








الإساء

اشتدتصندما الأمان بر إلئ بالنية مارا اللذين المسين الأُمين إلمح، 
تالعاصفة 

)أبوصد(.قواد 

•دشكريرأيوأبمن( 
حترأووهمهماورعاهما.جراهماالله 





الكتاببين،دي 

المرحومالأستاذ وحققه حمعه الذي الوفاعي، رهاشم الشاعر ديوان على اءللخ<تا عندما 
علىحصوله عن و\رغم معروف عير الحديث الشاعر هدا لأن دهشت بريغش( حسن رمحمطد 

علىحصوله إلى إضافة مرات، ثلاث يمصر والأداب الفتون لرعاية الأعلى المجلس حاتزة 
عامدمجشق في الأول الريي الشعر مهرجان في المشاركن العرب الشعراء على الأول الرم 
دالُثمين•الرائعة من مح، دم ، ١٩٥٩

بدأأحد فلم يكتنفه، الذي الغموض ؤيوصح يجلوممرنه، ما الشاعر أخار من أجد لم 
مضنية،غوص رحلة في معه فأبحرن صفحة،  ٥٤٠في يقع الدى ديوانه إلى المودة مجن 

.وشعر، الرفاعي حياة في الحيرة القضايا من كثير كشف من حلالها تمكنت، 

ثفصول وثلاثة تمهيد ش الكتاب جعلمتؤ وند 

وافمماديآواجتماعيا سياصيآ الشاعر عايشها الش الئلروف بعض إلى فيه اثرت ؛ التمهيد 
•الرفاعي حياة من يجوانس، تعريف ويليها وأدبيآ، وثقافيآ 

إليهاالشاعر.مملرق اكي التعرية الأراض أيرذ ثوصح ت الأيل الفصل 
والدينيةوالقومية الوطنية النواحي من شعره في الالتزام يدرس الثاني،؛ الفصل 

والإنسانية.

رؤيةعلى: بالتركيز الرفاعى شعر ر الفتنة الخصائص أيرذ يوضح الثالث،: القمل 
العماليةالسمات الخيالية، الصورة الهصعيدة، بناء والتجديد، التقليد للشعر، هاشم 

الإلهام.العامة، ^^سلوية، 

JU ، ليلةوالتكرامة الحرية لواء حمل الدي للشاعر إنصاف الكتاب هدا ش يكون أن الله?
٠ويقول حياته 

٧



انالإنباف استخفلا اب !رهلا مد لا ة ريمكاة الحيوى اه

انيرب'نفي الأحرار دم يغلي ء-زتي لذ شك مقطت إذا ف
نجمهحلق الذي الرفاعي هاشم حول الكتابة من لمزيد حافزا البحث يكون أن أرجو 

معلوماتمن الموصؤخ بهيا يتمل بما يوافوني، أن الكرام القراء من وأود غاب، ثم سنوات 
التالي:انموان على وآراء 

حمجوم.زهير /  ٨١ ٥٢٩ب ص. — العين — المتحدة العربية الإمارات 

Zuhaاrjamjoonl@hotma.١اcomالإممترونيالبريد 

هداإصدار على صورة بأي اعاش من لكل وتقديري شكري نجيل واحي من وأرى 
،رصوان علي سيد ت والأصدقاء الخليفة، حسن مبارك الدكتور يالشكر وأحتس الكتاب، 

هائمالشهيد الشاعر أسرة إلى إصافة ، صيام عبدالعزيز فتحى وشقيقه صيام عبدالعزيز محمد 
٠وتقديري شكرى جمثعآ فلهم الرفاعي، 

٨



اكمهيو

وح٠اتمحالشاعر عصر 

عصره:

حلييمآمدخلا ظروف من راكتنفه مهنة، أحداث من فيه دار رما الشاعر، عصر تمقل 
دلكويقوينا الشعرية، آفاقه ثم ومحي الشاعر، حياة مجريات علئ ظلأ* يلقي لأنه بحث، لأي 

هداشهدها الي والاجتماعية والثقافية السيامية اللامح بعض علئ الضوء إلقاء إلئ تلخاتيآ 
مماالشعري، تكوينه في وأسهم حياته، في وأثر الشاعر عاشه الذي الواقع لسن العصر، 
٠الشعرية وآثاره الحياتية مواقفه تصور علئ رأقدر فهمه، إلى أقرب يجعلنا 

والاجتْاعيق؛السياسيق الحياة 

مصرهي فال-الل الحساصية، بالغة فترة في الأهمية، باغ بالي في الرقاعي هاشم عاش 
تاريخفي مهمتن عصرين تشمل والفترة الأصعدة، مختلف على الكبثر والدور المكانة ذات 

مصرت

ونهايته.صعقه شهدت التي الأحترة سنواته ش الملكية عصر أولهما؛ 
بداياتها.فى الثورة عصر ت وثانيهما 

أهم؛ةأحداثها تعطي بالغة، وحامية كبير ثان وبداياتها العهود لنهايات يكون ما وءال-أ 
البائد،العهد انهيار امباب لتمر محاولة في منغيرها، أكثر علها الأضواء وتسلط خاصة، 
أنقاصه.علئ الجديد وولادة 

يكادلا مما اد، والموالتهانت، الضعف واضح الثورة نيل الملكي الهد كان وإذا 
الفأنت ذلاJث٠، من وأكثر أورئضأ، نولأ الإجماع بهيا تخظ لم الثورة عهد فإن فيه، نخثلف 



أحدهمايرمحات رأين بتن مرة في ممايوقعك موصوعية، نظرتنصفة وجهة على فيه تكادتقف 
المجد،صفحات وسطرت الحرية، ملامح رصمت، لأنها عظيمة،  ٢١٩٥٢)يوليو( ثورة 

مصرأوقع وبالا، يعدها الأحر والرأي ئتكر، لا إنجازات وتدمتر الأمل، حتوط ونسجت 
ذهبزد أو خادع، وسراب مرير واتع عن تكثف، مجا سرعان كاذبة، أوهام ني العروبة وديار 
.. جفاء 

فثاتبين والسلطة الثروة توزع إعادة الأول، المقام في نعى فالثورة طبيعي، أمر )وهدا 
ولأنومتصررون، منتفعون وهناك وفائزون، خاسرون دائما فهناك لدللئ، المجتمع، وأفراد 
فاننصيرة، زمنية فترة وفي الاسقطاب، حاد يشكل تحديثا والضرر النفع والحارة، الفوز 
يقفواأن الدارسون حتى أو الناص يستطع لا لدلك، حيادية، غير اجتماعية ظاهرة تصبح الثورة 

.متجردأ( موصوعيآ موتفآ منها 

عامفولادته وعاش، الرفاعي هاشم ولد والثورة( )الملكية النقيصين ؛همذين ظل وفي، 
تقسيمبمناسة أشعاره باكورة شهد الذي ، ٢١٩٤٨عام الشعر ع رحلته وبداية ، ٣١٩٣٥

والعربمصر تاريخ في مميزة آثارأ وترك ا ؛حد0 مجا له كان الذي المثير الحد'ث، ذللئ، فلسهلين، 
جميعآ.

تعنيالملكية( )نهاية  ٣١٩٥٢و الشاعر( )تفتح  ٣١٩٤٨عامي بين المحصورة والفترة 
فيالافتراض لهذا مصدائآ وجدنا وفد حقيقته، وتييته الملكي بالعهد الواصح الشاعر تأثر 

الشاعروعي يسبب وحوله، العهد ذلك في كثيرة نماني على اشتمل الذي الشعري ديوانه 
الأحداث.•ع المتفاعلة الفاحصة، وطبيعته المبكر 

فاروق؛الملك عهد 

علئعالية شائكة بأسلأك تحوط بذاته، قائم عالم فاروق الخالث، أيام مصر في كان 
كثيرةبأشياء غيرهم عن أنمهم يميزون وكانوا الباشاوات، عالم ص أهله، غير 

السراي.أو الضر - ٢ ٠ ملتوية أو سوية شى بملرق يوحذ وكان اللقب، - ١ ت ا أهمه

يوليرا.زتورة رالعروتة "مصر كتاب التاريخ، شر ياعادة يرلو )ثورة مقالة لبراهتم،ف الدين رسمي 
.١ ٠ ص ، م ١  L٩٨٢ الأولئ الطبعت ، بيروت ط لينان ، العربية الوحدة درامحات مركر 



العزبة(ل٤— والأس. السيارة 

علئالمالي ؤيذدرن الزراعية، الأنة ثروة على سطرون الإهطاعيون وكان 
نشأتكما ، الاقتصادية مصر مشكلات محن قائم مما الربوية، والمضاربات واللهو الترف 
نتائجإلئ أدى مما مصر، قي والمدينة الريف بين والمعيشة الدحل مستويات في كبيرة فجوة 
منيحال المجتمع في المسحونة المئات أحست لذلك ونتيجة واهتصاديآص، اجتماعا سلبية 
تضمروهي بهياعنهم وتتظاهر الحكام ئماليء فصارت العامة، يالمسائل الاكتراث وعدم اليأس 

.الثقة عدم من الناح الشك نفسها في 

تاريخها،في تعرفها لم والتقلب التخبمل من حالة مصر عاشت ياسي الالصعيد وعلئ 
والاقتصاديالمياسي الخلل لإصلاح يائسة محاولة في الأحرى، بعد واحدة تتوالى فالوزارات 

جهةمن المعارضة وأحزاب جهة من وأتباعه الملك بين وقامت حدوى، دون من الدولة فى 
بينماواجهة، مجزئ الدولة في الحاكم الجهاز )وأصح عام، بعد عاما تتسع فجوة أحرى 

أىقبل مصالحهم تأمين إلئ ويسعون ستار، وراء من الخيوحل يحزكون الإنجليز المستعمرون 
،مستفزة علاقة وإنشاء بمعاهدة، المصريين ْع الارتباط سياستهم في هدفهم وكان آحر، شيء 

٠ا ٤ انتقامأ(ل ولا انتفاصأ يخشون لا جفونهم، ملء ليناموا الاستعباد، أساسها 
٣١٩٤٨حرب في الحاكمة القيادة لمه الدى المشين الدور بمد سوءأ الأوصلع وازدادت 

الملاككبار يد وإطلاق العامة، بالحريات والعبث الدستور، نمليل إلى إضافة إسرائيل، صد 
الشعب،صنر فنفي بأنواعه، والفساد والتضخم اابءلالة حدة وازدياد والاستغلال، النهب في 

صدوتهتف البريaلانية، المعسكرات وتطوق الكبرى، الدن تجوب المظاهرات وأحيت 
والملك.الإتجلز 

المويس،قناة في خاصة البريط-اتى، الجيش صد المصريين الفدائيين أعمال )وبدأت 

-ه  ١٤٠٥ i١القاهرة،طمصر، الُربياا، للإعلأم الزهراء عصرين، في مصر ُ'صورْ مرنس، حن ( ١ ) 
٢١٩٨٤ ،.U_

.١ ٠ ٦ ص م، ١  ٩٨٨محزا، القاهرة للنشر، داوشهدي مصر(، رتارح بعنوان ندوة أحمدعبدالله، ( ٢) 
■١ ٦ صرا٩ ، ٢١٩٨١ t١اءلبيروت المربي، الإنماء محعهد قرن، رع في مصر ا إبراهيم الدين سعد )٣( 
محدو،متكة، السعودية، الرسالة، دار المعاصرء، الأدب في الوطنية ®الاتجاهات حين، محمد )٤( 



الغاص-،(رودالثاأس، لكسيا هذء عن التغاضي الحكومة وحارك 
الثورة:

باصمسفليمآ اكساءل من مجموعة فشكلت المصري، الجيش صفوف ش الضة ازدادت 
جذريةحات بإصلا للقيام المواتية الفرصة ويترنون المدة، تحدون واخذوا الأحرار(، )الضباؤل 

رويتهمعن النمير أو للتغيير كاملة نثلرية اليداية *ي لديهم يتجسد أن )دون الجيش، يي 
عنحملة وماعدتهم ، ٢١٩٥٢يوليو  ٢٣ني أرادوا ما لهم وتم الجت»ع(ُآأ، لمتتيل 

وتوسمهاالحركة مملوير من فتموا حباتهم، في يكن لم نجاحأ لهم ونر مما الئلروف، 
كانة.الأصعدة علئ يآكملها مصر لتشمل 

تهي لثورتها ماديء صتة الحركة هد0 وضعت 

الممريين.الخونة من واعوانه الامتعمار لقضاءعلى ا٠ 

الإممع.على *القضاء 

الحكم.عن ازو رأس لقضاءعالاالاحتكاروبلرة ا٠ 

الاحتاعية.الدالة *إقامة 

*إقاّة-مم،دمح،ممح،•

ديمقراؤليةحياة ئامة إ* 

علئمتفاهمين مقحدين التقليم علن القائمون كان الثورات، من كثير ش يحصل وكما 
كانالدي الأكير الخلر وزال، الأمر، لها واستقر نجحت، إذا حش للحركة، المامجة التصورات 

)محمدالجمهورية رتبي بين اكيرها وكان الداخلية، الخلافات بدأت فشلها حال، في يتهددها 
مبمصدكان فبينما أخركن،، جهة من الضبا*)• بمص من مويدأ وهمدالناصر جهة، من تجتب، 

،ج'تا، ٣١٩٩١إ \\أ\ف سرومتؤ،ط١، الإملار، المكب الإسلام، النائح ' شام محمرد  ٢١)
.AU_.

يرنيرء,رثررة ر١لمرية ُمممّ كتاب يوليو(• لثررة الاجثمام شرؤع )ال•قالة إيراهيم، الدين سعد  ٢٢١
ص،آا■

ف،صآآا.)٣( 



وبدأوالحرم، التفرد صرورة يرى عيدالماصر كان والتسامح، المشاركة توسيع إلئ ميالأ تجيب 
حمنآالاستقالة إئرها علئ فصل والتحديات الإساءات من لللة يتعرض نجيب محمد 
مكانه.عتدالناصر ليحل لالثورة وحماية ا للدماع 

الإسلاميةالاتجاهات من وخاصة للحكم، نجيب الرتيس عودة تؤيد مظاهرات قامت 
منبدا الحكم، علئ نبضته لإحكام القرارات مجن حملة عيداكاصر فأصدر ثؤثره، كانت التي 

العسكءِييءطعير من الوزراء معظم دعا مما الاستبداد، من حدد شكل نحو محصر اتجاه حلالها 
يعفْص م الاستقلال ففصل التسلطية الزعة هذه من السودان )وتحوف الاستقالة، إلئ 

٠٢هلوإلة(ل مجدة بها ارتباطه 

علئاعتراضه أبدى الدى الإسلامي الاتجاه لمواجهة تعد الحاكمة الLلطة أحدت 
القومي)والخلاحفل للحياة، كمنهج بالإسلام اعترافها عدم خاصة وتراراتها، مواقفها 

الدينيالانتماء يجعل لم أنه كما الإسلامية، والأنفلمة القيم إلئ فيه إثارة يجد لا الناصري 
علنأرقص بل والأمل، والتاريخ اللغة وحدة على اقتصر بل العربية، الوحدة عناصر صمن 

٠٢للدولة(ر أساسا الدينية ^قتدة 

الفابيةالاشتراكية الحركة ثراءة منكتأح كان )عيدالماصر فإن ذلك، من القيض وعلئ 
وقيوالسياسية، الاجتماعية لبرامجه فلسفي كاساس البريطاني العمال جزب اعتمدها الش 

الثورة(ر"آ،.تكر في للتنمية الأمثل الطريق الاشتراكية غدت غيده 

إصافةالإسلامي، والاتجاه الحاكمة اليئات بين التفاهم سوء محن مزيدا ذلك عثل وتد 
فيالتررة به حظيث الذي التأييد ترا-؟ع إلئ أدت التي والتجاوزات الأخد؛لاء من جملة إلئ 

الثورةمجلس أعضاء بقية ومع أولأ، نجنب محمد •ع عبدالناصر صريع أثناء ففي بداياتها، 
بالخثسيطروا الذين الأنتهازيتن من غرية طقة إلئ مصر قي القطي، اللطان رانتقل تايأ، 

بحقبالغة عدوانية أعمالا ارتكبوا الفلام حماية ستار وتحت الاس، مصائر علئ والكر 

.سردشكر؟أا)١( 

ِ ٩٧ص يوليولأ، وثورة راليروية ءامصر كتاب عبدالناصر(، فكر ر والدين رالقرمية مقالة نصر، مارلين )٢( 
٩٩.

■١٣ص* يوليوأ" لمرً الاجتمار ءالمحورع  ٠٣١الدين؛^صعد  ٢٣)



ياممصردرت التي الطاتلة الأموال وص حساب، يلأ الأموال ونهثوا رممه، التعب 
اسالت(لأ،.

العهد;ذلك *ي ممر سهدئها اش الأحداث أبرز رمن 
٠الجلاء اتفاتية وبريطانيا محصر توثيع  ٣١٩٥٤ام ع٠ 

٠غرة مهلقة قي المصرية القوات إسرائيل مهاجمة م ٠١٩٥٥عام

علىدإصرامحل؛ ا ونون)يريهلانا الثلأي والهجوم السويس، تناة تأمم  ٢١٩٥٦ام ع٠ 
المتحد؛.للأمم الخامة الجمعين راراتخذته الناربتاءعلى إٍللاق توم، تم مصر، 

.اوري3ا1تية السويس قاعدة وجود إلغاء  ٢١٩ ٥٧ام ع٠ 

المتحدة(الخريية )الجمهورية امم نحتا وسوريا مصر بين الوحدة إءلأرتا م ١  ٩٠٨ام ع٠ 
بينالتعاو)؛( وتعزيز الخالي السد بناء تمويل على الوقييش الاتحاد وموانقة ءآدالثاصر، برتاصة 

اهمحافئ:اساة 

وااثة1فةالعلم ميادين ش بوايرازدهارونشاءل العشرين القرن بدايات مصرع ني ثلهرت 
والترجمةالتراث وإحياء والتألم، التعليم وتوذغ الجامعات )إنشاء ش زنمثلتا والفكر، 
الحاصراتعلئ متزايد إئال رافقها اساجة، وازدعار والمجلات التوبة الصحنا وانتشار 

الدينالمثتمين من حيلا أنشأ مما  ٠٢٣١والثمانية(الأدبية الأنثعلة وسائر الكتب، ومعارض 
الخلميوالتفكير الإ؛لاع علئ والقدرة الفردية بالحرية وآمنوا والوعي، الانبح اكسوا 

الخقلأتي.

سادإذا الثمانية، الساحة ش و١لريaل١تية الفرنسية الثمانتين تأثير برز احر صعيد وعلئ 
التطوراتمن سلسلة وبعد الجديد، الإنسان لصنع وحدها تكفي لا العرية الثقافة بأن إحاص 
الثقافةنحو مصر في المثمفين بعض ال سان والإنللأمة الجديد ١^١^ و٠حاواة 

. ٦٨أؤس حسن )١( 
.٣١٧ص ، انمريت( موأ يومان رام جدرل دالمو.ةدكرةيولر•، محاب'ممر محاب، ؛جمد٠٠  ٢٢)

.٢٢٨

.ص٣٧١ ، »JUدارالقكرالعريي، الحديث•، الأدب رم الدميم، صر  ٢٣)



مالبينما )العماد(، ،،ولاء راس وعلى الإتجليزية، اللغة أصحاب أبدعها الش السكسونية 
عداأثر وانعكس حسين( )محله أبرزهم وس الفرنسيون، يمظها الش اللاتينية الثقائة إلئ آخرون 
عصر.في العربية اال،نة علئ شك مماترك وثتافية، عالمية مختلفة مجالات، علئ اكامى 

بالنفسالثقة وانعدام الشتات، من حالة صادت، المفاحيء الانفتاح علئ سلبي وكزتم 
هاجممن )فمنهم مختلفة، مستويات، علئ للتغرم، يروجون فراحوا المثقغتن، عن شريحة 
فيفوزي حسين نجد ينما والغد(، )اليوم كتابه في عوض( )ملامة متل بجملته المربي التراث 

٠يقول عصري( رسنيياد كتابه 

الروحيةيئن وسط لأنها الأورويية، أو اليونانية كايحضارة حضارة تردد بلا أففنل 
اللهجاتامحنماد إلئ فدعا بعضهم وزاد عقاله، من الثرى العقل ^'؛^3، وتنادى والمادية 

اللأسية(را٢-بالحروف المربية أوكتابة الميادين مختلف في الخامية 

اكعرة؛امحياة 

إصانةأيوللو، ومدرسة الديوان، مدرسة مثل حديدة، صعرية اتجاهات مصر سهدت 
منها:مهمة حواس، علئ الدارس _• يركزن الخارج، في المهجر مدرسة تأثير إلئ 

٠يصدق ه أحاصيموتصوير ٠ قصيدته قي الشاعر ذاتية ررز ب٠ 

٠والقاقية الوزن ش لتجديد ا٠ 

الممتدة.الكلية الصرر وإيراد الخيال إلئ لجنوح ا٠ 

نكرأالقصيدة تماسك، خلال من العضوية والوحدة الموضوعية ؛اروحدة لناية ا٠ 
روحدانأ.

المسرحي.والشعر الشعرالملحمي)تجاوزأ( مثل جديدة، ثمية أبواب *ُلرذ، 
الوحيةوالنام؛ةلكلمضشعرى.*تخترالألفايل 

اليديعية.بالحسنات الخناية لة ن٠ 

ئيمأالوجداني الشعر تراجع المالية، الواقعية ائب صلن الجديد الجيل اٍللاع وع 

صءا'ا.بجروت، •ثررك١مأفاذ، انمدث•، •نمةالضيرانمرى صلاحبدالمور، )١( 



علىسان الإنليشمل الواتعة مفهوم واسع ،، المجت،عأ ومشاكل العامة الحياة عن بالأسزال 
مشرأتلأ-ثلرآ،.الطاقات كائن 

نشوءعثل تمرى، بروزتحديات لدى التعرية الرؤى علئ اثرمحا السياسة أحداث وتركته 
روحما؛ي بمورون الثعراء فأحد المرية، الثورة مثل مهمة، ومملورات الإسرائيلي الكيان 

اصمعليه بمللق أن يمكن ما وعو الكريمة، الحرة الحياة تحقيق سيل في وطموح تلق من الأمة 
الجماءى(أمأأ.الوجدان )شعر 

جديدةشعريت تصورات لنسم الحر الشعر مدرصة نشأت ؤإثارة حدة أكثر تطور وش 
أب،،:

والقافية.نودالوزن من لتحرر ا٠ 

الشعيية.والموروثات والرموز ٠توقليفالأساطير 

خارجهمن لا الض انمل صميم من الجمالة العلمنة نطلاق ا٠ 

الأتي.عصره من انمللاتآ كله اكاريخ اصتيعامر حاولة م٠ 
الجماعية.والخيرات الأحداث عايشة م٠ 

والاجتماعيةالثقافية ،تريانه ش للعصر، العام الحضاري يالإطار لارتياط ا٠ 
•واليامئة 

اامنام؛ج.اكعبيرى الإطار وبنفسه لفه يحقق المضمون رك ت٠ 

عليه'مخالفجاكرتمز وأن الشعر، ءقصدأأصاّيآفي يعد لم الموضؤع أن إلئ الت )٠ 
الشعرا<(أُ؛.مقومات أتفه الأدبي القد نتلر في الموضيع شل ايديهية، الشعر لمناعيم 

اتممربة،انهضة مكنة مصر'• ر الحديث العريي الشعر ر الواتم *الاتجا• بداري، محمد تابت ( ١١
،٢١٩٨٠-/ ٠١٤٠٠مصر، 

١٠ صر٠ ج'آ، القامرة، مصر، دارنهضة ، بعل، المصري ءالشعر متدور، محمد ا ر٢ 
نةصرهما.>أ، »jA التاعر؛، المعارف، دار •صرا، المعاصرر العرم رالأد"-، مغا، شرم ( ٣١

ص ٠٢١ ١٩٨ i ط؟ ، ميرومحت، دارالعودة، ٠ المعاصر، *الشعرالعري إجمماعيل، الد،ءن عز ، ٤ ) 
.٢٩٦ص  ٠٢١ ١٩٨ ٠ مزآ ، يرومت، للملأيين، العلم دار ا المعاصر، الشعر *محايا الملائكة، تانك ( ٥ ) 



سلكفقد محددة، قواعد ذات مدرسة انيعاث يعتي )لا دلك فان التجديد ورغم 
إلئيدفعنا مما واحرآ شاعر بين تختلف متنوعة تجارب وحاصوا مجختالفة، ٠^٧ الشعراء 

االتجديد نؤع على اختلافا سهد كما التجديد صرورة على إجماعآ شهد العصر هدا يأن القول 
ومداه.

الرقاعي:حياة 

La  بممرُآ،،الشرقية سحافغلة )إنثاص( قرية في ، ٢١٩٣٥همام اعي الرقشم
منكثثر في الثاعر بها ئعنئ وقد الهليعية بالمناظر حافلة جميلة، قرية وهي 

.قمحائد٥ 

إحدىترعى كانت أنها صيما لا وتقاليدها، دينها على بالمحائلة الشاعر أسرة عرفت 
ايائهعن الملريقة مشيخة هاثم والد ورث وقد الرفاعية(، )١لطريقة مصر في الصوفيه ق محلت ُ

تسليمإلئ الشاعر والد ومص والأدب، الدين ميادين في والكتابة والفضل بالعلم عرفوا الدين 
مسيرةه لتفاختار هاسمأ ولكن الدرب، هدا على وتنشئثه هاشم، لابنته العلريقة ريادة 

٠والشعر الأدب قوامها . - أخرى 

أماراتوالده فيه رأى فقد شخصثنثه، في بارزآ معلمأ الصوفية ْع هاشم قصة ويمقل 
يمل،فلم بعده، من المشيحة وراثة بإصرار عليه فعزحس خيرأ، فيه وتوصم والقدرة، الذكاء 

أمجكنوهكذا منه، المقريين بوساحلة مستعيأ هذه، والده مساعي يوقف أن معاناة بعد واستهلاع 
عنه،ينفصل أو فيه يذوب أن دون من والده، وبين بيته المسافة على يحاففل أن الشاعر 

كانسانوطبعه شخصه مع يتفق نحو على ومسارأ رؤية لنفسه يشكل أن الصبا مجند وامتؤللع 
٠والتلقين الإملاء وابئ الحرية، يعشق 

منكثيرا وأبيه جده يل على ودرس الكريم، القرآن وحفظ القرية، بكتاب هاشم )التحى 
والأناشيدالعلم ودروس أبيه، مجالس حضور على دأب كما والحديث، الفقه أبواب 

الهلالي،زيد أبي يملخمة يتغتئ الربابة شاعر إلئ يستمع أحيانآ وكان الدينية، والاحتمالات 

.صءاء ٠٠٣١٩٨٧ ط٤ عمان، الأردن، الخروق٠ دار عباص، إحسان )١( 
ةموس٠ ١لtحديثvا٠ العصر في الإ،أ،لأمة الدعرة اء ااشس جرار، أدهم وحنى الجيع ع-داللعشف أحمد )٢، 

■^^٣، ٢١٩٧٨عاما/بم'آاه/ ٍدا، بيروت، ارّالة، 



أشعارمن لنثدسإ بيته أٌام منْلية على حوله فيتحلقون أترابه إر بمضي يم ومن 
اوس(لأ/

وحنفلوالأدب، واللغة الدين علوم من فتزود ، آبا0 ترما الش المكب ُن عاشم وأنال 
أمثالعصر0 في الكتاب لكبار )وترأ أشعار0، قي كله ذلك اثير وبدا القدامحئ، شعر من كثيرأ 

.( ١ حسين()ا* طه لأفكار معارضة مواقف له وكانت والرانص، الماد، 

الذيالرقاعي مصعمي أيتاته تمير الأسرة رعاية فتولئ ، ٢١٩٤٩عام محاشم والد نوش 
محاشموفي عامة، الأسرة قي وترك بالصلاح، وعرف أبيه، يعد الرفاعية الملريقة شيخ أصح 
i^Jbأحدر فهو والده، حياة في واستقلاله ذاته تحقيق لشاعرنا فدر ؤإذا كبيرأ، تأثثرأ حاصة 

الهلريقةريائه سلم الذي أحيه *ع التعامل في لجهد مجحتاحآ يكن لم أته ويبدو وفاته، بعد 
وبناءمسووليته تحمل على نادرآ تويآ إتسانأ ليكون ورعايته محاشم يتوحيه فاكتفئ الرفاعية، 
٠قويم نحر على ومستماله شخصيته 

تعهالأيام عرت وعندما ااز؛ازيق، بمعهد يلتحق إنثاص من طالب أول مصطفى وكان 
ورائدهم،تميرهم ؛كان واحد، مكن ش هناك معه وأناموا القرين أبناء بمض مع ياشم 

•والحزم الجد من يرعامحمويأحذهميكمحر 
أنيشغي وأمانة رصالة الشعر فهويرى الشعري، التزامه في الأصريه هاشم يثة أثر وبرز 

عنقأ لم فهو وبيمحه، وأصله نبه من كنن؛غرف، عدا موممه في محسدو محلها، في توضع 
يهم.اعتزازه طال الأباءوالأجدادالدين انتثلمت، التي المسرة 

مومتهأترى مما العربي، والأدب، والنكر الثقافة ينابيع من يتقي الشاعر مضى 
اكيالأجمة، انموات،اكاين ص ^دا وفرة، وتفتحا نضجآ أكثر وجعله الشعرية، 

يثقافتهفاكتفئ ، أوشعرْ أوقواده كتة؛٩ أو القروية بينته في مواء ٠ يذم صدى لها تجد لم 
.والإصلأ٠٠٠ ايريية 

عالئمنه وحصل ، ٢١٩٤٧صئة للازعر التابع الدض الزقاز^ءا بعهد شم ١٠إصق 

٠الإّكممرة ، الب_ دار ، الإّلأب• الحرئ دمعة ارنار عاثم الشاعر ٠ ١^١^ م ا '١ 
.١٨،ص ٠١٩٩١

١٨



عرفكما زملائه، نمن بارزأ دراسته مراحل ني ولكن ، ٣١٩٥١عام الأزهرية الابتدائية الشهادة 
لقيادةأهله مما معها، وتفاعله السياسية، والظروف الأحداث من حوله يدور بما اهتمامه عته 

فيالفاسدين وأعوانه البريطاني الاحتلال صد والمظاهرات والمناسبات الاحتمالات في الطلبة 
جزاءمن وش الشبان، دماء يوجج ما الأسعار من يلقي حيّثا فاروق، الملك حكم إبان البلاد 
عاممزء أول المعهد من وصل رأسه، اعلئ في أرأ تركث محاصة بر )فآصيب، المتاعب، ذلك 
محنافعلى نام الذي الفدائي التشامحل في مشاركته يسبب تقريبآ، يومأ أربعين لمدة م ١  ٩٥٢

اكاةصدالإ;جالتز(لأ؛.

الملكنمر وجرئ لاسيما)مع المتعمرين، وحلقاته الملك كره الشاعر تثزب ويدا 
.٠٢٠-(أنشاص - فريته أهلراف علئ البريaلاتي الاحتلال وقاعدة فاروق، 

تشهدأن لمصر قدر الأثناء تللت، وفي الزثازيق، معهد في الثانوية دراسته هاشم تابع 
الثإعرنمئ ، ٢١٩٥٢عام الملكي الحكم على نجنب محمل برعاعة الجيش قادة انقلاب 
حساباتهمراحعة إلئ لنعته صدمة أول تلمي  ٢١٩٥٤عام في ولكنه ا قاتدها وتدح بالثورة 

،الشعب من موثدأ كان الذي ، نجنب محمد الجمهوره برئيس بالإطاحة نوحيء إذ ، ومواقفه 
.الساحطة المظاهرات في وشارك ، القرار هذا علئ محتجآ هاشم فثار 

إلئتهدف قرارات حملة فأصدر ، حديد من بند بالأمور الإماك إلى عبدالناصر روسعى 
الطلاببفصل قراره صنتها ومن يعترض، محن كل وإقصاء بيده، الLلهلات كافة جنع 

اوتظاهرين(ر"ا،.

وأنا( ١٣—)الديوان محقق برأي — عامين مدة المعهد من للفصل هاشم ض تم ويدلك 
إثمافحنب، فصاله دلالة لأهمية ليس يأتي، فيما ذلك وسأوصح واحدأ، عامأ فصل أيه أرى 

الشعري،التحليل أهمية يبين مما الأحدامث،، من التحمق في بالشعر الاستعانة إمكانية لأظهر 
المختلفةالمعارف •ع التواصل في ودوره 

٠لمنق الإصلأم، حفارة مجلة ، رثعرء( حياته - الرناعي )هاثم مران مقالة بريغش، حن محمد ( ١ر 
. ٦٦٠٠٣، ٢ عدد تموز.  ١٩٦٩العاشرة.السنة 

.١٨الكنراري،سمير )٢( 
.،ص٠١٢٢٢١ح٠ردuكر،ج■)*١( 



أللدينا المعلوم ومن المعهد، من إحراجه تاريخ تحديد الخالة هده في للفصل يلزمنا 
الحكم،من نجيب محمد الرئيس إقصاء على الاحتجاج في مشاركته إئر على جاء قد ئصله 

نجيبأعداء هجاء في نميدة أول هاشم وكتب ،، أه؟امليا/أ/يتاريخ اضاوه تم وقد 
فيهايتذكر صيدة محي يشح كما - الشتاء فى نماله وجاء ، ٢١٩٥٤/ ٩ بتارخ سريةا )ضيدة 

ّاحصل_)أ\إ(لى:

الشجرر استقفا ريحهوى عالكثيب اء الشتي نلبلة ا وي

تيقول وفيها 

صدرد نذي الرار القرفح لود الجهق أشيبدل تنادوا 

وهي ٢١٩٥٥عام يداية أو م ١  ٤٩٥ عام نهاية في بدأ العهد من فصله أن لتا اتضح وبذا 
٥ه(./ ٥ )٤ الدراسي العام ذلك عليه فضاع ، الشتاء فترة 

إبقوله عريته إلئ يشير عندما دانها القصيدة ش لنا فيتضح عودته تارخ أما 

يغتقمه رمجيبنمته زمان للأ راعجبفوعدنأ 

شهرفي إعادتهم تكون أن يعمل ولا ، ٣١٩٥٦إبريل القصيدة هده تارخ بأن علمأ 
أننحرف عندما التصور هدا صحة وتتضح التارخ، هدا تبل يبدأ الدراسي العام لأن إبريل، 

ذلك،يؤكد وعنوانها ذكرى، هى وإنما قرب، من حصلت واقعة تروي لا القصيدة يرد0 

عامان،لا إذن، واحد عام فهو صانع( عام )ذكريات ذكرت ما علئ جديدأ دليلا ويضيف 
قولهذلك ويؤكد 

منحل كسه ي__أوطاسانع يضيا امنعوا صنعد ونذاك ك

العهد،إلئ بالعودة يهنثه هاشم زميل من رسالة قي ورد ما ذلك، علئ الأحر والدلل 
فيهرال لا نحوكم الجو لأن الأن، تحضر لا أن استطعت إن ؛الله )وأستحلفك ت فتها ورد ا ومم 

ُا/اا/هه؟ام•بتارخ والرسالة الاختيار( محن شيء 

.١٢١،صمسردشام،ج١:٣١( 
الهاش.بدل الأبيات جانب إلى صفحاته جعلت الديوان إلى الإحالات ^٠" :٢( 



وتوحههومواممه الرخاعي هائم مشاعر في تاريحية ثحول نقطة الأحداث هده مشلت وقد 
اتجاهمن ننس لنا وحزا بتوجس الجديد القائد إلئ ينظر وجعنته — سيأتي —كما الشعري 

بعداءهاشم صدم كما الملكي، العهد بزوال الاستئثار يعد جديد من والظلم التسلهل نحو عهره 
اارظعيمصطفئ الكبير أخاه أن خاصة تقديرأكبيرأ، له نكن الذي الإسلأسُا* للاتجاه السلطة 

مصيرعينه بأم رأى ففد ا المشاعر هده بحقيقة يصزح لم هاشمأ ولكن المعتملين، بين كان 
بصورةالمحارصة النارية القصاتد من مجموعة بكتابة فاكتفئ المشووم، المعارصين 

أصيقفي إلا الرقباء أعين عن وأخفاها غمسه، جام فيها صب خاصة، ولحبدالناصر عامة، 
الحدود)1'آ(.

آنذاك،المسوولين ببعض اللقاء فرصة له وأتمت، للدراسة، العودة إلئ هاشم سص 
رتيسالمادات( ورأنور الزراعي، الإصلاح وزير مرعي( رسمير مثل الموصؤع، هذا لبعث، 

ليكملوعاد ، مراده تحقق أن إلئ آنذاك، التربية وزير حسين( الدين )كمال نم الأمة، مجلس 
م.١  ٩٠٦عام اكانوية الشهادة على حصل حيث الزقازيق، معهد في درامحته 

وقدوشخصيته، بموهبته اإهللأر٢ا بين وبرر بالقاهرة، العلوم دار بكلية شاعرنا اكحق 
الذيآنذاك، الكلية عميد الجندي( )علي الماعر بالأستاذ بالاتصال مصعلفمل أخوه نصحه 
.١( )٦ عفليم بمستقبل له متنبئا الكلية، في المحر لجنة مسؤولية إليه واوكل بهاشم اعجعبإ 

لمس،همغ والموولين، الدولة تتل من والاهتمام الرعاية يلقئ الرفاعي هاشم بدأ 
الفرنلرعاية الأعلئ المجلس جاتزة علئ حصوله ذللث، وتلا الجمهورJة، في المثالي الطالم، 

عامالإفريقي الأسيوي المؤتمر في لصر ممثلا هاشم واختير مرات، ثلاث والآدادسا 
عيدفى قصيدة ألقئ ومحي الرّمية، الماسبات فى القصائد بكتابة يكلف وبدأ ودوار 
بينالتذكارية الصورة له والتقهلت، الإعجاب فنال وتيتو، عيدالناصر الرئيسين أمام الوحدة 

ااردتستن•

ثواو ٢٤الأمارات، رالخلح(. صحيفة العشِين«، القرن ء-الفات بعنوان لقاء ج اكرضاري يرش ( ١١
٠٢٠ساير ٣ ٠ / ١ ٤ ٤ ٠  ٠ .٦ ص ٠ د ٠ عدد ٠ 

/ ٢١٩٩٣الارر، الطبعة والتوزيع، والشر للملح التاج مصر٠ جراح الشهاوى، محمد مجدي ( ٢١
٠٥١٤١٣



جائزةعالئ حصل عندما ، ٢١٩٥٩عام المجد سماء ني الوفاعي عاشم نجم ؤثحلق 
نمهالمام في مصرعه لتي إذ محل، لم فنحته ولكن دمشق، ش الأول، الم؛ي الشم مرجان 
المشهد في الخانتة شمنه والمثرين، الرائعة مس ش وعو  U٢١٩٥٩/ / رت١رخ٢ 

.. يصدق. يكاد 

انثاصثرية نائي في وحصرمه الشاعر يئن وقع تامأ أن الرواية ئنامر في ومحدو 
يدعلئ الشاعر يقتل انتهئ اكادي، إدارة مجلس تشكيل ش الأحنة حول، الرياصي 

(إ١ خصومه)؛ 
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الأولاممصل 

الشمريهأغراضه 

•ومّمعد 

الشعريوالنهد البحث إشكاليان عن واحدة المتداولة الشعرية الأغراض دراسة ثمنل 
تأسباب لعدة وذلك — نظرى ي ف— 

اعددها حيث من محددة نهلائات في وحصرها وتسميتها الشعرية الأغراضر تقسيم — ١ 
كواحبشاعر، أي دراسته لدى الأغراض هذه ويرصد يترقب الشعر في الباحث يأحذ بحيث 

فيمااحيانآ ويحس تعبثتها، وظيفته جاهزة إطارات الأغراضآ هدء وكأن يمده، ثقيل 
فيالأغراضآ هذه حم كان مهما دراسته، نطاق صمن الأغراخى هده أحد حل يل لم إن كتب 

اكتشاففي الباحث حرية من ؤتحد الدراسة، على ظؤ" الهاحس هدا ويهلرح الشاعر، ديوان 
للشاعر.ورؤيته للبحث، رؤيته حب وتقسيمها بحثه مساحات 

التصور،هدا عن وحرجوا فتحرروا المزلق، لهذا الياحشن تحار من كير تب حض وش 
التصورأسرى الجدد اناحشن أغلب فئ رؤيتهم، وئذ نمهم، التي القضايا علئ وركزوا 

حياله.الجرأةعلئالممرف الالمماJدىلأماض، 

التعرية،الأغراصى فصلت بحيث الشعر، دراسة منهج على التصور هذا انعكس — ٢ 
حدة،علئ منها كل ودرس الخ، *٠ والمديح الوصف الغزل، ت مستقل باب منها لكل وصار 

لأييدري ولا حيرة، في الباحث فتقع أغراض، عدة يسمى( )ما على تشتمل قصيدة تجد وقد 
درّها،التي الأغراض حب ويوزعها يقطعها أو ما، لغرض وسها فيجتهد سها، غرض 
يمكنلا فالقصيدة ذلك، خلاف أرى وأنا الدراسة، على يعينه ٌا التقسيم هدا فى ويرى 

مامعي وانرأوا انامأ، لنا بدت وإن واحدة، ثعورية معرية روية وفق جاءت لأنها تجزتتها، 
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٠منقي بن أسامة ديوان تمديم في ورد 

الواحدة،القصيدة يجريء كان عاى ديوانه يرتب أن أسامة احتار )ولما 
يشيرهو وكان الفخر، أو المديح باب في فخرها أو ومديحها الغزل، باب في مثلا غزلها فيضع 

فنونمن فن لكل الفنية الدراسة شع في فائدته الظام ولهدا قصائدْ، يعرض جين ذلك إلئ 
أجزائهادراسة إلئ القصيدة، يتاء دراسة عند ممعو، الحاجة كانت ؤإن حدة، علئ الشاعر 
عناصرهابين تريعل التي الصلة مدى ؤإدراك يه، توحكب الذي الجو لمعرفة كلها، 

بعضظن بحيث - وحهلرا أئرا الأسد الأمر وهو - الشعراء عالئ التصور هذا انعكس - ٣ 
حريةبمق مما منها، أي إغفال دون من الشعرية، الأغراض تعيئة واحبهم من أن الشعراء 

حلوويعد الوطن، عن للكتابة يتحزق ثماعرأ ترى فأصبحت الأهم، عن ومرقهم إبداعهم، 
ونملوصفها، محاولة في يجتهد _ يرها لم وريما - الخمر يعاقر لم وآحر نقمة، منه ديوانه 

المحبوبة،وصفا في يميفس حبيبة، منه دئت ولا العشق يعرف لم وثالث، بتشوتهآ، إحساسه 
•سعري فى أمحول سمعتني قد أحي، ابن يا ربيعة أيى بن عمر )محال معها، حكايادتا رستد 

^قعنتيجلحرامظ(أأ،ائالم،إيوقالتالها،وكل 

لموهو ، شعره في ويجول ؤيصول ؤيهدد الحروب، وصف في ثابتا بن حان ؤبمثص 
؛!ل محركة، يدحل ولم سلاحا، يحمل 

نالئد إنه ليقال سعره، في والأساطير الرمور إيراد قي أحيانآ الحديث، الشاعر ويستميت 
منغيرهم شان أسماءهم، تحلي شعرية ملحمق إنشاء سبيل في آحرون فعل كما الشرف، هذا 

والنقاد،المتابعون وصعه أيدينا بين الذي الشعر من كثيرا أن الاعتقاد إلئ يدعو وهذا 
الأغراضوتقسيم متة ت علئ البالمر تركيزهم حلال من للشعراء، المياشر غير بائحاتهم 

.١ صر* منقذأ، ين أمامة ؛اديوان عبدالمجيد، وحامد بدوي أحمد أحمل د. )١( 
،٣١٩٨٨/ ؛آم  ٠٨حدا، دمحشق، الكتاب دار ربيعهءا أيي ين ءرعمر اليومذ، إّماعيل )٢( 

بيروت،العر؛ي، الكتاب دار الأنصاريء، ثابت ين حان ديوان ءشرح البرضفىا ءبد١لرحمن )٣( 
.،ةام/اخهام،صمااا



هذهأن وأعتقد معا، واكاعر الشعر على يعدو مما الفنية، السمات من بها يتصل وما الشعرية 
•غيره من أكثر العربي أدبنا نمى العلة 

المتشي،الطيب أبي حول بلاشير( )ريجيس د. ومحعه الذي البحث نغلري لفت وقد 
الأغراصىمتفلومة ذكر دون من الشعرية، لمراحله والجنراش التاريخي التقسيم على معتمدا 

إن— التقسيمي المنهج من وأحكم أدق المنهج هذا أن وأرى . ، عادةل نتداولها التي الشعرية 
القصاندمن بأخواتها مقترنة وأجواتها القصيدة يفلروف الإحاطة محن يمكننا لأته — التعبير جاز 
الزجأما مقنعا، واقعيا الداخل مجن وتقسمها تحليلها فيأتي نفسها، الفلروف صمن وردت التي 

فذلكواحد، غرضي أنها اعتبار على ودراستها واحد نطاق فى القصائد من وأجراء بقصائد 
.البحث يسطح 

منيه تتصل وما بل ا وملأساتها أجوائها عن عزلت إذا شعرية أغراض معنا وسيمر 
أجزاءأستبق أن أريد ولا فهمها، يمكن لا القصاتد، من معها تتوحد وما الأحرى، الأغراضر 

عدةمحي والشكوى الغزل بين تجمع الرقاعي أن لاحظت - للفكرة توصيحآ - ولكن ، اليحث، 
ئصالنافإذا محنهلقية، أسبابا ^■^٠١ وجدت الذلاهرة هذه دراسة قي التعمق وعند قصائد، 

الكثير.فائنا حدة، علئ منهما كلأ نحلل ومضتنا الغرصين، 

ثعألا ومدني، مكي ت نوعين إلئ مقننحآ جعلوه الكريم القرآن علماء أن ونلاحفل 
بالدرجةومكانية — الأولئ بالدرجة - زمنية لأسياب إنما تجاوزاك، )الأعراض للموصوعات 

)المسلمين(بالمتلمين تتعلق موضوعية، لأسباب الهجرة، فيها الفاصل الحد جعلوا الثانية، 
يتمليونالذين الشعراء بكلام فكيف بالحوادث، يتأثر لا الذي الله كلام على ذلك جاز فإذا 

.الخزترات لأبسهل 

الذيللقصيدة المنفتح التصور بفضل المأزق، هذا ش يقع لم الحر الشعر أن أرى وأنا 
فيالمعروفة الأغراض منفلومة الحر الشعر ديوان قي تجد لا فأنتا المجال، هدا قي به جاء 

علىيفرض نم ومن التقسيمي، النهج حملها التي السلبيات يجنبه مما التقليدي، الشعر 
القابلةعير الواحدة القصيدة خلال من متكاملة روية وفق الحديثة القصيدة ْع التحامل الدارس 
.للتجزئة 

0 ?دمشق، الفكر، دار الaليب١لمبميإ أبر بلاثبر، ريأ>يرر د.  ،tji ٢١٩٨٥*أ\فإ.
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محكانين(؟أو )زمنية الوحدات أم التقسيم متهج بحش *ي انعت هل ت نفه سؤال ؤيهلرح 
الخصائصاعتياري ني اصح كنت ،حيتر له، الخضؤع دون من المعتاد يالتميم التومت لقد 

أ-مىأغراض من الغرص لابس ما وألاحثو الشام، علئ تأثيرها وأدرس والمكانية، اازمانية 
أخذتهفيه لبى لا واصحآ مستقلا الغرض وحدت ثإن منه، عنض ما حلأء ش تفيد ند 

•بجنب 

تتصلخاصة رؤية ونق ترسها إلئ عنيت التعرية، الأغراض بعرض يتمل وفيما 
حياةعن واضحة صورة يعش ما فقدت الأغراض، ومحلييمة الحث، وحاجة الشام، يتلروف 
الميكرة،الأغراض ش ]الثام صورة أوصح علئ لتحصل الحياتي، ومنهجه يته ونقالشام 

كلإلئ نقلرت يل كلها، الأغراض معالجة في واحدأ نمهلآ أتح ولم لاحقأ، تفهمه على تعيننا 
ونتائجهالشام عن تشم« ما الغرض ش وحدت إذا خاصة تعده، تكشف، الش الزاوية من غرض 

أك؛ر-نالآمام،الأخرى•

الرقاعي،هاشم ٍلرفها الش الشعرية الأغراض أهم وتحليل دراصة ستحاول يلي وفيما 
فيه،المتميزة ااجواو_، إلئ والإشارة غرض، كل في برزت اش المعاني أهم رصد مع 

الشعري،كالعجم يالتمئ، للإحاحلة ضرورية رأيتها الحم، الفتية الممات منعيتين 
الدراسةباب، في إعادتها عن بمك، مما والأملويية، النحوية والدلالات الرمزي والإيحاء 

الفتية.

)بالاعتماد، القصايو بعض تحليل في النفي وعلم الأسلوب علم بين الربمل حاولت، وقد 
أوعاٍلفية أو ذكرية الأوضلع هدْ تكون وقد البشرية، للنفس المختلفة الأوضلع تحليل علئ 

الإحصاءاتعلئ الإمكان يقدر القائم التعمق الدقيق التحقيق إلئ وصولأ • متهما• مزيجأ 
نتميزاللغة أن ويما اللغوي، التمير ي التقية الحالات آثار تعم، ستهدف، الش والتجارب 

فإنواللاشعور، الوعي عن للكشف، ملأءمة الأدوات أمد بأنها الروحي الشامحل مجئل١هم بقية عن 
.فيها(لا، تتعكى أن لأبن• لأحوال اس 

٠٠٠

المصرينالهينة الأملوييت(، - )ضول مجلة الينة(، ؛علم وصك الأسلوب )علم عقاله ؛ضل، صلاح 
،٥ ٠ ص الأول، العدد الخامس، المجلد i م ١  ٩٨٤للكتاب، العامة 



شمرأولا: 

الحثلدى إ•ظلها تغي لا التي اكوية الأماض اعم من واحدأ الذكريات شعر بمش 
تطرحإنها الشعرة؟ الأغراض بين عكانها نتبوأ حتئ الذكريات قيمة فما شاعر، أى نماج في 

لهيجد ولا الباحث عته يفض مما كث؛رأ وتجلو الشاعر، حياة في ضوى أهمية ذات ابعادأ 
٠الحلل وتد المهمة، هل0 لتولي الذكريات فتأتي ا مباشرا حوابآ 

يقودأن يمكن فهدا الشاعر، حياة من حفي ما لنا يجلو رافل مجرد أنها ذللت، بمي ولا 
يهدمها)وفانع(، مجرد أنها علئ الذكريات في ورد ما الثاحن، اعتمد لو فيما متاهة، إلن 

أنذللث، الضيق، التطاق هذا في يحنر أن من وأدق أعمق فالأمر للعرض، جاهزة لنا الأديب، 
تمامآيرام، كما للواقع رويته يمور إنما مجزئة، وقائع لتا يقدم لا الشعرية ذكرياته في الشاعر 

فيعليها الاتكاء يمكن هل غزلية نميدة قرأنا إذا •' نا انفهنا ونسأل الأغراض، بقية يعالج كما 
شخصيةتقييم منها تث3لح نهل مدح نميدة قرأنا وإذا ومجاياها؟ المحبوبة هوية محرفة 

فيهحاء ما اعتماد يمكن لا الذكريات مع تمانأ الأغراض أشد وهو ، الوصف، حتق الممدوح؟ 
كواقع.

لماالشاعر روية لتا )يمرر( - الذكريات فيها  ١٠؛_ الأغراض عدْ من غرض كل إل 
التيالفلروف، وءئب؛عة وبواعثه، ية، النقحالتته عن يمعزل ناولها يمكن لا الرؤية وهذه ، ازرده 
ابنعن كتابه في العقاد حطها التي الأولئ الكلمات كانت، ولدالث، القصيدة، إنشاء لدى به الست، 

هذهوأما حياة، نمة نكرن أن يغلب، الترجمة لأن بترجمة، وليستا ترجمة رهذه الرومي 
٠( حياة صورة تمئ أن فأجرى 

الأدبفي كثيرا تطورات الثرية الذكران أو الذكران درامة أن للفلر واللافت 
.الاهتمام من ؛القاليل إلا الشعرية الذكريات ئحظ لم بينما الكثير، الاهتمام من والت رالتقد، 

ه١ ٤ ٠ ٤ ٠ زن ي ، انعصرية المكتبة ثعر،ا، من حياته ا — الررمى ابن الشاي، د محم* عباَ 
ص-آ.، ٠١٩٨٤
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لثقلهمذ بمهم مما )الذكريات( الشعري الغرض هذا إيحاءات أهم مذ أف وأعتمد 
كلمةتوازي )ذكرى، كلمة أن بذلك واعني ابعادْ، ني النول مصل أن نل تلقائيآ، 

فييدور الأهمية بالغ سؤال ض علئ يعد0 ما إلئ يقودنا ئهم' شتل وهذا )الماصي(، 
الأسن:

مذوتقنياتها( الذكرى حجم )بحسب الانسلاخ أو الانسحاب علئ الشاعر يدع الذي ما 
تمكنولا والتحليل، والتداول للتأمل فسيحة ماحة امامنا تنفتح وهنا الماصي؟ إلئ الحاصر 

بالجواب.المخول وحده التعس إن الخارج، من الجدل يحشم أن 

نتساءل؛سابقآ ورد لما عملئ وكمملييق 

الحديثإلى عاما وعشرين أربعة سوى يع*ش لم ، الر؛اءي، كهامم شاعرأ يدعو الذي مجا 
الكبارأحاسيس من — عالبأ _ الماصي إلئ الحنين بأن عالما نصاتده؟ من العديد في ذكرياته عن 

المستقبلآفاق إلئ يرنو أن به فحري شاعرنا سئ قي كان مذ امجا الشباب، مرحلة تعلوون الذين 
٠وأحلامه بأسواقه 

فيهايقول ٢(  ٦٨)ت الهلفولة؛ا ءأيام بعنوان وهي ذكرياته، قصائد إحدى نقرأ دعونا 
الخمتلهأفتسان تحت ولهوك ه ولالعلفأيام سحر مث ذكات

همثيلى ئالقأن سل فر وبشاح متو صنذ مئمب داة ع
ولهميأ يعضّوعصك__م ر اؤليشدان لعز ة صبيوحولك 

موقعهاالنحر كلمة وتأحذ الذاكرة، لمخزون الئحمز المثير بالاستفهام القصيدة تبدأ 
ايونفله من مجيء بانتظار نائم قديم كحلم الذاكرة في مع التي الخوالي الأيام بتلك الموحي 

ماالذكرى صاحب ونمح الأول، الشهد لثئللل العزص افتتاح في الخميلة وتأتي حاء، وند 
مهم،ملمح وذلك بظلها، امتثلل من علئ أستعن كما والأنس، الدفء من تنشره حاء 

بذاتهيحدده الذي الاحنار هذا في تفهم التاريخية أو الشخصية مجنها سواء الرفاعي، فدكريات 
منبها تحتمي التي النفسية مظلته ثمش الخاصة فذكرياته فارق، ع الخميلة(، أفتان )تحث، 

مظلتهالتاريخية ذكرياته تمثل ييتما الجامحت، والعلموحات والصراعات والهموم الهواحس 
تعبيرثجد معأ يضمهما واحد مصعللح عن الفللتين لهاتين بحثنا ؤإذا والعقدية، الفكرية 
التصورهذا محصداق ومتلمس بنوعيها، الذكريات إلئ هامم حنتن يجلو الروحية( )المعللة 
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الالتزاممجال ني الثاني للفصل التاريخي المعيد عفأ نوجله بينما هنا، الئخمي المعيد علئ 
الدبمي•

والنبعوالأشجار )القرية الأبيات في مقترنتين والعادة الطفولة مفردات وتبدو 
اللوحة العلرفان لبمكل أحرى، جهة من والبشر( واللهو )والحر جهة، من والأتلفال( 

أنيريد لا الشاعر كأن ^، l_ilالفعل استخدام نلاحنل كما معادنها، لفرؤل الأيام تمحوها 
•الجميل المشهد بهي 

الأول.المشهد لينهي سئل تار بأنثه كان الليل جى فإذا النهار، ني هذا 

سّلهم لكاء الهنقل بد ونم اجتمعتم ليلكجى ما إذا 

هولذبدرويتكم عنينمر نا رغييعي يجبنكم ن لحي

دول•نأرحى ذي الناللل ُثطرأ و اللهفي وا تقطعأن إلئ 

زميلهمصطحبا ود يعوذاك دأ وحيه زلمنذاك ي فض

مناتلف ما والنهار الليل من فلكل اللهو، من جديدة بألوان الليلي المشهد ويطل 
اللهولألوان والملاحفل )اجتمعتم(، معبرة بسيطة بكلمة الفكرة هذ0 عن الشاعر ويعم اللهو، 

الرؤية،لحصول اللاهين، بين المسافة وتعد يمنح النهار لهو بينما إ ألهخ الليل لهو يجد 
نقستحمل كلمة ونهايته )الثتر(، معانيها ومن )جن(، بكلمة الليلي الشهد شاعرنا ويدا 

العرض،بعد يغلق ثم الستار فيه بمح مسرح، قمح، يجري كأنه الشهد فغدا )ندوله(، الُتون 
٠العروض نهاية محي يجري كما تماما المسرح، يغادرون الشاهدين وترى 

هزميلأ عصطحبود يعوذاك دآ وحيه منزلذاك د فيقص

معاوالماصة الضارعة للأفعال الرفاعي استخدام السابق الشهد في وتلمس 
بدأجماله على فالمشهد دلالة، له وهدا •( - " أرحى اجتمعتم، جن، / يسعى ، ريجتثكم 

الأصحاب،ئجي ولللارثk والحذر، الحول، يشوبه والليل ليلي، مشهد فهو الكدر، يخالطه 
إصافةالمتعة، نهاية تعنى التي العودة حلال من يبدر الغموض من ظلا العرض نهاية فى ونلمس 

,الأولئ من صعادة أقل اكانية اللوحة أن عموما وتلمس الوحيد، العائد إيحاء إلؤلر 
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هنابمدو والشاعر والمراثات، والثاؤلء الشمس جديدة، لوحة تأتي المباح وُع 
ومحاك:

هجميلانت ككم الل ا رعاهات اصيمعهود ت مسح د لق

ويلهحلسات سساعه عليوبث ذا م كور المهجالشاطيء لهدا 

تحيلهوادي الذلك بوت علمغيب ووها ي3لوالثّمس ا أن

ولهحقعزت راثة فوراء تعدو كان د نذي اله بالحث 

ولهئفا فيهروى ا ومعليه ري تجّالأحداث رئب ي—ي صس 

لأنهالأول، المشهد إلئ بالانضمام خري الثالث، المشهد هدا أذ 3ماة لأول إلنا بمثل 
الجديدةواللوحه الأول المشهد بين احتلاخآ نلمس الفلر تدقق عندما ولكن مثله، نهاري مشهد 

معه،صديق لا وخده، ئنا فالشاعر )الوحدة(، هو محرق من نلاحظه ما وأول أمامنا، التي 
الأفعالأغفلذ بالك U قائل: ويقول همزت( طلاث، )وبث، ، w»uمها والأفعال 

يطويهافالشمس فرجته، أو مشهديته قغص ما لابنه محضايع فعل كز ت فأقول الضارعة؟ 
فرح،مشهد ليس فهو عليه، تجرى الأحداث يرقب والصسي ٠ —)كان( يمسبونة ويعدو مغيب، 
والفرحةتتهنير، بدأت فالدلألأت عتزت، فراشة وراء والجري الخبمجور، الشاطيء ولاحفل 

المقدمةأما والخاتمة، بالقيمة أشبه إطاران لها بأكملها واللوحة تدريجيآ، الانحسار فى آحدة 
أسوأالقائم إن يقول: للوحة الختامي والإطار وك، المعادة عهود إن ت فتقول الأول المت في 

أفضوله فيها روى ما إ عليه تجري أحداث 

ه'حيلاك أعيئا مود العوعند اء مفي لهوك ال طد نوكم 

ونهعاف نتححديثها ئقص لتلا اء الشمعنالجدة أقسئ 

ولهالكهات خرافأ صدثرى تأ متكينا اهحمي فوتجلز 

مفرداتلحنث فقد مضئ، مما أنس والرهبة الغموض من بعدأ الرابعة اللوحة وتآخي 
يرنفالمشاهد يجري، ما الأن نبقا وقد الكهوله( خرافات مستكينا، غوله، )الثمطاء، مثل 

مشاعره.علئ وانعكامها حياته، رحلة عرصها ش تنارليأ 

به:متأتي مجا تلقاتيآ وتتوغ الخامسة للوحة ونأتي 
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أحط—وطيدا اء والضيوتصحو 

ثمضىوت الممقالكتب دتحو 

خشوعفي تجلس الثيخ أمام 

ئتمطأو تشاءب إن وينفث 

يروماتحفظ م ليراك وحسثا 

كليلهعنا سآ نساهفمقنزك 

_هلااثقي1ات أوقفيه لتقضي 

-هذلالالجلمتك جديك فلا 

هحمولزع نغي وأث عيك 
ثقيلهعصأ اك منكسداعب ت

لنايقدم حيرة في تقع أن ونل ■ ٠ - ثقيلة( وأوقات ممقوت ومكتب كليلة وعين )كسل 
'رحلته بهما يختم بتتتن حلال من هذْ ذكرياته ش نظريته فيها لنا يوضح رسالة الشاعر 

قليلهبها المرور ات اعوسزأ عزيي تبقلا ام الأيهي 

أفولهوما ينارتقب وأسرق م نجءاو__اك المسام ر تشإدا 
.)النهاية( التراحح قمة ئمثل التي المحصلت إلئ هنا التدريجي التراّ؛ع بما وصل 
بتمورمنها ونخرج مراحلها لرصد الزنازيق' *ليالي بعنوان أحرى لقصيده الأن ونأتي 

للالتحاقالرئازيق مدينة إلئ وصوله لحذلات هاشم يتدكر حيث الشاعر، عالم من يقربما 
(:٣٢٦ءشرة)اكالخة سن ش الديض بمعهدها 

صبتاا معهدهاض حيوردت 

يومذات ة المدينزلوا نبه 

هدر،مقالتنلشاهارعب تن

يبكىركو0 تأن د بعوعادوا 

ابابور للنه بكمدى ن

اباالنجا رارمهثني ز امف

اانفابمها ه ط—>ففقف 

اباإيم هلوَذ بلا أ زينح
الأهلوحنان الألفة، نريته يترك صي القس، في الإشفاق سعث صورة بث والأبيات 

ألف،لما المغاير المدسة بعالم الصغير ويفاحإ العلم، عن جميل تعير في رالور(، باب ليْلرق 
الالذي الخجول المثي عيني إلى للوصول تتمايع وجرأتها وكثرتها لنوئها المشاهد وكأن 
رجععندما البكاء إلئ تحول ما وسرعان وتردد، بخوف بينها عينه فثقل لها، حماسأ يبدي 

الديران.فى هكذا 
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,المدينة مهلرة تحت وتركوه القرية، إلئ الأهل 

تلمهالمعاناة ونص معربة، الأولئ الصدمة الصبي فيها يتجاوز ثانية مرحلة وتبدأ 
والذكرى:بالخين 

اابانتيتا القلم لؤ برق ومن حنيه يغلباك هنوظل 

اايحنحصبت ة ريفعن ا بهي الالليواء أضه شغلتفما 

اايارتقه قولتوم ليذوب ياء نل الأهار ديص د يعي

اابدهالد البعفي اء ثم إليهدات ل رى ذكه حفنورق ي

بالمكانمعلقآ الصبي تلب بقي فقد والمدينة، القرية بين مقابلة الأبيات في نلاحنل 
وعمرانهاالمدينة أضواء رقه ولم القرية، وهو قارته، الذي الهاديء الرقيق الأخضر 

ذاتهليجد بثغمح العودة أوقات ويترتِ، عناء، البالقرية أهل إلئ يحن وظل وضجيجها، 
للقرية.الحنين بقاء •ع حطوة، ترا-ءع المرحلة هذْ في الألم أن وتلمس ويجدلها، 

فيوالزملاء المكان تجاه قلبه، تغزو الألفة أحدت عندما حياته، في ثالثة مرحلة وبدأت 
تلهم ورعاته ؤإشرافه أنداك، مصطفئ أخيه بوجود خاصة المعهد، 

اابصداح الأقيملأ أ وحينآ حيتت، يهليان رماله بومار 

اابوطا بهام المقه لولد ا صبيا يعشقهار صأم ئ إل
اوابالمدى يهي رانة محبا اهقفأ امأيه اللا اهرع

والألمالمرة هما وجهين، حؤله يرى أصح الذي المكؤ شعر فب، التوازن ونلمس 
مشاهدلنا يضيء المحادة، قالبه في بعثت مرات الأيام *ع له وتكشمت، العابس، الوجه بدل 

نوله؛ئل سماهم، 

اذابمدأ نهم ديثهحدار فبليل وا جمعفتية ومجلى 
ارابغدو يثرج مهرت وصلا؛ ح وصجيازح مدع—ا؛_ت 

مننهلآ فيأخذون الرقيب،، عين عنهم تغيب عندما مكنهم، في الطلاب ة جلإنها 
الضحالث،.مقصده ولكن فيه، عذوبة لا وغناء ومزاح، عذب، حديثا بين اللهو، 
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;المك1ن حمال حشت صورة الشاعر ويتذكر 

اباُوالصحالأب جمع رفد )توص( على الأصيل اعات وم
اباالعبق ثزورق ا احجنه فياء للمة صفحدعيخ ي

اابانيالنفس يعش دتا نه احكيبثالسم ال ويخ

اياالكعه صمتفرق داعب ياب كعتمشى أئبإلث ا مإذا 

ذابااجتالشوب ق أرهورأ وحللثما ر الشعار أثد نفطورأ 

الأحباب،بصحبة اللهو يطيب الأصيل وقت بالزنازيق، )مويس( بركة شاطيء عاى 
ندىالفو'مإ ؤيميع يختال م والنمحشوة، في الماء محداهمب الزورق سعيدأ، ا يعبوالكل 

وكأنهالأثواب، وجذب الشعور، بلثم الفتيات فيداعسا عيثه في مادرآ يمضي مم وانتعاثا، 
٠رغالهم ويحقق الراين عن ينوب 

الحالةتعكس ألفاظا الأبيات في ونلمس وجمالأ، ورثة سحرأ يقيفى مشهد أمام إننا 
والاستعانة.( ..يداءص_ا، انسيابا، ينعش، نديآ، يختال، )يدعيغ، ت آنذاك للشاعر الممسية 
٠فرافآ له يود لا الشاعر، أمام ماثل المشهد كان المفاؤع، بالفعل 

أنذلاائv ومعي ، الفرح ليحل فثيئآ ثجنآ الانحسار في أحذت الحزن مساحة أن نلاحفل 
.يعل فيما سنوضحه السابقة، القصيدة عن يختلفا معزى هنا لها الذكرى 

تحلاصته ليعهليتا الشاعر ياتي الختام وفي 

انصسابالا اهقطعنإذا ذوق نا أنمر م جحين مود عه

اابوالهما مهل هالأتس ي اليالبند ي فالنم د وبع
ااُوالصعدب الم—_اش^وأطرح اء هنا بهحيت ما ر مأدك

حولتدور الرفاعي م هاسذكريات أن لنا يتسن السابقتين القصيدتين تأملنا خلال من 
•هما رنت~ين، فكرتثن 

الديران.م هكذا )١( 
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كماالمتقبل، من واصأ الحاصر، ثسوة غرامن العيد الماصي ذكريايت، الشاعر يلوذ 
.الaلفولة٠ *أيام تميدة ني 

كماالمتقبل، من وامأ الحاصر، انس لمتثعر القاصي الهاصي ذكريامث، ويسترجع 
الرقاذثق*•»االي، ية حتش 

٢I( ١ )٥ المابقين المحورين أحد حول الأحرى القصائد ني ذكرياته وتدور 

يونالناء احنباجته ،ير العبيواح كنرى ذك

وزالثهاش كجتا ئثهلهس القي نت داّتغظ
ورزهمالعمسر ي نك عثولى تفلمي ا ءة-دعبع 

رالعيالأمل ق يتحقن للي الماضوجع ي
دوروالي اJوالالية الأحبن عيث اللماس 

يصعناإذن يه، تحس كان ظلام •ع تضاد ني ئمه، وأصاءمحت، تواده، الذكرى أحيت 
الماصيوظلال الحاصر جحيم يئن وما والملوى، الاحتماء ت ذكرياته من الهدف، أمام الشاعر 

لذابه، ويقع واقعه >ع عتدعايتأتلم لعله الجميل، الماضي سيان فيتمي يتمزق، هاشم يشعر 
.قاص( يرجع، لن عيدها، )لع يلأحدوى الذكرى ذثع يحاول 

•يعاني ليعودثانية الريف مفاتن بمص *اشم ويذكر 

زالضيف ريالا ريي فئ ولتد ند لعها نقي
رئهلياوُت، أحة راثفول الحقي لألهو ام أي

روزمي فة ولاكلفل ذباصها أربي قز وأج
وزدالثهزاص كه ئ؛مضان زمالذاك 

زمحنيا بهر المغيولا ول الحقي نطف—ل —ل اللف لا 
المايقالص في الماثلة رديفا أرذئه فقد النص، عدا حول الحديث تملل ولن 

الءلفولأن1.'أيام 

(:٣٩٩الاصي)لذكرياتج لياية صورة لناهاشم ويرثم 
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_هاتدإم منهرور الأدس رم باللمالي في اطلائهم أنسئ لت 
هانعنللفضاء ق شأ صارخلهسوأ الدرب بانمن النأزعجوا 

بالخيروانالخمر اتي بحنن خفذ رار قي فؤمزون 
استيقفلوكأنما وسرور، انطلاق حياته؛ لرحلة مصثرأ مشهدأ هاشم يرسم كيف لاحظوا 

الخفير،حيررانة وُع تحت بانسحاب مغامراته وينهي زلحته ليسلبه له، فتنثه الغافل الزمان 
والظلم.وكأنهترءزإلئالتسشو اقرانالخفيرباسلانوحائا، ولأحظوا

الستفي الانحسار ثم دنانه(، )أدئئ، كلمي ين الجميل اللفغلي ونلاحثل 
الشاعرعناية على يدل مما حيررانةآ حفير، حفى، ريقرون، لفظيآ متالفة يكلمان الأحير 
المعنئ.جانب إلئ iالالفظ 

العهد،قي دراسته أثناء قي التعنية الإجراءايت، يعفى على اعتراصه أيام هاشم ويتذكر 
ُماأذىإلئهناله)أأأ(:

الخو'ر•إف ندب لا فتئ ين تهد نا أمالكفاح ي لمال

\و)ذد•في الخزر ا بهنعدى ة وممه لن ريذكتا أم
ررالثدلاع انا محياهان وكة صحوى ممت—_4 لث، ئم فل

بإجراءاتثنيي 'للابي تجمع ني تحدث أنه ونمدو معارصته، أيام الشاعر يتذكر 
مماالمؤولين، يتحدى وناموا له، فاستجابوا وأسعاره كلماته •ع العللأب وتفاعل الحكومة، 

مكانةعلئ يدل ما صيحة( موى منه تالث، )لم الحصر أسلوب وفي وُعانين، مطاردين جنلهم 
المامعين.في البالمر وتأثيره الشاعر 

'•تمرده عن نج  ١٠لنتثبتن الشاعر ؤيآحدنا 

الشمز امتففا رينهوى عب الكشالشتاء ي فة ليلوا 

روتالوتيى —ئ الخل وهر ا حملهي فوم كلثأم دت ن
رالخفخ نجوت حمآيمظ-يا فم الحنغم ئ علؤنمت، 

تالنظر الخط؛ت، أحفة لهفض الماب رق يهلئ أت
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تعوي،وريح كثيب، وشتاء ليل، ت والحذر يالرهبة توحي بمشاهد الشاعر يبدأ 
إالرعب من حراك بلا حمد الاهتزاز بدل كأنه الشجر( )فاستقر ت قوله والعجيب 

الليل،منتصف زوار ت سووه ما حاءه أن إلئ والأحلام العيية الأنعام علئ هاشم ونام 
)شيحوالرعب بالقلق الموحية الكلمات ونلحغل بمنجاة، نسه فظن النهار في تجاهلوه الذين 

المطر(.الخلر، يعلرق، الخفر، 

تذكرياته ويسّتكمل 

الإبرلدع الرد من امي، عظق ذييي، ومنوجل—اب حرجت 

المفرن وأمراش الفبدفء ئعمت ئ حترد البهدأ ا وم

نقند فأم ل الليي بال طل هارد المطداء والمهد أدر م فل

متمرنلق ي فت، أصبحفلألاوه ر الفجئ علولد 
الجدررطيب ي فم ليلهقصوا ف، كيالص1>بإ ن عنفسي أل أم

ييتمابالأمان، الدفء ويقترن ا الذلالخين •ع متحالف كأنه البرد، فتلماه النجاة إلئ مانع 
؛الونح،،الفجر صوء أعلمه أن إلئ الوقت، عن الشاعر تذهل النجاة طلب في الانفعال ندة 

يحملفهو الهرب، من مكنه يالشر حاءه الذي فالليل قلقه، ازداد بالراحة الإحساس من وبدلأ 
سبب،يوصح عندما ثه ونبل قدره، علو عن الشاعر ويفصح عثون، فله الهار أما الضدين، 

لهيح لم الرفع الشاعر فئلؤآ لأصحابه، جرى ما يدرى لا ولكنه أمان، في فهو الشديد، قلقه 
•دونهم ثى ينجو ثم أصحابه، يحرض أل 

قرارصدر فقد بهربهم، يفرحوا لن المتمردين أف الشاعر علم الأكبر، الحهلر زوال وبمد 
المعاناة؛من حديد بمنل يؤذن محما العهد، مجن فصلهم 

نالثمبأولمتؤ د قانب، حق-انهم أيميصدق ان وفتي
صدرقد ذي الالقرار ع رفلود الجهق أشذل ببادوا تن

تحضنومتقيل اء فنه ولكنهزل و ها وم

نالمهطول بعد صحئ راخستؤ تد نالنيل اصمة وعراهم ن
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أوندودغ نم لذتمرة ئللولاة ديهم ابي دفرئن يج
افرونويلأخرى، جية محن يعون لهم، يجرى ما يتحقون لا صدق(، )فتان إلهم 

الفص،في للكل متالمة العاصمة كانت، القمل، فرار لإلغاء معيأ لأخر، مؤول من 
فتيانيعاني يينعا بالراحة، يعمون والناس — سيأتي كما — رمضان ليل في الهر ؤلول يعد 

الأنرًين•المدق 

المثمنه قتثلي في العن عالحم—ول ول الكرمضان ل مث
>رامٌناللكوإنل ايافشق_رنت_لن

نئنقه ؤننئ إلئ ونب١ —والصف زوة نا إدارين

زالمشه نشن عزاد ا بمر الهجيي نا بيتهمردل حم
جدوى،دون من وهناك هنا وبملوفون والخز، الصوم في العي موة الفتيان يعاني 

تشبيههواكانية الفضل، للشهر الكل ث الأولئ صورتين، مح، يومح، لم الشاعر أن وأرى 
يبغيوازمان المكان قداسة لأن والمروة، الصفا بين بالعي الaلالين المؤولين بين المعي 

يهما٠الخصلة الصورة على تتعكس أن 

;ٍكة رممة بوجود نتنة، من تخلو لا الش المعاناة ذكريات الشاعر ولمتكبل 

نالثمءشاأت، ا مللمال ن ملت، قيم كاعي المياق زذ

نالخصذ نهمن ا رعمئ عليد إذ —ا —ارن إفط ر ذكأت
ررالصاف، ختلا ماحن ئ إلاردأ با واعنأنبلص—م 

ن1حالا ؤننممن ل اكفثور الحن حشمحه زاد ئ'—ا 
وليسوج_،، كما اللعام لإعداد صبر عندهم ليس الغرباء، الجوعى الممتن 'دام إن* 

ؤيأكلونكيفمااتفق.مااتفق، فيبدون ١ مجوونة يكفولهم أعل سمم 
بحالهم،يرقمون لعلهم للموولين، جديدة مذكرة ليد الثحر عنا الشاعر وينوم 

تشردهم:وينهون مقاعدالدراسة، إلئ فيعيدولهم 

زالحي فا رهأمطج أدبرت مهد مرة *علكللب 

٣٧



ذرالحفئت—ا ر وتؤثيديها ئمد أذ ا اقتنصحأيمل وت

الأحرات والجها لأنياخاح المبي فأ نحملهذهب ون
النهنا راناحتحتئ المر ن ما دامأنت تحرى الثخ وص

نعيد قم الحزورق ن علالعزاء نغي المل ن إلا ويحن
زالأنرحم الحن—ان دي فيا الننما ممر أي—ا نث 

المتحيزه ائمي فرق مغالأس ل بكه إلي ونم
إلئليعودوا السلامة، تور التي المحق في المذكرة نشر في ؤإحوانه الشاعر أمل تخيب 

يلتقطونالنهر إلئ فمضوا أيما، عدو كأنه منهم، التراب ضج حتئ حديد، من الدوران 
الملمكمح، السر، من أرحم يكدن لعله أحزانهم، ويجدنه نثرانهم، وبملفثون أنغامهم، 

سمةالبوءادات، الفرج جاء ثم دمعه، كأنه الماء، «ع الباكي النيل انسجام ونالمس لماماتهم، 
;حلاصته أمام الشاعر ؤيمعتا غياب، طول يعد 

زبنتمه زمجسمته ان زمللأ عجبوا فوعدنا 

المطزد يعو الجدل ؤيعتام الغمد يعي الثمرق تثد ون

•الزنازيق* ُايالي، نهج على ساعدي ساريا مأن الواضح ومن 

٠٠
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اثوصفثانيآ: 

أفإلى رشتف ابن ذمب حص الأطراف، واّع فن وم وعماده، الشعر عمرد الوصف 
فالغزلالشعرية، الأعراض معفلم في تدخل وهو الوصف(ُاا، باب إلئ راجع أقله إلا )الشعر 
المهجو٠وصف والهجاء المرش، وصف والرثاء المرأة، وصف 

عنتسر هر حيث من الذكريات، باب في مابقا أوصحنا0 ما الوصف علئ وينطبق 
يراه،كما المشهد يعرض فهو مشهدأ، لنا يصف عندما فالشاعر )رويته(، لا الشاعر )رويا( 

آخرثاعئ المشهد ذات وصف ولو الحياة، في وفلسفته ومشاعره وثماقه ؛خلفيته ممتزحآ 
الصورةإلئ منه الفتية اللوحة إلئ أقرب الشعري فالوصف مختلفة، بصورة فيه لجاءنا 

الفوتوغرافية.

القصائدبعض قي ورد مجالاته، وتعددت الرفاعي هاشم ديوان في الوصف تنؤخ 
فيتريئ التي الطيتعة بشعر هاشم وثمير الشعرية، الأغراض من بغيره مقترا واحيالأ ا مستقلا 

فكانالعصور، مز على الشعراء من كثير إلهام مصدر الريف، في درج أنه سئما لا أكنافها، 
الالمتوثبة وشاعريته المرهف إحساسه أيقفل فيه، أثر الخيام وجداول والجمال للخضرة 

وصباه.طفولته فى سئما 

(:٢٥٨)يقول 

ه'اريالجة الترعاطيء ثعلئ ه• الراييجلمة حبمزا ألا 

هالغافيه انحنفنشه ربيع الوب ثريف اللبس وند 

ادسهثسا ف__ألحسسانه_ور طيالغصون وق فالأيك علئ وظلث 

فالإنسانوتزاوجها، بألوانها، الحياة مظاهر واقتران تنؤع الأبيات حلال من ويتضح 
شتئمن الصور وتتداعئ الأشجار، تعشق والهليور بالربيع، يقترن والريف الخاء، يعتنق 

•٢ ٢ ُسا" بيروت،طأ،جآا الجيل، دار ، الثعرٌ محاصن في ااالعمدة القيرواني، رشق ابن )١( 
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٠ئنطق تكاد حية فنية لوحة أمام أته للقاريء تخيل بحت الجوانب، 

منفيها بما بالقلة امتزاج إنها المثلهرى، الوصف من وأعمق أكر الأشعار تصح سا 
فييبعضها الكامنان هده تقرن التي العلاقة نمور ولوحات ا رجماد ونبات وحيوان ان إن

بيوالذكرى، للتأمل حأ مسر ر الجمال ش أية فأصبح صبحانه، الله أ؛دءه الذي الحلق لوحة 
luu  الذاكرة.في

لتقترببأيدينا أحذ أذ أبث ما لذا شاعرنا، لبانة تقضي لا الريف، علئ عامة إطلالة هاوْ 
ئعبهمفي لغاينهم وأنثاهم، ذكرهم وصغيرهم، كمهم ، الريف، أهل بين معه ونملوف أكثر، 

تولهوهم لجدهم وراحتهم 

هاميالنا بعلتهل.أ ععيه أرفئ علمكب هناك 

دانيهاله ظلتوت التن مل المقيد عنقثأ ان وع

هاثيالمه ائمن مرب لتثال.ول حئ إلن عيراح ى ون

الأنيهأو ات الثبل لغحلس ند وة نه وقفذ وم

اعيهمه بم دان ئ إلارة رتثق النهلة ذبعفمذ 

يقابله؛والهناء حهة، من العناء النقيضين، تحمل للريق، واقعية صورة هاشم لتا صم ير 
إلئبماشيته يصل والساعي الشجرة، يفلل يهنأ والمتع—، أرصه، بنتاج يهنأ العامل فالفلاح 

البيوتمن حمالها بعد والأواني الثيابإ بغيل بشمين الماء جدول '؛،^٠ القرية ونساء مبتغاها، 
عليه،يخنين ما الأنس من حياتهن في يبحث، ما المعاناة حلال من تجدذ ذللثا ودغم ؤإليها، 

الالتي رالأحاديث، والمتافرة وااعسث، المزاح من به يآحن.ن ما تهن حلفي نلمح فتحن 
.تشير.

انتهحة طفلا مغتهذ ومة افصفمن العيرى تا وفيم

لاهيها بهظلت، الطن ن مة قهلعي فش العية بهجرتم، ت

راضيهالة مالتا وثننحهال الخيروس عا فيهتحور 
وتتثرقالحياة في وتتثتث، الأمل، حيوط ثج القرية، في طفلة ؛راءة نمور لوحة 

عالئمدد ١ عجيبة مقارنة ذللث، وفي لعبتها، نالْلين بها، آفانأتحلم الحالمة البسيطة البتة من 



الروح،ونمخ الحياة، وبمن، الإنسان حلق إلى الملين ويرمز الأحلام، - ونقيضه الحرمان 
الهلفلةمشهد يجمع ومدا حالقه، عند المكزم سان والإنالغالية بالروح تمترن المهين فالطين 
المتانضات.بتن بالطن اللاهية 

كماالريف، جمال اث الإنفيها يرى متوازنة، واقعية لوحة لتشكل المسور تقابل وعكدا 
منغيره ننلق — للريق، بسمه رغم ~ الشاعر فيها تجاوز حكيمة، رؤية وص أهله، معاناة يرى 

أفيها شوك لا للريق ورديه صوره رمموا الدين الشعراء 

الاجتماعيالواخ نمرر متسلسالة، حلمات حلال من الريف بيئة في الشاعر وصننا وهنا 
جهة،من والنيات الإنان بين والصلات العلاقات وتفاصيل مظاهر من عليه يشتمل وما 

منالإنسان مع والإنسان ثاكة، جهة من والجماد والإنسان ثانية، جهة من والحيوان والإنسان 

•رابعة جهة 

٣٠( ٠ )٩ أحرى أبيات في جديدأ بحدا الوصف ويآحد 

لالأهازل منحث ف ريالوع ر؛ي فك الهن

لواكغز والجميالمفعاق ل انحمثا وحي

حتلولا د حملا بوا اشعد نوم القوحيث، 

صالغا العبوب، ني فات رقالطئ علال وأتلف

الأرضؤل علة لائكماروا مد ونم الهنخ

)هنالك،دلالاتها في المتقاربة الألفافل لبعض تكرارا وحدنا الأ؛ياُت، هذه تأملنا إذا 
عنمر^؛٠ دالة المقرئات هذه مو0 ألا الأرض( ٍلرقات، )متكررة(، حبث، منازل، الرين،، 

أكثرنمترب دعونا بالمكان، يتمل فيما ةكمنان ومغناها مزها إذ ذللث«؟ معنى ما المكان؟ 
الأشخاصعنمرآآحر، حدوا يمول، أن شاعرنا يريد ما إلئ يهدينا لعلها العناصر، باقي كين 

نرى؟ماذا والأشخاص، المكان العنصرين; بين الأن نجمع ملائكة( أتلفال، القوم، )الأهل، 
.بالنقاء٠ يتميزون أهلالريف، إن لنا• يقول فهو تماما، العتصران يرتبهل 

عاىيدل إشارة اسم وهو هتاللث،، قوله فنلحثل عتاصره، بعمى لنحلل للمكان ثانية نعود 



ذكويتضح  ٠٠المدينة في وجوده أثناء في الأبيات هذه نال أنه إلى يشير مما العيد المكان 
المغايرةالمدينة أخلاق قناة من ويغمز القرية بآخلاق يشيد فهو ختل( ولا حقد )بلا فوله قي 

أكثرالمدينة أطفال ويالطع بالملائكة، القرية أطفال تثبيهه ش مقصده تأكيد ونلمس لها، 
•براءة وأثل شقاوة 

اسقراءأهمية إلئ ننبه لدا ومغاليقه، النص آفاق لنا لفح هنا المكان عنصر جاءنا إذن 
بمجموعةالنقدية العملية ارتباط من الرغم )علملر الشاعر، معجم ومتابعة الداخل، من النمحى 

أ.نفه(١٢الص من إلا ينطلق أن يستطيع لا القد أن إلا الإنسانية، العلوم من متعددة 
(!٢١٦)جديدة أبعادأ ليععلينا أخرى ريفية رحلت في الشاعر ويأخذنا 

اقميرالخاء علئ مالت د قالصفصاف ر وصفات

بالخربرتهمى اساب قه وجهة صحيفلثننتا 

ناطقةلوحة امام نحن فإذا منحته، ما الحيوية من فيمنحها الطبيعة في يدومسه الشاعر يكاد 
•المسه^■ أع^<اى لرما يا سسالأ^ أن ، لبومجا ، مسه^^^صه^ 

دورتاقبة موت الئح، تحالنهر ان، صفئ وع-ل

ورتخلا فلأل الكوثن^^_^^ا. ثور ا بهي يمش
منالمعيح لقه لسوط ه حلفمى ويئنه 
منيعاني فالثور الخادعة، الظامر وراء من الواقع ليفلهر تشح الصورة ملامح أخدن 

جديدة؛حلقة الشاعر يأتينا الإنسان عن ءتسمثعة فكرة القاريء يكون أن وقيل الإنسان، قسوة 
ت( ١ ٤ ) المعاناة لة مالمن 

ورصعلا صاحثهلعماء ا بهير أمسع^ن^ ل ق

—زن—ري م—و ي فام الأيعلى ا بميرة نثي غ

.ءسه٧٨، ٢١٩٧٣.دار٢، يرون،داراJثرل، •المجاوفياسرالإطم«، ]\( 
.٢٢• • ١ ، ط١ عدن. والشر، _L.،i عوز حاس دار الأد،ي•، القد •ني الخلمت، حن مارك ئ. ؛٢( 
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وJاJلكطويلة، معاناة مسامها على الأيام سطرت ، للثماء عنوان ثصرب التي قاليي 
تأهله ومعاناة الرف رصع حفيقة القاريء ليدرك النظرة وتتعمق الأفق يتسع 

ورفتلا بيعملون نرم الأرض وق ناك وهن

والذرة الظهيخئ اش! وما ون ادحالك

حتمالذي بالظلم وتوحي المعاناة، من بالكثير مخثلة فهي )الكادحون( كلمة ولاحظ 
المس،لقمة سبيل في الكثير تعاني حدود، بلا تعمل مسحوقة، فئة أمام فنحن الريف، علئ 

وأسبابالمعادلة بقية عن السارل يبدأ المرة الحقيقة هده عالئ عيوننا الشاعر يمتح وعندما 
أوصح'الصورة شيح المعاناة 

وردأتحأبالث ما عليهة طاتموورُب 

ورالقصاب لأربأ ينبيلبها ة اشحشصاغت 

حلالمن المجتمع، في سود عائلة عير اجتماعية ظاهرة تفاصيل عالي نقف وبدلالث٠أ 
أصحابمن الظالمة المقتلة الغثة إنهم وشقائهم، الريف لأهل المقابل العلرف إظهار 

القليلليم ليقدموا بالعمل، ؤقهكونهم الريف أهل يستقلون الدين والقصور، الإقطاعيات 
منهجصاحب _ آحر غرض كل قي كما - وصمه في شاعرنا وجدتا وهكذا بالكثير، ؤيظثروا 
فأناولدا السطحية، المرئية المسليات عن بالوصف ؤتحرج لإيصالها، شعر0 يوظف ، ورماله 
٠، المقل١ إلئ مفتقرا هاشم وصم، رأى الذي بريغش( حسن )محمد الأستاذ ْع أحتلف 

المشاهدمجن أبعد هو محا إلئ تأملاته فى تمضى ئجده الشاعر وصف حلال ومن 
.*( ١  ٥٧)يرى مما الخسمماة والعنرة والإحساس الفكر عن ليعبر حلالها س فترتقي الثظورة، 

والمنمث الكرد طائ أخنا عر الحوموج 

والمخرالموج بض ام ند نالي حولع ص

ينتهيلا صر١٤ في والتراجع ١^٣ فيها المعركة، نثب ما الأمواج حركة في يرى فهو 
الموجصولع يثب مما الأسياد مع المر وصراعه ه نفتذكر وكأيه والصخر، الموج بين 

.صزا٩ وشعرْء، حياته - الرفاعي *هاشم بعران معالة يرمش، حن محمل 
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الموجمعركة في المحتومة ،نهايته وتنكرْ تشعرْ الطاغي الغامض إحساسه فيعود والصخر، 
Iوالصخر 

رالعمة بهجوتمضي ا دنيالم تظلريا ف
ت( ٣٢٣)العهد في زملائه •ع أموان إلى رحلته الشاعر ووصف 

اعنراه مجأى ند فوطورأ طورأ ل النيبي نلتنا مشين

تضداء البيئ عله رفيوتبضب اط البؤتحد 

الاي_لي_ااإذاءاايم_ضدخن 

اووهنة مضتعوم الني فرأوا اق رفه معن مام ينويف 

تدعونفلا واترابة، الشاعر ممونها لا وفرصة المتع، من متكاملا مزيجأ الرحلة سمل 
والحديثوالتأمل المشاهدة متعة بين فجمعوا ، استثمار دون من العادة جوانب من جانبا 

حننعلئ دليل وهدا التهود، والمكان الريس الهدف إلئ الوصول نل ذلك كل والثمر، 
بيناللفظي التجانس مدى ونلمس ض، متكامل ثكل وسذءا ومطقها الرحلة معي استشعار 

الاثارأمام بنا يقف أن إلئ فيها، النون حرف توالي حلال من الفردايت، 
ومعتئحنا ا ولهحلث حديروى نار الاثر الأنصببدت 

اوفنعنمآ ئ نجلورا صخواشهد المرفؤع الكرتك يمن نق

الناحيةمن الخالدة رحلتها وتبتعل نمها، عى محدنة تنهلق ؤإبداعها برومتها الاثأو ندو 
وراءلما تأملية فكرتة نقله تنمله نم وهلة، لأول ه يإحامالإنسان يتشعرها الك، الف٠ية 

منمتكاملة عميقة روية في الفكر، ؤيقفلة الحز ؤإثارة التثلر متعة بين لتجمع المشاهد، 
الحضاري.الإنساني وأئقه ئظره، بعد علئ نيئ للاثار، الشاعر 

طالبأالجامعة، مدير يدي بين ألقاها قصيدة في العلوم( )دار كلنة هاشم وصف، كما 
(:٣٧٤فيها)يتعلم التي ة للمومانتمائه حنن علئ يدق ا جمأحوالها، إصلاح 

والعللأاب الأوصرح تثأن تريد رأ نظأولبجا د ونوم الملدال 
نفلاا ألأمهن مالأن ر أذكل با أفضلهلا ي فانذ أذنؤإذ 

٤٤
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