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تقدمي
مل َ
يحظ �ل�صعر �لنبطي على �ختالف م�صمياته بدر��صات نقدية ،فكل �لدر��صات �لتي
تناولته �إما كانت لتبيان ما يتعلق به من ن�صاأة وبحور و�أغر��س وغريها� ،أو دو�وين
�صعرية �صو�ء كانت ل�صاعر و�حد �أو �صعر�ء متعددين ،وظلت �ملكتبة مفتقدة لكتاب
نقدي يحدد معايري نقد �ل�صعر �لنبطي.
ال �صك �أن هناك روؤى نقدية حول �ل�صعر �لنبطي ُن�صرت هنا �أو هناك ،لكنها ظلت
متكئة على �لذ�ئقة �ل�صخ�صية يف �ملقام �الأول ،دون �أن تخ�صع لقيود كما هو �حلال
يف �ل�صعر �لعربي �لف�صيح ،لذ� كان من �ل�صروري �أن يت�صدى ناقد الإ�صد�ر كتاب
حول هذ� �ملو�صوع ،وكان للكاتب عبد�هلل �ل�صامل هنا يد �ل�صبق ،فقد و�صع كتاب ًا ي�صم
بني دفتيه معايري دقيقة لنقد �ل�صعر �لنبطي ،بع�صها من �ملعايري �لتي حددها نقادنا
�لكبار لنقد �ل�صعر �لف�صيح ،و�أخرى و�صعها هو وفق ًا خل�صو�صيات �ل�صعر �لنبطي.
�إن �إد�رة �لبحوث و�لدر��صات �لثقافية بن�صرها لهذ� �لكتاب تنحو منحى جديد ً� يف
م�صار �ل�صعر �لنبطي ،فال�صاعر �ملبتدئ ي�صتفيد منه ويحاول �أن يتفادى ما يعر�س
ق�صيدته لل�صعف ،و�ل�صعر�ء ذوو �خلربة ميزجون بني ما تعلموه خالل م�صريتهم
�ل�صعرية وما ورد يف هذ� �لكتاب ،خا�صة �أن �ملعايري �لتي وردت يف هذ� �لكتاب ي�صلح
معظمها لتطبيقه على معظم �الإنتاج يف جمال �ل�صعر �لنبطي.
اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
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ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

مـقـدمـــة
�ل�صعر �لنبطي �أو �ل�صعبي �أو �لعامي �أو �ملحكي ( )1يف بلد�ن �جلزيرة �لعربية ما
هو �إال �البن �ل�صرعي لل�صعر �لف�صيح ،ي�صرتك معه يف �أهم م�ص ّكالته ،كالتز�م �لوزن
و�لقافية ،و�إفادة �ملعنى بلغة عربية �صحيحة يف جمملها ،ويختلف عنه يف بع�س �مل�صائل،
كاإهمال �الإعر�ب و�لهمز ،وبع�س �لتحوالت �لتاريخية يف �أ�صول بع�س �لكلمات ،وهي
ما ت�صمى باللهجة �خلليجية ،ن�صبة �إىل بلد�ن �خلليج �لعربي ،وعلى هذ� فاإن �ملعايري
�لنقدية �لتي �أوجدها �لنقاد �لقد�مى يف در��صتهم لل�صعر �لف�صيح هي نف�صها �لتي
�صينطلق منها �لنقاد يف �ل�صعر �لنبطي ،ولكن يف �ملجال �لذي ي�صرتكان فيه� ،أما فيما
يختلفان فيه فيجب �أن يكون لكل و�حد منهما معايريه �خلا�صة.
هذ� من ناحية �أ�صل �لكالم و�أ�صا�صياته وقو�نينه �للغوية� ،أما من �لناحية �لفنية
و�جلمالية فاإنه من �لطبيعي �أن يج ّد يف �لع�صر �لالحق من �لقيم و�ملعايري �لفنية
و�جلمالية ما مل يكن يف �لع�صر �ل�صابق ،وتلك �صنة �حلياة و�لتطور �لب�صري �لرت�كمي،
وهذه �الإ�صافات �لفنية و�جلمالية لي�صت خا�صة فقط بال�صعر �لنبطي يف مقابل �ل�صعر
�لف�صيح ،بل هي تطور�ت وحتوالت تدريجية عامة يف �صتى �جلو�نب �لثقافية و�لعلمية
على مر �لع�صور ،و�الأدب جزء منها ،مبا يف ذلك �ل�صعر و�لنقد .ويف �لنقد �الأدبي
حتديد ً� ظهرت مناهج و�أ�صاليب نقدية جديدة ومتنوعة بتنوع �ملادة �الأدبية �ملدرو�صة،
من �صعر وق�صة ومقالة وخاطرة ،بل و�أخذ يت�صع باب �لنقد �الأدبي كثري ً� لي�صتعني
مبجاالت �أخرى من �لنقد ،كالنقد �لفني و�لتاريخي و�لنف�صي و�لثقايف وغري ذلك.
ومل ي�صلم نقد �ل�صعر يف ع�صرنا من هذ� �لتو�صع �لذي رغم فائدته �أ�صر بالنقد �لفني
�ملبا�صر لل�صعر( ،)2فال تكاد تظفر يف �ملكتبة �لعربية بكتاب يحدد ويجمع �ملعايري �لفنية
( )1يكرث �خلالف يف �أ�صل و�صحة ت�صمية هذ� �للون من �ل�صعر ،ور�أيي �أن هذه م�صاألة من نو�فل �مل�صائل �لعلمية ،و�خلالف
فيها نظري ال يندرج حتته عمل ،فاإذ� كان �لنا�س يف �خلليج و�جلزيرة �لعربية متفقني على ماهية �ل�صعر �لنبطي �أو �لبدوي
�أو �ل�صعبي �أو �لعامي �أو �لن�صيد �أو �أي م�صمى �آخر فال م�صاحة يف �ال�صطالح بعدئذ.
( )2يقول �بن عقيل �لظاهري « :ومن �الأمور �لف�صولية �ملقحمة يف علم �ل�صعر ونقده �إدخال داللة �ل�صعر �للغوية و�لتاريخية
و�الأخالقية و�جلغر�فية يف علم �ل�صعر ،فهذ� ي�صرد ن�صو�س �ل�صعر يف و�صف �لطبيعة باالأندل�س ،و�آخر ي�صرد �لن�صو�س
ويب ِّوبها على �أغر��س �ل�صعر من مدح وهجاء وغزل� ..إلخ ،وثالث ي�صتظهر من مناذج �ل�صعر �أ�صماء �الأعالم �لبلد�نية �أو
�الأحد�ث �لتاريخية ،ثم ي�صمون ذلك نقد ً� �أدبي ًا� ،أو در��صات �أدبية ،و�إمنا كل ذلك تاريخ ،وجغر�فيا ،وترجمة لل�صاعر..
وعالقة �ل�صعر بكل ذلك �أن �ل�صعر ر�فد وم�صدر»� .لظاهري� ،بن عقيل ،مبادئ يف نظرية �ل�صعر و�جلمال� ،ملو�صوعة
�ل�صاملة.1 :
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تن�صب مبا�صرة
لتاأليف ق�صيدة ناجحة من �صعر ع�صرنا ،تلك �ملعايري �لو��صحة �لتي
ّ
على ج�صد �لق�صيدة فتنقدها �صلب ًا �أو �إيجاب ًا مو�صح ًة عيوبها ومز�ياها ،وتزد�د �لندرة
�إذ� بحثت عن ما يتعلق من ذلك بال�صعر �لنبطي.
الدرا�سات ال�سابقة:
هناك بحوث ودر��صات ق ّيمة يف جماالت عامة حتوم حول ق�صايا �ل�صعر �لنبطي
وال تدخل فيه ،وهناك �أي�ص ًا در��صات متفرقة ملعايري جزئية من معايري نقد �ل�صعر
أعم ،ومن ذلك:
�لنبطي� ،إما من�صورة م�صتقلة بذ�تها �أو مدرجة حتت مباحث در��صة � ّ
ـ ال�سعر النبطي ,ذائقة ال�سعب و�سلطة الن�ص ,الدكتور �سعد العبد اهلل ال�سويان.
ـ ال�سعر النبطي يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية ,الدكتور غ�سان احل�سن.
ـ درا�سات يف ال�سعر ال�سعبي الكويتي ,الدكتور عبداهلل العتيبي.
ـ كيف تنظم ق�سيدة ,فالح املن�سور.
�أما �لكتب �لقدمية فهناك عدة موؤلفات جمعت معايري �لنقد �لفني لل�صعر �ملوجه
مبا�صرة �إىل عيوب ومز�يا �لن�صو�س� ،إال �أنها �أ ّلفت يف نقد �ل�صعر �لف�صيح ،وهنا
ي�صرتك �ل�صعر �لنبطي مع �لف�صيح يف تلك �مل�صائل �لنقدية �مل�صرتكة �لتي �صبق
ذكرها� ،أما ما ج ّد من م�صائل تخ�س �ل�صعر �لنبطي �ملعا�صر فاإنها بقيت منثورة يف
�صدور �لرجال �أو يف مباحث جزئية متفرقة ،ومن تلك �ملوؤلفات �لقدمية:
ـ نقد �ل�صعر ،قد�مة بن جعفر.
ـ �ملو�زنة بني �لطائيني� ،الآمدي.
ـ �لو�صاطة بني �ملتنبي وخ�صومه� ،جلرجاين.
ـ �لعمدة يف حما�صن �ل�صعر و�آد�به ونقده� ،بن ر�صيق �لقريو�ين.
ومل �أجد كتاب ًا جامع ًا �أ ّلف �أ�صا�ص ًا لي�صتغرق كل معايري �لنقد �لفني لل�صعر �لنبطي
�ملعا�صر ،فعزمت على تاأليف هذ� �لكتاب.
والإي�صاح �لفرق بني �ملنهج �ملتبع يف هذ� �لكتاب و�ملناهج �ملتبعة يف �لدر��صات
و�ملوؤلفات �ل�صابقة �ملتعلقة بنقد �ل�صعر �لنبطي� ،صاأق�صم �ملنهج �لنقدي �مل�صتعمل �أو
�ملت�صور يف نقد �ل�صعر �لنبطي �إىل ق�صمني:

الق�سم الأول� :ملنهج �لبنيوي ،وهو منهج �لنقد �لفني �ملبا�صر للحكم على �لق�صيدة من
حيث �جلودة و�لرد�ءة ،وبهذ� يجب �أن يعتمد �لنقد على �أ�ص�س ومعايري فنية �صرفة هي
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مادة هذ� �لكتاب.
ويف ر�أيي �أن هذ� �ملنهج هو �ملرحلة �الأوىل و�الأهم بني �ملر�حل �لتي ت�ص ّكلها �ملناهج
�الأخرى ،فلبناء مبنى جميل يجب علينا �أو ًال �أن نعرف �ملعايري �الأ�صا�صية �لتي من خاللها

نبني بطريقة معمارية فنية �صليمة من �لعيوب ،وميكننا الحق ًا �أن نعمل على حتليل هذ�
�ملبنى �أو و�صفه �أو مقارنته باملباين �الأخرى �أو در��صة �أثره وتاأثريه فيما حوله �أو بحث
�أ�صوله �لتاريخية �أو ح�صر عدد �أعمدته وقبابه وم�صابيحه �أو در��صة �صخ�صية من
بناه ،وغري ذلك.
الق�سم الثاين :منهج �لنقد غري �لفني ،ويندرج حتته عدة �أ�صكال:
• تف�صري �ملعاين و�صرحها يف �لن�صو�س �ل�صعرية.
• �لدر��صات �لتاريخية عن ن�صاأة �ل�صعر وت�صميته و�أحلانه.
• �لدر��صات �للغوية ملفرد�ت �ل�صعر �لنبطي حتلي ًال �أو تاأريخ ًا �أو مقارنة.
• حتقيق �لق�صائد �لنبطية �لقدمية.
• �لدر��صات �ملو�صوعية لل�صعر �لنبطي من ق�صايا �جتماعية و�صيا�صية ونحو ذلك.
• در��صات �ملنهج �حلو�ري �لتي تدر�س تفاعل �لق�صايا مع بع�صها بع�ص ًا ،كاأثر
�لبحر �أو �ل�صحر�ء يف �ل�صعر �لنبطي� ،أو �أثر �ل�صعر �لنبطي يف �أية ق�صية ممكنة.
• �لدر��صات �الإح�صائية ،كعدد بحور �ل�صعر �لنبطي �أو عدد �أحلانه� ،أو �ملتعلقة باملنهج
�ل�صيميائي كاإح�صاء تكر�ر حرف �ل�صني �أو كلمة �ل�صيف �أو �لكلمات �ملمدودة يف �لق�صيدة.
• �لنقد �ل�صيميائي �لذي ير�صد ويح�صي ويحلل �الإ�صار�ت و�لعالمات و�الأ�صماء �لو�ردة
يف �لن�س.
• �لدر��صات �جلزئية ،كاإلقاء �ل�صوء على عيب �حل�صو �أو �لتكر�ر �أو �لركاكة يف
ق�صيدة معينة �أو ق�صائد عديدة.
• �لدر��صات �الجتماعية و�ل�صيا�صية و�لثقافية و�لتاريخية و�جلغر�فية �مل�صتوحاة من
ن�صو�س �ل�صعر �لنبطي.
• �لدر��صات �النطباعية �لعامة بتف�صري �أو حتليل �أو تاأويل للن�س �ل�صعري.
• �لدر��صات �ملوجهة مبا�صرة ملد�ر�س �أو مناهج �لنقد يف �ل�صعر �لنبطي.
م�شكلة البحث:
وقد و�جهتني يف �لبحث �صعوبات عديدة مر ّدها �إىل م�صكلة و�حدة ،وهي عدم
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تو�فر مرجع مبا�صر جامع للمعايري �لنقدية �ملخت�صة بال�صعر �لنبطي ،فاملر�جع �إما
قدمية موجهة لل�صعر �لف�صيح كما �صبق ،وبهذ� تكون قا�صرة عن ت�صمن معايري �لنقد
�ملتعلقة بال�صعر �لنبطي �ملعا�صر� ،أو حديثة وخمت�صة بال�صعر �لنبطي لكنها تركز على
م�صائل حمددة وتغفل �لبقية ،فقمت بالبحث و�ال�صتق�صاء يف ما تو�فر لدي من كتب
�لنقد �لقدمية ،وكتب �لنقد �حلديثة �ملخت�صة بال�صعر �لنبطي ،و�أ�صفت عليها من
خمرجات �لنقد �لنبطي �ملعا�صر ،وجمعت كل �ملعايري �لفنية �لتي ت�صكل يف جمموعها
ما ميكن ت�صميته بعيوب �ل�صعر� ،أو عيوب �لق�صيدة �لنبطية ،على �أمل �أن يت�صنى يل
ثان �أجمع فيه �ملعايري �لفنية جلودة �ل�صعر.
تاأليف جزء ٍ
ويف ر�أيي �أنه لو �أن�صاأ �صاعر ق�صيدة ،فاإنها لن تخرج عن �أحد ت�صنيفات نظرية
�أربعة:
الأول� :أن ال تكون ق�صيدة من �الأ�صا�س ،وذلك بافتقادها الأحد �ل�صروط �الأ�صا�صية
للق�صيدة ،ومثل هذه �ملحاوالت �ل�صعرية جتاهلتها هذه �لدر��صة.
الثاين� :أن تكون ق�صيدة معيبة ،مبعنى �أنها جتاوزت �حلد �الأدنى لل�صالمة لكنها
رغم ذلك حمملة بالعيوب ،ق ّلت �أو كرثت ،وهي �لق�صيدة �لتي حتتوي على عيب فاأكرث
من عيوب �ل�صعر ،وهي مادة هذه �لدر��صة.
الثالث� :أن تكون ق�صيدة �صليمة من �لعيوب ،مع �لتنبه �إىل �أن عدم �لعيب لي�س
مبزية ،كما �أن عدم �لنق�س لي�س بكمال ،وهذه هي �لق�صيدة �لتي تن�صدها هذه
�لدر��صة على �أقل تقدير.
الرابع� :أنها ق�صيدة �صليمة من �لعيوب وحمملة باالإبد�ع و�حل�صن و�جلمال ،وهي
�لق�صيدة �لتي �صاأحاول ذكر مز�ياها يف در��صة مقبلة.
وقد �نتهجت لنف�صي منهج ًا �صخ�صي ًا عند تاأليف هذ� �لكتاب ،ميكن تق�صيمه �إىل
�أربع مر�حل:
املرحلة الأوىل :جز�أت �لق�صيدة يف ذهني جتزيئ ًا منطقي ًا يحتّمه و�قع بناء
�لق�صيدة ،من فكرة ومفردة وقافية ووزن و�أ�صلوب ون�صو�صية وجمالية� ،إال �أين
��صتبعدت هذ� �جلزء �الأخري الأنني عزمت على ق�صر در��صتي على �لعيوب فقط.
املرحلة الثانية�� :صتقر�أت مئات �لق�صائد و�آالف �الأبيات �ل�صعرية �لنبطية
�ملتو�فرة يف �ملجالت و�ل�صحف و�لدو�وين� ،أو يف �الإنرتنت و�لتلفزيون� ،أو مما �أحفظ
و�أخرب� ،إذ ترعرعت يف بيئة حتب �ل�صعر وتقر�صه ،و�هتممت ب�صماع �ل�صعر وقر�ءته
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منذ �ل�صغر ،وقلتُ �أول ق�صيدة موزونة مقفاة و�أنا يف �صن �لتا�صعة.
والأن �لنقد يف �أعماقه ما هو �إال ذوق نخبوي �أو فردي ،حتى �لقائم منه على
�أ�ص�س علمية مثل �أ�ص�س �لتقطيع �لعرو�صي ،فاإين �صجلت مالحظاتي �لنقدية على ما
��صتقر�أته من �أبيات وق�صائد ،وهذه �ملالحظات نابعة من ذوقي �ملتكىء على حم�صلة
جتربتي �ملعرفية ومد�والتي ونقا�صاتي وقر�ء�تي �ل�صعرية و�لنقدية ور�صدي �لعفوي �أو
�ملتعمد الآلية �ل�صعر�ء �ملبدعني يف �صناعتهم لل�صعر من خالل �إنتاجهم �لكلي ،ومن ثم
رحت �أ�صنف هذه �ملالحظات �لنقدية ح�صب �لتجزيء �ل�صابق ،فهذه مالحظة تخ�س
فكرة �لق�صيدة ،وهذه تخ�س �ملفردة ،وهذه للقافية ،وهذه للبحر �لعرو�صي ،وهكذ�.
املرحلة الثالثة� :لرجوع �إىل �ملر�جع و�لدر��صات �ل�صابقة �لتي تناولت هذه
�ملالحظات و�لعيوب لع�صد ذوقي ور�أيي باتفاقه مع ذوق ور�أي من �صبقني.
املرحلة الرابعة� :إ�صافة بع�س �ملالحظات �لتي وجدتها يف �ملر�جع و�لدر��صات
�ل�صابقة فتذكرتها وقد غابت عن وعيي �أثناء �ملالحظة �الأولية ،وبع�صها �أ�صفته من
باب �الأمانة �الأدبية� ،إذ وجدت �لبع�س يذكرها وله يف ذلك وجهة نظر ،والأين ال �أتفق
معه يف ما ذهب �إليه ،فاإين �أ�صرح بهذ� عند ذكر �لعيب يف �لدر��صة� ،أو �أقلل من
�أهميته ،ومثال ذلك :عيب �ل�صناد وتخفيف �لقافية �مل�صددة وغري ذلك.
منهج البحث
��صتعملت يف �لبحث مزيج ًا من �ملنهج �ال�صتقر�ئي و�ملنهج �ال�صتداليل و�ملنهج
�ال�صرتد�دي ،فقام �لعمل �أو ًال على ��صتقر�ء بناء �لق�صيدةّ � ،أي ق�صيدة ،للخلو�س �إىل
عنا�صر مفردة ت�صكل مكونات �لق�صيدة� ،لفكرة و�ملفردة و�لقافية و�لبحر �لعرو�صي
و�الأ�صلوب و�لق�صيدة كاملة ،ومن ثم ��صتقر�ء �لن�صو�س �ل�صعرية يف مظانها لت�صجيل
�ملالحظات �لنقدية وت�صنيفها على ما مت من تفكيك عنا�صر �لق�صيدة ،ثم بعد
ذلك �لغو�س يف بطون �لكتب و�لدر��صات و�ملقاالت و�الآر�ء لال�صتدالل �أو �ال�صتئنا�س
باالأقو�ل �لتي تع�صد �لدعوى �الأدبية ،ويف هذ� ��صرتد�د للما�صي مبا تركه من �آثار
و�أحكام �أدبية ،فاإذ� �نعدم �لدليل من �أقو�ل �ل�صابقني لزم �الأمر �أن �أذكر �الأدلة �لعقلية
و�الأدبية من تعليل وت�صبيب.
ومن �ملمكن �أي�ص ًا �أن يعد منهج �لتوثيق و�لتحقيق حا�صر ً� بقوة يف هذه �لدر��صة،
فمعظم �الأحكام �لنقدية �ملتعلقة بال�صعر �لنبطي غري موثقة يف �لكتب و�لدر��صات،
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�إمنا هي �تفاق �صمني �صامت بني �لنقاد و�ل�صعر�ء �لرو�د ونخب �ملثقفني �ملهتمني بهذ�
�الأدب ،وكان عملي هنا توثيق هذه �الآر�ء و�الأحكام يف كتاب مقروء.
وعلى �أية حال ،فاإن مناهج �لبحث �لعلمي تنا�صب جماالت �لعلوم �لتطبيقية
�أكرث من منا�صبتها ملجاالت �الأدب و�لفن� ،إذ �الأدب و�لفن يقومان يف معظمهما على
�لذوق و�ملنطق �جلمايل� ،أما �لعلوم فهي علوم بحتة تقوم على �لقو�نني و�ملقدمات
و�لفر�صيات �حل�صابية �ليقينية( ،)1و�صتان بني �ملجالني ،وقد قيل« :حني ي�صل �لعلم
ين�صرف �الأدب»(.)2
ويف لغة �لكتاب و�أ�صلوبه ،حاولت قدر �الإمكان تب�صيط مفرد�ته وعبار�ته مبا يتنا�صب
و�لق�صد �لعلمي و�لتعليمي منه ،و�جتنبت �خلو�س �ملتعمق يف �مل�صائل �لنافلة �لتي
تعر�س يل يف �لبحث ،مثل �لتعريفات و�لبحوث �لتاريخية و�للغوية عن �لن�صاأة و�لت�صمية
ونحو ذلك ،كما جتاهلت عمد ً� �ال�صطالحات �لنقدية �لقدمية يف ت�صمية عيوب �ل�صعر
�أو معاجلتها ،و��صتبدلتها بت�صميات تنا�صب �لع�صر و�ل�صعر �لنبطي و�أهله ،وال مينع
هذ� ذكري بعد ذلك للم�صمى �لقدمي للعيب من باب �لرتف �لعلمي ،كاالإيطاء و�الإكفاء
ونحو ذلك.
ق�صمت �لبحث �إىل مقدمة ومتهيد وف�صلني وخامتة ،وق�صمت ك ًال من �لف�صلني
وقد ّ
�إىل عدة مباحث ،ف�صم �لف�صل �الأول �صبعة مباحث هي :عيوب �لفكرة ،عيوب �ملفردة،
عيوب �لبحر �لعرو�صي ،عيوب �لقافية ،عيوب �الأ�صلوب ،عيوب �لق�صيدة كاملة ،عيوب
عامة� ،أما �لف�صل �لثاين ففيه مبحثان� ،الأول فيه ت�صريح لعدد من �لن�صو�س ،و�لثاين
در��صة نقدية تطبيقية يف �صعر حممد بن فطي�س �ملري.
هذ� وال يفوتني ،قبل �لبدء يف �صفحات �لكتاب� ،أن �أنوه بعدة نقاط مهمة يجب
مر�عاتها ،بع�صها ُذكر يف �ل�صفحات �ل�صابقة وبع�صها مل يذكر� ،إال �أين �أعيد ما ُذكر
خمت�صر ً� الأهميته ،وهي:
ـ هذه �لدر��صة خا�صة بال�صعر �لعمودي �لنبطي يف منطقة �خلليج �لعربي.
ـ هذه �لدر��صة خا�صة بالق�صيدة �لتي جتاوزت �ل�صروط �لالزمة للق�صيدة من وزن
وقافية ومعنى.
(� )1نظر :عبد �لرحمن بدوي ،مناهج �لبحث �لعلمي ،ط ،3وكالة �ملطبوعات – �لكويت 1977م.15 :
(� )2لقائل هو لوي�س ديكن�صون .حميي �لدين �صبحي� ،لنقد �الأدبي �حلديث بني �الأ�صطورة و�لعلم – در��صات مرتجمة،
�لد�ر �لعربية للكتاب – ليبيا 1988م.54 :
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ـ لي�س من و�جب هذه �لدر��صة معاجلة �ل�صو�هد �ل�صعرية �لتي ترد يف �الأمثلة
وتقدمي �لبد�ئل �ل�صعرية �الأ�صلح لها ،لذ� فاإنه يف تو�صيح �أحد �لعيوب يف بيت �صعري
يف �لدر��صة وتفكيكه ال يعتد �صعري ًا باملقرتحات �ملقدمة �إن وجدت.
ـ �أجنزت هذه �لدر��صة يف عام  2013م ،لذ� فهي من�ص ّبة على ذ�ئقة هذه �حلقبة،
ال قبلها وال بعدها.
ـ �لنقد يف �أغلبه جهد ب�صري يتخلله �لق�صور و�لفردية ،ومبني يف �الأ�صل على �لذوق
و�لتف�صيالت �ل�صخ�صية.
ـ نحن يف حاجة حقيقية الإ�صاعة �لنقد �ل�صعبي بيننا ،يف �صوء هذ� �لن�صر �الإعالمي
�ل�صخم لل�صعر �ل�صعبي.
ـ نقد �ل�صعر �ل�صعبي فرع من فروع �لنقد �الأدبي لل�صعر �لعربي ،ورغم �أنه ي�صرتك
معه يف �لكثري من �ملعايري �لنقدية �لعامة� ،إال �أنه يخت�س ببع�س �ملعايري �ل�صعبية
�خلا�صة� ،صو�ء لتعلقها باختالف �للهجة �أو لتعلقها مبح�صلة �ملوروث �ملعريف
و�لتجريبي �خلا�س بعلم �جلمال.
ـ �نتقاد كلمة �أو بيت يف �لدر��صة ال يعني �نتقاد باقي �لق�صيدة ،و�نتقاد ق�صيدة
و�حدة ال يعني �نتقاد بقية ق�صائد �ل�صاعر ،و�نتقاد ق�صائد �ل�صاعر ال يعني �نتقاد
ذ�ت �ل�صاعر.
ـ هذ� �لعمل �لنقدي موجه مبا�صرة للن�صو�س �ملذكورة بغ�س �لنظر عن �أ�صحابها،
ولي�س لذكر �أ�صحابها �أي �صاأن �صخ�صي �صوى �لتوثيق �الأدبي فقط.
ـ تتفاوت �لعيوب �ملذكورة يف �لدر��صة يف و�صفها عيوب ًا ،فبع�صها باتفاق �الأكرثية
وبع�صها باتفاق �لنخبة فقط �أو بع�صهم.
ـ تتفاوت �لعيوب �ملذكورة يف �لدر��صة يف درجة �إعابتها للق�صيدة ،فبع�صها قوي
وبع�صها متو�صط وبع�صها �صعيف.
ـ تتولد بع�س �لعيوب نتيجة خل�صو�صية لهجة ما� ،أو بلد ما ،وهنا فاإنها عند �أ�صحاب
تلك �للهجة �أو ذ�ك �لبلد ال تعد عيوب ًا ،لكن �لعربة باالأكرثية ،وهم من �صو�هم من
متذوقي �ل�صعر �لنبطي �خلليجي.
ـ بع�س �لعيوب �ملذكورة يف �لدر��صة معروفة لالأكرثية� ،إما لو�صوحها �أو الإي�صاحها
على يد بع�س �لكتاب و�لنقاد و�ملهتمني بدر��صات ونقد �ل�صعر �ل�صعبي ،وبع�صها غري
معروف لالأكرثية ،لكنه �صبه متفق عليه من قبل �لنخبة من �ل�صعر�ء بناء على ��صتقر�ء
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�إنتاجهم �ل�صعري.
ـ كل عيب ذكرته حاولت قدر �الإمكان تعليله و�لتمثيل له.
ـ جمعت عيوب �لق�صيدة باال�صتقر�ء ،لذ� فقد يفوتني بع�صها.
ـ �ص ّنفت �لعيوب مبوبة على عنا�صر �لق�صيدة من فكرة ومفردة وقافية ووزن
و�أ�صلوب وعيوب عامة من باب �لرتتيب و�لتن�صيق ،فاإن وفقت لل�صو�ب يف �صحة
ت�صنيف �لعيوب يف �أبو�بها فهذ� ما �أرجوه ،و�إن �عرتى ت�صنيفي �صيء من �لزلل �أو
�خللل فهو متعلق بالت�صنيف فقط ،وال يعني هذ� �أن �لعيب قد ز�ل ،بل يبقى عيب ًا من
عيوب �لق�صيدة.
ـ تكررت مفردة �لنخبة هنا ،وهي لفظة غري قابلة لل�صبط و�لثبات �لعلميني ،لكن
�ملق�صود بالنخبة:
يف �صاأن �لنقد :جمموعة من كتاب �ل�صعر �ملعا�صر و�ملهتمني بدر��صاته و�ملثقفني من
متذوقي �ل�صعر �لنبطي و�ملبدعني من �ل�صعر�ء.
ويف �صاأن �ل�صعر :كل من يتميز من �ل�صعر�ء �ملعا�صرين بجودة �صعره بعيد ً� عن �أي
�صبب �آخر.
ـ هذه �لعيوب تلحق فقط �لق�صيدة �لتي �أر�د �صاعرها �أن تكون ق�صيدة جادة ،لذ�
تخرج �لق�صيدة �لتي كتبت للمز�ح ونحو ذلك.
ـ �لنقد فاح�س لل�صعر ،لذ� فهو يبني ح�صنه و�صيئه ،ميز�ته وعيوبه ،لكني يف هذه
�لكتاب ق�صرت �لدر��صة على �لعيوب كمرحلة �أوىل ،على �أمل �أن �أوفق الإكمال �جلزء
�لثاين من �لكتاب ،وهو �لق�صم �ملت�صمن لعنا�صر جودة �لق�صيدة.
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تـمـهيــد
ما هو النقد؟

هو �إظهار �ملحا�صن و�مل�صاوئ ،وهو �صلوك ب�صري فطري ،فنحن ننتقد �الأ�صخا�س
وننتقد �الأ�صياء وننتقد �ملو�قف ،ننتقد هذ� �ل�صكل وتلك �ل�صلعة وذ�ك �لن�س ،وننتقد
�أ�صياء كثرية ،ننتقد كل ما يقع حتت �لب�صر ون�صعر جتاهه بال�صعور �إىل �لنقد� ،صو�ء
�أكان نقد ً� �صامت ًا كاال�صتح�صان �أو �المتعا�س� ،أو تعبريي ًا ،وهنا يختلف �لنا�س يف
مدى قدرتهم على �لنقد� ،أحدهم ينتقد �صنف ًا من �لطعام باأنه �صيء وال يجد �لقدرة
على �لتف�صيل �أكرث من ذلك ،و�آخر خمت�س باالأطعمة ،طا ٍه خبري مث ًال� ،أو حتى له
�هتمامات خا�صة باالأطعمة ،ف�صي�صرح �أ�صباب �صوء ذلك �لطعام ب�صكل تف�صيلي،
�لكميات و�ملقادير وتوقيت �لغلي و�لت�صخني و�لتربيد و�إلخ..
وقد كرثت تعريفات �لنقد بناء على كرثة مد�ر�صه ومو��صيعه ،ول�صت هنا ب�صدد
�صردها �أو مناق�صتها� ،إذ �إن «�لنقد هو �أحد تلك �مل�صطلحات �ملبتالة بالت�صو�س نتيجة
خ�صوعه للعديد من �ال�صتعماالت �لعامة و�لتخ�ص�صية �لتي تتحدى �لتعريف»)1( .
و�لنقد �الأدبي �صكل من �أ�صكال �لنقد �لعام ،ونقد �ل�صعر �صكل من �أ�صكال �لنقد
�الأدبي.
وهذه �لدر��صة موجهة لنقد �ل�صعر خ�صو�ص ًا ،و�ل�صعر �ل�صعبي (�لنبطي) يف دول
�خلليج ب�صكل �أخ�س.

من املخول بالنقد؟

ال �أحد ميلك �حلق �ملطلق الإ�صقاط عمل �أدبي ما ما د�م �أن هذ� �لعمل قد جتاوز
�الختبار �الأ�صا�صي ل�صالحيته ،كالوزن و�لقافية يف �لق�صيدة �لعمودية ،و�ل�صخ�صية
و�الأحد�ث وبقية �مل�ص ّكالت �ل�صردية يف �لق�س ،و�ل�صلم �ملو�صيقي و�لزمن يف �لعزف
وهكذ�� ،إمنا يظل �الأمر حم�س تذوق ،فللقارىء هذ� �أن يعجب بهذ� �لن�س ويعر�س
عن ذ�ك ،ولذ�ك �لقارىء �أن يعاك�صه متام ًا ،ك ٌّل بح�صب ذ�ئقته �مل�صتندة �إىل �لبيئة
( )1طر�د �لكبي�صي ،ما هو �لنقد� ،ملجلة �لثقافية (جملة ثقافية ف�صلية ت�صدر عن �جلامعة �الأردنية) – ع ّمان – �لعدد
( 58دي�صمرب  - 2002فرب�ير � :)2003ص.34
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و�لظروف و�لتجربة �ل�صخ�صية و�لتوجه �لثقايف ونحو ذلك ،وهذه �لذ�ئقة – كما يرى
غازي �لق�صيبي – هي «�حلكم �الأول و�الأخري مهما ح�صد �لناقد من م�صطلحات
عوي�صة و�ألفاظ علمية وطروحات �أكادميية ،وكل ما يقوله ناقد ما عن �حليدة
و�ملو�صوعية و�لتجرد لي�س �صوى �صتار يختفي ور�ءه ذوق �لناقد»(.)1
�إال �أنه حتى لدى هذه �الأعمال �لتي جتاوزت �الختبار �الأ�صا�صي ،فاإننا نالحظ �أن ثمة
�صروط ًا �صمنية خفية ولي�صت مت�صقة يف منظومة علمية و��صحة ،وكاأنها �ال�صتح�صان
�ل�صرعي �لذي عرب عنه بع�س علماء �حلنفية بقولهم« :هو دليل ال ي�صتطيع �لفقيه
�لتعبري عنه» ،فهذه �ل�صروط ال ميكن للناقد� ،أو فلن�صمه �لقارىء �ملحرتف� ،لتعبري
عنها بو�صوح علمي مط ّرد ،لكنه ي�صطحبها عند �لقر�ءة ويتاأثر بها يف حكمه ،و�أقل
خفا ًء من هذه �ل�صروط �ملختبئة يف �أعماق �لذ�ئقة �لقر�ئية �صروط �أخرى ت�صكل مثل
�صابقتها عنا�صر �إبد�عية ملزيد من �لتفوق و�لوجاهة �الأدبية ،هذه �لعنا�صر لي�صت
نتائج مقدمات منطقية وال عمليات ح�صابية كما �صبق� ،إمنا هي نوع من �لعرف �الأدبي
�لذي ي�صطلح عليه �أكرثية �لقر�ء �ملحرتفني و�مل�صهود لهم بالوعي �لقر�ئي و�حليادية،
كما يتفق عليه �لنخبة من �لكتاب ال ب�صكل �صريح تقريري و�إمنا مبا يقدمونه من
�أعمال �إبد�عية.

�شروط الناقد:

�لنقد يف �ملفهوم �الأدبي منهج له �أدو�ته �خلا�صة ،وهذه �الأدو�ت لي�صت مبعجز�ت
�إلهية ي�صطفي بها �هلل �لقليل من خلقه� ،إمنا هي خليط من �صروط �أ�صلية و�صروط
مكت�صبة ،وبذلك يكون �لنقد �لنبطي يف �ملح�صلة لي�س �صوى �نطباع �صخ�صي حمرتف،
وحمرتف هنا �ختز�ل لكل �صروط �لنقد �لنبطي �ملطلوبة وهي كما يلي:
• امللَكة ال�سعرية :وقد يختلف معي �لبع�س يف ��صرت�ط هذ� �ل�صرط ،وقد ي�صتعني
( )1من تعليق غازي �لق�صيبي على در��صة عبد�هلل �لغذ�مي لق�صيدة «�أغنية يف ليل ��صتو�ئي» للق�صيبي ،ن�صره يف:
عبد�هلل �لغذ�مي� ،لكتابة �صد �لكتابة ،ط ،1د�ر �الآد�ب – بريوت – 1991م� :س.83
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بر�أي بع�س �ملوؤلفني �لقد�مى( )1حول هذه �لنقطة� ،إال �أنه عند �إنعام �لنظر يف هذه
�مل�صاألة �صنجد �أن ��صرت�ط �لقدرة �ل�صعرية يف �لناقد �أمر الزم ،وذلك �أن من �أركان
�ل�صعر �لنبطي �صالمة �لوزن ،وهناك �أي�ص ًا عيوب تلحق بالوزن حتى لو كان �صليم ًا
كما �صرنى يف مبحث عيوب �لبحر �لعرو�صي ،و�لناقد غري �ل�صاعر �صتفوته م�صائل
�لوزن مهما كان �صالع ًا بعلوم �للغة و�لبيان و�جلمال وغريها ،الأن �إدر�ك �صالمة �لوزن
�صماعي ًا ملكة طبيعية ال تكت�صب ،هذ� وال �أنكر �إمكانية وجود ناقد غري �صاعر ب�صرط
�أن يظل بعيد ً� عن �مل�صائل �ملتعلقة بالوزن �لعرو�صي ،ومع ذلك فاإنه لو كان �صاعر ً� لكن
�أجود و�أكمل.
• الوعي القرائي( :)2وهذ� يختزل كل �أ�صكال �ملعرفة و�الطالع يف �صوؤون �ل�صعر
و�الأدب و�للغة و�لثقافة عموم ًا ،فكرثة مر��س �لناقد لقر�ءة �لن�صو�س �ل�صعرية �لنبطية
�لقدمية و�حلديثة ،وقبلها �لن�صو�س �لف�صيحة ،متنحه �لقدرة على مر�قبة �لتطور
و�لتجديد و�لتحول يف �ل�صعر ،ومن ثم �ملقارنة و�ملفا�صلة و�ملقاي�صة ونحو ذلك ،و�صعة
ثقافة �لناقد يف �ملجاالت �الأدبية �الأخرى مثل �ل�صعر �لف�صيح� ،لقدمي منه و�حلديث،
وعلوم �للغة وعلوم �لبيان و�لبديع و�لق�ص�س و�لرو�يات و�مل�صرحيات و�لروؤى �لنقدية
وكتب �لفنون �جلميلة �الأخرى ،بل وعلوم �لقر�آن و�حلديث ونحو ذلك ،ت�صبغ نظرته
باالإحاطة و�ل�صمولية ،وكل هذه رو�فد تقوي قدرة �لناقد على �لنقد و�لتمييز ،ومن ثم
�إعطاء �لعمل �الأدبي �حلكم �لنقدي �ملنا�صب ،وكلما ز�دت �لرو�فد �ملعرفية للناقد ز�د
�قرت�ب حكمه من �لكمال.
• اإتقان اللهجة �لتي كتب بها �ل�صعر �لنبطي :وهذ� �صرط ال �أظن �أن ثمة من
يخالف فيه لو�صوحه ومعقوليته� ،إذ �إن من �لبديهي �أن فاقد �ل�صيء ال يعطيه ،و�لعاجز
عن فهم �لكالم عاجز عن نقده .يقول �لدكتور �صعد �ل�صويان« :ي�صتحيل على �صخ�س
غريب عن حميط �ل�صعر �لنبطي �أن مي�صك ديو�ن ًا ويقر�أ فيه وياأمل من ور�ء ذلك �أن
( )1قال �بن ر�صيق �لقريو�ين « :وقد مييز �ل�صعر من ال يقوله ،كالبز�ز مييز من �لثياب ما مل ين�صجه ،و�ل�صرييف يخرب من
�لدنانري ما مل ي�صبكه وال �صربه ،حتى �أنه ليعرف مقد�ر ما فيه من �لغ�س وغريه فينق�س قيمته»� .بن ر�صيق �لقريو�ين� ،أبو
علي �حل�صن (463هـ) �لعمدة يف حما�صن �ل�صعر و�آد�به ،ط2 ،1م ،مطبعة �ل�صعادة – م�صر (حتقيق :حممد بدر �لدين
�لنع�صاين �حللبي) 1907م.75/1 :
(� )2نظر :م�صطفى عبد �لرحمن �إبر�هيم ،يف �لنقد �الأدبي �لقدمي عند �لعرب�،1998 ،لقاهرة ،مكة للطباعة.15 ،
و�صمى هذ� �ل�صرط� :لثقافة �الأدبية و�لعامة للناقد.
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ي�صرب �أغو�ر هذ� �ل�صعر ويكت�صف �أبعاده �حل�صارية و�أ�صر�ره �جلمالية» (.)1
• القدرة على التنظري :وهذه �ل�صفة يتمايز فيها �لنا�س بناء على قدر�تهم
�لذ�تية و�ملكت�صبة� ،لذ�تية مبا وهبهم �هلل من مقومات عقلية ونف�صية متكنهم من
�لنظر �ملتاأين و�لتفكري �ملنطقي ور ّد �لفروع �إىل �الأ�صول ،و�ملكت�صبة مبا �أ�صافوه من
هذه �ملقومات من خالل �لتعلم و�ملحاكاة وطول �ملر��س و�لدربة ،ولو حوى �لناقد كل
�صروط �لنقد و�فتقر ل�صرط �لقدرة على �لتنظري فاإن ذوقه �الأدبي يو�صف بال�صلبي
�لذي «يدرك �جلمال ويتذوقه دون �لقدرة على تف�صري ما يدرك �أو تعليله»(.)2
• احليادية( :)3وهذه �صفة ت�صبه �صابقتها ،وهي من �ل�صمات �ل�صخ�صية لكل
فرد ،ولها ق�صم �أ�صا�صي فطري وق�صم �آخر مكت�صب ،لكنه يكت�صب بالرت�كم عرب �لتعلم
و�ملو�قف و�لنمو �ملعريف حتى ت�صبح �صفة الزمة لل�صخ�س ال ي�صتطيع �لتحكم بها،
و�ملق�صود باحليادية �لنز�هة و�لعدل و�إق�صاء �لعاطفة و�مليول �ل�صخ�صية عند �إطالق
�الأحكام �لنقدية على �لعمل �الأدبي ،فال ينحاز �لناقد بالباطل ل�صخ�س �أو جماعة �أو
بلد �أو عن�صر �أو �أي �صيء �آخر خارج �إطار �لتقييم �لفني �الأدبي.
• الذوق الرفيع( :)4هذه �ل�صفة ربانية �أي�ص ًا ،وقد توؤثر فيها بيئة �ل�صخ�س
�ملحيطة بالرت�خي� ،صلب ًا �أو �إيجاب ًا� ،إال �أنها يف �أ�صا�صها خا�صية فطرية ح�صب ما وهبه
�هلل لل�صخ�س من قدرة فائقة على متييز �جليد من �لرديء حتى لو تقاربا وت�صابها
على �أكرث �لنا�س.
فاإذ� تو�فرت هذه �ل�صروط يف �أحد فهو قادر على �لنقد �لنبطي� ،صو�ء �أكان
�أكادميي ًا يف �لنقد �أم غري �أكادميي ،وتنق�س قدرة �لناقد على �لنقد بقدر ما ينق�س
من هذه �ل�صروط.

(� )1ل�صويان� ،صعد �لعبد�هلل� ،ل�صعر �لنبطي وجذوره �لف�صيحة (ذ�ئقة �ل�صعب و�صلطة �لن�س) ،در��صة لغوية تاريخية
مقارنة ،ط ،1د�ر �ل�صاقي 2000م.116 :
(� )2أحمد �ل�صايب� ،أ�صول �لنقد �الأدبي ،ط ،10مكتبة �لنه�صة �مل�صرية – �لقاهرة 1994م.123 :
(� )3نظر عنو�ن :بع�س �ملوؤهالت للناقد �حلق� ،أحمد �أمني� ،لنقد �الأدبي ،ط2 ،3م ،مكتبة �لنه�صة �مل�صرية – �لقاهرة
1963م.194/1 :
(� )4نظر :حممد زغلول �صالم ،تاريخ �لنقد �الأدبي حتى �لقرن �لر�بع �لهجري ،من�صاأة �ملعارف� ،الإ�صكندرية.14 :
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غياب النقد واأ�شبابه:

قيل �إن �لعرب ظاهرة �صوتية (ّ ،)1
وبغ�س �لنظر عن مو�فقة هذ� �لقول �أو خمالفته،

فاإن �لعرب منذ �لقدم مميزون بال�صعر و�لف�صاحة وفن �لكالم� ،إذن فلماذ� تخ ّلى
�لعرب عن ميزتهم هذه؟
من �ملعلوم �أن �ملمار�صة �لنقدية حتتاج �إىل �حلرية و�لثقة بالنف�س )2(،وهذ�
ما يعاين منه �لعرب منذ قرون �إثر تخلفهم عن �لركب �لعاملي يف �صوؤون �ل�صيا�صة
و�القت�صاد و�لعلوم �لطبيعية ،وغياب �لنقد لي�س مق�صور ً� على �لنقد �الأدبي فح�صب،
بل �أ�صبح �صمة عامة يف كل جو�نب �حلياة ،و�الأدب و�حد منها ،باالإ�صافة �إىل �أ�صباب
خا�صة بنقد �ل�صعر �لنبطي ميكن تعد�دها يف هذه �لنقاط:
ـ غياب �لروح �لنقدية يف �ملجتمع ب�صبب �لنزوع للتقليد.
ـ �لتاأثر بالكبت �ل�صيا�صي وم�صادرة �حلريات و�إ�صكات �لر�أي �ملخالف.
ـ �الن�صغال بالق�صايا �مل�صريية �لكربى مثل �الأمن و�حلياة و�لهوية و�حلرية.
ـ �لهوة بني �ل�صعر �لنبطي و�للغة �لعربية �لف�صيحة.
ـ عدم �هتمام �الأكادمييني بق�صايا �ل�صعر �لنبطي.
ـ قلة �لتعليم بني �صعر�ء �ل�صعر �لنبطي و�ملهتمني به.
ـ تدخل �لربحية يف جمال �لن�صر ،وما يالزم ذلك من عمليات �صناعة �لنجوم
�جلماهريية.
ـ طغيان �ل�صبغة �ملادية و�لنفعية على �لع�صر عموم ًا.
ـ �نت�صار ثقافة �ل�صرعة و�ل�صطحية.

املتلقي:

�إذ� قلنا �إن �لنقد عمل يقي�س مدى جناح �لن�س يف حتقيق مقا�صده لدى �ملتلقي،
فاإنه �صيقفز هنا �صوؤ�ل �صروري:
من �ملتلقي �ملق�صود؟ الأن �ملتلقي يختلف من بلد �إىل بلد ،بل يختلف �ملتلقون يف
( )1هناك كتاب بهذ� �لعنو�ن� :لعرب ظاهرة �صوتية ،ملوؤلفه :عبد�هلل �لق�صيمي ،من�صور�ت �جلمل ،ط2002 ،1م.
( )2عاطف �لعر�قي� ،الجتاه �لنقدي يف �لفكر �لعربي خالل �لقرن �لتا�صع ع�صر ،جملة �لتنوير �لثقايف (جملة ثقافية
ف�صلية ت�صدر عن نادي �جل�صرة �لثقايف �الجتماعي) �لدوحة� ،لعدد �الأول ،دي�صمرب � :1998ص.6
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تعليمهم ولهجاتهم وتف�صيالتهم �ل�صخ�صية وثقافتهم وم�صتوياتهم �لعقلية و�لفكرية
و�لعمرية� ،إذن من �ملتلقي �لنموذجي �لذي ي�صلح �أن يكون معيار ً� لبقية �ملتلقني؟ هل
هو عبد�هلل �ل�صامل وحده؟ ولذ� ّ
ينظر ويق ّعد ويوؤ�صل وينتقد نيابة عن �لكل؟ بالطبع
ال ،و�أخربك �أنه لي�س هناك متلقٍّ منوذجي ثابت لالأ�صف ،لكن �مل�صاألة م�صاألة ت�صديد
ومقاربة ،وم�صاألة ذوق ،وهناك �أ�صياء يتفق �ل�صو�د �الأعظم من �لنا�س يف تذوقهم لها،
�صحيح �أن هناك ��صتثناء�ت و�صذوذ ً� ،لكن �لعربة بالعموم ،لذ� �أكل �لتمر مع �ل�صاي
ال ي�صلح يف �لذوق �لعام بالرغم من وجود �أ�صخا�س يف�صلون هذه �لوجبة ،و�إذ� قلنا
�إن �لعماد هنا هو �لذوق �لعام فيجب �أن نلحقه بقيد «�ل�صوي» ،ذوق عام �صوي ،الأنه
يف م�صاألة �لعرف وتغري �حلكم �ل�صرعي بالعرف يذكر �الأ�صوليون �أن هناك عرف ًا لكنه
ال يتبع ،وهو �لعرف �لفا�صد ،كما لو تعارف �أهل بلد على �أمر حمرم ،وكما نرى فاإن
ذ�ئقة �لنا�س �الأدبية و�لفنية يف �نحد�ر ب�صبب �صطوة �ملادة على �لروح ،لذ� نبحث عن
�لعقالء و�ملثقفني و�ملطلعني و�أ�صحاب �لتجارب لن�ص ّكل من خاللهم ذوق ًا عام ًا �صاحل ًا
نعتمد عليه.
�أما قدمي ًا فقد جمع �لباحثون دعائم �لذوق �ل�صليم يف �صكل عنا�صر �إبد�عية
للن�صو�س ،وهي ما ت�صتهر به علوم �لبديع و�لنقد قدمي ًا.

ما احلاجة للنقد؟

كما �صبق ،فاإن �لنقد �صلوك ب�صري فطري ميار�صه �الإن�صان منذ �لقدم� ،إال �أننا هذه
�الأيام يف �أ�صد �حلاجة �إليه وبطريقة ممنهجة ،وذلك ملا هو مالحظ من فورة �ل�صعر
�لنبطي يف و�صائل �الإعالم �ملقروءة و�مل�صموعة و�ملرئية ،هذه �لفورة �لتي ت�صخ – بال
�أية �صو�بط  -كل �لتجارب �ل�صعرية �لنبطية� ،ل�صالح منها وغري �ل�صالح.
والأن �الإعالم �ل�صعبي يف �أغلبه ير�عي �أهد�ف ًا جتارية ربحية ،فاإنه ال يهتم كثري ً� يف
�أغلبه مل�صاألة �ل�صالحية �الأدبية للمادة �ل�صعرية �ملن�صورة ،وكثري ً� ما نرى على بع�س
�لقنو�ت �لتلفزيونية �ل�صعبية ق�صائد �أنتجت بجهد فني كبري ،من ت�صوير و�إخر�ج
وموؤثر�ت �صمعية ومرئية ،وتعاد كثري ً� على �ل�صا�صة ،فيما هي تفتقر الأب�صط �أبجديات
�ل�صالحية �ل�صعرية كالوزن ،ومع ذلك يظهر كتّاب تلك �لكلمات �لركيكة ك�صعر�ء
جنوم ،فتنطلي �خلدعة على معظم �جلماهري �لذين ال يفرقون بني �ل�صعر و�لكالم،
وعندما ي�ص ّرح ناقد �أو �صاعر حقيقي بعدم �صالحية تلك �لن�صو�س فني ًا يقع �جلمهور
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يف �إ�صكالية� ،إذ ال يدري �أين �ل�صو�ب ،هل هو مع �لناقد �أم مع �الإعالم ،وبهذ� تف�صد
�لذ�ئقة �جلمعية ،ويختلط �ل�صعر بالكالم �لرديء ،ويفتقد �لنقد م�صد�قيته و�أحقيته.
�لهم �ل�صعري
هنا كان من �ل�صروري �أن يربز �لنقد يف �ملقدمة ،وعلى �أ�صحاب ّ
�لنا�صحني �أن ير ّوجو� الإ�صاعة �لنقد بني �لقر�ء و�ملتلقني ،حتى و�إن كان نقد ً� ب�صيط ًا
يقف عند �حلدود �الأولية لل�صعر� ،ملهم �أن يعتاد �لنا�س� ،صو�ء �أكانو� نقاد ً� �أم �صعر�ء
م�س قد�صية �لن�صو�س �ملتوهمة ،و�أن يتناولوها بالفح�س و�لتدقيق،
�أم متذوقني ،على ّ
وبهذ� نقف جميع ًا يف وجه طوفان �الإعالم �ملادي �لذي ميرر �أي �صيء ما د�م �أنه يحقق
�الأرباح �ملادية �ملرجوة.
وعلى هذ� �أمتنى من كل ناقد �صعبي �أو متذوق �أو من يجد يف نف�صه �لقدرة على
فح�س �لن�صو�س ومتحي�صها �أن ي�صهم ح�صب قدرته وجماله يف بث �لن�صاط �لنقدي
�ملنهجي ،و�لوقوف �أمام �مل ّد �ل�صعري �لالم�صوؤول ،كي ن�صتطيع �أن ن�صطلح يف �لنهاية
على بع�س �الأحكام �لنقدية �ملتفق عليها �تفاق ًا �صكوتي ًا ،فن�ص ّكل منها معايري نقدية
يجب �الحتكام �إليها.
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الف�شل الأول (النظري)
عــيــوب القـ�شـيـــدة
املب ـح ــث الأول :عيوب الفكرة
املبحث الثـاين :عيوب املفردة
املبحث الثالث :عيوب البحــر
املبحث الرابـع :عيوب القافية
املبحث اخلام�ص :عيوب الأ�سلوب
املبحــث ال�سـاد�ص :عيوب الق�سيدة كاملة
املبحــث ال�سـابـ ــع :عيوب عامة
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املبحث الأول :عيوب الفكرة
فكرة �لق�صيدة هي مو�صوعها �الأ�صا�صي ،ولي�س �ملق�صود بها ما ي�صمى باأغر��س
�ل�صعر �لرئي�صية من مدح وهجاء ورثاء وغزل ونحو ذلك ،و�إمنا ما هو �أخ�س من هذ�،
كمدح فالن ،ورثاء فالن ،وو�صف مكان بعينه وهكذ� ،و�لفكرة �ملق�صودة هنا قد تكون
فكرة �لق�صيدة كاملة ،وقد تكون مفرد تلك �الأفكار �جلزئية �ملبثوثة يف �لق�صيدة ،يف
�لبيت و�لبيتني.
ومع تعد�د عيوب �لفكرة �صيت�صح �ملقال �أكرث ،فاأقول :من عيوب �لفكرة:
 1ـ �سيوع الفكرة ( :)1فالكتابة حول فكرة �صبقك �إليها �صبعة ماليني �صاعر �صرب
من �لعبث و�لتكر�ر ،حبذ� لو كانت �لفكرة جديدة.
ماذ� يعني؟
�أكتب ق�صيدة عن �صكان زحل؟
ال ،وفع ًال �أن تكون �لفكرة �صيئ ًا جديد ً� مل ي�صبق �لتطرق �إليه مطلب ع�صري ،الأن
�ملعاين يتو�رثها �لنا�س ويطورونها بالرت�كم ،جي ًال بعد جيل ،وقلما جتد معنى �إال وهو
م�صتقى من معنى �صابق ،ظهر هذ� بجالء �أم مل يظهر.
يقول �بن عبد ربه(�« :)2أكرث ما يجتلبه �ل�صعر�ء ويت�صرف فيه �لبلغاء فاإمنا يجري
فيه �الآخر على َ
�صن �الأول ،وق َّل ما ياأتي لهم معنى مل َي�صبق �إليه �أحد� ،إما يف َمنظوم
و�إما يف منثور ،الأن �لكالم بع�صه من بع�س»(.)3
لكن �ملر�د �أن تب ُعد �لفكرة قدر �الإمكان عن تلك �الأفكار �ملقتولة باال�صتعمال
( )1كلما قلت درجة �صيوع �لفكرة ز�دت درجة �أ�صالتها ،ولذلك يو�صف �ملبدع باأنه �لذي ي�صتطيع �أن يبتعد عن �ملاألوف �أو
�ل�صائع من �الأفكار .ي�صري م�صطفى �ل�صيد� ،الإبد�ع يف �لعملية �لرتبوية ،و�صائله ونتائجه ،حما�صرة يف جامعة �الإمار�ت ـ
كلية �لرتبية ـ مركز �النت�صاب �ملوجه باأبو ظبي� ،ملوقع �ل�صخ�صي للكاتبhttp://www.khayma.com/dr-yousry :
(� )2أبو عمر �أحمد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن �صامل� ،لقرطبي (246هـ 328 -هـ) موىل ه�صام بن
عبد �لرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد �مللك بن مرو�ن بن �حلكم �الأموي ،كان من �لعلماء �ملكرثين من �ملحفوظات
و�الطالع على �أخبار �لنا�س ،و�صنف كتابه « �لعقد �لفريد» ،وهو من �لكتب �ملمتعة حوى من كل �صيء ،وله ديو�ن �صعر جيد.
�نظر�:بن خلكان� ،أبو �لعبا�س �صم�س �لدين� ،أحمد بن حممد (608هـ 681 -هـ) وفيات �الأعيان و�أنباء �أبناء �لزمان ،د�ر
�صادر ،بريوت� ،ملحقق� :إح�صان عبا�س.109/1 :
(� )3بن عبد ربه� ،أحمد بن حممد (328هـ) �لعقد �لفريد8 ،م ،ط( 3حتقيق� :لدكتور عبد �ملجيد �لرتحيني) د�ر �لكتب
�لعلمية ،بريوت 1987م.186 / 6 :
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�ال�صتهالكي ،كالتغزل �ملبا�صر بج�صد �حلبيبة� ،لتباكي على �لزمن �ملا�صي و�الأطالل،
بكائيات فل�صطني� ،لق�صائد �لوعظية� ..إلخ.
وقد عرف �ل�صعر �لنبطي بع�س �الأفكار �جلديدة ،لكنها مع كرثة �ال�صتعمال
�أ�صبحت قدمية ،منها فكرة ق�صيدة �حللم(� )1لتي يفعل فيها �ل�صاعر �الأفاعيل ثم
يفاجىء �ملتلقي يف �لنهاية بعبارة� :صحيت من نومي.
ولكن �إن حتّم �ملوقف �ل�صعري �لكتابة عن فكرة مطروقة فهنا يجب �أن يعمد �ل�صاعر
�إىل �لتجديد( )2يف �الأ�صلوب �ملوؤدي �إىل تلك �لفكرة� ،إذن �لفكرة � /لغاية قدمية لكن
�الأ�صلوب � /لو�صيلة جديدة.
()4
()3
وميكن �لتمثيل على ِج ّدة �لفكرة بق�صيدة �حلميدي �لثقفي « :ماجدة �لرومي» ،
فهو مل يخرت �صخ�صية م�صلحية ليمتدحها ،وحتى على �مل�صتوى �لفني مل يذهب �إىل من
هم �أكرث �صهرة من ماجدة �لرومي كاأم كلثوم �أو حممد عبده ،بل �ختار ماجدة �لرومي
خل�صو�صيتها عنده ،وهي �لتي قد ال يتفق معه �لبع�س يف �أولويتها بالكتابة عنها ،و�بتدع
فكرته.
ومن �الأفكار �جلديدة يف �الأبيات قول �ل�صاعر()5
:
�صرقت �لقلب و�ثرك تعتربها �صرقة �ملز�ح
حد �صافه رقع �صاقه
حد �صافه �صحك و�إن ما ٍ
ٍ
فلم يتطرق �صاعر قبله – على حد علمي – �إىل هذه �لفكرة وتوظيفها �صعري ًا.

( )1وقد كتب يف هذ� عدة �صعر�ء ،ومن �أقدمهم ح�صب علمي �ل�صاعر �لقطري حممد بن عبد�هلل �ملري (2002م) ،فقد
كتب يف �لثمانينيات ق�صيدته �لرومان�صية �لتي ت�صور تفا�صيل لقاء عا�صقني حتى جاء �إىل �آخر بيت فقال:
مدّيت يدي عادين باحت�صنها ** فزّيت ليني يف حال �لنوم نامي.
( )2لال�صتز�دة من ق�صية �لتجديد �نظر� :صعيد بن زرقة� ،حلد�ثة يف �ل�صعر �لعربي� ،أدوني�س منوذجا،ط� ،1أبحاث
للرتجمة و�لن�صر و�لتوزيع ،بريوت� :2004 ،ص .146عبد�هلل �ل�صامل� ،لتجديد يف �ل�صعر �ل�صعبي �ملعا�صر (در��صة نقدية)
� ،2009ملوقع �ل�صخ�صي للكاتب عبد�هلل �ل�صامل ،موقع و�صوم �الإلكرتوين www.wosom.net
(� )3حلميدي �لثقفي� ،صاعر �صعودي من �أهل �حلجاز ،من حاملي لو�ء �لتجديد يف �ل�صعر �لنبطي �ل�صعودي ،له عدة
م�صاهمات يف �ل�صاحة �ل�صعرية و�صارك يف مهرجان �جلنادرية.
( )4ماجدة �لرومي ،مطربة لبنانية م�صهورة ،يطلق عليها :مطربة �ملثقفني للداللة على متيز �صوتها ورقي فنها.
(� )5صالح �آل مانعة �ملري� ،صاعر �صعبي قطري� ،صارك يف برنامج �صاعر �ملليون� ،لن�صخة �لثانية� ،صنة .2007
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 2ـ غرابة الفكرة( :)1ومثل �إعابة �لفكرة ب�صيوعها ُتعاب �أي�ص ًا باإمعانها يف �لهجنة
ميجد فيها
و�لغر�بة �لتي ال ت�صتقيم �أو ال تقبلها �لذ�ئقة ،كمن يكتب ق�صيدة عربية ّ
�صارون �أو �إ�صر�ئيل� ،أو يدعو للرذيلة �أو �جلرمية� ،أو كل ما ي�صادم �لذ�ئقة �لعامة
م�صادمة ال ميكن قبولها ،ومن ذلك غزلية �صاعر ( )2يف فتاة يهودية حتى قال:
مع �لتطبيع ب�س ب�صرط يكون فـ �صالح �الأحباب.
معاد ويالم�س م�صاعر �لعرب و�مل�صلمني.
و�لتطبيع غزو �صهيوين ٍ
غري �أن غر�بة �لفكرة وم�صاألة قبولها �أو ر ّدها م�صاألة ن�صبية تختلف باختالف
�لقناعات و�الأيديولوجيات و�لتوجهات �لفكرية و�الأخالقية و�لدينية ونحو ذلك ،كما
تختلف باختالف درجة �لغر�بة قوة و�صعف ًا ،وتختلف �أي�ص ًا باختالف خلفية �ملتلقي،
�إال �أن �التفاق �ملنطقي يحتّم رف�س كل فكرة موغلة يف �لب�صاعة و�ل�صوء� ،أما ما دون
ذلك فقد يختلف فيه �لنا�س ،ولذ� �ختلف �لنقاد �لقدماء حول قول �مرئ �لقي�س (:)3
فمِ ْث ُل ِك ُح ْبلى قد ط َر ْقتُ و ُم ْر ِ�صع
حم ِو ِل
َفاأَله ْيتُها عنْ ِذي َمتا ِئ َم ُ ْ
�إذ� ما َب َكى ِمنْ َخ ْل ِف َها � ْن َ�ص َر َف ْت َله
ِب ِ�صقٍّ َ ْ
وحت ِتي ِ�ص ُّق َها َ ْمل ُي َح َّو ِل
( )1قال حممد �خل�صر« :وهذ� ب�صار بن برد يقول :وجذت رقاب �لو�صل �أ�صياف هجرها ** وقدت لرجل �لبني نعلني
من خدي
فاإثبات �لرقاب للو�صل و�لرجل للبني من �لتخيالت �مل�صتهجنة .قد يخطر ل�صائل �أن يقول� :إن لهوؤالء �ل�صعر�ء بر�عة
م�صلمة ،و�أذو� ًقا ال ترتاب يف �صحتها و�صفائها ،وقد مرت هذه �ملعاين �لتي رميتموها ب�صبة �ل�صخافة على �أذو�قهم فاألقت
�إليها بالت�صليم� ،أفال يكون ر�صاهم عنها و��صتح�صانهم لها �صاهدً � برب�ءتها مما تدعون من �صماجة �لو�صع ومنافرة
�لذوق؟ و�جلو�ب �أن �لقبح يف هذه �ملعاين وما كان على �صاكلتها حمقق مبا يجده �الإن�صان يف نف�صه من �أثر �لفكرة لها
وعدم �الأن�س ل�صماعها» .حممد �خل�صر بن �حل�صني� ،خليال يف �ل�صعر �لعربي ،جملة �ملنار ،يناير  ،1920قر�س مدمج
للمجلة.288/22:
( )2مبارك �ل�صيد� ،صاعر �صعبي �صعودي ،يتوىل �الإ�صر�ف على منتديات �أم�صيات �ملن�صوبة لل�صاعر حممد �لنفيعي www.
omssyat.com

(� )3مروؤ �لقي�س بن حجر بن �حلارث بن عمرو ،مياين �الأ�صل� ،أحد �أ�صهر �صعر�ء �لع�صر �جلاهلي و�أحد �صعر�ء �ملعلقات
ب�صقط �للوى بني �لدخول وحومل ،ولد يف جند قر�بة
حبيب
نبك من ذكرى ٍ
ومنزل ** ِ
�ل�صبع ،وتبتدئ معلقته بقوله :قفا ِ
ِ
عام 500م وتويف قر�بة عام 540م متاأثر ً� بد�ء جلدي ي�صبه �جلدري� .نظر� :بن ع�صاكر ،علي بن �حل�صن (571هـ) ،تاريخ
مدينة دم�صق وذكر ف�صلها وت�صمية من حلها من �الأماثل �أو �جتاز بنو�حيها من و�رديها و�أهلها ،در��صة وحتقيق علي �صريي،
د�ر �لفكر للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع ،ط ،1بريوت ،لبنان.222/9 :1998 ،
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بني من عابه ومن �أجازه ،قال قد�مة بن جعفر(:)1
«ر�أيت من يعيب �مر�أ �لقي�س يف قوله �ل�صابق ،ويذكر �أن هذ� معنى فاح�س ،ولي�س
فحا�صة �ملعنى يف نف�صه مما يزيل جودة �ل�صعر فيه ،كما ال يعيب جودة �لنجارة يف
�خل�صب مث ًال رد�ءته يف ذ�ته»( ،)2وبالتايل فاإن من عاب هذين �لبيتني ينطلق من
منطلق ديني �أخالقي ال فني �صعري ،وقد ح�صم �لقا�صي �جلرجاين �الأمر لديه بقوله:
«�لدين مبعزل عن �ل�صعر»(.)3
 - 3رداءة الفكرة :وهي تختلف عن غر�بتها ،فالفكرة �لغريبة تردها �لذ�ئقة لعو�مل
دينية �أو �أيديولوجية� ،أما �لفكرة �لرديئة فرتدها �لذ�ئقة لرد�ءتها و�صخافتها يف ذ�تها
ال الأ�صباب خارجية� ،صو�ء كانت �لفكرة للق�صيدة كاملة �أو فكرة لبيت �أو مقطع جزئي،
ولي�س هذ� �لعيب خا�ص ًا بال�صعر ،بل هو عيب يف �لكالم عموم ًا ،ونقي�س جلز�لة �لكالم
وف�صاحته وجودته �لتي توؤثر يف �الأ�صماع وي�صيد بها �مل�صتمعون ،فلو كان هناك �صخ�س
يريد �أن يخطب يف �لنا�س �أو يلقي كلمة يف حمفل فاإنه �صيختار �أفكاره بعناية ولن يوؤذي
�أ�صماع �جلمهور بكالم مبني على فكرة رديئة ،كالت�صبيه باالأ�صياء �ملبتذلة� ،أو ذكر
�لق�ص�س �لهابطة� ،أو �ال�صتدالل باالأدلة �لو�هية ،ولذلك عابو� على علي بن �جلهم()4
فيما ين�صب �إليه قوله للمتوكل على �صبيل �ملدح� :أنت كالكلب ،وكالتي�س ،وكالدلو()5
ح�صن �ملعنى.
برد�ءة �لفكرة ولو ُ
( )1قد�مة بن جعفر بن قد�مة بن زياد �لبغد�دي �أبو �لفرج ،كان ن�صر�ني ًا و�أ�صلم على يد �ملكتفي باهلل ،من م�صاهري
�لبلغاء �لف�صحاء و�ملتخ�ص�صني يف علم �ملنطق و�لفل�صفة ،جال�س �إمامي �للغة �ملربد وثعلب ،تويف يف بغد�د عام 337
هـ�.لزركلي� ،الأعالم.191/5 :
( )2قد�مة بن جعفر (337هـ) ،نقد �ل�صعر ،م( ،1حتقيق� :لدكتور حممد عبد �ملنعم خفاجي) د�ر �لكتب �لعلمية ،بريوت:
.66
(� )3جلرجاين� ،لقا�صي علي بن عبد �لعزيز (366هـ) م ،1ط� ،1لو�صاطة بني �ملتنبي وخ�صومه (ت�صحيح و�صرح:
�أحمد عارف �لزين) مطبعة �لعرفان� ،صيد� 1331هـ.58 :
( )4علي بن �جلهم بن بدر �ل�صامي� ،خلر��صاين �الأ�صل� ،صاعر مطبوع� ،صحب �ملتوكل ثم �صار بينهما جفوة ف�صافر �إىل
�ل�صام فاعرت�صت له خيل من بني كلب فقاتل دون ماله حتى مات �صنة 249هـ� .نظر بت�صرف� :لذهبي ،حممد بن �أحمد
(748هـ) تاريخ �الإ�صالم ووفيات �مل�صاهري و�الأعالم ،ط ،1لبنان – بريوت ،د�ر �لكتاب �لعربي ( 1987حتقيق :د .عمر
عبد �ل�صالم تدمري).355/18 :
( )5ذكر هذه �لق�صة �بن عربي ب�صنده عن جمهول ،و�إثباتها يحتاج �إىل حتقيق ،و�لق�صة تقول �إن علي بن �جلهم كان
�خلطوب
بدوي ًا جافي ًا فلما قدم على �ملتوكل �متدحه بق�صيدة منها قوله� :أنت كالكلب يف حفاظك للود ** وكالتي�س يف قر�ع
ِ
�لذنوب ،فعرف �ملتوكل قوته ورقة مق�صده وخ�صونة لفظه ،ثم �أمر
** �أنت دلو ال عدمناك دلو� ** من كبار �لدىل كثري
ِ
له ببيت على �صاطىء دجلة لريق طبعه ،وبعد �صتة �أ�صهر �أن�صد ق�صيدته �للطيفة �لتي منها قوله :عيون �ملها بني �لر�صافة
و�جل�صر ** جلنب �لهوى من حيث �أدري وال �أدري� ،نظر� :بن عربي ،حميي �لدين (638هـ) ،حما�صرة �الأبر�ر وم�صامرة
�الأخيار ،د�ر �ليقظة �لعربية�،صوريا :1968 ،ج�/2ص.8
_ _ 28

ومثال رد�ءة �لفكرة ق�صيدة يف �لزكمة يقول �صاعرها ( )1يف �أولها:
جتيني على موعد ومن غري موعد جت
و�نا ما دعاين للو�صل �صوق م�صتاقي
�إال �أن �ملالحظ �أن �ل�صاعر هنا �أر�د �ملز�ح و�ملالطفة بهذه �لق�صيدة ،بدليل قوله
يف �آخر بيت:
وفاها معي يذبح ور� ما تخون وخنت
�أبا ��صمح جعله �أتلى مو�عيد �ال�صو�قي
وبهذ� تخرج �لفكرة من د�ئرة �لرد�ءة لق�صدية �ل�صاعر.
ومبا �أن �لرد�ءة يف �ل�صعر هي كل ما ميكن و�صفه باأنه غري كفء لهيبة �ل�صعر
و�إلقائه يف �ملحافل ،فاإنه يخرج بذلك �لق�صيدة �لتي قيلت لق�صد �آخر غري �ل�صعر،
مثل �ملز�ح كما مر يف ق�صيدة �لزكمة ،ومثل ق�صائد �الأطفال �لتعليمية عن �حليو�نات
و�الأخالق و�ملنظومات �لعلمية ونحو ذلك� ،أما �لق�صيدة �جلادة فاإنها تعاب برد�ءة
فكرتها� ،صو�ء �أكانت فكرة �لق�صيدة ككل �أو �الأفكار �جلزئية �ملبثوثة يف ثناياها ،مثل
قول �ل�صاعر(: )2
�صاألتني و�س فيك لك ّني �أ�صاألك
من ذوب �ل�صكر باأعماق �صاهي
ً
فمهما �أر�د �ل�صاعر من هذ� �ملعنى جماز ً� �إال �أنه يظل رديئا لعدم تكافوؤ �ملعنيني يف
�ل�صطر �الأول و�لثاين ،فال�صطر �الأول يتحدث عن �صوؤ�ل حبيب حلبيبه عن حاله ،فيما
�أحاله يف �ل�صطر �لثاين �إىل �أخذ �لعربة و�ملوعظة من ذوبان �ل�صكر يف �ل�صاي ،وهو
معنى رديء ،وز�دت رد�ءته كلمة ”�أعماق“ �لتي مهدت ملجيء مفردة ت�صتحق �لتفكر
و�لتحليل ،وكانت �لنتيجة �أقل من ذلك بكثري.
 4ـ الفكرة الال �سعرية :ويكون ذلك حني يكتب �ل�صاعر �لق�صيدة لهدف �آخر غري
�ل�صعر ،كاملز�ح و�لتعليم كما �صبق ،و�ال�صتعر��س �للغوي �أو �لفني وغري ذلك ،ولذلك
�أمثلة:
�أ ـ �لق�صيدة �ملهملة ،وهي �لق�صيدة غري �ملنقوطة �لتي يلتزم فيها �ل�صاعر جتنب
�حلروف �ملنقوطة ،في�صطر لكتابة �صيء ال ميليه �ل�صعر بقدر ما ميليه �ل�صرط �لذي
�لتزمه ،وعك�صها �لق�صيدة �حلالية ،وهي �ملنقوطة يف كل حرف من حروفها.
(� )1الأمري خالد بن في�صل بن عبد �لعزيز �آل �صعود� ،أمري منطقة مكة �ملكرمة و�أمري ع�صري �صابق ًا� ،صاعر نبطي تغنى
بق�صائده �لكثري من �لفنانني �أبرزهم �لفنان حممد عبده.
(� )2صلطان �الأ�صيمر� ،صاعر �صعبي كويتي� ،صارك يف برنامج �صاعر �ملليون � ،لن�صخة �لر�بعة.
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وقد �نت�صر مثل هذ� �ل�صرب من �ل�صعر �لعربي يف ع�صر �لركود �الأدبي قر�بة �لقرن
�ل�صاد�س �لهجري وما بعده ،حيث �جته �الأدباء �إىل �ل�صجع و�ملقامات و�لفذلكة �الأدبية
�خلالية من روح �ل�صعر ،فظهرت �لق�صيدة �ملهملة و�لق�صيدة �حلالية و�لق�صيدة
�ملقلوبة و�لق�صيدة �مللونة و�لق�صيدة �لهند�صية وغري ذلك� ،أما يف �ل�صعر �لنبطي فقد
عرفنا مثل هذه �لفنون �خلارجة عن �ل�صعر الأ�صباب خارجة عن �ل�صعر �أي�ص ًا ،كالتفن
و�إثبات �لقدرة و�ال�صتعر��س و�لتحدي و�ملمازحة وغري ذلك ،و�أر�صيف �ل�صعر �لنبطي
يحفظ �لعديد من �الأ�صماء �لتي �أوجدت مثل هذه �الأ�صرب ،كال�صاعر حممد �لعوين()1
و�لكليب( )2وغريهما� ،أما من �ملعا�صرين فقد كتب �لعديد من �ل�صعر�ء ق�صائدهم
�ملهملة ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)3
�لع ــالـ ــم �الأول عـلــى كـ ــل مـعـهــود
ولـ ــه �ملـ ــال رك ــاع و�لـكـ ــل م ــردود
�أمــره مطـاع وكامل �ل�صح حا�صود
و�و�صــل م�صــامـع كلها حل�س د�وود
و�ل ــد�ر�س �ل�صامع له �لعلم ممهود
حـ ــامــل درو�س وحـلـلـو� كــل مورود
كــا�س �حلال مع و�له �لطعم حممود
�ص ـلـم وع ّدى و�الأمــل �صـار مل ــدود
م�صمـار هــم �لـ ــدور ل ـلــروح ممدود
لـ ـلــروح ط ــال ــع �صلـم �لهـم �صاعـود
و�ال�ص ــر �ص ــار لكـامل �لـدل مكــدود
ك ـمـا �ملـطــر ال ه ــل م ــع حـ�س ر�عـ ــود

�أول كــالم �لـلــه عـ ــالم �ال�صـ ـ ـ ــر�ر
ل ــه �ل�صم ــاء مـع �لوطــى وكــل ما �صار
�ل ــو�حـ ــد �ملح ـم ـ ـ ــود ل ـل ـ ــدور دو�ر
�صلط عـ�صـا مـو�صــى على كل �صحــار
ودر�س �مل ــدر�س لـلم ــال در حم ـ ــار
ح ـلـو �لك ـ ــالم مل�ص ـمـ ــع �لك ــل هــد�ر
طعم �لع�صل على �ل�صحل هد� �المر�ر
ع�صـر �الأح ــد مــر �ملولـع على �لد�ر
د�ر �حل ــو�ر ومـ ــد ل ـل ــروح م�صم ــار
ولـ ــد �ملــلوح دمــره ح�ص ــم �الأعمـ ــار
ح ــوى وكـ ــاد �صه ــوم �صــوده لها ك ــار
�صــار �لــود�ع وهل دمعــه كاالمطار

( )1حممد بن عبد�هلل �لعوين� :)1924-1845( ،صاعر نبطي من جند ،هاجر من �لق�صيم بعد �صقوطها يف يد �بن
ر�صيد يف معركة �ملليد� (1308هـ) ونزل بالبحرين عند �آل خليفة ،فلما مل يطب له �ملقام هناك رحل مرة �أخرى �إىل
�ل�صريف يف مكة ،ثم �إىل حائل ،ثم �لكويت ،وهكذ� تنقل يف حياته بني �الأقطار و�لبلد�ن ،ثم �نتهى به �الأمر �صجين ًا يف �صجن
�الأح�صاء باأمر من �مللك عبد �لعزيز� ،إىل �أن تويف يف �ل�صجن �صنة 1343هـ� .نظر :فهد �ملارك ،حممد �لعوين (خمطوط):
ج-1ج .354/2وما يخ�س �لبحث من ذلك تلك �لق�صيدة �ملهملة �لتي قالها �لعوين يف حتدٍّ لل�صعر�ء �أمام �الأمري حممد
�لر�صيد ،ومنها :هل �لهالل وهامل �لدمع مدر�ر ** ال هل و�همل ماطره كالهلل هل ** على مو ٍّد ما لك �هلل وال �صار **
ال ر�م له حال وال �ملال له حل.
( )2ر��صد بن عبد �لرحمن �لكليب� ،صاعر �صعبي من �أهل حمافظة �حلريق باململكة �لعربية �ل�صعودية.
( )3فا�صل �لغ�صم� ،صاعر نبطي �صعودي ،وباحث خمت�س يف �الأدب �ل�صعبي.
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ب � -لق�صيدة �ملتجان�صة ،وهي ذ�ت �حلرف �ملتكرر ،كاأن يلتزم �ل�صاعر حرف ًا و�حد ً�
يف �لق�صيدة يكرره يف كلمات خمتلفة� ،صو�ء كان لكل بيت حرف جديد� ،أو حرف و�حد
يف �لق�صيدة كاملة ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)1
«�صني» �صيف �ل�صم بال�صم �صامك ومغمو�س
«�صني» �صر �صذرته �صارب �ل�صرب �لدهو�س
�أو كق�صيدة �ل�صاعر( )2يف �لرو�ية �ل�صعبية «�لدمعة �حلمر�ء» ،حيث قال على ل�صان
بطل �لرو�ية «و�يف» ق�صيدة طويلة يتكرر فيها حرف �ل�صاد كثري ً�:
�صـ ـل ــى �صــالــي �صلــب ب�صاليــه �صـ ــابـنــي �صطى �صارمه ب�صخار بال�صدر �صايبه
�صفق و��صطفق �صلب �صرم �صايف �حل�صى تقــ�صـى وقــ�س �قــ�صى قـو��صي ذو�يبه
�صـروف �لقـ�صـى �صالت و�صـابت �صبـابتي �صدى �صدري �ل�صايف و�صكت م�صايبه
وقد يكون �لتجني�س يف بيت و�حد �أو يف بع�س بيت.
ج -ق�صيدة �حلروف �لهجائية (�الألفية) :وهي �لتي يلتزم �ل�صاعر فيها �الإتيان
بكل بيت �أو �أكرث �بتد� ًء باحلروف �لهجائية مرتبة ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)3
أكحـل مـن عـيــون ــه قـ�صيــدي
”�الألف“ّ � :
و�خ ــط مـن حـمــرة �صـفــاتـه جــديـ ــدي
لع ـ ـيـ ــون م ــن حـب ـ ــه جـ ـ ــرى فــي وري ــدي
ع ـ ّزم ــت �ق ـ ّلــد عـنقـ ـهــا فــي ْ�بـجــدي ـ ـّة
مـ�صيـ ـ ــون ــة ٍع ــن كـ ـ ــل ه ـمـ ـ ــزة ومل ـ ـ ـ ــزة
ق ــول ٍ يـه ـ ـ ّول �ص ــامـ ـعـ ــه ط ـيـ ــب رمــزه
ال ن ــاح �صـ ــدره خـ ـفــف �لـ ـنـ ــوح عـ ـج ـ ــزه
ط ــب �لـب ـي ــوت �ل ــو�فيـ ــات �لـ ــره ـيـ ــة
”و�لبا“ :بغيته فاحلـبـيــب و�صـكـرنـي
قــاف �لغ ــزل يـومــي ر�أيـت ـ ــه �أمـرنـ ــي

( )1حب ّيب �لعازمي� ،صاعر �صعبي �صعودي ،من جنوم �صعر�ء �لقلطة.
(� )2الأمري حممد بن �أحمد �ل�صديري (� )1975-1915أمري و�صاعر �صعودي ،له ديو�ن وكتب مطبوعة.
( )3حممد �لبالجي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
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ـذول نـهرين
فـي ح ـب ــها م ــا ��صـم ــع عـ ٍ
عـليــه قــلبــي و�لـ ـنــو�ظ ــر ر�صـ ـ ّي ـ ـ ـ ــة
غ ــر ٍو ي ـلـ ـ ّوع ن ــاظ ــري نـ ـظــرتــي لـ ـ ــه
ال مـ ّي ــل �ل ــري ــح �ل�صـمــال ــي جــديـل ــه
لـوال �حليــا ال ��ص ــوق �صـاقـي و�جـي له
و�روي مـن مــد�ع ــب جــديـل ــه يــد ّيــه
”و�لتا“ :تـركني هــاي ـ ٍـم ف ــي حـ ـ ّبـ ــه
مــن دون ال ��صـ ـعـ ــر دون �أ ّيـ ــة �صـ ّبـ ــة
�إال وع ـيـ ـنـ ــي فـ ــالـ�صـهـ ـ ــر مـنـ ـك ـ ـب ـ ـّة
و�ي ـقـن ــت �أن �لق ـلـ ــب مـلـ ــك بــدو ّيــة
� ...إلخ.
د� -لق�صيدة متعددة �للغات :وهي �لتي تكتب بالعربية ولغة �أخرى� ،أو عدة لغات،
ويكون ذلك باإدر�ج كلمات �أجنبية فيها ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)1
ياهلل ياللي عامل بكل (�صكرت)()2
ِ ِ
(�إن �صك�س ديز)( )3مكون (�صكاي وفلور)()4
ّ
ترحم حلال ما ي�صاوي وال (�صنت)()5
ِ
ٍ
(�آي كانت بوت �ب)(� )6صربي �ليوم (نو مور) ()7
.
هـ� -لق�صيدة �ملئوية ،وهي �لتي ت�صل �إىل مائة بيت فاأكرث ،وكل �لق�صائد �لتي
تفتخر بطولها ،حيث يتحول �لهدف للكرثة ال لل�صعر.
ومن ذلك:
( )1عبد�هلل �لدو�صري� ،صاعر �صعبي �صعودي ،ين�صر يف �ملنتديات �الإلكرتونية.
(� )2صر = .Secret
( )3يف �صتة �أيام = .In six days
(� )4صماء و�أر�س = .Sky , Floor
(� )5لعملة �ل�صغرية = .Cent
( )6ال ميكنني رفع = . I can’t put up
( )7ال للمزيد = .No more
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ـ ق�صيدة �لت�صبيحة ( ،)1وهي مائة بيت.
ـ ق�صيدة �لعرينات ( ،)2وهي مائة و�صتون بيت ًا.
ـ ق�صيدة �ملغزى ( ،)3وهي مائة بيت.
ـ ق�صيدة ملحمة �صفن �ل�صحر�ء ( ،)4وهي فوق مائة و�صبعني بيت ًا.
وغري ذلك �لكثري.
و – �الألغاز و�لتعمية يف �لق�صيدة()5
 ،وذلك ملا �صبق من �ن�صر�ف هدف �لتاأليف
عن �ل�صعر �إىل �صيء �آخر ،ولي�س �لق�صد �أن كل �أبيات بنيت على لغز فهي معيبة،
فهناك فن �الألغاز �ل�صعرية ،وهو فن قائم بذ�ته� ،صو�ء بني �للغز يف بناء �صعري �أو
نرثي ،كما �أن �حلاجة قد تدعو �أحيان ًا لتمرير �ملعنى م�صتور ً� خلف �للغز ،كما يف حالة
�خلوف و�حلياء ونحو ذلك ،ومن ذلك ما يروى �أن رج ًال تزوج �مر�أة( )6وهو م�صاب
يف رجولته ،ف�صربت معه ثماين �صنني ،وملا �أعياها �ل�صرب قالت له:
رجل �صرى له معاميل
�أن�صدك ما ٍ
وخذت ثمان �صنني ما ّ
دق فيها
�أمـا ي�صــويها �صــو�ة �لــرج ــاجيــل
وال يـخــلي ـهـ ــا لـمــن يق ـتـنـي ــها
ما ت�صلح �لدلة وبي�س �لفناجيـل
�إال ملـن هــو يح ــرق �لـبــن فيـها
فهنا كما هو مالحظ �أن �ملر�أة خجلت من �لت�صريح بحاجتها فع ّر�صت بها يف لغز،
و�بتدعت �الأبيات �ل�صعرية خ�صي�ص ًا لذلك ،و�لقيمة هنا لي�صت يف جمالية �ل�صعر بقدر
ما هي يف جمالية �لتلميح وظر�فة �ملو�صوع� ،إمنا �لعيب �أن يدرج �للغز يف �لق�صيدة
عر�ص ًا ال حاجة له �صوى �ال�صتعر��س.
وقد ُ
كرث طرق باب �الأحاجي و�ملعاياة يف �ل�صعر �لنبطي يف �حلقبة �ملا�صية الأ�صباب
()1
()2
()3
()4
()5
()6

لل�صاعر غازي �لعنمي� ،صاعر �صعبي �صعودي من �أهل ينبع.
لل�صاعر عبد�لعزيز �آل حمد �ل�صبيعي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
لل�صاعر في�صل �ل�صلمي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
لل�صاعر علي بالل �ليامي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
�نظر� :صعد �حلايف ،فن �الألغاز �ل�صعرية ،جريدة �لريا�س� 25 ،أغ�صط�س� ،2007 ،لعدد .14306
�صاعرة جمهولة مل �أقف على ��صمها.
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منها:
� - 1نت�صار ظاهرة �مل�صاجالت و�لرديات بني �ل�صعر�ء يف بر�مج �الإذ�عة ،مثل
برنامج �لبادية على �إذ�عة �لكويت �لذي كان ي�صارك فيه نخبة من جنوم �ل�صعر
�لنبطي يف �لثمانينيات ،مثل :مر�صد �لبذ�ل وحممد �خل�س ومبارك �لطومي و�صحن
جوبان �لعنزي وجز� �صالح �حلربي وجنر في�صل �لعتيبي ومفرح �ل�صمني و�صنوف
جا�صم �لهر�صاين( )1وغريهم ،وبرنامج ركن �لبادية على �إذ�عة قطر �لذي كان
ي�صارك فيه �صعر�ء مثل :حمد حم�صن �لنعيمي ومهدي نا�صر �لدو�صري وحممد بن
دغ�س �ملري وعبد�هلل �لغايل �ملري وبريك بن هادي و�صعد �مل�صعودي وحمد بن فطي�س
وعلي بن رحمة()2وغريهم ،فيحدث �أن يعجب �صاعر ب�صاعر �آخر فري�صل �إليه ق�صيدة
عرب �الأثري �أو باملر��صلة ليخترب قدرته �ل�صعرية و�لذهنية عن طريق �إدر�ج بع�س �الألغاز
و�ملعاين �ملعماة.
 2ـ طغيان �الأمية وقلة �لتعليم بني �أفر�د �ملجتمع يف �لع�صر �ملا�صي ،لذ� ُع ّد
�لتالعب باالأرقام و�حل�صاب و�حلروف وعلم �لفلك وم�صائل �لثقافة �لعامة �صرب ًا من
�لعبقرية و�لتميز ،و�نت�صرت �آنذ�ك بع�س �لفنون �ملتعلقة باالألغاز يف �ل�صعر �لنبطي،
وهي فنون ح�صابية تعتمد على بع�س �لقو�نني �لبد�ئية لت�صفري �ملعنى بعيد ً� عن �صناعة
�ل�صعر وغايته ،و�صياأتي �حلديث عنها بالتف�صيل.

وميكن تعداد اأ�سهر اأنواع التعمية يف ال�سعر كما يلي:

�الأول� :للغز( ،)3وهو �صوؤ�ل �ل�صاعر يف ق�صيدته عن معرفة �صيء قد ذكر بع�س
�الأو�صاف �لد� ّلة عليه ،مثل قول �صاعر( )4يف ق�صيدة وجهها �إىل �صاعر �آخر(:)5
م ـ ـ ـ ـ ـ ـاآل �لن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــو�س �الآدم ـي ــة
�أب ــا �ن�ص ـ ْـدك عــن ح ـمـ ــر� وخ�صر�
و�الخـ ــرى جـ ــز� �لن ـف ــ�س �لـ�صقية
�أح ــدهـ ــا ل ـن ــا رحم ـ ـ ــة وبــ�ص ـ ــرى
وع ــن ب ـن ــت و�خـ ــويـ ــن وخ ـطــية
و�بـ ــا �ن�ص ــدك عن ليـلـ ــة ومــ�صــرى
�أه ـ ـ ــي م ــذن ـ ـب ـ ـ ـ ــة وال بـ ـ ــري ـ ـ ــة
ومـ ــول ـ ـ ـ ــود ي ـ ـه ـ ــرج و�أم ع ـ ـ ـ ــذر�
( )1من �ل�صعر�ء �ل�صعبيني يف �لكويت و�صمال �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف �لعقود �لثالثة �ملا�صية.
( )2من �ل�صعر�ء �ل�صعبيني يف قطر و�صرق �ململكة يف �لعقود �لثالثة �ملا�صية.
(� )3نظر :نا�صر عبد�هلل �حلمي�صي� ،الألغاز يف �صعر �لرو�د ،جريدة �لريا�س ( 1فرب�ير � )2007لعدد .14101
(� )4صعود بن �صليمان �حلارثي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )5ثو�ب بن زيد �حلارثي� ،صاعر �صعبي من جنوب �ل�صعودية.
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ح ـيـ ـ ـ ــاة �خل ـ ـ ـ ـل ــود �لــ�صـ ــرمـدية
وع ــن ح ــي عـ ــايـ ــ�س جـ ــوف قـبــر�
نـ ـبـ ـي ـ ـهـ ــا ق ـ ــوي ـ ــة م ــن قـ ــوي ـ ـ ــة
يــا ب ــو زيـ ــد هـ ـ ــات �لـ ــرد �صـ ـع ــر�
فتالحظ �أنه نوع من ��صتعر��س �لثقافة �لعامة عن �لنار و�جلنة وليلة �الإ�صر�ء
وقابيل وهابيل وعي�صى �بن مرمي و�أمه مرمي بنت عمر�ن و�مل�صيح �لدجال.
�لثاين� :لغطو( ،)1وهو ماأخوذ من �لغطاء و�لتغطية� ،أي تغطية �ملعنى باأي �صكل
من �الأ�صكال وعدم �لت�صريح به ،ويكرث عادة يف ذكر ��صم �ملحبوبة� ،إذ �إن �لت�صريح
با�صمها �أمر غري حمبب يف ثقافة �ملجتمع ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)2
�صمي خلي جنمة تتبع �جلر
ّ
و�صميه �لثاين تقدى به �لنا�س.
و�ال�صم �ملق�صود :ثريا �أو جوز� بنت حممد ،و�ملالحظ �أن �ل�صاعر خرج عن �جل ّو
�لعام للق�صيدة و�أ�صغل �ملتلقي بالبحث عن ��صم حبيبته بعيد ً� عن �ل�صعر.
�لثالث� :لريحاين( :)3وهو جمموعة رموز متعارف عليها لدى �ل�صعر�ء �ل�صابقني،
وكل رمز من هذه �لرموز ميثل حرف ًا من حروف �لهجاء،كما يلي:
(ف) .من �لفو�كه
(ر) .من �لرياحني
(�أ) .من �الآدمي
(ق) .من �لقرى
(ز) .من �لزجاج
(ب) .من �لبقول
(ك) .من �لكائنات
(�س) .من �ل�صمك
(ت) .من �لتمر
(ل) .من �للنب
(�س) .من �ل�صهور
(ث) .من �لثياب
(م) .من �ملدن
(�س) .من �ل�صقور
(ج) .من �جللود
(ن) .من �لنجوم
(�س ظ) .من �ل�صفادع
(ح) .من �حلديد
(و) .من �لوحو�س
(ط) .من �لطيور
(خ) .من �خل�صب
(هـ) .من �لهو�م
(ع) .من �لعطور
(د) .من �لدو�ب
(ي) .من �لياقوت
(غ) .من �لغيوم
(ذ) .من �لذهب
ومثال ذلك يف �ل�صعر �لريحاين قول �ل�صاعر(:)4
(� )1نظر :ذيب �ل�صمري� ،ملر�حل �لثالث لـ «فن �ملحاورة» من ع�صر �ملعلقات وحتى �الآن ( ،)2-2جريدة �الأنباء �لكويتية
( 5يونيو � )2008لعدد .11558
( )2هايف بن عامر �ل�صيب� ،صاعر �صعبي كويتي.
(� )3نظر� :صبار �لعنزي� ،لريحاين يوزع حروف �لهجاء ،جريدة �لريا�س ( 12مايو .)2002
( )4م�صفر بن در�م �لعجمي� ،صاعر �صعبي �صعودي �صارك يف برنامج �لوطن �لتلفزيوين.
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حتت �جلدي و�ل�ص ّبع �ملرقباتي
ومن �لذهب يوجد بها ع ّيناتــي

و�دي من �صفاته
عن قري ٍة يف ٍ
زين نباته
فيها �لكرز و�خلوخ ٍ
و�ملق�صود :قنفذ.
�لر�بع� :لدر�صعي()1
 :وهو فن �آخر ُيع ّمى فيه �ملعنى عن طريق قاعدة خا�صة به،
ّْ
حرف �آخر و�إبد�له به ح�صب �لقاعدة،كما
�صم ك ّل حرف من حروف �لهجاء �إىل ٍ
وهي ّ
يلي :ك = م� ،أ= و ،ح = ط� ،س= ظ ،ل = هـ ،ف= ي ،د = ر� ،س = ع ،ب = ز ،خ =
�س ،غ = �س ،ث = ج ،ت = ذ ،ن = ق
ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)2
لو كان قلبي يف هوى �لبي�س جاهل
يا « ْكعيد» قلبي من هو�ها تفلفل
ويغ�صى علي ال �صفت �أنا مثل باه ــل
يفـز قلبي كــل مــا قيـ ــل «دنف ــل»
وعند �الإبد�ل يظهر لنا معنى «كعيد»� ،أي :م�صفر ،وهو ��صم �ل�صخ�س �لذي ي�صكو
له �ل�صاعر ،ويظهر لنا «دنفل» �أي :رقيه ،و�ملق�صود رقية وهو ��صم حمبوبته.
�خلام�س� :الأبجدي ،وهو �ملعروف من �حلروف �لهجائية بت�صنيف �أبجد� ،أبجد
ه ّوز ّ
ثخذ ّ
حطي كلمن �صعف�س قر�صت ّ
�صظغ ،ولكل حرف قيمة عددية( )3كما يلي:
من (اأ) اإىل (ط) حتمل الرقم من ( )1اإىل ()9
من (ي) اإىل (�ص) حتمل الرقم من ( )10اإىل ()90
من (ق) اإىل (ظ) حتمل الرقم من ( )100اإىل ()900
حرف (غ) هو الذي يحمل الرقم (.)1000
ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)4
�فــهم ��صمه كان قلبـك له لبيب
بن�صدك كانك بخي�س باجلو�ب
�أرب ـعـة و�رب ــع ومعـناهــن غـريـب
خمـ�صة وت�صعني باالأبجد حــ�صاب
وبالتايل فاحلل هو  = 5ح� = 90 ،س = 8 = 4+4 ،هـ� ،أي :ح�صة ،وهو ��صم حمبوبته.
(� )1حل�صن ،غ�صان �أحمد ح�صن� ،ل�صعر �لنبطي يف منطقة �خلليج و�جلزيرة �لعربية ،موؤ�ص�صة �لثقافة و�لفنون� ،أبوظبي،
ط1990 1م .556/2 :
(� )2صعود �لبقعاوي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
(� )3نظر :عبد�حلي كمال� ،الأحاجي و�الألغاز �الأدبية ،ط ،2مطبوعات نادي �لطائف �الأدبي 1401 ،هـ� :س .13
( )4م�صعود بن �صيحان �لر�صيدي� ،صاعر �صعبي كويتي.
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املبحث الثاين :عيوب املفردة
�ملفردة هي �لكلمة �لو�حدة يف �جلملة� ،صو� ًء كانت هذه �لكلمة هي �لقافية �أو كلمة
�أخرى يف ثنايا �لبيت �ل�صعري ،لكن حني تكون هي �لقافية فاإن �لعيب �أبلغ ،وذلك
الأهمية وح�صا�صية �لقافية يف �لبيت �ل�صعري.
و�ملفرد�ت هي لبنات «�للفظ �لذي هو و�صيلتنا �لوحيدة الإد�رك �لقيم �ل�صعورية
يف �لعمل �الأدبي»( )1عموم ًا و�ل�صعر خ�صو�ص ًا ،لذ� فعلى �ل�صاعر ح�صن �ختيارها
وتهذيبها.
و�لعيب يف �ملفردة ياأتي على عدة �أ�صرب كما يلي:
� - 1ملفردة �لوح�صية ،وهي �لغريبة �مل�صتنكرة �لتي ال ت�صتعمل يف �للهجة �ل�صعبية
�ملاألوفة ،وي�صتعملها �ل�صاعر يف �لق�صيدة تكلف ًا �أو �صرورة.
وقدمي ًا حني كانت �للغة �لعربية �لف�صيحة هي لغة �ل�صعر كانو� يرون ��صتعمال
حلو�صية �ل�صاربة يف �لندرة وعدم �ال�صتعمال من ّ
�لكلمة � ُ
�لتنطع و�لتق ّعر �لذي يعيب
�ل�صعر و�لكالم عموم ًا()2
� ،أما �الآن يف �ل�صعر �لنبطي فاإن �صكل هذ� �لعيب يظهر يف
��صتعمال كل من:
�أ � -ملفردة �الأجنبية :وقد مر معنا �إعابة �لق�صيدة با�صتعمال �للغة �الأجنبية حني
يكون �لهدف �ال�صتعر��س �ملعريف ،وبذلك تخرج �لفكرة من �ل�صاعرية �إىل �صيء �آخر،
�أما هنا فاإن ��صتعمال مفردة �أو جملة �أجنبية يف �لق�صيدة �لنبطية ،حتى ولو جاء
ذلك �ال�صتعمال من�صجم ًا مع �مل�صمون ،فاإنه قد يعيب �ن�صيابية �لن�س �لعربي �ل�صعبي،
ّ
وتخف درجة �لعيب هنا �إن كان �ل�صياق يتطلب هذ� �الإجر�ء ب�صكل �صروري ،كاأن يكون
يف جمرى مقول �لقول ونحو ذلك.
ومن �ال�صتعمال �الأجنبي �ملعيب قول �ل�صاعر()3
:
�أ�صمع خطاك (�صتب باي �صتب)( )4من فوق �ل�صطر
(� )1صيد قطب (1966م)� ،لنقد �الأدبي� ،أ�صوله ومناهجه ،ط ،8د�ر �ل�صروق – �لقاهرة 2003م.79 :
( )2قال �الإمام �ل�صاطبي معدد ً� فو�ئد يف علم �لبيان ��صتفادها من �أحد �أ�صحابه �لفقهاء« :و�لثانية حتري �الألفاظ
�لبعيدة عن طريف �لغر�بة و�البتذ�ل ،فال ي�صتعمل �حلو�صي من �للغات وال �ملبتذل يف �أل�صن �لعامة»� .ل�صاطبي� ،إبر�هيم بن
مو�صى (790هـ) �الإفاد�ت و�الإن�صاد�ت ،ط( ،1حتقيق� :لدكتور حممد �أبو �الأجفان) ،موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت 1983م:
.157
( )3حممد عي�صة �لزهر�ين� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )4خطوة خطوة = .step by step
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وقول �ل�صاعر(:)1
يف �الأرقام منرب ون قد�م منرب �إيت.
و�ملق�صود :يف �الأرقام رقم و�حد ياأتي �صابق ًا على رقم ثمانية ،وذلك يف معر�س
�ملدح و�لتف�صيل ،وكما ترى فاإنه يف كال �لبيتني جاء �إدر�ج �للغة �الأجنبية ثقي ًال متكلف ًا
ال مربر له.
ب � -ملفردة غري �خلليجية :مثل �لكلمات �لتابعة للهجة �مل�صرية �أو �ل�صامية ونحو
ذلك ،و�لتعليل �أن �ل�صعر �لنبطي يف �خلليج تابع للهجة �أهل �ملنطقة ،و�إدر�ج كلمة
غريبة عليها يجعل �لق�صيدة مر ّقعة رديئة ،وال ُيقبل هذ� �إال يف نطاق �ملز�ح و�لتندر
ونحوه ،ومن ذلك قول �ل�صاعرة(:)2
ما يرده ال نحيب وال عياط.
فكلمة عياط هنا لي�صت من �للهجة �خلليجية �لد�رجة ،و�إمنا هي من لهجة �أهل
م�صر ،وكما تالحظ فاإن كلمة عياط وردت هنا ال ملزية فيها ،و�إمنا ل�صرورة �لقافية
�ل�صيقة هنا.
ج � -للهجة �حل�صرية� :أي� :خلليجية �حل�صرية()3
 ،وذلك الأن �ل�صعر �لنبطي يف
�خلليج هو �صعر قبائل �جلزيرة �لعربية ويقال بلهجتهم� ،أما �حل�صر و�أهل �لبحر
حتديد ً� فلهم �أ�صعارهم �لبحرية �خلا�صة و�جلميلة �أي�ص ًا� ،لتي ت�صمى «�لنهمة» ،ومن
�أ�صكالها �ليا مال و�خلطفة و�حلد�دي و�لزهريي و�ملويلي( ،)4وهذ� �ل�صرط خا�س
بالق�صيدة �لتي �أر�د �صاعرها �أن تكون ق�صيدة نبطية خليجية �صيعلنها يف منرب �إعالمي
متعلق بهذ� �لفن ،و�إال فلكل �أهل قطر عربي لهجتهم �خلا�صة �لتي ين�صدون �أ�صعارهم
بها ،ولي�س �الأمر تف�صيل لهجة على لهجة ،و�إمنا مو�صوعية علمية توؤمن �أن �ل�صعر
�لنبطي �لذي نحن ب�صدده ر�ج و��صتقر على لهجة قبائل جزيرة �لعرب �ملعروفة ،وهي
�للهجة �لتي يكتب بها �ل�صعر �لنبطي �ليوم على �ختالف �لقبائل.
( )1حممد بن ر��صد بن �لذيب �لعجمي� ،صاعر �صعبي قطري.
(� )2صجون �لظبيانية� ،صاعرة �صعبية �إمار�تية.
( )3هذ� �لعيب على �عتبار �أن �ل�صعر �لنبطي �لذي يدر�س عيوبه هذ� �لكتاب هو �لنوع �خلا�س من �ل�صعر �لذي نطلق
عليه يف بلد�ن �خلليج و�جلزيرة �لعربية �ل�صعر �لنبطي� ،أي �ل�صعر �لذي يقال بلهجة عموم �صكان هذه �ملنطقة ،وهو بهذ�
�لتقييد ال ينفي �ل�صعرية �أو حتى �جلودة عن بقية �ألو�ن �الأدب و�ل�صعر باأي لغة و�أي لهجة ،و�إمنا يعلن فقط عدم دخول تلك
�للغات و�للهجات حتت هذ� �مل�صمى �خلا�س.
(� )4نظر :عبد �حلكيم �لزبيدي� ،الأهازيج �ل�صعبية يف �خلليج و�جلزيرة �لعربية (2009م) ،د�ر نا�صري للن�صر
�الإلكرتوين 1 ،يناير .2009
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و�حلديث هنا عن لهجة حمددة تقال بها �لق�صيدة كي ي�صح ت�صميتها ق�صيدة
نبطية ،ال ق�صيدة �صعبية م�صرية �أو �صورية �أو عر�قية �أو خليجية ح�صرية� ،إذن
فالرتكيز على لهجة �لق�صيدة ال �أ�صل �صاعرها �أو ن�صبه �أو موقعه �جلغر�يف ،ولي�س
�ملق�صود هنا �لقول باأن �ل�صعر �لنبطي يجب �أن ينطلق من �ل�صحر�ء و�خليام ومن
خلف �الإبل و�لغنم ،بل �لكالم عن �للهجة �لقبلية مبفرد�تها وتر�كيبها و�صيغها حتى
ولو كانت �لق�صيدة تتحدث عن �لبحر و�الأ�صماك و�ملر�كب �ل�صر�عية ،و�ملالحظ �أن
�صعر�ء �لنبط �ملعا�صرين من �ل�صباب يبنون ق�صائدهم �لع�صرية �لتي حتتوي على
مفرد�ت �لع�صر وعنا�صره بحد�ثتها ومدنيتها ،بل �إن بع�صهم يبالغ يف �صبغها ب�صبغة
�حلد�ثة و�لزخرفة �لقولية �لف�صيحة ،ومع هذ� ال تخرج من كونها ق�صيدة نبطية ،الأن
�للهجة �لنبطية و��صحة فيها.
�إذن فال�صعر �لنبطي مرتبط د�ئم ًا بلهجة �لقبائل و�لبد�وة يف �خلليج و�جلزيرة
�لعربية حتى ولو كان �ل�صاعر ح�صري ًا �أو يتح�صر( ،)1و�ل�صبب �أن �لق�صيدة بناء
ح�صا�س ،فاإذ� كانت �لق�صيدة �لنبطية تتاأثر �صلب ًا با�صتعمال �للفظة �لف�صيحة ،و�للغة
�لف�صحى هي �الأ�صل ،فتاأثرها باللهجة �لغريبة ياأتي من باب �أوىل.
قال �أ�صامة بن منقذ(« :)2و�علم �أن من �لكالم ما ي�صتعمل بع�س �أبنيته دون بع�س،
فا�صتعمل �الألفاظ �لعربية دون �حل�صرية ،فاإن �ل�صيح و�لثمام يف �ل�صعر �أح�صن من
�خلوخ و�لرمان»(.)3
ومثال ��صتعمال �للهجة �حل�صرية يف �لق�صيدة �لنبطية قول �ل�صاعر(:)4
( )1وهذ� ما جعل �ل�صويان ي�صتنكر �إطالق �لعتيبي �ل�صعر �ل�صعبي على �صعر �حلا�صرة دون �لبادية يف �لكويت ويدعوه
�إىل �إعادة �لنظر� ،نظر� :ل�صويان� ،صعد �لعبد�هلل ،مر�جعة لكتاب در��صات يف �ل�صعر �ل�صعبي �لكويتي ،ملوؤلفه �لدكتور /
عبد�هلل �لعتيبي ،جملة در��صات �خلليج و�جلزيرة �لعربية� ،لكويت� ،لعدد � ،45ل�صنة �لثانية ع�صرة – يناير .178 :1986
(� )2أبو �ملظفر �أ�صامة بن مر�صد بن علي مقلد بن ن�صر بن منقذ �لكناين ،من �أكابر بني منقذ �أ�صحاب قلعة �صيزر
وعلمائهم و�صجعانهم ،له ت�صانيف عديدة يف فنون �الأدب� ،صكن دم�صق ثم �نتقل �إىل م�صر فبقي بها موؤمر ً� م�صار ً� �إليه
بالتعظيم �إىل �أيام �ل�صالح بن رزيك ،ثم عاد �إىل �ل�صام و�صكن دم�صق ،ثم رماه �لزمان �إىل ح�صن كيفا ،فاأقام به حتى
ملك �ل�صلطان �صالح �لدين ،فا�صتدعاه وهو �صيخ قد جاوز �لثمانني ،وتويف بدم�صق �صنة 584هـ ودفن �صرقي جبل قا�صيون.
�بن خلكان ،وفيات �الأعيان.199/1 :
(� )3أ�صامة بن منقذ (584هـ)� ،لبديع يف نقد �ل�صعر ،حتقيق� :لدكتور �أحمد �أحمد بدوي و�لدكتور حامد عبد�ملجيد،
�جلمهورية �لعربية �ملتحدة ،وز�رة �لثقافة و�الإر�صاد �لقومي.298 :
( )4خالد �ملريخي� ،صاعر �صعبي كويتي ،من جنوم جملة �ملختلف.
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�أنا �أفهم لغة لعيون لكن �صرت مب قادر
فهنا ح ّور �ل�صاعر كلمة �لعيون لتنطق باللهجة �حل�صرية هكذ�«لعيون» ،ثم �أتبعها
بكلمة «مب» �حل�صرية.
د  -تف�صيح �لق�صيدة :وقد �أ�صبحت مو�صة يف مرحلة م�صت ،وملـّا كان جمهور
�الأم�صيات �ل�صعرية يف جمملهم من ذوي �لتعليم �ملتدين فاإن هذ� �الإجر�ء كان مينحهم
�لن�صوة وي�صعرهم �أن هذ� �صرب من �الإبد�ع و�لعبقرية.
�أما �الآن فقد �رتفع م�صتوى �لتعليم لدى �ملتلقي ،و�أ�صبح يف ّرق بني �ل�صعر �لنبطي
و�ل�صعر �لف�صيح ،لذ� فهو ال يتوقع حني يذهب ل�صماع ق�صيدة نبطية �أن ي�صمع مقاطع
من �ل�صعر �لف�صيح� ،إذ لكل نوع وقته ومكانه وظروفه ،ومع ذلك فاإن �لبع�س يقع فيه
�إما لل�صبب �ل�صابق ،وهو �إثارة �إعجاب �ملتلقي و��صتعر��س �لثقافة� ،أو ب�صبب كون لهجة
�ل�صاعر ال ت�صلح لل�صعر �لنبطي �أو ال جتد متذوق ًا ،كما يف �ل�صعر �لعماين� ،أو �صعر�ء
�حل�صر من �أهل �خلليج.

والتف�سيح املق�سود له ثالثة اأ�سكال:

�ل�صكل �الأول� :إدخال �آلية ف�صيحة على �جلملة ،كاالإعر�ب ،وهو حتريك �الأحرف
�لتي حقها �لت�صكني يف �للهجة �ل�صعبية ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)1
علمت عن جنوين يا �آنف
َف َهل َ
� ّأين َملجنون �ل ّن�صاز �ملجيدي
�ل�صكل �لثاين� :لبناء �لف�صيح ،كقول كاأن وريثما وبينما و�إمنا وغريها ،ومن ذلك
قول �ل�صاعر(:)2
��صكني عذب �صعري و�قعدي ريثما
�أجمعك من خيايل و�حل�صا و�جلفون
�ل�صكل �لثالث� :إدر�ج لفظة موغلة يف �لف�صاحة ال تنا�صب ب�صاطة �للهجة �ل�صعبية
�لد�رجة ،وهذ� �لعيب يكون عند �أكرثية �ملتلقني ،لكنه قد يكون جمي ًال عند �ملثقفني
�لذين تالم�صهم تلك �ملفردة حني يح�صن توظيفها ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)3
(� )1صعد بن علو�س �لهاجري� ،صاعر �صعبي كويتي.
( )2زيد �حل�صناوي� ،صاعر �صعبي من �ل�صعودية.
( )3بدر �صفوق �لظفريي� ،صاعر �صعبي كويتي ،كان �أحد �أع�صاء جلنة �لتحكيم يف برنامج �صاعر �ملليون.
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ت�ص ّدق! كل �أنثى موغلة بالع�صق و�لترثيب
فكلمتا«موغلة» و«�لترثيب» غريبتان على �للهجة �ل�صعبية.

م�ساألة:

ويلحق با�صتعمال �ملفردة �لوح�صية �مل�صتغربة ��صتعمال �ل�صاعر للمفرد�ت و�لعبار�ت
�خلا�صة بلهجات قبائل �أو �أهل �أقطار معينة حني ال يكون من تلك �لقبيلة �أو �لقطر،
فيتجه �ال�صتيحا�س و�ال�صتغر�ب ال �إىل �للفظة و�إمنا �إىل ��صتعمال �ل�صاعر لها ،ومثال
ذلك كما لو ��صتعمل �صاعر من قبائل �صرق �أو جنوب �جلزيرة كلمة «�بك» �خلا�صة
ببع�س قبائل �ل�صمال و�لو�صط� ،أو كلمة «مري» �خلا�صة بقبيلتني �أو ثالث� ،أو كما لو
��صتعمل �صاعر من �ل�صمال عبارة «�أحمق» �خلا�صة باأهل �جلنوب و�ل�صرق ،ونحو
ذلك( ،)1ويف �لعرف �ل�صعبي هذ� �أمر مذموم يف �لكالم عموم ًا� ،أو مثري للريبة على
�أح�صن تقدير �إن كان يريد �ل�صخ�س �إخفاء هويته ،ويطلقون على من يفعل ذلك ب�صيء
من �للوم �أنه «يتلغوى»� ،أي ي�صتعمل لغة غري لغة قومه� ،أما �صبب �إعابته يف �ل�صعر فالأن
يف هذ� نوع ًا من �لتغرب �ل�صلبي و�الدعاء �لباطل ،ويف هذ� ما يوحي باهتز�ز ثقة
�ل�صاعر بن�صبته ولهجته و�أدو�تها �خلا�صة ،وقد قيل�« :ال�صتعانة بالغريب عجز»(،)2
لذ� ينكر �لنا�س على من يتكلم بلهجة لي�صت من لهجة �أهله وبلده ،ومن ذلك ��صتغر�ب
�ل�صحابة من قر�ءة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �آية (يا يحيى) باالإمالة ،فقالو� له:
يا ر�صول �هلل ،متيل ولي�صت هي لغة قري�س ،فقال« :هي لغة �الأخو�ل بني �صعد»(،)3
فاأق ّرهم على ��صتغر�بهم وب ّرر لهم �أن بينه وبني هذه �للغة عالقة ن�صب.
�أما مثال ��صتخد�م �للهجة �لغريبة على لهجة �ل�صاعر يف �ل�صعر �لنبطي فمثل قول
�ل�صاعر(:)4
(� )1للهجة هي جمموعة من �ل�صفات �للغوية تنتمي �إىل بيئة خا�صة ،وي�صرتك يف هذه �ل�صفات جميع �أفر�د هذه �لبيئة،
وملزيد من �لتف�صيل حول �لتاأ�صي�س مل�صاألة �للهجات د�خل �للغة �لعربية �نظر :حممد ريا�س كرمي� ،ملقت�صب يف لهجات
�لعرب� ،لرتكي للكمبيوتر و�لطباعة – طنطا 1996 -م� :س 55وما بعدها.
(� )2أبو هالل �لع�صكري� ،حل�صن بن عبد�هلل (395هـ) كتاب �ل�صناعتني� :لكتابة و�ل�صعر ،ط( 1حتقيق :علي حممد
�لبجاوي ،حممد �أبو �لف�صل �إبر�هيم)  ،1952د�ر �إحياء �لكتب �لعربية ،عي�صى �لبابي �حللبي و�صركاه � -لقاهرة � :س.3
(� )3ل�صيوطي ،جالل �لدين عبد �لرحمن بن �أبي بكر (911هـ) �الإتقان يف علوم �لقر�آن ،م ،7جممع �مللك فهد لطباعة
�مل�صحف �ل�صريف (حتقيق مركز �لدر��صات �لقر�آنية).585/1 :
( )4علي �لعايد �لهاجري� ،صاعر �صعبي كويتي.
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وحاولت �عذرك «مري» عيا �صمريي
ولي�صت «مري» من لهجة قبيلة �ل�صاعر.
 2ـ �ملفردة �ل�صوقية ،وهي �لكلمة �ل�صعبية �لهابطة �ملبتذلة �لتي ال ترتقي �إىل جالل
�ل�صعر و�صم ّو مفرد�ته( ،)1وعالمتها �أنها تكون ن�صاز ً� يف �لعبارة �ل�صعرية ،و�ل�صوقية
ماأخوذة من �ل�صوق� ،أي لغة �أهل �ل�صوق �لتي يتد�ولونها عادة ،ومعظم �الأحيان ي�صقط
�ل�صعر�ء يف هذ� �لعيب يف �صعيهم لك�صب �جلماهري من خالل �حلديث بلغتهم و�أدو�تهم
�لقريبة منهم ،وهذ� هو عيب �ملنربية �لذي �صياأتي ذكره فيما بعد ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر(:)2
ليت �لغال ينمحي كله متاتيك
فكلمة «متاتيك» كلمة موغلة يف �ل�صعبية �ملعا�صرة ،كما �أنها لي�صت عربية ومل تعرب
بعد ،فهي من لغة �أهل �ل�صوق خمتلط �الأجنا�س ،وال ي�صتعملها �لعرب يف حماور�تهم
�لر�صمية �جلادة.
و�أي�ص ًا قول �ل�صاعرة()3
:
له �صك�صوكة حلوة باأق�صى �لوجه مرت�صمة.
فكلمة «�صك�صوكة» كلمة ال قيمة لها �إال بني �حلالقني.
و�أي�صا قول �ل�صاعر(:)4
تتغري �الأوز�ن
يوم تخربط يا عرب ّ
ٍ
فكلمة «تخربط» ن�صاز على �جلملة �ل�صعرية وال تنتمي �إىل �ل�صعر.
و�حلقيقة �أن حتوالت �لكالم عرب �لتاريخ مبحث ي�صتحق �لتحري و�لتاأين يف �إطالق
( )1خمالف ًا بذلك ر�أي �لدكتور حممد علي �أبوحمدة �لذي يرى �لعك�س ،وقد �عرت�س على �نتقاد �الآمدي الأبي متام يف
�أحد �أبياته باأنه من �صخيف �ألفاظ �لعو�م ولي�س من �ألفاظ �ل�صعر بقوله« :ومثل هذ� �ملبد�أ يف تخلي�س �ل�صعر من �الألفاظ
�لعامية يحجر حيويتها ،وين�صف عروق �حلياة فيها ،ويحيلها �إىل ر�صوم عقيمة ،فاللغة كاأي كائن حي يف تطور م�صتمر،
الأنها تعبري م�صتمد من �حلياة» .حممد علي �أبوحمدة� ،أبو �لقا�صم �الآمدي وكتابه �ملو�زنة بني �لطائيني ،ر�صالة قدمت لنيل
درجة �أ�صتاذ يف �الآد�ب �إىل د�ئرة �للغة �لعربية يف �جلامعة �الأمريكية يف بريوت� ،أيلول 1968م.105 :
( )2عبد�هلل �ل�صامل� ،صاعر وناقد قطري ،موؤلف هذ� �لكتاب.
( )3نهى نبيل� ،إعالمية و�صاعرة �صعبية كويتية.
( )4حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم (فز�ع) ويل عهد �إمارة دبي.
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�حلكم ،الأنه د ْر�س مل ينجز بعد ،و�ملعروف �أن �لكالم يتنا�صخ على �لرت�خي خالل
�الأحقاب و�الأجيال( ،)1فالكلمة �مل�صتهجنة يف ع�صر ت�صبح د�رجة بعد ع�صور �إذ� كرث
تد�ولها بني �لنا�س ،كما �أن درجة ��صتهجانها يف �أي ع�صر يختلف باختالف درجة
قدمها و�نت�صارها ،فاملثاالن �ل�صابقان لي�صا بدرجة بع�س �لكلمات �الأخرى يف �ل�صوقية
ور ّد �لعامة لها ،مثل قولهم «فيني» مبعنى ّيف ،فاالأخرية �أقل �صوقية و�أكرث قبو ًال من
�صابقتيها ،وبالرغم من ��صتنكار �أكرث �صكان �جلزيرة �لعربية من �أ�صحاب �لل�صان
�لقومي لكلمة «فيني» وع ّدها من لهجة �الأطفال �إال �أنها تكاد �أن تكون �أكرث �صيوع ًا يف
ع�صرنا من « ّيف» ،وما �أكرث ما جتدها يف �ل�صعر �ملعا�صر ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)2
و�أنا للدمع فيني مثل ما لالأر�س يف �صيلك
وقد عابو� على �أبي متام( )3لفظة تفرعن يف قوله:
َج َّل ْي َت و�ملوتُ ُم ْب ٍد ُح َّر �صفحته
وقد َت َف ْر َعنَ يف �أو�صاله �ال َأج ُل
باأنها عامية مبتذلة من �أقو�ل �لعامة ،فقد ��صتقو� من ��صم فرعون فعل تفرعن ،فيقال
تفرعن فالن �إذ� و�صفوه بالغطر�صة و�جلربية(.)4

ا�ستثناء:

مبا �أن �الإبد�ع ال حدود له ،فاإنه قد يوجد �صاعر خالق يك�صر قاعدة عيب �ملفردة
�ل�صوقية ،بل و�أكرث من ذلك ،يك�صر كثري ً� من قو�عد هذ� �لكتاب �لنقدية ليخرج لنا
باإنتاج �إبد�عي يبهرنا ،متجاوز ً� كل نظريات �لنقد ومتفوق ًا عليها ،ولذ� فاإن هذ� �لكتاب
يتكلم عن �الأعم �الأغلب� ،ل�صائد و�ملتوقع ،ال �جلديد �الإبد�عي �ملحدث.
�ملفردة �ل�صوقية �صوقية ،و�إىل �ليوم يو�صف �ل�صخ�س وكالمه �لهابط باإنه �صوقي،
وهذ� عيب ،وهو يف �ل�صعر �أ�صد و�أبلغ ،ولكن يف �ل�صعر قد يوجد من يتالعب مبعطيات
(� )1نظر� :ل�صويان� ،ل�صعر �لنبطي وجذوره �لف�صيحة.121 :
(� )2صعد �حلري�س� ،صاعر �صعبي كويتي.
(� )3صاعر �لع�صر �أبو متام ،حبيب بن �أو�س بن �حلارث بن قي�س �لطائي ،من حور�ن من قرية جا�صم� ،أ�صلم وكان
ن�صر�ني ًا ،مدح �خللفاء و�لكرب�ء ،و�صعره يف �لذروة ،تويف �صنة 231هـ� .لذهبي ،حممد بن �أحمد (748هـ) �صري �أعالم
�لنبالء ،ط( 9حتقيق� :صعيب �الأرناوؤوط – ح�صني �الأ�صد) موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت  :1993ج�،11س.64
(� )4أبو �صنان �خلفاجي (466هـ)� ،صر �لف�صاحة ،ط ،1د�ر �لكتب �لعلمية ،بريوت� :1982 ،ص.73
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�حلكم �لنقدي بناء على قدرته �الإبد�عية ،فيجعل �لعيب جما ًال ،و�ملعيب يف �ل�صائع
م�صتح�صن ًا ،ورمبا يعتمد يف هذ� على معطيات جديدة مثل� :صعور �جلماعة ،نبل
�لق�صية� ،لقدرة �ل�صعرية� ..إلخ.
ومعنى ذلك �أنه قد يوجد �صاعر ي�ص ّمن ق�صيدته مفرد�ت �صوقية ،لكنه يفعل ذلك
عن قوة ال عن �صعف ،وهذ� يظهر جلي ًا يف معطياته الختيار تلك �ملفرد�ت ،وقد كان
�أحمد فوؤ�د جنم( )1جنم ًا يف هذ� �لفن يف م�صر� ،إذ كان ي�ص ّمن ق�صائده مفرد�ت
موغلة يف �ل�صوقية ،ورغم هذ� فاإنها تالم�س م�صاعر �جلماهري فيقبلونها.
�أما يف �ل�صعر �لنبطي فاإن �ل�صاعر عبد�ملجيد �لزهر�ين( )2قد يكون خليفة
�أحمد فوؤ�د جنم ،وق�صائده مالأى باالألفاظ �ل�صوقية �ملعجونة باآالم �لفقر�ء و�أوجاع
�مل�صحوقني ،لذ� ينجح �لزهر�ين يف �اللتفاف على هذ� �لعيب يف كثري من ق�صائده من
خالل توظيفه لتلك �لكلمات �ل�صوقية يف ق�صايا �إن�صانية نبيلة ،وتع ّمده �لكتابة باأدو�ت
ب�صطاء �لنا�س �ملهم�صني ،ثم �إدر�ج تلك �ملفرد�ت �ل�صوقية يف بناء فل�صفي عميق ،ومن
ذلك يقول �لزهر�ين:
 -1يا وحدتي ما �صاألتك ليه هاحلالة
طفايتي ليه مليانة و�نا فا�صي
 -2ما يجيك �إ ّال �نت تفتح باب هالغرفة ت�ص ّكر�
وحيد تعد كم حذيان قد�م �لغرف
� -3أنا �صاعر  ،للغالبا و�لد�صري
هم �صهاد�تي ومنهم �أو�صمي
فكما تالحظ �حتو�ء �الأبيات �ل�صابقة على مفرد�ت �صوقية مثل :طفايتي ،حذيان،
�لد�صري ،لكن �ل�صاعر قد �أح�صن توظيفها يف �لبناء �لعام للق�صيدة.
 3ـ �ملفردة �لن�صائية :وبالطبع يلحق هذ� �لعيب ق�صائد �ل�صعر�ء �لرجال� ،أو ق�صائد
�لن�صاء حني ال يكون �ملو�صوع ن�صائي ًا.
و�ملق�صود باملفردة �لن�صائية كل لفظة ال ي�صلح جميئها من قبل �لرجال ،كاألفاظ
(� )1أحمد فوؤ�د جنم� ،أحد �أهم �صعر�ء �لعامية يف م�صر ،ولد عام  ،1929يرت�فق ��صمه د�ئم ًا مع �مللحن و�ملغني �مل�صري
�ل�صهري �ل�صيخ �إمام ،يت�صف �صعره باملو�جهة و�ل�صعبية �ملبتذلة �أحيان ًا ،لدرجة �أ�صماه �أنور �ل�صاد�ت� :ل�صاعر �لبذيء.
( )2عبد �ملجيد �لزهر�ين� ،إعالمي و�صاعر �صعبي �صعودي.
_ _ 44

�لتحبب و�لتغنج ،وقولهن :فديتك ،وع�صى يومي قبل يومك ،ونحو ذلك� ،صريطة �أن تاأتي
هذه �للفظة يف �صياقها �لطبيعي �ملق�صود به �خل�صوع بالقول و�لتك�صر ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر(:)1
�صق فديتك كل ما متلك من جنون وغ�صب
و�ب�صر ب�صد ٍر ي�صمك حيل د�م �نك هو�ي
وقد عابو� قدمي ًا ( )2بيت ًا الأبي ّمتام الأنه ت�ص ّمن لفظة ال تكون �إال يف �أحاديث ن�صاء
�لعو�م ،وهي كلمة قابري �لتي ت�صبه �للفظة �ل�صامية �ملعا�صرة «تقربين» ،وبيت �أبي
ّمتام هو:
َق ْد ق ْلتُ ملا ّلج يف َ�ص ّد ِه
ْ�ع ْ
طف َعلى َع ْب ِد َك يا قا ِب ِري
 4ـ �ملفردة �لنابية عن �الأدب ،مثل �لفح�س ولغو �خل�صومة و�ل�صباب و�ل�صتم ،وهذه
من عيوب �لكالم عموم ًا ،و�ل�صعر من باب �أوىل ،ولي�س ثمة حاجة لالأدلة و�لتعليالت
على كونها عيوب ًا تنتق�س �ل�صعر.
وحتى يف �لهجاء ،وهو غر�س �صعري خم�ص�س لهذه �مل�صاعر �لعد�ئية ،فاإن �لنقاد
ال يرون جودة �لق�صيدة �لهجائية بقوة �الألفاظ �لنابية وكرثة �ل�صتائم فيها ،بل بقوة
�إيالم �ملهجو بعبارة ر�صيقة ال �صباب مبا�صر فيها.
�لتفح�س يف �لكالم فمثل قول �ل�صاعر(:)3
�أما ّ
يوم يلبي يل جميع �ملطاليب
ٍ
�آمز من ريقه ويلح�س ل�صاين
و�أما لغو �خل�صام �لذي ال ي�صلح لل�صعر فمثل قول �ل�صاعر()4
:
عاد به عازة وال هي بعاز�ت �لريال عادك بتحتاج ربعك �إىل ِك ّ�صر ثمك
فتك�صري �لفم من لغو �خل�صام �لذي ال يرتقي جلالل �ل�صعر.
و�أما �ل�صباب و�ل�صتم مثل قول :طز ،يا حمار ،يا كلب ،يا �بن كذ� وكذ��..إلخ ،ففيها
( )1حممد جار �هلل �ل�صهلي� ،صاعر �صعبي �صعودي من جنوم �ملجالت و�لقنو�ت �ل�صعبية.
(� )2خلفاجي� ،صر �لف�صاحة.75 :
( )3هادي �ملن�صوري� ،صاعر �صعبي و�إعالمي �إمار�تي ،كان مذيع ًا يف برنامج �صاعر �ملليون.
( )4حممد همد�ن �ملري� ،صاعر �صعبي كويتي.
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�ل�صب �إال
تف�صيل :وذ�ك الأن هذه �ملفرد�ت و�إن كانت ت�صتعمل يف �الأغلب يف معر�س ّ
�أنها تتد ّرج من �أعلى �إىل �أ�صفل حتى ت�صل �إىل درجة غياب �لعيب ،بل و�أحيان ًا �الإجادة
يف �ل�صعر ،وذلك على يد �ل�صاعر �ملتمكن ،وجمرد ورودها لي�س عيب ًا يف حد ذ�ته،
فالقر�آن �لكرمي وهو كالم �هلل تعاىل �ملنزّه عن �أي عيب جاء فيه ذكر �لكلب و�حلمار
وغري ذلك ،و�أحيان ًا يف قالب �لت�صبيه و�لو�صف ،مثل قوله تعاىلَ } :ف َم َث ُل ُه َك َم َثلِ ا ْل َك ْلبِ
حتمِ ْل َعلَ ْي ِه َي ْله َْث اأَ ْو َت ْ ُ
ِاإن َ ْ
احل َما ِر
رت ْك ُه َي ْلهَث{ �الأعر�ف ،176 :وقوله تعاىلَ }:ك َم َثلِ ْ ِ
َي ْحمِ ُل اأَ ْ�س َفا ًرا{ �جلمعة.5 :
�أما يف �ل�صعر فيمكن قيا�س درجة �لعيب كما يلي:
�ملوجه للعاقل يف
�أ � -إذ� ��صتعملت �للفظة �لنابية عن �الأدب يف �صياق �ل�صب �ملبا�صر ّ
�صيغة �خلطاب مثل قول� :أنت يا كلب ويا حمار ونحو ذلك ،فهذه �أبلغ درجات �لعيب،
ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)1
ت�صب يا كلب �أ�س يا حمار و�خر�س يا خمام.
�ل�صب �ملبا�صر ولكن موجهة للعاقل
ب � -إذ� ��صتعملت �للفظة �لنابية ال يف معر�س ّ
فهذه درجة �أق ّل ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)2
قالت �إن�صى قلت ال� ،أنا ولد ُح ّرة
ما خلقني خالق �لكون �لعظيم حمار
ج � -إذ� ��صتعملت �للفظة ال يف معر�س �خلطاب وال موجهة للعاقل فهذه درجة �أقل من
�ل�صابقة ،فاإذ� ط ّعمت ببع�س �ملعاين �الإ�صافية �لتي جتملها وتقوي منا�صبة �الإتيان بها
فقد ت�صل �إىل درجة �جلمال ،ومن ذلك قول �ل�صاعر (:)3
قالت �إىل هاحلد؟ قلت �لوفا كلب
�صحكت ود�رت قلت ،ما قلت دوري
فهنا لفظة كلب بالرغم من كونها من �لكلمات �لنابية �إال �أنها مل تكن موجهة لعاقل،
ومل تكن يف �صيغة خطاب ،ثم �إن هناك ر�بط ًا منطقي ًا بني �لوفاء و�لكلب� ،إذ �إن �لكلب
( )1نا�صر �لفر�عنة� ،صاعر �صعبي �صارك يف برنامج �صاعر �ملليون يف ن�صخته �لثانية وناف�س على �لبريق مع خم�صة �صعر�ء.
(� )2صالح �ل�صادي� ،صاعر �صعبي �صعودي ،من جنوم �ملطبوعات و�لقنو�ت �ل�صعبية.
( )3مهدي بن �صعيد� ،صاعر �صعبي �صعودي ،من رو�د مدر�صة �لتحديد يف �ل�صعر �ل�صعبي �ملعا�صر ،كان �أحد �ملر�صحني
لكتابة �أوبريت �جلنادرية.
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م�صهود له بالوفاء ،ثم �إن �ل�صباب جاء يف �إطار �لتح�صر و�حلزن ال �لغ�صب و�ل�صتيمة،
ثم ختمها باأن �لنادلة (ح�صب �ل�صياق) قد �صحكت من عبارته ،و�ل�صحك ّ
يلطف �جلو
ويوحي بغياب �لغ�صب و�ل�صباب.
� - 5ملفردة (�لال�صعرية) ،وتاأتي على نوعني:
�أ ـ �لثقيلة لفظ ًا ،وهي �لكلمة �لتي تتجاور فيها خمارج �حلروف فت�صبح ثقيلة
من حيث �لنطق ،مثل :عخاعخ� ،أو تكون حروفها ثقيلة من حيث �ملو�صيقى �لد�خلية
للمفردة ( ،)1مثل :فا�صخ� ،أو تكون كلمة دخيلة على ج ّو �لعبارة ،كاالأ�صماء �لغريبة
لالأ�صخا�س و�الأماكن و�الأ�صياء.
وي�صتثنى من ذلك �إذ� كانت �لكلمة �لثقيلة من حيث �لنطق و�لبناء �للفظي مق�صودة
يف وظيفة بالغية نف�صية ،وهو ما ي�صمى بعلم �ل�صوتيات �لتعبريية �ملو�صيقية ( ،)2وفيه
يتوخى �ل�صاعر ��صتعمال لفظة بعينها يف موقع يريد به �إثارة �لعاطفة حني قر�ءتها،
كا�صتعمال لفظة �صعبة يف �لنطق الإثارة معنى �ل�صعوبة حقيقة يف �ملوقف �ل�صعري،
�أو ��صتعمال لفظة �صر�صة يف �جلر�س الإثارة معنى �ل�صر��صة حقيقة� ،أو ��صتعمال لفظة
طويلة يف �لتهجئة الإثارة معنى �لطول حقيقة ،وبقية �مل�صاعر �لتي تتولد نتيجة للموؤثر�ت
�حل�صية �لتي تنتجها �للغة باأ�صو�تها (� ،)3صريطة �أن ال ُ
تكرث هذه �للفظات �لثقيلة يف
�لق�صيدة ،و�أن يكون ثقلها معقو ًال ،ومن �لطبيعي يف مثل هذ� �ملوقع �أن تتع ّدد �الآر�ء
�لنقدية حول قبول �للفظة �لثقيلة �أو ر ّدها.
�أما حني ال يكون ثمة مربر نف�صي لالإتيان مبثل هذه �الألفاظ �لثقيلة من حيث تقارب
خمارجها �أو ��صتمالها على �أكرث من حرف ثقيل �أو لكونها �أ�صماء غريبة الأ�صخا�س �أو
(� )1نظر يف ذلك� :أمين �للبدي� ،ملو�صيقى �لد�خلية يف �لن�س �الأدبي و�أزمة ق�صيدة �لنرث �لعربية ،در��صة من�صورة يف
�ملوقع �الإلكرتوين للكاتب بتاريخ http://www.allabadi.com :2004/9/25
(� )2أجاد �صيد قطب – رحمه �هلل – يف تتبع هذ� �لفن يف �لقر�آن �لكرمي ،وذلك يف كتابه �لق ّيم «�لت�صوير �لفني يف
�لقر�آن» ،ومن ذلك قوله يف كلمة «� ّثاقلتم» يف �الآية «يا �أيها �لذين �آمنو� ما لكم �إذ� قيل لكم �نفرو� يف �صبيل �هلل � ّثاقلتم �إىل
�الأر�س» (�لتوبة� )38:أن فيها طن ًّا على �الأقل من �الأثقال ،ويف �آية «و�إن منكم ملن ليبطئن» قال« :فرتت�صم �صورة �لتبطئة يف
جر�س �لعبارة كلها ،ويف جر�س «ليبطئن» خا�صة ،و�إن �لل�صان ليكاد يتعرث وهو يتخبط فيها حتى ي�صل ببطء �إىل نهايتها.
�صيد قطب (1966م)� ،لت�صوير �لفني يف �لقر�آن ،ط ،16د�ر �ل�صروق – �لقاهرة 2002م.91 :
(� )3نظر :عماد غركان ،مقومات عمود �ل�صعر �الأ�صلوبية يف �لنظرية و�لتطبيق ،من�صور�ت �حتاد �لكتاب �لعرب2004 ،
دم�صق� :س.28
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�أماكن ،فالو�جب �جتنابها.
روي �أن جرير ً�(� )1أن�صد بع�س خلفاء بني �أمية ق�صيدته:
ُ
�خلليط بر�متني ف ــو ّدعــو�
بانَ
لبني جتزعُ؟
�أ َو ك ّلما َج ّدو� ْ ٍ
َ
كيف �لعز� ُء و ْمل � ِأج ْد ُم ْذ ِبنت ُُم
قلبـ ًا يق ُّر وال �صر�ب ًا ينق ـ ُع
وكان �خلليفة يتح ّفز ويزحف من ح�صن هذ� �ل�صعر ،حتى �إذ� بلغ قوله:
ُ
دببت على �لع�صا
وتقول ب ْوزعُ :قد َ
ّ
هزئت بغرينا يا بوز ُع
هال ِ
�صعرك بهذ� �ال�صم ،وفرت!)2(.
فقال� :أف�صدتَ
ويذكر علماء �لف�صاحة و�لبيان بع�س �ل�صروط لف�صاحة �الألفاظ يف �لكالم عموم ًا
ومنها «�أن يكون تاأليف �للفظة من حروف متباعدة �ملخارج ،وعلة هذ� �أن �حلروف
�لتي هي �أ�صو�ت جتري من �ل�صمع جمرى �الألو�ن من �لب�صر ،وال �صك يف �أن �الألو�ن
�ملتباينة �إذ� جمعت كانت يف �ملنظر �أح�صن من �الألو�ن �ملتقاربة»(.)3
ومن �لكلمات �لثقيلة لفظ ًا يف �ل�صعر �لنبطي قول �ل�صاعر(:)4
�أما جتملني بعد ر�صد �خلر�يط يف �خلطط
فالحظ ثقل �لكلمات :ر�صد� ،خلر�يط� ،خلطط ،ثم جمعها �ل�صاعر يف عبارة
و�حدة فاأ�صبحت �أثقل.
ب � -لثقيلة معنى ،وهي �لكلمة �لتي ال تتنا�صب مع �جلو �لعام للق�صيدة �أو �لبيت
(� )1صاعر زمانه� ،أبو حزرة ،جرير بن عطية بن �خلطفي �لتميمي �لب�صري ،من �أهل �ليمامة ،ولد بها �صنة 28هـ وتويف
بها �صنة 110هـ ،مدح يزيد بن معاوية وخلفاء بني �أمية ،و�صعره مد ّون� .جلمحي ،حممد بن �صالم (232هـ) طبقات فحول
�ل�صعر�ء ،د�ر �ملدين  -جدة ،حتقيق :حممود حممد �صاكر� ،297/2 :لذهبي� ،صري �أعالم �لنبالء590/4 :
(� )2بن قتيبة ،عبد�هلل بن م�صلم (276هـ) �ل�صعر و�ل�صعر�ء ،ط 1967 ،2د�ر �ملعارف � -لقاهرة (حتقيق� :أحمد حممد
�صاكر).70/1 :
(� )3خلفاجي� ،صر �لف�صاحة.64 :
( )4حممد بخيت �ملنهايل� ،صاعر �صعبي �إمار�تي �صارك يف برنامج �صاعر �ملليون يف �لن�صخة �لثانية.
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�ل�صعري من حيث جودة �ملعنى ،كمن يذكر كلمة فرث �أو جو�رب �أو خماط يف ق�صيدة
غزلية ونحو ذلك( ،)1وميكن �أن يتحقق �لثقل �ملعيب يف �أقل من هذه �ملعاين بكثري،
فاملعلوم لدى �أ�صحاب �لذ�ئقة �لر�قية �أن هناك كلمات ال يح�صن �الإتيان بها يف �ل�صعر
بالرغم من �صيوعها يف �لكالم �لعادي ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)2
ع�صى عرق تاأ ّوه و�إن ت�ص ّعر ح ّرها يرقاه
ّ
يجف وين�صطح لو ينبطح يف �آه خ ّو�ره
فلو تالحظ هذه �لكلمات :ين�صطح ،ينبطح ،خ ّو�رة ،فاإنك �صتجدها على ثقلها
�للفظي ثقيلة يف �ملعنى �أي�ص ًا وال تنا�صب ر�صاقة �ل�صعر �جليد( ،)3وهذ� عيب ن�صبي
تتفاوت درجته بتفاوت درجة عدم �صعرية �لكلمات �مل�صتعملة.
 6ـ حتوير �لكلمات :وهو تغيري �لنطق �الأ�صلي للكلمة تغيري ً� غري م�صموع مبا يتنا�صب
مع �لقافية �أو �لوزن( ،)4ومثل ذلك �أن يغري �ل�صاعر كلمات مثل� :ملزون� ،لدموع� ،ل�صلب،
�إىل� :ملز�ين� ،الأد�مع� ،ل�صلوب.
وله ثالثة �أ�صكال:
ال�سكل الأول� :لتحوير باإ�صافة �أحرف ز�ئدة( )5لل�صرورة �أو نق�صانها()6
� ،أو
بتغيري نطق �لكلمة كما يف قول �ل�صاعرة(:)7
�صبع �ل�صنني �للي م�صت ما لها قيم
و�أ�صل �لكلمة :قيمة.
(� )1نظر :ح�صني جمعة ،يف جمالية �لكلمة (در��صة بالغية جمالية نقدية) ،من�صور�ت �حتاد �لكتاب �لعرب  2002دم�صق.34 :
( )2حممد �صالح �حلربي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )3ويف �ل�صعر �لف�صيح قال �الأ�صمعي يف بيت �الأع�صى :فرميت غفلة عينيه عن �صاته ** فاأ�صبت حبة قلبها وطحالها،
�لطحال ال يدخل يف �صيء �إال �أف�صده� .ملرزباين ،حممد بن عمر�ن (296هـ 384 -هـ) �ملو�صح يف ماآخذ �لعلماء على
�ل�صعر�ء ،جمعية ن�صر �لكتب �لعربية – �ملطبعة �ل�صلفية� ،لقاهرة1334 ،هـ� ،56 :بن قتيبة� ،ل�صعر و�ل�صعر�ء.70 :
(� )4نظر :قد�مة بن جعفر ،نقد �ل�صعر.207 :
( )5عبد�هلل �ل�صامل ،زو�ئد �ل�صعر نقائ�س (مقالة نقدية) � 2004ملوقع �ل�صخ�صي للكاتب عبد�هلل �ل�صامل ،موقع و�صوم
�الإلكرتوين www.wosom.net
(� )6نظر يف ذلك :حممد �صايل حمد�ن ،عبد �ملعطي منر مو�صى ،معاذ �ل�صرطاوي ،ق�صايا �لنقد �لقدمي ،ط ،1د�ر �الأمل
للن�صر و�لتوزيع� ،الأردن – �إربد1990 ،م� :س .59 – 58
(� )7أ�صو�ق �حلمود� ،صاعرة �صعبية �صعودية.
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وقول �ل�صاعر(:)1
و�هلل بغايات �لنفو�س �أدر�ئي
و�أ�صل �لكلمة� :أدرى.
وقول �ل�صاعرة(:)2
�ل�صد�يد جز�ك وهجرنا فيك خرية
و�أ�صل �لكلمة� :ل�صدود.
ال�سكل الثاين� :لتحوير نتيجة لكتابة �لكلمة على لهجة خا�صة ،كما يف قول
�ل�صاعر(:)3
و�رقى ع �ل�صلع �لعايل
و�أ�صل �لكلمة :على.
ال�سكل الثالث� :لتحوير با�صتعمال �إجر�ء�ت د�رجة يف �ل�صعر فقط ،ومن ذلك
قول �ل�صاعر(:)4
ما كان غاب ْعن �حلبايب حبايب
فهنا حتولت «عن» �إىل «�إعن» يف �لنطق ،وهذه طريقة درج عليها �ل�صعر�ء عند
�صرورة �لوزن ،لكن �الأكمل �جتنابها.
 7ـ همزة �لقطع� :ل�صعر �لنبطي تابع للهجة �ل�صعبية يف �آليات �لنطق من ت�صكني
وحتريك وتنوين وهمز وو�صل وغريه ،و�ملتحدث �ل�صعبي ال يهمز كثري ً� ،كما لو كان على
قر�ءة ور�س ،لذ� فاإن ��صطد�م �ملتلقي �ل�صعبي ،وخ�صو�ص ًا �لقارىء ،بهمزة قطع يف
جملة �صعبية تزعزع �ن�صيابية �لتلقي لديه ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)5
�هتدى يل دربك �ملظلم و�أنا ماين غرير
و��صتوى يل يف عيوين يوم قلبي �إ�صتوى
فهمز«�إ�صتوى» �الأخرية ل�صرورة �لوزن مع �أنه �أتى بها بال همزة قطع يف بد�ية
(� )1صيد�ن بن ق�صعان� ،صاعر �صعبي �صعودي من جنوم جملة �ملختلف.
(� )2صحايب في�صل� ،صاعرة �صعودية لها ن�صو�س يف �الإنرتنت.
( )3خلف �مل�صعان� ،صاعر �صعودي �صارك يف برنامج �صاعر �ملليون يف �لن�صخة �لثانية.
( )4ز�يد �لروي�س� ،صاعر �صعبي �صعودي من جنوم منتديات �صظايا �أدبية �الإلكرتونية.
( )5يا�صر �لتويجري� ،صاعر �صعبي �صعودي.
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�ل�صطر.
ك�صر
 8ـ �ملفعول �ملطلق :وهو تكر�ر �لفعل يف �جلملة ب�صيغة �ملفعول �ملطلق ،مثلّ :
تك�صريّ ،
عطل تعطيل ونحو ذلك ،ولهذ� �لعيب ثالثة �أ�صباب متظافرة:
ال�سبب الأول� :أن هذ� �الإجر�ء يوقع �لعبارة يف �لتكر�ر.
ال�سبب الثاين� :أن يف هذ� �صك ًال من �أ�صكال �لتقريرية و�ملبا�صرة لدرجة �أن �ملتلقي
ي�صتطيع �إكمال �جلملة ب�صهولة قبل �صماعها.
ال�سبب الثالث� :صيوع هذ� �الإجر�ء يف �ل�صعر لدرجة �ال�صتهالك� ،صو�ء يف �ل�صعر
�لعربي �لف�صيح �أو �لنبطي �لكال�صيكي �أو حتى �ملعا�صر ،و�ل�صاعر مطالب باالبتكار
و�لتجديد.
ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)1
ترى �لعبث بامل�صاعر يحرق �إحر�ق
 9ـ مفرد�ت �لتاأوه و�لتاأمل من �أ�صماء �الأفعال غري �ملربرة �صعري ًا ،مثل �آه� ،الآه� ،أوه،
�أو�ه� ،أح�..إلخ ،و�لعيب �الإتيان مبثل هذه �لكلمات �ل�صوتية نتيجة ل�صرورة �إكمال �لوزن
�أو �لقافية فقط ،ويف �لقافية �لعيب �أبلغ الأهميتها يف �لق�صيدة وتعلق �ل�صمع بها.
ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)2
وعلموها يف طلبها �آخ لو تذكر طلبها
فكلمة �آخ هنا ��صم فعل للتوجع جاءت مللء �لفر�غ �لعرو�صي فقط.
وقول �ل�صاعر(:)3
�صعب غدت �صحكته �آح؟
هو معجبك ٍ
عرب �ل�صاعر عن �الأمل و�حلزن با�صم �لفعل «�آح» يف مقابل �ل�صحك ،ثم جاء
وهنا ّ
بهذه �لكلمة يف �لقافية فكان �لعيب �أبلغ.
 10ـ ��صتعمال مفردة لها معنى م�صتكره يف لهجة �أخرى ،وال يعني هذ� �أن يتح ّرى
( )1ماجد �ل�صاوي� ،صاعر �صعبي �صعودي من جنوم جملة �ملختلف.
( )2عبد �لكرمي �جلباري� ،صاعر �صعبي كويتي.
(� )3إياد �ملري�صي� ،صاعر �صعبي بحريني.
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�ل�صاعر كل كلمة يقولها فال تو�فق �أية لهجة �أخرى يف �ل�صرق �أو �لغرب �أو حتى يف كالم
�أهل قرية بعيدة ،ولكن �ملق�صود هي تلك �للهجات �حل ّية �لتي ال تخفى على �الأكرثية،
�صو�ء كانت تابعة لبع�س قبائل �جلزيرة �لعربية �أو حتى تابعة لبع�س �لدول �لعربية
كاللهجة �مل�صرية و�ل�صامية ،وهاتان �الأخريتان �أكرث �نت�صار ً� ب�صبب �نت�صار �الأغاين
و�مل�صل�صالت و�مل�صرحيات بهما.
ومن �الأبيات �لتي ��صتملت على مفرد�ت ذ�ت دالالت م�صتكرهة يف �للهجات �الأخرى
قول �ل�صاعر(:)1
ور ّبع �صعيبه و�ل�صهل ،و�لزبيدي
باركانها متفتق بني �الزبار
و�ملق�صود باالأزبار هنا �لتالل �لرملية� ،إال �أنها تو�فق معنى م�صتكره ًا يف لهجة �أهل
م�صر وبالد �ل�صام.
و�أي�ص ًا قول �ل�صاعر(:)2
يقولون وكر � ُ
حل ّر ما يعتليه �لبوم
و�نا �صوف عيني وكر ح ّر حتت بومة
و�لبومة هي �لطائر �ملعروف� ،إال �أن هذه �للفظة تو�فق معنى م�صتكره ًا يف لهجة
�لكثري من قبائل �صمال �جلزيرة �لعربية.
و�أي�ص ًا قول �ل�صاعر(:)3
هم كامت �للي ع �ل�صدر
با�صباب ٍّ
و�لنف�س من هوله غدت ممحونة
وممحونة �أي مهمومة ،و�أ�صلها ممتحنة� ،إال �أن �لكلمة يف لهجة �أكرث �أهل بلد�ن
�خلليج �لعربي لها معنى �آخر م�صتكره.
( )1حممد بن عرير� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )2ر�جح بن �صامل بن عيري �لعجمي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )3خليفة �ل�صيدي� ،صاعر �صعبي عماين.
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وقد عابو� قدمي ًا(�� )1صتعمال مثل هذه �لكلمات �لتي حتولت مع مرور �لزمن �إىل
��صطالحات خا�صة ،مثل كلمتي �لكنيف و�لغائط �للتني كان ي�صتخدمهما �ل�صعر�ء
�لقد�مى ح�صب داللتهما �للغوية �الأوىل ،مبعنى �ل�صرت و�ملكان �ملنخف�س من �الأر�س،
�إال �أن �لعرف حو ّلهما بعد ذلك �إىل كلمات ذ�ت دالالت خا�صة ببيت �خلالء وق�صاء
�حلاجة ،قال عروة بن �لورد(:)2
�لكنيف تروحو�
لقوم يف
ِ
قلتُ ٍ
ع�صية بتنا عند ماو�ن ر ّز ِح
وقال عمرو بن معد يكرب(:)3
غائط من دون �صلمى
وكم من ٍ
قليل �الأن�س لي�س به كتي ُع
كما يلحق بهذ� �لعيب �أن يكون للعبارة يف �للهجة نف�صها معنى �آخر قد يتبادر
للذهن ،وهذ� �ملعنى و�إن كان لي�س م�صتكره ًا �إال �أنه من �لو�جب �أن ي�ص ّذب �ل�صاعر
عبار�ته ويتفح�صها من جميع �لنو�حي ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)4
يا وجد حايل م�صا ال ق ّرب �لليل حال
و�ل�صم�س مالت على وجه �لغروب حتبي
فعبارة« :مالت على وجه» عبارة لها داللة �أخرى يف لهجة �أهل بلد�ن �خلليج �لعربي،
وهي نوع من �ل�صباب ،وال �صك �أن هذه �لداللة لي�صت مق�صودة هنا ،ولو تبادرت �إىل
ذهن �ملتلقي ف�صتف�صد جمال �ملعنى وجريانه ،بل قد ي�صبح هذ� �النتقال يف �ملعنى
مدعاة للتندر.
(� )1نظر� :خلفاجي� ،صر �لف�صاحة.86-85 :
( )2عروة بن �لورد بن زيد �لعب�صي ،من غطفان ،من �صعر�ء �جلاهلية وفر�صانها و�أجو�دها ،كان يلقب بعروة �ل�صعاليك
جلمعه �إياهم وقيامه باأمرهم �إذ� �أخفقو� يف غزو�تهم ،قال عبد �مللك بن مرو�ن :من قال �إن حامت ًا �أ�صمح �لنا�س فقد ظلم
عروة بن �لورد ،له ديو�ن �صعر �صرحه �بن �ل�صكيت ،تويف نحو  594م .خري �لدين �لزركلي (1976م)� ،الأعالم ،ط،11
د�ر �لعلم للماليني ،لبنان – بريوت 1995م.227/4 :
( )3عمرو بن معد يكرب بن عبد�هلل بن عمرو بن ع�صم بن زيد بن �صعد �لع�صرية �لزبيدي� ،ل�صاعر �لفار�س �مل�صهور،
يكنى �أبا ثور ،قيل :له �صحبة ورو�ية ،وله �لوقائع �ملذكورة يف �جلاهلية وله يف �الإ�صالم بالقاد�صية بالء ح�صن تويف قر�بة 21
هـ� .بن حجر �لع�صقالين� ،أحمد بن علي ( 852هـ) �الإ�صابة يف متييز �ل�صحابة ،ط 1د�ر �جليل ـ بريوت ( 1412حتقيق:
علي حممد �لبحاوي).686/4 :
(� )4صاعر جمهول مل �أقف على ��صمه.
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قال �أبو متام:
�لقتيل ولي�س يل
أعطيت يل دي َة
� َ
ِ
عق ٌل ،وال ح ٌق عليك قد ُمي
وقد عابه �لنقاد( )1لهذ� �للب�س ،الأنه �أر�د بـ «لي�س يل عقل» �أي� :لعاقلة ،وهم
�لع�صبة و�الأهل ،لكنه �لتب�س مبعنى �آخر غري مق�صود وهو «لي�س يل عقل»� ،أي جمنون.

(� )1نظر� :بن �الأثري� ،صياء �لدين حممد بن حممد (637هـ)� ،ملثل �ل�صائر يف �أدب �لكاتب و�ل�صاعر4 ،م ،قدمه وحققه
وعلق عليه� :لدكتور �أحمد �حلويف� ،لدكتور بدوي طبانة ،د�ر نه�صة م�صر للطبع و�لن�صر� ،لقاهرة.203/1 :
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املبحث الثالث :عيوب البحر العرو�شي
�ختيار �لبحر �ل�صعري للق�صيدة �أمر مهم ،ودعك من �لقول �إن �حلالة �ل�صعرية هي
من تفر�س هذ� �لبحر �أو ذ�ك ،ح�صن ًا ،ميكن قبول هذ� على نطاق �صيق� ،إمنا ال يوؤخذ
على �إطالقه� ،إذ توجد بحور �صعرية �أقل ما ميكن �أن يقال عنها �إنها بحور �صخيفة
ال �صاعرية ،لذ� ��صتبعد بع�س �لعرب()1بحر �لرجز عن �لبحور �ل�صعرية ،الأنه بحر
ع�صكري ي�صبه طبول �حلرب،كما �أنه �صريع جاد ،ومل يبتكره �ملرجتز �الأول ملجال�س
�الأن�س و�ل�صعر ،وبالرغم من �إخبار �هلل تعاىل عن نبيه يف �الآية بقوله:
} َو َما َع اَّل ْم َنا ُه ِّ
ال�س ْع َر َو َما َين َبغِي َل ُه اإِ ْن هُ َو اإِ اَّل ِذ ْك ٌر َو ُق ْرا ٌآن ُّم ِب ٌ
ني{ ي�ص� ،69 :إال �أن
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �رجتز يف �حلرب قائ ًال:
ميت
أنت �إ ّال �إ�صب ٌع َد ِ
«ما � ِ
يت»(.)2
ويف �صبيل �هلل ما َل ِق ِ
و�أي�ص ًا:
بي ال َك ِذ ْب
«�أنا �ل َّن ُّ
عبد �ملُ َّط ِل ْب»(.)3
�أنا �بنُ ِ
وبهذ� ��صتُدل على كون �لرجز لي�س من �ل�صعر� ،إذ ال ميكن �أن يناق�س �لنبي �صلى
�هلل عليه و�صلم �لقر�آن �لكرمي(.)4
وما يعنينا من هذ� �أنه قد ح�صل �خلالف يف �صاعرية بع�س �لبحور �لعرو�صية
�لتي ال تتحقق فيها �أريحية �ل�صعر ومز�جه �لر�ئق ،ومثل ذلك جمزوء �لرجز وبع�س
�أعاري�صه يف �ل�صعر �لنبطي� ،لتي تكرث يف ق�صائد �حلرب و�حلما�س وفوق ظهور
�خليل ،ومن ذلك قول �ل�صاعر ( )5يف �صاحة �حلرب:
( )1حممد �ملقد�د� ،أيهما �أ�صبق �إىل �لظهور �ل�صعر �أم �لنرث �لفني؟ جملة �لرت�ث �لعربي -جملة ف�صلية ت�صدر عن �حتاد
�لكتاب �لعرب -دم�صق� ،لعدد  39و � - 40ل�صنة �لعا�صرة  -ني�صان ومتوز «�بريل ويوليو» .1990
(� )2لبخاري ،حممد بن �إ�صماعيل (256هـ) �صحيح �لبخاري ،ط6 ،3م ،د�ر �بن كثري� ،ليمامة – بريوت ( 1978حتقيق:
د .م�صطفى �لبغا) كتاب �جلهاد و�ل�صري ،باب من ينكب يف �صبيل �هلل ،حديث رقم (.1031/3 :)2648
(� )3لبخاري ،كتاب �جلهاد و�ل�صري ،باب من قال خذها و�أنا �بن فالن ،حديث رقم (.1107/3 :)2877
(� )4بن �لعربي ،حممد بن عبد�هلل �الأندل�صي� ،أحكام �لقر�آن ،م ،4ط ،1د�ر �لكتب �لعلمية.18/4 :
(� )5الأمري ر�كان بن فالح بن حثلني (� )1892 – 1814صيخ قبيلة �لعجمان وفار�صها ،له ق�ص�س و�أ�صعار كثرية� .نظر:
�لظاهري ،حممد بن عمر� ،بن عقيل� ،لعجمان وزعيمهم ر�كان بن حثلني ،ط� ،2صركة ذ�ت �ل�صال�صل – �لكويت .1416
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يا ربعنا وين �لطقيق
جمعني و�لثالث بحر
ب�صيوفنا نفتح طريق
لعيون بر�ق �لنحر
�أما �لق�صيدة �لتي يريد �صاعرها �أن توؤثر يف �ملتلقي �لطبيعي �لتاأثري �لبليغ فيجب �أن
حب �لتف ّرد
ت�صري يف موجة �صعرية متدفقة ،ال جمرد عبث عرو�صي �صا ّذ قد يدعو �إليه ّ
فقط ،وال يعني هذ� �أين �أطالب مبقاطعة بع�س �لبحور �ل�صعرية �ملعروفة مقاطعة تامة
يف مقابل تف�صيل بع�صها ،لكني �أرى �أن بع�س �لبحور ال تك ّون ق�صيدة جميلة ،وميكن
تعد�د عيوب �لبحر �لعرو�صي كما يلي:
 1ـ �لبحر �لق�صري جد ً� ،مثل:
مفاعيلن مفاعلني •• مفاعيلن مفاعيلن
�أو:
م�صتفعلن مفعولن •• م�صتفعلن مفعولن
و�أ�صباه ذلك.
و�أغلب �لظن �أن كل �لبحور �لق�صرية ُ
�خرتعت �بتد� ًء �إما على ظهور �ملطايا و�خليول
حرب �أو قطع مفازة(� ،)1أو الإثارة �حلما�س �أثناء �لعمل �ليدوي �ل�صريع ،كبناء
يف ٍ
�ملنازل و�خليام� ،أو حملها على ظهور �ملطايا�،أو �صقي �الإبل على �لبئر ،وهو ما ي�صمى
بالعوبال( ،)2و�ل�صبب �أن هذه �الأوز�ن �لق�صرية ال ت�صمح لل�صاعر �أن ي�صنع جملة ذ�ت
بعد فل�صفي �صعري ،فكيف بجملة �إبد�عية؟ فما يكاد يبد�أ �ل�صاعر �أول �لبيت بالكالم
يتوجب عليه �لتوقف بعد كلمتني �أو ثالث عند نهاية �ل�صطر ،فمتى �صنع لنا جملة
حتى ّ
( )1مثل قولهم :يا حلو م�صرى �لقمر� ** على �لن�صا يا عيادة ** على خطاة �حلمر� ** �للي تكب �صد�ده ،وهذ� �لنوع
من �لغناء يغنيه �ل�صخ�س �أثناء م�صرى �لليل متقدم ًا جماعته عندما يقومون بالبحث عن �ملاء� ،نظر� :لقويعي ،حممد
عبد �لعزيز بن علي ،تر�ث �الأجد�د ،در��صات جلو�نب خمتلفة من تاريخ ماأثور�تنا �ل�صعبية ،ط ،1مطابع �لبادية لالأوف�صت
� 1982لريا�س.38/1 :
( )2ومن ذلك قولهم� :أم �ل�صنام �ل�صايح ** تو�يقت للمايح ** حت�صب ولدها طايح� ،نظر� :إبر�هيم �خلالدي ،حما�صرة
بعنو�ن� :لرجز و�حلد�ء بني �لف�صحى و�لعامية� ،ملو�صم �لثقايف � 2011 – 2010لكويت ،ر�بطة �الأدباء �لكويتية ،تاريخ:
� 27أكتوبر .2010
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م�صاف بها عبارة قوية حتمل �صورة �صعرية موؤثرة؟ �أبد ً� لن يت�ص َّنى له ذلك(.)1
وهذ� �لعيب ياأتي على �الأعم �الأغلب ،ومما يجب على �ل�صاعر عموم ًا و�ملبتدئ
خ�صو�ص ًا �النتباه له ،و�إال فاإنه قد ين�صئ �صاعر خالق على مثل هذه �لبحور �لق�صرية
ق�صيدة جميدة ،فاالأمر يف هذه �مل�صاألة ن�صبي ومرهون باملوهبة و�لقدرة �ل�صعرية.
ومن �لبحور �لق�صرية قول �ل�صاعر(:)2
�صاع �لفكر برهانه ونف�صي غدت ممحونة
 2ـ �لبحر �لطويل جد ً� ،وذلك بالكتابة على طاروق طويل جد ً� حد �مللل ،طويل
مبعنى تكر�ر �ملقاطع �لعرو�صية تكر�ر ً� ال طائل حتته.
و�صبب �لعيب �أن �ل�صعر يف �إحدى �صماته ما هو �إال مو�صيقى ،يعرتيه ما يعرتي
�ملو�صيقى من خ�صائ�س و�صروط وعيوب ،و«�ملعروف �أن هومريو�س كان ينظم �أ�صعاره
وين�صدها على �أنغام قيثارته ،و�أن �الأع�صى ُل ّقب ب�ص ّناجة �لعرب الإن�صاده ق�صائده
�ل�صنج ،و�ملعروف كذلك �أن �خلليل بن �أحمد مل يبتدع �أوز�ن �ل�صعر
مب�صاحبة ّ
�لعربي ،و�إمنا ��صتنبطها مما كان موجود ً� حتى �أيامه من ق�صائد»()3
 ،لذ� فال�صعر
هو قرين �ملو�صيقى ووجهها �ملحكي و�ملكتوب ،و�ملو�صيقى �أو �للحن يهتم كثري ً� مب�صاألة
�لزمن و�الإيقاع ،فلي�س من �ملقبول فني ًا �أن ي�صتمر �للحن �ملو�صيقي زمن ًا طوي ًال وهو
على �حلدة نف�صها و�الإيقاع و�ملقام وبقية م�ص ّكالت �للحن �ملو�صيقي� ،إذ �صي�ص ّبب هذ�
�لتكر� ُر َ
�مللل يف نفو�س �مل�صتمعني ،وكذ� �لبحر �لطويل جد ً� �لذي يكرر تفعيلة عرو�صية
ع�صر مر�ت مث ًال.
و�ملالحظ �أن هذ� �لتطويل �لز�ئد ينت�صر يف بع�س �صعر �أهل جنوب �جلزيرة ،ومن
ذلك ق�صيدة �لطيارة ( ،)4ومنها:
( )1يقول م�صعد بن عيد �لعطوي�« :أرباب �صعر �الحرت�ف مييلون �إىل �الأوز�ن �لطويلة �لتي حتوي نف�ص ًا طوي ًال ،وم�صمون ًا
و�فر ً� ،وهي �أي�ص ًا متثل �لوقار �لذي يتالءم مع تكوين �ل�صاعر �لقدير ،ومقام �الإِن�صاد �أمام �ل�صلطان ،وت�صاعد على �لتنغيم
�خلطابي �لذي يلونه �ل�صاعر»� .لعطوي ،م�صعد بن عيد� ،الجتاه �ملحافظ يف �ل�صعر �إبان �حلروب �ل�صليبية ،جملة جامعة
�الإمام حممد بن �صعود �الإ�صالمية� ،لعدد � ،15ل�صنة � :15ص.205-158
(� )2لدكتور مانع بن �صعيد �لعتيبة� ،أديب �إمار�تي ،توىل وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة،
ثم �أ�صبح م�صت�صار ً� لرئي�س �لدولة �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان رحمه �هلل.
( )3كميل �صعادة ،مو�صيقى �ل�صعر بني �لفل�صفة ›�لوعائية‹ و�صطط �ملجدّدين ،جريدة �لنهار �للبنانية� ،الأحد  2ني�صان
.2006
( )4لل�صاعر حمد بن هادي �مل�صردي �لقحطاين (1360هـ 1412 -هـ)� ،صاعر نبطي من جنوب �ل�صعودية.
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يا ر�كب من عندنا طيارة ماطورها الرن عبت كنربي�صن ف ّل و�فرتت مر�وحها
وطارت بالف�صا من طائر�ت �طر�ز ميج �ربع مر�وح و�ربعة متحركات
من نوع �صبعمية و�صبعة و�رد �مريكا و�صنع فر�نكفورت
�أ�صطول من �أحدث �أ�صاطيل �لف�صا قد �صممت باكرب م�صانع �صابقات �أ�صو�تها.
فالق�صيدة تكرر تفعيلة م�صتفعلن ال �أكرث ،وباإمكان �ل�صاعر �أن يكررها �إىل ما ال
نهاية ،ولي�س يف هذ� من �الإعجاز مثقال ذرة.
وق�صيدة �الإيعاز( )1ومنها:
ب�صمك �للهم منزل �صورة �الأحقاف و�الأعر�ف منزل نون قاف كاف هاء ياء عني �صاد
�صخر بو�د
عامل �صر �لعباد مهلك فرعون ذو �الأوتاد عاد هل �إرم ذ�ت �لعماد من بنو� ٍ
جيت الين حي الين ميت بني �قبلت بني �قفيت حط �لبيت تلو �لبيت و��صد �لقياد
جيت للحفل �أعدي �صهلول هملول بردي قامت يدي ت�صفق يدي طبعي الجيت �بغى
�لق�صيد.
قو�ف ،ثالث منهن متغرية يف كل بيت جديد و�لر�بعة
وهذ� بيت مروبع� ،أي ذو �أربع ٍ
ثابتة وهي قافية «�إيد» ،وفيه يكرر تفعيلة فاعالتن ب�صكل مبالغ فيه.
و�ملالحظ �أنه يكرث يف مثل هذه �لبحور �لطويلة �الأخطاء �لكثرية يف طول وق�صر
�لبحر عن طريق عدد مر�ت �لتفعيلة ،ففي �لق�صيدتني �ملذكورتني تفاوت كثري يف بقية
�أبياتهما� ،إذ مل ي�صتطع �ل�صاعر�ن �حلفاظ على عدد تكر�ر �لتفعيالت نف�صه يف �لبيت
�لو�حد ،باالإ�صافة �إىل ما يف هذ� �لطول من مبالغة �أفقدت �لبيت �صاعريته.
 3ـ �خللط بني بحرين ،وذلك بكتابة �ل�صطرين يف �لبيت �لو�حد على طاروقني
خمتلفني ،مثل قول �ل�صاعرة (:)2
حت�س بربد �أنا �أجتمد فـ حرماين
ما ّ
ما يعذبك ��صتياقك �آه عذبتني.
وبالتايل فال�صطر�ن على هذين �لبحرين:

( )1لل�صاعر نا�صر �لفر�عنة� ،صاعر �صعبي �صعودي.
(� )2صيخة �لكتبي� ،صاعرة �إمار�تية �صابة لها موقع �إلكرتوين �صخ�صيwww.shaika.net :
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فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعن

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعلن
وقول �ل�صاعر(:)1
لو جمع كل �حلالل وما ور�ه ودونه
و�لكالم �للي �صبع من زود ما ّ
ينقال له
وبالتايل فال�صطر�ن على هذين �لبحرين:
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعلن
على �أنه قد يوفق �صاعر يف �لكتابة على بحرين متجاورين ،فيخرج بخليط
جميل ،وهنا قد يختلف �لنقاد و�لقر�ء يف مدى تقبلهم لهذ� �الختالف.
 4ـ �لثقل يف �لوزن ،وهو �حلرف �لز�ئد على �لبحر �لعرو�صي �لتام ،وميكن معرفته
ب�صرورة �لتوقف قبله عند �إلقاء �لبيت �أو قر�ءته ،كما يعرف باإمكانية حذفه دون تاأثر
�لبحر بذلك ،ومن ذلك قول �ل�صاعر (:)2
عيد �كت�صايف و�ك�صف ب�صوتك �أ�صر�ر
معها تغري عاملي و�صار م�صغول
فالياء يف كلمة «عاملي» ز�ئدة تثقل �لوزن ،ودليل زيادتها �أنه لن يتاأثر �لبحر �لعرو�صي
بحذفها ،بل �صي�صلم.
وقول �ل�صاعر(:)3
عذر �أقبح من �أية ذنب عذر قد م ّل �أكذوبة
ففي هذ� �ل�صطر ثقل يف �لوزن ي�صطرنا �إىل �لتوقف بني كلمتي ذنب وعذر �أو حذف
�آخر �أولهما �أو �أول �آخرهما� ،أي� :لباء يف ذنب �أو �لعني يف عذر.
وقول �ل�صاعر(:)4
�لر�صالة جت وحي �لر�صالة �ملر�صلة
وهذه �لزيادة يف �ملثال �الأخري كثرية يف �ل�صعر �ملعا�صر ،خ�صو�ص ًا يف �ل�صعر
( )1في�صل �ليامي� ،إعالمي و�صاعر �صعبي �صعودي ،له موقع �صخ�صيwww.faisalalyami.com :

(� )2صلطان �لعميمي� ،صاعر وناقد �إمار�تي� ،أحد �أع�صاء جلنة �لتحكيم يف برنامج �صاعر �ملليون.
(� 3صلطان جملي� ،صاعر �صعبي �إمار�تي� ،صارك يف برنامج �صاعر �ملليون.
( )4علي بن �صامل �لكعبي� ،صاعر و�صخ�صية مرموقة يف دولة �الإمار�ت �لعربية� ،صغل من�صب مدير مكتب �ل�صيخ ز�يد
رحمه �هلل.
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�حل�صري ،وهي مذكورة هنا يف �لزيادة بناء على �أ�صل �لكلمة ،لكنها يف نطق �أ�صحابها
لها يحيلون �لتاء �ملربوطة يف كلمة «�لر�صالة» �إىل �ألف خفيفة �أو فتحة لتحا�صي �لثقل
َ
«�لر�صال»،
يف �لوزن وتبع ًا للهجتهم �خلا�صة يف ذلك ،فت�صبح �لر�صالة «�لر�صاال» �أو
وهنا يتحول �لعيب من �لثقل يف �لوزن �إىل ما �صبق ذكره من حتوير �ملفرد�ت تبع ًا
للهجة �خلا�صة.
 5ـ �لنق�س يف �لوزن ،وهو على عك�س �ل�صابق ،وي�صمى يف �ل�صعر �لف�صيح �لزحافات
و�لعلل ،ويكون ذلك بتخفيف حرف ح ّقه �لت�صديد� ،أو �إ�صباع �ل�صمة �أو �لفتحة �أو
�لك�صرة يف مكان حقه �أحد حروف �جلر ،ويف ذلك نق�س الأحد حركات �لتفعيلة ،فاإذ�
كان �لوزن يتطلب كلمة على وزن فاعالتن �أتى �ل�صاعر بكلمة على وزن َفعالتن ،و�إذ�
كان يتطلب كلمة على وزن م�صتفعلن �أتى بكلمة على وزن متفعلن.
و�لعيب هنا لي�س يف �لنق�س ذ�ته يف �لوزن ،ولكن يف �ملر�وحة يف �لق�صيدة بني
�لنق�س و�الإمتام ،مثل �أن يبد�أ �لق�صيدة ببيت على وزن:
م�صتفعلن فاعلن م�صتفعلن فاعلن ،ثم ياأتي بالبيت �لثاين على وزن:
م�صتفعلن فعلن م�صتفعلن فعلن� ،أو متفعلن فعلن ،وهكذ�.
ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)1
عودي على قلب ٍ طو�ه �لهم و�ل�صوق ْهزمه
قلب معك غناميه �صاعت وال �دري و�س ك�صب
و�لزحاف يف كلمة «غناميه»� ،إذ �كتفى �ل�صاعر بفتحة �لغني بد ًال عن �ألف تامة ،ولو
قلناها بتمام �الألف هكذ� «غاناميه» الكتمل �لوزن.
وقد يكون �لنق�س يف بد�ية �ل�صطر ،وي�صمى �خلرم()2
 ،وهذ� مت�صاهل فيه ،ومنه
قول �ل�صاعر (:)3
�أنا كان �عرت��صي كيف مثلك خانه �لتقدير
كيف تروح ما فكرت يف حبك ويف حبي
ففي �ل�صطر �لثاين خرم ،ولو بد�أ �ل�صاعر �ل�صطر بحرف �لو�و «وكيف تروح� ..إلخ»
(� )1صالح �ل�صكيبي� ،صاعر �صعبي �صعودي� ،صارك يف �لن�صخة �الأوىل من برنامج �صاعر �ملليون.
(� )2بن جني� ،أبو �لفتح عثمان بن جني (392هـ) كتاب �لعرو�س ،د�ر �لقلم ،حتقيق �لدكتور �أحمد فوزي �لهيب� ،لكويت
– 1987م.98 :
(� )3الأمري �صعد �آل �صعود (منادي)� ،صاعر �صعبي �صعودي من جنوم �ملطبوعات �ل�صعبية.
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لتم �لوزن.
كما ميكن �أن يكون �لنق�س نق�ص ًا تام ًا ال كالزحافات و�لعلل ،وهذ� ك�صر يف �لوزن،
ومن �ملفرت�س �أال �أذكره هنا الأن �لك�صر لي�س ب�صعر� ،إال �أين ر�أيت كرثة من يقع فيه
ت�صاه ًال �أو جه ًال ،وذلك الأنه يتم �لوقوف على كلمة يف �ل�صطر لكونها جاءت يف معر�س
�صوؤ�ل �أو تعجب ونحو ذلك ،فيختفي �لك�صر بال�صكتة �لتي تاأخذ برهة من �لوقت متالأ
فر�غ �لتقطيع �لعرو�صي يف �لنطق ،ومن ذلك قول �ل�صاعرة (:)1
ما �دري هي حالة ملل؟ �أدري هي حالة رتابة
�أو �صعور بقل حيلة �أو متاهة �أو هرب؟
فهنا تتوقف �ل�صاعرة على كلمة «ملل» يف �لبيت لتاليف �لك�صر ،فيما �ل�صطر مك�صور
يحتاج �إىل حركتني كاملتني كما لو و�صعت كلمة «�أو» مكان عالمة �ال�صتفهام و�ل�صكتة.
 6ـ تكر�ر �لتق�صيم �لعرو�صي :و�ملق�صود به �أن يكرر �ل�صاعر �آلية تقطيعه �لعرو�صي
للبيت يف �أكرث من بيت ،فيو ّلد �لتكر�ر و�لرتابة.
وتو�صيح ذلك �أنه �إذ� كان بحر �لق�صيدة مث ًال على وزن :مفاعيلن مفاعيلن
مفاعيلن مفاعيلن ،فاإن �ل�صاعر يلتزم بهذ� �لتقطيع عينه يف �أكرث بيوت �لق�صيدة� ،أي
يختار كلمات ت�صلح فقط �أن تكون على مقا�س مفاعيلن بال�صبط ال �أقل وال �أكرث ،مثل:
م�صافاتي ،غياباته ،تناهيدك ،وكاأن �ل�صاعر �صي�صيع �لوزن �إن خرج عن هذ� �الإجر�ء،
و�ل�صاعر �ملتمكن ين�صى متام ًا م�صاألة �لتقطيع �لريا�صي ،فتجده يكمل �ل�صطر مرة
هكذ� :مفاع �يلون مفا عيلن مفاعي لن مفاعيلن ،ومرة هكذ� :مفاعيلن مفا عيلومنفا
عيلن مفاعيلن ،وهكذ�.
�حلذر لتقطيع �لبيت ح�صب �لتقطيع �لعرو�صي �لتعليمي قول
ومن �لتز�م �ل�صاعر ِ
�صاعرة ( )2يف �إحدى �لق�صائد ويف �أكرث من �صطر:
جتربني ثياب �لعيد ..حتاولني تناظرين
مر�ياها من �الحباط ..مذهولة ومرتابة
وتن�صر لونها �لز�هي ..حتا�صرين تذكرين
هوى �للي تذبل �لو�ين� ..ىل عذبني غيابه
(� )1صيخة �جلابري� ،صاعرة �صعبية و�إعالمية �إمار�تية.
( )2قهر يزيد� ،صاعرة �صعبية �صعودية.
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تلد ميينها ترجع ..ي�صار وخلف ت�صاألني
عالم �لعيد غادرها ..و�صار ق�صور كذ�بة
ت�صفحني عطور �لعيد ..تخريين تفاو�صني
على روح ٍ جنايتها ..عبري ٍ ي�صكن ثيابه
�إىل من ب�صرو� بالعيد� ..أال يا عيد ب�صرين
�أبعرث عمري بلقياه ..لو جتمعني �هد�به
بدونه ما �أظنك عيد ..وال ظنيت تفرحني� ..إلخ
فاملالحظ هنا �ل�صري بان�صباط على �لتقطيع �الأ�صلي :مفاعيلن مفاعيلن� ،أو قريب ًا
منه ،ثم �لتوقف قلي ًال ،ثم �الإكمال :مفاعيلن مفاعيلن ،كما و�صحتُ ذلك يف �ملثال
�أعاله بالنقطتني �للتني تق�صمان �لبيت �إىل ق�صمني.
 7ـ �لبحر �لهاليل :وقد يخالف �لبع�س يف هذ� �لعيب ،لكنني �أجده عيب ًا يف �لق�صيدة
�ملعا�صرة� ،إذ جتاوزت �لذ�ئقة هذ� �لبحر �لذي �أكل عليه �ل�صعر و�صرب ،بل كاأنه مل يكن
هناك غري هذ� �لبحر يف حقبة زمنية ما�صية ،مما جعله يف ع�صرنا ثقي ًال مم ًال.
و�لهاليل هو �لبحر �ل�صائع :فعولن مفاعيل فعولن مفاعلن ،وما يندرج حتته ،ومنه
ق�صائد كثرية حمفوظة يف �لذ�كرة �ل�صعبية� ،أغلبها ما ين�صب �إىل �أبي زيد �لهاليل(،)1
وق�صائد ر��صد �خلالوي( ،)2وقا�صم بن حممد �آل ثاين( ،)3وحممد بن عبد�لوهاب
(� )1أبو زيد �لهاليل ( 500-400هـ)� ،أحد �أبطال �مللحمة �ل�صعبية �ملعروفة ب�صرية بني هالل ،وهو �صخ�صية زخرف فيها
�لرو�ة حتى حولوها �إىل �صخ�صية �أ�صطورية ،وقد ��صتهر ب�صجاعته وحيلته و�صعره وحبه البنة عمه عليا ،و�لق�صة مرتددة
بني �حلقيقة و�خلر�فة ،وت�صور وقائع بع�س بدو �جلزيرة �لعربية خالل �لقرنني �لر�بع و�خلام�س �لهجريني �إبان حكم
�لدولة �لفاطمية ،كما وثقت �أحد�ث تغريبة بني هالل �إىل بالد �ملغرب �لعربي وحروبهم مع �مللك �لزناتي يف تون�س� .أبو
عبد �لرحمن بن عقيل �لظاهري ود .عبد �حلليم عوي�س ،بنو هالل �أ�صحاب �لتغريبة يف �لتاريخ و�الأدب�( ،لريا�س :د�ر
�لعلوم� ،صارع �ل�صتني .)1981ومن ق�صائد �أبي زيد �لهاليل على �لطرق �لهاليل ق�صيدة هذ� مطلعها:
يقول �أبو زيد �لهاليل �صالمة ** �صوف �لفجوج �خلاليات يروع
كما ين�صب الأحد �صعر�ء بني هالل  -و�خلر�فة تقول �إنهم كلهم كانو� �صعر�ء  -بيتني من �ل�صعر يتوجد فيهما على جند �لتي
فارقها ب�صبب �جلدب و�حلروب ،وهي:
يا جند لو �أن �جلفا منك مرة ** �صربنا ،ولكن �جلفا منك د�مي
يا جند و�ن جاك �حليا فازعجي لنا ** مع �لطري وال ذ�ريات �لن�صامي
( )2ر��صد �خلالوي (�لقرن �حلادي ع�صر �لهجري) ،غري معروف ن�صبه على وجه �لدقة ،و�لبع�س يرجح �أنه �صلبي ال
قبيلة له ،عا�س يف �جلزيرة �لعربية ،و��صتهر بق�صائد �حلكمة وعلم �لفلك و�الأن�صاب ،ومن ق�صائده على �لطرق �لهاليل
ق�صيدة هذ� مطلعها:
غال مثل غايل �جلاليب.
يقول �خلالوي و�خلالوي ر��صد ** بالقيل ٍ
( )3قا�صم بن حممد �آل ثاين ( ،)1913-1832موؤ�ص�س دولة قطر ،كان رج ًال فا�ص ًال ذ� دين ،وكان �حلاكم و�لفار�س
وخطيب �جلمعة و�لقا�صي� ،نظر� :لدخيل� ،صليمان بن �صالح ،حتفة �الألباء يف تاريخ �الأح�صاء ،ط� ،2لد�ر �لعربية
للمو�صوعات ،بريوت  -لبنان 2002م .87 :ومن ق�صائده على �لطرق �لهاليل:
يا ويل قا�صي �الأر�س من قا�صي �ل�صما ** �إىل �صار ميز�نه عن �حلق مايل.
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�لفيحاين( ،)1وحممد بن �أحمد �ل�صديري( ،)2ونا�صر مهدي �لدو�صري( ،)3وغريهم،
ومن �ملعا�صرين قول �ل�صاعر (:)4
�الخبار ال جتنا جتينا جموع
تقطع �صمايرنا بو�صط ربوع
�إي و�هلل �لدنيا ليايل وفانيه
وفزوع تاتينا ور�ها فزوع
 8ـ �لق�صيدة �ملروبعة:
قو�ف متغرية وقافية ثابتة ،و�ل�صبب مثل
وهي �ملبنية على �أربعة �أ�صطر بثالث ٍ
�صابقه �أن هذ� �للون من �ل�صعر قد ��صتهلك كثري ً� يف �حلقبة �ملا�صية ()5
حتى بات
مم ًال ومكرور ً� �الآن.
وقد �نت�صر كثري ً� على �أل�صنة �ملطربني �ل�صعبيني يف �ملا�صي ،مثل :حجاب بن نحيت
وخلف �لعتيبي وبطي �لبذ�يل ومفرح �ل�صمني ويو�صف حممد( )6وغريهم ،ومن ذلك
�أغنية حجاب بن نحيت (:)7
دخل عيونك يا دكتور
عندك دو� للم�صحور
( )1حممد بن قا�صم بن عبد�لوهاب �لفيحاين �ل�صبيعي (� )1936 – 1907صاعر نبطي قطري ،تويف �صاب ًا ،له ديو�ن
مطبوع .وله :تعالو� وعزوين �إخو�ين من �لهوى ** مبن ق�س و�صلي يوم زمت زو�ميه.
( )2من ق�صائد �ل�صديري على �لطرق �لهاليل ق�صيدة مطلعها:
�أبو زيد يا ليت �لدهر ما غدى به ** يا ليت نف�صه ت ّو هبت هبوبها.
( )3نا�صر بن مهدي �لدو�صري� ،صاعر �صعبي قطري ،تويف قر�بة �الألفني ،من ق�صائده على �لطرق �لهاليل ق�صيدة هذ�
مطلعها:
�هلل من عني جفا �لنوم نونها ** ال �قبل �صو�د �لليل هاجت �صجونها.
( )4حممد �لعبد �لعزيز �لعرفج� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )5وهو لون قدمي ،فقد ذكر �بن خلدون �أنه كان يف �صعر �أهل عهده من �لعرب (�لقرن �لثامن �لهجري) « فن كثري
�لتد�ول يف نظمهم ،يجيئون به مع�صب ًا على �أربعة �أجز�ء ،يخالف �آخ ُرها �لثالثة يف رويه ويلتزمون �لقافية �لر�بعة يف كل
بيت� ،إىل �آخر �لق�صيدة� ،صبيه ًا باملربع و�ملخم�س �لذي �أحدثه �ملتاأخرون»� .بن خلدون ،عبد �لرحمن بن خلدون (808هـ)
تاريخ �بن خلدون ،حتقيق :خليل �صحادة ،د�ر �لفكر ،بريوت – لبنان 2000م.806/1 :
( )6مطربون �صعبيون من �ل�صعودية و�لكويت�� ،صتهرو� يف �صبعينيات وثمانينيات �لقرن �ملا�صي.
( )7حجاب بن عبد�هلل بن نحيت ،مطرب �صابق و�صاعر �صعبي من �ل�صعودية ،فاز �بنه زياد ببريق �ل�صعر يف �لن�صخة
�لثالثة من م�صابقة �صاعر �ملليون.
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يا �صيدي �عمل بي معروف
من �أجل �هلل يا دكتور.
يا دكتور معذبني
م�صقيني وم�صيبني
يف غر�مه متعبني
و�نا ما ��صتطيع �جلور.
و�أغنية خلف �لعتيبي(:)1
ألف �أولف للحبيب ر�صالة
� ٍ
رمز �ملحبة تخربه عن حاله
ثابت منز�له
و�لبا بقلبي ٍ
ما ينمحي لو حاولو� ميحونه
و�ملالحظ عن �صعر�ء �الإبد�ع �ملعا�صرين جتنبهم �لكتابة على هذ� �لطاروق �ملروبع
لكرثة ما ُطرق يف �ل�صنني �ملا�صية.
ومثال هذ� �لبحر من �ل�صعر �لنبطي �ملعا�صر قول �ل�صاعر(:)2
�صعر ما عليها خ ــاليف
ب�صم �هلل �بدي و�بتدي نظم قايف
�أبيات ٍ
للمنتدى بذكر جميع �لقبايل
ـال كــري ـ ٍـم �صن ــايف
مــن ر��س رج ـ ٍ
عو�زم وقت �ملـالقا مغــاويـ ــر
�بدي بربعي مزبن �لذيب و�لطري
ٍ
�صجعان ربعي طيبني �لفعايل
كــل �لعـ ــو�زم كــلبــوهم منــاع ــري

( )1خلف بن هذ�ل �لعتيبي ،مطرب �صابق و�صاعر �صعبي�� ،صتهر بق�صائده �لوطنية �ل�صعودية.
( )2حممد مريبد �لعازمي� ،صاعر �صعبي كويتي� ،صارك يف �لن�صخة �الأوىل من برنامج �صاعر �ملليون وناف�س على �لبريق
مع �أربعة �صعر�ء.
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املبحث الرابع :عيوب القافية
بالرغم من تعدد تعريفات �لقافية يف كتب �لقدماء( ،)1وغمو�س حتديدها عند
معظم �ل�صعر�ء �لنبطيني حتديد ً� علمي ًا مف�ص ًال لقلة �ملتخ�ص�صني �للغويني بينهم،
بـل �إنهـم �أحـيان ـ ًا يطلقـون م�صمـى �لقـو�يف على �لق�صـيدة كل ـهـا �أو �ل�صـعـر عموم ًا،
متام ًا كما هو ماألوف عند قدماء �الأعر�ب قبل ع�صور �لتاأليف و�لتحقيق �لعلمي(،)2
بالرغم من هذه �ل�صبابية يف �لتعريف و�لتحديد� ،إال �أن �لقافية مبفهومها �لدقيق -
كما هو م�صتق ّر ومعلوم لدى �ل�صعر�ء ومن لديهم �أدنى معرفة بال�صعر  -هي �حلرف
�لذي يتكرر �آخر كل بيت ،وي�صمى حرف �لروي� ،إال �أن لهذ� �حلرف لو�زم تختلف
باختالف نوعية �لقافية ،وذلك الأن بع�س �لقو�يف تاأتي على �صيغة ال تكتفي عندها
باحلرف �الأخري فقط ،بل ي�صم �إىل هذ� �حلرف حروف �أخرى وحركات لها م�صميات
خا�صة ،مثل �لردف و�لتاأ�صي�س و�لو�صل و�خلروج و�ملجرى و�لنفاذ و�لتوجيه ،وغري
ذلك( ،)3و�ل�صعر �لنبطي ي�صرتك مع �ل�صعر �لف�صيح يف �أ�صا�صيات هذه �لقو�نني �إىل
حد ما ،ولو �صاألت �صاعر ً� نبطي ًا عن �لقافية يف قول �ل�صاعرة(:)4
و�أ�صبحت عندي مثــل مثقــال ذرة
�صاقت �لدنيا �لو�صيعه يف عيوين
�صفت يف وقــت �ل�صحىكل �ملجرة
�أ�صهد �نها �صدق ما خابت ظنوين
الأخربك �أنها يف �لناع�صة (ـوين) ويف �لقارعة (ـ ّرة) دون �أن ي�صتطيع ت�صمية كل
حرف من هذه �حلروف �أو وجه وجوبها ،وهنا تكون �لقافية ثالثة حروف.
ولو �صاألت �آخر عن �لقافية يف ق�صيدة �ل�صاعر(� )5لقائل:
�أنا من وين ما ��صافر من �حز�ين جت ّد �أحز�ن
�أظل �أرك�س مثل �صحكة غريب ودمعة م�صافر
(� )1نظر� :أبو يعلى ،عبد�لباقي بن عبد�هلل� ،لقا�صي (بعد  487هـ) ،كتاب �لقو�يف ،ط ،2م�صر ،مكتبة �خلفاجي
(حتقيق� :لدكتور عوين عبد�لروؤوف) 1978م.59 :
(� )2مل�صدر �ل�صابق.
(� )3الأخف�س� ،صعيد بن م�صعدة (215هـ) كتاب �لقو�يف ،حتقيق �لدكتور عزة ح�صن ،مطبوعات مديرية �إحياء �لرت�ث
�لقدمي – دم�صق – .34 – 10 :1970
(� )4لر��صية�� ،صم م�صتعار ل�صاعرة �صعبية �صعودية من جنوم �ملطبوعات �ل�صعبية.
(� )5صليمان �ملانع� ،صاعر �صعبي �صعودي من جنوم �ملجالت �ل�صعبية.
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تعبت �أهرب من �لذكرى لها كل �لب�صر عنو�ن
جتيني بالوجيه �أهرب وال �هرب د�مها �لناظر
الأخربك �أن �لقافية يف �لقارعة حرف �لر�ء ي�صبق �لذي قبله حرف �ألف ،خمالف ًا يف
ذلك نظام �حلرفني �مل�صهور يف �لقو�يف ،و�صرح هذ� وتف�صيله م�صتوفى يف كتب �لقو�يف
و�أنو�عها ولو�زمها ،ول�صت �الآن ب�صدد �خلو�س يف ذلك ما د�م �أن �ل�صعر�ء و�ملهتمني
بال�صعر �لنبطي يدركون بالفطرة �أو باالكت�صاب حروف �لقافية �لالزمة ،حتى و�إن مل
ي�صتطيعو� ت�صميتها وحتديدها ح�صب �ال�صطالحات �لعلمية ،وكل ما يهمنا هنا هو
��صتق�صاء �لعيوب �لتي تلحق بالقافية مهما كانت ،وتكون عيوب �لقافية كما يلي:
 1ـ �لتالزم بني �لناع�صة و�لقارعة (�لعرو�س و�ل�صرب) مثل :ميني ..مييني،
عرين ..عريني ،ونحو ذلك ،و�ل�صبب �أن هذ� �الإجر�ء ُ��صتهلك كثري ً� لدرجة �البتذ�ل،
وقد جتاوزته �لذ�ئقة �ل�صعرية ،باالإ�صافة �إىل ما يت�صمنه من تكر�ر �صلبي يعمد
�ل�صاعر فيه �إىل �لركون �إىل �لك�صل و�إعادة �لكالم بدون جهد وال �إبد�ع ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر(:)1
وقبل �إنك ت�صجل معي يل و�صاتك
باهلل قبل �إين �أ�صجل و�ص ـ ـ ــاتي
وقل يل بعد و�س لون دوين حياتك
بقول لك و�س لون دونك حياتي
 2ـ �لتقارب �ل�صوتي بني �لناع�صة و�لقارعة ،مثل( :ـام ـ ـان ،ـني ـ ـيل) ونحو هذ�،
فكل �صطر من �لبيت بناء م�صتقل عن �الآخر وله قافيته �خلا�صة ،لذ� يجب �أن يتميز كل
�صطر بقافيته من حيث �جلر�س �ل�صوتي عن �ل�صطر �الآخر.
و�ملرجع يف هذ� �حل�س �ملو�صيقي فقط ،فباحل�س �ملو�صيقي ندرك �أن خمرج
حرف �مليم مقارب ملخرج حرف �لباء ،وندرك �أن حريف �لنون و�لالم متقاربان يف
�ل�صوت( ،)2وبالتايل ُي�صعر �لتقارب بني قافيتي �لناع�صة و�لقارعة �مل�صتمع َ بالتكر�ر
فال�صاآمة فيما هو متحفز ل�صماع قافية جديدة بعيدة عن �صاحبتها ،تو ّلد يف م�صمعه
نغمة جميلة لها رونق مميز ،كما هي �الأحلان �جلميلة دوم ًا.
و�لتعمق يف معرفة مثل هذه �لتفا�صيل �ملو�صيقية و�لتنبه لها يف �ل�صعر مرهون
( )1عبد�لرحمن مازن �لعطاوي� ،صاعر �صعبي �صعودي �صاب ين�صر يف �ملجالت �ل�صعبية.
( )2لال�صتز�دة يف �أ�صباب حدوث �حلروف وخمارجها من �حلنجرة و�لفم وتقاربها وتباعدها �نظر� :بن �صينا� ،حل�صني
بن عبد�هلل� ،ل�صيخ �لرئي�س (428هـ) �أ�صباب حدوث �حلروف ،مطبوعات جممع �للغة �لعربية – دم�صق ،حتقيق :حممد
ح�صان �لطيان ،حممد مري علم.85 – 71 :
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مبوهبة �ل�صاعر يف قدرته على «متييز �جليد منها و�لرديء و�ملالئم وغري �ملالئم
و�لنغم �ملتالئمة و�ملتنافرة»(.)1
ومن �لتقارب بني �لناع�صة و�لقارعة قول �ل�صاعر(:)2
يالق�صيد �لعذب يالتايل و�الول يف حياتي
يا �صعور �النتحاء ويا �صعوري �ال�صتيائي
ووجه �لتقارب هنا حر ْيف �ملد �الألف و�لياء يف كال �لقافيتني «حياتي» و«��صتيائي».
 3ـ متاثل قافيتي �لناع�صة و�لقارعة ،الأن ذلك يو ّلد �مللل ،وحق �لقافيتني �أن تكونا
متباينتني ،فاإذ� كان �لتقارب بينهما كما يف �لنقطة �ل�صابقة عيب ًا يجب �الحرت�ز منه،
فكيف بتطابقهما من حيث حروف �لقافية �ملعروفة؛ من (روي وردف وتاأ�صي�س)()3
ونحو ذلك.
()4
ومن �لتماثل قول �ل�صاعر :
الأجل �حلب �أتكلم و�أ�صرح يف حكاويها غر�مي فيه تتعلم فنون �حلب خافيهـا
قي�س ي�صــاوي ـه ـ ــا فنون �لع�صق يف قلبي و�نا فار�س و�طويها
�أبد ال تعتقد عنرت وال ٍ
�نا حلن �لغزل مني و��صمي فيه يع ـلـيـه ــا بحور �لع�صق بانفا�صي و�نا فدوة �أ�صاميهـا
 4ـ �لقافية �لو��صعة (حرف �لروي) �لتي تنق�س عن �حلرفني ،كاأن تكون حرف
�الألف فقط فيقول� :ل�صما� ،لدعا� ،لر�صا� ،أو حرف �لهاء �أو �لتاء �ملربوطة يف� :ل�صارقة،
�لنائمة� ،صاحله� ،أو تكون حرف �لياء فيقول :ي�صمعني ،يطلع يل� ،ملحمي� ،أو يكون
حرف �لو�و فيقول� :ل�صحو� ،هتدو�� ،لدلو� ،أو �أحد �ل�صمائر فيقول� :أ�صمعك ،ي�صبهك،
�لفلك ،وذلك �أن �لقافية يف �ل�صعر �لعامي (�لنبطي) حرفان على �الأقل عو�ص ًا عن
حرف �لروي وحركته �لتي كانت تلحق بالقافية �ملطلقة يف �ل�صعر �لف�صيح ،بعد �أن
(� )1لفار�بي ،حممد بن حممد بن طرخان� ،لفيل�صوف (339هـ) ،كتاب �ملو�صيقى �لكبري ،ط� ،1لقاهرة ،د�ر �لكاتب
�لعربي للطباعة و�لن�صر ،حتقيق و�صرح :غطا�س عبد �مللك خ�صبة.55 ،
( )2بدر غازي �ملطريي� ،صاعر �صعبي �صعودي ين�صر يف �ملنتديات �الإلكرتونية.
(� )3لروي :هو �حلرف �لذي تبنى عليه �لق�صيدة ،مثل �لعني يف �الأ�صابع� ،أما �لردف :فهو �الألف �أو �لو�و �أو �لياء �ل�صاكنة
قبل حرف �لروي ،مثل �الألف يف �أطالل ،و�لو�و يف يقول ،و�لياء يف قيال� ،أما �لتاأ�صي�س :فاألف �صاكنة تاأتي قبل حرف
متحرك يكون قبل حرف �لروي ،مثل �الألف يف فاعل� ،الأخف�س ،كتاب �لقو�يف� :س.22 – 10
( )4حممد عمر �لها�صمي� ،صاعر �صعبي ميني ،ين�صر يف �ملنتديات �الإلكرتونية.
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ل �الإعر�ب و�أُميتت �حلركات (�ل�صمة و�لفتحة و�لك�صرة) يف �لكالم �لعامي)1(،

�أُهمِ
و�ل�صعر تبع ًا له ،فاإذ� �أُهمل �حلرف �لثاين �لذي يك ّون �لقافية �أ�صبحت �لقافية و��صعة
معيبة.
و�لتمثيل على �لقافية �لو��صعة قول �ل�صاعر()2
:
كنت �أح�صب �ين عرفت �حلب قبل �أعرفك
وع�صقت قبل �أع�صقك و��صتقت قبل �لتقيك
وكنت �أح�صب �إين لقيت �أحباب قبل �أو�صلك
و�ثري توهمت يف غريك و�أنا كنت �أبيك
فجعل �لقافية يف �لناع�صة مرة �لفاء و�لكاف يف «�أعرفك» ،ومرة �لالم و�لكاف يف
«�أو�صلك» ،وكان �الأجدر �أن يعتمد حرفني ثابتني للقافية.
ويلحق بهذ� نوع خا�س من �لقو�يف كما يلي:
ً
�أ ـ �إذ� كانت �لقافية ثالثة حروف بعد حرف مد( ،حرف �الألف خ�صو�صا) وي�صمى
�لردف ( ، )3مثل� :صارقة� ،صاجدة ،حاملة.
فاإذ� كانت �لقافية من هذ� �لنوع فاإنه ال ي�صلح تغيري حرف �ملد (�الألف) �إىل
حرف �آخر ،وتغيريه يكون عيب ًا يف �لقافية ،وذلك مثل قول �ل�صاعر(:)4
ريق ي�صرقه
يا حمببة جمر �ل�صفاه مبزن ٍ
يا قاطعة رزق �لتعاطي و�الأمور �خلانقة
�إذ قافية «�خلانقة» حتتوي على ردف وهو حرف �الألف �الآتي قبل �لنون ،وكان يجب
على �ل�صاعر �أن يلتزم يف بقية �لقو�يف بكلمات بها �ألف.
ب ـ �إذ� كانت �لقافية تنتهي ب�صمري باالإ�صافة �إىل كونها من �لنوع �ل�صابق فاإنه
يف�صل �أن يلتزم �ل�صاعر باحلرفني �لكائنني بني حرف �ملد وحرف �لقافية �الأخري،
ومثال خمالفة ذلك قول �ل�صاعر(:)5
(� )1نظر� :صوقي �صيف ،حتريفات �لعامية للف�صحى يف �لقو�عد و�لبنيات و�حلروف و�حلركات ،د�ر �ملعارف� ،لقاهرة،
1994م� :س.11
( )2طالل بن عبد �لعزيز �لر�صيد� ،مللقب بامللتاع� ،صاعر �صعبي �صعودي ،موؤ�ص�س ومالك جملة فو��صل �ل�صعبية ،قتل يف
�جلز�ئر �صنة  2003على �أيدي جمهولني.
(� )3لردف :حرف لني قبل �لروي ،مثل ياء قيل و�ألف قال وو�و قول ،وهي مثل �الألف �لتي قبل �مليم يف مقامها� .خلو�رزمي،
حممد بن �أحمد (387هـ) مفاتيح �لعلوم ،ط 1طبعه عثمان خليل 1930م  -م�صر.56 :
( )4عبيد بن ر��صد �ليليلي� ،صاعر �صعبي �إمار�تي� ،صارك يف �لن�صخة �لثانية من برنامج �صاعر �ملليون.
( )5يحيى باحلارث� ،صاعر �صعبي �صعودي.
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ل ّبيه يا طاري �لو�صال �للي يجي باطاللتك
�صجادتك
وهذ� �نت فار�س فوق �صدري يا غال ّ
وهنا كان �الأوىل �أن يلتزم �ل�صاعر بكلمات تنتهي بـ :ـالتك� ،أو :ـادتك.

ا�ستثناء:

وي�صتثى من هذ� حني يكون حرف �لقافية �لطبيعي م�صبوق ًا مبتحرك ،ف ُيكتفى
و�حلال هذه باحلرف �لو�حد ،مثل قول �ل�صاعر(:)1
ويل قلبي منك يا �صيد �لدالل
ع�صل
�لب�صر من طني و�أنته من َ
يا �صبيه �لرمي يف جرد �ل�صهال
عينه وعنقه وطبعه ال ج َفل
فالقافية هنا �لتزمت حرف �لالم فقط يف ع�صل وجفل مب�صاعدة وجود �حلركة يف
ثان للقافية.
�حلرف �ل�صابق له ،و�ل�صبب �أن هذه �حلركة قامت مقام حرف ٍ
في�صتحب �أن تلتزم �لقافية
�أما �إذ� كان ما قبل حرف �لقافية يف مثل هذ� �صكون ًا
ّ
بحرفني �ثنني ،الأن �ل�صكون يك�صف �الختالف بني �حلروف �ملختلفة بو�صوح ،على عك�س
�حلركة �لتي تطمر تلك �لهوة بينها وتوهم �مل�صتمع �أن �لقافية يف كل بيت متجان�صة مع
�أخو�تها رغم �ختالف �حلرف ما قبل �الأخري.
ومثال عدم �لتز�م �ل�صاعر بحرفني رغم �ل�صكون قول �ل�صاعر()2
:
�حلب
�صنني ما �دري وين قلبي من ّ
تاهت بي ��صئلتي على كف حري�ن
مر�ت �القي بي من �حلب كم ق ْلب
ومر�ت ما �لقى بي �صوى كومة �حز�ن
فاكتفى �ل�صاعر هنا بحرف �لباء فقط يف كلمتي �حلب وقلب.
 5ـ �لقافية �ل�صيقة (لزوم ما ال يلزم ( )3ب�صكل ز�ئد) ،مثل �لتز�م قافية تنتهي
( )1مطلق �جلبعاء� ،صاعر �صعبي كويتي.
( )2حممد بن �صاقان �لقحطاين� ،صاعر �صعبي �صعودي� ،صارك يف �لن�صخة �الأوىل من برنامج �صاعر �ملليون.
(� )3أول من �أ ّلف يف هذ� هو �أبو �لعالء �ملعري ،فقد �ألف ديو�ن �للزوميات �ملعروف ،وهو ديو�ن ي�صم جمموعة من
�لق�صائد �لتزمت يف قو�فيها مبا ال يلزم� ،نظر مقدمته يف� :ملعري� ،أبو �لعالء �أحمد بن عبد�هلل (449هـ)� ،للزوميات2،م
ط ،2د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت .24/1 :1986
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بـ «ـو��صب» :رو��صب ،حو��صب ،كو��صب ،وذلك الأنها تلجىء �ل�صاعر �إىل �لتز�م قافية
حمدودة توقعه يف �ل�صعف ورد�ءة �لعبارة الأجل �أن ينتهي �إىل قافيته تلك( ،)1كما توقعه
يف قلة �أبيات �لق�صيدة ،وتظهر هذه �حلالة عادة عند �ملبتدئني يف �ل�صعر ،من باب
�لتدليل على �صاعريتهم ،وقد توجد عبث ًا بني بع�س �ل�صعر�ء من باب �ملز�ح �ل�صعري.
 6ـ �لقافية �لثقيلة ،وهي �لقافية �لتي يتجاور فيها حرفان فاأكرث من �حلروف
�لثقيلة من حيث �لنطق و�جلر�س �ملو�صيقي ،ومثالها :ر��صخ ،فا�صخ.
وورود مثل هذه �لكلمات �لثقيلة غري �ل�صاعرية يف ثنايا �لبيت �ل�صعري معيب له
كما مر معنا يف عيوب �ملفردة ،فكيف �إذ� جعلت هذه �لكلمة قافية وكررت على �ل�صمع
يف كل بيت؟
ومن ذلك قول �ل�صاعرة()2
:
�صارت جباله د�خلي �ر�صوخ
ج ّمل بنـات �لفـكــر دربــخ
طــري ختــام �جليــل وت ــزوخ
يا وين ناوي طالب �ل�صرخ
يا �صـ ـيــدي يا طيب ّ
هـ ّيــد وهونــك خل ــك �خنـوخ
�ل�صلخ
 7ـ �لقافية �مل�صتهلكة ،ب�صبب �لكرثة �لعددية للكلمات �لتي تندرج حتتها ،فت�صبح
مطية لل�صعر�ء( )3ومن هذه :ـيها ،ـاها ،ـبها ،ـابها ،ـانها ،ـيني ،ـاين ،ـك ونحو ذلك،
ومنها �لقافية �ل�صمري يف كامل �لق�صيدة� ،صو�ء �أكان �صمري �ملخاطب �أو �ملتكلم �أو
�لغائب ،و�صرط �لعيب �أن يتكرر �ل�صمري يف كل قو�يف �لق�صيدة فيولد �مللل و�لتكر�ر
�ملعيب ،و�الأ�صو�أ من ذلك �أن يكون �ل�صمري م�صند ً� �إىل فعل مثل «هويتك» ،فيكرر
�ل�صاعر هذ� �لبناء بفعله و�صمريه يف كل قو�يف �لق�صيدة ،هويتك ،بغيتك ،عطيتك،
جفيتك ،وال يتكلف حتى باخلروج من �لفعل �إىل ��صم مثل «بيتك» مع �أن �لتكر�ر متحقق
فيهما ،لكنه �أخف �إذ� ر�وح �ل�صاعر بني �الأ�صماء و�الأفعال و�حلروف و�لظروف.
( )1قال �أبو �صنان �خلفاجي« :ولي�س يغتفر لل�صاعر �إذ� نظم على هذ� �لفن الأجل ما �ألزم نف�صه ما ال يلزمه �صيء من
عيوب �لقو�يف ،الأنه �إمنا فعل ذلك طوع ًا و�ختيار ً� من غري �إجلاء وال �إكر�ه ،ونحن نريد �لكالم �حل�صن على �أ�صهل �لطرق
و�أقرب �ل�صبل ،ولي�س بنا حاجة �إىل �ملتكلف �ملطرح ،و�إن �دعى علينا قائله �أن م�صقة نالته وتعب ًا مر به يف نظمه»� ،أبو �صنان
�خلفاجي� ،صر �لف�صاحة.180 :
(� )2حلرة�� ،صم م�صتعار ل�صاعرة �صعبية �إمار�تية ،تن�صر يف �ملنتديات �الإلكرتونية.
( )3قال �أبو �لعالء �ملعري« :و�لقو�يف تنق�صم ثالثة �أق�صام� :لذلل ،و�لنفر ،و�حلو�س ،فالذلل ما كرث على �الأل�صن ،وهي
عليه يف �لقدمي و�حلديث ،و�لنفر ما هو �أقل ��صتعما ًال من غريه كاجليم و�لز�ي ونحو ذلك ،و�حلو�س �للو�تي تهجر فال
ت�صتعمل»� .أبو �لعالء �ملعري� ،للزوميات.32 :
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ومثال ذلك ق�صيدة �ل�صاعرة(� )1ملك ّونة من ثالثة ع�صر بيت ًا بنيت كلها يف �لناع�صة
على �لفعل �مل�صند ل�صمري �ملخاطب ،و�أولها �لبيت �لقائل:
ذ�بت عيوين يف �بتهايل وطريتك
و��صنيت ذ�كرة �ل ُّدعاء ومت ّنيت
على �أنه يجدر �لتنويه باأن بع�س هذه �لقو�يف قد تتجاوز عيب �ل�صيوع �ململ على يد
بع�س �ل�صعر�ء �لقادرين على خلق كلمات و��صتقاقات و�أدو�ت جديدة ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر(:)2
الهي وم ٍّر منت الهي تليهى.
فا�صتعمل �ل�صاعر كلمة تليهى ،وهي مبعنى �فتعال �للهو �أي تتالهى ،وبهذ� ّ
وظف
مفردة جديدة غري مطروقة يف قافية �صائعة مبنية على �صمري.
 8ـ �لقافية �مله ّم�صة :وهي �لتي ال تر�د لعينها ،و�إمنا �أُتي بها الأجل �ل�صجع يف
�أخو�تها ،ولتهمي�صها �صببان:
ال�سبب الأول� :إذ� �كتمل معنى �لكالم قبلها ،لكن �ل�صاعر �أتى بها الأجل �صرورة
�لقافية فقط ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)2
وهناك فوق �لرفوف �خل�صر بع�س �إح�صا�س و�صعور
ق�صايد ْم َك ّ�صرة حتتاج وزن وقافية �صاد
فكما تالحظ فاإن �ملعنى قد �كتمل عند قوله :حتتاج وزن وقافية ،و�أما كلمة �صاد
فهي قافية مهم�صة ال تفيد �صيئ ًا للمعنى ،و�إذ� قال قائل �إن �ل�صاد يرمز للعربية فاإن
�صياق �لكالم ال �صلة له بذلك ،بل �أق�صى ما يتطلبه �ملعنى �أن �ل�صاعر ي�صتعيد ذ�كرة
طفل يف بيته �لقدمي وقد كانت �أ�صعاره مك�صورة حتتاج للوزن و�لقافية فقط� ،صو�ء
كانت بلغة �ل�صاد �لعربية� ،أو باللغة �ل�صينية �أو �لفار�صية فال فرق.
ال�سبب الثاين� :إذ� نق�س معنى �لكالم عندها فاأتى �ل�صاعر بها ز�ئدة عن �حلاجة
ليتجاوز �صرورة �لوزن و�لقافية ،ومن ثم يكمل �ملعنى يف �صطر �آخر ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر (:)4
( )1هنادي �جلودر� ،صاعرة �صعبية من �لبحرين.
( )2حممد بن حمد بن فطي�س �ملري� ،صاعر �صعبي قطري� ،لفائز بلقب �صاعر �ملليون يف ن�صخته �الأوىل.
( )3بندر بن حميا �لعتيبي� ،صاعر �صعبي �صعودي� ،صارك يف �لن�صخة �لثانية من برنامج �صاعر �ملليون.
( )4حممد �جللو�ح� ،صاعر �صعبي بحريني.
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و�لوهاب
ويقولون �هلل خالق �لكون ّ
�إذ� حب عبده ح ّببه يف نظر غريه
فهنا �ملعنى �ملر�د هو :ويقولون �إن �هلل �إذ� �أحب عبده حببه يف نظر غريه ،لكن
�صطر �لبيت �الأول �حتاج للقافية فاأتى بقافية ز�ئدة مع جملتها ،وهي قوله :خالق �لكون
و�لوهاب ،و�إال لي�س الإير�د هذه �ل�صفات مربر هنا.
وقدمي ًا ��صرتطو� جلودة �لقافية �أن تكون موؤتلفة مع ما يدل عليه �صائر �لبيت ،ال
�أن تكون ز�ئدة الأجل �ل�صرورة ومفرغة من �أية فائدة يف �ملعنى ،وعليه عابو� قول �أبي
عدي �لقر�صي(:)1
و�ل
ووقيت �حلتوف من و�رث ٍ
رب هو ِد
و�أبقاك �صاحلا ُّ
قال قد�مة بن جعفر« :فلي�س ن�صبة هذ� �ل�صاعر �هلل عز وجه �إىل �أنه رب هود �أجود
من ن�صبته �إىل �أنه رب نوح ،ولكن �لقافية كانت د�لية فاأتى بذلك لل�صجع ال الإفادة
معنى»(.)2
 9ـ �لقافية �مل�صتدعاة :وهي على عك�س �صابقتها� ،إذ يف هذه جتد �أن �ل�صطر كله
�أقيم الأجل هذه �لقافية ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)3
طريي ب�صرب �منياتك و�و�صلي لل ُم�صرتي
فكما تالحظ ��صتدعاء كلمة �مل�صرتي ،وهو �لكوكب �ملعروف ،ولي�س لذكر هذ�
�لكوكب حتديد ً� �أية ميزة �صعرية �صوى منا�صبة �لقافية �لر�ئية ،ولي�س من �ملاألوف
�صرب �ملثل ببعد �مل�صرتي �أو عل ّوه ،فلما �أ�صمر �ل�صاعر نية �الإتيان بكلمة �مل�صرتي
كقافية لل�صطر عاد فبنى �لبيت الأجلها.
و�حلق �أن هذ� �لعيب ال يكون �إال حني يت�صح ��صتدعاء �لقافية بجالء وتكلف بناء
�لبيت الأجلها ،و�إال فال�صعر �صناعة فنية يختلف �ل�ص ّناع فيه ،فبع�صهم يبد�أ من �الأ�صفل
وبع�صهم يبد�أ من �الأعلى ،وبع�صهم يبد�أ من �لبد�ية وبع�صهم يبد�أ من �لنهاية ،وال
( )1عبد�هلل بن عمر بن عبد�هلل� ،لعبلي �الأموي �لقر�صي ،من بني عبد �صم�س بن مناف� ،صاعر من خم�صرمي �لدولتني
�الأموية و�لعبا�صية ،تويف بعد عام 145هـ� .لزركلي� ،الأعالم.109/4 :
( )2قد�مة بن جعفر ،نقد �ل�صعر.210 :
( )3خلف �لكريع� ،صاعر �صعبي �صعودي.
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حرج على �أحد ،و�إمنا �لعربة بال�صورة �لنهائية.
 10ـ �لق�صيدة �ملهملة( ،)1وهي �لتي تهمل قافية �ل�صدر وال تلتزم بها ،و�صبب
ذلك كرثة ��صتهالك هذ� �لبناء يف �حلقبة �ل�صعرية �ملا�صية� ،صو�ء كان يف �لق�صيدة
�لهاللية �لتي تهمل قافية �ل�صدر �أو يف �لبحور �الأخرى ،كما �أنها �أقل وقع ًا على �ملتلقي
مما لو كانت ملتزمة بقافيتني و�حدة يف �ل�صدر وو�حدة يف �لعجز� ،إذ �إن �لقافية �أحد
�أركان �لق�صيدة �لتي جتعل لل�صعر �أثر ً� خا�ص ًا لدى �ملتلقي.
ومن ذلك قول �ل�صاعرة (:)2
ال تب ّكيني ومت�صح خدي
ليه �صعري ال بكيتك �صدي
�صطر قلته من زمان ولكن
ليت يا ذ�ك �لزمان يردي
 11ـ �حلرف �لز�ئد يف �لقافية ،و�الأغلب �أنه �إما حرف �الألف �أو حرف �لياء ،وذلك
الأنه من حتوير �لكالم لل�صرورة ،ومثال زيادة حرف �الألف قول �ل�صاعر(:)3
جعل �صن ّاع �لرب�قع و�لعبي
ما يبل �لريق من ما زمزما
و�أ�صل �لكلمة «زمزم» بال �ألف.
ومثال زيادة حرف �لياء قول �ل�صاعر(:)4
عن فرحة �ملنة ّ
نعف ون�صومي
و�أ�صل �لكلمة «ن�صوم» بال ياء ،ومن ذلك �إ�صافة �أية حروف غري ما �صبق ،كمن يتكلف
(� )1صبق تعريف �لق�صيدة �ملهملة باأنها �لق�صيدة �لتي ال حتتوي على �حلروف �ملنقوطة ،وهذ� تابع ملفهوم �ملهمل و�ملعجم
لغوي ًا ،فاملهمل هو �حلرف �لذي لي�س له نقطة و�ملعجم هو �حلرف �ملنقوط� ،أما �لق�صيدة �ملهملة هنا يف �ال�صطالح
�ل�صعبي فاإنها �صيء �آخر ،وهي �لتي تهمل قافية �ل�صدر فال تلتزم بها ،وهي ت�صمية �صعبية د�رجة ،و�ل�صعر �لف�صيح كله
مهمل يف قالبه �الأ�صلي� ،أما �ل�صعر �لنبطي فهو يف �أكرثه ذو قافيتني ،و�حدة يف �ل�صدر و�الأخرى يف �لعجز ،فاإذ� �أهمل
�ل�صاعر قافية �ل�صدر و�كتفى بقافية �لعجز و�صفت ق�صيدته باملهملة.
( )2بلقي�س�� ،صم م�صتعار ل�صاعرة كويتية تن�صر يف �الإنرتنت ،يف منتديات �صظايا �أدبية وغريها.
(� )3صلطان بن و�صام �لهاجري� ،صاعر �صعبي من جنوم �الإعالم �ل�صعبي� ،صارك يف ع�صوية جلنة �لنقد يف برنامج �صاعر
�ملعنى.
ً
( )4ر��صد بن حممد بن جعيثن� ،صاعر وباحث �صعبي �صعودي ،عمل رئي�صا للجنة �ل�صعر �ل�صعبي يف مهرجان �جلنادرية.
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باإحلاق حروف ز�ئدة على �لكلمة ال تفيد �صيئ ًا ،مثل قول �ل�صاعر(:)1
�صغيـرة ت�صـرب قــر�ح �ل�صهالـيل
رو�س منحدر من جبليـا
يف و�صط ٍ
و�أ�صل �لكلمة «جبل» بال ياء و�ألف.
 12ـ دع�س �لقافية ،وذلك بتكر�ر �لكلمة نف�صها يف �لق�صيدة مرتني فاأكرث ،وي�صمى
قدمي ًا �الإيطاء( ،)2وهذ� يدل على ن�صوب خمزون �ل�صاعر.
وهناك من يلتم�س �لعذر لهذ� �لعيب بعد مرور �صبعة �أبيات على �الأقل من بعد
بيت �لقافية �ملكررة ،لكن �لتكر�ر يظل تكر�ر ً� معيب ًا يجب تالفيه ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر(:)3
�صدري ور�ه من �لعلوم �للي يد ّون يف كتاب
ق�صدي ور�ه ��صدق رو�يات �لعرب ال�صحابها
ويف بيت �آخر قال:
و�للي �إىل حمي �لوطي�س وكربت �لقاالت هاب
و�جب عليه �أنه ي�صلم عهدته ال�صحابها
فكرر �لقافية.
وي�ستثنى من هذا �سكالن:
ال�سكل الأول� :جلنا�س ،وهو �إذ� كانت �لكلمتان تت�صابهان يف �للفظ �أو �لنطق
وتختلفان يف �ملعنى( ،)4كق�صائد �لزهرييات و�ملو�ل(.)5
ال�سكل الثاين� :إن كان �ل�صاعر يكرر �لقافية عمد ً� ملنا�صبتها يف �إجر�ء فني خا�س،
ومنه �لتدوير.
(� )1صعد �صبيب �لطري�صي� ،صاعر �صعبي �صعودي من �لر�س.
(� )2ملرزباين� ،ملو�صح.25 :
( )3حمد بن �صالح �ملري� ،صاعر �صعبي من قطر.
( )4قد�مة بن جعفر ،نقد �ل�صعر.69 :
(� )5نظر� :لكربا�صي ،حممد �صادق حممد ،ديو�ن �ملو�ل (�لزهريي) ،ط� ،1ملركز �حل�صيني للدر��صات – لندن 2001م:
�ص.49
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ومن �لتدوير قول �ل�صاعر(:)1
�أول بيت:
تخوفني م�صاوير �لطريق �ملظلم �ملهجور
و�ليا مني ذكرتك قلت طويل يا م�صاويري
و�آخر بيت:
ولو طالت م�صاوير �لطريق �ملظلم �ملهجور
ليا مني ذكرتك قلت طويل يا م�صاويري
 13ـ تغيري حركة �لقافية (�ل�صم و�لفتح و�لك�صر)� ،أو �حلرف �الآتي قبل �لقافية،
وي�صمى قدمي ًا �ل�صناد ،ور�أيي �أن هذ� لي�س عيب ًا يف �ل�صعر �لنبطي و�إن وجده �لبع�س
كذلك ،وال �صك �أن �الحرت�ز منه �أكمل ،لكن وروده م�صفوع ًا باأحقية �لكلمة �ملختارة
�أمر �صائغ.
ومن ذلك قول �ل�صاعر()2
:
مري �لبال غايل وحبه غري غري
ويف بيت �آخر يقول:
عامني متعبني و�نا بايل ق�صري
فالياء يف «غري» �صاكنة ويف «ق�صري» مك�صورة.
 14ـ تخفيف �لقافية �مل�صددة :وهذ� �لعيب ال يكاد يح�صب فني ًا ،كما �أن �صرطه �أن
يلتزم �ل�صاعر منذ �أول بيتني بت�صديد �لقافية فاإذ� خففها حاد عما �لتزمه� ،أما �إذ� مل
يبني ما يفيد �لتز�مه ذلك فال عيب ،ومثال ذلك قول �ل�صاعر(:)3
ُم ٍّر ثمر هالليل و�آم ّر قطفه
ياحلنظل �للي قمت �ذوقه بكفي
متى �ل�صو�رع جتمع �ثنني �صدفة
ال �صار �صباك �ملو�عيد جمفي
( )1م�صاعد �لر�صيدي� ،صاعر �صعبي �صعودي� ،أحد رو�د �ملدر�صة �ل�صعرية �الإبد�عية �ملعا�صرة ،له ديو�ن مطبوع با�صم:
�صيف �لع�صق.
( )2تركي �لديحاين� ،صاعر �صعبي من �لكويت.
(� )3الأمري بدر بن عبد �ملح�صن �آل �صعود� ،أحد رو�د حركة �لتجديد يف �ل�صعر �ل�صعبي يف �خلليج ،ن�صر �لعديد من
�لق�صائد يف �الإعالم ،وتغنى بق�صائده كثري من �ملغنني ،على ر�أ�صهم �لفنان حممد عبده.
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فالفاء يف «كفي» م�صددة ،ويف «جمفي» خمففة ،لكن �ل�صاعر مل يلتزم منذ بد�ية
�لق�صيدة �أن يجعلها قافية م�صددة ،لذ� مل يكن عيب ًا �أن ير�وح بني �لت�صديد و�لتخفيف.
 15ـ تغيري �لقافية ،وي�صميه �لنقاد قدمي ًا �الإكفاء( ،)1ويكون �صببه تقارب بع�س
�حلروف عند �ل�صاعر مثل �لطاء و�لد�ل ،و�ل�صاد و�ل�صني ونحو ذلك.
وقد كان هذ� �لعيب موجود ً� لدى بع�س �صعر�ء �الأجيال �ل�صابقة لقلة �لتعليم لديهم،
وجلهلهم بحروف �لهجاء وكتابتها� ،أما �الآن فقد �نت�صر �لتعليم وق ّلما جتد من ال يف ّرق
بني حرف �لطاء و�لد�ل.
ومن تغيري �لقافية قول �ل�صاعرة()2
:
ر�حو� �لعربان يف �صف قطعان �لبدو
يف هوى �خللفات ما ر�وزو� يوم �خلمي�س
نحف حايل يا علي نحف مدر�ة �ل�صدو
وزوع قلبي زوع ح ٍّر �إىل �صاف �لقني�س
فر�وحت �ل�صاعرة يف �لقافية بني حريف �ل�صني و�ل�صاد لتقارب خمرجيهما عندها.
ويلحق بهذ� تغيري �لقافية بناء على لهجة �ل�صاعر �خلا�صة يف نطق �لكلمات ،و�ملق�صود
بهذ� طريقة ح�صر �خلليج يف نطق �لهاء �الآتية يف �آخر �لكلمة� ،صو�ء كانت هاء �ل�صمري
�أو �لتاء �ملربوطة ،فينطقون �صاجدة� :صاجد� ،ونحو ذلك ،ومثال هذ� قول �ل�صاعر(:)3
تعذبتني حب وذ�بتني قهر
كم قلبها من حبها لقلبي بكى
وقالت تاأكد ما يغريين ب�صر
�إنت �لوحيد �للي خفوقي متلكه
فهنا تغريت �لقافية من �الألف �إىل �لهاء نتيجة لطريقة �ل�صاعر �خلا�صة يف نطق
كلمة «متلكه» بتحويل �لهاء �إىل �ألف فيقول :متلكا.
(� )1الأنباري� ،أبو �لربكات عبد �لرحمن بن حممد (577هـ)� ،الإن�صاف يف م�صائل �خلالف بني �لنحويني �لب�صريني
و�لكوفيني2 ،م ،د�ر �لفكر – دم�صق.654/2 :
( )2بخيتة بنت عاي�س �آل عذبة �ملري� ،ملعروفة بـ بخوت �ملرية� ،صاعرة بدوية من �صاعر�ت �ل�صتينيات وما بعدها ،توفيت
عام  1995م.
( )3ن�صار �لظفريي� ،صاعر �صعبي كويتي.
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 .16ذكر �لقافية جمردة يف بيت ،مبعنى قول �ل�صاعر مث ًال يف �أحد �أبيات �لق�صيدة:
وبدعت ر ٍّد من ق�صيدي على �إيد� ،أو على �إيف ،ويق�صد بها �لقافية �لتي بنى عليها
ق�صيدته ،وهذ� خد�ع للقارىء وتكثري للق�صيدة بال فائدة جديدة ،فما �لذي �صت�صيفه
للمتلقي عندما تخربه �أنك قلت رد ً� مبني ًا على �إيد �أو �إيف ،ال �صيء ،فقط هاج�س �الإكثار
من بيوت �لق�صيدة ،وهذ� �إجر�ء درج عليه �ل�صعر�ء يف �حلقبة �ملا�صية ومل يعد له قبول
يف ع�صرنا ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)1
و��صطر �أخلي هالق�صيدة على �آت
نقط نقط فر�غ بعدين �أ ّيه
وكما ترى هذ� و�صف حلروف قافية �لق�صيدة بال مزيد فائدة.

( )1حممد بن ر��صد بن �لذيب �لعجمي� ،صاعر قطري �صعبي.
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املبحث اخلام�س :عيوب الأ�شلوب
�الأ�صلوب هو �ملنحى �لفني �لذي ي�صتخدمه �ل�صاعر يف كتابة �لق�صيدة� ،أو فلنقل
ن َف�س �ل�صاعر �لذي يبثه يف �لق�صيدة ،ومن عيوبه:
 1ـ �لتكر�ر ،بالرغم من كون �لتكر�ر ُوجد يف لغة �لعرب لفائدة ،وقد ّبني علماء
�ملعاين و�لبيان فو�ئد �لتكر�ر و�ملو�طن �لتي يكون فيها مفيد ً� م�صيف ًا ،فهو قد يكون
حم�صن ًا لغوي ًا �أو �صرط كمال يف �لن�س(� ،)1إال �أنه يكون �أحيان ًا معيب ًا يف �لكالم ،ومنه
�ل�صعر �لنبطي مادة بحثنا(� ،)2أما يف �ل�صعر �لف�صيح ،وهو �الأ�صل ،فقد تنبه له �لنقاد
قدمي ًا وذكروه يف موؤلفاتهم(.)3
و�لتكر�ر �ملعيب يف �لق�صيدة �لنبطية ياأتي على ثالثة �أنو�ع:
اأ ـ التكرار ال�سلبي املبا�سر:
وذلك �أن بع�س �ل�صعر�ء يعمدون �إىل �لتكر�ر �ل�صلبي �لذي ال ي�صيف �صيئ ًا� ،أو
ي�صيف �أقل مما ي�صلب من جمالية �لعبارة ،وبهذ� ي�صبح من �حل�صو ،كما لو قلت:
يا حبيبي يا حبيبي ال تغيب
فالعبارة �ملق�صودة بال زو�ئد هي« :يا حبيبي ال تغيب» فقط.
وقول �ل�صاعر(:)4
يا �صعود هذي ت�صبه �لغيم يا �صعود
فالعبارة �ملق�صودة بال زو�ئد هي :يا �صعود هذي ت�صبه �لغيم.
و�أي�ص ًا قول �ل�صاعر(:)5
�هلل يعني �هلل يعني �هلل يعني �ملبتلي
�حلب هذ� م�صكلة �أنا �أ�صهد �أنه م�صكلة
(� )1نظر :حممد مفتاح 1992 ،ـ �خلطاب �ل�صعري (��صرت�تيجية �لتنا�س) ،ط� ،3ملركز �لثقايف �لعربي� :س .39
(� )2نظر مقالة� :صالح �لعبود ،قبيح �لتكر�ر يف �صعر حامد زيد ،تاريخ ،2005 – 3 – 14 :منتديات �صظايا �أدبية
http://www.shathaaya.com/vb

( )3قال �مروؤ �لقي�س :ويوم دخلت �خلدر خدر عنيزة ** فقالت :لك �لويالت �إنك مرجلي ** تقول وقد مال �لغبيط بنا
فانزل ،قال �لباقالين :وتكريره بعد ذلك« :تقول وقد مال �لغبيط» بعد قوله« :فقالت
معا * عقرت بعريي يا �مر�أ �لقي�س ِ
كاف� .لباقالين� ،أبو بكر حممد بن
لك �لويالت �إنك مرجلي» ،ال فائدة فيه غري تقدير �لوزن ،و�إال فحكاية قولها �الأول ٍ
�لطيب (402هـ) �إعجاز �لقر�آن ،د�ر �ملعارف – �لقاهرة (حتقيق� :ل�صيد �أحمد �صقر).166 :
( )4عارف �صرور� ،صاعر �صعبي كويتي ،من م�صريف منتديات �صظايا �أدبية �الإلكرتونية.
( )5حممد نا�صر �ل�صهو�ين �لهاجري� ،صاعر �صعبي قطري.
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فالعبارة �ملق�صودة بال زو�ئد هي� :هلل يعني �ملبتلي� ،حلب م�صكلة.
فيما يختلف �الأمر حني يكون �لتكر�ر من �جلنا�س �لذي ي�صفي على �جلملة ح�صناً
بديع ًا ،وهذ� هو �لتكر�ر �الإيجابي ،كقول �ل�صاعر(:)1
�صاح بي �صاحبي و�لليل عطر �لكتابة
ففي هذه �لعبارة من �لتكر�ر �للفظي ما هو مالحظ يف قوله� :صاح بي �صاحبي،
لكن �ختالف �ل�صكل و�ملعنى حم�صوب من �جلنا�س ،وهو �أحد �ملح�صنات �لبديعية.
و�أي�ص ًا قول �ل�صاعر(:)2
ب�صامح و�تركك حتت �لظالم �حلالك حلالك
وهذ� مثل �صابقه متام ًا.
�أو يكون �لتكر�ر يفيد معنى جديد ً� ،كما لو قال �صاعر:
�أنا �أنا يا �صاحبي ما ن�صيتك
فهنا �الأنا �الأوىل مبتد�أ فيما �لثانية تفيد �خلرب ،و�ملعنى يف �لبيت� :أنا �أنا مل �أتغري،
و�صياأتي تف�صيل ذلك يف مبحث �حل�صو يف �صفحات قادمة.
ب ـ التكرار اخلفي :وهو �أخف من �ل�صابق ،لكنه يظل تكر�ر ً� ُي�صتح�صن �أن يتحا�صاه
�ل�صاعر.
وهذ� �لتكر�ر ال يكون مبا�صر ً� ظاهر ً� ،بل يكون بتكر�ر كلمة� ،صو�ء كما هي ولكن يف
جملة �أخرى� ،أو باأحد ��صتقاقاتها� ،أو مبعناها نف�صه قريب ًا من موقع �الأوىل� ،صريطة �أن
ال يكون هذ� �لتكر�ر مربر ً� ،وذلك كما يف قول �ل�صاعر(:)3
حبيتها مو م�صكلة م�صكلتي �لكربى ن�صيت
ليلة فر�ق �لغالية ن�صيت �أح�صب ح�صابها
فهنا كرر �ل�صاعر كلمة «ن�صيت» يف �لبيت نف�صه بال مربر �صعري ،وقد كان ي�صتطيع
�أن ال يقع يف هذ� �لتكر�ر.
وقول �ل�صاعر(:)4
تغيب �ل�صم�س عن عيوين �ذ� �نتم يف عيوين �قر�ب
��صوف �لدرب ما د�م �لعماين ي�صب ترحابه
(� )1حلميدي �لثقفي� ،صاعر �صعبي من �حلجاز ،من رو�د مدر�صة �لتجديد يف �ل�صعر �ل�صعبي.
( )2حامد زيد� ،صاعر �صعبي كويتي من جنوم �ملطبوعات �ل�صعبية.
( )3فهد بن �صنهات �لديحاين� ،صاعر �صعبي كويتي.
(� )4صامل �صيار� ،صاعر �صعبي كويتي.
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كفوف لو تغيب �ل�صم�س ما تطفي من �لرتحاب
ٍ
ما د�م �ن �لهال بعمر �لكفوف تكون �صبابة
غري
ففي هذين �لبيتني ال يكاد �ملعنى �أن يخرج من حكاية �لرتحاب �مل�صبوب و�إن ّ
�ل�صاعر �صيغة �لتعبري �أو ��صتقاق �لكلمة ،فمث ًال يف �لبيت �الأول قال�«:لعماين ي�صب
ترحابه» ،ويف �لبيت �لثاين قال«:كفوف ما تطفي من �لرتحاب» ،وهو باملعنى نف�صه،
�خلفي �مل�صتقبح هنا
ويف �ل�صطر �الأخري قال�« :لكفوف �ص ّبابة» ،وهذ� كله من �لتكر�ر
ّ
لكرثته يف بيتني فقط.
ج -تكرار البناء :و�ملق�صود به �أن يبني �ل�صاعر يف �جلملة بنا ًء معين ًا ،مثل
�ال�صتفهام باأد�ة كم �أو متى �أو �أين� ،أو �أي بناء �آخر ،ويكرر هذ� �لبناء �أكرث من مرة
لغري �صبب معترب ،ومثال ذلك قول �ل�صاعر(:)1
وي�صيل بايل عن �لهوجا�س دربيله
ويبعد عن �لنف�س �صيقات تقالبها
ويرو�س فكري عن �ل�صجات و�ثني له
تقبل ليال �لزمن ت�صحك حو�جبها
فاجلملتان �ملو�صومتان �أعاله مكررتا �لبناء �إىل حد �لتماثل ،مما يثري �ل�صاآمة يف
نف�س �ملتلقي ،فكاأنه يرى �صورة و�حدة مرتني متعاقبتني ،وكلما كان تكر�ر �لبناء �أقوى
كانت درجة �لعيب �أقوى ،فمث ًال يف �لبيتني �ل�صابقني لو قال �ل�صاعر:
و«يروح بايل عن �حلز�ت و�دعي له» ،وبعدها :و«يرو�س فكري عن �ل�صجات و�ثني
له» ،لكان �لتكر�ر �أو�صح و�لعيب �أبلغ.
 2ـ التقريرية :وهي �ملبا�صرة يف �للغة �ل�صعرية �إىل ح ّد هبوطها من م�صتوى �ل�صعر
�إىل م�صتوى �لتقرير و�خلطاب �ملك�صوف( ،)2وهو د�ء �صعر �لع�صر ،فعندما يقول
�صاعر:
�لبارحة �صهر�ن و�لنوم ما جاين.
فاإنه بهذ� يخربنا خرب ً� تقريري ًا ال �صعري ًا� ،صادف �أن جاء على وزن فاأ�صبح من
�ل�صعر ،ول�صدة تقريريته فاإن �جلزء �لثاين من �جلملة وهو« :و�لنوم ما جاين» جاء

( )1م�صاعد �لر��صد� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )2قال �أبوهالل �لع�صكري يف �ل�صعر« :وما كان لفظه �صه ًال ومعناه مك�صوف ًا ب ّين ًا فهو من جملة �لرديء �ملردود».
�لع�صكري ،كتاب �ل�صناعتني.64 :
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موؤكد ً� ملبا�صرة �جلزء �الأول ،وكاأن �ل�صاعر يقول للمتلقي� :نتبه! ال تظن �أين �أعني �أكرث
مما �صمعته ،قلت لك �لبارحة �صهر�ن� ،أي �لنوم ما جاءين ،ال تذهب يف �لظنون �أبعد
من ذلك.
ومثال ذلك قول �ل�صاعر()1
:
ال تظنيني �أناين ال �أنا ماين باأناين
لو �صلمت من �لغرق باموت يف ظهر �ل�صفينة
ففي �ل�صطر �الأول تقريرية و��صحة.
وقد ُذكر �أن �أمر�أة قالت لكثري عزة� :أ�أنت �لقائل:
باحلزْ ن َط ِّيب ُة َّ
فما َر ْو َ�ص ٌة َ
�لرثى
وعر� ُرها
َ ُمي ُّج �ل َّن َدى َج ْثجا ُثها َ
مر �ل َّل ْد ِن نا ُرها
باأَ ْط َي َب ِمن فيها ِ�إذ� ِج ْئ َت طارِق ًا
و َق ْد ُ�أو ِق َد ْت بامل ِْج ِ
قال نعم ،قالت ف�س �هلل فاك� ،أر�يت لو �أن ميمونة �لزجنية بخرت مبندل رطب �أما
كانت تطيب؟ �أال قلت كما قال �صيدك �مروؤ �لقي�س:
مل تطيب ()2
� َ ْأمل ت َر � ّأين ُك َّلما جئتُ طارِق ًا
َو ْ
جدتُ ِبها ِطيب ًا و�إِنْ َ ْ ّ ِ
 3ـ الغمو�ص( :)3و�ملق�صود هو غمو�س �ملعنى غمو�ص ًا ي�صتع�صي على �لفهم بال
مربر ،وهو نقي�س �لتقريرية �لتي تت�صف بالو�صوح �لز�ئد عن �حل ّد.
�إذن فال�صعر بني هذين �لطرفني ،بني �لو�صوح و�لغمو�س ،يقول �بن طباطبا()4
معدد ً� عو�مل جودة �لق�صيدة« :ومنها� :لتعري�س �خلفي �لذي يكون بخفائه �أبلغ يف
معناه من �لت�صريح �لظاهر �لذي ال �صرت دونه»(.)5
�أما �لغمو�س �ملعيب فله ثالثة �أنو�ع:
اأ ـ الغمو�ص العبثي ,وهو د�ء �صعر �حلد�ثة ،وهذ� �لغمو�س يق�صده �ل�صاعر لذ�ته
توهم ًا منه �أنه عامل من عو�مل �إجناح �لن�س ،وقد يقع فيه بال ق�صد الن�صغاله �لز�ئد
( )1فهد �مل�صاعد� ،إعالمي و�صاعر �صعبي �صعودي.
(� )2ملرزباين ،حممد بن عمر�ن (296هـ 384 -هـ) �ملو�صح يف ماآخذ �لعلماء على �ل�صعر�ء ،جمعية ن�صر �لكتب �لعربية
– �ملطبعة �ل�صلفية� ،لقاهرة1334 ،هـ� :س.151
( )3قال قد�مة بن جعفر« :من عيوب �ل�صعر �النغالق يف �للفظ وتعذر �لعلم مبعناه» .قد�مة بن جعفر ،نقد �ل�صعر.159 :
( )4حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن �إبر�هيم طباطبا� ،حل�صني �لعلوي� ،أبو �حل�صن� :صاعر مفلق وعامل باالأدب،
مولده ووفاته باأ�صبهان ،تويف �صنة 322هـ� .لزركلي� ،الأعالم.308/5 :
(� )5بن طباطبا ،حممد بن �أحمد (322هـ) عيار �ل�صعر ،ط ،1د�ر �لكتب �لعلمية ،لبنان  -بريوت �( 1982صرح وحتقيق:
عبا�س عبد �ل�صاتر)� :س.23
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باللفظ على ح�صاب �ملعنى ،ويف ذلك يقول �جلرجاين(:)1
«وقد جتد يف كالم �ملتاأخرين �الآن كالم ًا يحمل �صاحبه فرط �صغفه باأمور ترجع
�إىل ما له ��صم يف �لبديع �إىل �أن ين�صى �أنه يتكلم ليفهم ،ويقول ليبني ،ويخيل �إليه �أنه
�إذ� جمع بني �أق�صام �لبديع يف بيت فال �صري �أن يقع ما عناه يف عمياء ،و�أن يوقع �ل�صامع
من طلبه يف خبط ع�صو�ء ،ورمبا طم�س بكرثة ما يتكلفه على �ملعنى و�أف�صده ،كمن �أثقل
�حللي حتى ينالها من ذلك مكروه يف نف�صها»(.)2
�لعرو�س باأ�صناف ّ
وهذ� �لغمو�س هو �أحد �صمات �صعر�ء �حلد�ثة كما �صبق ،بالرغم من كون ظهور
�حلد�ثة يف �ل�صعر �لنبطي قليل ن�صبة �إىل ظهورها يف �ل�صعر �لف�صيح �ملعا�صر� ،إال �أن
هناك بع�س �ل�صعر�ء �لنبطيني يتجهون �إىل �حلد�ثة يف �صعرهم ،ويظهر ذلك جلي ًا يف
�ملدر�صة �لعمانية �ملعا�صرة يف �ل�صعر �لنبطي ،ومن ذلك قول �ل�صاعر (:)3
يا كرب �لفرق مابني �الأزرة وفتحها للعنق
يا �صغر �لفرق بني �ملادرو� به وبني من يدرون
ففي هذ� �لبيت �أوغل �ل�صاعر يف �لغمو�س �إىل حد لن يعرف �ملتلقي �أبد ً� ما �ملعنى
�ملر�د!.
و�أنكر �أبو �صنان �خلفاجي( )4هذ� �لغمو�س بالتقعر يف �لكالم بحث ًا عن �لف�صاحة
بقوله«:جرى بني �أ�صحابنا يف بع�س �الأيام ذكر �صيخنا �أبي �لعالء بن �صليمان ،فو�صفه
و��صف من �جلماعة بالف�صاحة ،و��صتدل على ذلك باأن كالمه غري مفهوم لكثري من
�الأدباء ،فعجبنا من دليله ،و�إن كنا مل نخالفه يف �ملذهب ،وقلت له� :إن كانت �لف�صاحة
عندك باالألفاظ �لتي يتعذر فهمها فقد عدلت عن �الأ�صل �أو ًال يف �ملق�صود بالف�صاحة
(� )1أبو بكر عبد �لقاهر بن عبد �لرحمن �جلرجاين� ،لنحوي� ،ملتكلم على مذهب �الأ�صاعرة� ،لفقيه على مذهب
�ل�صافعي ،من م�صنفاته� :ملغني يف �صرح �الإي�صاح� ،إعجاز �لقر�آن� ،لعو�مل �ملائة� ،ملفتاح� ،لعمدة يف �لت�صريف ،تويف
�صنة  471وقيل474 :هـ� .ل�صبكي ،تاج �لدين عبد �لوهاب بن علي (771هـ) طبقات �ل�صافعية �لكربى ،ط10 ،2م ،هجر
للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع ( 1413حتقيق :د .حممود حممد �لطناحي ،د .عبد �لفتاح حممد �حللو).150/5 :
(� )2جلرجاين ،عبد�لقاهر بن عبد�لرحمن ( 474هـ) �أ�صر�ر �لبالغة ،ط  ،1د�ر �ملدين  -جدة 1991م (تعليق :حممود
حممد �صاكر)� :س .9
( )3فهد �ل�صعدي� ،صاعر �صعبي عماين� ،صارك يف برنامج �صاعر �ملليون� ،لن�صخة �لثالثة.
( )4عبد �هلل بن حممد بن �صعيد بن �صنان� ،أبو حممد �خلفاجي �حللبي�،أخذ �الأدب عن �أبي �لعالء �ملعري وغريه ،وكانت
له والية بقلعة «عز�ز» من �أعمال حلب ،وع�صي بها ،فاحتيل عليه باإطعامه «خ�صكناجة» م�صمومة ،فمات �صنة 466هـ.
�لزركلي� ،الأعالم.122/4 :
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�لتي هي �لبيان و�لظهور ووجب عندك �أن يكون �الأخر�س �أف�صح من �ملتكلم ،الأن
�لفهم من �إ�صار�ته بعيد ع�صري ،و�أنت تقول كلما كان �أغم�س و�أخفى كان �أبلغ و�أف�صح.
وعار�صه �أبو �لعالء �صاعد بن عي�صى �لكاتب وقال� :صدقت� ،إننا ال نفهم عنه كثري ً�
مما يقول� ،إال �أن على قيا�س قولك يجب �أن يكون ميمون �لزجني �لذي نعرفه �أف�صح
من �أبي �لعالء ،الأنه يقول ما ال نفهمه نحن وال �أبو �لعالء �أي�ص ًا! فاأم�صك»(.)1
ب ـ الغمو�ص اخلا�ص ،ويكون ب�صبب خ�صو�صية �للهجة يف كلمة ما� ،أو يف �لق�صيدة
ككل� ،إذ تخ�س �أهل �إقليم �صيق� ،أو قبيلة و�حدة.
وهذ� �لنوع قد يت�صاهل يف بع�صه ،خ�صو�ص ًا �إن و�فق لغة مهجورة ولكنها �صحيحة،
�صريطة �أن يكون ��صتعماله يف �لق�صيدة قلي ًال بحيث ال يف�صد فهم �ملعنى �ملر�د من
�لق�صيدة كاملة.
وهذ� �لعيب يخت�س بع�صرنا �ملنفتح على �الآخر يف �أ�صياء كثرية ،ومنها لهجة
�خلطاب ،لذ� ال يعذر �ل�صاعر �ملعا�صر حني يكرث من ��صتعمال مفرد�ت ال يفهمها �إال
هو وعائلته �أو �أبناء قريته� ،أما يف �لع�صور �ل�صابقة فاإن �نغالق �لنا�س يف �لعاد�ت
و�الأطباع و�للهجات �أمر مربر ،وذلك لقلة و�صائل �الت�صال.
ومن هذ� قول �ل�صاعرة(:)2
ف ّز جا�ص ــي فز م.زيـغ ـ ـ ــة
من ملحت �لزين م�صياغه
ت ْنتـ�صـي هالــروح وت�صيغ ــه
فاحت �فو�غـ ـ ــه
حيث لنه َ
�صيغ �صهد َ
�صقيته ما مـل ــها �صي ـغـ ـ ــة
�حلب ويذ�غـ ــه
وينربي قلبي من �أف�صيغـه
وجلل �أهنى بحلو زغز�غه
ْ
ال جت�صـه و�حـكــم �أدميغـه
�لغي و�صر�غه
يا �لوليفّ ..
مـالتـفــت لــو ز�د ت ــلديغــه
ال ح�صا م .يفيد لغــالغـ ــه
لك �صويد� �لروح و�صبيغه
�نت طري �لقلب ونب ــاغـ ــه
فمعظم هذه �لق�صيدة كتب بلهجة �إمار�تية خا�صة �إن �صحت� ،أوقعت �لقارىء من
خارج �إطار دولة �الإمار�ت يف �لغمو�س �ملعيب.
(� )2أبو �صنان �خلفاجي� ،صر �لف�صاحة .71 :
(� )3حلرة�� ،صم م�صتعار ل�صاعرة �صعبية �إمار�تية ،تن�صر يف �ملنتديات �الإلكرتونية.
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ج -غمو�ص العجز :ويكون نتيجة عجز �ل�صاعر عن بناء جملة حمكمة مرت�بطة
�ملك ّونات ،فيقع �ل�صاعر يف �لغمو�س عجز ً� ال ق�صد ً� ،وذلك لركاكة �لعبارة ،ومن ذلك
قول �ل�صاعر(:)1
و�إن �صاف لون �خلد يزد�د ح�صرة
لون �ل�صفق يرق�س على رنة �لطار
و�لليل ي�صرق لون �صعره �إذ� ط ـ ـ ــار وهفهف على كتوفه �إذ� �لتيه غره
ففي هذين �لبيتني وقع �ل�صاعر يف �لغمو�س عجز ً� ب�صبب ركاكة �لبناء ،وعمي
�ملعنى على �ملتلقي لتناوب �ل�صمائر �لتي ال ت�صري �إىل �صيء حمدد ،و�ملقارنات �لقا�صرة
بني �ملعاين �حلقيقية و�ملجازية ،فال�صفق �ملذكور مرتدد بني �ملعنى �حلقيقي و�ملعنى
�ملجازي الأي لون يف �ملحبوبة م�صابه للون �ل�صفق �حلقيقي ،وذلك بدليل �أنه يزد�د
ح�صرة كلما ر�أى لون خد �ملحبوبة ،كما �أن �لعالقة بني �ل�صفق و�لرق�س ورنة �لطار
غري و��صحة ،ثم جاء �ل�صمري �ملباغت يف عبارة« :لون �صعره» فوقع �ملعنى يف غمو�س
�إ�صايف� ،إذ ال ُيعرف على من يعود هذ� �ل�صمري ،هل يعود على لون �ل�صفق وبالتايل
يكون �ملعنى فا�صد ً�� ،أم يعود على مذكور مل يذكر ويكون �لبناء ركيك ًا ،وهكذ�.
 4ـ تل ّب�ص املا�سي :وهذ� من �أبرز عيوب �لق�صيدة �لنبطية �ملعا�صرة يف �أكرث �ل�صعر
�ملطروح بني �أيدينا� ،إذ ينف�صل �ل�صاعر �أثناء كتابته للق�صيدة عن ع�صره ومفرد�ته
و�أحد�ثه ولغته ،ويعود لالأزمان �لقدمية ،ي�صتعمل �أدو�تها ومفرد�تها ولغتها ،فيما
يتوقع من �لق�صيدة �لناجحة �أن حتمل ب�صمتها �خلا�صة �لنابعة من �أ�صالة �لتجربة
�ل�صعرية ،تلك �لتجربة �لتي «ي�صتغرق فيها �ل�صاعر لينقلها �إلينا يف � ّ
أدق ما يحيط
بها من �أحد�ث �لعامل �خلارجي ،فتتمثل فيها �حلياة و�ألو�ن �ل�صر�ع �لتي تتمثل يف
�لنف�س� ،أو يف �لفرد� ،إز�ء �الأحد�ث �لتي حتيط به»(.)2
و�لعيب ال يكون مبجرد �أدنى تناول للما�صي يف �لق�صيدة ،فهناك حد لتناول �ملا�صي
يف �ل�صعر و�الأدب عموم ًا يكون مطلب ًا �أ�صا�صي ًا فني ًا الأ�صالة ن�صب �ملنجز �الأدبي� ،إذ �إن
«وجد�ننا �حلا�صر م�صحون مبري�ث ما�صيه ،و�الأديب �لذي يفقد �ت�صاله مبا�صي �أمته
�حلي»� )3(،إمنا �لق�صد هو �النفكاك �لتام عن
عاجز متام ًا عن �لتعبري عن وجودها ّ
( )1مو�صى �خلليفي� ،صاعر �صعبي قطري ،توىل �الإ�صر�ف على بع�س �ملالحق �الأدبية �ل�صعبية يف �ل�صحف �لقطرية.
( )2حممد غنيمي هالل� ،لنقد �الأدبي �حلديث ،د�ر نه�صة م�صر للن�صر و�لتوزيع� ،لقاهرة – 1997م � :س.363
( )3عائ�صة عبد �لرحمن ،بنت �ل�صاطئ ،قيم جديدة لالأدب �لعربي �لقدمي و�ملعا�صر ،ط ،2د�ر �ملعارف ،مكتبة �لدر��صات
�الأدبية  54م�صر.159 :
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�لع�صر �ملعا�س ب�صكل يوحي �أن �ل�صاعر ال يخاطب �لنا�س �ملوجودين �الآن ،ولي�س له
عالقة بالع�صر من حيث قو�نينه و�أحد�ثه وحقائقه.
و�ل�صبب يف هذ� �أن �الإن�صان ماأخوذ باملا�صي دوم ًا وينظر �إليه باإجالل و�إكبار ،لذ�
يظن �ل�صاعر يف وعيه �أو ال وعيه �أنه حني يعود قلي ًال للور�ء يف �صعره فاإن هذ� �صيك�صبه
بع�س �الأبهة و�جلز�لة ،كما �أن �ل�صبب لدى �لبع�س هو �لنزوع لالتكالية و�لتقليد،
في�صتن�صخ ما يحفظه من �ل�صعر �لقدمي باالأ�صلوب نف�صه و�ملفرد�ت و�لت�صبيهات
و�لرت�كيب ونحو ذلك ،ويعيد �صياغته قلي ًال ويخرج بق�صيدة جديدة� ،أو هكذ� يظن.
ومن ذلك �أكرث ما ُيذكر يف �صاأن �ملطايا و�لهجن و�خليل و�ل�صيوف و�لرماح و�حلروب،
ومن ذلك �أي�ص ًا كل �لقو�لب �جلاهزة �لتي �أفردتها بالذكر يف �الأور�ق �لقادمة ،مثل يا
ر�كب �للي ،ويا نديبي ،فيما يتجاهل �ل�صاعر �ملعا�صر �أننا مل نعد يف حاجة للمناديب
�لذين يركبون �أ�صايل �لهجن ويق�صون �الأ�صابيع بني مدينة �لدوحة ومكة ،بل �الأمر
يح�صم يف �أجز�ء من �لثانية عن طريق �لهاتف و�لفاك�س و�لربيد �الإلكرتوين ،ويف
و�صائل �لنقل �أ�صبحنا ن�صتعمل �لطائر�ت و�لقطار�ت �ل�صريعة.
قال �بن ر�صيق �لقريو�ين بعد ذكر بع�س �لنماذج من �ل�صعر�ء �لذين يذكرون
�خليل و�ملطايا يف ع�صره« :ولي�س يف زماننا هذ� وال من �صرط بلدنا خا�صة �صيء من
هذ� كله� ،إال ما ال يع ّد قلة ،فالو�جب �جتنابه� ،إال ما كان حقيقة ،ال �صيما �إذ� كان �ملادح
من �صكان بلد �ملمدوح ،ير�ه يف �أكرث �أوقاته ،فما �أقبح ذكر �لناقة و�لفالة حينئذ»(.)1
وميكن �لتمثيل من �ل�صعر �لنبطي �ملعا�صر بق�صيدة �صاعر �صاب مل يتجاوز
�لع�صرين ،قالها يف �صنة 2008م �أمام جلنة حتكيم م�صابقة �صاعر �ملليون ،وبهذ� ترى
حد�ثة كل �ملعطيات� ،ل�صاعر وتاريخ �لق�صيدة� ،إال �أن �ل�صاعر تل ّب�س فيها �ملا�صي بدء ً�
من بحر �لق�صيدة �لذي �ختار �أن يكون على �لطرق �لهاليل ،مرور ً� بروح �لق�صيدة
ومفرد�تها ،مما حد� �أحد �أع�صاء �للجنة �إىل �لت�صكيك يف �صحة ن�صبة �لق�صيدة
لل�صاعر ،يقول �ل�صاعر(: )2
(� )1بن ر�صيق �لقريو�ين� ،لعمدة.230 :
( )2عاي�س بن هد�ف بن غيدة �لقحطاين� ،صاعر �صعبي قطري �صاب� ،صارك يف برنامج �صاعر �ملليون� ،ل�صنة �لثانية.
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ميــوت �ل�صعــور �للي له �لنفـ�س نــايب ــة
تخريت يف �المثال و�خرتت ما م�صــى
ّ
جـزيــل �لن�صيــد �ملــا ط ــر� له يح ـ ّدنــي
�صـر�ي ْبه �صغــل �لبـال و�لـهـم و�لـ�صه ــر
ع�صى �هلل يعني �للي من �لوقت مبـتلـى
�صبايــب عـد�و�ت �لـقـر�يـب وحــربهــم
يقـول �لتميـمــي يــوم غـنـى مـن �لبـل�س
مثـل �صـوكــة �ملعقــم على �لباب فعـلهـم
�صعـيفـيـن �النـف�س ليـت حـيـي وحـيـهم
تعـ ّليـت با�صـمـاهــم عل ــى كـف ــة �ل ـمــال
�لني �غر�صو� يل ظلم من غري م�صلحة
و�نـا و�لــذي �صـليــت مــن عظـم هيبـته
خمــافــة يعــود �لــذم فـي جــال حـقـهم
�با �خبـرك يالـلي عبـت فعـلـي ومنـزيل
ترى �لوقت مثل �لوقت لـو د�ر و�نتـحـى
لــك �هلل رب �الر�س و�لكــون و�ل�صمـ ـ ــا
ما ي�صمل �ىل �رتثت حمازمك و�رتخت
�ذ� رماح خالنك �صكت �صطوة �لعط�س
و�ذ� �صيوف خالنك �صكت حر غمــدها
حليم ما �قابل ر�عي �جلهــل باجلـه ــل
ٍ
كر ٍمي ما �ح�صب ح�صاب ما �عطيت فالورى
�ص ـجــاع ٍ �ىل ح ـ ـ ّزت ولـ ـ ـ ـ ّزت ود ّقـ ـ ــرت
وال �ر�صــى �له ــو�ن ملــن عناين والذ بي
�إىل �آخر �لق�صيدة.
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�إىل �صاح خري �لوقت و�بدى م�صايبه
من �خر زماين الول �لوقت جايبه
ت�ص ّلمت و�صله عقب دفعة �صر�يبه
ـاف ل ــه �لن ــا�س هايبة
ونتايجـ ـْه ميـق ـ ٍ
ـوم بني �ال�ص ــالع ذ�يبة
ت�صـ ّك ــه همـ ـ ٍ
بوق ـ ٍـت عــد�ي تـ ـحـث مي ــي جنــايبه
وم ـ ــا �آف ـ ـ ــة �النــ�صـ ــان �ال قـ ـ ــر�يبه
ت�صيبك �ىل ق ّفيت و�ن جيت �صايبة
تـباع ــد م ــدى خمــ�صة وت�صعــني نايبة
وال خـ ـف ــت وقـ ـ ٍـت ك ــان يركي عقايبه
وعل ّـي ��صت ــه ّدو� ك ـ ــل عـ ــرجا و�صايبة
ما عمري عنيت و�صرت يف درب عايبة
�و يقـ ــال ع ــاب �للي جمانيه طايبة
ما تـغنيــك قولة نف�ص ــي �لي ــوم تايبة
غر�ي ــب زماين يف زمانك غر�يبه
ـز�ل وهايبه
عظي ــم �ملقـ ــام �لل ــي ج ـ ٍ
�صوى �للي جترع من كالمك م�صايبه
ـروي ر��س �ل�ص ـ ـنــني وع�صايبه
�نا م ـ ٍ
�صاكي من �صر�يبه
�ن ــا ح ــد �صي ــفي ٍ
و�ىل �قبلت �حل عقود �المر ون�صايبه
عفي ـ ٍـف ت ــرده �صي ــمتــه عـن طاليبه
ما �هاب �لعدو لو �صاق ميي كتايبه
ـات ت ــر�يب ـ ــه
ولــو كــان دنـ ـ ٍـع هــافيـ ـ ٍ

 5ـ اقتبا�ص الأمثال واحلكم( ،)1ويدخل يف ذلك �قتبا�س �لن�صو�س �لدينية من
قر�آن و�آثار ،كما ي�صمل كل �أنو�ع �القتبا�س ،من ت�صمني وتلميح وعقد ونحو ذلك(،)2
وتقل درجة �لعيب كلما قلت درجة ��صتهار �ملقولة على �الأل�صنة ،كما يتحقق هذ� �لعيب
باالقتبا�س �حلريف و�ملو�صوعي للمقولة �ملقتب�صة و�إد�رجها كما هي يف �ال�صتعمال
�ل�صائع ،و�الأ�صو�أ �إن ذكر �ل�صاعر جملة :يقول �ملثل� ،أو كما قال �ملثل� ،أو على ما قيل،
ونحو ذلك.
�أما �إذ� �أح�صن �القتبا�س باإعادة توظيفه بنق�س يف معناه �أو زيادة �أو قلب �أو توجيه،
و�صادف �أن يكون �لن�س �ملقتب�س لي�س متوقع ًا �أو �صائع ًا على �الأل�صنة ،كان هذ� من
�جلماليات يف �لق�صيدة ،وهذ� هو �القتبا�س �لذي ُيعد �أحد �ملح�صنات �لبديعية.
يقول �بن ر�صيق بعد �أن ذكر �الأمثال �ل�صائرة يف �ل�صعر«:وهذه �الأ�صياء يف �ل�صعر
�إمنا هي نبذ ت�صتح�صن ونكت ت�صتظرف مع �لقلة ويف �لندرة ،فاأما �إذ� كرثت فهي د�لة
على �لكلفة ،فال يجب لل�صعر �أن يكون كله مث ًال وحكمة ،ك�صعر �صالح بن عبد �لقدو�س،
فقد قعد به عن �أ�صحابه وهو يقدمهم يف �ل�صناعة الإكثاره من ذلك»(.)3
و�أ�صباب هذ� �لعيب ما يلي:
ال�سبب الأول� :الأمثال و�حلكم �أقو�ل �بتكرها �أ�صحابها ،وهم لي�صو� باأف�صل من
�ل�صاعر ،بل �إن بع�س �الأمثال يكون �صعر ً� ،وبهذ� يتّكل �ل�صاعر على جهد غريه معتمد ً�
على قو�لب جاهزة ملادته �ل�صعرية.
ال�سبب الثاين� :قتبا�س �الأمثال �ل�صائعة يف �ل�صعر ما هو �إال تقرير ملعنى متقرر
م�صبق ًا يف �الأذهان ،مما يولد �ل�صطحية وقرب �ملاأخذ� ،إذ يكفي �ل�صاعر �أن يبد�أ باأول
( )1يتناوب �ملثل و�حلكمة يف �لداللة �أحيان ًا ،ولذ� قال �أبو هالل �لع�صكري« :كل حكمة �صائرة ت�صمى مث ًال» ،و�لبع�س مييز
�ملثل عن �حلكمة باأنه �ملقولة �لتي ال تتغري عند �ال�صتعمال� .نظر� :لع�صكري� ،حل�صن بن عبد�هلل� ،أبو هالل (395هـ)،
جمهرة �الأمثال ،ط2 ،2م (حتقيق :حممد �أبو �لف�صل �إبر�هيم – عبد �ملجيد قطام�س) د�ر �جليل – بريوت ،د�ر �لفكر
� .7/1 :1988لزخم�صري ،حممد بن عمر (583هـ) �مل�صتق�صى يف �أمثال �لعرب ،ط2 ،1م ،جمل�س د�ئرة �ملعارف
�لعثمانية ،حيدر �آباد – �لهند � /1 :1962ملقدمة هـ.
(� )2نظر� :لقزويني ،حممد بن عبد �لرحمن� ،خلطيب (739هـ)� ،الإي�صاح يف علوم �لبالغة ط ،1د�ر �لكتب �لعلمية –
بريوت – 2003م � :س.321 – 312
(� )3بن ر�صيق �لقريو�ين� ،لعمدة.285 :
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كلمة من �ملثل �أو �ملقولة ليكمل باقيها �أي طفل ي�صمعه ،مثل� :صبق �ل�صيف �لعذل ،و�لعلم
نور ،وال يرد �لكرمي �إال �للئيم و«�للي عقد رو�س �حلبال يحلها» و�أمثالها.
ال�سبب الثالث� :ل�صاعر مطالب باخللق و�البتكار ،لذ� ُيبدع �ل�صاعر �حلقيقي
مقوالته �خلا�صة �لتي قد تكون �أمثا ًال لغريه يوم ًا ما.
ال�سبب الرابع :يختلف �ل�صعر عن �خلطابة و�ملوعظة �لتي يح�صن فيهما طرق
�الأمثال و�حلكم ملبا�صرة لغة �خلطاب فيهما بغية �الإقناع� ،أما �ل�صعر فيخاطب �خليال
و�لوجد�ن ،مما يتطلب �الرتفاع عن �ملبا�صرة و�لتقريرية لدرجة �لغمو�س �ل�صفيف
و�ال�صتعار�ت و�ملجاز�ت ،كما يعتمد �ل�صعر على ��صتبطان وجد�ن �ل�صاعر وجتربته
وروؤيته و�إظهارها للخارج بال �إقناع وال �إلز�م.
ال�سبب اخلام�ص :كرثة ��صتعمال �الأمثال و�حلكم يف �أ�صعار �لنبطيني يف �حلقبة
�ملا�صية جعل ��صتعمالها يف �ل�صعر �ملعا�صر من �الإجر�ء�ت �ملكرورة �ململة.
ومن �أمثلة �قتبا�س �الأمثال �ل�صائعة يف �لق�صيدة �قتبا�ص ًا حرفي ًا ومعنوي ًا دون �أي
تدخل من ِقبل �ل�صاعر ي�صرفها من �لعيب �إىل �جلمال و�حل�صن قول �ل�صاعر(:)1
قال �ملثل من هو حكى لك حكى فيك
�صادق يف كالمه
و�قول و�هلل
ٍ
وقول �ل�صاعر(:)2
حذرك من �للي يخلط �حلب باألو�ن
ترى �لذي ما يعرف �ل�صقر ي�صويه
ومن �أمثلة �قتبا�س معنى �حلكمة �ل�صائعة �لقائلة باأن �حلر ،وهو �أفخر �أنو�ع
�ل�صقور ،ال يت�صاوى مع �لبوم ،وهو طائر ال قيمة له ،قول �ل�صاعر(:)3
�حلر ما يجل�س على ماكر �لبوم
�حلر د�مي ماكره بالعاليل
وقد يبالغ �ل�صاعر يف �صناعة ��صتعمال �ملثل ،فري�صف �أكرث من و�حد ،ي�صفها �صف ًا
مكون ًا بذلك بيت �لق�صيدة كله �أو �أحد �صطريه ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)4
( )1ماجد بن هالل �لعتيبي� ،صاعر �صعبي �صعودي� ،صارك يف �لن�صخة �لثالثة من برنامج �صاعر �ملليون.
( )2جمعة بن نامي �لكعبي� ،صاعر �صعبي �إمار�تي.
( )3حممد بن ملحق �مل�صر�يف �ملطريي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )4تركي �مليز�ين� ،صاعر حماورة �صارك يف م�صابقة برنامج �صاعر �ملليون �الأول وح�صل على �لرتتيب �لثاين.
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و�ل�صرب زين وكل مطرود ملحوق
�صرهة قدم رجلي على عظم �صاقه
�أما يف قول �ل�صاعر(:)1

يقول �ملثل ما ينفع �ل�صوت عقب �لفوت
ويل ق�ص ٍة هذ� �ملثل ما ميثلها

فاإنه خفف عيب �القتبا�س بعك�صه ملعناه يف �ل�صطر �لثاين ،فاأ�صبح �حلديث متوجه ًا
للق�صة �لتي تعك�س �ملثل ال يف �إدر�ج �ملثل� ،إال �أن درجة �لعيب كانت مرتفعة البتد�ء
�ل�صاعر بقول :يقول �ملثل ،ثم لت�صمني �أحد �الأمثال �ل�صائعة جد ً� ،ثم لتقدمي �ملثل
كام ًال يف �صطر على �أد�ة عك�س معناه �لتي تاأخرت يف �ل�صطر �لثاين.
 6ـ املنربية :وهذ� �لو�صف مطلق �أردت به بع�س �أجز�ئه ،فاملنربية تطلق على كل
ما يتعلق باملنرب ولو�زمه و�صروطه وعيوبه ،وهو �أقرب لل�صاأن �مل�صرحي منه �إىل �ل�صعر،
ففي �مل�صرح يتطلب �الأمر فح�س مالءمة �ل�صوت وطبقته ودرجته ،و�آلية �لنطق من
حيث خمارج �حلروف و�ل�صكتات و�لفو��صل بني �لكلمات و�جلمل ،و�لتعبري �جل�صدي
من �إ�صار�ت باليدين و�لكتفني و�لعينني و�حلاجبني وكل ما يدخل يف باب لغة �جل�صد،
وما يتطلبه �حل�صور �مل�صرحي من �أناقة وتاأهب وثقة ونحو ذلك.
وال �أظن �أن ثمة من يخالف يف �أهمية هذ� �لفن الإي�صال �ملعنى بطريقة �أبني وتاأثري
�أ�ص ّد ،لي�س يف �ل�صعر خا�صة ،و�إمنا يف �صتى �صروب �لكالم ،من خطابة �أو موعظة �أو
حما�صرة ونحو ذلك ،وقد ع ّده �جلاحظ( )2من �أ�صناف �لداللة على �ملعاين و�لبيان
فيها حتت ��صم �الإ�صارة(.)3
لكن عند �لتحقيق فاإن هذ� �لفن مرهون فقط بالكالم �أو �ل�صعر �لذي ُيلقى على
( )1عبد�لعزيز �لفر�ج �ل�صبيعي� ،صاعر �صعبي �صعودي ،فاز باملركز �الأول يف برنامج �صاعر �ل�صعر�ء �لتلفزيوين �صنة
2007م.
(� )2جلاحظ ( 255 - 163هـ =  869 - 780م) عمرو بن بحر بن حمبوب �لكناين بالوالء� ،لليثي� ،أبو عثمان� ،ل�صهري
باجلاحظ ،كبري �أئمة �الأدب ،ورئي�س �لفرقة �جلاحظية من �ملعتزلة ،مولده ووفاته يف �لب�صرة ،مات و�لكتاب على �صدره،
قتلته جملد�ت من �لكتب وقعت عليه ،له ت�صانيف كثرية� .لزركلي� ،الأعالم.74/5 :
(� )3جلاحظ� ،لبيان و�لتبيني .77/1 :
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�لنا�س� ،إما مبا�صرة يف �مل�صرح �أو من خالل �لت�صوير( ،)1وهنا ي�صتعان باأدو�ت �مل�صرح
�ملعروفة ،فيعمد �ملتحدث و�ل�صاعر �إىل توظيف بع�س �حلركات �مل�صرحية يف قوله �أو
�صعره ،بل وبناء بع�س �لعبار�ت خم�ص�صة العتمادها م�صرحي ًا ،فت�صتعمل �الإ�صار�ت
و�أ�صماء �الإ�صارة و�لعبار�ت �جلماهريية ونحو ذلك يف �لكالم و�ل�صعر الأن �ملتلقي
ينظر �إليه ،لكن عندما يح ّول هذ� �ل�صعر �إىل ن�س مكتوب فاإنه يفقد ميزة �ملنربية،
بل ويوقعه يف �لنق�س و�لعيب ،لذ� فعلى �ل�صاعر �أن يقلل من �ملنربية يف �صعره ،و�إن
��صتعملها فليخرت �ملكان �ملنا�صب لطرح مثل هذه �لق�صائد �إلقاء ال كتابة ،وحينها
فليح�صن عنا�صره �ملنربية الإلقاء �لق�صيدة.
و�أظنه من �صبه �ملتفق عليه بني جماهري �ل�صعر �لنبطي رد�ءة منربية بع�س �ل�صعر�ء()2
من حيث طريقة �إلقاء �لق�صيدة ،كالتقطيع �خلاطىء للجمل ،و�ل�صكتات و�لنرب�ت
غري �ملنا�صبة ،وهذ� مما ينق�س من جودة �لق�صيدة وتفاعل �ملتلقي معها.
ومن عيب �ملنربية يف �ل�صعر �ملقروء قول �ل�صاعر (:)3
ياللي مكانك بني هذي وذ ّيه
وي�صري عندها �إىل عينيه.
وقول �ل�صاعر(:)4
يعني وال بيديك �أ ّيات حاجة
و�أنته م�صوي ف �أ ّمها ح ّبة ون�س
فال�صطر �لثاين باأكمله من �لعبار�ت �جلماهريية �ل�صبابية �ل�صائعة يف �ملجال�س
و�لتجمعات و�صيغت مبنربية ملد�عبة �جلمهور �ملوجود.
( )1وال مياري �أحد يف �نت�صار ثقافة �ل�صورة يف ع�صرنا ،من خالل قنو�ت �لتلفزيون و�الإنرتنت� ،لتي حتتم على �ل�صاعر
مر�عاة معايري �لظهور �لتلفزيوين وتوظيفها ل�صالح �لن�س �ل�صعري ،وهي و�إن كانت معايري خارجة عن جمال �لنقد �لفني
لل�صعر �إال �أنها �صديدة �اللت�صاق به و�لتاأثري فيه� ،إذ �أ�صبحت �ل�صورة �الأد�ة �حلديثة لت�صكيل �خلطاب �الأدبي و�ل�صيا�صي
و�الجتماعي� ،نظر :عبد�هلل �لغذ�مي� ،لثقافة �لتلفزيونية� ،صقوط �لنخبة وبروز �ل�صعبي ،ط� ،2ملركز �لثقايف �لعربي،
�لد�ر �لبي�صاء – �ملغرب 2005م.25 :
( )2على �صبيل �ملثال �صعف �إلقاء �ل�صاعر تركي �ملريخي ،وهو �صاعر �صعبي كويتي ،و�أحد �أع�صاء جلنة �لتحكيم يف برنامج
�صاعر �ملليون ،ولالطالع على عيب منربية �الإلقاء �ملذكور زيارة هذه �ل�صفحة �لتي حتتوي �لعديد من ت�صجيالته �ل�صوتية
.http://www.alsh3r.com/poet/1178

( )3ح�صني �لغنامي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
(� )4أحمد �لغامدي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
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املبحث ال�شاد�س :عيوب الق�شيدة كاملة (الن�س)
هناك عيوب ال تلحق �لفكرة وال �ملفردة وال �لبحر وال �الأ�صلوب ،لكنها تلحق
�لق�صيدة يف �صورتها �لنهائية ،ومن ذلك:
 1ـ الإخالء ،وهو خلو �لق�صيدة باأكملها من بيت و�حد مبتكر يف فكرته �أو لغته �أو
�أ�صلوبه ،فبالرغم من �صالمة �لق�صيدة من �لعيوب �الأخرى� ،إال �أنها تعاب على هذ�
�ل�صري حتى �لنهاية يف م�صار عادي ال خلق فيه ،و�ل�صعر خلق.
وهذ� �لعيب دقيق ال ي�صتنبطه �إال من �أوتي نظرة ثاقبة يف �ل�صعر ونقده� ،إذ قد يكتفي
�ل�صاعر و�ملتلقي مبجرد �صف �الأبيات �ل�صعرية �لتي حتمل معاين معقولة ،وباملحافظة
عن�صري �لوزن و�لقافية ،ويعد�ن هذه ق�صيدة ،و�ل�صحيح �أنها ق�صيدة معيبة.
على
ْ
وميكن �لتمثيل لالإخالء يف �لق�صيدة بق�صيدة يقول فيها �ل�صاعر(:)1
من �صب ــا عقـلـي وقـلـبي مـن �ص ـبـ ــاه م�صـتحـيل �ن�صــاه هــذ� �مل�صتـحي ــل
يــو�صـفــي �حل�صــن ت ـ ّوه يف �صبـ ـ ـ ـ ــاه نــا�صـنـي بالعـيـن و�رد�نـي قتـيـ ـ ــل
حلي مـ ــا حبـ ـ ـ ـ ـ ــاه بـاحلـال بـيـن �ملـال مـا لـ ــه مثـ ـي ــل
مــا حبـ ــا ربـ ــي ٍّ
ال م ــ�ص ــى �ملجـم ــول تــزه ــاه �لعبـاه غ�صــن مــوزٍ نا�ص ـتــه ن�صمــة عليـل
وال �صمعت �أ�صلي وال �عذب من نباه و�جلبــني �ل�صمـ�س و�لليل �جلديــل
�ك ـتـبو� ل ـ ـ ــه ي ــا حمــد لف ــت �نتـباه يـدرك �للي من �صهـم طرفه عليــل
وك ــان ح ـبـي فـي ــه لبـ ٍـ�س و��صـتـب ـ ــاه دوك مـهــج �لقـلـب برهان ودلـيـل
ويــا حـمــد ق ــل القـربـانـا و�أقـ ــرب ــاه يـا عـرب ذ� �لبنــت ال تـذبح خلـيل
م ــا نـ ـب ــا غـيـ ــره وغ ـي ــره مــا نـبـ ــاه وال ن ـ ــدور ب ــالـ ـغـ ــو�نـ ــي لــه بديل
و��ص ـه ــد �إن �حل ـ ــب عـدٍّ مـن جـبــاه نــزعــب �لليـ ـعــات و�لدمــعة ت�صيل
فقد �بتد�أت �لق�صيدة و�نتهت بال �بتكار ي�صتحق �لتوقف� ،إال فيما ندر.
وخ�صوه بالذكر يف موؤلفاتهم ،ومن ذلك
وقد �نتبه �لنقاد �لقد�مى �إىل هذ� �لعيب ّ
قول �لبحرتي«:دعاين علي بن �جلهم فم�صيت �إليه ،فاأف�صنا يف �أ�صعار �ملحدثني،
�إىل �أن ذكرنا �صعر �أ�صجع �ل�صلمي ،فقال يل� :إنه يخلي ،و�أعادها مر�ت ،ومل �أفهمها،
( )1خليل بن �إبر�هيم �ل�صربمي �لتميمي� ،صاعر �صعبي قطري ،فاز بالبريق يف م�صابقة برنامج �ملليون� ،ل�صنة �لثانية.
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و�أنفت �أن �أ�صاأله عن معناها ،فلما �ن�صرفت �أفكرت يف �لكلمة ونظرت يف �صعره ،فاإذ�
هو رمبا مرت له �الأبيات مغ�صولة لي�س فيها بيت ر�ئع ،و�إذ� هو يريد هذ� بعينه� :أن يعمل
�الأبيات فال ي�صيب فيها (بيت ًا نادر ً�) ،كما �أن �لر�مي �إذ� رمى بر�صقة فلم ي�صب ب�صيء
(�صيئ ًا) ،قيل :قد �أخلى ،قال :وكان علي بن �جلهم �أح�صن �لنا�س علم ًا بال�صعر»(.)1
 2ـ قلة العناية (ال�سنعة) ،وينتج ذلك من �ال�صتعجال يف طرح �لق�صيدة للمتلقي
قبل �لعمل على ت�صذيبها وتهذيبها ومعاجلتها ،فتخرج �لق�صيدة وبها �لكثري �أو �لقليل
من �لعيوب �لتف�صيلية �لتي هي مو�صوع هذه �لدر��صة ،من ح�صو وركاكة و�صعف ونحو
ذلك.
وهذ� �لعيب خا�س بال�صعر�ء �لقادرين على �إنتاج ق�صيدة �صليمة من �لعيوب
قدر �الإمكان� ،إال �أنهم ��صتعجلو� وطرحو� �لق�صيدة للنا�س قبل معاجلة عيوبها� ،أما
�ل�صعر�ء �لذين كان ذلك �أق�صى ��صتطاعتهم فلي�س عليهم �إال �لر�صى مبا �أعطاهم
�هلل من موهبة حمدودة.
ثم �إن �صبب هذ� �لعيب ياأتي ذكره على �الأعم �الأغلب ،و�إال فاإن هناك من قد يهبه
�هلل ملكة �ل�صعر �لبديهي ،فياأتي �صعره منذ �لبد�ية مهذب ًا مكتم ًال.
و�لعناية بالق�صيدة هو ديدن �ل�صعر�ء �لكبار منذ �لقدم ،يقول �أبو هالل
�لع�صكري(« :)2هذ� د�أب جماعة من ح ّذ�ق �ل�صعر�ء من �ملحدثني و�لقدماء ،منهم
زهري ،كان يعمل �لق�صيدة يف �صتة �أ�صهر ،ويه ّذبها يف �صتة �أ�صهر ،ثم يظهرها ،فت�ص ّمى
ق�صائده �حلوليات لذلك.
وكان �حلطيئ ُة يعمل �لق�صيدة يف �صهر ،وينظر فيها ثالثة �أ�صهر ثم يرب ُزها .وكان
�أبو نو��س يعمل �لق�صيدة ويرتكها ليل ًة ،ثم ينظر فيها فيلقى �أكرثها ويقت�صر على
�لعيون منها ،فلهذ� ق�صر �أكرث ق�صائده»(.)3
(� )1لباقالين� ،إعجاز �لقر�آن.115 :
(� )2حل�صن بن عبد �هلل بن �صهل بن �صعيد بن يحيى بن مهر�ن� ،أبو هالل �لع�صكري ،كان مو�صوف ًا بالعلم و�لفقه،
و�لغالب عليه �الأدب و�ل�صعر ،وله من �لت�صانيف :كتاب �صناعتي �لنظم و�لنرث� ،لتلخي�س يف �للغة ،جمهرة �الأمثال� ،صرح
�حلما�صة ،من �حتكم من �خللفاء �إىل �لق�صاة ،حلن �خلا�صة� ،الأو�ئل ،نو�در �لو�حد و�جلمع ،تف�صري �لقر�آن� ،لدرهم
و�لدينار ،ر�صالة يف �لعزلة و�ال�صتئنا�س بالوحدة ،ديو�ن �صعره ؛ وغري ذلك ،تويف بعد �صنة 395هـ� .ل�صيوطي ،جالل �لدين
(911هـ) بغية �لوعاة يف طبقات �للغويني و�لنحاة2 ،م� ،ملكتبة �لع�صرية ،لبنان – �صيد� (حتقيق :حممد �أبو �لف�صل
�إبر�هيم).506/1 :
(� )3أبو هالل �لع�صكري ،كتاب �ل�صناعتني.141 :
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وقد �أجاد �أحد �لنقاد �لقد�مى يف و�صفه ملا ينبغي على �ل�صاعر �أن يفعل فقال�«:إذ�
�أر�د �ل�صاعر بناء ق�صيدة خم�س �ملعنى �لذي يريد بناء �ل�صعر عليه يف فكره نرث ً�،
و�أع ّد له ما يلب�صه �إياه من �الألفاظ �لتي تطابقه ،و�لقو�يف �لتي تو�فقه ،و�لوزن �لذي
ي�صل�س له �لقول عليه ،فاإذ� �تفق له بيت ي�صاكل �ملعنى �لذي يرومه �أثبته ،و�أعمل فكره
يف �صغل �لقو�يف مبا تقت�صيه من �ملعاين على غري تن�صيق لل�صعر وترتيب لفنون �لقول
فيه؛ بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه ،على تفاوت ما بينه وبني ما قبله .فاإذ� كملت له
�ملعاين ،وكرثت �الأبيات ،وفق بينها باأبيات تكون نظام ًا لها و�صلك ًا جامع ًا ملا ت�صتت
منها ،ثم يتاأمل ما قد �أ ّد�ه �إليه طبعه ونتجته فكرته ،ي�صتق�صي �نتقاده ،ويرم ما وهي
منه ،ويبدل بكل لفظة م�صتكرهة لفظة �صهلة نقية ،و�إن �تفقت له قافية قد �صغلها يف
معنى من �ملعاين ،و�تفق له معنى �آخر م�صاد للمعنى �الأول ،وكانت تلك �لقافية �أوقع
يف �ملعنى �لثاين منها يف �ملعنى �الأول ،نقلها �إىل �ملعنى �ملختار �لذي هو �أح�صن ،و�أبطل
كالن�صاج �حلاذق �لذي
ذلك �لبيت �أو نق�س بع�صه ،وطلب ملعناه قافية ت�صاكله ،ويكون ّ
يفوف و�صيه باأح�صن �لتفويت ،وي�صديه وينريه وال يهلهل �صيئ ًا منه في�صينه ،وكالنقا�س
�لرفيق �لذي ي�صع �الأ�صباغ يف �أح�صن تقا�صيم نق�صه ،وي�صبع كل �صبغ منها حتى
يت�صاعف ح�صنه يف �لعيان ،وكناظم �جلوهر �لذي يوؤلف بني �لنفي�س منها و�لثمني
�لر�ئق ،وال ي�صني عقوده باأن يفاوت بني جو�هرها يف نظمها وتن�صيقها»(.)1
 3ـ ق�سر الق�سيدة وطولها ،فتُعاب �لق�صيدة باالإفر�ط �أو �لتفريط يف عدد
�أبياتها ،قلة �أو كرثة ،ولي�س يف هذ� قانون ريا�صي يح�صم �لق�صية ،و�إمنا تق ّدر �الأمور
بقدرها وتنزل منازلها� ،إال �أن �لبيت �لو�حد لي�س بق�صيدة ،وكذ� �الألف بيت ق�صيدة
لن ي�صتمتع بها �أحد.
وهناك �أقو�ل متعددة حول �حل ّد �ملتفق عليه يف �أقل عدد �أبيات �لق�صيدة ،فبع�صهم
قال �ثنان ،وبع�صهم قال ثالثة ،وبع�صهم قال �صبعة( ،)2وقد درج �لنا�س �ليوم على �أن
تعد ق�صيدة يعت ّد بها لتلقى
�أقل �أبيات �لق�صيدة �صبعة ،فاإذ� نق�صت عن �ل�صبعة مل ْ
يف �ملحافل وتن�صر يف و�صائل �الإعالم ،ولكن هذ� ال ي�صلبها �حلق يف كون �أبياتها جميلة
و�إبد�عية �إن كانت كذلك.
(� )1بن طباطبا ،معيار �ل�صعر.2 :
(� )2بن �صنان �خلفاجي� ،صر �لف�صاحة.98 :
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كما �أن طول �لق�صيدة طو ًال ز�ئد ً� عن حد �لرتكيز فيها ويف معانيها و�ال�صتمتاع
بذلك يعيبها ،و�أنا هنا ال �أق�صد �لطول �لذي ذكرته �صابق ًا �صمن عيوب �لفكرة حتت
عنو�ن �لفكرة �لال�صعرية حني يخرج �ل�صاعر من �الأفكار �ل�صعرية بتاأليف خم�صمائة �أو
�ألف بيت من باب �لتباهي ،و�إمنا �أعني �لطول �الأدنى من هذ� بكثري ويو ّلد عيب ًا يفقد
�ملتلقي �ملتعة ،كما لو ز�دت �لق�صيدة مث ًال عن �لع�صرين بيت ًا �إىل �لثالثني و�الأربعني،
فاإنها هنا تبعث �مللل و�ل�صاآمة يف نف�س �ملتلقي.
وقد قيل قدمي ًا لبع�صهم :مل ال تطيل �ل�صعر؟ فقال :ح�صبك من �لقالدة ما �أحاط
بالعنق ،وقيل ذلك الآخر ،فقال :ل�صتُ �أبيعه مذ�رعة (.)1
وقال �جلاحظ يف ذلك« :للكالم غاية ،ولن�صاط �ل�صامعني نهاية ،وما ف�صل عن قدر
�الحتمال ودعا �إىل �ال�صتقالل و�ملالل ،فذلك �لفا�صل هو �لهذر ،وهو �خلطل ،وهو
�الإ�صهاب �لذي �صمعت �حلكماء يعيبونه»(.)2
 4ـ التفكك الع�سوي :و�ملق�صود به �لقفز غري �ملربر� ،أو لتربير �صعيف� ،إىل
مو�صوع جديد قبل �إنهاء �ملو�صوع �ل�صابق ب�صكل �صعري ،وقد يكون هذ� �لتفكك على
م�صتوى �لبيت �لو�حد ،وقد يكون على م�صتوى �ملو��صيع يف عدة �أبيات ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر(:)3
ما غريك �للي �أحبه و�لعمر فاين
حب �لنقا و�لغال ومعا�صر �خل ّوة
فعبارة «و�لعمر فاين» قفزة ال عالقة لها مبو�صوع �لبيت.
وقول �ل�صاعر(:)4
و�أنا على فكرة من �أم�س يدور يف بايل �صوؤ�ل
لي�س �لرجال �أ�صبح تفاخرها برو�س �أمو�لها
وحكامنا �ل�صتة كفو يف كل وقت وكل حال
و�صعوبنا جهالها يف منزلة عقالها
(� )1أبو هالل �لع�صكري ،كتاب �ل�صناعتني.173 :
(� )2جلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر �لكناين (255هـ) �لبيان و�لتبني 4 ،م ،ط ،7مكتبة �خلاجني� ،لقاهرة،1998 ،
حتقيق عبد �ل�صالم حممد هارون .99/1 :
( )3جار �هلل �ل�صدي� ،صاعر �صعبي �صعودي من �صكان بقيق.
( )4عبد�هلل �ل�صمريي� ،صاعر �صعبي �صعودي �صارك يف �لن�صخة �لثانية من برنامج �صاعر �ملليون.
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ثم بعد بيتني:
يعي�س جمهور �لن�صر ويعي�س جمهور �لهالل
حتى لو �لكورة ما هي منا وال حنا لها
�أح�صن من نروح �صوي�صر� و�إال نروح �لربتغال
�إال ن�صري لديرة �لبنغال مع بنغالها
�ل�صرق �الأو�صط يف خطر و�لغرب و�صعه عال عال
و�لقد�س له خم�صني عام وحالته يرثى لها
فانظر كم من �لتفكك �لع�صوي يف �الأبيات �ل�صابقة� ،إذ يقفز �ل�صاعر من مو�صوع
�إىل �آخر بال هدى.
وقدمي ًا قال �مروؤ �لقي�س:
فاإن كنت قد �صاءتك مني خليقة
ف�صلي ثيابي من ثيابك تن�صل
وما ذرفت عيناك �إال لت�صربي
ب�صهميك يف �أع�صار قلب مقتل
و�نتقده �لباقالين بقوله« :هذ� �لبيت غري مالئم للبيت �الأول ،وال مت�صل به يف
�ملعنى ،هو منقطع عنه ،النه مل ي�صبق كالم يقت�صي بكاءها ،وال �صبب يوجب ذلك،
فرتكيبة هذ� �لكالم على ما قبله فيه �ختالل»(.)1
 5ـ الت�سمني :وهو �أن يبنى �لبيت على كالم يكون متام معناه يف بيت يتلوه من بعده
مقت�صي ًا له ،وي�ص ّمونه قدمي ًا (�ملبتور)(.)2
ومثال ذلك قول �ل�صاعر(:)3
هذي �أحـو�يل وذ� و�صــعي وجيــتك يــا �صـ ـب ــي
�أ�صـكـي و�أ�صــوق �لـعــذر و�أقبــل ما تقــوله �إمنــا
ال ي�صيق بي مذهبك تكفى و�إنت خــابر مذهبي
ما �صاق لو �صاقت علي �الأر�س و�أبر�ج �ل�صما

(� )1لباقالين� ،إعجاز �لقر�آن.171 :
(� )2ملرزباين� ،ملو�صح .86 :وقد قال يف هذ� �ل�صدد« :خري �ل�صعر ما مل يحتج بيت منه �إىل بيت �آخر»� .ملو�صح.33 :
( )3مطلق �لنوم�صي� ،صاعر �صعبي كويتي.
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فالبيت �الأول مبني على �لبيت �لثاين وحمتاج �إليه باالأد�ة� :إمنا.
وقد عابو� قدمي ًا ( )1بهذ� �لعيب قول ب�صر بن �أبي خازم(:)2
و�صع ٌد ف�صائلهم و�لرباب
و�صائل هو�زن عنا �إذ� ما
لقيناهم كيف نعلوهم
بو�تر يفرين بي�ص ًا وهاما
و�أرى �أنه ي�صتثنى من هذ� �لعيب �ت�صال �لكالم يف �لبيتني و�لثالثة حني يكون
�لقالب حو�ري ًا يف �الأبيات ،فاحلو�ر يتطلب �ت�صال �لكالم حتى و�إن �كتمل �لبيت،
ويكون هذ� من حم�ص ّنات �ل�صعر ،ومثال ذلك قول �ل�صاعر(:)3
هنا جنل�س �أح�صن �أو هنا؟ وين ما تبغني
�أنا �حب هذ� �لركن لكن على �أية حال
هنا �أح�صن �أرمي معطف �لفرو للتخمني
وفية تعـرفني �إن �نــا �حــب هــذ� �ل�صال
فو�صل �لبيت �لثاين باالأول يف �حلو�ر بالرغم من �نف�صالهما باكتمال �لبيت �الأول.
 6ـ ال�سرقة ,وهو عيب قدمي قدم �الإن�صان وج�صعه ،وقد حفظت لنا �لكتب �الأدبية
�لعديد من �الأقاويل حول �صرقات بع�س �ل�صعر�ء �لكبار ،مثل جرير و�لفرزدق و�ملتنبي
و�أبي متام و�لبحرتي وغريهم ( ،)4على تفاوت بينهم يف �لكم و�لكيف ،وبالتاأكيد ُرمي
�لبع�س منهم بال�صرقة ظلم ًا وبهتان ًا نتيجة للخالفات �ل�صخ�صية و�الأدبية و�لفكرية
و�ملذهبية بني �ل�صعر�ء �أو بني �أتباعهم� ،أو نتيجة لعدم �لدقة �لفنية لدى �صاحب
�لدعوى.
(� )1حلمريي ،ن�صو�ن بن �صعيد (573هـ) �صم�س �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم ،ط ،1م ،11د�ر �لفكر �ملعا�صر –
بريوت ( 1999حتقيق :د .ح�صني بن عبد �هلل �لعمري  -مطهر بن علي �الإرياين – د .يو�صف حممد عبد �هلل).4001/6 :
(� )2بن �أبي خازم (تويف نحو  22ق هـ 598 ،م) ب�صر بن (�أبي خازم) عمرو بن عوف �الأ�صدي� ،أبو نوفل� ،صاعر جاهلي
فحل ،من �ل�صجعان ،من �أهل جند من بني �أ�صد �بن خزمية� ،الإعالم� ،لزركلي.54/2 :
( )3فهد عافت� ،صاعر و�إعالمي �صعبي �صعودي ،من رو�د �ل�صحافة �ل�صعبية �ملعا�صرة.
(� )4نظر� :بن �أبي �لدنيا (281هـ) ،قرى �ل�صيف م ،5ط(،1حتقيق :عبد�هلل بن حمد �ملن�صور) د�ر �أ�صو�ء �ل�صلف،
�لريا�س1997 -م� ،164/1 :الأ�صفهاين� ،أبو �لفرج علي بن �حل�صني (356هـ) �الأغاين ،ط ،2م ،24د�ر �لفكر – بريوت
(حتقيق� :صمري جابر)� ،328/21 :الأب�صيهي ،حممد بن �أحمد (850هـ) �مل�صتطرف يف كل فن م�صتظرف ،م ،2ط2
(حتقيق :د .مفيد حممد قميحة) د�ر �لكتب �لعلمية ،بريوت – .139/1 :1986
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و�إعابة �لق�صيدة بال�صرقة لي�س �إعابة الألفاظها ومبانيها ومعانيها وعنا�صرها
�لفنية ،بل �إعابة لها يف �ملجمل ويف ن�صبتها ملن ي ّدعي ذلك.
و�ل�صرقة قد تكون �صرقة للق�صيدة كاملة بال �أي تغيري ،وهذ� �لعيب ال يحتاج �إىل
مزيد تدليل ،لو�صوحه عند كل ذي ح�س �صليم ،وقد تكون �صرقة ذكية باإحد�ث �أي
تغيري يف �لق�صيدة �مل�صروقة� ،إما �للفظ �أو �ملعنى �أو �لبحر �أو �لقافية �أو نحو ذلك.
و�إثبات �ل�صرقة يف �ل�صعر كاإثباتها يف ما �صو�ه من حيث �حتياجه �إىل �لنظر
و�لبينات و�الأدلة و�لقر�ئن ومن ثم �لفح�س �لتا ّم ملالب�صات �لفعل ،فلي�س كل ت�صابه
بني ق�صيدتني �صرقة ،كما �أنه لي�س كل �ختالف بينهما نافي ًا لها ،فقد تتقارب �الألفاظ
و�ملعاين بني ق�صيدتني ل�صاعرين مل ّ
يطلع �ملتاأخر منهما على �ملتقدم ،وذلك فيما
�لتنا�س )2(،ويحدث هذ� بال�صدفة وب�صكل
ي�صمى بوقع �حلافر على �حلافر� )1(،أو
ّ
حمدود ،ويف �أكرث �الأحيان يكون �لتنا�س نتيجة لتاأثر �ل�صاعر بق�صائد غريه من
�ل�صابقني و�ملعا�صرين ،فاالأدب ينمو يف عامل مليء بكلمات �الآخرين ،و�لن�س ت�صكيل
لن�صو�س �صابقة ومعا�صرة �أُعيدت �صياغتها ب�صكل جديد ،ولي�صت هنالك حدود بني
ن�س و�آخر ،و�إمنا ياأخذ �لن�س من ن�صو�س �أخرى ،ويعطيها يف �آن(.)3
�أما يف �ل�صرقة فقد يجتهد �ل�صارق يف �إخفاء �آثاره باإجر�ء بع�س �لتغيري�ت على
�لق�صيدة �مل�صروقة� ،أو �الأجز�ء �مل�صروقة منها ،وقد يكت�صفه �حل ّذ�ق يف �ل�صعر ،وقد
ينجو بفعلته ،ح�صب مهارته يف �ل�صرقة.
قال �جلرجاين بعد �أن �صاق بع�س �الأبيات �ملتفقة يف �ملعنى و�لوزن و�لقافية« :وهذ�
�ل�ص ّرق ،الأنه ّ
يدل على نف�صه باتفاق �ملعنى و�لوزن و�لقافية»(.)4
من �أقبح ما يكون من ّ
ويندرج حتت م�صمى �ل�صرقة بع�س �الأنو�ع �لتي لي�صت من �ل�صرقة حقيقة و�إمنا
جتتمع معها يف �ملفهوم �لعام ،ومن ذلك:
(� )1نظر� :لقلق�صندي� ،أحمد بن علي (821هـ)� ،صبح �الأع�صى يف �صناعة �الإن�صا ،م ،14ط( 1حتقيق :د .يو�صف علي
طويل) د�ر �لفكر ،دم�صق .317/2 :1987-
(� )2إميان �ل�صنيني� ،لتنا�س � -لن�صاأة و�ملفهوم ،مقالة يف جملة �أفق �الإلكرتونية� / 1 ،أكتوبر 2003 /م
http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=article&sid=1382

( )3حممد عز�م� ،لن�س �لغائب ،جتليات �لتنا�س يف �ل�صعر �لعربي� ،حتاد كتاب �لعرب – دم�صق – � :2001ص.11
(� )4جلرجاين� ،لو�صاطة بني �ملتنبي وخ�صومه.69/1 :
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اأ  -الإغارة ( :)1كما كان يفعل �لفرزدق ح�صب ما ُذكر عنه ( ،)2فاإنه كان ياأتي �إىل
�ل�صاعر يلقي ق�صيدته فاإذ� �أعجبه بيت فيها �نزوى به عن �لنا�س و�أمره �أن يتنازل له
عن ذلك �لبيت بالقوة ،وقد كان �صخ�ص ًا مهيب ًا منيع ًا يخافه �لنا�س و�ل�صعر�ء.
و�ليوم يت�صور هذ� �لفعل من بع�س �الأ�صخا�س ذوي �لنفوذ و�ل�صلطة ،فكما يغري
بع�صهم على �الأمالك �حل�صية ملن هم �أ�صعف و�أقل مرتبة ،فاإنه قد يغري على �الأمالك
�ملعنوية ،بل هذ� �أ�صهل.
ب  -ال�سراء :وهو منت�صر يف ع�صرنا� ،إذ ي�صنع �ل�صاعر ق�صيدة معينة ويبيعها
الأحد �ملو�صرين �لذين مل يهبهم �هلل موهبة �ل�صعر.
وبع�س �ل�صعر�ء يبيع ق�صائده ل�صخ�س �أو �صخ�صني ،وبع�صهم يتخذ من �مل�صاألة
باب ًا من �أبو�ب �لرتزق ،فيبيع �أ�صعاره لكل م�ص ٍرت ،وقد يعلن عن ذلك يف و�صائل �الإعالم،
متاما كاأي منتج جتاري ،وقد �عرتف بع�س �ل�صعر�ء يف لقاء�ت �صحفية و�إلكرتونية
ببيع ق�صائدهم� ،أو عر�صها للبيع.
ج -الإهداء :وهو �صبيه بال�صر�ء� ،إال �أنه بال ثمن حمدد ،ويحدث هذ� بني مرتزقة
�ل�صعر�ء و�الأثرياء� ،إذ ي�صنع �ل�صاعر ق�صيدة ويهديها �صر ً� الأحد �الأثرياء �لذين
�لرثي على �لق�صيدة
يظهرون �أنف�صهم يف و�صائل �الإعالم على �أنهم �صعر�ء ،فيح�صل ّ
ويح�صل �ل�صاعر �الأ�صلي على �أي مقابل ير�صيه ،حظوة �أو مال �أو هدية �أو نحو ذلك.
د -الت�سليح :وينت�صر هذ� لدى �أرباب �الأدب �ل�صعبي ومنابره ،من مطبوعات �صعبية
ومنتديات �إلكرتونية وقنو�ت تلفزيونية ونحو ذلك ،وحتدث �لعملية باأن يكتب �صاحب
�لق�صيدة �الأول ق�صيدته �لتي ال ت�صلح �أبد ً� الأن تكون ق�صيدة ،فيقوم �صاحب �ملجلة �أو
�ملنتدى �أو �لقناة بت�صليحها ،و�أحيان ًا يكون �لت�صليح ��صم ًا مفرغ ًا من حمتو�ه ،و�الأمر
�حلقيقي �أن �لق�صيدة قد �أعيدت �صياغتها من �ل�صفر حتت م�صمى �لت�صليح.
ويحدث هذ� عادة حني يكون �صاحب �لق�صيدة �مر�أة يجد �صاحب �ملنرب م�صلحة
يف �صم ��صمها ملنربه �الإعالمي.

(� )1جلرجاين� ،لو�صاطة بني �ملتنبي وخ�صومه.53/1 :
(� )2بن ر�صيق �لقريو�ين� ،لعمدة.219/2 :
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املبحث ال�شابع :عيوب عا ّمة
هناك عيوب عا ّمة تلحق �ل�صعر و�صناعته ،وميكن لبع�س �لباحثني �إحلاقها
بالتق�صيمات �ل�صابقة من خالل �إدخالها يف ت�صنيفات معينة ،ومن ذلك:
 1ـ ال�سرورة ال�سعرية :ولعل معظم عيوب �ل�صعر تاأتي من باب �ل�صرورة ،ومع ذلك
�أفردتها بالذكر بالرغم من تف�صيل �لعيوب يف هذه �لدر��صة ،وذلك الأن �ل�صرورة باب
�أو�صع من هذه �لعيوب �ملذكورة ،وبالتايل فاإن �ل�صرورة قد تلجىء �ل�صاعر �إىل �لوقوع
يف عيب جديد مل يذكر.
وقد درج يف �لعرف �الأدبي �لت�صاهل يف �صرورة �ل�صاعر ،بل قد ُمنح �ل�صاعر �الإذن
�أن يفعل يف �للغة ما ي�صاء حتت باب :يجوز لل�صاعر ما ال يجوز لغريه� ،إال �أنه مهما يكن
هنالك من �أعذ�ر ورخ�س فاإن �ل�صرورة تبقى حالة نق�س ،وكلما كرثت �صرور�ت
�ل�صاعر ظهر تو��صع قدرته على �الإبد�ع و�الإن�صاء �لفني.
يقول �أبو هالل �لع�صكري�« :لكالم �أ ّيدك �هلل يح�صن ب�صال�صته ،و�صهولته،
وتخري لفظه ،و�إ�صابة معناه ،وجودة مطالعه ،ولني مقاطعه ،و��صتو�ء
ون�صاعتهّ ،
تقا�صيمه ،وتعادل �أطر�فه ،وت�صابه �أعجازه بهو�ديه ،ومو�فقة ماآخريه ملباديه ،مع ق ّلة
�صرور�ته ،بل عدمها �أ�ص ًال»(.)1
وبيان �ل�صرورة �ل�صعرية �أنها كل ما ال يقبل يف �لكالم لو مل يكن �صعر ً�.
و�ل�صرور�ت كثرية يف �ل�صعر ،وكما �أ�صلفت فاإن �أكرث �لعيوب �لتي ذكرتها و�صاأذكرها
هي من باب �ل�صرورة ،لذ� ومع ذلك �صاأذكر بيت ًا هنا من باب �لتمثيل ،كما يف قول
�ل�صاعر(:)2
ثمل طريي وعانق طريته و��صتغرقو� بالنوم
و�ل�صرورة هنا تاأنيث «طريته» على غري �صماع يف �للغة وال قيا�س ،وقد �أتيت بهذ�
�ملثال عن ق�صد الأن ّوه بتد�خل �ل�صرور�ت �ل�صعرية بخ�صو�صيات �للهجات �لعربية يف
�ل�صعر ،ففي هذ� �ملثال يرد �حتمال كون لهجة �ل�صاعر يف بادية �الأردن �أو بني قبيلته
توؤنث �لطرية يف مقابل �لطري ،وبذلك يخرج �لبيت من د�ئرة �لتمثيل.
(� )1أبو هالل �لع�صكري ،كتاب �ل�صناعتني� :س.19
( )2و�صفي �ل�صرب�ت� ،صاعر �صعبي �أردين.
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 2ـ احل�سو ,وهو �لكالم �لز�ئد عن حاجة �ملعنى( ،)1ويدخل حتته �لنوع �ل�صابق:
�لتكر�ر �ل�صلبي ،لكنني �أحببت �إفر�ده هناك لكرثة �صيوعه وجهل �الأكرثية بكونه �صك ًال
من �أ�صكال �حل�صو .و�حل�صو قد يكون بزيادة حرف �أو كلمة �أو جملة �أو بيت �صعري
�أو عدة �أبيات ،ومنه ما هو و��صح يعرتف �جلميع برد�ءته ،ومنه ما هو خفي يختلف
�لنا�س يف ت�صخي�صه.
وهذ� �لعيب يقع فيه �ملبتدئون و�لهو�ة بكرثة ،الأنهم يظنون �أن جمرد �صالمة �لوزن
و�لقافية هو ب ّر �الأمان ل�صالمة �لق�صيدة� ،أما �ل�صعر�ء �ملتميزون فاإنهم يقعون فيه
�أحيان ًا ل�صبب قد يخفى عليهم ،وهو رغبتهم يف ��صتخد�م عبارة �أو قافية �أو �صورة
تتطلب قبل �لو�صول �إليها كالما متهيدي ًا هو �حل�صو.
وميكن تق�صيم �حل�صو بناء على مكوناته �إىل �أربعة �أق�صام كما يلي:
�أ ـ زيادة �حلرف ،وقد م ّر معنا عند ذكر �حلرف �لز�ئد على �لقافية.
أنت و�أنتم
ب ـ زيادة �ل�صمري ،مثل �صمائر �لغائب :هو وهي وهم ،و�ملخاطب �أنت و� ِ
�أو «�أنتو�» ،و�ملتكلم �أنا ونحن �أو«ح ّنا» ،و�أ�صماء �الإ�صارة هذ� وهذه �أو هذي ،و�الأ�صماء
�ملو�صولة ،وما يلحق بهذ� �أو ي�صابهه ،وزيادة �ل�صمري هو ��صتعماله ز�ئد ً� عن �حلاجة
يف موقع ي�صح �ال�صتغناء عنه ،مثل قول �ل�صاعر(:)2
لو �أنها ما هي بهي ر��س هاملال
ما ي�صرت عيوب �لرجل لب�صة �لثوب
فجاء بـ «هي» �لثانية ح�صو ً� ،وز�د �حل�صو ح�صو ً� �إحاطته ب�صمريين «�أنها» و«ماهي»،
و��صم �إ�صارة يف قوله «هاملال» ،فانظر كيف �صار �لبيت.
�أما �إذ� كان �ل�صمري �أ�صلي ًا يف �جلملة غري ز�ئد وال ي�صح �ال�صتغناء عنه فهو لي�س
من �حل�صو ،كما مر معنا عند ذكر عيب �لتكر�ر �ل�صلبي ،وكما يف قول �ل�صاعر(:)3
�لوقت ذ� هو هو بطبعه و�نا �إياي
�أنا �صدوق وذ� زمان �لدعاية

(� )1نظر� :لتفتاز�ين� ،صعد �لدين م�صعود بن عمر (792هـ) خمت�صر �ملعاين ،ط ،1د�ر �لفكر 1411هـ.161 :
(� )2صنيتان �ملطريي� ،صاعر �صعبي �صعودي ،من جنوم �ملطبوعات �ل�صعبية.
( )2بريك بن هادي �ملري� ،صاعر �صعبي قطري.
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فكما تالحظ وجود ��صمني لالإ�صارة و�صتة �صمائر ،لكنه ال يوجد و�حد منها ز�ئد
عن �حلاجة ،وقوله «�لوقت هو هو بطبعه»  -وهو �أقرب �لعبار�ت للح�صو �صك ًال  -خارج
عن د�ئرة �لتكر�ر و�حل�صو الختالف موقع �ل�صمريين يف �الإعر�ب( ،)1مبعنى �لوقت
هو هو مل يتغري ،على عك�س «هو» �حل�صو يف بيت �ل�صاعر(� )2لقائل:
يا مدور خري و�ل�صر متز�حم
عزتي لك �إبرة هو و�صط ّميا
جـ -و�أما زيادة �لكلمة فمرت عند ذكر �لتكر�ر �ل�صلبي.
د  -و�أما زيادة �جلملة فكما يف قول �ل�صاعرة(:)3
كم غبي يدعي �ل�صعر دوم بكل �صاع
فاجلملة «بكل �صاع» من �حل�صو �لذي ال ي�صيف �صيئ ًا� ،إذ كلمة دوم �ل�صابقة تكفي
خللق �ملعنى ،بل �إن جملة «دوم بكل �صاع» بر ّمتها ال فائدة من ذكرها �أ�ص ًال ،وما جاءت
�إال الأجل متام �لوزن و�لقافية ،و�ملعنى �كتمل عند قول«:كم غبي ي ّدعي �ل�صعر».
 3ـ ا�ستعمال اإجراءات لغوية دارجة يف ال�سعر فقط ،وهذه �الإجر�ء�ت متف ّرقة،
وقد تكون تابعة لبع�س �لعيوب �الأخرى ،لكن يجمعها �أنه قد درج ��صتعمالها يف �ل�صعر
فقط وال ت�صتعمل يف �لكالم �لعادي ،ومن ذلك:
�أ ـ كاف �لت�صبيه ،وذلك �أن �لكالم �لتابع للهجة �لعامية ال ي�صتعمل كاف �لت�صبيه،
بل هذ� من �للغة �لف�صحى ،وهو هنا تابع لتف�صيح �لق�صيدة ،لكن الأن �لكثري من
�ل�صعر�ء يقع فيه ال ق�صد ً� للتف�صيح و�إمنا �تباع ًا للد�رج ذكرته هنا ،ويكرث يف �صعر
�أهل �الإمار�ت ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)4
�لهوى و�ل�صوق يف يوم �لوعد
كالقمر يل يحت�صن نوره �صماك
بـ ْ
يل ،وهي مرة تاأتي مبعنى «�إىل» �لغائية ،ومرة مبعنى �إذ� �ل�صرطية ،ومن ذلك
( )1هو �الأوىل مبتد�أ �أول و�لثانية مبتد�أ ثانٍ � ،أو هو �الأوىل �صمري ف�صل وهو �لثانية خرب ،وقد يكون لهما يف �لنحو تخريج
�آخر� ،إال �أنه مهما يكن لهما من تخريج فاإنهما �صيظالن يف موقعني خمتلفني من �الإعر�ب ،وهذ� ما يفيد عدم �لتكر�ر.
(� )2الأمري عبد �لرحمن بن م�صاعد �آل �صعود� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )2نو�س �صدير�� ،صم م�صتعار ل�صاعرة �صعبية �صعودية.
( )4خليفة بن ر��صد �لو�يل� ،صاعر �صعبي �إمار�تي.
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قول �ل�صاعر(:)1
�صرقتني مثل �لكرى ْ
يل متكنت
وهي هنا مبعنى �إىل �أن متكنت.
وقول �ل�صاعر(:)2
هال باخلاطر �للي ْ
يل خطر يرتاح معه �لبال
وهي هنا مبعنى �إذ�.
جـ ـ ت�صكني �ملتحرك ،ويكون هذ� نتيجة لل�صرورة ،وهو بهذ� تابع لل�صكل �لثالث
من �لعيب �ل�صابق ،عيب حتوير �لكلمات �ل�صالف ذكره ،لكني �أحببت ذكره هنا الأن
�ل�صعر�ء درجو� على هذ� وبع�صهم يظن �أنه �أ�صبح من �ل�صائع �ملقبول ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر(:)3
ع�صاك منته للهجر ْمبتعلم
ف�ص ّكن �مليم يف متعلم بطريقة ال تقال يف �لكالم �لعادي و�إمنا بطريقة خا�صة
بال�صعر فقط.
د ـ �لذي ،وهي كلمة ف�صيحة ال تقال يف �للهجة �ل�صعبية ،لكن �ل�صعر�ء درجو� على
��صتعمالها يف �لق�صيدة �لنبطية ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)4
النه غال مبنزل �لقلب مطروح
مهما ق�صيت و�صرت تن�صى �لذي ر�ح
ويكرث ذكرها يف �ال�صتهالل على �صكل قالب جاهز كما يف قولهم:
يقول �لذي� ،أو قال �لذي.
أنت ،لكن �ل�صعر�ء درجو� على حتويرها �إىل هذ� �للفظ
هـ ـ �نته ،و�ملق�صود بها � َ
�جلديد «�نته» ،ومن ذلك قول �ل�صاعر()5
:
حبيبي كل �صنه و�نته حبيبي
ع�صى �نك د� ٍمي تبقى ن�صيبي.
(� )1الأمري عبد�هلل �لفي�صل �آل �صعود (2007م)� ،صاعر �صعودي.
(� )2الأمري خالد بن �صعود بن عبد �لعزيز �آل �صعود� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )2غازي بن عون �لعتيبي ،يعد �أحد رموز �ملدر�صة �لكال�صيكية.
( )4حمد �لعامري� ،صاعر �صعبي �إمار�تي.
( )5علي �خلو�ر� ،صاعر و�إعالمي �صعبي من �الإمار�ت.
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و ـ �صمري �ملق ّدر �ملحذوف :ويكون عادة نتيجة ل�صرورة �لقافية ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر(:)1
يا معذب قلب من حبيت كايف
ال تعذب قلب من حطك قمرها
فال�صمري يف «قمرها» ال يعود �إىل مذكور يف �لبيت� ،إمنا يعود ملق ّدر حمذوف
وتقديره دنياه �أو حياته ،مبعنى :حطك قمر دنياه �أو قمر حياته ،وهذ� د�رج يف �ل�صعر
�لنبطي �لتقليدي ،لكن �ل�صاعر �ملجيد يحرتز منه.
ز ـ �لهاء �لتي تلحق ياء �مللكية ،مثل� :صمايه ،خطايه� ،صقايه ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر(:)2
�أنا يوم �ج ّنب و�بتعد عن كثري �لنا�س
باليه كالم من ح�صدهم يحطونه
 4ـ ع�سف اللفظ :ويطلق عليه عادة ع�صف �ملعنى ،و�ل�صحيح �أنه ع�صف للفظ
للو�صول �إىل �ملعنى �ملر�د ،وهو �صبيه بتحوير �لكلمات �ل�صابق ذكره ،لكنه هنا يف �الألفاظ
وتر�كيبها عموم ًا ولي�س يف جمرد �ملفرد�ت ،و�ملق�صود بع�صف �للفظ هو �لتع�صف يف
تغيري تركيب لغوي م�صتق ّر ،مثل �مل�صاف و�مل�صاف �إليه ،و�لتعريف و�لتنكري ،و�لفعل
و�لفاعل ،و�لعبار�ت �لد�رجة ونحو ذلك ،ومثال ذلك قول �ل�صاعرة(:)3
ت�صفي عليل �صاقه �لبعد نز�ح
�لبحر دونه و�مل�صافات بره
فال�صاعرة هنا ذكرت �لبحر يف �ل�صطر �لثاين ثم �أر�دت �الإتيان بكلمة «�لرب» يف
مقابل �لبحر ،فع�صفت �للفظ ع�صف ًا لتنتج لنا هذه �لعبارة �مل�صوهة.
 5ـ الإخالل بالثابت من اأ�سول الكالم ،وله �أنو�ع:
�أ ـ �الختالف يف �لتذكري و�لتاأنيث ملذكور و�حد ،مثل قول �ل�صاعر ()4
:
�أنا م�صتاق باكلم حبيبي
ولكن لالأ�صف ما كلمتْني
( )1فهد بن م�صعاب �ملري� ،صاعر �صعبي من قطر.
( )2حمود �لبغيلي� ،صاعر كويتي وباحث يف �صوؤون �الأدب �ل�صعبي.
(� )2أبعاد �لرتكي� ،صاعرة �صعبية �صعودية.
(� )4ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم ،حاكم دبي.
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فهنا ال ي�صتقيم �لقول :حبيبي ما كلمتْني.
وقدمي ًا مل يكن �ل�صعر�ء يقعون يف مثل هذ� �خلطاأ �ملبا�صر� ،إمنا قد يقعون فيه يف
معر�س �لو�صف ،ومن ذلك ما �أخذه طرفة بن �لعبد على �ملتل ّم�س يف قوله:
وقد �أتنا�صى �لهم عند �حت�صاره
مكدم
ٍ
بناج عليه �ل�صيعرية ِ
فقال كلمته �مل�صهورة��« :صتن َوق �جلمل» ،ولك الأن �لناجي هو �لفحل و�ل�صيعرية من
�صمة �لنوق ال �لفحول(.)1
ب ـ �الختالف يف �جلمع و�الإفر�د ملذكور و�حد ،مثل قول �ل�صاعر(:)2
عي
�إيه �وجعيني و�ن ترجيتكم ّ
و«عي» مبعنى �رف�س للمفرد �ملذكر ،و«�وجعيني» �ل�صابقة
فهنا «ترجيتكم» للجمع ّ
غري �ل�صاعر بني �لتذكري و�لتاأنيث و�جلمع و�الإفر�د
خطاب لالأنثى �ملفردة ،فانظر كم ّ
يف خطاب و�حد.
ج ـ �الختالف بني �ملعطوفات ،وله عدة �أ�صكال كما يلي:
�الأول� :الختالف يف �الإفر�د و�جلمع مثل قول �ل�صاعر()3
:
علي �لتفاكري
�لبارحه هاجت ّ
ليلي ق�صيته بني هوجا�س و�فكار
فهنا عطف «�أفكار» وهي جمع على «هوجا�س» وهو مفرد.
�لثاين� :الختالف يف �لتعريف و�لتنكري ،مثل قول �ل�صاعر()4
:
و�طلق بجنحانها بع�س �الأور�ق وكتب
هنا عطف «كتب» وهي غري معرفة على«�الأور�ق» وهي معرفة باأل.
قال �مروؤ �لقي�س:
فظل �لعذ�رى يرمتني بلحمها
و�صحم كهد�ب �لدمق�س �ملفتل
(� )1بن قتيبة� ،ل�صعر و�ل�صعر�ء.183/1 :
( )2توفيق �خلليفة� ،إعالمي و�صاعر �صعبي �صعودي.
( )3طالل �ل�صعيد �لظفريي� ،صاعر �صعبي كويتي.
( )4فهد دوحان� ،صاعر �صعبي �صعودي ،من جنوم �ملطبوعات �ل�صعبية.
(� )5لباقالين� ،إعجاز �لقر�آن166 :
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ونقده �لباقالين بقوله« :وفيه �صيء :وذلك �أنه ع ّرف �للحم ون ّكر �ل�صحم»(.)1
الثالث� :الختالف يف زمن �جلملة بني �ملا�صي و�مل�صارع ،مثل قول �ل�صاعر(:)2
زينت لك قلبي ب�صاتني و�نهار
وحطيت لك جنحان و�قول طريي
ما�س «وحطيت لك
فعطف �جلملة بفعل م�صارع «و�قول طريي» على �جلملة بفعل ٍ
جنحان» ،وكان نظم �لكالم �أن يقول :و�حط لك جنحان و�قول طريي� ،أو وحطيت لك
جنحان وقلت طريي.
الرابع� :الختالف يف �ال�صم و�لفعل ،مثل قول �ل�صاعر()3
:
�لتاع قلبي وهامي و�نفرى �صرتي
و�حلزن يك�صي حرويف يوم �غني لك
فعطف «هامي» وهو ��صم فاعل على «�لتاع» وهو فعل ،وجعل �ال�صم �ملختلف بني
فعلني «�لتاع» و«�نفرى» ،مما �أو�صل �الختالف �إىل �أ�صد حاالت و�صوحه� ،إال �إن كان
�ل�صاعر يريد �لفعل �ملا�صي يف كلمة «هامي» ،وبهذ� ينطقها بفتح �لياء فهنا ينتفي
�لعيب �ملق�صود.
اخلام�ص� :الختالف يف �ملعنى ،كما يف قول �ل�صاعر(:)4
تنبت من �أفعاله ب�صاتني وعذوق
فهنا عطف �ل�صاعر«عذوق» على «ب�صاتني» يف جمرى �ملدح �لذي يتطلب �ملبالغة
و�لزيادة ال �لنق�س ،لكن �لعطف بكلمة عذوق بعد كلمة ب�صاتني جاء خمالف ًا للمعنى
أر��س و��صعة ،وقد بد�أ
�ملق�صود ،فاملق�صود هو �أن هذ� �ملمدوح تنبت من �أفعاله � ٍ
�ل�صاعر بكلمة ب�صاتني ،فكان يجب �أن يبحث عن كلمة �أخرى ت�صاويها �أو تزيد عليها،
لكنه �أتى بكلمة عذوق �ملخالفة جلن�س �لب�صاتني ،بل و�ملوؤثرة �صلب ًا يف تناق�س �ل�صورة
�ل�صعرية �لتي من حقها �ملبالغة و�لزيادة.
د ـ �ختالف طريقة �لنطق يف مو�صعني لل�صرورة ،وهو على ق�صمني:
(� )1لباقالين� ،إعجاز �لقر�آن.166 :
( )2علي �لعايد �لهاجري� ،صاعر �صعبي كويتي.
(� )3صايع �لعيايف� ،صاعر �صعبي �صعودي� ،أحد جنوم فن �ملحاورة و�ل�صيالت.
(� )4صعد بر�ك �لعازمي� ،صاعر �صعبي كويتي.
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الق�سم الأول� :أن يكون �ختالف �لنطق يف كلمة و�حدة بعينها كما يف قول �ل�صاعر(:)1
مل �أالحظ �أي فارق بني طبعك ْ
وطبعي
وهنا «طبعك» تنطق بالطريقة �ل�صحيحة ،فيما «طبعي» تنطق بت�صكني �لطاء الأجل
�لوزن.
الق�سم الثاين� :أن يكون �ختالف �لنطق يف بناء �لكلمة ،كما يف قول �ل�صاعر()2
:
لو �صمحتي ال تدورين وتلفي
و�لبناء هنا هو كون �لفعل �أحد �الأفعال �خلم�صة ،فمرة �أثبت �لنون لياء �ملخاطبة
ومرة حذفه يف بناء و�حد ،فلم يقل« :ال تدوري وتلفي» ،ومل يقل« :ال تدورين وتلفني».
هـ ـ �الإخالل بكمال �لكالم ،كاالأمثال و�الأعد�د و�الأرقام و�جلهات ونحو ذلك ،ومن
ذلك قول �ل�صاعر(:)3
و�أنا دققت يف �ملو�صوع كله
جنوب ّيه و�صرقه مع �صماله
وهنا فاجلهات ناق�صة ،ماذ� عن �لغرب؟
وهذ� ي�صمى قدمي ًا ف�صاد �لتق�صيم( ،)4وميثلون له بقول جرير:
فثلثهم
�صارت حنيف ُة �أثالث ًا
ْ
ُ
�لعبيد وثلثٌ من مو�لي َها
من
ِ
و ـ تغيري �لر�بط :و�ملق�صود به �أن ُيجمع بني كلمتني �أو جملتني بر�بط معني ،لكن
�ل�صاعر يغري �لر�بط يف �أحدهما ،ومثال ذلك قول �ل�صاعر(:)5
ال حتا�صبني على �أ�صباب �لغياب
يف يدك ما �صار ما كان بيدي
فهنا �لر�بط هو حرف �جلر «يف» �لذي يف جملة «يف يدك» �أو �لباء يف جملة «بيدي»،
وكان يجب �أن يكون �أحدهما هو �لقا�صم �مل�صرتك بينهما ويتكرر يف �جلملتني ،فيقول
�ل�صاعر :يف يدك ما �صار ما كان يف يدي� ،أو :بيدك ما �صار ما كان بيدي ،لكن �ل�صاعر
( )1ح�صني بن �صودة� ،صاعر و�إعالمي �صعبي من �الإمار�ت.
( )2مربوك بن ما�صي� ،صاعر �صعبي ميني مقيم يف �ل�صعودية.
( )3حممد �لقثامي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )4قد�مة بن جعفر ،نقد �ل�صعر.75 :
( )5ثامر �صبيب �لدقبا�صي� ،صاعر �صعبي كويتي.
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غري هذ� �لر�بط يف �لكلمتني فكان يف �الأول «يف» ويف �لثاين «ب».
ّ
وقول �ل�صاعر()1
:
خلى حياتي تنقلب كلها غري
و�ن�صى �حلبايب و�لزمن و�ملكاين
وهنا غري �ل�صاعر �لر�بط بني كلمتي �لزمان و�ملكان ،وهو ر�بط عريف يف �ال�صتعمال،
فيقال �لزمان و�ملكان ال �لزمن و�ملكان.
ز ـ حذف �لتنوين فيما حقه �لتنوين ،و�الأحقية هنا تبع ًا لعرف �للهجة �ل�صعبية
�ملتفرعة عن �للغة �لعربية �لف�صحى يف هذه �لنقطة ،ففي لهجة �أهل �جلزيرة �لعربية
رجل من �ل�صحر�ء» ،و«قابلت
يلحقون تنوين �لك�صر يف كل ��صم نكرة ،فيقولون« :جاء ٍ
و�حد من �ملدينة» وهكذ� ،فاإذ� حذف �ل�صاعر هذ� �لتنوين ل�صرورة �لوزن فاإنه يخ ّل
ٍ
بالثابت من �أ�صول �لكالم و�أعر�فه �مل�صتقرة ،وبالتايل ي�صبح هذ� �حلذف عيب ًا يف
�لبيت ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)2
ويوم �صفتك عرفت �إنك �صعادة مدمية
فحذف �لتنوين يف كلمة «�صعادة» وحقها �لتنوين ،فاأ�صبحت �لكلمتان منف�صلتني
غريبتني كاأنهما تائهتان يف �لف�صاء بال رو�بط.
على �أنه يف بع�س �الأماكن قد يكون �لتنوين عيب ًا ،وذلك حني يخل �ل�صاعر بقانون
�لتنوين لل�صرورة �ل�صعرية ،كالوزن ،وذلك مثل قول �ل�صاعر(:)3
أ�صقر مرجود
�أبو ثليل � ٍ
فالو�جب هنا �أن ينون �ل�صفات جميع ًا �أو �أن يرتك �لتنوين فيها جميع ًا ،فلما ن ّون
�أحدها وترك �لبقية �أ�صبح �لتنوين عيب ًا ( ،)4و�حلقيقة �أن �لعيب �الأ�صا�صي هو ترك
�لتنوين يف �ل�صفة �الأوىل يف هذ� �ل�صطر� ،أعني كلمة «ثليل».

(� )1صعود بن بندر �آل �صعود (� ،)1986صاعر �صعبي �صعودي.
( )2حممد �لرب�هيم� ،صاعر �صعبي �صعودي.
(� )3أحمد �لنا�صر �ل�صايع� ،صاعر �صعبي �صعودي من جنوم فن �لقلطة.
( )4كما ين�صب �إىل �لفر�ء �أو �صيبويه قوله� :أموت ويف نف�صي �صيء من حتى ،فاإن هذ� �لعيب غري و��صح بالن�صبة يل� ،أعني
متى يكون �لتنوين عيب ًا ومتى يكون �لعيب حذفه! وما �صابط ذلك ،فاأحيان ًا نهتدي �إىل �لعيب لكنا ال نهتدي �إىل �صببه
�الأ�صلي.
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 6ـ التجاهل( :)1وهو �ل�صكوت عن كلمة يف �لبيت �أو �إبد�لها بالنقاط �إن كانت
مكتوبة ،وهذ� �لعيب ي�صبح عيب ًا عند �الإكثار منه فقط� ،أما قليله فقد ي�صتعذب كما هو
حال �لزحاف و�لتجني�س ونحوهما.
وهذ� �الإجر�ء يكون �صببه �أن �لكلمة �أو �جلملة �ملحذوفة ال ت�صلح �أن تقال للعامة
ملخالفتها �الأخالقية �أو �لدينية �أو �ل�صيا�صية وغري ذلك( ،)2وقد يكون �ل�صبب �حلقيقي
هو عجز �ل�صاعر عن �الإتيان بكلمة �أو قافية �أو �صطر ينا�صب �لكالم �ل�صابق ،فيتعمد
موهم ًا �أنه �صكت عن كالم ال يريد قوله.
��صتعمال هذ� �الإجر�ء ِ
ومن قليل �لتجاهل يف �إنتاج �ل�صاعر قول مهدي بن �صعيد:
ع�صت بزمان مهوب �أخ�صر وال وردي
لقيت به ما يخلي مومني....
يق�صد :يكفر
�أما �ملعيب فمثل �إكثار �أحد �ل�صعر�ء منه� ،إذ ��صتعمل �لتجاهل �صت مر�ت يف �صبع
وثالثني ق�صيدة من�صورة ،منها مرتان يف ق�صيدة و�حدة ! ،يقول �ل�صاعر(:)3
و�نتي يا بعد �حلياة ومطمعي
هاه يا (� )........صباياي �ملالح
ويقول:
ت�ص ّربني �صعور من �ل�صما بنت ومطر وظنون
و�نا �صاعر و�حب من �ل�صحاب �الأبي�س �لعذري
ِت�صائلني عن �لبع�س �لدفني و ذنبي �ملكنون
()...............................
ويقول:
�صباح �ل�صبت و�لتح�صري و�الإرهاق و�حلرية
�صباح �لزفت و�لطابور وهاك �مل�صرفة �لق�صر�
غريه ** عن فعل �آبائه �لغر �مليامني **
( )1قال �خلو�رزمي« :و�لتجاهل كقول �لقائل يهجو رج ًال� :إن مل يكن لنب �لد�يات ّ
فرمبا غاب زوج عن حليلته ** فـ ...بع�س �ص ّو��س �لرب�ذين� ،خلو�رزمي ،مفاتيح �لعلوم.18 :
( )2وهذه �إحدى طرق �لتحايل على قول �ملعنى �ملر�د �صر�حة ملا يجره �لت�صريح من �لتهديد و�خلطر� ،نظر :عبد �لرحمن
ب�صي�صو ،ق�صيدة �لقناع يف �ل�صعر �لعربي �ملعا�صر ،ط� ،1ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�صر ،بريوت� :1999 ،ص.186
( )3خالد �لرد�دي� ،صاعر �صعبي �صعودي ،من جنوم �الإعالم �ل�صعبي.
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�صباح �الأ�صئلة و�المتحان و ()............................
ووجه �حلار�س �للي عند باب �ملدر�صة بر�
ويقول يف �لق�صيدة نف�صها:
�صباح �كرب �صحايا �ل�صمت بالتاريخ و�ل�صرية
�صباح �غبى(� ).......للي تخاف من �لعر� تعر�
ويقول يف ق�صيدة �أخرى:
من كرثها ال م�صت تختال
�صاقت على �وز�ين �وز�ين
كاأنها ما تبي تنقال
().......................
وهنا نرى �إكثار �ل�صاعر من �لتجاهل يف �صعره �إىل درجة �لعيب ،بل وجتاوزه �حلد
�ملقبول من جتاهل كلمة وكلمتني �إىل جتاهل �صطر باأكمله.
 7ـ ال�سكوى لالأم ،وهذ� �لعيب دقيق قد ي�صكل على �الأكرثية ،لكنني مل�صت �عتباره
عند �لكثري من �ل�صعر�ء �لكبار و�أرباب �لنظر يف �ل�صعر �لنبطي.
ود ّقة هذ� �لعيب و�إ�صكاليته تكمنان يف كون �الأم رمز ً� جمي ًال ال ينكره �أحد ،وهي
�أر�س خ�صبة لل�صعر ،لكن �ملعيب هو �صكوى �ل�صاعر الأمه بطريقة ت�صع من �صاأنه وتعيب
�صخ�صيته فيما يتعلق بالنقد �لنف�صي()1
�ملن�صب على �صخ�صية �ل�صاعر و�صماته
ّ
�لفردية ،فلي�س من �ملقبول �أن يعود �لرجل �لكبري الأمه يبحث لديها عن حلول مل�صاكله،
و�لو�صع �لطبيعي للرجل �أن يكون رج ًال كما خلقه �هلل وكما هو �لظن به ،م�صتق ًال
بذ�ته ،و�أ�ص ّد �صالبة من �الأنثى ،مبا يف ذلك �أمه ،بل �الأم هي من تع ّول عليه �أحيان ًا
لي�صمع �صكو�ها ،لذ� فالرجوع لالأم يف مثل هذه �حلالة �أمر ينايف متام �ملروءة ،بل هو
يف �الأغلب مدعاة لالنتقا�س.
ولدقة خيط هذ� �لعيب فاإنه يجدر �لتنويه باأنه لي�س كل ذكر لالأم �أو حتى �ل�صكوى
�إليها ي�صتمل بال�صرورة على هذ� �لعيب� ،إذ من �ل�صهل تفادي هذ� �لعيب مع ذكر �الأم
عن طريق �العتماد على �ملربر�ت �لكثرية الإير�د ذكر �الأم يف �لق�صيدة ،مثل ت�صبري
(� )1نظر� :ملختاري ،زين �لدين� ،ملدخل �إىل نظرية �لنقد �لنف�صي� ،صيكولوجية �ل�صورة �ل�صعرية يف نقد �لعقاد
(منوذج ًا)� ،حتاد �لكتاب �لعرب  -دم�صق 1998م� :س .35 - 22
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�الأم على فر�ق �بنها و�صكوى فر�قها ،كما يف قول �ل�صاعر(:)1
ميه �لغربة وفرقاك ملتمة
دمعة �لعني هذي ما لها د�عي
نيت من �أ�صا�صها عن �الأم ،مثل
�أو �أن تكون �ل�صكوى لالأم يف ثنايا ق�صيدة ُب ْ
ق�صيدة عيد �الأم ،يقول �ل�صاعر( )2يف مطلعها:
أنت عيد ميه
�أ ّرخو� لك عيد و� ِ
من ملحت بوجهك �لنور وعرفتك
�أما �إذ� كانت �ل�صكوى لي�صت من �صمن ق�صيدة قيلت يف �الأم �أ�صا�ص ًا ،ولي�صت مربرة
ببع�س �ملربر�ت �لتي ت�ص ّوغها يف �لعرف �ل�صائد ،ومل يكن قائل �لق�صيدة �مر�أة ،فاإن
ذلك عيب ي�صتح�صن �الحرت�ز منه ،ومن هذ� قول �ل�صاعر(:)3
كرث �ال�صامي كرث ما جروحي �بكوين
م�صتاق ��صولف حل�صن �أمي عن �أحز�ين
 8ـ ركاكة البناء :وهي عك�س �جلز�لة و�الن�صيابية ،و�أ�صبابها غري حم�صورة ،لكنها
عادة تاأتي نتيجة الأحد هذه �الأ�صباب:
ال�سبب الأول:
�إدر�ج �لكثري من �ل�صمائر و�الأدو�ت و�حلروف (حروف �جلر ،حروف �لن�صخ� ،أدو�ت
�ل�صرط� ،أدو�ت �ال�صتفهام) يف عبارة و�حدة ،و�لكرثة تتحقق باثنني فاأكرث ،ومن ذلك
قول �ل�صاعرة (:)4
�صيع �أملها وفيه خابت به ظنون
ففي هذ� �ل�صطر ثالثة �صمائر متعاقبة (�أملها ،فيه ،به) ،وظرفان (فيه ،به) ،وهذ�
�لزحام يو ّلد ركاكة يف نطق وفهم �ل�صطر.

( )1نا�صر �لقحطاين� ،صاعر �صعبي �صعودي ،من جنوم �ملطبوعات �ل�صعبية.
( )2علي �ل�صبعان� ،صاعر و�إعالمي �صعبي �صعودي.
( )3حاب�س �مل�صعل� ،صاعر �صعبي �صعودي.
(� )4لنادرة�� ،صم م�صتعار ل�صاعرة �صعبية �صعودية.
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ال�سبب الثاين:

�لتقدمي و�لتاأخري ( )1يف �لعبارة ،مما يد�خل ما بني �لدالالت ،ومنه قول �ل�صاعر(:)2

و�حلب ربي خللقه و�لغال �صنه
و�ملر�د :و�حلب و�لغال �صنة ربي خللقه.
وقد يكون �أق ّل من ذلك بكثري ،يف تقدمي كلمة و�حدة حقها �لتاأخري �أو �لعك�س ،ومن
ذلك قول �ل�صاعر (:)3
يقولون �لرو�ة �لكاذبني �إن �مل�صا به الذ
و�أ�صل �لعبارة� :إن �مل�صاء الذ به
ال�سبب الثالث:
ملء �ل�صطر بكلمات كثرية وق�صرية تتكون من حرفني وثالثة فقط ،ومن ذلك قول
�ل�صاعرة (:)4
�صمع �صربي كرث وجدي �وقد �هد�به و�صاح
فتالحظ �أن هذ� �ل�صطر يتكون من �صبع كلمات ق�صرية ،وهو عدد كثري ن�صبة �إىل
�إمكانية ملء �ل�صطر بثالث كلمات فقط.
ال�سبب الرابع :ق�صور �للفظ عن �ملعنى ،كما يف قول �ل�صاعر(:)5
�أر�س �هلل �أو�صع من �لباحة ومن جدة
فالباحة وجدة لي�صتا م�صرب مثل يف �ل�صعة ،فق�صر �للفظ عن �ملعنى �لذي �أر�ده
�ل�صاعر وهو �صعة �أر�س �هلل مقارنة ببع�س �الأر��صي �لتي ُتعرف ب�صعتها.
( )1و�صو�هد هذ� �لعيب يف كتب �لنقد �لقدمية كثرية متظافرة ،منها ما �أن�صده �بن �الأعر�بي يف �لبيت �لقائل:
أ�صبح ْت بعد َّ
ر�صومها،
�صومها َق َلما� ،أر�د �أن يقول :فاأ�صبحت بعد بهجتها قفر ً� كاأن َق َلم ًا َخ ّط َ
خط بهج ِتها ** كاأنَّ َقفْر ً� ُر َ
فا َ
وقد ت�صدى له �لعديد من �لنقاد باإعابة هذ� �لتقدمي و�لتاأخري �لز�ئد يف �لبيت ،قال �بن جني« :هذ� ونحوه مما ال يجوز
الأحد قيا�س عليه ،غري �أن فيه ما قدمنا ذكره من �صمو �ل�صاعر وتغطرفه وباأوه وتعجرفه ،فاعرفه و�جتنبه»� .بن جني،
�أبو �لفتح عثمان بن جني (392هـ)� ،خل�صائ�س3 ،م ،عامل �لكتب – بريوت (حتقيق :حممد على �لنجار)،393/2 :
�حلموي ،تقي �لدين �أبو بكر بن حجة (837هـ) خز�نة �الأدب وغاية �الأرب ،ط2 ،1م ،د�ر ومكتبة �لهالل – بريوت
( 1987حتقيق :ع�صام �صعيتو)� ،398/1 :بن عدالن ،علي بن عدالن �ملو�صلي �لنحوي (666هـ) �النتخاب لك�صف �الأبيات
�مل�صكلة �الإعر�ب ،ط ،2موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت 1985م (حتقيق :د.حامت �صالح �ل�صامن).36 :
(� )2الأمري عبد �لعزيز بن �صعود بن حممد �آل �صعود (�ل�صامر)� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )3بدر �صفوق� ،صاعر �صعبي كويتي� ،أحد �أع�صاء جلنة �لتحكيم يف برنامج �صاعر �ملليون يف ن�صخته �الأوىل.
( )4ريانة �لعود�� ،صم م�صتعار ل�صاعرة �صعبية �إمار�تية.
( )5ر��صد بن فلوة �ملري� ،صاعر �صعبي قطري.
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ويخرج هذ� �ملثال من د�ئرة �لعيب �إن كان لورود هذين �ملكانني خ�صو�صية عند
�ل�صاعر ،كما لو �صكنهما �أو �أُخرج منهما ونحو ذلك.
ال�سبب اخلام�ص :ق�صور �لوزن عن �للفظ� ،أي �أن �لوزن يلجىء �ل�صاعر �إىل برت
�لكالم �أو �لت�صرف فيه ت�صرف ًا ينق�صه ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)1
ميت فيك
ال حت�صبني يف �لهوى ٍ
يا هيه �نا عايف حالل وحر�مك
فهو يريد �أن يقول :حاللك وحر�مك ،لكن �لوزن ق�صر عن متام �للفظ فقطعه.
ال�سبب ال�ساد�ص :تتابع �الإ�صافات ،وقد ذ ّمها �ل�صاحب بن عباد( )2فقال« :و�إياك
و�الإ�صافات �ملتد�خلة ،فاإن ذلك ال يح�صن»(.)3
وقد �نتقدو�( )4قدمي ًا بهذ� �لعيب قول �بن بابك(:)5
حمامة جرعى حومة �جلندل ��صجعي.
�أما يف �ل�صعر �لنبطي فكما يف قول �ل�صاعرة()6
:
ت�صفي بقايا بوح �أور�ق حارة.
ال�سبب ال�سابع :عطف �لكالم على كالم لي�س من جن�صه بال م�ص ّوغ �أدبي معترب،
�أو �لعطف لر�بط �صعيف بينهما ،ومثال عطف �لكالم على كالم لي�س من جن�صه قول
�ل�صاعرة(:)7
(� )1صعد �حلومياين� ،صاعر �صعبي �صعودي.
(� )2إ�صماعيل بن عباد بن عبا�س �ل�صاحب �أبو �لقا�صم �لطالقاين �مل�صهور بالف�صائل و�ملكارم و�الآد�ب� ،أديب �صيعي
معتزيل�� ،صتوزره موؤيد �لدولة �بن بويه �لديلمي ثم �أخوه فخر �لدولة ،ولقب بال�صاحب ل�صحبته موؤيد �لدولة من �صباه،
فكان يدعوه بذلك ،ولد يف �لطالقان (من �أعمال قزوين) �صنة 326هـ و�إليها ن�صبته ،وتويف بالري �صنة 385هـ ،ونقل
�إىل �أ�صبهان فدفن فيها� .بن حجر �لع�صقالين� ،أحمد بن علي (852هـ) ،ل�صان �مليز�ن ،ط ،3م ،7موؤ�ص�صة �الأعلمي
للمطبوعات – بريوت ( 1986حتقيق :د�ئرة �ملعارف �لنظامية – �لهند)� ،414/1 :لزركلي� ،الأعالم.316/1 :
(� )3جلرجاين ،عبد �لقاهر بن عبد�لرحمن (474هـ) ،دالئل �الإعجاز ،ط ،1د�ر �جليل – بريوت �( 2004صرح وتعليق:
د .حممد عبد �ملنعم خفاجي).109 :
(� )4نظر� :لقزويني� ،الإي�صاح� ،12 :لعبا�صي ،عبد �لرحيم بن �أحمد (963هـ) معاهد �لتن�صي�س على �صو�هد �لتلخي�س،
ط2 ،1م ،عامل �لكتب – بريوت ( 1947حتقيق :حممد حميي �لدين عبد �حلميد).59/1 :
( )5عبد �ل�صمد بن من�صور بن �حل�صن بن بابك� ،أبو �لقا�صم� ،صاعر جميد مكرث ،من �أهل بغد�د ،طاف �لبالد ،ولقي
�لروؤ�صاء ومدحهم و�أجزلو� جائزته ،ووفد على �ل�صاحب �بن عباد فقال له� :أنت �بن بابك؟ فقال :بل �أنا �بن بابك!
فاأعجب به ،تويف ببغد�د �صنة 410هـ� .لزركلي� ،الأعالم.11/4 :
(� )6صارة �لربيكي� ،صاعرة �صعبية عمانية.
( )7عذبة �لعتيبي� ،صاعرة �صعبية من �ل�صعودية.
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هالورد مبطي به ذبول ونكادة
فعطفت �لنكادة على �لذبول يف و�صف �لورد ،وهما لي�صتا من جن�س و�حد وال ت�صاكل
بينهما.
وقد عاب ن�صيب ( )1على �لكميت ()2
قوله:
وقد ر�أينا بها حور ً� منعمة
بي�ص ًا تكامل فيها ّ
و�ل�صنب
�لدل
ُ
ربد على هذ�
فقال :لقد تباعدت يف قولك« :تكامل فيها �لدل و�ل�صنب» ،وعلق �مل ّ
يجر على نظم ،وال وقع �إىل جانب �لكلمة
بقوله« :وهذ� قبيح جد ً� ،وذلك �أن �لكالم مل ِ
ما ي�صاكلها»(.)3
ومثال عطف �لكالم على كالم من جن�صه ولكن بر�بط �صعيف بينهما قول �ل�صاعر(:)4
الين بال م�صرك والين ببو�ق
فال�صرك و�لبوق بينهما ر�بط �صعيف وهو ر�بط �لذنب يف كل منهما ،لكنهما لي�صا
على �لدرجة نف�صها وال �لتقابل.
ال�سبب الثامن :ف�صاد �لت�صبيب ،وهو �أن يكون �ل�صبب ال ينا�صب �مل�ص َّبب ،كما يف
قول �ل�صاعر(:)5
ذ� �أنا و�للي دهاين ي�صابه ما دها
�صايب مات ولده الجل ينقذ له غريق
ٍ
فهنا �أر�د �ل�صاعر �أن ي�صف حزنه وذهوله �ل�صديد ف�صبهه بحزن وذهول � ٍأب فقد
ولده ،ثم �أر�د �أن يبالغ يف �ص ّدة حزن هذ� �الأب عن طريق �ختيار �صبب موؤمل ملوت �بنه
( )1ن�صيب بن رباح� ،أبو حمجن ،موىل عبد�لعزيز بن مرو�ن� ،صاعر فحل ،مقدم يف �لن�صيب و�ملديح ،كان عبد ً� �أ�صود
لر��صد بن عبد�لعزى من كنانة ،من �صكان �لبادية ،و�أن�صد �أبيات ًا بني يدي عبد�لعزيز بن مرو�ن ،فا�صرت�ه و�أعتقه ،تويف
�صنة  108هـ� ،لزركلي� ،الأعالم.8/32 :
(� )2لكميت بن زيد بن خن�س �الأ�صدي� ،أبو �مل�صتهل� ،صاعر �لها�صميني ،من �أهل �لكوفة�� ،صتهر يف �لع�صر �الأموي ،وكان
عامل ًا باآد�ب �لعرب ولغاتها و�أخبارها و�أن�صابها ،ثقة يف علمه ،منحاز ً� �إىل بني ها�صم ،كثري �ملدح لهم ،متع�صب ًا للم�صرية
على �لقحطانية ،وهو من �أ�صحاب �مللحمات ،تويف �صنة 120هـ� .لزركلي� ،الأعالم5/233 :
(� )3ملربد� ،أبو �لعبا�س حممد بن يزيد ( 285هـ)� ،لكامل ،حتقيق �لدكتور حممد �أحمد �لد�يل ،موؤ�ص�صة �لر�صالة -
بريوت.691/2 :
( )4طالل حمزة� ،صاعر �صعبي �صعودي ،من جنوم �ملطبوعات �ل�صعبية.
( )5م�صاري �ملري� ،صاعر �صعبي كويتي.
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فقال كان ينقذ غريق ًا ،فلم ُيو ّفق يف هذ� �ل�صبب� ،إذ �إن �ملوت يف �صبيل �إنقاذ �لغريق له
طعم وحيثية �ملوت باملر�س وبالقتل ويف حادث مروري.
ال�سبب التا�سع :ف�صاد �لت�صبيه ،ويدخل يف �لف�صاد �لق�صور و�لتكلف وكل ما يعيق
جودة �لت�صبيه ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)1
و�ن م�صت كنّ �مل�صي حتت �مرها جملة مفيدة
فلي�س هناك عالقة يعتد بها بني �مل�صي و�جلملة �ملفيدة.
ال�سبب العا�سر :ف�صاد �ملبالغة ،وهو �أن يريد �ل�صاعر �الإتيان مببالغة تق ّوي �ملعنى
�ملر�د فياأتي مببالغة تف�صده ،ومن ذلك قول �ل�صاعرة (:)2
نا�س عظام
قلت �أحطه م�صتوى ٍ
باقي حتت �حل�صري
ما هقيته ٍ
فهنا توهمت �ل�صاعرة �أن �ملبالغة يف �حلقارة �لتي هي يف مقابل �لعظمة �صتكون
فقط عن طريق �الإتيان باجلهة �ملعاك�صة� ،أي حتت مقابل فوق ،فو�صفت �لرجل �حلقري
يف �لبيت �ملذكور بكونه حتت �حل�صري يف مقابل �لعظيم �جلال�س على عر�س �لعظماء،
فاأتت مبعنى فا�صد ال ي�صح ت�صوره يف �لعقل ،وهو كون �لرجل حتت �حل�صري! ،وحتى
لو كان �ملر�د ت�صبيه �لرجل باحل�صر�ت و�الأ�صياء �ل�صغرية �لتي يت�صور وجودها حتت
�حل�صري� ،إال �أن �الأمر متعذر فيزيائي ًا وي�صادم بدهيات �لت�صور �لعقلي ،وهذ� ف�صاده.
ال�سبب احلادي ع�سر :ف�صاد �لت�صوير ،وهو �أن يختلق �ل�صاعر �صورة ركيكة غري
مقنعة وال مربرة �لتنافر ،كمن يقول :ورقة تعط�س� ،أو بحر �أعرج� ،أو هم�س �حلقيبة،
�أو عندما يرق�س �لبالط ،مع �لتنويه �أن �صطط �لت�صوير قد يكون معقو ًال ومقبو ًال
ح�صب تو�فر �لر�بط وثقافة �لكاتب وخلفية �ملتلقي ،لكن من �ملتفق عليه �أن هناك
�صور ً� فا�صدة ال تقبل �لتربير بحال من �الأحو�ل.
ومن �أمثلة ف�صاد �لت�صوير يف �ل�صعر �لنبطي قول �ل�صاعر(:)3
�نت�صر حبك بج�صمي ال وحتى بالعظام
و�ختلط حبك بدمي يف �ملعاليق يعدي
( )1ر��صد �آل �صاملني �ملري� ،صاعر �صعبي و�إعالمي قطري.
( )2والء عو�د� ،إعالمية و�صاعرة �صعبية كويتية من �أ�صل فل�صطيني ،تولت �إد�رة مكتب جملة فو��صل يف �لكويت.
( )3جز� �لبقمي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
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فكلمة «يعدي» �لتي ت�صف �ختالط �حلب بالدم يف �ملعاليق جاءت بت�صوير فا�صد ال
ينا�صب �ملو�صوع ،الأن كلمة «يعدي» من �لعدو ،وهو و�صف ينا�صب �لوحو�س و�ل�صباع وكل
م�صرع يف �لرك�س ،ولي�س هذ� مما ينا�صب و�صف �نت�صار �حلب يف �جل�صم.
ال�سبب الثاين ع�سر :معاظلة �لكالم ،وهو تد�خله و�ختالط بنائه و�إ�صناده
ومتعلقاته ونحو ذلك ،و�ملعاظلة ماأخوذة من تعاظل �جلر�د و�لكالب� ،أي ركوب بع�صها
بع�ص ًا.
وقد �متدح عمر بن �خلطاب( )1ر�صي �هلل عنه زهري ً�( )2باجتنابه لها يف �صعره،
فقال« :وكان ال يعاظل بني �لكالم»( ،)3فاإذ� تد�خل �لكالم وركب بع�صه بع�ص ًا �ص ُعب
على �ملتلقي فهم طريقة بنائه منذ �لوهلة �الأوىل ،وهذ� ما يو ّلد �لركاكة ،ومثال ذلك
قول �ل�صاعر(:)4
ليل من �لظلما فـ بع�صه تاه
يتوه �ل�ص ّو يف ٍ
فاإنك يف هذ� �ل�صطر لن تعرف منذ �لقر�ءة �الأوىل ما �لذي تاه ،ومن �لذي تاه يف
�الآخر ،حتى تعيد �لقر�ءة وتتاأنى وتف�صل �لكالم �ملتد�خل بع�صه عن بع�س.
ال�سبب الثالث ع�سر� :لتكلف ،وهو جماوزة �حل ّد �ملعقول و�ملقبول من تزيني �ل�صعر
باأية �أد�ة من �أدو�ت �لزينة كاجلنا�س و�لطباق و�لرت�صيع و�ال�صتعارة� ،أو باأية �أد�ة
�أخرى حتى لو مل تذكر.
ً
و�لتكلف يف �لكالم عموما �أمر مذموم يف �لطبع و�ل�صرع و�لعرف ،ويف �حلديث:
«هلك �ملتنطعون»( )5ويف �حلديث �الآخر ..« :و�إن �أبغ�صكم �إيل ،و�أبعدكم عني منز ًال
( )1عمر بن �خلطاب بن نفيل بن عبد �لعزى �لقر�صي� ،أبو حف�س� ،لفاروق� ،أحد �أ�صحاب �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم
�ملقربني ،وثاين �خللفاء �لر��صدين� ،أ�صلم �ل�صنة �ل�صاد�صة للنبوة ،كان �صجاع ًا جريئ ًا يف �حلق ،فهاجر �إىل �ملدينة �لنبوية
عالنية ،توىل �خلالفة بعد �أبي بكر �ل�صديق ،وتويف �صنة 23هـ� .ل�صالبي ،علي حممد� ،أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب،
مكتبة �ملو�صوعة �ل�صاملة �الإلكرتونية � :2001ص.6
( )2زهري بن �أبي �صلمى ربيعة بن رياح �ملزين ،من م�صر ،حكيم �ل�صعر�ء يف �جلاهلية ،ويف �أئمة �الأدب من يف�صله على
�صعر�ء �لعرب كافة ،قيل :كان ينظم �لق�صيدة يف �صهر وينقحها ويهذبها يف �صنة فكانت ق�صائده ت�صمى (�حلوليات)،
�أ�صهر �صعره معلقته �لتي مطلعها� :أمن �أم �أوفى دمنة مل تكلم ،تويف قر�بة عام  13ق.هـ� .الأعالم� ،لزركلي.52/3 :
(� )3بن قتيبة ،عبد�هلل بن م�صلم (276هـ) غريب �حلديث ،ط ،1م ،3مطبعة �لعاين – بغد�د 1397هـ (حتقيق :د.
عبد�هلل �جلبوري).34/2 :
( )4عبد�هلل �لكايد� ،صاعر �صعبي �صعودي �صاب.
( )5م�صلم� ،أبو �حل�صني م�صلم بن �حلجاج (261هـ)� ،جلامع �ل�صحيح8 ،م ،د�ر �جليل – بريوت ،كتاب �لعلم ،باب هلك
�ملتنطعون ،حديث رقم (.58/8 :)6955
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يوم �لقيامة� ،لرثثارون و�ملت�صدقون و�ملتفيهقون.)1(»...
قال �صر�ح �حلديث يف معنى �ملتنطعني« :هم �ملُت َع ِّمقون �ملُغالون يف �لكالم،
�ملتك ِّلمون باأ ْق َ�صى ُحلوقهم .ماأخوذ من �ل ِّن َطع ،وهو �لغا ُر �ال ْأعلى من �ل َفم ،ثم ��ص ُت ْعمِ ل
يف كل َت َع ُّمق قو ًال وفع ًال»(.)2
وقال �بن عثيمني( )3يف �صرح �ملت�ص ّدقني�« :ملت�ص ّدق هو �لذي يتكلم مبلء �صدقيه،
جتده يتكلم وكاأنه �أف�صح �لعرب تكرب ً� وتبخرت ً� ،ومن ذلك من يتكلم باللغة �لعربية
�أمام �لعامة ،فاإن �لعامة ال يعرفون �للغة �لعربية ،ولو تكلمت بينهم باللغة �لعربية لع ّدو�
ذلك من باب �لت�صدق يف �لكالم و�لتنطع»(.)4
ويذكرنا هذ� بعيب تف�صيح �لق�صيدة �لنبطية �لذي ذكرنا من �أ�صبابه ��صتعر��س
�ل�صاعر �أمام جمهوره �ملتدين يف �لتعليم بتطريز ق�صيدته ببع�س � ُ
جلمل �لف�صيحة،
و�الإعر�ب بال�صم و�لن�صب و�لك�صر ،وهذ� من �لت�صدق.
فاأي �إجر�ء يدخله �ل�صاعر على �لق�صيدة يخرجها من ن�صق �لكالم �لطبيعي يعد
تكلف ًا.
وقد �صمع �إ�صحاق �ملو�صلي(� )5أبا متام ين�صد هذ� �لبيت:
�ملج ُد ال ير�صى باأن تر�صى باأن
ير�صى �ملوؤمل منك �إال بالر�صا
فقال له :يا هذ� ،لقد �صققت على نف�صك� ،إن �ل�صعر الأقرب مما تظن.
وبالفعل فاإن �ل�صعر �أقرب و�أ�صهل من �لذهاب بعيد ً� للبحث يف ّ
حو�ف �لكالم عن
لفظ مغاير.
(� )1بن حبان ،حممد بن حبان (354هـ) �صحيح �بن حبان برتتيب �بن بلبان ،ط18 ،2م ،موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت
( 1993حتقيق� :صعيب �الأرناوؤوط) كتاب �حلظر و�الإباحة ،حديث رقم ( .368/12 :)5557وقال �صعيب �الأرناوؤوط :حديث
�صحيح.
(� )2بن �الأثري� ،ملبارك بن حممد ،جمد �لدين (606هـ) �لنهاية يف غريب �حلديث و�الأثر ،م( ،5حتقيق :حممود حممد
�لطناحي) �ملكتبة �الإ�صالمية.74/5 :
( )3حممد بن �صالح �لعثيمني� ،أحد �أعالم �لق�صيم يف �لفقه و�لعلم ،ع�صو هيئة كبار �لعلماء يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية،
تويف �صنة 2001م.
(� )4لعثيمني ،حممد بن �صالح� ،صرح ريا�س �ل�صاحلني7 ،م ،ط ،1د�ر �لوطن – �لريا�س – 1416هـ.276/6 :
(� )5إ�صحاق بن �إبر�هيم �ملو�صلي� ،بن �لندمي (155هـ235-هـ) من �أ�صهر ندماء �خللفاء ،تفرد ب�صناعة �لغناء ،وكان
عامل ًا باللغة و�ملو�صيقى و�لتاريخ وعلوم �لدين وعلم �لكالم� .لزركلي� ،الأعالم.292/1 :
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وميكن �لتمثيل على ذلك بقول �ل�صاعر(:)1
وفاي ي�صولف �ل�صالف قبل تتاآلف �الأفياء
وقبل يتخالف �ملتاآلف من �آيات �آياتي
ففي هذ� �لبيت تكلف �ل�صاعر كثري ً� لي�صم «ي�صولف» �إىل «�ل�صالف» بر�بط �ملجان�صة
يف �للفظ ،وبني «�ل�صالف» و«تتاآلف» بر�بط �ل�صجعة ،وبني «تتاآلف» و«�الأفياء» بر�بط
�لتقارب �للفظي ،كما تكلف �أي�ص ًا يف �ل�صطر �لثاين ليورد �ملتاآلف و�ملتخالف من �الآيات
ليعقد بينها وبني ما �صبق يف �ل�صطر �الأول ما ي�صتطيعه من �صلة ،وبهذ� جتاوز �ل�صعر
�الأقرب مما يظن كما قال �أبو �إ�صحاق �ملو�صلي.
()2
ومن �لتكلف يف �ال�صتعارة حتى فقدت �ل�صلة بني �مل�صتعار و�مل�صتعار له قول
�ل�صاعر(:)3
على ر�صيف �ل�صم�س يف رحلة �لذ�ت
ناد�ك تيار �لغر�م ووقفتي
فا�صتعارة �لر�صيف لل�صم�س ��صتعارة متكلفة جد ً� ،مما حد� �صاعر ً�()4
�آخر �إىل �أن
يهز�أ بهذه �ال�صتعارة و�أمثالها بق�صيدة �صاخرة منها:
يا ر�صيف �ل�صم�س يا نهود �لبحر ياهلل �لعقيلة
بعرثيني مدري وي�س �ل�صيح وهروج �لنخالة
�صمعد�ن �لفجل و�قو��س �خلر�ط �مل�صتحيلة
وزقزقة بنف�صج �لكركم وجنحان �لبقالة
 9ـ الرداءة :و�لرد�ءة عك�س �جلودة ،وتكون كما يلي:
�أ ـ رد�ءة �لفكرة ،كما م ّر معنا يف عيوب �لفكرة.
ب ـ رد�ءة �ملفردة ،كما م ّر معنا يف عيوب �ملفردة.
ج ـ رد�ءة �ل�صورة ،كما يف قول �ل�صاعرة(:)5
( )1خالد �صالح �حلربي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
(� )2نظر :يو�صف �أبو �لعدو�س� ،ال�صتعارة يف �لنقد �الأدبي �حلديث ،ط� ،1الأهلية للن�صر و�لتوزيع ،ع ّمان� :1997 ،ص .229
( )3عناد �ملطريي� ،صاعر �صعبي �صعودي.
( )4مانع بن �صلحاط �لعجمي� ،صاعر �صعبي من �صعر�ء �ملحاورة.
( )5نو�س �صدير�� ،صم م�صتعار ل�صاعرة �صعبية �صعودية.
_ _ 117

�إىل من وجهت كف �ملر�س ّميك �أظافرها
فالتعبري عن توجيه كف �ملر�س �أ�صابعها �أو خمالبها جاء رديئ ًا يف كلمة �أظافرها.
د ـ رد�ءة �الإن�صاء ،كما يف قول �ل�صاعر(:)1
ع ّلمت عيني ق�صة �ل�صرب و�لز�د
وحكاية �لقمري بخ�صر �جلر�يد
فلي�س هناك ق�صة ُتدعى ق�صة �ل�صرب و�لز�د ،وال حكاية تعرف بحكاية �لقمري
بخ�صر �جلر�ئد ،و�إمنا �الأمر �صرورة �لقافية مع رد�ءة يف �الإن�صاء �أوهمت �ملتلقي
و�ل�صاعر قبله �أن هناك ق�صة وحكاية ت�صتحقان �لذكر.
وقد يكون �ل�صعر رديئ ًا الأنه كالم رديء يف جممله كبناء �صعري وال يرتفع �إىل
م�صتوى �ل�صعر ،ومن ذلك قول �ل�صاعر(:)2
هال بعمري هال بروحي هال باللي تذوبني
هال مبن عطرها ميال علي دنياي و�يامي
فهذ� �لبيت كاد �أن يكون كالم ًا عادي ًا ال قيمة له ،يقوله �ل�صخ�س كثري ً� يف �حلياة
�ليومية ،ولي�س فيه من �ل�صعر �إال �لوزن و�لقافية ،ففيه عيب �لتقريرية �ملغلظة.
و�إذ� ��صتدت �لتقريرية �نتقل �لكالم من �ل�صعر �إىل لغو �حلديث ،وي�صميها �صاحب
�لبديع يف نقد �ل�صعر� :لرذ�لة ،فيقول�« :علم �أن �لرذ�لة هو �أن يكون �ملعنى ال ير�د وال
ي�صتفاد ،مثل قول بع�س �لعرب:
عون عينه حتت حاجبه
زياد بن ٍ
و�أ�صنانه ٌ
بي�س وقد طر �صارب ُه
وقال �آخر:
�إذ� ما �خلب ُز تاأدمه بلحم
هلل �لرثيد»(.)3
فذ�ك �أمانة � ِ
وقد ت�صتعمل هذه �لطريقة يف �ل�صعر للمزح و�إ�صحاك �لنا�س ،ومن ذلك قول
�ل�صاعر(:)4
(� )1صيد�ن �ملريخي� ،صاعر �صعبي كويتي ،من جنوم جملة �ملختلف� ،صارك يف برنامج �صاعر �ملليون �لثالث.
( )2في�صل �ليامي� ،إعالمي و�صاعر �صعبي �صعودي.
(� )3أ�صامة بن منقد� ،لبديع يف نقد �ل�صعر.37 :
(� )4صعد بن جدالن �الأكلبي� ،صاعر �صعبي �صعودي من رموز �ملدر�صة �لكال�صيكية.
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يا ر�كب �للي درك�صونه درك�صون
ومكينته حتت ك ّبوته مكينة
و�صويكه �صويك و�لطبلون طبلون
وي�صاره ي�صار وميينه ميينه
 10ـ الغلط :وله ثالثة �أنو�ع:
�أ ـ �لغلط يف �خلرب ،وذلك حني يغلط �ل�صاعر يف معلومة ثابتة �أو علم م�صتق ّر ،وقد
كان �لعرب منذ عرفو� �ل�صعر ّ
يتوخون فيه «�صرف �ملعنى و�صحته»)1(،ولذ� «��صرتطو� �أن
ال يخالف �ملعنى �حلقيقة �لتاريخية �ملعروفة� ،أو �لعرف �ل�صائد� ،أو �لعرف �للغوي»()2
.
ومن �لغلط يف �ل�صعر �لنبطي قول �ل�صاعر( )3يف ق�صيدة �لطيارة �لطويلة �لتي
�صبق تناولها:
 ..من طائر�ت طر�ز ميج �أربع مر�وح و�ربعة متحركات
من نوع �صبعمية و�صبعة و�رد �مريكا و�صنع فر�نكفورت� ..إلخ
فهنا خلط �ل�صاعر خلط ًا كثري ً� بني �أنو�ع �لطائر�ت و�لدول ،فطائرة �مليج
رو�صية �ل�صنع ،وهي طائرة حربية نفاثة بال مر�وح ،ومل ت�صتوردها �أمريكا يوم ًا ما،
وفر�نكفورت مدينة �أملانية ،و�أملانيا مل ت�صنع �لطائرة ،و�لنوع «�صبعمية و�صبعة» تابع
لطائرة �أخرى هي �لبوينغ �ملدنية.
فيتوهم �ل�صاعر حكم ًا يق ّدره يف �لكالم ب�صكل مغلوط ،ومن
ب ـ �لغلط يف �لتقديرّ ،
ذلك قول �ل�صاعر( )4موجه ًا خطابه ل�صجر �لطلح مت�صائ ًال عن طريه �ل�صائع:
�أن�صدك باللي منبتك بال�صو�يف
ع�صاه يف خ ٍري وال فيه �ص ّية
و�لغلط يف قوله �أن �لطلح ينبت بال�صو�يف� ،إذ �إن �ل�صو�يف هي �لريح �لتي ت�صفي
�الآثار ،مبعنى تذرو �لرمل عند هبوبها فيمحي �الآثار ،وهذ� �لغالب يف ��صتعمال كلمة
(� )1ملرزوقي� ،أحمد بن حممد (412هـ)� ،صرح ديو�ن �حلما�صة الأبي متام4 ،م ،ط ،1د�ر �لكتب �لعلمية  -بريوت –
2003م.10/1 :
( )2وحيد �صبحي ك ّبابة� ،خل�صومة بني �لطائيني وعمود �ل�صعر �لعربي ،من�صور�ت �حتاد �لكتاب �لعرب – دم�صق –
1997م� :س.70
( )3حمد بن هادي �مل�صردي �لقحطاين (1360هـ 1412 -هـ)� ،صاعر نبطي من جنوب �ل�صعودية.
( )4حمد �ل�صعيد� ،صاعر وناقد �صعبي� ،أحد �أع�صاء جلنة �لتحكيم يف برنامج �صاعر �ملليون.
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«�ل�صو�يف» ،لكن �ل�صاعر هنا يجعلها �لعامل �لرئي�صي يف �إنبات �ل�صجرة كاملاء ،وهذ�
غلط ،و�إن كان �لهو�ء عام ًال من عو�مل حياة �الأ�صجار لكنه لي�س �الأهم �لذي يذكر يف
هذ� �ل�صاأن ،فكيف �إذ� جاء خمباأً خلف كلمة �ل�صو�يف ذ�ت �ملعنى �ملختلف.
ج ـ �لغلط يف �لتعبري ،ومثال ذلك قول �ل�صاعر (:)1
�لثوب د�مه ما يجي يف مقا�صك
�لثوب ودك رقعته منه وفيه
ففي هذ� �لتعبري غلط �أ�صلوبي فاح�س� ،إذ �إن �ل�صطرين ال �صاأن الأحدهما باالآخر،
وقد جمع �ل�صاعر بينهما باأد�ة �صرط يف قوله «د�مه» ،ويكون �ملعنى كما يلي :مبا �أن
�لثوب ال ياأتي على مقا�صك ،فاالأف�صل �أن تكون رقعته منه وفيه ،ما �لعالقة؟ هذ� غلط.
و�حلقيقة �أن �ل�صطر �لثاين جملة تامة غري م�صروطة ومنف�صلة متام ًا عن �ل�صطر
�الأول� ،أما �ل�صطر �الأول فهو جملة م�صروطة مل يكتمل جو�ب �صرطها.
 11ـ القوالب اجلاهزة :و�ملق�صود بها تلك �لكلمات �أو �جلمل �لتي �صاع ��صتعمالها
الأهد�ف حمددة يف �لق�صيدة ،و��صتعمال �ل�صاعر لها نوع من �التكال و�خلمول �الأدبي
�لذي ُيفقد ق�صيدته �الأ�صالة و�لتفرد ،متام ًا مثل �ل�صرقة ،ولكن بح�صن نية ،و�ملطلوب
من �ل�صاعر �أن يكون عمله �الأدبي �أ�صي ًال يف فكرته وبنائه و�أ�صلوبه تبع ًا الأ�صالة �لتجربة
�ل�صعرية ( ،)2يبتكر �ملادة �ل�صعرية �بتكار ً� ،لدرجة �أنه عند ذكرها يذكر �لنا�س ��صمه.
و�لقو�لب �جلاهزة كثرية غري حم�صورة ،كما �أنها متعددة بتعدد مو��صيعها
ومو�قعها يف �لق�صيدة ،و�صاأذكر �أ�صهر �لقو�لب �جلاهزة بناء على �أ�صهر �ملو��صيع
�ل�صعرية كما يلي:
• الفتتاحية:
قال �لذي ،يقول من هو ،بديت با�صم �هلل ،ر�كب �للي ،يا ر�كب من عندنا ،قم يا
نديبي ،هات �لقلم� ،أال يا هجو�صي ،يا هاج�صي ،يا وجودي ،يا ونتي ،يا عني ،يا ليل ،يا
قلب� ،لبارحة ،تل قلبي ،يا هيه..
• املفاتيح والو�سائط:
�أنا �أ�صهد �أن ،ومن عقب ذ� ،عقبه ،ومن بعد هذ� ،ما يل جدى ،عد�د ،ع ّد ما ،يا كود.
( )1ب�صام �صليمان �لفليح� ،صاعر �صعبي �صعودي.
(� )2نظر� :صياء خ�صري� ،صعر �لو�قع و�صعر �لكلمات� ،حتاد �لكتاب �لعرب – دم�صق – 2000م� :س.15
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• احل�سو:
تخيل ! حتى �حل�صو له قو�لب �أي�ص ًا ،ومنها:
ال ال� ،ليوم ،و�هلل� ،،آه ،حيل ،يا نا�س ،يا جماعة ،يا هيه ،هيه يا �للي ،و�لند�ء�ت
�لز�ئدة بكل �أ�صكالها.
• الغزل:
 الو�سف الغزيل:
�أتلع �جليد� ،أري�س �لعني ،كحيل �لعني� ،لعيون �ل�صود� ،صامر �ل�صرجوف ،ماي�س
�لقد ،ظريف �لطول� ،أبو جديل ،غ�س �لنهد ،لطيف �حل�صا ،لطيف �لروح� ،أبو ثمان،
مبي�صم ،نابي �الأرد�ف ،دقيق �ملعنق� ،لرمي� ،خل�صم �صلة �صيف� ،صيد �لع�صاق� ،أغلى
�ملحبني ،وليفي ،كامل �لزين� ،ل�صاحب �للي ،يا زين.
 موا�سيع الغزل:
نهار �لفر�ق� ،صاكن �الأعماق ،ج�صم بال روح.
• الو�سف:
ذعذع �لغربي� ،أزرق �لدمع ،جزل �ملثايل ،عيدين وهذ� �لثالث.
• احلكم والأمثال:
طرد �ملقفني ،زمزم و�حلطيم ،حكاية �حلر و�لبوم ،حكاية �لذئب و�لثعلب �أو �لفهد
و�لقط ،حكاية �لزرع و�حل�صاد� ،الأمثال �لد�رجة :هذ� بال �بوك يا عقاب ،ما قل دل،
ما يرد �لكرمي �إال �للئيم�..إلخ.
• ال�سكوى واملناجاة:
ما ذ�ق �لنوم ،لذيذ �لرقاد ،ما تهنى مبرقد� ،أعد �لنجوم� ،أقنب قنيب �لذيب،
نومي على ر��س كوعي.
• الفخر واملدح:
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و�فني �الأ�صبار ،كعام �ملعادي ،ذباحة �حليل ،يذري ذر�ها ،حلحيل ،زيزوم ،منعور،
يدمح �لزلة ،ال ثار عج ودخان ،نهار �لكون ،قب �الأمهار ،حماية �لتايل� ،لذيب �صرحان.
• الرثاء:
علم لفاين ،حتت �لرثى.
• اخلامتة:
وختامها ،و�ختم ،و�صلو�..
وبالطبع لي�صت هذه كل �لقو�لب �جلاهزة يف �ل�صعر �لنبطي ،وال ميكنني �إح�صاءها
وال �أريد ،لكنني �أر�صم �إطار ً� عام ًا لها ،و�أد ّلل عليه ببع�س �الأمثلة ،فاإذ� وجد �لقارىء
يف �لق�صيدة �أية عبارة من قبيل �لقالب �جلاهز فاإنه �صيميزها ويلحق بها �حلكم،
�صو�ء ذكرت �لعبارة هنا �أم مل �أذكرها.
وبالطبع لي�س جمرد ورود �إحدى هذه �لعبار�ت دلي ًال �صارخ ًا على وجود �لعيب،
و�إمنا هذه مظا ّنه على �الأعم �الأغلب فقط.
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الف�شل الثاين (التطبيقي)
املب ـح ــث الأول :ت�سريح الن�سو�ص
الن�ص الأول :اأح�سنت �سنعاً ,حممد ال�سمري
(ال�سعودية)
الن�ص الثاين :على وم�سة ,ب�ساير ال�سيباين,
(الكويت)
الن�ص الثالث :كفاية ,منرية �سبت
(البحرين)
املبحث الثاين :درا�سة نقدية تطبيقية ل�سعر
حممد بن فطي�ص املري (قطر)
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الن�س الأول:

اأح�سنت �سنعا

• �سعر :حممد ال�سمري ,ال�سعودية
�أقــديــت يا خ ـلــي و�أح�صنت �صنـعــا

قلب هد� لــك عــروقه
�قــديــت يف ٍ

جترح وت�صلى وت�صعل �لقلب �صمـعـا

ترحل وت�صقي �صارب �حلــب موقـه

كـم ليـلـ ٍة فا�صـت من �جلك بدمعـا

وكم دمعـ ٍة الجـلـك تذ�رف �صبـوقة

كــم طخـم ـ ٍة ذ�بــت وكـم بنـت ولعا

يرجـن غر�مي وقولهـن بـه �صهوقه

كـم فــاتـنــة ر�بــت وكــم بنــت دلعا

و�لقـلب ع ّيــا يبـدلــك بـمـخــلوق ـ ــة

لـوؤل ـوؤ غــالك بــد�خـلــي ي�صـع �ص ّعــا

�صعة الآىلء ترخ�س �لذهب و�صوقه

ح�صـبــاك ربــي كـيــف تـدلــه وتنـعا

وحت�صن عــز� حبـي بليلــة �صروق ــه

�صهــم �جلف ــا يف خافقي منه رمعا

رمـعــة فطـيـن وال ب ــه لغـ ٍـز يعــوقــه

ليـت �لهـوى ميـلـك حمـاكم ب�صرعا

يعـدل ويـوفـي كــل عــا�صـق حقـوقـه

خ ٍّـل ظلـمـنــي بـال ـهـوى دون مـرعــا

و�نــا �لـلــي ر�عي ـتــه �صنـيـن ب�صوقه

خ ٍّـل جـفــاوي يـ�صـلــع �لقـلــب �صلعــا

ّ
ن�صــف وري ــدي و�خلـطــاوي معوقة

يا فـهـيــد كــانـت غـايتي بنت �صنعا

حتـ�صـم غـال حــبي وال هــي نفــوقة

و�ليـوم خانـت و�نـك�صر فيني �صلعا

و�حلـب غـطـى خافـقـي مـع عروقه

يا فهـيـد ال تـ�صـره ليـا �صـفـت دمـعا

�حلـب ما يــرحــم وال بــه رفــوق ـ ــة
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الت�سريح:
�أقديت يا خلي و�أح�صنت �صنعا
قلب هد� لك عروقه
�أقديت يف ٍ
ـ �أح�صنت �صنع ًا :لفظة ف�صيحة �أدخلت على كالم �صعبي بال مربر ،وهذ� عيب
تف�صيح �لق�صيدة �لنبطية.
ـ �أقديت :جاءت �لثانية مكررة لالأوىل تكر�ر ً� غري مبا�صر ،مع �إمكانية عدم �لوقوع
يف هذ� �لعيب.
جترح وت�صلى وت�صعل �لقلب �صمعا
ترحل وت�صقي �صارب �حلب موقه
ـ فكرة �لبيت �صائعة حد �ال�صتهالك ،وهي �لفكرة �الأولية �لتي يجتازها كل مبتدئ
لل�صعر �لغزيل� ،إذ ي�صتكي �لعا�صق من جرح �لقلب و��صتعاله و�صكب �لدموع وعدم �هتمام
�حلبيب.
ـ �صمعا� :الألف حرف ز�ئد على �لقافية وملحق بها لل�صرورة ،وهذ� �أحد �لعيوب
�خلا�صة بالقافية.
ـ �صمعا :فيه عيب ق�صور �للفظ عن �ملعنى� ،إذ �أر�د �ل�صاعر تعظيم حجم معاناة
�لعا�صق با�صتعال قلبه ��صتعا ًال� ،أو �إ�صعال �لنري�ن يف قلبه ،فا�صطرته �لقافية �أن يكون
�مل�صتعل يف قلبه جمرد �صمع ،و�ل�صمع ال يفيد عظم �ال�صتعال.
كم ليل ٍة فا�صت من �جلك بدمعا
وكم دمع ٍة الجلك تذ�رف �صبوقة
ـ فكرة �لبيت �صائعة وال جديد فيها.
ـ بدمعا� :الألف ز�ئدة ك�صابقتها.
ـ دمعة :فيها تكر�ر غري مبا�صر لكلمة «بدمعا» �ل�صابقة.
ـ تذ�رف� :صيغة ت�صتخدم للجمع لكنه ��صتخدمها للمفرد� ،أي �لدمعة ،و�ل�صحيح
تذرف للمفرد ،لكنه جاء بـ «تذ�رف» ل�صرورة �لوزن.
ـ �صبوقة :خطاأ لغوي ،و�ل�صحيح و�ل�صائع يف �لكالم �لعربي ،وحتى يف �للهجة
�ل�صعبية� ،أن يقال «�صبوق» لالأنثى ،مثل ناقة �صابق و�صبوق.
كم طخم ٍة ذ�بت وكم بنت ولعا
يرجن غر�مي وقولهن به �صهوقة
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ـ طخمة :تعاب باأنها مفردة ثقيلة �للفظ �صوقية ال ت�صمو �إىل جالل �ل�صعر ،وهي
و�صف للمر�أة �جلميلة ،لكنها ال ت�صتعمل �إال يف �ملجال�س �ل�صبابية و�حلديث �لهزيل.
ـ كم طخمة وكم بنت :هذ� ح�صو� ،إذ يغني بع�س �لكالم عن �الآخر ،الأنهما باملعنى
نف�صه.
ـ ولعا :هذه �ل�صيغة لي�صت م�صتعملة يف �لكالم �ملعروف ،وهي �إما من حتوير
�لكلمات ،وبهذ� �أر�د �ل�صاعر مولعة فا�صطرته �لقافية� ،أو هي �صيغة خا�صة بلهجة
�ل�صاعر� ،أو �صاغها على وزن فعلى �لف�صيحة ،وبهذ� وقع يف توح�س �ملفردة.
ـ وقولهن� :لو�و ت�صبب ثق ًال يف �لوزن.
ـ وقولهن به �صهوقة� :أر�د �أن هوؤالء �لن�صوة يرتبكن يف �لكالم �إليه لفرط �صغفهن
به ،فجاء بال�صهيق يف �لقول ،وهذ� �إن�صاء رديء.
ـ �صهوقة :حتوير لكلمة �صهقة.
كم فاتنة ر�بت وكم بنت دلعا
و�لقلب ع ّيا يبدلك مبخلوقة
ـ كم فاتنة ر�بت وكم بنت دلعا :تكرر هذ� �لبناء �ملبدوء ب�صيغة �ل�صوؤ�ل ،لكنه قد
يعذر الإفادة �لتعد�د� ،أما �لذي ال يعذر فهو تكر�ر �لبناء �لتف�صيلي يف �ل�صطرين �الأولني
من �لبيتني �لثالث و�لر�بع كما يلي:
كم طخم ٍة ذ�بت وكم بنت ولعا
كم فاتنة ر�بت وكم بنت دلعا
ـ دلعا :فيها ما يف �صابقتها «ولعا».
لوؤلوؤ غالك بد�خلي ي�صع �صعا
�صعة الآىلء ترخ�س �لذهب و�صوقه
ـ بد�خلي ي�صع :فيه ثقل يف �لوزن يحتم �إدغام �ليائني ببع�صهما.
ـ ي�صع �صع ًا� :ملفعول �ملطلق مكرر يف �ل�صعر لدرجة �ال�صتهالك ،وكان يجب تالفيه.
ـ لوؤلوؤ غالك ي�صع �صعة الآىلء :يف هذ� ت�صبيه فا�صد� ،إذ ال ي�صح �أن ي�صبه �ل�صيء
بنف�صه �إال عند �إر�دة �لندرة ،كما لو قيل :لي�س مثلك �إال �أنت� ،أما يف �لبيت فاإنه �صبه
�إ�صعاع �للوؤلوؤ باإ�صعاع �للوؤلوؤ.
ـ ترخ�س �لذهب و�صوقه :و�و �لعطف تخلق ثق ًال يف �لوزن يحتم حتوير نطق كلمة
�لذهب بت�صكني �لهاء.
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ح�صباك ربي كيف تدله وتنعى
وحت�صن عز� حبي بليلة �صروقه
ـ ح�صباك :حمرفة من ح�صبك وح�صيبك ،وهو من حتوير �لكلمات ل�صرورة �لوزن.
ـ تدله وتنعى :عطف تنعى على تدله عطف غري م�صتقيم� ،إذ ال يوجد منا�صبة يف
�ملعنى بني �ملعطوفني ،و�حلقيقة �أن تنعى ال �صاأن لها مبا عطفت عليه ،و�إمنا هي متعلقة
باجلملة �الآتية يف �ل�صطر �لثاين.
ـ وتنعى :هذه قافية م�صتدعاة ولي�صت متناغمة مع �صدر �لبيت �لذي �صبقها ،وقد
��صتدعيت ق�صر ً� للحديث عنها يف �ل�صطر �لثاين �لبادىء بقوله :وحت�صن عز�.
ـ بليلة �صروقه :هذ� من �لغلط يف �لكالم� ،إذ �لليل و�ل�صروق ال يجتمعان ،وال ي�صح
يف كالم �لعقالء �أن يقال ليلة �ل�صروق.
�صهم �جلفا يف خافقي منه رمعا
لغز يعوقه
رمعة فطني وال به ٍ
ـ رمعا� :الألف من زو�ئد �لقو�يف.
ـ رمعا :قافية م�صتدعاة الأجل �ل�صطر �لالحق ،ومل ي�صتطع �ل�صاعر خلق �أية �ألفة
بينها وبني معنى �ل�صطر �الأول ،فاأوقعه �لتكلف يف �لرد�ءة� ،إذ �إن كلمة «رمعة» معروفة
يف �إطار �لتهديف على حل �للغز ،ومن ذلك يقال يف جل�صات �الأن�س و�الألغاز بعد ذكر
�للغز :عندي رمعة� ،أي ت�صويب على �حلل قد ي�صيب وقد يخطىء ،فاأتى بها �ل�صاعر
هنا يف �ل�صطر �لثاين وتكلف كثري ً� ليجعلها مالئمة لل�صطر �الأول ،فذكر �ل�صهم و�جلفاء
و�خلافق وزج بـ «رمعا» زج ًا بال ر�بط لفظي وال معنوي.
ـ رمعة فطني وال به :يف هذ� ثقل يف �لوزن.
لغز يعوقه :هذ� �لت�صبيه بني رمعة �لفطني يف �الألغاز ورمعة
ـ رمعة فطني وال به ٍ
�صهم �جلفاء� ،إن �صحت �إ�صافة �لرمعة ل�صهم �جلفاء ،ت�صبيه فا�صد لعدم �ملنا�صبة.
ليت �لهوى ميلك حماكم ب�صرعا
يعدل ويويف كل عا�صق حقوقه
ـ حماكم ب�صرعا :يف هذ� ع�صف للفظ ،فمن غري �ملقبول �أن تقال هذه �جلملة يف
�لكالم �لعادي فكيف بال�صعر ،و�صبب �لوقوع يف هذ� �لعيب �أن �ل�صاعر �أر�د ��صتعمال
كلمة �ملحاكم �ل�صرعية� ،أو حماكم �ل�صرع ،وحني مل يتا َّأت له ذلك �صمن �صروط �لوزن
�أحالها �إىل «حماكم ب�صرعا».
_ _ 128

ـ �صرعا� :الألف ز�ئدة من زو�ئد �لقو�يف.
ـ يعدل ويويف� :ل�صمري �ملذكر عائد على �ل�صرع �ملذكور يف �ل�صطر �الأول ،فيما
�الأكمل �أن يوؤنث �ل�صمري ليعود على �ملحاكم.
ٍّ
خل ظلمني بالهوى دون مرعا
و�نا �للي ر�عيته �صن ٍني ب�صوقه
ـ هذ� بيت �صاذ عن �لقطيع ،وهو عيب �لتفكك �لع�صوي يف �لق�صيدة� ،إذ جاء
�حلديث عن �خلل �لظامل دون متهيد وال ر�بط ،على �أنه عند �لتمحي�س �صنجد �أن
�ل�صاعر �أتى بذكر �خلل هكذ� فجاأة ،ويف وعيه �حلديث عن �خلل �لذي ذكره يف �لبيت
�الأول ،لكن بعد �مل�صافة بينهما جعل �لكالم كاأنه منقطع ال �صاأن الأحدهما باالآخر.
ـ مرعا :يف هذ� حتوير ملفردة مر�عاة.
ـ و�نا �للي ر�عيته :يف هذ� ثقل يف �لوزن.
ـ ب�صوقه :هذه �لقافية فيها خلل مرتدد بني عدة عيوب ،فمرة ت�صبه �لقو�يف �ملهم�صة
�لتي يوؤتى بها ل�صرورة �لوزن و�لقافية ،وهي ز�ئدة عن حاجة �ملعنى ،وحينئذ يكون
�ملعنى �ملر�دٍّ :
«خل ظلمني دون مر�عاة و�أنا �لذي ر�عيته �صنني» ،ومرة ت�صبه �الإخالل
باأ�صول �لكالم� ،إذ ال يح�صن قول مثل هذ� �ل�صطر يف كالم عادي ،ومرة لتناق�س
�لكالم يف قوله« :ر�عيته �صنني ب�صوقه» ،فكيف يت�صور متام �ملر�عاة �إذ� كان �ل�صوق
ممتد ً� ل�صنني ،فلو �أح�صن �لعا�صق �ملر�عاة ملا ��صتاق مع�صوقه �صنني طويلة ،الأن �ل�صوق
ال ينتج �إال عن �حلرمان و�لقطيعة وعدم �ملر�عاة.
ٍّ
خل جفاوي ي�صلع �لقلب �صلعا
ّ
ن�صف وريدي و�خلطاوي معوقة
ـ ي�صلع �لقلب �صلعا� :ملفعول �ملطلق �مل�صتهلك كثري ً� يف �ل�صعر.
ـ �صلعا� :الألف ز�ئدة.
ـ و�خلطاوي معوقة :ال �صاأن لها مبا عطفت عليه وهو ن�صوف �لريق ،وهذ� يوقع يف
�لتفكك.
�خلطاوي معوقة :فيها رد�ءة يف �الإن�صاء� ،إذ ال تدل �خلطى �ملعوقة على �ملعنى �لذي
�أر�ده �ل�صاعر من عذ�ب �حلب.
يا فهيد كانت غايتي بنت �صنعا
حت�صم غال حبي وال هي نفوقة
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ـ �صنعا :حتوير لكلمة «�صنعة».
ـ غال حبي :هذ� من �حل�صو� ،إذ تغني �إحدى �لكلمتني عن �الأخرى.
ـ نفوقة :حتوير لكلمة منافقة.
و�ليوم خانت و�نك�صر فيني �صلعا
و�حلب غطى خافقي مع عروقه
ـ فيني �صلعا :فيه ثقل يف �لوزن.
�صوقي لكلمة ّيف يف�صل �جتنابها.
ـ فيني�� :صتعمال ّ
ـ �صلعا� :الألف ز�ئدة.
ـ و�نك�صر فيني �صلعا :فيه ق�صور للفظ عن �ملعنى� ،إذ �نك�صار �ل�صلع ال يكون نتيجة
خليانة �حلبيب ،و�ملنا�صب لك�صر �ل�صلع �إما على �حلقيقة كال�صقوط و�الرتطام� ،أو على
�ملجاز كال�صدمات وفو�جع �لدهر �ملرتبطة بال�صعف بعد �لقوة.
ـ مع عروقه :قافية م�صتدعاة وال تفيد معنى جديد ً� ،و�إذ� غطى �حلب �لقلب فاإنه
من �ملفهوم بد�هة �أنه �صيغطي عروقه ،وهذ� من �حل�صو.
ـ عروقه :قافية مكررة ،الأنها ذكرت يف �لبيت �الأول.
يا فهيد ال ت�صره ليا �صفت دمعا
�حلب ما يرحم وال به رفوقة
ـ دمعا� :الألف ز�ئدة.
ـ رفوقة :حتوير لكلمة رفق.
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الن�س الثاين:

على وم�سة �سعر

• ب�ساير ال�سيباين ,الكويت
على وم�صة �نتهى حبه و�صار فر�قنا عادي
رم�س يالم�س رم ٍـ�س ويــرحـل
مثـل غم�صة بها ٍ
جترد كحـلــي من عيني و�صــاح �خلـد ب�صـهــادي
و�صــاح �لوقــت ما �مد�ين �أقــدم �صاعـتي �أطول
�صحـكــت ب�صهـقـة �أحـز�نــي �أنا متحطم مر�دي
هم و�أتـح ـم ـ ــل
يــزيـ ـ ــد بد�خـلـ ــي هـ ٍٍّـم علـى ٍّ
�أنـا ودي لـو �ألقــاهــا يــدي ـن ــه و�صـوت ــه �له ــادي
�أنــا كلــي رجــا �ألـقــى �لــدج ــى يف طـلتـه �أجمل
عيــونـي تـ�صب ــه عيـون ــه ولكـن طي ـب ـه ــا �لبــادي
حـنــانــه مــالـ ٍـي قلب ــه ولـك ــن ط ـبـعــه �ملـهمــل
حي ــاتـي نــور هـالدنيــا ن�صـيــت �صلـونهــا �أعيـادي
ت ـغـيـب �أيــامـي وت�صــرق و�أنـا فغيبوبتـي منهـل
ي�صافـح حـزنـي �أحـز�نه وترثي �أفر�حي فوؤ�دي
و�صوت �أحلـانها جروحي تعاىل عز َفها وط ّول
نحـيـبـي �آه يـا دمــوعــي قت ـل ــتي حلـظــة رق ــادي
ن�صــانـي حـلـمــي خــالنــي بو�قـع فيـه �أنا �أجهل
على وم�صة �نتهى حبــه و�صــار فــر�ق ــنا عــادي
مثل غم�صة بها رم ٍـ�س يـالمـ�س رمـ ٍـ�س ويرحـل
على وم�صة �نتهى حبه و �صار فر�قنا عادي
ـ على وم�صة :هذ� ع�صف للفظ� ،إذ �ل�صحيح �أن يقال يف مثل هذ� �ل�صياق :يف
وم�صة ال على وم�صة ،ولكن �لوزن �أجرب �ل�صاعرة على �إد�رج «على» مكان «يف».
ـ على وم�صا :تبع ًا للهجة �حل�صرية ،فتفادت �ل�صاعرة �لثقل يف �لوزن بتحويل
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�لتاء �ملربوطة يف «وم�صة» �إىل �ألف خفيفة ،وهو عدول ��صطر�ري ل�صالمة �لوزن ،لذ�
فالكلمة مرتددة بني �لثقل يف �لوزن على نطقها �الأ�صلي وحتوير �ملفرد�ت �إن حولناها
على طريقة �لنطق �حل�صري.
رم�س و يرحل
رم�س يالم�س ٍ
مثل غم�صة بها ٍ
رم�س :هذ� �لتنكري و�لتنوين �ملتعاقب يف كلمة رم�س ركيك ،الأنه
رم�س يالم�س ٍ
ـ ٍ
لي�س من �صيغ �لكالم �لطبيعي �لذي يتحدث به �لنا�س.
ـ ويرحل :جميء «يرحل» و�صف ًا ل�صورة �نفكاك �لرم�س عن �لرم�س يف �لغم�صة
و�صف رديء.
جترد كحلي من عيني و �صاح �خلد ب�صهادي
ـ جترد كحلي من عيني� :لياء يف «كحلي» ز�ئدة عن �لوزن وت�صبب ثق ًال فيه.
ـ جترد كحلي من عيني :يف هذ� غلط يف �لتعبري� ،إذ �إن �ملق�صود جتردت عيني من
كحلي ،ولي�س قلب �للفظ مق�صود ً� لعدم فائدة ذلك.
�صحكت ب�صهقة �أحز�ين �أنا متحطم مر�دي
ـ �أنا متحطم مر�دي :فيه تقدمي وتاأخري ،و�ل�صحيح �أنا مر�دي متحطم.
ـ �أنا متحطم مر�دي :فيه من ف�صاد �لو�صف ما فيه ،فالتحطم لي�س هو �لو�صف
�الأمثل حني يكون �حلديث عن �ملر�د.
هم و �أحتمل
هم على ٍّ
يزيد بد�خلي ٍّ
رم�س» ،كما �أن هذ� �لتكر�ر يف
«رم�س على ٍ
هم :يلحقها ما حلق �صابقتها ٍ
هم على ٍّ
ـ ٍّ
�لبناء يبعث على �مللل.
ـ و�أحتمل :فيه همز ،و�لهمزة �صعف يف �ل�صعر �لنبطي.
�أنا ودي لو �ألقاها يدينه و �صوته �لهادي
ـ �أنا ودي�« :أنا» يف هذ� �ملو�صع ح�صو ميكن �ال�صتغناء عنها بالبدء مبا�صرة بعبارة:
ودي.
ـ �ألقاها يدينه :تقدمي �ل�صمري على �ال�صم يف هذه �لعبارة ح�صو �صببته �صرورة
�لوزن.
ـ يدينه� :صرورة �لوزن حتتم حتويل �لهاء يف «يدينه» �إىل �ألف خفيفة ،و�ل�صرورة
نق�س.
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�أنا كلي رجا �ألقى �لدجى يف طلته �أجمل
ـ �أنا كلي رجا� :أي�صا جاءت «�أنا» هنا ز�ئدة ميكن �ال�صتغناء عنها.
ـ �أجمل :همزة قطع تعيب �لق�صيدة �لنبطية.
حياتي نور هالدنيا ن�صيت �صلونها �أعيادي
ـ �ملق�صود �لفعلي من هذ� �ل�صطر يبد�أ من كلمة «ن�صيت» ،لذ� فاإن �لند�ء�ت �لتي
�بتدىء بها �ل�صطر«حياتي» و «نور هالدنيا» كلها ح�صو ل�صد فر�غ �لبحر �لعرو�صي ،كما
�أن هذه �الأو�صاف «حياتي نور هالدنيا» من �صيغ �لكالم �لغزيل �ملكرر على مر �صنني
�ل�صعر �لنبطي ،فهي من �لقو�لب �جلاهزة �ملعيبة.
ـ �صلونها �أعيادي :هنا جاء ذكر �ل�صمري و�ال�صم مع ًا ،وهو ح�صو ك�صابقه.
تغيب �أيامي وت�صرق و�أنا فغيبوبتي منهل
ـ منهل :منهل الأي �صيء؟ لالأحز�ن و�لهموم ونحو ذلك؟ ،فهنا ق�صر �لوزن عن
متام �للفظ ،فبرتت �ل�صاعرة �لكالم قبل �أن يكتمل ،وهذ� ما �أوقع يف �لركاكة.
و�صوت �أحلانها جروحي تعاىل عز َفها وط ّول
ـ �أحلانها جروحي :تقدم �ل�صمري ثم جاء �ال�صم بعده كما م ّر ،وهذ� عيب م�صتقل،
�إال �أن تكر�ر هذ� �لبناء �أوقع �لن�س �أي�ص ًا يف عيب �لتكر�ر غري �ملبا�صر.
كما �أن �لعبارة عند ترتيبها بال تقدمي وتاأخري عبارة مثقلة بكرثة �الإ�صافات ،فهي
كما يلي :تعاىل عزف �صوت �أحلان جروحي ،وال يخفى ثقل هذه �الإ�صافات �ملتتابعة،
مما ي�صبب �لركاكة يف �ل�صعر.
ن�صاين حلمي خالين بو�قع فيه �أنا �أجهل
ـ حلمي خالين :فيه زيادة يف �لوزن.
ـ �أنا �أجهل� :أنا ز�ئدة ،وهذ� �أحد �أ�صكال �حل�صو.
ـ �أجهل :فيه همزة قطع ،وهي معيبة يف �ل�صعر �لنبطي.
عيوب جمملة يف الق�شيدة
ـ �الإخالء :وهو خلو �لق�صيدة باأكملها من �بتكار فكرة �أو �صورة �أو �إجر�ء �صعري،
عن�صري �لوزن
�إمنا �صارت �لق�صيدة من �لبد�ية �إىل �لنهاية متكئة فقط على تو�فر
ْ
بكاف الإجناح �لق�صيدة.
و�لقافية ،وهذ� لي�س ٍ
ـ �لوزن :تكر�ر �لتق�صيم �لعرو�صي يف معظم �أبيات �لق�صيدة ،و�ملق�صود �أن �ل�صاعرة
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تق�صم �ل�صطر �لذي هو :مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن� ،إىل ق�صمني ،كل منهما
مفاعيلن مفاعيلن ،ويكون �لق�صم �الأول جملة كالمية تامة وم�صتقلة ،ت�صتاأنف �لق�صم
�لثاين بعدها يف جملة كالمية تامة م�صتقلة �أي�ص ًا على وزن مفاعيلن مفاعيلن ،مثل:
على وم�صة �نتهى حبه ،جترد كحلي من عيني� ،صحكت ب�صهقة �أحز�ين ،ن�صيت �صلونها
�أعيادي� ..،إلخ.
ـ تكر�ر �لبيت �الأخري :مل يكن هناك مربر لتكر�ر �لبيت �الأول يف نهاية �لق�صيدة.
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الن�س الثالث:

كفاية

• �سعر :منرية �سبت ,البحرين
كـفـايــة زعـلنـا طـ ّول حـبـيـبي حــنّ لــي �صـوي
ت ـ ــر�نــي من بعـد زعـلـك �أنا دني ــاي مــا بـيهـ ــا
تــر�ها دنيتي ظلـمـ ــة بـدونــك ال �صنا ال �صـي
بــدونك منهو يا عمري حياتي منهو ي�صـويه ـ ــا
حبيبي كل ما تطري �أح�س قلبي ي�صيبه �صي
و�أ�صـوف طيوفك بعيني جتيني قبـل ما �طـريها
حيـاتـي كلها الجلك وحبــك يا �لغــال لـي فـي
وروحــي بالـر�صــا جات ــك الأن ــك �أنــت غــاليـهـا
كفـايــة يا هــنا عـمـري كو�ين هاملـفـارق كــي
جــروحـي ز�دت بقـلـبي وقـربــك بــ�س ي�صفيـه ــا
كـاأنـي رو�صـ ٍة عط�صـى وحـبـك نبـعهــا و�لـري
زهـرهــا جـفــت �أور�ق ــه مـتـى تـرجــع وترويه ــا
تعــال نعـيـد ذكــر�نا ونطــوي هاملفـارق ط ــي
تعــال جنــدد �لـذكـرى ب ـاإ�صــم �حلـب نحيـيـهــا
كفاية يا بـعد عمـري طلـبـتـك حــنّ يل �صـوي
تـر�نــي عـفــت هـالــدنـيـا الأن ــك �أنــت مـو فيـهــا
الت�سريح:
ـ عدد �الأبيات( 8 :قليلة).
ـ �لقافية �الأخرية :ـيها (م�صتهلكة).
تر�ين من بعد زعلك �أنا دنياي ما بيها
زعلك :كي ي�صتقيم �لوزن متام ًا يجب قر�ءة �لكلمة بت�صكني �لعني ،وهو حتوير
ـ ْ
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للطريقة �ل�صحيحة لنطق �لكلمة يف �للهجة �ل�صعبية ،فهي تنطق باإحدى طريقتني يف
�للهجة �خلليجية� ،إما بت�صكني �لز�ي وفتح �لعني وك�صر �لالم هكذ�ْ :ز َع ِلك (�إزعلك)،
�أو بفتح �لز�ي و�لعني وت�صكني �لالم هكذ�َ :ز َع ْلك� ،أما �لطريقة �لتي �أحدثتها �ل�صاعرة
فهي جمرد حتريف غري مربر للتما�صي مع �لوزن.
ـ �أنا :هنا ز�ئدة عن �ملعنى �ل�صعري ،وقد �أدرجت بناء على ما يتطلبه �لوزن �ل�صعري
لل�صطر ،فقط لهذ� �ل�صبب ،و�لدليل �أن �ملعنى ي�صتقيم دون هذه «�الأنا» �لطفيلية ،لذ�
باإمكاننا �أن نقول« :تر�ين من بعد زعلك دنياي مابيها».
تر�ها دنيتي ظلمة بدونك ال �صنا ال �صي
ـ تر�ها :جاء قبلها يف �لبيت �ل�صابق :تر�ين ،وهذ� من �لتكر�ر �ملعيب.
ـ ال �صنا ال �صي :ما �ملعنى �جلديد �لذي �أ�صافته �إحدى هاتني �ملفردتني ومل تفده
�ملفردة �الأخرى؟ ال �صيء ،خ�صو�ص ًا حني تو�صعان مقابل مفردة و�حدة (ظلمة) ،وهذ�
مما يوقع �الأ�صلوب يف عيب �حل�صو.
بدونك من هو يا عمري حياتي من هو ي�صويها
ـ بهذه �لطريقة كثفت �ل�صاعرة �أدو�ت �لتكر�ر و�حل�صو �للفظي ،فقد مالأت �مل�صاحة
�لعرو�صية لل�صطر �ل�صعري مبفرد�ت ز�ئدة على �ملعنى �أو مكررة يف �للفظ ،فاملعنى
�خلام لهذ� �ل�صطر هو« :بدونك حياتي من ي�صويها»� ،إال �أن �ل�صاعرة �صفت �لعديد من
�لكلمات كي تدفع بالبحر �لعرو�صي �إىل �صاطىء �ل�صالمة على ح�صاب �ملعنى و�لقوة
�ل�صعرية ،و�لكلمات �لز�ئدة هي :من هو ،يا عمري.
أح�س قلبي ي�صيبه �صي
حبيبي كل ما تطري � ْ
أح�س» بت�صديد �ل�صني� ،إال �أن �ل�صاعرة تخففت من هذ�
ـ �أح�س� :أ�صل �لكلمة «� ّ
�لت�صديد الأحد �صببني:
�الأول� :أن �لت�صديد �صيخلق ثق ًال يف �لوزن ،وبذلك يكون �لعيب هو حتوير �ملفردة
�إىل ما يتنا�صب مع �لوزن.
�لثاين :قد يكون ذلك تبع ًا لطريقة �ل�صاعرة يف نطق هذه �لكلمة تبع ًا للهجتها
�ملحلية ،وهذ� من كتابة �ل�صعر على �للهجة �حل�صرية.
و�أ�صوف طيوفك بعيني جتيني قبل ما �طريها
ـ و�أ�صوف طيوفك بعيني :هذه تقريرية ،و�ل�صعر ال يقبل �لتقريرية ،ومفاد ذلك �أن
�ل�صوف (�لروؤية) يكون عن طريق �لعني حقيقة ،وهو �ملتبادر للذهن �بتد�ء ،فلماذ�
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توؤكد �ل�صاعرة هذ� �ملعنى �ملتبادر للذهن بذكره �صر�حة؟
بينما ميكن قبول مثل هذ� �لت�صريح لغايات �أخرى ،كما لو �أر�د �ل�صاعر تاأكيد �أمر
للمبالغة و�لتهويل ،كمن يقول� :صفت �ملوت بعيني ،وهكذ�.
حياتي كلها الجلك وحبك يا �لغال يل يف
وروحي بالر�صا جاتك الأنك �أنت غاليها
ـ �لفكرة هنا م�صتعملة حد �ال�صتهالك« ،حياتي كلها الجلك ،حبك يل ّيف ،وروحي
جاتك»� ،أنت غاليها ،كلها من �الأفكار �ل�صعرية �مل�صتهلكة.
ـ كاأين رو�ص ٍة عط�صى وحبك نبعها و�لري
ـ كاأين� :ل�صعر �لنبطي ال يتو�فق كثري ً� مع �لهمز.
ـ نبعها و�لري :هذ� �لتكر�ر ال يفيد �صيئ ًا �صوى �حل�صو ،متام ًا كال�صنا و�ل�صي يف
�لبيت �لثاين.
تعال نعيد ذكر�نا ونطوي هاملفارق طي
ـ قبلها كان :كو�ين هاملفارق كي ،وهذ� �لت�صابه يف �ل�صوت و�ل�صيغة �أوقع يف
�لتكر�ر ،وهو تكر�ر �لبناء.
تر�ين عفت هالدنيا الأنك �أنت مو فيها
ـ قبلها كان :وروحي بالر�صا جاتك الأنك �أنت غاليها ،وهذ� �أي�ص ًا تكر�ر يف �لبناء
يوقع �لن�س يف حمدودية �ل�صورة و�لكلمة ،بالرغم من �صعة �ملعجم �ل�صعري ملثل هذه
�لقافية.
ـ الأنك �أنت :همزتان متتاليتان تعمقان عيب �لهمز يف �ل�صعر �لنبطي.
ـ مو فيها :لهجة ح�صرية ال تنا�صب �لق�صيدة �لنبطية.
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املبحث الثاين

عنا�سر القوة وال�سعف يف �سعر ابن فطي�ص
• عنا�سر القوة:
يعتمد �بن فطي�س يف قوته �ل�صعرية على عو�مل ثالثة:
 1ـ �جلز�لة ،وهي �ن�صيابية �للفظ ومتا�صكه يف �لبيت �لو�حد ،مع �حلفاظ على
قوة مفرد�ته .وبع�س �أنو�ع �جلز�لة تعتمد على �قتبا�س �لرت�كيب و�لعبار�ت �لد�رجة،
و�أمثلة �جلز�لة يف �صعره قوله:
ظهر �بن �لفجاءة يف زمانه
و�نا �بن فطي�س تظهرين ذر�عي
ـ وقوله:
�أد ّور �لفرحة مع �للي ي�صهرون
و�ن ذكروين خذت فنجال و�صريت
ـ وقوله:
�للي من حلوم �الأو�دم ياكلون
وحلوقهم  -دفع �لبال  -متو�كلة
عازمهم �ل�صيطان للذنب ويجون
هذ� يقطع له وذ�ك يو�كله
ـ وقوله:
و�للي تعو�س وت�صرب �حلاجز ي�صار
ت�صل يف �لدنة وترجع بلدها
ـ وقوله:
�ملوت جاك وهو تقلبه �لظنون
وال لك �إال �ل�صرب و�س ود�ك له؟
ـ وقوله:
وعذرك �أنا الهي يا وي�س �للي �ألهاك
الهي وم ٍّر منت الهي تليهى
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ـ وقوله:
�ملو�قف ت�صخل �لنا�س و�لط ّيب يبني
كل عام يطيح ت�صعة وي�صفا يل وحيد
ـ وقوله:
��صمع وال �أبغي �للي وز�نك ي�صمعون
ـ وقوله:
�أحمق وليف وحمبة و�ال �أقول �أبرك
ـ وقوله:
يا كرثهم غريه ولكن خرب خري
 2ـ ��صتعمال �لكوميديا يف بع�س ق�صائده ،و�أمثلة ذلك قوله:
رقمك مع �ل�صادر وال و�رد ��صو�ك
و�لنا�س يف �للي «مل يرد عليها»
ـ وقوله:
وي�صرت عليه من �لنحل ال ياكله
ـ وقوله:
يا كرث ما ي�صرب خويي �لطابلون
من كرث ما �كلته مطبات وكليت
ـ وقوله:
وبع�س �لليايل ودي ��صري دون ليت
 3ـ �التكاء على غر�س �صعري نبيل ،كعلو �الأخالق ،و�ملروءة ،و�لتدين ،و�الأ�صالة،
وغريها ،وهو و�إن كان غر�ص ًا يف�صله بع�س �لنقاد كاجلرجاين عن ج�صد �لق�صيدة،
�إال �أنه حا�صر وموؤثر يف وعي �ملتلقي ،و�أمثلة ذلك قوله:
�أغنى �لعرب من �صوف �أكادميي �صتار
ـ وقوله:
وع�صاي ما ق�صرت يف و�لديني
وع�صاي ما قارنت من ينفخ �لكري
ـ وقوله:
جيت وتعاىل �هلل ع ّما ي�صركون
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لواله (يا موؤمن) لطبك ما �هتديت
ـ وقوله:
وتر�ثنا من دونه نبيع �الأعمار
وق�صيدتي تر�ث �أهلنا مددها
ـ وقوله:
فارفع يديك خلالقك ال تو�صيت
و�دعو تر�ك �أقرب �إليا �صرت �صاجد
 4ـ دقة �لو�صف ،لكن �بن فطي�س مل ي�صتثمره كثري ً� ،و�ملر�د بدقة �لو�صف� :لروؤية
�ملجهرية للتفا�صيل �لدقيقة يف �ملادة �ل�صعرية� ،صو�ء كانت روؤية عامة �أو روؤية خا�صة
بال�صاعر ،وهو عامل ي�صتعمل يف �ل�صرد �أكرث منه يف �ل�صعر ،ولكن حني يركز �ل�صاعر
بوؤرة �لعد�صة �ل�صعرية على �ملو�قف و�الأ�صياء يف مقطع �صغري فاإن �ل�صورة تظهر
بجمال متميز ،و�الأمثلة على ذلك يف قوله:
عازمهم �ل�صيطان للذنب ويجون
هذ� يقطع له وذ�ك يو�كله
ـ وقوله:
ال طال ظل �لعود حزة ع�صا �لطري
ـ وقوله:
ّ
يقطعون �أوقاتهم بالت�صايري
و�صوف �ملقاني�س �لقدمية باالفالم.
• عنا�سر ال�سعف:
ل�صعف �بن فطي�س �ل�صعري عو�مل ثالثة �أي�ص ًا:
 1ـ كرثة �حل�صو ،ومن ذلك قوله:
غال ومن فوق �لغال ما هوب دون
حكاه �صمعك يجربك باأرخاك له
ـ وقوله:
�ل�صعر طوقني و�نا طوقته
قمت �مت�صى به و�فك �أبو�به
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ـ وقوله:
ويا �صرب �صربي و�لعو�ذل يح�صبون
�إين دلهت من �لهوى و�ال �صليت
ـ وقوله:
وليف ر�ح جعله ما يهون
يل ٍ
هو دو�ي ود�ي� ..أو د�ي ودو�ي
ـ وقوله:
ي�صيق �صدري كل ما جات و��صري
وال يخفف �صوج رجلي حنيني
و�الأمثلة يف هذ� كثرية لالأ�صف.
 2ـ �لرد�ءة يف بع�س �لكلمات �أو �ل�صور �ل�صعرية� ،صو�ء ب�صبب رد�ءة �ملفردة يف
ذ�تها� ،أو الإ�صافة بع�س �لزو�ئد عليها� ،أو لرد�ءة �جلملة� ،أو �ل�صورة باأكملها ،ومثال
ذلك قوله:
وت�صوف ر�عي �لطري عاف �ملظاهري
ومن �صوفة �لقمر� وعدٍّ لها �صام
ـ وقوله:
كيك وع�صل لكن ما هو يف �صحون
ودعاك من عني �حل�صود غطاك له
ـ وقوله:
ـ ناكله ،يف قوله :بني �لعظام �لعوج كنك ناكله.
ـ وكلمة �صحون �ل�صابقة.
ـ وكلمة ك�صمات ،يف قوله :يا كرث ما ك�صرت ك�صمات و�صريت.
ـ وكلمة �صجيني بزيادة �لياء يف قوله :معطى �صر�حي عقب مانا �صجيني.
ـ وكلمة وزيني بزيادة �لياء يف قوله :ما له على وجه �لب�صيطة وزيني.
و�صعر �بن فطي�س مليء بهذه �لزو�ئد لالأ�صف.
 3ـ �عتماده �لتام على لهجته �لد�رجة يف �ل�صعر ،وهذ� �لعامل له فائدته ،لكن
م�صاره �أكرث ،وفائدته :قوة مالم�صة ق�صائده الأ�صماع جمهوره من �للهجة نف�صها� ،أما
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م�صاره فتحجيم خارطة �ملتلقني و�ملتذوقني ،و�إيقاع �ملتلقي �أحيان ًا يف توهم �ل�صعف
و�لركاكة نتيجة �لغمو�س �خلا�س الأن �لعبارة غري م�صموعة لديه من قبل ،وميكن
�لتمثيل على هذ� بقوله:
�أحمق وليف وحمبة و�ال �أقول �أبرك
وكانت �لعبارة قوية يف �إطارها �الإقليمي.
ـ وقوله:
يا قربها لو قيل يل يا (عويني)
�إذ �إن كلمة عويني غري م�صموعة لدى �الأكرثية خارج �إطار لهجة �ل�صاعر.
ـ وقوله« :ناكله»� ،صابقة �لذكر.
ـ وقوله:
الهي وم ٍّر منت الهي (تليهى)
فكلمة «تليهى» هنا ،وهي �ملفاعلة من كلمة «الهي» ،غري م�صموعة لدى �الأكرثية،
و�إن كان ورودها يف هذ� �ملكان كان موفق ًا جد ً� و�صاعري ًا للغاية لدى من يفهمها.
ومثل هذه �لكلمات مقبولة �إن تنبه �ل�صاعر �إىل عدم �الإكثار منها ،و�لدر�ية بح�صن
توقيت ذكرها من عدمه.
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اخلامتة
ن�صتخل�س من هذ� �لكتاب �أننا �إذ� �أردنا �حلكم على ق�صيدة نبطية وبيان جودتها
�أو رد�ءتها فال بد لنا من معايري فنية م�صتقرة حتتكم �إليها ونعلل �حلكم بها ،وهذ�
�لكتاب جامع لكل �ملعايري �لفنية �لتي ينطلق منها �لناقد ليحكم على ق�صيدة ما �أنها
معيبة.
و�ملعايري �لتي �أوردتها يف هذ� �لكتاب م�صتخل�صة من كتب �لنقد �لقدمية و�حلديثة،
ومن ��صتق�صاء ن�صو�س �ل�صعر�ء �ملتميزين وطرقهم يف تادي بع�س �لعيوب �ملتفق
عليها �صمني ًا بينهم.
وعيوب �ل�صعر يف هذ� �لكتاب مق�صمة على عنا�صر �لق�صيدة �ملكونة لها كما يلي:
ـ عيوب �لفكرة
ـ عيوب �ملفردة
ـ عيوب �لبحر �لعرو�صي
ـ عيوب �لق�صيدة كاملة (�لن�س)
ـ عيوب عامة
و�صم �لف�صل �لثاين من �لكتاب ف�ص ًال تطبيقي ًا ي�صقط هذه �ملعايري �لنظرية على
�لق�صائد ،فيبني عيوبها مع ذكر �لعلة �لنقدية �لتي ��صتلزمت �حلكم عليها.
وبوجود هذ� �لكتاب ،يكون لل�صعر�ء و�لنقاد مرجع نقدي يحتكمون �إليه يف �صناعة
�ل�صعر ونقده.
و�أرجو �هلل �ل�صد�د و�لتوفيق.
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فهر�س ال�شعراء النبطيني
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

�ل�صاعر
�أبعاد �لرتكي
�أبو زيد �لهاليل
�أحمد �لغامدي
�أحمد �لنا�صر �ل�صايع
�أ�صو�ق �حلمود
�إياد �ملري�صي
بخوت �ملرية
بدر بن عبد �ملح�صن
بدر �صفوق
بدر �صفوق
بدر غازي �ملطريي
بريك بن هادي �ملري
ب�صام �صليمان �لفليح
ب�صاير �ل�صيباين
بلقي�س
بندر بن حميا �لعتيبي
تركي �لديحاين
تركي �مليز�ين
توفيق �خلليفة
ثامر �صبيب �لدقبا�صي
ثو�ب بن زيد �حلارثي
جار �هلل �ل�صدي
جز� �لبقمي
جز� �صالح �حلربي
جمعة بن نامي �لكعبي
حاب�س �مل�صعل
حامد زيد
حب ّيب �لعازمي
حجاب بن نحيت
�حلرة
�حلرة
ح�صني �لغنامي
ح�صني بن �صودة
حمد �ل�صعيد
حمد �لعامري
حمد �مل�صردي

�ل�صاهد
ت�صفي عليل �صاقه �لبعد نز�ح ** �لبحر دونه و�مل�صافات بره
يقول �أبو زيد �لهاليل �صالمة ** �صوف �لفجوج �خلاليات يروع
يعني وال بيديك �أ ّيات حاجة ** و�أنته م�صوي فـ �أ ّمها حبه ون�س
أ�صقر مرجود
�أبو ثليل � ٍ
�صبع �ل�صنني �للي م�صت ما لها قيم
�صعب غدت �صحكته �آح؟
هو معجبك ٍ
يف هوى �خللفات ما ر�وزو� يوم �خلمي�س
ُم ٍّر ثمر هالليل و�آم ّر قطفه ** ياحلنظل �للي قمت �ذوقه بكفي
ت�صدق! كل �أنثى موغلة بالع�صق و�لترثيب
يقولون �لرو�ة �لكاذبني �ن �مل�صا به الذ
يا �صعور �النتحاء ويا �صعوري �ال�صتيائي
�لوقت ذ� هو هو بطبعه و�نا �إياي** �أنا �صدوق وذ� زمان �لدعاية
�لثوب د�مه ما يجي يف مقا�صك ** �لثوب ودك رقعته منه وفيه
ن�س على وم�صة
ال تب ّكيني ومت�صح خدي ** ليه �صعري ال بكيتك �صدي
ق�صايد ْم َك ّ�صرة حتتاج وزن وقافية �صاد
مري �لبال غايل وحبه غري غري
و�ل�صرب زين و كل مطرود ملحوق
عي
�إيه �وجعيني و�ن ترجيتكم ّ
ال حتا�صبني على ��صباب �لغياب ** يف يدك ما �صار ما كان بيدي
(ق�صيدة �للغز) �أبا �ن�صدْ ك عن حمر� وخ�صر� ** ماآل �لنفو�س �الآدمية
ما غريك �للي �أحبه و�لعم ْر فاين ** حب �لنقى و�لغال ومعا�صر �خل ّوه
و�ختلط حبك بدمي فاملعاليق يعدي
برنامج �لبادية � -إذ�عة �لكويت
�حلر ما يجل�س على ماكر �لبوم ** �حلر د�مي ماكره بالعاليل
م�صتاق ��صولف حل�صن �أمي عن �أحز�ين
ب�صامح و�تركك حتت �لظالم �حلالك حلالك
�صني �صيف �ل�صم بال�صم �صامك ومغمو�س
دخل عيونك يا دكتور ** عندك دو� للم�صحور
جمل بنات �لفكر دربخ ** �صارت يباله د�خلي �ر�صوخ
من ملحت �لزين م�صياغه ** ف ّز جا�صي فْز م.زيغة
ياللي مكانك بني هذي وذ ّيه
مل �أالحظ �أي فارق بني طبعك ْ
وطبعي
�أن�صدك باللي منبتك بال�صو�يف ** ع�صاه يف خ ٍري وال فيه �صية
مهما ق�صيت و�صرت تن�صى �لذي ر�ح
(ق�صيدة �لطيارة) يا ر�كب من عندنا طيارة ماطورها..
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�ل�صفحة
103
62
90
107
49
51
76
75
41
111
67
100
120
131
73
71
75
89
104
106
34
94
114
34
88
110
79
31
63
70
83
90
106
119
102
58

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

حمد بن �صالح �ملري
حمد بن فطي�س
حمد بن هادي �مل�صردي
حمد حم�صن �لنعيمي
حمد�ن بن حممد �آل مكتوم
حمود �لبغيلي
�حلميدي �لثقفي
�حلميدي �لثقفي
خالد �لرد�دي
خالد �لفي�صل
خالد �ملريخي
خالد بن �صعود �آل �صعود
خالد �صالح �حلربي
خلف �لكريع
خلف �مل�صعان
خلف بن هذ�ل �لعتيبي
خليفة �ل�صيدي
خليفة بن ر��صد �لو�يل
خليل �إبر�هيم �ل�صربمي
ر�جح بن �صامل �لعجمي
�لر��صية
ر��صد �آل �صاملني
ر��صد �خلالوي
ر��صد �لكليب
ر��صد بن جعيثن
ر��صد بن فلوة �ملري
ر�كان بن حثلني
ريانة �لعود
زايد الروي�ص
زيد �حل�صناوي
�صارة �لربيكي
�صامل �صيار
�صحايب في�صل
�صعد �آل �صعود
�صعد �حلري�س �ملطريي
�صعد �حلومياين
�صعد �مل�صعودي
�صعد بر�ك
�صعد بن جدالن
�صعد �صبيب �لطري�صي

ق�صدي ور�ه ��صدق رو�يات �لعرب ال�صحابها
برنامج ركن �لبادية � -إذ�عة قطر
من طائر�ت طر�ز ميج �أربع مر�وح و�ربعة متحركات
برنامج ركن �لبادية � -إذ�عة قطر
تتغري �الأوز�ن
يوم تخربط يا عرب ّ
ٍ
باليه كالم من ح�صدهم يحطونه
ق�صيدة ماجدة �لرومي
�صاح بي �صاحبي و�لليل عطر �لكتابة
و�نتي يا بعد �حلياة ومطمعي ** هاه يا (� )........صباياي �ملالح
جتيني على موعد ومن غري موعد جت
�أنا �أفهم لغة لعيون لكن �صرت مب قادر
هال باخلاطر �للي ْ
يل خطر يرتاح معه �لبال
وفاي ي�صولف �ل�صالف قبل تتاآلف �الأفيا
طريي ب�صرب �منياتك و�و�صلي لل ُم�صرتي
و�رقى ع �ل�صلع �لعايل
ألف �أولف للحبيب ر�صالة ** رمز �ملحبة تخربه عن حاله
� ٍ
هم كامت �للي ع �ل�صدر ** و�لنف�س من هوله غدت ممحونة
با�صباب ٍ
�لهوى و�ل�صوق يف يوم �لوعد ** كالقمر يل يحت�صن نوره �صماك
من �صبا عقلي وقلبي من �صباه ** م�صتحيل �ن�صاه هذ� �مل�صتحيل
و�نا �صوف عيني وكر حر حتت بومة
�صاقت �لدنيا �لو�صيعه يف عيوين ** و�أ�صبحت عندي مثل مثقال ذرة
و�ن م�صت كن �مل�صي حتت �مرها جملة مفيدة
يقول �خلالوي و�خلالوي ر��صد ** بالقيل غالٍ مثل غايل �جلاليب
�لق�صيدة غري �ملنقوطة (�ملهملة)
عن فرحة �ملنة ّ
نعف ون�صومي
�أر�س �هلل �أو�صع من �لباحة ومن جدة
يا ربعنا وين �لطقيق ** جمعني و�لثالث بحر
�صمع �صربي كرث وجدي �وقد �هد�به و�صاح
ما كان غاب ْعن �حلبايب حبايب
��صكني عذب �صعري و�قعدي ريثما
ت�صفي بقايا بوح �أور�ق حارة
تغيب �ل�صم�س عن عيوين �ذ� �نتم يف عيوين �قر�ب
�ل�صد�يد جز�ك وهجرنا فيك خرية
كيف تروح ما فكرت يف حبك ويف حبي
و�أنا للدمع فيني مثل ما لالأر�س يف �صيلك
ميت فيك ** يا هيه �نا عايف حالل وحر�مك
ال حت�صبني يف �لهوى ٍ
برنامج ركن �لبادية � -إذ�عة قطر
تنبت من �أفعاله ب�صاتني وعذوق
يا ر�كب �للي درك�صونه درك�صون ** ومكينته حتت كبوته مكينة
رو�س منحدر من جبليـا
�صغيـرة ت�صـرب قــر�ح �ل�صهالـيل ** يف و�صط ٍ
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74
34
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26
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108
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108
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110
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َفهَل علمتَ عن جنوين يا �آنف � ّأين َملجنون �ل ّن�صاز �ملجيدي
�صعد علو�س �لهاجري
يا « ْكعيد» قلبي من هو�ها تفلفل
�صعود �لبقعاوي
خلى حياتي تنقلب كلها غري ** و�ن�صى �حلبايب و�لزمن و�ملكاين
�صعود بن بندر �آل �صعود
(ق�صيدة �للغز) �أبا �ن�صدْ ك عن حمر� وخ�صر� ** ماآل �لنفو�س �الآدمية
�صعود �صليمان �حلارثي
�صاألتني و�س فيك لك ّني �أ�صاألك ** من ذوب �ل�صكر باأعماق �صاهي
�صلطان �الأ�صيمر
معها تغري عاملي و�صار م�صغول
�صلطان �لعميمي
جعل �صناع �لرب�قع و�لعبي ** ما يبل �لريق من ما زمزما
�صلطان بن و�صام
عذر �أقبح من �أية ذنب عذر قد مل �أكذوبة
�صلطان جملي
�أنا من وين ما ��صافر من �حز�ين جتد �أحز�ن
�صليمان �ملانع
و�ل�صم�س مالت على وجه �لغروب حتبي
�صاعر جمهول
يا جند لو �أن �جلفا منك مرة ** �صربنا ،ولكن �جلفا منك د�مي
�صاعر هاليل
(ق�صيدة �لتعمية) �أن�صدك ما رجلٍ �صرى له معاميل
�صاعرة جمهولة
�لتاع قلبي وهامي و�نفرى �صرتي ** و�حلزن يك�صي حرويف يوم �غني لك
�صايع �لعيايف
ما يرده ال نحيب وال عياط
�صجون �لظبيانية
برنامج �لبادية � -إذ�عة �لكويت
�صنوف جا�صم �لهر�صاين
ما �دري هي حالة ملل؟ �أدري هي حالة رتابة
�صيخة �جلابري
ما حت�س بربد �أنا �أجتمد فـ حرماين ** ما يعذبك ��صتياقك �آه عذبتني
�صيخة �لكتبي
�صرقت �لقلب و�ثرك تعتربها �صرقة �ملز�ح
�صالح �آل مانعة �ملري
قلب ٍ معك غناميه �صاعت وال �دري و�س ك�صب
�صالح �ل�صكيبي
ما خلقني خالق �لكون �لعظيم حمار
�صالح �ل�صادي
برنامج �لبادية � -إذ�عة �لكويت
�صحن جوبان �لعنزي
لو �أنها ما هي بهي ر��س هاملال ** ما ي�صرت عيوب �لرجل لب�صة �لثوب
�صنيتان �ملطريي
علمت عيني ق�صة �ل�صرب و�لز�د ** وحكاية �لقمري بخ�صر �جلر�يد
�صيد�ن �ملريخي
و�هلل بغايات �لنفو�س �أدر�ئي
�صيد�ن بن ق�صعان
�لبارحه هاجت علي �لتفاكري ** ليلي ق�صيته بني هوجا�س و�فكار
طالل �ل�صعيد
طالل بن عبد �لعزيز �لر�صيد كنت �أح�صب �ين عرفت �حلب قبل �أعرفك
الين بال م�صرك والين ببو�ق
طالل حمزة
يا �صعود هذى ت�صبه �لغيم يا �صعود
عارف �صرور
عاي�س بن غيدة �لقحطاين ميوت �ل�صعور �للي له �لنف�س نايبة
يا مدور خري و�ل�صر متز�حم **عزتي لك �إبرة هو و�صط ّميا
عبد �لرحمن بن م�صاعد
عبد �لرحمن مازن �لعطاوي باهلل قبل �إين �أ�صجل و�صاتي ** وقبل �إنك ت�صجل معي يل و�صاتك
ق�صيدة �لعرينات
عبد �لعزيز �آل حمد
عبد �لعزيز �لفر�ج �ل�صبيعي يقول �ملثل ما ينفع �ل�صوت عقب �لفوت
و�حلب ربي خللقه و�لغال �صنه
عبد �لعزيز بن �صعود
وعلموها يف طلبها �آخ لو تذكر طلبها
عبد �لكرمي �جلباري
يا وحدتي ما �صاألتك ليه هاحلالة ** طفايتي ليه مليانة و�نا فا�صي
عبد �ملجيد �لزهر�ين
يا وحيد تعد كم حذيان قد�م �لغرف
عبد �ملجيد �لزهر�ين
�أنا �صاعر للغالبا و�لد�صري ** هم �صهاد�تي ومنهم �أو�صمي
عبد �ملجيد �لزهر�ين
كرت)
عبد�هلل �لدو�صري
(�لق�صيدة متعددة �للغات) ياهلل ياللي عامل بكل (�صِ ِ
ليت �لغال ينمحي كله متاتيك
عبد�هلل �ل�صامل
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عبد�هلل �ل�صمريي
عبد�هلل �لغايل �ملري
عبد�هلل �لفي�صل
عبد�هلل �لكايد
عبيد بن ر��صد �ليليلي
عذبة �لعتيبي
علي �خلو�ر
علي �ل�صبعان
علي �لعايد �لهاجري
علي �لعايد �لهاجري
علي بالل �ليامي
علي بن رحمة
علي بن �صامل �لكعبي
عناد �ملطريي
غازي �لعنمي
غازي بن عون �لعتيبي
فا�صل �لغ�صم
فهد �ل�صعدي
فهد �مل�صاعد
فهد بن �صنهات �لديحاين
فهد بن م�صعاب �ملري
فهد دوحان
فهد عافت
في�صل �ل�صلمي
في�صل �ليامي
في�صل �ليامي
قا�صم بن حممد �آل ثاين
قهر يزيد
ماجد �ل�صاوي
ماجد بن هالل �لعتيبي
مانع بن �صعيد �لعتيبة
مانع بن �صلحاط
مبارك �ل�صيد
مبارك �لطومي
مربوك بن ما�صي
حممد �الأحمد �ل�صديري
حممد �الأحمد �ل�صديري
حممد �لرب�هيم
حممد �لبالجي
حممد �جللو�ح

و�أنا على فكرة من �أم�س يدور يف بايل �صوؤ�ل
برنامج ركن �لبادية � -إذ�عة قطر
�صرقتني مثل �لكرى ْ
يل متكنت
يتوه �ل�ص ّو يف ليلٍ من �لظلما فـ بع�صه تاه
ريق ي�صرقه
يا حمببة جمر �ل�صفاه مبزن ٍ
هالورد مبطي به ذبول ونكادة
حبيبي كل �صنه و�نته حبيبي ** ع�صى �نك د� ٍمي تبقى ن�صيبي
�أ ّرخو� لك عيد و�أنتِ عيد ميه ** من ملحت بوجهك �لنور وعرفتك
وحاولت �عذرك مري عيا �صمريي
زينت لك قلبي ب�صاتني و�نهار ** وحطيت لك جنحان و�قول طريي
ق�صيدة ملحمة �صفن �ل�صحر�ء
برنامج ركن �لبادية � -إذ�عة قطر
�لر�صالة جت وحي �لر�صالة �ملر�صلة
على ر�صيف �ل�صم�س يف رحلة �لذ�ت ** ناد�ك تيار �لغر�م ووقفتي
ق�صيدة �لت�صبيحة
ع�صاك منته للهجر ْمبتعلم
�أول كالم �هلل عالم �ال�صر�ر
يا كرب �لفرق ما بني �الأزرة وفتحها للعنق
ال تظنيني �أناين ال �أنا ماين باأناين
حبيتها مو م�صكلة م�صكلتي �لكربى ن�صيت
يا معذب قلب من حبيت كايف ** ال تعذب قلب من حطك قمرها
و�طلق بجنحانها بع�س �الأور�ق وكتب
هنا جنل�س �أح�صن �أو هنا؟وين ما تبغني
ق�صيدة �ملغزى
و�لكالم �للي �صبع من زود ما ّ
ينقال له
هال بعمري هال بروحي هال باللي تذوبني
يا ويل قا�صي �الأر�س من قا�صي �ل�صما
جتربني ثياب �لعيد ..حتاولني تناظرين
ترى �لعبث بامل�صاعر يحرق �إحر�ق
قال �ملثل من هو حكى لك حكا فيك
�صاع �لفكر برهانه ** ونف�صي غدت ممحونة
يا ر�صيف �ل�صم�س يا نهود �لبحر ياهلل �لعقيلة
مع �لتطبيع ب�س ب�صرط يكون ف �صالح �الأحباب
برنامج �لبادية � -إذ�عة �لكويت
لو �صمحتي ال تدورين وتلفي
�صلى �صايل �صلب ب�صاليه �صابني
�أبو زيد يا ليت �لدهر ما غدى به ** يا ليت نف�صه ت ّو هبت هبوبها
ويوم �صفتك عرفت �إنك �صعادة مدمية
أكحل من عيونه ق�صيدي
«�الألف»ّ � :
ويقولون �هلل خالق �لكون و�لوهّ اب
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158
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
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182
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حممد �خل�س
حممد �ل�صمري
حممد �لعبد �لعزيز �لعرفج
حممد �لعوين
حممد �لفيحاين
حممد �لقثامي
حممد بخيت �ملنهايل
حممد بن فطي�س �ملري
حممد بن دغ�س �ملري
حممد بن ر��صد �آل مكتوم
حممد بن ر��صد بن �لذيب
حممد بن ر��صد بن �لذيب
حممد بن �صاقان
حممد بن عبد�هلل �ملري
حممد بن عرير
حممد بن ملحق �مل�صر�يف
حممد جار �هلل �ل�صهلي
حممد �صالح �حلربي
حممد عمر �لها�صمي
حممد عي�صة �لزهر�ين
حممد مريبد �لعازمي
حممد نا�صر �ل�صهو�ين
حممد همد�ن �ملري
مر�صد �لبذ�ل
م�صاعد �لر��صد
م�صاعد �لر�صيدي
م�صعود بن �صيحان
م�صفر بن در�م �لعجمي
م�صاري �ملري
مطلق �جلبعاء
مطلق �لنوم�صي
مفرح �ل�صمني
منرية �صبت
مهدي بن �صعيد
مهدي نا�صر �لدو�صري
مو�صى �خلليفي
�لنادرة
نا�صر �لفر�عنة
نا�صر �لفر�عنة
نا�صر �لقحطاين

برنامج �لبادية � -إذ�عة �لكويت
ن�س �أح�صنت �صنع ًا
�الخبار ال جتنا جتينا جموع ** تقطع �صمايرنا بو�صط ربوع
هل �لهالل وهامل �لدمع مدر�ر ** ال هل و�همل ماطره كالهلل هل
تعالو� وعزوين �إخو�ين من �لهوى ** مبن ق�س و�صلي يوم زمت زو�ميه
و�أنا دققت يف �ملو�صوع كله ** جنوبيه و�صرقه مع �صماله
�أما جتملني بعد ر�صد �خلر�يط يف �خلطط
ومر منت الهي تليهى
الهي ٍ
برنامج ركن �لبادية � -إذ�عة قطر
�أنا م�صتاق باكلم حبيبي ** ولكن لالأ�صف ما كلمتني
يف �الأرقام منرب ون قد�م منرب �أيت.
و��صطر �أخلي هالق�صيدة على �آت**نقط نقط فر�غ بعدين �أ ّيه
�حلب
�صنني ما �دري وين قلبي من ّ
مدّيت يدي عادين باحت�صنها ** فزّيت ليني يف حال �لنوم نامي
ور ّبع �صعيبه و�ل�صهل ،و�لزبيدي ** باركانها متفتق بني �الزبار
�حلر ما يجل�س على ماكر �لبوم ** �حلر د�مي ماكره بالعاليل
�صق فديتك كل ما متلك من جنون وغ�صب
يجف وين�صطح لو ينبطح يف �آه خ ّو�ره
الأجل �حلب �أتكلم و�أ�صرح يف حكاويها
�أ�صمع خطاك (�صتب باي �صتب) من فوق �ل�صطر
�صعر ما عليها خاليف
ب�صم �هلل �بدي و�بتدي نظم قايف ** �أبيات ٍ
�هلل يعني �هلل يعني �هلل يعني �ملبتلي
عادك بتحتاج ربعك �إىل كِ ّ�صر ثمك
برنامج �لبادية � -إذ�عة �لكويت
ويبعد عن �لنف�س �صيقات تقالبها ** وي�صيل بايل عن �لهوجا�س دربيله
و�ليا مني ذكرتك قلت طويل يا م�صاويري
بن�صدك كانك بخي�س باجلو�ب
و�دي من �صفاته ** حتت �جلدي و�ل�ص ّبع �ملرقباتي
عن قري ٍة يف ٍ
�صايب مات ولده الجل ينقذ له غريق
ٍ
ويل قلبي منك يا �صيد �لدالل ** �لب�صر من طني و�أنته من ع�صل
�أ�صكي و�أ�صوق �لعذر و�أقبل ما تقوله �إمنا
برنامج �لبادية � -إذ�عة �لكويت
ن�س كفاية
قالت �إىل هاحلد؟ قلت �لوفا كلب
برنامج ركن �لبادية � -إذ�عة قطر
لون �ل�صفق يرق�س على رنة �لطار
�صيع �أملها وفيه خابت به ظنون
ت�صب يا كلب �أ�س يا حمار و�خر�س يا خمام
(ق�صيدة �الإيعاز) ب�صمك �للهم منزل �صورة �الأحقاف و�الأعر�ف
ميه �لغربة وفرقاك ملتمة ** دمعة �لعني هذي ما لها د�عي
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197
198
199
200
201
202
203
204
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نا�صر مهدي �لدو�صري
جنر في�صل �لعتيبي
ن�صار �لظفريي
نهى نبيل
نو�س �صدير
نو�س �صدير
هادي �ملن�صوري
هايف بن عامر �ل�صيب
هنادي �جلودر
و�صفي �ل�صرب�ت
والء عو�د
يا�صر �لتويجري
يحيى باحلارث

�هلل من عني جفا �لنوم نونها ** ال �أقبل �صو�د �لليل هاجت �صجونها
برنامج �لبادية � -إذ�عة �لكويت
تعذبتني حب وذ�بتني قهر ** وكم قلبها من حبها لقلبي بكى
له �صك�صوكة حلوة باأق�صى �لوجه مرت�صمة
كم غبي يدعي �ل�صعر دوم بكل �صاع
�إىل من وجهت كف �ملر�س ميك �أظافرها
يوم يلبي يل جميع �ملطاليب ** �آمز من ريقه ويلح�س ل�صاين
ٍ
�صمي خلي جنمة تتبع �جلر ** و�صميه �لثاين تقدى به �لنا�س
ّ
ذ�بت عيوين يف �بتهايل وطريتك ** و��صنيت ذ�كرة �لدُعاء و مت ّنيت
ثمل طريي وعانق طريته و��صتغرقو� بالنوم
باقي حتت �حل�صري
هقيته
نا�س عظام ** ما
قلت �أحطه م�صتوى ٍ
ٍ
و��صتوى يل يف عيوين يوم قلبي �إ�صتوى
ل ّبيه يا طاري �لو�صال �للي يجي باطاللتك
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 23ـ �بن جني� ،أبو �لفتح عثمان بن جني ( 392هـ) كتاب �لعرو�س ،د�ر �لقلم (حتقيق
�لدكتور �أحمد فوزي �لهيب) �لكويت – 1987م.
 24ـ �بن حبان ،حممد بن حبان ( 354هـ) �صحيح �بن حبان برتتيب �بن بلبان ،ط18 ،2م،
موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت ( 1993حتقيق� :صعيب �الأرناوؤوط).
 25ـ �حل�صن ،غ�صان �أحمد ح�صن� ،ل�صعر �لنبطي يف منطقة �خلليج و�جلزيرة �لعربية،
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موؤ�ص�صة �لثقافة و�لفنون� ،أبوظبي ،ط1990 1م.
 26ـ ح�صني جمعة ،يف جمالية �لكلمة (در��صة بالغية جمالية نقدية) ،من�صور�ت �حتاد
�لكتاب �لعرب  2002دم�صق.
 27ـ �حلموي ،تقي �لدين �أبو بكر بن حجة ( 837هـ) خز�نة �الأدب وغاية �الأرب ،ط2 ،1م،
د�ر ومكتبة �لهالل – بريوت ( 1987حتقيق :ع�صام �صعيتو).
 28ـ �حلمريي ،ن�صو�ن بن �صعيد ( 573هـ) �صم�س �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم،
ط ،1م ،11د�ر �لفكر �ملعا�صر – بريوت ( 1999حتقيق :د .ح�صني بن عبد �هلل �لعمري -
مطهر بن علي �الإرياين – د .يو�صف حممد عبد �هلل).
 29ـ �خلفاجي� ،أبو �صنان ( 466هـ)� ،صر �لف�صاحة ،ط ،1د�ر �لكتب �لعلمية ،بريوت،
.1982
 30ـ �بن خلدون ،عبد �لرحمن بن خلدون (808هـ) تاريخ �بن خلدون( ،حتقيق :خليل
�صحادة) د�ر �لفكر ،بريوت – لبنان 2000م.
 31ـ �بن خلكان� ،أبو �لعبا�س �صم�س �لدين� ،أحمد بن حممد ( 681هـ) ،وفيات �الأعيان
و�أنباء �أبناء �لزمان ،د�ر �صادر ،بريوت�( ،ملحقق� :إح�صان عبا�س).
 32ـ �خلو�رزمي ،حممد بن �أحمد ( 387هـ) مفاتيح �لعلوم ،ط ،1طبعه عثمان خليل
1930م  -م�صر.
 33ـ �لدخيل� ،صليمان بن �صالح ،حتفة �الألباء يف تاريخ �الأح�صاء ،ط� ،2لد�ر �لعربية
للمو�صوعات ،بريوت  -لبنان 2002م.
 34ـ �بن �أبي �لدنيا ( 281هـ) ،قرى �ل�صيف م ،5ط( 1حتقيق :عبد�هلل بن حمد �ملن�صور)
د�ر �أ�صو�ء �ل�صلف� ،لريا�س1997 -م.
 35ـ �لذهبي ،حممد بن �أحمد (748هـ) تاريخ �الإ�صالم ووفيات �مل�صاهري و�الأعالم ،ط1
(حتقيق :د .عمر عبد �ل�صالم تدمري) د�ر �لكتاب �لعربي ،لبنان – بريوت .1987
 36ـ �لذهبي ،حممد بن �أحمد ( 748هـ) �صري �أعالم �لنبالء ،ط( 9حتقيق� :صعيب
�الأرناوؤوط – ح�صني �الأ�صد) موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت .1993
 37ـ ذيب �ل�صمري� ،ملر�حل �لثالث لـ «فن �ملحاورة» من ع�صر �ملعلقات وحتى �الآن (- 2
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 ،)2جريدة �الأنباء �لكويتية ( 5يونيو � )2008لعدد .11558
 38ـ �لزركلي ،خري �لدين (1976م)� ،الأعالم ،ط7 ،11م ،د�ر �لعلم للماليني ،لبنان –
بريوت 1995م.
 39ـ �لزخم�صري ،حممد بن عمر (583هـ) �مل�صتق�صى يف �أمثال �لعرب ،ط2 ،1م ،جمل�س
د�ئرة �ملعارف �لعثمانية ،حيدر �آباد – �لهند .1962
 40ـ �ل�صبكي ،تاج �لدين عبد �لوهاب بن علي ( 771هـ) طبقات �ل�صافعية �لكربى ،ط،2
10م ،هجر للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع ( 1413حتقيق :د .حممود حممد �لطناحي ،د .عبد
�لفتاح حممد �حللو).
 41ـ �صعد �حلايف ،فن �الألغاز �ل�صعرية ،جريدة �لريا�س� 25 ،أغ�صط�س� ،2007 ،لعدد
.14306
 42ـ �صعيد بن زرقة� ،حلد�ثة يف �ل�صعر �لعربي� ،أدوني�س منوذج ًا ،ط� ،1أبحاث للرتجمة
و�لن�صر و�لتوزيع ،بريوت.2004 ،
 43ـ �صيد قطب (1966م) �لت�صوير �لفني يف �لقر�آن ،ط ،16د�ر �ل�صروق – �لقاهرة
2002م.
 44ـ �صيد قطب (1966م) �لنقد �الأدبي� ،أ�صوله ومناهجه ،ط ،8د�ر �ل�صروق – �لقاهرة
2003م.
 45ـ �بن �صينا� ،حل�صني بن عبد�هلل� ،ل�صيخ �لرئي�س (428هـ) �أ�صباب حدوث �حلروف،
مطبوعات جممع �للغة �لعربية – دم�صق (حتقيق :حممد ح�صان �لطيان ،حممد مري علم).
 46ـ �ل�صيوطي ،عبد �لرحمن بن �أبي بكر ،جالل �لدين ( 911هـ) �الإتقان يف علوم �لقر�آن،
م ،7جممع �مللك فهد لطباعة �مل�صحف �ل�صريف (حتقيق مركز �لدر��صات �لقر�آنية).
 47ـ �ل�صيوطي ،عبد �لرحمن بن �أبي بكر ،جالل �لدين ( 911هـ) بغية �لوعاة يف طبقات
�للغويني و�لنحاة2 ،م� ،ملكتبة �لع�صرية ،لبنان – �صيد� (حتقيق :حممد �أبو �لف�صل
�إبر�هيم).
 48ـ �ل�صاطبي� ،إبر�هيم بن مو�صى (790هـ) �الإفاد�ت و�الإن�صاد�ت ،ط( ،1حتقيق� :لدكتور
حممد �أبو �الأجفان) ،موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت 1983م.
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 49ـ �صوقي �صيف ،حتريفات �لعامية للف�صحى يف �لقو�عد و�لبنيات و�حلروف و�حلركات،
د�ر �ملعارف� ،لقاهرة1994 ،م.
 50ـ �صالح �لعبود ،قبيح �لتكر�ر يف �صعر حامد زيد ،تاريخ ،2005 – 3 – 14 :منتديات
�صظايا �أدبية .http://www.shathaaya.com/vb
 51ـ �صبار �لعنزي� ،لريحاين يوزع حروف �لهجاء ،جريدة �لريا�س ( 12مايو .)2002
 52ـ �ل�صالبي ،علي حممد� ،أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب ،مكتبة �ملو�صوعة �ل�صاملة
�الإلكرتونية .2001
 53ـ �ل�صويان� ،صعد �لعبد�هلل� ،ل�صعر �لنبطي وجذوره �لف�صيحة (ذ�ئقة �ل�صعب و�صلطة
�لن�س) ،در��صة لغوية تاريخية مقارنة ،ط ،1د�ر �ل�صاقي 2000م.
 54ـ �ل�صويان� ،صعد �لعبد�هلل ،مر�جعة لكتاب در��صات يف �ل�صعر �ل�صعبي �لكويتي ،ملوؤلفه
�لدكتور عبد�هلل �لعتيبي ،جملة در��صات �خلليج و�جلزيرة �لعربية� ،لكويت� ،لعدد ،45
�ل�صنة �لثانية ع�صرة – يناير .1986
 55ـ �صياء خ�صري� ،صعر �لو�قع و�صعر �لكلمات� ،حتاد �لكتاب �لعرب – دم�صق – 2000م.
 56ـ �بن طباطبا ،حممد بن �أحمد ( 322هـ) عيار �ل�صعر ،ط ،1د�ر �لكتب �لعلمية ،لبنان
 بريوت �( 1982صرح وحتقيق :عبا�س عبد �ل�صاتر). 57ـ �لطرب�ين� ،صليمان بن �أحمد ( 360هـ) �ملعجم �لكبري ،ط ،2م ،20مكتبة �لعلوم
و�حلكم – �ملو�صل ( 1983حتقيق :حمدي بن عبد�ملجيد �ل�صلفي).
 58ـ طر�د �لكبي�صي ،ما هو �لنقد� ،ملجلة �لثقافية (جملة ثقافية ف�صلية ت�صدر عن �جلامعة
�الأردنية) – ع ّمان – �لعدد ( 58دي�صمرب  - 2002فرب�ير .)2003
 59ـ �لظاهري ،حممد بن عمر� ،بن عقيل� ،لعجمان وزعيمهم ر�كان بن حثلني ،ط� ،2صركة
ذ�ت �ل�صال�صل – �لكويت .1416
 60ـ �لظاهري ،حممد بن عمر� ،بن عقيل ،مبادئ يف نظرية �ل�صعر و�جلمال� ،ملو�صوعة
�ل�صاملة.
 61ـ عائ�صة عبد �لرحمن ،بنت �ل�صاطئ ،قيم جديدة لالأدب �لعربي �لقدمي و�ملعا�صر ،ط،2
د�ر �ملعارف ،مكتبة �لدر��صات �الأدبية  54م�صر.
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 62ـ عاطف �لعر�قي� ،الجتاه �لنقدي يف �لفكر �لعربي خالل �لقرن �لتا�صع ع�صر ،جملة
�لتنوير �لثقايف (جملة ثقافية ف�صلية ت�صدر عن نادي �جل�صرة �لثقايف �الجتماعي)
�لدوحة� ،لعدد �الأول ،دي�صمرب .1998
 63ـ �لعبا�صي ،عبد �لرحيم بن �أحمد ( 963هـ) معاهد �لتن�صي�س على �صو�هد �لتلخي�س،
ط2 ،1م ،عامل �لكتب – بريوت ( 1947حتقيق :حممد حميي �لدين عبد �حلميد).
 64ـ عبد �حلكيم �لزبيدي� ،الأهازيج �ل�صعبية يف �خلليج و�جلزيرة �لعربية (2009م) د�ر
نا�صري للن�صر �الإلكرتوين 1 ،يناير .2009
 65ـ عبد �حلي كمال� ،الأحاجي و�الألغاز �الأدبية ،ط ،2مطبوعات نادي �لطائف �الأدبي،
1401هـ.
 66ـ �بن عبد ربه� ،أحمد بن حممد ( 328هـ) �لعقد �لفريد8 ،م ،ط( 3حتقيق� :لدكتور
عبد �ملجيد �لرتحيني) د�ر �لكتب �لعلمية ،بريوت 1987م.
 67ـ عبد �لرحمن بدوي ،مناهج �لبحث �لعلمي ،ط ،3وكالة �ملطبوعات – �لكويت 1977م.
 68ـ عبد �لرحمن ب�صي�صو ،ق�صيدة �لقناع يف �ل�صعر �لعربي �ملعا�صر ،ط� ،1ملوؤ�ص�صة �لعربية
للدر��صات و�لن�صر ،بريوت.1999 ،
 69ـ عبد�هلل �ل�صامل� ،لتجديد يف �ل�صعر �ل�صعبي �ملعا�صر (در��صة نقدية) � ،2009ملوقع
�ل�صخ�صي للكاتب :موقع و�صوم �الإلكرتوين .www.wosom.net
 70ـ عبد�هلل �ل�صامل ،زو�ئد �ل�صعر نقائ�س (مقالة نقدية) � ،2004ملوقع �ل�صخ�صي للكاتب:
موقع و�صوم �الإلكرتوين .www.wosom.net
 71ـ عبد�هلل �لغذ�مي� ،لثقافة �لتلفزيونية� ،صقوط �لنخبة وبروز �ل�صعبي ،ط� ،2ملركز
�لثقايف �لعربي� ،لد�ر �لبي�صاء – �ملغرب 2005م.
 72ـ عبد�هلل �لغذ�مي� ،لكتابة �صد �لكتابة ،ط ،1د�ر �الآد�ب – بريوت 1991م.
 73ـ عبد�هلل �لق�صيمي� ،لعرب ظاهرة �صوتية ،من�صور�ت �جلمل ،ط2002 ،1م.
 74ـ �بن عثيمني ،حممد بن �صالح (2001م)� ،صرح ريا�س �ل�صاحلني7 ،م ،ط ،1د�ر
�لوطن – �لريا�س 1416هـ.
 75ـ �بن عدالن ،علي بن عدالن �ملو�صلي �لنحوي ( 666هـ) �النتخاب لك�صف �الأبيات �مل�صكلة
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�الإعر�ب ،ط ،2موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت 1985م (حتقيق :د.حامت �صالح �ل�صامن).
 76ـ �بن �لعربي ،حممد بن عبد�هلل �الأندل�صي ( 543هـ)� ،أحكام �لقر�آن ،م ،4ط ،1د�ر
�لكتب �لعلمية.
 77ـ �بن عربي ،حميي �لدين ( 638هـ) ،حما�صرة �الأبر�ر وم�صامرة �الأخيار ،د�ر �ليقظة
�لعربية�،صوريا.1968 ،
 78ـ �بن ع�صاكر ،علي بن �حل�صن ( 571هـ) ،تاريخ مدينة دم�صق وذكر ف�صلها وت�صمية
من حلها من �الأماثل �أو �جتاز بنو�حيها من و�رديها و�أهلها ،ط( ،1در��صة وحتقيق علي
�صريي) ،د�ر �لفكر للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع ،بريوت ،لبنان.
 79ـ �لع�صقالين� ،أحمد بن علي� ،بن حجر ( 852هـ) �الإ�صابة يف متييز �ل�صحابة ،ط 1د�ر
�جليل – بريوت ( 1412حتقيق :علي حممد �لبجاوي).
 80ـ �لع�صقالين� ،أحمد بن علي� ،بن حجر ( 852هـ) ،ل�صان �مليز�ن ،ط ،3م ،7موؤ�ص�صة
�الأعلمي للمطبوعات – بريوت ( 1986حتقيق :د�ئرة �ملعارف �لنظامية – �لهند).
 81ـ �لع�صكري� ،حل�صن بن عبد�هلل� ،أبو هالل (395هـ) ،جمهرة �الأمثال ،ط2 ،2م (حتقيق:
حممد �أبو �لف�صل �إبر�هيم – عبد �ملجيد قطام�س) د�ر �جليل – بريوت ،د�ر �لفكر .1988
 82ـ �لع�صكري� ،حل�صن بن عبد�هلل� ،أبو هالل ( 395هـ) كتاب �ل�صناعتني� :لكتابة و�ل�صعر،
حتقيق :علي حممد �لبجاوي ،حممد �أبو �لف�صل �إبر�هيم ،ط 1952 ،1د�ر �إحياء �لكتب
�لعربية ،عي�صى �لبابي �حللبي و�صركاه� -لقاهرة.
 83ـ �لعطوي ،م�صعد بن عيد� ،الجتاه �ملحافظ يف �ل�صعر �إبان �حلروب �ل�صليبية ،جملة
جامعة �الإمام حممد بن �صعود �الإ�صالمية� ،لعدد � ،15ل�صنة .15
 84ـ عماد غركان ،مقومات عمود �ل�صعر �الأ�صلوبية يف �لنظرية و�لتطبيق ،من�صور�ت �حتاد
�لكتاب �لعرب  2004دم�صق.
 85ـ �لفار�بي ،حممد بن حممد بن طرخان� ،لفيل�صوف (339هـ) كتاب �ملو�صيقى �لكبري،
ط� ،1لقاهرة ،د�ر �لكاتب �لعربي للطباعة و�لن�صر (حتقيق و�صرح :غطا�س عبد �مللك
خ�صبة).
 86ـ فهد �ملارك ،حممد �لعوين (خمطوط).
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 87ـ �بن قتيبة ،عبد�هلل بن م�صلم ( 276هـ) �ل�صعر و�ل�صعر�ء ،ط 1967 ،2د�ر �ملعارف -
�لقاهرة (حتقيق� :أحمد حممد �صاكر).
 88ـ قد�مة بن جعفر ( 337هـ) ،نقد �ل�صعر ،م( ،1حتقيق� :لدكتور حممد عبد �ملنعم
خفاجي) د�ر �لكتب �لعلمية ،بريوت.
 89ـ �لقزويني ،حممد بن عبد �لرحمن� ،خلطيب ( 739هـ)� ،الإي�صاح يف علوم �لبالغة
ط ،1د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت 2003م.
 90ـ �لقلق�صندي� ،أحمد بن علي ( 821هـ)� ،صبح �الأع�صى يف �صناعة �الإن�صا ،م ،14ط1
(حتقيق :د .يو�صف علي طويل) د�ر �لفكر ،دم�صق.1987
 91ـ �لقويعي ،حممد عبد �لعزيز بن علي ،تر�ث �الأجد�د ،در��صات جلو�نب خمتلفة من
تاريخ ماأثور�تنا �ل�صعبية ،ط ،1مطابع �لبادية لالأوف�صت � 1982لريا�س.
 92ـ �لقريو�ين� ،أبو علي �حل�صن� ،بن ر�صيق (463هـ) �لعمدة يف حما�صن �ل�صعر و�آد�به،
ط2 ،1م ،مطبعة �ل�صعادة – م�صر (حتقيق :حممد بدر �لدين �لنع�صاين �حللبي) 1907م.
 93ـ �لكربا�صي ،حممد �صادق حممد ،ديو�ن �ملو�ل (�لزهريي) ،ط� ،1ملركز �حل�صيني
للدر��صات – لندن 2001م.
 94ـ كميل �صعادة ،مو�صيقى �ل�صعر بني �لفل�صفة ’�لوعائية‘ و�صطط �ملج ّددين ،جريدة �لنهار
�للبنانية� ،الأحد  2ني�صان .2006
 95ـ �ملربد ،حممد بن يزيد� ،أبو �لعبا�س ( 285هـ)� ،لكامل ،حتقيق �لدكتور حممد �أحمد
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ود�د عبد�للطيف �لكو�ري
�إبر�هيم �إ�صماعيل ترجمة � /لنور عثمان
علي عبد �هلل �لفيا�س
مبارك بن �صيف �آل ثاين
دالل خليفة
عبد �لعزيز �لع�صريي
د .عبد �هلل فرج �ملرزوقي
خليفة �ل�صيد
خالد زيارة
حممد �إبر�هيم �ل�صادة
(م�صابقة �لق�صة �لق�صرية لدول جمل�س �لتعاون)
د .ح�صام �خلطيب
د .موزة �ملالكي
نورة حممد �آل �صعد
د� .أحمد عبد �مللك
ح�صن توفيق
ح�صة �لعو�صي
د .زكية مال �هلل
ر�جنيت هو�صكوتي ترجمة :ظبية خمي�س
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ال�شنة
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

م
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

الإ�شدارات
تباريح �لنو�ر�س
�ملر�أة يف �مل�صرح �خلليجي
�أبو حيان  ..ورقة حب من�صية
تطور �لتاأليف يف علمي �لعرو�س و�لقو�يف
�أحز�ن كبرية
�لديو�ن �ل�صعبي
ذ�كرة �لذخرية
جتليات �لق�س ”مع در��صة تطبيقية يف �لق�صة �لقطرية“
�صمط �لدهر «قر�ءة يف �صوء نظرية �لنظم»
كان يا ما كان
�لظل و�لهجري «ن�صو�س م�صرحية»
�لرو�ية و�لتاريخ
وجوه مت�صابهة «ق�ص�س ق�صرية»
�مل�صرح و�ملدينة
�الأعمال �ل�صعرية �لكاملة ج2
�لدفرت �مللون �الأور�ق
�لظل و�أنا
حقيبة �صفر
م�صرحيات قطرية (�أجماد يا عرب  -هلو )Gulf
�لعامل وحتوالته ( �لتاريخ – �لهوية � -لعوملة)
مو�ل �لفرح و�حلزن و�لفيلة «ن�صان م�صرحيان»
حكاية جدتي
�صورة �ملر�أة يف م�صرح عبد�لرحمن �ملناعي
ديو�ن �بن فرحان
مو�ل �لفرح و�حلزن و�لفيلة ”مرتجم �إىل �لفرن�صية“
�لفن �لت�صكيلي �لقطري ..تتابع �الأجيال
در��صة يف �ل�صعر �لنبطي
بد�ية �أخرى «مرتجم �إىل �الإجنليزية»
وجع �مر�أة عربية «مرتجم �إىل �الإجنليزية»
�خليل ..ريا�صة �الآباء و�الأجد�د
�لنقد بني �لفن و�الأخالق ،حتى نهاية �لقرن �لر�بع �لهجري
ود�ع �لع�صاق
�لوزة �لك�صولة
�ملهن و�حلرف و�ل�صناعات �ل�صعبية يف قطر
�لع�صر �الأو�ئل ..ر�ئد�ت �لفن �لت�صكيلي يف قطر

املوؤلف
ب�صرى نا�صر
د .ح�صن ر�صيد
حمد �لرميحي
د� .أنور �أبو �صويلم د .مرمي �لنعيمي
�أمري تاج �ل�صر
عيد بن �صلهام �لكبي�صي
علي بن خمي�س �ملهندي
با�صم عبود �ليا�صري
د� .أحمد �صعد
خولة �ملناعي
د .ح�صن ر�صيد
جمموعة موؤلفني
خليفة عبد �هلل �لهز�ع
د .يون�س لوليدي
د .زكية مال �هلل
ح�صة �لعو�صي
ن�صرين قفة
�صفاء �لعبد
غامن �ل�صليطي
د� .إ�صماعيل �لربيعي
حمد �لرميحي
مرمي �لنعيمي
�إمام م�صطفى
ح�صن حمد �لفرحان
حمد �لرميحي
خالد �لبغد�دي
حمد �لفرحان �لنعيمي
فاطمة �لكو�ري
د .كلثم جرب
�صالح �جليدة
د .مرمي �لنعيمي
ح�صني �أبو بكر �ملح�صار
د .لطيفة �ل�صليطي
خليفة �ل�صيد حممد �ملالكي
خولة �ملناعي
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ال�شنة
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008

املوؤلف
الإ�شدارات
م
عماد �لبليك
� 104لرو�ية �لعربية ..رحلة بحث عن �ملعنى
د .عبد �لقادر حمود �لقحطاين
 105در��صات يف تاريخ �خلليج �لعربي �حلديث و�ملعا�صر
د .جا�صم عبد �هلل �خلياط د .حم�صن عبد �هلل �لعن�صي
� 106ل�صالحف �لبحرية يف دولة قطر
د .ماجد فار�س قاروط
 107جتليات �للون يف �ل�صعر �لعربي �حلديث يف �لن�صف �لثاين من �لقرن �لع�صرين
د .زكية مال �هلل
� 108ملو�صوعة �ل�صيدالنية
�أ .د .جمعة �أحمد قاجة
� 109ملد�ر�س �مل�صرحية منذ ع�صر �الإغريق حتى �لع�صر �حلا�صر
علي عبد �هلل �لفيا�س
 110من �أفو�ه �لرو�ة
د� .إبر�هيم �إ�صماعيل
� 111صورة �الأ�صرة �لعربية يف �لدر�ما �لتلفزيونية
د .ربيعة �لكو�ري د� .صمية متويل عرفات
 112دور �لدر�ما �لقطرية يف معاجلة م�صكالت �ملجتمع
�إ�صماعيل تامر
 113ديو�ن �لغربة
خالد �صامل �لكلباين
� 114حلب و�لعبودية يف م�صرح حمد �لرميحي
حمد �لرميحي
 115ق�صة حب طبل وطارة «مرتجم �إىل �الإجنليزية»
د .ح�صن �ملخلف
� 116لرت�ث و�ل�صرد
حتقيق :د .حممود �لر�صو�ين
 117ديو�ن �الأع�صى (جز�آن)
لولوة ح�صن �لعبد�هلل
 118توظيف �لرت�ث يف �صعر �صميح �لقا�صم
�أمل �مل�صلماين
� 119إ�صاءة �لو�لدين �إىل �الأبناء وفاعلية برنامج �إر�صادي لعالجها
يا�صني �لن�صري
� 120صحنات �ملكان
عبد�لكرمي قا�صم حرب
 121من �أدب �لزنوج �الأمريكان
ح�صن توفيق
� 122أزهار ذ�بلة وق�صائد جمهولة لل�صياب
د .با�صم عبود �ليا�صري
 123و�صاح �ليمن در��صة يف موروثه �ل�صعري
ندى لطفي �حلاج ح�صني
 124قطر �لندى
ف�صل �حلاج علي
� 125لوحي �لثائر ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
�جليلي �صالح �لدين
� 126صيء من �لتقوى ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
حممد عثمان كجر�ي
 127يف مر�يا �حلقول ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
م�صطفى طيب �الأ�صماء
� 128ملغاين ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
�أبو �لقا�صم عثمان
 129على �صاطئ �ل�صر�ب ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
�ل�صيخ عثمان حممد �أون�صة
 130ديو�ن �أم �لقرى ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
حممد عثمان عبد�لرحيم
 131يف ميز�ن قيم �لرجال ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
د� .صعد �لدين فوزي
 132من و�دي عبقر ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
ح�صني حممد حمدنا �هلل
� 133ص ّبابتي ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
حممد �ملهدي �ملجذوب
 134غارة وغروب ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
د .حميي �لدين �صابر
 135من �لرت�ب ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
حممد حممد علي
� 136ملجموعة �ل�صعرية �لكاملة ”�صل�صلة �صعر�ء من �ل�صود�ن“
د .رعد ناجي �جلده
أ.
� 137لنظام �لد�صتوري يف دولة قطر
�إ�صماعيل تامر
� 138لفريج (رو�ية) – �لطبعة �لثانية
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ال�شنة
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012

م
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

الإ�شدارات
�ل�صردية �ل�صفاهية
حادي �لعي�س
هموم يف �الإد�رة
هال�صكل يا زعفر�ن (م�صرحيتان باللهجة �لعامية)
مقامات �بن بحر
�لقد�س يف عيون �ل�صعر�ء
�مل�صورون يف قطر – �إ�صر�قة وتاألق
عناكب �لروح
�خلليج �لعربي – در��صة يف �الأ�صول �لتاريخية و�لتطور �ل�صيا�صي
فن �لر�صم عند �الأطفال – جماياته ومر�حل تطوره
و�حات وظالل
حلم يتفتح يف �صخر
�أنا�صيد �لبالبل
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املوؤلف
حممد �إبر�هيم �ل�صادة
خليل �لفزيع
د .هند �ملفتاح
عبد�لرحمن �ملناعي
عبد�لرحمن �ملناعي
قجة
حممد ّ
ح�صني علي �جلابر
ب�صرى نا�صر
د .م�صطفى عقيل �خلطيب
�صو�صن ع�صفور
�أحمد حممد �ل�صديق
ح�صن توفيق
حممد �إبر�هيم �ل�صادة

ال�شنة
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014

