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Study Summary 

  

This thesis revolves around: Poetic convergence of poet Mohammed Al-Thubaiti، which 

included a research plan consisting of: introduction، introduction، four chapters، and a 

conclusion. In the introduction، the researcher explained the subject of the study، its importance 

and objectives، the reasons for its selection، previous studies، the questions that were answered 

by the study، and the dimensions of the study، and explained in the preface: The origin and life 

of Muhammad al-Thubaiti. ، Has a presence in the poetic arena Saudi Arabia، and was able to 

provide a true addition to the experience of contemporary Arab poetry، and perhaps in the use 

of the Arab myth، and dealing with the heritage of the Arab authentic evidence of this. The 

study sought to explain the importance of harmony and its importance in criticism، and then to 

reveal the most important content of the harmony in the poetry of the Thubaiti، and the extent 

of creative ability to recall the heritage and employ it appropriately with its poetic production. 

One of the optional reasons for this topic is to highlight the importance of citation and inclusion 

from religious and literary sources، and to explain the theory of convergence at the seabate، 

which did not have an independent study، explore its depths، reveal the extent of its penetration 

into heritage، its creative ability to call heritage، The literary movement of his time. There were 

a set of objectives for this research. The most important of which are: the disclosure of the 

employment of the poet Mohammed al-Thubaiti، the literary texts in harmony، and the effect 

of harmony in the poetic contexts، and highlight the aesthetic values، rhetorical and literary in 

the poetry of the Prophet. The research included a set of terms. These include: Definition of 

language، terminology، and definition of religious، mythical and popular harmony. In this 

research، I followed two basic approaches: the descriptive approach and the analytical method. 

I followed the different forms of the texts in the texts of the syllabus and linked them to their 

sources، trying to analyze their objective and technical significance. 
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 املقدمة
حممدـالذيأويتجوامعالكلمـسيدانسيداملرسلنيعلىوالسالموالصالة،الذيعلمابلقلماحلمدهلل

أمابعد:،الفصحاءاألتقياءـإىليومالدينآلهوأصحابهوعلى
عابًقاشعرهفجاء،ةالعربيالثقافةأفرزهتمالذين،السعوديالشعرروادفالشاعرحممدالثبييتواحدمن

    .األحاسيسهبذه
طاعأنيقدمإضافةاست،والثبييتواحدمنشعراءاحلداثةالشعريةيفاململكةالعربيةالسعودية

بلويفالوطنالعريب،ليسيفاململكةالعربيةالسعوديةفحسب،اصرحقيقيةلتجربةالشعرالعريباملع
.وتعاملهمعالرتاثالعريباألصيلخريدليلعلىذلكلألسطورةالعربيةولعليفتوظيفه،أمجع

الدكتورإبراهيموحياولكتابجتلياتاألسطورةيفالشعراملعاصردراسةيفشعرحممدالثبييت
الكشفعنأثراألساطرييفتشكيلاخلطابالشعرييفبنيةالقصيدة،الشيخسندإبراهيمأمحد

وبيانمدىاستفادةالشاعرمنخمتلفاألساطرييفبنائهالشعري.،عندحممدالثبييتالعربيةاملعاصرة
ويرىالكاتبأناملتأمليفدواوين"الثبييت"الشعريةجيدأنهيعتمدبشكلكبريعلىالرموز

اعتمادهعلىاألساطريالغربيةقليلجد ،ريةالعربيةاألسطو معدوًما؛أويكاديكون،اويفاملقابلفإنَّ
 .(1)برماهلاوصحرائهاوجباهلاوآابرهاوخنيلهاومسائه،ايدلعلىارتباطالثبييتببيئتهالعربيةوهذ

فهويبين،نائهالشعريويشريإىلأنالرمزاألسطوريعند"الثبييت"يشكلظاهرةابرزةيفب
فهوالينفكعنها؛،ةاملعاصرةمعجتربتهالشعريمنبعضاألساطرينصوصًاشعريةكاملةمبايتالءم

علىأنهيوظفبعضاألساطريمنالرتاث،فنراهيستلهماألسطورةالعربية؛ليوظفهايفجتربتهالشعرية
.مايغينبهجتربتهاملعاصرةويستخرجمنكنوزالرتاثالعريبواإلنساين،الشعيب
ةالعربيةسواءعلىاستلهامهاألسطورالعريبمنخاللويتمثلحرصهعلىاالنتماءإىلالوطن

عنوانديوانه:،املستوىالتارخييأوعلىاملستوىاملكايناملتمثليفاقتباساتهملعجمالصحراء بلإنَّ
الع املكان ألسطورة اقتباس هو )الصحراء()التضاريس( البيئة،ريب ومفردات الرمل بلغة ارتبط فقد

 .اشديًداالصحراويةارتباطً

                                                 

 .49،ص1ط، جتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثبييت،الشيخ(1)
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وقادهحممدالثبييتقفالتواستو اخلطابالنقدي؛حيثكانذلك-حولالشعريالذيصنعه
،(1)وكشفعوامله،وآلياتللنقديفاكتشافحركةالنص،التحوليستدعيآلياتجديدةيفالتلقي

والكشف،وقفاتالنقديةمعنصالثبييتتستدعيالنظريفجتددهذهالعالقةتأوائلالولذلككان
يفالتفاعلمعالنص؛وجاءتالشعريةاجلديدةــاليتكانالثبييتواحدامنرموزهالياتاخلطابعنآ

راءةأنينهضبقديدللرمزمماهيأالتشكيلاجل،وحتميلهحبموالتالنصاجلديدة،ــإبعادةتشكيلالرمز
وقدوقفالنقاد،جلديدللرمزواتبعالنقدذلكاألفقا،(2)ورسمآمالالتغيري،وجتسيداالنكسار،الوعي

،ومنهؤالءالنقادالدكتور/عليالبطل،العربعلىهذااملنجزاجلديديفأفقالتجربةالشعريةالعربية
 طي.صاحلالشنوالدكتور/حممد،والدكتور/نذيرالعظمة

شعرهصيفوقمتبدراسةالتنا،وأعمالهالثبييتحممدالشاعرحياةالدراسةهذهيفوتناولت
دعوتهيفالثبييتحممدأنمنها:،النتائجوالتوصياتمنعددتوصلتإىلوقد،وفنيةموضوعيةدراسة

عنوللتخليللتغريبعوديالثبييتأبنالكثرييظنهماعلىخالفالعريبللرتاثمناصراكانللحداثة
الثبييتفيهاؤكدتاليت،املواطنمنكثرييفاجلانبهذاالدراسةوقدأثبتت،العربيةاألصيلةوالقيمالثوابت

بذلكألنه،للرتاثإخالصاوهوبذلكأكثر،اإلبداعمنبلالتقليدمنأيتالللرتاثاإلخالصأن
.يةلفنقيمتهاويزيدآفاقهويوسعللرتاثيضيف

علج،كانتوقفةالدكتور/عليالبطلأمامنصالثبييتمنأوائلالوقفاتاملدونةيفكتاب
حيثاشتغل،فيهنصالثبييتأمنوذجاتطبيقياعلىنظرتهيفتشكلاألسطورةيفالشعرالعريباحلديث

ىاملضامنياألسطوريةيتللغتهالشعريةابالتكاءعلالناقدعلىهذااملستوىالالفتيفتشكيلحممدالثبي
وممنوقفعلىجتربة،(3)خلاصةبهأوفيماحيملهمنأبعادأسطوريةلبعضالتكويناتا،ريإليهفيماتش

يفكتابه)قضاايوإشكاالتيفالشعرالعريباحلديثــالشعرالسعودي،الثبييتالدكتور/نذيرالعظمة
لقياليتبالعظمةصادراعنوعيإبشكاالتالتوجاءاخلطابالنقديالذيحيملهكتا،أمنوذجا(

وعنوعيبتطوراتالتجربة،حلديثاشتغاالتالشعراوعنوعيبطريقة،يلقاهاالنصالشعريحلديث

                                                 

.،بتصرف50،ص1ط، يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثبييت جتليات األسطورة،الشيخ(1)
 ،ومابعدها.57رجعالسابق،صامل(2)

.40ص،د.ط،يف الشعر املعاصر ـ تطبيق على شعر حممد الثبييت األداء األسطوري،البطل(3)
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فهويرىأن،(1)فقرنتطورالشعربتطوراحلياةيفشىتوجوهاحلياة،ملكةوأسباهباالشعريةيفامل
نجتربتهلشاعرأنخيتارموضوعاتهوشكلهالشعريمنمضموحاجاتاحلاضراإلبداعيتقتضيمنا

،وأاليتخلىاستحضارهللذاكرةعنإهلاماتهيفنفسهووجدانه،زةالأنيعارضمناذججاه،املعاصرة
 .(2)وماتطلبهذلكمنتغرياتشعرية،وعنحضوراإلنسانيفمركزالدائرة

،ورأىأنشعرهيتميزبثالثخصوصيات،يتمنهذااألفقجاءحديثالناقدعنجتربةالثبي
 .(3)النغم،الرمز،متثليف:الرؤيةالشعرية

وكانتاللغةاجلديدةوطاقاهتاعاملجذبللنظريفجتربةالثبييتعندنذيرالعظمةكانتكذلك
(يؤسسعندالدكتور/حممدصاحلالشنطي؛حيثيرىأنالثبييتيفديوانه)هتجيتحلماهتجيتومها

هعلىحدتعبريبتيركللغةجديدةيففضاءالرؤاياليتلبثعنداحللماملتحركبليغوصيفالواقعإىل
الداليل،(4)الشنطي فضائه يف الذرى أعلى إىل يشمخ مع،مث يتماهى وهو الشنطي نلحظ وهنا

االصورةمنركبتيهإىلأعلىاإلحساساليتتبثهلغةالثبييتفينتقلالتجسدإليهوهوحياولأنيقربإلين
واعلىأتصيلمساتالتجديديفعملينكلذلكألنهيرىأنحممدالثبييتمنالشعراءالذ،الذرى

السعودية العربية احلديثةيفاململكة إىلالتجريدعلى،القصيدة اليتعمدفيها وكانلهخصوصيته
.(5)ومعالرتاثامليثولوجيالعرب،الكرمياملستوىالداليلوالتمثيلوالتناصمعالنصالقرآين

أ الشنطي فريى الثبييت حممد عند األسطورة لألسطورةأما االستدعاء ذلك عن ختتلف هنا
ويشريالشنطيإىلأناألقنعةاليتيستثمرها،(6)وأنهيشكلهاعرباستنفارطاقةالكلمات،ةاملتكون

ىالشنطي)املرااياليتتكسرهفيكسرهاعلىحدتعبريالثبييتالجيعلهاأقنعةصامتةبلهيكماير
.(7)حمموددرويش(

                                                 

.23ص،وذجاالشعر السعودي من، قضااي وإشكاالت يف الشعر العريب احلديث،العظمة(1)
.23،24ص،منوذجا الشعر السعودي، قضااي وإشكاالت يف الشعر العريب احلديث،العظمة(2)
.96رجعالسابق،صامل(3)
.592ص،1ط،التجربة الشعرية احلديثة يف اململكة العربية السعودية،يالشنط(4)
 .593رجعالسابق،صامل(5)
 .598رجعالسابق،صامل(6)
.602ص،1ط،العربية السعوديةالتجربة الشعرية احلديثة يف اململكة ،الشنطي(7)
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االعمللبنةأساسّيةيفدراسةالرتاثالعريبالقدمييفضوءالنقدهللاأنيكونهذويفاخلتامأدعو
عنطريقامتالكأدواتنقديةحديثةتوضَّح،الذيمازالميدااًنخصًباللبحثوالتنقيب،احلديث

هذااملوروثاألديب.عمق
 خلفية املوضوع –  

،أنيتمالبحثيفجوهرالنصاألديبىرأهلبحثاملاجستريعندماشرعالباحثيفإعدادخطت
ابإلضافةإىلحالتهم،فوجدتأنذلكيكمنيفذواتالشعراءووجداهنم،والدافعاألولواملسببله

حيثأن،ثقافاهتموقراءاهتمواطالعاهتماألدبيةوالفكريةالنفسيةوانعكاساهتاعليهمانطالقًامنتنوع
اتهذااإلبداعمتدرجايفذلكالهلاعلىإبداعالشاعرتقدملناخمرجاحلالةاملتشابكةحنيتلقيبظ

 وضعًفا ىلتوظيفمفرداتالتناصيفجتربةالشاعرالسعوديفقدوفقههللاسبحانهوتعاىلإ،قوًة
واختارلهعنوان)التناصالشعريعندالشاعرحممدالثبييت(.،ضالثبييتاملعاصرحممدعّوا

 ر املوضوع  أسباب اختيا -
األدب–1 مكتبة خيتصإبثراء فيما اجلادة العلمية ابملشاركاتالبحثية يفاإلسهام الذاتية الرغبة

عودي.الس
الذيقّدمجتربة،لشعرالسعودياملعاصرالدورالبارزالذيتبوأهالشاعرحممدالثبييتيفسّلما–2

وجديرةابلبحثوالدراسة.،شعريةفريدة
تيةأبنمامتتقدميهعنمباحثالتناصيفشعرالثبييتملتشتملعلىاجلوانبالكافيةيتالذاقناع–3

ربةالشعريةالثرية.يفاإلملامهبذهالتج
،الكشفعنأهممضامنيالتناصيفشعرالثبييتمثومن،وأمهيتهيفالنقد،.بيانماهيةالتناص4

ومنمثالكشفعن،وتوظيفهبشكلمناسبمعإنتاجه،اثومدىالقدرةاإلبداعيةيفاستدعاءالرت
.بيةيفعصرهوبياندورالشاعريفتنشيطاحلركةاألد،مجالياتهذااإلنتاج

التناص5 دالالت توضيح يفكت،. الثبييت استخدمها املباشرة،اابتهاليت املمارسة طريق عن وذلك
النصوص حتليل يف اإل،العميقة الطاقات عن وتصنيفهاوالكشف هذا،بداعية مدى على للتعرف

.والولوجإىلعاملهاخلاصاملمتلئابملوروثالثقايف،التغلغل
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مواجهة،بييتواليتتضعالتناصيفمواجهٍةمعنصالث،منالدراساتاملهمة،.تعدهذهالدراسة6
الظاهرة قراءةجديدة،صرحية؛إلبرازجوانبه وقراءته ديةاحلديثةنظرايتالنقمنخاللال،والباطنة.

كنظريةالتناص.
  البحثمشكلة  -

،مجعاملعلوماتاملتعلقةبقضيةأشكالالتناصالشعريعندالشاعرحممدالثبييتتقومالدراسةعلى
الظاه هذه بدراسة القيام مث الشاعرومن يفجتربة الشعرية التناصالشعري،رة أنموضوع السيما

وأخذلهحيّـزًايفهذااجملال.،لالدراساتالنقديةاحلديثةأبشكالهاملختلفةاقتحمجما
وذلكأنهذااملوضوعوهوالتناص،لقدرأىالباحثأنهذهالقضيةمناسبةللبحثوالدراسة

بحثوالدراسة.املإاثرةوحمفزللكتابةوالأبشكالهاملتنوعةالزاليشكلع
عكسمالمحت،إىلمرجعياتمعرفيةوفنيةيشكلموضوعأشكالالتناصركيزةحديثةتستند

،كمايرتجمموقفارؤيواًيطالعمنخاللهالرتاثوأدركه،والثبييتواحدمنهم،الشعراءحياتيةعاشها
وضوعيةوالفنية.منخاللمجالياتالتناصاملحيثيقفالباحثعلىعاملالشاعراإلبداعي

 أسئلة البحث 
تالية:الاألسئلةىعلجتيبأنالدراسةهذهحتاول

كيفاستطاعالشاعرتوظيفالتناصيفشعره؟–1
مااألسباباليتدعتالشاعرللكتابةهبذهالطريقة؟–2
ورةالعربية؟كيفاستطاعالشاعرالفصلبنياحلكايةالشعبيةواألسط–3
إىلأيمدىمتكنالشاعرمنالقيامبتوظيفالتناصيفجتربتهالشعرية؟-4

ماالتناصاألسطورييفشعرالثبييت؟وماالفرقبينهوبنيالتناصالشعيب؟–5
 أهداف البحث 

 ومنأمهها:،هناكجمموعةمناألهداف

 اصالشعرييفجتربتهالشعرية.التعرفعلىإمكانيةالشاعريفتوظيفظاهرةالتن – 1

 يفالكتابةالشعرية.وبالوقوفعلىاملسبباتاليتدعتالشاعرالنتهاجهذااألسل– 2

الكشفعنطريقةالشاعريفإمكانيةالفصلبنياحلكاايتالشعبيةواألساطريالعربية.– 3
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استطالعمقدرةالشاعرمنالقيامبتوظيفالتناصيفجتربتهالشعرية.– 4
 تبيانالفصلبنيالتناصاألسطوريوالتناصالشعيبيفجتربةالشاعر.–5

 مصطلحات البحث  -

 التناص: 
أي:االتصالواإلظهار.،لغةهو:مننصص

وذلكحينما،التداخلعنطريقوتعالقالنصوصبعضهاببعض،واصطالحاًهو:التبادلالنصي
 .بعدحفظوفهمالنصوصالسابقة،هنصوصغرييقولالشاعرأواألديبيتضمنيانتاجه

 التناص الديين: 
،راةواإلجنيلوالقرآنالكرمينالكتبالسماويةاملقدسة:وهيالتوويقصدبهاالقتباسوالتبادلالنصيم

ومنقصصالشخصياتالدينيةكاألنبياءوالرسلوالصاحلني.
 لتناص األسطوري: ا

كماوردذلكيفأكثرمن،مبعىن)األابطيل(ويفالفكرالديين،ملوروثالعريبلفظاألسطورةيفااقرتن
متثل،آيةمنآايتالذكراحلكيم االقتباسوالتبادللكنهايفجمالالشعراحلديثارتبطتبكوهنا

ضخًما،والتعالقالنصي فنجدفيهااخلرافةواحلقيقةوالقصة،فشكلتيفجمالالشعر"عماًلشعراي 
هبذاأصبحتاألسطورةمتثلنسيًجاحي اداخلالنصالشعري.(1)إلنسانيةواملعرفية"والرمزواخلربةا

 الشعيب:  ناصالت
والعاداتالسلوكيةوالقولية،يويقصدبهاالقتباسوالتبادلوالتعالقالنصيمناملوروثالشعيباحلضار

 واألدبالشعيب.،والثقافيةوالفنون
 أمهية البحث

وهي:،هامهناكجمموعةمنامل
دراسةأنواعالتناصيفشعرالثبييت. .1
خدامالتناصيفشعرالثبييت.الكشفعندرجةالتأثريوالتأثريفاست .2
بييت.بيانالنتائجاملرتتبةعلىالتناصاملتنوعيفشعرالث .3

                                                 

.249ص،5ط،الفنية واملعنوية قضاايه وظواهره ،الشعر العريب املعاصر،الدينعز،إمساعيل(1)



 

7 

وحسنتوظيفهيفموضعهاملناسب.،أمهيةالتناصالديينيفشعرالثبييت .4
االثبييتيفشعره.ةاجليدةاليتانفردهباكتشافاملالمحالشعري .5

 حدود البحث

م.2010محىت1981منتدأباليت،بدايةمسريةالشاعرلاحلدالزماين:هوالفرتةاليتتشم .1
ومكانتلقي،وهواملكانالذيتواجدفيهالثبييتيفحياته،جبغرافيةاملكاناحلداملكاين:يسمى .2

مثحياتهالعمليةكانتيفمكة،حياتهونشأته،يفمنطقةالطائف،تعليمه.وهو:حمافظةبينسعد
سعودية.ملكةالعربيةالواجلميعيفامل،املكرمة

الدراسة.ومنها:تفسريظاهرةالتناصيفشعراحلداملوضوعي:وهوذكراملوضوعاتاليتستتناوهلا .3
،بيانموقفهمناالغرتاب،املدنيةبيانموقفهمنالرتاثومن،الثبييتومدىتطبيقههلايفشعره

حبهللحداثةمعحمافظتهعلىالرتاثاألديبالقدمي.
 دراسات السابقة:لا

ومنها:،قليلةدراساتالثبييتابلدراسةتناولتاليتالدراسات
منجامعةمؤتة،لزيددبيانغلبالشمري،ـرسالةدكتوراهجامعيةبعنوان:حممدالثبييتشاعرا1ً
لكنهذهالرسالةمل،والتناصاملتنوعيفأعماله،الشعرينتاجهحتليلعلىاسةتقوم.وهيدرابألردن

االهتمامالكايف.متنحجانبالتناص
ولدمتايلملرابطأمحد،عرحممدالثبييتيفالشعرالسعودياملعاصرأثرجتربةالشا،شعريةالتناص–2

وهوالبحثالفائزجبائزةالشاعر،م2016–1،2015ط،انديالطائفاألديبالثقايف،حممدو
الدراسةجانبتناصالشعراء،النقديةحممدالثبييتلإلبداعيفجانبالدراسات وقدتناولتهذه

ومدىالتأثريالذيأحدثتهجتربتهالشعريةيفجسدالشعرالسعودي،رالثبييتالسعودينيمعالشاع
فهذهالدراسةتتناولمدىأتثري،املقدمجيدأهناختتلفعنالبحثوالناظريفهذهالدراسة،املعاصر

فةالعربيةبينماهذاالبحثيتناولمدىأتثرالثبييتمبفرداتالثقا،اءالسعودينيالثبييتيفجتاربالشعر
واإلسالميةمندينوشعروأساطريوموروثشعيب.

2017،رسالةماجستري،جامعةالدمام،لعمريشريفةبنتخازما،املكانيفشعرحممدالثبييت–3
أببعادهاملختلفةيفجتربةالشاعر.وقداقتصرتهذهالرسالةعلىتناولاملكاد،مـ
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الثبييت-4 التناصيفشعرحممد بنتفهدبنحسنيالقحطاين، أمرية حبثمقدمالستكمال،
العاماجلامعي،مامحممدبنسعودةاإلجامع،متطلباتاحلصولعلىدرجةاملاجسترييفاألدبوالنقد

الثالثة،نشأةوتطّورًا،صوقدتناولتهذهالدراسةموضوعالتنا،هـ1437-1438 وكانتفصوهلا
حيثجاءالفصلاألولمقّسًماعلىثالثةمباحث:التناص،تدورحولموضوعالتناصعندالشاعر

:ةالتناصيفالصور–التناصيفاملعجم–يفالعنوان
ويرالتح–وانقسمإىلثالثةمباحث:االمتصاص،الفصلالثاينفقدتناولآلياتالتناصأما

االجرتار.–
وهويفثالثةمباحث:املرجعيةاألدبية،بينماكانالفصلالثالثيدورحولمرجعياتالتناص

املرجعيةالدينية.–املرجعيةالتارخيية–
يفعدةأمور:وقداختلفحبثيعنحبثالقحطاين

بعيًدا،يةتفصيليةالتناصالشعريعندالشاعروفقمساراتشعركانيدورحولتفكيكعناصر-1
وعلىسواهمنالشعراء،عنآلياتالتناص:االمتصاصوالتحويرواالجرتاراليتتنطبقعليه

معشخصياتاألنبياءوالرسلوقصصهميفالقرآنالكرمياآلخري
وذلك،القرآنالكرميالتناصاإلسالميمنخاللالوقوفعلىعدةحماور:سارالديينلتقسيمامل-2

شخصياتاألنبياءوالرسلوقصصهمالوقوفعلىع،ميمكلىآاتالذكراحللالوقوفعمنخا
.شريفاحلديثالنبويال–يفالقرآنالكرميالواردة

التناصمعالشعراحلديث.–ميرالعريبالقدلتناصمعالشعتقسيماملسارالشعريملبحثني:ا–3
ورةالعربيةيفشعرالشاعربشكلدقيقومفصل.كزتهذهالدراسةعلىتناولمفرداتاألسط–4
والتقاليد–5 والعادات كالشعر الشعيب األدب مفردات مع الشاعر تناصات الدراسة تناولت

واحلكاايتالشعبية.
ية)التناص(:ضقتناولتاليتومنالدراسات

وهـــــي،م1985،البيضاءالدار،التناصاسرتاتيجية،الشعرياخلطابحتليل،حممدمفتاح -1
.1ط،رالتنويدار،بريوت،العريبالثقايفاملركزطبع،مهمةدراسة

،م1992،النقداألديبيفعالمات،اجلرجاينالقاهرعبدعندالتناص،املطلبعبدحممد -2
جدة.،الثقايفاألديبالنادي،عبدالقاهراجلرجاينهوواحدانقديفحمددةوهي
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القاهرة،املصريةالنهضةمكتبة،دنقلأملشعريفآينقرالالتناص،كيواناملعطيعبد -4
منأوجهواحدالوجهفيهعرضكما،دنقلأملهوواحداشاعرافيهوتناول،م1998
 .الكرميالقرآنوهوالتناص

ملفهومفيهاوعرض،قيا"وتطبينظراياصالتن "،الزعيبأمحد -5 وتعريفاته،التناصصاحبها
 ه.بعينتناصينااجتاهاتشكلالاليتذجالنمابعضوذكر،ونشأته

 م.1998القاهرة،مكتبةالنهضةاملصرية،التناصالقرآين،عبداملعطي،كيوان  -6

عاجلةالدراسةعلىوتقوم،م2000،األردن،الثقافةوزارة،تناص؟أمانتحال،الشويليداود -7
 .واالنتحالوالسرقةالتناصبنيالفرقبيانمنخاللبيانالتناص

،ودينيةوأدبيةاترخييةمناذجوهياحلديث.العريبالشعرمنمناذجيفالتناص،راببعةموسى -8
التناصحديثهوجاء،والتضمنياالقتباسعلىفيهاوركز عرضهخاللمنالديينعن

.القرآينلالقتباس
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 آاثره ومنجزاتهو  ،سريتهالشاعر حممد الثبييت:  التمهيد:

 سريته:

التحقمبعهداملعلمني،دراستهاإلعداديةوبلغاملرحلةالثانويةالشاعرحممدبنعواضالثبييتأهنىامعند
الشعراءأمحدارًضاأمريالشعريةمعكتبأوىلحماوالتهاملبكرةمنعمرهويفهذهاملرحلة،يفمكةاملكرمة

اليتملخترجعننطاقالتقلي،شوقي سواًءمثتوالتاحملاوالتالشعرية املعارضاتالشعرية دونظام
.(1)ءلشوقيأوغريهمنالشعرا

الثبييتمنمعهداملعلمنييفمكةاملكرمةانتقلللعمليفمدينةجازانالواقعةيفبعدأنخترج
مث،حيثعمليفمهنةالتعليمعاًمادراسي اكامالً،السعوديةمناململكةالعربيةأقصىاجلنوبالغريب

فقدالتحقطالًباجامعي ابنظاماالنتسابيفجامعةامللك،ىلمكةاملكرمةيفالعامالتايلراجًعاإقفل
تأربعسنواقسمبعدمضيّليتخرجمنهذاال،عبدالعزيزجبدةالقريبةمنمكةيفقسماالجتماع

منسلكلالنتقالاجلديدأّهلهوضعهالدراسيوقد،شهادةالبكالوريوسيفهذاالتخصصحاماًل
.(2)إبدارةالتعليميفحمافظةمكةاملكرمة،مـ1984التعليمللعمليفقسماإلحصاءيفعام

الشع احملليالسعوديللمشاركةيفاملهرجاانتالعربية املقامةيفخرجالشاعرمننطاقه رية
إذشارك،يالدللم1984مععاموكانتبواكريهذهاملشاركاتقدانطلقت،البلدانالعربيةالشقيقة

يفمهرجاناألمة،عبدهللاالصيخان،حممدجرباحلريب،معكوكبةمنالشعراءالسعوديني:حممدالثبييت
قاميفالعاصمةالعراقية

ُ
عام،نيسان،العشرينمنشهرأبريلاديويفاحل،بغداد،الشعرياألولامل

9841(3).

املشاركةاليتجاءتيفمنتصف أننعرف،امليالديةمنالقرناملنصرمالثمانيناتمنهذه
فقدكانمنأبرز،الذيشهدهنضةالشعراحلداثييفاململكةالشاعركانمنأولئكاجليلالثمانيينّ

"حىت:رِّفًابشاعريتهوقدقاليفذلكاملؤمتراملنعقديفبغدادمع،لسعودياملمثلنيلهيفاملشهدالثقايفا
                                                 

.617صد.ط.أنطلوجيا األدب السعودي اجلديد، جملي(1)
.3،4صد.ط.،عًراحممد الثبييت شا،الشمري(2)
.177،178ص،د.ط،إبداع نقدي ألعمال عشرة شعراء حمدثني ،واحلنطةرغيف النار ،النابلسي(3)
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وهذايبدوصعًباإنمليكن،وأنظرهلامبوضوعيةوجتّرد،فخارجهاالشعريةجيبأنأقأقيمجتربيت
"وأانمنخاللالقصائداألخريةاليتكتبتهابعدجمموعيت:مثيواصلاحلديثعننفسه(1)مستحيالً"

وحلركة،رمتميّـزًاونظرةواعيةحلقيقةالشعوكونتصواًت،أرىأنينحققتبعضطموحايت،األخرية
.(2)الشعراملعاصرة"

مايتمتعبهالشاعرمنفكرشعريورؤيةإبداعيةتتعلقهبذاأنوهذاالكالميكشفللمتابع
ال،العربيةستوىحداثةالقصيدةنأهمماأجنزعلىمإاملنهجاحلداثياجلديدالذي"ميكنالقول

بليتمثليف،مهيةهذااإلجنازوخطورتهيكمنيفخروجهاعنإطارالبيتأوالقافيةالواحدةعلىأ
ويفشعرالعاملكلهعموًما:الرؤاي،اجلوهريفقضيةالتجديديفالشعرالعريباحلديثهو،أمرآخر

.(3)احلديثةاليتجتسدفعلالتجديدحق ا"

تحيثكانتبغدادانطالقتهاألوىللدخولعاملاملهرجاان،مليقفالثبييتعندهذهاملشاركة
إضافةملشاركاتهيفالعديد،ردنوسورايوُعمانواليمنالشعريةاملقامةيفالعديدمنالدولالعربيةكاأل

.(4)مناألمسياتالشعريةاليتمتتنظيمهايفاململكةالعربيةالسعودية

،ليتفرغلرعايةشؤونهاخلاصة،م2005اعدالشاعرعنالعملالوظيفييفمكةاملكرمةعامقت
،وشروق،مجال،مي،نزار،هوازن،الستة:يوسفهاالتفرغلرعايةأسرتهاملكّونةمنزوجتهوأوالدهمنو

.(5)ليةواخلارجيةفقدتفرغلشعرهوكتاابتهالشعريةومشاركاتهالداخ،وابإلضافةهلذاالتفرغالعائلي

مث،ةخلطأطيبتعرضالشاعريفمستشفىامللكفهدالتخصصيابلدماميفاملنطقةالشرقي
وقدأحيلتقضيتهإىلاملدعيالعامبعدالتحقيقات،نُقِّلعلىأثرهذااخلطأإىلبرجالدمامالطيب

دخلاملستشفىيفاألساسإلجراءاليتأجراهامديرالشؤونالصحيةابملنطقةالشرقية.وكانالثبييتقد
حيث،البنجاملقدمللشاعرءتقديريفوكانذلكاخلطأنتيجةالرتباكوسو،عمليةخراجيفالفخذ

                                                 

.4ص،د.ط،حممد الثبييت شاعًرا، الشمري(1)
.4ص،املرجعالسابق(2)
.11ص،د.ط،يف حداثة النص الشعري دراسات نقدية،العالق(3)
.5ص،د.ط،مد الثبييت شاعًراحم،الشمري(4)
.6ص،املرجعالسابق(5)
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لكنبعدأنعادهلالوعي،إلعادةاالنتعاشإىلقلبهإذمّتتحماولة،النبضلبعضالوقتتوقفقلبهعن
اثنيةأدخلعلىأثرهامستشفىنوالدهقدأصيبجبلطةوذكرابنهالكبرييوسفأب.(1)دخليفغيبوبة

ها.الروحلباريامللكفيصلمبكةاملكرمةحيثأسلم

املوافقللخامس،ـهـ1432أييومالسبتاحلاديعشرمنشهرصفرعام،ويفاليومالتايل
راممبكةاملكرمةمّتتالصالةعليهبعدصالةالظهريفاملسجداحل،مـ2011عشرمنشهرينايرعام

.(2)دينةودفنيفمقربةاملعالةبذاتامل


 : آاثره ومنجزاته 2 – 2

شاعرحممدبنعواضالثبييتالدواوينالشعريةالتالية:"عاشقةالزمنالوردي"منالدارالسعوديةللصدر
،الدارالسابقةوديوان"هتجيتحلًما..هتجيتومهًا"الصادرمننفس،مـ1982للتوزيعوالنشرعام

،النادياألديبالثقايفوديوان"التضاريس"الصادرمن،مـ1983وهيالدارالسعوديةللتوزيعوالنشر

                                                 

17054العدد-جريدةالرايض(1)
15545العدد-ايضجريدةالر(2)
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كتابجهاتالثقايفيف،وأخريًا"موقفالرمال"دارشرقيات،مـ1986مطابعدارالبالديفعام
.(1)مـ2005عام

"منذ:الوردي"كاشًفامابينهوبنيالشعرمنعالقةقاليفافتتاحيةديوانهاألول"عاشقةالزمن
،أحاولهّزأفنانهاللدنة،وذرعمتاهاتهاملسحورة،مجماهلالشعروأانأورطنفسَييفاقتحا،مدةطويلة

.(2)الذييهباحلبواحلياة"ومتنحيناإلكسري–لتمطريلالوردوالفراشاتوالسوسنواألصداف

وخنقتيف،وأحرقتالكثري،وراقيالكثريتهمعالشعر"مزقتمنأمثيواصلاحلديثعنحال
.(3)ودماءالورد"،نصهارالكامليفعمقاجلرحااالينقصه،صدريوالداٍتفّجة

للكتابةعنه"ولكنينيكشفالثبييتسببإحجامهعنعدمتقدميديوانهألحداألدابءالكبار
أنينأريدأ األول: لسببني: منأيعدلتعنهذا هوجمّرًدا نأضعشعريبنييديالقارئكما

ةالبصريةالنافذة.والسببةسرعانماينكشفعندمواجهحتيطههبالةمنوهجمستعاراعتباراتقد
فهييفجمملهامن،جملموعةالثاين:أنينأحببُتأنألقيشيًئامنالضوءعلىبعضقصائدهذها

                                                 

.331صط،د.،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.217ص،املرجعالسابق(2)
.217،218صد.ط،،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
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بنيالشعرالعموديوالشعراحلرالذييرتكزبعضالقصائداملزجإالأنينتعمدتيف،الشعرالعمودي
.(1)كربمناحلريةلتمتدوتنحسرحسبمامتليهاحلالةالشعرية"علىمنحالتفعيلةقدرًاأ

بشيءٍ،مثخيتتمالشاعرهذهاملقدمة ،جديد"فالشعراحلرأصبحواقًعاعمالقًاموضًحاأبنهملأيتِّ
بلإنهأصبحالينبوعاألعذبوالتياراألقوىعلىمواكبةواقعنااحلضاري،شعرانالعريبوعالمةابرزةيف

.(2)ياتنااملعاصرة"وح

األول الشعري ديوانه قصائد بنزعة،كانت " تتسم " الوردي الزمن عاشقة " ديوان وهو
لكن،(3)وحزنوغربة"ومبايعرتيالذاتالشعريةمنأمل،حتتفيابملرأةواحلبوالطبيعة،رومانسية

يفراثءامللكفيصلبنعبدالذييتصفحهذاالديوانسيجدفيهبعضاألغراضالتقليديةكقصيدته
:(4)اجلليل"اليتيقوليفمطلعهاالعزيزاملسّماهبـ"اخلطب







إذأنهابتعديفديوانهالثاين،األخرىديفدواوينهالشعريةااملسارفيمابعلكنهاختلفعنهذ
فقد،"هتجيتحلًما..هتجيتومهًا"عنتلكالروحالرومانسيةاليتاتسمتهباقصائدديوانهاألول

فصحنالديوانالذييمنقراءةعنواوذلكواضح،ملاحلداثةالشعريةاالديوانمنعاتقصائدهذاقرتب
.(5)يلنظرةجديدلألشياءوالواقععنبدايةتشك

                                                 

.218،219صد.ط،،ديوان حممد الثبييت،بييتالث(1)
.219ص،املرجعالسابق(2)
.8ص،د.ط،حممد الثبييت شاعًرا،الشمري(3)
.231ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت (4)
.10صد.ط،،حممد الثبييت شاعًرا،الشمري(5)

األايمُ هي أغدُر،غدوٌر والشرُّ


خَتَريَُّ النفوسِّ يف املنااي وأيدي


يصَلالندىاملوُتايفأحق اطواكَ
  

املدّمرُ اجلليُل اخلْطُب إنُه أال
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 الدكتور حلماويرى "هتجيت ديوانه يف يؤسس الثبييت أن الشنطي صاحل حممد
مث،لمبليغوصيفالواقعإىلركبتيههتجيتومها"للغةجديدةيفمساءالرؤاياليقفهباعنداحل

.(1)يشمخإىلاألعلىيفعاملهاإلحيائيالداليل 

دهذاناأصدرالشاعرديوانهالشعريالثالثاملعنونابسم"التضاريس"توقفالنقادكثريًاعومل
تشفاليتعنلغتهالشعريةورمزيةيفالتضاريسيتحدثفهاهوالدكتورنذيرالعظمة،العملالشعري

نخاللخميلةوتتجلىعنقدرةالشاعريفحتويلالرتاثوٍأسطرتهم،عنغناءمحيمببعدأسطوري
،ورؤايشعريةغضةتتكئعلىبعضرموزوأساطرياخلصبوالسريةالشعبيةوالذاكرةاألدبية،مبدعة

غةوةمايصلهاحبميميةلوفيهامنمفرداتالبدا،وطراوةالعشببلغةتتوهجكاجلرحفيهابكارةاحللم
.(2)القبيلة

أيديوان"–"يشكلالثاينحلالشنطي:ميياألردينحممدصاوكانمماقالالناقدواألكاد
هتجيتحلما...هتجيتومها"بداايتاالخرتاقللخطابالشعريالذيكانسائدامنقبلحيث

:(3)يقول
طريقاجملرةيبدأمنداخلي

لرملفامتزجتمعا
صرتبذورا

وصرتجذورا
وصرتخبورا

نفذتإىلرئةاليم..
طافتبرأسي

ةاخليولاألصيل
الشاعرأنهعملعلىصياغةالشنطييواصلو الشأن"وواضحمنلغة احلديثيفهذا

مث،فالتوحدالصويفيفالعناصرالكونيةوالفناءفيها،أسلوبيفالتشكيلاجلمايلمليكنمألوفا

                                                 

.592ص،1ط،لعربية السعوديةالتجربة الشعرية احلديثة يف اململكة ا،الشنطي(1)
.114:115صد.ط،الشعر السعودي منوذجا، قضااي وإشكاالت يف الشعر العريب احلديث،العظمة(2)
.151ص، 1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
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اعيةواللعبابحلروفوابلبنيةالصرفيةالكلماتيفمنظومةإيق،هتاعربفيضمنالصورعةجتليامتاب
منالسياقالشعريذاتقافية املستولدة توازيالداللة اجلمعالذييبدوعشوائيا،موحدة مثهذا

باغتأكثروكانهذاالنهجالصياغيبدايةالطريقلتشكيلمدهشوم،لعناصرغريمتجانسةدالليا
انبضاهظلولكن،ويكاديالمسسقفالتجريدلدىأدونيسوعفيفيمطروغريمها،تعقيداوغىن

ياةيتفاعلالسطحالداليلاألفقيمعاهنمارعموديلسيلمناملعايناملتدفقةحافلةابلنصوصابحل
. (1)الغائبةاملستدعاةعرباألسطورةواملرجعياتاألخرى"

الذيحيملاسم"موقف،جاءالديوانالرابعللشاعر،اإلصدارةتسعسنواتعنبعدتوقفلقرابو
الشنطيعنقصيدتهاملوسومةبــ"موقفالرمالموقفاجلناس"فقدخفتفيهاحتدثحيث،الرمال"

تصويريةاألسطوريةاليتأثخنتالسياقالشعريبطاقةإبحياءاهتاحدةاالحتدامالداخليوالزخمالتعبريي
واملشاهداقرتبمنالنهجالدرويشيفقدأثخنالسياقبشظاايالصوركماأنه،لغةالرتكيزودالليةاب

فلميكف،غريأنهظليتعاطىمعبعدهااآلخراألسطوري،الرؤىاملفعمةحبسيةالصورةوتشتتهاو
داليلحيتاجةذاتعمقرتعةبلغعناستدعاءاتهاملتعددةيفمصادرهاومرجعياهتاوحوارايتهاملقتضبةامل

،لصوراملتشابكةيفالنسيجدونأنتثقلمفرداتهمبجازاتمرهقةيفالتأويلواب،إىلغواصماهر
.(2)ظلتلغتهطازجةوفوريةوذلكأن

منها،أمابشأنالتكرميوحصولهعلىاجلوائزفقدحصلالشاعرالثبييتعلىالعديدمناجلوائز
وجائزةأفضلقصيدةيفالدورةالسابعة،"التضاريس"عنديوان1991عامةالثقايفجائزةانديجد

"موقفالرمال..عنقصيدة،2000العزيزسعودالبابطنيلإلبداعالشعريعامملؤسسةجائزةعبد
يفحفلتدشنيفعالياتمهرجانسوق2007عاموجائزةولقب"شاعرعكاظ"،موقفاجلناس"

.(3)األولعكاظالتارخيي

ريةوماأحدثتههذهاألعمالمنثورةشع،لقدحتدثأكثرمنانقدعنأعمالالشاعرالثبييت
ليصلإىلاألقطار،إذامتدأتثريهخارجحدودالوطن،قافيةيفالشعرالسعودياملعاصروفكريةوث

                                                 

.10145،العددجريدةالدستوراألردنية،الشاعر حممد الثبييت وعتبات الرحيل،الشنطي(1)
.10145العدد،جريدةالدستوراألردنية،الثبييت وعتبات الرحيلالشاعر حممد ،نطيالش(2)
.10803العدد،جريدةالشرقاألوسط،بييت.. هدوء يف قلب العاصفةالشاعر حممد الث،العلي (3)
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العر،اخلليجيةاألخرى اجلزيرة هوومنبعدذلكليصلإىلالدولالعربيةخارجنطاقشبه بية.ها
الشعرية"ويشعروهويتحدثعنأعماله،يضعيدهعلىهذهالنقطة"عبدالعزيزاملقاحل"الدكتور
ذهاألعمالمنأولوهلةأنهإزاءشاعريكتبالشعربقدرمنالعفويةاملدهشةوينسجهخيطاًقارئه

وإمناينغمسيف،ثريونوأنهاليسبحعلىسطححبراللغةكمايفعلشعراءك،وصورةصورة،خيطاً
طازجةجتمعبنيالتلقائيةوالتعمقويسعىإىلتقدميهيفتكويناتتعبريية،الواقعبكلأحوالهوأهواله

بلماتتوق،ةعلىالطريقإنتاجاملدهشواملغايرمناملعايناحليةالنابضةتلكاليتملتكنأبداًملقايف
.(1)إليهمهماكلفهاذلكمنجهدوعناء"إليهنفسالشاعروتبذلاملستحيللكيتصل

فإن،أنحممدالثبييتهوشاعرأطاللاملاضيومنخاللتتبعالبطللعاملقصائدالثبييترأى
قضيتهاليتيعيشهااليفشعرهفحسب؛بليفوجدانهالفرديالشديداخلصوصيةالكامنيفالوعيه؛

الذيكانمشرقاابلنبوءاتواحلضارات،ي:التاريخالعريبويفحياتهالواعيةكذلكــهيقضيةالبابل
.(2)عربيةكافةويفالبقاعال،علىكافةاألصعدةكلهاوالفتوح؛الذييعيشحاضرامهينا

فرتة يف لغطكبري الشعرية أعماله حول أاثر الشاعر جتربة يف البارز الشعري التحّول هذا
إذشابمرحلةاحلداثةالشعرية،افظةيفاململكةالعربيةالسعوديةالتجاذابتبنيالتياراتاحلداثيةواحمل

لنقدالصحيح.حيثصارمااململكةالعربيةالسعوديةمعوقاتالعالقةهلامبفهويفبداايتنشوئهايف
اءشعراحلداثةيتسميفالغالبإمايفالسلبيةأوالتقوقعداخلاملفاهيماجلاهزةغرياملمحصةاملوقفإز

،لةممادعاهذاالوضعأنيتوقفالشاعرلفرتةطوي؛(3)ريبشكلجيدتنطلقمنأرضيةالنصالشع
لمشهدالثقايفأخريًامنخاللديوانهالشعري"موقفالرمال"متزامًنامعاستعادةويعودبعدذلكل

اس"جبائزةأفضلحيثفازتقصيدته"موقفالرمالموقفاجلن،(4)املشهدالثقايفالكثريمنعافيته
،(5)مـ2000عالشعريعامسابعةملؤسسةجائزةعبدالعزيزسعودالبابطنيلإلبداقصيدةيفالدورةال

ومليكنحديثهمعن،لكناملهتمنيبشعرالثبييتمليقفواعندهذاالنصالذيفازجبائزةالبابطني
                                                 

.17307العدد:جريدةاحلياة،،يالقبض على مجر القصيدة يف أعمال حممد الثبيت،املقاحل(1)
.72ص،د.ط،األداء األسطوري يف الشعر املعاصر ـ تطبيق على شعر حممد الثبييت،البطل(2)
.18ص،د.ط،دراسة يف أدب اجلزيرة العربية املعاصرة ،الصحراءثقافة ،البازعي(3)
.10803العدد،الشاعر حممد الثبييت.. هدوء يف قلب العاصفة، ليالع(4)
.331ص،1ط،الثبييتد ديوان حمم،الثبييت(5)
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فقدحتدثالدكتورالشنطي،يةاألخرىدونالتوقفعندقصائدهالشعر،أعمالهالشعريةبشكلعام
مماقالفيها:"وأبرزمامييزهااستثمارمكوانتيفمقاللهعنالشاعرعنقصيدة"التضاريس"وكان

ومنعطفاتهاملكانوتراثهيفتشكيلالب معطياتالزمنالتارخييآبفاقه الدالليةمستلهما ومنمث،نية
أووقوعيفأسرللوحدةالزمنيةوتوظيفالكلياتيفغريتفتيتشرافاملرحلةمبختلفأبعادهااست

.(1)يحالداللة"اتللقصيدةتشكلمفعناوينالفرعيةوال،املطلق 

للميالدقامانديحائلاألديبيفاململكةجبمعأعمالهالشعريةوطباعتهايف2009عاميفو
األعمالالكاملة"حيثاختصرالنادياجلهدجملدكاملمناحلجماملتوسطابسم"ديوانحممدالثبييت

فقدكان،عريةلالزمينلصدورالدواوينالشتزمابلتسلسلكنهمليل،علىكلمنيريدقراءةشعرالثبييت
مثيليه،ديوانهاألخري"موقفالرمال"أولمايطالعالقراءعندتصفحهمصفحاتأعمالهالشعرية

ي"هتجيتحلًما..هتجيتومهًا"خامتنياجمللدبديوانهالشعربعدهومن،"الديوانالثالث"التضاريس
.وردي"األول"عاشقةالزمنال



وقدنظمت،ابسمالشاعر،فاألديبإبطالقمسابقةشعريةعالوةعلىذلكقامانديالطائو
"شليبطارقسعد"هباالدكتوروقدفاز،م2013-هـ1434الدورةاألوىلهلذهاملسابقةيفعام

حبث والدروبعن الوجوه املقدم: الدور،ه أقيمت بينما الثبييت. حممد شعرية يف عامقراءة الثانية ة
وفازهباالدكتورإبراهيمسندإبراهيمأمحدالشيخعنكتابه:جتلياتاألسطورةيف،مـ2014/2015

من،م2016–2015لثةوكانتالدورةالثا،دراسةيفشعرحممدالثبييت،الشعرالسعودياملعاصر
أثرجتربة،م:شعريةالتناصمتايلملرابطأمحدحممدومنخاللحبثهاملقدمابسنصيبالدكتورولد

هذه بطباعةكل األديب الطائف اندي قام وقد املعاصر. السعودي الشعر يف الثبييت حممد الشاعر
األعمالوتوزيعهبعدذلك.

 :اترخيا وأتصيالالتناص اثنيا: 
نصاحلديثينصهنصاً:رفعه.وكلماأظهر،الشيءيفلسانالعربيف:"النص:رفعكءجا

.(2)بعض"ىجعلبعضهعل...ونصاملتاعنص ا:فقدنصّ

                                                 

.10145،العددجريدةالدستوراألردنية،الشاعر حممد الثبييت وعتبات الرحيلالشنطي:(1)
 .مادة"نصص"،لسان العرب،ابنمنظور(2)
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عل أقعدها العروس: ونص حرّکه الشيء: "نص احمليط: القاموس يف أما،(1)املنصة."ىأما
حدثكالميمدونةأبنالنص""حممدمفتاح"ورريىالدكتف،فقداختلفالنظرهلذهالكلمة،حديثًا

.(2)ذيوظائفمتعددة"
وكانأقدمذكرهلذهالكلمةجاءيفلسانالعربيشرح،عىنمصطلحالتناصومنهذهالكلمةجاءم

علىالتواصلواالتصال"يقالهذهالفالةتناصأرضکذاوتواصيهاأي تفصيلهذااملدلولوأنهيدلُّ
فازةوتُناصيهاَأيتتصلهبا"يتصلهبا.وامل

َ
زدمحوا"تناصالقوم:اويفاملعجمالوسيط:.(3)فازةتـَْنُصوامل

ينحصرمدلولالتناصعلىاملستوىاللغويحولاالتصالوالتواصلواإلظهار.هلذا،(4)"
أوبنيعّدة،أمااملعىناالصطالحيفهومصطلحنقديٌّيُقصدبهوجودتشابهبنينصوآخر

وكل،أن"كلنصيتشكلمنتركيبةفسيفسائيةمناالستشهادات"كرستيفاجوليا"وترى،صوصن
أبنه"تعانقنصوصمعنصحدث"مفتاح"ويراه،(5)صاصأوحتويللنصوصأخرى"هوامتنص

افةالعتبارظاهرةتداخلالنصوصأبهنا"مسةجوهريةيفالثق"الغذامي"بينمامييل،(6)بكيفياتخمتلفة"
ومتداخلةيفت،العربية اإلنسانالعريبممتزجة الثقافيةيفذاكرة شابكعجيبحيثتتشكلالعوامل

.(7)ومذهل"
"أنيتضمننصأديبمانصوصاًأوأفكاراأخرىسابقةــبفيعرفه"أمحدالزعيب"أماالدكتور
قروءالثقايفلدىاألديبحبيثطريقاالقتباسأوالتضمنيأواإلشارةأوماشابهذلكمناملعليهعن

.(8)يتشكلنصجديدواحدمتكامل"رمعالنصاألصليوتدغمفيهلتندمجهذهالنصوصأواألفكا


املصطلح املفهومابلرتاثالثقايفرغمأنهملحيضروفقهذا كمايؤكدبقوةعلىرسوخهذا
،امتاًمايفالدراساتالنقديةاملعاصرةعروفواملتداولهذهاألايمكون"أنموضوعالتناصليسجديدًامل

                                                 

.مادة"نصص"،8ط،احمليط القاموس،الفريوزأابدي(1)
.120ص،3ط،التناصحتليل اخلطاب الشعري: اسرتاتيجية ،مفتاح(2)
".صمادة"نص،لسان العرب،ابنمنظور(3)
.926ص،4ط،املعجم الوسيط،جممعاللغةالعربية(4)
.12ص،2ط،التناص نظرايً وتطبيقياً ، الزعيب(5)
.121ص،3ط،: اسرتاتيجية التناصحتليل اخلطاب الشعري،مفتاح(6)
.119ص،2ط،"النقد والنظريةمقاالت يف "األسئلةثقافة ،الغذامي(7)
.11ص،2ط،التناص نظرايً وتطبيقياً ،الزعيب(8)



 

20 

كاالقتباسوالتضمني،إىلتسمياتومصطلحاتأخریوأنجذورهتعوديفالدراساتالشرقيةوالغربية
فهيمصطلحاتأو،يبالقدميواالستشهادوالقرينةوالتشبيهواجملازواملعىنوماشابهذلكيفالنقدالعر

لكنهيؤشرإىلمسألةهامةتتمثليفالتفاوت،صورتهاحلديثةمسائلتدخلضمنمفهومالتناصيف
وحتديدموضوعاته.احلاصليفرسمحدوداملصطلح

ولعلهذهاإلشكاليةاملنهجيةتتجاوزمفهومالتناصإىلغريهمنالنظرايتالنقديةاحلداثيةوما
،(1)اخلكلنظريةمنتلكالنظرايت."اثيةنظرًالتعدداالجتاهاتوالتياراتالنقديةاليتتنشأدبعداحلد

حينماأشارإىل"أنالنصوصفصيلملدلولالنقديبتقامبشرحهلذاا"عبدهللاالغذامي"غريأنالدكتور
وليسإىلاألشياءاملعينةمباشرة،مثلماأناإلشاراتتشريإىلإشاراتُأخر،تشريإىلنصوصأخرى

لذافإن،وإمنامنوسائلأسالفهيفحتويلالطبيعةإىلنص،عةوالفنانيكتبويرسمالمنالطبي،
سواءَوعِّيالكاتببذلك،ليجسداملدلوالت،سربإىلداخلنصآخرالنصاملتداخلهو:نصيت

.(2)"أممليعِّ


األساسفإنالتناص ببعض.،التبادلالنصييعينوعلىهذا وتعانقهذهالنصوصبعضها
وذلكعنطريقالتفاعلوالتشارك،بدعيفإنتاجهاألديبمننصوصغريهوذلكضمنمايضمنهامل

حدمثاجلمعفيمابينهايفنسيجأديبوا،بعدحفظوفهمالنصوصالسابقة،صوالتداخلبنيالنصو
متكامل.



منأوجهالتناصيفمنخاللماسبقذكرهيتضحلناأبن عدًدا العربالقدماءقدعرفوا
ضاتواملعار،والتضمني،واالقتباس،كالسرقاتالشعرية،لكنهممليعرفوهكمانعرفههذهاألايم،كتاابهتم

وقد،ظواهراألدبالعريبظاهرةمن–الاملصطلح–وعليهفالتناصمنحيثاملضمونرية.الشع
.التناصمعلًماابرزًايفجتربةالثبييتالشعريةهذاشكل

***********




                                                 

.19ص،2ط،نظرايً وتطبيقياً  التناص،أمحد،الزعيب(1)
.321ص،1.طاخلطيئة والتكفري -حممدالغذامي،الغذامي(2)
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 للفصل األو ا
 يف شعر الثبييت. اإلسالمي الرافد

 .قرآينالرافد الاملبحث األول: 
االقتباسوالتبادلالنصيمنالكتبالسماويةاملقدسة:وهيالقرآنالكرمي:لتناصالديينويقصداب

عالوةعلىقصصالشخصياتالدينيةكاألنبياءوالرسل،والتوراةواإلجنيلواألحاديثالنبويةالشريفة
 <ومنمثبعدذاكتوظيفهايفعملأديبخاصابلشاعراملنتجله،والصاحلني

الثالشاعمنيتصفحديوانو بييتجيداستحضارمضامنيالقرآنالكرمييفعددزاخرمنر
وهوتناص:ففيالتناصاملباشر،فيكتشفأبنهزاوجبنيالتناصاملباشروالتناصغرياملباشر،قصائده

فهو،واألخذواالستشهادوالتضمني،واالقتباسُعرفيفالنقدالقدميابلسرقةالتجليفيدخلحتتهما
ومتفاعلةإىلالنص.ويعمداألديبفيهأحياانً،ابمتصاصوحتويلنصوصمتداخلةتقومواعيةعملية

أوالشعروالقصة،واحلديثالنبوي،كاآلايتالقرآنية،إىلاستحضارنصوصبلغتهااليتوردتفيها
(1).

،زوالرمزاواجمل،أماالتناصغرياملباشروهوتناصاخلفاءفينضويحتتهالتلميحوالتلويحواإلمياء
وهوعمليةشعوريةيستنتجاألديبمنالنصاملتداخلمعهأفكاراًمعينةيومئهباويرمزإليهايفنصه

.(2)اجلديد
تابمثلهالديينوالدنيويمنمةمناألممكإذمليتحأل،القرآنالكرميمفخرةالعربيفلغتهميعترب

اليكادميضييف-صلىهللاعليهوسلم-رسولنالوكا،حيثالبالغةوالتأثريابلنفوسوالقلوب
كان"حيث(3)منأنصارهأممنأعدائهواسواءكان،وأيخذمبجامعقلوهبم،تالوتهحىتيروعسامعيه

.(4)يهاحلديثالنبوييفذلك"البالغةالعربيةويلالذروةالعليـافـيالقرآنميثل

                                                 

.19ص،1ط،التناص والتلقي،(اجلعافرة1)
.19ص1ط،لقيالتناص والت،اجلعافرة(2)
.20،1/30ط،العصر اإلسالميسلسلة اتريخ األدب العريب،،ضيف)3)
.188ص،د.ط،اإلسالم والشعر،العاين(4)
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يربزأتثرهالواضحيفمادةالقرآنالكرميبشكلإذ،نهذاالسياقومليكنالشاعرحممدالثبييتمبعزلع
الخيفىعلىكلمناطلععلىجتربتهالشعرية وكانهذاالتأثريتحركيفمنجنياٍتعّدةمشلتها،جليٍّ

الغنيةابلعطاءوالتجربة.جتربتهالشعرية


ممعالشعرتاالقتباسالقرآيناملتناغالبدمنالتوقفعندتقسيما،كييتماستجالءهذهاملؤثراتول
مجعتهذهاألوجهأبربعةأنواع:فقد،كماحددهاالنقادوالدارسون

وترتيبهاحمافظةالنوعاألول:اقتباساآلايتالقرآنيةمعحتويربسيطأوكبرييفتركيباجلمل
.(1)علىالوزنوانسجامامعالقافية
.(2)الـتـيوردتفـيآيـاتالـقـرآنالكرميفـكـرةأوالـاملعىنالنوعالثاين:اقتباس

والنوعالثالثمناالقتباسأنيكتفيالشاعـربـاقـتـبـاسإشـارةتـوحـيللقارئاللبيبآبيةأو
.(3)كثرمنآايتالقرآنالكرميأ

وهو،ويضمنهاشـعـرهبالتغيريأوتبديلفهوأنيقتبسالشاعراآليةنفسهاأماالنوعالرابع
.(4)وقداليستقيمتطبيقهمعوزنالشعرأوقافيته،قليلألنااللتزامبهصعب

سيتمالدخولعلىنصوصالشاعرالشعريةالنابضةبكل،هبذاالشكلالوجيز،بعدذكرهذهالعناصر
:(5)يقولالثبييتلروحالقرآنية.هذها

إنقامماءالبحْر
صاغالرملبنيمقاطعاجلوزاءِّ

َعيطموساًفاحتاًراًُمه
منقمةاألعرافممتٌد

إىلذاتالعماْد.

                                                 

.189ص،د.ط،اإلسالم والشعر،م1996،ساميمكي،العاين(1)
.191ص،السابقاملرجع(2)
.192ص،د.ط،اإلسالم والشعر،العاين(3)
.193ص،د.ط،اإلسالم والشعر،لعاينا(4)
  .79،ص1،طديوان حممد الثبييت ،الثبييت5))
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وقدأتىالشاعرابالثنني،احبهحضركلتناصمبعزلسياقيعنص،ففيهذااملقطعتناصاناثنان
}وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ":(1)حيثيقولاخلالقيفحمكمالتنزيل،لهسياقعلىحابلترككل،دونحتكممنه

.وهَا وَهُمْ يَطْمَعُون{ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن ساَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُالًّوَعَلَى األَ
تِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي لَّا * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد * }أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادسياقهالقرآينبينماجاءالتناصالتايلوفق

مثجاءبعبارة"ذاتالعماد"الدالة،اءاملوحيةابالرتقاألعراف""دلولفقداستحضرم،(2)"الْبِالَد{
–هبوطًاوارتفاًعا–احلديثعنهاإلشارةلَِّمايريدوهناعملالشاعرعلى،علىااللتصاقابألرض

علىهذااملعىن.دونأنأييتبعباراتمباشرةتدلُّ
من النصوص اجرتار يف الشاعر انتهجه الذي األسلوب يوضح آخر شاهد علينا يطُل مثَّ

.(3)ووضعهايفمقاطعهالشعرية،ياقاهتاس
قَافِّيَ يتَِّأحْبَْرُتهَتوِّيإىلاألعماقِّ



ي َتْسبِّيحِّ الرِّيحِّ بالِّ ويـَْرتقِّييفحِّ


تَ ُمنـْ النُّورِّ ثَِّيابِّ يفِّ بِّذٌُمزمٌَّل


الرُّوحِّ آيََة أَتْـُلو َمكََّة تِّْلَقاَء


َيْسأَليُن مُثَّ مينِّّ يـَْعَجُب واللَّيُل


؟ الرِّيحِّ بوابُة َما ! الرِّيحِّ بوابَُة


هنااملرادمنقوله"مزّمٌل"املتسايرمعكشفالشاعرففياألول،هناتناصاناثنانكذلكفه
ألنهيريد،أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيالً{*  نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيالً * قُمِ اللَّيْلَ إِالَّ قَلِيالً*  مُزَّمِّل}يَا أَيُّهَا الْ:(4)قولهتعاىل

هللاىصلَّ–لذااستحضراحلالةالنفسيةاليتمّرهباالنيبُّالكرمي،فبهالتخلصمناحلالةاليتتعص
كانيعيشها.تخليصهمنحالةاالرتباكاليتوماقامبهربهل-عليهوسلم

وَمَا *  مَا الْقَارِعَة*  }الْقَارِعَةحسورةالقارعةجاءمتناغًمامعماجاءيففواتبينماالتناصاآلخر

ربقوةكاإلشعا،إذكانالشاعريريداستغاللأكثرمنعنصريفهذاالتوظيف(5)مَا الْقَارِعَة{أَدْرَاكَ 

                                                 

 46سورة األعراف  1))
.6،7،8سورة الفجر(2)
.299ص،1ط،ديوان حممد الثبييت األعمال الكاملة،الثبييت(3)
.4.12-3-2-1املزملسورة (4)
.3-2-1ة: سورة القارع(5)
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كماأنهيريداستحضار،لرهبةيفاحلضوراملستوحاةمنقوةوقوع"القارعة"حينماأيمرحبدوثهااخلالقا
.لزالوكاإلعصارزخماالستعدادهلذهاللحظةوهذامايشريلهاملعىنالشعريأبنهقادمكالز

الشعريمعقوةوصخبواثلثهذهالعناصراستحضاراحلالةاإليقاعيةالزلزاليةيفتناغمالشطر
فسمعهيتجذرهذااإلحساسكلماندخليفأعماقنصوصالشاعر،هذهاآلايتالكرمية

:(1)يردد
ايأيهاالنخلُ

هلترثيزمانك
أممكانك

كأمفؤاداًبعدماءالرقيتنيعصا
اهلوىحنياستبدبك

فشققتبنيالقريتنيعصاك
وكتبتانفرةاحلروفببطنمكة

ُةوجهكمستهلواألهلةحول
}وَهُوَ الَّذِي كَفَّ (2)قامالشاعربتوظيفالنصالقرآين"ببطنمكة"الوارديفقولهتعاىلفقد

لكنالشاعرأخذاملعىن"أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِريًا{ن بَعْدِ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِ
فالشاعركانيفاملقطعالشعري،ووظفهيفسياقداليلخيتلفعنالسياقالقرآيناملرتبطجبواملعركة

ابعدذلك.مرتبطًاهبالسابقخياطبالنخلالدالعلىاإلنسانوالذييرمزلهكونه
:(3)يقول،لفةيفاالختفاءوالظهوريتواصلالتناصالقرآينحضورًاواستجالءًعندالشاعرأبشكالخمتو

قللليلىجتئصباحاألحد
إهناتقفاآلنبنيالزاللوبنيالزبد

قلهلا:

                                                 

 .19ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت (1)

.24سورة الفتح(2)
.127ص، 1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)



 

25 

ظاهراملاءملحوابطنهمنزبد
قلهلا:

أنتحلهبذاالبلد
لدأنتحلهلذاالو

فقدجاءالشاعربنفسالعبارة(1)"لبَـَلدِ ال ُأْقِسُم ِِبَذا اْلبَـَلِد * َوأَْنَت ِحلٌّ ِِبذا ا"هنايتجلىاحلضورالقرآين
الواردةيفاملصحفوضمنهانصهالشعري. 

ال اإلمكانسيجدأنبعضالنماذجالشعريةمنرافدالقرآينإنمنيتتبعاستشهاداتهذا
كحالهذااملثالالذيسيتمالتطرق،ماوردعنهميفالقرآنالكرميياققصصاألنبياءووضعهايفس

إالأنالسياقالشعريكانيومئ–عليهالسالم–فرغمتداخلاآليةالكرميةمعقصةسليمان،له
:(2)يقول،وماكانمنهمايفاببل،لقصةهاروتوماروت

 يطَعُنَخاصرَةالعِّْشقِّصوُتكِّ
 َأورَِّدَةاجلَرْحَِّخعُيـَنْ

يـَْعرُبُُكلَّاملسافاتِّ
ُكلَّاحلُدودِّ

اقِّيدِّيُعانُِّقحلََْنالعنَ
،يـَْرُقصُ

يشربه"الفالس"و"اجلريك"
تشربهقبالتالسنابلْ

وجيرتهالنبع
يفزمنالصحو

يفحلظاتالتأّلق
حنَيجينُّالرابب

ضاببْلويرتفعالسحرعنأر
                                                 

.2-1سورة البلد(1)
  .244ص، 1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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،اليتمحلتعنوانديوانهاألول(1)الزمنالوردي"عمنقصيدة"عاشقةهذاالكالماملقتط
وهويتوافقكذلكمع،لكنالشاعرجاءبهفيسياقالعشق،افقمعالنصالقرآيننلمحالتناصاملتو

:يفقولهللاسبحانهالسياقالوارديفاآليةاالكرميةأبنالسحريفّرقبنياملرءوزوجهكماهومبنّي
نَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ يْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِنيَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُو}وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطنِيُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَ

ءِ وَزَوْجِهِ وَمَا ا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْتَّى يَقُوالَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَبِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَ

لِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي اآلخِرَةِ مِنْ خَالَقٍ وَلَبِئْسَ مَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إاِلَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَالَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَ

.(2)عْلَمُون{ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَ شَرَوْاْ
إذجعلالسحر،فالشاعرأخذاملدلولووظفهيفسياقخيتلفعنسياقاآليةبشكلخمتلف

علىأرضاببل السحروكانيعمللكييرتفعع،مسيطرًا العشقواحلب،نأرضها وإنكانجّو
ق.والتفريقبنياملرءوزوجهيتحركانيفذاتالسيا

:(3)اَياْمرَأَْة"مثيقوليفنصصغريبعنوان"
اَياْمرَأَةْ

 بَينَـَنابـَْرزٌَخمِّْنُجُنونِّ

وُسْهٌدَتَشرََّبَماَءالُعُيونِّ
َفَضاَءالرِّئَةْ وُحْزٌنَيُسدُّ

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ الَّ *}مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان ظهرامتصاصلقولهسبحانه:،كثرمنشاهدشعريليفأكماحص

ومنبعدذلك،مثقامابمتصاصاملعىن،إذاستحضراملدلولالقرآين،(4) فَبِأَيِّ آالَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان{ *يَبْغِيَان
وقدرتهالشعرية،موضًحامرونتهاالستداللية،رللسياقالذيأخذهمنهعملعلىتوظيفهبشكلمغاي

حىتخيّيلللرائيأنليسهناكأيالتقاء،وماهوُمنتج،ايببنيماهومأخوذعلىعملتوازنانسي
بنيالطرفني.

                                                 

.244ص،1ط، بييتحممد الثديوان ،الثبييت(1)
.102البقرةسورة (2)
 . 43ص ،1ط،ديوان حممد الثبييت ،الثبييت (3)
.21-19سورةالرمحن:القرآنالكرمي،)4)
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:(2)ولحيثيق،(1)وهذاالشيءنلمسهيفأولديوانه"التضاريس"وذلكيفقصيدة"ترتيلةالبدء"
جئُتعرافاًهلذاالرملِّ

احتماالتالسوادْاستقصي
جئتابتاعاساطريَ

مادْووقتاًور
بنيعيينَّوبنيالسبتطقٌسومدينْه..

خدرينسابمنثديالسفينةْ
الكالمستلوحيفخميلتهقصةأصحابالسبتالواردةيفالقرآن غريأهنامل،فمنيقرأهذا

وماورديفالذكراحلكيم،شاعرفهناكفرقواضحبنيماذكرهال،وردتفيهحتضربنفسالسياقالذي
تِيهِمْ وَيَوْمَ الَ يَسْبِتُونَ الَ تَأْ ةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعا  عَنِ الْقَرْيَ }واَسْأَلْهُمْ

أرادوا،اليهودلقالكرميعنفسادقوممنألنالقرآنيتحدثفيهاخلا(3)"وا يَفْسُقُون{كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُ
.االحتيالفمسخهمهللاقردةخاسئني



لكنمنيتأمل،أوعنهذااملسخ،بينماسياقالنصالشعرياليتحدثعنهذاالفسادو
فالشاعرتكلمعن،وشائجقريببنيالطرفنيقاآليةالقرآنيةسيجدأبنهناككلماتالشاعروسيا

واآل أناآل"مدينة" احتوتعلى"قرية"كما منية اليتهيكائناتمائية حتدثتعن"احليتان" ية
فاحلوتالعائميفاملاءوهوحيوانمن،وقدجاءالشاعرمبقولتهاخلاصةبه"ثديالسفينة"،الثداّيت

ديفاملقابلالنصيله"السفينة"اليتتطفوعلىاملاءقاراًنهبامقو،ثداّيتلا وهو،لة"ثدي"ُوجِّ
مثالعمل،أوجدحالةمنالتقابلساعًياالمتصاصالنصالقرآين–واحلديثعنالشاعر–يفهذا

مستوىاستحضارعلىسواءً،هذاالنصاملليءابلتكثيفالشعريليخرجلنا،بعدذلكعلىحتويره
:(4)يقول،توظيفأوعلىمستوىعرضرؤيتهالفنيةالثاقبةيفهذاال،املضمونالقرآين

منيقامسيناجلوعوالشعروالصعلكهْ

                                                 

 ومابعدها.59ص ،1ط، حممد الثبييت ديوان،الثبييت (1)
 ومابعدها.59ص،السابقنفسه (2)
.163:سورة األعراف(3)
 .71ص ،1ط،مد الثبييتديوان حم،بييتلثا (4)
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 منيقامسيننشوةالتهلكْه؟؟

أنتاسطورةأثخنتهااجملاعاتُ-
قليل:

مىتتثخناخليلوالليلواملعركْه.
حيثيفاملقطع،لكنهسياققريبمنأجواءالقتال،قآخر"يفسياتثخنكذلكيوظف"

}مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي األَرْضِ سورةاألنفاليةالواردةيف"املتناصمعاآلاخليلواملعركهْ"

فقدكانتاآليةالكرميةتتحدثعنحالاألنبياء(1)يزٌ حَكِيم{تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ اآلخِرَةَ وَاللّهُ عَزِ
رهوكانالشاعريفاستحضا،منأهنم"يثخنون"يفاألرضواليقبلوناألسربعدانتصارهميفاملعارك

إمناأورداللفظةاملعنيةيفسياققريب،تقاطعمعأجواءالقتاليناملومنمثامتصاصهللمدلولالقرآ
وحيةلذاكانتالكلماتالواردةيفاملقطعم،اجلوالعامواالستحضارالذهينملدلوهلاالقرآينمنحيث

-الصعلكْه–اجلوعحباالتالبؤسوالضنكوالشدة" –الليل–اخليل-اجملاعاُت-التهلكْه
،القلوباحلناجرلوغوب،فهذهالكلماتتدوريفعاملالقتالاملرتبطابلشدةوالضنكوالبؤس،املعركْه"

:(2)يقول
حنَيتَنطفُِّئامرأٌةيفالعراءْ

أرافقهاللمدينةِّ
ذوعالنخيلْايفجَأصلبه

أقامسهاموعداًللرحيلْ
وأرسمدائرةمنضياْء.



فبعدأن،هذااملقطعإبمياءاتهالشعريةاملستوحاةمنالتناصتدوريفذاتالسياقالذيورديفاآلية
منشىتاملدائنمجعفرعونا موسىلسحرة -ملناظرة السالم انقلبعلى،-عليه لكنالسحر

ورغمأن،ممادعافرعونلصلبهمعلىجذوعالنخل،(3)السحرةبدينموسىوهارونأصحابهفآمن
معنافيمابعدإنشاءهللا–هذاالسياقمناحملتملأنيكونيفزاويةاألنبياءوالرسل  "كماسيمرُّ

                                                 

.67آيةنفالسورة األ(1)
  .120ص ،1ط،ديوان حممد الثبييت ،الثبييت (2)
.120اآليةومابعدهاإىل،105اآلية،سورة األعراف(3)
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يْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خاِلَفٍ وَألُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ كُمُ السِّحْرَ فأَلُقَطِّعَنَّ أَهُ لَكَبرِيُكُمُ الَّذِي عَلَّمَ}قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ 

.(1)النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى{


متشاهبة بظروف السياقان ارتبط املدائن،لقد من جاؤوا مرافق،فالسحرة مّتت الشاعر تهاوصاحبة
،جمموعةالسحرةواملرأةرحلوا،كماأنكالاجملموعتني،متصلبهم–ةالسحرةواملرأ–واالثنان،مدينةلل

هداهمبنوراإلميانبعدأنالسحرةرحلوامشرقني،اتركنيورائهمدوائرمننوروضياء،كلٌّيفطريقه
.منضياْء"علىحدتعبريهوصاحبةالشاعررحلتاتركةخلفها"دائرة،لدينالقوميهللال

مماميتازبهشعرالثبييتيفموضوعالتناصاتعلىوجهاخلصوصأنهيفتحفضاءاتالمتناهيةو
(2)قوله:ككوذل،للتخّيلوللتأويلحىتيفالوقتالذيأييتبهأبشياءواضحة

حزابيفجندٍقدكنتأتلوسورةاأل
واتلوسورةأخرىعلىانرأبطرافاحلجازْ

قدكنتابتاعالرقىللعاشقنيبذياجملاز
الكرميواليتبعدأحداثهذهالسورة لقدجاءابلسورةاليتشهدتحتّولاحلياةيفمسريةالنيبِّّ

إذبعدهاتغرّيشكلالصراع،لتللمسلمنياألوائلاليتمحلتاسمغزوةمنأشدالغزواتاليتحص
منقبائلاحلجازبزعامةقريشوقبائلمنعتقبائلمناليهودوفهذهالغزوةاليتمج،بنياحلقوالباطل

.(3)وقيسعيالنمنأرضجندالجتثاثبذرةاإلسالميفمهدهاألولغطفان
منجندواحلجازيفجيتهديفالشاعرف ،معهما"ذياجملاز"هذاالسياقوارًدااستحضاركلٍّ

،اجلند،مكة،عدادهاعلىاخلمسنيمثل"عدنوكأنهيوردكلأسواقالعرباألخرىاليتشارفتأ
روضة،روضةدعمي،الروض،هجرالبحرين،حجراليمامة،مىن،جمّنة،بدر،عكاظ،ذواجملاز،ندران

وكأنهيستحضرالتاريخ،عجنًداواحلجازيفهذااملقطوذلكأنهمجع،علىسبيلاملثال(4)األجداد"
هلذايريدأنيربطأصالةالتاريخاألديبوالثقايفبعمقهالديين؛املتشعبةبكلتداعياتهوسياقاتهاملتداخلةو

                                                 

.71آيةسورة طه(1)
 .95ص،ديوان حممد الثبييت،الثبييت (2)
.2/195:211،د.ط،"السرية النبوية،ابنهشام(3)
.211ص،2ط،رب يف اجلاهلية واإلسالمأسواق الع،األفغاين(4)
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افيةواليسعىلعزلاإلنسانعنهويتهالثق،اليريدأنيفصلبنيالروحواجلسد،والقيميوالتارخيي
فهماكاجلسدوالروحاليفصلبينهمافاصل.،ينيةأوعقيدتهالدالقومية



،حيثجتاوزاملضامني،استدعاءالروافدالدينيةعندهذااحلدندع"الثبييت"مليقفجهدو
السيماأناستدعاءالرموزالدينية،منطلًقاالستدعاءالرموزوالقصصاملوجوديفسورالقرآنالكرمي

ليسغرضهاالسرتخاءبني،ولشعراءاحلداثةعلىوجهاخلصوص،عرباملعاصرينابلنسبةلشعراءال
ينشدعّماكانعليهالفهذااالستدعاء،النفوساستشعارقدسيتهاالدينيةالطاغيةعلىهذهالرموزو

،لقيموإمناتعاملالشاعراحلديثمعهذهالرموزمناببأهنا"ينبوعيتفجراب،احلاليفالزمناملاضي
هلذاشكّلت،(1)أوأرضصلبةيقفالشاعرفوقهاليبينفوقهاحاضرهعلىأرسخالقواعدوأوطدها"

الذيكشفعنعمقثقافةالشعراءللتعبري،عملياتاالستدعاءاتمرحلةمتقدمةيفوظيفةالتناص
اللةالتصريحوذلكمنخاللالتلميح"والتلميحيفوقد،بشكلغريمباشرعّماجيوليفضمائرهم

لاستخدامهاعلىينةمناالنفعاالتوالوجدانياتاليتاكتسبهاخالأحياانألنهحيملشحناتمع
جناحالشاعرومتيزهيفهذااجملال"يقاسمبدىتوفيقهيفلكن،(2)"األلسنواألقالممنذآالفالسنني

مللقصيدةوتطويعهامةالسياقالعاوبتوظيفهاخلد،شحنالصورةبطاقةالتنفذمناإلحياءاتمنانحية
.(3)للمقتضياتالفنيةهلذاالسياقمنانحيةأخرى"

ماكانعليهاحلاليفاملدخلهرأتثرالشاعرحممدالثبييتيفالنصالقرآينبوجهخيتلفعظيو
رآن"التناصمعالقرآنالكرمي"لكنيفسياقيتعلقبشخصياتاألنبياءوالرسلوقصصهميفالقاألول
فيهمنثقلحيثيبتعدعنمدلولالرمزالديينمبا،وهذااجلانبيتعاملمعهالشاعرحبذر،الكرمي

ومن،شاريغريبنيوياحرتاًماهلامنجانبلكنهيتعاملمعهبشكلإ،ديينومعريفوفضاءروحي
جانبآخرحوفًاوحتّرزًامنالوقوعمباالحُتمدعقباه.

"األنبياء"وهيالكلمةالوحيدةاليتحتملهذااالسمذاالشأنمفردكلمةأولمايطالعنايفه
:(4)يقوللشاعريفعمومديوانا

                                                 

.7ص،د.ط،استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر،زايد(1)
.182ص،د.ط، سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدب،أسعد(2)
.277ص،د.ط،استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر،زايد(3)
 . 171ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت (4)
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ايللسماءْ
وايللربيعاجلريءِّ

-فيمامضى-الذيكان
هاجساألنبياْء

املقطعلكشفمابهمنتناص "،قبلالدخولهلذا ،سنقفعندعبارة"هاجساألنبياْء
سنالفعل"َهجَفكلمةهاجسم َس"جاءيفلسانالعرب"اهلَْجُس:ماوقعيفَخَلدِّك..واهلاجِّ

واخلاطر،(1)"اخلاطر والبال القلب على يرد مبا متعلقة أهنا ابحلدس،أي يتعلق ما حيث،ومنه
."(2)يقال:"وَهَجَسيفصدريشيٌءيهجُسأيحدس



مهومه ويثري األنبياء يقلق ما أن املعلوم خواطرهمومن وحيرك الدعوة،م هي قلوهبم ويشغل
حال،هعلىأحسنوجهوالقياممباهومكّلفونب،وإصالححالالبشرية هلذاحياولالشاعر؛وأمتِّّ

"السماء املقطع هذا يف الواردة الطبيعة مكوانت الغرض–توظيف هذا خلدمة هذين،الربيع" وأن
الربيع"–كماأنكالالعنصرين"السماء،وابلكلرسولالعنصرينينشغالنمباينشغلبهقلبكلنيب

.ريوالصالحعلىأيديهمثواليعمَّاخلبياءالذينبعوهوهنراألن،يصّبانيفهنرواحد
تبعثاحلياةعلىاألرض ،فالسماءرمزللخرياإلهليمباحتتويهمنغيثوخصوبةومياه

واملكانالذييهبطمنه،نزلمنهالرمحاتوالربكاتعالوةلكوهنامصدرالتشاريعوالبابالذيتت
وخصوبة،هوعطاءأرضي،ألرضبينماالربيعاملتواجدعلىا،الروحاألمنيبرساالتربالعاملني

فالربيعاحلاصلعلىاألرضانتجعن،ومناءيعملاألنبياءعلىاستحداثهاعلىاألرضوبنيالناس
والصالحوالرشاداملنتشرعلىاألرضبسببالتعاليمالرابنية،املطروالغيثبركاتالسماءاملنهمرمنها

علىاألرض.–عليهمالسالم–نيألنبياءهللاهليةاليتحيملهاالروحاألموالوصااياإل


هـيأكثـرشخصياتالرتاث-علـيهمالـسالم-خصياتاألنبياءشوهناالبدمنالتنويهأبن"
أبنمثةروابطوثيقةتربطبني،فقدأحسالشعراءمنقدمي،والغرو،يفالشعراحلديثالديينشيوعاً

أنرسالة،والفارقبينهما،فكـلمـنالنبـيوالشاعراألصيلحيملرسالةإىلأمته،تهموجتربةاألنبياءجترب

                                                 

مادة"َهَجَس"،د.ط،لسان العرب،ابنمنظور(1)
مادة"َهَجَس".،د.ط،ان العربلس،ابنمنظور(2)
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ويعيشغريبًايف،هيفسبيلرسالت،والعذاب،إالأنكالمنهمايتحملالعنت،النبـيرسـالةمساوية
.(1)ألحوالغريمفهوممنهم"حمارابًمنهمأويفأحسنا،قومه

ففي،وقدمّتالتنويهأبنبعضالتناصاتمتداخلة،شاهديفغريهذااملكانقذكرلقدسب
:(2)وذلكيفقولالشاعر-لىهللاعليهوسلمص–هذاالشاهداستحضارلصورةمنصورالنيبحممد

حاألحدجتئصباقللليلى
الزبدإهناتقفاآلنبنيالزاللوبني

قلهلا:
زبدظاهراملاءملحوابطنهمن

قلهلا:
أنتحلهبذاالبلد

أنتحلهلذاالولد
ففي،(3)وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَد{*  }الَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدوهذافيهتناصمعصورةمنصورحياةالنيبالكرمي

؛لينبهمبكةأمالقرىيفحالكونالساكنفيهاحاال-عزوجل-"قسممنهللامالرابيناالكالهذ
."(4)علىعظمةقدرهايفحالإحرامأهلها

،فإنهذاالكالمفيهختصيصللرسولالكرميدونسائرالبشر"}وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَد{أماعن
وذلكأنهللافتحعليهمكة؛سرتصنعفيهماتريدمنالقتلواألأي"وأنتحلبهيفاملستقبل

.(5)حلتلهفأحلماشاءوحرمماشاء"أحدقبلهوالأومافتحتعلى،وأحلهاله
البلدحرمههللايوم خلقوهذااملعىنالذيقالبهاملفسرونيتوافقمعماوردبهاحلديث"إنهذا

وإمناأحلت،اليعضدشجرهوالخيتلىخاله،ومالقيامةمةهللاإىليفهوحرامحبر،السماواتواألرض
.(6)أالفليبلغالشاهدالغائب"،ادتحرمتهااليومكحرمتهاابألمسدعوق،يلساعةمنهنار

                                                 

.77ص،د.ط،الرتاثية يف الشعر العريب املعاصراستدعاء الشخصيات ،زايد(1)
 .127 ص ،1ط، ديوان حممد الثبييت ،لثبييتا (2)
.1،2سورة البلد (3)
.2،8/402ط،تفسري القرآن العظيم،ابنكثري (4)
.1203ص،3ط،ق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلتفسري الكشاف عن حقائ،الزخمشري(5)
.615ص،د.ط،صحيح مسلم،مسلم(6)
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ال يفاملصحفوعند الواردة بنفسالعبارة جاء يتبنيأبنه لنصالشاعر نصهعودة وضمنها
لذايكرر،قاتاآليةالكرميةوتداعياتاملشهدالتارخييعامليستحضرسياوهويفهذاالت،الشعري

وماهذاالتكراراحلاصليفهذا،لتعميقاالتصالمعالصورةالذهنيةاملتخّيلةهَذَا الْبَلَد{}وَأَنتَ حِلٌّ بِ
تعربعنأمهيةهلذاكانالتكرارصورةتفسريية،املقطعالشعريإالمنأجلأنينقللناأمهيةاملوقف

عرتسليطالضوءعليها.املعربعناحلالةالنفسيةاليتيريدالشا،تبارهاملرادمامّتتكرارهابع
يريداستحضارحاالتاستحاللما–أيالشاعر–لقدفتحلناهذاالتكراراملشهدوأنه

أي:يء"صباحاألحد"لذايطلبمن"البلى"اجمل،الميكناستحاللهكمايفسياقاآليةالقرآنية
"تقفاآلنبنيالزاللوبنيالزبد"أنتبدأاحلياةمعبدايةأايماألسبوعلتنفضماهبامنعناءفهي

تعاينمماكانتتعاينمنه–أيلياله–ظاهره"ملحوابطنهمنزبد"وكأهناوأناملاءالصاحلللحياة
كما–هلذايطالبهاأنتتمرد"ساعةمنهنار"،ةاإلنسانمكةاملكرمةمنظلموتعّسفوامتهانلكرام

جاءيفاحلديثالنبويالشريف.
ستالبالسياقالتارخييذااالستحضارالكثيفملشهدالسريةمنحالشاعرقدرةفّذةعلىاهو

ومنحهحالةاستشرافيةترتبطحبالةالشاعرالغارقةيفالبحثعناخلالص.،منمكنونهالقدمي
زصورةأخرىمنصورالتناصمعحياةالرسولالكرميلكنالسياقينتقلمناألرضتربهنا

:(1)يقول،سماءإىلال
هنا؟ أأنتِّ

 هناقاَبقوسنيِّمنأَرقَِّيالعْذبِّ أأنتِّ
كيالأانم

.(2)َأْوأَْدََنٰ"هنايعمدالشاعرلتوظيف"قاَبقوسنيِّ"اليتجاءتيفحمكمالتنزيل"َفَكاَنقَاَبقـَْوَسنْيِّ
السياقيتطلباستحضارمشاهدليلةاملعراجاليتحدثتيف عندما،ليلةاإلسراءفاستحضارهذا

املشهداحلاصليفقوله،سبحانهبنبيهالكرميمنمكةاملكرمةإىلبيتاملقدسأسرىهللا وأنهذا
عِندَهَا جَنَّةُ *  }عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى"  وذلك،(3) ]لَى{}وَهُوَ بِاألُفُقِ األَعْتعاىل"قاَبقوسنيِّ"إمناحصلابلسماء

                                                 

.31ص،1طديوان حممد الثبييت ،الثبييت(1)
.9جمسورة الن(2)
.7سورة النجم(3)
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املشهدالذيحصلهف(1){الْمَأْوَى السالم–للرسولذا أتييدرب–عليه االنتصاروأكسبه منحه
هذاعلىسبيل،حيثجعلهيتجاوزمكااًنمليتجاوزهخملوقسواهحىتاملالئكةالكرام،العاملنياملباشر

.هالذايتالنفسيموقف


نحهثقةيفدمفق،أماعلىسبيلالوضعاالجتماعيالسياسيالدعوياملتماسمعالواقع
وكانالثبييتكذلكحينماتعامل،رغممايعانيهمنمشاق،النفسواتزااًنمعالعاملاحمليطمنحوله
ومنمثحتويرهيفسياق،ىناستطاعالشاعرامتصاصاملع(2)معهذاالنصالذيحيملاسم"أغنية"

النبوية السرية جعلالتناصيتف،يبتعدعنفضاء وذلكحينما يفمساحةمنجر وينتشر الداخل
مثانتقلت(3)حيثأسكنتهحدائقهاوحبتهشقائقهاوسقتهرحيقالغمام،القصيدةرغمقصرهاامللحوظ

،حينمالثمتروحهاوجعه،يالروحيمناخلارجاجلسديإىلالداخلالنفس،بهمنالعامإىلاخلاص
تفاصيلاألشياءدإىلأنثىحبيبةلهتشاطرهلتتحولهذهاألغنيةفيمابع؛(4)وأسرتبهجنواًبوشام

:(5)يقولكماهواحلاليفاملثالالتايلالوارديفآخرقصيدة"أغنية"،وأشياءالتفاصيل
َسَتائِّ رَُهااَياليتَسَكَنْتُغْرَفًةالَمُتَسُّ

نَيَلَمْسُتقـُُيودَِّيَكاَنْتَضَفائِّرَُها وحِّ
ْحَشائَِّهاأَفَاحْ لَفَعاٍموَعامَْتَجْبُتأبَِّ

بِّالََشَفَتنيِّ ْرُتأَُغينِّّ وصِّ
وَأْحَيابِّالَرِّئـََتنيِّ

وأجلُِّمَبنَيَيَديَهاُخُيوَلالَكاَلْم
بلكاندفعة،سولالكرميمليكنورودالتناصمنأجلاستحضارصورةمنصورحياةالر

منهفيمابعدإىلفضاءمعريفرؤيلغويةوأسلوبيةمنحتالشاعراالستفادةمنمدلولاملعىنلالنطالق
خاصبه.

                                                 

.14،15سورةالنجم(1)
.31،32ص،1، طديوان حممد الثبييت،الثبييت)2)
.31ص،املرجعالسابق(3)
.32ص،1، طديوان حممد الثبييت،الثبييت(4)
.32السابق:ص(5)
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،مليقتصرجهدالشاعرعندحياةالنيبحممدوإمنانالحظتعددهذهالتناصاتيفهذااجلانبو
مرميبنتعمران العذراء السيدة اسم املسيحعيسىابنمرميحيثيظهر السّيد السالم:أم عليه

:(1)يقول
أَْنَتوالنَّْخُلَصْنوانِّ

نيُاالَهذَ  ذيَتدَّعِّيهِّالنـََّياشِّ

َذاَكالذيَتْشَتهِّيهِّالبََّساتِّنيُ
َهَذاالذي

َدَخَلْتإىَلأَْفالكِّهِّالَعْذرَاءْ
الذيَذاَك

َخَلَدتإىَلَأْكَفالِّهِّالَعْذرَاءْ
َهَذاا اْحتَِّمالٌلذييفِّ اخلَرِّيفِّ

اْكتَِّماْل الرَّبِّيعِّ وَذاَكالذييفِّ
وقد،منغريأب–عليهالسالم–سيدةمرميالعذراءأجنبتابنهاعيسىلامناملعروفأنف

لقدشرفهاهللاابحلديث،لقسبحانهنزلتسورةخاصةابمسهاتتحدثعنمعجزهتااليتحباهاهلااخلا
كوهناأملنيبورسولكرمي،مثأهناامتازتعلىنساءالعاملنيهبذااحلملاملبارك،منيمعروحهللااأل

وهذاالتمييزالذيانلتهالسيدةالعذراءيشهدبهبعد،نقبلوالمنبعدنجبهمبعجزةإهليةملحتدثمت
ُموَسى،امتشهادةربالعاملنينبّيهاخل َلَرُسوُلاَّللَِّّصلىهللاعليهقَاَل:قَا-رضيهللاعنه–فَعْنَأيبِّ

سيةامرأةفرعونومرميبنتعمرانوإنفضل"كملمنالرجالكثريومليكملمنالنساءإالآوسلم:
.(2)علىالنساءكفضلالثريدعلىسائرالطعام"عائشة

الشاعروماإذكانهناكتناصبنيقول،يتوافقمعماجاءابلقرآنالكرميوماجاءيفمقطعالشاعر
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ  ا نَبَات ا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا}فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَعمرانورديفسورةآل

.(3)سَاب{ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِقا  قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْعِندَهَا رِزْ
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 النصفيه تدورفهذا أَْنَتإحاالتعدة اليتارتبطتابلنخل" العذراء حولصورة كلها
"املنسجممعقولهتعاىليفسورةمرمي:" وهزيإليكجبذعالنخلةتساقطعليكرطباوالنَّْخُلَصْنوانِّ

.(1)جنيا"
َهَذاراءوأماقوله"فهذهاإلحالةغرياملباشرةتزيدمنتعميقالرؤيةحولصورةالسيدةالعذ

اْحتَِّماٌل اخلَرِّيفِّ اْكتَِّماْل"يشريإىلماجاءيفالتفاسريعنجال-الذييفِّ الرَّبِّيعِّ وَذاَكالذييفِّ
كرايالذي"كاناليدخلعليهاإالهوالطعامالذيكانينزلعليهامنالسماءبعدأنكفلهاالنيبز

زقاكانرزقهاينزلعليهامناجلنةوملندهاروجدع،عةأبوابوكانإذاخرجغلقعليهاسب،وحده
أَنلكهذا،فكانجيدعندهافاكهةالشتاءيفالصيفوفاكهةالصيفيفالشتاء،ترضعثدايقط

نياوهوآتيفغريحينهواألبوابمغلقةعليكالمنأينلكهذاالرزقالذياليشبهأرزاقالد
.(2)"التهومنعندهللااخلبهإليك؟!قسبيلللد

:(3)يقولحيث،"الواردةيفالقرآنالكرمييفقصةنيبهللايوسفتَيْكذلكيوظفالشاعر"هَ
َناالنَّوىَزَمناً فـَرَّقـَتـْ

مُثََّلمَّْتشَتاَتَنواانَ
نَحَلكَْعَلىبـُْقَعٍةمِّ

: قـُْلَتيلِّ
َهيَتَلكْ
َهيَتَلكْ

ْرُتَخْلَف سِّ
َ
َساكِّنيُِّخطَاَكأَجرُِّرَخْطوامل

ملََْأْسأََلكْ
منينظريفهذااملقطعمنقصيدة"قرين"جيدأنالشاعرقدقامابإلحالةإىلاآليةالقرآنيةف

األَبْوَابَ  تِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِتْهُ الَّ}وَرَاوَدَ" اليتجاءتعلىلسانامرأةعزيزمصريفسورةيوسف

                                                 

.25ورة مرميس(1)
.170ص،3ط،تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،الزخمشري(2)
.38ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
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لكناملعىناملوجوديفاآليةالكرميةيقوم،(1)هِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ الَ يُفْلِحُ الظَّالِمُون{تَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّ وَقَالَتْ هَيْ
بينماالسياقالوارديفاملقطعالشعريكمحاولةمن،هللايوسفالصديقعلىحماولةاملرأةإلغراءنيب

حيثاستطاعالشاعرتوظيفالسياقالقرآينمبا،"قرينهالشعري"واحلديثمعهالشاعرالستنطاق
حضرتمعهعندمااستنطق"القرين"مستفيًدامنالزخمالداليلخيدملديهحالةاهلطولالشعرياليت

وذلكلالستفادةمنمقدار،تلك"املرتبطةمبحاولةفتنةالنيبوغوايتهمنقبلتلكاملرأةلعبارة"هي
لذايريدتوجيههذهالطاقاتاإلحيائيةخلدمتهعندمادعاه،رضهلاالنيبالكرميالفتنةوالغوايةاليتتع

انالشعرللكتابةحلظةاهلطولالشعري.شيط


ميعناببتعادهعنامرأةاآليةالكرميةجعلتالنيبيوسفإنعبارة"هيتلك"الواردةيف
،زجابلشاعريةوينصهريفبوتقةالعمليةالشعريةتىهباالشاعرجعلتهميتلكنذاتالعبارةاليتأ،العزيز

،أمايفالنصالشعريفقدحصلاندماج،بنيالنيبالكرميواملرأةففيالنصالقرآينحصلافرتاقوتنافر
يوهناعرّبالشاعرعنقوةتكثيفاحلالةاإلغرائيةللحظةاهلطولالشعر،ينهالشعرياعروقربنيالش

منعاملامللكوت.
الثبييتوكثريا تتفاوتمساراتالتناصعندالشاعر تناصحىتتلكاليتأتيت،ما يفمظلة

،وبنينصونص،حالةوحالةفاخلفاءالتناصييتفاوتيفالقدرةعلىاالختفاءواالنزواءبني،اخلفاء
:(2)يثيقولنص"البابلي"حوابلتحديديف،ومنهاهذااملقطعالوارديفديوانه"التضاريس"

نيسكنهعطشللثرىكا
كانيسكنهعطشللُقرى

كانبنيالقبورُمـكِّبّاًعلىوجههِّ
علىراسهشاهدانمنالطري.. حنيرفَّ

دارالزمـانُ
ودارالزمانْ

لطائراْن.ىرأسهافحطَّعل

                                                 

.23سورة يوسف(1)
 . 84ص،1طديوان حممد الثبييت ،الثبييت (2)
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لىلساننبيهالكرمييوسففعبارة"فحطَّعلىرأسهالطائراْن"تشريلقولهللايفحمكمالتنزيلع
 الَّذِي فِيهِ أْسِهِ قُضِيَ األَمْرُ}يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا اآلخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّ

وهذهالنبوةتشريحلدث،تقبلالتأويلفالكالمالوارديفاآليةإعالنبصدقنبوةحمّقةال،(1)سْتَفْتِيَان{تَ
وكانالشاعرحينماأومأهلذاالتناصكأنهيريدانتظارحتقيقنبوءةوترقب،سيحدثيفقابلاألايم

حدثمرسوم،بهاألقدارابنتظارحدثأتيت،لحدثقادمسيخرتقُحَجبالغيبوستائراجملهو
وحمكماللبسفيه



نيريداقتناصهذاالعملاملرتقبرغمهذااملوقفكانكذلككموعندمااستحضرالشاعر
مابهمنخوفوتوجسوحذرشديد.



تناصانيسريانيفمسارواحدوإناختلفالسياقالقرآيناجملتف يرد " األجنة " منهفيقصيدة زأ
سانمعصراعاإلن،فوقالصحراءلكنهمايردانضمنسياقصراعاإلنسانمعالصحراءو،الكالم

:(2)حيثيقول،وصراعهفوقهامنأجلاحلياةوالوالدةمنجديد،حراءالقاسيةالص
 الليليِّّ ومتاثلوالالحتدام...متاثلواللهاجسِّ

ايأرَضابلعيتعَبالُعراْة
والشيطاهذاكتاُبال ُنمصلوٌبرملِّ

البناْت علىاببِّ
}وَقِيلَ يَا أَرْضُ الواردةيفقولهتعاىل:اصمعقصةنيبهللانوحابلعيتعَبالُعراْة"فيهتنفقوله:"ايأرَض

.(3)يلَ بُعْدا  لِّلْقَوْمِ الظَّالِمنِي{ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ األَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِ
:(4)فيقولسالقصيدةطعآخرمننفالتناصيفمقهذااستحضارعرالشامثيعاود

هذاالدُماحلويلُّ
منصوبعلىتيماءَ

منيلقيبوادياجلنشيئاًمنحناسْ
                                                 

.41سورة يوسف(1)
 .94ص،1،طان حممد الثبييتديو ،حممد،الثبييت(2)
.44سورة هود(3)
 .  96ص  ،1،طديوان حممد الثبييت ،حممد،الثبييت (4)
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:المساْس. منذايغينِّّ
منذايريقالرايةاحلمراءَ

منحيصياخلُـطَا
ايعرِّيقامةالصحراءذمن

منسربالقطا.
عليهالسالم–هللاموسىبنعمرانحيثيتوافققوله:"المساس"معماجاءيفقصةنيب

بالسامريالذيأضلَّبينإسرائيلحينمااختذهلمالعجللعبادتهمندونهللاتعاىلحينماخاط–
قَنَّهُ ثُمَّ كَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِف ا لَّنُحَرِّ وْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِن تَقُولَ الَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَ}قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَ

فالتناصاألولجاءبعدأن،غريأنكالالسياقنيخيتلفانعنبعضهماالبعض،(1)لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْف ا{
منيبأماالثاينفقدجاءبعدأنهشّ،علىجبلاجلودي–ليهالسالمع–ستوتسفينةنيبهللانوحا

ومنيتأملكالالسياقنيسيجدأهنماوردابعد،صنعهالسامريلبينإسرائيلهللاموسىالعجلالذي
.انتصاراحلقعلىالباطل

لوجدان،صومعاستلهاممعىنالقصيدةتوظيفنيمعالسياقالعامللنحاولنافهمهذينالولو
االستعماليفكالاملقطع نيإىلبثاحلياةيفالنفوساملهشمةوزرعأنالشاعركانيومئمنهذا

وس قدتشرقعلىالرمالاألملابلصحراء مليالدمشسجديدة ،اكنيها نالتوظيفاألولأالسيما
.بالعاملنيالكفروالطغيانوالعصيانلرميةيشريإىلتنظيفاألرضمنللتناصيفاآليةالكر



اإلنسانمنطهريالوارديفسورةطهمؤشرًاعلىتيفالوقتالذييشريفيهالتوظيفاآلخرللتناصو
وهذاالفهميتوافقمع،الدرنالنفسيالذيتسللللنفوسبعدعبادةالعجلاملصنوعمنقبلالسامري

ألجنةاليتيفطورالتكوينداخلاألرحامتبشرمبيالدوضععنوانالقصيدة"األجنة"منأنهذها
"يتماهىمعخاصةأنهيشريبقوله:"تع،هالرمالومؤشرعلىخماضينتظرهذ،ديدج َبالُعراْة

يفاحلديثالطويلعن–صلىهللاعليهوسلم-عندماسألالنيبَّ-عليهالسالم–حديثجربيل
وأنترىاحلفاة،أمارهتا."فقالصلىهللاعليهوسلم:"أنتلداألمةربتهاالساعةوقال:"أخربينعن

.(2)نيان."ةرعاءالشاءيتطاولونيفالبالعراةالعال


                                                 

.97سورة طه(1)
.23،24صد.ط،،صحيح مسلم،ممسل(2)
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بصرفالنظرعنكوناحلديث،وهويتوافقمعانتظاراملخاضالقادمعلىهذهالصحراء
توجهاحلاصلمنجهةأخرىيدعماللكننستطيعأننفهمه،النبويالشريفقدجاءيفسياقالذم

:المساْس"يتماهاعر:"منذافإنقولالش،عالوةعلىذلك،يففهمتداعياتهذاالنص ىيغينِّّ
والشاعريريداالستفادةمنقوة،معانتظاراتحاالتالوالدةاألوليةاملبتدئةابلفرحوالغناءوالزغاريد

يريداستحضار،موسىعلىالفسادالذيأحدثهالسامرياستحضارانتصاراحلقالذيجاءبهالنيب
شاعرأنيتحققفوقهذهلوالدةواملخاضاجلديدالذييرجوهالتوهجهذااالنتصارابنتظارحاالتا

الرمالوهذهالصحراء.
حيث،تتواصلاستيحاءاتالشاعرألشكالالقصصالقرآينكلماتوغلالقارئيفتفحصالديوانو

:(1)يقول،ذكوريفالقرآنحولقتلابنآدمألخيهرةاملشهداملتطلُّصو
ايغراابًينبشالناَر

الذاببْيواريعورةالطنيِّوأعراس
حيثمتتدُّجذوراملاءِّ

،متتدُّشراينيالطيورِّاحلمرِّ
،تسريمهجةالطاعونِّ

يشتدُّاملخاضْ
ايدماًيدخلابراجالفتوحاتِّ

اخلبزاخلرايفَّوصدراًينبتاالقماَرو
وشاماتالبياْض.

وأعراسيواريعورةا"ففيقولالشاعر"ايغراابًينبشالنارَ "تناصمعقولهللاتعاىلالذاببْلطنيِّ
أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ  }فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي األَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ 

جاءيفتفسريالطربيعنأتويلهذااملعىنأبنهللاأرسلغرابنياقتتالوقد،(2)مِني{أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِ
الرتابوحفرللغرابامليتفواراهالرتاب لكييرىابنآدمكيفيصنع،فقامالغرابالقاتلإباثرة

                                                 

.61ص،1ط،بييتديوان حممد الث،الثبييت(1)
.31سورة املائدة (2)
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نهمنفأصبحمنالنادمنيعلىماوقعم،كماوارىالغراباآلخرذلكامليت،ليواريجيفةأخيه
.(1)عزوجلومافعلأبخيهمعصيةهللا

وأولهذهالعواملالرغبةيفالتعلم،فالشاعريريداستحضارأكثرمنعامليفهذهالتناص
كماأنمشهداملوترغممابه،منبشاعةمثاستحضارماابلغرابوالنار،منكلشيءوأيشيء

،(2)وهذايتوافقمععنوانالقصيدة"ترتيلةالبدء"،دمنبشاعةفإنهكذلكيرمزللميالدواملخاضاجلدي
كماأنالشاعريريداالستفادةمنسياقالنصلتوظيفهكحالةرمزيةتوحيبطبيعةالصراعاألزيلبني

اخلريوالشر.


عىنالقرآينوأعادتوظيفهإمناقامبتحويرهمنسياقهاملعروفيفاآليةاامتصاملإنالشاعرحينم
وذلكمنأجلأنيستفيدمنقوةتكثيفذكاءالغراب،املوضحبكتبالتفاسريإىلمعىنآخرواملعىن

القادرةويستحضرطاقةالنار،يفالتخلصمنالنفاايتامليتةودفنهاابلرتابلكياليتمتلويثالطبيعة
الوصولإليهالشاعروهذاالتوجهالذييريد،لىقتلكلماهوضاربقوهتاالفاعلةابحلرقوالتطهريع

علىاحلياةمنإ عادةاخللقمنجديدمنبوابةاملوتوابتالعكلماهوغريصاحلللبقاءحفاظًا
.يتناغممعاجلوالعامللنصمنجهة،واإلنسان



طبيعةعنوانالقصيدةاملكّونمنشطرينمها"ترتيلةالبدء"املبدوءقمعومنجهةأخرىيتواف
بينما"البدء"،مشتقةمن"رّتل"اليتتعينحتسنيالصوتوجتميلهوتنسيقهأثناءالقراءةبعبارة"ترتيلة"

فكالالكلمتنيتدعمان،وبدءكلشيءتكوينهاألول،املشتقةمنالفعل"بدأ"اليتهيأولالشيء
السياقبعضه بعًضايفهذا ماعملالتناصعلىتوظيفهوتكثيفهليتوافقمعالفهم،ما العاموهذا

للنصبعدذلك.
األوىل،كذلكيردتناصاناثنانيفقصيدتنياثنتنيملشهدواحدمرتبطبقصةنيبهللاسليمان

وظيفاألولجاءلتعميقاإلحساسلتفا،(4)والقصيدةالثانية"الفرس"(3)"ليلةاحللموتفاصيلالعنقاء"

                                                 

بتصرف..1،3/75،76ط،البيان عن أتويل آي القرآنابه جامع تفسري الطربي من كت،الطربي (1)
.59،60،61ص،1ط ،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.185،186،187،188،189،190.191ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
.77،78،79ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(4)
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قدرةعلىالتفّوقاألسطوريالذيانلهابجلمالوتسليطالضوءعلىماابلذكراحلكيممنمجالوم
:(1)يقول،النيبالكرميمنلْدنربهالعظيم

وابتدارقصالدماء
ساقـََهااحلوريّ

ايسيفاخرافياًجتّرد
ساقـََهااحلوريّ

وتفغّردايطرياًصريعاراعهامل
ساقهااحلوريّ
ايشيئاًمهيباً

حاربنياملاءوالصرحاملمّرْد
}قِيلَ لَهَا لوقامابجرتاراملعىناحلاصليفسورةالنم،يةالكرميةدمنسياقاآلفالشاعراستفا

تُ مَعَ الَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَوَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّ ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّة 

ألنالتكثيفاجلمايلسواءمبايتصلمبلكةسبأوماكانتحتوزهمنملك،(2){سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِني
.عظيمةوسلطانمهيبوأهبة

هلذاكانتوظيفاجلمالوامللك،ملنيمنملكملينلهأحدمنالعاوماحبابههللانبّيهالكرمي
وعليهكانالشاعرمنطلًقايفتوظيفهالشعري،للسياقالذيجاءبهالشاعرالعظيماألسطوريخدمة

َها""ساقهااحلورّي"املتناصمع الوةعنقولهعنهذهالساقوالشيءاملهيبع"وََكَشَفْتَعنَساقـَيـْ
َرَّدٌظفهالشاعر"اربنياملاءوالصرحاملمّرْد"متناغًماوفقماوالذي"ح ."مِّّنقـََوارِّيرَإِّنَُّهَصرٌْحممُّ
فهذاالتناصالذيأوردهالشاعركشفلناماهبذهالساقمنمجالوأنهشيءمهيبيتموج

قصيدة"ليلةاحللميتوافقمعطبيعةعنوانال–أيهذااملشهديفاملثال–كأنه"صرحممرد"وهو
تزجةبروحعاملومم،ألحالمالساحرةوتفاصيلالعنقاء"املكتنزةابجلمالاملأخوذمنعاملاحللموليايلا

إمنا،وهذااالجرتاراحلاصليفالتناص،فكانهذاالتوظيف،األساطرياملأخوذمن"تفاصيلالعنقاء"
جاءخلدمةهذهاألعراض.

                                                 

.188:صبقالسا(1)
.44سورة النمل(2)
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التايلم املشهد سليماناحلكيمأما األخرى،نقصة لكنالتوظيف،فقدورديفالقصيدة
:(1)يقول،ليفاملثالاألولاختلفعّماكانعليهاحلا

أيىبدميأنيسرتيحَ
تشدُّهامرأةوريْح.

فرستناصبينغواايتالرمالْ
َكَسَرْتحدودالقيظ..واجتهتمشاْل.

ارقيُتعفَّتهابفاحتةالكتابْ
قبلتها..

زعرشالرملوانتثرتقواريُرالسحاْب.هتفا
وهومايتوافقمعحال،والسلطانالعظيمتتجلىمالمحالقوةوالعنفوانففيهذهاألبيات

والشاعرحينماأتىابلتناص،وامليلإىلالتحدي،الفرساجملبولةعلىالقوةوالشراسةوصعوبةالرتويض
هَا عَرْشَهَا }قَالَ نَكِّرُوا لَتعلقمبوقفنيبهللاسليمانمعملكةسبأالذيمتامتصاصهمنقولاخلالقفيماي

*  فَلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمنِي   َ ذِينَ الَ يَهْتَدُونتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّنَنظُرْ أَتَهْ

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّة  وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا * رِينهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِ ََصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّ

الت(2) الْعَالَمنِي{لَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّقَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَ ناصغريفهذا
أيامتصاصاملعىنوهضمما،املباشرالذييُلمحمنسياقاآليةالكرميةحضريفحالةاالمتصاص

.والشموخيبهمنمضامنيتشريللقوةوالتحد
لتوظيفالذييعملالحتفاليةالسلطانيةأرادأنختدماوحينمااستحضرالشاعرهذهاألجواءا

وقدأشارالشاعر،واملعروفأنالفرسترمزلألنثى،ة"الفرس"السّيماوأنعنوانالقصيد،أجلهمن
ارقيُتعّدةعباراتيفهذهالقصيدة"لكنبعباراتواضحةتشريللمرأةعالنيةيف،هلذااملدلولالرمزي
امل يف السابقعفَّتها"كما الشعري ،شهد "عانقتها –وكذلك النساءِّ-انجيتها خامتَة ُمْذكنتِّ

.(3)املبهمات"
                                                 

 . 77 ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت (1)

.41،42،43،44سورة النمل (2)
 .78ص،1ط،ديوان حممد الثبييت ،الثبييت (3)
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النسقالتعبرييالذيجنحالشاعرالستعمالهيتوافقمعحالملكةسبأ امرأةوهذا ،كوهنا
،ديروماينبغيهلامناحرتاموتق،والشاعرإذيستخدمهذاالتوظيفيريداجلمعبنيمايشريللمرأة

فرس.خاصةوهذاالوضعينساقمعماجيبحتقيقهلل،طبهمنوجوداثبتاليتزلزلوماجيبأنحتا
وحتافظعلىأنساهبا.،وتعرفهلاسالالهتاالعريقة،أنالعربجتلُّاخليول

يوردالشاعرتناصني-عليهمالسالم–يفتوظيفآخرللقصصالقرآينوملواقفاألنبياءو
القصيدةاألوىل،هتجيتومه ا".خمتلفتنيالواردتنييفديوانه"هتجيتُحلًما.قصيدتنيآخرينيف

فالقصيدةاألوىلتتحدثعنانتظارحاالت،(2)قاسيم"توالقصيدةالتالية"،(1)اديل""مساءوعشقوقن
شاعروال،ديدالفرحواحلبومايتعلقيفهذهاحلياةمنعشقوإقبالعلىحياةاألضواءواملستقبلاجل

 :(3)يقوليقوليفهذاالصدد

متّرالسحابةُ
(4)ينهمراألفقالالزوردّي

اًنور
وانراً
وماءْ

،وحبراًمنالظمأاملتوّهج
حنسوبقاايه

حينمايصدرعنهالرُّعاْء
وحنييقولهجرياملفازةِّ

ايللسماءْ
وايللربيعاجلريءِّ

                                                 

.167،168،169،170،171ص،السابق (1)
.211،212،213،214ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
 .171ص،السابق:(3)
فصارتتطلقفيمابعدعلىكللونهبذا،الالََّزَوْرد:كلمةفارسيةمعربةُتطلقيفاألساسعلىحجركرميلونهأزرقمساوي(4)

من  األلفاظ الفرنسيةالعربية املهاجرة معجم :الباشا،روميكنأنيقالله:الالزورديأيًضا.انظ،سبةهلذااحلجرالشكلن
.271ص،1ط،أصل عريب
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-فيمامضى-الذيكان
األنبياءْهاجس

وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ }عليهالسالموهومايتوافقمعالتناصالوارديفالقرآنيفقصةنيبهللاموسى

ى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ ا الَ نَسْقِي حَتَّوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّة  مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَ

وماحصل،تنيالذيحصلملوسىبعدأنسقىللبنوكانالشاعريريداستحضاراملوقف،(1)كَبِري{
وماحصللهبعد،اذاأحالالشاعرهلذااملوقفبتداعياتهوإحياءاته،لهمنأمانواستقراربعدذلك

وحينمااستحضرالشاعرهذااملوقفأرادتوجيهاألنظار،لقومهذلكبسننيمنحتملمسؤوليةالرسالة
والبهجةواحلبومايتعلقيفهذهاحلياةمنعشقوإقبالعلىعاملاألضواءولفتاالنتباهملنابعالفرح

املستقبلاجلديد.واستشراف
دالنظرلطبيعةالعنوانفقدجاءيفجلبابالقصيدةالثانية"تقاسيم"املوحيةمنجمر،أمااملوقفاآلخر

:(2)يقول،أهناغريبعيدةعنأجواءالقصيدةالسابقة
نعليكاخلْعُهَنا

مُثّاهنضعلىقدمالثباتْ
واصعدإىلالعتباتْ

وارفعيديكإىلالسماءِّ
قّبلنوافذه

ومّرعلىصراطالبيناتالبينات.
عواملالشعرتتكشفيفهذاواستحضاروالتقاسيمفهذهاألجواءاالحتفاليةاملتناغمةمعالغناء

-َوْحَدُه–شاعر–حالة–"ضيف،هيالنصالذيقّسمهالشاعرخلمسةعناوينداخليةصغرية
وكانالتناصيفاملقطعاخلامسالذيحيملاسم"صالة"ألنهيريدأنيضفيعلىاملشهد،صالة"

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ *  فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى}القرآينوهومادعاهالستحضارالتناص،قداسةومهابة

معفارقالتشبيه-وكأنهيطأواديالشعراء"عبقر"حالهكحالالنيبموسى،(3)"كَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى{إِنَّ
                                                 

.32سورة القصص(1)
 .214ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.10،11،12سورةطه(3)
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لقدسيالبهاءوهذااملوقفالذايريداستحضارهذا،الذيوطأتقدماهالشريفتانالوادياملقدس-
يفمكانيقدسهالشعراءليويتعبدوكأنهيص،واستشعاراملوقفالعظيممنأجلتعميقصلتهابلشعر

.
عرةكانتمتليعليهماتريدمنهأناأولعلذاتهالش،عرةالقدكانالشاعرخياطبذاتهالش

طالبهأبنيقومرسلعليهسلسلةمناألوامرتقّبل"هلذات–ارفع-اصعد-اهنضّ-يفعله"اخلْع
فعبارة"هنا"الدالةعلى،لتعميقصلتهفيهوارتباطهبههبايفهذااملكانالذياتضحمنقوله"هنا"

يتهاملكانتشريأبنالشاعريطأمكااًنماوهذااملكانهوالوادياملتخّيلالذيتعارفالعربعلىتسم
وهوماتصاحلتعليهالعربأبنلكلشاعرشيطانمن،اءجلنوالشعرأيواديا،بوادي"عبقر"

.(1)قولهاجلنميليعليهالشعرفي
فمنهماهوظاهري،تنوعتأشكالالتناصمعاألنبياءوالرسلوقصصهميفالقرآنالكرميوقد

تايلالذيسيتمُّغريأناملثالال،واخلفاءدرجاتتتفاوتفيمابينها،متوارمكشوفومنهماهوخفي
حيثيقول،اهدالقرآينوكلطرفمنهمامناإلمكانالتقائهابلش،اثننيإيرادهيتحركيفمسارين

:(2)الشاعرالثبييت
غَِّناًءاَنبَِّياَمااَبُلَهَذاالطَّريَِّكْمَغىنَّ

اْدهَلَمَّالتِّّيُهواْنَكَشَفْتمَِّنالَبيَداءَِّسوَأهَتَا  َحىتَّ

فـََعاَد مِّْنَظَمٍأورِّيَدْهمَيُصُّ
سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ فَبَدَتْ لَهُمَا  }فَأَكَالَ مِنْهَاهذاالتناصيتوافقمعقولهللاتعاىل

}فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ ئدةورمباكذلكيتناصمعهذهاآليةالواردةيفسورةاملا،(3)وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى{

.(4)ا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِني{ةَ أَخِيهِ قَالَ يَفَ يُوَارِي سَوْءفِي األَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْ

                                                 

ثلةهلذااألمر.وجاءأبم،حيثحتدثعنموضوعشياطنيالشعراء،ومابعدها57ص،2ط،مجهرة أشعار العرب،يالقرش (1)
 . 47ص،1ط، الثبييت ديوان حممد،الثبييت (2)

.121سورة طه(3)
.31سورة املائدة(4)
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فمنيسعىجلعلالتناصمع،ؤيةالشاعروثقافتهالعميقةفهذاالتناصاملزدوجيشريلنفاذر
والغرابالذي(1)فدليلهعنوانالقصيدةالذيحيملاسم"الطري"–عليهالسالم–موضوعابينآدم

ومنتصورأبنهخيصآدموزوجهحواءفسيأخذهاعلى،جاءليبحثيفاألرضطائرمنمجلةالطيور
أنكالاحلدثنيينّمانعنحريةمناألمركما،احلالتنيمباشريفكالوهوتناصغري،العموماملطلق

وكانالشاعريريدالتقاطهذهاحلرية،يهأيطرفكمنُأسقِّطبيدهحيالمافعلهوأنكلموقفوقعف
الشتاتالنفسيويريدتسليطضوئهعلىاحلدث الذييشعر،وهذا للشاعر فقدكانالطريقناًعا

علىاألرضوكانينشداخلالصمنالسماءكمايذكرغرتابالذيكانيستشعرالغربةابلضياعواال
:(2)يقولرالقصيدةذلكيفآخ

 قاَلالذيمسَّْتُهانُرالصَّاحلنَي:

النِّّساءِّ إَذارأيَتالبدَرُمكتمالًأبحداقِّ
سافرةً اجلَوزَاُءبنَيالنَّخلِّ وقَامتِّ

..تُدوُراألرُضدوَرهَتااجلديدةْ
الوكذلكهوالشاعرالكبري"الذي،وعليهكانالتفاعليتطّورمعهكلماساريفالقصيدة

فالتعامل(3)يضالصوراليتجتعلهيشاهدمشاعرهبقدرمايشعرهبا"يكادينفعلحىتميدهخيالهبف
ويف،يفهذاالنصوهذامااتضح،اخليالوالعاطفةيتصاعدوينموكلمازاداستغراقهيفاالندماجبني

العديدالعديدمننصوصالشاعراألخرى.


بلتعّداه،نبياءأومايرتبطهبملهللقصصالقرآينعندحالاألمليقفاهتمامالشاعريفتناو
هذاوذلكفيماكتبهالشاعرعن،إىلتوظيفرمز"ذيالقرنني"الذيوردذكرهيفسورةالكهف

:(4)املدلول
اءاتوهذاهذهأوىلالقر

وجهذيالقرننيعادْ

                                                 

 .47،48ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت (1)
 .48ص،1ط،ديوان حممد الثبييت ،الثبييت (2)
.127،128ص،،د.طواجتاهاتهالنقد األديب احلديث أصوله ،زكي(3)
  .60ص  ،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت (4)
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مشرابًابمللحوالقطرانعادْ
خارجاًمنبنياصالب

نيِّالشياط
وأحشاءالرماْد.

إِنَّا *  ذِكْرًا}وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ لقدوردتناصهذاالقولمعكالمهللاتعاىل

وبلغ،رضومغرهباالذيأشرفعلىمشرقاألفذوالقرنني،(1) شَيْءٍ سَبَبًا{رْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ مَكَّنَّا لَهُ فِي األَ
ومنيتأملحالاملقطعسيجدأبن،(2)وطافيفالبالدحىتوصلأيجوجومأجوج،بنيالسدين

املقطع"الشمس شكلأقلبو،القطران"بشكلملحوظ–دالالتقصةذيالقرينتتقاطريفهذا
ممايؤكدمن،لتهبةمالحظة"أحشاءالرماد"الذييتقاطعمنالصدأالواقعمناحتماءزُبَراحلديدامل

والشاعريريدمنهذا،عنسياقهالداليلوإشاراتهالقرنني"ملحيضرمنعزالًاوأنرمز"ذ،تكثيفاملشهد
لشاعريةسائلةسائحةجتتاح"أساريراالستحضارتعميقانتشارشعرهولغتهوأنهذهاللغةوتلكا

.احتهالبعيدةالطويلةفيهاحاهلاكحالانتشارذيالقرننييفاألرضوسيالبالد"
دمنقوةأتثريهيفاملكانوعمقهالراسخيففهوحينمااستحضرهذااملدلولأرادأنيستفي

رأيجوجومأجوجالذيننشرواوفصلالبشراملساملنيعنشرو،الوجدانأبنهحالبنيالشرواخلري
صفونهبذهالصفةالسيئة.وكأنهيومئبشكلبعيدخلصومهومعارضيشعرهأبهنميت،لفسادا

جيدرالتوقف،وثناايجتربتهالشعرية-رمحههللا–الثبييتطوافيفزواايشعرالشاعرحممدتبعدكلهذاال
:(3)عندهذااملقطع

القصيدة
مَجْرَِّهاإمَّاقـََبْضَتَعَلى

ََخرَِّها وأَذْبَتاجلَوارَحيفِّ
فـَْهَيَشهٌدعَلىحدُِّموسْ

جَتُوسْْنَتخالَلَفَحتَّاَمأَ اللَيايلِّ
                                                 

.83،84سورة الكهف(1)
.97-83اآلايتمن: سورة الكهف(2)
 .297ص،1ط،ديوان الثبييت،الثبييت (3)
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وعالَمَتذوُدالَكَرى
الطُّقوسْوتُقِّيُم

يـَْفَرْحنَ األنِّيَقاتِّ وأَْلٌفمَِّنالَفاتَِّناتِّ
َمابينَـُهنَّعُروسْ

والأنَتأوتيَتحكمةلُْقَما
ُهنَّأوتِّنَيفِّتَنَةيُوسْوال

وكلواحد،ايفالقرآنالكرميمناملعروفأنكال منلقماناحلكيمويوسفالصديقذُكرو
فلقمان،كالالرجلنيامتازبشيءملحوظملميتزبهغريمهامنالبشروذلكأن،منهمانزلتسورةابمسه

وهومادعاامرأة،حلسنواجلماليوسفقداشتهراببينمانيبهللا،ُعرفتعنهاحلكمةوكثرةالوصااي
وحينمادخلعلىالنسوةقطعنأيديهنبسبباالنبهارجبماله،هعزيزمصرلالفتتانبهوحماولتهاغوايت

نْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ لَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَُهنَّ مُتَّكَأ  وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّ}فَ

فْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّ* ا إِنْ هَـذَا إِالَّ مَلَكٌ كَرِيملْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَرًطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُ وَقَ

 . (1)اغِرِين{مِّنَ الصَّيَكُون ا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَ

التوظيفيريداستحضارروعةمجالحكمووصاايلقماناحلكيم أنالشاعريفهذا كما
 اللَّهَ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ نِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّ}وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَوتوظيفهايفجمالخيدمالشعر

(2){غَنِيٌّ حَمِيد ، الشعراء –وذلكأن منهم ابلطبع والتنميق–وهو اللغوي اجلمال بلغهبم مهما
،وشهدلهالقرآنبذلك،األسلويبلنيبلغواحكمةلقمانالذيبلغاملراتبالعليايفهذااجلانب

بلغنيبعالوةعلىالنساءامللهماتللشعراءمباحباهنهللامنمجالوحسن هللاوفتنةمليبلغنما
.ومنجانبآخر،هذامنجانب،مناحلسنوالبهاءواجلمال-عليهالسالم–الكرمييوسف

عروس–الطقوس–"موسوبعيًداعناالستسالماإليقاعيلرننيالقافيةيفاملقطعالشعري
مابشعرالشعراءمنيوسف"إمناجاءإليضاح–قمانليوس"فإنانتقاصحرفمنكل من"–

وكذلكلتبيانماجبمالالنساءالفاتنالرائعمننقصكذلكأمام،محكمةلقماناحلكيمقصورأما

                                                 

.31،32سورة يوسف(1)
 .12 ة لقمانسور (2)
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لعلىذاالتناصالواردإمناالعمهلذاكانالشاعريريدمنه،حسنومجالوهباءيوسفالنيّبالرسول
اناحلكيممابلغيفالشعرلنيبلغمابلغلقمأنهمهمابلغاملراتبالعاليةو،تعميقاستشعاراملوقف

مبلغلنوكذلكاحلالمعملهماتالشعراءوصوحيباهتمأبهننمهمابلغهبناحلسنكل،مناحلكمة
منهباءومجال.–عليهالصالةوالسالم–وسفي–يصلنماحبابهاخلالقنبّيهالكرمي

 احلديث الشريف . رافد: املبحث الثاين
كمااقتبسالشعراءمنالقرآنالكرمي؛النبويةالشريفةأتثريابرزيفخصائصالشعرالفنية"واديثلألح

النيب-تعاىلسبحانهو-فقدوهبهللا،فقدتواردواعلىاحلديثالنبوييقتبسونمنبالغتهالرائعة
لشعراءمناقتباساوقدتنوع،(1)ومنحهفصاحةاملنطق"،جوامعالكلم-الةوالسالمعليهالص-

،ولكنهميغريونيفبعضألفاظهأوتراكيبه،إذ"يقتبسالشعراءنصاحلديث،احلديثابللفظواملعىن
.(2)حمافظةعلىوزنالشعرأوقافيته
تناسبطبيعةالشعروالختلُّ،اظقليلةالشاعركلماتاحلديثأبلفوالنوعالثاين"أنخيتصر

(3)ريعة"حلديثإبشارةسأويرمزإىلا،ابملعىن املنحى. الثبييتهذا يربزحيث،وقدانتحىالشاعر
.يفشعرهلكنبشكلأقّلمنحضورالتناصالقرآين،حضوراألحاديثالنبويةالشريفةيفقصائده



علىمدىانغماسجتربةالشاعرابلتداعياتالنصيّبةالدينية–إنكانقلياًلو-هذااحلضور ،يدلُّ
:(4)يقولالثبييت،واضحعندهوضوحالشمسيفرابعةالنهاراجلانبوهذا

جتنحيبطرقاتالوابء..
تالحقينمتتماتالبسوسْ

أرىبنيصدريوبنيصراطالشهادة
مشساًمراهقةً
ومساًءمرابطةً

                                                 

 .194ص،1ط،والشعراإلسالم ،العاين (1)
.194،السابقنفسه(2)
.195ص،1ط،اإلسالم والشعر،العاين(3)
.65ص،1ط، ديوان حممد الثبييت، الثبييت(4)
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غموسْيناًومي
تحراًبالسّيماوهياليتأشعل،فالشاعرهنااستحضررمزالبسوسالدالعلىسوءالطالع

حيثجاءتابلدمارألحياءبكروتغلب.،باستمرتلعشراتالسننيبنيأحياءالعر
الطالع منالبؤسوسوء التداعيالداليلأوجدحالة مفهوم،هذا وذلكمنخاللإجياد

فعنعبدهللابن،هلذاعتربمنكبائرالذنوب،س"الذيهوالقسمأواحللفالكاذب"اليمنيالغمو
قال:"الكبائراإلشراكابهللوعقوق-مصلىهللاعليهوسل-نيبعنال-رضيهللاعنهما–عمرو

ارتبطدوق،ليمنيالغموسمباوردمنكبائرالذنوبفاقرتانا،(1)الوالدينوقتلالنفسواليمنيالغموس"
علىاالضطراب"هذااللفظ مشساًمراهقًة-متتماتالبسوس-طرقاتالوابءعندالشاعرأبمورتدلُّ

فهذهاالستعماالتاألسلوبيةاليتأتىهباالشاعرتومئلشيوعحالةضبابيةمنالشربطًة"ومساءًمرا-
وتعددطرقالبالءوالوابء،حبائلالشرطرقاتالوابء"تشريلتداخلفعبارة"،شعريتسيطرعلىاحلّيزال

.والسحرةالذينيزرعونالشرورمتتماتالبسوس"ترتبطبتمتماتالكّهان"بينما،
،ىلحدوثتغرّياتيفالطبيعةقلبتاملوازينقًةومساًءمرابطة"فهوإشارةإمشساًمراه"أماقوله

،مبامتتلكهمنقوةتفجرييةخلالايالليلاملظلموجعلت"الشمس"املوحيةابحلقواحلقيقةوشيوعاحلرية
ومساًءمرابطًة"وكأن"املساء"تعيشوضًعا"لقوله،كونوقدرهتاعلىبسطالضياءوالنهارعلىال

"وكأهنا"لذاتبدو،استثنائي افرضعليهااخلوفوالتهّيب التعلممىتتبدأ،يفحالةحربمرابطًة
.(2)ي؟وكيفتنته،؟املعركة

أيىبدميأنيسرتيحَ
تشدُّهامرأةوريْح.

فرستناصبينغواايتالرمالْ
قيظ..واجتهتمشاْل.حدودالَكَسَرتْ

ارقيُتعفَّتهابفاحتةالكتاْب
قال:"بينماجربيل-عنهمارضيهللا–أخرجاإلماممسلميفالصحيحعنابنعباسفقد

فقال:هذااببمنالسماء،مسعنقيضامنفوقهفرفعرأسه-مصلىهللاعليهوسل-قاعدعندالنيب
                                                 

.1653ص،د.طصحيح البخاري ،البخاري(1)
.77ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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،فنزلمنهملكفقال:هذاملكنزلإىلاألرضملينزلقطإالاليوم،يومفتحاليوممليفتحقطإالال
لنتقرأحبرف،فاحتةالكتابوخواتيمسورةالبقرة،قبلكفسلموقال:أبشربنورينأوتيتهمامليؤهتانيب

.(1)إالأعطيته."منهما
اريةفقالتإنسيدقال:"كنايفمسريلنافنزلنافجاءتجأيبسعيداخلدريكذلكعن

،فربأ،فرقاه،أنبنهبرقيةماكنارجلفقاممعها،راٍقفهلمنكم،نفرانغيباحليسليموإن
ما،ترقي؟قال:الحتسنرقيةأوكنت:أكنتالهقلن،فلمارجع،فأمرلهبثالثنيشاةوسقاانلبنا

فلماقدمنا-صلىهللاعليهوسلم-يتأونسألالنيبثواشيئاحىتأنقلنا:الحتد،أبمالكتابرقيتإال
.(2)هم"اقسمواواضربوايلبس،رقيةوماكانيدريهأهنافقال:-صلىهللاعليهوسلم-ذكرانهللنيباملدينة

فاحتةونسورةالولأشارلكفاحلديثاأل،نسقاملقطعالشعريإنكالاحلديثنيالشريفنييسريانيف
املرضىواملصابون،هيفاحتةالكتاب يُرقىفيها بينماأوضحاحلديثاآلخرلكونذاتالسورةمما

تاْب"كداللةعلىتوافقحالوهنايعملالشاعر"ارقيُتعفَّتهابفاحتةالك،ببعضاألمراضاملستعصية
السنةالنبويةاملعطّرة.التناصاملوجوديف

،نبوي شريفيوحيبتالشيالزمانوعودتهللبدءيعمدالشاعرالستحضارحديثٍ،تايليفاملثالالو
حيث،وإنكاناجلوالعامهوهو،لكنهجاءبهبصيغةمغايرة،وأنالدينكمابدأغريًباسيعودغريًبا

:(3)وليق
هايتمييين/ميينك

واستمطريينعلىبرزخالضوء
يفشغفالنار

بكرعينيكمكحولةابلسؤالامل
مكحولةابللقاء

)...وجاءالزمانغريباً
وعادغريبا

                                                 

.362صد.ط،،صحيح مسلم،مسلم(1)
.1279ص،د.ط،صحيح البخاري،البخاري(2)
 .197ص،1ط، لثبييتديوان حممد ا،الثبييت (3)
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ورائحةالليلواألقحوان
/الطريق/املسافة/....

ماذا..؟-
أقولالرمالورأسالنعامة-
ماذا..؟-
أقولأحّبكِّ-

رواهمسلميفصحيحهعنأيبهريرةظريفكالمالشاعرسيجدأنبعضهيتوافقمعمالنافا
،قال:"بدأاإلسالمغريبًاوسيعودغريبًاكمابدأ-صلىهللاعليهوسلم-أنالنيب-هللاعنهرضي-

ايفتنازعهفقداستحضرالشاعر"وجاءالزمانغريبًا/وعادغريبا"لكنهأتىهب،(1)فطوىبللغرابء"
أولاهومتضحمعهمعالزمنكميهامنبؤسوحبثعناملاءيفصراعمعالزمانوقصةاحلياةمباف

وكان،وذلكيفقوله:"..وصارالزمانبديًنا"،(2)"أقول:الرمالورأسالنعامة"قصيدتهسطربدأبه
،احلديثالشريفبكلمة"الزمان"الشاعريفاملقطعالسابققداستبدلكلمة"اإلسالم"الواردةيف

هويفعمومالنص.وذلكأناجلوالعامللنصيتحدثعنعالقتهابلزمانكما
–اليتقاهلايفراثءامللكفيصلبنعبدالعزيزآلسعود(3)فيقصيدة"اخلطباجللل"ف
(4)خاللقولهيربزلنابيتشعريحيتويعلىتناصاتعّدةمنالسنةاملطّهرةمن-رمحههللا

ويؤويَكفردوٌسويرويَككوثرُحتفَُّكمنُجندِّالسماءِّمالئكٌ
كلهامناألحاديثالنبوية.ففيقوله"حتفَُّكمنُجندِّ،توردتثالثةتناصاتاالبيففيهذ

صلىهللاعليه-قالرسولهللا،السماءِّمالئٌك"تناصمعاحلديثالوارديفصحيحاإلماممسلم
و عَ-سلم هللا يذكرون قوم يقعد املالئكة"ال حفتهم إال َوَجلَّ الرمحة،زَّ ليهملتعونز،وغشيتهم

ةحيفونأبجنحتهمورعايتهففيهذااحلديثبيانأبناملالئك،(5)فيمنعنده"وذكرهمهللا،السكينة

                                                 

.76صد.ط،،صحيح مسلم،مسلم(1)
.193ص، 1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
 .231ص1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت (3)
 .233ص1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت (4)
.1242صد.ط،،صحيح مسلم ،مسلم(5)
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يفاحلديثتوافقمعماوردويؤويَكفردوٌس"فيمنرضيهللاعنهموأكثروامنذكرهسبحانه.أماقوله:"
مائةدرجةأعدهاهللاللمجاهدينيف:"قالإنيفاجلنة-صلىهللاعليهوسلم–املرويعنالرسول

السماءواألرضفإذاسألتمهللافاسألوهالفردوسفإنهأوسطاجلنةسبيلهللامابنيالدرجتنيكمابني
.(1)–احلديث–وأعلىاجلنة"

متمنّـيًا،ومنهاتتفجرأهنارها،"اليتهيأعلىمكانابجلنةدوسكلمة"الفرفالشاعرأورد
النبويويرويَككوثُر"فهوتناصمعاحلديثأماقوله"،الكرميلقهينالهذاالشرفمنخاللفقيدأن

بني-صلىهللاعليهوسلم-"بينارسولهللاقال:-رضيهللاعنه-فعنأنسبنمالك،الشريف
آنفاعليَّفقلنا:ماأضحككايرسولهللا؟قال:أنزلت،مثرفعرأسهمتبسما،أغفىإغفاءةأظهرانإذ

مثقال:أتدرونما"إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واحنر إن شانئك هو األبرت"سورةفقرأبسمهللاالرمحنالرحيم
هوحوضيرد،عليهخريكثري-عزوجل-ريبقال:فإنههنروعدنيه،الكوثر؟فقلنا:هللاورسولهأعلم

.(2)يثآنيتهعددالنجوم"احلد،عليهأميتيومالقيامة
فهذاالتزاحماحلاصليفهذاالبيتالواحدهلذاالعددمناألحاديثالنبويةمنحالبيتالشعريدفعة

املفاهيمالواردضمنتلكجعلتهأكثرارتباطًابسياقاتهالدينيةاليتاستقىمنهاالشاعرهذه،معنوية
:(3)التناصات

أنتوالنخُلفرعانِّ
أنتافرتعتبناتالنوى

يسالنواقورفعت
هناعرتفنبسرالنوى

وعرفنالنواميس
فاكهةالفقراءِّ

وفاكهةالشعراءِّ
تساقيتماابخلليطني:

                                                 

.691ص،د.ط،صحيح البخاري،البخاري(1)
.188ص،د.ط،صحيح مسلم،مسلم(2)
.11،12ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
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بريئاًوسحراًحاللُمجراً
صاصالشاعراملعىناملعريفوالفلسفيسحراًحالُل"كتناصخفيغريمباشرانتجعنامترد"وي

رضي-ردعنعبدهللابنعمرحلديثالواوذلكيفا،بوياملتحدثعنالبيانوالسحرللحديثالن
فقالرسولهللاصلىهللاعليه،أنهقدمرجالنمناملشرقفخطبافعجبالناسلبياهنما-هللاعنهما

.(1)لسحرا"وسلم:"إنمنالبيانلسحراأوإنبعضالبيان


اليكاد،فالشاعراختطفالتناصاختطافًا أنيُلمحوقامبعدذلكبصياغتهبشكلخفيٍّ
حىتأنالعديدمن،كماأنهذاالتوظيفيشريملدىالتصاقهالوثيقبرتاثهالثقايفوالديين،بسهولة

النصالذيوردتالنصوصاليتيتماالستشهادهبامناملمكنأنتتحركيفسياقاتمتعددةكهذا
جمالللحديث-إنشاءهللا–واليتسيأيت،ايرةمعمضامنيالرتاثالشعيبفيهكلمة"النواميس"املتس

عنهذااجلانبيفجتربتهالشعرية.
التناصالذييكشففيهعنعمقاستلهاماملضمونالديين مازًجاإايهابروحه،مثيطلعليناهبذا

:(2)يقول،ىاإلحباريفملكوتاإلبداعالشاعريةاجملبولةعل
زورٌقأييتمنالصحراءممشوقاًكماردْ

قلبعطاردْهالريحمنكشهابفصلت
كالرؤاي...،ينربيكاهلمس
حيلقكالنعاسْ

جاءحمموالًعلىموجالّرمالْ
جاءمنحواتًعلىريحالشمالْ

جاءكالليلالغريبْ
جاءكالصبحاملريبْ

ةْردوسأسراٌرمضيئفيهمنرائحةالف
ومصابيُحجريئةْ

ههنٌرمنرحيقاليزولْفي
                                                 

.1460صد.ط،صحيح البخاري،البخاري(1)
.187،188ص،1ط،ان حممد الثبييتديو ،الثبييت(2)
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وذهولْفيهأطفاٌلوأشباٌحوخوفٌ
فيهأصواتتقولْ
ليلةاحللمالطويلةْ
ليلةاحللماجلليلةْ

ألُفعمرٍ
ألُفشهرٍ
.ألُفليلةْ

،مبفردهففيهذاالتناصهنااليربزاسم"الفردوس"،خيتلفهذاالشاهدعنالشاهدالسابق
بيُحمصا-يئةأسراٌرمض"وتقّويمنحضورهالداليل،بلجاءضمنسياقاتتشدُّمنحضوراملدلول

ليلةاحللم-ليلةاحللمالطويلْة-أطفاٌلوأشباٌحوخوٌفوذهول-هنٌرمنرحيقاليزول-جريئة
 "حيثتتداخلفيها-ألُفشهٍر-ألُفعمٍر-اجلليلْة عناصرالفرحاملشوبةابخلوفألُفليلْة
.والتهّيب

يفاجلنةمائة:"قالإن-عليهوسلمصلىهللا–احلديثعنالرسوليتوافقمعوهذااإليراد
درجةأعدهاهللاللمجاهدينيفسبيلهللامابنيالدرجتنيكمابنيالسماءواألرضفإذاسألتمهللا

.(1)–احلديث–نة"فاسألوهالفردوسفإنهأوسطاجلنةوأعلىاجل
األهنا منه الذيتتفجر اليتهيأعلىمكانابجلنة "الفردوس" يستحضر،رفكلمة وحينما

الشاعر"رائحةالفردوس"تتقاطرعليهكلهذهاألسراراخلفيةاملنبثقةمنعاملامللكوتاألعلىاملخبوءة
لل املخالفة الفردوس"غريأنبعضاألشياء وردتيفاملقطعهياليتوراءعبارة"رائحة طبيعةكما

:وذلكيفقوله،جعلتالصورةضبابيةومتداخلةبشكلخميف
زورٌقأييتمنالصحراءممشوقاًكماردْ

كشهابفصلتهالريحمنقلبعطاردْ
جاءكالصبحاملريْب"-جاءكالليلالغريْب-جاءحممواًلعلىموجالّرماْلكذلكقوله:"

فرضتجعلتاملشهدالروائييفاملقطعالشعريحيملكلهذهالروحاملضطربةاليت–رمبا–هياليت
ءابألشياءاليتتنافضبعضهابعًضا.يعليهاجمل

                                                 

.691ص،د.ط،صحيح البخاري،البخاري(1)
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 الفصل الثاين

 يف شعر الثبييت ةاألدبي الروافد
 :املبحث األول: الشعر العريب القدمي

رجربةالشاعرالثبييتفيمايتعلقابلتناصمعالشعيفهذااملبحثسيتمالتوقفعنداجلانباملتصلبت
العريبالقدمي.

وقدمتالتنويه،ومنهماهوخفيوغريواضح،ظاهرواضحصمنهماهوومناملعروفأنالتنا
هلذااالختالفيفالفصلالسابق.

:(1)ومنهاقوله،يفالتناصالظاهريتربزأمامناعدةنصوصللشاعر
يإىَل ْعىَنأَْمضِّ

َ
 امل

يَقمَِّناحلَرِّيقِّ الرَّحِّ وأَْمَتصُّ
َفَأْرَتوِّي

وأَعِّلُّ
مِّنْ
َماءِّ

َ
اَلمِّامل

َهالِّكِّ
َ
وامل َسالِّكِّ

َ
َماَبنَيامل وأَُمرُّ

َحيُثالَمَيٌّيـَُلمَُّشَتاَتَأْشرَِّعيتِّ
والَأفٌقَيُضمُّنثاَرَأْجنَِّحيتِّ

والََشَجرٌ
يـَُلوذُ

بِّهِّ
مَحَامِّي

                                                 

.21ص،1،طثبييتديوان حممد ال،الثبييت(1)
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:(1)يبمتّاماصابرزمعقولالشاعرالعباسيألكالمتنيفهذاا
فَإِّنَّ المِّ

ُ
َقدِّاِّسَتعَذبُتماَءبُكائيينالَتسقِّينماَءامل َصبٌّ

لكنهأييتهباوفق،توغلالقارئيفتتبعنصوصالشاعرالثبييتتتعددأوجهالتناصاتكلماو
رؤيتهللشعرواحلياةواإلنسان.

َيوم دميِّاًورَاءالسََّسألَقاكِّ
َفافاًمَنالضوءِّ  ضِّ

خَيتاُلفيَهامشِّيمالعِّرَارِّ
طَْروَنْكَهةَماءِّ

َ
(2)امل

سيكتشفأبنهيدورحولالعشقواهلياممنجمرداالطالععلىالعنوان"والناظرهلذاالنص
َيوماً" ملخّيلةاجلمعيةللناسقصةومناملعروفأبنهكلماجاءذكرالعشقواهلياميقفزإىلا،(3)َسألَقاكِّ

:(4)هذاالشأنقولقيسبنامللوّحيفوالشاعرهنايتناصمع،الركبانجمنونليلىالذيسارتحبكايته
عرارِّجنٍد فمابعدالعشيَّةِّمنعرارِّمتّتْعمنمشيمِّ

طيقيةعلىاليتظهرتفيهالرومان،كانالشاعريفهذاالنصاملنشوريفديوانهالشعريالثاين
هكمامهاعنداجملنونحيثكاناالنتصارللعاطفةواالنغماسمبكوانتالطبيعةابرزًاعند،الكالسيكية

وهذاماأشعلعندهجذوةالعاطفةاليتكانتأقوىمنأي،حينماشعرابالغرتاباالجتماعي،
علهؤالءوهذاماج،ةوالرائعةالسيماأنالطبيعةكانتمتنحللشعراءاملعـاينالبديع،شكلآخر

وبياندقائقاألمورمن،التوصيفالومج،الشعراءعلىمّرالعصوريكتسبونصدقاألداءالعاطفي
وذلكأنحرارةالعاطفةوصدقاإلحساسجعلمكوانتاخليالوعناصر،خاللالتدقيقابلتفاصيل

اجلانبنمنأوائلالشعراءالذيخاصةأناجملنونكان،اخلفيةعواملهاالتخّيلتتفجرمن هذا أولوا
انيعيشهااجملنونيفاقتناصحالةاالغرتاباليتكهلذاعملالشاعرالثبييتعلى،اهتمامهمالشعري

                                                 

.2،1/24ط،شرح ديوان أيب متّام،التربيزي(1)
.135ص1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.135،136،137،138،139ص،املرجعالسابق(3)
.76ص،1ط،ديوان قيس بن امللّوح جمنون ليلى،ابنامللوّح(4)
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،واغرتابيفاملكان،اغرتاباجتماعيواغرتابنفسي،وهذااالغرتاباغرتابمتشعباألطناب،زمانه
.وهذامادعاهلكثرةالرتحال

يفاقتناصحاعلىالثبييتفحرص ليضعها امللوّح قيسبن اجملنون عاشها اليت االغرتاب لة
واحلداثةحركةتدعو،خاصةأنهحامللواءاحلداثةالشعريةيفالصحراءالعربية،هالقوليةوالنفسيةسياقات

تزويجالفىتمنفتاةوقدكاناجملنوناثئرًاعلىوضعهاالجتماعيالرافض،ورةعلىاملألوفللتطويروالث
دالثبييتيريداالستفادةمنهذاومنهذااملنطلقكانالشاعرحمم،وذكرهايفقصائده،بهباشعرًاشبّ

ومنمثحرفهلالجتاهالذييريد.،الزخملتوظيفهيفشعره
:(1)مثيقوليفنصآخر

ويعشقكالنخل
والذكرايتبسقطاللوى

:(2)ئالقيساالكالميقفزللذهنقولامرمنالوهلةاألوىللقراءةهذ
 منذكرىحبيٍبومنزلِّ لالدخولفحومبسقطاللوىبنيقفانبكِّ

فاألوليستدعي"سقطاللوى"معالذكرايتاملرتبطة،يلتحمحممدالثبييتابمرئالقيسالكندي
ومن،ادرهامنجهةبينمااآلخريستدعيهامنخاللاستحضارذكرايتاحملبوبةاليتغ،ابلنخيل

إايها"بنيالدخولفهلذايقفالش،جهةأخرىغادرتاملكان وذلكأنعمق،حومل"اعرمتذكرًا
،القيسعلىنظممعلقتهالشهريةذاكرةساعدتالشاعراجلاهليامرأتداعياتالذكرايتمنمعنيال

ه"شهرزادوالرحيليفأعماقويفاملقابليستحضرالشاعرالثبييتتداعياتالتاريخمنخاللقصيدت
كليًبا–و"مالعبقيسوليلى(4)د"إذاستحضركلتداعياتالرتاثمن"أشرعةالسنداب(3)احللم"

وكأنهذااملقطعالصغرييفهذهالقصيدةنقطةارتكازوالعمودالفقريالذيحيملهذا(5)جليلة"–

                                                 

.143ص،1ط، د الثبييتديوان حمم،الثبييت(1)
.110ص،5ط،ديوان امرئ القيس،امرؤالقيس(2)
.141،142،143،144،145ص،1طديوان حممد الثبييت ،الثبييت(3)
.141ص،السابق(4)
.143ص،1ط ،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(5)
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حومل"مفّجرالذكرايت"بنيالدخولفى"اليتسقطاللوالنصابعتبارهمفّجرللذكرايتكماكانت"
.القيسالذيأخرجلنامعلقتهالشهريةيءالمر

صباًحا"قصيدة"أايدارعبليفو ربعنرتةبنشدادالعبسيمنالوهلةاألوىليتضحعاملالتأث(1)ةعمتِّ
يقتصرعلىوحينمايقفاملرءعلىقراءةالنصسيجدأبنالتناصمل،لالطالععلىعنوانالنص

:(2)بييتحيثيقولالث،بلتعّداهلنصشعريآخرعندالشاعرعنرتةالعبسي،معلقتهفقط
 ترىايابنَةالعمِّّ

ماذاجرى؟
وهلمَحََدالقومعندالصباحِّ

السُّرى
وداحس!؟
ماذادهاه

الّرهانِّأمازاَلحيجلمنكبوات
وميسحآاثمُهيفجبنيِّ

الّزمانْ
:(3)ةتناصمعقولعنرتففيهذااملقطع

اتئٌه وقْليبايابـَْنَةالعمِّّ للرِّْكبيـَْنشدُعلىأثَرِّاأَلْظَعاَرَحْلتِّ نِّ
:(4)يقولفيهلكنهأييتبشكلثنائيهذهاملرةيفمقطعآخر،التناصيفهذاالنصلمثيتواص

أايدارعبلة
صباحاً  عمتِّ

وايدَِّمنالذكرايتاحلبيبة
دركالصبواتَمنغاَليفص

                                                 

.177،178،179،180،181،182،183ص،1ط، ديوان حممد الثبييت، الثبييت(1)
.180ص،رجعالسابقامل (2)
.49ص،1ط،شرح ديوان عنرتة بن شداد العبسي ،التربيزي(3)
.180،181،182ص،1ط ،حممد الثبييتديوان ،الثبييت)4)
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وذّرعلىشعركالذهيب
الرمال

أايدارعبلة
فوقضبابالبنادق

ينزُحوجهك
يهاملآمتلفترف

والفرحاجلاهليّ
أايدارعبلة

أملاًمبهماًاي
ة وايحلماًيستقّرعلىقمِّّ

اجلرحِّ
واللحظةالعاثرةْ

يعاقرفيكالتفاهاتقومي
ويدعونيفكّلانزلة

عنرتةْ
الطالئعفإنكنتبني

أزجرعنهمزحفاملنااي
فَمْنللميامنِّ..

... والقلبِّ
وامليسرْة

فقد،وكالالتناصنييفمعلقتهالشهرية،كالمهالعنرتة،ثننيويعلىتناصنيافهذااملقطعحيت
:(1)كاناحلضوراألول

وعميصباحاًدارعبلةواسلميايدارعبلةابجلواءتكلمي

                                                 

.148ص،1ط، شرح ديوان عنرتة بن شداد العبسي،التربيزي(1)
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:(1)يدعونيفكّلانزلةعنرتْة"متناًصامعقولالشاعروافقمعقولالشاعر"وبينماجاءالتناصاملت
بـْرَأَسقُمهاىنفسيوأَولقدَشفَ وْيَكعْنرَتََقدِّمِّ قيُلالفوارسِّ

فسيدرك،الشواهدالشعريةويفنظرةتفصيليةأتمليةحلالهذهالتناصاتوطبيعةكالمالثبييتاملتوافقمع
،وهذانالعامالنيرتبطانحبياةالشاعر،حضارعاملنييفكلهذاالتوظيفنالشاعرأراداستالقارئأب

احلبللشعرواللغةالعربيةواحلرمانالنابعمنالتضييقالذيحصل،وهوعاملاحلبوعاملاحلرمان
صحراء.يدةيفعاملالشعرفوقأدميهذهالللشاعرمنجراءهذهاحلبالذيدعاهلعمليةخلقجد

عريطارحهاالغراميفيةالقدميةإىلالقصيدةالعربيةاحلديثةاليتظلالشاهلذاتتحّولاملعشوقةالعبس
واستحالالشاعرالعريبوالفارسالقدميعنرتةبنشدادالعبسيإىلالشاعرحممدبن،سكناتهوحركاته

 ا،الثبييتعواض الوقت وشهويف فروسية نصفه عنرتة فيه وحتداًيلذيكان ثورة اآلخر ونصفه  امة
بينماكانشقُّهاآلخر،عرًاعنلغةالضادحتولالثبييتهواآلخرإىلفارسأصيلينافحش،فواانًوعن

الفراهيدي أمحد بن اخلليل عباءة خلف الصامت واملكوث اجلمود يرفض وثورة هلذاكان،حداثة
زخمشعرعنرتةإمناجاءتلالستفادةمنذهالتناصاتعلىاختالفمشارهبامناستحضارهلكله

اريهمايفهذااجملال.ولتعميقمدىارتباطمس،حضورهاالنفسيوالتارخيي
القصيدةواللغةهارتبطالتناصاألولإبصرارالشاعرعلىبقائهحبيًبالعبلتهاليتتعادلعندفقد

،وهوحتّولأّويلبطبيعةاحلال،عدالتحّولاجلديدالذيحصللشعرهرغمأنهظلأشبهابلغريبب
وكأنهمفارقلعاملهالقدميوالذي،ومهًا"جيُتُحلًما..هتجيتُذلكعندماأصدرديوانهالثاين"هتو

كانعندعنرتةيتضحجبالءمعاقتفاءاألظعانبعدأنتركتعبالهاحلمى.
،"أايدار"منانحيةمنحرصالشاعرعلىارتباطهبذاتاألرضناصهالثاينفقدنبعتأما

بينماكاناحلضوراألخري،وللقصيدةومنانحيةأخرىلعالقتهاحلميميةابحملبوبة"عبلة"املعادلةللغة
للتناصانبًعامنحرصهعلىضرورةاملقاومةواقتحامالسدودوخوضحباراملغامرةرغبةمنهابلوصول

حتقيقهمنمنجزات.لَِّمايريد
:(2)حيثيقول،تناصعندالثبييتتتواصلتقنيةالو

األملُ تِّرحالَِّك يف العيسِّ َحادي اي


لُقدنفىنوقدنَايحاديالعيسِّ صِّ


                                                 

.184ص،1ط، عنرتة بن شداد العبس شرح ديوان،التربيزي(1)
 .270ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،لثبييتا (2)
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يرافقنا أو ُسهيل حيتوينا قد


ُزَحلُ أبعاُدُه لنا ميدُّ وقد


بقبلتهِّ حنظى أو الفجَر حنضن قد


 على جتّف الُقَبلُوقد أفواهنا


 األايم على انتهينا حّجتناإذا


واجلَملُ الرَّْحُل يغيّن وصلنا وإن


 العيس حادي بنا-فلنرحل–اي هلّم


كثريائروفاحل رحُلوا،ن قـَْبلَنا


:(2)حيثيقول،(1)ففيهذااملقطعتناصمعقولأيباحلسناملصرياملعروفمبايناملوسوس
ايحاديالعيسيفترحالكاألجلايحاديالعيسعرجكينودعهم



بعدهاإىلبلميكنالعبور،هذاالفهماألّويلاليعيناالستسالمعنداحلالةالرومانسيةالعابرة
ماوراءالنصلتأملحالالشاعريفرحلتهالشعريةالشاقةللوصولإىلفضاءاتأرحبوعواملعامل

تواصلاملسري.لذاحيّثخطىالعيسأين،تلوحلهأبشرعتهاالساحرة،ختتبئوراءسحباجملهول
علىأتثر،تتعددحاالتالتناصمعالشعرالعريبالقدميو الشاعرابلشعرالرتاثيوهذاممايدلُّ

:(3)يقولحيث،ىجمالهالشعرييشكلملحوظطرتهعلوسي
وفاتينالفجُرإذطالُتتبارحييمضىشراعيمباالتشتهيرحيي



البيتيلمحنصنييفنصف العملالرتاكمييفالنصاحلاضر،واحداملتأمليفهذا ،وهذا
ومناإلمكانأنيفسرهقولأيبحّيان،اواحًدافحسبيشريأبنالغائبرمباأكثرمننصوليسنص 

الذي،إذيظهرالنصالغائباألولمعأيبالعتاهية،(4)"إّنالكالمعلىالكالمصعب":يالتوحيد
:(5)يقولفيه

يدركهماكلمايتمىناملرء


متنّاُه فيما حتفه امرٍئ ربَّ


:(6)هوقولاملتنيب،بينماالنصالغائباآلخر
جتريالرايحمباالتشتهيالسفُنماكلمايتمىناملرءيدركه

                                                 

َوسَوس،حممدبنالقاسماشتهرأبيباحلسناملصري(1)
ُ
،قدمإىلالعراق،شاعرمنأهلمصر،مـ859هـ/245الشهريمباينامل

عندإقامتهيفمدينةالسالماليتوتويفهبا.وذلك،واتصلأبيبنواسوأيبمتامواملربدوأنشدهمبعضشعره
.85ص،1ط،شعر ماين املوسوس وأخباره،املصري(2)
.299ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
.2/131د.ط،،إلمتاع واملؤانسةا،التوحيدي(4)
.470ص،د.ط،ديوان أيب العتاهية،أبوالعتاهية(5)
.2،3/236مج،د.طان أيب الطّيب املتنيب بشرح أيب البقاء العكربيديو ،املتنيب(6)
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وكيفستؤول،ومنواقعكالالتناصنيأبنهيسرييفطريقاليعلمهنايته،فالشاعريبنييفهذاالكالم
فالتناصاملأخوذمنأيبالعتاهيةيشريأبنمناإلمكانأنهسيخسرمعركته،ايةاملطافبهاحلاليفهن

التطذا"هل،وهذايؤكدهقوله"وفاتينالفجر"املوحيابنعداماحلياةواحليويةوالنشاطوالبكور،النهايةيف
فيمامتّناُه".وهذايتناغممعقولأيبالعتاهية"ربامرئحتفه،تبارحيي"كمايقولعننفسه

هتناصظاهريمعأمانصاملتنيبفيوافققولالشاعر"مضىشراعيمباالتشتهيرحيي"فإن
املنصهرينيفبيتذانالنصانلكالالشاعرينقولاملتنيب"جتريالرايحمباالتشتهيالسفُن"وه

انأبنهيعاينمنهذاالطريقرغمالثبييتمؤشرعلىأنالطريقاملليءابألشواكيفمسريتهالشعريةتبي
إصرارهالواضحعلىالسرياحلثيثفيه.

يتعلقابو يظهرأتثرالشاعربشعراملتنيبالذياخلفيتناصلفيما شغلاهتماماتفأولما
العديدمنالشعراءكاألخطلالصغريوعمرأبوريشةوعبدهللاالربدوينوأملدنقلوحمموددرويش

وهاهوالشاعرالثبييتيسرييفركبالذين،(1)ايتوغريهممنالشعراءالعرباآلخرينوعبدالوهابالبي
:(2)حيثيقول،هأوعاصروهيفهذاالطريقسبقو



فظُهراًيفيقمناخلو
وميضيإىلالسوقِّ

حيملأوراقهوخطاهْ
منيقامسيناجلوعوالشعروالصعلكهْ-

منيقامسيننشوةالتهلكْه؟؟
اجملاعاُترةأثخنتهاأنتاسطو-

:(3)ففيهذااملقطعيظهرتناصمتأثربشعراملتنيب
والضربوالطعنوالقرطاسوالقلمعرفينلوالبيداءتفاخليلواللي

                                                 

،د.طاصرأبو الطّيب املتنيب يف الشعر العريب املعمـ1999،زينالدين،هذااجملالاثئريُنظريف(1)
.1،71ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.2،3/369مج،د.ط، بشرح أيب البقاء العكربي ديوان أيب الطّيب املتنيب،أبوالطّيب،املتنيب(3)
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وفيهتظهرحاالتاخلوفوالرهبةاليتعاشهااملتنيبيف،التناصاخلفييُلمحمنالتأملوالتوقفأما
وماحصلللشاعرمن،جحودونكرانيفآخرلقاءمجعهبههمنهمنوماالقا،بالطسيفالدولة

.(1)أطاحتبهعنداألمريازدراءبسببالوشايةاليت
املوقفالذيحصلللشاعرانعكسعلىحالالشاعرالثبييت خاصةأنعنواننصه،هذا

نصتتضحمدىالداللةاليتوجمردالنظرللعنوانقبلالشروعبقراءةال،يشريهلذااملنحى(2)"الصعلوك"
بالطسيفالدولةأشبهابلقزمالصغريالسّيماأناملتنيببدأيفذلكاملوقفيف،انختتبئوراءالعنو

وكانالشاعر،تدادابلنفسمنتشريفقصائدهوأبياتهواالع،ادالظاهريفبيتهالشعريمهذااالعتدرغ
الشعروالعيشفإنهيفاملقابليتباهىمباميتلكمنأدوات،ورغممايعانيهمناخلوفواجلوع،الثبييت

منيقامسيننشوةرهبذهاحلالةمطالًباأبنيشرتكمعهاآلخرون"هالشعواعدعندهلذايتص،ابلصعلكة
نتاسطورةأثخنتهااجملاعاُت"موجهإليهاخلطاببشكلمباشر"أمدوٍّالتهلكْه"لذاأيتيهصوتٌ

وكانتجراح"اجملاعات"اليت"أثخنت"،تشظيوالعدميةخلقتمنهحالةأسطوريةفالشعورابل
واألساطري.شعريةنقطةاالنطالقوالتحّولحنوعاملالتمّيزحياتهال

:(3)يقولكمايفاملثالالتايل،يتواصلتناصالشاعرمعشعراملتنيبو
أحالمي قصائديذحبت،أرهقت



ملتشرقيفمعبدالشمساليت


دفاتري اجلحيم قلب يف وصهرت


ودفعتيفجلجاملخاطرزورقي


يف فجر مات حديقيتكم جدار


خيلق مل أبنه ظننت حىت




:(4)إذيلوحتناصخفياليكاديبنيمعقولاملتنيب
أيحملأرتقي

أيعظيمأتقي
وكلماقدخلق

وماملخيلق،هللا

                                                 

.2/366،367،،د.طالُعرف الطّيب يف شرح ديوان أيب الطّيب،اليازجيحداثاملشهدعندانظرأ(1)
.71،72،73ص،1ط ،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.24،250ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
.1،2/341جم،د.ط، ديوان أيب الطّيب املتنيب بشرح أيب البقاء العكربي،نيباملت(4)
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حمتقريفمهيت
كشعرةيفمفرق



فهو،ةعنداملتنيبمعروفأنروحالفخرواالعتدادابلنفسظاهرةيفمجيعاألغراضالشعريف
تتجلى،هلذاأييتهذاالفخرصاخًبامدوِّاًيبالهوادة،اليريدأنينسيأويتناسىنفسهمنهذاالفخر

الوقا الغرضلدرجة يفالتعبريعنهذا الواضحة اجلرأة فيه الفعلاالنفعايلالخيلومن،حة وهذا
سحراملتنيباملسيطرعلىالشعراءونفوذهأنغري،شطحاتدينيةكماهواحلاليفأبياتهالسابقة

،وكلماقدخلقهللاه"لكنالثبييتأقلحدةمناملتنيبفيماشطحإلي،اآلسريفرضهيمنتهعليهم
ةعنالقفزإىلماوراءغًمامعالطبيعةاآلدميةالسليمةالبعيدماملخيلق"حيثكانالتعبريعندهمتنا

وهذاالتناص،وأقلُّحّدة،ملخيلق"إذكانالتعبريأقلنربةمنصوتاملتنيباملعقول"حىتظننتأبنه
عناألنظارإالأنروحالشعراليتحتركهاجسفقدحضربشكلم،اليكاديظهرجبالء تخفٍّ

املتنيبالذيمنحالشعركلالثبييتال يتالءممعاجتاه والروحيشعريةهياليتجتعله الفكرية ةطاقاته
.والنفسيةواإلبداعية

حيثأرهقأحالمهوذبحقصائدهوهوجيتازردهات،ومليكنالثبييتمبنأىعنهذاالتوظيف
وهوخيوض،يفأتوناحلياةصاهرًاكلدفاتره،القداسةوالوعيوالفكرالشمس"الدالعلىعامل"معبد

معلًناأبنهكلماجيتاز،منيعرتضطريقهغمارعباهباالزاخربزورقأشعارهوأدواتهالشعريةمتحداًيكل
ومناإلمكانالوصولإليه.،يتخيلأبنهموجودملآخرافجرًايشرقيفطريقهفجر

فاءسبلالثورةوالتحديالكتشافلقدكانتروحاملتنيبالثائرةحمفزةللشاعرالثبييتيفاقت
عواململختطرلهببال.،عواملأكثررحابة

:(1)عندمايقولراملتنيبعندالشاعرناصمعشعتواصلالتوي
أرأيَتإْذمَتَْتدُّأعناُقالرِّفاقِّ

حملاقِّإىلا
يلوُحيفأقصىالّظالمِّ

يرونُهبرقاً...وأنَتترىبَرِّيقا
انِّفاْرتـَْبَتيفاألوط

                                                 

.51ص1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
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"الحتميالعليلمَِّنالرَّدى"
واْرتـَْبَتيفالشُّْطآنِّ

:(1)املتنيبوهوتناصبعيدوخفيمعبيت
حىتيراقعلىجوانبهالدُماليسلمالشرفالرفيعمناألذى

،يفهذاالتناصتلوحصورةبيتاملتنيبمنوراءاحُلُجبمعلنةحضورهايفهذاالسياقالشعري
روهذاالس،دإبرازتوافقمسارهمعمساراملتنيبيفالعديدمننصوصهالشعريةالثبييتيريوكأنالشاعر

على-فهاهوحمموددرويش،دوعندالثبييتفحسبيفإعجابالشاعربتجربةاملتنيباليبالدفني
قال:)علىمثانتبهُتإىلأناملتنيب،يقوليفحوارمعه:"كتبُتحوايلاملائةقصيدة-سبيلاملثال

قكأنالرحيتحيت(.املتنيبقاهَلهويفنصفبيت)علىقل،تحيت(.أانكلماأردُتأنأقوَلهقلقكأنالرحي
لكلمالي العريبسفقطخملصًا اليتتلت؛،سبقهفيالشعر الشعرية هومؤسسلكلاحلداثة وإمّنا

لكثريينريدةيفاألدبالعريبأثرتيفاوذلكأناملتنيبظاهرةشعريةف،(2)وحنننسبحفيفضاءاملتنيب"
منالشعراءعلىمّرالعصور.

،(3)وهيقصيدة"الظمأ"،يدةاليتمنهااملقطعالسابقيفنفسالقصحضورالتناصستمريو
،اطالعهوسعة،وهذاممايشريملدىثقافةالشاعر،تلفليسلهعالقةبشعراملتنيبلكنبنصشعريخم

.(4)وليق،وتنوّعمعارفه
ريِّ؟ ريِّمَِّناهلَجِّ َماَذاُهَنالِّلُمْسَتجِّ

 طََعامُهوَرقٌ

ريِّمَِّناَماَذاُهَنالِّلمُ ريِّ؟ْسَتجِّ هلَجِّ
مناُمُهأَرٌق

ريِّ؟ ريِّمَِّناهلَجِّ َماَذاُهَنالِّلُمْسَتجِّ
ُمَداُمُهموسيقى

                                                 

.4/125،د.ط، تنيب بشرح أيب البقاء العكربيديوان أيب الطّيب امل،املتنيب(1)
.8ص،د.ط،أبو الطّيب املتنيب يف الشعر العريب املعاصر،زينالدين(2)
.49،50،51،52ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
.52ص،املرجعالسابق(4)
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:(1)حيثيقولصاحبه،علىتناصمعبيتعريبقدمييهذااملقطعحيتو
 كاملستجريمنالرمضاءابلنار  بعمروحنيكربتهتجرياملس

سيكتشف،قطعواملقطعالسابق"الظمأ"اليتمنهاهذااملالتأمليفعنوانالقصيدةإنجمرد
أبنكلهذهاألشياءماهيإالتكثيفنفسيزاخرحلالةالشاعريفعالقتهمعالواقعالذيالقارئ

روعريبالقدميالذييقولأبنمناستجاربـ"عمالالبيتالشعريالوكأنهيشريهناحل،كانحياصره
هذاالواقعالذيصاغهقائلهذاالبيتيتوافق،ءالحتماءابلنارمنالرمضاعندكربته"كمنيلجأل

والمالذلهمنهذاالتعبوالرمضاءاحلارقةإال،معطبيعةالظروفواملضايقاتاليتعاَنمنهاالثبييت
عليوليسلهإالاألحلانواألوزان،جوءللشعرالذيرمزلهابلورقالل هاكلمةاملوسيقىوالرتانيماليتتدلُّ
وذلكمنأجلاخلالصممابهمنمهوموعذاب.،

ومنهاماهو،منهامايرتبطبنفسيتهاحلاملةواملعذبة،للتناصعندالثبييتحاالتوحاالتو
الهذااملقطعكح،ورمبابتالزماتساعهاملعريفمعثقافاتغريهمنالشعراء،همتعلقبثقافتهوسعةاطالع

:(2)فيهالذييقول
يفيقمناجلوعظهراً

ويبتاعشيئاًمناخلبزوالتمرواملاء
الذيجاءمقتحماًمومَسهْ والعنبالرازقيِّّ

منيعلمينلعبةُمبَهَمهْ-
ترجلعناجلدبواحسبخطاايُه-

َمْه.واسفكدَ
،كرمةالطائفالواقعةجنوبمدينةمكةاملوذلكأنفيه"العنبالرازقي"املعروفمبدينة

،وأشهرهاالنوعالرازقي،حيثأشارأحدالباحثنيأبن"لعنبالطائفأنواعخمتلفةيفاللونواملذاق
تخذحمافظعلىهويتهيبيدأناألولأصيل،وكالمهالونهأبيض،يليهالبنايتالذيينمومندونبذور

ويرتعرعيفاحلقول،هاسواهايرفضالنموفي،جنوبالطائفمساحاتمنتربةقرىالسياييلالواقعة

                                                 

.2/726،طد.، العمدة يف صناعة الشعر ونقده،ابنرشيق)1)
.72ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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إذ،وهذاالتكّيفيرجعإىلجودةالرتبة،ويقدممثرةمبواصفاتتنعدممتاماًيفاألنواعاألخرى،الزراعية
.(1)إننسبةملوحتهامنخفضة"

:(2)بنالروميتناصمعقولاويفكالمالثبييت
تناهى وقد الرازقي كأنَّ



الكرومُ ابلعناقيدِّ واتهْت


مألى الوردِّ مباءِّ قواريٌر


يعومُ فيها ولؤلٌؤ تشفُّ


وحتسبُهمنالشهدِّاملصفى


الطعومُ به عليَك اختلفْت إذا


ثراي منه جممع فكل


 منه مفرٍق جنومُوكل


وهذاالفعل،متناًصامعماقالهابنالرومييفاألبياتاملنسوبةلهبييتهلذاالعنبوقدجاءذكرالث
،جاءمتوافًقامعمايوجدبدايرهأوالدايرالقريبةمنهعنذكرهذاالنوعمنالعنبيقامبهالشاعرالذ

وهذاهواملبتغى،ومهماتكناألسبابأواملربراتلوجودهذاالتوافقفإنفيهتناصمعابنالرومي
منإيرادهذاالشاهد.

:(3)قطعاملسافاتوالطريقالطويليقولالثبييتيفقصيدة"سألقاَكيوًما"متحداًثعن
أَعرُِّفأنَّالطَّرِّيَقإليكِّ

 مرَافَِّئللُحزنِّ

َفًةللسَّرَاْب وأَْرصِّ
ائريّةَ الدَّ وأنََّمَسافَاتكِّ

َياُدالسََّفرْ َعُبفِّيَهاجِّ تـَتـْ
:(4)حجرالكنديناصمعماقالهالشاعرامرؤالقيسبنهتففي

رََأىالدَّ يبَلّما ُدونَهَُبكىَصاحِّ ْرَب


بَقْيَصرَا َقانِّ اَلحِّ َأانَّ َوأيـَْقَن


إنَّ ُنَك َعيـْ تـَْبكِّ اَل َلُه: فـَُقلُت


مَنُوَتفـَنـُْعَذرَا َأْو حُنَاوُِّلُمْلكًا


                                                 

مـ.2014فرباير/شباط/16،جريدةاحلياة(1)
أمحدهذهاألبياتيفديوانهالذيحققه.وملأجد108ص،د.ط،غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات،األزدي(2)

أوديوانهالذيحققهحسنينصار.،حسنبسج
.135،136ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
.64ص،5ط،ديوان امرئ القيس،امرؤالقيس(4)
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،ضالتهوسيصلإىلمايسعىإليهنهسيجدوًما"يشريإلصرارالشاعرأبإنعنوانالقصيدة"سألقاَكي
النهايةإالبسببإصرارهمبواوماقولامرئالقيس لذايريدالثبييت،صلةالطريقوالسريحنوغايتهحدَّ

يالتقاطحالةاإلصرارورغبةحتديالظروفالقاسيةوالسريحنوأبعداألمكنةكمافعلالشاعراجلاهل
فهذه،غايتههاجلزيرةالعربيةمتجًهالبالدقيصربسببحتقيقشبالذيتركدايرقومهومواطنصباهيف

فنراهأكثرإحلاًحا،العزميةاملوجودةيفبييتالشاعرامتصهاالثبييتووضعهايفسياقمقطعهالشعري
فهوكامرئالقيساليعرف(1)َفوَقُحُدودِّالَقَمْر"اَيزَمناًيَتَجدَُّدَدوماً/ومَيَْتدُّلبلوغغايتهمنالسري"

وماهبا،ممتلًئابكلألواناحلياة،راءالغيومدهالذييراهيلوحمنوميضيبطريقهلبلوغمرا،الكلل
:(2)يصورذلكفيقول،منومضاتوحتدٍّ

خَنَبالُبطولةِّ ايَمْنَشرِّبُتوإاّيكِّ
صرفاً

السُّيُ وفِّعَلىَرقَصاتِّ
ومْشاًوايَمْننـََقْشُتخَياَلكِّ

عَلىَساعَِّديَّ
الَفرَحْ وصْغُتعَلىَشَفَتيكِّ

فهذااألملاملشرقاجلميلهومادعاالشاعرليمضيابلطريقمشتعاًلنشاطًاوحيويةلبلوغ
بليستحضرحياتهكذلكبطلب،ليسبييتامرئالقيسفقط،وكأنهيستحضر،ذلكاألملاملنشود

أمورمملكةكند،املفقوداحلكملثأرواسرتجاعا علىأبيهوقتلوهوبعثروا ةيفالعصروكأنالذيناثروا
وهوبعثرةمملكة،لكناهلدفواحد،بوجوهخمتلفةوأفكارخمتلفة،هاهميعودونمنجديد،اجلاهلي

مال.الشاعرالثبييتالشعريةاليتأشادهافوقالر
القيسالكنديعامللقدشغلتجتربةالشاعر الشعروالشعراءيفكلعصوراألدبامرئ

وهذايعودبطبيعةاحلاللكونهذهالتجربة،وجديرةابالهتمام،بيةفريدةفقدكانتلهمكانةأد،العريب
مرتبطةبينماالرؤى،تيةمسريتهاحليافاملضامنيمرتبطةمبراحل،غنيةاملخزونابملضامنيوالرؤىاألدبية

حىتأصبحت"شخصيةامرىءالقيسشخصية،عريةالغنيةابلعطاءوالزاخرةابلعمقجتربتهالشبعمق
                                                 

.135ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.137ص1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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فلطاملااستلهمالشعراءشعرامرىءالقيسأبساليب،حلديثوذجيةيفرحلةالشعرالعريبالقدميوامن
.(1)امرىءالقيس"وهذاحبدِّذاتهأمريشريإىلأمهية،خمتلفةومتعددة

وكذلككان،لاملتنيبالذيأشغلزمانهواألزمنةاليتجاءتبعدهةحاهلاكحافهذهالشخصي
بنيشعراءالعرب،ئالقيساحلالمعامر امرؤ،والشاعرالثبييتمليكناستثناًء حيثشّكلعنده

:(2)يقولمصوراذلك،القيسحالةشعريةوشعوريةفرضتهيمنتهماعليه
 حّدقُتيفعنيَِّمعُشوقيتِّ

وهْ- املواعيدَِّييفِّ َشْرنـََقاتِّ
-اَنئَِّمةٌ

فـَتَـَهجَّيُتُحْلماً
هتّجيُتومْهاً

اامَِّعهَقرأُتمدَ
صفحًة..صفحةً

والكلماتِّوَعقْرُتألحالمَهاالصوَت
عقرُتالتَساؤلَ

 حنَيتَلبُسَذاكريتِّ
..َكمْ َكْمتـَبَـقَّىمَِّنالليلِّ

سنٌة..َسنَتان
.َكمَْكْمتـَبَـقَّىمَِّنالُعمرِّ.

.ساعَتان.ساعةٌ
وهوبيتامرئ،املقطعففيهذااملقطعيكادأنيلمحالقارئوجودبيتغائبخمتٍفوراء

:(3)القيس
ويـَْوَمَعَقْرُتلِّ ْلَعَذاَريَمطِّيَّيتِّ



َتَحمَّلِّ
ُ
امل َرْحلِّها مِّْن َعَجبًا فـََيا



                                                 

.11ص،1ط،التناص يف مناذج من الشعر العريب احلديث،راببعة(1)
.148ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.112ص،5ط،ديوان امرئ القيس،امرؤالقيس)3)
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حيثعقر"ألحالمَها،شتهيمنتصوراتغريأنالشاعرسلخاملعىنالقدميوقامبتوظيفهوفقماي
"وكذلك"التَساؤَل"مفّرًغاالصور وماقام،ةالقدميةالنمطيةاليتارتبطتبعقرالناقةالصوَتوالكلماتِّ

إذأنالثبييتمنحاملعىنالقدميصورةحداثية،بهامرؤالقيسمنعقرانقتهملعشوقتهعنيزةوصوحيباهتا
وهوالفعلامللموساحملسوس،رالناقة"كمايفمعلقتهقعلربط"منخالوذلك،ذاتطابعجتريدي

وأنأسلوبهيفاحلياة،ريزمانسابقيهالتَساؤَل"معلًناأبنزمانهغ–ن"ألحالمَهابشيءمتخّيلابلذه
يهاويكفيقراءةعنوانالقصيدةاليتف،وهذاماقامبهعالنية،والشعرخيتلفعّماكانعليهاألوائل

النص"هت جمردأتملفييك،اسمالديوانّجيُتُحْلًما..هتّجيُتومْهًا"واليتمحلتهياألخرىهذا
عنوانالقصيدةفسيعرفالقارئأبناحلالقدتغريتوأنالشاعرالثبييتانقلبعلىكالسيكيتهاليت

افرتعهباديوانهالشعرياألول.
الشعرو من لنماذج الثبييت توظيف يستمر املقطعالعريب هذا يف الشعريةكما نصوصه يف ،القدمي

:(1)يقول
َهَجْراَنَها

 نياَهاوملعبهاودُداير"سلمى"

واخضالَلأغانيَها
اليتكاَنْتتُردُِّّدَها

والنغمةالبِّْكر
كمحَننافتقداَنَها

:(2)منيفرغمنتالوةهذااملقطعسيجدأمامهالتناصالشعريمعقولعروةبنالورد
 َسلمى،َسلمىسقى دايُر وأيَن



السرير جُماورَة حّلْت إذا




كحال،"يفحالالتصغريمنتشرذكرهبنيالشعراءمىذلك"سليناسم"سلمى"وكإإذ
وهذااالستعمالالذيوظّفهالثبييتهنادليلعلى،(3)امرئالقيس"دايرلسلمى"أو"ليايلسليمى"

وتعميمويديرظهرهعنهحبجةالبحثعنالتجديد،لىالرتاثالينقلبعورغبتهأبن،سعةاطالعه
                                                 

.293ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.63ص،د.ط،يكديوان عروة بن الورد أمري الصعال،ابنالورد(2)
.123ص،5،طديوان امرئ القيس،امرؤالقيس)3)
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أعمق،ددينليسواغرابءعنتراثهمالثقايف"بلإنالعالقةبنياجملددينوأسالفهماجملألن،ثقافةاحلداثة
جد امنهابنياملقلدينوهؤالءاألسالف.
علىالتجديد فروحالثبييتيف،(1)م"وايففهمأسالفهإالألهّنمأجاد،فاجملددونمليلّحوا

"دايرس حّولتلكالدايراملختزلةابلذاكرةمنخاللإمنلمي"استلهاممضامنيالرتاثاليتمنها ا
ويرهامنقبلإمنامّتحت،اخليمةواألطنابومستلزماتبيوتالشعرالعربيةالقدميةيفالعصوراملنصرمة

وكذلكقوميةأكثرمشوليةوأعمق،ويفاملقامالتايلكهويةوطنية،قاماألوليةيفاملالشاعرإىلذاتوطن
اتساًعا.

اوم ..فداماحلديثيدورعناملرأةواحلبوالتعلقهبا يلوحتناصآخرللشاعريفقصيدته"عيناكِّ
:(3)نمايقوليالواقعةيفديوانهاألول"عاشقةالزمنالوردي"ح،(2)وألوانالطيف"

نتِّيكألعين
قدمنافلولغزاه

نشّقجبنياخلطر
لنفتحللعشقدنياجديدةْ

ونعشقعينيك
عينيكعشقاـسنقتلـبلال

ونفىنبعينيك
ثورةعشقعنيدةْ

ونبقىهناك
نلّمبقاايالسنني

ومنسحعنهاخطأالعابرين
نقوُلكالماًكثرياً

واللحظةاهلاربةْ واملوتِّ عناحلبِّ

                                                 

.136ص،3ط،مقّدمة للشعر العريب،أدونيس(1)
.235،236،237،238ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.237،238ص،املرجعالسابق(3)
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احلزينِّوعنذكرايتالشتاء
الذيرنقتمشسهالغاربةْ

الذيحتدثع يلوحتناصمعالشاعراألمويجرير وقعالسحر،نالعيونهنا فكانلكالمه
:(1)ولهوذلكيفق،نتتسريهباالركبانومنجاءبعدهحىتأنأبياتهالشعريةكا،بقلوبمنعاصره

َحَوٌر طرفها يف اليت العيون إن


حي مل مث قتالانــــــييقتلننا َن


بهِّ حراَك ال حىت اللب ذا يصرْعَن


إنسا هللاِّ خلقِّ أضعُف انوهنَّ
 

وماهذاااللتقاءإالالتقاء،تلتقيالعيونرغمالبونالزمينالسحيقبنيزمنجريروزمنالثبييت
عبين،فعيونصاحبةجريرفيهاسحرحسيظاهريملموس،خفيخيتلفاألولعناآلخر ندما

يكثورةعشقونفىنبعين-لنفتحللعشقدنياجديدْة-احلال"نشّقجبنياخلطرالثبييتفيختلف
العابرين"وذلكأنهذهالصيغالتعبرييةمتنحالرؤىومنسحعنهاخطا-ّمبقاايالسننينل-عنيدْة

مل-قتلننا-طرفهاَحَوٌروالتكتفيمبجردالعرضالظاهريالتسطيحيكماعندجرير"،طاقةختيلية
."الحراَكبهِّ-يصرْعَن-حيينَي

التفاعليمعالرتاثالشعريهومايعكسحقيقةمتصاصالتناصوالتعاملومافعلهالثبييتيفا
ينطلق،وقلقدائمحنواكتشافماالميكناكتشافه،جوهرالشعرالذيهواخرتاقاليرضخللحدود

ّول.تهيفامتطاءكلماهومتحمنالثابتوجيدمتع
تتجدد،بلهوحياةمتطورة،ساسهبافاملاضيالثقايفعندشعراءاحلداثةليستركةالجيبامل

ووجدتالشعراءالقادرينعلىتوظيفمكوانهتمالثقافيةاملاضويةالتوظيف،كلماسنحتهلاالظروف
األمثلواملناسب.

ليسعلى،حيثتظهرثقافته،اتفرعتمنعطفاتهالشعريةاجسيتمددمعالثبييتكلمهذااهل
ىمستوىالنصوصالغائبةللشعراءيفنصهالشعريالظاهريًضاعلبلأي،سبيلذكراملعارفواالقتباس

:(2)يقول
هذاكتابالرمل..والشيطانمصلوبٌ

علىاببالبناْت.
                                                 

.492صد.ط،،ديوان جرير،جرير(1)
.94،95ص،1ط، مد الثبييتديوان حم،الثبييت(2)
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تٌوعلىمسافاتالردىبدٌووحاان
وأرصفةمتوجْ
بقاًعلىالبيداءِّأمطرتشوخيولليلٍ

فامحّرتنبوءاتالربوْج.
وقوافلالدهناءصاديةٌ

ماءْإىلماءالس
محلتعيوناملاءوابتهلتْ

إىلماءالسماء
ماتتمنالظمإِّالطويلوابركتْ

ماءالسماْء.
حضارتُلِّحُّعلىالذهنضرورةاست،هذااالحتفالمبشاهدةالقوافلاليتتقتحمجماهلالصحراء

القفارظامئةواملاءفوقظهورهاحممولبيتأيبالعالءاملعريع :(1)يقولنالعيساليتتدكُّ
الصدى هلا يكون ما أقتل والعيس



حمموُل ظهورها فوق واملاء


والظمأ ابلتعبواملسريواملشقة الشعريللثبييتيعجُّ اجلنائزياحلزينيفاملقطع املشهد هذا
وهذا،ء"محلتعيوناملاءوابتهلْت/إىلماءالسماء"حتملاملاءوتريداملاءيفآنالشديدإىلاملا

ترتبطابلتصنيفاصخفيمعقولاملعرياملذكورالذيعكسفيهالشاعرنظرةاجتماعيةفيهتن
البشريالذيحيملالشيءوالحيسناالستفادةمنه.



،وذلكبسببأنه"يدورعلىنفسه،صعبوشاققدذكرالتوحيديأبنالكالمعلىالكالم
حيث،وهذاهوعملالتناص،(2)بهالّنحومناملنطق"وهلذاشّقالّنحووماأش،ويلتبسبعضهببعضه

وهذهاحلالةشّكلتظاهرة،استخراجالنصالغائبمنالنصاحلاضر،يتماشتقاقشيءمنشيء
السعداء،الفالسفة،مشارهبم:العاشقنيعلىاختالفذيطرقأبوابالشعراءشعريةعندالثبييتال

                                                 

.142ص،د.ط،سقط الزند،املعري(1)
.2/131،،د.طاإلمتاع واملؤانسة،التوحيدي(2)
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كقوله،ينيوجدلهتناصمعشعراءالتصوفوالفنالعرفايثح،ومليقفعندهذااحلد،واملنحوسني
 :(1)يفهذاالبيت

والطرقتمساءغريمفتوحوماتيممتمشساغريصادقة
(2)وفاحلالجهذاالبيتفيهتناصخفّيمعماقالهالشاعراملتص

ومشسالقلوبليستغيُبإنمشسالنهارتغربابلليـ ـلِّ
العلمالعرفاينالذييرىالوجودمتمثالًلمسونطريقهممنخاللتصوفةالذينيتإنهكالشعراءامل

وهذاالفعلاإلبداعيدليلعلى،ومساواهتمالحدودهلا،ابهللاخلالقسبحانهفشموسقلوهبمالتغيب
،لديهكوهناجتربةثريةمتنحالقارئالدقيقفرصةللغوصيفأعماقالنصالشعري،قجتربةالشاعرتعمّ

.لكومنمثبعثهمنجديدللتحاورمعهعلىالسطحبعدذ،الستنطاقماالميكناستنطاقه
القدمي العريب الشعر مع الشاعر عند الشعرية التناصات سيل يقف هذهحب،وال متتاز يث

اءوراءمامييزهاهوقدرةالنصعلىاالختف،وقدمتالتطرقللعديدمنها،تفاءاصاتابلظهورواالخالتن
:(3)وهذامثلقوله،الكلماتواجلملالشعرية

أايكاهناحلي
إانسلكناالغماموسالتبنااألرض
وإانطرْقناالنوىووقفنابسابعأبواهباخاشعنَي
.رنالليلوالوطناملنتظفرتْلعليناهزيًعام

:(4)قولالشاعرالعريبالقدميوهوتناصاليكاديبنيمع
قومل حاجٍةا كل مىن من ضينا



ماسُح هو من ابألركان ومسَّح


وُشدَّْتعلىُحْدباملهارىرحالنا


والينظرالغاديالذيهورائُح


بيننا األحاديث أبطراف أخذان


املطّياألابطحُوسالتأبعناق


                                                 

.301ص،1،طديوان حممد الثبييت ،الثبييت(1)
.197ص،2ط،شرح ديوان احلالج،احلالج)2)
.101ص،1ط ،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
.14ص،1ط،الشعر والشعراء،يبةابنقت(4)
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اف الراحلنييلتداخلالنصفيهذا وحديثًاتتمازجصورة ،قدميًا وناألابطحوالفيايفوهميذرعقدميًا
وحديثًاوهم،ومايركبونمندوابأخرىتعينهمعلىقطعاملسافاتالطوال،فوقظهوراإلبلوالقفار

لكنمامييز،يسريوناعناألرضومنعليهايسلكونالغمامفوقالطائراتاليتحتلقيفالفضاءبعيدً
وهنا،واألماناملوعود،يسريابحثًاعنالوطناملنتظرارحتالالشاعرعنسابقيهمنأسالفهالعربأنه

احلقليسابلتعبريالعاديعنعاملغرييتجلىبوضوحماقالهالناقدالفرنسيجانكوهنيأنالشعر
.(1)التعبريغريالعاديعنعاملعادي،بلهوعلىالعكسمتاما،عادي

 احلديث.الشعرالعريب  رافد: املبحث الثاين

 ( 2 – 1) نلعناويرافد ا
وهو،ابعتبارهالواجهةاألماميةللعمل،عنوانالقصيدةأوعنوانالكتابهوأولمايقععليهالنظر

العنوانأوذاك.مبثابةعتبةالدخولاليتيلجمنخالهلاالقارئلتصفحماخلفهذا


ديثمنحالنصوصصعليهالشعراءيفالعصراحللالكتايبواإلبداعيللنصالذيحرهذاالفع
علىالسواءعلىانتقاءأفضلالعناوينينيوقدزادحرصالشعراءاملعاصرينواحلداث،ةبداعيقيمةأدبيةإ

لنصوصهمالشعريةكعالمةمتّيزهذاالعملوتلّخصمافيه.


 الثبييتالتمهذا الشعرية،يزملحوظيفشعر ،حيثانساقالتناصاالقتباسيعلىعناوينه
وكذلكلوحظهذااملنجزاإلبداعييفعالقتهمععنونةبعضقصائد،تخمتلفةاءبدرجاوالذيج

الشعراءاآلخرين.هذاالتناصاحلاصليفنصوصالشاعرالثبييتيتحركيفثالثةمسارات:


"ل:هوتشابهاملساراألو بنيالعناوينكقصيدة الواقعةيفديوان"(2)قرين"بدرجةكبرية
الكبموقفالرم وتشاهبه "القرين"ال" التشابه،اليتيفديوان"تضاريس"(3)ريمعقصيدة ففيهذا

ن"وكأنهاجساستحضار"القري،الثاينمعرّفًاجاءبينما،الدقيقتطابقرغمأنالعنواناألولمنّكر
نيأمهيةابلغةهلذاأوىلالشاعرهذينالعنوان،شاعرويلّحعليهيفاالستحضارالشعريهاجًسايالزمال

َماحيملههذاالفهماملنبثقمنالرتاثمندوريفتكوينالقصيدةمنعاملالعدم.لِّ

                                                 

.14،54/459مد.ط،،عالمات يف النقد ،الشعريةالنزايح واللغة ا،أبطي(1)
 .37ص،1ط، ديوان حممد الثبييت ،الثبييت (2)
 . 63ص  ،السابقاملرجع (3)
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نواننيأكثرمنوذلكحينمايكونأحدالع،املسارالثاين:اقرتابالعناوينالشعريةبعضهامنبعض
منديوان"هتّجيُت(2)ؤاي"ديوان"موقفالرمال"وقصيدة"أغنيةللريف(1)أغنية"مثلقصيدة"،كلمة

منديوان"عاشقةالزمنالوردي"(3)ابإلضافةلقصيدةبعنوان"مرثيةقصيدة"،هتّجيُتومهًا"ُحْلًما..
التكتيكاإلبداعييفانتقاءالعناويننهذاإذأ،سالديوانمننف(4)وقصيدةأخرىابسم"القصيدة"

يرييشريإىلأنهناك،ومدىالتقاربفيمابينها حىتخيّيل،دالشاعرإيصالهللمتلقيفهًماداللي ا
لكنهيفاحلقيقةحياولمّداجلسور،للرائيالعابرللنصوصأبنهيدوريففلكاليستطيعاخلروجمنه

وكلمانضجتمعه،ةإنسانيةتتصاعدمعهكلماتقدمتبهالسنوناحالتبارهبنينصوصهالشعريةابع
التجربةالشعرية.

النوعيوحيبوجودخيوط،املسارالثالث:تباعدالفروعاملعنونةوالتقائهامنبعيداأم وهذا
ئنةالكا(5)كقصيدة"موقفالرمالوموقفاجلناس"،خفيةحتاولالتسللهلذهالعناوينللقبضعليها

هتجيُت.ما.حلهتجيتُمنديوان"(6)ديوان"موقفالرمال"وكذلك"أقول:الرمالورأسالنعامة"يف
حلما..هتجيُتالواقعةيفديوان"(7)ومهًا"وكذلكمابنيقصيديت"شهرزادوالرحيليفأعماقاحللم"

""هتديوانالواقعةيف(8)ومهًا"و"ليلةاحللموتفاصيلالعنقاء"هتجيُت ّجُتحلما..هتّجُتومهًا
املنشورة(9)الرحيلإىلشواطئاألحالم"دة"وقصيابإلضافةلقصيدة"شهرزادوالرحيليفأعماقاحللم"

اشقةالزمنالوردي".عيفديوان"

                                                 

.31ص،املرجعالسابق(1)
.183ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.283ص،رجعالسابقامل(3)
.297ص،1ط،د الثبييتديوان حمم،الثبييت(4)
.11ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(5)
.193ص،املرجعالسابق(6)
.141ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،ثبييتال(7)
.185ص،املرجعالسابق(8)
.225ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(9)
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االستعمالاحلاصلعندالثبييت هذا والذيتكررمعهمنخاللاقتباسهوتناصهمععددمن،وما
عناوينالشع تكونابلظاهرة ما أشبه احلالة تشريلكونهذه الشعراءهلذهراءاآلخرينإمنا يفاختاذ

وينلديهم.سرتاتيجيةيفتناصالعنااال
انهايفاألسطرماينطبقعلىتناصالثبييتمعنفسهمنخاللالعناوينيتوافقمعمساراتهاليتحدد

خرين:واليتسنعيدهاهنالكنمعالشعراءاآل،السابقة
ااملسارحيثجاءهذ،ومنهاماهومتطابق،:تشابهبدرجةكبريةبنيالعناوينلاملساراألو

اليتجاءتمتوافقةمعقصيدة"الصدى"للشاعر(1)"الصدى"عدةمناذجكقصيدتهاليتحتملاسميف
،(4)رنزارقبايناملتوافقةمعقصيدة"مسافرة"للشاع(3)وكذلكقصيدة"مسافرة"،(2)حمموددرويش

وكذلكقصيدة"إىل(5)"لكنبشكلخفيفكقصيدة"مسافر"حملموددرويش،وهناكماهومتفاوت
وقصيدتهاألخرىاليتابسم"شاعر"(7)لب"ققصيدةالثبييت"وأيَضا،(6)مسافرة"للشاعرفاروقجويدة

،(9)لبشاعر"لفاروقجويدةنييفعنوانقصيدةواحدةجاءتابسم"قانوقداجتمعكالالعنو،(8)
اروقجويدةدة"املغيناحلزين"للشاعرفللثبييتالقريبةمناسمقصي(10)وهناكقصيدةبعنوان"املغين"

(12)عالوةعلىقصيدة"قلب"السالفةالذكرللشاعرمعقصيدة"كانيلقلب"لفاروقجويدة،(11)
نداءالقلب"للشاعرعليحممودوقصيدة"(13)للشاعرحممودحسنإمساعيل"وقصيدة"القلباحلزين

                                                 

 .75ص، 1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت (1)
 .99ص،د.ط،األعمال الشعرية الكاملة حملمود درويش،موال(2)
 . 207ص،ديوان حممد الثبييت ،الثبييت (3)
.63ص،1ج،األعمال الشعرية الكاملة،قباين(4)
.99صد.ط، ،األعمال الشعرية الكاملة حملمود درويش،موال(5)
.31ص،3ط،األعمال الكاملة،جويدة(6)
.116ص،1ط ،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(7)
 . 213ص  ،املرجع السابق (8)
.57ص،3ط،لةاألعمال الكام،جويدة(9)
 .67ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت (10)
.344ص،3ط،األعمال الكاملة،جويدة(11)
.59ص،3ط،كاملةاألعمال ال،جويدة(12)
.1،1/71ط،األعمال الكاملة،عيلإمسا(13)
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وكذلك،(3)"يب"حملموددرويشبةمنقصيدة"فرسللغرللشاعرالثبييتالقري(2)وقصيدة"الفرس"(1)طه
القريبةكذلكمنقصيديت"(4)"حملموددرويش"أغنية"للثبييتالقريبةمنقصيدة"أغنيةزفاف"قصيدة

أغنيةوالقريبةأيضامنقصيدة"،للشاعرحممودحسنإمساعيل(6)رى"و"أغنيةللصحا(5)أغنيةللنيل"
طرياملنشورةيفديوانه"موقفالرمال"القريبةمن"(8)وكذلكقصيدةالطري"(7)"لعليحممودطهباحل

للشاعرحممودحسنإمساعيل "عالوةعلى(9)منالشرق" الظمأ " "موقف(10)قصيدة يفديوانه
القري العيون"حملمودحسنإمساعيلبةمنالرمال" "ظمأ أنهناكثالثقصائدك،(11)قصيدة ما
وقصيدةأخرىحتملنفسالعنوان،(13)و"الشاعر"(12)ميالدشاعر"هي"،حممودطهللشاعرعلي

تشابهقصيدة"شاعر"للثبييتاليتمّتتاإلشارةهلايفاألسطرالسابقة.(14)
التجربةالشعريةرغمالتفاوتالفرديفيماالعناوينسيكتشفأبنمنيتأملهذاالشكلمنو

ويعملعلىاستحضار،تنطاقماابحلياةمنمعاٍنوصورقمتقاربحياولاسفإهناتسرييفنس،بينها
تحضارهمناألبعاداجلماليةوالفنيةيفتشكيلماهّيةالعاملالشعري.ماميكناس



وذلكعندما،منبعضبنيالشاعروالشعراءاآلخرينعناوينالقصائدبعضهااملسارالثاين:تقاربأما
وهذاالنوعيكادأنيتوافقهنامعاملسارالذي،ابلنسبةللشاعرلأكثرمنكلمةيكونالعنوانحيم

                                                 

.327صد.ط،،ديوان علي حممود طه،طه(1)
 . 77ص  ،1، طلثبييتديوان حممد ا،الثبييت (2)
،778ص،د.ط،األعمال الشعرية الكاملة حملمود درويش،موال(3)
.583صالسابق(4)
.1،3/1587ط،األعمال الكاملة،إمساعيل(5)
.1،4/1899ط،األعمال الكاملة،لمساعيإ (6)
.233ص،د.ط،ديوان علي حممود طه،طه(7)
.47ص،1ط،مد الثبييتديوان حم،الثبييت(8)
.1،2/1043ط، األعمال الكاملة،إمساعيل(9)
.49ص،1طديوان حممد الثبييت ،الثبييت(10)
.1/81،ط،األعمال الكاملة،إمساعيل(11)
.17صد.ط،حممود طهديوان علي ،طه(12)
.251ص،املرجعالسابق(13)
.432ص،املرجعالسابق(14)
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ملتشابةوأمثلةهذااملسارقصيدة"أغنيةللرؤاي"للشاعرالثبييتا،قبلهكونالعناوينتكونأكثراقرتاابً
وقصيدة"،للشاعرحممودحسنإمساعيل(2)أغنيةمنالكوخوقصيدة"(1)"أغنيةذابلةمعقصيدة"

وكذلكقصيدة"وجهمن(4)"لعليحممودطهأغنيةاحلبوقصيدة"(3)درويشأغنيةزفاف"حملمود
.(6)زارقباينيفديوان"عاشقةالزمنالوردي"القريبةمنقصيدة"امرأةمندخان"لن(5)دخان"

اهبتمعالعديدمنأماقصيدة"مرثيةقصيدة"املنشورةيفديوان"عاشقةالزمنالوردي"فقدتش
وأكثرمنقصيدةلنزارقباين"القصيدة(7)مثلقصيدة"مرثيةحلم"لفاروقجويدة،عناوينالنصوصالشعرية

وقصيدة(8)قصيدةواقعية"يدةاحلزن"و"الشريرة"و"القصيدةاملتوحشة"و"القصيدةالبحرية"و"قص
.(9)"قصيدةسرايلية"لنفسالشاعر



بوغرياملتفقعليهإمنايشريلتقاربالرؤىوتشابهاهلمومواقرتابكينونةاقاملتقاروهذااالتف
فيماتتقارب-ورمباالعديدممنينتهجونالتجديدأواحلداثة–وكأنهؤالءالشعراء’املساراتالشعرية

علىخروجكليفطبيعةتشكيلهذهالعناوينلدليلوماهذاالتقارب،ورمباتتداخل،بينهماخلطوط
هذهالتجاربمنمعنياحلياةوالنظرلشكلاحلداثةوإناختلفتتلكالنظراتبنيالشعراء.

غريأن،العناوينهيبوجودتشابهفيمابنيهذحتباعدالعناوينمبااليوتوفيهاملسارالثالث:وأييت
"شهرزادوالرحيليفأعماقاخليوطاملرتكزةعلىبعضالكلماتتربطهذهالفروعاملتباعدةكقصيدة

القريبةوقصيدة"مرثيةقصيدة"للثبييت(11)قريبةمنقصيدة"الرحيل"لفاروقجويدة(10)احللم"للثبييت

                                                 

.1،1/277ط،األعمال الكاملة،إمساعيل(1)
.1،2/1217ط،األعمال الكاملة،إمساعيل(2)
.583صد.ط،،األعمال الشعرية الكاملة حملمود درويش،موال(3)
.233صد.ط،،حممود طهديوان علي ،طه(4)
.273ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(5)
.1/161د.ط،،عمال الشعرية الكاملةاأل،قباين(6)
.368ص،3ط،األعمال الكاملة،جويدة(7)
.1/351،1/652،1/477،1/701،1/728،األعمال الشعرية الكاملةقباين،هذهالقصائدعلىالتوايلتنظر(8)
.3/132د.ط،، األعمال الشعرية الكاملة،قباين(9)
.141ص،1ط،حممد الثبييتديوان ،الثبييت(10)
.271ص،3ط،األعمال الكاملة،جويدة(11)
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وقصيدة"مساءوعشقوقناديل"(1)لعيمنقصيدة"مرثيةغصنالزيتون"للشاعرحممودحسنإمسا
والقريبةمنقصيدة"ليلوريحوحب"(3)السابقللثبييتالقريبةمنقصيدة"املساء"لنفسالشاعر(2)

القريبةمن"شاطئالتوبة"لذاتالشاعر(5)وقصيدة"الرحيلإىلشواطئاألحالم"(4)للشاعرنفسه
وقصيدة"وجهمندخان"للثبييت(7)هجور"لعليحممودطهوالقريبةكذلكمن"الشاطئامل(6)كذلك

.(8)وخ"حملمودإمساعيلالقريبةمنقصيدة"إىلدخانالك
،أيأنالتضادهوالذيمنحهاهذااالقرتاب،وهناكعناوينمتقاربةلكنبشكلعكسي

(10)صان"لنزارقباينضاريس"املتضادةمعقصيدة"حاملنشورةيفديوان"ت(9)"الفرس"مثلقصيدة
اشقةالزمنالوردي"معقصيدةوقصيدة"شهرزادوالرحيليفأعماقاحللم"املنشورةيفديوان"ع

.(11)"دموعشهراير"لنزارقباين
والعديدمنالشعراءبعدهذااالستقصاءجيدرالقولأبنمثلهذهالعناويناملتقاربةبنيالشاعر

علىتقاربال،أوجهالتناصيفشعرهاآلخرينإمناهووجهمن وإناختلفت،تعاطيمعالشعروتدلُّ
لكنالسمةاحلضاريةاملشرتكةهيالعاملاملشرتكبنيكلأولئكالشعراء.،املشارباألساليبوتعددت

                                                 

.3،1/331ط،األعمال الكاملة،إمساعيل(1)
.167ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.3،1/97ط،األعمال الكاملة،إمساعيل(3)
.1،1/719،طاألعمال الكاملة،إمساعيل(4)
.225ص،1ط ،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(5)
.1،2/1175،طاألعمال الكاملة،إمساعيل(6)
.84ص،د.ط، ديوان علي حممود طه،طه(7)
.1،1/431ط،املةاألعمال الك،إمساعيل)8)
.77ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(9)
.3/497،د.ط،األعمال الشعرية الكاملة،قباين(10)
.2/544،،د.طاألعمال الشعرية الكاملة،قباين(11)



 

83 

  :(2 – 2) الشعري النص رافد
التناصمعالشعرالعريبعراملعاصرواحلديثعندالثبييتحاضرةحضورتكادأوجهالتناصمعالشال

فإمنايدلعلىقربالتصاق،القدمي الشاعرمعالتاريخواملضمونالرتاثيوهذاالفعلالتناصيإندلَّ
وهذاالشيءظهرجبالءمعالتناصاتاليتتقاطعتمعشعرالثبييتفيماسبقمنمباحث.،هلذاالتاريخ

ويعملالشاعر،هايفقلباملفهوماملتناصمنهتقنيةالتناصعندالثبييتتعتمديفأغلبظواهر
،اصمنهةالظللَِّمامّتالتنحيثالتكونمبثاب،لرؤيةهاجتايفالعديدمنشواهدهالشعريةعلىعكسا

،هلذاأتيتتقاطعاتهالنصّيةتعنيههو،بلأشدُّماحيرصالثبييتأنيكونالتناصمنبثًقامنرؤيتهالذاتية
وماتلكاالستفادةاليتيستفيدهامنتلكالنصوصالغائبةيفنصوصهاحلاضرةإال،وومتثلرؤيتهه

:(1)يقولتمنالصفاألخري"يفقصيدة"صو،معرفيةتدعمثقافتهابلدرجةاألوىلكروافد
أَْمَعامالًيفظِّلِّّهاجَمْهوالَهلكنَتيوماًيفاحلياةِّرسوال

انني؟وضاعحتتقوبهالظروف؟وسحقتهاألنظمةوالآلتوكيف،إنهيتحدثعنحالاملعلم
:(2)راءأمحدشوقيناصمعقولأمريالشعوهذااالستعمالفيهتعجلةالعوملة؟

َوفِّّهِّالتبجيال" كاَداملعّلُمأنيكوَنرسوالُقْمللمعّلمِّ
،عليمومصرياملعلموالذياقرتنحبياةالت،فالشاعرهناعكساملفهومالعاملبيتشوقياملشهور

للمضمونالذيجاءبهأمريلكنهقامبصياغتهبشكلمغاير،غريأنالثبييتعملعلىاجرتاراملعىن
ومنذكالسيكيته،بينماالثبييت،وذلكأنشوقيكانخيضعللفهمالتقليديللحياةوالواقع،شعراءال

علىالفهمالتسطيحيللحياةوللشعروللواقعاملبكرةكانجينحللتطويروالتجديدواالستعدادلالنقالب
.

(3)سالقصيدةيواصلالشاعريفنفو
أبِّ جُماهِّدٌنَّكَقالوا احلياةِّ يف



وُعُقوال" أَنُفسًا وتُنشُئ "تـَْبينِّ


ُكوالِّشوقيحنَيقاَل ُمَفْلسفاًَضحِّ


يال" التْبجِّ وفِّّهِّ للُمعلِّّمِّ "ُقْم


                                                 

.221ص،1ط ،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.1/180،د.ط،الشوقيات،شويف(2)
.222ص،1،طديوان حممد الثبييت،لثبييتا(3)
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وتُنشئُهنايبدواالقتباسالذيال يال"-أَنُفسًاوُعُقوالمريةفيه"تـَْبينِّ وفِّّهِّالتْبجِّ ُقْمللُمعلِّّمِّ
ذاوملتكنتقنيةالتناصيفه،التعليمالشهريةعناملعلموهواجرتارواضحلَِّماقالهشوقييفالميتهو

.راالطالععلىقولأمحدشوقيستتضحاألمودفمجر،املنحىنحباجةلكثريمنالتفكري
الذي من أجل أو أشرف أعلمت



وعقوال أنفًسا وينشئ (1)يبين


،هيةالواقعومليكنيعرّبعنما،ذااجملالقيكان"يتفلسف"يفهلقدذهبالثبييتأبنشو
وكانيتكلمنيابة،لكنالواقعيبدومعشوقيأنهمليكنيعرّبعنذاتهبلكانيعرّبعنالذاتاجلمعية

وملتكنهذهالقصائديف،وكانتممايُطلبمنه،ألنأغلبقصائدهقصائدمناسبات،عناجلميع
نيعامةطُلِّببقدرماهييفاألساسمضام،هكرؤىذاتيةختتصابلشاعرربناتأفكاالغالبمن

منهصياغتهاشعرًا.
مليكن تدّلهذهمنإ،كالمهيفاملكانالصحيحجميءأماقولالثبييت"حنَيقاَلُمَفْلسفاً" ا

ةالشعريةلدىأمريحسنظنمنالشاعرأكثرمنكوهنااستقراءحقيقيعنطبيعةاحلالعلىالعبارة
عادمن،البالطاعرالشعراءالذيكانصوتحكاممصرحينماكانش مثشاعرالشعبعندما

املنفى.
(2)يواصلالثبييتاحلديثعنحالاملعلميفنفسالقصيدةو

ُكّلغَشاوةٍنعينيهِّوجلوَتع


َدلِّيال الشبابِّ زهَر َتُه ووهبـْ


،والتعليمسّيماأنالقصيدةبرمتهاتنبثقمنرؤيةشوقيللعلمال،يظهرالتناصمعشوقيكذلك
بلكانيستمد،غريأنالشاعرحممدالثبييتمليكنيسرييفهذااجملالكظلظاهريأوخفيلشوقي

واليتمتثلرؤيتهالذاتيةهبذااجملال.،بهقاتهاخلاصةلكنوفقسيا،الروحمنه
:(3)معشوقييفالكالمالسابقيظهرالتناص

منظلماتهِّ العقَل أخرجـَتهذا


سـبيالوهدي املبنَي النـوَر َتُه


التوافقبنيالطرفني مّت–شوقيوالثبييت–ففيهذا سبقمما مما أكثر االلتقاء عناصر تبدو
اختالفًامنحيثاملضمونحالبيتشوقيوبيتالثبييتسيجدلكناملتأمليف،ادبهآنًفااالستشه

                                                 

.1/180،د.ط،الشوقيات،شويف(1)
.222ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.1/180،د.ط،الشوقيات،شوقي(3)
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بينماكانالثبييتيتحدث،لمةاألولعنالعقلومايعانيهمنظفشوقيكانيتحدثيفالشطر،الرؤيةو
لعنيمرتبطةماابين،عنالعنيوماميّرهبامنغشاوة.العقلمرتبطابملضمونوالتصّورالنمطيللحياة

أنالواقعمطالعاتهاثب،ابذاتالواقعالذيتراهأمامه عتربفيهمشاهداتالذيتيفالوقت،ةتكما
العيونمتحركة.

أيأنهامتدادلهوحالة،املعىنمتوافًقامعالشطراألولفيكادأمايفالشطرالثاينعندشوقي
،ففيهحركةاندفاعيةحنواألمام،أمااحلالعندالثبييت،لاستنتاجيةمنطقيةلَِّماأوردهيفالشطراألو

للسالكني.يليضيءالدرب"وحتّولتالغشاوةإىلدلزهَرالشبابِّمنحته"ألنالعنياملشاهدةالراصدة
فقدامتازشوقيأبنه،هذاالفهماملختلفعندالشاعرينإمنامرّدهطبيعةشعركلواحدمنهما

بلشاعر،يفأصبحشاعرالشعباملصر،كانشاعرعباسحيث"،تهشاعرذاومليكن،شاعرغريه
فيهمنجهادوثورا.ينبضقلبهأبحالمهاوآماهلاوماتكون،هاالشعوبالعربيهكل

تقتضيهدائماأنخيضعلغريهنيةنهمليفرغهلاقدمياوالحديثا.اذكانتطبيعتهالفأمانفسهفإ
ويكتبوفقماميليه،االشيءمليكنعندالثبييتالذيكانينتصرلذاتيتههذو،(1)يفصنعشعره"

لشعري.عليههاجسها
:(2)وذلكعندمايقول،يظهرشكلتناصاخلفاءعندالشاعر،يفالفقرةالتاليةو

ايمزنًةأوجزْتصخبالعشبِّ
 واْفتتحْتللهواجرِّظالً

أمسِّّيكِّ
قارئةالرَّملِّ

العشقِّعرّافة
للسنواتِّضحُأف ُعريكِّ

للشاطئنيِّ رصمتكِّ أفسِّّ

                                                 

.39،40ص،د.ط،شوقي شاعر املصر احلديث،ضيف(1)
.307ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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،(1)ناصمعقصيدةقارئةالفنجانلنزارقباينمنيقرأهذهاملقطوعةالشعريةفسيجدفيهات
تناصاستشرايفغري،بلهوتناصمعاجلوالعامللنص،لكنهذاالتناصاليكادأنيكونظاهرًا

الوقوفابإلمكانوإنمليكن،مسروحقباينيفقصيدتهكأنروحهالشعريةيفهذاالكالمتال،انطق
فإنتقارباجلّوينالشاعرينيهو،لالكلماتأواألسطرخالمنمباشرةعلىعناصرالتقاءشعرية

للميلهلذااالجتاه.انالذيدعا
:(2)فيقول،يستمرتناصالشاعرمعنزارقباينو

قلقالفريوزيفعينيكايعنقاء......
يقاْلالسرٌّ

 قلقالفريوزيفعينيكِّ
شيٌءمنبقاايالوحي..

منذعرالرماْل


:(3)زارقباينحيثيقولن
هلأحبها؟…التسأليينمنأان

هلماينمنهما..إ،عينيك
اتنمنذهبآألديَّمر
الأعتينهبما،ويقاليل
كيفأان؟…الفريوزأستغفر

أنسىالذيبيينوبينها
كما–علىمستوىتوافقهالكبريمععناويننصوصهعرالثبييتبنزارقباينليسالشاثريظهرأت

غريأناألخريمنحجوهرةاحلياةوهياملرأةكل،بلحىتعلىمستوىحضوراملرأةعنده-مّرمعنا
وجيدمتعتهيفالتقاطكلما،فقدكانميعنالنظرإليها،حيثمليشغلهعنهاشاغل،شعرهوشعوره

.عكانخيالهيرفدهحينمايستعصيعليهالواق،وحينماتعوزهاحليلةلبلوغمايريد،يتصلهبا

                                                 

.1/648،1/649،1/650،1/651،د.ط،األعمال الشعرية الكاملة،قباين(1)
.190ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.1/399،د.ط،األعمال الشعرية الكاملة،قباين(3)
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للجنسكماهوجسداي حالةروحانيةأكثرمنكوهناخمزوانًبينماكانتاملرأةابلنسبةللثبييت
ينهماهذاورمباأناختالفالظروفاجليوسياسيةبنيالشاعرينهياليتوضعتب،احلالعندنزار

للمحافظة،الربزخ الداعية علىبينماكانقباينابن،فالثبييتكانيعيشيفالصحراء دمشقاملقبلة
تنقالتهبنياملدنوالبلدانكممثلدبلوماسيلبالدهكذلك.عالوةعلى،تحررال

نصالثبييتوهذاالنصالقباينالغائبيف،قالهقباينوماتناصخفّيبنيماقالهالثبييتويظهر
"ليلةقصيدةالثبييتنمابي،فقصيدةنزار"حبيبيت"تدورحولاملرأة،لشاعرللحياةتظهرفيهرؤيةك

إمناتشريالرتباطالنصابألسطورة،اليتمنضمنهااملقطعالسابقللشاعر(1)احللموتفاصيلالعنقاء"
باطالقسماألولمن"مؤشرعلىعدمارتإذأن"ليلةاحللم،أكثرمننصنزاراملتماسمعالواقع

واليتسوف–علىارتباطهالوثيقبعاملاألساطرييلدلبينما"تفاصيلالعنقاء"،العنوانبعاملاليقظة
.-أييتجمالللحديثعنهذااجلانبيفالفصلالتايلحبولهللا

ه"البابلي" :(2)يقولالشاعريفنصِّّ
هذاالبعيدالم قريباملسجَّىسَّهالضرُّ
جنحةالطريأب

شاختعلىساعديهالطحالب
والنملأيكلاجفانه

والذاببْ
:(3)حممودحسنامساعيلهالفقرةالشعريةنلمحتناًصاخفي امعقولهذففي

اخليالُ زاده مسافر


والظاللُ والعطر والسحر


يديهِّ يف والكأس ظمآن


واجلمالُ والفن واحلب


ضهالليايلشابتعلىأر


اجلباُل عمرها وضيعت


جاءابسم"البابلي"بينمانصالثبييتأننص،وكذلكبنيالتناصني،النصنييفوسراجلمال
أي،لفراتحممودحسنإمساعيلابسم"النيل"والبابليمرتبطمبدينة"اببل"الواقعةعلىضفافهنرا

                                                 

.185،186،187،188،189،190،191ص، 1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.83،85،87،89وهيص،.وقدتكررهذاالكالميفصفحاتأخرى81ص،املرجعالسابق(2)
.1،1/729ط،األعمال الكاملة،إمساعيل(3)
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لكنالنصالغائبمتعلقابلنهر،ةوعنصرالوجوداألولابملاءالذيهوسّراحلياأنكالالنصنيمرتبط
النصاألولمتعل،بشكلمباشر الشيءمناألمورالفنية،رقبشكلغريمباشرابلنهبينما وهذا

ينماابإلضافةلكونهح،رالدقيقةاليتتعّمقمنسرمجالجتربةالثبييتاليتتعتمدعلىالطرحغرياملباش
الهاألصلية.هأييتبهبشكلمغايرعنحيرتكزعلىالتناصفإن

فإنهيشريحلرصالشاعرعلى–حالةأسطوريةمعاصرًاكانأو–فالبابليالذيميثلاإلنساين
عكسماقامبهالنصالغائبمناستحضارالنيلالرافد،قالعرىمعاإلنسانذيالقوةالفاعلةتوثي

أنكالاملدلولنيهلما،لبقاءاإلنسان وعاملاألساطريارتباطابلتاريخواجلغرافكما يقّوي،يا مما وهذا
نصالغائب.الصلةبنيالنصاحلاضروال

التناصبلكانلهتواجدآخريفتقنية،فقطملحيضرالشاعرحممودحسنإمساعيلهذهاملرةو
:(1)وذلكيفقوله،عندالثبييت

الصحراءممشوقاًكماردْزورٌقأييتمن
فصلتهالريحمنقلبعطاردْابكشه

كالرؤاي...،ينربيكاهلمس
حيلقكالنعاسْ

موجالّرمالْجاءحمموالًعلى
جاءمنحواتًعلىريحالشمالْ

جاءكالليلالغريبْ
جاءكالصبحاملريبْ

فيهمنرائحةالفردوسأسراٌرمضيئةْ
ومصابيُحجريئةْ

اليزولْفيههنٌرمنرحيق
ٌحوخوٌفوذهولْفيهأطفاٌلوأشبا

فيهأصواتتقولْ
ليلةاحللمالطويلةْ

                                                 

.187،188ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
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ليلةاحللماجلليلةْ
ألُفعمرٍ

شهرٍفُأل
ألُفليلةْ

منيتفحصهذهاملعزوفةالشعريةللشاعرفسيلمحفيهاهذاالتناصاخلفّيالذياليكادأن
:(1)مساعيلإيبنييفأبياتحممودحسن

 حلُن عبقريٌّعلىأنتِّ فمي


يف بلبلْحدائوأان هللا ق


الريح بنا متيل أن قبل أقبلي


املعجلْ الفناء بنا ويهوي


 الوزورقي شاكٍيف حريان جود


مضللْ شريْد ابألسي مثقٌل


الليل واغتاله الرايح أزعجته


مسبلْ الدايجري من جبنٍح


فالشط روحي غرام اي أقبلي


مثقلْ ابليأس والروح بعيٌد


ميتزجابلصحراء،خبفزورقالثبييتمندفعوفيهانفعالصا،الزورقنيخفيبنيكالهناكالتقاء
نغماسابهلمسوالرؤايوالصباحلكنهكذلكمييللال،ويعلويفالفضاء،أزيزالريحجيجهويعانقض

حريانشاٍك"فهو"،ثقلهاحلبوالغرامزورقأ،إمساعيلزورقحاملحملقبينمازورقحممود،املضيء
بينما،جودٌلابألسيشريْدمضلْل"عالوةعلىذلكفزورقالثبييتيبحثعنحقيقةالووكذلك"مثق

الليل،وجوداحلقيقةزورقإمساعيلمنغمسب زورقالثبييتحيفرابلصحراءوحياولاخلروجمنعباءة
عرمنبروحالشايعكسما،يرتنازورقحممودإمساعيلساحبًيفالوقتالذيكان،ملالمسةالصباح

شاعريةجمنحةهتيمأبسرارالوجود.


،امنبيئتنيخمتلفتنيرتبطانأبجواءمتشاهبةرغمانطالقهموبعدهذااخلالففإنكالالزورقنيي
أماالتشابه،وذلكأنالزورقاألولزورقصحراويمتخّيلبينماالزورقاآلخرحبريمتماسمعاحلقيقة

جاء-حيثكانالزورقاألول"جاءكالليلالغريْب،لليلوبشاعةالوجودفكالمهامرتبطأبجواءا
الليلجبنٍحمنالدايجريواغتاله-ينماالزورقاآلخر"زورقييفالوجودحريانشاٍككالصبحاملريْب"ب

كذلو،مسبْل"فهذاالتقاربالروحيبنياحلالتنييفالتعاملالفينيفالنظرلطبيعةزورقالشاعرين

                                                 

.1،1/257ط،األعمال الكاملة،إمساعيل(1)
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منهمامناالنغماسبسرالوجود كماقلناعنه–غريأنالثبييت،كلٌّوفقطريقته،بسبباقرتابكلٍّ
ويعملعلىامتصاصهاومنمثإعادةخلقهامنجديديستفيدمنالنصوصالغائبة–سابًقاونقول

طريقةتعاملهمعالشعر.يفو،لكنوفقرؤيتهالذاتيةاملعتمدةعلىالنظرالتجريديللحياةوللواقع،
لكنالتناصهناتناص،نفسالشاعرسيتماختتامهب،كمابدأاملوضوعهناابلتناصمعأمحدشوقيو

:(1)حيثيقولالثبييت،خفيٍّ
صاحِّ اي َا ،هاهتِّ التَصايبِّ َشقراء



املذابِّ والنورِّ األفراحِّ َسنا من


"الربع" حوهلا ما،يتجّلى إذا


الليل اشرق لرَّاببِّبتدليل


انتظارِّي متتاح كالشَّمسِّ َا هاهتِّ


 اغرتايبِّ ُعمقِّ يف الوجَد وتذيُب


حىتَّ منضوئهااحملمومِّ واْسقينِّ


 يرمتِّي الروايبِّ صدرِّ على يُح الشِّّ


عناخلمرة األبياتيتحدثالشاعر العربعرب،يفهذه الشعراء هلاكعادة ويصفحنينه
واصًفاحا،العصور الرفاقجمتمعنيهلاأبهنا عنهاأبهناكوهجالشمس،"شقراء"حيّلقحوهلا متحداًث

التعاطيالذييبد وهذا املرير. ليلانتظاره بعددحلكة يشريألبياتأمحدشوقياملشتاقللخمرة
:(2)يقول،انقضاءشهررمضاناملبارك

ساقي اي ا هاهتِّ ولـى رمضان


مشتاقِّ إىل تسعى مشتاقًة


ُأالفِّهاكما على أكثرُه ان


 يف اخلالقِّوأقُلُه طاعة


مجيعها الذنوبِّ غفار هللا


منالذنوببواقيانمثَّإنك


طاعةٍ سجيين كنا قد ابألمس


ابإلطالقِّ العيد مّن واليوم


الثبييتاألفراح غريأن،حتولتللعيدبعدفراقرمضانابلنسبةلشوقي،اليتامتزجتخبمرة
،يتيكنبهاحلالعندالثبيوهذامامل،ررمضانوقدومالعيدلذنوبوالطاعةوشهربطاألمورابشوقي

وماحيملونمن،وذلكأنشوقيشاعرحيسبحسابغريهوحياولأاليكونيفمعزلعناجلميع
قمنكلشاعرينطلألن،وهوعلىالنقيضمنالثبييتاملستسلمإلشباعذاته،مضامنيدينيةوحياتية

                                                 

.175ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،حممد،الثبييت(1)
.2/77،د.ط،الشوقيات،شويف(2)
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ماشوقيغارقينب،فالثبييتجينحيفهذاالنصللتجديدرغمكونالنصنص اعموداي ،لفنيةمدرستها
ألذنيهابلتقليدية.

حينمايستمراملرءبقراءةقصيدةشوقيفسيالحظوجودتشابهخفّيكذلكبنياألجواءاحمليطة
(1)بعاملالشراب

و السرور من إيّل كت تزلضحِّ مل


 األعراقِّالكربنت كرمية وم


عواقبٍ ذات غري اسقنيها هات


الصّفاقِّ لصيحةِّ نُراع حىت


ر كأمنافاًصِّ الُشعاع مسلطة


واألحداقِّ ُتدار وجنتيك من


كرميَها إن صفراَء أو محراَء


مبذاقِّ،كالغيدِّ مليحٍة كل


تريُقهُ الزكّي دمها من وَحذارِّ


 اي العشاقِّيكفيك دُم قاسـي


إنين دِّهاقًا إال تـقين ال


هاقِّدُأسقىبكأٍسفيباهلموم


خمر املدامة سلطان جيفلعّل


نفاقِّ غرَي حيوِّ مل عامٍل من


وذلكمباتفعلهاخلمرةمنطرب،ملألبياتيشريلَِّماكانتعليهأبياتالثبييتاجلوالعاافهذ
،تنقلصاحبهامنطورلطوربياتالثبييتحيثكانتأ،يفاملكانوتطريبيفنفسيةالشاربهلا

ماصنعتها،وتضفيعلىالشيخالكبريالنشوة ويناجيهاخلمرةعندشوقيحوهذا ينماظليتأملها
حلبيبه. مناجاةاحملبِّّ

شعيب.ال الرتاثاملبحث الثالث: رافد 
ليفلسانالعرب:قاجاءعنهذااملعىن،اجلذراللغويللرتاثأواملوروثهوالفعلالثالثي"ورث"

ومِّريااًثوَمريا وِّراثًَة اَتاثً.ويقال:َورِّْثُتفالاًنمااًلأَرِّثُهوِّْراًثَوَوْراًثإُذامأَبوزيد:"َورَِّثفالٌنَأابهيَرِّثُُه
ي }وَإِنِّ -عليه السالم- وقدجاءيفحمكمالتنزيلعلىلساننيبهللازكراي،(2)"لكفصارمرياثه،ُمَورُِّثكَ

له،(3)دُنكَ وَلِيًّا{تُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّخِفْ فيصري بعدي "يبقى أن ومعناه

                                                 

.2/78، .طد، الشوقيات،شويف(1)
.دة"ورث"ماد.ط،،لسان العرب،ابنمنظور(2)
.5،6:سورة مرمي(3)
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.وجاءعندابنفارسأبنهالشيءالذييكونلكوتقومبهمثيصريإيلآخرينبنسبأو(1)مرياثي"
 .(2)بسبب

 معناه منتقاليدوعاداتوجتاربوخربات"مافهو،االصطالحيأما تراكمخاللاألزمنة
والسياسي،واإلنساين،وهوجزءأساسمنقوامهاالجتماعي،وفنونوعلوميفشعبمنالشعوب

.(3)تكوينهذاالرتاثواغنائه"يوثقعالئقهابألجيالالغابرةاليتعملتعلي،واخللقي،رخيياوالت


ابسمالشعرالنبطي،شبهاجلزيرةالعربيةعروفيفإقليماخلليجولقدكانلألدبالشعيباملو
:(4)يقولالشاعرحممدالثبييت،دىالشاعرحممدالثبييتحضورًاملفتاالنتباهل

،ضمين
مثأوقفينيفالرمال

اليُعرفقائله،موروثمنطقةجنرانيظهرالتناصمعبيتشعيبمن
هلهمنمشالومنميني،ضميين،ضميين حيبونه صغرٍي ضمة (5)ضميين



:(6)يتعرحممدالثبيإذيقولالشا،كماأنهيوجدتناصآخريفهذهالقصيدة
أَْنَتاْفرَتَْعَتبـََناَتالنَّوى

وَرفـَْعَتالنَّواقِّيسَ
اْعرَتَْفَن رِّالنَّوىُهنَّ بِّسِّ

وَعَرْفَنالنَّوامِّيسَ

                                                 

.مادة"ورث"د.ط،ب،لسان العر ،ابنمنظور(1)
.6/105د.ط،، معجم مقاييس اللغة،فارسابن(2)
.63ص،2ط،القسماألول،عجم األديبامل،عبدالنور(3)
.11ص،1ط، ثبييتديوان حممد ال،الثبييت(4)
وقدمسعُت،ملأستطعالوقوفعلىمصدركتايبُنشرتبهلتوثيقه،قصيدةمشهورةومنتشرةبنيالناسشعبي اهذاالبيتضمن(5)

لكنمتتإضافةبعضاألبياتالشعريةعليهفيما،اليُعرفقائلهمنبعضاملهتمنيابلرتاثعنمنطقةجنرانأبنهنصتراثي
بعد.

.11،12ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(6)
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ش يف شعبي ا معروفة "النواميس" العربيةفكلمة اجلزيرة الرجل،به به يتباهى ما وتعينكل
:(1)الشاعرمعماقالهالشاعرتركيبنمحيدقدتناصقول-أييفتخر–و"يتنومس"به

والنواميس للفخر ندّور حّنا


 صاملني جبرّة العزومِّومنشي


:(2)يقولالشاعرحممدالثبييت
ايوارداملاءعلَّاملطااي

لصباايايفعيوناوصّبلناوطنً
راثيةاليعرفانظمهافقدوردتعبارة"ايوارداملاء"وفيهاتناصمعأغنيةشعبيةحجازيةت

:(3)يقولذلكالشاعراجملهول،تتداخلفيهااألصواتاملوسيقيةبنيالبيتوالذييليه،األصلي
مبحبويب اسوي كيف سلّيم سلّيم



تلقىاخلالواعطىاملفاتيحعبدهللا


ايوارداملاوأسقينشربيت



هللا خياف ما سقاين واللي




(4)وذلكيفقوله،اثنانمثأييتتناصان

أَدِّْرُمْهَجَةالصُّْبحِّ
الُكُؤوسْ لَناوطناًيفِّ ُصبَّ

يُدِّيُرالرُُّؤوسْ
َتفِّيَءالسََّحابَةْ وزِّْداَنمَِّنالشَّاذِّلِّيَّةِّحىتَّ

إىلقوله:
ْبمواجعَنافوَقمَجْرِّالَغَضالِّّوقَـ

الرَّاَببَةَ مُثََّهاتِّ

                                                 

.1،2/1035ط،احلمدة زعماء عتيبة ونسب واعالم قبيلة املقطة دراسة اترخيية واثئقيةاتريخ ،الوذيناين(1)
.104،105ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
ياختالفالوزنيفالبيت.ويالحظالقار151ص،والرجيعياخلبييت،اجلزءاألول،موسوعة األلعاب الشعبية،اجلحديل(3)

وهذاالوضعيُعتربمنصميم،حيثينتقلاللحنمنفنشعيبلفنشعيبآخر،الثاينعّماهواحلالعليهيفالبيتاألول
يب.املوروثاحلجازيالشع

.97ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(4)
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الرَّاَببْة: هاتِّ
"عليبنعمرالشاذيلإىلامسها"الشاذلّية"املنسوبة،الشاعربنوعمنأنواعالقهوةىنلقدتغ

عتقادوقدُعّداكتشافهالقهوةأحدفضائلهاليتأخذتعنهابال،أحدمتصويفاليمنيفالقرنالتاسع
.(2)اصةخملهابطريقةوحالهذهالقهوةكحالسائرأنواعالقهوةالعربيةاألخرىاليتيتمع،(1)واملزية"

(3)تناصمعقولالشاعرتركيبنمحيدهاألبياتفيهذف




أماالتناصاآلخرفقدجاءمعقوله"مُثَّهَ الرَّاَببْة"اتِّ وهذهالراببةآلةموسيقية،الرَّاَببََة/هاتِّ
:(4)ثيقولالبيتالشعيبالقدميالذياليُعرفاسمقائلهيح،بدويةأحاديةالوتر

ايبنتاليعجبكصوتالراببة


 عيدان فوق " حويٍّر " جلد (5)تراه




الذيجاءبهكماهومنالشعرلتوظيفهذاا،لاألدبالشعيبعندالثبييتامنأوجهاستعمو
:(6)حيثيقولالشاعر،النبطيالقدمي

 ّبيفعينيكحنييصحواحل

دفئاًوظالالً
وصباحاًحائراً

سؤاالً يلقيعلىالكونِّ
ينتشيسيفياحملّلىيفمَييينِّ

وتغنيينالعشّياتالثماىل:
)كرمياينٍوبروقهتالال

                                                 

.112ص،د.ط،سرية القهوة وخطاب التحرميغواية االسم ،السرحيي(1)
ويكونمعهااهليلأو،ابللون"األشعل"وهولونبنياألسودواألصفرواألمحر-شعبي ا-بٌطلفعاىلونهذهالفهوة(2)

لعربيةويفبواديأمايفمناطقمشالشبهاجلزيرةا،أوالزعفرانالذياليكوندائماًمعهاابلضرورة-أياملسمار-العويدي
وهييفكلاألحوالمتتازبطعمهااملر.،والشامفإهنامتتازابلسوادالشديدالعراق

.1،2/1123ط،واثئقيةبة ونسب واعالم قبيلة املقطة دراسة اترخيية اتريخ احلمدة زعماء عتي،الوذيناين(3)
مـ.24/12/2011،السبتجريدةاألنباءالكويتية(4)
عيدان:أعواد.-واحلوارولدالناقةالصغري،حويّر:تصغريحوار(5)
.176ص، 1ط، ديوامنحمد الثبييت،الثبييت(6)

إنكانماتّرثيدينافعايل


الشاذلية شربة علينا حيرم
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برقْنٍوورانٍووبرٍقورا
قالوا:كمامبسم"هيا"قلت:الال
وبنيمبسم"هيا"فرْق( بنيالربوقِّ

عةاألخريةمنقصيدة"فواصلمنحلنبدويقدمي"للشاعرديفاألسطراألربهذاالكالماملوجو
للشاعرالنبطيالقدميحمسناهلزاين ميثلالتداخل،(1)حممدالثبييتمقتبسةكماهيمنقصيدة وهذا

قوهودخولنصبنصآخرعنطري-علىحدتعبريجريار–اجداللغوي"التوأو"،النصي
.(2)ووضعهبنيهاللنيمزدوجنيلنصمتقدمأوحمدداإليرادالواضح

 مثال العربية.األ : رافدالرابعملبحث ا
واحلكمة" ابلذكاء "قولقصريمشبع يصلحأبنيكون،(3)املثلهو "كلمثل أبن وهناكاعتقاد

،ةاملثلفيعيشجترب،إذااستطاعالكاتبأنيتخذمناملثلبدايةلعمله،موضوًعالعملأديبكبري
وعلىهذااألساسيلجأالشاعرلتوظيفاألمثاللتقويةبناءالنص،(4)ويعربعنهاتعبريًاحتليلي ادقيًقا"

للمتلقيبشكلموجزمنأجلأ،الشعريلديه اإل،نتصلالفكرة املتوهذا بعيفمثلهذهجراء
األحواليدخلحتتمظلةالتناصالشعري.

ألناملثلميّثلخالصة؛الكبريبينهماهلتشابلنياملثلواحلكمةهناكمنالناسمنخيلطبو
دونأنتسمياحلكم–وقدفرقتالباحثةنبيلةإبراهيمبنياحلكمواألمثال،جتربةإنسانيةمعينة

حيث،سم"التعبرياتالشعبيةالشائعة"اليتهيبطبيعةاحلال:احلكمقولعنهاابمكتفيةابل،ابمسها
ومعذلكفهيالتعدأمثاال،التعبرياتمتتلكبعضاخلصائصالفنيةللمثلالواضحأنهذهتقول:من

بأقرفهي،حنالنتفّوههبايفهنايةجتربةعشناهاوإمنانتفوههباعلىسبيلأتكيداملوقفوتوضيحهفن
خنلطبينهاوبنيإىلاببالكناايتوالتعبرياتالشعبيةمنهاإىلابباألمثالومنمثفالحيقلناأن

.(5)األمثالأبّيحالمناألحوال

                                                 

.148صط،،د.شعره ،حياته ،موطنه ،نسبه ،الشاعر حمسن اهلزاين، اهلزاين(1)
.90صد.ط،،ترمجةعبدالرمحنأيوب،مدخل جلامع النصجينيت(2)
.144صد.ط،،األدب الشعيب ال التعبري يفأشك،إبراهيم(3)
.144ص،السابق(4)
.153صد.ط،،الشعيبأشكال التعبري يف األدب ،إبراهيم(5)
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:(1)يقولالشاعرحممدالثبييت
 أعَلُمأنَّكِّ

عنالطَّوقِّ شبْبتِّ
التََّحدِّيَ َحَلَباتِّ يفِّ َغاَمْرتِّ

ُوُعوداًتُثِّريُ ْرتِّ الَغَضبْصِّ
الليلِّ ُوُجوداًحُيَرُِّكيفِّ ْرتِّ وصِّ

أْفقاًَجدِّيداً
ْنهَلَبْوخَيْفُقَأْجنحًةمِّ

"معيظهرالتناصيفقولالشاعر"و عنالطَّوقِّ عمرٌوعنالطوق"املثلالعريبالقدميشبْبتِّ "شبَّ
.(2)عمروبنعديوقدقالهامللكجذميةيف،وُيضربهذااملثللتزينيالكبريبزينةالصغري

:(3)كقوله،يتواصلتوظيفالشاعرألنواعخمتلفةمناألمثالالعربيةو
حىتهديلاألابريقِّا بتداًءمنالشيبِّ

تسرتسُلاللغةاحلجريةُ
كالقارِّ..بيضاء

انفرةكعروقالزجاجةِّ
"و"بيضاءكالقارِّ"ويفهذاالشأناويتجلىالتناصيفقوله" يقولاجلاحظ:بتداًءمنالشيبِّ

حيثيتضح،(4)"وقدجرىاملثليفتبعيدالشيء:الترىذلكحىتيبيضالقارويشيبالغراب"
الثبييتمنتوظيفالرتاث منجديدبروحتتماهىمعالعصرنة،مدىمتكنالشاعر خلقه وإعادة

 واحلداثة.

:(5)قوله،االختفاءومنأوجههذا،ظهورًاواخفاء،استحضاراملثليفشعرالثبييتوتعدد

                                                 

 .136ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.2،1/547ط،مجهرة األمثال،العسكري(2)
.67ص،ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
.5/528،د.ط،احليوان،.وكذلكاجلاحظ1/206د.ط،،ل اجلاحظرسائ،ظاجلاح(4)
.65ص، 1ط، حممد الثبييتديوان ،الثبييت(5)
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لدىسادنالوقتتشرقيب
جرعةاملاء..

جتنحيبطرقاتالوابء..
متتماتالبسوْسقينتالح

بشؤمهااملعروفالذيمحلاسم"حربالبسوس"تلكاحلربحيثتظهرصورة"البسوس"
اشتملتعلىاستمرتأربعنيسنةو،العربيةاليتدارترحاهابنيبعضأحياءبكروتغلب-العربية

،(1)يومحتالقاللمم،يومالقصيبات،يومعنيزة،يومواردات،يومالذانئب،هي:يومالنهى،عدةأايم
وقدقامالشاعربتوظيفهذا،(2)شؤماقرتنهبااملثلالعريب"أشأممنالبسوس"ونظرًالَِّمامحلتهمن

ولسانحالهيقول:ماأشبهالليلة،األسطوريمستعيًنابثقلهالرمزيوإحيائه،املثلالقدميخريتوظيف
ابلبارحة!.

حيث،اليقفعندهذاالشاهدالتارخيي،جتربةالشاعرهذااالستحضارملدلولالشؤميف
:(3)يقوليفنصآخر

وداحس!؟
ماذادهاه

أمازاَلحيجلمنكبواتالّرهانِّ
وميسحآاثمُهيفجبنيِّ

الّزمانْ
،وكانتاحلرببينهماسجاالً،قبيليتعبسوذبيانحسوالغرباءنشبتبنيمناملعلومأنحربداو

احل اشتملتهذه وقد املريفب،بنيالطرفنيربعلىأايم ،واهلباءة،واليعمرية،وذيحساء،هي:
العرباملثل،(4)وقطن،وفروق ،حىتضربتفيها منداحس" أشأم " وقدكانهذا،(5)فقال:

                                                 

.142ص،د.ط،أايم العرب يف اجلاهلية،وآخرون،جاداملوىل(1)
.2،1/556ط،مجهرة األمثال،العسكري(2)
.180ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
.246هامشصد.ط،،أايم العرب يف اجلاهلية،وآخرون،جاداملوىل(4)
.2،1/556ط، مجهرة األمثالأ،العسكري(5)
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م منسجًما مناالستحضار العربية األمة وصلتإليه علىخمتلفعما وتصدعاتعدة تشظيات
:(1)فيقولالالنزيفالعريباملتواصلعندشكلمنأشكإذتوقفالشاعر،األصعدة

يومجبفراهلياءة
حتملأوزارهغطفان
االًوقتلوامنهمرج،لعبسعلىذبيانفقدوضعتفيهمبنوعبسالسالحكانيوم"جفراهلباءة"و

نالعربأصبحواإمنااستحضرهمنقبلأ،(2)حىتانشدهتمبنوذبيانالبقية،منهمسيدغطفان،كثريين
أكثربكثريمنفقداهنمعلىأيديأعدائهموخصومهم.،رجاهلمأبيديهميفقدون
:(3)حيثيقول،لعاملاألمثايتواصلالثبييتمعمسلسلو

كانيثويبقريبحزينا
أملساعدهويطويعلى

قلتمن؟!
قال:حامتطيء..وأنت؟!
قلت:أانمعنبنزائدة!!

بينما،األول:عريبجاهلياشتهرابلكرم،عربينيالشاعربنيرمزينففيهذاالكالممجع
والذيقالفيهالشاعرمروانبن،الثاين:عريبمسلماشتهرابإلابءوجماهدةأعداءاخلالفةالعباسية

:(4)أيبحفصة
مْعُنبُنزائدةالذيزادتبِّهِّ



 ِِّ شرفًاعلىشرٍفبنوشيبانِّ




بُنزائدةالشيباين"رغمعلّوكعباألخري،اآلفاق"بلغتشهرتهلكنالرمز"حامت أكثرمن"مْعُن
حيثجاءيفحامتاملثلالعريب"أجودمنحامت"وهوحامتبنعبدهللابنسعدالطائي،وعظيمقدره

الذيصارمضراًبللكرمواجلودعندالعربيفجاهليتهموإسالمهم.(5)


                                                 

.179ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.263صد.ط،،أايم العرب يف اجلاهلية،جاداملوىل(2)
.36ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
.106ص،3ط،شعر مروان بن أيب حفصة،عطوان(4)
.2،1/336ط،األمثالمجهرة ،العسكري(5)
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حيث،كلمايتوغلاملرءيفتصفحأعمالهالشعرية،الثبييتملثلعندكذلكيتواصلاستحضارا
:(1)يقول

ترىايابنَةالعمِّّ
ماذاجرى؟

وهلمَحََدالقومعندالصباحِّ
السُّرى

رى"وهذااملثاليقالدالقومالسُّعريبالقدمي"عندالصباححيمأعادالثبييتتوظيفاملثلالوقد
وهو-رضيهللاعنهما-لوليدملابَعثإليهأبوبكراجلليلخالدبناأولمنقالهالصحايبأبن

رإىلالشام.فأرادسلوكاملفازة ،فقاللهرافعبنعمريالطائي:قدَسَلْكُتهايفاجلاهلية،ابلعراق:أْنسِّ
مث،شهاَشارِّففـََعطّفاشرتىمائة،والأظنكتـَْقدِّرعليهاإالأنحَتْمِّلاملاء،وهيََخٌْسلإلبلالواردة

العطشمثَسَلكاملفازةحىتإذاَمضىيومانوخاف،مثَكَعَمأفواههالِّئالترعى،َسقاهااملاءحىتَرويت
يأنَيذهبمايفبُطوناإلبل ،واستخرجمايفبطوهنامناملاء،حَنََراإلبلعلىالناسواخليلوَخشِّ

درًاعظاًما؟فإنيفالليلفلماكان،وَمَضى،َفَسَقىالناسواخليل ةالرابعةقالرافع:انظرواهلَترونسِّ
ْدر،رأيتموهاوإالفهواهلالك فقالخالد،مثجتمعواعلىاملاء،َفَكرّبوَكرّبالناسفنظرالناسفرأواالسِّّ

(2):
اْهَتَدى أَنَّ رافع درُّ هللِّ



سوى إىل قراقر من فوز


ا به َسار إذا َبكىََخًْسا جليش


يُرى إْنٌس قـَْبلهِّ من َساَرها ما


السُّرى القوم حَيَْمد الصباح عند


الَكرى عياابت عنهم وتَنجلي




َبحوطلعالنهارليالًحَيَمدمَ-أيميشي–ومعىنهذااملثلأبنالذييْسرِّي ريَهإذاأصِّ وهذاالكالم،سِّ
يأس.سالمللواالست،فيهحّثاملسريوعدماخللودللنوم

،أنالشاعرحممدالثبييتحينمااتكأعلىاألمثالالعربيةمنخاللماسبقالتطرقلهيبدوو
يريدالرقيابحلسكانإمنا،وعمقيفالتعاملمعاملوروثبكلتداعياته،زخمتراثيمباحتملهمن

الكثريمنمنخاللاستدعائهوهذاواضحجبالء،اجلمايلوالفينلدياإلنسانفوقهذهالصحراء
                                                 

.180ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.325ص،د.ط،ال يف شرح كتاب األمثالفصل املق،البكري(2)
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وكأنلسانحالهيقولأبن"الشاعريفالعامل،أمثالهذهالشخصياتالقوميةوالتارخييةوالدينية
،أنيكونشاعراً،طالببدورين:دوٌرفينٌجتماعيةوالسياسيةالسائدةمويفظّلالظروفاال،العريب

ليسعنطريقالشعاراتالسياسية،طنيةوخدمةالتقدمأنيكونموظّفاًخلدمةالقضيةالو،ودوروطينّ
نتماءوايقاظإحساسهاابال،راخوإمناعنطريقكشفتراثهذهاألمةوليسعنطريقالصياحوالص،
.(1)"وتعميقأواصرالوحدةبنيأقطارها،

  

                                                 

.358ص،1ط،قضااي الشعر احلديث،جهاد،فاضل(1)
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 لفصل الثالثا
 األسطوري يف شعر الثبييت. الرافد

أوضحتهمافاللغوي،لغويواآلخراصطالحياألدبعنمعنينياثننياألوليفاألسطورةالخترج
منالكتابوالشجر،املعاجماللغوية جاءعندابنمنظوريفلسانالعرب"السَّْطُروالسَّطَُر:الصَّفُّ

وحنوها؛والن والخل اخَلطُّ والسَّْطُر: وَأساطِّرُي.. وَأْسطاٌر َأْسطٌُر ذلك منكل وواحدُكتابة..واجلمُع
.(1)كماقالواُأْحُدوثٌَةوَأحاديث"،اأَلساطريُأْسطُوَرةٌ

قَلَمِ الْ}ن وَوذكراإلمامالطربيعن"قوله:(2)}ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون{ورديفالذكراحلكيمقدو

ةيفسورةاإلسراءمعكلموكذلكجاءحولهذااملعىن،(4)والذيخُيطُّونويكتبون.(3)وَمَا يَسْطُرُون{
ك فِي الْكِتَابِ }وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إاِلَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِ:"مسطورا"يفقولهتعاىل

.(5)مَسْطُورًا{
إالمبعىنالكذبواألغريأنكلمة"األساطري"مل ابطِّيُل.واأَلساطِّرُيابطيل"واأَلساطِّرُياألَأتتِّ

ابلضم."،وُأْسطِّرٌيوُأْسطِّريَةٌوُأْسُطوٌروُأْسطُوَرةٌ،ابلكسر،واحدهتاإِّْسطاٌروإِّْسطاَرةٌ،َأحاديُثالنظامهلا
(6).

يَسْتَمِعُ  }وَمِنْهُم مَّناملعىنلكلمة"األساطري"يتوافقمعحاهلاكماوردتيفالقرآنالكرميذاوه

جَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ  يُ وكَ نُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّة  أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ الَّ يُؤْمِإِلَ

.(7){إِنْ هَذَآ إِالَّ أَسَاطرِيُ األَوَّلِني

                                                 

.مادة"سطر"ط،د.،ن العربلسا،ابنمنظور(1)
.1سورة القلم(2)
.1القلمسورة (3)
.1،7/344ط،نتفسريالطربي من كتابه جامع البيان عن أتويل آي القرآ،الطربي (4)
.58ورة اإلسراءس(5)
."سطر"مادة،د.ط،لسان العرب،ابنمنظور(6)
.25األنعام(7)
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وقداقرتن،بلجاءتعلىصيغةمنتهىاجلموععلىوزن"مفاعيل"،وملتردابلذكراحلكيممفردة
الكرميةالنبيوةلدعذكرهابكلمة"األولنياملضافةهلايفعدةمواضعوذلكيفسياقتكذيباملشركني

.(1)-عليهالصالةوالسالم–
قةمنسورة"أساطري"الواردةيفاألسطرالسابجاءيفتفسريبنعاشورعنتفسريكلمةفقد

األنعام"واألساطريمجعأسطورةبضماهلمزةوسكونالسنيوهيالقّصةواخلربعناملاضني.واألظهر
اختالفسطوراَيبكسراهلمزةوهوالقّصة.ويدّللذلكأأصلهأّناألسطورةلفظمعّربعنالرومية:

كّلهابضماهلمزةوإسطارةوإسطاربكسراهلمزة.،سطريةوأسطوروأسطريفقالوا:أسطورةوأ،العربفيه
واالختالفيفحركاتالكلمةالواحدةمنمجلةأماراتالتعريب.

«.أعجمّيفالعببهماشْئت»ومنأقواهلم:
(2)أيالقّصةاملسطورة"،معىناملفعولظهلاأسطُورةألهّناتصادفصيغةتفيداأللفاوأحسن

بيانعالقتهاابألابطيلوالكذب"وكانالعربيطلقونهعلىمايتسامرالناسبهمنالقصصرجلتمثع
خلرافاتواألخبارعلىاختالفأحواهلامنصدقوكذب.وقدكانواالمييِّّزونبنيالتواريخوالقصصوا

 (3)ا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِالَّ أَسَاطِريُ األَوَّلِني{ا هَذَاؤُنَ}لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَفجميعذلكمرميابلكذبواملبالغة.فقوهلم:

حيتملأهّنمأرادوانسبةأخبارالقرآنإىلالكذبعلىماتعارفوهمناعتقادهميفاألساطري.ويشتمل
نديعنونأنّهاليستحّقأنيكونمنع،أّنالقرآنالخيرجعنكونهجمموعقصصوأساطريأهّنمأرادوا

هّنملقصورأفهامهمأولتجاهلهميعرضونعناالعتباراملقصودمنتلكالقصصوأيخذوهناألهللا
بواألابطيلهلذاارتبطت"األساطري"ابلكذ؛(4)مبنزلةاخلرافاتاليتيتسامرالناسهبالتقصريالوقت."

راجلاهلي.عندالعربمنذالعص


                                                 

سورة  ،24سورة النحل  ،31سورة االنفال : مثل،اميفعددمنالسوراألخرىليفغريسورةاألنعوردتهذااالستعما(1)
.13ملطففنيسورة ا ،15سورة القلم  ،68سورة النمل  ،5سورة الفرقان  ،83املؤمنون 

.7/183د.ط،،تفسري التحرير والتنوير،بنعاشورا(2)
.83سورة املؤمنونالقرآنالكرمي،(3)
.7/183د.ط،،فسري التحرير والتنويرت،بنعاشورا(4)
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ومامييزهاعن،زتصوراتالعقلاملوضوعيتتجاوئناتأمامعناهااالصطالحيفهي"حكايةعنكا
"مصدرأفكاراألولني"(1)فاألسطورةموضوعاعتقاد"،اخلرافةهواالعتقادفيها وذلك،(2)أيأهنا

ووظيفةهذهاألسطورةأهنامتسك،خيضعلتأثريهادائًماأبًداكوهنا"تنشأمنظاهرةيراهااإلنسانو
وعلىهذااألساس،(3)ويفحدثكليواحد"،فتدجمهايفوحدةواحدة،خبيوطهذهالظواهراملتعددة

ائيةمنذأقدمالعصورمباهلذاشغلتابلالشعوبالبد،الواقعيناقضفاألسطورةابجململالعامشيء
رقةللعادةومنافيةحلدوداملنطقواملعقول.احتوتهمنأمورخا

لي املضمونعراءيفاحلديثعمًقافلسفي اوفهًماختيّهذاالفهماملتجاوزللمعىناللغويمنحالش
،لعمقالفلسفيمتتازاب،فهيالختلواأنتكونقصةمقدسةعنداألممالسابقة،األسطورةكأسطورة

وهذه،بينماميثلالبشرفيهاأدوارًااثنوية،آهلةأوأنصافآهلةوتكونشخوصهايفأغلباألحيان
هامنالقضااياملرتبطةابلكونواإلنسان.لىتربيرمظاهرالطبيعةوغريالقصصاملقدسةتعملع

البشريفاألزمانالسحيقةوتكمنقيمةاألسطورةالفنيةيفكوهناتعربعننظرةالقدماءمن
ذاجاءتوظيفالرمزهل،ألساطرييفحياةالشعوبأيًضاولمنمتغرياتوأحداثللحياةوماجيريهبا

ذاكيشّكلصورةحسّيةمولدةللمعىناجملرداملطبوعلقصيدةاحلداثيةكونهذاالرمزأواألسطورييفا
داليلفكشفهذااالستدعاءلألسطورةالعمقالفينوال،ابلذاكرةوالوعيجرّاءاالنغماسبعاملاألساطري

وهيتعمل،"ألنالقصصاألسطوريةالعظيمةجتذبالالوعيعنداإلنسانجلمالياتالسياقالشعري
احلدس طريق وتفسرياهتا،عن املادة طريق يضيء خافت األسطورةكضوء على،وقوة العقل وجيرب

.(4)دةيفالشعر"لكهاألسطورةمنقوةوإىلزخماملعايناملوجواالعرتافابحلاجةلفهمكاٍفلَِّمامت
سطورةوسطااتبدواالويفكلهذ،هوالالمنطقوالالمعقولوالالزمكانوذلكأنمنطقاألسطورة"

وهذا"االهتماماحلديثابألسطورة،(5)حالماليقظةممتع"مواليقظةاولعلهاتبدوضربمنأبنياحلل

                                                 

.8ص،3ط،مضمون األسطورة يف الفكر العريب،خليل(1)
.20ص،4ط،األساطري واخلرافات عند العرب،خان(2)
.18صد.ط،،أشكال التعبري يف األدب الشعيب،إبراهيم(3)
.5ص،،د.طُسهىالطرحييترمجة،قاموس أساطري العامل، كورتل(4)
.46ص،،د.ط،االساطري،زكي(5)
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نكمنيفمقدرهتاتوظيفاألسطورةأمهيةاأنمك،(1)اعرتافًاعاًمابقوةهذهالقصصالشعرية"يشّكل
.(2)الرؤيةالفنيةالكاشفةنقيادملتطلباتوإجبارهعلىاال،علىالتداخليفإلغاءمنطقالزمن

النسيجالش منهذا الثبييتجزءًا حممد ،األسطورةعريالذيتعاطىمعاوقدكانالشاعر
يعكسملمًحاابرزًايفجتربتهالشعريةلذا،ومنحهااملساحاتالشاسعةيفمعجمقاموسهالشعري

فيمابعد.
 : األسطورة يف معجم الثبييت الشعري

وذلكبسبباتصالهالوثيق،حضرتاألسطورةجبالءيفقاموسالتجربةالشعريةللشاعرحممدالثبييت
دالوضوحيفهلذاشّكلتاألسطورةمعلًماشدي،علىالنتاجالفكريوالثقايفابلرتاثواطالعهالواسع

رةالعربيةيفقصائدهوخاصةاألسطو–أبنواعهااملختلفةوذلكأنهوّظف"األسطورة،عريةجتربتهالش
الشاعرالثبييتلكونذلكيرجعو؛(3)وغداالرمزاألسطورييفدواوينهمنأهمالرموزلديه"،الشعرية

ويفحياته،صبالكامنيفالوعيهشاعرأطاللاملاضياليتعاشهايفشعرهويفوجدانهالفردياخل
.(4)الواعيةكذلك

بلحىتيفاستحضار،بنائيفحسباملستوىالليستعلى،كانتاألسطورةحاضرةلقد
،للدراسةالبناءاألسطوريوقبلالدخوذلك،هذااملدلولبصفتهالكينونيةيفعددمنقصائدهالشعرية

 ومتصلة وجمموعة مفردة حضورها تنوّع النسبحيث التناص،بياء خطوات االستعمالأول وهذا
استحضارالشاعربعضومعلىناصيفهذااجلانبيقعلًماأبنمفهومالت،األسطوريعندالشاعر

لتعميقرؤ يفسياقاتالقصيدة وتوظيفها اليتاألساطريالقدمية الشاعريفالقضية يراها معاصرة ية
هذهاألمثلةيفاليتمنها،هذاالتوجهنطريقاألمثلةاليتتدعموهذاماسيتمالتطرقلهع،(5)يطرحها

حيثيقول:،(6)لةالكاملشعريةابدايتهجمموعته
جئُتعرافاًهلذاالرملِّ

                                                 

.7ص،د.ط،ترمجةُسهىالطرحيي،قاموس أساطري العامل،كورتل(1)
.23ص،،د.طدراسة يف أدب اجلزيرة العربية املعاصرة ،ءثقافة الصحرا،البازعي(2)
.49ص،1ط،يف شعر حممد الثبييت جتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة،الشيخ(3)
.72ص،د.ط،األداء األسطوري يف الشعر املعاصرـتطبيق على شعر حممد الثبييت،البطل(4)
.11ص،2ط،التناص نظرايً وتطبيقياً ،الزعيب(5)
.59ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(6)
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استقصياحتماالتالسوادْ
جئتابتاعاساطريَ

ووقتاًورماْد
ول:يق،(1)ةيفنصآخرينارهلذهاملفردة"أساطري"مرةاثمثهذااالستحض

وتلكعيوناملساء
الغريقةبنياألساطريواحللم

جاءتمكللةابحلكااي
وخوفالصبااي

فماذاستحكيلناشهرزاد
:(2)يقولمصوراذلكوهواحلضوراألخريهلاهبذاالشكل"أساطري"،وكاناحلضورالثالثهلذهالصيغة

 توهََّجصوُتكِّ

ذاَتمساءٍ حنَيوجْدُتكِّ
الر ملِّعلىشاطئِّ

 الثواينِّ حيُثتُشبُّ
ويـَْفرتُِّسالوعُدُكلَّاألساطري

احلزينْة واألغنياتِّ
اجلموع"مفاعيل"يفثالثةراستعمالمفردة"أساطري"اليتجاءتعلىصيغةمنتهىضحفقد
ن:دواوي

."ضاريساحلضوراألوليفاملقطعاألولالوارديفقصيدة"ترتيلةالبدء"املنشورةيفديوانه"الت
يف "املنشورة والرحيليفأعماقاحللم "شهرزاد الثاينضمنقصيدة احلضور ديوان"بينما

.هتجيُتُحلًما..هتجيُتومهًا"
والذي،وهوالديواناألول،أمااحلضوراألخريفقدجاءيفقصيدة"عاشقةالزمنالوردي

حيملامسهاسمهذهالقصيدة.
                                                 

.144صاملرجعالسابق:(1)
.24ص،1ط،وان حممد الثبييتدي،الثبييت(2)
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واملكتوبيفظروف،وارديفسياقاتخمتلفةذهاملفردة"أساطري"الهذااالستعمالاملتكررهلو
متباعدة سوحاضر،زمانية خمتلفةضمن شعرية األسطورة،ياقات بعامل الشاعر تعلق ملدى يشري

واألساطري.
ويفاملرةاألخرىجاءت،بعدهذاأييتاستعمالالكلمةاملفردة"أسطورة"اليتوردتكنكرةمرةو

يقول:،(1)حيثيقولالشاعريفاملثالاألول،بياءالنسبمرتبطة
 لكهْمنيقامسيناجلوعوالشعروالصع

منيقامسيننشوةالتهلكْه؟؟
أنتاسطورةأثخنتهااجملاعاتُ-

قليل:
مىتتثخناخليلوالليلواملعركْه.

:(2)يقولفيهبينمااملثالاآلخر
كانيتسّلُقذراعيكاملشرعتني

فلوالقواللريح
الذهبّية وميتطيضفائركِّ

 كفارٍسأسطوريٍّ
،طابلنفسهعننفسهيفاملثالنيكمنيوجهاخلالشاعرو أويتحدثعننفسهمرتداًيقناًعارمزاي 

"عمًقافلسفي اأعمقمنجمرداإلتيانهبذااملدلولأسطوريّ–ليمنحمفردة"أسطورة؛يتوارىخلفه
اجلامدة يحي،بصيغته تث املعىن" هذا اإلنسانوخوفهوظفالشاعر قلق عن للتعبري فكراي  وظيًفا

فروحاالنغماسهبموماإلنسان؛(3)وظيًفامجالي اإلغناءالنصالشعريفني ا"وت،ياةاحلومعاانتهيف
طوريةابلواقعهوماجعلهيستغرقيفاستعمالالرموزاألس–كشاعروكمثقف–وثيقومدىارتباطهال

ألناملخيالالشعيب،سواءالرموزالرتاثيةكرمزعنرتةوغريهمناألمساءاملعروفةيفاجملتمعاجلاهلي،
.أضافعلىحكاايهتمماطابتلهاإلضافات



                                                 

.71ص،السابق(1)
.325ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.54ص،1ط،مد الثبييتجتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حم،الشيخ(3)
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هلذاتنوّع"توظيفاألسطورة،اكنمنتضاريسورمالأوتلكاليتقامهوبتوليدهاكرموزاألم
ومرة،لتصريحابلشخصياتواألماكناألسطوريةيفهاعلىوجهافمرةيكونتوظ،يفشعره

.(1)تلميحدونالتصريح"أخرىيكونتوظيًفاعلىوجهال


وهذاالفعلالذييقومبهالشاعريفاملراوحةبنيالتصريحوالتلميحمنحنظرتهالفلسفيةلعامل
إذانكّب،أليأسطورةأجنبيةيلتفتملخاصةأنه،وعمًقاأتملي ا،األسطورةواألساطريفضاًءرحًبا

دعاالدكتورإبراهيمالشيخمااوهذ؛متزاجاغايةاالممتزًجاهب،علىاستنطاقاألساطريالعربيةالصرفة
وقد،للقول"إنحممدالثبييتمنأكثرالشعراءاملعاصرينتوظيًفالألسطورةالعربيةيفجتربتهالشعرية

.(2)ليصلإىلالتعبريابألسطورة"،الشعريةالتعبريعناألسطورةختطىالثبييتيفجتربته


احلديثيؤكداالعتقادالسائدأبنهناكصلةبنياألسطورةوالشعرهذاالشيءاملتالزمبني
وترعرعبني،وقدنشأيفأحضاهنا،وأنمثةمنيقولأبنالشعروليداألسطورة،الشعرواألسطورةقدميًا

فالتالزمالقدمياملشارإليهيشريملدىارتباطاالثننيبعضهما،(3)دعنهاجّفوذوىابتعوملا،مرابعها
.طاعالشعراءاملعاصرونمنالعملعلىتوظيفالشعرابألسطورةوهذامااست،ببعض



 : األسطورة احمللية العربية
فضال،أبناألسطورةهلاأساس،وقدمّتالتنويهلشيءمنهذاالفارق،هناكفرقبنياألسطورةواخلرافة

أسبابمنهاأناألسطورةتعتربفني ادةلع،"احلكايةاخلرافيةقدسبقتاألسطورةيفالظهورعنكون
لذاكانحضوراألسطورة،(4)وأشدُّتعقيًدامنهابسعةخياهلاورموزهاوأفكارهاوبنائها"،أرقىمناخلرافة

ريورموزهوبنائهومباحتملهفاملعّقداملتصلبعمقاخليالاألسطوابلعملالشعريلهصلةهبذاالتوظي
منأفكارومضامني.

فيماخيصسكانشبهاجلزيرةالعربيةبشكل،انغمسالثبييتيفاترخيهالعريبدوق والسّيما
منخاللوهذااحلاليتكشف،فقدكانصواًتعربي اامتازبوعيهالعرويباملتصلبعروقهالتارخيية،كبري

                                                 

.55ص،1،طجتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثبييت،الشيخ(1)
.49صط،،طورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثبييتاألسجتليات ،الشيخ(2)
.88ص،د.ط،قراءات يف الشعر العريب احلديث واملعاصر،املوسى(3)
،نقالعندايانماجدحسنيندى،6ص9العدد،جملةاآلداب،دراسة يف التباس املفهوم ،العجائيب واألسطوري،خليل(4)

،انبلس،كليةالدراساتالعليا،جامعةالنجاحالوطنية،رسالةماجستري، يف شعر وليد سيفاألسطورة واملوروث الشعيب
.87ص،فلسطني
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الرم الصحراءتلك هبذه الصلة ذات ال،وز تلك منح من اإلنساين اخليال استطاع الثقلوما رموز
امللموسلتكونأسطورةمكتنزةابلرموزوالدالالتبعدذلك.األسطوريالذيأخرجهامنواقعها

بينما،الفرديةعاألول:األساطريهذهاألساطريذاتالعمقالعريبجتتمعيفنوعنياثنني:النوو
هذينالنوعنييفهذهعنثوعلىهذااألساسسيتمالتحد،األساطرياملوضوعيةفيتناولالنوعاآلخر

ة.الدراس
  .األساطري الفردية :املطلب األول

  :أسطورة عنرتة بن شّداد العبسي –أ 
،نيغنيةاملضامألهناشخصية،وعمقهاالداليلمتتازشخصيةعنرتةبنشدادبثرائهااألسطوري

املتناقضة ابألدوار الرؤى"حتفل الذليل،ثرية والعبد الفارسالشجاع واحلبيب،فهو البعيد والعاشق
قدامتزجتشخصيةعنرتةأبيـامالعربكداحسوالغرباءاليتيعتربمنأهمفرساهناالبارزين"و،(1)الفائز"

وكانأحدشعراء،ىشهرتهاالجتماعيةطتعلقدغ،كفارسمنفرسانالعرب،وكانتشهرتهالبطولية
شعره،املعلقات يف عفيفًا يف،وكان حظوة العربوصاحب الث،يةالثقافة يف اجتماعي قافةوحضور

.(2)"ةالشعبي
هذااحلباملقرتنبروحالفروسية،ونظرًاالرتباطفروسيتهالفريدةحببهالعنيفالبنةعمهعبلة

وهذامادفعالرواة،مماأكسبشخصيتهبعًداأسطوراي ،يالهعربالعصوريفنفسيةالعريبووجدانهوخ
تض إىل بعد حياتهفيما يف واألحداث املواقف بعض الشعيب،خيم ابملخيال يرتبط فيما خاصة

الذيكانيتح،األسطوري ويصففيه،ثفيهعنالشجاعةواحلبوالفروسيةدعالوةعلىشعره
وذلكبسبب؛تصاراتةلالناموالقبائلللفخرابلذاتالفاعلقوالفخرابألحيثحّول،وقائعاحلروب

.كانأبمّساحلاجةإلبرازهاأماماجلميعيةونفسهالكرميةاألصيلةاليتروحهالتواقةللحر
وعلىهذااألساستربزاملالمحاألسطوريةيفهذهالشخصيةاليتعكست"رحالتعنرتةيف

انوتطوافهيفبالدتالقتالضدجيوشمتعددةكثريةاألجناسواأللوغمراوخوضه،اجلزيرةوخارجها

                                                 

.105ص،1،ط الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثبييتجتليات األسطورة يف،الشيخ(1)
.13535دةاجلزيرة:العدد،جري،عنرتة األسطورة واحلقيقة،القحطاين(2)
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جنوابً،إىلاملغربواألندلسغرابً،االسندواهلندشرقً فارسوالروم،إىلالسودانواحلبشة إىلبالد
.(1)مشااًل"

ةأوجمموع،صنعتمنعنرتةأسطورةورمباألمورأخرىغريها"،لإذكانلكلهذهالعوامو
ا،اطريعندكثريمنالرواةمناألس والشعر )الفروسية لعفيفواخللقمتثلتيفالثالثيةاليتمتتعهبا
وانتقاماًمناللوناألسودكدليلعلى،كماصنعالرواةأسطورتهمنلونهاألسودتعاطفاًحيناً،السمح(

.(2)"ةاننالقدمياطرياليووانتقاماًمناللوناألبيضيفأس،الشؤموالويالتحيناً
وللشعراءعلى،هذااحلضورالزاخرلشخصيةعنرتةيفاخليالاجلمعيللجمهورالعريبككل

مبا،كانمنالطبيعيأنيستوقفالعديدمنالشعراءالعربعلىاختالفمشارهبم،وجهالتحديد
وهذا،وإقداممنشجاعةاحتفلبهوم،متتازبههذهالشخصيةمننزوعحنواحلريةواالعتزازابلذاتية

ةبنشّداد.ماجعلالثبييتيقفعدةوقفاتيفمسريتهالشعريةعندشخصيةعنرت
صباًحايفقصيدة"أايدارعبلةُعم وتتضحاملآسيواألحزانلإلنسان،تتكشفاهلموم"تِّ

الشاعريفهذاويشريالدكتورنذيرالعظمةأبن،العريبيفهذاالعصرالذيتوالتعليهفيهالنكبات
ياقيفهذهالقصيدةرالسويدي،ويعملعلىتقّمصشخصيةعنرتة،افةبينهوبنيالرمزالنصيُلقياملس

األساس ينبغيويلعبدوراملنقذالذيي،علىهذا قومهواليقدرونهكما وذلكأنعنرتة؛(3)عريه
منحتدٍّهلذااجلحوداالجتماعيامبهوماق،أحدثهزةعميقةيفالوجدانالعريبمباوقععليهمنظلم

وماكانيشعربهمنخيبة،ةمنحتوالتوعواصفوهذاماعانتهجتربةالثبييتالشعري،الواقععليه
وجحود.

يقول،بنياحلالتنيدفعالثبييتلتوظيفشخصيةعنرتةبنشّدادبرموزهااألسطوريةهذاالتالزم
:(4)الثبييت

اهلزا َسيفِّيغريٌقبليلِّ  ئمِّ

وُرحميَجريحٌ

                                                 

.533ص،1ط،وأايم العرب يف اجلاهلية،عبدالرمحن(1)
.13535العدد،جريدةاجلزيرة:عنرتة.. األسطورة واحلقيقة،القحطاين(2)
.106ص،د.ط،منوذجاالشعر السعودي ، قضااي وإشكاالت يف الشعر العريب احلديث،ظمةالع(3)
.177،178،179،180،181،182،183ص،1ط،الثبييتديوان حممد ، الثبييت(4)
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الزَّمنِّالعريبِّّ وُمْهرِّيعلىَشاطئِّ
يـَُلوُكالعنانَ

جسديشبحاًُقيفأَعان
ُمثخناًابجلراحِّ

ضاَعمنيدهِّومْرثيًَّةللكمّيالذي
الصوجلانْ

يومٍ ويفكلِّّ
أموُتعلىالطُّرقاتِّ

ويفرتُساجلدرّيمالمحعِّشقي
 ومَيسخلوينِّ

َمل املوتكأنَّحصاينِّ يعزفِّ
حلناًفريداً

وحرابًعوانْ
كأيّنملألقيفماءدجلةَ

والنيلِّ
حزنالصحاري

منعرقالشمسِّ وملأسقِّ
تيما..

وزحلَة..
والقريوانْ

***
كتبُتعلىصفحاتالبيارقِّ

ملحمًةمندمي
وألبستأرصفةالوطناملتمّردِّ

ثوابًقشبياًمناألرجوانْ



 

111 

يفضمرياألوابدِّ ويلِّ
:وي مانِّ

يوٌمَتَسلَّْقُتفيهِّعيونَ
الصَّبااي

فراهلباءةِّ" ويوٌم"جبِّ
غطفانْحَتمُلأوزاَرُه

***
ترىايابنَةالعمِّّ

ماذاجرى؟
وهلمَحََدالقومعندالصباحِّ

السُّرى
وداحس!؟
ماذادهاه

أمازاَلحيجلمنكبواتالّرهانِّ
وميسحآاثمُهيفجبنيِّ

الّزمانْ
***

بلةأايدارع
صباحاً عمتِّ

وايدَِّمنالذكرايتاحلبيبة
َمنغاَليفصدركالصبوات

ذهيبوذّرعلىشعركال
الرمال

أايدارعبلة
البنادقفوقضباب
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ينزُحوجهك
ترفلفيهاملآمت

والفرحاجلاهليّ
أايدارعبلة
ايأملاًمبهماً

ة وايحلماًيستقّرعلىقمِّّ
اجلرحِّ

واللحظةالعاثرةْ
اهاتقومييكالتفيعاقرف

ويدعونيفكّلانزلة
عنرتةْ

فإنكنتبنيالطالئع
أزجرعنهمزحفاملنااي

فَمْنللميامنِّ..
... والقلبِّ

وامليسرةْ
***

علىساعدييورقاجلدبُ
خَيْضريفظلِّّهمولدي

قفيايابنةالعمِّّ
ُلمِّّيبقاايدمائي

منالوحلِّ
واحتضينصربيالسرمديّ

لعمِّّقفيايابنةا
هاأانأنقعأورديتيفجراح
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الليايل
وأصرخواعبلتاْه!!

وهاأانذا
رفايتأمتّددفوقبقااي

واعبلتاه!!وأصرخ...
الذياستطاعمبفردهبناءشخصيته،للفروسيةواإلابءاألمنوذجالعريبيإنهعنرتةبنشّدادالعبس

متحداًيكلاحمليطني،انالظروفاالجتماعيةومليؤمنهليمنةسلط،عندمارفضالقيود،وحتديدمستقبله
ول،منحوله قلبه أبناملرءأبصغريه: احلامل،سانهمؤمًنا تصنعهيداهمنقلبه مبا املتمثلة للشجاعة

ميزانالوجوداإلنساينيفهذه–أيالقلبواللسان–ومها،ولسانهالذيينطقشعرًاوحكمة،أفعال
احلياة.

ويستفيد،وصارمنورائهحياكمالواقع،ةبنشّدادصالشاعرقناععنرتيفهذهالقصيدةتقم
فكانالشاعريتحدث،لعذاابتالعريبعنرتةابعتبارهرمزًاعالذيحققهلهقنامنالزخماألسطوري

ومليعداألمر"جمرداستخداملألسطورةالقدمية،بلسانهكصوتقادممناملاضيليعيدترتيبالواقع
أو ولكنهصارممارسةحلالةاألسطورة،قناعايسقطعلىحالةمنحاالتاجملتمعأواإلنسانرمزا

السّيماأنهمنالشعراءالبارزينمنأصحاباملعلقاتالشعريةاملعروفةيف،(1)قدميةوإعادةخلقهلا"ال
.العصراجلاهلي

يتهواالعرتافأببّوةوالدهيثلنيلحرطلبهاحلثّيزالذيانلهعنرتةعلىشعراءزمانهيكمنيفلكنالتم
،إرادتهميتلكملعاركلكييكونحر االبالءاتيفاحيثأبلىأعظم،فقدأصّرعلىبلوغهذااملراد،له

كلماحرصاعلى،فارقاتويقيمامل،وكانالشاعرحممدالثبييتوفقكلهذهاملعطياتيعقداملقارانت
هلذا"؛ابتاليتالتنتهييلوعمقمعريفمليءابألوجاعوالعذاحيملالرمزاألسطوريمنثقلدال

،املراثي،املوت،األشباح،اجلروح،اهلزائم،مثل:)الليل،السوداويةتوشحتالقصيدةابملفردات
.(2)ومسختكلشيءإىلنقيضه"،اجلدري(

                                                 

.59صد.ط،،األداء األسطوري يف الشعر املعاصر ـ تطبيق على شعر حممد الثبييت،البطل(1)
جتليات األسطورة يف  ،الشيخ:.نقالعن200جملةجامعةالطائفص،اع عنرتة يف الشعر السعودي املعاصرقن،الطويرقي(2)

.107ص،1،طلثبييتعاصر دراسة يف شعر حممد االشعر امل
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بطابعطرديمليتعاملالشاعرمعشو ةصيةترمزللشجاعأيأنهذهالشخ،خصيةعنرتة
أوكوهناعنوااًنلتغلب،الظلموأهنامثاللرمزاحلريةمناهليمنةورمزللتخلصمن،واإلقداموالبطولة

كماأمساه،نرتةاألسطوريأبسلوبعكسيبلتعاملمعرمزع،احملّبالصادقيفحبهعلىالصعاب
المحالرتاثيةللشخصيةيفالتعبريعنالدكتورعليعشريزايد"ويتمثلهذااألسلوبيفتوظيفامل

.شخصيةمعانتناقضاملدلولالرتاثيلل
هذااألسلوبيفالغالبإىلتوليدنوعمناإلحساسالعميقمناستعمالهويهدفالشاعر

فهذا،(1)املدلولالرتاثيللشخصيةوالبعداملعاصرالذييوظفالشخصيةيفالتعبريعنه"ابملفارقةبني
هومايعيش،الراهنالشاعررسمصورةسلبيةلداللةالرمزتناسبالوضعالعريبالذيجنحلهالتوظيف

.منتصدعحضاريوهزميةثقافيةالعريب
َسيفِّيالشاعر:"وهذهاحلالةالسلبيةتتضحمنخاللقول اهلزائمِّ وُرحميَجريٌح-غريٌقبليلِّ

يـَلُ- الزَّمنِّالعريبِّّ -وُكالعناَنوُمْهرِّيعلىَشاطئِّ -أَعانُقيفجسديشبحاًُمثخناًابجلراحِّ ويفكلِّّ
"-رقاتِّيوٍمأموُتعلىالطُّ جعدذلكالبطلاألمنوذفلمي،ويفرتُساجلدرّيمالمحعِّشقيومَيسخلوينِّ

حتولعنرتةمنأسطورةاإلقدامالنابضةابلوجدانوإمنا،ويفاألساطري،كماكانيفاحلكاايتالشعبية
،يةزائماملتوالريقيفحبراهلغحيثصار"،مفتقدةللثقةبنفسها،العريبإىلحالةإنسانيةمهزوزةومهزومة

حىتمسخلونه،وقدافرتساملرض)اجلدري(جسده،وأصبحجسًدامثخًناابجلراح،اهلزميةتلواألخرى
.نسانالعريبشهاإلويعي،وكأنالشاعرحياكمالزمنالذينعيشهكعرب؛(2)وغرّيمالحمه"

ياملتمثلبعنرتةبنوكذلكحياكمالذاتالعربيةاملتصدعةمنخاللارتدائهللقناعاألسطور
الفوارسكما،شداد وأاب فارسالفرسان يعد البازعيحينما،كانفلم يشريإليه ماكان هذا ورمبا

ووجهاالستفادةال،واالستفادةمنهقال:"ابلنسبةلرتاثناالعظيمففيهالكثريممايستحقالوقوفعنده
ضهااآلخريفجتاوزبعضرموزهواستغاللبعولكينأعينمتثلهوحماولتهو،يعينفهمهفقطواستعادته

هذاماحرصعليهالشاعرالثبييتالذيمليرسمصورةالبطلالشجاعملناجاهتاو،(3)جتربةشعريةحديثة"

                                                 

.203ص،د.ط،استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر،زايد(1)
.112ص،1ط،الثبييتشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد جتليات األسطورة يف ال،الشيخ(2)
.18صد.ط،،رإحاالت القصيدة: قراءات يف الشعر املعاص،البازعي(3)
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العظيمة بنيمدلوالترموزها األسطوري،واالرمتاء بكلثقله الرمز ليشكلللقراءصورة،بلجتاوز
تعكسبشاعةالواقعالعريب.

ملأنغري الثبييتلنايفمقدمةقصيدته اليتصورها البشعة الصورة تتدحرجحىتهنايةهذه
وليسكماختيلهاالدكتورالطويرقيأبن"،وانقلبتاهلزميةإىلنصر،حيثحتولاألملإىلأمل،النص

،املعاصراملهزوميتكئعليهاالبطل،إمناهيحالةتعيشيفالذاكرة،هذهالبطوالتاليتينطقهباالقناع
.(1)تغنٍّأبجمادالزمناملاضيوبطوالته"إهناجمرد،وليستواقًعاملموًساجيباالحتشادله



بلهيمعادلموضوعيلصورةالبطولة،اكرة"كمايقولنعمهيليست"حالةتعيشيفالذ
"حتتهذاالركاميعلىاستدعائهامنيفالذاتالعربيةاليتحرصالشاعررغمهذاالتصدعاحلضار

ملحمًةمندميوألبستأرصفةالوطناملتمّردِّثوابًقشبياًمناألرجواْن" ،كتبُتعلىصفحاتالبيارقِّ
وأناليتحّولالرمزاألسطوريبكاملسياقاتهإىلعبءآخر،عالقتهابلواقعوذلكمنأجلأاليفقد

ميوالتدحرجالثقايفواحلضاري.داعياتالتصدعالقيفوقمايعانيهالواقعالعريبمنت
صباًحا""أايدارعبلةُعملقدأرّخالشاعرلقصيدته الذييوافق،للهجرة1403يفحمّرمتِّ

أيبعدانقضاءأربعةأشهر،ميالدلل1982عام–األولتشرين–وبرأكتمنتصفالشهرالعاشر
حزيران-يونيويفاألسبوعاألولمنشهراحلاصل(2)ةبريوتعلىاالجتياحالصهيوينللعاصمةاللبناني

لذاكانالشاعريستصرخذاتالقناعمنأجلاستنهاضالضمرياملهزومواملرتاجعأمامطوفانالغزاة–
نرتةاجلديد"املتالشيحتتالركاموالفوضىواجلراحيستصرخ"عنرتةالرمز"الذيعوكأن"،تلنياحمل

:يقول،الذلوالعاررضياهلوانو
علىساعدييورقاجلدبُ

مولديخَيْضريفظلِّّه
قفيايابنةالعمِّّ

ُلمِّّيبقاايدمائي
منالوحلِّ

                                                 

 . 206 ص،لةجامعةالطائفجم،قناع عنرتة يف الشعر السعودي املعاصر،رقيالطوي(1)

،لكنهمليوضحأكثريفهذاالشأن،سعوديةأشارتهلذاالشيءأنابحثة113أوردالدكتورإبراهيمسندأمحدالشيخيفص(2)
العملبهيفاألعلى.كمامت،التواريخابلتفصيلومليتناول،بلاكتفىابلتنويهملوضوعاالجتياح
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واحتضينصربيالسرمديّ
قفيايابنةالعمِّّ

هاأانأنقعأورديتيفجراح
الليايل

وأصرخواعبلتاْه!!
وهاأانذا

أمتّددفوقبقاايرفايت
!!وأصرخ...واعبلتاه

ريوتبوأصبحت"ابنةالعم"مدينة،ياناإلنسانإىل"عبلة"األرضوالك"فقدحتولت"عبلة
وبّثالروحيفاإلرادة،ريكانالشاعريريدمنهذاالكالماستصراخالضمو،املستباحةمنقبلالغزاة

شرتكواجهةهذاالعدواملواستدعاءفلولعبساملتناثرةواملتناحرة"احلكوماتوالشعوبالعربية"مل،املفتتة
الناشبألظفارهيفجسدالوطناجلريح.

لكنيفسياقنص،مثيعرضالشاعرحممدالثبييتملدلولالرمزاألسطوريعنرتةبنشّداد
هوامشحذرةعلىأوراقاخلليل"ففيهذهالقصيدةتربزروحمتطلعةلشكلشعريهو"و،شعريآخر

وهذاالنصوإنكانتمتتزجفيهالروحني:،وتفكريًااملتوارثأسلواًبيرفضالكتابةوفقالنمط،جديد
ول"عاشقةاألللتجديدواحلداثةعلىالرغممنجميئهيفديوانهالشعريينزعالتقليديةوالرومانسيةإالأنه
ةوذلكبسببوعّيهاملتقدممنذتلكالسننيأبنالقوالبالشعري،م1982الزمنالوردي"الصادرعام

 :(1)يقولالثبييت،ةعلىاحتواءطموحاتوآمالاجملددينيفالشعرممنينزعونللحداثةاجلاهزةغريقادر

رياً عُرَأْنيـَْبقىَأسِّ أَيـَْرَضىالشِّّ
رُةاخلليلِّحُماصتُعّذبُه

وأغالُلالوليدأيبعبادةْ
ويبقىكاهناًمنعصرَعاْد

 تالشْتيفمالحهاألماينِّ
،فالشقاء

                                                 

.253،254،255،256ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
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دةْحبناظريهِّوالسعايلو
مَتُّربهالليايلوهينشوى

فيهربعنمسريهتا
بعيداً

ويغرُسمرفقيهعلىوسادةْ
وترقصحولهاألفراحشوقاً

ُمالتعّجبيفخط اهفرَيَْتسِّ
ضحُكيفحُمّياهالبالدةْوت

فينسىنفَسهُ
وينسىعصَرهُ

ويقوميتلو
والزهادةْ تراتيَلالتنّطعِّ

قدميةًوينبُشمقربًة
مسامعناقصيداًليـُْلقِّييف

وشعراًقيَليف"عامالرمادْة"
***

أَفِّيُقواأيُّهاالشَُّعراءإانَّ
ْعَرأغنيًةُمعادةْ َمَلْلَناالشِّّ

ْعَرقيداًمنحديدٍَمَلْلَناالشِّّ
ْعَركرياًللحدادةْ َمَلْلَناالشِّّ
ْعَرعبداًللقوايف َمَلْلَناالشِّّ

ةْْعَرمسلوباإلرادَمَلْلَناالشِّّ
َمَلْلَناوصَفكعببنزهري

للونمحامةأكلْتجرادةْ
ووقفَةعنرتةالعبسييوماً
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يُعاتُبيفُرابجَندجوادهْ
ُيصّورَُهالقيسوأوهاماً

االقيصوميفأردانغادةْشذ
عَرَأْنيـَْنزلإلَينا نريُدالشِّّ

خُياطِّبـَُنا
حُيّلقيفمَسَاانَ
ينناالعبادةْمُيارسبنيأع

بهِّنلوذُ
وهَنرُبمنمتاعبناإليهِّ

فيَـْلَقاانَ
وقدألغىعناَدهْ

واليغضب
إذاماقيَليوماً

عرِّمارْسَنالوالدةْ بناُتالشِّّ
فلونٍصبغَنشفاههنأبل

وألغنَياخلالخلوالقِّالَدةْ
واْرَتْدَنالفنادَقواملقاهِّي

ورافقَنالطبيَبإىلالعيادةْ
النص بعرضفهذا يبدأ واضحةمساءلة املساء،نقدية هذه إنكاريلابدًًئ بسؤال النقدية ة

 رياً"وحماصرًا عُرَأْنيـَْبقىَأسِّ مثتتحولصيغة،السلبيةوتتواىلعليهالصدمات،ابألغالل"أَيـَْرَضىالشِّّ
لشعرأنتتالشىالسؤالمناإلنكارإىلالتعجبأوميزجهبهمتدرجاًإىلالتوبيخواللوم.فهليرضىا

بهالليايلوهينشوىفيهرببعيداًعنمسريهتا،مالحمهاألماين""يف انسًيانفسهوعصره،وأنمترَّ
نوعالتقليدييفالتعاطيمعالقصيدةاملعاصرة.كاشًفاأوراقهالرافضةهلذاال(1)بعدذلك



                                                 

.314العدد،يدةاجلزيرةجر،حممد الثبييت: الشعر والعشق والقيدزيد:)1)
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ة"الذيرمزاألسطوري"عنرتومنهاال،كانتاألقنعةاليتتواريالشاعرخلفهاكثريةوقد
 الشعرية جتربته يف ابرزًا مكاني ا حيزًا الشاعر هيمن،منحه شخصياتالشعراء أكثروذلككون

ألهناهياليتعانتالتجربةالشعريةومارست،اءووجداهنم"األلصقبنفوسالشعرالشخصياتاألدبية
خاصةعلىالتعبريعنرالذيأكسبهاقدرةاألم،وكانتهيضمريعصرهاوصوهتا،التعبريعنها

نالشاعريتكئضمنمااتكأعليهعلىقناع"عنرتة"للتواريأفك،(1)جتربةالشاعريفكلعصر"
السّيماوهوالذيكانتبدايةمعلقتهحتملهذا،وثقلهاألسطوري،يلخلفهمستفيًدامنعمقهالدال
.اهلاجسالشعريالقدمياملتجدد

 هل مرتدَّغادَر من ؟الشعراُء مِّ


 مِّ (2)أمهلعرفَتالداربعدتوهِّّ


السابق الشعراء وهذانيأيأن إليه؟ سبقوا وقد "إال قوله إبمكاهنم شيًئا لالحقني يرتكوا مل
وكأنالشاعرالثبييتيريداستحضاراهلمالذيكانيعيشه،(3)م:وهلتركاألوللآلخرشيًئا؟"كقوهل

:هلذاأطلقالشاعرصرخاتهاالحتجاجيةاملتتالية،ذاالبيتتهالًهبمعلقتهالشعريةمسقالعنرتةعندما
إانَّ الشَُّعراء أيُّها أَفِّيُقوا



ُمعادةْ أغنيًة ْعَر الشِّّ َمَلْلَنا


 من قيدًا ْعَر الشِّّ حديدٍَمَلْلَنا


للحدادةْ كريًا ْعَر الشِّّ َمَلْلَنا


ل عبدًا ْعَر الشِّّ لقوايفَمَلْلَنا


اإلرادةَْمَلْلَنا مسلوب ْعَر الشِّّ


زهري بن كعب وصَف َمَلْلَنا


جرادةْ أكلْت محامة للون


يوماً العبسي عنرتة ووقفَة


جوا جَند ُراب يف دهْيُعاتُب


كانعنرتةثقالًلقد وهو،كونهمحلهذااهلاجس–زاألخرىوبصرفالنظرعنالرم–رمزاي 
وهذاالشيءماتوافقمعآفاقجتربةالشاعرالثبييتالتواقة،ّماهوجديدومبتكرهاجسالبحثع

للتجديد.

                                                 

.138ص،د.ط،استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر،زايد(1)
.147ص،1،طة بن شداد العبسيشرح ديوان عنرت ،التربيزي(2)
.147ص،املرجعالسابق(3)
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ثيةمبافيهاالرمزكانالثبييتيفهذاالنصيتفجرشعرًاوهويستدعيكلهذهالشخوصالرتاو
املباشرةالصرحية تلبستهحالةعشقإبداعيفرضتع،األسطوري"عنرتة"أبمسائها ليهوذلكحينما

.(1)زوالرموزاألخرىكذلكحينمااستلهامنمضموهناالرتاثيالعميقتوظيفهذاالرم


عميقودقيقلقداستطاعالشاعرحممدالثبييتتوظيفشخصية"عنرتة"األسطوريةبشكلو
بنيفتماالمتزاجالشامل،ةوجديفكلملمحمنمالحمهامقابالًلبعدمنأبعادجتربتهالشعري"بعدأن

لتجربته،(2)الشخصيتني" وذلكحينماجنحالشاعريفأنجيعلمنشخصيةعنرتةبنشّدادإطارًا
لاستظهارالثقافةأوالتعاملاملعاصرةدونأنحنسأبنالشخصيةمقحمةعلىجتربةالشاعرعلىسبي

.3)معهاتعامالًسطحي ا
 زرقاء اليمامة. –ب 

،وذلكبسببقدرهتاعلىالرؤية،ااآلفاقشهرهتةاليتضربتهيإحدىالشخصياتالعربيةالقدمي
وكانتتعيش،وكانتتُعرفبزرقاءبينمُنري،حيثكانإبمكاهنارؤيةالشخوصعلىمسافاتبعيدة

تستطيعأنكانتبل،حيثكانتتستطيعرؤيةالشعرةالبيضاءيفاللنب،يفوسطإقليمجندابليمامة
وقدكانتتنذرقومهايفحالتعرضهم،مكاملةمنموضعهالىمسريةثالثةأايالراكبولوكانعترى

.(4)هلجوماألعداءعليهم


يراًمللكيدعىحسانحيثوكانتاألخبارترويأنهناكرجاليدعىرايحبنمرةوكانوز
ملاتقدرأنتراه،ديسوتدعىزرقاءقالرايحبنمرةمللكهأيهاامللكأنيلأختاًمتزوجةيفمدينةج

وليلةكاملةوأينأخافأنتنظرانفتقوماعينهاألهناتقدرعلىرؤيةشخصمنمسريةتعادليومًب
منقطعواأغصانالشجرويتخفواورائهاويتخذواوالنافلذلكفأمرأصحابكليبتحذيرقومهافيستعد

عليهرايحبنمرةرابلليلفردنفلنساليمامةفكانردامللكإذحىتحنتالعلىزرقاءااألغصانستارً
وعندما،شجارواالختباءورائهاقائاًلأنبصرهاابلليلأنفذوأقوىفقامامللكأبمرجيشهبقطعاأل

أي-راءلجديسلقدسارتإليكمالشجلنظرتالزرقاءوقالتلقومهاايآرتبوامناليمامةابللياق

                                                 

بتصرف.،128ص،1،طجتليات األسطورة يف الشعر املعاصر،الشيخ(1)
.130ص،،طجتليات األسطورة يف الشعر املعاصر،شيخال(2)
.130ص،املرجعالسابق(3)
.14ص،1ط،3مج،ريدالعقد الف ،ابنعبدربه(4)
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أنأاتهممنهاقومهاوكذبوهاإىلفسخر-جيشاألعداءأيأوائل-وأتتكمأوائلخيلمحري-األشجار
ماذا:وأمسكوابزرقاءاليمامةفساهلاملكهمقائالً،ودخلمدينتهم،وغلبهم،وفاجئهم،جيشاألعداء

؟فرد وأمربصلبها،افقامامللكلتاليفخطرهابقلععينيه؛رأيتالشجرخلفهابشر:تقائلةرأيتِّ
.(1)ملدينةمن"جو"إىلاليمامةسمامهامتتغيرياومنيو،علىابباملدينة

هنايعملالشاعرحممدالثبييتعلىاستلهامالرمزاألسطوري"زرقاءاليمامة"كرمزانبعمن
،اواستيعاابًهًةأنهكانيفجتربتهالشعريةشديدااللتصاقبعمقهالعريبقراءةوفمخاص،الرتاثالعريب

ومنمثبعدذلكتوظيًفا.
ا بعض يذهب للتشكيكومهما القصةلباحثني هذه حقيقة هذه،يف مثل استحضار فإن

فإهنا،تباألدبيفكالشخصياتالرتاثيةاليتمنهاالرمزاألسطوري"زرقاءاليمامة"بطابعهااملعروف
ولالشاعريق،متثلحالةمنوذجيةللمكانةالثقافيةواالجتماعيةاليتتتحلىهباصورةاملرأةعندالعرب

:(2)بييتيفقصيدة"أغانقدميةملسافرعريب"حممدالث
 ـ3ـ

يفتِّرحالَِّكاألملُ ايَحاديالعيسِّ


لُ قدنفىنوقدَنصِّ ايحاديالعيسِّ


 سُقد يرافقناحيتوينا أو هيل


ُزَحلُ أبعاُدُه لنا ميدُّ وقد


بقبلتهِّ حنظى أو الفجَر حنضن قد


أفواهنا على جتّف الُقَبلُوقد


ان حّجتناإذا األايم على تهينا


واجلَملُ الرَّْحُل يغيّن وصلنا وإن


هلّمبنا-فلنرحل–ايحاديالعيس


كثري رحُلوا،فاحلائرون قـَْبلَنا


-4-
ملحمةآ النورِّ ٍتأانيفشفاهِّ



إميانُ احللم الربيع عيون ويف


تعرُِّفينِّ،آتٍ احليِّّ فتاة لعلَّ


أف القلبِّإذا وملُء إنسانُاَقْت


ليسعلىمستوىاالستحضار،ةلقدكانالثبييتيفهذاالنصمنغمًسابرتاثهالعريبحّدالثمال
بلحىتعلىمستوىاالستحضاراإلشارياملستمدُّمن،كلباشرللرموزاألسطوريةكمايفالنصكامل

                                                 

.134صد.ط،،أاثر البالد وأخبار العباد،القزويين(1)
.270،271ص،1،طديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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فقالمعتذًرا،وشىبهالواشوننبناملنذرعندماخماطًباامللكالنعما،كقولالنابغةالذبياين،الرتاث
:(1)له

إِّ احلَْيِّّ فـََتاةِّ َنظََرتْاْحُكْمَكُحْكمِّ ْذ


الثََّمـدِّ َوارِّدِّ رَاٍع شِّ مَحَـاٍم إِّىَل


َوتـُْتبُِّعـهُحَيُفُّ نِّيـٍق َجـانِّبَـا ـُه


الرََّمدِّ مَِّن ُتْكَحْل ملَْ الزَُّجاَجةِّ ْثَل مِّ


َأال قَاَلْت: َهَذا َتَما لََنالَيـْ احْلََماُم


َفقـَدِّ َونِّْصُفـُه مَحَـاَمتِّنَـا إِّىَل


َبتْ َحسِّ َكَمـا َفأَْلَفـْوُه َفَحسَُّبوُه


تـَنْـ ملَْ َوتِّْسعِّنَي َتزِّدِّتِّْسًعا َوملَْ ُقْص


مَحَاَمتـَُهـا فِّيَهـا ائَـًة مِّ َفَكمََّلْت


الْ َذلَِّك يفِّ ْسبَـًة حِّ َعَددَِّوَأْسَرَعْت


،مقولة"فتاةاحلي"على"زرقاءاليمامة"اليتقالتفصدقتوكذبكلمنكانحوهلاوحيإذت
وكأنهيذكرامللكحبالقومهاالذين،وكأنالنابغةيصفالوشاةاحمليطنيابمللكبقولزرقاءاليمامة

تاةاحلي"بعبارته"فلرتاثيقيهذااإلحياءاوكانالشاعرالثبييتيست،معهمأهلكواأنفسهموأهلكوها
.وإحياءاتهاملرتبطةبرمز"زرقاءاليمامة"

امنذاملعليمنشأهن،ومليكنالشاعرالثبييتمبعزلعنفضائهالثقايفالعريباحملتفيابملرأة
عندماشبهوهاببعضالرموزاملقدسةيفحيثكانينظرإليهانظرةتقديسوإجالل،أقدمالعصور

هلذااستفادالشاعرحممدالثبييت،(2)ميكالشمسواملهاةوالغزالةوالنخلةالعريبالقدسطوريالرتاثاأل
املفهومالعمقالداليلواملعررمزاألسطوريهلذهالشخصيةلتكثيفمنبروزال رمزًابوصفه،يفهلذا

يرمزإىلاستكشافاملخبوء ميتازابلقدرةعلىأوكمايرىالدكتورعليعشريزايدأبنه،أسطوراي 
قبلوقوعه الداهم إليه،التنبؤواكتشافاخلطر إمهالاآلخرين،والتنبيه بعدم،ومنمثحتملنتيجة

.(3)إصغائهمهلذاالتحذير


برمز"فتاةاحلي"يتالذبياينوالثبييتيتضحلناأبنالذبياينمليكنمنصهرًاعودةملقطوعوابل
"مستخدًماوكان،امباشرًابلكانيعرضهلاعرًضاسطحي  فـََتاةِّاحلَْيِّّ أقصىمافعله"اْحُكْمَكُحْكمِّ

"أداةالتشبيه"الكاف"بينماتعاملمعهاالثبييتبشكلالتصاقيمنصهرًاهبا"لعلَّ تعرُِّفينِّ فتاةاحليِّّ
مالًاقاءاليمامة"تعوذلكأنالشاعراحلديثتعاملمعرمز"زر،منهاأوحياولاالقرتاب،وكأنهخياطبها

                                                 

.14،15ص،3ط،ة الذبياينديوان النابغ،الذبياين(1)
.50ص،2ط،يالصورة الفنية يف الشعر العريب حىت هناية القرن الثاين اهلجر،البطل(2)
.180ص،د.ط،الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصراستدعاء ،زايد(3)
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دقيًقا اترخيي ا،تقني ا ترااًث  املدلول هذا له مّثل رد،حيث فيه ميكن رمزاي  قالًبا "األسطورة من اختذ
يصبحفيههذا(1)لومهيةإىلشخصياتوأحداثومواقفعصرية"الشخصياتواألحداثواملواقفا

يفتشكيلالبناءالفينالداخالر .ليللقصيدةمزجزًءاحموراي 
هومركزالدائرة:حياتهومعاانتهلشيءهوماحدثعندالشاعريفأناإلنسانصار"هذاا

مواحلدساليتحلتحملاالقتداءوأنيعربالشعرعنالواقعاحلسيمنخاللالكشفواحلل،وجتاربه
الواقعالعريبنهحياكيفإ،(2)ام"وحلتمغامرةالذاتاملعرفيةحملاملنطقالع،اةواملعارضةواحملاكاةواجملار

أو،واجلميعمثلقوم"زرقاءاليمامة"إماسادريفغّيهوهلوه،الذيحتيطبهاألخطارمنكلجانب
.لشاعرونابقرتاباخلطراملتسللمنكلحدبوصوبمكّذبلَِّمايقولاملتبصرونا

الرمزاألسط اسإىلمقدرةوري"يرجعيفاألسوقدكانجناحالشاعرحممدالثبييتيفتوظيفهذا
.(3)حىتيصبحبعًضامنمشاعرهوأخيلته"،واالقتناعبه،الشاعريفاستيعابه

  :األساطري املوضوعيةروافد الثاين: طلبامل
  :ة العشق العريبأسطور  -أ

وقد،اجليلتلواجليل،انتشرتبنيالعربقصةحبقيسوليلىحتىصارتحكايةترويهااألجيال
السّيماوأناحلبشعورإنساين؛ومنخاللانتقاهلابنياألقطاروالبلدان،الزمنخلفيهااخليالعربد

.مرتبطبنوازعالنفسالبشرية
فقددخلتهذهاحلكاية،صةاليتتداخلفيهااملوروثابلتقاليدونظرًاالستقبالالعربهلذهالق

بنيالقلوبخيرتقاألعراقاملقدسحينمايتسللألناإلحساس،عاملالرمزوتقاطعتمعاألساطري
،اشمالفوارقالطبقيةبنياألجناسالبشريةعلىاختالفألواهناوأعراقهاودايانهتويه،ويتجاوزالدايانت

افاتبنياملتباعدينمنبينالبشر.ويقرباملس
يلة"عذرة"هذااحلبالذيُعرفواشتهروذاعصيتهابسم"احلبالعذري"املنسوبلقب

شكريوقدقّسمالدكتور،ةاجلسديةيةهوحبعفيفطاهرحّرمأصحابهعلىأنفسهماملتعالعرب
املنسوبللشاعراألموي،بالعمرياحل،ثالثةأمناط:احلبالعذريفيصلأمناطاحلبعندالعرب

                                                 

.288ص،3ط،الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر،أمحد(1)
.24صد.ط،،الشعر السعودي منوذجا،  وإشكاالت يف الشعر العريب احلديثقضااي،العظمة(2)
.301ص،3ط،املعاصروالرمزية يف الشعر الرمز،فتوح(3)
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اكانهلذ؛(1)التقليديوالنوعاألخريهوالغزل،وهواملقصودبهابلغزلالصريح،يبربيعـةأعمربن
ابلقيموالتمسك،صوناألعراضالنأصحابهحيرصونعلى،احلبالعذريانبًعامنعاطفةصادقة

والتقاليد.
،لالصريحاملاجنكاانشائعنييفالعصراجلاهليزوالغشكفيهأنالغزلالتقليديومماال

ابهالرسولكانمشغوالاجليلالذيرن"أل،وةويفصدراالسالماألولالنبلكنهماقدتقلصايفعصر
وعنمكابدةاألشواق،جاهدةاملشركنيومنجماهدةاحملبنيمب،وعنصوتقلبهبقرآنه،عننفسهبواجبه

هلذاعكسهذاالنوعمناحلبصورةمثاليةللعاشق؛و(2)قباتيفطريقالفتوح"شواكوالعمبكابدةاأل
املسمى ،منأجلحبيبتهيءالعذريعنكلشختلى"الشاعرحيث،العريبممنيندرجحتتهذا

.(3)ويقبلفكرةاجلنونأواملوتإخالصاًلذكراها"
إ القول ميكن موضوعوبذلك يكن مل العذري الغزل ن شعراي الظواهروإ،طارًئا بعض صاغته منا

.(4)مويزدهاريفالعصراألحلةللنموواالووجدالبيئةالصا،االجتماعيةوالدينيةوالعاطفيةصياغةخاصة
النوعمناحلبحّركأخيلةالشعراء ومألقلوهبمبشىتالقيماإلنسانيةاليتفاضتهبا،هذا

أشعارهم.
:(5)الذييقول،الثبييتالشاعرحممدوكانمنهؤالءشاعران

حتدثعنكمالعبقيس
وليلى

َهاال َقتـْ اليتَعشِّ غُُيومُوُكلُّالتُّخومِّ
الَقبِّيَلةْْتَعليَهادَِّماءُوَرفَّ

اليتامنذأقدمالعصوراإلنسانيةالسحيقةاحلبظاهرةاجتماعيةأساسيةملتتغرييفجوهرهف
وكانللمرأةيفاجملتمعاتالقدميةقيمة،رتبطتاملرأةابألرضفقدا،عاشهااإلنسانعلىهذهالبسيطة

                                                 

ومابعدها.،280ص،5ط،تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم من امرئ القيس إىل ابن أيب ربيعة،فيصل(1)
.284ص،5ط،ربيعةلية واإلسالم من امرئ القيس إىل ابن أيب تطور الغزل بني اجلاه،فيصل(2)
.15102العدد،ضجريدة الراي ،أسطورة احلب العريب: احملسن(3)
.286ص،5ط،ور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم من امرئ القيس إىل ابن أيب ربيعةتط،فيصل(4)
.143ص،1ط ،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(5)
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شاعراحلبتكتسبطابعادماحلضاراتأخذتمومعظهورأق،اجتماعيةوإنسانيةأكثرمنالرجل
.(1)بلأخذتتشكلأحدمظاهرالسلوكاحلضاريلإلنسان،حضاراي

عضوءعلىأنهذهاألضالالقبيلة"ليسلطال–ليلى–يسضرالشاعر"قححينمااستو
ومن،قصةوهماحلبيبواحملبوبواجملتمعهوالذيصنعمنهذهال،الثالثةيفمثلثالعشقالعريب

الزخمالنفسيواحلضوراألسطوريالطاغيعلىمثيالهتا األخرايتعندالعاشقنيالعذرينيكلهذا
صدمةعندأحدثتقصصالعشاقالعذرينيورمباهذهاملثاليةالعاليةاليتأحدثتها،العقولواألنفس

.ضرواملاضيابعضاملشككنييفاحل
ى"أالحيقلناالتخيلانأسطورةبنيالفينةواألخروهذاالصوتالرافضهلذهالقصصيظهر

لعلىقدرةالشاعرالعريبعلىدلي،أوأهنايفأحسنأحواهلا،احلبالعذريمنصنعخميلةنسائية
علًماأبنهذهالطهارةيفاحلبالناشئةمعاإلسالموسيطرتهعلىالنفوسالعربية(2)؟"تزييفالواقع

كمايذهبشكريالفيصليعربعنحال،بالعفيفخاصةأنهذااحل،ةمبستغربتليس،البدوية
هلذافضلواالسالمة،التقىبسببنغماسابمللذاتاجلسديةالذينيتحرجونمناالاملسلمنيجمموعةمن

نتعدلعنالشهواتوتلتزمالرتبيةاالسالميةوقدآثرتهذهالطائفةأ،ملخاطرةوالعافيةعلىاملقامرةوا
.(3)الشهواتاوتعالياعلىتلكمسوا



ذااملوضوعمسو امنحه،هذااحلضورامليثولوجيلقصةالعشقالعريباملعروفابحلبالعذري
وغريهامنالقصصالعذرية،وقيسومجيلوبثينةوكثرّيوعزّةمماأكسبهذهالقصصكليلى،يفالنفوس

؛األخرىعمًقافلسفي اوبعُداأسطوراي 
يماحلبمنهذااملخزونالرتاثيسواءمنخاللاستحضارالرمزرالشعراءيستقونقلذاصاو

املثالداليلكمايفأومنخاللإحيائهال،كمافعلالشاعرالثبييتيفاملقطعالسابق،بطابعهاملباشر
:(4)الذيسريدمعقولالشاعر

َيوماًورَاءالسَّدميِّ  َسألَقاكِّ

                                                 

مـ.29/5/2012جريدةالقدس،ميثولوجيا احلب: مالمح نظرية عربية يف احلب،درويش(1)
.15102ددالع،جريدةالرايض،رة احلب العريبأسطو ،احملسن(2)
.282ص،5ط،امرئ القيس إىل ابن أيب ربيعةتطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم من ،فيصل(3)
.135ص،1ط،حممد الثبييت ديوان،الثبييت(4)
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َفافاًمَنالضوءِّ ضِّ
مالعِّرَارِّتاُلفيَهامشِّيخيَ

طَْر
َ
وَنْكَهةَماءِّامل

للحبالصايف–عليهوالثبييتشاهد–إلنساناملعاصرمدىتوقايفهذااملقطعالشعرييتكشفلنا
مشيمالعرار""وهذاالتوقيتضحمنخاللالرتكيزعلىمدلول،اخلايلمنالشوائب،قراقالعذبالر

(1)الوارديفشعراجملنون
منمشي جندٍمتّتْع عرارِّ مِّ



عرارِّ من العشيَّةِّ بعد فما


املوق،منغمسةابلشعورابلفقدحيثتظهرنربةحزن ليماف"يولديفنفساملتلقياحساساأوهذا
هذهاملفارقةتساعدعلىو،صبحعليهيفهذاالزمانوماأ،كانعليهاحلبيفاملاضيفارقةبنيماابمل

.(2)والنقاءوالروحانيةاليتكانتهلايفاملاضي"،ىلالنبليمعصرانإاسالعامابفتقارقتعميقاإلحس
الفعلالصادرمنقبلالشاعربسبباتكائهعلىاإلحياءالرمزيملقو "مشيمالعراروهذا لة

املقولةإذأنهذه،لوّحالنابعةمنعمقأسطورةالعشقالعريباملرتبطةبقصةجمنونليليقيسبنامل
رم القصةازًاصارت هلذه يشري إليهعالقةوهي،صطالحي ا واملرموز بنيالرمز "أن،متالزمة وذلك

مبعىنأنهيكونأداةلنقلاملشاعراملصاحبة،استخدامالرمزيفالسياقالشعرييضفيعليهطابًعاشعراي 
.(3)وحتديدأبعادهالنفسية"،للموقف

نملذاتاألسطورةبتداعياهتاالعشقيةاملرتفعةعابلقارئيفمعرتكوهذاالنقلللمشاعررمي
.وابلسفروالرتحالوتطوافاألماكنحبثًاعنذاتهاملفقودةمنجرّاءهذاالتداعيالعشقي،اجلسد

هي:،طعشعريةصغريةااملكّونةمنثالثةمق(4)أنغاممنالصحراء"فيقصيدة"ف
يفا .لصحراءالنغماألول:احلبُّ
.اين:الشوقاملهزومالنغمالث
والنغمالثالث:دايرسلمى.

                                                 

.76ص،1ط،ديوان قيس بن امللّوح جمنون ليلى،ابنامللوّح(1)
.204ص،د.طصر، عريب املعااستدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر ال،زايد(2)
 .200ص،3ط،العريب املعاصر قضاايه وظواهره الفنية واملعنويةالشعر ،امساعيل (3)
.287،288،289،290،291،292،293،294ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،يتالثبي(4)
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العشقمنخاللاملقطعالثالث املقاطع،يتضحجبالءصورة علىالرغممنكونكلهذه
يربزمع"دايرسلمى"اليتتغىنهباشعراء،ياقالعشقتتحركضمنس لكنالرمزاألكثرانكشافًا

:(1)لالشاعرحممدالثبييتقويارهبم.تنوّعمشالعربعلىاختالفأزماهنمو
 َهَجْراَنَها

داير"سلمى"وملعبهاوُدنياَها
واخضالَلأغانيَها
اليتكاَنْتتُردُِّّدَها

والنغمةالبِّْكر
نافتقداَنَهاكمحنَ

أيَنانتهيَنا؟
يفنيَنا جحيُمالوهمِّ

يعّذبَنا
يستنزفاألمَلاملشنوَقيفدمَنا

ارتعاَشالنورِّحىّتمللنا
الغايفَسئِّْمَناها.وخف قَةاألملِّ

قصائُداألمسِّ
حقائِّبَنا ماَتْتيفِّ

ااألحزانُ خرساء...تلُهوهبِّ
خَتُْنقَها

وحيتويهاجفاُفالصمتِّ
نُوالنسيا

السُّمرِّ كأنَّناـيفالرَّمالِّ
واألشجارِّ

املرَاعِّيـ ويفكهوفِّ
                                                 

.293،294صاملرجعالسابق:(1)
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َناَها َماَكتَـبـْ
الثبييتبرومانسيةاحلبالعذريوتتكشفبعضرموزهأتثرالشاعرحممديظهريفهذهالقصيدة
أنشخ العلم مع  الشخصيتاناألسطورية مها  قيسوليلى" السياقصييت" يفهذا حظ ا األكثر

ومنمثراكمت،احلادثةحيثتبدويفتفاصيلهذهالقصةاملراحلوالتطورات،سطوريمنالرموزاأل
إنساني منهالتكونعمالً بنياألدابءومتداوالًاكاناخللطبنيليلىونظرياهتامشهورًد"وق،اأسطوراي 

وكأنه،يونواإلسالميونلاه"الذيرددهالشعراءاجلىهلذايتسللإليهمدلول"سلم،(1)ورواةالشعر"
خاصة،طرافهاكانتدايرهميفبوادياحلجازوأيتحدثعندايرمنأحبالشعراءمنبينعذرةاليت

.(2)صدقالعاطفةوصدقالعقيدة"مادهذاالنوعمنالغزل"وأنع
منيبقَمل:ولسانحالهيقول،لكنالشاعريقدملناصورةعكسيةختالفاملتخّيلاملرسوم

لقدضاعمنهكل،وتقديسعجلةاإلنتاج،ذلكاحلبالعذبيفهذاالزمنالغارقيفعبادةاملادة
–"َهَجْراَنَهاوماأشارإليهيفكلماتمتفرقة،يفمواضعمتعددةذاماكررهالشاعروه،شيءمجيل
َناَها"كداللةمنهعلى-خَتُْنقَها–خرساء–ماَتْت–مللنا-يعّذبَنا–يفنيَنا–افتقداَنَها َماَكتَـبـْ

ي.فكلشيءمستسلملعصرالسوقوالتسّلحاملاد،ضياعالعقيدةوفقدالعاطفة
بقدرماهوتصّوف،لكنهليستصّوفًاروحي اخالًصا،عرلشيءمنالتصوفلذاينحوالشاو

دياللغةالشعرية"وظيفتهاوذلكمنأجلأنتؤ،اللغةمنخاللاجلنوحهباللغموضيتسايرمعتطويع
يوه،هرشعرالثبييتوهذااألسلوبيفالتعاملمعاللغةالشعريةظاهرةمنظوا،(3)"ةاإلحيائيةاملبتغا

منتشرةيفالشعرالعريباحلديثكذلك.


وهوتوظيفالرمزاألسطوريملدلولقيس،السياقمنخاللماسبقاحلديثعنهيفهذا
يتكشفعمقمفهوم،نخاللاحلديثعننظرياتليلىيفاملوروثالرتاثيالعريبوم،وليلىمنانحية

أكربمنكوهناجمموعاتقصصيةمتناثرة،مةيكحالةموضوعيةعااحلبالعريباملعروفابحلبالعذر
اصةخ،األسطورةالعربيةبثقلهاالرمزياألثرالبارزيفجتربةالشاعرهلذاكانالستخدامهذه؛هناوهناك

                                                 

.15327العدد:جريدةالرايض،شاق وملهم احملبنيمسرح الع جبل التوابد..،العساف(1)
.188صد.ط،،النقد األديب احلديث،هالل(2)
.411ص،3ط،ية يف الشعر املعاصرالرمز والرمز ،فتوح(3)
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" منأبرزالظواهرالفنيةعندروادالشعراجلديدالذيناستطاعواأناستخداممثلهذهاألساطرييعدُّ
.(1)وريبنوعيهالقوميوالعامليللتعبريعنجتاربالشعراءوموقفهممناحلياة"وظفواالرتاثاألسطأني

جلأنيوظفهيفبناءالشكللكنالشاعرحممدالثبييتاليستعنيهبذااملوضوعاألسطوريمنأ
أسطورييتّمهلذاكانمينحكلرمز،بلمنأجلأنيعيدإنتاجواقعهالشعرياخلاصبه،األسطوري

قلهقدرتهالتحويليةالساحرة.التطر


 :أسطورة الصعاليك والصعلكة - ب
وقدتصعَلَك،تمادزاداألزهري:والاع،الصعلوك:الفقريالذيالماَللهجاءيفلسانالعرب:"

:(3)وضمنهذاالسياقيقولحامتالطائي.(2)"الرجُلإذاكانكذلك
ابلتصعل زَمااًن والغىنغنينًا ك



الُعْسُروالُيْسرُ،هرُكماالد يفأايمهِّ


وغلظةً لينًا كسيناصروَفالدهرِّ


الَعْصرُ بكْأَسْيهِّما سَقاانُه وَُكاًل


ق ذي على بغيًا زادان رابَةٍفما


الَفقرُ،غِّناان أَبحسابنا أزرى وال


فإنالصعلوك،لهذااالسملغواي وماقالهالطائييفشعرهعنمدلو،لنظرلتعريفابنمنظورواب
وسلبْتهكلَّمايستطيعأن،"الفقريالذييواجهاحلياةوحيًداوقدجرَّدتهمِّنوسائلالعيشفيهايعين

ولكنَّهفقريُغلقأبواباحلياةيف،فاملسألةإًذاليستفقرًافحْسب،ُمشكالهتايعتمدعليهيفمواَجهة
 مسالكها إالالثائرمنالرجالفاليتص،(4)أمامه"وجهصاحبِّهويسدُّ وكانشعرهم،دىللصعلكة

،وكانيفشعرهمنقمةوثورةعلىاالغنياءاألشّحاء،نلصرخاتوصيحاتالفقرواجلوعواحلرمااترديدً
.(5)حىتضربتفيهماألمثال،وقدامتازواابلشجاعةوالصربوقوةالباسوسرعةالعدو

وكانتيفثالثة،فنشأمنهاقطّاعالطرق،قبليثوريةعلىالعرفاللقدكانتالصعلكةحركة
أنواع:

                                                 

مـ.29/5/2012جريدةالقدس،ميثولوجيا احلب: مالمح نظرية عربية يف احلب،درويش(1)
.مادة"صعلك"د.ط،:بلسان العر ،ابنمنظور(2)
.51صد.ط،،ديوان حامت الطائي،الطائي(3)
.23صد.ط،،الصعاليك يف العصر اجلاهلي الشعراء،خليف(4)
.375ص،11ط،العصر اجلاهلي،فيض(5)
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ةلقبيلعمالاالذينخلعتهمقبائلهمبسبأعماهلماليتالتتوافقمعألشذاذهماخللعاءا:ألوىلا
.انالقيينزديوقيساحلداديةوأيبالطمحاليتينتموناليهامثلحاجزاأل

ممثلالسليكبننساهبابؤهمومليلحقواأبمآاتالسودممننبذهيبناءاحلبش:همأأما الثانية
.والشنفريالسلكةوأتبطشر ا

وواألخري النوعأما  احرتافا احرتفتالصعلكة فئة فهم : عربأىلماإصلتها عماهلميفوقالفروسية
"كأيسيدالصعاليكاملعروفعنهعروةالصعالي(1)داالجيابيةاليتكانوايزاولوهنامثلعروةبنالور

.(2)ألنهكانجَيمعالفقراءيفحظريةفريزقهمممايَغنم"
رتيفنشأتوازده،حركةإنسانيةفكريةاجتماعيةذاتطابعثوريأبهناالصعلكةوقدعرفت

الثائرينعلىعرفالقبائلماعةمنجبالتاريخاألديبوقداقرتنتيف،جمتمعاجلاهليةوعصراالسالم
عراءالذينميتهنونالغزووالسلبوالنهب.أغلبهممنالش،بيةالعر

واملوروثالعربيني يفالثقافة الصعلكة تكّونمفهوم اجلماعة فهي،ومنممارساتهذه هلذا
وقد،آنذاكواملمارساتالسائدةيةظهرتعلىالسطحكردفعلرافضلبعضالعاداتظاهرةاجتماع

ختفتوتالشتمعمرورالزمنإىلاألبد.لكنهاا/راإلسالماستمرتلفرتةمنالزمنبعدظهو
 : رمز الصعلكة عند الثبييت

،(3)ردتوطرحتهاواجن،ابنمنظوريفتفسريأصلهذهالكلمة:وتصعلكتاإلبل:خرجتأوابرهاقال
املعربةعنفاجملتمعالعريبالذيمتثلهاإلبل،أيأنهذااملسمىمعناهالرفضوالنفيوالتجردوالتساقط

 لفظاليتتالصلبةالقوة هلا اليتالحاجة القبائل،هباأوابرها شريعتهاتنفياخلارجنيعلىأيهذه
ودستوراجتماعيغريمكتوبنيهاكميثاقسياسيقبائلالعربفيمابيناالعشائريةاليتتعارفتعليه

.قائمعلىالمركزيةالقراريفالقبيلة


امل صارمةوخل،يثاقوالدستورلكنالصعاليكرفضوا مركزية ألنفسهم يقول،قوا وذلككما
حىتصارواقوةمرعبةختافها،:انتشرالصعاليكيفكلموضعمنجزيرةالعربالدكتورجوادعلي

                                                 

.375ص،11ط،العصر اجلاهلي،فيض(1)
مادة"صعلك"،د.ط،لسان العرب،ابنمنظور(2)
مادة"صعلك".د.ط،،لسان العرب،ورابنمنظ(3)
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وقدكّونواهلمعصاابتتنقلتمنمكانإىلمكانتسلباملارةوَتغِّرُيل،شدةأبسهميفالقتال،الناس
ويإليها.لرتزقنفسهاومنأي،علىأحياءالعرب



صعاليكمنخمتلفالقبائل.ولكونأكثرالصعاليكمنالشبانالطائشنيضمهلذهاحلركةنقداو
اجلميع،يبالونوالخيشونأحداًومنالذينال،ارجنيعلىأعرافقومهماخل خشيها قوة ،صاروا

لتقليديفكتابةيباحلديثالرافضلفأشعلتحياهتموسريهمروحالشاعرالعر،(1)وحسبهلاحساب
،إذحصلهلذااملفهومانزايحعلىمستوىفهماملدلول،الشعروالراتبةيفالتفكري تقاطعنفسي اولغواي 

املسم ،ىعندالشاعرحممدالثبييتيفحتويرهذا الألنالصعاليكدّمروا سائدةيفالقيمالعشائرية
فكانتحاله،مدالثبييتالذيتصادممعمعارضيهلشاعرحمماأرادهامماوافقهذااملضمون،زماهنم

كحالأسالفهمنشعراءالعربمنفئةالصعاليك.
اليتتداخلتفيهااحلقيقةبعاملاخليال،يكهذهالقصصاملرويةشفاهةوكتابةعنحياةالصعال

طابعملموسإىلقيمذاتوحّولالصعلكةمنشيء،عاملاألساطريأدخلهذهاجلماعةيفسياق
إذأنهذاالعاملاألسطوري،واألسطورةامللحمية،أتمليخيايلصهرهتايفبوتقةالذاكرةالشعبيةالعربية

والدهوذاجتماعي ابسببعدماعرتافواملنب،منهااخلليعالفاسد،فاملتداخلتقاطعتفيهثالثطوائ
معحولالفقراءإلطعامهم.الوردالذيكانجيواألخريالرجلالكرميالنبيلكعروةبن،به

ألهنمأعلوامن،هذااألمنوذجالفريديفتراثناالعريبهوماجعلالثبييتيتعلقبرمزالصعاليك
أنليسعلىوةعالرنفسياهتموقصائدهممتتازبوحدةاملوضوعشعرهميصوف،دبجانبالذاتيةيفاأل

الثبييتمينحهوالذيجعل،ذهالسريةاألسطوريةلتفّردالعجيبيفهكانهذااهلذا؛(2)يفشعرهمغزل
هذهالفئةمناجملتمعالعريبهذااحلّيزاملكاينيفجتربتهالشعرية.

يستوقفالقارئو اجملالأولما الثبييتيفهذا حتملاسم"الصعلوك"،لشعر يقول،قصيدة
:(3)فيها

يفيقمناخلوفظُهراً
قِّوميضيإىلالسو

                                                 

ومابعدها.،2،9/616ط،املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم،علي(1)
.40،41صد.ط،،ديوان عروة بن الورد أمري الصعاليك،حممد(2)
.71،72،73ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
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اهْحيملأوراقهوخط
منيقامسيناجلوعوالشعروالصعلكهْ-

منيقامسيننشوةالتهلكْه؟؟
أنتاسطورةأثخنتهااجملاعاتُ-

قليل:
.مىتتثخناخليلوالليلواملعركهْ

***
يفيقمناجلوعظهراً

ويبتاعشيئاًمناخلبزوالتمرواملاء
الذيجاءمقتحماًمومسَ هْوالعنبالرازقيِّّ

عبةُمبَهَمهْمنيعلمينل-
ترجلعناجلدبواحسبخطاايُه-

واسفكَدَمْه.
***

يفيقمنالشعرظهراً..
يتوسدإثفيًَّةوحذاءْ

يطوحاقدامهيفاهلواءْ
قمراًونساءْيطارحينمن-
ليسهذااملساءْ-

ليسهذااملساءْ
ليسهذااملساْء.

هلذاجيدالشاعرمتعته،هالواقعلكممنخاللصعلوك"قناًعاحيااختذالشاعرحممدالثبييتمن"ا
وذلك،يف"التصعلك"واالنعتاقمنهيمنةاجملموعالثقايفواالجتماعيحينماالذوراءقناع"الصعلكة"

يفيقعكسماتعّودعليهالناس"يفيق–أيالقناع–فهو،أنهيريدتفريغمابنفسهمنشحنات
وكأن،ومنالشعر"كذلك،"اجلوع"حيًناومن،"اخلوف"حيًنامن"النوم"بلمنظُهراً"لكنليس



 

133 

يبتاع"التصعلك"صارأسلوبحياةجديدةللشاعراملعاصر.الذيميضيللسوقوليسللصحراء"و
ويبحثعنالنساءوالسهرواليلوذ،شيئًامناخلبزوالتمرواملاء"واليسطوعلىممتلكاتاآلخرين

عيدةليخلدللراحة.لكهوفواألوديةالببنيا
أسطوريةارموزً،لقدجعلالشاعرمنمفهوم"الصعلكة"الفئةاملنبوذةواحملتقرةيفمنطيةالتفكريالعريب

تماعيةيفالعيشوالكرامةواملساواة.هلامطالبهااالج
املطر""تغريبةالقوافلويتبدىنص،يفنصشعريآخرحيملدالالتالصعلكةمنجمردالنظرلعنوانه

لناوطنايف،متكاملباكقالاملصبوبصب  "بلمنخاللاإلحباريفسالكؤوليسمنخالل"صبَّ
:(1)يقولالثبييت،مجاالًأتملمفرداتهذهالقصيدةاملناسبةعذوبةو

أَدِّْرُمْهَجَةالصُّْبحِّ
الُكُؤوسْ لَناوطناًيفِّ ُصبَّ

يُدِّيُرالرُُّؤوسْ
َتفِّيَءالسََّحابَةْالشَّوزِّْداَنمَِّن اذِّلِّيَّةِّحىتَّ

أَدِّْرُمْهَجَةالصُّْبحِّ
ُرَّةَ

قـَْهوَتَكامل الَقومِّ واْسَفْحعَلىقَِّللِّ
ْسَتطَابَةْ

ُ
امل
للََّظىأَدِّ مَمُْزوَجًةابِّ ْرُمْهَجَةالصُّْبحِّ

وقـَلِّّْبمواجعَنافوَقمَجْرِّالَغَضا
الرَّابَ بَةَمُثََّهاتِّ

الرَّ بْة:ابَهاتِّ
لدَِّماَأالَدِّميًَةَزرقاءَتكَتظُّاب

الظََّما لِّ فـََتْجُلوَسواَداملاءَِّعْنساحِّ
ُغرَّةِّالدَُّجى يفِّ َأالََقَمرًاحَيَْمرُّ

ويـَْهمِّيعلىالصحراءِّغيثاًوَأجْنَُما
ُحلَّةً فـََنْكُسوُهمِّنأحزانَناالبيضِّ

                                                 

.106-97ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
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احلَِّمىَةونتُلوعلىأبوابِّهُِّسور
هااملخُبوءُبنَيخيامِّنَاَأالأيُّ

َتورََّما حىتَّ أََدْمَتمِّطَاَلالرملِّ
فَاْصَنْعَلُهَيداً أََدْمَتمِّطَاَلالرملِّ

حانةِّ َاوُمدَّلُهيفِّ َمومسِّ الوقتِّ
أَدِّْرُمْهَجَةالصُّْبحِّ

يَئِّنَّعمودالضَُّحى حىتَّ
إَذا احمََّىماوَجدِّْددَمالزَّْعَفرَانِّ

َترىمفرَقالضوءِّأَدِّْر حىتَّ ُمْهَجَةالصُّْبحِّ
بنيالصدورِّوبنياللَِّّحى

َأاَيكاهَناحليِّّ
دْ
ُ
جلنيََأْسَرْتبَِّناالعِّيُسواْنطََفَأْتلُغُةامل

بواديالغَضا
َكْمجلْداَنمُتوَنالرُّىَب

واْجَتَمْعَناعلىاملاءِّ
املاءِّمُثَّانـَْقسْمَناعلى

ايكاهَناحليِّّ
يناءَهَ الَّخَمَْرَتلناالليَليفطُورِّسِّ

هالََّضربَتلناموعداًيفاجلزيرةْ
أايكاهَناحليِّّ

إْذَعطَّ ُلواَهْليفكتابَِّكمِّننَبإالقومِّ
البيَدواتَـّبَـُعواجَنمَةالصُّبحِّ

َمرُّواخفافاًعلىالرملِّ
َتعُِّلوَنالوَجى يـَنـْ

ٍهمَِّناآللَِّعنوجوأسفُروا



 

135 

حُلواابلدَُّجىواكتَ
نظروانظرةً

فَاْمَتَطىَغَلُسالتِّّيهِّظَْعنَـُهمُ
والرايُحمواتيٌةللسفرْ

واملدىغربٌةومطرْ
أايكاهَناحليِّّ

سل كناالغماَموَساَلْتبنااألرضُإانَّ
َا أبواهبِّ طرْقناالنوىووقْفَنابسابعِّ وإانَّ

خاشعنيَ
َتظَْر:اَهزِّيعاًمَِّنالفـََرتِّْلَعَلينَ ُنـْ

والوَطنِّامل لَّيلِّ
َساعَِّديكْ ُشدَّاَنيفِّ

الُعْمَرَلَديكْ واْحَفظِّ
َهْبلََنانُوُرالضَُّحى

وأَعِّْراَنُمْقَلَتيكْ
َأْحالَمالثَـَّرىواْطوِّ

السَُّليكْ حَتَْتأَْقَدامِّ
 ْلَقاُةيفِّ

ُ
اَنُرَكامل

َصْحوِّاَنَحنَّْتإلَيكْ
ُمْذَجَرتْودَِّماانَ

َليكَْكو ثَراًمِّْنَكاحِّ
ملَْهَتُْنَيوماًوَما

قـَبـَّْلَتإالََّيَديكْ
َساَلٌمَعَليكَ
َساَلُمَعَليكْ

َأاَيُمورِّقاًابلصبااي
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املواويلِّوايُمرتَ عاًبلهيبِّ
فَاتَّسَعاحلُْلمَ َأشعْلَتأغنيَةالعيسِّ

رِّئَـ َتيكْيفِّ
َسالٌمَعليكَ
سالٌمَعليكْ
َكفـَْلَيُكنِّالصُّبحَموعدانَُمطِّْراَنبِّوْجهِّ

للغناء
فواحًةابلدماء درةالقلبِّ وْلتُكْنسِّ

سالٌمعليكَ
َسالٌمَعَليكْ

كتابٌسالٌمعليَكفَهذادُمالرَّاحلنيَ
منالوجدِّنتلوهُ

تلكمآثرهميفالرمالِّ
ماذلََّلتْوتلكمدافُنأسرارِّهِّمحين

املاءَبُقواأيُّهميَرِّدُهَلُُماألرُضفَاْست
ماأبعداملاءَ•

ماأبعداملاء!
فَالذيَعتَّقتُهرماُلاجلزيرةِّ،ال•

واستودعْتُهبكارهتايرُِّداملاءَ
اايايوارداملاءعِّّلاملط

الصبااي لناوطناًيفعيونِّ وُصبَّ
ُمنتجٌع للشقاءفمازاَليفالغيبِّ

الرَّاحلنَي منتعبِّ بقاايويفالريحِّ
َبْحَنابشمٍسُمعتَّقةٍإذامااْصطَ

وسكرانبرائحةاألرضوهيتفورُ
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القناديلِّ بزيتِّ
ايأرُضكفِّيدماًُمشَرابًابلثآليلِّ

لليلِّايخَنُلأَْدرِّْكبناأولا
يالنوافلَ هاحننيفكبدِّالتيهِّنـَْقضِّ

ثرىهاحنننكتُبحتَتال
مطراًوقوافلَ

ايكاهناحليِّّ
النوىطاَل

طيِّّكلَّماَهلَّ
َ
جنٌمثـََنيَنارقاَبامل

لِّتَـْقرأَايكاهَناحليِّّ
َتظَْر. ُنـْ

والوَطنِّامل فـََرتِّْلَعَليَناَهزِّيعاًمَِّناللَّيلِّ
دكتورواليتأمساهاال،صخبموسيقيانتجعنتنوّعاإليقاعاتالنغميةفيهايفهذهالقصيدة

مبيثولوجياشعبيةقدميةتتلصصعلىعاملةوقدجاءتممزوج(1)عبدهللاالفيفيبقصيدةالتفعيالت
النصتظهرمالمح"الصعلكةاألوىلفمنذالوهلة،الصعاليكاملفعمابالستقراراحليايت لتالوةهذا

الُكُؤوْس/يُدِّالع لَناوطناًيفِّ /ُصبَّ يُرصريةاملستوحاةمنبعضعباراتالشاعر"أَدِّْرُمْهَجَةالصُّْبحِّ
وهويرتديقناع"السَُّليكبنالسَُّلَكة"،ليتاستقتمنابعهامنعاملهاالبعيداملوغليفاملاضيالرُُّؤوْس"ا

وكانلهأبس..وهجنائهموصعاليكهم،حدأغربةالعربأوكان"،لذيمحلاسمأمهاجلاريةالسوداءا
ابألرض،وجندة الناس أدل رجليه،وكان على عْدًوا ،(2)"وأجودهم الشيء هذاوهذا به يتفرد مل

صفاته،الصعلوك من العديد يف مياثله شر ا أتّبط الشاعر "،فقدكان رجليهحيثكان على يغزو
 .(3)وحده"

،التعاملمعهذاالنصاملتقاطعمعالتاريخواألسطورةوالرمزالشعريتظهربراعةالشاعريفو
نقلأحداثلتارخييةعنطريقالدقةيفتوظيفهللشخصياتاليسمنخاللاهلياممبضامنيالتاريخيف

                                                 

عري يف اململكة العربية السعوديّة،الفيفي(1) .123،د.ط،بداعيّ قراءة نقديّة يف حتّوالت املشهد اإل ،حداثة النص الشِّ
.215ص،1ط،الشعر والشعراء،ابنقتيبة(2)
.179ص،1ط،الشعر والشعراء،ابنقتيبة(3)
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بلمنخاللعكسرؤيتهالذاتيةاملستوحاةمنوعيه،التاريخحالهكحالاملؤرخيفعرضهلألحداث
.ستغرقابلتأملواالستقراءالرؤيوخيالهامل
ء:الرحيلوهذهاألشيا،(1)ن"وحنيًناللوط،وغربةذاتية،"نلمحيفمفتتحالنصرحيالًداخلي اومنهنا

أبهنمالصعاليكالذينكماقيلعنهمإمناجتتمعيفطموحهالتوقيلعاملالصعلكةوحياة،والغربةواحلنني
،هوالصعلكة،ونسبهمالوحيدالذييربطبينهم،بونإىلنسبواحدالينتس،هممنعشائرخمتلفة

.(2)اجلبالضابووالتمردعلىاجملتمعوالتشرديفالبواديواهل


وافقمايفنفسالشاعرحممدالثبييتمننزوعنفسيلعامل،هذاالشتاتاحلاصلللصعاليك
ر"السليكبنالسلكة"قناًعايتوارىخلفهفاندمجفيهممتخًذامنالرمزاألسطوريللشاع،الصعلكة

وحيلموه،السليكانحالومنمثيطرحمالديهمنرؤىوختيالتعلىلس،لينظرللواقعوحياكمه
تشرقمشسهاتحبنيضلوعهوخبااينفسهقبلأنوحياةمشرقةتتف،بصباحاليشبهصباحاتالناس

ايوارداملاءعِّّلالظلمواخلوفوالتشرد"على–كمنقبلكالصعالي-حمتج ا،منوراءاألفقالبعيد
الصبااي/املطااي لناوطنًايفعيونِّ /ُمنتجٌعللشقاءزاَليفالغيبِّفما/وُصبَّ منتعبِّ ويفالريحِّ

ال/إذامااْصطََبْحَنابشمٍسُمعتَّقة/ٍوسكرانبرائحةاألرضوهيتفورُ/الرَّاحلنَيبقااي قناديلِّبزيتِّ
".

مللمةاإلنساناملتبعثركشظاايصغريةبنيخباايهالقريبةيفتعبريعنرغبةالشاعرهاألبياتوهذ
وقدعرّبالشاعرحممدالثبييتمن،نيخباايهالبعيدةالقصيةأيعقلهالالواعي"وب،قلهالواعيأيع

ويفهذانقطة)التماس/التواصل(،صرةخاللارتدائهقناعالشخصيةالصعلوكيةعنجتربتهالشعريةاملعا
،(3)املعاصرة"خصيةالرتاثيةللشمنخاللاخللفيةاألسطورية،بنيالرتاثواملعاصرة،بنيالقدميواحلاضر

هلذاكانيظهر،وكأنالشاعريفهذاالصدديعربعنقصةاملغامرةاإلنسانيةيفالكشفعناجملهول
وهوالشيءالذيفعلهالشاعرحممدالثبييتيفخلق،(4)لهمعهامحاسالشاعرهلذهالشخصيةوتفاع

                                                 

.203ص،1ط:دراسة يف شعر حممد الثبييتجتليات األسطورة يف الشعر املعاصر  ،الشيخ(1)
.2،9/620ط،املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم،يعل(2)
.209ص،1ط:جتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثبييت،لشيخا(3)
 .203ص،3ط ،قضاايه وظواهره الفنية واملعنويةاملعاصر  الشعر العريب،لمساعيإ 4))
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يريدمنهالشاعرأنيكونكأحداثوما،رمزاألسطوريمقارابتهالفنيةاملتداخلةبنيماكانعليهال
ساعًياللمزجبنيالقدميواحلديثيفهذهالقصيدة.،وكقيمإنسانيةمعاصرة

 :العرافة والكهانةأسطورة –ج 
 ة: توطئ

تعارفتالناسأنالكاهنأوالعرافأبهنمااللذانيتعاطياناخلربعنالكائناتاخلفيةلكشفاملخبوء.
حقيقةكلصنفمنهماعلىحدة.سنحاولالتعرفعلىوهنا

،الكاهُن:معروف.َكَهَنلهَيْكَهُنويكُهُنوَكُهَنَكهانًةوتَكهََّنتَكهُّناً:جاءيفلسانالعرب
(1)ابلغيب.لهأيَقضى
مَأواحلازَِّيالذ،وجاءيفمعىنالَعرَّافيفنفسالقاموس:العرّاُفالكاهن َنجِّّ

ُ
ييدَّعيوهوامل

.(2)وللطَبيبَعرَّاف،ويقالللحازِّيَعرَّاف،الذياستْأثراَّلّلبعلمهعلمالغيب
إالأنالعرافخيتص،هنكالكاوجاءيفمفرداتألفاظالقرآنللتفريقبنيالصنعتني"والعراف

املستقبلية ابألحوال خيرب املاضية"،مبن ابألحوال خيرب مبن صن،(3)والكاهن أنكل تناقضأي اعة
مثأضافالراغباألصفهاينيفموضعآخربشكلأكثرتوضيًحاأبنالكاهنهوالذي،األخرى

ربابألخباراملستقبليةعلىحنوذيخيوالعرافهوال،خيربابألخباراملاضيةاخلفيةبضربمنالظن
.(4)لكنهاتنيالصناعتنيمبنيتانعلىالظنالذيخيطئويصيب،ذلك



ابعتبارأهنمرجالالدينيفالعصر،صحراءالعربقبلاإلسالمالطائفةمنتشرةيفوكانتهذه
جهونالناستوجيًهاوكانوايو،وكانوايزعمونأهنم"ألسنةاألراببالناطقةعلىسطحاألرض،اجلاهلي
أبشكالفهممتواجدون،لكنهاملختتفِّ،غريأنهذهالطائفةتراجعتمعظهوراإلسالم،(5)روحي ا"

.ومسمياتشىت

                                                 

مادة"كهن".د.ط،،لسان العرب،ابنمنظور(1)
.مادة"عرف"د.ط،،لسان العرب،ابنمنظور(2)
.562ص،4ط،مفردات ألفاظ القرآن،األصفهاين(3)
.728ص،4ط،مفردات ألفاظ القرآن،األصفهاين(4)
.2،6/212ط،املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم،علي(5)
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 يتكئ العاملنيوعندما هذين على الثبييت حممد تقم،الشاعر غرضه الكهنةليس دور ص
التوحدمعماهبذاالعاملالغييباإلنساينمنإمنايريد،واملشعوذينيفالتغريربضعفاءالعقولوالنفوس

وةعلىأنعال،الغييبيفآنمنأجلاستجالءكنههذاالوجودالظاهر،سكناتوأتمالتروحانية
.يرجزونيفكالمهمواأولئكالكهانوالعرافنيكان



الهيفوقدأمعناحلداثيونالعربيفاستعم،رمنحبورالشعرالعريبالستةعشروالرجزحب
،وهذاالكالماملسجوع،ابإلضافةلكونالكهانوالعرافنيكانوايسجعونيفكالمهم،قصائدهماحلديثة

شعريةأسجاعالكهانسيجدأنهباموسيقىومنيتأمل،عمودالشعرالعريبكالمنثرياليركبهو
نيكتبونالقصيدةاحلديثةوالثبييتواحدمنهؤالءالذي،وهذااحلالسارعليهبعضالشعراء،داخلية

ذاتالوزناملتخلخلتفعيلي ا.
يستطيعتشكيلعاملهلكي،نيفالسابقوساللغةكماكانالكهنةوالعرافيفرتوهويفذلك

اكانأولئكيفعلونيفالسابق.ومنهذااملنطلقالسحريالعجائيبتسللتجتربةالشاعرالشعريكم
وإعادةخلقهمنجديد.،تطويعهالشعريةهلذاالعاملمنأجل

 : والفيلسوف الكاهن ،الشاعر العراف
املنشوريفديوانه(1)دمهاابسم"قرين"أح،كهانةوالعرافةكلواحدمنهمالهعالقةابل،للشاعرنصان

بينمااآلخرابسم"القرين"املنشوربديوانه"التضاريس"إذأنهيفكالالقصيدتني،األخري"موقفالرمال
تتكشفعالقتهابلقرينلكنهيفالقصيدةاملنشورةيف"التضاريس"،يتسايرمعهذاالقريناتبًعاومتبوًعا

:(2)لالشاعرحيثيقو،مناألوىلأوضح
مقيٌمعلىشغفالزوبعهْ

لهجاحنان..ويلأربعه
خيامرينوجههكليومٍ

فالغيمكاينوامضيمعه
أُفاحتهبدمياملستفيقِّ

قليتادمعهْفيذرفمنم
                                                 

.37،38،39ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.63،64،65ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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وأُغمديفرئتيهالسؤالَ
فريفععنشفيتإصبعهْ

فصولالرماْل؟أمازلتتتلو-
-. .أُقامرابجلرحِّ

مالْاقرعبوابةاإلحت
)أأشعلتفاصلةاالرتياْب(؟-
دميمشرعللتحولواالنتصابْ-
أتدركماقالتالبوصلْه؟-
زمينعاقرٌ-

قرييتأرملهْ
دينةِّوكفيمعلقةفوقاببامل
منذاعتنقتوقارالطفولةِّ

وانتابينرمداملرحلْه.
رقيبلدىسادنالوقتتش

جرعةاملاء..
تالوابء..جتنحيبطرقا

متتماتالبسوسْتالحقين
أرىبنيصدريوبنيصراطالشهادة

مشساًمراهقةً
ومساًءمرابطةً
ومييناًغموسْ

السياقتسامي،تبدوعالقةالشاعرابلقرينعالقةلصيقةمتحدة لكنالذييعنينايفهذا
ى"كداللةعلنالوقتسادوذلكمنخاللورود"،القداسةهذهالعالقةلتصلحدالدخولمبايشبه

القرين التوظيف،حضورمدلولالكهانةكحالةجمردةيفسياقعامل السياق،ويفهذا وضمنهذا
.يفالعصراجلاهليادة"وحراسةأديرةالعبةيتناصالشاعرمععامل"السدان
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،نيوهذاالتداخليفالرؤىواملضام،دالالتعدةحيمل-سبقالتطرقله–يفنصشعريآخرو
،هاألشياءعلىماتشريإليهالدالالتاملختلفةكالصعلكةاليتسبقالتوقفعندهاوانسحابمثلهذ

القوافلواملطر"حيثيقولالشاعروهونص"تغريبة،تبدىإشاراتمنمشاهدالكهانةيفهذاالنصت
:(1)حممدالثبييت

كاهَناحليَِّّأاَي
ْدجلنيََأْسَرْتبَِّناالعِّيُسواْنطََفَأتْ

ُ
لُغُةامل

بواديالغَضا
َكْمجلْداَنمُتوَنالرُّىَب

واْجَتَمْعَناعلىاملاءِّ
مُثَّانـَْقسْمَناعلىاملاءِّ

ايكاهَناحليِّّ
يناءََهالَّخَمَْرَتلناال ليَليفطُورِّسِّ

ةْهالََّضربَتلناموعداًيفاجلزير
أايكاهَناحليِّّ

إْذَعطَُّلواَهْليفكتابَِّكمِّننَبإالق ومِّ
البيَدواتَـّبَـُعواجَنمَةالصُّبحِّ

َمرُّواخفافاًعلىالرملِّ
َتعُِّلوَنالوَجى يـَنـْ

أسفُرواَعنوجوٍهمَِّناآللِّ
واكَتحُلواابلدَُّجى

وانظرةًنظر
فَاْمَتَطىَغَلُسالتِّّيهِّظَْعنَـُهمُ

مواتيٌةللسفرْوالرايحُ
واملدىغربٌةومطرْ

                                                 

.101-99ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
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يِّّأايكاهَناحل
سلكناال غماَموَساَلْتبنااألرضُإانَّ

َا أبواهبِّ طرْقناالنوىووقْفَنابسابعِّ وإانَّ
خاشعنيَ


ُ
والوَطنِّامل َتظَْر:فـََرتِّْلَعَليَناَهزِّيعاًمَِّناللَّيلِّ نـْ

:(1)مثيواصلاحلديثيفذاتالنص
ايوارداملاءعِّّلاملطااي

الصبااي لناوطناًيفعيونِّ وُصبَّ
ُمنتجٌعللشقاءفمازاَليفالغي بِّ

الرَّاحلنَيبقااي منتعبِّ ويفالريحِّ
إذامااْصطََبْحَنابشمٍسُمعتَّقةٍ

وسكرانبرائحةاألرضوهيتفورُ
القناديلِّ بزيتِّ

أرُضكفِّيدماًُمشَرابًابلثآليلِّاي
ايخَنُلأَْدرِّْكبناأولالليلِّ

ي النوافلَهاحننيفكبدِّالتيهِّنـَْقضِّ
تُبحتَتالثرىهاحنننك

مطراًوقوافلَ
ايكاهناحليِّّ

طاَلالنوى
طيِّّ

َ
كلَّماَهلَّجنٌمثـََنيَنارقاَبامل

لِّتَـْقرأَايكاهَناحليِّّ
َتظَْر.َلينَفـََرتِّْلعَ ُنـْ

والوَطنِّامل اَهزِّيعاًمَِّناللَّيلِّ

                                                 

.105،106ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
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قايفوالتارخييعندسكانروفيفاملوروثالثتتجلىللناظريفهذاالكالمصورة"كاهناحلي"املع
فالشاعريعملعلىاستدعاءاألسطورةالعربيةاملرتبطةهبذاالعاملمنحيثالتنّسك،شيهاجلزيرةالعربية

.(1)ابلغيبياتوالتعلقهبملطلباالستسقاءعالقةوالتعّبدوال
من لشيء تلجأ العديدمننصوصالشاعر النصورمبا الوكذلكهذا الغامضة يتحتتاجالطالسم

ابإلضافةهلذهالروحاملوسيقيةالواثبةاليتال،لتفكيكشفراهتاحاهلاكحاللغةالكهانوسدنةاملعابد
وهذااحلضورانيوحيانهبيمنةعاملالكهانة،ىجمرايتالسطرالشعريتؤمنهبيمنةوحدةالتفعيلةعل
والعرافةعلىالسياقالشعري.



وقدأضفىعليها"حالةمن،هوصانعأسطورةالكهانةوالعرافةقحممدالثبييتحبإنالشاعر
بال أسطوري جو يف هلا مثيل ال لغويقداسة ،تعبري األساطري" بلغة ع،(2)أشبه مستوىسواء لى

أوعلىمستوىاستدعاءعاملالسجعالكهنويت"،الدالالتالرمزيةاملوحيةابستشرافعاملاملستقبل
–الصبااي–املنتظر/املطااي–مطر-فرالرىب/الس–لغضاا –بقااي/القناديلِّ الليل/–الثآليلِّ

خاصةأنالشاعر،عاملالكهنةوالعرافني،اليتسحبتالنصسحًبالعاملقدمي،قوافَل"–النوافَل
،عناملهانةلكنالقومغافلون،كماكانالكهنةيفعلون،نذرقومهاخلطرالداهمكانيفهذاالنصي

.مستمتعون


معلًناحضورهيفقاموس،يفقصيدة"ترتيلةالبدء"يتبدىلنا"العرّاف"منالسطراألولو
:(3)لثبييتيقولالشاعرحممدا،الشاعر

جئُتعرافاًهلذاالرملِّ
احتماالتالسوادْاستقصي

جئتابتاعاساطريَ
ووقتاًورمادْ
وبنيالسبتبنيعيينَّ
دينْه..طقٌسوم

                                                 

.2،6/220،221ط،املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم،علي(1)
.220ص،1،طجتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثبييت،الشيخ(2)
.59،60،61ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
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خدرينسابمنثديالسفينةْ
هذهأوىلالقراءاتِّ

وهذاورقالتنييبوحْ
قل:هوالرعديعرِّيجسداملوتِّ

ويستثينتضاريساخلصوبهْ
النارالعجيبهْقل:هي

تستويخلفاملداراحلرِّ
يناًمجيالً..تِّن

وبكارهْ
خنلةحبلى

خماضاًللحجارهْ
**

تقطرالشمسُمنشفاهي
لغةشاهقةتتلووصميت

أساريرالبالدْ
هذهأوىلالقراءاتوهذا

وجهذيالقرننيعادْ
مشرابًابمللحوالقطرانعادْ

خارجاًمنبنياصالب
الشياطنيِّ

اءالرماْد.واحش
حيُثمتتدُّجذوراملاءِّ

إشتهاءاتالرتابْ تنفضُّ
ايغراابًينبشالناَر..

يواريعورةالطنيِّ
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أعراسالذاببْو
متتدُّجذوراملاءِّحيث

،متتدُّشراينيالطيورِّاحلمرِّ
،تسريمهجةالطاعونِّ

يشتدُّاملخاضْ
براجالفتوحاتِّأايدماًيدخل

خلبزوصدراًينبتاالقماَروا
اخلرايفَّ

وشاماتالبياْض.
يتكشافاملخبوءليضفيرتديالشاعرقناعالعرّافالذييقرأاخلطوطاملرسومةفوقالرمالالس

كماكانيعتقد،هذهاملكانةاملقدسةيرتبعونعلىنفسهمكانةمقدسةكماكانتللكهنةوالعرافني
مععاملاجلن–العرّافالشاعروالكاهنأو–ننيلسحيقبوجودعالقةبنياالثالعربيفاملاضيا

.(1)حداثاملستقبل"هقرينهمناجلنأبوالعرّافخيرب،والشياطني"فالشاعريلهمهقرينهبقولالشعر


رغمما،لكنهذاالقرينيثريفيهاحلماسفيجعلهينهمركالسحابمتفائاًلابلبعثواالنتشار
علىروحهاحمللقةيفملكوتالشعرواالستشرافحياولالتسللإليهللقبضيعاينمنهمنبؤسوتصحر

ومافعلهالثبييت،اخلصبواجلدبمابنيو،بنياملوتواحلياةجييشيفهذهالروحمنتنازع"رغمما
هنامناستنطاقرمز"العرّاف"ومنقبلهرمز"الكاهن"إمناهومؤشرصارخأنهذهالتجربةالشعرية

بلتكمن،ليسحّدهاتطويعاللغةأوتسخريمستوايهتااملوسيقيةفحسب،ليتيتمتعهباهذاالشاعرا
اليطرقوذلكأنه"،اشاعرسواهوالخيتصهب،خاصةبههوىخلقرموزوأساطرييفمقدرتهعل

.(2)والاملوضوعاتاليتألفها"،والذاكرته،الخياطبمنطقالقارئ،األشياءاملعهودة


وخياطبالشاعرالذيحيملهيفحقائبهوأوراقهأينما،بليكتبلإلنسانالساكنيفوجدانه
،كانتوجهتهوكيفما،سار متوثبةبلغة حديثة األسطوريهلذه،شعرية االستدعاء هذا أبن مؤمًنا

،عمنخاللحماكمتهبليرميمنهحماولةفهمهذاالواق،الشخصيةالرتاثيةليسغرضهاهلروبمنالواقع
                                                 

.212ص،1،طشعر حممد الثبييتدراسة يف جتليات األسطورة يف الشعر املعاصر ،الشيخ(1)
.98صد.ط،،الشعر السعودي منوذجا ،العريب احلديثقضاايوإشكاالت يف الشعر ،العظمة(2)
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ريفلكنهاتدو،هلذاتتجلىصورالشاعريفسياقاتخمتلفة،ملتماسمعهدونأنيكونهوالعنصرا
.املوقدينهلمنرياناخلطر،والعرافةاملنذرينلقومهمبوتقةالكهانة

قل:هيالنارالعجيبهْ
تستويخلفاملداراحلرِّ

تِّنيناًمجيالً..
وبكارهْ

،خنلةحبلى
خماضاًللحجارهْ
،رىانرالقِّمثل:،يتكانوايشعلوهنازمناجلاهليةالكالمتناصكبريمعنريانالعرباليفهذا

انر،انرالصيد،انرالتحالفأواحللف،انرالفداء،مانرالسل،انراحلرب،الوسمانر،انرالطرد
،ذلكأنالنارعظيمةالشأنعندعرباجلاهليةو،(1)انراحلرتني،انرالّسعايل،رانراالستمطا،املزدلفة

:(2)حيثيقولشاعرهم
حلفتهلمابمللحوالقومشّهدٌ



 موالالتاليتهيأعظوابلنار




أوتوقعواجيشاً،إذاأرادواحرابًأنالشاعركانيعينختصيصانراحلرباليتكانوايوقدوهنابيد
علىجبلأومان هلذاهنل؛(3)وتسمىانراألهبةواإلنذار،لغاخلربأصحاهبمليبمرتفعأوقدواانرًا

فعبـر،"ارتسمتيفذهنالشاعراليت،احتتويهمنرموزمب،منهذهاملعاينالفكريةالشاعرحممدالثبييت
ثقايف مبنظـور نقلها،عنهـا على الناس تعاقب حضارية ملعطيات الفكري التكوين حقيقته يف هو

إمناأرادأنيتقمصالدوروفق،يتكئعلىهذااملوروثحينما–أيالشاعر–وهوهنا،(4)وتداوهلا"
ك:احلالمعقولهكذلكماهو،سياقاتهالتارخيية

ايغراابًينبشالناَر..
يواريعورةالطنيِّ

                                                 

.63ص،2ط،األوائل،العسكري(1)
.2/487د.ط،،حماضرات األدابء وحماورات الشعراء والبلغاء،األصفهاين(2)
.65ص،2ط،األوائل،العسكري(3)
.290ص،1ط،األسطورة يف الشعر العريب قبل االسالم،النعيمي(4)
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الذاببْوأعراس
واترخيي الولالرمزيهلذارابتوظيًفايتالءممعطبيعةاملدلقدوّظفالشاعرالغ ،الطائرأسطوراي 

ألنهالذي،ألعصم"ومنهناتفاءلالناسابلغرابا،فهوالذيأرشدعبداملطلبإىلمكانبئرزمزم
وعالقتهابلرمزاألسطوري،الغرابيفاملوروثوهذاالفهمالرمزيلداللة،(1)لعبداملطلبعلىاملاء"د

اليتتنىبءأبصولأسطوريةقدميةكالثورالوحشيوالظليم،هلييتوافقمعصورةاحليوانيفالعصـراجلـا
هذاالطائر"الغراب"بقصةابينآدمعالوةعلىارتباط،(2)القدميةوهيمناملعبـودات،والناقةواحلصان

ابلقرآنالكرمي.ةاملذكور
"يفوعرّافة،قارئةالرَّملِّ"تتبدى"أمسيكفاحتةالغيثأمهاجسالصحويفقصيدة" العشقِّ

حيث،أوهتومياتكاهن،هذااملشهداألسطورياملتمثليفهذهالعباراتاليتجاءتكرتانيمعرّاف
:(3)بييتالشاعرحممدالثلويق

هَلْجُةاملوتِّ تكاُدخُتامُِّرينِّ
أَْرثيكِّ

املسافاتُ ايامرأًةَثَكَلْتكِّ
ايامرأًةقلتللبحرَِّيوماً:

يلتعاَلأَكبُِّّدَكالزمنا ستحِّ
ُ
مل

: قلتِّ وللرِّيحِّ
 شعائَرُحزينِّ تَعايلأمارُسفيكِّ

وحزنالقصيدة
،أَْرثيكِّ

ُحزُنكِّيـَتَـَغْطَرسُايامرأًة
امهُهصبوُةالكأسِّحنَيُتد

،أَرثيكِّ

                                                 

.191ص،1ط، بييتجتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الث،الشيخ(1)
.10،11ص،1ط،الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرن الثاين اهلجـري ،البطل(2)
.305،306،307ص،1ط،ن حممد الثبييتديوا،الثبييت(3)
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،أقرُعرِّحياًُمضرَّجًةابلسَّواحلِّ
أغمُدجرَحاملدينةِّ

أعتنقاالحتماالتِّ
،أظمأ

البعيدةَ أنتهُكالشُّرفاتِّ
ماَذاأمسِّّيكِّ

واللغةِّاملستحيلةِّ ايامرأًةبنيعينيكِّ
جَتنُحابلسندابدِّاحمليطاتُ

أمسِّّيكِّماذا
املوجُايامر أًةيتقامسكِّ

واهلذاينُ
أمسِّّيكِّ

فاحتةالغيثِّ
أمهاجسالصحوِّ

ايمزنًةأوجزْتصخبالعشبِّ
واْفتتحْتللهواجرِّظالً

أمسِّّيكِّ
قارئةالرَّملِّ
قِّعرّافةالعش

للسنواتِّ أفضُحُعريكِّ
للشاطئنيِّ رصمتكِّ أفسِّّ

طوريهلذهمنخاللالرمزاألسنةيفهذاالنصيستحضرالشاعرأسطورةالعرافنيوعاملالكه
لكنهيعرضهابطابعطقوسيمعتمًداعلىأسلوب،العواملاملرتبطةأبجواءالغيبياتوماهبامنشعوذة

،منطاقاهتالكيتفتحلهجماالتدالليةأرحبيفاحلركةوالتفكريزخرفةالكالموحتميلالعباراتأكرب
قد املعاصر الشعر وجلخاصة"أن أن منذ بأتسس كبعد األسطورة جسدت إىل شعوري نيوي
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؛(1)القصيدة" االألن حضورًا النصوص أكسب التاريخ إىل االرتداد أو التارخيي علىابرزًاستدعاء
.ومنحهفرصةللتواصلمعالرتاث،علىتقويةالداللةوأعان،مستوىالفكروالصورة



ابدالبحري(ثليفشخصية:)السندوهذاماساعدالشاعرعلىجتاوز"الرمزاألسطورياملتم
ماوهو،(2)ومايرتبطهبامندالالتالشعوذةوالسحر"،(إىلتوظيف)رمزالعرّافة/أسطورةالعرّافني

اعدتعلىتصعيداملشهدالدرامييفهذاالعملالذياستطاعالشاعرمنحالقصيدةأجواءاحتفاليةس
شاعري دفقات عليه يضفي وشعوريةأن م،ة خماطبتهوذلك خالل الشاعرللمن عنها قال اليت رأة

"" /عرّافةالعشقِّ /قارئةالرَّملِّ رأةمتزامحةبشكلتكتظفقدكانتالعباراتالدالةعلىحضورامل،أمسِّّيكِّ
لشعرياكتظاظًاسواءعلىمستوىاألمساءاملوحيةبوجودهاأواألفعالالدالةعليها.يفالسطرا

  

                                                 

.44ص،د.ط،الشعر العريب املعاصر، اليوسف(1)
 .215ص،1ط ييت:جتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثب،الشيخ)2)
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 بعالفصل الرا
 يب الشعالقصص  رافد

:احلكاايت الشعبية األول: رافداملبحث 
،هيةاحلكايةاحلكايةالشعبّيةعماًلأدبي اتتناقلهاجلماعةالبشريةمنجيلإىلجيلبطريقةشفتعترب

كنتيجةطبيعيةهلذا،ومنفردلفردأخر،وبسببهذاالتناقلالشفهييتمتغيرياحلكايةمنزمنلزمن
مر.قالاملتواصلاملستاالنت

،يستمتعالشعببروايتها،اخليالالشعيبحولحدثمهميرىعلياخلليليأهناقصةينسجها
وفوقهذاالفهم،(1)يلعنطريقالروايةالشفهيةواالستماعإليهاإىلدرجةأنهيستقبلهاجياًلبعدج

املصاحبةلهتتغريحداثاجلانبيةأوبينمابقيةاأل،فإناحلكايةالشعبيةتقومعلىجزءأصيلاثبت
ألنهحاصلضربعددكبريمنألوان،نوٌعقصصيليسلهمؤلفكماأهنا"،بتغيريالرواةوالظروف

.(2)ضفيعليه"الذيي،السردالقصصيالشفهي


 حكاية شهرزاد:  – 1
لأصبحتعاملب،وتزجيةأوقاتالفراغتعدحكاايت"ألفليلةوليلة"قصصاللتسليةمل

وخمزون،هلذاوّظفالشعراءرموزهاالتعبريعنمكنونصدورهم،للشعراءوحمفزًافني اومعنواي للكتابةإهلام
هايفنصوصهمالشعرية.وفيضمشاعرهممنخاللتضمين،تفكريهم

منأهمالشخصياتشهراير"يفهذهاحلكاايت-شهرزاد-وقدكانتشخصية"السندابد
اليتالقتالقبالرتا احلداثة،ولالواسعاملنقطعالنظريعندالشعراءثية مرحلة شعراء وكانت،خاصة

لذيقامتعليهحكاايتالسّيماأهناالعمودالفقريا،شخصية"شهرزاد"منأشهرهذهالشخصيات
فاءماملتنلهوهامناالهتمامواالحتومنح،حيثدارتعليهاجتارهبمالشعرية،ليايل"ألفليلةوليلة"

أةقبلهاأوبعدها.امر


يُفهمأبهناكانتاملنقذةللجنسالبشري–شهرزاد–منخاللفهمطبيعةهذهالشخصية
يفاجلهةاملقابلةلتمّثلإذأهناوقفت،قتلكلفتاةكانيتزوجهامنالفناءيفحالاستمرار"شهراير"ب

اءمعه"ألفليلةوليلة"علىقيدينمامتكنتمنالبقح،املضاّدةلسلطةجربوت"شهراير"الّسلطة
                                                 

.9ص،1ط،الشعبيةالبطل الفلسطيين يف احلكاية ،اخلليلي(1)
.175ص:123العدد،سلسةعاملاملعرفةد.ط،،ثقافة األطفال،اهلييت(2)
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،وهيتقصعليهطوالهذاالوقت،ومنمثاستطاعتهاأنتنجبمنهاألبناءالذكورالثالثة،احلياة
تلوا احلكاايت)،حلكايةاحلكاية يتمتفننةيفأساليبالّتشويقال،(حكاية265ليصلعددهذه

كانتجتيدها.
،هاعلىمسمعامللككلليلةتتداخلاحلقيقةابخليالاد"اليتكانتتلقييفحكاايت"شهرز

تلطةحيثكانتاحلكاايتتتحدثعنالتاريخوالدينوأخبارالشياطنيواجلنخم،والواقعابألسطورة
ابإلضافةحلكاايتتدور،سوأخبارامللوكمتداخلةمعحكاايتالعامةمنالنا،ابلعاداتوالتقاليد

منهاماهويتكلم.انتأسطوريةغريبةعنحيوا


ابحللماملصاحبعلىهذااألساسارتبطتحكاايت"شهرزاد"ابألسطورةاليتمزجتاخليال
وأيقظتعواملالتصور،يلالشهرزادية"فتحتخمزونالتفكريخاصةهذه"الليا،لقوىاخللقاإلبداعي
املتع،الشعراءيفوجدانوخياالت آخريعادلالوجودلقبعاملاألساطريوعليهأصبحالشعر وجوًدا

احلقيقياملعاش.
وقداستطاعالشاعرحممدالثبييتتوظيفأساطريالفلكلورالشعيبكالسندابدوالعنقاءوشهرزاد

وماسبقهامنأساطرياترخييةوتراثيةودينيةأخرىأبرزماميّيز،إذتعتربهذهاألساطري،فخريتوظي
وأكثرعمًقامناللجوءإىلالصيغالتعبريية،املرادبشكلأسهلمنأجلإيصالاملعىنجتربتهالشعرية

املباشرة.
غتهامنجديديساعدوإعادةصيا،هذااجلهداملبذوليفتوظيفمضامنيالرتاثاألسطورية

احملضةوعاملويوجدعالقةمحيميةبنياحلقيقة،ءعلىالربطالفينالدقيقبنياملعاشواملتخّيلالشعرا
كماأنهكذلكيسهلعلىالشعراء،ويعينهمعلىإجيادعنصرمشرتكبنياملاضيواحلاضر،طرياألسا

هذامتكنالشاعروعلىضوء،احمليطمنحولهمنتقريباملسافةبنيالتجربةالذاتيةللمبدعوالعامل
ملباشر.قصيدتهعناخلطاباحممدالثبييتمنتوظيف"الرمزاألسطوريلشخصية)شهرزاد(لينأىب

،فالقناعاألسطوريميكنأنيقدمبنيةظنيةتقدمواقًعابديالًلواقعمرفوضينبذهالشاعراملعاصر
كمافعل،(1)ثالشعيبالفولكلوري"دمناذجألقنعتهممنالرتاومنمثجازللشعراءاملعاصريناستمدا

،دوالرحيليفأعماقاحللم"ديفقصيدته"شهرزاالشاعرحممدالثبييتمعشخصياتالسندابدوشهرزا
العامةلألنثىاليتصهرهايفالرمز"شهرزاد"جاعاًلمنتلك قامبلملمةاملالمحالشخصية حينما

                                                 

.147ص،1ط، املعاصر دراسة يف شعر حممد الثبييت جتليات األسطورة يف الشعر،الشيخ(1)
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كأهناأمواجمياهاخلليجاليتسافرعربمياهها،ةأخرىوصاخبةاتر،يةحاملةاترةالسماتصيًغاتعبري
:(1)يتالشاعرحممدالثبييقول،السندابدمراتومرات

بنَياملديَنةِّوالَبْحرِّ تَناثرتِّ
يِّّ الُقَزحِّ والشَّاطِّئِّ

الذيأَْقلَعْتمنُهَأْشرَِّعةُ
ْندِّاَبدْ السِّّ

 وجاَءْتَمرَاكُِّبكِّ
ُ
ْخَملِّيَّةُامل
َحاملًةكمَياهِّاخلَلِّيجِّ

َيادْ اجلِّ بًةَكَصهيلِّ وَصاخِّ
دِّيَنةِّ

َ
حتِّيلِّنَيلَيَلامل

أسئلةً
ومُهوماً

َنالعاشقِّنيَورتالًمِّ
وأْرصفًةللرحيلِّ

رِّ
ُ
امل وهَنْراًمَنالفرحِّ

َكاُبالدِّاللِّ فيهِّاْنسِّ
الّثَماىَل

ورائحُةالشَّاذِّلّيةِّ
واهلَيل

َفرَانعْوالزَّ
ورِّيحالشََّمالْ

***
مالعُبقَيسٍ حُتَّدُثعنكِّ

وليَلى
                                                 

.14،142،143،144،145ص،1،طلثبييتديوان حممد ا،الثبييت(1)
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َهاالغُُيو َقتـْ اليتَعشِّ مُوُكلُّالتُّخومِّ
ادَِّماُءالَقبِّيَلةْوَرفَّْتَعليهَ

النَّْخلُ ويـَْعَشُقكِّ
اللوى والذَّكراَيُتبَِّسْقطِّ

والَكثِّيُبالذيوسََّدْتُهاملنَاايَ
ُكَليباً

اوَخطَّْتعليهِّ لَقوايفِّ
َجلِّيَلةْ

وفوَقالرَّمالِّ
السَّاحليَّةِّ متوُجضفائركِّ

جَمُْدولةً
والرِّيحِّ ابلعواصفِّ

النَّبعِّمنسوغًةمِّ ندمِّ
الدَّمعِّمِّ نوَجعِّ

مِّنرحلةِّاالشتياقِّ
الطَّوِّيلةْ

وتلَكعيوُناملساءِّ
الغريقةِّبنَياألساطريِّواحلْلمِّ

حلكاايَجاءْتُمكلََّلًة ابِّ
الصَّباايَوخوفِّ

فَماَذاَسَتْحكِّيلَناَشْهَرزَادْ
***

َغداً..يـَْهُطُلالضَّوء
هَتَْميلَياليكِّ

اَيأنتِّ
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واطِّيءِّاَيَكَرواَنالشَّ
الَعبَقرِّيّ اَيوَهَجاحلُُلمِّ

َغداً
ابليامسِّنيِّ يـََتوشَُّحلَيُلكِّ

الَبَدويِّّ وتـَْنُموعَلىَشالِّكِّ
ُحُقولالعَِّنبْ

ماملتكنلديهاملهارةالشعريةالكافيةاليتمتكنه،أيشاعرأنخيوضغمارالشعراليستطيع
اللغويا لكنالتمايز،شريشرتكونابملشاعرواألحاسيسفجميعالب،خلاصبهمنإحكامتشكيله

ثلاليتمت،ؤثرةعلىاملتلقييظهربقدرةهذاالشاعرعنذاكمناملهارةيفتشكيلصيغهالتعبرييةامل
عندههذهاملشاعراخلاصةابلشاعرأحاسيسجامدةماملتفجرهالغةتعبرييةانبضةابحلياةمنقبل

رأوذاك.هذاالشاع
ليس،الشاعرالثبييتجعلاألسطورةالشعبية"شهرزاد"تسيطرعلىاجلوالعامللنصاستطاع

فاحتةالقصيدةاألوليةومستهاالفنيةعلىمستوىالعنوان"شهرزادوالرحيليفأعماقاحللم"الذييعترب
ْد"بلعلىمستوىكِّيلَناَشْهَرزَاوليسكذلكعلىمستوىقوله"فَماَذاَسَتحْ،والقيميةابلدرجةاألوىل

اليتمتازج،حكايةمنحكاايهتااملتداخلةكأهناتقّصعليه،السردالقصصيالوارديفالنصالشعري
ويستشّفمعناه،يُفهممنالسياق،هوحوارغريمباشر،لكنهذااحلوار،فيهااملعقولابلالمعقول

ملبدعللنصعاجزيفاحلقيقةعنالتعبريألنالشاعرا،النصوجمراهمنتداعياتاملشهدالسردييف
يلوذوراء"،عنمشاعرهصراحة هلذا اليتتتشاطرأكثرمنمرة ينساباحلديث،شهرازاد" ،كلما

ىالكلمات.ويتحركجمر
،عندماحيولالواقعفيمابينهم،يلجأونإىلاستنطاقالرموز،دائًماهكذاهمالشعراءاملعاصرون

،للتعبريعمايريدونقولهدونأنتطاهلماأليدي،ومايؤمنونبهمنرؤى،مفاهيموبنيمايعتقدونمن
،احلياةهبذهالرموزاألسطوريةاجلامدةهلذاحيرصونأشداحلرصعلىبعث،أوتنظرإليهمالعيونشزرًا

كي،هنحهاجزًءامنروحوذلكحينمامي،ومنمثينبضهباماءاحلياة،لكيتتحركأمامهمبعفوية
تشاركهآمالهوأحالمه.
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وماورود"فَماَذاَسَتْحكِّيلَنا،انتالعباراتالدالةعلىالشطآنوالبحاروالرحيلتتزاحميفالنصك
املتشابكَشْهَرزَا الصراع أتون يف الشخصية هلذه وصارخ حي تفعيل إال أسطورة،ْد" تتجّلى حيث

صرحيا جتّليا  الّشا،"شهرزاد" ذكر حني وذلك عالنية "شهرزاد" اسم ر،عر احلضوركما هذا بط
ستعمالمتبًعاهذااال،ابلّصباح"يـَْهُطُلالضَّوء"وهطولالضوءإشارةحلضورالّصباحأواقرتابالفجر

"ممايؤكدحضوردالالت"ألفليلةوليلة"ألنالصباحيعينتوّقف"شهرزاد"ع نبقوله"هَتَْميلَياليكِّ
"إالتناصمعماكانيرديفختامكلالشاعر:"َغداً..يـَْهُطُلالضَّوماقول،الكالم وء/هَتَْميلَياليكِّ

" اجلميلة منلياليها الصباحوليلة إذكانتتضمنأهناف،أدركشهرزاد املباح" سكتتعنالكالم
هوينتظر،لةهتااملسائيةاجلميلكيتواصلمعامللكحكااي،ستعيشيوماآخرمتددفيهليايلحياهتا

وهيتستمتعبعفوغريمعلنتتلقاهبشغفوصمتمنلدنامللكاملتعطش،كايةبتشوقاستكمالاحل
،يقول:لقتلالنساء

اَيأنتِّ
واَنالشَّواطِّيءِّاَيَكرَ

الَعبَقرِّيّ اَيوَهَجاحلُُلمِّ
َغداً

ابليامسِّنيِّ يـََتوشَُّحلَيُلكِّ
الَبَدويِّّوتـَْنُموعَلىشَ الِّكِّ

ُقولالعَِّنبْحُ
احلوارييفالنصليخاطبالشاعرمنخاللهذاتاملرأة/شهرزاداليتمألتمثيتجهاملسار

الَعبَقرِّّي"،ليايل"ألفليلةوليلةبعشراتالقصص وكأهنا"َكَرواَنالشَّواطِّيءِّ"الذيرسم"وَهَجاحلُُلمِّ
مولةبشىتاألحالمواآلمال.بحرةأبشرعتهااحملفسالتحكاايهتاعربأمواجاخلليجم

،وماهذاالتكثيفاملتزايدمنقدرةالشاعرعلىربطعددمنالرموزاألسطوريةيفهذاالنص
اجلليلة"أوعددمناألماكنالرتاثيةذات–كليب–ليلى–قيس–دالسنداب–مثل"شهرزاد
"مثل،البعداألسطوري اللوى"إالدال-َلىمالعُبقَيٍسولي-مَياهِّاخلَلِّيجِّ لةعلىرغبةالشاعربَسْقطِّ

،نسانوخلقمعادلةبنياملكانواإل،يفصهراحللمابلواقعوبعثالعالقةالروحيةبنيالذاتوالتاريخ
ويتداخلعشقالوطن،إذ"متتزجالشخصياتاألسطوريةمعبعضها،وأنكالمهاالغىنلهعناآلخر
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ا عشق ومع )احملبوبة( عملرأة يهيمن هاجًسا احلب هذا الشاعر"يصبح لغة هذا(1)لى أكسبه مما ؛
ربتهالشعرية.وهذاالتواشجبنيالذاتواألرضكلهذاالبعدالشاعريالعميقيفجت،االستعمال

 حكاية السندابد:  – 2
البالغيفوكانهلااألثر،يثأثرتحكاايت"ألفليلةوليلة"يفوجدانالشعراءالعربيفالعصراحلد

ومضى"الشاعراحلديثيستعريمنمصادرتراثهاملختلفةرموزًا،توجيهالعديدمنجتارهبمالشعرية
ستغلهايفبناءرموزهلإلحياءمباالتستطيعاللغةالعاديةأنتوحيبهوعناصريثريهباجتربتهالشعريةوي

.(2)رهوأفكارهورؤاه"منمشاع


العصراحلديثجّلاهتماماهتمالشعريةعلى"السندابد"ابعتبارهالشعراءالعربيفعلوقدج
فكان،اطنالعريبورغباتهومنوذجًاإنساني اجّسدطموحاتاملو،ثناالشعيبورمزاًعربي امنرموزمور

فتحهمندواوينفمامنديوانن،منأبرز"الرموزوالشخصياتاألكثراستحواذاًعلىاهتمامشعرائنا
ومامنشاعرإالوقداعتربنفسهسندابد،ءإالويطالعناوجهالسندابدمنخاللقصيدةأوأكثرهؤال

مبعزلعنهذااجملموعالعريبالشاعرحممدالثبييتومليكن،(3)يفمرحلةمنمراحلجتربتهالشعرية"
أبسبهمنقصائدهالشعرية.دالالبيانيةلعدفقدكانلهالدوراألبرزيفرسماخلطوط،املتأثرابلرتاث
وهذه،وّظفالشاعرحممدالثبييتحكاية"السندابد"يفثالثقصائدمنأعمالهالشعريةوقد

أمسيكفاحتةاحللمأو–ليلةاحللموتفاصيلالعنقاء–حيليفأعماقاحللمهي:شهرزادوالر،القصائد
ملحيرص–السندابد–مفرداتالرتاثالتوظيفملفردةمنوكانالشاعريفهذا،هاجسالصحراء
يهيفألنمثلهذهالتصرفاتختالفاملنهجالذييسريعل،أوتقليدهواستنساخه،علىنقلالرتاث

الش التقوقععلىالرتاث،عريةأعماله معطياته،وأنيكونحبيساملاضي،وهو قامابستخدام وإمنا
ومنمثإسقاطهذهاملعطياتالرتاثيةعلىمعاانته،منزَخهااإلحيائيوتوظيفعناصرهلالستفادة

الشخصيةاملعاصرة.
وهيقصة،ألفليلةوليلةدذكرهايفسلسلةوقدور،تعدُّقصةالسندابدمنأشهراحلكاايتالشعبيةو

-فهو،"يلةألفليلةول"وكانالسندابدأحدهذهالشخصياتاخلياليةالواردةيفحكاايت،خيالية

                                                 

.152ص،1ط، ييتجتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثب،الشيخ)1)
.129ص،4ط،عن بناء القصيدة العربية،زايد(2)
.92ص،د.ط،لقراءة يف املكوانت واألصو  ،اث الشعيب يف تشكيل القصيدة العربية املعاصرةأثر الرت ،بلحاج(3)
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حيثطاف،حبارعريبمنمدينةالبصرةالعراقيةعشقاملغامراتوالسفريفالبحار-معلومكماهو
واألقطار منالسواحل روت،العديد وقد امللك،لسندابداحكاايتشهرزاد علىمسمع وقصتها

فقرياحلالحيملوكانرجالً،وكيفكانيفأولحياتهيعملمحااًلأبجرة،شهرايريفثالثنيليلة
مثكيفتطورتبهاألحوال،(1)األمحالعلىرأسهويسريهبايفاحلرالشديدوالعرقيتصببمنجبينه

ءإىلحارتهودخلدارهومعهمنصنفحجراملاسحينماعادإىلبغداديفسفرةمنسفراته"وجا
.(2)ومعهمالومتاعوبضائع"،شيءكثري

تدورأحداثهاحول،جلاكتشافاجملهولتحدثعنالسفرمنأت،القصةابختصارهذه
وهوفىتحبارمنالعراق،"ألفليلةوليلة"وهيمنشخصيات،امتازتشخصيتهابخليالشابايفع

حيثزارالسندابد،الشرقاألوسطعددمنبلدانتدوراحداثهايف،اخلالفةالعباسيةعاشيففرتة
وواجهيفمسريةعداألماكنالعجيبةالكثريمن إًداكثريًا حبارهيفسواحلأفريقيامنالوحوشاثناء

.الشرقيةوجنوبآسيا
مساكاملتباينةمناألواألشكالاملختلفة،سفارهالكثريمنالغرائبوالعجائبأوقدصادفيف

مئاتاالذرع اليتيبلغطوهلا ،ذواتاألحجام أنه املاابمرّكما من ومّر،سلواديالذيحجارته
اهلائلالضخمالذيهوشاهدطائرالرخاألسطوريحبجم،القرودوالثعابنياليتأتكلالبشرفاعيوابأل

السفنوكسرهاابلصخوراليتكانعلىهجمذاكربإو،يشبعمنفرخهالصغريعشراتمنالناس
يلقيهاعليها.

بيعيبغريألنهمجعالط،اطريعاملاألسإىلمنحتهالدخول،هذهالغرابةيفشخصيةالسندابد
ممامنحهذاالتمازجهذهالشخصيةهذاالبعدالرمزيكونتلك،الطبيعيبشخصيةسندابداإلنسان

وغرياملعقول.مابنياملعقولاخمتلطًاالشخصيةمزجيً
وتعاملمعهشعراءاحلداثةمنهذا،كثرياحضررمز"السندابد"يفالشعرالعريباحلديثولقد

وإغناءجتربتهالشعريةمنخالل،ثراءاملواقفالدراميةإلالشاعرحممدالثبييتقناًعا"وقداختذمنه،بابال
.(3)انحيةأخرى"النصلدىاملتلقيمنوإضفاءعنصرالتشويقعلى،تعميقفكرةالقصيدةمنانحية

                                                 

.2،2/10ط،ألف ليلة وليلة،جمهول(1)
.2/12،ألف ليلة وليلة،جمهول(2)
.132ص،1،طجتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثبييت،الشيخ(3)
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يلوذخلفهحمل اةالوضعومقاض،اكمةالواقعوقدكانهذاالرمزالذيتبّناهالشاعرقناًعاشعراي 
انفًذامنخاللهذهالشخصيةاألسطوريةللحديثعنالواقعاملعاش.،العريب

"ادوالرحيليفأعماقاحللمشهرزعليناأولمالمحصورة"السندابد"منخاللقصيدة"تطلُّو
:(1)اليتيقولفيهاالشاعر

بنَياملديَنةِّوالَبْحرِّ تَناثرتِّ
ا يِّّوالشَّاطِّئِّ لُقَزحِّ

ْقلَعْتمنُهَأْشرَِّعةُالذيأَ
ْندِّاَبدْ السِّّ

ْخَملِّيَّةُ
ُ
امل وجاَءْتَمرَاكُِّبكِّ
َحاملًةكمَياهِّاخلَلِّيجِّ

َيادْ اجلِّ بًةَكَصهيلِّ وَصاخِّ
دِّيَنةِّيحتِّ

َ
لِّنَيلَيَلامل

أسئلةً
ومُهوماً

ورتالًمَِّنالعاشقِّنيَ
وأْرصفًةللرحيلِّ


ُ
امل رِّوهَنْراًمَنالفرحِّ

َكا ُبالدِّاللِّفيهِّاْنسِّ
الّثَماىَل

ورائحُةالشَّاذِّلّيةِّ
واهلَيل

والزَّْعَفرَان
ورِّيحالشََّمالْ

                                                 

.141،142ص،1،طان حممد الثبييتديو ،الثبييت(1)
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اليتتد،تتزاحمالكلماتاملوحيةابلسفرواالرحتال –ورحولرمز"السندابد"مثل"املديَنةِّ
-َأْشرَِّعةُ-الشَّاطِّئِّ-الَبْحرِّ دِّ-يجِّمَياهِّاخلَلِّ-َمرَاكُِّبكِّ

َ
،"رِّيحالشََّمال-للرحيلِّ–مُهوم–يَنةِّلَيَلامل

،واءقصة"السندابد"تلكاملشاهداليتعايشهاوعاشهاويفهذااملشهداملفعمابالرحتالتناصمعأج
عينه أبم املشاهداليتشاهدها ،أو الربي" التقى"السندابد بـ"السندابد–احلّمال–وذلكعندما

"وقدمسحتيلنفسيابلسفريفالبحرفنزلتعاشهيفهذهاحلياةذيقصعليهبعضماالبحري"ال
ايلوقدمررانجبزيرةبصرةمعمجاعةمنالتجاروسرانيفالبحرأايمًاولياملركبواحندرتإىلمدينةال

،لبضائعفيهبعدجزيرةومنحبرإىلحبرومنبرإىلبرويفكلمكانمررانبهنبيعونشرتيونقايضاب
طلقنايفسريالبحرإىلأنوصلناإىلجزيرةكأهناروضةمنرايضاجلنةفأرسىبناصاحبوقدان

وشدالسقالةفنزلاملر مجيعمنكانيفاملركبيفتلكاجلزيرةكبعلىتلكاجلزيرةورمىمراسيها
.(1)وعملواهلمكواننيوأوقدوافيهاالنارواختلفتأشغاهلم"

في وهذا األجواء تناصمع الثبييته الشاعر أوردها أنهكشفعمق،والظروفاليت عالوة
"السنداب بداللة املتصل الرمزي املشهد وواقع الشاعر حاضر بني واحلضاري الفكري د"التواصل

وذلك؛(2)"فاألسطورةليستغايةوإمناوسيلةفنيةجلأإليهاالشاعرليؤكدموقفاًمعيناً"،األسطورية
املرتبنالشاعرميثلمنخأ املعاصر السياقموقفه حاله،ستسالمورفضاال،طابلتحدياللهذا

املقبلعلى،فضللسكونإليهالشخصيةالشعبيةاملتمثلةبرمز"السندابد"الراكحالماكانتترمي
.واحلركةاملغامرةوالتحدي

:(3)الشاعرحيثيقول،لعنقاء"مثيتجلىرمز"السندابد"يفقصيدة"ليلةاحللموتفاصيلا
هيهايعنقاءُ

بعثاًجديداًوشباابًمنهليبٍاي
ورمادْ

هيهايعنقاءُ
ايحبراًغريقاًاتهفيهالسندابدْ

                                                 

.2،2/3ط،ألف ليلة وليلة،جمهول(1)
.6ص.ط،د،قراءة يف املكوانت واألصول ،الشعيب يف تشكيل القصيدة العربية املعاصرةأثر الرتاث ،بلحاج(2)
.191ص،1ي،طديوان حممد الثبيت،الثبييت(3)
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هيهايعنقاءُ
يهميشعركالعمالقُ،الرحيانهّزيشجر

أمطاَرالشتاء
والعقي،مزِّقيهنرالبنفسج

وهجالداننْ
الزمانْواشرقيمنالمكان..و

،وأسطورة"السندابد"يفهذااملقطعاألخريمنالقصيدة"العنقاء"عربنيأسطورةميزجالشا
،التجربةالشعريةاملعاصرةحملمدالثبييت"ويفهذادليلعلىعمقتوظيفاألسطورةمبصادرهااملختلفةيف

سطحي ا ت،فهواليوظفاألسطورةتوظيًفا دبلأييتتوظيفهلألسطورة ذا عميًقا واسعةوظيًفا اللة
.(1)ومتعددةبتعددسياقالنصالشعري"



وإعالنبنهاية،وفيهعودةللجذور،منيتفحصاملقطعالسابقيستشعرأبنهمللمةللحلمو
تناصبلعلىمستوىاستحضارالرمزالداليللرمز"السندابد"وفيه،ليسعلىمستوىالنصاملطاف

السندابدالبحري"الذيعادمنسفرهاألخريموجًهاألخريةمنحكاايت"حيوواضحمعاللحظاتا
وقابلتأهليوأصحايب،وجئتداري،اخلطاب"للسندابدالربي"بعدأنحطرحاله"مثدخلتحاريت

يفوقدحسبأهليمدةغيايبعنهم،يئعوخواصوخزنتمجيعماكانمعيمنالبضا،وأحبائي
وأخربهتمجبميعماتهمفلماجئ،حىتقطعواالرجاءمين،سبعًاوعشرينسنةالسفرةالسابعةفوجدوها

مث،المةينابلسوأوهن،صارواكلهميتعجبونمنذلكاألمرعجباًكبرياً،وماجرىيل،كانمنأمري
،إينتبتإىلهللاتعاىلعنالسفريفالربوالبحربعدهذهالسفرةالسابعةاليتهيغايةالسفرات

ومحدتهوأثنيتعليهحيثأعادينإىلأهليوبالدي،تهللاسبحانهوتعاىلوشكر،اطعةالشهواتوق
.(2)وأوطاين"



وماكانيتعرضله،ت"السندابد"حكاايلقدعكسهذااملقطعصورةمنصورالصراعالدرامييف
ملكتنزالعودةللوطنا،صراودالشاعريفهذاالنالذيكانيوعلىهذافإنحلمالعودة،مناألهوال

تتالقىوتتناص،واالستقراريفأحضاناألمان،بوالتخلصمناألخطارواملصاع،ابحلبواألحالم
                                                 

.139ص،1ط،اصر دراسة يف شعر حممد الثبييتجتليات األسطورة يف الشعر املع،الشيخ(1)
.2،2/38ط،ليلة وليلة ألف،جمهول(2)
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وهكذاكانالشاعريفتوظيفههلذا،البحري"وسفراتهابدمعاحلالةاليتآلتإليهارحالت"السند
،حللم(املنزوييفذاكرتهاهلذا)الوطن/اإمناكانيريدجتسيدطموحاتهوأحالمهابلعودةيومً،الرمز

ذاتهكأنه يرى الثبييتكان فالشاعر وضمريه وعيه تفاصيل أدقِّّ يف واملخبوء حناايه بني واملسكون
–وهذاالتصّوريتطابقمعماقالهبعضالنقاد،وحتملاملصاعب،األقطارجاب"السندابد"الذي

.ةمنمراحلجتربتهالشعريةديفمرحلاعتربنفسهالسندابومامنشاعرإالوقد:-اكمامرمعن
يوظف"فإنالشاعرحممدالثبييتأمسيكفاحتةاحللمأوهاجسالصحراء"األخريأمايفالنص

:(1)يقولالشاعر،ةأخرى"السندابد"مر
هَلْجُةاملوتِّ تكاُدخُتامُِّرينِّ

أَْرثيكِّ
املسافاتُ ايامرأًةَثَكَلْتكِّ

وماً:رأًةقلتللبحرِّيَايام
يل ستحِّ

ُ
تعاَلأَكبُِّّدَكالزمنامل

: قلتِّ وللرِّيحِّ
 شعائَرُحزينِّ تَعايلأمارُسفيكِّ

وحزنالقصيدة
،أَْرثيكِّ

ُحزُنكِّيـَتَـَغْطَرُسايامرأًة
حنَيُتدامهُهصبوُةالكأسِّ

،أَرثيكِّ
،أقرُعرِّحياًُمضرَّجًةابلسَّواحلِّ

أغمُدجرَحاملدينةِّ
نقاالحتماالتِّأعت

،أأظم
البعيدةَ أنتهُكالشُّرفاتِّ

                                                 

.305،306،307ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
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ماَذاأمسِّّيكِّ
واللغةِّاملستحيلةِّ ايامرأًةبنيعينيكِّ

جَتنُحابلسندابدِّاحمليطاتُ
أمسِّّيكِّماذا

املوجُايامرأةً يتقامسكِّ
واهلذاينُ
أمسِّّيكِّ

فاحتةالغيثِّ
أمهاجسالصحوِّ

ايمزنًةأوجزْتصخبالعشبِّ
لهواجرِّظالًواْفتتحْتل

يكِّأمسِّّ
قارئةالرَّملِّ

عرّافةالعشقِّ
للسنواتِّ أفضُحُعريكِّ

للشاطئنيِّ رصمتكِّ أفسِّّ
)الشاعر/السندابد(لعلىذاتفإنالثبييتحيي،يفهذاالنصكمايفالنصنيالسابقنيكذلكو

الكشفعمافيهو،وذلكابعتبارهذهالذاتهيالذاتاملغامرةيفرسمطبيعةاملشهد،الكامنفيه
استعارالشاعراحلقولوقد،وإحساسبعمقاملأساةاملتمثلةمنعمليةالفقد،حساسابالغرتابمنإ

؛د(بركوبالبحرلقصيدةتربطأسطورة)السندابفجاءتا،ابلبحرمنقاموسهاللغويالدالليةاملتصلة
تبارهكرمزلالرحتالندابدالبحري"ابعهلذاكانارتداءالشاعرحممدالثبييتلقناعالرمزاألسطوري"الس

لضديةاملتمثلةاملعاصر(معهذهالثنائيةايتوافقمعماكانيعيشه)الشاعر/السندابد،وعشقاملغامرات
وهو،وهومايتوافقمعصورةالرمزوصورةالبحر،اارعالواقعالذيكانيعيشهبشاعريةالشاعروقو

هباالبحارونزلالشواطئواجلزر.سندابدية"اليتخاضلامايتماهىمعحالاملغمرات"
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وابعتبارالشاعرهواملعادل،املرأةكمحركيديراملشهدالدرامييفالقصيدةيفهذاالنصتربزو
وهنايتجلىالتناص،شخصية"السندابد"فإناملرأةيفالنصتعادلالقصيدةعندالشاعراملوضوعيل

"دلسندابدالبحري"وذلكوفقماجاءعلىلسان"شهرزاعندالشاعروعند"االشعرياملرتبطابملرأة
امرأةعقدلهعلىو،ندابدالبحريبعدأنزوجهامللكأنالس،ثتقول:"بلغينأيهاامللكالسعيدحي

مبفرده،عظيمة مليحًا عظيمًا ،جراايتورتبيل،وأعطاينخدامًاوحشماً،قال:مثإنهأعطاينبيتًا
،قةوالشدةونسيتمجيعماحصليلمنالتعبواملش،البسطواالنشراحتيفغايةالراحةووصر

ومل،بدمنهوكلشيءمقدرعلىاإلنسانال،إذاسافرتإىلبالديآخذهامعي،وقلتيفنفسي
عيشوقدأقمنايفألذ،ووقعالوفاقبيينوبينها،وقدأحببتهاوأحبتينحمبةعظيمة،يعلممباجيريله

.(1)ملنزلعلىهذهاحلالةمدةمنالزمن"و،وأرغدمورد


وكيفكانيبكيالرجل،الذيماتتزوجتهاية"السندابدالبحري"معجارهاملتأمليفحك
بعكسجبالءالصورةالتأزميةاليتكانيعانيها،نهسيالقيمصريزوجتهاليتفارقتاحلياةوأ،ىحبرقةوأس

وكيفكاناجملتمعحيكمابلفناءعلىاإلنساناحليوهوحي)املرأة/القصيدة(الشاعريفحياتهمع
هميوتوهوحيوهذاماقاله"السندابد"عندمارأىجارهوصاحب،يرزقمتاشًيامعالتقاليداجلائرة

توربطوهحت،مثإهنمجاؤوابذلكالرجل،هاوإذاهوجبكبريحتتاجلبليرزق"فرمواتلكاملرأةفي
وملا،وأنزلواعندهكوزماءعذبكبريوسبعةأرغفةمنالزاد،أنزلوهيفذلكاجلبو،صدرهيفسلبة

وانصرفوا،احلجرالكبريمثلماكانأنزلوهفكنفسهمنالسلبةفسحبواالسلبةوغطوافمالبئربذلك
صاحيبعندزوجتهيفاجلب"،حالسبيلهمإىل نلهاليتكاناملعارضوأنهيشريحلالتهك؛(2)وتركوا

وهوعلىقيداحلياةالشاعر،يريدونبعثرةشعرهوإسكاتصوته هلذاجاءصوتهشاحبًا،يةودفنهشعراي 
هَلْج َيوماً:يفأولالنص"تكاُدخُتامُِّرينِّ املسافاُت/ايامرأًةقلتللبحرِّ َثَكَلْتكِّ /ايامرأًة /أَْرثيكِّ ُةاملوتِّ

يل"وهوتنتعاَلأَكبُِّّدَكالزمن ستحِّ
ُ
ومنمّثموجًهاكالمه،اصمعماقالهالسندابدحمداًثنفسهامل

وقلت،لكهممثإينجئتعندم،املوتاألولوهللاإنهذااملوتأصعبمنللملك:"قلتيفنفسي
.(3)كيفتدفنوناحليمعامليتيفبالدكم؟!":ايسيدي:له



                                                 

.2،2/21ط،وليلةألف ليلة ،جمهول(1)
.2،2/21ط،ألف ليلة وليلة،جمهول(2)
.2/21،2/22،املرجع السابق(3)
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الشاعرو قصائد يف "ال،املالحظ ارتباط الشاع–سندابد" الرؤىأي ودنيا احللم" "بعامل ر
–الطبيعة–املرأة–وهذايشريإىلاحتفاءالشاعرحممدالثبييتمباهيةاحللم)السندابد،واألحالم

اخل(القص–البحر منغموضوحتدٍّ،يدة.. امتازبهشعره األشياءمبا ورفضالواقع،وعالقةهذه
ومايرتبطبهبعدذلكمن،عوحتجرعليهعمليةاإلبداعداليتتكّبلاملبدالمللتقاليوالوضوحواالستس

نمللمةالعناصرواحلذاقةالكتابيةيفكيفيةتشكيلالصوراخلياليةاليتمكنتالشاعرم،املهارةالشعرية
وإجيادعاملربطمشرتكفيمابينهابعدذلك.،املتناثرة



األحالم"جعلمنالشاعر-احللمصوصمنخاللعامل"بنيتلكالنهذااالرتباطامللحوظ
اهواآلخر

ً
وهذاالوضعساعدهعلىإجيادالسندابداجملبولعلىخوضاملغامراتلتحقيقحلمه،حامل

استطاعالشاعراختزالجوهرالرؤيةاليتأتسستعليها،مهاملبتغاةيفهذهالدنيااملرجووأحال لذا
وذلك"أبناخليالطاقةخالقةتكشف،األحالم"–لماملعززةمبحفز"احليةالسابقةنصوصهالشعر

الذيتكشفعمقالنظرةالتأمليةعندالشاعر(1)وأناللحظةالشعريةحلظةرؤيةخاصة"،عناحلقيقة
السندابدالبحريهوالشاعرالذيوكأن،دوريففضاءاتالمتناهيةجعلالزمنحالةحركيةمفتوحةت

.ودخلاملتاهاتراتهالسبعةوغامرسافرسف


البحريالذيتصادممعاملعارضنيوغامرمعه الثبييتهوالسندابد ،موكذلككأنالشاعر
وكأهنا،حيثالتقتالبداايتابلنهاايت،هنايةاملطافوحتداهمليفرضصوتهالشعريعلىاجلميعيف

،عرفةاليتالتنتهيابنتهاءالنصوالثقافةوعاملاملواحدةتدوريففضاءاحلياةوالشعروالفندائرةزمانية
وذلك،وهينقطةالتأملواالستيعابوفهماملعطياتالتارخييةواحلياتية،إذتبدأنقطةالتحولبعدذلك

تنبعثيففضاءاحلّيزالنصيأنال الفياضةالصادقة والتكون،هاألفكاروتعملعلىتوجي،عاطفة
.قولبةتقرهاالقناعاتاملخاضعةلألفكاراليت

بلألنتتابع،وهذاماأقرهجونستيوارتميل:"إنالشاعراليسمىشاعراألنلهأفكارهاخلاصة
كلما،رأهذهالنصوصالثالثةسيجدنفسهيفرحلةذاتيةوكلمنيق(2)أفكارهخاضعالجتاهعواطفه"

وكأنالصوراخلياليةاألخرى،اليتانطلقمنهاوصلالنهايةيكتشفأنهالزاليفأتونالصورةاخليالية

                                                 

.94صد.ط،،يف نقد الشعر،الربيعي(1)
.128ص،1ط،عرفن الش،عباس(2)



 

166 

اليتتفجرتأمامهعبارةعنمشهداثنويغايتهتكثيفاملزيدمناملشاهدوالصورواألضواءاليتختلق
عواملالمتناهيةمنالتأملواالستغراقمنجديديفكلمرة.تاملتلقييفذا

 حكاية العنقاء:  – 3
ْغرُِّبكلمةالَأصلهلا،ابلُعقابقاءطائرضخمليسجاءيفلسانالعرب"والَعنْ

ُ
امل ،وقيل:الَعْنقاُء

عليهعرباجلاهليةوهلذاأطلق،العنقطويلوهيطائر،(1)يقال:إهناطائرعظيمالترىإاليفالدهور"
.اخلسرانداللةعلىالفناءواهلالكو(2)"طارتهبمالعنقاءوجاءيفاألمثالالعربية"،اسم"عنقاء"

وقالكراع:،باللسان"وقيل:مسِّّيتَعْنقاءألنهكانيفُعُنقهابياضكالطوقوأضافصاح
ْغرُِّبطائرمليرهَأحدوقالالزجاج:،لشمسالَعْنقاءفيمايزعمونطائريكونعندمغربا

ُ
،الَعْنقاُءامل

ْغرِّبُبوعبيد؛منأَمثالوقيليفقولهتعاىل؛طرياًَأاببِّيَل؛هيَعْنقاءُُمْغرِّبَة.أَ
ُ
،العربطارتهبمالَعْنقاءُامل

أبَرضهمجبليقالوكان،ومليفسره.قالابنالكليب:كانألهلالّرسنيبٌّيقاللهحنظلةبنَصْفوان
،هلاعنقطويلمنَأحسنالطري،فكانيـَْنتابُهُطائرةكَأعظممايكون،مصعدهيفالسماءمِّيلٌ،لهَدْمخ

،تقعُمنـَْقضًَّةفكانتتنقضُّعلىالطريفتْأكلهاوكانت،امنكللونفيه فجاعتوانـَْقضَّتعلىصيبِّّ
مثانـَْقضَّتعلىجاريةَترْعَرَعتوضمتها،خذتهأَلهناتـَْغُرببكلماأَ،فسميتَعْنقاءَُمْغرابً،فذهبتبه

فدعاعليها،يهمفشكواذلكإىلنب،مثطارتهبا،إىلجناحنيهلاصغريينسوىجناحيهاالكبريين
فهلكت آفًة يفَأْشعارهافضربت،فسلطهللاعليها العربمثاًل ْغرِّبُ،ها

ُ
امل الَعْنقاُء به أَْلَوْت ،ويقال:

.(3)قاء"وطارتبهالَعنْ
وقدابلغيفوصفههلذاالطائرذاكرًاأبنطول،ذكرصاحبكتاب"حياةاحليوانالكربى"عنالعنقاء

قدكانوصلإىلأرضوقال:"و،وأنهيفإحدىجزائرحبرالصني،آالفابعجناحهالواحدعشرة
،أصلريشةمنجناحهوكانعنده،مدةوأقامهبا،ممنسافرإىلالصني،املغربرجلمنالتجار
ماء" املبالغفيه،(4)كانتتسعقربة الكالم داللةلكنهيفاملقابليدلُّ،يصلحداألساطريوهذا

الدالهواآلخرعلى،ضخامةحجمريشالعنقاءوابلتايلممايشريلعظمحجماجلناحواضحةعلى

                                                 

مادة"عنق".،د.ط،لسان العرب،ابنمنظور(1)
.2،2/16ط،مجهرة األمثال،العسكري(2)
مادة"عنق".،د.ط،لسان العرب،ابنمنظور(3)
.71صد.ط،،حياة احليوان الكربى،الدمريي(4)
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وهوما،شجاعةوالقوةواجلربوتوعليهفقدأصبحرمزًاللبطولةوال،مدىضخامةحجمهذاالطائر
أشارإليهقولالشاعر:

حلقت اخلليفة سليمان ولوال


(1)مغربُبهمنيداحلجاجعنقاء




إنهسافرمرةيفحبرالصنيفألقتهمالتاجرالقادمإىلاملغربكماينقلالدمريي:ذلكوقال
فرأواقبةعظيمةأعلىمنمائة،املاءواحلطبفخرجإليهاأهلالسفينةليأخذوا،الريحإىلجزيرةعظيمة

منها،ذراع ملعانبريقفعجبوا منها،وهلا دنوا هيب،فلما الرخإذا ي،يضة ابخلشبفجعلوا ضربوهنا
،فنفضجناحه،فتعلقوابريشةمنجناحهفجروه،والفؤوسواحلجارةحىتانشقتعنفرخكأنهجبل

عليهومليكملبعدخلقهفقتلوهومحلواماقدروا،نجناحهفبقيتهذهالريشةمعهموخرجأصلهام
بمثأكلوه.وكانفيهموحركهابعودحط،مهوقدكانبعضهمطبخابجلزيرةقدرًامنحل،منحلمه

مشايخفلماأصبحواإذهمقداسودتحلاهمومليشببعدذلكمنأكلمنذلكالطعام.وكانوا
إذا،شمسقال:فلماطلعتال،وابهالقدرمنعودشجرةالنشابيقولون:إنذلكالعودالذيحرك

فلما،عظيمأكربمنالسفينةرجلهحجركالبيتالكأنهسحابةعظيمةيف،ابلرخقدأقبليفاهلواء
وجناهمهللاتبارك،فوقعاحلجريفالبحروسبقتالسفينة،حاذىالسفينةألقىذلكاحلجربسرعة

.(2)وتعاىلبفضلهورمحته
وذلك،األول:املستحيل،بعاملنياثننيارتبطت"العنقاء"منخاللهذاالعرضيتضحأبن

،أمااآلخرفمرتبطابهلالكوالفناء،لغولوالعنقاءواخللالويفا،ملستحيالتثالثةمنخاللقوهلم:ا
عنهالكشيءكقوهلم:"إذاأخربتْ،وهوماجرىعليهاحلالفيماكانتالعربتطلقهمنأمثال

"قالت:حّلقت،وبطالنه ،بةالرواايتالعجينسجتحولهذاالطائرهلذا،(3)بهيفاجلوِّعنقاءُمغربِّ
ة.واألمورالغريب

ختطفالفيلكماختطفاحلدأة،إنالعنقاءأعظمالطيورجثةوأكربهاخلقةقالالقزويين:
ذوامنهومنجناايتهإىلأنسلبيومًاعروساًكانيفقدميالزمانخيتطفمنبيوتالناسفتأ،الفأر

وهي،الستواءحراحمليطحتتخطافذهبهللابهإىلبعضجزائرالب،جملوةفدعاعليهحنظلةالنيب
                                                 

مادة"عنق.،د.ط،لعربلسان ا،ابنمنظور(1)
.2/456،457د.ط،،احليوان الكربىحياة ،الدمربي(2)
.7/121د.ط،،احليوان،اجلاحظ(3)



 

168 

اعالسباعوجوارحجزيرةاليصلإليهاالناسوفيهاحيواانتكثريةكالفيلوالكركندواجلاموسوسائرأنو
وتعيشألفي،غربتسمعألجنحتهادويكدويالرعدالعاصفوالسيلوعندطريانعنقاءمُ،الطري
.(1)وتتزاوجإذامضىهلاَخسمائةسنة،سنة

املوجودف الطائر احلمرييهذا صفوان بن حنظلة زمن تقول،يف الرسكماكانت أهل نيب
سانابلبعثبعدارتبطبعالقةاإلنإذ،عندهموصارمادةخصبةلألمثال،دخلعاملاألساطري،العرب
كأساطريوهوبطبيعةاحلاللهعالقةأبساطرياالنبعاثبعدالفناءكمايفأساطرياألممالسابقة،املوت

وهوأسطورةقدميةيعودلزمن،إيزيسوأوزوريس"عندشعوببالداهلاللاخلصيب–ارتش"متوزوع
ميوعليهأخذامسهالقد،بالدالشامرينيمنسوبلسواحل"فينيقيا"وهواالسمالقدميلسواحلاألشو

وتوبعدامل،سالالهبةمثميوتحمرتقًاحتتأشعةالشم،اتالسنني"طائرالفينيق"الذييعيشمئ
يقوممنبعثًامنرمادهطائرآخريواصلمسريةاحلياةمنجديد.

يكتحوهلااحلكاايت"العنقاء"فهيجمردأمرأنمنومهمايك وكانتمادة،وعةاملتنسطورةحِّ
.وحديثًاللشعراءقدميًا

اجديدًجلقصائدهانبعااثًكانالشاعرحممدالثبييتالذيتعترب،ومنهؤالءالشعراءاملعاصرين
كانتاألوىل"ليلة،وقداستخدمرمز"العنقاء"أوطائر"الفينيق"يفقصيدتني،خيرجمنعمقاملأساة

املنشورةيفديوانهالثاين"هتجيت،هـ1403عام،هايفشهررجباحللموتفاصيلالعنقاء"اليتكتب
،هـ1403-م1983وهوعام،ةلذيكتبفيهالقصيدحلًما..هتجيُتومهًا"الصادريفذاتالعاما

رتيفديوانهالثالث"التضاريس"الصادرعاماألجّنة"بينماكانتالقصيدةاألخرىبعنوان "اليتُنشِّ
بينما،بشكلمباشرالتلميحفيهةعنهذهاألسطورءاحلديثيفالقصيدةاألوىلحيثجا،مـ1986

يهاتلميًحايُفهممنالسياق.اليتكاناحلديثفاختلفاألمريفقصيدة"األجنة"


"أنيوظف"يفهذهالقصيدةعمقاجلدل"ليلةاحللموتفاصيلالعنقاءلقداستطاعالشاعريف
املوتواحليا والبقاء،ةبنيفكرة )املوتواحلياة(وقد،بنيالفناء جنحالشاعريفالتوفيقبنيثنائية

خاصةأنهذهالقصيدةكتبتيف،(2)يفآنواحد"مجعتبنيالنقيضنيابختيارأسطورةالفينيقاليت
،ةبريوتواجتياحاليهودالصهاينةللعاصمةالعربيةاللبناني،أتونالتدخالتاألجنبيةيفالبالدالعربية

                                                 

.3/226د.ط،،ان الكربىحياة احليو ،الدمربي(1)
.174ص،1ط، جتليات األسطورة يف الشعر املعاصر دراسة يف شعر حممد الثبييت،الشيخ(2)
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وصراععالوةعلىماتعانيهاملنطقةمنفوضى،كثاينعاصمةعربيةتقعحتتاالحتاللاإلسرائيلي
:(1)يقولالشاعرحممدالثبييت،وسياسيوضعفعريبشعيب،وحروب

(1)
الرؤايربيعاًمنجحيمٍ كانتِّ

-ُسندسّياللونِّ–
مسفوحاًعلىوجهِّاملدينةْ

املدىجيهُشابألحالمِّ
واجلُْدرَاُناشرَأَبَّْتمِّنعلىصدرِّاملدى

،الناريِّّ
كالبلُّورِّمَتَتدُّإىلجيدِّالقمرْ

ٌهكاملراايكانلليلوجو
تَثقُبالصمتَوعيونٌ

وخَتفقيفالزوااي
كاَن..ماذاكاَن؟

وهَتْلِّيلٌللعتمةإْنَصاٌت
وبرٌقودخانْ

كاَن..ماذاكاَن؟
انْللبدرِّعقوٌدمنعقيٍقومجُ

ووجيبْ،كانلألرضهلاث
كانلألرضخماٌضوانتظاٌرحلبيبْ

أغرقالضوءالتفاصيلالصغريةَ
ينشّقأحشاءالثوا

يهالسكينةْكّلشيٍءصخبتف
كّلشيءكسرتأجفانهالبهجةُ
                                                 

.185،186،187،188،189،190،191ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)



 

170 

حىّتاجلرحَ
واآلالمَ

واألشيااحلزينةْ
(2)

زورٌقأييتمنالصحراءممشوقاًكماردْ
حمنقلبعطاردْكشهابفصلتهالري

كالرؤاي...،ينربيكاهلمس
حيلقكالنعاسْ

جاءحمموالًعلىموجالّرمالْ
الشمالْجاءمنحواتًعلىريح

لالغريبْجاءكاللي
جاءكالصبحاملريبْ

راٌرمضيئةْفيهمنرائحةالفردوسأس
ومصابيُحجريئةْ

فيههنٌرمنرحيقاليزولْ
لْفيهأطفاٌلوأشباٌحوخوٌفوذهو

فيهأصواتتقولْ
ليلةاحللمالطويلةْ
ليلةاحللماجلليلةْ

ألُفعمرٍ
ألُفشهرٍ
ألُفليلةْ

(3)
نيةشقراء"يفثوبمهبطت"زجن

الرعبالبديع
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حّلقتحولاملدينة
فامتزجالفجرفصدتشرايهنا

وطوفاناملساء
وابتدارقصالدماء

ساقـََهااحلوريّ
ايسيفاخرافياًجتّرد

ااحلوريّساقـَهَ
ايطرياًصريعاراعهاملوتفغّرد

ساقهااحلوريّ
ايشيئاًمهيباً

حاربنياملاءوالصرحاملمّردْ
يكايعنقاء......قلقالفريوزيفعين)

سرٌّاليقالْ
عينيكِّقلقالفريوزيف

شيٌءمنبقاايالوحي..
منذعرالرماْل(

***
هيهايعنقاءُ

منهليبٍايبعثاًجديداًوشباابً
ورمادْ

هيهايعنقاءُ
ايحبراًغريقاًاتهفيهالسندابدْ

هيهايعنقاءُ
ركالعمالقُيهميشع،هّزيشجرالرحيان

الشتاءأمطارَ
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والعقي،مزِّقيهنرالبنفسج
الداننْوهج

واشرقيمنالمكان..والزمانْ
وقصيدة،رئلعواملأيعملأديبوهوالبوابةاليتيدخلمنخالهلاالقا،العنوانفاحتةالنصوص

بعاثوان،وميالدجديد،تشريأبنوراءاحللماملصاحبللنومحياةجديدة"ليلةاحللموتفاصيلالعنقاء"
"املرتبطببعثهامنحتتالرمادخلًقاءوافقمع"تفاصيلالعنقاوهويت،متجددمنبعدالفناءواملوت

اة.يواصلمسريةاحلياجديدًوطائرًا،آخر
الرؤايربيعاًمنجحيٍم/ُسندسّيف فياملقطعاألولمنالقصيدةاملبدوءيقولالشاعر:"كانتِّ

/مسف "إيذاانًوحاًعلىوجهِّاملداللونِّ بعثيتوافقمع،ببعثمنحتتالرمادينْة/املدىجيهُشابألحالمِّ
،قاءاليتحتتويعلىكللونوهوتناصمعالعن،وتداخلهاابأللوانالسندسيةاجلميلة،جتددالرؤاي

.وحتملماتشاء،وحترتقمعأشعلةالشمس"املدىالناري"وقادرةأنتفعلماتريد


كماكانتالعنقاءوهيحتّرك،يلاهلادروكالس،كالرعدالعاصفالثاينجملجاًلمثأييتاملقطع
.وذلكيفاملقطعالثاين،ناحيهاج
اًكماردْزورٌقأييتمنالصحراءممشوق

كشهابفصلتهالريحمنقلبعطاردْ
كالرؤاي...،ينربيكاهلمس
حيلقكالنعاسْ

ّرمالْجاءحمموالًعلىموجال
علىريحالشمالْجاءمنحواتً
الغريبْجاءكالليل

جاءكالصبحاملريبْ
فيهمنرائحةالفردوسأسراٌرمضيئةْ

ومصابيُحجريئةْ
فيههنٌرمنرحيقاليزولْ

أطفاٌلوأشباٌحوخوٌفوذهولْفيه
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فيهأصواتتقولْ
ليلةاحللمالطويلةْ
ليلةاحللماجلليلةْ

ألُفعمرٍ
ألُفشهرٍ
ألُفليلةْ

يتقاطيعه،يقاعاتاإلشديد،الصوتعايل،مرتفعالنربةصوتموسيقيضراملقطعبفقدح
وكأنهذااملقطعالواقعيف،غدجديدتدفعهلغةشاعريةوروحشاعرةحاملةب،رةاجمللجلةاخلليليةاهلاد

مساعءكنواقيستقرعاألجا،وأرادهلا،منتصفالقصيدةاملكونةمنثالثةمقاطعكمارقمهاالشاعر
.لكنالتجلييتبدىبعدذلكيفاملقطعالثالث،لالستيقاظمنعاملالرقادالطويل

ايطرياًصريعاراعهاملوتفغّرد
ساقهااحلوريّ

مهيباًايشيئاً
حاربنياملاءوالصرحاملمّردْ

)قلقالفريوزيفعينيكايعنقاء......
سرٌّاليقالْ

عينيكِّقلقالفريوزيف
قاايالوحي..شيٌءمنب

منذعرالرماْل(
وهوفيهتناصمعما،"دحيثيظهرالتلميحالسريعيفقوله:"ايطرياًصريعاراعهاملوتفغرّ

ل"لكنالتلميحيرتاجعحينماتط،"اردةعناحلديثعنطبيعة"العنقاءيفيةالوورديفاألسطرالتعر
فيتكشفاإلبداعالتصويريمعالتمكنالفين،نلنحضورهايفاملكاالعنقاء"بعدعددمناألسطرلتع

الشاعر الشا،عند تتالقىمشاعر اخللقواالنبعاثاملتمثلحينما معرمز الرمزعر فتستحيل،هبذا
.لفاظمنعاملالشعروتدخلدنيااألساطريواألحالماأل



 

174 

بعاثجديدمنعاملفهيان،دهااحلدودالحت،هذهاملساحةالشاسعةاليتيتحركمنخالهلاالشاعر
.والزمان،وإشراقةجديدة"واشرقيمنالمكان..والزماْن"تنبثقمنالمكان،الرماد

الفينيق"مسقطَا–لشاعرعلىاستحضاررمز"العنقاءاألخرى"األجنة"يعملايفالقصيدةو
الركاموالرمادواهلزميةلأنتنبثقمنحتتوهوأيم،كمافعلمعالسابقعلىالواقعالعريب،هذاالنص

:(1)حممدالثبييتيقولالشاعر،عواملاالنبعاثاحلضارييفهذهاألمة
الريحعنزمناللقاحِّوأجنٍةيستنبئون

الطرَي..ويزجرون
ماذاعنمواعيدالبكاءاملرِّ

املباح؟؟ واللعباخلرايفِّّ
،ماذاعناألعراسِّ

ماذاعندمالياقوتِّ
الكتباملشاعْه؟و

أورقتجثثالعناكبحتتاجنحةالنساءهل
هلأزهراجلرحالقدميعلىمصابيحالشتاْء.

َسـَخـْتطيورالنار
ةالوالدفانتهزوا

سـخـتطيوراملاء
.ةهزواالوالدفانت

حتالم..متاثلواللهاجسالليليِّّومتاثلوالال
ايأرَضابلعيتعبالعراةْ

لشيطانمصلوبٌهذاكتابالرمل..وا
اببالبناْت.على

وعلىمسافاتالردىبدٌووحاانتٌ
وأرصفةمتوجْ

                                                 

.93،94،95،96ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
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وخيولليٍلأمطرتشبقاًعلىالبيداءِّ
فامحّرتنبوءاتالربوْج.

يةٌوقوافلالدهناءصاد
إىلماءالسماءْ

محلتعيوناملاءوابتهلتْ
إىلماءالسماء
الطويلوابركتْأِّماتتمنالظم

ماءالسماْء.
ألحزابيفجندٍقدكنتأتلوسورةا

واتلوسورةأخرىعلىانرأبطرافاحلجازْ
اجملاْز.قدكنتابتاعالرقىللعاشقنيبذي

قدكنتاتلواألحرفاألنىت
ااتًلنارالبدوِّ..وكانالصيفميق

كانالصيفميقااتًألعياداليتامى
ايصباحالفتحوالنوقاليتأرختْ

عنانالشمسْ
ابألمْس.قامتعلىأبوابناايجنمةً

هذاالدماحلويلُّميثاقمنالصلواتِّ
،معقودعلىالراايتِّ

مشستستظلهباسحابهْ
قمرترايٌبتدثرابلشعائروانتمىللجوعِّ

تابهْواعتنقالك
يفرتُّعنرحيانةوقبائلخضروأسئلةٍ

مذابْه.
هذاالدُماحلويلُّ
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منصوبعلىتيماءَ
نشيئاًمنحناسْمنيلقيبوادياجل

:المساْس.م نذايغينِّّ
منذايريقالرايةاحلمراءَ

منحيصياخلُـطَا
قامةالصحراءمنذايعرِّي

منسربالقطا.
لشعريةيفهذاالنصمنالسطراألول"وأجنٍةيستنبئونالريحيتجلىالتشكيلاجلمايلللغةا

" والغرضمن،األوىلللوجودمتصوفعرفاحلقيقةوكأنهذااهليامجتلياتعاشق،عنزمناللقاحِّ
"الواقعةقبل،النشوء حيثظهرتمهارتهيفالتالعباللغويابلكلماتواحلروفبدءًامن"واوُربَّ

ألنهذا،واالنبعاثمنبعدالفناء،يتترمزللخلقاألولواقرتابساعةاملخاضكلمة"أجنة"ال
دواقعجديد.مراحلالنبوءةمبيالوأول،االستهاللبدايةالرؤية

تفحًصاماحولهمنرموزاالنبعاثاملتكشفةمنخاللمدلول"الطري"مثيواصلاملسريم
السيماأنهذا،عاًلمنهرمزًاللخلودالذياليعرفالفناءجا،املخرتقحلدودالكونوالزمنواملكان

حيلرمز"العنقاء"الذييظهرووالذيي،ايالشاعرالنصوخباالرمزهواملفتاحالسريالكتشافعوامل
:كقولالشاعرالثبييت،ناصمعهيفأكثرمنموقعالت

،ماذاعناألعراسِّ
ماذاعندمالياقوتِّ

والكتباملشاعْه؟
لأورقتجثثالعناكبحتتاجنحةالنساءه

هلأزهراجلرحالقدميعلىمصابيحالشتاْء.
َسـَخـْتطيورالنار

زواالوالدهفانته
طيوراملاءسـخـت

فانتهزواالوالده.
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قولهيفمكانآخرمنهذاالنص:أو
وعلىمسافاتالردىبدٌووحاانتٌ

وأرصفةمتوجْ
لبيداءِّوخيولليٍلأمطرتشبقاًعلىا

فامحّرتنبوءاتالربوْج.
وقوافلالدهناءصاديةٌ

إىلماءالسماءْ
محلتعيوناملاءوابتهلتْ

السماءإىلماء
الطويلوابركتْأِّمماتتمنالظ

السماْء.ماء
قدكنتأتلوسورةاألحزابيفجندٍ

واتلوسورةأخرىعلىانرأبطرافاحلجازْ
اجملاْز.قدكنتابتاعالرقىللعاشقنيبذي

قدكنتاتلواألحرفاألنىت
وكانالصيفميقااتًلنارالبدوِّ..

كانالصيفميقااتًألعياداليتامى
يفهذاالتناصالقصصيالسردياملتعلقانصهارمهايظهر،هاتنيالفقرتنيفمنخاللاملزجبني

جندواحلجازيفبالدفوقعيف،"فانتقلذلكالطائرابحلديثعنالعنقاءكماجاءيفمروجالذهب
أنظهرإىل،ومليزلهناكأيكلمنالوحوشوأيكلمنالصبيانوغريذلكمنالبهائم،قيسعيالن
فشكاإليهالناس،يقاللهخالدبنسنان–صلىهللاعليهوسلم–عبسبنيعيسىوحممدنيبمنبين

فبقيتصورهتاحتكىيفالبسط،لهافدعاهللاعليهاأنيقطعنس،ماكانتالعنقاءتفعلابلصبيان
.(1)وغريذلك"

                                                 

.5،2/226ط،مروج الذهب ومعادن اجلوهر،املسعودي(1)
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الطائرعالوةعلىمامتمنقبلنقلهيفاحلديثعنهذهاألسط الذيخطفورةعنهذا
فهذاالكالموالكالماملنقولعناملسعودييشريالتصالهذاالتناصمعالفهمالرمزيالذي،عروًسا

وهوماجعللغتهالرمزيةأتخذجانًبا،األسطوريهذااالستحضارالشاعرالثبييتمنكانيريدحتقيقه
خبوءة.املحياولاستمطاراملعاينمنعواملهروحي ا

"أيبني"املوتواحلياة"دحالةاندماجبني"املاءوالنارأوجنيالفقرتنيكذلكهذااملزجب
–منحرمز"العنقاءوماهبامن"رمال"وانصهارمهابعاملالصحراء"الدهناء"،وبنيالطبيعةواهلالك

احمللي االرتباط من،الفينيق" التاريخ تداعيات استحضار يريد والتشوكأنه التداخل بنيهذا ابك
توالرموز.املدلوال

***************
 .العادات والتقاليد العربيةاملبحث الثاين: روافد 
فقدصارتمن،زالتمتّسحياةالناساليوميةكانتوالمنأهماملواضيعاليتتعتربالعاداتوالتقاليد

وذلكأهنانشأت،بسهولةسوّياإلفالتمنهاالقواننياالجتماعيةالصارمةاليتاليستطيعالشخصال
وهلذااليستطيعاملرءأواجملتمعتغيري،بلقبلجميءوالديهأوجدودههلذهالدنيا،قبلوالدةالشخص
منأركانالثقافةاوهذاعائدلكوهناركنً،بليقومبتغيريهابشكلتدرجييبطيء،ةلبعضهابيسروسهو

ةاجملتمعالفكرية.منمنظوماوجزءً،الشعبية
واعتاَدهيفمادة:،جاءيفلسانالعرب وعِّوادًا ُمعاَوَدًة وعاَوَده وعاَده الشيَء "وتـََعوََّد َعَوَد

:(2)ووفقهذااملعىنأنشدابناألعرايب(1)"واستعادهوأَعاَدهَأيصارعاَدًةله
عِّْندي هللاِّ عاَدَة تِّْلَك تـََزْل مل



يَ لَِّما آلٌِّف ْسَتعِّيدُوالَفىت


وقال:
إِّين اأَلْخالقِّ صالَِّح تـََعوَّْد



ْرَءأَيَْلُفمااْسَتعادا
َ
رأَيُتامل



تدلعلىفعلاألموراليتتداول،العادةعلىأساسهذااملعىنيتضحأبنالعاداتاليتمفردها
لناساليتاستأنساكياتوأصبحتمعالتكرارواملداومةمناألموراملألوفةوالسلو،استعماهلااآلخرون

والجيدونأيغرابةيفرؤيتهاوهيُتصنعأمامأعينهم.،القيامهبا
                                                 

مادة"َعَوَد".،د.ط،لسان العرب،ابنمنظور(1)
."دة"َعَودَماد.ط،،لسان العرب،ابنمنظور(2)
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كلمايرثهاخللف،واألعمالوهيجمموعةالعاداتوالعقائد،تقاليدوتقليداتفجمعها،أماالتقليد
.منالفعل:قلََّديُقلُِّّدتقليداًوهي،(1)منالسلف

فه االصطالحي: معناها اآلخرأما وأقواهلميفاأللبينيفيحماكاة واملعتقداتتصرفاهتم سة
املرءممنسبقوهأوأكربمنه.يتلقاهاوكلاألعمالوالسلوكياتاليت،واألطعمةواألشربة

سواء،تصارالعاداتوالتقاليدأبهنامنظومةالقيموالسلوكياتاالجتماعيةالسائدةوميكناخ
.جمتمعمناجملتمعاتكانتإجيابيةأوسلبيةيف

حيثاستطاعنقلهذه،هذهالتقاليدوالعاداتكانهلااحلضوريفجتربةالشاعرحممدالثبييت
الذيكانيقفموقف،كانعليهالعريبيفالسابقلكنليسوفقما،الجتماعيةوصاغهاشعرًاالقيما

الذاتيةعواملقيودالشعريةمنلشعراءتجتارباحيثحترر،املبجلأوالرافضهلذهاألعرافواملفاهيم
نفسهابلدرجةاليعيشل،وصارالشاعراحلديثحيلقعالًيايففضائهالسياسيوعاملهاالجتماعي،

وهويتحركيف،متمكًنامنخاللهذهاحلالةعنبواعثالذاتية،داعبليعيشللفنولإلب،األوىل
مننظرتهاإلنساني،فلكفضائيشاسع أمشل،قًياةالعاليةحس ارامتخًذا وهويتناولهذه،وشعورًا
وهكذاكانالشاعرحممدالثبييت.،واملمارساتالشعبية،القيمةاالجتماعية

عربيةاليتضمنهاالشاعرالثبييتجتربتهالشعرية:منهذهالعاداتوالتقاليدال
 احلكمة:  – 1 

مباكانتتعكسه،صةجتارهبمالشعريةاليتكانتمتثلخالارتبطالشعرالعريببصياغةاحلكمواألمثال
سانية.منرؤىاجتماعيةوأتمالتفلسفيةوروحإن

حيث،مهالشعريةيفهذااجلانبحممدالثبييترؤيتهالذاتيةيفتشكيلحكللشاعركانوقد
:(2)يقول

النَّأي اَيطَاعِّناًيفِّ
،إْسَلمْ

إَذاَعثـََرْتُخطَاكْ
،مْواْسلَ

                                                 

.231ص،7ط،معجم عريب عصري :الرائد،مسعود(1)
.20ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)



 

180 

ُعُيوُنالَكاتِّبِّنَيَعَلىَخطَاكَإَذاَعثـََرْت
وَماَخطَاْك؟!

 أَحدُِّقيفِّ دِّيَنةَِّكيأَرَاكََأيّنِّ
َ
امل

َفالأَرَاكْ
إالَّمشِّيماًمِّْنأَرَاْك.

لكنبشكليتوافقمع،إذيرسلالشاعرهنانظرةذاتيةتتمحورحولرؤيتهعناحلياةوالكون
المعنشيءمنالتعبرياملباشركحالصياغةاحلكميفالشعروإنملخيُلالك،ةروحاحلداثةالشعري

َعثـََرْتُخطَاْك/واْسَلمْ،ْسَلمْاالعريب" َعثـََرْتُعُيوُنالَكا،إَذا تِّبِّنَيَعَلىَخطَاَك"فهومينحنفسهإَذا
م.عاكًسانظرتهحيالهذااملفهو–مناحلكمة–مساحةمنالتعبرياحلكمي

الشهري"اليسلمألمثالاليتتتقاطعمعقولاملتنيبمشبًعابعاملاحلكمواكذلكأييتصوته
:(1)حممدالثبييتحيثيقولالشاعر،كمامريففصلسابق–الشرفالرفيعمنالردي"
 أرأيَتإْذمَتَْتدُّأعناُقالرِّفاقِّ

إىلاحملاقِّ
يلوُحيفأقصىالّظالمِّ

يقا...وأنَتترىبَرِّبرقاًيرونُه
فاْرتـَْبَتيفاألوطانِّ

"الحتميالعليلمَِّنالرَّدى"
واْرتـَْبَتيفالشُّْطآنِّ

"الَتْشفيالغليلمَِّنالصَّدى"
نونَِّفَذهْبَتيفحبرِّاجل

يَقا عمِّ
الرَّدى"فعباريت: الصَّدى"-"الحتميالعليلمَِّن وهلةتكادانمنال"الَتْشفيالغليلمَِّن

غريأنالشاعرالثبييتكانلهحتويرهاخلاصبه،عماقالهالشاعرأيبالطيباملتيبأنيتماساماألوىل
روًحاشاعريةجديدةاختذتمنبصمةوأكسبهما،الذيأخرجكالالعبارتنيمنذلكالثقلالرتاثي

                                                 

.51ص،1ط،مد الثبييتديوان حم،الثبييت(1)
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بعيًدالسياقدذلكيفمعزلكنهحتركبع،لتحركاستفادمنا،الثبييتالشعريةطابًعابنائي اجديًدا يٍّ
عنه.

 الصبوح والغبوق:  – 2
وكانتالعربتستخدمهذااللفظلشرباحلليبأو،الّصبوححْلبالغنموالنوقيفالفرتةالصباحية

:(1)قالعمروبنكلثوميفمطلعمعلقته،باًحااخلمرص
أالُهيّببصحنكفاصبحينا



 َخور تبقي األندريناوال


وتستعمللشرب،وشرهباأ،حلبالنعاجأوالنوقيفالعشيكسالغبوقومعناها:وهيع
.اخلمرواللنبيفالعشي

،"بشكلمباشريفمرةواحدةالصبوح–استعملالشاعرحممدالثبييتكالاملدلولني"الغبوق
وليفاملثالحواملساء"حيثيقمثاستعملهمامرتنييفموضعنيخمتلفنيمنخاللاستحضار"الصبا

:(2)األول
 )..وصارالزمانجنوان

وصارالزمانُ
الصبوحَ
الغبوقَ
القدْح(

:(3)مثجاءاالستعمالالثاينيفقوله
نَيانَمالدَُّجىَجاءْت َييتَِّفحِّ لَِّتْمسِّ



ي لَِّتْصبِّيحِّ عاَدْت الضَُّحى قاَم وحنَي


:(4)يثيقولالشاعرح،فقدورديفموضعاثلث،االستعمالاألخريأما
 صبحتها

واخلرييفأمسائها

                                                 

.183ص،2ط،مجهرة أشعار العرب،القرشي(1)
.195ص1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.300ص،1ط،الثبييت ديوان حممد،الثبييت(3)
.303ص،املرجعالسابق(4)
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مسيتها
والنورملءمساهتا

اللهذهالشواهدالشعريةنستكشفاستحضارهذهالعادةالعربيةالتقليديةالقدميةيفمنخ
النوعمناملوروث هذا أيكلونه،التعاملمع مبا "الَغْبقة" استعمال قرنوا الناس من العامة وإنكان

يفليايلشهررمضاناملبارك.بعدصالةالرتاويحويشربونه
 ضرب الودع:  - 3 

ىوُتسمّ،كانتمتارسهاالناسو،الديينعندمنكانيستعملهاهيعادةشعبيةارتبطتبرتاجعاحلس
وذلكمنأجلاستقراء،يفاخلليجمنمتارسهذااملسلكابسم"اخلطّاطة"ويقالعنها"فالنةختط"

وعةمناألحجارأواألصدافاملستخرجةمنمتارسهذاالفعلبنثرجممقيام،وهيابختصار،املستقبل
لقارئةبكشفتلكمتلكامثتقو،بشكلعشوائيأوقطعةقماش،علىاألرضوتُنثر،منقاعالبحر

وهناكمنيضعهاعلىشكلقالدة،منخاللفهمهالتموضعهذهاألحجارالغيبيةاألسراروالطوالع
حولالرقبة،ملنعاحلسدوالعني يقوليفهذا،لالنحورأوأسف،باقيمنهاعلىالصدورىلالدويت،تُلفُّ

:(1)الشأنالشاعرحممدالثبييت
حنَي  دمِّيتَنطفُِّئامرأٌةيفِّ

الرَّدِّيءْ َأْكَتوِّيابلزمانِّ
أَكلُِّّلَهاابلودَعْ

الوَجعْ مكانِّ وَأسُكبـَُهايفِّ
يءْ فتضِّ
حلياةوالنوريفهذهاملرأةاملنطفئةيفدمهعنطريقتكليلهاهبذا"الودع"دالشاعرأنيبعثاوهنايري

ليمنحهااحلياةوالضياءمنجديد.
 رايني:  فصد الش - 4

جالدممنمواضعصارهوإخراجالدمالفاسدمنجسماإلنسانابستعمالآلةحادةإلخراالفصدابخت
وهو،منالعالجاتالشعبيةاليتكانتشائعةقدمياًهو"و،صيفهذااجملالاالختصامعينةيعرفهاذوو

                                                 

.123ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
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وممارسوه،وهذاالفصدعرفتهالبشريةمنذأقدمالعصور(1)إحداثشقأوقطعيفالوريدأوالعرق"
:(2)يقولالشاعرحممدالثبييت،يفالطبالبديل

هبطت"زجنيةشقراء"يفثوبمن
الرعبالبديع

ولاملدينةحّلقتح
ايهنافامتزجالفجرفصدتشر

وطوفاناملساء
الدماءوابتدارقص

 االحتفال ابلرايح:  - 5
حيثقرنالعرباألحداثاحلاصلة،ارتبطتالرايحبتقلباتالظواهراجلويةذاتالصلةبعاملاألنواء

حينماعربكانوايتباشرونابلطبيعةكهبوبالرايحوتساقطاألمطارهبذهاألنواء.وذكرابنقتيبةأبنال
ألهنا،هلذاأطلقواعلىرايحاجلنوبلواقح،اليتشاءمونوإنهبتمنالشم،هتبالرايحمناجلنوب

اجلنوبلقاًحا،تنشئسحاابألهناال،واحلائلالشمال،تلقحالسحاب الشمال،وكمامسوا مسوها
.(3)عقيًما 

نعمقذلكاملوروثالشعيب"الرايح"منطلًقامكانتعاملالشاعرحممدالثبييتمعمفهوم
أو"منرايح(4)أجيُءرايحاً"إذجاءاالستعمالأبشكالمتنوعةكقوله"،الضاربابلقدمالتارخيي

هذاناالستعماال(5)الليلمولوٌد" "رايحنمرتبطنيحيثجاء عامل ابملوقفاملوروثياملتصلبثقافة
أو"ر أو"ريحالصبا" أومفهالقبول" العربمنذالعصرايحالدبور" اليتعرفها "الريحالنكباء" وم

واملدىكتأكيدمنهعلىعالقةالرايحابلكون(6)عالوةعلىقوله"إذاصهرهتارايُحاألفْق"،اجلاهلي
بليتغلغلالشاعرحممدالثبييت،فاليقتصرعندهذااالستحضارالظاهريغريأنهذاالتوظي،البعيد

                                                 

.15379العدد-جريدة الرايض(1)
.189ص،1ط،يوان حممد الثبييتد،الثبييت(2)
.167ص،د.ط،األنواء يف مواسم العرب، ابنقتيبة(3)
.154ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(4)
.173ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(5)
.263ص،املرجعالسابق(6)



 

184 

وكأنهيستجلب،ااإلرثالقدميرابطًاإايهبعاملالغيبياتوعواملالكهنةوالعرافنيحماولةالستنطاقهذيف
ال ارتباط من يعتقدون العرب ماكان البعيد التاريخ عمق األنمن بعامل والطقسية اجلوية ،واءظواهر

.(1)يقول،وعالقتهابتساقطاألمطاروهبوبالرايح
 أايكاهَناحليِّّ

إْذَعطَُّلواْليفكتابَِّكمِّنهَ نَبإالقومِّ
البيَدواتَـّبَـُعواجَنمَةالصُّبحِّ

َمرُّواخفافاًعلىالرملِّ
َتعُِّلوَنالوَجى يـَنـْ

لِّأسفُرواَعنوجوٍهمَِّناآل
واكَتحُلواابلدَُّجى

نظروانظرةً
فَاْمَتَطىَغَلُسالتِّّيهِّظَْعنَـُهمُ

والرايُحمواتيٌةللسفرْ
ىغربٌةومطْرواملد

املقطعمعماكانتالعربتعتقدهمنعالقةهذهالظواهرابألموريت ماسالشاعريفهذا
وطوالعاملستقبل ،الغيبية عما القوذلكبعدأنسأل"كاهناحلي" "مننبأ وم"كيجيديفكتابه

غديريدمناستشرافالعدأنحتققلهماوب،بئهلهالقدريفقابلاألايميكتشفمن"نبوءاته"ماخي
فَاْمَتَطىَغَلُسالتِّّيهِّظَْعنَـُهُم/والرايُحمواتيٌةللسفْر/واملدىغربٌةومطْر".واصلاملسري"

انتقلمعالشاعرإىل،الطبيعةمنظواهرطقسيةتالطقسوماحتملههذااالرتباطبنيالرايحوتقلبا
وهومن،الرايحابملوقفالعاطفيوذلكحينماربط،يةعمقهالداخليمستفيًدامنتداعياتهالتارخي

:(2)خاللقوله
حنَيميوُتالربيعُ  أحّبكِّ

وحنييزولالرحيقُ
                                                 

.99،100ص،1ط،ان حممد الثبييتديو ،الثبييت(1)
.279ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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ويذويالربيقُ
حْوحنيتثورالليايلوتقسوالراي

 :  الكي والوشم - 6
إىلوهويكونمنخاللوضعحديدةعلىالنارإىلأنتصل،الكيهوأحدالعالجاتالشعبية

وجاءيفسننأيبداودأنالنيبصلىهللاعليهوسلمكوىسعدبنمعاذمن،حلرارةمحرارمنشدةااإل
.(1)رميته

طريقإمحاءحديدةمعينةهلذاويتلخصالكيحبرقبعضجلداملريضبقصدالتداويعن
ذمعىن"الوسموالتوسيم"امل–رمبا–الغرضتُعرفابسم"امليسم"ومنها أي،تعلقبوسماإلبلُأخِّ

"اإلبلبعالماتمعينةليعرفهاالناسأبنهذهاإلبللفالنمنأجلحتديداهلويةأو املالكهلذا"كيُّ
:(2)ييتقالالشاعرحممدالثب،احليوانأوذاك

َمْنأَْنَت؟
َرُجٌلمِّْنَطيْ

مي أَرَهقُتكتائَبأايَّ
يفاإلحبارِّإىلالالشيْ

مذعانيتالعشقَ
 سديج،أمزُِّقثويبِّ

وأداويعشقيابلَكيْ
يفاستحضارملاكانتترددهالناسيفأحاديثهم،عالًجاانفًعاإالالكيّهوهناالشاعرالجيدلعشق

وهذايرجعالستحالةأنجيدلهعالًجاخيلصهممابهمنوجع.""آخرالعالجالكيُّ


وهو،صدالتجميلوالتحسنييكونبدقاإلبرةبقأماالوشمفقريبمن"الوسم"غريأنالوشم
حيثتقوم"الوّشامة"وهياليتتعملهذاالعملبوشممن،ماكانتالنساءتفعلهحىتوقتقريب

الوشمأبنجتعلهعلى،برةعلىالوجنةأواألكفبدقاإل،تريدمنالنساء وبعضهنتغايليفهذا
ةلكنحبدودبعضالرجالهذهالعادارسوقدمي،الساعداكمنتشمالذراعووهن،األنفأوالشفاه

                                                 

.1،4/322ط،كتاب السنن )سنن أيب داود(،أبوداود(1)
.268ص،1ط،لثبييتن حممد اديوا،الثبييت(2)
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وهذاالفعلعادةعربيةتوارثتهاالعربمنذالعصر،غريأنهذهالعادةكانتمنتشرةبنيالنساء،ضيقة
:(1)حيثيقولطرفةبنالعبد،اجلاهلي

ثهمدِّ بربقة أطالٌل خلولة


يفظاهراليدِّ تلوُحكباقيالوْشمِّ


يفقصيدة"برقياتحبإىلغائبة":(2)حممدالثبييتالسياقيقولالشاعروضمنهذا
ُّ..أانَ الذََّهيبِّ أاَنحلُمكِّ

ُّ..أان اأَلَزيلِّ أانمهُّكِّ
البدوِّيُّ ..أانأانحلُنكِّ

مقلتيكِّ يفِّ أانفرُحالدمعِّ
يفوجنتيكِّ أانوهُجالوشمِّ

الشبابُ وأنتِّ
السرابُوأنت

وأنتالعذابُ
أان وأنتِّ

أنالوشمشكلمنأشكلالتعديالتالظاهريةعلىاجلسم–كمامتذكره–وفمناملعر
كبغرزاملوضعابالبرةمثوضعوذل،ويتمبوضععالمةاثبتةيفاملكاناملراد،بغرضالتزينيوالزخرفة

وهذاما،والتزولمناجللدىيفاملكانالصبغعنطريقالفتحاتواجلروحاليتمتإحداثهالكيتبق
أانوهُجنعندها"كابٍقيفأعزِّاألما،هالشاعرأبنهابٍقمعاملرأةمابقيجسدهاينبضابحلياةأراد

"والوجنةجزءمنا يفوجنتيكِّ ،وهومقدمةاإلنسانوأولمايربزمنهظهورًاوارتفاًعا،لوجهالوشمِّ
ع،تسريينلغائبةأانمعكأينماأيتهاا،خماطًباإاّيها .،نعيوينفإنغبتِّ أانالأفارقوجنتيكِّ

:(3)مثيقولالشاعريفقصيدةأخرى
..ايأنتِّ  سألقاكِّ

خَنَبالُبطولةِّ ايَمْنَشرِّبُتوإاّيكِّ

                                                 

.197ص،2ط،مجهرة أشعار العربالقرشي(1)
.161ص،1،طيتديوان حممد الثبي،الثبييت(2)
.137ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،حممد،الثبييت(3)
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صرفاً
السُُّيوفِّعَلى َرقَصاتِّ

ومْشاً وايَمْننـََقْشُتخَياَلكِّ
عَلىَساعَِّديَّ

الَفرَحْوصْغُت عَلىَشَفَتيكِّ
 تناول القهوة:   – 7

والكرم املتصلةأبصولالضيافة منعاداتالعربوتقاليدهماحلديثة هلا،تناولالقهوة العادة وهذه
كأنيتمتقدميها،ثلالدستورالشفهيوامليثاقالعريفوصارتم،ضوابطاجتماعيةتعارفعليهااجملتمع

لالطرفاملقدمةلهالقهوةفنجالالقهوةمنقبويتماستالم،ىراليمنيومُتسكالدلةابليداليسابليد
ابليداليمنيكذلك.

،يتطلبتوافرهايعرفهااملهتمونهبا–أيأدوات–كماأنهلا"معاميل"،هناكطريقةلعملالقهوة
ابلشكلالالئ اجتماعي اوذلكمنأجلحتضريها "،قهبا الشاذليةومنأمسائها ألحدشيوخنسبة"

:(2)ويفهذايقولالشاعرحممدالثبييت،(1)بنعمرالشاذيلوهوالشيخعلي،مناملتصوفةابلي
أدِّْرمهجةالصبحِّ

لناوطًنايفالكؤوسْ صبَّ
يديرالرؤوسْ

ةتفيءالسحابوزدانمنالشاذليةحىت
الصبحأدِّْرمهجة

واسفحعلىقللالقومقهوتكاملْرَةاملستطابة
أدرمهجةالصبحممزوجةابللظى

مجرالغضاوقّلبمواجعنافوق
مثهاتالراببه

                                                 

.112ص،د.ط،التحرميغواية االسم سرية القهوة وخطاب ،السرحيي(1)
 .97ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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كاناستخدامالشاعرهلذااالسم"الشاذلية"يتوافقمعأجواءاالنسجامواالستيقاظالذيحتدثه
وهذااملسلككانكذلكعنداملتصوفة،وحتفيزالذهنعلىالرتكيز،ويةالتنبيهالقهوةاملعروفعنهاتق

كوهنا،َماتعنيعليهمنالسهرللعبادةوالنشاطللذكرجوةللشكرواحلمدلِّأنزلوهامنزلةالنعماملرالذين
.(1)ويكونشرهبامنتلكالنعماليتتستوجبالتسبيحوالتحميدللخالق،قهوةحبهللسبحانه

:(2)مثيقولالشاعرحممدالثبييتيفموضعآخر
ْخَملِّيَّةُ

ُ
امل  وجاَءْتَمرَاكُِّبكِّ

لِّيجَِّحاملًةكمَياهِّاخلَ
بًة َيادْوَصاخِّ اجلِّ َكَصهيلِّ

دِّيَنةِّ
َ
حتِّيلِّنَيلَيَلامل

أسئلةً
ومُهوماً

ورتالًمَِّنالعاشقِّنيَ
وأْرصفًةللرحيلِّ

رِّ
ُ
امل وهَنْراًمَنالفرحِّ

َكاُبالدِّاللِّفيهِّ اْنسِّ
الّثَماىَل

ورائحُةالشَّاذِّلّيةِّ
واهلَيل

والزَّْعَفرَان
ورِّيحالشََّمالْ

يتطلبتوافربعضاملوادلكيتكونهذه–الشاذلية–هوةشاعرأبنتناولالقيوضحال
حال ذلكعنطريقو،وأحسنوجه،املمارسةاالجتماعيةيفتناولهذاالنوعمناألشربةأييتعلىأمتِّّ

                                                 

.44صد.ط،،غواية االسم سرية القهوة وخطاب التحرمي،السرحيي(1)
.141،142ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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عمولبهيفثقافةكماهوم،يهاكاهليلوالزعفرانإضافةبعضاحملسناتمنالبهاراتاليتتضافإل
خلليجوشبهاجلزيرةالعربية.جملتمعالعريبيفاا

 : والرقية يالرق - 8
الرسول لسان على اجلاهلية رقى اإلسالم وسلم-حرم عليه هللا والتمائِّمَ-صلى الرُّقى والتَِّوَلَة:"إنَّ

وماكانتمتليهالشياطنيعلى،وذلكأنهذهاملمارساتكانتمرتبطةابلسحروالشعوذة،(1)شرك"
سالمحملهاالرقىالشرعيةاملعروفةاملستقاةمنالكتابوالسنة.وقدأحّلاإل،كهنةال

،اإلسالميكانالشاعرحممدالثبييتيتعاملمعهذااجلانبمنخاللماهوموجودابلتشريع
:(2)حيثيقول

قدكنتأتلوسورةاألحزابيفجندٍ
واتلوسورةأخرىعلىانرأبطرافاحلجازْ

شقنيبذياجملاْز.ابتاعالرقىللعاتقدكن
األحزاب الدييناملتصلبسورة االستحضار به،هذا آتمريقام ثقل منثقلني: حتمله وما

لفتحأقاليممعركةاألحزابيعندماانطلقاملسلمونمنبعدوثقلهنضو،املشركونضدالدعوةالنبوية
ياملتداعييفوجدانهضمالتارخيالشاعريفهذااخلنوكا،اجلزيرةالعربيةابدئنيإبقليميجندواحلجاز

واليقظةيف جيتمعونيفاألسواقلبثروحاحلياة عندما مينح"الرقىللعاشقنيبذياجملاْز" وخميلته
النفوس.
القدميمث العريب التقليد هذا استدعاء الدين،يتواصل هذهبا اليت اإلسالمية العادة ،وهذه
 :(3)ينمايتناولهذااملوضوعيفنصآخر"الَفَرس"فيقولح،الدجلوالشعوذةمنبراثنيولتفريغها

أيىبدميأنيسرتيحَ
تشدُّهامرأةوريْح.

فرستناصبينغواايتالرمالْ
دالقيظ..واجتهتمشاْل.َكَسَرْتحدو

                                                 

.4،1/329ط،كتاب السنن )سنن أيب داود(،أبوداود(1)
.95ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.77ص،1ط،يتديوان حممد الثبي،الثبييت(3)
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ةالكتابْارقيُتعفَّتهابفاحت
قبلتها..

فاهتزعرشالرملوانتثرتقواريُرالسحاْب.


،ييت"فاحتةالكتاب"وهيأولسورةقرآنيةيفترتيبسوراملصحفالشريفخيتارالشاعرالثب
السلوكهوسلوكديين توارثتهاألجيالمنذالبعثةعندماقال:"ارقيُتعفَّتهابفاحتةالكتاْب"وهذا

ينهاادةشعبيةتستقيمعوع،النبويةحىتأصبحجزءًامنثقافةاإلنسانوتقليًدااجتماعي ايؤازرهالدين
منعمقالضمرياإلسالميعندالعربواملسلمني.

 : حبالرفيق والصا – 9
فأهلالبوادييرحتلون،تماعيةحىتصارهذااملسلكمنتقاليدهماالج،ارتبطتحياةالعربابالرحتال

وذكر،التجارةوأهلالقرىواحلواضريرحتلونمنأجل،منأجلاملرعىوالبحثعنتساقطاألمطار
آنالكرميهذاالشيءيفسورة"قريش"حينماتكلمعنرحليتالشتاءوالصيف.القر



دتطورهذاالشيءفصاروق،وهذااالرحتالجعلاإلنسانأبمساحلاجةلوجودالرفيقوالرفقاء
ميفكماأنهذهاملرافقةاملستمرةأصبحتمنعاداهت،ذكراألصحابوالصاحبمنعوائدالشعراء

فقدجاءيفسننأيبداود"حدثناعبدهللابنمسلمةالقعنيبعن،اءاإلسالموأيدهاسفراليتجال
دهقال:قالرسولهللاصلىهللامالكعنعبدالرمحنبنحرملةعنعمروبنشعيبعنأبيهعنج

.(1)والثالثةركب"،والراكبانشيطاانن،عليهوسلم:الراكبشيطان


اليستطيعاملرءالتغافلعّما،يتاحلديثعنالرفيقوالصاحبحينماأي،سبةللشعرابلنأما
:(2)قالهالشاعراجلاهليامرؤالقيسبنحجرالكندييفمعلقته

ذكر من نْبكِّ ومنزلٍقفا حبيٍب ى


اللوىبنيالدخولوحْوَملِّ بسْقطِّ


البيتمنمبتكراتحيثاع وبكى،قفففيهوقفواستو،يةالشاعرالشعرتربالقدماءهذا
.(3)وذكراحلبيبواملنزل،واستبكى

                                                 

.1،4/249،طكتاب السنن )سنن أيب داود(،أبوداود(1)
.123ص،2ط،مجهرة أشعار العرب،لقرشيا(2)
.249ص،11ط،العصر اجلاهلي،ضيف(3)
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السياقالعريبالتارخيياالجتماعي مبعزلعنهذا الشاعر يكن صاحب،ومل له،إذكانله وكان
إليهم،يتحدثعنهمأصحاب "،ويتكلم الثبييتيفقصيدة الرحيلإىلشواطيءحيثيقولحممد

".(1)األحالم
س إْن جَنم فَإنَّاي الشعاُع: ينأَل



الَغادِّي الزهورِّ ركبِّ يف سافرُت


ترْكتـُُهم هناَكعلىالسفوحِّ َصحيبِّ


جهلي ُفؤادِّي،ينعوَن واْنقِّيَاَد


 الرضيعِّ األنسِّ َهجْرهُتَاومالعَب


ووَِّسادي َمضجعِّي فيَها وهجرُت


،نساينمستوىاجملموعاإلليسعلى،للذاكرةالعربيةهذااالستحضارللصحبفيهاستدعاء
إذيقولالشاعرحممد،كماهواحلاليفقصيدة"وضاح"،بلحىتمنخاللاستدعاءالصاحباملفرد

:(2)الثبييت
صاحيب..

ماالذيغريكْ
لذيخدراحللميفصحوعينيكماا

منلفحولحدائقروحكهذاالَشَركْ
عهدتكتطويدروباملدينةمبتهًجا

رافهاعنربكوتبثأبط
.صاحيب.

بنياتساعاحلنني-هلستهجسابحلب
-وضيقامليادين

لوطوقتكخيولالدَركْ
هلستوقظأنشودةالروحيفغابة

ركاخليزراناألنيقةلوأنكرتمظه
صاحيب..

المتلالغناء
                                                 

.226ص،1ط،حممد الثبييتديوان ،الثبييت(1)
.41،42ص،1ط،لثبييتديوان حممد ا،الثبييت(2)
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فمادمتتنهلصفوالينابيع
ماءالربكْشقبنعليك

ابلرفي أشبه االستحضار هذا للشاعركان ابلنسبة مرة،ق يفكل يقول وأنهكان السّيما
.ماالذيغريْك""صاحيب..،"صاحيب"مؤكًداعلىعمقهذاالتالزمبينهوبنيرفيقه



هلستهجسابحلب"حيثيطرحعليهليهفيمابعد"صاحيب..مثيواصلاحلديثمتحداًثإ
المتلالغناء/احيب..هيفآخراملطاف"صلكن،تساؤاًلتنبضفيهروحاحلميميةواألسىيفكلمرة

وعدمالركود.،فمادمتتنهلصفوالينابيع/شقبنعليكماءالربْك"حمرًضاإايهابالستمراروالتواصل


 : س الشراباخلمر وجمال – 10
فكانتإحدىأهماملتعاليتكانوايستمتعونهبا.،وأرخصوامنأجلهااملال،العربابخلمرةأولعت

فقدكانتاخلمرةتصرعهمفيتمددونمنبطحني،أيهبونملنينهاهمعنالشرابكانشاربواخلمرةالو
دميهالتعينانهعلىالقيامومنهمالذييتالشىحىتيبدوكالكسيحوماهوابلكسيحألنق،كاحلبال

.(1)دةالسكروالشرابمنش
 محاًسا لتزيدهم احلرب قبل يشربوهنا وك،وشجاعةكانوا بعد حيتسوهنا للتباهياحلانوا رب

عاءنهذااالستدالشاعرحممدالثبييتمبنأىعومليكن،تناولوهنايفكلحنييمأيأهن،ابنتصاراهتم
 :(2)ففيقصيدة"فواصلمنحلنبدويقدمي"يقولالشاعر،يهلذااملوروثمنعمقهالتارخي

صاحِّ اي َا ،هاهتِّ التَصايبِّ َشقراء


والنورِّاملمنَسنااأل ذابِّفراحِّ
"الربع" حوهلا ما،يتجّلى إذا



الرَّاببِّ بتدليل الليل شرق


انتظارِّي متتاح كالشَّمسِّ َا هاهتِّ


 وتذيُبالوجَديفُعمقِّ اغرتايبِّ


حىتَّ احملمومِّ ضوئها من واْسقينِّ


 الروايبِّ يُحعلىصدرِّ يرمتِّيالشِّّ


وسهداً إغماًء الفجُر ويصري


الوأ درب على ّسرابِّكالياًل


حزين طيف لوهنا "دالٍل" يف


ضبابِّ من وهَنر وأغاريد


كالصبااي اختياالً.. يتهادين


 الثراي... كالقِّبابِّويعانقن


                                                 

.100ص،1ط،ريب واإلسالمياملوقف من اخلمرة وظاهرة انتشار احلاانت وجمالس الشراب يف اجملتمع الع،حراييت(1)
.175ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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 من الثوايندامعاٍت.. معاانة


الشبابِّ تباريح من الهثاٍت


،مرةخلولعبرحيقاعربمنماكانعليهالينسجممع،هذااالستحضارالذيجاءبهالثبييت
وانفعاالتغامضةإثردبيبهايف،لنساء"ألهناتوريفيهممشاعردافئةوملونةوولعهمابالشبيههبيامهم

عليهامفاصلهمعلىغرارتلكاالنفعاالت اليتتثريهامشاهدةاملرأةأوحمادثتهاأوملسها.فأدمنوا
.(1)"لإدماهنمعلىعشقاجلما

إذتتقاطر،شقراءاليتختلقيفنفسالعاشقاملتّيماهلوىوالغرامالشقراءكالفتاةالفهذهاخلمرة
"مطالًباصاحبهعليه منضوئهاعواملمنالفرحواحلبوالليلوالسهرو"تدليلالرَّاببِّ وندميه"واْسقينِّ

 يُحعلىصدرِّالروايبِّ /يرمتِّيالشِّّ حىتَّ افيهيبعنهذاالعاملمبويغ،"كييتالشىبعضهببعضهاحملمومِّ
ترتاقصأمامهكأهنا،دمناألهناروأغاري،منمهوموأوجاعمنأجلأنترتسمحولهأكاليلمنالشراب

الصبااياحلسان.
وذلكحينما،يتجلىيفمشهدآخر،ملاألنثىمنبوابةاألنسوالشرابهذااالستحضارلعوا

:(2)فيقوليصرحبهالشاعر
 َطينِّأَْلَفيتـَُهاو

َاَشَجينِّوهَبَْجُةصَ وهتِّ
ُمَنايَ وجَمُْدُحُضورَِّهاالضَّايفِّ

ورِّيُقَها
 الصَّايفِّ
ُمَدامِّي

دام
ُ
،يبعثاحلياة،يبنياملفاصلوالعروقفكالمهاجيعلالدبيبيسر،فرحيقاملرأةمثلطعمامل

.عواملمنالبهجةواألنسواللذةوخيلق،باحلبلوجي
متالذيخيّيمعلىاملكانيفانتظارماالميكنشوةيفصورةمنالصينبعثالشعورابلنو

:(3)يقول،توقعه

                                                 

.7ص، 1ط، لعريب واإلسالميس الشراب يف اجملتمع اــــاخلمرة وظاهرة انتشار احلاانت وجمالاملوقف من ،حراييت(1)
.28ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،ييتالثب(2)
.43ص،1ط،يتديوان حممد الثبي،الثبييت(3)
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 اَياْمرَأَةْ

بينَـَناَقَدٌحَصامِّتٌ
يقََكيَفأَْعرُبَُهَذاالَفَضاَءالسَّ حِّ

لَِّكيأَْمأَلْه
تثري،بليستحضرمايواكبجمالسالشرابمنأدوات،اليكتفيالشاعرخبلقأجواءالنشوة

ومليكن،ويةيطاقاتالفرح"بينَـَناَقَدٌحَصامٌِّت"ينتظرمنيبعثفيهروحالنشاطواحلوتفجر،االنتباه
بلجاءيفمكانآخربشكل "القدح" احلضورفقطهلذا يفاملعىن"،خمتلفهذا آنيةوإنتوافقا

ثيهجتمعولقاءوحديبلف،ممايشريأبنجملسالشرابواألنسمليكنجملسانعزال،(1)للشراب"
ومسر.

كان،ايفاملباحثالسابقةويفاحملاوراليتمتالتطرقهل،كانالشاعريفأكثرجتربتهالشعرية
وتعمل،استحضاريتوافقمعروحاحلداثةاليتتستلهماملاضيلكنه،املاضيبسياقاتهاملختلفةيستحضر

يقولالشاعرحممدالثبييت،والهتملالقدمي،ثحترصعلىاحلدي،املختلفةعلىاستنطاقهبسياقاته
(2):

 أَْنَتوالنَّْخُلفـَْرَعانِّ

أَْنَتاْفرَتَْعَتبـََناَتالنَّوى
وَرفـَْعَتالنَّواقِّيسَ

رِّالنَّوىاْعرَتَْفنَُهنَّ بِّسِّ
وَعَرْفَنالنَّوامِّيسَ

فَاكَِّهَةالُفَقرَاءِّ
وفَاكَِّهَةالشَُّعرَاءِّ

خلَلِّيَطنيِّ:َتَساقَيُتَماابِّ
ْحراًَحاللَْخَْ راًبَرِّيئاًوسِّ

                                                 

.88ص،املرجعالسابق(1)
.11،12ص،1ط، ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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وحينماشارفتالشمسعلى،اجتمععددمنالشعراءعلىالشرابوكانمنهمأبونواس
،فاختلفواوقالكلواحدمنهمعندي،ضهمبعًضا:أينحننالعشيةسألبع،املغيبوأرادوااالنصراف

وقد،لواوعليهاأنحتكمفيمابينهموعليهمأنيقو،رًافأقسمتعِّنانالشاعرةأالتكونالدعوةإالشع
،املشهداملقتطعمنالتاريخالعريبزمنالعصرالعباسيوهذا،الشعريالسابقففيهذااملقطع،(1)فعلوا

النَّوى/زالتناصبنياملوقفالتارخييوبنيقولالشاعرعلىوجهاخلصوص"يرب رِّ اْعرَتَْفَنبِّسِّ ُهنَّ
خلَلِّيَطنيِّْفَنالنَّوامِّيسَوَعرَ /َتَساقَيُتَماابِّ /وفَاكَِّهَةالشَُّعرَاءِّ ْحرًاَحالْل"/فَاكَِّهَةالُفَقرَاءِّ ،:ََخْرًابَرِّيئًاوسِّ

فيهإمياءةملثلماكانعليهالشعراءيفاجتماعاهتموأماسيهم.فكانهذاالتوظيف


تعودها حىتماتعارفعليهبل،لناسيفاملاضيمليقتصرحضورجمالسالشرابعلىما
وقرعالكؤوس،وطقوساجملالساحلديثة،"الشرابخَنبَفالشاعريستحضر"،الناسيفالعصراحلديث

"إىلصباابتالكؤوس" (2)كقوله " قوله يديرأو يفالكؤوْس/ وطًنا لنا /صبَّ الصبحِّ مهجة أدِّْر
التوظيفيتماهىمعروحال(3)الرؤوْس" سألقاك"منقصيدتهمدالثبييتالشاعرحميقول،عصرفهذا

:(4)مقاطعهاأحد"يفيوماً
..ايأنتِّ  سألقاكِّ

خَنَبالُبطولةِّ ايَمْنَشرِّبُتوإاّيكِّ
صرفاً

ا لسُُّيوفِّعَلىَرقَصاتِّ
ومْشاً وايَمْننـََقْشُتخَياَلكِّ

عَلىَساعَِّديَّ
الَفرَْح وصْغُتعَلىَشَفَتيكِّ

                                                 

وما،134ص،1ط،شراب يف اجملتمع العريب واإلسالمياملوقف من اخلمرة وظاهرة انتشار احلاانت وجمالس ال،حراييت(1)
بعدها.

.50ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
.97ص،املرجعالسابق(3)
.137ص،املرجعالسابق(4)
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،الكؤوسواألخناباليتتكللجمالسالشرابيفهذاالعصراعرهناأجواءقرعيستحضرالش
وظيفأتكيدويفهذاالت،وهيعادةمستحدثةعرفهاالعرباحملدثونمعاتصاالهتمابجملتمعاتالغربية

يةيشرباخلمرةصرفًاكمايقولالشاعر"ايوكانبعضعرباجلاهل،علىتواصلالشاعرمعهذااجلو
إذتذكركتباألدبوالتاريخأبنمنهممنقتلهشرباخلمرة"خَنَبالُبطولةِّ/صرفاًْنَشرِّبُتوإاّيكِّمَ

وقدحصل(1)ناليذوقدمسًاحىتميوتاألسودبنعمروالذيأقسمأوابنهصرفًاكعمروبنكلثوم
.لهماأراد

 : االحتفاء ابلنار – 11
وملتكن،لكنهمكانوايؤمنونبوجودهللاسبحانه،ويدينونابلوثنيةعرباجلاهليةيعبدوناألصنامكان

ذااملوقفوقدذكرالقرآنالكرميه،هذهاألواثنالعاكفنيعليهاإالمنأجلأنتقرهّبمإىلهللازلفى
لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ عْبُدُهُمْ إِالَّ لَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَ}أَالَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَابوضوح

وقدسرىذلك،العربعبدواالنارلكنهناكأشتاتمن،(2)هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار{ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ الَ يَهْدِي مَنْ
غريأهنمكانوا،بادةملتكنديًناللكثريمنالعربوعليهفإنهذهالع،(3)إليهممنالفرسواجملوس

يقالأبنأّولو،يستعملونالنارألغراضعدةكناراملزدلفةاليتكانوايوقدوهنالرياهاالقادممنعرفة
،ذاممايشريأبنالناركانتعندالعربهلاطقوسحيتفلونهباوه،(4)منأوقدهاهوقصيبنكالب

وعددأشكاهلاوأحواهلا.،وقدفصليفهذهالنريان(5)للعربأربععشرةانرًاالنويريأبنوذكر
،وامليثولوجيةيببزواايهاإلنسانيةوالثقافيةيفإطاللةأوليةعلىشعرالثبييتيظهراتصالالشاعربرتاثهالعر

يلهابروحعصريةومنمثأعادتشك،وصهرهيفمعنيوعيه،حيثاستطاعهضمالرتاث
:(6)يقولالشاعرحممدالثبييت،وملتدرظهرهالكلماهومفيدمناحلداثة،استوعبتالقدمي،يثةحد

يَنَماَأْسَرُجواَخيَلُهم  لَيتَـُهمحِّ

                                                 

 .2،6/473،طاتريخ العرب قبل اإلسالماملفصل يف ،علي(1)
.3:سورة الزمر-نالكرميآلقرا(2)
.2/233د.ط،،بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب،األلوسي(3)
.1،1/102ط،هناية األدب يف فنون األدب،النويري(4)
ومابعدها.،1،1/102ط،هناية األدب يف فنون األدب،النويري(5)
.33ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(6)
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اَدواإىَلَساَحيتِّوتـَنَ
َأوَقُدواانَ َرُهْمحَتَْتاَنفَِّذيتِّ

واْسرَتَاُحوا
فقداستحضرالشاعر،داهتمإبشعالالنارالعربيفعلونيفعاهذااملقطعفيهتناصمعماكان

مننريانالعربتُعرفابسمانرالزائرواملسافر يشعلوهناعندماال،ويسموهناانرالطرد،انرًا وكانوا
ويف،(1)ويقولون:أبعدههللاوأسحقه،ويدعونعليه،فيوقدونانرًاخلفه،حيبونرجوعشخصإليهم

:(2)القدميرقالالشاعرالعريبمثلهذهالنا
أتوك قد قوٍم تكن،ومُجّة ومل



للتنّدمِّ خلفهْم انرًا لتوقَِّد


وكان،بلقلباملشهد،ااملعروفغريأنالشاعرالثبييتمليستحضرهذهالعادةالعربيةبسياقه
شهدالشاعرالثبييتاملوهنايقدم،والقوميهمونبهإلخراجهوطردهمناملكان،هواملقيمغريالراحل

بصورةحديثةختالفالعرفالعريبالقدمي.
لكنوفق،مستحضرًامشهدقتلقابيلألخيههابيل،مثيواصلالشاعراملسرييفهذاالطريق

:(3)تصابلشاعرالرؤيةختزاويةمن
ايغراابًينبشالناَر..

يواريعورةالطنيِّ
وأعراسالذاببْ

ءِّحيثمتتدُّجذوراملا
،لطيورِّاحلمرِّمتتدُّشراينيا

،تسريمهجةالطاعونِّ
يشتدُّاملخاضْ

ايدماًيدخلأبراجالفتوحاتِّ
وصدراًينبتاألقماَرواخلبز

                                                 

.1،1/103ط،نون األدبهناية األدب يف ف،النويري(1)
.103ص،املرجعالسابق(2)
.61ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،بييتالث(3)
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اخلرايفَّ
وشاماتالبياْض.

فإنهذا،والغرابالذيأرسلههللاسبحانهليبحثيفاألرض،يًداعنمشهدالقتلاملعروفبع
ينبشاالستحضارملوقفالنا النارر"ايغرااًب تناصخفيمععبادة فيه هو،الناَر" يتطابقمعما

اءهإبليسج،وهربمنأبيهآدم،وذلكأنهملاقتلقابيلأخاههابيل،متداولعنأولمنعبدالنار
لهتكون،وطلبمنهأنينصبلهانرًا،فدعاهلعبادةالنار،وأخربهأبنهابيلكانخيدمالنارويعبدها

.(1)ووفقهذهالقصةيقالأبنهأولمننصبالناروعبدها،ولعقبهمنبعده
:(2)مثيقولالشاعرحممدالثبييت

 مساءً

مساءً
القناديليفالردهاتِّتضاُء

باملدائنِّوحولقبا
والوجدخيتزلاألزمنةْ

مساءً
متّرالسحابةُ

ينهمراألفقالالزورديّ
نوراً

وانراً
وماءْ

،نالظمأاملتوّهجوحبراًم
حنسوبقاايه

حينمايصدرعنهالرُّعاْء
وحنييقولهجرياملفازةِّ

                                                 

.2/233،د.ط،بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب،األلوسي(1)
.170،171ص،1ط،ديوان حممد الثبييت، الثبييت(2)
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ايللسماءْ
وايللربيعاجلريءِّ

-مضىفيما-الذيكان
هاجساألنبياْء

أتملهذااملقطعالشعرياملقتطعمنقصيدة"مساءوعشقوقناديل"تتجلىمشاهدمنخالل
تناصمعماكانتويفه،االستمطاروطقوساألنوار وهيانر،العربتفعلمعبعضنرياهنمذا

يفاجلاهليةاألوىل؛فإهنمكانواالستمطار"اليتذكرهااجلاحظأبهنا"الناراليتكانوايستمطرونهباا"
تتابعتعليهماألزمات اجلدب،وركدعليهمالبالء،إذا إىلاالستمطار،واشتّد اجتمعوا،واحتاجوا

مثصعدواهبايفجبل،مثّعقدوايفأذانهباوبنيعراقيبهاالسلعوالُعَشر،رواعليهمنالبقرومجعواماقد
وقال،(1)ذلكمنأسبابالّسقيا"فكانوايرون،واابلدعاءوالتضرّعوضجّ،وأشعلوافيهاالنريان،وعر

:(2)أحدالشعراءيعيبعلىالعربهذاالفعل
رجاٍلخاَبسَ َدرُّ عيـُُهمُالَدرَّ

ابلُعَشرِّيستمطرون لدىاألَزماتِّ
أجاعٌلأنتبـَْيقوراًمسلَّعًة
ذريعًةلَكبنَيهللاِّواملطرِّ؟!

منالصيغالتعبرييةيفأعمالهالشعريةاختذتوكلمايتفحصاملرءأشعارالثبييتجيدأبنجمموعة
يفجتربتهحىتتكادهذهاملفاهيمتشكلملمًحاشع،منالنارطابعهاالشعري ليتتناثرتيفعددا،راي 

"،(3)مثل:"قل:هيالنارالعجيبْه"،منقصائدهالشعريةاملختلفة "شغفالنار"،(4)"املدىالناريِّّ
وغريهاالعديدمناألمثلةاألخرى.،(7)"عاشقةاملاءوالنار"،(6)ٍروانر""بقاايصباٍحونو،(5)

                                                 

.2،4/466ط،احليوان،اجلاحظ(1)
.2/302،د.ط، بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب،أللوسيا(2)
.59ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(3)
.185ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(4)
.197ص،املرجعالسابق)5)
.207ص،املرجعالسابق(6)
.245ص،املرجعالسابق(7)
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رعددمنأشكالالعربابحتفاالهتمتظه،هذهالدالالتلكنهمعهذاالتزاحمالواضحملثل
:(1)حيثيقولالشاعرحممدالثبييت،لناراالجتماعيةاب

قرأتِّ هل بكّفي.. ترين ماذا


اب مليء ُعمٍر جلراحاتِّاتريَخ


به قرأت هل بكّفي؟ ترين ماذا


السماواتِّ وأفراَح الليايل عرَس


مؤّججة انرًا به قرأت وهل


املوو حيتويه اآليتماردًا سُم


العربيعتقدونيفتقاليدهموأعرافهماالجتماعيةمنسيطرةيفهذاالكالمتناصمعماكان
ورمسواهلذه،هلذااشتعلاخليالعندهم،أتثرهمهبذهالسيطرةو،عواملاجلنعلىقوىالطبيعةمنحوهلم

األوهامقصًصاوأساطريشىت.
نمنعرباجلاهليةكانوايعبدونالعفاريتواملردةمنهناكشرذمةقليلويقولاأللوسيأبن

يعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَالَئِكَةِ أَهَؤُالَء }وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِ وهذاالقوليتوافقمعماجاءيفنصالذكراحلكيم،(2)اجلن

وهومايفسرتعلق،(3)نِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُون{وَلِيُّنَا مِن دُوبْحَانَكَ أَنتَ قَالُوا سُ *إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُون
ومنانحيةأخرىهناكيفالثقافةالعربيةاعتقادكان،ذينالعربيفاجلاهليةابلكهنةوالعرافنيواملشعو

لوجيالعريبيفالعصراجلاهلييفاملوروثامليثووهوماُعرف،سائًدايفالسابقأبنلكلشاعرشيطان
بشياطنيالشعراء.


،فاريتوالعكانمنعاداتالعربيفاجلاهليةإشعالالناريفالرباريلتاليفمايلحقهبممنأذىاجلنو

:(4)ويفهذايقولالشاعرالعريبالقدمي
َهْدءٍ بـَُعيَد حَضْأُت قد وانٍر



هبابدارٍ أريُد ُمقاماال


حتلي وَعنيٍسوى راحلٍة لِّ


تناما أن خمافَة ُأكالئها


انري أنتم؟،أَتوا َمنوَن فقلُت:


فقالوا:اجلنُّ!قلت:عِّمواظالما!


فقالمنهمالطعام!فقلُت:إىل


الطعاما اإلنَس حنُسُد زعيٌم:


                                                 

.205ص،املرجعالسابق(1)
.2/232د.ط،،بلوغ األرب يف معرفة أحوال العربي،األلوس(2)
.40،41:سورة سبأ-رأنالكرميالق(3)
 .6/196،197،.وانظرنفساملصدر2،4/482ط،احليوان،اجلاحظ(4)
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ازيةكناراجملتعاملمعالنارفقد،مليقفجهدالشاعرعندالتعاملمعالناراحلسيةامللموسة
:(1)وذلككمايقول،وانرالشوق،الغريةوالغرام

 أمَْثَلُ،حَيْرُقالعِّْشُقوْجهِّيَ

،مِّنَنكهةِّالنَّارِّ
 يَلتقِّييفِّ مِّرَِّئيتِّ تَجهِّّ

ُ
امل زَمُنالفرحِّ

واالنتِّظَار
النَّارِّ"انرجمازيةابتكرهاالشاعر العربقمعماتعارفعليهتتواف،ففيقولالشاعر"َنكهةِّ

،إذأنيفهذهالعبارةتناصمعنريانالعرباجملازيةكتلكاليتكانوايعرفوهنا،منحباجملازاللغوي
.(2)رالشوقواحلبمثلان،ذهاألايموالزالواحىته

 : الدماء – 12
كماأن،حقومجيعالشرائعحرمتسفكالدماءبغريوجه،الدماءعظيمةعندالبشرعامة

،عنالبشراءمنأجلأنيرضىاإللهاملعبوداإلهليةوالبشريةقدستتقدميالذابئحوسفكالدماألداين
يقيمونالذابئحألصنامهمفكانوا،البشريالعامعزلعنهذاالسياقومليكنالعربمنذجاهليتهممب

"يرونيفسفكالدماء،وآهلتهمكالالتوالعزىومناة والتقربسيلةإلَخادغضباآلو،وكانوا هلة
.(3)وطلبرضاهم"،منهم

حيثكانبعضهميشربالدماءكداللةعلى،وقدكانللعربطقوسأخرىيفالتعاملمعالدماء
وذلككماقالعكرمة:"وكانطعام،ضطرلتناولالدماءوقتاشتداداألزماتومنهممني،القوة

وذلكأنخيلط،اجملاعةتالعربتتخذهأايمكان،نالدموالوبروهوطعامم(4)أهلاجلاهليةالعلهز"
،لكنحينماجاءاإلسالمحّرمعلىالناسالذبحلغريهللا،(5)مثيشوىيفالنار،وابراإلبلالدمأب

.(6)مناحملرماتالعظيمةوحرمتناولالدماءيفعددمناآلايتالقرآنيةالكرميةواعتربهذاالفعل
                                                 

.147ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.1،1/10ط،فنون األدبهناية األدب يف ،النويري(2)
.16ص،2ط،النصرانية وآداِبا بني عرب اجلاهلية،اليسوعي(3)
.2،7/450ط،اتريخ العرب قبل اإلسالم املفصل يف،علي(4)
.449ص،املرجعالسابق(5)
.115:وسورة النحل،145:سورة األنعام،3:سورة املائدة،173:سورة البقرةانظر(6)



 

202 

،فعندهحبّلوهومرّهمليق،اليرتكشاردةأوواردةمناترخيهالعريب،اعرحممدالثبييتكعادةالش
لعربكماعندغريهممنومنيتصفحالرتاثالعريبجيدأبنعادة"إسالةالدماء"كانتشائعةعندا

،كاألفراحواألعيادأوأثناءاملناسباتالدينيةواالجتماعية،احلروبمابينهااليتكانتحتصليف،األمم
،ويفعددمنالقصائد،حيثظهرتيفعدةمقاطع،لذاكانحلضورالدماءيفشعرهاألثرالبارز

 " الفتوحاتِّ ابراج يدخل دمًا "اي قوله: ""د،(1)مثل املستفيقِّ للتحول،(2)مي مشرع "دمي
"ابلثآليُمشَرابًوقوله:"ايأرُضكفِّيدماً،(4)بتكرللدماءصهيالً"ا"،(3)واالنتصاْب" .(5)لِّ

لكنهناكحضورملشاهدالدماءيستحضرهالشاعرمنخاللماكانعليهالعربيفأايمهم
 :(6)يقولالشاعرحممدالثبييت،السالفة

 ماحلويلُّميثاٌقمَنالصلواتِّهذاالد

معقوٌدعلىالراايتِّ
اسحابةْ مشٌستستظلُّهبِّ

وانتمىللجوعِّرقمٌرترايٌبتدثَـَّرابلشعائ
عتنَقالكتابةْوا

يفرتُّعنرحيانةوقبائلخضروأسئلةٍ
ُمذابةْ

هذاالدُماحلويلُّ
منصوٌبعلىتيماءَ

َمْنيلقيبوادياجلنشيئاًمنحناسْ
:المساسَْمنْ ذايُغينِّّ

َمْنذايريقالرايةاحلمراءَ
                                                 

.61ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.63ص،املرجعالسابق(2)
.64ص،املرجعالسابق(3)
.69ص،1ط،الثبييتديوان حممد ،الثبييت(4)
.105ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(5)
.69ص،املرجع السابق(6)
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َمْنحيصياخلُطَا
َمْنذايعرِّيقامةالصحراء

الَقطَاسمِّن ربِّ
:(1)يقوليفنصشعريآخروكذلك

 هبطت"زجنيةشقراء"يفثوبمن

الرعبالبديع
حّلقتحولاملدينة

فصدتشرايهنافامتزجالفجر
وطوفاناملساء

الدماءوابتدارقص
ساقـََهااحلوريّ

ايسيفاخرافياًجتّرد
ساقـََهااحلوريّ

ايطرياًصريعاراعهاملوتفغّرد
:(2)الشاعريقول،هذااملقطعوأيًضايف

أدِّْرمهجةالصبحِّ
حىتيئنعمودالضحى

وجدْددمالزعفرانإذامااحّمى
أدرمهجةالصبححىتترىمفرقالضوء

.بنيالصدوروبنياللحى
جمتمعة الثالثة املقاطع هلذه قراءة استطاع،يف الثبييت حممد الشاعر أبن القارئ يكتشف

.بيتعاطوهنايفبعضمناسباهتمالدينيةقدميةكانبعضالعراستحضارعادةعربية

                                                 

.189ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(1)
.98،99ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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ةالصبحعندبعضعربمكلهذهاملقاطعتتحركيفسياقاالحتفالابلدماءمعبزوغجن
ويذحبونلهأجودأسراهم،وخيرونلهساجدين،يكرمونكوكبالصبح)العزى(كانوا"،اجلاهلية
،وصبيحيالوجوه،اكانوايفعّزالشبابالشبانإذفضلونلهوهمي،ذوهميفالغزواتالذينأخ

االحوينتظرونالفجرحىتإذ،اليتيكرموهنا،ويعدونهلذهاملناسبةمذحًبامناحلجارةوالصخور
وهذاماتوضحههذهاملقاطعالشعرية،(1)بالصبحيضربونالضحيةابلسيوفويشربوندمها"كوك

هذاالدمااألول"ففياملقطع،الثالثة قمٌرترايٌبتدثَـَّرابلشعائروانتمى-حلويلُّميثاٌقمَنالصلواتِّ
"وكذلكقوله:  للجوعِّ

هذاالدُماحلويلُّ
تيماءَمنصوٌبعلى

بوادياجلنشيئاًمنحناسَْمْنيلقي
:المساسْ َمْنذايُغينِّّ

َمْنذايريقالرايةاحلمراءَ
َمْنحيصياخلُطَا

لصحراءذايعرِّيقامةاَمنْ
الَقطَا مِّنسربِّ

ففيهذااملقطعتنتشرمناظرالدماءمتألاألفقوالصحراءيفاحتفالديينتسيلمنهأهنارمن
ايطرياًصريعاراعهاملوت-ايسيفاخرافياًجتّرد-وابتدارقصالدماءلثاين"مثأييتاملقطعاالدماء.

حيةمنحيثالتدريعلىالرقصةاليتجتربالضوالرقصاتالقاتلوففترتاكممشاهدالسيفغّرد"
.املريرمنشدةاألملواإلحساسبصعقاتاملوتاملتعاقبة

:يفاملقطعاألخريتهذااملشهدلوالوبعدذلكتتكشفمد
أدِّْرمهجةالصبحِّ

حىتيئنعمودالضحى
وجدْددمالزعفرانإذامااحّمى

ىتترىمفرقالضوءأدرمهجةالصبحح
                                                 

.16ص،2ط،هليةاجلا النصرانية وآداِبا بني عرب،اليسوعي(1)
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بنيالصدوروبنياللحى.
وهم،حيثتتجلىمشاهدذبحالضحيةاليتينقضالناسعليهاابتهاًجاببزوغجنمةالصبح

لويسشيخونقاًلعنأحدكّتابفويضي،يقعونأسرىلديهميقدمونهلاالذابئحمنالبشرممن
أبهنمحنيالجيدون،بانوقتلهمللره،سيناءحينماوصفغزواتالبدولطور،القرناخلامسامليالدي

مث،ندمهايضربونأوداجهاابلسيوفويشربو،مايذحبونمنالبشريضحونبناقةخالصةالبياض
حىتاليبقىمنحلماجلزورويتسارعونفيمابينهم،)نيًئا(فيأكلونهني ا،يركضالباقونلتقطيعحلمها

.(1)يئاش
فهما،إذالقتالدوندماء،ابحلروبوالقتالينسىارتباطالدماءال،وهومعكلماسبق

والشاعرحينمايستحضرالقتالأويذكرالسالحفإنهأييتابلدماءلتأكيدهذه،عامالنمتالزمان
:(2)تالزمبنيالطرفني.يقولالثبييتال

 علىساعدييورقاجلدبُ

خَيْضريفظلِّّهمولدي
قفيايابنةالعمِّّ

مِّّيبقاايدمائيلُ
نالوحلِّم

واحتضينصربيالسرمديّ
قفيايابنةالعمِّّ

عأورديتيفجراحهاأانأنق
الليايل

وأصرخواعبلتاْه!!
وهاأنذا

أمتّددفوقبقاايرفايت
وأصرخ...واعبلتاه!!

                                                 

.16ص،2ط،النصرانية وآداِبا بني عرب اجلاهلية،اليسوعي(1)
.182،183ص،1ط،ديوان حممد الثبييت،الثبييت(2)
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املقطعيتحدثعنالفارسالعريب املأخوذمنههذا صباًحا" إننص"أايدارعبلةعميتِّ
وصرعهللكثري،سانومقارعةالفر،الذياشتهرابلقتالوالفروسية"العبسيهري"عنرتةبنشدادالش

قاليدهامماصارمنت،هباالشاعرالثبييتيستحضربعضماكانتمتارسهالعربيفحرووهاهو،منهم
/لُمِّّلكنالشاعريقلبالصورةهنا"قفياي،دماءاألعداءوهوالتفاخرإبسالة،يفالقتال يابنةالعمِّّ

"يفحماكمةقاسيةللوضعالعريبالراهن.بقااي دمائي/منالوحلِّ


:(1)حيثيقول،دآخرمننصشعرآخربعنوان"بصماتانزفة"همثيطلعلينامبش
 أحّبكوجهاحلياةالكئيبِّ

وطعمالكفاحاملريرِّ
ووهجاهلجريِّ

أحّبكلونالدماءوصوتالسالحْ
تراهاألعني"بينماالسالحوذلكأنالدماء"لون"يسيلو،لسالحاعربنياحلبوبنييربطالشا
بقدميًامناصمعماكانيفتخرهبمفرسانالعرويفهذاالتوظيفتن،عاألذنر"صوت"وجلبةتق

:(2)حينماقال،والذيعرّبعنهالفارسالعريبالشهريعنرتةبنشدادالعبسي،تالزمالدماءوالسالح
و ذكرُتكِّ نواهٌلولقد الرماُح



مندمي تـَْقطُُر مينوبيُضاهلندِّ


ا ألهنَّ السيوفِّ تقبيَل فوددُت


املتبسمِّ ثـَْغرِّكِّ كبــارقِّ َلَمَعْت


 
  

                                                 

.280ص،1ط،ان حممد الثبييتديو ،الثبييت(1)
.219ص،2ط،مجهرة أشعار العرب،القرشي(2)
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 اخلامتة:
هذهأنخيلصإىلدهذهالرحلةمعالشاعرحممدالثبييتوروافدالتناصيفشعرهاستطاعالباحثبع

النتائج:
يكنمنسلًخاعنتراثيه:الديينملسةأنالشاعرحممدالثبييتلباحثيفهذهالدراتوصلا -1

قامو،فقدالشاعرعلىالتناصالديين،فقدهنلمنالرتاثاإلسالميوالعريب،والقومي
اليكادأنيُلمحبسهولة كماأنهذاالتوظيفيشري،بعدذلكبصياغتهبشكلخفيٍّ

 .اثهالثقايفوالديينملدىالتصاقهالوثيقبرت

بل،معانيهوأفكارهاعتمدالشاعرعلىالنصالقرآينيفكثريمنروافدهاليتاستقىمنها -2
ظيفهإمناقامبتحويرهمنسياقهاملعروفوحينماامتصاملعىنالقرآينوأعادتو،والفاظهأيضا

 اإلحياءهبا.ىأرادبثهاوخرأينايفاآليةواملعىناملوضحبكتبالتفاسريإىلمع

املعريفوالفلسفيناصاحلديثالنبويعندالشاعرموحياابمتصاصالشاعراملعىنجاءت -3
نبويةيفأشعارهلتعربللحديثالنبويوتفاعلهمعهتفاعالجعلهيوردكثريامنالنصوصال

 عنحاالتهالنفسيةوالشعورية.

،ةوالشعوريةةمعحاالتهالنفسيالعربيةمتوافقالشواهدالشعريةالشاعرمنجاءتتناصات -4
أومشاعراحلبواحلرماناليتكانوخاصةحاالت،موحيةبتلكاحلاالتومعربةعنها

 يعانيهاالشاعرويتأملمنها.

والتعاملالتفاعليمعالرتاثالشعريموحياحبقيقةجوهرالشعرجاءامتصاصالتناص -5
اكتشافماالميكنوقلقدائمحنو،ودودورهعندالشاعرالذيهواخرتاقاليرضخللحد

 ينطلقمنالثابتوجيدمتعتهيفامتطاءكلماهومتحّول.،اكتشافه

،والذيجاءبدرجاتخمتلفة،انساقالتناصاالقتباسيعندالثبييتعلىعناوينهالشعرية -6
،وكذلكلوحظهذااملنجزاإلبداعييفعالقتهمععنونةبعضقصائدالشعراءاآلخرين

،صعلىصورةمنصورالثالثهي:تشابهبدرجةكبريةبنيالعناويندجاءهذاالتناوق
رمنوذلكحينمايكونأحدالعنواننيأكث،أواقرتابالعناوينالشعريةبعضهامنبعض

،كلمة منبعيدوأخريا والتقائها النوعيوحيبوجودخيوط،تباعدالفروعاملعنونة وهذا
 وللتناصمنها.بضعليهاذهالعناوينللقهلخفيةحتاولالتسلل
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عرويّبالنزعةيفتعاملهمعاألساطريواملعارفاإلنسانيةوالثقافيةالشاعرحممدالثبييتكان -7
 .اثقافتهالشعريةاليتاستقىمنهاملعرفية

معارضوهومليكنكماذهبإليه،سكهبذاالرتاثشديداالعتزازوالتمكذلككانالشاعر -8
إذاعتربالرتاثنقطةانطالق،عنثوابتهالوطنيةوالقوميةوالدينيةلهللتغريبوالتخليمنمي

واجمليء،بتكارناإلبداعواالليدحيجباملرءعالعنصرانكفاءوتق،حنواحلداثةالشعرية
 بكلماهوجديد

سياقاتهاالغرتاباليتعاشهاقيسبنامللوّحليضعهايفحرصالثبييتعلىاقتناصحالة -9
واحلداثةحركة،خاصةأنهحامللواءاحلداثةالشعريةيفالصحراءالعربية،النفسيةالقوليةو

علىوضعهاالجتماعيالرافضوقدكاناجملنوناثئرًا،تدعوللتطويروالثورةعلىاملألوف
اعرومنهذااملنطلقكانالش،وذكرهايفقصائده،اتزويجالفىتمنفتاةشّببهباشعرً

ومنمثحرفهلالجتاهالذي،ريداالستفادةمنهذاالزخملتوظيفهيفشعرهحممدالثبييتي
.يريد

السّيما،ثبييتدراسةفنيةمتعمقةيوصيالباحثبدراسةجتربةالشاعرحممدالاالبحثهذهنايةيفو
يةيفلةاإليقاعاتالشعركالوقوفعندمسأ،زالتحتتاجالكثريمنالتوقفأنهذهالتجربةالشعريةال

غريالعمودية تن،قصائده الباحثيرىضرورة لذلكفإن الشاعرابإلضافة شعر اولجانبعالقة
افاتالشعبيةقدميًاوحديثًاعندعربشبهاجلزيرةالعربيةواالستفادةمنالثق،اموالنجومواألنواءابألجر

ألفالكالسماوية.وأتثرجتربتهالشعريةهبذها،ينقدماءواملعاصرال
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،د.ط،شعره ،حياته ،موطنه ،نسبه ،الشاعر حمسن اهلزاين،مـ2007،سعودتركي،اهلزاين .131
 .مطابعاحلميضيللنشروالتوزيع،الرايض

 مكتبةهنضةمصر.،د.ط،القاهرة ،النقد األديب احلديث،يحممدغنيم،هالل .132

املعرفة،د.ط،ثقافة األطفال،م1988مارس/آذار،هادينعمان،اهلييت .133 عامل ،سلسة
 .123العدد،الكويت،ينللثقافةوالفنونواآلدابالوط
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يبة يخ احلمدة زعماء عتاتر ،هـ1486مـ2008،عبدالعزيزبنعواضبنحجيل،الوذيناين .134
الراينللطباعة،بريوت،1ط،دراسة اترخيية واثئقيةونسب واعالم قبيلة املقطة  مؤسسة

 .والنشروالتوزيع

،بريوت،2ط،رانية وآداِبا بني عرب اجلاهليةالنص،مـ1989،لويسشيخو،اليسوعي- .135
 داراملشرق.

تاحتادمنشورا،دمشق،د.ط ،الشعر العريب املعاصر ،مـ1980ساميحسن،اليوسف- .136
الكتابالعرب.


