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. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup
ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
اإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية و ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86

مالمح احلزن يف شعر الشريف املرتضى
محد حممد فتحي اجلبوريّ
تأريخ التقديم2021/4/1 :



تأريخ القبول2021/5/22 :

المستخلص:

تبيِّن ِّالدراسة ِّمالم ِّالزنن ِّي ِّعرر ِّالعري ِّالمرتى ِّ ,وتزاول ِّدراسة ِّالعواهدِّ

العرريةِّوأداتهاِّ,ووظيفتهاِّي ِّتعكيلِّبواعثِّالزننِّالت ِّانقسم ِّالبزثِّييهاِّعل ِّثيمتينِّ
األول ِّ :بكاء ِّالعيب ِّوالثانيةِّ :بكاء ِّاألزبة ِّإذ ِّأوىزت ِّالنصوص ِّالعررية ِّعواملِّ
ومرجرياتِّتطرقِّإليهاِّالعاعرِّمنِّخاللِّنصوصهِّعبرِّتلكِّالمالم ِّالزنينةِّ,ورسمتِّ

مرالمِّولوزاتِّمؤلمة ِّعبرِّالتوجعِّواأللمِّبصورِّمترددةِِّّ,ومتنوعةِّولوزاتِّاغنتِّالنصِّ
بلغتهاِّالباكية ؛ِّألنِّاللغةِّالعرريةِّزاملةِّلوجوهِّعدةِّعبرِّالتزليلِّوالتأويلِّ,بصورةِّمباعرةِّ
وغيرِّمباعرة؛ِّمكونةِّألطرِّمعهديِّةِّزنينةِّمتزركةِّمتآلفةِّ,ومتخالفةِّمنِّنصِّإل ِّآخرِّ.

ٍ
ومزتويةِّلمرانِّذاتِّدالالتِّ,وايزاءاتِّواعاراتِّمتغايرةِّترط ِّالنصِّخصوصيةِّمتمينةِّ,
ٍ
ِّبمثابةِّثيماتِّعميقةِّوسطزيةِّبعكلِّأوِّبآخرِّ .
يىالًِّعماِّتريدهِّبسماتِّويقراتِّه
الكلمات المفتاحية :صورة ،شعرية ،خيال.

مفهوم احلزن بني اللغة واالصطالح:
لقدددِّأعددارِّأصددزابِّالمردداجمِّي د ِّمرجمدداتهمِّوالسدديِّماِّمرجمدداتِّاللغددةِّإذِّأكدددواِّأنِّ

مفهومِّالزدننِّيدأت ِّبمر ٍ
دانِّمتردددةِِّّ,وكدانِّمدنِّبدينِّتلدكِّالمردان ِّهدوِّالكآبدةِّوسدوءِّالزدالِِّّ,
واالنكسارِّأيِّكئبِّوكآبةِّاكتئاباًِِّّ,وزننِّوزنانِّوزنينِّوهدذهِّاأللفداظِّكلهداِّتددورِّيد ِّإطدارِّ

الكآبةِّوالزنن(ِّ.)1ويدأت ِِّّالمرند ِّنفسدهِِّّبمرجدمِّآخدرِّربمداِّالِّيختلد ِّعمداِّسدبقِّيد ِّمفهدومِّ
مرن د ِّالزددننِّإذِّيؤكدددِّبقولدده ِّ:إِّنِِّّالزددننِّىدددِّالسددرورِّو دددِّزددننِّزنن داًِّيهددوِّز دنين (ِّ.)2ي د ِّ

زدينِّمفهدومِّآخددرِّللزدننِّبأندهِّ التوجدعِّوالعددكواِّوالتزدنينِّويقددالِّيدالنِّيتزد ِّدوبِّمدنِّكددذاِّأيِّ
 أُستاذ مساعد /قسم اللغة العربية /كلية اآلداب /جامعة الموصل .
(ِّ)1ينظرِّ:كتابِّالرينِّ,الخليلِّبنِّازمدِّالفراهيديِّ .161/3ِّ:
(ِّ)2مختارِّالصزاحِّ,أبوِّبكرِّالرانيِّ .167/11ِّ:
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يتغدديظِّمندده (ِّ.)1وهندداكِّترري د ِّآخددرِّ دددِّالِّيختل د ِّكثي د اًرِّعددنِّالترريفدداتِّالمددذكورةِّآنف داًِّيقدددِّ
جدداءتِّلفظددةِّالزددننِّ نقدديوِّالفددرحِّوخددال ِّالسددرورِّوالجمددعِّأزدنانِّو دددِّزددننِّزننداًِّبالكسدرةِّ
وتز دداننِّوتز ددننِّ,ورج ددلِّزنن ددانِّومزد دنانِّع ددديدِّالز ددننِّ,وزنن ددهِّاألم ددرِّزنند داًِّيه ددوِّزد دنينِّ

ددوِّأنِِّّالمقصددودِّبترري د ِّالمرجمدداتِّاللغويددةِّللزددننِّبأن دهِّمدداِّيدددورِّي د ِّ
وزددنن (ِّ.)2لددذلكِّيبد ِّ

إطددارِّالكآبددةِّوالنقدديوِّللفددرحِّ,والسددرورِّ,واألِّلددمِّوالعددكواِّ,والمبالغددةِّي د ِّالتزد ِّدننِّمددنِّخدداللِّ
دزاِّلمرند ِّالزددننِّالددذيِّعددكلِّ
داِّانطباعداِّواىد ًِّ
االعددتقا اتِّالدواردةِّيد ِّالترريفدداتِّ,وهددذاِّيرطيند
ً

درِّوا ًر داِّمددنِّعناصددرِّالكآبددةِّواالكتئ ددابِّبصددورةِّمباع درةِّوغيددرِّمباع درةِّبالعددكلِّالددذيِّ
عنصدًِّا
امتِّعليهاِّالدراسةِّ,وهذاِّماِّتزققِّي ِّ ولهِّتردال ِّ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى للّهى ِ وَأَلَّْى ُ

مِىََ للّهى ِ مَىا ََ َ َّْمُىىو َِّ.)3(وكثيدرِّمددنِّاتيداتِّالقرآنيدةِّوردتِّييهدداِّلفظدةِّالزدننِّلكددنِّأِّعطينداِّآيددةِّ
وازدةِّعل ِّسبيلِّالمثالِّ .
وِّأمد داِّالمفه ددومِّاالص ددطالز ِّللز ددننِّيه ددوِّيترل ددقِّبم دداِّيؤك دددهِّعلم دداءِّالفالس ددفةِّبأند دهِّ
عبارةِّعنِّماِّيزصلِّمنِّو وعِّمكروهِّماِّعل ِّالنفسِّالبعريةِّبصدورةِّمباعدرةِّوغيدرِّمباعدرةِّ
أوِّيدِّدواتِّمزبددوبِّيد ِّالماى د ِّممداِّيدددعوِّذلددكِّالسددتذكارهِّبصددورةِّأليمددةِّتبرددثِّعلد ِّالددنفسِّ
الزسرةِّواالكتئاب (ِّ .)4

ي ِّزدينِّيؤكددِّبردوِّالنقدادِّالمزددثينِّبدأنِِّّالزدننِّهدوِّألدمِّنفسد ِّيوصد ِّبالعدرورِّ
بالبؤسِّوالرجنِّ,غالبِّاًِّماِّيردِّالزننِّهوِّعكسِّالفدرحِّأيِّإِّندهِّعدبيهِّبدالهمِّ,واألسد ِّوالكآبدةِّ,
الي ددأسِّوالِّيختلد د ِّكثيد د اًرِّع ددنِّمرند د ِّالع ددرورِّبر دددمِّالرى دداِّعم دداِّيز دددثِّإم دداِّلمع ددكالتِّأوِّ
ظرو ِّخارجةِّعنِّارادةِّاالنسانِّتجرلهِّخارجِّعنِّارادتهِّأيِّتزتِّىغطِّنفس (ِّ .)5

(ِّ)1القاموسِّالمزيطِّ,الفيرونِّآباديِّ .64/1ِّ:

(ِّ)2لسانِّالرربِّ,ابنِّمنظور(ِّ612/3ِّ:مادةِّزنن)ِّ .
(ِّ)3سورةِّيوس ِّ,اتيةِِّّ .86

(ِّ)4الترريفاتِّ,الجرجان ِّ .110/1ِّ:

(ِِّّ)5ينظرِّماهيةِّالزننِّ,د.سرانِّالبعرِّ,المجلةِّالرربيةِّ,المغربِّ,الرددِِّّ,524لسنةِِّّ,2020صِِّّ .1
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إذنِّنستطيعِّأنِّنستع ِّمدنِّمرند ِّالزدننِّيد ِّاالصدطالحِّهدوِّمداِّيترلدقِّبكدلِّمداِّ
هوِّعرورِّبالبؤسِِّّ,والرجنِّمعِّاأللمِّالنفس ِّالذيِّينتدابِّاالنسدانِّنفسدهِِّّ,مدنِّخداللِّو دوعِّ

ذلكِّالزننِّعليهِّييربرِّبهِّعنِّالبكاءِّوالزسرةِّوالتوجعِّواأللمِّ,لذاِّيتبديِّنِّلنداِّمدنِّذلدكِّالزدننِّ
بةِّلزالةِّنفسيةِّمفادهاِّأنِّهاِّترتبطِّبالراطفةِّالِّنسانيةِّعنددِّيقددانِّعنيدنِّمزبدوبِّيد ِّ
ِّ
هوِّمقار

دكواِّ,والغددمِّ,وسددوءِّالزددالِّ,
ِّ
الماى د ِِّّ,يتكددونِّتلددكِّالزالددةِّ دددِّآلمددتِّبالزس درةِّوالتوجددعِّوالعد

واالنكسددارِّبعد ٍ
دكلِّأوِّبددآخرِّ,ولددذاِّالتددأثيرِّي د ِّالمتلق د ِّوالقددار ِّ,و دددِّ يددلِّبددأنِِّّالزددننِّإنتدداجِّ
التجرب ددةِّالكبيد درةِّوولي دددهاِِّّ,يىد دالًِّع ددنِّالخبد درةِّبالن دداسِّواألع ددياء؛ِّألِّند دهِّدلي ددلِّعلد د ِّالمرري ددةِّ

بالزيداةِّ.وهدذاِّالمرند ِّالمتقداربِّمدعِّالمردان ِّالمدذكورةِّآنفداًِّسدواءِّأكاندتِّالمردان ِّللزدننِّيد ِّ
المرجماتِّاللغويةِّأمِّالمرجماتِّالفلسفيةِّوالنفسيةِّكلهاِّتدورِّي ِّإطارِّالكآبدةِّواأللدمِّوالزدالِّ

النفسيةِّوالبؤسِّوالهمِّ .
بكاء الشيب:

إنِِّّمنِّمالم ِّالزننِّيد ِّعدررِّالعدري ِّالمرتىد ِّهدوِّظهدورِّالعديبِّأِّزددِّعوامدلِّ

الكآبةِّواأللمِّالظاهرِّي ِّنصهِّالعرريِّبقوله(ِّ :)1
لقاااااااااااد

سااااااااااقي ال اااااااااار ُبعيااااااااااد الحمااااااااااام
واخاااااااااااااتل الِااااااااااااام بقاياااااااااااااا العااااااااااااارام

ياااااااااااا قاتااااااااااال اه الغاااااااااااوا

البيضااااااااء ااااااا مفرقااااااا
وشااااااااعت
ُ
ألقااااااا باااااااذل الشااااااايب مااااااا بعاااااااد ا

شعشاااااااااعة الصاااااااااب عضاااااااااب ُحساااااااااام

أعرضااااا ع ااااا حاااااي ولااااا الصااااابا

ااااااااات ألقااااااااااا باااااااااادل الغاااااااااا م
ماااااااااا ك ا ُ
ي ارجاااااااااااااا العملااااااااااااام بعاااااااااااااد ال غاااااااااااااام

تااااااااارش جمااااااااايم الشاااااااااعر لماااااااااا ذوش

ااااااااااااااليوم يااااااااااااابخل بااااااااااااارد السااااااااااااا م

كاااااام حااااااد باطجياااااااد لاااااا وال لاااااا

هندداِّنلم د ِّمددنِّخدداللِّأداةِّالنددداءِّالت د ِّي د ِّمرانيهدداِّألددمِّوتوجددعِّوزس درةِّعل د ِّنمددنِّ
العبابِّعندماِّيدعوِّعل ِّالغوان ِّالالت ِّرأينهِّي ِّتقدمِّعمرهِّو دِّأِّعرىنِّعندهِّدونِّالنظدرِّ

إليهِّبرددماِّكدانِّمصدد اًرِّللجدذبِّلهدنِّيأصدب ِّالهدمِّيناولدهِّبدينِّالزدينِّوالزدينِِّّ,وكأندهِّيجدريِّ
(ِّ)1ديوانِّالعري ِّالمرتى ِّ,تزقيقِّ:رعيدِّالصفاريِّ .313ِّ,
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مقابلددةِّمدداِّبددينِّعددبابِّاالنسددياقِّوالنظددرِّإليددهِِّّ,ونمددنِّالعدديبِّوعدددمِّالنظددرِّإليددهِّ,ياأللفدداظِّ
والربدداراتِّواالعدداراتِّال دواردةِّي د ِّثنايدداِّالنصددوصِّاألبيدداتِّالعددرريةِّعبددرتِّعددنِّمددداِّاتالمِّ

الت د ِّيقاسدديهاِّوالزددننِّالرميددقِّعل د ِّمسددتواِّاالنمددةِّالنفسدديةِِّّ,والقلددقِّالددداخل ِّالددذيِّينتددابِّ
النسدداءِّمددعِّالرال ددةِّالخارجيددةِّالت د ِّتزدديطِّبددهِّوهندداِّثمددةِّاالصددطراعِّالنفس د ِّداخلي داًِّوخارجي داًِّ
وهذاِّماِّيطلقِّعليهِّبالمأنومِّالنفس ِّي ِّسبيلِّالوصولِّإل ِّالردالجِِّّ,لكندهِّصدورِّذلدكِّمدنِّ

خاللِّاأليرالِّ(سقينن ِّ,اعروِّ,اخدتلِّ,،عداعتِِّّ,تدراِّ,كندتِّ,ي ارجدعِّ,زددنِّ,يدبخلن)ِّمدنِّ
أجددلِّتكثي د ِّالمرددان ِّونيددادةِّدرجددةِّالتددوترِّ,والقلددقِّالزاصددلِّالدددالِّعل د ِّملم د ِّمددنِّمالم د ِّ
الزننِّمنِّجراءِّذلكِّالعيبِِّّ,باسترمالِّأدواتِّالتعدبيهِّوىدمائرِّالغائدبِّالددالِّعلد ِّالدنمنِّ

الماى ِّ(العباب)ِّكلِّتلكِّاألدواتِّه ِّمقوماتِّلتعخيصِّذلكِّالزننِّ .
وألِّنِِّّركي دنةِّالزددننِّه د ِّزصدديلةِّوع د ِّالعدداعرِّي د ِّتعددكيلِّعبا ارتددهِّالمؤلمددةِّولهددذاِّ
ظهددرتِّهددذهِّالركي دنةِّي د ِّالددنصِّالعددرريِّبعددكلِّمددؤثرِّ,والزظندداِّالتركيددنِّالمزددننِّي د ِّبددؤرةِّ
النصوصِّجميرهاِّتركنتِّعل ِّرؤيةِّمزددةِّيبينهداِّالعداعرِّمدنِّأِّ ِّولِّكلمدةِّيد ِّاألبيداتِّإلد ِّ
آخددرِّكلمددةِّييهددا؛ِّكاعددفاًِّييهدداِّعددنِّإزساسددهِّالددداخل ِّي د ِّتولي د ِّالجمددلِّواأليكددارِّالزنينددةِّ

السيماِّ(أعرىدنِّعند ِّزدينِّولد ِّالصدبا)ِّوكدذلكِّ ولدهِّ(ألقد ِّبدذلِّالعديب)ِّو(يداليومِّيدبخلنِّ
ِّ
و

بددردِّالسددالم)ِّوهددذاِّيدددلِّعل د ِّإنِّمرتكددنِّالعدداعرِّيكمددنِّي د ِّتعددكيلِّذروةِّزننددهِّليصددلِّإل د ِّ
الثددارةِّي د ِّالختددام؛ِّلتكددونِّالقفددلِّالددذيِّيرتمدددِّعليددهِّ درارِّاألبيددات؛ِّألِّنِِّّالعددررِّالرظدديمِّهددوِّ

الع ددررِّال ددذيِّيك ددونِّنابرد داًِّم ددنِّالوج دددانِّومربد د اًرِّع ددنِّتج دداربِّذاتي ددةِّ,بأس ددلوبيةِّيني ددةِّعالي ددةِّ,
باختصددارِّأنِّيكددونِّزيداً؛ِّيالمخيلددةِّغصد يدنِّيد ِّاألعددال ِّ,وجددذرِّيد ِّأعمدداقِّالددروح(ِّ)1يىدالًِّ
ألأخدراِّمصددرِّللزدننِّوتأسيسدهاِّيد ِّ
عنِّذلدكِّانتهداءِّ اييدةِّالدالمِّالدالدةِّعلد ِّالسدكونِّهد ِّا ِّ
ايقاع ِّعروريِّمكث ِّباعتمادهِّالقاييدةِّالسدكونية؛ِّلبدرانِّزالدةِّمدنِّالقيديدةِّوالمزديطِّالنمند ِّ

الذيِّيزسهِّي ِّعالمهِّاالغتراب ِّالزنينِّ .

(ِّ)1ينظددرِّملفدداتِّزواريددةِّي د ِّالزداثددةِّالعددرريةِّ(مل د ِّز دوارِّبعددراِّالبسددتان )ِّ,عصددامِّع درت ِّ,دارِّاألمددلِّ
الجديدةِّ,2012ِّ,صِِّّ .359
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ومنِّمالم ِّالزدننِّعنددِّالعداعرِّاعتمدادهِّجملدةِّمركنيدةِّالتد ِّيرقددِّعليهداِّالقصديدةِّ

ي ِّتولي ِّمرتكناتهاِّالدالليةِّي ِّلمزةِّدالليةِّزنينةِّوبؤرةِّمركنيةِّوييهاِّيقول(ِّ :)1
ال يبعااااااااااااااد ة اه ُباااااااااااااارد شاااااااااااااابيبة
اااحبت باااا الشااااباب ُن ار قااااا
شااااعر صا ُ

بعااااااااد ال

ااااااااي ا قاااااااا ار

ورحاااااااااااات سااااااااااااليبا
ألقيتاااااااااااا بم اااااااااااا
ُ
والعااااااااايج مخضااااااااار الج ااااااااااب ر يباااااااااا
اااااااات عجيباااااااااا
عجباااااااااا أمااااااااايم لقاااااااااد رأيا ُ
حصااااااااااا ار وألفااااااااااا الغا ياااااااااااات ُمريباااااااااااا

شاااااااابيبة

ااااااااااليوم ا لاااااااااب الِاااااااااوش متكلفاااااااااا
إمااااااا بكياااااات علاااااا الشااااااباب

قاااااااد كااااااااا عِااااااااد بالشااااااااباب قريبااااااااا

اااااا

وجاااااوش شاااااققت علااااا الشاااااباب جيوباااااا

أو كااااااااا يرجاااااااااُ ذا ااااااااب بتفجااااااااا
ولاااان ح اااات إلاااا م اااا ماااا بعااااد ا

اااااااات بااااااااا الغاااااااااداة حبيباااااااااا
لقاااااااااد د ا ُ

اىزةِّمنِّخاللِّألمهِّوترجبدهِّعلد ِّ
ِّ
يبدوِّأنِِّّمالم ِّالزننِّي ِّهذهِّاألِّبياتِّتبدوِّو
ِّ
العيبِّالذيِّرآهِّي ِّمن ِّ,والسيِّماِّعندِّزلقهِّو ارنِّماِّبينِّالعيبِّوالعبابِّمداِّبرددِّالثالثدينِّ
ياتهدداتِّالدالددةِّعل د ِّاأللددمِّتصدداعدتِّوتيرتهدداِّعندددِّالعدداعرِّي د ِّسددبيلِّإِّيصددالِّالمرن د ِّإل د ِّ

دروراِّبالبيددتِّالثددان ِّ,وزت د ِّالثالددثِّوال اربددعِّ
المتلق د ِّمددنِّخدداللِّاأللفدداظِّمددنِّالبيددتِّاألِّ ِّولِّ,ومد ًِّ

دت)ِّيالبكداءِّهنداِّيددلِّ
ِّ
الذيِّيزددِّأنِِّّالغانياتِّلمِّيردنِّينظرنِّإليهِّماِّزداِّبهِّأنِّيلفظِّبدِّ(بكي أ
عل ِّالماى ِّالذيِّدلِّعل ِّالتزققِّيىدالًِّعدنِّاالىدطرابِّالنفسد ِّداخدلِّنفسديةِّالعداعرِّ,
وهوِّيبثِّزننهِّوبكائهِّمنِّترجبهِّلذلكِّالعيبِّوذهدابِّنظدرةِّالعدبابِّ,وكأنِّمداِّنجددهِّمخاطبداًِّ
إيدداهِّبددينِّلددونينِّأزدددهماِّأبدديوِّوهددوِّالعدديبِّوالثددان ِّأسددودِّوهددوِّالعددبابِّليجسدددِّلندداِّزننددهِّ

بهددذينِّاللددونينِّوهددوِّتىددادِّيالعدديبِّيمثددلِّالعدديخوخةِّي د ِّزددينِّاألسددودِّيمثددلِّالعددبابِّوهددذاِّ
يرجعِّإل ِّالزالدةِّالنفسديةِّالتد ِّيسدكنِّبهداِّنفدسِّالعداعرِّيدلنِّ لكدلِّلدونِّمرند ِّنفسد ِّيتكدونِّ

نتيجددةِّللتددأثيرِّالفينيولددوج ِّللددونِّعل د ِّالنسددانِّ,وهددذاِّالتددأثيرِّيتددركِّخب درةِّعخصدديةِّتمتددنجِّ
بعرورِّداخلد ِّأوِّتخمدينِّعدامِّويتكدونِّالمرند ِّالنفسد ِّللدونِّمدنِّهدذهِّالمجموعدةِّمدنِّالخبدرةِّ

()2
داءِّأِّبدرنِّيد ِّثنايداِّاألبيداتِّ
والعرورِّالداخل ِّأوِّالتخمينِّالرام ِّ.يهدذاِّلدونِّالزقيقدةِّعددهِّبك ً

(ِّ)1ديوانهِّ .180/1ِّ:

(ِّ)2األلوانِّنظرياًِّوعملياًِّ,إبراهيمِّالدملخ ِّ .67ِّ,
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الع ددرريةِّاس ددتثمرهاِّبتص ددريدِّترجبد د ِّيد د ِّمق ددامِّمند د ِّبتص ددويرِّزد دنينِّير د د ِّيي ددهِّإلد د ِّذراِّ
الزساسيةِّالمؤلمة؛ِّوهذاِّماِّيلزظهِّالقار ِّمنذِّالبدءِّعبرِّعدةِّألفاظِّ(عررِّ,عدبابِّ,مفخدرِّ,

رطيب داًِّ,انق دراوِّ,عدديبيهِّ,عجيبدداِّ,متكلف داًِّ,زص د اًرِّ,ذاهددبِّبتفجددع)ِّإذِّإنِّاأللفدداظِّدالددةِّعل د ِّ
ٍ
ألأسدلوبيةِّلماهيدةِّالعداعرِّ
مرانِّترتبطِّبمرن ِّدالِّعل ِّالبكاءِِّّ,واأللمِّيىدالًِّعدنِّالترجبيدةِّا ِّ
الت د ِّب دداحِّبه دداِّبص ددورةِّمباعد درةِّم ددنِّدهعددةِِّّ,وغ ارب ددةِّالمفر ددمِّبالول ددهِّوالزن ددينِّللعددبابِّواأللددمِّ

للعيبِّ .
يددلِّنِِّّمالم د ِّالزددننِّي د ِّتعددكيلِّصددورتهِّالعددرريةِّالبص دريةِّ,الت د ِّاعتمدددهاِّالعدداعرِّ

العدري ِّالمرتىد ِّيد ِّأغلددبِّصددورهِّالعددرريةِّيد ِّزننددهِّعلد ِّالعدديبِّ,وربمدداِّ دددِّكانددتِّهد ِّ
ألأخرا؛ِّألِّنِِّّالرينِّالباصدرةِّهد ِّملكدةِّاالزسداسِّ
األوسعِّواألعملِّمنِّبقيةِّالصورِّالزسيةِّا ِّ
لألعدياءِّ,وهد ِّالمزيطدةِّبمداِّيبدديِّلهداِّمدنِّرؤيدةِّ ائمدةِّعلد ِّالتدأثيرِّيد ِّالعد ءِّالمزسددوسِّ

الذيِّتراهِّبالدرجةِّاألساسِّوهذاِّظهرِّجلياًِّوواىزاًِّي ِّاألبيداتِّالعدرريةِّلدنصِّالعداعر(ِّ.)1
دنِّأكثددرِّالرناصددرِّالزنينددةِّجددذباًِّللزاسددةِّالعددررية؛ِّألِّن دهِّيترلددقِّ
لددذاِّيردددِّالعدديبِّبزدددِّذاتددهِّمد ِّ

ب ددالمظهرِّالخ ددارج ِّأم ددامِّم ددنِّينظ ددرِّوبأند دهِّي ددؤديِّدو اًرِّي دداعالًِّيد د ِّتع ددكيلِّمد دواطنِّالج ددذبِّ
العددرريِّي د ِّالمع ددهدِّوالصددورةِّالمميد دنةِِّّبعددكلِّأوِّبددآخر(ِّ)2لك ددنِّالعدداعرِّداي ددعِّعددنِّمو فددهِّ

بعكلِّمالئمِّعل ِّالرغمِّمنِّزننهِّوبكائهِّ .

وي ِّسياقِّآخرِّيأت ِّالعيبِّيد ِّتصدويرِّلوزدةِّزسديةِّبصدريةِّزنيندةِّيتزددثِّييهداِّ

العري ِّالمرتى ِّإذِّيقول(ِّ :)3

وال قااااااااااربت

حجاااة
خمساااو
ة

أشااايب ولماااا تمااا
ل
ولاااااو أ صااااافت اطربعاااااو ل ِ ِااااات

إ ة اااااااااذا مااااااااا الملااااااااام

مااا الشااايب او ار جااااء مااا جا اااب الِااام
عاات لاا مااا لاام تاار العااي ُ ماا عمماا
قر ُ
وأسااااااااااِم إ ةيااااااااااا دو ِاااااااااام تصاااااااااام

ولااااااو أساااااات يع

ااااات لاااااا ساااااا
قرعا ُ
يقولاااو  :ال تجاااال مااا الشااايب ضااالة لة

ويعاااار ماااا لحماااا
قلا ُ
ااات :بمااااا يباااار ُ

قاااالوا :أتاااا الشااايب والحلااام والحجااا

(ِّ)1ينظرِّ:الصورةِّالعرريةِّي ِّالغنلِّالرذريِّ,د.داللِّهاعمِّكريمِّالكنان ِّ .111ِّ,

(ِّ)2ينظرِّ:اثرِّالرسمِّي ِّالعررِّالر ار ِّالزرِّ,ازمدِّجارِّاهللِّياسينِّ,اطروزةِّدكتوراهِّ .71ِّ,
(ِّ)3ديوانهِّ .229/3ِّ:
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كفاااااا

حلاام اا ء ياا إلاا الااردش
ومااا ساار ل
إذا كااااا مااااا يع ي اااا الحلاااام سااااالبا

حياااات

الحلااااام
ماااااا قبااااال المشااااايب مااااا
ُ
قااال لااا  :كياااح ي فع ااا حامااا

ماااا شااا ةد مااا و ااا وال سااا ةد مااا

وقاااااد جربااااات فسااااا الغاااااداة وقاااااار

لمااا

وا اااااا مااااااذ اضااااااح عااااااذار قاااااارار

سااااااقم واجفاااااا باااااا جاااااارم
أعاااااااد باااااا ُ
وقفااااااا عليااااااا أو وقفااااااا علااااااا رسااااااام

ااِد الحااارب ُما ةاارة
اات ممااا يشا ُ
وقاااد ك ا ُ
ااايب مفااااارق
إلاااا أ عاااا ااااذا الشا ُ

ويرماااااا بااااااأ راح الريااااااا كمااااااا يرماااااا

وساااايا بعااااد الشاااايب ع ااااد حبااااانب

لاااااام ياااااادع

اطقااااااوام إال إلاااااا الساااااالم

يبدددوِّأنِّالمعددهدِّمددنِّبدايتددهِّإل د ِّنهايتددهِّمعددزونِّبطا ددةِّزنينددةِّأليمددةِّي د ِّوص د ِّ
الع دديبِّ ولر ددلِّيد د ِّاس ددترمالِّأدواتِّالتوكي دددِّوجمل ددةِّمق ددولِّالق ددولِّكله دداِّيد د ِّاط ددارِّالتوكي دددِِّّ,
والتأكيدِّعل ِّعظمِّاأللمِّالذيِّو عِّعل ِّنفسيةِّالعداعرِّ,يهداجسِّاأللدمِّالمتجسددِّيد ِّاأللفداظِّ

الواىددزةِّيد ِّاألبيدداتِّالعددرريةِّباعددثِّمددنِّبواعددثِّالزددننِّالرئيسددةِّوجانددبِّمددنِّجوانددبِّالهددمِّ
الذيِّيرتريدهِّمدنِّنازيدةِّعلدوِّالسدنِّوكبدرهِِّّ,الدذيِّظهدرِّواىدزاًِّيد ِّ ولدهِّ( رعدتِّسدن )ِّأيِّ
أن ِّ رعتِّسن ِّهماًِّوزنناًِِّّ,وينتقلِّليؤكِّدِّلوِّاسدتطرتِّلقرعدتِّعظمد ِّمداِّهدوِّخدا ٍ ِّغيدرِّ
ظاهرِّللريونِّ,أوِّمداِّتدراهِّالردينِّوهنداِّبدؤرةِّوبوتقدةِّالزدنن؛ِّألِّنِِّّ العدررِّالِّيسدتمدِّوجدودهِّإِّالِِّّ
مددنِّعناصددرِّماديددةِّتعددكلِّالمسددتواِّالمزسددوسِّللددنصِّ,كلماتددهِّ,صددورهِّ,إِّيقاعاتددهِّ,صددياغتهِّ

اللغويددة (ِّ.)1يىدالًِّعددنِّذلددكِّيكمددلِّيد ِّالبيددتِّال اربددعِّأنِِّّالمرددنيِّلد ِّعددنِّالعدديبِّبنجددوةِّعددنِّ
دهامِّوبردددِّمددنِّإيالمددهِّالرميددقِّجرددلِّمددنِّالددنصِّارتباط داًِّوثيق داًِّبعددبكةِّاألبيدداتِّالت د ِّ
تلددكِّالسد
أ

س ددبقتهِِّّ,نس ددتطيعِّالق ددولِّب ددأنِِّّالمع ددهدِّه ددوِّمع ددهدِّكلد د ِّع ددمول ِّألل ددمِّالعد ديبِّم ددرو اًرِّبالبي ددتِّ
دِّوصلِّاألمرِّبهِّأنِِّّمنِّكدانِّبدهِّعديبِّيلندهِّكدالمريوِّالدذيِّالِّبددِّلدهِّ
ِّ
الخامسِّ,والسادسِّ

مددنِّعائدددِّيرددوده؛ِّكد ِّيخفد ِّمددنِّوطددأةِّمددروِّالعدديبِّوتددألمِّمددنِّزولددهِّبددهِّلددذاِّنستعد ِّمددنِّ
ذلددكِّكلددهِّأنِّالمرددان ِّوالدددالالتِّوااليزدداءاتِّعددكِّلتِّتمانجداًِّعبددرِّالقلددقِّالنفسد ِّالددذيِّانتابددهِّ
والِّننس د ِّدورِّاأليرددالِّوالزددرو ِّالدالددةِّعل د ِّالصددمودِّوالثبدداتِّ,والزركددةِّ,والزددرو ِّالدالددةِّ

(ِّ)1الفكرِّالجمال ِّعندِّعرراءِّالزداثةِّالمراصرينِّ,د.عصامِّعرت ِّ .75ِّ,

79

محد حممد فتحي اجلبوريّ

مالمح احلزن يف شعر الشريف املرتضى

دماءِّأمِّ
عل د ِّاالنكسد ِّ
دارِّأمددامِّالعدديبِّوص دوالًِّإل د ِّتزقيددقِّاالنسددجامِّس دواءِّأكانددتِّأيردداالًِّأمِّأسد ً

ِّأزرياًِّ .

ياختيارهِّي ِّالنهايةِّأللفاظِّالزننِّلمِّيأتِّاعتباطداًِّواِّنِّمداِّهدوِّنتيجدةِّ صدديةِّ,ناتجدةِّ

عنِّإِّزساسِّمره ِّزنينِّإِّنِّماِّ صدِّ أنِّيدربطِّالتعدكيلِّاللغدويِّبو دعِّالزالدةِّالعدروريةِّالتد ِّ
يرانيهاِّ,يجاءتِّدالالتِّاالغترابِّ,والقلقِّ,والىياعِّ,لتفرلِّهذهِّالِّىداياتِّ,وتعد ِّببرددهاِّ
النفس د د ِّوالد دددالل ؛ِّالد ددذيِّعل د د ِّمد دداِّيبد دددوِّيد ددنمِّعد ددنِّإِّزسد دداسِّباالنكسد ددارِّوالرجد ددنِّ,وعد دددةِّ

المراندداة (ِّ.)1إ ًذاِّتلددكِّالنبدِّدراتِّالزنينددةِّالعددجيةِّتجدداهِّالعدديبِّإنِّمدداِّه د ِّترجمددةِّلصددورِّذاتيددةِّ
عبدرتِّعدنِّمأسدداةِّالعداعرِّالناتجددةِّعدنِّىددرفهِّ,ومراناتدهِّيد ِّوصد ِّلددذلكِّالمعدهدِّالزدنينِّ

الدذيِّهددوِّييددهِِّّ,انطال داًِّمددنِّالقددولِّأنِّ كددلِّنددصِّذهنيتددهِّالتد ِّتبند ِّييدده؛ِّوأنِّلكددلِّصددازبِّ
نصِّذهنيةِّيكونِّبهاِّنصه؛ِّيستمدهاِّمنِّسيا هِّاالجتماع ِّومو فدهِّالفكدري؛ِّيذهنيدةِّالدنصِّ

إذاًِّهد ِّمجموعددةِّالترابطدداتِّالعددروريةِّالظدداهرةِّوالباطنددةِّالت د ِّتزددركِّزركددةِّالددنص؛ِّيتظهددرِّ
ي ِّالبناءِّبمختل ِّأبرادهِّالمىمونيةِّوالعكليةِّويتدخلِّيد ِّهدذهِّالزركدةِّالظداهرِّوالمىدمرِّ,

الوجدان ِّوالرقل ِّ,الزاىرِّوالمتروكِّي ِّالنص (ِّ .)2

تكونتِّوتصبرتِّوتلوعتِّأرادِّمدنِّذلدكِّالمعدهدِّأنِّيجردلِّ
ِّ
لذاِّيلنِِّّالنفسِّه ِّالت ِّ

ديبهِّملزم داِّلصددفةِّع د ءِّعنيددنِّأوِّزالددةِّ دددِّي درادِّبهدداِّتأكيدددِّالمرن د ِّالم درادِّي د ِّإزددداثِّ
مددنِّعد
ً
تددأثيرِّواىد ِّومقنددعِّلددداِّالمتلقد ِّ,كد ِّيتفاعددلِّمددعِّو ددعِّذلددكِّالمعددهدِّالزدنين؛ِّألنِِّّالمتلقد ِّ
هوِّالذيِّيستقبلِّالصورةِّالقائمةِّعل ِّالعيبِّكونهداِّ اربطدةِّتقدومِّمقامهداِّيهد ِّتدربطِّعناصدرِّ

التجربددةِّالعددرريةِّالت د ِّتددتمخوِّعددنِّزدداالتِّالتددوترِّالِّت د ِّتعددعِّبدددالالتِّمرنويددةِّومكبوتدداتِّ
ِّأعماقِّالعاعرِّ .
نفسيةِّديينةِّي ِّ

(ِّ)1الفكرِّالجمال ِّعندِّعرراءِّالزداثةِّالمراصرينِّ .132ِّ,

(ِّ)2ذهنيةِّالنصِّي ِّرسائلِّزمنةِّعزاتةِّإل ِّابنتهِّعيرينِّ,عل ِّسرزانِّالقرع ِّ,مجلةِّعالماتِّي ِّالنقدِّ,
جِِّّ,60مِّ15ِّ،يونيوِّ .514ِّ,
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ونجدهِّي ِّمو عِّالتساؤلِّعنِّالعيبِّبردِّمرانداةِّوذهدابِّالعدبابِّومدنِّعدابِّعدررهِّ

بجفوهِّبينِّالنساءِّ,ومقاطعِّومباعدِّبقوله(ِّ :)1
شاااااااايب
لعاااااااااذالت عاااااااا
تقااااااااو ُل ا
ُ
ل
وماااااااا مااااااار الفتااااااا تا ة
اااااااور ع ااااااا ُ
ويصاااااااااب باااااااااي إعااااااااا ار

اااااااااايب يم ع ااااااااااا مراحااااااااااا
أ اااااااااااذا الشا
ل
خاااااااااادود البااااااااااي بالحااااااااااد الماااااااااا
صاااااااااااا ار
باااااااااااا ساااااااااااابب ،و جاااااااااااا ار ُ

مباااااااااي

ااااااااات كااااااااااة
وقااااااااااالوا ال ُج ااااااااااا قلا ُ
اااايب ُياااااد مااااا مماااااات
ألااااايش الشا ُ
شااااااا ة ااااااا شاااااااعر ساااااااليم
اااااايب ُ
مشا ل

شاااااااااااايب وحااااااااااااد اااااااااااايكم ُج اااااااااااااح
اااااااا رواحاااااااا

وي ماااااااااُ ماااااااا ت اااااااا
كشاااااااا القاااااااار اااااااا ا باااااااال الصااااااااحا
أدح علاااااااااا الوميااااااااااح باااااااااا ج ااااااااااا

كااااااااااأ بعااااااااااد اورتاااااااااا مِااااااااااي ل
ااااااور ااااااا اطعااااااااد
أو العاااااااا تا ة

ساااااااق اه الشاااااااباب الغااااااا ة راحاااااااا

سااااااااااااا ار
سااااااااااااا ةد عليااااااااااااا م ُلااااااااااااااُ ال ة
ُ
عتيقاااااااااااااااااا أو االال م ااااااااااااااااال راحااااااااااااااااا

ااااااب
لياااااااال لااااااايش لااااااا خلااااااا ل معيا ل
واذ أ ااااااااا ماااااااا ب اااااااااالت التصاااااااااب

ااااااااااااا جاااااااااااااد ُياااااااااااااذم وال مااحااااااااااااا
و شاااااااااااوات الغاااااااااااوا نيااااااااااار صاااااااااااا

ِّوتددندادِّمالم د ِّزددننِّعندددِّالعدداعرِّهددوِّي د ِّأِّنِِّّالعدديبِّصددارِّمرددروِّجفدداءِّوعدددمِّ

رغبةِّييهِّمنِّ بلِّالنساءِّ,وكأنِّماِّمبردِّوكالبلِّالجرباءِّالمريىدةِّ,يمثلهداِّبدذلكِّوهمداِّتمثيدلِّ
دببِّبردددهِّوهج دره؛ِّوليربددرِّ
وجدددان ِّوتصددويرِّلزالت دهِّليددراِّنفسددهِّمددنِّخدداللِّذلددكِّالتمثيددل؛ِّبسد أ

عددنِّمددداِّمراناتددهِّ,وهددوِّمعددهدِّمسددتوز ِّمددنِّالوا ددعِّالبيئ د ِّالددذيِّتزدديطِّبددهِّ,ولك د ِّيقد ِّدربِّ
الصددورةِّللقددار ِّوكددذلكِّإثددارةِّ تركيبيددةِّال ددنصِّدالالتِّتناسددبِّالزالددةِّالنفسدديةِّالت د ِّيريعددهاِّ

العاعرِّساعةِّانعاده (ِّ.)2يكع ِّيد ِّألفاظدهِّعدنِّمعدكالتهِّتجداهِّالعديبِّالتد ِّواجهتدهِّاثنداءِّ
زياتهِّ,يعكلِّبذلكِّالعيبِّمظه اًرِّمنِّمظاهرِّالزدننِّلديدهِّمدنِّخداللِّاأللفداظِّ(ويصدب ِّبدينِّ

اع در ٍ
ديبِّعددنِّي د ِّع ددررِّ
انِّص دراح)ِّو(عدديب ِّوز دددهِّيد
ديكمِّجندداب )ِّو(مع د أ
أ
اوِّمبددين)ِّو(هجد در أ
(ِّ)1ديوانهِّ .199/1ِّ:

(ِّ) 2الع ددكواِّيد د ِّع ددررِّس ددبطِّاب ددنِّالتراوي ددذيِّ,د.ي ددارسِّياس ددينِّالزم دددان ِّ,مجل ددةِّآدابِّال اري دددينِّ,الر ددددِّ
ِّ,2017/71صِِّّ .129
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سليم)ِّو(عنِّالقدرِّيد ِّالبدلِّالصدزاح)ِّوهدذهِّاأللفداظِّييهداِّإعدارةِّإلد ِّعمدقِّالمأسداةِّالزنيندةِّ
والوا عِّالنفس ِّالدذيِّهدوِّييدهِّلكندهِّبرددِّذلدكِّكلدهِّيزداولِّأنِّيجدذبِّاألنظدارِّعدنِّزجدمِّاأللدمِّ

ديمِّيفصد ِّعددنِّوجددهِّيد ِّنفددسِّالعدداعرِّالددذيِّصددارِّغريبداًِّوهددذاِّيرند ِّأنِّالزددننِّ
النفسد ِّاأللد أ
عميقِّ,يع ءِّباأللمِّ,والزركةِّالداخليةِّولوِّد قنداِّيد ِّجسددِّاألبيداتِّعلد ِّمسدتواِّانسدجامهاِّ

وتماسكهاِّوتفاعلهاِّبليقاعِّالزننِّ,ألِّدركناِّبأنِِّّاألِّبيداتِّتتأسدسِّعلد ِّاالنسدجامِّوالدتالزمِّيد ِّ
ابد درانِّاله ددمِّتج دداهِّالع دديبِِِّّّ,ممد داِّيرند د ِّأنِّايقاعه دداِّال دددالل ِّيد د ِّبوتق ددةِّلد دواعِّ،النفدد ِّ,وأرقِّ
األنم ددةِّالنفس دديةِّ,وه ددذاِّم دداِّي دددلِّعلد د ِّتكثيد د ِّالدالل ددةِّوعم ددقِّالع ددرورِّبمس ددتنبطاتِّال ددداخلِّ
للعدداعرِِّّ,ومدداِّيىددمرهِّمددنِّأزاسدديسِّمؤلمددةِّعبددرِّدالئددلِّو درائنِّتع د ِّبملفوظدداتِّواىددزةِّ

بينهاِّتدلِّعل ِّاألس ِّواالزتراقِّ .
بكاء األحبة:
دلِّزنينددةِّتسددتدع ِّماهيددةِّ
العدداعرِّعندددماِّيبك د ِّعل د ِّعددخصِّالبدددِّلددهِّمددنِّعوامد ِّ
ِّأ يكارهِّوترلقاتهِّبالعخصِّالذيِّكانِّيزبهِّومنِّثمِّيفتقدهِّبلزظدةِّمفاجئدةِّوهدذاِّمداِّيدؤديِّإلد ِّ
جرلِّمنِّنصهِّالعرريِّعواملِّالراطفةِّالجياعةِّبالدرجةِّاألولد ِّوهد ِّتأتدرجمِّعبدرِّمزطداتِّ
البكاءِّوالرثاءِّبقصائدِّتكادِّتكونِّنادرةِّيكي ِّببكاءِّزبيبِّو ريبِّوعدقيقِّوعنيدنِّعلد ِّنفدسِّ

العدداعر؛ِّألِّنِِّّ رزيددلِّالزبيددبِّوتددركِّالددديارِّأمددرِّطبير د ِّ ىددتِّبددهِّ دوانينِّالبيئددةِّ,بددلِّعندددِّ
الرزيلِّيتجلِّ ِّالزبِّوالتربيرِّعنهِّ,يف ِّسداعةِّالدوداعِّويد ِّلزظدةِّالفدراقِّتتفجدرِّالرواطد ِّ,
أيِّتتى ِّأعكالِّالسلطةِّالمستبطنةِّي ِّعرورِّالرجلِّ,يىدالًِّعدنِّأنِّالزبيدبِّعنددِّالرزيدلِّ

يبق د ِّموجددوداًِّ,وزي داً (ِّ.)1مرب درةِّبددذلكِّآهدداتِّول دواعِّ،زبددهِّوتربي درهِّعددنِّنفسددهِّومعدداعرِّمددنِّ
زولهِّمنِّالناسِّي ِّلزظةِّالرزيدلِّالبكداءِّوهنداِّمداِّيربدرِّبالبكداءِّالدذيِّهدوِّعدكلِّمدنِّأعدكالِّ

االنكسددارِّيىدالًِّعددنِّىددر ِّالِّنسددانِّباتجدداهِّمددنِّيتفقدددهِّمددنِّاألِّزبددةِّواألِّع دناءِّ,وتبقد ِّآثددارهِّ
ومنا بددهِّعل د ِّع دواطحِّالددروحِّتعرعددعِّبددينِّجنبدداتِّالكلمدداتِّومزاسددنِّصددفاتهِّالت د ِّيددذكرهاِّ

العدداعرِّييمدداِّبرددد؛ِّإذِّتبقد ِّالمعدداهدِّالزنينددةِّوبكدداءِّاألزبددةِّوسدديلةِّلنقددلِّالمعدداعرِّوترجمتهدداِّ

(ِّ)1رثاءِّالنساءِّي ِّالعررِّالرباس ِّ,أ.د.يالحِّزسنِّكاطعِّ .19ِّ,
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داءِّي د ِّ
علد ِّعددررِّالعدداعرِّي د ِّبكائددهِّعل د ِّأزدددِّنعمدداءِّآلِّالبيددتِّتارك داًِّلزددرو ِّالريددونِّدمد ً
وله(ِّ :)1
ااااااااا يحتشااااااااام باااااااااا عليااااااااا بكااااااااااءا

علااااا م لااااا تُاااااذرش العياااااو ُ دمااااااء
وقاااال للااااذ سااااحت شاااا و دموعاااا

دل الاااادما يجااااار كياااااح شااااانت وشااااااءا
اااااااارق الااااااااذ اااااااايِ ة ُعااااااااد ماااااااا ءا
خاااااااال ح ار ااااااااا اااااااا االساااااااا واباااااااااءا

وال تم اااااااا اطجفاااااااا ساااااااحا كلماااااااا
ااااوم حاااااا ولوعاااااة
ماااااا الياااااوم إال يا ُ
وا ك اااات وعااااا للحياااااء اااا ت ااااا

بجاااااااد

و اااااااد صاااااايحا :ال أحااااااب صااااااايحة

وقااااااااااااال لمعاااااااااااااا :ال أرياااااااااااااد عاااااااااااااااءا

أمااا بعاااد جاااا الماااوت بااااب محماااد

وكاااااااااا كصااااااااادر المشااااااااار

أُرجاااااااا بأو ااااااااا العدامااااااااة ااااااااروة

ُمضااااااااااءا

وآماااااااااااال اااااااااااا دار الف اااااااااااااء بقاااااااااااااءا

اااات ا خااااااء العاااااذب لماااااا د تااااا
د ا ُ

اااااااات إخااااااااااءا
اااااااات بباااااااااا ماااااااااا حييا ُ
لسا ُ

ااااااا

اااااااذا المصااااااااب حيااااااااءا

يبدوِّأنِِّّالبكاءِّدونِّتزفظِّهوِّسمةِّوعالمةِّعل ِّمداِّاألِّثدرِّالدذيِّتركدهِّالعدخصِّ
ِّ
داعرِّأطلددقِّالرنددانِّللريددونِّبالبكدداءِّمددنِّغيددرِّزيدداء؛ِّألِّنِِّّهددذاِّاليددومِّهددوِّيددومِّ
الددذيِّمدداتِّيالعد ِّ
الزننِّالكبيرِّيومِّالزرانِّلهذاِّالمصابِّالجللِّوللوعةِّالباكيةِّالِّييهِّزياءِّمنِّأزددِّمدنِّدونِّ

االستماعِّإل ِّالنصائ ِّالت ِّتددعوِّإلد ِّالصدبرِّوربمداِّزتد ِّريدوِّللمردنين؛ِّألِّندهِّيد ِّدومدةِّ
البكاءِّوالهمِّواالنكسارِّعل ِّيقدِّأزدِّاالخيارِّوهوِّمنِّثرواتهاِّالت ِّالِّتقدرِّبدثمنِّيبرددِّذلدكِّ

المصددابِّالِّآمددلِّي د ِّالبقدداءِّي د ِّوطددنِّالردامددة؛ِّألِّنِِّّيقيدددناِّهددوِّذلددكِّالرددذبِّالددذيِّالِّيمكددنِّ
ترويىهِّبأيِّسببِّمنِّاألِّسباب؛ِّلذاِّتصاعدتِّوتيرةِّالفاجرةِّومنِّالبيتِّاألِّ ِّولِّالتد ِّآلمدتِّ
بالعدداعرِّنتيجددةِّمددوتِّعني دنهِّيصدددقِّالراطفددةِّعندددِّالع دري ِّالمرتى د ِّجرددلِّمددنِّبكائددهِّي د ِّ

إِّيصددالِّالمرن د ِّإل د ِّالمتلق د ِّ,يهددوِّز دنينِّعل د ِّمددنِّيقدددِّالددذيِّتددركِّوراءهِّسدديلِّمددنِّالدددموعِّ
واألجفددانِّسددالتِّوغر ددتِّمددنِّالبكدداءِّ,يعددبهِّذلددكِّاليددومِّبيددومِّ(الزددننِّواللوعددة)ِّوالمالزددظِّأِّنِِّّ

العاعرِّاسترملِّاأليرالِّالماىيةِّوالمىدارعةِّوزتد ِّأِّيردالِّاألمدرِّ(تدذراِّ,يزتعدِّ,،سدالتِّ,
ديت)ِّ
دعِّ,عددئتِّ,تمنددعِّ,هددر نِّ,عدددنِّ,يخددلِّ,أزددبِّ,تطددعِّ,أريدددِّ,أرج د ِّ,آمددلِّ,دينددتِّ,زسد أ
(ِّ)1ديوانهِّ .161ِّ,
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ياأليرددالِّالماىدديةِّدلددتِّعل د ِّتزقيددقِّالزددننِّأمدداِّالمىددارعةِّيهددوِّاسددتمرارِّالبكدداءِّوهددذاِّمدداِّ
اِّأيرددالِّاألِّمددرِّدل دتِّال دنامِّاألِّجفددانِّبالبكدداءِّ,يى دالًِّعددنِّ
يى داِّي د ِّسدديرورةِّالبكدداءِِّّ,أم د ِّ
تزقد ِّ
دقِّأ ً
الزركاتِّالمىطربةِّممِّاِّيدلِّعل ِّاالىطرابِّالنفس ِّداخلِّذاتِّالعداعرِّوهدوِّيبدثِّزنندهِّ
عل ِّمنِّيقدهِّيكدانِّالزدننِّزاجدةِّنفسديةِّملزدةِّأوِّربِّمداِّعدنِّطريدقِّبدثِّالزدننِّوالبكداءِّيجددِّ

تخفيف دِّاًِّمددنِّدونِّزيدداءِّبمدداِّيطلقددهِّمددنِّصدديزاتِّ,ودع دواتِّللبكدداءِّتجرددلِّالمتلق د ِّيرلددمِّأنِّ
الصددورةِّي د ِّالقصدديدةِّتبدددوِّذاِّعال ددةِّبالراطفددةِّالمنىددويةِّي د ِّالقصدديدة (ِّ)1إذِّبددرنتِّ دددرةِّ

العاعرِّي ِّهدذهِّاألبيداتِّمدنِّخداللِّتزويدلِّبواعدثِّالزدننِّإلد ِّلربدةِّينيدةِّمعدزونةِّبطا داتِّ

الراطفددةِّبداللددةِّأعمددقِّمددنِّالداللددةِّالزرييددةِّ,إذِّيسددتطيعِّالعدداعرِّأنِّيزد ِّدولِّبواعددثِّالزددننِّ
لتكددونِّدالالتِّتزمددلِّي د ِّثناياهدداِّأبردداداًِّوظيفيددةِّأِّكثددرِّمم داِّتزمددلِّمددنِّصددورِّبص دريةِّيقددطِّ,
يددالزننِّالِّيدددخلِّي د ِّنسدديِّ،الددنصِّالعددرريِّعل د ِّمسددتواِّالتركيددبِّيقددطِّ,واِّنِّمدداِّيترددداِّذلددكِّ

ِّمستواِّالداللةِّأيىاًِّ .
ِّ
إل
وتتوال ِّمالم ِّالزننِّي ِّ صائدِّالعاعرِّنجدِّذلكِّبكائهِّعل ِّالنقيدبِّأِّبد ِّالزسدنِّ

مزمدِّبنِّالنينب ِّإذِّيقول(ِّ :)2

باااااادمع سااااااحةا بااااااي سااااااار وساااااااارب

أال بكِااااااااااااا أم اطساااااااااااا والمصااااااااااااانب
وعاصاااا الااااذ لاااام يِاااام ماااااء جفو اااا

علااا

وال تغر ااااا بالصااااابر ،الصااااابر ماااااا لااااا
مصااااااب اااااوش بالشااااام مااااا آل اشااااام

رياااا ل إلاااا مااااا اااا الحشااااا والترانااااب
وضعضااااا رك ااااا ماااا لاااا ش باااا نالااااب

إال بالشااااواة عاااا الشااااوش

إال بااااااااال ل والااااااااذوانب

ولاااام يماااا
و ااااااال عاااااا

ولاااااااام ياااااااار

فساااااا ولاااااام ياااااادر أ اااااا

عا اااااااااااا اع اا اااااااااااا بلااااااااااادم ترانبااااااااااا

محماااااااااااد
ولماااااااااااا تاااااااااااو الاي بااااااااااا
ل
فضااااااات مااااااا الخااااااا كفااااااا بعاااااااد
وناضت دموع

الش و

قاااد ماااا

أو علااا إ ااار ذا اااب

وسااااااارت بمااااااا القااااااا أيااااااد الركانااااااب
ااااااات عاااااااا دار اطخااااااااوة جااااااااا ب
ة
ولويا ُ
علاااااااا الااااااااذا بي بعااااااااد والااااااااذوا ب

لم تسل

(ِّ)1العددررِّوالتجربددةِّ,أِّ رعدديبِّلددومكلجِّ,ترجمددةِّ:سددلم ِّالخى دراءِّالجيوس د ِّ,راجرددهِّ:توييددقِّصدداي ِّ,دارِّ
اليقظةِّالرربيةِّباالعتراكِّمعِّمؤسسةِّيرانكلينِّ,بيروت-نيويوركِّ,1963ِّ,صِِّّ .60

(ِّ)2ديوانِّالعاعرِّ .15ِّ,
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ددوِّأنِِّّالع دداعرِّاس ددتهلِّال ددنصِّالع ددرريِّب ددأالِّاالس ددتفتازيةِّم ددنِّأجد دلِّلف ددتِّانتب دداهِّ
يب د ِّ
الق ددار ِّوالس ددامعِّوالس دديِّماِّإِّ ط ددالقِّالص ددوتِّب ددأل ِّالم دددِّليظه ددرِّمكبوتات ددهِّالمربد درةِّع ددنِّأل ددمِّ

المصيبةِّالت ِّمدرتِّبدهِّمربد اًرِّعدنِّذلدكِّبالبكداء؛ِّإذِّيردلِّاألِّمدرِّبرددِّاالسدتفتاحِّيفيددِّالمبالغدةِّ
ي ِّاألس ِّوغ انرةِّالدمعِّلربماِّيكسبِّرغبةِّالقدار ِّمدنِّأجدلِّالمتابردةِّمردهِّيد ِّبواعدثِّزنندهِّ
لوص د ِّالزالددةِّالعددروريةِّي د ِّاألبيدداتِّالعددرريةِّالت د ِّوردتِّليصددلِّإل د ِّترظدديمِّالفقدددِّالددذيِّ
يقده؛ِّألنِّالصبرِّهناِّليسِّلدهِّمجدالِّوالِّطريدقِّيد ِّزالتدهِّوزالدةِّاالزعداءِّالداخليدةِّالمدأنومِّ

ييهدداِّالعدداعرِّ,يدداألمرِّجلددل؛ِّألنددهِّنفددوِّمددنِّالخددالنِّبردددهِّزيددثِّالِّخددلِّيد ِّدارِّاالخددوةِّإِّالِِّّ

ال دذيِّكددانِّمرددهِّوهددوِّمزمدددِّالنينب د ِّ,يالدددموعِّالِّتسددالِّإِّالِِّّعليددهِّأم داِّغي درهِّيددالِّس دؤالِّعل د ِّ
اهبِّ,يىالًِّعنِّذلكِّكانِّألدواتِّالجنمِّوالنه ِّعالماتِّمزوريةِّتجمدعِّ
الذاهبينِّبردهِّوالذو أِّ
با ِّالرالماتِّاألخراِّللفقيدِّ,ولربِّماِّهناِّدائرةِّالِّعراعِّالبكائ ِّللعاعرِّ,والددالل ِّيد ِّذاتِّ

اللزظةِّ ألِّنِِّّالكلمةِّتوجدِّي ِّمرةِّتسدترملِّيد ِّجدوِّيزدددِّمرناهداِّتزديدداًِّمؤ تداًِّوالسدياقِّهدوِّ
الددذيِّيفد ِّدروِّ يمددةِّوازدددةِّبرينهدداِّعل د ِّالكلمددةِّعل د ِّالددرغمِّمددنِّالمرددان ِّالمتنوعددةِّالت د ِّي د ِّ
وسرهاِّأنِّتدلِّعليهاِّوالسدياقِّهدوِّالدذيِّيخلدصِّالكلمدةِّمدنِّالددالالتِّالماىديةِّالتد ِّتددعهاِّ

()1
داءِّولوعدةِّداخدلِّ
الذاكرةِّتتراكمِّعليها ِّيمعاعرِّالعاعرِّالتهبتِّبالزننِّوياىتِّالددموعِّبك ً

الددنفسِّيوجدددناِّالعدداعرِّاتجددهِّبعددررهِّإل د ِّأنِّيخددرجِّمددنِّصدددرهِّاأللفدداظِّالدالددةِّعل د ِّمالم د ِّ
الزددننِّوبواعثددهِّي د ِّمراناتددهِّتجدداهِّمددنِّيقدددِّمددنِّاألزبددة؛ِّألِّنِِّّالدددموعِّي د ِّاألبيدداتِّالمتمثلددةِّ

(بدمركِّسزاً)ِّو(مداءِّجفدون)ِّو(ياىدتِّدم ِّدوع )ِّجدنءِّأساسد ِّيد ِّالتصدويرِّالعدرريِّ,يهدوِّ
لدديسِّخالي داًِّمددنِّالداللددةِّالنفسدديةِّوالوجدانيددةِّ,وانِّمدداِّم درتبطِّبمو د ِّنفس د ِّيبرددثِّعل د ِّاأللددمِّ
دؤثرِّ,وتكثيد ِّالعداعرِّمددنِّاألِّلفدداظِّالدالددةِّعلد ِّ
ِّ
والزسدرة؛ِّألِّندهِّيغدددوِّتجسددياًِّلردالمِّالددذاتِّوالمد

دنِّوراءهدداِّالتأكيدددِّوالمبالغددةِّعل د ِّ
األِّس د ِّوالزددننِّيكع د ِّعددنِّرغبددةِّ ددارةِّي د ِّنفسددهِّيبغ د ِّمد ِّ
كراهيةِّالفقدِّمنِّجانبِّ,والتمتعِّمعِّمنِّيزبِّوتدوز ِّمدنِّجاندبِّآخدرِّ,و ددِّكدرسِّذلدكِّيد ِّ
ٍ
ِّالعاعرِّلتوكيدهاِّوترسيخهاِّبعكلِّأوِّبآخرِّ .
مثلِّهذهِّالرؤيةِّالت ِّسر
)ِّالبندداتِّاالسددلوبيةِّيد ِّالعددررِّالرربد ِّالزددديثِّ,مصددطف ِّالسددردن ِّ,منعددأةِّالمرددار ِّ,القدداهرةِّ,1990ِّ,
( 1أ
صِِّّ .79
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ويبق ِّالزننِّعندِّالعاعرِّالعري ِّالمرتىد ِّمترلقداًِّبسدياقِّالزدديثِّبكداءِّاألزبدةِّ,

وعمددلِّالزددننِّدالالتِّمترددددةِّنفسدديةِّواجتماعيددةِّ,داللددةِّأول د ِّتددوز ِّبددالربراتِّواأللددمِّوداللددةِّ

ِّأخددراِّتؤكدددِّبقدداءِّالعدداعرِّأمددامِّذاكِّالف دراقِّيالزيدداةِّمنيددةِّالِّخيددرِّييهدداِّوالبقدداءِّيندداءِّ,يقددولِّ
العاعر(ِّ :)1

قاااااااوم وصااااااالة لجِااااااا م
ااااااا يااااااا ل
ل
دعاااوا قلبااا المحااااو ااايكم يِيجااا
لاااايش دمااااوع ماااا جفااااو

اااااااااء
ااااااااأ تم إلاااااااا خلااااااااد الج ااااااااا رشا ُ
اااااااااااء
صااااااااااابا ل علااااااااااا أُخااااااااااا ار ُكم ومسا
ُ
ااااااااء
تقااااااااا ر ماااااااا قلباااااااا ِاااااااا ة دما ُ
ااااااااااااء
وال خياااااااااااار يِااااااااااااا والبقاااااااااااااء ا
ُ

وا مااااا

إذا لااااااااام تكو اااااااااوا الحيااااااااااة م يااااااااا لة
وامااااااا شااااااقيتم اااااا الامااااااا

ااااااااااقاء
عيمااااااااااا إذا لااااااااااام تلبساااااااااااو شا
ُ
ط كاااااااااااااااااااام أحساااااااااااااااااااا تُم وأسااااااااااااااااااااا ا

مااااااا

لحاااااا اه قوماااااا لااااام يجاااااااوا جااااايلكم

اء
وال اال ماااااااااااااااااااااااااا ِ بِاااااااااااااااااااااااااا ة رو ُ
اااااااااااداء
اماااااااااااااجر ماااااااااااا قعقاعااااااااااااة ُوحا
ُ

سااااااق اه أجاااااادا ا وياااااات علاااااايكم
يساااااااااير إلااااااااايِ الغماااااااااام وخلفااااااااا

إِّنِِّّيردلِّاألِّمددرِّدعدواِّهدوِّيرددلِّإِّراديِّ صددديِّيركدسِّمددداِّالزددننِّالدذيِّيهيجددهِّيد ِّ
الصددباحِّوالمسدداءِّيالدددموعِّه د ِّتخددرجِّمددنِّ لب د ِّكددأنِّهنِِّّدمدداءِِّّ,يعددبهِّالعدداعرِّتلددكِّالدددموعِّ
المؤلمةِّبدماءِّتخرجِّمنِّ لبهِّداللةِّعل ِّتجرحِّاأللمِّالمصابِّلفقدِّاألزبةِّعنِّزمدلِّيامتلدكِّ

النصِّتصو اًرِّكنائيداًِّعدنِّاالسدتزالةِّوالترجيدنِّواليدأسِّ,يأيدادِّاالسدتزالةِّمدنِّزصدولِّالعد ءِّ
يليسِّمنِّالمرقولِّانِّنراِّدماءِّتقطرِّمنِّ لبدهِّ.والمالزدظِّعلد ِّالعداعرِّاسدترمالِّااليردالِّ

مددنِّالبدايددةِّإل د ِّالنهايددةِّداللددةِّعل د ِّالزركددةِّوالتسددارعِّممدداِّي ددلِّعل د ِّاالىددطرابِّالنفس د ِّ
الز دنينِّداخددلِّالعدداعرِّوهددوِّيكع د ِّعددنِّمددداِّبكائددهِّوألمددهِّتجدداهِّمددنِّيقدددهمِّمددنِّاألزبددةِّ,
يكانتِّابياتهِّالزنينةِّبماِّيطلقهِّمنِّالفاظِّداللدةِّعلد ِّالبكداءِّوالزدننِّ,تظهدرِّجليداًِّييهداِّذاتدهِّ
وتكعد ِّعددنِّمددداِّآالمددهِّيد ِّ لبددهِّيعددبهِّ بددورهنِّبالمنهددلِّالددذيِّييددهِّالدددواءِّبأسددلوبِّالمجددانِّ

والتعددخيصِّالددذيِّيسدديرِّالغمددامِّإلدديهمِّ,يصددارِّللددنصِّياعليددةِّكبيدرةِّبعددكلِّأكثددرِّوالسدديماِّي د ِّ
وجددودِّ(التعددخيص)ِّداخلددهِّيبالصددورةِّتلددكِّوطدددِّالعدداعرِّأِّعمدددةِّالتعددكيلِّالز دنينِّوخىددرتِّ

(ِّ)1ديوانِّالعاعرِّ .159ِّ,

86

أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86

لتخطدديطِّهندسد ِّمددنِّالعدداعرِّخدمددةِّلبواعثددهِّالزنينددةِّ,الراطفددةِّالتد ِّعددكلتِّالزددننِّالرميددقِّ
ولقدددِّكانددتِّ الدددموعِّاللسددانِّالص دامتِّللعدداعرِّ,مثلمدداِّكددانِّالعددررِّاللسددانِّالندداطقِّلرواط د ِّ

العاعرِّالمزبوسةِّعلد ِّاألسد ِّوالعدجن (ِّ)1والِّننسد ِّصديغةِّاألمدرِّبالددعاءِّيد ِّالبيدتِّ بدلِّ
األخيدرِّسدق ِّاهللِّيهد ِّدعدوةِّالعدداعرِّللتأمدلِّمدنِّأجددلِّالوصدولِّبالقددار ِّإلد ِّإِّدراكِّعال دداتِّ
المعابهةِّبينِّالموصويينِّوماِّعبههمِّبهِّي ِّالبيتينِّاألخيرينِّوه ِّبمثابداتِّمزفدناتِّلفظيدةِّ

تأثيريددةِّي د ِّنفددسِّالمتلق د ؛ِّلددذاِّيددلِّنِِّّالددنفسِّهد ِّالت د ِّتكونددتِّوتلوعددتِّوتألمددتِّأرادِّمددنِّذلددكِّ
كلهِّأنِّيجرلِّمنِّزننهِّصفةِّلع ءِّعنينِّأوِّزالةِّ دِّيرادِّبهداِّتأكيددِّالمرند ِّالمدرادِّ,واِّبدرانِّ

أهميتهِّوعدتهِّوهذاِّماِّرأيناهِّي ِّسياقِّاألبياتِّالمذكورةِّآنفاًِّ .

ثدمِّيرسدمِّلندداِّالعداعرِّصددورةِّزنيندةِّصدورةِّاالصددطراعِّبدينِّالِّنسددانِّوالقددرِّوالسدديِّماِّ

ثاءِّأزدِّأصد ائه(ِّ :)2
ي ِّ ولهِّي ِّر ِّ

ب ع ااااااااا بالااااااااذرش والغااااااااوارب
وتااااااااذ ُ
بأخياسااااااااِ ة ماااااااا أعااااااااا المسااااااااالب

اتمضاااا كااااذا ايااااد الااااردةش بالمصاااااعب
اااااااااااد و ااااااااااا ُملماااااااااااة
وتسا
ااااااااااتلب اآلسا ُ
ُ
اااااااااجو ا
وت خااااااااااذ م ااااااااااا ماااااااااا وراء سا ُ

بااااااااااا أر باااااااااااواب وال إذ حاجاااااااااااب

وتقااااااااا ص ي اااااااااا رو ُ كااااااااال محاااااااااارب
إ ر م مض
أيا صاحب إ ك ت
دل الفكااااااااار ا

اباااااا جااااااار ء و ااااااو نيااااااار محاااااااارب
علااااا م ااااال حااااااالت

مااا الحاارص ا دار الم ااو الك اواذب

ااااااااا الحاااااااااام وال تقااااااااام

لسااااااامع

وا ك ااااااااات يوماااااااااا بالحااااااااادي ُمعلااااااااا

حاااااااد

حااااااادي ال واناااااااب

وعاااااااا معجبااااااااات ُرق ااااااااا بالعجانااااااااب
ولاااام يااااد ُ مااااا بااااي الحشااااا والترانااااب

لااااا شاااااغل ع ةمااااا أقاااااام بمااااا مضااااا

و اااااااال لسااااااايح الااااااادي أضااااااارم قولُااااااا ُ
وجاااااااااء بصااااااااد نياااااااار أ اااااااا إخالُاااااااا ُ
اااااااااا كل

ااااا صااااااحب

خااااااداعا ل فساااااا  ،إ اااااا قااااااو ُل كاااااااذب
إلاااا جا ااااب اطحاااا اا ماااا كاااال جا ااااب

ياااااااااب الحيااااااااااة وضااااااااام

وعااااارح ماااااا بي ااااا وباااااي المصاااااانب

يالاااااااااا ماااااااااا راء ااار اااااااااا اطساااااااااا

(ِّ)1رثاءِّالنساءِّي ِّالعررِّالرباس ِّ,أ.م.د.يالحِّزسنِّكاطعِّ .87ِّ,
(ِّ)2ديوانِّالعاعرِّ .146ِّ,
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يتزددِّثِّالعدداعرِّالعدري ِّالمرتىد ِّهنداِّعددنِّالمصدداعبِّالتد ِّيمدرِّبهدداِّالرجددلِّمددنِّ
ألددمِّاألزدنانِّوأنِّالمددوتِّينتعدلِّاال ويدداءِّوالرؤسدداءِِّّ,والنعمدداءِّ,وهدؤالءِّيعددبههمِّباألسددودِّيد ِّ
عرينهدداِّأيِّهددمِّي د ِّأمدداكنهمِّيددأتيهمِّالمددوتِّويصددطادِّأرواحِّاألبطددالِّاأل ويدداءِّمددنِّغيددرِّأنِّ

يدددخلواِّال مردداركِِِّّّ,يلنددهِّتزدددثِّعددنِّالرنصددرِّالز دنينِِّّ,وهددوِّيخاطددبِّاألصددد اءِّإنِّكددانِّ
زالهمِّكزال ِّمنِّالزننِّيالِّتفكرواِّإالِِّّبماِّيفرلهِّالموتِّوالِّترتنواِّبهدذهِّالددنياِّالتد ِّالِّأِّمدانِّ
لهدداِّ,واذاِّكنددتمِّتسددألون ِّبددالكالمِّالمرسددولِّوترنوند ِّبدددعوهِّوباسددطون ِّبأزاديددثِّالمصددائب؛ِّ
ألنِّكلِّمنِّنر ِّبالسي ِّسينيدِّألم ِّوزنن ِّويلهبِّصدريِّيدالِّزاجدةِِّّللدذاتِّالددنياِّيدلن ِّ

يقددِّيقدددتهاِّبسدببِّاالزدنانِّالمتراكمدةِّألند ِّ دددِّمندتِّسددابقاًِّيد ِّمنددأاِّعدنِّاالزدنانِّ,يجدداءن ِّ
هددذاِّالمصدداب؛ِّليررين د ِّبكددلِّمدداِّيددؤلمِّويوجددعِّويددؤذيِّ.وهددذهِّالصددورةِّالزنينددةِّتددوز ِّبأيقونددةِّ

مؤلم ددةِّعن دددِّالع دداعرِّيد د ِّتص ددويرِّالمع ددهدِّ,واس ددقاطهِّعلد د ِّزال ددهِّ.ونادته دداِّدالل ددةِّاالير ددالِّ
الماىدديةِّوالمىددارعةِّوأيرددالِّاألمددرِّالتد ِّانتابددتِّالعدداعر؛ِّإذِّزىدرهِّالمصددابِّلددذلكِّالفقيدددِّ,
بردِّتأملِّصفاتهِّومكانتهِّي ِّمكانهِّوهدوِّأزددِّالنعمداءِّالرؤسداء؛ِّوذلدكِّالتأمدلِّيد ِّعخصديةِّ
الفقيدددِّمدداِّهددوِّإالِّصددورةِّوا ريددةِّمؤلمددةِّالمفدداجحِّوغيددرِّالمتو ددعِّلكددلِّمدداِّ ددامِّبددهِّالعدداعرِّمددنِّ
د دراءاتِّومع دداهداتِّوت ددأمالتِّ,أوِّلم دداِّعان دداهِّم ددنِّتزص دديلِّوتفكي ددرِّه ددوِّاله ددامِّير دددِِّّنى ددجاًِّ

مفاجئِّاً(ِّ .)1

يقدِّتونعتِّعل ِّ البِّاألِّبياتِّعاطفتانِّ:األول ِّه ِّعاطفةِّالزننِّالمرنويدةِّالتد ِّ
انتابددتِّالعدداعرِّزددينِّغددابِّالفقيدددِّعنددهِّ,والثانيددةِّعاطفددةِّالعددرورِّواأللددمِّبردددِّصددفاتِّالفقيدددِّ
الد د ذيِّالِّير ددووِّلك ددنِّس ددرعانِّم دداِّتتز ددولِّإلد د ِّعاطف ددةِّلع ددجاعةِّالمفق ددودِّومك ددارمِّاخال ددهِّ
وصفاتهِّالت ِّتكع ِّعنِّوجهِّالزبيبِّي ِّتراملهِّاثناءِّزياتدهِّلربِّمداِّجرلدتِّالعداعرِّيتفاعدلِّ
معِّالذاتِّالباكيةِّالزنينةِّمعِّالصورةِّوداللدةِّااليردالِّوزركتهداِّواالسدتفهامِّوالندداءِّيد ِّنهايدةِّ

األبي دداتِّبزي ددثِّنلم ددسِّاألِّبر ددادِّالنماني ددةِّالثالث ددةِّالماىد د ِّ,الزاى ددرِّوالمس ددتقبلِّيد د ِّوز دددةِّ
وازدةِّ.وخاللِّذلكِّالِّبدِِّّمنِّيوارقِّعروريةِّوعاطفيدةِّتتكعد ِّيد ِّلزظدةِّدونِّلزظدةِّ,ويد ِّ

(ِّ)1ينظرِّ:الصورةِّاالدبيةِّ,مصطف ِّناص ِّ .12ِّ,
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نمنِّدونِّنمنِّ,ولكنهاِّسدتجمعِّيد ِّالنهايدةِّوزددةِّينيدةِّوازددةِّومو فداًِّعدرورياًِّمترابطداًِّداخدلِّ

ِّأكددهاِّالعداعرِّبعدكلِّمتكامدلِّومتناسدقِّومنسدجمِّمدعِّ
التعكيلِّالممتدِّللصورةِّالعروريةِّالت ِّ
دينِّأنِِّّالعدداعرِّ دددِّهددبطِّهددذهِّالهبطددةِّالزنينددةِّمددنِّعدددةِّ
طبيرددةِّالزددال(ِّ)1يبددذلكِّالزددديثِّتبد ِّ

األلمِّ,وزت ِّيمثلِّدخولهِّي ِّالمفاجآتِّيلنهِّذكرِّالفاظداًِّهد ِّبمثابدةِّعالمداتِّوآليداتِّتددخلِّ
علد ِّمددداِّالصدراعِّالددذيِّكابدددهِّيد ِّرزلتددهِّالزنينددةِّمددعِّالفقيدددِّالرنيددنِّعلد ِّ لبددهِّوهد ِّرزلددةِّ

عكستِّعنهِّالقوةِّ.لقدِّمثلِّالزننِّي ِّعررِّالعري ِّالمرتى ِّعنص اًرِّأِّساسياًِّمدنِّعناصدرِّ
ِّ
البندداءِّالعددرريِّ,يليسددتِّداللددةِّأوِّمالمد ِّالزددننِّعمليددةِّهامعدديةِّبريدددةِّعددنِّالددوع ِّواالدراكِّ

يد د ِّكثيد ددرِّم ددنِّاألِّزيد ددانِّ,وانِّم دداِّه د د ِّعمليد ددةِّذاتِّط ددابعِّ صد ددديِّترك ددسِّأِّبرد دداداًِّنفسد دديةِّأوِّ

اجتماعيةِّي ِّبروِّاألِّزيان(ِّ)2ومنِّثمِّتكونِّتلكِّالرمليدةِّالعدرريةِّالزنيندةِّمدؤثرةِّيد ِّنفدسِّ
المتلق ِّبصورةِّمباعرةِّوغيرِّمباعرةِّ .

 إنِِّّالعدداعرِّالرباس د ِّي د ِّالقددرنِّال اربددعِّللهج درةِّمثددلِّلمالمد ِّالزددننِّأِّعددكاالًِّمترددددةِّمدداِّ
بددينِّمعددهدِّعظدديمِِّّ,ومعددهدِّألدديمِّ,ومعددهدِّز دنينِّ,ومعددهدِّسددقيمِّ,كلهدداِّصددبتِّيد ِّموىددوعِّ
وازدِّهوِّاأللمِِّّ,والتوجعِّعل ِّمدنِّيقددِّمدنِّزبيدبِِّّ,ومدنِّعنيدنِّومدنِّصدديقِّ,وبدذاكِّأدتِّ
تلكِّالمعاهدِّالزنينةِّإل ِّمرن ِّالبكاءِّالمريرِّالذيِّ صدهِّالعاعر.

 نج ِّالعاعرِّي ِّاختيارِّاأللفاظِّوالدالالتِّالت ِّىدمنتِّمرند ِّالزدننِّبكدلِّتفاصديله؛ِّ
إذِّزملتِّ يمةِّجماليدةِّلمرند ِّاللفدظِّالدذيِّاسدترملهِّبصدورةِّمباعدرةِّوغيدرِّمباعدرةِِّّ,والسديِّماِّ
األلفدداظِّذاتِّالتددأثيرِّي د ِّنفددسِّالمتلق د ِّإذِّكانددتِّبمثابددةِّبوتقددةِّوأيقون دةِّأليمددةِّي د ِّنفددسِّمددنِّ

يق درأِّ,ولددذاِّزقق دتِّنوع داًِّمددنِّالتفاعددلِّواالنسددجامِّوالتنسدديقِّي د ِّالكلمدداتِّوالزددرو ِّوالربدداراتِّ

الزنينة.

 جسدتِّبواعثِّالزننِّومالم ِّالزننِّالمرريةِّالزسديةِّالتد ِّتدركنِّإلد ِّالبرددِّالوصدف ِّ
أيِّعل ِّمستواِّالصورةِّالبؤريةِّللرينِّالت ِّتراِّيىالًِّعنِّوص ِّذلدكِّيد ِّتعدكيلِّصدو اًرِّ

(ِّ)1ينظرِّ:زركةِّالنقدِّالزديثِّوالمراصرِّي ِّالعررِّالررب ِّ,ابراهيمِّالزاويِّ,صِِّّ .227-226

(ِّ)2ينظرِّ:جمالياتِّاللونِّي ِّالقصيدةِّالعدرريةِّ,مزمددِّزدايظِّذيدابِّ,مجلدةِّيصدولِّ,مدِّ,5،عِّ,1985ِّ,2
صِِّّ .46
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The Traits of Grief in Al-Shareef Al-Murtadha's Poetry
Hamad Mohammad Fathi



Abstract
This research deals with the traits of grief in Al-Shareef AlMurtadha's poetry. It is an attempt to consider his grief poetry, the
tools he uses to achieve this effect, and their functions. In the
research, grief is viewed in two themes: first, lamentation of senility
symbolized by grey-hairedness; second, lamentation of lovers. His
poetry shows a lot of factors and references, through which the poet
expresses his grief, drawing painful imageries and paintings,
depicting in a varied way, the sensed pain and heartache, the thing
that enriched his poems with tearful images.
Al-Murtadha's language is abundant with harmonious
moving grief images and scenes, homonymous and heterogeneous
variating from a text to another, that can be analyzed and interpreted
directly or indirectly. Each text contains a lot of meanings, which
bear different implications, suggestions and references that give the
text distinctiveness, in addition to the other surface and deep themes
and poetic features.
Key words: image, poetry, fiction.
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