


I ه ١٤٢٧الدخيل، عدالحسن عدالعزيز بن حالي

/كر/'طء //رغب فهد /ممك »كب محهرسة 
عدانحنعدالعزيز خالد الدخيل، 

الرياض،الدخيل.- عدالحن عدالعزيز خالد الألأم./ شاعر الحجى حمد 
٠١٤٢٧-

مم٢٤x١٧ص،٤٩٦

٩٩٦٠- ٥٦-٦٠٣رد1ْ؛،:\-

العنوانا— حمد الخجي، ٢— السعودية — نقد — العربي الشعر — ١
١٤٢٧/٥٦٣٣ ٨١١,ديوىا،"ا'آها'

 :^١٤٢٧/٥٦٢'٢'^١
٩٩٦.-  ٥٦-٦٠٣ -X رئس

4سوممتاتطيع حقوق 

اثستالأوش
١٢٠٠٦، ٠١٤٢٧<







يمديم

وبعد. .. الله رسول عل واللام والصلاة ف والحمد الله م ب

قكان الحجي عد مبن حمد أن والبدعين الباحثثن أذهان ق استقر فلقد 

ّسةإل  ٢١ ٩٥٣ّاماّآا'ه_/ بين U الوقت الحنين،و اكعرل من القيمة 

الا الإبدنع من ز ل جدا نصيرة لعشر ١ نوات الوهد٥ ، م ١ ٩ ٦ ٢ ه/  ١٣٨٢

عليهيطر سحتى تقريبا والعشرين الخامسة يلغ يكد لر — الله رحمه - الحجي كون 

الإ؛داعمن ؛الروائع تمده كانت التي تلك ، الشعرية موهبته فاحتجبت ؛ الرض 

عيد(،)يا وقصيدته ، نفس( )ثورة ونميدته ٠ بدر( )يا قصيدته نحو عل الشعري 

قا وطالبمحال صحيحا كان أيام أولاها ؛ الله رحمه نحرم روائع من نإذج وتلك 
.لبنان وهوق مرصه أثناء ق والأحثرتان ، الكلية 

الثانيةالة ل كان فلقد نسبية؛ مزاملة الشاعر ذلك مزاملة ل كتب ولقد 

.ها نفالكلية من الرابعة المنة ق ذاك إذ وكنت الحربية، اللغة كلية مءن 

فإنرمشاعري كل عل ملك إعجابا الماعر ذلك بابيلع أعجبت ولأل 
نواة؛ والعاهد للكاليات العامة للرياسة الثقافية الواسم ق محاصرتين عنه قدمت 

لذلك من يئا ثصمت ثم ، الإسلامية عود سبن محمد الإمام جامعة 



أنذلك بعد وراقني ، نجد( ق الحديث )الأدب كتايير ق حمعتها التي الحاصرات 
امعوق م، ١  ٩٨٧ه/  ١٤٠٧ام عق ذلك ان فكا كتابمحه أكتب 

يوذلك البوص؛ عراء ثمن كتابي( عنه بالحديث صدرت  ٣١٩ ٩٨ه/  ١٤١٨

المهل—ؤعبديواته ذلك 3، متعينا التومهل القطع من صفحة ومئة وثلانن سع 

جلداماأعاربي، التي التامة مجلة ق شعره من عليه عثرت و؛عا ، السنين( رعداب 

الله.رخمه الحامر حمد الشيخ 

إلالدخيل العزيز مد بن خالد الابن •مدم  ٠٣٢ ٠ ٢ م/ ١ ٤ ٢ ٤ عام وق 

بخطةالإّلامية سعود بن محمد الإمام حامعة العربية اللغة بكلية الأدب م ق

•الماجستير أطروحة لإعداد الحجي حمد عن عليها شجعته 

كتتفيا الحجي عن الحديث استوفين، قد أن، من الأذهان ق ما ولحلأء 

مداعن قوله يمكن ما كل أقل ل؛ أن وذكرت القسم ق أيدته ذلك عنه،لحلأء 

الحجيشعر يدرس سوف خالد الابن أن الأخرتح، والاحية ناحية، هده الشاعر 

والتثحع؛بالتقدير حري منحى وهدا ثى،ء كل وقبل أولا ئة الفالوجهة من 

.يةنفمتاعب، من بالشاعر يميهل كان لما 

الخيرمن( مزيد ■عن، البحث ق خالد الابن الموصؤع أقر ، ^١٧ونتيجة 

الشاعريلده إل المتكررة رحلاته ومنه ، ذللث، ق وسالكه إلا منفذا ييع لر والشعر، 



الحدمن ممرا البحث هذا ق ويذل ، أسرته أفراد من بقي بمن والاتصال )مرات( 

بما أحرى ارة أوبعبإئ، يمل مالم الحر من يضيف أن استطاع حتى والحهد 

.عنه أبحث 

عل-ها حصل التي العالمية الأءلروحة هذه لكبة إل ينتهي وجدناه هنا ومن 

حياتهوتهلورات ، الشاعر أحوال ا فيهدرس  ٠٠ممتاز بتقدير الاحت،ر درحة 

.نفى حلها كان ربإ مناسبات س إليه حز وما وشعره 

الأطروحةتلك ق الباحث مناقشة أعضاء أحد أكون أن ل كتب وقد 

،الحادين الثاحشن طبيعة وتلك الناقش؛ن، آراء من الاستفادة الباحث فامتهلاع 

منهم.خالد والابن 

وثيء، الحر من ممر عل محمل أن الحاد ببحثه حالي الابن اّتطاع لقد 
حياةق الباحث محي لا متميزة أطروحته جعل ما وذلك الصوص؛ من يسير 

.بذل ما ذلك ق خالد الابن بذل ما بعد شيئا وشعره الحجي 

لوأنه ذلك الأطروحة هذه نشر ق مبادرته حالي الابن ل أعجبني ولقد 

،نثره ق مؤلفه يتوانى كتاب كل شان النيان يهلويها فوف نثرها ق توانى 

كونإل بلاد الهذه ق الفكر خدمة ق هم يحذا إنه نم ، محلفا جربته ما وذلك 

.متميزآ فيها عمله 



مملل اض يوقفه بأن له ودعواق الكتاب، هذا عل خالد للابن فهنتئا 

.والعملية العلمة حياته 

،،،محمد عل النه وصل 

اثشهاثمراسئيل 3ظبطاضم،

امياض

م١٢•٠٦/٨/٢٥ه/١٤٢Vفم٠غرةثعبان

حسينآل عح«د بن سعد بن مصي ا.د. 



مهفبام، وأولاها ا -؛تفضل ومتن ، أسداها نعم عل ممر ف بحمد أبدأ 

معلكل من ويستفاد سل، عمل كل يتم وتوفقه وبعونه مؤمن، كل يتدئ 

ارالأطهبررة الوصحبه آله وعل الأول، العلم عل واللام والصلاة حمل، 
يعد!أما ممرا سليإ وسلم 

ذلكوت_ألم، الأرض هذه عل حي وكل يعاف، الدنيا هده ق إنسان فكل 
الدنياطبعت ففد عليه، المرور يلزم وطريق منه، بد لا ثر الإنسان ق الألر لإن 
،الأل؛ مقدار و يكون الماس ببن الاختلاف أن وظني قيل، كإ كدر عل 

منومنهم صحنته، ضل يمن فمنهم مواجهته، كيفية ل ثم منه، ومواقفهم 

والأفراح.المعادة إل - مهلمثنا آمنا بلام - يعره 
كثيرة،النجاة اطئ ثإل الوصول ق الماس يستخدمها التي والوماثل 

وبحبيناسبه با كل وفيرة، الأحزان نار من للتخلخس يتخدونما التي والطرق 
بوامحطةحزنه عن بالمفيس يقوم ~ هنا ت،منا الذي وهو مثلا ~ فالقتان قدراته، 

يطرحفإنه آلامه عن يعبر عندما الماعر لأن ~ رأسها عل والثعر ~ الفن؛انواعه 
نخفضفتأحزان، من قلبه ق استقر ما ؤينفث ، أشجان س جوفه ق سكن ما 

صقمهعلاج ف فه استخدم قد يكون وحدا ، أبدعه بإ ه نفويل التوتر، حدة 
آلاممن كثير علاج انل وّمن وسيلة ~ نفلري ل ~ الشعر إ؛داع فاصثح 



الأحوال.كل ق مضمونا علاحا ليس ولكنه ، الشعراء 

وكان، دواء امتا.ادها عل ه لمحي !ر ، عناء الحجي حلو عمر رحلة كانت 

أنإلا به، مز لما دقيقة وصورة ه، لا أني— حياته حقب إحدى ق — شعره 

لرعره شولكن ، المولرالنفي المرض صحية سقهل بل ؤلويلأ يهمد ل؛ الشاعر 

الشعرأن فعلا ليؤكد البيع، الشاعر حياة عن متحدثا صامدا وقف بل يقتل، 
لمسيةواضحة ناصعة وصورة ، الشعراء من المادقن لأحاميس عاكسة مرآة 

•منهم المدعين 

دورابه يودي يكن لر آلامه، عن المر ق شعره الخجي حمد سخر لقد 
لقمةحلف عي والالمال، كحصيل وميالة محعله ولر إحساسه، عن حارحا 

•يقول إذ تاكيدا ثم ومن ، أداء الأمر هدا عن شعره أفصح فقد العيش، 
اتالهبخي به بعتولا فني حنت ما الخصب الشاعر أنا 

ةحالق الشعر لأن بالدراسة؛ حقيق حياته ق مثيرة بتجارب مز شاعرا إن 

لأنهبه؛ التومحل—ة الوظيفة — بحق ~ ؤيودي توهجه، قمة إل يصل الحالة كهده 
ففيؤثر يتجاوزها بل فحب، الملفن أس،إع عند يقف —لا تلمك الحالة و— 

أنحفىلأنه ذلك مثال؛ -محر الحجي حمد وشحر القلوب، ق ؤيستقر القوس، 
الكشر.الشيء السعودية العربية المالكة ق والإعلامية الأدبية الساحة عل 

اطأومحل كبرى ضجة الفترات من فترة ق الحجي حمد الشاعر أثار لقد 



مامث التي اللتهبة الأحداث توججها السعودية، العربية الملكة ز الأدب 
الشعريإبداعه لها ويشهد والإبداعية، اليانية قدرته وتقوما حياته، ق الشاعر 

فمنهمإبداعه؛ تقييم ل النقاد واختلف ولبنان، الملمكة صحف ل نشر الذي 

بتحقها،لا مأكانة إل دفع أنه يرى الذي ومنهم وثاعريته، مبقه يزكي الذي 
الفجة،هذه أثار قد الحجي حمد وكون الحكم؛شاعريته، ل يبالغ من هناك وأن 

ووصولهقدرته عل يدل ذللث، فإن متفاوتة بنغلرة شعره إل ينفلرون القال وححل 

نماموأي كالتنبي الشعراء ار كبشأن ذللث، ق شانه الإ؛داع من عالية مرتبة إل 
.وغرهما

الشديدةرغبتي من وانعللاقا السحوديين، الشعراء أحد ولأنه ، ذللث، لأجل 
قرأيت،بإ الشديد ناثري معي مصطحبا الكريمة، البلاد هذه ق الأدب دمة خق 

الفضلأهل من وبتشجيع الشعري، إبداعه من قرأت وما الحجي، حمد عن 
قلرمحالة)الماحتثر( موضوعا الشاعر هذا اختيار عل عزمتؤ الكرام اتذق أم

الألأم.شاعر الحجي حمد عنوانه كتاب ق أطعها أن ل يدا ثم ، العربي( الأدب 
منأفيد أن ناي، المملكة عراء شبين، خاصة حالة الحجى حمد ولأن 

أصببحلأنه ل؛، وذلعره؛ شؤ، أثرها ثم ه، نفآلام لمعرفة الفئة الدراسات 
اءل!أنثمحعلمني مما المرض؛ حذا الإصابة أعراضي مسقتها الشخصية ق بانفصام 

الكتاب.هذا ؤ، ذلل؛، عن الإجابة ومتتبين، الفصام؟ إرهاصات شعره صور هل 



المصلق الخجي حمد الشاعر لتكوين المساعدة العوامل عند توقفت لمد 

كهلفولته،، عرْ ثق المؤثرة العوامل إل ارة الإثخلال من وذلك الأول 
مأخذ،كل منه أخذ الذي والمرض وثقافته، وتعليمه الاجتإعية، وعلاقاته 

،ه نفق منها كل وأثر ، بيا يتم التي صفاته إل نظرت ثم ، التكررة ورحلاته 
ومنثمفيشعرْ.

حمدالإنسان عذاب ق همت أمالتي هي — نظري ق — الحوامل تلك إن 
غايةق ا عليهالفوء ليهل تفان ولهذا ، الخجي حمد الشاعر قيام ل ثم ، الحجي 

الشاعر.هذا عند الإبداع أمرار لمعرفة الأجمية؛ 
درامحةق بما تشهد الالقصائد أهم بالكتاب ألخق أن ذلك بعد ورأيت 

*وير هوله بإلها العوده الكريم للهارعخ محنى حى الحجي حمد نعر 

سانديمن لكل وحل عز اممه شكر بعد الوقر بالشكر أتقدم أن إلا يتبق لر 
فقد؛ الهليل الرحمن عبد الدكتور الأستاذ أستاذي بدلك وأخص ، هذا حثي بق 

اداقأفاللذين التي رسمناقثي نكر أثثم بحثي، أثناء ل والدافع الموجه كان 
الذيحءجسان بن عد مبن محمد لدكور ١ اد الأسبالشكر وأخحى ، بوحههابمإ 

فضلأنسى ولا ، الكتاب هدا لتقديم طلمي بقبول وتفضل ، علمه من أفائق 
بعضل وقدم الشاعر، عن عرفه ا مبكل أمدي الذي الثدي أحمد الأستاذ 

وافردعيج وابنها الحجي سعد بنت هيلة الشاعر ولأخت ، تنشر لمآ التي القصائد 



وأمدتني، أسلتي عن والإجابة ابلتي مقعل وافقت فقد ، والتقدير الشكر 
كلذلك بعد وأشكر فيها، وبارك الله حفظها سنها ير من الرغم عل بالمعلومات 

.الكتاب هذا إنجاز سيل ل ووقته جهده بذل من 

عملفانه الكتاب هذا إظهار ل بذلته الذي الخهد من الرغم فعل وأحثرأ 
إليه،بتوجيهي يتفضل أن ذلك فيه يرى من وعل القص، من يخلو لا بشري، 

.واكاء النكر ووافر الدعاء خالص وله 

ايهنيزالدحيلعبد بن حاني 
Khal d l@hotmail.com





اثممهيد

دتيالأر«اائمسىوالإبمع





jpu  ١^٠١٤الأم

وتداولوالغرب، الشرق شهرتهم ؛_ 1jومدعين لآدداء نماذج تعددت 
وأصابالإاداع، أسرار مسنين القال وتناولها ، بهاوأعجبوا نتاجاتهم الناس 

الألمرمن الكم فعانوا عقولهم ق أصيبوا المدعين هؤلاء بعض أن إلا التألق؛ 
.أعمارهم وانقضاء باجالهم، التعجيل ق يسبا كان مما والعداب؛ 
وبعضنفس، الاء علمعنا اولا نالمماذج هده أثارت ففد ولهذا 

دققفهم إل التوصل أجل من الأئمة الذلاهر0 ثر تفق المهتمّين الباحثين 
غلشأمر وتأكيد ، الابدلع وعملية الشي المرض بخن العلاقة عن وكثف 

الابداعية.الظاهرة شر وهو القاد 

قمباشرا هاما إسهم يالقي المرض أن الباحثين بعض وجد وقد 
هذهإل الإلماح الأول من فكان وثيقا، ارتثاءإا بينهما وأن ، الإ؛داع عملية 

الإ؛داععر النفي المرض أثر ومعرفة ومناقشتها الاراء تللث، بعرض القضية 
.البحث موضع إل الدخول قبل 

بيانثم الإ؛داع مفهوم ببيان البداية محن الأراء تلملث، عرض وقبل 
النفي•المرض مفهوم 

محتارق وجاء ، ... اعتيد عما خارج أمر إنشاء ؛ هو اللغة ق الإ؛إاع 

الطعة٠ بيروت ٠ بي الم التراث احياء وداو يى الع التاريخ ة موم٠ منظور لابن العرب لسان ( ١ ّ 
. ٣٤٣ص ، :١ (ج بدع : )_ ، ( ٠١٩٩٣الثاكة، 



مثالعلى لا اخرعه الثيء ت)أباوع( الصحاح 
فعدم؛ لع الأبد إل القس عالماء بعض نظر اللغوية الفلرة هذه ومن 

،وهدمنل من موجودا يكن ل؛ جديد شيء إيجاد على القدرة أنه بعضهم 
وعند، والفنون المعارف، حميع فيه فتدخل عام بشكل الإ؛داع تعرف الفلرة 

ارةمهت يعي الأدبي الأبدلع مفهوم أن نحد ، الأدبية المادة إل الانحاْ 
اهنالأدبية بالمائة والمقصود قيمة ولها جديدة فنية أو أدبية مادة اتحداشج 

والرواية،والمسرحية، القصيدة، : أمثلتها ومن المعروفة الأدبية الأجناس هو 
.الآدب، فنون من وغرها والخاطرة، الأدبية، والمقالة 

أنالعرمب، عند الثدي الرايث، ق المتفحص ثبد نحصيعبما أكثر نغلرة وق 
ثا■بحيوينفلمه السابق ينقل الذي به والمقصود ناظم أحدهما ت نوعان الشعراء 

ملنزمالشعر أوزان بموزون ولكنه والمباشرة العيان على يقوم إدراكا يدرك 
الألفاظبتن الخفية الحلاقايتح يوجد الذي وهو البيع هو وثانيهما! ، ؛قوافيه 

والرويةالمرة إل تحتاج بل مباشرة تدرك لا العلائامحت، وهذه والمعاني 
منكشر ق الدلالة هذه ورديت، وقد ، الحلاقات، تللئ، أمرار لمعرفة والقدرة 

لبنان،بيمّوت، الهلال، مكتبة دار الرازي، الماهر عبد بن بكر ايي ين محمد الصحاح، محتار )١( 
■الأول،ص٣١ الأبعة (،بدع )_; 

، ٣١٩٩٥والتونيع، والشر للطباعة غريب دار الحميد، عبد شاكر د. الإ؛داع، ص علم )٢( 
القاهرة

'والتوزيع والشر للطبامة غريب دار حنورة، الحميد عبد ممري د. ، الأدب ص علم )٣( 
.»؛_UYالقاهرة،، ٣١٩٩٥

الهلثعةالكتب، ع—الم ا عمر طه محمد د. ، العرب عند القدي الفكر ق الإيد؛ع مفهوم انفلر )٤( 
.مآم،ص؛م>>أأام-'آ-الآول،



يصحلا الذي الناظم من الميع الشاعر تين هنا ومن النقدي، الراث كتب 
الحقيقة،وجه على الفنان به محس بما محي لا لأنه البيع؛ إمم عليه طلق أن 

ينتجهما طريق عن الحمال يكون أن ويتهليع بالحمال محس اليع هالأديب 
الموصؤع.هذا ق المقصود هو الصفة بهذه والبيع ، فنية إبداعية أعمال من 

لكلمةالعلي العني معرفة محن القي الرض مفهوم أتناول أن وقبل 
لهاالطي والحنى النفي، المرض مفهوم لإدراك مدخلا لتكون مرض 

السويةحالته عن جذريا محتلف شخعس إل فتحوله شخصا تتملك هوحالة 

ظهوربمقدار إلا وي العن محلف لا الريض فان بالنفي وصفه عند ولكن 
القيالريض إل ينفلر لا فإنه ولذلك ؛ مريقا أو شاذا يعد الذي السلوك 

للمرض Ijyutمفهوم على الوقوف يمكن ولا ؛ الحادي المريض إل النغلره يمثل 
طريقةمن أكثر وهناك الأتساع، ي غاية ية النالإمراض لإن ؛ النفي 

يقمالذي وهو البحث لوصؤع الملائم التصنيف ومأمتحرض ، لتصنيفها 
هيمنها بأربعة البحث موضع يهتم ام أقخمسة إل النفسية الإمراض 

(ب عما ) نفي مرض - ١ 
(ذهان ) عقلي مرض - ٢ 

،القاهرة ، والتوزيع والشر ذل31ب\ءة غريب دار ، أسعد ميخايل يومض ، والجنون البرية انظر ا ١ ر 
.'أم،ص\ءاا"

ع_المملالة ، إبراهيم الستار عد د. ، وانحنمع القسي والاصهلراب الإ;داع ت القانعة الحكمة )٢( 
._rr الكون، والأداب، والفنون لكقافة الوْلي اقض  ٢٨•الرقم: المفة، 

._،صLJI٣٣اننلر )٣( 



داعوالإبالإلم ين بث

.شخصة اصطرابات - ٣ 

■نمى أ مندائنا عفويه ح اضطراباي— ٤ 

;ا-ارصاب 

صرنععن رمزيا تعبثرا الآءراصرر فيها تكون النشا ية نفإصابة وهو 
الاضطراباتوتشمل ، للشخص الطنJلي التاريخ من حدوره يتد شي 

المرضي،الرهاب وعصاب القسي، القلق عماب مثل نؤع من أكثر العصابية 
)نوهمالمراق وعماب ، )افتريا( الرحام وعماب الحزن وعصاب 

هلا تعريفأحذ يمكن أنه إلا الحصاب أنو؛ع تحدد ومع ، وغثرها المرض(، 
قوىصريع عن تنشأ ئة الفالأضهلرا؛اءت من محموعة I فهو مجموعها من 

المصاب،معاناة إل تودي عامة صفات ق وتشترك ، خارجية أو داخلية محتلفة 
الاجتماعيةعالاقه وتذبذب الشخصية كفاءته وتحديد 

رئيسةوسمة ، الشائعة الحصابية الأمراض أكثر من القي القلق ويحد 
ذللث،هو بالقلق والمقصود الأخرى، ئة والفالعصابثة الاضطرابات عظم مي 

يودىمما الانفعال، هذا بالضرورة تستدعي لا الق بالمواقف الشديد الأنفعال 

محمطضد• ترجة ٠ شالس بو • ب • ج و لابلأنش حان القي، التحليل مصطلحات معجم )١( 
-ه  ١٤٢٢الرابعة،الطبعة ٠ ثروت بوالترنح، والشر للدرامات الحامعية ا،لوصة حجازي، 

٠الأول الطعة بغداد، ٠ العامة التئامه تزون اندار العوادي، ادي هّقاسم العصاب، انفلر )٢( 
١صر,ماآ إل من ■٠ بالتفصيل الآنو؛ع هذه وعرض ، ٢١٩٩٢

•ءس٨٣ ٠ العصاب انظر )٣( 



داعوالإبسي النفامح'دم ين ب

سيليالماب لك ويالاحتماض، والتفاعل السليم، التفك،ر حركة ثل إل 
منوقريب عفوية، تفران القلق هذا يصاحب وقد والخوف، التمزق 

أماالقلق، من جزءا القسمين الآءلباء بعض يعده بل المرض توهم القلق 
صديقأو قريب كفقدان خارجية أزمة سبه عحابى مرض فهو الاكتئاب 

للأفرادمربكة ا أنهكما ، يوعائأكنر العمابية الأنفعالأت وتعد 

وازديادائي، المالنافس بسبب بخاصة؛ المتحفرة الختمعات ق والخماعات 
الآمريوالممكك ، الحياةوتعقيد المووليات 

مأ>اثذهان؛

عفويمنشأ ذات أكانت مواء العقلية الآمراصر؛ لة 'محلويشمل 
العصاميونيحد حيت كالفصام إشكالية المهانة سبيتها بقيت أم صرح.. 

الدهانر؛اّمرض أكثر 
الاجتماعية،الاتصالات يكره ما ا وكم ، بالواقع صلته يفقد والفعامي 

الغموضيغطي إذ الأحرين؛ ْع الفكري تواصله ق شاذة أساليب، ويستخدم 
وهواجسهالزائفة معتقداته سبب، انفعالاته ل متبلدا الفمامي ويعد ، كلماته 
وبخرواكوجس، والعثرة الشاك مثل عدة صورا تتخذ إذ ، والمؤثرة ال،كشرة 

؛٤ ٠ ص _  ٣٧)ص من ٠ رالحتمع القيم والاصطراب ^^١٤ I١١ الصانعة احكمة انظر ( ١ ) 
.١ ص• انماب، انظر )٢( 

•٦ ص٦٥ ، التقى اكحاليل مصعللحات معجم )٣( 
.٤ حسا ط والحنمع القي والاصطراب الإيدلع الصانعة الححمة انظر )٤( 



^تآ ٦٢٦

يتلازمانأنهما إلا بينهما التناقض للمامل ويفلهر ، والاصهلهاد بالعظمة غالبا 
يمرحيث الذهانية الهلأوس من حالات الفصامي وتمالك ، الفمامي عند 

يرىأنه وبحس ، حوله اس النمعها يلا حقيقية أصواتا يسمع أنه على 
وتتخذ، به بمهلون من يراها أن دون مسموع بعون ويكلمها ، خيالات 

فيهشك لا يقين ثكل الفمامي عند الرؤية هذه 

:اوق،ءاسة اضطرالأت . ٢ 
عليه—اتظهر ولا انحتمع أو الواقع مع تفاعل لا الي الشخصية وهي 

انجمعهالاصطراب من أنواعا وتقم ، عقلية أو ية نفأو حمية أعراض 
،الاستقرار وعدم ، بالمعاناة والنعور ، التوافق سوء ! مثل مشتركة خصائص 

نوعذنإل السريعة الإثارة المناسب من ولعل ، الخارجية العلاقات وتوتر 

بمالهما صله يوحد أن يمكن يما متصلان إنهما حنث الاصهلراب هدا أنولع من 
الذيالمرخي السلوك بين التفريق من بد فلا ثم ومن المدعين على يظهر 
أبرزفمن ، انجلع على يظهر الذي الصحي والسلوك المريض على يظهر 

٠السختصسة اصهرايالتا 

٠ممرجمية ا]قأءماية ( أ ) 
هذهامحلض ثعلا إذ الذات صورة إل الموجه الحب ية الرج

١٤ ص وانحمع، الشي والاضطراب الابدلع الضانعت الحكمة انظر )١( 
.ابق،صآ1 الانظر )٢( 

•٥ ١ ص؟ ٠ النفي التحلل معجم،مطالعات )٣( 



بانفرق وثمة ، والرفع فيه المبالغ بالتعاظم تتم بل ، الأحرين مع الشخصية 
الباقرةبعض عند ينلهر الذي الض بالامحداد وسالوك السلوك ذك 

لهاومواقف فعلية يانحازات يرتبط مليم، صحي محلوك فالثاني ، والبدعين 
بلبموقف يربل فلا المرجئ السلوك أما ، وقيمته المبيع عمل بنوعيه علاقة 

الرصيالسلوك هو وهدا بالمفس مهللق اعتداد هو 
الاتطوانيه؛الفخسة ( ب ر 

الشخمىعام إل وتنسحب الواقع عن تنفمل الى الشخصية تلك وهي 
قالسلوك هذا ؤيظهر ، ذك محبب القد من الخوف يكون وقد ، الداحلي 
بهيقصد الأول إن إذ ، المرضي السلوك وبين بيته فرق يفلهر ولكن المثدعين 

مع، لإنهائه والمفؤغ ة العزلإل البيع فيه بماج معتز إبداعي هدف تحقيق 
المرضيلوك الأما ، المواجهة على الداخلية والقدرة بالمفس المقة وحوي 
المقة؛الفسرم.وتقصه هدفه ذك فلبس 

تتملكحيث الاصهلهادى الاصحلراب الشخصية اصعلرابات وتضم 
هذهتميل ولدك ؛ بالاحرين اكقة وصعق المستمر الشك المصابة الشخصية 

للمجتمعالمقالة الشخصية تضم كما ، والحيوان المهجم إل الشخصية 
والحنقالخريمة لوك حمإل وتلجأ ، باليب نشحر لا C عدوانية وتكون 

.وة والق

٢٤ ص وانحنمع، القي والاضطراب الأبدع الضاضت الحكمة انظر )١( 
١القي، التحليل ٠مطالحات معجم انظر )٢( 
.ب؛ وانمع، الشي والاضطراب الادغ الضائعة الحية اظر )٣( 



داعوالإبص النقالإلم ين بث

:نفسي عضؤيةذاتسفأ د
ءء

لتوترا أو ! محالفتشر ث، حياة الحيضغوط به تتب ما بها وينمي 

ضغطارتف1ع مثل من يالخلل الحم وظائف تصاب لذلك ونتيجة النخصية، 
علىالحياة ضغوط أثر عن الحدث وسيأتي ، وغرهما القرحة أو الدم 

.الأتيةالصفحات ز الأديب 
بجنونالفول بجد الشعراء وخصوصا عن محيل ما تبع وعند 

عندوبخاصة الأوائل عند ثابتة وحذوره العريي، التراث ق بارزا المبيع 
لكلبأن قيل ما النظرية هذ0 ويدعم بالحنون المبيع رمي حيث متهم؛ المدعمن 

أحددعا ا ممالشعراء أذهان ل وترضخنح ، الشمر عليه يملي نابحا شاعر 
الشعراءعند الإ؛داع عملية ق الفاعل الشياطن أثر يعتقد أن إل الشعراء 

!يقول حيث 

البشرمن ر اعثوكل إني 
ذكروشي_هلاني أنثى سيهلانم 

الأندلسيهيد ثابن بني حتى الأدباء عند الفكرة هده ترسخ وازداد 
اأبوكنت يقول! حيث الأساس هدا على واذزوابع( )التوابع رسالته أحداث 

)ا(انظالابز،صا-إ.

رمضان٠ بالريام الأدبي اكادي آغا، الدين علاء وشرحه صغه العجلي. الجم ايي ديران )٢( 
.ا«؛ام_يووواا/ا<ام،ص'ما

قيسمن الوضاح بي من ه(  ٤٢٦— ٣٨٢) بمرطة وتوق ولد شهيد ين الملك عبد ين اخمل هو )٣( 
.مطبؤع شعر ديوان وله وعلما أدبا الآوووسن كبار من ، عيلأن 



أننيأسلوب خاني أو ، العالم لك مُى انق3ني أو ، علي أرتج متى ، بكر 
.أطلب مابفرمحي وأدرك ماأرغب، فأميرإل صاحي، لي فيمثل 

،أكثرها لذكرت الكتاب يهلول أن لولا قصص وحرت صحبتتا وتأكدت 

بنزهير أسماْ وقد الخن من التابع هنا بصاحبه وينمي بعضها ذاكر لكي 
•م

ا،لرمحية،معاناته منميهم يكن ول؛ بالحنون الشاعر العرب وصف وقد 
الأنها يرون الي الفذة الشاعر قدرة من الشديد عجبهم عن تعبثر هو ما بقدر 

لبنررمتكون 
شخصيةجعل حيث الفلرة هذه إل العرب مبق قد أفلاطون وكان 

العبقريةمن كلأ إن I يقول حيث السوية للتلبيعق مغايرة شخصية العبقري 

؛^٠١ ٥٠١١الاصهلراب من نؤع والحنون 
والعبقريةالإبداع ظاهرة دراسة بعملية المهتمين الثاحشن بحض وذهب 

أننرى الق الفكرة اعت وئالعقلي، والمرض الإبدنع ظاهرتي تلازم إل 
هذهوترى الاتزان، محتل وأنه بالعصاب ومصاب نفل، مريض الفنان 

الماني،بطرس ونوب وشرح ونحمق تصحيح ٠ الأندلسي شهيد ابن والزوابع، التوابع رسالة )١( 
٠٩ ص ط م ١ ٩ ٩ -٦ م ١ ٤ ١ ٦ ٠ ببمسوت ط صادر دار 

الرابعة،الطبعة الماهرة، غرب، مكتبة سل، إصماعيالدين عز د. للأدب،، النفسي التفسابح انفلر )٢( 

Wالقاهرة ، والتوزيع والنشر للطيامة غريب دار أسعد، ميخاسل يوسف ، والحنون المقرية انظر )٣، 



داعوالإبالنضي الألم ين ب— ٢ ٦

هؤلاءومن ، والاحتلال الرض لهذا حاني نتاج إلا هو ما الفن أن الفكرة 
مراحلمن نر-بمسية مرحلة نتاج وأنه مرصيا تعبثرا الفن يعل الذي فرؤيد 

للرغباتوهمي تحقيق - الفن أي - أنه بمعنى التهلور 
العاصرينمن الشاهر لدى التلازم ذلك لخفلوا أنهم ذلك ق وحجتهم 

ةالبايوالهايات المدعتن، حياة ز تظهر الي للاصهلرابات كان إذ له-مل؛،؛ 
النفي،بالاصهلراب أولئك ومم محاولة ل بص أثر حياتهم بها تنتهي الق 

والرضالعبقرية ين بربهل الفر علم ق احثين البأحد أن ذلك ومن 
عبقرياوسبعين ثمانية على أجراها عينة على ذللئ، ظهور حلال من القي 

ً

العباقرةهؤلاء من أن،K■/ إحصائيا العينة هده من له وتبين عصره، أبناء من 
محعلا مم، عقلية أم ية نفأكانت مواء الاصهلرابات بعض من يعانون 

.،نحم يومف محمد د. ترحمة C ديتسيش ديفيد ا والتطييق الظرية ٧^ ١لآدبي القد مناهج انظر ( ١ ) 
،صررتم\مآد ٢١٩٦٧، يثرون ، صادر دار ٠ عياص إحان د. مراجعة 

اكحليلى،القس عالم موس وهو اوي متفب ( ٢١٨٥٦-  ١٩٣٩) Sigmund Freudفرويي )٢( 
والآحسرالأنا فيه تتدخل الذي القسي الخهاز مر وفيه اللذة مبدأ مجاوراء كتابه نشر  ٢١٩٢٠ستة 
الأنا.فوق وئ 
نسومةالصادق الدكترر ترخمة " Larousse. cd. Paris, Larousseأ p ,980 1235محاب، من 

يوصفمحمد ود. عباس إحان د. ترخمة هايمن، ستانلي ، الحديثة ومدارسه الأدبي النقد انفلر )٣( 
٤٢ ٥^٨ ج ١ ■ ج القاهرة، ،٠ العربي الفكر دار نحم، 

القاهرة،والتوزيع، والنشر للهلباعة غريب دار الحميسد، عبد شاكر • د •١ والحنون الأدب انظر )٤( 

•رْ(وملأنحإتكادم 
.٤ ص• والحنون، الأدب انظر )٦( 



الشعراءكل أن ببمرتون"؛ ذكر وقد ، الكشر لدى مقنعا بتلازمهما القول 

ولاص عقليمرض و ذهان العبقرية أن تصرمحا 'يروزورا' ويؤكد محانين"ُ، 
نادرالعفاريت مثل العمري الرحل بأن العصر هذا ق صائرا الخهل هذا يزال 

بنيانقمال — رأيهم ق — يوجد لا وبهذا ً' الخارقة؛ الآشياء يفعل أن على 
والحنون.العبقرية 

حياتهإن حيث يااإي؛؛ّ "ثالشاعر منها كثيرة بها يأخذون الي والآمثاإة 
مناء الإعيبه يبالغ وكان والقراءة النوم من متعاقثة فترات عن عبارة كانت 

كالهلفل؛'؛'.مكان أي ق فجأة فينام النهار ل يغله كان النعاس أن الهر فرط 
بصورةيقول حيث حياته أخريات ل جوتهرُ' مقولة اشتهرت وقل 

قلوهو  ٢١٦٤٠سة وتول م ١  ٥٧٧سة لندلأى ل ولد انحلتزي لكتب  Kobert Burtonبثرتون )١( 
Larousse, pا  098الشجن.نحلل كب انية إنذونزعة 

.ص٦٥ وانحتمع، القي والاصطراب الإيا.اع الضائعة الحكمة انظر )٢( 
اهتم، ٢١٩٠٩نة وتول م  ١٨٣٥تة سقرون ل ولد ايْلالي طتب  Cesare Lombrosoيروزو )٣( 

Larousse, pا 366الورادة.حتمية امحاس على للجريمة بق مكمر استعداد مع يولدون يمن 
٥ص٦ وانحتمع، الشي والاصهلراب الإبداع القامة الحكمة انفلر )٤( 
.٥٦ص السابق، اننلر )٥( 

من ٢١٧٩٢عام صنكم بماحية فيلدبلاص ولدل ٠ ثاعرإيبليزتم، ٠ صللي( بيد هر)بثرسي )٦( 

. ٢١٨٢٢عام غريقا مارّّت، العزلة، وروح ماب، الللث، قصيدة ت اعماله اهم 
.،ص٧٣١ والجون العمرية )٧( 

=ولد اماني وعالي وسياسي ئت_،  Johann Wolfgang von Goetheجوته فون فولفكانلئ، يوهان )٨( 



^^تس3وآلآبمدآعتتآ 

الخصخلال أني أؤكد وأني وعبثا ألما إلا تكن حياته؛لم عن مآاوية 
ولوالطيبة الصحة أخنم لر الأن حتى عشتها الق العمر ْن محنة والسبعن 

متملةابح أسلأرمحعة 
بالاصطرابأصيبوا الذين البدعين أو الأداء تعداد محال ل ولت 

البدعنمن كشر إصابة تؤكد ومشهورة كشرة ذك على الأمثلة إن إذ النفي 
اطارتبارتأى لن مهما نيا حمثبعلها الذي الأمر المحتلمة ئة الف)الأمراض 

.وثيقاارتباطا القي يالرض الأدلع 
ظاهر•نيض تلازم اليرى من انحاه بروز على محاعد آخر وأمر 

رصىوالالبدعين من كلأ أن بالشعور وهو القي والرض الإيالاع 
لىعقادر غم أنه العادي الفرد محي عقلية حرات لديهم تكون العقليين 

الظواهرتلك ير نفعلى العادي الفرد قدرة ولعدم ، فيها المشاركة أو فهمها 
لأنهالعقلي أو النفي بالرض يربعلها أن محاول فانه البيع محيلوك ق البارزة 

بنبمايز مما اللوكن بتن فروق ومحتتفح ، بينهماالسلوك تقارب يرى 

•واريض المدع 
نلازمالرائي الانحاه يادة معلى محماعدت الي الأمور أهم هي تلك 

لالادعاء هذا على رد وقد العقلي، أو القي والرض الإبداع ظاهرتي 

التجديدالموذةحركة قادة ابرز ،أحد ،؛ ١٨٣٢؛وتوقنة ٠١٧٤٩قراكفورتنة ق= 
lairousse. Pا  232م. ١  ٧٧٤فارتر الناب كتّا'اوحاع ما انهر من والاندفاع صفة لعا يا 

وانحنمعالقس والاصْلراب الإبداع الصانعة الحكمة )١( 
والجون،الأدب )٢( 



داعوالإبس النفالألم ين ب

للتمرعرفة أكثر الأداء أن فيه انفح والعماب( )الفن بعنوان مقال 
القالمائة كانت ؤإذا ، ع2رهم من هم أشعن إفصاحا أكثر لأنهم التفي 
لغرهمذللث، يمرصى أن منطقيا فالواحّبح مرصى أنهم تثرهن الآدداء يقدمها 

•المفكرين من 
ينبالذي هو ليس الفكري النجاح أن على المال هذا ويؤكد 

داموما العصاب، وحول يوكل الجاح ذلك وحول عدم إن بل ، فقط للعصاب 
يكونأن يمح وقد ، ذللث، من يعانون امحتمع أفراد معفلم فإن كذللثج الأمو 

لثجذلق العلة كل هو العماب كان إن ولكن ، الاعتبار بهذا مشمولا امحتمع 
.٩ الناسأ من فرد عند الأدبية القوة ل علة كونه على يقتصر أن ممكن فلا 

التفكرين بالفوارق من محموعة تطهر اهر٧ن الذلق التأمل وعند 

الفوارقتللث، أهم ومن المرصي والتفكر الإبداعي 
والاستبصارالوعي أبماس على القائمة الأنا قوة البيع لدى تظهر ١— 

عبك،غر من يتزايد البيع لدى والشعور؛الذايت، النفسي، التطوير إمكانية ْع 
الإمحابيا بمسلوكا لكون ا تحقيقهإل حي يالق الأهداف أحد هو بل ، فيه 

وصعق، المشوش الوعي حيت، المرصر حال ق الأمور هذه وتغيب ، مرضيا 
.٢٣١ذللث، وغر بالقص والشعور الذاُت، عر الاعتماد 

بوجودمحس فهو به بمر ما يميز أن يستطع بإحساس البيع يتمفط — ٢ 

ترلنج(.)ليونل هو ذلك على رد والذي ، ٠٢٨والطيق،محو النظرية بثن الأدبي النقد مناهج انظر )١( 
.٥٢٩ابق.ص انانم )٢( 

.١ ٤ ٩ ِ ١ ٤ _A ، والحنون الأدب، انظر )٣( 



^؛٤تت؛ 
ومحددهاالمشكلة تلك المبيع فيثخص ، حلا وتطلب تهديم مشكلة 

الموقفأو المشكلة تلك محول أن للمسيع ذلك يعد ويمكن ، لها حلا ويوج—د 
تلكعلى القضاء ق ومحدمه يساعده إمحايي موقف إل يهدده الذي السالي 

.لجمعه أم له مهددا خطرها كان سواء المشكلة 
يةالنقأزماته من به ليهرب لي الالموقف بدلك البيع استعان وريما 

نجاوز—لع الم تطيع يوبهذا ، ؤإمحايية بناءة دافعة قوى إل ومحولها والعملة 
تثخمهاطريق عن ية وتقعقلية قدرة من أوتى يما السلبية الواقف 

لبياتسومعالحة ، حياته ق التقدم له تورث إمحايية عناصر إل وتحويلها 
.محتمعه 

فإنه، عقليا أو يا نفالضعلرب لدى الإمحايية القدرة تلك تحد لا بينما 

عنمرإل تحويلها أو حلها محاولة عن فضلا أصلا المشكلة بوجود محس لا 
•منها النهوض على محتمعه يساعد أو حياته ق محدمه إمحابي 

مننفه العمل يتطلبه يما تتعلق عقلية يمشتتات كغره البيع يمر ٣— 
كما، أخرى وتأجيل نقطه تقديم أو ، أخرى دون نقطة على تركيز أو ، جهد 

وأداءالعقلي الحهد متابعة فبتطيع اكتئاب أو قلق من وحدانية يمشتتات يمر 
المشتتاتتلك عر منه المطلوب العمل 

أوادة بالزيا بهيتحكم أن يستطع فإنه وحدانية انفعالات به مرت فإذا 

.ءسمه ، وافتهع القسي والاصطراب الإبداع الضائعة الحكمة انظر )١( 
.١٥ص• والحرز، الأدب انظر )٢( 
صا،0.، وانحنمع القي والاضطراب الإدلع الضاية الحكمة انظر )٣( 



منويهرب ، والتجديد والأنفعالسة العهية الاثارة عن فيبحث ، القصان 

بةالناسائل الوسيوجد إنه ثم ، العمل وكره الكل إل الفضي ، الملل 
والأنفعالية.الحية والإثارة ، الشرات كم من للتخفيف 
الأفكاروصياغة التقليم على قادر فإنه عقلية منتتات بالبيع مرت ؤإذا 

الفوصىعن يعيدا ، والإضافة والتعديل الحذف خلال من متقن بشكل 
.والعثوائية 

فلاالقي الريفي عند توجد لا المبيع بها يتمتز الي الأمور تلك إن 
منالخروج على قادر هو ولا ، الوجدانية الأنفعالأت تنقلتم على قادر هو 

.الأعمال من بعمل قيامه أثناء يه تمر الق العملية المشاكل مأزق 
التواصلعلى البيع قدرة هو والريض البيع ؛؛ن الفارقة أوجه ومن - ٤ 

إذالإمحابية النتاج وتحقيق التواصل عملية هو البيع وهدف ، الأحرين مع 
الاتصالؤلرق على ممر أن من بد لا بل فقهل البيع على يتوقف لا الإ؛داع إن 

والرسالة)الرميل وهى ، الإبداعي العمل ل التواصل تثبتت شأنها من الق 
البيعيقوم لا الأخر هع تفاعلية بعملية توحي العناصر وهذه إليه( والمرنل 

،إنتاج من يقدمه ما صدى ليحرق اتحتمع ْع تفاعله من بد لا بل ، بها وحده 
بالنسبةحاصرة غثر العملية هذه ولكن ، وموثرا فاعلا الإبداعي عمله ؤيكون 

الانعزالحالات يسبب الأحرين مع التواصل عملية إل يفتقد الذي للمريض 
.الاجتماعي والانفصال الرقي 

ا٤ صرآ ، والجون الأدب انظر ( ١ ) 
.)آ(اظرالأض،ص-ها



معالقي الرض بتوافق محالفة دراسات جاءت وقد — ٥
منان ونحتلفجهة من البلع ْع المريض فيه يتشابه مهم وجه يذكر ؛ الإبداع 

المبدع؛نولكن الواقع من ان يهربأنهما ل يتشابهان حث ؛ أحرى جهة 
،عقادنية وأكثر ، حمالا أكثر الواير يكون أن إل عون يلأنهم ؛ منه يهربون 

والأدبيةوالعلبة الفنية أعمالهم طريق عن ؛ للفهم قابلية وأكثر ، أمنا وأكثر 
والهواجسالمنوثر تفكبمر الأسرى فيكونون المرصى ا أم، فية والفل

يقدمونولا الهواجس تلك يتخهلون لا بحيث ؛ الضلالية وااعتقاسات المريقة 

ا.٢١عما>٠مفدأ

عنصروهو والأبدلع النفي المرصر بين التفريق ل مهمة ومسألة ٦— 
ولذلك، الحنون نقر ومالحماقة تولع م البعض يعده حيث ، الخيال 

عقلعلى يقضي وهم من فيه بما الخيال لوجود ؛ يا نفمريقا الأديب يرى 
الإنسان.

علىلعل يتنحده بينما ، فيه متحكم — مثلا الشاعر عند — الخيال ولكن 
الإنتاجيةإل يرقى لا سلبيا حيالأ المريفي عند الحبال يكون وبهذا ، المريضي 

إلعي ويالحمال يثرن منتج حصب فخيال البلع عند هو أما ، والإ؛داع 

.٠ والجمع الضي والاضطراب الإبداع القانعة الخكة )١( 
.ابق.صاب)أ(انظال

الخيالز ( م ١ ٦ ٥ ٠ -  ١٥٩٦ر ديكارت رينيه القرني وف الفيلراي وهو )٠١( 
.١٥١ص ، والجرذ الأدب ( ٤ ) 

. rr_'نالأدب، الض الفر انظر )٥( 



"تنتحداعوالإبسي النفالإلم ين ب
بالمرضأصب من عند الخيال نقيض البيع خيال يكون الفرق وبهذا ، المائدة 
منوجها لا والإبدلع القي المرض بتن الفريق وجوم من ووجها الغي 
بينهما.العلاقة أوجه 

ولكنالقي المرض مفهوم ل إليها الإثارة سق مهمة ألة وم
أنهإل مرجعه ؛المرجئة الشاعر اتهام أن ذلك ؛ هنا مالحة بطها إل الحاجة 

الدواوينأخلهرت وقد ، بها الاعتزاز شديد ذاته حب من مفرءلا للناس يبدو 
سمةفهي ، الذات إل الوجه الإعجاب ذلك وحديثا قديما للتعراع الشعرية 

!المتنى يقول ، المرموقين الشعراء عند بارزة 
ردداممادحون الاك أتبنحري إنما فعرا شأنشدت إذا أجزني 

(٣)الصدىوالاحر انحكي ائح الصأنا فإني صوتي غر صوت كل ولع 

توىم من ورفعه ، بشعره الشاعر إعجاب البيمن هدين ق ويفلهر 

,بالمرجية الشاعر يتهمون الحللن من كثثرا محعل الذي الأمر ، إبداعه 
لأن، المألوف المحنى ؛يا نرجليس — الشاعر وبخاصة — الفنان ولكن 

.البحث هذا من  ١٨ص انظر )١( 

نولد اكي اي ابر _أه'اير(  T-r) الكدي ١^ الخض الحن بن الحس بن )أ(أخمد 
دبرانله بمهر الإحثيدي كافور إل تركه ثم الحمل.اذي الدولة ولازم بالشام ونشأ الكوفة 

ثروح.عدة وله مطبوُء شعر 
، ٣١٩٨٦ِ م ١ ٤ ٧• بيروت. العربي، المحاب دار الرقوفي، الرحمن عبد اكي، ديران ثرح )٣( 

،ص؛ا-ها.ج;\ الأول، الجلد 
._Ar للأدب، الض الضر انفلر )٤( 



حلمفصاحب ؛ باليهنلة الخالم يصنعه وما الفنان يصنعه ما  ٧٢٠١فرقا هناك 
هحيالمن محمل فهو انحتمع عن بمعزل وهو بعللأ ه نفمن يصغ اليقغلة 
يقدمفانه الفنان أما ، الخاص لشخصه نرحي إرضاء على للحصول ومحيله 
،إدد١ع من يقدمه بما اطلتلقي إعجايب |ب يكأن اهتمامه وأماسى للنامحي عمله 

الذيان والفن_هلآ؛'، فنمتلقي عن منفعل غر الفنان فهم من بد فلا وليلك 
.المتلقي من تقدير أي محي لا ه نفيمجد 

البيتانومنها الشعراء دواوين ق يقرأه فيما إشكالأ القارئ محي وقد 
يزولالإشكال ولكن ءإاهرة تبدو الرحبة إن حيث ؛ ذكرهما مبق اللذان 

بذاتهخاص إعجاب من ينتند لا ه نفعن الفنان رض أن يدرك عنالما 

فإنولذلك ، عمله بهلولة من الإعجاب ذلك ينتمي بل ، يقغلة حلم نتيجة 
الإبدلعيرى أن المتلقي من يريد لأنه القي عمله حلف يتوارى أن محب الفنان 

الإبداعيلعمله العامحلفي إخلاصه على يدل وهو ، المثيمع لا 
والإ؛داعالقي المرضى ؛؛ن القارب عدم يتضح الفوارق تلك وبذكر 

الفروقبينته ءلاهر بينهما فاكثاعد ، له نتيجة الإبداعي العمل جعل عن فضلا 
أنإلا ، بالمرض الإ؛داع تربعل صلة وحوي عدم وأكدت السابق ق يكزن الق 
تصيبية نفمعاناة نتيجة الإبداعي العمل كون إمكانية تممى لا الفروق هن0 

اةالمعانهذه أثر وصف على قادرأ الإحساس، مرهف لكونه فيه وتؤثر البلع 

. ٢٤ص انظر )١( 

. ٢٤ص للأدب، القي الشتر )٢( 
.ابق،صا-أ الانظر )٣( 



الذيالاضطراب أو الرض حد إل تصل لا - العاناة أعي - لكنها ه، نفق
.التفكثر على مقدرته أو التركز، على الإنان قدرة يثل 

قكبرا أثرا لها أن كما الآدُي، العمل خروج ل بارز دور لها والعاناة 
منالإنسان يصيب ما هي بالعاناة والقصود متلقيه؛ على الإديي العمل تأثير 

أوالتوتر أو القلق فيه فتورث ه نفعلى محلى أثر لها يكون خارجية مؤثرات 
النقية.الامتجابات من ذلك غير أو الكره أو الحب أو الخوف 

التركيزمحي الشعر نقد وخاصة الأدبي النقد كتب ق المتأمل فإن وليلك 
إلالبيع ائت فالق الشعورية التجربة وعلى الشاعر عاطفة على 

محربةضعف بب الشعر يعاب وربما ، التأثير فيها ظهر إذا المؤثرة القصيدة 
الأمر، مؤثرة بصورة الشعري العمل بجرج لر إذا عاطفته ا ضعفأو الشاعر 

لأنه؛ الصادق الشعر دائرة من المنابات شعر بجرج النقاد بعض جعل الذي 
،الأخرين نحور لحاراة المشاعر يكون بل ، المشاعر صدق على يعتمد لا 

عنالقصائد نمير أن بد فلا الإنساني القلب أغوار يكشف، لا وذللث، 
جلونوي، يتأملون هم أنفأعماق ق وغاصوا أصحابها لها عاش محارب 
نحرجالق المحاناة هي وتلك ، عميقة ية نفصورا فتأتي ؛ والحقائق المشاعر 
.مرضية بصورة الإبداعي العمل 

العصورل ائدة حمت، كانبل العصر هذا وليدة تكن ل؛ النفنرة وتلملثا 
الالمقدرة على الحصول إن تقول متأصلة نديمة فكرة نحد إذ القديمة الأدبية 

القاهرة، والتوزيع والنشر مصر نهضت ، هلال غنيمي د.محمد ، الحديث الأدبي القد ( ١ ّ 



داعوالإبالنفسي الإلم ين بت

ذلك،على وتحفزها الايدلع لسن، النفس نشر تالق فهي ، بالمعاناة إلا يكون 
منفينفث المبلع عليها يكون أن يبش الي الناسبة الخالة توج—د الق وهي 

النالنغلرة لهده وتأكيدا ، الإبداعي بالعمل الحمال ليخرج الآلم ذلك صدره 
محرميوقلع الخن علي يأتي وقد ، اليأس عند الناس أسنر أنا ؛ الفرزدق 

الق— ا هناليأس وهي — ية النقالحالة يؤكد فهو شعر بيت قول من أهون 
تلكعدمت ؤإذا ، كافة الشعراء عر أشمححله الذي الإبدإع لإحراج تحركه 

،واحدا بثتا يبلع أن يستطع ولا عليه تعصي يالشعر فان تحركه الق الحالة 
الشعرول فل توير ية النقاناة المعأن فيها يؤكد ميلع من هادة شوتلك 
.الإبدلع وبث 

،به خاصة حالة على يحلى وب ، به خاص كوكب ق يعيش لا والبيع 
فيتحرصى؛ الجمع ذللثح أفراد ال ينا ميناله محمعه ق يعيش ان إنهو بل 

بمرا مييتأر أن وطبيعي ، وغثرها ية والتقوالاقتصادية الأسرية للمشكلات 
عنوالإبانة الإفصاح على القدرة أوتي ولكنه ، وأزمان منغصات من عليه 

ٌببعن حديثه ل نفس العلماء أحد أثار ذلك ؤإل ، الإ؛داع ؤلريق 
فتراتل الحمعي اللاشعور تقلقل هو سه أن ذكر حيث الفق الإ؛داع 

.٢ ١ ص للأدب، القي الضر ( ١ ) 
معبمهاجاته تهر انالبصرة، -ل ٠١١تول' البصرة، اهل من شاعر، ، التميمي غالب بن همام )٢( 

دالأحطل•جرير 
ب-الإبباري إبراهيم ٠ امتن احمد وترتيب وضط شرح ، الأيل—ي ربه عبد بن ا ، الفريد العمد )٣( 

•٣ ١ ص٥ ٠ *٥ ج ٠ يثرون ٠ الرثي الكتاب دار هارون، السلام 
)يونح(.الشهور الممسي العام وهو )٤( 



محاولةإل ويدفعه ان للفنالنقية الحياة اتزان يقلل مما الاجتماعية الأزمات 
عندمتوقما الآم-ر يس ول، -دغ الإبؤريق عن جديد اتزان على الححول 
هزعلى تعمل بالأدب م الي ئة الفالأزمات إن بل الاجنماعية الأزمات 
جديداتزان عن الابدلع ق فيببمث النفي واتزانه امتقرارْ 

بهمرت لم—لع أعرض أن المناب من فانه جلاء الص5رة تزداد ولكي 
الشاعرلهجرة كان فقد إبداعه، ق الفاعل الأثر لها وكان حياته ق أثرت أزمة 

قكبثر تأثر وأحبه ألفه الذي محتمعه عن وابتعادْ وطنه عن عريقة نسيب 
إلحنينه عن فعر ، منهاعانى كثيرة أزمات العزلة تلك وجلب حياته، 

هنفل يتماؤع والماضي ، وعذوبة رقة يذوب شعرا بلائه ترك أن منذ الوطن 
والجمعفيه عاش الذي الوطن هو بالماضي والمراد هوادة دون الحاضر مع 

الإبداعالبيع ذلك على أثرت الي الأزمة أخرجت وبهذا ، ألفه الذي 
قوجدانية مشاركة الشاعر يشارك أن إلا مملك ولا التلهي به يعجب الذي 
يملأن بابياعه امتظع الشاعر لأن اكآثر؛ أشد ؤيتأثر المزلمة، المشاعر هذْ 

النفسعلم جاعق منشورات ، محويف مصطفى . د ، خاصة الشعر ق القي للإبداع النقية الأسس آ ١ ر 
.٢ ص، ، الثالتة الطعة ، بممر انمارف دار  ٠٠اككامر 

جعة. د و الله عبد محيي معز • د و الحمد عبد محاكر . د ، القي التدوق ل نمية درامات انظر )٢( 
٨٣محي ، الماهرة ، والتورع والنشر للطباعة غريب دار ، يومحف محي 

حمميق ولد الهجر ل الملمية الراُطة مومحى من ، أديب ماعر ، عريقة اصعد بن نسيب هر )٣( 

. ٠١٩١٣الفنون محلة وأنشأ  ٢١٩٠٥محنة نيويورك إل هاجر ، بها وتعلم 
والترجةللدرامات طسلأس دار ، سلامة يرسف نوري ، العاصر الأدب ز النفس أرمات انظر )٤( 

١٦صء ،  ٢١٩٨٦، الأول الطبعة ، دمجشق .، والنشر 



داعوالإبسي النفالإلم بين 

الم.قلب إل 
أنهه نفأعماق إل تغلغلت الق الأزمة هذه بب بالشاعر ويؤكد 

حياتينعاش وأنه بوحدانه، ومرة بوجوده مرة ت مرتين حياته عاش 
الالق اة الحيوهي الغرب ق د0 حفيها عاش الق الحياة ! متوازيتين 

والحياة، يألفهم الذين الناس وعن ومحلته عن بعيد فهو راحة ولا فيها محلعم 
فيهوعرف ربوعه ق تربى الذي وحلته إل معيدة روحه فيها انهللقت الق 

بومحلتهيذكره الغرب ق الهلبيعة مات نمن عليه ممر شيء وكل حادة الطعم 
أصبحولذلك ، هوائه عليل ويستنشق ، أحوائه ق يحيس يجعله بل الحبوب 

قهو أم بلده ق هو هل جوابا لها يحرف لر الق بالأسلة يلح حائرا يب® ءان
:الكشب؟!المهجر ذلك 

؟ان قحتلمبيد ل هائم أم الغرب ق أمهتجر ؟ باد أم أنت أحاصر 
ريمان؟اس أنفها ذيلل يجر افقة حالأرياح بت هما أكل

الوانياجز العزفرات أمرها من فانهللقت الشيح مات ن حبتها 
دانومن ماض شاسع من عهدين ق روحك وزعن، أنت؟قد أوت؟ما من 

قللخاٍلر البعثرة وهذه للنفس والأمام للذات التوزع هذا وز 
علىباعثا وكانت ، وأزمته الشاعر محنة كانت المكان ومaلارح الزمان أرجاء 

.اض،صا-ا-ا الانظر )١( 

جريدةمطبعة لكتبه، إبراهيم حبيب تقديم ، عريقة نب ، ثعر ديوان الحائرة، الأرواح )٢( 
. ٢٤،صْ ١٩٤٦نبويورك، الأخلاق،

.صأ'\ا ، العاصر والأدب الض انم )■٢( 



تشكلو ارز البأثوما اة للمعانأن يزكي الذي ا،لؤثر الإدنع ذلك إخراج 
المتلقي.إعجاب تنال الي بالصورة وخروجه الإبداعي العمل 

يمرلما مدري متمر وأنه ، يا نفمريقا ليسو البيع أن يتضح وون.للثإ 
المسيةأو الاقتصادية أو الاجتماعية المشكلات يعفى تعترصه كانت ؤإن به، 

الإفماحعلى المدرة أوتي لكه انحنمع أفراد من فرد أي ثان باولك شأنه 
هنفل ما فأخرج الحاديين الأفراد من غره يؤتها لر بينما بالإبداع عنها 

.الألأم طْ من بفؤاده ما ونفث 
حرثعلى أجريت الق ة الدرامإل الإثارة الممام هدا ق ويناسب 

قتكون أن بد لا الحمال تبيع الق القس أن إل وانتهت ، ناجي إبراهيم 
أييعتور ا ميعتوره بشر الشاعر أن على أكدت يم ، السواء و الصحة غاية 

أنعلى وأكديت ، ل.ه جتص.ب كما ه نفيصب الغ، العلل من ان إن
لديهقلق ق الزاوية حجر هو خارجية أم كانت داخلية بيئة من الشاعر خوف 

اعاقاعريته ثتصح وهتا ، اكتئابه إل يفضي فكاد تضخم ثم ، يهلآ ببدا 
ملشهرا فتمهله اكتئابه صد تحصنه دفاعية وآلية ، لبامحلته تفريغا أو ، لداته 

صحيتههو يفعل أن 

_ملب'اام(ولدوتوفيباكاهمة، ١٣١٦القصم)إيرامم بن احمدص بن ناجي ايرامم )١( 
•محمؤع شعر ديوان له وشاعر طيب 

الطبعة، الكتب عالر ، عمر ف محمد . د ، الضب والصحة العصاب الشعر سكولوحية انظر )٢( 
.<آآةام/بءآم،ص\واالآول،



داعوالإبسي النفالألم ين بث

القالدراسة وذكر القي والرض الفن بتن تفصل الق الفروق وبذكر 
شعرهمق الآلم انفح الذين الشعراء من وهو ناجي إبراهيم على أجريت 

منكشر روجه الذي الآدبي بالأبدلع القي المرض اوناٍل إمكانية عدم نين 
البدعينبعض ا بهأصب الق الإصابات بعض وجعلوا ، يان القالحللن 

المنثورةالإ؛داع بحوث أكدت وغد ، الادعاء ذلك تأكيد ل لهم ومستدأ دليلا 
العائقةبحث وألف ومائة وأربعين ستة بلغت وقد  ٢١٩٦٨سنة حتى عالميا 

هذهإليها لت توصالق التائح بذكر والإ؛داع القي المرض بين العكسية 
علاقةالعقلي بالمرضر الإبداعي اكفكير علاقة أن التائح تلك ومن البحوث 

بالمرصرأصيبوا الدين المدعين أولك من عالية بة نأن بن ،كما عكسية 
العاملأثر يؤكد مما ، بالاصهلراب حياتهم اتصفت أسر من جاءوا قد القسي 
مدمناأ؛وْ كان فقد بيتهوفنر ذلك أمثلة ومن الإصابات تلك ق الوراثي 

أصيب؛الذي إدلرر وأما ، الانتحار أحيه ابن وحاول ، الخمور تعامحلي على 
.بالدهان مصابين كانا أبويه أن بن فقد عقلي بمرض 

نتيجةا فإنه_ القي المرض أعق — الغلاهرة هذه أسباب إل و؛الفلر 

،القاهرة ٠ اللبناب المصرية الدار ٠ ٍوض مصطفى د. ٠ والتلقير الإبداع ى ية نقيرامحان انفر )١( 
.٩ ■ ص ،  ٢٢• ٠ ٠ يناير —، ٠١٤٢'، رمضان ، الأول الطبعة 

.ءس\،خا وامحنمع الشي والاضطراب الإبدلع الفاثعة الحكمة انظر )٢( 
نةبون مدية ل ولد ألماني موّبقي بيتهوغن فان لودويج هو  Ludwig von Beethovenبتتهوين )٣( 

Larousse, p 1289. ٢١٨٢٧محة وتول  ٢١٧٧•
وهوم ١  ٩٣٧محة وتوق م ١  ٨٧• محة فنا ولد اوى منوطيب نفس ءالم  Alfred Adlerادلر )٤( 

Larous.se,٢  997;القص.الإحساس امحامحها القس علم ل نطرين صاحب 



يكونأن بوذلك ؛ الأسري التساخ أو الورانى الاستعداد •إما ّجين لأحد 
الاصطرابمن تزيد أن شأنها من الق الشديدة والضغومحل بالتوتر متما 

والرضالإبدنع ين بعلاقة وجود م عل• يوكيءان السين وكلأ ، والتوتر 
غرأم ْسا.عا كان مواء الإنسان حياة تلءخل أن ممكن عوامل هي بل ، القي 

ذلك.

.١٨٩ص ، وانحنمع النفسي والاصهلراب الإيدلع الصانعة الحكمة انظر ( ١ ، 









ءيُ المراحلتلك وتنكل حسانه، ق بمراحل - ان إنآي — الإنسان يمر 

أوّيا توثر الأحداث هذه أن كإ نفسيته، — أحداث من  ١٢يمر بإ — المراكمة 

.حياته ق الإنسان يقطعها التي ثرة المس—عل إيجابا 

الفاعلالأثر المرحلة لهذه وكون الهلفولة، فترة هي منها ينطلق فترة وأول 
منعظيم جهد إل نحتاج فهي الحامية مديدة الفترة هذه ؛ الفرد ياة حل 

القلبيتقبلها لا التي تلك إليه، المنغصات إيصال وعدم لاحتوائه الطفل والدي 
الحاقالقلب إل بحاجة — الهلفل أعني — فهو ولذلك بحملها، وينوء ، الريء 

عليه.ويعطف إليه، بمن الذي 

عليهايمر التي المراحل من مرحلة أي تاثثر من الإنسان يجرد أن يمكن ولا 
هي ١٦٠يمر التي الراحل أهم وٌن ه، نفل توض خثرات ثه نكإما إذ ياته، حل 

إبداعاتق الحبران هذه نواتج تثرن بأنها الكثثرون يؤكد إذ الهلفولة مرحلة 
قرموزها تفلهر التي الخبرات هده صور اكتشاف ويكون ، والأدباء الفنانن 
وفهمه'أُ"الحمل لتحليل واسعلة الإبداعي العمل 

,العرب الكتاب اتحاد ، اللحم إسإعيل ، والإبد؛ع الاتصال صيكولوجية ي دراصة ؛ الإبداعية لتجربة اا 



UDهطفولت: اه'ول ث البع

،عليه تمر التي ا،لوامحف بيتأثر ، الجتمع فلومة منق قرئ والأديب 
الأديبفيه يعيش الذي والخو ، الحياة صفو ذكير التي بالمنغصات ويشعر 
.ابداعي عمل ْن يقدمه محيإ الأثمر هذا وسيفلهر ، نميته ق — شك بلا — سيؤثر 

ظهرمواقف له وكان ، ا،لرحلة بتلك من الحجي حمد الشاعر أن الهلبيعي ومن 
محنالمواقف هذه اول تنوقبل ، حياته ق تاثثرها ؤلهر كا شعره ل بارزا أثرها 

الشاعر.عاشها التي الهلفولة حياة لمعرفة منامحبا مدخلا ليكون بالشاعر التعريف 

إقليممن ( مرات ) بلدة ق ولد ، الحجي؛" محمد بن سعد بن حمد هو 

حاصرةمن وهي الحجي أسرة إل الشاعر ؤينتمي ه"'،  ١٣٥٨عام الوشم 
الإمامعنهم أخذ من أشهر ومن اللغة طلاب أنفلار محعل كانت وقد ،  ٠٢'هديل 

.الأوة_"،" رحمه - الشافعي 

بل، العامي الشعر كتابة محيل كان لأب الصغر البلد هذا ق الشاعر ولد 

.١ ٠ ص؛ ،  ٠٢٢  ٠٣، د.ط ، دمشق 

ه.يتارخ(، ٥٢٠١)العدد ، اليوم جريدة ي الشاعر •ع أجريت مقايلة من ( )١ 
ابالرياخى للشر الوحلن دار الشدى، أحمد بن محمد وتقديم الحجي،مير حمد ا الست؛ن عذاب انظر )٢( 

الغلاف.صفحة ، ه_ ١ ٤ ٠ ٩ الأول، الهلعة 

،١ ١ ط؛ التجارية، الفرزدق مطسابع الحقيل، إبراهيم بن حمد لأداب، ا ومحمح لأنساب ا كنز انظر )٣( 
.خ«؛اه_حار\،ام،صم\ا،ا

)؛(امح،صه؟ن



jD]يطفولت: اءذوو ث البع

ببماتميز التي الشعرية الوهبة سبب يفهم ومنه ثعرادهاُاُ؛ أبرز مرات مكان يعدم 
التبؤخبوادر عليه ظهرت وقد طفولته، البلد هذا ق عاش وقد الحجي، حمد 

دايلبن اصر نالشيح يد عل الكتاتيب ق يدرس كان أن مند الذكاء وعلامات 
المدرسةل — أيضا — حلية النبؤخ علامات ظهرت كإ مشرف، بن الله عبد والشخ 

قالكبرى الدرجات محقق كان حيث النظامي، تعليمه فيها بدأ التي الابتدائية 
قالناجحين الْللأب ترتيب ق الناصع المركز عل حصل إنه يل الدرامحة، مواد 

م'".١  ٣٧٣عام المودية العربية ايذكة ل الابتدائية النهاية امتحان 

علفأثرت حياته؛ من الهمة الرحلة تلك ق عحيبة ظروف به مرت وقد 

لهاتعرض التي الأحداث أهم ومن يته نفمن مهإ جانبا وكثفت حياته 
أمه.وفاة السن هذا ل الشاعر 

امعهمحس التي والدته قد يفأن من الطفل عل أشد ثيء من وليس 
لديهسكلت قاسية ظروف ق ينشأ الشاعر جعل الحرمان ذلك، والحنان، ء باليفج 

والضيق.الألر لباس وألبسته حزينة، ية نق
الأممن الحرمان يآركه الذي لبي الالأُر الدراسات من عدة وتؤكد 

يرمد.عتح المحمل بن دعج ابنها ضزل ل الحجي معل ملة الشاعر أخت، ح أحرسها مقابلة من ( ٥ ل 
الأ'سينم؛/\ر/هأل؛ه.

مرات.مدرمة ر،  ١٣٧٣- ١٣٧٢لعام الابمداية الشهادة امحان ف الماححض عام مجل من ( ١ث 



هطفولت: الأول المن ث

الاضطرابمن عالية درجة إل ويصل ، الطفل شخصية جوانب كافة فينمل 

أجراهاالتي الدراسة ات الدوامتلك ومن الاكتئاب، فيصاب الأشلالي؛ 

وصلتوفد ال؛ الأمحلفلدى الكفل الاكتئاب عن ( وولف (و) بيتر )ئ

الأطمالمن الدراسة عينة سلوك أفلهرها التي النتائج من عدد إل الدراسة هذه 

منحاب الانثم ، البكاء طوك عليهم نلهر ففد أمهاتم عن العيدين 
الوزنمن الكبر فقد قد منهم البعض أن ك،ا -يم، المحيطن ورقص المواقف 
غرعيونم أصبحت ثم الأرق... من يعانون وأصبحوا الانفصال فترة خلال 

ااكتئابأكثر الذكور الأؤلفال وكان الأنفحالأت من حالية ثابتة ووجوههم محثرة 
سالإاث>''".

مرهفةلخاسية مصدرأ يكون ما "غالبا ذكاءهم فإن الأذكياء الأؤلفال وأما 
فانولهذا العاديون'""؛ الأتلفال عادة يواجهها لا مشكلات مواجهة إل تدفعهم 

علميهتكون الفجيعة وعفلم أوصح، سيكون الذكي الهلفل عل الأم فقدان ناثر 

هذهتحتمل لا ه نفإن ثم ه، نفإل المصيبة يقذف ذكي بذهمن يتضع لأنه أًلهر؛ 
يكنلر الحجي وحمد الصائب، هذه مثل بعد يتحمل ز جسمه لأن الهاجعة؛ 

٣١٩ ٩٨الأول، الطبعة للكتاب، الإسكندرية مركر قاسم، أحمد محمد أني د. أصر٠١ بلا أطفال ( ١ ) 

النهضةمكتبة سلطان، الدين وعإد حنا عزيز ترجة شيفيل، مريان ، العادية المدرسة ل الوهوب الطفل ( ٢ )

.أن ص ، د.لت، الصرية، 



كثرق _ JiJl_Jالشعر وموهة الذكاء ُين نجمع خاصة نبتة كان بل الأطفال ككل 
.الحسُاُ رهافة تزيدان الأحيان من 

الأمفقد أن بعد به حالت التي الفاجعة عفلم نفه الحجي حمد ويؤكد 
فقدانبمثابة الفقد هدا فكان C بالأمان معها ومحي عاليه تعطف التي الحانية 

نرهقمار ، الحزن عليه ختم بل ، ه نفق ذلك بعد وجود لها يعد ب التي السعادة 

طفولته;عن ثل مهدما معه أجرى لقاء ق يقول فهو شعره، ل معروفة 

ويفقدهاعمري من اشرة العأنجاوز أكن وب الن صغير وأنا والدق توفيت 
.والمرور'" الهناء حياة ففدت - الله حمها ر— 

تركهالمدى الثديي الحزن مدى الشاعر أخت الحجي'" هيلة أكدت وقد 
حيث_ الأنه ا رحمه_ وقاما خر دهمه أن بعد لوالدته الحجي حمد الطفل فقدان 
البكاءمن أجدى محي لر إنه إذ المفبع الحر هدا استقبل هدما الشاعر قمة ذكرت 

أ// ١٥•وتاريخ •٩ء ١ العدد جريدةالخزيرة، المنان، حالي حدالحجيارحلومازقالانتكاس، )١( 
٠١٤٠٩.

التاريخه، ٢ ' ١ العدد ين، الحاض مد اكارالة التوم،أجرمح، جريدة ؤ، الشاعر عع أجرت •ما;اة من ( ٢) 
ها/؛/ه-أاه.

التيوهى الدعج، عل بن محمد الشخ زوجة ، الحجي حمل• الشاعر أخت، الحجى، معل بنت هيلة هي )٣( 
•مرآت ؤ، الأن وتكن الأ؛تل-اسة ارحلة من نحرج حتى زوجها منزل ل والل-ته وفاة الشاعر؛عل- 'كفلت• 



هطمولتt اءذول ث البعت

عودةلا الذي الفراق ألر من قلبه به امتلأ ما ومحرج ، ه نفعن ينفث ُكي الشديد' 
مهمةحقيقة يؤكد ولكنه التعببمر هدا وطبيعي الحياة، هده ل الأحت،إع إل بعده 

•أمه فراق بعد الشاعر نكد وهي 
حياةل هإ مممصلأ يعد الحساسة الفترة هده ق الشاعر والدة وفاة إن 

الطفلتصرفات ل طعي وتغتر ، خاصة ية نفتشكيل ق نوعية ونملة ، الشاعر 
عقبعل ا رامالطفل كيان يقلب أن يمكن الحدث كهذا فحدث المفجؤع، 

مجموعةب؛ن فته قارنوا الباحمح، بعض أجرام بحث ذلك يؤكد ؛ بالأكتئاب ؤيصيبه 

ةالطفولل الوالدين أحد اة وغحمة ق مروا الدين ي؛ن الفالمرضى من 

التيجةوكانت الخثرة، يتلك يمروا إ الذين ي؛ن النفالمرصى من أم بمجموعة 
المرضمدة ق مؤثرة فجيعته كانت مبكر وقت ق والديه أحد فقد الذي أن 

العملبالفراغ مزمنة مشاعر من يشكون وكانوا العمر، من فترة بحل- العقل 
.والضجر"' 

الموقفهذا يتذكر محلل فقد حياته ق الأثر أم له أمه فقدان أن يتضح وحذا 
الحزنباب أست ظاليل ؛ الحد هذا عند الشاعر حزن يتوقف ولر ، حياته طيلة 

الثاعر.أخت اجرتها،ع اش القابلأ من )٤( 
للعياعةمصر مضة ا أمعد ميخائيل يوسف ترحمة ، سور أنطوف ا الذات إل عودة الاعتكاف انظر ( ١ ) 

.والشرواكوزع،ص-آ"اا



٥١

أحا0الشاعر فقد أمه فيها توفيت التي السنة ففي ؛ تلاحقه الألر ودواعي ، تهيارده 
الربز،عبد أخوه وتبعه واحدة، سنة أمه وفاة عند عمره كان وقد إبراهيم، 

أختهلحظت وقد تن، تسع عمر0 وكان ، سمن بحوال والدته وفاة بعد وذلك 
خلالالفجاغ هدْ توال والملحوفل ثديدآُ"، حزنا إبراهيم أخيه لوفاة حزن أنه 

.تأيثرها غلم ععل يدل مما الحجي حمد طفولة من ثرة ي قرة 
وهو، الشاعر نفس ق الوالية الحزينة الأحداث تلك تور أن وطبيعي 

يعرفلا كان عندما ، مرصه اء أثنحتى معه الذكرى هذه جعل الذي الأمر 
فترةأعني - الفترة هذه ق كتب فقد منه"'، بمزأعليه ثيء كل ويرقص بشعره 
كتبهاالتي الأييات هذه مناسبة عل ونص فاحويه، والديه رثاء منها أبياتا - مرصه 

الحزينةالذكرى هذه أن عل يدل مما ؛ طويلة بفترة وأخويه والديه فقد أن بعد 
.ذهنه ق عالقة ظلت 

بفترةوأخويه والديه وفاة بعد الأبيات هذه قال الشاعر أن عل يدل والذي 

الشام.أخت أجرتها.ع الش القابلأ من )١( 
، ٥٢" ١ العدد الحض، اف ■مل ت الةابااة أجرى النوم، جريدة ل الشام *ع أجريت التي اكابلة انغلر )٢( 

ه. ١٤٠٩ءا/؛/ التاريخ 

محالةحس؛ن، بن سعد بن محمد د. عاما، ثلاجن نيل الأديي( النائي نجم الحجي حمل الشاعر مقال وانظر 
•ص^'٦ -، ٠ ١ ٤ * ٦ الأول، ربح الويلتي، الحرص 



هطفوش1 ا،ةوو ث البعت

منالرغم وعل ، والدم ووفاة وأخويه، والدته وفاة بين الزمني هوالتباعد محلويلة 
،مرصه أثناء حتى الشاعر مع استمرت الذكرى أن إلا الزمني البعد هدا 

وأخوقووالدق والدي توق عندما قلته وتحا يقول ، شعره عن وانشغاله 

حسس_،بث—تر ديا الق وليث حناني الزماو أحد الذي وأنا 
ذزويِملة والأخخائ الشوك اها فئ ام الاممفخ ا أخث

٠عرب"  ٠٠٣أح الكريم إف محلمأ مب،ا ُ نقي ا ي
قاشر البتأثيرها ان بأن بحد عره شق الأحداث هذه توثر أن وطبعي 

ولر، الحياة هذ0 أحداث من كغيرها الشاعر عل تمر مهلة أحداثا تكن فلم ، نفسه 
صديقاالحزن فقلل ؛ والدته فقد الأيام تنسيه أن يمكن عاديا طفلا الشاعر يكن 

الفرحفيه فارقه الذي المحزن الوقف هذا يتذكر الشاعر وظل حياته، ي للمشاعر 

•والمرور 

الفقر،عامل هو اللغولة زمن ق الشاعر ية نقز أثرت التي المؤثرات ومن 
لرولذللن، لوالده؛ نديأ الفقر فكان اتكفاف، حياة عل الثساءر عينا تفتحت فقد 

أبناءهدفع الذي الأمر طويل، زمن بعد إلا الشاعر والدة وفاة يعد ثانية يتزوج 
بنالفيه يبيع صغير متجر لوالده كان ؤإن '، البيت' من النقار إل حمد ومنهم 

حماليالوطني، الحرس محلة ح\نج بن سعد بن محمد د. الشاعر، هذا شفاء ل أمل من هل مقال ( ١ ) 
الأول،ا>،؛اىصأأ،.

الأول،التجارية،الطبعة الفرزدق مطابع حسين، بن معد بن محمد د. أ. ، الحجي، خمد الشاعر انظر )٢( 



تهطفولت: الذول ث البع

شيئايورث لر والده أن عرف إذا خاصة ثرياراُ ليكون كافيا كن لر ذلك فإن والهيل 
رفقيأن بعد ، أخته زوج الدعيج محمد بيت إل فاتحه ' ٢١الله رحمه — وفاته بعد 

بالوحدةلشعوره حمد ورغبة ، أخته إصرار ونحت إنه إلا البداية ق ذلك والده 

ذك"'.عل وافق 

للطفلتحفق التي المرورية المتلزمات أهم من للأسرة اس اركز إن 
مواجهةالأسرة تتعليع لا فبدونه ، القي الاستقرار ثم ومن الاجت،أعي التكيف 

الطفلأخفق إذا ومنه ، مواهبه ؤإشباع الطفل لإعداد ؛ حاجاما من الأدنى الحد 
منبلغ مهما له ملازمة تظل الإخفاق ذكرى فان إليها يعي أمنية قيق حتق 

ذلك"'.ُعل. استقرار 

الشاعرعاشه الذي والحرمان والبؤس الفقر عامل أن الباحشن بحضر ويرى 

ترةشعره صبغت التي الأسباب من أنه كإ الشحرىًُ'، التبؤخ فيه فجر الذي هو 

.ب-أام،ءس\'

اوالتوزيع للنشر تن حال العزيز عبد دار حسن، ين معد بن محمل .د. أالبؤس، شعراء س انظر ( ١ ) 
الأول،اِالاه،صال.الطبعة 

.الشاعر ك ُع أجرتها اش اكابلة من ( ٢) 
)'ا(اتبق.

مكتبةا عثإن محمن.• يد الترحمة هاير، جون و لأنيص ' م بول ط للأطفال الاجتإعى التكيف انظر ( ٤ ر 

.،(١٩٦٢الثانية،الطبعة القاهرة، ، المرية الهضة 

بتاريخ، ٧٤٥٠العدد إ الرياض جريدة إدريس، الته عبد ط ائس البالشاعر الحجي خمد مقالة انظر ( ٥ ) 



والبرم.الضيق لباس وألبنه والأحزان، يالألأم نمائده وحللت قاتمة، تشاؤمية 
بإالاحتإعى الامممرار الخجي حمد الطفل أفقدت العوامل تلك إن 

الطفولةقرة والديه كنف ل يعيش كان أن فبعد نفي؛ استقرار س يتضمنه 

الأميفقدان بداية العاشرة من بعد تتوال والمصائب تتغير، بالأمور إذا الأول 
علميه.يعتد لر حديد بيت إل انتقاله ثم الحنون 

اشعبأنه القول يمكن الحجي حمد الطفل حياة ل التأمل وعند 
تفولته طق 

تقرارواسواحد بيت ق أخوته وبوجود والديه، كنف ق كانت ت الأول 

عشتوقد ! بقوله الشاعر مقصد هي الرحلة هده تكون أن ويمكن اجتإعي 
وأحملأحل ا فيهعشت التي القرة تلك أنى ولن ( مرات ) بلمدق ل طفولتي 
أوندكرحياله ل مرت كلمإ التي عيية الالذكرى كانت وربإ ، حياق"' مراحل 

تيقول كا يزول لا الذي النعيم يتذكر أنه أحس معادة من فيها ما 
بغازيكي نا الطفولة ذكزى 

هيلمةه أختوبرعاية الدعيج عل بن محمد الشيخ منزل ل كانت ت الثانية 

التارخ، ٥٢٠١العدد الخبز، اض عبد القابلة أحرى اليوم، جريدة ق الشاعر هع أجريت، مقابلة من )١( 
'أام.ها/ل/ل<

اكن،ص>م.)آ(ءداب،



تهطفولت: ^ ٥٢١المث 

النمىرار الاستقوفقدان الشاعر أحزان بداية المرحلة وتلك والدته وفاة بعد 

فقد ٠٠رحلة! الهده عن الشاعر قال وقد الأول، حياته علميه تغثرت أن بعد 

بفميهاعمري، من العاشرة أتحاور أكن ولر السن، صغثر وأنا والدق توقت 
والرورُأُاا.الهناء حياة اش_فقدت -رحمها 

الاستقراروعدم الإخوة ووفاة والفقر اليتم عوامل أن يتضح وهكذا 
الهلفلعل تعاونت قد أخويه ثم والدته وفاة بعد والشعور؛الوحدة الاحتتإعي 

استمروقد ه، نفق التايثر أشد مويرة وكانت العادة ليته فالحجي، حمد 

.مثقفاشابا أصح أن بعد حتنى تأئثرها 

اكاريخ، ٥ ٢ • ١ العدد السن، الد عبد القابلة أجرى اليوم، جريدة ل الشاعر مع أجريت مقابلة من ( ١ت 
0ل/ل/بم-ألم.





^^٥^نممسم 

،ه أدبق المؤثرة وامل العأهم من ثقافته وكذا الأديب ليم تعيعد 
الاطلاعإل موهته لمقل نحتاج الشاعر لأن ؛ لإبداعه الرئيس هوالمحرك بل 

فلاهنا ومن ، وطيعته يتلاءم الذي وأملوبه مجه حلالهإ من ليتكون والمعرفة 
قمهم_ين دين رافبمقتها افته وثقالحمى حمد يم تعلدراٌة من بد 

.شعره ومذيب ، شاعريته صقل 

نحدرثقافته ومكونات ، العلمية الحجى حمد رحلة دراسة ق الخوض وقبل 

المرضبابته إصبقن، سالتي الحقبة عل سميكون فيها التركيز أن إل الإشارة 
التثقيفيةنشاطاته من كئبر عن توقف قد المرض حذا إصابته بعد لأنه الفمى؛ 

صيق.نطاق عل إلا بخاصة والإبداعية بعامة 

التعليميةالهمة تلمك يلحفل الحجي حمد نشأة ق المتأمل يتلمالع ما وأول 
؛السعودية العربية المملكة مناطق عمت حتى فشيئا شيئا عت انالتي والقافية 

.وقراها نجد مدن إل ثم الحجاز ز بدأت حيث 
عامكانت نجد ل امة العالمهمة بداية أن الساحتين ؛*—،_ ويرى 



ولادةقبل أي —ص، A  ١٣٥٥عام فيها الأدب مضة لبداية ويورخ -، ٠١٣٤٦
لركبالحجي حمد موشرآ،لواكبة يعطي وهو تقريبأ؛ سستتان الحجي حمد الشاعر 
.منها الفائدة وتحقيق ، السعودية العربية الملكة ق الثقافة 

والمعاهدالدارس أنشئت حيث ؛ النهضة مطاهر أهم من التحليم وكان 
لالتعليم تمر واس، التخممات بجميع ا فيهالطلاب والتحق ، والخامعات 

.والأدباء المثقفين من أجيالا وحثج والكفرُ''، الكم ق القمة بلغ حش التهلور 
الحاسرحمد الشيح دعا ثم الحجاز، ل أولأ بدأت فقد الهلثاعة حركة وأما 

لالوطنية والنثر الهلباعت ثركة _رحمهاف_إلإشائهافينجد،فأسئت 

المحقطباعة طربق عن ، ، التثقيفل مثاثل هام إسللطاعق وكان 

،القرى أم صحيفة قدمن، التي الحجاز ل الفردية بدائه؛الصحافة والجلأن، 

اشعبد د. ، -( ٥١٣٩٥محرن)ه؛ما_ تصف حلال السعودية العريية الملكة ز الحديث الشعر انغلر ( ١ ) 

•٦ -، ٥١٤١٣،الثانية الهلعة ، ،الرياض السعودي الكتاب دار ، الحامد 

،التجارية المرردق مطساح ، حسثن بن معد بن محمل أ.د. ، ودراسات الحديث الأدب انفلر )٢( 
.الخامة،اا؛اه،ص؟'آالعلعة 

،بيروت إ للملايثن العلم دار إ امين شخ بكري د• ، السعودية العربية المملكة ل الأدبية الحركة انغلر )٣( 
٠إص٥٦١  ٢١ ٩٨٦الخامسة، الطبعة 



التينجد وق '، يعد' فيإ البلاد إل تحولت التي الحجاز وصوت ، الإصلاح ومحلة 

اطياتهوق ، ه ١  ٣٧٣عام الحاسر حمد الشيخ أصدرها وقد اليإمة بدأت 
تمراسم ي'، الشهرية'الرياصى محلة بعدها وصدرت الأدب، بأمور خاصة عناية 
.والأدباء بالأدب تعنى التي والمجلات الصحف تدفق 

تبنفقد الشاملة، التعليمية النهمة بتللئ، الحجي حمد يتاثر أن وطعي 
اجتيازهبعد )مرات( مدرسة ق الابتدائية الرحلة درس أنه السابق لبحث اق 

الثالث،بالصفح فالحق ، الكتاتبي، بعد مستواه لعرفة أجرى اختبارا بنجاح 
اثرة'''.مبالابتدائي 

حققفقد الابتدائية؛ ة الرحالق الا-رين العللأب س الحجي حمد وكان 

الشاقالمركز محقق لأن خولته الابتدائية، الشهادة امتحان ق الكجرى الدرجات 

السعودية،الحربية الملكة طلاب عل التاسع والركن مدرسته، طلاب عل 

منطفولته ق اه عانمما الرغم فعل الواضح؛ مدلولها لها التيجة لث، وتل

ليؤكدتحاورها، أجل س شاقا جهدا ويبدل تحاهها، صامدا يبقى فإنه انتكامات، 

.)ا(انذراواُق،صااا-ا-ئئ

.)أ(اظراتض،صِااا 

الأمتنيوم بمران ومزله الشاعر أن ابن الدعج محمد بن لعج مع أ-ميتها مقابلة من  ٢٣١
•ائ/م/هآإ\،ر.



ووقامت__4ه تعليم: اني الثالبعث —■ نل 

.المحرفة اكتساب ق الخامحة ورغبته ، العلم لتقبل الفتلري استعداده 

المدرمحةق النذلامية الدراسة من جيد علمي رصيد للمناعر تكون أن وبعل 
لالعلمي بالعهد التحق ، ه( ١  ١٣٧ ) ستة فيها ونحرج ، مرات ق الابتدائية 

أشرفوقد ، والثانوبة المتوسعلة مرحلتي فيه ودرس  ٠١ه—('١  ٢٣٧ سنة) الرياض 
اتكرام'أ'.الأساتذة س عدد تدريه عل 

ةالموهبوبروز ، التعري التبؤغ مرحلة باما المرحلة هده الشاعر ؤيصم، 

قصيدةالقصائد تلك وس '، قصائده' س عددا المرحلة هذه ل كب فقد ، الأدبية 

عامالرياض ق أنشئت التي المطبعة افتتاح حفل ل ألقيت التي الهلباعة( )تحية 
نةدعها أبالتي ائف( الطي )الحن قصيدة وكيلك ('،'، ٥١٣٧٤)
(١٣٧٦ ')^، =.'

بروزق السبب يلمح الشاعر حياة س الهمة الرحلة هده ل التامل وعند 
الفلروفوأدكتها عليها حبل التي الفطرية الوهثة تلمك احتتعلع وهو الشاعر موهثة 

منبة المكتوالأدبية الفنية الهارة ْع حياته ق عليه توالت التي العصيبة النفسية 

.ص؟ ■؛ الحجي حمد الثاعر انظر ( ١ ) 

.اليوم جريدة ل الشاعر مع اجري>تا التي القابلة من ( ٢ ) 

النوم.جريدة ي الشاعر مع أجريت التي القابلة من )٣( 
. ٢٣ص  ١٠ودوامات تاريخ الحديث الأدب انظر ( ٤ ) 
.٧ ١ ص ، حاشية الحجي حمد الثاعر انفلر ( ٥ ) 



اجتعلعفكان ُ، الثعرُكتابة فن ق دقيقة بتفاصيل ملعا محمله مما ؛ والتعلم الدراسة 

.الناس أوساط ق ورواجا ناثرا سعره أكسبت التي الأمور من هاتتن 
شهادةال نأن بعد مذلانه ق منه والأستزادة ، العلم طلب الشاعر وواصل 

سنةأبضا اض الريق الشريعة بكلية التحق فقد ، الرياض ق العلمي المعهد 

،الأدب لكتب قراءته كثرة عنه وعرف ، محمن فيها ودرس ، ه( ١  ٣٧٧)

للغةحثه فأثر التخصص، -ردا شغف عل يدل مما القصائد؛ س لكشر وحففله 

التحويلفهللب ، الشريعة كلية ق مسيرته إتمام عدم عل لعلومها وعشقه ، العربية 

فالتحقإ'٠.العربية اللغة كلية إل 

السنتانله حسبت بل اعتياديا، إجراء العربية اللغة بكلية التحاقه يكن ولر 

لموهبتهتقديرا وذلك ، الثالثة السنة من دراسته فبدأ ، الشريعة بكلية درنهنا اللتان 

'.اللغة'علوم ة درايق الشديدة ورغبته ، الشعرية 

اللغةبكلية التحق أنه ديوانه جامع الثدي أحمد بن محمد الأستاذ يذكر بينعا 
قالامتحان يزدي كان فقد ولهذا ؛ الشريعة كلية ق الدراسة يرك أن دون العربية 

٢١ صر٠٩ ، د.ط ، د.ت النموذجية، ا،لهلبعة ، القادر عبد حامد ، الأدبي، النفس علم ل درامات انظر ا ١ ر 
.الثاءرخمدالحجي،ص-\رآ(اظر 



ويقافتهنعسم 1 انئ الشالمث 

.٠٣٠العلم طلب ل وحده التوهد، ذكائه عل يدل الذي وهوالأمر معا؛ الكلتن 
قويالتحديد محرجه فقيل ، الخامعية دراسته يكمل لر الشاعر ولكن 

الأطساءمن الكنبمر وأفاد العقلية، قواه ق أصيب ه  a١٣٨١/ ٠ الخامعي العام 
منمنحه كإ ته، درامحإكإل من منعه الشخصّيةر'''' ق حادا انفصاما لديه ُأن 

وحائلا، الشاعر إا_داع بتوقف مؤذنا العقل الرض هذا ليكون C بالشعر الشدو 
.للمتالقين نتاحاته تقديم دون 

متصلاكان النفي بالمرصن إصابته قبل الشاعر أن عرصه محبق مما نيان وقد 

ولا، نحميله ق ومتميزا العلم، طلب ق حادا كان بل انقطاع، دون بدرامته 

تعليمهحلال من لأنه ؛ التأثير قوة عليها ويسغ ، شاعريته يثرى مما ذلك أن ثلث 
منوالتلقي الدراسة طريق عن الشعر إب-داع ل سبقوه من أع،ال عل يطلع 

مهمشرط وذلك شخصيته، يلغي لا بإ ابداعيم من تفيد ويالأساتذة، 

للأدإع"ّ•

اتمكونتعددت بل ، الخجي حمل. كافة الوحيد الكول التعليم يكن ولر 

الثديصد الأسناذ مع أجرتها الذي المقابلة إل بالإضافذ الخلاف، صفذ البن، عذاب انظر )١( 
ه. ١٤٢٥ّآ/ T/ ٦ بتارح والفنون الثفانة بجمبز 

الغلاف.صفحة المن، عداب )٢( 

الطبعةبمصر، العارف دار سويف، مصطفى د. خاصة، الشعر ل الفص ٣^١٤ النفسية الأسس انظر )٣( 
.اكاكة،ا،آ'ا،ام،صآم>ا



؛للطس١ِ ووقا|نت_ه ي تعليم! اني الثالبعث 

،ثاعريته صقلت التي وهي ، ا تنميتهق اثرا ميإسهاما وأمبمت ، ثقافته 

بحبهالشاعر عرف فقد ، والقراءة الاحللاع ا،لكونات تلك أهم وُن • لغته وأرت 
الكتبعل امحللامه إل بالإصافة هذا ، الذاق والاطلاع للقراءة الشديد 

التعليمية'

لنحرج أن، منذ سبقوه من أعإل عل امحللاعه بكثرة معروفا الشاعر وكان 
،والأدبية والتمليمية الثقافية الثورة حيث ؛ الرياض إل وانتقل الابتدائية المرحلة 

وينهمكالكن سهلح إل يصعد أن إلا يلبث لا ثم زملائه بعض ْع يكن وكان 
محلويلة"؛.لمدة القراءة ل - حيدا و- 

نحويهمما والإفادة ، والمجلات للصحف متابعته الخانب هذا ق يدخل ومما 

لقصائده نثر التابعة تلك عل ؤيدل ، ثقافته تثري نقدية ومقالات إبداعات من 

حلالمن اللغوي محصوله ؤإراء ، الشاعر ثقافة متاع إحدى وتلك ، بعضها 

.والعربية'م السعودية ؛الدوريات اتصاله 

'والتوزيع للنثر تن حآل العزيز عبد دار ، بن صعد بن .محمد أ.د ، البوص شعراء من انظر ( ١ ) 
.صء٦ —، ٥١٤١٨،الأول الطبعة 

, ٤٥١  ٢٥; ١٢/ Y٤الحمعة بالراضيوم منزله و ازصر الشخإبراهيم مع أجرتها الش االقاالة من )٢( 

•تحلمه *راحل جع ذ الثار ذمل وم 

•الوس، شراء من  ٢٣)



ووقاهت__4ه تعييم؛ ١^١ ١^ال،-عث 

لأنذلك، ، الشاعر ثقافة عل العربية والجلأت الصحف قراءة أثرت وقد 

غنةكانت السعودية العربية المملكة إل العربية الصحف فيها وصلت التي الفترة 

منالصحف تلك يه تحفل ما إل إصافة ، المختالفة الأدبية الدارس شعراء بابي؛ع 
الحجيحمد وثقافة ، بعامة الفكر عل الإمحابير مردودها لها كان ٠ أدبية' معارك 

.بخاصة 

الإطارتوافر حليا ظهر ، الشاعر حا يتحل الش ا،لوهة تبيت أن وبعد 

عدملأن ذلك ؛ يبيع أن الشاعر تعلح يخلاله فمن ا الخجي حمد لدى الشعري 
بغرتمر ما فكثبمرا ؛ الإ؛داع من يمآكنه لا الشاعر لدى الشعري الإطار وحوي 

قصيدةإل تستحيل أن الممأكن من كان وآراء موضوعات نحمل لحفنات الشعراء 

الش دلالة"'" ذات تكون لا لأما ، تتلاشى أن •نلت لا اليحظة هدْ لكن ، رائعة 

.الشعري الإطار لديه يتوفر 

منإليه يفيق أن وامتتللع ، الوهوب شاعرنا عند الإطار هدا وحد وقد 
فهدذلك ويؤكد ، الشعر محال ق له الا؛قين أعإل عل الماكف اطلاعه حلال 

دارنزيلا كان عندما الخجي حمد محبه الذي الشيء عن سئل عندما التومحري 

ربييأل—الأدب ل نصوصه من مدروسة ارات ومحتوثقايا٠ وفنونه عصوره الع_ربي الأدب انظر ( ١ ) 

،والتوزيع للنشر الأندلس دار .١ اكتهلي صالح محمد . د ، منه وناذج وانحاهاته ونونه السعودى 
.٢ ٠ ص ، ه  ١٤١٨،!الثانية العلبعة ، حاتل 

.اكيفيانمرحامص٣٧١ للابدغ )آأ(الأصاسن 



ذيمله وثقافته تعليم•• اني البعدالث

كثيرةأحيان وق .. التنبي جدا محب ت" ال فقبالرياض، الاجتإعية الرعاية 
التنبييكون أحد، مع الحديث يريد ولا جيدة، غثر ية نقحالة ق يكون عندما 
قشكك أو ، أمامه التنبي قيمة من أحد قلل إذا وبالذات ، معه الحديث مفتاح 
،إليه اءة الإسيتقبل قد إنه بل ، حد أنمى إل للمتنبي محب فهو ، الشعرية قدراته 
.اكيّ''إل الإساءة أحد من يقبل لا وممه 

فترةق حتى التنبى الطيب \لي شعر من الكثر محفظ كان هدا ولأجل 
فيتبههالمتنبي، شعر ق الكلمات بعض تغيم التومحري فهد يتعمد إذ مرصه، 

المتنبي،حر ثلحل الشاعر فل حفعل يدل مما الأحهلاء''ُ؛ هدم إل الحجي حمد 
محعلمهلكي الشاعر كونه الذي الإ٠لار هو غيده أو للمتنبي الشعر ق والقراءة 

.الشعري الإ؛داع إل يصل 
فالإطار، البدعين غيد القراء كقراءة ليست للابدلع البيع قراءة ولكن 

موجهةقراءته لأن غيده؛  ١٦٢يلتقي التي الأمحلر عن نحتلمف الميع به يتلقى الذي 
علالفعال أثره الإ؛داع هذا فيه يتلقى الذي للاطار محعل مما خاصا، توجيها 
التيالإبداعية للاععال المنفلمة وقراءته الحجي حمد لثقافة أصبح ولهدا ، ' إ؛لاءهُ 

،—ل الوعي محمد القابلة ،"اجري بالرياض الاجتإعية الرعاية دار مدير التومحري فهد مع ت أج مقابلة ( ١ ) 
.الخزيرهصف زاوية ط ه  ٦١٤٠٨! ،ه/  ٥٤٨٢العدد.، الخزيرهجريده 

. ١٨٢)-ا(ا;فلرالأصالضةللإبداعهمJاسمحاتص





،الحجي حمد ثمافة إثراء ق أسهمت التي المكونات تعدد تبير1، مبق ومما 
علاب والانكب، المعرفة إل الوصول إل مرصه قبل الدائم طموحه يعقدها 

الثقافة،معالم من معلم افتتح كلما بشرا يتهلل جعله وذلك ، المفيدة العلمية الكتنم، 

عنير التحبإل السباقن من كان فقد البلاد؛ هدْ ق العلم صروح من صرح أو 
فيهابقصيدة الرياض ق معلبحة أول بافتتاح عيية المشاعرهم 

منطارماحة يحثة احي صيا وافها الطامة تلك، 
iلأدJاثارتن_زاف_ثاءسثاابا صالئائفيا

\موجم'َسواش؛ءاقومِميى 
الخجيحمد كان ( حاليا سعود الالاكv جامعة ) الرياض حامعة افتتحت، ولما 

قمشعله ورفع ، العلم صروح لافتتاح فرحته عن معيرا الشارين قدمة مق 
تقوله يدته نم ومن السعودية، العربية المملكة 

يشيداالإينان عل مثدوها ئد جامعه العن>ّ_، بارض رأيت ممد 
ابمكر1بجاذأومبلالثبمذ مئعله ريع بغي العلم، دلس 

محدودا'"العلم كحيايرتي، اييلشادا/نزض ويقع 
امتلاكهعل تدل نقدية الات مقمن به يشارك فيإ ثقافته آثر ظهر وقد 

*، اوسنان عذ-اب ( ١ ) 

)ىالاس،صه^



لكنحث ، ا طالبكان أيام العلمية حياته أول ق وهو وبخاصة القد أدوات 
القولبمواطن الحبر مقالة عصره أهل أدب ق يكتب جعله ثاقبا نفلرا يملك 

ا''".الsكلأم ومنافد 

)سوكالقرثى حن زكتاب نقدا اليإمة محلة أعداد من عدد ق نثر فقد 

علالوامع اطلاعه إل بالإصافة ، الفدية مقدرته خلالها من ظهر ، وورد( 

أبياتاق معإل واللهليفة الموفقة إشاراته طريق عن وذلك والحديد القديم 
بحفرل عرت حن وداق الالشاعر منها استفاد وعاّرهم وسوقي للمتنثي 

كتابه"'.ق القرثى أوردْ الذي سعره معال 

سدوهوأيام ، بداياته ق التعليمية النهقة واكب قد الشاعر أن يتضح و-رن.ا 
للقراءةبحثه المعرفة عن الباحث العلم طالب صفات عنه عرف كإ ، بالشعر 

التيالأدبية لأءإل نقد من قا.مه بإ ثقافته مظاهر وظهرت ، عليها والمداومة 
رغمعل هدا مقنع؛ وتعليل مليم، ذوق عل مبنيا واعيا نقدا عصره ل صدرت 

سنةيتخلف لر أنه عرف إذا دراسته ل الحامعية الرحلة نجاوز يكن لر إذ سنه حداثة 
•بالمرض أصيب حتى واحدة 

•١ ٥ ص١ الرص، >،شعرا، ٠٢١١

.ابق،ص\هاال)٢(^ 



اسا1ث1ثه

بهمحس بإ ومحز المجتمع، ل يعيش متكاملة، منظومة ق فرد الشاعر 

المحتلمة،حاجاته لإشباع معهم التواصل إل وهوبحاجة وأفراح، آلام من أقرائه 
حياته،صفو تكدر التي النغصايت، لبعض يتعرض قد فإنه التإس لهذا ونتيجة 

عادة.البلباس تكوه أمور من المجنيع له يقدمه بإ السرور له يتحقق وقد 
أوإمحابيا، أثرأ عام بشكل الإنسان نفس ل محديث، المجتمع ع التواصل إن 

اهفيتلقإبداعه، ينبثق الأثرين هذين ونتيجة للشاعر، يكون وهاكذا ملبيا، أثرأ 
الإ؛لاءية"'.تحريته تكتمل الشعري إبداعه المجتمع وبتلقي المجتمع؛ 

يدهسرمحتمعه، مل ومن بيئته، ل النقص ببعض يشعر قد البيع ولأن 
ماتوصيح هي الإ؛داع نحوتفسير الأول الخهلوة أن إل النفس عناء من كثيرون 

ولهذانقمى؛ ال-يذا البيع نحور كيفية وإيفاح بيئته، ق نقمر من المثيع شهده 
'.نواحيه' بعفس اجتعاعيآمن نشاؤلآ الإ؛داغ جعلوا فقد 

نباشأ من مهمة نتائج من عاليها يترتب وما بمجتمعه، البيع علاقة ولأهمية 

القاهرة،والتورع، والنشر للطبائ غربب دار  ١٠يوسف عباس محمد د.  ١٠الغنى لع والإبلالاغتراب انظر )١( 
.د.ط،ةبمآم،ص-آآا

.١ ٢ ٠ ١ صاُ الثعرخاصة، ي الفني للإئدلغ النمستة انظرالأسس )٢( 



وعنالشاعر، عبقرية عن الكشف ق الأول الخطوة كانت المبيع عبقرية شر 
وتعليل، س>ضعهُأ' العبقري ة علاقعن الكشف هي عام، بوجه العبقرية 

علميآ.تعليلا العلاقة تلك 

بعلاقة— الشعر ومنها — الفنية العبقرية ة نشأ النفس عبياء بعض ربئل وقد 

الاجتإعيالتكامل إل يرجع الحادي الفرد إن إذ والمجتمع، البيع ب؛ن التنافر 
التكاملفالفرد التكامل، تحقيق إل لحاجته ؛ "المحن" ق تميع محصل محدما 

ُ—تنالصرلع فإن المدعين حالة ق وأما ، "نحن" يقول بل "أنا" يقول لا اجتإعيا 
والأحرين؛ا الأنبين العلاقة تميع نتيجه الخإعة ومتهللبات الفرد متهللبات 

وبدلكالخإعة، مع التهلمابق محقق لكي الإبداع إل البيع محاولات تتجه هنا ومن 
.٠٢٠المجتمع إل موجهة رسالة يراه الخى الإبداعي بالشكل العقثات يواجه 

علاقتهين؛ رئيشكلين تاخد محتمعه مع الأفراد من فرد أي وعلاقة 
حمدالشاعر أن الأول المبحث ل تاكد وقل المحيط، بالمجتمع وعلاقته بأمرته، 
تفقدأن اما شمن متوالية، وفجاغ الصعوبة، شديدة بأحداث مث قد الحجي 
الذيالأسري المحيهل إن إذ ية؛ النقللأمراض صريعا وتقتله توازنه، الهلفل 
الأبعن الابتعاد ثم والإخوة، الأم ففقدان طبيعيا؛ يكن ب الشاعر فيه عاش 

.١ ٢ ١ - ١ ٢ • ص خان، الشم j القي ١^ الأس ( ١ر 

د*تا، د.ط ، الكويت ، ايليوعات وكالة ، إبراهيم الستار عبد د, ، الابدنع دراسة ل جديدة آفاق انظر ( ٢) 
ص\ماا_بمار



٦٣٢^ء ^^الآد^نباتبمتعم 

.الشاعر نمة ق أثرأ ثمحدث أن لابد 

أنإلا ، الأول البحث ل ضرْ ظهر الذي يته نفعل الشديد الأثر ورغم 
عوصتهحنون باخت الله وفقه أن يعد ؛ محتمعه مع الحيي التواصل لريفقده ذلك 
أ-حدمعاملة تعامله كانت فقد ؛ توازنه من بعضا له وأعادت ، فقد مما شيئا 

أينايهارا'.

كانفقد ، أمه غياب عوصته أخته إن ت القول ق أبالغ أن بحق ل وليس 
—الأول المبحث ق — بينت وقد ، يته نفق شديدأ تأثثرأ موثرأ الأم غياب وقع 

ولكنه، الحجي حمد قلب ق ينزف جرحا الأم فقدان تأثير بقي حيث ؛ ملامحه 
الأزمة؛هده فتجاوز وى، التواصل طفولته فترة محتمعه مع يتواصل أن امتظع 

.العلم طلب ل وحده دراسته، ق اجتهاده من ذللئ، عل أدل ولا 
كانإذ حلفولته؛ فترة ّطلوكه ل المجتمع مع التفاعل مفلاهر ظهرت وقد 

)زوجالدعيج محمد الشخ منزل ل للضيوف والقرى القهوْ تقديم ق بمهم 
مكاتبةإل اج محتا مفيكتب الكتابة معرفته بحكم غالبا يه ويعتمن ، أخته( 

؛حوله من مع الحيي التفاعل عل مؤشرا يقدم وهدا وغيرهما''*، والرسائل كالدين 

.( مرات ) ل محمد ابنها منزل ل الحجي معد بنت هيلة الشاعر أحن ْع أجريتها التي المقابلة من ( ١ ) 
الأسنيوم بمران ه منزلل الدعتج دعيج الشاعر أحنا ابن مع ا أجريتهالتي المقابلة من )٢( 



العتمعبه علاقت! التالث البعث ت1تآ

.الانرواء أو الانطواء شدة عنه وينفي 
الصغربلده ق ه أترابمع يلهو كان فمد المجتمع أفراد مع تفاعله وأما 

حياةيعيشون كانوا وزملأءه انه الناصر إبراهيم الشيح زميله يوكل إذ ؛ )مرات( 

كشرامحرجون فكانوا ؛ طفولته فترة الأنهلواء الحجي حمد عل يلحفل وإ ، صافية 

هبز الشاعر ويائس ، الأمطار يعد الماء نجمع أماكن ل ، باحة الرياصة لمإرمة 
هدهوأهل ، المغثر لبلده الشديد حبه تضر عن لمحة يعطي ما وهو ؛ ' الرياصةُ 

•ومرارات آلام من فيها ما رغم عل ، القرية 
أنبعد حتى — اجتإعى أنس عل دالة — قلبه ل حثة الهلفولة ذكرى بقيت 

تعضدالتي الأدلة تعددت وقد ، للدراسة الرياض إل المغبرة قريته الشاعر غادر 
احتفاظاهر مفلومن ، منها الثانية ة المرحلاوة قرغم عيية الالذكرى تلمك 

الزكرى>ل:بتلك الشاعر 

وقتافيها يقفى حيث إحازاته، ل ( مرات ) المغبر بلده عل الزدد أولأ 
المكانةعل يدل مما وأبنائها"'؛ أخته إل يفدمها بالهدايا؛ محمل وهو وياق طويلا، 

له.قدموه بإ لحم وعرفانا قلبه، ق الأسرة هده محتلها التي 
هىعمره مراحل أحمل بان الصحفية اللقاءات من كثثر ق تمبمرمحه ! ثانيا 

•بالرياض منزله ل الناصر إبراهيم يع أجريتها الي اكاثلة من )١( 
.مرات ل ابنها منزل ل الشاعر أخت ْع أجريتها التي القابلة من ( ٢) 



المغثر،لد البهدا لأهل حبه عل يدل الذي الأمر وهو ؛ الطفولة''' مرحلة 
معهم.واندماجه 

ذكرىعل يدل مما مرصه، بعد المغثر البلد لهذا المتواصل حنينه I ثالثا 

ممدعندما — يعرف الثدي محمد الأستاذ كان فقد ولأهله؛ له محفغلها حميلة 

ذلكل لينزوي الريامحي من ت؛رب ت الثدي يقول ، ل)مرات( أنه — الشاعر 

محؤع، ق)مرات( إلا يتوقف محلا الطائف من وحرب التهدم، الضيق البيت 

قالشاعر ئل موعندما ، ق)مرات("' يثقى الهم . الخبز.• فتات عل ويعيش 

ثم، " مرات إل :" ال قإليه يدهب أن يتمنى الذي الملكان عن اللقاءات أحد 

معشوقتي)مرات(ُأ'إل وأذهب أحرج أن الهم • أردف 
بابأسمع الهلفولة فرة عاش محي الشاعر أن الأدلة هده سوق يعني ولا 
قدعامها التي العناء مأساوية ولكن طفولته، فترة الاستقرار ومتمإت السعادة، 

قعامها التي حادة الذكريات ذهنه ق وبقيت ماضيا، وأصبحت زالت، 

تالعدد الحجى خمد الشاعر عقل ز رحلة بعنوان الرم جريدة ي الشاعر مع أجرت التي اكابلة انظر )١( 
٥( ٤٨٢العدد)الجزيرة جريدة و الشاعر ُع أجرت اش وافلقابلة ، ١ ٤ ٨• ١; / ١٨و-اريغ  ٥٢• ١ 

وشخا</آ/خ'؛ام.

الندي.محمد الاصتاذ مع أجرسها التي ا،كاباة من )٢( 
•ه  ١٤٠٨/٢/٩وتاريخ ( ٥٤٨٢العدد)الجزيرة جريدة ق الشاعر مع أجريت التي اكابلة من )٣( 



^^تث7ءلأقت^ت^لجدءع

.طفوكهُا'

ذلكالحجي، حمد تباب ي مهم أمر يلحظ الأسرى بالخانب يتصل ومما 
لهافالرأة مهم؛ اجت،اعي مرثر وذك عزتا، بقي فانه الأم فقدان عل علاوة أنه 

منله تحققه لما إليه؛ المحببة ته ومونحياته شريكة فهي الرحل؛ عل الكبير الأثر 
اقتنيوقد معنى، من الكلمة هده تحمله ما بكل مكنه إما والاطمئنان، الراحة 

يصيبها مويشكوإليه حنابه، إل ويرتاح إليه، يهلمئن الذي كن الهدا الشاعر 

الزوجة،والمرأة الأم، المرأة ت الهم؛ن جانبيها من المرأة فقدان فاجتمع هموم، من 
حياته.تاثيرق ولهإمالهإمن 

يتملوما الاحتإعي، التفاعل أثر الدراسات من العديد كشفت وقد 
أهمومن الحياة، هذه ق ومروره الإنسان سعادة عل الاحتاعية ؛العلاقات 

المتزوحنأن إل النتائج تشر إذ الزواج؛ المؤثرة الاجتإعية العلاقات محالات 
،أو الأرامل أو العزاب من محالة أكثر والرجال النساء من عام بوجه 

حانثهمن الزواج بأهمية الدراسة عينات أجرت التي الدراسات بعض ومحصص 
عادةسأقل المتزوجين غر الرجال أن يلحظ إذ ؛ النساء من أكثر للرجال الروحي 

الحداثة،دار يعقوب، حافظ سعيد د. ، واللوك والتفكير الثخصية اضطرابات ل دراسة الفصام نظر اا 

دثق،د.ط،ا\را،ام،صم.



٧٥الجتمع بعلاقته ١ الثالث البعث 

'.التزوحات' غر النساء من 

—الزواج ا فيهبإ — الاجتإعية العلاقات أن الدرامات تلك أبانت وقد 
والشعوروالقلق، الزاج، كوء المختلمت بأشكاله الحناء من التخفيف ل هم ت

الحقل""'/والمرض بالوحدة، 

وحاجتهالمرأة، إل الخجى حمد تعطش التومحري فهد الأستاذ لحفل وفد 

نحاهفعله ردود حلال من وذلك الاجتإعية، الرعاية دار نزيلا كان عندما إليها 

بعضفهد الأستاذ فينشد طويل؛ تفكير ق حمد يغرق ما غالبا إذ الواقف، بعفن 

علوير لها ويكون ، ويبتم الشاعر فيتنبه ، المرأة لخال وصف فيها التي الأبيات 
التصرفاتوتلمك ؛ الدار'" عل فتاة مرور عند الفلر يركز أنه يلحفل كا نفيته، 

•حياته طول منها حرم التي الرأة إل ية نفحاجة عل تدل 

وتقضى، تورقه التي العضلة هده إل شعره ق الحجي حمد الشاعر فطن وقد 
وبحث، دنياه ق أحزانه أسباب تلمس عندما ، إليها الإشارة نحدر مضجعه من 

تقائلا بالهموم حياته ويملأ يقلقه عا 

ايارمكبة اش، عبد سيد معتز ود. < خيفة محمد الليف مد د. والأنفعالأت، الدوافع انغلر ( ١ ) 

. ٢٢م،ص؛ض١٤١٨٩١الأول،الإّلأب،الكويت،،اتجة 
. ١٢٢صرأ والأنفعالاته، الدوافع )٢( 

الشزونوزارة فروع أحد مدير التونحرى، اث همد بن فهد الأّتاذ مع أجريتها التي القابلة س )٣( 
م.١ ٤ ٢ ٦ آ/ ه/ بت، اليوم مكنه ل ساقا، الأ-بمإءيت الرعاة دار ومدير الأ-بماءيث، 





الجتصعمبعلاقته : الثالث (يعث 

)ا(اا .٠ العلمي؛ والعهد العربية واللغة الشريعة لكليتي الأيتجير 

يبزملائه نحمحه الخي اللقاءات تلاك الفعالة الاجياعية المشاركات ومن 

،الأراء ادلون ويتبوالكلية المعهد اء فنق الدراسة زملاء محتمع حيث ، القح 
؛الأدبية الموصوعات رأسها وعل الموضوعات بعض ق النفاثات بينهم وتحصل 

إلقاءموهبة من يملآكه لما الاحتاعات هدم أعضاء أهم من الحجي حمد وكان 
.المتواصلمة؛" قراءته من أفادها معلومات من به يتميز وئ ، القصائد 

تنمي،فهي ؛ إمحاتجئ( مفلهر ذاما بحد الأدبية الفعاليات ق الأدباء ومشاركة 
اندنهأيآراء إل تعلع والام، الأخر نمد إل والأستعلغ ، الإبداعية القدرة عنده 

الإي—دلعتنمي التي، التشجيعية الحوافز له يقدم ، قصائد من يلقيه في،إ وزملائه 

.الأمام إل قوية دفعة وتدفعه 
بحملهواعترافهم ، الحمهور تقرير إل ة مامبحاجة عام بشكل والبيع 

جانبمن، الملائم التقدير جانب ; رئيان جانبان( له الاعتراف وهدا الإبداعي، 

فذلكادرة'م، ناءات كفبصفتهم للبدمن، الاحتضان متا وجانالحمهور، 

;اريخ وت ٧٤٥٠العدد الرباض، حربية ادريس، بن اف عبد اش، البالشاعر النجي حد ( ١ر 

ومنللشام المزامنن وأحد المافر محلة تحرير ريس الطيار محمد الأستاذ مع أجريتها الش القابلة من ( ٢ ر 
الأربعاءيوم الجلة ز مكتبه ق المقابلة أجريت ٠، اللقاءات هده محضرون الدين 

•اظرالإبدغوالأءةرابابصءآا-ا؟ا 



^^تثTعلأقفنبحتد٠ع

تعزيزخلال من بشمه ثقته ويعزز الإبداعية، أعإله لممديم يدفعه الأسحمان 
بإ؛داعه.الحمهور ثقة 

الدينلأولئك الحجى حمد عل بالفضل الأعراف مذلاهر ؤلهرت وقد 

عنهكتبه ا معل معلقا قال عندما الوفاء من جعله إذ للجمهور، إبداعه قدموا 

فتهثعري وعن عني ح—سين ابن قاله ما ت حسين بن سعد ين محمد الدكتور 

كتابهأصدر قد حس؛ن بن معد بن محمد الدكتور وكان ، " ٠١٠الوفاء من الكثير 

عبداممهالشاعر عن سئل وعندما الشاعر؛سنتين، وفاة قبل الحجي( حمد لشاعر ا) 

وعنعني كتب البارنين، والشعراء السعوديثن، الأدباء أحد قال ادريس بن 

٠"العاصرون نجد شعراء كتابه ل نعرى 

التشجيع،إل ية النقحاجته ليؤكدان الشاعر كلام من النصين هدين إن 

وكانتالرجلين، بيدين رأيه منه حلل—ا عندما عاما السؤال كان فقد يه؛ وفرحته 

منيظهر ما وهو بدراسته، واهتعامهإ عنايتهإ من شعره حظ عل مركزة إجابته 

والجمهورالنفاد تقدير إل ة الماسه نفحاجة يؤكد مما الماقدين؛ عل ثنائه 

الأئمة.لاداعاته 

.م ١ ٤ • ٨ Y/ آ/ وتاريخ ٠(  ٤٨٢العدد)الخزيره ل الشاعر مع أجريت اكي اكا١ااة من )١( 
تاريخ وت، ٥ ٢ • ١ : المدد اليوم، جربمدة j الحجي حد الشاعر مع أجريت اشي اكابلة من )٢( 



أو، الأديب إل لأع الخمهور تقدير عدم فإن ذلك من النقيض وعل 
الذييالأكتئاب ؤيصييه ، يته نفق لبآ ّيوثر قد الاكتراث بعدم أمامه الممرح 

حالتهكانت إذا وبخاصة ايجتمع؛ من ملبي موقف وانحاذ الانعزال، إل يفقئ 
بعضلالخجي حمد تعرض فقد الخجي؛ حمد الشاعر حياة ق ءلاهر هو كإ محطمة 

قارز البأثرها ثم ، معه الجتمع أفراد بعض علاقة طيعة تفر التي الواقف 
.مواقفه عنها أوأبانت، ، شعره ق ظهرت سواء ؛ ه نف

اولونيتنزملائه مع كان حيث الرائد فهد الأستاذ يرويه ما المواقف، ومن 
فيقرأاللبنانية الورود محلة يدم وق حم الحجي حمد ويمث صغثر، مقهى ل المهوة 
فيقومشعره، من فيقرأ جسه من صغثرا دفترا نحرج أو فيها، النشور شعره عليهم 
عدمله ويفلهرون ، شعره من والحرية ، به تحقاق، بالاسزملائه بعض 

ويمفي'".ينهض ثم رأسه فينكس ، وجهه ق اكتئابا يتم مما ؛ الاكتراث 
،الحياة من وبرمه بالناس صيقه أسباب من وأمثاله ، التصرفهدا كان ورط 

ردكلللئ، ويتكرر ، يتكرر الشهد هدا إن بل ، الوحيد ، الموقفهو هدا يكن لر إذ 
منالحديد ربط وقد زملائه، من القليل من إلا التقدير محي فلا الشاعر، فحل 

شحركب ه أنبمحنى الذات؛ مفهوم وبين يالاغتراب الشعور بين القس ءد\ء 
أو، سلبيا تقديرا مقدرة أو محتقرة الذات وأن متضائل ذاته عن مفهومه بان الفرد 

•٥ ص٦ الوس، شعراء ْن انظر ( ١ ] 



إكضعيه علاقت: الثالث المن ث"

والقلقوالحزن الأعراب بالشعور لديه شِاع ذاته تحقيق تهلح يلا ه أن
والعزلة^".

محملأنه مع ، له ورفقهم ، أدبه من البعض مواقف عن شعره أبان وقد 
إبداعيعمل من يقدمه بإ والأعراف ، الأحر تقدير إل تحتاج التي السامية العاق 

هدهق قاوته ثق الرئيس السبب هو لإبداعه الحمهور تقدير ءا-م وأن ، حميل 
تالحاة 

بوذأ تئثاش_ز زممي 
بأرصىئثمى أف ثئش م١ ^١ 

يتهامس بالدواهي سرمى 
!ها نفالقصيدة ق ويقول 

وإلطىّشب
محاب-الوحتهم مع ل تم 

الاجتاعية،علاقاته من ممرا منها يعاف التي المخربة تلك فرت وربإ 

إبراهيمالشاعر زميله مع مر فقد يقابلهم؛ من عل الأحكام باطالاق واستعجاله 
فقال؟" مولاه "أترى أله: ف، قالهللأب من محموعة عل انماْغ 

وثاالملياظلايا ق تزه

نعنا>"الثامي نثك ش_زثنخ 

البحّوثصّلسلة دمنهوري،١ صالح رثاد د. ، مقارنة دراصة الثخصية متغيوات وبعفس الأعراب ( ١ ) 
.١ ٠ ص القرى،د.حل،'اا؛اه، أم حامعة التربوية، 

تسلمتهاوقد اليؤع، الديوان ل تنشر ولر الستين، عذاب ديوان محطوحل ، اليوم( )أديب قصيدة من ( ٢ر 
٠ديوانه جامع الثدي احمد بن محمد الأستاذ من مياصرة 



الحكموهذا ، " حنرات'"كلهم ت فمال ؟ حمد يا  ٢٠٦٢ما .  ٢٠٠)! إبرام٠إ 

الجتمعمن لوقفه دقيقا ضرأ يقدم  ١٦٠مز التي المجموئ تلك عل التعجل 
صيقمن نحاهه*إ نحه وما جرة، يبفترة النفي بالمرض يصاب أن قبل خاصة 

فإنثب الكان ا وأيثنحاهه، لمواممههآ فعل رد أو ا، ٢٠أحعس ية نقلأسباب 
٠النامحي من وصيفه المفرطة، امحيتته حيؤكد دلل 

منوالضيق ، عره ئبه اصطبغ الذي التشاؤم نفثه الحجي حمد ويفر 

الحزنطابع يغلب لماذا وال الهذا ّسل عندما معه♦؛ التواصل وعدم الناس 
هنا ٢٠٦-والذي النطقية، جرات التفمن عدد بذكر فاءحاب شعرك؟ عل والأسى 
ذلك'''".ق اثجر وغرهم الأصدقاء من حول لن يكون وقد ت" هوقوله 

يرغبولا الناس، عن منزويا كان فقد المرض بأصيب أن بعد وأما 

مكتبل ياق بل —م، معه كثترا يتكلم ولا النادر، القليل ق إلا بمجالسهم 
ؤإذانحرج، ثم ، الصحفويقرأ الاحتتإعية الرعاية دار ق الاجتإعي الأخصائي 

جدا'".مقتضب رده فان رد ؤإذا عليهم يرد لا أنه الغالب ففي أحد كلمه 

a "الخمس يوم بالقمم منزله ز ١^١^ إبرامم مع أحريتها التي القابلة س ( ١)  /XY / ١م ٤ ٢ ت.
٥٢٠العدد الوم حريدة ل الثامر ْع أجرين، التي القابلة من ( ٢)  خا/\/ه*؛ام.وتاريخ ١ 

الرعايةدار ل يعمل وكان شي، احمائي الخريان، اصر نبن سعد مع اجريتها التي القابلة من )٣( 
اثللإنالشامل التامل بمركز مكتبه ق القابلة فيها،أجريت، نزيلا الحجي ■حمد كان عندما الاجت،اعية 

.،،_ ١ ٤ ٢ ٦ ٢; / ١ ٢ الثلأءا، يوم باللز، 



محلسبل الدار، تب الخي الأموعية الرحلات ل يشارك لا أنه كإ 
إنبل ؛ الفترة تلك عقله ق قصور هناك يكن ول؛ ، ويفكر يتامل مهجعه ق وحيدا 

فقد؛ عالية وثقافة ، عقلية قدرة من به يتمغ ما يعرفون الدار موفلفي حمح 
دونالكريم للقرآن حففله من ار للكبرمقان قوارير عل محب أن امتطاع 
•' الخريان"سعد القي الأخصائي ذلك ق تابعه وقد ، الممحف، إل الرحؤع 

وبخاصة، عره شق مؤثره الاحتإعية الشاعر حياة مذلاهر بدت وبدلك 

وقدالأبدلع، عن توقف يالرض أصيب أن بعد لأنه مرصه؛ سمت التي الفترة 
.شعره ق توثر يجعلها مما ، يته نفل الأحداث تللث، أثرت 

عليهتفلهر ولر السوي تواصل المجتمع مع طفولته ل الشاعر تواصل 
الطفولةحياة بقيت ولهدا آلام، من فيها مما الرغم عل ، الأنملواء أو العزلة مظاهر 

.تصرفاته وأبانتها شعره، صورها قلبه ق حية 

الأم،المرأة المؤثرين؛ حانبيها من المرأة الاحتإعية حياته ق الشاعر وافتقد 
التييالمتناقفات اصطدم أحزانه حاملا الرياض إل انتقاله وبعد ، الزوجة والمرأة 

التقدير،لهدا وسروره لشعره، القال تقدير رغم فحل الصغر؛ بلده ق يعهدها لم 
وهوما، ه نفق بارزا ذك تأثر فكان موهبته يقدروا لم أصدقائه بحض أن إلا 

•حاصى بوحه الأصدقاء ومن عام، بوجه المجتمع من سلبيا موقفا يتخذ جعله 

الخريان.سعد عع أجرتها التي اكابلة من ( ١ ل 



ؤومم

تأثثرمن محمله بإ الإبداعية، العملية ق فاعلا أثرأ للمرض أن شك لا 

للقلقأمثرا محعله فقد خاص، بوجه الميع وعل عام، بوحه الإنسان عل نقمي 
وأرصيه، الشعراء لبعض ملهخ المرض ويكون وحياته، صحته في،ايراود التواصل 

رئاءمن به محفل ،ا ؛ذلك؛ عل شاهد الحربي؛ والتراث الإبداع، لروز حممبه 

،ه أحلبدنو عوره وشالبيع مرض أثناء وذلك الأعضاء بعض أورثاء النفس 
.منه مهم عفو بفقد ه إحاّأو ، منيته وقرب 

اليتم(وهو العفوي؛ المرض ت نوعان الإنسان نفس عل المؤثر والمرض 

،الرسم، أصل عل اشرة المبالمويرات بعلاجه ويكون الإنسان أعضاء يمسبا 

علاجهويكون ، أوعمله الإنسان عوامحلف يصيب وهوالذي ت النفي والمرض 
.النفسية والحلسات ، المهدئة بالعماقر 

اإنبمت قيل ما يمح بل محلويلة، المرض مع الحجي حمد معاناة كانت وقد 

العامففي، ، ' المأساوي* بمفهومها الدراما إل وصيغتها سياقها ق أقرب رحلة 
العربيةاللغة بكلية الثالث المستوى ق كان وعندما م  ١٣٨١/ الحامعؤ، 

١٤٠٩الأول،ج—ادى الوطني، الحرس ميلة ، خميده القادر عبد ، الشعر غثر مه يبن، لر .. لخجي، ا ا
هااهام،صبمآ.



مرضه! الرائع ث المعد؛عط 

لديهبان حالته شخصوا الذين الأطاء وأفاد ، العقيه قواه ق أصيب بالرياض 

.م  ١٤٠٩محسة اممه توفاه حتى معه ا،لرض واستمر ، الش*ممبمّيةُأُ ق حادا انفصاما 

،عمره من والعشرين الرابع الربح ل وهو ارض حدا الشاعر أصيب وقد 
الفحاممرض أن بت فقد ، بالذات الحمر هذا ل ارض هذا يميي، ما وأكثر 

.' عاما' وعشرين خمسة إل عثر خمسه من ، الأول الشباب ومحن اراهقة ق يكثر 

لازمالوراثي السبب أن يلحط الفصام مرض باب أمحق التامل وعند 
ورائيقانون اكتشاف يتم ولر ارض، بذا وحده يقوم لا لكنه ، لحدوئه 

-ّرذاأصيب من أحواله أو أعإمه جهة من الشاعر أقارب من يعزف ولر '، للفمام' 
.دليل يدعمها لا السبب لهذا به إصابته فان ذلك وعل ارضًٌُ، 

اميةحمن المريخي ه ييتصف ما الفحام حدوث أسباب أهم ومن 
مدةمع نتناب لا بقوة تجيب ينحعله خاصة بيولوجية تييثة أو ، خاصة 

.الغلاف صمحة ، الخجى حمد ، الثن عذاب انظر ( ١ ) 

٣٩- ءسخم ، والسلوك والممض الثخصية اضطرابات ز دراسة الفصام انغلر )٢( 

.المعرفة محال؛ لمة ي,، أحمد ماتلف د. ترحمة ، أرض سلمنام ، اءدْ وننفهمه تمف العصامي انقنر )٣( 
. ٩٧ص م، ١ ٩ ٩ ١ دسر ;، ٥١٤١٢الأول،حمادى ، ١٥٦:الكاب، الكون، 

.مرات، ي منزله ي وابنها الناعر أحنت، مع أجريتها التي المقابلة من ( ٤ ) 
وتاريخط ٥ ٩ ٠ ١ العدد ط الخزيرة جريدة ٠ النيان حالي ٠ الانتكاس ومازق الرحيا الحجي حمد : وانظر 

ْا/أ/بم؛ام.



ماعرف التي الخجي حمد صمات أهم ومن ، ٠ منهاُ الولة وبخاصة ااؤثرات 
٠تما يمر التي اجلواقف نحاه الشديدة اميته حهى عرفه من أكثر ويؤكدها 

منكثثرون ومحدد ، ا،لرض حدوث ق كبثر أثر النفسية للاماب ويكون 

المريض،بطفولة المحيية الظروف هي ئة الفالأسباب أهم من أن الباحشن 
فمدعادي؛ أمرى حو ق الشاعر محلفولة تكن ول| الأّرىُآُ، الذكوين واحتلال 

والدهبي—ت عن ابتعد نم ، أمه فقد أن يعد شتات ق منها الثانية ادِحاة عاش 
والأمن، الثابت الخب اه ومعنالوجدان ت ئة الفالصحة أس أهم مفتقدا 

فإنوليلك خاصة، وتقاليد نقلم ومتابعة والظام الوالدين، بوجود والاستقرار 

للطفل'■'.اللم الحو توافر وعدم اطلفككة، الأمر j يكثر الخصام مرض 
لسمبا يكون قد باليات الشاعر عاشه ما أن القس بحفر ويؤكد 

تتميزالخصام مرصى عائلات أن ذلك، الخصام؛ بمرض ابة للاصالهيئة 
مييما وهو ا،لرض، تمدا ا،لصاب محلفولة أثناء عزيز ثمقد استجابة ؛الاكتئاب 

.١ ' * ص ، اعدْ وننفهمه كيف القصاص )١( 

والشاعر، حسثن بن سعد بن محمد الدكتور ومنهم الخجي حمل يعرف كن سالت من كل دلك ذكر ( ٢ ) 

،الناصر ابراهيم والشخ ،١ الدامغ إبراهسم والشاعر W الثدي محمد والأستاذ b ادريس ابن عبداض 
.وغيوهم الهليار محمد والأستاذ 

•ص٨٩ ط وساعده نفهمه كف القمار انظر )٣( 

.٣ ٩ ، والسلوك والتفكر الشخصية اصطرابات ق دراسة النمام انظر ( ٤ ر 



•الوجداف'" بالغمام 

وهي، الاحتاعية الأساب الغمام إل المريفي تدغ التي الأسباب ومن 
ولكن، ضغوط من به يمز وما ، ا،لريضُ" معه يتعامل الذي بالمجتمع تتعلق التي 
بمهاتأن لابد بل المرض، حدوث ق مباشرا مؤثرا تكون لا الأحداث هدْ 

الحياةبفغوط للإصابة ممنض ان إنكل لأن آنفا؛ ذكزث اض الأسباب 
المرض؛"".حدا للإصابة مهيئين غر بعضهم لكن المؤلمة؛ وأحيائها 

الصغ،رالبلد من انتقاله الحجي حمد عل مرت التي الصعبة الفلروف ومن 
مابسبب ية، النقغربته عل غربة بذلك ازداد فقد عنه؛ وابتعاده )مرات( 

.السابق؛؛' المبحث ل ذكرها سق ضغوط من المجتمع من واجهه 

لدىموجودة الغمام بمرض الإصابة باب أسبعض أن تبين و؛ن،لك 
ظهرتوقد به، للإصابة - المرض يداهمه أن قبل - حالته قايلية تبين ك،ا ، الشاعر 

يمهإنجانبين من تناولها ويمكن ، إصابته سبقت التي الفترة ق إرهاصاته بعمى 

منه!ويتمكن يداهمهالمرضى أن قبل الشاعر حالة يضاح إل 

،القلم دار  ٠٠الزوال خثر محمد فيصل د. ، الطلوكية والاصطرابات والذهانة العصاية الأمراض انظر ( ١ ) 

•٢ ص٦ ، ٢١٩٨٤،الأول الفة ، بثروت 
.٩ ١ ءس ، وساعا-ه نفهمه كيف الفصامي انظر ( ٢ ) 

•^٠٠١٨٣ ا ت د• ، د.ط ، محدلأوي مكتبة ، مرحان وليد - ئ ، المصام انظر )٣( 

.ابث هذا من  ٦٨ص نلر ا( 



تصرفاتيمثب بالسديدة ه وحامح، اقرانه من مواقمه ■ الأول الخائب 

يهاكراث وعدم ، منه سخرية من به يقومون ئا تادرْ ذلك ومثال ؛ تعجبه لا التي 

الرائدفهد الأمحتاذ لتاثره تنبه وقد ، ايحلأت إحدى ق المنثور شعره ينئي وهو 

يم، اس النمحالن عن ،فيبتعد العزلة يفضل جعله مما ، هؤلاء مع محلى وهو 

همويالناس إل ينزل أن فيصمم .. الوحدة. حياة ويمل إليهم يعود أن محاول 
عزلتهفيعاود منهم حدوى ألا فيقتغ الماس مبالاة بعدم يمهلدم ثم حلامهم، أق 

لنيةة العجالمن نؤع فيها صدهم فعله ردود كانت فقد ولهدا ، ووحدتهُ'ُ 

إبراهيممع ه لحمل كإ محبب دون عليهم حكم منه صدر ربإ بل ، الماثر 

الداْغء".

بالماسبرم س مرصه سبقت المي ^٥ ٥١١ق شعره صوره ما ت الثاف الخانب 
اتإرهاصأهم من الماملأت وتلك ، والوجود الخلق ق وتامل منهم، وضيق 
أنهومحن ، حظه يندب ما وممرا ، والشكوى المبمرم دائم هو إذ الوجداق الغمام 

لهدايكون وم، والحزنُاُ الكاية جو ويغطيه ، يستحقه الدى المكان إل يصل ل؛ 

.افه ثاء إن المال الفصل ق مفصالة دراسة الخانب 

. XXص والسلوك، والتفكير الشخصية اصطرابات ل دراسة الغمام انفلر )١( 

الحث.)أأ(اننلرصآا-من،ذا 

.٣ ص؛ والسلوك، والتفكير الشخصية اصطرابات ق دراسة الغمام انغلر )٣( 



ترسسين طرشن من وهويظهر الشخصية، بانفصام الشاعر أصيب ثم 
نحاههفيشعر الع_الم؛ من اثريص موقف يعكس نفي انسحاب : الأول 

ثيء.كل من الهروب ل والرغبة دالاس، الثقة وافتقاد بالخوف، 

هناكأن فيعتقد الزائفة؛ العنقيان من منظومة عليه تستحوذ الثاق! 

المريضويشعر المؤامرات، له وثمحيك ، يضهلهده من وهناك به، تحيهل أحهلارا 

حيال'لا حقيقة ذلك وكان قويا شعورا بذلك 

الذاته، عل مكفئآ الانزواء إل ميالا بالمرض إصابه فترة الشاعر وكان 
ومنهمالمرض، بإصابته بحد يه التقوا من عرفه وقد والإزعاج، الفوصاء محب 

ساهماتحده ! عنه ويقول لعلاجه ممر إل معه سافر الذي الثدي محمد الأستاذ 

البارمويكتفي كثرا، يرح لأنه معه، التحدث يصحب بل ، كمرا يتحدث لا 
الحزينة"'".الفلرات 

الاحتإعية،الرعاية دار نزيلا كان عندما — أيضا — الصمات بزه وعرف 

الماس،فيه يوحد الذي المجلس ل طويلا محلس لا الفكار، كير منهلويا كان إذ 

غالماويرفض وتحرج''، يمل ثم طويل، تفكر و غالبا يستغرق فإنه حلس ؤإذا 
الرعايةدار مدير مئل وعندما ، عره شينشد أن محب ولا الصحفية، اللقاءات 

.صرماة خ وساعده شهمه كف الفصأمى انظر ( ١ ) 

.الثدي محمد الأستاذ مع أجريتها التي ١^٠١^ * ٠٠٠)٢( 
—.٠١٤٢٦و/x/بت اليوم مكتبه ل التوثبري فهد الأستاذ مع أجريتها التي ا1قادالة من )٣( 



٩A ه مرض! الرائع المث 

حلالومن ..  S_Jالغاق نمى السب ت قال التصرف هدا سب عن الاحتإعية 

يعيشزال وما ، قوية بداكرة يتمنع مازال أنه أؤكد أن أستتلح له معايشتي 
الدكتورحمعها التي قصائده ببعض يصدح أنه درجة إل ، قصائده ويعيش ماصه، 

القصائدهده تماما يذكر وهو ، عنه ألفه الذي الكتاب ق حبن بن سعد بن محمد 
اعيهنلا ية النقحالته ولكن الكثثر عنده أن وأعتقد ، قصيده كل ومناسبة 

."" الانطواء'إل ميالا وجعلته 

مرضأعراض من هي التي الأوهام بحض الشاعر عل 'سهلر وربا 
يكونأن دون اسمه تذكر أو ، إليه تتحدث أصواتا الريفي مع يحيث الغمام 

بنعد سبن محمد الدكتور ْع لقائه ق ذلك، فلهر كا ' إليه'يتحدث من هناك 
،عليه الخجي حمل لم سحيث بالرض إصابته بعد أي ، ه  ١٣٨٢سنة حسن 
حمده قالمما وكان ، ؛الحديث، بدءا ثم منزله إل الدكتور فدعاه ، بنفسه وعرفه 

يصفوننيفلماذا . . معها أسأصوايت، ل تقول هكذا . . محرم ا )أن؛ الحجي 
يراط"'.خيالات عن الحديث، الشاعر وأطال ( ؛الأجرام؟.' 

الحمعة ٠٥٤٨٢العدد •< الخزبمرة جريدة ٠ التومحري فهد الأستاذ مع اجريت التي القابلة من ( ١ ) 
.الخزيرة صص زاوية ٠ م  ١٤٠٨/٢/٩

.٥ صرا ، اعده رننفهمه كيف الفصامى )٢( 

بتاريخاض بالريمنزله ل ححن بن عد مبن محمد الدكتور الأستاذ مع ا أجريتهمقابلة من )٣( 



دارق مكنه إل الشاعر ياق حيث ذلك التومحري فهد اذ الأستيذكي كإ 

وئاحماله، من ؤيتعجب موجود، غر شيئا له يصف يبدأ ثم الاجتإعية، الرعاية 
،ثيء هنالك يعد لر ت يقول نم الشاعر يتنبه ، الثيء ذلك بمعرفة عليه ألح أن 

دنحرج"•مكانه من ويقوم 
جلوسهاء أثنأتابعه إنني ت فيقول الحريان سعد الممسي الأخصائي وأما 

ويبتسمإليه، يتحدث أحل إل تمع يولكنه أذنه يطرق الاس، عن منزويا 
بلعليه يرد لا الخجي فان ذلائs سبب عن يسأله وعندما ، رأسه ثم ثم وحده، 

.صامتارأ' يبقى 

منأن ؤيوكد به، ونحس ويشكوومحناه، المرض، من يعاف الشاعر هاهو 

منذلل ويكون ، المرصن هدا هو الناس ْع بالخلوص رغبته وعدم لكلفه أسبايب، 
٠الحادة التشاؤمية الفلرة بهده سعره اصطباغ أمثاب، يلتمى جعلته التي م؛رراته 

دارنزيلا كان عندما الشاعر عل ضح الذي الموال إل العودة ونحن 

؟٠٠فرك عل والأسى الحزن طابع يغك، لإلإلماذا له: فقيل الاجتإعية الر>ة 
الحياة،من فتثاءمت، ماحيه؛ مى أخد الذي المرض ...  ٠١قوله;إجابته س ولكن 

م.١ ٤ ٢ ٦ Y/ ا،/ الست يوم .كب، j الأتاذيهداكومحري أجريها.ع القابلأاش )١( 
الخريان.سعد مع أجريها التي اكابلة من )٢( 



••''' • • المرض من الثناء من كبثر بأٌرا عندي ولكن 

الأثرهدا ويثرز ، ثعرْ ق كبثرا أثرا النفي الشاعر >لروس أن يتضح وببذا 
جمى:جانين من 

الرض؛منه يتمكن أن قبل شعره ق ا،لرض هذا إرهاصامحت، فلهور الأول 

موففجعن معبرا ، قواده ويورق ، ه نفيشغل محإ نمامحي0 من ممر ق صرح ففد 
لأكريكن لر وربإ بأكثرها، صرح الذي منه مواقفهم شجة للمجتمع راقص 

جعلتهالتي هى الشديدة اميته حولكن ، الحقيقة وجه عل وجود المواقف تللئ، 

•الؤلم المرض هذا نتيجة يصيبه مما ببعفر الناس تتهم التي ثرات التفبعض يفر 

كإعانى الشاعر إن بل ، أوهام محرد له حصل ما كل أن هذا بمي لا ولكن 
ولرحالته يرعوا ب الذين أصدقائه بعض بمعاملة وانتهاء حياته بداية من ظهر 

كانعندما عليه ان والاطمئن، نيارته بعدم ذللئ، ختموا وقد موهبته، يقدروا 

قؤيرغب عنهم، أل يما كثثرا وكان ، الاجتاعية الرعاية دار ق طرمحا 

•منهم القليل إلا يزرْ وب وو.ضسم 

هد.وهداوتاريخ ٥٢٠١العدد اليوم حرية ق الشاعر •ع أجريت التي اكابلة من ( ١ر 
عنهالأحرين حديث أو ه، نفعن الشاعر حديث ل مايتردد كثيرا الذي والقنوحل اليأس أو التشاؤم، 

التقاول.ؤيدعوإل ا وقدره ومضاته باش الإيإن عل يرتكز الذي الحنيف ديننا تعاليم هع يتفق لا مما 

;اكاليتتن انمحفيتثن اكاباضن انظر )٢( 

=هد.  ١٤ a٠٨/ا/وتاريخ  ٥٢٠١الجدداليوم، جريدة الشاعرحدالحجي، عقل ق رحلت بعنوان مقابلة 



هذابدأ وقد ، ~ محلي مؤثر وهو ~ الابدلغ عن الشاعر الثاق.'نوقف 
يكرمكان المرة هذه ول الشخصية، انقمام بمرض إصابته بداية ل التصرف 

يمرفقد — انحه أينإ معه محمله صغثر لفر ل يكتبه كان ؤإن — شعره إل الامتعلغ 
يستذكرونوهم عنها توقف أن بعد ة الدرامق السابقين زملاثه بعض عل 

إلرأسه فيخفص أبياته، بعض بترديد بعضهم يقوم بينهم استقر ؤإذا دروسهم، 
.الحركات'''مضطرب الرأس مهلرق محلهم ويترك الأرض، 

يبدعهالذي شعره يكتب يعد فلم الرض تهلور لع التصرف هذا تعلور وقد 
يدونهأن يرفض بل الاجتإعية، الرعاية دار ق كان عندما خاصة والمة الفينة بين 

قالشاعر أمشاها التي الأبيات بعض كتابة النفي الأخصائي حاول فقد أحد، 
'.الإنشاد عن الهجي توقف شعره يدون راه ولما الدار 

أوقديإ كتب مما شيئا ينشد أن الحريان سعد منه يهللب الأحيان بعض ول 

معمحض ولا الشعر، إل يستمع لا ان بينصحه الحجي خمل ولكن حديثا، 

لمحسة ١ ٢ عمرها ورحلة ، الشئناء ومحاحية البؤس، ومرافقة العقل، مناجاة شاعر بعنوان؛ مقابلة 

•ه ١ ٤ ٠ ٨ / T ٩/ وتاريخ  ٥٤٨٢الخزيرةالعJد جريدة علاج، عن البحث 
'٥ ءسد  ٠٠الحجي خمل الشاعر انظر )١( 

•الخربان سعد النفسي الأحصاش ْع أجريتها التي القابلة من )٢( 



صِاءقدهممموُنهرا'لمرة ة لتعنا  Tjؤ : تعال بقوله له ستشهد ثم ، الشعراء 
الآة;؛آآا[.

siLلكن أبياته، من ثيء بتدوين فيمح حيدة ية نقحالة ق كان ورب،ا  lj
بدونأن الحرمان عد ماطاع وقد النادر، القليل ي إلا تاق لا الحيدة الحالة 
الدار"'.ق أبدعها التي الأبيات من بعضا 

ماكل عن بالتوبة صرح عندما شعره رفقي أشكال من آخر ثكل حاء لم 
"ذلك; قال شعره عن محئل فإذا الولضن بعض مع لقاءاته حلال من شعر من قال 
هل: ثل مفقد الصحفية لقاءاته ق أيفا -^١ ويصرح ، ' منه"اممه أستغفر أمر 

الشعر'"".قول عن تبت فقد إجابته:"لا.. وكانت ؟ حاليا الشعر تقول 

عليل.ل مما وأتلفه؛ قاله قديم شعر إل رجع حيث الرقص ثكل تطور نم 
لويإليه لن وصكشر شعر لديه كان وربا ■٠ القديم شعره محملها حزينة ذكرى 

سئلميما هدا الشاعر ويؤكد المتلقين، أماع نحو التقدم عن فاوقفته التمزيق 
لقولأحرى مرة أعود ولن لدي، التي القصائد أحرقت فقال؛ شعره عن 

)ا(اوابق.

._Ui(Y)

■٠ ص٦ •٠ الرص شعراء ر"آاس 

٥٢٠العدد اليوم جريدة ق الشاعر مع أجريت التي القابلة من ( ٤ )  *ةام.ا/ا/\دوواروحا> ، ١





رحلاتي

نميته،وق الرنحل، اة حيق والجدي الفاعل أثزها أن لاشك 

مغايربشكل المرتحل يفهمها التي المفاهيم يعص تصحيح ق إسهام فا كان وربإ 
مماالحرات واكتساب ، الأحر عند ما عل الامحللاع حلال من وذلك رحلته، مل 

منتتكون التي المعرفة إل بالإصافة هدا ، موئله عن البعيدة الشعوب ممارسه 

والمجتمعاتمحتمحه ؛ن بالاختلاف أوجه وتأمل الشعوب، أحوال روية 

وتثبيتمحتمعه، ق يراها التي السلبية الخوانب بعض تصحيح إل سعيا الأحرى؛ 
الإمحابية.الحوانب 

هدفهيكون ما ا فمنه؛ المرتحل حاجات بتنؤع الرحلات أهداف وتتنؤع 
تهدفما ومنها ، والترويح السياحة منه الهدف يكون ما ومنها ، والاطلاع الحرفة 

أوالكشف إل يهدف ا ما ومنه، ادة العبإل بوق ما ا ومنهالتجارة، إل 

حلما؛الأوم تفلل المعرفه فإن الرلحة إل الأصل الدافع كان وأ1ا >"، الاستشفاء 
غرف.الأساس الدافع كان ؤإن حتى تتخلف لا لأنيا ذلك 

ملموسأثر بويقوم رحلته، ق المرتحل عل القي الحانب ؤيفلهر 

الأول،الهلعة لي، والعلوم، الثقافة ندوة فهيم.، محمد د,حسين إنانية، دراسة والرحالة الرحلة انفلر ( )١ 



[]l! امس الغالبعث iهرحلات

الأهلروية تهويه وتبلائه، إل الشوق يغلبه فقد - فر الؤنال إذا بخاصة و- 

فإنه-لأثك-سكبثاءرْ،أديا المرتحل كان ؤإذا والأصحاب، والأقارب 
تستحقحميلمة موصوعات فتظهر الأدبية، الأشكال من ثكل باي أحاسيسه وينثر 

الدارسون.دراستها إل ويتابق القراءة، 

تلكق ومكث بعيدة، بلاد إل وصل الارتحال، ممر الحجي حمد وكان 
يته،نفوعل ثقافته ق ممر أثر البلدان هده لزياراته وكان طويلة، مددا البلدان 

شعره.ق تآثثرها ظهر كا 

منالبداية ل فكانت ريسين؛ مكلين الحجي حمد رحلات اتحدت وقد 
غادرالممسي بالمرض أصيب وعندما الأحر، عند ما عل والاطلاع السياحة أحل 
العلاجق جهدا بدل أن بعد ، والامتثغاء العلاج أحل من مرة من أكثر بلائه 
بارز،عليه تامحيرها فان الرحلة سبب كان ومها ٠، السعودية' العربية المملكة داحل 

رحلاتهأعس . الأول الشكل ناشر ظل ولكن ، ممراشيئا لثقافته أصاف وقد 
شعره،ل اشر مببشكل ظهر الأثر هذا لأن شعره؛ ل بروزا أكثر - المرض قبل 

نادرة.أحايين ل إلا المرض بعد الشعر لكية عن توقف قد ولأنه 

منأكثر زارها فقد ان، لبنإليها الحجي حمد سافر التي الدول اهمم دٌن 
معولكنها يته، نفل البعد ذلك وأثر ه، أقاربوعن بلائه عن فابتعد مرة، 

t إ \ إ ١ وتاريخ٨ ، ٥٢٠١العدد اليوم، جريدة ق الثاعر مع أجرت التي القابلة ن ما  *  A \ .وعنه
,الاجتإعية الرعاية مركر ل متابعته عالق 





هرحلات: امس الغث آلمعئ

للصحائوقراءته ، الكتب هده عل الحجي حمد وامحللاع ، لأووتص أ.ق الشرقية 

محلةل إبداعاته بعض ينثر كان أنه ذك عل يدل ؛ ثعرْ ق كبر أثر له اللبناسة 

العربيةالمملكة ق كان عندما الجلة تلك معه دصهلص_ا وكان ، الورود 

.زملائه'" عل فيها المنثور شعره ؤيقرأ ، ؤيتابعها ، السعودية 

،القلب يأسر الذي البدع الطيعة حمال لبناف ففي ؛ الطيعة حمال وأما 
والكرز،والتفاح والزيتون الليمون بساتين ترى الحين انحهت فحيما ؛ العين ؤير 

،دائمة بغضرة محللة ا وكله، والأرز نديان والالصنوبر من حميلة وأنواعا 

،اتين والبوالقرى المدن إل نحملها المياه ومحاري الأمار ترى كإ ، دافئة وثمن 

تنقيهمنحس لبنان وهواء ، القلوب -ا\ وتهلمثن ، النفوس لها ترتاح بديعة ناخلر مق 

الزكي'".بأرمحها وتحتلره ، والسنديان والزيتون الصنوبر أشجار أغصان 
يكونأن ويصلح ، الإنسان إل السرور لتدخل الأحاذ الخإل هذا إن 
والشاعرذاته'"، الذهن ؤلريق عن أو الحواس ؤلريق عن مواء ، للتامل موضوعا 

.٥ صلاُ ،٠ الحديثة العرية والنهضة لينان انظر )١( 

•^٠١٥ ا الثدي أحمد بن محمل ، التين عداب مقدمة وانظر . صراآ'ه .، البوص اء شع من انظر )٢( 

بولسللمهندس ، والاجتإعتة والاقتصادية والياحية والثقافية الحضارية معاله ل لبنان وجه انظر )٣( 

.٩٥- ٨٨ص من ، م ١  ٩٨٦،  ٠١٠د.، بيروت ، القرية مكتية ، بولس قارص 

الرمة*ا المدى الممهللح موسوعة ، لولوه الواحد عبد د. ترحمة ، حونسن . ر.ف ، الحإلية انظر ( ٤ ) 

.الخلدالأولص٢٧٢م،١٩٨٣^سةااثاتية،للدراسات العربجة 



التأملالحجي حمد أحن وقد ، شعره لمتدوقي وبمرزْ ذلك يتأمل من خثر هو 
مهإنفسيا متندا يقدم وذلك ؛ الساحرْ وهلبيعته ، الخميل لبنان وجه أبرز حينإ 

منالبلو هذا به نحفل بإ ؤاعجايه ، بالخال الحجي حمد الشاعر إحساس وهو ألا 
•المهر وجالها ، الطبيعة روعة 

التيالثخمية ورويته ، الخاص وطابعه أسلوبه الحجي لحمد كان وقد 
وأحن، وعلا جل الخالق أوجده الذي الطبيعة، حمال ت الخالين بين حمحت 

عنالإفصاح عل فنية قدرة من أوق با الشاعر أتقنه الذي الفن"' وحمال صنعه، 
؛العين ترام عندما المحروق ثكله غير آخر بشكل ؤإبرازه التناهي، الطبيعة حمال 

ينظرعندما إلا حمالية قيمة لها ليس الهلبيعة أن الحال علم دارمي بحض يرى إذ 
التيالفنية الأعال لغة إل ترحمت قد تكون عندما الفنون من فن خلال من إليها 

.يهُ" خاصة بتقنية وثكلها ، ؤإحاممه الفنان عقلية صنعتها 

المتكررةأحاديثه من البلد -آنا الحجي إعجاب - أيضا - تنتج يأن ويماكن 
وصف،س شعره صوره ما خلال س أو ، والثناء الإعجاب حمل وصياغة عنها، 

،الخميلة لبنان اتين بق ها عاشالتي عيية اللحياته تحوير أو ، لعلبيعتها 

منورانالخالدي، غازي د. التشكلة، والفوز والمرح الوسقا j وتْيق نظرية الخال اظر ( ١ت 
,دمشق،د.ط،هوهام،ص\"ب ، القافة وزارة 



هر>لأد ٠٠امس الخث البع

—لبنان عاصمة — —بثروت تكون وقد ... ت يقول فهو ؛ البديعة الغناء وحدائقها 

وروعةوحمال ا، فيهالخائبة الطسبت أعجبتنى ومحي نفى، إل الأقرب هى 

الحجيحمد -رِإن الخإل من ح1نبين عل إحايته ق تركيزه كان محقي ، ' التنفليم' 

قولهق ويتمثل العرق؛ الخإل جانب ت وهما يته، نفله تهلمح ما ويمثلأن ، ممرا

الخلابة(.)الطيعة قوله! ق ؤيتمثل الهلبيعة؛ حمال وجانب ، ( التقليم وروعة )حمال 

احتفاظهعل يدل مما ، مرصه أثناء لبنان ق ثاهدْ ما يكرر الشاعر ويظل 

عدممع ا عنهويتكلم ان، لبنيعش كان ما غالبا إذ فيها، عادة ال؛ازكريات 

بلدانازار قد أنه من الرغم عل الاجتإعية الرعاية دار نزيلا كان عندما الخريان 
إلاإعجابه يظهر يكن لر النفسي،ولكنه الأخصائي حديثه.ع قبل غرها ممرة 

.به وتاثر0 ، البلد هدا حبه إل تقود ية نقدلالة ونلك ، ؛البنان''' 

الإعجابحجم ءاطفته وصوريت، المتناهي، الخإل هدا عآت شعره أبان وقد 
عنالحجي حمد أفصح حميلة ذكريامت، فيها له وكان حمال، من محويه وما بلبنان 

المؤثراتأبرز من واحدآ البلد هدا حمال ليكون ٠ نجدُ إل وصل عندما بعضها 
!لبنان بلاد عن فهويقول شعره، ق أيرت التي 

أوأدما1ْاْ أدنق وال__ئ_ع_ر واله__وى الءئ__يحة بلد ا يان لن1

•م ١ t ٠ ٨ إ ١ إ \ وتاريخA ، ٥٢٠١العدد اليوم، جريدة ي الشاعر مع أجرت التي اكابلة من ( ١) 
الخريان.صعد الشي الأخصائي هع أجريتها التي القابلة من )٢( 
•ص٣٢ الخجى، حمد الشاعر انظر )٣( 



٠مناه" الصحور عل الأصيل عند حنث إدا والصخور الخداول أهوى 
،الحجي حمد شعر ل الوحيد الوثر هو إليها رحلاته ق لبنان حمال يكن وإ 

 sالشاعرغربة هو الخانب وذلك ؛ التاثثر أشد موثرآ يا نفجانبا شعره ق لأن ذللث
بإه أنبلغ ومهإ ، رحلته ق الإنسان معادة كانت همهإ ؛ وطنه عن وابتعاده 

الكله ذلك فان ، أفيائه ق النفلر بتقليب والتلدذ الحإل، مفلاهر رؤية من به ينعم 
٠انه أحف ق وتربى ، خثراته من نل الذي البلد ينسيه 

عنالإنسان وابتعاد الغربة النفس علم ل المتخمصن بعض جعل وقد 

الذيالقي المرض _وهو الفحام بمرض الإصابة أساب من وأهله وطنه 
لكنغربته، ق عليه تمر قد التي الماعب نتيجة - تقدم ك،ا الخجي حمد به أصيب 
يكونقد ولكن المرصى، 7ادا للاصابة المباشر السبب تكون أن يمكن لا الغربة 

هذهأحد الغربة وتكون عليه نجتمع ة كم أسباب نتيجة به للاصابة مهيئا المريض 
الأسباب"'.

،نفسيته ق توثر الغربة فإن ولألك ، الحساسية شديد الحجي حمد كان وقد 

لئات،ومملذات من فيها بإ ويأنس لبنان إل يسافر فيها؛ مهأ حانثا وتكشف 
لالحنين فيشتعل ، وأهله أحبابه لقاء ويتمتى بعدها، عل نحزن بلده يتذكر وحان 

١٠صر المتن. عذاب ( ١ت  ٠.

,والمرك واستر الثب اضطرابات و دراة النمام كيلك وانظر .  T\y,. النمام انظر ]٢( 

ه•



هرحلات: ااخ_اسى المث ت

،أهله وقابل نجد إل عاد فإذا ، عليها وولهه ، ما الشديد كملمه  ojJbإل قلبه 

إلالحنتن فيغله معهم؛ ابلوس أو مصاحبتهم من يترم فانه ، أصحابه ورأى 
'.حديد' من إليها العودة إل ويشتاق ، حمال من فيها ما ويتذكر لبنان 

مناسمها مالسؤال! هذا الصحفية اللقاءات إحد ق الشاعر مثل لقد 

قالفترة تلك حلال ا وأنالقصيدة هذه قلت ت فاحاب ؟ عيد( )يا قصيدك 

اوةوقوالوطن، الأهل إل الحنان شدة القصيدة تلك نفلمى وسبب بروت، 

اب،والأحبوالأصحاب والوطن الأهل عن بعيدا والعيش الغربة، ومرارة 
الوطن،تراب ؤإل نجد ؤإل أهل إل شوقي شدة عن تعبر القصيدة هذه فجاءت 

عامة""".الأحباب وإل 

كانإذا محتمعه من موقفه هع تتناقص التي — التعببرات تلك تكشف وهكذا 
الذيلمجتمعه أن كإ بلده، أهل نحاه متناقفتان للشاعر أن _ منه قريبا 

المختلغبنبالهورتين مرتبهلتان العاطفتان وهاتان ، محتلنتن صورتبن فيه يعيش 

وخصوصا_ الملكة حارج رحلاته أظهرت وقل ، بلده أهل حإ يتصور الكن 
.الختلفتان المورتان تلك _ لبنان 

ويرغبيهم، إلفبثتاق أهله عن يبتعد حين والشوق الحب عاطفة تفلهر 
أنتلبت ا مالصورة تلك ولكن عنهم، بعيد لأنه وأحبابه أصحابه ْع يالحلوس 

.ْسمآآآالخجي، حد الشام انظر )١( 

وتاريخ، ٥ ٢ • ١ العدد اليوم، جريدة ق الشام هع أجريت الش اكاءااة من )٢( 



س7رحلأت—4^

،أصحابه من ويقارب بلده إل بمل عندما مغايرة أحرى فتظهر محتفى 

•معهم الحلوس أو حسهم مما من والملل ، منهم اكرم عاطفة فتظهر 
تظهر، لمجتمعه صورتين وعقله ه نفق نحتزن أنه العواطف هده وتغلهئ 

منحاليا محتمعا ه نفق يظهر ا هنوالبعد ، عنهم ابتعد إذا الأول الصورة 
عندمانان الخوتلك المرايا هده نحتفي بينإ ، والحنان بالمنايا مليئا ، العيوب 

،المرايا من حاليا محتمعا فيبدو ، معهم ويتوامجل ، محتمعه أفراد من يقرب 
الحربيةالملكة خارج رحلته تكثف، وهكذا ، والتناقضاُت، بالعيوب ويفيض 

•منها نصيب لتعره ويكون ، والعقدة الغريبة ية النق^؛، السعودية 

الشخصية—ا  ٠٢م تتالتي الأعراصى أهم من هاتين ظهور إن 
صحيةغ—ثر أعراض عل ندل الواففسؤ هذه إن القول صح وربإ ، الفصامية 
،الماصى جاع استر الفصامية شبه الشخصية مإمحن، من أن ذللث، ؛ الشاعر لشخصية 

لتاملاته'".بمواضع يمده لأنه ، إليه الحنين وكثرة 
ينتابالذي العرضر هذا المصام مرض ل احثين البأحد أكد وقد 
يكونلل—إصى المصامية شبه الشخصية حنين أن مبينا الفصامية شبه الشخصية 

ماصيابحت أصا لأنه؛ حميلة غر الماصة الذكريايتؤ كانت، ؤإن حتى مستمرا 

ينطبقبمثال لث، ذلؤيوكد ، الذكرىُأ' إلا منها يبق ،ولر ماّساؤيتها عنها ت، وزال

. ٣٢ص ، والملوك والتفكير اكخصية اصءلراب1ت ق دراسة الغمام انغلر ( ١ ) 



وبعد، فره ماء أثنالحجي حمد مواقف ل عنها الحديث تقدم التي الفكرة عل 
هبيضق فترة وبعد ، امعملا أويتسلم ما، مكان إل "يسافر فيقول! عودته 
ولاالأول، للمكان الحنين يعاوده نم آخر، عمل أو آخر بمكان فسدله ذرعا، 
الأيامبه تر وهوكدا وتثرمه، صجره إليه عاد إليه عاد فإن حانه، إلا منه يتدكر 

•ُ ماضُ عل وتحسر آت، إل شوق ض حانا، يقضى 
تلكرحلته وبدأت رحلاته، ترتيب ق الأول المحتلة هي لبنان وكانت 

امنهالغرض فكان ات محتيمن يعقبها ما وأما ، والأطلأعر" السياحة بغرض 
أهلهوحاول القي المرض بالناعر أصيب أن قبحي ، والامتثفاء العلاج 
قالعلاج بثم بداية، الشعٍي الهلب طريق عن المملماكة داخل له علاج عن البحث 

اقرفبالفشل، باءت المحاولات تللمثح ولكن الطاض'م، ق الشية الصحة تثض م

.ه نفوأرهق عقله، أثقل الذي المرض هدا من للعلاج طلبا المملكة خارج إل 
الكويتوجهتها وكانت للعلاج أخرى رحلة لبنان إل رحلته وتبحمتح 

الكويت،من عودته بعد قليلا حالته نحت وقد العام، يقارب ما فيها مكث 

علوظل ذلك، بعد المرض فعاوده الحديد، له تقدما ل؛ الرحلتين هاتين ولكن 

.ص٣٣ ، والسلوك والتفكثر الثخصية اصهلرابات ي دراسة الفحام ( ١ ) 

•مرات ي ابنها منزل ي الشاعر أخت مع أجريتها التي ا،لقابلة من ( ٢ ) 
الرياضل الاجتاعثة الرعاية دار نزياي كان عندما الحجي حد  w<^Liمن )٣( 





هرحلات! امس الغث البعه

لالمية الصحات يعص ل عناية ووحد ، المرهق النفمى المرض لهذا علاج 

فقد؛ الأمر هذا رفيقه لحظ وقد ، هناك إقامته أثناء للعلاج يستجيب وبدأ ، مصر 
موزون،وكلامه ، جدا مشوقة ه ومجال، السفر ل رفقته مع متجاوبآ الشاعر كان 

.*' عام' بوجه والشعر الثقافة عن يتحدث ما وأكثر واسعة ثقافة عن ويم 

كانتفقد ، رحلاته أنولع من الحجي حمد شعر ل المؤثر الؤع و7بمذا 
التائرأشد شعره ل مؤثرة النفي بالمرض يصاب أن قبل لبنان إل الأول رحلته 

تأث،رهايبن فلم المرض بعد رحلاته أما عنها، كلمإته حلال من ه نفق أثريت، كإ 
الصحيةحالته ق بر يتأقر لها كان ؤإن ، يعده الإ؛داع عن نتيجةتوقفه عرْ شق 

جديد.من مرصه تبماجه حتى قليلا يلئث ما لكنه رحلة كل بعد حالته تتحسن حيث 

منان بلبنشعره ناثر فقد الحجي، حمد شعر ق الأول الرحلة أثر ينين كإ 

؛جامح، 

حمالهاوراعه وثقافة، علم من به تحفل مما استفاد حينا ت الإمحابي( الحاسب؛ 

حيلة.شعرية لوحة ق وأبرزه ، نموير أجل فصوره 
هأحبابومفارقة وطنه، عن بالبعد الأثر أشد ناثر حيثج ت السلبي الخانث، 

التاثثر.أشد مويرة بالحزن، مليثة ؛حاطفة الحاسب، هذا شعره صور وقد وأصحابه، 

-هأو أو 

والفنون.الثقافة حمعية مدير الثدي، أحد بن محمد الأستاذ مع أحريتها التي اكا؛الة من ( ١، 



اسةااسدس

مراحلق الشاعر عل ص مما امة الصفات السابقة الباحث ناولت 

؛فحب بة المكتاصر العنعل تقوم لا الشخصيه ولكي ، المختلفة حياته 

بل، الحياة مراحل محلفا ق احدايثج من -٦١ يمر ما هو فيها ااؤ'ر يكون بحيثا 

،الإنسان ية نقعل توثر أن يمكن متعددة ومواهب ، أصيلة صفات فيها إن 

.شخصيته معالر رمحم ق الواصح الأثر لها ويكون 
عرنل يوم فقد ، أوالبيع الشاعر لشخصية بالنبة يكون ذاته والأمر 

لئابتل— ويكون صفات، من به يتصف أوما موهثةُأ'، من به يتمغ ما الشاعر 
يقدمهما عل التميز ذلك ؤينعكس ، الشعراء بقية عن متميزا شاعرا — الصفات 

بل، المنافس عل التفوق هتا بالتميز اعني ولا ، عينا ءيداعا فيكون بداعه إل 

بءحسثا، ين الأخر شخصسات من غثرها عن البيع شخصية يميز ما به المقصود 
.بالأصالة إبداعه م يت

حمدحا تميز التي الصفات بعفس من لمحات السابقة الباحث أرزن وقد 

بمبححاإفرادها ولكن ، إ؛داع من يقدمه فيإ واصح تاثير لها وكان ، الحجي 

،المعارف مكتبة ، الرضا أبو عد مد. ، وقضاياه أص-وله ربي ال|_النحر نقد ل القي الانحاه نظر ا ا



■رنتسين جبين لمهم تقل مخاص 

التعريفي أراس_هم«تا ربإ بل ، بارز ثعرْ ي الصفات تللث، تأثير أن ت أولا 

أنرالممات لهذه ويكون ، لع الإبل إل أصLلةموده صفات ْن ه نفبه تتميز بإ 
كإعيه، سمتها وتغلب شعره نحلل التي الوصوعات إل الشاعر نوحيه ل كبير 

.الشعراء و؛ن انحاهه تحدد قد أما 

Lu : دفةكافة تكن لر السائقة الماحث ي الصفات تك إل الإشارة أن
الومحراتصمن حاءت مريعة إياءات كوما تعدو لا فهي شعره، ل المباشر أرها 
الأصيلةالصفات أثر لمناقشة خاص مبحث تحميص الهم من كان لذا بة؛ المكت

عره.شق 

منالخجي حمد به يتمتع ما إل السابقة المباحث ل الإشارة سبقت وقد 

قبلحياته ق وأحداث مواقف من الشاعر به يمر فيا ،فالمتامل الذكاء ملكة 

وزملاوهأصدقاؤ٥ عرفه وقد تعب، أو جهد بدون الملكة هذه عل يستدل المرض 

إبداعه.ق أرت التي المباشرة والموثرات السات أهم من وتلك والفهلنة، بالذكاء 
الماسيالصغير الهلفل حذا تمر محلفولته؛ منذ الصفة حذه الشاعر عرفح لقد 

أخويه،نحهلف ثم عليه، تحنو التي أمه الموت فيعئب العفنام؛ المؤلمة،والأحداث 
الرزاياتلك، لكن أخته؛ بيت ق ويعيثر عليه، اعتاد الذي والده بيت، عن ينأى يم 
قاجحين النالهللأب أحد ويصح كلمها، يتجاوزها بل دراسته، عن تعيقه لا 



موادمع ي العليا الدرجات محققا أقرانه، عل النمومتن بل الأبتداية، ا،لرحلة 

الدراسة"'.

يلقىما استيعاب عل وقدرته فعلنته وعل اكوقد، ذكائه عل يدل ذلك إن 

إلحاجة بوجود الداخل الإحاس عل تدل أنما كإ دروس، من عليه 

تحقيقعن تعيقه أن يمكن التي الفلروف كل يتجاوز الحاجة هذه الحرفة،ولأجل 
يميزا مأهم من هو الإحساس وذللئ، ، يصبوإليه ما بلؤخ عن توقفه أو ، هدفه 

التيالمشكلة ، تللطريقهم تعترصر ما فبمجرد ٠؛ ُ الناس من غثرهم عن الميدعتن 

قدرةلديم فان حجمها كان ومهعا ، ثكلها كان أيا أهدافهم بلؤخ عن تعيقهم قد 
نحركلأنما الانفراج؛ محمل الإحساس المشكلة،وbزإالiح تللث، الإحساس عل 

حجمْع تتناسب، التي الحلول إيجاد التلع تهليع يوبعده فا، حل لإيجاد عقولهم 

المثآكلة.هده 

أهممن حلها ثم ومن المشكلة، عل الياحث؛ن'م'الأستدلأل بعمى عد وقد 
اصرعنمن كعنمرين حاصرين الحانيان هدان كان ولهدا ، الذكاء ل الحوانب، 

جعلالذي الأمر وهو مباشر'؛'، غر أو مباشر بشكل كان سواء الذكاء تعريف 

.البحث هدا من ٤ ٠ ءس انظر ( ١ ) 

•ء صرخ ٠ والمجتمع النصي والاصطراب الإبدلع ت الصانعة الحكمة انظر )٢( 

.الذكاء نفريات ز مهمة إسهامات وله ط سّترنثرج( )روبرت هر )٣( 

.٢0٦-٢٥^٤(اظرئمصالإدغ،صت



فاتهصأ السائس البعث ]ج.

أنعل إنه"القالرة : فيقول الذات؛ الحهة هده إل يالنظر الذكاء يعرف البعض 

الحياة"'"ل الحديدة ا،لواقف مع ُكفاءة بالتكيف ا،لرء يقوم 

الشريعةوكلتي العلمي العهد ق وزملاوه أساتذئه الحجل عرف وقد 
المهتمونذلك وأكد ، والمهلة( الذكاء صفة )أعني الصفة، ببمذه العربية واللغة 

إصابتهياب أسمن أن ظن حيث الصفة؛ هذه الثدي محمد الأستاذ يؤكد إذ به؛ 
بعفرقلوب يملأ الذي الهد له يب يا ممالشديد ذكاءه المرصر ؟يذا 

عرفشبابه منذ فهويقولت والفتلة؛ النبؤخ من الحجم حذا إياْ لرويتهم الناس 

واردأمر وهذا الحد، من شيئا له سبب ونبوغه تفوقه أن وربإ • • • بالذكاء 

.كب،رة"' بته ون

لالحجي حمد الشاعر ذكاء نحصر الة معند التويفم، ذلك بعد ومحن 

الأستاذيذكر إذ متوقد؛ وذكاء ذهنية، يقظة من به يتمتع ما تؤكد الأهمية غاية 
وكانكليتها، ق العربية اللغة ة بدراسالشاعر رغب عندما أنه الثدي محمد 

يوديوصار الكليتين ل الدراسة بجمع أن ا'>ستهلإع فإنه الشريعة كلية ق يدرس 
مايؤكد بل فريدا، يعد الحدث هذا إن واحدرأ'؛ آن ق الكاليتخن مناهج احيار 

•٢ ٥ ص٦ السابق، ( ١ ر 

.والفنون الثقافة بجمعة مكته ق الشدى محمد الأستاذ ْع أحريته الذي اللقاء من ( ٢ ر 
معهأجرينه الذي اللقاء ق الثدي محمد الأستاذ ذلك ل أكد كإ ، الغلاف صفحة السنن، عذاب انغلر )٣( 

=,١ الرأي هدا غير يرى حسين بن سعد ين محمد الدكتور الأستاذ ولكن والفنون، الثقافة بجممة بمكتبه 



كtادطدرس ايايش 

تلكلبن الحمع يتطيعون زملائه أكثر يكن فلم فائقة عقلية قدرة من به يتمغ 
يؤكدكإ متوقد، وذكاء صاف، ذهن إل تحتاج لأنبما والكبثرة؛ الكمة الأعباء 

.الدراسة ق الأحرين زملائه عن تميزه التي الكبثرة الفردية الفروق الحدث هدا 
القيعبياء من كثيرا فان حاد، وذكاء مميزة، بعقليه يتمغ الشاعر أن وبإ 

أحدالدكاء أن المختلفة القبة ارات والاحتبالتجارب طريق عن أكدوا قد 

اتمكونمن أن إل الدراسات هدم من كثير وانتهت ، للعبقرية الهمة المكونات 

الذكاءمحمل لا التمسثر هذا كان ؤإن التفوقُأ'، الذكاء هو الأبدع ق العبقرية 
للأبدنعالوحيد هوالتفسير وليس الإبداعي، الدور مذا ينهفى الذي هو وحده 

٠عرى ال

للابدئ،بالمة الذكاء أهمية عل أكدت قد الدراسات -طك كانت وإذا 
التفكيرعن الذكاء تقلالية اسيرى ما منها بل عليه؛ متفقا يكن لر الاتحاه فإنبمذا 

الدراساتمن كثير تدعمه بينهإ الارتباطية القول؛الحلاقة ولكن ، ٠ الإبداعي' 

.والتجارب 

إمحابياتأثيرا موئرة البيع شخصية لدى الذكاء ية نبان القول يدعم ومما 

الحث.منسا ٥٢ص انظر 

.٤ ١ للأدب الضرالقي كذلك -وانظر ٤ صء ، وقضاياه أصوله الري نقدالثعر ق النفي الاتحاْ انفر ( ١ ) 
)آ(انظرءالمصالإدلخ،صاأآ.



حلالمن ئة الفالدرامأت بعفس إليه توصلت ما هو الإبداعية قدرته عل 

مسالةرإل ات' الدرامسبعض ارت أثفقد ؛ والذكاء الإ؛داع ب\ن العلاقة دراسة 
يهامر يقالذي ا،لقيامر عل التعرف من والذكاء الإبدلع بين العلاقة 

هاتقيالتي العقلية القدرة أن إل ات الدراستلك وصلت وقد ، ان الحاني
أنكإ ، واحدة'" تكون -كاد الإ؛داع اختبارات ها تقيواش الذكاء اختبارات 

—اارتبامحل هناك أن عل أكدت وقد القضية لتلك تعرصت أخرى'"" دراسات هناك 

نحتلمفالارتبامحل هذا حجم ولكن ، والذكاء الإب-دلغ لنز للعلاقة الكل المدى عن 
.الذكاءصن الخلقة المتوات محي ض حد إل 

الشعروحريان الهللاقة، الحجي حمد الشاعر -٦١ عرف اش الصفات ومن 

منالأثر هذا وميتبين ، شعره ق ومبانر واضح أثر لها الصفة وهذه لسانه؛ عل 
كتابةق تمكن عل المنة هذه تدل كإ ، الحميلمة إبداعاته بحفر كتابة ق طريقته 

علبدل ا ممورد ما إل والعودة التحقيق ومحي ، متاصلة شاعرية وعل ، الشعر 

فترةق قصيدة كتب إذا الشاعر أن وهو ؛ الأهمية غاية ل أمر يلمحغل الصفة هذه 

دونالأوزان أورصف الفلم، من ولت محكمة، نحرج القصيدة فان وجيزة 

و)توراس(ورحاكسون( )حيتزلز( الدراسة بتلك قام ( ١ ) 

)آ(اظرءلمنفطالإبداع،ص1ْك

و)ماكون(رباون( و)ئتاين الدراسن)مر( ظلك يام )٣( 



٣١١٣٦

.بق واليالقوة النقاد لها ويشهد ، التلةان عل وتاشر الشعر صياغة ق تمكن 

منأو نفته، الشاعر يزكيها الخي ا،لواقف من عدد ق الصفة هذه وتتجل 
ةعزلإل حاجة دون أمامهم القصيدة يكتب يرونه وهم زملائه من الشاعر عرف 
الحديث،ق منهمكون وهم زملائه بين يكون أنه وذلك التامالية؛ العزلة إلا اللهم 

مننحرج حتى معدودة دقائق إلا هي وما بالتفكر، ؤيبدأ وةالإ، ورقة فتناول 
عليهتمل وكانإ ا يكتبه، بيتا عشر الخمسة تتجاوز يقصيدة التأملية العزلة هده 

إملاء"'.

،عادية قميدة نحرج لا الفلروف تلك ق الشاعر يكتبها التي والقصيدة 

منوالإعجاب الرصا وتلقى ، الشاعر ءلابع وتتضمن وروية، فاكرا نحمل وإنإ 

تحريرزكرئيس أحمد الدكتور -٦١ حص قصيدة الشاعر أبيع فقل ؛ والتلقين النقاد 
قيامهمن ساعة قبل العربية اللية و الشريعة كليتي ميزور أنه علم لما اليربير محلة 

والإعجاببالتقدير الحاصرين ومن منه حفلت التي القصيدة وألقى . . بالزيارة 

قبدر( )يا بعنوان القصيدة هده نشرت وقد ، قرمحته"ُ وحصوبة ، بديهته بسرعة 

اليإمهءا،.محلة 

•١ لأ طالبؤس شعراء من انظر ( ١ ) 

اريين، ٧٤٥٠العدد ، الرياض حريدة ادرص، بن افه عبد ٠ سائس البالشاعر اخجى حمد ( ٢) 

^٦١٣٧٩! ٦; واريح ، ١  ٩٩العدد التإمة، محلة ، الشعراء مع زاوية انظر )٣( 



خروجهام ومن ، قصيرة زمنية فرة ل القصيدة لهذه الشاعر ؤابدلع 

الزعن اءل يتالقارئ بجعل — متلفوها يشهد كإ — يدع فني بشكل 

الرذلك ؛ إليه تدفعه التي القوة عن يتساءل كإ ، الابدلع هدا حلف يمتفي الذي 

خارجيةقوى بوجود يعتقدون حيث ؛ الإلهام إل القدماء النقاد أرجعه الذي 
الشعر'أُ.عليه تمل التي إما بل الشعر، قول إل الشاعر تدع 

أنإل ويذهب ، الإ؛داعية العملية ق الحقل دور يلغي الابجاْ هذا ولكن 
محريةوهواجس ، خفية قوى من أصحابه عل حبط وأعذبه الشعر أجود 

الالخينج من منتحلة شخصيات سوى ليسوا الذين الشعر شيامحلن ل تنجد 

أشياءإل الشاعر يبدعه ما إرجاع يحني أنه كإ ، الباؤلن'" العقل من المستمد 
له'^ُ.ملازمة أصلية صفات من نابجة __ بحق — أما مع ، عنه خارجية 

المدعين،إ؛داع بدراسة الإلهام فكرة ألغت الحديثة الشية الدراسات إن 

اراتالاختبعل القائمة الدرامحات تلريق عن لهم الإ؛اواءية الخصائص ؤإبراز 

قالمتأمل يلحظ إذ علمية؛ نتائج إل خلالهإ من الوصول ثم ومن والتجارب، 
التييتمع؛الخللاقة الشاعر أن ذكرها الأنف للقصيدة الحجي خمد إ؛داع ية كيف

صا"ّا.، الأس النفس لعلم انظرمنيمة ( ١ ) 
الطبمةواكوزبع، للشر صفاء دار ندوح، القادر ،د.عبد )دراسة( العربيا الشعر نقد ذ القي الانحاْ )٢( 

الأول،ا<ا؛\م/مأ<ا<ام،ص'اه.
.الأدب، نفس علم انظر )٣( 



١١١٥ فاو4 مد؛ سائس ال

)جيلغورد('''.إليها توصل التي الإبداعية الخصائص من هي 

صفاتعل تدل التي الأحكام من لكشر الدلال الحذر هي والهللاقة 
حتىا وأدائهنعلمها ق والسرعة والصور، الكلمات استدعاء عل الفائقة القدرة 

معاناةأو كبد دون الملح به فاض تلقائي انسياب لتبدووكأنبا 
بالهللاقةالتصقن تقدم عل تدل كمرة بنإذج حافل الحري الأدب وتراث 

وفالفيلمعل ردآ وجيزة فرة ق أنثي مماملإ أب مثل من الشعراء بين 
فقد، عمره من ياكل يجعله الذي الحاد بالذكاء الكندي له فشهد ، الكندي العربير 

قلبهمن ينحت لأنه العمر قليل الفتى هذا !٠' قوله هذا عل الكندي تعليق كان 
إنإذ الهللاقة من ٤—ام أبو يه يتم ما الموقف هذا ويعكس ؛ قريباُ" وسيموت 

وحدةق الأفآكار من كبير عدد إنتاج عل القادر الشخص " هو بها يتم الذي 

.ابق،ءسهه انانظر )١( 

تكامل،منظور من ونميته كدس وانظر . ص"ا؛ ، العوب، عند الندي الفكر ق الابدلع مفهوم )٢( 

الطبعةالقاهرة، المرية، الأنجلو متقتة الابداعي، القس علم سلسلة محورة، الحميد عيد د.مصرى 
.aA_»،،r«*Xالثالثة، 

محمدحواش—ته وعلق وقمله حققه القيزواق، رشيق ابن ، ونقل.ه وآدابه الشعر محاسن ل العمدة انغلر )٢١( 

١٤٠ة،الخامالطبعة ، برومت، والطباعة، واكوزع للنثر الحل دار ، الحميد عبد الدين محني  ه١ 
.م،ص١٩٨١٢٩١/

.١٩١r>٤(اu؛ق،ص



.' معينة' زمنية 

محتبئة،موهبة عن تنبئ التي ، الطلاقة م يتالحجي حمد أل ^ WJذلك ومن 
ماعل دلت التي الصادر تعددت وقد ، شعره ق الأثر أبرز لها كان متوقد، وذكاء 
إلفبالإصافة وجيز، زمن ق القصيدة كتابة عل هالة مل قدرة من الشاعر به يتمتغ 

،الطلاقة الدامغإل إبراهيم الشاعر يثثر تؤكدها مواقف من إليه الإثارة سق ما 

حلسفقد ؛سرعة الشعر كتابة عل عجيبة قدرة من الحجي حمد به يتمتغ بعا مشيدا 

حملفكان ؛ قصيدة كتابة عل وتعاوا ، الكلية من القريب القهى ق الشاعر 0ع 

.' جيدة' بصورة ونحرج ، عجيبة بسرعة البيت يكتب الخجي 

علالبارز أيرها لها وكان الخجي حمد الشاعر ثبا عرف التي الصمات ومن 
عنتنف—صل لا تكاد صفة فهي المرهف؛ والإحساس الشديدة، الحامية شعره 

حددتالصفة تلك إن بل ، الثالث المبحث ل معالمها تبينتبعص كإ شخصيته 

منبه محيطون الذين من موقفه عكت يراه؛ ونن يراه، ما كل إل الشاعر روية 

وليدةالصفة تلك تكن ولر ، الحطام الآكون معال؛ إل نظرته ق وأثرت ، الأنام 
حياته.أوائل س معه ونشأت طفولته، مند ببما عرف بل ، موقف

ليثباالتي الثخمية تلك ؛ الأنفعالية الشخصية ق تتجل الصفة وتلك 

.٦ ١ ص ٠ رالتلقي الإبداع ز نفسة دراسات ( ١ ت 

.عنيزة ل منزله ق الدامغ إبراهيم الثاعر مع أجريته الذي اللقاء من ( ٢ أ 





.الأديب( بشماء الأدب 

لوبخاصة ، امة الحالشاعر طيعة أكدت التي الواقف تعددت ولقد 

التيهي نحاههم فمله وردود ، العلاقة؛الأخرين طيعة لأن ، بمجنمعه علاقته 
المبحثق بالتفصيل المواقف مدم تناولت وقد ، وتؤكدها الصفة هده نحدد 

وعدم، الناس من الشديد صيمه لديه الصفة هذه عمق يؤكد ومما '، ١الثالث 

وكانمحدثوه بان أيضا يرغب لا أنه كإ معهم، الخلوص أو محادثتهم ل الرغبة 
'بالمرصى إصابته بداية ل ذلك 

البيع،هذا تقديم ق ت تعاوتالابداعية الخمائص أن ياوح_ذل وبزا 

يةنقنا فكون، المرصى بالإصاية قبل الشاعر إ؛داع فتره ل أبعادها وتفاعلت 
الذيالمعري الذهني العقل البعد هي الأبعاد وتلك الشعري الإ؛داع عل قادرة 

يتضمنالذي الوحداي والبعد ، العرفية والعمليات العقلية القدرات يتضمن 

والعوامل... الخإل اعي الإيقالتشكيل والبعد ... والأنفعالأت العواطف 

والأجت،اءيةصؤوالاقتصادية الثقافة 

العملالبعد ؤلهر فقد القمل، هذا ي الأربعة الأبعاد هذه إل أثرت وقد 

.البحث هذا من يعدهأ ص٨٦وما انظر ( ١ ) 

وبعدبالمرض إصابته نل الشاعر حياة غيه يتعرض بالرياض النمب الصحة متثني تقرير من ( ٢ ) 

.يه إصابته 

صْ"آ.، سأِ يتصرف الأدب نفس علم )٣( 



تماائت4: السائس ايايش 

قإل المفة هدم عل دلت التي والولائل وفطنته، الشاعر ذكاء إل بالإشارة 

نصالتلك ق الوحدال البعد وظهر ا،لرض، بابته إصبقت سالتي الفترة 

وجهعل يرام ما يم ، منهاالبشر بمواقف ا،لتاُرة الإحساس، المرهفة الحساسة 

كإوعذوبة، رقة يذوب يكاد إيداغ اب فينمعه، ويتماعل به، فيتأثر الطبيعة 
الشعرصياغة من وتمكنه الشاعر، طلاقة ل والإيقاعي التشكيل البعد ظهر 

كاوجيل، مؤثر بمظهر الأبدع مدة قمر برغم وخروجه عجية، برعة 

السابقة.الباحث ق والاقتصادية والاجتإعية الثقافية الحوامل ظهرت 





الثانياصل 

قمهض 1دؤقواداكسية 

الغربةوارعرJة:السثاالإوو 

الستالثاني؛

للوجودلؤم الثالث؛ اسق 

^١^٥٧علاقته : الرابع اسث 

استاهاس:ئ«لهشالواقع

؟نجراتصيةأخرىاستالسائس 





أشهرومن الغربة، معنى إفادة إل تودي التي الممللحات تعددت 
هذانشرح الني الماهيم تعددت ثم ومن ، الأعراب المعنى هذا ممطلخات 

لكي؛ المصمللح حذا بالتحريف أبدأ أن لزاما كان ولهذا ، وحديثا قديإ المصهللح 
.ه تفصيلا تتضح 

اللغويةالدلالة وس والأمحابءا٠"، الوطن عن الروح لغة الغربة 
إذ؛ انرالاثالسلوك هذا بدراسة الهتم؛ن عند ا مفهومهلفهم خهلوة تقدم 

الوديةات والعلاقالألفة وفقدان البئر، ين الغربة ليفيد الأعراب يستخدم 

٠•محنهم' 

التنافرأو التباعد أنه عل الأعراب لمصعللح العاصرة الاستخدامات وتتقى 
)انمن ثيثين من واحد عن أوالانفصال 

نتيجة، زائفة ا ذاتالفرد يمهلغ ان بالذات عن الانفصال ! الأول 
وتقاليدوأعراف بنفلم يمتلئ قد فالجتمع الجتمع، قبل من تثمله التي الضغوط 

الحقيقيةبالذات والقصود ؛ للفرد الحقيقية الذات طمس إل تودي وتناقضات 

. ٢٦ص ، ١ ٠ * ،ج غرب مادْ ا الُرب لسان ( ١ ) 

.٢ _Y الض، والابدلع انظر )٢( 



ه.لفالفرد يريدها الش يى 

وأعرافهالجتمع قتم يرفتر بأن وذلك ت الجتمع عن الأنفصأل ! الثانز
إيامةإل الرفض ذلك بعد الفرد يمل فلا ، وتناقضاته ّليياته ويرن وتقاليده 

أهممن العزلة كانت ولهدا الجمع؛ عن العزلة ال ويلجأ ، الاجتإعية الصلات 
الفرد'يعيشها الخي الغربة مفناهر 

لستا ولكنهالخجى، حمد شعر ل النؤع لهذا الغربة مظاه حلهرت وقد 

وكانعليه، الشية المؤثرات أند من كان الغربة من آخر نؤع فلمه بل الوحيدة 
الغربةائم نيلحغل الحجي حمد لشعر القارئ إن إذ شعره؛ ق واضحا محياه 

لهاتتعرض اكي القي المزق أعراض أشد من " لأما يته؛ نفعل المكانية 
بنبالشديد الودي والارا؛هل الأمءري بالأكفاف غالبا المحاطة العربية الشخصية 

أفرادها'''".

غربةيميس الشاعر أن وهلة لأول يلمحفل الحجي حمد شعر ق والتأمل 
غربتهيدرك الشاعر إن بل مكانية، غربة يعيش كونه من أكثر وروحيه ية نف

مابقدر الأهل عن والبعد الوطن، مفارقة يشتكى لا فهو شعره؛ ق ما ويصرح 

.rr-yr^,^الض وا'لآ;داع \لأغو\ب انظ :١( 

,•؛١٩٧٩الأول الطمة مدبول. مكبة السويدي، خمد فاطئ د. الأموي. الشم و الأ>اب )٢( 
اآ.ص>



تت[ةوالعرلة الغرب; الذول ث البع

قائلا!وطنه وهونحاطب المعنى هذا وهاهويؤكد الروح، غربة يشتكي 
نحريحق منك ثت عؤإل ي نجوا معتد أث الب وطي 

س'■'غزت مموت قد جسمي غزبأ عنك أشف ل؛ ا أن
لماالحجي، حمد شعر ق الغربة لدراسة مدخلا يملحان اليتين هدين إن 

يشخصذيهءأ الشاعر لأن الخجي؛ حمد معاناة كشف ق واصحة دلالة من لهإ 
يثقله،بإ متبمر أنه عل يدل مما سقمه، أسباب للقارئ ويقدم C المرضية حالته 
ُ.حدا المضهلربة وأحاسيسه بمشاعره وولغ 

الحجى،حمد سعر ق أغلبها ظهر وقد ، الظاهر من عدد لها ية النقوالغربة 

يشفسعره وأن ، سعره ق حالته يثخمى أن استقللع الشاعر بان القول يدعم مما 

•شي بهٌنألم محس ما محدق بكل 
هوالحجي حمد عر شلمأمل يرز ية النقالغربة مذلاهر من مفلهر وأول 

بالماس،الاحتالاط براغب غر ملفتة، عزلة ق يعيش فالشاعر الحزلةُ■'*، مفلهر 

اعتقدربا بل عنهم، بالبعد إلا الحياة له نحلو لا معهم، للجلوس مشتاقا ولا 

بالواح!حياته ملأت التي أسقامه وجلاء أدوائه، م بلهي أما الشاعر 

.٧ ٤ ص .ا اكن عذاب ( ١ ) 

العدد، العرسة الجلة ، الشيخ آل العزيز عبد يت جواهر د. ١ الإبدلع قرين النفسية العربة هل انظر )٢( 
.ه،ص١٤١٣٢٣،حمادىالآخرة١٨٥

•، الفني والابدغ الاغتراب انظر )٣( 



ةوالعزلة الغرب: الأول ث البع

جزاحىعمق مدى ت ز أبمأنك و لآه 
^١^محلو م ص وا-ءتزالعالمَان 

بروحي'"ْا 

مننحلصه قد الذي الدواء هي العزلة بأن الشاعر إحساس من الرغم وعل 
إليلجأ فهو ولهدا ، قواده ويتعب ، كاهله يثقل داء ونحعلها يعود أنه إلا ، آلامه 

عنوبعده ، يعيشها التي الخلوة إليه ويشكو ، الكروب نا كائ، مولاه 

Iالنامحواعتزالهم 

ابي؛'■'وانتحوق وحلزال اعت-اإئ-يإفكاتواماض ب
قلافتا العزلة معنى نححل مما ، الناس لاعتزاله كشرة مبمررات الشاعر ونحي 

الغلإلا فيهم يرى ولا ، يقابلهم حتى محببة بصفات يتصفون لا فالناس ، شعره 

هدها أنامنحالس أن يستطع لا فهو ذللثا أجل ومن قلو7يم، يملأ الذي والحد 
والدناءةالخسة معاق حمل من إليه يمرب أن ولا صفامم، 

الئادساالوس نففيها ثوارت م باجثا ام تالأنأرى لأف أم 
كدامّح'ا'ذي وصاحّتا وحئود دو وعائن وختثذل بين 

يرحمونولا كين، المعل يشففون لا الحجي حمد يصورهم كإ والناس 

.١ صره الستين، عذاب )١( 

الخن،^rعياب )٢( 

السابق،ص^.)٣( 



■قنت؛ةوالعزلة الغربء امح'ول ث البع

يبثوهو إليه يستمعون ولا ، شكواه حقيقة يدركون ولا ، والحتاج الضعيم، 

،الشكوى إليه ليبث غرهم إل يلجا فانه صفاتيم هي تلك دامت وما ؛ أحزانه 
'•البدر هو للشاعر والبديل ؛ الحياة مرارة ويماسمه 

->s؛Jللم_^__لتاع فلأث والأسى المزارة قاسمتي بدر يا 
بمركبوهوحد دوصغيرأ يبدائر زمك جالأفلاك ح بل 

'ل_ضمثرير عميقة وهي اس للنتفاءلن الحراح قلبي ق وكداك 
يصورإذ العني؛ فقدان فهو الشسية الغربة مظاهر من الثاف المظهر وأما 

وأن، والملل الضيق عل وتبعث تافهة الحياة بأن إحاصه الحجي حمد شعر 
منالحيوي يرى ولا ، معقول وغر منطقي غجر بشكل جر تأحداثها 

محنىفقدان عل يدل مما ؛ المعنى هدا الحجي حمد شعر أدى وقد ، استمرارها"' 
الغربةمظ_اهر من وذلك ، شعره ق المعنى فقدان أشكال وؤلهرت ، لديه الحياة 

.يعيشهاالي 

عاسىإح؛ ا أهمهأشكالامن الحجي شعرحمد ل المعنى فقدان ويتخذ 
،الحياة متعة يفقد فانه ولهذا ، ' الحيوية' فقدان ثم ومن الداحل يالخواء الشاعر 

العلاءكايي( التشاؤم شعراء علميه درج نمج الموت وممني ؛ الموت متمنيا ويقلل 

١.٧ صى التن، عياب ( ١ ) 

.)٢(الاغتيابوالابدلعالقي،ص٧٢ 

اظرالابق،صا-آ.)٣( 



يتمنىفإنه الخجي حمد وأما ، ' الخياةر هده يكرهون لأنيم الوت يتمنون ؛إذ العري 
•وروحتة ية نقغربة من به محس لما الأمثل الحل يراه لأنه الموت 

لحنتا'•'والقنا سا الثاة أزى ٣ النون باماُت، ئ تعرضوا لا 
يوجد، له الأفضل هو الموت أن ويرى ا الحياة هده يكره عندما والشاعر 

أنيرى محعلمه وذلك متواصل، وانر وضيق، كدر محها كإ فالحياة أبابا؛ لدك 
العيسحدا يرصى الذي عن ا متعجبتقهم في؛ يطاق لا حا المعيشة استمرار 

؛الملة الحياة حده يعيش بان يرصى لا لأنه ، المنغص 

؟"'كدر كله بعيش يزصى قمذ الحياة صفوي رمل قد 
تكادحتى لها طعم لا الحياة وأن ، الموت إل الحاجة معنى الشاعر ومكرس 

الحياة،هده ق بالبقاء يغريه الذي الأمر عن اءل يتإذ ؛ شعره ل بارزة سمة تكون 

الشاعريعد ولر ، محيية تعد لر ذلك عند فالحياة ؛ فيها ه نفيبهج الذي الثيء أو 
•يقول إذ الحياة من عمره صفحة سيطوي بل ، عمره استمرار يريد 

ا؟"'بالبئوينري تمس اليبهج يرى يك الذي نا حناق يا 

٤ص؛ ، ٨٢١^١٩ ، بيروت ، اض حار زهدي د• القديم، الربي؛ الأدب ل النفس علم أصول؛ انغلر )١( 

■امح،صّله عياب )٢( 

اوتن،صمه.عزاب ( ٣١

.ابق،صآ؛)؛(ال



كيلك!ويقول 

موما'"عندأ العيش أستهلح ئإ العمر صفحة أطوي نوف 
ذاته،فهم عن عجزْ هو الحجي؛ حمد شعر ق المعنى فقدان أشكال ومن 

حلإل اج ومحت، التساؤل إل ويدعو معقد الختام ل ثيء كل أن ه ؤإحاّبل 
بشكلتسر الحياة أن ئة الفالغربة ق يعيش الذي الحجي حمد محس ك،ا ، رموزه 

أمرارها'"،وذلكمعرفة ولا تناقضاما، حل عل قادر غر فهو لذك منهلقي غر 

.الشديدة أوالحيرة اليأس، إل به يفقئ قد الأمر 
ويزدادحقيقته، محهل أنه كيف يتأمل وهو الشاعر عل ليشفق القارئ إن 

،إليه بالسمة مفهومة تعد فلم كلمها؛ حياته عن متسائلا يطالعه وهو عليه إشفاقا 

لغيراستفهام بأداة وإخوته والديه عن مم ه، نفعن اكاولأت تلك مفصلا ثم 
المباح؟!ل تطلع كيف الشمر عن أيضا يتساءل ثم الحرة، ق إمعانا العاقل 
لأنالملم؛ فيها يقع أن يسغي لا مزالق إل به يودي مما • اء؟ المق تغرب وكيف 
يقول؛فهو كلها الأمور هدْ يعلم الملم 
حفشيهدجهلئ عينأق ، أناونفثي سفينتي، جهلمخ ولمل 

وإمحوف؟والدي نا ا؟ أننا أنا ألضءياقكلإا وأJئأن

ابق،صآأ.)\(ال

)أ(اظرالأمحابوالإدلخايصأآ.



■E ةواتعزلة اتغرب: اثذول البعث

٠وكُ الخرونم، ت وقأش ؤإذا نيره الصباح ق يطلع الشص ما 
ابانبمالحماة إل نظريه الحجي حمد الشاعر عند المعنى فقدان أشكال ومن 

يوصلهبالطع وهدا C قلبه ق أحوان من يراه لما ، يعيتهاُ'' أن تستحق ولا ، تافهت 

فيها؛الوئؤع عدم للمسلم يبني التي المزالق من أيضا وتلك المريع، اليأس إل 
يقول— وعلا حل — أقداره عل اعتراض ولا وتعال بحانه سالله قدرها حياته لأن 

الحجي:حمد 

اأنماْ دلحj يي عنز ور اتك_^___ول أظاإلم إلهي يا 
ا"'أخنقألا ل أزل او كل؟ أغدذث ^٠ ٧١ا ن_اق جق 

ينشطهالذي الهدف فهوغياب الشاعر غربة مذلاهر من الثالث الفلهر وأما 

شخصيةعن يكشف ما الحجي حمد شعر ففي • حياته'؛' ل الإبجابية الحوانب لأداء 
وهوالهدف غياب أسباب وتراكمت إليه، عى نمعن هدف غر من حياة تعيش 

ولا، حاء من يعلم لا الحجرة؛ إل ذلك به أفضى وقد شعره؛ ق محددها الذي 
Iالهدف يغيب القلقة الحيرة هذه وعند ، سيدمب، أين إل يدري 

.٢ صره التن، عذاب ( ١ر 

.٢ صرا■ الفص، والأ>اب الادغ اظر )٢( 

الين،ص'أ.عذاب )٣( 

صم\آ.الفض، والادغ الاغتراب انظر ر٤( 



ةوانمرلة الغرب؛ المث 

حيرقُاق أعالدنتا ذم م ل إش أذهب؟ وأين جئت؟ أين من 
الألأم،إشعال من يزيد هذا هدفه ولكن الشاعر، لدى هدف وحد وربإ 

والحسن،البكاء من مزيد إلا إليها يرنو التي الغاية فإ والأسقام، الحراح ويعمق 
Iااؤلم التناوم ولكنه أقفل، حياة إل يدفعه تقاول لا 

ئنتنالواكك;نكمذةئاب أوائدفثتياش ة_دا
اى——ذز''ار بنأيابي نجيء انة عؤى ناذاتفىلي؟ّ

الأيامتطوي إذ الإنجاز؛ عدم إل به أفقي الشاعر محي الهدف وغياب 
أمرإل يصل أن ودون شيئا، ه لنممحقق أن دون والنهار الليل ويتعاقب عمره، 

٠نمه عن راصيا — الأقل نحعله—عل محاولة أو يالفائدة، عليه يعود 

عليارأ'حاثمة الأوصائنا سوى حديد لا ليل مثل مارى 
فلاهدف، لديه ليس ان إنلدى وحمالها الحياة حلاوة تغيب أن وطبعى 

اليأس،محاق عره شق الشاعر يكرس ولهدا الخميلة؛ الحياة إل يدفعه ياسر 
Iعينيه تر ناصرة كانت آن بعد نقبت وقد ، سوداء فالحياة 

تاذانجا'"تحملي النتا ورأى تحزخا بعد حياق ثضبت، 

.٣ ص• او؛ن، عياب )١( 

.١ ٠ صى الخن، عذاب )٢( 

.)؛(الأبق،صأا



ةوانمزلالغربة : الأول ث البع

فهوالخجي حمد الشاعر عند النمة الغربة مظاهر من الرابع المغلهر وأما 
نحملففد ؛ 'وتقاليده' وأعرافه وقيمه الجتمع صفات بعض ورقص التمرد 

عنالمدعين وتوقف الحفارة، رك عن التخلف أنولع من كشرا المجتمع 
تكممالتي الاجتماعية الرقابة هي الشاعر امتعاض تشر التي الأمور فمن الأبدلغ؛ 

المدعين؛أفواه 

ذوثائأ0 للمجواخ اول نإآ كل المعئى حمز إذا 
الدروبا'''منطقه أمام سد دد حمن ود قيئمه عل 

تقاليدهجعل إذ له؛ المجتمع اتيامات من الأمرين يلقى الحجي حمد والبيع 
الحتى يراعيها أن بد لا البيع وأن تحكم، التي -هي الشاعر يزعم -يا السخيفة 

يعابمفإنه التقاليد تللثه المثيع يرلغ م وإلا  ١٠مراعاتيا عدم المجتمع عليه خد يا 
وصفاته!اخلاقه 

وباعخى أصحإدا يلاقيه ثئا ال1،كين المتى ويح ا وي
المعيناالرجل يمح لكيلا نخف ثمليد كل يراعي 

ةاسضاصا'٢'لقئدئاءواإلئدالحاوو:ا' نحازن 
منه،للتخلص ذريعة يجعلها محتمعه ق الشاعر يقلنها التي المثالب تلك إن 

٢صء القي، والابدلع الاغتراب )١( 

.١  ٢٨ص ٠ الديوان محطوط س )٢( 

الديوانمحطوط )٣( 



عطوفولا به، رحم غر الشاعر نظر ل المجمع أن كإ معه، الاندماج وعدم 
موتهوتمنوا عنه، وتولوا منه، أقرائه هرب الأ'وحاع حلف يئن رآه فان علميه، 

بلأحزانه مز لهم يظهر لا فانه المجتمع؛ هذا أفراد صفات هده ولأن ومغارقته؛ 
-نظره j - يتمنوما التي الشرور له يتمنوا لا حتى ومروره؛ انشراحه لهم يظهر إنه 

يقول!كإ مقيم لكل 

الرحابفح عينه ل اق صو؛و خنص اض ودروا ل
باعييابطورهم حتزادوا ئم روف يطوب ض لتولوا 

نبدتممانتيساصلَزم يأز،آتباظا قك
اأص_اد_،سل حلبين____هلم لليي ا المنايوذ يطلبامر النهكدا 

'ا>ُد_،' اثقخدن دهن والاء، عنق نى أمحى ه بوا يرفقنأر 
بنويلينه حاجزا لتكون عليه المجتمع إثماق عدم الشاعر ويكرمر 

وابتعد، _ _يزعم كا __ اللوم بصفات امتلأ محتمع ق العيس مل فقد المجتمع، 

هذامن يريده الذي الفاصل الخلق ، به يتحل أن يجب الذي الفاصل الخلق عن 
تورحمته عليه الإشفاق هوإلا ما المجتمع 

ناالوموانثمزأوا المحي ائتلأى عافوا ملأ ق العيئر تنمن، إق دهر ا ي
دطثاُ'ئشتممأ فيهم أعرف يلن، مه الظلام وافتانوا الكون، بذا ثبوا 

الين،ءسأ"آ.)ا(ءذاب 

ابق،صمْ.)أ(ال



—ة[والعزل ة الغرب: الدول ث ]البعثلمتتا

خالطتهيرغب لا الحجي حمد فإن السبة السإت ّرذْ يتم الجتمع كان ؤإذا 

إنإذ الطف—ول الارتداد أو ، الطفولة مرحلة إل يالنكوص منه للتخلص يلجا و، 

ضالغالب j اناكص النفى"""لأو والتشرد الغربة أساب س هو الكوص هذا 

منحاجاته إثساع تهليع يلا ما لأسباب فهو ، الخاصرة حياته أنإط مع متكيف 
وتعيرابا_ا ألعا-أإل بشدة ومحن ، ' الماصى'إل يتوق فهو لذا ، الأنإط هذه 

يقول!كإ الشباب زمن إل الشخ حنين الزمن هذا إل ومحن العاطفية، 

دذاض''ظلال ل بمش أنعم وداعه يص تفنمي ه بونى 
الفترة!هذه عن يقول ثم 

وماولموم الهطع_لم ا مدر أأ 
صسيايهه فلسس وقلبي أعفو 

أمثىما اجغن لء موأنام 
ء_إدنا_^تارتا سئسلالميح خس زن 

وعةبلاب أصفلا الحإل وأرى 
لتيليj مح—ثْن—ا م تدغ 

محيألمي المح ي عنى إلا 
وشلمئان زمإل نجل منى 

يديق ا مائس بسابي( ق ا أن
ث>و دح_اطريكز م_ا الطمول_ة ذكزى 

ممني° jtمح—يزن الدموغ إلأ 
إلأذيتِااومإاسً'

. ٣٨٨^الغية، والصحة العصاب النعرت سيكولوجية انفلر ( ١ر 

.ص٩٨ الأديب، القس لعلم مقدمة )٢( 
.الآن،صأ،آآعذاب )٣( 



تةوالعزلة الغرب: اكذول !المث 

صورهاإنه بل الفئة، الغربة مظاهر أهم عن الخجي حمد شعر أنمح لقد 
شعرهقارئ نحاله حتى ه؛ نفات مكنونعن خلالها من أبان دقيقا، تصويرا 

غربتهمظاهر الحجى حمد شعر أبان وكإ ُ""، النفسية للامراض طبيبا "نحاطب 

تلكيحور سعره وأخي عريته، اميامب بعفر أيضا أدرك فانه محعره ل ية النق

,الغربة هده يعيش الشاعر جعلت التي الأسباب 

الحب،من الحرمان — نفثه الشاعر يراها كإ ~ غربته أمثاب أهم ممن 
الحصرق الشعراء غربة أمثاب أهم من وذلك الخبيثة، إل الوصول ل والفشل 

به؛الشعر ونمك بالشعر، ممسكه أمثاب أهم أن الحجي حمد ويؤكد الحديث'"، 

وملاحالشاعر، اطن لبتفريغ إلا الشعر وما قلبه، يملأ الذي الخب ذلك هو 
وممكبالشعر ممسكه موكدأ الحجي حمد يقول الاكتئاب'"، صد لتحصينه فعال 

؛4؛الشعر 

وال:لأهميومأيمحةالأغلمأتركاثزلأ،والش>لمهم 

،١٨٥العدد المي_ة، الجلة الشيخ، آل العزيز عبد بنت جواهمر د* ؟ ١لإ^دإع قرين النفسية الغربة هل ، ١ ر 
جادىالآخرةماةاه،ص\آ.

عإر،الطيعةدار النشرات، اطه عودة أحمد السياب، شاكر بدر شعر ل الاغتراب الشال صيل عل انظر )٢( 

.الأول،ما'،ةاه/ماح\،ام،صة\،
•١ صّآو الشسة، والصحة العصاب الشعر سيكولوجية انظر  ٢٣)



'ي_نحرل؟' والطرف ، يملني والقد ثي من ث، والحأتركة وكيف 
علثائر غم أنه شعره من الكشر ق يؤكد فانه ، متيأ صبا الشاعر كان ؤإذا 

الشعرعليه أمل الذي الحب هدا انعكس ولهدا ، يريدها التي الحبيبة إل الوصول 
ببحمأن مؤكدا ، عره ثق كنهها الشاعر أدرك ، دائمة وغربة متواصلة آلام إل 

ذلكوعل ، اكتراث وعدم صدود من به حبيبته تفعله وما ، الحب هدا هو شكواه 

'•الشاعر م يق

—تنافوان لحرمتي ذماما ى عيز لا و1__ات قد بين، الحلأف أم 
البينآخذأ الشوق وعدا وادي لئا لازملم اله1ثغدا 

'اق أعا ما لحرقمن اق أعي سكوا مبث ذاك حموربي، أي 
فهوولهذا ، غربته ل مباشر ومب_، والضيق الهم له محلبؤ عنه الحثيثة وبعد 

،أحزانه عنه ولأزاكؤ آلامه، لخففت مه قريبة الحبيبة كانت لو إذ قر-را؛ يتمنى 

،والغربة بالعزلة الشعور كنتمي الحث، وجود وعند ، الحب يوحد المرأة فعند 

'!وامتلاء' خصوبة الحياة وتكتب، 

وحزفآلامي وط؛ فن لإئرب مذأهوى ألاياليث 

.١ • ٨ ص الضن. ءذ\ب ( ١ر 

التن،ص؛ب.)آ(ءداب 

والشِللطاعة الوفاء دار ,، زيدان الحميد عبد القادر عبد د. ٠ الحاهل الشعر ل ية والغ التمرد رّآ(انظ 

■١ ١ صرا، ط ت د• ٠ الإسكندرة 



والعرلة الغرب: ١^،^ ث والبع

f ُْ امنول حروى ؤندم نتة ثالثور بمض وينمرف 
نتي'"'جبمل؛ أ؛—ام وبنرمحي وبرأ أنا وحشي وبجعل 

إذغربته، ل ماثرا ومسا الشاعر، ثكوى لمبعثا الحبيبة بعد ويظل 

تكادالتي الغربة هذه وعلا حل اممه إل يشكو وهو يلمح، ولا بذلك يمرح 

يةبنفيعيش ولكنه وايح، البشاشة مظهرا الناس ويقابل بنوم، ^ فلا تمزقه، 
غربتهأمثاب س وهذا عليه ظاهرة الناس يراها التي غثر أحرى 

أحديه ثمناق ييدرى ولمس منالكه صاقت لامرئ من يارب 
طزبممزاحابه الماص ْع يبدو 

ناخماكل؛ثاةعداتجآ

حم؟مس للصح هل النحم ينانل 
ففق المرم م ثلميطلب يظل 

ا_ءئاح__تةتمنونا لوكاف ود كم 

هماريبل عس عاجر لكنه 

الكمديه يستشري ثوحد ؤإن 

سلةسذثحوه:>ئ

؟الأتي العائق بلل يطوو وهل 

كبدتنمى'''له ولا يمز مسا 

تنمري؟العن ريز قام ينوهل 
'يد'الثماء ر يئدابق وماله 

ةاكمثالالشاعر اة معانعن صدق بكل ، كثفالحزينة الأ؛ياُت، هذه إن 

.^^٨٣ألتن، عذاب )١( 

محلةشي - الصواب إل نظري ل الأقرب وهو - الرسم هذا وأما رمت)ينمى( السنين عذاب ي )٢( 
.ص! م، ١  ٩٣٧ الأحرة خمادى السابع، العدد الأول، السنة انراد، 

•نين، العذاب )٣( 



أسابأهم من ذلك ليكون وتملباما، الحياة أعباء عل له المعينة المرأة يفقدان 
الحانب،هذا وبجلأء مقيئه شعره ق المتوالية أحزانه فاصحت النقية، غربته 

اليأسإل السب هذا أوصله وقد شعره، من عديدة مواصع ق ليوكده إنه حتى 
الحبق صفقته فثل ق سبها لحمى التي الابتسامة وافتقاد الحياة، من 

ةالطافحالفرحه فاعزقت حاطري ل الحزن موجه طى 
الحهالكامل ثبأبووال امنات النامي أبثالدم حلوى 
-الحهبال1قبل من تك ولر الحناء هذي ملموحه بلون 

را؛--حهُ'ُالهوى ق صفقتي ولا الرخاء بعض بأعيثي فلث 
كإبالغربة الشعور الحجي حمد نص ق بعث الذي الثاف السبب وأما 

معهممحي من يفقد أن من عليه أشد ولا أحبابه، فهووفاة شعره يصورها 
علميهقاسيا __ نظره ق _ _الموت كان فقد الدنيا، هذه ل رأى من وأول بالأمان، 

هذهق فبقي اه؛ أبالمنون يد احطضت، ثم أخويه، ثم الحنون، أمه أحذ عندما 
كريإمحي أن يتمنى ذلك مع ولكنه أحبابه، أعز مفتقدا حائفا، وحيدا الدنيا 

القاتلة،الوحدة هذه من ومحلحه الحزينة، بحاله ؤيرأف المفقود، عن يعوصه 

يقول!حيث 

خببني دنيا الق وبقيت ائبي لحتان الزمأحد الذي ا وأن

.٢ ص٦ ، السنان عياب ( ١ ) 



والعزلهة الغرب1 الأول ث البع

دروبي،لء مار والأحجالنوك ماج صثآ ام الأينع أحثا 
م-بُ"لغل أغ الهم؛م إن محيصا رج كألقى لخى ^١ 

حائللأنه الموت؛ اسم محإع بكره أصابه الحجي حمد أحباب افتقاد إن 
بمسمعأن فإ ، بمصره — أيضا — يدكره ،ولأنه أحبابه رؤية و؛ين بينه دائم منيع 

محملأن يتمنى فهو ولهذا ؛ الحزن قلبه ويملأ الأسى، ويداهمه إلا أحد ؛مويت، 

ببمسا ومالأرض، هدء يترك الرحيب، الفضاء ق به ومحلق محمله منهتاد عل 

يسمععندما والأسى الأب يصيبه لا ولكي الإنسان، جنس يرى لا لكي إلا ذلك 
•البشر من أحد مويت، 

الديرثي بمابوا؛ ذي هياعل يخطادنجح ل من 
سارلأآسءلض■"لأألحالإش__انفيارج_ات؛ا 

يبانفانه وأسابها ية النقالغربة مظاهر عن الحجى حمد شعر أبان وكإ 
،عليه واضحة اثارا الشاعر غربة أحييت، لقد ، ه )فعل اثارها ؛عفس عن أيضا 

أحدثتهوما ، حياته ق الغربة أحدثته ما ويصور ، الأثار تللئ، يصور شعره هو وها 

عنوبجلأء مث قد الحجي حمد معر بان الحكم وليتمر ، لوكه ومعامله تق 
.الشاعر يعيشها التي ية النقبالغربة بحْل ما كل 

الأولخمادى الوطني، الحرص محلة حض.ا بن صعد ب■ محمد د. ؟ الشاعر هذا ثناء ي أمل من ها ( ١ ) 
ا/'إ\ه/نايرحها'ام،صأبم.

)'آ(ءداباوين،ص'لأ/اي.



[TT"]ة[والعزلة الغرب: الأول ث والعع

هذاالسافة الشواهد ق ظهر وقد ، البالغ التشاؤم الغربة آثار أهم من وكان 
منثيء ه نفإل معه يترب لا ، ا رهيبننازما الشاعر يعيش حيث الأير 

التشاؤم،مصادر من بمعادلها دائإ تدكر0 الحياة ق التقاول مصادر إن بل ، التقاول 

قما وحميع بفرامحهم، تذكره الأحباب ومقابلة ، الأموي بمصره يذكره فالحإل 
التشاؤمإل يدعو ما لها يوجد إنه بل الظلة، الزاوية من إلا إليها يفلر لا الحياة 

تيقول كعإ 

امحلريعما الحإل رينؤ ننلإن 

كمودالمم أمول ل لاح 
اب،َلظوىلأممافرأبمت 

يوماقلبي اة يالحا مؤإذا 
طويلااى المن ئ نفأيقنت 

:أيضافيها ويقول 

وإذالأخلاو_هائوض_^^بآ
وإذاأسالأوامشء

الحلابر اكلو تججل 

ابالأنيئكثز ال للياد 
لأبالأنزق ممتل نن 

الأخت—ام،زوره به يزجت

الثزامح—،مثل الوصال ورأين، 

ابحمن يا يس لدهر ا يقلن، 

الرتابف—، موقق ه منبن، 

'ثم—ايير'دو وللشتما عناء ق فوادي ت اة الحيحب، أصهكذا 

والبكاءالليل، ق الهر هو شعره صورها التي الشاعر غربة آثار ومن 

الني،عياب :١( 



[ZE]ةوالعزلة الغرب: الذول ث ألبع

بجرلا الليل ولأن الشاعر، نظر ق الوح مدعاة هو الليل لأن والنواح؛ الشديد 
وتمنوا، نحنبو٠ بآلامه علموا إذا لأمم متألما؛ الناس يراه أن س منحرز فهو أحدا، 

ها،حبالتي الألأم شدة من يبكي الليل هر يأن هو لديه والبديل وفراقه، موته 
'•الأحزان يجلوهذه ما الله كتاب ق لأن عته، يجفف ما اف كتتاب من ويقرأ 

مندعرديجور الل ون والكمعتآكز لأم بالامحلالليل 
ثرينتكال—ثل ا راعهد قكاف فيه اء الأحينامت ئد 

والسوريل الترتيا حبسا يمحورا لا مرتبعد وبقت 

'الرهر'به وى -أيا ثبموي أنل ل اللل بجوف أبكي 
وهمالماس الع يعنويقلل ، البكاء عن الموقف إل يدعوه الصباح ولكن 

لبىالوقت هدا لكن الشديد، الماس مع فيبقى هو أما طريقه، ق كل سائرون 
،ا— ٠٢يبوح حديدة ليلة منتفلرا الماس ا،ع سائرا يندفع ذلك ولأحل للبوح منامجا 
زواائ:ل ويبض 

فزبمتال وكلأم الفله عننيا ثنور0 واح بمالوبدا 
صورا حميئهاة المشإذا فمنبفا ون الكي قيا الوثرى 

رنحتقالعلب ل ثها لكال امودفتآ 

وطرصحبه ق له كل مثوا ام الأنواج أفورأيت 

،صل'*آه >ا السان دايب ع٠ 



ةوالعزلة الغرب; ا|د'ول المث ع

مثظر'أ'لل——ل ئي لكند منت ومف-يتها 
للبوحالمناسب الزمن هو الليل أن المواضع من كثر ق يؤكد والشاعر 

صراحةذلك ؤيوكد الزمن، هذا ل به محس ما يردد أن اعتاد قد وأنه بأنواعه، 

تيقول حينإ 

الآذتو"ُالوح عل اللمل عود اقوي ولكن هجرأ أزمعش 
افإل اللجوء الشاعر يمشها التي ئة الفالغربة أحدثتها التي الآىر وس 

أحزانمن نمه ل الغربة هده تحدثه أوما كروب من يصيبه ما ق - وعلا ل ح— 
والأرض،السإوات ه بإلالمهلمري الإنسان تعلق يكشف حميل؛ أثر وهو وآلام 
عندماربه إل الشاعر يلجا ما يكشرا الألأم، ؤإبعاد الكروب، كشف عل القادر 

محسما إليه ويشكو اممه، إل يلجا حتى بالوحدة محس إن وما المصائب، تداهمه 

ومنالبءحثُا'، هذا من متفرقة مواضع ق ذلك ئواهو ؤلهرت وقد به، 

تقوله البح1ا هذا ق تذكر ز التي مواضعها 
ثور"'الق كئ0 لعبدك افتح ئحاطني النواف سور ها رب يا 

لمحتاجه ما إليه ؤيتوسل ويرجوه وقدره، الله بقضاء الرضا شعره ل ويرن 

.)ا(الابق،صأا<

.صه*ا المن، عذاب )٢( 

.انم، هذا ُن ١ ١ ١ الثال سل عل انظر )٣( 

.المن،»_YU)؛(عذاب 



نتن؛اةواكري_4 ااغرد: الأول المثؤ 

حياته!

اعليثكث ح إ براصن إف رب ا ي
'يدينا؟؛ وآلخب انا لقيكون متى 

وصورهالحجي، حمد شعر ل برز الذي الغربة أنولع من الثاف النؤع وأما 
فهوشديد وحزن أليمة، لوعة عن الشعر هذا وثق تصوير، أحمل الشاعر 

أبانإذ ، الحجي حمد شعر ق ظاهرا ا،لكانية الغربة صدى كان ففد ا،لكاتية؛ الغربة 
ونحمرإليها، الدائم وحنينه لأهلها الشديد وحبه بلده إل اشتياقه عن الشاعر 

.هواءها واستنشق تراما، عل تربى لأنه بالحنين نجدا 

وتضنيهالأرض، فراق نحني العصور، أقدم منذ العربي( "والإنسان 
الحجيحمد أحس وقد ، انح_هر" أينإ ومحلنه إل والحنين بالشوق ونحس الغربة، 

،نجد إل فاشتاق وأهله، أحبابه عن يحيدا لبنان، ن، كان عندما الغربة هذْ بوير 
العيون.من الدمؤع ويدر القالوب، يمزق شددا، بكاء عنهم لبعده وبكى 

أحزانه،حجم بتصوير المتفيفن والحب العارم، الشوق هذا وظهر 
تعدىحتى اه، عينبثها بوفاقت قلبه، ما امتلأ التي وأسقامه آلامه وعفليم 

الشوقفعل فقد الوثرة، الغربة هذه نتيجة التغر عليه طرأ فقد جسمه إل أثرها 

.ااابق،صا-)ا(ال

ةالطع—، دمشق ، الينابح دار ، ملامي سميرة د. ، الهجري الراع القرن العامي الشعر ل )'آ(الأغةراب 



UElوانمزلهة الغرب; اءذول ث البع

ارياثمته ومحالتي الطويلة الفرقة هذه بمب ، إليه أهله ذكرى حلت إذا به فعله 

تشبابه ريعان ل يزال لا وهو ، الشيخوخة 

دمحاعيوجهي عاث افّوم ْن اهدة شداث والأحالمتيم أنا 
التيتجإوغلأمٌولكذح
 ^١ jششربيوالأشوا

مزعهائم كؤوس ثرت نعم 

بمنتماللتل ق ثبح لكش 

ولودمق كأل أرى 

الأ-ئاييدحول وس أعرذ ول؛ 
عريد\أ>وئب من لكف حتى 

نوزود"'نفس الوجلز ائجوم أرعى 
،الأهل فرقة أما الشاعر فيبن ، تلك المتوالية أحزانه سبب عن وأما 

فاءق معتادا لكن وقد ، عنهم بعيد وهو الحيي وافاه حيث ، الأحباب عن والبعد 
يفرححمائهم لقعند لأنه أحزانه تزول حتى قريبا يلقاهم أن ويدعو ، بينهم العيد 

ولاشك;

رحيةمجان محالأثوافيت عيد يا 

جم:باالأحباث ولا عندي الأهل لا 

ايفأ'فتها ويقول 
تعمزهوالألأم قك الفرحه يا 
نكمببعد انا نم^ل اكم، ميا 

ودقفمالنفس ونعيم سدوقا، 

مفوود'"الشوق رهثئ مض حول 

موعودل الأهاء أئة؛لقلز 
ثودتالأص_الآع قدثوى كامل 

.٥ صرااُ التين، عياب )١( 

\ ٦٦ص ، ١ ٠ ت العرب،ج لسان بو-م.< قواده أصيب الذي الفوودت .و  ٥٨صى ا التين عذاب )٢( 



'نوددكم بعمذ أبامثا فإو لأفإ أذتكفى اقوي بحو ادعوا ف
العودةبوالرغبة ، إلهاالحضن فيعاوده نجد، حمال مظاهر الشاعر ويتذكر 

فانهان لبنل إقامته أرض ق الشاعر يراه حميل ئيء وكل ، وسهولهاربوعها إل 
تالحجي يقول دفين وحب مسيطر، شوق عل يدل مما بنجد، يدكره 

ازفضابجإدتساو؛ا أ> 

الوخدمذ لدابوا ثجد نائي إل ه بنمنحمل الرخ لوأل حنينا 
زلكنهُربافانلمنيا اقأرضوانخالإ1رىكلن

عندي"هوى من حايآ أبدى ببثروث راقصا ال عئتالنخل رأيت ا مإذا 
شعرهواستطاع مكانية، وغربة ية نقغربة ق الحجي حمد الشاعر عاش قد 

ثمالغربة، _، مظ-اهر ان فأب، يجلأء الشية الغربة مظاهر عن يفصح أن 
النيار والاثالثائج كذلك الشعر وأبان شعره، ثنايا ق الغربة أسباب ظهررت، 

دقيقتصوير الحجي حمد شعر بأن القول بجعل مما ه، نفعل الغربة هده أحدثتها 
ه.نفق يه يجر ئا 

أثرتحقيقية غربة وعاش بلائه، حارج اقر فمكانيا، الشاعر اغترب كإ 
الغربة،لهذه أثر من به بمر ما عن ليشف شعره فتصدى ه، نفق كبيرا تأثيرا 

•٥ صرخ ، السابق ( ١ ر 

.٢٤٢ص ، ١ ٥ ■ ج العوب لسان • المثي ي الخطو سعة وهو ، الإبل ستر من صرب هو الوحي ( ٢ ) 

.ر٣(عازابالنن،ص٢٦



ةوالعزلالغربة ! اءذول ث البع

علتمول الذين وأصدقائه أحمابه ؤإل ، فيها عاش اش بلدْ إل صادق وشوق 

لفراقالنفي الأثر وبوصوح — أبقا — شعره ا ليكشفبينهم وعامس ، لقياهم 
إليه.العودة هو نظره ق الأمثل والحل ، الوطن 



ارقامرئإقٌ

ويشتد، عليه الواير الفللم هو حياته ق ان الإنسعل يوئر ما أشد من إن 
فانمظلوم بأنه أحس ؤإذا ، ه نفعن الفللم دفع يتهلع لا كان إذا عليه أثره 

الإنسانكان أ وسواء ، أكثرمواس انحاذ إل يدفعه الإحساس ذلك 

هنفليمسغ كاف الظلم بعوره شفان وهم محرد الظالم كان أم حقيقه مظلوما 
لتوجيكانت ما بأمور ملوكه وتمد ، يته نفعل الأر أشد تور ، مؤلمة ؛مثاعر 

الإحساس.هدا لولا 

ء"مي فهو ه؛ نفم الظالمن خعلرا وأعظم وقعا، أشد بالفللم والشعور 
أنيمكن لا داخل قلق وهو الداخل، الغليان من حالة ق يتسبب بغيض مرر 

'بالفللم'الشعور نتيجة لبية الالمشاعر هذه استمرت طالما •بدأ 
بصوروصوره الظلم، بالشعور صدى الحجي حمد عر شحمل ولقد 

صوركا أمته، عل الواغ الغللم أو ، بالنءات عليه الواقع الظلم صور إذ ؛ متعددة 
اِاأ أ،-ِء ا 1ا،،•ن ا 1ءا.. ■١١١.!ا،- .,ااتاا .ااا_ . لعلأمأن المبحث هلءا ل وسأحاول ، المذموم والشعور ، الهلبعي؛الفللم الشعور 
. ١٦٢وأمبابوادرها متعقبا ، بشواهدها الصور من الأنولع هذه عل الضوء 

٠د.ط ٠ العرسة الهمة دار النرسي، العزيز عد لطفي د■ والخل، المنكلة ؟ القلق عل تتغل كتف ( ١ ) 

د.ت،ص*ح.



الظلمبالس-قعور : اني الثالمث ح

عليكون حمالبح_ث هدا ي التركز أن إل ارة الإثمن بد لا لبداية اق 
مامصداقة مدى الباحث تم ولا ، شعره ق يالفللم الحجي حمد إحساس صدى 

امعن هوالكشف البحث هذا من الهدف لأن ؛ ١^١^ عل الشاعر به يشعر 
المشاعرهده ذكون وقد ثعره، خلال من مشاعر س الخجي حمد نفس j( يعتمل 

صه.مر تكون وقد حقيقية، 

عام،بوحه البشر س الواقع الظلم تكرار الحجي حمد شعر ل المتأمل يلحغل 
منيعاف وأنه به، واصح شعور عل يدل تما الظلم؛ من معين نؤع نحميص دون 
أنالشاعر تعاق،ويؤكد أن الظلم بتحس لض وحق ، شديداعناء المعنى هدا 

تاثبمريبدو الوجهة هده ومن عليها، حبل الصفة وهده ، ظال؛ بطبيعته الإنسان 

الماستقبل يألا ويرجوه البدر محاط، ( بدر يا قصيدته) ول نفسه، عل الفللم 
افيهالإفساد من انتهوا ولما وأفسدوها، الأرض ل ظلموا لأمم تلحه؛ سق 

والظلم:الثر بصفات، يمتلئ كي إليه الفتوا 
ورطيولا باسان محفل ولا الزاهي ك أفقق مز بدر يا 

هورالمبة يبخالزاب، نحو رده ئإليك ان إنجاء إن 

الص____ورلأ'ق بنفحة أذا0 يادفع فانح__ا نحوك الماروخ أمل أو 
ويدرك، الإنسان يعرف فلأنه الصائح هذه للثدر يدي عندما والشاعر 

.٧ ٠ ص٩٦/ ، السفن ن-اب عا 



J^iu ١٤٩الخللم ب ll *.  انيالثالبعث

الفسادهذا من انتهى ولما ما، وظلم كبثرا ادا فالأرض ز أفد فمد صفاته، 

أهمهاومن ، ا محملهالتي الذميمة الصفات بتلك يمتلئ أن فأراد البدر إل نملر 

الظلم!صفة 

روروث بفتنة تمور كي لك وتطايروا الثرى هذا دوا أف هم 
التنمثرق م الظلنوف صعرفت عزمة عن فنمروا إليك نفلروا 

^_^لهام^_^إ؛يىلأسشلبماناني ومكالأدى إلا ذم' عنا م
•'ادبث_ائرا.لخ__ئور'إلأالفمحوا اض نجاخ__ئلم قاكخ 

بل، واحدانوعا ليس الأرض ل يراه الذي الفللم أن هنا يؤكد الشاعر إن 
فيهامكان له يعد ولآ الأرض ملأ حتى كثر فقد ولهذا ، والأصناف الأنولع متعدد 

البدرومنها ، اد والمالفللم من نظيفة كواكب إل ينقلوه أن الظالمون رأى ف، 
أهلبامم الناس عل العام الحكم وذلك الناس، هؤلاء استقبال من محذره حيث 

اءوبعنعليه، واقع بظلم الشاعر نفس ل متأصل بإحساس ليوحي وثرور ظلم 
ما.محس التي الظلم أنولع الحجي حمد ثعر صور فقد ولهذا ه، نفحنبات يملأ 

قا إليهار وأث، شديدااء عنالشاعر منها عانى التي الغللم صنوف وس 
الظلممن النؤع هذا الشاعر صور فقد الاقتصادي أو المادي بالفللم الشعور شعره 
فمرل ودورهم الفقراء عل الأغنياء لهل وتأمثاله، الفقراء مع هو يعيشه الذي 

٠.٧ صر ، التين عذاب ( ١ ) 



م~آوحعوتسقتإ

مالعرفة مهم توصيحه ولكن الحقيقة، عل وجه لهدا يكون لا وربإ ، الناس 
.ه نفويؤلم ، إحساسه يحرك 

عنهاأفصح التي المادية الحجي حمد حالة إل الإثارة من بد لا البداية وقبل 
حمدعر ئق فالمتامل عليه؛ الاقتصادي بالغللمم الشعور ناشر ندرك لكي ثعره؛ 

إذ، يعيشهاالش الفقر حالة مفهومه من أو كلامه، منطوق من إما يلحظ الحجي 
الحالةتلك يعيش الشاعر دام وما ، شعره من عديدة مواصع ق ذلك يؤكد 

الحاجةبأس أنه مع ، يماكه لا دائإ ولكنه المال، إل فهوبحاجة البائسة المعيشية 
المرحلةق وخاصة ، ة الرئياحتياجاته قضاء عل يعينه الذي المائي الأمان إل 

ُاُ.عمّره من المبكرة 

الزؤيحمن ويمنعه ، أرصه ق مقيدأ أيضا نحعلمه الكافية المائة وجود وعدم 
بمثلالإنسان محس وعندما إليها، يرتاح التي الأماكن إل اقر بفلا ه؛ نفعءن 
الحالهذه يعيشون الفقراء جعل ق أثرا لهم وكان الأغنياء إل ينظر فانه الحالة هذه 

الخاطئةالفلرة هذه ومن ، الفقراء إل وصولها من أموالهم مع طريق عن المزرية، 
الشاعر.لدى الاقتصادي بالظلم الشعور نإ 

،الخميلة أيامه وتذكر لبنان إل العودة إل اشتاق عندما فقره الشاعر ويؤكد 

اللكنه ، ا إليهالعودة إل ندعوه التي ، الخلابة الطبيحة تلك، الشاعر وصم، فقد 

,١ ١ صزا" ، والمجتمع( النفسي والاصطراب لغ )الإبل الضائعة الحكمة انظر ( ١ ي 



تالخللمبشعور ال: اني الثالمث 

،( JU.Iيملكون لا الذين الفقراء من لأمثاله تصلح لا لأنها إليها يسافر أن يستطع 
ولأيمع.ااإلأالأمحياءيمول:

اهربتاف الزمرغ لا كاف رنا ق مصيف عل أموت إق 
مثاهللممر جديب بلد ؤمتله اض الوئجاف لآكئي 

'وذاُْار يعئذ وهغط ال، نو أخأو مث أمإلا حلة ما 
اجاحتفقد ؛ قصيدته)صداقة( ي ايردية المادية حالته إل الشاعر ويلمح 

لهتنكر معونته إل الشاعر احتاج وعندما ، بالوفاء وءدو0 الدين أصدقائه أحد إل 
وعوده"*.سابق وني 

منشل،يدْ درحة به لتبير ، النقية الأعباء من كشرا ان الأنمحمل الفقر إن 
وذلك، هُ*ُ لنفاحترامه وتحطيم الإنسان، كرامة تحهليم أولها ق وياق ، الحدة 
،يعتصر0 الذي الشديد الضى الألر هذا عن الحجي حمد الشاعر يعبر لأن كاف 
التي، الكافية المائة وحول عدم جراء — الفللم عليه يقع لر وإن حتى — به يشعر وأن 

وتوحي، التكيف عدم عن معبرة فعله ردود فكانت ، حياته ق التوازن أفقدته 

•١ ٠ )ا('ءذامحباكن،صى* 

.صه'لأ الستين، عذاب ( )صداقة شيدة انظر )٢( 

للنشرالدولية الدار صابر محمر د. ترحمة C درنتح ب ألن الفقر، دوامة من الخد : والمة الفقر انظر ( ١٢)
.١ ص• م، ١  ١٩٩ الأول، المبية الطعة القاهرة، واكونع، 



الْللمبشعور ال: انئ الشالبعث ت

لديه"'.تشع ل؛ حاجة وجود نتيجة نمي بتازم 
نتيجةكان مواء —  LplJiLبعض،من أو الحياة، ضروريان من والحرمان 

الأل؛وهذا ، شديد أل؛ ل يعيش الإنسان محعل — الحياة ظروف نتيجة كان أم الظلم 
حمدشاعر اليعوض الفني الاع الإببواسطة إذ الأدبية؛ الموهبة ينشط هوالذي 

محلالشاعر لدى الشعر إن ت أحرى وبحبارة الحياة، ي منه حرم عإ ه نفالحجي 

•٠ الواقع' ق منه حرم ما محل 
بالتكرم؛م يتالذي الإنسان إل الماسة حاجته عن الحجي حمد معر أبان كإ 

لكلالواو الأخ هو الإنسان ذلك إن البائسة، حالته ْن انتشاله عل القادر لأنه 
;والحاجة بالفقر المليئة معيشته مثل يعيش شخص 

•ءريب'ئز لغأح الك—ريم إف محلصأ كريأ ألقى ليض يا 
مديد،فقر ق يحيض أنه شعر0 حلال من يوصح أن الشاعر امتهلاع لقد 

فإنوقوا ، واحتياجاته متهللباته قضاء عل يعينه الذي المال إل ماسة بحاجة وأنه 
أصحابالأغنياء بغللم حطا محس فانه الكريم إل بحاجته أحس كإ الشاعر 

.٥ ص؛ .٠ الأدبير النفس لعلم مقدمة انفلر ( ١ ) 

,المعارف دار W التكسامل نفس الم علحماعة منثوران ، الا-روبي سامي د" ج والأدب الض علم اذُإر )٢( 
.م،ص١٩٨١٩٢٢اكاب،الطبعة 

•الأول حائق الوطي، الخرس جلة ' حغ بن عد ّبن محمد د• آ، الشاعر هذا شفاء ي أمل من هل ، ٣١



زيفرون — التشاتم نظره ز — فالأغنياء ، المحتاجمن الوفرةللنمراء الأموال 
الفقيرمحي لا حن ق الأموال بتلك يتنعمون بل ، الحتاحن يعطون فلا ، أموالهم 

.الكريم العيش وسائل أبسعل له محقق أو ، أوده يقيم ما المال من والمحروم 
ظلمواالذين الأغنياء بسبب هذا فان ، الخالة  oJLj-يعيش الفقير كان ؤإذا 

بهحكم حيث، الأعل؛ من جاء حكأ الفقير حاجة الشاعر ومحعل ، الفقراء 
مناسب،كن ملا إذ التقتير، وظلم ، الحاجة ذل ق فعاثوا ، عليهم الأغنياء 

!يقول كإ منه يقتاتون كافح مال ولا إليه، ياوون 

يرهرأمئال ثئثثوقه من ري للمن—قيرمكوخ فيك هل 
'اكثرُ"ح،كم_وان_لالمن_ثوم؛الأول لاين الماب أربيك هز 

إنإذ الفني، الظلم بأيضا أحس الاقتصادي بالظلم الشاعر أحس وكإ 
يقدرهاوأن الماس، ا -؛محس أن محب عالية مكانة نفسه ق يرى ما غالبا البيع 

لها،ظلم فهو بيا الأكترايث، وعدم الموهبة هذه إهمال وأما قدرها، حق المجتمع 
إليراه ا مأجل من الشاعر ويلجا منه، الإعلاء الماس عل يجب لما واحتقار 
المشاطق الإ؛داع إل تودي حلاقة دفاعية آلية " وهي بشاعريته، المسامي 
ماا غالبحياتم ل رفيعا إنتاجا قدموا الأفراد معظم إن إذ ؛" والإنتاج 

.الثعِا،( )مع زاوية -، ٠١٣٧٩،\ا،■"/١  ٩٩العدد ايامة. محلة ٠ بدر L صدة ( ١ل 

'صرآآ ، د.ت ، د.ط W حبمس رفعت أخمد د. ، الإيإق فيضها يع وخفاياها النفس أّرار ؛٢( 



تاوي!ف^،توتدحذْةم

ةومقبولراقية احتإعية طوكيات إل البدائية، الطاقة إعلاء ق حياتم استغرقوا 

".٠١٠اكن...فيالعالم،
اس،النعليه تعارف الذي الفني الحال صفات شعره عل الشاعر ونحلع 

المماتتلك فارقوا الذين الشعراء من بغره ينرص الصمات هذه خلال ومن 

نحعلهأن الأحوال من بحال يمكن ولا به، يتكسب لر لفنه، نحلتس فهو الحميلة؛ 
ولأنكذلك ولأنه الأحاسيس، و المشاعر ق صدق دون للأخرين  ١٦٠يصفق أداة 

حميلأزاهيا بيده المتقبل يرى فإنه متكسبا؛ لا نحلصا يكون أن تقتفي الفن طبيعة 
حمدعر ئأغلب ل تغيب تفاولية إثارة وهذه ميتا، يعد الذي الماصى تناسى و، 

أصحعندما يبعه ول؛ أبدا الفن نحن لر لأنه إلا المشرق التقاول هذا وما الحجي، 
'•ممعره وعن نفه عن الحجى حمد يقول الأخرين، بيد سلعة 

اتبالدك-ربماي ئنأين نمل زنئأ الأشز أنز اه غأنا 
المواتأمجي ألكر عدت ن، يا زاهل منتمبح وألم
يامالخن يرجثثه لأقرب راس النخز الرهمر عل أحوم 

ات'"ثتالهبنخى ته بنولا قني حنت ا مالحتب الناعز ا أن
نحرمأن الأول الفنية، المميزات من كثثر بحدد يتمير الذي الشاعر وهذا 

٠صزم يثر، بتصرف السابق ( ١ ) 

)^(عذ\ب\سصأ\.



،للعدل منافاة فهو ما الاكتراث عدم أما ، به تليق التي المنزلة ينزل وأن فنه، 
كانففد ولهدا ، الموهوب لهدا يعهلى أن محب، لحق ي، لأنه ؛ للفللمم وتدعيم 

،عره ئما صدح التي المؤثرات، من واصحا مؤثرا الفنية هبه لوا المجتمع محاهل 

الأديب،يلاقيه لما ؛ للئقاء بارزا عنوانا الأديب، صفة جعل حسن، لسانه عنها وأبان 
تيقول ما فهم عل المجمع قدرة وعدم ، التقدير صعق، من 

تاأديا فيهتغن ئنك__أرصتي بأرض ثنمى أف ئث، ثا ْنإذا 
عرناشويا ز العنوقفي بسها مذ بالدواهي تإش 

ثنىفيكلتادتةتتإاّإذكنت-مآ ^^١^١^ 
وهونؤعالفني، التقدير عدم فهو المجتمع من الأديب، يلاقيه ما أكثر وأما 

،المزيد وتقدم تتحمس حتى التشجع حقها من لأن ، الأدبية الموهية ظلم محن 
انفالخلافة الموهبة هده ظالم ق ؤإمعانا ، موجودايأكن ب التشجيع أمر ولكن 

تتقدير شهادة لا ذم دليل ومحعله عه، يبل ما الأديب، عل يعين، المجتمع 
الملوثاتها يانطلادلتريق لحونا عئى بل~—لا ئك وإل 

الثاٌىفدوك وبمح ا عرابلوحيهم نع ني ثفذ 
المجتمع، أطيافكل يرى حينإ ؛ ّث، لأديواضح بغللم الشاعر ؤيثعر 

. ١٢٨/  ١٢٧]\(نحلوطالديوان،ص

.تأ(محطوطالديوان،صخأا



الظلمبشعور الأ الثاني المث ت

يقفسإ الاحتإعية، اوة والحفالقدير من وافرا نصيها عل نحصل العاملة 

الذينصحه عل فلامحصل ، الم—دء\ن بن يالتميز يرى وهو ذاهلا الأديب 
ذلكعن ان وأبالشاعر، به أحس وإححاى محللم الحقوق أداء وعدم تحفه، ي

Iبقوله 

يميتا'"'يا الأديب لقل ا ومتمسح الدنيا ق اس الئلآكل 
،الحجي حمد شعر ل الأدبية الموهبة بظلم الشعور صدى واضحا بدا لقد 

حتىمعه ينمر الأثر ذلك إن القول! يمآكن ز بذك، الشاعر يتاثر أن وطبعي 
ممنالتقدير يلاقي عندما أنه وذلك ؛ بعد فيا والقبول بالاعجاب حفلي ؤإن 

التيالمرات من العديد بعد ذلك يكون إنا ، الإعجاب له فيظهرون به محيهلون 

ماومشاعره وحدانه تم التي الفرح وحالات ، ''' واللأمبالأة الهوان فيها لاقى 

•قديمُ^' وجداف لانثلأم أو ابق، ملحزن فعل رد إلا هي 
عرفعليه، وقع ذهنه ق واضح لظلم متعددة صورآ الشاعر بطن وهكذا 

حمدالفقراء ومن ؛ الفقراء ظلم ي ثبا مالأغنياء كان فربيا الظالم؛ من فيها الشاعر 

،بغداد ،1 العامة الثقافست الشؤون دار ، أسعد ميخاسل يوسف ، والأدب الفن ل الإJدااع 'ّسكونيمحة )٢( 
الصحيحالاستخدام وهو اطليالأة غير وتعني خطا شاغ اللامبالاة!استخدام ، ١٠صء ت، د. V د.حل 

.لها

.)مانفلرالأبق،صه،ا



^Tov^الفمممبالشعور اني؛ الثالمث 

الحجيحمد عل يقع الذي الفني الظلم ق هوالمسب المجتمع كان وربإ الخجي، 
الحجيحمد فللم يصح عندما ا عميقبعدأ تاخد الصور هذه وتكن الشاعر، 

أنهالشاعر يعرفه ما فكل الفللم؛ فاعل فيه يعرف لا ولكنه أساسيا مرتكزا 
فمجهول.محللمه ق التسبب أما مغللوم، 

مواؤناتمن يعقده هوما يالفللم؛ شعور ذلك إن القول! إل يدفع والذي 

يوحىالذي الأمر حا؛ أول وكان عادة العل حصلوا حيث أقرانه؛ ورين بينه 

أنإليه يوصل اممه فاحعنه، ينفك يكاد لا وشعور بالفللم، عميق باحامر 
ماكل عل حصلوا ثيء كل ق مثله وكانوا معه، ونثاوا معه، ولدوا الذين أقرانه 

حقه!إل هو يصل ول حياته، ق المرء يتمناه 

نقنفلوئز وام أمحؤيعد جوى j الخديدين نر عل 
ائيثثياة الخق اق أنئاكيفن محمسوية رنا فهلقد أخاهم أك 

ودكايى"'ِئنى محط وماممحم وحلقي مثل حلفهم أرى 
اكلهالعادة أمثاب أن ئله الأمحمن كثثر عدد خلال من الشاعر ويؤكد 

فالشاعرأقرانه، من ■ءار٥ أمعدن بينإ -با يسعل فلم تفده لر ولكنها لديه، متوافرة 
ولسانه، حادة اللمحقيق ه نحولما والذكاء الهمة من لديه السابق الثبت ل كإ 

عندماالرأي بوالإدلاء الصمود تهلح يحكيم وهو الكلام، يعجزه لا فصيح 

. ٣٥,ص ، الستين عذاب ( ١ ّ 



بالفللمشعور ال: اني الثالسث تئتآ

منعن وجد إذا ماله يمنع بخيلا كان وما ، السائل تتعقد أو ، الأمر يشكل 
ا،منهمحروم أنه إلا عادة الله محقق التي الأدوات هذه كل امتلاكه ومع محتاج، 

.تماالتمغ ق حقه لومحبح وم

؟الثتئحاء مس ثاجوا إدا وكانوا عث؛آ مليطفئ إذ لنانجر أكاذ 
الحكإء؟من الحل لدى وكانوا عاجزا الأمر أثكل إما يت وهل 

بخلاء؟'''المن عمرى مدى ؤإف هم أكلمو بئا جود لهم وهل 
القهقدره مما والتخقل الثه، يقفاء الرصا عدم منها سّتشنت النغلرة وتلد 

ينبغيكنثرة مزالق نر يوقعه هذا بالفللم وشعوره سوداوية، نفلرة وهي عليه، 

الإيان.أركان من فهو عليه الله قدره بإ يرضى وأن منها، محذر أن للمسلم 
إلالغللم فينسب المحفلور؛ ؤ، يقع عندما يالفللم الحجي حمد شعور ويزداد 

وتهزعله، لتقفى الكون ترصد عينه وان بؤسه، ق المسيكا هو ويجهمله القدر، 

فيه!يعيش الذي الإنسان 

مالمن1ك_إ__ْ__قادي_ئِفي ننال
القدمذ نموذ ك.اد د ثرصها نعي

 uاؤs الأذسيئثز أذ دا^^^_إ
اكوثدك وى المومد 

ابق،صهمآ-أ-*أ.:ل(ال



]جالفلأمبسثعور ال: اني الثالبعث 

٠الرمم' وى نوو غالن ا نكطو حنثإ 
اللهبفضاء الرضا من به التحل الملم من يبغي لما محالفة نغلرة وتلمك 

يتحلوأن والامتحان، الابتلاء باب من هوإلا ما ياتيه ما بأن يؤمن وأن وقدر0، 
.يه — وعلا حل — اممه أمر الذي بالصر 

الوحيدالمحرك - عليه الواقع -أمحي المردي بالظلم الشعور كن ولر 
ما؛ وهو - الحإعي بالفللمم الشهور إن بل شعره، ل الوحيد أوالمؤثر لإ؛اواءه، 

منالامتداد وأشكال الظلم صنوف من والإسلامية العربية الأمة له تتعرض 

خمدإن • القول محير وهوالذي ، الخجي حمد شعر ل بارز مؤثر — أعدائها قبل 
بلادأو المسلمين بلاد ق عنه يسمع بإ يتاثر كان بل ذاته عل منكفئا يكن ز الخجي 
اد.ؤإقفللمم من الحرب 

ظلممن - اليهود وخصوصا - الإسلامية الأمة أعداء ه يإرّما كان وقد 

بغللممشعوره صدى وظهر ، الحجي حمد شعر ل الواصحة المؤثرات من مشين 

ولا، تبدالهم واساليهود ظلم وآله أحزنه حيث ؛ بارزا ظهورا ثعرْ ق هؤلاء 
،ا إليهالموجهة بالهلعنات محر العظيمة الأمة هذه أفراد من فرد فهو ؛ عجب 

شجونمن بورقه ا وم، أحزان من قلبه ق ما هومحكي فها منه؛ تتألم مما ويتالم 
فلسطين!ق لإحوانه اليهود ظلم بسبب وآلام؛ 

.١ ، المن عذاب ( ١ ل 



الق—واد—ا ؛—ه ق ييفوآلام نجون مذ ل كم المريم باب ث
الناي'"لها وطاب لصهيون مماما ارث صقد العدس يهدى 

حث، ال—سلمن مع اليهود ها يارمالتي الفللمم مذلاهر الناعر ويعيد 

تىشمعهم ومارسوا ، عليهم فتبدوا وصعقهم لمن الماستكانة اليهود استغل 

اأنهمع الخبرات هده من المن الموحرموا ، خرابا فتنعموا ، الفللم أصناف 
تالإيلام أمد وآلمه الشاعر مليد،أحزن الفللم من نؤع وذلك ، ملكهم 
lالصواري عدت إذا عجتا فلا  Ijlp ادواناد والأوعوم الي

٠وزائر بب ^؛،^١^٠—ا ومن اقتدار أمتنا دو من ن؛ هل
كلويوقفل قلب، كل مشاعر ليحرك الأمة صد يإرس الذي الفللم هذا إن 

هلاح يرتولا بنوم، لا الحجي حمد جعل الذي وهو الحياة، فيه تنبض صمم 

الم،الذلعل محمل القلب، ومححل القلوب، لها تتحرك ، مواقفيسمع إنه جفن، 
نومه!من مرة استيقظ أن بعد الحجى حمد يقول 

الئعاسأستجدي وبقيت، 

ناهرباحر ؤإدا 

أناسيا بمرح لليل او 

البن،عياب )١( 

)•ا(اوابق،ص"ا؟.



٣٦^^تب1تلقم 

ففزغغمه''يام"
ظذائريدب"يام"؟

اانتسرينعل يدعو به ؤإذا 

المستعمرينندعوعل أن ويريد 
الظلام'"ق توارى قد أيضا الصوت ذاك لكي 

يرتاحلكي نومه إل يعود أن الشاعر محاول ، الصوت هذا انتهى أن وبعد 
فيتخسل؛ ه نفيتعب فيطتن ق إخوانه عل الواقع الظلم ولكن  ٠٠التعب من 

علبإرس الذي الظلم صور من أخرى صورة إليه فتأق كثثرة، خيالات 
والمتحمرينالحتلبن وهويدعوعل به الشاعر محس ءلسطين، ل المسلمان 

:وعدوانا٣ صاحبه من الحقل صلبوا الدين 

يا،لنامأنعم صوف أق وظننت 
غموتإن ما لكنتى 

صياخعل صحوت حش 

الئلاحوقع خلته قد 
•• • قدمي•' عل مدعورأ ووقفت 

١^؟""ناثدا 

.ر١(ءداباJين،ص٧٢١



المستعمرنعل يدعو به ؤإدا 

؟"الخووذ صثعه الحقل أيى " ت ويقوو 
...الأعوJا الهاجر 
آ.,ُي ,لآ . ُ والعقولبالنفوس يعبث 

'١١العقول!!تقليل ويريد 

التيالظلم أشكال من إلا هي U الشاعر يحددئ التي الفلاهر س إن 
ايجيوحمد ، عره شل أثره فيفلهر ه نفيتعب الفللم وهذا قلب، كل تورق 

شاسيد،نفي تأثر عل يدل دقيقا تصويرا ويصوره الغللمم، أحداث ْع يتفاعل 
أدبه،لإبراز الأديب تحرك التي هي هذه والأحزان مؤلمة، أجزالأ به جلب 

ويقصقواده، يقلق هوما الفللمم أن يؤكد ثم نفسهر"، زفرات من زفرة والأدب 
بقوله!مضجعه 

؟التائسى دنيا اء للبومأتدوم 
الحائعيرإ^لتا للممقراء وتدوم 

واليقا'نبالحقيقة يعصف الثسك ليل ؤيفلل 

•• اشحمزيذ أرحل يثقل الظلم ئذ أيظل 

.١ ٢ >؛_A التن، عواب ( ١ر 

١صرأ« والأدب، الخن j الأبدع مكولوجة انظر )٢( 



الهتلمبشعور ال: انئ الشالبعث 

وا-قلوذ؟الكزامة إل 

وإلحياةالأرم;ف؟
منضمول''ّولا •يا أص لا حياة ؤإل 

عاصمةالحجي حمد عصر ل والإّلامية العرسة الأمة أحداث كانت، وقد 
أهممن والضبية الإّلأمة الأمة عل الواقع الظلم كان -ولهدا كدللث، -ولازالت 

هيءالسهلين تكن فلم شعره، عنها أبان كإ الحجي حمد ق أثرت التي المؤثرات 
منالخزائر كانت، بل ، الأعداء كيد وْن الاحتلال، ظلم من تعاف اض الوحيدة 

هذاالخجي حمد الشاعر أحزن وقد القرني، الأستعإر ظلم ْبن عناء لاقت التي 
التيالكثيرة الغللم صور ومحاق الخزائر، أهل صد ا فرنتمارسه الذي الظلم 

يقول!حيث الغادر الامحتعإر هذا من الحرائر أبناء يلاقيها 
ثكبيلأع،رها تكبل قمضت، ل1الهاثذجى ثن قزسا عجبا 

هادئ—زائر ابم و زى؛ مذ كم 

بمنهي اعن طقوم شخ كم 
عرصهاوا أناحئد قناة مذ كم 

يغنةِفي راخ ذ بأحرجوا ك—م 
مستوطنآمن كان ممذ كم 

معلولاأصمادهم ق أحذوه 
قتيلاندلوه جحتى طعنوه 

حفيلأبذاك د أحمنهم ما 
وب_ي___لأعليه ثزأ نزآهم 
الماهولاريعه قاحالوا جاءوا 



٣^؛—آلْتم

ضازمولأ'"ا و4\.حذز\ ى ىوخلطمفيأجم 
متعددة؛بأشكال عليه الواقع الظلم وصور بالظلم، الشام أحس لقد 

فحركته نفعل متج انعكالتي أسبابه وتعددت شعره، ل أنواعه تحديت 
الشعور.هذا من يتالم كان إبداعه،فقد 

الفنيالظلم وصور المال، من محروما كان لأنه المائي بالغللم الشام أحس 
هذانتيجة النار ووقع لايداعي، الاجتإعي التقدير من محروم بأنه محس لأنه 

محللمه.ق التسبب وجعله القدر، من التخهل منها عقدية بمخالفات الثعور 

يإرمونالأستعإر، أيدي محت، واقعة يراها وهو أمته مع الشام وتفاعل 
وكانالحزن، أشد له وحزن الظلم، -؛ذا فأحس الظلم، صنوف شتى معها 

٠حرين لشاعر حزينة ية نفموزا الإحاس، حذا ناحلقا شعره 

.٩ ص١ المتن، ذاب عا 



اسهاس

وقدالحياة، مظاهر ل ويتامل ، يه يفكر عقلا له وأوحل الإنسان، اممه خلق 

ذايكون أن محب الخامل ولكن حلقه، وق الكون، ق الخامل إل الإنسان اف دعا 

والإبإن- وعلا حل — الخالق معرفة إل توصله الخي الختيجة وهي إمحابتة؛ نتيجة 
تأملفهو والقلق والشك الحثرة إل الإنسان توصل كانت إن وأما الإيعاز، حق به 

.مذموم 

شاجمن ميمه ما حلال من للوجود الحجي حمد روية ق الخوض وقل 

■٠الموجود بمعنى فالوجود بإمحاز؛" الوجود مفهوم إل الإشارة من لابد شعرى 

الخالقومنه ، به تتلمسس موف أو ، الوجود بتلت الخي اإلاهيات وهو 
'والهلبيعة والإنسان، —، وتعال حانه ب— 

النعم•مد محمد رجة اليزدي، الحائري مهدي د• الفارز، الوجود لعلم نحيلية دراسة الوجود هرم ( ١ ) 

.٢ • ص ١م،  ٠٩٩ / م ١ ٤ ١ الأول،٠ الطعة الروضة، دار الحاقاق، 
بيروت،، والشر سامة الْللعة دار حرطبسل، سامي ، والقيمة الوجود التفصيل من لمزيد انظر )٢( 

•ا/ا<ام،ص'ا"ا/م.الطبعةالأول، 

٠نلق عل د• والوجود، الصورة ف الروس "ابن وكتاب الروس ابن نعر ل الوجود معالحة وانظر 

.١ ٤ ٨ - ١ • ٤ من م، ١  ٩٨٢م/ ١ ٤ • ٢ الأول، الظعة والخوزيع، والشر للدراسات الحامعة المزة 



للوجوده رويتt ث التالالبعث ص

التأملهذا أوصله وقد ، ارزا بالتأمل الخجي حمد لثعر القارئ يلحظ 
السببهو التأمل أن يصرح إنه بل ، بدلك يفصح كا والشقاء البؤس إل التشانم 

معيشتهباب أمحعن الشاعر بحث فعندما ؛ الحياة س وتبمرمه تشاؤمه ق الأول 

قثب الأن وحد عيية الالحياة إل الوصول وعدم ، التواصل وبؤسه ، ا،لولمة 
!الأل؛ هو ويتأمل يفكر س كل ومصر ، مفآكراحياته ق أصبح أنه هو ذلك 

'ائي'وهثدق لا فيهئجامب ممتكزأ الحياة هدي ق وأصبحت 
لرعام، بشكل التفكثر أورد أنه يلحفل البيت هدا ل القارئ يتمعن وعندما 

،بالحياة التلميذ عن أبعده الذي هو فالتأمل التفكير؛ س معينا نوعا تنصص 

ويزيدهاأكثر، النغلرة محمص آخر موصع ل ولكنه الهانئة، العيشة وأفقده 
عندماا فيهيفكر التي الأمور ومحدد تعاسته؛التأمل، سبب ويفر توصيحا، 

بقوله!وأوصابه آلامه ّر عن يتساءل 

ِتحأوالوطاص،مالغي: أزى U آشأذرييَانناهي 
منمهإ سبا فيجعله تأمله، عل يؤكد لكنه الأسباب س محموعة ويذكر 

فيقول!كيانه، وهددت عقله، وأشعلت قلبه، ملأت التي آلامه أسباب 

مح_زي"ذزا الآأق،في زق ن  ٣١و الهز أنح لأف أم 

. ٣٦ص h اكن عداب )١( 

.٣٢ص )آ(اوابق، 

.٣٢ص السابق، )٣( 



.J7؛T[للوجوده رويت: ث الثالالدحءسث 

خصصفقد ، الخجى خمد عند التأمل إل منفذا يشآكأل الست هذا ولعل 
ق— خلالهإ من يتأمل — محالن عل ركز حيث ؛ التأمل ل السابق البيت عمومية 

الخ—زءويملكان ، تفكره من كرى احة ممحتلان اللذان وهما ، الأهمية غاية 

.تأمله من الأوفر 

 Uدلالةالخلق،ولكنلأبدْنالتمفءل ى التأمل فهو الأول لمجال ا

تانيها وثالخلوقُا'، بمعنى الخلق ت أولهإ معنيين؛ محتمل لأما الكلمة؛ هذه 

بوجهتلك الحجي حمد قصيدة ل التمعن ولكن '، والإمحاد'الإنشاء بمحنى الخلق 

الإنشاءأعني اكازر_ المعنى إل يتوجه عام بوجه الحجي حمد شعر وق خاص، 
تسببان المحنى هذا ولاختيار — والإمحاد 

صفاتمحملون بأمم قصيدته، ق البشر ق التأمل أبرز الشاعر أن الأول! 
التشاؤمق وأغرقه الأحزان، له جلب الذي هو الصفات تلك، وحملهم ذميمة، 

سٌثلقولهت

الiئابموز قا زازق،فيم أتىالألم؛أختا لأف أم 
'ك_دابر ذي وصاحب، ول وحدو وعوخائن ذل نين ب

القيمةعديم واحدة قصيدة ق ه نفالمعنى تكرار فإن كذلك الأمر دام وما 

١خلق، مائة ب. الدِ ان نانظر )١( 

.١ »_Y\< خلق، مادة ، انظر)٢( 

اوتن،صم.عذاب )٣( 



.آنفا ذكر الذي البيت ق والفائدة 

حمةعل تدل ممرة، تساؤلات من الخجي حمد شعر ق يلحظ ما ! الثانر

.الله بإذن لر فيإ لها ماتعرض والوجود الخلق حول وشك 

فهوالسابق الي>ت ل الشاعر بينه كإ الحجي حمد لتأمل الثاف المجال وأما 
أهمومن ارزآ، بكان والعلبيعة الكون ق املمه صدى إن إذ الكون، ق التامل 

.عديدة ممائد ل المجالن مذين الشاعر فصدح شعره، ل أثرت التي المويرات 
منفإنه خلالها من يتامل التي المجالات حدد قد الشاعر كان ؤإذا 

مهمةقيمة يضيف ذلك لأن ؛ شعره ما خلال من تأثرها صدى تناول المسنحسن 

•التأمل ذلك أحدثه الذي القي الأثر ويعكس للدراسة، 

الجاوالإ/و:اثتا«لنياسق:
وأبرزشعره، ق واضحا أثرا والوجود الخق ق الحجي حمد لتاءمل كان لمد 

قلقل عاش إنه بل الوحش، بالتشاؤم تتم التي الحجي حمد ية نفالتا/ ذلك 
القمامةالشخصية أن عرف إذا غريبا الأمر يكون لا قد ولكن ، وشك، وجمرة 

علتدل والتي المجمرة، باكساؤلأت تتسم حيث الأمر، هذا مثل لها محديث، قد 
.شكاكة''"قلقة ة نف

•٣ ٤ ص والسلوك، والتفكمِ الشخصة اضطرابات ل دراسة الغمام انفلر ( ١؛ 



والترددالشديده الحثرة إل تقوده الشاعر عند الوجود ق التأمل مفلاهر إن 

إليها؟محنه سبب وما الدنيا؟ هذه إل جاء كيف ! عنه يغيب وجوده؛ سألة مق 

نالكعل الإجابة لتكون وتعلمه، عرفه ما تفقده التي الثديية الحثرة ل ويقع 

مايتساءل! الخهل هدا ولأجل حقيقته، يجهل فالشاعر ومحرة؛ شاقة التساؤلات 

إذاخصوصا العاقل لغر استفهام أداة بمتار وهو ، ؟ إحوق ما ؟ والدي ما ؟ أنا 
الاختيارهدا يفصد لكنه البيت، وزن ل توثر لا العاقل استفهام أداة أن عرف 
Iيقول إذ والشك، الحرة ق إمعانا 

حقيقتيجهك ئد أل غر ا آنونفينتي سفينتي، جهلت، ولمد 
ؤإحوق؟'*'والدي ما أنا؟ ما ا أنكلها ياق حعى أل أموأتيت 

يمتزجشي عنصر وتومئتلكاشاؤلأتإلمحوحودي،وتدلض 
والتعجبالحيرة بمشاعر تناقضات من الوجودية ق ما لكل المتأمل الفكر فيه 

.ومايته"ُ وبدايته ، ووجوده حياته عن الشاعر يتساءل حينإ والقلق والدهشة 

وهىتواجهه، وتعقيدات غموصر من العقل يجمله ما عل تشتمل أما كإ 
اتإجابوتتبعها المعرفة إل السائل منها بمدف الأسئلة عن تاما اختلافا محتلفة 

علاماتءث مكنيرا وتفيق حيرة، الحقل تريد الأمثلة هده مثل لأن نافية؛ 

.٢ صرا* البن، (عياب ١ ل 

الهينةالعزم، أبر العزيز عبئ حللعت الحديث، العربي الشاعر لدى الإنسازا للممير الرومانيه الروية آ ٢ ت 
• ٨٥ءس م، ١  ١٩٨ ا القاهرة ، للكتاب العامة الصرية 



اشكالأما'''.من شيقا محل أن دون الشاعر لدى الاستفهام 

فيتجه، لحقيقته جهله عن الحديث يرك حينإ ، جمرة الشاعر عقل ويزداد 

جاءال—ن-ي المكان عن ويتساءل ، الأسلة كابق جمره الذي الأخر السؤال إل 

وجهلهوجوده، يممدر جهله مظهرا إليه، محييهب الذي المكان وعن منه، 

قا يعانيهالني المعاناة بحقيقة البيت ا هن. ينهي ،ثم إليها محيننهي التي بالغاية 
العقللهل تمن ترمحه افية شإجابة وجود عدم نتيجة ؛ الحرة وهي ، حياته 

يقول!فهو ؤإلحاحه، 

'ثتقُ خاي اعالدنيا ه هن. ق إنني أدهب؟ وأيل جئت؟ أين من 
جل- الخالق إل الأمر بتسليم محتمها أنه إلا الشديدة، الحيرة ^٠٥ ١٥ورغم 

التيثلة الأمتلك عل الإجابة تهلع يلر القصيدة هن.ه حتام ل ولكنه — وعلا 
أمرهاوكل عليها الإجابة عن عجز ولما ، أمره من جمرة ق وجعلته عقله، ألهست 

عل-٠—ا تثقف التي الثقافة وأثر الملم، فهلرة يكشف مما وتعال، سبحانه اممة إل 
تيقول شعره، محاق 

'بالمد>وةُ اعر وثه الإلوى بقمؤمن اول الترعم لكنني 
البيتفإن ماصى أبو بايليا ناثر عن أبانت قد التساؤلات هاوه لكنت ؤإذا 

١• ص1 )ا(اظرءالمضالأدب، 
)'ا(ءذاباكن،ص-آ



تللوجوده رويت: ث الثالالبو_ث 

قأبو٠—اصي إيليا عل الأسئلة ألخت فقد بينهإ، الاختلاف عن يكتف الأخر 
وانتهى، حائرافبدأ إثكالأما، أومحل ينهيها، ما محي أن دون الطلاسم قصيدة 
ففدالحجي حمل أما ُ، ر أدري لت >— تساؤلاته عل إجاباته وكانت حائرا، 

وعلا.حل بريه العميق إيء^ذه مؤكدا اممه، إل الأمر قصيدته مائة ق ملم 
عليهأشكلت إذا ^ وتعال سبحانه — الخالق إل يحوي أن الإنسان عل إن 

أنهالإنسان فحقيقة محر، لم كل محل ما اممه كتاب ففي التساؤلات، هذه مثل 
أوحدوقد ، الخصرين''' هذين امتزاج حلال من ويفهم ومادة، روح من مكون 

دقيقا،حسابا يقترفون ما كل عل قيحابهم إليه الحبال وسد لعبادته، الخلق الله 

التيوهي حرنه، من ان للأنالمخلصة هي — وعلا حل — الله كتان إل والعودة 

أسئلته.عن نحيب 

حلالهامن ويت«_ين الحجى، حمد شعر ق والحرة القلق معال وتتكتف 

ثكلاالخال هده وتاخذ الخية، حدْ جهل ثم ، إليهاسينتهي التي الخية ترقب 
طريقعن المحنى هذا نحمل أحرى وتارة التقدمة، الشواهد ق كا تارة صرمحا 

وغموضوقلق حجرة إلا هي ما الحالن ق ية النقوالأزمة المجازي؛ الرمز 

,١  ٩٨٦، عثرة السابعة الطبعة ، ى؛روت ,، لالمالآين العلم دار ، ماصى أبو إيليا ، الخداول ديوان انغلر )١( 

،الأول الطبعة ، والتوزيع للفشر البشر دار ، ارى الحيحن د, ، للوحري الإسلامي التصور انفلر )٢( 



Iإرهاق أيإ عقاله'''ويرهقه يكتنف 

الشيناهش ذ ثط قاصدأ ا الزورققدت الليل كون مق 
هةمأذوفي4ا1ضااذيروِفي بمنأومال1ى 

امحقمغيما العمفيج لأهب مزبدأ خول البحر يثور كم 
ا"'زينائامحيذغر]ءلخمئِطس 

تلكوتمثل الأبيات، هذه خلال من بالشاعر تحيط التي الحرم وتتضح 
ليلق الزورق ركب فمد الحرة، هذه نتيجة ئة الفالشاعر معاناة الكلية الصورة 

يتجهالتي الغاية أن إلا الزورق هذا يقود الذي أنه ورغم ، ثيء عن يحن لا معتم 
الخوف؛ببشعره حوله ثيء وكل ، المجهول( المدى نحو بحرا محهولة) إليها 

أصواتبممالشاعر يسمع ، غرقواالذين قاعه ق ومحوي ثديي، بغضب ثائر فالحر 
مبلغابه وبلغت أرهقته، التي الحرة معاق حامل إلا الرمز ذلك وما ونواحهم، 

التقى'التمزق من عظيإ 

جعلهالذي هو الإدراك وذلك عقله، عن غائبا شيئا هناك أن يدرك إنه 

الهو بإ الاحتإء إل يدفعه الذي وهو تمر، الالاضطراب من حالة ق يعيش 

وعندهاالذاتية، يس الأحاسإل فيهرب منطقي؛ ولا عوري، شولا عقل، 

الع—رباالأدب )ز نموصه من ة مدروصومحتارات رنماياْ وفنونه عموره المربير الأدب انظر ( ١ر 
•٢ ٢ صره ، ( منه ونإذج وانحاهاته وفنونه السعودي 

.الن،عذاب )٢( 



للوبوده رويت: ث الثالالمن 

اسهُ'ُ.وإحتفكثره مركز هي الباطنية الحياة تصبح 

الثديية؛الشبة الأزمة هذْ وطأة تحت الحجي حمد الشاعر يع وحينإ 
ومرهمالمسه، مولآ العقل،فكان صلال هي آلامه أن وعلم علته، أدرك فقد 

الملجأ؛ونعم — وعلا حل - اممه إل فيلجا الأبواب أمامه تنغلق وعندها لعقله، 
أنهالمداء هذا ل ويؤكد به، محي الذي الشديد العقل الرهق هذا فيشكوإليه 

توالألم الأسى من عظيإ مبلغا به بلغت التي المعضلة تلك حل عن عاجز 
المرق'''عمل م الله—ارحم ئهمه ل ل العقصل زث 

حائرة،ية نفعن أبان فقد الحجي، حمد عند الخلق ق الخامل صدى ذلك 
الخيهي العقلية وتلك، عنها، الإحابة عل يقوى لا تساؤلات عقله إل تقود 

يةالخفهذه أفرزت وقد شعره، بذك ينهلق كإ متواصلة آلاما يعيش حملته 

علالاعتراض الأثار هذه أهم ومن بعضها؛ عن شعره وأفصح آثارا، القلقة 
مرحلةإل وصل أنه عل يدل مذموم، أثر وهو الدنيا، هذْ ق والخلق الإبجاد 
:فهويقول وجوده، جدوى بعدم يوقن جعلته والشارم، الخاص من كرى 

ألمااه دجنيِفي عيئر وإإْ اتك___نل لآم أءلإلهي ينا 
ك___اوأزلتيألأأخك_ايمذىأسلي الافيمقن

• ٨٦١٠٢^الحديث، الءربي الشاعر لدى انر الإنللمصثر الرومانسية الرؤية انظر )١( 

التن،ٍس\،لرآ(عداب 

التي؛الصحيحة، العقيدة جادة عن وزلل فائح، حطا من الثت هذا ذ ما بمي ولا  ٤١٠ ٠ ص المابق، )٣( 



ينتهيلا بحر ل أغرقه الذي الثديي اليأس من البيتان هدان محمل ما ومع 
ئةمإمحاءات محمل والإمحاد الخلق عل الأ>اض إن إلا والمعاناة، الأم من 

يوجه، آلام ْن حياته نحنى، ما عن شديد حوف ل يتساءل إذ ؛ الوحشة شديدة 

هداويوجه الدنيا، ق أصلا إمحاده عدم له الأصلح أن بحزم ثم خالقه، إل مواله 
والشكللحثرة كان ، كثرة ية نفمؤثرات من أثر وهدا ، أوحدْ الذي إل الحر 

.والصيب الحفل أوفر 

حمدالشاعر مه يعاق الذي الوجودي الفربخ حقيقة كشفان البيتان وهذان 

الأمرحياته؛ ق يعيشها الي الملل حالة ل الوجودي الفرلغ ويتمفلهر الحجي، 
وكرمالثازم، ق أوقعه سا كوجوده، ول حلقه، ل الخامل إل دفعه الذي 

.الوجود"'

ذلكدعاه إذ الخلق، ق المذموم الخأمل آثار من أثر الإمحاد عل والأعراض 
شبحمن بحثي وصار قصيرة، الحياة أن إل عقله أوصله حتى الطويل الخفكير إل 

أبابمن مبا الخامل هذا وأصبح ارتحل، وحتمإ حل أينا بمدده الذي الموت 
الفرصةله يترك ولر ، بالحياة تمتع ييحد فلم الغموم، وتكاثر ، الهموم جلبا 

_.يعرض ولا ، اف قفاء نحى ير أن ان الإنعل م حت= 
ترجة•غرانكل، فثكتود ، ٢ بالض امي الن• بالعي العلاج ن، مقدمة ) العي عن يبت الإنسان انفلر ( ١ ) 

.١٤٣-١٤م،ص؟١٩٨٢/ م ١٤• ٢ \لأول، ،الكو,ت،د.طاعتمصور،دار



للوجوده رويتة ث الثالاليعث 

لهم,طاوذاشل:

نيمووأئفوالخلأب_ت1نظزثابمأَلظًلإأ 
'اليه_ئنافب'دالو_ودُابيمصذ لأخلي1ن

يتمية نقحالة وتلك ، الويرشديد بتشاؤم مصره ق تامله أوقعه ولقد 
تتلاشىما سرعان لأما قيمة؛ بيات لست الحياة أن يرون حيث المتشائمون بما 

الحالدعا الذي وذلك ، تراب'" من حفنة إل ويستحيل الإنسان، ويموت 

بالحإل.نمتع ي التساؤل يدعه فلا زواله؛ ذهنه ق يستدعي 

الشبحذلك ق تاملمه ونتيجة والضيق، السام عل تبعث قصرة الحياة ولأن 
الحجي،حمد شعر ل برز آخر أثرا ينتج ذلك فان الموت، وهو تفكره، عل الحائم 
الحياة،تلك من يائسا الشاعر محلل فقد الحياة؛ ق وحد أن بعد الزوال ممني وهو 

التساؤلاتعل الإجابة ق حيرته هي هنا منها الهم منها، يامحه أسباب وتعددت 

صححتى شعره، ق الموت ممني مواصع تعددت وقد عقله، عل تلح التي 
الحجي.حمد شعر ق بارزة ٠لاهرة تشكل إما القول! 

فيهاالبقاء أن ومؤكدا بجفافها، مصرحا فيها يعيش التي حياته كفامحلب إنه 

الحرةمعاق من كمرا محمل موال ق إليه، يسعى مهللبا وليس مفيد، ولا محي غر 

)ا(ءاواباوتن،ص؛ل

،د.ط ، القاهرة ، والشر للطبع ممر تأفة دار ، أسعد ميخاظ يوش ، والتشاؤم اول التق)٢( 
.ص٦٦  ١٠د.ت 



للوجوده رويتث؛ الثالالبعث ح

٠فيها بالتاء يغريه الذي الثيء عن بماءل إذ واليأس، 

ا؟ُأ'بالبثوبجري قس اليبهج برى مح-اي الذي نا جتامحا با 
علمسطر الذي القديد والحزن ، الرضا عدم معاق الموال هدا ومحمل 

الشاعريرى يعد ولر ، مبهجة تعد لر الحياة ولأن ، الحزينة ه نفأجزاء من جزء كل 
Iيقول عندما الفناء يريد فإنه ام مذلاهر غر فيها 
ا"*ايطلما مقيا الثغو هيد0 ق وهو ثلمي العيس يربد لا 

تقوله مثل أو 
ارممومعندآ العيش ممليع أمقنا العمر صفحه أطوي سوف 

منباب—ا عقله عل ففتح والوجود الخلق ق بالمأمل الحجي حمد شؤع لقد 
إدراكص قاصر الإنسان عقل لأن ذلك علمها، الإجابة طح لا اش الأمئلة 
يزيدلا ، اض إل أمره لم يأن عليه فان إدراكه الإنسان يتهلح لا وما ، الغيب 

المؤثراتمن واصحا مؤثرا الحجى حمد تامل كان فقد ولذلك ، وتعبا حيرِة عقاله 

ذلك.الشواهد أبانت وقد والشك، والقلق يالتشازم شعره صبغت التي 

.٤ ٢ صى ، التن عياب ( ١ ) 

)\(افبق،صاف

.٤ صء السنن، عذاب )٣( 



ودللوجه رويت: ث الثالاليحت 

اتجاواثنء،؛اتتاضياص؛
حاجته،بحب ويشكلها فيتاملها، العظام، الكون مظاهر بالشاعر تحيط 

تفاعلإذا الشاعر مع الكون مظاهر وتتفاعل ما، يؤمن التي قته فلوحب 
حاجةوبحسب وسعادته، أفراحه تحلب وقد وأحزانه، أشجانه تحرك فقد معها، 

لمظاهرالخجي حمد روية أبانت، وقد المسيح، الكون هذا إل ينظر وطيعته الإنسان 
٠شخصيته ق مضطربا حانيا أ؛رردنا التي النقية الأنعكاس_ارتؤ من عدد عن الكون 

فابرزتالكون، إل الحجي حمد حلالها من ينظر التي الأشكال، وتعددت 
أنيأق في،أ ولعل لبي، الالخانب، تثرز أحرى وتارة تارة، شخصيته ق إمحابيا جانبا 

الكون.لظاهر الحجي حمد نظرة ل لي والالإمحابي الخانبين عل الضوء أسلعل 
تفجرتقد آلامه أن ينعر عندما الكون مظاهر إل يلجأ الشاعر أن يلحفل 

إليه،تند يا وركنله، ملاذا الكون مذلاهر بعضي يتخذ ولهدا ؛ ه''* نفعإق أل 

افتقدحتى '، ثح'جانكل من فحاصرته أشجانه وزادت همومه، تكاثرت أن بعد 

فلمامون؛ مذلاهر إل اللجوء إل دعاه الذي هوالسب، ذلك ولعل باكاّس، ثقته 

بيل،سكل الناس وب؛ن بينه يقْير اللجوء بذلك إنه بألمه، يشعر من الماس يحل؛،ن 

• ٩٨صرا■٠ الحديث الشاعر لدى الإناى للمصير الرومانية الروية ( ١ ر 

محمدبن خمود بن محمد الهجرية، التعينات بداية إل الحديث السعودى الشعر ز الأبتداعي الانحأه انظر ( ٢ ) 
ضلكراثواكازة،رلياةام/يههام،



للوجوده روين; ث الثالالمث ت؛؛؛؛

•البشر غير ْن به بحط ما إل جسرا همد لأنه 
البدرأن الشاعر صرح فقد البدر؛ إلها الشاعر لخأ التي الكون مذلاهر ومن 
قله فليس الخصر؛ محلويق عن المعنى هدا ؤيوكد معاناته، يدرك الدي هوالوحيد 

ماإليه ويشكو C أحزانه إليه يبث الشاعر ملاذ إنه ، البدر إلا يشكوإليه من الدنيا 

منانتقي ومويرتاح، يهلمئن فانه إليه همومه يشكو وعندما هموم، من أصابه 
،همومه البدر يشكوإل عندما والاطمئنان الراحة دلالة إل يوجه ما الشاعر أبيات 

افمنهالبدر، نحاطب أحله من الذي بالسبب الشاعر تصريح طريق عن وذلك 
فوله:

لثعورياغثإ منسواك ال مابدرإكتياكنلأمممسم؛رى 
'بالثوراالش وم موشود ثاعوحثه ئرؤو< وملء أرنوإليك 

;وقوله 

ابمثُاضاص؛ُاهم
ومل«:

٠نصرا خثر ^٤ ٠٧محلاث 

كأسيُ"رى التهدا عل أحيا معيب الخناة ل إق بدئ يا 
إنبل ، ا حانثيعود لا إنه حيث ، البدر إل همومه شكا إذا ير الشاعر إن 

.ءسها■ اض، عياب ( ١ ) 

.٧١صن الستين، عياب )٢( 

)٣(اuبق،ص•٧.



بمره__يرتد والخوف الوحشة محمل وكان إليه— النظر فبمجرد ؛ إمحابية النتيجة 

جيدالوبا أمالبدر إل ثكاية المحعل تما ، والمنى النور وقدحمل سعيدأمطمئنا 
•منها يعاف التي الأسقام من القي للعلاج مثل ووسيلة للوح، 

حزانهبا يثعن، إنه بل أحزانه، الشاعر يشارك الدي هوالوحيد البدر وليس 
ينقتلع،لا مستمر وعذابه ، شديدا صراعا الحياة هع فهويعيش ، الصباح نجمة إل 

،به محس با للتجمة البوح مض مفرا له محي ولا ليلة، كل بابه تهلرق والمصائب 
!بحبهاالتصريح حلمريق عن إليها ويتقرب ، الدواء منها فتعللب 

دزابم_ىلسزىافيارامحبماذكريني الخباح نجمة ه؛ا إي
مديدالحياة مع صرلع 3، د~~اوبتنيك~اساا 

عمداب قأعلأو أملتي أمم العنيف حثك ل ا أن
٠ودُ حمالمصانم، من ال وليذايتح عق ق—إتمي أنعييني 

،-٦١ الشاعر تربعل وحليية ثة نفبعلاقة ليوحي الصبح لنجمة البوح هذا إن 
قالشاعر ه محملا ومالجمة، هذه نحاه قلبه ق الشاعر محمله ما عن تفصح كإ 

به،-رنمون لا الناس أن آمن أن بعد الجمة تللش، إل أحزانه بث، فقد للبشر، قلبه 

•وأحزان آلام من ه نفل محمله بإ يكترثون ولا 

إذوحليية؛ الصبح بنجمة علاقته أن يرى الحجي حمد شعر ق والمعن 

.ص٧٦ السنان، عذاب )١( 



لاوحوده رويتث؛ الثالالبعث ح

لألامه،نبايا ومستقرا الشاعر، لأحزان موئلا تمثل إما إليها؛ البوح يكرر 
الكون!ئةذ\ر إل الشكوى استمرار ق الناسي، ْع معاناته وتتمر 

دهمال_اوجى ق ي يهظنوى افئهدا الصبح جمة أيا 
بمدههدف أمل عل رار الجالرئراب بوى ونال 

وجدهثمه مدق ع—ل اثج—مش يت__لأهك انأريفي 
ئهدهُا'ؤفى الص؛اح نئزى ولوحي 

إقامةمحلريق عن وذلك ، به محس عإ للتعبثر الكون مذلاهر الشاعر ويستغل 

اأموالأحزان، بالألأم مكبل أنه الوازنات تلك من ليثبت وبينها، بينه الموازنات 
الكوكب؛و؛؛ن بينه الوازنة ومنها والسعادة، بالفرح مغمورة فهي الكون مذإاهر 

محيهلما إل أولا فينغلر ، منها يعاق التي الأسى عل الشاعر يقيمها حيث 
قالحماة حمال من الكوكب محرك ما ثم ، بالشاعر محيْل بمن مقارنة بالكوكب 

الكوكببه محس بإ ثم ، الزوال إل تدعو أمور من قلبه يملأ بإ مقارنة ، السإء 
الدمؤع،نستدر أحزان من الشاعر به يعيش وما ، المحببة الجإل نفحات من 

يرىبينا ، الكوكب هدا حا يتمتع التي الجية ق الشاعر وبين بينه يقارن وأنيرا 
تأحزانه ق مأسورا ه نفالشاعر 

الشجوذيصاب ولمعتنى اب باشمحكوكبي يا يلفنش 

.٢ الأبق،ص! )١( 



{EE]للوجوده رويتا ث الثالالبعث 

اثوذوك ثيمل ومحي ويمثلرخرايْ 
الهت—وندمعي رون يوحدى الحمال غ نفينون علاك 

ثجولُاُالظ_لأم بر أسوأنمى طليم—ا س—ث حي_ث إل سير ت
التيالوثرات أهم من حمالها ليكون الحجي، حمد نفس ق الطبيعة وتتحرك 

الكونحمال أهمية إل فهوينغلر فيه، محلجل صدى له وكان ، ثعرْ ل أثرت 

العذابمن ونحلصه قلبه، عل المتراكمة الهموم من نحلصه لأنه ه؛ لفبالمسبة 
عندماذلك؛ من الحجي حمد شعر إل بعمق الماخلر ويتأكد فيه، يتقلب الذي 

اضبالريالأرصى تتجمل عندما نمه ل يلقاها اكي بالراحة تصرمحه يلحغل 
مقفرةالأرض يرى عندما الراحة ْع يتفاد بإ وتصرمحه الربح، فصل ل الخميلة 

الأخاذ.ْنالحإل حالية 

فهوئة، الفحاجته حلال من الطيعة إل ينظر الحجي حمد والشاعر 

الرحلأن حسمن ل فيه، يعيش الذي القي السجن من نحرج لكي يصورها 
الطبيعة'".ق يعمله أن يريد ما حلال من إليها ينظر العادي 

فقد؛ نجد( ق الفاتن قصيا.ته)الربح ق الفئة الحجي حمد حاجة وتتبين 

عادةمعل للربيع الثدح المموير هذا ودل صورة، با-إى الربع صورة رمم 

.٣^٦٧السن؛ن، عذاب ( ١ ) 

صّآه.د.ت، ، .ط د ، للطبائ مصر دار إبراهيم، زكريا د• الفن، منكلة انظر )٢( 



ودللوجه رويتI ث الثالالبعث ح

الكونف؛ به محيط ما كل فأسعد ، والسرور بالفرح وغمرته قلبه، ملأت متناهية 

حضرةمن تراه يا مننشين الأشجار عل تغني والخإئم الربيع، بقدوم يرحب 
التيالخضرة، الرياض هذه إل الفلر فطاب بالنبت، اكتت التي الأرض 

!الغامرة سعادته عن بطريقته أيضا. — يعم والماء حبور، ل أزهارها تبتم 
تطريباالأيك قوى الورى وعنش ا ثرحيبالكون فناص الربيع جاء 

وياومنحمفروشا اه تلقبالنبت جوانبها محصزأ الأرض وصارت 
ومنغوبامنثوثا ا-ثس من فيها وما اوياض لم صحى نظرت فلو 
ْء■.َ ً مصبوبااء والمصائحة والئلم بابنة الأزهار  siiupوطالعت، 

محجوباُ'ٌليس لكي اّظد مذ معنى موتلثا العص الزبيع أو أيقنت، 
منشعره يوق الذي لهدف إل الشاعر يمل الخميل الوصفح هذا وبعد 

آلاميرمي أن إلا هدفه فإ الخ—ال، هذا من علميه محمل الذي والمعنى أحلمه، 
علاجإلا الهلثيحة حمال وما الربح، وحول قبل يشغله الذي الحناء ويهلرح الحياة، 

السقموطأة محت، ويئن ، الألرمن يعاف لن مناسب، 
ذكئو;ا"'المئثونف الأز أنني الإاةيتح ،آلام i^،li^م 

النفوسعل تول يخلايبؤ، حمال من الهلثيعة ق ما إل ذللث، بعد ويحول 

اوتن،ب^عذاب )١( 

الين،ص"اآ.عياب )٢( 



حث، منه الحاجة وصفه من لمرز الطبيعة، ق حميل ثيء كل فينش والألباب، 

حماليعكس الماء ، الأزهار ،الغدران، الأشجار ، السإء الأعشاب، ) يصف 

(... . الأرام والرند، الحزامى رائحة الفيح، الربوات ، المإء 
أنعنده الهم إن ، للهلثيعة الثابت الوصف عند يتوقف، لا الشاعر لكن 

والشايالمدعين بعض أن من الرغم فعل ، ه نفق الحعأل هذا محدثه ما عل يؤكد 

بمابةصميمه ق ليبدو الفني العمل إن بحيح العلمعة منفلر محيي عل يركزون 

انعكستوقد صورتها ترى أن للطبيعة يتيح حتى ، الفنان -ها يمسائح التي المرآة 
ثامناميكون أن يمكن ا مالطبيعة من يأخذ الحجي حمد فان صفحته''' عل 

يعانالذي المرض من العادج حمالها ق فيجد ، -ها محس التي ية النقآلامه لعلاج 
منه

هذاعل ويركز الألأم، طرح ي الطبيعة أثر يكرر الحجي حمد الشاعر إن 
أبياتاأختار ولحل الربيع، لحإل وصفه من متفرقة مواصع ق بالذات الحانث، 
;الروية هده تعكر _ الذكر آش الميت، إل إصافة — القصيدة من متفرقة 

■محووتا"'الهم ويقمي المدور بمغي يا بمؤغ ري إل زامك، حص 

.)ا(ثكلةاكن،صأ؛

)آ(ءداباوتن،ص؛آ.



ودللوجه رويت: ث الثالالمث م

•وقوله 

ُمذيتارالتمس وتكمو القلوب و_افزْمى الأس_جال ث—يع ت—فاتن 
!وقوله 

ديثاتعياك دنق تلص كث إن بم—نهدها وانعم اعه نا هلفاجعل 

موهوتا''*اهس محات من دمث ما يا أصر مد مما نل القوحئص 
قذلك ويلحفل ، الطبيعة حمال يرى عندما الفلرة هذه عل الشاعر ويركن 

اظرهنيقلنه حتى ، الرد بنحلل فد السهل حث ؛ لبنان ق الطبيعة لحإل وصفه 

،حميلة وم ورسنقوش من عليها بإ المتعبد تلهي ، الألوان باحمل نقشت سجادة 
اويجعله، الألأم يطرح الحإل هذا كل ، المسك بارج تعبق التي الأزهار وتلك 
:الحزين قلبه عل ترف سعادة 

جكئد ال_ثهل دظ_نت و ن
أنسجاد0 ح_أتة 

هياةظاو_إاتي
1ْناالآلأمنئثزي

JL  ء_ن__-جديابردأ
ثقث—١النأ>ك عن هت 

الئذياوالرهر جس 
*العصا'دمع والبك .

يعالجحنى الهلبيعة؛ حمال إل ة الماسه نفحاجة يرسخ النظرة بزه إنه 

)ا(الابق،ص؛أ.

الين،صَا؛.عياب )٣( 



٥٦^٣٦للوجوده رويت٤ ث الثالالبعث 

.شعره ق أور0 وظهر ، ه نفق إمحابيآ موثرأ الوجود حمال ليكون C يؤلمها مما ه نف

أثرالحجي حمد شعر ق الممعن يلحظ جلاء الروية هده الفلرة تزداد ولكي 
يغلأن للمثاعر فرصة الربح كان لقد ؛ ه نفعل حمالها وانقلاب ، الأرصى تغر 

ولكنفيه، يعيش الذي العذاب من يتخلص وأن ، ه نفياذب وأن آلامه، 

علاجهمحي فلا ه؛ نفتتغر وبتغرها ، متغرة فهي حمالها عل تستمر لا الأرض 

عليه.معتادا كان الذي 

ويراجع، يأسه فيها يغل الرياض من روصة ارتياد عل الشاعر اعتاد لقد 
كإتعد وز حمال، كل من حالية فالبحت حوت، قد الروضة ولكن ه، نففيها 

بأمحئلةرويته اعتاد ء،ا يتساءل فظل ؛ يامحه يغل أن يستهني فلم تغرن ، عهدها 
;عهدها كإ الروضة تعد ولر انتهى، قد ئيء كل أن تؤكد 

ًب م اقجثريلفح ايويث ا مإذا ا ارتادهكث ة روضا ؤي
النضرالثياب عليك رف يمحتاله ن بالحدتك عه

نأيناتلأيل؟أيناي؟محظلألك؟أ.خمامح؟ 
اللمءن؟"•ُلس لأغ—ل;اجم، اث؟ اقادثيداوك وأين 

حولهتدور الذي فالمحور أبياته؛ حلال من الشاعر مراد يقرأ أن وللممتأمل 
هذهاد يرتالشاعر كان فقد ؛ ( يامي لأغل ) ت قوله عل يقوم التساؤلات تلك 

.٢ ٦ / y صء المن، داب ع٠ 



للوجوده رويت؟ ث الثالالمث 

ولكنهاا إليه ؤسكن ، الحإل ؟يدا فيهلمئن ، حميلة غناء كانتا عندما الروضة 

يذكرهكان جيل كل عن يتساءل أن إل دعاه تما ، مقفرة أرضر إل وانقلت تعثرت 

.ه نففيعالج يأسه، يغل أن إل الثديية بحاحته التساؤل هذا ويعلل فيها، 
كانأنه أم ؟ لها الحقيقي انمى أراد هل الروضة، من الشاعر نمد كان وأيا' 

قللهلبيعة ظاهر أثر عل يدل ذلك فان عادة؛ المن خوي الذي قالبه إل يرمز 

الأثرأبقا ؤيفلهر الشاعر، أسقام من ومحقق ا ير بحمل تنوء وأما ه، نف
علالتاكيد معه يصح مما الحإل؛ من حلت إذا ه نفعل الأرض ب لخد اللي 

الربيعل وقصدته ، الحجي حمد مثل لشاعر صحية آثار من الهلبي؛ة ؛4 تقوم ما 
.وصوحا وتزيدها الروية هذه تدعم 

ممابر كتففيه ؛ إليه بالمة الخيال أجمية عل يزكي الحجي حمد نعر إن 
فتبدأ، عنده اهيم المفبعمى تصحيح إل ويدعو0 ، القسي العذاب من نحلمه 

مبعثاالهلبيعة ق ثيء كل فيعود ، تتأزم محي الشاعر حالة ولكن ، بالانفراج أزمته 
يانفاضطرابا يعد الأمر وذلك ، الحاجة عند إليه يلجأ ملاذا كان أن يعد للتشاوم 

.الفصامئة'أ٠ الشخصية منه تعاق قد 

؛الشك يشر حوله ما كل مححل عندما ، مرضي ثكل عل الأمر هذا ويبدو 
هوا مإل ذللث، نحاوز الاضطراب ولكن ، وألمه حثرته مبعث هم الماس كان فقد 

.٢ النمام،ص• )ا(اننلر 



١٨٧

وذلك، الارتياب يشعره الكون ق حمل ثيء كل فأصبح ، الأسان من أبعد 
محلولكهذا يكون وقد ، الخجي حمد ية نفعل يسيطر حادا تشاؤما يعكس 

مرصثا!

اد_،'ا'المنوموقف ق ه منيق يثيء ام الأنثأعحب وإذا 
معانربكل مسبوق ولكنه اس، النمن ا ارتياباليت هذا يعكر وقد 

السرور،عل يبعث ما كل إن المسيح، الكون هذا نر به بحهل مما الارتياب 

الحجيحمد نفس ل يبعث بالكون محيهل الذي الحإل خلال من، الحياة ويدعوإل 

وبعد، والمرور المعادة باعتا لكن أن بعد عنه، تنفك تكاد لا الير الكمرة الألأم 
يقول!حيث والأحزان، العذاب من له محلضا لكن أن 

1خاصالزغد ائ بJزاذقر صئولك الياء ق الذي أزى لا 
الزواتجٍرمحتح المحور حاثي نحز و وأرنالروابي، ق الرهن أترك 

للعزاصمنمعي أرهنت م ئعنها ملت، حمامة ئعثت، إن 
الحراك"كحد أئمل ثوكها ويدمير الورود حمرْ أرى لا 

حعلتهحيث، الحياة؛ من، التشاؤم ل أوقعته الكون نر التاملية الفلرة تلك إن 
الوقوفن، يرغب يكن، لر أوربها الكون، ق الح،ال مذلاهر علي يقض أن يستملح لا 

)ا(ءاناباو؛ن،صآ'آ.

او_ين،صآلعياب )٢( 





مودللوجه أرويتث الثالالبعث 

الواصعبعض ل ولكنه ، تفصيلاب ق يدخل ولا ربه، إل يسلمها أن عليه لكن 
إليه•الأمجر ويلم ، ربه إل فيووب ٠ شكه ق تمر يلا 

الكون؛إل نفرته ق مضطرب الشاعر أن الحجي حمد شعر قارئ يلحفل كإ 
إليهفيكن لوحه، نقرا وملقلبه، مأوى الكون معالم من به بحمل ما بجعل فتارة 
ومتثرا، لهمومه حالبا الخال يجعل أحرى وتارة ، والاطمئنان اراحة عنده ليجد 

سبق.فيا الاضطراب ذلك شر اتضح وقد وأشجانه لأحزانه 





٧،^^علاقتي 

هلمفر ولا ، عنها غنى له ليس متكاملة، احتإعية مفلومة ق فرد الإنسان 

الإذ ؛ الأصدقاء المنفلومة هاز0 حلقات ومن ، معها والفاعل ،  ١٦٢الاندماج من 
تواجهالتي والقلق الحزن أسباب لأن أصحاب؛ ولا أصدقاء بلا يعيش أن بملح 

وؤلبعزآخرون، والعهلف بالفهم فيها شارك إذا حدتها نحف حياته ل الإنسان 

الفردطيعة تتبن التفاعل هدا ومن ، أصدقائه مع يتفاعل أن ذلك بعد 
.وأحاسيسه'ا' 

حبالصداقات تتشكل إذ ؛ الأصدقاء يجتلف كإ الصداقات ونحتلف 

موقفاالإنسان يتخذ الاختلافات تلك عل وبناء وطبائعهم؛ الأصدقاء صفات 
،يقه صد من تغلهر التي التصرفات نتيجة عليه حكمه فيكون ؛ صديقه من معينا 

ليتضمن ملبيا كان أو الصديق، مدح ل يتضمن إيجابيا الحكم هذا كان ربإ 
دمه.

منبد لا ذلك ولأجل ؛ الصداقة مفهوم تحديد ل الباحثون وبمتلف 
إذ، الحجي حمد معر ل ا،لوصوع هذا اول تنكيفية يمدد مفهوم إل الإمارة 

دمشق،b د.و ف ال غسعد إلياس العرق، العلاء ش لزوميات ل والصديق الصداقة حديقة نظر ا ا
.ص\ُا  ٢١ ٩٨٢



هباترانه علاقت; ع الرابالبعث ت

اتالعلاقتتضمن التي تلك ياقرانه الاحتإعية الشاعر علاقة تناول سيكون 

ومحيوخدُ، فمحس،'الصداقة عند أنوص ولن ، والصداقة ، والزمالة ، السطحية 

.الشعري نتاجه خلال من لأقرانه ورؤيته الشاعر موقف 

حمدطبيعة فهم من بد لا بأقرانه الحجي حمد علاقة عن الحديث بداية وقبل 
لأن؛ الشعري نتاجه حلال من لها وتقويمه C للمداقة رويته بمعرفة ، الحجى 

؛عره ثبدللث، يفصح كإ أقرانه من كشر من الحديدة مواقفه ضر هل يذلك 
حبالصداقة ويقيم ، إليها محتاج التي الزاويه من الصديق إل ينظر فالشاعر 

.الحاجة تلك 

نظرةعن — السابقة المباحث ل اتضح كإ — الحجي حمد شعر أبان لقد 
يدخلونوالأصدقاء ، الناس من مواقفه بعفر عن وكثف ، متشائمة سوداوية 

أقرانهنحام موقفه أن يلحغل شعره ق المتامل ولكن ؛ تلك العامة نغلرته هناق نق 
ويت-ألم، متواصل نفي عياب ل يعيش فالشاعر ؛ منهم حاجته بحب يتحرك 

،الهموم مدم يشاركه صديقه أن الشاعر أحس ؤإذا ، شديدا ألما العياب هذا من 

،والتبجيل اء الثنبمستحق الذي وهو ، الوق الصديق فهو ، الألأم تلك ومحر 

وعدم، عنه إعراضا منه رأى إذا أما بالصديق يوصف أن تحق يالذي وهو 

الوطنيالجلمس ، العرفه ؛ lipسلسلة ، صرع أبو صعد أسامة د.  ١٠القس علم مطور من الصداقة نظر ا ا
.صتم\مأ، ١٧٩:المحاب اعرت، والأداب، والفوز للثقافة 



والهجاءالذم يستحق الذي ادر، الغالإنسان — نفلره ل — فذلك ، به اكتراث 

الصداقة.معاق من معنى أي محمل لا إذ والتحقر، 

علهاكل ي، الحامحية صديدة نفيه عن ، لكفهذا اعر انموقفا إن 

قوقوعه أياي، أهم من ت، كانالخاصة السجية وتللت، C نأيثرا المواص أقل 
هذامن القارئ يعجس، لا الثا، ذلعن عرْ ثيكشف كإ الثديي التشاؤم 

أهممن هي التي ئة الفالساندة إل ماسة بحاجة الإنسان لأن ؛ الإحساس 
ثقةوتدعم اليومية، اء الأعباجتياز عل تساعد التي فهي الصداقة، وظائف 
خمدطبيعة فإن آحرُأُ، إل نخص من تتقاولن، الحاجة كانت، ؤإذا ا ه ينفالإنسان 

.وبشدة الوظيفة هذه تتهللب، الحجي 

علالمتلهفة الفئة هذه الحجي حمد شعر ل المتعددة الشواهد وتؤت 

ويبكىبه، أحوا الذين الرفقة عن ببعده نحزن حيث ؛ الأساسية الصديق وظيفة 

بكريمالشام إل معه افروا ّالذين رفقته ويمدح متواصلا، بكاء البعد لهذا 

الكرامصفاُتؤ س ممرا ويلبسهم ، السجايا ونبيل ، الحقايت، وعهلر ، الأخلاق 
علويثرهن ، المودة هذه سب، عن يفصح الشاعر محي المتأمل ولكي والنبلأء، 
!لهم مادحا يقول حسث، إليه محتاج ص ب،ا بالجد تفردهم 
ئواهال ظحى اء دمثكى صناه طواه ايي( العالمانح 

٦ءسأ النفس، علم منفلور من العداثة نفلر ا ا



هباقرانه علاقت: ع الرابالبعث ح

فثاي<اة الحيق قنب تاكز إذ اوابع نجما 
أرصاهمس الزهر وه الوجبعد واجد ا آنلا بالتام رشي ضأ 

ئذ\<فئة ئذ اق-زانى نئن اخلأي لكننا النيوْ يص 
الرفقة،لهذه حبه مر عن — يشعر إ أم عر شمواء — يفصح الشاعر إن 
بتخفيفتقوم حا اتصفوا بصفة عليهم إنه؛بمي عليهم، ثنائه مر عن ويكشف 

الصادقاصهم ؤإحمعه، لتفاعلهم إلا ذلك وما فيه، يعيش الذي العياب 

الحياةق )شجاهم و ل؛ متأ لأنه ويتألمون حرين، لأنه محزنون يراهم إنه ؛معاناته، 
الأصدقاءأن امه باحعليه، الحزن وطأة من نحقق التفاعل وذلك شجاه(، 

لأنالإنسان؛ طبيعة ا تتهللبهالتي الحاجات أهم من وهو مصابه، يشاركونه 
هناكبل وحده، الفسيولوجي المحتوى عل قاصرة ليت الإنان لدى الحاجة 

الأحرين،بوعلاقته الإنسان، طبيعة تعكس مميز ان( إنطاح ذات حاجات 

متهمُ■"".وموقفه 
هفيلبالصادقين، رفقته أحد الشاعر نحتار حينا وضوحا الرؤية وتزداد 

والحزن.لسانالهم ; والشجو خاصة، الرمع زمن فيه يقام الذي الوضع وهو مربع جع • المّاع ٢ ١ ل 
العرب.

حمراءالورق، صغجرة العيدان، ءلويالة عنبة وهي حراماة جع والخزامى ءسلهه، المنن، عذاب )٢( 

العرب.لسان . الريح طيبة ا الرهرْ 

. ٤٨ص ، الأدبيب النص لعلم مقدمة )٣( 



١٩٥

محريتكص حتى اء تالل ويستمر ، العاطر والتبجيل الثناء صفات من الكثير 

لمنالفئة الشاعر حاجة هو عليه لثنائه الأول المحرك أن فيتبين ؛ اكاء ذلك 

تالرفيق هذا مدح ق فهويقول ، الكثيرة وآلامه همومه ويقاسمه ، بمعاناته محس 

 Jنأب—١٥لكنه ه نتودكمدحته بال_ديح يزصى لوكا
اراْحمحكأ ال؛زاة ب—ثث أجد قلم الئراة لب 'لزق قلميغ 

وماهوامناه ثيمزلب الجم بقاهئدى اللمنابر مع ونار ساروا 
-نيخلأمماثاةظ٠٠مبشهبياف4إذ 

ثاعرفال؛ الثناء سر يتكثف أن إل ، ممدوحه إطراء ؤب الشاعر يتواصل 

يت—ألرالي اه بالعانمحس ان الأتالرفيق وهذا ، شديد شي عذاب ؤ؟ يعيش 
العذابمرارة يقاسمه إنه بل الأليم، القي عذابه من يرا0 لما وي؛نالم ، منها الشاعر 
لأنه؛ الصادقة الحية إليه يقدم الشاعر فان ولذلك ، حزينا يرام لأنه فيحزن 
تفيقول  ١٦٢واطمأن ، الفاعلة ئة الفالمشاركة -لإذْ أحي 

'بلواْر ه ئانمتاعر ثمن محنه إليك س أبنا إيه 
بالمعاناةالشديد امحه ؤإح، الحذاب مرارة الحجى حمد مى أن ومشاركة 

الشديد،الإعجاب علامات روحه ؤ؟ وألقت ، الشاعر قلب إل أدنته يعانيها الخى 

اوين،ص\'\ا.ذاب )١( 

س"ابا الشام" نول إل يثر ول؛ صا'ا'، الخن، وذاب . صء٢ الخجي، حد الثام )٢( 



باقران—٥ه فت I١١٥ 1ث، ا1بع ٦٩٦٦

حميعأحلاق فاقت أحلاقه إن ، الأخلاق بكرم كث؛را يمدحه الشاعر فأصبح 
•ألوانيم تباينت أو ، أجناسهم احتلمت وإن البشر، 
٠ولون' جس من الئاس حميع وثاثمت ه •حلائقكمك قض 

مشرفة الأهمية غاية ق جانب الشاء ق الأخلاقي الحانب عل التركز إن 
وهوالأحرين، بالأم الإحساس الفاصلة الأخلاق فمن مي، أبئر عل الشاعر ساء 

للصديق.الأساسية الوؤليفة إل الماسة الشاعر حاجة يؤكد الذي 
إلالخجي حمد الشاعر ! -٦ينظر خاصة نغلرة عن الشواهد تبين وهكذا 

ذاتيةنظرة ا أنهعل يدل مما ، ؛ ٠٦٠محتبه ما هو معه الأصدقاء فتفاعل أصدقائه، 
هيية الشظروفه لأن ذلك ق الشاعر يلام ولا الموضوعي، الخاسب، عتها يغيست، 

٠الفلرة بهذه عله ؤ حكمالتي 

علحكمه مر الخجي حمد شعر ق المتأمل يلحفل ذلك من النقيض وعل 
جلتالتي هي للمديق الأساسية الوظيفة غياب إن إذ ؛ الأوفياء غجر من أقرانه 

عنه،أصدقائه ببعد إحامه يلحغل الخجي حمد شعر أغلب ففي ؛ الحكي؛ هذا 
لوعلموا»إ لأناوانشراحا؛ سعادة لهج؛ يغلهر وهو بالامه، إحساسهج؛ وعدم 

عته،ؤيتولون منه، بون وتم محالة، لا منه سينفرون لأمم تماما؛ لفقدهم؛ حزانه بأ 
إليهوصلتؤ ما بب بالشاعر عل المتلقي قلب محنن ، حاراعتتابا ءاليه٠أ يعتب إنه 

.^٠١٧٣ ، اوسين عذاب ( ١ ; 



هباقرانه علا،تت: ع الرابالبعطثؤ 

متأملاالحجي حمد يقول الثديية، حاميته نتيجة رهيب نمي أل؛ من حاله 
أقرانه:

ء٠َ  و بطما بدروف جس ولايناما يى —من لموا إلا ام الأنلمث ا م
ُي-ابا'لوأذ-همِفي را جبحت_ى اس ليتيزاخ الأنأطه—ئ 

اُس>النخدسخ عنه خايىِفي —سلح-زين ل-وذزوامن 
ياعيابي،ورهم زادواتحثم ولمْي-ظروبي عئي لثولوا 

للصحابثعاستي لوسدت م ن حفلم باعآت أوأ ئق
للوى:بجابملانماز:ذو0ائ الئ^!١
ءم

اوقلأر_اخدو والدهن ناء عق أمنى خذ جبه محَلمْيزدموا 
اجثثابصرديِفي م؛>، وذأ عهان الزممن تلموا هل 

ت؛رانمللوذهم عأف جهلوا ى حتامحيقة عن اموا تعأم 
 ،Jماب"ُمس ذا بس ت ه منحلموا ئد مثانا زى للئسؤوبو

منالحجي حمد ذا وهاهو تتحرك، الخجي حمد أحاسيس ذي هي ها 
لهميفلهر وليلك ته؛ تعاسلهم بدت لو أصحابه بين محرم فكانه أصحابه، 

١يعم التي عادة بالممتع لو له يفلر من يتمتى حتى الانشراح،  سروروال،  ٦٢

هؤلاءمن والأصدقاء _ منه الناس بموقف الشاعر ويشكك فيه، يعيش الذي 

العرب.لسان والعادة. السرور ت الانشراح ( ١ت 

٠م عداب زا( 



باقران—هه علاقت1 ع الرابآلعث ح

لهمفيقدم ، وتركه عنه تول من منزلة ينزلهم ثم ، أحزانه حقيقة علموا لو س الناس 
،متقلبة الحياة لأن ؛ إليه وصل ما إل يحلون قد وأمم ، والحكم الدروس 

•الثرى إل متكون ومايتهم منهم، لأحد تدوم لن عادة وال
الشعورذلك لأن ؛ بالوحدة الشعور الشاعر لدى نإ الروية تلك ومن 

النوعيةأو ، الأصدقاء من المناسب الحيل افتقاد عل ومقداره طسعته ق موقوف 

الفردعن حم الالتقاء فرض أونقصان الشخص، مزاج ٌع المتفقة الملائمة 
منتلانمه التي التوعية الحجي حمد معر من سن وقد ، فيهُا'' المرغوب 

القليلل إلا وجودها بميم أحس ت الأقل عل قل أو ، فقدهاوقد الأصدقاء، 
قدالأصحاب من النوعية هده بأن محس عندمأ صعوبة الأم يزداد قد يل ؛ النادر 

يةالأمامالوحليفة فقدان نتيجة وكانن، ، شرا له تقمر أو ، حديعة له تحوك 

يراهملأنه معهم؛ الاندماج ورفض الناس، واعتزل وحيدآ، بقل أو للحديق 
حاجاته:فهم عل قادرين غآر 

ايي("'وانتحوحلؤق واعترال انماصى أذكو لئ، إليإلهي يا 
ملامحتلمحفل حين، علاقته؛ عل تائر به أصيب الذي للمرمحس كان وربإ 
الشخصيةتلك لأن الصديق؛ إل المتجهة الشاعر معال ق العصامية الشخصية 

.٥ ٩ ص٨٥/ النفس، علم منظور من الصداقة )١( 

الين،ص"؛م.عذاب )٢( 



هبافرانه علاقتالرابع؛ البعث 

منيلبه ق ما للناس يكشف أن محب لا فالشاعر ؛ والتريب والملق بالشك تتم 
هليضمرون أو ، له يكيدون يانيم أحيانا الصادقة غر أحاميه بب ب؛ لهم كره 

•وسروره انثراحه يظهر بل أحزانه، لهم يظهر لر الحجي وحمد شرا'"'، 
قيؤكد عندما للمديق الأمامية الوظيفة إل الحجي حمل حاجة ونتاكد 

بحقيقةالخجي حمد أقران اس إحعدم أعنى - الحاتب هدا عل موصع غر 
قلوبمق محملون لا أناس بين العيس من منم فقد — عليه إشفاقهم وعدم معاناته 
المهمالمعنى هدا إل ية النقحاجته لأن ذلك؛ عل ويركز والإشفاق، الرحمة 

يقول!حيث معهم العيش كر0 حاجته تتوافر إ ولما ملحة، 

الوتّناُأ؛وامتمرأوا المحي اثتلأى عافوا ملأ ق العيش مئمت إق دهئ ا ي
محطناء١'ضمأ فيهز ١^^٠ قنت افلأتمب امنزائاتواثإوا1ا

أصدقائه،نحاه الحجي حمد إحساس محرك التي المؤثرات تتضح وهكذا 
إلبحاجة إنه التاثر، مريع يجعله الدي الوهم هذا من علميه يشمق شعره ومتأمل 

شديدبواقع يصقلدم ه ولكنويشعر؛معاناته، باله، يجس الذي الول الصديق 

جعلا ممأقرانه، ا ؟بميقوم التي الواقف س كلإ نفسيته ق فيؤثر علميه، التاقر 
.معه التعامل ل وطرفتهم أنواعهم، يصور شعره 

.ص٦٣ ا والسلوك( والتفكير الشخصية اصطرابات ق دراسة ) الفصام انفلر ( ١ ) 

العرب.لسان . النوم ثقلة وقيل ، النوم أول الوسن ( ٢١
العرب.لسان ، قوته جعله ن واقتاته به اثنان ومعنى ا ص٣٥ السن عذاب )٣( 



طيمنه: الراب__ع العث ——— 

،الأفران حميع إل التشاؤمية النفلرة لديه نمت ة الارمالحاجة هذه ولأحل 
عاتالحملوا الناس أن الشاعر يرى إذ ، الدناءة معاق _كل نغلرته ق س فحمالوا 

ومنهم، النذل فمنهم ؛ محملوها أن ينبغير التي النبيلة الصفات وتركوا ، الرديئة 
برذْاس النكان ؤإذا ، الكذاب ومنهم ، الحول ومنهم ، العدو ومنهم ، الخائن 

;ويفصله؟ نحتاره الذي الوال الصاحب محي مأكان أي ففي الدنيئة السإت 
الدئاتموس ها فيثوارت م ا بأخنالأن_ام أرى لأق أم 

كدابذي وصاحب ول وحدو وعائن وخذل نبثن 

منهم،نكاذج شعرْ ل الحجي حمد ويسوق الأقران، صفات البتتثن س يتبتن 
نإذجالتلك إل الإشارة قبل ولكن الإيلام، أشد ه، نفق يوثرون 
لأن؛ الأصدقاء ب—تن الخلافات مصادر توضيح س بل لا الأصدقاء من العديدة 

قتوثر التي الوثرات ويوضح الشاعر، يتقبلها لا التي الأمور عن يفصح ذلك 
أصدقائه.تصرفات من ه نف

الخلافاتعامل ت أولهإ I عاملن ق الأصدقاء ين بالخلافات تصنف 

،تهزاء والاسحرية الالعامل هذا ويتضمن والعنيفة؛ اشرة والبالمرمحة 

يةالنقعامل ت وثانيهإ والخدلع، والخيانة والحقوق، الممتلآكات عل والاعتداء 

والخذلانالفل—ر، ات وجهق الاختلاف ويتضمن الماثرة، وغر والضمنية 

التن،صم.عياب :١( 



.٠١'والغرور والتماحر والحمد، والخرة والتنافس، الاهتإم، وعدم 

أسلوبوهو ، حرية والالتهكم الأصدقاء بين الخلافات مصادر وأول 
،مقرب صديق من حاء إذا عليه بشدة ؤيوثر ، عام بشكل الإنسان حفيظة يثير 

بحفاص— ذلك عن ثعرْ يفصح كإ — الأسلوب هدا من الحجي حمد عانى ولقد 
ببالشاعر انحل. وقد ، سعره عنها وعير ، يته نفق أيرت التي المويرات من 

المجتمعأفراد بعض ْع وانيماجه ، توازنه أفقده رافضا موقفا والتهكم الاستهزاء 
'.الإ؛داع' منه ينشا هوالذي هدا التوازن وفقدان ، السلوك هدا محملون الذين 

الشخصيةله تتعرض الذي الصراع ظهور ق الشاعر عبقرية منشأ ويفثل 
فينشا، طريقها ق المجتمع يقف لأهداف عى نإما إذ المجتمع، مع البل-ءة 

التهكموما الشخصية'''، ق توازن تحقيق أحل من الإبدلع معه وينشأ اكريع، 
أفرادبعض وبين بينه العنيف الم.راع ألوان من لون إلا الحجي حمد بشخصية 

؟محتمعه 

الحزنوظهر ، به يتهكم أقرانه أحد وهويرى بالألم الشاعر أحس لقد 
لفوالرفيق، هذا قلب ل ماتت، التي للصداقة رثائه خلال من تعبثراته ل الشديد 

،والإخاء الصداقة بمعنى تخفاف الاسألوان من لونا التهكم هذا الشاعر عد 

.صا"ا" النفس، علم منظور من المدانة انفر ( ١ ) 

.١ ٤ صرا الأدبي، النفس لعلم مقدمة انفر ( ٢ ) 

.١ ٢ حس1 ، خاصة الشعر ل الفني للإبداع ية النقالأسس انغلر ، ٣١



هداشمانمالمثالرسملطقت ٢٠٢

هذاولأن ، المدشن ين بالتيادل والاحترام الحب عل يقوم الذي المعنى ذلك 
بهوتبكموا ، منه مخروا الذين أقرانه أحد صور ، مذموم مرق التصرف 

تفيها يقول رمتهكم( عنوان؛ا قصيدة ق قبيحة بصورة 

الباهمنباكالمرق ء ا زممئابالإح
ا1___ريرالأل؛ باع__^ث _نك أذ وسيث عقثي 

وز.نفإوماوت،الأئس ولذ وم أللذ ا أن
١'ور وامح-اور المنِفي حة الكم م للنحأيى مذ 

ال_صقور؟وارتماص_—آت —ته ^^_^^ئزئبا>ل|سور ال1ش—سمم 
ئحورللمطح ينأوراح مهءات؛محأ،ط 

الصور"زم عمذ وفد ي بجح ات هيه
إلينحهل أن عن بنفسه امى يتالشاعر أن الأبيات ق النظر منعم ؤيلحظ 

لنيفعله ما كل لأن ؛ بالمثل يعامله ولن ، المتهكم هذا به يقوم الذي التصرف 
المتهكم؛هذا من نحجره نحفا ب ولكنه ، عزيمته يضعف ولن ، طموحه يوقفا 

مستخفاجعله فمد ومثالبه؛ عيوبه عن وكشم، التهكم، صفات أبان فقد 
.الحلم وقلة بالحهل ووسمه ، الصادقة بالأحوة 

االأنوق له يقال وبياض بسواد مير أنه إلا خلقة المر شكل عل أبقع طاتر ومحو ٠ رخمة جع ت الرحم ( ١ ) 
العرب.لسان , بالمدر موصوف وقيل! والموق، بالغدر موصوف الطير من نؤع • وقيل 

.)آ(عاواباكن،ص؛؛



واقراذ_هاه علاقتآ ع الرابوالبعث 

هذاحرك ولقد والخد!ع، الخيانة الأصدقاء يبن الاختلافات مصادر ومن 
عر0ثيمتلئ إذ ، شاعريته — أقرانه بعض ق الحجى حمد لحفله الذي — السلوك 

نحالفالتي الدميمة السمة ؟!ذه مون يتالذين الأصدقاء أولئك من وغيفلا حنقا 

صفاتأكثرهم فيحمل ، ه بالاتصاف القرين عل بجب وما ، الأخلاق مكارم 
يرفلم هم أنفق بمفونه ما وتبين ، أسرارهم الشاعر علم ولقد ، والخديعة الكر 
محترزاويجعله ، ه نفق يوثر وفائهم وغياب ، إخلاصا منهم يجد ولر ، وفاء فيهم 

أقرانهنحاه الموقف هذا عن تفصح التي الشواهد وتكثر ، معهم الاندماج من 
قوله!فمنها 

وجهربر ل محب الحثرت 

:موصعآخر ل ويقول 
ومكرمام الأنمس تسمت إق 

بقوله؛ذلك أيضا ويؤكد 

ومكائ__لالأدى إلا ذئز بنا م

دآسممزبما>فإأنزابم

ُُ شورلأ'حثا روحيِفي وزايك 

ثعيريُ''يعدها نتقل يلا 
ذلكا ومه، نفقرارة ق الماس صفات عن الأخران البيتان أبان لقد 

مكرأو الماس، من أحد بكيد أحس به، مر موقف نتيجة إلا أ٠للقه الذي التعميم 

.)ا(اوابق،صب؛

الين،صاماعذاب )٢( 

)■أ(اضبق،ص«ما.





نحْإإل— هباقرانه علاقت: ع الراب؛لمث 

،له الشاعر فأنس ، الصداقة معنى يعرف الذي أنه له أكد عندما ، الأقران بين 

إليأوي لأنه ؛ بالأمان فأحس ، سإئه ق تلوح الوفاء ورأى ، لقربه وامحلمأن 
الذيقلبه ق فطرأ ، العفليمة الشدائد معها فحملك الأيام ودارت ، شديد ركن 
الخروجل مساعدته عل القادر أنه أيقن وقد إليه فتوحه ، به ووعده الوفاء له أكد 

هنفعل قطعه الذي العهد ونى ، له وتنكر حذله ولكنه ، المأزق هذا من 

الصديقوحذلأن ، فيها وقع التي الشدة • الشاعر قلب عل المصيسان فاحتمعت 

.المتفلر غر 

إليفلر الشاعر لأن ، الأعباء من ^١ الشاعر نفس نحم الصديق وتكر 
كلامالست ، والتعاون والصدق، ، الوفاء إما ، حدا دقيقة زاوية من الصداقة 

معادنيكشفون العرب كان وقد ، الرخاء حال ق يقال تعبيرا أو ، إنشائيا 

وقتصديقه مع يقف لا الذي إن بل ، حم ممر التي الشدائد حلال من الأصدقاء 
تبعضهم قال كا عدوا ينقلب قد شدته 

صدمح،مذ عدوي يا عزت ثدسكلسم لخ_زىاشال
عليقوى لا لأنه حالا، الصداقة ينهي أن للشاعر المديق تنكر دعا ولقد 

ديدوش، التأثر محريع ودم لحم من ففؤاده ، المشين التصرف هذا مثل نحمل 
أنبعد إلا عنه ينصرف إ ولكنه ، التأثير شديدة المواقف هذه مثل نحاه الحامية 

تبه التهكم باب من تعلمه عل يثآكره ، الحياة دروص من لرما تعلم 



زموعاصطثار جدل هلمد شكري أبعث إللق صديقي يا 
لمءا<ءلمنك اش زخا واوزاتآبي الاخثناَل ظشي أث 
نمغحسزفا ؤإل عندي هئ دروتا كدهري كنتني أنت 

أئموأجي ثإ لكلباذخ جبيني إل القديم ليقي ا ي
MLاآزب؟'"ث_لف_ؤاديإلأدتا ابجثلأمحإذك

المؤثراتمن ممر موئر وهو التنافس، الأقران بين الخلافات مصادر ومن 

والتنافس، شِعره ق ارز بصدى لها وكان الحجي، حمد شية ق أثرت التي 
العمل،عل الإنسان حث محلريق عن إمحاي جانب وله الأصدقاء يئن معروف 

فيه.وتؤثر تحركه التي هى الغيرة فأصبحت الحد جاوز إذا مليا يكون وقد 

نتيجةمنه تألم لأنه أقرانه، أحد تحاه الحجي حمد نفسية ة الناقحركت وقد 
هوالعنوانآلته هي ة الناقأن عل يدل الذي ولكن واضح، غير موقف 

امنافيفصد أنه الأبيات أبانت لقد لأبياته، الشاعر وضحه الدي )منافس(وهو 
فأثر، القفر وجهات ق اختلاف أو حاد، نقاش دار؛ينهإ وربإ العلم، يدعي 
;يقول كإ شديدا ألما له وتأل؛ الشاعر، نفسية عل ذلك 

لئذي-كاصخ_^وليئلم

.لسانالعرب.الصائب ورزيةوهما ماماة جع ت الامىوالرزايا )١( 
,صه'\ النن، عذاب )٢( 



باقراذ_هه طيمنI ااراب__ع البء_ث 

ينزفبات ■ح-افةي ولك—ذ تئ ص—نادر المثي ع—ل أق ولو ص—؛رن 
وئئ——لف—،اليكن يمسس التي لتلك ممسش بعود آلامي ألكبد 

ومدفُ''ا-إثهل حماة ق أتاطيله عدا قد  viJlllLpالعلم ندع هتا 
لت؛ينعداء(ُ'ُ، الزمرة ق ) الحجي حمد قميئة عند ممرا القارئ ويتوقف 

أم—اوْع لإيداعها، الرئيس الحرك وما الأقران، يبن التنافس مذلاهر من فيها ما 
هدهكثفت ا أنبمإلا ا، عنهتبحث لاهثة عادة، الإل تواقة ية نفعن كثفت 

.الأقران معادة إل الطر طريق عن الحاجة 

الهمومقلبه عل ونستول والحزن، الألر مشاعر الحجي حمد تتملك 
محلوولكي ، وبؤس وتعاسة ضيق س ما يعش التي الحالة وهويرى والعموم، 

أنموذجايتخذهم عندما لتأمله؛ وسيلة أقرانه س بجعل ، عنها ويب؛ن ، نعامته 
فيحسالموازنة وقبري القابل، الأنموذج هو الشاعر ؤيكون عيية، الللحياة 

الشديدبالحزن معها 

ثظ—رائيوهم ألوام عد محيجوى ى اإثدبد؛ن نر عل أأبقى 
ائيمئياة الحق أنابي( هكيث وية مرنا فهلقد أخاهم ألش 

ودكاييبمي بط زن حموما مثم وحلمل مقل حمحم أرى 

العرب.لمان . النتن الأسري الطن ت والحمأة ، ١ ٠ صري .٠ المتن عذاب ( ١ ) 

/٦X؛قجصU١oT)1(اظر 



هباقرانه علاقت: الرابع آلمث 

م٠ 7 .َْ  وذاييُا'منة ابمل ذتجي جأذ عل صواحكا اء ذرب سروفِفي 
التيالتأججة المار لإبراز ناجحة تعبيرية وسلة الموازنة يتخذ الشاعر إن 

لالتمعن وعند وأحزانه، همومه ليبث له ملهإ أقرانه يتخذ وهو قلبه، ق تتمي 

أحسعندما الشاعر؛ أبيات من ينبعث بالنقص الشعور أن المتأمل يلحفل الأبيات 

أنظان خلن ربإ إذ والقلبية، انمنيوية عادة بالتمتعوا الذين أقرانه عن بقصور 
وأنالظن، هذا يرد أن الشاعر فأراد شيئا، عادة الوسائل من يمتلك لا الشاعر 

خميلةوصفات مإت من محمله ما ييرز أن وأراد وبينهم، التكافؤبينه عل يؤكد 
شانهوالحكمة والآكرم، التحبير، عل والقدرة والمهلة، ، واككاء كحلوالهمة، 

•قوله من ذلك يفهم كإ شأمم، 
بمافيإJظنتئثإأ

ناجزا١^  j^ifإثا كنت زثل 
وئ؛_ةاِفيأملمزثللهثلمي

ومنةنمل أصحاب كلهم وهل 

؟الضاء من نالحوا إذا وكانوا 

اي1ىمنامء؟زكانوالدى 
النثلأء؟من عمري ندى ؤإو 

المملأء؟ُ''ق اأممّول( انا وكث 

الأبياتهذه ق الحجي حمد شعور ق يفلهر الأونية أو بالنقص والشعور 
الذيأن يظن من الناس من أن فاحر عليه، تسيطر التي بالشقاوة تصرمحه عند 

.٣ صرد المتن، عذاب ( ١ ) 

الين،صهل)\(عذاب 



انحاْق تعويضا تلزم يالشعور وهذا ، قدراته صعق يسسب الشاعر ينتاب 

،محقا وهميا ، مائيا هدفا الشخص فيصهلغ ، يالشخصية الشعور ئان إعلاء 
الفئة'''".القوى كل إثره ل ••• الهدف هدا ومحر ، القوة بارادة يتصف 

التيللمكانة أهل أنه التكررة الامتفهامات ؤلريق عن يؤكد الشاعر إن 

قثب ا،لتولكن ، عنهم نموره ؟ب ديكن إ التقصثر ؤإن ، عليها أترابه حصل 
-ر_اواكان قاوته نوصر ، أترابه به يتحف ولر ، به اتصف محام معنى هو ذلك 

أنحين ق ، فيه ويفكر يتاماله ثيء كل عند يوقفه عقل الشاعر فلدى ، السب 

ثانمن يعغلم إنه ، عناء دون ا عليهيمرون ل ئيء أي عند يقفون لا أترابه 
قسن الذي القص بالشعور تعويقي سبيل عل جاء التحفلبم وهلءا عقله، 

!الشاعر يقول السابقة، الأبيات 
مو ٠ ِ ََء  بلائيقرب عاينت قمد صواي يعيشهم يستبشرون آخذوا ثل 

اءعن1ذوو الأن_ذاء عق يثث علمي ظزء الكزن ي دظئوا لخد 
وهثائىلدق ها فيعجاثبت ْقكزأ الثياة هذي ق وأصبحت 

جزائي"'وثال لمًيرتح الناس مذ أزى يإ يون—ا التمكثر بملل ومذ 
الظواهرعلميه تمر لا التفكو، كشر إنه ه، نفشان من يعل الأبيات حن.ه إنه 

^حاتاسولالض،صآآأ.

)أ(ءالابالتن،صام.



السسبهذا يفلهر عندما والشاعر ، منها ويفيد يتاملها بل ، عابرامرورا الكونية 

الذينالأفراد بعض يقوم ما وغالبا ، النقص عن إبعادها هدفه فإن ه نفلثقاوة 
اءلإخفوذلك ؛ ا'ا' والإشادة؛ا،لزاينفس، البمدح النفعي مركب من يعانون 

ببامالنية من يجعل الأبيات هذْ ق والشاعر ، الشخصية به تشعر الذي الفقس 
المتنى!قال كإ الشقاوة لب جق 

بجم'"'النماؤة أحوا-بجالةِفي بمهر التحم بمشِفي اض دو 
الشاعريمزن إذ ينهم، الزكافؤ عدم أقرانه عن تباعده الي المؤثرات ومن 

فيدركهو أما كنهه، يدركون ولا الحإل، حقيقة يعرفون لا أناما يصحب عندما 

به!تمنغ يأن تطع ويالحإل 
إوأؤذازتخ_^^___^الأ؟!١؛ أريد لا لا 
ا-اثمالأ''ّوذ يفهملا اسا أنصحت د مم

الباهلنية،حقائقه ويدرك أعإقه، ويكشف فيتذوقه، الحإل إل ينظر إنه 

يراهكإ الخإل يرى فلا العادي الإنسان أما معه، ويتواصل معناه، إل وينفذ 
مناكامحى ائر سيرام بحيث الحال عن الستار ير؛ح الفنان فإن ولهذا الفنان، 

.١ • ص٩ الأدي، النفس لعلم مقدمة انفلر )١( 
د.حلثروت، ب٠ العّربير اب الكتدار ا الرق—وني رحن الد عبعه ومحافنبي، ديوان ثرح )٢( 

.٢ صزا٥ الخزءالراح، م، ١  ٩٨٦م/١ ٤ • ٧ 
.)مآ(ءالاباكن،ص0اا



تالقول يدعوإل الذي هو الأمر وهدا الفنان'"، عاطفة شمتها التي الكوة خلال 
يرى'"".أن دون يطر الأم حقيقة ي الخادي" الإنسان إن 

والشعور، بالوحدة تشعره قد والفنان اس النبن يالإدراك اوت وتف

شديدرقيقا قلبا محمل الذي الشاعر ذلك وخصوصا ، الإنسان عل قاس يالوحدة 

الاس أنصحبة إلا هو ما ارتحاله سب أن يؤكد الخجي حمد إن ، الحاسة 
إلبحاحة لأنه والضيق؛ بالحزن شعور الإفصاح هذا ويتخلل الحإل، يفهمون 

.إحساسه ويفهم ، يفهمه من صحبة 

منحمل التأثر هذا وأن ، بأقرانه كمرا ناثر قد الشاعر أن يبن وبذا 
الذيالرفيق إل بحاحة إنه ، فيها الخاصة قته وفل، الصداقة لمحنى فهمه خلال 

ادرينالنأصدقائه عل بمي لا فإنه ولهذا ، عليه اجتمعت أن يوم أحزانه يشاركه 

أصدقائهس محزنه ذلك من الفيض وعل ، إليهامحتاج التي النيلة الصفة بذم إلا 
•أحزانه ويبر ، يؤلمه بإ الإحساس عدم خرهم الذين 

تلكوأباست، ، للأصدقاء متحددة صورا الحجى حمد شحر صور ولماس 

منا إليهيتعرض التي الواقف س عدد نتيجة ، منهم متشائمة ية نفعن الصور 

الصديقلقيا س واليأس ، الانفراد عل حمالته الواقف وتلك ، الأصحاب هؤلاء 

)\(اظرءالماضوالأدب،صهآ



باهران—هعلاقته ! ع الرابالبعث 

.الصادق 

عنان وأب، أصدمحاثه من مومحفه جلاء بكل الخجي حمد شعر عكس لقد 
بببالشديدة أحزانه أيضا عكر ومحي ا للأصدقاء دهنه ل محتزنه الذي المهوم 

.ه نفق يدور لما صورة الحجي حمل شعر يكون وحذا ، الأصدقاء 

٠٠٠



اد،هثاارغاسبي

الواقعق و،مم 

هذاعل يرا0 بإ فيتاثر ، [ أحيانا ] عليه يفرض مد حثا واقعا الإنسان يعيش 

الوالتفر؛ التقلب ودائم الأحداث، متعدد واقع إنه معه، ويتماعل الواقع، 
اسالنعد في، الأفراح تليانه ل الواقع محمل فتارة ، واحدة حال عل يدوم 

تغطيهوتارة أفراحهم، اس النويشارك الفرد ويفرح سرورهم، عن وبمبرون 
،واقعه يتأمل وهو الإنسان طبيعة هي وهكذا ، لها ويتألم الناس، فيتالم الأحزان، 

.فيه يعيش الذي الواقع بتقلب متقلبة طبيعة 

يتأثرلا والذي ، الإنسانية الطيعة تحتمه ، إمحاي مظهر الوا؛ع ْع والتفاعل 
وقلة، البالأة بعدم يوصف وقد ، مريضا إنسانا يعد أحداث س مجتمعه به يمر بإ 

هذاوينعكس ، واقعه ق يصيبه ما عل بالرد ذلك نتيجة يقوم لأنه الإحساس؛ 
أفعاله"".وق العادي، الفرد أقوال ق الرد 

لأن، المجتمع به يمر ما كل ْع متفاعل أنه خصائصه أهم فمن البلع وأما 
فإنهولهذا هائلة، وحدانية طاقة وتحمل حساسة، مرهفة طبيعة تهلوي ه نف

طريقعن عنهم محقق ا أوممحتمعه، محيم ا مسبيل ق الطاقة هذه يوظفا 

._UU ، الأدبي! النفس ليلم مقدمة انظر ٢ ١ ' 



الواشعق ه نامل: امس الخالمث  ٢١٤

بوامحسطةالهموم من كشرا عنها ويزيح ، ه نفعن محقق فانه وبالتال الإااواعُ'*، 

الادلع.

يدورما كان ولهدا ، عنه ويعم ، واقعه يعيش الحجى حمد وحدنا وهكذا 

،ه نفق أمرت التي المؤثرات أهم من الواسر ل متقلبة أحداث من ناظريه أمام 
قلبهتغطي ، عاصفة أحداثا يعيش أنه الشاعر يؤكد إذ ، شعره ل صداها وظهر 

أنعليه يفرض الذي هو الواقع وهذا ، وأشجانا جراحا وتزيده ، أحزانا فتملاه 
؛انمر عل قادرا فصيحا يتلكلم لا الذي من نجعل الأحداث فشلك ، الشعر يبدع 
•الأحداث تلك عن ليع؛ر الشعر يبيع فيفلل ولهذا ، تايرها وقوة ، وقعها لشدة 

عاصفهوالأحداث \ذ1زِ \\يروذو 
دلائلالواقع عل يرى فإنه ، والأم الخزن مر أحداثا الواقع ل أن وكإ 

الشاعرمحر التي المفرحة الأمور من وتلك ، بلائه ل يراها ، طريقه له تفيء الحق 
أنويربي ، فيفرح ، الأفراح لمجتمعه محلمب ما مع يتفاعل لأنه ؛ الشعر قول عل 

!الخميلة الأحاسيس تلك عن يعبمر 

•وايرزيع والشر للطباعت ممر نأذة أسعد، مخاتل يوش والإبداعية، المطة شكولوجة انظر )١( 

اا،ا<ام،صبآ.اكاهمة،د.ط،

.١ ٢ ت ج العرب، jU  Wوصلاحك اللسان بجودة يتصفخ ما ت واللسن ، ١ ٠ _A اكن، عذاب ( ٢ ) 

1UY_.



١^د^نؤإآتوآد1ع 

'بجنضُااس سم بلادى ومذ ينازض اخنابي الئعر لوأتنك 
ومبادئها،الأمة فم حمله ل يتمثل عغليإ، فكرا محمل الحجي حمد والشاعر 

فهوولذلك ونصب، مشقة ق فيعيش التامل، دائم يجعله العظيم الفكر هذا إن 

الفرقأن فيجد ، حلفولته فترة ق فيه يفكر كان وما ، الأن محمله ما ين يوازن 
كانففد ، ؤلفولته زمن ل البادئ هذه يجمل يكن ل؛ إنه إذ ؛ شاسع والبون كببمر، 

أصبحوقد أما الأن، يجزنه الذي أمته واقع ل التفتكثر من الفترة تلك خاليا باله 
لهذهوحمله وذكرها، الأمة مبادئ يجمل الأن لأنه ، الأمر اختلف فقد ناصجا ثابا 

أثرتالني الأمور أهم من تعيشه، الذي الأمة واقع ل وتأمله العظيمة، المبادئ 
الأمة،تحينه الذي الواقع الأن يدرك إنه الألأم، من ممرا وحملتها يته، فنق 

تمحلفولته أيام ذلك يدرك يكن ولر 
أوذكزةُ'رأوأمة بتنادئ حافلا الطئولة زمن ق كلمث ما 

أومحاتب من أمته يصيب بإ متأثر الحجي حمد الشاعر أن يثبت ذك إن 
تفكار0من ثرة يلت مساحة يشغل الأمة هذه تعيشه الذي الوسر وأن ، شدائد 

•' أمته' عن يدافع ثم ، أولا ه نفعن يداغ الشعر بواسهلة وهو ، واهتإمه 

السابق،ءسبىر)١( 

)1آ(ءدابالمين،ص'ل

._AU الأس، القس لطم ْشومت انفلر )٣( 



٢١٦

ومسر، واقعه مع متفاعل الشاعر أن يلحظ الخجي حمد شعر ل والتامل 
معوتنوعت ، واقعه ق يراها التي الأحداث تعددت وقد تعبير، أحمل عنه 

اهرمذليرى لأنه ؛ حزينا الشاعر يكون فتارة ، تحاهها الشاعر عاحلفه تعددها 

مننفيء أحرى وتارة جانب، كل من -بما محيط الأعداء وكيد بأمته، تمر الحزن 
السرورويدعوإل الفرح، محلب ما واقعه ق يرى لأنه ؛ السرور قناديل كلعاته 

.والسعادة 

عظام،شدائد _ زالت ولا _ الشاعر عمر ق العربية بالبلاد مرت ولقد 

اليهودواحتل ، العربية البلاد عل المستعمرون ميهلر إذ ؛ تامالها إذا الشاعر محزن 

منءفسهلان أرض ل ما لب معل وعاشوا ، القتل فارسوا ، المسلمن بادئ 
تقلبه؛الأحزان وتملأ ، الشاعر حفينلة تتبمر الأمور هده كل ، حيران 

شدادالوحو؛ نود بمماست، أعمل \لئئووؤ وطن( عل ئرت 
إنماد'"إل ثب إل ئئل ي زذأيالنسئوJ 0 أززى 

وماعقبات، من تواجهه لما محزن فإنه الأمة واقع ق الشاعر يتأمل وعندما 
،رفعتها إل عي ي؛ الأمة هده من وهوفرد محزن لا وكيف ، أزمات من به نعيم 

الأمةشعوب بعض ولأن ، اكن الأممي وأم، الرتب أعل محتل أن ؤيرجو 

هذهتواجهه لما ذتألم الشاعر فان ، قصدأ التدمير وتواجه ، الظلم لأثكال نتعرض 

■^^٨٧ ج السنان عداب ( ١ ، 



ر؛؛ا؛ل ١١الوايع ق ه تاملI امس الخاكح_|ش 

؛عنده الإجابة محي أن عله البدر ؤيال ، مراالواقع قرى السكينة، الشعوب 
م؟والتيمالظلم نحث ويعيش المنى إل تنيم يعب ثفيك هل 
نثور؟بوم اص الندول يمول عميدة وأهل ار كففيك هل 
مور؟ُ'*العتنمراءة ولة مغبمخاف ثائه نل فيك هل 

غائرجرح عن وتكشف بالألم، وتفيض بالعاناة، تنفح الأمثلة تلك إن 
واقعناخلريه، أمام يدور الذي الواقع ل تامله الحرخ هدا فتح الشاعر، فس نل 

وتمارس، ها نفعن الظلم دسر تتهلح لا ، أمرها عل مغلوب لشعوب دمار فيه 
إصلاحل والرغبة المدق مدعية فريتها ق محالبها تغرس ، تبدة م أمم الفللم 

.المعيق ظلم من ونقتات هوإناق، ما كل تلغي الحقيقة ل ولكنها شاما، 

فروييتحليل عن محتلف لا الفللمة باولئك الحجي حمد إحساس إن 

سامية،حضارات يعيشون أمم مع و،ارية، وحوش فهم الناس؛ بعض لتقيات 
رأىق ذللث، تقرر كإ الإنسانية الهلبيعة ق عدوانية ميول عل تدل الحروب ؤإقامة 

إمم، وتضليل وحيث وحدلع كدب فإما للحرب لريرهم وأما ، الحجي حمد 

قوةولا لها حول لا التي الشعوب حاب عل يريدون ما ياحدوا أن يريدون 
فإنالبغيفى الحانب هدا عل تقوم الإنسانية أن المرهف الشاعر أحس ؤإذا 

)ا(اوابق،صا،آ.

الطبعةو؛ووت، القاف، الفكر داو عباس، فمل د. والخمارة، الإنسان وقضايا القي التحلل انفلر )٢( 
.الأول،ل\<ا<ام،صا-ال



ورويةانية، الأنالعايثر اختلال من يرى ئا مضاعف؛ موف ه نفآلام 

،الويلات وترى ، أعدائها وطأة نحت تعيش أمرها عل العلوية ايلمة الشعوب 

عنوعجزها صعقها إلا جنته لذنب ذلك وما والشتات، التدمثر وأصناف 

.المقاومة 

لالتأمل نتيجة نميته ل أيرت التي المؤثرات ألحجي حمد معر عكس وقد 
الأبياتق ا عمومهظهر التي الفلرة نحميص فيه وظهر ، المولرالواقع هدا 

تحتتئن فهي القدس؛ نعيته الذي الواقع المؤثرات تلمك أهم ومن ، السابقة 
رموزمن شاهقا رمزا كانت وفد والإذلال، المهانة وتذوق ، اليهود وطأة 

ام،الأيأل نا إم—التعثر، هذا ثاب أمعن تتساءل بحت فأصالإسلام، 
Iماصيها لها يعيد أن التاريخ تحهلف وت

والأي—امااريح التائل وسوحماما أهلها ثنعي المسدس 
ا'"وحماماثه مهئذوى ثكل هأص_حتا الثهود أبدى -نا عشغ 

وطبعيالحجي، حمد معر ق توثر التي المؤثرات أهم من فلتفن واقع إن 
كلحا ينشغل محورية إملامية فضية تعد فالهلن لأن ؛ الواقع هذا مع يتفاعل أن 

ماه نفل ويوئر ، الحجي حمد الشاعر يقلق هاجا مكين وقد C لم مفرد 
.حا تأمله آثار عن شعره كشف ، ومعاناة أل؛ س به تعيش 

.١ " ص"؟ اكن، عذاب ( ١ ] 



ح؛ل^ الواق-_ع ق ه تامل: امس !__!لغ

هذانتيجة وكان ، الألر أشد واقعه من وتام ، الخزن أشد الشاعر حزن لقد 
اوم، الأذى من لمون الميلقاه ما عليه ويكتب لقهره ياحد أن هو الشديد الألر 

الحجيحمد شعر إن ، التمزيق وأشكال ، العياب أصناف من إخوانه له يتعرض 

،الأمة بمصر يتحكمون يراهم وهو ، تعمرين المأذى — يشعر أن دون — يشكو 
ويرفضون، أرصها ق ويمدون ، أبنائها ل الفرقة وبث ، لإصعافها ويتامرون 

:فيهامأمل شاك_كل تحزن_ولأ الأفعال هده وكل بالمثل، علميهم يرد أن 
الصغرمصباحي أوئدت 
حقثررف عل ديوانا وأحيت 

الأحرالشطر إل به اسهنت حض ومحزاته 

المنتعمرينيشكوأدى به قادا 
نا-هفبينامح'■

الحجيحمد حفيفلة يشر لمون المله يتعرض الذي المائي الحنق وهذا 

الخدعن الدفاع هي حيوية وظيفة لها حاحات تتضمن لأنبما ه نفومحرك 
تحمرالميهلرة منتيجة للحرية حاجته تشع لر الذي الشاعر يقوم • • • والنفس 

منيلقاه ما بسبب ، المواجهة"* إل ويدعوفيها ، الأل؛ عن فتها يعر قصائد بكتابة 

.١ ٠ اكن عذاب ( ١ ر 

._AU، الأدبي( القس لعلم مقدمة ( ٢ر 



وثرواماتوبخراما الأمة، بمصم القوم أولئك يفعله عإ الشاعر يقول مثلمإ ظلم 
يتحsكمونبتمثرثا 

بلادثاو|شمرول 

جهاذثاومحطموف 

'ويفمدوذُ يتآمروف 

طويلبتأمل ، الأمة به تمر بإ الصادق إحساسه الحجى حمال شعر ويكشف 

،شعره ق ظهرت التي ار الأثمن عددا ذلك تأمله نتيجة وكان لوامحعها، 
حالةمن الواقع عل يشاهده ما نتيجة هادفا فكرا أفرز طويلا تاءملأ وعكست 

التيالخالة هوتشخيص ءلسهلين ق التامل آثار أهم من وكان ، الأل؛ إل تدعو 
البلدعل الأعداء استيلاء إل أدت التي الأسباب وتلمس ، المسلمون -يا يعيش 

التفرقوهدا ، ■مجصخن كانوا أن بعد الملمون تفرق حيث ، الشريف الإسلامي 
ويستشريالقوة، تضعفؤ الفرقة بحد لأنه ، قلب كل ويولم نفس، كل محزن 

•بلائهم ويشيدون ، المسلممن عل يعلروا يلكي الفرصة الأعداء ومحي ، ال الف
الأززاةزاشيىاف_ادئاا,ظث 

ادُوالأوغاليوم ط1\ الئواوي ندت إذا تجأ نلأ 

. ١٢٩صعيابالضن، )١( 

ابق،ص"اتمأ.)آ(ال



1٢٢١—^ الوايعق مله ت، : امس الغالبعث 

هو، ا عليهالغرب وتنوى ، الأمة صعق إل أدت التي الأسباب ومن 

،والمعرفة العلم باهتإمهم وعدم ، والحربية الإسلامية الأمة تعيشه الذي الخهل 
،يانعة ثإره فجاءت ، عقولهم وحركوا ، الحلم عل حرصوا فإمم الغرب أما 

الغربكان أن بعد صولة لهم وصارت ، الدول وتصدروا ، العالم سادوا وبالعلم 
Iومؤدا تابعا 

والإتجاناالإقدام تج4ل أم نىأوافنقإرفأ انف_
اماونات المكرمق به حاروا مولإ صاحما الخزب صار بالخلمم 

الأمحواماتئدروا قئبه وا وعنطريمهم المعضلات ب-هِفى ثموا 
االأدشامحكاق!امؤ!أيوالنننكالننارخأب1وده 

٠الأحزاما' ونحز المحاء جاب وبعزمه بكثاحه ه لكن

تأملبحد جاءت مهمة، نتيجة السالمين حياة ق العلم أهمية إل الفلر إن 
عقلغلت نالتي الأمور من الأمر هذا أن عل يدل مما الأمة، واقع ل محلويل 

أسلوباالوازنة الشاعر جعل وقل ، تفاكرْ من واسعة مساحة واحتلت الشاعر، 

جانبين؛ق الوازنة الشاعر أجرى وقد توصيحها، وزيادة الفكرة، لإصاءة ملائإ 

الوازنةوالثانية لمين، المو للغرب والحاضر الماضي بين الوازنة الأول الحانب 
وكانضعيفا، الغرب كان الماضي ففي لمين، المة وحالالغرب حالة بدن 

.)أ(ءدابالين،صأ>ا



افسلم؛ن،حال صعقت ففد الحاصر ا أمعليه، سيطروا الذين هم الملمون 
فوجدالتغار هذا مثب عن الساعر ودح%ثا ، علهم يهلر أن الغريب وابىم2لاع 

.القوى حهل الزى هو وفقدانه ، الضعيف رغ الذي هو العلم أن 
مبنينقد ق ، تأخرها أسباب ها نفالأمة حمل الحجي حمد أن يتضح وبيذا 

،العلويل تأمله نتيجة يراها التي لمعالمه فاحص وإدراك ، للواقع دقيق فهم عل 
؛الأعمى التعصب طغيان وعدم ، للغرب المنصفة نظرته خلال من ذللث، ويتضح 

.واعية قراءه الواقع يقرأ أنه عل يدل مما 
النغلرةيلحفل والأسادمية العرُية للحالة الماقد الحجي حمد فكر ق والتأمل 

ةحالإليه لت وصا ميقرأون الذين من كثرا أن ذلك ؛ -؛ا يتمتع التي الثاقبة 
النفسعن وولية المإزاحة أحل من الأخر عل باللائمة يلقون الحرب 

؛هم أنفالعرب عل المسؤولية يعلق الخجي حمد ولكن الغر'ا'"، عل ؤإمماطها 
والخهل، بالاحتإع التفرق واستبدلوا ، العليا المكانة إل يوصلهم ما تركوا حيث 

بالعلم.

،أحداثه واستلهام ، الجيد التاريخ إل العودة الأمة واقع ق تأمله آثار ومن 
امتلأت—ا، عفليمة انتصارات من أحيائهم محرزه كان بإ الأمة ثباب وتذكر 

الطبعةا الماهرة ، مدبول مكتبة ، ياسثن السيد ، الأحر ومفهوم الذات صورة يثن المرية الشخصية ( ١ أ 
الأول،-آا،\،ام،صمآ'آآ.



يعودوالشاعر ، أوربا ق الأندلس إل آسيا ل المن صحارى من ؛ التاريخ كتب 

أنمعه ومحاول التليد، المجل هذا ذهاب عل فيحزن ممرا الوقاد التاريخ هذا إل 
;حقوقها لها محفظ وما به، يذكرها ما الأمة ق يبعث 

جهادولنا باذخ ومحي لك مان الأزمعابر ق لثا 
ادالنجبايدلز ا ثنوحيتقئحا \ل3دتي صحارى جبنا لمد 

ئودافائزلأف_^ائنالأناةِفلنم ئاثثدك
الثاد>" ٧١ذك  pjنش الئ—زًب أثوي باذث بجل 

الأمةمستقبل حلاله من يستشرف فإنإ الماصى ق وهويتامل الشاعر إن 

وهمةقوية، عزيمة الإنسان لدى ويشر المستقبل، إل يدفع المامحي لأن الإسلامية؛ 
بعدمرة وتعاودها الأنتمارات، محمد وهى الأمة محعل الخجي وحمد عفليمة، 

إلتصبو أن إل الماصي فدفعها ماصتها، إل بفخر نفلرت لأنبما ذلك كان إنإ مرة، 
:سائماوعل الأمة، أمحاد عل نحافظ م المستقل؛ 

ادالأوعحمى ق اة حيهابث مروعة العميق الثوم من هبث 
ائنمبلإل وصتث هحوزة التلي—د اضي المإل نظرت 

و

العادي"'انحوون بالتعممب، زمر عرينها ئحو اشر ثعذ ومشت 

الين،صمآما.يذاب )١( 

. ٢٨ص ، ١ • : الُربج لسان الم، ل الإمرغ هو والإغذاذ ، >؛_AU السابق، )٢( 



الواقعق ه تامال: امس الغالمث ؛؛٢٢٤

هدااستيقاظ من بد فلا ، وينتهي يضمحل ولن ، هباء يضيع لن الجد ذلك 

إمم، دوما يموتوا أن أو ، بلائهم محموا أن بد لا أسود لأمم ؛ النائم الليث 
:لإنقاذهابأرواحهم ومحودون نصرما، سل 3، بأموالهم يجودون 

؛بلاد'الأوتفدى الموت، ثروم وي أمحا لنئلست، الوطن الوق 
عليهمينع ظلم من وأهلها الخزائر نعيته الذي الواقع ق الشاعر ويتأمل 

بإويتاثر الحزن، أمحي الواقع لهدا الشاعر فيحزن المرسى، المستعمر قبل من 
وصنوفالظلم أشكال من اء ونرحالا ومحبابا، شيبا الحرائر أهل يلقاه، 

الاستبداد.

الواقعمحرك وأن ،  ٣١الواقع حذا البدع الأديب يتأثر أن وطبعي 
أنذلك الأثر، حذا شعره محأر وأن مشاعره، الحرائر أهل يعيشه الذي المأساوي 

ينفلرلا الأديب لأن به؛ يتأثر بيا وتتأثر الأحر، بالأم تحس الإبداعية الشخصية 
منعنه العيدين وحتى بل حوله، من الأحرين يصيب ما إل اكتراث بعدم 

الخبرةل ويمر هم، بأحاميومحر م، معهيتناغم بل كوارث، أو مصائب 
؛٢٠١٢يمرون التي الوحدانية 

الذيالقرني الامتعإر ظلم من الأمرين عانى لم، معرنجا بلد واُبمزائر 

ابق،صم.)>(ال

٢.• ص' والابداب، المطة سكولومة )٢( 



تايواق—عق ه تامال: امس الغالمث 

يسمعالشاعر ولكن ، هوة ولا لها حول لا صعيفة امرأة ولا ، كبيرا شيخا يرحم لا 
■لم المالبلد أبناء اعر مويعيثر ، ويتالم اة القهؤلاء يفعله عإ 

ثكسلأع—بره؛ ثاكسل قمضئ، ليلها ئدجى ئد مزنن—١ عجبا 

هادئايزاير ل بريء ذ مم 

سثل طاعن قوم ثخ كم 
عرصهااحوا أبلمقد قتاة من كم 

بمةراتعِفي مذ أحرجوا كنم 

منوطنآمن تكان مذ كب 

أوطابجمل الظلم جنس حل مئد 

مغلولاسادهب آصفأحدوءق 

يلاقتلوه ند ح حتى وه طعن

يلأحفذاك بأحد نهم ما م
أليزيعيه شنأ قزآهأ 

الماهولاريعه قاحلوا جاءوا 

 Uزمولاصضسأ يقا نئنموا ا

نثهلتالتي العربية القومية من موقفه الواقع ق تاملمه نتائج أهم ومن 
منللأمة الخلص يراها لأنه ؛ الدعرة -يد0 أعجب فقد ، عصره ل إليها الدعوْ 

الأمثلالحل هي القومية أن الشاعر رأى ولقد C فيه تعيش الذي والشتات التمزق 
.القدم منذ فقدت الي الأمة هيبة لإعادة 

نقدهال المتمثل العربية القومية من الحياء بعض موقف من الرغم وعل 

علالفكرن يحفس تحففلات من الرغم وعل ، إليها الدعوة جواز وعدم ، ونبذها 

.٩ ١ صر ، الشن عذاب ( ١ , 



ؤرالواشعه تآمل: اسى الغ المث تنتح

الدعوةبإذْ الحجي حمد احتفال فإن ''؛، العربية القومية مفهوم وعل ، الفكر هذا 

منهعانى الذي التفرق وعدم ، الكلمة اجتإع إل الماسة بالحاجة قاعته عل يدل 
نتيجةالشاعر معاناة تتضح اليربير المجتمع معاناة أساس وعل ، الحري المجتمع 

الأمةنحلف باب أسأهم التفرق ليكون شعره ق ذلك أبدى أن سبق ي التفرق 
.والإسلامية العربية 

،الصف واتحاد الكلمة احتءإع الشاعر نفلر ق تمثل الحربية القومية إن 

هووما ، أهم هو با سينشغل لأنه ، ويشغله -يمه أمر كل سثرمى ذك ولأحل 
،بشرقها الأمة غرب فيجتمع الحرب توحاس التي العربية القومية إنها ، أسمى 
;نفلره ق الحظيم الأمة تراث إل وتعيدنا الأمم، بين المهابة قا تغرمر م التي وهي 

اكشُ'ُعل سمو قة عل واصعد ولي ؤثى ئوق ثس ادر بما بخ 
واليمنالثام لحى التس مغرب مذ ة ثامحرين، للعيه قوموغى 

الزمنثزهوعل التي وح الفتعبا ائله نال الأجييع ئقومي—ه 
والفتنالحمد ورعم ، الطناة رعم ماعدها تد واشسنفت ة قومي

،الإملأم نحرء عل العرية القوب فكرة كتاب العربية القومية ق اككرين بعض رأي بلاء انغلر ( ١ ) 
.م ١  ٩٨٢، د.ط ، الرياض ، والتورع للنشر طيية دار ، العبود الله عد بن صالح 

،بغداد ، للطباعت الحرية دار ، ال-امرائي ملوم الأه عبد د. ، والأممية الإسلام والقومية الإسلام وكتاب 
.٣١٩٨٥الأول،ه،ةاه/ الطبعة 

.،ص١١١٧٢٣لعربج:أن افطيلفيالماء،لابملاكرد اكة:اءلأه،وقيل:)آ(لةكلثىء 



إل>اتزلألآوسامح>'<اكلأسيرمب كانءا
وجثيق الثمر الخنان لنكل عندأ به النين در العدا يج أوالخل

عدن'"ق الحر ئعر سل ثمبيتريد راحمة وهئ تت أمجلي أن أو 
بإالثديي تأثره ويبرز ، أرصه عل يعيش الذي بلده ق الشاعر ؤيتامل 

نحدمتهلور من إليه يصل ما أو الحضارة، بركب تلحقه إنجازات من به محفلي 
.فيه يعجبه ب،ا الحميل الثعز فيبيع إمحابيا لذلك ويتأثر ، أبناء0 

تهلورأوكل ، وطنه نحققه إنجاز بكل مغردا شاديا أبقاه لوطنه حبه إن 
أهممن بلائه فيه تعيش الذي الواقع ق التأمل أن عل يدل مما ، بلائه إليه تمل 

.شعره ل أثرت التي المؤثرات 
الماسوأن ومحلمه، ق الحق مهضوم بأنه نحس الشاعر أن من الرغم وعل 

ذلكفإن نحملها، عل يقوى لا التي بالجراح ه نفوأثقلموا أمحاعوه، قد فيها 
،فيه يعيش الذي الأل؛ هذا مقاوما سيفلل بل ، يندولها أن من يمنعه لا الأمر 

عاطفةالوطن حب لأن متألما؛ فيه عاش ؤإن حتى أحبه الأي لوطنه وميغني 
تودمه لحمه ق جارية ، قلبه أعإق إل متغلغلة 

نحريح'"ي1لنِفي عشت ؤإن ي ثجوا معبد أنت، الحب وطي 

,٩٣٣ ص ؛ا العرب.اجتلسان الوسخ، تلعح وتتل الوسخ، • الدرن ، ١ ر 
.١ ١ ٠ ا/ ٠ ٩ ص )٢(عدابالسين. 

.صه'لأ المتن، عداب )٣( 



الواقعق ه تامحل٠* الخامس البعث 

بنيغريبا ه نفيرى لأنه ؛ عليه يسيطر وأل؛ ، قاتله بوحدة بحس الشاعر إن 
هداينبذ __ ذلك مع __ لكنه بآلامه، يئعر ولا به، بمس لا متكامل مجتمع 

زاويةلكل الفصيحة والأغانر الأناشيد يبيع أن الحبيب وطنه ويعد ، الإحساس 
تقيدهولا ، حدود نحده لا إليه شوقه لأن ؛ أركانه من أوركن ، وطنه زوايا من 

•قيود 

ريعمأحلام إل الحب وطي 
عريس،طير مثل فيك انا ها 

شوقاام هاعت نفيك أنا ها 
صنوفؤإف لحئى أبقى نوى 
ادئيبوع ربل العطر أنثر 

ايروحواحراق الخف ونوى 
ريحالئو يتآ الحظ قار 

يحالمماء والغنبالأناشيد 
تحالملا؛ الأنق الورد ة باق

جريح"'لب بقق—ا وأعن—ي 
ولر، فيه يعيش الذي الواقع مع تفاعل عن الحجي خمد شعر أفصح ولقد 

تلحقهأفراح من وطنه به يتمع بإ أحس بل ، ذاته عل منكفئا إبداعه بداية ق يكن 
ادر-بكليبالشاعر فكان العالم، عروش عل مربعا ونحعله الحضارة، ركب 

بيلحمق روحه أذاب الذي الواؤلن بامحلوب ، وطنه بأمجاد الإشادة إل صدق— 
وأمه"'".لبلاده إحالأصه 

.٧ ميره W الخن عداب ( ١ ) 

)'آ(الئاعرحمداض.صور



يلللط١ الواشع ق ه تآمل: امس الخالبحسث 

 sأجريتففد ، العربي( الإنسان -٦١ وعرف ، العرب ايجتْع تعم سمة وتاللث
الشعورإته مأهم من أن فانفح ، العرب ايجتمِع عل الدراسات يعفى 

أوقاتق عنه للدود تري فهو ؛ خدمته ق والتهاب ، وحبه ، وطنه نحو العاطفي 
،حالته لويعد ، وإياه وينوحد ، وازدهارْ وتقدمه رفعته عل ومحرص ، الشدة 

.لئقادهُ" ويشقى 

مايشدق عره ثفان ، لوطنه مغنسا سيظل أنه أكد قد الشاعر كان ؤإذا 

منيثرز التي تلك ، الجميلة المناسبات بعض ق لوطنه مغردا ظل إذ ؛ إليه يذهب 

لوطنهحبه ليفلل ، الحفارة بركب واللحاق ، ١^.، إل الوطن وصول حلالها 

الجميلالواقع ن، يتأمل إنه ، فيه وتؤثر ، إبداعه تحرك التي الحركات أهم من 
ويسمع، مسرورا فيغرد الحامعات أول تفتح وهي، الحبيبة بلائه تعيشه الذي 

،الحلم موئل ؛افتتاح فرحة تضاهيها لا فرحة عن معبرا ، الحميالة أنغامه الكون 
الثقافةومحعل 

ثرديدادنياك ن، اللحى ل وأرسثغرييا الئعز عى البعث موكب ن، 
مح-دوذاليس أء__ما حتالك وامنح مزتثه أنع__اما الك__ول وأسمع 

قدمثدوهاعزالإينان5شييداالعزب بأرض رأيت ممد 

ألنهفةدار عسسوي، الرحمن عبد د. ، تنميتهاوأساليب والعرسة الإسلامية الشخصية ق دراسات ( ١ ر 

.١٢٠ص ، ٢١٩٩٠د.حل،يثرون، العرية، 



الواقعق ه تامل: امس الغالبعث نِآ؛لط 

ذ-ؤنيد\الغكرإنحادأ لثبمف مئعله ونع بؤي ، الثلم دأس 
محدوذار'؛العلم ركب يناير كيا نزمته اقا شابتل وئدئع 

يرفعالذي هو العلم لأن ؛ الواغ ي التأمل نتائج إحدى إلا الفرح هذا وما 
ولأن، ورفعة تقدما الأمم حير من أمته ونجعل ، الأمم عل ويفوبما الشعوب 

قلبق الفرحتان اجتمعت لقد ، صروحه ويشيد العلم محمي أصحى ومحلته 
زاللا أنه لذلك ويدل ؛ الومحلن رقي وفرحة ، بالحلم الاحتفاء فرحة ت الشاعر 

ةحالالشاعر فيتذكر ، غانا فيها الحلم كان التي السابقة القرون ذكرى ق يحيض 

الأمممجاوزما عندما السابقة ا حالتهعل بقيت أما فيوكد الحلم بدون الأمة 
الأحرى:

وثمعيداثمويبا الطرف لب يقمشطرب الشرق ووعل قرون مصغ 

تنيودا؟ء"لز مزنا أم نمى فنمى دوئوا هل ام الأفهأولو أيى يمول 
عودمالملك اصى)جامحة الريجامعة فرحه؛افتتاح عن الشاعر عم لقد 

تنهضأن كير بامل وافاه الذي الأمر وهو بلده، عل يشع بدا العلم لأن حاليا(؛ 
امقة>،مكانة الأمة ؤيورث العالم، مفة محل لأنه رقاسما؛ من بالعلم المحتفية 

كريمة

.٦ السنين، عذاب )١( 

.٦ صء ، ؛ jCJlعذاب { ١ ) 



■١^ةآjوآت^ 

سويدارام قد ئى ثواني ولا مملكة صرخ ونادوا نوم نام تا 
'وكمحليدا'يكريا المرد ؤبمورث ممتها لأف_طاو نحلو والعلم 

فإنهالكبرى، الرياض جامعة بامحتتاح عارمة فرحة عن الشاعر أبان وك،ا 

التيالعلم مناهل إحدى لأما إل ذلك وما الرياض، مطابع بافتتاح مثلها عن عم 
قالقصيد٠ مده إبداع آن الشاعر كان وقد ، والتقدم الرقي إل بالشعب نعى 

وعيعل تدل كا ، جدا مبكر نبؤغ عل يدل مما ؛ عهره من عشرة المادّة 

.' الشاعرُ حول من الحياة وأحوال المجتمع، لقفايا ؤإدراك 
ارمنطاحة مبتحثة صاحبي يا وافها الطباعة تللث، 

الثئاربنهرها اء القثرمز إما نبلاد الق الطباعة حي 
تجاِضموالإيارومءاِفياد;اضةييى 

والأهكارُا'للعلم خدمة من يدمن ما عندنا امه الثقأحلما 
التيالمؤثرات أهم عن وسن شخصيته، يعكس الحجي حمد شعر يفلل حذا 

عليراه ما لأن يتحل أن يمكن لا بالثعر ارتباطا لديه أن أكد فقد ه؛ نفق توثر 

منللتخلحى وسيلة عنده والشعر بينهإ، العلاقة ويقوى ارتباطه، من يزيد واقعه 

)ا(الابق،صآ"آ.

)ما(اكاءرحداض،صاأ.

.»_oA ال؛ن، عياب )٣( 



الوامعق ه تأملامس؛ الغالبيث قنت[

•قلبه وتحزن ، تشغله التي الهموم من كتم 

،الأفراح عن للتعبثر أحرى وسيلة فإنه الهموم من قنلصه الشعر لكن ؤإذا 
أيضايعبر وشعره ، منهاوالحزين الأحبار، من حيي المتقلب الشاعر وواقع 

■يمشها التي ية النقلحالته صدى  sLU«ijوهو أحزانه، عن يعبر كإ أفراحه عن 



اد،ه|ةااسدس

وهسيمأاخوى

اولآ:اهمش«تىاالوت:
وهوولكنه ، العمر بمراحل الحياة  siiJbوتمر ، الحياة هذه ز الإنسان يعنس 

يواجهمعمره طال مهإ وأنه ، له الحقيقية النهاية هو الوت أن يقينا يعلم يعيشها 
اسالنتجابات امحاوت تتفالإحساس هذا ولأحل ، الحتوم الأحل هذا 

أو، الخاصة طبيعته منه الإنسان موقف ومحدد ، اكير هذا نمور من ومواقفهم 

.الاحتإعية بيئته أو ، التقال تكوينه 

والخوف.( بعده ما من الخوف نتيجة األوت من الإنسان خوف حاء وربإ 

ةومجهولحفبة جوانب الوت ق أن البعض يرى إذ ، التوغ وغم ، الخفي من 
غيرحديدة حيرة الوت أن كا ، ا،لوت من محاق الإنسان نحعل متوقعة وغير 

درحاتولكن ، تقريبا الوت من ان إنكل محاق ذلك أحل من ؛ مسثوقة 

منبد لا ، محوي غير أمرا يعد مرتفعة بدرجة منه والخوف ، محتلض منه الخوف 

علاجه'•'.

المؤمنإن إلا ، حي لكل مجيفة ومائة ، مفجعة حقيقة الموت أن ولاشك 

الطعة، القاهرة - دمشق ، الكتاب دار .، عبده سمير k الوت انتظار لخالة القسي التحلل انغلر ( ١ ر 

الأول،مآا؛اه/مأا،هام،صةل



الموتأن ا موقن، عقابه من حائفا ، ربه ثواب راجيا حياته يعيش بدينه التمسك 

-باويشقى ، المسلم فيها يعد ، جديدة برزخية حياة يعقبه ؤإنإ ، المهاية هو ليس 

.النار أو الحنة وهي مكلف انسان لكل الحقيقية النهاية ويعقبها ، الكافر 
تعريفأختار ولعل ، الموت لقلق النفس علعاء تعريفات تعددت وقد 

أنهيرى فهو القلق، الإنسان نفسية عل ناقره معرفة إل يوصل الذي )هولتر( 
علالمعتمد والأنشغال السرور عدم من ذاتية مشاعر تتضمن ، انفعالية استجابة 

.المرتبهلة؛الوترأُ العديدة الفلاهر من مفلهر أي توقع أو تأمل 
أنمحنى شحنهم ومحلل الرومانسي، الامحاه شعراء لدى الموت قلق ويكثر 

ولا، بملذاما تمت؛ع الاممن اف الإنيماكن لا الشديد وقصرها ، قصيرة الحياة 

مشاعرفتنتا-مم ، الدنيا هده ق -ما ومحلمم ، إليها يعي الش السعادة لتحقيق يكفيه 

خط—أ- ذلك أوصلهم وربا والقلق، والدهشة والتعجب الحيرة ق تتجل محزنة 
للإنسانونرصدها الأقدار وفللم والوجود، الخلق عل الاعتراض _إل وطغيانا 

التشائمانُا/الانحاه هذا شعراء أكثر لدى هومشهور كا 

الشعورفيه يفله—ر الذي الشخقس عند ا غالباهرة القلهذه ونتجل 

تذكرهيشكل للموت إدراكه عل وبناء ا الموت إدراك عل الأقدر لأنه بشخصيته؛ 

مشكلةالموت يكون أن يمكن لا أيضا ولهذا ؛ كيري مشكلة ، به وتأمله ، له 

اكظرانجت،صا^١^^١؛ )ا(اسل 

•٨ صء الحديث، العريإ الشاعر لدى الإنساى للمصثر الرومانسة الروية انظر ( ٢) 



البدائيأن هي لهذا والنتيجة ، بالثخصة الشعور ضعيف يكون من إل بالنسبة 
بةبالنا،لوت يصر أن يمكن لا بالشخصية، شعورهما ضعف إل نفلرا والساذج 

أثرابصفته عابرة بإشارة ا1لوت قلق للوجود( )رؤيته مبحث ل تناولت وقد 

وقالخجي حمد ية نقق مؤثرة ظاهرة الأثر هذا ولأن "'، حلقه ق التامل آثار من 
إلالقارئ يتوصل لكي أوسع؛ بطا المبحث هذا ق الفكرة هدْ مابمتل شعره 

إلالقلق الإحساس هذا أدى وكيف شعره، حلال من مصره ق تفكره حقيقة 

،شعره ق أثرت التي المؤثرات أهم من ستسين كإ مصره ل تأمله لأن ؛ تناومه 
متعددة.شواهد حلال من نتاجها وظهرت 

منبالخوف مليثا شعره فجاء ، محيره ق التامل دائم الحجي حمد كان لقد 

ه،نفعن ينفك يكاد لا مقيم وهم دائم، حزن ق يعيش إنه المخيف، المصر هذا 
قيتردد الموت لأن إلا الحزن ذاك وما ؛ ه كأيمن ويثرب ، الشقاء مرارة 

;حفن له يقر ولا مرور، له يْليب ولا بعيش، يدعه فلا أذنيه 

محتدموة قشبموى ل دم بنا 

اتممحالمًتفا أمحيلكن

,A_Jم، ١  0٩٤ ,، د.ط لمان، الهلم، الكويت،ودار الهلوعات، وكالة الرحمنبدوي، حمد المقرية، الموت )١( 
.انمث،سا من  ١٥٨ص انظر )٢( 



او^متآآلم^دسأتعدرآآم^بزأت^ت

'١^٢'ض عتر يسِفيتعي ل
هنفق ويؤثر باحه، أثفتخيفه مسمعه، ق كئثرا يزدد الموت أن وبإ 

بمصرهتذكره التي ياء الأشومن المصر؛ -يذا يدكره ما الدنيا ق فان ندكره، 
الحزنهذا محمل ا متميتا؛ ثخما رأى إذا شديدا حزنا محزن إنه الناس، موت 

بل، الأرض يمكث\عل لا أن ورغبته أمنيته عن فهويفصح ، اول نمحل الشديد 
،حتىالمسيح الفضاء ق محلقا الحو ل محمله الذي النهلاد إل الحاجة أمس ل هو 

:مقبوراشخعا رأى إذا الأسى يعيبه ولا الناس، من أحدا يرى لا 

المروربعيثي ايوا؛ هذي عل ب نجح طاد بمنل من 
نشور'"قز آني ولا ابجا لأأللحالإن_ساوفيأنض_

وتنك،رهامنكره، جاءت ا أنهيلحظ كلمة)مقبور( ق القارئ تأمل ؤإذا 
عندمعتاد هو كإ القبور، به يتم بإ اهتإمه يركز ل؛ أنه ذلك ية؛ نفدلالة محمل 
ذلكوعل محنى، س نحفيه ما الكلمة هذه أبانت إنإ ورثائه، الميت عل الخزن 

الذييذكره؛مصره القبور لأن ويتألم يأسى بل حبيب، فراق عل محزن لا فانه 
القبور.هذا لقيه كإ الموت وهو يلقاه موف 

بعنوانلها عنون الض أيياته ق كلمة)صبى( تنكر الدلالة هده من ويقرب 

.١ ^٠٠٥ المتن،٠ عذاب ( ١ ) 

.٧ ١ ٧- ٠ ص المن، عذاب )٢( 



اخرىففسة ثرات مؤ : االسادص اليحث 

صىعل صل لأنه الحجى خمد عل مؤثرا الموت كان لفد ، الصغ؛ر( عل )دمعة 

عليدل ما الأبيات ق وليس لوته، وتال؛ الحرن، أشد لهدا الشاعر فحزن مات، 
تالحنة إل وانتقل الحياة، فارق أنه فيها ما كل بل رابطة، يه مله أو يعرفه، أنه 

االحئداخ_تانالإلأوئازتيوص_اثافشاةنلب 
اخاُ'ُنرئف ق السيل كم-ل حدى ثوى ودمعي لة أمول 

صباحاُ'ٌعذئا داخل ئإيك ف«س—اء وال بماودى ا هنيئ
انية،الفالموت مشكلة محتفى السابقن واJيتين الأبيات، هدم حلف إن 

يطرحالأخرين موت بإزاء موقفه أن ذلك ه؛ نفأعإق ل تستقر التي تلك وهي 
علةيذكر لر أنه مع شه'آ'، ق يعتمل الذي الأمي سب عن الاستفهام علامات 

ولكنقلبه، من قرب أو فيه، حنة كصفة الميت هدا عل الحزن إل تدفعه واحدة 

الأخرينيرى عندما المثر ذلك تذكر ق للمتامل تبدو حفية ية نفالحلمه 

•يواجهونه 

الشاعراء رئببن الواضح الفرق القارئ يلحفل اض هذا يتأكد ولكي 
رموزمن رمزا يمثل عزام إن إذ والمقور؛ الصي عل وحزنه عزام الوهاب لعد 

ومحملوللاداب، له حياته نذر علم، صاحب لأنه بفقدانه؛ أحس وقد العلم، 

١حسمآو ، ٥ ت ،ج العرب لسان ، كله الكم هو وقيل  ١٠الكم أصل هو * الرين ( ١ ر 
.١ صلأ ، التن عذاب ( ٢ ر 

• ٢٨ص ج والبقرة الوت انغلر  ٢٣)



التيالحكمة ويمتلك ، الله دين عل غرة وعنده ، الإسلام عن به يدافع فكرا 

الشاعرافتقدها التي الصفات وتلك '، ١٠بالأمة حلت عامة مصيبة فقدانه نحعل 
قأما الميت، ما يتحل الي الصفات تلك عليه يكائه علة لأن أحزنته؛ اكي هي 

•آحر ئيء ولا الموت هي العلة فان والصبي الممور عل حزنه 
التيحالتهم يتخل إذ مومم؛ بعد حتى حياله ي دائرا الموتى مصر وسقى 

مفللم،ليل ق زورقه، عل يحر إنه إليه؛ والخوف الذعر فتحيل ذعرا تمتلئ 

قالغرقى أصوات أذنيه إل ويمل ، الدنيا هده ق تخيفه التي الأمور بعينيه فينغلر 
وماالغم، يول مه نفإل وتتوارد الهم، أثقال قلبه ق فيحمل البحار، لحج 

إليه،وصلوا ما إل سيصل انه ينتظره، بمصير للشاعر مدكرة إلا الغرقى أصوات 

•إليها انتهوا التي النتيجة إل ومينتهي 
ا>"ائالدزِتيمقزئاعه نئلغأموايةْنق

يفصحكيلك شعره فإن ، بمصره يذكره عإ الحجي حمد شعر أفصح وإذا 
حمسدعر مان ابلمد ، البعله هده عل ان إنكل ومصبمر مصره من مومحمه عن 

الدينلأولئك ارحا صحعلابا وجه عندما المخيف، الشبح لهذا كره عن الحجي 
التيوني—ايتهم ، بمصرهم فيه ذكرهم ، منه يعاف بإ حتموا ولر ، عنته انصرفوا 
ذمأداة محلريق عن به ورأيه ائكان، هذا من موقفه عن أبان ثم الثرى، إل متكون 

•١ صّآ'آ رثاء، دمعت بعنوان عرام الوهاب عبد رثاء ل الخجي حمل قصيدة لقراءة نين العذاب انظر ( ١ ) 

امح،صاّل)أ(عذاب 



]ل بضة لجة ص تكثف 

را>-_،لالوذضأ فأف وا جهلحتى ة امحقعن اموا ثعأم 
'ماب' من يا بني ت ه منخلقوا هد مثل، للئرى ٌ-ي-ووبول 

فانله، ومديدم الموت، قلق من شديدا عناء يعان( الشاعر أن تب؛زا ؤإذا 
أهمومن ، أبياته بعض عنها وأباث ، شعره عكسها اثارا خالف الإحساس ذلك 
منتفادة الاموعدم ، اكية إن، يدعو ما بكل الامتمظع عدم المحزنة الإثار هده 

حملكل كارهة متشائمة ية نفالموت قلق فصغ ، الحياة ؤ، الحميلة الأمور 
ق، منافلرْ أحن أخذ وقد الحمل يرى إنه ، استمراره وعدم زواله، بدعوى 
وتطرد، والمتعة السرور ونحلب ، والانشراح الراحة إل تدعو خلابة صورة 

الحإل(عند لأنه الفرصة؛ استغلال يرفض الحجي حمد لكن والأوصاب، الهموم 
،الموت إلا المصثر هذا وما ، سيواجهه الذي الأسود المصيرّ الحزينة ه نفل يلوح 

تالأخاذ الحإل يمنفلمر الأستمتلع عن له حاجزا الموت قلق فيكون 
اشقرص3، بجل 

اليئشرالأشاصدالأ4ودُاسرٍث لأخفيأن
لأُس<ا'ُالأنثمزى ويبل ن إت يطوى الخمال فرأيت 

اب،الأحبلقاء السرور، إل وندفع عادة، النحلب التي الأمور ومن 

)ئ(س،صم.

)آأ(ءداباوتن،صاج



الالحجي حمد ولكن ، بم والأنس ، لهم والاطمئنان ، معهم بالحلوص والنسل 
إنه، العلويلة المفارقة  ١٦٢يقصد ، مفارقتهم يتذكر لأنه ، الأحباب بزيارة يانس 

الوت؛فراق 

الأخناببرووة يوما قلى ياه الحما وإذا 
الثزاُساُا'شل الوص-او ورأيت طويلأ الف__زاى نمى أيقث 
البيتن،هذين ق يبدو كإ وشه قليه ين ألتم صر؛ع ل يعبس الشاعر إن 

لأني—االفرح؛ من تمنعه الحزينة ه نقولكن الأحباب، بزيارة فرحا تبمتز فمله 
لالتأو اب، الأحببلقاء الأستمت؛ع من ومنعته هوالنتيجة، الفراق بان ^١ ٧٠٥١

•معهم 

الأحبابمفارقة من الخوف أن النفة ات الدراسبعفس أسنت لقد 

الذينمن كشثرا بمتاب الذي الموت قلق باب أٌأهم من والأسرة والأهل 
بعدومحشى لفر7أم، والراحة معهم، بالأنس محس لأته ؛ القلق هذا من يعانون 

•أحزان إل أفراحه ينتابه الذي القلق فيقلب الفرح، هذا يفتقد أن ذلك 
وزوالالحب، لذة انتهاء من الخوف الأحباب، فراق حشة ق يلحق ومما 

قيعيش إنه ،  ١٦٢وأنس أحبها، التي ا،لرأة ميفقد موته بعد لأنه بالهوى؛ راحته 

ابق،بآ)ا(ال

والأداب.واشون للثقاغت الوطني اiجاس العرفة، عالز لة ّلالخالق، عبد محمد أحمد د. الوت، قلق )٢( 
.٢ ١ ٦ ص م، ١ ٤ • :٧ رجب ، ١١١:الكاب الكويت، 



تاخ^ٍىنفسة ثرات ،خ ، االسادس اكحث 

منهه بقربعوره وثله، ا،لوت مديد ولكن ، حا يرتبهل وأن يلقاها أن ١^١ حياته 

تا،لوت بمد محبوبته مع يعيش أن ويأمل الحب، هدا يتذكر جعله 
ثانبز لهواي ثنيت إدا نوامق لك فانني حييت ما أنا 

الروحان؟انق ثتعيا ا دنيق نميش اء نالثبحد هل أواه 
الإسانِبه طعق به ا محتهل ان الإنيعرف لا ٣ ق 
الثحمن؟ُاٌلائك ممثل ويكون ثتا والارة الطهإل يستحيل أم 

إليدعو ه أنيقلن أو ، التعة إل يدعو ما بكل تمتع يلا الشاعر أن ويتبين 
القوموأصبح ا الشراب محلر ل ندمائه محيا عل يرف المرور يرى حيث ٠ المتعة 

وحيدافيظل ، الألباب حمالها من تاخد المي الغني ألخان إل ويستمعون يشربون، 
فيجتنبالحزن، بكاء لا المرور بكاء أنه الاحرون يظن حتى ، الألم؛ بب باكيا 

بالشرابتعمق وهي الموت كف صوت أذنه ل مع يه لأن؛ المجلس 
وهماألما الخيال هذا من فيعيش حقناما، صاروا وقد ندماءه رأى ثم والأكواب، 

مقيإ:

الشرايت،متثمى من يتراممس أمامي صمف الكؤوس ما ؤإدا 
يح؛الألمنامححثتلوير بلحالمغني وعى قوم اها راحت

الأوصساصلا المئرور دمع دمع الد بأو يظن الباكي وحدى برت 

ا٢ صى السنان، ذاب عا 



اخرىنمسية ءخأمات 1 االمLدس اكحث ث7آآآ

الشباب''تون معن أدر ولر و — اللح تع أنولر الئلأ واجتبت 
والأكواببالشراب عصفت كفئ صوت لمنمعى وتناهى 
ا-لجلب1ابأموي ذ خحزثآ ش وأمسرور الة آيومحن 
الحطارس<ل'ة حزمق -ئعإ(ْأ روا ضآ وفد الئنامى ل وتراءى 

ودنوالعزيمة، تثبيط الحجي حمد شعر ق ظهرت التي الوت قلق آثار ومن 
كلإل عي ويالعلا، يهلاو_، طامحا؛ محيا إنه أمانيه، محقيق إل به ترقى التي الهمة 
أمانيه؛محقق أن ولا يريد، ما إل يمل أن يمكن لا ولكن المجد، إل يوصله ثيء 
كإيخمملمه ومأحلامه، إل الوصول من ويمنعه طريقه، ق يقف الردى لأن 

غر0;احتتهلف 

عماقد للمحي بلادى ق فتى ح ويوينا الثمس اعق 
ايلائاا مينبه عن واوذى واثى بمرلإ، اِفي يجّون 

الئما'م'اريح بمى لروحي يا الئوى ثصادف ثى لنض يا 
إلأشار أن سبق فقد فيه؛ يعيش الدى النفي المرنع الأبيات هذه وتفسر 

ا؛_ينمحزنصراعا يعيش هوذا وها الأحباب، زيارة عند ه نفوبين بينه صولع 

.٨ ج! ، العرب لسان الشراب، به والهمود للفرورة، الشاعر شرها وقد الطلاء الأصل العللأ ( ر١ 
.صأ\،ا

الين،ص\*ا.)آ(ءداب 

 )r( اوتن،صا^عياب



كثت[اخرىنفسة مؤثرات ؛ ااوساداس المث 

،الأمان( هده تحقيق هن مانعا طريقه ؤ، الواقف الوت وتيديد أمانيه تحقيى إرادته 

الدن،مى ال )ور لعشق إنه ، تذكره ثكا بمتواصل هلق عل يعنر لجعله 

صريعق يحيا فذلك أراد إذا ولكنه ، والحإل الخثر له ويرن ، الحقيقة له يفيء 
الردى.مع 

حياتهأحلام يرى لأنه ؛ الذات تمزق معاناة ، بالحاناة تنضح الأبيات إن 
اةالحيمحسيفقد لأنه ؛ محزن حياته وانقضاء ، عدمه ؤ، يفكر وح؛ن ، العدم ءرددها 

أندون عمرْ وسينتهي حمال، من فيها بإ يتلذذ أن وقبل ، منهايرتوى أن قبل 
.٠١٠الحياة هذه j( بأدائها محلم التي رمحالته يودى 

تلكأهم ومن الموت قلق باب أمحمن بعضا النضسلأ، ذكر وقد 
نحوعي الق نته قرصينهي لأنه ؛ الموت من محاق الشخعس أن الأسباب 
السابقةالأبيات أبانته ما وهذا ، وتقّديرهاااأا ذاته لتوقره بالنسبة الهمة الأهداف 

.للمشاعر 

،الهمة عالية فهي ، الرائعة الصمات كل محمل روح عن الشاعر أبان لقد 
،الكمال إإِ، تتثوق ، الحياة بمعنى محس أن ؤ( الرغبة أشد راغبة المجد، إل تواقة 

.٢ الحديث، العربي؛ الثاعر لدى ال الإjللممثر الرومّانسة الرؤية انظر )١( 

•ورومان دبحوري هما )٢( 

)مقالقالموت،صألآ.



JiL, أخرىنفهسة 4ؤذرات : االس1درس اليحث

حدق تسكن السامٍة المعاق هدْ تطلبها ْع ولكنها المعال، محللمب إل ونعى 

ينكرولا عليه، وصعت الش الأثقال يتحمل أن يستطع لا مريقي، صعيف 
منة هائلطامحات القس ق تفجر فهي وقاسية، ميلة المرض مشاعر أن ... أحد 
أدىومحي ا، رهيبيا نفصراعا وتكون والثجنُآ' والحزن والأسى الألر 

ضثتكإ ، عنده الموت قلق ظاهرة نفثي إل والحد النفس ا يصعقالإحاس 

أ!ُ ية الرومانشعراء من كثثر عند — الاحامس هدا سبب ي— 

المحالإل وى ثثا ووخوهبتني أث رب \ >
الالمعطل، ل ثعواء حروب——ها ئس روحا 

بماومِفيلا  lLصعب نخ جووهشي 
وئِمئأمكلألأزثنبجئِسم:دضاثا 

للمنصالق يوفلا حمل فا الئاح نوإل تبم
اقزال'ً'حد رل •مره بم زن اطئ مح——ه ثق——في 
يته،نفعل الحم صعق، أنر يستكشف، الأبيات هذه ق التأمل يطيل ومن 

الحزن،ثديية نمية ليخرج بالمرصى، حاد إحساس عن الضعف هدا ا ويثق

١٥١صن الحديث، الشاعر لدى الإنساني للمصير الروماسة ١لرؤJة )١ 

٠١٥ص. السابق، )\(اظر 

.\ح؟ب\س\ب}\0\مبج:لآلص0أ\

.١ ١ صن الستاان، عياب )٤( 



تمنىلقد ، وفاته وقرب ، منته بدنو الخال الشاعر إحساس خفي كله هدا وحلف 

أهلويلبها ، الهمة صعقاء الرحال من المكتملة الأحام تنتنع أن الشاعر 
تالأمان( له تتحقق حتى العمل ل والرغبة التهللع 

اللالوخثمحال(لى إو،تن_^_انجنىاق
ه,و جمذ:ضاوخالاكت،الاو زغاف آن:ن

والفعال'''التطلع دوي س للعامل؟ وينفه 
يعرففانه مناه، تحقيق س ا بحلقويمنحه وجهه، ن، ا يقفالردى لكن ؤإذا 

صحيفايقفؤ ولدللثج لترده، كفح تمتد أن يمكن ولا طريقه، ق يقف أحد لا أن 

امعن ليعبر الشعر يكتبا وميفلل ، بثيء يقاوم ولا سلاحا، محمل لا عاجزا، 
القلم!إلا له معينا يمللثه لا إذا يساعده، الدى، الوحيد فهو به محس 

Jابمنبجنسنئئامح 
•'٣١٧غث ئأزّ 

يكثفحولهدا عميق، بتاثر يصيبه الموت رد تحاه بالعجز الشاعر إحساس إن 

كنهها،يعرف لا حفية قوه الموت أن __ السابقة الشواهد نا أ؛انكإ — عره شق 

هدهكف عن وهوعاجز تريد، من ونحتار فجأة تحيء إنعا ، حقيقتها يدرك ولا 

ابق،صالأااال

١١ صر ، السنين عداب ( ٢ ر 



أخرىنمسية موترات ئ االسادس اليءؤث ت

الإحساسراُ.لهدا ومحزن والضيق، بالأم فيصاب القوة، 
أو، ا،لوت تدكرْ نتيجة بالأم الشاعر إحساس مدى يتضح الشواهد وبتلك 

،الحجي حمد عقل أشغل الذي الموت قلق تعاون لقد ، يدنوأجله إحساسه 
جلبق الأحرى ية النقالمؤثرات مع اون تعتفكره، من مساحة واحتل 

.والتواصلة الشديدة بالألأم ه نفؤإرهاق إليه، التشاؤم 
قلقله سبت التي العوامل س محموعة الخجي حمد عل اجتمعت وقد 

،جسمه ق صعق نم ، يصيبه ا ممتألمه وسرعة ، حسه برهافة بدأت ، الموت 
طلب١بن القي الصرلع ق يتمثل فيه؛ يعيش شي وإرهاق قوته، ي وصحف 

ومديدونعيمها الحياة بجإل التلدذ بين القي الصرلغ ثم الموت، وخوف المحال 

بزوالها.الموت 

،والنثر للطباعة الطليعة دار كرم، ممثر ترحمة ، فرويي سيغموند ، والومحت، الحرب لأنمنة أفكار محفر ا ا
•٦ م،١  ٩٧٧ج الأول الفة ، بثروت 



أخرىنفسية ثران مؤI االسادس 

اأأم«أاناسطفي.٠: ئاسا 
خمدفيها يعيش التي الاجتإعتة الحياة البحث هذا من الأول الفصل ق نبئن 

قالحنان من محروما الشاعر عاش فقد ه؛ نفق الشديد أثرها نبئن كإ الحجي، 
أحلمن ويتعب الرحل، إليه يعي الذي الاستقرار فاقدا استمر نم محلفولته، 
شبابه،ل الحياة هذه أعباء عل تعينه التي الروحة عل يعثر 1؛ حين، إليه، الوصول 

الناصرة.وروصته الحب، ربح عندها محي التي اطلرأة وفقد 
لعدموذللث، الحب، إل الشديد افتقاره يلحظ الحجي حمد حياة ق والمامحلر 

عادةالله محقق الذي الارتياح حصول وعدم فيها، يعيش التي الشية الهلمانينة 
الحاجةزادت، والأمن الهلمأنينة بعدم الشعور زاد كلمإ أنه ومحلبعي والاستقرار، 

،تمرين'" مومحلمانينة ان أمق يكونون الذين هم محبون فالذين ... الحب،إل 
ألرفهو الحب، من الحرمان مقدمتها ق وتغلهر شعره، ل آلامه الشاعر يردد ولهذا 

ذلك،!الألر من وحبه يلازمه، 
٠لحنبي' القوى مطموس والليل هدف يكم اف جرملحسي 
والإنسانأشكاله، بجميع والحان الحب، الإنسان الحجي حمد فقد لقد 

حمدحاجة عل الهل يتالمقام هذا ق تركيزي ولكن إليه، ماسة حاجة ق بهلبعه 

,دمشق ، الشام مطاع ، بالرؤين محمد محمد د. ، فلسمة نظر وجهة من الأنانية التجربة ل الحب تيمة ( ١ ) 

,ص٧٥ ، ٢١ ٩٨٨، الأول الطبعة 
.٤ ٤ ٠ ^٠١٨، ٧ • ج الُرب لسان ، الرح محتلف • والصوى • ٤ صزم ، النتن عداب ( ٢ ) 



اخرىوفسة موترات أ االسادس البعث 

عن_ _بمدق وعر__ ، الحاجة هذه كشف شعره إن إذ ، الحبيبة الرأة إل الحجي 
كإالروحية غربته أسباب أهم من للحب فقدانه وكان ، فقياما نتيجة إحساسه 

ذلك"/شن 

داموما ، بما عرف صفة وتلك ، الإحساس مرهف شاعر الحجي خمد 

شعرهأبان لقد ، حا يتمير التي الأحاسيس تلك يرعى من إل بحاجة فانه كذلك 
قلبيوهوفعل ، ان إنكل مع موجود شعور الحب لأل ؛ غرابة ولا ، الحب قيمة 

إذمنه، )كحق إ فهو ذلك ومع ، ثيء كل من أسمى أنه ويؤكد غريزي"''"، 
Iيقول 

نمئثإذ مثح كالبذا حثي ض ض نث لا مض كم 
الذله__ئمحبره عن ئم، م__ا يزه م، أدر لر اق__وى إلأ 

صوروا؟'''الذي ما صوروه، قد ذي الخميع من أسنى الحب 
،الغاية هذه إل الوصول هو الشاعر عند السعادة مفتاح يكون أن وطبعي 

محتمعحينإ الأحباب سعادة س يتعجب إذ ؛ الخميلة الحب، روصة عند والانتهاء 
ميدانإل ابقون فيت، يهم علوحاقد ، لهم مثغفى كل عن ويتعدون ، شملهم 

.الحث،سسا ١٢)١(انظرص•

الأول.الطبعة ببِوت، ، والتوزيع للشر بحون موة مرى، نحيى هال د.  ٠٠والفاجعة الحب، ( ٢) 
ا<ا؛ام/\<ا<\'ام،صآ،م.

الشن،صا،م.عياب، )٣( 



تاخرىنفسة موترات : رالسادس اليمش 

تذلك ق يقول إذ ، الزلال العيب رحيم4 من يشربون ، الحس، 

 Uشش ثبمإ الألح-ان، نني أ jأوص ض ؤ ئإلUU"
عنانبدون ركضن، ئد كالحل وافنوى الصبابة إل سسارمول يئ

بالنننان'*'إ الخوس__ئدول ورحيقه الهوى خمر من ث_نقول 
فالستؤ، الحس، بوظيفة التام وعيه الحجي حمد شعر ق القارئ نغلر ويلفت 

هدْإن .بل . الشهوة. تلبية أو الغريزة، إش_باع أو الؤع عل الإبقاء وظيفته 
الذار<تحداخل ق الحس، عمل من الثانية الدرجة ل تاق منها يتفيع وما القضايا 

خلالمن الحقيقية الوظيفة عل الهجي حمد شعر ويؤكد ، وتأث،رْرآ' الإنسانية 
يريد، ان محس؛الاطمئنتحعله التي المرأة إل بحاجة إنه ، الخاصة حاجته بيان 

عنهورمت، ، آلامه عنه خففتؤ منه قريبة كانت فإذا فراقها، يعليق ولا قرحا، 

الوحنة،تزول ذلك، وعند الحنان، و محتغمره؛الحس، لأخا ؛ وأحزانه همومه 

الحواني،هده عل الشاعر أكد لقد ، عته بعيدا يهلمارده الذي ، الخوفوتيرب 

قال!حينإ إليها حاجته وعل الهمة، 

الناتئأصلها والثالت )/ ١^^^٢ لسان العداوة يضمر والذي المغص العدو ت الكاشح ( ١ ) 
.٢ ٠ _U ، ٧ العربج لسان اذغاض، هو والناتئ للضرورة، وحققت 

رآ(عدابالمين،بام

W.ت د ، د.ط ٠ يروت ب، الخساة مكتبة دار منشورات ، شرارة اللطيف عبد ، العرب عند الحب نلفة )٣( 



احرىنضسة موترات : رالسادس البحث ت

وحزي(آلامي ذخ بئن مرب أهوى مى اليث ألاي
ب—امنح—ؤرق روى ولإ—يللي ة منيض بثويعمرف 

جنييُ'ُبمل؛ ام أنويركني أساوبرأ وحشتي ويجعل 
الجانبأجل من إلا يكن ل( المرأة إل الحجي حمد حاجة أن تمرر ؤإذا 

الذلك فان العاطفي والاطمئنان الشي، الاستقرار له محقق الذي الروحي 

منكثثر ق وتظهر عله، تلح التي ية الجنالغريزة لتلبية الفطرية حاجته يلغي 

قفيقول التام ق أحبها التي المرأة إل رويته خلال من ذلك ويبدو شعره، مواطن 
ذلك:

االعزامارحتني قطيل لوم الثل ت رأي
صراماُ'ُي ئلبوشب امد1^__ا ^_^صبا^ح الوق 

إم—انقول! أن يمكن بحيث الحاجة؛ تللثح الحجي حمد شعر ويكشف 
منذلك يبدو ، ئعر0 ق واصحا أثرها وانقلب يته، نفق موئرْ ظاهرة تنكل 

ذكرىقصيدته ق يقول كإ الجنسية الحاجة عل الدالة الرموز بعض ذكر خلال 

لمان:

صباهعلاه قد غمنا ان كالبتدافعا مثئ إذا اذ ايأهوى 
اهظب-لحاظ من فلبي اويح يه لاقينمن أويعمزل يضحكن 

٠٣٨صالنتن، عذاب ( ١ ) 

)آ(اوابق،ءسهاا.



تاخ^ٍىإنفسة عإثوات : االسادس البحث 

ُ ُ كواُْ"ثق ل—ج ا مإذا قلبي تلم فلا خدودص كث إل 
قدأنه إل تشر دلائل من الحجي حمد شعر ق ما بالخأمل جدير هو ومما 

أنهذلك التجاح؛ لها يكتب ولر تكتمل، لر لكنها حميلة نحربة وعاش الحب، عرف 
طياتهق فرأى وعرفه، بالحب أحس أنه إل يلمح شعره من متعددة واضع مق 
يقلبالكون، حمال ق يتفكر هاهوذا الوجود، ل ثيء أحمل إنه بل عادة، ال

البلابلتغريد مع ويا، دورانهق للأفلاك وينفلر المختلفة، أشكاله ق طرفه 
عندماوزال اضمحل الحإل هدا إن إلا حماله، حقيقة ويدرك الخميلة، بألحانها 

كالههذا من أحمل إنه حقيقته، وأدرك الحب، عرف 

وانالألمى ا دئياثه محويما وكل الوجود ق ءلزِفي يلث 
اذورايل لالآد_لأك ونظرت 

القحىالتلازق تغريد وشمعت 

نااي،أل؛أرض_أفواف ززأيت 

هلكنه كلذا هوعقك 

القياذئاى الئب عزفئ حتى 
زكئهةالحنال أذنكن اك زقن

للهوىبادر الوجدان ئنت يا 

١٠صر ، المتن عذاب ( ١ )  ٠.

رآ(عذابالين،صآاا-؛اا.

دورانالئ ثفش ولا نح-ري 
الألخ—انثئدوأعيب لدوح اق 
وانالأكوجواوسا إئنا وم

يالمشابه متاطرى خ ل 

النورابيروادبفيفه الفيعشى 

الأسانحالق قدرة وعلْث 

الوجدانُ''مث محيى قا-اثب 



احرىنفسة مؤثرات : ااو،،ادس اليحث ت

أفيائه،ل الخميلة وتحريته بالحب، معرفته ممرا شعرء ق الحجي حمد ويريد 

تورقذكرى إلا تعد ولر الخميلة، الحب أيام ففد لأنه آلامه؛ من تزيد ولكنها 
،الشعراء اقرة عبيلهم الذي الحب يتميز وهكذا المرهفة، ه نفوتتعب قلبه، 

الذيالحب إنه بائسا، تعيسا شقيا يكون ما غالبا إذ مشاعرهم، مكنون ومحرك 

والدمارالموت وثرين المآمى، حليف دوما لأنه عيية؛ الالنهايات يحرف لا 

تغبرنثم ، أحداثهاعاش التي الحيسه قمة إل يشجر ولذلك ، والحران'" 
قذلك يبدو بقلبه، وأُرت بحقله، عصمتا حتى ، الأحوال، وانقلبتج الأمور، 

تيقول، إذ غمة مواله أصبح حتى يسأله أمامه وقف، الذي الهلفل عل ردْ 
الع__دتااآند_ق ان_ستاما رء__لم ث_صه م_لا امم__ل س__ؤالك، 

ويهنالب،القصة، إل يلمح عندما عمله، عل الحب أثار إل الشاعر يشر لم 
وعرفحممرا كان ولو القمة، هذه يعرف لا لأنه الأسئلة؛ عن بالتوقمح الطفل 

تيقول إذ بالعقل، يفعله ما لأدرك الحب 

اتحب—ى—اي——ونظ— فصه نل نال تولا دعني 
ح١^ لحف تدرك لئ،:اذليِمحى لإت

يصللكي ينشده الذي الحتح هو الحجى حمد شعر ق الانتباه يزعى مما إن 

أنإل حى ونبه، نحر زوجة من يدنيه الذي الحب هوإلا فإ عادة، الإل 

الطبعة، السضاء الدار القالأت، عيون منوران العظم، جلال صادق د. العذري، والحثح الحب، ز ( ١؛ 

اكاكة،م\ها'ام،ص،مل.



اخرىففسة ٠ اليحث!السائس 
ت

الزوجة؛إل الثديية بحاجته بحس عرْ ثق التأمل إن إذ آلامه؛ من نحقق 

،شعر0 من متفرقة مواضع ق لها تكراره خلال من ظاهرة الحاجة هذه وندو 
وهو، أحزانه ق المتسب، هو عنها يعده أن يؤكد فتارة ، محتلمة بأشكال وترديدها 

يقوونكإ ، وآلامه شقاوته عل الدال 

١٠^١^٠ة حمئمى لأف أم منى ز نئد النجب لأف أم 
زوجةقرب ويتمنى الليل، ل وحيدا وانزواءه ، انفراده ربه يشكوإل وتارة 

اللكنه بصحبتها، ه نفوتعلمتن ، برؤيتها عينه فتمر ، بنومه  ١٠٢;نحعله ، حبيبة 

اممهيرده لر شيئا يفعل أن تعلح يلا العالين رب بتيبثر الأمور لأن ؛ ذللئ، يتطيع 
والألأم:الأحزان إلا أمامه يعد وءلأ-فالم ل ج- 

تزدمئه دي1ا-حى من له ثتحآ ء_دا 5لماه الليل تجى إذا 

خز؟مذ للصبح هل الم ينائل 

قم،ل النوم طعم يقللب يظل 

_تةا؛شاحنممقرونكاف لو ود كم 

همأرببل عى عاجر لكئه 

وُ ْ

؟الأمد العاشق بلل يطول وهل 

كسبينه تشنى ولأ يم—ز دم——ا 

مشرد؟العبن ريز قسام وهل 

'يد'فاء القر ندابق وماله 

الين،صما'\.عذاب )١( 

صراه.السنان، عياب )٢( 



اخرىنفسة : االسادس واييحث ت

انفحكإ - شعره ق أص لقد ؛ الحجي حمد حاجة سبين وهكذا 
عادةالإم_ا ، الحاجة هده تحقيق وآثار ، وأمنياته حاجته — اوسارفة الشواهد من 

محدثهالذي الأثر نتبين لحاجته معرفتنا عل وبناء ، الدنيا ق بعدها شقاوة لا التي 

،ا إليهيهلمئن التي الحبيبة اخلرأة عنه ابتعدت فقد ، الحاجة هذه تحقيق من الحرمان 
لهيعد ولر له، قاتل فالثعد فقياما، عل كشرا وبكى ؛ iuولهذا ؛ بقرحاه نفومدأ 

بلاجانعند ولكنه بقرحا، حده وتمحبوبته، عل تدله التي الغللأم أحلام إلا 
فوجدمعها، الليل ففي التي حبيبته عن باحثا فيصرخ الموت، يلقى الصباح 

يقول، والأءلمئنان حادة العندها 

—ال أف هل آْ 

ثارينذ موادي رل

نثدوالليل قضت كم 
ذَاهلأأطإ؛اقض

صباحيِفي أف مر 
حمحي؟ذ أبارحا ص

يماةبملأ:كف

اءدمثز وى هلاح 

بذيروجي
ذآإلآهاتُتدرك

وهجركنهدي ل ول 

والروح
الزواف^_^^اال_وت أفهد 

االنزانأخ—لما نن أين 

صريح•بن 



تةة7آأخرىنفسية مويرات ؛ االسادس ال،مش 
ْكص  وأراكأحث نوف أو آمل أق ير ع

اة0ناعواكنىت Uliت إ1\ إ

وروحمُ

هإحاّا يوججهالخي ئة الفالاثار الحجي حمد شعر يكشف وهكذا 

معافره تنكان فربإ النفسية، بالغربة إحامحه يشر الذي الأمر وم بالحرمان، 
مزالشاعر يؤكد إذ ؛ ماره"؛ يكتوي الذي العامحلفي الحرمان أسباب من محمعه 
انزوىإذا لأنه ذكراها؛ عل يعيش التي الخمحة هوى من بانه الناص ءالم اعتزاله 
اثناطبفيقول أحزان، من يعتريه ما ومحلو هموم، من به ما يعالج فإنإ وحيدا 
محبوبته

جناحيض ت.مدى نأنكأبمز آْل
بموثواحيلكي ناص -المَالم زافيءواعت

ينشدالتي حبيبته من محروم أنه هو شكواه مبعث أن عل الشاعر ويؤكد 
الفنية؛ا،لوهثة ينشهل١ن والألر الحرمان لأف ذلك الحرمان؛ هذا من وينبثق لقاءها، 

.١ —٩ ١ ص\ا المتن، عذاب ( ١ر 

.٦ ٠ ص  ١٠فلسفية نظر وجهة من الإنسانية التجربة ق الحب قيمة انظر )٢، 

•١ ُسم السين، عذاب )٣( 



أخرىنفسية ثران مؤ; االسادس البءيث ت

بحلوالفن الحياة... منه حرمتها عا ه نفالفنان يعوض الفني الإبداع فبواسطة 
الارتواءأن كإ الخيال، يذم فالحرماز الواقع، ل منه حرم ما محل الفنان لدى 

هوشكواه عل الباعث أنه مقممإ فأكد أله، حقيقة الشاعر وعى ويد ، يفعفهُ'أ 

تيقول إذ قلبه ق النار يضرم الذي وذلك الحبيب، بعد 

تنافوايلحزمتى ذماما عى لابز ات بد قالحبيب لأف أم 

بعث——اي—دأ آح— الشوق وعدا ؤادي لفلازما إ ائقعدا 
أعاذي("ُما حرها من أعان ي س_كوا مبع__ثا ئ_لاك وربي؛ أى، 

الصادق،بالحب بإحساسه متأثرا ينهللؤ، الحجى حمد شعر أن يتبين هنا من، 
ثمومن، قلبه، ل ممحفغل حبيبته حب أن يؤكد إذ لإبداعه، مهإ مشرا حبه فلكون 

قاو7ا-مإل وعندمايمل؛ العاشقين، قلوب إل يصل حتى ، عيبا شعرارقيقا يكتبه 

جراءيعانيها التي المعاناة وحقيقة الشاعر، فيه عاش الذي ام حقيقة سيعلمون 

قواضحا أثرا ه للأن شعره j، واضحا أثرا للحب أن يؤكد وهو-؛ذا الحب، 
٠

زأزدئ_هُتخاتامح-ثناءخذظممو،سم، 

.٢٢ص٩ والأدب، القس علم )١( 
)آ(ءذابالتي،صلإاد



٦^٦٥'أخ^ىنمسة ثران مؤ آ رالمادس ائيحث 

'الجب'يلاقي ادا مقثدروف ادمم__وو، ثندثا زأه لئ
امهبإحبدأ ، ه نفق العاطفي الحرمان تركه الذي الأثر يتضح وبئا 

الحب،وظيفة تاما وعيا يعي الشاعر أن تبين لم ، إليه الامة وحاجته ، الحب بقيمة 
منالحرمان أمر عن شعره أبان ثم ، لقاءها يرجو التي شعره؛الحبيبة عزف كإ 

،الألر ؛مليئة ية نفعن العاطفي ان الحرمليكشف ، عقله ول ه نفل الحب 
.بالثجن محملة 

.١ صرٍيمآ ، الستان ذاب ع١ 





الثالثامل 

1]ض^اتا1دو1||ءثن 
اسقالآوو:اساء

اسقالثاضثس

اثصؤروائيه٠ الثالث اسق 

اسقسم:صواماني





اءاتبن

:وان اس

عالمها،إل للدخول الأول البوابة إنه القصيدة؛ فهم ق كرى أهمية للعنوان 
الاحتفالوعدم ا تركهأوإل القصيدة، قراءة إل تبعث قد التي الإثارة أنه كإ 

صراعها،كثف إل وأفضى الشاعرة، النفر دلالات العنوان حمل وربإ بيا، 
المتباينة.العواطف أنولغ ثتى من نحمله ما وحقيقة 

منأول ولبنة ، افيهاء البنعناصر أهم من الحديثة القصيدة عنوان ويعد 

علالحرص أن كإ عنوان'"، بلا القصيدة خروج اع المتغر ومن لبناما، 
ما؛قفية حول تدور تحريته أن يعي الشاعر أن عل أكيدة دلالة يدل العنوان وصع 
عند— اف اء ثإن — سيتبين كإ ' أورمزي' مباشر بشكل العنوان ق يثرنها لدلك 

الحجي.حمد شعر ل العنوان أنولع دراسة 
إفاءةل الفاعل ودوره القصيدة، ق العنوان أهمية عل الباحثون ويؤكد 

القاهرة،ا المرية الأنجلو عوير،مكتبة محمد د. والتهلور، لنشاة العربي الأدب ل العنوان انفلر )١( 
،صآاامأ.الأول،د>أ؛الطعة 

،الثانبة الطبعة ، اهرة الق، انمارف دار ، وادي ه هلد- •١ العاصرة سدة القمي خماليات ( ٢ ) 



هو— قميدة أية - القصدة ق فالعنوان كتابته وت معرفة خلال من الص؛ 

يتولدالذي هو العنوان ؤإنإ ، عنواما من تولد لا والقصيدة ، منها يكتب ما آخر 

فإنولدللئ، ؛ ' الحركات' آخر عنده العنوان ؤيكون إلا حق شاعر من وما ، منها 

.معها يتناسب الذي العنوان فيضع نحربته تفاصيل بكل ءالا يكون الشاعر 

بدمنلا الحج—ي حمد شعر ق المصيدة عنوان درامة إل أدلف أن وقبل 
تاذالأسعل التساؤل هدا هلرحت فقد ؛ قصائده ق العنوان واضع إل الإشارة 

قصائدهعناوين أكثر وضع قد الحجي حمد أن فأكد _ ديوانه جامع - الثدي محمد 
محمدتاذ الأسا عنوانبموضع فقد — قليلة وهي القصائد_ بعض وأما ه، بنم

.ُ لها' العام المعنى أو القصيدة، أبيات ل الفلر عل بناء الثدي، 

لعنوابا هو هكذا )تومحل( بعنوان له قصيدة ق ذلك وجدت وقد 

معالكون('"، غما إذا ) بعنوان منثورة القصيدة هذه عل وامحللميتؤ الديوان'"، 

بعضأبياما ق حصل الشاعر قصائد يعص أن عل يدل مما ؛ أيياتما بعض ل تغيثر 

بنعبداض د. ، معاصر إنال لنموذج نقدية قراءة التثرمحية( إل البنيوية من )مدخل والتكفير الخينة ( ١ ) 

٦.٢ صرل م، ١  ١٩٨٠م/ ٤ • ه الأول، جدة،الْلعة القال، الأس اكادي الندامى، محمد 
بتاويخوالفنون الثقافة حعية ق مكنه ق الثدي محمل الأستاذ مع ا أجريتهالتي اكاملة من ( ر٢ 

٢٦ ;"o/Y م. ٤٢\

ءس"ام.البن، انظرعزاب )٣( 

.م،  ١٣٧٩الأخرة، حمادى الماج، العدد الأول، المة الراني، محلة انظر )٤( 



اءالتء |س آلمث 

ذلككان إ وري ؛ الشاعر وضعه الذي العنوان غثر عنوان لها احتثر أو ، التغيير 

قالشأن هو كإ والتعديل يالتغيير تتصرف الصحيفة لأن أو ، اكدر لاختلاف 

.الأحوال بعض 

اللازممن فإنه ، نحرها لر عناوين الخجي حمد ديوان ق أن تاكد قد دام وما 
إما، ه ينفكتبها قد الشاعر أن يتأكد التي القصائد إل الفلر وتوجيه ، الدقة نحري 

قبلمنشورة القصيدة تكون أوأن مصدرين، ق الواحد العنوان قراءة طريق عن 

.الديوان ق الوجود بعنوانها المحق إحدى ق ذلك 

اختيارق مهإ إسهاما الخجي حمد حياة -ها مرت التي اجلراحل أٌمهمت لقد 
قصائدهثر تفلا ، العنوان اختيار عمالية ق تباينا يلحفل التامل أن ذلك ؛ عنوانه 

قالخهل هدا ويثر ، التأزم بانحاْ تصاعديا تتجه شيته أن كإ ، واحد نمهل عل 
عناوينها.اختيار وق الفني، شكلها وق قصائده، مضامين 

العنوانباختيار يتحكم الذي إن • وأقول الحكم ق أبالغ أن بحق ل وليس 
افةبالإص— القصيدة وطبيعة ، الثقافية لظروفه إن بل ، فحب الفئة حالته هي 

إليضاف ، العنوان اختيار إل الشاعر توجيه ق مها أثرأ — النفسي العامل إل 
جعبل ، منهاُ" نشره يريد ما القصائد من نحر ولر ، ديوانه ينتق لر الشاعر أن ذلك 

معتقف الأمور هذه كل ولعل المختلفة، ءمرْ مراحل ق الشعر من قاله ما كل 

.صرا* الثّدي، أخمد بن محمد بقلم ، الديوان مقدمة نثن، العل.اب انظر ( ر١ 



اءالغ: المث 

العنوان.اختيار ذلك ومن ، القلب الفني للجانب التعرض عند الشاعر 

عناوينل المتأمل يلحفل حيث ، إليه أذهب ما القصائد عناوين ونشت 

ارةعثأو كلمة باختيار أو ، القصيدة محتوى إل بإشارة جاءت أنها الأول قهائد٥ 

أحلمن المهللوب الخهد بدل وعدم ، التفك،ر بساطة يكثف وذلك ، ءباراتر.ا من 

.الإبداعية بالصفات ، يتهفالذي العنوان اختيار 

وعدم، هلحية الجانب فيها ويفلهر ، ؛الإبلاع تتم لا التي عناوين ومن 
عارمةفرحة إل فيه ويشر الهلباءة(ُأ' )تحية قصيدة العنوان اختيار ق الحهد بدل 

التمعإل دعوة وفيه ، الخزائر("' يوم و)صدى ، الرياض مطابع افتتاح بمنامحسة 

،القميدة ل عسارة أول ا لأنهالهلاض(ُا' ق و)الحن ، بالأموال الخزائر لأهل 

يةبمتامقلت التي القميا.ة مممون إل سثر لأنه الكثرى( الرياص.ر ورجامعة 

.افتتاحها 

الفهي ، الإر_داع ا فيهنحتفي ، امرة المبالهلحية للعناوين نإذج وتلك 

عنبعيده — الخالة تهدم — وهى ، القصيدة لمضمون توضيحية إياءات كونها تحدو 

القارئيطلبها التي الصياغة حمال وتهدر ، الإثارة " تفتقد لأنها ؛ الشعر روح 

م. ٤١٣٧ عأم الطاح الخحت ( ١ ) 

الأحد، ٧٢١العدد المنورة، ة الدينجريدة انغلر ، ه  a١٣٧٧/ / ١ ٥ هو الخزائر يوم وكان )٢( 

١٣ /U/الأول.الصفحة ، ،،_ ١٢٧٧

.الصفحة هامش ٧، محوا الحجي، حمد الشاعر انظر ، ه  ١٣٧٦عام أبدعها وقد )٣( 



حالمناء: ث الم

لأنهالثماق؛ محصوله وصعق التفكثر، ق سماطه ذلك يمر وقد ؛ والستنمعُ'' 
التأزم،إل تتجه أن قبل ما نوعا متزنة نفسته أن كإ السن، ق صغرا مازال 

الهموم.علمه وتكالب 

اختلافيلحظ فانه اياخرة الحجي حمد قصائد بعض ق القارئ تامل ؤإذ 

حمالومحمل العنوان، ار اختيق الأبدلع يلحفل إذ العنوان؛ اختيار ق طريقته 

التيالتأملية القصاى- ق غالبا الحكم هدا ويري ، والبناء المضمون ق الصياغة 
إليهاللناظر ويتبين والعذاب، الأحزان روح  ١٦٠وتعصف التناوم، عليها يهلر ي

توحيالتي القميدة بحالة والإمحاء العنوان، اختيار ق الدقة الأول الوهلة من 
النقية.بحالته 

يكونالذي ذلك التأمل العنوان الحجي حمد محمائد عناوين ق يفلهر 
شديدةية نفحالة عن العنوان ملءا ويشف ، أوحزينة"' قلقة لنفس صدى 

ه،نفلكوامن تتارة اممن نحمله لما القصيدة؛ لقراءة المتلقي تدرج ؤيالتائر، 

)خلفا؛ اأمثلتهومن منها المتاخر وبخاصة عناوينه، من عدد ق ذلك ويلحفل 

الجلد، الكتب ع—الآ محلة ، الرشيد اض عبد د. ، ١لإJداعية وتياراته يداياته السعودي الشعر ل العنوان ( ١ ) 

/صفر محرم ٠ ه  ١٤٢٤/الحجة ذو القعدة ذر ، والرابع الثالث العددان ، والعشرون الحامم 

.^١٢٨٢ ، الإبداعية وتياراته بداياته السعودي الشهر ز العنوان )٢( 



^^7أتتتتآ ٦٦٦٦

ات)آم، شكوى؟ الباعث الرج("'،)إل )السأس ، وي("' الأمالمظار 
.وأشواق("'

ويشرالرمز، العنوان الشاعر عناوين ق التامل يلحقل ابداعا أكنر انحا0 وق 

شعرومحمل ، أسراره القصيدة وتكشف ، القصيدة تتضمنه ثيء إل العنوان هذا 

إليهتعود التي الرموز تكثر وليلك التشائمة، الذاتية _ غالبه ق _ الحجي حمد 

ظهروقد ، قلبه أو ه نفعناؤينه بعض ق يقصد إذ والحزن، التشاؤم معنى حاملة 
.التائه("' و)الزورق ، المحتضرة("' الشاعرة )الدوحة ! ومنها عناوين، ق هدا 

فيلحفلالمحتقرة( الشاعرة )الدوحة الحجي حمد قصيدة ق القارئ ويتأمل 
منتشيا،فرحا الشاعر ا فوقهيتيه ، اء غنحميلة دوحة منظر متقابفن؛ منظرين 

هذهانقلاب نم ، ظلالها وهويتقيا وأحاسيسه الدوحة هذه الشاعر ويصف 
الموتشرارة فيه ؤيوقد الهموم، قلبه إل ب، محلمنظر إل ومحولها ، الدوحة 

•والارمحال 

.صر١٣أ< ن؛ن العذاب ( ١ر 

)'آ(الأبق،صمأ.

.ابق،صهأ'ال)٣( 

. ١١٩ص رأ(الابق، 

•ن\ن،صررةا العذاب )٥( 

)آ(اوض،صهم.



حيث؛ ه نفالشاعر إلا حديثا والبائدة ، قديإ الغناء الدوحة هذه وما 

عنوانإن ، مريع ائس بمنفلر إل ونحولها ، ة الخميلالقديمة حالته ؛،٢٧ يقارن 
محملوالذي تحتضر، ولكنها شاعرة فهي الدوحة هذه تفاصيل حامع القصيدة 

ماآخر العنوان كون هو القصثرة العبارة هذه ق قصيدته تفاصيل مدركا الشاعر 

ونقتلهوالنص، الميع بن بالافتراق نقعلة وكانه التلقي؛ يقرأه ما وأول ، كتب 
والصُأُ.التلقي ين الالتقاء 

الصورة،العنوان هو الحجي حمد شعر ي ظهرت التي العناوين أنولخ ومن 
الخياليةالصورة يلحغل لا التامل ولكن وطبيعتهُ''، الشعر لغة إل الأقرب وهو 

هيالخجي حمد عناؤين من النؤع هذا عل يسيطر الذي ولكن ، الخديدة المبدعة 
اللوحةتلك رمم ق يفلهر العنوان ق الصورة وحمال ، التقليدية البسيهلة الصورة 

الملحوظولكن القراءة، إل ولهفة بشوق المتلقي معه يبدأ لكي البداية؛ ق الخميلة 
قالصورة لأن الصورة؛ العنوان من الخجي حمد عند أحمل الرمز العنوان أن هو 
،الغزال(ُ" قيق و)ث، تعإر(ُأ' الأم)ليل مثل تقليدية بسيطة تكون النؤع هذا 

.٢ _T\• واككفر، ا،تج انفز )١( 

. TA>_؛، الإبال١ءL، وياراته بداياته الشمالسعودى ق العنوان انغلر )٢( 

عذاب)٣( 

.ابق،صاآا)أ(ال



البناء: اكذوو المث ت

*.قلب(ُ و)درديمت 

تظهرولر الأ-محبرة، قصائده بعناؤين اعتنى قد الحجي حمد أن يتضح وبيدا 
القصيدة،محتوى من إما ياخدها يهلة بكانت بل الأول، نماتده ق العناية تلك 

القصيدة،عبارات من عبارة أول تكون أوأن 

٠١ ٥ صن •ا لسابق ا ا



السع:

وبلغوافته، الابدلغ إل همهم وصرفوا القعائد، بمطالع الشعراء عني كد 

الأثرأدركوا ولأمم بالغة، أهمية هن له لما وذلك عظيإ؛ شأوا الهللمر بدلع ال 
إلالسامع دفع عل المهللع قدرة أدركوا كإ التلقي، نفس ل المطلع محدثه الذي 
إلالسامع يدفع ذلك وهوبعكس ، مشوقامؤثرا المهللع كان إذا والإصغاء التنبه 

رديئا"'.كان إذا القصيدة عن الانصراف 

مط—المرة بدراموالمحدثون القدماء الشال اعتنى الهuع لأهمية ونتيجة 
تعراضوام، والمردود ا منهالقبول نبئتن حلال من عليها والحكم القحايو، 

كنرةكاذج نوبينوا الأبدلع، لقبول مهإ شرطا المهللع ق محعل التي الأسباب 
الرديئة'والطالع الحيدة، ^ ١١٥٠٧

والشايالشعراء لدن من يالهنالع الخاصة انمناية هده أسباب ق والتأمل 
علمنصبا الركين ذلك كان سواء بارز، النفمى الخانب عل الركين أن يلحفل. 

الخنايةصرورة البلاغيون يفر إذ السامع؛ نفس ق الهللع محدثه ما أو البيع 
منفاعلية وأكثر أقوى يكون للنفس الأول الأنطاع بأن الاستهلال، بجودة 
نفسالانجذبت حنا كان فإن يليه، ما عل اثاره سيحب يم من ولأنه غره، 

واكوزيع،والنثر للطباعة مصِ بضة بدوى، أحد أحمد د. العرب، عد الأدي القد أسس انظر ( ١؛ 
.اكامرة،د.ط،ا-ا'ا،ام،ص'\أ،:آ

.ا;ق،صِاا،أ الأآا(انظر 



اءالبنء ا،أول المث ]ج

. slipوتفا، التجرة ينقل الذي النص إل 

انحاهاهناك ولكن ، القصيدة ،لهللع القارئ تلقي لكيفية نمى شر ذلك 

أن"إل انحهوا حث البدع ية نقعل المهللع دلالة ذلك إل بالإصافة يؤكد آخر 
الشاعروحدان عن بر تعبهي المهللع فيها بإ كلها القيمة أدق أوبمعنى المتللع 

والحياة"'الكون إزاء وموقفه ، يتنه ونف

يلحظإذ ، قمائده ومهل_الر خاصة عناية الحجي حمد الشاعر أول وقد 
فداكجربة وكان ، المصيدة متللع ق الفكرة تكثيف عل حرصه فيها المتأمل 

الذيالغرض تودي لكي وذلك ؛ القصيدة مهللع ق فانفجرت ه نفق نحمعت 

لأنه؛ الشعوري الموقف بخلاصة عنايته يتبين ذلك ومن ، أحله من القصيدة أبلع 
مي؛ست،يهوالذي البيت، وذللئ، ، القصيدة بناء موض ق العوامل أبرز من 

كثثرا.الحجي حمد قصائد مطالع ق البتحج ذللث، ظهر وقد القصيدُم'، 

القصائدتلك، أهمها من ولكن ، كثيرة الأمثلة فإن لدللثح نمثل أن أردنا ؤإذا 

للدراماتالخامعية المرمة اجي، نالحميد عبد محيي د. العرية، البلاغة لأصاليب النفسين الأسس ( ١ ) 
.٩ ١ ص ، ٢١ ٩٨—٤  ٥١٤٠٤الأول،الطعة ، بيرّودت، والتورع، والنثر 

القاهرة،للممحابح، العامة المصرية الهنة إ حفني الحليم عبد د. ، التقية ودلأك العرين القصيدة مطلع )٢( 
.٤ ءسه ،  ٢١ ٩٨١،^د.ط 

الطعة، الرالة مرة الحاوي، إبراهيم د. العربخ، الثعر ق والعاصر الحديث، النقل حركة انظر )٣( 
الأول،؛>؛له/؛ههام،ص'ل\.



اءالبن: ١^^ المث 

طريقعن آيا الإنشاء كان إذا وبخاصة إنثائي؛ لوب بأستستهل التي 
حركتالتي التجربة بمثابة الاستفهام بان ذلك عن يقال أن ؤيمكن الاستفهام، 

اولالتهذا عل للإجابة ة محاولإلا هي ا ميدعها التي والقصية إ؛داعه، 

ه.نفأعإق من المنبعث، 

الشاعر،عقل تكتنف، ثديية حيرة عل يدل باستفهام القصيدة استهلال إن 

عنح، يبح ذللثف لأجل وهو ؛ ه نفق الإ؛دإع حركت، التي هي الحيرة هد0 وأن 
الذيا،لقلق التساؤل هذا من ونحلصه ، الحيرة تال3ل من ءقاله تريح شافية إجابة 
قدرةعل يؤكد الذي القول يدعم وذلك ، ه نفاستقرار وهود ، ُعقله يعثث، 

ناججةوسيلة الإبداع أن وعل ، وخباياها الفص مكنون عن الكشفف عل الشعر 
العلاج'''.وسائل من 

رةرم )ل قصيدته بالاستفهام الحجى حمد استهلها التي القصائد ومن 

العذابهذا ق يعيش محمله الذي السب عن البداية ل يتساءل إل ، السعداء( 

وكفى، ونعيمها الحياة مرور ل أقرانه من غارْ يعيش بيتإ ، ويارا ليلا المتواصل 
اكلهالقصيدة فكانت، عليه الإجابة إل بحاجة فهو وليلك ، ألا التساؤل ا بل. 

تالمهللع ق يقول حيث التساؤل هدا عل إجابة 

،٢١٩٩٥،—4 الثانت الطبعة ، والتورع والتنر لالهو-اعة غرب دار ، شوشة فاروق ، بالشعر العلاج انظر ( ١ ] 



مصُ"وهم أقوام ؤيعد جوى j اجديدين م عل م
قللبحش التلقي دهشة إثارة حماله وسر الحإل، محوي الطغ هزا إن 

أناسهلاع المهابة ق الشاعر لأن عليه؛ للإجابة وتشوقه الحزن، هزا أسرار 
الهللعملأءمة ق يظهر حماله أن كإ ه، نفعها عبرت مديدة إجابة إل يمحل 

فلكق تدور أم—ا يلحفل القصيدة يتتع عندما القارئ فان ؛ القميدةُ" لضمون 
كثففد الشاعر يكون وحدا تفرج، ولا عنه محيي لا الماول، هزا عن الإجابة 

حتىمعه فواصل الأول البت من معاناته السامع وأدرك الطلع، ق فكرته 
بقولهختمها 

"الثعداء رمزة ق ثعس ثقاءل اول ثمالحياة بئر إثأ ألا 
نفسيةإصاءة ق ومهم فاعل باثر القصبية معال متابعة تقوم ذلك ولأجل 

تكونقد ية نفارات إشمن المييع أراده ما وتفر المهللع، إ؛داع أثناء الشاعر 
يزيدما فيها يوجد أن الممكن من إذ ؛ القصيدةُُُ مضمون عن فصلت إذا غامضة 

زمرةقصيدته)ل من سنن كإ الحجي حمد ية نفعل الهللع دلالة إل الاطمتان 
عداء(.ال

.صهّآ نثن.٠ العذاب ( ١ ) 

٢.العرب، س الأدبي، القد أسس )٢( 

المتنعذاب )٣( 

•٦ الفسية، ودلالته العربية القصيدة مطاير انفلر )٤( 



البناء! امحًول ألبعث 

اكرأن فكرة يدعم مما ؛ نمائدْ استهلال ق الشاعر لدى الاستفهام ؤيكثر 
غموصنعل دالة أسلته ولتكون ، بنارها واكتواوه ، الخيرة هومصارعة لإبداعه 

عرثق الاستفهام أمثلة ومن ، ه نفق الواصح الخاب هدا ومصوره ، به محس 
!المحتضرة( الشاعرة الدوحة در لها عنون التي قصيدته مهللع ق قوله الحجي حمل 

ؤوةوؤنوؤسم؟uّلالغثافألحاليطا 
(توآلام آمال ) عنوانبما نميدة ل وقوله 

jjjl  أحاول؟'•'مما ١^ أيدي الملإ أم محا بكأس آلامي
•( الغرام آحاسى عنوامار قصيدة ل وقوله 

ه—هان؟تدوبِفي ولروجي قان؟ الخثيلغِفي لقلي ا م
؟'■"ان زنئزهر من ال تنن اللخ نمغ إن ثدوؤ ولعمل 

النداء،أمح|ّلور_ح نمانده الحجي حمد >اا يفتتح التي الإنشائية الأمحالبس، ومن 
ثإننمانده مطالع ل النداء جاء فقد قصائده، استهلال ل الأسلوب هدا ويكثر 
هداتخدام اسمر عن الحث، إل تبعث، ية نيثكل أنه عل يدل مما ؛ مرة عثرة 

.القصيدة مهلالح ق الأسلوب 
أنيلحظ الحجي حمد قصائد فيه تفتتح الذي المنادى ي القارئ تأمل ؤإذا 

.١ ٤ صر ، المتن عذاب ( ١ ) 

٩٩٠٠•٦، ،ج ١^^٠٠ •لسان به يضرب الذي العود هو والمزهر ، ١١ ٧٠٠٣الميز، عذاب )٣(  ٠٣ .



يدلوذلك الشسمس، مبتل عل فهوينادي العاقل، لغير منها الكيرى النسبة 

ذلكمع القصيدة ويبدأ ، همومه يشاركه ومحعله العاقل بغير يلوذ الشاعر أن عل 
عندماإليه يشكو ملاذا نحده الشاعر ولكن ، جوابا يستطع ولا يحمل لا الذي 
.الدنياهذه ق له اللاذ انعدم 

المورةبرذ0 الاستهلال إن إلا الصورة ق أوصح الفكرة هذه كانت ؤإذا 
منها،يعال التي الوحدة إل تنصرف عليها الإجابة نحعل اولأيتح تيستدعي 

،وبيروت وطنه، يناجي فالشاعر ؛ يحمل لا ما منها؛مناجاة التخلص إل فيلجا 

مطلعق يمول إذا وغيرها، . . . والكوكب والبدر، والعيد، والليال، والدهر، 

والذكريات()الكوكب قصيدة 

السجونُاُاب ضبولمعتنى اب بالثحكوكبي يا ثلمعث 

تغريب( )مناجاة عنوانيا قصيدة مهللع ق ويقول 

^'تحر؛٦٥ق منك ءشت< ؤإل ي نجوا معثد أنث ئا الحوطي 
تبدر( )يا بعنوان قصيدة متللع ق ويقول 

لشحوريُاُمناغم سواك مال نميري الظلام ق إيلث، بدر يا 

.)١(اuبق،ص٦٧

)\(ءاواباكن،صأما.



عيد(!)يا قصيدته سلمي ق ويقول 

نقود'اُمالنمس ونعيم ئدوقا، ح/أطبة ثالأفجان واقيث عيد يا 
يشرما تحمل قاما والتفرد، العزلة دلالات من ا،لهلالع هذه تحمله ما ومع 

فيكونعليه، ودلالته الفئة، التجربة من العام والغرض " القميد٥ مضمون إل 

كاملة،التجربة لتلقي نفيا وميئته لأنتاهه، ولفت للسامع، ايقافل بمثابة 
الخانبهذا __ يقت مالتي الهنالع حميع ق __ فلهر وقد معهاُأُ"، والانفعال 
أحلهمن أبدعت الذي الغرض القارئ يدرك المطلع قراءة فبمجرد واصحا؛ 

إليه''/نقله الحجي حمد سوي الذي الشعوري المعنى يفهم كإ القصيدة، 

ألفاظتكون أن عل حرصه قصائده يمهنالع الحجي حمد عناية عل يدل ومما 
بعمهانبن عديدة أمور حلال من الملأءمة وتظهر النفي، للجو ملائمة الهلير 

مكويعن غريب( )مناجاة قصيدة مهليي أفصح حسسا السابقة، لمواهد اق 
فيشحالشكل سبيل عل أما المضمون سبيل عل هذا وطنه، ق يلاقيه مما واصحة 
البيع،فيه يعيش الذي القي للجو ملأءمتها الإمحائية ودلالها الألفاظ حرس 

ت)هفوة( قصيدته مطلع ق يفلهر ما ذلك ومن التلقي؛"'، وينتظره 

ابز،،صهه.)ا(اا

.صأ<ا< \ب، ايلاغة لأّالب الضن الأسس )٢( 
انظر)٣( 

صا/أ،العرية، اللأئ لأساليب الشب انظرالأسس )٤( 



زتؤلأة-مميأف1ثالأ>مح;دي 
ُؤيدُ والمأكن لمْ ذثئاهن^_^تايننإ ث

بعضق التمريع عل الشاعر حرصن المتامل يلحظ ذلك إل بالإصامحة 

نحرجأن عل الشديد حرصه عل واصحة دلالة تدل به العناية لأن قصائده؛ 
يلفتالتصريع لأن ذلك والتاقر؛ القوة من يتطلبه الذي الوجه عل القصيدة 

ؤإذانا، حموقعا ه نفق فيقع فيهُ''؛ توثر موسيقية كثافة ومحمل التلقي، انتباه 

الشاعريقول التوقف، وعدم القراءة، مواصلة إل يدفعه فإنه البداية ق ذلك كان 

نجد(تق الفاتن صيدته)الربح قق 

'ثطريبا'الأك نوى الوزى وعنت ثرحيبا الكون فناس الربح جاء 
ناثرمن زادت خميلة موسيقية نغمة أصفى قد البيت هذا ق التصرع إن 

يفهمإذ القميدة، لمضمون ملائم المهللمع هذا أن كإ المتلقي، نفى عل المعللع 
محدبوحمال اقة رئمن محمله با وهو قراءته، بمجرد الشاعر غرض المتلقي 

الربح.حمال مع بجالها والاستمتاع القصيدة قراءة إل القارئ 

قصيدةتهلال اسعن يقال ا فنيالقصيدة هذه استهلال عن يقال وما 

ه.ص؟ المتن، عذاب )١( 

ه،١ ٤ ■ ٥ الثانة، الطبعة الرياض، الرقاعي، دار بدوي، عبده د. الشعري، النص ل دراسات انظر )٢( 

.صه'اا

اوتن،ص*المعياب )٣( 



القصدةهذه ل يقول حيث اكمون اختلاف ْع التائه(، )الزورق 
الشمااش زجثط ياصدأ الزوريا محيت، الليل كون سق 

أهماُأ'ا فيهلمْأجل حلكة ق الجهول المدى بحنآحو 
كإالحجي، حمد ية نقواصح بشكل أمحاء محي ١^؛؛^ أن يتضح وهكذا 

،الشعراء ار كثأن ثاك، ذلل شانه المطلع ق الفنية الخودة عل حرصه اتضح 
أنبق سما مع محصائد٠ مهنالع ق يرد ما مقارنة عند وصوحا الأمر هذا ويزداد 

الظروفهومعرفة معللع لأي الفهم مفتاح لأن الأول؛ الفصل ل أشثرإليه 
يةنفإل يشثر أن ثانيا من الظروف هذه محان ، الطيرإنشاء عند بالشاعر المحيعلة 
الشاعر؛''".ئة لفمطابقة ؤإثاراته الطلع معاق تظهر وبالتال حينذ، الشاعر 

)■آ(الابق،صأ،*ا.

.٧ ص> سر، تصرف الشب ودلالته العرسة القصية مطبع )١( 



:ر والقمالضوو 

منالثا ذلوجعلوا أوقصرها، القصية طول فضية — أيضا — القاد اعتنى 

وقبلاعر، اننقو او القصدة، عل الحكم عند تحضر تالتي المهمة المعاير 

إلارة الإشمن لأبد الحجي حمد شعر ق وقصرها القصيدة طول عن الحديث 

ومدىالحجي حمد قصائد عل الحكم يبن حتى والقصر، الطول مفهوم 
لفه.ملأءمتها 

أوالقصيدة طول معرفة ق كرى بأهمية القصيدة أبيات عدد ينهض 

القصيدةقصر من يفهم "لا إذ الحكم ق الأول العيار ليس ذك ولكن قصرها، 
داخلا انتظامهق يتمثل القصيدة قصر ق الفعل الحك وإنإ أبياما، عدد قلة 

،أ وملمّوس' محدد بانحاه يبر عاطفي ا موقفوصمن واحد، محوري متوى 

إلاالمستوى، الئi ذلل القصيدة انتذلام معرفة ق اعدا مالأبيات عدد يكون وقد 
وعللها، دقيق وفهم القصيدة، ق متأن تأمل بعد يعطى أن بد لا الحكم ذك إن 

•الحكم يتم الفهم ذك أماس 
ؤإنإ، فصك، ا أبياتهكشرة عل — أيضا — يتوقف فلا القصيدة طول وأما 

والحرانالشعورية، الواقفا تحدد معرفة ق اعدا معاملا الكثرة تكون 

.٢ ٠ صى؟ ، العربي الشعر ق والعاصر الحديث التقي ركة حا 



نجالبناء1 ث ألبع

التعددهذا أساس وعل ، القصيدة ابنان -٦١ تصدح اافرديةُ'ُالي أو ، الإنسانية 
.للتجربة المناسب بالهلول القصيدة عل محكم أن يمكن 

يالخإلالقصيدة عل محكم فنيا مطلبا يعد لا القصيدة محلول أن يتبين وبدلك 
منالقصيدة؛الرداءة عل محكم فنيا عيبا يعد لا القصيدة قصر أن كإ ، حلاله من 

المصيدةأبيات ملأءمة بمدى القمر أو الطول عل الحكم ق يحول ؤإنإ ، حلاله 
•البلع أحاسيس عن ؤإفماحها ، الشعورية للتجربة 

تميلعام بوحه قصائدْ أن يلحظ الحجي حمد شعر ل القارئ يتأمل وعندما 
إفضاءوبمجرد ، أيياتها تنتظم محددة شعورية نحربة وفق جر تاما إذ ؛ القمر إل 

.القصيدة تتوقف ه نفل بإ الشاعر 

هذاإل الوصول أحل من اعيه نأدلة عن يبحث، أن التلقي أراد ؤإذا 
حمدقصائد فعدد ، تبين كإ الحكم ق اعدا ميكون قد الأبيات عدد فان الحكم 

،ومقهلوعة( قصيدة تون ومإليهاُ")اثنتان وصلت، التي ومقهلوعاته الحجى 

قصيدة،الأربعين نحاوزن فاقل العشرين إل أ؛يا-ا-ا تمل التي القصاند أن ويلحفل 
•فقتل قصائد أرع فأكثر الأربعين إل أبياما وصلت، التي القصائد عدد بينإ 

.٢ )١(انظرس، 

أديبل بعنوان منسورة غثر قصيدة عل حصلت ومحي ، وستون إحدى ومقطوعاته الديوان نحاتي عدد ( ٢) 

•اليوم،



البناء: ١^^ ث البعئ

بطولقاطعا حكإ يعطي لا الإحماء هدا أن الكريم القارئ اكد ؤإذا 
من—شواهد لاعرمحس أن المناسب من فإنه الحكم له يقرب بل قصرها أو القصية 

إفصاحهاومدى بالقمر، نومم التي والقمائد بالطول، توسم التي القصائد 

٠الشاعر ية نقعن 

'الأموي(٠المفنار قصيدة)خلف هي الحجي حمد ديوان ل قصيدة أطول إن 
حمدية نفق متغلغل اضطراب عل ودلت C الشعورية المواقف فيها تعددت وقد 

الذيالموت قلق بفكرة بدأت ، بيتآ سبعون القصيدة هده أبيات وعدد ، الحجى 
هدال يقول إذ الأصحاب، مع يتمتع ولا بالحإل، يدعه فلا عليه يسيطر 
تالمقطع 

اطريعمأ ا-لح_،ل دظ_نت إل 
ائصرئنؤذوئ لأخليأس_

واكم_ايطوى او ا-بمتفرأيئ 
يوماه__تي ياه الحما ؤإذا 
طويلاالمزاى نمئ ت أيقن

لابالخالطر ي لحل ق
الأيابئكثز للذل اد 

لأبنزيتلمم__زيىالأس_
الأممسْئخغُ ئ

الثزابء"ثل الوطال ززأيت 
حميل،ثيء كل من بالقلق تشعره التي ه أحاميالشاعر يستعرض أن ويعد 

.بعدها وما ٣ ١ ص ، عذاب ائظر ( ١ ) 

ابق،صاّآ.)آأ(ال



{^٧اءآالبت: اكذول والمث 

حتىمفكرا بعيش أنه ليدرك الشعور، هدا حلف نحفى التي الأسرار عن يبحث 
باكعاصة،عليه حكم الذي هو التفكير ذلك ولكن الحقل، من بريئا يرام من نحاله 

فيعيدالرهيب النفي الألر هذا حلفه خفي آخر مر عن متسائلا ُم؛نرج 
هعانموع نفي واصطراب C ثديي قلق عل يدل وذللن، ؛ الكثيرة الأمباي—، 

تقوله ذلك فمن بناره واكتوى الشاعر 

صوايالشووو مني وأطازت فكرى تجا طحا وفد يرابي( و ل
الأعماُس،نحهلم صعيفا -—، ن اللبن ما برينوهمتيي لث

أوانم،كعابد أحيا -فكر ت__ السناء ق الني ئذو ب م ث
اإوطاد_،حلو منه النثر أوى ما حم-لتني لر أدرى مش ل

صاد_،؟"ُبأقداح ه كامتليت، يم ثعبعفر نلتج ئد ألأف 
الماص،من موقفه إل وينتقل أثقلته، التي الحاسة بر جهله إل ينتهي ثم 

ولوعلمواالمكين، بالفعيفج يرفقون لا وأنم ، محاربونه الماس أن محس حنث 
تعنه — محالة لا — سيتولون فإنم بفعفه 

بئرما يدروف وليس ابتساما ني -مد لموا إلا الأنام لقيت، ما 
قنريأذ-همِفي لن توا يثئحثي اس للنثالأننزاخ أطهئ 

—ابالرح— بح عتنه ِفي صاى ح—زيي ث—قي أنني وذروا لَ

اءداباوتن،ص\ل



كج

—يايباعت م—ورهم زادوا ئم يظروق ولمْ عئي لتول-وا 
للصحاتثعاتمش ثزكسرت زم حبأعظم آت مكأن 
سى:بجإحووانمائاز:فولابي هثا

هور انقلأنمارا'خدن والدهن عناء ق نى أمبه قوا ينفْ ملؤ 
آمالعليه تسيطر الناس ق تامله س النانحة المؤلمة أحاسيسه ينمل أن وبعد 

الذيناليائسآن بمساعدة وولعه الحر، لتشر الشديد حبه حلالها من يبمرر ، وأمان( 

اميفعلوا ل؛ الذين الناس من محده ما يعكس بذلك وهو وفاقة، ألر ؤ، يعيشون 
للبئرة،الحر محقق أن يمكن ما عل حصلوا وقد بائدحم، الفرصة أن هع تمناه، 

تيقول ذللث، وق لها، الخير يكرهون لكنهم 

اتجٍ؛(الكاكنوط اس الثفنم ق نمه ثي أننتمقت، ز ك
بامحابواض__تل والي_تاش امى الأيثهاد يمحو ام منأو 
الئغالأ"اقتحام إل ذئو نجد او ظ ض أو 

يه،مؤمنا ، — وعلا ربه—حل إل باوبته الطويلة القصيدة هذه الشاعر ومحتم 
ويدعوالمؤلمة، العقلية الرحلة هذه س مل قد لأنه _ وتعال بحانه _ حقه مدركا 

الهدايةبعللب إليه ويتوسل منه، يقتايت، الذتح، العذاب ص جراحه يداوى، أن ربه 

ذللئ،ق فيقول الصواب، إل 

اوتن،صم^عياب )١( 

.)آ(الأبق،صثمأ



للعذابأوبتي اهات متني فاجنب ة بالحقينآمنت رب 
ثورأيميءجنابيربق—سى —رق فلتن لحمك أدركف رب 
العنامت،ولج ا الممسحيق لر عمل نح—وال مللت ئد ا انها 
والأوصاتححالألأم صنوف، من جِاحي أداوي أذ رب ا يآل 

والصوايت،'"اتدى إل ام دوتمنسب، إق للصوام، دنر فاه
حرجت،لأما وذللئح الطوال، القصائد من القصيدة هلْ تكون أن ويمكن 

وقلالحزينة، الشاعر نفس حملتها التي — يخن كإ — الشعورية المواقف من بعدد 
نمىأعإق من حرج أنه بيت كل مع المتأمل محس صادقة الواقف هده حرجت 
٠"".القارئ أعإق ل ليستقر الشاعر 

التشكيل،عل الشاعر مقدرة يتضح القصيدة هده أبيات ل التأمل وْع 
الذيهو ار الامحنل؛، وذلالطويل، الإطار لها احتار القدرة هذه أساس وعل 

الشعوريةُم،بتجربته الحجي حمد وعي ذللث، رمح وقد المقدرة، تللئ، يناب 

الناسبالإطار فاختار ووعيه؛تجربته، التشكيل، عل مقدرته فتكاتفت 

الطويلة.لقصيدته 

طويلةة حولة المميل هذه أن — تبين كإ — الخاتمة ل الشاعر صرح لقد 

.٣ ٤ ءس ا المتن عذاب ( ١ ) 

)آ(اكامحمص،صا؛.

,٢ ٠ ص؟ الُربي، الشعر ل الحديث التقي حركة انظر )٣( 



المحزنةالحولة تلمك ق مث ولقد ، المح الكون من واسعة مساحات ق لعقله 
هذهلتتشكل الحياة، هذه ق منه يتألم ما كل وعل حياته، صفو يكدر ما كل عل 

،هم كل من الحلمن إل ، والعودة الأوبة إل انتهت التي الطويلة القصيدة 
الودود.الكريم الرحيم الرب إل غم، لكل والمزيل 

حلالمن تبن ، الحجي حمد شعر ق الطوال القصائد نإذج أحدى تلك 
لأنتكفي لا الكثرة إن إل بالملول الحكم ق اعي نالأبيات كثرة أن امتعراصها 

هذهق الشاعر —ا ٢٠محس التي الأحاسيس تنؤع إن بل ، القصيدة طول عل ندلل 
-؛ذاالقصيدة عل حكمت التي هي عامة شعورية فكرة ق منتفلمة وهي القصيدة 

القصيدةتعد فلا وهلامية رخاوة ق تقع لكنها الأبيات كثرت ربإ إذ ؛ الحكم 
ُ.أبياتها' كثرت ؤإن طويلة حينذاك 

جانبيلمحفل إذ ؛ غريب( )مناجاة قصيدة ق القصرة القصيدة وتتمثل 

،وطنه ق بالغربة امحه إحق يتمثل واحد عوري ثموقم عل فيها التركيز 

الحانبهذا حول القصيدة وتتركز ، والأل؛ الحزن من ممرا الإحساس هذا ومحمل 
يقولحيث 

نحرحق منك عثت ؤإن ي وا نجد معتأث الحب وطئ 
ووجي-^٢ كون تقد \ثن\ مي جة ءن؛عنك أثك، نر ؛ أن

٠٢ ص؟ ، العربي، الشعر ق والعاصر الحديث القد حركة نظر ا ١



اءالبن1 اآد'ول ث زالبع

ضىيقتوف حالقى أف واثقآ 
ال__لت أطالصباح ثجمة يا !يه 

َُ

فوادياة الحي-مجة وامنحى 

عمريلام أحإو الحب وطي 
عريبطثر ل بثفيك انا ها 

شوقاام ئام شفيك أنا ها 
صبموفمحاذ حثي أبقى سوى 

وعئلأديأش-ئالع—>فيو؛

وروجيعربتي مذ بمنادي 
لوحىالفه فيالدجى حلث مكث، 

والط__موحالئ-جا تعثى ألهميني 
روحاج واح-ا'داوا الخف وهوى 

المريحق مثتا الحط عاثر 
يحالمماء والغنيد محالأناش

الليحاء الإني النرد ة :اق
جريح'"'بمب ا لنوأعز 

حا"واكصود الشعوري التكثيف، لحفلة أن، يلحفل القصيدة هده ق واكامل 
يوحفيه إذ ، الثان؛ البيتؤ ق تتمثل التجرية؛'' أو الشعوري الوقمؤ حلاصة 
بوحبمثابة كلها القصيدة تاق  ١٦٢جأر التي، ثكواْ عل وبناء منه، بماف بإ الشاعر 

إحساسأي مبعدا وطنه، نحاه ثابتؤ ، القصيدة؛موقفوتنتهي ، ظاهر؛أحاسيسه

الأسباب.كانت، مهإ له حبه الأقل عل حتى أو وطنه، خدمة سيل 3، يعترضه 

بالج؛ن،صاها

.٢١٠حس ، العربي( الشعر ؤ، والبماصر الحديث القد حركة )٢( 



:اثغاتة 

التلقي،ذهن ق تقر يما احر هي لأنها وذلك القصية؛ بخاتمة النقاد تهتم 
يتأجود قصيدتك ق يت آخر يكون أن ينبغي العسكري! هلال أبو يقول 
اعتنىفقد لدلك ونتيجة ، نذلمها''ُ ل له قصدت الذي المعنى ق وأدخل فيها، 

اءإنهعل — الغالب ق — محرصون فكانوا القصيدة، بخاتمة أيضا الشعراء 

.يكتبون ما باحود القصيدة 

مؤثرةلحفلة وهي — الشعوري التكثيف لحفلة أن الباحثين بعض وجد وقد 
قتاق قد اللحغلة هذه أن — التلقي نفس عل تائرها وتترك البيع، فى نق 

هذهنأق أن والنهلقي الغالب ولكن ، وسهلهاق اق وقد القصيدة، مقدمة 
إلفنية بعلريقة يسلم الهاية عل مابق جرء كل لأن القصيدة؛ خاتمة ق اللحنلة 

التمرؤإمحاد التجربة، تكثيف لحفلة إل القصيدة تصل وهكذا يليه، الذي الجزء 

وانهلباعالناقد، نغلرة ق خاصة أهمية القصيدة لخاتمة يجعل وذلك لهاُأ'"، الملائم 
قصيدته.الشاعر يبيع جن خاصة وعناية التلقي، نفس ق خاص 

انفجرتوقد اللحغلة بتلك القصيدة مهلير عن الحديث ق استشهدت وقد 

لحفلةنحمل التي بالشواهد يفيض الحجي حمد شعر ولعل القصيدة، عللع مق 

الأول،الطبعة بروت، العلمية، الكتب دار ثميحة، مفيد تحميق المكري، هلال أبو ، )١( 
.٥ ٠ صّل ، ه ١ ٤ ' ١ 

.٢ ١ ص؛" ، العرب؛، الشعر ل والعاصر الحدث القد حركة ر٢( 



—ت؛قتا

خاتمةق اللحتلة هذه تتمثل إذ القصية؛ خاتمة ق جاءت وقد الشعوري التكثيف 

فيهالشاعر سجل لأفت، درامي ببناء القصيدة بدأت فقل )صداقة(را'، نميدته 
الظروفق جانبه إل الوقوف بوعده ومحي ، صديقه تن وببينه جرى حوارا 

أنإلا الصادق، المديق ذلك إل لحأ الأرض عليه صاقت، وعندما الحازكة، 

الموقفهذا نتيجة بالألم الشاعر قض أن وطاُي ، له وتنكر هباء ذهبت مواعيده 
،موقفه فيها يقرر الش اللحظة جاءت وعندها ، يرى بمهانة أحس لأنه ؛ المعيب 

الخاتمة!ق قائلا بصديقه ربطه ثيء كل لينهي ير، العهوالقرار وذلك 
اءٌزلخلم"'ؤاديإلأدنلفثا لأتUنيإJكىاءيث

عندغالبا الشعورية التجربة أوخلاصة ، الشعوري التكثيف لحفلة وتفلهر 

منبه محس بإ الخميلة الغزلية نمائده إحدى ينهي إذ ، النهاية ل الحجي حمد 
بخلاصهالقصيدة هده لينهى الخميلة، الحب لحفيات وهويعيش وسعادة راحة 

!الخاتمة ق فيقول الخميلة التجربة هده من به حرج ما 

'الوجدان'ْثتا محيي محالحب للهوى بادر الوجدان ثج ميا ي
أنإلا الخجي حمد ثعر غالب عل يطغى التشاؤم أن من الرغم وعل 

قصيدتهينهي إنه قيدته، ق به محر ما بخلاف تكون قصائده غاف ل النهاية 

.ص٥٧ التن، عذاب ق لكملا القصية انظر )١( 

او؛ن،صا،'\.)آ(ءاواب 

.)'ا(اتبق،صأاا



.تأثيرها نحت يقع التي الغلروف تتغير وأن ، الحال تتحسن أن بالأمل 
بهترتبط إما بل القصيدة موضع عن نحتلف الخاتمة أن ذلك معنى وليس 

الذيالأمل إن إذ قصيدته؛ موضع مع تاما انسجاما ومنسجمة ، وثيقا ارتباطا 
ولهذاهموم، من يثقله وبإ آلام، من به محس يا شعوريا مرتبهل القصيدة به تتهي 

.١^١^ هذا توضح الشواهد ولعل ، آلامه وتزول ، همومه تنتهي أن بأمل 
علأمله يعلق الذي اللم ان الأنفطرة يكثف ما الختام هذا شواهد من 

والحيرةالقلق بمحانر يشعره ما القلفولة( )ذكرى الحجى حمد قصيدة ففي حالقه؛ 

،حقيقته محهل ؛ ثيء بكل جهله ا فيهيؤكد إنه الحقيقة، إل الوصول عدم و، 

محينهيربه، إل الأمر يوكل هذا كل مع ولكنه ، مصدرْ بجهل ، مورده يجهل 
المعاناة.إماء بمتابة الخاتمة هذه لتكون ، التسليم حذا القصيدة 

'درة'بالقاعر وئالإله بموى ثومي اول الئوغب لكنني 
قصيدتهق هدا ويتمثل ، اممه بفضاء بالرضا قصيدته الئاعر ختم وربإ 

،الحبيبة عن بحده بسبب الشديل.ة معاناته من الشاعر شكا )ذكرى(ُ'ُ؛حيث 

منازلها،إل الريح تحمله وأن ، ما يلتقي أن يتمنى وهو ، ذكراها ق الملول وسهره 
،له الله مه قبإ التام برضاه القصيدة الشاعر ينهي المحزنة البعد أحاسيس وْع 

.٣ ٠ صى .، المن عداب ( ١ ) 

٦١ — ١ ١ صء السابق، ١،^-،^ ل كاملة القصيدة انفلر ( ٢ ر 



البناء٤ امذول البعث 

قائلاثاللقاء موعد عن ويتساءل 

ثناكث حتبإ واض إن رب ا ي

ُيدينا؟' بين والخ__ب له_^_^.ادا يكون متى 

هذهأنس فقد ، الأموي( المنفلار )حلم، قصيدته خاتمة بدلك، يرتبهل ومما 

،به محس مما محلمه أن إليه والابتهال والدعاء ، وعلا حل بربه بإيإنه القصيدة 

عليهمحمل وترجوأن إليه، امى تته نفلأن الصوام—، الأمر إل ;٦^■^ وأن 

؛القصيدة هذه خاتمة ق يقول حيث، 

فاجنية بالحقيقآمح، رب 

فلتشحملخ، حت، أدركإل رب، 
عميلنحوال مللتح قد ا انها 

جراحيأداوى أف رب ي—ا آل 
متبّب،إل صوايتج للدل فاه

للعذاب،أوبتي اهات، متنى 

جناتجابفيء يورأ بفي —رثما 
العنانم،ولج ا المثحيق تق 

والأوصانم،الألأم صنوفي، من 
'وانمؤ'والصاقدى إل ام مدو 

ومعانيه،التناؤم أشكال كل قميدته نحمل أن _ أيضا — بذللث، يتمل ومما 
ي،حلياب أممن ذلك، ومححل التقاول، يدعوإل بأمر تكون مايتها ولكن 

*عداء، الزرمرة محصديه ل يقول ، حنمس، كل إل عادة ال

•١ ١  ٦٠٠٢٥ط المن عياب ( ١ ) 

)آ(اوبق،صةل



قاءَومحِفيمحةاصصألأإمشزالح_اةقاؤو 
نمسيةدلالات يقدم الشاعر عند القصيدة بناء أن يتضح العرض هدا ومن 

طغتالتي القصائد بعض إلا اللهم الفنية الحودة عن يغيب لا وهويدلك ، عليه 

.للشعر كتابته ق تحاربه أول ق أوكانت ، المناسة عليها 

)ا(امح،صآ-مأ.



ا،ب،ماثض

ائمة

الفكر،محمل الذي الوعاء وهي ، للاتصال الأمحاصية الوسيلة هي اللغة 
اعرثعن اعر ثتميز ولكن ، البدعن من مشتركا قدرا اللغة وتعد ، عنه ويعبمر 

.-يا التمر وإحالته منها، تمكنه بمقدار يكون آخر 

لأما"الأداةذلك الإبداعي؛ العسل قراءة ق كبرى ذكانة اللغة وتحتل 
مهايذكل ام الأول ائادة إما أولقز _ عموئ وللأديب للشاعر. الأمامية 

الأمالأداة إما أي ؛ العروفة الشعري التشكيل وسائل بكل الشعري بناءه وما 
لدورها وتمارس عباءما، تحت من الأحرى الشعرية الأدوات كل نحرج الخي 

إٍلارهام".

فيستخدمهاالفنون؛ ين مشاعة اللغة إن بل ، به خاصة لغة للشعر وليس 

محتلفإذ الاستخدام؛ مسألة ق يتأتى الفرق ولكن ، الناثر يستخدمها كإ الشاعر 
عندالشعر ق للكلمة أن ذلك الماثر، تخدام اسعن للغة الشاعر استخدام 

وسحراُ".بريقا الناسب موضعها ق وضعها 

االخامسة الطبعة ، والترنح للنشر الرند مكتبة ، زايد عشري عل د* ، الحديثة العربية القصيدة بناء عن ( ١ ر 

*^٠١٨٢ ، د«ط ، د.ن ، القاهرة ، نائل محمد د. ، الحديث القد ل وآراء اتحاهات انظر )٢( 



ةاس: اني الئث البع

أنهو الشر ولغة الشعر لغة فن الفوارق أهم من أن إل البعض ويذهب 
الشكلين الفحل يتحيل بحيث ؛ ذايا لة غايالشعر ق ة اللغ

والدهشةالشعورية العناصر وكل والأفكار والأحاسيس فالمثاعر والمضمون؛ 
الشعرق اللغوي البناء تقوض إذا بحيث ، لغوية عناصر إل الشعر ق تتحول 

فيكونالثر ق أما ، آ فيهُ المتضمن والشعوري النفي الكيان معه تقوصر 
وصلإذا يتادشى ربإ الشكل لأن ؛ فيه يصب الذي الشكل عن متميرا المضمون 

ُ.محمله' الذي المضمون 

حيثمن القصيدة وما ، حمة بامحاءات وتكتنز ، هائلة بطاقات اللغة وتتميز 

ذلكعل اء وبن، ٠ اللغة' ألفامحل من لمجموعة خاص تشكيل إلا فني عمل هي 
وتفتقي، تأقرها ينعيم إجادته وبدون ، التشكيل هزا باحادة مميزة القصيدة تكون 

•بر.بقها 

حرئق اللغة عل الضوء سألقي اللغة درامة ق المهم الحانب هذا ولأحل 
والأساليبكالألفافل ، فيها الأساسية القضايا بعض تناول حلال مءن الخجي حمد 

الذيالقي والأثر ، الفنية القيمة التناول هذا حلال من ويتسن ، والتراكيب 
.الخجى حمد شعر ق اللغة به قامت 

.٤ ١ ءس ، الحديثة العربية القصيدة بناء عن ( ١ ) 

ا؛ق،صاف)آ(انذلرال

.٤ للأدب، القي الضر )٣( 



:الفردان 

الألفاظهذه تكون أن بد لا إذ الشعر؛ ق مهمة مكانة الألفاظ نحتل 

أووألوان، أصوات من نمور ما عل ومعناها بجرسها تدل متذلة غر منتقاة، 

لعرفةالخجى؛ حمد عر ئق ا إليهالإشارة من بد لا ،وليلك، ' ية'نقنزعات 

منوتمكنه ، التعبب^ عل مقدرته عن ؤإفصاحها الشاعر، ية نفعل دلالتها مدى 

فنه.

تلقيق ا أسامتعد لأم—ا خاصة؛ معاملة ألفاظه مع أديب كل ويتعامل 
معيتعامل فهو وليلك عنه، رصاه ثم ومن الناس، أوسماط ل قبوله أو شعره، 

منكببوا قدرا فهويوجه تللاح، ويفرق هذه، نحتار وحدر بيقظة اللفظية تشكيلاته 

٠٢والفحص'والتنقيح ، والحيف، والربهل والاختيار، الانتخاب إل طاقته 

المفرطوالتشاؤم علميه، المسيعلر الحزن يلمحغل الحجي حمد شعر ل التأمل إن 
إشعره ق ارز البالحاسب، هدا بإيضاح الألفاظ قامنؤ وقد صحيته، ذمت، الذي 

الكابةوتغتالها الأحزان، علميها تسيطر متشائمة، ية نفالشاعر ألفاظ فعكممتج 

والألأم.
الأموربعتس اه الانتبآرعي يالديوان ق الشاعر ألفاظ ق التامل وعند 

المرة،النهمة مكتبة ، النائب، أحد الأديبة، الأسايب، لأصول محلية بلاغة دراة الأهوب، )١( 

.صماآُ ، ٢١٩٩٠،الثامنة الطبعة ، القاهرة 

.٤ ١ ص ، داخلية روية ت السعودي لأدب ا ق ( ٢ ر 



، ١٩٤٥

الأحامٍسصدق تؤكد أن يمكن كإ شعره، ق ظاهرة تعد أن يمكن التي اللافتة 
الحزنعل تدل التي الألفاظ سمهلرة ق ذلك يلحفل إذ ؛ أفكاره ل بما بمرح التي 

.شعره من الأعم الغالب وتحلل والآكابة، 
يهلرتالتي الألفاظ أن يلحفل الحجي حمد الشاعر ألفاظ إل دقيقة وبفلرة 

؛حزينة شية عل يرهن التنؤع وذلك ، متنوعة الأحزان وتغمليها ، الكآية عليها 
أشكاللدلك فتعديت ، محتلمة يأشآكال الحزن هدا عن يعر أن أراد حيث 

والصور.الأفكار تعددت كإ الألفاظ 

شعرهق الهم الحانب هدا كشف ق هم تالتي الألفاظ تصنف أن ويمكن 
أصناف:ثلاثة إل 

والمرض.العياب بحمل المرنملة الألفاظ ١- 

والآكاُة.الحزن بحقل المرتبطة الألفاظ ٢— 

والفاء.الزوال بمحقل المرتثطة 'ُا_الألفاظ 

فشعورهالشاعر؛ هوإحاص التصنيف نحوهدا الاتحاه يدعوإل والدي 

بالنهايةمحس محعله وذلك والكآبة، الحزن إل به يودي ما هو والمرضى بالعياب 

تحلبأفكار من عن،، أفصح أن بق مبإ وثيقا ارتباطا مرتبتل ذلك أن كإ ، والفناء 
الثحثُاُ.هدا من الثاف الفصل ل معالمها بينت وقد الحزن، له 

.ثعره عنه ؤييين ه نفق ينثر ما فيها انفح فقد ؛ ثعر0 ي التمسة المؤثرات صدى ل ذلك ظهر يث ح٠ 



^^_س_س______تْآآح

انمدابدلالة نحمل التي الألفاظ أن يلخفل الحجي حمد ثم القارئ إن 
بةتإل وصك الحروح...وغرها( انماب، ، الخاء ت)الألم، مثل وا،لرض 

لفظا.الثإنن الألفاظ هال.ه نحاوزت فقد الشعري الشاعر لساج بالنسبة لافتة 
الوح،الحرة، )الأس، مثل: والكآبة الحزن دلالة تحمل التي الألفاظ أما 

انريعالشاعر أن عل وذلك لفظ؛ ثلاثائة نحاوزت فقع. وغرها( .. ١ البكاء 

أعإقه.إل ووصل قلبه، ل الحزن تاصل وقد ويعيش المعنى، هذا من يرا عناء 
الردى،البل، الوت، ر : مثل والفاء الزوال دلالة تحمل ام الألفاظ أما 

الحزننتيجة عل تدل وتلك لففلآ، التعين تحاورت (فقد وغرها الأكفان... 
٠ومهربا ملاذا الموت إلا أمامه ثبد يعد لر حيث والكآبة، 

فقدالشاعر، عل ميهلر الحزن أن يلحظ الإحصائية هده حلال ومن 

•جانين من به بمي الذي الحزن هذا عن الألفاظ عيرت 

تبينإذا وبخاصة الانتباه، رعى يبشكل الألفاظ نسبة كثافة : أولهإ 
بقليل.الألف يتجاوز الأبيات عدد أن للقارئ 

الشعور.ق وصدق شعرية، مقدرة عل يدل مما تنوعها ت وثانيها 

أشكالمن شكل عل تدل الشاعر معجم عل الألفاظ هده ميهلرة إن 
محتلمةباشكال معين معنى عل الإلحاح طريق عن وذلك المعجمي، الاتساق 

.ذكرهاالسابق الخراب س كشلس ق الألفاظ إمهام مدى يظهر هنا وإ 



دلالأثر بيقوم وذلك واحدة، دلالة توحي ألمامحل بدكر أو ، ' الترادف'بواسهلة 
بأبياتالشكل لهدا أمثل أن ؤيمكن ، الخلاء أند ومحلوه المعنى، يثرز حيث ظاهر 

تيقول حيث عنواما)ديواف( التي قصيدته من 

ح—تنينامحٍ( أعإلا أوواقه أل—>،J م قلواف ديراجع—ث 
وخثتطبس طرْ مس مذiJ_ ئازتمث ه مزأت
سنينوثم^^ أيامه الذي يا ومن ؟ اشر قائل من 

الئن؛ن'■'عداب من باك والملن الأني جلممي ئد قد ا أنهدا 
نمومن الحزن، ألفاظ سيطرة محي الأربعة الأبيات هده ق الفلر ومدقق 

محاولبدلك إنه الأسى، لمغل إلا اللهم منها أي تكرار إل يعمي لا بحيث تنوعها 

أحزانه،وكثرة جراحه، عمق عل تدل التي الألفاظ من ممكن قدر أكثر بجمع أن 
بوص،ارتعن، )حزين، العياب وأشكال ، الألرغاية عن للتحبثر ويستخدمها 

هذهبحتي وكأنه ( عذاب ، اك بهد، سمن، دْع، نوح، ، الأنتن الأمي، 
دونالمعنى يعنيه الأبيات هده ق ذا هو ها المتنوعة؛ أحزانه يؤكد المتنوعة الألفاظ 

.اللففل إعادة عل تركيز 

الدارالعني،بروت، الثمال الرم حطاي، ،محمد الخطاب، انسجام إل مدخل : الص لمانيات انظر )١( 

اوفا،،ًلا،\ههام،ص؛أ.

.١ ص• ن؛ن، العياب )٢( 



فإنعليه ونيطر الحجي، حمد شعر نحلل الصفة ببمذه الألفافل أن j«_ ؤإذا 
البيتفتغطى مكرره، معينه أيان ق تتكشف قد أما يلحفل شعره ق التأمل 

قوله!منها كمرة ذلك وشواهد هى، إلا يوحد يكاد لا بحت 

يكلأمحزدا''ُهكمنيه هنحكلأ مئي —هس ن ا يكمني 
وقوله:

نوبلك>يىاصبسا ملثسظوىباكف
والفاء:الزوال عل الدالة افل الألف١^، هدين ق يشحن الشاعر إن 

عنقفلا بنفسها توحي وهي ، ( ممزق يل، يهلوى، محترف، هكل، ركض، 
عنالمعبرة الألفاحل أن كإ الأحزان، وتغطيه ، الأل؛ يشوبه بإحساس ، كثافتها

عنوكاشفة فنيا، مؤثرة تمرية وسيلة والتكرار أيضا، متكررة بالفناء إحساسه 

الشاعر.ية نفأعإق 

ةنحربيان ق به ينوم الذي وأثره التكرار، وظيفة بيان إل يدعو وذلك 
الشاعريتعدها التي التقنيات أحد الذكرار يعد " إذ عنها؛ ؤإفصاحه الشاعر، 

وهولفءحه"'ُ''، كلمإ وتنفقه تقطره، وتالعاطفي، حصره تدرج تدفاعية آلية 

)ا(اوابق،ص\،.

١.٣ صن السنين.ا عذاب )٢( 

.ا الممسّة( والصحة الشعر)انماب سيكولوحية )٣( 



العنصرهذا يهلرة "بتوحي الشعر ق ما كلمة تكرار لأن حميل؛ في بدور يقوم 
.شعوره'*' لا أو أوشعوره الشاعر فكر عل ؤإلحاحه المكرر 

،عنها الحديث وأفاضوا ، المكره هذه القدماء والنقاد البلاغيون تناول وقد 

•فيها يقول اللذين القشثري النه عبد بن الصمة ببيتي لها يمثلون إذ 

مفيعهاليل نفس مهلا إئ بشفاعة لن أرتّيل لوبتت 
أطعها"'لا امرأ كث أم الحاة به قبجي علأ يل لمذ م أم 

،-يا -ييم لامرأة رمزا ليل من يتخذ إذ الحجي؛ حمد عند الحانب هدا ونجد 
فيفللمشاعره، كل ونحوي فكره، عل المرأة هده فتيهلر لقائها، إل ويتوق 
تبقوله برديي٥ مستمتعا ، اسمها مكررا 

يير١ ٥^ض أحمعنى ير لئ أدكنهرت 
ّريمكتتتق دب'؛——ر ثدط؛ئدض هطي

عليهلر مفهو ، به تمتع يالحجي حمد أن عل يدل ليل رمز تكرار إن 
،عميقة معان من محمله با ؛ الأمم لهدا عميقة حاجة يغلهر وهو ، النفسي كيانه 

منله حلاصا — رمزا كانت إن لازمها أو — ليل كانت ر؛،ا إذ الشى، كيانه تتخلل 

.ص'اا١ الحدية، ب بماءالقصية عن )١( 

الأديادي الن، الفيمل محمد بن العزيز عبد د. وتحقيق بهمح القشبمرى، اطه عبد بن الصمة ديوان )٢( 
.١ ١ >_'Y م، ١  ١٩٨ م/ ١ ٤ • ١ بالرياض، 

.١  ١٦ص ١^، عياب )٣( 



هليقدمه أن يمكن اسمها—بإ تكرار إل وهويصرح—بالاصافة وأحزانه، آلامه 
يلجأعندما ترديده وهويلجأإل أحزان، من يه ما نحقق قد فتيكرها ليل؛ ندكر 

أحزانم.لتخفيف والشراب المدام إل غثره 

ألوانبأبياته من كثير بداية الخجي حمد ألفامحل ق بالطر جدير هو ومما 
اسمعليه ينتلموي الذي الانفعال والتضخم واللهفة بالتحر مشبعة وهي التأوه" 

دلالاتا معهلتحمل قصائده، من كشر ق الذلاهرة هده وتطرد ، الفعل)آه(ُاُ 
بعضوتبدأ كبر، وألآ وحرة بكاء ق يعيش نحعله الذي الأمر اللفظ هذا 

!مهللحهاق يقول حيث حب( )رسالة قصيدته بدأت كا اللففل تمذا قصائده 

آئ...

جراحييا الجراح أغمى ما 
بلاآمالُأُالعيس أتعس ما 

مرات،ثلاث ارح( )تبقصيدته ق )آه( الفحل امحم الشاعر كرر وقد 
محمله:الذي المحنى تأكيد دلالة اللففل هذا تكرار ومحمل 

مردى؟"ُالجس بسقا؛ إةباداين'همل 

جزاحى"*ق عنمدى ت -كأبجز وأذلي 

•ص^اآ' ا النفسية والصحة العصاب ت الثعر ستكولوحية ( ١ ) 

٢.المن،ثص• عذاب )٢( 



ةاس: اني الثث الحت

عراء'"يكفى لا د مبال— أن يدويى هل آْ 

اختيارعند دقته ق ذلك يبدو ، الخجي حمد شعر ق بارز آخر لففلي وجانب 
تتكبرإمحاء يكون فعندما ؛ إليها يرمي التي الدلالة يعمق ما كنتار فهو ألفاظه، 

اللففلتعريف إمحاء يكون وعندما ، \}تثمر محتار فإنه يريد ما إبراز ل أقوى اللففل 

التعريف.كفتار فإنه العني إبراز ل أقوى 

هذهتصيء التي الأبيات ببعصر له هد أمأن فيمكن التنكير جانب قاما 
.جلاء وتزيدها ، المسألة 

،تلاحقه أحزان من يبكي الشاعر يفلل التائه( الزورق ) قصيدته ففي 
أنإل الألأم تلد توصله حتى تبعاما، ل يعيش ، عقله ومدد ، به تعمق وحيرة 

يتوقفثم الحيرة، ومائة ، الألر غاية إل وصل أنه عل يدل مما ؛ ثنلق لر أنه يتمنى 
قائلا:فيها يعيش التي الحزن مظاهر عند الشاعر 

فحماالقى أشواق قوى يربي ومحي محو، ل أن
ايدقثاما وره ثباح وصوم_تاءل_سنىف_هجت__ه 

ث—فماعنه—ا صبح الول قتثرى الطول، ت، ألفوصحارى 
اعسمناسازأفوسِفيزخهالأضإلأامح 

)*ل(اوابق،صما



ا'''احرقرجاش بجا جرة ب—وتما فها ما أس اليإن ظل 
أعنى- لأنيا الأبيات؛ هانْ ق التنكثر ظاهرة ق النظر يدقق التأمل ولعل 

قالمنكرة والألفاظ مرها، عن التساؤل يدعوإل بنكل برزت — التنكر ظاهرة 

(.حمرة أفاع، صحارى، نجمة، ، اء م)أمل، هي• الأمحات هذْ 
منبه النوط بدوره قام فقد ، غائبا الأبيات هذه ق التنكر أثر يكن ولر 

أصلبه يراد إطلاق الكرة لأن الحديد؛ وعدم والإطلاق العموم إفادة جانِّح 
)أمل(فكلمة ذكرها؛ السابق الألفاظ ق الكرة به ماقامت، وذلك ُ، ٠ المعنى 

معهاتلاشى كنثوآ ) حملة ق الحر حاء وعندما ، معناها عموم أفائت وقد مبتدأ، 
وكرمت،، ة الدلالبإبفاح قامت، إذن الكرة ف، الشاعر به يتعلق قد أمل كل 

لهايصالح لا إذ )نجمة( كلمة أدنيا ها نقّوالدلالة ، تأثثرها من وزادت ، إمحاءاتبما 
الكرةمن كنبحث، ؛ للاهتداء ردن هو ما كل الشاعر فقد حيث النكر، إلا 

الضياع.عناء ه نفونحمل الحرة، 

،تائرْ من وزاد الشاعر، يقصده ما بايضاح قام الألفاظ هده ق التنكر إن 
للدلالةمثرية البنية بجعل عمقا النكر ق لأن وذلك امه؛ إحوعمق 

.٤ ٠ صم ٠ انتيل عداب ( ١ ر 

.٥ ٥ صن w والتراث المعاصرة بن الأسلوب دراسة انظر ( ٢ ر 

،المعارف منشأة .٠ الرصا أبو سعد د. ، العربية البلاغة ق العلاقات لنظام روية والدلألةت البنية ل انظر )٣( 
.١  ٥٣ص م، ١  ٩٨٧الإمكدرية، 



حماليآجانبا محمل ااتنك؛ر فان الشاعر، به محس ما دلالة عمق إل وبالإصافة 
قمؤثرا ا رنينمحدث الذي التنوين ق دلك ممثل وقد الصوق، الخائب وهو احر 

محملهلما صدى بذلك ويكون الداخلية، الموسيقا فيه فتجمل الكالإت، 

٠.ُ المتلقين نفوس ق للتأئثر وأدعى نفسه، 

الأسلوب،هذا يستخدم الشاعر فان التعريف تقتضى الحال كانت إن وأما 
فهمي والدقة الدلالة، تحديد يتضمن ما كل إل بحاجة السياق يكون حيث 

حمديقول حيث ، شاهده ٠-؛؛^، إذا التعريف ق الفني الخانب ويتمم ، ٠٢٠مرموزها 

الحجى:

الطافث_هه اكن■محقأعرهت حاطري ق ١^١؛، موجه طغث 
الآقالحهبأياثي وواق إت ااناسأيامى ١^٥^ طوي 
الفرحة،الحزن، موجة ت) هي الإشارة تستحق التي قه المم الألفامحل إن 

هذهتعريف إل يلجا هنا والشاعر الكالحة( أيامي الباسإت، أيامي الهلافحة، 

،اإليهرمى التي الدلالة إفادة ق تنكيرها من أقوى تحريفها كون إذ الألفامحل؛ 
له.ازبق الشاهد ق الدلالة إيضاح ق أقوى التنكير ان ك^ 

يشتكيوما فيه، يوثر ما محدد عندما لألفاخل ا هذه ق التعريف تأثير ويظهر 

.٢٣١للإبماعبج،ص الحالة )\(اظرالأس 
.١ ص٣٥ ، ١^ قايلاغن لطام رزة : والJلألة !نظر!لمة )٢( 



نتجتدط؟ ك1تهم71

عنالحزن هذا تحديد إل فاحتاج مرير، وألر عميق، حرن ي يعيش فهو منه، 
ذلكأحل ومن فيها، عاش فرحة يعهد كان لأنه يزداد أله إن تعريفه، طريق 

أدعىا لأنهآلامه؛ تزيد بيا ومعرفته ، أل التعريف بأداة محددها أن إل محاج 
قيعهدها كان التي والفرحة حاصرأ، فيه يعيش الذي الحزن ب؛ن المقارنة عقد إل 

موازنةعل تنهلوى تعريفها، إل يعمل أحرى ألفاظا الألفافل بهده ويلجق المامي، 
حميلة،أياما يعهد كان فقد آلامه، من يزيدان لديه معهودين أمرين بين أحرى 

الوصف،، ويعئ؛إت" أنها"بامبيصفها ثم المتكلم، اء يبإضافة فها ويم 
الشاعريعيشها حزينة أيام بإزاء يجعلها ثم ، أل التعريف أداة ب-أيضا— 
أكثرالوازنة تكون وبذلك ، فيهايعيش لأنه أيضا؛ تعريفها إل ومحاج ، )كالحة( 
التأثر.أشد -ها متاثر أنه عل يدل مما عمقا؛ 

القوالّ،ها ألبوقد ألفاظه، توظيف أحن قد الشاعر أن يتضح و؛ذلك< 
وقدالمتالقين، نفوس ق تاثثرا أقوى تكون و؛ل-لكا ية، النقحالته مع تتهلا؛ق التي 

الشواسعل اقتمرمت، لكنني كثيرة، شعره ق وهي ذللئح، عن الشواهد أبانتح 
.وتحالوهاالظاهرة تفيء التي 



:الأراكس 

التيهي لأبا يراكيبه؛ بعنايته مربوط التائر عل وقدرته الشاعر نجاح إن 
وانتذلامهااللغة تركيب جودة وبمقدار الألفاظ، بين التأليف عل المقدرة عن تبين 

حينوالخصوبة التعقيد بالغة اللغوية الراكب فان البيانية، الشاعر مقدرة تتبين 

اموكل ونبض، قلق من النفس ق ما كل لأن وذلك الحية؛ النفوس  ١٢تفيض 
وهدهالكلمات مده إلا مربا ه لمحي لا القلب، به ؤيفوز الروح، نحه 

محالةلا منعكس والتباس حفاء س ئة الفالأحوال هده ق ما وكل التراكيب، 

التراكيب"'"هده عل 

والفعلية الحمل عل الشاعر تركيز الحجي نعر ق الفلر يطل س ويلحفل 
تستحقظاهرة تعد الفعلية ة الحملتخدام امإن قلث؛ إذا أبالغ ولا شعره، 
المعنىنحدد يقتضي الفعل " أن أدركا إذا ذللث، ق غرابة ولا والضر، البحث 

الانفعال"نحدد أيضا يقتضي لذلك تبعا لأنه ؛ " ثيء"' بحد شيئا به المثبت 
.' العقل'الاتزان درجة وانخفاض وحركيه، 

الثابة،الطبعة القاهرة، وهبة، مكبة موسى، أبو محمد محمد د. يايغنة، دراسة : الراكيب دلالة )١( 

المدق،ودار القاهرة، الميل، مطبعة شاكر، محمود تحقيق الخرحاق، القاهر عبد الإعجاز، دلائل انغلر )٢( 

اكاكة،"اا؛اه/اأا<ا'ام.الطبعة جدة، 

.٧٥صر الشمية، والصحة العصاب ! الشعر سيكولوجية )٣( 



تاللف: انى التث البع

فالفعلوتحولاته؛ بالزمن الفعل هوارتباط القول ذلك إل يدعو والذي 

الغالب،ي الاستقبال أو الحال برمن مقيد والغايع الماصى، بالزمن مفيد الماصى 
.'١' ونشاطاحيوية يعطيها وهدا والتغير بالتجدد وصفت لدلك 

الشاعر،لتجربة إيضاح من الفعلثة الحملة به قامت ما يتضح ولكي 

قصيدة)من القفر هدا ق التامل محير ، وألآمعاناة من به محس لما دقيق وتصوير 
يقول:حيث والهوى( الليل 

النواحبالدجى ر مأمزى دروب الكل المجر إل تثكث 
الصاحياء ضق ة لأدفثالمزوب ق الأنى جرخ وكئث 

جتائهٌفياضاتىابماخاوذوث و،أبمت،إلأبمةاو
الحزاح'"هيد ثوينزوبقالي الكروب صنوف ى نلهتغلض 

يوجدلا بل الأييايتح، هده تغعلي الفعلية الحملة أن يلحنل التامل ولعل 
إبرازإل يودي ا ممنصر الق الحركة يبث لكي، وذلك • واحدة اسمية حملة فيها 

فيها.يعيش التي ئة الفحاله معر يتطابق ما تحكي، أما كإ أوضح، بشكل العاناة 
وتعلءدهاالحاولأت تحدد عل واضح وبشكل تدل الفعلية الحمل هده إن 

الأول،الطبعة ، لندن ا الحكمة درا ا الحسيني حمد بن رائد د. الشعري، النص ق الأسلوبية البني ( ١ ) 

عليه.لسانوثبت إذا نزوا أنزو الثيء عل نروت * ويقال >ا الربان • والزو ، ٢٧ص  ٠٠نتن العداب )٢( 

.١١٤ص ، ٤ • ج العرب 



المشمةتوحي المحاولات هدم وتعدد ، والراحة عادة الإل الوصول سبيل ل

المحاولاتتلك تعيد وبنفس ، المعادة تطلب من لقسه تحصل التي الثديية 
الطريقهذا وانتهاء ، الدرع الإحقاق إل تودي وكلها ، الملبية النتائج تعدد 

،أظهر الشاعر اة معاننحعل الأمر وذك المادحة، والحارة بالخيبة الطويل 

•أبتن لأل؛ يا ه وإحاّ
املالأبيات هذه ق المعلية الحملة مكان الاسمية الحمالة وصع حاولنا ولو 

اأنالوزن إل نظر غبر من — قال لو إذ ذكرها؛ سبق اكي النتيجة إل أدت 
محاولاتهتتضح ولر ، المضني جهده يتضح لر الدروب كل المجر إل سالك 

تفلهرلا وتلك واحدة، ة بمحاولالهلريق هذا ق مستمر أنه سيفلهر بل الكفرة 

يستدعىمتحركا مشهدا يصف أنه عن قفلا ، الفعالية الخملة تفلهرها كا المعاناة 

٠.'الفعالية الحمل ثيؤع 

الحميةحفور فيه المامل يلحفل الحجي حمد الماعر ديوان نتع وعند 
الشاعرأن عل يدل مما ؛ ويتعدي الزمن ويحتلف ، الاسمية للجملة ثة بالنالفعلية 

هقولذلك أمثلة ومن ، الفعلية الخملة استحضار طريق عن أبياته ق الحركة يبث 

الكلام!ق أثرها تتأمل أن ولك قصاده، عض بل 

،١  ٩٨٣، ط د. دمشق، ، العرب الكتنحاب اتحاد منشورات ، ذريل ين عدنان ، والبلاغة اللغة انظر ( ١ ] 



ةالاغ: اني الثث البع

'بديار ا كلتاقوي من مضت اصطباري رمحي محير1ا صرت 
اثبير'ُجمحا وأعمى ا يالاض جس جنن م أنكرت 

حديُمعل يبرى الض دمع قارسك الصا يا ذكنت نجد يكزن إذا 
اائلمودُ"بالشفرة شي ل آنا وارتطث الكبثر جلمي مات 

قالحركة تبث بدورها التي الفعلية الحملة فيها تشح التي الأبيات ونتعيد 
ح—اصرةتكون إما بل ، الاسمية الحملة إلغاء الأمر ذلك معنى وليس ، النص 

يكونأن لابد اختيارها لأن ؛ أول ما والتعبير ، أدعى إليها الحاجة تكون عندما 

.البلع نفى ل للمعنى مهنابقا 

عندمالأنك ؛ عرْ ثق مية الاسالحمل توظيف الحجى حمد أحن وقد 

هلأحاميمهنابقا يكون الذي المناسب موصحها ل الحملة أن نحد شعره تقرأ 
عنأبانت التي الأبيات بعمى إل أشتر جلاء الفكرة تزداد ولكي ، ومشاعره 

تالاسمية للجمالة حميل توظيف 

الئنينُْ'عدايت، من باك( )والعلب الأسى جنْي هد ئد ا آن^١ 

.٤٣ص المن، را(طاب 

اكن،صيْ.)\(ءاو1ب 

.٦٣ص الأبق، )٣( 

)أ(الأبق،ءسماأ.

١٠ ١ ص ، ؛J؛j( عذابؤ)٥( 



اللغة: اني الثالمث ت

٠ئملتى' من نحدرت الدمؤغ إلا يدي ل ا مائس، بثبابج ق نا أ) 
'انُبفيس لهواي قنت محإذا وامق( سك لمحإيني حييت) ما ا آن

قالأنسب هي الامحمية الحملة أن يلحظ ااقومين فيإ الفلر ومدقق 
قوإمعانا وطاما من ويعانر ، فيهايعيش حقيقة قررت لأما وذلك الموصع؛ هذا 

معوالاستمرار'"، الدوام أفادت التي الاسمية الحملة قالب لها احتار -أكدها 

والتحقيق-الثبوت 

شبابي،j، أنا ;) وقوله ( باك والقلب :) قوله و الاسمية الحملة أبات لقد 

والشباب، وبؤس ، القلم، بكاء هما ا، فيهيعيش حقيقة وحول عن ( باثس 

فإم—ا، ( وامق لك فإنني ر حملة وأما استمرارهما، دلالة الاسمية الحملة أصافت، 
حرفطريق عن توكيده ة الدلالهده إن، وأصافت، ، الحم، استمرار عل دلت، 

.إو( التوكيد) 

الحجيحمد شعر من ثاهدآ أعرض ووضوحا جلاء القضية تزاد وهم، 
ؤ،الشاعر دقة لمعرفة وذللئح الفعلية؛ والحملة الاسمية الح٠Lلة حالآله من استخدم 

■يقول حيث وأفكاره عواطفه عن ل الفنية ومقاورته تراكيبه، اختيار 

٠.٣ ص - الخن عذاب )١( 

)آ{الابق،ص'اا\.

.٤٢٤ ص والصاكعرق، الضالأّلوية انظر )٣( 



اليد: انى الشث البع

مم  ٠ الجداولتلك النفس ياس فتغسل نبعها ارتاد كث فد روصه ا أب

البلابلفيها اللحن عذارى وعثت الصبا بيا مالث الأغصان بك عهدت 

يربكأضاي؛؟أ;شض؟ماسأنىا-بمئفكئا 
ذابل"'وو'زج محزول، فطثرك جني ولا لديك ظل لا أب وها 

الامحميةالحملة يتحدم إذ الحمل؛ الشاعر؛خن ينؤع الأبيات هدْ فمي 
يكونعندما الفعلة الحملة ؤيستخدم إحساسه، إبراز عل الأقدر تكون عندما 

الفعلةالحملة قدرة فيهإ التأمل يلحفل يتن أول ففي الأنسب؛ هو -٦١ التعبثر 
١٩-مالت الخداول، تلك التنس ياص فتغسل نبعها، أرتاد ) يريد عإ التعبر عل 

بالحركةنتس التملأ الحمل وتلك ، البلابل( فيها اللحن عذارى غنّت الصبا، 

التجددإفادة ذلك إل أصاف فقد الضاؤع الفعل أما بالزمن، لارياطها والحيوية 
محومعها ويتكرر الروصة، هده إل العودة يكرر سابقا كان فقل والحدوث، 

أننامب عليه ا مهيمنالحزن وأصبح الأمور، انقلبت وعندما قلبه، من الياس 
)هاوالاستمرار الثبوت أفادت التي الاسمية الحمالة واختار الفعلية، الحملة يترك 
(ذابل زهرك محزون، طرك لديك، محلل لا أنت 

محتاحهوما ه، نفعن ينف ما الحمل من نحتار الناعر أن يبن وهكذا 

علالأقدر اللباس ها ويلبفائقة، بعناية ينتقيها أنه عل يدل مما يريده؛ ما لإبراز 

ه.١ صى نين، العياب ( ١ ر 



ةاللغ: الثاني الم_^ثا ت

٠شاصيلها يكل التجربة ينقل أن قادر معبر بمظهر إظهارها 

عليصياغتها الفائقة عنايته بهراكييه الحجى حمد الشاعر عناية مذإاهر ومن 

ْعتوافقا يقتفي مهم مثلهر ق ذلك بدا ، ومشاعره حالته مع يتهيابق الذي الوجه 

حلالمن البيع بلاغة وتظهر الشاعر*"، -با محس التي الأنفعالية ئة الفالحالة 

أوتقديمالمبتدأ عل الحر تقديم مثل البيان عل والقدرة التركيبي، الترتيب هدا 
يعميفقد نقية... أبعادا يتضمن ذلاك و ذلكاُ"، غر أو الفاعل عل به المفعول 

امغر عل الألفاظ فرتب التعبر، ق الأملموب من الضرب هذا إل اليع 
تنبعمعينة، ية نفأبعاد محقيق أحل من وذلك الذهني، ووجودها ترتيبها يقتضيه 

•الشعوريةُم التجربة طبيجة من 

أحاميهعن مع؛رة وكانت الذلاهرة، هذه عن الحجى حمد نعر أبان ولقد 

قالحانب هذا تفيء ديوانه من محتلفة بشواهد أمتشهي ولعل واضح، بشكل 
دورقحول و"كان الزورقا*""، قدت الليل سكون قوله:"ق ذلك فمن تراكيبه، 

.الإءجاز،ص٩٤)ا(اظردلائل 

الشركةان، لنمكتبة ١^—ب، عبد محمد د. القديم، العري النقد ق والتركيب الإفراد جدلية انفلر )٢( 

.١  ٦٣ص م، ١  ٩٩٥الأول، الطعة للشر، الُا،لية المرية 

.١ ١ -٤ ١ ١ >_Y العربية، البلاغة لازلبب الشبة الأس )٣( 

)أ(ءداُباوتن،صوم.



تتتآاللف: المث، 

إنو ، جرونا'"؟' ا علنللحب إن و ، نجمة'أُ فيه ليس وماء و ، الور"ُ 

الأزمانم ي و"لا ، اقتدارءً'" أسا ذل من و"لهم لظاْ"'"، للشوق 

لأنالليل( سكون ق الزورق هوت)قدت الأول المثال ق التركيب أصل إن 

المتعلققدم الشاعر ولكن ، الأصل"؟' ق الفعل عن يتأحر المتعلق وهي الخملمة شبه 
بعداتقديمه يودى إذ للشاعر، بة بالنلأهميته وذلك هنا؛ والمجرور الحار وهو 

هذهان ا عرفنإذا لف ذلويبن الساعر، محه إحامس عن ويكف ا، نف

فالذيقصيدته؛ ابتدأ و-إا ، التائه( )الزورق قصيدته ق عبارة أول هي الحملة 
ئاسمذلك ولأجل الزورق قيادة وقتا هو تفكار0 من مرا جرءا ومحل ، يشغله 

،والوحشة الحوفح موطن ءالليل التاثر؛ إل أدعى هذا لأن ، الليل( سكون )ق 

بالخوف،وتملأه أحاسيسه وتحلل ، الشاعر مضء>ع تقص التي الفللمة محوي لأنه 
الأمرإل النفس لأن التلقي؛ نفسية عل بغللاله يلقي أيضا التقديم وذلك، 

.٤ السابق،ص■ )١( 

.٤ حس٠ التن، عذاب )٢( 

.)■؟(اقبق،صه؛

ابق،صهأ)؛(ال

السابق،ص^.)٥( 

)ا-(ى؛ق،صم¥.

.تطشة،درامة الشعري: قالص الأرية الض انغلر )٧( 



^كج 

تترتبمهمة "آمووا البيع لدى أن كإ ، إليه اطمأنت مقدما حاء فإذا يعنيها الذي 

يقدم— والإثارة التام عل وقابلية قدرة أكثر التعبير يكون ولكي — فحينثد عليه، 
الذهنيالوجود حيث من الرمي حقه كان ؤإن ، به القالب انعقد ما فيه 

التأخر'"".

احانثأبرزت حيث ؛ أيضا التقديم أثر عن الأحرى الشواهد أيانت وقد 
وعدمالخ^رة ثب با إم، الخزينة الشاعر ه نمعن وكنفت ، التعثثر ق مهإ 

للحب)إن الشوق وشدة الحب ثب بأو ، ( نجمة فيه ليس اء )ومالاهتداء 

اعليهالتحمر وسيعلرة ، حيلتها وقلة ، الأمة صحف بثب أو ، •جمروتا( علينا 

.اقتدار( أمتنا ذل من )لهم 
قوصدق محلقة، فنية مقدرة عن أبانت قد الشاعر تراكيب كانت ؤإذا 

عن— الأحرى الفنية الخوانب مع يتآزرها __ وكشفت ، والمشاعر الأحامسس 
،إليها يضيف التركيب ق آخر ا حانيفان ، بالألم محملة ، بالحزن مليئة نفسية 

إح—ساسيدل لوبير أمملمح وذلك ، التركيب تكرار وهوجانب ألا ويدعمها 
تلاحمإل يودى أنه كإ المكرر، المحنى من البدعة القس تعانيه بإ صادق 
ويعهليبعض، إل بعضها أطرافه ويشد لحمة، نسيجه ق يدخل فهو الص؛ 
يعيدأن دون ويتكرر ، شه عل الكلام فيها يدور ، الحركة س نوعا ثكله 

.١ ١ ٧ ص الُرية، اليلاغت لأّايب الضب الأس :١( 



٣١٣

،الكرر العني عل إلحاح من التكرار به يقوم ما إل بالإصافة هذا ، ٠ معناهُ 

ام.ذهن ل ونيته 

يركزإذ ، تعإر( الام)ليل قصيدته ق الأطوبير الملمح هذا ظهر وقد 
تعمرين(،المعل )يدعو وهى ، تكرارها إل يعمي أسلوبية لازمة عل الشاعر 

الذيالظلم ببشاعة إحساسه جراء من يعانيها التي المعاناة لها تكراره من ويوحد 

المرةوق مرات أرع التركيب هدا تكرر وقد أعدائهم، تل من المسالمين عل يقع 
تكرارأثر يتب؛ن حتى المقهلع -؛ذا أستشهد ولعل له، مشابه بازكيب يأق الخامة 

المص:ق الحملة 

القكوفيعلوه والليل محته وس 
اهزوفمع الثهول حلك الئوداء والفللمه 

السشتجينيدعوعل 

الجرحالعميىيتنذرهويصمد 
بامرهالتءحكمان ويمار 

الصيحات..ويريد 

حفّوتلغ طوال صيحات 

٠— ٠٢• ٠٢الأول،الطعة الحضاري. الإنإ، رم ماثي، مذر د. ٠ الخطاب وتحلل الوّة الأّ
.Ai_>



ةاللغ: اني الثث البعكنن["

الثكوتنحقة الصوت ذاك لكن 
ُ
ء, ' النعاستجدي أم وبفيث 

بآحزناهرؤإذا

زاسا اللل ِفي 
ففزغفخا"امحز"

"؟ناذاوئب"اكز 
غ؛ايستعمرينبه ؤإذا 

ظت؛ثمثو'أن ويريد 
أيئقد-زارىِفياسملكنذاكالفوث 

بالنامأنعم سوف أق وخلنث 
غموتإذ ما لكنني 

صاغعل صحوت حش 
الئلاحوقع خلته قد 
.. قدست. عل مدعورأ ووقمت 

الشاخ؟""ظثدا

كي2رين
؟الخووذ صبمة الحقل أين " : ؤمول 





علالتأثير ق دورها وتضهللع به، محس ما عن وبجلأء تكشف وكلها لمعانيه، 
•التلقين نفوس 

—بعد فيا — وكلها يناسها، الذي القالب ونحتار أساليبه، بين الشاعر ينؤع 
أنالمقام هذا ق ولعل الشعورية، نحربته وتفيء نميته، عن الكشف ق تتازر 

الشاعر،يي أحامإل تدخلنا أن يمكن التي الأساليب أهم عل الضوء أسلط 
التعمد،من كثر ينوحا التي ته ونف

جلعل الاستفهام أسلوب سيطرة يلحفل الحجي حمد سحر ق المتأمل إن 
عنفخال" ُ، نمائدهُ من الع مهلمثانية ق لوب الأمهدا ظهر فقد قصائده؛ 
قصيدةعل الغالب هو الأسلوب هذا كان ربا بل القصائد، أكثر ق حضوره 

—الحادي غثر — حضوره مز عن التساؤل يدعوإل الأسلوب هذا وميؤع كاملة، 
٠تحال اممه بمشيته واهي المن دللك تيثن سكعإ عره شق 

منيعان( الشاعر أن عره شق النقية المؤثرات صدى دراسة أبانت لقد 

أهمس فان ولذلك فيها، يتامل التي، الأمور س كثثرا يفهم لا وأنه قاتلة، حثرة 

الشاعرةورالدوحة صّآا، و)فتنة( ، ١ (ص؟ ت)وطني الثالّة القماتد تين، العذاب نظر ا ا

،٥٠ص ٢ وآلام و)آم—ال صُْا، عداء( الزمرة ورق ، ١ هسا' اريح( ورتب، ١ ص؛ الحت—ضرة( 
 U٠١٢ص؟،ورينيوبت*( ١ وراحاصالترام('_١ •



ةاللغئ الثاني ث آلبع

فهودليل؛ ٠ الأم—تفهامُ أسلوب هو به تعصف التي الحرة هذه صياغة اليب أس
اهمعنعن — الغالب ل — نحرج كان ؤإن حتى الطلب وهودليل الفهم، إل الأجة 

السياق.من تفهم أحرى معان إل الحقيقي 
هذهمن تنبعث التي الولمة وأحاسيسه ، الك؛رى حرنه الحجي حمد ويبني 

يلةوستفهام الاسلوب أسمن ومحعل عداء( الزمرة )ق قصيدته ق ، الحرة 
هذاأن يلحنل القصيدة ل والتأمل ، تنتابه التي العميقة أحزانه عن كاشفة تعبيرية 

بيتا،عشرين من القصيدة تتكون إذ ، القصبية أبيات من كثير ق حاصر لوب الأس

تلك!قصيدته ق فيقول ، أييايت، تسعة ق الاستفهام ومحضر 

يظرايي؟وهم أقوام عد وبج-وى و الحدبمدين نئ ع-و أأبق-ى 
ثمائي؟الحلماة ق ابي؛ أنف1، ثكيوية؟ سرنا فطقد أخاهم ألمسن 

؟النماء من الحوا نإذا وكانوا شج؟ نشئ إذ لناق أكاذ 
ىايئىخاص؟JJزكانواالأمناخا؟ أم إثا محت زثل 

البملأ؛؟مذ عمري مدى نإو أكمهم؟ ناِفي بجود لهثم وهل 
الم_صلأء؟ق المه_م>__ول ات_ا وكنت، ومنة؟ ق_صل أص_حاب كلهم وهز 
نواتي؟طوو اليوم ملفف وكنف ا؟ ومغربثرئا الأ;ءس صربواو وهل 

•٢ ١ ءسه ا تطيتقثة دراسة '' الشعري المن ل الأسلوش المى نظر ا ا



ةاللغ: اتى التث البع

'وقائي؟'ماء عاض قد محنهم ومذ عهودهم؟ بجل أولوا كلهم وهل 
وغلبةوالشكوى الحيرة ب يوحي القصيدة هذه ق الاستفهام تكثيم، إن 

للحقيقةمنامحضا يراه ا مموالدهشة العجب الأسلوب هدا ويتحمل الوحدُأ؛"، 

به.محس عإ معيرة وسيلة الاستفهام انحذ لذلك فيها، يعيش أن ينبغي التي 
انتماءإل يعمي عندما ا، عفوانبمعن ويعثر الشاعر، لدى الحيرة وتزداد 

الأداة،دلالة الحيرة حجم يبرز لكي مقصودا واعيا انتقاء الاستفهام، أدوات 
الاستفهامأداة U العاقل، غثر عن حا سأل أف الاستفهام"U" أداة أف فالأصل 

عنتفهامه اسق ما اختيار الشاعر ويتقصد الُاقل'م، عن حا محيال ن" م٠ 

يقول؛عندما العامل 

وإخؤق؟٠؛'والدي ما ؟ انا ما آنا؟ ا كلهحياق عذ أسأل وأتت 
منوطبيعة طبيعته، الصريح جهله ويؤكد حيرته، ي يمعن الشاعر إن 

عنينف لا فإنه الحهل، هذا بابراز كفيل وحده الاستفهام كان ؤإذا يه، محيهل 

الأداةينتقي عندما قيه، مبالغ بشكل جهله ينقل ما عن يبحث بل محقهل الحد هذا 
حصللما عنه المستفهم ساب التي الأداة احتار أنه لو إذ ؛  ١٦٠يتفهم التي 

.٣ صره تبن، العياب )١( 

. ٢٢ص؛ بلاغة، دراة : الراكب دلالة )٢( 

ابق،ص0'أ.انثلرال)٣( 

.عياباوتن،صا'أ )٤( 



كبرىحبرة عن وبجلأء كشف مقصود انتقاء ولكنه القصيدة، وزن ق اختلال 

بنارها.ويكتوي ، بوطأتيا الشاعر محس 
هلزهبب بالشديد حزنه عن الوالية الأسفهامات تلك كشفت لقد 

اةالمعانمنه فتنبمث ، ب_الألم محس عندما الاستفهام تكثيف يتقمد وهو الخ؛رة، 
عندماحاصر الاستفهام أسلوب أن يلحفل الحجي حمد شعر ق فالمتأمل الصادقة؛ 

يقومذلك إل بالإصافة إنه ثم ، مكثف بشكل حضوره ؤيكون ، بالمرارة محس 

الإحساسالاستفهام عبارات مع محمل وبدلك ؛ جوابا محن لا من إل بتوجيهه 

،ونجاح دهة بكل عنه يح؛ر أن الشاعر استهلاع فظع وهوإحاص ، بالوحدة 
انحامحلبيقول إذ ، والهوى( )الليل قصيدته من بمقطع لدلك أستشهد أن ويمكن 

الروضة:
.ْآ ء افجثزبلممح اكتويث ا ْنإذا ا ارتادهث كنة روضويا 

الن__ضبز>شباب العلميك يرف ثنتاله ن بالحدتك عه

لأبل؟وحافن؟ثأينالإمحظلأنم؟لشامح؟ 
لأفلض،ووحاظيوز؟'''نخداوُلكاص؟ وأي

عندماالخميلة؛ الأيام معها متدكرا البداية، ق الروضة ينادى الشاعر إن 

انقلبتلقد محتلف، بواير يصعلدم ولكنه ، وعناء أحس؛ال؛ كلمإ إليها يأوي كان 

.٢ صرب المنن، عذاب ( ١ د 



iUj ، صعقتمفاجأة عن لتعلن ، حمالهافزال عقب، عل راما ١-^<^ الروضة

تةسفتتوال تفهام، الاسأملوب الشاعر يكثف أن ناسب وعندها الشاعر، 
قدتفهام الاسيكون وبذلك الحقيقية، معاناته عن كاسفة بيتين ق استفهامات 

الحزينة.يته نفعن س، الكشفق أسهم 

ومدوتكراره، هو الاستفهام أسلوب ق تفلهر التي الخإل مواطن ومن 
فكرةعل خلالها من ويلح الدر، إل يوجهها التي الامتفهامات تلك ق ذلك 

'•فيقول الأرض عل يشاهده مما الشديد الرم الفكرة هده ونحمل معينة، 
وصخور؟جداول ؛;ن اب؛ينمهرقرى صاحك تبع فيك هز 
ور؟وعملائم بنوتموجت ا طرهتغنى ات جنفيك هل 

أمم؟نمر محن، ص__ثيالآ يندو مرقع للفقم كوخ بذ هل 
التقتم؟بالمعزوم عل حكموا الأول المائيين أصحاب فيلئ، هل 
اضوائدم؟ونميشس،اأن_ى \ل يحب نمت، فيك ثل 

نثور؟يوم امحر الثدون مون يعقيدة وأهل ار كففيسلث، هل 
مفور؟'"العفزاءة معولة هزفيكمتاطسحال 

التمني،أسلوب الحجي حمد الشاعر ية نفعن تكنف، الي الأسالسس، ومن 
تستخدمالتي الأداة دلالة بمعرفة الأسلوب هذا محمله الذي الشريد الأثر ويتبين 

.٦ صرا\، ، السن عذاب ( ١ ، 



أوماحصوله، بموقع لا الذي الأمر ض و تستخدم لأن"ليت" لإفادته؛ 
وحالةالشاعر، تغقلي التي اليأس حالة تفلهر ذلك ومن '، ١٠٠١١حصويستحيل 

•الحجي حمد :بما محس التي القنوط 
منيعدها محيء ا مكل أن يؤكد عندما الأداة هذه معنى الشاعر ويدرك 

٠١يطق القول، من صرب إلا هي ما أمنيات  أماه، نفبه وتتحرك ، لسانل، ١ 
;ماثلا يبدوالياس الإحساس هذا وعند البعد، كل فهوبعيد الوايع عل محققها 

نغخظلزاهيالأpب٠''يث،!محنثث،بتيإلأ 
يأسهيؤكد ظل فانه إليها، محتاج التي الأمور من كما فقد الشاعر كان ؤإذا 

هذاالتمني أسلوب كشف فقد التمني، رأسها وعل كشرة بأساليب متعادما اس 
فتمنىان، والخنبالحب نحسسسه التي الرأة افتقد فالشاعر ؛ بجلأء الإحساس 

ولكن، التمني^ قبل "ألا" واللفت الشيه، أداة قدم ذللئح إل حاجته ولشدة قر7اا، 
)فيقول الأمر هذا استحالة  ٠١١يؤكد إحساسه 

وحزي؛٠وطءآلامي ئث قريب وى أهس ألاياليث 
وهوالتضاد، أمحلوب الحجي حمد تحرية عن أبانت التي الأساليب ومن 

. ١٩٤ص الري، دلالة انظر )١( 

)اآ(ءازابالين،ص؛ل

.١ ءسا-ه الري، دلالة انظر )٣( 

•، المن عياب ( ٤ ) 



النفاد" لأن ا،لتلمي؛ ص ق دلالته ويعمق المعنى، عن يكشف مؤثر أسلوب 
المعاق،ينتح النقيض إل القيض ومن الضد، إل القد من بالنفس ينتقل ح؛ن 

.التفسُ'' ق المعاق تلك وتتمكن 

ارسإحعن وبجلأء فيبين الأسلوب، هدا إل الحجي حمد يلجا ما وغالبا 
هذاقيمة عن اوساوقة الشواهد أباض ولقد المشاعر، معه تتحرك صادق، 

لاليب الأمحتعاوس وفيها ، عداء( الزمرة قصيدته)ق أهمها ومن الأسلوب؛ 

قصيدتهبني حيث فيها؛ بارز التضاد وأسلوب الشاعر، بيا يمر التي التجربة إبراز 
شقاء،ق بقي حيث متضادة، التيجة فاتضمحّك أقرانه وبين بينه مقارنة عل 

المثلهم، أنه عل للتأكيد لوب الأسهدا نحتار أنه كإ معادة، ق هم وعاشوا 
الفيُتفيد التي المتكررة الامتفهامات بوامهلة سيء ل عنهم محلفا 

ةلخالا تكريمعه ومحمل كثرا، الأسلوب هدا الحجي حمد ويستخدم 

التعيس،وحاضره الخميل، ماضيه بين مقارنة عقد طريق عن يعيشها التي الحزن 

هدهتحولت فارقها، حميلة حياة علم لأنه ؛ بالأل( الإحاسى يزداد المقارنة وبتلك 
محعلالدي التشبيه دلك ؤيتكرر عقب، عل رأسا وانقلبت الضد، إل الحياة 

نضارتهازالت أن بعد الحالية وحياته ، الخضراء الثمرة كالروضة السابقة حياته 

.١٧٥محس تطيشة، درامت ت الشعرى النعى ل الأملويية الض انظر ( ١ر 

٠٣٦صءم/ ال؛ن، عياب ، عداء الزمرة ل تصيدة انفلر )٢( 



انى:اس1لثث البع

تيقول كإ 

ضزهاأئلكي، ا مة روصآنا 
ئقثمهلالآط_ار او كئد 

قاصفهالأرواح له—ا باثت 
1و،ذينمحاتلإالأ>ز 

زثنحوم اليا عنهاء والم

وثرالبرنم ك—،ا فيه—ا 
والثمالأوراثم، قساقط 

النطئ>"ازنئالئ:قكدذزى 

الشاعرإحساس من يعمق الشواهد أJانت كا الأسلوب هدا عل اعتإده إن، 

أنولعل الحجي حمد شعر ل فهويكثر ولذلك ، المتلقي( إل تأثثرْ ينتقل و، 
ومنعره ثعل الأملمويب هدا مسعلرة تؤكد ديوانه ق متفرقة يسواهد استشهد 

أمز،ُأُ"بخوو روى و"ويدلني —اتلأُ" كى لأف ت"ومحتني ه قولذلك 
•ليلًُ* ؛نلممه وجاء النهار مات ا"ُ أذوحشتي يجعل وو 

.٩ ٤ ص الميز، عياب )١( 

صخ'آ.تين، العذاب )٢( 

السابق،ص^.)٣( 

)ث(ىبق،صا/ما.

)ه(اوابق،صهه.



ةاللغانى؛ التالبعث 

اسمالسمى:

وفقالأسلوب هدا ثر ويبه، يعرف معتز بأسلوب الأصيل الشاعر يمتاز 

هذاجوانب ومن ومبادئ، ومعتقدات أفكار من به يؤمن ما وفق أو به، محي ما 
أبرزالمعجم هذا ويعد ألفاظه، منه يستقي الذي التحري العجم الأسلوب 
'.عليه' بصمته وتضع البيع، نمير التي الأسلوبية الخواص 
قالحديث عن تختلف الحجي حمد عند ي الشعر الحجم إل الإثارة إن 

حميحبه القحود ليس إذ '، البحث' هذا أول ق إليها الإثارة سمن، التي مفرادته 
وذلكملموس، بشكل شعره ق يتكرر ما هو القمود إن بل شعره، مفردات 

*الحصف، القارئ تها محس نفيه إمحارامتا سثر 

تنشأالتي الألفاظ ببعض أسلوبه تميز يلحفل الحجي حمد شعر ق والتامل 
-؛ذاترديدها م عن اءل يتارئ القنححل الألفاظ وتلك نفى، باعث من 

الأمروليس شعره، ل بارز بشكل )الزورق( كلمة تتكرر حسث، ، اللافت، الشكل 

مثالشاعر إن : القول لأمآكن كذلك لوكان إذ واحدة؛ قصيدة عل متوقفا 

سمتعددة مواصع ق يرد التكرار ذلك ولكن تكراره، مع نتناب معينة ؛تجربة 

الشاعر،محجم عل اللففل هذا يهلرة مّر عن نثحثإ محملنا بحيثإ ديوانه، 

القاهرة،الكب، عال ا مملوح العزيز عبد معد ئ- ٠ إحصائية أسلوبية دراصات الأدبي؛ النمر ي انُلر آ ر١ 
.ص\<ه ، ؛ ٠٢• •٢ \م/  V٤٢٢ الثالثة الطعة 

الحث.هدا من بعدئ ويا ٢ انظر )٢( 



ةاللغ: اني الث_ث اسء

التائه("'،)الزورق ل جاءت كإ نمانده عناوين ق ترد أما ذلك إل ؤيفاف 

3،بتخدمها فإنه القصائد، عناوين ق اكردة هذه الشاعر يضع وكإ 
تقوله ذللث، أمثلة ومن متكرر، بشكل الشعري معجمه 

ائص،-_1لنؤلأ;ث
;وقوله 

ار؛'زيبنوباثن، محتويا، عاد عصفن، مذاْ وى ثرورقى 
;وقوله 

نحمح،أباحآلأتيً'إمحمم، ن، ثطللا دورض ا ي
وقوله:

١^١^'"ثؤى مذ ثازنمت م \p ا ثنا:دق نفثي ، -L،Lرث 
بشكلعره ثل وترديده الزورق، هدا خهناب عل الشاعر تركيز وينشأ 

التن،صآآعذاب )١( 

ابق،ءسماه.)آ(ال

الأبق،صا*أ.)٣( 

)؛(الأبق،صأ'*ا.

)ه(الأبق،ص'\ه.

.٣٣ص )'(الأبق، 



ةاللغI انى النث البعتنتا

الزورقمكان لأن ؛ بالعزلة الولر ؤإحامه ، بالوحدة الحزين شعوره من لأفت 

الهلاك،ومكان الضياع، مومحلن - سياق الثاعر_كإ معجم ق والبحر ، البحر هو 

ويشكو، نحاطبه ولJلاك١ الزورق، حذا بتمسكه إلا له نجاة لا أن الشاعر ونحس 

،ينشده الذي الأمان فيه بان صادق إحاس من إلا ذلائs الشاعر يفعل ولر ؛ إليه 
.به التعلق من مفر له وليس ، له بقي الذي الوحيد الأمل أنه أو 

لث،وذل، تكرار)البحر( يلحفل شعره ق العجمية وثيق؛اللازمة هو وفيإ 

،المعنى ذللئ، إل اللمفغل هذا ل يرمز إذ ، الاهتداء وعدم با١۵^١٤ إحساسه من ينح 
معجمق — إنه ، به ا عرفما غير آحر بشكل البحر يقدم نحس؛ااضياع ولأنه 

للبحر؛لازم هو ما كل 3، ويبدوذللئ، الخوف، وموئل الهلاك، موطن - الشاعر 

ة'''الطافحه الفزحقاغنقت،خازي ِفي الحزن مولحه طغت 
;وقوله 

"الحمم'يقم ن—ا ولمًأدر ط الثط ق الموج ب—راءه ح—دعني 
■وقوله 

إذاذسافلأتوس:في^'ولكنة ري جتي أغال
ماأو الطبيعة معنى نحمل التي ألفاظه أن الحجي حمد شعر ل المتأمل ويلحغل 

)ل(ءازاب

)■ا(ىبق،صهما.

عياب)٣( 



ثن[ةاللغ: ائي التث البع

يقصدهرمزا لتحمل نحضر - الغالب ق - ولكنها شعره، ق تكثر ل يدور 

تفكيكعره شويطيع الطيعة؛ دلالات نحميع من الرمز هدا ويفهم الشاعر، 
يدورمحورية ألفاظا الشعراء يستخدم ما وغالبا إليها، الشاعر يشير الي الرموز 
لكيالطيعة، نحص واحد بمثال لدلك أمثل ولعل الرمزي'"، التشكيل حولها 

اللفغلي.الرمز دلالة عن شعره أبان كيف ندرك 
أومقرئه)الروضة( تكرار الخجى حمد عر نق ا،لتأمل القارئ يلحفل 

وهدمالدلالة، مده تحمل التي الألفاظ من أوغيرها ، أو)الربوة( )الدوحة( 
ثمذاته، إل وتعود ه، نفعل تدل إنإ الحجي حمد يكررها التي الاصرة الروضة 

الخميلةمعالمها تغيرت يباب، أرض إل وتتحول تنقلب أن الروضة هده تلبث ما 

هدْعن البحث، هذا ق ذكرت التي الشواهد أبانت ولقد ، كانت، كإ تعد لم ف، 
قصائدهإحدى عنوان ق ورد ما مثل من لتكرارها، داعي فلا المكرره الروضة 

أوادها('م" أرتكنت، ة روضت)ويا قوله أو المحتضرة('"، الشاعرة )الدوحة 
أوالروض('" صوح )فد قوله أو ، نبعها('" أرتاد كنت، قد روضة )أيا ! قوله 

. ٨٥ص داحلة، رقة ; المعودى الأدب ق )١( 

.١ ص؛ المن، عياب )٢( 

النين،ص1لمعذاب )٣( 

)؛(ىبق،صاه.

ايق،صماه.)ه(ال



٣٢٨

الطبيعة.إل تشر التي الألفاظ •نلك أوغر محدي(>ا< الروض لا قوله:) 
فمده، نفإل ا -هيرمز الغالب ق فإنه الروصة إل يشر عندما والشاعر 

انقلبتالتي الناصرة، اء الغنالربوة أنه مؤكدا قصائده إحدى ل ذلك صرح 
تيقول حيث الأمال( مع قصيدة)ليلة ق وذلك حمالها وزال نضرتبا، 

مسئ'ا'وم اليا عهاة والمالأنضزثا uكه روض
التية الدلالبإيضاح الشاعر معجم عل يهلر تالتي المقرئة تقوم وهكذا 

لتشملالدلالة هذه تتسع بل المعروفة، اللغوية دلالتها نحمل لا إذ ، تحملها 

مافهم وقد القارئ ويتلقاها ، المبلع الشاعر عنها يفصح ، حدا كثيرة أحامحسس 
البدع.إليه يرمي 

)ا(الا؛ق،صده.

)أ(اوا,ق،ص؛\،.



اساس

أحدجعلوها إمم بل ، الشعر ل الفنية بالصورة وحديثا قديأ النقاد اعتنى 
الشعرأن بالجاحظ يزكي حيث ؛ حاالشعرإلأ ينهض لا التي الأسامة الأركان 
منيمحي بذلك وهو ، ' ' التحوير من وحنس ، النسج من وصرب ، صياغة 

الخسيةر".للمدركات العني تشخيص عل التركيز المصطلح هذا توفليف 

الجن—بيلحفل القدماء النقاد عند الشعر ق الصورة أهمية ل البحث وعند 

يةنفقوة فهي ؛ ثانيا التلقي عل تأقرها ثم أولا، البلع إل الوجه النفي 
ذلكومن ، ٠ الأمحتعارةُ جهة من أم التشبيه جهة من منها كان ما سواء محومحة 

.عليه ودلالتها البيع، لنفسيه تشكيلها ق تفلهر قصوى أهمية الصورة تتخذ 
تعارةللامالنفي ير التفل البيع ية نفتشكيل ل الصورة أثر ؤيبدو 

علدلالة ذا يكون الشعري ا؛داءه لحفنات ق الشاعر بدهن يمر ما كل فان ؛ مثلا 

فحلا،حزينة يراها حزينة الأطلال إن يقول! فعندما داحله؛ ق به محس ما 

,الثابة الطبعن ، القاهرة ، الخلّي ال—ابي! مهلعة ، هارون لام العبد ت تحقيق ، الخاحفل ، الحيوان ( ١ ) 

.٣١٩دراسة.: \ذمي الشعر ونقد الشي الاتجاْ انظر )٢( 
ابق،صماا-م.)م(ال



المنظورهذا ومن ، فعلأ'اُ هكذا راها فقد ضاحكات البمراري رأيت يقول وعندما 

كيفمعرفة ويمكن ، الخجي حمد شعر ق تظهر التي البتانتة الصور شر يمكن 
.داخله ق الخارجية الأشياء الشاعر يرى 

علدلالتها ناحية من الصورة بجانب الاعتناء يلحفل العاصر النقد وق 

المحسوستتحدى كوما حيث من ، كلها القصيدة جوهر فهي ؛ مدعها ية نف

ذاتق الكامنة ية النقالأجواء ؛الصورة هذه أشكال ارتباط ق ، الحدس إل 

الحدث،تصاحب التي الشعورية التجربة نقل ق دوره الخيال يودى وهنا ، البيع 
ماهي متعددة وحدات داحلها ق تنتغلم كاملة وحدة تشكيل أجل من به وتتاثر 

هيات اللبنهذه من لبنة وكل العام، بنائها ق القصيا-ة( عليها؛)لبنات يْللق 
صورة'"".

اكهنإن بل ، المبلع ية نفعن الكشف ق مباشرا إسهاما الصورة وتسهم 
إنالغكرة! هدْ تقول المسي، الحانب إضاءة ق الصورة أهمية تؤكد تتردد فكرة 

الكشفهذا هو الهم وأن أحر، قيء بمساعدة جديد لثيء نفى كشف الصورة 
المعروف'""الثيء معرفة س المزيد لا 

.ئu>ثدلخاهملاسمخاى،ص٩٩٢

.صماأّآ ، دراسة ت الحري الشعر نقد ق القسي الانحاْ ( ٢) 

•ص٨٨ ، للأدب اشى الشتر )٣( 



سادراسورة:

وأثرهاُالطسعة، الخجى حمد الشاعر ولع البحث هذا أحزاء ق فن لقد 
وثعورهبالوحدة، الأليم لإحاصه الغاب ق إليها فهويلجا ه؛ نفعل الكببر 
أهممن الساكنة الطييمة كانت المنطلق هدا ومن ، والانزواء بالأنفراد الدائم 

تلمكووجود ، امنهصوره تقي يكان فقد الخجي، حمد ألهمت التي الصادر 
مواهدها.عن الحديث عند الها مامثر يه نفاثار عل تدل الصور 

صورهم،لتشكيل ملهمة ادة مالهلبيمحه يتخذون الشعراء كان ولقد 

محتلمفبالطسهة الشاعر إحساس ولكن مؤئرةُ"، حميلمة لوحات منها فرسمون 

وتشكلغبره، عن تميزه التي خاصيته شاعر لكل يكون وبذلك الأخرين، عن 
الهجيلحمد فإن ا هنومن الداخلية، وأحاسيسه محليعته مع يتواءم بإ أسلوبه 
بالعذاب.وشعوره بالألم، إحساسه علميه أملام الذي الخاصى أسلوبه 

لصورهأساسا مصدرا التلبيمة من يتخذ عندما الحجي حمد والشاعر 

نحضعهاثم ،  ١٦-يمتزج ؤإنإ دائإ، المعروفة بصورما ينقلها لا فإنه الشعرية 
وتبناالخاصة، لتصوراته وفقا -ها ؤيتلاعب ه، نف-بما تتحرك الش للحاجات 

يوثرحديدا شيئا التلقي إل وقدم صادقا"*، تعبثرا نفسه عن عثر قد يكون الشكل 

.٢  ٨٣ص تهليشة، دراسة ت التعرية النموصن ق الأسلوبية الني انظر رن 
.ص٧٥ للأدب، القي اشر انظر )٢( 



السي^تح^ورة ال: الذالث> ايءيش 

قه

تلهمهالتي هي وأنيا فيه، كبثرا أثرآ للطبيعة أن شعره ق الحجي حمد ويؤكد 
وصفأن بعد يقول إذ الرائعة، الخميلة القصائد فيبيع حياله ونحرك الشعر، 

•شواطئها وروعة ربواتبا، وحمال لبنان، طبيعة 

لش_الآف^اءربمةابمو سثأئواي
وروعةرباها، حمال وفتنه نجد، ل الربيع حمال أثاره أن بعل ويقول 

خضرتياث

ُنيتبا' الشعر ا فيهينظم لراح وتعريه إلماحا الطين لوأوق 
مماالابدلع، عل محمله الطبيعة حمال أن يؤكد شعره من موصع غر ول 

الرائعةالطبيعة مناظر من اتحد فقد وليلك به، وتأثره بالخإل، إحساسه عل يدل 

•للمتلفتن وإيضاحها أحاسيسه، بتصوير يمده مصدرأ 

ويمتزجالطبيعة، إل - غالبا - يلجأ أنه الحجي حمد شعر ق التامل ويلحفل 
ليرونه الذي المسال من الفرار أحل من ية الرومانعراء شيفعل كإ ؟؛ا 

الطيعة،إل الحجي يلجا الشكل وحذا وثرورر"'، ظلم من يعترحم وما محتمعهم، 

•٤ ٦ ص ، الثن عياب ( ١ ) 

)آ(ىبق،صهآأ.

.٧٦ص ، الخديثة العربية القصيدة ساء عن انفلر )٣( 



ةالمنيممورة ال: ث التالاليحث 

يوجهوأصبح إنسان، شكل ق البدر جعل عندما ذلك ظهر كإ الحياة فيها ويبث 
العيابوشاركه الرارة، ليقاسمه الخهناب له 

وربطيولا نان بائكشز ولا الزاهي هذ ق مز بدر ا ي
ورالمهبخيبة راُس، النحو دئدْ إليك ان إناء جإن 
صورالق بنفحة أداه اديع ئمحانحا نحوك الصاروخ أقبل أو 

وشرور'"بفتنة وز متكي لك وتطايروا افنى هدا أئندوا هنر 
يمحهبأنه الأكيد لإحسامه ونحاطبه؛ البدر يشخص الحجى حمد هاهوذا 

نحامالصادقة أحاميه لبق الحميل التليعى ا،لفلهر هدا ويستغل فيه، ما ويدرك 
نظرل جراحه لإبراز مهمة يلة وسنحعله إنه ثم به، بحبملون الذين الناس كل 

ألرمن نحمله بإ المتلقي ا معهنحر الإ؛داع غاية ق صورة لنا فرسم الناص، 
علولكنه صغيرأ، شكله جعل الأرض عن البدر ابتعاد أن يؤكد إذ ونعامة، 

يؤكدإذ العميقة؛ -حراحه حجم لإبراز ذلك يستغل ثم جدأ، كبثر الحقيقة وجه 
Iبه اكتراثهم وعدم عنه، لبعدهم ضئيلة؛ للناس تبدو عمقها مع أنيا 
ثركبجد وهو ص__غارآ دو يبدائر اك جزمالأئلأك بح ننق 

ُبضماريُ عميقة وهل للناس يماءث الحزاح يلي ق وكداك 

٧.• صا<٦- الين، عياب ر١( 

رما(اوابق،صام\.



بالصورةالشاعر حيال أمدت التي الكون مظاهر من البدر كان ؤإذا 
الصورةأثارت التي الطسهية ا،لذلاهر من الثمي فإن الحياة، فيها فبث الحلمة؛ 

لببمرهنيعرضها C أحاميه نحمل خاصة بفكرة الشاعر فامدت C الحجى حمد عند 

فهويقول، وتيها استكبارا القدرة بآذْ يستهين الكثير كان ؤإن ، الحب قدرة عل 

المعنى:jهدا 

اارمح~و،بالحيل الشمس ثصعدوو ييهئم مى الهوى أهل تم أن
بالثروقكيإ قنن محتبولافنز_وائارغا_ 

الحريقُ"ساثا \ذورِ تملك ات1ثزاجمت كهماث
الحبنحربة من -با محس التمحا مشاءرْ بلون الصورة هده الحجى حمد ويلون 

أحاسيسهحلال من الخارجية الأشياء يرى التجربة هده جعلته فقد الحزينة؛ 
والضياءالإشراق ودلالة ، والاهتداء المور رمز هي التي فالشمس الداحلية"٠، 

ائع،ص—خائب، وأمل محرقة، نارأ لتصح — المتشائمة نفلرته بب ب_ وتتغير تنقلب 
التيالفلرة تغيير إل عي يجعله الذي الأمر وهو واحتراق، هلاك وموطن 

أملعلامة الشمس طلؤع أن إل هم أحاميتقودهم إذ العشاق؛ عند تتردد 

.١ • ٥ ص الين، عذاب )١( 

•الكويتية الفلاح مكتة قاصم، حين عدنان د. العربية، ليلاغتتا نقدية رؤية ت الشعري التصوير انغلر )٢( 
.٨ صزا م ١  ٩٨٨>،_/ ١ ٤ • ٨ الأول، الطبعة 



٣٣٥

ؤإشراق•

،الخزينة نحربته جراء من ه نفما تموج التي الحركه الصورة أبانت وكإ 
المنامةالهلبيعة مظاهر استخدم لأنه عنه؛ وكثفت المعنى، جلت - أيضا - قاما 

بل، فقط الشص مغلهر عل يقف لر فالشاعر ، أبعادها ورمم ، فكرته يضاح إل 
التيالفراشات منظر ل يتمثل ، الهليعة من امحتوحاه بديعا حركيا مشهدا لنا رمحم 

،عليها وتكالبت ، إليها ايقت فت، والضياء بالنور قرحه فاستبئرت ، النار رأت 
بنارها.حرقت فا 

هداويزكي أحضانه، ق الشاعر يرتمي الهلبيعة مناظر من آخر ومنغلر 
النفيتقرار الاسوعدم ، الشاعر به محس الذي العميق الاضطراب التصوير 

الصورةتضاعيف ل ؤيبدو ؛ الكوكب محاطبة ق حليا ذلك بدا ، منه يعان( الذي 

صادق،أنيس شكل عل الآكوكب محعل إنه ترملها؛ التي ية النقالإشارات 
ؤيبدوذلك، أنيسا يكون أن به يفترصى تمن يلقاه الذي المدن( عدم ذلك ليعكس 

تذكريم ، حإ الشاعر يبحر لعيخن حمله من ، الكوكب ما يتصف التي لصفات اق 
ثمإليه، الكوكب هذا يوجهها التي حرية والمعه، قضاها التي الخميلة الأيام 
Iالخميالت\ن عينيه إل العودة طلّ_ح 

َ.م  ٠ الساحرالشاطئ عل رنوت حنى لعينيك ا رماننبحث 

ئاعرالك__ا"ئوم أه__وم _دآأروماش__وم وطم_ئعي



Jاكنفادناثم؟أشمشؤممم:ما 
ادرر"اقموجه إل تشوى إق عمحك بمر إل يذ.وا 

وتلكبإحاسه، رآه فقد للكوكب؛ أحرى صورة فدم الشاعر أن ويلحفل 
أيضايلحثل كإ ااآ5وكب، عن المعروفة الحقيقة عن وتفصيلا حملة محلف الروية 

يراهاالش الزاوية حلال من الكوكب صورة تشكيل ق الحزئية العور استغل أنه 

•الحجي حمد أحاسيس يكشف الصورة هذه ل والتأمل فيه، 

الأزهارمنثلر صوره، ق الحجي حمد يومحلمها التي الطبيعة مظاهر ومن 
•ذلل ق يقول حيث محبوبته، حمال عن للتعبر وسيلة يتحدها حيث والريا؛ 

واصطربأتى المواد اج ئهورود العند حديك تذكرت 
اقلبا ملبقدك وال يعصا العطس نثانتا بباو وم

ئ—بج—؛ذ ل بري—اك قج—اء الزهور بعطر الئييم وهب 
العنبُ'روعطر الرهور، فقي الحبيب ثداك من نفحة وما 

الطبيعةصور تتخذ إذ الحياة، ا فيهننبض ا نفتعكس الأبيات هذه إن 

بذكرْالورد ففيها، الحب تغلغل التي مشاعره ويتم بالحإل، يذكره مظهرا 
والمتما، بقوامهيذكره والغصن لذكراها، القلب فيخفق محبوبته، بخدود 

صا"ما.، المنتن عذاب ( ١ ) 

)'آ(عذابامح،صمم



ولكنالسرور، ه نفويغمر ، سعادة قلبه فيضيء رائحتها؛ عبق له يجلب الحمل 

منكامن أي فيه الزهر يمرك ولا جيلا، شيئا الورود ل يرى فلا ئشلب قد الحال 

ولربه، ارا صالحإل انقلب ربإ بل السرور، معاق من أومعنى الحب، كوامن 
حاصعللهلبيعة تمورْ أن عل يدل ا مت؛ والعذاب الألم إلا منه يكتب يعد 

يقولإنه ، فيها يعيش التي لتجربته 

الحزانم،٠'٠كحد انئ_ل ثوكها وي-دص ورود، المْ أرى لا 
تكذللئح ويقول 

الثواب_(ُ"محث الصحور ئخوخائي أد-ركاؤدفيا^ونيوأرنو 
التصويردلك ؛ بالحقيقة التصوير أحل من الطبيعة مظاهر الشاعر ويوفلف 

تتجهدرامي حوار أو ، قصمى شكل ق ، متحرك مشهد رمم عل يعتمد الذي 
نحسيدعل الفائر الشريهل رّم اكتإل نحو وتتقدم  ١٠خعلوطه وسثر ، أحداثه 

؛الشاعر يتدكرها حقيقية صورة ق ظاهرا دلك يبدو ، الشاعرأم إحساسات 

االحب—ال إل منها ينتقلان كيف ثم ، محبويته ْع تحتويه وهي الربا حمال فيها يرمم 
تاملؤإذا ؛ الفواحة الأزهار برائحة فيستمتعان  ٠٠البساقن معا يسثران وكيف 

)ا(ءذاباوين،آم.

)أ(اوابق،ٍسمآل

.٢٤١ص ، العريية لبلاغتتا نقدية روية ت التعري التصوير )٣( 



الفنيسةصورة الI ث الثالايمث 

ونزعاتهالشاعر بأحاسسس يشكل الرسم ذلك أن يلحظ الصورة هده ق القارئ 
امرأةوهومع الحإل مدا إحساسه بقدر يعنيه يكن ل؛ الطبيعة حمال لأن ؛ الفئة 
يقول:إذ محبها، 

ايراهال ابنمى وصعدثا يانرحثا ا الزب.تنم؛ احلوئكم 
ذاهاثور الزهمى وسمنا وآ حهلالثناقن ين بومشينا 

'قذاها٠ تشكو الخمود وعبن نا _عن عملة ق والناس هذا كل 
للريعرسمها التي الخميلة اللوحة تلك الحقيقي التصوير ق داخل هو ومما 

اراتأمكلماته من فتنشق مغلهر، بأحمل الحال هذا صور إذ نجد، ق الأسر 
—وعلا حل — الخالق إب-دلع يصور إنه والمرور، حادة الوعلامات الإعجاب، 

فتنقلالروائح، أحمل حاملا غغأ الذي النسيم وذلك ، الغناء الربوات لهذه 
قامأممن يعتريه ما كل ومحارب الهموم، من صدره فتشفي ه، نفإل إثعاعات٠ا 
يقول:وغموم، 

الخلأسايهن علالحلال د يحنمث قد المح النبوات إل انقلن 
القياؤنمل يجخأ ا فتهوئم دعة ق النواح قوي فدا واسس 

محروباُاقم الصدوروض ينمي بيىمحاسمإلرلهمحغلما 

الين،صا،اا/-آارا(ءذاب 

)أآ(اتبقص؛آآ.



ةالمنيم،ورة ار: ث الثالأثا البم

إذالتحركة؛ الطبيمة صورته لبناء الشاعر إليها يلجا التي الخائر ومن 
يتخذأوربإ أحزانه، لبث وسيلة — الغالب ل — الرمز متخدا إليها الشاعر يلجأ 

الذينالشعراء من كشر ثان بذلك شأنه ه، نفل تدور فكره ليفيء مصدرا منها 
نظرةتعكسن أو مشاعرهم، عليها ترتم كثثرة مشاهد الحيوان صورة من شكلوا 

'•محتمعامم'

نجدعام بوجه صورته استحضار بعد انحدر هذا نحمله ما ق التأمل وعند 

يتبنكإ عادة، والالخثر إل يرمر أن إما فهو يين؛ نقرمزين إل يتجه قد أنه 

نجدكإ والشقاوة الثر إل يشير أن ؤإما غيرهما، أو الغزال أو الحإمة ق ذلك 

؛إطلاقهاعل ليسسى الإشارة هذه ولكن وغيرهما، والغراب الأفعى رمز ق ذلك 

التجربةفهم أن كإ فنية، مقدرة من أوق بإ الرمز هذا يشكل الذي هو البيع لأن 
منه.الشاعر مراد وفهم الرمز، تفكيك إل تقودنا التي هي الشعورية 

ليتبينالحجي، حمد شعر من الشواس بعفر - Upأتوقف أن الناسب ولعل 
يرسمها،التي الصورة حلال من أحزانه الشاعر ثكل كيف فيها التأمل خلال محن 

التاوه(ت)الزورق قصيا-ته ل يقول إذ ، آلامه عن أبانت وكيف، 

الحثن،نمى - ئ الفنية، للأصول تحليلية قراءة ت الإسلام قبل اليربيي والشعر الصورة انربولوجية انظر ( ١] 
.٢ ١ ١ r/ ١ • م،ص ١١٩٩٣م/٤  ١٣ليشروالتوزيع،آلطبعة؛لأول، الأهلية 



ةالفنيصورة الt ث الثالالمعث ت

اف__ثا"-ؤأ1اع_صو وزِفيزنيالأضإلأاش 
يملأالخوف كان إذ حميمة؛ معاناة نتيجة القصيدة أن محبق مما تب؛ن لقد 

قثر فهوي؛ مناعر من محمله ما عن الإفصاح ق بدورها الصورة فقامت فلبه، 

بحسالهم الليل هدا ل خوفه ولشدة ، ثيء عن سن يكاد لا مظلم، ليل 
منوتعمق ، وحشته من لتزيد ، الثإل وذات اليمان ذات تتحرك وهي بالأفاعي 

منيعحائل إل الحمعي اللاشعور ق محوك الأفعى لأن وذلك، ؛ وألمه خوفه 
فقدولذا ، اة الحيمع المنشود التآلف وبن بينه أو ، والحلول الإنسان بين يقف 

.وعدوان('" لبى م هو ما لكل رمزا أصبحت 

للهلثيعةخارجية صورة الشاعر فيها استحقر التي الصورة أمثلة ومن 

يصتلغإنه ، الغراب صورة ، الألر عميق عل وتدل ، الثوم دلالة محمل المتحركة 
التراثق الدلالة هده تغلغل بسبب الشاعر إل ذلك وصل وقد ، الأحزان بلون 

يقول:إذ العربي'م، 

لالرارت<ًُ'مننعي أرهمت، ثم ا عنهملت حمامة تغنت إن 
نفلرةوهي الحجي، حمد يراها كإ الماس صورة لما ليقدم الدب منفلر ويأق 

.٤ ٠ صن السنين، عذاب ( ١ ) 

.م، ١  ٩٨٤د.ط، الشباب، مكتبة الوجود، أنس ثناء ا ١^^٠٠ التراث ق الأفاعي رمز )٢( 
.٢ ٤ صرأ ا العربية لبلاغتنا نقدية روية • الشعرى التصوير انظر )٣( 

)ة(عذابالمين،صآآ



تةالمنيم،ورة الأ ث الثالالمث 

الصّورةعن حلالها من ليكشف التحركه الطب،عة صفات فيها استغل متشائمة 

وتلكواللوم، الدناءْ بصفات يتصفون فهم للناس؛ قلبه ل حا محتففل التي 

الثقةعدم جراء س ذلك ألمه وينبع وألما؛ حرة وتقتله بالأسى، تملاه الصفات 
•إليهم والركون ، لهم الامحلمسان وعدم ، بيم 

ُالدثاي—،ُ موس فيها توارت م ا ياجنالأنام أرى لأق أم 
فإنهالبغيضة، الصفات لتلك رمزا الحجي حمد نغلر ق الذب كان ؤإذا 

يكترثيعد ولر ، المتفلر هذا تناسى قد أنه ليؤكد ؛ الخميلة الطبيعة مشهد ق يعيبه 
ويستمتعالخميلة، ا الربل تمرح وهى الغزلان متفلر صور عندما وذلك به، 

س، صفوها يعكر ثيء أي تها أنالحال، فائقة طبيعة ل إما ، الخلابة بمثاظرها 
الشهدهذا يإب—دلع وكأنه ، افتراسها إل يحي ذئب أو ، اقتناصها محاول رجل 

الديناس الننحش تعد ولر ، الهلثيعة بجال افتتنت لقد ؛ ه نفإل يرمز الحميل 
الذئاب!نفوس محملون 

ذئباولا مناصا حفس ما برس واته الأرام ا ثبمان نثذ وم
مئزوبا'أ'اء ائلح_ارإ ويإتح_يرن جدل ق المئصزاء \إثو\ ز ثن ينتفن 

يبانا ومه، نفعن يشف ما الحيوان مناظر ص محتار الحجى حمد هاهوذا 

ابق،ص؟"ا.را(ال

)آ(عداباوتن،صأ^



مفعمةبالحياة، مليثة ية نقعن معرا الأرام منظر كان فلمي أحاميه؛ عن 
المخالفةتمام محالفة نظرة وهي يدعوإليه، ما وكل التشاؤم، كارهة بالتفاول، 

بالحزن،مليثة ية نفعن مفت التي المناظر تلك والذئب؛ والغراب الأفعى لمنظر 
التشاؤم.ق غارقة 

ويبدوالشاعر، يه محي ما تفصيل ل أيما المتحركة الطبيعة صورة هم وت
تتلقىنفس اللأن الطبيعة؛ مشاهد نفس التلقى لكيفية الدهيقة رويته ق ذلك 

السرور،مناظرها ق رأت مرورة كانت فان وحاجاتبا؛ أحوالها بحب الهإثيعة 

توالهموم الأحزان مناظرها من تبدت مهمومة كانت ؤإن 
اءبك■قى المحروق —تنه محبم حماته الوريق الدوح عل يثني 

بغناء'''الورى يشجي الهثا حليم، تغئ،ا الريب الئمن ■ثل وثبكي 
فرحةق يعيش لأنه وهويغني؛ الحإم بمنظر إحساسه الشاعر أكد لقد 
لقد، الأعداء وجه ق وقفوا الدين الأ؛هلال أفعال رأى عندما ذلك وبدا ومرور، 

الأثارصور ذلك وعند ا، طربقواده فرقص وشعر؛الفخر، بالزهو، أحس 

بسببيبكي؛ أن — تلك والحالة — يمكن ولا يخي إنه الخام، لأصوات ية النق
وغبطته:الشاعر سعادة 

ثادالإندلك نزائ النا مقنص نخيل لخل الخنام غنى 

.٣ اصزآُ التن عداب ( ١ ) 



المنيه[الصورة : ث الثال]المث 

شىننثئواف_ثئون
إشئعى دوح الحمام ه إي

مواكثآالصباح مح نأيت يكد 
وحييتالخناة ذرب عل يرجى 

مرونهالعميق الثوم ن مب 

الزىفإذا 

الأيادتزهوعل مزخي ِفي 
الخاليصوت يمان عل سارت 

اداJزالأيوإلالآنرن

الأوع_اد'''حمى ق حث_اه هأث 

مرمق مباشرا إمهاما وأمهمت الشاعر، خيال أمدت التي المصادر ومن 
منبعامحمله صورته أمحاءحمدالحجي فقد الثقال؛ الموروث وتصويرها، مشاعره 
أهمومن تقديم، أحمل الصدر هدا من بالاستفادة صورته وقدم ثقال، محصول 
احانثكشفت بديعة صورة الحجي حمد رمم فقد الكريم؛ القرآن ثقافته مصادر 

تفيها يقول إذ ، )تباريح( قصيدته ق ظهرت المتألمة، الحزينة يته نفمن بارزا 
_نائدطف__تخن_ان_اأينبمكالخ!ةاض 

دزاث_ام من بط أه آدم أي لك
للسفوح

بمء؛اممفىل اينئافآ؛ت
عرقيىذ-ريق ايط رعبتحص إش 

لوح'"'دوم 

)ا(الابق،صخما.

•١ هملرار التن، عذاب )٢( 



ةالمنيانم^ورة ! الثالث البعث 

اكورJين،و؛وا انفصالا هناك أن وهلة لأول يلحظ الأبيات لهدم القارئ إن 

للأول،تتمة الثانية الصورة أن يناكد الصورة هده ق الفلر إمعان عند ولكن 

الذياكارعني الحدث توخليف عل الشاعر قدرة هو المتلقي يثير الذي والأمر 
القرآننمهإ قديبن حدقن الشاعر وظف حينا الكريم؛ القرآن من امتلهمه 
يعيشالتي الكلة ئة الفالخالة تفاصيل ^ الحدتان هذان يمماون الكريم، 

ة،الدلالليخدما لهإ الشاعر بتوظيف ونحتمعان يتوحدان إنيإ ، الشاعر فيها 

الشاعر.نفس ق انغرست التي المعاناة أل؛ من وليكرمحا 
تتدل، وارفة حمراء حنة ق يعيش بأنه الشاعر إحساس س الصورة وتبدأ 

تركفقد تدوم، لا الحال تلك ولكن ، بفللالها ويتمتع حناها، س فيقعلف ثإرها 
الأول،التارعئية الحادثة بتلهم ا وهتمنها، وحرج ، الخضراء الحنة هذه 

حرجعندما - لام العليه - لأدم حمل ما يستحضر ومعها الص، ق قطها وي
معيتحضر لأنه المحزنة، التارثفية القصة هذه أحداث كل فتحضر ، الحنة من 

هأنكإ ، الحنة من هبهل أن بعد لام العليه آدم أحزان — أيضا — الحادثة هذ0 
قيعيش كان عندما حالته I اللام عليه آدم حالتي الشاسع؛؛ن البون يستحضر 

.الأرض إل هبتل أن يعد وحالته الحنة، 

؛الألروقمة الحزن، غاية ق ية نفعن يكنف ، الحدث هذا استلهام مع إنه 
الأحزانإل تشر أن بد لا الحادثة هن.ه بتفصيل أفاضت التي التفسير كتب لأن 



وذلك٠، الأرض' إل وهبط ، الحنة فارق أن يعد اللام عليه آدم قلب ملأت التي 
إلبالإشارة يبسطه الحجي حمد قلب يملأ الذي العفليم والحزن الشديد، الأسف 
اللام.عليه آدم أحزان 

التيالحزينة مشاعره تتواصل بل ، النقهلة هده عند الصورة تتوقف ولا 

بواسطةالحنة هذه إل العودة فيتمنى ، الخضراء الحنة تلك من خروجه  ١٦٠ثب ت

حادثةتلهإ مبه تعصف تكاد التي ألامه ويستعيد '، التمني' تفيد استفهام أداة 
آلامهإن ، ان الطوفحرفهم أن بعل نوح لقوم حمل في،ا تتمثل ، أحرى تارنحية 

هنفمشبها ، منها حرج ثم ، حناها ج قطفالتي الغناء الروضة تذكر إذا تزداد 

بذلكوهو ، باقية منهم يبق وب فأهلكهم التلوفان، داهمهم الذين الغرقى بأحد 
،الخيف ان الطوفبفعل غرقوا للذين ية النقالمشاعر كل تجمع يالتشبيه 

تفياأن سق التي الحنة حضرة فقد أن بعد فيها يعيش التي الحزينة حالته ليكشف 

.فللالها

التيوهي الحجي، حمد 7ا-ا يتمنع التي الثقافة انولع ٌن نؤع عل مثال ذلك 

قراءتهأسهمت كإ ه، نفتحملها التي المشاعر ؤإبانة الصورة، إضاءة ل أسهمت 

الطبعةببروت.،  ٠٠الثقافية الكتب مرمة كثثر ابن العفلتم، القرآن تفسير الثال سل عل انظر )١( 

،صلأ؟.الخاسة،آ'ائام،ا"أ،ا'\م،ج;\

.'آ-بلاغتة،صادراسة : التراكيب انظردلالة )٢( 



CiIl ةالفنيصورة ال: ث الثالالمث

رباسابقتها؛ من تاثثرا أقل ولكنها مشاعره، وكشف صوره، تلوين ق واطلاعه 

إليصل ب حيث الأول، إداعه سنوات ق أبدعه الذي القديم شعره ق لأما 
بعد.الفني النضج 

لعربية غجر أوأحداث ثخصيات بتوظيف تلك الصورة وتتمثل 

ذلككان ربا ابقتها، سمن أقل تأثيرها أن إلا شعره ق كثيرة وهي قصيدته، 

الخجيحمد هدف كان وربا ، العربي( الشم ل الأعجمية الألفامحل ثقل بسثب 

-ذلك مع — ولكنها به، محس لما الصور هذه ملامة عن بعيدا ثقافته حجم إبراز 
مثلا؛بقوله بعضها، عل أستشهد أن ويمكن واطلاعه، ثقافته سعة تلغى لا 

لنهز)لأمنتأن(أوأفئرا'حثه ص الإسال صح يفلا 
القصيدة:نمس ل قوله أو 

:زىنريزوف(إذامح"■ئى؟شى؟افثوس 

شاعرلامارتتن، دي هوالفونس  Alphonse de Lamartineلامارتتن و ٨، ١ ص اكن، عذاب )١( 

تأملاتعنوان تحت الوجدال شعره أول نشر ، ٢١٨٦٩ستة وتول بجاكون،  ٢١٧٩٠سة ولد فرسي، 
م،١  ٠٨٣ سنة ودينية شعرية انجامات نشر ما أشهر ومن شهرته، فطارت  ٢١٨٢٠سنة شعرية 

La^0lاPsse٠ ا  344م.١  ٨٣٨سة ملأك" و"امسار 

إلحدثت التي ثوراته أشهر وأدت بإطاليا، نائول جنوب يقع محتروف .وبركان ٨١٠٠٣السنين، عذاب )٢( 
شخص.ألف عشر ثإنية عل يزيد ما فقتل أحرى مرة ثار ثم حوله، التي ا،لدن إفناء 



{'''1JJIa جتثوت___عي  ilJjإل}

،الخجى حمال عند العورة مصادر من مهإ مصدرا لتشكل الألوان وتاق 
وحيويةحمال من الصورة عل يضفيه بإ اللون حقيقة عل مقصورا الأمر وليس 

ةحالعن معمة الألوان بعض تأق إذ دهُ"؛ محس ما عل الدلالة ق أهميته بقدر 
وليشكل، يناميها الذي باللون الأحزان ليشكل ، المختار اللون ؛يا يوحي ية نق

معنويلون عن يعبر الشكل تهدا وكأنه ، معها يتْلابق "صى بلون كذلك الأفراح 
.ومشاعره دواحله به تتشكل 

،يراها التي الخارجية الصورة ق بارزا مفلهرا ليشكل الأسود اللون ويأق 
اللونذلك ؤيرتبعل ، المتألمة الحزينة يته نفيغهلي اللون هذا لأف إلا ذاك وما 

منأمارة وهو ، والألر الحزن بدلالة يرستد كا ، المعرفة وعدم الغموض بدلالة 
كثرالتي الصور بأشكال الأسود اللون ؤيتشكل الخوف، أو التشاؤم، أمارات 

وعدمتوحي؛الضبابية التي الليل صورة أو ، الغراب كصورة ، سحره ق منها 
لكشفصراحة اللون هذا يأق وربإ ، ذلك إل الإشارة سبقت وقد ، الاهتداء 

منةالنما ي ولد أمان دولة رجل هتلر أدولف هو  Adolf Hitlerهتلر ، ٤ صره القز، عذاب ( ١ر 

Larousse, Pا  289م. ١٩٤٥سة بملن وتول مترمعلة اوية نمأسرة س م ١  ٨٨٩
.YY_،-الشر، ي الأدية لكورة الفني الماء انفر )٢( 



الثبات^معوزة ال1 ث الثالواليحث 

الشاعرفيها تحفر يالتي والشواهد النفسي، كيانه يتخلل بإ إحساسه حقيقة 

قوله!ومنها كثثرة الأسود اللون 

ايّاليتكنزالأتداللإسزذ لألحليأنِ_وئابدئ_

٠ود' مالمائت، ذ مال وليان ثق فانني أنعييني 

ئمئلممي أف اقوى بحق ثاذعوا 

عملالليل هرت نكم 

حوذ باللل وان—وداد 

ثوي1اذثايئ;ندكلم ف_أو  ؛)٢!ُ ,مًَْْ 

ئْ

لامحمِفيك

ث—^وءيذز —يدي ثل 
وطنوحمًُ'

بل، ممرة الحجي حمد ؛_ الخارجي العالر صور ل الأسود اللون وحضور 
مهيمنةءلاهرة يشأكل أن يمكن بشكل ويكثر ، شعره ل السائد هو اللون ذلك إن 

كاللونوجودها من بالرغم مغايرة دلالة نحمل التي الألوان وتقل ، صوره عل 

.٣ ١ محي ، اوستان عياب ( ١ ر 

رصالما؛ق،صاره•

.١ ًاىبم ، السن\أت عذاب ( ٤ ) 



قولمن الدلالة هده توحد كإ والحب، والمرح عادة العل يدل الذي الأخضر 
•"الحجي حمد 

ومنصوواأ'ُمفئوسا يلماه ثالقت حواسها محصزأ الأوض وصارت 

الأحصزُأ؛منديلها حثذا ا يا كمهق فز الأخمنديلها 

أحزانعن وضوح وبكل لتشف اكوعة الصورة مصائر تشرك وهكذا 
لخدمةلقيما توظيفا الصورة يوظف الغالب ق وهو ، وأفراحه الحجي حمد 

.ايلقين نفومحر ي مؤثرة تصل وبدلك١ ، الداخلية ه أحامي

)ا(الا;ق،بأ.

,،ص'دالسابق )٢( 



ةالصبصورة الث؛ التالا1مث ت

قدرةإدراك بالكلية الصورة وتمدنا الخيال، من عام بشكل الصورة تنع 
رويةعل والقدرة الشرية، "الروية لأن وذلك والتخيل، الإ؛داع عل الشاعر 
علجر كيحد إل تعتمد قديمة بطرائق الحديد أورؤية حديدة، بتلراش القديم 

.الخيال'"" عمليات وعل الصور، خلال من التفكر 

كثفق كبرى قيمة ولها الشعري، النص بناء ق كبير أثر الكلية وللصورة 

خمائصرفيه تقصى يحلويلأ مشهدا الماعر فها يرمم إل اعر؛ انبه محم ما 

الصورة،من الصورة تنبع أن الكلية بالصورة ويقصد ، ه"' نفق يعتمل ما 

تتشكلوقد وتعميقه، الغرض توضيح عل يعين وثيقا ترابطا بينها فيإ وتترابط 
عناصرهاوتتلأءم أجزاؤها، نحتمع جزئية، صور محموعة من الكلية الصورة 
كلية"'.صورة لتشكل 

أثرمن الكلية الصورة به تقوم ما يلحفل الحجي حمد نعر ل التامل وعند 
الصورةاول أتنأن ولحل عنه، الإبانة ق وقوتبما أحاميه، عن التعبير ق كبير 

.)ا(ءالمصالإدأع،صما"آ

دارثروت، بالعاصر، الفكر دار الداية، نايز د. العربي، الأدب ق الفنية الصورة الأسلوب! خماليات )٢( 

-Yم/• ١٤٢٤ي،مشق، د،  'Y  ،صآ'ل/مآ->.م

د.ءل،القاهرة، ، للتراُث، الأزهرية المكنة صبح، عل عل د. الشعر، ق الأدبية للمورة المى البناء انفلمر )٣( 
ا'ها'ام،صها<ا.، ٥١٤١٦



تةالفنيصورة الt ث الثالالمث 

يدعوإليثكل وتكثر ، شعره عنها يبين التي الظاهر من عدد خلال من الكلية 

ه.نفق يعتمل عإ إبانتها ومدى ، أسرارها عن التساؤل 

المسورةتتوالد أن به ويهصو التوليد؛ الكلية الصورة أساليسي، أهم ومن 
صورةالحزئية الصور خلال من وتتشكل ، الخزئية الصور من محمومة من الكلية 

مايشد ، اط ربأقوى ق عناصرها وتلاءمت أ-حزاوها، تفامت C عامة كلية 

الغريبعن بعيدا وتنأى ، وعواطف ومشاعر خواطر من الصورة تتطلبه 

عنها"•".

منمقهلح ل ارزة بالتوليد بواسهلة تتكامل التي الكلية الصورة وتبدو 
أحاميه،نجلية ق مباشرا إسهاما تسهم إما ، التائه( )الزورق الحجي حمد قصيدة 

تالقهير هدا ق الشاعر يقول ، الحزينة المرهقة ه نفأعإق من وتنح 
شقاانائى زجسط هاصدآ ا الزوزئفذت الليل كون مق 

محآمامحامح4ولق

مربدأحول البحر ينوو كم 
3اعهمن أمؤاج__ة ن، حمل

عيهبهروحِو الصل رب 

اأئنف؛4ا راجل ظكة 
امحقمغيما العمفب لأم، 

عرن_امم—ذ دعر الزعه__ات 

المصايثنانخماللء_و

.١ صء٩ الشعر، ل الأدبية للصورة المني النأء انفلر ( ١م 



ةالصيصورة ال! ث التالالبعث 

ار"زسئوباثن ، محتويا اد ععمثش اه مثوى قرورفى 

التيالخزنة المشاعر عن الإبانة ي أّهت قد الشاعر لغة كان ؤإذا 
أحامسهكثف ل لغته ْع ثنآزر الكلمة الصورة فان ، الحجي حمد عقل محملها 
الشاعريكتوي التي المعاناة حجم لتا لآرسم الصورة أجزاء تتكامل إذ ، وآلامه 
الرؤىمن محموعة بين ارتباطا تعد القصيدة لأن ؛ عداحا من ويشرب ، بنارها 

.بينهاُ'ّ تربهل ية نقحالة حلال مفردة وحدة ق المدمجة والأفكار والصور 

المكانروالبعد ، اللمسل( ) الزمان( البعد حلال من الصورة أجزاء وتبدو 

والمريةمعية الالصورة تشترك كإ ، الشاعر وشخصية ، ' والزورق(')البحر 

الليلسواد ل البصرية الصورة المامل يلمحفل إذ ؛ وتكميلها الصورة ضاءة إل 

محيةالوالصورة ، العالية العاتية أمواجه من نحرج الذي الزبد وبئاقس ، وظلمثه 
التيالأمواج وأصوات ، البحر قاع من المبعتة الأصوات حلال من تتضح التي 

.الصغير الزورق هدا ؤ( وهو وشإله يمينه عن تتلاطم 

ماحب بترتيبها يقوم فانه الهي، هدا ي الكلية الصورة أجزاء أدركثا ؤإذا 

محسما عل بناء لها السابق الخزء بتكمثل أجزائها من جزئية كل لتقوم ، به محس 

.ص٩٣، اكن عذاب ( ١ ر 

.٦ ص! للأدب، الشي التفسثر ( ٢ر 
الع-ربيالأدب ل نصوصه من مدروسة ومحتارات وقضاياه وفنونه عصوره المبئر الأدب انظر )٣( 

٢٠ ٢ ص؟ منه، وناذج واتحاهاته وفنونه السعودي 



ءةااسيالصورة ث، الثالاالبم_ث 

.وضابية حثرة من وعقله قلبه يكتف وما مشاعر، من به 

وعدمالهدوء حيث الليل مكون إنه ، للزمن الشاعر باحتتار الصورة وتبدأ 
الزورقيقود الشاعر أن كإ ، والوحشة الخوف مواطن أحد ولكنه L الحركة 

،عيية الالنهاية عن باحثا ، يعرفه لا حميلأ شيقا شاطئا قاصدا ، وإرادته باحتيارْ 

قالشاعر تمر ويوجهته، هي وتلك هوهدفه، ذلك ! ؟ تكون أين يدرى لا 
الفيه يتحرك الذي الزمآن أن كإ ، إليه سينتهي الذي المكان بجهل ولكنه الإبحار 
فقد؛ بالتطور الأحداث تبدأ وهنا ، الطريق له يكثف ولا ، الروية عل يساعده 

وتلك، بثها بالبحر زبد يرى وأصبح ، الشديدة بالحركة البحر أمواج بدأت 
المنع،ويزداد الخوف، ؤيشتد ، قمتها الأزمة وتصل ، وخوفا فزعا تزيده اتروبة 
الخايفنالذعورين بكاء البحر ئع من الأمواج نحمل عندما منتهاه إل ويصل 
قمةإل وصل الشاعر أن عل لتدل ؛ الصورة تتوقف وهنا ، لحجه ل غرقوا الذين 

داعياباكيا، وءلأ_ثاكيا الله—حل إل اللجوء إلا له وليس القي العذاب 

الصورةليكمل يحول ذلك يحد ولكنه الروح، وظلمة العقل، زهق من يرحمه أن 
،ا محنونلذلك بح وأصالعاصمة، الأمواج فوق زال لا فالزورق ، أوقفها التي 
لهم وي• • • الزورق هذا حركة يعقل رجراج زنق إل تحولت فقد الماْ وأما 

اصطراب4ُ'ُأ/ويغذي ا أزمته تعفد 

الأدبل نصوصه؛ من مدرومة ونحتارات وثقاياه وفنونه عصور0 انمربير الأدب انظر ( ١ ; 
.٢٣١صى ، منه ونإذج وانحاهاته وفنونه السعودي 



التياْ ا،لعاذحجم الشاعر رسمها التي الكلية الصورة كنفت لقد 

اليصوره أن محاول ما كل أن ذلك، مرهقة، حائرة نفسية عن وأواو0 ،  ١٦٢محس 
فكلالرمزي؛ المعادل إمحاد إل يرمي ؤإنإ الشاهدة، الطبيعية الصورة به يقصد 

الظلمة،شديد فالليل مشاعر؛ من شه ق ما يعكس الهلبيحة عل يرسمه ثيء 

التيالخ—ثرة يكثف الاهتداء ثم ومن الإبصار، عن ومحجبه الروية، فيه تنعدم 
عننحجبه مسية ظلمة وتلك نفه؛ يرهق الذي والضياع عقله، تكتنف 

إلبذلك يرمي فانه الحقيقية البحر ثورة لنا يصور حين وهو الحرفة، إل الوصول 

أثارتالتي والصرحة مشاعره، -٦١ وتتحرك ه، نفق تموج محها داخلية ثورة 
داخلهمن نتع—ال أصوات إلا هي ما الدعر قله ق ونثرت الرعب، ه فنق 

٠.الحرفة' وغياب العقل، حيرة جراء 

التقابل؛لوب أسالكلية صورته الشاعر فيها رسم التي الأساليب ومن 
لها،مقالة أخرى كلية بصورة ياق ثم كلية، صورة الشاعر يركب بأن وذلك 

مداق لأن الشاعر؛ نفس ل ينهلوي الذي الكبثر الأثر عن الصورة هذه وتشف 
وتنقلمعاناته، بحجم الشاعر أحاسيس تعمق عميقة ية نفأبعاد تقابل التقابل 

المّبيالأدب ل ت نعومه من مدروسة ومحارات وقفاياْ وذونه عصوره الأدب انظر ( ١؛ 
• ٠٢٣ ص منه، ونماذج وانحاهازه وفنونه السعودي 



تهجةالفنيصورة الt ث الثالالمث 

منظرينتن بموازنة عل صورته يبني لأنه ذلك ؛ ااتلقيُ'' إل تلك أحامحيه 
العاناةبحجم امحه إحوتعميق ، مثاعر0 اثارة ا،لوازنة هذه وتقوم ، ن ١Jمتقااا

الشاعرة)الدوحة قصيدته ق الركبة الصورة هده خلهرت وقد ، فيها يعيش التي 

يقول!حيث المحتضرة( 

أحطتالنى أحاف للجما م
غ__امحادثJاخ ل اثي

اطزبغنائه هزل كم 

ورقيمكدس الخربمث هدا 
عواصمهاتلطني ريح وال

لئسرمابعد حاق 

غلنئن ئ! و؛ 
ااناأري_ر دم كالنوم والي
إنبالعواصف أهزا كنت، قد 

ص_احةه١^ وى قوأتيه 

منثشتائ نحرى اء والم

اوحهناشس مروعي وعل 

وأعماقورمي عل وأتى 
;١—وإن(اَكال مه وكأث

انبأئملبي عل ا وحن
افأكممنه لبمتغ ي، عي

بئيان،مشدود ل وتهد 

من—اذامحي(ي حطبا العنورأى 
انثحثه يزؤينى ص غ

وايئىلفقوسمط4
باينان،وأصفقها رأرت 
ئمحغمماة:أقايىوالزغ

انوشريان ثريلف أل 
ألوافي'أ؛ار أحثيورها مذ 

•١ ٥ ١ ص ،  ٠٢٢ ٠ ٠ ط، د. الخامعية، المعرفة دار الورقي، السعد د. الحري، الثعر ز الشعر لغة انظر ( ١ت 

.١ ٤ صى  ١٠السان عذاب ( ١، 



الفتيهصورة ال: ث الثالالبعث ت

وتثع، ١لألم مشاعر منها تنيعثه كليه صورة كاملة القصبية أبيات تشكل 
متقاين؛منظرين ق الكلية الصورة وتتمثل والثمم، الأحزان أمارات فيها 

ناصرةكانت عندما منغلرها وثانيهإ الحياة، فقدت أن بعد الدوحة منفلر أولهإ 

إلاالدوحة هده فا الرمزي؛ المعادل يوحد أن محاول - أيضا — حذا وهو جيلمة، 
سيأق.كا ه نفالشاعر 

الماصرةالخميلة الدوحة حالة مقابلة حلال من وحمالها العورة تائر ؤيبدو 

هذهخلال ومن _ أيضا ملامحها بكل — الكئيبة الدوحة بحالة — ملامحها كل ب— 

كانما مدى الهنرفن من كل ق إمحاوها ويتجاوز المفارقة، فداحة ترز المقابلة 

بفللالهيلقي المفارقة ق الطرفن كلأ لأن ؛ منفردامحترف كل إليه يمل أن يستتليع 
؛نالتفاعل؛خلال ومن ، وجلاء وضوحا ويزيدها ملامحه، فيرن الأحر، عل 

'ر'ءهلاؤهرااويعمق القصيدة، إمحاءات تغني الطرفن ملامح 
غيدلقد التغر، مر عن الدوحة تفهام باسالكلية الصورة بدأت وقد 

وأمقهلفيه، حياة لا الذي اليابس الحطب من محموعة فأصبحت معالمها الخفاف 
يريديمد م فلالبلل ا أمالأسرة، الخميلة وأغعاخا الأشجار أوراق كل 

،أشجارهابين يتنقل ولر ، فيهايغرد لر وكانه الدوحة، غادر فقد فيها الاستمرار 
الأكفان،منه لتنج محته تكدت وقد اقهلة المتالخريف أوراق صورة يرسم ثم 

 I ١ 'سا"'ُآ ، الحديثة العريية القصيدة بناء عن ( ١•



ةالفنيصورة الI ث التالألبعث 

الروضة،هدْ و ثيء كل لتسقط قوي وتزداد عظيإ، اشتدادا الريح وتشتد 
حياتهعل حزينة باطلألة البائدة الروضة منظر نحتم ثم وسيده، بناه ما كل وتيد 

انإننكل عل الوت ويئخص ، الناظرين تر كانت أن بعد نضبت التي 
.وآلامه خطوبه رأى أن بعد يناديه 

مدهم ورمالسابقة، للصورة مقابلة أحرى كلية صورة الشاعر يرمم ثم 
ماوب—ئن بينه ويوازن فيه، عاش نعيإ يتذكر بذلك لأنه آلامه، من يعمق الصورة 

الصورةي الشاعر ويصور فم، والالصاب ويعظم ، الألرفيزداد ، الأن به نحس 
علالتحر عل يدل فعل باسم تبدأ ، يبابا تصبح أن قبل الروضة حمال القابلة 
منالروضة فيها ترتوي التي الأيام متذكرا ، أواه ٠ الأيام وتقلب الماضي، ذهاب 

مابكل نابه فلا ، الحياة فيها وتعم ، الأغصان ترتوي ذللثا آثار وعل ، النعيم ماء 
حمالمن نحويه ما بب ؛  ١٦٠اخرة سكانت بل ، رياح أو عواصف من يعترصها 

الزهرم ويثت، اضرة النالحميلة ة الروضهذه ل منتشيا نحري فالماء ؛ وإ؛داع 
.أقيانها إل أنحتها ترمل والشص ، الغناء ا-لحميالة الروضة هذه ق والندى 

•بارزين أمرين يلمحفل الصورة هذه ق والتامل 

أنيلحفل التأمل ولكن ، الروضة لهذه متقا؛ل\ن منغلرين الشاعر أبان ٠ الإول 
الشاعرةالدوحة فالعنوان ؛ ابلين التقشكليها ل الدوحة مع يتوحد الشاعر 

الالحديث هذا لكن ، نمها عن الدوحة حديث هو القصيدة وبداية ، المحتقرة 

قفيتوحدان ه نفالشاعر إل يرمز ما الصورة جوانب ق يدخل بل لها يستمر 



الفسةالصورة ل الثالث البعث 

.يصوره الذي النظر 

هدْإل الإثارة ي اممة الصورة إل لجا فر الشاعر كان إذا : اشاني 
يسغيدك وهو الجد؛ة، الصور من محموعة من تكوينها إل يعمي فإنه الروصة، 

البائدة،الروصة ز الوت تثخمر منها كشرة ذلك وأمثلة التائثر، قوة عليها 

الناصرة.الغناء الروصة ق للعواصف الأسد واستعارة 

قمهم —الر بويقوم الدرامي، الأسلوب الكلية الصورة بناء أساليب ومن 
الوهو البيع، ية نقق خفية جوانب كثف عل ويساعد الكلية، الصورة بتاء 

بدكمنه، يثالم ما أو به، بمس ما إل بالإشارة الحدث يقوم بل صراحة يفلهرها 
.إليه الوصول وأراد الشاعر، رسمه الذي الهدف الكلية الصورة تودي 

امنهالمواصع من عري ق يهل الببشكلها الصورة هذه خلهرت وقد 

مشاعرهعن الصورة هذه وأبانت ئائر('آ'، و)ذداش الأستعار('"، )ليل قصيدته 

طرفين،بين علاقة عن أبانت الي )صداقة( قصيدته ق ؤلهرت كإ وأحاسيسه، 
منالشعري؛ العمل أحزاء بين فيها حمع مغاير أحر بشكل وانتهت بشكل بدأت 
يقولإذ عميقا، تأثيرا قصيدته عل أصفى مما وءراعُم؛ وحوار، جزئية، صورة 

*١ ، السين عذاب انظر ( ١ ) 

•الساز،صهه انظر )٢( 

فائز، العاليتتن الخرين ببن الحدد،ثا العربي؛ الشعر ؤ؛ درامة ت ؤإنجاز مفهوم الكلية الصورة انظر )٣( 

٠،د.حل ، دمشق ، الثقافة وزارة متشورات ااشرعا  ١  ٦٨٠٠٢٠ ٠٠ ٢٢ ٠٤•



المنيةصورة الI ث التالالبعث 

Iصيدته قق 

ياقصداامنذ صديماك إق ال ق

محاصحاء الومحه منل وبدا 

ررةكل حاملا الدهر وأتى 
ثويغ__لد_زةأبمبه

الشطاثوجِور بناءة خدعتني 
ثكريأيمث إلك صديقي يا 

اا_ابيص شني أث 
أدرونكدهري لهش__ي أنت 

محيإف المديم صديقي ا مب
اماالأشء،إوكإو

مدلهمادث ححل ذا إق 
أموال_ص_ديى الإح_ساء أبوث—ا —ثا 

أؤم؟من نزى L : ئتاءأت<
حل__لموده وا1الوء_او د__إذا 

الخ—صمي——ض-لم ا مأدر ولمْ ُي 
وعزماصط؛ار ل حد محأقد 
علممنك وجاءنج؛( ا والرراي
نمعحتزيك ثإف عندي هذ 

يأمطذخكاليأزأنف
اءٌيم؟صئلنؤاديإلأدئ

يتسنكإ واصحة، الدرامي الحدث ساب نجد الأبيات هده ق التامل وعند 
البناءيقوم إذ صديقه، نحاه ه أحاميصادق عن الكشم، ل الكبثر إمهامها 

تبدوقفالقخميات '؛ الشخميات'تمنعه الذي الحدث، عل الدرامي 

بينهإ.دار فيا ءلاهر والحوار الغادر، صديقه وشخصية الشاعر، شخصية 

القاطعووعده الصديق، شخصية بحديث الكلية الصورة أحداث وتبدأ 

.صر٠٥٧ السنين، عذاب ( ١ ) 

•١ ٦ ص٩ ، ١^٠١^٠٥٧ الحربين بين الحديث ١^٠؛^ الشعر ق دراسة ؤإنجازت مفهوم الكلية الصورة انفلر ( ٢ ) 



ةالفنيصورة الt ث الثالاليعت ت

الوعدهدا الشاعر ئخمية وتصدق ، المدلهمة الحوادث عند معه بالوقوف 

،اكمحصتن هاتين عن ينفكا لر اللدان والوفاء الصدق بينهإ فجمع بيرامء، 

الشاعرشخصية عل وحلت ، الاختبار موعد حاء حتى الحال تلمك عل واستمرا 

إلاأمامه بيرق ولر ، التفكير يستطع يعد ولن قواه، لدبما حارين، يرى، مصيبة 
،الصديق وعود فتثخرين، ، إليه وشكا ، نحوه فتوحه ، الوق صديقه وعد 

لقد، المتوغ غر الوقف، هدا نحاه النقية بحالته أتبعها ثم ، كالأحلأم وأصبحت، 
تجوكان، ه نفق تور أن لأبد ، محلبية نتيجة وتللئح محايع صديقه أن له تبين 

الصداقة،بانتهاء الدراما انتهت، ثم ،  ١٢•الغيور الشخصية حديثح محلهر أن النتيجة 
.استمرارها معوقات لوحود 



تةالفنيصورة ال: ث النالالبعث 

الحج—ي،حمد يس أحامنحلية ق واصحا را  ٠١الحزنة الصورة أحييت 
القيامل الأحرى الفنية الخوانب مع تتآزر ؛، JU-ijوهي يته، نفعن وكتمت 

منالبحث، هذا أحزاء ق المتنايرة المتعددة الشواهد ولقدأيانتؤ ،  ١٦٢المنومحل بالدور 

بقيل؛ بشواهد أستشهد أن فلعل كاوللثح الأمر كان ؤإذا الحاسبح، هدا شعره 

الإت-ارةإلها•

ح—١^٧ق الحجي حمد لشعر الفني اء الثنل الحزئية العورة إمحمهام بدا 

'•مهمتن 

إذ، شعره ق الكلية العورة تشكيل ل الواضح الأر لها ان ك: 
الحزئيةالصور من محموعة حلال من — الغالب، ل — الكلية صوره يبنى الشاعر إن 

و-اداالكلية، الصورة لبنامحت، من لبنة تضيف، منها واحدة فكل وعليه المتوالية، 

.تايثرهاؤيزداد الكلية الصورة تتكامل 

قفلهر و الحانبؤ، لهدا الكلية الصورة عن الحدبئ، أثناء استشهديتؤ وقد 

الشاعرفإن الأْركذللن، دام وما ، الكلية"' للصورة الدرامي والبناء التقابل قضية 
عنوالإبانة به، يشحر ما ؤ كثفل مه،ا أسامحا لتكون الحزثية العورة عل يعتمد 

أحاميه.وصادق قلبه، مكنونات؛ 

.٣٢٤حس من وتبدأ الكلة الصورة عن الحد.وث ل ذلك تفاصيل انظر ( ١ ّ 



ةالفنيصورة ال: ث التالالبعث 

خمدنمسية عن الكشف ق تتفرد قد الخزئية الصورة أن الثاني؛ العانب 

خلالمن ذلك بدا وقد اكام، هدا ق عليه سمأركز الذي هو وهذا الحجي، 
والاستعارة.التشبيه وأهمها الصورة جواب 

الخجي؛حمد أحاسيس عن المختاافة بأشكالها الخزئية الصورة أبانت ولقد 
يسأحاسكنف ل م مهأثر بتعارية، والأسالتئثيهية، الصورة قامت، حيث، 

الشكلي.هذين من الحزئية الصورة أتناول أن فيمكن ولهذا الشاعر، 

التجربةعل حلالها هءن محكم التي الملامح أهم من التشبيهية الصورة وتعد 
محلويل،تامل بعد إلا المبيع نفس من نحرج لا لأما وذلك الشاعر؛ لدى الشعورية 

أصماءتوقد ، صدرْ"ُ مكونات كثف ق له عونا تكون فانبما منه خرجت ؤإذا 

ممزعدد ق الح^^م، حمل ى احاسالبطه؛وص^تح المهه الصوره هذه 

شخصيته.ق بارزا جانبا لنا وكشفت، المواضع، 

وافتتانهلمنان، بهلبيعة الشاعر إعجابح سبق ما خلال من المتأمل يلحظ 

وعميمالثإر، محليب من أرضها نحمله ما أو الهلثيحة، حمال من حوته بإ الشديد 
هذاأن يلحفل صور من الخجي حمد شعر ل ما التفحهس يتأمل وعندما الخثرات، 
،—ا٠٠الإءجار_ح محال غر محال ق ذلك، ويكون عفوية، بملريقة يصوره الإءجار_إ 

فإنهنجد ق حمال أثاره فإذا الحإل، ق أصلا جعلها أن ل جليا ذللئ، بدا ولقد 

ص؛٩.، ١^ الأدب، j الغنة الصورة ; الأّاوب حالياثه :١( 



:فهويقول ولذلك ه، نفأعإق ق الشاعر خزنه الذي الأصل بالخال شهه 

الثام''ُوحور ان لبمأرز مى حملة عر لب عندي ثجد يا 

منثوثاُ''اليوم لنجد الخ-ال أمي يدا الثيع نصل ِفي لبماو فنجد 
أصلعن تشف الصورة هذه فان ا،لثالين ق نجد إل منسوبا الخال كان ؤإذا 

لأشبهتها فقد نجد وأما لبنان، فأصله الحجي، حمد عند عليه يقاس الذي الخيال 
الشديدالإعجاب حمي طرف ْن البيهلة الصورة كشفت ولقد الربيع، فمل 
البلد.بزا الحجي حمد نفس محزنه الذي 

ممرل - عنمار الشاعر أن الحجي حمد شعر ق المتامل يلحظ آخر جانب ول 
التشبيهكان وإن محي -بما، بمس التي النقية للحالة الملائم به المسه - صوره من 

التيالدلالة التشبيه بممل إذ '؛ ^١١٠٣التشبيه النقاد بعض ساْ ما وهذا بسيطا، 
هبالمشبه جعل إل يتعداها بل ذلك عند يتوقف ولا إيضاحها، إل الشاعر يرمي 
قوله!ق ذلك تمثل وقد ببما، يشعر التي النفسية للحالة ملائيا 

دربي'ً'ق اء الرعنشوكة كالا دانتقف لا غتري صتما لعن

.١ صر؛أ  ١٠النتن عذاب ( ١ ) 

.٢ ٤ صى ، التن عذاب ( ٢ ) 

.٨١ص  ١٠العرية لبلاغتنا نقدية روية ت الشعري التصوير انظر ، ٣١

•٤ صزخّ ، النتن عذاب ( ٤ ) 



ةالفنيال^ورة : ^شا الذالاادح^ث نتح

لكثفالخزئيه الصورة توظيف أعني — التوظيف ذلك ق هوداخل ومما 
الشهيد،بدماء ولمائه الثكال، بدمؤع دموعه تنبيه — بالدلالة الوفاء مع ه آحامي

تيقول حيث فكر( قصيدته)ح،رة ق حاءين، وقد 

ثهتدُ''الدماء محك—ي ودم—انح، افكال دئوغ محكك، يدمومح، 
قلبه،ل متمكنة ية نفحالة عن يثق الخالن كلتا ل به المشبه اختيار إن 

الحزنمن الكث،ر القدر نلحفل التنبيه مل نتأ فعندما مشاعره، حميع عل ميهلرة 
اختيارهولكئ الشاعر، إليها رمى التي الأول الدلالة هي وس محمله ١^ 

وقد، غال، ئيء فقدان ق أيضا كحالتهن حالته أن عل تدل ثكل امرأة كل لدمؤع 
قالشهيد يثبه أصبح هنا ومن أحله، من يعيش كان الذي حبه مولت، ق تبييت، 
يليهالذي الست، ق الأمر هدا ويتضح به، يقوم الذي الحمل مو لأيضا حالته 

يقولحصن، مباشرة 

الحلمود""'بالصحزة ثنيي ال، مآ ال،كبجووارJطممئا حثي اُتج ن
بكلوتثفؤ المعنى، أداء ق بمن ائر بالحزئية الأستحارية الصورة وتقوم 

اءالثنق قصوى أهمية من الاستعارة محمله لما الحجي؛ حمد أحاميم عن وضوح 
وأحمنأحالها، إذا للشاعر بالنبؤغ محكم جوهرية لبنة تعد إذ للقصيدة، الفني 

. ٦٧ص التن عذاب )١( 

السابق،ءسبآ.)٢( 



تةالمنيصورة الة ث الثالالمث 

فيهالما ؛ الخجي حمد أمثال الوجدانسن الشعراء عند كثرت فقد ولذا استغلالهاُآُ، 

ئةالفأغراصهم لتحقيق ، ال حيمن ذلك يستدعيه وما ، عامحلفي تكثيف، من 
حماليا؛'*"محقيقا 

،اجلثيع يس أحاسبإيراز يقوم إذ ، ية ونغفنية وظيفة التشخيمر ويودي 
'؛أحاسيسه' وبحرك انفعاله، ويثر ، التلقي نفسية ق التانر لذلك تبحا وبحمل 

هذااستغلال الشاعر أحن وقد المجردة، المعانر تشخيص بهلريق يأق لأنه ذك 

لإقامةتوفليفه حلال من ذلك، وبدا أحزانه، طريقه عن بث، فقد ؛ الأسلوب 

صوراتدعى ميلأنه عميق؛ نفى اصطراب عل يدل تما واحدة، نفسية وحدة 

•قوله مثل من ، أجزانه منها يشكل ثم رابعل بينها بجمع لا متباعدة 

اصأقل ثمئصحابه المئى صجج ؛_ بروجي، أة 
آلامي"'باح أئتم، محْنإبي، ق يطبلا روربي ا ي

ها!نفالقصيدة ق أوقوله 

طد. > سروت والتوزيع، والنثر الأندلس،للهلباص دار ٠ ناصف عصعش د. الأدبية، الصورة انظر ( ١ر 
د.ت،ص؛آا.

,١ ٠ صرمأ العربية، لبلاغتنا نقدية روية ت الشعري التصوير ( ٢ر 

.^ صvvالعريية، اللاغة لأظو_، الفئة الأسس انظر )٣( 

صلأْ.الخن )؛(عياب 



ائاثيُا'حلمها ش وأعيا الأسى جى حة ثمني 1^0 
يبمومدري شيته، ق التشحمى أثر يلحظ الأديادتا هده ق المتامل إن 

قالحياة فن، ل اكشخيه«رر ظهر لقد ه، بثر التعثومر إليه، الشاعر لخوء 

فهوالمويرة، الأفعال وتفعل تتحرك متعددة أسكال عل وتشخيصها المعنويات، 

والإلهامإلهامه، وتقتل ه، نفق توثر صاحبة، أصواتا له وبجعل المش يشخص 

مددمحيفة، باح أثبأشكال آلامه يشخص ك،ا أيضا، يشخصه فهوإذن مقتول 
إنانشكل عل ه نفأحلام ويشخص وذعر، رعب ل يعيش وبجعله حياته 

ينام■
الدياول التولكن التشخصر، كيفيه محرفة عند متوقفا الأمر ولمس 

يته؟نفعن والإبانة إحامحه كشف ق الأسلوب هدا أنر ما ! يهلمح أن ينبهني 
المعفىيؤكد إذ الصورة ق الحي الحاب أهمية بمعرفة ذلك عن الإحاية وتظهر 

مننافدا حا توحي حية بأشكال اعرنا وماراءنا نحم أن الفن مهمة أن عل 
•ذواتنارأُ نرى طريقها عن التي الوجود وحدة 

بثعل يقوم الذي بالتشخمى مليئة كشرة أبيات من محتارة الأبيات وتلك 
حيالبسبب تتشكل فعل ولا لها حركة لا الي المحاق إن المعنويات، ق الحياة 

ابق،صماه.)ا(ال

العلومدار ؛ الرباعي القادر عبد د• ، والتفق الطرية ق دراسة ت التعري الشد ق المنية الصورة )٢( 



أشكالعل يثخمها وهو ، ه نفق مؤثرة ملبية فاعلية لها فتكون ، الشاعر 

افعلهولها ، صورما لها ه نفأعماق ق موجودة الأشكال لأما ؛ معينة 

.الركين أو التفكثر يستطيع لا حتى الخيالية بصورما نحاصره وهي الوثر، 
"إكسابوهو ؛ التجسيد الخزئية الصور صمن فيدخل بذلك يلحق ومما 

يراماالتي الصفات يكسبها الحجى وحمد ، محدةُ'ُ محسوسة صفات المعنويات 

ولكيودقيق، واضح بشكل يقدمها مما نحاهها، داخله 3، به يشعر ما مع تتطابق 
قوله:ق والبل الأسى به صور الذي الشكل نتامل أن يمكن النغلرة تتضح 

\}ونبأمطزف__يالأش__^_ى 
\م'صاث خابم__ي ؤك__ثنياو

للأسى،معينا شكلا يتصور جعله يعانيه ما بفذلاءة الشاعر إحساس إن 

قيتحفرْ فانه بل الوأما يتوقف، لا متواصلا معلرا الشكل ذللئ، ظهر وقد 
ذللئجويكمل ظاهرا، شيئا منه يبقي فلا جيم به يلف كساء شكل عل خياله 

jيتغلغل الذي اللون وهو آخر وأمر الأمر، هذا عل لدل الظلام شكل بوصع 
امهإحعمق يؤكد الأشكال تللئج ياثارة والشاعر ه، نقق ما ويعكس داخله 

بالمعاناة.الواضح وشعوره بالألم، 

.١٥٢ص العرية، لبلاغتا نقدية روية التعري التصوير ( ١ ) 

.١ صء السنين، عذاب )٢( 



تقدمالتي الخور أو ، ١^>^^ الأشياء حا تتصور التي الصور تلك وكل 
للواقعمحالفة ليت ا حقيقتهغر أحرى يأثكال المحسوسة الأشكال فيها 

ومحققا، امره يبسمتر الدر سكل فعندما الحجي، حمد به محس الذي الداخل 

والألأمالإلهام الشاعر صور وعندما ، الشكل بزا داحله من يراه فانه عناءه عنه 

يراهوالبل الأسى أن كإ به، يصورها الذي بالشكل داخله ق تعيس فلانما والمنى 
يراهاالتي الصورة يشكل أن الخيال وعل يراه، بإ ويموره الشكل بزا اخله دل 

الشعر'"'.خلال من وينقلها 

يتعرمحىبإ الحجي حمد إحساس قياس ق الفنية الصورة قيمة تتضح وهكذا 
اهرمقتالفنية الصورة تبين كإ الطبيعة، عل يراه ما كل ص وموقفه حياته، ل له 

للصورةأيضا دقيق ويتأمل شعره، جوانب س كثترا يغطي الذي الفني الخإل 
عنبالإبانة وحدها تنفرد فلا الأخرى، الفنية الخوانب لتكمل تاق أنما نلحفل 

وأحاميهالحج—ي حمد ية نقلتقديم التعبثرية الوسائل تتازر بل ، مشاعره 
الختلفة.

الأساسلأدلخاظرشدسِ:ا



لأن؛ الشعر عناصر أهم من عنصر وهو ، دالإيق1ع والفوافي الأوزان ترتبيل 
،خلاله من ويتميز ، به يعرف خاصا إيقاعا للشحر فإن ، النثر عن به يتميز الشعر 

أخرىمحاصر ه لإن بل العنصر، حدا إلا محص لا الشعر أن ذلك معنى وليس 
العناصر.تلك أهم من ا ولكن ، حا يتميز 

الذيالمعنى وعل والقواق، الأوزان قيمة عل الدارس-ين من كشر أكد ولقد 
يؤكدحيث ، لها الناسب الأنفعإل إثارة حيث من البيع نفسية عل للدلالة تقدمه 

منفيه ما ذلك وق غناءرأ؛، يبدعه ؤإنا ، كتابة الشعر يكتب لا أنه الشعراء بعض 

؛متلقيه نمس ق الشعر أثر يأق ثم ومن البيع، نقية عل الإيقاع دلالة 
منفيه لما وذلك ؛ عجيبا انتباها فينا يشر الموسيقي النغم ذا الموزون الكلام لأن 

تلكحميعا منها لتتكون مقاطع؛ من مع ن ما مع تنجم خاصة، لقاكلع توقع 

الأخرى،اييس مقعن حلقاما إحدى تنبو لا التي ، الحلقات المتصلة السلسلة 
.٠ القافية' نسميها بحينها بأصوات المقاطع من معين بعدد تنتهي والتي 

.T'T'U>_خامة، الشعر ز الض للابدلع الضن الأس انظر ر١( 
م.١  ٩٩٧السامة، الطعة القاهرة، المرية.، الأنجلو مكتبة أنيس، إبراهيم د. الشعر، موسيقى )٢( 



تءإآلآووآةوآت^^آو— —^٠ ٣٧ •

قالغ بقد القاد بعض فان المدع ية نقعل دلالات للأوزان كان ؤإذا 
الأجواء— وحدها — تعكس الأوزان أن بعضهم فأكد الدلالات، تلك إل الإشارة 
يانفجوا بحر لكل أن إل أشاروا بان وذلك ؛ المييع ذات ق الكامنة النقية 
أو، الفصية موصؤع مع ويتلأءم ، بميزة بحر كل يتميز ذلك وعل ، به خاصا 

•ءنهُأُ.يعم أن الشاعر محتاج ما مع 
،تاما اختلافا نحتلف موضوعاته بعض أن يلحفل \]موإ الشعر ق والناءلر 

هذامثل يلحنل الحجي حمد شهر وق الوزن، ق تتحد فاضا اختلافها ومع 
يدعوفإنه كيلك الأمر كان ؤإذا ، الوزن ق الاتحاد مع الموضوعات ق الاختلاف 

موضوعاتأداء بتنفرد تحعلها خصائص لها ليس وحدها الأوزان إن القول إل 

إلالشهر وتحرج ، الإ؛داع يأق أن يحد إلا ئة الفدلألأما تتسن ولا ، بعينها 
الوجود'/

التيالتفعيلة أو الشعري، البحر أن عل التأكيد — ذلك عد — ومحسن 
اعالإيقجوانب ْع التام ؛تآزرها - وتدل ية، النقدلالتها توق ، الشاعر يلتتزمها 

ذللولكن ، الشعر متلقي ق وتوير ، الشاعر نفس ق يعتمل ما عل — الأخرى 

الطبعة، الماهرة ، اكرية النهضة مكتبة ، الثايب أحمد ، الأدب القد أصول ت الرأي هذا تفاصيل انفلر ( ١ ) 
.٣٢٤الثامة،مبا'ام،صأأم-

)آ(انذلر1كراضلأدب،ص>ي.



واقاأذونا0والمء الرابع آلمث 

بعديكون التفعيلة تلك أو البحر، هدا -٦١ يتميز التي الخصائص وتلك ، التائر 
ذلك.مل ليس القصيدة ابدنع 

للتعبيرالشاعر تركيز الانتباه يلفت الحجي حمد شعر ق محملة وبفنرة 
اثنتانشعره من وصل حيث الموروثة؛ الشعرية الأوزان عل — ه أحاميعن 

وخمسينتسع ق الموروثة الشاعر بأوزان الشاعر التزم ، ومقتلموعق قصيدة وستون 
شعرعل قصيرتان جاءت حيث شل؛ قصائد ثلاث ل وحالف ، منها قصيدة 

مشااالإيقاعي بناؤها كان ؤإن الموثحات، نحو فيها ينحو وقصيدة ، التفعيلة 
الأوزانإل أشبر أن ولعل الهجريون'أ'، به حاء الدي التجديد _ ما حد ل إ_ 

مع، عنده استخداما بالأكثر البداية حلال من الشاعر امتخدمها التي الخليلية 
وصثالتي القصائد محمؤع من بحر كل لاستخدام المئوية ية النإل الإشارة 

"دلالاتها إل أعود ثم ، شعره من إليها 
المقويةالمسة  استخدامه الحر م

y^'K.ro ١٢ الكامل)■ام( •١

٨ العلويل)تام( .٢

y. \yA' ٨ الخفم<)تام( .٣

.٣١١ص الثعر، مومض انظر ( ١ ]





٣٧٣^^^ةوآنمتو|فياس 

.ه نفق يدور عإ الصادق والتمر ، الدلالة إيصال 

حانبين!خلال من الوزن ومحليفة وبدت 

للموسيقاالخارجي ااظهر يوثر بأن وذك الحإل؛ الخاب ؛ الأول الخانب 
التعةذحالآ\الشعرية، العبارات من تطلق التي الأصوات مع الوزن بتناب 

محدثهبإ يرتبتل الخانب وهذا ومعادة، بارتياح تلقيه عند ومحس المتلقي، إل 

الدمسأثرملفيالأذن'ُ
يبيعالذي الوزن من تنبعث بان وذلك النفي؛ الخاب ! الثانر الخانب 

إمحائية؛بوظيفة الوزن يقوم وببذا ه، نفعل الدالة المشاعر قصيدته الشاعر عليه 

اكرعلاقة ق النفي الخانب مع ينمو ••• التعرية اللغة ل الإيقاع إن إذ 
الوجدانية•"".بالخوانب 

أنولعل الوظيفة، هذه الحجى حمد عر ئق اثرة المتنالشواهد وتؤكد 

يةالنقالحالة تفصيل ق الوزن إسهام مدى يتب؛ن لكي الشواهد من بعدد أستشهد 
.شعره متلقي ق الشاعر يتخذه الذي الإيقاع تاثثر ومدى الشاعر، -ها محس التي 

محسما عن الكشف ق الوزن إسه-ام لبيان عنده أتوقف أن يمكن أمر وأول 
تشكلإذ بكترة، التامة الأوزان ار لاختيتقوده نحربته هوأن الحجي حمد به 

•١ ص٧٢ *ا داحلتة روية * السعودي الأدب ل انظر ( ١ ) 

.٤ ٥ _Y دراسة، : \ذمي الشم نقد و الشي الانحاْ )٢( 



^آمحور؛ةوآلم^^آق

محمؤعمن ./( Ay.إل)٦٨لت وصحيث عره ثل لافتة بة تالتامة الأوزان 
هذهل وحد الشاعر إن : القول إل تطمئن النفس نحعل بة النوهذْ ، نمائد٠ 

أحاميه.يشف أن يستطع ما الأوزان 
علالتامة البحور تخدام لامحالخجى حمد الشعورية التجربة قادت وقد 

نسبن.'

وقدالواحد'''، الشهلر ق تفعيلة من أكثر باستخدام وذللثح ! المركب التمهل 
.الثاءر)ذمأ.مر/( عند النمعل هذا استخدام سبة شكلت 

تتكررواحدة تفعيلة من إيقاعه وحدة تتكون الذي هو ت البسيهل التمهل 

./(.٣٥. ٤٨)النمعل هذا استخدام ية نشكلت وقد ، الست،''' امتداد عل 

ولأحلالحجي، حمد شعر ق الكوى بة التيثكل التمع1ين هذين تردد إن 
التحبيرق وقيمتها دلالتها، تتفح لكي التمهلن عل الشواهد من سأحتار ذللمثج 

أو-ها تتميز للبحور صفات أصع أن يمكن ولا عنه، التحبير يريد ما أو محس، عإ 
شعرهل المتأمل أن ذلك القميدة؛ حلال من الدلالة تستنتج بل عنها، تعير 

الببعلبحر حلال من عنهعا الشاعر تحربة عيرت عنتلين موصوءين يلحفل 

يلحفلنجد( ق الفاتن )الربيع نميدته ففي ، فاعلمن( متفعلن فاعلمن تفعلمن )م

.صvXتهليقية، دراسة الشعري النمر ل الأسلوبية البني انغلر )١( 
)■ا(الأبق،ءسأم.





التيائل الوممن يالة وموالوزن ، ه أحاميعن للكشف بعضها وساندت 

.ه نفمكنونات عن الإبانة ق يستخدمها وأداة ، الشاعر تحربة تكشف 

منالتمكنة المشاعر القميدتين ق الخجى حمد تحربة صدق كشف وقد 

هداقاصاء ، محتلملفن نحربتين عن الإبانة الواحد الوزن محمل بأن وذلك، قلبه؛ 

،التنافضتين الحالتين ق الصادقة تحريته عن ان وأب، الشاعر به باح ما الوزن 
هناومن ، ٠ ية النقالشاعر وحالة تتفق التي الخاصة نغمتها قصيدة لكل وصار 

هيالشعورية وتحريته عاؤلفته إن بل ، واعيا اختيارا وزنه بمار لا الشاعر أن يتبين 

معها'".يتناسب الذي الوزن لاختيار تقوده التي 
؛أحاميه عن للتعبثر المجال له يفح حلويل بحر الشاعر حالة ناسب لقد 

الربيعحمال يرى الأول القصيدة ففي ، المتأمل موقف ق الحالتين كلتا ق أنه ذلك 
ومحس، التجربة عليه يتلر فت، الأخ—اذ الحال هدا قلبه ويمالك ، فيتهويه 

الصادقالإحساس هذا فيقوله حده، أحزاء من حزء كل ل وهويري بالحال 

فيجلس، الحيي يأتيه الثانية، القصيدة وق التأمل، حرية يععليه الذي البحر إل 

يطرفت، وأصحابه أهله مع يقضيها التي الحميلة الأيام ويتذكر ، الغربة ق وحيدا 
،والتذكر للتأمل المجال له يفح الذي البحر اختيار إل وتقوده ، التجربة عليه 

١.٧ ص للأدب، الشى الضر )١( 

.٤  ٦٢حس •١ درامة ت الشعر نقد ل الشى الانحاه انظر )٢( 



والم-^i^rان ء الرائع ألمث 

ابتنحث الشعورية؛ الحالة تلك مع انسجاما أكثر ليكون البحر هدا فياق 
.انيابارار إيقاعاته مع العاطفية 

اختيارإل الشاعر يقود الذي هو بالتجربة الإحساس صدق أن تبين وهكذا 

الأبحرمن المركب الممهل لاختيار أنموذج خلال س ذلك تبين وقد البحر، 
الممهللاختيار الشاعر تقود المجربة أن كإ كشره، الممعل لهذا والأمثلة الهلويلة، 

اصإحمع نتناب وخصائص صفات من تمهل المهذا محمله لما البسيتل، 

الشاعر.

الممعلهذا لواء محت تتقوى المي الأبحر بعض ق ما الخمائص أهم ومن 
ينبالعلاقة لأن وذلك الهمس، طريق عن والإيقاع، المجربة بين واءمة مس 

ذكبدا وقد ، ' وثقىُعلاقة الصوق المنويع أو المثكيل وبين الشعري الموصؤع 
!فيها يقول الغزال(حيث )شقيق الحجي حمد صيدة قق 

تعرق العميالأز مس ملبى قفي ال العوطأك هدئ اض ب
/ o /o / 0//0/0/ 0//0/0/ o//u/o / / >< ،<//١١ا؛/ / / / ///اا

نعزمتزء؛_؛ثئزوئنذأض،ص ذمتنىثإ
///ه/اا///"//١١ ///>ا//ا، /ه/ه//» /ه/«//>، />ا/>ا//>، 

.٥ ٩ ص ، انلاغت لأاو_، الضة الأس )١( 

الرياض.٠ الأول الطعة ٠ الزجى طعة افطليل، عثإن ين الرحن عبد أ.د. ١ الخا-ث الثعر ز الهمس )٢( 
'آم،صماأ،.ا-آلاه/ه>



تيج

أمبث'"الأنام أوو ك، >ا' اشي فوالحبسن، ضك 1ام 
/0/0 0/////o//o  0ااا0اا///o/o/// u//o/o/ o//o

معيتناسب الذي الهامس الإية_اع إل يطمس الأبيات هده سامع إن 
بحراختيار عليه أملت حا يمر التي والتجربة ، وحلاوته بالحب الشاعر إحساس 

تامةمناسبة المناسب فهو ( متفاعلمن متفاعلمن السيهل)مماءلن المهل ذي الكامل 

jالإصإر- يدخلها اعلن( تفعيلة)متفأن التأمل يلحفل كإ الوقف، لهدا 

بحرق نة المتحالزحافات س وذلك ، التحرك الثال إسكان وهو — الغالب 

مثلق يبحث الشاعر لأن ؛ الزحاف هذا مع يتناسب الهامس والإيماع الكامل"'، 
محسالتي الشعورية ؛التجربة إحامحه مع ليتنامب ، الاسكان عن الوقف، هذا 

البعضيؤكد إذ ، الشعر ق كشرا وردت التي والعلل الزحافات مبرر وذلك ،  ١٦٢

•الخارجي'"" والإ٠لار نمه حركة بئن الثاعر يوفق أن أجل من جاءت أما 

راقمةأوزان من الحجي حمد عر شّق يلحفل ما الهمس ب، حوانومن 
مسكشر j اع الإينهذا التامل ويلخنل الداخلية، القس حركة مع ثناب 

الإيقلعهذا خلالها من ليفلهر ا منهبواحدة أستشهد لعل الحجي حمد قصائد 

.١٢١صى ، الستين عياب ( ١ ) 

،٢١ ٩٨١^/ حلوبين،د،حل،تم\*؛ا مطبعة ، الداية د.محمدرمحوان ا الشعر وموسيقا انظرالعروحس )٢( 

صءه.

للأدب،اشى الضر )٣( 



)فتنة(!قصيدته ل الخجي حمد الشاعر يقول الشاعر، أحايسس ْع التناسب 
ئُئغنايلنكامناغ نم';قيلاقاوئن!نئ
jli  سبالعن وثسش الثئسى وص__وت وجوى

اوج__تبإلماكه وادي نلأو —ني يكفي مل—م ل—دي أناه—ا 
ذب'"ئد افنزى خدث وأين الطريى؟ أيص ت لصاك ئول 
كإ، والآهاتُ'ّ" النفس مد فرصة الشاعر يعطي ' القارب بحر احتار إن 

الشاعرتحربة أن عل يدل ا ممهُاُ، نفمموجان مع يتناسب الراقص إيقاعه أن 
.مشاعره عن يصدق ويييرن نفه، عن يكثف الذي الوزن احتار إل قادته 

الشواهدأبات كإ التامة البحور إل نمنمن الشاعر نحربة كانت وإذا 

عنالإفصاح ق باثر تقم لر الجزوءة الأبحر أن هدا معنى فليس والإحصائيات 
حاجاتمع يتناسب المجزوء البحر إن بل ه، أحاميعن والإبانة بته، تحر 

إذ، مديدابالتجربة وتوتره مريعا، إحامه كان إذا وبخاصة ية النقالشاعر 

نبضاتمعه تتسارع الذي رع الالإيقاع مع تتناسب المجزوءة الأبحر تلك 
الشعورية.بالتجربة الإحساس س جوا توفر وبدلك ، الأداء ل لسرعتها القلب، 

فقدذلك، يؤكد الحجي حمد معر من يشاهد النؤع لهذا أستشهد أن ويمكن 

.١ صرمآ ، التن عذاب ( ١ ) 

,١١٠ص ، الحديث الثعر ل الهمس ( ٢ ) 

اظرامح،ص.اا.)٣( 



واقوالفالأوزان : ع الرابالبعث 

;فيها يقول إذ وحرمان( )ألر قصدته ق تبض 

___رياث___^صرمعنو ثم،محيع
ممطرماطر حالطم_حق رارك

أميتيال!زانشنا;ءنا 
دممحثقن؛ ثلمبدمل'ث-وى 

دم''•النلخن عن^ يسِفيتجى ل
الذيالثديي والاصهلراب الخزن، ّسهلرة يلحفل الأبيات هذه ل واكأمل 

فقدبه، محس ما عن عثر الذي الوزن إل ذلك بعد واهتدى الشاعر، به محس 

التدارك()مشطور الوزن لهذا التراث ق الشهور غثر الاستخدام هذا إل توصل 

محي، ٠ متلاحقة' وتنهدات ارعة، متآهات إل فيه القصرة التفعيلات محولا 

بعكسالريع القصر الإيقاع هذا فقام -بما، ويتأثر معها، ويثفحل المتلقي، -٦١ 
يدلالذي الأمر وهو ، ُ الثلاحقة' الثاججة المحتدمة الشعورية حركته ذبذبات 

ه،أحاميعن والكشف الشاعر، نحربة إبراز ق أسهمت القصرة الأبحر أن عل 

.١ إه صر_، الستين عذاب ( ١ ) 

.سئ وفنيموصوعية دراسسة ت الهجريه التعستان بداة إل الخدين، السعودي الثعر ق الأبتداعى الاتحاه )٢( 

ج:لص^•

.٥ صرا، ، ابلاغتلأساليب الشة الأس )٣( 



واقواثالأوزان ■■ ع الرابألمث 

الطويلة.البحور عل متوقفا الأمر يكن ولر 
التدوير،اهرة فنالجزوءة التامة الأوزان ا فيهتشترك التي الظاهر ومن 

قبعمها يكون بان ، واحدة كلمة ق سطراه اشترك الذي هو الدور واليت 
الخجيحمد ثعر ز ذلك نلهر وقد اكال'' الشهلر ق وبعضها الأول، الشتلر 

إذبناهد، له أمثل أن ولعل لازمة، موسيقية ظاهرة يكون أن ويمكن ممرا، 

)متهكم(تقصيدة ق يقول 

اشرا-ائهوّ_ا وهدة 
ورا-لثالندنم، مناكن، ف، 

يرالكبالب، لصرف؛الماء 

رنرالام ك:اعث، .
ورلأم١ ثذاقمّن، إل —نما 

وروالقبتاوز النق حة 
صقور؟الوادتئاص__ات، تة _

صخورلليننطح راح أد 
٠الصبور زم عوفد شن نجح تهيه——ات 

عامةتكون تكاد التدوير ظاهرة أن يلحفل القصيدة هده ق والتامل 

ااثالى٢مأنث 
إلأيًزاغخال

هشفابالإحاا ي

ومولذأف__اوذألأن
الكبللرحم أيى بمن 

الئزئبور النمم ث
جاهزتيكم نا مه

ًَء

.١ ١ انمام، الثم شايا ( )١ 

.٤ ٤ ص ، التين عداب ( ٢ ر 



^^آةو|لمت؛تيا

،فقط أسان ثلاثة إلا منها يلم ولر ، القصية أبيات غالِ_ا ق جاءت حيث فيها، 
إنحيث ؛ البيت نطرى نربهل التي الأتمال علاقة ذلك من تثش ون

تحدثالتي التدوير، ءلاهرْ حلال من الخفاء من نؤع لها يعرض العروض سكتة 

الثافء"".والشطر الأول الشطر بين -أزرا 

عنللتعبير الكامل محزوء اختيار عليه المريرة الشاعر تحربة ^، ٠١لقد 

وانفعاله، حادا القسي الشاعر توتر لأن ؛ الصديق هذا مكم نحاه بالألآ إحساسه 
المحتدمةالشعورية حركته ذبذبات فكانت ، الإبداعية العملية حين شديدا 

القصيراع الإيقذي الشعري البحر مع انسجاما أكثر المتلاحقة، التاحجة 

يملهممأبل البيت، شهلري بخن يتوقف لا حتى التدوير إل لحأ ثم الريع'""، 
إلالخ الخانب هم أمبذلك ، بالمعاناة إحساسه وعميق انفعاله، لشدة ببحضهإ 
.الشاعر به محس ما كثف ق للتدوير 

أحاسيسهعن ير التعبق الموروثة الأبحر إل اطمأن الحجي حمد كان ؤإذا 
مهأثوقصيدة ، التفعيلة شعر من قصيدتان شعره ق وحد بل عندها يقف لر فإنه 

منبيتذن يلتزم حيث ، فيها لأثر؛الهجريين أنه والذلاهر ، بالموسحات تكون ما 

والشرللطاعة غريب دار كنك، أحمد د. والإيئاع، والمى العم ل دراسة ; النعر ل التدوير )١( 
٠،د.ط ، القاهرة ط رالتوزح  .١ ١ صن ،  ٢٢ ٠٤

.٥ صزو ،١ يستر بتصرف العربتة البلاغة لأماليسا الفسية لأمس ا ( ٢ ) 



قافيةا فيهواحدة بتفعيله _^ Jlهذين يقفل ثم واحدة، بقافية الرمل محزوء 

القصيدة"'.

العربيةللقميدة التةاإيدى ام اJفلعن الخروج هذا بة نوتشكل 

ؤإذا، أحاسيسه عن يعثر أن الشاعر فيها امتطاع ، نمائده محمؤع (من ./ ٤ ٨. ٤ ) 
روحهييغ فاثه الوسيقي للإيقاع التجديد ق الشعراء نح قد الحجي حمد كان 

،لأصيل ١ الشاعر ّان شانه امحه، بإحللموصيقا يشكيله ويتمير عليه، 

به.بحس عإ التجديد هذا ■كثر ولقد 

الة)رٌقصيدته ق الإيقاعي التشكيل ح التعبثرية الوسائل تازرت لقد 
تراءىنفى عن يكشف الذي الصاق حبه قمة عن الشاعر عبر حيث ؛ حب( 

،ربيع ، قمر ، )شمس بالهلبيحة يلوذ حين وبخاصة ، بوصوح حلجانما دبيب لنا 
قا مثلهلوكانت تمنى ولكم الخيبة، منه حرمته ما كل ءنا>ها محي التي ( زهور 
التيأحاميه مع متوائمة القصيدة إيقاعات وتكون ، والفلهور"' والضياء الرأفة 
:يقول إذ -٦١ بحى 

الخنناءكالطثيعة كنت ليتك 

للعروبجينامحل لكلشمس 

.١ ٩ — حسم١  ٠٠عا-ابالبن تباريح، قصيدة انظر )١( 

العربية،المجلة رداوى، محمود نتن، الوعذاب الكبتد، اف الإنابرح الحجي؛ حمد الراحل اكاءر )٢( 
صأْ.



عرآنوآت^آج

اكقائو النابح لكلخم 
الزييع!نر الأوزاى ثمط قد 

الممنوخيم الشمس تكسف ئد 

الظهورإل بمودان لكي 

والإنازئ'"والإئزاق الظهور إل تئودين نش 

للقواقفال الحجي حمد أحاسيس عن بصدق عرت قد الأوزان كانت وإذا 
يمرما نحاه الصادقة أحامحيه عن والكشف ، مشاعره عن الإبانة ق البارز أثرها 

معبها تناّيلحظ الخجي حمد شعر ق تتردد التي القواق ل التأمل وعند به، 
محتلمة،نحارب ل قصائده أبدع الخجي حمد أن ذلك محلوها؛ أن يريد التي تحريته 
تارةالشاعر نجد إذ القافية؛ عليه تمؤي التي وهي معينة بفلروف تتلمس نحربة وكل 
عليهتمل وتارة الحربي، الشعر ي الموروثة بالطريقة واحدة قافية عل قصيدته يني 

ثمواحدة، بقافية أبيات أربعة ينهي بحيث المربعات؛ مج الشعورية التجربة 
جاءتكإ حروفها ق متنوعة القافية تاق وتارة جديدة، قافية إل عنها يعدل 

التفعيلة.شعر ق قصيدتام 

تقدمهبإ ذلك ويكون الحإل، بالخانب تتصل صوتية قيمة القافية وتحمل 

.٢ ١ ص ٠ المن عذاب ( ١ ) 



٣٨٥^^— ^^نوآلم^^آفياسس—1

بإالخانب هذا ويأق الغي، والارتياح بالشوة وإحساس ، متعة س للمتلقي 
،التلقي ية نقق الواضح وتاثثرها ، البلع ية نقعل دلالة س القافية به تقوم 

الشعرق القافية تتضمنه الذي القي الخانب عن الحديث ق القاد أفاضن لذا 

المبيُ"•

الحجيحمد الشاعر فيها يلتزم التي القصية قافية ق القي الحانب ويبدو 

عليلح إنه إذ ؛ الكرار بالملة وثيق القصيدة أبيات حمح ل الروي بحرف 
الحرفهذا حسا يتميز الى الصفات وتعكس ، باستمرار ويكرره معان حرف 

الالحرف هذا صفات لأن \س، عل ليس الأم هذا ولكن الشاعر، أحاسيس 

؛j،التلقي؛به بحس الذي والتآزر للقصيدة، العام البناء خلال س إلا تتشكل 

ويكون، ام الإحلهل يتكله ذللخ، حلال فمن ، الأحرى الفنية الحوانب 

•اكاثر قمة إل التلقي يمل حتى رهب وقع للتكرار 
والتامل سله ا مالقافية لحرق القي بالار المملة الواضع وس 

تالقصيدة هزه ل يقول ، عزام الوهاب عبد رثاء ل الحجي حمد قصيدة 

وزمحيحتعدها حريف ز ونوماته قاءت إن ثقبي فمه نوا 
ج—وغ؟فت—ل وأيص مثانة؟ يموم نهم أمص ت ويل 

مكتبة.، الدائم عبد صابر د. ، والتطور الثبات بلن اليربير الشعر موسيقى ت التفصيل من لزيد انفلر ( ١ ّ 

اسةاكاكة،آاةا/يهام،صا1ا.^ب،



عصآنوت^آقثيتآ 

'ؤع' ربالثابتين حميح من حك اثإ كالن__اداارا محوال وص_اغ 
حمدنفى ق الحدث هدا أثاره الذي ثر الكبالأثر القصيدة أبانت لفد 

مرارةفعاش ، عرام الوهاب عبد وفاة >تحدئها التي النتائج ق وتأمل الحجي، 
حرفاحتيار إل الصادق ه إحاّفقاله الإحساس، صادق عن وأبان التجربة 

والهلعء""؛والفزع والخنع الوجع عن وتمر مرارة من العئن جرص ل " لما المن 
التجربةوهي الثديي، البكاء صوت مع تناسبه يلحظ المن صوت ل فالتأمل 

.ودلالة صوتا الشاعر عنها يعر التي ازيرة 

وقوالتقييد، الإطلاق بين الحجي حمد شعر ل تتردد التي القوال وتتنؤع 
يشعرما بجلأء وتكنف أحاميه، عل الدلالة القافية صفه نحمل الحالتن كلتا 

قة الهامالمقيدة القافية ل ذللئs نجد ، الشعورية نحربته 0ع متوائمة وتكون ، به 
وماسيهاالموجعة، ؛مضامينها شداإليها القارئ تشد التي )ديوان( قصيدته 

منإل تحتاج لا التي والأهات الأتان من بالكثير الحملة الهادئة ولخنها ، ااو،لة 
التزاممع المقيدة، ا قافيتها فيهالهمس جذوة أشعل وقد أويترحمها، يقرها 
القصيدة:هذه ل الشاعر يقول إذ قبلها""""، الياء حرف 

اوتن،صأآمعذاب )١( 

■١ ٦ ١ ص والتطور، الثبات العربير الشعر موسيقى ( ٢ ) 

.الحدث، الشعر ي الهص )٣( 



-لحكا

صترمحعي كاف إف ص بما 
الفضلمًئريِو إذ فبي بما 

ولاينجي الشص لا أدف ا ي
الملأعثب أدماك قدمى يا 

ئاْيذ؟ئا العمر حريف فمذ 

فٍةآياذوفيامحنميذ؟
ظربئن؟محل ينجي اقوي محس 

خئلاثكإذنطريذ؟يم
حمدلدواخل صادقة ؤإصاءات ية، نقدلالات القافية ق الشيد ويقدم 

أبيامابعص يكرت التي وحرمان( )أل؛ وقصيدة القصيدة، هده ق سن ك،ا الخجي 
هداأن ومعروف ، اليم حرف القصيدة قافية إن إذ ، الوزن عن الحديث عند 

قواصحا هاما إممهم امكون بالتقييده ولكن ، السهلة الأحرف من الحرف 

خلالمن عنه ويسر قلبه، ق محمله واصح ثقل عن تسن ثقيلةُ"، قرة إظهار 

تالقصيدة هذه مءث مقعير ق يقول إذ ، الدلالة مع الصوت تلاوم 

يلأتلا:اأخ
يضاِفيمح

ثرىالول ملل ن
_الآليبجدي اف ك

ثأمغالغ:ن
الئسجلمه دمع

٥——انملمالدجى ِفي 
مماحل -لثن 

١٠ ٠ ءس اكن.I عذاب )١( 

موضوعيةة درامت الهجرية افمحينات بداية إل الحديث السعودى الشعر ق الأبتداعي الانحاه انظر )٢( 



وارم__وافيالأوزان • اورا|_ع المث ميعمل 

الملم"•قاثاُا؛مأ ئنب:ك
بإَتط ذلك فإن الشة، الدلالات يعطي القامة ل اشد كان bذا 

التقييد،من أنا شأقل القافية ق التقييد عدم أن الراد وليس الشاعر، به محس 

للقافية،المناسب المجرى بايضاح الكفيالة هي الشاعر ما يمر التي التجربة ولكن 
__وهويقدم القافية، حرف إطلاق كثرة الخجي حمد شعر ق المتامل ويلحظ 

نميدة.أي ابدلع عند الحجي حمد محربة صدق إل واصحة أيما—إشارات 
قميدته)الزورقل الإحساس مع ايش والتعالعاطفة، صدق ويتمثل 

الشاعرالتزم وقد الفتح، بحركة المشبعة القاف القصيدة روي كان فقد ، التائه( 

نحربتهلمدق معها، يتفاعل القصيدة لهده والقارئ نميدته، ق الخرف حدا 

نفوسق لنؤثر القصيدة هده ق صبا صبها ثم ه، نفق أثرت فقد الشعورية؛ 
التالقين.

هدهق الختلفة الوسائل أبانت كيف البحث س متفرقة أحزاء ق تب؛ن وقد 

ة،الدلالإيصال ل القافية هام إممدى أض أن هنا ولعل ه، نفعن القصيدة 
محجزلأنه شديد؛ محهور حرف القاف فحرف الإحاس، صادق عن والتعبثر 

التيالصفة ونالك ، ٠ الحزن' شدة من الشاعر نفى ينقهلمر حتى خلفه الهواء 

.١ ٦ ~ ١ صره المن، عذاب )١( 

.٢ ٥ ص1 المم، ي الأدبية للمررة القي )X(؛_ 



وت ييتكل إنياء إل قاده الصادق الشاعر إحساس أن تؤكد الخرف هذا حا يتصف 

التيبالأحداث متاثر أنه عل يدل وذلك* منفتح حرف أنه كإ ، الحرف -يدا 
أنهأبقا صفاته ومن فاه، فاغرا يسترخي أن إلا يملك ولا ناظريه أمام يشاهدها 

ناظريهأمام يشاهده لما فاصطرب قواه وأمك أقلقه"*، الألر لأن مقلمقل؛ حرق 
محنالتي ية النقحالته مع يتناب؛ صوت باختيار دلك عن فعبمر ، أحداث من 
آماتا منهتنطلق بعدها ألفا يهللق بل النفهلة هده عند الشاعر يقف ولا ، بما 

حمديمول والاضطراب، والحيرة الحرة مشاعر منه فتنبعث وآلامه، الشاعر 

القصيدة!هده ق الحجي 

االخريدأمح، ئوء الأجتل ا إمحابجذ بئئ ع
اأ—نتمىكريم بعد تن، يبصحنه ه_ننإني ءابت< ئإ 

الدورها''٠اءتة_دت الل؛ل نجي أذ همد الن__ور يورى -ح_ولي ك__ال 
اصمضاهم٣٠زامقنواانيواذموا دئوبي:ارئن

القصيدةإن بل وحدها القافية من حاء القصيدة هذه ل التأثير أن أدر ولا 

اعدوبإ بعفر إل بعضها الفنية الحواب تنضم متكاملة وحدة تشكل كلها 

الداخليةيقا المومأن التامل عند فالملحوظ العمل، هذا يتم حتى بعضا، بعضها 

)ا(اطاوابق،ْس\-هآ.

صررّآمآّآ.، ٤ ت آلعربج لسان معرب. فارمي ا به يكتال يشرب لآ مقدار الدورق )٢( 

.افنإص٩٣-٠٤عذاب )٣( 



التأقر،من قدر أكر الحرف هدا ليحدث ؛ القافية إل القارئ إيصال إل نعى 

الرابطاتضح حث ؛ به قامت الذي الأثر الأبيات هذه تكشف أن ويمكن 

،الفاء( ثم، )الواو، بحروفه العطف أسلوب طريق عن بينها بجمع الذي الوثيق 
ا(الحزنوأطفي الضوء رأحتل قوله؛ و اتضح الذي الحمل يم تقطريق وعن 
رلن( • النور•• دورق حول )كان قوله ق القافية كلمة إل الإثارة طريق وعن 

الأصواتله مهدت مؤثرا صوتا الحرف هذا فحيت ، التكرر الحرف إل حثيثا ميرا 

•أقوى وتائرها ، أشد القافية وقع يكون وحذا الأبيات، داخل من البعثة 
كظهوريظهر ل؛ ولكنه الحجي، حمد عند القافية أثآكال من آخر وشكل 

حمل■ينؤع بان ذلك القالب؛المريحات؛ هذا ويومم الموروث، بشكلها القافية 

أربعةمن يتكون مقطع كل مقاطع، إل القصيدة م يقبحيث قوافيه، ق الحجي 
وقدواحدة، قافية نحمحهإ ي؛يتين المقطع حاء وربإ واحدةأ١'، قافية بجمحها أبيات 

الثكلفظهر كثرة، تكن لر ولكن الحجي حمل- شعر ق الأشكال هذه ظهرت 

وظهر٠، والذكرياتآُ و)الآكوكب والهوى('" )الليل هما قضيدبن ق الأول 

الطبعةوت، بر ب، والتونيع والنشر للطاعة الناهل دار ، بكار يرمق د. ن والقاهمة العروض ل انظر ( ١ ) 
الظنة،ا\؛ام/-\<بمام،صآ-ها.

ءناباكن،ءسا-آ.)آ(اظر 

ابق،صا-لأ.الانظر )٣( 



^^وم1وآؤ-اكؤآآ

قصية)ذكرى('".ل الثاق الثكل 

ترملالش الوثيقة الصلة يقطع لا ذلك فان القوال ق ينؤع الشاعر كان وإذا 
Ujyj  أنفأراد ، جدا مريرة نحرية وطأة تحت يقع أنه عل يدل مما ؛ القصيدة أجزاء

أع-،ايىل التجذرة اة المعانإل توصل الطرق هذه وكل ، مختلفة بطرق عنها يعثر 
فيها!يقول إذ والذكريات( )الكوكب قصيدة ل وندوتلك ، ه نف

الشجو2J٠داب وولفعس او\\شة\ب< كوكى ! يثلمث 

الن—وفن—وك بم—ل وقل—ى ام الخيزهر مثل وث 
دفاقئدٌبي يروق وحدي ا-اث—نإل ثق—ح ي—روق ع—لاك 

_ثجولالخيلأم أسر وأبني طليم__آ ثث حيث إل وسيث 
ثاجرالالئاؤئ عل رنوت حتى بعينيك  Ul««Jسحت 

الثاعرا.ظ»ا كوم أه_دآأروماك__وم وطف__ثمي
5اكنياامبالثاحرصئض؟زنلكغيونا 

ادر'"اقنوجه إل مثوى ( Jiعيبك بملخر إل أعيق 
البوحق مستمر الشاعر إن بل بينها، انقطاعا محي لا الأبيات ق المتأمل إن 

وكأنهالأمام، إل التجربة يدفع التغر هذا فإن القافية تنيت ؤإن الكوكب، إل 
لالتنويع إل فهوبالإصافة ، العطاء ق ومحدد ، الأداء ل ينؤع أن محاول بذلك 

.١١هره ^٠ ٧١انفق )١( 

عياب)٢( 



مقيدةالأول القاطع ق القافية ندو إذ ونوعها حركتها ل ينؤع الروي، حرف 
ينلتربتل ة هامفجاءت ، )الواو( المد بحرف فيها وملتزم الإمكان، طريق عن 

بحرفجاءت حيث القافية نؤع يغر الثاق القهني ول وكوكبه، المتأزمة ه نف
حمالمع فضاه حميلأ ا زمنلتذكره ه نفانكسار مع التنامبة المكورة، الراء 

الزمن.ذلك إل العودة طلب طياما ول ، الكوكب 

الأسلوباختيار عليه يمل الشاعر إحساس أن من تقرر ما يتاكد هنا ومن 

الذيالخرف نحدد التي هي الصادقة نحربته وأن ية، النقحالته ْع يتناسب الذي 
بحرفالتقيد من فيهإ تحرر للمشاعر قصيدتان جاءت فقد ولهذا للقافية، نحتاره 

النسبيالتحرر هذا ولكي التفعيلات، س معن عدد ادزام من تحرر كإ الروي، 
الحرفلهذا وليكون القصيدة، يغعلي الذي الإيقاع ْع تتناسب قافية إل يلجثه 
وتفصيل، الشاعر اة معانإبراز ل — الأخرى الفنية الخوانب مع — الكبثر الأثر 

٠احاسه 

ُْ آءث°  الصغثزمصباحي أوهيت 

حقثررف عل ديواثا وأحيت 
الأححالتطر إل به إنتهيحك حش وقرانه 

اأسثسرينأذى يشآكو به قإدا 
ُامحسالأمين

الرؤوستنك ثكيثه 



صآلتتو1ق

لكنقد 

غداء..عثنوها كال ين. 

ِس>افاتزمز

النفوسزق لنرق طلعمن قد مس واللكنها 

الشموستلك تضثه الخماة درب أبصزت قد 
ساكوزاطالخات..

والثاربالمشارق مى 

الوجودثنسِو م مى 
٠١الرئوس ل شنس كل ثى 

القميدةق الشعرية هلر الأممن تنبعث التي الأصوات ق التأمل وعند 
التلقيمحس طر كل نر-اية وق بالقافية، الإحساس إل المتلقي تقود أنيا يلحغل 

الأذن،لها ترتاح الموصؤع، مع بة متناسنغمة من الحرف هذا محدثه لما شديد بتاثر 
المقيدة)الراء،الأحرف ق ذلك، حمل وفو الشاعر، إحساس مع ونتناك، 

السين(.الون، 

بامتناس__ شعوره حلال يراه—س الذي الوزن واعيا محتار لا الشاعر إن 

إلالشاعر تدير التي هي نمها الشعورية التجربة إن بل قصيدته، موضع مع 

.١٢٩-صا/آ١ البن، :١( 



يكونالابدلع أثناء بالتجرة إحساسه وبقدر نميده، ق الوسيقا تشكيل كيفية 
،به يشعر ما بصدق عاكسا يكون كا ، متلقيه نفوس ق الإيدإع يتركه الذي الأثر 

.ه نفأعإق ق يتغلنل وما 

إنهبل فقط، وقافية ا وزنليس الشعر إن ! القول يدعوإل ما هذا إن ثم 

الفنيةالخوانب بتن اني وثوناور وجدانه، ونحرك يشره بإ صادق إحساس 

عنالشعر يفترق القطة هذه وعند جانب، عن جانب يتخلف لا المختلفة، 

وحسبهوفواق، أوزان عل ير الذي الناظم من البيع الشاعر ويتبين النفلم، 
.ذلك الشعر من 

أو-أو ؛و 



اثنحاهة

،الصالحات تتم ينعمته الذي ليُ فالحمد ، الكتاب هذا وتوفيقه الله بعون تم 

إلاج ومحت، البيع يس أحامحتعكس مرآة إلا هو ما الشعر أن ثناياه ق تسن وقد 
قمرت وقد ، خفاياْ وكثف ، أمرارْ إل الوصول أحل من التأمل من مزيد 

منفيه أفدت ، مته تراد التي النتائج إل الوصول يكفل منهج وفق البحث هذا 
.الحجي حمد إبداع أمرار معرفة عل تعينني التي النقية الدراسات 
•أبرزها ومن النتاج بعض إل التواصعة الدراسة هذه من حلمت وقد 

حلالهامن تتضح مراحل بثلاث مرت الشعرية الحجي حمد ثرة مأن أولأت 
Iوعراقيلها الإبداعية مسثرته 

هذ0ق شعره يكن ول؛ ، الإبداعية بداياته وفيها ، المرض قبل الأول• المرحلة 
وربإالبدايات، بتاثثر ذلك كان ربا الفني، الحانب من اللافت باسل الرحلة 

حياته.ق الولة العاناة بعد يعان لر لأنه 
ئالافتة؛ إبداعية مرحلة وهي ؤإرهاصاته، المرض أعراض الثانيةت الرحلة 

هذهق بالغ وقد الداخل، واقعه تحكى ودلالات مفامن من شعره محمله 
الفني.توهجه قمة الرحلة 

عنالشاعر توقف الرحلة هذه وق منه، الرض ممن الثالثة: الرحلة 

الشعر.قول إليه ينب أن يرفض إنه بل ، حداقليلة أبياتا إلا يكتب ولر الإبداع، 



المراحلهذه ل النظر عل بناء الأدبير الخجي خمد يقتم؛^■؛٤ أن يمكن ثانيا• 
ب-الألم،ا فيهأحس التي الرحلة ق فنيا يعلو شعره أن ذلك -يا؛ مز التي الثلاث 
شعره.عنها فعثر حياته ل واقعة حقيقة المعاناة وعايش 

الأبديعأن وهي مهمة نتيجة إل نمل الثلاث الراحل ل التامل عتل ثالثا: 
التيالمرة ل شعره توهج أن ذلك المعاناة؛ وليد بل النمى المرض بسبب ليي 
مصابايكن ولر الرع، ه وانفعالالشديدة، حماسيته نتيجة ، منهايحال كان 

أنيستطع ولر الأبدلغ، عن توقف فإنه المرض منه تمكن ما وعتل آنذاك، بالمرض 
التيالمهدئة اقر الحقبمب صحوته أوقات ق وذلك المر، الزر إلا يكب 

لشعره بإزاء ليس _ قلته عل _ المدة هذْ ل شعره إن ثم المتثني، ق يأخذها 

٠مرصمه سممقت التي المدة 

الإنسانعل وأن الغمام، إرهاصات ول القس علياء من ممر أشار رابعا: 
قالخجي حمد عن—د الأعراهمر هذه وجدت وفد حا، يصاب عندما محذر أن 

تصويراالأعراض هذه بعض صور قد شعره أن كإ مرقمه، سبقت التي الرحلة 
نفي،ألآ مآن به محس ما يعكس شعره وأن عامحلفته، صدق عل يدل وذلك دقمقا، 

صادقة.ومعاناة 

يهلبقأن يمكن النفي المنهج إن : نقول أن يمكن ذلك حلال من ا: خام
به،محس م—ا بمدف يعكس إبداعها أن يفلهر التي الشخصيات بعض شعر عل 



وأما، الئخصات هدم حاجات وفهم ، حيانيا مراحل نتع خلال من وذلك 
ةدراسعند المنهج هدا تطبيق يناسهم لا فربإ ال_دعين من الأخر البعفى 

•به ون بح لما عاكة مرآة لا ، ذاتنمم فيه يغطون قاعا يكون شعرهم لأن شعرهم؛ 
هداق للأدب حديدة إضافة قدم قد البحث هدا يكون أن أرجو الختام وق 

الذيان الأنحال حال إن بل ، فيه ئيء كل قدمت أق أدعي ولا ، الزير البلد 
.والثيهلان نمى فمن النقتس وأما ، اممه فمن صواب من فيه فإ ، النقهس يعشيه 

،أحمعثن وصحبه آله وعل محمد نبينا عل الله وصل وأعلم أعل تعال والله 
الحااان٠رب نله الحمد أن دعوانا واخر 









-تIالخعي حمد لصاتي امم بمنمق 

اليومأديب 

ادبمع د والماحى لول أف
حطسسالنا ون يكأن أترجو 

احير الفكيكون أن أتطلسح 

انظرفأطل الماح ه لول أف

أرمحىبنقى تأن ئتج ثا مإذا 

ابنيهن مدواهي بالرمي م

راحى إن الأذى ويغثاك 

سمقمحلب يا سسبمت أمفلو 

ألخونّى غنبلا بلتك وإن 

اغرابتهم لوحرع فق تكن 
إلكذا فيال_اسوفآ لثج ت ؤإن 

فاعجمجديق الزنالملحد وك دع 

حويايأن اول حم_ه ومملث

احهليبود الخمرى توأنتج 

دوبااله بمنهجرى توأنتج 

االغروبتجل يالخمن فرخي 

مم

اأديا فيهتكن فلأرضي ك
اغريبوذأ منبر العموتنسمي 

ارمحائرة بل كj رى ي

اذئبموك ّالأذى ن ميفل 

االقلموبا بانطلاقتهق ترق

انعيبسامي ان دوك نويصح 

االغيوبرأي البثامج تفض 

االمجسبتقحس رنالغوغاء ن م

•السيئ محمد الأستاذ من مبامرة تسلمتها وقد تننر، ل 0 القصي• دْ ها 



ص؛ودآحمدةحتعتت-

حم—والمعن—زك—وبإذا 
دحدين مود قيه فمعل 

راهبى حتمثعل، أرفع س
حيبندنيا الق اس الملكل 

اممالمكين الفتى ويح ا وي

خيفمد تقاليل كى يراع

ؤلروياا لخندا مأن اوب جت

له—اءذا ى معنل كف يغل

أنقلكل الصعود وى ييفكم 
اءغتنكشفوا ه قلبوعن فل

دوبانأن وانح للجاول ق
—دروباال منهلقه ام أمد ن

ايثوبأن اول حمل جهأحو 

نصيبا—ا ١٢الأديب لقي ا وم

ضوباغحى أضإذا ه يلاقي

االمعيبالرحل صبح ييلا لك

االكئيباللحن ه لاءوا مد فق

احيثار افقله ى يلقولا 

مبيباالدمع اله عينل وترس

—االكروب الأ ه بدوا وحا مل

٠٠٠



[TT]

الكهمصاقت مريء لا من رب يا 

طربيه ممراحأ اوارس يبدومع 
بحاث غدا يوم ل الكون غما إذا 

لهفال الغمض طعم يطلب يظل 

حبر؟من للصبح هل النجم: سائل 

هغلأحنائه ل الحب ل تغلغ

اهرةمه عنه روحيب مع

مواطنهمثتى ق الناس صاحب هد 

هببهجتوك د قود اله أيام

يمامهمحفوفا ان كو لود كم 

هماربنل عن اجز عه لكن

أحده نفق إ بيدري يس ول

الكمدبه يفلفر وحده يكن وأن 

ردبوقه ناجى ديمن ه لقدت 

يكثه لتتقى ولا ر يقإ ف

أمد؟عفى— ميا الدجى فذا وهل 

ديتقات بضرام الضلؤع ؛ن ؛

د؟جده~ بلاروح يقيم وهل 

محيذي المثل واجدأ رأى فإ 
الحيلة أيامحسا نحيء ا ف

منفردالدهر بنعمي وهو فسات 

ديالقضاء دابير تق ه ومال

ص!.ه  ١٣٧٩الآ-محره خمادى الساح العدد الأول السنة الرائد محلة ( ١ ، 



الحع-يآحمد مصائد باهم رملخق [777]

درب4 

محم؛ريالظلام ق أنك در ب—ا ي
وحثةشى وملء إليك و أرن

قالأظلأم نحنق فوئك! بأحمل 
تغبفإن ذكاء هبهلت إن أهواك 

ثعورىلاعم منواك مال م

النوربى المنوم مومحفاعود 

دنحورىدجى أن يامحى حلكات 

محورلكوكب هواي ي أم

أن،امكلاوهءمفيالل
مرتعأنك القلب اجي تنعيني 
مترقرقاحك صنبع فيك هل 

اطيرهتغنى ان حنلثح فيهل 

منتدريه الذي ما ل؛ قل إ والحب 

إلشوق من ات م ١٠قيس  ٠١ألديك 

نعاحيقدما الشعراء بك هامت 

الصخفن ن مبرأ ورأوك 

رورمقراعش رآى مرآْ م

وزه—ورر مزاهين بلاك الأف

وصخور؟ادل جنب—؛ن اب ين

ور؟وعقلائم بنوتموجت 

يرخبجد كنت إن الهوى؟ أمر 

سمر؟بيلها وصيك ولر تل" ررل

ورالموتة علالديك لدوا وج

نمربكل يه حواثمالت 

;.٥١٣٧٩ظريحا-/ا■/:ا(محاةاب.ةاسدبمها 



-ئث

ائضبفكان— مند — الع_والم روى 

منالأرض بمظإ بك مل بدر يا 

مرقعللشر كوخ فيك هل 

الألبن اللأياب أربفيك هل 

المنىإل تنم يعهب حمؤ لفهل 

عقيدةار-وأهل —كففيك هل 

بمخاله تائل ائ\نفيهل 

الألة الملائكمدان ت أنأم 
غرورهمات ومتهم محبئ—اعت 

ولاالزاهي أفقك ق مر در با ي

فاتحانحوك الصاروخ أقبل إن 
ردهفك إليان اناء أوح

وتطايرواالثرى هدا دوا أف هم 

ةعزمعن فثمروا إليك نظروا 

دوماكائالأذى إلا دهم عنا م

إأثم كل محاز جي عن م
جور؟مد كموقتت تن ف

بر؟أم قصر ال نحته فوفن م

التقتر؟المحروم؛عل حكموا 

مثر؟ي والتالظلم تحت يش ويع

ثور؟نيوم اس الندون يسمون 

؟صفور العبراءة بولة مغ

زوروالا الخندرب وا عرفيب 

وروحبرة بموا وتنعم

رورمغل جاهبن—نوة ل نحف

صورالق ة بنفخأذاه ادفع ف
ورالمقهة بخيبتراب الو نح

وشرورة شنور متكي ك ل

مثرالق القصد وء بعرفتا 

تعبارىدها بعقل يلا 

المتن.عذاب ديوان من ( ١ ر 



[TT]

ورالعمائر بال الفإلا وا أبامم فاحهم ■حماكح ف
فثربلهم تبعثا ولا وأصمت ا عليائهموق كالوكن واممق 

٠٠٠

معيباة الحيق إزأ در با ي

علبط محح بمطاد- — ل من 

االحيفيأرحاثملأس؛
ومكرهمام الأنمن ئت مإنر 

قفيأرصي ل نحس الطيور ه إي

كاسررى الثذا هعل ا أحي

ورالم؛عاسس«أوا اإ^^^ٍاء دى ه

ورالقبل عي آمولا دأ أب

ورتنحثا و روحي ورأيت 

فطرىماء الإل ثحصن إذا ف

٠٠٠

الخمورة هيئل صرتتي فقد بير ا رفقواق الأثورة حما ي

ثرىوزفهفتى ثري ارعمقتثا دآيائوحيثي أمي خلتن
مافيهإلأالصتسصتقثورالذي جن المن اخراحى بل من 

ورالذا حا ثقبافتحى هما ه برعبالغللأم ور حمحامحلتي قد 

دوربالمقان الإنيصغ ا ما باكيحبي ححيم حماك فرا 

صور؟كل درب ة نمايأكدا الردى لج ل كالحسر" ~ هوى أمل 
كمصرىحم اللأوى تلحق أن أحبتي مثر مل نحعلا • اه• رب

٠٠٠



-ت

نمخرىام الأنمن تكون فلقد والأمي المرارة قاممنى در با ي
ثركبجد و غرأوهدوصيبابح محرمك الأفلاك بح مق 

فمثرىبعميقة وهي اس للنتضاءلت الحراح قلبي ق وكذاك 

ممثريالظلام هذا ق دمت ا منحب ول؛ كئ مأن ذر علا أق 
٠٠٠



dZ! يمانيحمدالخعياهم بمنمق

ديواض'

قق ألم فلواف ديراجعت 

منمن؛—وس قارنت ه فرأت

الذيذا ومن الشعر قائل من 

الأميحمي هد قد ا أنهدا 
ةغايوى حمل ى تبقاذا م

صىريعي ان كإن ص ا ي

الضحى3، تري لر إن مقلتي ا ي

ولاثجي ياللحن لا أذف ا ي
الفلأعنب اك أدمدمي قا ي

انصباذن معحف إن رو غلا 

زينحاف أغإلا ه أوراق

تنوالأنى الأستن بمحطره 

خثن؟حمودمع وح نه أيام
نتنالعذاب من اك بوالقلب 

ين؟الحنار بنامي أيضيء ت
أملتن؟تما العمر، ا خريففمن 

نمرين؟دجى الل فإذا تئا ث

تْلربين؟فهل يشجي الهوى همس 
نحطرين؟إذن الشوك عل فهل 

ئنولف تثن العى اتي وف

اكن.عذاب ديوان هن بعدها وما القصيدة ده ه١ 



نثالخجيحمد لصاتي اهم بملعق 

دعاء

وبن—يأث رب يا 

حرو:ا—اثن تروحا 

عيفاضإ جى ووهبتن

انمامص ن مي ينه

قالالناح ئإل و حف
صرْيعزن الحه عليضى يق

إلالكإل وق تتروحا 

الالعب طلل عواء ث

زالالنق اوم يقلا 

لألكى أدنل ور ونح

خالالنق ق يوفلا ف

زالالهد حإل 

كالخيالاوم تقأرواح عاف ضهدت ثد قم ك
بوالعام باجات قويا أرواحورأيت 

فالنلا بوح الطمنفى التقتل ي لعمر ف، حي

امحإنإف

5،المناغيني، تنإف 
تإلاكاف يننع أن 

املنللعه وينيل

ليا لكلي روح لسمم، 
الالليل ا حققتهو ل

الالرحبعض ن مم الخ

الوالفعع التطلذوي 



GE] الصىحمد لصاتي باهم ملحق

هممه

ب؟القلميء ل أترصتن تهام الالعاشق شة أيا 
الحجبيثق ثر يملأك بل س الأنمن ك أظنك 

الهرب؟م ومأتت، فكي—ف ان الحنق ة حوريت كنؤإن 

ورودالعند حديك تدكرت 

منالغتانتا ببال وم

الزهورر بعهلالنيم وهب 

الحييبذاك ثمن نفحه ا وم

واصهلربأمي القواد اج فه
انقلبلما بقدك فواق غخا 

هبحان ل اك برياء فج

العلبوعطر الزهور كنفح 

اعالتمحلل وم حمال قؤإن 

الطيورونجوى الزهور ان ف

يذكفنم فلدي لا أراه
الطريق؟أين لضناك فقول 

الموبومحت الحل عن ينوب 

العتبونت الغنى وصوت 

انجذبإليك وادي فلأن 

ذهب؟محي الهوى حديث وأين 



الكبصفحات ه وأودعي مهجتق ك حباحفظ م
الحبيلاقى اذا ممدرون ون المغرمدنا بعرأه ليق



السىحمد يماني اهم بملحسق ت

احطبالي أحاف للجفا م
غ—الرقصداح الل البلب

اطربه بغنائف ز هكم 

ورقىمكدس الخريف هذا 

عواصمهاي تلهلمنريح وال

نمرماد بعاق حيخبت ن

وأعماقورقي عل وأتى 
ءر__واقان كا مه ولكن

البالحي قلبل عا وحن

اقأكفه منلينج ي تحت
قينيا يول مل وتمد 

اداقفنى حهلبا القنورأى 

عليم النعهطل م كأواه 
اأنر ا،لربيم لكلموم والي
إنبالعواصم أهزأ كن، قد 

احكةصاء ا،لوق فه وأتي

ثيامتئ ري حماء والم

سارحةالشص فروعي وعل 

انبتحنه يروينى ص غ

افالقيكل هق ردى يلهوال

باي،اقواصفمها زأرت 

يلقاقداه ننحت ر والزه

انوشريان شريلسمر أق 

وافألار احتا نورهن م



-ت-الخجي حمسد لصاتي اهم بميعز 

أنمومم1ن

الأسي أمطرتن
—^:و—^ستنياأوك

دناالقتنى ما م

ضى نفث ف

لالطيف ك3ار 

راجعاي واش

دمفي'مىلمب
لكمهااحتسى 

مطل يم ل

ءو؛

ديمالاطلأت ه

مالظلات حامم

اسالألمغبرك

صرمالمنعمري 

ضطرمماتلر خ

اك،ل مبقيا 

منحتي شقوة 

دمتل؛ ا لته

دمالعن حلغر 

ءأو 

لأماس

رئي

م■نللا د اتئ

آماليمج 



الخعيد حملصاتي اهم بملعى 

لوهيل ان ك

الريول طل م

الخلميندي حكان 

ارآنّلميك

جمالمندمحعة 

فانحطمدجى لال 

(٠٠^أح—ل 
-اكدا عاث

م

اديرلالق

ونالكد ترصا عينه

دائإا داؤه

وىالقد وخ

ولالغإ وكنحطم ث

ردىالرد ين م

ليم لا هان

المت~ّمكهفه
الفدممذ 

مالأمز مأن 
مالقمدك وت

الرمموق ف

النقمرصيت إن 

زييزالم؟م

القلمهدا ير غ



٦^١٦تئجتا 

سموا دثرض 

صيل عناء العليت وص
اارتياحه له الالار اختقر 

ديخوق في ودمعه لول أق
احاحمردن 3، اليل ل كمث

ماءوال بالردى ا هنيئ

صاحاالُا عل داخك فان



الحمىحمد فصاتد اهم بملعق دآ

شاليج

اجناهقطمت الخضراء ة الحن( iUjأين 

اذراهال عن مبط أهآدم لكاق 
فوحلل

ىمرقالخن مإء لل هاتن فا ياه 

—يبنمق كغري——ق؛ابيا رغتن بي إنن

نوحقوم 

جراح—يعمق دى مأبصرت وأنك لآه 

واحينو بجللكي اس النالم ءزال واعت

بروحىما 

بكائيديني جميس للكن دمع الكبت حمكم 
كالضياءتراءى الزاهي محليفك وأمامي 

لمليحاق 



تالحعىحمد لصاتي اهم بملعق 

زاءعيكفي لا د البعأن درين تل هآه 

اءدمز نوى اله—اريح ن ن موقوادي 

بروحىما 

صدركآمات إل مشدودا اللسل قضت كم 

وهجركهدي مول بالوصل م أحلذاهالآ 

والروح

االززاموت المهد أثباحي صل أق غر 

المام_انم_نأح__اأيي حمحن أيارخا ص

صريح؟من 

وأراكا أحيوف سأن آمل أن م غ

داكعما ساءت ل قاما  اداف

وتروك

أمزل كل ائم هعقل ل الليجدت مم ك

وش'نل مثديي ثل و حن مل الليوداد موا 

وطموص



لجكل مثوم نجر - غم ي ظلمنل أرى لا 

كنفل مثصافيات ذارى كالعاحكات ص

بميمر فا 



الهاتيىنيسالربيع 

اتطريبالأيك فوق الورق وغن ا ترحيبالكون قاس الربيع جاء 

موباومنا مفروشاه تلقبالنت ا جوانبهمحضرا الأرض وصارت 

كوباوما مبثوثالحن ْن ا فيهوما الرياصى نحو صحى نظرت ملو 

مبوبامء ! والصادحة ير والطباممة ار الأزه■ءين_ان، وطالعت 

امحجوبليس لكن الخلد س مغنى ا موتلقالغض الربيع أن أيقنت 

امكروبالحبوب الأمل عد أمفد كا اة الحيآلام عنك ارتمت ثم 

ممء*ا  ٠٠٠

مصحوبا؟العيش بكال ترى كيا مشجرة أعناب إل غدوت فهل 

تصويباجار الأثإل وطورا اء نق أفإل صعيدا تر تنفلورحت 

اترتيبالأزهار حولها من تصهلف افية صالغدران عيك وأبصرت 

امقلوبالأرض بوجه ياء الوجه ترى ■ض الصدر رحب نشوان لأنت 



الحمىحس قماند اهم بملحق 

هوجثا لمائزار ذي للل ق

مححةذكرى البك ذهبن تلا 

ذالالريع فمل ل لمان فجد 

خلعتقد المح الربوات إل انظر 

دعةق الفواح ا عرفهئذا وانشق 

اببضع د رنإل حرامي فن 

ةواثبالأرام —ا rrان مغن وم

جذلو الخضراء الربي نور يقطفن 

افرةنجان الأشيع تاتن مف

ةومعرفافصاحا ير التلوأوق ل

بمشهدهاوانعم اعة ملها فاجعل 

ني—ااصر قد ا ممالفر وحلصر 

لوبامالمخيؤع عقله من فبات 

امنهوبالحب فوق بك وترتمى 

ويامنوم اللمجد الخإل امّى 

االخلاييهن علالخلال د ي

االهليبمحمل ميا نا فيهوم 

امحروبمالهم ويقصي الصدور يشني 

اذئبولا ا قناصحفن ا ميمرحن 

شروباماء الملخين ويتبمين 

*يذيباالمفر ويكو الملويب من 

تشبيباالشعر ا فيهنفلم يراح ل

تعديبااك دنيق ر تلمكنت إن 

اموهوبالخن نفحات من دمت ما 



الحمى JL>*لحاني امم بمنمق 
ت

الأعاحسافيها نرى كي حا وقف ا مناهلهمن فامل ة الهليعتلك 

لوباوأسا تكوينالخلق أحن من مبدعها تمجيد ل الفكر بل يعلو 

امرعوبالموت رفيع تلال التن بتللفا الحال لسان روح مبحتى 

أهاصباأو هولا سالخإل من ممبغة ا أثوابالكون ملس ا ي

امحبوبالثغر صحوك الريع وجه دا وبمدبرا فول ثناء الربع 

امنكوبالمسف بلمح يزول حتى ه روعتأصناف ا لنروق تا وم
امرغوبذاك دو ويبا رهييدو محيا منك نوض ا أيامنجعك 





اأرتادهكن ة روصا وي

ةمحتالن بالحدتك عه

وِسظلالك أين ف

اتالهاربداولك جن وأي

الدروبكل الفجر إل سلكت 

الغروبل الأمي جرح وكمنت 
يؤوبد قإ بإلا أبت فا 

الكروبصنوف روحى تغلف 

الهجبربلمح اكتويت ا مإذا 

النضثرالشاب عليك يرف 

انمي؟أبن ل اللأبدأبن 
لاّبىرأبناادور؟لأغ

المواحبدجى الر مزق أم
مباحالضياء ق ه لألف

احالفالمحارى ق ه تائه ب

الخ—راحهيي نزوبقلي وين



{ZD حمديصائد اهم بوتلعق

الطفولةذكرى 

ةوداعتص نقنفى ه بزمن 

هكيجالوجود ي لعنسدو 

وطيششنتى جهلت د ولق

وداعتيظلال ل يش بعم أنع

شنتيير غه تحويا مأدر لر 

حقيقتيجهلت فد أف غير ارا ررأن

وأخوفدي والا ما أنا ما أنا كلهاق حيعن ال أموأتيت 

تولتروب الغوقت أنى ؤإذا منيرة الصباح ق تهللمع الثمي ما 

ولوماوم الهمم طعا مدر أإ 

صايةه فييس لوقلبى و أغف

امشيا من الحفلء موأن—ام 
إنإفللشباب خ شحن إن 

دييق ا مائس بباي ثل ا أن

بخاطريتمر ا مة الهلفولذكرى 

ةبحرقاب أصفلا الخإل وأرى 

_افيبميدعال_اممحرمت

لعبنيالقى الصبح j عى- — الأ 

ولتيطفان زمإل بمن قلي 

مقلتيمن نحدرت دمؤع الإلا 

ةالحنيم نعا مبرت ذكإلا 



حاسسمرحمد لصاتي امم بملعسق 

رةفكأو ة أمأو بمادئ حافلا الطفولأ زمن ق ت كنا م

امتية الرئدون تمسا حمتا ة محريعوامّ—ح صأدرى أكن ل؛ بل 

دوحةأحنى وظل الغدير حول ة بريئذوب تاق انتقاصل ك

جرقحأع—اف دنيا الذه هل أنني أذمسح؟ وأين حشت؟ أين من 

درةبالهاعر وثه الإلوى بقؤمن ماول التم رغي لكنن

ءأء؟ 



]اء

ازاع«اقدهسي
النذدارالأ،،،ود(رحلف 

اطريغضا الخإل نظرت إن 

كمودالمصر ول أمحل لاح 
انبأكفئطى الخإل فرأيت 

ايومي قلباة الحيا مؤإذا 

طويلاالمراق نمى أيقنت 

اميأمصفت الكوومحى ما ؤإذا 
المغنيوغنى قوم واحتساها 

أنبيقلن الماكي وحدي صرت 
اللحنأمحمع ولر العللأ واحتنست 

كفصوت معى ل اهى وتن

وأبق—ستسرور الة آيومحت 

صارواوقد الندامى ل وتراءى 

عجابااق حيل كنت هكذا 

العيسمن المرير القاتم ألحظ 

الخلابر النفلق تجل ي

ابالأنيثر مك—ال اللي 

الأسلابزق ممبل وي

ابالأحبنورة به فنحت

السرابمثل الوصال ورأيت 

الشرابمض من يتراقحن 

اببالألبيح تطون بلح
الأوصابلا السرور دمع الدمع 

بابالون فتن عأدر وب 
والأكوابشراب بالعمقت 

الحلب—ابول أمححل~ ا حزن

الحطابة حزمق حهلام__ا 

العجابذاك هول من لقلي يا 
ابي(الخضياء العل وأبكى 



الخعيحمد يصائد اهم بملعق 

وصئااء الهل لاح ^١ 
بثيءام الأناعجب ؤإذا 

فواديالحماة! أصحب هكذا 

صحوكاالسحاب ق الرق أرى لا 

وأرن—وروابي( ال3، الزهر أترك 
اعنهمالت ة حمامتعنت إن 

دميويورود الحمرة أرى لا 
اوحوثإلا الهضاب ق أرى لا 

إلدوام الل عتاقي واش

رلأموجه تبان اما مإذا ف

فكرتم،طحابي، وقد ونرامحي( ل

اللبن ما بريشوهمش ك

الفك—،اء مj( أنني تدر لر نم 
الفكرمع رحيل عيشتي هكذا 
هأناديالنقاء مع اء أوبم
ذا؟يَهاكي U ؤإذا 

حمالخيدنا لمَالأدرى ت ل

ائي(حمن ذا ليس دهر يا قلت! 

ا،لرت—ابموقف ق ه نمث 

صابي،نذو شما وللاء، نعق 

حابالرعد اء بكوباذق 

الروالنحتا الصخور جاثي نحو 

للغرابممعي أرهفت، م ث
الحرابكحد أنمل شوكها 

الهضاب؟ق يزدهي ما مي أين 
فانمانح حمل حفكل 

الكوام(المعانر نحو أرنو رحتح 

صواب(الشؤون منى وأطارُتخ 

صابالأع—م محل عيفا ض
. jأوابد كعابا أحي

ابكتن( رة نفلأو د بعي

ابوالألقإء الأمأزهى ب

جوابي،الجواب عن فساكوور 

الوطابحلو منه الغبمر أرى ما 



{ZDالخع-يآحمد يماني امم بملحق و

يمنعبعض نلت د قف ألأ 
الكونق الفكر أمزح لأل أم 
—احاجتقد الغيور الدهر لأن أم 
فواديحمي يالخ—إل لأن أم 
منير فد قالحبيب لأن أم 

توارتبأجسام الأنام أرى لأف أم 
دووعاش وحذل نتن ب

إلاة التعاممر أدرى لت 

يمالثنايا ق فينتي متاهت رب 

اصىأشكوانقبإليك إلي يا 

أبصروز ابي بات الخائنتقرع 
ضلقوا إلا الأزم لقيت ا م

حترللماص الانشراح أظهر 
حزينقي ثأني ودروا ل

ينفل—روقول( ي عنوا لمول
رمجاعفلم آت فآك__ال 
ااياييهلبون اس المهكذا 

صاب؟بأقداح ه كأمته تلي
رابي؟وفيالخل_قوذرىت5

ابنا؟رغبمن بيما ثبروجا 

داب؟والأهون العيهام ب
زاب؟العة حملن ملأق أم 

ذئاب؟الوس نفا فيه

كدايب؟دى احب وصول وح

ّردابيإدجى j( مت أني 
الأكرابروى ن مفارتع—ت 

ابناواثحوق وحلزال واعت

ابناببر يما يوممرورا 

ابئرمدرون يبس ولساما ابت

ايملل أب( و لوا يتمن
الرحابيح قه عينق صاق 

ابناورهم؛اغتينفزادوا م ث
للمحابتي نعامدت تبو ل

المحابجليل نهم بيلليي 



-ت-^وتحت3|توتتآ 

أميحس ه بوا يرفقيَلمً 
عهوداان الزممن تلقوا هل 

حت—ىة الحقيقعن اموا تعأم 
دئثلمإ مرى للثيووبون م

انقلابحدن والدهر اء نعق 

اباجتنل ه صروفمن أمم 
ترابللودهم عأن -جهال_وا 

مابمن ذا يشر ت منه خالقوا 

قمة بي أننن ممنيكم 
امىالأيهاد ميمحو ام منأو 
المجدبل مللسعب ينثر اء خاو 

وديونمو نالامحساد اء لبن

المخيباحا من الحياة لدخول 

الباطلعل المريح الحق لانقضاض 

دزوبساع بس الشعب نرى كي 

إلايق ع ليت لكن: ست، لي

بعيدالرحت، القوى لوملكته 

الأعظمخالقي نحو أوتوجهتا 
تبدىالحميل الحقل غدوتح أو 

هجلاللمأوع نهجم الص^احثتا أو 

ابي؛الكومحل القناس الثم ف

ابباكتنتل والاص والت

معابالاقتحام دعوإل، ي.. 

ابوالعوالأذى بالحراف—ائت، 

نح_والآم^ال<والآراب

الشهابانقماض مثل حوي 

والأداببالفكر ى معنأو 

بابالأسواهي ظل إ نغ
ذابالمشعلع الj، اميحؤ وت

قبابالف، كثيj، ت، ذبأو 

الأعشاباصر نور الندافق 

اضطرابل اطعا ّالليل ظلمة 



^^تصصح«طأتتتتات1ت-

آماللحقت القوى ملكت لو 

اجبىفة بالحقيقآمنت رب 

فلتنرقحقك أدركت أل رب 
عقلنحوال مللت فد ا أنها 

جراحيأداوي أن رب ا يآن 
منيبإل صواب للدل فاه

أأي-؛إيءأي

اباركللمع—ال ت وازجي

للعدابي أوبتات متاه

اباجنب—مؤاء ورأ ني بف
البابولج الفما حيق سل 

والأوصابالألأم صنوف من 
والصوابالهدى إل ام نذو 



حِللاسبي د حملصاتي اهم بمنمق 

انيز|رةاو،ساء

ظرائي؟م وهوام أقعد ويجوى ف الجديدين مر لخا عم 
قائي؟ثاة الحيق ان( أتفكيف وية ما فطرنثد أخاهم ألت 

ائيوذكمحي ي اففرت ومثلهم موحلقى ثل مم حلقهأرى 

ردائيمنه ابتل دمعي ض عل صواحكا اة الخيدرب ق جرون ي

Lأكان   J الغمحاء؟من اجوا نإذا انوا وكثإ ملُت نطقأن ق

اصء؟من الحل لدى وكانوا ١^^١^١ ايكل إما ش وهل 

راء^بثثهم فتإذا ^ وا وليعدا مال المأحب فقبرا ولت* 

بخلاء؟المن عمري مدى ؤإل م أكفهل إ بجود لهمو وهل 
راء؟الفقعل العمى بمحولون مانعا يت أمحن ل أصبحوا وهل 

الفضلاء؟ق اشفول ا أنت وكنومنة فضل أصحاب كلهم وهل 

ثوائي؟طول اليوم مللت وكت ا ومغربشرقا الأرض ل خربوا وهل 

ار؟وفاء مغاض فد سهم ومن عهودهم بكل أوفوا كلهم وهل 
بلانيقرب عاينت فقد واى مُعينهم تبترون يأحدوا بل 



قصائدحمدالخعىاهم بمنمق 

اءعندون ياء الأشل عيمر عابر نظرة الكون ق نظروا لقد 

ائيوهندق لا فيهفجانت ١ طكو اة الحيهذي ق بحت وأص

أرىإ با يومالمآر يطل ومن 

جذلانالأرض فوق بمش ومن 

حمامةالوريق دوح العل تغني 

ايقلنهالرطيب الغمز عل وبكى 

جزائيال ونيرتح ل؛ اس النمن 

رواءبكل رر يمثائته ب

اءبكلحن الحزون به فيح

اءبغنورى التثجى ا الهنحليف 

عداءالرة زمق تعش اءل تفاول تقاة الحيبئر ا إنألا 



نتنتا

فنيتوحت امالحوى م فمن التجسي ل ب—الغ ع—و >، نج- 
أوتثنىاعتدال ل ل حميمن كغثيا منتد بالقس وم

الغنىوت صدى صه بيمور روحى إن دي؛لثا حمعنى وام

اائتا;أولاك اش كان 

همنالطق معن\ سإذا اد أك

أنراللحفل ش__عاع ل ارمحا فهي

احلاتحر ليا مناغيؤخ أص

اجيأنن مامع مه لبس 
وفاكه خلائقكمك فمتى 

^ابىصن بلأ^ل، عأل دبط^اد حم

رنالمالوتر باك فإزج ف

يمنوالوجدان الفكر بقيع 

لحثيأصوغ الخميل الطرف من 

أذنيلر ل رائقا شرودا 

نومعذ ومأبويرص—اْ 

ونولض من اس النحميع 

ىهمنر ويقتي نعاميمت 

يوالتغنهرنم الاذبتي وجثدو تجر الهللحون معني فاس

—معن-ي—واله ري ه حلاوتول فب—سحر ع—ك ل شخ ولا 

دنعا جنذرى ل أنير كي وقلبي شيا بالنفح وي



جنّلأم — إظ دول قيوق ات ممل لأف ي وبحين

التمنيونفع لنفس البمني عرا ثأرصك ة ليلمن فكم 

زفوحي آلاموط-•؛ ق نحققريب وى أهن ملت ا يألا 

أمنبول حروى دلي ويمنه ور افيض بفرف ؤيغم

يحفنبملء ام أنويتريي را وبأنا وحثني ل ويجع



-ع.1سي حمد لصاتي اهم بملعق 

الرودىا1تاوه

االزورفيدن اللمل كون مل 

قول المجهدى نحوالممبحرا 

دامربحول الحر ور يثكم 

هقاعن مه أمواجحماك 

شيقاالائي رجط نقاصدا 

اأفقا فيهأخل ل؛ ة حلك

امحقا مغيظمق العلأهب 

اغرقن ممذعر الات زعق

االمرهقعقل م اللهارحم فه غيهبل العقل صل رب 

٠٠٠

مقتعاه ميوق فى زورق

صحوةا بقايامى كق ان ك

اإيائهن مثت!—الأنجم ع

صحرةإئي فغابتا م ث

دفمور الندورق حول ان ك

ازنبقو؛استا ا محوناد ع

اأهرقيإ فترب الق أهرفت، 

ااخرقوأؤلفي ضوء الأجتل 

المتقىريم كد بعيبحح 

الدورقاافتقدتؤ الليل سجى أن 

الملتقىحتى الأحلام وامفغوا وا واذهباش رفا ييعول ف



الخعي[حمد مصائد اهم بوملعق 

األفاه دجق ي عينر تم فلون الكم أظلإلهي ا ي

ك__انأولليألأأحلق_ال؟ أمددت ذي الا ماق حو 

حقامن الضنى واق أثوق في يرتمووقلص حبأمل 

نجمةفيه يس لاء وم

الريطول المن وصحارى 

اسإلأالأَفسفيوحه 

وىما فيها مأس اليظيات 

دفعاانا موره نباح وص

فقانا عنهمبح الول فت

ماالغتهلبن يوأف^_^اع 

ااحترقائي رجا منهرة مح

فتىويح ا ويالشص أعشق 

ىوالمنوصرغ ا حبمموف 

الويتماديف من لعيني يا 

يكلاهمنى نص ا يكفني 

دفقر الهب جانه وادفني

ويوهى فلبيش انمد يريلا 

عشقاد فللضص لائي بي 

اافترقا مه دربعن ردى وال

شفاالاريح نن ملروحي ا ي

امحترفيكلا هه كفني

امورقغصنا مبح اليتلمى 

اانطلقا مقيا النحو ده قي

المثرمحاوا فحير الفجع طلان فياماي نا يو أعفوف حم



االزنقراى ثوق فوا واغرمورْ ذن مرف حفف كثوا داّ

دمكمأو دمعكم من واشحوا 

دأيمباف يعد قاقي رفا ي

يرىفيك ذي الا ماق حيا ي

صباالحطمت كيف تقول لا 

االرمقا أحياض فدمع رب 

ىالرتئعب صالجد درب أن 

—ا؟ثالق ري ويغنفس البهج ي

االريمالثياب حطمت كيف 

؛٥٠

افهقد قى بالأمأمي كإن أوفاعبي مي ابدباي ه إي
مزقانفي مزق ه خللوحش ماب يبل أبقى وف م
اموثقدا عبيثى العتهلح امفإ العمر صفحة أطوي وف م



الخعيد حميصائد  ٠٠٥١ب—ملخق ك□

اميحاليأس 

ديال أمل ولا ه أرجيوصال فلا رام الغمن ت يئ

ديايا كلتالهوى من نفضت اصهلباري ي ثبل؛ فين صرت 

وياحميثرا ه بموتود أعصدرى عمق ل الهوى ْات ؤإن 

اأبيرحلا دنا الي وتعرفنامي يالتق أخلالقس بر مت
احميا أنفك بإلت فالروحي د قيأحطم لر ا أنإذا 

اعدياس ي حبل غل يكبرا دهعشت \ني عئ ز يع

اعلية جاثمالأوصاب وى سد حديلا يل لل مثاري م

قياث صبا المنى يل يعلا بريقدي تبوى الهاب وأطي

ايمقلتيول حمع دُّوى ّال وموقي شافقي بخثب ي

اوفتيهم فدأ واحأر م فلر وجهم ق الصحب محرت 



لتقتتآ

لبنانجبل 

اذكرضثروت به أي
اعلينمتؤ للحإن 

ب—اأزل—ال — ح
اهلظللشوق إن 

اينوال bذا 

تلضلا رص ا ي

قياشصا رى اذك

اهتلريا جروت

دااي

رلالا^صا>

اغيبمل د يعلر 

دابل الخل أمم

امليبرج الاحة مق ي معت وكنلآْ 

ىحتالحن باك ل

المحصاه نهن 

اميتي الحال فتخ

يع—لا تروت بى أتن م
املئح ي منن أي

قمحيف الال ليا ي

اوفيلا حي تلتق

يانرف يعد يعلر 

احيت المتن ويظ

عاءلفي^_^ار أمنق 

االمحيق محللمبرى نان 

اعاليردى ه ربوات



الحمى JU>قصاند I—اهم ملحق ث

افيل الخبإت ن

الم،الشاطيء يات أم

الخده أمواجعدت أمح

واقاللد الغيه أب

اءوغنكات ح ص

نلم كالثاطيء —ا أ:ا

القطل ي شدت وج

ا؟إليو مقل ه—ان 

ىخلنمحور 

ار1^الأش__لخ_

ك—_نيم__رحنء_شيا؟

اومحورواء 
شهياالعيش ك بت .

اريك يعن م/٠ 

ت،وألفا حبدت وج

ولحراك ذك، فتطإن 

—^سىال^أس^شوقساب فلها^^س

اوذا هه منأقريب 

ألكعمان لينود محل

ون—ائتماوثى اللس 

سيان الفا حوله

امقلتيي دمعز ه

اجليو الحلك طف

اجانحيق رة مح

ميانات بأم ثان، 

اهمقرييتم، نق 

امالعثاق ا أيه



عالخعيحمد يصائد اهم بمنمق 

واتراعلا نحافوا لا 

نكمعدهر الرصت د ف

ثوزكم أعإذا ف

الغ—وافد مهإ فه

جانبياق وا وامرح

اطرييش العاقطفوا ف

راحمح——اقهروا يء 
الحبانبع ا وهم

عجيباردا بل جل د قهل الرت نغلو ل

ا-تقيالند ن عهن، أل جادة حمه خلت

الثذيار والزهر جر النع يهللرا0 فن

مياالعدهع والبك .قل ن عالألأم رد يط
ءادءإد ءإد 



أمادوآلإم

أحاول؟مما اليوم أحدى الصر أم ا مللتهبك—أس آلامي —رق 

قائلأنت الذي القول من سم1ا اني الحين ا أبمملأمي يع ألا 

جاهلالشوق من عندي بإ وأنمت عالر الشوق من عندي إ باف ف

افاعل؟إأنفأحثائي يمزق نمله صل للهوى هم برمت 

لقاترء للمالحب أن أدر ول؛ بابة صأذوق أن أرجو ت كنلقد 

ازلينا مواقه أثن مازل ينرم مغة بمهجا رفقاتنتي أف

اولالته عنالهم يزيل أن عى والثمى در العنك يسائل 

اول؟تققريبا يبدول وف مفهل تناومي والعذاب هواكم ال أط

التشاغلهدا الأشواق يتلفيء فلم وأدمعي بالقريفى عنكم تشاغلت 

لمقاته جانحيق ه يقاتلأنا كرام الغآلام ؛-۵٠١^ 

مواثلذكريات والا دماتبكي ه قلبه يناديحتى ا دمويبكي 

الحداولتلك النفس بماس فتغل ا نبعهاد ارتكنت قد ة روصا أي

البلابلا فيهاللحن عذارى وغنت ا -بممالت الأغصان بك عهدت 



عالخع_يآحمد يماني اهم بمالعق 

يربمأضاكح؟ضص؟مالكأَسمكضا؟ 

لذابرك وزهمحزون، قط—ثرك جني ولا لديك ظل لا أنت ا وه

عاقل؟ة يالكآبأيرصى عبت، ة تعاممق إذأمرتني لعلك 

أحاملاعي اليم رغولكنني عاصف القلب j والنوق ألاقيكم 

ذاهلوالعقل المال خل، حلي، يظنني حتى الن صحوك وأبدو 



تم^'ته«اف^ادتحتت1نآنستتك[

ديين مر الأمت أفل
صإت نحاهلي حم

يمحنومي تللا 

لخ——ترمحاي داترتج
C

سواوسدتتى انت 

الفتك حبن أخل؛ 

■ifل 'تُودين 

كبثثترحس^_^ءتا و لافن 

إمشن مل إن 

الزماتسرففى يمة ث

أرىأن ب-اثي فتح

وصوفوقي نرغم 

بمج—وثي انتإض 

حتدىولاه وت

دغإل ا ووداع

هدالوقوادي 

هدىفاندن اللدك ع

ك،
رديمتداري ف

وزيمد بخعا 

دالتنهواخل حمن 

و>دديوحي وطم

يلفرقموعي حن 

ديأحترف الطائع ج
يدالاف وكي

ردمغوى كنج اى 



-تءالخعي حمد مصائد اهم بملحق 

ودقموف حنإن 

ايكثريا أحيوف م

تىانتفاصق ثاديا 

نحلدىي مبلر 

دالموطي وعزمي ئ

محولان ببي

ديالنالزنبق بفجر ال ع مل تاتين وف م

jp ، ديحات وجنايراءقبندو



[777]

ث1دوفدائي 

إنفالفداء روحي موطني با 

يوطني مهجتروي تب إن 
ارمنلت رد تلر إن 

مقرةأي ف—ديتك وطني 
اومتراب الطي نهم وأري
هحانبضر الخك تارعن

محنارفعت كم النوة أرض 
عمقتشرعه ة العدالإذا ف

مثرقةالصحراء من هت 

فاتدثرتالفللم حمون دكت 

انحنمهات الموديإذا ف

ا■ضرمد بعالسهلة ؤإذا 

يممغناالحور ان كالأس ب

مكالنوة أرض ا يوم والي

عاريأشوم اليأغن لم ن
اريأوتوقهلح_متا ا مزقته

اريقيثار قيئا يأنت ا م

دارالق رت حفلالط__امعين 

اربالغه يتياء الايرح ج

سإروحديث نس وى مه

سارياله -حفناتعل ري ي

إصراربدنيا الاءت وأض

ارأبحعر شهابا ومثت 

القاري، العاصفالشموخ بعد 

أحراربت ونة حري

اريجوجدول يرف روض 

وفج—ارار كفد همل 

مواربالشر وطن من م



-ص

هنحلفاء وحار النهات م

هبام الركضر رى ناذا م

زقمالهم أحه أطفال
هدورتنح ئالزمان دار 

انتفضتالتي البطولات ؤإذا 

بلن\ن الوها وتكو تعم

كأرواثنجم لا بل ل

ارأزهنحت وتى مور وقب

لجراربب اؤهم ودم

لأشرارا'وى مالحمى إذا ف

جسارل كندفن الأس ب
أعماركف ا حركتها م

غدااء التد تلموطني ا ي

اجحافلنوطني ا يب وم

ةحافلضر امع المعج تل

نحمدهار التيل وتقاب

دارغل كمحطم -ملأ 
ارالنن بالار الفخي تبت

دارهإق أعل الموت ب

ارتيف ألا وانتحاهول



الخعي[حمد قصانر امم برمالعق ص

يآلامورة ثن متران ح
ومابروحي الشوق ضجة من 

راحلوى هدام أقار آث
وردمولا باباق صثت 

هبماتت راق الرقالخيول 

وقمةوكم الروض محزح قد 
ابعليائهر الزهم والأنج

يكنب كأن حف قد والهر 
الأسما إذا الأمس بيت قد 

المنىصجتح من لروحي آْ 

يإننق تطللا زورقي با 
هبامواجون محنر البح

لان كولر الحاري الخيول 

انثرىفه أمواهرت تبخ

الأسىجن حن نمى انكرت 

أحلاميبدهر العمفة من 

دامأق—ار آث وى ّأرى 
داميالافق الخه علييبكي 

الظامئالمدق جحيم يهلفي 

داميقفاعتل ه أمواه

قاميأمحل غنوك ه في

اميالهحرها حمل تثتعل لر 

أباٌير غل يعرفني 
اميأنغأمار جرت اصر حم

اميإلهتقتل خابة ص

يآلامباح أث ي نحتفن
امباؤهمشحون مك وأن

داميأقثم يليا مواس
باحامودا ملحكالقر 

اميالما حلمهوأغفى —ا :،



عيديا 

ودمفقروح اليم ونعيولها ممرخيسة فالأشسجان وافي_تا عي—د ا ي

مفوودالشوق رهن فقلبي حول جإرتأ-م الأحباب ولا عندي الأهل لا 

ودمعقالأفق اما ؤإنرى حا فاحعهالن ترنووطول المن 

هييوناصع هلادي ومعل ا محاجرهاءق دمدموعي نجري 

والعودالقيثار ولا محيي الروض لا بئ نحدق والأحزان وأصح أمي 

صقولمم الهود بقيي وأننيجوى نوى ل أف تتاقي اثأورى 
ودموعالأهل بكاء ه أنو لتعصره والألأم القلب فرحة ا ي

قودمالأضلاع وى ثقد كانإ نكم بيبعد ا أننجد س—اكني ا ي

ودمدكم بعن ما أيامنفان بكم نلتقي ان الهوى بح—ق ادعوا ف

محموداه يلقذي السن حتى كثب عن الصب تبصرون ليتكم يا 

ويأملريح المهب ق كانى ثا مرتع سن، أمرنكم ذكإذا 

نحاعيدوجهي حا عل الهموم من اهدة شوالأحس_داُثا يم المتا أن

ودمولبعن الل أف كأرى عجب اكي، حولكن غلام أف 



دالأغاريحول ومن أغرد ولر تشربي والأشواق الكأس أشرب لر 
عربيدالأومحاب من أف ك حتى مترعة الهم كؤوس ثربت نعم 

مووودنفس الم وحلالنجوم أرعى منتحب الليل ل ثح أش ك
دالغيلني نلر نكم عنإ لكا أطالعهزرافات حول د الغي

دعيي ر ما مدكم بعقليتن—ى وهيجني اف أبكد العيأتى لمسا 

دالزغاريدنياي بتعاك ا ملمنهمر دمع الوسخخن ذكرنكم 

تغريدشالون الدا ثإن ه ودمعأمي وانبعاث قام مالغريب عيد 

٠٠



-ت-الحعي حمد يم،ائد اهم بملحق 

كلو شن حض يل لطال 

الثكالدمؤع تحكي محدموعي 

آماوارتهلمى الكبثر حمى مات 

اللحودة ظلمق يإ ئمت 

الشهيداء دمتحكى اثى ودم

ودالخلمبالصخرة مى نل 

أصلض أبن النفس منى يا 
كازام ام الأبمأين 
تولتالعذاب ا أحلامنأين 

عدالصاحبك الوصال زمان يا 

بياصد بوعصرتنى ح\ ان

إنق عني إليك ان حيا مب

ردحيلكي العم أهوى ا أن
اللواقبروق التلك مني أين 
اذكرينيالمباح نجمه يا أيه 

أفالصبابة أس كوليني ا ن

الحدود؟حمال وإل أرنه في

الوجود؟وعرس الهوى لال ظق 

ود؟الأملابس يمثل وذوت 

صدودالان زما ياداك وع

ودالوعات اهى؛كاذبيتب

القيودق عيشة ءلح أ>ا،لت، 
المشويا نعيمهمن حرمت 

الرعود؟هذي ات رنا أعقبته

الحديدالمهار بشرى ل وابمعثي 
ديدشاة الحيمع رنع صق 





تالخعيحمد لصاتي اهم بملعق 

القباباما 

امنيراد كيف العرب اب ب ث

طموحاأو محدأ روم توكيف 
ئلكان الأزمابر غق ا مل

فتحاالصين صحاري حبنا لقد 

ضملكل اة الأبا كنوفد 
حتىالعرب أمول ادت بفهل 

ارامنا ملان كافه اب كت

تبدتاسا تفرقنأن عا فل

الصواريعدت إذا ا عجبفلا 

داراقتا أمتنذل ن مم هل
مراحم هلبلاد الاق وآف

أياكن الموت-ة مء فا 

والرش—ادهير والعاد رن

ادالرقداء والات الغايإل 

ادجها ولماذخ بومحي 

ادالجدلى بانوحيتنا 

ادولا الين العود ن

المثالالجد ك ذلم نحهل

دالوالآراحم الدننا ودي

ادالمواستشرى الأرراء ا بن

ادواسوالأوغاد اليوم ا علين

وزادبب حثراتما ن وم

ادعبم هلال الرحوأّراف 
ادتقولا ود تقأن اك فحق



ت-

سجونمن ل كم العرب شباب 

امقامارت صقد القدس فهدي 

ويأما لنليب الالوكلن وق 

شهمفهو صحى ال بالمفمن 

القواد؟ا_ا ضيق يوالأم 

الالعا فاب وطلمهيون 

بلادالأوتفدى الموت روم ت

الحوادهو حاد الروح بومن 



-تمج-^ت^'ءت«إتمآو1نحءتتآإتت-يا 

اجاةمس4اا

نجوامعبد أنت الحب وطن 

حميغربة عنك أثك لر أنا 
يقضىوف مخالقي أن ا واثق

الاطلمت الصباح نجمة يا أيه 
فوادياة الحي-يجة وامنحى 

عمريأحلام إن الحب وطن 
غريبطر مثل فت—لث، ا أنها 

نوقاام هماعر فيك ا أنها 

صيعوفؤإن حتى أبقى موف 

بلاديؤع ربل العطر ر انث

نح—ريحق لث، منعثت إن ؤي 

روحية غربمكون قد إنإ 

ونزوحيغربمي من بمعادي 

لوحيفباممه الدجى خلف خث 

والطموحالرحا معنى والهميتي 

الجروحواجمراق القلب وهوى 

الضريحق منا الحظ اثر ع

الفصيحاء والغنيد بالأناش
يحالملاء الأنل ورد الة باق

ريحجب يقلا هلي وأغن

٠٠



الخعي>4_د محاني اهم بملمق ص-

مداد

فاقصدالغرد صديقك إن؛ ال ق

فأصحاء الوفه منل دا وب

رزءكل حاملا دهر الوأتى 

هأبتغيوه نحت فتوجه

الشهلق الموج براءه خدعتني 

ثكرتح؛أبعث إليك صديقي يا 

آميالمائإل علمتني أنت 
دروماكدهرى، لقنتني أنت 

جبينيإن القديم صديقي ا ي

اانتهينا أنقلت إن تلمني لا 

٠٠٠٠»يبماوبم 

مدلهمادث حل حإذا نر 

أممدق والالأخاء ا أبوننا 
أؤم؟من ترى ا يسساءلت! فت

محلودة والمد الوعإذا ف

فمالخيضم ا مأدر لر وء 

وعزماصتلبار ل حد د فلق

معلمنك وجاءف ا والرزاي

غنمحرنك ؤإن عندي هي 

أثموأنفي إ كاتاذخ ب
ولحم؟اء دمإلا فوادي هل 



نتن[اس—ىد حميماني اهم بملعق 

الكوىاواممش1ت

بالسحابكوكبي ا يتالفع_ت 

اةالحير زهل تقبوت 

سديوحشح رون بعلاك 

اطليقتت نحديث إل ثر ت

تجولالبضاب ى ولفعتن

ونالمنوك ئيقبل وقلي 

ونالهتي دمعرون ب
السجونظلام أّبر وأبقي 

حتىاك بعينيا زمانثحت سم 

النجومأروم بعي—دأ وطئت 
ايومكنت وهل مني خر أن
أقك عينير بحإل يق أع

جساحرالالشاطئ عل ويت، رس

شاعرالالحلم كأ>م 
بالماخرمن هلا بمب كوكا ا)

ادرالهه موجإل شوق م

ورداالأمس ر الما ها أن

ازاهيتقبل مح والم

المراسمثل الزهر عل أحوم 
محنىحنت ما الخصب الشاعر أنا 

باليكرياتاي دنييعطر 

المواتأسى أذكر عدت فإ 

اةالحيق رحيه منلأسرب 

اتالهبسخي به بعتولا 



الحمي؛حهد قصائد اهم بوهالعق 

هعلري وتل عوت حن

إفتغيئا مدته وناش

يوالأمجانما ه فألفيت

م_ثل،اري وتا دهريالهل 

منالنفى يأهرب كنت لقد 

يتطللا لشي ت وفل

فافةشكنت إ كودي وع

تطل——؛نذي الاء الهنيس فل

ه-مح-أو

هياهاتدابي( عذيب ي

هأناتو حلن عنفى ت

هبجمراتي قلرق حم

ه؟؟بويلاتاك دهاي دم

الأرحبق الأفإل ا هواه

أوتتمياس المن ممحالا 
الخصبر ازهال؛ المإل 

المرعبفر بالراود ي



-حJت^>مد^تةجتا 

ثيلآ«ءللآ«ال

الأظلأمضالاول;

أنكه فياء الأحيت نامقد 

وراحمرتلا مد بعوبقيت 

أكيبممفالدللس
راحمةت أنا مأدمعي أي 

امنفرطد العقر خأواه 

عرذ مندمحور الق والكون 

ينتثرثر كالا راعهد ق

وروالل الترتيذا حبا ي

رالزهه تتموي كإ ح—وتما 

الصدرالورد بعد عز د ق

روالنحازدان ه منوالحمد 

ضامنقبصرت نمسى ال آم

لأمل وم الينمي ال آم
فمنالحياة صفوي رنقت قد 

يأفقو ال الأماير تتط
فهقتد قالأمال —ا أن، ا ي

ةراجعت ولذهبان أوت

السضسم^رنى مء^ و3وال ام

هروالم الهزول ين أل 
در؟كه كلبمبش صى ر ب

الشررز يقفا منهار كالن

والفكرالحزن ا وفيهكامحي 

ر؟تنكحان الزجاجة مثل 



السبيحمد فحاني اهم بمنمق ت-

فرهاانان كا موة ربا أن

ثقةنقار للأطيان كد ق

فةقاصالأرواح ا هلت بات
خارمانذبيت أن رو غلا 

دافغوره بنمباح الدا وي

مثقاالكون ل القيا وسرى 

٥٨٥٠ال؛آمى ويفن

مشواام الأنواج أفورأيت 
دفعامنا وممحنتها 

٠٠٠

منحروم اليا عنهوالماء 

وترالترنم يإ كا فيه

روالثمالأوراق اقهل تت

رانملالربي زهر ذوى فلقد 

محتقران وكالغللأم ه عن

صورا حميعهاة الحيإذا ف

رلكهافيالفاو<نحف

روطصمه ق ه لكل 

—رضل للي—ل __ى لكنن

٠٠٠



اد«ءعىإحمد لحاني اهم بوملعق 

شكوى؟البير تبد تلكيلا اء لقمحن ١!؛ بفي الشكوى باعث أيا 

أغوىلا الصر عل ولكني كتمت ائر غالصر عل وأف ولبكيت 

واحلمثرْ تلأرحوأن ؤإق مذاقه مرا الحب منك ذقت كد 

أهوى؟ما وجانجت تهوى الذي أتيت لخاؤلرى أمر عى ا مإذا ألت 

امقارقالخليل للذنب كنت إن ف

الخوىبتقتلع إنا جأن و فل

نوئهمن لع ان للولهك قلوكم 

احليعللشوق ان كقلبي ولكن 

اجوارنوالحبيب روى بقكنا م

عفوامضى عإ اليوم من_لئا فآمل 

عفواولا مني الأشواق أ؛قتا لما 

باللوىأحلق نفس الثر كبفإن 

الأهوابه أؤناحت بل ل يلتفت فلم 

ا؛قروي  ٠١ق صكناه قد مغنى ه فلل

البلوىأعظم ومحه— يا — وحملني والهوى الصبابة أّل كه با شربن
قدالوجد عاصف بروحى فاممى رأ ميشيئا الوجد أقلن وكنت 



ك[

ذمىسنل

صناهواه طاق العازح الن

ةفتيذكر تإذ ع ا،لرابا وجف

واجدا أنلا بالشام رفقتي هم 

أحلاقهمانإ كالوجوه يض ب

هبدمائونحضوا الأسى ذبحوا 

افهمأكنل راء محة ليلم ك
احميعهاة الحيمتع متهم قاّ

واهنال طين حاء دمفبكى 

جاهناة الحيل شجاهم را غ

اهأرصمن الزهر الوجوه بعد 

داهنعلاه د قالخزامى نثر 

يلاهله مهنهم مل فالك

باهصالشيب ذي لتعيد كادت 

شفاْصشفاه والأإو اسكالك

اهلقيذا حبا يه فلقيتودة مه فيذت وم قومري 

صدامان الزمر معل يبقى الذي القول صاحب هو ترى؟ هومن 

يأباهه لكنه وذكرته مدحتبالمدبح يرصى ان وكل

حسان•بن سعد بن محمد د، أ. الحجي، خمد الشاعر كتاب من تباله والدي البيت ذا ه١ 



اراهجا محنكمراة الين بأحد م فلراة الطرل قلت 

اهواونإه حمق ق قنفالجم بفاهتدى ال الليمع ار وماروا ٌ

اهجباة الحيراض لأغحنيت إذ اممه بر لغه جبهتن حملي 

باهأثه مالدا هأقول فالعل ل ثييه ه لت ال يقولكم 

واهلمحتمع لي ذي الدا مة وطنيإل م علإل ق حل

واهبلاعرفاذه ْنثة تحياك ا»س«إوأبه اي

مناهأنت فكنتج الظلام يثر وفد نا محلالبحر قرب أنى لي 

ماهأنأو اه أدنق والشعر والهوى ة الهلبيعد بلا يان لبن

اهميالصخور عل الأصيل عند جرت إذا والصخور، الحداول أهوى 

صباهعلاه د قغخا ان كالثتدافعا مثخن إذا ان الحأهوى 

اهظثلحاظ من قلثى اؤيح يه لاقينمن أويغمزن ي—ضحكن 
اكواهشق الح مإذا ي قلبم تللا فحدودهن لثم—ست أل 



الخعىد >«فسائل اهم بميعق 

اهربان الزمولع لا ان لبنربى ق مصيف عل وت أمإف 

اْمتذل1نق؛و ديب ج د بله ومثلاض الوفال حي لكنن

رداهار يعي حمثل ومال مو أوأخأم—بمر إلا ه حلا م

اهمغنل الخضر نوح نحوالة رجعللمعنى هل احبي صا ي

اهمننوق الب قلإل دنا نعودة الصنوبر إل ثوق للمهل 

اهدنيتا حنا متلطف ا كامه وروائالهوى د بلْن ءيٌب 

2؛لهشوصاحك ان لبنلله 

يلحابود الخلم رمإ كأرض 
نهحقال بغرمحي ه حنبات

خكزاما ه فير ذكلا اف 

نراهمه ونه واديع وربت

يما٥حملاته صول لطيبنغ 

اهأعينه وحان الزمرم ه

راهذكامحقى حدمى تاد فتك

مظل ظل 



C^E}■

ترذي4ةص

هبالوحي عبثح قوادا ا ي

تويعموى للهّرآ ان 
اكابجبلأتر-ت_حلخن

احباصوولع قلب ا يل وام

اللظىيذم الحوى بتعلل لا 
التيو الختلة رقاقن مآْ 

الهوىولكن هجرآ أزمعت، 
آمرهوُت، با أعنيهإذ 

همحلعر بى فتغنين

هإبداعوتها صمن امنى م

هوبألهإذ س الأنذاك أين 

التياو\ن البجار أمبسان 

زهتأووة_اات، عمري من تللئ، 

النيأنى فلن عثت ا ما أن

يهكمتمن الهوى أهل تم أن

تستفيقفهلا ب، الحفلثح م

العميقالمعنى ق الكون نايا حق 

الوريقالغصن عل الورق غنت 

الويقلكلمي أصح حه 
خلمقيالملوى الفسل محكعتر 

كالحريقفلبي ارأ نأصرمت 

>دالدلءلالدحالأمح
الرقيقبالشعر افح الأعتلملبن 

العشيقتهوى وياللمح يلما 

قبريذايت، قلت، ًا وثناي

وقوالفيبوحي صوالله و ه

والنقيقا منهالرمحان نقطف 

ءلربممحامن إليها هل زماف ا ي

الرسيقوالقد الحس بكملت 

ارققيالحيل السمبمى وص*اعدون 



الخعيحمد لصاتي  ١٠٥١ب طعق أ22ذآ

اتمار والنمس البون نح 

وامتشرتأتت ات كفراث

دوقأنحفون اح صا يت قل
نزحتاق الأمام أين أي

—شروقبال واق تكيإ محللمت 

الحريقفغشاها النور تهللب 

وصديقرفيق حثر ل تا كن

المق؟الأفق كروي فتراءت 

٠٠٠



انفتاحر بابتلست، ى حته وفنونوى الهحر ما مأدر لر 

انوالحرممد باله وأذابه وحمالنه يحالقواد ق عل

ان؛وحنبمهجتى العذاب مكب من حب ل مثاعري سكت ال 

والهجراند بالعه لثقى ععل بحازينى أمي من وعشقت 

م.هم

وافوهوجهم، تم رغواك 7،مكلف عهدت كإ حبيب ا يا أن
ان؛كد وهزاق أحار وأثالردى أوردق الصعب هواك هدا 

سافللفتحول_وا —صد، بم ح——لا وا ابتغإذا لكلدين، أف ليت ا ي
م.هم

انبفيم، لهواي فنيت، إذا فن، واملئ، لفانتي حيت ا ما أن

ان؟الروحانق تتعا ببمليا j، يش نعاء الفند بحل، هأواه 

اقر؟الإنه طعل ه با حبهل ان الإنرف يعلا اب عل 

رحمن؟اللئ، ملأنمثل ؤيكون نا والارة الطهإل بم~جل( أم 



البتانريي( عل ون العيد عنعشية الوقوف أنسى لن أس إن 

النشوانالشارب كفعل ا طربي وأنثنثر الندر البإل وا أرن

والشفتانداك خي ويروقب حر ّن ماك عينومرق 

انالرمأغصن دلالك محكي انإ كيق الرشبالمد يس وتم

راقوبالج حمراك يلا ض رعآ مة للتحيكفك د وتم

اقأوشح كاشعن ة عزلق شملهم بجمع اب الأحبعد أما م
انعنبدون ركضت قد كالخيل وى والهحبابة الإل ابقون يت

يانبالنالهم دلون ويبورحمه الهوى خمر من قون ي

وانالألن ما دنيانه نحويما وكل الوجود ق طرن، قلبت 

دورانالمن تضنى ولا نحرى ا دورامق لاك للأفرت ونفل

الألحانأعذب تشدو ا-وح الل الضحى ق البلابل تغريد وسمعت 

وانالأكب وجوان،ائنا ومنا بارصالحال واق أفورأسى 

متدافمتشابه اطري خق ه لكنه كلذا هت وعقل

الوراقفه بفيواد القشى يغالقيا اق، لفب، الحعرفت حتى 



٢^I٦ ^آوت»تدأتءعتا 

انالإنحالق درة قوعلت ه وكنهالخإل أدركت اك وهن

الوجدانميت محيى فالحب للهوى ائر بالوجدان ميت ا ي



ت^أدثتةت^آدتحتوأتتء

ذكرى

ترذي«ةهب

وعيدمففاصت ضى مدا وعهيل لرت ذك

وعيرجون يكى متل ل لهاويرمادهي

هأإي-مح-

الو__اليات حادثن مكو لأشإف رب ا ي

اليلا اجري وه،^ ١^١٣

-؛أ؛-أإت"؛أت-

الاارتحأود از,اء لقد أريلا لا 

إلأالحون يفهملا ا أنامحبت صد فق

االغرامارحتي ظيل لوم النق ت رأي
اضرامي قلبومحب ا افرقنصاح الوق 

ضاغيش العدرك نأن ا وصانا ومح

وعرضاولا حلون للكادا ارتينمي م وه



عالخجيحمد يصائد اهم بنمسق 

ايمض أخفى عيل رلأذكهرت ّ

شرابالتل ر وذكدامي ميل لف فطي

تللازل منإل احملين—ي ا هتح ريا — ب
الشت ستكى ن لنمو ض خفيمى ح

-مح-؛؛ءبج-

اعلينحكمت إ براض إل رب ا ي

دينا؟يب والحا لقانمحان ى من



رتالكيف الشجر من بسرزت ة غزالمثل درب الق محائرآ ا ي

صرمق العميالألر ن مي للبففي الخال لك وطثهديء اق ب

وروالننا اله بمحق را فمبته فمحبدا إذ وجهك أبصرت 

وّرورة، محبر وهمرح فه أيامفى، مدا عهي ذكرتن

جرأمام الأنق 'كاق ا طربانثتي فالحبيب ل يضحك ام أي
ورقبلاة الفق وتني احتو ولده وعهالحبيب أنى ن لواش 

جرننحن دار الأقمع لكن فا مبغلا ه فارقتصاحبا ا ي

هموريدي ل ا منهزال ا مها لألطف ان كا مه كفا ي

قأدقك ظل 



امادرواماجعثبت 

اولإ:الكس:

الهلوعات،وكالة إبراهيم، المار عبد د. الأبدلع، دراسة ق جديدة فاق آ ا

د.ت.د.محل، الاكويت، 

.د.محل د.ن، الماهرة، نائل، محمد د. الحديث، القد ق وآراء نحاهات ا ٠

الهجرية،العينات بداية إل الحديث عودي الالمحر ل الأيتداعى لانحاه ا ا

والثقافة،للتراث الومحلتي المهرجان إصداران حبيبي، محمد بن حمود بن محمد 

د.ط،ماا؛اه/ماا،ا،ام.

دارفيدوح، ادر القد.عبد ، ة( )درامالعربير الشعر نقد ق القسي لانحاه ا ٠

م١ ٩  ٩٨م/ ١ ٤ ١ ٩ الأول، الطبعة والوزيع، للشر صفاء 
،الرص—اأبو عل. مح. وقضاياه، أصوله الحرير الشعر نقد ق القي لانحاه ا ٠

م١٩٨١ه/١٤٠١الأول،الطبعة الراض، العارف، كثة 
أمعد،بخائيل يوسف ت ترحمة منور، أنطونر الذات، إل عودة لاعتكاف ا ٠

والورعوالشر للهلباجة مصر نهفّة 

،مدبول مكتبة سمويدي، الحميد فاطمة د. الأموي، المعر ق لاغتراثب ا ٠

م١٩٧٩الطبحةالأول
دارملامي، ممميرة د. الهجرى، الراح القرن العباسي، الخحر ؤ، لاغتراب ا ٠



٠الأول،الطبعة دمشق، الينابيع،  ٠  ٠٢٢،
عإردار الشفرات، اممه عودة أخمد ياب، الشاكر بدر شعر ق لاغتراب ا ا

،الطبعةالأول،ي«ةاه/س\،ام
للهلباعةغريب دار يومف، اس عبمحمد د. الفني، والأبدلع لاغتراب ا ا

٠د.ط،الماهرة، والتورع، والنشر  ٣٢ ٠٤

الحصاد رثد. ، مقارنة ة دراسالشخصية متغرات وبعض الاغتراب ٠

د.طالقرى، أم حامعة التربوية، البحوث ّاسالة دمنهوري، 
اعمْلح-سين، بن عد مبن محمد أ.د. ودراسات، تاريخ الحديث لأدب ا ا

م١ ٤ ١ ١ ة، الخامالطبعة التجارية، الفرزدق 

قنموصه من مدروسة ومحتارات وقضاياه وفنونه عصوره الحري لأدب ا ■

صالحمحمد د. ، منه ونإذج وانحاهاته وفنونه حولي الالعربي( الأدب 
-٥١٤١٨الثانية،الهلبعة حائل، والتورع، للنشر الأندلس دار الثنهلي، 

والتورعوالنشر للطياجة غريب دار الحميد، عبد شاكر د. والحنون، لأدب ا ■

٢١٩ ٩٨لقاهرة، ا، 

كاتبه،إبراهيم حبيب تقديم عريقة، نيب شحر، ديوان الحائرة، الأرواح ٠
١٩٤٦نيويورك،الأخلاق، جريدة مهلبحة 

اجي،نالحميد عبد محيي د. العربية، البلاغة لأساليب الفئة الأسس ■



كنوالراجعصائر الثبت 

الأول،الطبعة ، جروت ب، والتوزيع والنشر للدرامات الخامعية الوسمة 
٢٠١٩٨٤^١٤٠٤.

ويف،ممصطفى د. خاصة، الشعر ل الفني للابدلع ية النقلأس ا "
الثالثة،الهلبعة ، بمصر المعارف، دار ، التكامل النفس ءل»ا حماعة منشّورايت، 

٢٠١٩٦٩

،الشام، أحمد الأدبية، الأسالسب، لأصول تحليلية بلاغية دراسة ؛ الأملونمؤ ■

١٢٠ ٩ ٩ ٠ الثامنة، العلبعة المصرية،القاهرة، المهضة مكنبة 

خجرمحمد فمل د. ، لوكية الوالاصهلرابامحتح والذهانية العصابية الأمراصى ا

م.١  ٩٨٤الأول، الئلبعة ، لإروت> القلم، دار ، الزراد 
لةمحل، حنورة الحمد عيد مصرى • د ، تكامل منظور من وتنممته لإ؛دإع ا ٠

الثالثة،الهلعة القاهرة، ، المصرية الأنجلو مكتبة الإبداعي، القس علم 
٢٠٢٠ ٠٢.

الحريةدار المامرائي، طو٠٢ الله عبد د. والأتمية، الإسلا،م والقومية لإسلاقا ا ٠
م.١  ٩٨٥هر/  ١٤٠٥،الأول الهلبعة يغل.اد، ، للمهلباعت 

(،بالممس التسامي . المعنى بالعلاج ق مقدمة ) المعنى عن يبحن، ان لإنا "

الهلثعة، الكويمتط القلم، دار منصور، د.طلح.تؤ ! ترحمة فرانكل، فيكتور 

.٢٠١٩٨٢الأول،؟.؛اه/ 



الأزهريةالكتبة ، سح ص عل عل د. الشعر، ق الأدبية للموره الفني البناء ٠
.٢١٩٩٦اه،  ٤١٦د.ط، القاهرة، للتراث، 

الحكمة،درا الحسيني، حد بن راني د. الشعري، النص ق الأسلوبية لبني ا ٠

*آم•س،الهلمُةالأول،؛*
،الرصا أبو سعد د. ، العربية اJلأغة ق العلامحات لنظام روية والدلألةت لثنية ا "

م.١  ٩٨٧، الإسكنا.رية ، المعارف منشأة 
إعيلإمحلع، والأبد الاتصال اسكولوجية ق ة دراس; الإ؛ل.اءية لتجربة ا ٠

٢٢٠د.محل،دمشق، العرب، الكتاب اتحاد اللحم،  ٠٣.
دمشق، العربي، الكتاب دار ، ءثدْ سمير الويتح، اذتذلار لحالة الشى لتحاليل ا ٠

الطعةالأول،ماةاه/موهام._القاهرة،
الفكردار اسي، عبفيمل د. والحقارة، ان الأنوقضايا الشى لتحليل ا ■

.٢١٩٩١،الأول الطبعة بجرويتؤ، ، اللبنابي؛ 
داركنلئؤ، أحمد د. والإية_اع، والمعنى النحو ق دراسة ت الشعر ل لتدوير ا ٠

٢٢٠د.ط،، القاهرة والتونع، والشر للطباعق غريب  ٠٤.

والتوزيع،للنشر البشير دار الحيارى، حن د. للوجود، الإسلامي لصور ا "

الءوحةالأول،ه.؛اهؤ

م،قاسحان عدنان د. الحربية، ا لبلاغتنّنقدية رزية ت الشعري لمموير ا ٠



.م ١  ٩٨٨،،_/ ١٤٠٨،الأول الطبعة ، الكويتية الفلاح مكتبة 
والنثر،للهلبع ممر نبضة دار ، أمعد ميخائيل يومف ، والتناوم لتقاول ا ٠

د.ت.، د.ط القاهرة، 

الماهرة،، غريب مكتبة ، إعيل إمالدين عز د. ، للأدب النفسي لتضر ا ٠
الرابعة.الطبعة 

طلالترحمة هاير، وحون لأنيص م. بول ، للأطفال الاحتإعي لتكيف ا ٠

الثانية.الهلثحة ، القاهرة ، المصرية المهضة مكتبة ، عثإن محمد 

دارزيدان، الحميد عد القادر همد د• ، ا"بمهل، الشعر ل والغربة لتمرد ا "

ت.دؤ الإسكندرية، ، والنثر للطباعة الوفاء 

المص،طالحموسوعة ، لولوة الواحد عبد د• ترحمة ، ن جون. رءف ، الجإليه 
م.١  ٩٨٣، الثانية الطبعة ، والنشر للدراسات العربية المؤسسة ، الفدى 

والتوزيع،للنشر ون بحمؤسسة ، نمري محيى هال د. ، والفاجعة لحب ا ا
.٢١٩٩٩^١٤١٩الأول،الطبعة بثروت، 

الحلمدار ، أم؛ن سيخ بكري د. ، السعودية الحربية الملكة ق الأدبية لحركة ا ٠
م.١  ٩٨٦ة، الخامالطبعة ؛؛روت، للملاض، 

الستارعبد د. ، " والمجتمع النفسي والاصهلراب الإ؛داع " الضائعة؛ لحكمة ا ا
والفنونللفافة الوطني المجلس  ٢٨٠:الرقم المعرفة، عال؛ سلسلة ، إ؛راهي%ا



والآداب،اميت.

الحلبي،ال—ابي( مطبعة هارون، لام العبد ت تحقيق الحاحفل، لهيوان، ا ا

^.١٣٨٩الثانية، الطعة القاهرة، 

لموذجنقدية فراءة التشرمحية( إل البنيوية من والتكفر)مدخل لخطيئة ا ٠

جدة،الثماق، الألي النائي الغدامي، محمد بن عيدالأنه د. معاصر، اق إن
الطعةالأول،ه،؛ام/هحهام.

افه،عبد سيد معتز ود• خليفة، محمد اللهليف عبد د• والأنفعالأت، لدواني ا ٠
.٢١امم\ا،ا، ٤  ١٨الأول، الطبعة الكويت، ايارالإسلأمة، مكتبة 

عبدطلعت الحديث، العربير الشاعر لدى الإنسان للمصر الرومانسية نروية ا ا

م.١  ١٩٨ القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيثة العزم، أبو العزيز 
والعلوم،الثقافة ندوة فهيم، محمد د.حسين إنسانية، دراسة والرحالة لرحلة ا ا

.٣١ ٩٩١الأول،^الطبعة دي، 

الفرزدقمطابع "ين، بن عد مبن محمل د. أ. الحجي، حمد لشاعر ا ■
ه.١ ٤ ٠  ١٧الأول، الطبعة التجارة، 

مكتبةتن، يامالسيد الأخر، ومفهوم الذات صورة ين العربية لشخصمة ا ا

م.١  ٩٩٣الأول، الطبعة القاهرة، ْدبول، 
مكتبةياسن، السيل• الأخر، ومفهوم الذات صورة بن العربية لشخصية ا ٠



١م. ٩٩٣الأول، الطعة القاهره، مدبول، 
_١ ٣ ٤ فرن)٥ نمّما خلال السعودية العرمة المملكة ق الحديث لشعر ا ا

الطبعةالسعودي،الرياض، الكتاب دار الحامد، الله عبد د. ، ه(  ١٣٩٥

الثانية،آا؛اه.

ايمحرفة،ءالم صاسالة أبومرع، معد أّامة د. النفس، علم منظور من لصداقة ا ٠
.١٧٩الكاب:الكوت، والمرنوالأداب، للثقافة الوطي المجلس 

العلمية،الكتب، دار قميحة، مفيد تحقيق العسكري، هلال أبو كنا'ءتين، ا ٠
ه. ١٤٠١الأول،الطعة بيروت، 

الحر؛ينبن يالحديث العربي( النحر ق دراسة ؤإنجاز؛ مفهوم الكلية لصورة ا "

٠دبط،دمشق، الثقافة، وزارة منثوران الشرع، فائز ، العالتتم،  ٢٢ ٠٤.
وعادحنا عزيز ترحمة شيفيل، مريان العادية، المدرمة ل الموهوب لطفل ا "

د.ت.المصرية، النهضة مكتبة سلطان، الدين 

والشرللطاشة غريب دار أسعد، ميخابل يوسف، ، والحنون لعقرية ا ا
٢٢٠القاهرة،والتورع،  ٠١.

د.ط،طربين، مهلبحة الادة، رصوان د١محمد الشعر، وموسيقا العروض 

الهلعةبغداد، العامة، الثقافية الشؤون دار العوادي، هائي قاسم العصاب، 



عوالراجصائر الت ثبِ فثتسا 

الأول،م>ا،ا،ام.

بن،٠١أحمر وترتيب وصط ثرح ، الأندلسي ربه عبد ين ا ، الفريد لعقد ا ٠
يثرون.، ^^؛؛ ١١١الكتاب دار هارون، اللام عبد الإيياري إبراهيم 

والتوزيع،والنشر للطاعة غرب دار ة، ثوثفاروق يالشعر، لحلاج ا ا
.اكانة،هههامالطعة 

وقملهحققه المثروان، رشيق ابن ، ونقده وآدابه الشعر محاسن ق لعمدة ا ٠

والتوزيعللنشر الحيل دار ، الحميد عيد الدين محني محمد حواشيه وعلق 
١٤٠،ة الخامالطعة يثرويتج، والهلثاعة،  م.١  ١٩٨ ه/ ١ 

الأنجلو،مكتبة عوير محمد د. ، والتهلور لنشاة الحري الأدب ل لعنوان ا ٠

م.١ ٤ ٠ ٨ الأول، ائبعة القاهرة، المصرية، 

ت.د. ، د.محل محدلأوي، مكتبة مرحان، وليد د. لفصام، ا "

حاففلمعيد د. لوك، والوالتفكثر الثبمنمية اصهلرا؛ارت، ق دراّة لغمام ا ٠

م.١  ١٩٨ ، د.ءل ، دمشق الحداثة، دار ، يعقوب 

،أحمال ■ء_اءلف_، د. ترحمة ، أريتى سيلمانو ، وناعده نفهمه ، كيفلفصامى ا ٠

،ه  ١٤١٢الأول،حمادى ، ١٥٦:الكتاب ، اتكويت، المعرفة، ؛ ILpالة اإّ
٠٣١٩٩١مثر دي

ابر،صمحمسي د. ترحمة درننج، ب ألن الفقر، دوامة من الحد والبيئة: الفقر ا



عوالراجعمعاير الست 

• ٣١٩٩١الأول،العربية الطبعة ، الماهرة ، والتورع للشر الدولية الدار 
دمشق،العرب، الكتاب اتحاد منشورات ، ذريل بن عدنان ، والبلاغة للغة ا ٠

د.ط،مآخهام.

الكويت،ودارالقلم،العلبوعات، بدوي،وكالة الرحمن عبد العبقرية، لوت ا ٠

م.١ ٩ ٤ ٥ ، د.ط لبنان، 

والنشرللهلباعة ممر مضة ، هلال غنيمي محمد د. ، الحديث الأدبي؛ لقد ا ٠
.٢١٩٩٦،القاهرة ، والتورع 

•ود عباس إحسان . د ترحمة ، هايمن ستانل ، الحديثة ومل٠ارسه الأدبي، لنقد ا ٠

القاهرة.، الحرب الفكر دار ، نجم يومف محمد 

باروت،والنثر، للعلباعق الهلليعة دار حرطبيل، محامى والقيمة، لوجود ا "

م.١  ٠٩٨ الأول، الهلبعة 
للأصولتحليلية قراءة ت الإسلام مبل العربير والئعر الصورة نتربولوجية ا ٠

الأول،الهلبعة والتوزيع، للشر ة الأهليالح؛ن، مصي د. ة، الفني
٢١٩٩٣^١٤١٣.

،الهلثوعات ة وكال، إبراهيم الستار عبد دؤ ، الإبماع دراسة ؤ، حديدة فاق آ ٠
ت.د. ، د.ط ، الكويت، 

،الأدبي، احا نادي ، حامد اف عبد ، السعودية العربية المملكة ؤ، الرحلة دب أ ا



د.ط،اآأةاه"،\م.

طلاصدار ، محلأمة يومف نوري ، اصر العالأدب ق نفس الات زمأ ٠

.٣١٩٨٦،الأول الطبعة ، دمشق ، والنثر والرحمة للدراسات 

د.ت.د.ءل، جر، رقعت أحمد د. الإيإف، فيضها مع وحفاياها القس سرار أ "
للطباعةممر ممة بدوي، أحمد أحمد د. العرب، عند الأدب القد ّس أ "

.٣١٩٩٦،.ط ،د القاهرة والتورع، والنشر 

؛ثروت،اممه، جار زهدى د• القديم، العربا الأدب ي النمس علم صول أ "
٣١٩٧٨.

الإمكندريةمركز ، م قامل. أحممحمل. أنى . د ، ر أمبلا طفال أ ٠

مؤ١٩٩٨لaكتاب،الطعةالأول،
داركرم، ممر ترحمة فرويي، يغمونلب موالموت، الحرب لأزمنة تكار أ ا

١.٣  ٩٧٧الأول، اسة بثروت، والشر، للطLءة الطلعة 
الهلعةبروت، بالثقافية، الكتب، مؤّة ممر، ابن العظيم، القرآن ر ض■ 

م.١٩٩٦ه،١٤١٦ة،الخام

مكتبة، العللب، عبد محمد د. القديم، الحريير النقد ق والركب، الإفراد دلية ج٠ 

.٣١٩٩٥الأول،الطبعة للشر، الحامية المرية الشركة لبنان، 
دارالداية، ائز فئ. الحري، الأدب ق الفنية الصورة : الأسلوب المات محا 



٤٨٣والراح_^_^ع السسسصادر س_دسست 

ة،الثانية الطبعشق، دم، الفكر دار سروت، ، اصر العالفكر 

الطبعةالقاهرة، المعارف، دار وادي، طه د. المعاصرة، القصيدة حماليات 

.٢١٩٨٩الثانية، 

عدماس إليالعري، العلاء أتجير لزوميات ل والصديق الصداقة -حا.يةة 

م.١  ٩٨٢دمشق، د.ن، غال، 

مؤسسةالخاوي، إبراهيم د. ، العربي( الشعر ن( والعاصر الحديث الثو حركة 

م.١  ٩٨٤/ ١م ٤ ٠ ٤ الأول، الطبعة الرسالة، 
الرحمنعبد د. ، تنميتهاوأساليب والحربية الإسلامية الشخصية ق دراسات 

.٢١٩٩٠بثروت،د.ط، العربية، النهضة دار عيسوي، 

الرياض،الرفاعي، دار بدوي، عبده د. الشعري، نص الل، دراسات 

ه. ١٤٠٥الثانية،الطبعة 

د.ت،النموذجية، المهلبعة القادر، عبد حامد الأدب، القس علم ق ات دراس
د.طّ

المريةالدار مويف، مصطفى د. واكلقي، الإ؛داع ق نفسية يرامحان 

.٠٢٢ ٠ ٠ يناير ، ٥١٤٢٠رمضان،الأول، العلبعة القاهرة، اللبنانية، 
عبدمحياو معتز ١ ود الحمباو عبد ماكر د. الفتي، الدوق ق ية نفات دراس



القاهرة.والتورع، والنثر للطباعن غريب دار يوصف، ممسي حمعة ود. اش 
الدق،مهلبعة شاكر، محمود تحقيق الخرحاق، الماهر عبد الإعجاز، لائل د ٠

م.١  ٩٩٢/ ١م ٤  ١٣الثالثة، الخلبعة جدة، المدق، ودار القاهرة، 

وهبة،مكتبة موسى، أبو محمد محمد د. بلاغية، دراسة ! التراكيب لالة د ٠

م.١  ٩٨٧،،_/ ١٤٠٧الثانية،العلبعة القاهرة، 

الهلعةبيروت، للمملأيبن، العلم دار ماصي، أبو إيليا الخداول، يوان د ٠
.١  ٩٨٦عشرة، السابعة 

محملبن العزيز عبد د. وتحقيق حمع القشري، اض عبد بن الصمة يوان د ٠

م.١  ١٩٨ م/ ١ ٤ ٠ ١ بالرياض، الأدي المائي الفيصل، 
الأدبالمائي آغا، الدين علاء ومرحه صنعه العجل، الجم أي يوان د ٠

م.١  ١٩٨ يوليو ه_  ١٤٠١رمضان لرياضي، يا 

وشرحوتحقيق نحبمحح الأندلسي، شهيد ابن والزوابع، المواع سالة ر ٠
.٣١٩—٦٩ ه  ١٤١٦يخوون،صادر، دار تاي، الببطرس وتبويب 

حل،د. الشباب، مكتبة الوجود، أنى ثناء العري، التراث ل الأفاعي مز ر ٠

٢٠١٩٨٤.

الثووندار ، أمعد ميخائيل ، والأدب الفن ق الإبدنع '-تكولوجية ' ٠
ت.د. ، د.ءل ، يغداد ، العامة المقافة 



عال؛عمر، طه محمد . د ، النفسة والصحة العماب الشعر سيكولوحية "
٦؟.' ٠ ٠ -  ٤٦' الأول.I الطبعة ، الكتب 

ممرنيفة ، عد أممخايل يوسف ، والإبداعية النمطسة يكولوجية م٠ 

.٣١٩٩١القاهرة،د.ط، والتوزيع، والنشر للطباعة 

،العربي( الكتاب دار الرقوقي، الرحمن عبد وصعه السي، ديوان رح ش ا
بثروت،د.ط،ما'ةاه/1ارهام.

،]}حو الوطن دار ، ١^>^( أحمد بن محمد حمع الحجي، جل المن، ياب ع ٠
—.٥١٤٠٩الأول،الهلبعة الرياض، 

غازتح(د. التشكيلية، والمنون والسرح الموميقا j( وتطبيق نظرية الحإل لم ع ا
.٣١٩٩٩،دّط دمشق، ، الثقافة وزارة منشورات، ، الخالدتح، 

نفسالم علحماعة منثوران ، الدروبى امي مد. ، والأدب القس لم ع ٠
م.١  ١٩٨ ، الثانية الهلثعة ، المعارف، دار الكامل، 

للهلباعتغرس_، دار ، حنورة الحميد عبد مصرى، د. ، الأدب نض علم 
.القاهرة ، ٣١٩٩٥والوزح، والشر 

والشرللمهلباعق غرس_ا دار ، الحميد عبد اكر ئد• ، الابدلع نفى لم ع ا
.القاهرة ،  ٣١٩٩٥والوزيع،

للنشرالرمد مكتبة ، زايد عشري عل د' ، الحديثة العربية القصيدة بناء عن 



عوالراجمادر الت ثب ٤٨٦

٣٢٠/ م  ١٤٢٤،ة الخامالطبعة ، والتورع  ٠٣.

طيبةدار العبود، اف عبد بن صالح الإّلأم، صوء عل العرية القومية كرة ف "
م.١  ٩٨٢، د.ط ، الرياض والتورع، للنشر 

،ساة الحيمكتبة دار منشوراُت، ، ثرارة اللهليف عبد ، العرب، عند الحب، قة لف ٠

د.اتح.، د.ط بيرويتح، 

عيونمننوراُتج العظم، جلال صادق د. العذري، والحب الحب، ق ا 

١م. ٩٨٧الثالثة، الطبعة ، اكاء الدار ، اكالأُت، 

والنثرللهلباجة المناهل دار ، بكار ف، يومد. ، والقافية العروض ق ٠ 

.٣١٩٩٠ه/  ١٤١١الثانية،العلبعة ، بارودِثح والتورع، 

مملوح،العزيز عبد سحي د. إحصائية، أسلوبية درامايتح ! الأدييبالمر ل ٠ 
٣٢٠الثالثة،الطبعة القاهرة، ، الكتب، عالز  ٠٢٧١٤٢٢.

علتطبيقية درامحة والأنإط الaلباع ض علم للشخصية متعددة راءايت، ق ٠
أحمدمحمد ؛د. له قدم امن، ثماري د*روز ، محفوظ نجيك، شخصياُتؤ 
.٣١٩٩٥الأول،الهلبعة ، ائلأل، ومكتبة دار الا؛لسى، 

الحاديةالهلبحة للملأف؛ن، العلم دار الملائكة، نازك ، المعاصر الشعر ضايا ق ٠

٣٢٠عثرة، ٠ ٠.

الوطنيالمجلي الحرفة، عالم؛ لة لمالخالق، عبد محمل أحمل. د. المويتح، لق ق '



عوا1راجصادر الت ثب

il^U ^ ه. ١٤٠٧رحب!، ١١١!الكتاب، ، الكويت، والاداب، والفنون

محمدمحمد د. فية، فالنغلر وجهة من انية الأنالتجربة ق الحب، يمة ه ٠

م.١  ٩٨٨الأول، الهلبعة دمشق، الشام، بالرؤين، 
الفرزدقمياع الحقل، إبراهيم بن حمد الأداب، ومح،ع الأنساب نز ك ٠

م.١٩٨٨ه_١،١٤٠٨ ١ ط؛ التجارية، 

دارالثربيني، العزيز عبد لطفي د• والخل، المنكلة ؟ القلق عل تتغل، يف ك "

.د.ت د.ط، العربية، المهمة 

و؛ووت،الحكمة، ستا عود، محران الحديثة، العربية والمهفة نان مل ٠

.٢١٩٦٧الأول،الهلعة 
العربي؛،الاراثا إحياء ودار العربي( اكاييح مؤسسة منغلور، لابن؛ العرب مان ل ٠

.٢١ ٩٩٣المالمة، الطبعة ؛ثروت،، 

اؤ،اكقاركز ، •حطاي؛ الخهناب،محمد انسجام إل مدخل المص! انيات، مل" 

،ا؟؟ام.،طاالدارالبيضاء ، ،؛ثروتج العربي( 
،ط د. الحامعية، العرفة دار ، الورفى؛ السعيد د. العرب، الشعر ن؛ الشعر غة ل أ

■••٢٢.

،٤٤٥العدد ، المنهل؛ محلة المري، عل، ولبنان، سوريا ن؛ المقافة من حات، مل "

١٢١٩٦٨ه/ ١٤٠٦عام ورممان، سعبان سهرا ، ٤٧المجلد ، ٥٢السنة 



الهلال،مكتبة دار الرازي، الماهر عبد بن بكر أيير بن محمد الصحاح، محتار ا
الأول.الطبعة لبنان، بروت، 

.الشدي أحمد بن محمد الأستاذ ، السنين عياب ديوان 3؛لوءل حم٠ 

د.ت.، د.محل ، للهلثاعة مصر دار ، إبراهيم زكريا د. ، الفن شكلة م ا

المصريةالهيثة ، حفني الحليم عبد د. ، النقية ودلالته العربية القصيدة طلع م ٠
م.١  ٩٨٧، د.ط ، القاهرة ، للمتحاب العامة 

الصورةل الرومي "ابن كتاب ل الرومي ابن شعر ل الوجود عالحة م ■
،والتوزيع والنشر للدراسات الحامعية ة الموم، نلق عل ئ. ، والوجود 

الأبعةالأول،لإ،ة\ه/مأخهام.
،اليس نتبو . ب . وج لابلأنش جان ، النفسي التحليل مصهللحات عجم م ا

،والتورع والنثر للدراسات الحامحية المؤسسة ، حجازي مصعلمفى د. ترحمة 

.٠٢٢ ٠ ٢ . م ١ ٤  ٢٢،الرابحة الطبعة ، بثروت 

عاع، عمر طه محمد د. ، العرب عند القدي الفكر ل الإ؛داع فهوم م ٠
.٠٢٢ ٠ ٢ ١^ ٤ ٢ ٠ ، الأول الطبعة ١^،، 

■منال العزيز عبد دار ، حبن بن سحي ين محمد .د. أ ، البوسر سحراء ن م ا

م.١ ٤ ١ ٨ ، الأول الطبعة ، والتورع للشر 
محمدد• ترحمة ، يثر ديتديفيد ، والتعليق النغلرية بين الأدب القد ناهج م ٠



تكوالراجصادر الت ثب

م.١  ٩٦٧، بثروت ، صادر دار ، عباس إحسان د. مراجعة ، نجم يوسف 

مكتبة، الدائم عبد صابر د. والتطور، الثبات بين العريير الشعر وسيقى م ٠

م.١  ٩٩٣/ ١ ٤  ١٣الثالثة، اسة القاهرة، الخاتجي، 

،اليزدي الخائري مهدي د. ، ا،لقارن الوجود لُالم تحليلية دراسة الوجود رم ه ا
الأول،ة الهلعة، الرومحدار ، ان( الخاقنعم الد عبد محمترحمة 

،والاجتإعية والاقتمادية والياحية والثقافية الحضارية معالمه ن، لبنان جه و ا

م.١  ٩٨٦، د.ط ، يثرون ، القرية مكتبة ، بولس فارس بولس للمهندس 

ه



والراجعايصاير مه ليث

ث1ذيأ:سمتاصة:

يومبالرياض منزله ق اصر النإبراهيم الشيح مع أجريتها شخصية قابلة م ل
م.١٤٢٥/١٢/٢٤ابمة

منرلق الحج—ي عد مبنت هيلة الشاعر أخت مع أجريتها شخصية قابلة م ٠
م. a١٤٢٥/ / ا ٣ الأنمن يوم محمدالدعيج بن ابنهادعيج 

لنفى، أخصاش الحريان، اصر نبن سعد مع أجريتها شخصية قابلة م ٠
ى١٤٢٦/٢/١٢صللأuثبالأز،يومسء

أحدمدير ، التويجري اطة عبد بن فهد الأستاذ مع أجريتها شخصية قابلة م ا
ق، ابقا سالاجتإعية الرعاية دار ومدير ، الاجتاعية الشؤون وزارة فرؤع 
م.١ ٤ ٢ ٦ آ/ ٩; الست يوم مكيه 

السافر،محلة تحرير رئيس الهليار محمد الأستاذ مع أجريتها شخصية قابلة م ا
الأربعاءيوم الجلة ل مكتبه ل القابلة أجريت للشاعر، الزامنن وأحد 

ه.١٤٢٦/٢اُ/ 

منزلهق حين ن سعد ن محمد الدكتور الأستاذ مع أجريتها شخصية قابلة م ٠
بالرنضبتاريح'آا/مه\ةاه.

الثقافةحمعية مدير الثدي، أحمد بن محمد الأستاذ مع أجريتها شخصية قابلة م ٠



عوالراجدر حطالث تب

بتاريحا"لإ/مهآأةاه.واكرن،فيمابة، 

منزلهل الدامغ محمد بن إبراهم الشاعر مع أجريتها ثخمية مقابلة 
A الخميس يوم بالضيم،  /rr / م.١ ٤ ٢ ٥

قالشاعر أخت ابن الدعيج محمد بن دعتج ْع أجريتها شخصية مقابلة 
ّآا/ح/ه'آةاه.الاثنتن يوم بمران منزله 

بالرياض،مزله j إدريس بن اف عد الشاعر ْع أجريتها شخصية مقابلة 
—.٥١٤٢٦/أ/ ١١يومالأنمن،بتاريخ 

هءإ؛- ءو- 



:ث1لثأ؛اأدودياو(

الوطني،الحرس محلة حميدة، القادر عبد الشعر، غر منه يبق لر لخجي.. ا ٠

م.١  ٩٨٨/ م ١ ٤ ٠ ٩ الأول، حمادى 
يد،الرشاممه عيد د. الإبداعية، وتياراته بداياته عودي الالشعر ق لعنوان ا ٠

والرابع،ذوالثالث والعشرون،العددان الخامس ،الجلد الكتب، عانر محلة 

ه ١٤٢٥/صفر محرم ، ١٤٢٤/ذوالحجة القعدة 

العددالخزيرة، جريدة البنيان، خالد الانتكاس، ومأزق الرحيل الحجي همد " ٠
.>،،_ ١ ٤ ٠ ٩ / ٤ / ١ ٥ ،وتاريخ  ٥٩٠١

العددالرياض، جريدة ادريس، بن الله عبد البائس، الشاعر الهجي د مح■ 

٧٤٥٠.

.١٩٩العدد اليإمة، محلة ، الشعراء مع اوية ز ا

٥٢٠)العدد اليوم، جريدة ق الشاعر مع أجري قاء ل ■ /١ / ١ ٨ بتاريخ (، ١

بالرياض،أجرىالاجتإعية الرعاية دار مدير التوبجري فهد مع أجري قاء ل ا
زاويةم، ه،ه/آ/خ.؛ا  ٤٨٢الحاJدالحزيرة، جريدة الوعيل، محمد اللقاء 

الخزيرة.صيفا 







الفهرس

اسسةؤع وضال

٥تقديم 

٩القيمة 

١٥التمهيد: 

١٧واص القي 

٤٣الخجي ثعر ل المزرة العوامل ; الأول القمل 
٤٥ؤلفولته الأول؛ المحث 

٥٧...... ٠٠...ى...,ى,..٠٠٠٠...مافته.,ى.

١٦٩  ١٠٠٠١٠١ ١ ١  ١٠٠٠١ ١  ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠  ٠٠٠٠  ١٠٠  ٠٠٠٠١٠٠١ ٠  ٠٠٠٠١ ١٠٠٠٠تجتمع

٨١٠مرصه الرابع: المبحث 

٩٥رحلاته الخاص: المبحث 

١صفاته الساد'س: البءحح، ٠٧

١٢١شعره: ق ية النقالموترات صدى الثاق: الفصل 

١٢٣والعزلة الغربة : الأول البحث 

١٤٧بالظلم الثعور : الثانرالمبحث 

١٦٥ ١٠١٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠٠٠. ١١ ٠٠... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠...ا.اا...اّ... ٠٠٠لالوجود.ههااا رويته • الثاك المبحث 

١٩١با/انه علاقته الرابع: الحث 
٢١١٠الواقع ي امله : الخاص الحث 
٢٣٣أحرى ية نقادس:مؤثرات الالمثحد 

٢٣٣الموت من الخوف أولا: ٠

٢٤٧العاؤلفى الحرمان ثانيا: ٠
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