةةةةةةةا يتةةةةةةةرن 

 قاصةةةةةة ةِ  (2)باتةةةةةةاج لهةةةةةةا األرواُ   

 

 تتسةةةةةةةةةةةاَقُط األوراُ  والث َمةةةةةةةةةةةرُ  

َو َأنج َ ُبَلةةةةةةةةاج نضةةةةةةةة   اَرُتهاال َ ةةةةةةةةرج

 

َبةةةةى الَعطِةةةةرُ   ةةةةُر الرُّ  قلقةةةةدج َ َوس اَلهج

ف د أصدح الماء م حسرا ق  رذل الر آلم الذ  شدل نفسل  تام  قافذيتا ال يتآلر الذت   

كانتتت  ش شتتل يف   داهتتتام كلحتت  الوتتآلق الشتتج م   صتتفيا انر احم فذذستتااا 

أ راايتا  ثماررتام  ال قجتب يف ملتكم نن رتتذا حتال زرتر الر تى الو ترم يتتذ   

  يذ    ود نضارم   مال.

م يتتر  أن غر ذتتل  وتتد متت  فآلا تتع التتدررم نعتتا "ح تتي " الشتتاقر يف اصتتيد ل: 

 )ال آلي ( (3)كالسج  لليثم  الةمد للسيفم فيفذميا   آللل:

 َأَرس ُ ربةةَة األ ةةراِر مثلةةي قجيعةةةِ 
  

ةِد   قما الليُث مأسورِا وما السيُف يف الِغمج
   

يتآل حتر يتأ ى انسترم  يترفل ال يتدم  الةر تا يدرك ايما ما تلم  يوترف اتدررام ف

ق دل ايد ث ي  قلى الدلم يحآلل  ي ل   ي  َمضائلم  َيفه ُّ قزيمذلم كالليث مأستآلرام 

  السيف يف غمدلم ال يجد حريذل  ان الال هال يف ر آلع  ط ل.

                                                

 .94و 93ديوان عذاب السنين    (1)
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الةر ا ف ام  ت   حتد  كتذلك مواناَ تل  آالمتلم    لتع هلتى  "الَحجِّ " لو يذحد  

ل يد ق  نفسل  لآل  المآل م ف ال يف هحد  اصائدل الذ  االيتا يف مرضتلم انفصاد ا

 )الدسيا( (1):"لالد اللي " ر   و آلان: 

 َ ت ةةةةاَم أ يةةةةا بقلةةةةبا ُمتجةةةةَرعا  َزنةةةةا

 

 والةةدهُر  طيةةَع ِمنِّةةي الةةروَ  والبةةدنا 

 سأقبةةع القيةةد لةةو بةةالموت أقبةةم  

 

ةةو قتةةِى ُ ةةر  قمةةا ُ بِنةةا   َمةةن مةةات وهج

نم   ي  الفي ا  انخر  يف طيا  اصائدلم يذأ ى فيل قلى ال ير  انلتو يلمع ا      

 اليأسم مما يشير هلى اقذداق الشاقر  ذا تلم  رغدذتل يف أن يوتيش حيتام طدويتام ال 

يكدررا اليو  الحتزنم حذتى  هن لتو يفلتح يف محا لذتلم  د تى رتذل هشتارا  قالتا 

 قلى انفذاح الشاقر  ا صالل  الجمال يف ك  صآلرل.

 يف غزلل يشمخ أحيانام    ذفل فيل أحاسيس االقذزاز  الذا م فيجلييا  يولييام 

 )مجز ء الففيف( (2) يوزف قلى أ  ار ك يائيام في آلل:

 إن  لةةةةةةةةةةي ِمةةةةةةةةةةةنج َشةةةةةةةةةةةَمائِلي

 

َدد    وُ ُمةةةةةةةةةةةةةةو ي وُسةةةةةةةةةةةةةةؤج

ُقُض الزمةةةةةةةةةةا   شةةةةةةةةةةيمِة َتةةةةةةةةةةرج

 

َقةةةةةةةةةةةةةةةةدِ  )م(  َن ُخُضةةةةةةةةةةةةةةةوعي لَِ رج

 ............. 

 

 ............. 

 َف أ يةةةةةةةةةةةا بكبريةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةو 

 

ةةةةةةةةةةدِ  )م(  ئةةةةةةةةةةي وعزمةةةةةةةةةةي المو  

 شةةةةةةةةةةةةةةةاديً يف انت اَضةةةةةةةةةةةةةةةتِي 

 

دِ    ببيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانا ُمَجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 سةةةةةوَف َتةةةةةأجتِيَن لةةةةةي مةةةةةع الةةةةةةة 

 

نَبِق الن ةةةةةةةةةةِد  )م(  قجةةةةةةةةةةرِ بةةةةةةةةةةالز 
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  ةةةةةةةةةةةيَن تبةةةةةةةةةةةدو براَءتِةةةةةةةةةةةي

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةد    وجنايةةةةةةةةةةةةةةةةاُت ُ س 

 رآل ع، يفالف ع، شوراء الةزل يف هليار الذتذل   الذتآلقق للمحدتآلدم  هليتار  

م  لتيس رتذا متا قرل (1)ا  اللآلقتام السترتاا  الدتلم  كستب مآلق تل   صتاللالرا

يف اصائدل الةزليام    هن رذا رآل ال زر اليستير مت  شتورل الةزلت م  "الَحجِّ "قليل 

كما سيأع  يانلم  لولل يف رتذل ال صتيدم يدوتث  رستالا هلتى حستاقلم  أنتل ثا تت ال 

   ر رذلم أنل  دأ اصيد ل   آللل: دثر فيل أح اقرو   شاياهتوم  يديد   يا ال

َلةةةةةةةَا األمةةةةةةةُر ِمةةةةةةةنج َيةةةةةةةِد   َأقج

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِد   ُه ُ س   وَتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوال 

 كما يوذد الشاقر  ذا لم  حريذلم  ك يائلم يوذتد  شتاقريذلم  يتر  أن الشتور رتآل  

 سيلذل يف الذودير ق  ك  ما يلو  ساحذل م  خير أ  شرم في آلل يف اصيدم ق آلاعتا: 

 )الدسيا( (2):"صآللا يف ميدان الشور"

َر ال، وال ةةعُر لةةع يكةةنِ  ةةعج ةةرِِك ال ِّ  لةةعج َأتج

 

 يومةةةً علةةةى كثةةةر ِ األهةةةواِ  يتُرُكنةةةي 

 وكيةةةةَف أتُرُكةةةةُ  والُحةةةةبُّ ِمةةةةنج َسةةةةنَني 

 

ةةةةَحُرين  ُف َيسج  والَقةةةةدُّ يقُتلنةةةةي، والط ةةةةرج

 أأتةةةةرُك ال ةةةةعَر واأل ةةةةداُ  عاصةةةة ة   

 

 ُيمسةةي قبةةيحً بةة  َمةةنج لةةيَس باللِسةةنِ  

 َر إ ساسةةةي ُينَةةةااِلُعنيلةةةو أتةةةرُك ال ةةةع 

 

 وِمةةةن بةةة د  نسةةةيُع الحةةةقِّ َينَبةةةُحني 

فالشاقر ل  يرتك شورلم  ل  يذفلى ق  مآلردذلم ننل محبم  كيتف يكتآلن محدتا  

 ال ي تتآلل شتتورام فالشتتور رتتآل التتذي يمتت ح المحدتتي  مجتتاال رحدتتا للذوديتتر قتت  

ال تدم  قآلاطفيو الملذيدام  قمتا يف ِ  تداعو مت   لتع  ريتادم فلت  ي تا د  متال
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 سحر الويآلنم كما أنل يويش يف  حر خضتو مت  انحتدا  الواصتفام الذت   لزمتل 

 الئدا  يف ميدان الشورم لِال يوذل  صيآل ل م  ليس لل أرالم  هن  رك الشتور فتان 

أحاسيسل   ازقلم  ال يجد ليتا مجيدتا ستآل  شتورلم  نستيو  تالقل يدوتث يف نفستل 

ال  تالذودير  اإلفصتاح قت  لتآلاق، قاق  الحب  الشآل م  ليس قلى ملتك اتدرم ه

 ال فسم  مصد ر الفداق.

 رتاء  ما ه الشاقر يف ك  رذل ال متامل الشتوريام فتيمك  رصتد صتفا  رتذل 

الذا م  الذورف هلييام  االارتاد م  خصائصيا ال فسيام  َ مئُّ ه ما  مذتاز  تل مت  

فانتل يد تى رما  ك ياء  اقذداق    ديرم  هن  الشى ملك كلل أماد شدم المترسم 

يف  مضا ل الذت   لتآلح  ارذتا يف ث ايتا اصتائدلم شتاردا قلتى فضتائَ  نفستيٍا كئيترمم 

م  أقرك   آلقرا يف نفسلم  لك يتا لتو  ذييتأ ليتا أستداد ال متآل "الَحجِّ " مذع  ا 

  ال يآلرم  سدب حرمانل  يأسل  نزقذل الذشاؤميا.
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 املحور الثاين: التجربة الغزلية:

م حديث محدب  ألفل ال فتآلسم   تأنس  تلم لمتا اتد  وت  الحديث ق  المرأ    

اهلل يف  ركيب الوداق م  محدا الةزلم  هلف ال ساءم فليس يكاق أحتد يفلتآل مت  أن 

 .(1)يكآلن مذول  ا م ل  سدبم  ضار ا فيل  سيوم حالل أ  حرادم كما اال ا   اذيدا

 رت  يف   المرأم ليتا مكانتا مرمآلاتا يف اإل تداع الشتوري الستوآلقي المواصترم

رأي ق. غازي ال صتيد م أحتِد أكت  انق تاء الستوآلقيي م ستدبه اإلليتاد  اإل تداعم 

أما المرأم فال أ صآلر   تآلق شتور  تد عام يف الددايتا  تاء  المترأم "حيث ي آلل: 

ثتتتو  تتتاء الشتتتورم    تتتآلِق  تتتدن امتتترأم رتتتآل   تتتآلق نئتتتري هلتتتى قر تتتا الملتتت  

ت "ق تد  "ذاد الست ي قت"م  م  ثو فتان المترأم يف قيتآلان: (2)"المميت..  "الَحجِّ

 حذ  م زلا كديرمم فيذل الر ح ال افرم م  ال اس  المجذمعم الذ   ستري يف شتورل 

م  هحالل المرأم م زلا أثيرم يف الدلم    ر متا كتان الذت د  "الَحجِّ "كللم لو  م ع 

 الحيامم  انكستارل  ان داضتل ستددا يف شتةفل  الحتديث قت  المترأمم  كئترم شتورل 

  .الةزل

تت "حتتا ل  أن ي تترتد متت  قتتالو المتترأم الفتتا    المستتكرم  حئتتا قتت   "الَحجِّ

لمتتا  متتيالم  ستتفرا للفيتتال  الستتواقم المف تتآلقم يف قالمتتل المتتدلوم فكتتان يرارتتا حه

ح  ممذوام لو يكذب لل الز الم ف تارقل رتذا انمت م  لت  يترا ق خيالتلم  اتد صتر 
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 (1)ا الةائتتبم ف تتال: تتذلك يف هحتتد  اصتتائدل الذتت  يتتذكلو فييتتا قتت  نفستتل  صتتية

 )الدسيا(

 كةةةعج َود  لةةةو كةةةاَن مقرونةةةً ببةةةا بةا 

 

 وهةةةل ينةةةاُم قريةةةَر العةةةيِن ُمنجَ ةةةرُِد  

 لكن ةةةةةُ  عةةةةةاجز  عةةةةةن َنيجةةةةةِل َمأجَربِةةةةة ِ  

 

 ومةةةةا َلةةةةُ  يف تةةةةدبيرِ القضةةةةاِء َيةةةةُد  

 هما كان الشاقر السوآلقي الر مانس  ال يسم  حديدذل صآلنا ليا  حفالا قلتى "    

 وتل الشتتوراء المواصتري   المجتتدقي  يحتا لآلن أن يةيدتتآلا استتو  ستموذيام فتتان

يوشتل امترأم  "الَحجِّ "م  لو يك  (2)"الحديدا ضم  قدق م  انسماء انخر ..

 وي يام  هنما كان قائو الدحتث قت  محدآل تا يف خيالتلم  حتت أي استوم فذتارم رت  

 (3)ي آلل مرم: فا   )قلى سدي  االسو أ  الصفا(م   ارم ر  ليلىم   ارم ر  ر دم

 )مجز ء الرم (

  هِ يةةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةةاتُن هةةةةةةةةةةةةةلج 

 

َقةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةةِن َمرج  لسةةةةةةةةةماِء الُحسج

 )مجز ء المجذث( (4) مرم ي آلل: 

ِم ليَلةةةةةةةةةةى  رأيةةةةةةةةةةُا يف الن ةةةةةةةةةةوج

 

 قَطةةةةةةةةةةةةةةةةاَرَ تجنِي الَغَرامةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 )ال آلي ( (5) مرم أخر  ي آلل: 
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 .115ديوان عذاب السنين    (4)

 .122ديوان عذاب السنين    (5)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –خامس والثالثون مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ال

 
 

 

 

َضةةةيجَن لِةةةي يةةةا ِهنجةةةُد أنج أشةةةرَب  َأَترج

 األََسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى

 

ِ ةةِ  َدَمةةاوَينجةةِزَف هةةذا القلةةُب مةةن ُج    رج

تت "ف تتد  دتتآلأ  المتترأم يف التتب      مكانذيتتا يف التتب الوشتتا  الوتتذريي   "الَحجِّ

المذيمي م الذي  يدحئآلن ق  سواقهتوم يف  ص  الحديبم  يجد ن شيِا م  اللذم 

يف اليجتتر  الحرمتتانم  الذم تتعم ففتتر هلتتى الحتتديث ق يتتا يف شتتورلم   فيستتا ل فستتل 

 )الففيف( (1):"أحاسيس الةراد"م ي آلل يف: الموذ ام  رر  ا م   ااول المض  

ةةةةةةجُّ يف الَخَ َقةةةةةةانِ 
بةةةةةةي َيلِ  مةةةةةةا لَِقلج

 

 ولُروِ ةةةةةةةي َتةةةةةةةُذوُب يف َهَيَمةةةةةةةانِ  

 ...........  ........... 

هُ  ةةةةةي ُأِريةةةةةُد مةةةةةا لةةةةةعج ُيةةةةةرِدج َأأِلَنِّ
(2) 

 

َنى   يةةا اَلَمةةاين (3)أ ةةد  مةةن َبنِةةي الةةدُّ

 أم ألن  الحبيةةةةةةةَب َقةةةةةةةدج بةةةةةةةاَت ال 

 

َعةةةةى  ِ   تَِمةةةةاينَيرج َمتةةةةي وائج  َمامةةةةً لُِحرج

 قغةةةةةةدا الهةةةةةةعُّ الالمةةةةةةً لُ ةةةةةةَؤاد  

 

 و ةةةةةةدا ال ةةةةةةوُ   خةةةةةةذِا بِعنَةةةةةةاين 

هن رذا الحديب الةائب مدوث ال ل  رمتلم  مصتدر شت ائلم ننتل اتاس قليتلم ال     

يرقى حرمذل  أمانذلم فلآل  اق  الآلص م لجاق الزمان  الي اء  السواقمم  رتذا أمت  

عم  رتآل مدوتث شتكآلال كتذلكم هم ي تآلل  وتد أ يا تل الستا  ا الشاقر التذي ال ي   ت

 مداشرم:

َوا   إ  َوَربِّةةةي قةةةذاَك َمبجَعةةةُث َشةةةكج

 

هةةةةةا مةةةةةا ُأَعةةةةةاين   ُأَعةةةةةاين ِمةةةةةنج َ رِّ

 ِمةةةةنج َهةةةةةَوس قةةةةةاتنا يمةةةةةيُس بَقةةةةةد   

 

 ُيخِجةةةةل الغبةةةةَن أو ُقةةةةروَع الَبةةةةانِ  
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َبتجني منةةةةة  العيةةةةةوُن الةةةةةرواين  َعةةةةةذ 

 

 وسةةةةةةةبتني نةةةةةةةواِعُس األج ةةةةةةةانِ  

 لك  الشاقر يدرك أن رذا انم  ضرد م  الفيالم فيسم  اصيدم غزليا  تذا     

م يدحتث فييتا قت  المحدتآلد يف كت  مكتانم يف الت جوم  يف ست ا "خيتال"الو آلان: 

 )السريع( (1)الددرم  يف ا ذساد الزررم ي آلل يف رذل ال صيدم:

ِع إ ا مةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةدا  أراَك يف الةةةةةةةةةن جج

 

ِر إ  ال ةةةةةةةةةا   ويف َسةةةةةةةةةنَا الَبةةةةةةةةةدج

ةةةةرِ عنةةةةد الضةةةةحى  هج  ويف ابتسةةةةاِم الز 

 

 وقةةةةد َكَسةةةةتجُ  ال ةةةةمُس أوشةةةةا ا 

طِفج علةةةى َصةةةب   ةةةدا ُمغرمةةةً   قةةةاعج

 

 واجعةةةةلج ُهُمةةةةوَم الةةةةن ِس أقرا ةةةةا 

 قةةةد كنةةةُا مةةةن قبةةةُل إ ا مةةةا دجةةةى 

 

 ليلةةةةةةي وبةةةةةةاَت الَهةةةةةةعُّ ُمنجةةةةةةدا ا 

ةةةِ يج   اِ  أِلَشج أ ةةةدو إلةةةى الةةةر 
 بهةةةا  (2)

 

نةةةةةً وَأتجرا ةةةةةة  ةةةةةرِا  ةةةةةدا ُ زج  اُعمج

 قلةةةةةعج َيةةةةةَز ج بةةةةةي ُ ةةةةةبُُّكعج  خةةةةةذاِ  

 

ا ةةةةا  ةةةةَن والر  ةةةةُا اللحج   ت ةةةةى َملِلج

ةةةنَِى بكةةةعج َدنِةةةف    ُمنُّةةةوا علةةةى ُمضج
(3) 

 

ت الةةةةةريُا بِةةةةةِ   ا ةةةةةا   لةةةةةوج مةةةةةري

يسذدر ق ف رذا المحدتآلدم  ير جيتل الآلصتالم حذتى    لتب رمآلمتل أفراحتام     

نلم ننتل  تا  مفذآلنتا  تذا  ود أن ف د الد اء لحالذلم فلو يود اللح   الفمر يشفيا

 المحدآلدم الذي يملك مفا يح السواقم.

م  "الَحجِّ "ل د  حآللت المرأم يف شور     رمزا للدنيام الذت  الدتت لتل ليتر الِمجت ِّ

  ركذتتل شتتريدا ي استت  آالد الحيتتام  رمآلميتتام  لتتآل اارتنتتت  تتل لوتتاق  لتتل اتتآلالم 
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اقل المآلضتآلق  التذي  ان شوت ق ل غيارب الحزن  الكدرم هن المرأم رت  الموت

ت "يدحث ق تل الشتاقرم فيت  الستواقم الذت  ي شتدرا  م لذويتد لتل االستذ رار "الَحجِّ

ال فستت م  اليتتد ء الر حتت م  أمتتارا  ملتتك  اضتتحا يف رتتذل الموتتاين الالرجتتا 

  الحزنم ال افحا  الحديث ق  اليمآلد  الوذا ا  الذ    ذاد الشاقر.

الجميلام الذ   ف ر قلى  الل كتالحلو   الحديث ق  الذكريا  "الَحجِّ "يدآلح    

الجمي م ال يريد أن يسذي ظ م لم  يكح  قي يل م  رذل انم يتا م  يستج  ملتك 

 )الففيف( (1)يف اآللل:

 كيةةَف أنسةةى يةةةا صةةا بي  كريةةةاتا 

 

  اليةةةةاتا َأَضةةةةأجَن بعةةةةَض ُدَجاهةةةةا 

 ..............  .............. 

ةةةَتَر ج  َبةةةى قاسج نةةةا بةةةيَن الرُّ  ناكةةةعج َخَلوج

 

نا ِمةةةةةَن الِجبةةةةةاِ  ُ راهةةةةةا   وَصةةةةةَعدج

 وَمَ ةةةةةينا بةةةةةين البسةةةةةاتين َخطجةةةةةواِ  

 

ُهةةةةةوِر َشةةةةةَذاها  نا ِمةةةةةَن الزُّ  وَنِ ةةةةةقج

 عن ةةةةا 
 كةةةةلُّ هةةةةذا والنةةةةاُس يف   لةةةةةا

 

 وعةةةةةيُن الحسةةةةةودِ ت ةةةةةكو َقةةةةةَذاها 

ةةةةةرِهِ َبَسةةةةةَماتا   ُنةةةةةو يف َثغج  كنةةةةةُا َأرج

 

 َيَلةةةةةةذُّ لةةةةةي َأنج َأَراهةةةةةةا 
ةةةةةرِقاتا  ُم ج

يس لديل محدآلد موي  يدآلح للم  هنما يدتآلح لصتاحدلم نعتا مكريتا  فالشاقر ل    

م  طفآللذلم  حديث ق  مرا ع ليآللم  أياد صتدالم الذت  كتان ي فتز فييتا كالفراشتا 

م  مكان لمكان يف انشراح  مترحم  ليستت آرتا  قاشتل يذتأ ل مت  ألتو الآل تدم 

ت " حر الدواقم  م  ثتو فتان  نعتا انمت   يف اصتائد أختر  يذمستك  تام "الَحجِّ

الساك  يف أحشائلم الذي يسذشور فيل الراحا م  ألو الآلااعم  يجتد ق تدل التذكر  
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م يصف  مال امرأمم ال يذسامر مويتام  ال "ش يل الةزال"الجميلام فف  اصيد ل: 

ي ا ييام  ال يصفيام هال م  حيث هعا  تذكرل  الحديتب ان لم التذي كتان يي تأ يف 

 (1):"شتت يل الةتتزال" الستتر رم في تتآلل يف اصتتيد ل:  تتآلارلم  يتت وو موتتل  تتالفرح 

 )الكام (

ِب مثةةةَل َ َزالةةةةا  رج  يةةةا سةةةائرِا يف الةةةد 

 

 َبةةَراَلتج ِمةةَن ال ةةجرِ الكثيةةِف تسةةيرُ  

ةةةةَأَك الغةةةةالي َقِ ةةةةي   بةةةةاهللِ َهةةةةدِّ ج َو ج

 

 قلبةةةي مةةةةن األََلةةةِع العميةةةةِق سةةةةعيرُ  

 أببةةةرُت وجَهةةةَك إ ج َبةةةدا َقَحِسةةةبجُت ُ  

 

ةةةةنا والنةةةةورُ َقَمةةةةرِا َيُحةةةةفُّ بةةةة   ِ  الس 

اُمةةةةة ُ   َتنةةةةةي عهةةةةةدِا َمَضةةةةةى، أي  رج  َ ك 

 

ةةةةةُس محبةةةةةةا وسةةةةةرورُ    َقةةةةةَر   وَهمج

َثنِي   أيةةةاَم يضةةةَحُك لةةةي الحبيةةةُب قةةةَأنج

 

 َ رِبةةةةةةً كةةةةةةأنِّي يف األَنةةةةةةاِم َأِميةةةةةةرُ  

فيذل المرأم الذ   شدل الةزالا يف حس يا  تذكرل  الويتد الماضت م التذي كتان      

المحدا  السر رم أيتاد كتان الحديتب يضتحك لتلم فكتان مفوما  الفرح  اليمس  

ي ذش   ذلك كانمير  ي  ال اسم فم  رآل رذا الحديب الذي مكر تل  تل؟م هنتل قنيتال 

متت  ادتت م  أيامتتل ان لتتىم الذتت  كتتان يويشتتيا  صتتآلرم طدويتتام ال  كتتدررا ابالد 

  انحزان.

لتدنيال  أيامتل  م  اإلشارا  الدالا قلى أن الحديب يوتد موتاقال مآلضتآلقيا     

الفآلال  السويدمم أن الشاقر يف ان يتا  الذاليتا لث يتا  الستا  ام يستذفدد كلمتا 

 الحديب مرمم  كلما الصاحب مرم أخر م هم ي آلل:
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ةةةَدهُ   واهللِ لةةةنج أنسةةةى الحبيةةةَب وَعهج

 

َتةةةةَوتجنِي يف ال ةةةة  ِ   ولةةةةِو ا ج
 ُقُبةةةةورُ  (1)

 يةةةةا صةةةةا بً قارقُتةةةةُ  ال ُمبجِغضةةةةً 

 

 قةةةةداِر نحةةةةُن نسةةةةيرُ لكةةةةنج مةةةةَع األ 

ةةةُ  مةةةا كةةةاَن ألطةةةَف لمَسةةةَها   يةةةا ك  

 

 َمةةةةةةا الاَ  منهةةةةةةا يف َيةةةةةةد   َعبيةةةةةةرُ  

م  الذجر ا الةزليا ستديال مميتدا لسترق اصتا ما تلم فتأنفل يف  "الَحجِّ "ا فذ      

الحديث ق  آالمل كئيرا م  ان يا  الشوريا قاخت  اصتائدل الةزليتام ف تد  تاء  

ا رمم مشيحا  آل ييا ق لم مئ  الدنيا الذ  أقرضتت ق تل المرأم يف شورل مذم وا ر

  لذتتل ليررتتام  لتتذلك كانتتت رتت  انمتت  ان ل  انخيتتر يف قآلق تتل هلتتى الحيتتامم 

 )الآلافر( (2)  فاقلل مع ابخرم  ممارسا حاال ل ال دويام يف اآللل:

ةةةةَوس قريةةةةب    أال يةةةةا ليةةةةَا َمةةةةنج َأهج

 

ين  ةةةةةَأ  المةةةةةي وُ ةةةةةزج ةةةةةُف َو ج  ُيَخ ِّ

ُمةةةةةرُ    ين ب ةةةةةةيِض النةةةةةوِر ِمنجةةةةةة ُ وَيغج

 

يف بةةةةةةةأمنِ    وُيبجةةةةةةةِدُلني ُرَ س َخةةةةةةةوج

َ ةةةةةتِي ُأنجسةةةةةً وبِةةةةةراِ    ويجعةةةةةُل َو ج

 

نِةةةةةي   ويتُرُكنِةةةةةي َأَنةةةةةاُم بِمةةةةةلِء َج ج

يف اسذجداء م  ييتآل م  يتر  مت  رتذل المترأم هقراضتا  "الَحجِّ " حي  يفش      

ل يديتل م يتام  صدا  ق اقام ي وى  جر ا الحب الذ  خاضيام  يول  مآلهتام  ي ف

اليتتتأس " رتتتآل يف الح ي تتتا ي وتتت  ما تتتلم  ي تتتر  فشتتتلل يف الحيتتتام يف اصتتتيد ل: 

 )الآلافر(

ةةةةُا مةةةةن الغةةةةراِم قةةةة  وصةةةةا     َيئِسج

 

ا  يةةةةةةةةةِ ، وال أمةةةةةةةةةل  َلةةةةةةةةةَديي  ُأَرجِّ
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ةةطِبار   َصةةَبرُت قحةةيَن لةةعج ُيجةةِد اصج

 

ا  تةةةا َيةةةةَدي  ةةةُا ِمةةةَن الَهةةةةَوس كِلج  َنَ ضج

ر  وإنج مةةاَت الهةةوس يف  ةةِق َصةةةدج  ُعمج

 

ا   أعةةةةةةوُد بموتِةةةةةةِ  ب ةةةةةةرِا َسةةةةةةِوي 

انم  يف رذل الذجر ام رآل أم  الواشل الآلليان يف  صال المحدتآلد المموت  يف      

صدل  هقراضلم الذي يس   قاش ل كأستا مرتقتا مت  الوتذاد  الحرمتانم  كلمتا 

 ازقاق صدل  رجرلم ازقاق قاش ل  ل كلفا  رياما.
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 مع القضايا الوطنية واإلسالمية: املحور الثالث: التفاعل

للحجتت   جتتارد شتتوريا ناصتتوام  تتدل قلتتى الذحتتاد ر حتت  ح ي تت   آلط تتلم 

 هخالصل ل ضايالم    لول هلى ازقرارل    دملم فيتآل  تارم يذة تى  جمالتلم   تارم 

يح  هليل ح ي  ال يب هلى  لدرام   تارم أختر  يصتف حتدثا مت  أحداثتلم  يشتيد 

 الذ دد  ال يضا.   ما ح ل م  م جزا  يف سدي 

ت " لغ حب الآلط   االنذماء هليل يف نفس  مدلةتا كديترام فآلط تل أستاس  "الَحجِّ

الجمتتال كلتتلم  ال ديوتتا فيتتل  رستتو لتتل صتتآلرم مديجتتام    دتتع قلتتى الدتتل الذفتتاؤل 

 اإلادتتال قلتتى الحيتتامم فيذة تتى  جمتتال التتآلط م  مشتتاردل ال ديويتتام في تتآلل يف 

 )الكام ( (1):" ط  "اصيدم: 

نَةةةةةى قِتجنةةةةةةا َوَ نِةةةةة ُتَك أ ُّ َمغج  ي َقةةةةةَديج

 

ةةةةةةامِ   ُتها علةةةةةةى األي   تةةةةةةزداُد ِجةةةةةةدي

تِةةةةفج بِةةةة ِ    أ ُّ الَمرابةةةةِع قيةةةةَك لةةةةعج َتهج

 

ةةةةةةةةعا وُهَيةةةةةةةةام  قةةةةةةةةاُء  اُت َتَ جُّ  َورج

 َ ن ةةةا جعلةةةى الَ ةةةنَِن الَوِريةةةِف ظِ ُلةةة  

 

ةةةةوامي   َقةةةةَرَوتج َمَ ةةةةاِخَر َشةةةةاَدها أقج

ُر قيةةَك أراُه يةةةا و ةةَن الهةةةوس  ةةحج  السِّ

 

 والمجةةةةةةِد والتةةةةةةاريِ  واطلهةةةةةةامِ  

 والزهةةةُر قةةةوَ  ُربةةةاَك َيأجِسةةةُر َنةةةاظر  

 

 والنخةةةةُل َينجُ ةةةةُث أ يةةةةَب األنسةةةةامِ  

 يةةا نجةةُد عنةةد  لسةةِا  يةةَر خميلةةةا  

 

اِل ُلبجنةةةةةانا َوُ ةةةةةوِر ال ةةةةةامِ    ِمةةةةةنج َأرج

فالشاقر مفذآلن  آلط ل  طديوذل  مشاردرام يييو يف سحررام فما يف مرا ويا  احتد  

 ل  رااء ما   فجع  ريادم ف صتت حكايذتل   اريفتل  متا شتاقل اآلمتلم هال رذفت 

 يرال  طت  اليتآل   المجتد  الذتاريخ  اإلليتادم  يوتدل يف الديتت انخيتر خميلتا 
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 ميلا م  خمائت  شتجر انَْرز الموتر ف يف ح تآلل لد تانم   لتدم حتآلر الشتاميام 

حيتث طديوذهيمتا   رآل قلى ما يدد  يف الديت انخير يفض  لد تان   تالق الشتاد مت 

قلى  ط ل نجدم  رذا نن الشاقر لو يسذ ع أن يذجار  فض  الح تآلل الفضتراء 

 الميال الجاريا قلى الصتحراء الشاستوا الذت   وتد المكتآلن انساست  لل ديوتا يف 

  الق نجد. 

يوتت  فييتتا قتت  قاطفتتا  وتتد متت  أراتتى  "ح تتي " يف اصتتيدم أختتر   و تتآلان: 

قاطفا الح ي  هلى الآلط م ايت : يحت ُّ اللديتب  الوآلاطف اإلنسانيا  أسمارام  ر 

هلتتتتى  ط تتتتلم كمتتتتا يحتتتت ُّ ال  جيتتتتبه هلتتتتى ق  تتتتل
تتتت "م ي تتتتآلل (1)  يف  "الَحجِّ

 ال)ال آلي ((2)اصيد ل:

ةةبا ُت بهةةا البِّ ةةد  َ َكةةرج  إ ا ُ كِةةَرتج َنجج

 

قأرسةةلُا دمةةةَع العةةيِن يجةةةر  علةةةى  

 َخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدِّ 

 

 َأِ ةةةنُّ إلةةةى تلةةةَك الُّربةةةا وَقَضةةةائِها

 

ةدِ و ائرِها و  ِل والَوخج هج ِل والس  مج الر 
(3) 

ِمةةُل بعَضةة ُ     نينةةً لةةوج أن  الةةريَا َتحج

 

ةةدِ    لةةذابوا ِمةةَن الَوجج
 إلةةى َسةةاكِني نجةةدا

 الشاقر يمتزل ح ي تل هلتى  ط تل  الدكتاء قلتى أيتاد صتدالم لك تل متع ملتك يرست   

الدم أشآلااا حر   هلى  لدلم  ال يودل  ل هاامذل يف لد انم مع ما فييا م   متال خت

  طديوا فا  ام فذئير مشاردرا أشجانل  ح ي ل هلى قيارل  أرضلم كما ي آلل:

                                                

، تحقيةق/ عبةد السة م محمةد هةارون، مكتبةة الخةانجي، 2/391ينظر: رسائل الجا ا:  (1)

 م. 1964 -هة  1384القاهر ، 

 .63ديوان عذاب السنين،    (2)

ُد ضرب من سير اِطبل وهو َسعة الَخطجو يف الم ي. ينظر: لسان العرب )وخد(. (3)  الَوخج
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 أرس ُكةةل  مةةا يف أرِض ُلبنةةاَن  اليةةةً

 

 ولكن ةةةةُ  ر ةةةةَع اقتتةةةةاينَ لةةةةعج ُيجةةةةدِ  

نةةِى كنجةةدا وسةةا ةا    قِمةةنج أيةةَن لةةي َمغج

 

نةةةدِ   ةةةيِا والر   األرجةةةاِء بال ِّ
 ُمَعط ةةةَر ِ

 قبةةًإ ا مةةا رأيةةُا النخةةَل يختةةاُ  را 

 

 ببيروَت أبدس خاقيً ِمنج َهَوِس ِعنةد  

 رذل الواطفا الستاميا  تدل قلتى متا يف نفتس الشتاقر مت  ح تي م  قلتى حستل  

المررتتفم  رغدذتتل يف الوتتآلقم هلتتى  ط تتل أمتتال يف االستتذ رار ال فستت  فيتتلم  رتتآل متتا 

يوكس   لول هلى مسذ د  أفضَ  يف ر آلع الآلط  م   يتام  قلتى زرتآلل  اخذيالتل 

م   يا أخر م  فيل قاللا قلى اض راد نفستل أيضتام  حير تل يف الدحتث   آلط ل

 ق  مكان راحذلم  اطمِ ان فداقل.

قالاا الشاقر  آلط ل ممز  ا  انلو  الحب  الح ي م ي شد فييا الفالص م  

قذا ا  نفسلم كأن الآلط  رآل اند الذت  ف تدرا صتةيرام فيتآل يأمت  ق تدرا الراحتا 

شتتذا  ر حتتلم  رتآل أيضتتا ق تتدل رمتز للماضتت  التتذي  الستكي ام  كتت  متتا يلملتو 

 يش  ي يا لح ا  م  السكر  ال رد.يحم  مكريا  سويدمم يو

أما  فاقلل متع أحتدا  التآلط م فيدتد  الشتاقر أكئتر اخذيتاال  طر تا حي متا يتذو 

م " اموتا الريتاس الكت  "افذذاح  اموا الريتاسم في شتد فييتا اصتيدم  و تآلان: 

 دسيا())ال (1)ي آلل يف م لويا: 

كِِب البعِث َ ةنِّ ال ةعَر تغريةدا  يف َموج

 

 

 

دِيةةةةدا   وأرسةةةةِل اللحةةةةَن يف ُدنيةةةةاك َترج

 

 

 

ةةةةِمِع الكةةةةوَن أنغامةةةةً مرتلةةةةةِ   وَأسج

 

 

 

ةةُدودا  قةةً لةةيَس َمحج ةةنَاج خياَلةةَك ُأقج  وامج

 

 

 

ِب جامعةةةِ   ققةةدج رأيةةُا بةةأرِض الُعةةرج

 

ةةةييدا   قةةدج َشةةي ُدوها علةةى اطيمةةاِن َت ج
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ةةةُن العلةةةعَ  ةةةَعلِ ِ  ُتلقِّ  تبغةةةي رقةةةَع ِم ج

 قف

 

ِديةةةةدا   لَِتبجَعةةةةَث ال كةةةةَر إيجةةةةادِا وَتجج

فالشاقر يف رتذل ان يتا  يولت  فرحتل الكديتر  ذشتييد رتذل الجاموتا الذت  سذصتدح  

م ارم للولوم  ادلا لل تالدم لذدوتث فتييو الفكترم    يتر ق تآلليو  ذجديتدلم ننتل 

 ل:مدم    يما الولوم قلى  ق   أرميا الجاموام هم ي آل

 والعلةةةُع يخُلةةةُق لمقطةةةاِر نهَضةةةَتها

 

 وُيةةةوِرُ  ال ةةةرَد تكريمةةةً وتخليةةةدا 

 لذلك راح يسذحث     الجزيرم الور يا  ميوام  يتدقآلرو هلتى الولتوم  ا فتامل  

 مصداحا  م يالم  يذكررو  ماس م لوم في آلل:

 بنةةةةي الجزيةةةةر ِ هةةةةذا اليةةةةوُم يةةةةوُمُكعُ 

 

 ما كان من َ بجِعُكع مةا لةيَس محمةودا 

 (1)لعلةةةُع صةةةاَر لكةةةع ِمبةةةباَ  داِجَيةةةةا ا 

 

ُرودا   وَمةةةنجه ِ لل ةةةةباِب الحةةةيِّ َمةةةةوج

 ُعوُدوا قلي ِ إلى الماضي القريِب خطةىِ  

 

ةةودا  ُبةةَر السُّ  عسةةاكعج ُتبجِبةةروَن األَعج

 أيةةةةاَم ُكن ةةةةا وكةةةةاَن الجهةةةةُل يغُمُرنةةةةا 

 

ُقةةةةةودا  ةةةةةُن َم ج ُتُلنةةةةةا واألَمج  والهةةةةةعُّ َيقج

انمس ال ريتتب ادتت  ايتتاد المملكتتا الور يتتا يستتذ يل رمميتتوم  يتتذكررو  تت 

السوآلقيام  رآل الذاريخ الذي كانت  رزح فيل  الق نجد  حت نير الجي م  الوتداء 

 ال  يوام مكر ق/ أحمد شلد  أن الذي ي الع  تاريخ الحيتام ال دليتا يف نجتدم ادت  

 اياد المملكا الور يا السوآلقيام ييآللل ما يف رذل الم اطل مت  اذت   ستلب  حتر 

  دميرم  أن الحيام كانت سلسلا مذصلا م  سفك التدماءم لتيس ف تا  تي  الوتد  

 قتتتد لم  لكتتت   تتتي  اال تتت   أ يتتتلم  ان   أخيتتتلم   تتتي  أ الق الوتتتو  أ الق 
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م  يف مآلضع آخر  حد  قما كان سائدا يف  الق نجد مت  كئترم انذشتار (1)انخآلال

   يذيل انخيري .م  رذا الذي ق ال الشاقر يف(2)ان  ِا  ال حا  الةالء

ت " يف رذل ال صتيدم يدتد   مذفتائال يحتد ل انمت م  ي تآلقل الر تاء يف  "الَحجِّ

 عضا الآلط     اء حضار لم  الولو   جديد الفكرم  اد خذو ال صيدم   آللل:

 لكن نةةةةا اليةةةةوَم يف أمةةةةنا ويف َسةةةةَعةا 

 

ةةةُهودا  ةةةدِا َيَظةةةلُّ الةةةدهَر َم ج نَةةةبجِن َمجج  َقلج

 حيتتا "لذت   ئتب  فتاؤال  أمتال يف اصتيدم أختر   و تآلان:   ستري رتذل التر ح ا 

ييتا هلتى أ ل م دوتا يف الريتتاس  استو: "لل داقتا م  فييتتا "م تا ع الريتاس"م    

 )الكام ( (3)ي آلل الشاقر:

 َبةةةةَراَلتج قكانةةةةاج ده ةةةةَة األببةةةةارِ 

 

ةةةةةةةوارِ    بُ ةةةةةةةعاِعها الُمَتَمجلِةةةةةةةِ  األَنج

 عامةةةان مةةةا َمَضةةةَيا علةةةى إيجادِهةةةا 

 

 حالاج ُمنيةةةةةَة النُّظ ةةةةةارِ  ت ةةةةةى اسةةةةةت 

 تلةةةك الطباعةةةُة َواقِهةةةا يةةةا صةةةا بي 

 

طةةةةةةةةةةةارِ    ِمعج
اَ ةةةةةةةةةةةةا  بتحي ةةةةةةةةةةةةا َل  

هةةةةا    يِّةةةةي الطباعةةةةَة يف الةةةةب دِ قإن 

 

ةةةةةةي ارِ    رمةةةةةةُز الَ َتةةةةةةاِء بنهرِهةةةةةةا الس 

 رذل ال صتيدم  شتيد لتل  حدتل للولتوم  أملتل يف رفتع رايذتلم الستذواقم المجتد  

ييا تتا الشتتر   الةتتردم   تتدل قلتتى الذحامتتل   ضتتايا المف تتآلقم    تتاء أمتتا اآليتتام 

                                                

ينظر: موسوعة التاري  اطس مي: اطس م والدو  اطس مية بالجزير  العربية والعرا  مةن  (1)

، مكتبة النهضة المبرية، الطبعةة الخامسةة 7/52مطلع اطس م  تى ا ن، د. أ مد شلبي: 

 م.1992

ي  اطس مي: اطس م والدو  اطس مية بالجزير  العربية والعرا  مةن ينظر: موسوعة التار (2)

 .7/54مطلع اطس م  تى ا ن: 
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اإلسالد  المسلمي  الوامام  م  ثو قاق هلى الحديث ق  فض  الولوم الذي  وتد 

 ال داقاه  سيلَا ميآلقل  انذشارلم ف ال:

ةةعوِب ولةةعج َيُعةةدج   العلةةُع يخُطةةو بال ُّ

 

 تحبةةةةةيُل  ِسةةةةةرِا مةةةةةن األسةةةةةرارِ  

نَاَعةةة 
ةةةِ  الَخِ ةةةيِّ قِ   ُ وُيِمةةةيُط عةةةنج َوجج

 

ةةةَ ارِ     ت ةةةى ُيةةةَرس كالبةةةبِا يف األَسج

ةةةةةُق األمةةةةةَل البعيةةةةةَد َمراُمةةةةة ُ    وُيَحقِّ

 

  ت ةةةةةةى يعةةةةةةوَد  قيقةةةةةةِة بِنَهةةةةةةارِ  

َتنةةةا   ةةةَغُل َوقج  إنج لةةةعج نكةةةنج بةةةالعلِع َن ج

 

مةةةةةاِر    و ياَتنةةةةةا مةةةةةا قيمةةةةةُة األَعج

ايا ف ضيا)الولو(م  الدقآلم هليلم  هلى الي  ا الذ    يل  ا  القلم  وتد مت  ال ضت 

تتت "الرئيستتتام الذتتت  شتتتةلت  زمتتتر "م ي تتتآلل يف اصتتتيدم أختتتر   و تتتآلان: "الَحجِّ

 )الكام ( (1)"الشداد

 ج نهضةةةةِ 
ةةةعودِ  يةةةا أيُّهةةةا ال ةةةعُب السُّ

 

بِةةي العلةةوَم لكةةي نعةةيَة كِرامةةا   ُتجج

رِهةةا   َرَقةةَدتج ُجُ وُنةةَك ِ قبةةِة ِمةةنج ُعمج

 

 والنةةةةوُم بعةةةةَد ا ِن صةةةةاَر  رامةةةةا 

ذل ال ضتتيام الذتت  رتت   تتديرم ح تتا  االرذمتتاد قلتتى يدتتد  يف كتت  ملتتك ميمآلمتتا  تت 

 المسذآل  الفاص  الوادم نعا سدي  ال يضا  الكراما.

 الشاقر يف رذا الجانب م  الذفاق  مع انحتدا  يوت  قت  آمالتل الفاصتام    

مدفآلقا  واطفا صتاقاام  لتيس متدفآلقا   لتب الشتيرم أ   الرغدتا يف المتالم فلتو 

يف الآلط م الذي  يهسذحضر ن ق د ك  َ َلت م  يه لدتآلن  يك  م  الشوراء الدارزي 

للمشاركا يف ك  م اسدام  هنما كان يكذب حي ما يجد قاق  الكذا ا يف نفستلم  اتد 

كتان الولتو  الئ افتا مت  المآلضتآلقا  الذت   شتةللم   تر   لتلم رتذا هضتافا هلتتى 
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مئت    ول ال صتائد الذت   تدل قلتى هحساستل  آَلحتدم انمتا اإلستالميا  الور يتام

 (1)"حست ي  محمتد مفلتآلف"الذ  االيا  م استدا زيتارم الشتيخ  " حيا"اصيد ل: 

 (2) مفذت  التتديار المصتريا لكليذتت  الشتريوا  اللةتتا الور يتا  الريتتاسم  م لويتتا:

 )الففيف(

ةةةُد َماَسةةةاج ِرياُضةةةُ  ِمةةةنج ُسةةةُرورا   َنجج

 

 بةةةةةَك قةةةةةاهتز  يف ُرَبةةةةةاُه الجميلةةةةةة ج  

لذت  أشتاق فييتا  ئتآلرم الشتوب الجزائتري ضتد م ا"صد  يتآلد الجزائتر" اصيد ل:  

 )الكام ( (4) م  م لويا:(3)المةذصدي 

َتِقةةةةةُب البةةةةةباَ  َ ةةةةةِوي   أمسةةةةةيُا َأرج

 

 ورأيةةةةةُا َليجلِةةةةةي يف المسةةةةةيرِ  ةةةةةوي  

ةةُحوُك َقَأبجَبةةةَرتج     ت ةةى بةةدا ال جةةةُر الض 

 

 عينةةةةةاَ  ُصةةةةةبجحً باسةةةةةمً وجمةةةةةي  

ةةةةةة ُ    يةةةةةةوُم الجزائةةةةةةرِ قةةةةةةدج أ ةةةةةةل  كأن 

 

 ُيَبةةةةةةاقُِح  الةةةةةةَوَرس تقبةةةةةةي  ِعيةةةةةةد   

                                                 

مةن   16هو ال ي   سنين ابن ال ي  محمةد  سةنين مخلةوف العةدو  ولةد يةوم السةبا  (1)

م بباب ال تو  بالقةاهر ،  بةل علةى شةهاد  1890سنة  مايو 6هة المواقق 1307 رمضان 

م، وهو يف الرابعة والع رين مةن 1914هة، يف يوني  سنة 1332الَعالِمية لمدرسة القضاء سنة 

مةن  30هةة المواقةق 1365صة ر سةنة  26عمره، وعمل م تِيا للديار المبةرية يف ال تةر  مةن 

م، لة  1950مةن مةايو سةنة  7قةق هة الموا1369من رجب سنة  20م و تى 1946يناير سنة 

 15هةة، المواقةق 1410مةن رمضةان  19جهد كبير يف مجا  التأليف والتحقيق، لقي رب  يف )

https://www.dar-: م(. )ينظةةةةر: موقةةةةع دار اطقتةةةةاء المبةةةةرية1990مةةةةن إبريةةةةل 

alifta.org/ar/ViewScientist.aspx 
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قدتد "الذت  رثتى فييتا  حراتٍا المفكتَر  الكا تب المصتري  "قموا رثاء" اصيد ل: 

 )ال آلي ( (1) م  م لويا:"الآلراد قزاد

اما ُتةةةةراُ  دمةةةةوعُ   علةةةةى ِمثجةةةةِل َعةةةةزي

 

ِ ةةةةةةُق أكبةةةةةةاد  لنةةةةةةا وُضةةةةةةُلوعُ    وَتخج

م ف تد "اصتىالمستجد ان" م  المآلضآلقا  الك   الذ  شةلت خاطرلم اضيا  

 (2):"أييتتا الشتتداد"مكررتتا يف أكئتتر متت  مآلضتتعم م يتتا اآللتتل يف اصتتيدم  و تتآلان: 

 )الآلافر(

ِب كةةعج لِةةي ِمةةنج ُشةةُجونا   شةةباَب الُعةةرج

 

 و الما يضةةةةةةةةةيُق بهةةةةةةةةةا الُ ةةةةةةةةةؤادُ  

ُس قةةدج صةةارتج مقامةةً   قهةةذ  الُقةةدج

 

يونا و ةةةةةاَب لهةةةةةا الَمَعةةةةةادُ    لُِبةةةةةهج

ةةةةليِب لنةةةةا ُأُسةةةةود     ويف الةةةةو ِن الس 

 

 روُم المةةةةوَت أو ُت ةةةةَدس الةةةةب دُ َتةةةة 

ع    ةةةَو َشةةةهج ى قهج  قَمةةةنج بالمةةةاِ  َضةةةح 

 

 وَمةةةةنج بةةةةالروِ  جةةةةاَد ُهةةةةَو الَجةةةةَوادُ  

 الشتتتاقر يفاطتتتب الشتتتدادم  يستتتذئير حماستتتذيوم  يستتتذ فر فتتتييو ال فتتتآلم  

 الحميتتام  رتت  قاطفتتا حماستتيا قامتتام  تتدل قلتتى ارذمامتتل   ضتتايا المستتلمي  

 الك  .

 (3):"زمر الشتداد"مآل يا للشداد كذلكم  و آلان:   م  ملك اآللل يف اصيدم

 )الكام (

ُس َتنجِعةةةةي أهَلهةةةةا وُ َماَتهةةةةا  الُقةةةةدج

 

امةةةةةةةةا   وُتسةةةةةةةةائُِل التةةةةةةةةاريَ  واألي 
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رَِقةةاج   َعَبَثةةاج بهةةا أيةةد  اليهةةود قُأ ج

 

َلةةةةةى تةةةةةذو  مهانةةةةةِة وِ مامةةةةةا   َثكج

َقةةةةاج    َعلَِقةةةةاج مخةةةةالُِبهع بهةةةةا قتمز 

 

 (1)هامةةةةاُمةةةةذج َ ط ُمةةةةوا عزماتِنةةةةا والج  

 مةةةةةا َعةةةةةز  قةةةةةوم  بةةةةةالك ِم وإن مةةةةةا 

 

 بِ َعةةةةةةةةالهعج يتسةةةةةةةةل مون اِلمامةةةةةةةةا 

تت " ليستتت ققتتآلم   الشتتداد هلتتى االنذصتتار ل ضتتيا المستتجد اناصتتىم  "الَحجِّ

الذي قنسل الييتآلق  ر ستيوم ققتآلم رق تاءم ال  ر كتز قلتى أستس  ثتآلادم  ت  هن 

لتتى  قتت  الشتتاقرم اتتراءم ال صتتيد ي  الستتا  ذي  كتتاملذي م  و تت  قاللتتا أكيتتدم ق

 هقراكل نسداد ال صر  ففييما ققتآلم هلتى انستس الذت   ت يل  تا انمتام مئت : 

 الآلحدم  الذضام   الولوم فيآل ال ائ  يف ال صيدم انخيرم:

َلةا   بالعلِع صاَر الغةرُب صةا َب َصةوج

 

ُرمةةةةاِت ِوَسةةةةاما   َ ةةةةااُلوا بةةةةِ  يف الَمكج

مت م  يصتدآل هلتى اتآلم انمتا  رآل يف ك  ملك مذ لع هلتى المستذ د م يرستو ان 

  عضذيا   حدهتام  هلى مجذمع مئ فم  شداد مذولو.

ت " م   ملا ما سدل م  الحديث ق  م ارر انمت  يف شتور  م يهفيت  "الحجِّ

هلي ا أن ا أماد شتاقر طدوت م يدتد  موذتدا  ذا تلم مذشتدئا  انمت  يف  جر ذتل الةزليتام 

لوتتا قلتتى اضتتايا التتآلط   انمتتا اتتاقرا قلتتى الذآلاصتت   الذفاقتت  متتع الحيتتامم  م 

اإلسالميام  ملتك متا يتدقو حضتآلر انمت   الذفتاؤل يف مآلضتآلقا  مذ آلقتا مت  

 شورل.
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 ثنائية اليأس واألمل وأثرها: املبحث الثالث
ي 

ِّ
ج

َ
 ":يف السمات الفنية لشعر "احل

 املحور األول: اللغة بني اليأس واألمل:

قا  الذتت   تتد ررا  شتتك  انستتلآلدم اللةتتا  ذكتتآلن متت  انلفتتاف أ  المفتتر    

م  ِريتله  انسلآلد طري ا خاصا  انقيبم ف د  اء يف لسان الوترد: انهْستلآلده ال  

 : آلٍءم  يهجَمتعه َأستالِيَب.  انهْستلهآلده : َأنذو فِ  أهْسلهآلِد سه  الآل لهم  الَمْذَربه  يهَ اله

َ ت : الَفت ُّ  يه توِّ م  ِالض  : َأَختذ فتالِن فِت  َأستالِيَب مِتَ  ال ريله  ْأخذ فِيِل.  انهْستلآلده اله

فتتل ق/ أحمتتد الشتتايب: رتتآل طري تتا (1)اْلَ تتآْلِل َأي َأفتتانِيَ  مِ ْتتله  م  انستتلآلد كمتتا قر 

الكذا تتام أ  طري تتا اإلنشتتاءم أ  طري تتا اخذيتتار انلفتتاف   أليفيتتا للذوديتتر  تتا قتت  

لكت  م  (2)المواين اصد اإليضتاح  الذتأثيرم أ  الضترد مت  الت  و  ال ري تا فيتل

كا تب أستتلآل ل الفتتاص التتذي يفضتتع لكئيتر متت  الوآلامتت   الستتما  الشفصتتيام 

فانثر انق   يصآلر شفصيا كا دلم   دد  فيل ميزا ل ال فسيام فم  الحل أن ال ص 

 جد متزال  -مئاًل -م فف  قيآلان الشاقر (3)انق   الو يو صآلرم لشفصيا صاحدل

  ث افذلم  ل  ر حلم  ن ر ل انقيبم  طدول  خل لم  مذاردل يف الحيامم  مسذآل

هلى الحيامم   فسيرل لثشتياء  فستيًرا أق ي تا أ  فلستفي ام كتذلك  وترف نتآلع كلما تل 

                                                

 )سلب(. ينظر: لسان العرب: (1)

، مكتبةة النهضةة المبةةرية، الطبعةة الثانيةة ع ةةر  44ينظةر: األسةلوب أل مةد ال ةةايب    (2)

 م.2003

، مكتبةةة النهضةةة المبةةرية، الطبعةةة 19ينظةةر: أصةةو  النقةةد األدبةةي د. أ مةةد ال ةةايب    (3)

 م.1994العاشر  
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  ملتتلم طري تتا  صتتآليرل   وديتترل ...  نذيجتتا ملتتك أن انقيتتب حتتي  يوتت  قتت  

شفصتيذل  وديتًرا صتاقًاام يصتف  جار تام  نزقاهتتام  مزا يتام  طري تا ا صتاليا 

ل انمتتر هلتتى أستتلآلد أق تت  ممذتتاز يف طري تتا الذفكيتتر  الذصتتآلير  الحيتتامم ي ذيتت   تت

 الذوديتتر  رتتآل أستتلآل ل المشتتذل متت  نفستتل رتتآل: متت  ق لتتلم  قآلاطفتتلم  خيالتتلم 

 .(1) لةذل

تتت " الح ي تتتا أن أصتتتداء الحيتتتام الفاصتتتا يف أستتتلآلد       اضتتتحا كتتت   "الَحجِّ

الآلضتتآلحم  شتتير هلتتى شفصتتيذلم   تتدل قلتتى  فاصتتي  حيا تتلم  استتما  قمتترل  

فشورل ا وا م  ر حلم  ف ل نما م  أنماط سلآلكلم  أسلآل ل يذأر ح  ي  اليتأس 

م   كستآلل  انم م فيصاد  الحزن  الةيو  يسآلقُّ  ارمم  يشر  انمت   تي  ث ايتال

 ر ح الذفاؤل  ارم أخر .

ي ير صد  اليمآلد الذا يام  ال لل  اليأسم  الموانام الآِل دانيام  الذ د  تالآلااع 

ل صآلص الشوريا الذ  سدل   ا ليتا يف الجانتب المآلضتآلق  مت  رتذا يف كئير م  ا

الدحثم  يف غيررا م  نصآلصم فذ  فئ يف انسلآلد  ْادمه انم م  ي محت  فييتا 

التتز ر  "اإلحستتاس   شتتآلم الحيتتامم  يمكتت   أمتت  ملتتك يف اآللتتل يف اصتتيد ل: 

 )الرم ( (2):"الذائل

ُن ولةةةةةعج   َيةةةةةا إَِلِهةةةةةي أظلةةةةةَع الَكةةةةةوج

 

 ي يف ُدَجةةةةةةةاُه َأَلَقةةةةةةةةاَتةةةةةةةَر َعيجنِةةةةةةة 

ةةةَددَت لةةةي   يف َ َيةةةاتي مةةةا ال ةةةذ  َأعج

 

َلَقةةةةةةةا  َلةةةةةةةى لِةةةةةةي َأال  ُأخج  كةةةةةةاَن َأوج

 

                                                

 .127ينظر: األسلوب أل مد ال ايب    (1)

 .40ديوان عذاب السنين    (2)
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َتِمةةةةةةي بِةةةةةةي َيرج ُبةةةةةةو وَقلج  أَمةةةةةةل  َيخج

 

ةةةةنَى ُمنجَسةةةةِحقا  ةةةةَواِ  الض   قةةةةوَ  َأشج

َمةةةةةةةة     َوَمسةةةةةةةاء  لةةةةةةةيَس قِيةةةةةةةِ  َنجج

 

ةةةةةةةَدَقَقا   َوَصةةةةةةةبا   ُنةةةةةةةوُرُه َمةةةةةةةا انج

دا يا يف  كتآلي  أستتلآلد الشتاقرم   ذت زر يف  وتت   ذت لف ألفتاف شتتديدم الضت    

 -أسلآل ل اآلي  الداللا قلى ما يف أقماال مت  حتزن  يتأسم فكلمتا  مئت : )أللتو

مساء(م  ل     الليا قلى رذل ان يا  انر وتا  -م سح ا -الض ى -يفدآل -ق ال

ام ف فييتا نةمتا حزي تالذ  ر  ضم  اصيدم طآليلام  دلغ ثالثا  ثالثي   يذتام فذكئِّت

 . ر حا يائسا

 حي  يحلآل للشاقر أن ي  ر للآل آلق مت  حآللتلم فيتأع  مفترقا  مت  ق اصتر  

 -الديِتا ال ديويتتام الذتت   وتد رمتتزا للضتتياء  ال تتآلرم كمتا يف الديتتت انخيتتر: )نجمتتا

نتتآلر(م فانتتل يتتأع  تتذلك يف ستتيا  ال فتت م فلتتيس يف المستتاء نجمتتا  احتتدم  -صتتداح

كانت يذيما صتةيرم خافذتا الضتآلءم  الصتداح مفرقمم ركذا  الذ كيرم أي حذى  هن 

 كاللي م لو ي دفل نآلرل.

 الشاقر ي اقي ر لم ننل خالل ال آلر  ال الدم يذساءل ق  سر رذا ال الد الدائو    

يف قي يلم مسذفدما )يتا( أقام ال تداءم الذت   تدل قلتى أنتل يجتأر  الشتكآل م  يرفتع 

 -- يذجا ز حد ق انقد متع اهلل ق ير ل  الدآلح الحزي م  يد أنل يف الديت الئاين

تتا أقتتد  لتتلم  يذدتتع ملتتك  اقرتاضتتل قلتتى   تتآلقل يف رتتذل  حتتي  يستتألل مستتذ كرا قم 

الحيتامم  رتتآل متتا يتتدل قلتتى  لتتآلغ مر م اليتتأس متت  الحيتتامم  رتتذل اليتتآلا س  وتتد 

م دما لالنذحار ق د مصا   انمراس الو ليام لآلال رحما اهلل  وم  مت  ثتو فتأمر 

 مئ  رذا الذودير مآلكآلل هلى خال ل.يف  "الَحجِّ "



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –خامس والثالثون مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ال

 
 

 

 

 )ال آلي ( (1):"آمال  آالد"يف اصيدم  و آلان:  "الَحجِّ "ي آلل     

َتةةاُد َنبجَعهةةةا َضةةِة َقةةدج ُكنجةةُا َأرج  َأَيةةا َروج

 

ِسةةُل َيةةأَس الةةن ِس تلةةَك الَجةةداِوُ     َقَتغج

بةةاَن َماَلةةاج بِهةةا   َعِهةةدُت بةةِك األَ ج

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا  الب 

 

ةة   ِن قيهةةا الَب بِةةُل َوَ ن ةةاج َعةةَذاَرس اللحج

ُب قِيةِك ُمَخيِّمةً  َسى الَجدج  َقَما لِك َأمج

 

 بَِربِّةةِك أيةةةَن الن بجةةُع  أيةةةَن الَخَمائِةةةُل  

 وَهةةا أنةةِا ال ظِةةل  لةةديِك وال َجنَةةى 

 

ةةةةُرِك َ ابِةةةةُل   ةةةةُزون  واَلهج  َقَطيجةةةةُرِك َمحج

تِنِي قِةةةةي َتَعاَسةةةةةا   ةةةةِك إ ج َأبجَبةةةةرج  لعلي

 

َضةةى بالت    ةةِا، َأَيرج  َعاَسةةِة َعاقِةةُل َعَبسج

ُ  يف القلةِب َعاِصةف    ةوج  ُأاَلقيُِكعج وال  

 

ةةةةَع الجتَِيةةةةاعي ُأَجاِمةةةةُل    ولكن نِةةةةي َر ج

ةةنِّ  ت ةةى َيُظن نِةةي   وَأبجةةُدو َضةةُحوَك السِّ

 

ةةُل َ اِهةةُل   ةةي  البةةاِ  والَعقج
 خليلِةةي َخلِ

قا  اللةآليتا يذميز انسلآلد  ةلدا ال زقا الذشاؤميام  سي رم الحزنم  المفتر        

 -الذ   د ر يف ح ت  اليتأس  الملت  مت  الحيتامم كمتا رتآل  اضتح يف مئت : )يتأس

 -الذيتتاق  -قاصتتف - الذواستتا - واستتا -ما تت  -محتتز ن -الجتتدد -أمستتى

مار (م فدئت لتالال شتفيفا مت  الحتزنم  نشتر  غاللتا راي تا مت  انستىم كمتا 

لم  ي تدد ح تلم  يدكت  يرث  نفس "الَحجِّ "يفو  الشوراء يف اصائد الرثاءم نن 

حيا ل ان لى الذ  قاشيا يف صدالم ال يودأ  ما يف الحيام م   د  رتوم كمتا اتال يف 

 )الكام ( (2)م مصآلرا  لك الفرتم:"مكر  ال فآللا"اصيدم: 

ُ ةةةةو وقلبةةةةي لةةةةيَس قيةةةةِ  َصةةةةَبابة    َأ ج

 

مةةةةً قِةةةةي َليجَلتةةةةي   َتةةةةَدُع الَمنَةةةةاَم ُمَحر 

ةةةةِن مةةةةا أُ   نِي تِةةةةيوَأنةةةةاُم ِمةةةةلَء الَج ج  مج

 

َبتِةةةي  ةةةبجِا َألجَقةةةى ُلعج  إال  َعَسةةةى يف البُّ

 
                                                

 .51ديوان عذاب السنين    (1)

 .29ديوان عذاب السنين    (2)
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  كما اال  ود ملك:

 مةةةا ُكنةةةُا يف المةةةِن الطُُّ ولةةةِة َ ةةةاقِ ِ 

 

ةةةةةةةةةَر ِ   ةةةةةةةةةةا أو قِكج  ا َأوج ُأم 
 بَمَبةةةةةةةةةادِ

ِر  َصةةَواَب َشةةرِيَعةا    بةةل لةةعج َأُكةةنج َأدج

 

تِةةةةةي  ةةةةةِة ُأم  ةةةةةاج بِهةةةةةا ُدوَن الَبرِي   ُخب 

ثاء فيآل همن يدك  ال      -كمتا اتال ال رطتا   - فآللام  يرث  صفآل الحيامم  يف الرِّ

 الموتتاين مئيتترا للذدتتاريحم  أن 
َ
دكِتت  َ اناا يتت  مه

يجتتب أن يكتتآلن انستتلآلد شتتا  

م  رتآل متا يدتد   ليتا يف رتذا (1)يكآلن  ألفاف مألآلفا سيلا يف  زن مذ اسب ملذ م

 رتآل متا استذلزد  شتال مئيتر للذدتاريحم "الَحجِّ "ال ص السا لم حيث هن أسلآلد 

لف ا سيال مألآلفام نن الشاقر يف حالا م  الحزن أف د ل ال درم قلى االستذوراس 

كام  انلفاف الجزلام فلو يك  يف ستوا ليتذام  حك  اللةآليم  الذدار   الصياغا المه

  لو يسوفل َنَفسلم  ال حالذل المزا يا لمئ  ملك.

تت " اتتد استتذ اع      لم  أن يستتذئير شتتف ذلم  أن أن يكستتب  ضتتام  اارئتت "الَحجِّ

يسذحآلم قلى مشاقرل  أحاسيستلم  رتذا م يتاس نفست  غايتا يف انرميتام اقذمتد 

قليل اإلماد قدد ال ارر الجر اين يف  يان ما لثقد م  اآلمم  ما لف آلن الدالغا مت  

ف أثترل يف  شأنم فيآل حي  يورس الشور ي لب م ك أن  ر تع هلتى نفستك يف  وترُّ

كتان ير تاق أشتجار ال دتع يف الر ضتام فذةست  الجتدا له الذت  م فالشتاقر (2)ال لب

                                                

، تحقيةق/ محمةد الحبيةب 351ينظر: منها  البلغاء وسرا  األدباء،  االم القر اجني    (1)

 م.1986بن الخوجة، دار الغرب اطس مي، بيروت، الطبعة الثالثة 

دار نهضةة مبةر ، 412ينظر: أسس النقد األدبي عنةد العةرب، د. أ مةد أ مةد بةدو     (2)

 م.1996



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –خامس والثالثون مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ال

 
 

 

 

 ذفلليا ما يف الدل م  يأسم  كان قيدل  ا أن أغصاعا  ترتااص  تا ريتاح الصتدام 

  ة    ال لهيتا أ كتاَر انلحتانم فآلصتفيا  الجفتافم   وت  الحتزن يفتيو قلييتام 

أسلآل ل كت  رتذا فانذ   رذا الحزن هلى أسلآل لم   ذمئ  ادرم الشاقر قلى  ضمي  

 ال در م  الحزن يف قدم أشياء:

 .أ ليا: الحالا الآِل دانيا المرتقا  الحزن  انلو 

 .ثانييا: اسذفدامل ألفالا حزي ام  مفرقا  مجد ا 

  ثالئيتتا: قتتدد الذكلتتف يف انذ تتاء انلفتتافم  الذ تتاط المفتترقا  الففيفتتا

 ال ريدا.

 مويتا قلتى ستدي   را ويا: مفاطدا الر ضام  استذ  اايا  ه تراء الحتآلار

 الذشفيص.

  خامستتيا: خلتتع صتتفا  المفلآلاتتا  قلتتى ال ديوتتام فتتال ير محتتز نم

 الزرر ما  م  الر ضا قدست  ضام ا متع الشتاقر: لولتِك هم أ صتر ِ   

 يف  واسا َقَدْسِت..

  ت "ساقسيا: المآلازنا الذ  يو تدرا قائمتا  تي  أمستل  يآلمتلم  تي   "الَحجِّ

 الصتفاء  أيامتل ال افحتا  تالددس  ماضيل  حاضترلم  تي  أيتاد ال فآللتا

  الحرمان.

هضافا هلى ملك ما يف ان يا  م  كئرم استذفداد االستذفيادم الذت   تآلح   تالحيرم 

 ال للم   آل ر الشاقرم  الدحث ق  ه ا ا لما ح   حيا ل م   دد  احام  متا 

 -اقرتال م  شت اء  يتأسم كمتا يف اآللتل: )فمتا لتك أمستى الجتدد فيتك مفيمتا؟ 
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أيرضتى  الك  تا قاات ؟(م  يترتقق انستلآلد  -أي  الفمائت ؟  -  ال دع؟  ر ك أي

  ي  الف   اإلنشاءم ف آللل: )ال آلي (

 ُأاَلقِةيُكُع وال ةوُ  يف القلةِب َعاِصةف  

 

ةةةةَع الجتَِيةةةةاِعي ُأَجاِمةةةةُل    ولكن نِةةةةي َر ج

أسلآلد خ يم لك ل يحم  كمتا رتائال مت  الشتوآلر  انستى  الحتزنم فالشتآل   

الشاقر مرارم  ألمام لك ل ي تآلي  راحتلم  يضترد ق يتا صتفحام  قاصفم يلذاع

فيذجمتت   يذماستتكم يالاتت  أختتالءل  آل تتل ضتتحآلكم  متت  ر تتا  ذكالتتب قليتتل 

أحاسيس االغرتاد  الوزلا ق  رذا المجذمع الذي ال يشور  موانا تلم  ال يتدري 

  ما يف الدل م   ر، ال يرانم فيآل ال ائ  لفدنل يف م لع رذل ال صيدم: 

نِةةةةي َأاَل  ُن إِن  هةةةا الِخةةةدج   َدعج َمَ ِمةةةي أيُّ

 

ِ  ال ةةِذ  أنةةَا َقائِةةُل   ُا ِمةةَن الَقةةوج  َسةةئِمج

ِ  َعةةالِع    ةةوج  َقةةإِنِّي بِمةةا ِعنجةةِد  ِمةةَن ال  

 

ِ  َجاِهةُل   ةوج  وأنَا بَِما ِعنةِد  ِمةَن ال  

 )الكام ( (1) م  ال مامل الذ  يسذحئل فييا انم م اآللل لآلط ل:     

 ني َتلِةةةةةُد النِّسةةةةةاُء َ ةةةةةداِ َيةةةةةا َمةةةةةوج ِ 

 

ارِ    ِجةةةةةةةي ِ ُيَحطِّةةةةةةةُع ُكةةةةةةةل  َ ةةةةةةةد 

 وَتُهةةةةةةبُّ يةةةةةةا َوَ نِةةةةةةي َجَحاقُِلنَةةةةةةا 

 

 َتبجنِةةةةةةي الَ َخةةةةةةاَر بَألجُسةةةةةةِن الن ةةةةةةارِ  

ةةةةةةُج الَمَعةةةةةةاِمَع َ يجةةةةةةَر َ اقَِلةةةةةةةا  
 َتلِ

 

ارِ   َمةةةةةةاِ  َهةةةةةةد   بةةةةةةالموِت قِةةةةةةي َأعج

( فيضف  قلى الت ص  ل، - د   -هتب -يح و -فيسذفدد الفو  المضارع: ) لد 

حيآليتتا  حركتتا  اتتآلمم يف ستتيا  يضتت،  الواطفتتا الةاضتتدا المذفائلتتا موتتام     تت  

 - تالمآل  -الموتامع -ال ار -الففار - حافل ا -هتب -غدار -انلفاف: )يح و

                                                

 .56ديوان عذاب السنين،    (1)
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ردار( الةضب  الذحدي الذي أراق الشتاقر هشتاقذل يف الت ص ليستذ يل  -أقما 

 اليموم  يسذ آلي الوزائو.

تت الحَ " أستتلآلد  ستتآلاء يف يأستتل  انكستتارل أ  يف أملتتل  طمآلحتتل أستتلآلد  "جِّ

شاقريم يذسو  االنستيا يا  الراتام  الآلضتآلح  الستيآللام  رتذا  اضتح يف شتورل 

كللم  رآل ما يوكس صد  قاطفذلم  صتد   جر ذتلم  قتدد  كلفتل يف شتورلم فتال 

ملتك  تي  ي آلل هال ما يهِحسُّ  لم   ذحرك لل خاليالم  ي فو   ل   دانلم ال فر  يف 

لح ا  حزنل  انكسارلم  لح ا  أملل  احذماللم فمئال ي آلل يف اصيدم  و آلان: 

 )الآلافر( (1):"اسآلم"

 َتَجةةةةةن  َعَلةةةةةةي  َبةةةةةةالِ ج يف الت َجنِّةةةةةةي

 

َ يجُا َقنِّةةي  ةةَتوج  َقِمةةنج َأَلةةِع الَجةةَوس اسج

ةةةةةنا    وِمةةةةةسج بالَقةةةةةدِّ ُمنجَتِ ةةةةةيً َكُغبج

 

 أوج َتَثنِّةةةةةةةةي 
تِةةةةةةةةدا ا  َجِميةةةةةةةةلا يف اعج

نِي َ ةةةةةِديَثَك إن  ُروِ ةةةةةي  ةةةةةِمعج  وَأسج

 

ِت الُمَغنِّةةةي   َيُمةةةوُر بِةةةِ  َصةةةَدس َصةةةوج

تَِتانةةةةةةةةةةةةةةً  اَلَك اقج  كةةةةةةةةةةةةةةأن  اهللَ َأوج

 

 َقَمةةةةةةااَلَ  َقةةةةةةاَك بةةةةةةالَوَترِ الُمةةةةةةرِنِّ  

ُا النُّطجةةةةةَق ِمنجةةةةة ُ    َأَكةةةةةاُد إَِ ا َسةةةةةِمعج

 

ةةةةةَداُن ِمنِّةةةةةي  ةةةةةُر والِوجج  َيِضةةةةةيُع الِ كج

 السيآللام ليس فييا لف تا مستذةر ام  ال أختر  مستذكررام  أ يا   مذاز  الراا     

 ذستتل  هلتتى ال لتتب يف يستتر  ستتيآللام     لتتل  ستتذئير قاطفتتا رتتاقرم يف   تتدان 

المذل  م  سجد ليا  دال ال لآلدم يوا ث  ا الب المرأم الذ  يستذجدييا  يحتا ل 

أن يسذويد اآلال قت  طري يتام فيتذا انستلآلد رتآل مت   ت س متا  صتف الجتاحظ 

أ آلق الشور ما رأيذل مذالحو ان زاءم ستي  المفتارلم فتذولو  تذلك أنتل "آللل:   

                                                

 .37ديوان عذاب السنين    (1)



  

 
 م("1989" ثُنَائِيَّةُ اْليَأْسِ وَالْأَمَلِ فِي شِعْرِ حَمَدٍ الحَجِّي )ت 

 

 
 

 

 

أفرغ هفراغ   احدًام  سدك ستدك   احتدًا  فيتآل يجتري قلتى اللستان كمتا يجتري 

 .(1)"الدران

يذملكتل انمت  أيضتا حتي  ي  تر هلتى ال ديوتا  فيصتف الر تىم  أستلآلد مذتدفل     

ألفالتتل فجتتآلا   هضتتوفلم  تت  رتتآل  تتذادم لتتيس فيتتل حشتتآل ممتت م  ال  آل تتد  تتي  

أسلآلد مذماسك  ماسك الد اءم مشد ق  وضل هلى  ولم يف غير  كلتفم يضتف  

قليل م  ر حل  قاطفذلم  أحاسيس الذفاؤلم ي آلل يف  صف الر يع الفتا  م  اتد 

 )الدسيا( (2)أسر ل ال ديوام    د ق درا انم  المف آلق:

َبةَواِت  ُانُظرج إلةى الر 
 َخَلَعةاج الِ ةيِا َقةدج  (3)

 

 َيةةةةُد الَجةةةة ِ  َعَلةةةةيجِهن  الَجَ بيَبةةةةا 

اَ  قِةةةي َدَعةةةةا   قِهةةةا الَ ةةةو   وانجَ ةةةقج َشةةةَذا َعرج

 

ِمةةُل الطِّيَبةةةا   وُشةةع  قيهةةا َنِسةةةيمً َيحج

ةةةدا َيُضةةةوُع بمةةةا   َقِمةةةنج ُخَزاَمةةةى إِلةةةى َرنج

 

ِبةةةةي الجَهةةةةع    ةةةةُدوَر وُيقج َي ةةةةِ ي البُّ

ُروبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  َمحج

 

 ُم واثَِبةةةةةةةة  وِمةةةةةةةنج َمَغةةةةةةةانا بِهةةةةةةةا ا را

 

ةةَن قن اصةةً وال  ِيبةةا  َن َمةةا ِخ ج ةةَر ج  َيمج

ةةَراِء قِةةي َجةةَذ ا   َبةةى الَخضج ةةَن ُنةةوَر الرُّ طِ ج  َيقج

 

ةةةةُروبا   وَينجَتِحةةةةيَن ُلَجةةةةيجَن الَمةةةةاِء َم ج

ةةةةةةةَجاَن َنةةةةةةةاقَِر ِ    َمَ ةةةةةةةاتُِن َتةةةةةةةَدُع األَشج

 

ةِذيبا  َس َتهج ُسةو الةن  ج  ِمَن الُقُلةوِب وَتكج

 

                                                

، تحقيةق/ محمةد 257/ 1العمد  يف محاسن ال ةعر و دابة  ونقةده، ابةن رشةيق القيةرواين:  (1)

 م.1981 -هة 1401محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة الخامسة 

 .24ديوان عذاب السنين    (2)

. لسةان العةرب  لع (3) بجةو  ُربةِى وُربِةي  ةُع الر  يرد جمع ربو  باأللف والتاء، قةا  ابةن منظةور: َجمج

 )ربا(.
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 شتتع أمتتال   فتتاؤال للرُّ تتىم فيستتلك طري ذتتل يف استتذفداد  يرستتو لآلحتتا  ديوتتا    

انستلآلد اليتامسم موذمتدا قلتى أفكتتار مر دتام  قدتارا  رشتي ام  لةتا صتتافيام 

صب  فييا ر حل  حسلم  أ ى  صآلر مذودقم:  صريام  مشتمآلمام  حركيتام أختذ 

ع فييام فسترقرا سترقا مشتآلاام  رتذا مت  خصتائص انستلآلد انق ت م حيتث  ي آلِّ

نقيبه المو تى الآلاحتد  يورضتل قلي تا يف قتدم صتآلر  يانيتا مفذلفتام  همئت  يأخذ ا

 .(1)اإل الل  اإلق اد

 ول انسماء  انلفاف ان  ديتا يف أستلآل ل أحيانتا اليلتا  "الَحجِّ " يسذفدد     

مرتققا يف ملك  ي  اليأس  انم م   ي  الحتزن  ال  تْرفم مئت  استو: )رذلتر(م يف 

 م ()مجز ء الر (2)اآللل:

 إن  للُحةةةةةةةةةةةةةةةةةةبِّ َعَليجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   َجَبروتةةةةةةةةةةةةةةةةةةً ِهتجَلرِي 

يصف سل ان الحبم  ايرل لل فآلسم فيشتديل  جت    رذلتر انلمتاين التذي  

 ا ذاح الوالو يف الحرد الوالميا الئانيام   سدب يف اذ  الماليي  م  الدشر.

 )المديد( (3) مئ  اسو: )أ رفي (م  اد  رق يف اآللل:

قيةةةةةةةُل  َجُعنةةةةةةةاَكيجةةةةةةةَف يةةةةةةةا ُأرج  َت ج

 

َترِعةةةةةةا   يةةةةةةا َعظِيمةةةةةةً َقةةةةةةاَ  ُمخج

 هةةةةةةلج َدَرس الطي ةةةةةةاُر إ ج َسةةةةةةَبَحاج  

 

َقَطَعةةةةةةةةةا  بِةةةةةةةةةي َخلجَ هةةةةةةةةةا انج  أن  َقلج

مفتترتع ال تائرمم فيلآلمتل قلتى رتتذا االخترتاع التذي حمتت   "أ رفيت " رتآل ي صتد  

 ."مآلاف  قاع"محدآل ذل  ويدا ق لم   ركل م   ع اننفاسم يف اصيدم: 

                                                

 .60ينظر: األسلوب، أ مد ال ايب    (1)

 .45ديوان عذاب السنين    (2)

 .60ديوان عذاب السنين    (3)



  

 
 م("1989" ثُنَائِيَّةُ اْليَأْسِ وَالْأَمَلِ فِي شِعْرِ حَمَدٍ الحَجِّي )ت 

 

 
 

 

 

: الفآلنس قي المار ي م أحد أك  شتوراء المدرستا الر مانستيا "ي المار " مئ : 

 )السريع( (1)الفرنسيام يف اآللل:

ِبةةةةةُا اطنسةةةةةاُن َعةةةةةنج ُ بِّةةةةة ِ   ال ُي ج

 

ةةةةةةَعرُ   تِيُن أوج َأشج  لةةةةةةوج ُهةةةةةةَو ال َمةةةةةةرج

 )السريع( (2) مئ : )فيز ف(م  )الريف ق ر(م يف اآللل: 

َعةةةةةةا   َمَتةةةةةى َأَرس َخط ةةةةةِك قِةةةةةي ُرقج

 

َخهَ   يةةةةفج ُدوُر( والَعنجَبةةةةُر َضةةةةم   ا )الرِّ

َجتِةةةي   َمَتةةةى  َمَتةةةى  الن ةةةاُر قِةةةي ُمهج

 

قِةةةةةةةةرُ   ( إ ا َيزج
َكةةةةةةةةاُن )قِيةةةةةةةةُزوفا  ُبرج

فيآل الجد  ال كتاين الئتائر  "فيز ف"م أما (3)رآل اسو ق ر فرنس  "الريف ق ر"  

الموتتر ف يف هي اليتتام  ال يففتتى متتا يف  آلليتتف رتتا ي  الكلمذتتي  انخيتتر ي  متت  

  ش ء م  ال  رف كذلك. طرافا

مفتترتع ال داقتتام ي تتآلل يف  " تتآل   ل" متت  رتتذل انستتماء ان  ديتتا: استتو     

 )الكام ( (4):" حيا ال داقا"اصيد ل: 

هُ  ُ ( َ ييةةةً َسةةةر   لةةةوج كةةةاَن )ُجةةةوتِنجبِرج

 

 َمةةةةا لِلطَِّباَعةةةةِة ِمةةةةنج َعظةةةةيِع َقةةةةَرارِ  

  وتدق مصتاقرل المورفيتا  يف ك  رتذا قليت  قلتى ث افذتلم  انفذاحتل قلتى ابخترم  

    آلقيا.

                                                

 .81ديوان عذاب السنين    (1)

 .82ديوان عذاب السنين    (2)

وصلا إلي  بعد أل  وجهد،  يةث وجةدت اسةع هةذا العطةر م ةهورا علةى بعةض هذا ما ت (3)

ي.  المواقع يف اطنترنا، ويبدو أن  قديع كان على أيام  مد الَحجِّ

 .85ديوان عذاب السنين،    (4)
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 اللةا قلى   ل الومآلد راقئا رامسام  ملك نعا نا وا م  نفس شفيفام   شتد     

راحذيتا يف ال ديوتا  تارمم  يف الحتديث قت  المترأم  تارمم  يف الدتآلح  أحزاعتا  تارم 

أخر م  ر  حالا ِ  دانيتا  جوت  اللةتا أر   مت  غيررتا يف انغتراس انختر م 

سلآلد يفذلف  اخذالف مو ال الآل داينم فالودارم الذت   صتآلر الةضتب أ  نن ان

 .(1)السفا أاآل  م   لك الذ   و  ق  الحزن أ  الفآلف أ  الآللل أ  الِفذالن

تت " متت  حيتتث اتتآلمه انستتلآلدم نجتتد ملتتك ستتما غالدتتا يف شتتور      كلتتلم  "الَحجِّ

وف الذتأليف  اسذئ اء  ول ان يا  الذ  خر ت مفر ا مض ر ام يتدل قلتى ضت

 )الففيف( (2):"م  أقما  نفس " الصياغام مئ  اآللل يف اصيدم: 

مةةةةةً بِةةةةةَي َيوج  وإَِ ا َمةةةةةا الحيةةةةةاُ  َقلج

 

َبةةةةةةةةةاِب    األَ ج
َر ِ  َقر  تجةةةةةةةةةُ  بِةةةةةةةةةَزوج

  اآللل يف ال صيدم ماهتا: 

 َأمج أِلن  الحبيةةةةةَب َقةةةةةدج َقةةةةةر  َعنِّةةةةةي

 

اِب   َلةةةةةِة الُعةةةةةزي ةةةةةي ِمةةةةةنج ُجمج  َأمج أِلَنِّ

 )الففيف( (3) اآللل: 

ةةةة  ِمةةنج بابِهةةا الِ ضج
 لِةةُدُخوِ  الحيةةا ِ

 

ةةةةةةَو ا مةةةةةةاِ  وا راِب  )م(  ِضةةةةةةيِّ َنحج

 )الكام ( (4) اآللل: 

ةةةَغُل وقَتنةةةا   إن لةةةعج نكةةةنج بةةةالعلِع َن ج

 

مةةةةةاِر   يَمةةةةةُة األَعج
 و ياَتنةةةةةا مةةةةةا قِ

 

                                                

 .75ينظر: األسلوب، أ مد ال ايب    (1)

 .31ديوان عذاب السنين،    (2)

 .35ديوان عذاب السنين،    (3)

 .87ان عذاب السنين،   ديو (4)



  

 
 م("1989" ثُنَائِيَّةُ اْليَأْسِ وَالْأَمَلِ فِي شِعْرِ حَمَدٍ الحَجِّي )ت 

 

 
 

 

 

  اسذئ اء رذل ان يا  المود قا م نجد أن اآلم انستلآلد ستما أساستيا يف شتور 

م  دل قلى  مك ل م  أق ا ل اللةآليام  امذالكتل ناصتيا ال تريلم  قلتى " الَحجِّ "

 سحر كلما لم  شدم  أثيررا يف ال فسم سآلاء م ل شور اليأس أ  شور انم .
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 :(1)األسلوب بني "احلَجِّي" والشابِيّ

 الدراستا اضتيا  تأثر حمتد  "الَحجِّ "أثار ال  اق السوآلقي آلن الذي    ا لآلا شور     

 الشاقر الذآلنس  أ   ال اسو الشا  م  م  رتدالء ال  تاق ق. محمتد  ت   " الَحجِّ "

تت "ستتود  تت  حستتي م يف كذا تتل قتت   تت "الشتتاقر حمتتد ": "الَحجِّ م حيتتث ""الَحجِّ

ت "هن سداال ميما يورتس طري  ام رتآل: َمت  الشتاقره التذي ااذفتى "ي آلل:   "الَحجِّ

شتاقر مت  شتوراء الوصتر م   د    أفكتر يف "الَحجِّ "طري ل؟م كلما ارأ  شور 

الحديثم رآل أ آل ال اسو الشا  م فيت  يو ت  رتذا أن الشتاقر اتد اترأ ليتذا الشتاقر 

ت " أقجب  ل؟م رذا ما ال أقلملم غيتر أن تا لتآل ق تدنا مآلازنتا ستريوا  تي    "الَحجِّ

م  أختتذ ق. محمتتد حستتي  يتتذكر (2)" الشتتا   ل يتتر ل تتا ستتر ملتتك  اضتتحا  ليتتا

 (3)ري م فذكر أعما يذف ان يف ابع:اآلاسو قاما مشرتكا  ي  الشاق

 .صفاء الديدا ام   أ ، الواطفام  صد  الذودير 

 .ال  رم المذشائما المذ ما  الحيام  ال اس 

 . ال مآلح  نِشدان ما رآل أفض   أكم 

                                                

م(: محمد بن أبي القاسع ال ةابي: 1934 -1906ه   1353 -1324أبو القاسع ال ابي ) (1)

من ضوا ي توالر )عاصمة  "ال ابية "شاعر تونسي، يف شعره ن حات أندلسية، ولد يف قرية 

ة الوا ات التونسية يف الجنةوب( وقةرأ العربيةة بالمعهةد الزيتةوين )بتةونس( وتخةر  بمدرسة

 "روضةة ال ةابي "الحقو  التونسية، وعلا شهرت ، ومات شابا، بمرض البدر، ودقةن يف 

 .185/ 5بقريت ، كان أبوه شاعرا أيضا، من القضا . األع م للزركلي: 

ي    (2)  .33و 32ال اعر  مد الَحجِّ

ي،    (3)  .33ينظر: ال اعر  مد الَحجِّ
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 م   الحو الصآلر  المواينم  أخذ  وضيا  حجز  ول.(1)اآلم الواطفا 

 .الس ُّ  الشاقريا المدكرم 

فرتا   ي يما أكئر م    آلل اال فا م حيث يويش كت  م يمتا  مكر أن   آلل اال

لر فا ا ذماقيا مفذلفام ك ر ف انسرم  الة ى  الف ر  الآل ارام  غيتر ملتكم 

ق دما  رد  الحيام  ال تاسم لتو يلجتأ  "الَحجِّ "أن " كان أ رز ما مكرل م يا اآللل: 

لتآل اتدر ا قلتى  هلى اليردم  نشتدان الستواقم يف موتزل قت  ال تاسم  هنمتا  م تى

فيمل  اسذ اقآلا مواشر لم  لما لو يك  يف م د ررو ملكم ف تد اكذفتى  الذحستر 

قلتتييوم  الذضتتجر متت  موتتاملذيوم  ستتآلء  صتترفيو موتتلم فذوالمتتت الآلحشتتا يف 

م   ود ملك قترس (2)"نفسلم حذى أافر  فأحس  الةر ا  رآل يف أرلل   ي  م يل

للحج م   ترك  "ن أعما  ن سيم"للشا  م  اصيدم:  "مناجا  عب ور"اصيدم: 

لذ   ال ارئ اإلحساس  متا  ي يمتا مت    تارد أستلآل    قتاطف   فكتريم فلتو 

 ي و  ذحلي  رذي  ال صي  أ  الذوليل قلييما   لي  أ  كئير.

 المذأم  يف شور رذي  الشاقري م يجد صد  رتذل ال  ترم الذت   جمتع  ي يمتا 

ام  المجذمتعم فال استتو المشتترتك يف انستلآلدم  طري تتا انقاءم  يف ال  ترم للحيتت

انكتت   ي يمتتا رتتآل ال زقتتا الذشتتاؤميام الذتت  كستتت  ةاللذيتتا الراي تتا أستتلآل مام 

 السا ل  ي يمام 
ِّ
 ميزهتما   آلم انسرم  شدم الذأثيرم مع الذأكيد قلى الفار  ال سد 

  رآل أن الشا   كان أكئر سآلقا يا   شاؤما  يأسا م  الحيام.

                                                

 تأوي   ير قو  العا  ة.هي يف الكتاب: )قو  الدقع(، ولع أجد لها  (1)

ي،    (2)  .33ال اعر  مد الَحجِّ
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ت "يد ي  المتذكآلر ي  كتدلي  قلتى  تأثر  هما ن رنا هلى ال صت  أستلآلد  "الَحجِّ

الشا  م س جد مالمح قامام ال  دل قاللتا ح ي يتا قلتى ملتكم  ال يستع المجتال 

لورس ال صيد ي  قرضا كامالم  لك  يمك  قرس أفكار ال صتيد ي م ف صتيدم 

(  يذام   شذم  قلتى انفكتار 70م   ع يف سدوي  )"م  أقما  نفس ": "الَحجِّ "

 اب يا:

ميمتا  -اقرتاف الشاقر  سآلقا يا الحيتام يف قي يتلم  أنتل ال يتر  يف ق اصتررا -1

 (  يذا.24هال الآل ل انسآلقم   اع ملك يف أر وا  قشري  ) -كانت  ميلا

 ( أ يا (.6 فسير ال ل  الرحي  مع الفكر  ال راءمم   اع يف سذا ) -2

 ( أ يا .9أسِلا  حيرم  اللم  اوت يف  سوا ) -3

فاللم  قآلقم للستآلقا يام  مد ال تاس لوتدد رف يتو  تلم   تاء  يف م ا ام ال -4

 (  يذا.13ثالثا قشر )

 (  يذا.13أم يا  حالمام يف ثالثا قشر ) -5

 ( أ يا .5ققاء مريرم   ضرع  كشف الضرم   اء يف خمسا ) -6

(  يذتتام 35م فذ تتع يف خمستتا  ثالثتتي  )"م ا تتام قصتتفآلر"أمتتا اصتتيدم الشتتا  : 

 تية:وتشتمل على األفكار اآل

 ( أ يا .9م ا ام الوصفآلرم  االسذمذاع  صآل لم   اء  يف  سوا ) -1

 شديل نفسل  الوصفآلرم ثو مد ال اسم  هساءم ال    توم   تاء ملتك يف أر وتا  -2

 (  يذا.14قشر )

 ( أ يا .6مد المدي ام   اء يف سذا ) -3

الوتآلقم هلتى الحتديث متع الوصتتفآلرم   ةاريتدل الذت   ففتف أحتزان الشتتاقرم  -4
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 ( أ يا .6 سذا )  اع ملك يف

 (1)م   حر )الففيف(  ددأ   آللل: "الَحجِّ " اصيدم 

ةةةً ةةةً َ رِي  ُت الجمةةةاَ  َ ض   إنج َنَظةةةرج

 

ِب   ةةةةةةةى يف الَمنجَظةةةةةةةرِ الَخةةةةةةة    َيَتَجل 

 (2) اصيدم الشا   م   حر )الكام (  ددأ   آللل: 

ُد َهُهنةةةةا   الُمَغةةةةرِّ
ةةةةادِ هةةةةا ال    يةةةةا أيُّ

 

ةةةةةةُرورِ َثِمةةةةةة ِ بِغبجَطةةةةةةِة قلبِةةةةةةِ     الَمسج

م يف انفكتار الذت  ومما سبق يتبني أن هناك اختالفا كبريا بنيني اقصينيتي ني 

 ذكآلن م يا ال صيد انم  يف قدق أ ياهتمام هم ال   اسب يف الكو  ي يمام  كذلك يف 

الدحر الشوريم  ال افيا  حرف الر ي الذي انو د  قليتل ال صتيد انم فتان لى 

  ائيام  الئانيا رائيا.

ذا ما يدفع هلى الدحث ق  قالاا أخر م  تي  الشتاقري م ليذدتي    آلقرتا  ر  

م ا تام "للحجت م  اصتيدم الشتا   نفستيا:  "يا  در" آلضآلح  ي  اصيدم  و آلان: 

يف  -كمتا ستتدل مكتترل -(  يذتام  الئانيتتا40م فتتان لى  تاء  يف أر وتتي  )"قصتفآلر

م  أي35خمسا  ثالثي  )
 
 مددئ 

 
ضا كلذتا ال صتيد ي  مت  (  يذام  رذا   اسب كمِّ 

  حر )الكام (م  كلذارما قلى اافيا  احدمم  حرف  احدم  رآل الراء.

  تتال  ر هلتتى الكلمتتا انخيتترم يف ان يتتا  يف كتت  متت  ال صتتيد ي م يذدتتتي  أن    

( كلمتام 12يشرتك م  خالل رذل ال صيدم مع الشا   يف اث ذ  قشترم ) "الَحجِّ "

                                                

 .31ديوان عذاب السنين،    (1)

 .83ديوان أبي القاسع ال ابي    (2)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –خامس والثالثون مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ال

 
 

 

 

( كلما م مما يدل قلى   اطويمتا يف ثمتاين 6يكرر م يا الشا   يف اصيد ل ست )

 ( كلما م  كلما  أ اخر ان يا .18قشرم )

 أما أفكار قصيدة "احلَجِّي": "يا بدر" فهي كاآليت:

 ( أ يا .9م ا ام الددرم  االسذمذاع  جماللم   اوت يف  سوا ) -1

 ( أ يا .8سدال الددر قما يورفل م  للو الدشرم   اء يف ثمانيا ) -2

 وتتدد االكتترتا   ال تتاسم نعتتو مآلستتآلمآلن  تتال لو  الةتتدر  نصتتح الدتتدر -3

 (  يذا.13 الفيانام   اء ملك يف ثالثا قشر )

الوآلقم هلى الحديث مع الدتدرم  مشتاركذل اليمتآلد  انحتزانم   اتع ملتك  -4

 ( أ يا .6يف سذا )

 جسيد أشآلا  ال فسم  اسرتحاميا  أن  فك الشاقر م  أسرلم   تاء رتذا   -5

  .( أ يا4يف أر وا )

تت " رتتذل مآلازنتتا ن ريتتا  ه دتتئ ا ذتتداء قتت  شتت ء متت   تتأثر   الشتتا  م  ق تتد  "الَحجِّ

اسذوراس ال صيد ي م ستيجد الداحتث  ليتا   تآلل شتدل  ي يمتا كئيترمم فتالَحجِّ  

 (1)يددأ اصيد ل   آللل:

ةةةَك يف الظ ةةة ِم َسةةةِمير   يةةةا بةةةدُر إن 

 

 َمةةةا لِةةةي ِسةةةواَك ُمنةةةاِ ع  لُِ ةةةُعور  

 آللل: الشا   يددأرا    

ُد َهُهنةةةةا   الُمَغةةةةرِّ
ةةةةادِ هةةةةا ال    يةةةةا أيُّ

 

ةةةةةةُرورِ    َثِمةةةةةة ِ بِِغبجَطةةةةةةِة قلبِةةةةةةِ  الَمسج

 

                                                

 .68ديوان عذاب السنين    (1)



  

 
 م("1989" ثُنَائِيَّةُ اْليَأْسِ وَالْأَمَلِ فِي شِعْرِ حَمَدٍ الحَجِّي )ت 

 

 
 

 

 

 يف الم لوي  نداء  حرف ال داء )يا(م  الم اق  فييما ق صر م  ق اصر ال ديوتام 

الذ  ا فذرا الشاقران  ديال قت  ال تاسم  فترارا مت  للميتوم فالدتدر يف ان لتىم 

  الوصفآلر يف الئانيا.

ت "رذل ان يتا  الذت   تدل قلتى  تأثر   م   الشتا  م اتآلل ان ل مفاطدتا  "الَحجِّ

 الددر:

ةة ُم قِةةي ِ ةةُق اِطظج ئَِك َيخج ِمةةلج بَِضةةوج  َأجج

 

ِسةةي إِنج َدَجةةى َديجُجةةوِر  
 َ لَكةةاِت َيأج

 ف د  أثر فيل   آلل الشا   مفاطدا الوصفآلر: 

دج َقِ ةةةةي قلبةةةةي إليةةةةَك َمةةةةَود      َ ةةةةرِّ

 

ُ  َ ةةةةةةة   ائرا َمأجُسةةةةةةةورِ لكةةةةةةةنج َمةةةةةةةَود 

 يسأل الددر: "الَحجِّ " م يا اآلل  

ةةَحاُب الَم يةةيَن األَُلةةى  َهةةلج قيةةَك َأصج

 

تِيرِ   ةةةةُروِر بةةةةالت قج  َ َكمةةةةوا َعلةةةةى الَمقج

 فيذا المو ى ق د الشا   يف اآللل ق  الفديث الةاقر م  ال اس: 

ةةةةرِهِ   وَيةةةةَودُّ َلةةةةوج َمَلةةةةَك الُوُجةةةةوَد بَأسج

 

ةةُعورِ وَرَمةةى الةةَوَرس قِةةي َجةةا   ِ عا َمسج

فكالرمتا يذحتتد  قتت   شتع ال تتاس  أنتتانيذيوم  حتديو المتتالم  للتتو ابختتري   

  ايرروم  قدد المداالم  ما رو فيل م  ف ر.

 :"الَحجِّ " م  ملك أيضا اآلل 

اِهةةي واَل  ِقةةَك الز  ُر ِسةةرج قِةةي ُأقج  يةةا َبةةدج

 

ِ ةةةةةةةةلج بِإِنجسةةةةةةةةانا وال بُِطُيةةةةةةةةورِ    َتحج

 ف د أخذل م  اآلل الشا  : 

ةةةةةة ُ  ِ ةةةةةلج بقلبةةةةةي إن  دج وال َتحج  َ ةةةةةرِّ

 

ُجةةةةةورِ   َزِف الُمةةةةةَتَحطِِّع الَمهج  كةةةةةالِمعج
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ل َام فيمك  الذأم  يف ال صي  الذتاليي    هما كانت رذل ان يا  المذفراا ال  ر ي الةه

 للددر: "الَحجِّ "م  را ي  ال صيد ي م ي آلل 

ُه   إنج جةةةةةةاَء إنسةةةةةةان  إليةةةةةةَك َقةةةةةةُرد 

 

ُهةةةةةورِ نحةةةةةَو التُّةةةةةراِب بَخيج    َبةةةةةةا الَمقج

ةةةاروُك نحةةةوَك قاتحةةةً   َأوج أقَبةةةَل الب 

 

ةةةةةورِ    قِةةةةي البُّ
َخةةةةةةا َقعج َأَ اُه بِنَ ج  قةةةةادج

َسةةُدوا هةةذا الث ةةَرس وَتَطةةاَيروا   ُهةةعج َأقج

 

 لةةةةَك َكةةةةيج َتُمةةةةوَر بِِ تجنَةةةةةا وُشةةةةُرورِ  

َمةةةةا   ُروا َعةةةنج َعزج  َنَظةةةُروا إليةةةَك َقَ ةةةم 

 

ةةِميرِ عَ   ةةِع يف الت  ج  َرَقةةاج ُصةةنُوَف الظُّلج

 مةةةةةةا ِعنةةةةةةدُهعج إال  األََ س وَمَكائِةةةةةةد   

 

بِيةةةةةةةةر   ها َتعج ةةةةةةةةَتِقلُّ بَِعةةةةةةةةدِّ  ال َيسج

ا  ُهُع أَبةةةةةوج َباج ِجَمةةةةةاَ هُع َقةةةةةإِن   َقةةةةةاكج

 

ُمةةةةةةةورِ    إال الَ َسةةةةةةةاَد بَِسةةةةةةةائِرِ الَمعج

  ي آلل الشا  : 

ةةةةة  قةةةإن  أقج
ةةُا إلةةةى الةةب دِ  وإ ا َدَخلج

 

ةةرُِف قِةةي ُسةةُ وِ  الطُّةةورِ  )م(  ةةةةَكاِر  ُتَرقج

  يةةةةةُث الط بِيَعةةةةةُة ُ لةةةةةو   قتياَنةةةةةة   

 

َتةةةةةةاُ  بةةةةةةيَن َتَبةةةةةةرُّ ا وُسةةةةةةُ ورِ    َتخج

ةةةي  ةةةا   مةةةا ا أَودُّ مةةةن المدينةةةِة وهج

 

ةةةةةُدوِر  )م( ِم الَمهج ار الةةةةةد   ِرقةةةةةة  بَمةةةةةو 

ةةةةَي ال   مةةةةا ا أودُّ ِمةةةةَن المدينةةةةِة وهج

 

ةةةةِع الَموج   ثِةةةةي لبةةةةوِت َتَ جُّ  ُتةةةةوِر َترج

ةةةةي ال   مةةةةا ا أودُّ مةةةةن المدينةةةةِة وهج

 

يرِ   ةةةةةرِّ نُةةةةةو لَغيجةةةةةرِ الظ ةةةةةالِِع ال ِّ  َتعج

ةةةي ُمةةةرج    مةةةا ا أودُّ مةةةن المدينةةةِة وهج

 

 َتةةةةةةاد  لُِكةةةةةةلِّ َدَعةةةةةةار ا وُقُجةةةةةةوِر  )م(

تت "فيدتتد   تتأثر    اضتتحا  الشتتا  م يف ن ر تتل الذشتتاؤميام  يف أستتلآل ل  "الَحجِّ

الل مد الدشتتر  أفوتتاليوم  اهتتتاميو  الفذ تتا المفوتتو  انلفتتاف الستتآلقا يام متت  ختت

 الشر ر  ال لو  انم   الكيد  الفساق يف انرسم  رآل ما يف شور الشتا   مت  

ألفاف يذيو  تا المدي تا  كئترم ال ذت   الفجتآلرم  للتو الددستاءم  قتدد االكترتا  
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تت " تتوم  خضتتآلقيا لل ةتتامم  احذآلائيتتا قلتتى الفستتل  الفجتتآلرم  تت  هن   "الَحجِّ

م  ق آلان اصيدم الشا   لف ا )الوصفآلر(م فيآللفيتا يف  يتت ي تآلل فيتلم  يسذآلح 

 مآل يا خ ا ل هلى الددر:

ةةةةر  تائةةةة   بمخالةةةةبا   هةةةةل قيةةةةك َنسج

 

 مغسةةةةةةةةولةا ببةةةةةةةةراء  العبةةةةةةةة ور 

تت "فيذدتتي  ممتتا ستتدل  تتأثر        الشتتا   يف الموتتاين الحزي تتام  الصتتياغا  "الَحجِّ

ان م زقتتا   تتدانيا  احتتدام فيمتتا الستتيلام  انلفتتاف ال ريدتتام  ملتتك نعمتتا ي زقتت

يذمذوان  فصائص ر مانسيا كئيرمم كالذودير ق  الذا   رمآلميتام  اللجتآلء هلتى 

ال ديوام  ال زقا الذأمليا الفلسفيام  الدساطا يف انسلآلدم  ارد المأخذم  شتدم 

 أنتل أغتزر نِذا تام  أكئتر  "الَحجِّ " أثيرل يف الب الملذ  م لك  الشا   يمذاز ق  

ت "حمتد " يام  َأْمَيعه ِصتيذام مت  الشتاقر الستوآلقي سآلقا التذي لتو ي ت   ""الَحجِّ

ح تتل متت  التتدرسم  الشتتيرم   ستتليا انضتتآلاءم رغتتو شتتاقريذل الفتتذمم  أستتلآل ل 

الرارا  المميزم  يد ى رتذا الذشتا ل  تي  الشتاقري  يف حا تا هلتى  حتث مستذ  م 

  قراسا أكئر  فصصا   وم ا.
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 دة الشعرية، وداللة العنوان:  املحور الثاين: بنية القصي

 تأع ال صتتيدم الور يتتا يف ستتيااا  مذوتدقمم  م امتتا   أحتتآلال نفستتيا مفذلفتتام     

  ر دا يف لح ا اإل داع  مسذآليا  قاطفيا شذىم  رذا كلل يترتك أثترا  ي تا يف   تاء 

ال صتتيدم  فلتتيس الد تتاء مستتألا شتتكليا م ل تتام  تت  ليتتا يف نفتتس المدتتدع قاللذيتتا 

 ق افويام الذ   جوليا يف التب الومليتا اإل داقيتام   م حيتا أرميذيتا يف  أسدا ا 

 الدراسا  ال  ديا.

لئ ائيتا اليتأس  انمت  يف كت  أشتكاليا  "الَحجِّ "  فضع مالمح ال صيدم ق د    

 خصائصيام لك   ذفا   يف  ضآلح الوالاا  ي   ول مالمح رتذا الد تاءم  رتذل 

يحذال هلى  تدايل  هنوتاد ن ترم   وضتيا يمكت  الئ ائيام فدوضيا  اضحم   وضيا 

 اقذدارل ملمحا قاما م  مالمح ال صيدم الور يا الحديئا.

ت "ال صيدم الشوريا ق تد حمتد      ذتأر ح  تي  ال تآلل  ال صترم  كتذلك  "الَحجِّ

 ي  الد اء الذ ليدي ال ديو  الد اء الحداث  المذمئت  يف شتور الذفويلتام  لك يتا مت  

 فضتتع لل  تتاد الشتتوري ال تتديوم الموتتر ف يف َ تتدء ال صتتيدم ناحيتتا الةتترسم ال 

 انطالل  الةزل أ  الفمرم  ك  ملك يمكت   فستيرل يف ضتآلء الحالتا الآل دانيتا 

لصاحديام  مزا ل    اسيو نفسل الداخليام  أما الو تآلان فيتآل أ ضتح قاللتا قلتى 

 ما  الشاقر.

ت "صتائد فيما يذولل   ضيا ال آلل  الذآلسا  ال صرم يالحظ أن ا    قلتى  "الَحجِّ

  ل الومآلد مذآلس ا ال آللم   ع مو ميا ما  ي  الوشري   انر وتي   يذتام  فييتا 

ق ن ملك اصائد اصيرمم  أخر  طآليلام كما  آل د ق دل م  آلقتا  صتةيرم مت  

 ضوا أ يا م  الذي يمك  مالح ذل أن الشاقر حي ما  ئ لل اليمآلدم   جتئو قلتى 



  

 
 م("1989" ثُنَائِيَّةُ اْليَأْسِ وَالْأَمَلِ فِي شِعْرِ حَمَدٍ الحَجِّي )ت 

 

 
 

 

 

ز قا هلى الدآْلح  اإلفضاء  ما يف نفسل م  مشتاقرم صدرل انحزانم يجد يف نفسل ن

 اسذفراغ ما يف قخائلل م  لآلاق، انلتوم  زفترا  اننتي م  مت  ثتو كانتت أطتآلل 

م ف تد "خلف الم  تار انستآلق"أ   "م  أقما  نفس "اصيدم يف قيآلانلم اصيد ل: 

ت " لةت سدوي   يذام  فييا يجستد    جر ذتل  جستيدا قاي تام  يصتف متا يف "الَحجِّ

نفسل  صفا صاقاام  يسرتس  مع خآلاطرل اسرتساال  ويدام  ف د أقل  فييتا ن ر تل 

السآلقا يا المريرم لك  ش ء يف الآل آلقم حذى  هن  دا  متيال  تذا ام يئيتر الفترح 

 الذفاؤلم فيآل اإلنسان المح و الموذد الذي ال   ع قي ل قلى متا يتدي، لذدتذي،م 

كأنتل يذلتذم  تذلكم ي تآلل قت  نفستل يف    لذدحث فيل ق  مآلاط  الشتدد  ال تدحم 

 )الففيف( (1)رذل ال صيدم:

 َألجَحةةةُا الَقةةةاتَِع الَمرِيةةةَر ِمةةةَن الَعيجةةةةة

 

ةةةياِء الَخةةةابِي )م(  ِش وَأبجكةةةي علةةةى الضِّ

 وإ ا الَ  لةةةةةي الضةةةةةةياُء َوِضةةةةةةيئً 

 

ةةُر لةةيَس  ا ِمةةنج ِ َسةةابي  ةةُا: َيةةا َدهج  ُقلج

مآلضتآلقا  الذت   ذولتل   ضتايا انمتا نجدل كتذلك ي يت  الت  َفَس الشتوري يف ال    

الذ   اء  يف خمستا  أر وتي   يذتام  رتآل متا  "صد  يآلد الجزائر"الور يام مئ : 

يدكد أم  الشاقر يف  حدم انمام  انشةالل  ال ضايا الك  م  قتدد انكفائتل قلتى 

ما ل يف ك  انحآلالم فلو ي س رذل ال ضايا الك  م    أل يا كانتت شتاغال ميمتا 

   دانلم يئآلر يف رتذل ال صتيدم الالميتام الذت    ذيت   تالد مشتدوا  تانلفم لو لل 

د الشاقر أن يفذميا  كلما:  الرافضا لل لو  اليآلانم ي آلليا  مت ء  "ال"كأنما  وم 

 )الكام ( (2)فيل لفرنسا المةذصدام  م يا:

                                                

 .31ديوان عذاب السنين    (1)

 .90ديوان عذاب السنين    (2)
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 إنج ُكنجةةةِا لةةةي ِ َيةةةا َقَرنجسةةةا َ اِلكةةةً

 

ةةةةَعُلوا   الِقنجةةةةِدي  َقَبنُةةةةو الَجَزائِةةةةرِ َأشج

بةةةةً َضةةةةاِريً َقةةةةَأراهُع    َأوج ُكنجةةةةِا  ِئج

 

ةةةةةدِا َ َمةةةةةاج  َجاَمهةةةةةا والِ ةةةةةي    ُأسج

الحستت  يف " ال صتتيدم الذتت   لتت  ملتتك متت  حيتتث قتتدقه ان يتتا م اصتتيدم:      

م   دلتغ خمستا  ثالثتي   يذتام "يتا  تدر"م   دلغ أر وي   يذام ثتو اصتيدم: "ال ائف

رأمم  الئانيا ال ديوام فف  ان لتى ي تا   المترأمم  ال صيدم ان لى مآلضآلقيا الم

 يف الئانيا ي ا   الددرم  السر يف طآلليا أنل يذفتذ مت  رتذل المفلآلاتا  الضتويفا 

 المسالما يف آنم الذ  ال يذأ  ى م يا أم م  ال يهر  ب م يا سآلءم متالما لتلم  مأم تا 

اليتتام  يفلتتد هلتتى نفستتيام فيذلتتذم  الحتتديث ق يتتا  هلييتتام  ير تتاح  تتال  ر يف  م

السكآلن ال فس  يف ك فيام  م  ثو نجدل م دال قلى الحيام آمال فييام يف نجآلال متع 

م ف تد ضتترد صتفحا قت   متال ال تائف  ألآلانتتل "الحست  يف ال تائف"المترأم يف 

 )السريع( (1)الكئيرمم ليول  أنل أسير حس  غاقم حلآلم ساحرم ال رفم ف ال:

ةةةةةةةُن يف الط ةةةةةةةائِِف َألجَوا  ُنةةةةةةةُ  الُحسج

 

 َكثيةةةةةةةر   يف َعةةةةةةةيجِن َمةةةةةةةنج َينُظةةةةةةةرُ  

ةةةةةُن الةةةةةذ  َشةةةةةاَقنِي   لكن مةةةةةا الُحسج

 

ةةةةةةي ِمنجةةةةةةُ  ال ُيبجِبةةةةةةرُ  
لِ  وبةةةةةةاَت َعقج

ةةةةةةةةةةَو ا   ةةةةةةةةةع  يف َ ةةةةةةةةةةاَد ا ُ لج  ُمجس 

 

ةةةةَحرُ   ُقهةةةةا َيسج نَى َ رج ِ ةةةةي الُهةةةةَويج  َتمج

في تاغ  الدتدرم  يشتكآل هليتل رمآلمتل  أحزانتلم  يت  و فييتا  "يا  در" أما اصيدم:    

 ى ال اسم  اد سدل الحديث ق يام ق د قراسا انلفاف  انساليب.قل

                                                

 .81ديوان عذاب السنين    (1)



  

 
 م("1989" ثُنَائِيَّةُ اْليَأْسِ وَالْأَمَلِ فِي شِعْرِ حَمَدٍ الحَجِّي )ت 

 

 
 

 

 

 "قتذاد الست ي "رذا فيما يذولل  الشور الومآلقيم أما شور الذفويلا ففت  قيتآلان: 

م   دلتتتغ ستتتذًا  ثالثتتتي   يذتتتام "رستتتالا حتتتب"م تتتل اصتتتيد انم ان لتتتى  و تتتآلان: 

 )قلى نسل  فويلا مسذفول ( (1) م لويا:

  ه

 ا ِجرا يما أعمَق الِجراَ  ي

 ما أتعَس الَعيجَة بِ   ما ا 

 ما أظلَع الَحيا َ 

 ما أشد  اسوَداَدها يف الَعيجنج 

 كيف قسوَت كل  هذهِ الَقَساوه

 قارقَتني ما ُقلَا لي وداعً

َتها  ليتَك ُقلج

َ  الَكاِرَث ج... إل . ِمَل الُ َؤاُد َهوج  كيج َيحج

ياهتتتتا  احتتتد  ستتتذآلن  يذتتتام م  أ "ليتتت  االستتتذومار" ال صتتتيدم الئانيتتتا  و تتتآلان: 

 )قلى نسل  فويلا مذفاقل ( (2) م لويا:

ُلوُه السكونج  ُتُ  والليل َيعج  وَسِمعج

ُهوَ  مع الُحُزونج   والظلمة  السوداُء جليلِا السُّ

ُعو على الُمستعِمرين  َيدج
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 .127ديوان عذاب السنين    (2)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –خامس والثالثون مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ال

 
 

 

 

َ  العميَق ببدِرهِ  ُد الُجرج  وُيَضمِّ

ميَن بأمرِهِ   وُيقاتُل الُمَتَحكِّ

ُد الب   ... إل .وُيَردِّ  يجَحاتج

 لو  السدب يف طآلل رذل ال صيدمم  احذالل الذ  ادليا أيضا صتدارم اصتائدل 

د الكذا ا قلى رذل ال ري ا الجديتدمم  أراق  م أن الشاقر كان يجر  م  حيث ال آلله

أن يئدت م در ل قلى اإل داعم  اآلل الشور الحرم التذي ال يلذتزد  وتدق الذفوتيال  

د  الذفويلتا المفترقم كآلحتدم  زنيتا للديتت الشتوريم المذسا ي يف ك  ش رم  يوذت

 لولل أيضا لو يجد يف نفسل ميآلال نحآل رذا اللآلن الجديد م  الشتور الور ت م فلتو 

ي   قليل سآل  را ي  ال صيد ي م هضافا هلى سدب آخر مذولتل  ال صتيدم الئانيتا: 

تت " رتآل انشتةال  "ليت  االستذومار"  امتتذالء    ضتايا أمذتلم  ارذمامتل  تام "الَحجِّ

نفسل  انم   ال مآلح يف عضذيا  حضارهتام   فلصيا مت  االحتذالل ان  دت م 

 الذي يود الددايا ل ريل الذحرر  ال يضا.

تت "  وتد ملتتك يضتتو شتور      اصتتائد مذداي تا ال تتآلل يف رتتذا اإلطتتار ال  "الَحجِّ

 ذوتتدالم  يضتتو كتتذلك  وتتل الم  آلقتتا  الشتتوريام الذتت  يوتتد أكئررتتا زفتتراٍ  

م  أنفاسا مذحراام م  الب رذا الشاقر الذي يذأر ح  ي  اليتأس  انمت م القجاً 

يف ثالثتتا  (2)"قموتتا قلتتى صتتةير"م يف ستتذا أ يتتا م  (1)" ط تت "مئتت  م  آلقذتتل: 

 تتي  "م يف أر وتتا أ يتتا م  (4)"لآلقتتا"م يف خمستتا أ يتتا م  (3)"صتتدآلم"أ يتتا م  

                                                

 .12ديوان     (1)

 .17ديوان     (2)

 .28ديوان     (3)

 .54ديوان     (4)
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  الفمسا اصائد م يف خمسا أ يا م  ما قدا رذل الم  آلقا(1)"ال شآلم  الوذاد

 مذفا  ا ال آلل قلى نحآل ما سدل  يانل   فسيرل.

م فكان لل قاللذل ال آليا قلتى مضتمآلن ال صتائد مت  "الَحجِّ "أما ق آلان اصائد     

ناحيام  م  ثو قلى حالتا الشتاقر الواطفيتا  المزا يتا مت  ناحيتا أختر م فيمئت  

 اسذكشتاف مالمحتل الو آلان قذدا ميمتا للت ص الشتوري يف اتراءم أفكتار الشتاقر 

الذا يام فيآل  صفا قامتا ن  تا  آلاصت   تي  المدتدع  المذل ت م  ستاقد المذل ت  يف 

ستترقا الكشتتف قتت  مجتتال الكا تتب الموتتريف  طديوتتا مآلضتتآلقلم   ستتيو يف فتتك 

تت "م ففتت  قيتآلان (2)رمتآلزل  احتتد  ستذآلن نصتتام  ترتا ح يف ق ا ي يتتا  تتي   "الَحجِّ

ألتتتو  -لد حتتتا الشتتتاقرم المحذضتتترماليتتتأس  انلتتتوم فيمئتتت  اال جتتتال ان ل: )ا

مت  أقمتا  نفست  )خلتف  -اللي   اليآل  - داريح -قموا قلى صةير - حرمان

آالد  -اليأس المتريح -الز ر  الذائل -اسآلم -يف زمرم السوداء -الم  ار انسآلق(

م ا تام  -حيترم فكتر -يف مآلاتف  قاع -يف ز رات  -لآلقتا -لتالد الليت  - آمال

آرتتا   - تي  ال شتتآلم  الوتذاد -ى  اقتتث الشتكآل هلت -ليلتا متتع ابمتال -غريتب

قموا رثاء(م  ال  حم  رذل ال صائد كليا شتوآلرا  ارفتا  اليتأسم فيتذا  - أشآلا 

ليس  الضر رمم لك يا  ذفل يف المواين الحزي ا  الوآلاطف انليمام  م  الو تا ي  

مكتتر   -الر يتتع الفتتا   يف نجتتد -الذتت   تتآلح   انمتت   الذفتتاؤل: )رستتالا حتتب

 -أحاستيس الةتراد -ستحر اليتآل  -زمتر الشتداد - حيتا -فتدائ  ثتائر -لاال فآل
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ش يل الةزال(م  ر ما يفجأ المذل   يف غير رذل ال صائد  فيا م  انستى يستري 

يف  ستتدرام رغتتو هشتتترا  الو تتآلان   فاؤلتتلم  ال غتتتر  يف ملتتك  ال ستتدا لشتتتور 

دم  أ ضتح م الذي غلب قليتل اليتأس   راكمتت يف الدتل اليمتآلد  ابال"الَحجِّ "

م فتالو آلان "يتا قيتد"م   "يف زمترم الستوداء"م   "يتا  تدر"مئال قلى ملك ق تآلان: 

 را م ال يدل قلى ما يف الب الشاقر م  ألو مملم  ال قلى متا  حملتل ال صتيدم 

م  أسى  ض ىم فيذل ال صائد الئال  م  أكئر اصائدل حراتا  ألمتام لكت  التذي 

ما هلى ق ا ي  ال صآلص  تدل يف الةالتب قلتى يمك  االطمِ ان هليل أن ال  رم الوا

 ش   نفس الشاقرم  انش اررام  مكا دهتا يف الحيام مت  أ ت   ح يتل الستواقمم 

 الويش المسذ ر الرغيدم فالو آلان يود  جميوتا مكئفتا لتدالال  الت ص  أفكتارلم 

يلفتتص حيتتام الشتتاقرم  يشتتر هلتتى مح ذتتل  "قتتذاد الستت ي " ق تتآلان التتديآلان: 

  حيا ل.المالزما لل يف
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 املحور الثالث: أمهية الصورة الشعرية يف نقل التجربة:

الصآلرم ق صر حيآلي  أساس  م  ق اصر الوم  انق  م فيت  الذت   دوتث فيتل     

الحيام  الجتدم  ال رافتام   تا أيضتا يمذتاز أقيتب قت  أقيتبم   تا يمذتاز الومت  

كامت م  قمت  انق ت  قت  غيتر مت  ألتآلان الكذا تا  انختر .  الصتآلرم نست، مذ

مشرتكم فييا  ذوا ن ق اصر الص وا الف يام   ذكا ف أطراف الفيال  الجمال مع 

الح ي ا  الآلااعم  حي  الآلااع هلى خيال  مي م  حلو مستذحبم    ترد التآلرو 

هلتتتى الح ي تتتام فيدتتتد   كأنتتتل ملمتتتآلس  محستتتآلسم   تتترد المذداقتتتدم   فستتتر 

اكتب الموتام  قررًا مضتيِام  تا الةآلاملم   جمِّ  الكائ ا  الدارذام فذجوليا كآل

م  الصتتآلرم أاتتدر (1)ييذتتدي الحتتالمآلنم  يرتستتو رتتدارا قشتتا  الحتتب  الجمتتال

الآلستتائ  قلتتى ن تت  انفكتتار الومي تتام  المشتتاقر الكئيفتتا يف أ فتتر  اتتتم  أ  تتز 

قدارمم  أضيل حيزم فكلما أمو  ال الر فييتام استذ  ب أفكتارًا  ديتدمم  مشتاقر 

 (2)مذجدقم

نق يتتا  ذ تتآلع مصتتاقررا  دوتتا لذ تتآلع المصتتاقر المورفيتتا  الئ افيتتا  الصتتآلرم ا    

لثقيبم    آلع المرائ  الذ   شك   م يتا م اهتل  حستلم  المشتارد الذت  أثتر  يف 

يتا حشاشتَذل  ِ  دانتلم  انسترم  خياللم  الديِا الذ  قاش فييام  خال تت مالمحه
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ضتت لتل  اقذداررا الديِا الفاصا أ  الديِا ان لى  ما مر  تا  مت  لتر فم  متا  ور 

 م  ف ر أ  غ ىم  م  أ راح أ  أفراح.

ت " الصآلرم الشوريا ق د      ِ تاًء قلتى  يِذتل  -َ فتل متا ستدل مكترل- ذ تآلع  "الَحجِّ

الذ  أثر  فيلم  قاش فييتا  فيالتل  طمآلحا تل  أحالمتلم ي متح  ر مانستيا هلتى 

قلى رذا الآلااع المريترم   ح يل ش ء م  المئاليا يف رذا الوالوم  يحلهو  االنذصار

الذي ألجتأل هلتى اإلحستاس  الضتوف  االنكستارم  أرغمتل قلتى الوزلتا  رفتل 

الحيام  صآلرهتا الذ  ار ستمت يف نفستلم  اتر   يف خلتدلم  اتد استذوان  الصتآلرم 

 الف يا يف  ح يل رذا الحلو الذي را قل س ي  قدقا.

ليتا  ليفتا الصتآلرم   يتان    اء قلى رذا الذ آلع يف الصتآلرم الشتوريام يمكت   ج   

م فالومت  انق ت  ال يآللتد مت  فتراغم  ت  "الَحجِّ "أرميذيا يف ال ص الشوري ق د 

رآل  ليد  جر ا ملكت قلى المددع أحاسيسلم  ريم ت قلى نفستلم فيآللتد الومت  

انق   مو ا ق  رذل الذجر ا  وديرا صتاقاام يتدل قلتى متا يف أقمتا  انقيتب مت  

نفسل م  خفايام  ي     جر ذل ن تال أمي تام فذتدقي الصتآلرم قاائلم  يفصح قما يف 

 مت  ر تا "ق ررا يف رذا السيا م   دثر  أثيرا كديرا يف رسو مالمح رتذل الذجر تام 

نر  أن صد  الصآلرم ق د شاقر مام يكآلن  م دار ادرهتا قلتى  مئيت  نفستلم نن 

قمتل  ق لتل مآلاق الصآلرم حي ِذ ليست م  الآلااعم    أصدحت م  نفس الشتاقر  

 (1)" ر حلم  هال كان م لدا   ا وا

                                                

 .174علي مبط ى صبا،   البور  األدبية تأري  ونقد، د/ على  (1)
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ت " الصآلرم الشوريا ق د       أق   ق را ميمتا يف ن ت   جر ذتلم  أخلصتت  "الَحجِّ

لل يف رسو مالمح رذل الذجر تام   جا  تت متع حاال تل ال فستيا ردآلطتا  صتوآلقام 

يأستتتا  أمتتتالم  أ تتترز  نمآلم تتتا مئاليتتتا لحيا تتتلم يف يأستتتل   شتتتاؤمل  هحساستتتل 

ياق  ال لو  ارمم  يف أملتل  طمآلحتلم  رغدذتل يف الحصتآلل قلتى الستواقم  االض 

  عضا المجذمع  هصالح ما فسد فيل.

 م  الصآلر الذ   حم  الفصائص ال فسيا  الو ليا للحجت م   ضتع المذل ت      

 )الكام ( (1)يف الب الذجر ا انليما الذ  يويشيا الشاقر اآللل ق  نفسل:

 يةةةةةةرِ َأَنةةةةةةاواليةةةةةةوَم كالَعةةةةةةَدِم الَمرِ 

 

َدس قِةةةي َهيجَكلةةةي الَ ةةةانِي  ُهةةةو الةةةر   َيلج

ففتت  رتتذا الديتتت  مفتترقل  صتتآلير رائتتعم ي  تت  أحاستتيس الشتتاقر المحد تتام حيتتث  

ص الرق م  أصدح كالودد المريرم    أصدح ريكال فانيام يليآل فيل الرق م ف د شف 

لشتج    ولل يليآل  يودث  جسدل الفتاينم يف استذوارم مك يتام  فضت   كئيتر مت  ا

ت " الحزنم فالصآلرم الجزئيا الآلاحتدم يف شتور  اتاقرم قلتى حمت  الكئيتر  "الَحجِّ

 م  مشاقرلم  الدآلح  مك آلن نفسل.

 )مش آلر المذدارك( (2) م  رذل الصآلر اآللل: 

َيعج  نِةةةةةةةةةةةةةي األََسةةةةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةةةةا ِ ُت الةةةةةةةةةةةةةدِّ َطَرتج  َأمج

 

 

 وَكَسةةةةةةةةةةةةةةتجنِي البَِلةةةةةةةةةةةةةةى َ الَِكةةةةةةةةةةةةةةاُت الظَُّلةةةةةةةةةةةةةةعج 

َنى     يةةةةةةةةةَر َكةةةةةةةةةأجِس األََلةةةةةةةةةعج مةةةةةةةةةا َسةةةةةةةةةَقتجنِي الةةةةةةةةةدُّ
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ةةةةةةةةةةرَِ  الُمنجَبةةةةةةةةةةرِمج  ِسةةةةةةةةةةي َعَلةةةةةةةةةةى ُعمج ةةةةةةةةةةَف َن ج  َلهج

ةةةةةةةةةةةةةَطرِمج    الاَر كةةةةةةةةةةةةةالط يجِف قِةةةةةةةةةةةةةي َخةةةةةةةةةةةةةا ِرا ُمضج

َثنَةةةةةةةةةةةةى َراِجعةةةةةةةةةةةةً ُمبجِقيةةةةةةةةةةةةً لِةةةةةةةةةةةةيج الن ةةةةةةةةةةةةَدمج    وانج

فف  رذل ان يا   ملا م  الصتآلر المدلمتام الذت  أ حتت للشتاقر  تا أحاسيستل  

هت   قليل م  السماءم  شدييا لتل  تالم ر يف    جر ذل انليمام فانسى حدا  م ر

الكئرم  الةزارمم  الدلى كسآلم  ثياد ير دييام ألدسذل هيارا لياليتل الم لمتام  شتديل 

للدلى  الئياد يف استذةراالم  هحاطذتل  تل مت  كت  مكتانم  انلتو شتراد ال  ست يل 

تت "التتدنى هال م تتلم  يف ان يتتا  الئالثتتا انخيتترم يشتتدل  الم صتترد قمتترل  "الَحجِّ

 ال يف الذي يأع ال ائوم ف د مر  قليل سريوام ثو انئ ى ق لم مفلفتا يف نفستل ال تدد 

 الحسرم قلى ماضيلم  مع ملك فليست رذل الصآلر مدذكترم أ  طريفتا مذفترقم يف 

الحتتس  الحستت م  لكتت  الذجر تتا نضتتجت متت  خالليتتام  ار ستتمت مالمحيتتا يف 

 االستتذوارم كمتتا اتال ا تت  رشتتيل:  ك فيتام  كتت  ملتك  فضتت  االستتذوارم المك يتام

لى الشور أقجبه م يام  رت  مت  محاست  الكتالد " أفض  المجاز ...  ليس يف حه

 .(1)"هما  اوت مآلاويام  نزلت مآلضويا

 )السريع( (2) يشور ال ارئ  مرارم الذجر ام  كئافا الحزن يف اآلل الشاقر:    

ين ةةرِ َمةةا َضةةر  ةةُا قةةوَ  الَجمج  َكةةعج ُدسج

 

ةةةةةةِب وا َن َأخج   كَة الُع ج  َ ةةةةةةى َشةةةةةةوج
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ت "فك  ش ر فيل يصآلر  احدم م  مرحلذ  حيتام  م فتان ل  صتآلير لحالتل "الَحجِّ

أياد سواق ل  اآل ل ال فستيام حيتث لتو يكت  يدتال   مصتاقب الحيتامم الذت  شتدييا 

 الجمرم قلى سدي  الك ايام يد س فآلاتل  ال  ذتأثر  تل اتدمالم فالصتآلرم يف الشت ر 

م   الجرأم  اإلادادم أما الصتآلرم يف الشت ر الئتاينم فذشت  ان ل  ش   ال آلم  ان

 الضوف  االعيار  ف د أصدح يفشتى مت  شتآلكا الوشتب الضتويفا الذت  ال  تأثير 

ليام موذد ال فسم يزقجل أقنتى أم م  يدراتل أات  ألتوم فيتآل يفشتى رتذل ابالد 

 الضتتويفا الذتت   زقجتتلم كمتتا يفشتتى شتتآلكا الوشتتب اللي تتام قلتتى ستتدي  الذصتتآلير

 الك ائ  كذلك  ففييا  صآلير لحالا الضوف ال فس م  انلو الر ح .

 م  الصآلر الذ    آلد كذلك قلى الذشفيصم  هن ا  الجماقا م  خلع صفا  

 (1)انحياء قلى غير انحياءم اآللل قت    ترل الشتوري التذي يوتزف قليتل ألحانتل:

 )المذ ارد(

ةةةةةة ُ  ُت َعَلةةةةةةى َوَتةةةةةةرِ  َعل   َ نَةةةةةةوج

 

 ي بآَهاتِةةةةةةةةةة ِ ُيةةةةةةةةةةِذيُب َعةةةةةةةةةةَذابِ  

ةةةةةةةةةَتِغيثً َقَمةةةةةةةةةا   وَناَشةةةةةةةةةدُتُ  ُمسج

 

اتِةةةةةةةة ِ   ةةةةةةةةِو َأن  س َعةةةةةةةةنج ُ لج  َتةةةةةةةةنَ  

 قألقيُتةةةةةةةةة  جانبةةةةةةةةةً واألسةةةةةةةةةى 

 

راتِةةةةةةةةةة ِ   ُ  قلبةةةةةةةةةةي بجمج  ُيحةةةةةةةةةةرِّ

ُر يةةةةةا َوَتةةةةةرِ  ِمثجَلمةةةةةا  هج  َهةةةةةِل الةةةةةد 

 

يج تِةةةةةةةةةِ     َدَهةةةةةةةةةانِي َدهةةةةةةةةةاَك بِوج

صدي لم  انذ ر م ل أن ف د م ح   رل الح ان  الو فم كما يم ح اإلنسان طفلل أ   

يداقلل حدا  حبم  أن يهسمول نةما  ِقذادم لك ل ما أسمول سآل  صتد  صتآل لم 
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فأل ال  اندام  ل  يحتر  الدتل انستىم يستائ  التآل ر الحتزي  قت  ستدب  يال تلم 

  ر  كان مئللم  الل الدررم  رصر ل انياد؟   

 الرم ( )مجز ء (1) م  صآلر ال ديوا المحددا هلى الب الشاقر اآللل:

ةةةةة َت السةةةةهَل َقةةةةدج ُجلج  َلةةةةوج َنَظةةةةرج

 

داِ  )م( لِةةةةةةةةةةَل ُبةةةةةةةةةةرج
ا (2) ةةةةةةةةةةَجِدي   َعسج

اَدِ  ألجةةةةةةةةةةةةةة   ِخلَتةةةةةةةةةةةُ  ِسةةةةةةةةةةةج 

 

ةةةةةةةِك َتِقي ةةةةةةةا )م(  َهةةةةةةةاج َعةةةةةةةِن النُّسج

 رتت  صتتآلرِم مشتتراا ما  صتتدةا قي يتتام حيتتث شتتدل الستتي  التتذي اكتتذظ  أشتتجار  

لب الذ   قت  ال في  المرصآلفا كالوسجدم  سجاقم صالم مزركشام  كاق  شة  ا

صتال لم لكئتترم زخارفيتا   ماليتتام  رتت  صتآلرم طريفتتا  ديوتا  حستتب للشتتاقرم 

   ود م  شآلارد نزقذل الدي يام  يشع م يا الجمال  الدشر  الذفاؤل.

 ركتتذا نجتتد الصتتآلرم ممز  تتا  تتر ح الشتتاقر  أنفاستتلم  ما  صتتلا قمي تتا    

متتس شتتةاف  أحاسيستتل  مشتتاقرل الداخليتتام  جستتد  جر ذتتل  جستتيدا اآليتتام يال

تتد  فتتاقال متتع رتتذل الذجر تتا يف  ميتتع م و فاهتتتا ال فستتيام  ق راهتتتا  ال لتتبم  يآلل 

 المفذلفا.

  ذكام  ق اصر الصآلرمم   ذوتا ن يف  ح يتل اليتدف الم شتآلق م يتام فذذوتا ن     

أ زاء الصآلرم الجزئيا م  الحرف  الكلما  الودارمم يف أقاء المو تى التذي اصتدل 

ر الجزئيام لذدقي ق ررا يف  ح يل   اسل الصآلرم الكليام الشاقرم ثو  ذ لف الصآل
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: ِمنج َجيِِّد ا (2) عِّ ، بِالض  ِد ُّ ةرِ الُبرج ب  ِمةنج َتمج ِد ي َضةرج ؛ َعنج َأبي َ نِيَ َة، َوِقيَل: الُبةرج ي 
نِ بُِ  الَبرج رِ ُي ج لت مج

. )لسان العرب: برد(. ُروف   الجِحَجااِل َجيِّد  َمعج
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   اغو أ تزاء اللآلحتا الكاملتا للمشتيد التذي يريتد الشتاقر  ستليا قدستذل قلتى 

  فاصيلل  اسما ل.

 االنسجاد  ي  الصآلر الجزئيا يحذال هلى قراسا ال صيدم كاملتام لديتان متا  تي      

الؤدم لكتت  الصتتآلرم الجزئيتتا رتتذل االستتذوماال  المجازيتتا للةتتا متت  انستتجاد   تت

يمك  ال  ر هليل يف ضآلء رذا الم ياس م  ختالل استذوراس  وتل ال متامل الذت  

  دي ل   دكدل.

 م  الصآلر الجزئيا الذ  يذح ل فييتا االنستجاد  الترتا ا  تي  ق اصتررام اتآلل     

 )الرم ( (1)يف  صآلير أر  اليآل   الةراد: "الَحجِّ "

 يِهُكعج أنةةةةتُع أهةةةةَل الَهةةةةَوس ِمةةةةنج تِةةةة

 

قِيةةقج   ةةَعُدوَن ال ةةمَس بالَحبجةةِل الر   َتبج

َسةةةةبوَن ال ةةةةمَس، والنةةةةاُر بَِهةةةةا، ء  َتحج

 

ةةةةُرو ج    َ َلَعةةةةاج َكيجَمةةةةا ُتةةةةَواقِي بال ُّ

َتبجَ ةةةةةةَرتج    َكَ راَشةةةةةةاتا َأَتةةةةةةاج واسج

 

ةةةةاها الَحرِيةةةةقج    تطُلةةةةُب النةةةةوَر َقَغ  

الضتتويفم فان يتتا   صتتآلير راتترا  لحتتال الوشتتا  التتذي  يذمستتكآلن  انمتت   

فيصتتود ن  تتل الشتتمسم ي  تتآلن أعتتا أ تتت  الضتتياء  نتتآلر الصتتداحم كالفراشتتا  

يسذيآلييا ال آلرم فذس ا يف  ر، ال ار يف ال يايام  صآلر انمت  المذوتالو يف التآلد 

الوشا م الذي انو د فييا    رم قا رم أ  ا ذستاما غامضتام فيويشتآلن يف أ رتاميوم 

و استآلم المفا تأمم فالصتآلرم مذماستكا حذى  صدميو عتايذهيو المدلمتام   فجويت

مرتا  ام  ي  ألفاليا: )الصوآلقم  الشمسم  الحد م  انم م  ال ارم  الشتر  م 

 الفراشا م  ال آلرم  الحريل(  جانس   آلافلم مت  حيتث المو تىم  راتا اللفتظ 
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 شاقريذلم  فييا انم ه حدِ  رايِل  اٍل ضويِف يذولل  ل الوشا  يف رحلتذيوم الذت  

ا صتتوآلقا للشتتمس يف قليائيتتام كتت  يسذضتتيِآلا   آلررتتام فتتاما  تتو يحرتاتتآلن ي  آلعتت

  اررتتام  ال ي فتتر ن  شتت ء ممتتا كتتانآلا يدملتتآلنم  رتت  أيضتتا متت  الصتتآلر الدديوتتا 

 ال ريفا.

 الترتا ا  تي  أ تزاء الصتآلرمم  الصتلا ال آليتا مت  ال احيتا انستلآل يا  الدالليتتا    

م  ملتك مررتآلن  صتد  الذجر تام  ال فسيام كت  ملتك ال تد أن يذتآلافر يف الصتآلرم

ت " اآلم الواطفام   مك  الشاقر م  أق ا تل الف يتام  شتور   -يف الةالتب -"الَحجِّ

يسير قلتى رتذا ال ستل المذماستكم يأختذ  وضتل  حجتز  وتلم  ي تذ و يف ستلك 

 )الكام ( (1) احدم  م ل أيضا اآللل:

ُت ُمنجَقبَِضةةةةةا ِسةةةةةي ِصةةةةةرج   مةةةةةاَ  َن ج

 

ةةةةةني ال  ِسةةةةةي َمس  ةةةةةَجرُ  مةةةةةاَ  َن ج  ض 

ِسةةةةةي اليةةةةةوَم لِةةةةةي َأَمةةةةةل      مةةةةةاَ  َن ج

 

ةةةةةَهرُ    قِةةةةةي َأنج يةةةةةزوَ  الَهةةةةةعُّ والس 

و  الحيةةاُ  قَمةةنج  (2)قةةدج َرن َقةةاج    َصةة ج

 

ةةةةةةِ  َكةةةةةةَدُر   َضةةةةةةى بَِعةةةةةةيجةا ُكلِّ  َيرج

 َتَتَطةةةةةةةةةاَيُر ا مةةةةةةةةةاُ  يف ُأُقِقةةةةةةةةةةي  

 

ةةةةةةَررُ   ِ ةةةةةةُز ال    كالن ةةةةةةاِر ِمنجهةةةةةةا َيقج

هةةةةا ا مةةةةاُ  قةةةةد َقِهَقةةةةاج   يةةةةا أيُّ
(3) 

 

ُن والِ َكةةةةرُ    َكأجِسةةةةي وقيهةةةةا الُحةةةةزج

ةةةةةةةةِا َراِجعةةةةةةةةةِ   َهبِيَن وَلسج  َأَو َتةةةةةةةةذج

 

َجاجةةةةِة  ةةةةيَن َتنجَكِسةةةةُر    ِمثجةةةةَل الزُّ
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ةوِ  (2) ي الجَماِء ِمةَن الَقةذس َوَنحج
نجق: ُتَراب  قِ لِةَك َرنِةَق المةاُء، الر  ةَدُر َقوج رِيةِك: َمبج َنةُق، بِالت حج ِه. والر 

َق: َكِدَر. )لسان العرب: رنق(. رِ، وَتَرن   بِالجَكسج

َهةةُق بِةةِ  َقُمةةُ . )لسةةان  (3) ةةُع قِةةي َكَ ِمةةِ  وَي ج نَةةى الُمَتَ يجهةةق ال ةةِذ  َيَتَوس  ةةتَِ ُء، َقَمعج مج
ِ
ةةِق اال َأصةةل الَ هج

 العرب: قهق(
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فف  رذل الصآلرم  شفيص اسذواري لآلمالم ف د  مئليا هنسانا يدتث هليتل أحزانتلم 

 يشكآل لل ما  ل م  ضرم فذ آلد قلى ق صر الدتآلح الحتزي م  سترق  دتاريح الت فس 

 ما  ا م  رمآلدم يصآلر فييتا   تاير ابمتال مت  نفستلم يف سترقا فراايتا للت فسم 

فيشدييا  الشرر المذ اير مت  ال تارم يف لييدتل  لذقتل للت فسم  يف كئر تلم  مت  ثتو 

يتأع الستتدال يف الديتتت انخيترم موتت ا قتت  خآلفتل قلتتى رتتذل ابمتال أن  ةتتاقر فتتال 

حيام فيتذا الو صتر يتر ا أ تزاء  ر عم كالز ا ا الذ    كسترم فتال يمكت  هصتال

 الصآلرمم  ي اغو  ي  ألفاليام  ي س، ثآل ا نسجا  احدا محكما.

 )الدسيا( (1)  ذآلافل أ زاء الصآلرم أيضا يف اآللل:   

 َنَعةةعج َشةةرِبجُا ُكةةُؤوَس الَهةةعِّ ُمتَرَعةةةِ 

 

بِيةةةُد   َصةةةاِب ِعرج  َ ت ةةى َكةةةَأنِّي ِمةةةَن األَوج

نِي َشةةةَبا  قِةةةي الليةةةِل ُمنج    َتِبةةةب  كةةةأن 

 

ُ ودُ   َعةةى النُُّجةةوَم وُ لةةُع الةةن ِس َمةةوج  َأرج

ال س، المرتا ا  ي  أ زاء الصآلرمم نا ، ق  اآلم الوالاا  ي  الحزن التدفي م  

 انلو المملم الذي يفذك  الشاقرم   ي  المشدل  ل يف الديذي م فيتآل كأنتل قر يتِد 

الشتاقر  يترتنح مت  ستكرلم لشتدم متا شترد مت  كتد س اليتو المرتقتام فكت  مت 

 الور يد شارد لكأس: اليو  الفمرم فأشديت حالل  ي  ال تاس حتال الستكرانم 

الذي يذآلسا ال اس  جسدل ف ام  أما ق لل فليس مولم  كلما: )قر يتد( أ اتع يف 

ال فس م  كلما: )سكران(م يف الداللا قلى ما يكذ ف الشاقر م  ضياع  شتذا م 

اثتتا الييِتتام  ثتتآلرم شتتور التترأسم نعتتا كلمتتا مآلحيتتام  تتآلح   تتذراد الو تت م  رث

فشملت أ صافا مو آليا  أختر  حستيام  الجمتع يف كلمتا )كتد س( قلتى  زن: 
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آلل(  مع كئرمم يذ اسب مع ادر انلو ال فست  التذي يوانيتل الشتاقرم  كتذلك  )فهوه

كلمتتا )مرتقتتا( صتتفا لكتتد سم فليستتت كد ستتا فحستتبم  تت  كتتد س ممذلِتتا 

 شديييا أخر م  ذكام  مع الصتآلرم ان لتىم بخررام  يف الديت الئاين  أع صآلرم 

فيآل يف اللي  شتدح يرقتى ال جتآلدم أحالمتل متآلء قمم  التآلأق أ شتع مت  ال ذت م  لتَل 

م  رتت  أاتتآل  أق ا  الذشتتديلم فأاامتتت صتتآلرم يف نفتتس  المتتآل م  استتذوم  كتتأن 

 المذل  م مئيرم للشف ا  الحزن. 

 وتل أ تزاء الصتآلرمم  لكت  متع   اد يشور المذل    انوتداد الذآلافتل أ  نهدهتآلٍّ يف   

اراءم الشور َ فل المال سا   ال ر ف الذ  يويش فييا الشاقرم يذدي   آلاف يا مت  

 )الكام ( (1)يصف رف ا لل يف لد ان: "الَحجِّ "رذل ال احيام  ملك مئ  اآلل 

 كأن مةةةةا َأخج ُقُهةةةةعج 
 بِةةةةيُض الُوُجةةةةوهِ

 

ةةةةُر الُخزاَمةةةةى َقةةةةدج َعةةةة ُه َنةةةةَداهُ    َن ج

ةةةبوا بِِدَمائِةةة ِ َ َبحةةة   وا األََسةةةى وَتَخض 

 

ةةةةةةةُ  َلةةةةةةةيجَ ُه   قالُكةةةةةةةلُّ مةةةةةةةنهعج َهمُّ

استذوارم مك يتام شتدل فييتا انستى  متا يهتذ ح مت   "م حتآلا انستى"فف  اآللتل:  

الحيآلانم للداللا قلى صفاء نفآلس ردالء الشتدادم  انةماستيو يف اللتذمم  اصتر 

 رشتيح لالستذوارم قلتى  "  فضتدآلا  دمائتل"رميو قلى ل اء محدآل اهتوم  اآللل: 

حد اآلل قلماء الدالغام يزيد المو ى اآلم   أكيدام كأن الشاقر اتد   استى الذشتديلم 

 لك  صآلرم الذ ح  الدماءم  الذفضتب  تام صتآلرم ال  ذآلافتل متع أ تآلاء المترح 

 ال شآلم الذ  يحيارا الشداد يف انذ ار ل اء مت  يحدتآلنم فدي يمتا   تافرم هم ان لتى 

لفتآلف    شتر الرقتب يف ان تآلاءم  الئانيتا  تآلح   الذتأنل  الذدستو  ئير الفزع  ا
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م يذأكتد الذآلافتل  تي  أ تزاء الصتآلرم "الَحجِّ " الذجم م  لك   ال  ر هلى نفسيا 

ا  للفرحم  احث ق  السواقمم يالزمتل أستالم فحتي  يتر    شك  كديرم فالشاقر  آل 

قلتل يجتد ل فستل  مئ  رذل الآل آللم يدحث ق  رذا انسى يف قيتآلعو    تآلريوم

  ولال  مسالمم فال يرالم فيذفيليو اد م حآللم لذفلص ليو اللذم م  ك    ل.

 ال  د م  رذل ال احيا اد ال يهرضت  ال تائلي   متآل  المدلتفم    تآلد اتراءم     

م لكت  ال يه كتر أن للت ص (1)ال ص اراءم مسذ لا ق  مال سا ل  ستيااا ل المفذلفتا

 لم فتال يمكت  ادتآلل رتذل ال  ريتا هال هما كتان ال صتد ار داطا اآليا  فار ل  ستيااا

م يا الفآلف قلتى قمليتا الممارستا ال  ديتا  حصتررا يف الدحتث قت  الستيااا م 

  م اصد المدلفم  االلذياء  ذلك ق  قالال  ال ص. 

م  حيث ال  تر هلييتا كلآلحتا  احتدمم أ  صتآلرم كلي تام ما ه  "الَحجِّ " اصائد    

مذجانسم مما يجوليا مرتا  ًا يف أ زائيام  تي  صتآلررا َ حدم شوآلريام  أسلآلد 

 الجزئيا  آلافل  انسجاد  اسذآلاءم  للواطفا ق ر كدير يف  ح يل ملك.

  متتد الواطفتتا الصتتآلرم  تتال آلم  الحيآليتتا  ال رافتتا  فالواطفتتا  كستتب الشتتور    

الجمال  ال آلم  اإليحاء  الذأثير يف الت فسم  رت  ق صتر فاصت   فتار   تي  لةتا 

 -د  اللةا الولميا الجافا الذ   فاطتب الو ت م فلةتا الشتور  فضت  الواطفتاانق

 فاطب ال لتب أ الم ثتو الو ت م نعتا  حمت  شتوآلرا  -قلى رأس ق اصر انقد

                                                

نادس بذلك الناقد األدبي والكاتب ال رنسي روالن بارت،  يث أالا  المؤلف، وأ ل محل   (1)

الناقد الذ  يحدد المعنى، وينتج لغةة خاصةة بة . )ينظةر: مةوت المؤلةف و قةا  التأويةل، د. 

، النةاد  األدبةي 58، الجةزء 15جلةد ، مجلةة ع مةات يف النقةد، الم49موسى ربابعةة،   

 م(2005الثقايف بجد  
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 أحاستتتيسم ادتتت  أن  حمتتت  فكتتترا  فالشتتتور لةتتتا الوآلاطتتتفم  الذوديتتتر قمتتتا يف 

قتتا الآل تتدانم فيتتآل لةتتا مصتتدآلغا  أحاستتيس ال لتتآلدم ممز  تتا   دضتتاهتام مرت

 مشاقررام  لو  استو الشتور مشتذل مت  كلمتا: )الشتوآلر(م  اتد اتال ا ت  رشتيل 

 .(1)" هنما سم  الشاقر شاقرام ننل يشور  ما ال يشور  ل غيرل"ال ير اين: 

  دئ  ارم قت   شت   نفتس الشتاقرم  اتآلم  "قذاد الس ي " الواطفا يف قيآلان:    

 أملتل الدتار م  لكت  يذضتح أحاسيسلم  اض راد َ  انلم   ارم ق  حدل  ثآلر تل 

 جالء حي  قراسا شتورل أن قاطفذتل يف اصتائدل الذت  يدكت  فييتا ح تلم  يذشتكى 

فييتتا متت  غتتدر ال تتاس  للتتو المجذمتتعم أشتتد حتترارمم  أكئتتر  آلرجتتام  أاتتآل  يف 

ق فآلاعتتام متت  غيررتتا الذتت  يذجتتا د فييتتا متتع الحيتتامم  ي فتتذح فييتتا قلتتى  ااوتتل 

  الحزن  اآلم الواطفام  م  ثو نجد شور الرثتاء  أحداثلم  لو  ر اك قالاا ما  ي

تتد يف  أاتتآل  متت  غيتترل قاطفتتًام حذتتى اتتالآلا: أصتتد  الشتتور الرثتتاءم نن الحتتزن يهآللِّ

ارم مذأ جتام  اإلنستان   ديوذتل يذوتاطف متع حتاال  الضتوف  ال فس قاطفتا متآل 

 (2)اإلنساينم  اد اي : أحس  الشور ما لو يحجدل ق  ال لب ش ء

ا  الصآلرم قالاا  طيدمم فالشتور يف انستاس لةتا  صتآليريام فتال  قالاا الواطف   

سدي  هلتى الذوديتر قت  الواطفتا هال  الصتآلرمم    تاء قلتى ملتك يمكت  استذوراس 

ت " ول ال صآلص المذ ا لام الذ   مئ  رذي  الجاندي  يف حيتام  م    يتر "الَحجِّ
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صتآلرم الشتوريام أثر اليأس  انم  يف اآلم الواطفتا  الصتآلرمم  قالاتا الواطفتا  ال

 )المذ ارد( (1)فم  المسلك ان ل اآللل:

ُروِب  ةةرِ ُكةةل  الةةدُّ ُا إَِلةةى الَ جج  َسةةَلكج

 

َجى بةةةةةالنَُّواِ     ُ  ِسةةةةةتجَر الةةةةةدُّ  ُأَمةةةةةزِّ

َ  األََسةةى قِةةي الُغةةُروِب   نجةةُا ُجةةرج  وَك  

 

ةةةةةةباِ     قِنَةةةةةةُ  قِةةةةةةي ِضةةةةةةياِء الب   أِلَدج

 َقَمةةةةا ُأبجةةةةُا إاِل  بَِمةةةةا َقةةةةدج َيةةةةُؤوُب  

 

ةةةةحاَرس الِ سةةةةاِ      بِةةةةِ  َتائِةةةة   يف الب 

ةةةُف ُروِ ةةةي ُصةةةنُوُف الُكةةةُروِب    ُتَغلِّ

 

بِةةةةةي َشةةةةةِهيُد الِجةةةةةَراِ      َوَينجةةةةةُزو بَِقلج

ت "مت  ختتالل رتذا التت ص يذدتي  أن نفتتس      تتآلي قلتى اتتدر رائت  متت   "الَحجِّ

الحزن  انلوم  أن  راء ك  لف ا قاطفًا مذفجترمم  فصتح قمتا يف نفتس الشتاقرم 

مع حجو الموانامم ف د  مع فيل  ي  سالسا انسلآلدم  صتد  الليجتام    ذكافأ

 حرارم الواطفام الذ  انوكس أثررا قلتى الصتآلرمم فجتاء  اآليتا موت م قت  ألتو 

فا تتكم  حتتزن اا تت   ففتت  الديذتتي  ان لتتي  يشتتفص الفجتتر  التتد ى  انستتى 

ذضم  ك   الضياءم أر وا موان مجرقمم ي  ليا الشاقر هلى قالو المحسآلسا م في

ش ر صآلرم اسذواريام ال  سذمد اآلهتا م  كآلعا  ديوا أ  مدذكرمم  هنمتا أيضتا مت  

 الذصتتآلير انق تت  يف "اتتآلم الواطفتتام  طةيتتان الحتتزن  انلتتو يف التتب الشتتاقرم 

ال صتيدم   تاء ف تت  اتآلي يستتذمد اآل تل متت  الواطفتا المشتتدآل ام  المشتاقر الومي تتا 

انسلآلد السي  الم سادم  الفيتال ال تآلي المذدف ام  انلفاف الراي ا الوذ ام  

 .(2)"الفصبم  المآلسي ى الممذوا الجذا ا
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المةةذاهب األدبيةةة يف ال ةةعر الحةةديث لجنةةوب المملكةةة العربيةةة السةةعودية، د. علةةي علةةي  (2)

 م.1984هة / 1404األولى ، تهامة، جد ، الطبعة 172مبط ى صبا،   
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 يمك  مالح ا فو  الواطفا الحزي ا الجارفا يف الديذي  يف هكستاد الصتآلرم     

اآلهتتتا متت  ناحيتتا استتذفداد الشتتاقر كلمتتا    وديتترا  اآليتتام مئتت : اآللتتل )كتت  

لتذي قل قلتى محتا ال  الدر د( يف اآللتل: ستلكت هلتى الفجتر كت  التدر دم ا

الشاقر المذكررم م  أ   الد اء  السواقمم  كلمتا: )أمتز  (م  رت  لف تا    تآلي 

قلى طااا قاخليام  ما فييا م   ضتويفم  وت  قت  مكا تدم انلتوم  تاء   صتيةا 

المضتارقا لذتتدل قلتى استتذمراريا رتذل المكا تتدمم  يف اآللتل: )أمتتز  سترت التتد ى 

 يمز   ل سرت الد ى.  ال آلاح(م كأن ال آلاح سيف  يدل

ارم أل ت   الل أخر  يف رذا الديتم فاشتذملت قلتى  ضتاق       رذل الواطفا المآل 

الد ىم فالفجر غايا الشتاقر  مدذةتالم  التد ى ستذار غلتيظ يحتآلل  - ي : الفجر

 ي ل   ي  ردفلم يرا غل الشاقر فيسلك  ميع الدر دم لولل يسذ يع أن يص  م  

ح انسى  الةر دم  انذ ر الصتداح حذتى يدف تل فيتلم أحدرام  رآل الذي كف   را

فذةيب رتذل الجراحتا  هلتى ان تدم  لكت  متا ال ذيجتا؟م ليستت هال متا صتآلرل ل تا 

الشاقر يف الديذي  انخيري   ف د ر ع كما ير ع  ائل يف الصتحراء  ت الد  كتر د 

   راحا .

مك تآلن ما   يف الديت الئالتث نجتد الصتآلرم  ضت لع  تد ر ميتو يف الذوديتر قت     

الشاقرم ف د شدل نفسل يف قآلقهتا خائدًا ق ن أن  دلغ أمليام  الذائتل التذي يوتآلق مت  

الصحراء مح ما موتذ ام ف جتد قامت  التزم  ر تا ي ت  مت  ختالل رتذل الصتآلرمم 

ت "فالذائل ي   فرتم طآليلا يدحث ق  طريل لل جامم  كتذلك  ي  تع رحلتا  "الَحجِّ

ت "ح ي يا قلتى أادامتلم لكت  حركتا نفسيا طآليلام  حركا الذائل حسيا  يف  "الَحجِّ

رحلتتا  حئتتل قتت  الستتواقم حركتتا نفستتيا مو آليتتام اضتت راد يف الآل تتدانم  صتتراع 

قاخل  شتديدم  ي ذيت   ذصتآلير ر حتل الذت  يمزايتا الحتزنم فيجستميا  يجوليتا 
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ركتتذا  جمتتع -كأعتا شتت ء مةلتتف   د تا  خار يتتام  رتت  طد تتا  مت  صتت آلف 

  ز  أي  ئتب الجراحتا  الذت  طآلارتا مت  ادت م  رتآل  الكر دم  يف الدل -الكئرم

 صآلير أخير يف اآللل: )شييد الجراح(م فجراحل شييدمم ال  متآل م  ت    ت    فتز 

يف الدتلم فذضتتاقف حستر لم   زيتتد يف أستالم  رتت  صتآلرم مدذكتترمم  ديوتا غريدتتام 

 أليمذل  ا  جر ا انلو المذجدقم الذي ال يفرغ م ل الشاقر أ دا.

م الذ  االيا ا ذيا ا  زيتارم الشتيخ: " حيا"سلك الئاين اآللل يف اصيد ل:  م  الم    

 )الففيف( (1)م مفذ  الديار المصريا انسدل للرياس:"حس ي  محمد مفلآلف"

ةةةة ُم َبةةلج إِخج ةةَر   نحةةةُن أيُّهةةا الَقةةةوج  ُأسج

 

ُبوَلةةةة ج  )م( ةةةةِة الَمقج  قِةةةةي الِمل 
 واُن ِصةةةةدج ا

ةُ وِف ِمةنج َأ ِّ َشة   عجبا واجتمةاُع البُّ

 

ةةةةةَي والَخنَةةةةةا والر  ِيَلةةةةة    َيطجةةةةةُرُد الَبغج

ِضةةةةي ُشةةةةُعوُبنا قِةةةةي َشةةةةَتاتا    َأَقَتمج

 

ُبوَلةةة   َب قِةةةي ُخطةةةِى َمكج رج َطةةةُع الةةةد   َتقج

 َمةةةةنج ُيبةةةةادِرج إلةةةةى َ ِويةةةةِ  بَِكيجةةةةدا  

 

ُلوَلةةةةةةةةة ج   ةةةةةةةةةُ  َمغج  َأوج كِةةةةةةةةةذابا َقَك ُّ

تج   ةةةةةةذ  ةةةةةةِة قةةةةةدج َأ   ةةةةةَد اهللُ ُأم   َعض 

 

ُب الرِّ ةةاَب َسةةيجَرها َتطجُلةة 
يَلةة ج  (2)

 الَجلِ

فان يا  َ ِشع   انم   الحلو  مسذ د  مشر  م  الذ لف  الآَلحدم  ندتذ الذ تاطع  

 الذدا رم فالواطفا قاطفا فرح  حتبم اشتذملت قلتى كئيتر مت  الصتآلر الجزئيتام 

الذ  أكد  ملتكم  ألير تل   تآلمم مئت  اآللتل: أسترم نحت م ففييتا  شتديل للشتوآلد 

الآلاحتتدمم يف   لفيتا   را  يتتام  مئلتتل: هختآلان صتتد م  يف اآللتتل:  الور يتا  انستترم
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(2)  . و  )أ  الَخطةو (: َكثيةُر األَخةِذ ِمةَن األَرِض بَِقوائِِمة ، والجمةُع ِرَ ةاب  ةحج َقَرس  َرِ يةُب ال  

. لسان العرب )ر ب(. : َكثِيَر    وإِبِل  ِر اب 
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ا ذمتتاع الصتتفآلف ك ايتتا قتت  الآلحتتدم  الذحتتادم  يف نستتدا طتترق الدةتت   الف تتا 

 الرميلا ال ذماع الصفآلفم اسذوارم مك يا  سد  المو ى  أكد لم فكتأن الدةت  

 اص فافيام  الف ا  الرميلام أقداء يف ساحا ال ذال  آلا ييا الشوآلد  ا ذماقيا 

 يف اآللل:    ع التدرد يف خ تى مكدآللتام استذوارم مك يتام شتدل فييتا انمتا حتي  

 مو  يف ال  يوا   مض  يف طريل الشذا   مت  يستير يف ال ريتل مكدت  الف تىم 

 يف اآللل: فكفل مةلآللام ك ايا ق  الوجزم فم  يكيد نخيل أ  يكذ تل مةلتآلل اليتدم 

الديت انخير يدقآل لثما حتي   ذستاندم   ستير    ديحا لصآلر لم    فيرا م يام  يف

يف طري يا هلى الرغاد الجليلام فشدل انما يف سيررا هلى الموال م  م  يسير طلدتا 

 للرغائب الجليلا.

 ك  رذل الصآلر الجزئيا  ذواضتد يف  يتان أرميتا َ حتدم المستلمي   ا حتاقروم     

م  كت  صتآلرم م يتا  ضتيف   يان قاادا الفراا  الستير يف طتر  الشتذا   الضتياع

 مو ى  ديدام    ير قاطفا الحب الذ  أفوو  ا الب الشاقر.

 لول تتا نلحتتظ أن قاطفتتا الشتتاقر ر تتا أاتت  يف حتتدهتا  حرارهتتتام متت  قاطفذتتل يف     

الذوديتر قت  انقاصتير الذت  ا ذاحتت الدتلم  انحتزان الذت  متث    دانتتلم نن 

مت  موتي  ملذيتبم  نفتس مكلآلمتام الشاقر حي متا يوت  قت  أحزانتلم هنمتا يمتذح 

 التتب مآل تتع يذتتألو  يصتتر  متت  شتتدم الآل تتعم  لتتذلك كانتتت الصتتآلرم الجزئيتتا 

الآلاحدم ااقرم قلى حم  أحاسيستلم  الذوديتر قت  قاطفذتل المشتدآل ام  ملتك لمتا 

 مذاز  ل م  اآلم الذصآليرم  كئافا يف المو ى  فالواطفا يف رتذا الةترس الوتادم أات  

ذلك الشتتأن يف غيتترل متت  انغتتراس انختتر  غيتتر حتترارمم  أضتتوف  رجتتام  كتت
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الذا يتتام متتع  فتتا    ي يتتا ي ذضتتيل الم تتاد  الةتترسم  الحالتتا ال فستتيا للشتتاقرم 

  صفاء مر لم  ا  اق اريحذل.

 لتتتذلك ف تتتد ا ذموتتتت يف قاطفتتتا الحتتتزن الذتتت  ستتتاق  يف اصتتتائد كئيتتترم ق تتتد 

 يا:م قد ر فييا ق  موانا لم قدمه م اييَس ن ديٍا أرمِّ "الَحجِّ "

 .صد  الواطفا 

 .اآلم الواطفا   آلرجيا 

 .اسذمراريا الواطفا أ  ثداهتا 

تت " يمكتت  أن يكتتآلن ملتتك را وتتا ل ديوتتا     الفاصتتام الذتت   ا تتت  ستتذلذ  "الَحجِّ

انلوم   تر  راحذيتا يف اإلفصتاح قت  قآلاطفتل الحزي تام  الذ فتيس قت  رمآلمتلم 

 (1) م  أمئلا ملك اآللل:  الديت الآلاحد أ  الصآلرم الآلاحدمم ليا  رجيا   ري يام

 )الكام (

 يةةةا رب هةةةا سةةةور النوائةةةب  ةةةا ني    

 

ةةةةورِ      ِ  يف السُّ  قةةةةاقتا لعبةةةةدك ُكةةةةوي

الصآلرم يف الش ر ان ل  مفرقرام  تآلح    تدر رائت  مت  انلتوم   حمت  قاطفتا  

مد جام  ضع ال ارئ يف  تدرم انلتوم     لتل هلتى الذضتام  الر حت م  االنتدمال 

رم فال آلائتتب أطد تتت قليتتلم  ضتتر ت حآللتتل ستتآلرام ال ستتدي  الوتتاطف  متتع الشتتاق

ًم صتةيرم يف رتذا الستآلرم ركتذا مفترقم  تآل  للفر ل م لم  هنل لير آل اهلل أن يفذح لل كه

م كتترم  في تتيو الديتتت قلتتى رتتذل االستتذوارم المك يتتا المتتذكآلرم يف الشتت ر ان لم 

م قفآليتام ال  يزيدرا اتآلم  تذا الرتشتيح يف الشت ر الئتاينم  رت  قمليتا  تذو  صتآلر

                                                

 .73ديوان عذاب السنين    (1)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –خامس والثالثون مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ال

 
 

 

 

يذومدرا الشاقرم  هنما  جري قلى لسانل  فو  قاطفذل الياقرمم  نفستل الملذاقتام 

 اد أقانل قلى ق ائلم  أضرد نار "الذ    شد السواقمم   دحث ق يا يف ك  مكانم 

ش ائلم طمآلحل المفرطم  مكاؤل اللماحم  م ارق ل للسواقمم يليث  راءرام  رتآل 

 كذم  فذآل لم حذى ي آل  قلى حمت  أقدتاء الحيتام غل الشدادم طري الوآلقم لو 

 .(1)" مشكالهتام  كان ي مح  الوليا الواليام  لو يرس  انقنى

ت " م  الصآلر الذ   رسو انم  يف لآلحا كليام  متدرا قاطفتا  الحماستيا  "الَحجِّ

 )الكام ( (2):"رؤيا"الةضآلد اآللل يف اصيد ل: 

ةةباِ  َمَواكِبةةً ةةُا َمةةَع الب   قلقةةدج َرَأيج

 

 َسةاَرتج علةى َنَغَمةاِت صةوِت الَحةادِ  

َقاج    وَ ةد 
ِب الحيةا ِ  َدَرَجاج على َدرج

 

َجةةةةةةادِ   ُنةةةةةةو إلةةةةةةى ا مةةةةةةاِ  واألَمج  َترج

ِم الَعِميةةةِق َمُروَعةةةةِ    َهب ةةةاج ِمةةةَن الن ةةةوج

 

َ ةةةةادِ    َقَأَبةةةةاج َ َيةةةةاِ  قِةةةةي ِ َمةةةةى األَوج

 َنَظَرتج إلةى الماضةي الت ليةِد َقُخةور ِ  

 

ةةةادِ  (3)وَصةةةَباج   ةةةتقبِل الَوق   إلةةةى الُمسج

ةةيجَر نحةةَو َعرِينِهةةا   وَمَ ةةاج َتُغةةذُّ الس 

 

ِبةةَف   اُلَمةةرِا لَِتعج
 بةةالَخُؤوِن الَعةةادِ  (4)

هةةةةا  َلةةةةَدتج للغاصةةةةبيَن أِلَن   َمةةةةا َأخج

 

ةةة دِ    َوَجةةةَدتج َسةةةِقيَع الَعةةةيجِة يف اِطخج

هةةةةةا األَبجطةةةةةاُ  إن  قَِعةةةةةاَلُكعج    يةةةةةا أيُّ

 

ةةةةَرتج بَِعلِةةةة  ةةةةَدادِ َقةةةةدج َ ك  يج وبِالجِمقج
(5) 

ِب َأوج لَِوِعيةةةةةةِدهِ   َغةةةةةةرج  ال َتةةةةةأجَبُهوا لِلج

 

َعةةةةةةادِ   رج
ِ  َبةةةةةةلج َقةةةةةةابِلوا اِطبجةةةةةةَراَ  بِاطج

                                                 

 .332ود  المعاصر،    ركات التجديد يف ال عر السع (1)

 .78ديوان عذاب السنين،    (2)

 يف الديوان: وصببا. (3)

 يف الديوان: المر التعبف. (4)

 يف الديوان: بعلي والمقداد، وال يستقيع الوالن بذلك. (5)
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َيةةاَرُهعج 
ِب الكِةةراِم دِ وا إلةةى الُعةةرج  ُردُّ

 

دِ    ِمةةةةةنج َ اِصةةةةةبا ُمَتَغطجةةةةةرِسا َجةةةةة  

 َمةةنج َكاَبةةَد األهةةواَ  يف َ َلةةِب الُعةة  

 

 ائِةةةةةاا َأوج َ ةةةةةادِ َقَلةةةةةُ  الث نَةةةةةا ِمةةةةةنج رَ  

فالشتاقر متدفآلع  تذل الواطفتا الحماستيام الذت  شت  ت يف نفستل مستارا  انمت   

 الحلو  آلحدم اآلمل  عضذيوم  ا حتاقرو يف مآلا يتا انقتداء الةاصتدي   فأختذ 

ي ص رؤيذل قلييوم  ما ر  هال طمآلحا   آمتال ح ي تام رأ  فييتا مآلاكتب الوتز 

ي يو يف ثدا   قز  ففتارم مستذمدم اآلهتتا مت   ال آلمم م  ان  ال يمشآلن هلى قر

ماضييا الذليدم  مستذ دليا الآلاتاقم مسترقا نحتآل قتد را يف  ترأم  هاتدادم كااتداد 

  الم داق
 
 م فيو أملل يف قآلقم قيار الورد م   راث  الةاصدي   الموذدي .(1)قل 

 فللواطفتتا أثررتتا الآلاضتتح يف رستتو رتتذل الصتتآلرم الكليتتام الذتت   دوتتث يف التت فس   

اقذزازا  الماض م  اسذشرافا للمسذ د م هعا صآلرم ن  تال صت اقيد يمشتآلن هلتى 

انقتداء يف ثدتتا م ال يتتأ آلن  آلقيتتدروم لتدييو ق يتتدم راستتفا يف أن التتذل  ستت و 

 الويش يف اإلخالق  االسذسالد.

 ركذا  كذمت  مالمتح الصتآلرمم   ذشتك  لآلحتا ف يتا موت مم   لليتا ألتآلان مت     

       المذل   هلى أ آلاء الففر  االقذزاز  الشوآلر  الزرآل.انم   الذفاؤلم 

 خذتتاد ال تتآلل يف الحتتديث قتت  الصتتآلرمم أعتتا ق صتتر ميتتو متت  ق اصتتر اإل تتداع 

 م  مدرا ر افد اآليا أرميا:"الَحجِّ "الشوري ق د 

 .الذجر ا الشوريا الصاقاا 

                                                

رضةي اهلل عنهمةا، ققةد كانةا مةن  "المقداد بن عمةرو"، و"علي بن أبي  الب"المقبود:  (1)

 أشجع البحابة.
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 .انلفاف ال آليا المفوما  ال ااا الذا يام المذ لفا يف  شكيليا 

  ديوا  مفرقاهتا  ق اصررا المليمام الذ  شكلت صآلرا  زئيا  كليا.ال 

  الواطفتتا ال آليتتا الحزي تتا أحيانتتام المذفائلتتا أحيانتتام الةاضتتدا أ  الئتتائرم يف

 أحيان أخر .
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 املحور الرابع: البنية اإليقاعية والتقلبات النفسية للشاعر:

يزل ق  غيرل م  ان  اس الد يا اإلي اقيا ق صر ميو م  ق اصر الشورم الذ   م    

تلديا استذحال هلتى نئترم فيت  الذت   هكستب الشتور همذاقتل  انق يا انختر م فتاما سه

  ه ارلم   هسيو يف شدم أسرل   اول قلى ال فس.

ستآلاء أكانتت - اد قأد كئير م  ال  اق قلتى  يتان أرميتا اإلي تاع أ  المآلستي ى    

ليام  ار داطيا  مآلضتآلع ال صتيدمم يف الشور م  ال احيا الدال -قاخليا أ  خار يا

فدي آلا أعا ليست حليا شتكليام أ  زي تا خار يتام فالمآلستي ى ما   ليفتا ميمتام 

م فالواطفتا الحزي تا  حذتال هلتى (1)"الذودير الف ت  قت  الوآلاطتف اإلنستانيا" ر  

مآلسي ى حزي ام  الواطفا ال ر د  حذال هلى مآلستي ى م ر تام  دوتث يف الت فس 

 م   دث يف أ آلائيا مشاقر ال رد.أحاسيس السواقم

 لك  فيما يذولل  الوالاا  ي  الآلزن  الةرس خاصا ر  ي ضدا ملتك انضتداطا    

 امتتا يف أ زان الشتتور الور تت ؟م أر  أنتتل  آلافتتل نستتد   فتتان زان ال آليلتتا ما  

الذفوتتيال  المركدتتام  كتتذلك ان زان الذامتتا  الئتتو انغتتراس ال آليتتا  الجتتاقمم 

لذفويال  الدسي ا  كذلك المجتز ءمم  الئتو انغتراس الضتويفا  ان زان ما  ا

 اليزليام أي  صفا قامام ق ن  حديد  حآلر  وي يتا نغتراس  وي يتام  اتد الحتظ 

فتاخذالف أ زان الدحتآلر "رذل الوالاا كئير م  ال  تاق  ي تآلل ق/ قدتد اهلل ال يتب: 

غ تى  حتر  احتدم نفسلم مو ال أن أغراًضا مفذلفا ققت هلى ملكم  هال ف تد كتان أ

                                                

 .321لنقد األدبي عند العرب،  أسس ا (1)
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 لك ل غالى يف ن ر ل هلى رذل ال ضتيا حتي  راح يصتف  حتآلرا  (1)م"  زن  احد

: "المذ تارد الم يتآلك" الدناءم  الفسام  أختر   الشتيآلانيا  ف جتدل ي تآلل قت  

 ال يففتتى قليتتك أييتتا ال تتارئ أن رتتذا التتآلزن اريتتب متت  الفدتتب يف الفستتا "

رتذل الدحتآلر ستمي ارا ": (3)ي يتام  ي آلل يف مآلضع آخر ق   حآلر  و(2)" الدناءم

م نن نةماهتا ال  كاق  صلح هال للكالد الذي اصد م تل ادت  كت  شت ءم "شيآلانيا"

أن يذة ى  ل يف مجالس السكر  التراص المذيذتك المف تثم  لتآل  أملذيتا  ميًوتام 

ًِا يشور  الشيآلانيام  لستموت مت  ن ترا   فاقيليتا مآلستي ى    د  يف نةميا شي

م فلست مول يف رذا الذ سيو الذي ي سب  حآلرا هلتى الفستام (4)"ما  لآلن   س 

 أخر  هلى الشيآلانيام فتانمر أ ستع مت  ملتك  أق تد مت  مجترق رتذا الذصت يف 

 الحاسو.

 التتذي يو ي تتا يف رتتذا الم تتادم رتتآل أن للمآلستتي ى موتتاينَ يف التت فس  ف تتد  دوتتث     

ي يذ استتب متتع انشتتجان  انحتتزانم  اتتد  ئيتتر ال تترد  الييتتادم  أن انليتتل التتذ

اسذوماال  ال دماءم رآل اسذفداد الدحآلر المركدا  ان زان الذاما يف سيااا  رت  

أرص   أاآل م ممتا  ستذفدد فيتل الدحتآلر الدستي ا  المجتز ءمم  رتآل متا يترال ق/ 

أحمد الشايب  فدود أن مكر المواين الم اسدا لك   حر م  الدحتآلر الشتوريا اتال: 

                                                

، دار ا ثةار 94و 1/93المرشد إلى قهع أشعار العرب، د. عبد اهلل بن الطيةب المجةذوب:  (1)

  .م1989/ هة1409 الثانية الطبعة الكويا، –اطس مية، والار  اطع م الب ا  

 .1/107المرشد إلى قهع أشعار العرب:  (2)

 رب القبير، والمتقضب، والمضارع، والمنسر  القبير.وهي: البسيط المنهوك، والمتقا (3)

 .1/111المرشد إلى قهع أشعار العرب:  (4)
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أ  قاطفذل الوامام  قلى ال ااتد أن ي  تر يف رتذل  خير ان زان ما الءد مآلضآلقل "

الصلا  ي  المو ى  الآلزنم لولل يجد يف ملك   استدا يكستب الت  و اتآلم   متاالم 

م فالمآلستي ى هما لتو  لذتِو  المآلضتآلع (1)"أ   جافيا يذرب  ر قا الشور  حست ل

 الواطفام  حد   ي يمتا  جتاف  نفترمم مردتت ر قتا الشتور  حست ل   تأثيرل يف 

م يتتال "يف كذا تتل:  "حتتازد ال رطتتا   "فسم  رائتتد رتتذل الفكتترم  مدسستتيا: التت 

ا كانت أغراس الشتور شتذىم  كتان م يتا متا "م   آللل: "الدلةاء  سرال انق اء  لم 

يه صد  ل الِجد  الرصانام  ما ي صد  ل اليزل  الرشااام  م يا ما ي صتد  تل الديتاء 

تةار  الذح يتر   ت ب أن  هحتاَكى  لتك الم اصتد  متا  الذففيوم  ما ي صد  تل الص 

 (2)"ي اسديا م  ان زانم  يهفيِّلهيا لل فآلس..

 م  رذا الم  لتل كتان للمآلستي ى أثتر كديتر يف الت فسم  جوليتا م  دضتا  تارمم     

م دس ا أخر م مذشائما حي ام مذفائلا حي ا آخرم  ركذا حستب الذِتاد المآلستي ى 

  المو ىم  انسجاد الآلزن  الةرس الشوري.

ت "  ذل ال  رم هما  أمل تا يف شتور      م   اخذيتار أرتو ال صتائد الذت   مئت  "الَحجِّ

 "م  "الد حتا الشتاقرم المحذضترم " جر ا الحزن أاآل   مئي  يف قيآلانتلم  رت : 

م "آمتال  آالد"م   "التز ر  الذائتل "م  "يف زمترم الستوداء "م  "م  أقما  نفس 

الذ   مي  هلى ال آللم  رت  اناتآل  الذت  م هم ر  ال صائد "يا  در "  "يا قيد " 

 موت أطراف الذجر ا الشوريا الحزي تا مت  أا تار نفتس الشتاقرم يذدتي  ل تا أعتا 

                                                

 .324أصو  النقد األدبي،    (1)

 .266منها  البلغاء وسرا  األدباء،    (2)
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جنيات  لىني  ، (1)"الدو ة ال ةاعر  المحتضةر "قاألولى:  ميَويا  اما الآلزنم 

 حبر اقكامل، ومطىعها:

 َمةةةةةا لِلجج ةةةةةاِف َأَ ةةةةةاَلني َ َطبةةةةةً

 

َبةةةةة   اينَوَأَتةةةةةى علةةةةةى َوَرقةةةةةي وَأ ج

 ما للجفا/   ف أحال  /    ح دا                  أ ى قلى/    را   أغتت/     صاين 

/o/ o//o   /// o//o     /// o              /// o//o     /// o//o     /o/ o 

 مْذفاقل      مذفاقل        مذفا                مذفاقل       مذفاقل         مْذفا

مت  قلت   "الحتذم"لمجمآلع م  الذفويلا انخيرمم  رآل ما يسمى مع حذف الآل د ا

 .(2)ال  ص

جنيات  لىني  حبنير افيتني ، ، (3)"واقثانتة قيتية: "مني  ألانيان ني ني 

 ومطىعها:

ةةةً ةةةً َ رِيي ُت الجمةةةاَ  َ ضي  إِنج َنَظةةةرج

 

ِب   ةةةةةى قِةةةةةي الَمنجَظةةةةةرِ الَخةةةةة ي  َيَتَجل 

 َلى/   ِف ْلم  ِر لتتْ/     خْلاَل  هن ن ر  لتت/    مال غل/  ض  طرْييَا        يذجلْ  

/o//o/o       //o//o       /o//o/o          ///o/o     /o/o//o         /o/o/o 

ْ         فاقال         َفَواَل        مسذفول           فاال   َذْفِوله  فاقال          مه

 .(4)يثمع حذف الوي  م  الذفويلا انخيرمم  رآل ما يسمى  الذشو

                                                
 .14ديوان عذاب السنين،    (1)

بةير بالحةذ : الحذ : وهو  ذف الوتد المجموع من  خر الت عيلة ويكون يف: مت ةاعلن: قت (2)

مت ا، وتنقل إلى قعلن بتحريك العين وهذا خا  ببحر الكامل. )علع العروض والقاقيةة، د. 

 م(.1987ه/ 1407بيروت  -، دار النهضة العربية184عبد العزيز عتيق،   

 .31ديوان عذاب السنين،    (3)

قتبةبا: الت عيث: وهو  ةذف العةين مةن قةاع تن أ :  ةذف أو  الوتةد المجمةوع قيهةا  (4)

قاالتن أ : بث ثة أسباب خ ي ة، و لك الز اف يحد  يف ت عيلة الضةرب، ويقةل يف  يرهةا 

من قاع تن التي تأتي يف ثنايا البيا، أ  يف   ةوه وعروضة . )علةع العةروض والقاقيةة،   

 (.99و 98
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جنيات  لىني  حبنير اقط،ينيل، ، (1)"واقصيتية اقثاقثة: "يف زمرة اق نيعيات

 :ومطىعها

 َأَأبجَقةةى علةةى َمةةرِّ الَجِديةةَديجِن يف َجةةَوسِ 

 

 

ةةةةوام  وُهةةةةعج ُنَظَرائِةةةةي   ةةةةَعُد َأقج  وَيسج

/  لرائ    أأ  ى/ قلى مْرِر لت/  ديديتْ/ ِن يف  آلن         يسَع/  قه أاآلام /   رو نه

//o/o   //o/o/o  //o/o   //o//o         //o//   /o/o/o   //o//    /o/o 

 (2)فوآلل     مفاقيل     فوآلل    مفاقل          فوآلل    مفاقيل      فوآلل   مفاقْ  

 :جات  لى  حبر اقرمل، ومطىعها، (3)"واقصيتية اقرابعة: "اقزورن اقتائه

َرقةةةا وج  قِةةةي ُسةةةُكوِن الليةةةِل ُقةةةدُت الز 

 

ةةةةةيِّقاَقاِصةةةةةدِا َشةةةةة   ط  َرَجةةةةةائِي ال  

 يف سكآلن لت/  لي  اد  ل/ ز راا             ااصدن شا/   ط ر ائ  ش/   شْييِ ا 

/o//o/o     /o//o/o   /o//o               /o//o/o      ///o/o       /o//o 

 (4)فاقال        فاقال       فاقال              فاقال          فوال          فاقال

 :جات  لى  حبر اقط،يل، ومطىعها، (5)"واقصيتية افام ة: "آمال وآالم

ُتهةةةةةا ةةةةةرُِ   الِمةةةةةي بَِكةةةةةأجسا َملِلج  َأُأ ج

 

ةا ُأَ ةاِوُ    ةَدس اليةوَم ِمم  ةبجُر َأجج  َأِم الب 

 أأغر/     أا ال م /  كأس / مللذيا       أِد ْصَصب/ ر أ د  ْلتَيآْل/ مْمما/ أحا لآل 

                                                

 .35ديوان عذاب السنين،    (1)

مةن  خرهةا، قبةارت: م ةاعي دخل الت عيلة األخيةر  الحةذف، أ   ةذف السةبب األخيةر  (2)

 وتنقل إلى قعولن أو م اعل بسكون ال م.

 .39ديوان عذاب السنين،    (3)

 دخل الحذف يف كل من العروض والضرب. (4)

 .50ديوان عذاب السنين،    (5)
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//o//   /o/o/o    //o/o  //o//o        //o/o    //o/o/o    //o/o  //o//o 

 فوآلل   مفاقيل     فوآلل    مفاقل        فوآلل      مفاقيل      فوآلل   مفاقل 

 :جات  لى  حبر اقب تط، ومطىعها، (1)"عيد واقصيتية اق ادسة: "يا

ِخَيةةةة   ةةةجاُن ُمرج َشج  َيةةةا ِعيةةةُد َواَقيجةةةَا َقاألج

 

ُقةةةةودُ ُسةةةةُدوَلها وَنعةةةةيُع   وِ  َم ج  الةةةةرُّ

 يا قيد  ا/ فيت ف ل/ أشجان مر/ خيذ       سد ليا/    نويتت/  ده ْرره ح مف/ اآلق  

/o/o//o   /o//o   /o/o//o   ///o         //o//o   ///o   /o/o//o    /o/o 

 (2)مسذفول     فاقل     مسذفول     فول         مذْفول     فول    مسذفول     فاق 

 ، جاءت على بحر الكامل، ومطلعها:(3)"يا بدر"بيد  السابعة: والق

ةةةَك يف الظ ةةة ِم َسةةةِمير  ُر إِن   َيةةةا َبةةةدج

 

 َمةةةا لةةةي ِسةةةواَك ُمنَةةةاِ ع  لُِ ةةةُعور  

 يا  در هنتت/  نك يف ْلَ ال/  د سميري         ما ل  سآلا/  ك م اغم /  لشوآلري 

/o/o//o     ///o//o      ///o/o          /o/o//o     ///o//o    ///o/o 

 (4)مْذفاقل        مذفاقل        مذفاق            مْذفاقل      مذفاقل      مذفاق 

فجميع رذل الدحآلر  اء  يف صآلرهتا الذامام    آلقت ما  ي  المركدتا  الدستي ام 

م   المركدتتا أكئتتر استتذوماال متت  الدستتي ام  رتتآل متتا يوكتتس انفوتتال الشتتاقرم  حتتد 

آلم قاطفذلم  كئرم انحزان يف الدلم فاحذال هلى مئ  رتذل الدحتآلر الذت  شوآلرلم  ا

                                                

 .58ديوان عذاب السنين،    (1)

، دخةةل الضةةرب مةةا يسةةمى بةةالقطع: وهةةو  ةةذف  خةةر الوتةةد المجمةةوع وتسةةكين مةةا قبلةة  (2)

 والعروض مخبونة، أ  ُ ذف ثانيها الساكن.

 .68ديوان عذاب السنين،    (3)

 ويف كل من العروض والضرب قطع، وهو  ذف  خر الوتد المجموع وإسكان ما قبل . (4)
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 ذتتيح لتتل مستتاحا أكتت  يف الذوديتتر قتت  رتتذل الذجر تتا الحزي تتام  لتتيس مو تتى ملتتك 

اسذ الل رذل الدحآلر       جر ا اليأس  الحزنم  لك  اصتيدم نةمذيتا الفاصتام 

 .(1)الذ   ذفل  حالا الشاقر ال فسيا

ان لتتتو أ تتتد أن الشتتاقر اتتتد استتتذوم  الدحتتتآلر المجتتتز ءم أ    استتذ راء التتتديآل   

المش آلرمم يف اصائدل الذت   مئت   جر تا اليتأس المريترمم ستآل  اصتيدم  احتدمم 

م   اء  مآلستي ارا قلتى مشت آلر المذتداركم ي تآلل "ألو  حرمان" ر   و آلان: 

 (2)يف م لويا:

َيعج  نِةةةةةةةةةةةةةي األََسةةةةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةةةةا ِ ُت الةةةةةةةةةةةةةدِّ َطَرتج  َأمج

 

 

 َلةةةةةةةةةةةةةةى َ الَِكةةةةةةةةةةةةةةاُت الظَُّلةةةةةةةةةةةةةةعج وَكَسةةةةةةةةةةةةةةتجنِي البِ 

َنى  يةةةةةةةةةَر َكةةةةةةةةةأجِس األََلةةةةةةةةةعج    مةةةةةةةةةا َسةةةةةةةةةَقتجنِي الةةةةةةةةةدُّ

 

 

 رآل  حر  سيام  فويلذل: )فاقل (م  ذكرر أر ع مرا  يف ك  ش رم  اد استذفدمل 

الشاقر مش آلرام كأنل يو  ق  انشت ار الدتلم  انف تار نفستلم  كأنتل أيضتا يف رتذل 

م كأنل ييذي م  شدم انلوم فراح ي شد ال صيدم يوزف  جر ذل نشيدام  ية ييا غ اء

 راحذل يف رذل الدندنا  المآلسي يا السريوام فرارا م   ااول انليو.

م "رفتتآلم"أمتتا يف غزلي ا تتلم ف تتد استتذفدد )مجتتز ء الففيتتف(م يف اصتتيدم  و تتآلان: 

 (3) م لويا:

                                                

 .71الت سير الن سي لمدب،    (1)

 .15ديوان عذاب السنين،    (2)

 .52ديوان عذاب السنين،    (3)
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ةةةةةةةُر ِمةةةةةةةنج َيةةةةةةةِد  َلةةةةةةةَا األَمج  َأقج

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   ه ُ س   َوَتةةةةةةةةةةةةةةةةةةوال 

 م  م لويا:"مكر "يف اصيدم  و آلان:   اسذفدد )مجز ء المجذث(م 

ةةةةةةةةةةداِ  ُت َليجَلةةةةةةةةةةى وَعهج  َ َكةةةةةةةةةةرج

 

 َمَضةةةةةةةةى َقَ اَضةةةةةةةةاج ُدُمةةةةةةةةوِعي 

 رآل  حر ث تائ  الذفوتيال : )مستذفول  فتاقال  ( يف كت  شت رم  لتيس لتل صتيةا  

سآلارا.  يف استذومال كت  مت  رتذي  الدحتري  متا يشت   ميت  الشتاقر هلتى الدتآلح 

م لكت  الةالتب قلتى شتورل استذومال الدحتآلر الياقئ الذي  سك  فيل نفسل أحيانتا

 الذامام  ان زان الفليليا المآلر ثا.

أما فيما يذولل  فر ل الشتاقر قت  نستل ان زان الفليليتام  محا لتا الذجديتد يف 

ان زانم فللشتتاقر ثالثتتا نصتتآلصم نصتتان قلتتى طري تتا الشتتور الحتترم أ  شتتور 

 (2)ام  م لوتل اآللتل:م  نص ثالتث قلتى صتآلرم المآلشتحا  انندلستي(1)الذفويلا

 )مجز ء الرم (

ةةةةة ةةةةَن تلةةةةَك الَجن ةةةةُة الَخضج  َأيج

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُا َجنَاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا )م(  راُء َقط  ج

 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةة  َلَكةةةةةةةةةةةةةةةَأنِّي  دم  ُأهج

 

بةةةةةةةةةَط مةةةةةةةةةنج َعةةةةةةةةةالي ُ َراهةةةةةةةةةا )م(
(3) 

ُ ةةةةةةةةةةةوِ     لِلسُّ

كتت  رتتذا يتتدل قلتتى أن الشتتاقر يميتت  هلتتى ان زان ال ديمتتا يف غالتتب شتتورلم  هن 

سايرم الدقآلا  الحديئام لكت  الشتك  ال تديو رتآل المسذحست  حا ل الذجديد  م

                                                

 حور الخا  بالحديث عن: بنية القبيد  ال عرية، وداللة العنوان.سبق  كرهما يف الم (1)

 .18ديوان عذاب السنين،    (2)

يسير قيها ال اعر على هذا النمط، قيأتي ببيتين علةى قاقيةة وا ةد ، تتغيةر كةل مقطةع، لكنة   (3)

 يق ل بت عيلة يلتزم قيها قاقية وا د   و  القبيد ، وهي قاقية الحاء.
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المسذساغ لديلم مع أنل م  حيث المضتمآلنم يوتد مت  المجتدقي م التذي  وئتآلا يف 

الشتتور ر حتتا حديئتتام   زقذتتل الر مانستتيا الآلاضتتحام فيتتآل كالستتيك  الشتتك م 

ر مانستت  المضتتمآلنم  يف هيئتتارل رتتذا الشتتك  الكالستتيك  متتا يتتدل قلتتى اتتآلم 

  ا سا  الةرس الشوري مع الشك   الآلزن. الذجر ام

مت  "أما  ال سدا لل افيام فليا أرميا خاصتا يف الت ما الشتوري ال تديو  فال افيتا    

لتتآلازد الشتتور الور تت م   تتزء متت  مآلستتي الم  تتا  تتذو َ حتتدم ال صتتيدمم   ذح تتل 

ت "م  اد  اء  ق د (1)"المالءما  ي  أ اخر أ ياهتا  مذ اغمتا متع ان تآلاء "الَحجِّ

 رتذا رتآل  -الواما لل صيدمم مذآلاف ا مع حالا الشاقرم  رآل  ارم يسذفدميا م ل ا

م "قيتآلاين"م كمتا يف اصتيد ل: (2)  ارم أخر  يستذفدميا م يتدم مرق فتا -الةالب

 )السريع( (3)الذ  ا ذدأرا   آللل:

يةةةةَوانِي َقَلةةةةعج َألجةةةةَق قِةةةةي
ةةةةُا دِ  َراَجعج

 

ةةةةةةةةِ  إاِل  َأَ ةةةةةةةةاين َ ةةةةةةةةِزينج  
َراقِ  َأوج

م الذتت  ستتدل مكررتتا: "ألتتو  حرمتتان"م يتتدم غيتتر مرق فتتام كمتتا يف اصتتيد ل: أ   

 )مش آلر المذدارك(

َيعج  نِةةةةةةةةةةةي األََسةةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةةا ِ ُت الةةةةةةةةةةةدِّ َطَرتج  َأمج

 

 

                                                

 .225، و 224األدبي،   أصو  النقد  (1)

الةةردف:  ةةرف مةةد يكةةون قبةةل الةةرو  سةةواء أكةةان هةةذا الةةرو  سةةاكنِا أم متحرِكةةا. )علةةع  (2)

 (155العروض والقاقية:   

 .10ديوان عذاب السنين،    (3)
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 فييا قاللا قلى  طأم انلو الشتديدم قلتى نفتس الشتاقرم فتالميو الستاك ا  تآلح  

حريتا الشتاقرم  المرارم  الذآل رم فذشير هلى ال يد ال فست  الئ يت م التذي يحتد مت  

 رآل ملك اإلحساس المفرط  االغرتاد قت  المجذمتعم كأنتل يف ستج  يشتور فيتل 

  ألو ال يد  الحرمان  انسر. 

 م  ال آلايف الم ل ا الذ  ق   قت   جر تا الشتاقر  وديترا اآليتام  انصتير  متع 

نفستتلم ف  لتتت أصتتداءرام  أصتتآلا  اننتتي  متت  أقماايتتام اافيتتا )ال تتآلن(م يف: 

 )الكام ( (1)م الذ   ددأ   آللل:"قرم المحذضرمالد حا الشا"

 َمةةةةةا لِلجَجَ ةةةةةاِف َأَ ةةةةةاَلنِي َ َطَبةةةةةً

 

َبةةةةةاين   َوَأَتةةةةةى َعَلةةةةةى َوَرَقةةةةةي َوَأ ج

اُ  َ ةةةةةةةةةاَدَرين  ةةةةةةةةةد  ُبةةةةةةةةةُل الب   الُبلج

 

ةةةةةةةةَواين  ةةةةةةةةُ  َمةةةةةةةةا َكةةةةةةةةاَن َيهج  َوَكَأن 

ين بِِغنائِةةةةةةةِ  َ َربةةةةةةةً   َكةةةةةةةعج َهةةةةةةةز 

 

بةةةةةةي بَِألجَحةةةةةةانِ    َوَ نَةةةةةةا َعَلةةةةةةى َقلج

 رذل ال صيدم  ذكآلن م  اث   قشر  يذام   ذي  م يا ثمانيا أ يا   ياء المذكلو  وتد  

ال آلنم مما يدل قلتى ا حتاق الشتاقر يف الد حتام  م  انتل فييتام  استذذارل خلفيتام 

 ا فامرتتا رمتتزا لحالذتتلم   جر ذتتل المشتتدوا  اليتتأس  الحتتزنم  اتتد زاق  ال افيتتا 

 م  غ ا  شج    كاء. ال آلنيا م  اإلحساس  انلوم  ما فييا

 يذحمس الشاقر  رآل يفاطب الشدادم فيوزف قلى   ر الكام م اصيدم ميما     

 )الكام ( (2)  ذي   ألف اإلطال  المآلحيا  انم   الحماس  الحيآليام م لويا:

ةةةةةباِب َتِحي ةةةةةِة َوَسةةةةة َما  اُلَمةةةةةَر ال  

 

 ِعطجةةةةةرِا َيِ ةةةةةيُض َمَحب ةةةةةِة َوَ راَمةةةةةا 

 

                                                

 .14ديوان عذاب السنين،    (1)

 .102ديوان عذاب السنين،    (2)
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د الَدتتدءم  وتتدم أق ا  ف يتتا: الذصتتريعم  ال افيتتا الم ل تتا فيحستت  الم لتتعم  يجيتت

 انلفم  ال داءم  هرسال الذحيا  السالد المو تَري   المحدتا  الةترادم ف تد كتان 

ميمآلمتتا   ضتتايا الشتتدادم يمتتث انمتت  الدتتل حي متتا يتتذكرروم  يفتتاطديو  ليجتتا 

أمت  الحكيو المتدرك نحتآلاليوم  متا يفستدرو  متا يصتلحيو  ننتل كتان يترارو 

 الآلط   الور  ا  اإلسالد.

 م  المآلسي ى الداخليا الذ  حرص كئير م  الشتوراء اتديما قلتى   آلقرتا يف     

اصتتائدرو: )الذصتتريع(م  رتتآل يف  دايتتا ال صتتيدم يشتتدل م دمتتا مآلستتي يا خفيفتتا 

ت "م   استذ راء قيتآلان (1)اصيرمم  ليب هحساس ا  هتيِ ا السذماع الشور م "الَحجِّ

 اتع ق تدل يف  ستع قشترم اصتيدمم مت  مجمتآلع نصآلصتل يف   تد  أن الذصتريع 

الديآلانم  رآل  احد  سذآلن نصام كتان الشتور الةزلت م  الشتور التذي يذ تا ل فيتل 

ال ضايا الوامتام أ   نصتيدا يف رتذل ال احيتا المآلستي يام مت  الشتور التذي  تدا فيتل 

نخيتر الشاقر يائسا م  الحيامم مذشتائما مت  ال تاسم فلتو يصترع مت  رتذا ال تآلع ا

 )الرم ( (2)م   آللل يف الم لع:"الز ر  الذائل"سآل  أر ع اصائدم  ر  اصيد ل: 

َرقةةةا وج يجةةةِل ُقةةةدُت الز   قِةةةي ُسةةةُكوِن الل 

 

ةةةةةيِّقا   َقاِصةةةةةدِا َشةةةةةط  َرَجةةةةةائِي ال  

 )السريع( (3)م  م لويا:"يف ز را " اصيد ل:  

                                                

وتةذو ، د. السةةيد أ مةد عمةةار ،   ينظةر: دراسةةة يف نبةو  العبةةر الجةاهلي: تحليةةل  (1)

 ، مكتبة المتنبي )د.ط(، )د. ت(. 269

 .39ديوان عذاب السنين،    (2)

 .57ديوان عذاب السنين،    (3)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –خامس والثالثون مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ال

 
 

 

 

َر ِ  الِمةةةةةةةي  َ يجةةةةةةةَراُن ِمةةةةةةةنج َثةةةةةةةوج

 

رِ   هج ةةةةةَ ِة الةةةةةد   بِةةةةةَأ ج ِمي ِمةةةةةنج َعبج

 )الكام ( (1)م  م لويا:"يا  در" اصيد ل:  

ةةةَك يف الظ ةةة ِم َسةةةَمير  ُر إن   َيةةةا َبةةةدج

 

 َمةةةا لِةةةي ِسةةةواَك ُمنَةةةا ع  لُِ ةةةُعور  

 )الكام ( (2)م  م لويا:"ليلا مع ابمال" اصيد ل:  

َتكِةةةةةةةةةرُ  يجةةةةةةةةةُل بِةةةةةةةةةاِطظج ِم ُمعج  الل 

 

يجُجوِر ُمنجةةةةَذِعرُ   ُن قِةةةةي الةةةةد   والَكةةةةوج

أما شور الةزل  ال ديوا فكان استذومال الذصتريع فيتل أكئترم ف تد صترع فيتل ثمتاين  

م   "يف مآلاتتتتف  قاع"م   "لآلقتتتتا"م   "رفتتتتآلم"م   "استتتتآلم"اصتتتتائدم  رتتتت : 

مكتر  "م   "الر يتع الفتا   يف نجتد"م   "آرتا   أشتآلا "م   "أحاسيس الةراد"

ور ت   اإلستالم م م  يف الشور التذي يذ تا ل اضتايا التآلط م  الوتالو ال(3)"لد ان

ع ستتدع اصتتائدم  رتت :   حيتتا "م   "رؤيتتا"م   " اموتتا الريتتاس الكتت  "صتتر 

 "صآللا يف ميدان الشتور"م   "زمر الشداد"م   "صد  يآلد الجزائر"م   "لل داقا

 .(4)"قموا رثاء" 

 م  الآلاضح أن الشاقر  صفا قاما ال يلذفت للذصريع كئيرام هال هما  تاء قفتآلا     

سم موتذد التر ح مت  ناحيتام  مت  ناحيتا أختر م فتان كئيترا مت  ننل م يك ال ف

                                                

 .68ديوان عذاب السنين،    (1)

 .93ديوان عذاب السنين،    (2)

علةةةةى  98، و23، و119، و117، و60، و54، و52، و37ديةةةةوان عةةةةذاب السةةةةنين:    (3)

 ب.الترتي

علةةةةى  123، و 108، و 102، و 88، و 85، و 78، و 65ديةةةةوان عةةةةذاب السةةةةنين:    (4)

 الترتيب.
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ال صتتآلص الذتت   تتاء  يف قيآلانتتل نصتتآلص اصتتيرم   التت ص ال صتتير ال يحذمتت  

الذصريعم نن الذصريع يآلح   اطالا ال َفسم   سا ال آلل يف المآلضآلع الشتوريم 

يتا هلى  صريع ال صائد الذت  اال "الَحجِّ " يدرب المذل   لالسذزاقمم  لو  مي  

يف الم اسدا  الوامام اائو قلى هقراكل  أرميا الذصريع يف انغراس الكالستيكيام 

 الم اسدا  الوامام الذ  يه شد فييتا اصتائدل  يف نفستل أنتل يفاطتب  تا غيترل مت  

  ميآلر ال اسم فكأنل اقذ ى  الم لع ليسرتق  انذداريوم  يش ف آماعو. 

ت " م  ال آلارر الصتآل يا الالفذتا يف قيتآلان    م  أاتآلل (1)م لتاررم الذتد ير"الَحجِّ

تت "لتتاررم النذشتتارل  كئتترم يف شتتور   "متت  أقمتتا  نفستت "  ففتت  اصتتيدم: "الَحجِّ

 )الففيف( (2) حدرا خمسا  قشر ن  يذا مد رام  م يا اآللل:

ةةةرِ   َلةةةوج َترانِةةةي وقةةةدج َ َحةةةا بِةةةَي قِكج

 

ةةةُئوُن َصةةةةَوابي   َوَأَ ةةةاَرتج ِمنِّةةةي ال ُّ

َتنِي َبرِ   مج بةجةةةةةةةَلَتةةةةةَوه   يئةةةةةً ِمةةةةةنج اللُّ

 

َبةةةاِب  )م(  ةةةةةةةِب َضةةةِعي ً ُمَحط ةةةَع األَعج

نِةةةي قِةةي َسةةةَماِء الجةةةةة  ِر َأن   ُثةةع  َلةةةعج َتةةدج

 

اِب  )م(  َأو 
َيةةةةةةةةةا َكَعابِةةةةةةةةةدا ةةةةةةةةرِ َأ ج  قِكج

ةةةة   َهَكةةةذا ِعيَ ةةةتِي َرِ يةةةل  َمةةةَع الِ كج

 

 ةةةةةرِ َبِعيةةةةد  َأوج َنظجةةةةَر   قِةةةةي كَِتةةةةاِب  )م(

ةةةةةة   َقاِء ُأَنادِيةةةةةةةَأوج َبَقةةةةةةاء  َمةةةةةةَع ال  

 

َلجَقةةةةاِب  )م( ةةةةَماِء واألج َهى األَسج  ةةةةةةِ  بِةةةةَأالج

 

                                                

البيا المدور هو الةذ  اشةترك شةطراه يف كلمةة وا ةد  بةأن يكةون بعضةها يف ال ةطر األو   (1)

وبعضةةها يف ال ةةطر الثةةاين، قيكةةون تمةةام والن ال ةةطر األو  بةةالجزء األو  منهةةا، وتمةةام والن 

 بالجزء الثاين منها. ال طر الثاين

 .32ديوان عذاب السنين،    (2)
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 (1)م  م يتا اآللتل:"متذيكو" م  ال صائد الذ   اء أغلب أ ياهتتا متد رام اصتيدم: 

 )مجز ء الكام (

ةةةةةةَا الَجَبةةةةةةةاُن َقَلةةةةةةعج َتُكةةةةةةةنج   َأنج

 

ةةةةةةَد ِ الجَخطجةةةةةةِب الُمثِيةةةةةةرج    قِةةةةةةي َوقج

ةةةةةةةةةةةةةةةةة   إاِل  َهُيوبةةةةةةةةةةةةةةةً َراَ  َخلج

 

ِب ةةة )م(  الَجُسةةةورِ  (2)ةلجَف َمنَاكِةةةِب الن ةةدج

َِخةةةةةةةةةةا  ً بِاطج ةةةةةةةةةةَتِخ ي  َيةةةةةةةةةةا ُمسج

 

ةةةةةةةِب الَكبِيةةةةةةةرِ  )م( ِف بِالجَقلج ةةةةةةةرج  ِء البِّ

ةةةةةةةةةةةة  َتنِةةةةةةةةةةي َوَنِسةةةةةةةةةةيَا َأنج  َعن  ج

 

 َنةةةةةةَك َباِعةةةةةةُث األََلةةةةةةِع الَمرِيةةةةةةرِ  )م(

 كأن الشاقر يوِمد هلى ملتك قمتدام متدفآلقا  واطفتا الةضتب اليتاقرمم  انفوالتل   

 مزا ل. حدم 

 )الففيف( (3) أيضا م  الذد ير اآللل:

ةنِها َبَعَثةاج قِةي الةرج   ِمةنج ُ سج
 َكعج َلَيا ا

 

 ُروِ  ُرو ةةةةةةً َمِعينُةةةةةةُ  اَل َينجَضةةةةةةبج  )م(

يجةةةة  َ تِةي َأُظةةنُّ ُدَجةى الل   ُكنجةُا ِمةةنج َقرج

 

ةةةةنَبج  )م( يجةةةَل َأشج َسةةةُب الل   ِ  َنَهةةةارِا َوَأ ج

د السا  ام الذ   تو االسذشتياق  أ يتا  م يتام  يف  لل أمئلا أخر  كئيرمم يف ال صائ 

غيررتام  الذتد ير  صتتفا قامتا يف شتورل يو تت  قاللتا قلتى  تتدفل قاطفتا الشتتاقرم 

 حتتدم انفوالتتلم  امذتتداق صتتآل لم  كتتأن التت ص أصتتدح كذلتتا  احتتدم مذماستتكام ال 

 اسرتاحا فييام  ال  آلاف.

                                                

 .44ديوان عذاب السنين،    (1)

ُب ال رُس الجَماِضي، َنِقيُض الَبليِد. )لسان العرب: ندب(. (2)  الن دج

 .97ديوان عذاب السنين،    (3)
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تت " متت  ال تتآلارر الصتتآل يا الذتت  لجتتأ هلييتتا     استتذدد   تتل اليمتتآلد  حتتي  "الَحجِّ

 ابالد: لتتاررم الذكتترارم حيتتث يذضتتح  جتتالء اقذمتتاقل قليتتل يف   آليتتا المو تتى 

 )السريع( (1)  أكيدلم  لل يف شورل أمئلا كئيرمم م يا اآللل:

ةةةةِجي واَل  ةةةةُن ُي ج  َيةةةةا ُأُ نِةةةةي اَل الل حج

 

ةِجي َقَهةلج َتطجةَربِينج   ُس الَهةَوس ُي ج  َهمج

قلى فِ دانل ك   مذع الحيامم  انصرافل قت  كت  لتذم  فكرر كلما: )يشج (م للذأكيد 

 فييا.

 )مجز ء الكام ( (2)  م ل اآللل:

ةةةةةةةةةةَا َوَهبجَتنِةةةةةةةةةةي  َيةةةةةةةةةةاَربِّ َأنج

 

 ُرو ةةةةةً َتُتةةةةةوُ  إَِلةةةةةى الَكَمةةةةةةا ِ  

 ُرو ةةةةةةةةةةً َتُ ةةةةةةةةةةنُّ ُ ُروَبهةةةةةةةةةةا 

 

َواَء قِةةةةةي َ َلةةةةةِب الَمَعةةةةةالي   َشةةةةةعج

ةةةةةةةةمً َضِعيةةةةةةةةةة   َوَوَهبجَتنِةةةةةةةةي ِجسج

 

 ِوُم قِةةةةةةةي النِّةةةةةةةَزا ِ قةةةةةةةً اَل ُيَقةةةةةةةا )م(

 .......  ....... 

ُ ةةةةةةةو إَِلةةةةةةةى َسةةةةةةةاِ  النَِّضةةةةةةةا  َيهج

 

ةةةةةةُق قِةةةةةةي النَِّضةةةةةةا ِ  )م(  ِ ، َقةةةةةةَ  ُيوق 

فكرر كلمتا: ) ردذ ت (م اقرتافتا   ومتا اهلل قليتلم  كترر كلمتا: )ر حتا(م  كلمتا:  

)ال ضال(م فو  ق  حالا م  الدآلح الحزي م  امذزال الدمع  م ا ام الفاللم  اتد 

 سر  يف ان يا  مسحا ساحرم م  المآلسي ى الحزي ا الياقئا.

 )الكام ( )3(  م  الذكرار اآللل:

                                                

 .10ديوان عذاب السنين،    (1)

 .11ديوان عذاب السنين،    (2)

 .29،   ديوان عذاب السنين (3)
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ةةةُا َسةةةِ ينَتِي، وَسةةةِ ينَتِي  َوَلَقةةةدج َجِهلج

 

ةُا َ ِقيَقتِةي "أنا"  ةي َقةدج َجِهلج  َ يجَر َأنِّ

 رذا الذكرار لكلمذ : ) يلت(  )سفي ذ (م لتو يهفترل الديتت قت   مالتلم  لتو  

 م    أشور  مآلسي يا حزي ام اندمجت مع مواين الحيرم  ال لتلم الذت  يهشور  المل

 أفضى  ا الديت كلل.

 )الففيف( (1)  م ل َ كرار كلما: ) ا  ( يف اآللل:

ةةةَرُع الَحادَِثةةةاُت َبةةةابِي وَلةةةعج ُأبجةةةةة  َتقج

 

مةةةً َيُمةةةرُّ بِبةةةابِي )م(  ةةةةةِبرج ُسةةةُرورِا َيوج

 )الرم ( (2)  م ل  كرار كلما: )الد ر ( يف اآللل: 

َرُ  النُّةةةةوِر َقُمةةةةذج  لِي َدوج  كةةةةاَن َ ةةةةوج

 

َرقا  وج ُت الةةةد  َتَقةةةدج  َأنج َسةةةَجى الليجةةةُل اقج

 )الرم ( (3)  م ل  كرار كلمذ : )كفِّ  (م  )ريكال( يف اآللل: 

نِةةةةي َيةةةةا شةةةةمُس ِمنِّةةةةي َهةةةةيجَك ِ   َك ِّ

 

َترِقةةةةةةةةةةا  نِيةةةةةةةةةةِ  َهةةةةةةةةةةيجك ِ ُمحج  َك ِّ

 )السريع( (4) م ل  كرار كلما: )قق  ( يف اآللل: 

نِةةةةي َصةةةةِغير  ال َتِقةةةةفج َدائمةةةةً  َدعج

 

بِةةةةةي  نةةةةةاِء قِةةةةةي َدرج عج َكِة الر  ةةةةةوج  َكال  

نِةةةي َقَقةةةدج َكةةةاَد َضةةةَباُب الَهةةةَوس   َدعج

 

ةةةةِب    َيطِيةةةةُر بِةةةةي َعبجةةةةَر الَ َضةةةةا الر  ج

فذكتترار كلمتتا: )قق تت ( يشتتور  آلاتتآلع الشتتاقر يف ايتتد ث يتت م يريتتد الفتتالص م تتلم  

ذي  يدل حريذل رتآل ال فت  الصتةير الضتويفم  لك تل رغتو  الذحرر م   راث لم فال

                                                

 .33ديوان عذاب السنين،    (1)

 .40ديوان عذاب السنين،    (2)

 .41ديوان عذاب السنين،    (3)

 .49ديوان عذاب السنين،    (4)
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ضتتع ال يتتد يف يديتتل  ضتتوفل ي يتتدل  التتذكريا م فكلمتتا رآل الشتتاقر  آلاتتف كأنمتتا  ه

  ر ليلم  لذلك أخذ يلح قليل يف رذا ال لب  ذكرار رذل الكلما أيضا يف اآللل: 

نةةةةةةةة   َس َم ج نِةةةةةةةي قةةةةةةةإِن  الةةةةةةةن  ج  َدعج

 

ِمةةةةةةُل َألجَوانةةةةةةً ِمةةةةةةَن الَعتجةةةةةة   ِب َتحج

ةةةةةةةةَيانِ ِ   بِةةةةةةةةي بِنِسج مةةةةةةةةاَك َدعج َقلج  ُر ج

 

بِةةةةي  ةةةةُل َعَلةةةةى َقلج ةةةةُس َيةةةةا  ِ ج  اَل َتقج

 يف ك  ما سدل نجد أن صتآل  الذكترار أكستب ان يتا  رتد ءا حزي تام  أشتور     

 شدم  اع الحتزن يف التب الشتاقرم  ستاقد قلتى زيتاقم الت ةوم   فترم اإلي تاع يف 

 راز المو ى   أكيدل.ال ص الشوريم هضافا هلى ما أقال م  ه 

 نمامل الذ كرار  الزد حزن الشاقرم    ير يف  جر ا انلو أكئر م  شورل التذي    

تتاد التتر حم  لوتت  ملتتك يشتتير هلتتى   تتآلق  يتتار متت  التترفل   تتدا فيتتل مذفتتائال  ث 

 الم ا ما يف نفس الشاقرم يحا ل   ميذل  ذجدق الكلما    كراررام كلما  جتدق 

 انم  يف نفسل.

رار أحيانتتا يتتأع يف مآلااتتف الئتتآلرم ال فستتيام ك تتآلع متت  هشتتوال الحمتتاسم  الذكتت 

 )الدسيا( (1) الرتغيب يف ش ء موي م مئ   كرار كلما: )اآلميا( يف اآللل:

 َدعج َمةةةا َتَبةةةاَدَر ِمةةةنج َشةةةوج ا وِمةةةنج َوَلةةة ا 

 

ةةُمو َعَلةةى الُقةةةنَنِ    َتسج
ةةَعدج إَِلةةى ُقن ةةةةا  واصج

ِب َشةةةةةة  ُعةةةةةةرج ِمي ةةةةةةِة لِلج  اِمخةِ َوَ ةةةةةةنِّ َقوج

 

ةاِم والةَيَمنِ   رِِب ال مِس  ت ى ال    ِمنج َمغج

يةةةةةةةاَ  َسةةةةةةةائَِلةِ   ِمي ةةةةةةةة  َتةةةةةةةَدُع األَجج  َقوج

 

َمنِ   ُهةةو علةةى الةةز   َعةةِن الُ ُتةةوِ  التةةي َتزج

ةةةةةَتد  َسةةةةةاِعُدها  ِمي ةةةةةة  َسةةةةةَمَقاج واشج  َقوج

 

ةةةِد والِ ةةةَتنِ   ةةةَع الِحقج ةةةَع الطَُّغةةةا ِ وَر ج  َر ج
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ثتتائرم كف يتتب يف مجمتتع متت  ال تتاسم يريتتد أن يستتذئير  فالشتتاقر يف رتتذل ان يتتا 

رمميوم  يشو  حماستيوم فوتزف قلتى   تر الذكترارم  رغيدتا يف ال آلميتا الور يتا 

الذ  يدقآل هلييام ننل يو  أن الش ء المكرر أكئر قلآلاتا  انمرتانم   تذلك يكتآلن 

د تاء الف ت  أحد ركائز اإلي اع الداخل م  أحد لد ا  ال" "الَحجِّ "الذكرار يف شور 

 (1)"لل صيدم

: )ال دا   الم ا لا(م  اتد "الَحجِّ " م  الجدير  الدراسا يف   يا ال صيدم ق د    

م (2)قدرما كئير م  ال  اق هضتافا هلتى الذصتريع مت  م تارر المآلستي ى الداخليتام

فال دا   الم ا لتا مت  المحست ا  المو آليتام  لكت  ال يففتى أثررمتا يف اللفتظم 

 المو ى   يان لوملا  احدمم فكما أن للذصريع  الذ كرار أثَررما  ك  م  اللفظ 

رما يف اللفظ.  يف المو ىم فلل دا   الم ا لا أثره

تت " ال دتتا   الم ا لتتا يف شتتور      كئيتترا التتآلر ِقم اقذمتتد قلييمتتا اقذمتتاقا  "الَحجِّ

يا  :كديرام مئ   لاررًم  اضحا يف شور اليأس  الحرمانم ااد قلى أردافم أرمِّ

   مآلازنا الشاقر  ي  حاليل: اد  المرس   ودلم أ   ي  حالل  حتال أارانتل

السوداءم  قدد رضال ق  حيا لم  هحساسل  تاالخذالف قت  ابختري م 

المذمئ  يف ف د أسداد السواقم الذ  يمذلكآلعام  رذا متا  دكتدل انمئلتا 

 الكئيرمم م  ال دا   الم ا لا.
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  طريل مكر طرفيل المذ ا لي .  ح يل اإلحاطا  الشمآلل  الش ء ق 

  ح يتتل اإلشتتداع الموتتريفم  استتذيفاء الفكتترم متت  كتت   آلانديتتام  قتتدد 

   ديميا مدذآلرم.

 م  أمئلا ال دا  الذي قت  فيتل الشتاقر قت  حتالي  مت  أحتآلال الت فسم محمتال 

 )الرم ( (1) أحاسيس اليأس  الضياع اآللل:

َبِسةةةةي َيةةةةاَ  ابجَسةةةةِمي َأوج َقاعج  إِيةةةةِ  ُدنج

 

 َكأجِسةةةةةي بِاألََسةةةةةى َقةةةةةدج َقِهَقةةةةةا إِن   

في تا ل  تي  كلمذت : )ا َستتم   اقدست (م  رتآل  ضتاق  تتاء يف خ ا تل للتدنيا قلتتى  

سدي  الذفييرم يدل قلى اسذكانا الشاقر  اسذسالملم  افذ اقل لثم   ال آلر الذي 

 يكل  حيا ل م   ديد.

 )الآلافر( (2) م ل اآللل:

 َنَهةةةةةار  ِمثجةةةةةُل َليجلِةةةةةي اَل َجِديةةةةةد  

 

صةةةةةاِب َجاثِمةةةةةِة َعَلي ةةةةةا   ِسةةةةَوس األَوج

ي ع الذضاق  ي : )عتار  ليت (م يف اآللتل: عتاري مئت  ليلت م ليدكتد حالتا اإلحدتاط  

  اليأس الذ  أصا ذل  جمآلق المشاقرم   دلد انحاسيس.

 )الآلافر( (3) م  ملك اآللل اآللل:

ةةةةَوس َقرِيةةةةب    َأاَل يةةةةا ليةةةةَا َمةةةةنج َأهج

 

َء  الِمةةةةةةي و  ةةةةةةُف َوطج نِةةةةةةيُيَخ ِّ  ُ زج

ُمُرنِةةةةةي بَِ ةةةةةيجِض النُّةةةةةوِر ِمنجةةةةة ُ    وَيغج

 

نِي  قِي بِةةةةةةَأمج  َوُيبجةةةةةةِدُلنِي ُرَ س َخةةةةةةوج

 
                                                

 .42ديوان عذاب السنين،    (1)

 .43ديوان عذاب السنين،    (2)

 .38ديوان عذاب السنين،    (3)
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اِ  َ ةةةةةتِي ُأنجسةةةةةً وبِةةةةةري َعةةةةةُل َو ج  وَيجج

 

نِةةةةةي   وَيتجُرُكنِةةةةةي َأَنةةةةةاُم بِِمةةةةةلِء َج ج

 ي  )ختآليف  أم ت ( مت  الديتت الئتاين طدتا م   تي  ) حشتذ   أنستا(م مت  الديتت  

ل الشتتاقر نفستتلم  يفضتت  فيتتل  شتتوآلرلم  تتي  الفتتآلف الئالتتث طدتتا م يحاصتتر فيتت

 انم م أ  الآلحشا  اننسم يه يتر مت  خاللتل أثتر اترد الحديتب التذي ييتآلال يف 

 ةييتتر حالتتلم  ن لتتل متت  أاصتتى اليستتار هلتتى أاصتتى اليمتتي م فيستتذو فلم  يستتذئير 

شف ذلم  رآل يف الح ي ا المجيآلل الذي طال انذ ارلم   جرقت ال فس مرارم رتذا 

 ذ ار. االن

 (1) يستتذفدد ال دتتا  للداللتتا قلتتى الشتتمآلل  اإلحاطتتا يف مد الصتتحب يف اآللتتل:

 )الآلافر(

ةةةرا  َب قِةةةي ِسةةةر  َوَجهج ةةةحج ُت الب   َخَبةةةرج

 

 َقَلةةةةةةعج َأَر َواِ ةةةةةةدِا قِةةةةةةيِهعج َوقِييةةةةةةا 

فالسر  الجير كلمذان مذ ا لذانم  دالن قلى ستآلقا يا ن ترم الشتاقر لثصتحادم  

يف  ميع أحآلاليوم فلو يجد ق درو  فاءم   يترا م تل ف د خ رو سرا   يرام أي 

 القذزاليو  مميو.

 يريتتد الذمييتتز  تتي  حتتالذي  يف شتتورلم حي متتا يحتتد ل انمتت  يف ال تتآلر  ال يضتتام   

 (2)لمجذمولم أ  أمذلم فيسذفدد ال دتا  كتذلكم كمتا يف اآللتل يفاطتب الشتداد: 

 )الكام (

َعةةةةةةة    َأَقةةةةةة  َنةةةةةةَرس َأن  الةةةةةةت َعلُّع َِرقج

 

ةةةةدامَ   َهةةةةُل اِطقج َأمج َنجج
جاَمةةةةا (3)  واِط ج
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 .102السنين،   ديوان عذاب  (2)

 يف الديوان: األقداما، وهو خطأ. (3)
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فالذولو رفوام  الجي  سف   س آلطم فدي يمتا  تآلن شاستع كتالفر   تي  )اإلاتداد 

 اإلحجاد(م فال دتا   تي  رتا ي  اللف ذتي : )اإلاتداد  اإلحجتاد(م نتآلع مت   يتان 

 الفتتر   تتي  انمتتري م يح تتل يف التت فس هشتتداقا مورفيتتا   تتريف المواقلتتا الذتت  يتتراق

 هثداهتا.

  اء  الم ا لا موضدم لل دا م مذوا نا مول يف اإلفصاح ق  رذل المواين الذت    

 )الكام ( (1)شةلت خاطر الشاقرم فكان م يا اآللل:

ةةةةةَرتِها  َنَضةةةةةَباج َ َيةةةةةاتِي بعةةةةةَد َنضج

 

 َوَرَأس الَ نَةةةةةةةا َخطجبِةةةةةةةي َقنَةةةةةةةاَدانِي 

التذي يةلفتل ال ضتآلدم  فف  رذا الديت م ا لا  ي  حيا ل  نضترهتام  حالتل الدتائس 

  يحالفل فيل الف اءم ف د ح  ال ضآلد  ود ال ضرمم  اارتد الف اء  ود الحيام.

 م  ال دا  الذي ساقد قلى  الء ح ي ا الحيام يف قي  الشاقر اآللتل يف اصتيدم: 

 )الففيف( (2):"خلف الم  ار انسآلق"أ   "م  أقما  نفس "

َحاِب َضةُحو َ  قِي الس   كًاَل َأَرس الَبرج

 

ةةةةةحاِب   ةةةةةِد الس  نِي ُبَكةةةةةاُء َرعج  وبِةةةةةُأ ج

ُنةةةو  َوابِةةةي وَأرج ةةةَر قِةةةي الر  هج ةةةُرُك الز   َأتج

 

َوابِةي  ةُخوِر تحةَا الر  َو َجةاثِي البُّ  َنحج

ةةةةةُا َعنجهةةةةةا   إِنج َتَغن ةةةةةاج َ َماَمةةةةةة  ِملج

 

ُغةةةةراِب   ةةةةَمِعي لِلج ةةةةُا َمسج َه ج  ُثةةةةع  َأرج

ِمي  َد وُيةةةةةةدج ةةةةةةَرَ  الةةةةةةَورج  ال َأَرس ُ مج

 

ُملِةةةةي َكَحةةةةدِّ الِحةةةةَراِب َشةةةةوج    ُكها َأنج

ف د أ احت الم ا لا للشاقر مآلازنا اآليام رائلتا يف فجآلهتتا  تي  حتالي  مذ تافر ي م  

حال الجمالم  حال ال دحم فالجمال يكستآل الكتآلنم  لك تل ال يستذيآلي الشتاقرم 

                                                

 .14ديوان عذاب السنين،    (1)

 .32ديوان عذاب السنين،    (2)
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 -حمامتا -الة تاء -الزرر -الضحك -فيدحث قما فيل م  ادحم فانلفاف: )ال  

 -لآلرق(م ر  المو م قما يف ال ديوا م   مالم ي ا ليتا  انلفتاف: ) كتاءا -حمرم

شتآلك(م في  ت  قت  طريتل الم ا لتا أحاستيس  -قمتاء -الةتراد -الصفآلر -رقد

 اليأس  الذشاؤد المفرطم  يصآلر حالل  صآليرا قاي ا.

 )ال آلي ( (1) ي ا    ي  نفسل   ي  أ را ل م  الشدادم في آلل:  

ةة ُهةةعج أصج ةةلا َوِمن ةةةا وَهةةلج ُكلُّ  حاُب َقضج

 

ضةةوَ  قِةةي الُ َضةة ءِ    وُكنةةُا َأَنةةا الَم ج

قً   ِض َشةةةرج وَهةةةلج َضةةةَربوا قِةةةي األَرج

رِبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً  وَمغج

 

َم ُ ةةةوَ  َثةةةوائي  ةةةُا الَيةةةوج  وُكنةةةُا َملِلج

ُقةةوا بُِكةةلِّ ُعُهةةودِِهعج   ُهةةعج َأوج  وَهةةلج ُكلُّ

 

 وِمةةنج َبيجةةنِِهعج َقةةدج َ ةةاَض َمةةاُء َوَقةةائي 

 را ل الفض   الرتحال يف طلب الموال  يف الشتر   الةتردم  الآلفتاء في كر قلى أ 

 تتالويآلقم  ي فتت  قتت  نفستتل  حتتت رتتذل انستتِلا اإلنكاريتتام متتا ي ا تت  ملتتك متت  

صتتفا م فلتتيس مفضتتآلالم  ال مسذستتلما طآليتت  الئتتآلاء يف مكانتتلم لتتو يدحتتث قتت  

لتا قمي تا المجد  الوالم  ليس نااضا للويآلق خائ ام ف ا ت   تي  رتذل الموتاين م ا 

حزي ام يصحديا غير الي  مت  الذكترار لتدول الكلمتا  الذت  استذلزمذيا الم ا لتا 

  ي  حالي  يف أمر  احدم  رآل ما أكسب ال ص  ماال خار يا  قاخليا. 

 )الدسيا( (2) اآللل:

رُِضةةوا لِةةي بِةةَأثجَواِب الُ نُةةوِن َقَكةةعج   ال َتعج

 

 َأَرس الَبَقةةةاَء َقبِيحةةةً والَ نَةةةا َ َسةةةنا 

  

                                                

 .36ديوان عذاب السنين،    (1)

 .53ديوان عذاب السنين،    (2)
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 )الففيف( (1) اآللل:

ةةةة عج  يةةا اَلَمةةاَن الِوَصةةاِ  َصةةاَ َبَك الس 

 

ةةةُدودِ  )م(  ةةةةةُد َوَعةةةاَداَك يةةةا اَلَمةةةاَن البُّ

فالشتتاقر يف الديتتت ان ل يجمتتع  تتي  أشتتياَء مذ ااضتتٍام   ري تتا  ئيتتر يف التت فس  

هنكارام  اندراشا م  حالتلم  نمتا  فكيترلم فيجوت : )الد تاء  ال تدح( يف  انتبم 

الحس ( يف  انب  فلو ي  : ال أر  الد تاء حست ا  الف تاء اديحتام  رت   )الف اء  

قدتتارم كانتتت كافيتتا للداللتتا قلتتى انذكتتاس ن ر تتلم  لك تتل أ تتى  الفوتت  أر  مئدذتتام 

  و  كلما: )اديحا( مفوآلال ثانيا  ود المفوآلل ان ل: )الد اء(م  كلما: )حست ا( 

لى ادح الد تاءم  حست  الف تاء يف مفوآلال ثانيا  ود المفوآلل ان ل: )الف اء(م فدل ق

قي يلم  رذا أاآل  م  الودارم انخر م الذت  ال  حمت  ستآل  مجترق نفت  الحست  

 ق  الد اءم  ال دح ق  الف اء.

الصتتد قم  -الآلصتت م   تتي : قتتاقاك - يف الديتتت الئتتاين ي تتا ل  تتي : صتتاحدك

صت  فيدقآل لزمان الآلص م  يدقآل قلى زمان الصد قم فأص  الكالد: يا زمتان الآل

صاحدك السودم  يا زمان الصد ق قتاقاك الستودم  لكت  الشتاقر ير تب انلفتاف 

َ فل ال سل الشوري الذي يفض  هلى المحاف ا قلى الد يتا اإلي اقيتام لذومت  هلتى 

 انب الواطفا قلى  يان ادرم الشتاقر الف يتا قلتى اإلفصتاح قت  خلجتا  نفستلم 

 ار مم  أ   و يد مض رد. الذمسك   آلم الودارم  رصانا انسلآلدم  د ن  كر

 خالصتا ال تآلل أن الشتتاقر  لتف اإلمكانتا  اإلي اقيتتا المذاحتام للذوديتر قتت     

مك آلن ال فسم  ق  انزما ال فسيا اليائلا الذ  يويشتيام  قت  ن ر تل الذت    حتاز 

                                                

 .67ديوان عذاب السنين،    (1)
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هلتى طتترف متت  انطتتراف المذ ااضتتام  رتآل ال تترف الحتتزي  يف الةالتتبم  رتتآل متتا 

ال متت  االستتذ رار ى الحتتلم  الآلصتتآلل هلتتى مدذةتتيوكتتس قجتتزل قتت  االرذتتداء هلتت

  طمأني ا ال فس.

 ترز   "ويف هناية هذا املبحث اقيين ميك  اقص،ل بأن ثنائتة اقتأس واألمنيل 

ت "آثاررا   آلم   ضآلح يف السما  الف يا لشتور  م المستت لةذتلم فجتاء  "الحجِّ

رخيتا المفرقا   انساليب مذشحا  آلشتاح  اليتأس  تارم  انمت   تارم أختر م م

ليمتتا زماميتتام كمتتا  فاقلتتت   يتتا ال صتتيدم متتع رتتذل الئ ائيتتام   تتاء  الصتتآلرم 

سآلقا يا م لما حي ام  مشراا مديجا حي ا آخرم  مدرا قآلاطف مذ آلقام ااذضارا 

المآلضآلعم    لديا الم ادم كما كانتت المآلستي ى خاقمتا ليتذل الذ لدتا  ال فستيا 

 الذ  انفو   ا   دان الشاقرم م  اقم ليا.
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 خامتة
 احدا م  الشوراء السوآلقيي  الم دتآلقي م التذي   تدق ا  "حمد الَحجِّ "يود     

يف ر ح الشتتور  مضتتمآلنلم  هن كتتان الةالتتب قليتتل متت  ناحيتتا الشتتك  الذمستتك 

 ال ديوم فيآل شاقر م  نزقا ر مانسيا  اضحام  ما يف شورل م  ما يام   ودير قت  

بٍّ لل ديوتتام  َرْستتميا رستتما حيتتا المشتتاقر الفاصتتام  قاطفتتا اآليتتا  ي اشتتام  حتت

 ناط ام   ساطا لةذلم  غير ملك م  الفصائص الذ  ار  ذل م  الر مانسيا.

س ن  اع  آالد كئيرمم  ولت اليمآلد  جذاح الدتلم  كتان   الشاقر يف حيا ل  ور 

ي ا د اليأس  اإلحداطم  أحيانا يسذستلو  يستذكي م  لكت  أحيانتا أختر  يذ لتع 

ذشتترف قالمتتا  ديتتدا مئاليتتام خاليتتا متت  انحتتزان  اليمتتآلد هلتتى المستتذ د م  يس

 الضةائ   ي  الدشرم  ي  ر هلى مسذ د   ط تل  أمذتل ن ترم حانيتا ملدرتا الذفتاؤل 

 الحيآليام هم كان ي مح يف الذ دد  الآَلحدم  ي  أا ار الوالو الور ت   اإلستالم م 

 الدحث ما يأع: م  ثو الحت ث ائيا اليأس  انم  يف شورلم  كانت أرو نذائ، 

o  ت " رقق  أصداء اليأس   آلم يف شور م  كتان شتورل مترآم صتافيا "الَحجِّ

لحيا ل ال افحا  انشجان  ابالدم فوانى االغرتادم   كى ح لم  شتكى ال تاس 

 الزمانم  ار مى يف أحضان ال ديوام الذ    د فييا متالمل مت  رمآلمتل  أحزانتلم 

  م  للو الدشر  اسآلم الحيام  المجذمع.

o  تت " مئلتتت م تتارر انمتت  يف شتتور يف ارذمامتتل الآلاضتتح   ضتتايا  "الَحجِّ

 ط لم    لول هلى عضذل  ازقرارلم  حدل الجارف ل ديوذتلم  يف ارذمامتل   ضتايا 

انما الور يا  اإلسالميام كالآَلحدم  الولو  الئآلرم الجزائريتا  ال تدس الشتريفم 
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ر   أملل الدار  يف ميالق فجر  غيررا م  ال ضايا الذ  ألير  رحا ا فكرلم  صآل 

  ديد.

o   اء  لةا الشتاقر موت م قت  ث ائيتا اليتأس  انلتوم فذتارم  كتآلن صتد 

ت   فاؤلتل  ق يتب انمت  يف  ل ل ل   شاؤملم  موانا ل الآِل دانيتام   تارم أختر     ه

 ر حلم كما يف  صفل لل ديوام  يف حديئل ق  المرأمم  اضايا الآلط   انما.

o  مذكافِا مع قاطفا الشاقر  أحآلالل ال فستيام مذجا  تا كانت   يا ال صيدم

مع مشاقرل المفذلفام م  اليأس  انم م فكانت  جت ح  تل أحاستيس اليتأس هلتى 

طآلل ال صيدمم  ي ي  ال  َفَس الشوري كذلك يف المآلضآلقا  الذ   ذولتل   ضتايا 

 ي  انمتا الور يتتام فكتان يحتتد ل انمتت  يف  حتدهتا  عضتتذيا  اآلهتتام  كتتان لو تتا

اصائدل قاللذيا الآلاضحا المذأر حا  ي  اليأس  انم م  اتد آثتر الشتك  ال تديو 

 يف أغلب شورل.

o  ت "قكست الصآلرم الشوريا حيام تحت مالمحيتا "الَحجِّ م   ل ذيتا   ض 

 ضآلحا  امام فكانت الصآلرم المفرقم اتاقرم قلتى ن ت  اتدر رائت  مت  أحاسيستلم 

ا  شت   الذحتدي  ال تآلم  انمت م  ر ما  متع الديتت الآلاحتد صتآلر ي : هحتدارم

 انختتر   تتآلح   تتالحزن  اليتتأسم  ملتتك يف ان يتتا  الذتت  اقذمتتد فييتتا قلتتى 

المآلازنا  ي  أطآلار حيا لم  انستجمت أ تزاء الصتآلرم انستجاما  امتام  استذمد  

اآلهتا مت  قاطفتا الشتاقرم الذت   ترقق   تي  الحتزن  الةضتب  الئتآلرم  الحتبم 

 كسارل كانت أاآل  الوآلاطف يف شورل. لك  قاطفا الحزن يف يأسل  ان

o  تتاغو اإلي تتاع الشتتوري متتع قآلاطتتف الشتتاقرم  أملتتت الواطفتتا قليتتل  

اسذفداد الدحآلر الشوريا الم اسدا لك  مآلافم  كانتت يف مجمليتا  حتآلرا  امتام 
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 رآل ما قكس  ديا أغراضلم  اتآلم  جر ذتلم  قتدد قدئيتا انفكتارم كمتا  آلاف تت 

شتاقر الرُّ حيتام فكتان الذ كترار التذي أضتفى قلتى المآلسي ى الداخليا مع نزقتا ال

شورل لمسا حزي ا حي تام  أمتدل  تر ح ال تآلم  الذحتدي حي تا آخترم  كتان ال دتا  

  الم ا لا اللذي   ما  ا مع أنةامل ال فسيا  الور ضيا.

  تتت "حمتتتد "  وتتتدم فالشتتتاقر ال يتتتزال يف حا تتتا هلتتتى الدحتتتث  ""الَحجِّ

رلم  ضد ل  الشك م   صآليب ما  اع فيتل  الدراسام  خاصا يف مجال    يح شو

مت  أخ تاَء م دويتٍا  همالئيتا    ستي يام ليفترل يف ثتآلد اشتيب يتر   الدتاحئي م 

  يو   وديرا أق   ق  حيام رذا الشاقر  مجذمولم  المرحلا الذ  قاشيا.
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