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الجمهورٌة العربٌة السورٌة
وزارة التربٌة
المركز الوطنً للمتمٌزٌن

حلمة بح ٍ
ث ُممَدَّمةٌ فً مادة :اللُّغ ِة العربٌة.
تمدمة الطالبة :شٌم مجد حسن.
بإشراف ال ُمد ّرسة :تغرٌد مشعل.
الصف :الثانً الثانوي.

ُ ِّ
 املقذمت:

يف

حٌث َ
ُ
سهلة على
عصرنا الحدٌث...
س ِلسةُ ال َّ
طغَت االختِصارات وال ِعبارات ال َّ

ال ِعبارات العمٌمة األصٌلةَ ..خلَمنا ُ
ض ّم
س ُ
ب مع ضٌك ولتِنا وان ِشغا ِلنا فً َخ َ
نحن ما ٌتنا َ
عن العربٌَّة...
هَذ ِه الحٌاة ما ٌُس َّمى :باللُّغ ِة العربٌَّ ِة ال َّ
سهلة ..أو لُغةٌ ُمختصرة ٌ َ
ُ
ف ِللُّغ ِة العربٌّة"..
ً ُمت ِم ٌن
وعار ٌ
ِ
حٌث ٌمو ُل لابِل" :إنّ َ
ت العالم ،فهً
ك لُغا ِ
ألو ُل لَهُ :ال ٌا صدٌمً ..فاللُّغةُ العربٌّة _تحدٌداً_ ِمن أصعَ ِ
ب وأع َم ِ
ًُ ..كلما ت َع َّممتَ فٌ ِه ..وجدَّتَهُ أعمك.
ٌ
بحر حمٌم ٌّ
نعٌش فً زمن اإلصدارات الجدٌدة _طبعا ً ِلألسف_ أفال ٌَ ِح ُّك ِلل ِشعر أن
وتِبعا ً أننا
ُ
ٌحظى بالملٌل ِمن اإلصدارات واالختصارات الجدٌدةِ أٌضاً..؟!
صعبة
ب لُغت َ ُهم األصلٌّة ،ب ُمفرداتها ال َّ
ِمن ِجه ٍة أُخرى :صحٌ ٌح أنَّهُ فٌما مضى كان ِللعر ِ
لمعاج َم تُن ِ ّ
واحد ٌ
جمٌعها ،ما ٌحتا ُج
َظ ُم معانً كلماتِ ِهم واستخداماتِها ..وال ٌكفٌنا ُمع َج ٌم ِ
ِ
ب الكلمات فً
ولوة ٌ فً لفظ أصعَ ِ
فمط ..ولَ ِكن نُ ِم ُّر :فمد كان لها ولعُها الخاص ..و ثِمَةٌ ّ
اللُّغة ..فكٌف ِعندما تُن َّ
حروف
برزَ لنا عبمرٌّة شا ِع ٍر استطاع نَظم
َظ ُم فً
ِ
ٍ
بحور ِشعرٌَّ ٍة ِلت ُ ِ
غم صعوبتِها.
ومعانً تِلنَ الك ِلمات ُر َ
ول ّما اخترنا ُ
سهلة حتّى فً كتاب ِة
ض ُّم المعانً األساسٌّة ال َّ
واحدا ً ٌَ ُ
نحن أن نست َخد َِم ُمعجما ً ِ
عرنا ..فؤصبحنا ِعند سما ِعنا ألحد المصابِد ال ِ ّ
ِش ِ
شعرٌّة المدٌمة ذات الحمل ال ُمعجم ّ
ًِ
ب عنَّا.
وتر غرٌ ٍ
ف ُم ِ ّ
ٌعز ُ
تفردا ً على ٍ
الصعب والرالً ال ُمستوى ..است َهجنَّا صوتا ً ِ
الشعر وإعمال العم ِل فٌه البٌتُ
غموض
عن
وأحببتُ أن أج َعل ما نبدَأ ُ ِب ِه
ِ
التعرٌف َ
ِ
َ
ي المابِل:
ال ِشعر ُّ
"

ألَمٌ ألَمَّ ألَمْ أُلِمَّ بِدائِهِ
إنْ آنَ آنٌّ آنَ آنُ شِفائِهِ"

ٔ

(ٔ)

>>دٌوان ال ُمتنبًّ<< .بٌروت ،دار بٌروت للطباعة والنشرٔ89ٖ ،
ٔ

 إشكالٌَّةُ البحث :
ً لدٌما ً كان أم حدٌثا ً من الدالبل الوجدانٌَّ ِة واإلنسانٌّ ِة نِتاجا ً رالٌا ً صادلا ً
ونرى من ال ِ ّ
شعر العرب ّ
مهما كانت طرٌمةُ
صرت بٌن أحضانها ِمبات
ِ
عرض ال ِف َكر ...فكم من لصٌدةٍ ُرغم بساطتها ..اخت َ َ
عظم ِة غاٌتها
صدلِها و َ
تنو ِعها ،وكم ِمن المصابِد احتاجت ِمن ِ
المعانً والمشاعر على اختالفها و ُ
نظر ِه تجاه ما ٌُرٌد.
ب األلفاظ حتَّى تُعَ ِبّ َر َ
أعمكَ وأصعَ َ
عن حال ِة كاتِبِها ووجه ِة ِ
لصور تور َ
سروا هذا ال ِ ّ
عر
ولكن و ِلألسف ٌو َجدُ لدٌنا
طت فٌ ِه أجٌا ٌل ِمن الباحثٌن حٌن ف َّ
ٌ
ش َ
تفسٌرا ً سطحٌّاً ،فالتصروا فً حدٌثِ ُهم على (داللتِه التارٌخٌّة النسبٌّة) وأغفلوا إغفاالً ِشبه
صابرة الّتً تمت ِلنُ
عن (داللتِ ِه اإلنسانٌّ ِة الخا ِلدة) الَّتً ال تكشفها إال الدِّارسة ال ُمتؤنٌةُ ال َّ
تام َ
عصر.
تصورا ً دلٌما ً لوظٌف ِة األدب وطبٌعتِ ِه فً ُك ِّل
ُّ
ٍ
وسإالُنا ٌكون:
العاللةُ بٌن ال ّ
أهً أزمةُ ُمجت َمعٍ؟ أم أزمةُ ثمافة؟ أم أزمةُ نمد؟
ش ِ
عر والنمدَ ..
شعر أن ٌو ِ ّجهَ نمدا ً أو ٌَح ُك َم على لصٌدةٍ ألح ِد ال ُّ
ئ لل ّ
شعراء؟
لار ٍ
يِ ِ
وهل ٌُم ِك ُن أل ّ
وٌمول البعض أنَّهُ ِمن عظم ِة ال ّ
عر فً رأٌٌ ِه ..أن ال ٌُف َه َم ِمن َّأو ِل لراء ٍة عابرةٍ ،بٌنما
ش ِ
البعض فً ال ّ
ب للمراءة،
ٌرى
شعر ذو األلفاظ الصعبة ..ولعا ً لاسٌا ً على السمع غٌر ُمحبَّ ٍ
ُ
فما هو رأي المنطك تجاه ُك ٍل ِمن نوعً ال ِشعر؟
الحكمة وراء تلن المصابد ال ّ
صعب
هل ٌو َجدُ نوعٌ ِمن أنواع ِ
شعرٌة ذات اللفظ ال َّ
وال ُمفردات النادرة غٌر المؤلوفة؟

ٕ

َّ

ُ

ُّ

 انباب األَل :أصمت انىقذ َانىقاد
َّ
َ
َ
َ
َّ
 انفصم األَل :مه ٌُ اجلذيش ِبحمم اسم "انىا ِقذ
ِّ
انشعشي" ؟
عاصر) على االعتماد َّ
بؤن نمدنا
"ٌموم أحد الفروض ال ُمسماة (النَّمد العربً ال ُم ِ
غم ِمن الضجٌج الّذي ٌُرافِمُه ُخطوة ً خطوة ،لمد
عاصر نمدٌ مؤزو ٌم على ّ
ال ُم ِ
الر ِ
عاصرة ،فاستسلم لها.
أصابه العجز عن مواجهة المذاهِب النَمدٌّة العالمٌّة ال ُم ِ
ُ
حٌث كتب النُّماد
فامتأل بروح ((النخبة)) ،وزَ ها بشعور االستعالء األرستمراطً
ُ
وحٌث انمطعت
ي بعٌنِه،
ٌحار فٌه المتلمًّ ،وال ٌستطٌع أن ٌَ ِردَه إلى مذ َه ٍ
ب نمد ّ
صلةُ بٌن المولِف النَّمدي والمولِف االجتماعً ،وكان هذا االنمطاع آٌةً الت َّ َخبُّط
ال ّ
ق على المآل الكبٌب الَّذي إلٌه النَّمد الجدٌد ،وظهر
واالضطراب ،وشا ِهدُ ِ
صد ٍ
تناول ِشعر
هذا األمر مصحوبا ً بضوضاء ت ُ ِ
ص ُّم اآلذان فً نمد الحداثة الَّذي َ
(ٕ)
عرنا المدٌم".
الحداثة ،وامتد َّ إلى ِش ِ
ع ُ
ُ
ظ َمت أزمة النمد ..وتالشَت ِمن ثمافتِنا وحٌاتِنا االجتماعٌّة دون أن نشعُر
حٌث َ
س النَّم ِد واستخداما ِت ِه ..وال ُمش ِكلة األكبر َّ
وأكبرنا أص َب َح
أن أصغر فر ٍد فٌنا
أُ ُ
ُ
س ُ
ي ِ شا ِع ٍر كان،
لادِرا ً وما ِلكا ً صالحٌّة النَّم ِد والتعلٌك على أٌَّ ِة لصٌدةٍ ِشعرٌَّ ٍة أل ّ
س ٍس علمٌَّ ٍة أو وثابمٌّة ٌتَّبِعُها فً وضعِ الفرضٌات ونم ِد
دون االعتماد على أ ُ ُ
ال ّ
سهُ:
ٌطر ُح السإال نف َ
شعر وفحواه ،و ُهنا َ
صفة "نالِ ٍد ِشعري"؟
_ أال تو ُجدُ أ ُ ُ
س ٌ
واضحةٌ ورا ِسخةٌ ،ترتمً بالفرد إلى ِ
س ِ
_ وهل ٌَ ُّ
ونمص فً
عدَ ِم التنسٌك
ٍ
منبر ِمن َ
حك للنَّا ِلد أن ٌرمً انتمادا ِت ِه على ٍ
إدران لص ِد ال َّ
شا ِع ِر وظروفِ ِه العاطفٌّة أثناء والدةِ لصٌدتِه؟
كم
عن النُّمَّاد أصحاب الرأي ال ُمتح ّجر وذوي النَّمد ال َّ
_ وماذا َ
سرٌع وال ُح ِ
سٌن جٌّداً؟
ال ُمطلَك غٌر المدرو َ

ٕ

شعرنا المدٌم والنمد الجدٌد .مارس  .ٔ88ٙص ٘
د .رومٌّة .وهب أحمد .كتاب
ُ
ٖ

و ُهنا ٌؤتً دورنا ..نحن ال ُمتلمٌن ،فً التَّصدٌك وموافمة رأي النَّا ِلد..
فبداٌةًِ :ل ُك ّل ِمنَّا رأٌُه الخاص وعجٌنتُهُ المنطمٌَّة والعاطفٌّة ..فَ ِمن الغباء أن نوا ِفك استسالما ً على
نظرنا ال َّ
شخصٌَّة.
آراءٍ
ٍ
ألشخاص ُمعٌنٌن دون أن ن َِزنها ِمن وجه ِة ِ
ثانٌاً :ال بُدَّ أنَّنا وإذا أردنا أن نؤ ُخذَ وجهة نَ َ
ظ ِر أحدِهم بعٌن االعتبار فال بُدَّ ِمن شروطٍ تتض َّمن
عر ُمعٌَّن..
االنتباه إلى هوٌّة هذا الشخص ..وكٌفٌَّة إبداء رأٌه تجاه ِش ٍ
هل أبداهُ فً حال ٍة ِمن الهدوء والدِّراسة الموضوعٌّة ..أم فً حال ٍة ِمن االنحٌاز أو الغضب و
الصعٌد ال َّ
ً المحض مثالً؟
شخص ّ
"إن اإلشكالٌّة األبرز الّتً نواجهها ،هو خروجنا خارج حدود الذَّات ال ُمبدِعة (ال ِ ّ
َّ
شا ِعر) إلى حدود
الذَّات (النَّالِدة) ،وث َّمة فرق ُم ِه ٌّم بٌن لحظة التكوٌن ولحظة التمٌٌم حٌن نتحد ُ
عن التجرب ِة
َّث َ
ال ِشعرٌّة"(ٖ) .
فحٌن ٌؤتً لابِ ٌل وٌموم بنم ِد إحدى لصابِد نزار لبانً وأسلوبِ ِه مثالً ..أو الغموض فً بعض أبٌات
أبً تمام ..أو صعوبة لصابِد اللٌث بن فار الغضنفري ..البُدَّ ألح ِد الناطمٌن بكلمة الحك أن ٌمول:
الخبرة واإلحساس بال ّ
تصل إلى مستوى ذلن ال َّ
ع ِلمت
شا ِعر ِمن ِ
شعر الَّذي تمرأه ..ولو َ
ِعندما ِ
استخدامه ذلن
درنُ عاطفتَهَ العالٌة وسبب
ِ
عرهُ وست ُ ِ
بعذاب الكلمات حتَّى تولدَ ..طبعا ً ستف َه ُم ِش َ
األسلوب ال ِ ّ
ي مهما كان. ..
شعر ّ
أن أغلب النُّمَّاد حاسبوا ال َّ
"وال نُبا ِلغ إذا لٌلنا َّ
عرهِ ،فنظروا إلى
شا ِعر بالمماٌٌس الرٌاضٌّة فً ِش ِ
ُ
ونحن نرى
جامح ٍة لكسر الطوق..
ي ُمحاول ٍة ِ
تنا ُ
س ِ
ب الحجوم ومنطمٌَّة التشبٌهات ،ورفضوا أ َّ
أفكارهم إذ
صرت
ً ٌَحمل حملةً شدٌدة ً على هإالء الَّذٌن فسدت طبا ُ
عهم ،ولُ ِ ّ
ُ
ِ
حازما ً المُرطاجن ُّ
أن ال ّ
شعر ال ٌحتاج إلى أكثر ِمن طبعٍَّ ،
ٌظنون َّ
وأن بنٌته ال تحتاج إلى أكثر ِمن الوزن
والمافٌة!!..
َّ
وهذا ما جعل أحدَ ُهم ٌمول ألبً تمام :لماذا تمو ُل ما ال ٌُف َهم..؟
تمام ..ثالِب الفهم ،ال ُمت َّ ِمدَ
ولكن أبا ٍ
المرٌحة ..أجابَهُ فاتِحا ً بإجابتِ ِه هذِه بابا ً جدٌدا ً لحرٌَّة ال ّ
وواضعا ً أساسا ً نمدٌّا ً لتمبُّ ِل التجدٌد
شعر،
ِ
ال ّ
شعري :..ولماذا ال ت َف َه ُم ما ٌُمال.؟
تمام على سإا ٍل ٌت ِهم الغموض ..بسإا ٍل ٌت ِهم
حٌث أجاب أبو ٍ
(ٗ)
الفهم"..
"لمد كان ٌُن َ
ظر إلى استعارات أبً تمام نظرة ً تنطوي على الرٌبة والتشكن ،ألن َهذِه االستعارات
(٘)
كانت تعبَ ُ
ب التماٌُز وانفصال الحدود بٌن األشٌاء"
ث ِبصف ِة الوضوح ،وت ُ ِخ ُّل بمطل ِ

ٖ
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ٗ

ُّ َّ ّ
ُّ
ُ ِّ
 انفصم انثاوي :كيف يفسش انشعشاء َانىقاد انزيه
َ ُ
ِّ
َ
مُقفٍم؟
عش يف مىحاي..
ِ
يُافقُن)) غمُض انش ِ
(( ِ

ندرس أزمة النَّم ِد ِمن جمٌع جوانبها ،بل نموم بالتركٌز على
وفً بحثِنا هذا ال ُ
غامضة وٌنهالون
ُالحمون ُك َّل لصٌدةٍ صعب ٍة أو ِ
ُمعارضة أولبِن النُّمّاد الَّذٌن ٌ ِ
نمدا ً علٌها ..وٌضعون ال ُممارنات بٌن ال ّ
ب
شعر البسٌط
الواضح والشعر الصع ِ
ِ
والحكمة فٌ ِهما أو وجهة
ف فً ُك ٍّل ِمن المصٌدتٌن ِ
ِ
الغامض ،دون أن ٌ ِ
ُمارنوا ال َهدَ َ
َّ
نَ َ
ظ ِر ال َّ
سهُ فً كتابتِها ..فما رأي الطرف اآلخر أال و ُهم ُ
شعراإنا ونُمَّادنا
شا ِعر نف َ
عظم ِة ال ّ
الَّذٌن ٌُبدون إعجابهم بغموض ال ّ
شعر وٌعتبرن َّ
شعر ّأال ٌكون
أن ِمن َ
معاجم اللُّغ ِة
لاربَهُ أن ٌعودَ إلى
هم ذو
ِ
تفسٌر ِ
سه َل الفَ ِ
ٍ
واضحٍ ُمباشر ..بل ٌُج ِب ُر ِ
هم مغذى المصٌدة وغاٌتها..
العربٌّة فضوالً ،حتَّى ٌستطٌع فَ َ
وٌكفً بال َّ
المارئ ..وجعلَهُ ِمن
شا ِعر شرفا ً أنَّهُ َّ
ِهن ِ
حرن دافِ َع الفضو ِل فً ذ ِ
ِخالل أح ِد األبٌات ال ّ
ُضٌف إلى لامو ِس ِه اللُّغوي لفظا ً جدٌدا ً _ ِلألسف_
شعرٌَّة ٌ
َ
حر لُغتِنا بسبب
لَم ٌَ ُكن ٌعلَ ُم ُمسبما ً أنَّهُ موجودٌ فً لُغتِ ِه العربٌّة ِلعدَ ِم تع ُّم ِمنا فً بَ ِ
إهمالنا ..بمٌنا على ُ
شطآنِها نخشى التَّمدُّم..
ُ
"حٌث لدٌنا ال َّ
كره الثَّالِب الجدلًَّ ..
أن اللُّغة
أدرن ِب ِف ِ
ً مثالً ..الّذي َ
شا ِعر الجرجان ُّ
ي ال ِ ّ
طر ال ّ
تنوع ،وهو لهذا ُمعجبٌ بال َّ
شهٌر:
تطو ٌر و ُم ّ
ً ُم ّ
ش ِ
شعر ّ
كابِ ٌن ح ٌّ
األباطحِ<<
ً
ِ
>>وسالَت بؤعناق المط ّ
سافِر فً ال ّ
شعر..
والجرجانً ٌ ُِحبُّ أشعار الغموض الّتً ت َح ُجب الوضوح ال َّ
ُ
ض ممولة ِسواه ِمن النُّمَّاد فً
حٌث ٌَفت َ ُح لنا باب للتجدٌد ..للغموض ..وٌرفُ ُ
>>أال تكون الفضٌلة فً استعارةٍ لد تعورفت فً كالم العرب ،وكفى بذلن
()7
جهالً)"<< (ٙ
ُ
"حٌث لَم ٌ ُكن الجرجانً وحٌدا ً فً الولوف على أبواب التجدٌد (الَّذي ٌمبل
َّث عن المجاز حدٌثا ً
_بالتؤكٌد_ الغموض) بل هذا هو ابن األثٌر أٌضا ً ٌتحد ُ
سابِر) ٌرى َّ
أن استخراج المعانً هو بالذكاء ال بتعلُّم
سعا ً فً (مثله ال ّ
مو َّ
()9
ال ِعلم".
ُ
حٌث َّ
أن التفسٌر
"فالوضوح العمٌم ٌنت ُ ُج عن اإلٌضاح الَّذي ٌكون ممتل المصٌدة،
شعر ٌمتُل ال ّ
الوحٌد لل ّ
ٌتحرنُ  ..نحو فضاءا ٍ
ت ال تكاد تُل َمس
شعر ،والمعنى..
َّ
()8
س ِبصف ٍة ُمستدركة".
ِبصف ٍة ِ
لاطع ٍة بل تُل َم ُ
ونؤتً فً النهاٌة إلى نتٌج ٍة تمول" :الغموض لن ٌكون َّإال داللةً ُمعبّرة ً على ما
فً أعماق ال ّ
س ُر ِمن ِخالل
سٌُفَ َّ
شا ِعر ،والتَّفسٌر والتحلٌل ُم ِه َّمتا النالِد ،والغموض َ

ٙ
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ألن >>ال ّ
الرإٌوٌَّة ِعند ال َّ
شا ِعر َّ
شعر كال ُحلم ٌحتوي على
التعمٌدات والتَّشابُكات ُّ
)ٓٔ( (ٔٔ)
كامن<< "
مضمون ظاه ٍِر أو ِ
ٍ
_ وفً نهاٌ ِة فص ِلنا هذا نُفضً إلى المول:
بِ َّ
ؤن ِل ُك ّل شا ِع ٍر أسلوبُهُ الَّذي ٌتمٌ َُّز بِ ِه ولوال هذا التمٌُّز والتباٌُن العمٌك ..لما كان
ال ّ
ُ
أسلوب أح ِد
ونحن كمُ َّراءٍ أو نُمَّاد ِعندما ننمُد
تنوعةٍ،
َ
شعر جذَّابا ً ذو أهدافٍ ُم ّ
ال ُّ
خروج ِه عن معاٌٌر ُمعٌَّنةُ ..
نحن نكون لد
اختالف أسلوبِ ِه أو
شعراء بسبب
ِ
ِ
ألن ال ّ
وضعنا حدودا ً ل ِل ّ
عر بحدّ ذاتِ ِهّ ..
والتطور..
عر دون التجدٌد واالختالف
ُّ
ش َ
ش ِ
ف ِعند حدو ٍد ُمعٌَّن ٍة ال ٌستطٌ ُع تجاوزها بسبب انعدام صالحٌاتِ ِه بٌن
كان سٌ ِم ُ
ب عن ُهم.
ب غرٌ ٍ
المُ َّراء الرافضٌن ِل ُك ّل أسلو ٍ
ونذ ُكر األبٌات التالٌة كمثا ٍل على غموض وغرابة ال ّ
شعر لدٌماً ..ولكن لن ننسى
س ِمعوهُ ِمن أحد ُ
شعراء
أن نَلفُتَ النَّظر إلى ردّ المُ َّراء لدٌما ً وكٌفٌَّة استٌعابِهم لما َ
زمنِ ِهم:
ت ال ّ
شعر لفظا ً ومعنى:
ِمن أصعب أبٌا ِ
لصٌدة ٌ كتبها ال َّ
خضرم أبو كرامة االردلً وهو أمٌر هذا النوع ِمن
شا ِعر ال ُم
َ
ال ّ
تمرق:
شعر وٌُس َّمى ال ُم ّ
ُ
ِمنهُ
تبعجلً
صت
العثار ُق بالمنا ال ُم ِ
دان المشـٌعِ تفالشــــا فتمٌـعَ َ
ِ
ي سما الهٌهلع البعبلــً
شحاف فً شحف الحفا
الم
س َح ِ
ُ
تفل َ
بربر ٌّ
فخر كـالمتبعصلـً
و ُمدَحشرن بالمفطلٌن تخشـرمت
خرنمـاه َّ
سر هذا ال ّ
كبٌر ِمن
ففً رواٌ ٍة للدكتور دمحم الدَّاٌة ُمف ّ
شعر ..وهو ٌحتا ُج إلى ُجه ٍد ٍ
التحلٌل واإلتٌان بالخالصة لنُحٌلها إلى لُغ ٍة ٌفه ُمها هذا العصر:
لال فٌها َّ
عر ِه هذا هجر محبوبتِه الّذي كان أبوها
ص ُ
أن أبو كرامة كان ٌَ ِ
ف فً ِش ِ
ك
تعجرفا ً فرفض تزوٌجها لَهُ ..وحاو َل فً
بعض َّ
ِ
ُم ِ
المرات لتلَهُ العتراض طرٌ ِ
ابنتِ ِه.
ففٌها ٌَ ِمف ال َّ
ف ذكرٌاتِها ،وإطاللتها البهٌّة التً كانت
ٌص ُ
شا ِعر على األطالل ِ
على مرأى ِمن هذا البٌت.
_ ال ُمتبعجلً :هو الشًء ذو الرا ِبحة الذكٌّة.
ف فٌه العروس.
_ الهٌعلع البعلبً :هو المزمار الّذي تُزَ ُ
ف بطولتَهُ.
َص ُ
_ ال ُمتبعصلً :هو شا ِعر كان كثٌر الفخرٌَ ..كتُب أشعارا ً ت ِ
أن صعوبة ال ّ
حٌث نرى ُهنا ما ٌُث ِبتُ َّ
عر المدٌم ترجع إلى البٌبة العربٌّة وإلى
ش ِ
غم صعوبتِها وغرابتِها ّإال أنّها
ل َّمة الفصاحة بٌن األفراد إذ استعملوا ألفاظا ً ُر َ
كانَت ُمتداولةً فٌما بٌنَ ُهم ولم ٌَ ُكن ال َّ
شا ِعر فمط الفصٌح والبلٌغ بل َّ
إن ال ُمتلمًّ
امع فاعل فهو ٌُح ِس ُن ال ّ
شعر بصوتِ ِه إنشادا ً أو ِغناء ،وذلن تباعا ً لطبٌعة
س ِ
ال َّ
ال ّ
جرد منف ِع ٍل و ُمسته ِلن ،على
س ِ
شعر الَّتً تمتضً ذلن ،فال َّ
ام ُع آنذان لٌس ُم َّ
نواج ُههُ
الٌوم فً زم ِننا.
كس ما
ع ِ
ِ
َ
َ

كرٌستوفر كودوٌل :الوهم والوالع _ دراسةٌ فً منا ِبع ال ّ
شعر ،صٕٔٙ
ٔٔ
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ٙ

ُ

َّ
َّ
عشوا انعشبي َانزكاء يف
ش ِ
 انباب انثاوي :انغمُض يف ِ
استخذام ًِ:
ِ

ّ
ُ
َّ
 انفصم األَل:مىت يكُن انُظُح يف انشعش قتال
ً

نإلبذاع؟
َب ال ّ
عن مشا ِع ِر ِه بؤلفاظٍ غرٌب ٍة ُمست َهجنة ،وذلن
ِعندما ٌرغ ُ
شا ِعر فً التعبٌر َ
داخ ِل ِه وأعمالِ ِه ..ونمو ُم نحن َكمُ َّراءٍ ونُمَّاد بعدم
ي ٌجو ُل فً ِ
ِبدافِعٍ الشعور ّ
أن ال ّ
شعره بمناع ٍة ِمنَّا َّ
عر
شعر الَّذي ال ٌُف َه ُم ببساط ٍة هو ِش ٌ
االهتمام أو اإلصغاء ِل ِ
خاطا بالتؤكٌد" ،فمَد َ
صفة االضطراب
لد فمد جمالٌتَهُ وهذا ُحك ٌم
ِ
غلَب على نمدِنا ِ
سوى على عج ٍل ،والنُّمَّاد ٌنمدون دون ترٌُّث أو
واالرتجال ،فالمعاٌٌر النمدٌّة ت ُ ّ
أناة،
ِ
فتضرب بٌن أٌدي ُجلّ ِهم المناهِج وتتداخل حتَّى تكاد ال ت ُ َردُّ إلى منهجٍ
(ٕٔ)
ُمعٌَّن".
صع ٍ
ف ِعندما نض ُع ُممارنةً بٌن ِش ٍ
عر سه ِل الفهم ..وآخر َ
ب شدٌد ،نرى بوضوحٍ
َكم ِمن ال ُّجهد بذ َل ال َّ
غم أنَّنا
شا ِعر حتَّى نظم تِلن الكلمات تحتَ
ٍ
وزن مضبوطٍ ُ ..ر َ
َض ُن بٌن ِظال ِلها أع َمك وأروع المعانً ُرغم
ال نُن ِك ُر أبدا ً َكم ِمن
أشعار ت َحت ِ
ٍ
عن ُممارن ٍة عا َّم ٍة بٌن المصابِد ال ّ
صفة
شعرٌَّة ذات ال ّ
بساطة ك ِلماتِها ..ول ِكننا نتكلَّم َ
ولوة الولع.
البسٌطة ..وأُخرى ِ
صفة ال ُّ
تحم ُل ِ
صعوبة َّ
مرأ المٌس:
ولنرى ُهنا ُممارنةً بسٌطةً ِمن ذا ِ
ت المصٌدة أال وهً ُمعلَّمةُ أ ُ ُ
غر ِن ِمنًّ َّ
الملب ٌَفعَـــــ ِل{
وأَنَّ ِن مهمــا تؤ ُمري
أن ُحب َِّن لاتِلً
}أ َ َّ
َ
خر َح َّ
} ِم َكـ ٍ ّر ِمفَ ٍ ّر ُمم ِب ٍل ُمد ِب ٍر َمعـا ً
سٌ ُل ِمن ع ِل
طهُ ال َّ
ص ٍ
َكجلمو ِد َ
صفوا ُء بال ُمتن َّ
ُكمٌ ٍ
َـــز ِل{
عن حا ِل َم
تنِ ِه كما ُزلَّـ ِ
ت ال َّ
ت ٌَ ِز ُّل الَّلبد َ
الح ُ
أن ال َّ
ظ ُهنا َّ
واحدةٍ ِكال األسلوبٌن ِمن ألفاظٍ
شا ِعر استخدَ َم فً لصٌدةٍ ِ
ون ُ ِ
صرنا هَذا ،وهَذا
واضح ٍة وأُخرى ثمٌل ٍة وصعب ٍة نسبٌّا ً على عا ّمة
ِ
أبناء َ
ومعان ِ
ع ِ
ٍ
َ
أن ال َّ
أكبر دلٌ ٍل على َّ
الغموض فً أح ِد األبٌات وال البساطة
صد
ُ
َ
شا ِعر لم ٌتم َ
غٌرها..
والوضو َح فً ِ
أن ِكال البٌتٌن ال ّ
ولَ ِكنَّنا نُ ِم ُّر َّ
حمالن فً طٌَّاتِ ِهما الكثٌر ِمن جما ِل
شعرٌٌن ٌَ ِ
الح ُ
ظ َّ
صفان بالغرابة للٌالًٌ ..لفتون
العواطف الجذَّابة ،ولَ ِكن نُ ِ
ِ
أن البٌتٌن الّذٌن ٌَت َّ ِ
عرف ِة معناهاُ ..رغم َّ
أن البٌت
س ِ
انتباه وتشوٌك ال َّ
امع وٌ ّ
ُحرضون فضولَهُ على َم ِ
ُ
الواضحة ِمن المإ َّكد أنَّهُ
رلٌك المعانً ٌَح ُك ُم على
األول ذو األلفاظ النَّا ِعمة
ِ
َّ
الح ُ
ظ معا ً َّ
أن وجودَ البٌتٌن الغرٌبٌن ٌَطغى بالتؤثٌر
ِشغاف الملب
بؤلفاظ ِه ولَ ِكن نُ ِ
ِ
غم جما ِل معناه.
على البٌت اآلخر ُر َ
فالكثٌر ِمن ال ُّ
شعراء بمص ٍد أو دونِ ِهٌ ..مومون باإلٌضاح إلى ح ٍد
ب آخر
ِ
ومن با ٍ
ُ
عرهم..
شرح ِهم
كبٌر فً
وإبراز مشا ِع ِرهِم فٌمتلونَ ُ
ِ
عن ُ
ٍ
صر اإلبداع فً ِش ِ
ِ
ٕٔ
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ب ال َّ
المارئ بالملل
المارئ ب ُجملة "المعنى فً لل ِ
شا ِعر" ..فٌشعُ ُر ِ
وٌُلغونَ إحساس ِ
ُ
أثناء ال ِمراءة ..وٌل َجؤ ُ
أغلب األحٌان إلى تبدٌل نوعِ ال ّ
شعر الَّذي ٌمرأهُ.
َ
ت مٌخابٌل نعٌمة لابِالً:
ولَد ٌؤتٌنا لابِ ٌل ٌَست َش ِهدُ بِكلما ِ
"لوال فِع ُل َّ
ضر و ُح َمٌر
الز َمن فً تجدٌد اللُّغة العربٌَّة ،ولو أنَّنا بمٌنا نتمٌَّدُ بِلُغة ُم َ
َّ
والطخا والنّماح
وتمٌم ،لَما كانَ لنا حتَّى الٌوم ِسوى لُغة الحٌزبون والدَّردبٌس
والعلطبٌس"...
شٌر إلى
موضحٌن :إنَّنا نوافِ ُك
فَنَردُّ علٌ ِه
رأي مٌخابٌل نُعٌمة تماماً ،ولَ ِكنَّنا نُ ُ
ِ
َ
ً ِمن
ضرورةِ االطالع و َم ِ
عرف ِة َه ِذ ِه ال ُمفردات ،ألنَّها وبالتَّؤكٌدِ ..جز ٌء أساس ٌّ
تطورت لُغَتُنا ..وأصبَ َحت على
لُغتِنا العربٌَّة ،ولوال ُوجودُ َهذِه ال ُمفردات ..لَما َّ
ُ
تتطور
ي أن
ما هً علٌه اآلن،
َّ
حٌث نوا ِف ُك لو َل مٌخابٌل نعٌمة أنَّهُ ِمن الضَّرور ّ
ب علٌنا جمٌعا ً لو بَمٌنا نتكلَّ ُم العربٌَّة ونَست َخ ِد ُم ُمفرداتِها
اللُّغة ِ
ومن ال َّ
صع ِ
أن ُمع َ
سف_ ال ٌَعلَ ُم َّ
ض تماماًَّ ..
أن اللُّغة الّتً
عار ُ
ظمنا _و ِلأل َ
األصلٌَّة ..ولَ ِكنَّنا نُ ِ
عن اللُّغة العربٌَّة األصلٌّةَّ ..
وأن فً لُغتِنا
نَت َكلَّ ُمها اآلن ..هً لُغةٌ ُمعدَّلةٌ للٌالً َ
صٌَ ٌغ
غم هذا فَلها َج ٌ
ال َكثٌر ِمن ال َك ِلمات الدَّخٌل ِةُ ..
ذر فً لوامٌ ِسنا ..ولَها ِ
ور َ
المثال:
و ُمشتَمَّات ،فَعلى سبٌ ِل ِ
عربة ..وما ٌُما ِبلُها فً
غٌر عربٌَّةٍ ..بَل ُم َّ
لدٌنا َك ِلمةُ "ورد" هَل تَعلمونَ أنَّها َك ِلمةٌ ُ
ٖٔ
لُغَتِنا العربٌَّة هً َك ِل َمةُ
"جراضم"!
ِ

ٖٔ

الدكتور محمود فلٌح المضاه >>فن الممالة عند مٌخابٌل نعٌمة<< مجلة جامعة دمشك_ المجلَّد ٕٕٖٓٔ ،
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َ

َ

َّ
طَ ..ما كان
عش غامِ ٍ
ش ٍ
مه ِ
 انفصم انثاوي :ما ِقيم ِ
َ َ
َ َ
حيهت َركاء:
مه
يخت ِبئ خهف
ٍ
غمُظ ًِ ِ
ِ

صةٌ َحدَثَت فً عهد الخلٌف ِة المنصور وكان الخلٌفة ٌُمٌ ُم مجلسا ً لل ّ
شعر
َه ِذ ِه لِ َّ
شعراء واشترط على ال ُّ
وال ُّ
شعراء أن ٌؤتوا بمصٌدةٍ لَم ٌس َمعها لَط وٌُعطٌ ِهم علٌها
وزنَها ذهباً ،وكان الخلٌفةُ ذكٌَّا ً ٌحفَ ُ
مرة وكان
س ِمعها ِمن َّأول ّ
ظ المصٌدة إذا َ
مرة و ِعندَهُ جارٌةٌ تحف ُ
غال ٌم ٌَحفَ ُ
ِعندَهُ ُ
ظها ِمن
س ِمعها ِمن ثانً ّ
ظ المصٌدة إذا َ
شاعر وٌُلمً لصٌدَتَهُ ٌمول الخلٌفةُ أنَّها
مرةٍ ٌؤتٌِ ِه
المرة الثا ِلثة ،فكان فً ُك ّل َّ
َّ
ٌ
س ِمعتُها وأَحف ُ
ظها ولام الخلٌفة وألمى المصٌدة لَهُ فال ّ
شا ِعر
لصٌدة ٌ لدٌمةٌ وأنا َ
ا لَم ٌُصدّق ..فٌُنادي الخلٌفةُ على ُ
س ِمعتَ ٌوما ً بِهذ ِه
غ ِ
تفاج ٌ
ُم ِ
الم ِه وٌمو ُل لَهُ هَل َ
شا ِعر وال َّ
س ِمعتُها ،فٌُلمٌها الغُالم أمام ال َّ
ُحرن
شا ِع ُر لَم ٌ ّ
المصٌدة فٌمو ُل نعم َ
سا ِكناً ،فٌُنادي الخلٌفةُ جارٌتَهُ ،وأٌضا ً هً األُخرى تُلمً المصٌدة ذات َها ،فٌمول
الخلٌفةُ لل َّ
َسر ُق األشعار ..اخرج وال تؤتِنً أبداً ..فكان ُك َّل ما
شا ِعر إذا ً فؤنت ت ِ
نفس ال ِفعل حتَّى ال ٌُعطٌ ِهم الذَّهب ،فال ُّ
شعراء أفلسوا
ٌؤتٌ ِه شا ِع ٌر ع َم َل الخلٌفةُ َ
رأس ما ِل ِهم أل ِسنت ُ ُهم.
ولد كان
ُ
ٌوم ِمن األٌام كان ُمع َ
ظ ُم ال ُّ
شعراء جا ِلسٌن فً َمج ِل ِس ِهم ،دَخَل علٌهم
وفً ٍ
صة ولالوا ُكلَّما نُ ِعد ُّ لصٌدة ً فً اللٌَّل
األصمعً ولال ما بِ ُكم هَكذا؟ فؤخبروهُ بال ِم َّ
هو و ُ
غال ُمهُ وجارٌتُهُ فما َل األصمعً:
ونؤتً لنمرأها على خلٌفتِنا ن َِجدُهُ حا ِفظا ً لها َ
األمر حٌلةٌ ما!..
إذا ً فً
ِ
فؤعدَّ لصٌدَتَهُ ال َّ
واضعا ً عباءة ً على
شهٌرة ود َخ َل على الخلٌف ِة فً مج ِل ِسه ُمتن ّكرا ً ِ
عرفَهُ أحد فمال ِللخلٌفةِ :عندي لصٌدة ٌ
سوف أُلمٌها علٌن:
وج ِه ِه حتَّى ال ٌَ ِ
َ
صوتُ
صفٌر البُلبُ ِل هٌَّــ َج للبـً الث َّ ِمــل
ِ
الما ُء َّ
هر لحظ ال ُمم ِل
والز ُ
هر معــا ً مع زَ ِ
وسٌّدي ومـــوللً
وأنتَ ٌا سٌّـــدَ لً
ُ
غزٌّــ ٌل عمَـٌمــ ِل
ف َكــم فَ َكــم تٌَّـمنً
َّ
لثم ور ِد ال َخ َج ِل
لطفت ُهُ ِمن وجن ٍة
ِمن ِ
ولد غدا ُمهر ِول
فما َل ال ال ال ال ال
والخودُ مالَت َ
الر ُج ِل
طربا ً ِمن فِع ِل هذا َّ
ولً ولً ٌاوٌ َل لً
فَ َو َلولَت َو َولولَت
وبٌّنً اللُّإلإ لً
فَمُلتُ ال تول ِولً
ص ِل
األدٌب األلمعً
أنا
ُ
ً أَ ِ
رض المو َ
ِمن ح ّ
نَ َ
األدب لً
عنها
ُ
خرفُت ٌَع َج ُز َ
ظمتُ لُ ِطعا ً ُز ِ
الواضحِ َّ
ومن لَحظ ِة
ومن
عاجزا ً أمام َهذِه المصٌدة ..ألنَّها ِ
ِ
ف ِ
ِ
أن الخلٌفةَ َولَ َ
عظمةَ
عن ِح ِ
فظها ،..و ُهنا نعودُ ِلنإ ّكدَ َ
ِوالدتِها كانَت ُم ِه َّمتُها أن ٌَع َجز الخلٌفةُ َ
(ٗٔ)
الغموض فً ال ّ
صةً إذا استُخد َِم فً ال َمكان المنا ِسب لَه.
خدام
شعر وخا ّ
ِ
استِ ِ

ٗٔ
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ونؤتً إلى ِرواٌ ٍة أُخرى:
لال األصمعً ألعرابً :أتمول ال ّ
شعر؟ ..لال األعرابً :أنا ابن أ ُ ّم ِه وأبٌه.
سا ِكنة المفتوح ما لبلها مثل
فَغَضب األصمعً فَلَم ٌَ ِجد لافٌةً أص َعب ِمن الواو ال َّ
أكمل ،فمال :هات ،فمال األصمعً:
(لَ ْو) لال فَمُلتُ ِ :
سما ُهم هللا ِمن النَّ ْو
ع ِهدنــا ُهم
لو ٌم َ
األعرابً :النَّو َ
تألأل فً دجا لٌل ٍة حا ِلكــ ٍة ُمظ ِلمــ ٍة لو
فمال األصمعً :لو ماذا؟
س النثنى على ِب ِه األرض منطو
فار ٌ
األعرابً :لو سار فٌها ِ
لال األصمعً :منطو ماذا؟
كالباز ٌنمض ِمن جو
َضٌم الحشا
األعرابً :منط ِو ال َكشحِ ه ِ
ِ
األصمعً :جو ماذا؟
والرٌح تعلو بِه فاشت َّم رٌح األرض فاعلو
األعرابً :جو ال َّ
سما ّ
األصمعً :اعلو ماذا؟
الموم ٌنعو
صبر ِه فصار نحو
األعرابً :فاعلوا لما عٌل ِمن
ِ
ِ
األصمعًٌ :نعو ماذا؟
األعرابًٌ :نعو َر ُجالً للمنا شرعت كفٌت بما اللوا وٌلموا
األصمعًٌ :لموا ماذا؟
األعرابً :إن ُكنت ال ت َف َه ُم ما للتُهُ فؤنت ِعندي َر ُج ٌل بو
األصمعً :بو ماذا؟
األعرابً :البو سلخ لد حشً جلدُهُ بؤظلف لرنٌن تمم أو
األصمعً :أو ماذا؟
ب الرأس بصٌوان ٍة تمول فً ضربَتِها لو
األعرابً :أو
أضر ُ
ِ
(٘ٔ)
وٌضربنً!!
لال األصمعً :فخشٌتُ أن ألول لو ماذا ..فٌؤ ُخذَ العصى
ُ
كٌف َّ
ُ
"غموض ال ّ
هذا ما ٌُسمونَهُ
ف
حٌث الحظنا
عر وإعما ُل العم ِل فٌه"
ُ
ش ِ
وظ َ
َ
شعراء المُدامى هَذا النم َ
ط ِمن ال ّ
بار ِمن ال ُّ
ضعٍ تحتا ُج إلى ِثم ٍة
شعر فً موا ُ
ال ِك ُ
سرعة بدٌه ٍة وحٌلة.
و ُ

٘ٔ
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ومن ِجه ٍة أُخرى َّ
عرنا العربً
} ِ
فإن هذِه المضٌَّة ِمن أعم ِد المضاٌا فً ِش ِ
ُ
حٌث ٌعود
وأكثرها إثارة ً ِللجد ِل بٌن النُّمَّاد ،أال وهً لضٌَّة الغموض،
عاصر
ُ
ال ُم ِ
ب الروافِد الفكرٌَّة لهذِه َّ
الظاهِرة.
أص ُل التعمٌ ِد إلى تشعُّ ِ
ً للغموض؟
إذا ً نتو َّ
ص ُل بعد لِراءتِنا هَذه ُكلّها إلى سإا ٍل :ما هو المفهو ُم الربٌس ُّ
الواضح ،وغمض ال َّ
شًء خفً ،و ُمغمضات اللٌل أي دٌاجٌر
"الغامض ِخالف
ِ
ِ
()ٔٙ
ُ
ظلمتِ ِه"
ُ
ص ُل
حٌث ٌدور الغموض لُغةً على جمل ٍة ِمن المعانً مثل الخفاء والغٌاب وٌت َّ ِ
ب ضرورة الكشف واإلٌضاح ألنَّها ال تظهر َّإال
بجمل ٍة ِمن الموجودات الَّتً تطلَّ ُ
ك فً الُّلغة العربٌَّةَّ ..
ألن فَه َمها بِ ُك ّل
عبر البحث والتَّؤ ُّمل باإلضاف ِة إلى التع ُّم ِ
()ٔ7
واجبٌ علٌنا ..فهً لُغتُنا{.
تفاصٌ ِلها ِ
ض ُهنا لصٌدة ً أُخرى لل َّ
فار
َعر ُ
ون ُ
شا ِعر الفط َحل فً زمانِ ِه "اللٌَّث ابن ٍ
الغضنفري":
غٌر َكهدَ ِل
ترنَّخَت طخطاخا ً ولستَ ِبعند ٍل
ص ْه َ
َك َ
ك ر َّجاس ٍة ِ
ص ِل ٍ
ك ُمتغـل ِغــ ِل
ولَ ْو لَم ت َ ُكـن بٌزارة ً ما تؤكؤكـت
علٌــنَ نوازي أو ِلـ ٍ
َو لَ ِكنَّن ُّ
ألس عس ِم ِل
نفذتَ َك
َمر واتِ ٌن_
عرجوم إلى ِ
ٍ
الطرماذُ _والغ ُ
مش أَخ َب ِل
ث مع شَري ِ فَدفَ ٍد
ك المعلو ِ
عن ال َمع ِو ت َرضى إنَّهُ لَ ُ
َ
أَبال ِعس ِب ِ
الحس ِل ُكن فً كدٌ ٍة وس َ
عن ال َّ
هو ألَجدَ ِل
ش
ط بُسب ٍُس
ِ
ف َك ِ
َو َخ ِّل َ
نغاف فَ َ
َّ
وإال خَـدَبنـا أخدعٌـنَ ِبمغـو ِل
وإٌَّاكـ َ ال تش َحـج بعسلـوجِ هٌَ ِش ٍر
شا ِعر اللَّ ُ
أن ال َّ
ونُن َّوهُ َّ
فار الغضنفري الَّذي لا َل ِشعرا ً وهو ُ
ٌث ُ
ابن ثالث ِة
ابن ٍ
ورضاعتِ ِه الفَصٌ َح ِمن اللُّغة
أعوام_ ..وهذا ُ
ٍ
أكبر دلٌ ٍل على تعلُّ ِم ِه باللُّغة العربٌَّة ِ
غرهِ_ فمد لال َهذِه المصٌدة ردّا ً على أَح ِد ال ُّ
شعراء اآلخرٌن ..الَّذي
ُمنذُ ِ
ص ِ
ست ِمن العربٌَّةً الفصٌحة،
عض ال َك ِلمات ال ُم َّ
عربة ولٌ َ
استخدَ َم فً لصٌدَتِ ِه بَ َ
ض َح لذانَ ال َّ
شا ِعر َّ
الواجب
ومن
حر ِمن
ِلٌو ِ ّ
بحور ال ِعلمِ ..
أن لُغتنا العربٌَّة هً بَ ٌ
ِ
ِ
هم معانٌها ..وأن نُحا ِول
علٌنا جمٌعا ً أن نُ َع ِ ّززَ لُغت َنا ونُر ِ ّ
س َخ ُمصطلَحاتِها وذلن ِبفَ ِ
عن العامٌَّ ِة ِمن
در ال ُمستطاعِ َ
اإللمام ب ُمفرداتِها األصٌل ِة الفصٌحة ..وأن نبت َ ِعدَ لَ َ
مفهوم الحداث ِة والبسا َ
األلفاظ ..ن ُ
ضدَّ
ط ِة فً ُك ِّل شًءٍ ولَ ِكن ٌُم ِكنُنا
َحن لَسنا ِ
ِ
لفاظ البسٌط ِة
جمٌعا ً أن نَست َخد َِم فً حٌاتِنا العملٌَّة والٌومٌَّة ما نشا ُء ِمن األ ِ
ال ُمرٌحةَ ..ولَ َّ
ً ٍ مثالًٌَ ..سؤَلُنا
كن هذا لٌس ُ
أمام أجنب ّ
عذرا ً ٌُم ِكنُنا أن نُمَ ِدّ َمهُ ألنفُ ِسنا َ
ت لُغ ِتنا العربٌَّة األصٌل ِة الفصٌحة ..ون ُ
ف أما َمهُ ُمندهِشٌن..
عن إحدى َك ِلما ِ
َحن نَ ِم ُ
َ
ُ
ً
صم ٌِم لغتِنا ..ون ُ
َحن أٌضا َمع ُك ِّل
لومنا على ت
تاركٌن لَهُ فُرصة ِ
َمصٌرنا تِجاه َ
ِ
ِ
عر َخ َ
ف فً ال ّ
لابِ ٍل َّ
الكثٌر ِمن األحٌان ٌُم ِكنُنا
طؤ ٌ كبٌر ..ولَ ِكن فً
ِ
ش ِ
بؤن التكلُّ َ
َّ
مط ِمن ال ّ
خرنا
نوظف فٌها ذكاب َنا
ف
استخدا ُم هذا النَّ ِ
إلبراز فَ ِ
ِ
شعر فً موالِ َ
الغامضةِ ،لٌس َمعَنا
صعبة
ِ
واضحةً بٌن َهذِه ال َك ِلمات ال َّ
ض َع ِحكمةً ِ
بِلُغتِنا ..أو أن نَ َ
ُك ُّل ذي َجه ٍل بؤُصو ِل لُغتِ ِه.
صةً أُخرى ُمع ِبّرةً ..تمول:
و ِلنذ ُكر لِ َّ
ٔٙ
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اجت َ َم َع َجم ٌع ِمن ال ُّ
سٌف الدَّولة ال َحمدانً ،..ولا َل أحدُ ُهم ِلل ُمتنبً:
عراء ِعند
ِ
ش ِ
تَدَّعً أن تتنبَّؤ ال ّ
سٌف الدَّول ِة بصٌغ ِة األَمر؟؟!..
شعر !..أال ت َمدَ ُح
َ
شدَ ال ُمتنبًّ وبِ ُك ّل ثِمةٍُ ..مرت َِجالً:
فان َ
ِسر نَل
ِع ِش اِبكَ اِس ُم ُ
سد لُد ُجد ُمر اِنه ِرف ا ِ
ِحم ُ
ب ُرع زَ ع دِل اِثن نُل
اغز اس ِ
ِرم ِ
صب ا ِ
ِغ ِظ ا ِ
ُ
حٌث نرى َّ
أشعار ِه ُكلّها ..ولَ ِكن كانَ ٌَعلَ ُم
ف فً
ِ
أن ال ُمتنبًّ ..ال ٌَست َخ ِد ُم هذا الت َّ َكلُّ َ
َّ
سرع ِة
ي ٍ َكهذا فً المولِ ِ
ف ال ُمنا ِسب ..هو دلٌ ٌل على ُ
خدام نَ َمطٍ ِشعر ّ
أن استِ َ
البدٌه ِة والذَّكاء.
()ٔ9
ُ
تكون ال ُمبالَغةُ خٌر طرٌم ٍة ِلتصوٌر الحمٌمة<<
>>إذ
َحض ُر ُهنا فً ِنهاٌ ِة َبحثِنا هَذاَ ..ممولةً للد .نصرت عبد الرحمن
ونَست ِ
)(ٔ8
>>الوضو ُح فً ال ّ
غٌر ُمحببة<<
شعر سذاجةٌ ُ
ك الت َّ ُ
وازن..
فربَّما كان
ُ
وهكذا ُ
الغموض ِرحلةً فً طرٌ ِ
درن ِعندَ ال َّ
ُ
شا ِعر فً رإٌ ِة
>>ولَ ِك َّن
ي غاٌةٌ ال ت ُ َ
التوازنَ والهدوء الوجود َّ
ال ّ
شعرَّ ،
َص ُل الحٌاة ُ إلى دَرج ٍة أعلى ِمن
سٌختفً ِعندما ت ِ
وإن الفَ َّن َ
(ٕٓ)
ُ
التوازن<<.

ٔ9

د .إحسان عبَّاسُّ :
فن الشعر .صٖٗ
ٔ8
صورة الفنٌَّة فً الشعر الجاهلً فً ضوءِ النَّم ِد الحدٌث .صٔٓ8
د.
نصرت عبد الرحمن :ال ُّ
َ
ٕٓ
أرنست فٌشر :ضرورة الفن .ص7
ٕٔ

ٌ

َ
 ك ِهمت أخرية:

"غموض ال ّ
عر وإعمال العمل فٌه" الَّذي أحببنا أن
ِ
وفً ِخ ِ
ش ِ
تام َبحثِنا هَذا ..فً موضوعِ
ت نَ َ
واحدةٍ ُمرضٌ ٍة
نتطرقَ إلٌ ِه ِمن ِوجها ِ
سوٌَّةً إلى نتٌج ٍة ِ
َّ
ظ ٍر ُمخت َ ِلفة ..نُرٌد ُ أَن ن ِ
َص َل َ
أن ال ّ
لجمٌعِ اآلراء ..أال وهً َّ
معاٌٌر
مماٌٌس أو
ضمنَ
ٍ
شعر ال ٌُم ِك ُن لنا أن نُ ِلز َمهُ ِ
ٍ
شعرابِناِ ...من ِكتاب ِة ال ّ
وألالم ُ
أنماط ِه
ف
ُمحدَّدة ..بل ِلنج َعل جمٌعُنا بآرابِنا
ِ
شعر ِب ُمخت َلَ ِ
ِ
نإ ِ ّكدُ على َّ
أن
الح َكم و ُخالص ِة
َشر ِ
شٌبا ً جلٌالً ٌُفٌدُنا فً استِ
تجاربِنا ..ودوما ً َ
ِ
ِ
خالص ون ِ
ي ِجدَّاًَ ..مهما ت َشعَّب بٌَن
االختالف فً أسلو ِ
ً ضرور ّ
َ
هو َمنحى إٌجاب ّ
ب ِكتاب ِة الشعر َ
ي ِ غاٌ ٍة كانَت ،ولوالهُ لكانَ ال ّ
الٌوم فً ِعدا ِد األموات
عر
أسلو ٍ
ش ُ
ً ٍ أو أل ّ
ب َجد ّ
ي ٍ أو هَزل ّ
َ
المُدامى...
سالل ِة اللُّغوٌّة،
نوهَ على نُمط ٍة ُم ِه َّمة :أنَّهُ ال تو َجدُ لُغةٌ فً العالم صافٌة ال ُّ
وال نَنسى أن نُ ّ
المعروف َّ
ّ
أن
ومن
عرب ..لَد أغنٌا لُغا ِ
ِ
ت العالَم جمٌعَها ..ألنَّهُ ِ
ألن أسلوبً الدَّخٌل وال ُم َّ
سنٌن ..واختالط الحضارات ،ولَ ِك َّن هَدفَنا األك َبر ِمن
اللُّغات َجمٌعُها تاللَحت عبر ال ّ
الواجب علٌنا أن ٌكون :ال َحدُّ ِمن تِلنَ َّ
ف
سما ُح ِل ُمختَلَ ِ
الظاهِرةِ الخطٌرة ..أال وهً ال َّ
ِ
ب ِمن لُغا ٍ
هو َمحبَّةُ لُغَتُنا والعَ َم ُل
ال َك ِلما ِ
ت أن ت ُ َّ
عر َ
ت أُخرى ،وذلن باتّباعِ ح ٍّل َ
صحٌحَ ..و َ
على ِحماٌ ِتها فً للوبِنا وعمو ِلنا َّأوالً ..ث ُ َّم نَحمٌها ِبلسانِنا ،فَ َكم ِمن الجمٌ ِل أن نع َمل
أسرارهاٌَ ..كفٌنا شَرفا ً أنَّها لُغةُ
صمٌم
والغوص فً
إتمان لُغتِنا العربٌَّة
جمٌعُنا على
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
واختارها لُغتنا ..ولُغةُ
ُ
َ
ت العالم..
القرآنِ الكريم  ،التً َلد اصطفاها هللا ِمن شتَّى لغا ِ
َ

ِكتابِنا العزٌز ال َكرٌم ..وبَعدَ أن نُ ِل َّم بِلُغَتِنا ونُتمِنَ معانٌها ..نستطٌ ُع التَّو ُّ
ف
غ َل فً ُمختَلَ ِ
ت العالم ..ون ُ
انتصارنا
َحن وا ِثمون ِبمُدر ِتنا على ُمساٌر ِة لُغات العالم ..ألنَّنا حممنا
لُغا ِ
َ
بإتمان لُغتِناِ ..ألنَّنا بدون اللُّغة الَّتً هً َكٌانُنا َووجدانُنا..
الذَّاتً على أنفُ ِسنا أوالً ..وذَ ِلن
ِ
ال نستطٌ ُع حتَّى أن نُف ّكر أو نتواصل..
ي اغتٌا ٍل ِلمُدسٌَّ ِة لُغتِنا..
معاًِ ..
ضد َّ أ ّ
واحدةٌ..
معاً ..نَحو أ َّم ٍة حمَّا ً ت َج َمعُها لُغةٌ ِ
صلُنا..
معاً ..نَحو
ِ
ي َمطافٍ ت ُ ِ
إدران حمٌم ِة ما حولَنا ..ودِراسة ُك ّل خطوةٍ نمو ُم بِها ..إلى أ ّ
علٌ ُكم وبركاتُه.
وال َّ
سال ُم َ
ً التَّوفٌك
وهللا ول ُّ
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