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. حٌُث َطغَت االختِصارات والِعبارات السَِّلسةُ السَّهلة على .عصرنا الحدٌث. يف  

الِعبارات العمٌمة األصٌلة.. َخلَمنا نحُن ما ٌتناَسُب مع ضٌك ولتِنا وانِشغاِلنا فً َخَضّم 

                                  باللُّغِة العربٌَِّة السَّهلة.. أو لُغةٌ ُمختصرةٌ َعن العربٌَّة...َهذِه الحٌاة ما ٌُسمَّى: 
ًَ ُمتِمٌن وعاِرٌف ِللُّغِة العربٌّة.."                                                حٌُث ٌموُل لابِل: "إنّ

دٌداً_ ِمن أصعَِب وأعَمِك لُغاِت العالم، فهً ألوُل لَهُ: ال ٌا صدٌمً.. فاللُّغةُ العربٌّة _تح

مَت فٌِه.. وجدَّتَهُ أعمك.                                                          .. ُكلما تَعمَّ ًٌّ بحٌر حمٌم

وتِبعاً أننا نعٌُش فً زمن اإلصدارات الجدٌدة _طبعاً ِلألسف_ أفال ٌَِحكُّ ِللِشعر أن 

إلصدارات واالختصارات الجدٌدةِ أٌضاً..؟!                                           ٌحظى بالملٌل ِمن ا

ِمن ِجهٍة أُخرى: صحٌٌح أنَّهُ فٌما مضى كان ِللعرِب لُغتَُهم األصلٌّة، بُمفرداتها الصَّعبة 

ُم معانً كلماتِِهم واستخداماتِها.. وال ٌكفٌنا ُمعجَ  ٌم واِحدٌ جمٌعها، ما ٌحتاُج لمعاِجَم تُنَّظِ

: فمد كان لها ولعُها الخاص.. و ثِمَةٌ ولّوةٌ فً لفظ أصعَِب الكلمات فً  فمط.. ولَِكن نُِمرُّ

اللُّغة.. فكٌف ِعندما تُنَظَُّم فً بحوٍر ِشعرٌٍَّة ِلتُبِرَز لنا عبمرٌّة شاِعٍر استطاع نَظم حروِف 

                                                     ومعانً تِلَن الكِلمات ُرغَم صعوبتِها.                    

ولّما اخترنا نحُن أن نستَخِدَم ُمعجماً واِحداً ٌَُضمُّ المعانً األساسٌّة السَّهلة حتّى فً كتابِة 

 ِ ًّ عرٌّة المدٌمة ذات الحمل الُمعجم ِشعِرنا.. فؤصبحنا ِعند سماِعنا ألحد المصابِد الّشِ

داً على وتٍر غرٌٍب عنَّا.الصعب والرالً الُمستو  ى.. استَهجنَّا صوتاً ٌعِزُف ُمتفّرِ

وأحببُت أن أجعَل ما نبدَأُ بِِه التعرٌَف َعن غموِض الشعِر وإعمال العمِل فٌه البٌُت 

 الِشعريُّ المابِل:

 أَلَمٌ ألَمَّ ألَمْ أُلِمَّ بِدائِهِ"           

" إنْ آنَ آنٌّ آنَ آنُ  شِفائِهِ                                                                       
(ٔ) 
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 89ٖٔ. بٌروت، دار بٌروت للطباعة والنشر، >>دٌوان الُمتنبًّ<< 
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  ٌَّالبحث :  ةُ إشكال 

ًّ لدٌماً كان أم حدٌثاً من الدالبل الوجدانٌَِّة واإلنسانٌِّة نِتاجاً رالٌاً صادلاً  عر العرب ونرى من الّشِ

مهما كانت طرٌمةُ عرِض الِفَكر... فكم من لصٌدةٍ ُرغم بساطتها.. اختََصرت بٌن أحضانها ِمبات 

احتاجت ِمن ِصدلِها وَعظمِة غاٌتها  تنُوِعها، وكم ِمن المصابِد والمعانً والمشاعر على اختالفها 

 أعمَك وأصعََب األلفاظ حتَّى تُعَبَِّر َعن حالِة كاتِبِها ووجهِة نظِرِه تجاه ما ٌُرٌد.

عَر  ولكن وِلألسف ٌوَجدُ لدٌنا لصوٌر تورَطت فٌِه أجٌاٌل ِمن الباحثٌن حٌن فسَّروا هذا الّشِ

لتِه التارٌخٌّة النسبٌّة( وأغفلوا إغفاالً ِشبه ُهم على )دالسٌراً سطحٌّاً، فالتصروا فً حدٌثِ تف

ابرة الّتً تمتِلُن  ارسة الُمتؤنٌةُ الصَّ تام َعن )داللتِِه اإلنسانٌِّة الخاِلدة( الَّتً ال تكشفها إال الدِّ

راً دلٌماً لوظٌفِة األدب وطبٌعتِِه فً ُكّلِ عصٍر.  تصوُّ

 وسإالُنا ٌكون:

ًَ العاللةُ بٌن الّشعِر    ُمجتَمعٍ؟ أم أزمةُ ثمافة؟ أم أزمةُ نمد؟ أزمةُ  والنمد.. أه

هَ نمداً أو ٌَحُكَم على لصٌدةٍ ألحِد الشُّعراء؟   وهل ٌُمِكُن ألّيِ لاِرٍئ للّشعر أن ٌوّجِ

ِل لراءةٍ عابرةٍ، بٌنما ٌمول البعض أنَّهُ ِمن عظمِة الّشعِر فً رأٌٌِه.. أن ال ٌُ و  فَهَم ِمن أوَّ

أللفاظ الصعبة.. ولعاً لاسٌاً على السمع غٌر ُمحبٍَّب للمراءة، ٌرى البعُض فً الّشعر ذو ا

 فما هو رأي المنطك تجاه ُكٍل ِمن نوعً الِشعر؟

هل ٌوَجدُ نوعٌ ِمن أنواع الِحكمة وراء تلن المصابد الّشعرٌة ذات اللفظ الصَّعب  

 والُمفردات النادرة غٌر المؤلوفة؟
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نا "ٌموم أحد الفروض الُمسماة )النَّمد العربً الُمعاِصر( على االعتماد بؤنَّ نمد

ُخطوةً خطوة، لمد غِم ِمن الضجٌج الّذي ٌُرافِمُه الُمعاِصر نمدٌ مؤزوٌم على الرّ 

 مدٌّة العالمٌّة الُمعاِصرة، فاستسلم لها.أصابه العجز عن مواجهة المذاِهب النَ

فامتأل بروح ))النخبة((، وَزها بشعور االستعالء األرستمراطً حٌُث كتب النُّماد 

ٌع أن ٌَِردَه إلى مذَهٍب نمدّي بعٌنِه، وحٌُث انمطعت ً، وال ٌستطٌحار فٌه المتلمّ 

االنمطاع آٌةً التََّخبُّط الّصلةُ بٌن المولِف النَّمدي والمولِف االجتماعً، وكان هذا 

واالضطراب، وشاِهدُ ِصدٍق على المآل الكبٌب الَّذي إلٌه النَّمد الجدٌد، وظهر 

هذا األمر مصحوباً بضوضاء تُِصمُّ اآلذان فً نمد الحداثة الَّذي تناَول ِشعر 

 (ٕ)ِشعِرنا المدٌم." الحداثة، وامتدَّ إلى

افتِنا وحٌاتِنا االجتماعٌّة دون أن نشعُر حٌُث َعُظَمت أزمة النمد.. وتالَشت ِمن ثم

أُُسُس النَّمِد واستخداماتِِه.. والُمشِكلة األكبر أنَّ أصغر فرٍد فٌنا وأكبُرنا أصبََح 

لاِدراً وماِلكاً صالحٌّة النَّمِد والتعلٌك على أٌَِّة لصٌدةٍ ِشعرٌٍَّة ألّيِ شاِعٍر كان، 

مٌّة ٌتَّبِعُها فً وضعِ الفرضٌات ونمِد دون االعتماد على أُُسٍس علمٌٍَّة أو وثاب

 الّشعر وفحواه، وُهنا ٌطَرُح السإال نفَسهُ:

 توُجدُ أُُسٌس واِضحةٌ وراِسخةٌ، ترتمً بالفرد إلى ِصفة "نالٍِد ِشعري"؟_ أال 

_ وهل ٌَحكُّ للنَّالِد أن ٌرمً انتماداتِِه على منبٍر ِمن َعدَِم التنسٌك ونمٍص فً 

 الشَّاِعِر وظروفِِه العاطفٌّة أثناء والدةِ لصٌدتِه؟إدران لصِد 

وذوي النَّمد السَّرٌع والُحكِم _ وماذا َعن النُّمَّاد أصحاب الرأي الُمتحّجر 

 الُمطلَك غٌر المدروَسٌن جٌّداً؟
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            وُهنا ٌؤتً دورنا.. نحن الُمتلمٌن، فً التَّصدٌك وموافمة رأي النَّالِد..               

فبداٌةً: ِلُكّل ِمنَّا رأٌُه الخاص وعجٌنتُهُ المنطمٌَّة والعاطفٌّة.. فَِمن الغباء أن نوافِك استسالماً على 

آراٍء ألشخاٍص ُمعٌنٌن دون أن نَِزنها ِمن وجهِة نظِرنا الشَّخصٌَّة.                               

ن ثانٌاً: ال بُدَّ أنَّنا وإذا أردنا أن نؤخُ  ذَ وجهة نََظِر أحِدهم بعٌن االعتبار فال بُدَّ ِمن شروٍط تتضمَّ

االنتباه إلى هوٌّة هذا الشخص.. وكٌفٌَّة إبداء رأٌه تجاه ِشعٍر ُمعٌَّن..                             

راسة الموضوعٌّة.. أم فً حالٍة ِمن االنحٌاز أو ال غضب و هل أبداهُ فً حالٍة ِمن الهدوء والدِّ

ًّ المحض مثالً ا  ؟لصعٌد الشَّخص

اِعر( إلى حدود  شكالٌّة األبرز الّتً نواجهها، هو خروجنا خارج حدود الذَّات الُمبِدعةإل"إنَّ ا )الّشِ

ة فرق ُمِهمٌّ بٌن لحظة التكوٌن ولحظة التمٌٌم حٌن نتحدَُّث َعن التجربِة  الذَّات )النَّالِدة(، وثمَّ

 .( ٖ)الِشعرٌّة"

لابٌِل وٌموم بنمِد إحدى لصابِد نزار لبانً وأسلوبِِه مثالً.. أو الغموض فً بعض أبٌات فحٌن ٌؤتً 

أبً تمام.. أو صعوبة لصابِد اللٌث بن فار الغضنفري.. البُدَّ ألحِد الناطمٌن بكلمة الحك أن ٌمول: 

ولو َعِلمت  شَّاِعر ِمن الِخبرة واإلحساس بالّشعر الَّذي تمرأه..ِعندما تِصل إلى مستوى ذلن ال

بعذاب الكلمات حتَّى تولدَ.. طبعاً ستفَهُم ِشعَرهُ وستُدِرُن عاطفتَهَ العالٌة وسبب استخداِمه ذلن 

عرّي مهما كان..   .األسلوب الّشِ

"وال نُباِلغ إذا لٌلنا أنَّ أغلب النُّمَّاد حاسبوا الشَّاِعر بالمماٌٌس الرٌاضٌّة فً ِشعِرِه، فنظروا إلى 

م ومنطمٌَّة التشبٌهات، ورفضوا أيَّ ُمحاولٍة جاِمحٍة لكسر الطوق.. ونحُن نرى تناُسِب الحجو

رت أفكاُرهم إذ  ًُّ ٌَحمل حملةً شدٌدةً على هإالء الَّذٌن فسدت طباُعهم، ولُّصِ حاِزماً المُرطاجن

ٌظنون أنَّ الّشعر ال ٌحتاج إلى أكثر ِمن طبعٍ، وأنَّ بنٌته ال تحتاج إلى أكثر ِمن الوزن 

 لمافٌة..!!وا

الُمتَِّمدَ وهذا ما جعل أحدَُهم ٌمول ألبً تمام: لماذا تموُل ما ال ٌُفَهم..؟ ولكنَّ أبا تماٍم.. ثالِب الفهم، 

اتِحاً بإجابتِِه هِذه باباً جدٌداً لحرٌَّة الّشعر، وواِضعاً أساساً نمدٌّاً لتمبُِّل التجدٌد المرٌحة.. أجابَهُ ف

 تَفَهُم ما ٌُمال.؟الّشعري..: ولماذا ال 

 حٌث أجاب أبو تماٍم على سإاٍل ٌتِهم الغموض.. بسإاٍل ٌتِهم

 (ٗ)"الفهم..

"لمد كان ٌُنَظر إلى استعارات أبً تمام نظرةً تنطوي على الرٌبة والتشكن، ألن َهِذه االستعارات 

 (٘)ء"كانت تعبَُث بِصفِة الوضوح، وتُِخلُّ بمطلِب التماٌُز وانفصال الحدود بٌن األشٌا
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ٌّة التكوٌن والتمٌٌم فً الّشعر<<.    ٗٓٔأ.م.د. رعد أحمد علً الزبٌدي. مجلة كلٌَّة اآلداب/العدد    9ص >>إشكال
ٗ
 www.kau.edu.sa/files/372/researches    .د. درٌد ٌحٌى الخواجة. كلٌّة الُمعلمٌن فً محافظة جدّة 
٘
، ص  ًّ ورة الفنٌّة فً التُّراث النَّمدي والبالغ  .ٕٔٗد. جابر عصفور: الصُّ
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بل نموم بالتركٌز على  ال ندُرس أزمة النَّمِد ِمن جمٌع جوانبها، وفً بحثِنا هذا   

صعبٍة أو غاِمضة وٌنهالون بِن النُّمّاد الَّذٌن ٌاُلِحمون ُكلَّ لصٌدةٍ ُمعارضة أول

نمداً علٌها.. وٌضعون الُممارنات بٌن الّشعر البسٌط الواِضح والشعر الصعِب 

الغاِمض، دون أن ٌُماِرنوا الَهدََف فً ُكّلٍ ِمن المصٌدتٌن والِحكمة فٌِهما أو وجهة 

ونُمَّادنا  .. فما رأي الطَّرف اآلخر أال وُهم ُشعراإنانََظِر الشَّاِعر نفَسهُ فً كتابتِها

الَّذٌن ٌُبدون إعجابهم بغموض الّشعر وٌعتبرن أنَّ ِمن َعظمِة الّشعر أاّل ٌكون 

سهَل الفَهِم ذو تفسٌٍر واِضحٍ ُمباشر.. بل ٌُجبُِر لاِربَهُ أن ٌعودَ إلى معاِجم اللُّغِة 

 العربٌّة فضوالً، حتَّى ٌستطٌع فَهَم مغذى المصٌدة وغاٌتها..

ن دافَِع الفضوِل فً ِذهِن الماِرئ.. وجعلَهُ ِمن وٌكفً بالشَّاِعر شرف اً أنَّهُ حرَّ

ِخالل أحِد األبٌات الّشعرٌَّة ٌُضٌَف إلى لاموِسِه اللُّغوي لفظاً جدٌداً _ِلألسف_ 

ِمنا فً بَحِر لُ لَم ٌَُكن ٌعلَُم ُمسبماً أنَّهُ موجودٌ فً لُغتِِه الع غتِنا بسبب ربٌّة ِلعدَِم تعمُّ

 ..ا على ُشطآنِها نخشى التَّمدُّمإهمالنا.. بمٌن

ًُّ مثالً.. الّذي أدَرن بِِفكِره الثَّالِب الجدلً.. أنَّ اللُّغة  "حٌُث لدٌنا الشَّاِعر الجرجان

هٌر:              ًٌّ ُمتطّوٌر وُمتنّوع، وهو لهذا ُمعجٌب بالشَّطِر الّشعرّي الّشِ كابٌِن ح

ًّ األباِطحِ <<                                             >>وسالَت بؤعناق المط

والجرجانً ٌُِحبُّ أشعار الغموض الّتً تَحُجب الوضوح السَّافِر فً الّشعر.. 

حٌُث ٌَفتَُح لنا باب للتجدٌد.. للغموض.. وٌرفُُض ممولة ِسواه ِمن النُّمَّاد فً 

بذلن ت فً كالم العرب، وكفى أال تكون الفضٌلة فً استعارةٍ لد تعورف<<

 (7) "(ٙ) >>جهالً 

وحٌداً فً الولوف على أبواب التجدٌد )الَّذي ٌمبل "حٌُث لَم ٌُكن الجرجانً 

ٌتحدَُّث عن المجاز حدٌثاً _بالتؤكٌد_ الغموض( بل هذا هو ابن األثٌر أٌضاً 

موسَّعاً فً )مثله الّسابِر( ٌرى أنَّ استخراج المعانً هو بالذكاء ال بتعلُّم 

 (9)"الِعلم.

، حٌُث أنَّ التفسٌر "فالوضوح العمٌم ٌنتُُج عن اإلٌضاح الَّذي ٌكون ممتل المصٌدة

ُن.. نحو فضاءاٍت ال تكاد تُلَمس  الوحٌد للّشعر ٌمتُل الّشعر، والمعنى.. ٌتحرَّ

 (8) "بِصفٍة لاِطعٍة بل تُلَمُس بِصفٍة ُمستدركة.

"الغموض لن ٌكون إالَّ داللةً ُمعبّرةً على ما  :ونؤتً فً النهاٌة إلى نتٌجٍة تمول

تا النالِد، والغموض َسٌُفَسَُّر ِمن ِخالل فً أعماق الّشاِعر ، والتَّفسٌر والتحلٌل ُمِهمَّ

                                                           
ٙ
 .ٙٗٔعبد الماهر الجرجانً: دالبِل اإلعجاز، ص 
7
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إٌوٌَّة ِعند الشَّاِعر ألنَّ  الّشعر كالُحلم ٌحتوي على <<التعمٌدات والتَّشابُكات الرُّ

 (ٔٔ) ">>(ٓٔ) مضموٍن ظاِهٍر أو كاِمن

 فً نهاٌِة فصِلنا هذا نُفضً إلى المول:و_ 

بِؤنَّ ِلُكّل شاِعٍر أسلوبُهُ الَّذي ٌتمٌَُّز بِِه ولوال هذا التمٌُّز والتباٌُن العمٌك.. لما كان 

اٍء أو نُمَّاد ِعندما ننمُد أسلوَب أحِد  الّشعر جذَّاباً ذو أهداٍف ُمتنّوعٍة، ونحُن كمُرَّ

كون لد الشُّعراء بسبب اختالِف أسلوبِِه أو خروِجِه عن معاٌٌر ُمعٌَّنة.. نحُن ن

ر.. وضعنا حدوداً لِلّشعِر بحدّ ذاتِِه.. ألّن  الّشعَر دون التجدٌد واالختالف والتطوُّ

كان سٌِمُف ِعند حدوٍد ُمعٌَّنٍة ال ٌستطٌُع تجاوزها بسبب انعدام صالحٌاتِِه بٌن 

اء الرافضٌن ِلُكّل أسلوٍب غرٌٍب عنُهم.  المُرَّ

ابة الّشعر لدٌماً.. ولكن لن ننسى غموض وغر ونذُكر األبٌات التالٌة كمثاٍل على

اء لدٌماً وكٌفٌَّة استٌعابِهم لما َسِمعوهُ ِمن أحد ُشعراء  أن نَلفَُت النَّظر إلى ردّ المُرَّ

 زمنِِهم:

 ِمن أصعب أبٌاِت الّشعر لفظاً ومعنى:  

لصٌدةٌ كتبها الشَّاِعر الُمخضَرم أبو كرامة االردلً وهو أمٌر هذا النوع ِمن 

ى الُمتمّرق:الّشعر وٌُ   سمَّ

 داُن المشـٌعِ تفالشــــا فتمٌـعََصت       ِمنهُ العثاِرُق بالمنا الُمتبعِجلً        

 تفلَسَح الِمشحاُف فً شحف الحفا       بربريٌّ سما الهٌهلع البعبلــً        

 ًخرنمـاه فخرَّ كـالمتبعصلـ     وُمدَحشرن بالمفطلٌن تخشـرمت           

ُجهٍد كبٌٍر ِمن  للدكتور دمحم الدَّاٌة ُمفّسر هذا الّشعر.. وهو ٌحتاُج إلى ففً رواٌةٍ 

 بالخالصة لنُحٌلها إلى لُغٍة ٌفهُمها هذا العصر: التحلٌل واإلتٌان

لال فٌها أنَّ أبو كرامة كان ٌَِصُف فً ِشعِرِه هذا هجر محبوبتِه الّذي كان أبوها 

ات لتلَهُ العتراض طرٌِك ُمتعجِرفاً فرفض تزوٌجها لَهُ.. وحاوَل  فً بعِض المرَّ

 .ابنتِهِ 

ففٌها ٌَِمف الشَّاِعر على األطالل ٌِصُف ذكرٌاتِها، وإطاللتها البهٌّة التً كانت 

 على مرأى ِمن هذا البٌت.

 _ الُمتبعجلً: هو الشًء ذو الرابِحة الذكٌّة.

 _ الهٌعلع البعلبً: هو المزمار الّذي تَُزُف فٌه العروس.

 لً: هو شاِعر كان كثٌر الفخر.. ٌَكتُب أشعاراً تَِصُف بطولتَهُ.بعص_ الُمت

حٌث نرى ُهنا ما ٌُثبُِت أنَّ صعوبة الّشعِر المدٌم ترجع إلى البٌبة العربٌّة وإلى 

ة الفصاحة بٌن األفراد إذ استعملوا ألفاظاً ُرغَم صعوبتِها وغرابتِها إاّل أنّها  لمَّ

ولم ٌَُكن الشَّاِعر فمط الفصٌح والبلٌغ بل إنَّ الُمتلمًّ كانَت ُمتداولةً فٌما بٌنَُهم 

السَّاِمع فاعل فهو ٌُحِسُن الّشعر بصوتِِه إنشاداً أو ِغناء، وذلن تباعاً لطبٌعة 

د منفِعٍل وُمستهِلن، على لَّتً تمتضً ذلن، فالسَّاِمُع آنالّشعر ا ذان لٌس ُمجرَّ

 َعكِس ما نواِجُههُ الٌوَم فً زمنِنا.

 

                                                           
ٔٓ
 ٕٙٔكرٌستوفر كودوٌل: الوهم والوالع _ دراسةٌ فً منابِع الّشعر، ص 
ٔٔ
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  يف 
ُ
كاء

َّ
اوي: انغمُض يف شِعشِوا انعشبي َانز

َّ
انباب انث

 استخذامًِِ:

 عش قتالً  انفصم
ّ
 انُظُح يف انش

ُ
ل:مىت يكُن

َّ
األَ

 نإلبذاع؟

ِعندما ٌرَغُب الّشاِعر فً التعبٌر َعن مشاِعِرِه بؤلفاٍظ غرٌبٍة ُمستَهجنة، وذلن 

اءٍ  بِدافِعٍ الشعورّي ٌجوُل فً داِخِلِه وأعمالِِه.. ونمومُ  ونُمَّاد بعدم  نحن َكمُرَّ

االهتمام أو اإلصغاء ِلشعِره بمناعٍة ِمنَّا أنَّ الّشعر الَّذي ال ٌُفَهُم ببساطٍة هو ِشعٌر 

لد فمد جمالٌتَهُ وهذا ُحكٌم خاِطا بالتؤكٌد، "فمَد َغلَب على نمِدنا ِصفة االضطراب 

اد ٌنمدون دون ترٌُّث أو ، والنُّمَّ واالرتجال، فالمعاٌٌر النمدٌّة تُسّوى على عجلٍ 

أناة، فتضِرب بٌن أٌدي ُجلِّهم المناِهج وتتداخل حتَّى تكاد ال تَُردُّ إلى منهجٍ 

 (ٕٔ) "ُمعٌَّن.

فِعندما نضُع ُممارنةً بٌن ِشعٍر سهِل الفهم.. وآخر َصعٍب شدٌد، نرى بوضوحٍ 

هد بذَل الشَّاِعر حتَّى نظم تِلن الكلمات تحَت وزٍن  مضبوٍط.. ُرغَم أنَّنا َكم ِمن الجُّ

ال نُنِكُر أبداً َكم ِمن أشعاٍر تَحتَِضُن بٌن ِظالِلها أعَمك وأروع المعانً ُرغم 

ٍة بٌن المصابِد الّشعرٌَّة ذات الّصفة  بساطة كِلماتِها.. ولِكننا نتكلَّم َعن ُممارنٍة عامَّ

ة الولع.  البسٌطة.. وأُخرى تحِمُل ِصفة الصُّعوبة ولوَّ

 ُممارنةً بسٌطةً ِمن ذاِت المصٌدة أال وهً ُمعلَّمةُ أُمُرأ المٌس:ولنرى ُهنا 

ِن ِمنًّ أنَّ ُحبَِّن لاتِلً         وأَنَِّن مهم{   }لِ ـــــا تؤُمري الملَب ٌَفعَ ــأَغرَّ

 َصخٍر َحطَّهُ السٌَُّل ِمن عِل  َكجلمودِ         اً ـّرٍ ِمفَّرٍ ُممبٍِل ُمدبٍِر َمعـِمكَ { 

لِ            فواُء بالُمتنَـــزَّ ِت الصَّ  }ُكمٌٍت ٌَِزلُّ الَّلبد َعن حاِل َم         تنِِه كما ُزلَـّ

وناُلِحُظ ُهنا أنَّ الشَّاِعر استخدََم فً لصٌدةٍ واِحدةٍ ِكال األسلوبٌن ِمن ألفاٍظ 

ا، وَهذا ومعاٍن واِضحٍة وأُخرى ثمٌلٍة وصعبٍة نسبٌّاً على عاّمة أبناِء َعصِرنا َهذ

أكبُر دلٌٍل على أنَّ الشَّاِعر لَم ٌتمَصد الغموَض فً أحِد األبٌات وال البساطة 

 والوضوَح فً غٌِرها..

ولَِكنَّنا نُِمرُّ أنَّ ِكال البٌتٌن الّشعرٌٌن ٌَحِمالن فً طٌَّاتِِهما الكثٌر ِمن جماِل 

ِصفان بالغرابة للٌالً.. ٌلفتون العواِطف الجذَّابة، ولَِكن ناُلِحُظ أنَّ البٌتٌن الّذٌن ٌَتَّ 

انتباه وتشوٌك السَّاِمع وٌُحّرضون فضولَهُ على َمعِرفِة معناها.. ُرغم أنَّ البٌت 

ل ذو األلفاظ النَّاِعمة الواِضحة ِمن المإكَّد أنَّهُ رلٌُك المعانً ٌَحُكُم على  األوَّ

ٌن الغرٌبٌن ٌَطغى بالتؤثٌر ِشغاف الملب بؤلفاِظِه ولَِكن ناُلِحُظ معاً أنَّ وجودَ البٌت

 على البٌت اآلخر ُرغَم جماِل معناه.

وِمن باٍب آخر فالكثٌُر ِمن الشُّعراء بمصٍد أو دونِِه.. ٌمومون باإلٌضاح إلى حٍد 

كبٌٍر فً شرِحِهم وإبراِز مشاِعِرِهم  فٌمتلوَن ُعنُصر اإلبداع فً ِشعِرهم.. 

                                                           
ٕٔ
 .88ٙٔد. وهب أحمد رومٌّة. ِشعرنا المدٌم والنَّمد الجدٌد. آذار  
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للِب الشَّاِعر".. فٌشعُُر الماِرئ بالملل وٌُلغوَن إحساس الماِرئ بُجملة "المعنى فً 

 أثناء الِمراءة.. وٌلَجؤُ أغلَب األحٌان إلى تبدٌل نوعِ الّشعر الَّذي ٌمرأُهُ.

 ولَد ٌؤتٌنا لابٌِل ٌَستَشِهدُ بِكلماِت مٌخابٌل نعٌمة لاباِلً:

َمن فً تجدٌد اللُّغة العربٌَّة، ولو أنَّنا بمٌنا نتمٌَّدُ بِ  لُغة ُمَضر وُحَمٌر "لوال فِعُل الزَّ

وتمٌم، لَما كاَن لنا حتَّى الٌوم ِسوى لُغة الحٌزبون والدَّردبٌس والطَّخا والنّماح 

 والعلطبٌس..." 

إلى فَنَردُّ علٌِه موِضحٌن: إنَّنا نوافُِك رأَي مٌخابٌل نُعٌمة تماماً، ولَِكنَّنا نُشٌُر 

ًٌّ ِمن  ضرورةِ االطالع وَمعِرفِة َهِذِه الُمفردات، ألنَّها وبالتَّؤكٌد.. ِجزٌء أساس

رت لُغَتُنا.. وأصبََحت على  لُغتِنا العربٌَّة، ولوال ُوجودُ َهِذه الُمفردات.. لَما تطوَّ

ر  ما هً علٌه اآلن، حٌُث نوافُِك لوَل مٌخابٌل نعٌمة أنَّهُ ِمن الضَّرورّي أن تتطوَّ

العربٌَّة ونَستَخِدُم ُمفرداتِها اللُّغة وِمن الصَّعِب علٌنا جمٌعاً لو بَمٌنا نتكلَُّم 

األصلٌَّة.. ولَِكنَّنا نُعاِرُض تماماً.. أنَّ ُمعَظمنا _وِلألَسف_ ال ٌَعلَُم أنَّ اللُّغة الّتً 

نَتَكلَُّمها اآلن.. هً لُغةٌ ُمعدَّلةٌ للٌالً َعن اللُّغة العربٌَّة األصلٌّة.. وأنَّ فً لُغتِنا 

.. وُرغَم هذا فَلها َجذٌر فً لوامٌِسنا.. ولَها ِصٌٌَغ الَكثٌر ِمن الَكِلمات الدَّخٌلةِ 

 وُمشتَمَّات، فَعلى سبٌِل الِمثال:

بة.. وما ٌُمابِلُها فً  لدٌنا َكِلمةُ "ورد" َهل تَعلموَن أنَّها َكِلمةٌ غٌُر عربٌٍَّة.. بَل ُمعرَّ

لُغَتِنا العربٌَّة هً َكِلَمةُ "جراِضم"!
ٖٔ 
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  ٖٕٔٓ، ٕالمجلَّد   مجلة جامعة دمشك_ >>فن الممالة عند مٌخابٌل نعٌمة<<الدكتور محمود فلٌح المضاه  



 

8 

 انفصم  
َ
 مِه شِعشٍ غامِطٍ.. َما كان

َ
اوي: ما قِيم

َّ
انث

 غمُظًِِ مِه حيهتٍ َركاء:
َ
هف

َ
بِئ خ

َ
خت

َ
 ي

ةٌ َحدَثَت فً عهد الخلٌفِة المنصور وكان الخلٌفة ٌُمٌُم مجلساً للّشعر  َهِذِه لِصَّ

والشُّعراء واشترط على الشُّعراء أن ٌؤتوا بمصٌدةٍ لَم ٌسَمعها لَط وٌُعطٌِهم علٌها 

ل مّرة وكان  وزنَها ذهباً، وكان الخلٌفةُ ذكٌَّاً ٌحفَُظ المصٌدة إذا َسِمعها ِمن أوَّ

وِعندَهُ جارٌةٌ تحفُظها ِمن ِعندَهُ ُغالٌم ٌَحفَُظ المصٌدة إذا َسِمعها ِمن ثانً مّرة 

ةٍ ٌؤتٌِِه شاعٌر وٌُلمً لصٌدَتَهُ ٌمول الخلٌفةُ أنَّها  ة الثاِلثة، فكان فً ُكّل مرَّ المرَّ

لصٌدةٌ لدٌمةٌ وأنا َسِمعتُها وأَحفُظها ولام الخلٌفة وألمى المصٌدة لَهُ فالّشاِعر 

ُمتفاِجٌا لَم ٌُصدّق.. فٌُنادي الخلٌفةُ على ُغالِمِه وٌموُل لَهُ َهل َسِمعَت ٌوماً بِهذِه 

المصٌدة فٌموُل نعم َسِمعتُها، فٌُلمٌها الغاُلم أمام الشَّاِعر والشَّاِعُر لَم ٌُحّرن 

ساِكناً، فٌُنادي الخلٌفةُ جارٌتَهُ، وأٌضاً هً األُخرى تُلمً المصٌدة ذاتَها، فٌمول 

فكان ُكلَّ ما  اِعر إذاً فؤنت تَسِرُق األشعار.. اخرج  وال تؤتِنً أبداً..الخلٌفةُ للشَّ 

ٌؤتٌِه شاِعٌر عَمَل الخلٌفةُ نفَس الِفعل حتَّى ال ٌُعطٌِهم الذَّهب، فالشُّعراء أفلسوا 

 د كان رأُس ماِلِهم ألِسنتُُهم.ول

وفً ٌوٍم ِمن األٌام كان ُمعَظُم الشُّعراء جاِلسٌن فً َمجِلِسِهم، دََخل علٌهم 

ل  األصمعً ولال ما بُِكم َهكذا؟ فؤخبروهُ بالِمصَّة ولالوا ُكلَّما نُِعدُّ لصٌدةً فً اللٌَّ

هُ وجارٌتُهُ فماَل األصمعً: ونؤتً لنمرأها على خلٌفتِنا نَِجدُهُ حافِظاً لها هَو وُغالمُ 

 إذاً فً األمِر حٌلةٌ ما..!

فؤعدَّ لصٌدَتَهُ الشَّهٌرة ودَخَل على الخلٌفِة فً مجِلِسه ُمتنّكراً واِضعاً عباءةً على 

 وجِهِه حتَّى ال ٌَعِرفَهُ أحد فمال ِللخلٌفة: ِعندي لصٌدةٌ سوَف أُلمٌها علٌن: 

 لــً الثَّمِ ـَج للبــصوُت صفٌِر البُلبُِل   هٌَّ 

هُر مع  اً    مع َزهِر لحظ الُممِل ــالماُء والزَّ

 وللً ـــدَ لً       وسٌّدي ومـــوأنَت ٌا سٌّ 

 لِ ــٌمـمَ ٌل عــُغزٌّ   منً     ـم تٌَّ ــم فَكَ ــفكَ 

 ِمن لثِم ورِد الَخَجلِ         ةٍ هُ ِمن وجنلطَّفتُ 

 ولد غدا ُمهرِول   فماَل ال ال ال ال ال   

ُجلِ   والخودُ مالَت َطرباً    ِمن فِعِل هذا الرَّ

 لً ولً ولً ٌاوٌلَ     فََولَولَت َوَولولَت  

 وبٌّنً اللُّإلإ لً       فَمُلُت ال تولِولً  

ًّ أَرِض الموَصلِ    أنا األدٌُب األلمعً    ِمن ح

 نََظمُت لُِطعاً ُزخِرفُت   ٌَعَجُز َعنها األدُب لً 

الخلٌفةَ َولََف عاِجزاً أمام َهِذه المصٌدة.. ألنَّها وِمن لَحظِة وِمن الواِضحِ أنَّ 

تُها أن ٌَعَجز الخلٌفةُ َعن ِحفِظها..، وُهنا نعودُ ِلنإّكدَ َعظمةَ  ِوالدتِها كانَت ُمِهمَّ

 (ٗٔ)استِخداِم الغموِض فً الّشعر وخاّصةً إذا استُخِدَم فً الَمكان المناِسب لَه.
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ٔٓ 

 :ونؤتً إلى ِرواٌٍة أُخرى

 لال األصمعً ألعرابً: أتمول الّشعر؟.. لال األعرابً: أنا ابن أُّمِه وأبٌه.

فَغَضب األصمعً فَلَم ٌَِجد لافٌةً أصعَب ِمن الواو السَّاِكنة المفتوح ما لبلها مثل 

 )لَْو( لال فَمُلُت: أكِمل، فمال: هات، فمال األصمعً:

 ماُهم هللا ِمن النَّوْ لوٌم َعِهدنــاُهم         س                    

 النَّو تألأَل فً دجا لٌلٍة     حاِلكــٍة ُمظِلمــٍة لو   األعرابً:

 فمال األصمعً: لو ماذا؟

 لو سار فٌها فاِرٌس النثنى     على بِِه األرض منطو األعرابً: 

 لال األصمعً: منطو ماذا؟

 منطِو الَكشحِ َهضٌِم الحشا    كالباِز ٌنمض ِمن جو األعرابً: 

 األصمعً: جو ماذا؟

 جو السَّما والّرٌح تعلو بِه   فاشتمَّ رٌح األرض فاعلو  األعرابً:

 األصمعً: اعلو ماذا؟

 فاعلوا لما عٌل ِمن صبِرِه    فصار نحو الموِم ٌنعو األعرابً: 

 األصمعً: ٌنعو ماذا؟ 

 َرُجالً للمنا شرعت   كفٌت بما اللوا وٌلموااألعرابً: ٌنعو 

 األصمعً: ٌلموا ماذا؟

 األعرابً: إن ُكنت ال تَفَهُم ما للتُهُ  فؤنت ِعندي َرُجٌل بو

 األصمعً: بو ماذا؟

 األعرابً: البو سلخ لد حشً جلدُهُ   بؤظلف لرنٌن تمم أو

 األصمعً: أو ماذا؟

 تِها لوفً ضربَ  ُب الرأس بصٌوانٍة   تمولاألعرابً: أو أضرِ 

              (٘ٔ)  لال األصمعً: فخشٌُت أن ألول لو ماذا.. فٌؤُخذَ العصى وٌضُربنً!!

 

هذا ما ٌُسمونَهُ "غموُض الّشعِر وإعماُل العمِل فٌه" حٌُث الحظنا كٌَف وظََّف 

 الِكباُر ِمن الشُّعراء المُدامى َهذا النمَط ِمن الّشعر فً مواُضعٍ تحتاُج إلى ثِمةٍ 

 حٌلة.وُسرعة بدٌهٍة و
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ٔٔ 

وِمن ِجهٍة أُخرى فإنَّ هِذه المضٌَّة ِمن أعمِد المضاٌا فً ِشعِرنا العربً {

الُمعاِصر وأكثُرها إثارةً ِللجدِل بٌن النُّمَّاد، أال وهً لضٌَّة الغموض، حٌُث ٌعود 

 ة.أصُل التعمٌِد إلى تشعُِّب الروافِد الفكرٌَّة لهِذه الظَّاِهر

ًُّ للغموض؟إذاً  ُل بعد لِراءتِنا َهذه ُكلّها إلى سإاٍل: ما هو المفهوُم الربٌس  نتوصَّ

"الغاِمض ِخالف الواِضح، وغمض الشًَّء خفً، وُمغمضات اللٌل أي دٌاجٌر 

ُظلمتِِه"
(ٔٙ) 

حٌُث ٌدور الغموض لُغةً على جملٍة ِمن المعانً مثل الخفاء والغٌاب وٌتَِّصُل 

تً تطلَُّب ضرورة الكشف واإلٌضاح ألنَّها ال تظهر إالَّ بجملٍة ِمن الموجودات الَّ 

ِك فً الُّلغة العربٌَّة.. ألنَّ فَهَمها بُِكّل  عبر البحث والتَّؤمُّل باإلضافِة إلى التعمُّ

 (7ٔ) }تفاصٌِلها واِجٌب علٌنا.. فهً لُغتُنا.

ث  ابن فاٍر ونَعُرُض ُهنا لصٌدةً أُخرى للشَّاِعر الفطَحل فً زمانِِه "اللٌَّ

 الغضنفري":

اسٍة غٌِر َكهدَلِ   ترنََّخت طخطاخاً ولسَت بِعندٍل            َكَصْهَصِلٍك رجَّ

 ولَْو لَم تَُكـن بٌزارةً ما تؤكؤكـت            علٌــَن نوازي أوِلـٍك ُمتغـلِغــلِ 

 عسِملِ َو لَِكنَّن الطُّرماذُ _والغَمُر واتٌِن_          نفذَت َكعرجوٍم إلى ألِس 

 أَبالِعسبِِك المعلوِث مع َشريِ فَدفٍَد          َعن الَمعِو تَرضى إنَّهُ لَمُش أَخبَلِ 

 فَكالِحسِل ُكن فً كدٌٍة وسَط بُسبٍُس         َوَخّلِ َعن الشَّنغاِف فَهَو ألَجدَلِ 

 وِل وإٌَّاكـَ ال تشَحـج بعسلـوجِ َهٌِشٍر            وإالَّ َخـدَبنـا أخدعٌـَن بِمغـ

ُث ابُن فاٍر الغضنفري الَّذي لاَل ِشعراً وهو ابُن ثالثِة  ونُنَّوهُ أنَّ الشَّاِعر اللٌَّ

_وهذا أكبُر دلٌٍل على تعلُِّمِه باللُّغة العربٌَّة وِرضاعتِِه الفَصٌَح ِمن اللُّغة أعواٍم.. 

. الَّذي ُمنذُ ِصغِرِه_ فمد لال َهِذه المصٌدة ردّاً على أَحِد الشُّعراء اآلخرٌن.

بة ولٌَست ِمن العربٌَّةً الفصٌحة،  استخدََم فً لصٌدَتِِه بَعَض الَكِلمات الُمعرَّ

َح لذاَن الشَّاِعر أنَّ لُغتنا العربٌَّة هً بَحٌر ِمن بحوِر الِعلم.. وِمن الواِجب  ِلٌوّضِ

َخ ُمصطلَحاتِها وذلن بِفَهِم معانٌها. َز لُغتَنا ونُرّسِ . وأن نُحاِول علٌنا جمٌعاً أن نُعَّزِ

طاعِ َعن العامٌَِّة ِمن اإللمام بُمفرداتِها األصٌلِة الفصٌحة.. وأن نبتَِعدَ لَدَر الُمست

األلفاظ.. نَحُن لَسنا ِضدَّ مفهوِم الحداثِة والبساَطِة فً ُكّلِ شًٍء ولَِكن ٌُمِكنُنا 

لفاِظ البسٌطِة جمٌعاً أن نَستَخِدَم فً حٌاتِنا العملٌَّة والٌومٌَّة ما نشاُء ِمن األ

ٍ مثالً.. ٌَسؤَلُنا  ًّ َمهُ ألنفُِسنا أماَم أجنب الُمرٌحة.. َولَكنَّ هذا لٌس ُعذراً ٌُمِكنُنا أن نُمَدِّ

َعن إحدى َكِلماِت لُغتِنا العربٌَّة األصٌلِة الفصٌحة.. ونَحُن نَِمُف أماَمهُ ُمندِهشٌن.. 

ٌِم لُغتِنا.. ونَحُن أٌضاً َمع ُكّلِ تاِركٌن لَهُ فُرصة لوِمنا على تَمصٌِرنا تِجاه َصم

لابٍِل بؤنَّ التكلَُّف فً الّشعِر َخَطؤٌ كبٌر.. ولَِكن فً الكثٌِر ِمن األحٌان ٌُمِكنُنا 

استخداُم هذا النَّمِط ِمن الّشعر فً موالَِف نوظَّف فٌها ذكابَنا إلبراِز فَخِرنا 

لَكِلمات الصَّعبة الغاِمضة، ِلٌسَمعَنا بِلُغتِنا.. أو أن نََضَع ِحكمةً واِضحةً بٌن َهِذه ا

 ُكلُّ ذي َجهٍل بؤُصوِل لُغتِِه.

 وِلنذُكر لِصَّةً أُخرى ُمعبِّرةً.. تمول:
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اجتََمَع َجمٌع ِمن الشُّعراِء ِعند سٌِف الدَّولة الَحمدانً..، ولاَل أحدُُهم ِللُمتنبً: 

 بصٌغِة األَمر؟؟!..تَدَّعً أن تتنبَّؤ الّشعر..! أال تَمدَُح سٌَف الدَّولِة 

 فانَشدَ الُمتنبًّ وبُِكّل ثِمٍة.. ُمرتَِجالً:

 ِعِش اِبَك اِسُم ُسد لُد ُجد ُمر اِنه ِرف اِسِر نَل   

 ِغِظ اِرِم ِصب اِحِم اغُز اسِب ُرع َزع ِدل اِثن نُل                                

َف فً أشعاِرِه ُكلّها.. ولَِكن كاَن ٌَعلَُم حٌُث نرى أنَّ الُمتنبًّ.. ال ٌَستَخِدُم هذا التََّكلُّ 

أنَّ استِخداَم نََمٍط ِشعرّيٍ َكهذا فً المولِِف الُمناِسب.. هو دلٌٌل على ُسرعِة 

 البدٌهِة والذَّكاء.

 (9ٔ)>> إذ تكوُن الُمبالَغةُ خٌر طرٌمٍة ِلتصوٌر الحمٌمة<<

. نصرت عبد الرحمن ونَستَحِضُر ُهنا فً نِهاٌِة بَحثِنا َهذا.. َممولةً للد

 (8ٔ)   >>الوضوُح فً الّشعر سذاجةٌ غٌُر ُمحببة<<

 وهكذا فُربَّما كان الغموُض ِرحلةً فً طرٌِك التَّواُزن..

ولَِكنَّ التواُزَن والهدوء الوجوديَّ غاٌةٌ ال تُدَرن ِعندَ الشَّاِعر فً رإٌِة <<

دَرجٍة أعلى ِمن  الّشعر، وإنَّ الفَنَّ َسٌختفً ِعندما تَِصُل الحٌاةُ إلى

 (ٕٓ)>>التواُزن.
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  :أخرية 
ٌ
هِمت

َ
 ك

وفً ِختاِم بَحثِنا َهذا.. فً موضوعِ "غموِض الّشعِر وإعمال العمل فٌه" الَّذي أحببنا أن 

َق إلٌِه ِمن ِوجهاِت نََظٍر ُمختَِلفة.. نُرٌدُ أَن نَِصَل َسوٌَّةً إلى نتٌجٍة واِحدةٍ ُمرضٌٍة  نتطرَّ

َمهُ ِضمَن مماٌٌٍس أو معاٌٌٍر الّشعر ال ٌُمِكُن لنا أن نُلزِ  لجمٌعِ اآلراء.. أال وهً أنَّ 

لَِف أنماِطِه ُمحدَّدة.. بل ِلنجعَل جمٌعُنا بآرابِنا وألالِم ُشعرابِنا... ِمن ِكتابِة الّشعر بُِمختَ 

دُ على أنَّ ا.. ودوماً نَإكِّ فً استِخالِص ونَشِر الِحَكم وُخالصِة تجاِربِنشٌباً جلٌالً ٌُفٌدُنا 

ًّ ضروريّ فً أسلوِب ِكتابِة الشعر االختالَف  َمهما تَشعَّب بٌَن  ِجدَّاً.. هَو َمنحى إٌجاب

ٍ أو ألّيِ غاٌٍة كانَت، ًّ ولوالهُ لكاَن الّشعُر الٌوَم فً ِعداِد األموات  أسلوٍب َجدّيٍ أو َهزل

 المُدامى...

ة: أنَّهُ ال توَجدُ لُغةٌ فً العالم صافٌة السُّاللِة اللُّغوٌّة،  وال نَنسى أن نُنّوهَ على نُمطٍة ُمِهمَّ

ب.. لَد أغنٌا لُغاِت العالَم جمٌعَها.. ألنَّهُ وِمن المعروِف أنَّ  ألّن أسلوبً الدَّخٌل والُمعرَّ

، ولَِكنَّ َهدفَنا األكبَر ِمن اللُّغات َجمٌعُها تاللَحت عبر الّسنٌن.. واختالط الحضارات

الواِجب علٌنا أن ٌكون: الَحدُّ ِمن تِلَن الظَّاِهرةِ الخطٌرة.. أال وهً السَّماُح ِلُمختَلَِف 

َب ِمن لُغاٍت أُخرى، وذلن باتّباعِ حّلٍ  َصحٌح.. َوهَو َمحبَّةُ لُغَتُنا والعََمُل الَكِلماِت أن تُعرَّ

الً.. ثُمَّ نَحمٌها بِلسانِنا،على ِحماٌتِها فً للوبِنا وعمولِ  فََكم ِمن الجمٌِل أن نعَمل  نا أوَّ

جمٌعُنا على إتماِن لُغتِنا العربٌَّة والغوِص فً صمٌِم أسراِرها.. ٌَكفٌنا َشرفاً أنَّها لُغةُ 

رآنِ الكريم
ُ
، الَّتً لَد اصطفاها هللا ِمن شتَّى لُغاِت العالَم.. واختاَرها لُغتنا.. ولُغةُ  الق

تابِنا العزٌز الَكرٌم.. وبَعدَ أن نُِلمَّ بِلُغَتِنا ونُتِمَن معانٌها.. نستطٌُع التَّوغَُّل فً ُمختَلَِف كِ 

بِمُدرتِنا على ُمساٌرةِ لُغات العالم.. ألنَّنا حممنا انتصاَرنا  لُغاِت العالم.. ونَحُن واثِمون

نَّنا بدون اللُّغة الَّتً هً َكٌانُنا َووجدانُنا.. الذَّاتً على أنفُِسنا أوالً.. وذَِلن بإتماِن لُغتِنا.. أِل 

 ال نستطٌُع حتَّى أن نُفّكر أو نتواصل..

 معاً.. ِضدَّ أّي اغتٌاٍل ِلمُدسٌَِّة لُغتِنا..

ٍة حمَّاً تَجَمعُها لُغةٌ واِحدةٌ..  معاً.. نَحو أمَّ

 بِها.. إلى أّي َمطاٍف تُِصلُنا..معاً.. نَحو إدراِن حمٌمِة ما حولَنا.. وِدراسة ُكّل خطوةٍ نموُم 

 والسَّالُم َعلٌُكم وبركاتُه.

ًُّ التَّوفٌك                                                                     وهللا ول
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