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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

جلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث مل -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16مة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظو /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30يق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحق

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول 
ً

و الرفض، فضال
َ
أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للت
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 قييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية و 
َ
اإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)د عن وال تزي ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تح
َ
ديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ال
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 تي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

ن   -7
َ
ن يدرك أ

َ
َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ْ
الُحك

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 به . ذلك في ِإعداد بحثه والعناية

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 مالمح احلزن يف شعر الشريف املرتضى

  اجلبورّي محد حممد فتحي

22/5/2021 تأريخ القبول:       1/4/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ِّمالتبي ِّ ِّالدراسة ِّالمرتى ن ِّالعري  ِّعرر ِّي  ِّالزنن ِّالعواهدِّم  ِّدراسة ِّوتزاول ,
تينِّالبزثِّييهاِّعل ِّثيمِّالعرريةِّوأداتها,ِّووظيفتهاِّي ِّتعكيلِّبواعثِّالزننِّالت ِّانقسم

ِّوالثانية ِّالعيب ِّبكاء ِّعواملِّاألول : ِّالعررية ِّالنصوص ِّأوىزت ِّإذ ِّاألزبة ِّبكاء :
ِّالعاعرِّمنِّخاللِّنصوصهِّعبرِّتلكِّالمالم ِّالزنينة,ِّورسمتِّ ومرجرياتِّتطرقِّإليها

,ِّومتنوعةِّولوزاتِّاغنتِّالنصِّعبرِّالتوجعِّواأللمِّبصورِّمترددةِِّّمرالمِّولوزاتِّمؤلمة
؛ِّألنِّاللغةِّالعرريةِّزاملةِّلوجوهِّعدةِّعبرِّالتزليلِّوالتأويل,ِّبصورةِّمباعرةِّبلغتهاِّالباكية

,ِّومتخالفةِّمنِّنصِّإل ِّآخر.ِّةِّزنينةِّمتزركةِّمتآلفةألطرِّمعهدي ِّوغيرِّمباعرة؛ِّمكونةِّ
عاراتِّمتغايرةِّترط ِّالنصِّخصوصيةِّمتمينة,ِّ ومزتويةِّلمراٍنِّذاتِّدالالت,ِّوايزاءاتِّوا 

ِّ ِّبمثابةِّثيماتِّعميقةِّوسطزيةِّبعكٍلِّأوِّبآخر.يىاًلِّعماِّتريدهِّبسماتِّويقراتِّه
 .صورة، شعرية، خيال الكلمات المفتاحية:

 مفهوم احلزن بني اللغة واالصطالح:
ماِّمرجمددداتِّاللغدددةِّإذِّأكددددواِّأنِّلقددددِّأعدددارِّأصدددزابِّالمرددداجمِّيددد ِّمرجمددداتهمِّوالسدددي ِّ

الزدالِّ,ِّمفهومِّالزدننِّيدأت ِّبمرداٍنِّمتردددةِّ,ِّوكدانِّمدنِّبدينِّتلدكِّالمردان ِّهدوِّالكآبدةِّوسدوءِّ
واالنكسارِّأيِّكئبِّوكآبةِّاكتئابًاِّ,ِّوزننِّوزنانِّوزنينِّوهدذهِّاأللفداظِّكلهداِّتددورِّيد ِّإطدارِّ

د(1)الكآبةِّوالزنن هدومِّاِّسدبقِّيد ِّمف.ِّويدأت ِِّّالمرند ِّنفسدهِِّّبمرجدمِّآخدرِّربمداِّالِّيختلد ِّعم 
.ِّيدد ِّ(2)الزددننِّىدددِّالسددرورِّو دددِّزددننِّزننددًاِّيهددوِّزددنين ِّن ِّمرندد ِّالزددننِّإذِّيؤك دددِّبقولدده:ِّ إ ِّ

بِّمدنِّكددذاِّأيِّهِّ  التوجدعِّوالعددكواِّوالتزدنينِّويقددالِّيدالنِّيتزددو ِّمفهدومِّآخددرِّللزدننِّبأن ددِّزدين
                                                 

  /جامعة الموصل ./ كلية اآلداباللغة العربيةقسم ُأستاذ مساعد / 
ِّ.3/161(ِّينظر:ِّكتابِّالرين,ِّالخليلِّبنِّازمدِّالفراهيدي:1ِّ)
ِّ.11/167الصزاح,ِّأبوِّبكرِّالراني:ِِّّر(ِّمختا2)
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.ِّوهندداكِّترريدد ِّآخددرِّ دددِّالِّيختلدد ِّكثيددرًاِّعددنِّالترريفدداتِّالمددذكورةِّآنفددًاِّيقدددِّ(1)يتغدديظِّمندده 
جدداءتِّلفظددةِّالزددننِّ نقدديوِّالفددرحِّوخددال ِّالسددرورِّوالجمددعِّأزددنانِّو دددِّزددننِّزننددًاِّبالكسددرةِّ

زننددددانِّومزددددنانِّعددددديدِّالزددددنن,ِّوزننددددهِّاألمددددرِّزننددددًاِّيهددددوِّزددددنينِّوتزدددداننِّوتزددددنن,ِّورجددددلِّ
ورِّيدد ِّهِّمدداِّيدددالمقصددودِّبترريدد ِّالمرجمدداتِّاللغويددةِّللزددننِّبأن ددِّن ِّ.ِّلددذلكِّيبدددوِّأ ِّ(2)وزددنن 

نِّمددنِّخدداللِّ,ِّوالمبالغددةِّيدد ِّالتزددن ِّلددمِّوالعددكوا,ِّوالسددرور,ِّواأل ِّإطددارِّالكآبددةِّوالنقدديوِّللفددرح
لمرندد ِّالزددننِّالددذيِّعددكلِِّّاواىددزًِِّّارطيندداِّانطباًعددوهددذاِّيِّ,االعددتقا اتِّالددواردةِّيدد ِّالترريفددات

بالعدددكلِّالدددذيِِّّمدددنِّعناصدددرِّالكآبدددةِّواالكتئدددابِّبصدددورةِّمباعدددرةِّوغيدددرِّمباعدددرةِّاوا ًردددِّاعنصدددرًِّ
قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى  للّهى ِ وَأَلَّْى ُ     وهذاِّماِّتزققِّي ِّ ولهِّتردال ِِّّ امتِّعليهاِّالدراسة,

َّمُىىو َمِىََ للّهىى ِ مَىا ََ  َ ْ  
عطينداِّآيددةِّرآنيدةِّوردتِّييهدداِّلفظدةِّالزدننِّلكددنِّأ ِّ.ِّوكثيدرِّمددنِّاتيداتِّالق(3)

ِّوازدةِّعل ِّسبيلِّالمثال.

دددوأ ِّ هِّاِّالمفهدددومِّاالصدددطالز ِّللزدددننِّيهدددوِّيترلدددقِّبمددداِّيؤكددددهِّعلمددداءِّالفالسدددفةِّبأن دددم 
 عبارةِّعنِّماِّيزصلِّمنِّو وعِّمكروهِّماِّعل ِّالنفسِّالبعريةِّبصدورةِّمباعدرةِّوغيدرِّمباعدرةِّ

ددأوِّيددوِّ اِّيدددعوِّذلددكِّالسددتذكارهِّبصددورةِّأليمددةِّتبرددثِّعلدد ِّالددنفسِّاتِّمزبددوبِّيدد ِّالماىدد ِّمم 
ِّ.(4)الزسرةِّواالكتئاب 

الزدننِّهدوِّألدمِّنفسد ِّيوصد ِّبالعدرورِِّّي ِّزدينِّيؤكددِّبردوِّالنقدادِّالمزددثينِّبدأن ِّ
هِّعدبيهِّبدالهم,ِّواألسد ِّوالكآبدة,ِّن دماِّيردِّالزننِّهوِّعكسِّالفدرحِّأيِّإ ِِّّبالبؤسِّوالرجن,ِّغالباًِّ

ِّيختلددد ِّكثيدددرًاِّعدددنِّمرنددد ِّالعدددرورِّبرددددمِّالرىددداِّعمددداِّيزددددثِّإمددداِّلمعدددكالتِّأوِّاليدددأسِّوال
ِّ.(5)ظرو ِّخارجةِّعنِّارادةِّاالنسانِّتجرلهِّخارجِّعنِّارادتهِّأيِّتزتِّىغطِّنفس 

                                                 

ِّ.1/64(ِّالقاموسِّالمزيط,ِّالفيرونِّآبادي:1ِّ)
ِّ)مادةِّزنن(.3/612ِّ(ِّلسانِّالررب,ِّابنِّمنظور:2ِّ)
ِّ.86(ِّسورةِّيوس ,ِّاتية3ِّ)
ِّ.1/110(ِّالترريفات,ِّالجرجان :4ِّ)
ِّ.1,ِّص2020ِّ,ِّلسنة524ِّ(ِِّّينظرِّماهيةِّالزنن,ِّد.سرانِّالبعر,ِّالمجلةِّالرربية,ِّالمغرب,ِّالردد5ِّ)



 
 هـ1443م( /5/9/2021) َأيلول                   (                       86)العدد   –                          

 75 

إذنِّنستطيعِّأنِّنستع ِّمدنِّمرند ِّالزدننِّيد ِّاالصدطالحِّهدوِّمداِّيترلدقِّبكدلِّمداِّ
نِّنفسدهِّ,ِّمدنِّخداللِّو دوعِّهوِّعرورِّبالبؤسِّ,ِّوالرجنِّمعِّاأللمِّالنفس ِّالذيِّينتدابِّاالنسدا

نِّلنداِّمدنِّذلدكِّالزدننِّذلكِّالزننِّعليهِّييربرِّبهِّعنِّالبكاءِّوالزسرةِّوالتوجعِّواأللم,ِّلذاِّيتبدي ِّ
نسانيةِّعنددِّيقددانِّعنيدنِّمزبدوبِّيد ِّهاِّترتبطِّبالراطفةِّال ِّن ِّهوِّمقاربةِّلزالةِّنفسيةِّمفادهاِّأ ِّ

الغددم,ِّوسددوءِّالزددال,ِّالماىدد ِّ,ِّيتكددونِّتلددكِّالزالددةِّ دددِّآلمددتِّبالزسددرةِّوالتوجددعِّوالعددكوا,ِّوِّ
الزددننِّإنتدداجِِّّو دددِّ يددلِّبددأن ِِّّبددآخر,ِّولددذاِّالتددأثيرِّيدد ِّالمتلقدد ِّوالقددار ,ِّواالنكسددارِّبعددكٍلِّأو

هِّدليدددلِّعلددد ِّالمرريدددةِّن دددأل ِِّّىددداًلِّعدددنِّالخبدددرةِّبالنددداسِّواألعدددياء؛التجربدددةِّالكبيدددرةِّووليددددهاِّ,ِّي
ردان ِّللزدننِّيدد ِّبالزيداة.ِّوهدذاِّالمرند ِّالمتقداربِّمدعِّالمردان ِّالمدذكورةِّآنفدًاِّسدواءِّأكاندتِّالم

المرجماتِّاللغويةِّأمِّالمرجماتِّالفلسفيةِّوالنفسيةِّكلهاِّتدورِّي ِّإطارِّالكآبدةِّواأللدمِّوالزدالِّ
ِّالنفسيةِّوالبؤسِّوالهم.

 :بكاء الشيب

زددِّعوامدلِّمنِّمالم ِّالزننِّيد ِّعدررِّالعدري ِّالمرتىد ِّهدوِّظهدورِّالعديبِّأ ِِّّإن ِّ
ِّ:(1)الكآبةِّواأللمِّالظاهرِّي ِّنصهِّالعرريِّبقوله

  الغاااااااااااوا   لقااااااااااادياااااااااااا قاتااااااااااال اه
ااااابا  أعرضااااا  ع ااااا  حاااااي  ول ااااا  الص 
 وشااااااااعت البيضااااااااُء  ااااااا  مفرقااااااا 
 ألقااااااا  باااااااذل  الشااااااايب مااااااا  بعاااااااد ا
 تااااااااارش جمااااااااايم الشاااااااااعر لماااااااااا ذوش
 كاااااام حااااااد   باطجياااااااد لاااااا  وال لاااااا 

 

 سااااااااااقي    ال اااااااااار  ُبعيااااااااااد  الحمااااااااااام   
ااااااااااااارام    واخاااااااااااااتل  الِااااااااااااام  بقاياااااااااااااا الع 
اااااااااب  عضاااااااااب ُحساااااااااام    شعشاااااااااعة الص 
 ماااااااااا  ك ااااااااااُت ألقااااااااااا  باااااااااادل  الغاااااااااا م

 جاااااااااااااا العملااااااااااااام بعاااااااااااااد ال غااااااااااااااميرا
  ااااااااااااااليوم يااااااااااااابخل  بااااااااااااارد  السااااااااااااا م

 

هندداِّنلمدد ِّمددنِّخدداللِّأداةِّالنددداءِّالتدد ِّيدد ِّمرانيهدداِّألددمِّوتوجددعِّوزسددرةِّعلدد ِّنمددنِّ
عرىنِّعندهِّدونِّالنظدرِّالالت ِّرأينهِّي ِّتقدمِّعمرهِّو دِّأ ِِّّالعبابِّعندماِّيدعوِّعل ِّالغوان 

هِّيجدريِّينِّوالزدينِّ,ِّوكأن دإليهِّبرددماِّكدانِّمصددرًاِّللجدذبِّلهدنِّيأصدب ِّالهدمِّيناولدهِّبدينِّالزد

                                                 

ِّ.313رتى ,ِّتزقيق:ِّرعيدِّالصفاري,ِّ(ِّديوانِّالعري ِّالم1)
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مقابلدددةِّمددداِّبدددينِّعدددبابِّاالنسدددياقِّوالنظدددرِّإليدددهِّ,ِّونمدددنِّالعددديبِّوعددددمِّالنظدددرِّإليددده,ِّياأللفددداظِّ
والربدداراتِّواالعدداراتِّالددواردةِّيدد ِّثنايدداِّالنصددوصِّاألبيدداتِّالعددرريةِّعبددرتِّعددنِّمددداِّاتالمِّ

ينتددابِِّّالتدد ِّيقاسدديهاِّوالزددننِّالرميددقِّعلدد ِّمسددتواِّاالنمددةِّالنفسدديةِّ,ِّوالقلددقِّالددداخل ِّالددذي
النسدداءِّمددعِّالرال ددةِّالخارجيددةِّالتدد ِّتزدديطِّبددهِّوهندداِّثمددةِّاالصددطراعِّالنفسدد ِّداخليددًاِّوخارجيددًاِّ
وهذاِّماِّيطلقِّعليهِّبالمأنومِّالنفس ِّي ِّسبيلِّالوصولِّإل ِّالردالجِّ,ِّلكندهِّصدورِّذلدكِّمدنِّ
خاللِّاأليرالِّ)سقينن ,ِّاعرو,ِّاخدتل،,ِّعداعتِّ,ِّتدرا,ِّكندت,ِّيراجدع,ِّزددن,ِّيدبخلن(ِّمدنِّ

ن ِّونيددادةِّدرجددةِّالتددوتر,ِّوالقلددقِّالزاصددلِّالدددالِّعلدد ِّملمدد ِّمددنِّمالمدد ِّأجددلِّتكثيدد ِّالمرددا
الزننِّمنِّجراءِّذلكِّالعيبِّ,ِّباسترمالِّأدواتِّالتعدبيهِّوىدمائرِّالغائدبِّالددالِّعلد ِّالدنمنِّ

ِّالماى ِّ)العباب(ِّكلِّتلكِّاألدواتِّه ِّمقوماتِّلتعخيصِّذلكِّالزنن.

المؤلمددةِّولهددذاِّركيددنةِّالزددننِّهدد ِّزصدديلةِّوعدد ِّالعدداعرِّيدد ِّتعددكيلِّعباراتددهِِّّن ِّوأل ِّ
ظهددرتِّهددذهِّالركيددنةِّيدد ِّالددنصِّالعددرريِّبعددكلِّمددؤثر,ِّوالزظندداِّالتركيددنِّالمزددننِّيدد ِّبددؤرةِّ

لِّكلمدةِّيد ِّاألبيداتِّإلد ِّو ِّالنصوصِّجميرهاِّتركنتِّعل ِّرؤيةِّمزددةِّيبينهداِّالعداعرِّمدنِّأ ِّ
آخدددرِّكلمدددةِّييهدددا؛ِّكاعدددفًاِّييهددداِّعدددنِّإزساسدددهِّالدددداخل ِّيددد ِّتوليددد ِّالجمدددلِّواأليكدددارِّالزنيندددةِّ

ىدنِّعند ِّزدينِّولد ِّالصدبا(ِّوكدذلكِّ ولدهِّ)ألقد ِّبدذلِّالعديب(ِّو)يداليومِّيدبخلنِّوالسيماِّ)أعرِّ
بددرد ِّالسددالم(ِّوهددذاِّيدددلِّعلدد ِّإنِّمرتكددنِّالعدداعرِّيكمددنِّيدد ِّتعددكيلِّذروةِّزننددهِّليصددلِّإلدد ِّ

العددررِّالرظدديمِّهددوِِّّن ِّأل ِّ؛ِّالثددارةِّيدد ِّالختددام؛ِّلتكددونِّالقفددلِّالددذيِّيرتمدددِّعليددهِّ ددرارِّاألبيددات
انِّومربدددرًاِّعدددنِّتجددداربِّذاتيدددة,ِّبأسدددلوبيةِّينيدددةِّعاليدددة,ِّالعدددررِّالدددذيِّيكدددونِّنابردددًاِّمدددنِّالوجدددد

ِّيدد ِّاألعددال ,ِّوجددذرِّيدد ِّأعمدداقِّالددروح يىدداًلِِّّ(1)باختصددارِّأنِّيكددونِّزيددًا؛ِّيالمخيلددةِّغصددني
خدراِّمصددرِّللزدننِّوتأسيسدهاِّيد ِّةِّالدالمِّالدالدةِّعلد ِّالسدكونِّهد ِّاألأِّعنِّذلدكِّانتهداءِّ اييد

الدةِّمدنِّالقيديدةِّوالمزديطِّالنمند ِّايقاع ِّعروريِّمكث ِّباعتمادهِّالقاييدةِّالسدكونية؛ِّلبدرانِّز
ِّالذيِّيزسهِّي ِّعالمهِّاالغتراب ِّالزنين.

                                                 

(ِّينظددرِّملفدداتِّزواريددةِّيدد ِّالزداثددةِّالعددرريةِّ)ملدد ِّزددوارِّبعددراِّالبسددتان (,ِّعصددامِّعددرت ,ِّدارِّاألمددل1ِّ)
ِّ.359,ِّص2012ِّالجديدة,ِّ
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ومنِّمالم ِّالزدننِّعنددِّالعداعرِّاعتمدادهِّجملدةِّمركنيدةِّالتد ِّيرقددِّعليهداِّالقصديدةِّ
ِّ:(1)ي ِّتولي ِّمرتكناتهاِّالدالليةِّي ِّلمزةِّدالليةِّزنينةِّوبؤرةِّمركنيةِّوييهاِّيقول

 ال يبعااااااااااااااد ة اه ُباااااااااااااارد شاااااااااااااابيبة
 لشااااباب ُنرا قااااا  شااااعر صااااحبُت باااا  ا

 بعااااااااد ال   ااااااااي  ا قاااااااارا  شاااااااابيبة  
  ااااااااااليوم ا لاااااااااب الِاااااااااوش متكل فاااااااااا  
 إمااااااا بكياااااات علاااااا  الشااااااباب    اااااا 
 أو كااااااااا  يرجااااااااُا ذا ااااااااب بتفجااااااااا
 ولاااان  ح  اااات إلاااا  م  اااا  ماااا  بعااااد ا

 

 ألقيتاااااااااااا  بم اااااااااااا  ورُحاااااااااااات سااااااااااااليبا 
 والعااااااااايج مخضااااااااار الج ااااااااااب ر يباااااااااا
 عجباااااااااا  أمااااااااايم لقاااااااااد رأياااااااااُت عجيباااااااااا
 حصااااااااااارا  وألفااااااااااا  الغا ياااااااااااات ُمريباااااااااااا

 كااااااااا  عِااااااااد  بالشااااااااباب قريباااااااااقاااااااد 
 وجاااااوش  شاااااققت علااااا  الشاااااباب جيوباااااا
  لقاااااااااد د  اااااااااُت بااااااااا  الغاااااااااداة حبيباااااااااا

 

ترجبدهِّعلد ِّبياتِّتبدوِّواىزةِّمنِّخاللِّألمهِّوِّمالم ِّالزننِّي ِّهذهِّاأل ِِّّن ِّيبدوِّأ ِّ
ماِّعندِّزلقهِّو ارنِّماِّبينِّالعيبِّوالعبابِّمداِّبرددِّالثالثدينِّ,ِّوالسي ِّالعيبِّالذيِّرآهِّي ِّمن 

يصددالِّالمرندد ِّإلدد ِّعدتِّوتيرتهدداِّعندددِّالعدداعرِّيدد ِّسددبيلِّإ ِّ ِّاأللددمِّتصدداياتهدداتِّالدالددةِّعلدد
 ِّالثالددثِّوالرابددعِّ,ِّوزت دداِّبالبيددتِّالثددان ,ِّومددرورًِّلو ِّالمتلقدد ِّمددنِّخدداللِّاأللفدداظِّمددنِّالبيددتِّاأل ِّ

(ِّيالبكداءِّهنداِّيددلِِّّن ِّالذيِّيزددِّأ ِّ الغانياتِّلمِّيردنِّينظرنِّإليهِّماِّزداِّبهِّأنِّيلفظِّبدِّ)بكيدتأ
عل ِّالتزققِّيىداًلِّعدنِّاالىدطرابِّالنفسد ِّداخدلِّنفسديةِّالعداعر,ِّعل ِّالماى ِّالذيِّدلِّ

مداِّنجددهِّمخاطبدًاِّ,ِّوكأن ِّبهِّلذلكِّالعيبِّوذهدابِّنظدرةِّالعدبابوهوِّيبثِّزننهِّوبكائهِّمنِّترج
إيددداهِّبدددينِّلدددونينِّأزددددهماِّأبددديوِّوهدددوِّالعددديبِّوالثدددان ِّأسدددودِّوهدددوِّالعدددبابِّليجسددددِّلنددداِّزنندددهِّ

يدد ِّزددينِّاألسددودِّيمثددلِّالعددبابِّوهددذاِّبهددذينِّاللددونينِّوهددوِّتىددادِّيالعدديبِّيمثددلِّالعدديخوخةِّ
يرجعِّإل ِّالزالدةِّالنفسديةِّالتد ِّيسدكنِّبهداِّنفدسِّالعداعرِّيدلنِّ لكدلِّلدونِّمرند ِّنفسد ِّيتكدونِّ
نتيجدددةِّللتدددأثيرِّالفينيولدددوج ِّللدددونِّعلددد ِّالنسدددان,ِّوهدددذاِّالتدددأثيرِّيتدددركِّخبدددرةِّعخصددديةِّتمتدددنجِّ

نِّالخبدرةِّبعرورِّداخلد ِّأوِّتخمدينِّعدامِّويتكدونِّالمرند ِّالنفسد ِّللدونِّمدنِّهدذهِّالمجموعدةِّمد
بدرنِّيد ِّثنايداِّاألبيداتِّ.ِّيهدذاِّلدونِّالزقيقدةِّعددهِّبكداًءِّأ ِّ(2)والعرورِّالداخل ِّأوِّالتخمينِّالرام 

                                                 

ِّ.1/180(ِّديوانه:1ِّ)
ِّ.67(ِّاأللوانِّنظريًاِّوعمليًا,ِّإبراهيمِّالدملخ ,2ِّ)
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العدددرريةِّاسددددتثمرهاِّبتصددددريدِّترجبدددد ِّيددد ِّمقددددامِّمندددد ِّبتصددددويرِّزدددنينِّير دددد ِّييددددهِّإلدددد ِّذراِّ
الزساسيةِّالمؤلمة؛ِّوهذاِّماِّيلزظهِّالقار ِّمنذِّالبدءِّعبرِّعدةِّألفاظِّ)عرر,ِّعدباب,ِّمفخدر,ِّ

انقددراو,ِّعدديبيه,ِّعجيبددا,ِّمتكلفددًا,ِّزصددرًا,ِّذاهددبِّبتفجددع(ِّإذِّإنِّاأللفدداظِّدالددةِّعلدد ِِّّرطيبددًا,
سدلوبيةِّلماهيدةِّالعداعرِّءِّ,ِّواأللمِّيىداًلِّعدنِّالترجبيدةِّاألأِّمراٍنِّترتبطِّبمرن ِّدالِّعل ِّالبكا

التددد ِّبددداحِّبهددداِّبصدددورةِّمباعدددرةِّمدددنِّدهعدددةِّ,ِّوغرابدددةِّالمفردددمِّبالولدددهِّوالزندددينِّللعدددبابِّواأللدددمِّ
ِّللعيب.

,ِّالتدد ِّاعتمدددهاِّالعدداعرِّيدد ِّتعددكيلِّصددورتهِّالعددرريةِّالبصددريةِّ ِّالزددننمالمددِّن ِّيددل ِّ
,ِّوربمدداِّ دددِّكانددتِّهدد ِّصددورهِّالعددرريةِّيدد ِّزننددهِّعلدد ِّالعدديبالعددري ِّالمرتىدد ِّيدد ِّأغلددبِّ

الرينِّالباصدرةِّهد ِّملكدةِّاالزسداسِِّّن ِّخرا؛ِّأل ِّواألعملِّمنِّبقيةِّالصورِّالزسيةِّاألأِّاألوسعِّ
 ائمدةِّعلد ِّالتدأثيرِّيد ِّالعد ءِّالمزسددوسِّلألعدياء,ِّوهد ِّالمزيطدةِّبمداِّيبدديِّلهداِّمدنِّرؤيدةِّ

.ِّ(1)الذيِّتراهِّبالدرجةِّاألساسِّوهذاِّظهرِّجليًاِّوواىزًاِّي ِّاألبيداتِّالعدرريةِّلدنصِّالعداعر
هِّيترلددقِّن ددأل ِِّّ؛كثددرِّالرناصددرِّالزنينددةِّجددذبًاِّللزاسددةِّالعددرريةلددذاِّيردددِّالعدديبِّبزدددِّذاتددهِّمددنِّأ ِّ

يددد ِّتعدددكيلِّمدددواطنِّالجدددذبِّهِّيدددؤديِّدورًاِّيددداعاًلِّبدددالمظهرِّالخدددارج ِّأمدددامِّمدددنِّينظدددرِّوبأن ددد
عددداعرِّدايدددعِّعدددنِّمو فدددهِّلكدددنِّالِّ(2)العدددرريِّيددد ِّالمعدددهدِّوالصدددورةِّالمميدددنةِِّّبعدددكلِّأوِّبدددآخر

ِّزننهِّوبكائه.منِّرغمِّبعكلِّمالئمِّعل ِّال

وي ِّسياقِّآخرِّيأت ِّالعيبِّيد ِّتصدويرِّلوزدةِّزسديةِّبصدريةِّزنيندةِّيتزددثِّييهداِّ
ِّ:(3)العري ِّالمرتى ِّإذِّيقول

اااة    أشااايبل ولماااا تمااا   خمساااو  حجة
 لاااااو أ صااااافت   اطربعاااااو  ل ِ ِاااااتو 

 قرعااااااُت لاااااا  ساااااا   ولااااااو أساااااات يع 
 يقولاااو : ال تجاااال مااا  الشااايب ضااالةةل 
 قاااالوا: أتاااا  الشااايب والحلااام والحجااا 

 وال قااااااااااربت   إ ة  اااااااااذا مااااااااا  الملااااااااام   
 مااا  الشااايب اورا  جااااء مااا  جا اااب الِااام  
 قرعااُت لاا  مااا لاام تاار العاايُ  ماا  عمماا 
 وأسااااااااااِم  إيةااااااااااا  دو ِاااااااااام تصاااااااااام 
  قلااااُت: بمااااا يباااار  وُيعاااار  ماااا  لحماااا 

                                                 

ِّ.111لِّهاعمِّكريمِّالكنان ,ِّ(ِّينظر:ِّالصورةِّالعرريةِّي ِّالغنلِّالرذري,ِّد.دال1)
ِّ.71(ِّينظر:ِّاثرِّالرسمِّي ِّالعررِّالررا  ِّالزر,ِّازمدِّجارِّاهللِّياسين,ِّاطروزةِّدكتوراه,2ِّ)
ِّ.3/229(ِّديوانه:3ِّ)
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 ومااا ساار  حلاامل  اا ء  ياا  إلاا  الااردش
 إذا كااااا  مااااا يع ي اااا  الحلاااام س ااااالبا  
 وقاااااد جربااااات  فسااااا  الغاااااداة وقاااااار 
 وا اااااا  مااااااذ اضااااااح  عااااااذار  قاااااارار 
 ب وساااايا  بعااااد الشاااايب ع ااااد حبااااان

 وقاااد ك اااُت ممااا  يشاااُِد الحااارب ُمااارةة  
 إلاااا  أ  عاااا   ااااذا الشاااايُب مفااااارق 

 

 كفاااااا   ماااااا قبااااال المشااااايب مااااا  الُحلااااام  
امااا حياااات     قااال لااا : كياااح ي فع ااا  ح 

  ماااا شااادة مااا  و  ااا  وال سااادة مااا   لمااا 
 أعاااااااد باااااا  ُسااااااقم  واجفاااااا  باااااا  جاااااارم  
 وقفااااااا  عليااااااا  أو وقفااااااا  علااااااا  رسااااااام  
 ويرماااااا  بااااااأ راح الريااااااا  كمااااااا يرماااااا 
اااااالم     لاااااام ياااااادع   اطقااااااوام إال إلاااااا  الس 

 

يبدددوِّأنِّالمعددهدِّمددنِّبدايتددهِّإلدد ِّنهايتددهِّمعددزونِّبطا ددةِّزنينددةِّأليمددةِّيدد ِّوصدد ِّ
ولردددلِّيددد ِّاسدددترمالِّأدواتِّالتوكيددددِّوجملدددةِّمقدددولِّالقدددولِّكلهددداِّيددد ِّاطدددارِّالتوكيددددِّ,ِِّّالعددديب

والتأكيدِّعل ِّعظمِّاأللمِّالذيِّو عِّعل ِّنفسيةِّالعداعر,ِّيهداجسِّاأللدمِّالمتجسددِّيد ِّاأللفداظِّ
الواىددزةِّيدد ِّاألبيدداتِّالعددرريةِّباعددثِّمددنِّبواعددثِّالزددننِّالرئيسددةِّوجانددبِّمددنِّجوانددبِّالهددمِّ

ِّال سدنِّوكبدرهِّ,ِّالدذيِّظهدرِّواىدزًاِّيد ِّ ولدهِّ) رعدتِّسدن (ِّأيِّالذيِّيرتريدهِّمدنِّنازيدةِّعلدو 
ظمد ِّمداِّهدوِّخداٍ ِّغيدرِّدِّلوِّاسدتطرتِّلقرعدتِّعأن ِّ رعتِّسن ِّهمًاِّوزننًاِّ,ِّوينتقلِّليؤك ِّ

ِّال ِّ العدررِّالِّيسدتمدِّوجدودهِّإ ِِّّن ِّأل ِِّّ؛,ِّأوِّمداِّتدراهِّالردينِّوهنداِّبدؤرةِّوبوتقدةِّالزدننظاهرِّللريون
يقاعاتدده,ِّصددياغتهِّص,ِّكلماتدده,ِّصددوره,ِّإ ِّواِّالمزسددوسِّللددنمددنِّعناصددرِّماديددةِّتعددكلِّالمسددت

المرددنيِّلدد ِّعددنِّالعدديبِّبنجددوةِّعددنِِّّ.ِّيىدداًلِّعددنِّذلددكِّيكمددلِّيدد ِّالبيددتِّالرابددعِّأن ِّ(1)اللغويددة 
تلددكِّالسددهامِّوبأردددِّمددنِّإيالمددهِّالرميددقِّجرددلِّمددنِّالددنصِّارتباطددًاِّوثيقددًاِّبعددبكةِّاألبيدداتِّالتدد ِّ

يبِّمدددرورًاِّبالبيدددتِّأللدددمِّالعدددالمعدددهدِّهدددوِّمعدددهدِّكلددد ِّعدددمول ِِّّسدددبقتهِّ,ِّنسدددتطيعِّالقدددولِّبدددأن ِّ
منِّكدانِّبدهِّعديبِّيلندهِّكدالمريوِّالدذيِّالِّبددِّلدهِِّّن ِّالخامس,ِّوالسادسِّ دِّوصلِّاألمرِّبهِّأ ِّ

؛ِّكدد ِّيخفدد ِّمددنِّوطددأةِّمددروِّالعدديبِّوتددألمِّمددنِّزولددهِّبددهِّلددذاِّنستعدد ِّمددنِّعائدددِّيرددودهمددنِّ
لتِّتمانجددًاِّعبددرِّالقلددقِّالنفسدد ِّالددذيِّانتابددهِّذلددكِّكلددهِّأنِّالمرددان ِّوالدددالالتِّوااليزدداءاتِّعددك ِّ

,ِّوالزددرو ِّالدالددةِّلزددرو ِّالدالددةِّعلدد ِّالصددمودِّوالثبددات,ِّوالزركددةنسدد ِّدورِّاأليرددالِّواوالِّن

                                                 

ِّ.75(ِّالفكرِّالجمال ِّعندِّعرراءِّالزداثةِّالمراصرين,ِّد.عصامِّعرت ,1ِّ)
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مددامِّالعدديبِّوصددواًلِّإلدد ِّتزقيددقِّاالنسددجامِّسددواءِّأكانددتِّأيرددااًلِّأمِّأسددماًءِّأمِّعلدد ِّاالنكسددارِّأ ِّ
ِّزريًا.أ ِّ

ِّاعتباطدًاِّوا  ِّياختيارهِّي ِّالنهايةِّ مداِّهدوِّنتيجدةِّ صددية,ِّناتجدةِّن ِّأللفاظِّالزننِّلمِّيأت 
ماِّ صدِّ أنِّيدربطِّالتعدكيلِّاللغدويِّبو دعِّالزالدةِّالعدروريةِّالتد ِّن ِّسِّمره ِّزنينِّإ ِّزساعنِّإ ِّ

ىدايات,ِّوتعد ِّببرددهاِّوالقلق,ِّوالىياع,ِّلتفرلِّهذهِّال ِّيرانيها,ِّيجاءتِّدالالتِّاالغتراب,ِّ
زسددددداسِّباالنكسدددددارِّوالرجدددددن,ِّوعددددددةِّالل ؛ِّالدددددذيِّعلددددد ِّمددددداِّيبددددددوِّيدددددنمِّعدددددنِّإ ِّالنفسددددد ِّوالدددددد

مددداِّهدد ِّترجمدددةِّلصددورِّذاتيدددةِّاتِّالزنيندددةِّالعددجيةِّتجددداهِّالعدديبِّإن ِّتلدددكِّالنبددرِِّّ.ِّإ ًذا(1)المراندداة 
,ِّومراناتده ِّيدد ِّوصد ِّلددذلكِّالمعدهدِّالزددنينِّنِّمأسدداةِّالعداعرِّالناتجددةِّعدنِّىددرفهعبدرتِّعد

الدذيِّهددوِّييددهِّ,ِّانطال ددًاِّمددنِّالقددولِّأنِّ كددلِّنددصِّذهنيتددهِّالتدد ِّتبندد ِّييدده؛ِّوأنِّلكددلِّصددازبِّ
ومو فدهِّالفكدري؛ِّيذهنيدةِّالدنصِِّّنصِّذهنيةِّيكونِّبهاِّنصه؛ِّيستمدهاِّمنِّسيا هِّاالجتماع 

إذًاِّهدد ِّمجموعددةِّالترابطدداتِّالعددروريةِّالظدداهرةِّوالباطنددةِّالتدد ِّتزددركِّزركددةِّالددنص؛ِّيتظهددرِّ
ي ِّالبناءِّبمختل ِّأبرادهِّالمىمونيةِّوالعكليةِّويتدخلِّيد ِّهدذهِّالزركدةِّالظداهرِّوالمىدمر,ِّ

ِّ.(2)الوجدان ِّوالرقل ,ِّالزاىرِّوالمتروكِّي ِّالنص 

عتِّأرادِّمدنِّذلدكِّالمعدهدِّأنِّيجردلِّتكونتِّوتصبرتِّوتلو ِِّّالنفسِّه ِّالت ِّلذاِّيلن ِّ
لصددفةِّعدد ءِّعنيددنِّأوِّزالددةِّ دددِّيددرادِّبهدداِّتأكيدددِّالمرندد ِّالمددرادِّيدد ِّإزددداثِِّّامددنِّعدديبهِّملزًمدد

المتلقدد ِِّّ؛ِّألن ِّتفاعددلِّمددعِّو ددعِّذلددكِّالمعددهدِّالزددنينتددأثيرِّواىدد ِّومقنددعِّلددداِّالمتلقدد ,ِّكدد ِّي
بطدةِّتقدومِّمقامهداِّيهد ِّتدربطِّعناصدرِّهوِّالذيِّيستقبلِّالصورةِّالقائمةِّعل ِّالعيبِّكونهداِّرا

تدد ِّتعددعِّبدددالالتِّمرنويددةِّومكبوتدداتِّال ِّريةِّالتدد ِّتددتمخوِّعددنِّزدداالتِّالتددوترِّالتجربددةِّالعددر
ِّعماقِّالعاعر.نفسيةِّديينةِّي ِّأ ِّ

                                                 

ِّ.132(ِّالفكرِّالجمال ِّعندِّعرراءِّالزداثةِّالمراصرين,1ِّ)
النصِّي ِّرسائلِّزمنةِّعزاتةِّإل ِّابنتهِّعيرين,ِّعل ِّسرزانِّالقرع ,ِّمجلةِّعالماتِّي ِّالنقد,ِّ(ِّذهنية2ِّ)

ِّ.514يونيو,15ِِّّ,ِّم،60ِّجِّ
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ونجدهِّي ِّمو عِّالتساؤلِّعنِّالعيبِّبردِّمرانداةِّوذهدابِّالعدبابِّومدنِّعدابِّعدررهِّ
ِّ:(1)بجفوهِّبينِّالنساء,ِّومقاطعِّومباعدِّبقوله

اااااااا   شاااااااايبل تقااااااااوُل ا  لعاااااااااذالُت ع 
ر ع ااااااا ُ  ااااااار  الفتااااااا  تااااااااوة  وماااااااا م 
 ويصاااااااااب  باااااااااي  إعااااااااارا   مباااااااااي   
 وقااااااااااالوا ال ُج ااااااااااا    قلااااااااااُت كاااااااااا ة 
 ألااااايش  الشااااايُب ُياااااد   مااااا  مماااااات 
 مشااااااايبل ُشااااااا ة  ااااااا  ش اااااااع ر  ساااااااليم
 كااااااااااأ   بعااااااااااد اورتاااااااااا  مِااااااااااي ل 
 أو العاااااااا   تاااااااورة    ااااااا  اطعااااااااد 
 ساااااااق  اه الشاااااااباب  الغااااااا ة راحاااااااا  

لااااااا ل مع  يااااااابل لياااااااال  لااااااايش  لااااااا  خ 
ذ أ ااااااااا ماااااااا  ب اااااااااالت التصاااااااااب   وا 

 

 أ اااااااااااذا الشااااااااااايبل يم ع ااااااااااا  م راحااااااااااا  
 خاااااااااادود البااااااااااي   بالحااااااااااد  الماااااااااا    
، و جاااااااااااارا  ُصاااااااااااارا     باااااااااااا  ساااااااااااابب 
 شاااااااااااايب  وحااااااااااااد   اااااااااااايكم ُج اااااااااااااح 
 وي مااااااااُا ماااااااا  ت  اااااااا   اااااااا  رواحاااااااا 
ااااااااحا     كشاااااااا   القاااااااار   اااااااا  ا باااااااال الص 
 أدح علاااااااااا  الوميااااااااااح باااااااااا  ج  ااااااااااا   
  ُسااااااااااااادة عليااااااااااااا  مُ لاااااااااااااُا السةااااااااااااارا   

 ال  م ااااااااااااااااال  راحااااااااااااااااا عتيقاااااااااااااااااا  أو اال
  ااااااااااااا  جاااااااااااااد   ُياااااااااااااذم  وال م ااحااااااااااااا 
 و شاااااااااااوات الغاااااااااااوا   نيااااااااااار صاااااااااااا   

 

فدداءِّوعدددمِّمرددروِّجِّالعدديبِّصددارِّن ِّتددندادِّمالمدد ِّزددننِّعندددِّالعدداعرِّهددوِّيدد ِّأ ِّوِّ
,ِّيمثلهداِّبدذلكِّوهمداِّتمثيدلِّماِّمبردِّوكالبلِّالجرباءِّالمريىدة,ِّوكأن ِّرغبةِّييهِّمنِّ بلِّالنساء
؛ِّوليربددرِّذلددكِّالتمثيددل؛ِّبسددببِّبأر دددهِّوهجددرهِّهِّليددراِّنفسددهِّمددنِّخدداللوجدددان ِّوتصددويرِّلزالتدد

بِّعددنِّمددداِّمراناتدده,ِّوهددوِّمعددهدِّمسددتوز ِّمددنِّالوا ددعِّالبيئدد ِّالددذيِّتزدديطِّبدده,ِّولكدد ِّيقددر ِّ
الصدددورةِّللقدددار ِّوكدددذلكِّإثدددارةِّ تركيبيدددةِّالدددنصِّدالالتِّتناسدددبِّالزالدددةِّالنفسددديةِّالتددد ِّيريعدددهاِّ

التد ِّواجهتدهِّاثنداءِّ.ِّيكع ِّيد ِّألفاظدهِّعدنِّمعدكالتهِّتجداهِّالعديبِّ(2)العاعرِّساعةِّانعاده 
زياته,ِّيعكلِّبذلكِّالعيبِّمظهرًاِّمنِّمظاهرِّالزدننِّلديدهِّمدنِّخداللِّاأللفداظِّ)ويصدب ِّبدينِّ
ِّعدددنِّيددد ِّعدددررِّ نددداب (ِّو)معددديبأ دددراح(ِّو)عددديب ِّوزددددهِّيددديكمِّجأ اعدددراٍوِّمبدددين(ِّو)هجدددرانِّصأ

                                                 

ِّ.1/199(ِّديوانه:1ِّ)
(ِّالعددددكواِّيدددد ِّعددددررِّسددددبطِّابددددنِّالتراويددددذي,ِّد.يددددارسِّياسددددينِّالزمدددددان ,ِّمجلددددةِّآدابِّالرايدددددين,ِّالردددددد2ِّ)

ِّ.129,ِّص71/2017ِّ
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ِّيد ِّالبدلِّالصدزاح(ِّوهدذهِّاأللفداظِّييهداِّإعدارةِّإلد ِّعمدقِّالمأسداةِّالزنيندةِّ سليم(ِّو)عنِّالقدر 
النفس ِّالدذيِّهدوِّييدهِّلكندهِّبرددِّذلدكِّكلدهِّيزداولِّأنِّيجدذبِّاألنظدارِّعدنِّزجدمِّاأللدمِِّّوالوا ع

غريبددًاِّوهددذاِّيرندد ِّأنِّالزددننِِّّصددارالنفسدد ِّاأللدديمِّيأفصدد ِّعددنِّوجددهِّيدد ِّنفددسِّالعدداعرِّالددذيِّ
ِّعميق,ِّيع ءِّباأللم,ِّوالزركةِّالداخليةِّولوِّد قنداِّيد ِّجسددِّاألبيداتِّعلد ِّمسدتواِّانسدجامها

بيداتِّتتأسدسِّعلد ِّاالنسدجامِّوالدتالزمِّيد ِّاأل ِِّّدركناِّبأن ِّ,ِّأل ِّننوتماسكهاِّوتفاعلهاِّبليقاعِّالز
ددد لدددواع،ِّالنفددد ,ِّوأرقِِّّاِّيرنددد ِّأنِّايقاعهددداِّالددددالل ِّيددد ِّبوتقدددةابدددرانِّالهدددمِّتجددداهِّالعددديبِِّّ,ِّمم 

,ِّوهدددذاِّمددداِّيددددلِّعلددد ِّتكثيددد ِّالداللدددةِّوعمدددقِّالعدددرورِّبمسدددتنبطاتِّالدددداخلِّاألنمدددةِّالنفسدددية
الئددلِّو ددرائنِّتعدد ِّبملفوظدداتِّواىددزةِّللعدداعرِّ,ِّومدداِّيىددمرهِّمددنِّأزاسدديسِّمؤلمددةِّعبددرِّد

ِّبينهاِّتدلِّعل ِّاألس ِّواالزتراق.

 بكاء األحبة:
يندددةِّتسدددتدع ِّماهيدددةِّالعددداعرِّعنددددماِّيبكددد ِّعلددد ِّعدددخصِّالبددددِّلدددهِّمدددنِّعوامدددلِّزنِّ

يكارهِّوترلقاتهِّبالعخصِّالذيِّكانِّيزبهِّومنِّثمِّيفتقدهِّبلزظدةِّمفاجئدةِّوهدذاِّمداِّيدؤديِّإلد ِّأ ِّ
عةِّبالدرجةِّاألولد ِّوهد ِّتأتدرجمِّعبدرِّمزطداتِّجرلِّمنِّنصهِّالعرريِّعواملِّالراطفةِّالجيا

البكاءِّوالرثاءِّبقصائدِّتكادِّتكونِّنادرةِّيكي ِّببكاءِّزبيبِّو ريبِّوعدقيقِّوعنيدنِّعلد ِّنفدسِّ
 رزيددلِّالزبيددبِّوتددركِّالددديارِّأمددرِّطبيردد ِّ ىددتِّبددهِّ ددوانينِّالبيئددة,ِّبددلِّعندددِِّّن ِّ؛ِّأل ِّعدداعرال

الفدراقِّتتفجدرِّالرواطد ,ِِّّ ِّالزبِّوالتربيرِّعنه,ِّيف ِّسداعةِّالدوداعِّويد ِّلزظدةالرزيلِّيتجل ِّ
أيِّتتى ِّأعكالِّالسلطةِّالمستبطنةِّي ِّعرورِّالرجل,ِّيىداًلِّعدنِّأنِّالزبيدبِّعنددِّالرزيدلِّ

رةِّبددذلكِّآهدداتِّولددواع،ِّزبددهِّوتربيددرهِّعددنِّنفسددهِّومعدداعرِّمددنِّ.ِّمرب دد(1)يبقدد ِّموجددودًا,ِّوزيددًا 
ِّأعدكالِّزولهِّمنِّالناسِّي ِّلزظةِّالرزيدلِّالبكداءِّوهنداِّمداِّيربدرِّبالبكداءِّالدذيِّهدوِّعدكلِّمدن

عددناء,ِّوتبقدد ِّآثددارهِّزبددةِّواأل ِّنسددانِّباتجدداهِّمددنِّيتفقدددهِّمددنِّاأل ِّاالنكسددارِّيىدداًلِّعددنِّىددر ِّال ِّ
التدد ِّيددذكرهاِِّّومنا بددهِّعلدد ِّعددواطحِّالددروحِّتعرعددعِّبددينِّجنبدداتِّالكلمدداتِّومزاسددنِّصددفاته

تبقدد ِّالمعدداهدِّالزنينددةِّوبكدداءِّاألزبددةِّوسدديلةِّلنقددلِّالمعدداعرِّوترجمتهدداِِّّالعدداعرِّييمدداِّبرددد؛ِّإ ذ

                                                 

ِّ.19اس ,ِّأ.د.يالحِّزسنِّكاطع,ِّ(ِّرثاءِّالنساءِّي ِّالعررِّالرب1)
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علدد ِّعددررِّالعدداعرِّيدد ِّبكائددهِّعلدد ِّأزدددِّنعمدداءِّآلِّالبيددتِّتاركددًاِّلزددرو ِّالريددونِّدمدداًءِّيدد ِّ
ِّ:(1) وله

 علااااا  م لااااا  تُاااااذرش العياااااوُ  دمااااااء  
اااا     وقاااال للااااذ  سااااحت شاااا و  دموع 
ا   كلماااااااا  وال تم اااااااا اطجفاااااااا  س اااااااح 

 ولوعاااااة    ماااااا الياااااوم إال ياااااوُم حاااااا   
 وا  ك اااات   وعااااا  للحياااااء  اااا  ت ااااا
 و اااااااد   صاااااايحا : ال أحااااااب   صااااااايحة
 أمااا  بعاااد  جاااا الماااوت بااااب  محماااد  
اااااااا  بأو ااااااااا  العدامااااااااة  ااااااااروة    ُأرج 
 د  اااااُت ا خااااااء  العاااااذب لماااااا د  تااااا 

 

  ااااااااا  يحتشااااااااام باااااااااا   عليااااااااا  بكااااااااااءا 
 دل الاااادما يجااااار  كياااااح شااااانت وشااااااءا
اااااااا ءا   اااااااارق   الااااااااذ   اااااااايِ ة ُعااااااااد   م 

را ااااااااا   اااااااا باااااااااءا خاااااااال  ح     االساااااااا  وا 
 ب جاااااااد   ااااااا   اااااااذا المصااااااااب حيااااااااءا
: ال أرياااااااااااااد عاااااااااااااااءا  وقااااااااااااال لمعاااااااااااااا 
 وكاااااااااا  كصااااااااادر المشااااااااار    ُمضااااااااااءا
 وآماااااااااااال  اااااااااااا  دار الف اااااااااااااء بقاااااااااااااءا
  لساااااااااُت بباااااااااا  ماااااااااا حيياااااااااُت إخااااااااااءا

 

ذيِّتركدهِّالعدخصِّثدرِّالدالبكاءِّدونِّتزفظِّهوِّسمةِّوعالمةِّعل ِّمداِّاأل ِِّّن ِّيبدوِّأ ِّ
هددذاِّاليددومِّهددوِّيددومِِّّن ِّبالبكدداءِّمددنِّغيددرِّزيدداء؛ِّأل ِّطلددقِّالرنددانِّللريددونِّالددذيِّمدداتِّيالعدداعرِّأ ِّ

الزننِّالكبيرِّيومِّالزرانِّلهذاِّالمصابِّالجللِّوللوعةِّالباكيةِّالِّييهِّزياءِّمنِّأزددِّمدنِّدونِّ
هِّيد ِّدومدةِّن داالستماعِّإل ِّالنصائ ِّالت ِّتددعوِّإلد ِّالصدبرِّوربمداِّزتد ِّريدوِّللمردنين؛ِّأل ِّ

نِّثرواتهاِّالت ِّالِّتقدرِّبدثمنِّيبرددِّذلدكِّالبكاءِّوالهمِّواالنكسارِّعل ِّيقدِّأزدِّاالخيارِّوهوِّم
يقيدددناِّهددوِّذلددكِّالرددذبِّالددذيِّالِّيمكددنِِّّن ِّالمصددابِّالِّآمددلِّيدد ِّالبقدداءِّيدد ِّوطددنِّالردامددة؛ِّأل ِّ

لِّالتد ِّآلمدتِّو ِّالفاجرةِّومنِّالبيتِّاأل ِِّّسباب؛ِّلذاِّتصاعدتِّوتيرةترويىهِّبأيِّسببِّمنِّاأل ِّ
رددلِّمددنِّبكائددهِّيدد ِّالعددري ِّالمرتىدد ِّجبالعدداعرِّنتيجددةِّمددوتِّعنيددنهِّيصدددقِّالراطفددةِّعندددِّ

لددذيِّتددركِّوراءهِّسدديلِّمددنِّالدددموعِّيصددالِّالمرندد ِّإلدد ِّالمتلقدد ,ِّيهددوِّزددنينِّعلدد ِّمددنِّيقدددِّاإ ِّ
ِّن ِّزددظِّأ ِّ,ِّيعددبهِّذلددكِّاليددومِّبيددومِّ)الزددننِّواللوعددة(ِّوالمالواأل جفددانِّسددالتِّوغر ددتِّمددنِّالبكدداء

يردالِّاألمدرِّ)تدذرا,ِّيزتعد،,ِّسدالت,ِّالعاعرِّاسترملِّاأل يرالِّالماىيةِّوالمىدارعةِّوزتد ِّأ ِّ
(ِِّّدع, ,ِّأزددب,ِّتطددع,ِّأريددد,ِّأرجدد ,ِّآمددل,ِّدينددت,ِّزسدديتأ عددئت,ِّتمنددع,ِّهددر ن,ِّعدددن,ِّيخددل 

                                                 

ِّ.161(ِّديوانه,1ِّ)
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هددوِّاسددتمرارِّالبكدداءِّوهددذاِّمدداِّياأليرددالِّالماىدديةِّدلددتِّعلدد ِّتزقيددقِّالزددننِّأمدداِّالمىددارعةِّي
ددأ ِِّّ,يدد ِّسدديرورةِّالبكدداءِّايًىددتزقددقِّأ ِّ ,ِّيىدداًلِّعددنِّجفددانِّبالبكدداءتِّالددنامِّاأل ِّمددرِّدل دديرددالِّاأل ِّاِّأ ِّم 

اِّيدلِّعل ِّاالىطرابِّالنفس ِّداخلِّذاتِّالعداعرِّوهدوِّيبدثِّزنندهِّالزركاتِّالمىطربةِّمم ِّ
مداِّعدنِّطريدقِّبدثِّالزدننِّوالبكداءِّيجددِّعل ِّمنِّيقدهِّيكدانِّالزدننِّزاجدةِّنفسديةِّملزدةِّأوِّرب ِّ

,ِّودعدددواتِّللبكددداءِّتجردددلِّالمتلقددد ِّيرلدددمِّأنِّمدددنِّدونِّزيددداءِّبمددداِّيطلقدددهِّمدددنِّصددديزاتِّتخفيفددداًِّ
إذِّبدددرنتِّ ددددرةِِّّ(1)ىدددويةِّيددد ِّالقصدديدة  الصددورةِّيددد ِّالقصدديدةِّتبددددوِّذاِّعال دددةِّبالراطفددةِّالمن

العاعرِّي ِّهدذهِّاألبيداتِّمدنِّخداللِّتزويدلِّبواعدثِّالزدننِّإلد ِّلربدةِّينيدةِّمعدزونةِّبطا داتِّ
لِّبواعدددثِّالزدددننِّالراطفددةِّبداللدددةِّأعمدددقِّمددنِّالداللدددةِّالزرييدددة,ِّإذِّيسدددتطيعِّالعدداعرِّأنِّيزدددو ِّ

ددتزمددلِّيدد ِّثناياهدداِّأبرددادًاِّوظيفيددةِّأ ِّلتكددونِّدالالتِّ بصددريةِّيقددط,ِّاِّتزمددلِّمددنِّصددورِّكثددرِّمم 
مدداِّيترددداِّذلددكِّن ِّيددالزننِّالِّيدددخلِّيدد ِّنسددي،ِّالددنصِّالعددرريِّعلدد ِّمسددتواِّالتركيددبِّيقددط,ِّوا  ِّ

ِّيىًا.إل ِّمستواِّالداللةِّأ ِّ

بد ِّالزسدنِّلعاعرِّنجدِّذلكِّبكائهِّعل ِّالنقيدبِّأ ِّوتتوال ِّمالم ِّالزننِّي ِّ صائدِّا
ِّ:(2)مزمدِّبنِّالنينب ِّإذِّيقول

 أال بك ِااااااااااااا أم اطساااااااااااا  والمصااااااااااااانب
 يِاااام ماااااء جفو اااا وعاصاااا  الااااذ  لاااام 

 وال تغر ااااا  بالصااااابر،  الصااااابر ماااااا لااااا 
 مصااااااب  اااااوش بالشااااام مااااا  آل  اشااااام
 ولاااام يماااا  إال  بالشااااواة عاااا  الشااااوش
 و ااااااال   عاااااا   فساااااا  ولاااااام ياااااادر أ اااااا 
 ولماااااااااااا تاااااااااااو   الاي بااااااااااا  محمااااااااااادل 
  فضااااااات مااااااا  الخااااااا   كفااااااا  بعاااااااد 
 وناضت دموع     الش و   لم تسل

ا  بااااااي  سااااااار  وساااااااارب     باااااادمع  سااااااحة
 إ ااار ذا اااب  علااا   قاااد ماااا   أو علااا  

  رياااا ل إلاااا  مااااا  اااا  الحشااااا والترانااااب  
 وضعضااااا رك ااااا  ماااا  لاااا ش باااا  نالااااب  
 ولاااااااام ياااااااار  إال بااااااااال ل   والااااااااذوانب  
  عا اااااااااااا  اعاا اااااااااااا بلااااااااااادم ترانبااااااااااا 
 وسااااااارت بمااااااا القااااااا  أيااااااد  الركانااااااب  
يااااااااُت عاااااااا  دار اطخااااااااوة جااااااااا ب   ولوة
 علاااااااا  الااااااااذا بي  بعااااااااد  والااااااااذوا ب  

                                                 

رعدديبِّلدددومكلج,ِّترجمددة:ِّسدددلم ِّالخىددراءِّالجيوسددد ,ِّراجردده:ِّتوييدددقِّصددداي ,ِّدارِّأ ِّ(ِّالعددررِّوالتجربدددة,1ِّ)
ِّ.60,ِّص1963ِّنيويورك,ِّ-اليقظةِّالرربيةِّباالعتراكِّمعِّمؤسسةِّيرانكلين,ِّبيروت

ِّ.15(ِّديوانِّالعاعر,2ِّ)
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لِّلفدددتِّانتبددداهِّاالسدددتفتازيةِّمدددنِّأجدددالعددداعرِّاسدددتهلِّالدددنصِّالعدددرريِّبدددأالِِّّن ِّيبددددوِّأ ِّ
طددددالقِّالصددددوتِّبددددأل ِّالمدددددِّليظهددددرِّمكبوتاتددددهِّالمربددددرةِّعددددنِّألددددمِّماِّإ ِّسددددي ِّالقدددار ِّوالسددددامعِّوال

مدرِّبرددِّاالسدتفتاحِّيفيددِّالمبالغدةِّيردلِّاأل ِّ ِّمدرتِّبدهِّمربدرًاِّعدنِّذلدكِّبالبكداء؛ِّإ ذِّالمصيبةِّالت
ردهِّيد ِّبواعدثِّزنندهِّي ِّاألس ِّوغنارةِّالدمعِّلربماِّيكسبِّرغبةِّالقدار ِّمدنِّأجدلِّالمتابردةِّم

لوصدد ِّالزالددةِّالعددروريةِّيدد ِّاألبيدداتِّالعددرريةِّالتدد ِّوردتِّليصددلِّإلدد ِّترظدديمِّالفقدددِّالددذيِّ
يقده؛ِّألنِّالصبرِّهناِّليسِّلدهِّمجدالِّوالِّطريدقِّيد ِّزالتدهِّوزالدةِّاالزعداءِّالداخليدةِّالمدأنومِّ
ِّال ِّييهدداِّالعدداعر,ِّيدداألمرِّجلددل؛ِّألنددهِّنفددوِّمددنِّالخددالنِّبردددهِّزيددثِّالِّخددلِّيدد ِّدارِّاالخددوةِّإ ِّ

ددال ِّ,ِّيالدددموعِّالِّتسددالِّإ ِّذيِّكددانِّمرددهِّوهددوِّمزمدددِّالنينبدد الدد ؤالِّعلدد ِّاِّغيددرهِّيددالِّسددِّعليددهِّأم 
,ِّيىاًلِّعنِّذلكِّكانِّألدواتِّالجنمِّوالنه ِّعالماتِّمزوريةِّتجمدعِّالذاهبينِّبردهِّوالذواهبأِّ

عراعِّالبكائ ِّللعاعر,ِّوالددالل ِّيد ِّذاتِّائرةِّال ِّماِّهناِّدبا  ِّالرالماتِّاألخراِّللفقيد,ِّولرب ِّ
الكلمةِّتوجدِّي ِّمرةِّتسدترملِّيد ِّجدوِّيزدددِّمرناهداِّتزديددًاِّمؤ تدًاِّوالسدياقِّهدوِِّّن ِّةِّ أل ِّاللزظ

الددرغمِّمددنِّالمرددان ِّالمتنوعددةِّالتدد ِّيدد ِّوِّ يمددةِّوازدددةِّبرينهدداِّعلدد ِّالكلمددةِّعلدد ِّالددذيِّيفددرِّ
وسرهاِّأنِّتدلِّعليهاِّوالسدياقِّهدوِّالدذيِّيخلدصِّالكلمدةِّمدنِّالددالالتِّالماىديةِّالتد ِّتددعهاِّ

يمعاعرِّالعاعرِّالتهبتِّبالزننِّوياىتِّالددموعِّبكداًءِّولوعدةِّداخدلِِّّ(1)الذاكرةِّتتراكمِّعليها 
الددنفسِّيوجدددناِّالعدداعرِّاتجددهِّبعددررهِّإلدد ِّأنِّيخددرجِّمددنِّصدددره ِّاأللفدداظِّالدالددةِّعلدد ِّمالمدد ِّ

الدددموعِّيددد ِّاألبيدداتِّالمتمثلدددةِِّّن ِّ؛ِّأل ِّ ِّمراناتددهِّتجددداهِّمددنِّيقددددِّمددنِّاألزبدددةالزددننِّوبواعثددهِّيددد
ع (ِّجدنءِّأساسد ِّيد ِّالتصدويرِّالعدرري,ِّيهدوِّ)بدمركِّسزًا(ِّو)مداءِّجفدون(ِّو)ياىدتِّدمدوِّ

ن ِّ مددداِّمددرتبطِّبمو دد ِّنفسدد ِّيبرددثِّعلدد ِّاأللدددمِّلدديسِّخاليددًاِّمددنِّالداللددةِّالنفسدديةِّوالوجدانيددة,ِّوا 
لفدداظِّالدالددةِّعلدد ِّتكثيدد ِّالعداعرِّمددنِّاأل ِّتجسدديًاِّلردالمِّالددذاتِّوالمددؤثر,ِّوِّهِّيغدددوِّن ددوالزسدرة؛ِّأل ِّ

اءهدداِّالتأكيدددِّوالمبالغددةِّعلدد ِّسدد ِّوالزددننِّيكعدد ِّعددنِّرغبددةِّ ددارةِّيدد ِّنفسددهِّيبغدد ِّمددنِّورِّاأل ِّ
كراهيةِّالفقدِّمنِّجانب,ِّوالتمتعِّمعِّمنِّيزبِّوتدوز ِّمدنِّجاندبِّآخدر,ِّو ددِّكدرسِّذلدكِّيد ِّ

ِّمثلِّهذهِّالرؤيةِّالت ِّسر ِّالعاعرِّلتوكيدهاِّوترسيخهاِّبعكٍلِّأوِّبآخر.
                                                 

,1990ِّالرربدد ِّالزددديث,ِّمصددطف ِّالسددردن ,ِّمنعددأةِّالمرددار ,ِّالقدداهرة,ِّ(ِّالبأندداتِّاالسددلوبيةِّيدد ِّالعددرر1ِّ)
ِّ.79صِّ
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ويبق ِّالزننِّعندِّالعاعرِّالعري ِّالمرتىد ِّمترلقدًاِّبسدياقِّالزدديثِّبكداءِّاألزبدة,ِّ
ترددددةِّنفسدديةِّواجتماعيددة,ِّداللددةِّأولدد ِّتددوز ِّبددالربراتِّواأللددمِّوداللددةِّوعمددلِّالزددننِّدالالتِّم

خددراِّتؤكدددِّبقدداءِّالعددداعرِّأمددامِّذاكِّالفددراقِّيالزيددداةِّمنيددةِّالِّخيددرِّييهددداِّوالبقدداءِّيندداء,ِّيقدددولِّأأِّ
ِّ:(1)العاعر

  ااااااا   يااااااا ل قاااااااومل وصااااااالة لجِااااااا م
 دعاااوا قلبااا  المحااااو   ااايكم يِيجااا 
  لاااايش دمااااوع  ماااا  جفااااو   وا  مااااا

 م ياااااااااةل  إذا لااااااااام تكو اااااااااوا  الحيااااااااااة
مااااااا شااااااقيتم  اااااا  الامااااااا     مااااااا  وا 
 لحاااااا اه قوماااااا  لااااام يجاااااااوا جااااايلكم
 سااااااق  اه أجاااااادا ا   وياااااات علاااااايكم
 يساااااااااير إلااااااااايِ  الغماااااااااام وخلفااااااااا 

 

  ااااااااأ تم إلاااااااا  خلااااااااد الج ااااااااا  رشااااااااااءُ  
 صااااااااااابا ل علااااااااااا  ُأخاااااااااااراُكم ومسااااااااااااءُ 
 تقااااااااا ر  ماااااااا  قلباااااااا   ِاااااااا ة دماااااااااءُ 
 وال خياااااااااااار  يِااااااااااااا والبقاااااااااااااء   اااااااااااااءُ 
  عيمااااااااااا  إذا لااااااااااام تلبساااااااااااو  شاااااااااااقاءُ 

 م أحساااااااااااااااااااا ُتم وأسااااااااااااااااااااا اط كاااااااااااااااااااا
 وال اال ماااااااااااااااااااااااااا ِ   بِاااااااااااااااااااااااااا ة رواءُ 
 اماااااااااااااجر ماااااااااااا  قعقاعااااااااااااة ُوحااااااااااااداءُ 

 

راديِّ صددديِّيركدسِّمددداِّالزددننِّالدذيِّيهيجددهِّيدد ِّمددرِّدعددواِّهدوِّيرددلِّإ ِّيردلِّاأل ِِّّن ِّإ ِّ
دمدداءِّ,ِّيعددبهِّالعدداعرِّتلددكِّالدددموعِِّّهن ِّالصددباحِّوالمسدداءِّيالدددموعِّهدد ِّتخددرجِّمددنِّ لبدد ِّكددأن ِّ

تجرحِّاأللمِّالمصابِّلفقدِّاألزبةِّعنِّزمدلِّيامتلدكِّالمؤلمةِّبدماءِّتخرجِّمنِّ لبهِّداللةِّعل ِّ
النصِّتصورًاِّكنائيدًاِّعدنِّاالسدتزالةِّوالترجيدنِّواليدأس,ِّيأيدادِّاالسدتزالةِّمدنِّزصدولِّالعد ءِّ
يليسِّمنِّالمرقولِّانِّنراِّدماءِّتقطرِّمنِّ لبده.ِّوالمالزدظِّعلد ِّالعداعرِّاسدترمالِّااليردالِّ

دلِّعلددد ِّاالىدددطرابِّالنفسددد ِّمدددنِّالبدايدددةِّإلددد ِّالنهايدددةِّداللدددةِّعلددد ِّالزركدددةِّوالتسدددارعِّممددداِّيددد
الزددنينِّداخدددلِّالعددداعرِّوهددوِّيكعددد ِّعدددنِّمدددداِّبكائددهِّوألمدددهِّتجددداهِّمددنِّيقددددهمِّمدددنِّاألزبدددة,ِّ
يكانتِّابياتهِّالزنينةِّبماِّيطلقهِّمنِّالفاظِّداللدةِّعلد ِّالبكداءِّوالزدنن,ِّتظهدرِّجليدًاِّييهداِّذاتدهِّ
نِّوتكعدد ِّعددنِّمددداِّآالمددهِّيدد ِّ لبددهِّيعددبهِّ بددورهنِّبالمنهددلِّالددذيِّييددهِّالدددواءِّبأسددلوبِّالمجددا

للددنصِّياعليددةِّكبيددرةِّبعددكلِّأكثددرِّوالسدديماِّيدد ِِّّيصِّالددذيِّيسدديرِّالغمددامِّإلدديهم,ِّيصدداروالتعددخ
عمدددةِّالتعددكيلِّالزددنينِّوخىددرتِّداخلددهِّيبالصددورةِّتلددكِّوطدددِّالعدداعرِّأ ِِّّوجددودِّ)التعددخيص(

                                                 

ِّ.159(ِّديوانِّالعاعر,1ِّ)
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لتخطدديطِّهندسدد ِّمددنِّالعدداعرِّخدمددةِّلبواعثددهِّالزنينددة,ِّالراطفددةِّالتدد ِّعددكلتِّالزددننِّالرميددقِّ
امتِّللعدداعر,ِّمثلمدداِّكددانِّالعددررِّاللسددانِّالندداطقِّلرواطدد ِّولقدددِّكانددتِّ الدددموعِّاللسددانِّالصدد

والِّننسد ِّصديغةِّاألمدرِّبالددعاءِّيد ِّالبيدتِّ بدلِِّّ(1)العاعرِّالمزبوسةِّعلد ِّاألسد ِّوالعدجن 
دراكِّعال دداتِّتأمدلِّمدنِّأجددلِّالوصدولِّبالقددار ِّإلد ِّإ ِّاألخيدرِّسدق ِّاهللِّيهدد ِّدعدوةِّالعدداعرِّلل

خيرينِّوه ِّبمثابداتِّمزفدناتِّلفظيدةِّالمعابهةِّبينِّالموصويينِّوماِّعبههمِّبهِّي ِّالبيتينِّاأل
الددنفسِّهدد ِّالتدد ِّتكونددتِّوتلوعددتِّوتألمددتِّأرادِّمددنِّذلددكِِّّن ِّلددذاِّيددل ِِّّ؛تأثيريددةِّيدد ِّنفددسِّالمتلقدد 

بدرانِّ دِّيرادِّبهداِّتأكيددِّالمرند ِّالمدراد,ِّوا  ِّكلهِّأنِّيجرلِّمنِّزننهِّصفةِّلع ءِّعنينِّأوِّزالةِّ
ِّأهميتهِّوعدتهِّوهذاِّماِّرأيناهِّي ِّسياقِّاألبياتِّالمذكورةِّآنفًا.

ماِّنسددانِّوالقددرِّوالسددي ِّصددورةِّزنيندةِّصدورةِّاالصددطراعِّبدينِّال ِّمِّيرسدمِّلندداِّالعداعرِّثد
ِّ:(2)زدِّأصد ائهي ِّ ولهِّي ِّرثاءِّأ ِّ

 اتمضاااا  كااااذا ايااااد  الااااردةش بالمصاااااعب
 وت ساااااااااااتلُب اآلسااااااااااااُد و ااااااااااا  ُملماااااااااااة
 وت خااااااااااذ م ااااااااااا ماااااااااا  وراء  سااااااااااُجو  ا
 وتقااااااااا ص  ي اااااااااا روُ  كااااااااال محاااااااااارب  

 أيا صاحب  إ  ك ت    إ ر م  مض 

 ر ا   ااااااااا  الحاااااااااام وال تقااااااااامدل الفكااااااااا
 وا  ك ااااااااات يوماااااااااا  بالحااااااااادي  ُمعلااااااااا   
ااااا  أقاااااام بمااااا  مضااااا    لااااا  شاااااغل عمة
 و اااااااال  لسااااااايح الااااااادي  أضااااااارم قولُااااااا ُ 
 وجاااااااااء بصااااااااد   نياااااااار أ اااااااا  إخالُاااااااا ُ 
  اااااااااا كل    ياااااااااب الحيااااااااااة وضااااااااام  
  يالاااااااااا  ماااااااااا  راء  ااار اااااااااا  اطساااااااااا 

 وتااااااااذ ُب ع ااااااااا بالااااااااذرش والغااااااااوارب   
 بأخياسااااااااِ ة ماااااااا  أعااااااااا المسااااااااالب  

 ب وال إذ  حاجاااااااااااب  بااااااااااا  رأ  باااااااااااوا
 اباااااا   جااااااار ء  و ااااااو نيااااااار محاااااااارب  
 علااااا  م ااااال حااااااالت     ااااا  صااااااحب 
 مااا الحاارص  اا  دار الم ااو  الكااواذب  
 لسااااااامع   حاااااااد    حااااااادي  ال واناااااااب  
 وعاااااااا  معجبااااااااات ُرق  ااااااااا بالعجانااااااااب  
 ولاااام ياااادُ  مااااا بااااي  الحشااااا والترانااااب  
 خااااااداعا  ل فساااااا ، إ اااااا  قااااااوُل كاااااااذب  
 إلاااا  جا ااااب اطحاااااا  ماااا  كاااال جا ااااب  

 ي ااااا  وباااااي  المصاااااانب  وعااااار ح ماااااا ب
 

                                                 

ِّ.87(ِّرثاءِّالنساءِّي ِّالعررِّالرباس ,ِّأ.م.د.يالحِّزسنِّكاطع,1ِّ)
ِّ.146(ِّديوانِّالعاعر,2ِّ)
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ثِّالعدداعرِّالعددري ِّالمرتىدد ِّهنداِّعددنِّالمصدداعبِّالتدد ِّيمدرِّبهدداِّالرجددلِّمددنِّيتزدد ِّ
,ِّوهددؤالءِّيعددبههمِّباألسددودِّيدد ِّلِّاال ويدداءِّوالرؤسدداءِّ,ِّوالنعمدداءألددمِّاألزددنانِّوأنِّالمددوتِّينتعدد

عرينهدداِّأيِّهددمِّيدد ِّأمدداكنهمِّيددأتيهمِّالمددوتِّويصددطادِّأرواحِّاألبطددالِّاأل ويدداءِّمددنِّغيددرِّأنِّ
مرددداركِِّّ,ِّيلندددهِّتزددددثِّعدددنِّالرنصدددرِّالزدددنينِّ,ِّوهدددوِّيخاطدددبِّاألصدددد اءِّإنِّكدددانِّيددددخلواِّال

مدانِّهدذهِّالددنياِّالتد ِّالِّأ ِِّّبماِّيفرلهِّالموتِّوالِّترتنواِّبزالهمِّكزال ِّمنِّالزننِّيالِّتفكرواِّإال ِّ
ذاِّكنددتمِّتسددألون ِّبددالكالمِّالمرسددولِّوترنوندد ِّبدددعوهِّوباسددطون ِّبأزاديددثِّالمصددائب؛ِّ لهددا,ِّوا 

ينيدِّألم ِّوزنن ِّويلهبِّصدريِّيدالِّزاجدةِِّّللدذاتِّالددنياِّيدلن ِّألنِّكلِّمنِّنر ِّبالسي ِّس
 ِّ دددِّمندتِّسددابقًاِّيد ِّمنددأاِّعدنِّاالزددنان,ِّيجدداءن ِّيقددِّيقدددتهاِّبسدببِّاالزددنانِّالمتراكمدةِّألن دد

هددذاِّالمصدداب؛ِّليرريندد ِّبكددلِّمدداِّيددؤلمِّويوجددعِّويددؤذي.ِّوهددذهِّالصددورةِّالزنينددةِّتددوز ِّبأيقونددةِّ
علددد ِّزالددده.ِّونادتهددداِّداللدددةِّااليردددالِِّّمؤلمدددةِّعنددددِّالعددداعرِّيددد ِّتصدددويرِّالمعدددهد,ِّواسدددقاطه

زىددرهِّالمصددابِّلددذلكِّالفقيددد,ِّ؛ِّإ ذِّالماىدديةِّوالمىددارعةِّوأيرددالِّاألمددرِّالتدد ِّانتابددتِّالعدداعر
؛ِّوذلدكِّالتأمدلِّيد ِّعخصديةِّ ِّمكانهِّوهدوِّأزددِّالنعمداءِّالرؤسداءبردِّتأملِّصفاتهِّومكانتهِّي

مِّبددهِّالعدداعرِّمددنِّالفقيدددِّمدداِّهددوِّإالِّصددورةِّوا ريددةِّمؤلمددةِّالمفدداجحِّوغيددرِّالمتو ددعِّلكددلِّمدداِّ ددا
نىدددجًاِِّّهِّمدددنِّتزصددديلِّوتفكيدددرِّهدددوِّالهدددامِّيردددد ِّ دددراءاتِّومعددداهداتِّوتدددأمالت,ِّأوِّلمددداِّعاندددا

ِّ.(1)مفاجئاًِّ

بياتِّعاطفتان:ِّاألول ِّه ِّعاطفةِّالزننِّالمرنويدةِّالتد ِّيقدِّتونعتِّعل ِّ البِّاأل ِّ
انتابددتِّالعدداعرِّزددينِّغددابِّالفقيدددِّعندده,ِّوالثانيددةِّعاطفددةِّالعددرورِّواأللددمِّبردددِّصددفاتِّالفقيدددِّ

ذيِّالِّيردددووِّلكدددنِّسدددرعانِّمددداِّتتزدددولِّإلددد ِّعاطفدددةِّلعدددجاعةِّالمفقدددودِّومكدددارمِّاخال دددهِّالددد
مداِّجرلدتِّالعداعرِّيتفاعدلِّوصفاتهِّالت ِّتكع ِّعنِّوجهِّالزبيبِّي ِّتراملهِّاثناءِّزياتدهِّلرب ِّ

معِّالذاتِّالباكيةِّالزنينةِّمعِّالصورةِّوداللدةِّااليردالِّوزركتهداِّواالسدتفهامِّوالندداءِّيد ِّنهايدةِّ
بردددادِّالنمانيدددةِّالثالثدددةِّالماىددد ,ِّالزاىدددرِّوالمسدددتقبلِّيددد ِّوزددددةِّيدددثِّنلمدددسِّاأل ِّاألبيددداتِّبز

منِّيوارقِّعروريةِّوعاطفيدةِّتتكعد ِّيد ِّلزظدةِّدونِّلزظدة,ِّويد ِِّّوازدة.ِّوخاللِّذلكِّالِّبد ِّ

                                                 

ِّ.12(ِّينظر:ِّالصورةِّاالدبية,ِّمصطف ِّناص ,1ِّ)
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نمنِّدونِّنمن,ِّولكنهاِّسدتجمعِّيد ِّالنهايدةِّوزددةِّينيدةِّوازددةِّومو فدًاِّعدروريًاِّمترابطدًاِّداخدلِّ
دهاِّالعداعرِّبعدكلِّمتكامدلِّومتناسدقِّومنسدجمِّمدعِّك دلت ِّأ ِّالتعكيلِّالممتدِّللصورةِّالعروريةِّا

العدداعرِّ ددددِّهددبطِّهدددذهِّالهبطدددةِّالزنينددةِّمدددنِّعددددةِِّّن ِّيبددذلكِّالزدددديثِّتبدددينِّأ ِِّّ(1)طبيرددةِّالزدددال
األلم,ِّوزت ِّيمثلِّدخولهِّي ِّالمفاجآتِّيلنهِّذكرِّالفاظدًاِّهد ِّبمثابدةِّعالمداتِّوآليداتِّتددخلِّ

لرنيددنِّعلدد ِّ لبددهِّوهدد ِّرزلددةِّعلدد ِّمددداِّالصددراعِّالددذيِّكابدددهِّيدد ِّرزلتددهِّالزنينددةِّمددعِّالفقيدددِّا
ساسيًاِّمدنِّعناصدرِّنِّي ِّعررِّالعري ِّالمرتى ِّعنصرًاِّأ ِّعكستِّعنهِّالقوة.ِّلقدِّمثلِّالزنِّ

عددنِّالددوع ِّواالدراكِّالبندداءِّالعددرري,ِّيليسددتِّداللددةِّأوِّمالمدد ِّالزددننِّعمليددةِّهامعدديةِّبريدددةِّ
ن ِّيدددد ِّكثيددددرِّمددددنِّاأل ِّ برددددادًاِّنفسدددديةِّأوِّمدددداِّهدددد ِّعمليددددةِّذاتِّطددددابعِّ صددددديِّتركددددسِّأ ِّزيددددان,ِّوا 

ومنِّثمِّتكونِّتلكِّالرمليدةِّالعدرريةِّالزنيندةِّمدؤثرةِّيد ِّنفدسِِّّ(2)زيانجتماعيةِّي ِّبروِّاأل ِّا
ِّالمتلق ِّبصورةِّمباعرةِّوغيرِّمباعرة.

 ِّ عددكااًلِّمترددددةِّمدداِّالرباسدد ِّيدد ِّالقددرنِّالرابددعِّللهجددرةِّمثددلِّلمالمدد ِّالزددننِّأ ِِّّالعدداعرِّإن
موىددوعِِّّ,ِّكلهدداِّصددبتِّيدد ألدديم,ِّومعددهدِّزددنين,ِّومعددهدِّسددقيمبددينِّمعددهدِّعظدديمِّ,ِّومعددهدِّ

وازدِّهوِّاأللمِّ,ِّوالتوجعِّعل ِّمدنِّيقددِّمدنِّزبيدبِّ,ِّومدنِّعنيدنِّومدنِّصدديق,ِّوبدذاكِّأدتِّ
 تلكِّالمعاهدِّالزنينةِّإل ِّمرن ِّالبكاءِّالمريرِّالذيِّ صدهِّالعاعر.

 ِّ؛نج ِّالعاعرِّي ِّاختيارِّاأللفاظِّوالدالالتِّالت ِّىدمنتِّمرند ِّالزدننِّبكدلِّتفاصديله
ماِّملهِّبصدورةِّمباعدرةِّوغيدرِّمباعدرةِّ,ِّوالسدي ِّإذِّزملتِّ يمةِّجماليدةِّلمرند ِّاللفدظِّالدذيِّاسدتر

ةِّأليمددةِّيدد ِّنفددسِّمددنِّاأللفدداظِّذاتِّالتددأثيرِّيدد ِّنفددسِّالمتلقدد ِّإذِّكانددتِّبمثابددةِّبوتقددةِّوأيقوندد
نسددجامِّوالتنسدديقِّيدد ِّالكلمدداتِّوالزددرو ِّوالربدداراتِّتِّنوعددًاِّمددنِّالتفاعددلِّواالزقق ددِّيقددرأ,ِّولددذا
 الزنينة.

 ةِّالتد ِّتدركنِّإلد ِّالبرددِّالوصدف ِّجسدتِّبواعثِّالزننِّومالم ِّالزننِّالمرريةِّالزسدي
أيِّعل ِّمستواِّالصورةِّالبؤريةِّللرينِّالت ِّتراِّيىاًلِّعنِّوص ِّذلدكِّيد ِّتعدكيلِّصدورًاِّ

                                                 

ِّ.227-226ررِّالررب ,ِّابراهيمِّالزاوي,ِّصِّ(ِّينظر:ِّزركةِّالنقدِّالزديثِّوالمراصرِّي ِّالع1)
,2ِّ,1985ِّ,ِّع5(ِّينظر:ِّجمالياتِّاللونِّي ِّالقصيدةِّالعدررية,ِّمزمددِّزدايظِّذيداب,ِّمجلدةِّيصدول,ِّمد،2)

ِّ.46صِّ
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مرئيددًاِّباللغددةِّالتصددويريةِّالزنينددةِّالمؤلمددةِّثددمِّيزكمهدداِّبتفاصدديلِّمددنِّخيالددهِّكدد ِّيجسدددِّتلددكِّ
ِّالمراناةِّاألليمةِّعل ِّزبرِّديترهِّالعرريِّومنِّثمِّالتأثيرِّي ِّنفوسِّالمتلقين.

 

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 Al-

Murtadha'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. 
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