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وم��نســـــانية�بظهـــــر�ا%هـــــراز�/�لـــــداب�والعبرحـــــاب�كليـــــة�� �حـــــ�ن�أنشـــــأُت 

مجموعـــــة�البحـــــث�Xـــــي��بـــــداع�"�،فـــــاس�جامعـــــة�ســـــيدي�محمـــــد�بـــــن�عبـــــد�هللا

�20ا%وافـــــق��هــــــ1418ذو�القعـــــدة��21بتـــــاريخ��"والدراســـــات�ا%غربيـــــة��ماراتيـــــة

إحــدى�مجموعــات�البحــث�التابعــة��فيمــا�بعــدأصــبحت��التـــيم،�1998مــارس�

اســـــــــــــات�ا%غاربيــــــــــــــة�والشـــــــــــــرق�أوســــــــــــــطية�للمركـــــــــــــز�Rكـــــــــــــاديم�Oللثقافــــــــــــــة�والدر "

ينـــــــاير��28ا%وافـــــــق��1426ذي�الحجـــــــة���28بتـــــــاريخ�الـــــــذي�أســـــــس�"والخليجيـــــــة

ا%ستشــار�الخــاص�لصــاحب��معــا+ي�الــدكتور�مــانع�ســعيد�العتيبــة�كــان�،2006

ا%ملكـــة��للتواصـــل�بـــ�ن�مرجعـــا�الســـمو�رئـــيس�دولـــة��مـــارات�العربيـــة�ا%تحـــدة

ومـن�بي��ـا�ا%جـال��،Xـي�شـ���ا%جـا�ت�حدةودولة��مارات�العربية�ا%ت�ا%غربية

فقــد�كانــت�دواوينــه�الشــعرية�تصــدح�لــدى�العامــة�والخاصــة�بتكـــرم��،الثقــاXي

  .أو�عقد�Rما¡ �Oالشعرية،بإهدا��ا�إل��م�معاليه

الثقــاXي�Xــي�عــدد�مــن�اللقــاءات�الثقافيــة...��وتوالــت�مناســبات�التواصــل�

ز�Rكـــــــاديم�Oومجموعـــــــة�اهتمـــــــام�ا%ركـــــــ�وكـــــــان�ا%نجـــــــز�م��ـــــــا�وا%ـــــــأمول�قـــــــد�نـــــــال

وتــــــوج�هــــــذا��.فأســــــهم�كAهمــــــا�بدراســــــات�عــــــن�شــــــعر�معاليــــــه�وفكــــــره�،البحــــــث

منشــــــــورات�ا%ركـــــــز�Rكــــــــاديم�Oومجموعــــــــات��بطبــــــــع�م�معاليـــــــهالتواصـــــــل�بتكــــــــرُّ 

مـد�جسـور�التواصـل�بـ�ن�Rدبيتـ�ن�ا%غربيـة��وحرصه�ع¥ـى�البحث�التابعة�له.

 و�ماراتية.
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د�الـــــــدكتور�مـــــــانع�ســـــــعيد�راب�مناســـــــبة�عيـــــــد�مـــــــيA ـخrـــــــ�oاقتـــــــ�وصـــــــل�و%ـــــــا

بـارك�هللا�لـه�ف��ـا�وزاده�بسـطة�Xـي�العمـر�والعافيـة��،وبلوغه�السبع�ن�العتيبة

كـــــــان�هـــــــاجس�ªحتفـــــــاء��،أعضـــــــاء�ا%ركـــــــز�ومجموعـــــــة�البحـــــــث�إ+ـــــــى�،و�شـــــــعاع

بســـلفه�الـــدكتور�طـــه�حســـ�ن�عميـــد�Rدب�العربـــي�والـــدكتور�محمـــود�محمـــد�

�ميخائيـــل�نعيمـــةو �لســـيةشـــاكر�عميـــد�ا%حققـــ�ن�Xـــي�الدراســـات�اللغويـــة�وRند

�...oأمــــامالكاتــــب�ا%هجــــري�الشــــه��Aــــي�كتابــــه�"�الســــبعون"�مــــاثXمثقفــــي�ا%ركــــز��

موازيـــــــا��الحــــــدث�الســــــعيد�لهــــــذاأن�يكــــــون�ªحتفـــــــال��الــــــذين�ارتــــــأوا�وأعضــــــائه

ــــ�Oيتمتــــــع��²ــــــا�معــــــا+ي�الــــــدكتور�مــــــانع�ســــــعيد� للقيمــــــة��بداعيــــــة�والفكريــــــة�ال�ــ

خصوصــا�ودواوينــه��،دب�العربــيشــأن�كبــار�أعمـدة�X� Rــي�ذلـك�شــأنه�،العتيبـة

�مؤلفاتـــه�الفكريـــة�وRدبيـــة�أن�كمـــا�،نحـــو�ا%ائـــة،�إن�شـــاء�هللا�رى�وســـتنحوـتتـــ

باµضـــــــافة�إ+ـــــــى�ا%شــــــــاركات��،العشــــــــرين�تتجاوز ســـــــوªقتصـــــــادية��والحضـــــــارية

  ا%تعددة�Xي�الندوات�Rكاديمية�الدولية.�

ث�ن�إن��هذا�الكتاب�سيتضمن�قطوفـا�دانيـة�مـن�ثمـار�ا%بـدع�ن�والبـاح

ا+ي�إبــــــداع�معــــــا+ي�َجــــــفكريــــــة�مســــــتوحاة�مــــــن�َم و إبداعيــــــة��اني�َجــــــتطلعــــــوا�إ+ــــــى�َم 

  .وفكرهالدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�

  �:إ+ى�مقاربة�الكتابهذا��يطمحو 

  .الشعر�والرواية��بدا¸ي�Xي�دراسات�Xي�منجزه -
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  �.الفكري النقدي�وRدبي�و دراسات�Xي�منجزه�و  -

  .مهداة�إ+ى�معاليهة�شاهدوكلمات��ةعر اباµضافة�إ+ى�قصائد�ش�

�والفكـــري�والحضـــاري �Xـــي�منجـــز�معاليـــه�الشـــعري �و�قـــد�وجـــد�الدارســـون 

شــرف��قبــال�لنيــل� مRكاديميــة�Xــي�مقــارب��ºالســبل�وتعــدد�مجا�تــه�ا%عرفيــة

  ،�راج�ن�أن�تحظى�بقبوله.ع¥ى�دراسته�ومحاورته

OكـــــــاديمRــــــــي��ومجموعــــــــة�البحـــــــث�فع½ـــــــ ��أن�يكـــــــون�ا%ركــــــــز�Xقــــــــد�وفـــــــق�

ــــ�،ªختيــــار
ّ
Xيك��ــــا�أعضــــاؤه�وو�Oى�%عاليــــه�بعــــض�فــــروض�الشــــكر�والتقــــدير�ال�ــــ

مديـد��أمـX�Aـي�"السبعون "هذه�ولتكن��.سعيدال�هتن�ن�بعيد�ميAدمم�،%عاليه

  وموفور�العافية.�،ومجزول�الصحة�،العمر

  .وبا�Ãالتوفيق

  

  

 د�عبد�هللا�بنصر�العلوي 

  ديم�Oومنسق�مجموعة�البحثاالرئيس�ا%ؤسس�للمركز�Rك

  2016ماي���15فاس�Xي
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  بمناسبة�عيد�مي?د

  معا6ي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة
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ــــــــــــــــُب  ــــــــــــــــَك�أكُت ــــــــــــــــُب Åجــــــــــــــــِل�القــــــــــــــــواXي�أْم�Åجِل ــــــــــــــــَك�أكُت ـــــراُه�اليـــــوم�للمجـــــِد�ُينســـــُب؟  Åجــــــــــــــــِل�القــــــــــــــــواXي�أْم�Åجِل ـــــراُه�اليـــــوم�للمجـــــِد�ُينســـــُب؟ومـــــن�ذا�ُت   ومـــــن�ذا�ُت

�كــــــــــــAٍم�Xــــــــــــي�حياِضــــــــــــِه�َيْعــــــــــــُزُب�؟  ""هــــل�الشــــعُر�يكفــــي�Xــــي�ا%ــــدائح�"ماِنًعــــاهــــل�الشــــعُر�يكفــــي�Xــــي�ا%ــــدائح�"ماِنًعــــا �كــــــــــــAٍم�Xــــــــــــي�حياِضــــــــــــِه�َيْعــــــــــــُزُب�؟وكــــــــــــلُّ   وكــــــــــــلُّ

 
ً
 فلــــــــو�كــــــــان�حرXــــــــي�دون�َرْبِعــــــــَك�قاصــــــــرا
ً
ِنُب   فلــــــــو�كــــــــان�حرXــــــــي�دون�َرْبِعــــــــَك�قاصــــــــرا

ْ
ـــــــــــــــــــــــــَي�ُمـــــــــــــــــــــــــذ ِ

ّ
وٌر�وإن

ُ
َي�مْعـــــــــــــــــــــــــذ ِ

ّ
ِنُب فـــــــــــــــــــــــــإن

ْ
ـــــــــــــــــــــــــَي�ُمـــــــــــــــــــــــــذ ِ

ّ
وٌر�وإن

ُ
َي�مْعـــــــــــــــــــــــــذ ِ

ّ
  فـــــــــــــــــــــــــإن

ْيـــــــــــَك  ْيـــــــــــَك قـــــــــــرأُت�ع¥ـــــــــــى�كفَّ   فيــــــــا�ليتÎــــــــ�Oمــــــــن�ِنيــــــــِل�ِحrْــــــــoَِك�أشــــــــرُب فيــــــــا�ليتÎــــــــ�Oمــــــــن�ِنيــــــــِل�ِحrْــــــــoَِك�أشــــــــرُب   ِســـــــــــْحَر�قصـــــــــــائٍد ِســـــــــــْحَر�قصـــــــــــائٍد ��قـــــــــــرأُت�ع¥ـــــــــــى�كفَّ

ــــــــــــــــــــــــهُ 
َّ
ــــــــــــــــــــــــي�يْقَتفيــــــــــــــــــــــــَك�لعل ِ̧ ــــــــــــــــــــــــهُ وليــــــــــــــــــــــــَت�َيرا
َّ
ــــــــــــــــــــــــي�يْقَتفيــــــــــــــــــــــــَك�لعل ِ̧ ْعــــــِرُب   وليــــــــــــــــــــــــَت�َيرا

ُ
ـــــروُس�وت

َّ
�تحكــــــي�الط

َ
ْعــــــِرُب يـــــرى�كيـــــف

ُ
ـــــروُس�وت

َّ
�تحكــــــي�الط

َ
  يـــــرى�كيـــــف

 ُمÎًـــــــــــــــ��يتمنَّ ُمÎًـــــــــــــــ��يتمنَّ 
ً
�حقيَقـــــــــــــــة

ُ
 اهـــــــــــــــا�الضـــــــــــــــعيف

ً
�حقيَقـــــــــــــــة

ُ
ـــــــــــــِم�أقـــــــــــــَرُب   اهـــــــــــــــا�الضـــــــــــــــعيف

ْ
ـــــــــــــِم�أقـــــــــــــَرُب ولك��ـــــــــــــا��مـــــــــــــاُل�Xـــــــــــــي�الُحل
ْ
  ولك��ـــــــــــــا��مـــــــــــــاُل�Xـــــــــــــي�الُحل

ـــــــــــــÏَرٍ 
ْ
Ðِم� ـــــــــــــّدِ

َ
ـــــــــــــÏَرٍ فلـــــــــــــيَس�Åمثـــــــــــــا+ي�ســـــــــــــوى�ش

ْ
Ðِم� ـــــــــــــّدِ

َ
  وبـــــئَس�الـــــذي�Xـــــي�الليـــــل��زاَل�َيْحِطـــــُب وبـــــئَس�الـــــذي�Xـــــي�الليـــــل��زاَل�َيْحِطـــــُب   فلـــــــــــــيَس�Åمثـــــــــــــا+ي�ســـــــــــــوى�ش

ُب   نقشـــــــَت�ع¥ـــــــى�صـــــــدِر�الزمـــــــاِن�تواضـــــــعانقشـــــــَت�ع¥ـــــــى�صـــــــدِر�الزمـــــــاِن�تواضـــــــعا ُب Åنــــــــــــــــــــــــــك�فينــــــــــــــــــــــــــا�عاقــــــــــــــــــــــــــٌل�متــــــــــــــــــــــــــأّدِ   Åنــــــــــــــــــــــــــك�فينــــــــــــــــــــــــــا�عاقــــــــــــــــــــــــــٌل�متــــــــــــــــــــــــــأّدِ

َناِتِه 
َ
ِصــــــــــــــُد�مــــــــــــــن���ِكrْــــــــــــــX�oَــــــــــــــي�ســــــــــــــك

ْ
َناِتِه وأق

َ
ِصــــــــــــــُد�مــــــــــــــن���ِكrْــــــــــــــX�oَــــــــــــــي�ســــــــــــــك

ْ
    ُب ُب فـــــــــــــ�Aعجـــــــــــــٌب�أْن���َيضـــــــــــــ�oَُه�ُمْعِتـــــــــــــفـــــــــــــ�Aعجـــــــــــــٌب�أْن���َيضـــــــــــــ�oَُه�ُمْعِتـــــــــــــ  وأق

�موضــــــــــٍع  �موضــــــــــٍع تســــــــــْربلَت�باÅمجــــــــــاِد�Xــــــــــي�كــــــــــّلِ ْغـــــــــــُرُب   تســــــــــْربلَت�باÅمجــــــــــاِد�Xــــــــــي�كــــــــــّلِ
َ
ـــــــــــا���تغيـــــــــــُب�وت Óْغـــــــــــُرُب فشمُســـــــــــَك�حق
َ
ـــــــــــا���تغيـــــــــــُب�وت Óفشمُســـــــــــَك�حق!!  

************  

�مـــــــن�"بيـــــــ
ُ
�مـــــــن�"بيـــــــســـــــأقِطف
ُ
�وRُب   روَت"�أزكـــــــى�تحيـــــــٍة روَت"�أزكـــــــى�تحيـــــــٍة ــســـــــأقِطف ــــــــــــــم،�ف"أبــــــــــــــو�ظÕ"OٍÖــــــــــــــَي�Rمُّ

ُ
ك
َ
�وRُب ل ــــــــــــــم،�ف"أبــــــــــــــو�ظÕ"OٍÖــــــــــــــَي�Rمُّ
ُ
ك
َ
  ل

ــــــــــــِك�زائــــــــــــًرا ــــــــــــِك�زائــــــــــــًرافمــــــــــــن�مهــــــــــــِد�"فينيــــــــــــٍق"�أَتْيُت ُب   فمــــــــــــن�مهــــــــــــِد�"فينيــــــــــــٍق"�أَتْيُت
َ
جــــــــذ

ُ
Åُب ومـــــــن�مهــــــــد�"قرطـــــــاٍج"�إليــــــــِك�

َ
جــــــــذ

ُ
Åومـــــــن�مهــــــــد�"قرطـــــــاٍج"�إليــــــــِك�  

�لَســـــــــــــــــْبٍع�مـــــــــــــــــن�إمارا×�ـــــــــــــــــا�الهـــــــــــــــــو 
ُّ
�لَســـــــــــــــــْبٍع�مـــــــــــــــــن�إمارا×�ـــــــــــــــــا�الهـــــــــــــــــو أُزف
ُّ
�وُيْحَســــــــُب   ى ى أُزف �وُيْحَســــــــُب ففــــــــي�ســــــــحرها�مــــــــا���ُيَعــــــــدُّ   ففــــــــي�ســــــــحرها�مــــــــا���ُيَعــــــــدُّ

مـــــــــِل�صـــــــــحراٌء�تـــــــــراءْت�كجنـــــــــٍة  مـــــــــِل�صـــــــــحراٌء�تـــــــــراءْت�كجنـــــــــٍة ع¥ـــــــــى�الرَّ ْعــــــــــــِرُب   ع¥ـــــــــى�الرَّ
ُ
ْعــــــــــــِرُب تحــــــــــــاُر��²ــــــــــــا�Rلبــــــــــــاُب�إْن�Õــــــــــــَي�ت
ُ
  تحــــــــــــاُر��²ــــــــــــا�Rلبــــــــــــاُب�إْن�Õــــــــــــَي�ت

ـــــــِم�تْتَعـــــــُب؟  فكيـــــــــف�يضـــــــــيُع�ا%ـــــــــرُء�وْهـــــــــَو�بحضـــــــــ��افكيـــــــــف�يضـــــــــيُع�ا%ـــــــــرُء�وْهـــــــــَو�بحضـــــــــ��ا
ْ
ِة�الُحك ـــــــِم�تْتَعـــــــُب؟وأنــــــَت��²ـــــــا�Xـــــــي�ُســــــدَّ
ْ
ِة�الُحك   وأنــــــَت��²ـــــــا�Xـــــــي�ُســــــدَّ

�أمــــــــــــِرهِ  �يــــــــــــاُن"�Xــــــــــــي�كــــــــــــّلِ �أمــــــــــــِرهِ ُيشــــــــــــاوُرَك�"ال�َّ �يــــــــــــاُن"�Xــــــــــــي�كــــــــــــّلِ ِســـــــــ  ُيشــــــــــــاوُرَك�"ال�َّ
ْ
�بـــــــــَك�يك

ْ
ـــــــــَك�عـــــــــ�ُن�العقـــــــــِل�إذ ِســـــــــÅنَّ

ْ
�بـــــــــَك�يك

ْ
ـــــــــَك�عـــــــــ�ُن�العقـــــــــِل�إذ   ُب ُب Åنَّ
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ُب   مخــــــــــرَت�بــــــــــه�بحــــــــــر�السياســــــــــِة�ســــــــــابًحامخــــــــــرَت�بــــــــــه�بحــــــــــر�السياســــــــــِة�ســــــــــابًحا بَت�بـــــــــــــــــاÙراِء�مـــــــــــــــــا���ُيَصـــــــــــــــــوَّ ُب فَصـــــــــــــــــوَّ بَت�بـــــــــــــــــاÙراِء�مـــــــــــــــــا���ُيَصـــــــــــــــــوَّ   فَصـــــــــــــــــوَّ

َق�Xــــــــي�الــــــــَوَرى �مــــــــا�تفــــــــرَّ َق�Xــــــــي�الــــــــَوَرىجَمْعــــــــَت�بحــــــــّقٍ �مــــــــا�تفــــــــرَّ ــــُب؟  جَمْعــــــــَت�بحــــــــّقٍ
َ
ـــَك�بــــ�ن�النــــاس�مـــن�أيــــَن�ُيْجل

ُ
ــــُب؟فمثل

َ
ـــَك�بــــ�ن�النــــاس�مـــن�أيــــَن�ُيْجل

ُ
  فمثل

�ويْنُضـــــــــــــــــــُب   ســـــــAٌم�عليــــــــَك�اليـــــــوَم�مــــــــا�ُدمـــــــَت�بيننــــــــاســـــــAٌم�عليــــــــَك�اليـــــــوَم�مــــــــا�ُدمـــــــَت�بيننــــــــا
ُّ
�ويْنُضـــــــــــــــــــُب بُعمـــــــــــــــــــٍر�تليـــــــــــــــــــٍد���يِجـــــــــــــــــــف
ُّ
  بُعمـــــــــــــــــــٍر�تليـــــــــــــــــــٍد���يِجـــــــــــــــــــف

ــــــــــَي�ِمــــــــــن�"لبنــــــــــاَن"�أْمــــــــــَدُح�شــــــــــامًخا ــــــــــَي�ِمــــــــــن�"لبنــــــــــاَن"�أْمــــــــــَدُح�شــــــــــامًخاأراِن   قصـــــــــــيدي���َيِمـــــــــــ�ُن�ويكـــــــــــِذُب�؟قصـــــــــــيدي���َيِمـــــــــــ�ُن�ويكـــــــــــِذُب�؟��لعـــــــــــلَّ لعـــــــــــلَّ   أراِن
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ـــــــــــــــــثناء�وبالحمــــــــــــــــد  أتيتــــــك�يــــــوم�العيــــــد�بالنعــــــت�والقصــــــدأتيتــــــك�يــــــوم�العيــــــد�بالنعــــــت�والقصــــــد ـــــــــــــــــقا�بالـ ــــــــــــــــــــيك�حـ ِ
ّ
ـــــــــــــــــثناء�وبالحمــــــــــــــــدأوف ـــــــــــــــــقا�بالـ ــــــــــــــــــــيك�حـ ِ
ّ
  أوف

ــــــــــــــــُر   مخمخااÅنـــــــــــــــــــــــك�طـــــــــــــــــــــــود�باÅصــــــــــــــــــــــــالة�شـــــــــــــــــــــÅنـــــــــــــــــــــــك�طـــــــــــــــــــــــود�باÅصــــــــــــــــــــــــالة�شـــــــــــــــــــــ
َّ
ــــــــــــــــُر َتَدث
َّ
ــــــــــــــــقواXي�وبالســـــــــــــــعد��َتَدث ــــــــــــــــقواXي�وبالســـــــــــــــعددْومــــــــــــــــا�بالــ   دْومــــــــــــــــا�بالــ

  ُتطــــــــــل�بــــــــــه�كــــــــــالجوهر�Rوحــــــــــد�الفــــــــــردُتطــــــــــل�بــــــــــه�كــــــــــالجوهر�Rوحــــــــــد�الفــــــــــرد  ي�أنــــــــت�عيــــــــدهي�أنــــــــت�عيــــــــدهفبشــــــــراك�بالعيــــــــد�الــــــــذفبشــــــــراك�بالعيــــــــد�الــــــــذ

O ـــــــــــÛوســـــــــــيم�إذا�تـــــــــــأتي�جلــــــــــــيل�إذا�تمO ـــــــــــÛـــــــــــــد��بليـــــــــــــغ�تـواتـــــــــــــــيك�الفصـــــــــــــاحةبليـــــــــــــغ�تـواتـــــــــــــــيك�الفصـــــــــــــاحة  وســـــــــــيم�إذا�تـــــــــــأتي�جلــــــــــــيل�إذا�تم
ْ
ـــــــــــــدبالَوق
ْ
  بالَوق

ادهــــــــــا ادهــــــــــاســــــــــمْت�دولــــــــــة�تزهــــــــــو�بنصــــــــــح�روَّ ـــــّرِزت�رايا×�ـــــا�مـــــن�ســـــنا�ا%جـــــد  ســــــــــمْت�دولــــــــــة�تزهــــــــــو�بنصــــــــــح�روَّ
ُ
ـــــّرِزت�رايا×�ـــــا�مـــــن�ســـــنا�ا%جـــــدوقـــــد�ط
ُ
  وقـــــد�ط

  وكنـــت�لهـــا�Xـــي�الحـــل�نـــورا�وXـــي�الَعقـــدوكنـــت�لهـــا�Xـــي�الحـــل�نـــورا�وXـــي�الَعقـــد  تـــــــــــــــداولت�أســـــــــــــــباب�الحيـــــــــــــــاة�بحنكـــــــــــــــةتـــــــــــــــداولت�أســـــــــــــــباب�الحيـــــــــــــــاة�بحنكـــــــــــــــة

  إليك�وأنت�الفضل�Xي�القرب�والبعـدإليك�وأنت�الفضل�Xي�القرب�والبعـد  تحيــــــــــةتحيــــــــــة��فــــــــــÞ�Aــــــــــ Oء�كالعرفــــــــــان�أجــــــــــدىفــــــــــÞ�Aــــــــــ Oء�كالعرفــــــــــان�أجــــــــــدى

  وبالرنـــــــــدوبالرنـــــــــد��تضـــــــــّمخ�مـــــــــن�عطـــــــــر�ا%ـــــــــروجتضـــــــــّمخ�مـــــــــن�عطـــــــــر�ا%ـــــــــروج  كــذا�الجــود.�أنــى�يــدرك�الجــود�شــأوكمكــذا�الجــود.�أنــى�يــدرك�الجــود�شــأوكم

ى�بعيــــدا�عــــن�الحقــــد  أراك�وقــــــــــــــــــــد�أعطيـــــــــــــــــــت�كـــــــــــــــــــل�ِنبالـــــــــــــــــــةأراك�وقــــــــــــــــــــد�أعطيـــــــــــــــــــت�كـــــــــــــــــــل�ِنبالـــــــــــــــــــة
ّ
ى�بعيــــدا�عــــن�الحقــــدســـريعا�إ+ــــى�الُجـــــ¥
ّ
  ســـريعا�إ+ــــى�الُجـــــ¥

خ�بــــــــــــــــــالِورد  تســــــــــــاوق تســــــــــــاوق ��فللــــــــــــِوتر�Xــــــــــــي�جيــــــــــــد�القــــــــــــواXيفللــــــــــــِوتر�Xــــــــــــي�جيــــــــــــد�القــــــــــــواXي خ�بــــــــــــــــــالِوردوللشــــــــــــــــــفع�آيــــــــــــــــــات�تضــــــــــــــــــمَّ   وللشــــــــــــــــــفع�آيــــــــــــــــــات�تضــــــــــــــــــمَّ

اق�لكــــــــــــــــل�كريمـــــــــــــــــة اق�لكــــــــــــــــل�كريمـــــــــــــــــةكــــــــــــــــذا�أنــــــــــــــــت�ســــــــــــــــبَّ   أنـــــــــــت�Xـــــــــــي�أكنافهـــــــــــا�دّرة�الِعقـــــــــــدأنـــــــــــت�Xـــــــــــي�أكنافهـــــــــــا�دّرة�الِعقـــــــــــدوهـــــــــــا�وهـــــــــــا�  كــــــــــــــــذا�أنــــــــــــــــت�ســــــــــــــــبَّ

�وصــــــــــــولة
ً
�وصــــــــــــولةكفــــــــــــاك�أم�ــــــــــــ�oالشــــــــــــعر�عــــــــــــزا
ً
   كفــــــــــــاك�أم�ــــــــــــ�oالشــــــــــــعر�عــــــــــــزا

ً
�يــــدا  فمـــدَّ
ً
�يــــدا �بالعهــــد��فمـــدَّ ــــكَّ �بالعهــــدأمÛــــ �Oلـــك�الصَّ ــــكَّ   أمÛــــ �Oلـــك�الصَّ

ــــــــــهد  إليــــــــــــــــــــــك�تحيــــــــــــــــــــــاتي�وعطــــــــــــــــــــــر�أريجهــــــــــــــــــــــاإليــــــــــــــــــــــك�تحيــــــــــــــــــــــاتي�وعطــــــــــــــــــــــر�أريجهــــــــــــــــــــــا �كمــــــــــاء�الزهــــــــــر�والــــــــــَورد�والشُّ ــــــــــهدزكــــــــــيٌّ �كمــــــــــاء�الزهــــــــــر�والــــــــــَورد�والشُّ   زكــــــــــيٌّ
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ـــــــــــــــــود�الليــــــــــــــــا+ي�رصــــــــــــــــع�ºا�أم ـــــــــــــــــود�الليــــــــــــــــا+ي�رصــــــــــــــــع�ºا�أمعقــــــــ ـــــــــــــــــانيناعقــــــــ ـــــــــــــــــانيناـــ ــــــــاها�مـــــــن�تج¥ـــــــي�×�انينـــــــا  ـــ ــــــــاها�مـــــــن�تج¥ـــــــي�×�انينـــــــاوفـــــــيض�ضحـــ   وفـــــــيض�ضحـــ

ــــــــــا ــــــــــاما�بمـــــــــن�هـــــــــم�لهـــــــــا�سقـ ــــــــــاخر�أيــــــ ــــــــــانفـــــ ــــــــــاما�بمـــــــــن�هـــــــــم�لهـــــــــا�سقـ ــــــــــاخر�أيــــــ   يحيــــــــــــل�قطــــــــــوف�العابســــــــات�رياحينــــــــايحيــــــــــــل�قطــــــــــوف�العابســــــــات�رياحينــــــــا  نفـــــ

ـــــــــــــــال�وجودهــــــــــــــا ـــــــــــــــارها�تحâــــــــــــــ�Oجمـــــ ـــــــــــــــال�وجودهــــــــــــــابأزهــ ـــــــــــــــارها�تحâــــــــــــــ�Oجمـــــ ـــــــــاض�واد�ãــــــــــا�بنبــــــــع�ســــــــواقينا  بأزهــ ـــــــــاض�واد�ãــــــــــا�بنبــــــــع�ســــــــواقيناوقــــــــد�فــــ   وقــــــــد�فــــ

ـــــــار�Xــــــي�ا%شــــــاتل�زهرهــــــا ـــــــار�Xــــــي�ا%شــــــاتل�زهرهــــــاسلـــــــوا�عــــــن�مجـ ـــــــــــالت�ب  سلـــــــوا�عــــــن�مجـ ـــــــــــالت�ب×�ــــــــــادت�رواه،�فاستحــــ   ســــــــــاتيناســــــــــاتينا×�ــــــــــادت�رواه،�فاستحــــ

ــــــــــــــــــــانع ــــــــــــــــــــابيع�مــــ ــــــــــــــــــــن�ينــــ ــــــــــــــــــــانعرو×�ـــــــــــــــــــا�د�ء�مـــــ ــــــــــــــــــــابيع�مــــ ــــــــــــــــــــن�ينــــ   �²ــــــــــــا�الســـــــحر�يج¥ــــــــي�للجمــــــــال�أفانينــــــــا�²ــــــــــــا�الســـــــحر�يج¥ــــــــي�للجمــــــــال�أفانينــــــــا  رو×�ـــــــــــــــــــا�د�ء�مـــــ

ـــــــــــديث�عتيبــــــــــة ـــــــــــابيع�تم¥ــــــــــي�مــــــــــن�حـــــ ـــــــــــديث�عتيبــــــــــةينــــــ ـــــــــــابيع�تم¥ــــــــــي�مــــــــــن�حـــــ ــــــــــايينا  ينــــــ ــــــــــايينامقــــــــــــــال�ســـــــــن�ن�تســـــــــتفيض�Rحــ   مقــــــــــــــال�ســـــــــن�ن�تســـــــــتفيض�Rحــ

ــــــــــــــاح�يســـــــــــــوق�القرابينـــــــــــــا  ســـــــن�ن�تــــــــــــوالت،�يمتـــــــع�الصبــــــــــــح�ليلــــــــهســـــــن�ن�تــــــــــــوالت،�يمتـــــــع�الصبــــــــــــح�ليلــــــــه ــــــــــــــاح�يســـــــــــــوق�القرابينـــــــــــــاوليــــــــــــــــــل�µصبــ   وليــــــــــــــــــل�µصبــ

ــــــــــــــــــــــــــزاه ــــــــــــــــــــــــــزاهمــــــــ ــــــــــــــــــــــــــهامــــــــ ــــــــــــــــــــــــــورد�أفقــــ ــــــــــــــــــــــــــام�تــ ــــــــــــــــــــــــــهار�أيــ ــــــــــــــــــــــــــورد�أفقــــ ــــــــــــــــــــــــــام�تــ ـــــــــاضت�أطاييبــــــــا�تميــــــــ  ر�أيــ ـــــــــاضت�أطاييبــــــــا�تميــــــــففـــ   ز�الســــــــAطيناز�الســــــــAطيناــففـــ

ــــــــــــــــــــــة�مــــــــــــــــــــــــــــــانع ــــــــــــــــــــــا�للعتيبــ ــــــــــــــــــــــلن:"�إنــ ــــــــــــــــــــــة�مــــــــــــــــــــــــــــــانعوتعــ ــــــــــــــــــــــا�للعتيبــ ــــــــــــــــــــــلن:"�إنــ ـــــــــــــــــرامينا"  وتعــ ـــــــــــــــــان���تحــــــــــــــــد�مـــ ـــــــــــــــــان�أمــ ـــــــــــــــــرامينا"رهـــ ـــــــــــــــــان���تحــــــــــــــــد�مـــ ـــــــــــــــــان�أمــ   رهـــ

  Ùت�مـــــــــــــــــن�Rيـــــــــــــام�"دومـــــــــــــــي�تجارينـــــــــــــا"Ùت�مـــــــــــــــــن�Rيـــــــــــــام�"دومـــــــــــــــي�تجارينـــــــــــــا"  تغنـــت�بنــــــا�أطيـــاف�ذكـــرى،�وقـــد�دعـــتتغنـــت�بنــــــا�أطيـــاف�ذكـــرى،�وقـــد�دعـــت

ــــــــــزلها ــــــــــات�ينســـــــــج�الشـــــــــعر�غـــــ ــــــــــزلهالنـــــــــا�نسمــ ــــــــــات�ينســـــــــج�الشـــــــــعر�غـــــ ـــــــــــــالينا  لنـــــــــا�نسمــ ـــــــــــــن�ليــــ ـــــــــــــا،�أو�أنيــ ـــــــــــــالينافتفçــــــــــــ �Oحنينـ ـــــــــــــن�ليــــ ـــــــــــــا،�أو�أنيــ   فتفçــــــــــــ �Oحنينـ

  تراضـــــــــت،�فأرســـــــــت�للمـــــــــآتي�ا%وازينـــــــــاتراضـــــــــت،�فأرســـــــــت�للمـــــــــآتي�ا%وازينـــــــــا  %ــــــــــانع%ــــــــــانع��--نحــــــــننحــــــــن��––ســــــــن�ن�مــــــــــن�RحــــــــــAم�ســــــــن�ن�مــــــــــن�RحــــــــــAم�

ــــــــــAقينا  زمــــــــــــــــاننازمــــــــــــــــاننا��--حينــــــــــا�فحينـــــــــــاحينــــــــــا�فحينـــــــــــا��--نبــــــــــــــاÕي�بـــــــــــه�نبــــــــــــــاÕي�بـــــــــــه� ــــــــــان�تـــ ــــــــــAقيناشـــــــــهادات�حـــــــــق�مـــــــــن�زمــ ــــــــــان�تـــ   شـــــــــهادات�حـــــــــق�مـــــــــن�زمــ

ــــــــــانع�اشـــــــــتاقت�إليـــــــــك�مناقـــــــــب ــــــــــا�مـــ ــــــــــانع�اشـــــــــتاقت�إليـــــــــك�مناقـــــــــبأيـــــــ ــــــــــا�مـــ   فــــــــــأجرت�إليــــــــــك�ا%عجــــــــــــــزات�براهينــــــــــافــــــــــأجرت�إليــــــــــك�ا%عجــــــــــــــزات�براهينــــــــــا  أيـــــــ

ـــــــادينا  شهــــــــــــــــــــــــــودك�أيــــــــــــــــــــام�تفــــــــــــــــاخر�بعضـــــــــــــــــهاشهــــــــــــــــــــــــــودك�أيــــــــــــــــــــام�تفــــــــــــــــاخر�بعضـــــــــــــــــها ـــــــا�نجــــــم�أنــــــس�يغـــ ـــــــد�بــــــت�فينـــ ـــــــاديناوقـ ـــــــا�نجــــــم�أنــــــس�يغـــ ـــــــد�بــــــت�فينـــ   وقـ

ـــــــاء�بوادينــــــا  ى�هـــل�نجمنـــاى�هـــل�نجمنـــاــمتـــمتـــ––بÎـــ�Oعـــرب�بÎـــ�Oعـــرب���––ونحـــن�ونحـــن� ـــــــاء�بوادينــــــاحسبنـــــــــاه�صــــــبحا�قــــــد�أضـــ   حسبنـــــــــاه�صــــــبحا�قــــــد�أضـــ

ــــــــوعها ــــــــوعهافمثلـــــــك�يزÕـــــــي�Xـــــــي�الـــــــدروب�شمــ   فopســــــــــل�نـــــــــــــــورا��ãتــــــــــــــدي�بــــــــــه�غادينـــــــــــافopســــــــــل�نـــــــــــــــورا��ãتــــــــــــــدي�بــــــــــه�غادينـــــــــــا  فمثلـــــــك�يزÕـــــــي�Xـــــــي�الـــــــدروب�شمــ

ــــــــــــــــدث ــــــــــــــــدثيحــ ــــــــــــآتي�تراقينـــــــــــاوسـوسـوالفكـــــــــــــــر،�والفكـــــــــــــــر،���عنـــــــــــــــك�الشـــــــــــــــعر،عنـــــــــــــــك�الشـــــــــــــــعر،��يحــ ــــــــــــابق�فضـــــــــــل�Xـــــــــــي�مـــ ــــــــــــآتي�تراقينـــــــــــاــ ــــــــــــابق�فضـــــــــــل�Xـــــــــــي�مـــ   ــ
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ــــــــــــــــــــافس�أيـــــــــــــــــــــــــام�لشـــــــــــــــــــرق�مغـــــــــــــــــــــــــاربا ــــــــــــــــــــافس�أيـــــــــــــــــــــــــام�لشـــــــــــــــــــرق�مغـــــــــــــــــــــــــارباتنـــــ ـــــــاك�توافينــــــا  تنـــــ ـــــــال�ســــــعد�مــــــن�جنــــ ـــــــاك�توافينــــــابأحمــ ـــــــال�ســــــعد�مــــــن�جنــــ   بأحمــ

ـــــــــــــاك�الrــــــــــــ�oردك�آمينــــــــــــا  رى��خـــارى��خـــاــمـــــدار�هـــواك�الســـبق�Xـــي�مجتـــمـــــدار�هـــواك�الســـبق�Xـــي�مجتـــ ـــــــــــــاك�الrــــــــــــ�oردك�آمينــــــــــــام�ــــــــــــ��مــــــــــــا�دعـــــــ   م�ــــــــــــ��مــــــــــــا�دعـــــــ

ـــــــــــاك�تــــــــــودد ـــــــــــامات�وجــــــــــد�Xــــــــــي�صفـــــ ـــــــــــاك�تــــــــــوددمقـــــ ـــــــــــامات�وجــــــــــد�Xــــــــــي�صفـــــ ــــــا��––ووصـــــلك�ووصـــــلك�  مقـــــ ــــــاحتمـ   ز�تجافينـــــاز�تجافينـــــاــ��يجيـــــ��يجيـــــ��--حتمـ

  منـــــــــاداة�عـــــــــزم�مـــــــــن�حــــــــــــروفك�تــــــــــــاتينامنـــــــــاداة�عـــــــــزم�مـــــــــن�حــــــــــــروفك�تــــــــــــاتينا  عهدنـــــــــــــــــــاك�ركنـــــــــــــا،�للعــــــــــــــــروبة�صـــــــــــــو×�اعهدنـــــــــــــــــــاك�ركنـــــــــــــا،�للعــــــــــــــــروبة�صـــــــــــــو×�ا

ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــودة،�رائــــ ـــــــــــــــــــل�للمــ ـــــــــــــــــــن،�خليــــ ـــــــــــــــــــدأميــــ ـــــــــــــــــــودة،�رائــــ ـــــــــــــــــــل�للمــ ـــــــــــــــــــن،�خليــــ ــــــــــاب�تواصـــــــــينا  أميــــ ــــــــــي�كتـــ ــــــــــاب�تواصـــــــــيناتجـــــــــدد�عهـــــــــدا�فـ ــــــــــي�كتـــ   تجـــــــــدد�عهـــــــــدا�فـ

  جميــــــــل�التســــــــامي�Xــــــــي�مـــــــــراêي�أعالينــــــــاجميــــــــل�التســــــــامي�Xــــــــي�مـــــــــراêي�أعالينــــــــا  جليــــــــــــــــــل،�حليــــــــــــــــــف�للمهــــــــــــــــابة،�مكــــــــــــــرمجليــــــــــــــــــل،�حليــــــــــــــــــف�للمهــــــــــــــــابة،�مكــــــــــــــرم

ــــــــــــل�Xـــــــــــي�طريقـــــــــــك�عزمـــــــــــة ــــــــــــلة�وصـــ ــــــــــــل�Xـــــــــــي�طريقـــــــــــك�عزمـــــــــــةحليــــ ــــــــــــلة�وصـــ ــــــــــل�مـــــــــن�كـــــــــرام�عAلينـــــــــا  حليــــ ــــــــــل�مـــــــــن�كـــــــــرام�عAلينـــــــــاوجـــــــــدك�أصـــــــ   وجـــــــــدك�أصـــــــ

ـــــــــــــب،�رفيـــــــــــــــق�للمحــــــــــــــــــاسن،�ســــــــــــيد ـــــــــــــب،�رفيـــــــــــــــق�للمحــــــــــــــــــاسن،�ســــــــــــيدأديــــ   تـــــرى�العـــــز�نقعـــــا�Xـــــي�حيـــــاض�تســـــاقيناتـــــرى�العـــــز�نقعـــــا�Xـــــي�حيـــــاض�تســـــاقينا  أديــــ

ــــــــــــــــأفق�مغــــانينـــــــــــــــــا  غرســت�بــروض�الشــعر�أنفــاس�عـــاشقغرســت�بــروض�الشــعر�أنفــاس�عـــاشق ــــــــــــــــأفق�مغــــانينـــــــــــــــــاأطايي�ëـــــــــــــــا�تســـــــــــــــري�بـ   أطايي�ëـــــــــــــــا�تســـــــــــــــري�بـ

  فيحمـــــد�غيـــــث�مـــــــــن�فيـــــــوض�عوالينــــــافيحمـــــد�غيـــــث�مـــــــــن�فيـــــــوض�عوالينــــــا  ي�زنـــــــــــابق�روضــــــــناي�زنـــــــــــابق�روضــــــــناــفكنــــــــت�الــــــــــــذي�يحيــــــــفكنــــــــت�الــــــــــــذي�يحيــــــــ

ـــــــى ـــــــىبمثلــــــك�يسقــــ ـــــــوض�خ�ــــــ�oحديقــــــة��بمثلــــــك�يسقــــ ـــــــوض�خ�ــــــ�oحديقــــــةحــ   فÏpهـــــــــــــــر�أغصــــــــــــــــان�ويطـــــــــــــرب�شـــــــــــــادينافÏpهـــــــــــــــر�أغصــــــــــــــــان�ويطـــــــــــــرب�شـــــــــــــادينا  حــ

ــــــــــــــــــــAقح ــــــــــــــــــــاها�تــــــ ــــــــــــــــــــار�دعــــ ــــــــــــــــــــAقحوتبســـــــــــــــــــم�أزهـــ ــــــــــــــــــــاها�تــــــ ــــــــــــــــــــار�دعــــ ـــــــــــــوع�أراضــــــــــــينا  وتبســـــــــــــــــــم�أزهـــ ـــــــــــــان�عــــــــــــرب�Xــــــــــــي�ربـ ـــــــــــــوع�أراضــــــــــــيناÅفنــ ـــــــــــــان�عــــــــــــرب�Xــــــــــــي�ربـ   Åفنــ

ــــــــــــــآخينا  ومــــــــــــــــا�غ�ــــــــــــــ�oحــــــــــــــــــام�للعـــــــــــــــــــــروبة�منقــــــــــــــذومــــــــــــــــا�غ�ــــــــــــــ�oحــــــــــــــــــام�للعـــــــــــــــــــــروبة�منقــــــــــــــذ ــــــــــــــي�نعـــــــــــــيم�تــــ ــــــــــــــام�شـــــــــــــك�فــــ ــــــــــــــآخينابأيـــــ ــــــــــــــي�نعـــــــــــــيم�تــــ ــــــــــــــام�شـــــــــــــك�فــــ   بأيـــــ

ـــــا�عيــــب�غـــــزل�لســــاديناوقــــد�ســــوقــــد�ســــ  وقــــــــد�ذاع�فينــــا�القــــول�"إنــــا�%هلكــــــــون"وقــــــــد�ذاع�فينــــا�القــــول�"إنــــا�%هلكــــــــون" ـــــا�عيــــب�غـــــزل�لســــادينااد�فينـــ   اد�فينـــ

ـــــــــــــــــــــاطه ـــــــــــــــــــــل�ربــــ ـــــــــــــــــــــدنا�للقبيـــ ـــــــــــــــــــــ�Aأعــــ ـــــــــــــــــــــاطهفهــــ ـــــــــــــــــــــل�ربــــ ـــــــــــــــــــــدنا�للقبيـــ ـــــــــــــــــــــ�Aأعــــ   فأحبـــــــــال�وصـــــل�مـــــن�رخاهـــــا�تقاضـــــينافأحبـــــــــال�وصـــــل�مـــــن�رخاهـــــا�تقاضـــــينا  فهــــ

  ســـداها�مـــن�Rشــــواق�يجـــرى�حوالينـــاســـداها�مـــن�Rشــــواق�يجـــرى�حوالينـــا  سلـــــــــــوا�مـــــــن�لـــــــه�Rشعــــــــــار�حبـــــــل�مـــــــودةسلـــــــــــوا�مـــــــن�لـــــــه�Rشعــــــــــار�حبـــــــل�مـــــــودة

ــــــــاصم�Rوتــــــــاد�إذ�ســـــــاخ�تر�²ـــــــا ــــــــاصم�Rوتــــــــاد�إذ�ســـــــاخ�تر�²ـــــــاوقـــــــد�خـــ   فجـــــــــــدد�تربــــــــــــــا�مـــــــــــن�أعـــالـــــــــــــي�روابينـــــــــــــافجـــــــــــدد�تربــــــــــــــا�مـــــــــــن�أعـــالـــــــــــــي�روابينـــــــــــــا  وقـــــــد�خـــ

ـــــــــــــا+ي�ا%حتفــــــــــــى�بــــــــــــه،مانعا،ر ر  ـــــــــــــا+ي�ا%حتفــــــــــــى�بــــــــــــه،مانعا،بيــــــــــــب�ا%عـــــ ــــــــــــاني�عرابينـــــــــــا  بيــــــــــــب�ا%عـــــ ــــــــــــا�وال�ºــــ ــــــــــــاني�عرابينـــــــــــالـــــــــــه�الحـــــــــــب�منــ ــــــــــــا�وال�ºــــ   لـــــــــــه�الحـــــــــــب�منــ
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ــــــــَحرِ  �السَّ
َ
ــــــــة

َ
ْد�َوْحش لْيــــــــِل�َبــــــــّدِ

َّ
ــــــــَحرِ َيـــــــا�َزاِئــــــــَر�ال �السَّ

َ
ــــــــة

َ
ْد�َوْحش لْيــــــــِل�َبــــــــّدِ

َّ
ـــَهرِ   َيـــــــا�َزاِئــــــــَر�ال ـــْوِق�َوالسَّ �الشَّ

َ
ـــا�َحِليـــف Óـــَهرِ َوِصـــْل�ُمِحب ـــْوِق�َوالسَّ �الشَّ
َ
ـــا�َحِليـــف Óَوِصـــْل�ُمِحب  

ــــَعاٌر�َتِفـــــيُض�َهـــــًوى 
ْ
ش

َ
ـــــُه�ِفيـــــَك�أ

َ
اَبــــْت�ل

َ
ــــَعاٌر�َتِفـــــيُض�َهـــــًوى ط

ْ
ش

َ
ـــــُه�ِفيـــــَك�أ

َ
اَبــــْت�ل

َ
َرَياِت�  ط

ْ
َرَياِت�ِلــــــــــــــِذك
ْ
ــــــــــــــرِ ِلــــــــــــــِذك

َ
ث
َ
ــــــــــــــى�أ

َ
ــــــــــــــى�َتْقُفــــــــــــــو�َع¥

َ
+
ُ ْ
R ِــــــــــــــر

َ
ث
َ
ــــــــــــــى�أ

َ
ــــــــــــــى�َتْقُفــــــــــــــو�َع¥

َ
+
ُ ْ
R  

ــــــــــّنِ 
َ
ــــــــــّنِ غ
َ
ْن�َتُجــــــــــوَد�ِبــــــــــِه ��غ

َ
ْن�َتُجــــــــــوَد�ِبــــــــــِه ِلَوْصــــــــــٍل�َعَســــــــــاَك�أ
َ
ْيــــــــــــ  ِلَوْصــــــــــٍل�َعَســــــــــاَك�أ

َ
ــــــــــــِوَداِد�غ

ْ
ْيــــــــــــَتُفــــــــــــْز�ِبَصــــــــــــْفِو�ال

َ
ــــــــــــِوَداِد�غ

ْ
ــــــــــــِدرِ ــَتُفــــــــــــْز�ِبَصــــــــــــْفِو�ال

َ
ــــــــــــِدرِ ِر�ُمْنك
َ
  ِر�ُمْنك

�َتْصــــــِرْم�َحْبــــــَل�َمــــــْن�
َ
ْيــــــف

َ
ِئــــــْب�ك ــــــْدَك�اتَّ

َ
�َتْصــــــِرْم�َحْبــــــَل�َمــــــْن�ق

َ
ْيــــــف

َ
ِئــــــْب�ك ــــــْدَك�اتَّ

َ
ق

َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت 
َ
ل
َ
َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت غ
َ
ل
َ
غ

ـَفـــــــــِر.
َ
خ
ْ
�َوال ُحـــــــّبِ

ْ
ُه�ُمْعِجـــــــَزاِت�ال

ُ
ـــــــَواق

ْ
ش

َ
ـَفـــــــــِر.أ

َ
خ
ْ
�َوال ُحـــــــّبِ

ْ
ُه�ُمْعِجـــــــَزاِت�ال

ُ
ـــــــَواق

ْ
ش

َ
  أ
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ـــــــــــِل 
َ
ل
َ
ـــــــــــَدى�ط

َ
َيـــــــــــا�ل

ْ
ـــــــــــِل َيـــــــــــا�َهاِئًمـــــــــــا�َترَتíِـــــــــــي�ُرق

َ
ل
َ
ـــــــــــَدى�ط

َ
َيـــــــــــا�ل

ْ
َبــِل   َيـــــــــــا�َهاِئًمـــــــــــا�َترَتíِـــــــــــي�ُرق

َ
خ
ْ
ــاك�ِبال �َمــْن�غشَّ ِري�الُحــبَّ َبــِل َهــْل�َيــدَّ
َ
خ
ْ
ــاك�ِبال �َمــْن�غشَّ ِري�الُحــبَّ   َهــْل�َيــدَّ

ـــــــْد�ُبِليـــــــَت�ِبـــــــِه َدْع�َعْنـــــــَك�َربْ َدْع�َعْنـــــــَك�َربْ 
َ
ـــــــى�ق َعفَّ

َ
ـــــــْد�ُبِليـــــــَت�ِبـــــــِه ًعـــــــا�ت

َ
ـــــــى�ق َعفَّ

َ
ُمَقــــــــــــــــــــــــِل   ًعـــــــا�ت

ْ
َح�ِلل

َ
��

ٌ
ــــــــــــــــــــــــف ْي

َ
ــــــــــــــــــــــــَك�ط ْن �َيُغرَّ

َ
ُمَقــــــــــــــــــــــــِل َو�

ْ
َح�ِلل

َ
��

ٌ
ــــــــــــــــــــــــف ْي

َ
ــــــــــــــــــــــــَك�ط ْن �َيُغرَّ

َ
  َو�

َســًفا
َ
َجــَوى�أ

ْ
ْمَع�ِمــْن�َحــّرِ�ال ْســَفِح�الــدَّ

َ
�ت

َ
َســًفا�

َ
َجــَوى�أ

ْ
ْمَع�ِمــْن�َحــّرِ�ال ْســَفِح�الــدَّ

َ
�ت

َ
ـــــــــ  �

َ
ـــــــــَع¥
َ
ِل َع¥

َ
ـــــــــل ْتـــــــــُل�ِبالشَّ

َ
خ
ْ
َحـــــــــاُه�ال

َ
ِل ى�َزَمـــــــــاٍن�ط

َ
ـــــــــل ْتـــــــــُل�ِبالشَّ

َ
خ
ْ
َحـــــــــاُه�ال

َ
  ى�َزَمـــــــــاٍن�ط

َمــٍد 
َ
ــَب�ِمــْن�ك

ْ
َقل

ْ
ــَرْح�ُهُموًمــا�ُتــِذيُب�ال

ْ
َمــٍد َواط

َ
ــَب�ِمــْن�ك

ْ
َقل

ْ
ــَرْح�ُهُموًمــا�ُتــِذيُب�ال

ْ
ِتـــ  َواط

َّ
ُعيــــوَن�ال

ْ
ِتـــَواْســـُل�ال

َّ
ُعيــــوَن�ال

ْ
ــــِل ــَواْســـُل�ال

َ
َوش

ْ
َرْتــــَك�ِبال

ْ
غ
َ
ــــِل ي�أ

َ
َوش

ْ
َرْتــــَك�ِبال

ْ
غ
َ
  ي�أ

 
ً
ـــــــــــة

َ
ـــــــــــِق�َراِحل

ْ
ِعش

ْ
ـــــــــــاXِي�ال َي

َ
�َتُقـــــــــــْد�Xِـــــــــــي�ف

َ
 َو�

ً
ـــــــــــة

َ
ـــــــــــِق�َراِحل

ْ
ِعش

ْ
ـــــــــــاXِي�ال َي

َ
�َتُقـــــــــــْد�Xِـــــــــــي�ف

َ
ـــــــــــْعِر�Xِـــــــــــي�َعَجـــــــــــِل   َو� ِ

ّ
�الش ًبـــــــــــا�ِلِخـــــــــــّلِ

ْ
�َرك ـــــــــــْعِر�Xِـــــــــــي�َعَجـــــــــــِل َوُزمَّ ِ

ّ
�الش ًبـــــــــــا�ِلِخـــــــــــّلِ

ْ
�َرك   َوُزمَّ

�
َ
ـــــْر�ِبَســـــاط

ُ
ش

ْ
�َوان

َ
ـــــْر�ِبَســـــاط

ُ
ش

ْ
 َوان

ً
ـــــة ِريَّ

ْ
َقـــــِريِض�ِمْنـــــَك�َتط

ْ
 ال

ً
ـــــة ِريَّ

ْ
َقـــــِريِض�ِمْنـــــَك�َتط

ْ
ـــــــــَزِل   ال

َ
غ
ْ
ـــــــــي�َحْوَمـــــــــِة�ال Xِـــــــــاٍو�َهـــــــــَوى�

َ
�غ ـــــــــّلِ

ُ
ـــــــــَزِل ِلك

َ
غ
ْ
ـــــــــي�َحْوَمـــــــــِة�ال Xِـــــــــاٍو�َهـــــــــَوى�

َ
�غ ـــــــــّلِ

ُ
  ِلك

ـــــــا ـــــــْعُر�َجـــــــاَء�ُمَب ِ
ّ
ْيـــــــِه�الش

َ
ـــــــاَيـــــــا�َمـــــــاِنٌع�َمـــــــْن�ِإل ـــــــْعُر�َجـــــــاَء�ُمَب ِ

ّ
ْيـــــــِه�الش

َ
َجـــــــــِل   َيـــــــا�َمـــــــاِنٌع�َمـــــــْن�ِإل

َ
ــــــــى�خ

َ
اَراُه�َع¥

َ
َجـــــــــِل ِيًعــــــــا،�َوِســــــــيَقْت�َعــــــــذ

َ
ــــــــى�خ

َ
اَراُه�َع¥

َ
  ِيًعــــــــا،�َوِســــــــيَقْت�َعــــــــذ

ــــــــ ــــــــَحتَّ َهـــــــــاــَحتَّ
َ
ــــــــَعاِر�َماِلك

ْ
ش
َ ْ
Rــــــــي�ُدَنـــــــــا�Xِـــــــــَدا�

َ
َهـــــــــاى�غ

َ
ــــــــَعاِر�َماِلك

ْ
ش
َ ْ
Rــــــــي�ُدَنـــــــــا�Xِـــــــــَدا�

َ
   ى�غ

ُ ْ
Rَصـــــــــــَباِح�َو ِ

ْ
µـــــــــــُه�ِبا

َ
َصـــــــــــْت�ل

َ
ْخل

َ
أ
َ
 ف

ُ ْ
Rَصـــــــــــَباِح�َو ِ

ْ
µـــــــــــُه�ِبا

َ
َصـــــــــــْت�ل

َ
ْخل

َ
أ
َ
  ُصـــــــــــِل ُصـــــــــــِل ف

ـــــــــــــــــــــُه�ُدَرًرا
َ
ْمِهـــــــــــــــــــــَرْت�Xِـــــــــــــــــــــي�َدَواِويـــــــــــــــــــــٍن�ل

ُ
ـــــــــــــــــــــُه�ُدَرًراَوأ

َ
ْمِهـــــــــــــــــــــَرْت�Xِـــــــــــــــــــــي�َدَواِويـــــــــــــــــــــٍن�ل

ُ
ـــِل   َوأ

َ
ُحل

ْ
ِي�َوال

ْ
َح¥

ْ
َســْت�ِبــال

َ
ت
ْ
ـــِل ِمــْن�َســاِحٍل�َواك

َ
ُحل

ْ
ِي�َوال

ْ
َح¥

ْ
َســْت�ِبــال

َ
ت
ْ
  ِمــْن�َســاِحٍل�َواك
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�َمَضـــــٍض 
َ

Aْم�ِبــــ
ُ
ــــْـي�ُتَبــــاِيْعك

َ
�َيــــًدا�ك

ْ
ْبُســــط

ُ
�َمَضـــــٍض ا

َ
Aْم�ِبــــ

ُ
ــــْـي�ُتَبــــاِيْعك

َ
�َيــــًدا�ك

ْ
ْبُســــط

ُ
ــــْعِر�ِمــــْن�َســــْهٍل�َوِمــــْن�َجَبــــِل   ا ِ

ّ
َواِفــــُل�الش

َ
ــــْعِر�ِمــــْن�َســــْهٍل�َوِمــــْن�َجَبــــِل ق ِ

ّ
َواِفــــُل�الش

َ
  ق

ِميــــــــ
َ
َبـــــــْل�أ

ْ
ِميــــــــَواق

َ
َبـــــــْل�أ

ْ
َر�ُمْجَتــــــــــَواق

ْ
َقِصـــــــيِد�َهــــــــذ

ْ
َر�ُمْجَتــــــــَر�ال

ْ
َقِصـــــــيِد�َهــــــــذ

ْ
ـــــــــــ  ِرٍئ ِرٍئ ــَر�ال بَّ

َ
ـــــــــــل بَّ
َ
َعَســــــــــــِل ى�ى�ــل

ْ
ــــــــــــاَء�ِبال

َ ْ
ـــــــــــاَب�ا%

َ
ش

َ
َعَســــــــــــِل ِنــــــــــــَداًء�ف

ْ
ــــــــــــاَء�ِبال

َ ْ
ـــــــــــاَب�ا%

َ
ش

َ
  ِنــــــــــــَداًء�ف

ــــــــًرا�َســــــــَبُقوا
َ
ـــــــــُيَجاِري�َمْعش

ْ
ل
َ
ــــــــُه�ف

َ
ْن�ل

َ
ــــــــذ

ْ
ــــــــًرا�َســــــــَبُقواِائ

َ
ـــــــــُيَجاِري�َمْعش

ْ
ل
َ
ــــــــُه�ف

َ
ْن�ل

َ
ــــــــذ

ْ
ــــِل   ِائ

َ
ل ْقِصـــ��oَِوالزَّ ــــِل َواْصـــَفْح�َوَجـــاِوْز�َعـــِن�التَّ
َ
ل ْقِصـــ��oَِوالزَّ   َواْصـــَفْح�َوَجـــاِوْز�َعـــِن�التَّ

ْمـــــــــٍن�َوِشـــــــــْعُرَك�Xِـــــــــي
َ
�َزاَل�َدْهـــــــــُرَك�Xِـــــــــي�أ

َ
ْمـــــــــٍن�َوِشـــــــــْعُرَك�Xِـــــــــي�

َ
�َزاَل�َدْهـــــــــُرَك�Xِـــــــــي�أ

َ
ــْم�َيُحـــِل   �

َ
ْحَقـــاِب�ل

َ ْ
Rــْوٍح�َمُصـــوٍن�َمــَدى�

َ
ــْم�َيُحـــِل ل

َ
ْحَقـــاِب�ل

َ ْ
Rــْوٍح�َمُصـــوٍن�َمــَدى�

َ
  ل

َجْمـــــــــــــــُع 
ْ
ـــــــــــــــِف�ال َ�ْ�ِت

ْ
َجْمـــــــــــــــُع َول

ْ
ـــــــــــــــِف�ال َ�ْ�ِت

ْ
 ��َول

ً
ِرَمـــــــــــــــة

ْ
ـــــــــــــــا�َوَتك اًن

َ
 ِعْرف

ً
ِرَمـــــــــــــــة

ْ
ـــــــــــــــا�َوَتك اًن

َ
َمــــِل.  ِعْرف

َ ْ
Rَقــــْرِم�َمــــا�َعــــاَش�َيْحــــُدو�َحــــاِدَي�

ْ
َمــــِل.ِلل

َ ْ
Rَقــــْرِم�َمــــا�َعــــاَش�َيْحــــُدو�َحــــاِدَي�

ْ
  ِلل

�  
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الـــــدكتور�مـــــانع�ســـــعيد��يحضـــــر�بيننـــــا"�العاليـــــة�الســـــبعة�"بإطفائـــــه�للشـــــموع

شــامخا�باسـما،�كأنــه�يريــد�احتضـان�كــل�Rصــدقاء� ه�هـذا،مــيAدXـي�عيــد� العتيبـة

 لـزمن مغـاير كأنه�يرغـب�Xـي�أن�يخلـو��²ـم�Xـي�زمـن�.Xي�مÏôلة�خاصة�بدفئه�ا%عهود

زمن���يـذبل،�خـال�مـن�حسـابات�.�الشيخوخة %Aمح لشباب�أوا ÅحAم ��أثر�فيه

دقــــــات�الســــــاعة��ضــــــجر�الــــــربح�والخســــــارة،�بعيــــــد�عــــــن�فوبيــــــا�الوقــــــت�الــــــذي�يمــــــر

 .ا%دوية الحائطية

وهو�بذلك��ãدي�للجميع�سعادة�مضاعفة،�مذكرا�بأن�الحياة���تبتõي�منا�

�والوفاء �ا%حبة �آخر�غ��oاقتسام ö Þ� ��.أي �عorة �من �هناك �كانت  يمكنفإن

 .ا%م�Ïة الحكمة هذه سوى  ��نجد من�مساره�الفريد استخAصها

يسـتطيع�ا%ـرئ�أن�يحقـق�ذاتـه�ويسـمو� لـن لكـن يقصـر العمـر�أو قـد�يطـول 

مــع� شــفيف جـتواشــ دون  ومــن�حميميــة�Rصــدقاء �²ــا�إ+ــى�آفــاق�الرêــي�Xــي�غيــاب

أ�� لم؟العا أ��يكمن�سر�الخلود�Xي�جوهر�هذه�العAقة�ال��Oننسجها�مع .�خرين

 إ��بمرآة�ذاته؟ نمقت�Xي�أعماق�أنفسنا�من���صلة�له
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أيــا�كــان�ا%قــام�الــذي� Rحبــاء�عيــون �هــو مــرآة�العتيبــة�بامتيــاز مــوطن إن

 :وهم�ع¥ى�سبيل�ا%ثال���الحصر .جمعه��²م

 ورهافة�شعره، وتشبعوا�بلغة�صمته من�أدركوا�تواضعه -

وبمــا�ســيأتي�بــه�مــن��لغــداالــذي���يخçــ �� مــن�%ســوا�غ�oتــه�ع¥ــى��نســان -

 ألغاز،

�� ناعمـا يراغـد مـن�يشـopكون�معـه�Xـي�النظـرة�إ+ـى�الحيـاة�ع¥ـى�أ�øـا�ليسـت -

لكـي�نضـع� حاجـة�دائمـة Xـي )ناقصا�(بإكراهاته�ومعوقاته تعلوه�تجاعيد،�بل�واقعا

لكـــي�نلونـــه�بـــألوان� دهشـــتنا،و �نضـــفي�عليـــه�مـــن�عنفواننـــا لكـــي عليـــه�بصـــماتنا،

 نا،أو�نخدشه�بأظافر  مخيلتنا

ذهــن�أهــل�الرذيلــة،�و�� علمــ�ºم�التجــارب�أن�الــدنيا���تشــيخ�إ��Xــي مــن -

تضـــيق�إ��Xـــي�صـــدور�مـــن�يعتـــدون�بشخصـــي�ºم�وغـــرورهم،�و��تفقـــد�حقيق�ºـــا�إ��

 .مع�الذين�Xي�قلو�²م�مرض�وأسكنوه�الحقد�والضغينة

شــه�نع إذا�لــم�ومــا�الــزمن احتكاكــا�حــادا؟ بــه نحتــك إذا�لــم فمــا�الوجــود

تكت½ـ �O وا%ضـمر؟ Xـي�اتجـاه�اكتشـاف�ا%جهـول  يات�دائمـة�التحـول لبـدا كمنطلـق

بمحطة�من�ا%حطات�الباذخة�Xي�حياة� هذه�Rسئلة�صبغة�خاصة�ونحن�نحتفي

كمــا�لــو�أن� إ�øــا�ليســت�محطــة�إســتدارة�الــرأس�إ+ــى�الخلــف،.�مــانع�ســعيد�العتيبــة

ي�محطــــة�رة�قبــــل�الفقــــد.�و��Õـــــأرديــــس"�للمــــرة�Rخيــــ"�Rمــــر�يتعلــــق�برؤيــــة�الرائعــــة

فــــر�العــــ�ن�برؤيــــة�مــــا�لــــم�تشــــاهده�مــــن�قبــــل.�إن�نكه�ºــــا�لتظ��شــــرئباب�إ+ــــى�Rع¥ــــى
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Xـي�بياضـات��تـي�باحتما�تـه� عاشـقة مـن�قـراءات فيما�تسمح�بـه بالتحديد تكمن

كمصـدر� بالحيـاة فتنـانª وجـه�أ تحبـل�بـه�لحظـات�الحاضـر�مـن وXـي�مـا�وإبدªتـه،

انتشـائه� بـالعمر�إ+ـى�أقýـ ��درجـات�بالرغبة�Xي�الـذهاب مقرونة لسعادة�متجددة،

كمـــــا�يتحقـــــق�ذلـــــك�بالنســـــبة�للمتصـــــوف��الكـــــائن�بـــــالزمن�وســـــموه،�حيـــــث�يتوحـــــد

 فـإذا�كـان�الفيلسـوف�مـارتن�هيـدجر�.حينما�يرتقي�به�الشطح�إ+ـى�أع¥ـى�ا%قامـات

Aيســـــتميلنا��أقـــــول�بـــــأن�العتيبـــــة�أكـــــاد�يـــــدعونا�لكـــــي�نســـــكن�الحيـــــاة�كشـــــعراء،�مـــــث

 Aالكو �حتفاء��²ا�دائما�وأبدل�ø منبع�الشعر�ومستقر�الوجود.  
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�مانع� �الدكتور �ع�orنحو�عقدين�من�الزمان�أن�أقopب�من�معا+ي �+ي أتيح

�والباحث �والشاعر ��نسان �العتيبة �ثمر �،سعيد �هذهوكانت الصحبة��ات

�بالشعرية �ع¥ى�اهتمامي �يopبع Oال�� �مانع��ماراتية �العتيبة،�سعيد�عرشها

�Åشعاره�بحضوره�واهتمامي �آثار�الدارس�ن �واهتمامي�Xي �بالدراسات�وأفكاره،

واهتمامي�بموقعه�الذائع��،والحضارية�ال��Oتم�þد�ء�ا%عرفة�العوربية�والعو%ية

�ث �كمنتدى �Rنستغرام �ع¥ى �وتتعدد�الصيت ...Oوعالم� �وعروبي �إماراتي قاXي

�وبإنسانيته �وبمجتمعه �بذاته �الوا¸ي �ا%ثقف �وهو �صحبته �Xي �..اهتماماتي

متألقا�Xي�شخصيته�ا%بدعة�والفاعلة�Xي�مجا�ت��بداع�والفكر..��وبطموحاته

�القرب�منه�وهو� منظرا��البحث�وا%عرفة�بداع�و إ+ى�حب�متطلع�وبحكم�هذا

فيما�أنجزه�Xي�أطروحته��Xي�الشعر�بلغته�الفصيحة�والنبطية��تجاهه��بدا¸ي

�العربي �Rدب �Xي �الدولة �الشعر�العربي"�:لدكتوراه �Xي �العروبة �وهو�."خطاب .

.�وهو�.والحضارة�عالمª�Oقتصاد�Xي�شاعرا�وأكاديميا�ا%كرم�Xي�ندوات�التكريم

�وا%عاصرة �الopاث �قضايا �Xي �اهتما.وهو�..الباحث �وتتعدد �وتطلعاته�.وهو.. مه

الواقع��بدا¸ي�والفكري�بعشرات�الدواوين�الشعرية�وبالدراسات��منورا�وأفكاره

�Îدب،�فبRوطور�مقو�ت��الوازنة�%ثقف�جمع�ب�ن�عا%�ن:�عام�النفط�وعالم�

  وب��Îوطور�بنيات�الخيال.�،التنمية
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�لذاته� �محب �العتيبة �سعيد ��ومحيطه�مانع �لوطنه وXي��وأمته،عاشق

اء�بدءا�من�والده�ومن�الشيخ�زايد�ومن�ا%لك�الحسن�ومن�الشيوخ�لرموز�الوف

�بابه�وإ+ى�ومن�Rكارم�إ+ى�الربع�ا%حيط�به�إ+ى �حيث�تجد�الحب�.طارêي �وإ+ى.. .

�والشمائلو �والتقدير �RخAقية �بالقيم �سماحة�التشبث �لذلك.وسخاء�من ..�.

oه�كث�oرغبات�ملحة�وجد�مانع�سعيد�العتيبة�وغ��O ½ي�نفXبالقدر��ربة�عا%ه%قا�

�إنجاز�يستجيب�لتطلعاتي�الذي تواصAت�ثقافية�وكلمات�فاعلة�ودراسات��Xي

��نسان�،أكاديمية �%انع �مصاحبا �خAلها �ومانع�.كنت �الشاعر.. .ومانع

.�وهو�.ا%نجز�وا%أمول �...وأنا�Xي�ذلك�أتلمس..ومانع�ا%فكر..�ومانع�الواصل.الناقد

نا�آخر�وا%حايد�حينا�ثالثا.�وكأنه�يقول:�"�لقد�Xي�ذلك�ا%حاور�حينا�وا%عقب�حي

�تبحثوا �أن �معشر�ا%تلق�ن �وعليكم �وفكرا.. �شعرا �وكتبت OÖبواج� �أو�.قمت .

 تتأملوا..�أو�تنتقدوا..�فتلك�مسؤوليكم�".

�إنسانا�وشاعرا�وباحثا�أكاديميا�وأخذت�بوازع�صحب��O%انع�سعيد�العتيبة

�فكتبت Oكتبت�مسؤولي�� �نشر �..ما �ما �ا%أمول��والبقية�..تونشرت �عهدة Xي

 .إنجازه

�كتب�%لمت �سلسلة �كانت�أو�ستكون �أنجز_ �ما �خAل �ومن _� �ثم �ومن

�وأفكارها �Xي�منظومة�كلما×�ا شكلت���ن�ومستقب�Aمحل�Aوناقدا�ومستشرفا...

�Xي�سبعة�كتب �أو��مجا�×�ا �أو�سبعون�إشعاعا �الواقع�سبعون�إضاءة �Xي وÕي

��سبعون  �أو�سبعون �أأ�رؤيةفكرة �لؤلؤة �أو�سبعو�و و�سبعون �موقفا سبعون

�النض �نحو�كمال �تنهج �والسبعون �العطاءالسبع�ن.. �وقمة �الفكرو �ج �،سديد
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�ªجتماعية� �والدراسات �السماوية �الكتب �Xي �العدد �قدسية �عن ناهيك

 وا%ثولوجية��نسانية..�

.Õي�جوهر�هذه�.Xي�يومها�وغدها..�منجزها�ومأمولها�وهذه�الكتب�السبعة�

�عمق�وتحمل�،الصحبة �السبع�ن�Xي �تتجاوزها�د��ت ��تي��نحو�وÕي الغد

 :.�Õي.تلك�الكتب�تصاحبX�OÎي�حضوري�وغيابيو �..بمكارم�الحياة�وثمرات��بداع

�:العتيبة��بداعية�والفكرية�Xي�كتابات�الدكتور�مانع�سعيد�الفاعلية/��1

 خAصة�تركيبية

  /�مانع�سعيد�العتيبة�ناقدا��2

 �افيةصAت�ثقا/�تو �3

  /�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�Xي�الكتابات�الرقمية�4

  لذة�نص�ومتعة�فكر��:Rنستغرام�/�5

  للزمان��.�قدوتان./�سعيد�ومانع�6

 جا+ي�ا%جاني�و ا%:�/�السبعون �7

�الصحبة� �هذه �Xي�وخAل �فعاليات�ا%نجز�وا%أمول �تفاعلت كان��عدة

�فح�Aجوهرها �شاعرا �الدكتور �أكاد�معا+ي الفكر�ªقتصادي��Xي�يمياوباحثا

�والحضاري  �متابعاتي�،وRدبي �Xي �Xي�وكانت�تجليا×�ا ��ماراتية��مؤلفا الشعرية

  .ومعقبا�رقميا�Xي�بعض�مواقعه�اتومحاضرا�Xي�عدة�ندو 

 

)1(  
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من�خAل��-إن�اهتمامي�باÅدبية��ماراتية�وبأعAمها�من�الشعراء�وRدباء�

�Rدبية�العربية ��%نجز�تفاعلت�معهكان�مجا�–توصيفهم�وتحليل�إسهاما×�م�

�من�خAل�الكث��oمن�الرؤى�وا%عطيات .� Oحضور�معا+ي�الدكتور��تج¥ى�ف��اال�

�ومفكرا �شاعرا �العتيبة �سعيد �م��ا��مانع �و�ماراتية �عامة �العربية �Rدبية Xي

�Rدبية� �Xي �أنجز×�ا Oال�� �وأبحاثي �دراساتي �Xي �معتمدا �مرجعا �كان خاصة،

قد�استشهدت�بأشعاره،�واستoôت�بأفكاره،�واستشرفت�معه�آفاق��ماراتية،�ف

 البحث�و�بداع.�

)2(  

� �كان�منجزي�الثقاXي ��- من�ثم �الصحبة �مثل�هذه �إ+ى �أوثر �- وهو�يتطلع

  الذات�وإحالة�والعمق�الغوص�تع�OÎال��O(Xي)�بكلمة�اسA�ºلها

�-�� �الداخل�إ+ى�- ع�orرحل�ºا Oْوالخارج،�عالم  
ً
Xي�حضرة��مروح�ªنسجا�محققة

 �ا%وضوع
ُ
�وتقوى�الد�لة Rكاديمية�ح�ن��ا%تفاعل�مع�الواقع�والفكر�و�بداع.

�أبحاثي�تصبح �ارتقت �لذا �ا%وضوع��وجدانية. �هم �تحمل �أضمومات إ+ى

  والتواصل،�

�نسان�والشاعر��لقد�كانت�صحب��O%عا+ي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة

�أرتاح�لها�حينا،��والباحث�وا%فكر
ً
وأسائلها�Xي�منجزها��بدا¸ي�والفكري�صحبة

�ا%قاربة �وأتلمس�سبل ر،
َ
�آخ �وأك�orمن��حينا �ثالثا. �حينا �معا �نفكر�فيه فيما

  اعÏpازه�بالثقافة�العربية�وإكرامه�لþدباء�وطبع�أعمالهم�حينا�رابعا.
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)3( 

�أنتقي� �ارتأيت�أن �ا%جا�ت�Rدبية، �ش�� �Xي �الحضور �هذا �لكثافة نظرا

Xي�مناسبات�ثقافية�متعددة��ا�سبق�+ي�تأليفه�أو��سهام�بهمم�-بعض�ا%باحث�

�جسدت�- Oة�ال�orمع� ��²ا��عن�صورة �حفلت Oال�� �والقضايا �ا%عالم بعض

 �.شخصية�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�شاعرا�ومفكرا

لقد�كانت�أفكار�معاليه��بداعية�والثقافية�والحضارية�واضحة�كالشمس�

�الكات �ب�ن �التداول �أشعر�تن��oصياغة �وكأني �معا، �يتماها �حيث �وا%تلقي ب

�يفكر، بشعريته �وXي��وهو �يسخو، �وهو �وبأريحيته �يبدع، �وهو وبفلسفته

��بداع ذلك �من �تنطلق �%دارسات ��بداع،��توجه �الفكر�إ+ى �ومن �الفكر، إ+ى

�النفس�بذا×�ا�وإدراُك�الواقع��إ+ى�تأسيس�فضاء�وم��ما ُي يتAعب�Xي�أجوائه�̧و

  الفعل�الثقاXي�ومستلزماته.�بمآ�ته�وتقديُر�

)4(  

��متاع� �أشعر�بنشوة �قراء×�ا �أ�øمك�Xي �عندما �كانت�أشعار�معاليه لقد

�باعتبارها�رؤية�تحقق�الصحبة�ال��Oأس�ى�إل��ا�Xي�تآليفي�باحثا�عن�لذة�صوفية

أحس�بماء�يروي�OÎفتتجدد��التوجدن�ا%تماÕي.�وح�ن�أشعر�با%صاحبة�تستبطن

  .�وهما�يرتادان�عا%ه�بإحسا¡ �Oوفكري �ةعرفشراي�ن�ا%حبة�وا%

هو�ما�يجعل�OÎحريصا��ولعل�ما�أقاربه�Xي�دراساتي�عن�معاليه�من�مقاصد

�باÙخر �وصل�ºا �الذات �حضور �يرسخ��ع¥ى �ثقاXي �وتواصل �متينة �عAقة وفق
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باعتبارها�إنتاجا�يس�ºدف�الحوار�والتأمل��ا%حبة�سلوكا�إنسانيا�ويعمق�ا%عرفة

ما�دامت�تتطلع�إ+ى��ا%رجوة..�سعادة�الكتابة�إنجاز�السعادة�Xي�والفهم،�أمX�Aي

  قوامها�الصدق�و�خAص.�صحبة�مأمولة

)5(  

� OÖكأبي�الطيب�ا%تن� �العتيبة�شاعر�ـ �مانع�سعيد �م��þ–الدكتور كAهما

�Rنopنيت �مجال �كان �وإذا �الناس. �وشغل �وتداو��الدنيا �اتساعا �عرف ���قد

�مكاسب�ج¥ى�ـ�قد�حقق�ل�نسان�_سياق�عولمX�Oي_فان�البحث�فيه��حدود�له

�غ��oمحدود�مما�جعل�التواصل�ب�ن�الناس�أيسر�وأسهل�فاتخذت�ا%عرفة�فضاء

  وأبخس�ثمنا.

ودون�شك�أن�أسبابا�توافرت�%انع�سعيد�العتيبة�ليكون�مشهورا�شهرة�

�الرقمياتبفضل�أعماله�الرائدة�وأشعاره�الذائعة�الصيت.�ولعل�مجال��النجوم

�انتشار�أشعاره�قد�أف �الرجل�و��Xي �ليس�Xي�شهرة �ا%جال�Åك	�oمن�ذلك، سح

�Xي�Xي�فحسب،�ولكن س�oته��تسابق�الباحث�ن�وا%ولع�ن�وا%تلق�ن�الذين�توغلوا

الذاتية�وأشعاره�فوجدوا�سبي�Aإ+ى�طبع�شخصي�ºم�بسمات�الحب�والتضحية�

�وا �والتاريخ �الواقع �مع �والتواصل �والتفاؤل �Rمل �إ+ى لتشبث�بالعقيدة�والتطلع

�أضحت�قدوة�Xي�مقاربة�النفس�وتوقها�للمعا+ي�وXي�...�وكأن�س�oة�مانع.والوطن

�زايد ��مارات�بجانب�سمو�الشيخ �دولة �بناء �Xي ��øيان��نضالها بن�سلطان�آل

�وXي�رومها�استجAء� مؤلفات�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�الفكرية�يرحمه�هللا.

�وRد �والحضارة �ªقتصاد �مجال �كب�oا�  ،بXي �اهتماما �الصحافة �أول�ºا فقد
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�وتقديم �لم�تعرف�،تحليل�لها�بالتعريف��²ا �ب�ن�القراء،��ولو�أ�øا �كب�oا انتشارا

الشعر��خضعت�للحقول�ا%عرفية�ال��Oتداول�ºا�مختلف�ا%واقع�وXي�مقدم�ºا��øµا

  أو��وأو�.

�)6(  

راسة،�والدكتور�مانع�يحضر�Xي�ما�تطلعت�إليه�من�مقاصد�البحث�والد�

Xي�حينه��-ولم�يكن�التفك��oف��ا��.فانكفأُت�حا%ا،�ولو�أن�الحلم�مبعث�لتجددها

إ��رغبة�Xي�إشعاع�منجزه��بدا¸ي�والفكري�الذي�طا%ا�حرصت�ع¥ى�تنفيذ�ما��-

ر
َ
  منه.�استطعت�إنجازه�وتطلعت�إ+ى�ا%نتظ

)7(  

�خططت�واقopحت�أضممت� �وملخصات��وÅهمية�ما Xي�صحب��Oنصوصا

�كتب �الكث��oمن�مما �تكثف �إضافة �باعتبارها �لها �خططت �ثقافية �وأوراق ت

�التفك��oف��ا� �للحظات �ووفاء �ذكراها �طيب �Xي �سعيا �وفكره، �إبداعه تجليات

  إليه.�والتطلع�إ+ى�إنجازها،�مما�أنجز�أو�لم�ينجز�بعُد،�مما�سيلفت�نظر�الباحث�ن

X� �الورادة �أستحضر�بعض�التعليقات �وعلو�ا%ناسبة �الحدث ي�وÅهمية

  :صاحب�ا%عا+ي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�موقع
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  )أ(

مدعاة��وكأن�تكرارها�من�موقع�Ùخر�،ظاهرة�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�

�خلد�مقومات�النفس��نسانية�Åنه�،وتمجيد�بطولة�شاعر�ثانيا  ،أو��للفخر�به

كان�حضور��ذلك�وXي�مAحم�بAده�وإسهام��ماراتي�ن�Xي�بناء�دول�ºم�ªتحادية.و 

 .والتغ�OÎبفضائله�حضورا�فاع�Aيستحق��شادة�به�الحب�والتغ�OÎبه

للحب�Xي�أشعار�معا+ي�الدكتور�الفصيحة�والنبطية�تجليات�ورؤى�تشكل�

�الوجود �وحدة �ا%طلق.Xي�عمومها �وإ+ى��.أنه�النظر�إ+ى بكل�حمو�ته�الفلسفية..

تحلق�با%تلقي�Xي��ةالواقع�بكل�حمو�ته�الوضعية..من�ثم�فالحب�رؤية�وجودي

�محدودة.. �� �بخصوبته�عوالم �بالحب �مانع �يا �بمتعة�.فأنعم �متلق �يا .ول�ºنأ

  التأمل.

  )ب(

مساء�اليوم..�وهو�لقاء�يمثل��وبعد،�فيطيب�+ي�أن�أع�orعن�سعادتي�للقاء

�والتقدير�مسافة �الحب �لحظات �خريف��تكثف �منذ �بمرافقتكم �آنس�ºا Oال�

�كان�دعمكم1998 �لقد �ظ�. �متم�Ïةللثقافة كانت�وستكون�سج�Aحاف��A،اهرة

ترسخ��²ا�إشعاع��بمناقبكم�العديدة�ال��Oتopى�كل�ح�ن..�مع�كل�ورقة�أو�فكرة

  .ا%عرفة�وجمالية�التواصل

�و لقد�كانت�جلسة�متم�Ïة�بمعطيات�ا%ودة�الصادقة�ال��Oتجمعنا كانت�.

اضع�"وأنت�صديقي�وأ
ي�وأستاذي"�تحلق�بي�Xي�قيم�التو �:كلمات�خطابكم�+ي
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�الشمائل. �من �به �تتحلون �مما �وممتعة�.والتآ
ي �مفيدة �معك Åنكم��الجلسة

�ومعرفة �ن�oا �فكرا �اللغة�دقيقة�تحمل �ع¥ى��Xي �جبلتم �والشعر�مما وRدب

.�..�وأنت�القريب�إ+ى�نف½ O.ومودتك�.�أقدر�وفاءك.معا+ي�الدكتور �عزيزي �.إدراكه..

صورك..�حفظك�هللا�أسعد�بلحظات�خطابك�كلما�عنت�+ي�فكرة�أستوح��ا�من�

�الكريمة� �أسرتكم �وكل �العمر..أنتم �وطول �والعافية �الصحة �بوافر ومتعك

  .وربعكم�الوXي

 )ج(

�خAقة �قدرتك �جمالياته.. �بكل �يومك �Xي��تصنع �الجديد �إبداع ع¥ى

مع�الناس�وا%كان�والشعر..بكل�ما�تحمله�من�قيم�وشمائل�ومناقب..��التواصل

�ال �Xي �الفاعلة �شخصيتك �تستجليه �والفكرمما ��واقع �تصنع�إو�بداع.. نك

�هذه �صورتك�مع �وXي �القصيدة.. �تصنع �للمؤالفة��الحدث�كما �صرخة Rسرة

�بالسعادة..�يح�لهمÅنك�شاعر�تحس�باÙخرين�وتت�والتوادد.. �فليسعد�الشعور

 .الجميع

ستفيد�من�زمنك..ما�يتعلق�منه�تالوقت�ثم�ن..وهللا�يبارك�لك�Xي�عمرك..�Åنك�

 ..و�Xي�ا%ا� O.�أ.Xي�الحاضر

 )د(

�لن� ��خرين �شعرا..ولكن �لتكلمت �لوشئت �لسانك.. �ع¥ى الشعر�سلس

  ..تبقى�ا%بارز�Rول �يقدروا�ع¥ى�مجاراتك..وسجالك�شعرا..لذا
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 )ه(

�الن�oة� �بأفكارها �متمتعا �الغالية �الصحبة �لهذه �بوفائي �أسعد �أن أم¥ي

�ف��ا �يجد �وأن �النبيلة، �مشاعرها �مع �ال�ومتوجدنا �معا+ي OÖمانع�صاح� دكتور

�العتيبة �ªستقبال�سعيد �ديبلوماسية �عن �بعيدا �الذكرى �من��بعض وقريبا

  بْسطة�العفوية.

 )(و

oاس�.متعكم�هللا�بالحب�،كل�عام�وأنتم�بألف�ألف�خ�orوالحب�لديكم�ن�.

�والحياة �وRمل �الجديد�.والفرح�للسعادة �با%يAد �وهو�يتجدد �الحب �صورة .

�أنواره �ا%تجددة �إبداعاتك�وأفكاركيغمر�م�وبالعام �حب¥ى��ومواقفك�تلقي وÕى

�وبد��ته �ولتعش.الفطرية�بالعشق �السعيد �باليوم �فل�ºنأن �تجدد��. مبدعا

�العافية �بموفور �ممتعا �به �ولتسعدن ��خر.. �ومع �الذات �Rنس�مع �لحظات

�ومريدوكم�ا%خلصون..��متمومو  �الوXي �وربعكم �الكريمة الصحة..أنتم�وأسرتكم

  من�عواده.�حياك�هللا..�وعساكم
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هللا�بنصـــر�العلـــوي�بعلـــم� جمعتÎــ�Oالرفقـــة�الطيبـــة�لصـــديقي�الـــدكتور�عبـــد

د�حــ�ن�كــان�وزيــر�كنــت�أتــابع�مسـ�oته�Xــي�عــالم�ªقتصــا�،العربــي�الخلــيجمـن�أعــAم�

وكنــت�أتســاءل�حــ�ن��،البpــoول�وال	ــoوة�ا%عدنيــة�لدولــة��مــارات�العربيــة�ا%تحــدة

نائيــــــة�الثإذ�إن�هــــــذه��،عامــــــة�والشــــــعر�خاصــــــة�ذاك�عمــــــا�يجمــــــع�البpــــــoول�بــــــاÅدب

متباعدة�Xي�ذهني��Oبالنظر�%ا�يقوم�عليـه�عـالم�الشـعر�وشـفوفه�ورقتـه�وعاطفتـه�

ومـــا�يقـــوم�عليـــه�ªقتصـــاد�وعا%ـــه��،والخيـــال�ا%تدفقـــة�بالرقـــة�والحنـــان�والنعومـــة

ســــــــعار�والعــــــــرض�والطلــــــــب�وR ومتطلباتــــــــه�ا%تصــــــــلة�باÅســــــــواق��،ا%ــــــــادي�الصــــــــرف

وÕـــي�أمـــور�تكـــاد�تشـــكل�ا%عـــادل�ا%عـــاكس�لعـــالم��،ومقومـــات�النظـــام�ا%ـــا+ي�الـــدو+ي

  .Rدب

رح�ع¥ـــي�الـــدكتور�عبـــدهللا�أن�ـرة�مـــن�القـــرن�ا%ا�ـــ �OاقتــــخيـــX Rـــي�الســـنوات�

ه�والــــدكتور�ا%رحــــوم�محمــــد�الــــدناي�Xــــي�مجالســــة�أدبيــــة�يقpــــoح�معــــا+ي�أشــــopك�معــــ

الــدكتور�مــانع�ســعيد�العتيبــة�أن�يقيمهــا�Xــي�مســكنه�بفــاس�كلمــا�ســعدت�ا%دينــة�

وكانــــت��،ولــــم�أتــــردد�Xــــي�قبــــول�هــــذه�الــــدعوة�الكريمــــة�مــــن�معاليــــه�،بوفــــوده�عل��ــــا
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ركنا�ف��ـــا�وشـــا�،و+ـــى�ال�ـــ�Oاســـتمتعنا�ف��ـــا�بقراءتـــه�لـــبعض�مـــن�أشـــعارهR الجلســـات�

ي�تطلـــــــب�منـــــــا�أدب�ا%جالســـــــة�أن�نبـــــــد�ãا�تجـــــــاه�مـــــــا�ـبـــــــبعض�مـــــــن�انطباعاتنـــــــا�التـــــــ

وتبـ�ن�+ـي��.وما�قرأناه�بعد�ذلك�Xي�دواوينه�ال��Oأكرمنـا�بإهـداء�نسـخ�م��ـا�،سمعناه

�عتبـــارات�مـــا�كّنـــا�قـــد�اعتـــدنا�أن��حينــذاك�أنÎـــ�Oأمـــام�مبـــدع�بـــا%ع��Îالتـــام�للكلمـــة

ليــه�Xــي�مختلــف�النصــوص��بداعيــة�لكبــار�إطن�+ــى�الــتفإننبــه�طلبتنــا�Xــي�الجامعــة�

شـــعراء�العربيـــة�الـــذين�نعـــرض�لـــذكرهم�أو�مدارســـة�أشـــعارهم�ســـواء�مـــن�شـــعراء�

  .العصور�القديمة�أو�من�شعراء�العصر�الحديث

ثـــم�تطـــورت�هـــذه�ا%جالســـة�إ+ـــى�مـــا��حظنـــاه�مـــن�بعـــد�الرؤيـــة�Xـــي�تصـــوراته�

يا¡ــــــ �Oمــــــن�الشــــــعور�وخاصــــــة�حــــــ�ن�كــــــان�يقر�øــــــا�بمــــــا�وقــــــر�Xــــــي�فكــــــره�الس�،Rدبيــــــة

+ــى�أن�نقpـــoح�عليـــه�إنجـــاز�إوقـــد�دفعنـــا�هـــذا��.العروبــي�القـــوي�ذي�Rبعـــاد�ا%تعــددة

بـل�صـرفنا�عـن��،مرR ولم�يسارع�إ+ى�قبول��،دراسة�حول�هذا�البعد�Xي�تصوراته

قبـــل�أن�تجمعنـــا�بـــه�جلســـة��،وتواضـــع�ديبلوما¡ــ �O،هــذا�ªقpـــoاح�بلطـــف�شـــاعري 

pــــoاح�مليـــا�ووضــــع�لـــه�تصــــورا�أوليـــا�أخorنــــا،�أخـــري�فهمنـــا�خAلهــــا�أنـــه�فكــــر�Xـــي�ªق

  .أنه�قابل�للمناقشة�والتغي��oالجزئي�أو�ح���الك¥ي�إن�لزم�Rمر�،وبتواضع�جم

فهـو�يمسـح�تـاريخ��بـداع��،وقد�بدا�لنا�أن�لتصوره�هذا�امتـدادا�Xـي�الزمـان

وأن�لـــه�امتـــدادا�Xـــي��،ســـAم�ح�ـــ��العصـــور�الحديثـــة� العربـــي�مـــن�مرحلـــة�مـــا�قبـــل�

يضـا�يجعـل�منـه�لغـة�إبداعيـة�حيثمـا�كـان�للعربيـة�وجـود�Xـي�أي�مكـان�مـن�ا%كان�أ

وأنــــه�مــــن�خــــAل�كــــل�هــــذا�يســــ�ى�إ+ــــى�الorهنــــة�ع¥ــــى�أن��.العــــالم�القــــديم�والحــــديث

وأن�ªلpــــــÏام��²ــــــذه��،الفكــــــر�العروبــــــي�ســــــمة�حضــــــارية�ذات�أبعــــــاد�فنيــــــة�وجماليــــــة
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�،لعرب�الطويلRبعاد�ظل�هاجسا�مؤثرا�Xي�الشعرية�العربية�ع¥ى�امتداد�تاريخ�ا

ولـــم�يبـــق�بعـــد�مثـــل�هـــذه�.خـــرى R وأنـــه�أظهـــر�Xـــي�الشـــعرية�منـــه�Xـــي�مجـــا�ت�الفكـــر�

شــــــعبة�اللغــــــة�تتبÎــــــ��الجلســـــة�إ��أن�ننقــــــل�قناعاتــــــه�هاتــــــه�إ+ــــــى�أرض�الواقــــــع�بــــــأن�

هذا��،ال��Oكنت�أتشرف�برئاس�ºا�،العربية�وآدا�²ا�بكلية��داب�ظهر�ا%هراز�بفاس

الكليــة�أن�يقpــoح�الســبل��داريــة�لتحقيــق�وأن�نطلــب�مــن�الســيد�عميــد�ا%شــروع�

باعتبـار��،باÅذن�الذي�توصلت�به�الكلية�من�الـوزارة�Rمر فتيس�R.��oمرمثل�هذا�

أن�الشهادات�العلمية�العليا�ال��Oحصل�عل��ا�معـا+ي�الـدكتور�مـانع�مـن�جامعـات�

ق�وأن�مـن�حـ�،كorى�أجنبية�تعت�orمعاد��لشهادة�دبلوم�الدراسـات�العليـا�ا%غربـي

معــا+ي�الــدكتور�أن�يســجل�Xــي�ســلك�دكتــوراه�الدولــة�Xــي�ا%وضــوع�الــذي�تقبــل�بــه�

  .شعبة�اللغة�العربية�وآدا�²ا

وانطلـــق��،وهكـــذا�تـــوافرت�Xـــي�هـــذه�الرغبـــة�ا%واصـــفات�القانونيـــة�والopبويـــة

دبــــي�تحــــت�إشــــراف�النقــــد�R مجــــال��،عمــــل�الباحــــث�البopو+ــــي�Xــــي�مجالــــه�الجديــــد

  .بنصر�العلوي �الدكتور�عبد�هللا

نجــــــــاز�قــــــــدم�الباحــــــــث�عملــــــــه�للمناقشــــــــة�ل� وبعــــــــد�مÛــــــــ R�Oجــــــــل�القــــــــانوني�

إذ�فــو�ئ�جــل��،وكانــت�جلســة�ا%ناقشــة�درســا�علميـا�مــن�مســتوى�رفيــع�.العموميـة

وبالدقــــــة�ا%Ïpنــــــة�Xــــــي��،فقيــــــا�وعموديــــــا�مــــــن�جانــــــبأا%ناقشــــــ�ن�بضــــــخامة�ا%جهــــــود�

مـن�جانـب��طروحـةR ا%واقف�التصنيفية�والتحليلية�وا%رجعيـة�ال�ـ�Oبنيـت�عل��ـا�

واقopحـــــوا�أن�يمـــــنح�صـــــاحبه�أع¥ـــــى��،وعـــــددوا�خصـــــائص�العمـــــل��يجابيـــــة�،آخـــــر

  .وهو�ما�تم�عند�اختAء�اللجنة�العلمية�للتداول �،الدرجات�العلمية
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بــل��،وXــي�مراحـل�مختلفــة�،بعـد�ذلــك�بمعاليـه�ع¥ــى�فpـoات�واسـتمر�ªتصــال

كّنــا��،لشــعريةإذ�حينمــا�أنجــز�مجموعــة�ªختيــارات�ا�،وXــي�فpــoات�متباعــدة�أحيانــا

وكذلك�ح�ن�أنجز��،نجاز�ا%تفرد�Xي�الظرف�الحاضر� من�جملة�ا%هنئ�ن�له��²ذا�

عمـال�R وÕي�ال��Oاعتorناها�قمة�من�قمم��،ªختيارات�الن	oية�بعد�ذلك�مجموعة

 Rهـا�بعـد�ذلـك�،،�لخصوصيات�هامة�اشتملت�عل��ا،دبيةoوقد�احتفلت��²ا�وبغ��

Rـــــي�بعـــــXكتبـــــت�ع��ـــــا��Oم�ال�ـــــAعقـــــدت�احتفـــــاء�قـــــ�Oض�ا%ناســـــبات�التكريميـــــة�ال�ـــــ

Xـــــي�كـــــل�مـــــن��،وخاصـــــة�Xـــــي�ا%غـــــرب�،بمعاليـــــه�وأعمالـــــه�العلميـــــة�وRدبيـــــة�والفنيـــــة

  .مدينة�فاس�ومدينة�مراكش

�Oي�ال�ـــoــrع�ع¥ــى�ا%نظومــة�الفكريــة�الكAطــAوأتيحــت�+ــي�الفــرص�ا%ختلفــة�ل

نجل�Ïيـــة�الـــذي�تـــرجم�إ+ـــى�اللغـــة�ª �،تصـــدرها�كتابـــه�الهـــام�حـــول�حـــوار�الحضـــارات

وكتبه�ا%تتابعة�حول�العروبة�والعو%ـة�وحـول��،حسب�اطA¸ي�،واللغة�الفرنسية

..�وÕـــــي�أعمــــــال�يمكـــــن�تصـــــنيفها�Xــــــي�مجـــــال�الدراســــــات�.النظـــــام�العروبـــــي�الجديــــــد

زمـــــــــة�لþ قـــــــــراءة�واعيــــــــة��كمـــــــــا�يمكــــــــن�اعتبارهــــــــا�،الفكريــــــــة�والحضــــــــارية�مـــــــــن�جهــــــــة

  .منه�خاصة�الحضارية�ال��Oيعيشها�العالم�عامة�والعالم�العربي

وأظـــــن�أن�اختيـــــار�ا%رحـــــوم�ا%لـــــك�الحســـــن�الثـــــاني�لـــــه�عضـــــوا�Xـــــي�أكاديميـــــة�

�Oــي�اعتبــار�الفراســة�السياســية�والفكريــة�و�بداعيــة�ال�ــXا%ملكــة�ا%غربيــة�داخــل�

  .وم��م�معا+ي�الدكتور �،كان�يتمتع��²ا�رحمه�Xي�نظرته�إ+ى�الرجال�وأقدارهم
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Xي�السنة�ا%اضية�رجل��بداع��كما�أن�اختيار�الجمعية�ا%توسطية�%عاليه

Xي�العالم�ا%توسـطي�يعتrـ�oأيضـا�بعـدا�مـن�أبعـاد�شـفوف�شـاعريته�وفكـره�ا%تفـرد�

  ؟؟.ب�ن�الكث��oمن�رجال�الفكر�Xي�العالم�العربي�الحديث
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فإني��،معا+ي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�عن�الحديث�بشرف�لÐن�حظيت

�التعب��oقاصرة،��ختAف�الزوايا�أجد ولن�يوفيه�أحد��.واتساع��فاق�،منا�ي

�عليه�منافذ�القول.�،منا�حقه�مهما�أسهب َسدُّ
ُ
�لذلك�يبقى��يجاز�خAص�من�ت

�مانع �وا%س�oة��الكفاءات�أبرز �من�العتيبة�سعيد�الدكتور �وا%نتجة ا%ؤسسة

�ذو�منظومة .oالعربي�الكب�� �الثقافية�Xي�وطننا وصاحب��،معرفية�عالية�للحياة

ي��ض�ببص�oة��نسان�إ+ى�ما�هو�أبعد�من�الرؤية�ا%جردة��،ثقاXي�هادف�مشروع

�تفس��oقوان�ن��و�حساس�النف�ي� �الرؤي�إنتاجهني. وي�يحتاج�الثقاXي�وتم�Ïه

 إ+ى�التماعات�حدسية�عالية،

  .للوقوف�ع¥ى�ما�ف��ا�من�مذاقات�وألوان�وزوايا�نظر

موضوع�الحب�الذي�يكاد�يرين�ع¥ى�شعره�يطهر�بص�oتنا�من�غشاء�Rلقه�

 .ويمكننا�من�استعادة�الهوية�والسفر��²ا�إ+ى�أقý ��ا%مكنات

توقد�إ+ى�هبات�من�ريح�رخاء،��،موضوع�الحب�الذي�يكاد�يرين�ع¥ى�شعره

 .حد�التوهج�ما�Xي�الواقع�من�فحم�خامد
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�والبهجة �الحكمة �مياه �للتدفق�الدائم�مع �الشعري�ينبوع تحقيقا��،متنه

 .�نتعاش�الروح،�وإثراء�ل�قامة�الجوهرية�ل�نسان

ور�بلوري�له�ألف�ضلع
ُ
يلتقط�Rشعة�Rك	�oالتماعا��،متنه�الشعري�َمْوش

  آêي�ªنكسار.وم�،للنفس�البشرية�Xي�مراêي�الصعود

�ضوء� �مع �التكيف �تحاول Oال�� �الليل �طيور �يفضح �الشعري منجزه

الظه�oة،�ويمزق�الحجب�ال��Oتحول�دون�رؤية�Rبعاد�الخلفية،�والنفاذ�إ+ى�ما�

  وراء�القشرة،�و�صغاء�إ+ى�ما�يرن�من�صمت�Xي�الجلبة�والضجيج.

  وأم½ــــــــــــــــــ Oوأم½ــــــــــــــــــ ��Oيــــــــــــــــــومييــــــــــــــــــومي��لــــــــــــــــــديك،�وهبُتــــــــــــــــــكلــــــــــــــــــديك،�وهبُتــــــــــــــــــك  نف½ــــــــــــــــــــــــــــــــــ Oنف½ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��Oأبــــــــــــــــــــــــــــــــــوابأبــــــــــــــــــــــــــــــــــواب��مفــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيحمفــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيح��ÅنÅن

ْهـــــــــــــــــــــــَو ��ييغــــــــــــــــــــــــدغــــــــــــــــــــــــد��و�أمـــــــــــــــــــــــاو�أمـــــــــــــــــــــــا
َ
ْهـــــــــــــــــــــــَو ف
َ
ــــــــــــــــــــــــه��+ــــــــــــــــــــــــي+ــــــــــــــــــــــــي��ف

ُّ
ــــــــــــــــــــــــهكل
ُّ
  ولـــــــن�تســـــــتطيع�مـــــــدى�العمـــــــر�حب½ـــــــ Oولـــــــن�تســـــــتطيع�مـــــــدى�العمـــــــر�حب½ـــــــ O  كل

ولــــــــــد�مــــــــــن�وهــــــــــ
ُ
ولــــــــــد�مــــــــــن�وهــــــــــأنــــــــــا�اليــــــــــوم�أ
ُ
  شم½ـــــــــــ Oشم½ـــــــــــ ��Oالحقـــــــــــائقالحقـــــــــــائق��ضـــــــــــباَب ضـــــــــــباَب ��فتجلـــــــــــوفتجلـــــــــــو  ج�شــــــــــمٍس ج�شــــــــــمٍس ــأنــــــــــا�اليــــــــــوم�أ

 45ديوان"Åن"�ص:�

�من�الضAل
ٌ
والكـون�التح�ـ��O،من�ضـAل�ترسـبات�التشـيؤ�،حبه�هذا�ُمنقذ

إنـــــه�الrـــــoزخ��،وميـــــل�ا%عـــــارف�،إنـــــه�الrـــــoزخ�الفاصـــــل�بـــــ�ن�مـــــال�ا%صـــــارف�ا%ظلـــــم.

صـــــــل�بـــــــ�ن�Rســـــــعار�والغـــــــاز،�وªســـــــتعارات�وا%جـــــــاز.�Åن�قصـــــــائده�البopوليــــــــة�الوا

بي��مــــــــا�وشــــــــائج�قربــــــــى�تشــــــــهد�ع¥ــــــــى�إمكــــــــان�اتحــــــــاد�الفعــــــــل��،وقصــــــــائده�البتوليــــــــة

 با�نفعال.

فــإذا��،إنــه�الــذي�يلجــأ�إ+ــى�الرمــز�م�ــ��وجــد��شــارة�أحســَن�وقعــا�مــن�العبــارة

�أبناؤهـــا�ق
ٌ
وRب��،أمهــــم�Rرض�،Aئــــد�مـــارات�نجــــدا�وســــهA،�وناســـا�وأهــــA،�أســــرة
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 الشيخ�زايد.

كـان�لهــا�طــوال�مســ�oة�النضــال�ســ�oة.�فمـن�عصــر�لؤلــؤ�البحــر�وا%رجــان،�إ+ــى�

 إ+ى�جوهر�الفكر�وبناء��نسان،�،ذهب�Rرض�والبوطان

  "�إنه�التاريخ�فاقرأ�يا�أ
ي�كي�تستعيده

  "هط�اليوم�Xي�التاريخ�صفحات�مجيدلتخ

إمـــارة�أخـــرى،�يجـــب�أن�تنضـــاف�إ+ـــى�الـــدكتور�مـــانع�ســـعيد�العتيبـــة،�يـــرأس�

�،مجموع��مارات�العربية�ا%تحدة،�إ�øا�إمـارة�الشـعر�ال�ـ�Oتتوسـط�الخلـيج�Rدبـي

�øÅــــا�ترتفــــع�عــــن��،تمتلــــك�أكrــــ�oمخــــزون�مــــن�الحــــب،�وأوفــــر�احتيــــاطي�مــــن��مــــال

التنقـــل�ف��ـــا�Xـــي�القـــرب�وا%كانـــة،�ولـــيس�Xـــي�الpـــoب��.مســـتوى�ســـطح�Rرض�بأميـــال

�،ولــيس�Xــي�الروابــي�والضــفاف،�Åن�مانعــا�خــاص�،ايــا�والشــغافوXــي�الحن�،وا%كــان

  :يمتلك�حدس�الكشف�مهما�نفى�وأنكر

   يعربـــــــــــــــــــــيٌّ يعربـــــــــــــــــــــيٌّ ��ىـىـالفتـــــــــــــــــــــالفتـــــــــــــــــــــ��"�يقولــــــــــــــــــــون�هـــــــــــــــــــــذا"�يقولــــــــــــــــــــون�هـــــــــــــــــــــذا
ُ
 وتحُضـــــــــــــــــــُر�بـــــــــــــــــــ�ن�يديـــــــــــــــــــه�الكشـــــــــــــــــــوف
ُ
  وتحُضـــــــــــــــــــُر�بـــــــــــــــــــ�ن�يديـــــــــــــــــــه�الكشـــــــــــــــــــوف

�أســــــــــــــــــــــــماءُ 
ُ
�أســــــــــــــــــــــــماءُ وُتقـــــــــــــــــــــــرأ
ُ
 ��شـــــــــــــــــــا�²ونيشـــــــــــــــــــا�²وني��وأســـــــــــــــــــماُء�مـــــــــــــــــــنوأســـــــــــــــــــماُء�مـــــــــــــــــــن  شــــــــــــــــــــــــا�²ونيشــــــــــــــــــــــــا�²وني��مــــــــــــــــــــــــنمــــــــــــــــــــــــن��وُتقـــــــــــــــــــــــرأ

ُ
لــــــــــــــــــــوف

ُ
 أ

ُ
لــــــــــــــــــــوف

ُ
  أ

�"  أنـــــــــــــــا�واحـــــــــــــــد�مـــــــــــــــن�قـــــــــــــــدامى�الطيـــــــــــــــورِ أنـــــــــــــــا�واحـــــــــــــــد�مـــــــــــــــن�قـــــــــــــــدامى�الطيـــــــــــــــورِ 
ُ
�"ع¥ــــــــــــــى�كــــــــــــــل�زهــــــــــــــر�جميــــــــــــــل�أطــــــــــــــوف
ُ
  ع¥ــــــــــــــى�كــــــــــــــل�زهــــــــــــــر�جميــــــــــــــل�أطــــــــــــــوف

  Å91-29ن�"ص:ديوان�"

ثــم�أراد�ªســتقالة�مــن��.ليــنعم�بو�يــة�ا%جــاز�،لقــد�اســتقال�مــن�و�يــة�الغــاز

  .لينعم�بو�ية��عجاز�،و�ية�ا%جاز

  بدايـــــــــــــــــــــــــــــــهْ بدايـــــــــــــــــــــــــــــــهْ ��ان�ºـــــــــــــــــــــــــــــــاءان�ºـــــــــــــــــــــــــــــــاء��لكـــــــــــــــــــــــــــــــللكـــــــــــــــــــــــــــــــل��فـــــــــــــــــــــــــــــــإنفـــــــــــــــــــــــــــــــإن  �øايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�øايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة��ابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداٍء ابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداٍء ��لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل��"�Åنَّ "�Åنَّ 
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  الرمايـــــــــــــــــــــهْ الرمايـــــــــــــــــــــهْ ��هـــــــــــــــــــــواةهـــــــــــــــــــــواة��الجـــــــــــــــــــــانب�نالجـــــــــــــــــــــانب�ن��وXـــــــــــــــــــــيوXـــــــــــــــــــــي  أمــــــــــــــامي�الضــــــــــــــياُع�وخلفــــــــــــــي�الصــــــــــــــراعُ أمــــــــــــــامي�الضــــــــــــــياُع�وخلفــــــــــــــي�الصــــــــــــــراعُ 

+ــــــــــــــــــــــــــى��و�ليــــــــــــــــــــــــــتو�ليــــــــــــــــــــــــــت
ُ
Rــــــــــــــــــــــــــى+
ُ
Rي ��لـــــــــــــــــوا�وأعطـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــوا�وأعطـــــــــــــــــواتختخ  وليــــــــــــــــــــــــــاوليــــــــــــــــــــــــــا��بــــــــــــــــــــــــــايعونيبــــــــــــــــــــــــــايعوني��oي لغ�ـــــــــــــــــoالو�يـــــــــــــــــهْ الو�يـــــــــــــــــهْ ��لغ�ـــــــــــــــــ  

 ��لــــــــــــــــــــهلــــــــــــــــــــه��فهــــــــــــــــــــاتوافهــــــــــــــــــــاتوا  طوعـــــــــــــــــــــاطوعـــــــــــــــــــــا���مـــــــــــــــــــــارة�مـــــــــــــــــــــارة��ســـــــــــــــــــــأترك�عـــــــــــــــــــــرَش ســـــــــــــــــــــأترك�عـــــــــــــــــــــرَش 
ً
 مجلســــــــــــــــــــا
ً
  للوصــــــــــــــــــــايهْ للوصــــــــــــــــــــايهْ ��مجلســــــــــــــــــــا

داري 
ُ
داري ســــــــــــــــــأغرق�Xــــــــــــــــــي�بحــــــــــــــــــر�صــــــــــــــــــم��Oأ
ُ
�الشــــــــــــكايهْ   ســــــــــــــــــأغرق�Xــــــــــــــــــي�بحــــــــــــــــــر�صــــــــــــــــــم��Oأ لَّ

ُ
�الشــــــــــــكايهْ عــــــــــــن�النــــــــــــاس�دم�ــــــــــــي�وذ لَّ
ُ
  عــــــــــــن�النــــــــــــاس�دم�ــــــــــــي�وذ

:�يــــــــــــــــــارُب   وأطـــــــــــــــــــــُرُق�بـــــــــــــــــــــاب�الســـــــــــــــــــــماء�بشـــــــــــــــــــــوٍق وأطـــــــــــــــــــــُرُق�بـــــــــــــــــــــاب�الســـــــــــــــــــــماء�بشـــــــــــــــــــــوٍق 
ُ
:�يــــــــــــــــــارُب وأهتــــــــــــــــــف
ُ
  الحمايــــــــــــــــــهْ الحمايــــــــــــــــــهْ ��منــــــــــــــــــكمنــــــــــــــــــك��وأهتــــــــــــــــــف

�رو�ـــــــــــــــــــــــــي
ُ
�رو�ـــــــــــــــــــــــــيوأتلــــــــــــــــــــــــو�الكتــــــــــــــــــــــــاَب�ف�ºــــــــــــــــــــــــدأ
ُ
  آيـــــــــــــــــــــهْ آيـــــــــــــــــــــهْ ��كــــــــــــــــــــّلِ كــــــــــــــــــــّلِ ��XـــــــــــــــــــــيXـــــــــــــــــــــي��نــــــــــــــــــــوَرَك نــــــــــــــــــــوَرَك ��وأشــــــــــــــــــــهُد وأشــــــــــــــــــــهُد   وأتلــــــــــــــــــــــــو�الكتــــــــــــــــــــــــاَب�ف�ºــــــــــــــــــــــــدأ
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لكــي��،ليلــبس�خرقـة�الــوا+ي�ا%ـراد�،لقـد�خلــع�مـانع�ســعيد،�بذلـة�الــوا+ي�ا%ريـد

 ووحشة�الغربة.�،ولكي���يضيع�Xي�×�ويمات�التيه�،��ينجرف�مع�زمان�السيولة

Aَوَهــــــــــــــــــــــــــــــــــَوْت�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــAــــــــــــــــــي�الصــــــــــــــــــمت�الرهيــــــــــــــــــِب   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــدييـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي��أمــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل أمــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل ��َوَهــــــــــــــــــــــــــــــــــَوْت�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــXــــــــــــــــــي�الصــــــــــــــــــمت�الرهيــــــــــــــــــِب وغِرقــــــــــــــــــُت�Xوغِرقــــــــــــــــــُت�  

 ��عيÎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــOعيÎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��Oأغمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أغمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت 
ً
 لحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ً
  الســــــــــــــــــــــــــــليِب الســــــــــــــــــــــــــــليِب ��النــــــــــــــــــــــــــــومالنــــــــــــــــــــــــــــوم��إ+ــــــــــــــــــــــــــــىإ+ــــــــــــــــــــــــــــى��أرنــــــــــــــــــــــــــــوأرنــــــــــــــــــــــــــــو  لحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
َّ
 فلعل
َّ
oِيِب ��الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاِل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاِل ��نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ��أرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُح أرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُح ��ÎــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــÎOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــOفلعل

َ
pْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
oِيِب ا%

َ
pْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
  ا%

  طبيـــــــــــــــــــــــــــِب طبيـــــــــــــــــــــــــــِب ��مـــــــــــــــــــــــــــنمـــــــــــــــــــــــــــن��عونـــــــــــــــــــــــــــاعونـــــــــــــــــــــــــــا��يحتـــــــــــــــــــــــــــاجيحتـــــــــــــــــــــــــــاج  Xــــــــــــــــــــــــي�القلــــــــــــــــــــــــب�جــــــــــــــــــــــــرٌح�لــــــــــــــــــــــــم�يــــــــــــــــــــــــزْل Xــــــــــــــــــــــــي�القلــــــــــــــــــــــــب�جــــــــــــــــــــــــرٌح�لــــــــــــــــــــــــم�يــــــــــــــــــــــــزْل 

وكســر�مــا�تقيــدت�بــه�مــن��،لقــد�قــدر�ع¥ــى�خلــع�مــا�ادثــرت�بــه�أنــاه�مــن�هــا�ت

تشـــــرق�فيـــــه�شـــــمس��،مواضـــــعات،�ليظفـــــر�بمقـــــام�نـــــوراني�وســـــط�خـــــرائط�الظـــــAم

 ى�العياني.و��ض��oإن�كان�الثمن�ا%ستو �،الوجود�من�غربه

  وداXـــــــــــــــــــــــــيوداXـــــــــــــــــــــــــي��عليـــــــــــــــــــــــــلعليـــــــــــــــــــــــــل��الثلـــــــــــــــــــــــــوجالثلـــــــــــــــــــــــــوج��وريـــــــــــــــــــــــــحوريـــــــــــــــــــــــــح  مـــــــن�الغــــــــرب�تشـــــــرق�شــــــــمس�الوجــــــــودمـــــــن�الغــــــــرب�تشـــــــرق�شــــــــمس�الوجــــــــود

  الثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاXيالثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاXي��مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتوايمســــــــــــــــــــــــــــــــــــتواي��وتبالــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وتبالــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   عيÎـــــــــــــــــــــOعيÎـــــــــــــــــــــ��Oوقـــــــــــــــــــــرةوقـــــــــــــــــــــرة��يـــــــــــــــــــــا�حبيÖــــــــــــــــــــOيـــــــــــــــــــــا�حبيÖــــــــــــــــــــ��Oنعــــــــــــــــــــمنعــــــــــــــــــــم

  تجـــــــــــــــــــاXيتجـــــــــــــــــــاXي��ســـــــــــــــــــيدي��ســـــــــــــــــــيدي����يـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــا��فــــــــــــــــــأرجوكفــــــــــــــــــأرجوك  ا%ــــــــــــــر�أعلنــــــــــــــت�حربــــــــــــــيا%ــــــــــــــر�أعلنــــــــــــــت�حربــــــــــــــي��ع¥ــــــــــــــى�الجــــــــــــــدلع¥ــــــــــــــى�الجــــــــــــــدل



�������א�������אאאא����������א�������א�����������א�������א�����������א�������א�����������א�������א��������������	����������������א�������	����������������א�������	����������������א�������	���� 

  
  

45

 ��الـــــــــــــــــــــذئاَب الـــــــــــــــــــــذئاَب ��بـــــــــــــــــــــأنبـــــــــــــــــــــأن  يومـــــــــــــــــــــــــــايومـــــــــــــــــــــــــــا��×�تـــــــــــــــــــــــــــف×�تـــــــــــــــــــــــــــف��ســـــــــــــــــــــــــــمعتكســـــــــــــــــــــــــــمعتك��و%ـــــــــــــــــــــــــــاو%ـــــــــــــــــــــــــــا
ُ
 حمـــــــــــــــــــــاة
ُ
  الخـــــــــــــــــــــراِف الخـــــــــــــــــــــراِف ��حمـــــــــــــــــــــاة

  لــــــــدرب�حــــــــاXيلــــــــدرب�حــــــــاXيوأنــــــــي�ع¥ــــــــى�الجمــــــــر�Xــــــــي�اوأنــــــــي�ع¥ــــــــى�الجمــــــــر�Xــــــــي�ا  دربـــــــــــــــــــــــــيدربـــــــــــــــــــــــــي��الحرائـــــــــــــــــــــــــقالحرائـــــــــــــــــــــــــق��بـــــــــــــــــــــــــأنبـــــــــــــــــــــــــأن��علمـــــــــــــــــــــــــتعلمـــــــــــــــــــــــــت

 84-38-82ديوان�"Åن"�ص:�

Xـــــي��لـــــه�يجـــــد�ســـــندا�،مـــــن�توجيـــــه�شـــــعر�الـــــدكتور�مـــــانع�إليـــــه�إن�مـــــا�ذهبـــــُت 

دواوينــه�جميعهــا،�وأرى�أنــه�واع�بخصوصــية�مشــروعه��بــدا¸ي�الــذي�يســ�ى�إ+ــى�

 .التشويش�عليه�ربما�عن�قصد

إن�حسه�النقدي،�ووعيه�الفOÎ،�كانا�وراء�وصـف�شـعره�Xـي�مقدمـة�ديـوان�

الوصـف�إ+ـى�حـد�بعيـد،��Xـي�هـذا�ب�"شعر�الذات�العامة"�ولقـد�كـان�موفقـا�""%اذا

�منفتحـة�أساسـا�ع¥ـى�الصـ�oورة�Åن
ٌ
�Rغشـية�تمزيـق�إ+ـى�ونزاعـة�.ذاته�استشرافية

عويصــة�مــن�مثــل،�%ــاذا�حــدث�هــذا�؟�و%ــاذا�مــا�يحــدث؟��مــن�خــAل�إشــهار�أســئلة

  :و%اذا�سيحدث؟�وليس�بعينه�الجواب

  بمــــــــــــــــــــــرارهبمــــــــــــــــــــــراره��أقولهــــــــــــــــــــــاأقولهــــــــــــــــــــــا��حــــــــــــــــــــــ�نحــــــــــــــــــــــ�ن��وأحــــــــــــــــــــــسوأحــــــــــــــــــــــس  رارهرارهج�حــــــــــــــــج�حــــــــــــــــــمــــــــــــــــا�عــــــــــــــــاد�للكلمــــــــــــــــات�وهــــــــــــــــمــــــــــــــــا�عــــــــــــــــاد�للكلمــــــــــــــــات�وهــــــــــــــــ

  شـــــــــــــــــرارهشـــــــــــــــــراره��الرمـــــــــــــــــادالرمـــــــــــــــــاد��أســـــــــــــــــتمد�مـــــــــــــــــنأســـــــــــــــــتمد�مـــــــــــــــــن��أنأن  الرمــــــــــــــاد�محــــــــــــــاو�الرمــــــــــــــاد�محــــــــــــــاو���XــــــــــــــيXــــــــــــــي��أنفــــــــــــــخأنفــــــــــــــخ��فعــــــــــــــAمفعــــــــــــــAم

 ��الخـــــــــــــائف�نالخـــــــــــــائف�ن��ســـــــــــــلمســـــــــــــلم��مـــــــــــــا�كـــــــــــــانمـــــــــــــا�كـــــــــــــان
ً
قـــــــــــــا  محّقِ
ً
قـــــــــــــا   شــــــــــــــــعارهشــــــــــــــــعاره��يــــــــــــــــا�رافعــــــــــــــــون يــــــــــــــــا�رافعــــــــــــــــون ��لكــــــــــــــــملكــــــــــــــــم��أمنــــــــــــــــاأمنــــــــــــــــا  محّقِ

  Xـــــــــي�ســـــــــوق�أنصـــــــــاف�الحلـــــــــول�تجـــــــــارهXـــــــــي�ســـــــــوق�أنصـــــــــاف�الحلـــــــــول�تجـــــــــاره  القضــــــــــــــــــــية�أصــــــــــــــــــــبحتالقضــــــــــــــــــــية�أصــــــــــــــــــــبحت��وأنــــــــــــــــــــا�أرى�أنوأنــــــــــــــــــــا�أرى�أن

لــــدكتور�أقــــول�باقتنــــاع�إن�ا%نجــــز�الشــــعري�ل�،إنــــي�Xــــي�هــــذه�الكلمــــة�ا%ــــوجزة

،��الكتابـــة،�مســـتندة�إ+ـــى�أصـــل�قـــوّيٍ �لـــه�طرائـــق�Xـــي�،مـــانع،�نســـق�مـــؤثر�فاعـــل مشـــعٌّ

 .ع¥ى�تذويب�كتل�من�القناعات�صلبة�تعمل

�،الســــاكن�الشــــعري �وخــــز�النســــيج�يعمــــل�Xــــي�هــــدوء�ع¥ــــى�إنــــه�الشــــاعر�الــــذي
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��ينــدرج�بوضــوح�Xــي�الــزمن�اليــومي�ا%كــرر.�وإذا�مــا��،والتأســيس�للــون�مــن��بــداع

¥ــى�الصـــحراء�بكــل�مـــا�تســتبقه�خصوصـــي�ºا،�فباعتبارهــا�رمـــزا�لعفويـــة�كــان�يركـــز�ع

  و�عداد�%وكب�الخضرة.�،البداية،�وباعتبارها�أيضا�دعوة��ستنبات�الفسائل
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C���Dא�E��G�3�4א�������א��"�;���7���6א�C���Dא�E��G�3�4א�������א��"�;���7���6א�C���Dא�E��G�3�4א�������א��"�;���7���6א�C���Dא�E��G�3�4א�������א��"�;���7���6א��������� 

�أوسطية� �والشرق �ا%غاربية �والدراسات �للثقافة OكاديمRا%ركز�� يشرف

��²ذه� �وجميلة �جليلة �بمناسبة �ªحتفاء �Xي �ا%سهم�ن �من �يكون �أن والخليجية

  �.الكلمة/الشهادة

�تÏpامن� Oال�� �العتيبة �سعيد �مانع �الدكتور �معا+ي �ميAد �عيد �مناسبة إ�øا

�ا%ؤ  �من �%جموعة �إصدار�مركزنا �مع �Rدبي�ن،�عندنا �والنقد ��بداع �Xي لفات

�ـ �والكل �عي��ما، �ا%جال�ن �Xي �مجموعتان �واختلف�ـ��سبق�ºا �مبدعه �تعدد وإن

ٌد،� ٌد�موحَّ يتوحد�Xي�حمله�اسم�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�د�ªمدلوله�متعّدِ

�الفضيلة �هوية �Xي �مؤتلف، �حب��؛ومختلف �والعطاء؛ �والبذل �الحب فضيلة

�وا �و�بداع، �من�ا%عرفة �نموذج �هنا �وا%قصود �لهما.
ٌ
�تنشيط �والعطاُء لبذُل

النماذج�ومثال�ليس�غ�o،�وإ��فما�تراكم�ويopاكم�من�فضائل�حال�هذا�الفارس�

  يغنيك�عن�سؤال�ا%قام.

..،�ظلت�ثمارا�.نعم،�هو�فارس�وفروسيته�فكرية�وإبداعية�ومادية�واقعية�

"
ً
"،��،قطوفها�دانية؛�"عوربة

ً
"،�و"اقتصادا

ً
 و"حضارة

ً
�أدبيا

ً
��،ونقدا

ً
�شعريا

ً
وإبداعا

�ودواوين�وقصائد�معربة�ونبطية �وسرديات، �مؤلفات، ...
ً
�تراكمت�كما�.وروائيا ..
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�ص�orمتمكن،� �Xي �والعطاء �الحب �فضيلة �فروسية �ع¥ى �متلق��ا �لتحيل ونوعا

وصمود�مسopسل،�وسخاء���ينضب،�يث�oك�فيجعلك�من�ز�له�تشرب،�حرفا،�

لكل�بالحب�يتغ��ÎوÅجله�يورق�ويف�Î،�معلنا�ميAد�..�وا.وكلمة،�وقصيدة�فديوانا

�وغ�oهم�من�رموز�."هند"و�"سعاد" �البنات" �و"أم �البوادي" �و"ريم �و"مشاعر" ..

..�مجتمعة�Xي�ميAد�"مانع"�.حب�الفضيلة�وإنسا�øا�ومجتمعها�وأقوالها�وأفعالها

�عطاءات� �توارد �ويزهو�مع �يتجدد �ميAد �بعده؛ �وما �السبع�ن �ميAده �عيد وXي

�O Ûتم� �حيث �الزمان، �Xي �خصوصية �ذو �كائن �الحب �إذ �وفيوضاته، الحب

�Xي�"الزمن��تي"،�
ً
السنون�ويبقى�الحب�وينمو�شابا�يافعا،�مانعا�سعيدا�ُعَتْيَبة

والكل�قصائد�وترنيمات�لهوية�الحب�الشامخ�Xي�شخص�الدكتور�مانع�سعيد�

  العتيبة.�

�والدراسات�ا%غ �للثقافة OكاديمRوالشرق�أوسطية��يملك�ا%ركز�� �اربية

�بشخص� �يشيد �أن �إ� �وفروسيته �الحب �هذا �وجدان �حضرة �Xي والخليجية

الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�%ا�بذله�ويبذله�ترسيخا�لعاطفة�الحب�وتفعي�Aلها�

�أنشطته� �Xي �%ركزنا �هو�دعمه �مثلما �و�نساني، �و�سAمي �العروبي �الواقع Xي

�م �من �ينشره �وما �و�بداعية �شعريةالعلمية �ودواوين �يشاركه��،ؤلفات وأن

�السعيد �ميAده �بعيد �ذاته��احتفاءه �Xي �الحب �هوية �خAل �من �له، ويرجو

وفروسيته�تلك،�طوال�العمر�ووافر�الصحة�والعافية�ومزيد�فيض�من�العطاء�

�وإنتاجا�،الفكري�و�بدا¸ي �وأفكارا �وشعورا، �الحب�سلوكا ..�.وأن�يظل�أيقونة

  كوب�متنه�َحْسَبُه�وَحْسَبنا�طريقا�لبلوغ�الحقيقة:�حبا�حقيقيا�ربانيا�يكون�ر 
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  نــــــــــــــــــــــدركها�لكــــــــــــــــــــــن�ع¥ــــــــــــــــــــــى�الســــــــــــــــــــــليقهنــــــــــــــــــــــدركها�لكــــــــــــــــــــــن�ع¥ــــــــــــــــــــــى�الســــــــــــــــــــــليقه  هللا�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبيب��Oحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةهللا�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبيب��Oحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادة�لخطونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�رفيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادة�لخطونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�رفيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــل�مـــــــــــــــــــــــــــــــــا�يريـــــــــــــــــــــــــــــــــده�هللا�لنـــــــــــــــــــــــــــــــــاوكـــــــــــــــــــــــــــــــــل�مـــــــــــــــــــــــــــــــــا�يريـــــــــــــــــــــــــــــــــده�هللا�لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  نصــــــــــــــــــــل�إ+ــــــــــــــــــــى�الحقيقــــــــــــــــــــة�الوثيقــــــــــــــــــــهنصــــــــــــــــــــل�إ+ــــــــــــــــــــى�الحقيقــــــــــــــــــــة�الوثيقــــــــــــــــــــه  فـــــــــــــــــإن�نســــــــــــــــــر�ع¥ــــــــــــــــــى�طريــــــــــــــــــق�خــــــــــــــــــالقفـــــــــــــــــإن�نســــــــــــــــــر�ع¥ــــــــــــــــــى�طريــــــــــــــــــق�خــــــــــــــــــالق

11وأنـــــــــــــــــــــت�+ـــــــــــــــــــــي�الحبيبـــــــــــــــــــــة�الرقيقـــــــــــــــــــــهوأنـــــــــــــــــــــت�+ـــــــــــــــــــــي�الحبيبـــــــــــــــــــــة�الرقيقـــــــــــــــــــــه  والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــب�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبيب��Oطريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــهوالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــب�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبيب��Oطريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

  

  

  

  

 

 

  

                                                           
الطبعة�Rو+ى��،142ص�:��،)67مدرسة�الحب�(��،الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�:�ديوان�مدرسة�الحب�-� 1

،�OÖ2016يناير��،أبو�ظ.  
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� �� �� �� �

�الثقافية�ا%غربية� حضور�معا+ي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�Xي�الذاكرة

O �ا%ا� �أواخر�القرن �منذ �ر �،متأصل �الشعرية �وجوده�فدواوينه �سبقت بما

الخط��وقد�كان�ا%ثقف�ا%غربي�يعرف�ومنذ�زمن�غ��oقريب�،الفع¥ي�Xي�ا%غرب

�الخليجية �للشعرية �ªلÏpام��،البياني �بمقومات ��بدا¸ي �الخط �Xي والÏpامها

�الشعري  ��بداع �Xي �ونبطيه�،التقليدي �وتمسكها��،فصيحه �بالÏpامها وكذلك

�الع �أبدعها �كما �الن	oية �عصر�ال��ضة�بحظوظ�الكتابة �Xي �وطوروها رب�قديما

  .الحديث

وهو��،ومن�ا%ؤكد�أن��نجاز�العلم�Oوالنقدي�الذي�حققه�طموح�معاليه

�الطاقية �التجارة �Xي oوالخب�� �ا%حنك �عمله��،ªقتصادي �إنجاز �Xي وا%تمثل

� �دافع �الذي OكاديمR�� ��داب�والعلوم �برحاب�كلية �بفاسعنه من��نسانية

�شه �ع¥ى �الحصول �العربيأجل �Rدب �Xي �الدولة �دكتوراه �يحمل��ادة والذي

قد�شكل�نقطة�إشراق�Xي�مس�oته��،خطاب�العروبة�Xي�الشعر�العربي)(�:عنوان

�شعريته��،�بداعية �توجهات �كل �عن �الناطق �الصامت �الجواب �شكل إذ
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�هإن�.العاطفية�م��ا�والتأملية�والسياسية�والوطنية�والدينية�،بمختلف�تجليا×�ا

  .ء�الفكري�بالشعورينقطة�التقا

�القاعات�الكorي� �بإحدى �الشعرية �قراءاته �ذلك�مناسبة �جاءت�بعد ثم

لة�Xي�طلبة�كلية��داب�ومن��،بفاس
ّ
خ��oسف��oلشعره�ليلج�Rذواق�الشابة�ا%تمث

��بداع�وليخopق�عوالم�،الشعر�النبيل�ا%قاصدXي�حكمهم�من�ا%تذوق�ن�لفن�

ن�أ�،خطأ�،ظلوا�يعتقدون �الذينوالتقنية��أنصار�العلمية�ال��Oيضايق�مس�o×�ا

بداع�وإنما�هو�عصر�التقنيات�والصناعات�العصر�اليوم�ليس�عصر�الشعر�و� 

�يجري�مجراهما �الكثيف��.وما �بحضورها �القراءات�الشعرية �كانت�جلسة لقد

�وتدب��oا%نظم�ن �إمكانات�ªستقبال �عدده �تجاوز �الشعر��،الذي �تكريم بداية

وبداية�ªعopاف�الجماه�oي�بقدرة�الشعر��،%تنورين�وا%بدع�نوالشعراء�ا�ا%لÏpم

والنفوذ��²ا��،غدغة�مستبطنا×�اود�،الراêي�ع¥ى�استقطاب�ا%شاعر�وRحاسيس

  عوالم�ا%تعة�الحقيقة�بحمل�مثل�هذه�الصفة.�ىإ+

Xي�عقد�حفل��Xي�ا%ؤسسات�الثقافية�ومن�ثم�فكر�Rصدقاء�والباحثون 

�بالشاعر�الب �يليق �ا%تم�Ïتكريم OكاديمRو� �الذي��،احث �التكريم �حفل فكان

��داب�وأساتذ×�ا� �كلية �من �وبمساهمة �فاس�سايس�الثقافية �جمعية نظمته

�بعض�البAد� �من �وغ�oه �ا%غرب �Xي �Rدبية �الحركة �متتب�ي �من �شايعهم ومن

فorاير�،�11�،12�،13(العربية�Xي�هذا�الحدث�الذي�أقيم�Xي�بداية�القرن�الحا+ي�

  )م2000سنة�
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�همت�هذا� Oال�� �%ختلف�الكتابات ��طار�العام �أن �ع¥ى �التأكيد ويمكن

�التنوع�Xي�مجال�نشاط�معا+ي� �مقاربة�ظاهرة �إ+ى التكريم�قد�انصرفت�أساسا

ب�ن�القيمة�النوعية�ال��Oيمثلها�فكره�ªقتصادي��،الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة

�واقتص �البopول �حول �الجامعية �أطروحته �عorت�عنه ��مارات�والذي �دولة اد

�ا%تحدة �ا%وضوع�،العربية �Xي �ا%ختلفة �ال���O،ومقا�ته �الفنية �القيمة وب�ن

�آنذاك� �تجاوزت Oال�� �الشعرية �دواوينه �مقاربة �عند �شعريته �عبقرية تكتس��ا

�Xي��،Rربع�ن �دواوينه �مقدمات �ع��ا �عorت Oال�� �الخاصة �النقدية �رؤيته وب�ن

�ا%تنوع �الدواوين �بمضام�ن �ال���O،ةعAق�ºا �الشمولية �النقدية �رؤيته وب�ن

�الشعر�العربي �Xي �العروبة �خطاب �حول �أطروحته �ع��ا �جاء��.ترجمت وهكذا

ليباشر�ويAمس�وجوه��.تجليات��بداع�ب�ن�الشعر�والفكر�:التكريم�تحت�صيغة

�نمو�متصاعد� �عن �تopجم Oال�� �ا%ختلفة �مقارباته �Xي OÖالعتي� الفكر��بدا¸ي

Xي�تجلياته�ا%تعددة�وا%تنوعةل�حساس��نساني�.  

�التكريم�الثاني�فقد�سعت�إ+ى�تنظيمه�جامعتان�مغربيتان�عريقتان �،أما

�هللا �عبد �بن �محمد �سيدي �جامعة �عياض��هما O �القا� �وجامعة بفاس،

�ف��ما ��داب Oكلي�� �فعاليات �خAل �مدينة��،بمراكش�من �تحظى �أن واقopح

  .مراكش�باستضافة�هذا�الحدث

�الخو  �قبل �التكريموينبõي �هذا �أهمية �الحديث�عن �إ+ى��،ض�Xي �شارة

العقد�الزم�OÎالذي�يفصل�بينه�وب�ن�سابقه�الذي�تم�Xي�مدينة�فاس�Xي�بداية�

�وكفى�،القرن  �زمنيا �عبورا �يكن �لم �بالعطاء��،والذي �ثرا �زمنيا �عبورا �كان بل

  .الفكري�%عا+ي�الدكتور�ا%كرم
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من�حركّية�فكرية�وإبداعية��فلقد�استفاد�الزمن�الثقاXي�العربي�%عاليه   

�للعطاء �متحفز �وإبدا¸ي �ثقاXي �نشاط �عن �أطروحته��.نجمت �طبعت حيث

��:الجامعية �سنة �العربي �الشعر �Xي �العروبة �الندوة��،2000خطاب وطبعت

�أواخر� �Xي �والنقدية �والن	oية �الشعرية �بإبداعاته �أقيمت�احتفاء Oال�� التكريمية

  .2000سنة�

�كتاب�شديد�Rهم    �أربعة�ثم�ظهر�له �Xي �الشعرية �يتضمن�مختاراته ية

�سماه �Îومع� �Îمب� �ضخمة �الشعر�العربي"�:أجزاء �عيون �بداية��"من �Xي وذلك

  .2002سنة�

�،العروبة�والعو%ة�:ثم�عطف�ع¥ى�هذه�ا%ختارات�كتابه�الهام�جدا�حول 

�زحف� �مواجهة �Xي �العروبة �مفهوم �حول �الفكرية �فلسفته �فيه �وضح الذي

  .2002العو%ة�أواخر�سنة�

�وهو�كتاب �الحضاري �جواهر�فكره �أحد �بعده �،حوار�الحضارات�:وجاء

والذي�واجه�فيه�جملة�من�الدراسات�الحضارية�%فكرين�من�الشرق��،2003

�ا%عاصرة �الحضارة �واقع �حول �عامة �والغرب � ýقR،صدام�� �حضارة �،وأ�øا

�بأسلوب�من�Rساليب�،ليثبت�أن�الحضارات���تتصادم �تتعايش. وأن��،ولك��ا

�الحوار�بمختلف�صوره �مبدإ �ع¥ى �التعايش�يقوم �Xي �هذا��.منطقها �ترجم وقد

   ت�ن�Rنجل�Ïية�والفرنسية.الكتاب�إ+ى�اللغ
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�كتاب �ا%والية �السنة �Xي �ظهر�له �أزاه��oالن	�oالعربي"�:ثم �من �"ا%طيب

�كتاب�ªختيارات�2004( �هيكلته �Xي �يشبه �ن	oية �أدبية �اختيارات �وهو�كتاب (

ولكنه�يختلف�عنه�من�حيث�تنوع�ا%ادة�الن	oية�ال���O،الذكرالشعرية�السابق�

�الكتاب �Xي �بتضمي��ا �كتب��،اهتم �من �وضع �ما �وأهم �أوسع �تعت�orمن Oوال�

�جميع�Rقطار�العربية �العصر�الحديث�Xي �تعت�orمن�حيث��.ªختيارات�Xي كما

�وحدة� �من �نوع �ضمان �أجل �العناصر�من �متكاملة �منظومة �التبويب هيكلة

  .الفكرية�والنقدية�لدى�حاجب�ªختيار�Rدبيالرؤية�

�سنة �بداية �Xي �ظهر�له �الهام2009(�ثم �ا%ستقب¥ي �كتابه نحو�نظام�"�)

�.عروبي�جديد �عربية�سياسية�" �%نظومة �تصورا وهو�الكتاب�الذي�اقopح�فيه

  .تقيم�جملة�من�الوسائط�ا%هيئة�لفكرة�ªتحاد�العروبي�ا%نفعية�وا%صلحية

نتاج�الضخم�وا%تتابع�الذي�صدر�Xي�مثل�هذه�الorهة�ولعل�مثل�هذا�� 

من�الزمن�هو�الذي�حفز�مختلف�الفعاليات�الثقافية�والفكرية�إ+ي�إقامة�الندوة�

ع¥ى�ا%شاركة�ا�وال��Oأقبل�التكريمية�الثانية�ال��Oشهدت�مدينة�مراكش�فعاليا×�

ومن��،والغربفعاليا×�ا�جم�غف��oمن�ا%فكرين�والنقاد�والباحث�ن�من�الشرق��Xي

 �� �هذا �مضام�ن �ليناقشوا �الهاممختلف�الجامعات�ا%غربية وليعكسوا��،نتاج

�كتب� �بعض�من �Xي �لها �وجدوا Oوال�� �تشغلهم �كانت Oال�� �القضايا �من جملة

كما�لم�يمنعهم�إعجا�²م��²ا�أن�يناقشوا�بعضا�من��،معاليه�صيغة�ناجحة�لها

�تم�Ïةا%�أفكارها �تتAقح �أ�øا �وجدوا Oال�� �وÕي �أفكار�بعض�، �من �مثيA×�ا مع

  .ا%فكرين�Xي�الغرب�والشرق 
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��²ا� �شارك Oال�� �ا%داخAت �مختلف �تضمن�ºا Oال�� �الدسمة �ا%ادة إن

�إل��ا� �انقسمت Oال�� �الكorى �الثAثة �Rبواب �خAل �من �ا%تدخل�ن مختلف

�الندوة �Rطباق��،فعاليات �من �جملة �أمام �يشعر�وكأنه �عل��ا �ا%طلع جعلت

  .ال��Oتشبع�الفضول�ا%عرXي�الذي�يفopض�أن�صاحبه���يشبع�الفكرية�الدسمة

�ولقد�تحولت�Rبواب�الثAثة�ال��Oشكلت�مادة�مطبوع�الندوة�إ+ى�ما�يشبه

�ا%ادة �كتب�مستقلة �الرؤى�،ثAثة �أو �،ومستقلة �لفتح �مع�اودافعة لة صر�الِصّ

  .معاليها%تنوع�الذي�يشكل�مادة�إنتاج��ا%نتوج�الفكري�و�بدا¸ي�وªقتصادي

ومن�حق�ا%تسائل�اليوم�أن�يس�ى�إ+ى�معرفة�ªتجاه�الذي�تتجه�بوصلة�

هل�يطõى�عل��ا��.إنتاج�معا+ي�الدكتور�Xي�الخمس�سنوات�التالية�لهذا�التكريم

�أم�،ا%ائة�ودواوينه�ستقopب�من�خصوصا�،الجانب��بدا¸ي؟���نستبعد�ذلك

�،مل�واستيعاب�ما�يجري فرض�عليه�فopة�التأ�أن�الظرف�السيا¡ �Oالعربي�قد

التفريق�ف��ا�ب�ن�الخيط�Rبيض��سبلدفع�به�إ+ى�انتظارية�مopيثة�تلتمس�مما�

   .من�الخيط�Rسود�من�الوضع�الراهن

�الصحة� �تمام �العمر�مع �وطول �والتدفق �استمرار�العطاء نرجو�%عاليه

  .والعافية
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K�K�K�K�����<	;�א���>%���א<�1(=	;�א���>%���א<�1(=	;�א���>%���א<�1(=	;�א���א<�1(=���%� �� �� �� �
�Dא�E��';��3�FG�3�4א�א��Dא�E��';��3�FG�3�4א�א��Dא�E��';��3�FG�3�4א�א��Dא�E��';��3�FG�3�4א�א��@?����א���%	'A�B)����C�?@�א���%	'A�B)����C�?@�א���%	'A�B)����C�?@�א���%	'A�B)����C�� �� �� �� �

  

أمام�تعدد�أجناس�الكتابة�لدى�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�من�الشعر�

.�يبدو�النقد�مجا��.Xي�مجا�ت�ªقتصاد�وRدب�والحضارة�والرواية�إ+ى�البحث

�كتاباته�مهما �ال�X�Oي �الشعرية �مقدمات�دواوينه �نحو��وأخصها تتسارع�خطاها

�الشعر�التحامائةا%ا �مع �يلتحم �ن	oي �نسيج �ا%قدمات �وهذه �عليه��. يحرص

�الكاتب�ا%بدع: �ا%تلقي�ويتآلف�الشاعر �ا%بدع��القارئ �:معه �وب�ن الباحث.

وب�ن�القارئ��،وا%تلقي�نستبطن�عAقات�محكمة�ب�ن�الشاعر�والكاتب�من�جهة

ستحكم�والباحث�من�جهة�أخرى.�ثم
ُ
كاتب�والقارئ�العAقات�ب�ن�الشاعر�وال�ت

  من�جهة�ثالثة.�معا�والباحث

)1(  

�ومقدماته�فا%بدع �أشعاره �Xي �العتيبة �سعيد �باعتباره�مانع �يبدو�ناقدا

�النص�حيث �داخل �الشعري �عا%ه �ما��يتأمل �وهذا �أشعاره �إ+ى يحضر�نظره

�الشعرية، �بالفروسية �النص�أسميته �يمحص�مكوناته�وخارج ويحلل��حيث

�جوهر�ا%ما�مقاصده �يorز �النقدية.مما �محمد��رسة �ا%رحوم �أسماه �ما وهذا

  �.الدناي�بالفكر�النقدي�عند�مانع�سعيد�العتيبة

                                                           
  كتاب�با�شopاك�مع�ا%رحوم�الدكتور�محمد�الدناي،�سيصدر�قريبا.�- 1




	��Wא������������
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��@�א�����א�����א�����א��������א� @@ @@ @@ @

 

 

 

60

�للمتلقي �عن��وبالنسبة �أو�ها �Xي �يسائل �النص�أشعار�ومقدمات Aلك

ال��Oتضمن�ºا�هذه�Rشعار،�ومرج�ي�Xي�ذلك�إ+ى�اهتمام�تولد��النقدية�الد��ت

�ا ��بداع �عمق �إ+ى �النفاذ �محاولة �من �النظر�إ+ى�لدي �ممارسة �ومن لشعري

باعتبار�أن�النقد�و�بداع���يتواءمان�Xي�مقاصد�التجاوب��،الدراسات�النقدية

�ولكن� �فحسب، �النقدية �العملية �ضمن �والتحليل �الفهم �الشعر�وسبل ب�ن

�Rبعاد� �وروم �التأمل �ع¥ى �حرصها �Xي �ا%بدعة �الذات �قدرة �ضمن يتداخAن

اعر�أول�ناقد�Xي�شعره�وهو�يبدع�شعره.�وXي�الجمالية�والفنية،�لذلك�كان�الش

ي�بتطلعات�تروم� إدراك�ا%تلقي�µشكاليات�هذه�العAقة�ب�ن�الشاعر/الناقد�̧و

�الشعر� �وظائف �مقاربة �عن �الكشف �قصد �ومقاصده �حوافز��بداع تأمل

  إبدا¸ي�/نقدي.��وتحليل�آلياته�وفق�منظور 

)2(  

�الثانية �Xي �ا%تلقي ��ا%قدمات�ويسائل �الفكر�باعتبار �عن �الحديث "أن

�شخصيته �Xي �التأمل �من �ينقلنا �للشاعر �Xي��النقدي �التأمل �إ+ى الشاعرة

إن�الذي�يصف�شعرا�ما�بأنه�شعر�جميل�أو�لطيف�ناقد،��:شخصيته�الناقدة

�ا%تطورة� �وا%ناهج �يستثمر�فيه��ليات��جرائية �معقدا والذي�يكتب�مصنفا

دون�الخوض�Xي�ما�يمكن�أن�يسم��ناقد،فأنا�أتحدث�هنا�عن�التأمل�Xي�الشعر�

�Åن�كل�حديث�عن�الشعر�يعت�orنقدا�قصد�صاحبه�إ+ى�ذلك�با�حopاف�النقدي

  .�1أم�لم�يقصد"

                                                           
  وم�الدكتور�محمد�الدناي،�سيصدر�قريبا.كتاب�با�شopاك�مع�ا%رح�- 1
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)3(  

تبدأ�مرحلة�جديدة��تواصAت�العAقات�ب�ن�ا%بدع�وا%تلقي�وبحكم�تمكن

�حيث�من�للمنجز�النقدي�منظومته.�عن�الرؤى�النقدية�ال��Oتؤسس�Xي�البحث

�مفهومهم�تبع�مفاهيمنت�أننا�حن للشعر�من��الشعر�نجد�أن�الفAسفة�حددوا

خAل�التصورات�العامة�وما�تتضمنه�من�فهم�وتحليل�بحثا�عن�منطق�خاص�

�والتحليل��به. �والتذوق �الفهم �سبل �الشعرية �دراسا×�م �Xي �النقاد �رام كما

�إ+ى�استجAء�"الرؤى�الشعرية"�أشار� �الشعراء�فقصدوا �أما والتعليل�والتقويم.

�عرف�ومذهب�من� "� �الشاعر�وÕي �ببطولة �أسماه �ما �عبد�هللا�الطيب�Xي إل��ا

بتمكنه�أن�يشرف�ع¥ى�سامعيه�من�مكان�عال��)الشاعر(�مذاهب�القول�كان

وبذلك�كانت�البطولة�الشعرية�"�تشرف�من��.فيسحر�بالبيان�وينطق�بالحكمـة"

��فص �واضحة �البيان �ساحرة �الصوت �جه�oة �معتدة �بنفسها �واثقة اح�عُل

  .."�.بالرأي�القاطع

Xي�الدراسات�Rدبية�يorز��وÕي�إشارات�هامة�تؤسس�من�ى�نقديا�جديدا

وXي�ضوء�هذه��شارات�دأبـنا��.ا%عالم��بداعية�للميتاشعري�للقصيدة�العربية

�ا%تعددة �دراساتنا �شعره��فـي �عن �وهو�يتحدث �الشاعر، �إبراز�شخصية ع¥ى

�أو� �أو�الغزلية �ا%ادحة �يفرز�.الواصفةضمن�قصيدته �القصيد �تأمل �غ��oأن ..

�ب�ن��خر�والشاعر، �العAقة �تج¥ي �خفية �وÕي��ثنائية �الذات�والشاعر... وبيـن

�،ثنائية�تع�orعن�خصوصية�تؤكد�أن�القصيدة���تع�orعن�بطولة��خر�فحسب

ولك��ا�تع�orباÅساس�عن�بطولة�الشاعر�من�خAل�الوقوف�عن�صنعته�ليتأمل�

�مج �ويحلل �هذا�.ا�×�ابنيا×�ا �كان �كبار��وبذلك �أصي�Aدأب �فنا �مسلكا النهج
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�العرب �يحققه�شعراء �نهجه�%ا �قصائدهم�إثباتا��ع¥ى من�إبراز�شخصيا×�م�Xي

�بف��م ��خر�،لشاعري�ºم�وارتقاء �ا%مدوح�/ �مكانة �تجاوز �يشكل��،بقصد ويكاد

لشعرية�بل�أقرته�ا�،هذا�السلوك��بدا¸ي�نهجا��زما�فرضه�كبار�شعراء�العربية

�الحقائق� �ا%عاي��oواستجAء �وارتياد �التقصيد �تنحو�نحو�مراتب �وÕي العربية

فزه��oوكعب�وحسان�وRخطل�وجرير�وأبو�تمام�وأبو�الطيب��،واستكناه�ا%عارف

��ا%ن�ى�هذا�مثلوا�الذين�ومهيار�وغ�oهم �عليه��–الشعري �نصطلح �ما وهو

� �الشعرية �معorين�عن�آرا���- بالفروسية �قصائدهم �تجار�²م��بداعيةXي �Xي �م

  .النقدية�ورؤاهم

�رؤاها� �Xي �ورد ومن�خAل�مقاربة�أشعار�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�%ا

�الرؤى� �هذا �لدراسة �يتحقق�مشروع �الشعرية �الفروسية �معالم �من ومكونا×�ا

�حواراته� �مع �انسجامها �مدى �هللا �شاء �إن �ا%ستقبل �Xي �وسنبحث النقدية،

�ال �عن �وأقواله �ومقاصدهوتصريحاته �إ+ى��.شعر�ومفهومه �رهينا �يبقى وهو�أمل

مانع��وÕي�هامة�Xي�البحث�عن�شخصية�الدكتور �،ح�ن�جمع�هذه��راء�النقدية

  سعيد�العتيبة�الناقدة�وا%بدعة.�

�Xي� �الشعرية �فروسيته �معالم �بعض �أبسط �أن �ا%قام �هذا �Xي OÖوحس

فنحن��لنماذجمقاصدها�ومكونا×�ا.�وعندما�نحاول�إبراز�ذلك�من�خAل�بعض�ا

�الذي� �ا%يتاشعري �عن �باحث�ن �الشعري �إبداعه �إ+ى �رؤيته �استجAء �إ+ى نس�ى

  :ال��Oاعتمدهاالنقدية�يorز�الخلفية��بداعية�Åشعاره�وتجسيد�ا%رجعية�
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  من�أشعاره:�

  إن�شــــــــعري�Xــــــــي�د�ــــــــى�الليــــــــل�رســــــــالهإن�شــــــــعري�Xــــــــي�د�ــــــــى�الليــــــــل�رســــــــاله��يــــــــا�فتــــــــاتييــــــــا�فتــــــــاتي

  Åنـــــــــاس�قـــــــــد�أضـــــــــاعوا�أمـــــــــس�مفهـــــــــوم�البســـــــــالهÅنـــــــــاس�قـــــــــد�أضـــــــــاعوا�أمـــــــــس�مفهـــــــــوم�البســـــــــاله

  

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�بالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيب�وبالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�بالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيب�وبالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل   وهتفــــــــــــــــــــــــــــت�يــــــــــــــــــــــــــــا�شــــــــــــــــــــــــــــعر�اســــــــــــــــــــــــــــتفقوهتفــــــــــــــــــــــــــــت�يــــــــــــــــــــــــــــا�شــــــــــــــــــــــــــــعر�اســــــــــــــــــــــــــــتفق

  

  والشــــــــــــــــــعر�كــــــــــــــــــان�و�يــــــــــــــــــزال�شــــــــــــــــــعوراوالشــــــــــــــــــعر�كــــــــــــــــــان�و�يــــــــــــــــــزال�شــــــــــــــــــعورا  الحــــــــــــــــــــب�كــــــــــــــــــــان�و�يــــــــــــــــــــزال�مشاعـــــــــــــــــــــــراالحــــــــــــــــــــب�كــــــــــــــــــــان�و�يــــــــــــــــــــزال�مشاعـــــــــــــــــــــــرا

  

  قـــــــــــــــــو+ي�مشـــــــــــــــــاعر�مالـــــــــــــــــديك�وخrـــــــــــــــــoي قـــــــــــــــــو+ي�مشـــــــــــــــــاعر�مالـــــــــــــــــديك�وخrـــــــــــــــــoي   فأنـــــــــــــــــــا�لصــــــــــــــــــــوت�حبيب�ـــــــــــــــــــ�Oمتلهـــــــــــــــــــــففأنـــــــــــــــــــا�لصــــــــــــــــــــوت�حبيب�ـــــــــــــــــــ�Oمتلهـــــــــــــــــــــف

  والقـــــــــــــــــول�صـــــــــــــــــنعة�شـــــــــــــــــاعر�ومفكـــــــــــــــــروالقـــــــــــــــــول�صـــــــــــــــــنعة�شـــــــــــــــــاعر�ومفكـــــــــــــــــر  قالــــــــــــــــت�مشــــــــــــــــاعر���أجيــــــــــــــــد�خطابــــــــــــــــةقالــــــــــــــــت�مشــــــــــــــــاعر���أجيــــــــــــــــد�خطابــــــــــــــــة
 

ــــــــــــــــــيقا  وجـــــــــــــــــدت�أن�الشــــــــــــــــــعر�يرفعÎـــــــــــــــــ�Oإ+ــــــــــــــــــىوجـــــــــــــــــدت�أن�الشــــــــــــــــــعر�يرفعÎـــــــــــــــــ�Oإ+ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــيقاآفـــــــــــــــــاق�صـــــــــــــــــدق�تـــــــــــــــــرفض�التلفـ   آفـــــــــــــــــاق�صـــــــــــــــــدق�تـــــــــــــــــرفض�التلفـ

  Xــــــــــــــي�درب�عمــــــــــــــري�صــــــــــــــاحبا�ورفيقــــــــــــــاXــــــــــــــي�درب�عمــــــــــــــري�صــــــــــــــاحبا�ورفيقــــــــــــــا  وجعلتــــــــــــــــــهوجعلتــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــاخopت�أن�أحيـــــــــــــــــــا�لــــــــــــــــــه�فــــــــــــــــــاخopت�أن�أحيـــــــــــــــــــا�لــــــــــــــــــه�

Oفالشــــــــــــــعر�بصــــــــــــــمة�خــــــــــــــافقي�وهــــــــــــــوي�Oــــــــــــــــــيقا  فالشــــــــــــــعر�بصــــــــــــــمة�خــــــــــــــافقي�وهــــــــــــــوي� ــــــــــــــــــيقاوجنـــــــــــــــــاح�فكـــــــــــــــــر�يعشـــــــــــــــــق�التحلـ   وجنـــــــــــــــــاح�فكـــــــــــــــــر�يعشـــــــــــــــــق�التحلـ
�  

  بجميــــــــــع�مــــــــــا�يحــــــــــوي�أحــــــــــس�وأشــــــــــعربجميــــــــــع�مــــــــــا�يحــــــــــوي�أحــــــــــس�وأشــــــــــعر  الحـــــــــــــــــــــب�عنـــــــــــــــــــــدي�عـــــــــــــــــــــالم�متكامـــــــــــــــــــــلالحـــــــــــــــــــــب�عنـــــــــــــــــــــدي�عـــــــــــــــــــــالم�متكامـــــــــــــــــــــل

  

ــــــــــــــــــــاêي�لهيـــــــــــــــــــب  إ+ــــــــــــــــــــــــى�إمــــــــــــــــــــــــاراتي�بشـــــــــــــــــــــــــوق إ+ــــــــــــــــــــــــى�إمــــــــــــــــــــــــاراتي�بشـــــــــــــــــــــــــوق ��وعــــــــــــــــــــــــدتوعــــــــــــــــــــــــدت ــــــــــــــــــــاêي�لهيـــــــــــــــــــبلـــــــــــــــــــه�Xـــــــــــــــــــي�عمـــــــــــــــــــق�أعمــ   لـــــــــــــــــــه�Xـــــــــــــــــــي�عمـــــــــــــــــــق�أعمــ

OــــــــــــÖــــــــــــي�حضــــــــــــورك�شــــــــــــعر�حXنشــــــــــــد�ÅOــــــــــــÖــــــــــــي�حضــــــــــــورك�شــــــــــــعر�حXنشــــــــــــد�Å  ــــــــي�الــــــــروض�يشــــــــدو�العنــــــــدليبXــــــــي�الــــــــروض�يشــــــــدو�العنــــــــدليبكمــــــــا�Xكمــــــــا�  

OÎفأنــــــــــــــــــــت�ومــــــــــــــــــــوطOÎحمـــــــــــــــــــــــاك�هللا�زايــــــــــــــــــــــــــد�يـــــــــــــــــــــــا�حبيـــــــــــــــــــــــبحمـــــــــــــــــــــــاك�هللا�زايــــــــــــــــــــــــــد�يـــــــــــــــــــــــا�حبيـــــــــــــــــــــــب  إلهــــــــــــــــــــام�شعـــــــــــــــــــــري إلهــــــــــــــــــــام�شعـــــــــــــــــــــري ��فأنــــــــــــــــــــت�ومــــــــــــــــــــوط  
  

  خـــــــــــــــــAبخـــــــــــــــــAب��دائمـــــــــــــــــادائمـــــــــــــــــا��Xـــــــــــــــــي�مـــــــــــــــــوطن�هـــــــــــــــــوXـــــــــــــــــي�مـــــــــــــــــوطن�هـــــــــــــــــو  ســــــــــيظل�درب�الحـــــــــــب�يجمـــــــــــع�شـــــــــــملناســــــــــيظل�درب�الحـــــــــــب�يجمـــــــــــع�شـــــــــــملنا

  مصـــــــــــــــــــابمصـــــــــــــــــــاب��إنـــــــــــــــــــي�بـــــــــــــــــــداء�العاشـــــــــــــــــــق�نإنـــــــــــــــــــي�بـــــــــــــــــــداء�العاشـــــــــــــــــــق�ن  قـــــــــــل�الـــــــــــذي�وجـــــــــــد�الهـــــــــــوى�داء:�نعـــــــــــمقـــــــــــل�الـــــــــــذي�وجـــــــــــد�الهـــــــــــوى�داء:�نعـــــــــــم

  وإذا�جفاهــــــــــــــا�الحــــــــــــــب�ف�ــــــــــــــ�Oخــــــــــــــرابوإذا�جفاهــــــــــــــا�الحــــــــــــــب�ف�ــــــــــــــ�Oخــــــــــــــراب  فبAدنـــــــــــــــــــــــا�بالحـــــــــــــــــــــــب�كانـــــــــــــــــــــــت�جنــــــــــــــــــــــــةفبAدنـــــــــــــــــــــــا�بالحـــــــــــــــــــــــب�كانـــــــــــــــــــــــت�جنــــــــــــــــــــــــة
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  لopاثـــــــــــــــــــــــــــــــــه�ويقـــــــــــــــــــــــــــــــــدس�ا%عشــــــــــــــــــــــــــــــــــوقالopاثـــــــــــــــــــــــــــــــــه�ويقـــــــــــــــــــــــــــــــــدس�ا%عشــــــــــــــــــــــــــــــــــوقا  مـــــــــا�كـــــــــان�شـــــــــعري�غ�ـــــــــ�oرحلـــــــــة�عاشـــــــــقمـــــــــا�كـــــــــان�شـــــــــعري�غ�ـــــــــ�oرحلـــــــــة�عاشـــــــــق

 

  ســــــــــــــــــأظل�Xــــــــــــــــــي�دن�الخلــــــــــــــــــود�عتيقــــــــــــــــــاســــــــــــــــــأظل�Xــــــــــــــــــي�دن�الخلــــــــــــــــــود�عتيقــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــــديم�مـــــــــــــــــــــــودتي�وأثابـــــــــــــــــــــــهقـــــــــــــــــــــــديم�مـــــــــــــــــــــــودتي�وأثابـــــــــــــــــــــــه�øـــــــــــــــــــــــب�ال�øـــــــــــــــــــــــب�ال

 

  والليــــــــــــــــــــــــل�غــــــــــــــــــــــــول والليــــــــــــــــــــــــل�غــــــــــــــــــــــــول ��يـيـقضــــــــــــــــــــــــايا�أمتــــــــــــــــــــــــقضــــــــــــــــــــــــايا�أمتــــــــــــــــــــــــ  ع¥ـــــــى�نهـــــــج�ابـــــــن�أحمـــــــد�ســـــــرت�أحــــــــدوع¥ـــــــى�نهـــــــج�ابـــــــن�أحمـــــــد�ســـــــرت�أحــــــــدو

� 

  وكــــــــــأنX�OÎــــــــــي�الصــــــــــخر�أنقــــــــــش�أحُفــــــــــر  عانيـــــــــــــــــــــــت�مـــــــــــــــــــــــن�أوزانـــــــــــــــــــــــه�وقيـــــــــــــــــــــــوده

  

O هاج½ــــــــــــ��Îلســــــــــــك�Oت�قــــــــــــافي�oــــــــــــpواخO هاج½ــــــــــــ��Îلســــــــــــك�Oت�قــــــــــــافي�oــــــــــــpصـــــــم�طريقـــــــا  واخRـــــــي�الصـــــــخر�Xصـــــــم�طريقـــــــاوفتحـــــــت�Rـــــــي�الصـــــــخر�Xوفتحـــــــت�  

 

  مثيــــــــــــــــــــــلمثيــــــــــــــــــــــلف��ــــــــــــــــــــــا�كنــــــــــــــــــــــوز�مــــــــــــــــــــــا�لهــــــــــــــــــــــن�ف��ــــــــــــــــــــــا�كنــــــــــــــــــــــوز�مــــــــــــــــــــــا�لهــــــــــــــــــــــن�  يـــــــــــــــــــا�إخـــــــــــــــــــوتي�الشـــــــــــــــــــعراء�إن�رمالنـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــا�إخـــــــــــــــــــوتي�الشـــــــــــــــــــعراء�إن�رمالنـــــــــــــــــــا

  ح�ـــــــــــــ��يجـــــــــــــل�الشـــــــــــــعَر�هـــــــــــــذا�الجيـــــــــــــُل ح�ـــــــــــــ��يجـــــــــــــل�الشـــــــــــــعَر�هـــــــــــــذا�الجيـــــــــــــُل   م��ـــــــــــا�اجمعـــــــــــوا�أح¥ـــــــــــى�Ù+ـــــــــــئ�شـــــــــــعركمم��ـــــــــــا�اجمعـــــــــــوا�أح¥ـــــــــــى�Ù+ـــــــــــئ�شـــــــــــعركم
  

  و�ئــــــــــــــــــــــــــي�للخليــــــــــــــــــــــــــل�فمــــــــــــــــــــــــــا�أقــــــــــــــــــــــــــول و�ئــــــــــــــــــــــــــي�للخليــــــــــــــــــــــــــل�فمــــــــــــــــــــــــــا�أقــــــــــــــــــــــــــول   ولكـــــــــــــــــــــن��يـــــــــــــــــــــروق�لـــــــــــــــــــــبعض�قـــــــــــــــــــــوميولكـــــــــــــــــــــن��يـــــــــــــــــــــروق�لـــــــــــــــــــــبعض�قـــــــــــــــــــــومي

  وهـــــــــــــــــــــــــــل�حري�ـــــــــــــــــــــــــــ�Oشـــــــــــــــــــــــــــعر�عليـــــــــــــــــــــــــــلوهـــــــــــــــــــــــــــل�حري�ـــــــــــــــــــــــــــ�Oشـــــــــــــــــــــــــــعر�عليـــــــــــــــــــــــــــل  ..ألســـــــــــــــت�بكـــــــــــــــل�مـــــــــــــــا�أبـــــــــــــــدعت�حــــــــــــــــرا..ألســـــــــــــــت�بكـــــــــــــــل�مـــــــــــــــا�أبـــــــــــــــدعت�حــــــــــــــــرا
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــــــAم�للفراهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي�شعــــ ــــــــــــــــــــــــــــــمل�ثقيـــــــــــــــــــــــــــــل  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــAم�للفراهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي�شعــــ ــــــــــــــــــــــــــــــمل�ثقيـــــــــــــــــــــــــــــلبـــــــــــــــــــــــــــــ�Aأوزانـــــــــــــــــــــــــــــه�حـــ   بـــــــــــــــــــــــــــــ�Aأوزانـــــــــــــــــــــــــــــه�حـــ

  ول ول لغ�ــــــــــــــــــــoي�فلــــــــــــــــــــتكن�تلــــــــــــــــــــك�الوحــــــــــــــــــــلغ�ــــــــــــــــــــoي�فلــــــــــــــــــــتكن�تلــــــــــــــــــــك�الوحــــــــــــــــــــ  ..ولســــــــــــــــــــت�مقارعــــــــــــــــــــا�ن	ــــــــــــــــــــoا�بشــــــــــــــــــــعر،..ولســــــــــــــــــــت�مقارعــــــــــــــــــــا�ن	ــــــــــــــــــــoا�بشــــــــــــــــــــعر،
  

  أن�أجعــــــــــــل�الــــــــــــزمن�الــــــــــــردي�صــــــــــــديقاأن�أجعــــــــــــل�الــــــــــــزمن�الــــــــــــردي�صــــــــــــديقا  لـــــــم�أشـــــــك�مـــــــن�زمـــــــن�ولكـــــــن�لـــــــم�أشـــــــألـــــــم�أشـــــــك�مـــــــن�زمـــــــن�ولكـــــــن�لـــــــم�أشـــــــأ

 

لــــــــــــــــــــــ�ن�بــــــــــــــــــــــه�القلــــــــــــــــــــــوب�وأســــــــــــــــــــــتميل  ولي¥ـــــــــــــــــــــى�Xـــــــــــــــــــــي�فمـــــــــــــــــــــ�Oكانـــــــــــــــــــــت�نـــــــــــــــــــــداءً ولي¥ـــــــــــــــــــــى�Xـــــــــــــــــــــي�فمـــــــــــــــــــــ�Oكانـــــــــــــــــــــت�نـــــــــــــــــــــداءً 
ُ
لــــــــــــــــــــــ�ن�بــــــــــــــــــــــه�القلــــــــــــــــــــــوب�وأســــــــــــــــــــــتميلأ
ُ
  أ

  

  لرؤي�ºــــــــــــــــــــا�أكنــــــــــــــــــــت�مــــــــــــــــــــن�الخطــــــــــــــــــــاة؟لرؤي�ºــــــــــــــــــــا�أكنــــــــــــــــــــت�مــــــــــــــــــــن�الخطــــــــــــــــــــاة؟  شــــــــــــــوقاشــــــــــــــوقا��أَمــــــــــــــا�بانــــــــــــــت�ســــــــــــــعاد�فــــــــــــــذبتأَمــــــــــــــا�بانــــــــــــــت�ســــــــــــــعاد�فــــــــــــــذبت

  ومــــــــــــــــــــــــا�جلــــــــــــــــــــــــت�بغ�oهمــــــــــــــــــــــــا�حيــــــــــــــــــــــــاتيومــــــــــــــــــــــــا�جلــــــــــــــــــــــــت�بغ�oهمــــــــــــــــــــــــا�حيــــــــــــــــــــــــاتي  سعـــــــــــــــــــاداسعـــــــــــــــــــادا��أنـــــــــــــــــا�لـــــــــــــــــم�أنـــــــــــــــــس�لي¥ـــــــــــــــــى�أوأنـــــــــــــــــا�لـــــــــــــــــم�أنـــــــــــــــــس�لي¥ـــــــــــــــــى�أو
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65

  مــــــــــــــل�هــــــــــــــم�ســــــــــــــوانامــــــــــــــل�هــــــــــــــم�ســــــــــــــواناونريحــــــــــــــه�مــــــــــــــن�حونريحــــــــــــــه�مــــــــــــــن�ح  لـــــــــــــــم�يـــــــــــــــا�مشـــــــــــــــاعر��نصـــــــــــــــون�هوانـــــــــــــــالـــــــــــــــم�يـــــــــــــــا�مشـــــــــــــــاعر��نصـــــــــــــــون�هوانـــــــــــــــا

  إ��جراحــــــــــــــــــــــــــــــــا�صغتــــــــــــــــــــــــــــــــــها�ديوانـــــــــــــــــــــــــــــــــاإ��جراحــــــــــــــــــــــــــــــــا�صغتــــــــــــــــــــــــــــــــــها�ديوانـــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــاذا�جنينـــــــــــــا�مـــــــــــــن�شـــــــــــــهامة�أحـــــــــــــرفمـــــــــــــاذا�جنينـــــــــــــا�مـــــــــــــن�شـــــــــــــهامة�أحـــــــــــــرف
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي�القوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي�القوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوزهـ   وزهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق�الفيافـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع�فـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق�الفيافـ   يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع�فـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�ووافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�ووافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأْوِف�الوعـ   أْوِف�الوعـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمر�طـــــوافـ   ليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمر�طـــــوافـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد�وRريــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافXــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�البـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد�وRريــ   Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�البـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم�Rضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم�Rضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافبأكـ   بأكـ
  

  فأنــــــــــت�عــــــــــروس�شــــــــــعري�يــــــــــا�دمشــــــــــقفأنــــــــــت�عــــــــــروس�شــــــــــعري�يــــــــــا�دمشــــــــــق  Åن�الشـــــــــــــــــــعر�منـــــــــــــــــــذ�البـــــــــــــــــــدء�عشـــــــــــــــــــقÅن�الشـــــــــــــــــــعر�منـــــــــــــــــــذ�البـــــــــــــــــــدء�عشـــــــــــــــــــق

  محــــــــــــــــــــــب�إن�خطــــــــــــــــــــــرِت�لــــــــــــــــــــــه�يــــــــــــــــــــــــــرق محــــــــــــــــــــــب�إن�خطــــــــــــــــــــــرِت�لــــــــــــــــــــــه�يــــــــــــــــــــــــــرق   وفيــــــــــــــــك�قصــــــــــــــــائدي�صــــــــــــــــلوات�قلــــــــــــــــبوفيــــــــــــــــك�قصــــــــــــــــائدي�صــــــــــــــــلوات�قلــــــــــــــــب
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�إن�الِكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�أرقـ   أبقـــــــــــــــــــى،�أنقـــــــــــــــــــى،�أوضـــــــــــــــــــُح،�أصـــــــــــــــــــرْح أبقـــــــــــــــــــى،�أنقـــــــــــــــــــى،�أوضـــــــــــــــــــُح،�أصـــــــــــــــــــرْح   قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�إن�الِكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�أرقـ

  ا%ســــــــــــــــــرْح ا%ســــــــــــــــــرْح ��لـــــــــــــــــم�نصــــــــــــــــــعد�بعـــــــــــــــــد�إ+ــــــــــــــــــىلـــــــــــــــــم�نصــــــــــــــــــعد�بعـــــــــــــــــد�إ+ــــــــــــــــــى  قلــــــــــــــــــــــــــت�صــــــــــــــــــــــــــحيح�هــــــــــــــــــــــــــذا،�ولكــــــــــــــــــــــــــنقلــــــــــــــــــــــــــت�صــــــــــــــــــــــــــحيح�هــــــــــــــــــــــــــذا،�ولكــــــــــــــــــــــــــن
  

  بحــــــــــــــــــــــــــــــروف�شــــــــــــــــــــــــــــــعري،�فاســــــــــــــــــــــــــــــكOÎبحــــــــــــــــــــــــــــــروف�شــــــــــــــــــــــــــــــعري،�فاســــــــــــــــــــــــــــــكOÎ  الحـــــــــــــــــب�مملكـــــــــــــــــة�بنيـــــــــــــــــت�صـــــــــــــــــروحهاالحـــــــــــــــــب�مملكـــــــــــــــــة�بنيـــــــــــــــــت�صـــــــــــــــــروحها

OــــــــــÎتــــــــــاج�الوفــــــــــاء�وتــــــــــاج�الشــــــــــعر�يجعلOــــــــــÎســـــــــلطاناســـــــــلطانا��ع¥ـــــــــى�جميـــــــــع�رفـــــــــاق�الحـــــــــبع¥ـــــــــى�جميـــــــــع�رفـــــــــاق�الحـــــــــب  تــــــــــاج�الوفــــــــــاء�وتــــــــــاج�الشــــــــــعر�يجعل  
  

�َمْجـــــــِدهِ أَنـــــــأَنـــــــ
َ
ـــــــة ـــــــْعَر�ُبْغَي ِ

ّ
�َمْجـــــــِدهِ ا�َمـــــــا�َنظمـــــــُت�الش

َ
ـــــــة ـــــــْعَر�ُبْغَي ِ

ّ
ُم�والّتْمِجيـــــــــــُد   ا�َمـــــــا�َنظمـــــــُت�الش

ْ
ظ ـــــــــــاَن�ِفيـــــــــــَك�الـــــــــــنَّ

َ
ُم�والّتْمِجيـــــــــــُد َبـــــــــــْل�ك

ْ
ظ ـــــــــــاَن�ِفيـــــــــــَك�الـــــــــــنَّ

َ
  َبـــــــــــْل�ك

دٌ  نــــــــــــــا�Xــــــــــــــي�غراِمــــــــــــــَك�ياَحبيــــــــــــــُب�ُمَجــــــــــــــّدِ
َ
دٌ أ نــــــــــــــا�Xــــــــــــــي�غراِمــــــــــــــَك�ياَحبيــــــــــــــُب�ُمَجــــــــــــــّدِ
َ
ْيِضـــــــــــــــــها�َتْجِديـــــــــــــــــُد   أ

َ
صـــــــــــــــــاِئدي�Xـــــــــــــــــي�ف

َ
ْيِضـــــــــــــــــها�َتْجِديـــــــــــــــــُد وق

َ
صـــــــــــــــــاِئدي�Xـــــــــــــــــي�ف

َ
  وق

إن�هذه�الفروسية�الشعرية�عند�الشاعر�مانع�سعيد�العتيبة�يتسع�مداها�

�الشاع �مذهبية �لتبلور �والبحث �التحليل �وXي�Xي �وتجليا×�ا، �مقاصدها �Xي ر
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وXي�استجAء�مقومات�القصيد��،تواصA×�ا�مع�الكون�والطبيعة�والopاث�والواقع

..�وXي�إغناء�عروبة�الشعر�.ووضوح�اللغة�وانسياب�Rسلوب�من�صدق�التجربة

�إنشاده �حداثته�بحسن �تجديد �والحرص�ع¥ى �به �رواته OÎقضايا��....وتغ� وكلها

�الشا �استوعب �هامة �رؤيةنقدية �لتكون �بنيا×�ا �واستنطق نقدية��عر�أصولها

  تعانق�تجربته��بداعية�Xي�معاناة�وإخAص�ووفاء.

�الفروسية �هذه �تكون �تعب�oا�وبذلك �وأعمق �أك	�oد�لة تمثل��الشعرية

�مظاهر�فروسية �التحام �ع¥ى �تحرص �وÕي �الناقد �الشاعر الشعر��شخصية

  :تيةتجسد�ا%ظاهر���باعتبارهما�وحدة�،وفروسية�الحب

  أحدى�وسائل�الدعوة�إ+ى�الخ��oوالعفة�والفضائل.��–أ�

التشبث�بأصول�العمل�الشعري�وما�تتطلبه�من�مقومات�أسلوبية��–ب�

  وجمالية.�

  الحرص�ع¥ى�إحياء�النموذج�الشعري�ا%تمثل�للقيم�الفنية�العربية.�–ج�

امتAك�سلوك�ف�OÎوممارسة�إبداعية�يتخذان�سبل�فهم� الس�ي�إ+ى – د

  الشعر�وتمثل�صناعته�وتحقيق�تواصAته.وظيفة�

�فقد�-كما�يقول�الدكتور�محمد�الدناي�– أما�بالنسبة�للمقدمات�النقدية

"الرؤى�الفكرية�والنقدية�الخصبة�ال��Oحاول�الشاعر�اخÏpالها��Xي�بسط�تأسهم

Xي�الصفحات�القليلة�ال��Oشغل�ºا�مقدمات�دواوينه.�وتشopك�مقدماته�القديمة�
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�والجدي �تبدووا%جددة �لك	o×�ا �وÕي �ا%قاصد، �غنية��²ذه �جميعها �Xي�كو�øا �–دة

� �وأعمق�–منهجيا �من��ول�يضاح�.أوسع �اثن�ن �نوع�ن �إ+ى �مجملها �Xي �ترد Oف�

�وهما �الحقول، �متمايزة �فرعية �مقاصد �م��ما �واحد �كل �عن �تتفرع �:ا%قاصد،

 ا%قصد�الفكري�وا%قصد�النقدي.�

I –� له�ال�:ا�قصد�الفكريAي�ا%قدمة�ع¥ى�أن�ويبدو�من�خXشاعر�حريصا�

�للشاعر/� �الفكري �ا%وقف �عن Aمستق� �ليس �الشعر�لديه �بأن يذكر�القارئ

�تنوعت�تظل�ترجمة�لرؤى�فكرية�حضارية�توجهها� �نسان،�Åن�Rشعار�مهما

  .وتصبغها�بصبغ�ºا

II –قرب�إ+ى�حقيقة�الشعر�وجمالياته،�ورغم�ا�قصد�النقدي�Rوهو�� :

�فإن�ا%ن�ى�منافسة�ا%قاصد�ال فكرية�للمقاصد�النقدية�Xي�مقدمات�دواوينه،

�وا%جددة� �القديمة �مقدماته �Xي �الكتابة �مقاصد النقدي�يظل�هو�الغالب�ع¥ى

والجديدة�ع¥ى�السواء،�لتحول�الشعر�لديه�إ+ى�تساؤل�جما+ي�دائم�يبحث�عن�

�ا%ت �لديوانه �كت�ëا Oال�� �ا%قدمة �وتعد �ا%تجددة. �الفنية �مكوناته �Xي م��Ï"�جوابه

موشحات�"�شاهدا�ع¥ى�أن�الهاجس�النقدي�الجما+ي�لدى�الشاعر�حاضر�لديه�

�يتب�ن�من�مثل�قوله�ف��ا:� �والحقيقة�.«Xي�كل�لحظات�الكتابة�الشعرية،�كما ..

�الشعر،� �قيثارة �Rندلس�إ+ى �Xي �الشاعر�العربي �أضافه �وتر�جديد �ا%وشح أن

�بمجالس �نشأته�Rو+ى �الفن�ارتبط�Xي Rنس�والطرب�والغناء،��ويبدو�أن�هذا

�متداو�� �موسيقيا �إ+ى�حقول�الشعر�الرص�ن�ليصبح�قالبا �تأث�oه قبل�أن�يمتد

�Oال�� �الجادة �وRغراض�الشعرية �Rندلس�وا%غرب�الفنون �شعراء يصوغ�فيه

  ."كان�فن�القصيدة�يختص��²ا
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�ال��Oو  �والجديدة �وا%تجددة �أن�ا%قدمات�القديمة �إ+ى �تقدم نخلص�مما

�ال �%ختلفوضعها �العتيبة �سعيد �ببنا��ا��شاعر�مانع �تظل �الفصيحة دواوينه

�ا%تصاعدة �وفاعلي�ºا �ا%تنامي، Oالغنية�،الكم� �والنقدية �الفكرية �،ومقاصدها

�الشاعر� �تصور �Xي �أحدث�تحو��عميقا �الثالثة �أن�دخول�Rلفية �ع¥ى شاهدا

�القد �ا%قدمات �ب�ن �ا%جانسة �كانت �وإذا �ووظائفه. �وجمالياته يمة�للشعر

�ا%فارقات� �من �فإن �التحول، �هذا �عمق �تكشف�عن �بي��ما �بالجمع وا%جددة

اللطيفة�أننا�عندما�نبتعد�عن�هذه�ا%جانسة�بجعل�كل�ا%قدمات�تتوا+ى�حسب�

�غ��oمتجانسة �Xي��،تاريخ�نشرها �كلها �باشopاكها �إل��ا نAحظ�أن�التجانس�يعود

أي�ع¥ى�الذات��،%طلقجعل�"�الحب"�ا%وضوع�الشعري�الثابت،�ا%فتوح�ع¥ى�ا

وا%حبوب�والوطن�وا%جتمع�و�نسان...�وهو�ما�يجعل�هذه�ا%قدمات�ا%تعددة�

  بمثابة�مقدمة�عليا�لديوان�واحد�أع¥ى�هو�ديوان�الحب�ا%طلق.�

  ونسوق�بعض�الفقرات�من�مقدمات�دواوينه�الدالة�ع¥ى�توجهه�النقدي.�

  )أ(�

�تاج�ن" �الشعر�والوفاء �الشاعر��سيصبح �فقد�يتوجا �هذه �Xي سلطانا

نظمت�الشعر�وأنا�Xي�العاشرة�من�عمري�وXي�حدث�سيا¡ �Oعربي�تاري�ي�أ��وهو�

العدوان�الثAثي�ع¥ى�مصر�الذي�أثار�مشاعر�Rمة�العربية�جمعاء..�لقد�شاركت�

مع�زمAئي�طAب�مدرسة�الروحة�ªبتدائية�الثانوية�Xي�مظاهرة�ضد�العدوان�

  .�"د�كانت�ا%شاعر�وق�ºا�أك�orمن�الكلماتالثAثي�Åول�مرة�Xي�حياتي�لق
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  )ب(�

مرآة�ثقافية�ودينية�واجتماعية��هو إن�هذا�الديوان�وما�تبعه�من�دواوين�"

�الشخصية �ومعتقداتنا �وأفكارنا �لنظرياتنا �واقتصادية �مرآة��،وسياسية وÕي

�ذلك� �كل �وا%كان، �الزمان �خارج�حدود �و�نسانية �الحضارية تعكس�تطلعاتنا

  �."التفاعAت��يجابية�والسلبية�وخاصة�Xي�ا%جال�السيا¡ Oوسط�خضم�من�

  )ج(�

"�O �ا%ا� �إ+ى �ªلتفات �إ��أن �مستمرة �وأرضنا �شعبنا �مس�oة �أن ورغم

مفيد�Xي�تحديد�مواقع�خطانا�ع¥ى�أرض�الحاضر�ولنتمكن�من�ªنطAق�بقوة�

 �.إ+ى�ا%ستقبل�ا%شرق 

�ا%ل �الشعري�لهذه �البناء حمة�إ��أنه�كان��بد�ورغم�الوضوح�الكامل�Xي

�مضمون� �تشكل Oال�� �الرئيسية �العناصر �بعض �بالرمز�µبراز �ªستعانة من

�ف��ا �البناء �أو�أساس �و��.ا%لحمة ���غموض�فيه �واضحا �رمزا �كان �أنه �إ� .

�إ+ى�.تعقيد �ويرمزون �Rو�د �من �تتكون �قص�ºا �ا%لحمة �تحكي Oال�� �فاÅسرة .

ما�Rب�فالرمز�فيه�يرجع�إ+ى�الشيخ�زايد�بن�.�أ.الشعب�ومن�Rم�وترمز�إلىاÅرض

  "سلطان�آل��øيان

 )د(

.�هو�مزيج�من�الرؤية�الواضحة�والخيال�..�هو�لغة�العقل�والقلب.الشعر"

�الخيال� �الشاعر�من�الواقع�ا%حسوس�ع¥ى �يط��²�oا Oال�� �هو�Rجنحة الحالم..
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ثر�إيجابيا�ع¥ى�نفسه�سواء�كان�هذا��Rا%درك�إثر�تجربة�أو�موقف�كان�له�أثر

 .�"أو�سلبيا

 )ه(�

أطمح�أن�تلتقي�هذه�التساؤ�ت�مع�جميع�عAمات�ªستفهام�ال��Oترتسم�"

� �كل �Xي �العربي ��نسان �وجه �لتحرير�الجمع¥ى �محاولة �Xي �العرب ر�من�وطن

  ."الرماد�وإشعال�نار�التغي��oوأنوار�الطريق�إ+ى�هذا�التغي��oا%نشود

  )و(�

�وي" �يولد ��ي �الشعر�كائن �بموت�إن �ح�� �يموت �� �ولكنه نمو�وينضج

�ا%بدع �ولقوان�ن�.الشاعر �Rرضية �للجاذبية �غ��oخاضع �ال�ي �الكائن �وهذا .

ا%نطق..�بل�هو�قادر�ع¥ى�النفاذ�من�هذه�الجاذبية�والتمرد�ع¥ى�قواعد�وقوان�ن�

  .�"ا%نطق�ليبلغ�رسالة�الشاعر�ويشرح�أهدافه�ومراميه

  

  )ز(�

بات�من�ا%ستحيل�ع¥ى�الن	�oأن�يسمو�إل��ا�اللوحة�ال��Oرسمها�الشعر�و "

  .�"ليب�ن�روع�ºا�ويتحدث�عن�إبداعها�
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  )ح(�

أطرق�أبواب�أفكار�عديدة�وأن��لقد�أتاح�هذا�الشكل�Rبيات�الخمسة�أن"

أجعل�القطعة�الشعرية�وحدة�موضوعية�قائمة�بذا×�ا�تنت��Oعند�ان�ºاء�البيت�

  ."خماسية�أخرى الخامس�لتبدأ�وحدة�موضوعية�أخر�ى�جديدة�Xي�

  )ط(�

إن�ما�يحدث�من�تطور�سيا¡ �Oواقتصادي�واجتما¸ي�ومعلوماتي�وبروز�"

عصر�العو%ة�والنظام�العالم�Oالجديد�فرض�علينا�أيضا�أن�نواكبه�حضاريا�من�

  خAل�إنتاجنا�Rدبي�وتجلياتنا�الشعرية.�

�البحر�هو�شعر�ساكن�ميت �والشعر�.أن�الشعر�الذي���يكون�كأمواج .

  .�"ت�Åنه�ببساطة�متناهية�هو�صوت�الحياة�وانعكاسا×�اضد�ا%و 

  )ي(�

"O Ûأين�أم� �أو�إ+ى �؟ �لو�عرفت�من�أنا OÎأن� OÎأن�.ويقي� �احتجت�إ+ى �%ا .

أضيف�جديدا�Xي�مس�oة�الشعر�ال����Oأدري�إ+ى�أين�تأخذني�أو�إ+ى�أين�ستصل�

  ".�.بي

  )س(�

"� �كجل OÎيجعل� �الشعرية �ا%وسيقي �إ+ى OÎالف� �مي¥ي �كان الشعراء�وإذا

  �.ا%حدث�ن�أطرب�للموشحات�وألتذ�بسماعها�وترد�ãا
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مضيفا�إ+ى��،هاسماع�ا%وشحات�وإنشادها�نشوة�نظمأن�أجمع�إ+ى�نشوة�

  .�"تجرب��Oالشعرية�طعما�مغايرا�لم�يألفه�القارئ�الكريم�ف��ا

  )ع(�

�لو" ���أتكئ�." �جديدا �منعطفا �الشعرية �%س�oتي �ديوان�يشكل�بالنسبة .

�لواقع�يعيشه��نسان�Xي�.الرمز�فيه�ع¥ى�غموض �كاشفا �بل�أجعل�منه�نورا .

�.oالكب��Oعصر�ا%خاض�العالم  

  �.".�أهز�الحاضر�وأوقظ�Rماني�وأستث�R�oحAم�والطموحات.أنا�أبشر�باÙتي

  )ف(�

"�Oفكار�ال�Rع¥ى�جميع�� �الorيء �الطفو+ي �موزة�فكرها Oلقد�فرضت�ابن�

�ومشاعري  �وعق¥ي �رو�ي �Xي �الوفاء��..كانت�تضج �أن �إ+ى �من�لفت�انتباÕي Oف�

  "..�و��يكتس�ëا��نسان�با%عاشرة.صفة�تخلق�مع��نسان



�������א�������אאאא����������א�������א�����������א�������א�����������א�������א�����������א�������א��������������	����������������א�������	����������������א�������	����������������א�������	���� 

  
  

73

  

  

  

  

  

  

  

íéÂ]‚eý]<l^‰]…‚Ö]íéÂ]‚eý]<l^‰]…‚Ö]íéÂ]‚eý]<l^‰]…‚Ö]íéÂ]‚eý]<l^‰]…‚Ö]< << << << <

†ÃFÖ]†ÃFÖ]†ÃFÖ]†ÃFÖ]< << << << <

  

  

 




	��Wא������������
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��@�א�����א�����א�����א��������א� @@ @@ @@ @

 

 

 

74

 

 



�������א�������אאאא����������א�������א�����������א�������א�����������א�������א�����������א�������א��������������	����������������א�������	����������������א�������	����������������א�������	���� 

  
  

75

<<<<><l^ßfÖ]<Ý_<><á]çè5<»<oéÞ`jÖ]<ð^i><l^ßfÖ]<Ý_<><á]çè5<»<oéÞ`jÖ]<ð^i><l^ßfÖ]<Ý_<><á]çè5<»<oéÞ`jÖ]<ð^i><l^ßfÖ]<Ý_<><á]çè5<»<oéÞ`jÖ]<ð^i< << << << <

K��K��K��K�������';�א������;'���א������;'���א������;'���א�������� �� �� �� �
�7����6א���;�"�א������$1;���א:�א�R�9��א�G�א!�7����6א���;�"�א������$1;���א:�א�R�9��א�G�א!�7����6א���;�"�א������$1;���א:�א�R�9��א�G�א!�7����6א���;�"�א������$1;���א:�א�R�9��א�G�א!� �� �� �� �

  

�أقلب�أدراج�خزان �دولة���Oعن�مدى�إدراكي�لشعرية�شتساءلت�وأنا عراء

خاصة�وبالصدفة�وقع�نظري�ع¥ى��مانع�العتيبة�الدكتور ��مارات�عامة�وشعرية

�البلد�ومن�بي��ا �من�الدواوين�لهذا �العتيبة�:مجموعة �مانع �صدر�للدكتور �،ما

سطر�حياته��،��يفل�حديده�،وتصفحت�قصائده�وإذا�بي�أمام�شاعر�فذ�،قرأت

فكيف�أطرق�بابه،�وألج��،عرية�Xي�رهان�مع��بداع�فتفوقهلخدمة�الكلمة�الش

وأنصت��،إ+ى�داَنات�من�الخليج�فأرى�ظ�OÖالجزيرة�وأرمق�واحات�من�الصحراء

�ف��ا� ْنتوت�أغنيات�بAدي�فأعشق�ا%س�oة
َ
�شواطئ�غ �وأجالس�ع¥ى �همسها إ+ى

�البوادي �ريم �أنبتت Oالبستان�،ال�� �النخيل�،ووردة �وبوح �ال�ي، Õي��.وفتاة

�بopوليةم �طريق�العمر�أينعت�قصائد �أضاءت�Rرض��،حطات�ع¥ى �شموع Õي

الحب�و�²مس��ترشف�دمعها�من�ليل�العاشق�ن،�ف�oتل�أم��o،والفكر�و�نسان

نشيد�الحب�إ+ى�فتاة�ال�ي�فت�ºافت�عل��ا�حروف�الط��oمحلقة��²ا،�مغردة�فوق�

  أفنان�سيدة�ا%حبة:

  ن�Xـــــــــــــــــــــي�الصـــــــــــــــــــــحراءن�Xـــــــــــــــــــــي�الصـــــــــــــــــــــحراءكا%ــــــــــــــــــــاء�للظمـــــــــــــــــــــآكا%ــــــــــــــــــــاء�للظمـــــــــــــــــــــآ  أنــــــــــــــــا�العاشــــــــــــــــق�والعشــــــــــــــــق�للشــــــــــــــــعراءأنــــــــــــــــا�العاشــــــــــــــــق�والعشــــــــــــــــق�للشــــــــــــــــعراء

  والحــــــــــــــــــــب�نــــــــــــــــــــور�هللا�Xــــــــــــــــــــي�الظلمــــــــــــــــــــاءوالحــــــــــــــــــــب�نــــــــــــــــــــور�هللا�Xــــــــــــــــــــي�الظلمــــــــــــــــــــاء  والشـــــــــــــــــــــــــــعر�نبـــــــــــــــــــــــــــع�Xـــــــــــــــــــــــــــي�أعمـــــــــــــــــــــــــــاقهموالشـــــــــــــــــــــــــــعر�نبـــــــــــــــــــــــــــع�Xـــــــــــــــــــــــــــي�أعمـــــــــــــــــــــــــــاقهم

  بعد�كل�هذا�أيقنت�أن�الرصيد�خزانة�شعرية�دافقة�وارفة�الظAل.��
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��مارات �نساء �شعرية �حول �أنغاما �تحوك �Rو+ى Oل�Aإط� �كانت ،�1وإذا

�وحياء �وان�ëار، �أمام�شاعر�،وتلمسهن�طريق��بداع��²دوء �اليوم OÎفإن:��
ُ
ا%رأة

�بقوة�Xي�شعره،�يصارحها�ب�Aهوادة
ٌ
يغازلها�بل�Õي�سر�إبداعه��،يعات�ëا�،حاضرة

بل�نجد�ا%رأة�والعروبة��بل�Õي�رمز�خاص�Xي�متخيل�الشاعر،�،وملهمة�أشعاره

�والقضية �الشمل�من��،يشكAن�محورين�كب�oين�فتتعانق�ا%حبة ّمِ
َ
�ل من�أجل

  .ا%حيط�إ+ى�الخليج

عارك�تلو�ا%عارك�معالجا�قضايا�وطنه�جاع�Aمن�فorوح�الشعر�يخوض�ا%

�الذهب�Rسود�مادة�شعرية،�تطرح�قضايا�متعلقة�بالبopول�من�إنتاج�وتسويق

فنالت�هذه�القصائد�ا%طلوب�ووجدت�تجاوبا�إعAميا�"خدم�القضية��،وتسع�oة

"O ½جتما¸ي�والنفªي�الواقع�Xقتصادية�أم�ªي�السياسة�X2العربية�سواء�.  

�تراثالذ�لكن �ينسه �لم �النور �أو�هذا �يمنعه�بلده�هب�Rسود من��ولم

  :القول 

�تخ¥ى�عن�تراثه�يصبح�كالشجرة�ا%علقة�Xي�الهواء،�لذا� "إن��نسان�إذا

أنا�أقدر�الجهود�ال��Oتبذل�µبراز�تراثنا�ا%ح¥ي�والعربي�سواء�من�خAل�القصيدة�

..�.Rبحاث�Xي�هذا�ا%جالأو��بداع�Rدبي�أو�الجهد�العلم�Oا%تعلق�بالدراسات�و

�من� �ل�فادة �بجد �نعمل �أن �العو%ة �وطغيان �التطور �ضوء �Xي �علينا ينبõي

�ع��orبداع �العالم �إ+ى �ونقله �تراثنا �حضارية��،مفردات �صورة �خAل ومن

  مشرفة"،�وهو�القائل:
                                                           

وقد�نشر�ضمن�كتاب�ب�ن��)سبق�وأن�قدمت�مقا��حول�(Rدب�النسائي�ب�ن�ا%غرب�و��مارات�- � 1
�والدراسات� �للثقافة OكاديمRا%ركز�� �منشورات .� �وتواصل �حضور �و�ماراتية �ا%غربية Rدبيت�ن

  .�149/161.ص:�م2016ا%غاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية.�فاس�
�الفاعلية��بداعية�والفكرية�Xي�كتابات�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة� 2 ��،ـ" للدكتور�عبد�هللا��12ص:

  .�2009ط.�ماي�،بنصر�العلوي 
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  إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�بلهـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�بلهـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  "�وطــــــــــــــــــــــــــائرتي�غــــــــــــــــــــــــــدت�+ــــــــــــــــــــــــــي�وطنــــــــــــــــــــــــــا"�وطــــــــــــــــــــــــــائرتي�غــــــــــــــــــــــــــدت�+ــــــــــــــــــــــــــي�وطنــــــــــــــــــــــــــا

  الُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِف الُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِف أو�غنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت�و أو�غنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت�و   راء�باكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانراء�باكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانــفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�صحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�صحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�كالطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  إ+ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحراء�مغربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإ+ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحراء�مغربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�أمــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�كالطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأطيـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�أمــ   أطيـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف"  وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط�OÎالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا+يوأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط�OÎالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا+ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�كالضيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�عليـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف"أمـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�كالضيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�عليـ   أمـ

  وقال�أيضا:

OÎأحتــــــــاج�هــــــــذا�اليــــــــوم�صــــــــدرك�مــــــــوطOÎفالعنــــــــــــــــــــــــاء�ثقيــــــــــــــــــــــــل  أحتــــــــاج�هــــــــذا�اليــــــــوم�صــــــــدرك�مــــــــوط�O ريــــــــــــــــــــــــح�رأ¡ــــــــــــــــــــــــÅفالعنــــــــــــــــــــــــاء�ثقيــــــــــــــــــــــــل�O ريــــــــــــــــــــــــح�رأ¡ــــــــــــــــــــــــÅ  

  أو�حـــــــــــــل�Xـــــــــــــي�شـــــــــــــوêي�إليـــــــــــــك�خمـــــــــــــول أو�حـــــــــــــل�Xـــــــــــــي�شـــــــــــــوêي�إليـــــــــــــك�خمـــــــــــــول   مـــــــــــا�فارقـــــــــــت�ذكـــــــــــراك�يومـــــــــــا�خـــــــــــاطري مـــــــــــا�فارقـــــــــــت�ذكـــــــــــراك�يومـــــــــــا�خـــــــــــاطري 

  ا�يحـــــــــــــــــــــ�ن�رحيـــــــــــــــــــــلا�يحـــــــــــــــــــــ�ن�رحيـــــــــــــــــــــلومرافـــــــــــــــــــــق�+ـــــــــــــــــــــي�إذومرافـــــــــــــــــــــق�+ـــــــــــــــــــــي�إذ  يــــــــــــــــــاموط�OÎأنــــــــــــــــــت�ا%قــــــــــــــــــيم�بخــــــــــــــــــافقييــــــــــــــــــاموط�OÎأنــــــــــــــــــت�ا%قــــــــــــــــــيم�بخــــــــــــــــــافقي

هذا�نزر�يس��oونقطة�Xي�بحر�مما�تزهو�به�شخصية�الشاعر�مانع�سعيد�

�دواوين �من �الفياض �قلمه �أنتجه �ما �فإن �وفكرية��،1العتيبة �أدبية ومؤلفات

  .3وما�كتب�عنه�من�مختلف�Rقطار�العربية�كث��o،2واقتصادية�عديدة

                                                           
  ـ��يفوق�عدد�دواوينه�سبع�ن�ديوانا�ب�ن�النبطي�وا%عرب.� 1
�البopول�واقتصاديات�دولة��مارات�العر � 2 �العوربة�والعو%ة�/ �م��ا بية�ا%تحدة�/�خطاب�العروبة�Xي�ـ

  الشعر�العربي/�رواية�كريمة�.�
  )�تأليف�نجيم�محمد�البادي.��2001ـ��1956ـ�مانع�سعيد�العتيبة�Xي�الفopة�ما�ب�ن�(�� 3

�الفاعلية��بداعية�والفكرية�Xي�كتابات�مانع�سعيد�العتيبة:�د.�عبد�هللا�بنصر�العلوي  منشورات��،ـ
  .�2009،فاس�،و�الدراسات�ا%غاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية�ا%ركز�Rكاديم�Oللثقافة
�دولة��مارات �شعراء �بيبليوغرافيا�،ـ � �الثقافة�والعلوم��،يوسف�نوفل�،دراسة � دولة��،1994ندوة

  �مارات�العربية�ا%تحدة.
�"مانع�سعيد�العتيبة" �الدكتور � �والنشر�والتوزيع�،ـ � �للصحافة �،ملحق�صدر�عن�مؤسسة�ªتحاد
  دولة��مارات�العربية�ا%تحدة.�

�كما�أن�هناك�العديد�من�ا%قا�ت�ا%نشورة�Xي�مواقع�متعددة�من�Rنopنيت أضف�إ+ى�ذلك�ما�يوجد��،ـ
  وجلسات�التكريم�...�،من�مقا�ت�عنه�Xي�الندوات�وا%ؤتمرات
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يبة�"�ا%تجلية�إبداعات�"�مانع�سعيد�العت�ع¥ىبعد�هذه��طAلة�الوج�Ïة�

أردت�قراءة�ما�يخص�هذا��،ومن�واقع�أني�امرأة�،Xي�مؤلفاته�العديدة�وا%تنوعة

  الجانب�من�خAل�ديوانه:"�أم�البنات".�

�كتبت�بمدينة� �ثAث�قصائد: �Xي �تتج¥ى �الديوان �هذا �التأنيث�Xي �تاء إن

  العاصمة�ا%غربية�للملكة:��،الرباط

  1قصيدة�"�أم�البنات"��:Rو+ى

  2قصيدة�"�الِحسان�"�:ةالثاني

  .3قصيدة�"�حوار�قلب�ن"�:الثالثة

�تحمله�من� �%ا �"أم�البنات" �القصيدة�Rو+ى وقد�وقع�ªختيار�ع¥ى�قراءة

  رمزية�خاصة.�

:�"�أم�البنات"�اسم�القصيدة�4لقد�صدر�الشاعر�ديوان"�أم�البنات"�بقوله

�الديوان �وهذه�القصيدة�بالشكل�الذي�وصلت�.الرئيسية�Xي�هذا إليه�صارت�..

..�بل�.إ+ى�شعر�ا%Aحم�م��ا�إ+ى�الشعر�العادي���من�حيث�الطول�فحسبأقرب�

�تضمن�ºا Oحداث�ال�Rلتجربة.من�حيث�ا%وضوع�و� �تسجيل�واق�ي Oف�� قد��..

                                                           
  ..5ص�:��،،�أبو�ظ1999OÖيناير��1ـ��ديوان�أم�البنات،�ط.� 1
  �98ص�:��،أبو�ظ�OÖيناير �1ـ�م.�س،�ط.� 2
  �138ص�:��،يناير�أبو�ظ1�OÖـ�م.�س،�ط.� 3
  .�1/1999ط.��،3ص�:��،ـ�انظر�مقدمة�الديوان� 4
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�كث�oين �مع �ªتجاه�.أشopك�ف��ا �Xي �البنات" �"أم �أن�كث�oات�يشopكن�مع �كما ..

  الفكري�والعاطفي.�

أحب���الذاتي�ومن�كشف�لحساب�ة�من�النقد�ورغم�ما�Xي�هذه�القصيد

أن�يطلع�عليه�أحد...�إ��أن���OÎأستطيع�وأدها�بعد�و�د×�ا�أو�إخفاَءها�بعد�أن�

ح����نضجت�وبلغت�سن�الرشد..�وسأترك�لك�أ�ãا�القارئ�العزيز�أن�تحكم�+ي�أو 

  ..".�.ضدي

�Xي� �تمثل �مختلفة �موضوعات �Xي �أخرى �قصائد �الديوان �هذا يتضمن

..�فأنا�عندما�أعيش�الحدث�أسجله�شعرا�و��أن½ ��.ما�يشبه�اليومياتالواقع�

  كتابة�تاريخ�ميAد�هذا�الحدث".�

�عنوان�الديوانلقد�حظيت�هذه�القصيدة�بالتصدير�والصدارة�فأخذت�

  بيت.�2بلغ�عدد�أبيا×�ا�مائ�1�Oواحتلت�ا%رتبة�Rو+ى�فيه

يكشف�طول��ويتصفح�هذه�القصيدة�،إن�من�يتأمل�مقدمة�هذا�الديوان

�يكون�من� نفس�الشاعر�Xي�خلق�حوار�ب�ن�رجل�وامرأة�بطابع�سردي�أقرب�ما

Õي�جبلة�Xي�الطبيعة��،،�بل�Õي�معركة�دائمة�بدوام�العصور�وRزمان3ا%لحمة

�إن� �ا%شاعر. �اختفاء �مع �تختفي �تك�orوقد �وقد �وتتطور �تنمو�معه �نسانية

  ��ا�من�معاناة�للطرف�ن.�الشاعر�اعت�orهذه�القصيدة�نقدا�ذاتيا�رغم�ما�ف
                                                           

  .23وعدد�القصائد:��،154من�الديوان،�وعدد�صفحاته�:��38ـ��5ـ�من�ص�:�� 1
  قافي�ºا�همزية�.�،ـ�اختار�لها�الشاعر�من�البحور�الشعرية�ا%جتث� 2
الحديثة�ال��Oتأخذ�الطابع�الوجداني�:�ملحمة�الشاعرة�نازك�ا%Aئكة:�"�شجرة��ـ�من�مAحمنا�العربية� 3

  القمر"�وأحمد�محرم�"�عله�الشوق�"�ومجد��سAم"�وأحمد�شوêي�:�"�مجنون�لي¥ى�"�وغ��oهؤ�ء�.
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�يكمن�Xي�أمرين �من��،والغ�oة�،الشك�:فالداء�من�خAلها �ع��ما �ينشأ وما

  ..:.وبAء�،عناد�وجدال�وحرب

  11مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�دواءمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�دواء  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك�داءالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك�داء

  أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنا��عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنا��عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  أم�البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�كفانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأم�البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�كفانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  والغ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoة�العميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءوالغ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoة�العميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�الظنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�الظنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدت

Aي�ي�قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيopفلتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــAي�ي�قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيopء  فلتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــAأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�OــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــÎنÅءAأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�OــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــÎنÅ  

ا%طلع�يفتتح�الشاعر�قصيدته،�ويلقي�اللوم�ع¥ى�"�أم�البنات"�فكيف��²ذا�

�الفنان� �بريشة �وهو�يصور �آخر�الليل، �إ+ى �ترقب�حضوره �وÕي تصفو�السماء،

�قومي�ونامي� :O ¡وأمام�غرفة�النوم�يقول�الكر� غسق�الليل،�وترقب�الحضور،

أول�وكان��،ا%ساء�واحتد�الجدال�بعد�صمتو وطاب�الصباح��،فقد�أطل�الضياء

  الغيث�تجاهله�للدموع�الخرساء،�وطلب�العشاء:�

22أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول�أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�العشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول�أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�العشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن���OÎأراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن���OÎأراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

�؟� �جرى �وماذا �؟ �حل �متسائ�Aماذا �تجاهله �ويستمر�Xي �البكاء فيتعا+ى

  ويكون�الجواب:�

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�إ��العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�إ��العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  Xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتيXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي

33وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد¸ي�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد¸ي�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  وXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو+يوXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو+ي
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إذ�يجعل��،لتحايل�Xي�سد�الذريعة�لتorير�موقفهوتكون��جابة�بنوع�من�ا

  �:من�Rبناء�وسيلة�ل�ºدئة�Rوضاع�فيقول 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفزع�Rبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفزع�Rبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمر�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمر�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�ظروXــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�ظروXــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

11ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفنا�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفنا�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءوا  بغ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�oســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق�علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبغ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�oســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق�علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  

ويحتدم�الصراع،�ومن�منطق�الشك�تopدد�Rسماء�تلو�Rسماء�ومسميات�

  �:عيون�الحوراء�مجيبة�إياهلذوات�ال

22عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�øم�حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء�عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�øم�حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء�  نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم...�وأي�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم...�وأي�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف
  

�مثل �من �نساء �أسماء �الزوجة �سكينة�،سلم��:وتردد �لي¥ى، �،سعاد،

  �:..�فينفلت�الص�orمن�الزوج.خديجة

33مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعم�ن�هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعم�ن�هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء  أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح:�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�Ãكّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح:�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�Ãكّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

�الضيوف�هم ���ير .وسيف�،وحارب�خالد�:Åن �لكن�هذا �إ+ى�.. �الهدوء د

  تتوا+ى�ال�ºم�ا%قرونة�بالحجة�والدليل:�نصابه�بل�

ـــــــــــــــــــــــــــــــAء  انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�لثوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�لثوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ِ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــAءمـــــــــــــــــــــــــــــــن�أيـــــــــــــــــــــــــــــــن�جـــــــــــــــــــــــــــــــاء�الط ِ
ّ
44مـــــــــــــــــــــــــــــــن�أيـــــــــــــــــــــــــــــــن�جـــــــــــــــــــــــــــــــاء�الط

  

ْمَت�عفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء  راقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�لي¥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى�وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم�راقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�لي¥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى�وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم�
َّ
ْمَت�عفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءأم�َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
َّ
  أم�َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  كأ�øـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�خنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءكأ�øـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�خنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  رأي�ºــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ذات�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومرأي�ºــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ذات�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
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فمن�خصوصية�هذه�Rخ�oة�أ�øا�خنفساء�وقبيحة�"�فالحسن�م��ا�براء"�

�أن�ا%رأة �ومن�العادة �مما�تقلب�جيوب�ثوب�ا�وحمقاء، لرجل�لغرض�أو�لغ�oه

�الحبيب�ودون�قصد� �Xي �وقد�اقتنصت�الزوجة �أو�لغ��oمصلحة، فيه�مصلحة

وما�يرمز�(ففيه�هاتف�عفراء��،أرقام�هاتف�من�خAل�دف�opسري�خاص�بحواء

�حية� �ُمواء، �الصفراء،�صو×�ا �الحقودة �ªسم�Xي�قصة�مجنون�لي¥ى) إليه�هذا

�ناُر،�ويرد�رقطاء،�قطعت�حبل�ªتصال،�وبقطع�خط�ªت صال�لم�تنطفئ�لها

  الزوج�وبأسلوب�تدعمه�رقة�وطلب�رحمة:�

11راءراءــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن�هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�افتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن�هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�افتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يـيـأم�البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�ارحمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم�البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�ارحمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

�عتابا� �يحمل �باس�ºزاء �تقاطعه �لك��ا �بيضاء �وصفحته �بريء �أنه ويقسم

�دام��،شيقا �ما �والقصائد�لن�تفرج�الهم، �قد�فاض، �و�ناء �العمر�تمر، فأيام

  �:ات�سواء�لكن�أراد�أن�تحل�الطمأنينةهناك�شعور�بأ�øا�وRخري

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Aفأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت�حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Aفأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت�حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَجنَّ   ي�الفيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ي�الفيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ــوَجنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعر�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو� ِ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعر�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو�والش ِ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   والش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ جبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�الوضَّ 22جبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�الوضَّ

  

�أن� �م��م �ظنا �الشعراء �الذي�يجيده �الجميل، �الكAم �هذا �ع¥ى �الرد وXي

ْحل�ع¥ى�القميص
ُ
وبقعة��،الغواني�يغرهن�الثناء�ت�ºمه�بعدم�الوفاء�والدليل�ك

  تقول:�وعطر�باري½ O،�وبسخريةحمراء�

  جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ريء�ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنريء�ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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�ع¥ى� �دماء �فاÅحمر ���Rن �تحدي �وأمام �بالدهاء �مقرون �حياء لكنه

�فداء �لك �وحياتي �بي �أتشك�ن �ويسائلها: �شفاء، �ماله �جرح ،�القميص�نتيجة

�القفعينا �تO Ûء حل
ُ
�مصدر�ك �الحمرةِك �جاءت �شفاهك �ومن �وح�ن�.ميص، .

يراجع��نسان��:يتدا¸ى�الهجوم،�و×�دأ�العاصفة�ويحلو�ªستماع،�ويحل�الشرح

ليحل�الربيع�مكان�الشتاء،��،لم�الوسطاء�،لم�كل�يوم�معارك�رعناء�:ا%واقف

�الصفاء �يعم �و� �و��أطيعهم، �الوسطاء �اليوم �ينفع �� �رائع��،قد �مشهد وXي

  .2بدأ�ªستجداءا%رأة،�وي�تصمت

وتطلب�العشاء�الذي�هو�Xي�حقيقته�غذاء�ويصفو�الجو�لكن�الظنون���

�...Oتنت�  

دات�لربات�ويخص�ا%ساعِ �،ويبدأ�مشهد�آخر�تعايشه�العديد�من�البيوت

ى:��،ا%كان�،�كم�وكم�م��ن�عorن البيوت َ̧ �ُتْد �الزوج�بمساعدة�جديدة إذ�يفاجأ

  �:حسناء�وما�لها�من�الحسن�إ��ªسم
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ُترى�كيف�استطاع�التخلص�من�مشهد�إ+ى�آخر�ومن�مشاكسات�الزوجة�

وما�يتعرضن�له�من�الطرد�ومن�ال�ºم���لO çء�إ���،ماتدإ+ى�طرح�قضية�الخا

  �øÅن�جميAت�وحسناوات...

  ياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي�أم�ظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي�أم�ظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ينايناأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامAت�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامAت�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
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�ا%كر،� �يعلوه �حوار�جد+ي �Xي �الظنون �وتعود �ل�لحاح �الزوجة �تعود لكن

�فيه�:وتتساءل �شعرا �أسمع �هجاء"�"هل �وعدم�1ا%ديُح �بالصراحة �فتطالبه ،

  الرياء��øÅا�تريده�دون�شركاء؟!

�إ+ى�شكوى�الهاتف�الذي���تكف�الغواني�عن�طلبه� وننتقل�من�شكواها

لذا��،و��يتوقفن�رغم�قسوة�الرد،�فلم�ترتدع�نجAء�الشقراء�و��علياء�السمراء

  فما�لحز�øا�انقضاء�فيجي�ëا:�

  والعنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءوالعنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء��والغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول والغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ونجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Aوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ونجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Aوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى 
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  11فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْحت�اكتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءفيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْحت�اكتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  اذهــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ونــــــــــــــــــــــــــــــــــم�Xــــــــــــــــــــــــــــــــــي�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوءاذهــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ونــــــــــــــــــــــــــــــــــم�Xــــــــــــــــــــــــــــــــــي�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوء

�أي�بيت�ع¥ى��طAق� ���يخلو�م��ا Oوال�� �والحية �اللطيفة �ا%حاورة �²ذه

�ع¥ى� �باÙخر�والحرص �ªهتمام �Xي ��نسانية �ورمز�الطبيعة �رمز�الحب �øÅا

�جهة�أخرى�عكس�لþدواء�ال��Oقد�تؤدي�إ+ىوجوده�و�حساس�به�من�جهة�ومن�

ال��Oتكون�عواق�ëا�وخيمة�نتيجة�الشك�والغ�oة�ا%فرطة،�ويبقى�)�ز�زل�وجدانية(

�أو�نتيجة�حب�جامح����:السؤال هل�هو�حب�امتAك�لتحقيق�Rمن�الذاتي؟

�كما�سبقت���ãدأ�له�قرار�وما�يصحبه�من�رهبة�ورغبة،�أو�هو�داء�من�Rدواء ـ

  ..؟!.�.ع¥ى�ا%جتمع�أن�يداويه�أو�ناتج�عن�فقدان�الثقة�بالنفس�وباÙخر�ـ��شارة

�orع¥ى�كل�فالشاعر�الزوج�أبى�إ��أن�يختم�قصيدته�ا%لحمية�بموقف�مع

�والدفاع�ع��ا �ا%رأة �ليسنعن�إيمانه�بقضية �فالنساء �أو�جواري�بل�إن��، إماء

  وق�والواجبات:�ن�ا%رأة�شريكة�الرجل�Xي�الحقعنده�فرض�واجب،�وإا%ساواة�

22فكلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركاءفكلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركاء  إن�ا%ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواة�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضإن�ا%ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواة�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
  

  والرجاء�توف��oالراحة�والطمأنينة�داخل�البيت:�

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�زال�عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي�رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�زال�عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي�رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  إذن�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريكة�عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري إذن�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريكة�عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

Aيح�قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيopأن�أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــAيح�قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيop33ففــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار�الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءففــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار�الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  أن�أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  �.وتأخذه�غفوة�ويصحو�ع¥ى�صوت��ذان
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�øوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�أ�øتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�أAتيي�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــA11ي�دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءي�دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءــيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض�منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض�منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

�ال �يختم �الدعاء �نعمته،��²ذا �هللا�عليه �يديم �ويدعو�أن شاعر�ملحمته،

  ويبعد�الظنون�ال��Oتشقي�الشعراء:��،ويسدد�خطاه

22مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�دواءمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�دواء  فالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�أخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�داءفالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�أخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�داء
  

فالشك��:�²ذا�البيت�تن��Oالقصيدة�ا%عركة�الصاخبة�ب�ن�يوم�وليلة�ليAء

  ...��ينفع�معه�دواء

اع،�وو¸ي�بالذات�وال��Oتؤكد�حضور�إبد�بعد�عرض�عناصر�هذه�ا%لحمة

و�خر�Xي�قالب�يغمره�الحب�وا%عاناة�والشوق�وªنتظار�من�خAل�سرد�قصة�

�وÕي�تجربة�إبداعية�يرسمها�الحب�والواجب�Xي�قالب�ف�OÎجميل� زوج�وزوجة.

عن�تجليا×�ا،�ورسم�مAمحها�ع�orمراحل�من��مهر�الشاعر�من�خAله�Xي�الكشف

�أو��الحوار�الطريف�الذي �القارئ �أجل��،ا%خاطب��يمله �من �الزواج فرابطة

ا%لحمة�معالجة��وإنساني،�وقد�حاولت�%ا�لها�من�أثر�أسري�واجتما¸ي�الروابط

داء�من�Rدواء�ال��Oتنخر�Rسر،�وتعمل�ع¥ى�هد�كيا�øا�أ��وهو�داء�الشك�ونار�

وهو�داء�ليس�له�دواء�وبه�افتتح�الشاعر�قصيدته�وبه�كان�الختم،�فقد��،الغ�oة

  عها:�جاء�Xي�مطل

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�دواءُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�دواءُ   الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك�داءالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك�داء
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  وXي�آخرها:�

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�دواءُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�دواءُ   فالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�أخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديفالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�أخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

فالشك�يصاب�به�الرجل��ع¥ى�حد�سواء�لكن�هذا�العنصر�فيه�الطرفان

�لكن�الشاعر�عالج�ا%وقف�من�خAل �الداء. تجربته��وا%رأة�فهما�سيان�Xي�هذا

�مع�خ صوصيات�تجارب�سابقة�يحكمها�الذاتية،�وهذه�التجربة�تشكل�تقاطعا

�لشخصية� �متم�Ïة �رؤية �يعطي �ما �والدهاء �البساطة �من �وف��ا ��نساني البعد

�وإن� �وRلم، �ا%عاناة �ا%واقف�رغم �ع¥ى �السيطرة �ع¥ى �وقدرته �العربي الرجل

  اضطر�إ+ى�ا%راء�وا%داراة�حفاظا�ع¥ى�بيته.�

  �:مياتالقصيدة�ا%لحمة�Xي�هذا�الحوار�الناجح�قدمت�أسماء�ومس

�النساء �هواتف�،أسماء �وأحمر�الشفاه،�،أرقام �أظافر، �وعطور �طAء

  ود�ئل�قاطعة�ع¥ى�ما�تدعيه�الزوجة.�،مستلزمات�نسائية�وÕي�كلها�،باريسية

�بعض� �أحيانا �يجيده �الذي �الرقيق �الكAم �أمام �تذوب �ªدعاءات وهذه

خاص�إذ��الرجال�رغم�أساليب�السخرية�ال��Oعادة�ما�تستعملها�النساء�بذكاء

  Rشياء�تعرف�بضدها�كما�جسدها�الشاعر:�

11جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء�جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء�  أْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت�الrــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoيء�ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنأْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت�الrــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoيء�ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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�قائمة� �فا%عركة �لذلك �بالجمال �الشاعر�مهووس �أن �فيه ���شك ومما

خارج�البيت�وداخله�تتجسد�هذه�ا%رة�Xي�العامAت�داخل�البيوت�وموقف�ربات�

�تعانق�كل�Rس �اجتماعية �قضية �أو�البيوت�م��ن�وÕي �شكل�خادم �Xي ر�سواء

  مخدوم.�

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر�الحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر�الحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  فتعلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�بفخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفتعلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�بفخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  Xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا�إغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا�إغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء  أن���بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء�لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأن���بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء�لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

11عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار�انثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار�انثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ...�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد×�ن�ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا+ي...�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد×�ن�ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا+ي
  

�تحملهن �مدى �وإ+ى �العامAت �معاناة �يش��oالشاعر�إ+ى �إنسانية �وبلمحة

�ع��ن�Åن��نسان�خطاء�،Rعباء �الصفح �وموقف.وإ+ى �وقفة �وÕي لتلطيف��..

  الجو�وقبول�خادمة��²ذا�الوصف:�

  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنة�غrــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoاءوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنة�غrــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoاء  ُيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحُيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح

22كأ�øــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�بكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءكأ�øــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�بكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــõي�إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــõي�إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت
  

وهو�مشكل��،وتك	�oشكواه�%كا%ات�الغواني�،وب�ن�ذا�وذاك�قد�يرن�الهاتف

طا%ا�عانى�ويعاني�منه�الزوجان�Xي�كل�البيوت�من�شك�وتساؤل�من�ا%هاتف�أو�

�يتضح�من�وتتسابق�Rس�،ا%هاتفة �وف��ا �ب�ن�شقراء�وسمراء، ماء�والصفات�ما

�وبنظره� �يحاول �بذكائه �لكن �إعجاب�ا%هاتفات�بالزوج، �يؤكد �الشاعر�ما كAم

�ليعطي �الخاصة �الوضع�بطريقته �لكل�من�العميق�×�دئة �هذا��نموذجا �Xي وقع

  ا%أزق.�

                                                           
  .�25-�23ص�:��،الديوان�-� 1
  .22ص�:��،الديوان�-� 2
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�تط �ا%لحمة�التفاضل�ب�ن�مدينته�غنتوتاومما رغم��1رحه�نصوص�هذه

سواقها�رغم�عنا��ا�مما�يعكس�ن�لندن�ال��Oعادة�ما�تفضلها�النساء�Å وب��حرها

  ه�بأرضه�ووطنه�وتراثه.�تشبث

�البنات �أم �يا �والشواء�:آه �الحريرة �ا%غربية��،تقدم�ن �Rطعمة �من وÕي

�خاصا �رمزا �الشاعر�م��ا �اتخذ �وصار�قلبه��،ا%شهورة �اكتوى�بنار�الشواء فقد

  وم�وا%اء.�حريرة�وحساء�ولم�يعد�يطلب�سوى�الن

�للرجل�إ�øا� �ا%رأة �إ��ªعopاف�بمساواة �القصيدة ��øاية �الشاعر�Xي ويأبى

  ..".�.وليست�أمة�و��جارية�،شريكته�Xي�كل�O Þء

�من�حيث�ا%ضمون� �تتم�X�Ïي�الشكل�بالبساطة�ولك��ا �القصيدة إن�هذه

تعالج�موضوعا�مهما�برؤية�فلسفية�جادة�قوامها�الحفاظ�ع¥ى�اللبنة�Rساس�

  :2ا%جتمع�مهما�كانت�Rخطاء�ومهما�وقع�من�خAفات�أليس�هو�القائل�Xي

�نقمة� �أن�بعض�النساء �رغم �حياتنا �Xي �كل�O Þء �Xي �حاضرة �ا%رأة �إن "

�للتخيل� �هو�الرمز�Rمثل �وجودهن �أن �إ� �ملهمات �وأخريات �نعمة وبعضهن

                                                           
من�ا%دن��ماراتية�الجميلة�بفنادقها�ومنÏpها×�ا�وشواط��ا�الساحرة�ال���Oتن½ �Oالهموم�وهو�متشبتا��-� 1

أقدر�الجهود�بالopاث�يقول:��إن��نسان�إذا�تخ¥ى�عن��تراثه�يصبح�كالشجر�ا%ع¥ى��Xي�الهواء�لذا�أنا�

ال��Oتبذل�µبراز�تراثنا�ا%ح¥ي�والعربي�سواء�من�خAل�القصيدة�أو��بداع�Rدبي�أو�الجهد�ا%حتفى�

�وطغيان� �التطور �ضوء �Xي � �علينا �ينبõي ..� �ا%جال �هذا �Xي �بالدراسات�وRبحاث � �ا%تعلق Oوالعلم

�ونقله�إ+ى�العالم �ل�فادة�من�مفردات�تراثنا ع��orبداع�ومن�خAل�صورة��العو%ة�أن�نعمل�بجد�

  حضارية�مشرفة�".�
  .03/02/2011الصادرة�يوم��،عن�جريدة�ªتحاد�-� 2
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oوالتعب�� �البنات"�و�بداع �أم "� �قصيدتي �Xي �م��ا �اتخذت �%عالج�فقد ة�رمزا

قضية�اجتماعية،�ا%رأة�تحاصر�الرجل�بغ�o×�ا�وشكوكها�مما�يؤثر�ع¥ى�السلوك�

العام�للرجل�زوجا�أم�حبيبا�وهنا��بد�للشاعر�من�أن�يرصد�ويعالج�كل�الصور�

لدي�لم��..�بالنسبة.�نسانية�الناجمة�عن�العAقة�الشائكة�ما�ب�ن�ا%رأة�والرجل

�Xي�شعري�وقصائدي� �مهمشة �يوما �أم�الرجال�وأخت�الرجال�ف�Oتكن�ا%رأة

  وأي�مجتمع��ãمش�ا%رأة�هو�مجتمع�متخلف".�

�القول  �يمكن �البنات" �"أم �قصيدة �البسيط�ع¥ى �التعليق �هذا إن��:بعد

�العت �الشاعريالشعرية �يستو�ي �م��ا �مقومات�أساسية �لها الفنية��تجربته�بية

وبينه�وب�ن�الشاعر�والوطن،��وب�ن�،مما�أسهم�Xي�خلق�تواصل�ب�ن�الشاعر�وا%رأة

��نسانية �الدبلوماسية��القيم �من �نوعا ��قناع �الحوار�ومحاولة �من Aجاع

�هذه� �Xي �وRفكار �Rشخاص �يحرك �إيجابي �تفاعل �وهو �الب�ن �ذات µصAح

�،�بداع�وهو�انتقال�لتحصيل�التواصل�ب�ن�الشاعر�والشعر�وعملية�،القصيدة

�ا%كو  �Xي �مرتكزات�أساسية �ع¥ى �تقوم �العملية �للشاعر�أبرزهاوهذه �الثقاXي �:ن

�Xي�شكل��،ا%خزون�الopاثي�ا%تج¥ي�Xي�محفوظاته من�"القرآن�والشعر�والتاريخ"

  �:الشاعر�من�مثل�وظفهاألفاظ�

�تص¥ى�نارا،�فرض �الوأد،�،�ذان�،" �الرحمة، �الجدال،�الصفح، �الدعاء،

  ..�إ+ى�غ��oذلك�من�Rلفاظ�الدينية.�.الorاءة
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�Xي��العنقاء،�الهيجاء،�الصحراء،�السمراء�،لغول ا�:ومن�Rلفاظ�الopاثية ـ

�ـ �الشقراء �تحمله�،سلم��مقابل �وما �عفراء �لي¥ى، �من��هذه�سعاد، ا%سميات

  �.رمزية�خاصة�ضاربة�Xي�عمق�التاريخ

�اختار�الشاعر�إيقاعا �لضمان��1وقد �همزية �وقافية �ا%لحمة �لهذه مناسبا

مل�مجموعة�من�Rدوات�موسيقى�مم�Ïة�تص��oمعها�ا%لحمة�مسرحية�كما�استع

قال�/�أقول/��:ال��Oغالبا�ما�يفتتح��²ا�أبياته�من�مثل�الجمل�الفعلية�وªسمية

  قالت�/�وXي�العيون�/�أعامAت/....

كأن�/�إن�/�Åن��:وأيضا�يستعمل�بعض�الحروف�وبعض�الظروف�من�مثل

  �./�لكن/�ح�ن�/�Xي�/�لو��/�لو�/���/�يا�/�من�/�أم�/�كيف�/�أن�/�أين

�السردفإ �أنجحت �Rدوات �هذه �واحد�ن �آن �Xي �عن��والحركية بعيدا

�ا%ركبة �والصور �ا%عقدة �تظهر��،التشابيه �وف��ا �قوة �بساط�ºا �Xي �كانت فقد

ا%ستوحاة�من�صدق�ا%شاعر�القائمة�ع¥ى�"�العفوية�الشعرية��بيةيالبAغة�العت

  .2عجم"ال��Oتتسم�ببساطة�الكلمة�وعمق�ا%ضمون�وحركية�الصورة�وسAسة�ا%

أيضا�بأبيات��ونختم�الحديث�عن�قصيدة�"�أم�البنات"�أو�قل"�أم�البن�ن"�

  كتحية�للشاعر�بمناسبة�عيد�ميAده:�

  وفينــــــــــــــــــــــا�عتبــــــــــــــــــــــة�Xــــــــــــــــــــــي�الســــــــــــــــــــــابقينا؟وفينــــــــــــــــــــــا�عتبــــــــــــــــــــــة�Xــــــــــــــــــــــي�الســــــــــــــــــــــابقينا؟  أير�ــــــــــــ ��الشــــــــــــعر�طــــــــــــّي�الشــــــــــــعر�فينــــــــــــاأير�ــــــــــــ ��الشــــــــــــعر�طــــــــــــّي�الشــــــــــــعر�فينــــــــــــا

                                                           
  كما�أشرنا�إ+ى�ذلك�سابقا.��،القصيدة�جاءت�ع¥ى�بحر�(�ا%جتث)�-� 1
  �56ص�:��،الفاعلية��بداعية�والفكرية�Xي�كتابات�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة-� 2
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  يـــــــــــــــــــــــــدّوِي�ناصــــــــــــــــــــــــــحا�دنيــــــــــــــــــــــــــا�ودينــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــدّوِي�ناصــــــــــــــــــــــــــحا�دنيــــــــــــــــــــــــــا�ودينــــــــــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــــــه�Xــــــــــــــــــــــي�أم�ــــــــــــــــــــــ�Oصــــــــــــــــــــــوت�شــــــــــــــــــــــíيلــــــــــــــــــــــه�Xــــــــــــــــــــــي�أم�ــــــــــــــــــــــ�Oصــــــــــــــــــــــوت�شــــــــــــــــــــــíي

ـــــــــــــــــــــــى�رصــــــــــــــــــــــــين  ويطربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�إذا�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئنا�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدياويطربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�إذا�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئنا�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديا
َّ
ـــــــــــــــــــــــى�رصــــــــــــــــــــــــينويحفزنـــــــــــــــــــــــا�إ+ـــــــــــــــــــــــى�الُج¥
َّ
  ااويحفزنـــــــــــــــــــــــا�إ+ـــــــــــــــــــــــى�الُج¥

11لضــــــــــــــــرب�رقـــــــــــــــــاب�كــــــــــــــــل�الطامعينـــــــــــــــــالضــــــــــــــــرب�رقـــــــــــــــــاب�كــــــــــــــــل�الطامعينـــــــــــــــــا  إذا�صـــــــــــــــدر�القــــــــــــــــريض�فــــــــــــــــذا�حســــــــــــــــامإذا�صـــــــــــــــدر�القــــــــــــــــريض�فــــــــــــــــذا�حســــــــــــــــام
  

  فسAم�إ+ى�كل�البنات�من�أب�البنات.�

                                                           
ة�للشاعر�هاشم�صالح��مناع�/�أستاذ�Rدب�والنقد�بجامعة�عجمان�مقطوعة�من�قصيدة�مدحي�-� 1

  للعلوم�والتكنولوجيا�/�باµمارات��العربية�ا%تحدة.�




	��Wא������������
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��@�א�����א�����א�����א��������א� @@ @@ @@ @

 

 

 

96

  :�ا�راجع

�مانع�سعيد�العتيبة�:ديوان �  �البنات" �/��،"أم OÖأبو�ظ� /� الطبعة�Rو+ى

 م.�1999يناير�

��مارات �  �دولة �نوفل�،بيبليوغرافيا�دراسة�،شعراء �ندوة�،يوسف

 دولة��مارات�العربية�ا%تحدة.�،1994الثقافة�والعلوم�

�كتابات� �  مانع�سعيد�العتيبة��الدكتور الفاعلية��بداعية�والفكرية�Xي

�العلوي  �بنصر �هللا ��،/عبد �والدراسات��2009ط. �للثقافة OكاديمR� ا%ركز

 ا%غاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية�/�ا%غرب.

تأليف�نجيم��)2001ـ��1956(مانع�سعيد�العتيبة�Xي�الفopة�ما�ب�ن� � 

  محمد�البادي.�

�الثقاXي،�الصادرة�بتاري �  /��03/02خجريدة�ªتحاد��ماراتية�Xي�ملحقها

2011�.  

  وبا]�التوفيق
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D‚ßâE<á]çè5<»<íèçY]<íÖ÷5D‚ßâE<á]çè5<»<íèçY]<íÖ÷5D‚ßâE<á]çè5<»<íèçY]<íÖ÷5D‚ßâE<á]çè5<»<íèçY]<íÖ÷5< << << << <

<Å‚f¹]<†Â^F×Ö<Å‚f¹]<†Â^F×Ö<Å‚f¹]<†Â^F×Ö<Å‚f¹]<†Â^F×Ö…çjÒ‚Ö]…çjÒ‚Ö]…çjÒ‚Ö]…çjÒ‚Ö]<<<<íféjÃÖ]<‚éÃ‰<ÄÞ^ÚíféjÃÖ]<‚éÃ‰<ÄÞ^ÚíféjÃÖ]<‚éÃ‰<ÄÞ^ÚíféjÃÖ]<‚éÃ‰<ÄÞ^Ú 

K��K��K��K������LM�	1��E#	�LM�	1��E#	�LM�	1��E#	�LM�	1��E#	�� �� �� �� �
�7����6א���;�"�א�����،���2������>�)'��1-�%���א<��7����6א���;�"�א�����،���2������>�)'��1-�%���א<��7����6א���;�"�א�����،���2������>�)'��1-�%���א<��7����6א���;�"�א�����،���2������>�)'��1-�%���א<�-����L�TL�TL�TL�T 

)�للـــــدكتور�مـــــانع�ســـــعيد�هنـــــدســـــنحاول�Xـــــي�هـــــذه�الدراســـــة�مقاربـــــة�ديـــــوان�(

العتيبــــة�Xــــي�ضــــوء�نظريـــــة�ا%ســــتويات�كمــــا�حــــّددها�رومـــــون�ياكبســــون�Xــــي�مجمـــــل�

  كتاباته�العلمية�والنقدية،�وخاّصة�من�ذلك�كتابه�(قضايا�الشعرية).

غـة�جملـة�مـن�الوظـائف�مـن�ضـم��ا�الوظيفـة�
ّ
تتحّدد�هذه�النظريـة�Xـي�أّن�لل

رية،�وÕــي�مجــال�اهتمامنــا�Xــي�هــذا�البحــث،�إذ�Õــي�أصــل�مفهــوم�ا%ســتويات�الشــع

  عند�ياكبسون.

إن�اللغــــة�يجــــب�أن�تــــدرس�Xــــي�كــــل�تنــــوع�وظائفهــــا�وقبــــل�«يقــــول�ياكبســــون:�

التطـــرق�إ+ـــى�الوظيفـــة�الشـــعرية�ينبõـــي�علينـــا�أن�نحـــدد�موقعهـــا�ضـــمن�الوظـــائف�

  R.«(1)خرى�للغة

رتبــــاط�كــــّل�وظيفــــة�بمكــــّون�وقــــد�حــــّدد�ياكبســــون�وظــــائف�اللغــــة�Xــــي�ضــــوء�ا

وهو�ما�يمكن�التذك��oبـه�Xـي�إطـار�الopسـيمة�الشـه�oة��معّ�ن�من�مكّونات�التواصل.

  لهذا�الباحث�الذي�مارس�تأث�oه�الكب�X�oي�الشعرية�ا%عاصرة�بصفة�عاّمة.

                                                           
  .27قضايا�الشعرية،�ترجمة:�محمد�الو+ي�وحنون�مبارك،�الدار�البيضاء،�توبقال،�ص.��(1)
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تتحــّدد�مكّونــات�التواصــل�عنــده�Xــي�ســّتة�عناصــر،�ويــرتبط�كــّل�عنصــر�مــن�

  (2) ك�وفق�الشكل�التا+ي:هذه�العناصر�بوظيفة�معّينة�وذل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .33و�27نفسه،�الصفحتان:��(2)

 سياق
 (و.�مرجعية)

 رسالة
 و.�شعرية)

 شفرة
 (و.�لسانية�واصفة)

 اتصال
 (و.�انتباهية)

 مرسل�إليه
 (و.�إفهامية)

 مرسل
 (و.�انفعالية)
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  الوظيفة�aنفعالية،�أو�التعب^[ية�ـ�1

تrـــــoز�هـــــذه�الوظيفـــــة�موقـــــف�ا%ـــــتكلم�ووضـــــعه�وحالتـــــه�النفســـــية�تجـــــاه�مـــــا�

ومـــن�خAلهــا�يبحــث�عـــن�خلــق�إحســاس�بحـــال�واقعيــة�أو�متخيلـــة.��،يتحــدث�عنــه

صــــــــيغ�وتتحقــــــــق�الوظيفــــــــة�ªنفعاليــــــــة�أو�التعب�oيــــــــة�للغــــــــة،�بكيفيــــــــة�خالصــــــــة�Xــــــــي�

وا%عجمــــ��O(3)يـز�بتشــــكيلها�الصــــوتي�الخــــاص�وبــــدورها�الopكيبـــــالتعجــــب�ال�ــــ�Oتتميــــ

  كذلك.

  فهامية& الوظيفة��ـ�2

تتحّدد�هذه�الوظيفة�Xـي�التوجـه�نحـو�ا%رسـل�إليـه�مـن�خـAل�تعـاب��oنحويـة�

opكيبيـــــــة،�الخالصـــــــة�تتمثـــــــل�Xـــــــي�النـــــــداء�وRمـــــــر�اللـــــــذين�يختلفـــــــان�Xـــــــي�ا%ســـــــتويات�

عـــــن�ا%قـــــو�ت�ªســـــمية�والفعليـــــة.�وممـــــا�يؤكـــــد�وظيف�ºـــــا��صـــــوتية،الصـــــرفية،�و الو 

�فهاميــة�هــو�أ�øــا���تخضــع�%عيــاري�الصــدق�أو�الكــذب�مثلمــا�يحــدث�مــع�الجمــل�

  الخorية.

  الوظيفة�aنتباهية�ـ�3

ترتبط�هذه�الوظيفة�بعنصر�ªتصال،�وتظهر�عندما�يكون�هـدف�الرسـالة�

أو�الســيطرة�عليــه،�أو�تأكيــده،�أو�Xــي�ا%قــام�Rول�هــو�إقامــة�التواصــل�أو�تمديــده،�

  قطعه.�وتتحّدد�Xي�عبارات�نحو�(ألو!�أتسمعOÎ؟)�أو�(قل،�أتسمعOÎ؟)...

                                                           
  .28نفسه،�ص.��(3)
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إّننـــا�عنـــدما�نتحـــّدث�عـــن�الوظيفـــة��فهاميـــة�فإّننـــا�نقصـــد�الوظيفـــة�Rو+ـــى�

ال�ــــ�Oيكتســــ�ëا�الطفــــل�حينمــــا���يكــــون�مــــؤه�Aبعــــُد�إ+ــــى�إصــــدار�الرســــائل�الحاملــــة�

  �øا�(الوظيفة)�خاصة�كذلك�بلغة�الطيور.ل�خبار�بشكل�تام،�كما�أ

  الوظيفة�ا�رجعية�ـ�4

تــــرتبط�هــــذه�الوظيفــــة�بالســــياق،�و×�ــــيمن�Xــــي�اللغــــة�العاديــــة،�إذ�تســــتخدم�

  لتعي�ن�ا%وضوعات�وإعطا��ا�د��ت.

لقـــــد�اســـــتعمل�ياكبســـــون�مصـــــطلح�"ســـــياق"�عـــــوض�مصـــــطلح�"مرجـــــع"�Xـــــي�

عن�الوظائف.�وذلك��ترسيمة�العوامل�اللغوية�الستة�ال��Oتشكل�أساس�نظريته

�حــــظ�انعــــدام�وجــــود�مراجــــع�معزولــــة�ودون�«يعــــود�Xــــي�رأي�هولنشــــتاين،�إ+ــــى�أنــــه�

سياق�تكون�فيه�د��×�ا�ا%تغ�oة�متجذرة.�ولـيس�هـذا�السـياق�مـن�طبيعـة�لغويـة�

)�وقابــل�Åن�يكــون�لفظيــا.�فعنــدما�نعطــي�Sémantiqueبالضــرورة،�إ��أنــه�د�+ــي�(

بح�مثA،�فإّننا�نستند�إما�إ+ى�اسم�آخـر�نعرفـه�اسما�%وضوع�معّ�ن�هو�نجمة�الص

]،�وإمــا�إ+ــى�تعميــة�معقــدة�عرضــيا�[الكوكــب�الــذي...]،�وإمــا�Vénusقبليــا�[فينــوس�

يلـزم�أن�نحــاول�تحديــده�بمسـاعدة�أدلــة�إشــارية�[إشـارة��صــبع�والوســائل��ليــة�

(4)».ال��Oتساعد�ع¥ى�التوضيح]�Xي�عAقة�مع�هذه�Rدلة��شارية
  

  

                                                           
(4)�� �الظاهراتية«إ%ار�هولنشتاين، �أو�البنيوية �ياكبسون �»رومان �ط. �Rزدي، �الجليل �عبد �ترجمة ،1�،

  .124و�123،�تانسيفت،�ص.�1999
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  يفة�اللسانية�الواصفةالوظ�ـ�5

تتعلــــق�هــــذه�الوظيفــــة�بالســــôن�(أو�الشــــفرة).�ويــــرى�ياكبســــون�أن�دور�هــــذه�

الوظيفــة���يــرتبط�باللغــة�الواصــفة�ا%توجهــة�نحــو�اللغــة�نفســها،�كمــا�نجــد�عنــد�

اللســــاني�ن�وا%ناطقــــة،�ولكّ��ــــا�أيضــــا�تلعــــب�دورا�مهمــــا�Xــــي�اللغــــة�اليوميــــة�كمــــا�Xــــي�

وغ�oهــا�مــن�التعــاب��o» مــا�معÎــ�«أو�» تريــد�قولــه؟�إنÎــ���Oأفهمــك�ــــــــــ�مــا�الــذي«قولنــا�

  Rخرى�ال��Oتتخلل�عملية�الكAم.

ويـــذهب�ياكبســـون�إ+ـــى�أن�ســـ�oورة�تعلـــم�اللغـــة�خاصـــة�عنـــد�Rطفـــال�تلجــــأ�

بشــــكل�كب�ــــ�oإ+ــــى�مثــــل�هــــذه�العمليــــات�ا%يتالســــانية.�ويمكــــن�تعريــــف�الحبســــة�Xــــي�

  السانية.غالب�Rحيان�بأ�øا�افتقاد�القدرة�ع¥ى�العمليات�ا%يت

  الوظيفة�الشعرية�ـ�6

إّن�التوجه�نحو�الرسالة�واس�ºدافها�بوصفها�رسالة�والopك��Ïعل��ا�لحسا�²ا�

  الخاص�هو�ما�يطبع�الوظيفة�الشعرية�للغة.

لقــــد�تــــأطر�تصــــور�ياكبســــون�للوظيفــــة�الشــــعرية�والوظــــائف�ا%صــــاحبة�لهــــا�

ى�فرضــــية�ضــــمن�النمــــوذج�السدا¡ــــ �Oللتواصــــل،�Xــــي�إطــــار�فرضــــيت�ن�اثنتــــ�ن:�Rو+ــــ

هيمنـــة،�أمـــا�الثانيـــة�ففرضـــية�التـــوازي،�أي�ا%عيـــار�اللســـاني�الـــذي�نســـتطيع�مـــن�ال

  (5)خAله،�التعرف�ع¥ى�الوظيفة�الشعرية.

                                                           
  .31،�ص.�»قضايا�الشعرية« (5)
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نســـــــتخلص�مــــــــن�مجمـــــــل�مــــــــا�ذكرنـــــــاه�أّن�الوظيفــــــــة�الشـــــــعرية�ذات�ارتبــــــــاط�

بالرســالة�Xــي�حــّد�ذا×�ــا،�تAبســها�وتمpــÏج��²ــا�إ+ــى�الحــّد�الــذي�يمكــن�أن�نقــول�معــه:�

الة�ذات�الوظيفـــة�الشـــعرية�تصـــبح�رســـالة�شـــعرية،�إذ�تكـــون�مقصـــدي�ºا�إّن�الرســـ

�،
ّ
التواصلية�Õي�أن�يذهب�ا%رسل�إليـه�Xـي�ªّتجـاه�ا%رغـوب�فيـه�مـن�طـرف�البـاث

وهو�إثارة�حاّسته�الجمالية�والفّنية�عن�طريق�التماÕي��²ذه�الرسالة�ع¥ى�أسـاس�

  أ�øّا�ذات�بناء�شعرّي�وقصد�ف�OÎّود�لة�جمالية.

إّن�الســـؤال�ا%طـــروح�هنـــا�يــــتلّخص�Xـــي�الشـــكل�الـــذي�تصـــبح�عليــــه�لـــذلك�فـــ

  الرسالة�اللغوية�ذات�مقصدية�شعرية.

لقــــد�اقتنــــع�ياكبســــون،�منــــذ�البدايــــة،�بــــأّن�التــــوازي�هــــو�ا%بــــدأ�البنيــــوي�Xــــي�

إّن�الجانــب�الزخرXــي�Xــي�«الشــعر.�وهــو�بــذلك�يتبÎــ��وجهــة�نظــر�هــوبكي�Ïôإذ�يقــول:�

بــأّن�كــل�زخــرف�يــتلّخص�Xــي�مبــدإ�التــوازي.�الشــعر،�بــل�وقــد���نخطــئ�حــ�ن�نقــول�

غ�ـــ�oأنـــه�ســـوف�يســـ�ى�إ+ـــى�تحقيـــق��(6)».إّن�بنيـــة�الشـــعر�Õـــي�بنيـــة�التـــوازي�ا%ســـتمر

نــوع�مــن�التكامــل�النظــري�و�جرائــي�اعتمــادا�ع¥ــى�مبــادئ�لســانية�دقيقــة�Xــي�طــرح�

ي�بالوظيفـــــة� مســـــألة�التـــــوازي�طرحـــــا�منهجيـــــا�ُمفّصـــــR�.Aمـــــر�الـــــذي�ســـــيعمق�الـــــ̧و

  مة�مهيمنة�Xي�الخطاب�الشعري.الشعرية�كقي

ويتجّســــــد�التــــــوازي�Xــــــي�صــــــورته�العامــــــة�ع¥ــــــى�شــــــكل�نســــــق�مــــــن�التناســــــبات�

ا%ستمرة�ع¥ى�مستويات�متعّددة:�Xي�مستوى�تنظيم�وترتيب�الب��Îالopكيبية،�وXي�

مستوى�تنظيم�وترتيب�Rشكال�وا%قو�ت�النحويـة،�وXـي�مسـتوى�تنظـيم�وترتيـب�
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%عجــــم�التامــــة،�وXــــي�Rخ�ــــX�oــــي�مســــتوى�تنظــــيم�الopادفــــات�ا%عجميــــة�وتطابقــــات�ا

  وترتيب�تأليفات�Rصوات�والهياكل�التطريزية.

إ��أن�الســــــؤال�الــــــذي�يواجهنــــــا�بحــــــدة�هــــــو�هــــــل�التــــــوازي�خاصــــــية�لصــــــيقة�

بالخطــــاب�الشــــعري�دون�ســــواه�مـــــن�الخطابــــات�Rخــــرى�أم�أنـــــه�بنيــــة�عــــابرة�لكـــــل�

  Rجناس�الكتابية؟

�:Aزي�شـــيئا�خاصـــا�باللغـــة�الشــــعرية.�إن�لـــيس�التــــوا«يجيبنـــا�ياكبســـون�قـــائ

ا%نسـجم�للتـوازي�[...]�[غ�ـ�oأن�هنـاك]��إأنماطا�من�الن	ـR�oدبـي�تتشـكل�وفـق�ا%بـد

ر.�ففـي�الشـعر�يكـون�الـوزن�ـفارقا�تراتبيا�ملحوظا�ب�ن�تواٍز�Xي�الشعر�وبينه�Xي�النثـ

بالضــــبط�هــــو�الــــذي�يفــــرض�بنيــــة�التــــوازي:�البنيــــة�التطريزيــــة�للبيــــت�Xــــي�عمومــــه،�

نـــــه�تقتÛـــــ �Oمــــــن�ـة�وتكـــــرار�البيـــــت�وRجــــــزاء�العروضـــــية�التـــــيـــــحـــــدة�النغمالو  ي�ُتكّوِ

عناصــر�الد�لـــة�النحويــة�وا%عجميـــة�توزيعــا�متوازيـــا؛�ويحظــى�الصـــوت�هنــا�حتمـــا�

باÅســـــبقية�ع¥ـــــى�الد�لـــــة.�وع¥ـــــى�العكـــــس�مـــــن�ذلـــــك،�نجـــــد�Xـــــي�الن	ـــــ�oأن�الوحـــــدات�

  (7)».يات�ا%توازيةالد�لية�ذات�الطاقة�ا%ختلفة�Õي�ال��Oتنظم�باÅساس�البن

ضــــــمن�هــــــذا�النســــــق�العــــــام�مــــــن�البنيــــــات�ا%توازيــــــة�Xــــــي�الشــــــعر،�يستحضــــــر�

ياكبسون�القيمة�ا%هيمنة�كعنصر�بؤري�Xي�Rثر�Rدبي�حيـث�يظهـر�فيـه�مقـّوم�أو�

مقومان�يؤثران�Xـي�العناصـر�Rخـرى�وفـق�عAقـة�تراتبيـة�لهـذه�الوحـدات،�وإدراك�

الـذي�مـن�شـأنه�أن�يحسـم�Xـي�فهـم�الشـعر��ي�هـو ـهذه�العAقـة�ذات�الطـابع�الopاتبـ

                                                           
  .108،�ص.�»قضايا�الشعرية« (7)
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وبالتا+ي�تمي��Ïالوظيفة�الشعرية�عن�الوظائف�اللسانية�Rخرى�ال�ـ�Oقـد�تظهـر�Xـي�

  أي�خطاب�أدبي.

ولكــــــي�يضــــــع�ياكبســــــون�التــــــوازي�Xــــــي�إطــــــاره�النظــــــري�الــــــدقيق�سيســــــ�ى�إ+ــــــى�

البحث�عن�كيفية�بناء�هذه�الخصيصة�النوعية�ال�Õ�Oي�ا%لمح�Rسا¡ �Oا%حدد�

،�وبالتــــــــا+ي�للوظيفــــــــة�الشــــــــعرية�مــــــــن�خــــــــAل�العــــــــودة�إ+ــــــــى�تأمــــــــل�النمطــــــــ�ن�للشــــــــعر

Rساســـــي�ن�ا%ســـــتعمل�ن�Xـــــي�الســـــلوك�اللفظـــــي،�وهمـــــا:�ªختيـــــار�والتـــــأليف.�يقـــــول:�

لنفpــoض�أن�"طفــل"�هــو�موضــوع�رســالة�مــا:�فــا%تكلم�يختــار�مــن�بــ�ن�سلســلة�مــن�«

،OÖم�وولــــد�وصــــAســـماء�ا%وجــــودة�وا%تفاوتــــة�التماثــــل�مثــــل�طفـــل�وغــــRهــــا��
ُّ
ل
ُ
وÕــــي�ك

متفاوتة�من�زاوية�نظر�ما؛�ويختار�ا%تكلم،�بعد�ذلك،�من�أجل�التعليق�ع¥ى�هـذا�

ا%وضــــوع،�فعــــ�Aمــــن�Rفعــــال�ا%تقاربــــة�د�ليــــا�ــــــــــــــــــــــ�ينــــام�ويــــنعس�ويســــopيح�ويغفــــو.�

وتتـألف�الكلمتــان�ا%ختارتـان�Xــي�السلســلة�الكAميـة.�إّن�ªختيــار�نـاتج�ع¥ــى�أســاس�

رادف�والطبـــــــاق،�بينمـــــــا�يعتمـــــــد�التـــــــأليف�وبنـــــــاء�ـالتـــــــقاعـــــــدة�التماثـــــــل�وا%شـــــــا�²ة�و 

ا%تواليــة�ع¥ــى�ا%جــاورة.�وتســقط�الوظيفــة�الشــعرية�مبــدأ�التماثــل�%حــور�ªختيــار�

ع¥ى�محور�التأليف.�ويرفع�التماثل�إ+ى�مرتبة�الوسـيلة�ا%كونـة�للمتواليـة.�ويوضـع�

تواليـة؛�كل�مقطع،�Xـي�الشـعر،�Xـي�عAقـة�تماثـل�مـع�كـل�ا%قـاطع�Rخـرى�لـنفس�ا%

ومــــــن�ا%فــــــروض�أن�يكــــــون�نrــــــ�oالكلمــــــة�متمــــــاث�Aمــــــع�كــــــل�ا%قــــــاطع�Rخــــــرى�لــــــنفس�

ر�الكلمــة،�وغ�ــ�oا%نبــورة�ـا%تواليــة؛�ومــن�ا%فــروض�أن�يكــون�نrــ�oالكلمــة�يســاوي�نبــ

تتســـاوى�مـــع�غ�ـــ�oا%نبــــورة.�والكلمـــة�الطويلـــة�(تطريزيــــا)�تســـاوي�الكلمـــة�الطويلــــة،�

�الكلمــــة،�والكلمــــة�القصــــ�oة�تســــاوي�الكلمــــة�القصــــ�oة �الكلمــــة�حــــدَّ ،�ويســــاوي�حــــدُّ
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وغيــــاب�الوقفــــة�يســــاوي�غيــــاب�الوقفــــة.�إّن�ا%قــــاطع�تتحــــّول�إ+ــــى�وحــــدات�قيــــاس،�

  (8)».ونفس�الO çء�يقال�عن�ا%جÏpئات�والنبور 

انطAقــا�مـــن�ا%عيـــار�اللســـاني�ا%تمثـــل�Xـــي�عنصـــري�ªختيـــار�والتـــأليف�يمكـــن�

اللغويـة�Rخـرى�باعتبارهـا�التعرف�ع¥ى�الوظيفـة�الشـعرية�وتم�Ïهـا�عـن�الوظـائف�

وظيفـــة�مهيمنـــة�تخلخـــل�البنيـــات�اللغويـــة�للخطـــاب�التـــداو+ي�فتنقـــل�التماثـــل�مـــن�

مكانه�الطبي�ي�Xي�محور�ªختيار�إ+ى�محور�التأليف،�وتصبح�بذلك�بنيـة�التـوازي�

�oي�تماثل�ا%قاطع�فيما�بي��ا�وتساوي�الكلمات�ا%نبـورة�مـع�الكلمـات�غ�ـXُمتجسدة�

  ا%نبورة...

Aقـــا�مـــن�مفهـــوم�التـــوازي�يمكننـــا�أن�نعـــّرف��يقـــاع�ـــــــــــــــــــ�وهـــو�أّول�ملمـــح�انط

للبنيـــة�الصـــوتية�Xـــي�الشـــعر�ــــــــــــــــ�بأّنـــه�انعكـــاس�نظـــام�الـــوزن�Xـــي�نظـــام�اللغـــة.�أي�أّن�

ــد�عــن�هــذا�ªنعكــاس،�فينــتج�عــن�ذلــك�تقــابAت�حرفيــة�
ّ
التوازيــات�الصــوتية�تتول

سـتواها�Rفقـي�أو�Xـي�ترتكز�عل��ا�البنيـة�الصـوتية�للقصـيدة�الشـعرية،�سـواء�Xـي�م

�مـانع�سـعيد�العتيبـة�الـدكتور مستواها�العمودي،�ويمكننا�أن�نّتخـذ�مـن�قصـيدة�

  الحادية�عشرة�مجا��تمثيليا�%حاولة�تبّ�ن�التوازيات�الصوتية.�هند

  يقول:

اِك  ـــــــــــــــــــــــــــــــِدٍع�َســـــــــــــــــــــــــــــــوَّ �ُمـْب اِك ُسْبحـــــــــــــــــــــــــــــــاَن�َرّبٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــِدٍع�َســـــــــــــــــــــــــــــــوَّ �ُمـْب ــــــــــاِة�ِســـــــــَواِك   ُسْبحـــــــــــــــــــــــــــــــاَن�َرّبٍ ــــــــــاِة�ِســـــــــَواِك َيـــــــــا�ِهْنــــــــــُد�مــــــــــا+ي�فــــــــــي�الَحيـ   َيـــــــــا�ِهْنــــــــــُد�مــــــــــا+ي�فــــــــــي�الَحيـ

ـــــــــــْو�ِلَدقيَقــــــــــٍة ــَعْينــــــــــَعْينــــــــــ��ِإْن�ِغْبـــــــــــِت�َعــــــــــْن ِإْن�ِغْبـــــــــــِت�َعــــــــــْن 
َ
ـــــــــــْو�ِلَدقيَقــــــــــٍة ي�َول
َ
ــــــــــــــــــواِك   ي�َول ـ

ْ
ش
َ
Åــــــــــــــــــراُق�الَعــــــــــــــــــْ�َن�ِبا �الِفـ

َ
þــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــواِك َمـ ـ

ْ
ش
َ
Åــــــــــــــــــراُق�الَعــــــــــــــــــْ�َن�ِبا �الِفـ

َ
þــــــــــــــــــ   َمـ

�َعــــْن�َمْسَمعـــــي
ً
ــــة
َ
ْحظ

َ
ْو�غــــاَب�َصــــْوُتِك�ل

َ
�َعــــْن�َمْسَمعـــــيأ

ً
ــــة
َ
ْحظ

َ
ْو�غــــاَب�َصــــْوُتِك�ل

َ
�Rَســـــــــــى�فـــــــــــي�َمْســــــــــَم�ي�ِبَنــــــــــــَواِك   أ ـــــــــــلَّ �Rَســـــــــــى�فـــــــــــي�َمْســــــــــَم�ي�ِبَنــــــــــــَواِك َحـ ـــــــــــلَّ   َحـ

                                                           
  .108ا%رجع�السابق،�ص.��(8)
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ْتَقــــــــــــى�ِنســـــــــــاَء�َمسيــــــــــــَرتي
َ
ْتَقــــــــــــى�ِنســـــــــــاَء�َمسيــــــــــــَرتييـــــــــــا�ِهْنـــــــــــُد�َيـــــــــــا�أ
َ
ـــــــــــــــــــــَرتي�َتْقـــــــــــــــــــــَواِك   يـــــــــــا�ِهْنـــــــــــُد�َيـــــــــــا�أ ـــــــــــــــــــــوُر�َمسيـ ـــــــــــــــــــــوَم�ُنـ ـــــــــــــــــــــَرتي�َتْقـــــــــــــــــــــَواِك الَيـ ـــــــــــــــــــــوُر�َمسيـ ـــــــــــــــــــــوَم�ُنـ   الَيـ

 
َ
ـــــــــي�ك ِ

ّ
ل
َ
 ظ

َ
ـــــــــي�ك ِ

ّ
ل
َ
 ظ

ً
ــــــــة ــــــــِت�َحبيَب ْن

ُ
 مــــــــا�فـــــــــي�البــــــــْدِء�ك

ً
ــــــــة ــــــــِت�َحبيَب ْن

ُ
ْ�ــــــــــــــــ�oَِهـــــــــــــــــــواِك   مــــــــا�فـــــــــي�البــــــــْدِء�ك

َ
ْ�ــــــــــــــــ�oَِهـــــــــــــــــــواِك فالَعـــــــــــــــــْيُش���َيـْحـلــــــــــــــــــو�ِبغ
َ
  فالَعـــــــــــــــــْيُش���َيـْحـلــــــــــــــــــو�ِبغ

ــــــــــاِفقي
َ
X�OÎــــــــــي�خ

ُ
اْســــــــــك

َ
Öــــــــــ�Oف

ْ
ل
َ
واِك�ق

ْ
ــــــــــاِفقيَمـــــــــــأ

َ
X�OÎــــــــــي�خ

ُ
اْســــــــــك

َ
Öــــــــــ�Oف

ْ
ل
َ
واِك�ق

ْ
واِك   َمـــــــــــأ

ْ
ـــــــــــــــــــــأ �َمـ

ً
�َمـــــــــــــــــــــاِنعا

ً
�َصـــــــــــــــــــــْرحا ـــــــــــــــــــــلَّ ـ

َ
واِك ِلَيظ

ْ
ـــــــــــــــــــــأ �َمـ

ً
�َمـــــــــــــــــــــاِنعا

ً
�َصـــــــــــــــــــــْرحا ـــــــــــــــــــــلَّ ـ

َ
  ِلَيظ

 
ً
ة ــــــــــــــــــــــوَّ

ُ
ــــــــــــــــــــــٍف�ك

ْ
ـــــــــــــــــــــــِرياح�ُخل  ��َتْفَتـــــــــــــــــــــــ�ي�ِلـ

ً
ة ــــــــــــــــــــــوَّ

ُ
ــــــــــــــــــــــٍف�ك

ْ
ـــــــــــــــــــــــِرياح�ُخل ــــــــــــــــــــــَواِك   ��َتْفَتـــــــــــــــــــــــ�ي�ِلـ ــ

ْ
ــــــــــــــــــــــاُنُه�أغ ْيطـ

َ
ــــــــــــــــــــــْو�ش ـ

َ
ى�َول

َّ
ــــــــــــــــــــــَواِك َحتــــــــــــــــــــــ ــ

ْ
ــــــــــــــــــــــاُنُه�أغ ْيطـ

َ
ــــــــــــــــــــــْو�ش ـ

َ
ى�َول

َّ
  َحتــــــــــــــــــــــ

 
ُ
ــــــــو+ي�الِخـــــــــAف

ُ
 ق

ُ
ــــــــو+ي�الِخـــــــــAف

ُ
ــــــــٌت ��ق

َّ
ــــــــٌت َمــــــــَع�الَحبيــــــــِب�ُمَؤق
َّ
ْبــــــــــــــــــُر�فــــــــــــــــــي�َداِء�الِخــــــــــــــــــAِف�َدَواِك   َمــــــــَع�الَحبيــــــــِب�ُمَؤق ْبــــــــــــــــــُر�فــــــــــــــــــي�َداِء�الِخــــــــــــــــــAِف�َدَواِك َوالصَّ   َوالصَّ

 
ً
ة ـــــــــــــــــــوَّ

ُ
ــــــــــــــــــــِك�ق  يـــــــــــــــــــا�ِهْنـــــــــــــــــــُد�ِزيــــــــــــــــــــدي�OÎِبُحّبِ

ً
ة ـــــــــــــــــــوَّ

ُ
ــــــــــــــــــــِك�ق ــــــــــــــواِك   يـــــــــــــــــــا�ِهْنـــــــــــــــــــُد�ِزيــــــــــــــــــــدي�OÎِبُحّبِ ـ

ُ
َتضـــــــــــــيَع�ِمْنــــــــــــــِك�ق

َ
ــــــــــــــْغَض�OÖف

َ
ــــــــــــــواِك ��ت ـ

ُ
َتضـــــــــــــيَع�ِمْنــــــــــــــِك�ق

َ
ــــــــــــــْغَض�OÖف

َ
  ��ت

َمــــــــــــــــٍة 
ْ
ُه�Xــــــــــــــــي�ِكل

َّ
ـــــــــــــــــل

ُ
ـــــــــــــــــري�ك ْعــــــــــــــــُت�ُعْمـ َمــــــــــــــــٍة َجمَّ

ْ
ُه�Xــــــــــــــــي�ِكل

َّ
ـــــــــــــــــل

ُ
ـــــــــــــــــري�ك ْعــــــــــــــــُت�ُعْمـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواِك   َجمَّ ْهـ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوِلَها:�أ واُن�ِلـَقـ

َ
Rــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواِك آَن� ْهـ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوِلَها:�أ واُن�ِلـَقـ

َ
Rآَن�  

  ستوى�انعكاس:وتظهر�التوازيات�Xي�م

ي�تopاتــب�أفقيــا�Xــي�البيــت�Rّول�ـأ�ـــــــــــ�الحــروف�ذات�الحركــات�ا%تشــا�²ة،�والتــ

  ع¥ى�الشكل�التا+ي:

  ـ�الحروف�ا%ضمومة:

  ُسـ�ـ�ُمـ�ـ�دُ 

  الحروف�الساكنة:

ـ
ْ
  ْبـ�ـ�ْن�ـ�ْبـ�ـ�ْن�ـ�وْن�ـ�ل

  الحروف�ا%فتوحة:

  َن�ـ�َر�ـ�َسـ�ـ�َحـ
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  الحروف�ا%كسورة:

  ـ�ِهـ�ـ�ِيـ�ـ�ِفـ�ـ�ِة�ـ�ِس�ـ�ِك.ِبـ�ـ�ِد�ـ�ِع�ـ�ِك�

وÕـــــي�Xـــــي�مجملهـــــا�مقـــــاطع�صـــــوتية�قصـــــ�oة�ذات�نrـــــ�oخفيـــــف�مـــــن�حيـــــث�Õـــــي�

سـاكنة،�وقـوّي�مــن�حيـث�Õــي�متحّركـة.�ومـن�هنــا�تكتسـب�صــفة�التـوازي��يقــا¸ي�

ر�أّول�مظهــر�Xــي�التــوازي�الشــعري،�إذ�الــذي�يمّ�ــ�Ïالشــعر�عــن�غ�ــoه�مــن�ـالــذي�يعتبــ

  عه�بالدرجة�Rو+ى.أنواع�النصوص�الفّنية�هو�إيقا

وقــــــــد��بــــــــس�هــــــــذا�التــــــــوازي�Xــــــــي�مســــــــتوى�الحركــــــــات�بتــــــــواٍز�صــــــــوتي�يــــــــؤازره�

ويعاضـــــده،�وقـــــد�ارتكـــــز�هـــــذا�التـــــوازي�الصــــــوتي�Xـــــي�مطلـــــع�القصـــــيدة�ع¥ـــــى�حــــــرف�

  النون،�إذ�تكّرر�أربع�مّرات،�وذلك�Xي:

ُد ُسْبحاَن�ـ�َرْبrِْن�ـ�ُمْبدعْن�ـ�
ْ
  .هن

 Aلم�تتجاوز�ث�Oخرى�ال�Rف�الحروف�Aي:ع¥ى�خXث�مّرات�  

  الس�ن:�ُسبحاَن�ـ�َسّواك�ـ�ِسواك

  الواو:�سْوَواك�ـ�ِسَواِك 

  الباء:�سْبحان�ـ�رْبrِْن�ـ�مْب 
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  ملحوظة

�بحكـــم�التضـــعيف،�ولكّننـــا� نAحـــظ�هنـــا�أّن�البـــاء�قـــد�تكـــّررت�مـــرت�ن�Xـــي�َرّبٍ

رن�التضـعيف�إ+ـى�النـون�ـاعتorنا�هذا�التكرار�غ��oوجيه�Åّنه�جاء�تضـعيفا،�ثـّم�اقتـ

اعتorناهـــــــا�مرتكـــــــزا�صـــــــوتيا�وإيقاعيـــــــا�للبيـــــــت،�هـــــــذا�إ+ـــــــى�جانـــــــب�أن��نشـــــــاد��يـالتـــــــ

  الشعري�يمكن�أن�يجعل�من�النون�نفسها�إنشادا�قوّيا�وحاّدا..

  ومرت�ن�Xي�الكاف:�سّواِك�ـ�ِسواِك 

م:�ما+ي�ـ�الَحياة
ّ
Aوال  

  وورد�الراء�والحاء�والدال�والع�ن�والهاء�والفاء�والتاء�مّرة�واحدة.

  زي��يقا¸ي�مدعوم�Xي�هذا�البيتإّن�هذا�التوا

ب�ـــــــ�ا%قـاطع�الصـوتية�ذات�ا%ـّدة�الطويلـة،�وÕـي�ال�ـ�Oتبلـور�مفهـوم�السـبب�

ة�كما�هو�Rمر�Xي:
ّ
  الخفيف�ا%تكّون�من�حرف�متحّرك�وحرف�عل

  َحا�ـ�َوا�ـ�َيا�ـ�َما�ـ�يا�ـ�وا�ـ�ِكي�ـ�+ي�ـ�ِكي

ا%ســـــيطرة�ع¥ـــــى�فـــــنAحظ�أّن�ا%ـــــّدة�الطويلـــــة�ا%شـــــتملة�ع¥ـــــى�ألـــــف�ا%ـــــّد�Õـــــي�

نغميـــة�البيـــت،�وذلـــك�Åّن�هـــذه�ا%ـــّدة�قـــد�تكـــّررت�ســـت�مـــّرات�Xـــي�هـــذا�البيـــت�وأّن�

  هذه�ا%دة�تتوازى�Xي�البيت�ع¥ى�الشكل�التا+ي:
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  وا  �  وا

  يا  �  �يا

  كي  �  ِكي

وهــــو�تــــواز�ثنــــائي�متنــــّوع،�يفــــرض�علينــــا�أن�نأخــــذ�با�عتبــــار�د�لتــــه�الخاّصــــة�

  أيضا�طرح�السؤال�التا+ي:ووجاهته�Xي�هذا�البيت.�ويفرض�علينا�

أ��يمكن�أن�يفيد�التتبع�العمودي�للمّدة�الطويلـة�Xـي�محاولـة�تحديـد�هـذه�

  الّد�لة�الخاّصة؟

�oـrـي�ضـوء�مفهـوم�ا%ـّدة�الطويلـة�وتوّزعـه�عXإّن�ِقراءة�أّولية�لهذه�القصيدة�

فضـــا��ا،�يســــفر���محالــــة�عــــن�اســــتخAص�نتيجـــة�أساســــية�تكمــــن�Xــــي�أّن�قافي�ºــــا�

  مّدت�ن�طويلت�ن�هما:تتكّون�من�

  َوا�ـ�كي

ولــذلك�فــإّن�Xــي�هــذه�القافيــة�تكمــن�د�لــة�ا%ــّدة�الطويلــة،�ع¥ــى�أســاس�أ�øّــا�

مــّدة�تتكــّرر�بــنفس�الصــورة�الصــوتية�Xــي�جميــع�Rبيــات،�وهــو�مــا�يكمــن�توضــيحه�

  ع�orالopسيمة�التالية:

  ِسواك      :�َسّواك1ب�

  َوا�ـ�كي  /    َواِكي
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  :�باÅشواِك 2ب�

  َوا�ـ�كي

  ِبَنواك:�3ب�

  وا�ـ�كي

  :4ب�

  َتْقَواِك 

  وا�ـ�كي

  :5ب�

  َهواِك 

  َوا�ـ�كي

  :6ب�

  َمأَواِك 

  َوا�ـ�كي

  :7ب�

  أغواِك 

  َوا�ـ�كي
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  :8ب�

  َدَواِك 

  َوا�ـ�ِكي

  :9ب�

  قواِك 

  َوا�ـ�ِكي

  :10ب�

  أهواِك 

  َوا�ـ�ِكي

فإذا�أخذنا�بع�ن�ªعتبار�كون�هذا�التوزيع�الصوتي�والنغمـ�Oإّنمـا�هـو�واقـع�

  :اشتقاقية�أمكننا�أن�نAحظ�ع¥ى�وحدات�حرفية

فـــة�مـــن�
ّ
أ�ـــــــــــــــــ�أّن�كـــّل�ا%قـــاطع�ال�ـــ�Oاشـــتملت�ع¥ـــى�ا%ـــّدة�الطويلـــة�مقـــاطع�مؤل

وحــدت�ن�معجميتــ�ن�اثنتــ�ن،�Rو+ــى�م��مــا�فعــل:�َســّوى�ــــــــــــ�أغــوى�ــــــــــــ�أهــوى،�والثانيــة�

  كاف�ا%خاطبة:�ِك.

  أو�اسم:

  يضا.َنوى�ـ�تقوى�ـ�َهوى�ـ�مأوى�ـ�َدوا�ـ�قوى،�مقopن�إ+ى�كاف�ا%خاطبة�أ
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  أو�أداة�Õي�هنا�لAستثناء،�مقopنة�إ+ى�الكاف�أيضا.

  ِسواِك 

لت�وحـدة�معجميـة�متفـّردة�لـم�
ّ
Xي�ح�ن�أّن�كلمة:�Rشواك�وحـدها�ال�ـ�Oشـك

  تقopن�إ+ى�كاف�ا%خاطبة.

ب�ــــــــــــ�إّن�كــاف�ا%خاطبــة�تتكــّرر�Xــي�القصــيدة�إحــدى�عشــرة�مــّرة،�عشــر�م��ــا�

لت�روّي�القصـــــيدة،�وكـــــاف�واحـــــدة�وردت�Xـــــي�قولـــــ
ّ
ـــــِك�وهـــــو�مـــــا�يعكـــــس�شـــــك ه:�بحّبِ

  بشكل�قوّي�الّد�لة�الخاّصة�لهذه�ا%خاطبة.�فنطرح�السؤال،�من�تكون؟

للجـــــواب�عـــــن�ذلـــــك�نبـــــادر�إ+ـــــى�القـــــول:�إّن�ا%خاطـــــب�يقتÛـــــ �Oمـــــن�الناحيـــــة�

�أو�مرَسل�إليه. ا�أو�مرِس�Aيوّجه�خطابه�إ+ى�متلّقٍ
ّ
ما،�أي�باث

ّ
  الد�لية�متكل

�
ّ
Xي�الرسالة�الشعرية�أمـر�حسـمته�نظريـة�ويبدو�أّن�تحديد�ا%رسل�أو�الباث

  التواصل�التفاع¥ي�من�مّدة�طويلة،�خاّصة�Xي�صيغ�ºا�عند�شميت:

إّن�منـــــــتج�موضــــــــوعات�التواصـــــــل�الجمــــــــا+ي�يعمـــــــل�ع¥ــــــــى�تخّيـــــــل�دوره�بــــــــأن�«

ينقسم�بشكل�واع�إ+ى�شخصية�واقعية،�ودور�تتقّمصه�هذه�الشخصية.�ولـذلك�

ا�الـــدور]،�موضـــوعات���يمكـــن�فــإّن�موضـــوعات�التواصـــل�ال�ـــ�Oينتجهـــا�[وفــق�هـــذ

أن�تكون�لها�عAقة�مباشرة�بشخصيته�الواقعية.�و�بّد�لهذا�التخّيل�الذي�يقـوم�

�O ـــÛبـــه�ا%نـــتج�مـــن�أن�يتعـــّرف�عليـــه�ا%تلقـــّي�حّ�ـــ��التواصـــل�[بي��مـــا].�وهـــو�مـــا�يقت
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حاجـــة�ا%نـــتج�إ+ـــى�توج��ـــات�صـــريحة�تكمـــن�Xـــي�الـــنّص�الـــذي�أنتجـــه،�أو�Xـــي�ا%قـــام�

  جمعه�با%تلّقي.التواص¥ي�الذي�ي

ويكمن�الّدور�الذي�يتخّيله�ا%تلّقـي،�Xـي�أن�ينقسـم�[حـ�ن�عمليـة�تلّقيـه]�إ+ـى�

"أنــا"�واقعيــة،�و"أنـــا"�متخّيلــة.�ويظهــر�ذلـــك�حــ�ن�يســتجيب�لقصـــد�ا%نــتج�أو�حـــ�ن�

يتخيــل�مــن�تلقــاء�نفســه�وXــي�اســتقAل�تــاّم�عــن�هــذا�القصــد،�دوره�[ع¥ــى�أســاس�

  )10(�أّنه�يتواصل�تواص�Aفّنيا].

معنــاه�أّن�Rنــا�ا%تخّيلــة�Õــي�ذات�إبداعيــة�مجــّردة�مــن�الــذات�الواقعيــة�أو�و 

ر�الرســـالة�الشـــعرية،�ـا%اديـــة�الكفيلـــة�بالتواصـــل�اليـــومي،�تخاطـــب�ذاتـــا�غ�oهـــا�عبـــ

ر�Xــي�
ّ
وقـد�تكــون�هــذه�الـذات�حبيبــة�أو�وطنــا�أو�شخصـا�نعاتبــه...إلخ�وذلــك�مـا�يتــوف

ابــــــل�معــــــاد��موضــــــوعيا�هــــــذه�القصــــــيدة�بصــــــورة�واضــــــحة.�إذ�كــــــاف�ا%خاطبــــــة�تق

ر�هــو�أيضــا�ع¥ــى�مقــاطع�ا%ــّدة�الطويلــة�وع¥ــى�مخاطبــة�
ّ
صــريحا�داخــل�الــنّص،�تــوف

  )�ال��Oتكّررت�Xي�الّنص�ثAث�مّرات�مقopنة�إ+ى�ياء�النداء:هندمحّددة�Õي:�(

  2ش�ـ�  �1ب�ـ�

  هنديا�

  1ش�ـ�  �4ب�ـ�

  

                                                           
)10(  Stratégies discursives, Siegfried J. Schmidt, P. U. F. Paris 1978. 
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  هنديا�

  1ش�ـ��  9ب�ـ�

  هنديا�

�oة،�ونقصــد��²ــا�الســبب�الخفيــف�ج�ـــــــــــــ�ا%قــاطع�الصــوتية�ذات�ا%ــّدة�القصــ

ف�من�حرف�متحّرك�وحرف�ساكن�كما�يتبلور�Xي:
ّ
  الذي�يتأل

  ُسْب�ـ�ِبْن�ـ�مْب�ـ�ِعْن�ـ�َسْو�ـ�هْن�ـ�ِفْل.

فنجــد�Xــي�هــذه�النغميــة�ا%رتكــزة�ع¥ــى�ا%ــّدة�القصــ�oة�ســبعة�مقــاطع�صــوتية�

  م��ا:

  ـ�ثAثة�مقاطع�متشا�²ة�الحرف�الذي�وقع�عليه�الّسكون�Õي:

  ِعْن�ـ�هْن �ِبْن�ـ

  ـ�مقطعان�متشا�²ان�Xي�الحرف�الذي�وقع�عليه�السكون�هما:

  ُسْب�ـ�ُمْب 

  ـ�مقطعان�غ��oمتشا��²ن�هما:

  َسْو�ـ�ِفْل 
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يـــــدّل�ذلـــــك�ع¥ـــــى�تنـــــوع��يقـــــاع�مـــــن�جهـــــة،�وع¥ـــــى�ســـــيطرة�حـــــرف�النـــــون�Xـــــي�

�يقـــاع�Rفقــــي�للبيــــت�Rّول�مــــن�القصــــيدة،�فoôيــــد�امتحــــان�ذلــــك�ع¥ــــى�غ�ــــoه�مــــن�

  طرح�السؤال�التا+ي:Rبيات،�أي�ن

الحاديــــــة��لهنــــــدهـــــل�نغميــــــة�النــــــون�Õــــــي�بــــــؤرة�البنيــــــة��يقاعيــــــة�والصــــــوتية�

  عشرة؟

لت�منـه�
ّ
لقد�تكّرر�حرف�النون�Xي�هذه�القصيدة�إحدى�وثAث�ن�مّرة�فتشـك

رة،�وصــل�حــّد�تطابقهــا�إ+ــى�خمســة�أحــرف�Õــي�اليــاء�ـمقــاطع�صــوتية�متشــا�²ة�كثيــ

  وRلف�والهاء�والنون�والدال�Xي:

  2ش�  �2:�ب�نُد ِه َيا�

  1ش�  �4:�ب�هنُد يا�

  1ش�  �9:�ب�هنُد يا�

وهو�تطابق�يفرض�علينا�أن�نعت�orهذه�ا%قاطع�الصـوتية�ذات�قـدرة�فّعالـة�

له.
ّ
  Xي�بلورة�الد�لة�الكلية�للنّص�الذي�نحل

وفيما�ي¥ي�توضيح�عاّم�ومفّصل�لنظام�هذه�الد�لة،�وذلك�ع¥ى�أساس�أّن�

  د�لية�صغرى�تحتاج�إ+ى�تحديد:ا%قاطع�الصوتية�إّنما�Õي�وحدات�

  أ�ـ�سياقها�الخاّص،�ونقصد�به�الجملة�ال��Oوردت�ضم��ا.
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  ب�ـ�قسمها�السياêي�الذي�يندرج�هذا�السياق�الخاّص�ضمنه.

ي�تتكـــّون�مـــن�ا%قطـــع�الصـــوتي�وســـياقه�ـرى�التــــج�ـــــــــــــــــ�الوحـــدة�الد�ليـــة�الكبـــ

  الخاّص�وقسمه�السياêي.

يتطــابق�مــع�الفاعــل�النحــوي�وقــد�العامــل�ع¥ــى�أســاس�أّنــه�فاعــل�د�+ــي�قــد�

  يفارقه.

ثّم�النظام�الّد�+ي�العاّم�الذي�نتوّصـل�إليـه�عrـ�oهـذا�التحليـل،�ثـّم�نمتحنـه�

م�Xــــي�هــــذا�
ّ
Xــــي�ضــــوء�مختلــــف�أبيــــات�الــــنّص،�اعتقــــادا�منــــا�أّنــــه�نظــــام�د�+ــــّي�يــــتحك

  النّص�ويوّجهه.

  وذلك�ما�يمكن�توضيحه�من�خAل�الopسيمة�التالية:

 العامل

الوحدة�

لية�الد�

 الصغرى 

 قسم�سياêي سياق�خاص
وحدة�د�لية�

 كorى 
 نظام�د�+ي

 قبح≠ جمال� امرأة�+�جمال جمال�[إبداع] امرأة هنُد يا� قاصد�+�مقصود

 قبح≠ جمال� امرأة�+�جمال جمال�[تقوى] امرأة هنُد يا� قاصد�+�مقصود

 قبح≠ جمال� امرأة�+�جمال جمال�[محّبة] امرأة هنُد يا� قاصد�+�مقصود
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  ّن�هذه�الopسيمة�توّضح:إ

م��هنـــدأ�ــــــــــــــــــ�أّن�العامـــل�الـــّد�+ي�Xـــي�يـــا�
ّ
ينقســـم�إ+ـــى�عـــامل�ن�اثنـــ�ن�همـــا�ا%ـــتكل

وا%خاطـــــب�Xـــــي�مســـــتوى�البنيـــــة�النحويـــــة،�وهمـــــا�القاصـــــد�وا%قصـــــود�Xـــــي�مســـــتوى�

البنيــــة�الد�ليــــة.�أي�أّن�الــــذات��بداعيــــة�تعــــاني�مــــن�ا%حّبــــة�والعشــــق�والشــــوق،�

  ).هندميلة�ورائعة�تسّم��ا�(فتوّجه�خطا�²ا�إ+ى�مْعشوقة�ج

علينــا�إذن�أن�نحــّدد�د�لــة�هــذه�ا%ــرأة�بعــد�أن�حــّددنا�د�لــة�الــنّص،�وذلــك�

ع¥ى�أساس�أّن�الديوان�الشعري�برّمته�كان��²ذا�العنوان،�وأّن�القصائد�تتابعت�

�هنــد،��1هنـدوفـق�هـذا�العنــوان�أيضـا�إ+ــى�أن�وصـلت�إ+ـى�حــدود�سـبع�ن�قصــيدة:�

  ،�إلخ.�4هند،��3هند،�2

)�عامـــل�مقصـــود،�هنـــدلقــد�استخلصـــنا�مـــن�خـــAل�الopســـيمة�الســـابقة�أّن�(

  وأّن�الذات��بداعية�عامل�قاصد.�فنطرح�السؤال�التا+ي:

  عند�ا%بدع�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة؟�لهندما�Õي�الد�لة�الكلية�

إّنــه�إذا�أردنــا�الجــواب�عــن�هــذا�الســؤال�Rسا¡ــ �Oّبالنســبة�إلينــا،�فإّنــه��بــّد�

ع¥ــى�أســاس�أ�øّــا�مجــال�د�+ــّي�كــّرس�لــه��لهنــدلــة�تبــّ�ن�الســمات�الد�ليــة�مــن�محاو 
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دُ  ـــــــــــــــــــــــــــــرَّ
َ
ْي�َيـُعـــــــــــــــــــــــــــــوَد�ُمش

َ
واُن�ِلـــــــــــــــــــــــــــــك

َ
Rدُ آَن� ـــــــــــــــــــــــــــــرَّ

َ
ْي�َيـُعـــــــــــــــــــــــــــــوَد�ُمش

َ
واُن�ِلـــــــــــــــــــــــــــــك

َ
Rـَتـَمــــــــــــــــــــــــــــــــــّرِدُ   آَن�

ُ
ـَتـَمــــــــــــــــــــــــــــــــــّرِدُ ِلـِدَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرِه�َوِلَيــــــــــــــــــــــــــــــــــْخَضَع�ا%
ُ
  ِلـِدَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرِه�َوِلَيــــــــــــــــــــــــــــــــــْخَضَع�ا%

ُتهُ ــيــــــــــــا�ِهْنــــــــــــُد�َيـــــــــــا�َوطنـــــــــــيــــــــــــا�ِهْنــــــــــــُد�َيـــــــــــا�َوطنـــــــــــ
ْ
ــــــــــــاَرق

َ
ـــــــــــذي�ف

َّ
ُتهُ ي�ال

ْ
ــــــــــــاَرق

َ
ـــــــــــذي�ف

َّ
دُ َيـَيـ  ي�ال ـــــــــــــــــــــــــرَّ َتَبـ

َ
ِه�أ ِ

ّ
ـــــــــــــــــــــــــظل ـــــــــــــــــــــــــْدُت�ِلـ �َوُعـ

ً
دُ ـْومـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــرَّ َتَبـ

َ
ِه�أ ِ

ّ
ـــــــــــــــــــــــــظل ـــــــــــــــــــــــــْدُت�ِلـ �َوُعـ

ً
  ـْومـــــــــــــــــــــــــا

 
ً
ــــــــُت�ف�َ�ـــــــا�ظاِمئـــــــا

ْ
 ُمــــــــُدُن�الَحَضــــــــارِة�ِعش

ً
ــــــــُت�ف�َ�ـــــــا�ظاِمئـــــــا

ْ
ــــــــــْوِردُ   ُمــــــــُدُن�الَحَضــــــــارِة�ِعش ـــــــــا�َمـ ــــــــــْوِردُ َمــــــــــا�كــــــــــاَن�لــــــــــي�يــــــــــا�ِهــــــــــْنُد�ف�َ� ـــــــــا�َمـ   َمــــــــــا�كــــــــــاَن�لــــــــــي�يــــــــــا�ِهــــــــــْنُد�ف�َ�
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ســـــــــــي�ِمـــــــــــْن�ِعقــــــــــاِل�َبـــــــــــَداَوتي
ْ
ْرُت�َرأ ســـــــــــي�ِمـــــــــــْن�ِعقــــــــــاِل�َبـــــــــــَداَوتيَحـــــــــــرَّ
ْ
ْرُت�َرأ دُ   َحـــــــــــرَّ ــــــــــــــــــــرَّ َتَجـ

َ
ــــــــــــــــــــاَداِ×َ�ا�أ ُت�ِمــــــــــــــــــــْن�َعـ

ْ
ـــــــــــــــــــــذ

َ
خ
َ
دُ َوأ ــــــــــــــــــــرَّ َتَجـ

َ
ــــــــــــــــــــاَداِ×َ�ا�أ ُت�ِمــــــــــــــــــــْن�َعـ

ْ
ـــــــــــــــــــــذ

َ
خ
َ
  َوأ

ــــــــــــــــعُ 
َ
ــــــــــــــــْم�ت

َ
�ل
ُ
ــــــــــــــــاَءة ــــــــــــــــى�الَعَب ــــــــــــــــعُ َحّت

َ
ــــــــــــــــْم�ت

َ
�ل
ُ
ــــــــــــــــاَءة ــــــــــــــــى�الَعَب ـــــــــــــــٍة َحّت ُهِويَّ

َ
ـــــــــــــــٍة ْد�ك ُهِويَّ
َ
ـــــــــــْوَردُ   ْد�ك �ُمْسَتـ

ٌ
ــــــــــف

َ
ـــــــــــْوَردُ َبـــــــــــْل�نـــــــــــاَب�َعـــــــــــْ�َ�ا�ِمْعط �ُمْسَتـ

ٌ
ــــــــــف

َ
  َبـــــــــــْل�نـــــــــــاَب�َعـــــــــــْ�َ�ا�ِمْعط

ُبـــــــــٍل 
ْ
�ُبل

َ
ُبـــــــــٍل يــــــــــا�ِهــــــــــْنُد�ُعــــــــــْدُت�الَيـــــــــْوَم�َعـــــــــْودة

ْ
�ُبل

َ
ـــــــــــــــــــــــــّرِدُ   يــــــــــا�ِهــــــــــْنُد�ُعــــــــــْدُت�الَيـــــــــْوَم�َعـــــــــْودة

َ
ُه�َوُيــغ ـــــــــــــــــــــــــشَّ ْوح�َيْبـــــــــــــــــــــــــ�OÎُعـ ـــــــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــــــّرِدُ ِللـ
َ
ُه�َوُيــغ ـــــــــــــــــــــــــشَّ ْوح�َيْبـــــــــــــــــــــــــ�OÎُعـ ـــــــــــــــــــــــــدَّ   ِللـ

ـــــــــْوَق�ِرَماِلَهـــــــــا
َ
ـــــــــْحراِء�ف نــــــــــا�َعاِشـــــــــُق�الصَّ

َ
ـــــــــْوَق�ِرَماِلَهـــــــــاأ

َ
ـــــــــْحراِء�ف نــــــــــا�َعاِشـــــــــُق�الصَّ

َ
دُ   أ َدى�َيَتَفـــــــــرَّ

َ
ــــــــــ ْعــــــــــٍر�فــــــــــي�النَّ

َ
دُ لــــــــــي�َبْيـــــــــُت�ش َدى�َيَتَفـــــــــرَّ

َ
ــــــــــ ْعــــــــــٍر�فــــــــــي�النَّ

َ
  لــــــــــي�َبْيـــــــــُت�ش

ـــــــــــــــو�الِحكايــــــــــــــاُت�ال�ــــــــــــــOفـــــــــــــــي�ِظ فـــــــــــــــي�ِظ 
ُ
ـــــــــــــــِه�َتْخل ِ

ّ
ـــــــــــــــو�الِحكايــــــــــــــاُت�ال�ــــــــــــــOل

ُ
ـــــــــــــــِه�َتْخل ِ

ّ
ْســــــــــَردُ   ل

ُ
ــــــــــاَرى�ت َه ــــــــــِل�السَّ ْي

َ
�فــــــــــي�ل ْســــــــــَردُ بالُحــــــــــّبِ

ُ
ــــــــــاَرى�ت َه ــــــــــِل�السَّ ْي

َ
�فــــــــــي�ل   بالُحــــــــــّبِ

 
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــَرة ميـ

َ
ـــــــــــــــــــــــــَدْيِه�أ

َ
 َوَحـــــــــــــــــــــــــبيب��Oِهْنـــــــــــــــــــــــــٌد�ل

ٌ
ـــــــــــــــــــــــــَرة ميـ

َ
ـــــــــــــــــــــــــَدْيِه�أ

َ
ـــــــُردُ   َوَحـــــــــــــــــــــــــبيب��Oِهْنـــــــــــــــــــــــــٌد�ل

ْ
َتط

َ
ـــــــِرْهُت�ف

َ
ْو�ك

َ
ُت�َتـــــــْدُعو�أ

ْ
ـــــــُردُ َمـــــــْن�ِشــــــئ

ْ
َتط

َ
ـــــــِرْهُت�ف

َ
ْو�ك

َ
ُت�َتـــــــْدُعو�أ

ْ
  َمـــــــْن�ِشــــــئ

ُيعيــــــــــــــــــُدني
َ
َها�ف ـــــــــــــــــــدُّ

َ
ي�خ ـــــــــــــــــــّدِ

َ
وي�ِلخ

ْ
ـــــــــــــــــــأ ُيعيــــــــــــــــــُدنيَيـ

َ
َها�ف ـــــــــــــــــــدُّ

َ
ي�خ ـــــــــــــــــــّدِ

َ
وي�ِلخ

ْ
ـــــــــــــــــــأ دُ   َيـ َتــــــــــــــــوّرِ

ُ
َها�ا% ــــــــــــــــدُّ

َ
�خ

ً
ــــــــــــــــِوّيا �َسـ

ً
دُ َحــــــــــــــــّيا َتــــــــــــــــوّرِ

ُ
َها�ا% ــــــــــــــــدُّ

َ
�خ

ً
ــــــــــــــــِوّيا �َسـ

ً
  ((1111))َحــــــــــــــــّيا

(ثAثـــ�ن)�استخلصـــنا�أّن�صـــوت�الـــدال�هـــو�ا%ســـيطر�Xـــي�هـــذه��لهنـــدوبتأّملنـــا�

ننـــا�مـــن�الحصـــول�ع¥ـــى�
ّ
القصـــيدة،�إذ�تكـــّرر�ف��ـــا�اثنتـــ�ن�وثAثـــ�ن�مـــّرة،�وهـــو�مـــا�مك

  ا%قطع�ن�الصوتي�ن�ا%تطابق�ن:

  هند=�يا��هنديا�

ــــــد�بشــــــكل�واضــــــح�ع¥ــــــى�أّن�هــــــذا�ا%قطــــــع�الصــــــوتي�ذو�د�لــــــة�
ّ
وذلــــــك�مــــــا�يؤك

وأساســية�تشــمل�الـــديوان�برّمتــه،�أي�أّن�الّد�لــة�الخاّصــة�لكـــل�نــّص�ــــــــــــــ�جوهريــة�

ال�ــÕ�Oــي�مقصــود��لهنــدمهمــا�تنّوعــت�القصــائد�ـــــــــــ�تصــّب�حتمــا�Xــي�الّد�لــة�العاّمــة�

  الذات��بداعية�أو�ُمخاط�ëا.

�oـــي�القصـــيدة�الســـابقة،�ليســـت�ســـوى�متغّ�ـــXـــ��هـــذا�أّن�د�لـــة�الجمـــال�Îومع

يعـــات�الد�ليـــة�الخاّصـــة�بكـــّل�نـــّص،�وهـــو�مـــا�لثابـــت�أسا¡ـــ �Oيـــتحكم�Xـــي�كـــّل�التنو 
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ـــــل�Xـــــي�رأينـــــا�فـــــرادة�القصـــــائد�مـــــن�جهـــــة،�ووحـــــد×�ا�مـــــن�جهـــــة�ثانيـــــة.�وذلـــــك�مـــــا�
ّ
يمث

  )�رقم�ثAث�ن:هندسنعمد�إ+ى�توضيحه�ع�orتحليلنا�لد�لة�(

  �30الهند

 العامل
الوحدة�الد�لية�

 الصغرى 
 القسم�السياêي السياق�الخاّص 

الوحدة�الد�لية�

 الكorى 
 الد�+ي�النظام

 ��هوية≠ هوية� +�هوية�هند هوية يا�وطOÎ هنديا� عامل�مقصود

 هوية≠ ��هوية� +���هوية�هند ��هوية ضياع هنديا� عامل�مقصود

 ��هوية≠ هوية� +�هوية�هند هوية عودة�(إ+ى�الوطن) هنديا� عامل�مقصود

ذات�وبتأّملنـــــا�لهـــــذه�الopســــــيمة�نتعـــــّرف�ع¥ـــــى�أّن�العامــــــل�ا%قصـــــود�لـــــدى�الــــــ

).��30هنـد)�وأصـبح�هويـة�Xـي�(�11هنـد�بداعية�هو�الـوطن�الـذي�كـان�جمـا��Xـي�(

وطــن�الشـــاعر�باعتبــاره�مـــأوى�صـــباه�ومنت�ــ��ذاتـــه�ا%بدعـــة�والقلقــة�وا%تنّقلـــة.�هـــو�

الـوطن�الــذي�يســكن�أغــوار�الـنفس�ويمتــّد�إ+ــى�ك��هــا�ليشـكل�هويــة�عربيــة�متأّصــلة�

ســــاها�حّ�ــــ��تنبعــــث�داخلهــــا�متفّجــــرة�وغــــائرة�Xــــي�الــــذات،���تكــــاد�هــــذه�الــــذات�تتنا

)�معشــــوقة�وعاشــــقة�جــــديرة�بكــــّل�إخــــAص�وهيــــام�هنــــديانعــــة�فتبــــدو�Xــــي�ديــــوان�(

  وشوق.

  ولتأكيد�هذه�الهوية�ومعرفة�طبيع�ºا،�يمكننا�أن�نتبّ�ن:
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�O أ�ـــــــــــــ�بــأّن�الحيــاة�خــارج�الــوطن�ضــياع�أبــدّي�للــذات�والهويــة،�وصــراع�نف½ــ

و�مـــا���يمكـــن�أن�تستســـيغُه�الـــذات�رهيـــب�%حاولـــة�ªنســـجام�خـــارج�التـــاريخ،�وهـــ

  �بداعية�أو�تقبله�مهما�حاولت�ذلك:

  مــــــــــا�كــــــــــان�لــــــــــي�يــــــــــا�هنــــــــــُد�ف��ـــــــــا�مــــــــــوردُ مــــــــــا�كــــــــــان�لــــــــــي�يــــــــــا�هنــــــــــُد�ف��ـــــــــا�مــــــــــوردُ   ُمــــــــُدُن�الحضــــــــارِة�عشــــــــُت�ف��ــــــــا�ظاِمئــــــــاُمــــــــُدُن�الحضــــــــارِة�عشــــــــُت�ف��ــــــــا�ظاِمئــــــــا

ب�ـ�إّن�الحياة�داخل�الوطن�امتداد�للهوية�وممارسـة�لهـا�مـن�خـAل�الحيـاة�

الــذات،�ولــذلك�فإّنــه�اليوميــة�والقــيم�ªجتماعيــة�والطقــوس�ا%نغرســة�Xــي�أعمــاق�

�oــــrداخـــل�هـــذا�الـــوطن�وع�
ّ
��وجـــود�لهـــذه�الـــذات�أو�ممارســـة�لبعـــدها��نســـانّي�إ�

  مسالكه�ومعالم�حضارته:

ـــــــــــه ـــــــــــهيـــــــــــا�هنــــــــــــُد�يــــــــــــا�وطنــــــــــــي�الـــــــــــذي�فارقُت د  يـــــــــــا�هنــــــــــــُد�يــــــــــــا�وطنــــــــــــي�الـــــــــــذي�فارقُت ه�أتـبـــــــــــــــــــــــــرَّ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــدُت�لـظـــــــــــــــــــــــــل �وعـ

ً
ـــــــــــــــــــــــــوما دَيـ ه�أتـبـــــــــــــــــــــــــرَّ

ّ
ـــــــــــــــــــــــــدُت�لـظـــــــــــــــــــــــــل �وعـ

ً
ـــــــــــــــــــــــــوما   َيـ

فنتوّصــل�مــن�خــAل�هــذا�التحليــل�الصــوتي�ا%قط�ــّي�والــد�+ي�لشــعر�ا%بــدع�

)�Õـــي�العاشـــقة�وا%عشـــوقة،�هنـــدمـــانع�ســـعيد�العتيبـــة�إ+ـــى�أن�(�الـــدكتور والفّنـــان�

ق�بصور×�ا�وظAلهـا؛�
ّ
Õـي�الـوطن�وÕـي�الهويـة��هنـد×�يم��²ا�الذات��بداعية�وتتعل

وÕـــي�الــــذات�الواقعيــــة�و�بداعيــــة.�ولــــذلك�اســــتغرقت�ديوانــــا�شــــعريا�برّمتــــه�حّ�ــــ��

�ـــ�oعـــن�هـــذه�الصـــورة�تتضـــح�صـــور×�ا�ود�ل�ºـــا�وقـــدرة�الشـــاعر�الفائقـــة�ع¥ـــى�التعب

  والد�لة،�أي�ع¥ى�هوية�الذات�وجذورها�الحضارية.

�ُبلبـــــــــٍل 
َ
�ُبلبـــــــــٍل يــــــــــا�هنــــــــــُد�ُعــــــــــْدُت�اليـــــــــوم�عـــــــــودة
َ
ه�وُيــغـــــــــــــــــــــــــّرِدُ   يــــــــــا�هنــــــــــُد�ُعــــــــــْدُت�اليـــــــــوم�عـــــــــودة

ّ
ـــــــــــــــــــــــــش ه�وُيــغـــــــــــــــــــــــــّرِدُ للـــــــــــــــــــــــــّدوِح�يبنـــــــــــــــــــــــــي�ُعـ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــش   للـــــــــــــــــــــــــّدوِح�يبنـــــــــــــــــــــــــي�ُعـ
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ولتأكيـــد�مجمـــل�هـــذه�النتـــائج�ال�ـــ�Oتوّصـــلنا�إل��ـــا�يمكننـــا�أن�نتأمـــل�قصـــائد�

قـــدرة�د�ليـــة��أخـــرى�مـــن�الـــديوان،�اشـــتملت�Õـــي�أيضـــا�ع¥ـــى�مقـــاطع�صـــوتية�ذات

  فائقة�Xي�التعب��oعن:

ق��²ا�حّد�الهوى.
ّ
  أ�ـ�محّبة�هند�والتعل

  ب�ـ�كو�øا�رمزا�للوطن�والهوية.

ج�ـ�أ�øّا�ذات�امتداد�جغراXي�وتاري�ّي���يقتصر�ع¥ـى�ارتباطهـا�بـالوطن�الـذي�

تنتمـــ�Oإليـــه�الـــذات��بداعيـــة،�أعÎـــ�Oدولـــة��مـــارات�العربيـــة�ا%تحـــدة،�بـــل�تتجـــاوز�

  لوطن�العربي�برّمته�أو�تاريخ�هذا�الوطن�وحضارته�وأمجاده.ذلك�إ+ى�ا

�رقــــم�تســــعة�وثAثــــ�ن�لنستشــــف�مــــن�خAلهــــا�أّن �هنــــد�فنســــوق�أّو��قصــــيدة

  ا�هاته�Õي�ا%حّبة�والهوى�والعشق�Rبدي.هند

ــــــــــك�ي�ëـــــــــــر
ُ
ــــــــــك�ي�ëـــــــــــريــــــــــا�هنــــــــــُد�قولــــــــــك�مـثـــــــــــل�فعل
ُ
  وخفــــــــــــــّي�لطـفـــــــــــــك�بانفعـــــــــــــالك�يـظــــــــــــــهروخفــــــــــــــّي�لطـفـــــــــــــك�بانفعـــــــــــــالك�يـظــــــــــــــهر  يــــــــــا�هنــــــــــُد�قولــــــــــك�مـثـــــــــــل�فعل

  ِعفـــــُت�القشـــــور�وصـــــار�همـــــّي�الجــــوهرِعفـــــُت�القشـــــور�وصـــــار�همـــــّي�الجــــوهر  يـــــــــــا�هنـــــــــــُد�منـــــــــــذ�بــــــــــَدأت�سيـــــــــــرة�حّبنــــــــــايـــــــــــا�هنـــــــــــُد�منـــــــــــذ�بــــــــــَدأت�سيـــــــــــرة�حّبنــــــــــا

  ((1122))�²ــــواك�فــــي�أرض�الخطايـــا�أجــــهر�²ــــواك�فــــي�أرض�الخطايـــا�أجــــهر  يـــــــــــا�هنـــــــــــد���أخـــــــــــفي�هـــــــــــواك�وهــــــــــا�أنــــــــــايـــــــــــا�هنـــــــــــد���أخـــــــــــفي�هـــــــــــواك�وهــــــــــا�أنــــــــــا

  

  

  

                                                           
  .2009"،�الطبعة�Rو+ى�39الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�"هند��(12)
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  1الجدول�

 العامل
الوحدة�الد�لية�

 الصغرى 
 القسم�السياêي السياق�الخاّص 

الوحدة�الد�لية�

 الكorى 
 النظام�الد�+ي

 كراهية≠  حّب  +�حّب �هند حّب  ان�ëار هند�يا عامل�مقصود

 كراهية≠ حّب� +�حّب �هند حّب  س�oة هنديا� عامل�مقصود

 كراهية≠ حّب� +�حّب �هند حّب  هوى  هنديا� عامل�مقصود

ــد�أّن�ارتبــاط�الــذات��بداعيــة��²نــد�
ّ
إّن�النظــام�الــد�+ي�لهــذه�القصــيدة�يؤك

ـــــق�بعمـــــق�هـــــذه�الـــــذات�وأبعادهـــــا�العميقـــــة�
ّ
هـــــو�ارتبـــــاط�باÅصـــــل�أو�بـــــالجوهر،�تعل

ا�الحضـــارية�العريقـــة.�وذلـــك�مـــا�يثبـــت�لـــدينا�مـــن�جديـــد�بـــأّن�محّبـــة�هـــذه�وجـــذوره

ا%رأة�أو�الفتاة�ليست�محّبة�عادية�كما�هو�Rمر�Xي�كّل�عAقة�بالنساء،�وإّنمـا�Õـي�

رة�وجوهريــــــة�تصــــــل�إ+ــــــى�حـــــدود�العشــــــق�الــــــدائم�والAمتنــــــاÕي،�بمــــــا�
ّ
محّبـــــة�ومتجــــــذ

��نســـتطيع�التفريـــق�بـــ�ن�يجعلهـــا�محّبـــة�تAبـــس�الـــذات��بداعيـــة�وتطابقهـــا�حّ�ـــ��

�OــــÎــــي�ذا×�ــــا،�أعÕــــا�ذات�تعشــــق�امــــرأة��øّــــا.�أي�أ�ºهــــذه�الــــذات�وبــــ�ن�موضــــوع�محّب

  وط��ا�الذي�هو�هوي�ºا.

ولقــــــد�ذكرنــــــا�ســــــابقا�أّن�هــــــذه�الهويــــــة�ليســــــت�مقتصــــــرة�ع¥ــــــى�وطــــــن�الــــــذات�

�بداعيــة�ا%حــّدد�Xــي�ا%ســتوى�السيا¡ــ �OوالجغراXــي�وªقتصــادي�بدولــة��مــارات�
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رها�Xــــي�عمــــق�الحضــــارة�و حــــدة،�بــــل�Õــــي�ممتــــّدة�تاريخيــــا،�تضــــرب�بجــــذالعربيــــة�ا%ت

  العربية،�Xي�دمشق�وبغداد�وفلسط�ن...

إ�øّــــــا�هويــــــة�ترمــــــز�للعروبــــــة�Xــــــي�صــــــور×�ا�الحضــــــارية�ا%شــــــرقة�أّيــــــام�Rمــــــوي�ن�

قان�بحـدود�وطنيـة�
ّ
والعّباسي�ن،�هوية�تدّل�ع¥ى�أّن�عشق�الشاعر�ووجده���يتعل

العربـــي�الشاســـع،�والحضـــارة�العربيـــة�العريقـــة��ضـــّيقة�بقـــدر�مـــا�يرتبطـــان�بـــالوطن

  وRصيلة.

  .رقم�ثمانية�وثAث�ن�بشكل�واضح�وج¥يّ �هند�وÕي�أمور�تعكسها

  فعــــــــــــــــــــــAَم���نـــــــــــــــــــــدُع�الهمــــــــــــــــــــــوم�تمـــــــــــــــــــــــرُّ فعــــــــــــــــــــــAَم���نـــــــــــــــــــــدُع�الهمــــــــــــــــــــــوم�تمـــــــــــــــــــــــرُّ   يـــــــــــــــــا�هنـــــــــــــــــُد�أحلـــــــــــــــــى�مـــــــــــــــــا�لــــــــــــــــدينا�مـــــــــــــــــرُّ يـــــــــــــــــا�هنـــــــــــــــــُد�أحلـــــــــــــــــى�مـــــــــــــــــا�لــــــــــــــــدينا�مـــــــــــــــــرُّ 

ــــــــــــــــسرُّ   يـــــــــــــــا�هنــــــــــــــــد�يـــــــــــــــا�تاريــــــــــــــــخ�عمـــــــــــــــر�ضـــــــــــــــائعيـــــــــــــــا�هنــــــــــــــــد�يـــــــــــــــا�تاريــــــــــــــــخ�عمـــــــــــــــر�ضـــــــــــــــائع ــــــــــــــــسرُّ بينــــــــــــــــي�وبينــــــــــــــــك�Xـــــــــــــــي�ا%حــــــــــــــــّبة�يـ   بينــــــــــــــــي�وبينــــــــــــــــك�Xـــــــــــــــي�ا%حــــــــــــــــّبة�يـ

  2الجدول�رقم�

 عاملال
الوحـــــدة�الد�ليـــــة�

 الصغرى 
 القسم�السياêي السياق�الخاّص 

الوحـــــــــــدة�الد�ليـــــــــــة�

 الكorى 
 النظام�الد�+ي

 ��معاناة≠ معاناة� +�معاناة�هند معاناة هموم هند�يا عامل�مقصود

 ��معاناة≠ معاناة� +�معاناة�هند معاناة ضياع هنديا� عامل�مقصود

الهوى،�وÕي�الوطن�الذاتي،�ثّم�Õي�ا�Õي�العشق�وÕي�هند�فإذ�قد�عرفنا�أّن 

البعد�التاري�ي�والقومي�للذات��بداعية،�اكتشفنا�حتما�أّن�معانـاة�هـذه�الـذات�

ـق�الوجـداني�العميـق�الـذي���
ّ
وآ�مها�إّنما�Õـي�معانـاة�وآ�م�نابعـة�بفعـل�هـذا�التعل
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ــق�
ّ
ص�مــن�ضـروراته�وقيــوده.�إّنـه�تعل

ّ
تجـد�الـذات�مناصــا�منـه،�أو�قــدرة�ع¥ـى�الـتخل

رة�Xــي�قــد
ّ
رّي�تمــارس�هــذه�الــذات�مــن�خAلــه�كينون�ºــا�ووجودهــا،�أي�هوي�ºــا�ا%تجــذ

أرض�العروبــــــــة،�وا%متـــــــــّدة�تاريخيــــــــا�وجغرافيـــــــــا�إ+ــــــــى�ا%راكـــــــــز�الحضــــــــارية�والرمزيـــــــــة�

oا×�ا�التاريخية�أو�نكسا×�ا
ّ
  لفضاءات�الذات�العربية�ومناطق�إشعاعها�وتع	

عروبـة�والـذات�الجريحـة�هند�Õي�العشق،�Õي�ا%عاناة�و��م،�Õي�الهوية�ال

م�Xـي�آن�واحـد،�
ّ
ا%تشبثة�بجذورها�وأصال�ºا�وتاريخهـا.�إ�øّـا�العشـق�السـعيد�وا%تـأل

  وتلك�Õي�مفارقة�الذات�العربية�الجريحة.

 
ً
 مـــــــــــــــن�هنــــــــــــــُد؟���أحتــــــــــــــاج�رّدا�شــــــــــــــارحا
ً
  فكــــــــــــــــــــري،�دروُس�تجــاربــــــــــــــــــــي�أَزمــــــــــــــــــــاتيفكــــــــــــــــــــري،�دروُس�تجــاربــــــــــــــــــــي�أَزمــــــــــــــــــــاتي  مـــــــــــــــن�هنــــــــــــــُد؟���أحتــــــــــــــاج�رّدا�شــــــــــــــارحا

ـــــــــــــدى�نغ  مـــــــــــن�هنــــــــــُد؟�اســــــــــأل�مــــــــــن�رآهــــــــــا�أمرنــــــــــامـــــــــــن�هنــــــــــُد؟�اســــــــــأل�مــــــــــن�رآهــــــــــا�أمرنــــــــــا ـــــــــــــدى�نغأصغـــــــــــــى�إل��ـــــــــــــا�Xــــــــــــي�صـ   مـــــــــــــاتيمـــــــــــــاتيأصغـــــــــــــى�إل��ـــــــــــــا�Xــــــــــــي�صـ

((1133))كانـــــــــــوا�علـــــــــــى�مـــــــــــّر�الســــــــــن�ن�رمـــــــــــاتيكانـــــــــــوا�علـــــــــــى�مـــــــــــّر�الســــــــــن�ن�رمـــــــــــاتي  مــــن�هنــــد؟�ارمــــي�بالســــؤال�وجــــوه�مــــنمــــن�هنــــد؟�ارمــــي�بالســــؤال�وجــــوه�مــــن
  

  

  

  

 

  

  

                                                           
  ،�2009"،�الطبعة�Rو+ى�70الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�"هند�� (13)
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ينطلق�Xي�إبداعه�من�اللغة،�واللغة�أبنية�اللغة�Õي�مادة�الشعر،�والشاعر�

�موسيقية �أصواتا �وا%غزى �ا%عنوية �الد�لة �حيث �من �تشبه �Rصوات �.2من

  ،�والقافية�تتموقع�ب�ن�اللغة�والشعر.�3والشعر�موسيقى�تطرب�لها�النفوس

إن�دراسة�القافية�Xي�ديوان�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�لن�تتم�

�Rصوا �علم �عن �صميم�بمعزل �من �تعد �وا%خارج �حيث�الصفات �من ت،�øÅا

�العام �Rصوات �علم ��يقا¸ي�4اهتمام �ªنسجام �مكونات �أهم �أحد Oف�� ،

  ا%رتبط�دوما�بالبؤرة�الد�لية�للنص.

�داخل�ديوان�الشاعر�دون��سوف�نقتصر �القافية�وتموقعها �دراسة ع¥ى

  ªهتمام�بالحقول�الد�لية�وا%عرفية�للنص�الشعري.

                                                           
�س�-  1 �مانع �الشاعر�الدكتور �وكل�ديوان �سبع�ن�قصيدة، �يضم �الصمت)، �بعنوان:(وعاد �العتيبة عيد

�عشر�أبيات، �Xي �تقع ��قصيدة �ع¥ى �بأبي��144موزعة �الديوان �طبع �ا%توسط. �من�الحجم صفحة،

  .2014ظOÖ،�سنة�
�سم��oأبو�حمدان�منشورات�عويدات�ب�oوت�- 2 �العربية/ �البAغة �Xي �Rو+ى��- �بAغية �الطبعة لبنان

  .67ـ�ص��1991
  .17م،�ص�1181سنة�5موسيقى�الشعر�/�ابراهيم�أنيس،�مكتبة�Rنجلو�مصرية،�القاهرة�الطبعة��- 3
مبادئ�اللسانيات�/�أحمد�محمد�قدور،�دار�الفكر،�دمشق�سوريا،�دار�الفكر�ا%عاصر�ب�oوت�لبنان،��- 4

  .43/44،�ص�1996
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�وا%وسيقي�داخل�القصيدة،�إن�ال �للنظام��يقا¸ي O ¡مكون�أسا� قافية

�تعريفات�عدة،� �النقاد �وقد�عرفها �الوزن�Xي�ªختصاص�بالشعر. وÕي�شريكة

هــ):�من�آخر�حرف�Xي�البيت�إ+ى�170ف��Oعند�الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي�(ت

�قبله �الذي �الحرف �حركة �مع �قبله �من �يليه �ساكن �الفراء�1أول �وذهب ،

�(ت207(ت �Rخفش�Rوسط �ع��ا �وقال �الروي، �أ�øا: �أن�215هــ) �(اعلم هــ):

،�وتتبعه��2القافية�آخر�كلمة�Xي�البيت،�وإنما�قيل�لها�قافية��øÅا�تقفو�الكAم)

�(القافية�شريكة�الوزن�Xي�456،�ويقول�ابن�رشيق�الق�oواني�(3وتقص�أثره هـ):

،�وقيل�Õي��4قافية)ªختصاص�بالشعر،�و��يسم��شعرا�ح���يكون�له�وزن�و 

هــ)�816آخر�البيت�أو�البيت�كله�أو�القصيدة�كلها.�وأشار�الشريف�الجرجاني�(ت

  .5إ+ى�أن�القافية�Õي�الروي

قيمة�القافية�تحدد�من�خAل�الحرف�الذي�تب��Îعليه�وهو�حرف�الروي،�

هـ)�إ+ى�ثAثة�أقسام:القواXي�الذلل�449والقواXي�تقسم�عند�أبي�العAء�ا%عري�(ت

                                                           
�الحسن�بن�رشيق�الق�oوان�- 1 �أبو�ع¥ي /� �محاسن�الشعر�وآدابه �Xي �تحقيق�الدكتور�محمد�العمدة ،

  .294م،�ص�1408�/1988قرقزان،�دار�ا%عرفة�الطبعة�Rو+ى�
2 -�� �ب�oوت �باÅخفش�Rوسط،الدار�العلمية �ا%عروف O Þا%جا� �مسعدة �بن �/سعيد لبنان��–القواXي

  .3م،�ص��1995الطبعة�الثالثة،�
يق�عوني�عبد�الرؤوف،�نشر�مكتبة�القواXي/أبو�يع¥ى�عبد�الباêي�بن�عبد�هللا�بن�ا%حسن�التنو
ي.�تحق�- 3

  .1م،�ص�1978الخانíي،�الطبعة�الثانية،�
�محمد��-  4 �تحقيق �الق�oوان، �رشيق �بن �الحسن �ع¥ي �أبو /� �وآدابه �الشعر �محاسن �Xي العمدة

  .294قرقزان،ص
معجم�التعريفات�/ع¥ي�بن�محمد�الشريف�الجرجاني�تحقيق�محمد�صديق�ا%نشاوي،�دار�الفضيلة��- 5

  .143ص�
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�النفروال �الحوش�والقواXي �القواXي�1قواXي �قسم�ن: �الدناي�إ+ى �محمد �وقسمها .

  ا%عجبة�والقواXي�غ��oا%عجبة.

  أوq:�القوا*ي�ا�عجبة:

�معجبة،� oغ�� �بأ�øا �العجاج �بن �رؤبة �قواXي �ا%عري �العAء �أبو وصف

محمد�الدناي�Xي�مقابلها�القواXي�ا%عجبة،�وÕي�القواXي�ال��Oيستلذها� فاستعمل

�ا%عري:�الس �العAء �أبو �ويسم��ا �الذوق، �يمجها �و� �النفس، �لها �وتطرب مع

  :�2القواXي�الذلل،�وقد�قسمها�إ+ى

الرويات�الشريفة�والقوية�وتضم�حرف:�الAم،�وا%يم،�والراء،�والدال،��–أ

  والباء.�

�والفاء،��–ب �والس�ن، �النون، �وتضم�حرف: �والرقيقة الرويات�ا%ستAنة

  والع�ن.

  لشريفة�والقوية:الرويات�ا�–أ

  �حـرف�الـ?م:�

�Xي� �أك	�oالحروف �من �تجعله �الصفة �وهذه ��ذ�ق، �حروف �من الAم

�وهو �هذا� الكAم. �(صوت �وÅن �مخرجها، �لسهولة �ا%عجبة �القواXي �أح¥ى من

  .3الحرف�يو�ي�بمزيج�من�الليونة�وا%رونة�والتماسك�وªلتصاق)

                                                           
�محمد�ن�-  1 �القسم�الثالث�الجزء�Rول�/ �و�نجاز، �ا%عري�ب�ن�التصور �الشعر�لدى�أبي�العAء ظرية

  .183ص��2014الدناي،�طبعة�مؤسسة�سعيد�البابط�ن�الكويت�
  .186�/199ا%رجع�السابق،�ص:��- 2
للميAد،��1998خصائص�الحروف�العربية�ومعان��ا�/�عباس�حسن،�منشورات�اتحاد�كتاب�العرب��- 3

  ..79ص
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 عتيبة�أشرف�البحور لشرف�هذا�الحرف�اختار�له�الشاعر�مانع�سعيد�ال

�الطبقة��:1وأقواها �Xي �تعد Oال�� �القوية �ا%تجزل�ن �أوزان �وهو�من بحر�الوافر،

  Rو+ى�عند�أبي�العAء�ا%عري.

يعت�orبحر�الوافر�البحر�Rول�Xي�دائرة�ا%ؤتلف�ويليه�بحر�الكامل،�وكAهما�

  عده�ا%عري�من�Rوزان�القوية.

دائرة�العروضية:�دائرة�ا%ؤتلف.��شopاكهما�Xي�ال�2وهو�من�جنس�الكامل

كما�يعت�orمن�أصل�ا%تقارب��شopاكهما�Xي�تفعيلة�(فعولن)�وÕي�Rصل،���من�

  تفعيلة�(مفاعلpن).

�العتيبة �سعيد �الشاعر�مانع �بحر�الوافر� استعمل �ع¥ى �رويا حرف�الAم

ن�اثنت�ن،�بينما�نجد�خمس�قصائد��بنسبة�ضعيفة،�حيث�نجد�عنده�قصيدت

�وقد�بلغت�نسبة�تقارب،�وقصيدة�وحيدة�ع¥ى�بحر�الرمل�ا%جزوءع¥ى�بحر�ا% .

�قصائد،� �ثمان �ع¥ى �موزعة �بيتا، �ثمان�ن �قصائده �Xي �رويا �حرف�الAم حضور

)�من�مجموع�قصائد�%11.42بمعدل�عشرة�أبيات�لكل�قصيدة؛�بلغت�نسبة�(

  ديوان�الشاعر.

                                                           
،�1نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري�ب�ن�التصور�و.�نجاز�محمد�الدناي�القسم�الثالث،�الجزء��- 1

  .15ص�
م،�1409��/1989.الطبعة�الثالثة�1ا%رشد�إ+ى�فهم�أشعار�العرب�وصناع�ºا/�عبد�هللا�الطيب�الجزء��- 2

  .404ص�
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�الو  �ب�ن �ما Oالروي�ف�� �هذا �بنيت�ع¥ى Oال�� �Rغراض�الشعرية صف�أما

�والعشرون �الرابعة �القصيدة �م��ا �والفخر، �واقعه�1والرثاء �ف��ا �يصف Oال�� ،

�ومن�خAله�واقع�ا%جتمع�العربي�وزيف�الدعاوى�والزعامات�الفارغة.� ا%عيش.

  يقول:�بحر�الوافر�

  وعــــــــــن�ن	ــــــــــ�oوعــــــــــن�شــــــــــعر�وعــــــــــن�زجــــــــــلوعــــــــــن�ن	ــــــــــ�oوعــــــــــن�شــــــــــعر�وعــــــــــن�زجــــــــــل  تخ¥ـــــــــــــي�عـــــــــــــن�هـــــــــــــراء�القـــــــــــــول�ســـــــــــــيدتيتخ¥ـــــــــــــي�عـــــــــــــن�هـــــــــــــراء�القـــــــــــــول�ســـــــــــــيدتي

  مـــــــــــــن�الخجـــــــــــــلمـــــــــــــن�الخجـــــــــــــلودوبـــــــــــــي�Xـــــــــــــي�جنازتـــــــــــــه�ودوبـــــــــــــي�Xـــــــــــــي�جنازتـــــــــــــه�  يـيـوعيçــــــــ �Oمصــــــــرع��نســــــــان�Xــــــــي�وطنــــــــوعيçــــــــ �Oمصــــــــرع��نســــــــان�Xــــــــي�وطنــــــــ

ثم�يستمر�الشاعر�Xي�وصف�البلوى�ال��Oعمت�الواقع�العربي،�متوجسا�

مما�يخبؤه�له�غده،�بروح�تشاؤمية�منكسرة،�تجر�أذيال�اليأس،�لكن�مع�شموخ�

  Xي�النفس�واعÏpاز�بالذات.�

  :2يقول�من�نفس�القصيدة�

  يكــــــــــون�غــــــــــدا�فــــــــــإن�ا%ــــــــــوت��ãــــــــــزج�+ــــــــــييكــــــــــون�غــــــــــدا�فــــــــــإن�ا%ــــــــــوت��ãــــــــــزج�+ــــــــــي  تعــــــــــــــــــا+ي�نقــــــــــــــــــرأ��تــــــــــــــــــي�لنــــــــــــــــــدرك�مـــــــــــــــــــاتعــــــــــــــــــا+ي�نقــــــــــــــــــرأ��تــــــــــــــــــي�لنــــــــــــــــــدرك�مـــــــــــــــــــا

  ولـــــــــــــن�أبـــــــــــــدي�لـــــــــــــه�خـــــــــــــوXي�و��وج¥ـــــــــــــيولـــــــــــــن�أبـــــــــــــدي�لـــــــــــــه�خـــــــــــــوXي�و��وج¥ـــــــــــــي  حـــــــــــــــــــــــــتف�Aبطلتـــــــــــــــــــــــــهحـــــــــــــــــــــــــتف�Aبطلتـــــــــــــــــــــــــهولـــــــــــــــــــــــــن�ألقـــــــــــــــــــــــــاه�مولـــــــــــــــــــــــــن�ألقـــــــــــــــــــــــــاه�م

�انكسار�النفس،� �تدل�ع¥ى Oال�� ا%Aحظ�أن�الشاعر�اختار�لرويه�الكسرة

وضعف�الحيلة،�Åن�ا%وقف�يقت�O Ûإظهار�الشجن�وR¡ ��والكمد�مع�اللوعة�

  والحب.�كل�ذلك�مصحوب�بآيات�الحزن�وRسف.�

  

                                                           
  .51عتيبة،�صديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�ال�- 1
  .52ص،�24ديوان�الشاعر:�وعاد�الصمت،�القصيدة��- 2
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ها�الشاعر�ع¥ى�حرف�وهناك�قصائد�أخرى�لم�تخرج�عن�هذا��طار،�بنا

  .�واختار�لها�البحور�ا%قصرة�كبحر�الرمل�ا%جزوء�والكامل�ا%جزوء.1الAم

  حرف�ا�يم:

ا%يم�من�حروف�الغنة�مثل�النون،�يتصف�با�نفتاح�والتوسط�والجهر،�

�وهو�يشopك�مع�الAم�Xي� إ��أنه���يخرج�من�ذلق�اللسان�بل�من�ذلق�الشفة.

  ريفة�Xي�الشعر�العربي�كما�استنبط�النقاد.وجودها�بك	oة�Xي�البحور�الش

�روي�ا%يم� �ع¥ى �العتيبة �سعيد �الشاعر�مانع �نظمها Oال�� بلغت�القصائد

)� �تشكل�نسبة �بيتا، �عشرون �أبيا×�ما �مجموع �من�مجموع�%2.85قصيدت�ن، (

  قصائد�الديوان.�

القصيدة�Rو+ى�بناها�ع¥ى�بحر�ا%تقارب�والثانية�بناها�ع¥ى�بحر�الكامل،�

�ا �وكAهما�هذا �البحر�الوافر. �ا%ؤتلف�بعد �دائرة �Xي �الثانية �الرتبة لبحر�يحتل

  .2عده�أبو�العAء�ا%عري�من�Rوزان�الجزلة�القوية

�Xي� �ونقلها �ف��ا �والتحكم �ضبط�ا%عاني �ع¥ى �بالقدرة يتم��Ïالبحر�الكامل

�الشعر�جلجلة� �(أك	�oبحور �الطيب: �هللا �عبد �قال �وهو�كما �صورها، أعظم

يه�لون�خاص�من�ا%وسيقى�يجعله�إن�أريد�به�الجد،�فخما�جلي�Aوحركات،�وف

                                                           
  .68-38- 30-29- 24-20-19-18انظر�القصائد:��- 1
نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري�ب�ن�التصور�و�نجاز/�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء��-  2

  .R34/35ول،�ص�
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مع�عنصر�ترنم�Oظاهر،�ويجعله�إن�أريد�به�الغزل�وما�بمجراه�من�أبواب�الل�ن�

والرقة،�حلوا�من�صلصلة�كصلصلة�Rجراس،�ونوعا�من��²Rة�يمنعه�أن�يكون�

  .�1نزقا�أو�خفيفا�شهوانيا)

نه�استعمله�Xي�موطن�الفخامة،�والشاعر�عندما�استعمل�بحر�الكامل�فإ�

كما�استعمله�Xي�موطن�الرقة�والليونة،�وك�Aا%وطن�ن�جمعا�Xي�قصيدة�واحدة،�

  :�بحر�الكامل�2يقول�الشاعر�

  فرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء��...��تتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألمفرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء��...��تتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألم  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:�مجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكلمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:�مجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكلم

  مـــــــــــــــــــــا�مـــــــــــــــــــــن�مصـــــــــــــــــــــغ�م��ـــــــــــــــــــــا�يســـــــــــــــــــــلممـــــــــــــــــــــا�مـــــــــــــــــــــن�مصـــــــــــــــــــــغ�م��ـــــــــــــــــــــا�يســـــــــــــــــــــلم  كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�ا%جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاياكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�ا%جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظايا

شظايا�يدل�ع¥ى�القوة��فقول�الشاعر:�رجاء...���تتألم،�واستعماله�للفظ

والفخامة�والتحدي،�Åنه�يشعر�با�نتشاء�والزهو�وهو�يواجه��خر�الذي�يريد�أن�

��ãدد� �من �تفحم �بشظايا �سAحه /� �كلماته �يشبه �حيث �ويكسر�شوكته، يذله

  كيانه.�أما�الل�ن�والرقة�فيظهران�Xي�قوله:

  أحضـــــــــــــــــــــــر�مـــــــــــــــــــــــن�مخزنـــــــــــــــــــــــه�الســـــــــــــــــــــــلمأحضـــــــــــــــــــــــر�مـــــــــــــــــــــــن�مخزنـــــــــــــــــــــــه�الســـــــــــــــــــــــلم  وجــــــــــــــــــــــــــــد�الــــــــــــــــــــــــــــوا+ي�الحــــــــــــــــــــــــــــل�أخ�ــــــــــــــــــــــــــــoاوجــــــــــــــــــــــــــــد�الــــــــــــــــــــــــــــوا+ي�الحــــــــــــــــــــــــــــل�أخ�ــــــــــــــــــــــــــــoا

  فأنـــــــــــــــــــــــــــــــا�مـــــــــــــــــــــــــــــــن�قولـــــــــــــــــــــــــــــــك�أتعلـــــــــــــــــــــــــــــــمفأنـــــــــــــــــــــــــــــــا�مـــــــــــــــــــــــــــــــن�قولـــــــــــــــــــــــــــــــك�أتعلـــــــــــــــــــــــــــــــم  ودادوداداصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�

  إ+ى�أن�يقول�Xي�خاتمة�القصيدة:

  هــــــــــــــــــــــــــــــــز�الــــــــــــــــــــــــــــــــرأس�ولــــــــــــــــــــــــــــــــم�يــــــــــــــــــــــــــــــــتكلْم هــــــــــــــــــــــــــــــــز�الــــــــــــــــــــــــــــــــرأس�ولــــــــــــــــــــــــــــــــم�يــــــــــــــــــــــــــــــــتكلْم   ��تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكت،�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداه�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا+ي��تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكت،�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداه�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا+ي

  
                                                           

  .302،�ص��1الطيب،�ج�ا%رشد�إ+ى�فهم�أشعار�العرب�وصناع�ºا/�عبد�هللا�- 1
  .109،�ص53ديوان�الشاعر:�وعاد�الصمت،�القصيدة��- 2
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  حـرف�الـراء:

تعت�orالراء�من�حروف��ذ�ق؛�ف��Oتخرج�من�ذلق�اللسان�عكس�ا%يم��

�التكرير،�وÕي�تشارك�الAم�Xي�بعض� ال��Oتخرج�من�ذلق�الشفة،�ومن�صفا×�ا

  .1خصائصها

وقد�عد�أبو�العAء�ا%عري�حروف:(ا%يم�والراء�والباء�والدال)�من�القواXي�

�2الذلل �وقافية�الراء�تعد. من� وتابعه�Xي�ذلك�عبد�هللا�الطيب�ومحمد�الدناي.

�لسهولة� �الصوفية، �شعراء �وخاصة �الشعراء، �لدى �استعما� �القواXي o	أك

�العربية �Xي �الوحيد �التكراري �الصوت �الراء �ولكون �أ�øا�مخرجها، �إ+ى �إضافة .

  شريفة�قوية�كما�وصفها�أبو�العAء�ا%عري.

شغل�حرف�الراء�مقدار�ثAث�قصائد�من�مساحة�ديوان�الشاعر�العتيبة،�

)�من�مجموع�قصائد�الديوان،�وكلها�%4.28بلغ�عدد�أبيا×�ا�ثAثون�بيتا�بنسبة�(

  من�بحر�ا%تقارب.

�التذلل�وªنكسار�والرقة� �البحر: �يتم��Ïبه�هذا والليونة،�وÕي�صفات�وما

  نلمسها�Xي�قول�الشاعر:�بحر�ا%تقارب�

  يقــــــــــــــــــــــيم�ا%ــــــــــــــــــــــدائن�يحâــــــــــــــــــــــ�Oالقــــــــــــــــــــــرى يقــــــــــــــــــــــيم�ا%ــــــــــــــــــــــدائن�يحâــــــــــــــــــــــ�Oالقــــــــــــــــــــــرى   مـــــــــع�الصـــــــــمت�يلقـــــــــي�فـــــــــؤادي�خطابـــــــــامـــــــــع�الصـــــــــمت�يلقـــــــــي�فـــــــــؤادي�خطابـــــــــا

  إذا�مـــــــــــــــــــــــــا�أردتـــــــــــــــــــــــــم�بلـــــــــــــــــــــــــوغ�الـــــــــــــــــــــــــذرى إذا�مـــــــــــــــــــــــــا�أردتـــــــــــــــــــــــــم�بلـــــــــــــــــــــــــوغ�الـــــــــــــــــــــــــذرى   يقــــــــــــول�إ+ــــــــــــى�الحــــــــــــب�عــــــــــــودوا�جميعــــــــــــايقــــــــــــول�إ+ــــــــــــى�الحــــــــــــب�عــــــــــــودوا�جميعــــــــــــا

                                                           
  .191نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري/�محمد�الدناي:�القسم�الثالث�الجزء�Rول،ص�- 1
  .56،�ص�1ا%رشد�إ+ى�فهم�أشعار�العرب�وصناع�ºا/�عبد�هللا�الطيب،�ج��- 2
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  صــــــــــــــــــــديق�الســــــــــــــــــــهاد�عــــــــــــــــــــدو�الكــــــــــــــــــــرى صــــــــــــــــــــديق�الســــــــــــــــــــهاد�عــــــــــــــــــــدو�الكــــــــــــــــــــرى   أحبــــــــــــــــــوا�تحبــــــــــــــــــوا�فمــــــــــــــــــا�الــــــــــــــــــبغض�إ�أحبــــــــــــــــــوا�تحبــــــــــــــــــوا�فمــــــــــــــــــا�الــــــــــــــــــبغض�إ�

  opى opى فمـــــــــــــــــا�جـــــــــــــــــاء�لـــــــــــــــــو�واحـــــــــــــــــد�واشــــــــــــــــــفمـــــــــــــــــا�جـــــــــــــــــاء�لـــــــــــــــــو�واحـــــــــــــــــد�واشــــــــــــــــــ  عرضــــــــــــــــــــــــنا�ا%حبــــــــــــــــــــــــة�للبيــــــــــــــــــــــــع�يومــــــــــــــــــــــــاعرضــــــــــــــــــــــــنا�ا%حبــــــــــــــــــــــــة�للبيــــــــــــــــــــــــع�يومــــــــــــــــــــــــا

  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�تجÎـــــــــــــــــــــــــــــــــــ��وذاك�افpـــــــــــــــــــــــــــــــــــoى فهــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�تجÎـــــــــــــــــــــــــــــــــــ��وذاك�افpـــــــــــــــــــــــــــــــــــoى   وجــــــــــاء�الجميــــــــــع�إ+ــــــــــى�الــــــــــبغض�طوعــــــــــاوجــــــــــاء�الجميــــــــــع�إ+ــــــــــى�الــــــــــبغض�طوعــــــــــا

�تجليات�وجدانية �عبارة�عن: �له�من�1القصيدة�كلها �الحب�وما ،�شعارها

ظAل�ع¥ى�بقية�الديوان،�ولهذا:�(يشكل�الحب�Xي�شعر�العتيبة�أساس�وحدته�

�وعناصر�بناء� �وأغراضا �أفكارا �ا%ختلفات، �وا%ؤلف�ب�ن �والعضوية ا%وضوعية

�الحلم�وRصل�والجوهر�وا%بتõى�Rسم��وا%عادل�و  وسائل�تعب�o...إذ�هو�الرؤيا

�كما� �وللحياة �وفكرا �وجدانا �صاحبه �ولذات ،OÖالعتي� ��بداع �لكل ي ا%وض̧و

�للحب�فقط:(الحب���2تصورها..) ح���إن�الشاعر�ليتنكر�لكل�O Þء�ليظل�وفيا

�إ��به) ���خAص�للعالم �بام�3الذي �استغراêي �حب �إنه �الشاعر�. �جعل تياز،

  :�4يحسم�ا%وقف�بقوله

  رأيــــــــــــــــــت�ا%ــــــــــــــــــوت�ينشــــــــــــــــــب�Xــــــــــــــــــي�نابــــــــــــــــــارأيــــــــــــــــــت�ا%ــــــــــــــــــوت�ينشــــــــــــــــــب�Xــــــــــــــــــي�نابــــــــــــــــــا  أنـــــــــــــــــا�بالحـــــــــــــــــب�عشـــــــــــــــــت�فـــــــــــــــــإن�تـــــــــــــــــو+ىأنـــــــــــــــــا�بالحـــــــــــــــــب�عشـــــــــــــــــت�فـــــــــــــــــإن�تـــــــــــــــــو+ى

  (أم��oالحب)�يعت�orنموذجا�متم�Ïا�Xي�بابه.�وديوان�الشاعر:

                                                           
�نموذج�رؤيا�الحب�/�الدكتور�عبد�الوهاب�تجليات�وجدانية�Xي�شعر�الدكتور��- 1 مانع�سعيد�العتيبة:

�OكاديمRا%ركز�� /� ��ماراتية �ا%غربية �والدراسات ��بداع �البحث�Xي �منشورات�مجموعة الفيA+ي،

� ��داب�والعلوم��نسانية �والخليجية/كلية �والشرق�أوسطية �والدراسات�ا%غاربية ظهر��–للثقافة

  .2014فاس�طبعة��–ا%هراز�
  .12ا%رجع�السابق�ص��- 2
3 -�/� �الكاملة �الشعرية �مشاعر�ا%جموعة �ديوان: �مقدمة �السابق�عن: ��2006ا%رجع أبو�ظ6��OÖا%جلد

  .31ص1الطبعة��2003مارس�
  .6صديوان:�مشاعر�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة��- 4
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يAحظ�أن�الشاعر�Xي�الرائية�Rو+ى�استعمل�الروي�مفتوحا،�وXي�الرائية�

�مع �يتناسبان �وهما �مكسورا، �الروي �استعمل �الذي��الثانية �الحب موضوع

�تكون�عAمة� �قد �Åن�الضمة �مضموما، �يستعمله �ولم .Aوتذل� يتطلب�انكسارا

  ع¥ى�الفخامة�وªستعAء.�

�بجماليته،� �متم�Ïا �نغما �القصائد �ع¥ى �يضفي �الصوتي �التوازن وهذا

  تنضاف�إ+ى�جمالية�الوزن�ا%تقارب�ا%ستل�ن�ا%قصر.

  �حرف�الدال:

�الذلل �القواXي �من �الدال �ومحمد�قافية �هللا�الطيب �عبد �صنفها �كما ،

الدناي�اللذان�لم�يخرجا�Xي�تصورهما�للقواXي�عن�تصور�أبي�العAء�ا%عري.�وÕي�

  .1تأتي�بعد�ا%يم�والAم�Xي�حAو×�ا�وسهولة�مخرجها

والدال�قرين�الراء،�كما�قال�أبو�العAء�ا%عري،�وهو:(حرف�قوي�يرتج�فيه�

  .�2الصوت�لشدته�وقلقلته)

�ا �صفات �الثنايا�من �وأطراف �اللسان �طرف �من �يخرج �أنه �أيضا لدال

�و  �سقفه. �أي �الغار�Rع¥ى، �نطع �من �يخرج �نط�ي �وهو�حرف حرف�هو العليا،

  مصمت�كالجيم�ومستفيل�رقيق.

                                                           
  .60،�ص1ء�ا%رشد�إ+ى�فهم�أشعار�العرب�وصناع�ºا/�عبد�هللا�الطيب�الجز�- 1
  .193نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري/�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص�- 2
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�مساحة�ثAث�قصائد�بنسبة�( �%4.28وقد�شغل�حرف�الدال�رويا من�)

  مجموع�قصائد�الديوان.

فه�الواقع�ا%ؤسف�الذي�فقد�اس�ºل�الدالية�Rو+ى�باستياء�عميق�مما�عر �

والحب،�اللذين�طا%ا�تغ�²��Îما�الشاعر،�ح���إن:��1فيه�الشاعر�عنصري�السلم

(كل�ما�حوله�رديء�وفاقد�القيمة..�من�فصول�ا%سرحية�الجارية�ال��Oانقلبت�

  .�2ف��ا�القيم�والناس)

  :�بحر�الوافر�3يقول�الشاعر�

  وى�ولـــــــــــــــم�تفـــــــــــــــدوى�ولـــــــــــــــم�تفـــــــــــــــدفعودتـــــــــــــــه�بـــــــــــــــ�Aجـــــــــــــــدفعودتـــــــــــــــه�بـــــــــــــــ�Aجـــــــــــــــد  وعـــاد�الصـــمت�ليـــت�الصـــمت�لـــم�يعـــدوعـــاد�الصـــمت�ليـــت�الصـــمت�لـــم�يعـــد

  وجـــــــــــــود�Xـــــــــــــي�ربـــــــــــــوع�الـــــــــــــذئب�وRســـــــــــــدوجـــــــــــــود�Xـــــــــــــي�ربـــــــــــــوع�الـــــــــــــذئب�وRســـــــــــــد  زمــــــــــــان�الحــــــــــــب�قــــــــــــد�و+ــــــــــــى�ولــــــــــــيس�لــــــــــــهزمــــــــــــان�الحــــــــــــب�قــــــــــــد�و+ــــــــــــى�ولــــــــــــيس�لــــــــــــه

�بعد�طول� �به �كان�يحلم �لطا%ا �وييأس�من�غد�مشرق، �ليسأم �إنه ح��

  انتظار.�يقول:�

  وهــــــذا�الصـــــــمت�قـــــــد�يبقــــــى�إ+ـــــــى�Rبـــــــدوهــــــذا�الصـــــــمت�قـــــــد�يبقــــــى�إ+ـــــــى�Rبـــــــد  أنـــــــــــــــا�يـــــــــــــــا�بنـــــــــــــــت�أحAمـــــــــــــــي�بـــــــــــــــ�Aأمـــــــــــــــلأنـــــــــــــــا�يـــــــــــــــا�بنـــــــــــــــت�أحAمـــــــــــــــي�بـــــــــــــــ�Aأمـــــــــــــــل

  ع¥ـــــى�رو�ـــــي�ال�ـــــ�Oلـــــم�تفـــــارق�جســـــديع¥ـــــى�رو�ـــــي�ال�ـــــ�Oلـــــم�تفـــــارق�جســـــدي  ربيــــــــــع�القــــــــــوم�لــــــــــم�يزهــــــــــر�فــــــــــوا�أســــــــــفيربيــــــــــع�القــــــــــوم�لــــــــــم�يزهــــــــــر�فــــــــــوا�أســــــــــفي

  

                                                           
1 -�� ��بداع �سعيد�تجليات �مانع �الدكتور �%عا+ي �التكريمية �العلمية �الندوة �الشعر�والفكر�وقائع ب�ن

� �فاس�سايس�ذو�القعدة �جمعية �نظم�ºا Oال�� �فاس�2000هـ/1420العتيبة، �123رب�ص�ا%غ�–م

  .129و
  .219ا%رجع�السابق،ص�- 2
  .13/14ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�ص��- 3
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  .2والثالثة�1ويظهر�أثر�الواقع�ا%ر�ع¥ى�نفسية�الشاعر�Xي�الدالية�الثانية

  حـرف�البـاء:�

تخرج�الباء�من�ذلق�الشفة،�ف��Oحرف�مذلق�شفوي�شبيه�بحرف�ا%يم،�

�أك	�oالشعراء� Oال�� �الذلل �القواXي �من �وتعت�orالباء �يتم��Ïبالرقة، �مقلقل رقيق

�لسهول�ºا �من��تيان��²ا �وحديثا ،�سهل���يعجز��3(طريق�ركوب)�و�øÅا:�قديما

  .�4(القصائد�البائية�كث�oة�الشيوع�Xي�الشعر�العربي)�الشعراء،�وÅن:

كان�نصيب�قافية�الباء�من�ديوان�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�

  )�من�مجموع�قصائد�الديوان.%7.14خمس�قصائد�شكلت�نسبة�(

  :�بحر�الوافر5انه�وكوامده�قوله�من�القواXي�البائية�ال��Oيب�6ا�الشاعر�أشج

  فلســــــــــــــــــت�أطيــــــــــــــــــق�عيــــــــــــــــــون�الرقيــــــــــــــــــبفلســــــــــــــــــت�أطيــــــــــــــــــق�عيــــــــــــــــــون�الرقيــــــــــــــــــب  يـيـأريـــــــــــــــــــــــــــد�البكـــــــــــــــــــــــــــاء�قلـــــــــــــــــــــــــــي�Aفغيبـــــــــــــــــــــــــــأريـــــــــــــــــــــــــــد�البكـــــــــــــــــــــــــــاء�قلـــــــــــــــــــــــــــي�Aفغيبـــــــــــــــــــــــــــ

  مــــــــن�الــــــــروح�والــــــــروح�ملــــــــك�الحبيــــــــبمــــــــن�الــــــــروح�والــــــــروح�ملــــــــك�الحبيــــــــب  دمــــــــــــــــــــــــــوع�الرجــــــــــــــــــــــــــال�أعــــــــــــــــــــــــــز�وأغ¥ــــــــــــــــــــــــــىدمــــــــــــــــــــــــــوع�الرجــــــــــــــــــــــــــال�أعــــــــــــــــــــــــــز�وأغ¥ــــــــــــــــــــــــــى

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Aت��ريÎـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Oو��تســـــــــــــــــــــــــــــــــــتعيOÖفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Aت��ريÎـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Oو��تســـــــــــــــــــــــــــــــــــتعيOÖ  أريــــــــــــــــــــــد�البكـــــــــــــــــــــــاء�وحيــــــــــــــــــــــدا�بصـــــــــــــــــــــــمتأريــــــــــــــــــــــد�البكـــــــــــــــــــــــاء�وحيــــــــــــــــــــــدا�بصـــــــــــــــــــــــمت

�الواقع� �لهذا �وتحد �وصAبة �شموخ �وكله �ليتجاوزه �واقعه فالشاعر�يبكي

�Åن �إ��ا%فروض �ذلك �يفعل �مرفوضا،� �واقعا �أو�يذم �طرفا �ينتقد �(ح�ن ه:

                                                           
  .22ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�ص�- 1
  .99ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�ص�ص��- 2
  .194بي�العAء�ا%عري/�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص:�نظرية�الشعر�لدى�أ�- 3
  .67ا%عجم�ا%فصل�Xي�علم�العروض�والقافية�وفنون�الشعر�إميل�بديع�يعقوب،�ص��- 4
  .87ص��42ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 5
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،�ويختم�القصيدة�بالتأكيد�1طموحا�إ+ى�تجاوزه�وتخليته�وتزكية�بديل�عنه�سام)

ع¥ى�قوته�وجorوته.�فالشاعر�فتيلة�تحopق�لتO Ûء�ل7خرين،�زي�ºا�شعره�وإبداعه�

  :�2يقول 

  فأنــــــــــــــــــــــــــــــــا�ألقــــــــــــــــــــــــــــــــي�ف��ــــــــــــــــــــــــــــــــا�الكتبــــــــــــــــــــــــــــــــافأنــــــــــــــــــــــــــــــــا�ألقــــــــــــــــــــــــــــــــي�ف��ــــــــــــــــــــــــــــــــا�الكتبــــــــــــــــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري���تحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج�الحطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري���تحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج�الحطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ي�حرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�مل�ºبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي�حرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�مل�ºبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلحبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ت�Rيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�Åعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت�Rيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�Åعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأحرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــــــوق�الـــــــــــــــــــــــرف�واع¥ـــــــــــــــــــــــى�الحجبـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــوق�الـــــــــــــــــــــــرف�واع¥ـــــــــــــــــــــــى�الحجبـــــــــــــــــــــــا  ي�ألقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي�ألقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:Aفع� �ا%شاعر�(�إ�øا �Xي �بالصدق ��يمان �تحمل Oال�� �الد�لية القيمة

،�ويAحظ�أن�الشاعر�زاوج�Xي�قوافيه�البائية�ما�ب�ن�الكسر�والفتح��3وا%واقف)

  والضم�ولكل�روي�مقامه�وبوحه�وشكواه.

  الروايات�ا�ست?نة�والرقيقة:�ب�ـ

  �حرف�النون:�

�بالجهر�وªستفالة �يتسم �التوسط �حروف �من �وهو��النون وªنفتاح،

�الفصاحة� �صفات �تحمل �يجعلها �مما �اللسان، �ذلق �من �يخرج �مذلق حرف

والخفة�Xي�الكAم�والسرعة�Xي�النطق.�هذا�وإن�قرب�النون�من�الخيشوم�يضفي�

                                                           
�نموذج�رؤيا�الحب�/�الدكتور�عبد�الوهاب�تجليات�وجدانية�Xي�شعر�الدكتور�مانع��- 1 سعيد�العتيبة:

  43/44الفيA+ي،�ص�
  .117ص�57ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 2
3 -�� ��بداع �سعيد�تجليات �مانع �الدكتور �%عا+ي �التكريمية �العلمية �الندوة �الشعر�والفكر�وقائع ب�ن

  .275جمعية�فاس�ص��العتيبة،�ال��Oنظم�ºا
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�يرتبط�بغنة�تجذب�إل��ا�Rسماع�وتلتذ��²ا��عل��ا�رنة�عذبة،�تجعلها�حرفا
ً
أغنا

  �ذان.�كل�ذلك�يضفي�ع¥ى�النون�بعدا�صوتيا�نغميا�ساحرا�جذابا.

وقد�نظم���1يصف�أبو�العAء�ا%عري�حرف�النون�بقوله:�(قينة�الحروف)

�وثAث�ن� �تكون�مائة �قصيدة �ثAث�عشرة �العتيبة �مانع�سعيد الشاعر�الدكتور

أربع�قصائد�من��)�من�مجموع�قصائد�الديوان�م��ا:%17.14بيتا�تمثل�نسبة�(

�من�بحر�الرمل� �وخمس�قصائد �من�بحر�ا%تقارب، �قصائد �وأربع بحر�الوافر،

  ا%جزوء.

استأثرت�قافية�النون�بأك�orحصة�من�ب�ن�مجموع�رويات�وقواXي�ديوان�

�الشاعر�مانع�سعيد�العتيبة،�ف��Oعنده�من�أح¥ى�القواXي�ا%عجبة،�Åن�الفارابي

  عدها�من�القواXي�ال����Oتبشع�مسموع�النغم�إذا�اقopنت��²ا.

�كما� �(بحر�الوافر) �الروي�اختار�له�أشرف�Rوزان�وأجزلها: ولشرف�هذا

�حركة� �ثم�الفتحة�بنصف�عدد �ذلولة، �منكسرة ��øÅا �الكسرة اختار�له�حركة

���تنسجم� �مستعصية �النون��øÅا �قواXي �Xي �الضمة �يأت�بحركة �ولم قواف��ا،

  واطف�الشاعر�Xي�هذا�ا%وقف.وع

  :�بحر�الوافر2يقول�الشاعر�وهو�يخاطب�أمله�ا%نشود

                                                           
،(عن�196نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري/�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص��- 1

  .119م)،�ص��1894الرسائل�القص�oة،�وا%توسطة�Åبي�العAء�ا%عري،�طبعة�شاه�ن�عطية،�ب�oوت�
  .6ص��1دة�ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصي�- 2
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  ففــــــوق�فــــــراش�هــــــذا�الصــــــمت�مــــــديOÎففــــــوق�فــــــراش�هــــــذا�الصــــــمت�مــــــديOÎ  أريـــــــــــد�العــــــــــــيش�Xــــــــــــي�أمـــــــــــن�وXــــــــــــي�دعــــــــــــةأريـــــــــــد�العــــــــــــيش�Xــــــــــــي�أمـــــــــــن�وXــــــــــــي�دعــــــــــــة

  وغطيÎـــــــــــــــــــ�Oلعـــــــــــــــــــل�النـــــــــــــــــــوم�يجـــــــــــــــــــديOÎوغطيÎـــــــــــــــــــ�Oلعـــــــــــــــــــل�النـــــــــــــــــــوم�يجـــــــــــــــــــديOÎ  وكفـــــــــــــــــي�اللـــــــــــــــــوم���جـــــــــــــــــدوى�ل	oثرتـــــــــــــــــيوكفـــــــــــــــــي�اللـــــــــــــــــوم���جـــــــــــــــــدوى�ل	oثرتـــــــــــــــــي

�ليجلس�الشاعر��1وتستمر�النونيات �وعموديا �أفقيا �تام �اللتحام �Xي تopى

  .الصمت�العائدأو��الصمت�الغائبعرشه�ا%وسوم�ب:��ملكا�ع¥ى

  حرف�الس^ن:

�مهموس،� �مستفل، �رخوي، �والصاد، �الزاي �مثل �صف�oي �حرف الس�ن

�لك��ا: �والصاد، �الزاي �مع �ف��ا �تشopك �الصفات ��²ذه �وÕي �مصمت، �منفتح،

�الزاي� �واستغAق �عسر�الصاد �ب�ن �توسطها �عن �تنجم �برقة �ع��ما (تختلف

� �مخر�ي �ب�ن �والصاد)فمخرجها 2الزاي
�الحروف�  �من �تجعلها �الس�ن ورقة

  الشائعة�Xي�الشعر�العربي.

قصيدة�واحدة�من�مجموع�قصائد�وقد�نظم�الشاعر�ع¥ى�قافية�الس�ن�

  )من�مجموع�القصائد.%1.42(الديوان�شكلت�نسبة�

وسينية�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�كلها�عتاب�ولوم:�(رحلت�عن�

رهيبا،�لم�تضحكي�فيه�أو�تعب½ O،�سرت�ع¥ى�الدرب�الحب،�قرارك�كان�غريبا�

�يخاطب� �البعض�إنه �يتوهم �قد �كما �والشاعر���يخاطب�محبوبة وحدي،....)

  واقعا�كان�ينتظر�خAصا�ولكن�تأتي�الرياح�بما���تشت��Oالسفن.

                                                           
  .137-131- 129-127- 12-93-89-31- 25-�17- �15-�9- 5انظر�نونيات�الديوان�ع¥ى�الصفحات:��- 1
  .199نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري/�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص��- 2
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ويAحظ�أن�سينية�الشاعر�مكسورة�الروي،�وكسر�الروي�ينسجم�مع�رقة�

  الشاعر.�قافية�الس�ن�ومع�انكسار�نفسية

  �حرف�الفاء:�

�وÕي�حرف�مذلق� �العليا، �وأطراف�الثنايا �تخرج�من�باطن�الشفة، الفاء

�وتختلف� ��ذ�ق �صفة �وXي �الشفوي �ا%خرج �Xي �وا%يم �الباء مهموس�يشارك

  ع��ما�Xي�كو�øما�من�حروف�الجهر.

(والفاء��والفاء�من�الحروف�العس�oة�صوتيا،�يقول�ع��ا�عبد�هللا�الطيب:

�Xي�ا%عاجم�أك	�oصعبة�جدا،� ويخيل�+ي�أ�øا�أصعب�من�القاف�مع�أن�أصولها

�القاف) �من�حيث�Õي��.�1من�أصول �عسرها �إ+ى ���تعود �الصعوبة �هذه ولعل

  .2صوت،�ولكن�إ+ى�صعوبة�التخلص�من�ليون�ºا

�العتيبة� �سعيد �مانع �الشاعر�الدكتور �ديوان �من �الفاء كان�حظ�قافية

�وقد�اختار�من�مجمو �)%7.14خمس�قصائد�تمثل�نسبة�( ع�قصائد�الديوان،

�بحر�الوافر�والكامل� �فكان �تناسب�شرف�القافية �شريفة �بحورا �الفاء لقافية

  :�بحر�الوافر3فمن�الوافر�قوله�حاضرا.

OـــــــــــــــÎتركـــــــــــــــت�القـــــــــــــــول�مـــــــــــــــن�زمـــــــــــــــن�ولكOـــــــــــــــÎمـــــــــي�ع¥ـــــــــى�كفـــــــــي  تركـــــــــــــــت�القـــــــــــــــول�مـــــــــــــــن�زمـــــــــــــــن�ولكAمـــــــــي�ع¥ـــــــــى�كفـــــــــيأســـــــــجل�بعـــــــــض�أحAأســـــــــجل�بعـــــــــض�أح  

  و��يبــــــــــــــــــــــــدي�خطايانــــــــــــــــــــــــا�و��يخفــــــــــــــــــــــــيو��يبــــــــــــــــــــــــدي�خطايانــــــــــــــــــــــــا�و��يخفــــــــــــــــــــــــي  ومـــــــــــــــا�للحلـــــــــــــــم�مـــــــــــــــن�صـــــــــــــــلة�بواقعنـــــــــــــــاومـــــــــــــــا�للحلـــــــــــــــم�مـــــــــــــــن�صـــــــــــــــلة�بواقعنـــــــــــــــا

                                                           
  .62،�ص�1ا%رشد�إ+ى�فهم�أشعار�العرب�وصناع�ºا/�عبد�هللا�الطيب،�الجزء��- 1
  .201رية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%صري/�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص�نظ�- 2
  .7/8ص�2ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 3
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  ر�الكامل�:�بح1ومن�الكامل�قوله�

  والصـــــــــــــــــــــــــ�orع¥ــــــــــــــــــــــــــى�كتفـــــــــــــــــــــــــي�يقــــــــــــــــــــــــــفوالصـــــــــــــــــــــــــ�orع¥ــــــــــــــــــــــــــى�كتفـــــــــــــــــــــــــي�يقــــــــــــــــــــــــــف  كجبــــــــــــــــــــــــــال�Rطلــــــــــــــــــــــــــس�+ــــــــــــــــــــــــــي�كتــــــــــــــــــــــــــفكجبــــــــــــــــــــــــــال�Rطلــــــــــــــــــــــــــس�+ــــــــــــــــــــــــــي�كتــــــــــــــــــــــــــف

  والهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�ثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�أعpـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoفوالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�ثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�أعpـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoف  ��أشــــــــــــــــــــــــــــــــكو�أبـــــــــــــــــــــــــــــــــدا�مــــــــــــــــــــــــــــــــن�هـــــــــــــــــــــــــــــــــم��أشــــــــــــــــــــــــــــــــكو�أبـــــــــــــــــــــــــــــــــدا�مــــــــــــــــــــــــــــــــن�هـــــــــــــــــــــــــــــــــم

وإذا�أردنا�أن�نقارن�ب�ن�القصائد�الفائية�ومقطوعا×�ا،�فلن�نجد�أفضل�

من�رأي�عبد�هللا�الطيب�عندما�قال:�(ومقطوعات�الفاء�أجود�من�طوالها�ع¥ى�

  �2وجه��جمال)

  ق�صدر�عن�رجل�خ�orالشعر�العربي؛�أوزانه�وقوافيه.وهو�حكم�نقدي�دقي

  �حرف�الع^ن:�

الع�ن�من�حروف�الحلق،�بل�من�حروف�أقý ��الحلق،�وÕي�من�القواXي�

  الذلل�لك	o×�ا�Xي�الشعر.

�قال�ع��ا �عند�النطق��²ا، �محمد�الدناي: الع�ن�تتسم�بنوع�من�العسرة

وافرت�Xي�أخوا×�ا�الذلل،�(قريبة�من�العسر�ومفتقرة�إ+ى�السهولة�ا%طلقة�ال��Oت

ف��Oقريبة�من�الحاء�من�حيث�صفا×�ا��øÅا�وإن�شاركت�الذلل�Xي�صفة�الجهر�

�Xي�الشدة�وا%خرج�الحلقي�وÕي�تعد�أقý ��حروف�الحلق،�ولو��بحة� تشاركها

  .X3ي�الحاء�Åشبع�ºا�لقرب�مخرجها�م��ا)

                                                           
  .119ص58ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 1
  .63،�ص�1رب�وصناع�ºا/�عبد�هللا�الطيب�الجزء�ا%رشد�إ+ى�فهم�أشعار�الع�- 2
  .202نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري/�محمد�الدناي�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص��- 3
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 Aث� �الع�ن �قافية �ع¥ى �العتيبة �سعيد �مانع �الشاعر�الدكتور �نظم ث�وقد

  قصائد�الديوان.�)�من�مجموع%4.28تشكل�نسبة�(قصائد�

�ا%تقارب�للقصيدة�Rو+ى�والوافر�للقصيدة�الثانية� اختار�لها�من�البحور:

�Oوالكامل�للقصيدة�الثالثة�ومعلوم�أن�الوافر�والكامل�من�بحور�ا%تجزل�ن�ف�

�النقاد �عند �Rو+ى �تعد�من�الطبقة �قوية �شريفة �ا%تقارب�فهو �1بحور من��أما

  البحور�ا%ستAنة�وا%ستضعفة�ويعد�عند�النقاد�بحر�خفيف�مخنث.

�بالحب� �ف��ا �Îيتغ� �بواقعه �حل �ما �ع¥ى �توجعية �عينية يقول�الشاعر�Xي

  (بحر�الوافر)�:2ا%فقود

  فقـــــــــــــــــل�آه�بـــــــــــــــــدمع�العـــــــــــــــــ�ن�متبوعـــــــــــــــــهفقـــــــــــــــــل�آه�بـــــــــــــــــدمع�العـــــــــــــــــ�ن�متبوعـــــــــــــــــه  Åن��ه�للعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق�مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعهÅن��ه�للعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق�مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعه

  محاولـــــــــــــــة�ليســـــــــــــــكت�جـــــــــــــــائع�جوعـــــــــــــــهمحاولـــــــــــــــة�ليســـــــــــــــكت�جـــــــــــــــائع�جوعـــــــــــــــه  أنــــــــــــــــــــــــــا�للحــــــــــــــــــــــــــب�محتــــــــــــــــــــــــــاج�وآهــــــــــــــــــــــــــاتيأنــــــــــــــــــــــــــا�للحــــــــــــــــــــــــــب�محتــــــــــــــــــــــــــاج�وآهــــــــــــــــــــــــــاتي

  إ+ــــــــــــــــــى�قــــــــــــــــــاض�لديــــــــــــــــــه��ه�ممنوعــــــــــــــــــهإ+ــــــــــــــــــى�قــــــــــــــــــاض�لديــــــــــــــــــه��ه�ممنوعــــــــــــــــــه  �Oوطـــــــــــــــــــن�فيقـــــــــــــــــــدف�OOÎوطـــــــــــــــــــن�فيقـــــــــــــــــــدفOÎويســـــــــــــــــــمع�آه�ـــــــــــــــــــويســـــــــــــــــــمع�آه�ـــــــــــــــــــ

  وقد�مد�الشاعر�القصيدة��²اء�السكت�واختار�لرو�ãا�حركة�الفتحة.

�الشاعر� �آمال �خيب �ومعنويا �ماديا �دمارا �خلف �ا%ر�الذي �الواقع هذا

�3وانتظاراته،�فضاع�ما�كان�يأمله�من�مسار�الحركة�التغي�oية�ال��Oعرفها�واقعه،

  يقول:�بحر�الكامل

                                                           
  .40و�35ا%رجع�السابق،�ص��- 1
  .75/76ص��36ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 2
  .115/116ص��56/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��ديوان:�وعاد�الصمت�- 3
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  يجــــــــــــــــــــــــــــري�Xــــــــــــــــــــــــــــي�ثــــــــــــــــــــــــــــورات�ربي�ــــــــــــــــــــــــــــييجــــــــــــــــــــــــــــري�Xــــــــــــــــــــــــــــي�ثــــــــــــــــــــــــــــورات�ربي�ــــــــــــــــــــــــــــي  تا�أرجــــــــــــــــــــــــــــوك�Åفهــــــــــــــــــــــــــــم�مــــــــــــــــــــــــــــاتا�أرجــــــــــــــــــــــــــــوك�Åفهــــــــــــــــــــــــــــم�مــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــمصــــــــــــــــــــــــــــم

  فــــــــــــــــإذا�يمــــــــــــــــت�الصــــــــــــــــمت�تضــــــــــــــــي�ي...فــــــــــــــــإذا�يمــــــــــــــــت�الصــــــــــــــــمت�تضــــــــــــــــي�ي...  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعنا�بالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجة�وطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعنا�بالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجة�وطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ��يحتــــــــــــــــــــــــــــــــــاج�ســــــــــــــــــــــــــــــــــوى�تــــــــــــــــــــــــــــــــــوقي�ي.��يحتــــــــــــــــــــــــــــــــــاج�ســــــــــــــــــــــــــــــــــوى�تــــــــــــــــــــــــــــــــــوقي�ي.  أو�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم�رحي¥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأو�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم�رحي¥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

والشاعر�لم�يك	�oالقواXي�العينية�Xي�ديوانه�وهو�قادر�ع¥ى�ركو�²ا�يشهد�له�

�يشهد�له�إبداعه�الشعري�الوافر�ودو  �1اوينه�الكث�oةشعره�Xي�غ��oالعينية،�كما

  وإبداعاته�الوف�oة.

  ثانيا�ـ�القوا*ي�غ^[�ا�عجبة:

�العجاج،��هذا �بن �رؤبة �قواXي �ع¥ى �ا%عري �أبوالعAء �أطلقه الوصف

�الدناي� �محمد �يقول �الشعراء �طرف �من �ركو�²ا �قل Oال�� �القواXي �به ويقصد

�القواXي�ال��Oقل��متحدثا�عن�أبي�العAء�ا%عري: �ا%صطلح: (يصف�الشيخ��²ذا

�الثAثية� �قسمته �Xي �سماها Oال�� �وÕي �أوهجرت، �الشعر�العربي �Xي استعمالها

�وتعود�هذه�Rوصاف�كلها� �ا%تعسفة، �با%تكلفة �أيضا بالنفر�والحوش�ويصفها

�أو �البناء �رويات�تعسر�Xي �أ�øا �وتصد��إ+ى �الغريزة �فتنفر�م��ا �السمع تجفو�Xي

واXي�غ��oا%عجبة�عند�أبي�والق��2الشعراء�ع��ا،�إ��أن�يتكلفوها�فتش�ن�نظمهم)

  العAء�قسمان:

                                                           
1 -�� �البنات �أم �ديوان �بشاير��–م��ا: ��–ديوان �ا%حبة �سيدة �إ+ى �خماسيات �رباعيات��–ديوان ديوان

��–الصمت� �الحبيب��–ديوان�الشروق��–ديوان�سعاد ��–ديوان�قصائد�إ+ى ديوان��–ديوان�%اذا

�–ديوان�نبع�الطيب��–ديوان�مشاعر��–معلقات�ع¥ى�جدار�الزمن�ديوان��–محطة�ع¥ى�طريق�العمر�

ديوان�الزمن��–ديوان�وعاد�الصمت��–ديوان�هند��–ديوان�نشيد�الحبيب��–ديوان�نجوم�ال��ار�

  �تي.
  .204نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري/�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص��- 2




	��Wא������������
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��@�א�����א�����א�����א��������א� @@ @@ @@ @

 

 

 

144

  �أ�ـ�القوا*ي�النفر:

�والجيم� �والطاء �والزاي �والحاء �والهمزة �والضاد �القاف �حروف: وتضم

  والصاد.

  �ب�ـ�القوا*ي�الحوش:

  وتضم�حروف:�الش�ن�والثاء�والذال�والخاء�والظاء�والغ�ن.

ا�ينظمون�يقول�أبوالعAء�ا%عري�عن�هذه�الحروف�(فأما�ا%تقدمون�فقلم

بالروي�حرف�ا%عجم،�Åن�ما�روي�من�شعر�امرئ�القيس���نعلم�فيه�شيئا�عن�

�وكذلك� �ونحو�ذلك�من�حروف�ا%عجم، �و��الخاء �و��الش�ن �و��الظاء الطاء

ديوان�النابغة�ليس�فيه�روي�ب�OÎع¥ى�الصاد�و��الضاء�و��الطاء�و��كث��oمن�

�ع¥ى�ا�1نظائرهن) لخاء�و��الغ�ن�و��الثاء،�و��ينظم�كما���يعلم�للبحopي�رويا

�بعض�شعراء� �عند �وجد �وما �الرويات �هذه �ع¥ى �ا%تجزلون �الفحول الشعراء

�Xي� �ا%لكة �هو�فقط�من�باب�إظهار�سعة �الرويات�إنما �من�هذه الطبقة�Rو+ى

  الحفظ�عندهم.

  أ�ـ�القوا*ي�النفر:

وÕي�قواXي�القواXي�النفر�Õي�القواXي�ال��Oتبشع�الشعر،�والبشاعة�دركات،�

�Xي�الغالب�أبيات �يصاغ�م��ا �قليل�Åن�ما �2تستعمل�و��تهجر�ولكن�استعمالها

                                                           
  م.�1952مصرية�الطبعة�الثانية��-م�أنيس،�مكتبة�Rنجلوموسيقى�الشعر/�إبراهي�- 1
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�رويات� �من �التكلف، �باب �من Oف�� �قصائد �وجدت �فإن �قصائد �� معدودة

  القواXي�النفر:

  �حرف�القاف:

القاف�من�حروف�القلقلة،�وÕي�حرف�مفخم�مجهور�شديد،�Åنه�يحجز�

حرف�مستعل�Åن�اللسان�يرتفع�به�إ+ى��الهواء�خلفه،�ح���ينقطع�النفس�وهو 

�الحنك، �الطيب:�أع¥ى �هللا �عبد �عنه �يقول �منفتح، �حرف��وحرف (والقاف

1متحامى�عنه�وجياده�ليست�كث�oة)
 
(حرف�لهوي�عكدي�قوي�Xي�السمع��وهو:�

  .�2لجهارته�واستعAئه)

القاف�Xي�ديوان�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�جاءت�رويا�Xي�أربع�

�ت �(قصائد �بنسبة �بيتا �أربع�ن �وÕي�%5.71كون �الديوان، �من�مجموع�قصائد (

�Aقلي�Oي�النفر�ال�Xنسبة�ضعيفة�تناسب�طبيعة�حرف�القاف�باعتباره�من�القوا

�ا%تجزلون� �الشعراء �أي �Rو+ى، �الطبقة �شعراء �وخاصة �الشعراء، �يرك�ëا ما

  بمصطلح�ا%عري.

دكتور�مانع�سعيد�من�القصائد�ا%بنية�ع¥ى�روي�القاف�قول�الشاعر�ال

  :�بحر�الوافر3العتيبة

  وإن�غــــــــــامرت�قــــــــــالوا:�طــــــــــائش�أخــــــــــرق وإن�غــــــــــامرت�قــــــــــالوا:�طــــــــــائش�أخــــــــــرق   أحـــــــــــب�البحـــــــــــر�لكـــــــــــن�لـــــــــــيس�+ـــــــــــي�زورق أحـــــــــــب�البحـــــــــــر�لكـــــــــــن�لـــــــــــيس�+ـــــــــــي�زورق 

                                                           
  .61،�ص�1ا%رشد�إ+ى�فهم�أشعار�العرب�وصناع�ºا/�عبد�هللا�الطيب�الجزء��- 1
  .207ناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�صنظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري/�محمد�الد�- 2
  .65�/66ص��31ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 3
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  إ+ـــــــــــــــى�طـــــــــــــــوق�µنقـــــــــــــــادي�فـــــــــــــــ�Aأغـــــــــــــــرق إ+ـــــــــــــــى�طـــــــــــــــوق�µنقـــــــــــــــادي�فـــــــــــــــ�Aأغـــــــــــــــرق   أنـــــــــــــا�أحتـــــــــــــاج�قبـــــــــــــل�العـــــــــــــوم�ســـــــــــــيدتيأنـــــــــــــا�أحتـــــــــــــاج�قبـــــــــــــل�العـــــــــــــوم�ســـــــــــــيدتي

  ومـــــــــــــــا�يـــــــــــــــوم�بطـــــــــــــــوق�منقـــــــــــــــذ�أشـــــــــــــــرق ومـــــــــــــــا�يـــــــــــــــوم�بطـــــــــــــــوق�منقـــــــــــــــذ�أشـــــــــــــــرق   وعـــــــــــن�طـــــــــــوêي�بحثـــــــــــت�طـــــــــــوال�أيـــــــــــاميوعـــــــــــن�طـــــــــــوêي�بحثـــــــــــت�طـــــــــــوال�أيـــــــــــامي

�ع �ا%نشود، �عا%ه �الصمت�لينفتح�ع¥ى �قافية�أخرى�يكسر�قيود الم�وXي

(��يتوانى�العتيبة��تنعكس�فيه�كل�مظاهر�الحب�بكل�تجلياته�الوجدانية�ولهذا:

ا%حب�العاشق�Xي�طلبه�و��يopاجع�عن�مجاهداته�الوجدانية�الحارقة�إ��وRمل�

�ªستعداد� �من �مزيد �مع �وªطمئنان �التفاؤل �حام�Aصفات �ذاته �عن يفصح

�مقا �وبلوغ �µنجاز�الحلم �سفر�ا%جاهدة �Xي�%واكبة �محققا Aفع� �الحقيقة م

  .�1الواقع)

�هو�الحياة� �بل �الحياة �Xي �O Þء �للشاعر�هو�كل �بالنسبة �الحب �إن ح��

  وروحها:

  أحيــــــــــا�بــــــــــه�نغمــــــــــا�Xــــــــــي�موكــــــــــب�العمــــــــــرأحيــــــــــا�بــــــــــه�نغمــــــــــا�Xــــــــــي�موكــــــــــب�العمــــــــــر  ى�صـــــــار�+ـــــــي�نفســـــــاى�صـــــــار�+ـــــــي�نفســـــــاــتغلغـــــــل�الحـــــــب�حتـــــــتغلغـــــــل�الحـــــــب�حتـــــــ

يجسد��-أي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة��–Åن�الحب�لديه��...كل�ذلك،

ولذلك�تتخذ�دواوينه�موضوع�الحب�مAذا�بطولة..ويصبح�الحب�لديه�فروسية...

�فيه� �يتمثل �وسلوكا �ومواقفه �أفكاره �فيه �يقدم �ومقصدا �ذاته �عن يع�orفيه

  .2جهاده�ونضاله)�

                                                           
�تجليات�وجدانية�Xي�شعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة:�نموذج�رؤيا�الحب�/�د.عبد�الوهاب�الفيA+ي،�-  1

  .36الصفحة�
�Xي �بداعية الفاعلية�- 2 �هللا�بنصر�العلوي،��والفكرية �عبد /� �العتيبة �سعيد �مانع �الدكتور كتابات

كلية��داب��–منشورات:�ا%ركز�Rكاديم�Oللثقافة�والدراسات�ا%غاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية�

  .27فاس�ص��–ظهر�ا%هراز�
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  حرف�الضاد:�

(لغة�الضاد)��الضاد�أعسر�حرف�Xي�اللغة�العربية�وÕي�تعرف�به�فيقال:

،�يتم��Ïهذا�Å�1نه�كما�قال�أبو�العAء�ا%عري:(يتعذر�النطق��²ا�إ��ع¥ى�العرب)

�من� �يخرج �التفخيم، �وªستعAء/ �و�طباق �والجهر�والرخاوة �بالقوة الحرف

�يتصل� �ح�� �به �النطق �عند �يستطيل �Rضراس، �من �يل��ا �وما �اللسان حافة

�تحديد� �Xي �العلماء �اختلف �وقد �مستطيل، �فهو�حرف �لذلك �الAم، بمخرج

��خصائصها �مهجورة �جعلها �مما �الصفات �متداخلة Oف�� �طرف�الصوتية من

�محفوظه� �ع¥ى �ليؤكد �هو�فقط �إنما �القافية �هذه �ع¥ى �نظم �ومن الشعراء

  الشعري�ومجاراته�لكل�القواXي.

�الشاعر�الدكتور  �روي� نظم �ع¥ى �واحدة �قصيدة �العتيبة �سعيد مانع

من�مجموع�قصائد�الديوان،�لكن�الجميل�ف��ا��(%1.42)نسبة� الضاد،�تشكل

 الطبقة�Rو+ى�من�الشعراء�ا%تجزل�نأنه�نظمها�ع¥ى�بحر�الوافر�وهو�من�بحور�

  :�بحر�الوافر2يقول�Xي�مطلعها

O ــــــ�مــــــن�ا%ا�O ــــــ�أنــــــا�يــــــا�ســــــيدي�القاO ــــــ�مــــــن�ا%ا�O ــــــ�أنــــــا�يــــــا�ســــــيدي�القا  O ـــــــــــــــــــــ�تـــــــــــــــــــــي�وأمراAتنظـــــــــــــــــــــر�لع�AفـــــــــــــــــــــO ـــــــــــــــــــــ�تـــــــــــــــــــــي�وأمراAتنظـــــــــــــــــــــر�لع�Aفـــــــــــــــــــــ  

  وهأنـــــــــــــــــــذا�مقـــــــــــــــــــيم�فـــــــــــــــــــوق�أنقا�ـــــــــــــــــــ Oوهأنـــــــــــــــــــذا�مقـــــــــــــــــــيم�فـــــــــــــــــــوق�أنقا�ـــــــــــــــــــ O  جميـــع�فصـــول�هـــذا�العمـــر�قـــد�كملـــتجميـــع�فصـــول�هـــذا�العمـــر�قـــد�كملـــت

  

  

                                                           
  .208نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري،�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص��- 1
  .77ص�37العتيبة،القصيدة سعيد مانع الدكتور  الصمت�/�الشاعر ديوان:�وعاد�- 2
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  حرف�الهمزة:�

تعت�orالهمزة�من�حروف�الحلق،�وهناك�من�يعتorها�من�الحروف�اللينية،�

�عبد�هللا�الطيب:واعت (أك	�oما��،�وذهب�محمد�الدناي�أن:1(حرف�هج�ن)�orها

�إ+ى� �بالقياس �السمع �Xي �النسبية �لخف�ºا �ممدودة �القواXي �Xي �الهمزة تستعمل

�للهمزيات) �Rخرى �أحكام:��،2الصور �ثAثة �لها �الصواتية �طبيع�ºا �حيث ومن

  التحقيق�والتخفيف�والتحويل.

ثAث�قصائد�ع¥ى�روي�الهمزة�يبلغ� يبةالعت سعيد مانع الدكتور  وللشاعر

)�من�مجموع�قصائد�الديوان،�%4.28مجموع�أبيا×�ا�ثAث�ن�بيتا�شكلت�نسبة�(

القصيدة�Rو+ى�نظمها�ع¥ى�بحر�الوافر�والثانية�ع¥ى�بحر�ا%تقارب�والثالثة�ع¥ى�

  :�بحر�الوافر3بحر�الرمل�ا%جزوء،�يقول�الشاعر�

  هــــــــــــــم:�بــــــــــــــه�أو9ــــــــــــــ ��أطبــــــــــــــائيهــــــــــــــم:�بــــــــــــــه�أو9ــــــــــــــ ��أطبــــــــــــــائيأقــــــــــــــول�لأقــــــــــــــول�ل  %ــــــــــــــــــاذا�الصــــــــــــــــــمت�يســــــــــــــــــأل�OÎأحبــــــــــــــــــائي%ــــــــــــــــــاذا�الصــــــــــــــــــمت�يســــــــــــــــــأل�OÎأحبــــــــــــــــــائي

  يســــــــــــــــــــاوي�بــــــــــــــــــــ�ن�حســــــــــــــــــــناء�وجربــــــــــــــــــــاءيســــــــــــــــــــاوي�بــــــــــــــــــــ�ن�حســــــــــــــــــــناء�وجربــــــــــــــــــــاء  فصــــــــــار�ا%ــــــــــدح�مثــــــــــل�الــــــــــذم�Xــــــــــي�زمــــــــــنفصــــــــــار�ا%ــــــــــدح�مثــــــــــل�الــــــــــذم�Xــــــــــي�زمــــــــــن

                                                           
  .64،�ص�1ا%رشد�إ+ى�فهم�أشعار�العرب�وصناع�ºا/�عبد�هللا�الطيب،�ج��- 1
  .210نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري/�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص:��- 2
  .11ص��4لشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة�ديوان:�وعاد�الصمت�/�ا�- 3
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�ب�ن� �وجزر �مد �و�/نعم، �نعم/�، �ب�ن �وتداخل �الحقائق �Xي �تام تداخل

�تظهر �وهنا �وعمق��ا%دح�والذم �الكلمة �تتسم�ببساطة Oال�� �الشعرية (العفوية

  .�1ا%ضمون�وحركية�الصورة�وسAسة�ا%عجم)

�قافي �من�ونش��oأن �خوفا �عل��ا �النظم �من �الشعراء �تحرز �رويا �الهمزة ة

  الوقوع�Xي�الزلل.

  حـرف�الحـاء:�

�الطيب: �هللا �عبد �عنه �قال �شديد، oغ�� �مهموز �حلقي، �حرف �الحاء

�وأحق� �وأجود ��جمال �وجه �ع¥ى �مطو�×�ا، �من �أحسن �الحاء (ومقطوعات

قopنت�بالضم�ف��O.�و��يخفى�ما�ف��ا�من�العسر�وا%شقة�خاصة�إذا�ا�2با�ختيار)

  تحدث�إيقاعا�مزعجا�لþسماع�ومقلقا�Xي��ذان.

�الحاء،� �قافية �مانع�سعيد�العتيبة�قصيدت�ن�ع¥ى نظم�الشاعر�الدكتور

)� �نسبة �الروي.�%2.85تمثAن �مضموم �كAهما �الديوان �قصائد �مجموع �من (

�ونفس�ذليلة� �مكسور �بقلب �هللا�تعا+ى �والتضرع �بالشكوى �مفعمة �كلها Rو+ى

�وجه�تحديات�وخاط �Xي �رفض�وصمود �كلها �والثانية ر�يرجو�أن�يكون�مجبورا،

  :�بحر�الكامل�3الواقع�Rليم،�يقول�Xي�القصيدة�Rو+ى

                                                           
ب�ن�الشعر�والفكر�وقائع�الندوة�العلمية�التكريمية�%عا+ي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�تجليات��بداع��- 1

�سعيد�شعرية/ �مانع �Xي�الدكتور �بنصر��العتيبة �هللا �وا%أمول/عبد �ا%نجز �الدارس�ن آثار

  .292العلوي،ص
  .69،�ص�1فهم�أشعار�العرب�وصناع�ºا/�عبد�هللا�الطيب،�الجزء��ا%رشد�إ+ى�- 2
  .107ص52ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 3
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  فأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون�مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروحفأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون�مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�رب�تناديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�رب�تناديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح

  كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب�للعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب�للعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح  أم¥ــــــــــــــــــــــــــــــــي�Xــــــــــــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا�تÞAــــــــــــــــــــــــــــــــ �أم¥ــــــــــــــــــــــــــــــــي�Xــــــــــــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا�تÞAــــــــــــــــــــــــــــــــ �

وXي�القصيدة�الثانية�كعادته�يرفض�الشاعر�الخضوع�وªستسAم�ويعلن�

  :�بحر�الرمل�ا%جزوء1التحدي�والصمود�يقول�

  ��بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء...���نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواح��بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء...���نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواح  إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�حرXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�حرXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ��و��الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــAح��و��الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــAح  ��علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت�نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج��علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت�نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

  إ+ى�أن�يقول:

  بوحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��ن�مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبوحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��ن�مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  فتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا+ي�وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا+يفتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا+ي�وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا+ي

�(صامت�يبشع�مسموع� لم�يك	�oالشاعر�من�قافية�الحاء�Åنه�يعرف�أ�øا

�اقopنت�به�Åنه���يمتد �ا%عري�رويا��2بامتدادها)�النغم�إذا �أبو�العAء �وعده ،

  بعيدا�عن�السهولة�ال��Oترتاح�إل��ا�Rسماع.

  حرف�الزاي:�

�ع¥ى� �والنظم �مصمت، �منفتح، �مستفل، �مجهور، �حرف�صف�oي، الزاي

(أما�الزاي�فجاءت��:،�يقول�عبد�هللا�الطيب3هذا�الحرف�Xي�الشعر�العربي�قليل

                                                           
  .144ص��70ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�القصيدة��- 1
ن�الفارابي�تحقيق�غطاس�عبد�ا%لك�خشبة،�ا%وسيقى�الكب�o/�أبو�نصر�محمد�بن�محمد�بن�طرخا�- 2

  .1072القاهرة�ص��–طبعة�دار�الكاتب�العربي�للطباعة�والنشر،سلسلة�تراثنا�
  .217نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري/�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص��- 3
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� �الشماخ �كمجمهرة �كلمات�نادرة �الخنساء�ف��ا �وكزائية �غريب�الكAم �من وÕي

  .�1وكزائية�ا%تنخل�الهذ+ي)

�الزاي�سوى� �قافية �لم�ينظم�ع¥ى �مانع�سعيد�العتيبة والشاعر�الدكتور

)�من�مجموع�قصائد�الديوان،�جاءت�ع¥ى�%1,42قصيدة�واحدة�تمثل�نسبة�(

  :�بحر�الوافر�2بحر�الوافر،�يقول�Xي�مطلعها�

  خلفــــــــــــــــــك�أعــــــــــــــــــ�ن�ترنــــــــــــــــــو�%ــــــــــــــــــا�p�ãــــــــــــــــــÏخلفــــــــــــــــــك�أعــــــــــــــــــ�ن�ترنــــــــــــــــــو�%ــــــــــــــــــا�p�ãــــــــــــــــــÏو و   %ـــــــــــــــــاذا�جئـــــــــــــــــت�ماشـــــــــــــــــية�كمçـــــــــــــــــ �Oإوز %ـــــــــــــــــاذا�جئـــــــــــــــــت�ماشـــــــــــــــــية�كمçـــــــــــــــــ �Oإوز 

  فمـــــــــا�زالـــــــــت�يـــــــــدي�ســـــــــيفا�يحـــــــــز�يجـــــــــزفمـــــــــا�زالـــــــــت�يـــــــــدي�ســـــــــيفا�يحـــــــــز�يجـــــــــز  شـــــــــــــــــــموخك���يrـــــــــــــــــــoره�خلـــــــــــــــــــو�يـــــــــــــــــــديشـــــــــــــــــــموخك���يrـــــــــــــــــــoره�خلـــــــــــــــــــو�يـــــــــــــــــــدي

  حرف�الجيم:�

�شديد� �مجهور، �مقلقل، �حرف �وهو �اللسان �وسط �من �يخرج الجيم

�ويرفضها� �السليم �الذوق �يمجها Oال�� �ا%قلقة �الحروف �ضمن �يندرج مستفل،

  .3السمع�ويجفوها

انع�سعيد�العتيبة�فإننا�نجد�له�عندما�نتصفح�ديوان�الشاعر�الدكتور�م

� �تمثل �الجيم، �قافية �ع¥ى �قصائد �(ثAث �قصائد�%4.28نسبة �مجموع �من (

� �الطبقة�الديوان، �بحور �وÕي �الوافر�والكامل �ا%تجزل�ن: �بحور �ع¥ى �مبنية كلها

�السيال� �وإبداعه �الشاعر�العالية �كفاءة �ع¥ى �يدل �وهذا �الشعراء �من Rو+ى

ي�النقدي�عنده.�   وتجذر�ال̧و

                                                           
  .76،�ص�1ا%رشد�إ+ى�فهم�أشعار�العرب�وصناع�ºا/�عبد�هللا�الطيب،�الجزء��- 1
  .47ص22ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 2
  .220نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري�/�محمد�الدناي،�القسم�الثالث،�الجزء�Rول،�ص��- 3
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  :�بحر�الوافر�1من�قافية�الوافر�قولهف

  فـــــــــــــــإن�الصــــــــــــــــمت�للعشــــــــــــــــاق�إحــــــــــــــــراجفـــــــــــــــإن�الصــــــــــــــــمت�للعشــــــــــــــــاق�إحــــــــــــــــراج  Åن�الحــــــــــــــــــــــــــــب�للكلمــــــــــــــــــــــــــــات�محتــــــــــــــــــــــــــــاجÅن�الحــــــــــــــــــــــــــــب�للكلمــــــــــــــــــــــــــــات�محتــــــــــــــــــــــــــــاج

  شــــــــــــــــــفاه�القلــــــــــــــــــب�إن�أخفتــــــــــــــــــه�أوداجشــــــــــــــــــفاه�القلــــــــــــــــــب�إن�أخفتــــــــــــــــــه�أوداج  كـــــــــــــــــــــــــAم�الحـــــــــــــــــــــــــب�أحيانـــــــــــــــــــــــــا�تـــــــــــــــــــــــــرددهكـــــــــــــــــــــــــAم�الحـــــــــــــــــــــــــب�أحيانـــــــــــــــــــــــــا�تـــــــــــــــــــــــــردده

  لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــج�إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد�وأزواجلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــج�إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد�وأزواج  لـــــــــو�أن�النـــــــــاس�قـــــــــد�عرفـــــــــوا�فضـــــــــائلهلـــــــــو�أن�النـــــــــاس�قـــــــــد�عرفـــــــــوا�فضـــــــــائله

�مسكونا� �وثالثة �مفتوحا �وأخرى �مضموما �مرة �الشاعر�بالروي �جاء وقد

�وجفاء�ليحدث�ن �الروي �اختAف�حركة �جمالية �ب�ن �الصوتي �التوازن �من وعا

 الجيم.

  ب�ـ�القوا*ي�الحوش:

(القواXي�الحوش�Õي:�الثاء�والخاء��يقول�عبد�هللا�الطيب�عن�هذه�القواXي:

�إ�� �يجيؤوا �فلم �الشعراء �رك�ëا �قد �وكلها �والغ�ن، �والظاء �والش�ن والذال

�أربعة�2بالغث) �الخاء�والظاء�والغ�ن�،�وأشد�هذه�الحروف�كراهة: أحرف�وÕي:

  وسبقت��شارة�أن�الصاد�من�القواXي�النفر.

� �Xي �الحوش �القواXي �نتأمل �عندما �مانع�ونحن �الشاعر�الدكتور ديوان:

�العتيبة �الصمت(�سعيد �قواXي�وعاد �بالفعل�أن�الشاعر�لم�ينظم�ع¥ى �نجد (

�فهو  �والش�ن �والذال �الثاء �قافية �أما �شيئا، �والغ�ن �والظاء �ع¥ى��الخاء �يزد لم

 قصيدة�واحدة�وهذا�يؤكد�ما�ذهبنا�إليه�من�أن�للشاعر�ذوقا�نقديا�عميقا.

                                                           
  .19/20ص8ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 1
  .79،�ص�1+ى�فهم�أشعار�العرب�وصناع�ºا�/�عبد�هللا�الطيب،�ج�ا%رشد�إ�- 2
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  حرف�الش^ن:�

�وهو� �الحنك�Rع¥ى �من �يليه �وما �وسط�اللسان �الحرف�من �هذا يخرج

�انتشار�النفس�Xي�الفم�عند�التلفظ�به،�وقد��ينفرد�بصفة: (التفO ç)�ومعناها

(ولم�أجد�Xي��هوها�قال�عبد�هللا�الطيب:استقبح�النقاد�القواXي�الشينية�واستكر 

�Xي� �ثعلب �أنشدها �قطعة �Xي �واحدا �بيتا �إ� �الرواية �يستحق �شيئا الش�ن

  تؤكد�هجرة�الشعراء�هذا�الحرف.�1مجالسه)�وهذه�الرواية

�العتيبة�الشاعر  �سعيد �مانع �واحدة��الدكتور �قصيدة �سوى �ينظم لم

)�من�% 1,42تشكل�نسبة�(يتيمة�ع¥ى�قافية�الش�ن�بلغ�عدد�أبيا×�ا�عشر�أبيات�

  مجموع�قصائد�الديوان.�يقول�الشاعر:�بحر�الوافر

  وظلــــــــــــت�عنــــــــــــد��øــــــــــــر�الحــــــــــــب�عطçــــــــــــ �وظلــــــــــــت�عنــــــــــــد��øــــــــــــر�الحــــــــــــب�عطçــــــــــــ �  ســــــــــــقت�OÎالحــــــــــــب�كأســــــــــــا�بعــــــــــــد�كــــــــــــأسســــــــــــقت�OÎالحــــــــــــب�كأســــــــــــا�بعــــــــــــد�كــــــــــــأس

  رأيــــــــــــــــــت�الصــــــــــــــــــمت�بــــــــــــــــــي�داء�تفçــــــــــــــــــ �رأيــــــــــــــــــت�الصــــــــــــــــــمت�بــــــــــــــــــي�داء�تفçــــــــــــــــــ �  أحـــــــــــــــــــــــــــب�نـــــــــــــــــــــــــــداءها�وأريـــــــــــــــــــــــــــد�لكـــــــــــــــــــــــــــنأحـــــــــــــــــــــــــــب�نـــــــــــــــــــــــــــداءها�وأريـــــــــــــــــــــــــــد�لكـــــــــــــــــــــــــــن

�لعمق� �وتأكيد �Rدبي �انتمائه �مع �منسجم �القافية �الشاعر�لهذه ونبذ

ون���يبنون�قصائدهم�ع¥ى�قافية�الش�ن��øÅا�إدراكه�النقدي،�فالشعراء�ا%تجزل

  قافية�مستكرهة�ومهجورة.

  
                                                           

  .227،�الجزء�Rول:�ص�3نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري/�محمد�الدناي،�القسم��- 1




	��Wא������������
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��@�א�����א�����א�����א��������א� @@ @@ @@ @

 

 

 

154

  

  

  حـرف�الثـاء:

يخرج�هذا�الحرف�من�طرف�اللسان�وأطراف�الثنايا�العليا،�وقد�وصف� 

�وهو �عاهة، �بأ�øما �دريد �ابن �وثائية �تمام �أبي �ثائية �الطيب �هللا يقصد� عبد

�من�صفات� �أصحا�²ا، �وليس�Xي �الثاء �قافية �حرف�لثوي،�الطعن�Xي �أ�øا الثاء

�رويا �Xي�قلة�مجي��ا .�1مهموس،�رخوي،�واجتماع�هذه�الصفات�لعله�كان�سببا

�دواوين� �كث��oمن �Xي �ليس �بل �واحدة �ثائية �قصيدة OÖا%تن� �ديوان �Xي وليس

الشعراء�ا%تجزل�ن�أصحاب�الطبقة�Rو+ى�قصيدة�ثائية.�ولهذا�يقول�إميل�بديع�

Xي�الشعر�العربي�نظرا�إ+ى�قلة�الكلمات�العربية�(والقصائد�الثائية�نادرة��يعقوب:

،�والشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة��2ا%ن�ºية�بالثاء�وإ+ى�طبيعة�هذا�الحرف)

�نسبة� �تمثل �واحدة �ثائية �قصيدة �سوى �له �نجد �لم �ولهذا �بذلك �علم ع¥ى

�بحر� )1.42%( �وهو �ا%تقارب �بحر �ع¥ى �نظمها �الديوان �قصائد �مجموع من

  :�بحر�ا%تقارب�3قول�ف��اضعيف�مستAن�ي

  أراك�لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم��²ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�نافثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأراك�لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم��²ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�نافثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  تقـــــــــــــــــــــــــــول�ن:�إنــــــــــــــــــــــــــــي�أحبـــــــــــــــــــــــــــك�لكــــــــــــــــــــــــــــنتقـــــــــــــــــــــــــــول�ن:�إنــــــــــــــــــــــــــــي�أحبـــــــــــــــــــــــــــك�لكــــــــــــــــــــــــــــن

  و��كنــــــــــــــــــــــــت�عــــــــــــــــــــــــن�ك��ــــــــــــــــــــــــه�باحثــــــــــــــــــــــــهو��كنــــــــــــــــــــــــت�عــــــــــــــــــــــــن�ك��ــــــــــــــــــــــــه�باحثــــــــــــــــــــــــه  فلـــــــــــــــم�تعرXـــــــــــــــي�الحـــــــــــــــب�Xـــــــــــــــي�أي�يـــــــــــــــومفلـــــــــــــــم�تعرXـــــــــــــــي�الحـــــــــــــــب�Xـــــــــــــــي�أي�يـــــــــــــــوم

                                                           
  .227نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري�/�محمد�الدناي�القسم�الثالث�الجزء�Rول،�ص��- 1
�اميل�بديع�يعقوب�دار�الكتب�العلمية�ا%عجم�ا%فصل�Xي�علم�العروض�و �- 2 القافية�وفنون�الشعر�/

  .209م�ص��1991هـ�/1411لبنان�الطبعة�Rو+ى��–ب�oوت�
  .56ص��27ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 3



�������א�������אאאא����������א�������א�����������א�������א�����������א�������א�����������א�������א��������������	����������������א�������	����������������א�������	����������������א�������	���� 

  
  

155

  بأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانعة�الكارثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانعة�الكارثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وحـــــــــــــــــــــــ�ن�ســــــــــــــــــــــــأرحل�قـــــــــــــــــــــــد�تــــــــــــــــــــــــدرك�نوحـــــــــــــــــــــــ�ن�ســــــــــــــــــــــــأرحل�قـــــــــــــــــــــــد�تــــــــــــــــــــــــدرك�ن

�أصل� �عنده �الحب �Åن �جانب �كل �من �الحب �الشاعر�يلفها �صور كل

الشعرية��ماراتية�وتتخذ�سلوكا�وÅن�(الحب�عاطفة�ت	oي�تجليا×�ا�Xي��1وجوهر

 .�2فنيا...ما�يجعلها�إبداعا)

  حـرف�الــذال:�

�و�صمات،� �وªنفتاح، �وªستفالة، �والرخاوة، �بالجهر، Ïيتم�� حرف

وللشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�قصيدة�واحدة�ع¥ى�قافية�الذال�Rو+ى�

الديوان.يقول��)�من�مجموع�قصائد%1.42تتكون�من�عشرة�أبيات�تمثل�نسبة�(

  :�بحر�ا%تقارب�X3ي�مطلعها

  دعــــــــــاك�إ+ــــــــــى�جعــــــــــل�صــــــــــدري�مــــــــــAذا؟دعــــــــــاك�إ+ــــــــــى�جعــــــــــل�صــــــــــدري�مــــــــــAذا؟  يســــــــــــــائل�OÎالصـــــــــــــــ�orمــــــــــــــن�أنـــــــــــــــت�مـــــــــــــــاذايســــــــــــــائل�OÎالصـــــــــــــــ�orمــــــــــــــن�أنـــــــــــــــت�مـــــــــــــــاذا

  أنــــــــــــــــــــا�هــــــــــــــــــــو�أنـــــــــــــــــــــت�يقــــــــــــــــــــول:�%ـــــــــــــــــــــاذا؟أنــــــــــــــــــــا�هــــــــــــــــــــو�أنـــــــــــــــــــــت�يقــــــــــــــــــــول:�%ـــــــــــــــــــــاذا؟  أجيــــــــــــــــب�بصــــــــــــــــمت�ابتســــــــــــــــامة�حزنــــــــــــــــيأجيــــــــــــــــب�بصــــــــــــــــمت�ابتســــــــــــــــامة�حزنــــــــــــــــي

�باêي� �ع¥ى �وتجليا×�ا �بظAلها �تلقي �وجدانية �بقضايا �ملفوفة والقصيدة

  قصائد�الديوان.

                                                           
�نموذج�رؤيا�الحب�/�الدك�- 1 تور�عبد�الوهاب�تجليات�وجدانية�Xي�شعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة:

  .18الفيA+ي،ص
الفاعلية�ªبداعية�والفكرية�Xي�كتابات�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�/�عبد�هللا�بنصر�العلوي،�ص��- 2

29/30.  
  .97ص47ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�القصيدة��- 3
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�ديو  �الحوش�والنفر�Xي �القواXي �قلة �سعيد�إن �مانع �الشاعر�الدكتور ان

�تدل�ع¥ى� �كما �علم�الشعر�وقوافيه، �النقدي�Xي �عمق�وعيه �تدل�ع¥ى العتيبة

  قدرته�الفائقة�ع¥ى�النظم�ع¥ى�جميع�القواXي.

والopسيمة��تية�تظهر�حروف�القواXي�عند�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�

 ):�وعاد�الصمتالعتيبة�Xي�ديوانه�الشعري�(

  القوا*ي�غ^[�ا�عجبة  القوا*ي�ا�عجبة

  القوا*ي�الحوش  القوا*ي�النفر  القوا*ي�ا�ست?نة  القوا*ي�الشريفة

  –ا%يم��-الAم�

  الدال�-الراء�

  الباء�-

  الس�ن��-النون�

  الع�ن�-الفاء��-

  الضاد�-القاف�

-�� -الحاء�- الهمزة

  -الجيم-الزاي

  الثاء�- الش�ن�

  -الذال-
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 qئــحــة�الـمــراجــع

ية�Xي�البAغة�العربية�/�الدكتور�سم��oأبو�حمدان�منشورات��بAغ�-�1

  .1991عويدات�ب�oوت�لبنان�باريس�الطبعة�Rو+ى�

�نموذج�رؤيا��تجليات�وجدانية�- �2 Xي�شعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة:

الحب�/�الدكتور�عبد�الوهاب�الفيA+ي،�منشورات�مجموعة�البحث�Xي��بداع�

��ما �ا%غربية �ا%غاربيةوالدراسات �والدراسات �للثقافة OكاديمRراتية/ا%ركز��

�و  �والخليجية/كلية��داب�والعلوم��نسانية �–ظهر�ا%هراز��–الشرق�أوسطية

  .2014فاس�طبعة�

�التكريمية��-�3 �العلمية �الندوة تجليات��بداع�ب�ن�الشعر�والفكر�وقائع

س�سايس�ذو�القعدة�ال��Oنظم�ºا�جمعية�فا�%عا+ي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة

 ا%غرب.�- م�فاس�2000هـ/1420

خصائص�الحروف�العربية�ومعان��ا�/�عباس�حسن،�منشورات�اتحاد��-�4

 م.1998كتاب�العرب�

ديوان:�وعاد�الصمت�/�الشاعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�الطبعة��-5

 .R2014و+ى،�أبو�ظ�OÖيناير�

�ا%عر �-6 �العAء �أبو /� �والشاحج �الصاهل �الدكتورة�رسالة �تحقيق ي،

�طبعة�دار�ا%عارف� �2الطبعة��–مصر��–عائشة�عبد�الرحمان�بنت�الشاطئ،

 م.�1984سنة�
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آدابه�/��مام�أبي�ع¥ي�الحسن�بن�رشيق�و �العمدة�Xي�محاسن�الشعر �-7

�دار�ا%عرفة �قرقزان، �محمد �الدكتور �تحقيق ��الق�oوان، �Rو+ى �1408الطبعة

 م.1988ـ/

والفكرية�Xي�كتابات�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�/��الفاعلية��بداعية�-8

الدكتور�عبد�هللا�بنصر�العلوي،�منشورات:�ا%ركز�Rكاديم�Oللثقافة�والدراسات�

 .فاس�–كلية��داب�ظهر�ا%هراز��–ا%غاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية�

 القواXي�/سعيد�بن�مسعدة�ا%جا�O Þا%عروف�بþخفش�Rوسط.�-9

�ا%حسن�القواXي�-10 �بن �هللا �عبد �بن �الباêي �عبد �التنو
ي.�/أبو�يع¥ى

�الثانية،� �الطبعة �الخاني، �نشر�مكتبة �الرؤوف، �عبد �عوني �الدكتور تحقيق

 م.�1978

مبادئ�اللسانيات�/�الدكتور�أحمد�محمد�قدور،�دار�الفكر،�دمشق��-11

 .1996ب�oوت�لبنان،��سوريا،�دار�الفكر�ا%عاصر

تحقيق�محمد��بن�محمد�الشريف�الجرجانيمعجم�التعريفات�/ع¥ي��-12

 صديق�ا%نشاوي،�دار�الفضيلة.

�الطيب�-13 �هللا �وصناع�ºا/عبد �أشعار�العرب �فهم �إ+ى الجزء��ا%رشد

 مR1409��/1989ول.الطبعة�الثالثة�
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�إميل��-14 �الشعر�/ �وفنون �العروض�والقافية �علم �Xي �ا%فصل ا%عجم

�ب�oوت� �دار�الكتب�العلمية �يعقوب، ��–بديع �Rو+ى �الطبعة �/�1411لبنان، هـ

  م.1991

�مكتبة�Rنجلو�- �15 �أنيس، �إبراهيم �الشعر/ �الطبعة��-موسيقى مصرية

  م.�1952الثانية�

�نجاز،�القسم�و�نظرية�الشعر�لدى�أبي�العAء�ا%عري�ب�ن�التصور �-�16

�طبعة�مؤسسة�سعيد�البابط�ن� الثالث�الجزء�Rول�/الدكتور�محمد�الدناي،

  م.�2014الكويت
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� �� �� �� �

ليــــــــِل�ِفــــــــَدى
َّ
ــــــــي�ال Xِــــــــا�َزاِئــــــــُر� ــــــــَك�َي

َ
ليــــــــِل�ِفــــــــَدىُروِ�ــــــــي�ل

َّ
ــــــــي�ال Xِــــــــا�َزاِئــــــــُر� ــــــــَك�َي

َ
ليـــــــُل�َهـــــــَدى  ُروِ�ــــــــي�ل

َّ
ليـــــــُل�َهـــــــَدىيـــــــا�مـــــــؤنَس�وحشـــــــ��Oإذا�ال
َّ
  يـــــــا�مـــــــؤنَس�وحشـــــــ��Oإذا�ال

ـــــــــــَدا اَك،�ُصــــــــــبٌح،�أَبـــ
َ
�أســــــــــَفَر،�َبْعــــــــــَد�ذ

َ
ـــــــــــَدا� اَك،�ُصــــــــــبٌح،�أَبـــ

َ
�أســــــــــَفَر،�َبْعــــــــــَد�ذ

َ
َنــــــــــا�َمــــــــــ  �

ُ
َنــــــــــا�َمــــــــــإْن�كــــــــــاَن�ِفَراق
ُ
ــــــــــــــَداإْن�كــــــــــاَن�ِفَراق

َ
ــــــــــبِح�بـــ ــــــــــــــَداَع�الصُّ
َ
ــــــــــبِح�بـــ   َع�الصُّ

  �1ابن�الفارض:

  ع�ى�سبيل�التقديم:

�مانع�سعيد�العتيبة�؛2"زائر�الليل"ديوان� �مسار،��للشاعر�الدكتور زبدة

  وخAصة�حياة،�وهو�فوق�ذلك�صيغة�احتفاء.�

�الشعر�العربي� �خريطة �Xي �ممتدة �شعرية �تجربة �يراكم �مسار�Åنه زبدة

�الشاعر�ورع �بذر�فسيل�ºا �أثمر�ا%عاصر، �مديدا �عمرا �بحدب �من�اها العديد

  .الدواوين�الشعرية

وما�يحبل��وخAصة�حياة�Åنه�يصوغ�رؤية�الشاعر/��نسان�تجاه�الواقع

به�من�مآس�ونكبات���ينíي�م��ا�إ���عAء�من�قيمة�الحب�Xي�وجه��رهاب�

                                                           
دار�صادر،�ب�oوت،�الطبعة�بدون،�السنة��"ديوان�ابن�الفارض":��الشاعر�عمر�ابن�الفارض،�طبعة�-� 1

  .192بدون،�ص:�

  .2015"زائر�الليل":�الشاعر�مانع�سعيد�العتيبة،�أبو�ظOÖ،�الطبعة�Rو+ى،�السنة��-� �2
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�واقع� �تجاه �ا%بدع �الشاعر/ �رؤية �أخرى �جهة �ومن �العربية، ا%opبص�باÅمة

�ظلال �Xي �العربي �هو��شعر �ما �اكتساح �بسبب �الوجدانية �أبعاده انحسار

  �تكنولو�ي/�آ+ي�لحياتنا�ا%عاصرة.

�الشاعر�بعيد� �يصادف�احتفاء �Åن�صدوره �احتفاء وهو�Xي�Rخ��oصيغة

�OÎده�السبع�ن�الذي�أبى�إ��أن�يوقد�له�سبع�ن�قصيدة�/�شمعة�بعدد�سAمي

  :1عري عمره�الذي�أخلصه�للشعر.�وقديما�قال�ا%

ـــَعِر.  فالحســـــــــُن�يظَهـــــــــُر�Xـــــــــي�شـــــــــيئ�ِن�رونُقــــــــــهُ فالحســـــــــُن�يظَهـــــــــُر�Xـــــــــي�شـــــــــيئ�ِن�رونُقــــــــــهُ  ـــْعِر�أو�بيـــٍت�مـــن�الشَّ ـــَعِر.بيـــٍت�مـــن�الشُّ ـــْعِر�أو�بيـــٍت�مـــن�الشَّ   بيـــٍت�مـــن�الشُّ

خــــرج�الــــديوان�Xــــي�ســــبع�ن�قصــــيدة�إذن،�كــــل�قصــــيدة�تتــــألف�مــــن�عشــــرة���

زع�للخلــود؛�خلــود�الــذات�الشــاعرة�ـأبيــات�فيكــون�ا%حصــل�م��ــا�ســبعمائة�بيــت�تنــ

بــــذلك�نتبــــ�ن�شــــيئا�مــــن�رمزيــــة�بخلــــود�رؤي�ºــــا�ومعان��ــــا�ا%نشــــآت�ا%نــــذورة�للبقــــاء.�و 

ومـــا�تولـــد�عنـــه�مـــن�مضـــاعفات�Xـــي��-وهـــو�عـــدد�ســـعيد�ُيتفـــاَءُل�بـــه–العـــدد�ســـبعة�

  الديوان:�(ا%يAد�السبع�ن�/سبعون�قصيدة/�سبعمائة�بيت�شعري).

كان�هذا�تقديما�قبل�الشروع�Xي�القراءة؛�قراءة���تد¸ي��حاطة�بكل�ما�

ال���Oتو
ى�تب�ن�مكنون�الرسالةانضم�عليه�الديوان�من�قضايا�وظواهر،�بل�ت

  يتغ��âالشاعر�ب�6ا�من�خAله.�

                                                           

بيت�من�قصيدته�Xي�مدح�ال��Oمطلعها:�يا�ساهر�الorق�أيقظ�راقد�السمر�=��لعل�بالجزع�أعوانا�ع¥ى��- � �1

  السهر

  .�57.�ص:�1957اعر�أبو�العAء�ا%عري،�طبعة�دار�صادر،�ب�oوت،�السنة�ينظر:�"سقط�الزند":�الش
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�استكشاف�الرسالة� �الدراسة�إ+ى /� �القراءة �هذه من�أجل�ذلك�ستس�ى

�حيائية�/�البعثية�ال��Oرامها�الشاعر�من�خAل�الديوان�Xي�سياق�تجديد�نفس�

  ان.�وقبل�ذلك�سنجمل�الكAم�عن�بنية�الديو �الشعر�العربي�ا%وشك�ع¥ى�الفناء.

I. :بنية�الديوان/�تيمة�البوح 

�فالبنية� �الكاليغرافية، �النقطة�بنية�الديوان�الشكلية�/ سأتناول�Xي�هذه

�أ%ع�إليه�الشاعر�Xي�ا%قدمة�من�قضايا،�و�من�خAل� ا%ضمونية�من�خAل�ما

  خطاب�البوح�الذي�أسكنه�الشاعر�أبيات�قصائده،�وسنحصره�Xي:�

 البوح�الذاتي؛ �

  البوح�الواق�ي؛� �

 وح��بدا¸ي.الب �

 البنية�الشكلية�/�الكاليغرافية: .1

�يؤشر�ع¥ى� �ما �الشاعر�كل �وفر�لها �ديوانية؛ �رسالة �الديوان�شكل يتخذ

إن�أول�ما�يلفت�القارئ�التشكيل�البصري�الذي�يرسم�صورة�أيقونية�ذلك؛�ف

�إمكانات�الخط�العربي�مع�إحاطة�كل�قصيدة�بإطار� للموضوع،�استم	oت�ف��ا

يمارس�تأث�oا�روحانيا�ع¥ى��فة�الopاثية،�ما�يجعل�الديوانيحمل�شيئا�من�الزخر 

  ا%تلقي.

�التأصي¥ي�ح���ع¥ى�مستوى� �الشاعر�يريد�أن�يوفر�للديوان�بعده فكأنما

�حياتنا� �×�يمن�ع¥ى Oال�� ��لية �معطيات�الحضارة �ليتجاوز التشكيل�البصري،
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�العرب �القصيدة �روح �تستعيد Oال�� �إرساليته �للديوان �ويعطي ية�ا%عاصرة،

ا%نسوبة،�إن�جاز�التعب�o،�والوثيقة�النسب�بأصولها�العربية�الضاربة�Xي�عمق�

  التاريخ�والوجدان�العربي�ن.

وذلك�سينسجم�مع�البعد��حيائي�الذي�يرومه�الشاعر�Xي�هذا�الديوان؛�

�فضائه� �إ+ى �الشعر �هذا �وإرجاع �العربي �الشعر �Xي �الوجداني �البعد إحياء

�Oترسخ�معالم�الهوية�الشعرية�العربية�Xي�زمن�الصحراوي�وقيمه�العفيفة�ال�

  التكنولوجيا�الذي�برمج�ح���البوح.

�الشاعر�إ+ى� �من �خطية �رسالة �ترشحه �الكاليغرافية �الديوان �صورة إن

ا%تلقي�العربي�ا%فopض،�ومن�شأن�مباشرة�فعل�القراءة�أن�يتيح�له�فك�سôن�

  �الرسالة�ال��Oيتوخاها�الشاعر.

 وان:البنية�ا�ضمونية�للدي .2

ي�الكتابي�للشاعر،�ويأتي� يتألف�الديوان�من�مقدمة�نقدية�تكشف�ال̧و

�العنوان� �تحمل �كلها �قصيدة �سبع�ن �من �ا%كونة �الشعرية �Rضمومة بعدها

�من� �يضبط�محلها �ترقيم�تسلس¥ي �مع نفسه�أي�عنوان�الديوان�"زائر�الليل"،

  الديوان.

� �فكشفت �الجديد؛ �ديوانه �من �الشاعر �مقاصد �ا%قدمة عن�حددت

ي�نقدي�مؤسس،� ªنتماء�ا%ذه�OÖللديوان�الذي�يختار�البداوة�الشعرية�عن�̧و

�فحددت�هذه��شارة�الرسالة�الفنية�ال��Oيرومها�ا%بدع�من�هذا�الديوان،�ثم
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�أو�جعل� �الحاضر�Rجمل، �Xي �حيا �الجميل O �ا%ا� �لجعل �جادة فهو�"محاولة

  ،.1الحاضر�الحضاري�Xي�ثوب�البداوة�ا%جيدة"

� �هو�ينبه �ما �تتجاوز �خاصة �الشعر�رؤية �أن �إ+ى �أيضا �الناقد الشاعر�/

أيديولو�ي�ل�ºتم�"�بالعناصر�أو�Rلوان�ال��Oتتكون�م��ا�لوحات�القصائد�Xي�زمن�

�الروح� �غناء �أو �بالكلمات، �النحت �أو �للشعر �أخر �زمن �أي �من �أحوج يراه

�يع�OÎتغ��o.�كما�أشار�Xي�ذات�السياق�إ+ى�أن�تغ��oمعطيات�الحضارة�� 2والفكر"

�القيم �الحب��د��ت �فإن �تغ�oوا �قد �العشاق �كان �فإذا �الشعر" �يحملها Oال�

"o3ثابت���يتغ�.  

�الopاثي�للديوان�Xي�زمن�يضج�بخطابات�الحداثة� وع¥ى�الرغم�من�ا%ن�ى

وما�بعد�الحداثة�فإن�الشاعر�يش�X�oي�ا%قدمة�كذلك�إ+ى�ا%س�ى�التحدي��Oلهذه�

�ف��Oتجربة�شعري ة�جديدة�Xي�س�oورة�الحياة�الشعرية�للشاعر�سعت�التجربة.

�السردي� �الخطاب�ن �ب�ن �مازجا �القص�oة �الشعرية �بالقصة �سماه �ما �بناء إ+ى

والشعري�Xي�سياق�يتبادل�فيه�الشعري�والسردي�Rدوار�ليتخلق�الشعري�من�

رحم�السرد�وXي��ن�نفسه�يتحول�إ+ى�موجه�للخطاب�السردي،�يقول�الشاعر:�

لقصيدة�Rو+ى�Xي�هذا�الديوان�من�رحم�الرواية�ال��Oقطعت�ف��ا�"�وقد�ولدت�ا

وبقصد�استخدامها�Xي��-(�رواية�تحمل�العنوان�نفسه�زائر�الليل)- شوطا�كب�oا�

أحداث�الرواية...�و��أعتقد�أن�الشعر�فرض�إرادته�هذه�انطAقا�من�استبداد�

                                                           
  .3الديوان:�ص��-� 1
  3الديوان:�ص��-� 2
  .6الديوان:�ص��-� 3
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�من�الشعر�و �بل�لتوجيه�أحداث�الرواية�وتقري�ëا �من�أو�ديكتاتورية ªستفادة

�غ��oا%حدودة" �الديوان1عطاءاته �قصائد �أن �إ+ى � Ûأف� �الخيار�الكتابي �هذا .�

�وقصص� �أحداث�حقيقية �تخلقت�من ��øÅا �قصص�قص�oة �شكل بنيت�ع¥ى

وحكايات�فأمكن�"�اعتبارها�محطة�جديدة�Xي�مس�oتي�الشعرية�رغم�أن�مس�oتي�

  الشاعر�نفسه.؛�ع¥ى�حد�قول�2جمعت�الشعر�والرواية�Xي�أعمال�مستقلة"

وإ+ى�جانب�هذه�الرسالة�الفنية�يس�ى�الديوان�إ+ى�بث�رسالة�اجتماعية�

يدعو�من�خAلها�إ+ى�السبيل�الوحيد�%حاربة��رهاب�ا%هيمن�ع¥ى�حياة�البشرية�

�سبيل�الحب�"والحب�هو�الخAص� �إ�øا اليوم�ح���صارت�خاضعة�لشريعته�،

جوز�إخفاء�هذا�الحل�أو�الخAص،�ا%نشود�للبشرية�ولكل�مآ¡ ��Oنسان...�و��ي

و��يصح�كتمه،�فاµخفاء�والكتمان�هو�الخضوع�لشريعة��رهاب�أو�ªستسAم�

  .3لقوى�الظAم"

�ا%قدمة�فقصائد�الديوان� تتماÕى�قصائد�الديوان�مع�الرسالة�ال��Oبث�ºا

�غد� �الشاعرXي �يشكل�حلم �منشود �أمل �الشاعر�للحبيب�وط��ا �يسلمها رسالة

  :4قق�إ��بالصمود�يقول�الشاعرأفضل�لن�يتح

  فصـــــــــــــد�ع��ـــــــــــــا�بســـــــــــــيف�غ�ـــــــــــــ�oمنـــــــــــــثلمفصـــــــــــــد�ع��ـــــــــــــا�بســـــــــــــيف�غ�ـــــــــــــ�oمنـــــــــــــثلم  إن�الـــــــــــــدموع�حبيـــــــــــــب�الـــــــــــــروح�غاليـــــــــــــةإن�الـــــــــــــدموع�حبيـــــــــــــب�الـــــــــــــروح�غاليـــــــــــــة

  مثـــــــــل�التحيـــــــــة�عنــــــــــد�الصـــــــــبح�للعلــــــــــممثـــــــــل�التحيـــــــــة�عنــــــــــد�الصـــــــــبح�للعلــــــــــم  مـــــــــا�Xـــــــــي�البكـــــــــاء�لنـــــــــا�جـــــــــدوى�لنجعلـــــــــهمـــــــــا�Xـــــــــي�البكـــــــــاء�لنـــــــــا�جـــــــــدوى�لنجعلـــــــــه

                                                           
  .5الديوان:�ص��-� 1
  .7الديوان:�ص��-� 2
  .6الديوان:�ص��-� 3
  .122الديوان:�ص��-� 4
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  إليـــــــــــــك�Xـــــــــــــي�فـــــــــــــرح�يـــــــــــــا�خ�ـــــــــــــ�oمســـــــــــــتلمإليـــــــــــــك�Xـــــــــــــي�فـــــــــــــرح�يـــــــــــــا�خ�ـــــــــــــ�oمســـــــــــــتلم  رســـــــــــــــــــــــالة�Rمـــــــــــــــــــــــل��تـــــــــــــــــــــــي�أســـــــــــــــــــــــلمهارســـــــــــــــــــــــالة�Rمـــــــــــــــــــــــل��تـــــــــــــــــــــــي�أســـــــــــــــــــــــلمها

  كــــــــــي���يمــــــــــوت�ع¥ــــــــــى�أوراقهــــــــــا�حلمــــــــــOكــــــــــي���يمــــــــــوت�ع¥ــــــــــى�أوراقهــــــــــا�حلمــــــــــO  فــــــــــــ�Aتبلــــــــــــل�بــــــــــــدمع�العــــــــــــ�ن�أســــــــــــطرهافــــــــــــ�Aتبلــــــــــــل�بــــــــــــدمع�العــــــــــــ�ن�أســــــــــــطرها

د�مضمون�الرسالة�Rمل�تفس�oه�Xي�قول�الشاعر�مجليا�صور�الواقع�ويج

  :1ا%عيش�وما�تعج�به�دنيانا�من�مآس

  وا%ـــــــــــــــوت�يســـــــــــــــرق�باµرهـــــــــــــــاب�دنيانـــــــــــــــاوا%ـــــــــــــــوت�يســـــــــــــــرق�باµرهـــــــــــــــاب�دنيانـــــــــــــــا  أنـــــــــــــــــا�حـــــــــــــــــزين�Åن�الخـــــــــــــــــوف�منتشـــــــــــــــــرأنـــــــــــــــــا�حـــــــــــــــــزين�Åن�الخـــــــــــــــــوف�منتشـــــــــــــــــر

  هـــــــــذا�الوجـــــــــود�مـــــــــن�RخـــــــــAق�عريانـــــــــاهـــــــــذا�الوجـــــــــود�مـــــــــن�RخـــــــــAق�عريانـــــــــا  وحـــــــــــــــــ�ن�أســـــــــــــــــمع�أخبـــــــــــــــــار�Rنـــــــــــــــــام�أرى وحـــــــــــــــــ�ن�أســـــــــــــــــمع�أخبـــــــــــــــــار�Rنـــــــــــــــــام�أرى 

  وانـــــــــــــــــاوانـــــــــــــــــاوا%ـــــــــــــــــوت�أصـــــــــــــــــبح�أشـــــــــــــــــكا��وألوا%ـــــــــــــــــوت�أصـــــــــــــــــبح�أشـــــــــــــــــكا��وأل  الحـــــــــــــب�يـــــــــــــذبح�Xـــــــــــــي�ســـــــــــــر�وXـــــــــــــي�علـــــــــــــنالحـــــــــــــب�يـــــــــــــذبح�Xـــــــــــــي�ســـــــــــــر�وXـــــــــــــي�علـــــــــــــن

  أو�صــــــــــار�كــــــــــل�حمــــــــــاة�الكــــــــــون�عميانــــــــــاأو�صــــــــــار�كــــــــــل�حمــــــــــاة�الكــــــــــون�عميانــــــــــا  كـــــــــــأن�كـــــــــــل�نظـــــــــــام�الكـــــــــــون�مضـــــــــــطربكـــــــــــأن�كـــــــــــل�نظـــــــــــام�الكـــــــــــون�مضـــــــــــطرب

  بغ�ــــــــــــــــ�oصـــــــــــــــــوت�و��تســــــــــــــــ�opخطايانـــــــــــــــــابغ�ــــــــــــــــ�oصـــــــــــــــــوت�و��تســــــــــــــــ�opخطايانـــــــــــــــــا  ي�واقــــــــــرأ�بــــــــــ�Aوجــــــــــلي�واقــــــــــرأ�بــــــــــ�Aوجــــــــــلــأنظــــــــــر�إ+ــــــــــى�ج�ëتــــــــــأنظــــــــــر�إ+ــــــــــى�ج�ëتــــــــــ

  فمــــــــــا�عرفنـــــــــــا�لـــــــــــه�Xـــــــــــي�Rرض�عنوانـــــــــــافمــــــــــا�عرفنـــــــــــا�لـــــــــــه�Xـــــــــــي�Rرض�عنوانـــــــــــا  الحـــــــب�هـــــــاجر�مـــــــن�صـــــــحرائنا�ومÛـــــــ �الحـــــــب�هـــــــاجر�مـــــــن�صـــــــحرائنا�ومÛـــــــ �

  جحافــــــــــل�ا%ــــــــــوت�تنمــــــــــو�Xــــــــــي�خAيانــــــــــا.جحافــــــــــل�ا%ــــــــــوت�تنمــــــــــو�Xــــــــــي�خAيانــــــــــا.  ولـــــــــــــــــن�يعـــــــــــــــــود�إلينـــــــــــــــــا�طا%ـــــــــــــــــا�بقيـــــــــــــــــتولـــــــــــــــــن�يعـــــــــــــــــود�إلينـــــــــــــــــا�طا%ـــــــــــــــــا�بقيـــــــــــــــــت

  :2شاعر�الصمت�والكف�عن�البوح،�يقول من�أجل�ذلك�اشت���ال

  فــــالبوح�يفçــــ �Oالــــذي�أخفــــت�حنايانــــافــــالبوح�يفçــــ �Oالــــذي�أخفــــت�حنايانــــا  يــــــا�زائــــــر�الليــــــل�يحلــــــو�الصــــــمت�أحيانــــــايــــــا�زائــــــر�الليــــــل�يحلــــــو�الصــــــمت�أحيانــــــا

  منــــــــــــــــابر�القــــــــــــــــول�إن�القــــــــــــــــول�أعيانــــــــــــــــامنــــــــــــــــابر�القــــــــــــــــول�إن�القــــــــــــــــول�أعيانــــــــــــــــا  نحتـــــــــاج�للصـــــــــمت�كـــــــــي�تحتـــــــــل�أعيننـــــــــانحتـــــــــاج�للصـــــــــمت�كـــــــــي�تحتـــــــــل�أعيننـــــــــا

  يكـــــــــــــــــــاد�يعلـــــــــــــــــــن�إضـــــــــــــــــــرابا�وعصـــــــــــــــــــيانايكـــــــــــــــــــاد�يعلـــــــــــــــــــن�إضـــــــــــــــــــرابا�وعصـــــــــــــــــــيانا  فــــــــــــــــــــــــــــانظر�إ+ــــــــــــــــــــــــــــي�واكتشــــــــــــــــــــــــــــف�أ%ــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــانظر�إ+ــــــــــــــــــــــــــــي�واكتشــــــــــــــــــــــــــــف�أ%ــــــــــــــــــــــــــــا

ث�روح�Rمل�Xي�وتبع�غ��oأن�قوة��يمان�با�Ãتشد�من�عزيمة�الشاعر

  :1نفسه�من�جديد�فيقول 
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  فـــــــــــا�Ãمعنـــــــــــا�ويحمينـــــــــــا�مـــــــــــن�التلـــــــــــففـــــــــــا�Ãمعنـــــــــــا�ويحمينـــــــــــا�مـــــــــــن�التلـــــــــــف  يـــــــــــا�زائـــــــــــر�الليـــــــــــل���تحـــــــــــزن�و��تخـــــــــــفيـــــــــــا�زائـــــــــــر�الليـــــــــــل���تحـــــــــــزن�و��تخـــــــــــف

  مــــــــــــــا�كـــــــــــــــان�للــــــــــــــذنب�يومـــــــــــــــا�بمقpـــــــــــــــoفمــــــــــــــا�كـــــــــــــــان�للــــــــــــــذنب�يومـــــــــــــــا�بمقpـــــــــــــــoف  و��يضـــــــــــــــــــــــــــــيع�فـــــــــــــــــــــــــــــؤاد�مـــــــــــــــــــــــــــــؤمن�ورعو��يضـــــــــــــــــــــــــــــيع�فـــــــــــــــــــــــــــــؤاد�مـــــــــــــــــــــــــــــؤمن�ورع

  قفــــــــيقفــــــــي��وقـــــــل�لكــــــــل�خفـــــــافيش�الظــــــــAم:وقـــــــل�لكــــــــل�خفـــــــافيش�الظــــــــAم:  فــــــارجع�إ+ــــــى�الحــــــب�و�يمــــــان�مبتســــــمافــــــارجع�إ+ــــــى�الحــــــب�و�يمــــــان�مبتســــــما

  لحــــــب�لــــــم�يصــــــفلحــــــب�لــــــم�يصــــــفلعلــــــة�القــــــوم�غ�ــــــ�oالعلــــــة�القــــــوم�غ�ــــــ�oا  بالحــــــــب�نرêــــــــى�إ+ــــــــى�العليــــــــاء�Xــــــــي�وطــــــــنبالحــــــــب�نرêــــــــى�إ+ــــــــى�العليــــــــاء�Xــــــــي�وطــــــــن

�بالتخلق�بخلق�السماحة �الحب�لن�تتأتى�إ+ى �كان��وسيادة والتجاوز�عما

وما�ارتكب�من�أخطاء،�لذلك�يدعو�ا%حبوب�إ+ى�التح¥ي��²ذا�الخلق�Åنه�القم�ن�

  :�1بتجاوز�رواسب�ا%ا� �Oا%ثخن�بالجراحات،�يقول 

  م�ــــــــoاث�فضــــــــل�ورثنــــــــاه�مــــــــن�الســــــــلفم�ــــــــoاث�فضــــــــل�ورثنــــــــاه�مــــــــن�الســــــــلف  يـــــا�زائـــــر�الليـــــل�ســـــامح�فالســـــماح�نـــــدىيـــــا�زائـــــر�الليـــــل�ســـــامح�فالســـــماح�نـــــدى

  ر�والخـــــــــــــــيAء�وRنـــــــــــــــفر�والخـــــــــــــــيAء�وRنـــــــــــــــفــيراعـــــــــــــــة�الكبـــــــــــــــيراعـــــــــــــــة�الكبـــــــــــــــ  الســــــــــماحة�نمحــــــــــو�كــــــــــل�مــــــــــا�كتبــــــــــتالســــــــــماحة�نمحــــــــــو�كــــــــــل�مــــــــــا�كتبــــــــــتفبفب

  ونســــــــتعيد�ســــــــAم�الــــــــروح�Xــــــــي�شــــــــغفونســــــــتعيد�ســــــــAم�الــــــــروح�Xــــــــي�شــــــــغف  �²ـــــــــــــــــا�نعـــــــــــــــــود�إ+ـــــــــــــــــى�أســـــــــــــــــم��مكارمنــــــــــــــــــا�²ـــــــــــــــــا�نعـــــــــــــــــود�إ+ـــــــــــــــــى�أســـــــــــــــــم��مكارمنــــــــــــــــــا

  وحــــــــــول�دار�دعــــــــــاة�الحقــــــــــد���تطــــــــــفوحــــــــــول�دار�دعــــــــــاة�الحقــــــــــد���تطــــــــــف  ي�و��تحمـــل�لظـــى�غضـــبي�و��تحمـــل�لظـــى�غضـــبــســـامح�حبيبـــســـامح�حبيبـــ

  لعـــــــــدل�ربـــــــــك�واحـــــــــذر�لوثـــــــــة�الصـــــــــلفلعـــــــــدل�ربـــــــــك�واحـــــــــذر�لوثـــــــــة�الصـــــــــلف  دع�الكراهيـــــــــــــــــــــة�الرعنـــــــــــــــــــــاء�محتكمـــــــــــــــــــــادع�الكراهيـــــــــــــــــــــة�الرعنـــــــــــــــــــــاء�محتكمـــــــــــــــــــــا

  ســـــــــتمر�مـــــــــع�البغضـــــــــاء�Xـــــــــي�Rســـــــــفســـــــــتمر�مـــــــــع�البغضـــــــــاء�Xـــــــــي�Rســـــــــفويوي  بالحـــــب�يخلـــــص�قلـــــب�ال�ـــــي�مـــــن�نـــــدمبالحـــــب�يخلـــــص�قلـــــب�ال�ـــــي�مـــــن�نـــــدم

�هو�رمز��نتصار�قيم�الحب� من�أجل�ذلك�يغدو��صرار�ع¥ى�التêAي�بما

للصمود�Xي�وجه�مناصري�الكراهية�والحقد،��سAح�الشاعر�ومحبوبه/�زائر�الليل

  :2يقول�ع¥ى�لسان�ا%حبوب

  تفديــــــــــــــــــه�ياســــــــــــــــــيدي�Rرواح�وا%هـــــــــــــــــــجتفديــــــــــــــــــه�ياســــــــــــــــــيدي�Rرواح�وا%هـــــــــــــــــــج  هــــــــــــــذا�اللقـــــــــــــــاء�ســــــــــــــيبقى�لـــــــــــــــن�يغيبـــــــــــــــههــــــــــــــذا�اللقـــــــــــــــاء�ســــــــــــــيبقى�لـــــــــــــــن�يغيبـــــــــــــــه

  لعـــــالم�الحـــــب�مـــــن�فردوســـــها�خرجـــــوالعـــــالم�الحـــــب�مـــــن�فردوســـــها�خرجـــــوا  مـــــــــــــــــــــــن�دخلـــــــــــــــــــــــوامـــــــــــــــــــــــن�دخلـــــــــــــــــــــــوا��غيابنـــــــــــــــــــــــا�يعÎـــــــــــــــــــــــ�Oأنغيابنـــــــــــــــــــــــا�يعÎـــــــــــــــــــــــ�Oأن

                                                           
  .126الديوان:�ص��-� 1
  .128الديوان:�ص��-� 2
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�له� �الحب�الذي�تكتنفه�العفة�وتحيطه�من�كل�جوانبه�صونا وهو�دائما

  :�1من�ªبتذال،�يقول�ع¥ى�لسان�زائر�الليل�أيضا

  مـــــــــــــــــا�همنـــــــــــــــــا�هـــــــــــــــــرج�يعلـــــــــــــــــو�و��مـــــــــــــــــرجمـــــــــــــــــا�همنـــــــــــــــــا�هـــــــــــــــــرج�يعلـــــــــــــــــو�و��مـــــــــــــــــرج  مـــــــــــــا�دام�يجمعنـــــــــــــا�Xـــــــــــــي�ليلنـــــــــــــا�شـــــــــــــرفمـــــــــــــا�دام�يجمعنـــــــــــــا�Xـــــــــــــي�ليلنـــــــــــــا�شـــــــــــــرف

  فيجيبه�الشاعر�ا%حب:

  درجوادرجوا��قدقد��¥ى��فك�والتضليل¥ى��فك�والتضليلومن�عومن�ع  إذن�نقــــــــــــــــــول�%ــــــــــــــــــن�يبغــــــــــــــــــون�فرقتنــــــــــــــــــاإذن�نقــــــــــــــــــول�%ــــــــــــــــــن�يبغــــــــــــــــــون�فرقتنــــــــــــــــــا

  جـجـوكـــــــــــــل�حـــــــــــــرف�لـــــــــــــه�Xـــــــــــــي�ليلنـــــــــــــا�وهـــــــــــــوكـــــــــــــل�حـــــــــــــرف�لـــــــــــــه�Xـــــــــــــي�ليلنـــــــــــــا�وهـــــــــــــ  إنــــــــــــــا�ســــــــــــــنبقى�نبــــــــــــــث�الليــــــــــــــل�لوعتنــــــــــــــاإنــــــــــــــا�ســــــــــــــنبقى�نبــــــــــــــث�الليــــــــــــــل�لوعتنــــــــــــــا

التشبث�باÅمل�وبانتصار�قيمة�الحب�Xي�Rخ��oهو�سبيل�الشاعر�ومحبوبه�

  :2لتجاوز�بؤس�الواقع،�يقول 

  ولــــــــــــــــن�يطأطــــــــــــــــأ�Xــــــــــــــــي�يــــــــــــــــوم�لنــــــــــــــــا�رأسولــــــــــــــــن�يطأطــــــــــــــــأ�Xــــــــــــــــي�يــــــــــــــــوم�لنــــــــــــــــا�رأس  يــــــــــا�زائــــــــــر�الليــــــــــل���تحــــــــــزن�ف¥ــــــــــي�أمــــــــــليــــــــــا�زائــــــــــر�الليــــــــــل���تحــــــــــزن�ف¥ــــــــــي�أمــــــــــل

  ولـــــــن�تفـــــــيض�بغ�ـــــــ�oا%شـــــــت���الكـــــــأسولـــــــن�تفـــــــيض�بغ�ـــــــ�oا%شـــــــت���الكـــــــأس  مــــــــــــةمــــــــــــةســـــــــــحائب�الحــــــــــــب�للصـــــــــــحراء�قادســـــــــــحائب�الحــــــــــــب�للصـــــــــــحراء�قاد

عن�الوطن�لم��وXي�ذات�السياق�يؤكد�الشاعر�ع¥ى�أن�انسحابه�ورحيله

يكن�بسبب�الخوف�Xي�سياق�رد�غ��oمباشر�ع¥ى�من�قد�ي�ºمه�با�نسحاب�من�

  :3ساحة�ا%واجهة،�يقول 

  با�نســــــــحاب�إذا�اشـــــــــتدت�صـــــــــراعاتبا�نســــــــحاب�إذا�اشـــــــــتدت�صـــــــــراعات  لكـــــــــــن�شـــــــــــرع�الهـــــــــــوى�والحـــــــــــب�يأمرنـــــــــــالكـــــــــــن�شـــــــــــرع�الهـــــــــــوى�والحـــــــــــب�يأمرنـــــــــــا

  ومــــــــــا�دعتÎــــــــــ�Oإ+ــــــــــى�الهجــــــــــر�ا%جاعـــــــــــاتومــــــــــا�دعتÎــــــــــ�Oإ+ــــــــــى�الهجــــــــــر�ا%جاعـــــــــــات  ب�مغopبـــــــــــــاب�مغopبـــــــــــــانعــــــــــــم�هجــــــــــــرت�ديـــــــــــــار�الحــــــــــــنعــــــــــــم�هجــــــــــــرت�ديـــــــــــــار�الحــــــــــــ

  و��غرتÎــــــــــــــــــــــــــ�Oبإرهــــــــــــــــــــــــــاب�جماعــــــــــــــــــــــــــاتو��غرتÎــــــــــــــــــــــــــ�Oبإرهــــــــــــــــــــــــــاب�جماعــــــــــــــــــــــــــات  و��أحــــــــــــــــــاط�بقــــــــــــــــــو+ي�ظلــــــــــــــــــم�طاغيــــــــــــــــــةو��أحــــــــــــــــــاط�بقــــــــــــــــــو+ي�ظلــــــــــــــــــم�طاغيــــــــــــــــــة

                                                           
  .128الديوان:�ص�-� 1
  .144الديوان:�ص��-� 2
  .146الديوان:�ص��-� 3
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  ولـــــــــم�تعـــــــــدني�إ+ـــــــــى�الـــــــــدار�الشـــــــــفاعاتولـــــــــم�تعـــــــــدني�إ+ـــــــــى�الـــــــــدار�الشـــــــــفاعات  أنـــــــــــــا�اتخـــــــــــــذت�قـــــــــــــرار�البعـــــــــــــد�منفـــــــــــــرداأنـــــــــــــا�اتخـــــــــــــذت�قـــــــــــــرار�البعـــــــــــــد�منفـــــــــــــردا

  ولþكاذيــــــــــــــب�مــــــــــــــا�دامــــــــــــــت�صــــــــــــــناعاتولþكاذيــــــــــــــب�مــــــــــــــا�دامــــــــــــــت�صــــــــــــــناعات  وكــــــــل�مــــــــا�قيــــــــل�كــــــــان�الزيــــــــف�يصــــــــنعهوكــــــــل�مــــــــا�قيــــــــل�كــــــــان�الزيــــــــف�يصــــــــنعه

  ن�ســــــاعاتن�ســــــاعاتفالحــــــب�يبقــــــى�وعمــــــر�البــــــ�فالحــــــب�يبقــــــى�وعمــــــر�البــــــ�  أنـــــــــــــا�أحبـــــــــــــك�رغـــــــــــــم�البـــــــــــــ�ن�يـــــــــــــا�أم¥ـــــــــــــيأنـــــــــــــا�أحبـــــــــــــك�رغـــــــــــــم�البـــــــــــــ�ن�يـــــــــــــا�أم¥ـــــــــــــي

�وبغيابه� �إذن، �الواقع �الشاعر�وXي �Xي �هو�الفاعل �وسلطانه �الحب يبقى

  سنمكن�ل�رهاب�من�نفوسنا�وحياتنا.

�الليل �إ+ى �الشاعر�ومحبوبه �بعودة �الديوان �عاشق�ن��يختتم والصحراء

�وجه� �Xي �السماء �شريعة �تحرمه �� �الذي �الحب �عن �معلن�ن �الحب يضمهما

�الش �Rخ��oيكشف �وXي �كل�الحاقدين، �Xي �وا%شت�� �Rمل �ا%حبوب اعر�عن

  :1قصائد�الديوان�إنه�الوطن،�يقول 

  هـــــــــذا�حبيÖـــــــــ�Oوإن�أغضـــــــــبت�حســـــــــاداهـــــــــذا�حبيÖـــــــــ�Oوإن�أغضـــــــــبت�حســـــــــادا  يـــــــــــــــا�زائـــــــــــــــر�الليـــــــــــــــل�قلهـــــــــــــــا�دون�توريـــــــــــــــةيـــــــــــــــا�زائـــــــــــــــر�الليـــــــــــــــل�قلهـــــــــــــــا�دون�توريـــــــــــــــة

(...)(...)    

  بـــــــــل�إنـــــــــه�وطـــــــــن�بالحـــــــــب�قـــــــــد�ســـــــــادا.بـــــــــل�إنـــــــــه�وطـــــــــن�بالحـــــــــب�قـــــــــد�ســـــــــادا.  مـــــــــــــا�زائـــــــــــــر�الليـــــــــــــل�يـــــــــــــا�عـــــــــــــذالنا�بشـــــــــــــرمـــــــــــــا�زائـــــــــــــر�الليـــــــــــــل�يـــــــــــــا�عـــــــــــــذالنا�بشـــــــــــــر

�واتخذت�أشكا��عديدة� �الديوان �Xي �ملمح �أبرز �البوح �شكلت�تيمة لقد

�والبوح�حصرن �الواق�ي �والبوح �الذاتي، �البوح �ثAثة: �Xي �سابق �أ%عنا �كما اها

  �بدا¸ي.
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�ونقصد�به�بوح�الذات�الشاعرة�بمكنون�النفس� � تيمة�البوح�الذاتي:

بوح�ا%حبوب�تجاهه��ورغبا×�ا�الثاوية�Xي�أعماق�خلجا×�ا،فالشاعر�يتلذذ�بسماع

 �:1يقول�الشاعربصدق�الصبابة،�

  �²مـــــــــــــس�بـــــــــــــوح�لـــــــــــــه�Rنغـــــــــــــام�قيثـــــــــــــاره�²مـــــــــــــس�بـــــــــــــوح�لـــــــــــــه�Rنغـــــــــــــام�قيثـــــــــــــاره  ع¥ــــــــــــى�أذنــــــــــــيع¥ــــــــــــى�أذنــــــــــــي��يــــــــــــازائر�الليــــــــــــل���تبخــــــــــــليــــــــــــازائر�الليــــــــــــل���تبخــــــــــــل

  مـــــــا�غ�ـــــــ�oبـــــــوح�الهـــــــوى�يحتـــــــاج�تكـــــــرارهمـــــــا�غ�ـــــــ�oبـــــــوح�الهـــــــوى�يحتـــــــاج�تكـــــــراره  قـــــــــل�+ـــــــــي:�أحبـــــــــك،�كررهـــــــــا�بـــــــــ�Aخجـــــــــلقـــــــــل�+ـــــــــي:�أحبـــــــــك،�كررهـــــــــا�بـــــــــ�Aخجـــــــــل

  وجــــــه�الزمــــــان�ويجــــــري�الســــــعد�أ�øــــــارهوجــــــه�الزمــــــان�ويجــــــري�الســــــعد�أ�øــــــاره  Xــي�صــوتك�العــذب�موســيقى�يــبش�لهــاXــي�صــوتك�العــذب�موســيقى�يــبش�لهــا

  أن½ـــــــــــ ��الوجـــــــــــود�و��أحتـــــــــــاج�أخبـــــــــــارهأن½ـــــــــــ ��الوجـــــــــــود�و��أحتـــــــــــاج�أخبـــــــــــاره  قـــــــل�+ـــــــي:�أحبــــــــك،�إنـــــــي�حـــــــ�ن�أســــــــمعهاقـــــــل�+ـــــــي:�أحبــــــــك،�إنـــــــي�حـــــــ�ن�أســــــــمعها

  :2وXي�سياق�آخر�يقول�الشاعر

 Rنـــــــــــــام� Rــــــــــا�يحبــــــــــو  نـــــــــــــام�وعـــــــــــــ�ن�الحـــــــــــــب�ســـــــــــــاهرةنـــــــــــــام�وعـــــــــــــ�ن�الحـــــــــــــب�ســـــــــــــاهرةنـــــــــــــام��øــــــــــا�يحبــــــــــووالبــــــــــوح�طفــــــــــل�ع¥ــــــــــى�كثبا�øوالبــــــــــوح�طفــــــــــل�ع¥ــــــــــى�كثبا  

OÎوبــــــح�فــــــالبوح�يؤنســــــ�OــــــÖقــــــل�+ــــــي�حبيOÎوبــــــح�فــــــالبوح�يؤنســــــ�OــــــÖو+ــــــــــــــــي�فــــــــــــــــؤاد�إ+ــــــــــــــــى�إيناســــــــــــــــه�يصــــــــــــــــبوو+ــــــــــــــــي�فــــــــــــــــؤاد�إ+ــــــــــــــــى�إيناســــــــــــــــه�يصــــــــــــــــبو  قــــــل�+ــــــي�حبي  

�يقول� �الشاعر�ومحبوبه، �يطوق�هامة �تتويج �إ+ى �البوح وباµصرار�يتحول

  :3الشاعر

  �²ــــــــــــــا�الزمــــــــــــــان�بتــــــــــــــاج�البــــــــــــــوح�توجنــــــــــــــا�²ــــــــــــــا�الزمــــــــــــــان�بتــــــــــــــاج�البــــــــــــــوح�توجنــــــــــــــا  يــــــــــــــــازائر�الليــــــــــــــــل�كـــــــــــــــــن�لليــــــــــــــــل�أغنيـــــــــــــــــةيــــــــــــــــازائر�الليــــــــــــــــل�كـــــــــــــــــن�لليــــــــــــــــل�أغنيـــــــــــــــــة

قصد�به�صور�الواقع�وما�يعتمل�فيه،�وال��Oنقلها�البوح�الواق�ي:�ون �

�أساسا،� �القيمية �أزماته �ا%عيش�من �ليتخلص�الواقع �تحولها الشاعر�أمX�Aي
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�Oي�من�هذه�القيم�ا%تبقية�ف�êلذلك�نجد�الشاعر�ينبه�ا%حبوب�إ+ى�صون�البا

 :�1يقول�الشاعر�ا%Aذ�ا%تبقي،

  ا�قـــــــــد�ظـــــــــل�Xـــــــــي�يـــــــــدناا�قـــــــــد�ظـــــــــل�Xـــــــــي�يـــــــــدنافـــــــــ�Aتفـــــــــرط�بمـــــــــفـــــــــ�Aتفـــــــــرط�بمـــــــــ  يــــــــــــازائر�الليــــــــــــل�مــــــــــــا�ظــــــــــــل�الكث�ــــــــــــ�oلنــــــــــــايــــــــــــازائر�الليــــــــــــل�مــــــــــــا�ظــــــــــــل�الكث�ــــــــــــ�oلنــــــــــــا

�الزمن�الردي،� �ذا �Xي �التمسك��²ا �ينبõي �وأثمن�قيمة �الحب�أغ¥ى ويبقى

  :2يقول�الشاعر

  مـــــن�غ�ــــــ�oحــــــب�فكـــــل�الكــــــون�ذا�عــــــدممـــــن�غ�ــــــ�oحــــــب�فكـــــل�الكــــــون�ذا�عــــــدم  قلهــــــــــــــــا�حبيÖـــــــــــــــــ�Oو��تحفــــــــــــــــل�بمنتقـــــــــــــــــدقلهــــــــــــــــا�حبيÖـــــــــــــــــ�Oو��تحفــــــــــــــــل�بمنتقـــــــــــــــــد

�يقول� �تضحية، �دون �يتأتى �لن �القيم �هذه �من �ا%تبقي �صون غ��oأن

  :3الشاعر

  عشـــــــــــاق�معيـــــــــــارعشـــــــــــاق�معيـــــــــــاروقـــــــــــوة�الحـــــــــــب�Xـــــــــــي�الوقـــــــــــوة�الحـــــــــــب�Xـــــــــــي�ال  و��يحـــــــــــــــــــــــــــق�حلـــــــــــــــــــــــــــم�دون�تضـــــــــــــــــــــــــــحيةو��يحـــــــــــــــــــــــــــق�حلـــــــــــــــــــــــــــم�دون�تضـــــــــــــــــــــــــــحية

  فـــــــــــــــــــــــــــاÅرض�دائـــــــــــــــــــــــــــرة�والـــــــــــــــــــــــــــدهر�دوارفـــــــــــــــــــــــــــاÅرض�دائـــــــــــــــــــــــــــرة�والـــــــــــــــــــــــــــدهر�دوار  ولــــــــــــــن�تظــــــــــــــل�ليــــــــــــــا+ي�Rنــــــــــــــس�حالكــــــــــــــةولــــــــــــــن�تظــــــــــــــل�ليــــــــــــــا+ي�Rنــــــــــــــس�حالكــــــــــــــة

  يخــــــــــوض�غمرتــــــــــه�Xــــــــــي�الليــــــــــل�مغــــــــــواريخــــــــــوض�غمرتــــــــــه�Xــــــــــي�الليــــــــــل�مغــــــــــوار  فكــــــن�جلي½ــــــ �Oمــــــدى�Rيــــــام�يــــــا�حلمــــــافكــــــن�جلي½ــــــ �Oمــــــدى�Rيــــــام�يــــــا�حلمــــــا

  :�4فالحب�فريسة�للمopبص�ن�والحاقدين�كما�صورهم�الشاعر

  يدين�بالحقد،���من�سطوة�الوحشيدين�بالحقد،���من�سطوة�الوحش  يــــــازائر�الليــــــل�جــــــاز�الخــــــوف�مــــــن�بشــــــريــــــازائر�الليــــــل�جــــــاز�الخــــــوف�مــــــن�بشــــــر

  عنــد�التواصــل�عــن�جهــل�وعــن�طــيشعنــد�التواصــل�عــن�جهــل�وعــن�طــيش  ليـــــــــــــل�يغمرنـــــــــــــاليـــــــــــــل�يغمرنـــــــــــــاومـــــــــــــا�طلبـــــــــــــت�ظـــــــــــــAم�الومـــــــــــــا�طلبـــــــــــــت�ظـــــــــــــAم�ال

  جـــــــــيش�يحـــــــــارب،���نحتـــــــــاج�للجـــــــــيشجـــــــــيش�يحـــــــــارب،���نحتـــــــــاج�للجـــــــــيش  لكننــــــــا�مــــــــع�حــــــــروب�الحــــــــب�لــــــــيس�لنــــــــالكننــــــــا�مــــــــع�حــــــــروب�الحــــــــب�لــــــــيس�لنــــــــا
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  نفديــــــه�بـــــــالروح�مـــــــن�مهــــــد�إ+ـــــــى�نعـــــــشنفديــــــه�بـــــــالروح�مـــــــن�مهــــــد�إ+ـــــــى�نعـــــــش  أنــــــــــــا�وأنــــــــــــت�ســــــــــــAم�Xــــــــــــي�حمــــــــــــ��وطــــــــــــنأنــــــــــــا�وأنــــــــــــت�ســــــــــــAم�Xــــــــــــي�حمــــــــــــ��وطــــــــــــن

�البشرية،� �تاريخ �Xي �قديم �عطب �خفافيش�الكراهية �مع �الحب ومعاناة

  :1يقول�الشاعر

  ى�يومنــــــــــا�دامــــــــــتى�يومنــــــــــا�دامــــــــــتــمــــــــــن�عهــــــــــد�آدم�حتــــــــــمــــــــــن�عهــــــــــد�آدم�حتــــــــــ  Xــي�هــذه�Rرض�يشــكي�الحــب�مــن�فــpنXــي�هــذه�Rرض�يشــكي�الحــب�مــن�فــpن

  سوء�العذاب�Åهل�الحب�قد�سامتسوء�العذاب�Åهل�الحب�قد�سامت  إن�الخفـــــــــــــــــافيش�للظلمـــــــــــــــــاء�عاشـــــــــــــــــقةإن�الخفـــــــــــــــــافيش�للظلمـــــــــــــــــاء�عاشـــــــــــــــــقة

من�أجل�ذلك�يستحضر�الشاعر�قيمة�العدل�من�خAل�رمزية�عمر�ابن�

  :2الخطاب�حيث�يقول 

  حجــــــــارة�الحقــــــــد�فــــــــوق�الحــــــــب�ت��مــــــــرحجــــــــارة�الحقــــــــد�فــــــــوق�الحــــــــب�ت��مــــــــر  يـيـفــــــــــ�Aتغــــــــــب�مــــــــــرة�أخــــــــــرى�ففــــــــــي�زمنــــــــــفــــــــــ�Aتغــــــــــب�مــــــــــرة�أخــــــــــرى�ففــــــــــي�زمنــــــــــ

  "عليـــك�ســـAم�هللا�يـــا�عمـــر"."عليـــك�ســـAم�هللا�يـــا�عمـــر".��فـــاهتف:فـــاهتف:  والعــــــــــــدل�غــــــــــــادر�أرض�هللا�مــــــــــــع�عمــــــــــــروالعــــــــــــدل�غــــــــــــادر�أرض�هللا�مــــــــــــع�عمــــــــــــر

يستحضر�غياب�قيمة�العدل�Xي�ذا�الزمن�Åن�وجودنا�صار�مهددا�وديارنا�

  :3كذلك،�يقول 

  يضـــــــج�مـــــــن�حـــــــره�Xـــــــي�القلـــــــب�شـــــــريانيضـــــــج�مـــــــن�حـــــــره�Xـــــــي�القلـــــــب�شـــــــريان  يـــــــــا�زائـــــــــر�الليـــــــــل،���أخفيـــــــــك�إن�دمـــــــــييـــــــــا�زائـــــــــر�الليـــــــــل،���أخفيـــــــــك�إن�دمـــــــــي

  بالهـــــــــــــــدم�والهـــــــــــــــدم�أشـــــــــــــــكال�وألـــــــــــــــوانبالهـــــــــــــــدم�والهـــــــــــــــدم�أشـــــــــــــــكال�وألـــــــــــــــوان  فــــــــــــــــــــدار�أحAمنــــــــــــــــــــا�صــــــــــــــــــــارت�مهــــــــــــــــــــددةفــــــــــــــــــــدار�أحAمنــــــــــــــــــــا�صــــــــــــــــــــارت�مهــــــــــــــــــــددة

  هـــــم�عهـــــدا�ومـــــا�صـــــانواهـــــم�عهـــــدا�ومـــــا�صـــــانواقـــــوم�حفظنـــــا�لقـــــوم�حفظنـــــا�ل  وأي�ذنـــــــــــــــــــــب�جنينـــــــــــــــــــــا�كـــــــــــــــــــــي�يعاقبنـــــــــــــــــــــاوأي�ذنـــــــــــــــــــــب�جنينـــــــــــــــــــــا�كـــــــــــــــــــــي�يعاقبنـــــــــــــــــــــا
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�وا%نíى�هو�حبل�الدعاء�ا%مدود�نحو�السماء�حبل��يمان� فيبقى�ا%لجأ

  :1بالقدرة���هية�الحامية�وا%تصرفة�Xي�تدب��oشؤون�الخلق،�يقول�الشاعر

  وإنــــــــــــه�عــــــــــــن�عيــــــــــــون�الحقــــــــــــد�يورينــــــــــــاوإنــــــــــــه�عــــــــــــن�عيــــــــــــون�الحقــــــــــــد�يورينــــــــــــا  يـــــــــــا�زائـــــــــــر�الليـــــــــــل�صـــــــــــان�هللا�خطوتنـــــــــــايـــــــــــا�زائـــــــــــر�الليـــــــــــل�صـــــــــــان�هللا�خطوتنـــــــــــا

  وريحانـــــــــــــــــــــــــــا�ونســـــــــــــــــــــــــــريناوريحانـــــــــــــــــــــــــــا�ونســـــــــــــــــــــــــــرينا��وردا�وفـــــــــــــــــــــــــــA وردا�وفـــــــــــــــــــــــــــA   والحـــــب�يحمـــــ�Oدروب�الخ�ـــــ�oويفرشـــــهاوالحـــــب�يحمـــــ�Oدروب�الخ�ـــــ�oويفرشـــــها

  مشـــــــــــــت�عل��ـــــــــــــا�جماعـــــــــــــات�ا%ضـــــــــــــرينامشـــــــــــــت�عل��ـــــــــــــا�جماعـــــــــــــات�ا%ضـــــــــــــرينا  ســـنجمع�الشـــوك�وRحجـــار�مـــن�طـــرق ســـنجمع�الشـــوك�وRحجـــار�مـــن�طـــرق 

  كـــــــــــــانوا�لدســـــــــــــتوره�الســـــــــــــامي�مقرينـــــــــــــاكـــــــــــــانوا�لدســـــــــــــتوره�الســـــــــــــامي�مقرينـــــــــــــا  والحــــــب�يــــــا�زائــــــري�فيــــــه�الخــــــAص�%ــــــنوالحــــــب�يــــــا�زائــــــري�فيــــــه�الخــــــAص�%ــــــن

البوح��بدا¸ي:�سبقت��شارة�إ+ى�أن�الشاعر�قد�حمل�ديوانه�رسالة� �

� �وقد �عصر�الحضارة، �Xي �البدوية �القصيدة �بعث�أصول �تتغيا �هذا�فنية زكى

�أو� �تصريحا �إما �التيار�الشعري �هذا �برموز �الصلة �توثيق �خAل ªختيار�من

�الشاعر�إ+ى� �س�ي �خAل �من �ذلك �تب�ن �الفقرة �هذه �Xي �وسنحاول تلميحا،

معارضة�نماذج�شعرية�من�تراث�هؤ�ء�أو�استثمار�بعض�معان��م�الشعرية�أو�

 ذكر�أسما��م�Xي�سياقات�خاصة.

حظيت�نونية�ابن�زيدون�الشه�oة�(�أض�ى��معارضة�نونية�ابن�زيدون: •

التنائي�بدي�Aعن�تدانينا...)،�بعناية�خاصة�من�الشاعر�تج¥ى�ذلك�Xي�سعيه�إ+ى�

  �معارض�ºا�Xي�ثAث�محطات�من�ديوانه:

  .66،�والقصيدة�رقم�36،�والقصيدة�رقم�X21ي�القصيدة�رقم�

  

                                                           
  .140الديوان:�ص��-� 1
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أشطرا�ولم�تكن�ا%عارضة�خافية�فقد�دل�عل��ا�الشاعر�من�خAل�إيداعه�

  :211من�نونية�ابن�زيدون�Xي�قصائده،�مثل�قوله�من�القصيدة�رقم�

  "أنـــــــاب�عـــــــن�طيـــــــب�لقيانـــــــا�تجافينـــــــا"."أنـــــــاب�عـــــــن�طيـــــــب�لقيانـــــــا�تجافينـــــــا".  يــــــــــــــا�زائــــــــــــــر�الليــــــــــــــل�إن�الليــــــــــــــل�يســــــــــــــألنايــــــــــــــا�زائــــــــــــــر�الليــــــــــــــل�إن�الليــــــــــــــل�يســــــــــــــألنا

 معارضة�بردة�البوص�oي:� •

  مزجــــــت�دمعــــــا�جــــــرى�مــــــن�مقلــــــة�بــــــدممزجــــــت�دمعــــــا�جــــــرى�مــــــن�مقلــــــة�بــــــدم  ران�بـــــــــــــــذي�ســـــــــــــــلمران�بـــــــــــــــذي�ســـــــــــــــلمــأمـــــــــــــــن�تـــــــــــــــذكر�جيـــــــــــــــأمـــــــــــــــن�تـــــــــــــــذكر�جيـــــــــــــــ

�ال �ا%ديح �قصيدة �لتبدية �البوص�oي�نموذج �أن�بردة �وقد�ومعلوم نبوي،

�معارض�ºا �زيدون،��سلك�الشاعر�Xي �ابن �نونية �مع �الذي�سلكه ا%سلك�نفسه

،�57إيداع�شطر�بيت�م��ا�Xي�قصيدته�رقم��فقد�دلل�ع¥ى�ا%عارضة�من�خAل

  :2حيث�قال

  "أمـــــــــن�تـــــــــذكر�ج�ـــــــــoان�بـــــــــذي�ســـــــــلم"؟."أمـــــــــن�تـــــــــذكر�ج�ـــــــــoان�بـــــــــذي�ســـــــــلم"؟.  لـــــــــم�البكـــــــــاء؟�ســـــــــؤال�القلـــــــــب�أطرحـــــــــهلـــــــــم�البكـــــــــاء؟�ســـــــــؤال�القلـــــــــب�أطرحـــــــــه

ج�الشعرية�ومحل�الشاهد�واضح�يكشف�تقصد�الشاعر�معارضة�النماذ

 الكorى�لرموز�ا%ذهب�البدوي.

 :3معارضة�رائية�أبي�فراس�الحمداني�الشه�oة •

orالـــــــدمع�شـــــــيمتك�الصـــــــ�O ـــــــýأراك�عorالـــــــدمع�شـــــــيمتك�الصـــــــ�O ـــــــýعليـــــــــــــك�و��أمـــــــــــــر  أراك�ع�Oعليـــــــــــــك�و��أمـــــــــــــرأمـــــــــــــا�للهـــــــــــــوى�ن�ـــــــــــــ�Oأمـــــــــــــا�للهـــــــــــــوى�ن�ـــــــــــــ  

                                                           
  .50الديوان:�ص��-� 1
  .122الديوان:��ص��-� 2
،�1992ب�oوت،�الطبعة�الثانية،�السنة��-ديوان�أبي�فراس:��أبو�فراس�الحمداني،�طبعة�دار�صادر�-� 3

  .157ص�




	��Wא������������
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��@�א�����א�����א�����א��������א� @@ @@ @@ @

 

 

 

176

أيضا�يؤشر��من�الديوان.�مع�إيداع�شطر�م��ا�51وذلك�Xي�القصيدة�رقم�

  :1ع¥ى�تفاعله�مع�شعراء�مذهب�التبادي�ورموزه�وذلك�Xي�قوله

 Aكــــ Aــــي�الكــــون�مــــن�شــــبهكــــXــــي�الكــــون�مــــن�شــــبه�أنــــا�البــــدر�مــــا�Xو+ــي�دون�الــورى�الصــدر  �أنــــا�البــــدر�مــــا��،Oو+ــي�دون�الــورى�الصــدرلنــور�وج�ــ�،Oلنــور�وج�ــ  

  :2ففي�البيت�اهتدام�لبيت�أبي�فراس

  رـرـلنـــــــــا�الصـــــــــدر�دون�العـــــــــا%�ن�أو�القبـــــــــلنـــــــــا�الصـــــــــدر�دون�العـــــــــا%�ن�أو�القبـــــــــ  ونحـــــــــــــــــن�أنــــــــــــــــــاس���توســـــــــــــــــط�عنــــــــــــــــــدناونحـــــــــــــــــن�أنــــــــــــــــــاس���توســـــــــــــــــط�عنــــــــــــــــــدنا

نفس�زعيم�مذهب�التبادي�أبي�الطيب�ا%تOÎ،�ويظهر�ذلك��استحضار •

 :X3ي�قول�الشاعر

  وكنــــــــــــــــــت�ل7هـــــــــــــــــــة�الخرســـــــــــــــــــاء�عرابـــــــــــــــــــاوكنــــــــــــــــــت�ل7هـــــــــــــــــــة�الخرســـــــــــــــــــاء�عرابـــــــــــــــــــا  ةةأخضــــــــعت�للهمــــــــس�ألفاظــــــــا�مجلجلــــــــأخضــــــــعت�للهمــــــــس�ألفاظــــــــا�مجلجلــــــــ

  أعربـــت�ح�ــــ��الــــذي�مـــا�احتــــاج�إعرابــــاأعربـــت�ح�ــــ��الــــذي�مـــا�احتــــاج�إعرابــــا  والنحـــو�والصـــرف�و�عـــراب�يشـــهد�+ـــيوالنحـــو�والصـــرف�و�عـــراب�يشـــهد�+ـــي

فهو�هنا�يستعيد�نفس�ا%تنX�OÖي�قوله�من�قصيدته�ال��Oمدح��²ا�أبا�عبد�

  :4هللا�الخصي�OÖال��Oمطلعها�

  يخلــــو�مــــن�الهــــم�أخAهــــم�مــــن�الفطــــنيخلــــو�مــــن�الهــــم�أخAهــــم�مــــن�الفطــــن  أفاضـــــل�النـــــاس�أغـــــراض�لـــــدى�الـــــزمنأفاضـــــل�النـــــاس�أغـــــراض�لـــــدى�الـــــزمن

  

                                                           
  .110ص��الديوان:�-� 1
  .161ديوان�أبي�فراس:�ص��-� 2
  .128الديوان:�ص�-� 3
�السنة��-� 4 �بدون، � �الطبعة �والنشر، �دار�ب�oوت�للطباعة �طبعة ،OÖالطيب�ا%تن� �Åبي � :OÖا%تن� ديوان

  .170،�ص�1983
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Xي�قوله�م��ا:وذلك�  

  ف��تـــــــدى�+ـــــــي�فلـــــــم�أقـــــــدر�ع¥ـــــــى�اللحـــــــنف��تـــــــدى�+ـــــــي�فلـــــــم�أقـــــــدر�ع¥ـــــــى�اللحـــــــن  وكلمــــــــــــــة�Xــــــــــــــي�طريــــــــــــــق�خفــــــــــــــت�أعر�²ــــــــــــــاوكلمــــــــــــــة�Xــــــــــــــي�طريــــــــــــــق�خفــــــــــــــت�أعر�²ــــــــــــــا

مؤسس��والO çء�نفسه�يستشف�من�خAل�استحضار�نفس�أبي�تمام •

 مذهب�التبادي�فهو�يعيد�صياغة�مع��Îشعري�Åبي�تمام�السائر:�

  وإن�كــــــــان�طوعــــــــا�+ــــــــي�ولســــــــت�بجاهــــــــدوإن�كــــــــان�طوعــــــــا�+ــــــــي�ولســــــــت�بجاهــــــــد  شــــــــــــأوهشــــــــــــأوه  أبلــــــــــــغ�الشــــــــــــعرأبلــــــــــــغ�الشــــــــــــعر  ح�ــــــــــــ�ح�ــــــــــــ�  ســــــــــــأجهدســــــــــــأجهد

  :1عX��Îي�قالب�وظروف�وسياقات�أخرى يقول�الشاعر�مكررا�ا%

Oورغــــــــــــــــم�ذلــــــــــــــــك�لــــــــــــــــم�أرتــــــــــــــــح�لقــــــــــــــــافي�Oــــــــــي�الحــــــــــب�أعرابــــــــــا  ورغــــــــــــــــم�ذلــــــــــــــــك�لــــــــــــــــم�أرتــــــــــــــــح�لقــــــــــــــــافي�Xــــــــــي�الحــــــــــب�أعرابــــــــــاومــــــــــا�أرحــــــــــت��²ــــــــــا�Xومــــــــــا�أرحــــــــــت��²ــــــــــا�  

OــــــــــÎمــــــــــا�زلــــــــــت�أشــــــــــعر�أن�الشــــــــــعر�يجهلOــــــــــÎو��يــــــــــــــــــــزال�مــــــــــــــــــــن��فضــــــــــــــــــــاء�هرابــــــــــــــــــــاو��يــــــــــــــــــــزال�مــــــــــــــــــــن��فضــــــــــــــــــــاء�هرابــــــــــــــــــــا  مــــــــــا�زلــــــــــت�أشــــــــــعر�أن�الشــــــــــعر�يجهل  

 :2استحضار�عنopة�بن�شداد�Xي�سياق�التغ�OÎبالفروسية�Xي�قوله •

  بسبسفـــــــــــــــدون�عنpـــــــــــــــoة�مـــــــــــــــا�شـــــــــــــــأ�øا�عـــــــــــــــفـــــــــــــــدون�عنpـــــــــــــــoة�مـــــــــــــــا�شـــــــــــــــأ�øا�عـــــــــــــــ  يــــــــا�زائــــــــر�الليــــــــل�غــــــــاب�الليــــــــل�وRنــــــــسيــــــــا�زائــــــــر�الليــــــــل�غــــــــاب�الليــــــــل�وRنــــــــس

�للحب�العذري�البدوي،� • �Xي�رمزي�ºما استحضار�قيس�بن�ا%لوح�وليAه

 :3يقول 

  وXـــــــــــــي�ضـــــــــــــم�oي�يغÎـــــــــــــ�Oباكيـــــــــــــا�قـــــــــــــيسوXـــــــــــــي�ضـــــــــــــم�oي�يغÎـــــــــــــ�Oباكيـــــــــــــا�قـــــــــــــيس  اليــــــــــوم�أمçــــــــــ �Oكمجنــــــــــون�بــــــــــ�Aهــــــــــدفاليــــــــــوم�أمçــــــــــ �Oكمجنــــــــــون�بــــــــــ�Aهــــــــــدف

  وحلــــــــــم�لي¥ــــــــــى�وقــــــــــيس�عنــــــــــدنا�عــــــــــرسوحلــــــــــم�لي¥ــــــــــى�وقــــــــــيس�عنــــــــــدنا�عــــــــــرس  صـــــــيح:�لي¥ـــــــى�ومـــــــن�لي¥ـــــــى�ســـــــوى�حلـــــــمصـــــــيح:�لي¥ـــــــى�ومـــــــن�لي¥ـــــــى�ســـــــوى�حلـــــــم

                                                           
  .136الديوان:�ص��-� 1
  .143الديوان:�ص��-� 2
  .144الديوان:�ص��-� 3
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�استعطاف�عمر� • �Xي �ا%شهورة �الحطيئة إيداع�جزء�شطر�من�قصيدة

 ال��Oمطلعها:�عنه،�بن�الخطاب�ر� �Oهللا

  زغــــــــــب�الحواصــــــــــل���مــــــــــاء�و��شــــــــــجرزغــــــــــب�الحواصــــــــــل���مــــــــــاء�و��شــــــــــجر  مـــــــــــــــــــا�تقـــــــــــــــــــول�Åفـــــــــــــــــــراخ�بـــــــــــــــــــذي�مـــــــــــــــــــرخمـــــــــــــــــــا�تقـــــــــــــــــــول�Åفـــــــــــــــــــراخ�بـــــــــــــــــــذي�مـــــــــــــــــــرخ

  :1وذلك�Xي�قوله

  فــــاهتف:�"عليــــك�ســــAم�هللا�يــــاعمر"�.فــــاهتف:�"عليــــك�ســــAم�هللا�يــــاعمر"�.  والعــــــــــــدل�غــــــــــــادر�أرض�هللا�مــــــــــــع�عمــــــــــــروالعــــــــــــدل�غــــــــــــادر�أرض�هللا�مــــــــــــع�عمــــــــــــر

والحطيئة�شاعر�بدوي�وراوية�شعر�ا%درسة�Rوسية�وهو�شاعر�مخضرم�

�ا �من�رموز �رمزا �يرشحه �مما �عصر�السليقة �ال��Oمن�شعراء �البدوية لقصيدة

  احتفى��²ا�الشاعر.

II. :الرسالة�&حيائية�/�البعثية�للديوان 

�أدبي�Xي �تأريخ �بلورة �مفهوم��سياق �يتجاوز �العربية �للشعرية جديد

�OÎاح�تحقيب�فopدب،�إ+ى�اقRالتحقيب�التاري�ي،�الذي�هيمن�ع¥ى�كتب�تاريخ�

�الدكتور�مح مد�الدناي�رحمه�جما+ي�يرا¸ي�روح�النص�الشعري�اقopح�أستاذنا

�الشعرية� �وا%درسة �الشعري �ا%ذهب �مفهومي �ع¥ى �يقوم �جديدا �تصورا هللا

اللذين�يمكن�أن�نرد�إل��ما�مختلف�التحو�ت�ال��Oتمس�القصيدة�العربية�Xي�

�التحو�ت �هذه �طبيعة �إدراك �بقصد �ع2�orتاريخي�ºا �الشعر�العربي �أن �ذلك ،
                                                           

  .144الديوان:�ص��-� 1
مAه�الرائدان:�"بنية�القصيدة�عند�مهيار"،�منشورات�مؤسسة�جائزة�عبد�العزيز�البابط�ن،�ينظر�ع�-� 2

،�و"�نظرية�الشعر�عند�أبي�العAء�ا%عري�ب�ن�التصور�و�نجاز"،�منشورات�2013الكويت،�السنة�

 .2014مؤسسة�جائزة�عبد�العزيز�البابط�ن،�الكويت،�السنة�
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ي�م��م�عصوره�سيعرف�سيادة�مذاهب�فنية�كorى�انتم��إل ��ا�الشعراء�عن�̧و

�الشعرية� �البداوة �أو�مذهب �التبادي �مذهبا �أبرزها �من �كان �الفنية بأصولها

�الشعرية� �أن �إ+ى ��شارة �مع �الحضرية، ومذهب�التحضر�أو�مذهب�القصيدة

العربية�عرفت�تيارات�شعرية�أخرى�لكن�لم�يكن�لها�نفس�القوة�مثل�مذهب�

  السخف�ومذهب�الليونة�الشعرية....

�هللا�أن�ويرى  �رحمه �الدناي �أو��د. �الحضرية، �الشعرية �البداوة �نظرية "

البداوة�الشعرية�الجديدة،�أو�ما�كان�حذاق�الشعراء�والنقاد�القدامى�ينعتونه�

�استد¸ى� �كلما �نفسها �تجديد �Xي �تعتمد �كانت �نظرية �Õي �الشعري، بالتبادي

طبوع�ن�الشعر�العربي�ا%تحول�تدخلها،�ع¥ى�توجيه�شاعرية�بعض�الشعراء�ا%

�آن�واحد" �Xي �وشاعرا �مؤسسا �الشاعر�ناقدا .�1نحو�نوع�من��نجاز�يكون�فيه

O ¡ا%در� �الدرس�النقدي �مأزق �كان �نظرية��ولذلك '� �أهمية �"إغفاله �Xي: كامنا

� �فكان �الشعرية، �التحو�ت �تخالف�حقيقة �نقدية �منظومة �'وبنائه -التبادي

�يك�-(ذلك) �لم �وحيوي، OÎوف� �نقدي �نفس �تغييب �Xي �الشعر�العربي�سببا ن

 .��2يستطيع�أن�يعود�إ+ى�الحياة�بعد�احتضاره�إ��به."

آفاق�الشعرية���حيائية�/�البعثية�للديوان�نقصد�إذن�بمفهوم�الرسالة

العربية�ال��Oيلفت�الناقد�/�الشاعر�د.�مانع�سعيد�العتيبة�إل��ا�النظر�Xي�مقدمة�

                                                           
�ل�-� 1 �أخرى �نحو�يقظة �البوادي: �ملتقى�"بوح �ضمن �الدناي، �محمد �د. �الحضرية"، �البدوية لقصيدة

العيون�الشعري:�ندوة�تكريمية�للشاعر�الشيخ�عبد�العزيز�سعود�البابط�ن،�وزارة�الشؤون�الثقافية،�

  .�173- 172،�ص�1993أبريل�
  .173"بوح�البوادي:�نحو�يقظة�أخرى�للقصيدة�البدوية�الحضرية"،�ص��-� 2
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محاولة�جادة�لجعل�ا%ا� �O"�زائر�الليل،�هذا�الديوان�الجديد،�الديوان�بقوله:�

�ثوب�البداوة� �أو�جعل�الحاضر�الحضاري�Xي �الحاضر�Rجمل، �Xي الجميل�حيا

�الصحاري� �Xي �الحياة �صنع �القادر�ع¥ى �العربي ��نسان �صنعت Oال�� ا%جيدة

  �.1القاحلة�والرمال�الجرداء"

وقد�شكلت�نصوص�الديوان�ªشتغال�الف�OÎوالجما+ي�السا¸ي�إ+ى�بعث��

يوثق��ة�البدوية�الحضرية�مؤشرا�بذلك�ع¥ى�خطاب�إحيائي�بع�Oنفس�القصيد

�عا�²ا� Oال�� �الحضارة �تطرية �لتجاوز �وذلك �الشعرية، �البداوة �بأصول الصلة

  :2ا%تن�OÖرمز�القصيدة�ا%تبادية�عندما�قال

  وXــــــــــي�البــــــــــداوة�حســــــــــن�غ�ــــــــــ�oمجلــــــــــوبوXــــــــــي�البــــــــــداوة�حســــــــــن�غ�ــــــــــ�oمجلــــــــــوب  حســـــــــــن�الحضـــــــــــارة�مجلـــــــــــوب�بتطريـــــــــــةحســـــــــــن�الحضـــــــــــارة�مجلـــــــــــوب�بتطريـــــــــــة

orع� �العتيبة �مقد�فالشاعر �Xي �صراحة �ذلك �بقوله:�عن �الديوان مة

"وأعopف�هنا..�أن�OÎضقت�ذرعا�بكل�ما�حملته�حضارة�القرن�الحادي�والعشرين�

من�تكنولوجيا�جعلت�ح���البوح�مorمجا،�منطلقا�من���ت�الصماء�وRجهزة�

�الحن�ن�إ+ى�الصحراء�وإ+ى�الزمن�الجميل� �لبيت�نداء OÎوأن� ا%توهجة�باÅضواء..

ن�ربطة�العنق�ومن�قواعد�الorوتوكول�وعدت�الذي�صنعه�Rجداد،�فتجردت�م

.�غ��oأن�الشاعر�3إ+ى�زمن�الطفولة،�Åعانق�رمال�بAدي،�وأبوح�بأسرار�العشق"

ي�ي�بأن�ما�يقدم�عليه�من�مغامرة�شعرية���تع�OÎأنه�سيتحول�بدويا�ع¥ى�طراز�

                                                           
  .3الديوان:�ص��-� 1
�السنة�د�-� 2 �بدون، � �الطبعة �والنشر، �دار�ب�oوت�للطباعة �طبعة ،OÖالطيب�ا%تن� �Åبي � :OÖا%تن� يوان

  .449،�ص�1983

  .4"الديوان":�ص��-� �3
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ا�القدماء،�بل�Rمر���يعدو�أن�يكون�تباديا�فكريا�/�تبدية�الحضارة،�يقول:�"وإذ

�Xي� �الصحراء �كانت�Xي �كما �العشق �صورة �أمامنا �ترسم كانت�عناصر�اللوحة

  أقدم�العصور،�إ��أن�العاشق�ليس�هو�نفسه.

�oخرجت�أمثال�قيس�بن�ا%لوح�وكث��Oإ+ى�ا%درسة�الفكرية�ال��Oإنه���ينتم

�يرتدي� �وغ�oهم..ولو�أنه O ýالحم� �وديك�الجن �Îوقيس�لب� �بثينة �وجميل عزة

ضع�ع¥ى�رأسه�الغopة�والعقال،�ويستخدم�ا%طايا�ذا×�ا�سواء�العباءة�نفسها�وي

  �.�1كانت�ناقة�أو�فرسا."

  هذه�البداوة�الشعرية�Xي:�ويمكن�رصد�مظاهر�

 الشكل�الشعري: .1

يمكن�أن�نسم�قصائد�الديوان�بالقصائد�ا%قصرات�أو�القصائد�البopاء�

	�oمن�غرض�وÕي�القصائد�البسيطة�الopكيب�ال��Oلم�يؤلف�الشاعر�ف��ا�ب�ن�أك

  شعري.

الدرس�النقدي�العربـي�رصد�هذا�النمط�من�القصائد؛�فابن�ومعلوم�أن��

رشيق�يقول:�"ومن�الشعراء�من���يجعل�لكAمه�بسـطا�من�النسيب،�بل�يهجـم�

ع¥ى�ما�يريده�مكافحة،�ويتناوله�مصافحة...والقصيدة�إذا�كانت�ع¥ى�تلك�الحـال�

  .�2بتـراء�كالخطبة�البopاء"

                                                           

  .4"الديوان":�ص��-� �1
  .1/231"العمدة":��-� 2
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طاجنـي�يسم�Oهذا�النمط�من�القصائد�بالقصائد�البسيطة�Xي�وحازم�القر 

�تكون� Oال�� �مثل�القصائد �"والبسيطة :Aقائـ� �فيعرفها �ا%ركبة، مقابل�القصائـد

�الكAم�ع¥ى�غرض�ن� �يشتمل�ف��ا Oال�� �وا%ركبة�Õي �أو�رثاء�صرفا، �صرفا مدحا

�للنفوس� �موافقـة �أشد �وهذا �ومديح، �نسيب �ع¥ى �مشتملة �تكون �أن مثل

حيحة�Rذواق،�%ا�ذكرناه�من�ولع�النفوس�با�فتـنان�Xي�أنحاء�الكAم�وأنواع�الص

 .1القصائد"

�إذا� �ا%قصرات�فإن�القـول�ف��ا �"فأما وقال�Xي�موضع�آخر�من�"م��اجه":

�إ+ى�غرض�ن�لم�يتسع�ا%جـال�للشاعر�Åن�يستوXي�أركان�ا%قاصد� كان�منقسما

هيئا×�ا،�وربما�استوXى�ذلك�الحذاق�ال��²�Oا�يكمل�التئام�القصائد�ع¥ى�أفضل�

مع�ضيق�ا%جال�عل��م�باقتضاب�Rوصاف�الضرورية�Xي�الجهات�بالنسبة�إ+ى�

�إ+ى�بعض�ع¥ى�الوجوه�ا%Aئمة� الغرض،�والتلطف�Xي�إبداع�النقلة�من�بعضها

 ،2ا%وجزة"

اختار�الشاعر،�إذن،�نوع�القصائد�ا%قصرات�حيث�جاءت�كل�القصائد�

ا�ع¥ى�بحر�البسيط�وإن�نوع�Xي�Rرواء�والقواXي،�وهو�Xي�هذا�Xي�عشرة�أبيات�كله

القصائد�ا%عشرات؛�وÕي�قصائد�تنظم�كل�واحدة�م��ا�Xي�عشرة��يستو�ي�نمط

�با%ديح� �ارتبطت �صوفية �مرجعية �ذات �وÕي �الهجاء، �حروف �عدد �ع¥ى أبيات

�لشرائه� �بشعر�التبادي�من�حيث�ªختيارات�الفنية �وهو�وثيق�الصلة النبوي،

 Rبن�� �مالك �ا%عشرات �نظم �أشهر�من �ومن �والن�ëاني...، �البوص�oي �مثل عAم

                                                           
  .303"م��اج�البلغـاء"،�ص:��-� 1
  .303"ا%��اج"،�ص:��-� 2
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�لكن�الشاعر�العتيبة�رام��ه)�699- 604(�ا%رحل صاحب�"ا%عشرات�اللزومية".

التجديد�من�خAل�النفس�القص�O ýالسردي�الذي�ب��Îبه�النص،�ومن�خAل�

وقد�أشار�إ+ى�عدم�الÏpامه�ترتيب�حروف�الهجاء�وعددها�Xي�بناء�أرواء�قصائده.�

�أود� �أمر�آخر.. "� �بقوله: �الشعرية �التجربة �هذه �Xي �إليه �طمح �الذي التجديد

�شارة�إليه..�تكونت�وبفعل�أحداث�حقيقية�قصص�وحكايات�جسد×�ا�بعض�

قصائد�هذا�الديوان�وع¥ى�شكل�قصة�قص�oة�يمكن�اعتبارها�محطة�جديدة�Xي�

  �.1مس�oتي�الشعرية"

ولعل�ذلك�من��-)�7رقم:�سبعة�(��القصيدةوبالعودة�إ+ى�الديوان�ترتشح��

�الشاعر �إليه �يقصد �لم �الشعري �القول �الديوان��- مصادفات �رسالة لتجمل

  :�2حيائية�ال��Oسنباشر�القول�ف��ا�تباعا،�يقول�الشاعر

  مـــــــــــادام�يجمعنـــــــــــا�Xـــــــــــي�الليـــــــــــل�معpـــــــــــÏل مـــــــــــادام�يجمعنـــــــــــا�Xـــــــــــي�الليـــــــــــل�معpـــــــــــÏل   يــــــــــازائر�الليـــــــــــل�طـــــــــــاب�البـــــــــــوح�والغـــــــــــزل يــــــــــازائر�الليـــــــــــل�طـــــــــــاب�البـــــــــــوح�والغـــــــــــزل 

  مت�وÕـــــــي�تشـــــــتعلمت�وÕـــــــي�تشـــــــتعلتصـــــــõي�إلينـــــــا�بصـــــــتصـــــــõي�إلينـــــــا�بصـــــــ  هــــــــا�نحــــــــن�فــــــــوق�رمــــــــال���لســــــــان�لهــــــــاهــــــــا�نحــــــــن�فــــــــوق�رمــــــــال���لســــــــان�لهــــــــا

  وح�ن�يسأل�عذال�تقول�لهم:

  فلتتقــــــــــــــــوا�هللا���يجــــــــــــــــديكم�العــــــــــــــــذلفلتتقــــــــــــــــوا�هللا���يجــــــــــــــــديكم�العــــــــــــــــذل  ............................................................................................................................

  و��يبــــــــــــــــــوح�بحــــــــــــــــــرف�لþ+ــــــــــــــــــى�ســــــــــــــــــألواو��يبــــــــــــــــــوح�بحــــــــــــــــــرف�لþ+ــــــــــــــــــى�ســــــــــــــــــألوا  الرمــــــــــــــــل�يعــــــــــــــــرف�أســــــــــــــــرارا�ويحفظهــــــــــــــــاالرمــــــــــــــــل�يعــــــــــــــــرف�أســــــــــــــــرارا�ويحفظهــــــــــــــــا

  حنـــــــــــــان�أم�لكــــــــــــــي�يبقــــــــــــــى�لنــــــــــــــا�Rمــــــــــــــلحنـــــــــــــان�أم�لكــــــــــــــي�يبقــــــــــــــى�لنــــــــــــــا�Rمــــــــــــــل  كـــــــــــــان�الـــــــــــــوXي�مـــــــــــــدى�Rيـــــــــــــام�يمنحنـــــــــــــاكـــــــــــــان�الـــــــــــــوXي�مـــــــــــــدى�Rيـــــــــــــام�يمنحنـــــــــــــا

  أصـــــــــــõي�إليـــــــــــك�وقلÖـــــــــــ�Oمنـــــــــــتش�ثمـــــــــــلأصـــــــــــõي�إليـــــــــــك�وقلÖـــــــــــ�Oمنـــــــــــتش�ثمـــــــــــل  يــــــــب�فــــــــؤادي�بــــــــالهوى�فأنــــــــايــــــــب�فــــــــؤادي�بــــــــالهوى�فأنــــــــابــــــــح�يــــــــا�حببــــــــح�يــــــــا�حب

  هنــــــــا�يغيــــــــب�R¡ــــــــ ��والجــــــــرح�ينــــــــدملهنــــــــا�يغيــــــــب�R¡ــــــــ ��والجــــــــرح�ينــــــــدمل  هنــــــــــــــــــــا�نعــــــــــــــــــــود�إ+ــــــــــــــــــــى�أيــــــــــــــــــــام�بهجتنـــــــــــــــــــــاهنــــــــــــــــــــا�نعــــــــــــــــــــود�إ+ــــــــــــــــــــى�أيــــــــــــــــــــام�بهجتنـــــــــــــــــــــا

                                                           
  .7الديوان:�ص��-� 1
  .21- �22الديوان:�ص���-� 2
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  ترنـــــــــــــــــــــــــــو�لهدأتـــــــــــــــــــــــــــه�Rرواح�وا%قـــــــــــــــــــــــــــلترنـــــــــــــــــــــــــــو�لهدأتـــــــــــــــــــــــــــه�Rرواح�وا%قـــــــــــــــــــــــــــل  هنـــــــــا�الســـــــــكون�لنـــــــــا�يـــــــــا�زائـــــــــري�ســـــــــكنهنـــــــــا�الســـــــــكون�لنـــــــــا�يـــــــــا�زائـــــــــري�ســـــــــكن

  مــــــــــا�كـــــــــــان�نـــــــــــدا�لنـــــــــــا�امـــــــــــرأة�و��رجـــــــــــلمــــــــــا�كـــــــــــان�نـــــــــــدا�لنـــــــــــا�امـــــــــــرأة�و��رجـــــــــــل  وXـــــــــي�الســـــــــماء�نجـــــــــوم�الليـــــــــل�شـــــــــاهدةوXـــــــــي�الســـــــــماء�نجـــــــــوم�الليـــــــــل�شـــــــــاهدة

  �ãتــف:�ليــت�الصــبح���يصــل�ãتــف:�ليــت�الصــبح���يصــلوالقلــب�والقلــب�  يــــــــــــــــــا�زائــــــــــــــــــري�إن�الليــــــــــــــــــل�Xــــــــــــــــــي�عجــــــــــــــــــليــــــــــــــــــا�زائــــــــــــــــــري�إن�الليــــــــــــــــــل�Xــــــــــــــــــي�عجــــــــــــــــــل

فقد�صرح�الشاعر�Xي�مطلعها�بغرض�الديوان�"�الغزل"،�ومكونات�الكون�

الشعري�الشاعر�والحبيب�والصحراء�والليل،�وتمجيد�تيمة�البوح�وقيمة�الحب،�

�للمعاني� �أو�ا%قصرة �البسيطة �بالقصيدة �ا%وسوم �الشعري واستجاب�الشكل

 الشعرية�ال��Oصبت�فيه.

 الغرض�الشعري: .2

�القصيدة� �تميـز �عربية �شعرية �خصيصة �الغرض �مفهوم �يكون يكاد

�وعما� �Rخرى، �أشعار�Rمم �من �غ�oه �عن �عمـوما، �والشعر�العربي العربيـة،

استحدث�Xي�الشعرية�العربية�من�أنواع�شعرية�جديدة،�لذلك�فالوقوف�عند�

�"زائر� �ديوان �كون �من �سابقا �بسطناها Oال�� �بالدعوى �هو�لصيق �ا%سألة هذه

ليل"�ينطوي�ع¥ى�رسالة�إحيائية�تروم�بعث�أصول�القصيدة�العربية�ا%تبادية�ال

ال��Oتحدت�العصور�واستطاعت�أن�تصمد�أمام�كل�التجارب�وRنواع�الشعرية�

  ال��Oاستحدثت�Xي�تاريخ�الشعر�العربي�قديمه�وحديثه.

إننا�نروم�Xي�هذا�ا%قام�توضيح�التـزام�التجربـة�الشعرية�Xي�الديوان��²ذا�

وإذا�كان�الشعر�ديوان�العرب،��ا%عطى�الذي���تقوم�القصيدة�العربيـة�إ��عليه.
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�بل�هو�أنفاسه�الحارة� فإن�غرض�الغزل�هو�بمثابة�القلب�من�جسد�الشعر،

  �.ال��Oتopدد�فيه

لقد�رصد�الدرس�النقدي�هذا�الغرض�وحاول�التعريف�به�Åنه�من�أعAم�

جعفر�إ+ى�أن�"النسيب�ذكر�خلق��Rغراض�الشعرية�العربية،�فذهب�قدامة�بن

�معهن" �به �الهوى �أحوال �وتصرف �وأخAقهن �النـاس�1النساء �أن �إ+ى �وذهب ،

�كل� �يحـوز �فرقـا �فقدم �الغزل، �النسيب�ومعنـى �معنـى �الخلط�ب�ن �إ+ى يذهبون

�"والفرق�بي��ما�أن�الغزل�هو�ا%عنـى�الذي�إذا�اعتقده��واحـد�عن��خر، يقول:

النساء�نسب��²ـن�من�أجله،�فكأن�النسيب�ذكر�الغزل،��نسان�Xي�الصبوة�إ+ى�

،�وقد�شرح�عبد�اللطيف�البغدادي�مـراد�قدامة�بقوله:�2والغزل�ا%عنـى�نفسه"

"اعلم�أن�النسيب�والتشبيب�والغزل�ثAثـ�ºا�متقاربـة،�ولهذا�يعسر�الفرق�بي��ما�

�أ�øا�واحد،�ونحن�نوضح�الفرق�بحيث���يبقى�ريب،�فنقول: إن��ح���يظن��²ا

الغزل�هو�Rفعال�وRحوال�وRقوال�الجاريـة�ب�ن�ا%ـحب�وا%حبوب،�وصفاته،�

�حال� OÎأع� �النسيب�فهو�ذكر�Rحوال�الثAثـة، �أما وإشهار�ذلك�والتصريح�به،

�النسيب،� �Xي �داخل �فالتشبيب �بي��ما، �الجارية �وRمور �وا%نسوب النسيب

�ه �الغزل �إن �قدامة �قول �فهذا �ذكر�الغزل، �اعتقده�والنسيب �الذي �Îو�ا%ع

�أو�اتصف�به،� �الذي�تخلق�به��نسان، �Îهو�ا%ع� �وينبõي�أن�يقول: �نسان،

�والغزل�إنما�هو�التصابي� Åن�الغزل�والعشق�ونحوه�انفعال���اعتقاد،�وقوله:

�الحال،� �نحو�هذه �ع¥ى�ªستعداد �أن�يفهم�أن�الغزل�يطلق�تارة �وينبõي إلخ...

                                                           
  .134ص:��،"نقد�الشعر"�-�� 1
  .134ا%صدر�نفسه،�ص:��-� 2
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�وي �الخليقـة، ��²ذه �يقال�والتخلق �كما �الحال ��²ذه �ªنفعال �ع¥ى �تارة طلق

�له،� �انفعل �من �وع¥ى �به، �ªنفعال �السريع �للغضب �ا%ستعد �ع¥ى الغضبان،

خرج�به�إ+ى�الفعل،�فنقول:�الغزل�إنما�هو�التصابي،�يريد�به�التخلق�وªنفعال،�

  .�1وقوله�إذا�كان�متشك�Aبالصبوة�يريد�به�ªستعداد"

�التفصيل�الذي� قدمـه�عبد�اللطيف�البغدادي���يكاد�يفك�غ��oأن�هذا

�محمد� �الدكتور �قدمه �ما �ولعل �ا%صطلحات، �هذه �ب�ن �الحـاصل ªلتباس

�هللا �رحمه �ويجعلها��الدنـاي �بي��ا �الد�لية �الفروق �يميـز �تصور �أهـم يبقى

  مصطلحات�إجرائية،�فقد�خلص�إ+ى�أن:�

ل�إ+ى�جانب�"النسيب�ذو�وظيفة�افتتاحية،�تفتتـح�به�القصائـد�ويشتم�-

�ذكر�الطلل�ووصف�الرحلة،� حقل�ا%رأة�ع¥ى�حقول�د�ليـة�أخرى�يدخل�ف��ا

  والراحلة�وشكوى�الدهر�...إلخ.

�ذكـر��- �ع¥ى �يقتصر�فقط �لكنه �كذلك، �افتتاحية �ذو�وظيفة التشبيب

  ا%ـرأة.

الغزل:�هو�ذكر�ا%رأة،�فعندما�نقصر�القصيدة�كلها�ع¥ى�ذكرها�نكون�أمام�

  .2الغزل"

                                                           
كAم�لعبد�اللطيف�البغدادي�نقله�عبد�القادر�البغدادي�عن�كتاب�ا%تقدم�ا%وسوم�ب:�"شرح�نقد��-�1

�بن� �� �سعاد �بانت �شرح �ع¥ى �القادر�البغدادي �عبد �"حاشية �والنص�Xي �وهو�مفقود، الشعر"،

  .1/166هشام"،�ج
  وما�بعدها.�4/335ة�الشعر�لدى�أبي�العAء"�:�"نظري�-� 2
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�غ �مقطعا�ويشكل �باعتباره �أو �الذات �قائم �غرضا �باعتباره �الغزل رض

�القصيدة �بناء �ضمن �Xي��العربية�منمطا �التلقي �لفعل �ا%مهد �بدور يضطلع

�حرب� �الشعراء �خاض��²ا Oأخطر�ا%ظاهر�ال�� "� �أو�تشبيب: �نسيب صيغتيه:

ا%ذاهب�الشعرية�Xي�Rدب�العربي،�أي�حرب�التبادي�والتحضر،�Åن�النسيب�

  .�1ل�الذي�تنحر�به�القصيدة�البدوية�والروح�ال��Oيبعث��²ا"كان�ا%قت

صرح�الشاعر�بمصطلح�الغزل�Xي�مطلع�قصيدته�السابعة،�وهو�ا%صطلح��

�ذكر�الحبيب�/� �النصوص�Xي �فجميع �الديوان�كلها؛ �هوية�قصائد الذي�يحدد

زائر�الليل،�والليل،�والصحراء�ولواعج�الحب�وتباريح�الهوى،�والتصريح�يعكس�

ي�الد�+ي�ببنية�ا%فهوم�لدى�الشاعر،�يقول Xي�جا   :2نب�منه�ال̧ز

  زل زل ــمــــــــــادام�يجمعنــــــــــا�Xـــــــــــي�الليــــــــــل�معتـــــــــــمــــــــــادام�يجمعنــــــــــا�Xـــــــــــي�الليــــــــــل�معتـــــــــــ  يــــــــــازائر�الليـــــــــــل�طـــــــــــاب�البـــــــــــوح�والغـــــــــــزل يــــــــــازائر�الليـــــــــــل�طـــــــــــاب�البـــــــــــوح�والغـــــــــــزل 

وتتحدد�هوية�الغزل�البدوي�العفيف�Xي�الديوان�من�خAل�ميل�الشاعر�

إ+ى�ªبتعاد�عن�الوصف�الح½ �O%فاتن�ا%حبوب�وªستعاضة�عن�ذلك�بذكر�

 تباريح�الهوى،�ووصف�ما�يكابده�من�ذلك�ثم�ذكر�الرقيب؛�لواعج�الحب�و 

  :3مث��Aيقول�الشاعر

  أرنــــــو�لــــــدفء�لظــــــى�Xــــــي�خــــــدك�انتشــــــراأرنــــــو�لــــــدفء�لظــــــى�Xــــــي�خــــــدك�انتشــــــرا  يـيـيـــــــــــــا�زائـــــــــــــر�الليـــــــــــــل�إن�الrـــــــــــــoد�يجعلنـــــــــــــيـــــــــــــا�زائـــــــــــــر�الليـــــــــــــل�إن�الrـــــــــــــoد�يجعلنـــــــــــــ

OــــــــــــــــÎأكتفــــــــــــــــي�بــــــــــــــــالهمس�يمنح�OــــــــــــــــÎلكنOــــــــــــــــÎأكتفــــــــــــــــي�بــــــــــــــــالهمس�يمنح�OــــــــــــــــÎدفئـــــــــــا�يتـــــــــــوق�إ+ـــــــــــى�أمجـــــــــــاده�الشـــــــــــعرادفئـــــــــــا�يتـــــــــــوق�إ+ـــــــــــى�أمجـــــــــــاده�الشـــــــــــعرا  لكن  

                                                           
  .189"بوح�البوادي:�نحو�يقظة�أخرى�للقصيدة�البدوية�الحضرية"،�د.�محمد�الدناي،�ص��-� 1
  .21الديوان:�ص��-� 2
  .86الديوان:�ص��-� 3
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  :�1ويقول�أيضا�Xي�ذكر�الوعد�وحكمه�Xي�شريعة�العشاق

  كنبتـــــــــــــــــــة�ا%ـــــــــــــــــــوت���ظـــــــــــــــــــل�و��ثمـــــــــــــــــــركنبتـــــــــــــــــــة�ا%ـــــــــــــــــــوت���ظـــــــــــــــــــل�و��ثمـــــــــــــــــــر  �Oســــــــيجعل�OOÎســــــــيجعلOÎغيــــــــاب�نــــــــورك�عــــــــن�عيÎــــــــغيــــــــاب�نــــــــورك�عــــــــن�عيÎــــــــ

  ��يخلفـــــــــــون�وعـــــــــــود�الحـــــــــــب�والقمـــــــــــر��يخلفـــــــــــون�وعـــــــــــود�الحـــــــــــب�والقمـــــــــــر  والعاشــــقون�إذا�أعطـــــوا�الوعــــود�فهـــــموالعاشــــقون�إذا�أعطـــــوا�الوعــــود�فهـــــم

  :�2وXي�وصف�حال�الرقيب�واستهجان�تصرفاته�يقول�الشاعر

  إن��شـــــــــــــــــــــــاعة�بالعشـــــــــــــــــــــــاق�تنكيـــــــــــــــــــــــلإن��شـــــــــــــــــــــــاعة�بالعشـــــــــــــــــــــــاق�تنكيـــــــــــــــــــــــل  يــــــــــــــــــازائر�الليــــــــــــــــــل���تحــــــــــــــــــزن�لشــــــــــــــــــائعةيــــــــــــــــــازائر�الليــــــــــــــــــل���تحــــــــــــــــــزن�لشــــــــــــــــــائعة

  لللــــــــــــــم�يرقهــــــــــــــا�بعــــــــــــــد�كــــــــــــــذاب�وضــــــــــــــليلــــــــــــــم�يرقهــــــــــــــا�بعــــــــــــــد�كــــــــــــــذاب�وضــــــــــــــلي  أنـــــــــــا�وأنـــــــــــت�كطهـــــــــــر�الحـــــــــــب�Xـــــــــــي�قمـــــــــــمأنـــــــــــا�وأنـــــــــــت�كطهـــــــــــر�الحـــــــــــب�Xـــــــــــي�قمـــــــــــم

  :3تناقض�حال�الرقباء�فيقول �ويج¥ي�Xي�مقطع�آخر

  فـــإن�مضـــوا�عنـــك�بـــان�الزيـــف�وا%لـــقفـــإن�مضـــوا�عنـــك�بـــان�الزيـــف�وا%لـــق  عنـــــــــــــد�اللقـــــــــــــاء�كـــــــــــــرام�Xـــــــــــــي�مـــــــــــــدائحهمعنـــــــــــــد�اللقـــــــــــــاء�كـــــــــــــرام�Xـــــــــــــي�مـــــــــــــدائحهم

  ولــــــــم�يغــــــــ�6م�مغيــــــــث�عنــــــــدما�انزلقــــــــواولــــــــم�يغــــــــ�6م�مغيــــــــث�عنــــــــدما�انزلقــــــــوا  وكـــــــــــــم�تســـــــــــــاقط�قـــــــــــــوم�Xـــــــــــــي�حبـــــــــــــائلهموكـــــــــــــم�تســـــــــــــاقط�قـــــــــــــوم�Xـــــــــــــي�حبـــــــــــــائلهم

  وقــــــــــل�بمــــــــــلء�فــــــــــم:�أهــــــــــواه�فــــــــــانفلقواوقــــــــــل�بمــــــــــلء�فــــــــــم:�أهــــــــــواه�فــــــــــانفلقوا  أنـــــــــــا�فـــــــــــداك�حبيÖـــــــــــ�Oفابتســـــــــــم�فرحـــــــــــاأنـــــــــــا�فـــــــــــداك�حبيÖـــــــــــ�Oفابتســـــــــــم�فرحـــــــــــا

  :4عاشقة�قول�الشاعرومن�نماذج�التغ�OÎبتباريح�الذات�ال

  ذكرتÎــــــــــ�Oبــــــــــالهوى�مــــــــــن�بعــــــــــد�نســــــــــيانذكرتÎــــــــــ�Oبــــــــــالهوى�مــــــــــن�بعــــــــــد�نســــــــــيان  يــــــــــــــــــازائر�الليــــــــــــــــــل�أيقظــــــــــــــــــت�أشــــــــــــــــــجانييــــــــــــــــــازائر�الليــــــــــــــــــل�أيقظــــــــــــــــــت�أشــــــــــــــــــجاني

  أنــــــــــــــام�مــــــــــــــلء�جفــــــــــــــوني�نــــــــــــــوم�الهــــــــــــــانيأنــــــــــــــام�مــــــــــــــلء�جفــــــــــــــوني�نــــــــــــــوم�الهــــــــــــــاني  حســـــــبت�أنــــــــي�ســـــــأحيا�العمــــــــر�منفــــــــرداحســـــــبت�أنــــــــي�ســـــــأحيا�العمــــــــر�منفــــــــردا

Oإذن�إ+ـــــــــــــى�حلمـــــــــــــ�Aلكـــــــــــــن�دخلـــــــــــــت�بـــــــــــــOإذن�إ+ـــــــــــــى�حلمـــــــــــــ�Aولــــــــم�تغــــــــادر�بــــــــرغم�الصــــــــحو�أجفــــــــانيولــــــــم�تغــــــــادر�بــــــــرغم�الصــــــــحو�أجفــــــــاني  لكـــــــــــــن�دخلـــــــــــــت�بـــــــــــــ  

  وكنـــــــــت�أحســــــــــب�أن�الحــــــــــب�جافــــــــــانيوكنـــــــــت�أحســــــــــب�أن�الحــــــــــب�جافــــــــــاني  أرجعتÎـــــــــــــــ�Oللهـــــــــــــــوى�صـــــــــــــــبا�وذا�دنـــــــــــــــفأرجعتÎـــــــــــــــ�Oللهـــــــــــــــوى�صـــــــــــــــبا�وذا�دنـــــــــــــــف

                                                           
  .46الديوان:�ص��-� 1
  .44الديوان:�ص��-� 2
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  .�10– 9الديوان:�ص��-� 4
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  بعد�العذاب�الـذي�Xـي�الحـب�أشـقانيبعد�العذاب�الـذي�Xـي�الحـب�أشـقاني  أقـــــــــــوى�ع¥ـــــــــــى�ســـــــــــهرأقـــــــــــوى�ع¥ـــــــــــى�ســـــــــــهروأنÎـــــــــــ�Oلـــــــــــم�أعـــــــــــد�وأنÎـــــــــــ�Oلـــــــــــم�أعـــــــــــد�

  وتـــــوقظ�القلـــــب�عـــــاد�الحـــــب�يغشـــــانيوتـــــوقظ�القلـــــب�عـــــاد�الحـــــب�يغشـــــاني  وحـــــــ�ن�جئـــــــت�تـــــــدق�البـــــــاب�Xـــــــي�خجـــــــلوحـــــــ�ن�جئـــــــت�تـــــــدق�البـــــــاب�Xـــــــي�خجـــــــل

  فعـــــــــودة�الحـــــــــب�تعÎـــــــــ�Oعمـــــــــره�الثـــــــــانيفعـــــــــودة�الحـــــــــب�تعÎـــــــــ�Oعمـــــــــره�الثـــــــــاني  أهــــــــــ�Aيقــــــــــول�فــــــــــؤادي�وهــــــــــو�مرتجــــــــــفأهــــــــــ�Aيقــــــــــول�فــــــــــؤادي�وهــــــــــو�مرتجــــــــــف

ومن�صور�اللقاء�ب�ن�العاشق�ن�ا%وروثة�Xي�الشعر�العربي�س�ي�الحبيبة�

�من�خAل�طم �طمس�آثار�اللقاء �الرمال��سإ+ى �أديم �ع¥ى �ا%وقعة أثر�Rقدام

  :1بتجرير�الثوب�فوقها،�يقول�الشاعر

  ح�Rثـــــــــــــــــــــرح�Rثـــــــــــــــــــــرــأن�يمســـــــــــــــــــــأن�يمســـــــــــــــــــــ��وكorيــــــــــــــــــــاء�إ+ـــــــــــــــــــــىوكorيــــــــــــــــــــاء�إ+ـــــــــــــــــــــى  أقبــــــــــــل�إ+ــــــــــــي�وجــــــــــــر�الثــــــــــــوب�Xــــــــــــي�أنــــــــــــفأقبــــــــــــل�إ+ــــــــــــي�وجــــــــــــر�الثــــــــــــوب�Xــــــــــــي�أنــــــــــــف

  و��يقـــــــال�مÛـــــــ ��والقـــــــوم�مـــــــا�نظــــــــرواو��يقـــــــال�مÛـــــــ ��والقـــــــوم�مـــــــا�نظــــــــروا  فـــــــــــ�Aيقـــــــــــال�أتـــــــــــى�والقـــــــــــوم�Xـــــــــــي�وســـــــــــنفـــــــــــ�Aيقـــــــــــال�أتـــــــــــى�والقـــــــــــوم�Xـــــــــــي�وســـــــــــن

  مــــــــع�العيـــــــــون�ال�ـــــــــX�Oــــــــي�طرفهـــــــــا�حـــــــــور مــــــــع�العيـــــــــون�ال�ـــــــــX�Oــــــــي�طرفهـــــــــا�حـــــــــور   يـيـتعـــــــــــــــال:�إن�ظـــــــــــــــAم�الليـــــــــــــــل�يجمعنـــــــــــــــتعـــــــــــــــال:�إن�ظـــــــــــــــAم�الليـــــــــــــــل�يجمعنـــــــــــــــ

إطراء�ساعات�Rنس�بقرب�الحبيب�ا%نÏpعة�من�عمر�الزمن،��وم��ا�أيضا

  :2الشاعر�مع�وصف�وضاءة�ونور�وجه�الحبيب،�يقول 

  منـــــــه�القلـــــــوب�ع¥ـــــــى�أحبا�²ـــــــا�التاعـــــــتمنـــــــه�القلـــــــوب�ع¥ـــــــى�أحبا�²ـــــــا�التاعـــــــت  وأن�نــــــــــــور�حبيÖــــــــــــ�Oنــــــــــــاب�عــــــــــــن�حلــــــــــــكوأن�نــــــــــــور�حبيÖــــــــــــ�Oنــــــــــــاب�عــــــــــــن�حلــــــــــــك

  ســـــــــاعات�أنـــــــــس�ÅحـــــــــAم�لنـــــــــا�طاعـــــــــتســـــــــاعات�أنـــــــــس�ÅحـــــــــAم�لنـــــــــا�طاعـــــــــت  يــــــــــــــــــازائر�الليــــــــــــــــــل�إن�الليــــــــــــــــــل�يمنحنــــــــــــــــــايــــــــــــــــــازائر�الليــــــــــــــــــل�إن�الليــــــــــــــــــل�يمنحنــــــــــــــــــا

  اء�ا%Îـــــــــ��فاعــــــــــتاء�ا%Îـــــــــ��فاعــــــــــتففـــــــــي�غنائـــــــــك�صـــــــــهبففـــــــــي�غنائـــــــــك�صـــــــــهب  إمــــ�þبصــــوتك�كــــأس�الســــمع�Xــــي�طــــربإمــــ�þبصــــوتك�كــــأس�الســــمع�Xــــي�طــــرب

  ولكــــن�رو�ــــي��²ــــا�كــــأس�R¡ــــ ��باعــــتولكــــن�رو�ــــي��²ــــا�كــــأس�R¡ــــ ��باعــــت  وخمـــرة�الصـــوت���بيعـــت�و��اشـــopيتوخمـــرة�الصـــوت���بيعـــت�و��اشـــopيت

    

    

    

                                                           
  .13ديوان:�ص�ال�-� 1
  .18الديوان:�ص��-� 2
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 خطاب�القيم: .3

�جانب� �إ+ى �الجماعة �بقيم OÎالتغ� �إ+ى �البدايات �منذ �الشعر�العربي س�ى

و�الفروسية،�وا%غامرة،�وشكل�خطاب�،�إظهار�القيم�الفردية�ا%تعلقة�بالبطولة

�ل �كذلك �مجا� �هذا�القيم �أبرز �الشعر�العربي، �Xي �الشعرية �ا%ذاهب صراع

الصراع�تياران�كب�oان�أحدهما�ينتصر�Xي�خطابه�الشعري�لقيم�البداوة�بما�ترمز�

�بالقيم� �....وآخر�احتفى �وكرم �وفروسية �وطهر�وشجاعة �وعفة �من�شهامة إليه

�محدد� �القيم �فخطاب �ولذلك �الحضري. OÎا%دي� �الفضاء �تسود Oال�� الهجينة

�من �أي��رئيس �ا%ذهبية، �ªختيارات �عن orا%ع� �الشعري �ªتجاه محددات

  اختيارات�ا%ذهب�الشعري�الذي�ينتم�Oالشاعر�إ+ى�مدرسته.

ي� �̧و �عن �الشعري �للتبادي �انتصاره �وع�orعن �اختياره �Îب� والشاعر�قد

�O �ا%ا� �لجعل �جادة �محاولة �الجديد، �الديوان �هذا �زائر�الليل، �قوله" جسده

�الحا �Xي �ثوب�البداوة�الجميل�حيا �أو�جعل�الحاضر�الحضاري�Xي ضر�Rجمل،

�الصحاري� �Xي �الحياة �صنع �القادر�ع¥ى �العربي ��نسان �صنعت Oال�� ا%جيدة

  �.1القاحلة�والرمال�الجرداء"

�عن� �وسنستأثر�بالحديث �البداوة: �بقيم �الديوان �Xي �احتفى �فقد لذلك

  والعفة�الشعرية.��ثAث�م��ا�Õي:�الفروسية�والحب

 

                                                           
  .3الديوان:�ص��-� 1
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 فروسية:�قيمة�ال •

�ا%فهوم� �هذا �شغل �أستاذنا�لقد �كتابات �من �كب�oا �جزءا �وفاعليته

�هذا��الدكتور  �Xي �منه �نستمد Oال�� �التعريفات �ومن �بنصر�العلوي، �هللا عبد

  السياق�قوله:�"يمكن�أن�تستج¥ى�د�لة�الفروسية�Xي�مكون�ن�اثن�ن�متAزم�ن:

� �تجسد�-أ Oال�� �الوجدان �قيم �يحمل �باعتباره �البداوة سلوكا��مكون

  اجتماعيا�ونفسيا؛

� �الشعر�ا%ع�orعن��-ب �من �يجعل �فنيا �خطابا �باعتباره ��بداع مكون

 .�1الفضائل�ال��Oتحدد�سلوك�الفرد�والجماعة"

�بشكل��فت،�فمنذ� �بقيم�الفروسية�Xي�ديوان�"زائر�الليل" OÎحضر�التغ

�نصوص �إ+ى �وبالعودة �النافرة، �والخيول �والليل �الصحراء �تorز �الغAف �عتبة

�احتفائه� �بإزاء �والنفسية �الشعرية �بفروسيته �يحتفي �الشاعر �نجد الديوان

بفروسيته�الحربية�أيضا�بل�أك	�oمن�هذا���يتنازل�ح���يجعل�ا%حبوب�فارسا�

  :2مقداما�أيضا.�يقول�الشاعر�Xي�ذكر�فروسيته�الشعرية�

  خيـــــــــــول�قـــــــــــو+ي�وفـــــــــــرت�مـــــــــــن�طوايانـــــــــــاخيـــــــــــول�قـــــــــــو+ي�وفـــــــــــرت�مـــــــــــن�طوايانـــــــــــا  ح�ـــ��أتيـــت�كشـــمس�الصـــبح�فارتبكـــتح�ـــ��أتيـــت�كشـــمس�الصـــبح�فارتبكـــت

                                                           
�هللا�بنصر��-�1 �عبد �د. �والنبطي"، �الفصيح �Xي �والفنية �الد�لية �ا%كونات �فروسية ��ماراتية الشعرية

برانت،��-ة��ماراتية،�مطبعة�إنفويالعلوي،�منشورات�مجموعة�البحث�Xي��بداع�والدراسات�ا%غرب

  .18،�ص�2014الطبعة�Rو+ى،�السنة�
  .12الديوان:�ص��-� 2
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التصريحية�حيث��بداع�الشعري�فرسا�ع¥ى�سبيل�ªستعارةفقد�تصور�� 

صرح�با%شبه�به�الخيول�وحذف�ا%شبه�الشعر�مع��بقاء�ع¥ى�الAزمة�"قو+ي"�

  %نع�إرادة�ا%ع��Îالحقيق.

  :�1ومن�صور�تمجيد�فروسيته�الحربية�قوله

  لــــه�خيــــول�Rمــــاني�والــــرؤى�انصــــاعتلــــه�خيــــول�Rمــــاني�والــــرؤى�انصــــاعت  ىـىـوأنÎــــــــــــ�Oلــــــــــــم�أزل�فــــــــــــوق�الرمــــــــــــال�فتــــــــــــوأنÎــــــــــــ�Oلــــــــــــم�أزل�فــــــــــــوق�الرمــــــــــــال�فتــــــــــــ

  :2خرى�مصورا�فروسيته�الحربيةويقول�من�أ

  تعيـــــــــــث�فيـــــــــــه�ذئـــــــــــاب�مـــــــــــا�لهـــــــــــا�خلــــــــــــقتعيـــــــــــث�فيـــــــــــه�ذئـــــــــــاب�مـــــــــــا�لهـــــــــــا�خلــــــــــــق  ي�أنــا�حاميــك�مــن�زمــني�أنــا�حاميــك�مــن�زمــنــفاضــحك�حبيبــفاضــحك�حبيبــ

  :3ومن�صور�ا%حبوب�الفارس�Xي�الديوان،�قول�الشاعر

  وقــــــــد�تســــــــاءل:�مــــــــن�خيالهــــــــا�الحــــــــرسوقــــــــد�تســــــــاءل:�مــــــــن�خيالهــــــــا�الحــــــــرس  يـــــا�زائـــــر�الليـــــل�مـــــا�ضـــــلت�بـــــك�الفـــــرسيـــــا�زائـــــر�الليـــــل�مـــــا�ضـــــلت�بـــــك�الفـــــرس

  مـــــــــرور�بـــــــــرق�ولـــــــــم�يقـــــــــرع�لهـــــــــم�جـــــــــرسمـــــــــرور�بـــــــــرق�ولـــــــــم�يقـــــــــرع�لهـــــــــم�جـــــــــرس  مــــــــررت�وســــــــط�ظــــــــAم�الليــــــــل�Xــــــــي�ثقــــــــةمــــــــررت�وســــــــط�ظــــــــAم�الليــــــــل�Xــــــــي�ثقــــــــة

  وكيــــــف�تنــــــبح�والحــــــراس�قــــــد�خرســــــواوكيــــــف�تنــــــبح�والحــــــراس�قــــــد�خرســــــوا  ول�كـــــــAب�ال�ـــــــي�مـــــــا�نبحـــــــتول�كـــــــAب�ال�ـــــــي�مـــــــا�نبحـــــــتومـــــــن�ذهـــــــومـــــــن�ذهـــــــ

  ح�ـ��كأنمـا�الكمـاة�الصـيد�قـد�درسـواح�ـ��كأنمـا�الكمـاة�الصـيد�قـد�درسـوا  شــــــــــــجاعة���أرى�Xــــــــــــي�القــــــــــــوم�مالكهــــــــــــاشــــــــــــجاعة���أرى�Xــــــــــــي�القــــــــــــوم�مالكهــــــــــــا

  وأنــــــت�Xــــــي�ظهرهــــــا�كالســــــيف�منغــــــرسوأنــــــت�Xــــــي�ظهرهــــــا�كالســــــيف�منغــــــرس  لــم�تخــش�ســبعا�و��ضــبعا�و��بشــرا�ولــم�تخــش�ســبعا�و��ضــبعا�و��بشــرا�و
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�لوحة��وتتكامل �السابقة �اللوحة �إ+ى �ا%حبوب �يجمع �عندما الصورة

  :o1ها�Xي�هذا�الزمن�صورة�الرقة�فا%حبوب/�زائر�الليلالفروسية�ال��Oعز�نظ�

  لكــــــــــــن�إذا�جــــــــــــد�جــــــــــــد�أنــــــــــــت�مفpــــــــــــoسلكــــــــــــن�إذا�جــــــــــــد�جــــــــــــد�أنــــــــــــت�مفpــــــــــــoس  أرق�مـــــــــــــن�نســـــــــــــمة�Xـــــــــــــي�الليـــــــــــــل�عـــــــــــــابرةأرق�مـــــــــــــن�نســـــــــــــمة�Xـــــــــــــي�الليـــــــــــــل�عـــــــــــــابرة

  وهذا�ما�ح��oالشاعر�فيه:

Oــــــــي�قلمــــــــXان�oوذا�الــــــــذي�أشــــــــعل�الن�ــــــــOــــــــي�قلمــــــــXان�oفــــــالحرف�مــــــن�حــــــره�مســــــتنفر�شــــــرسفــــــالحرف�مــــــن�حــــــره�مســــــتنفر�شــــــرس  وذا�الــــــــذي�أشــــــــعل�الن�ــــــــ  

  وســـــط�الفـــــؤاد�وللعشـــــاق�مـــــا�غرســـــواوســـــط�الفـــــؤاد�وللعشـــــاق�مـــــا�غرســـــوا  ي�غرســــــــــــــــتي�غرســــــــــــــــتــأراك�وردة�أحAمــــــــــــــــي�التــــــــــــــــأراك�وردة�أحAمــــــــــــــــي�التــــــــــــــــ

  كـــــــــــل�الـــــــــــذين�أرادوا�هرســـــــــــها�هرســـــــــــواكـــــــــــل�الـــــــــــذين�أرادوا�هرســـــــــــها�هرســـــــــــوا  ي�وهللا�حافظهـــــــــــــــــــــــاي�وهللا�حافظهـــــــــــــــــــــــاتفتحـــــــــــــــــــــــت�وردتـــــــــــــــــــــــتفتحـــــــــــــــــــــــت�وردتـــــــــــــــــــــــ

  وقــــد�وصــــلت�ومــــا�ضــــلت�بــــك�الفــــرسوقــــد�وصــــلت�ومــــا�ضــــلت�بــــك�الفــــرس  فأنـــــــــــت�رغـــــــــــم�ظـــــــــــAم�الليـــــــــــل�تبصـــــــــــرنيفأنـــــــــــت�رغـــــــــــم�ظـــــــــــAم�الليـــــــــــل�تبصـــــــــــرني

�بفروسية� �لسان�الحبيب�تغنيه�هو�أيضا وبا%قابل�سينشد�الشاعر�ع¥ى

  :2الشاعر�/�ا%حب،�يقول 

  يــــامن�ينــــوء�أم�ــــ�oالشــــعر�عــــن�وصــــفكيــــامن�ينــــوء�أم�ــــ�oالشــــعر�عــــن�وصــــفك  يـــــا�ســـــيد�الصـــــيد�والفرســـــان�يـــــا�بط¥ـــــييـــــا�ســـــيد�الصـــــيد�والفرســـــان�يـــــا�بط¥ـــــي

  الدمع�ما�قد�سال�من�نزفكالدمع�ما�قد�سال�من�نزفك��فيغسلفيغسل  يـــــــــاء�حملـــــــــت�الكـــــــــف�ألثمهـــــــــايـــــــــاء�حملـــــــــت�الكـــــــــف�ألثمهـــــــــالـــــــــو��الحلـــــــــو��الح

روح�أبي�فراس�وفروسيته�من�خAل��-كما�ذكرنا�سابقا- ويستلهم�الشاعر�

Xي�تكامل�مع�نفس�عمر�ابن��من�الرائية�ا%شهورة،�وذلك�اهتدامه�مع��Îشعريا

  :3أبي�ربيعة�الشاعر�ا%فتون�بذاته�إزاء�ا%حبوب�/�الشاعر�القمر،�يقول 

 Aكــــ Aــــي�الكــــون�مــــن�شــــبه��كــــXــــي�الكــــون�مــــن�شــــبهأنــــا�البــــدر�مــــا�Xو+ــي�دون�الــورى�الصــدر  أنــــا�البــــدر�مــــا��،Oو+ــي�دون�الــورى�الصــدرلنــور�وج�ــ�،Oلنــور�وج�ــ  

                                                           
  .16الديوان:�ص��-� 1
  .96الديوان:�ص��-� 2
  .�44-43الديوان:�ص��-� 3
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  فقد�ركب�ب�ن�بيت�عمر�ابن�أبي�ربيعة�السائر:�

  قـــــــــــد�عرفنـــــــــــاُه،�وهـــــــــــل�يخفـــــــــــى�القمـــــــــــرقـــــــــــد�عرفنـــــــــــاُه،�وهـــــــــــل�يخفـــــــــــى�القمـــــــــــر  قالـــــــــــــــــــت�الصـــــــــــــــــــغرى�،�وقـــــــــــــــــــد�تيم�ºـــــــــــــــــــاقالـــــــــــــــــــت�الصـــــــــــــــــــغرى�،�وقـــــــــــــــــــد�تيم�ºـــــــــــــــــــا

  وقول�أبي�فراس:

  لنــــــــــا�الصــــــــــدر�دون�العــــــــــا%�ن�أو�القrــــــــــoلنــــــــــا�الصــــــــــدر�دون�العــــــــــا%�ن�أو�القrــــــــــo  ونحـــــــــــــــــن�أنــــــــــــــــــاس���توســـــــــــــــــط�عنــــــــــــــــــدناونحـــــــــــــــــن�أنــــــــــــــــــاس���توســـــــــــــــــط�عنــــــــــــــــــدنا

 :قيمة�الحب •

�يغطي �الشعر��يكاد �خريطة �من �واسعة �مساحة �والهوى �الحب حديث

�الشعراء� �من �الكث�oين �الشعر�العربي �قارة �عرفت �وقد �ع�orالعصور، العربي

قتله�العشق��الذين�أوقفوا�إبداعهم�ع¥ى�التغ�²�OÎذه�القيمة،�ح���كان�م��م�من

�بالحب� �العفيف �الحب �ع¥ى �اصطلح �وقد �الحديث. �Xي �أم �القديم �Xي سواء

�وهو� �ويعفون،�العذري؛ �يعشقون، �رجالها �كان �(بنو�عذرة) �عربية �قبيلة اسم

�ما�يمرضون 
ً
أو�يموتون�من�لوعة�الحب�والهوى�الذي�يستبد�بوجدا�øم.��وكث�oا

،�إنه�حب�1إذ�"�غالبا�ما�يعرف�الحب�العذري�باعتباره�حبا�قاتÅ�،Aنه�عفيف"

�مكابدة �Xي �رو�ي �هو�وجداني �ما �ليعانق �الغرائز�الجسدية �عن شبه�ت�يتسامى

  مكابدة�الصوXي.

                                                           
�مصطفى��-� 1 �ترجمة �لبيب، �الطاهر �نموذجا"، �العذري �الغزل �العربي: �الغزل "سوسيولوجيا

  .73،:��ص�1987ودار�الطليعة،السنة��ا%سناوي،طبعة�عيون 
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لقد�هيمنت�قيمة�الحب�ع¥ى�الديوان�بشكل�كب��oوهو�حب�يستعيد�فيه�

  :1الشاعر�تقاليد�البوح�العذري�يقول 

  وXـــــــــــــــــــي�إجابتـــــــــــــــــــه�تـــــــــــــــــــدوي�Rعاصـــــــــــــــــــ�oوXـــــــــــــــــــي�إجابتـــــــــــــــــــه�تـــــــــــــــــــدوي�Rعاصـــــــــــــــــــ�o  والليـــــــــــل�شـــــــــــاهدنا�إن�تســـــــــــألوه�يجـــــــــــبوالليـــــــــــل�شـــــــــــاهدنا�إن�تســـــــــــألوه�يجـــــــــــب

  فبـــــــــــــئس�مـــــــــــــا�أوردت�تلـــــــــــــك�التقـــــــــــــاريرفبـــــــــــــئس�مـــــــــــــا�أوردت�تلـــــــــــــك�التقـــــــــــــارير  تقـــــــــول:�كـــــــــان�الهـــــــــوى�العـــــــــذري�بي��مـــــــــاتقـــــــــول:�كـــــــــان�الهـــــــــوى�العـــــــــذري�بي��مـــــــــا

  :2ويقول�من�أخرى 

  عنــــــــدي�حســــــــاب�و��يرêــــــــى�لحســـــــــبانيعنــــــــدي�حســــــــاب�و��يرêــــــــى�لحســـــــــباني  �Aحــــــــــــب�فلــــــــــــيس�لــــــــــــه�Aحــــــــــــب�فلــــــــــــيس�لــــــــــــهإن�مــــــــــــر�يــــــــــــوم�بــــــــــــإن�مــــــــــــر�يــــــــــــوم�بــــــــــــ

  وهــــب�لطفــــل�فــــؤادي�صــــدرك�الحــــانيوهــــب�لطفــــل�فــــؤادي�صــــدرك�الحــــاني  أقبــــل�إ+ــــى�الحــــب�Xــــي�صــــحو�وXــــي�وســــنأقبــــل�إ+ــــى�الحــــب�Xــــي�صــــحو�وXــــي�وســــن

تغ�OÎالشاعر�بقيمة�الحب�يجد�تفس�oه�Xي�كون�الحب�تحول�إ+ى�القضية�

  :R3سم��ال��Oيجب�الدفاع�ع��ا�Xي�هذا�العصر،�يقول�الشاعر

  مـــــــــــــان�لــــــــــــــه�اشـــــــــــــتاقت�حنايانــــــــــــــامـــــــــــــان�لــــــــــــــه�اشـــــــــــــتاقت�حنايانــــــــــــــاإ+ـــــــــــــى�ز إ+ـــــــــــــى�ز   حراء�يرجعنــــــــاحراء�يرجعنــــــــاــالحـــــــب�Xـــــــي�ظلمــــــــة�الصـــــــالحـــــــب�Xـــــــي�ظلمــــــــة�الصـــــــ

  بــــــل�إنــــــه�اليـــــــوم�مــــــن�أســــــم��قضـــــــايانابــــــل�إنــــــه�اليـــــــوم�مــــــن�أســــــم��قضـــــــايانا  والحـــــــــــــــب�يـــــــــــــــازائري�أم½ـــــــــــــــ ��قضـــــــــــــــيتناوالحـــــــــــــــب�يـــــــــــــــازائري�أم½ـــــــــــــــ ��قضـــــــــــــــيتنا

�انتصار�الحب�ع¥ى� �الشاعر�معلنا �يصيح �القيمة �منكري�هذه �ع¥ى وردا

  :4قيمة�البغضاء�والكراهية�Xي�صحراء�الشاعر/�الوطن

  أن�ا%حبـــــــــــــة�Xــــــــــــــي�صـــــــــــــحرائنا�شــــــــــــــاعتأن�ا%حبـــــــــــــة�Xــــــــــــــي�صـــــــــــــحرائنا�شــــــــــــــاعت  لــــــيعلم�القــــــوم�مــــــن�عــــــرب�ومــــــن�عجــــــملــــــيعلم�القــــــوم�مــــــن�عــــــرب�ومــــــن�عجــــــم

                                                           
  .114الديوان:�ص��-� 1
  .10الديوان:�ص��-� 2
  .12الديوان:�ص��-� 3
  .18الديوان:�ص��-� 4
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pص�له�لذلك�لن�يAي�درب�الحب�و�خX�oاجع�الشاعر�الفارس�عن�الس�o

  :1واستفراغ�الجهد�Xي��عAء�من�ذكره�Xي�أشعاره،�يقول 

  وأك	ـــــــــ�oالقـــــــــول�صـــــــــدقا�مـــــــــا�يقـــــــــول�دموأك	ـــــــــ�oالقـــــــــول�صـــــــــدقا�مـــــــــا�يقـــــــــول�دم  أنــــــــــــا�أحبــــــــــــك�هـــــــــــــذا�مــــــــــــا�يقــــــــــــول�دمـــــــــــــيأنــــــــــــا�أحبــــــــــــك�هـــــــــــــذا�مــــــــــــا�يقــــــــــــول�دمـــــــــــــي

  يكـــــــــون�للصـــــــــمت�قـــــــــول�يشـــــــــ�ºيه�فـــــــــميكـــــــــون�للصـــــــــمت�قـــــــــول�يشـــــــــ�ºيه�فـــــــــم  وحــــــــــــــ�ن�يبلــــــــــــــغ�فينــــــــــــــا�الحــــــــــــــب�ذروتــــــــــــــهوحــــــــــــــ�ن�يبلــــــــــــــغ�فينــــــــــــــا�الحــــــــــــــب�ذروتــــــــــــــه

  دفpــــــــoي�القلــــــــمدفpــــــــoي�القلــــــــم��فنــــــــاء�مــــــــن�خطــــــــه�Xــــــــيفنــــــــاء�مــــــــن�خطــــــــه�Xــــــــي  نظمــــت�للحــــب�شــــعرا�مــــن�مــــداد�دمــــينظمــــت�للحــــب�شــــعرا�مــــن�مــــداد�دمــــي

�قيمة� �غياب �Xي �الحاضر�تتج¥ى �Xي �القيم �أزمة �أن �الشاعر�ع¥ى ويشدد

الحب�واستبدال�قيم�هجينة��²ا�Xي�ح�ن�أن�الحقيقة�الوجودية�تقر�أن�بالحب�

  :2ترêى�إ+ى�أع¥ى�الذرى�Rمم،�يقول�الشاعر

  وأفــــــــرش�الــــــــدرب�إن�تحضــــــــر�بريحــــــــانوأفــــــــرش�الــــــــدرب�إن�تحضــــــــر�بريحــــــــان  أنــــــــــــــــــــا�أحبــــــــــــــــــــك�أعل��ــــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــــ�Aوجــــــــــــــــــــلأنــــــــــــــــــــا�أحبــــــــــــــــــــك�أعل��ــــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــــ�Aوجــــــــــــــــــــل

  وفيــــــــــــه�قــــــــــــال�إلــــــــــــه�الكــــــــــــون�ســــــــــــبحانيوفيــــــــــــه�قــــــــــــال�إلــــــــــــه�الكــــــــــــون�ســــــــــــبحاني  خالقنـــــــــــاخالقنـــــــــــا��الحـــــــــــب�أعظـــــــــــم�مـــــــــــا�أعطـــــــــــاهالحـــــــــــب�أعظـــــــــــم�مـــــــــــا�أعطـــــــــــاه

  بفضــــــله�كــــــان�+ــــــي�Xــــــي�الحــــــب�صــــــبحانبفضــــــله�كــــــان�+ــــــي�Xــــــي�الحــــــب�صــــــبحان  ســــــــبحان�رب�عظــــــــيم�الشــــــــأن�مقتــــــــدرســــــــبحان�رب�عظــــــــيم�الشــــــــأن�مقتــــــــدر

OÎصـــــــبح�أرى�فيــــــــه�وجهــــــــا�بــــــــات�يؤنســــــــOÎلـــــــــــه�بســـــــــــمات�فرحـــــــــــان  صـــــــبح�أرى�فيــــــــه�وجهــــــــا�بــــــــات�يؤنســــــــ�oلـــــــــــه�بســـــــــــمات�فرحـــــــــــانوصـــــــــــبح�خ�ـــــــــــ�oوصـــــــــــبح�خ�ـــــــــــ  

  يـــــــــــــا�مـــــــــــــن�تعذبـــــــــــــه�نظـــــــــــــرات�ســـــــــــــرحانيـــــــــــــا�مـــــــــــــن�تعذبـــــــــــــه�نظـــــــــــــرات�ســـــــــــــرحان  أنـــــــــــــــــــــــــا�أحبـــــــــــــــــــــــــك�وRيـــــــــــــــــــــــــام�شـــــــــــــــــــــــــاهدةأنـــــــــــــــــــــــــا�أحبـــــــــــــــــــــــــك�وRيـــــــــــــــــــــــــام�شـــــــــــــــــــــــــاهدة

  Åننــــــــــــــا�Xــــــــــــــي�ركبــــــــــــــه�الرو�ــــــــــــــي�روحــــــــــــــانÅننــــــــــــــا�Xــــــــــــــي�ركبــــــــــــــه�الرو�ــــــــــــــي�روحــــــــــــــان  الليـــــــــــــــل�يســـــــــــــــرع�Xـــــــــــــــي�خطـــــــــــــــو�ونتبعـــــــــــــــهالليـــــــــــــــل�يســـــــــــــــرع�Xـــــــــــــــي�خطـــــــــــــــو�ونتبعـــــــــــــــه

�يرفع�الحب�إ+ى�مÏôلة�إن� الشاعر�Xي�مذهبه�Xي�الحب�يÏôع�مÏôعا�صوفيا

  :3يقول العقيدة�الوجودية�لديه،�

  فيـــــــــــــــــه�الـــــــــــــــــدواء�Åمرا�ـــــــــــــــــ �OوعAتـــــــــــــــــيفيـــــــــــــــــه�الـــــــــــــــــدواء�Åمرا�ـــــــــــــــــ �OوعAتـــــــــــــــــي  ي�وإيمــــــــــــــــاني�وفلســــــــــــــــف�Oي�وإيمــــــــــــــــاني�وفلســــــــــــــــف�Oــالحــــــــــــــــب�دينــــــــــــــــالحــــــــــــــــب�دينــــــــــــــــ

                                                           
  .42الديوان:�ص��-� 1
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  يـــــــــدي�بصـــــــــمت�فهـــــــــات�براءتـــــــــي�هـــــــــاتييـــــــــدي�بصـــــــــمت�فهـــــــــات�براءتـــــــــي�هـــــــــاتي  يــــــا�زائــــــر�الليــــــل�أعطيــــــك�الــــــذي�ملكــــــتيــــــا�زائــــــر�الليــــــل�أعطيــــــك�الــــــذي�ملكــــــت

�Xي��التوجه�يستحضر�نفس�الشيخ�Rك�orابن�عربي�وهو�Xي�هذا Oالحاتم

  :1قوله�من�ديوانه�"�ترجمان�Rشواق"

  ي�وإيمــــــــــــــــــانيي�وإيمــــــــــــــــــانيــركائبــــــــــــــــــه�فالحــــــــــــــــــب�دينــــــــــــــــــركائبــــــــــــــــــه�فالحــــــــــــــــــب�دينــــــــــــــــــ  بــــــــــــدين�الحــــــــــــب�أنــــــــــــى�توجهــــــــــــتبــــــــــــدين�الحــــــــــــب�أنــــــــــــى�توجهــــــــــــت��أديــــــــــــنأديــــــــــــن

  وقــــــــــــــــــيس�لي¥ـــــــــــــــــــى�ثــــــــــــــــــم�مـــــــــــــــــــي�غـــــــــــــــــــيAنوقــــــــــــــــــيس�لي¥ـــــــــــــــــــى�ثــــــــــــــــــم�مـــــــــــــــــــي�غـــــــــــــــــــيAن  لنــــــــــــا�أســــــــــــوة�Xــــــــــــي�بشــــــــــــر�هنــــــــــــد�وأخ�ºــــــــــــالنــــــــــــا�أســــــــــــوة�Xــــــــــــي�بشــــــــــــر�هنــــــــــــد�وأخ�ºــــــــــــا

�للحبيب� �التسليم �Xي ���يجد�غضاضة �حبه�صادق�الصبابة والشاعر�Xي

  :�2والخضوع�له،�يقول 

  أذا�حبيبــــــــــك�أم�ذا�الســــــــــيد�القا�ـــــــــــ Oأذا�حبيبــــــــــك�أم�ذا�الســــــــــيد�القا�ـــــــــــ O  يســــــــــــألOÎيســــــــــــألOÎيــــــــــــا�زائــــــــــــر�الليــــــــــــل�إن�القلــــــــــــب�يــــــــــــا�زائــــــــــــر�الليــــــــــــل�إن�القلــــــــــــب�

  فــــــــــــــــ�Aتعــــــــــــــــرض�قراراتــــــــــــــــي�ل�جهــــــــــــــــاضفــــــــــــــــ�Aتعــــــــــــــــرض�قراراتــــــــــــــــي�ل�جهــــــــــــــــاض  قــــررت�نســــيان�ما�ــــ �Oالحــــب�أجمعــــهقــــررت�نســــيان�ما�ــــ �Oالحــــب�أجمعــــه

  فـــــــــــذاك�يpــــــــــــoك�عيÎــــــــــــ�Oدون�إغمــــــــــــاضفـــــــــــذاك�يpــــــــــــoك�عيÎــــــــــــ�Oدون�إغمــــــــــــاض  و��تــــــــدع�OÎأعــــــــد�ذكــــــــرى�R+ــــــــى�ذهبــــــــواو��تــــــــدع�OÎأعــــــــد�ذكــــــــرى�R+ــــــــى�ذهبــــــــوا

  بأنـــك�الكـــل�يـــا�ســـيف�القضـــا�ا%ا�ـــ Oبأنـــك�الكـــل�يـــا�ســـيف�القضـــا�ا%ا�ـــ O  يكفيـــــــــك،�أنـــــــــي�تركـــــــــت�الكـــــــــل�مقتنعـــــــــايكفيـــــــــك،�أنـــــــــي�تركـــــــــت�الكـــــــــل�مقتنعـــــــــا

  هــــــــانئ�الرا�ــــــــ Oهــــــــانئ�الرا�ــــــــ Oمــــــــن�الفــــــــؤاد�فأنــــــــت�المــــــــن�الفــــــــؤاد�فأنــــــــت�ال  أنـــــــــــــا�أحبــــــــــــــك،�قــــــــــــــول�حــــــــــــــ�ن�تســــــــــــــمعهأنـــــــــــــا�أحبــــــــــــــك،�قــــــــــــــول�حــــــــــــــ�ن�تســــــــــــــمعه

  ولـــــن�تـــــرى�منـــــه�ح�ـــــ��بعـــــض�أعـــــراضولـــــن�تـــــرى�منـــــه�ح�ـــــ��بعـــــض�أعـــــراض  أنـــــــــا�أحبـــــــــك�وا%ا�ـــــــــ �OمÛـــــــــ ��وقÛـــــــــ �أنـــــــــا�أحبـــــــــك�وا%ا�ـــــــــ �OمÛـــــــــ ��وقÛـــــــــ �

وإذا�كانت�قيمة�الحب�Xي�بعدها�العذري�العفيف�تكاد�×�يمن�ع¥ى�غ�oها�

�بديوان�"زائر�الليل"،� Xي�بناء�الخطاب�الشعري�للديوان�فإن�ذلك�ليس�خاصا

                                                           
،�ص��2003،�السنة3لبنان،�الطبعة��–ترجمان�Rشواق:���بن�عربي�الحاتمO،�دار�صادر،�ب�oوت��-� 1

44.  
تجليات�وجدانية�Xي�شعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة:�نموذج�:�رؤيا�الحب،�د.�عبد�الوهاب�الفA+ي،��-� 2

برانت،�السنة��–منشورات�مجموعة�البحث�Xي��بداع�والدراسات�ا%غربية��ماراتية،�مطبعة�إنفو�

  .10،��ص�2014
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حول�التجربة��A+ي�Xي�أحد�أعمالهيعبد�الوهاب�الف�الدكتور وحده،�فقد�خلص�

الشعرية�للشاعر�إ+ى�أنه�Xي�دواوينه�الخمسة�عشر�ال��Oصدرت�زمنيا�قبل�"�زائر�

�والفناء� �وواقعا �"إنجاز�حلم�مشاهدة�الحب�شعورا �إ+ى: �كان��ãدف�م��ا الليل"

فيه�وªستغراق،�وكشف�حقيقة�الوجود�الصاXي�والنقي�استنادا�إليه،�مع�الكد�

�وجم �فرديا �وكونيا، �ذاتيا �باط�OÎلتحقيقه �وهو�طموح �وإنسانيا، �عروبيا اعيا،

س�ى�الشاعر�العتيبة�وما�زال�إ+ى�تفج�oه�واقعا�قائما�بعد�أن�تشخص�Xي�شعره�

  �.1واقعا�ممكنا�أساسا."

 قيمة�العفة:� •

�وتحديد� �ا%ديح"، �"فن �تقن�ن �بن�جعفر�الكاتب�البغدادي �قدامة حاول

�إ �نظرية�أخAقية�محورها �وقد�استند�ع¥ى براز�الفضائل�خصائصه�وشروطه،

�من�حيث�إ�øم� �الناس، �كانت�فضائل �%ا �"إنه �حيث�قال: �للممدوح، النفسية

ناس،���من�طريق�ما�هم�مشopكون�فيه�مع�سائر�الحيوان،�ع¥ى�ما�عليه�أهل�

.��2والعفة."�- والعدل-Rلباب،�من��تفاق�Xي�ذلك،�إنما�Õي�:�العقل�والشجاعة�

عتبارها�فضيلة�نفسية�يس�ºدفها�الشعراء�غ��oأن�العفة�ال��Oأشار�إل��ا�قدامة�با

�يحوز� OÎف� �سلوك �إ+ى �التبادي �شعراء �عند �ستتحول �ا%ادحة، �قصائدهم Xي

أشعارهم�عن�الوقوع�Xي�فحش�القول�وساقط�الكAم�وقد�حد�د.�الدناي�رحمه�

�التيار��هللا �كان�شعراء �وإذا "� �التبادي�بقوله: العفة�الشعرية�Xي�سلوك�شعراء

                                                           
  .88الديوان:�ص��-� 1
  .�96نقد�الشعر،�ص��-� 2
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�ج �قد �الجديد �وأصولها�البدوي �القديمة �القصيدة �قيم �إ+ى �العودة �من علوا

�والنقاوة� �العفة �إ+ى �الدعوة �فإن �الشعري، �مذه�ëم �أصول �من Aأص� الفنية

الشعرية�كانت�إحدى�مظاهر�هذا�ªختيار�النقدي�(...)�صفاء�البداوة�يقوم�ع¥ى�

  .1التمسك�بأصل�ف�OÎثابت�هو�عفة�Rلفاظ�وا%عاني"

�الحب �عرف�شعراء �Xي �تمجيد��والعفة �إ+ى �ا%يل العذري�سلوك�جسده

�الجسدي�للمحبوب�وªقتصار�من�ذلك� �بالجمال OÎالطهر�وتجنب�التغ� قيمة

�بسويعات� �والتحفي �الوصال �تحقيق �Xي �والرغبة �والصبابة �ذكر�الشوق ع¥ى

  Rنس�والتêAي.

وبالعودة�إ+ى�ديوان�"زائر�الليل"�يلفت�نظرنا�إصرار�الشاعر�ع¥ى�موضوعة�

  :2بيات�كث�oة�من�الديوان،�يقول�الشاعر"الطهر"�Xي�أ

  تشـــــــــــــــــــدنا�عـــــــــــــــــــن�خطايانـــــــــــــــــــا�جنـــــــــــــــــــازيرتشـــــــــــــــــــدنا�عـــــــــــــــــــن�خطايانـــــــــــــــــــا�جنـــــــــــــــــــازير  أنــــــــــــــا�وأنــــــــــــــت�وهــــــــــــــذا�الليــــــــــــــل�شــــــــــــــاهدناأنــــــــــــــا�وأنــــــــــــــت�وهــــــــــــــذا�الليــــــــــــــل�شــــــــــــــاهدنا

  و��تـــــــــــــــــــــــــــــــبش�لفحشـــــــــــــــــــــــــــــــاء�أســـــــــــــــــــــــــــــــاريرو��تـــــــــــــــــــــــــــــــبش�لفحشـــــــــــــــــــــــــــــــاء�أســـــــــــــــــــــــــــــــارير  و��نبــــــــــــــــــــوح�بقــــــــــــــــــــول�غ�ــــــــــــــــــــ�oمحتشــــــــــــــــــــمو��نبــــــــــــــــــــوح�بقــــــــــــــــــــول�غ�ــــــــــــــــــــ�oمحتشــــــــــــــــــــم

  ولــــــــــن�تجــــــــــور�ع¥ــــــــــى�الطهــــــــــر�الخنــــــــــازيرولــــــــــن�تجــــــــــور�ع¥ــــــــــى�الطهــــــــــر�الخنــــــــــازير  نحـــــــــــــن�الطهـــــــــــــارة�Xـــــــــــــي�أســـــــــــــم��مرات�ëـــــــــــــانحـــــــــــــن�الطهـــــــــــــارة�Xـــــــــــــي�أســـــــــــــم��مرات�ëـــــــــــــا

  :3وقوله�من�قصيدة�أخرى 

  اء�لنــــــــــــا�Xــــــــــــي�الليــــــــــــل�قنــــــــــــديلاء�لنــــــــــــا�Xــــــــــــي�الليــــــــــــل�قنــــــــــــديلومــــــــــــا�ضــــــــــــومــــــــــــا�ضــــــــــــ  يقــــــــال:�إنــــــــا�خرقنــــــــا�العــــــــرف�Xــــــــي�ســــــــهريقــــــــال:�إنــــــــا�خرقنــــــــا�العــــــــرف�Xــــــــي�ســــــــهر

  تقبيـــــــــــــلتقبيـــــــــــــل��بنـــــــــــــار�شـــــــــــــوق�وأذكـــــــــــــى�النـــــــــــــاربنـــــــــــــار�شـــــــــــــوق�وأذكـــــــــــــى�النـــــــــــــار  بـــــــــــــــأن�الهمـــــــــــــــس�ألهبنـــــــــــــــابـــــــــــــــأن�الهمـــــــــــــــس�ألهبنـــــــــــــــا��كمـــــــــــــــا�يقـــــــــــــــالكمـــــــــــــــا�يقـــــــــــــــال

  وفيــــــــــــــــــــه�ســــــــــــــــــــيدي�زيــــــــــــــــــــف�وتضــــــــــــــــــــليلوفيــــــــــــــــــــه�ســــــــــــــــــــيدي�زيــــــــــــــــــــف�وتضــــــــــــــــــــليل  ذا�كـــــــــــــــذبذا�كـــــــــــــــذب��وأنـــــــــــــــت�تعلـــــــــــــــم�أن�القـــــــــــــــول وأنـــــــــــــــت�تعلـــــــــــــــم�أن�القـــــــــــــــول 
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  ؟؟RباطيــــــلRباطيــــــللـــــدارة�الحلــــــم�؟�مـــــا�هــــــذي�لـــــدارة�الحلــــــم�؟�مـــــا�هــــــذي�  قبلــــــت�طيفــــــك�Xــــــي�حلــــــم�فهــــــل�دخلــــــواقبلــــــت�طيفــــــك�Xــــــي�حلــــــم�فهــــــل�دخلــــــوا

  كفيـــــــــك�ح�ـــــــــ��يكـــــــــون�القـــــــــال�والقيـــــــــلكفيـــــــــك�ح�ـــــــــ��يكـــــــــون�القـــــــــال�والقيـــــــــل  ويشـــــــــــهد�هللا�مـــــــــــا�يومـــــــــــا�يـــــــــــدي�%ســـــــــــتويشـــــــــــهد�هللا�مـــــــــــا�يومـــــــــــا�يـــــــــــدي�%ســـــــــــت

�ركز  �هذا��كما �Xي �قاله �ومما �ا%حبوب�ن، �أيدي �تêAي �صورة الشاعر�ع¥ى

  :�1السياق�إمعانا�منه�Xي�تكريس�موضوعة�الطهر

  فمـــــــــــا�لــــــــــــدى�هم�ـــــــــــ�Oألعــــــــــــاب�صــــــــــــبيانفمـــــــــــا�لــــــــــــدى�هم�ـــــــــــ�Oألعــــــــــــاب�صــــــــــــبيان  ولـــــــــــــن�تلمـــــــــــــس�يـــــــــــــدي�يمنـــــــــــــاك�مـــــــــــــاكرةولـــــــــــــن�تلمـــــــــــــس�يـــــــــــــدي�يمنـــــــــــــاك�مـــــــــــــاكرة

  :�2ويقول�كذلك

  لكــــــــــــــــــــــــــن�عفتنــــــــــــــــــــــــــا�أنقــــــــــــــــــــــــــى�مزايانــــــــــــــــــــــــــالكــــــــــــــــــــــــــن�عفتنــــــــــــــــــــــــــا�أنقــــــــــــــــــــــــــى�مزايانــــــــــــــــــــــــــا  كانـــــــــــــت�يـــــــــــــداك�نـــــــــــــداء�يســـــــــــــتث��oيـــــــــــــديكانـــــــــــــت�يـــــــــــــداك�نـــــــــــــداء�يســـــــــــــتث��oيـــــــــــــدي

ذلك�عن�نطاق�التعفف�يقول�أما�النظر�إ+ى�محاسن�ا%حبوب�ف�Aيخرج�ك

  :�3الشاعر

  والثغـــــــــــر�يطلــــــــــــب�Xــــــــــــي�شــــــــــــوق�تــــــــــــدانيناوالثغـــــــــــر�يطلــــــــــــب�Xــــــــــــي�شــــــــــــوق�تــــــــــــدانينا  أرنــــــــــــو�إ+ــــــــــــى�ثغــــــــــــرك�الوضــــــــــــاء�Xــــــــــــي�ولــــــــــــهأرنــــــــــــو�إ+ــــــــــــى�ثغــــــــــــرك�الوضــــــــــــاء�Xــــــــــــي�ولــــــــــــه

  شــــــــــــــــعرا�يpــــــــــــــــoجم�أشــــــــــــــــواق�ا%عانينــــــــــــــــاشــــــــــــــــعرا�يpــــــــــــــــoجم�أشــــــــــــــــواق�ا%عانينــــــــــــــــا  لكننــــــــــــــــــــــا�نكتفــــــــــــــــــــــي�بــــــــــــــــــــــالبوح�نرســــــــــــــــــــــلهلكننــــــــــــــــــــــا�نكتفــــــــــــــــــــــي�بــــــــــــــــــــــالبوح�نرســــــــــــــــــــــله

Oيـــــــا�زائـــــــر�الليـــــــل�هـــــــل�أشـــــــجتك�أغني�ـــــــOوهــــــــــل�طربــــــــــت�وهــــــــــل�راقــــــــــت�معانينــــــــــاوهــــــــــل�طربــــــــــت�وهــــــــــل�راقــــــــــت�معانينــــــــــا  يـــــــا�زائـــــــر�الليـــــــل�هـــــــل�أشـــــــجتك�أغني�ـــــــ  

  يــــــــــــه�هانينــــــــــــايــــــــــــه�هانينــــــــــــامــــــــــــن�التــــــــــــداني�ونحيــــــــــــا�فمــــــــــــن�التــــــــــــداني�ونحيــــــــــــا�ف  هــــذا�هــــو�العــــرف�Xــــي�الصــــحراء�يمنعنــــاهــــذا�هــــو�العــــرف�Xــــي�الصــــحراء�يمنعنــــا

فالحب�هو�سبيل�التطهر�من�شرور�النفس�بالنسبة�للشاعر���العكس،�

  :�4يقول�الشاعر
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  و��احتيـــــــــــــــــاج�لنـــــــــــــــــا�Xـــــــــــــــــي�ذا��ثبـــــــــــــــــاتو��احتيـــــــــــــــــاج�لنـــــــــــــــــا�Xـــــــــــــــــي�ذا��ثبـــــــــــــــــات  الحـــــــــــــــب�طهرنـــــــــــــــا�مـــــــــــــــن�شـــــــــــــــر�أنفســـــــــــــــناالحـــــــــــــــب�طهرنـــــــــــــــا�مـــــــــــــــن�شـــــــــــــــر�أنفســـــــــــــــنا

  ولـــــــــــم�تصــــــــــــرح�بغ�ـــــــــــ�oالطهــــــــــــر�نظراتــــــــــــيولـــــــــــم�تصــــــــــــرح�بغ�ـــــــــــ�oالطهــــــــــــر�نظراتــــــــــــي  هـــا�أنـــت�قربـــي�ومـــا�مســـتك�كـــف�يــــديهـــا�أنـــت�قربـــي�ومـــا�مســـتك�كـــف�يــــدي

 الفضاء�الشعري: .4

�يظهر�ذ �الشعر�العربي، �Xي �أثر�واضح �مختلف�جوانب�للصحراء �Xي لك

�الشكل �حيث �من �سواء �العربي��الشعر: ��نسان �امÏpج �لقد �ا%ضمون. أم

�ألهمته��بالصحراء�ح���غدت�جزءا�من�حياته،���يبõي��²ا بد��و��ع��ا�حو�.

�حياته، �تجارب �وتفاعله��الصحراء �مناظرها �ومن �وم��ا �نمط�عيشه، وحددت

  معها�كون�ثقافته�ورؤيته�للوجود.�

�العربية�والشعر�الذي�جاء� �السليقة �عن�عصور إن�الشعر�الذي�وصلنا

�Xي� �الشاعر�العربي �وبرع �وثقاف�ºا، �الصحراء �لغة Aحم� �خطاه �وترسم بعده

  تصويرها�وتمثيلها.�

�التحمت�بالشعر�مكانا� �كما �للعيش، �الرحب �الفضاء فشكلت�الصحراء

� �سلطته �ا%كان �لهذا �وكان �الشاعر�أخيلته، �منه �يستو�ي �تبدو�"Xي�فنيا Oال�

الشعر�القديم�سلطة�قوية�وغريبة.�Xي�هذا�ا%كان�ا%يت�الذي�هو�الصحراء�ولد�

�تمام� �أبو �أحياه �الشعري �أدبه �نواس �أبو �قتل �وعندما �يعيش. �و�²ا الشعر

�ا%حرك�الذي�يعطي�الشعر�حيويته؟" �Õي �الصحراء �فهل�طينة .�1بالصحراء(..)

�ع�orالتا �ميل�الشعراء �إعادة�هو�سؤال�مشروع�يؤكده ريخ�الشعري�العربي�إ+ى

�يصر� �والشاعر�العتيبة �الشعرية، �تجار�²م �Xي �وأطAلها �الصحراء �فاعلية بعث

                                                           
"�ندوة�دراسية�Xي�موضوع�:الشيخ�"الشيخ�زايد�وجمالية�ا%كان�"،�د.�محمد�الدناي،�ضمن�كتاب،�- � 1

زايد�Xي�مس�oته�الثقافية"،�أعده�ونسق�أعماله�د.�عبد�هللا�بنصر�العلوي،�نشر�مجموعة�البحث�Xي�

�انفو� �مطبعة � �الطبعة�Rو+ى�–�بداع�والدراسات�ا%غربية��ماراتية، ��،برانت�فاس، ،��2014سنة
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�الديوان�أي� �من�مكونات�شعرية �ومكونا �فنيا �خيارا �ذلك�ويجعله �ع¥ى إصرارا

  :1التغ�OÎبالصحراء�وبما�ترمز�إليه�من�نقاء�وطهر�وصفاء�ومحبة.�يقول�الشاعر

  مـــا�كـــان�غ�ـــoك�Xـــي�الصـــحرا�بمســـعدنامـــا�كـــان�غ�ـــoك�Xـــي�الصـــحرا�بمســـعدنا  ضــــــر�بــــــهضــــــر�بــــــهمــــــن�نــــــوم�أمــــــن�نــــــوم�أ��يــــــا�مــــــوقظ�القلــــــبيــــــا�مــــــوقظ�القلــــــب

  كــــــــــــــــــــل�Rحبــــــــــــــــــــة�غاوينــــــــــــــــــــا�ومرشــــــــــــــــــــدناكــــــــــــــــــــل�Rحبــــــــــــــــــــة�غاوينــــــــــــــــــــا�ومرشــــــــــــــــــــدنا  هذي�الصحاري�Õـي�Rم�ال�ـ�Oحضـنتهذي�الصحاري�Õـي�Rم�ال�ـ�Oحضـنت

  :2ويقول�كذلك

  ومــــــــــــــــــــــــا�لعــــــــــــــــــــــــذالنا�Xــــــــــــــــــــــــي�ليلنــــــــــــــــــــــــا�دربومــــــــــــــــــــــــا�لعــــــــــــــــــــــــذالنا�Xــــــــــــــــــــــــي�ليلنــــــــــــــــــــــــا�درب  وفـــــــــوق�رمـــــــــل�كثيـــــــــب�طـــــــــاب�مجلســــــــــناوفـــــــــوق�رمـــــــــل�كثيـــــــــب�طـــــــــاب�مجلســــــــــنا

  :3ويتكامل�ا%كان�البدوي�الصحراء�با%كان�الحضري�Xي�قوله

  Rرض�مــــــــــــــن�ليــــــــــــــوا�لتطــــــــــــــوانRرض�مــــــــــــــن�ليــــــــــــــوا�لتطــــــــــــــوانيزلــــــــــــــزل�يزلــــــــــــــزل�  يــــــــا�زائــــــــر�الليــــــــل�هــــــــذا�العطــــــــر�عــــــــدوانييــــــــا�زائــــــــر�الليــــــــل�هــــــــذا�العطــــــــر�عــــــــدواني

  ليعـــــــرف�النـــــــاس�كـــــــل�النـــــــاس�عنـــــــوانيليعـــــــرف�النـــــــاس�كـــــــل�النـــــــاس�عنـــــــواني  وإنــــــــــــــــــــه�كاشــــــــــــــــــــف�Rســــــــــــــــــــرار�ناشــــــــــــــــــــرهاوإنــــــــــــــــــــه�كاشــــــــــــــــــــف�Rســــــــــــــــــــرار�ناشــــــــــــــــــــرها

فليوا�وÕي�الواحة�Rك�orوا%دخل�إ+ى�الربع�الخا+ي�الواحة�الغانية�بجمالها�

�بعيدا �وهدو��ا �ا%غربية��وخضر×�ا �ا%دينة �تطوان �تجاور �ا%دينة �ضوضاء عن

 R� �لحكايات �الحاضنة O ½ندلR� �الطابع �ع¥ى�ذات �وا%ستأمنة �السليبة ندلس

ترا=�ا.�فالشاعر�يجتمع�Xي�ذاته�الوطن�العربي�وتتمدد�الذات�الشاعرة�بامتداده�

�الوطن� /� �الشاعر�باÅرض �ف��ا �يلتحم �الغرب. � ýأق� �إ+ى �الشرق � ýأق� من

  ويتوحد�بمجاليه�البدوي�الصحراوي�والحضري�Rصيل.�
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يضا،�لتتجاوز�ا%كان�صحراء�الشاعر�Õي�صحراء�تسكن�الحلم�والخيال�أ

�أن�ا%حبوب�هو�محبوب��الواقع�إ+ى�ا%كان�الحلم�فتص��oفاعلية�إبداعية، كما

بعفراء�النسيب�/�رمز�Rن���مثلما�كانت�أسماء�وهند�وسعاد...��شعري�ك��Îعنه

  :1وا%تصوفة،�يقول �وغ�oهن�رمزا�للمرأة�الحلم�Xي�نسيب�ا%تبادين

  ه�عـــــــن�العشـــــــاق�صـــــــحرائيه�عـــــــن�العشـــــــاق�صـــــــحرائيتغيـــــــب�فيـــــــتغيـــــــب�فيـــــــ  و��أزال�أســــــــــــــــر�الخــــــــــــــــوف�مــــــــــــــــن�زمــــــــــــــــنو��أزال�أســــــــــــــــر�الخــــــــــــــــوف�مــــــــــــــــن�زمــــــــــــــــن

  وتختفـــــي�عـــــن�عيـــــون�القلـــــب�عفرائـــــيوتختفـــــي�عـــــن�عيـــــون�القلـــــب�عفرائـــــي  فــــــــــ�Aأ�قيــــــــــك�Xــــــــــي�صــــــــــحو�وXــــــــــي�حلــــــــــمفــــــــــ�Aأ�قيــــــــــك�Xــــــــــي�صــــــــــحو�وXــــــــــي�حلــــــــــم

�العربية �البداوة �رمز �التحضر،��والصحراء/ �حياة �من �ملجأ تغدو

  :2واستحضار�الصحراء�تمجيد�للوطن�وإطراء�له،�يقول�الشاعر

  وفــــــــــــوق�أطهــــــــــــر�رمــــــــــــل�Rرض�أوجــــــــــــدناوفــــــــــــوق�أطهــــــــــــر�رمــــــــــــل�Rرض�أوجــــــــــــدنا  يـــــــــــــــــــــــا�زائـــــــــــــــــــــــر�الليـــــــــــــــــــــــل�إن�هللا�كرمنـــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــا�زائـــــــــــــــــــــــر�الليـــــــــــــــــــــــل�إن�هللا�كرمنـــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــن�الرمــــــــــــــال�بكــــــــــــــل�الحــــــــــــــب�زودنــــــــــــــامــــــــــــــن�الرمــــــــــــــال�بكــــــــــــــل�الحــــــــــــــب�زودنــــــــــــــا  نـــــــاس�مـــــــا�يعÎــــــ�Oلنـــــــا�وطـــــــننـــــــاس�مـــــــا�يعÎــــــ�Oلنـــــــا�وطـــــــن��يعــــــرف�ال��يعــــــرف�ال

  وإن�قــــــــــــــــــدمنا�مــــــــــــــــــع�Rيــــــــــــــــــام�جــــــــــــــــــددناوإن�قــــــــــــــــــدمنا�مــــــــــــــــــع�Rيــــــــــــــــــام�جــــــــــــــــــددنا  بــــــــــه�صــــــــــعدنا�إ+ــــــــــى�العليــــــــــاء�Xــــــــــي�شــــــــــممبــــــــــه�صــــــــــعدنا�إ+ــــــــــى�العليــــــــــاء�Xــــــــــي�شــــــــــمم

  يـــــــــــــــــــد�الحنـــــــــــــــــــان�ول�بـــــــــــــــــــداع�أرشـــــــــــــــــــدنايـــــــــــــــــــد�الحنـــــــــــــــــــان�ول�بـــــــــــــــــــداع�أرشـــــــــــــــــــدنا  Xــــي�مـــــوطن�الحـــــب�هــــذا�الليـــــل�مـــــد�لنـــــاXــــي�مـــــوطن�الحـــــب�هــــذا�الليـــــل�مـــــد�لنـــــا

 الزمن�الشعري:� .5

الليل�مظهر�وجودي�أر� �Oمن�مظاهر�الطبيعة�الصامتة�ال��Oيخلو�ف��ا�

�ل�نصات �هو���نسان �الليل �أن �كما �وآمالها، �وآ�مها �الذات �هواجس إ+ى

  مستودع�السكون�والجمال�والهيبة�والخوف�والorد�والدفء�والسهر.�
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�العصر� �منذ �الشعر�العربي �ديوان �Xي �شاسعة �بمساحة يستأثر�الليل

�نموذجان� �النابغة �امرئ�القيس�وليل �ليل �ولعل �الحديث. �عصرنا �إ+ى الجاه¥ي

منذ�القديم�بتيمة�الليل�ليس�Xي�بعدها�الفلكي�ولكن�Xي���حتفاء�الشاعر�العربي

�قد���يسمح��²ا� �الليل�للذات�الشاعرة�من�أجواء �يوفره �الوجداني�بما بعدها

  ضوء�ال��ار،�يخت¥ي�ف��ا�الشاعر�للتأمل�أو�استفراغ�العواطف�واستدرارها...�

وع¥ى�غرار�الشعراء�فللشاعر�ليله�الشعري�الذي�خلصه�%ناجاة�الحبيب/�

�بالنسبة� �الليل �كان �كما �والحربية، �النفسية �بفروسيته OÎوللتغ� زائر�الليل،

  للشاعر�فرصة�للبوح،�ولحظة�لبث�الرسائل�ونقد�الواقع�ا%عيش.

  :1يقول�الشاعر

  ح�ـــــــــــ��يـــــــــــداري�الـــــــــــذي�يـــــــــــأتي�%وعـــــــــــدناح�ـــــــــــ��يـــــــــــداري�الـــــــــــذي�يـــــــــــأتي�%وعـــــــــــدنا  هــــــذا�هــــــو�الليــــــل�Xــــــي�الصــــــحراء�نطلبــــــههــــــذا�هــــــو�الليــــــل�Xــــــي�الصــــــحراء�نطلبــــــه

  :2ويقول 

  صـــــــــــــــبح�إذ��صـــــــــــــــبح�إذ��و��نطيـــــــــــــــق�لـــــــــــــــه�Xـــــــــــــــي�الو��نطيـــــــــــــــق�لـــــــــــــــه�Xـــــــــــــــي�ال  يــــــــــــــــازائر�الليــــــــــــــــل�إن�الليــــــــــــــــل�صــــــــــــــــاحبنايــــــــــــــــازائر�الليــــــــــــــــل�إن�الليــــــــــــــــل�صــــــــــــــــاحبنا

  وفيــــــــــــــــــــه�نشــــــــــــــــــــهد�حســــــــــــــــــــادا�وعــــــــــــــــــــذªوفيــــــــــــــــــــه�نشــــــــــــــــــــهد�حســــــــــــــــــــادا�وعــــــــــــــــــــذª  يكشــــــــــــفنايكشــــــــــــفنا��هيـــــــــــا�نغـــــــــــادر�فـــــــــــإن�الصـــــــــــبحهيـــــــــــا�نغـــــــــــادر�فـــــــــــإن�الصـــــــــــبح

وليل�الشاعر�يحضره�الذئب�وهو�من�وحوش�الصحراء،�والشاعر�Xي�هذا�

يستحضر��زمة�من�لوازم�الصحراء�Xي�الشعر�القديم،�فمن�أشهر�الذئاب�ف��ا�

�سياق� �Xي �الذئب �الشاعر�أورد �غ��oأن �الفرزدق، �وذئب �القيس �امرئ ذئب
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�Xي� �رحلته �للشاعر�Xي �ومصاحبا �محاورا �ذئبا �يكن �ولم �وªحتمال، التحدي

  :1الصحراء�كما�هو�عند�الشاعرين�ا%لمع�إل��ما،�يقول 

  ح�ــــــ��ولــــــو�زارنــــــي�Xــــــي�مجل½ــــــ �Oالــــــذئبح�ــــــ��ولــــــو�زارنــــــي�Xــــــي�مجل½ــــــ �Oالــــــذئب  إنـــــــــــــــــــي�أحــــــــــــــــــــن�إ+ـــــــــــــــــــى�ليــــــــــــــــــــل�أراك�بــــــــــــــــــــهإنـــــــــــــــــــي�أحــــــــــــــــــــن�إ+ـــــــــــــــــــى�ليــــــــــــــــــــل�أراك�بــــــــــــــــــــه

  :�2كما�تحدث�الشاعر�عن�خصوصية�ليل�الصحراء،�فقال

  ة،�آه�منــــــــــــــــــــه�عقــــــــــــــــــــدناة،�آه�منــــــــــــــــــــه�عقــــــــــــــــــــدناليــــــــــــــــــــل�ا%دينــــــــــــــــــــليــــــــــــــــــــل�ا%دينــــــــــــــــــــ  ليــــــــــــل�الصــــــــــــحاري�جميــــــــــــل���يشــــــــــــا�²هليــــــــــــل�الصــــــــــــحاري�جميــــــــــــل���يشــــــــــــا�²ه

  :�3والليل�كما�ذكرنا�سابقا�هو�زمن�للبوح�أيضا�يقول 

  ونحــــــــــــــــن�يــــــــــــــــا�زائــــــــــــــــري�لليــــــــــــــــل�نــــــــــــــــدمانونحــــــــــــــــن�يــــــــــــــــا�زائــــــــــــــــري�لليــــــــــــــــل�نــــــــــــــــدمان  يــــــــا�زائــــــــر�الليــــــــل�عشــــــــق�الليــــــــل�إدمــــــــانيــــــــا�زائــــــــر�الليــــــــل�عشــــــــق�الليــــــــل�إدمــــــــان

  ��يســــــــــــــــــــــopيح�إذا�ماغــــــــــــــــــــــاب�هيمــــــــــــــــــــــان��يســــــــــــــــــــــopيح�إذا�ماغــــــــــــــــــــــاب�هيمــــــــــــــــــــــان  ��نســــــــــــــتطيع�غيابــــــــــــــا�عــــــــــــــن�مجالســــــــــــــه��نســــــــــــــتطيع�غيابــــــــــــــا�عــــــــــــــن�مجالســــــــــــــه

  و��يعـــــــــــــــــــود�لـــــــــــــــــــدار�ا%ـــــــــــــــــــوت�جثمـــــــــــــــــــانو��يعـــــــــــــــــــود�لـــــــــــــــــــدار�ا%ـــــــــــــــــــوت�جثمـــــــــــــــــــان  نمــــــــارس�البــــــــوح�ح�ــــــــ����نمــــــــوت�أ¡ـــــــــ �نمــــــــارس�البــــــــوح�ح�ــــــــ����نمــــــــوت�أ¡ـــــــــ �

  فلـــــــــــــــم�تفتنـــــــــــــــا�مـــــــــــــــع�الســـــــــــــــراء�أزمـــــــــــــــانفلـــــــــــــــم�تفتنـــــــــــــــا�مـــــــــــــــع�الســـــــــــــــراء�أزمـــــــــــــــان  ل�مـــــــــن�زمـــــــــنل�مـــــــــن�زمـــــــــنأنـــــــــا�وأنـــــــــت�عشـــــــــقنا�الليـــــــــأنـــــــــا�وأنـــــــــت�عشـــــــــقنا�الليـــــــــ

ونAحظ�أن�الشاعر�يلح�ع¥ى�اغتنام�فرص�الدهر�Xي�ما�يسر،�عكس�أبي�

�زمن�ساءته� �"من�سره �و�ساءة؛ �السراء �ب�ن �دهره �الرندي�الذي�توزع البقاء

 أزمان".

  ع�ى�سبيل�الختم:��

داية،�Xي��øاية�هذه�الورقة�أحب�أن�أش��oإ+ى�أن�الغاية،�كما�أ%عت�Xي�الب

�Õي� �كانت �قد �مقاصد �الكشف�عن �Xي �الديوان �فاعلية �إ+ى �ªنتباه �إثارة Õي
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�إبAغ� �تتو
ى �فاعلية �والتقديم�له�من�قبل�الشاعر�نفسه. �إبداعه الحافز�وراء

  رسالة�فنية�من�جهة،�وإبAغ�رسالة�حضارية�ملحة�من�جهة�أخرى.

� �مرحلة �كل �Xي �قدر��حيائي�ن �جسدها �الفنية �للرسالة يعرف�فبالنسبة

�وقدرا×�م� �الفنية �طاق�ºم �يسخرون �حيث �فنية. �ارتكاسة �الشعر�العربي ف��ا

�بداعية�من�أجل�الكشف�عن�ا%عارف�والحقائق�وتقريب�التجارب�الرائدة�Xي�

�تجربة� �ع¥ى �يصدق �ما �بالفعل �وهذا �إصAحيا. �دورا �بذلك �مؤدين الopاث

تحويل�دفة�الشعر�مانع�سعيد�العتيبة،�Xي�سعيه�إ+ى��الدكتور الشاعر/�الناقد�

�بعث�الشعر�العربي� �Xي �ورموزه �التبادي�بمكوناته �ا%عاصر�نحو�فاعلية العربي

�يحتاجها� Oال�� �السامية �العربية �والقيم �العربي، �بعث�الوجدان �ومنه Rصيل،

الواقع�ا%عيش�الذي�يعج�بالقيم�الهجينة�ال��Oتضرب�عمق�الوجدان��نساني�

�وªنحط �الرداءة �قيم �من �كرسته �(الحقدبما ��نساني �- الكراهية�-اط

  �رهاب...)،�وهو�ما�يشكل�الرسالة�الثانية�ال��Oانطوى�عل��ا�الديوان.
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���P�0�9א��Q	א����%�K����P�0�9א��Q	א����%�K����P�0�9א��Q	א����%�K����P�0�9א��Q	א����%�K�� �� �� �� �
��T�5K;���C���Dא�E��G�3�4א���T�5K;���C���Dא�E��G�3�4א���T�5K;���C���Dא�E��G�3�4א���T�5K;���C���Dא�E��G�3�4א�� �� �� �� �

��7�X�H����1א���NG���7א���א����א�X�H����1א���NG���7א���א����א�X�H����1א���NG���7א���א����א�X�H����1א���NGא���א����א���Y�;Z����8א��Y�;Z����8א��Y�;Z����8א��Y�;Z����8א�  

�الحب �مدرسة �ديوان �محاسنه�يميط �فضاء��عن Aمشك� خمار���²ام

�الحب �لهوية �ا%عالم �واضح �فنيا �كي��صوريا �للمتلقي �ملحاحة �دعوة �هذا وXي

�سعيد �مانع �ا%بدع �الدكتور �صاحبه �تجربته،�يشارك �بحق��العتيبة ويكون

تاجه�الشعري.�إن�مجسدا�للتلقي��بدا¸ي؛�يعيش�تجربة�ا%بدع�من�خAل�تذوق 

�خAل� �من �ا%عماري �وبنائه �الديوان �قصائد �ثنايا �Xي �الدعوة �هذه حضرت

�الحب �مدرسة �طالبة �ترمز�إل��م�،مخاطبة �ممن �غ�oها �إ+ى أفرادا��،وتجاوزها

مشاعر�وفضائل�وموجودات.�كذلك�حضرت�هذه�الدعوة�حضورا��،ومجتمعات

�"مانع" �شاعرنا �قال �ح�ن �الديوان �مقدمة ��øاية �Xي ���أكشف��:مباشرا وح��

أسرار�هذه�الدروس�فإن�OÎأدعو�القارئ�الكريم�إ+ى�متابع�ºا�درسا�درسا�والغوص�

Xي�بحور�الشعر�ال��Oتعددت�ليواكب�كل�درس�بحره�ا%ناسب�كما���يفوت�OÎأن�

�ا%درسة�العريقة �إ+ى�هذه �الدروس�من�ع��or،أدعَو�النقاد �Xي�هذه ��لتبي�ن�ما

وتتلقى��،مع�طالب�ºا�الوحيدة�ال��Oتمثل�الجميعبل�للعيش�ف��ا�وªندماج��،وقيم

�ا%حبة �دروس �الجميع �ا%توهجة��،عن �وحروفها �التجربة �كلمات �خAل من
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�وتنتشر�قيم� �الديوان �هذا �رسالة �تتحقق �أن �عز�وجل �ا%و+ى �راجيا بالعطاء.

  .1.".ا%حبة�Xي�هذا�العالم�الذي�تشقيه�حروب�البغضاء�ومعارك�الكراهية

�إ �القول، �إ+ى�أن�قوة�انشغال�الشاعر�بقضيته�واهتباله�يف�O Ûهذا ذن،

�²ا،�باعتبارها�قضية�Rنا�والنحن�العروبي�و�نساني�عامة،�جعAه�يحدد�هوية�

�Xي� �التذوق �وعمق �الغوص، �وإتقان �ا%تابعة، �خصائص�دقة �Xي �شعره متلقي

ِق�مبتغاه�Xي�هذا�الديوان�متمث�A.انسجام�واندماج�تام�ن Xي�..�ويختم�برجاء�َتَحقُّ

�وقيمها �من�دروس�ا%حبة �فيه �ما �هذا��ذيوع �Xي �مختلف�Rوساط�ا%تلقية Xي

العالم،�مما�يفيد�أن�متلقي�ديوان�"مدرسة�الحب"�مشروط�فيه�ªنخراط�Xي�

�باعتبار�ªبتداع� OÎوالف� �الذي�يفرض�التذوق�الرو�ي معمعان�التلقي��بدا¸ي

�غ�oها �قبل �وجدانية �قلبية �موضو �،فيوضات �مثل �Xي �الديوانخاصة �هذا �:ع

  �."الحب"

وإيمانا�بحمول�ºا�التوج��ية�Xي�أفق�بناء��،��نملك�قبالة�دعوة�شاعرنا�هاته

�واستشرافها �ونوعا �كما �ا%ناسبة �مشروع�قراءة��،القراءة �نراه إ��أن�نبوح�بما

�نحرص �أن ِعُد
َ
�لهوية�ن �الوفاء �ع¥ى �بلوغ�برج��ف��ا �إ+ى �الطامح ��بدا¸ي التلقي

  �.خAل�معايشة�شعرهتجربة�الشاعر�من�

�ديوانه� �من�خAل �العتيبة �سعيد �مانع �الدكتور �الشاعر�وا%بدع يرشدنا

�إ+ى�الهوية�الصحيحة�للحب�باعتباره�مفتاح�الحياة�الفاضلة�والسبيل�إ+ى� هذا

�وإحAله�شعورا �وحلم�يقظة�يكافح�الشاعر�µنجازه �الفضيلة، ومنهجا،��،واقع
                                                           

  .2016يناير��،أبو�ظ�OÖ،1الطبعة��،7ص�:��،الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة:�مدرسة�الحب�-� 1
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�نسان�بنفسه�وعAقته�بغ�oه�وجدانا��وسلوكا،�Xي�الذات�وا%جتمع،�وXي�عAقة

  ووجودا.

�إ+ى�أن�ديوان�"مدرسة� يخلص�متتبع�رحلة�"القصيد�العتيOÖ"�ـ���محالة�ـ

الحب"�عصارة�تجربة�سلوك�وفكر�وإبداع،�إذ�هو�الذات�العتيبية�تفصح�عن�

�ا%تلقي� �يتعب �ولن ،OÎوالف� �الفكري �و�بداع �الواقع �Xي �الحب �هوية هوي�ºا؛

َل�ذلك،�إذا�ما�انتبه�إ+ى�سلطان�موضوعة�ا%تذوق�للعط اء�العتيX�OÖي�أن�ُيَحّصِ

�الديوان/ �بمثابة �الحب" �أمكن�عد�ديوان�"مدرسة �ح�� �فيه، �الحب�وتحكمها

القصيدة�الجامع�%ا�تفرق�Xي�غ�oه�من�الدواوين�أو�جلها�وزيادة.�وا%راد�بالزيادة�

�oالتنظ�� �إ+ى �الشعورية �وحد�أنه�ديوان�يتجاوز�حد�بث�التجربة �والتقعيد، لها

�ا%درسة،� �الديوان �وهو �� �كيف �الفكر�والنظرية، �إبداع �إ+ى ��بداع إبداع

�Aوالديوان�الفرضية�والنتيجة،�ما�كان�له�إ��أن�يولد�جملة�بعد�أن�ولد�تفصي

  �.فيما�سبقه�من�دواوينه

�فديوان� �ا%مكنة، �للحياة �وبناء �القائمة �للحياة �الشعر�نقدا �كان وإذا

�الحب �التعليم�O"مدرسة OÎالتلقي� �بنائه �خAل �ا%ضمار�من �هذا �Xي �نموذج "

وتوارد�دروسه/�قصائده،�الواحد�تلو��خر،�Xي�مسار�تسلس¥ي�متنام�رمزه�توا+ي�

�مدرسة�الحب� �إ+ى�أن�نصل�إ+ى�القصيدة�القفل/ا%فتاح: أرقام�القصائد�تباعا

)70� �سالسبعون ) �للب�ما �والفحوى�جامعة �تعد�من�حيث�ا%رتبة Oال�� بقها،�؛

�وشاعرُه� ه
ُ
�وأستاذ �مدرسته �صاحب �يراها �كما �الحب �هوية �عن ومفصحة

�Rمل� �ومفتاح �بغ��oقفل �ديوانه �باب �ُيقفل �أن �فيتبدى �يأبى �الذي العتيبة،

تشبثا�با%ع��ÎالصاXي�للحب�ورؤياه�كما�جاء�التعب���oوالتفاؤل�و�صرار�والصمود
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� "� �الحب �مدرسة "� �ديوان �أو�قصائد �بعض�دروس �Xي �من�ع��ما �سبقه وما

  �:مثلما�Xي�قوله�،دواوين

  Xـــــــــــــــــــــي�در�²ـــــــــــــــــــــا�الســـــــــــــــــــــوي�والصـــــــــــــــــــــحيحXـــــــــــــــــــــي�در�²ـــــــــــــــــــــا�الســـــــــــــــــــــوي�والصـــــــــــــــــــــحيح  ي�تجمعنــــــــــــــــــــاي�تجمعنــــــــــــــــــــاــمدرســــــــــــــــــــة�الحــــــــــــــــــــب�التــــــــــــــــــــمدرســــــــــــــــــــة�الحــــــــــــــــــــب�التــــــــــــــــــــ

  جميــــــــــــــــــــــــــع�لغــــــــــــــــــــــــــو�الــــــــــــــــــــــــــذم�وا%ــــــــــــــــــــــــــديحجميــــــــــــــــــــــــــع�لغــــــــــــــــــــــــــو�الــــــــــــــــــــــــــذم�وا%ــــــــــــــــــــــــــديح  تحتــــــــــــــــاج�أن�نخـــــــــــــــــرج�مـــــــــــــــــن�صـــــــــــــــــدورناتحتــــــــــــــــاج�أن�نخـــــــــــــــــرج�مـــــــــــــــــن�صـــــــــــــــــدورنا

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ي  ��Þــــــــــــــ Oء�Xــــــــــــــي�هــــــــــــــذي�الحيــــــــــــــاة�كامــــــــــــــل��Þــــــــــــــ Oء�Xــــــــــــــي�هــــــــــــــذي�الحيــــــــــــــاة�كامــــــــــــــل
ُ
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�يوبا%حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه���ت
ُ
  وبا%حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه���ت

  كـــــــــــــــــــل�الرضـــــــــــــــــــا�والعطـــــــــــــــــــف�للملـــــــــــــــــــيحكـــــــــــــــــــل�الرضـــــــــــــــــــا�والعطـــــــــــــــــــف�للملـــــــــــــــــــيح  تقب¥ــــــــــــــــــي�نقــــــــــــــــــض�الجميــــــــــــــــــل�وامن�ــــــــــــــــــيتقب¥ــــــــــــــــــي�نقــــــــــــــــــض�الجميــــــــــــــــــل�وامن�ــــــــــــــــــي

.....    

  عـــــــــــــــــــن�الكـــــــــــــــــــريم�أو�عـــــــــــــــــــن�الشـــــــــــــــــــحيحعـــــــــــــــــــن�الكـــــــــــــــــــريم�أو�عـــــــــــــــــــن�الشـــــــــــــــــــحيح  اقعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاقعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Oبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�و تكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Oبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�و 

11فــــــــإن�طõــــــــى�همــــــــس�النفــــــــاق�صــــــــي�يفــــــــإن�طõــــــــى�همــــــــس�النفــــــــاق�صــــــــي�ي  أعطــــــــــــــــــــــــــي�لكـــــــــــــــــــــــــــل�حقــــــــــــــــــــــــــه��²مســـــــــــــــــــــــــــةأعطــــــــــــــــــــــــــي�لكـــــــــــــــــــــــــــل�حقــــــــــــــــــــــــــه��²مســـــــــــــــــــــــــــة
  

    وقوله:

  �بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�أن�يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�ªنتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�أن�يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�ªنتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  مهمـــــــــــــا�أصـــــــــــــاب�الحـــــــــــــب�مـــــــــــــن�هـــــــــــــزائممهمـــــــــــــا�أصـــــــــــــاب�الحـــــــــــــب�مـــــــــــــن�هـــــــــــــزائم

Oك�الجميـــــــــــــــــــــــــــــــل�يـــــــــــــــــــــــــــــــاحبيب�orوصـــــــــــــــــــــــــــــــOك�الجميـــــــــــــــــــــــــــــــل�يـــــــــــــــــــــــــــــــاحبيب�orــــــــــــــــي�حمــــــــــــــــاه�الــــــــــــــــدار  وصـــــــــــــــــــــــــــــــXــــــــــــــــي�حمــــــــــــــــاه�الــــــــــــــــدارســــــــــــــــور�تصــــــــــــــــان�Xســــــــــــــــور�تصــــــــــــــــان�  

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا%رارة�الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاريشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا%رارة�الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغار  مـــــــــــــا�كـــــــــــــان�طعـــــــــــــم�الصـــــــــــــ�orمـــــــــــــرا�إنمـــــــــــــامـــــــــــــا�كـــــــــــــان�طعـــــــــــــم�الصـــــــــــــ�orمـــــــــــــرا�إنمـــــــــــــا

22والعاشــــــــــــــــــــــــــــــــــقون�كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــم�كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاروالعاشــــــــــــــــــــــــــــــــــقون�كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــم�كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــار  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبيب��Oكب�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoةوأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبيب��Oكب�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoة
  

�وخلده� �العتيبة �سعيد �مانع �شاعرنا �شعور �Xي �قائم �حب �إذن، هو

�و�نساني� �ا%حيط�العروبي��سAمي �Xي �انتشاره �يتحقق �يصبو�لكي وسلوكه،

عامة،�حب�أصوله�إيمانية�أخAقية�فاضلة،�وطموحه�ب�6ا�Xي��نسان�ومجتمعه�
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�فضائل�السAم�وRمن�والص�orوالطمأني
َّ
�والصدق�والعدل�و�حسانبث ...�.نة

  نشدانا�للبناء�السليم�لþنا�والنحن:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم 
ُ
ْعِلَمك

ُ
Åـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقوم�أتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�

ُ
ْعِلَمك

ُ
Åى  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقوم�أتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�Õىأن�الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�يتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاÕأن�الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�يتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  والحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�Rســــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�أفناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوالحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�Rســــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�أفناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــþى�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبغض�قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبكُم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــþى�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبغض�قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبكُم 

  وتـــــــــــــــــــــــــرى�عـــــــــــــــــــــــــ�ن�القلـــــــــــــــــــــــــب�ســـــــــــــــــــــــــناهاوتـــــــــــــــــــــــــرى�عـــــــــــــــــــــــــ�ن�القلـــــــــــــــــــــــــب�ســـــــــــــــــــــــــناها  مدرســــــــــــــــــــــة�الحــــــــــــــــــــــب�لكــــــــــــــــــــــم�شــــــــــــــــــــــمسمدرســــــــــــــــــــــة�الحــــــــــــــــــــــب�لكــــــــــــــــــــــم�شــــــــــــــــــــــمس

  مـــــــــــــــــــــــــا�يعطـــــــــــــــــــــــــي�Rوطـــــــــــــــــــــــــان�غناهـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــا�يعطـــــــــــــــــــــــــي�Rوطـــــــــــــــــــــــــان�غناهـــــــــــــــــــــــــا  فتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلْم�ف��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلْم�ف��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

�Åم�عيناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانإنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانبالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولد�بالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولد� �Åم�عيناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَتَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ   وَتَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ

11هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي�كلمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�قلناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي�كلمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�قلناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Ïهر�أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــAموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�Ïهر�أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــAم
  

أبى��،والحب�ـ�الحياة�وRمل�،ذلكم�هو�"الحب�ـ�العتيبة"،�والحب�ـ�ا%درسة

�سابقا�،شاعرنا �قلنا �مفهوم��،كما �إقراره �Xي �ªنفتاحية �هويته �يؤكد �أن إ�

  :السرمدية�لرحلة�حبه�ح�ن�قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــهتلميـــــــــــــــــــــــــــــــذتي�يـــــــــــــــــــــــــــــــاوردتي�الُجو تلميـــــــــــــــــــــــــــــــذتي�يـــــــــــــــــــــــــــــــاوردتي�الُجو  ـــــــــــــــــــــــــــــــهِريَّ   اليـــــــــــــــــــــــــــوم�درس�البــــــــــــــــــــــــــــوح�والحريــــــــــــــــــــــــــــهاليـــــــــــــــــــــــــــوم�درس�البــــــــــــــــــــــــــــوح�والحريــــــــــــــــــــــــــــه  ِريَّ

  تكــــــــــــــــــــــــون�مثــــــــــــــــــــــــل�صــــــــــــــــــــــــورة�الهويــــــــــــــــــــــــهتكــــــــــــــــــــــــون�مثــــــــــــــــــــــــل�صــــــــــــــــــــــــورة�الهويــــــــــــــــــــــــه  فالحـــــــــــــــــــــــــــــــــب���يـــــــــــــــــــــــــــــــــتم�دون�كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــةفالحـــــــــــــــــــــــــــــــــب���يـــــــــــــــــــــــــــــــــتم�دون�كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

  نريــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�أن�تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــرمديهنريــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�أن�تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــرمديه  والبــــــــــــــــــــــــــــــوح�أول�الخطـــــــــــــــــــــــــــــــى�لرحلـــــــــــــــــــــــــــــــةوالبــــــــــــــــــــــــــــــوح�أول�الخطـــــــــــــــــــــــــــــــى�لرحلـــــــــــــــــــــــــــــــة

  فأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�ياتلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذتي�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيهفأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�ياتلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذتي�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيه  إذا�كتمـــــــــــــــــــــــــــــــــت�همســـــــــــــــــــــــــــــــــة�لخـــــــــــــــــــــــــــــــــافقإذا�كتمـــــــــــــــــــــــــــــــــت�همســـــــــــــــــــــــــــــــــة�لخـــــــــــــــــــــــــــــــــافق

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادك�الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�OÖياصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادك�الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�OÖياصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيه  تكلمـــــــــــــــــــــــــــ�Oقـــــــــــــــــــــــــــو+ي�الـــــــــــــــــــــــــــذي�يقولـــــــــــــــــــــــــــهتكلمـــــــــــــــــــــــــــ�Oقـــــــــــــــــــــــــــو+ي�الـــــــــــــــــــــــــــذي�يقولـــــــــــــــــــــــــــه

Oقــــــــــــــــــــــــو+ي:�نعــــــــــــــــــــــــم�أحــــــــــــــــــــــــب���تخب<ــــــــــــــــــــــــOيهيهعــــــــــــــــــن�الحبيــــــــــــــــــب�جــــــــــــــــــوهر�القضــــــــــــــــــعــــــــــــــــــن�الحبيــــــــــــــــــب�جــــــــــــــــــوهر�القضــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــو+ي:�نعــــــــــــــــــــــــم�أحــــــــــــــــــــــــب���تخب<ــــــــــــــــــــــــ  

........    

    

  Xــــــــــي�الوحــــــــــل�صــــــــــار�الحــــــــــب�مســــــــــرحيهXــــــــــي�الوحــــــــــل�صــــــــــار�الحــــــــــب�مســــــــــرحيه  حريـــــــــــــــــــــــــــــــة�العاشـــــــــــــــــــــــــــــــق�إن�تمرغـــــــــــــــــــــــــــــــتحريـــــــــــــــــــــــــــــــة�العاشـــــــــــــــــــــــــــــــق�إن�تمرغـــــــــــــــــــــــــــــــت

                                                           
  .76ص�:��،)34مدرسة�الحب�(�-� 1
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11لـــــــــــــــن�تقب¥ـــــــــــــــي�شخصـــــــــــــــية�الضـــــــــــــــحيهلـــــــــــــــن�تقب¥ـــــــــــــــي�شخصـــــــــــــــية�الضـــــــــــــــحيه  وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�ياتلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذتي�ذكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�ياتلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذتي�ذكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

�Oال�� �السبع�ن، �القصيدة �ضمن �الحب" �"مدرسة �ديوانه ��øاية �Xي وكذا

�والصمود� �و�صرار �وRمل �التفاؤل �ومعاني �هذا Oالرقم� �رمزها �ب�ن جمعت

من��:لعتيبة�وهو�Xي�السبع�ن�من�عمره�لتجيب�السائلوشخصية�مانع�سعيد�ا

  يكون�مانع�سعيد�العتيبة�اليوم؟:

  ولكـــــــــــــــــــــــن�عيÎـــــــــــــــــــــــ�Oتتـــــــــــــــــــــــوق�لغمـــــــــــــــــــــــضولكـــــــــــــــــــــــن�عيÎـــــــــــــــــــــــ�Oتتـــــــــــــــــــــــوق�لغمـــــــــــــــــــــــض  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا�وا%حبــــــــــــــــــــــــــــــــــة�عــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�نــــــــــــــــــــــــــــــــــور أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا�وا%حبــــــــــــــــــــــــــــــــــة�عــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�نــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

22سينتصــــــــــــــــر�الحــــــــــــــــب�Xــــــــــــــــي�كــــــــــــــــل�أرضسينتصــــــــــــــــر�الحــــــــــــــــب�Xــــــــــــــــي�كــــــــــــــــل�أرض  ورغـــــــــــــــــــــم�العنـــــــــــــــــــــاء�يقـــــــــــــــــــــول�فـــــــــــــــــــــؤادي:ورغـــــــــــــــــــــم�العنـــــــــــــــــــــاء�يقـــــــــــــــــــــول�فـــــــــــــــــــــؤادي:
  

إنه�الشاعر��نسان�العاشق�لهوية�الحب،�وا%تطلع�طوال�عمره�وXي�عيد�

�،شر�عبق�رؤيا�الحب،�Xي�فروسية�نادرة�ودعوة�مسopسلةميAده�السبع�ن�إ+ى�ن

�شعورا� �وشعرا، �فكرا �تلك�ورحل�ºا �الرؤيا �Ùفاق �موازاة �مستمر، �صارخ ونداء

وسلوكا،�وجدانا�ووجودا،�أم�Aوتحققا،�رحلة���تقف�عند�حد�السبع�ن�عمرا�

وفكرا�وإبداعا�إ��لتتنفس�حيوية�التمادي�وقوة�تحمل�مشاق�السفر�ومواكبة�

  �X�oي�درب�الحب.�الس

�مقام� �وأع¥ى نك�حبا
َّ
�ووط ،Aوباركك�أم� �ومناعة، �قوة �مانع زادك�هللا�يا

"مدرسة�حبك"�مملكة�عروبية�وإنسانية،�وكل�عيد�ميAد�وأنت�بموفور�الصحة�

والعافية�تنعم،�ومن�ماء�الحرف��بدا¸ي�ت��ل�وله�تبدع،�ولخمر�ا%حبة�الربانية�

  ترشف،�ولنورها�تنشر.�

                                                           
  �22-�21ص�:��،)7مدرسة�الحب�(�-� 1
  148ص�:��،)70مدرسة�الحب�(�-� 2
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��RL�T��א�G�א!� �� �� �� �

  

�العتيبة �سعيد �مانع �للدكتور �ديوان �عنوان ��تي" د�لتة��،1"الزمن

�الثAثة: �الزمن �أبعاد �ع¥ى �والتضمينية �القادم، �الزمن �ع¥ى �تحيل �التعيينية

Xي�العنوان�ع¥ى�"القادم"Åهميته��وقد�نص�الشاعر�قادم.ا%ا� O،�والحاضر،�وال

�والحاضر،�أو�، O �للما� �الطبي�ي �ا%آل �لكونه
ً
�ا%نجزة��وثانيا �Rفعال ولنتائج

  ف��ما�من�لدن��نسان.

�عنوان تضمنت�ثAثة��وكل�قصيدة�.الديوان�كل�قصائد�و"الزمن��تي"

  أقسام:

  ا%قدمة؛�يكون�مرجعها�Rسا¡ ��الحبيبة.

  لك��ا�جميعها�ذات�صلة�بالعنوان.،وتتعدد�مراجعه�pن؛ا%

�معظم��²ا�ويستبد�؛الخاتمة �البيت�Xي �القصيدة.�من�Rخ�R�oحيان

  الذهن.�يياغ�ºا�لعلمه�أ�øا�آخر�ما�يمكث�Xيتفôن�Xي�ص�والشاعر

                                                           
  .2015ديسم�or،أبو�ظ�OÖ،ـ�الطبعة�Rو+ى� 1
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�كل�جاءت �معدلة؛ �قصيدة �كل �Xي �الذي��قسم�Rقسام �الفضاء أخد

  فتحقق�حسن�القوام.�يناسبه،

متAحمة�بعوامل�صوتية�ونحوية�وبAغية�وعروضية��دة�جاءتوكل�قصي

  ��يسمح�ا%قام�ببسط�الكAم�ف��ا.،ود�لية

 البيت�Rول�Xي�معظمها�مصرع،و �جميع�القصائد�أسست�ع¥ى�مصراع�ن،

O çي� �ما �أحيانا، �يحمل، �حاملة��والشطر�Rول �تكون �قد Oالقافية.ال�� بالكلمة

  للمع��Îالرئي½ ��Xي�القصيدة.

� �القوالب�العروضيةلفاظ�Rأما �ووجدت�Xي �ا%عانى، �تساوقت�مع �فقد

�لها.
ً
  مستقرا

������Jא�������Jא�������Jא�������Jא�� �� �� �� �

�بعض�الشعراء �نهج �بمقدمة�،1النقاد�سار�الشاعر�ع¥ى �لديوانه �فعتب

  وترسم�خريطة�لقراءته�وتأويله.�نقدية�توثق�القول،

وصرح�أن�الديوان�من�وجهة�نظره�"�مساحة�جديدة�من�مساحات�الرؤية�

Oمن�ا%عاناة،�والغزير�من�الدموع�والعرق اكتشفه�ال��oمن�التأمل��ا�بالكث��oالوف�

  .1وRخ�oة�ل�نسان�وÕي�طريق�الخAص"�والتفك�X�oي�القضية�Rو+ى

                                                           
  .1960،دكتور�السيد�مصطفى�غازي،نشر�دار�ا%عارفتحقيق�ال،ـ�م��م�ابن�خفاجة�Xي�تقديمه�لديوانه� 1
  .1ـ�ا%قدمة(�مقدمة�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�لديوانه)�ص� 1
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�الحب�ولن �ونبذ�العنف،يتم�الخAص�إ��بإتقان�لغة �التسامح، �،أو�لغة

�ا%وبقات �عن �الحب�الذي�هو�،وªبتعاد �طريق �ا%ؤدي�ونهج �الوحيد �الطريق

  .1للخAص

ولكن���مناص�من��،Xي�تقدير�الشاعر،�"تبدو�صعبة�معقدة،ولغة�الحب

�الخAص�تعلمها �أن�نصل�إ+ى �شئنا ونقopب�من�هللا�وهو�نبع�الحب�والخ���oإذا

  .3وهو�الطريق�ا%ؤدي�إ+ى�الجنة�.2وخAص�العالم�"

�يساعد �ما �قدم �الشاعر�قد �يكون �القرائية،��وهكذا �مهمته �Xي ا%تلقي

التأويAت�ال��Oتخل�بمبدإ�"��صابة"�Xي�الفهم،أو��Xي�هول �ن�الوقوعويحصنه�م

.�X4ي��رجاع
ً
  تعيينا�وتضمينا

ع¥ى�عادة�العرب�ح�ن�يؤنسنون��،القدوم�إ+ى�الزمن�نسب�الشاعر�حدوث

�ع¥ى�مطاوعة�الكAم�وثقة�Xي�قدرة��الزمن،
ً
�واقتدارا

ً
وينسبون�اليه�Rفعال�تفننا

قصود�من"�الزمن��تي�"مآُل�Rفعال�ال��Oتنجز�Xي�ا%�ا%تلقي�ع¥ى�أن�يفهم�أن

�بأبعاد �زمن��هالزمن O �ا%ا� �الشاعر�أن �مع �نتصور �ا%نطلق �ومن�هذا الثAثة.

ِق�حAوة�الحب� ِق�نعيم�الخAص1تحقُّ   :وا%ستقبل�زمن�تحقُّ

                                                           
  .2،فق1ـ�ا%قدمة،ص� 1
  .�17الزمن��تي،ص،2ـ�ا%قدمة�ص� 2
  .118ص،ـ�الزمن��تي�� 3
��صابة�� 4 �مقومات�الرؤيةـ �السنوني،�،êيالنقدية�عند�أبي�ع¥ي�ا%رزو�Xي��رجاع�؛�انظر�: O Þأ.د.العيا

  .2007انفو�برانت�
  .141ص،ـ�الزمن��تي� 1
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� ِكــــــــْن�َمÛــــــــ َ
َ
��ل �َمــــــــا�قÛــــــــ َ ُحــــــــّبِ

ْ
�َزَمــــــــُن�ال ِكــــــــْن�َمÛــــــــ َ

َ
��ل �َمــــــــا�قÛــــــــ َ ُحــــــــّبِ

ْ
ــــــــــــــَم�َســـــــــــــَواِد   َزَمــــــــُن�ال

ْ
ــــــــــــــَم�َســـــــــــــَواِد َوَيُعـــــــــــــوُد�رغ
ْ
ْيـــــــــــــٍل ��َوَيُعـــــــــــــوُد�رغ

َ
ْيـــــــــــــٍل ل
َ
ْبَيَضـــــــــــــا��ل

َ
ْبَيَضـــــــــــــاأ
َ
  أ

 
َ
 ف
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزي ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزي َتَجهَّ ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��Oللَقاِئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه للَقاِئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه ��َتَجهَّ

َّ
َعل

َ
ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــOوت

َّ
َعل

َ
ـــــــْـي�َنُقــــــــوَم�َوَنْ�َ�ضــــــــا  وت

َ
ــــــــَماَحِة�ك �السَّ

َ
ــــــــة

َ
غ
ُ
ـــــــْـي�َنُقــــــــوَم�َوَنْ�َ�ضــــــــال

َ
ــــــــَماَحِة�ك �السَّ

َ
ــــــــة

َ
غ
ُ
  11ل

  وزمان�تحقق�الحب�والخAص"�آت���ريب�فيه�قال:

�آٍت�ُدوَن�َريــــــــــــــــــــــــــــــــٍب  �آٍت�ُدوَن�َريــــــــــــــــــــــــــــــــٍب زمـــــــــــــــــــــــــــــــاُن�الُحــــــــــــــــــــــــــــــــّبِ �القـــــــــــــــوم�اقopابـــــــــــــــه  زمـــــــــــــــــــــــــــــــاُن�الُحــــــــــــــــــــــــــــــــّبِ
ُ
ْعِلـــــــــــــــُن�صـــــــــــــــحوة

ُ
�القـــــــــــــــوم�اقopابـــــــــــــــهوت

ُ
ْعِلـــــــــــــــُن�صـــــــــــــــحوة

ُ
  22وت

  وقال

OÎزمــــــــــــــــــــــــــــان�الحــــــــــــــــــــــــــــب�آت�فاســـــــــــــــــــــــــــــمعيOÎزمــــــــــــــــــــــــــــان�الحــــــــــــــــــــــــــــب�آت�فاســـــــــــــــــــــــــــــمعي  Oـــــــــــــــــــ ِÎّخـــــــــــــــــــذي�أخبـــــــــــــــــــاره�البيضـــــــــــــــــــاَء�مOـــــــــــــــــــ ِÎّ33خـــــــــــــــــــذي�أخبـــــــــــــــــــاره�البيضـــــــــــــــــــاَء�م  

�شاء �الوحيدة��وسواء �هو�الطريق �القادم �الزمن �فإن �أبي �أم �نسان

  من�البؤس�والشقاء�وهول�الحروب:�.4للخAص..."

Oبـــــــــــــــــــــــــــــــؤس���شـــــــــــــــــــــــــــــــقاء�يـــــــــــــــــــــــــــــــاحبيب���Oتــــــــــــــــــــــي�و��ضــــــــــــــــــــــريبه  ��بـــــــــــــــــــــــــــــــؤس���شـــــــــــــــــــــــــــــــقاء�يـــــــــــــــــــــــــــــــاحبيب��ــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــزمن�Xتــــــــــــــــــــــي�و��ضــــــــــــــــــــــريبه�ــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــزمن�X  

  55لـــــــــــــــــدى�الجيـــــــــــــــــوش�عنـــــــــــــــــدنا�كتيبـــــــــــــــــهلـــــــــــــــــدى�الجيـــــــــــــــــوش�عنـــــــــــــــــدنا�كتيبـــــــــــــــــه  و��جيـــــــــــــــــوش�للحـــــــــــــــــروب،�لـــــــــــــــــم�يعــــــــــــــــــدو��جيـــــــــــــــــوش�للحـــــــــــــــــروب،�لـــــــــــــــــم�يعــــــــــــــــــد

وج�من�و"الخAص�هو�الغاية�وهو�Rمل�ا%نشود�ولكن���يع�OÎذلك،�الخر 

�أن�الحب�انت���.جحيم�الحب�الحاضر�انتظارا�لفردوسه�القادم
ً
.�و��يع�OÎأيضا

  �.وأن�علينا�البحث�عن�بديل�مناسب�لهذه�ا%رحلة�ال��Oنعيش�ف��ا

                                                           
  2،فق1ـ�ا%قدمة،ص� 1
  .34ـ�الزمن��تي�ص�� 2
  48ص�،الزمن��تي� 3
  .2،فق1ـ�ا%قدمة،ص� 4
  .119ص،ـ�الزمن��تي� 5
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�بدا �الزمن�الحاضر�فقد �تحيل�عليه�خطابات�الشاعر��أما من�خAل�ما

  :ا%وجهة�إ+ى�الحبية�وعاء�Åفعال�قوم�تحددت�فيما�ي¥ي

�� ـ
ً
�قلب�الشاعر�:تيأو� �إ+ى �طريقا �الطافح�وهو�سلوك�ممقوت��يجد

  بالحب�و�يمان:

 
ُ
 ��ياحبيبـــــــــــــــــة
ُ
ـــــــــــــــــْن�َيعـــــــــــــــــيَش�ِبـــــــــــــــــَداِخِ¥ي����ياحبيبـــــــــــــــــة
َ
ـــــــــــــــــْن�َيعـــــــــــــــــيَش�ِبـــــــــــــــــَداِخِ¥يل
َ
�  ل ،ذالــــــــك�العهــــــــُد�اْنَقÛــــــــ َ

ٌ
�ِذئــــــــب�أليف ،ذالــــــــك�العهــــــــُد�اْنَقÛــــــــ َ
ٌ
  11ِذئــــــــب�أليف

�ا%لل� �تسبب Oال�� �ا%شاكل �واصطناع �والنفاق �العقيم َجدل
ْ
�ال �ـ ثانيا

  وتعكر�صفو�الحياة:�والسأم،

ـــــــــــــْرَح�اْبِتَســـــــــــــ
َ
Öِـــــــــــــ�Oش

ُ
ـــــــــــــْرَح�اْبِتَســـــــــــــ��تطل

َ
Öِـــــــــــــ�Oش

ُ
�حــــــــــــــديث�ُمَنـــــــــــــــاِفِق   اَمِة�خـــــــــــــاِفِقياَمِة�خـــــــــــــاِفِقي��تطل

ً
ــــــــــــــْرُح�أحيانــــــــــــــا �حــــــــــــــديث�ُمَنـــــــــــــــاِفِق فالشَّ
ً
ــــــــــــــْرُح�أحيانــــــــــــــا   فالشَّ

Oفـــــــــــاِق�َحِبَيب�ـــــــــــ فـــــــــــاِق�َحِبَيب�ـــــــــــOوأنـــــــــــا�ســـــــــــئمُت�مـــــــــــَن�الّنِ ـــــــــــي�َحَقـــــــــــاِئِق   وأنـــــــــــا�ســـــــــــئمُت�مـــــــــــَن�الّنِ ِ
ّ
ـــــــــــي�َحَقـــــــــــاِئِق ومـــــــــــن�الجـــــــــــداِل�ع¥ـــــــــــى�ج¥ ِ
ّ
  ومـــــــــــن�الجـــــــــــداِل�ع¥ـــــــــــى�ج¥

بـــــــــــــــــــــ
ُ
ل
ْ
�َتط

َ
بـــــــــــــــــــــ�

ُ
ل
ْ
�َتط

َ
ـــــــــــــــــــــَدىِـ ِـ �

َ
َراِ�ـــــــــــــــــــــي�ل

ْ
ـــــــــــــــــــــَدىي�َتoِrْيـــــــــــــــــــــَر�أف

َ
َراِ�ـــــــــــــــــــــي�ل

ْ
ــــــــــاِرِق   ي�َتoِrْيـــــــــــــــــــــَر�أف ــــــــــْم�أكــــــــــْن�ِبالسَّ

َ
�Oا%آ¡ــــــــــ �Oل ــــــــــاِرِق قا�ــــــــــ ِ ــــــــــْم�أكــــــــــْن�ِبالسَّ
َ
�Oا%آ¡ــــــــــ �Oل   قا�ــــــــــ ِ

�فــــــــــــــــــــــوَق�رمالنــــــــــــــــــــــاِ 
َ
ســــــــــــــــــــــاة

ْ
�أَرى�ا%أ

َ
�فــــــــــــــــــــــوَق�رمالنــــــــــــــــــــــاِ أَن��

َ
ســــــــــــــــــــــاة

ْ
�أَرى�ا%أ

َ
ـــــ  أَن��

َ
ِم�مـــــْن�نظ

ْ
غ ـــــبـــــالرَّ

َ
ِم�مـــــْن�نظ

ْ
غ ـــــارِق بـــــالرَّ

َ
ـــــارِق ري�البعيـــــِد�الخ
َ
  22ري�البعيـــــِد�الخ

�التضليل �ـ �دفعت�و �ثالثا �ممارسارات �وÕي �والopهيب، التخدير�للعقول

�العميق، �نومها �من �Rمة �تصحو�قلوب �أن �ضرورة �ع¥ى ��لحاح �الشاعر�إ+ى

  وRمن�وªستقرار:�لتناضل�من�أجل�السAم

�أن�تْصــــــــــــــــحو بــــــــــــــــدَّ
َ
�أن�تْصــــــــــــــــحو� بــــــــــــــــدَّ
َ
مــــــــــــــــت��� مــــــــــــــــتقلــــــــــــــــوب�ٌ�ُنّوِ ٍل�ومحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرِِف   قلــــــــــــــــوب�ٌ�ُنّوِ ِ

ّ
ٍر�%ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ٍل�ومحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرِِف بمخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدِ ِ
ّ
ٍر�%ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   بمخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدِ

ِف   وها�يصـــــحو�الوجـــــوُد�ويرتـــــديوها�يصـــــحو�الوجـــــوُد�ويرتـــــديXـــــي�صـــــْح Xـــــي�صـــــْح  ِف ثـــــــــــوب�الســـــــــــماحة���ثيـــــــــــاب�تطـــــــــــرُّ   11ثـــــــــــوب�الســـــــــــماحة���ثيـــــــــــاب�تطـــــــــــرُّ

                                                           
  .128ص،ـ�الزمن��تي� 1
  .4ـ1ب�21ص�،ـ�الزمن��تي� 2
  .26ص�،ـ�الزمن��تي� 1
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�التنغيص�للحياة �ـ
ً
�من��و،رابعا �أو�طردهم �رؤوس�أهلها �ع¥ى �الدور هدم

  وتشريد�الناج�ن�م��م�Xي��فاق:،أرضهم

نــــــــــــ نــــــــــــمــــــــــــا�همَّ نــــــــــــا��ي�اليــــــــــــوَم�الخــــــــــــرابي�اليــــــــــــوَم�الخــــــــــــرابــمــــــــــــا�همَّ
ُ
نــــــــــــافبيت
ُ
  مقـــــــــــــــــداُر مقـــــــــــــــــداُر ��مـــــــــــــــــا�عـــــــــــــــــاد�فيـــــــــــــــــه�لفرحـــــــــــــــــٍة مـــــــــــــــــا�عـــــــــــــــــاد�فيـــــــــــــــــه�لفرحـــــــــــــــــٍة   فبيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  انتحـــــــــــــــــــــــــــــاٌر�بـــــــــــــــــــــــــــــ�ٌن انتحـــــــــــــــــــــــــــــاٌر�بـــــــــــــــــــــــــــــ�ٌن ��فيـــــــــــــــــــــــــــــهفيـــــــــــــــــــــــــــــه��وبقاؤنـــــــــــــــــــــــــــــاوبقاؤنـــــــــــــــــــــــــــــا ِ
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــأيامنــــــــــــــــــــــــــــــــا�Xـــــــــــــــــــــــــــــــــي�ظل ِ
ّ
  ه�إهـــــــــــــــــــــــــــــــــداُر ه�إهـــــــــــــــــــــــــــــــــداُر أيامنــــــــــــــــــــــــــــــــا�Xـــــــــــــــــــــــــــــــــي�ظل

 
ً
 وقـــــــــــراُر�هـــــــــــدم�البيـــــــــــت�كـــــــــــان�شـــــــــــجاعة
ً
�أبطــــــــــــــأ��صــــــــــــــداُر�  وقـــــــــــراُر�هـــــــــــدم�البيـــــــــــت�كـــــــــــان�شـــــــــــجاعة

ُ
�أبطــــــــــــــأ��صــــــــــــــداُر�لــــــــــــــو��الشــــــــــــــجاعة
ُ
  11لــــــــــــــو��الشــــــــــــــجاعة

�بإزهاق� O çوينت� ��رهاب�ا%جنون�الذي�يستعذب�سفك�الدماء �ـ
ً
خامسا

بأن���فائدة��والفشل�Xي�إدارة�Rزمات�بشكل�يO ç،ع¥ى�التجR�OÎرواح،و�صرار

 
ً
Aو��آج�Aاليوم���عاج� �من�ساسة �ا%عتادةقال�يخا�،تر�ى ال��O،طب�حبيبته

  :يعاني�من�جحيم�ح�ëا،�Xي�زمن�الجحيم

ــــــــــــــــــــــــــــِك�فاســــــــــــــــــــــــــــopي�ي�واطمِئّنــــــــــــــــــــــــــــ  إنـــــــــــــــــــــــيإنـــــــــــــــــــــــي��القـــــــــــــــــــــــوَل:القـــــــــــــــــــــــوَل:��أخ�ـــــــــــــــــــــــoا�أســـــــــــــــــــــــتطيعأخ�ـــــــــــــــــــــــoا�أســـــــــــــــــــــــتطيع ِحبُّ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــِك�فاســــــــــــــــــــــــــــopي�ي�واطمِئّنــــــــــــــــــــــــــــأ ِحبُّ
ُ
  ييِـ ِـ أ

ــــــــــــــــــــِك  ِحبُّ
ُ
ــــــــــــــــــــِك أ ِحبُّ
ُ
ــــــــــــــــــــْوٍف ��أ

َ
ــــــــــــــــــــْوٍف ُدوَن�خ
َ
  ييِـ ِـ ِبــــــــــــــــــِه��رهــــــــــــــــــاُب�Xــــــــــــــــــي�طــــــــــــــــــَرٍب�يغّنــــــــــــــــــِبــــــــــــــــــِه��رهــــــــــــــــــاُب�Xــــــــــــــــــي�طــــــــــــــــــَرٍب�يغّنــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــْن�َزَمــــــــــــــــــــاٍن مــــــــــــــــــــْن�َزَمــــــــــــــــــــاٍن ��ُدوَن�خ

ــــــــــــــــــــــــــَم 
ْ
ــــــــــــــــــــــــــِك�َرغ ِحبٌّ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــَم أ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــِك�َرغ ِحبٌّ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــْوِمي��ُجُنــــــــــــــــــــــــــوِن ُجُنــــــــــــــــــــــــــوِن ��أ

َ
ــــــــــــــــــــــــــْوِميق
َ
ْن   ق

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــِة�أ

َ
َقبيل

َ
ْن وِإْصـــــــــــــــــــــــــــــــَراِر�ال

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــِة�أ

َ
َقبيل

َ
  ييِـ ِـ َتَجّنـــــــــــــــــــــــــــــــَتَجّنـــــــــــــــــــــــــــــــ��وِإْصـــــــــــــــــــــــــــــــَراِر�ال

ْحــــــــــــــــــــداِث�َدْوٌر 
َ
Rــــــــــــــــــــي�Xَعْقــــــــــــــــــــِل�

ْ
ـــــــــــــــــــــَما�لل

َ
ْحــــــــــــــــــــداِث�َدْوٌر ف

َ
Rــــــــــــــــــــي�Xَعْقــــــــــــــــــــِل�

ْ
ـــــــــــــــــــــَما�لل

َ
ـــــــــــــــــــــــــُل ��وِ��يْجـــــــــــــــــــــــــديوِ��يْجـــــــــــــــــــــــــدي  ف ـــــــــــــــــــــــــُل التَمهُّ ���التَمهُّ �والتــــــــــــــــــــــــــأنّيِ   11والتــــــــــــــــــــــــــأنّيِ

�بمهازله �ا%ضحك �ا%تصارعة، �Rطراف �ب�ن �التحاور :
ً
ا%بكي�،سادسا

يحسن��وا%خيب�لظنون�الشاعر�الذي�وإن�كان�من�جبلته�أن�بسخف�نتائجه،

�حوار�الطرشان �يرفض �فإنه �القوم �Xي ��،والتج�OÎ،الظن �يعكر�صفو�وكل ما

                                                           
  .56ص�،�تيـ�الزمن�� 1
  .47ص،ـ�الزمن��تي� 1
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�العام�،الحياة السلم�وªستقرار�والخ��oوالعدل�و �ويحول�دون�استتباب�Rمن

  قال�عقب�Rبيات�السابقة:،والرخاء�والنماء

َنا�فَنْبكـــــــــــــــــــي
ُ
�يضـــــــــــــــــــحك َنا�فَنْبكـــــــــــــــــــيحـــــــــــــــــــواُر�الصـــــــــــــــــــّمِ
ُ
�يضـــــــــــــــــــحك ــــــــــــــــــــــO  حـــــــــــــــــــواُر�الصـــــــــــــــــــّمِ ِÎَّم

ــــــــــــــــــــــاُء�ِمــــــــــــــــــــــَن�التَّ
َ
ــــــــــــــــــــــOويْحِرُمَنــــــــــــــــــــــا�الُبك ِÎَّم

ــــــــــــــــــــــاُء�ِمــــــــــــــــــــــَن�التَّ
َ
  ويْحِرُمَنــــــــــــــــــــــا�الُبك

ــــــــــــــــــق�مــــــــــــــــــن�إنــــــــــــــــــٍس�وجــــــــــــــــــّنٍ   يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ٍن يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ٍن ��ع¥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىع¥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى��ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن���أزالولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن���أزال
ْ
ــــــــــــــــــق�مــــــــــــــــــن�إنــــــــــــــــــٍس�وجــــــــــــــــــّنٍ بـــــــــــــــــأن�الخل
ْ
  بـــــــــــــــــأن�الخل

�ســــــــــــــــــــــتأتيإ+ــــــــــــــــــــــى�دار�الإ+ــــــــــــــــــــــى�دار�ال
ً
�ســــــــــــــــــــــتأتيســــــــــــــــــــــAم�غــــــــــــــــــــــدا
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��Oقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلهم�تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُك قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلهم�تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُك   ســــــــــــــــــــــAم�غــــــــــــــــــــــدا ِ

ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــOأْو�ُتَ@ ِ
ّ
  أْو�ُتَ@

 
ً
صـــــــــــــــــــــــــورا

ُ
بÎـــــــــــــــــــــــــ�Oع¥ـــــــــــــــــــــــــى�َرْمـــــــــــــــــــــــــٍل�ق

َ
�أ
َ
 و�

ً
صـــــــــــــــــــــــــورا

ُ
بÎـــــــــــــــــــــــــ�Oع¥ـــــــــــــــــــــــــى�َرْمـــــــــــــــــــــــــٍل�ق

َ
�أ
َ
ـــــــــــــO  و� ِÎّ

َ
�َنـــــــــــــِدْمْت�ِلُحْســـــــــــــِن�ظ

ً
ـــــــــــــOوَمـــــــــــــا�يْومـــــــــــــا ِÎّ

َ
�َنـــــــــــــِدْمْت�ِلُحْســـــــــــــِن�ظ

ً
  11وَمـــــــــــــا�يْومـــــــــــــا

:�التخويف�لþمة
ً
  �:وجعلها�تستحم�Xي�بحر�ا%آ¡ O،سابعا

رXي
ْ
O�ِ،���تــــــــــــــــذ

َ
��يــــــــــــــــاِطْفل ¡ــــــــــــــــ َ

َ
Rيد¸ــــــــــــــــي�Xر

ْ
O�ِ،���تــــــــــــــــذ

َ
��يــــــــــــــــاِطْفل ¡ــــــــــــــــ َ

َ
Rــــــــــــــــي  د¸ــــــــــــــــي�Xي�وتَعْجَرoــــــــــــــــ َّrــــــــــــــــيوإذا�اســـــــــــــــتطعت�تكXي�وتَعْجَرoــــــــــــــــ َّrوإذا�اســـــــــــــــتطعت�تك  

ــــــــــوِف�
َ
ــــــــــوِف�هــــــــــذا�زمــــــــــاُن�الخ
َ
�ُيســــــــــــــــــــــــاكُن�أحُرXــــــــــــــــــــــــي  لســــــــــُت�بُمنكـــــــــــرٍ لســــــــــُت�بُمنكـــــــــــرٍ هــــــــــذا�زمــــــــــاُن�الخ

ً
�ُيســــــــــــــــــــــــاكُن�أحُرXــــــــــــــــــــــــيوأراه�أحيانــــــــــــــــــــــــا
ً
  22وأراه�أحيانــــــــــــــــــــــــا

:�إثارة�الفو� �
ً
  والبلبلة:�ثامنا

  33ومعpــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoف�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني���أع��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاومعpــــــــــــــــــــــــــــــــــــــoف�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني���أع��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  صـــــــــــــحيح�أن�فو�ـــــــــــــ ��القـــــــــــــوم�عمـــــــــــــتصـــــــــــــحيح�أن�فو�ـــــــــــــ ��القـــــــــــــوم�عمـــــــــــــت

�ـ�التقتيل�للعباد�والتدم��oللبAد�والتخريب�%قدرا×�ا،Xي
ً
  :تاسعا

َضـــــــــا  اليـــــــــــــــوَم�ح�ـــــــــــــــ��الشـــــــــــــــعُر�أغلـــــــــــــــَق�بابـــــــــــــــهُ اليـــــــــــــــوَم�ح�ـــــــــــــــ��الشـــــــــــــــعُر�أغلـــــــــــــــَق�بابـــــــــــــــهُ  َضـــــــــاوجميـــــــــُع�مـــــــــا�شـــــــــاَد�الشـــــــــعوُر�تَقوَّ   وجميـــــــــُع�مـــــــــا�شـــــــــاَد�الشـــــــــعوُر�تَقوَّ

 َهـــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــ
َ
��oِـــــــــــــــــــــْدِم� ا�َزَمـــــــــــــــــــــُن�الَقْتـــــــــــــــــــــِل�َوالتَّ

َ
 ذ

َ
��oِـــــــــــــــــــــْدِم� ا�َزَمـــــــــــــــــــــُن�الَقْتـــــــــــــــــــــِل�َوالتَّ

َ
َضـــــــــــــا  ذ ـــــــــــــَماَحِة�والّرِ ـــــــــــــِة�والسَّ َحبَّ

َ
َضـــــــــــــازَمـــــــــــــُن�ا% ـــــــــــــَماَحِة�والّرِ ـــــــــــــِة�والسَّ َحبَّ
َ
  زَمـــــــــــــُن�ا%

 
ً
اِئفــــــــــا

َ
�خ

ً
Aِلــــــــــي

َ
ــــــــــْل�تِعــــــــــْش�أْو�ِعــــــــــْش�ذ قُت

ُ
 أ

ً
اِئفــــــــــا

َ
�خ

ً
Aِلــــــــــي

َ
ــــــــــْل�تِعــــــــــْش�أْو�ِعــــــــــْش�ذ قُت

ُ
ٍم�َعـــــــْ�َن   أ

َ
ٍم�َعـــــــْ�َن Xـــــــي�َعـــــــال
َ
َمَضـــــــا���Xـــــــي�َعـــــــال

ْ
َمَضـــــــا�الِحَراَســـــــِة�أغ
ْ
  11الِحَراَســـــــِة�أغ
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�ـ�جعل�الناس�يعيشون�غرباء�Xي�أوطا�øم�
ً
  فاقدين�µنساني�ºم:‘عاشرا

ــــــــــــــ ــــــــــــــَنا�َوِمــــــــــــــْن�َبــــــــــــــْدِء�الَه
ْ
ــــــــــــــعش ــــــــــــــَنا�َوِمــــــــــــــْن�َبــــــــــــــْدِء�الَه
ْ
بــــــــــــــاعش

َ
َرا
ْ
غ
َ
بــــــــــــــاَوى�أ

َ
َرا
ْ
غ
َ
زاّدنــــــــــا�اْســــــــــتغرابا  َوى�أ

َ
مــــــــــاُن�ف ��الزَّ زاّدنــــــــــا�اْســــــــــتغراباَوَمÛــــــــــ َ
َ
مــــــــــاُن�ف ��الزَّ   11َوَمÛــــــــــ َ

oوالتدم�� �للقتل �الحاضر�وعاء �الزمن �وªغopاب،وكون وغ�oها�،والتشريد،

�زمان�الحب�أو�أن�زمان� من�السيئات،فإن�ذلك���يع�OÎأن�الشاعر�لم�يعش"

�فلقد� �الجيل�الشقي، �لهذا �وصار�من�الصعب�الوصول�إليه
ً
الحب�أبعد�كث�oا

  "X2ي�زمان�مÛ ��وانقÛ ���ش�الحب"عا

Oمن�الجميـــــــــــِل�َحِبيَب�ـــــــــــ من�الجميـــــــــــِل�َحِبيَب�ـــــــــــXِOـــــــــــي�ذِلـــــــــــَك�الـــــــــــزَّ ـــــــــِرف�كالحمـــــــــاِئِم   Xِـــــــــــي�ذِلـــــــــــَك�الـــــــــــزَّ
ْ
ـــــــــا�ُنَرف ـــــــــِرف�كالحمـــــــــاِئِم كنَّ
ْ
ـــــــــا�ُنَرف   الَفَضـــــــــاالَفَضـــــــــا��XِـــــــــيXِـــــــــي��كنَّ

ـــــــُرِق�الَبغضـــــــاُء�بـــــــاَب�مشـــــــاِعري 
ْ
ـــــــُرِق�الَبغضـــــــاُء�بـــــــاَب�مشـــــــاِعري لـــــــم�تط
ْ
   لـــــــم�تط

ً
 َيومــــــــــــا
ً
�مْبِغضـــــــــــــا��أْجــــــــــــَرْح أْجــــــــــــَرْح ��ولــــــــــــمولــــــــــــم��َيومــــــــــــا ٍ

ّ
ف

ُ
�مْبِغضـــــــــــــابــــــــــــأ ٍ

ّ
ف

ُ
  33بــــــــــــأ

�الحاضر �Xي �الحب �يعيش�ذلك �أن �أجل �من �يناضل ويدعو��،وهو��ن

�Xي�ا%ستقبلللتمسك�به�وال�حبيبته
ً
  :س��oع¥ى�نهجه�لينعما�به�صافيا�نقيا

  وع¥ــــــــــــــــــى�الجمـــــــــــــــــال�تعرXــــــــــــــــــيوع¥ــــــــــــــــــى�الجمـــــــــــــــــال�تعرXــــــــــــــــــي��بحبالهـــــــــــــــــابحبالهـــــــــــــــــا  إن�الحيــــــــــــــــــــــــــــاة�جميلــــــــــــــــــــــــــــة�فتمســــــــــــــــــــــــــــكيإن�الحيــــــــــــــــــــــــــــاة�جميلــــــــــــــــــــــــــــة�فتمســــــــــــــــــــــــــــكي

�مــــــــــــــن�ُزْخــــــــــــــُرِف   ى�نعــــــــــــــــــيش�Xــــــــــــــــــي�زمــــــــــــــــــان�قـــــــــــــــــــادٍم ى�نعــــــــــــــــــيش�Xــــــــــــــــــي�زمــــــــــــــــــان�قـــــــــــــــــــادٍم ــحتــــــــــــــــــحتــــــــــــــــــ
ً
�خاليــــــــــــــا

ً
Aأصــــــــــــــي�

ً
�مــــــــــــــن�ُزْخــــــــــــــُرِف حبــــــــــــــا

ً
�خاليــــــــــــــا

ً
Aأصــــــــــــــي�

ً
  حبــــــــــــــا

ــــــــــــــــِرXِي  هـــــــــــذا�هـــــــــــو�الحـــــــــــب�الـــــــــــذي�أدعـــــــــــو�لـــــــــــههـــــــــــذا�هـــــــــــو�الحـــــــــــب�الـــــــــــذي�أدعـــــــــــو�لـــــــــــه
ْ
ش

َ
ــــــــــــــــِرXِيفع¥ــــــــــــــــى�مســــــــــــــــ�oته�النقيــــــــــــــــة�أ

ْ
ش

َ
  11فع¥ــــــــــــــــى�مســــــــــــــــ�oته�النقيــــــــــــــــة�أ

� �� �� �� �

� �� �� �� �
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\5]�G5\א]�G5\א]�G5\א]�Gא� �� �� �� �

�Xي�ا%رتقب:�كما�يدعوها�Åن�تضمد�الجراح�وأن
ً
  تتوسم�خ�oا

 oُِث�ـــــــــــ
َ
ـــــــــــَقاِء�ك ِث�ـــــــــــoُ لـــــــــــْم�َيْبـــــــــــَق�ِمـــــــــــْن�َزَمـــــــــــِن�الشَّ
َ
ـــــــــــَقاِء�ك اِتَمـــــــــــــــــــــــــــاِت�ُتِث�ـــــــــــــــــــــــــــoُ   لـــــــــــْم�َيْبـــــــــــَق�ِمـــــــــــْن�َزَمـــــــــــِن�الشَّ

َ
�الخ ـــــــــــــــــــــــــــلَّ

ُ
ِكـــــــــــــــــــــــــــْن�ك

َ
اِتَمـــــــــــــــــــــــــــاِت�ُتِث�ـــــــــــــــــــــــــــoُ ل

َ
�الخ ـــــــــــــــــــــــــــلَّ

ُ
ِكـــــــــــــــــــــــــــْن�ك

َ
  ل

َنـــــــــــــــا
َ
ـــــــــــــــٍد�ل

َ
¥ـــــــــــــــي�ِلغ ِ

ّ
ُموَع�َوَهل ي�الـــــــــــــــدُّ ِ̧ ــــــــــــــَد

َ
َنـــــــــــــــاف

َ
ـــــــــــــــٍد�ل

َ
¥ـــــــــــــــي�ِلغ ِ

ّ
ُموَع�َوَهل ي�الـــــــــــــــدُّ ِ̧ ــــــــــــــَد

َ
ســـــــــــــــــــــــ�oُ   ف

ْ
ِجـــــــــــــــــــــــراِح�وَنْزِفَهـــــــــــــــــــــــا�إك

ْ
ســـــــــــــــــــــــ�oُ هـــــــــــــــــــــــَو�لل

ْ
ِجـــــــــــــــــــــــراِح�وَنْزِفَهـــــــــــــــــــــــا�إك

ْ
  هـــــــــــــــــــــــَو�لل

�َعْصــــــــــــــر�حــــــــــــــْزٍن�ُمــــــــــــــزمٍن 
ُ
�َعْصــــــــــــــر�حــــــــــــــْزٍن�ُمــــــــــــــزمٍن هــــــــــــــذي��øِايــــــــــــــة
ُ
  وأنـــــــــــــــــــــــــا�بـــــــــــــــــــــــــأهواء�الزمـــــــــــــــــــــــــان�خب�ـــــــــــــــــــــــــoُ وأنـــــــــــــــــــــــــا�بـــــــــــــــــــــــــأهواء�الزمـــــــــــــــــــــــــان�خب�ـــــــــــــــــــــــــoُ   هــــــــــــــذي��øِايــــــــــــــة

رى�َبشــــــــــــــــــائَر�ع
َ
رى�َبشــــــــــــــــــائَر�عوأ
َ
  ��11فاْسَتْبِشـــــــــــــــــِري�ممـــــــــــــــــا�يـــــــــــــــــراه�بشـــــــــــــــــo�ُفاْسَتْبِشـــــــــــــــــِري�ممـــــــــــــــــا�يـــــــــــــــــراه�بشـــــــــــــــــo�ُ  ْصــــــــــــــــــر�حــــــــــــــــــب�قــــــــــــــــــادٍم ْصــــــــــــــــــر�حــــــــــــــــــب�قــــــــــــــــــادٍم وأ

�نراجع �زمان �بقدوم �الشاعر �لكل��،أنفسنا�فيه�يستبشر
ً
�حدا ونضع

نست��ض�Xي�أعماقنا�ضمائر�الخ��oونصيح�Xي�و �و�نستعيد�إنسانيتنا،،�ا%وبقات

ريُر  ِ
ّ
  !�إرحل!��وجه�قوى�الشر:�إْرَحِل�أ�ãا�الش

ــــــــــ ــــــــــْم�َي
َ
�َيــــــــــْوٍم�ل ــــــــــلَّ

ُ
ــــــــــَحايا�ك ــــــــــعــــــــــَدُد�الضَّ ــــــــــْم�َي

َ
�َيــــــــــْوٍم�ل ــــــــــلَّ

ُ
ــــــــــَحايا�ك ـــــــــــــــــــــــــاِم�ُيِشـــــــــــــــــــــــــ�oُ   َزْل َزْل عــــــــــَدُد�الضَّ ـــــــــــــــــــــــــاِم�ُيِشـــــــــــــــــــــــــ�oُ يـــــــــــــــــــــــــْزَداُد�لِكـــــــــــــــــــــــــْن�للخَت   يـــــــــــــــــــــــــْزَداُد�لِكـــــــــــــــــــــــــْن�للخَت

ــــــــــــــــــريُر   وســـــــــــــــي��ُض��نســــــــــــــــاُن�Xــــــــــــــــي�أعماقنــــــــــــــــاوســـــــــــــــي��ُض��نســــــــــــــــاُن�Xــــــــــــــــي�أعماقنــــــــــــــــا ِ
ّ
ــــــــــــــــــريُر لَيصــــــــــــــــــيَح:�إْرَحــــــــــــــــــِل�أ�ãــــــــــــــــــا�الش ِ
ّ
  ��22لَيصــــــــــــــــــيَح:�إْرَحــــــــــــــــــِل�أ�ãــــــــــــــــــا�الش

�Oيب�بحبيبته،�أن�تنظر�إ+ى�ا%ستقبل�بع�ن�الرضا�وأن�تتبع�الطريق�ال��ãو

  :يرسم�خريط�ºا�هذا�الشعر

ـــــــــــــــــــــــــٍد�بعـــــــــــــــــــــــــْ�ن�كآبـــــــــــــــــــــــــٍة 
َ
ـــــــــــــــــــــــــِري�ِلغ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــٍد�بعـــــــــــــــــــــــــْ�ن�كآبـــــــــــــــــــــــــٍة ��تْنظ

َ
ـــــــــــــــــــــــــِري�ِلغ

ُ
�وا  ��تْنظ

ُ
ْيـــــــــــــــــف �واكــــــــــــــــْـي���يكـــــــــــــــــون�َ�الزَّ
ُ
ْيـــــــــــــــــف Ïويـــــــــــــــــُر كــــــــــــــــْـي���يكـــــــــــــــــون�َ�الزَّ

َّ
pويـــــــــــــــــُر لÏ
َّ
pل  

ــــــــــَواِت�َحرXــــــــــي�واقرئــــــــــي
ُ
ــــــــــَواِت�َحرXــــــــــي�واقرئــــــــــيبــــــــــْل�تــــــــــاب�ِي�ُخط
ُ
  11شـــــــــــعري�ففيــــــــــــه�الشـــــــــــرٌح�والتفســــــــــــ�oشـــــــــــعري�ففيــــــــــــه�الشـــــــــــرٌح�والتفســــــــــــ�o  بــــــــــْل�تــــــــــاب�ِي�ُخط

                                                           
  .20و�19و�7ص،تيـ�الزمن��� 1
  .20و�19و�7ص،ـ�الزمن��تي� 2
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�"�،يؤمن�الشاعر�بأن�الزمن�الجميل�"سيعود
ً
وبأن�عودته�،1وسيسود�أيضا

�بأن�نعيش�الحب�Xي� قضاء�من�هللا�وقدر،وكما�أن���أحد�يستطيع�أن�يمنعنا

�الزمن �هذا �وXي O �أن�يحول ،ا%ا� �أحد �هللا��فكذلك�ليس�بمقدور دون�قضاء

  وقدره�بأن�نعيشه�Xي�ا%ستقبل:

O ¡ــــــــــــــــــــــ ِ
َ
�َتْيأ

َ
ــــــــــــــــــــــِة�َراِجــــــــــــــــــــــٌع�� َحبَّ

َ ْ
Oَزَمــــــــــــــــــــــُن�ا% ¡ــــــــــــــــــــــ ِ

َ
�َتْيأ

َ
ــــــــــــــــــــــِة�َراِجــــــــــــــــــــــٌع�� َحبَّ

َ ْ
ــــــــِذي  َزَمــــــــــــــــــــــُن�ا%

َّ
ا�ُهــــــــو�الَعْهــــــــُد�ال

َ
ــــــــِذيَهــــــــذ

َّ
ا�ُهــــــــو�الَعْهــــــــُد�ال

َ
ــــــــْن�ُيْنَقَضــــــــا��َهــــــــذ

َ
ــــــــْن�ُيْنَقَضــــــــال
َ
  ل

ـــــــــــــــــــــــــِة�َصـــــــــــــــــــــــــاِنٌع  َحبَّ
َ ْ
ـــــــــــــــــــــــــِد�ا%

َ
ـــــــــــــــــــــــــِة�َصـــــــــــــــــــــــــاِنٌع إيماُنَنـــــــــــــــــــــــــا�ِبغ َحبَّ

َ ْ
ـــــــــــــــــــــــــِد�ا%

َ
�  إيماُنَنـــــــــــــــــــــــــا�ِبغ Ûــــــــ َ

َ
ـــــــي�ق اِلـــــــَك�َمــــــــا�َرّبِ

َ
ُمْعِجـــــــَزاِت�َوذ

ْ
�لل Ûــــــــ َ

َ
ـــــــي�ق اِلـــــــَك�َمــــــــا�َرّبِ

َ
ُمْعِجـــــــَزاِت�َوذ

ْ
  22لل

  إل�دورهم:�وبعودة�هذا�الزمن�يعود�ا%هجرون

�فـــــــــــــوق�رمالنـــــــــــــا �يعـــــــــــــوُد�الُحـــــــــــــبُّ
ً
�فـــــــــــــوق�رمالنـــــــــــــاوغـــــــــــــدا �يعـــــــــــــوُد�الُحـــــــــــــبُّ
ً
  33بعــــــــــــــــد�الغيـــــــــــــــــاب�وتســــــــــــــــتعاُد�الـــــــــــــــــداُر بعــــــــــــــــد�الغيـــــــــــــــــاب�وتســــــــــــــــتعاُد�الـــــــــــــــــداُر   وغـــــــــــــدا

  تنعم�Rحياء�باÅمن�وªطمئنان:و 

بشــــــــــــــــــــــــــر�فاســــــــــــــــــــــــــم�ي
ُ
ــــــــــــــــــــــــــ�Oبغــــــــــــــــــــــــــد�ا ِÎّبشــــــــــــــــــــــــــر�فاســــــــــــــــــــــــــم�يلِك
ُ
ــــــــــــــــــــــــــ�Oبغــــــــــــــــــــــــــد�ا ِÎِّف   لِكoِــــــــــــــــــــ

ْ
pم�

َ
ــــــــــــــــــــoِِف بشــــــــــــــــــــرى�خب�ــــــــــــــــــــ���oنبــــــــــــــــــــوءة

ْ
pم�

َ
  بشــــــــــــــــــــرى�خب�ــــــــــــــــــــ���oنبــــــــــــــــــــوءة

  44لجميـــــــــــع�مـــــــــــن�يحيـــــــــــا�وِظـــــــــــٍل�ُمـــــــــــوِرِف لجميـــــــــــع�مـــــــــــن�يحيـــــــــــا�وِظـــــــــــٍل�ُمـــــــــــوِرِف   ذالـــــــــــــــك�الغـــــــــــــــد��تـــــــــــــــي�بـــــــــــــــأمن�غـــــــــــــــامرذالـــــــــــــــك�الغـــــــــــــــد��تـــــــــــــــي�بـــــــــــــــأمن�غـــــــــــــــامر

�من(وتْسَعد �منجاة �Xي �بالحرية �لبعض�ب�OÎالتصرفات�ا�Rحياء) لوحشية

  �نسان:

  

                                                           
  .4ص�،ـ�الزمن��تي� 1
  .10ـ9،ب12ص،ـ�الزمن��تي� 2
  .59ص�،ـ�الزمن��تي� 3
  .25ص�،ـ�الزمن��تي� 4
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ْيـــــــــــــــــــــــ
َ
�بغ

َ
ْرَنـــــــــــــــــــــــا�الحَيــــــــــــــــــــــــاة ْيـــــــــــــــــــــــوقرَّ

َ
�بغ

َ
ْرَنـــــــــــــــــــــــا�الحَيــــــــــــــــــــــــاة �شــــــــــــْرَع�غابـــــــــــــه  ِر�خــــــــــــــــــــــــْوٍف ِر�خــــــــــــــــــــــــْوٍف ــوقرَّ

َ
�شــــــــــــْرَع�غابـــــــــــــهَوXــــــــــــي�شــــــــــــرِع�الَهـــــــــــــوى��
َ
  َوXــــــــــــي�شــــــــــــرِع�الَهـــــــــــــوى��

اَبــــــــــــــه  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــادي�كـــــــــــــــــــــــــــــــــل�تـــــــــــــــــــــــــــــــــواٍق�ليـــــــــــــــــــــــــــــــــوٍم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــادي�كـــــــــــــــــــــــــــــــــل�تـــــــــــــــــــــــــــــــــواٍق�ليـــــــــــــــــــــــــــــــــوٍم 
َ
�فيــــــــــــــه�بــــــــــــــ�Aرق اَبــــــــــــــهَيِعــــــــــــــيُش�الُحــــــــــــــبُّ
َ
�فيــــــــــــــه�بــــــــــــــ�Aرق   11َيِعــــــــــــــيُش�الُحــــــــــــــبُّ

  أمان�وراحة�بال:�و �و�تعيش�Xي�اطمئنان

���أدع��ـــــــــــــــــــــــــــــــــا�  بغ�ـــــــــــــــــــــــــــ�oحراســـــــــــــــــــــــــــة�ســـــــــــــــــــــــــــيعم�أمـــــــــــــــــــــــــــٌن بغ�ـــــــــــــــــــــــــــ�oحراســـــــــــــــــــــــــــة�ســـــــــــــــــــــــــــيعم�أمـــــــــــــــــــــــــــٌن 
ٌ
���أدع��ـــــــــــــــــــــــــــــــــا�وتلــــــــــــــــــــــــــــــــك�حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــة
ٌ
  22وتلــــــــــــــــــــــــــــــــك�حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــة

�إنس ��نسان �والخ��oع¥ى��وينتصر�انيته،ويستعيد �الباطل، �ع¥ى الحق

  :يحق�للشاعر�أن�يص¥ي�للغفور�الشكور �وآنذاك�الشر،�والكرم�ع¥ى�البخل،

�وقـــــــــــــــــْد 
ً
ســـــــــــــــــانا

ْ
َســـــــــــــــــاِن�ِإن

ْ
�وقـــــــــــــــــْد وســـــــــــــــــoْ�َِجُع��ن

ً
ســـــــــــــــــانا

ْ
َســـــــــــــــــاِن�ِإن

ْ
لــــــــــــــــــَب�اســــــــــــــــــِتْعرابا  وســـــــــــــــــoْ�َِجُع��ن

ْ
لــــــــــــــــــَب�اســــــــــــــــــِتْعرابايْرêــــــــــــــــــى�إ+ــــــــــــــــــى�أن�َيط
ْ
  يْرêــــــــــــــــــى�إ+ــــــــــــــــــى�أن�َيط

  ولديــــــــــــــــه�يــــــــــــــــدُخُل�خــــــــــــــــافقي�ا%حرابــــــــــــــــاولديــــــــــــــــه�يــــــــــــــــدُخُل�خــــــــــــــــافقي�ا%حرابــــــــــــــــا  آت�زمــــــــــــــــــــــــــــــــن�Rريحيــــــــــــــــــــــــــــــــِة�والنـــــــــــــــــــــــــــــــــدىآت�زمــــــــــــــــــــــــــــــــن�Rريحيــــــــــــــــــــــــــــــــِة�والنـــــــــــــــــــــــــــــــــدى

  33رد�ابـــــــــــــــــــــــــــــــــَن�آدَم�للpـــــــــــــــــــــــــــــــــoاب�ُتَراَبـــــــــــــــــــــــــــــــــارد�ابـــــــــــــــــــــــــــــــــَن�آدَم�للpـــــــــــــــــــــــــــــــــoاب�ُتَراَبـــــــــــــــــــــــــــــــــا  لـــــــــــــــذيلـــــــــــــــذيويقـــــــــــــــيُم�فيـــــــــــــــه�صـــــــــــــــAة�شـــــــــــــــكٍر�لويقـــــــــــــــيُم�فيـــــــــــــــه�صـــــــــــــــAة�شـــــــــــــــكٍر�ل

وقدومه�ليس��الخلود�Xي�الجنة،و �الزمن�الجميل�حقا�هو"�زمن�الخAص"

�رؤية �Åن �والخيال �الحلم �من
ً
�أو�ضربا

ً
Aمستحي�

ً
�من��أمرا �"تنطلق الشاعر�له

�الجنة"،� �إ+ى �للوصول �الوجود �بداية �منذ �تتوقف �لم Oال�� ��نسان محاو�ت

  4..عر�Õي�الوصول�ال��ائي�إ+ى�زمن�الحبوالجنة�كما�يراها�الشا

�"�كما�يتخيل�كل�من�يشقى�Xي�
ً
وهذا�الزمن�Xي�تقدير�الشاعر�ليس�بعيدا

  يقول:،1هذا�الزمن،�بل�هو�قريب،�وأقرب�مما�يتصور�ح���ا%تفائلون"

                                                           
  .34ص،ـ�الزمن��تي� 1
  .32ص،ـ�الزمن��تي� 2
  .18ص،ـ�الزمن��تي� 3
  .4ـ��ص�،ـ��الزمن��تي� 4
  .5ص،ـ�الزمن��تي� 1
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َجــــــــــــــا  أنـــــــــــــــــا�مـــــــــــــــــؤمن�بغـــــــــــــــــد�جميـــــــــــــــــل�قـــــــــــــــــادٍم أنـــــــــــــــــا�مـــــــــــــــــؤمن�بغـــــــــــــــــد�جميـــــــــــــــــل�قـــــــــــــــــادٍم  َجــــــــــــــايشــــــــــــــتد�فيــــــــــــــه�الهــــــــــــــم�ح�ــــــــــــــ��يَفرَّ   11يشــــــــــــــتد�فيــــــــــــــه�الهــــــــــــــم�ح�ــــــــــــــ��يَفرَّ

  �الشاعر)�باليقظة:(�وXي�ªنتظار�يتسلح

ــــــــــــِة  َحبَّ
َ ْ
ــــــــــــِة ِطْفــــــــــــُل�ا% َحبَّ
َ ْ
ْوَضــــــــــــاُء؟  Xِــــــــــــي�َضــــــــــــِم�oِي�َســــــــــــاِهٌر Xِــــــــــــي�َضــــــــــــِم�oِي�َســــــــــــاِهٌر ��ِطْفــــــــــــُل�ا% ــــــــــــُه�الضَّ

َ
ا�َيَنــــــــــــاُم�َوَحْول

َ
ْوَضــــــــــــاُء؟َمــــــــــــْن�ذ ــــــــــــُه�الضَّ

َ
ا�َيَنــــــــــــاُم�َوَحْول

َ
  َمــــــــــــْن�ذ

و�صرار�ع¥ى�مقاومة�Rشرار�،والصمود�Xي�وجه�العاصفة�،والحزم�والعزم

�والسلم �وا%روءة �وقدر�،بسAح�العقل�والحكمة، � Ûق� و�يمان�با�Ãالذي�إذا

  �ف�Aمرد�لقضائه:

ِعيُش،�هــــــــــــــــــذا�ي
َ
ِعيُش،�هــــــــــــــــــذا�يَســــــــــــــــــأ
َ
ــــــــــــــــــراري َســــــــــــــــــأ

َ
ــــــــــــــــــراري ازمــــــــــــــــــاُن�ق
َ
ــــــــــــــِة ��وَمــــــــــــــَن وَمــــــــــــــَن   ازمــــــــــــــــــاُن�ق َحبَّ

َ
ــــــــــــــِة ا% َحبَّ
َ
  يكــــــــــــــوَن�ِفــــــــــــــَراِري يكــــــــــــــوَن�ِفــــــــــــــَراِري ��لــــــــــــــْن لــــــــــــــْن ��ا%

 
ً
ـــــــــــدا

َ
ِتي�غ

ْ
�الـــــــــــذي�يـــــــــــأ ُحـــــــــــّبِ

ْ
ِعيُش�ِلل

َ
 َســـــــــــأ

ً
ـــــــــــدا

َ
ِتي�غ

ْ
�الـــــــــــذي�يـــــــــــأ ُحـــــــــــّبِ

ْ
ِعيُش�ِلل

َ
ــــْوِف�ِمــــْن�ِإْصــــَراِري   َســـــــــــأ

َ
ــــْوِف�ِمــــْن�ِإْصــــَراِري َمــــا�َنــــاَل�َوْحــــُش�الخ
َ
  َمــــا�َنــــاَل�َوْحــــُش�الخ

ـــــــــــــــــــٍب�َعاِشـــــــــــــــــــٍق 
ْ
ل
َ
ـــــــــــــــــــِكي�ِبَوِريـــــــــــــــــــِد�ق ـــــــــــــــــــٍب�َعاِشـــــــــــــــــــٍق فَتَمسَّ
ْ
ل
َ
ـــــــــــــــــــِكي�ِبَوِريـــــــــــــــــــِد�ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ   فَتَمسَّ

َ
oْث
َّ
اَعــــــــــــــــــــــــــــــــــِة�ال	

َ
�َتْنِصــــــــــــــــــــــــــــــــــµِ�O�ِذ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ �

َ
oْث
َّ
اَعــــــــــــــــــــــــــــــــــِة�ال	

َ
�َتْنِصــــــــــــــــــــــــــــــــــµِ�O�ِذ

َ
�  

 
َ
��  آٍت�َزَمـــــــــــــــــــــــاَن�الُحـــــــــــــــــــــــّبِ
َ
�� ْســـــــــــــــــــــــِلِم��Oآٍت�َزَمـــــــــــــــــــــــاَن�الُحـــــــــــــــــــــــّبِ

َ
ْست

َ
ْســـــــــــــــــــــــِلِمOت

َ
ْست

َ
ِحْقــــــــــــــــِد لِ لِ   ت

ْ
ِحْقــــــــــــــــِد ل
ْ
ْهـــــــــــــــــَو ��ل

َ
ْهـــــــــــــــــَو ف
َ
ـــــــــــــــــرارِ ��ف

ْ
ش
َ
R�

ُ
ـــــــــــــــــرارِ ِصـــــــــــــــــَناَعة

ْ
ش
َ
R�

ُ
2ِصـــــــــــــــــَناَعة

  

��تي�الجميل
ً
  :ويصر�(الشاعر)�ع¥ى�أن�يعيش�حرا�Xي�وطن�حر�منتظرا

ْضـــــــــــــــــــــــــــــــــراِء�لþْحـــــــــــــــــــــــــــــــــَرارِ   Xــــــــــــــــــي�َمــــــــــــــــــْوطن�ُحــــــــــــــــــّرٍ�جميــــــــــــــــــٍل�باســــــــــــــــــٍم Xــــــــــــــــــي�َمــــــــــــــــــْوطن�ُحــــــــــــــــــّرٍ�جميــــــــــــــــــٍل�باســــــــــــــــــٍم 
َ
ْضـــــــــــــــــــــــــــــــــراِء�لþْحـــــــــــــــــــــــــــــــــَرارِ برماِلـــــــــــــــــــــــــــــــــِه�الخ
َ
  برماِلـــــــــــــــــــــــــــــــــِه�الخ

Oســــــــــــــأِعيِش�ل7تــــــــــــــي�الجميــــــــــــــِل�حبيب�ــــــــــــــOصـــــــــــــانُع�اســـــــــــــتْقراري   ســــــــــــــأِعيِش�ل7تــــــــــــــي�الجميــــــــــــــِل�حبيب�ــــــــــــــ�O ـــــــــــــçـــــــــــــراُر�عْي
َ
ـــــــــــــراُر�عْيçـــــــــــــ �Oصـــــــــــــانُع�اســـــــــــــتْقراري وق
َ
  33وق

�الذي� �الحاضر�Xي�رسم�نعيم�ويعلن�الشاعر�أن�ديوانه" يتكئ�ع¥ى�شقاء

�أو�القادم �هو�الخAص�،�تي �الحب �بأن �يؤمن �من �لكل وهو�ال��اية��،يقدم

�ووسيلة�للتشبت�بالحياة،�،سAحا�للمقاومة�،السعيدة�لرواية�الوجود��نساني
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225

�السعادة �من �يمكن �ما �محراب�الحب��،وصنع �Xي �الدخول �إ+ى �بالدعوة وذلك

صغاء�إ+ى�أصداء�الدمار�والخراب�ال��Oتكاد�تطõى�وممارسة�طقوسه�بد��من�� 

وقول�الشاعر�يجعلنا�نستحضر�مآ¡ �Oالناس�.1صوات�ا%صل�ن�Xي�كل�مكانأع¥ى�

  Xي�فلسط�ن�والعراق�وسوريا�وليبيا�واليمن...�

�ويراقب�،آ�مهم�وآمالهم�فيصف�يحس�الشاعر�بآ�م�ا%عذب�ن�Xي�Rرض،

�النا �إطفاء �إ+ى �رنت Oال�� �ا%حاولة �تضارب�،ركل �صخرة �ع¥ى �إراد×�ا فتكسرت

�إ��Xي�الحب�Rمور�بم�Ïان�العقل�ويزن �،ا%حلية�والدولية�ا%صالح
Ó
Aيرى�ح�Aف،�

.
ً
  �وXي�حب�السAم�والخ��oتحديدا

�القادم �الحب �لزمن �ªنتظار��يجابي �إ+ى �الصفات�،ويدعونا �أو+ى "ومن

�الح �حالة �يعيش��نسان �ªنتظار�هو�أن �لهذا �الفردي..�يجابية ��ب
ً
انتظارا

  "�2..لتعميم�الحب�الجم�ي�البشري 

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــاِر�َتــــــــــــــــُروُق�ِ+
َ
�ªِْنِتظ

َ
ــــــــــــــــَرة

ْ
�ِفك ــــــــــــــــيلِكــــــــــــــــنَّ ــــــــــــــــاِر�َتــــــــــــــــُروُق�ِ+

َ
�ªِْنِتظ

َ
ــــــــــــــــَرة

ْ
�ِفك َمــــــــــــاِني  لِكــــــــــــــــنَّ

َ
ــــــــــــِجيِج�أ ــــــــــــَم�الضَّ

ْ
ــــــــــــي�َرغ ِعيــــــــــــُد�ِ+

ُ
َمــــــــــــاِنيَوت

َ
ــــــــــــِجيِج�أ ــــــــــــَم�الضَّ

ْ
ــــــــــــي�َرغ ِعيــــــــــــُد�ِ+

ُ
  َوت

ـــــــــــــــــــاَم�فهـــــــــــــــــــ يَّ
َ
Rْحِســـــــــــــــــــُب�

َ
�أ
َ
ـــــــــــــــــــاَم�فهـــــــــــــــــــ� يَّ

َ
Rْحِســـــــــــــــــــُب�

َ
�أ
َ
 ��َي َي ــ�

ٌ
ـــــــــــــــــــة

َ
ِويل

َ
 ط

ٌ
ـــــــــــــــــــة

َ
ِويل

َ
ْعَمـــــــــــــــــــاِني  ط

َ
َها�أ َها�َعـــــــــــــــــــْن�َعـــــــــــــــــــّدِ

ُ
ـــــــــــــــــــَقاؤ

َ
ْعَمـــــــــــــــــــاِنيَوش

َ
َها�أ َها�َعـــــــــــــــــــْن�َعـــــــــــــــــــّدِ

ُ
ـــــــــــــــــــَقاؤ

َ
  َوش

�أرى 
َ
ــــــــــــــــــــاري��

َ
�أرى ح�ــــــــــــــــــــ��وإن�طــــــــــــــــــــال�اْنِتظ

َ
ــــــــــــــــــــاري��

َ
   ح�ــــــــــــــــــــ��وإن�طــــــــــــــــــــال�اْنِتظ

ً
 بــــــــــــــــــــــــَد�
ً
ِكْتَمــــــــــــــــــــــــان��بــــــــــــــــــــــــَد�

ْ
�لظــــــــــــــــــــــــى�ال

َّ
ــــــــــــــــــــــــُه�إ�

َ
ِكْتَمــــــــــــــــــــــــانل

ْ
�لظــــــــــــــــــــــــى�ال

َّ
ــــــــــــــــــــــــُه�إ�

َ
  ل

ـــــــْم�َتُمـــــــْت 
َ
ل
َ
ْمِنَيـــــــاِت�ف

ُ
Rـــــــاِري�

َ
ـــــــْم�َتُمـــــــْت حَمـــــــَل�انِتظ

َ
ل
َ
ْمِنَيـــــــاِت�ف

ُ
Rـــــــاِري�

َ
َمــــــــــــــــــاني  حَمـــــــَل�انِتظ

َ
ْ�ــــــــــــــــــ�oِأ

َ
ــــــــــــــــــو�ِبغ

ُ
�َيْحل

َ
َمــــــــــــــــــانيوالَعـــــــــــــــــْيُش��

َ
ْ�ــــــــــــــــــ�oِأ

َ
ــــــــــــــــــو�ِبغ

ُ
�َيْحل

َ
  11والَعـــــــــــــــــْيُش��

يع�OÎبالضرورة�أن�زمن�الشقاء�الحاضر��،الحب�القادم�قريبا�التنبؤ�بزمن

  :وهذا�تبش��oينطلق�بالنسبة�للشاعر�من�"حقيقت�ن�اثنت�ن�،يقopب�من�ال��اية

                                                           
  .5ص�،ـ�الزمن��تي�� 1
  .6ـ5ص،ـ�الزمن��تي� 2
  .16و��6ص،ـ�الزمن��تي� 1
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 Rالبشرية�:و+ى� �Xي��إدراك �يكون �لن �الشقاء �استمرار�هذا �أن
ً
جميعا

وبدء�سريان�دم�القناعة�Xي�قلوب�الجميع�بأن�إيقاف�هذا��øªيار��،مصلحة�أحد

�جماعيا
ً
��يتحقق�إ��بقبول�التناز�ت�واسopجاع�روح�السماحة��،أصبح�مطلبا

  والغفران.�

عل�هزائم�قتالية،�ولكن�تراجع�قوى�الظAم�Xي�كل�مكان،���بف�:والثانية

�النفس �إ+ى �العودة �القوى �واكتشاف�الضAل�،بفعل �هذه �تعيش�فيه �،الذي

�الخAص �إ+ى �الطريق �أن �الحروبأ���يمكن�وإدراكها �طريق �تكون �ما��ن وهذا

�السAم�جعل �بغد �رمال��التنبؤ �� �الحقيقة �صخرة �ع¥ى �يستند السعيد

�التفاؤل�والصor �1السراب". �الو �وXي �الجميلالتبش��²�oذا �الذي�يزاح��،غد الغد

  والجود:�ويسود�الحق،�،فيه�الظAم

  22جـــــــــــــــود�يحــــــــــــــــل�Xــــــــــــــــي�القلــــــــــــــــب�واليــــــــــــــــدجـــــــــــــــود�يحــــــــــــــــل�Xــــــــــــــــي�القلــــــــــــــــب�واليــــــــــــــــد  أجمـــــــــــــــــــل�مـــــــــــــــــــا�ســـــــــــــــــــيكون�Xـــــــــــــــــــي�الغـــــــــــــــــــدأجمـــــــــــــــــــل�مـــــــــــــــــــا�ســـــــــــــــــــيكون�Xـــــــــــــــــــي�الغـــــــــــــــــــد

  وتندمل�الجراح:

 
ً
 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيغدو�قانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ً
  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�أحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروُح ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�أحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروُح   الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيغدو�قانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  11فالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب�العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا+ي�مفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُح فالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب�العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا+ي�مفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُح   والقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ا%ــــــــــــــــــــــــــــــــــــروُح�سيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــفىوالقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ا%ــــــــــــــــــــــــــــــــــــروُح�سيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى

                                                           
  .6ص،ـ�الزمن��تي1
  .6ص،ـ�الزمن��تي�� 1
  .115،الزمن��تي� 2
  ز�69ص،ـ�الزمن��تي� 1
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�فيه �ُيفضح �الذي ��الظAميون �الغد �كل �Xي ويتكسر�،مكانسفاكو�الدماء

  :غلواؤهم�ع¥ى�شاطئ�السAم

  وفتحـــــــــــــــــت�بـــــــــــــــــاب�تفـــــــــــــــــاؤل�Oâا%منـــــــــــــــــوِع وفتحـــــــــــــــــت�بـــــــــــــــــاب�تفـــــــــــــــــاؤل�Oâا%منـــــــــــــــــوِع   جون�جميعهـــــــــــاجون�جميعهـــــــــــاــأغلقـــــــــــت�أبـــــــــــواب�الشـــــــــــأغلقـــــــــــت�أبـــــــــــواب�الشـــــــــــ

ي  ��ُحــــــــْزن�بْعــــــــد�اليــــــــوم�يثقــــــــُل�خطــــــــوتي��ُحــــــــْزن�بْعــــــــد�اليــــــــوم�يثقــــــــُل�خطــــــــوتي يأو�يســــــــــــكن�العينــــــــــــ�ن�عنــــــــــــد�ُهُجــــــــــــ̧و   أو�يســــــــــــكن�العينــــــــــــ�ن�عنــــــــــــد�ُهُجــــــــــــ̧و

 ��أنـــــــــــــــــــــــــــاأنـــــــــــــــــــــــــــا
ُ
 ياحبيبـــــــــــــــــــــــــــة
ُ
ي  باســـــــــــــــــــــــــــٌم�م�ºلـــــــــــــــــــــــــــٌل باســـــــــــــــــــــــــــٌم�م�ºلـــــــــــــــــــــــــــٌل ��ياحبيبـــــــــــــــــــــــــــة غـــــــــــُد�الســـــــــــAم�يقـــــــــــيُم�بـــــــــــ�ن�ضـــــــــــل̧و

َ
يف غـــــــــــُد�الســـــــــــAم�يقـــــــــــيُم�بـــــــــــ�ن�ضـــــــــــل̧و
َ
  ف

:
ً
Aـــــــــــــــــــــي�ســـــــــــــــــــــرور�قـــــــــــــــــــــائXوبـــــــــــــــــــــه�أبشـــــــــــــــــــــر�:
ً
Aـــــــــــــــــــــي�ســـــــــــــــــــــرور�قـــــــــــــــــــــائXللخــــــــــــــــوف  وبـــــــــــــــــــــه�أبشـــــــــــــــــــــر��

ٌ
�للخــــــــــــــــوف��ُســــــــــــــــلطة
ٌ
ي����ُســــــــــــــــلطة يفــــــــــــــــوق�ربــــــــــــــــ̧و   فــــــــــــــــوق�ربــــــــــــــــ̧و

�فالــــــــــــــــــــد�ى�متبـــــــــــــــــــــددٌ 
ً
Aجمــــــــــــــــــــي�

ً
�فالــــــــــــــــــــد�ى�متبـــــــــــــــــــــددٌ صــــــــــــــــــــorا

ً
Aجمــــــــــــــــــــي�

ً
لـــــــــــــــوِع   صــــــــــــــــــــorا

ُ
�بمجـــــــــــــــِد�ط

ٌ
لـــــــــــــــوِع والشـــــــــــــــمس�قادمـــــــــــــــة

ُ
�بمجـــــــــــــــِد�ط

ٌ
  والشـــــــــــــــمس�قادمـــــــــــــــة

Oود¸ــــــــــــي�الهمـــــــــــوم�حبيب�ــــــــــــ�
ً
�ود¸ــــــــــــي�الهمـــــــــــوم�حبيب�ــــــــــــOهـــــــــــاتي�يـــــــــــدا
ً
ي  هـــــــــــاتي�يـــــــــــدا يوتبســــــــــــــــــــــم�Oواستبِشــــــــــــــــــــــري�برجــــــــــــــــــــــ̧و   وتبســــــــــــــــــــــم�Oواستبِشــــــــــــــــــــــري�برجــــــــــــــــــــــ̧و

ي�  ُر�محبـــــــــــــةُر�محبـــــــــــــةــمـــــــــــــا�خلـــــــــــــص��نســـــــــــــاَن�غيـــــــــــــمـــــــــــــا�خلـــــــــــــص��نســـــــــــــاَن�غيـــــــــــــ م�بالخشـــــــــــوع�خضـــــــــــ̧و ي�ولهـــــــــــا�أقـــــــــــّدِ م�بالخشـــــــــــوع�خضـــــــــــ̧و   11ولهـــــــــــا�أقـــــــــــّدِ

  هذا�هو�الشاعر�شاعر�عاشق�ولهان�مسالم�و...:

  22و�..و�..��يـيـح�أو���ليــــــــــــــــــل�يعرفنــــــــــــــــــح�أو���ليــــــــــــــــــل�يعرفنــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــ����  لكنÎـــــــــــــــــــ�Oأنـــــــــــــــــــا�عاشـــــــــــــــــــق��خيـــــــــــــــــــل�+ـــــــــــــــــــيلكنÎـــــــــــــــــــ�Oأنـــــــــــــــــــا�عاشـــــــــــــــــــق��خيـــــــــــــــــــل�+ـــــــــــــــــــي

  ـ�يحب�Rمة

  ودمــــــــي�عــــــــن�ا%جــــــــرى�القــــــــديم�تحــــــــو�ودمــــــــي�عــــــــن�ا%جــــــــرى�القــــــــديم�تحــــــــو�  أنــــــــا�عاشــــــــق�والحــــــــب�يجــــــــري�Xــــــــي�دمــــــــيأنــــــــا�عاشــــــــق�والحــــــــب�يجــــــــري�Xــــــــي�دمــــــــي

   يـيـ�ن�يجــــــــــــــــــــــري�Xــــــــــــــــــــــي�شــــــــــــــــــــــوارع�أمتــــــــــــــــــــــ�ن�يجــــــــــــــــــــــري�Xــــــــــــــــــــــي�شــــــــــــــــــــــوارع�أمتــــــــــــــــــــــ
ً
 �øـــــــــــــــرا�وكـــــــــــــــان�قبيـــــــــــــــل�ذلـــــــــــــــك�جـــــــــــــــدو�
ً
  �øـــــــــــــــرا�وكـــــــــــــــان�قبيـــــــــــــــل�ذلـــــــــــــــك�جـــــــــــــــدو�

Oـــــــــــــــــــــــي�شـــــــــــــــــــــــوارع�أم�ـــــــــــــــــــــــXن�يجـــــــــــــــــــــــري��Oـــــــــــــــــــــــي�شـــــــــــــــــــــــوارع�أم�ـــــــــــــــــــــــXن�يجـــــــــــــــــــــــري��ـــــــــــــــرا�وكـــــــــــــــان�قبيـــــــــــــــل�ذلـــــــــــــــك�جـــــــــــــــدو�  �øـــــــــــــــرا�وكـــــــــــــــان�قبيـــــــــــــــل�ذلـــــــــــــــك�جـــــــــــــــدو��ø  

  ـ�يكره�ا%هانة�ويحب�العزة�والكرامة:

�عا
ُ
�عاأنـــــــــــــــــــــــــا�ياحبيبـــــــــــــــــــــــــة
ُ
ÎـــــــــــــــــــــــــOأنـــــــــــــــــــــــــا�ياحبيبـــــــــــــــــــــــــة ÎـــــــــــــــــــــــــOشـــــــــــــــــــــــــق�لكنَّ   أرنـــــــــــــــــــــو�إ+ـــــــــــــــــــــى�زمـــــــــــــــــــــاٍن�بغ�ـــــــــــــــــــــ�oهـــــــــــــــــــــواِن أرنـــــــــــــــــــــو�إ+ـــــــــــــــــــــى�زمـــــــــــــــــــــاٍن�بغ�ـــــــــــــــــــــ�oهـــــــــــــــــــــواِن   شـــــــــــــــــــــــــق�لكنَّ
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ً
�ومكرمـــــــــــــــــــــــــا

ً
 أحيـــــــــــــــــــــــــا�لديـــــــــــــــــــــــــه�معـــــــــــــــــــــــــززا

ً
�ومكرمـــــــــــــــــــــــــا

ً
  11ح�ــــــــــــــــــــــــ��ولــــــــــــــــــــــــو�لــــــــــــــــــــــــدقائٍق�وثــــــــــــــــــــــــوانيح�ــــــــــــــــــــــــ��ولــــــــــــــــــــــــو�لــــــــــــــــــــــــدقائٍق�وثــــــــــــــــــــــــواني  أحيـــــــــــــــــــــــــا�لديـــــــــــــــــــــــــه�معـــــــــــــــــــــــــززا

:oي�كل�مكن�ويريد�له�الخ�Xـ�يحب��نسان�  

  إ+ـــــــــــــــــــى��نســـــــــــــــــــان�Xـــــــــــــــــــي�كـــــــــــــــــــل�الـــــــــــــــــــبAِد إ+ـــــــــــــــــــى��نســـــــــــــــــــان�Xـــــــــــــــــــي�كـــــــــــــــــــل�الـــــــــــــــــــبAِد   زمــــــــــــــــــــــــان�الحــــــــــــــــــــــــب�أرســــــــــــــــــــــــل�OÎبشــــــــــــــــــــــــ�oازمــــــــــــــــــــــــان�الحــــــــــــــــــــــــب�أرســــــــــــــــــــــــل�OÎبشــــــــــــــــــــــــ�oا

  ـ�يمقت��رهاب�و��يراه�أساسا�للسAم�وعAجا�Åمراض�الفساد:�

  22و��تم�ــــــــــــــــــــــى�ا%فاســــــــــــــــــــــد�بالفســــــــــــــــــــــاد�و��تم�ــــــــــــــــــــــى�ا%فاســــــــــــــــــــــد�بالفســــــــــــــــــــــاد�  ��يبÎـــــــــــــــــــــــ��ســـــــــــــــــــــــAمٌ ��يبÎـــــــــــــــــــــــ��ســـــــــــــــــــــــAمٌ ع¥ـــــــــــــــــــــــى��رهـــــــــــــــــــــــاب�ع¥ـــــــــــــــــــــــى��رهـــــــــــــــــــــــاب�

�يبذل�قصارى  �ا%صاعب�وRهوال،�ـ
ً
�جهده�من�أجل��صAح�مستصغرا

  ومؤمنا�بأن�تحقيق�Rوطار���يكون�بالتم�OÎوالنوم:

�بغ�ــــــــــــــــــــــــــــ�oبــــــــــــــــــــــــــــذٍل 
َ
�بغ�ــــــــــــــــــــــــــــ�oبــــــــــــــــــــــــــــذٍل ولكــــــــــــــــــــــــــــن���حيــــــــــــــــــــــــــــاة
َ
  33نيــــــــــــــــــــُل�ا%طالــــــــــــــــــــب�بالنعــــــــــــــــــــاسنيــــــــــــــــــــُل�ا%طالــــــــــــــــــــب�بالنعــــــــــــــــــــاس��ومـــــــــــــــــــاومـــــــــــــــــــا  ولكــــــــــــــــــــــــــــن���حيــــــــــــــــــــــــــــاة

د�ا%خادع�الذي�وبمكاي�،بعقول�متحجرة�عل��ا�أقفالها�ـ�يرفض�أن�ينخدع

�الدين�عكس �يبطن�يظهر�من ��ذ�ل�.4ما �بأصوات�دعاة �ينخدع �.يرفض�أن

  وبدعاة�سAم�تحت��كراه�وحرام�Xي�زي�حAل:�يثق�با%خادع�ن،�يرفض�أن
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  Xــــــــــــــــــــــــــــــــــي�لي¥ــــــــــــــــــــــــــــــــــي�يبــــــــــــــــــــــــــــــــــدو�كهــــــــــــــــــــــــــــــــــAِل Xــــــــــــــــــــــــــــــــــي�لي¥ــــــــــــــــــــــــــــــــــي�يبــــــــــــــــــــــــــــــــــدو�كهــــــــــــــــــــــــــــــــــAِل   لـــــــــــــــــــــــــن�أتخ¥ـــــــــــــــــــــــــى�أنـــــــــــــــــــــــــا�عـــــــــــــــــــــــــن�قيـــــــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــــــن�أتخ¥ـــــــــــــــــــــــــى�أنـــــــــــــــــــــــــا�عـــــــــــــــــــــــــن�قيـــــــــــــــــــــــــد

 
ً
Aإ��حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�أحطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ً
A11شــــــــــــــــــــــرب�الطــــــــــــــــــــــ�ن�وعــــــــــــــــــــــاف�ز�+ــــــــــــــــــــــيشــــــــــــــــــــــرب�الطــــــــــــــــــــــ�ن�وعــــــــــــــــــــــاف�ز�+ــــــــــــــــــــــي  إ��حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�أحطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

�شريفة�صحيحة�من�منابع�النبل�وا%حبة�أفضال�الشاعر�استقاه�هذه ا

�ودي��ا،ا%قدرة� �وط��ا �ع¥ى �وبالغ�oة �بالحب �ا%فعمة �Rصيلة �العربية والنخوة

�و�سAمية �العربية �Rمة �تمر�به �الخط��oالذي �برهانات�،للمنعطف والواعية

  مستقبلها.�

من�أجل�تمرير�رسائله�أن�يخاطب�الحبيبة،�و��ندري�هل�Õي��وقد�أختار

�ارتضاها�،أةا%ر  �وقد �وغ��oهذا، �هذا �كل �أم �الجنة، �أم �Rمة، �أم �Rرض، أم

والحب�من�أنبل�ا%عاني�وأك	oها��،مخاطبة�لكون�ا%وضوع�الرئيس�يرتبط�بالحب

�بقلب��نسان
ً
%ا�جعل�هللا�Xي�الopكيبة�النفسية��،و��سيما�حب�ا%رأة�،اتصا�

يس�يكاد�أحد�يخلو�ا�من�للعباد�من�محبة�الحديث�Xي�الحب"،�وإلف�النساء،فل

�فيه
ً
�وضاربا �بسبب �من

ً
�متعلقا �يكون �وهذه2بسهم"�أن تكفي��الخصيصة�.

�وبالحب �بالعاطفة �تطفح �كلها �القصائد �لتجعل �اللذين��وحدها الصادق

�أحاسيسه �دائرة �Xي �ا%تلق�ن �إدخال �وÕي��فيحسون �،يضمنان �يحس. بما

  عز�نظ�oها�عند�الشعراء.�خصيصة

  

                                                           

  
  .81،ص1ج.الشعر�والشعراء.� 2
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  ا�راجعو �ا�صادر 

رؤية��:نموذج،جليات�وجدانية�Xي�شعر�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبةت���

  .2014أ.د.�عبد�الوهاب�الفيA+ي،أنفوـ�برانت،،الحب

�إبراهيم،ت� �إسحاق �(أبي �خفاجة �ابن �الدكتور�،ه)533ديوان تحقيق

  .1960،غازي،نشر�دار�ا%عارف�السيد�مصطفى

��تي��� �Rو+،الزمن �العتيبة،الطبعة �سعيد �مانع �،أبو�ظOÖ،ىالدكتور

or2015ديسم.�  

���� ھ). 276الشعر�والشعراء،��بن�قتيبة�(أبو�عبد�هللا�بن�مسلم،�ت.

  1977تحقيق�أحمد�محمد�شاكر،�دار�الopاث�العربي�

الفاعلية��بداعية�والفكرية�Xي�كتابات�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�� .

  .2009فاس�،مطبعة�Rفق،الدكتور�عبد�هللا�بنصر�العلوي 

�أحمد�لسا�� �بن �ع¥ي �بن �مكرم �بن �(محمد �منظور ��بن �العرب، ن

  هـ)،�طبعة�دار�صادر.�بدون�تاريخ.R711نصاري�ت.

ا%قدمة�=�مقدمة�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�لديوان�الزمن��تي،���

  .�2015ديسم�or،أبو�ظOÖ،الطبعة�Rو+ى

   .2007،أ.د.العيا�O Þالسنوني،�انفو�برانت�مستويات�القراءة�والتأويل،�

أ.د.العيا�O Þالسنوني،�،مقومات�الرؤية�النقدية�عند�أبي�ع¥ي�ا%رزوêي�

  .2007انفو�برانت�
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�;�QU��7���6א���;�"�א���K	>�א��;�QU��7���6א���;�"�א���K	>�א��;�QU��7���6א���;�"�א���K	>�א��;�QU��7���6א���;�"�א���K	>�א�����-����L�TL�TL�TL�T� �� �� �� �

  مقدمة:

وÕي��العتيبة�باكورة�أعماله�الروائية،�يمة"�للدكتور�مانع�سعيدرواية�"كر 

عبارة�عن�مولود�أدبي�ولد�Xي�خضم�ªفتتان�الكب��oلþديب�بالشعر؛�فأخوات�

�قبيل� �من �الشعرية �دواوينه ��²ا �تطفح Oال�� �جنس�القصائد �من �الرواية هذه

ديوان�و �،وديوان�سعاد�،ديوان�أم�البنات،�وديوان�خماسيات�إ+ى�سيدة�ا%حبة

قصائد�إ+ى�الحبيب..�وغ�oها�كث�Õ�،oي�دواوين�تجعل�من�تيمة�الحب�ذلك�النبع�

الصاXي�للعدالة�والحق،�والخ��oوالهدى،�والجود�والندى،�والوفاء�والنور..وكل�ما�

يمنح��نسان�حياة�الصفاء�والنقاء.�وهو�ما�يدفع�إ+ى�التساؤل�حول�طبيعة�هذا�

�هل�هو�نوع�جديد�يرتدي�زي� �أم�هو�نوع�جديد�يتم��Ïبسمته�ا%ولود، أخواته

  الخاص�وقوامه�ا%تم�Ï؟

�ا%لحمة� �أن �الروائي �والشكل Oا%لحم� �الشكل �ب�ن �تمي�Ïه �Xي �هيجل يرى

تتم��Ïبشعرية�القلب،�بينما�تتم��Ïالرواية�بن	oية�العAقات�ªجتماعية.�وع¥ى�هذا�

�بي �تعR�orساس�ترتبط�شعرية�القلب�بالتعب��oعن�وحدة�الروح�وانسجامها نما

ن	oية�العAقات�ªجتماعية�عن�تصدع�الروح�وسقوطها�وتوترها،�فهل�استطاع�

الكاتب�أن�يوفق�ب�ن�القيم�Rصيلة�ال��Oيطرحها�التفك��oالشعري�وب�ن�التصدع�
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�خAل� �من �ترصده �سنحاول �ما �ذلك �ªجتماعية، �العAقات �تطرحه الذي

  �:مساءلة�الخصائص�السردية�لنص�الرواية

  وان:شعرية�العن

�لفعل� �عنصر�موجه �Åنه �النص�Rساسية �مفاتيح �أحد �العنوان يعد

�لعمله�السردي�فإنه�يريد�أن�يخلق� �معينا القراءة،�والكاتب�ح�ن�يختار�عنوانا

لدينا�عا%ا�من�ªفopاضات�والتوقعات�ا%مكنة�ال��Oتوجه�مجموعة�التساؤ�ت�

  ال��Oتتخلق�من�لحمته�لoôى�مدى�مطابق�ºا�لعالم�النص.

�د�لته�يخ �ووضوح �بساطته �ع¥ى �أيدينا �ب�ن �الذي �النص �عنوان لق

مجموعة�من�التساؤ�ت،�من�بي��ا�احتمال�إحالته�ع¥ى�اسم�علم��مرأة�معينة�

�الفضول  �يولد �مما �مم�Ïات�خاصة �أحداث�وما��لها �من �لها �جرى �ماذا %عرفة

تعرضت�له�من�مصاعب؟�كما�أنه�قد���يعدو�أن�يكون�مجرد�صفة�تستغرق�

و��تتعلق�بامرأة�بعي��ا،�أو�أنه�صفة�خاصة��مرأة�طغت�ع¥ى�غ�oها�من�النوع�

  الصفات�Rخرى�إ+ى�درجة�جعل�ºا�إحدى�مم�Ïا×�ا�Rساسية.

إن�عنوان�النص�يفتح�كل�هذه�الفرضيات�القرائية�غ��oأن��جابة�ع��ا���

�مAءمة� �مدى �النص�للبحث�عن �عالم �ولوج �خAل �إ��من �تتحقق �أن يمكن

  ا�طرحناه.Rجوبة�%

�الرواية�كان�بناء� �لهذه �فرضية�أن�اختيار�اسم�كريمة�عنوانا �رجحنا إذا

ع¥ى�صفة�الكرم�الطافح�ع¥ى�شخصي�ºا،�ع¥ى�اعتبار�أن�اختيار�العنوان���يكون�
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بريئا�Åن�أغلب�العناوين�تختار�وفق�سôن�عAماتي،�فالكاتب�كان�من�ا%مكن�أن�

ثال�عليه�لشخصيته�التخييلية،�ولكنه�يختار�اسما�آخر�من�ب�ن�Rسماء�ال��Oتن

تخ¥ى�ع��ا�واختار�هذا�العنوان،�مما�يع�OÎوجود�قصد�مضمر�وراءه،�مما�يدفعنا�

�o	ز�من�ثنايا�عالم�النص�وهو�هل�كانت�شخصية�كريمة�أكorإ+ى�تساؤل�آخر�ي

عطاء�من�شخصية�أبي�يوسف�الذي���يتوانى�عن�إكرام�كل�من�يحيط�به،�من�

�الفنانة�وكث���oأعوانه�وأصدقائه�ح�� �ثقته�كسمية �إليه�وخانوا الذين�أساؤوا

�ال��Oلم�تكن�تتجاوب�مع� من�مستخدميه،�والذين���تشد�ع��م�كريمة�نفسها

كل�السخاء�ا%ادي�وا%عنوي�اللذين�غمرها��²ما،�بل�إ�øا�ع¥ى�العكس�من�ذلك�

�فكرة� �تنفذ �أن �الرواية �أحداث �طيلة �حاولت �فقد �وقتله. �الغدر�به حاولت

قام�ال��Oاستحوذت�عل��ا�بعد�مصرع�أب��ا�إثر�حادثة�س��oتسبب�ف��ا�أحد�ªنت

�يوسف� �Åبي �النبيلة �ا%واقف �كل �الحائط �عرض �ضاربة �يوسف، �أبي رجال

�عنوانا� �كريمة �بدل �اختيار�كريم �عن �الكاتب �عدل �ذلك �ومع �ع��ا، وصفحه

�عند� �يوسف�م��ا �أبي �عند �الصفة �هذه �ترجح Oا%ؤشرات�ال�� �كل �رغم %ؤلفه

  ريمة.ك

�آخر�Xي� �O Þء �إ+ى �انتباهنا �لتوجيه �الكاتب �قبل �من �واضح �القصد إن

  شخصية�كريمة�يجعلها�جديرة��²ذه�الصفة�وهو�ما�ينتج�التساؤل��تي:

�يمكن�لفتاة�يتيمة�أن�تقدمه�لرجل�واسع�ال	oاء�مثل�شخصية�أبي� ماذا

  �أم�مجرد�ا%تعة�الجسدية�؟�أم�هو�التفاني�Xي�العمل؟�يوسف،�هل�هو�الحب؟




	��Wא������������
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��@�א�����א�����א�����א��������א� @@ @@ @@ @

 

 

 

236

كل�ا%ؤشرات�النصية�تش��oإ+ى�أن�أبا�يوسف�يعيش�حياة�زوجية�عادية�

�وRخرى�بفعل� �الفينة �ب�ن �تعopض�حياته Oال�� �الرغم�من�بعض�ا%شاكل ع¥ى

غ�oة�زوجته�الشديدة�عليه،�وقد�كان�هذا�من�ا%مكن�أن�يجعله�سعيدا،�لكنه�

أن��ع¥ى�العكس�من�ذلك�جعله�يشعر�با�ختناق�والبحث�عن�حب�آخر�توهم

يجده�Xي�الفنانة�"سمية"�ال��Oاستغلت�مشاعره�لتج�OÎمنه�قدرا�كب�oا�من�ا%ال�

مما�جعل�خيبته�Xي�مشاعره�أك�orمن�خسارته�ا%ادية.�ولم�يجد�اعopاف�سمية�

بخط��ا�Xي�أن�يعيد�لعاطفة�الحب�توهجها�لديه�و��أن�يطف��ا،�بل�ظل�يتأرجح�

نافق�ب�ن�ثنايا�خيانة�سمية�ب�ن�الحضن��من�ب�ن�يدي�زوجته�وب�ن�الحب�ال

  له.�

�يوسف� �أبي �الحب�لدى �تحريك�لعبة �ع¥ى �أقدر�من�غ�oها كانت�كريمة

�فحسب �أو�ذكية �جميلة ���لكو�øا �مس�شغاف�قلبه، بل�لشخصي�ºا��،تحريكا

�خAل� �الحب�من �يوسف���يبحث�عن �أبا �أن �أدركت�بفطر×�ا �فقد ا%تم�Ïة،

ظل�دائما�يش���ºا،�ولذلك�قالت�له�الجسد�وإ��لكان�قبل�عودة�سلم��إليه�Åنه�

  عندما�كان�يستعد��ستقبال�سلم��وزوجها:

  ــ�تذكرني�يا�سيدي�بقيس�بن�ا%لوح.

  ــ�و%اذا�أذكرك�بقيس�بن�ا%لوح�هذا؟

  ــ�Åنه�أيضا�التقى�بزوج�لي¥ى�وقال�له:

  قبيـــــــــــــــــــل�الصـــــــــــــــــــبح�أو�قبلـــــــــــــــــــت�فاهــــــــــــــــــــاقبيـــــــــــــــــــل�الصـــــــــــــــــــبح�أو�قبلـــــــــــــــــــت�فاهــــــــــــــــــــا  بربــــــــــــــك�هــــــــــــــل�ضــــــــــــــممت�إليــــــــــــــك�لي¥ــــــــــــــىبربــــــــــــــك�هــــــــــــــل�ضــــــــــــــممت�إليــــــــــــــك�لي¥ــــــــــــــى
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  ملةــ�وتعرف�ن�قصة�ابن�ا%لوح�كا

  ــ�ومن���يعرفها...�لقد�رق�قلب�الزوج�واحopم�حبه..

  ــ�ولكن�قيس�احopم�لي¥ى�أيضا�ولم�يتصرف�إ��تصرف�الفرسان.

ي�نظري�طبعا،�أنه��ما�أدركته�إن كريمة�من�شخصية�أبي�يوسف،�دون�̧و

بطل�موزع�ب�ن�عالم�القيم�Rصيلة�والواقع�ا%نحط�للعAقات�ªجتماعية.�فما�

يوسف�ليس�مجرد�حب�عادي،�بل�هو�حب�يستطيع�أن�يبقي�يبحث�عنه�أبو�

�روح� �عن �للتخ¥ي �غ��oمستعد �أنه �علمت �لقد �العالم. �مع �انسجامها للروح

�إ��عن� �إبقا��ا �و��سبيل�إ+ى �تسكن�ذاته، Oالفروسية�و��عن�روح�الشعر�ال�

�طالت�مدته� �الحب�كلما �Åن �جوانحه �Xي �مل�ºبة �جذو×�ا �ع¥ى �ا%حافظة طريق

تناقض�اشتداده�باتجاه�يقopب�باستمرار�من�درجة�الصفر�كحد�خفت�حدته�و 

�عندما� �الشعر، �الرمزي�ا%تمثل�Xي �رأسماله �Rمر�كفيل�أن�يفقده �وهذا أدنى.

�وإفAس� �الروح �موت �تعلن Oال�� �الوحيدة �قصيدته �الغض �جسدها يصبح

�العAقات�الغرامية� �أن �يق�ن �كانت�ع¥ى ��øÅا �تهجره �أن �لذلك�قررت �بداع.

�الحب�وإ+ى�السري �Xي �الشديد �ªنفعال �إ+ى �تميل �مد×�ا �Xي �والقص�oة �نسبيا عة

أقý ��درجات�العنف�Xي�اشتداد�العاطفة�وXي�ترك��Ïالرغبة��متAك�ا%حبوب�

  والذوبان�فيه�مهما�كلف�Rمر.�وهو�ما�يجعل�منابع�الشعر�متدفقة�عنده.

�إبق �والجاه �ال	oوة �إغراء �عن �إعراضها �Xي �يتج¥ى �كريمة �سخاء اء�إن

لرأسمال�رمزي�قدرت�أن�قيمته�تفوق�كل�ذلك�بكث�o،�وأن�أبا�يوسف�نفسه�قد�

��يدركه،�لذلك�نراها�تقول�له�Xي�آخر�الرواية�عندما�زارته�Õي�وطفلها�وزوجها�
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فلم�يتمالك�نفسه�من�البكاء�وانزوى�إ+ى�مكتبه�فلم�يشعر�إ��"بيد�رقيقة�تلمس�

Aى�كريمة�مبتسمة:.شعره..رفع�رأسه�قليoل��.  

  ــ�سيدي..أنا�أيضا�أحبك

�بنظرات�عينيه �لها �يقول �أن �وذاك��:أراد �الطفل �وهذا �كريمة؟ كيف�يا

  الزوج�؟�وكأ�øا�فهمت�ما�أراد�أن�يقول�فقالت�باسمة:

�سيدي���عAقة�له�بالطفل �الحب�يا �وقد���يكون�له�عAقة�و �ـ الزوج..

�أنا �بالجسد.. ��نسو �ح�� �أ�ãا �أبو�يوسف.. �نحبك�يا �وزو�ي �الكب�o..�طف¥ي ان

  العظيم.."�

  :شعرية�ا��ن�الحكائي�*ي�رواية�كريمة

إن�أول�ما�يواجهنا�Xي�هذا�النص،�وهو�ما�يواجهنا�Xي�النصوص�السردية�

عموما،�ضبط�تمفصAته�للوقوف�ع¥ى�متوالياته�السردية�والعامل�ا%تحكم�Xي�

ه�تسلسل�Rحداث�الذي�يسميه�"كلود�بريمون"�بالorنامج�السردي�الذي�يوضح

�الذي� �والقانون �البسيطة �الحكائية �للمتتاليات �خاص �تصور �من انطAقا

  يحكمها،�فكل�متتالية�متحققة�Xي�الحكي���بد�أن�تمر�بثAث�مراحل:

  ـ�وضعية�تفتح�إمكانية�سلوك�أو�حدث�ما1

ويتج¥ى�ذلك�Xي�شكل�(ـ�ªنتقال�إ+ى�بداية�الفعل�بالنسبة�لتلك��مكانية�2

  )ي�تتضمنه�الوضعية�Rو+ىسلوك�يستجيب�للتحريض�الذ
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  ـ��øاية�الحدث�الذي�يغلق�مسار�ا%تتالية�إما�بالنجاح�أو�الفشل.3

يمكن�ع¥ى�هدي�من�هذا�ªقopاح�تقسيم�ا%pن�الحكائي�Xي�رواية�كريمة�

  إ+ى�ثAث�وضعيات.

�الوضعية�Rو+ى:�تتحدد�Xي�قرار�كريمة،�الفتاة�ال��Oلم�يتجاوز�عمرها��1 ـ

�ªنت �عشرة، �أحد�الخامسة �ع¥ي �ف��ا �س��oتسبب �إثر�حادثة �أب��ا �%صرع قام

أعوان�أبي�يوسف،�وقد�زاد�من�إشعال�نار�الرغبة�Xي�ªنتقام�لد�ãا�توسط�أبي�

�Xي� �شريكا �تعتorه �جعلها �فعل �وهو �العقاب، �من �ل�فAت �%ساعده يوسف

الجريمة،�بل�وتذهب�أبعد�من�ذلك�لتعتorه�رئيس�عصابة�إجرامية�تستطيع�أن�

  العقاب�بما�تمتلكه�من�مال�ونفوذ.تفلت�من�

  ـ�الوضعية�الثانية:�ªنتقال�إ+ى�بداية�الفعل:�2

�Xي� �رواية�كريمة�يتج¥ى �ح��Ïسردي�مهم�Xي �الوضعية�ع¥ى تستحوذ�هذه

عدد�من�ا%حاو�ت�الفاشلة�Xي�ªنتقام�بعد�انتقالها�للعمل�Xي�بيت�أبي�يوسف،�

 orع�oي�حادثة�س�Xتحويل�مقود�سيارته�أثناء��من�ذلك�محاولة�جر�ع¥ي�للوقوع�

ومحاولة�قتل�أبي�يوسف�بمسدسه�الذي�تركه�فوق�مكتبه،�إ+ى�العبث��،قيادته

�أفراد� �لجميع �بدس�السم �يوسف�وان�ºاء �Åبي �الخاصة �الطائرة ببعض�أجهزة

�اجتماعهم�Xي� �فرصة �سنحت�لها �عندما �أن�تسم��م، �يحلو�لها �كما العصابة،

  مكان�واحد.
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  :�اية�الحدث�ø:الوضعية�الثالثة�ـ�3

بحادثة�س��oع¥ى�غرار�بداي�ºا،�لكن��حاول�الكاتب�أن�ين��Oأحداث�روايته

هذه�الحادثة�لن�تكون�ف��ا�كريمة�ضحية،�بل�جانية،�مما�يعمل�ع¥ى�إطفاء�نار�

�النار�يتأتى�من�ألد�أعدا��ا� �بل�إن�إخماد�هذه �أحشا��ا، �Xي ªنتقام�ا%ستعرة

�خط��ا �مسؤولية �يتحمل �آثر�أن �الذي �Xي��ع¥ي �بليغا �أثرا �أوقع �مما بد��م��ا

نفسها�جعلها�تعيد�النظر�Xي�كل�سلوكا×�ا�السابقة.�وتعopف�Åبي�يوسف�عن�كل�

�إل��ا� �آل Oال�� �ال��ائية �النتيجة �هو �الفشل �بأن ���ãام �يخلق �مما أفعالها،

  التحريض�الحكائي�الذي�تضمنته�الوضعية�Rو+ى.�

X�Aي�النص�وهو�الحب�ح�ن�جعله�لقد�أخفى�الكاتب�تحريضا�حكائيا�فاع

�"� �أمام�القوة�ªنفعالية�ال��Oتخلقها�عاطفة�ªنتقام،�تقول�كريمة: يبدو�باهتا

�ثروتك �وراء öÖا%خت� �Åنك�تشopي�رضاهم�.أ�ãا �الفقراء �تنفق�ع¥ى �أعرف�%اذا .

لتستمر�Xي�عمل�ما�يحلو�لك�من�الخطايا�والذنوب�لن�يغفر�لك�هللا�جرائمك..�

"�فقد�ظل�صوت��..�ح���لو�غفر�لك�فأنا���أغفر.والديوخاصة�جريمة�قتل�

الكراهية�وªنتقام�مجلجX�Aي�النص،�بينما�ظل�صوت�الحب�باهتا�لكنه�فاعل�

�ا%واساة� �بلسم �ليضخ�ف��ا �بجروح�الكراهية �ا%ثخنة مؤثر�يتسرب�ب�ن�الخAيا

طف�وRمل،�وهنا�تتج¥ى�شاعرية�ا%pن�الحكائي�Xي�ا%زج�ب�ن�مجموعة�من�العوا

�الجسد��والسلوكات �صياح �بالكراهية، �العشق �حيث�يمÏpج �الواحد �ا%حكي Xي

�الذاكرة��بنداء �ثقل �الصفح، �Xي �بالرغبة �ªنتقام �Xي �الرغبة الواجب،

�العواطف� �هذه �يجعل �مما �بالغدر، �الوفاء �الراهنة، �اللحظة باستدعاءات
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تحول�بعض�ا%تناقضة�ال��Oتؤطر�ا%pن�تكسر�رتابة�التوا+ي�ا%نطقي�لþحداث�ل

ا%قاطع�إ+ى�تغريدة�شعرية�تتلون�بلون�ا%وقف�والحال؛�فعندما�هجرت�كريمة،�

  انساب�صوت�أبي�يوسف�هادئا�حزينا:

ــــــــــــع ــــــــــــعلي¥ـــــــــــى�مضـــــــــــت�قـــــــــــالوا�فمـــــــــــاذا�تصنــــ   قلـــــــــت:�البكـــــــــاء�فمـــــــــا�مÛـــــــــ ����يرجـــــــــعقلـــــــــت:�البكـــــــــاء�فمـــــــــا�مÛـــــــــ ����يرجـــــــــع  لي¥ـــــــــــى�مضـــــــــــت�قـــــــــــالوا�فمـــــــــــاذا�تصنــــ

ـــــــــــــــكن�أغ�ــــــــــــــ�oالــــــــــــــدمع�Þــــــــــــــ Oء�يـــنفــــــــــــــــع  قــــالوا�وهــــل�تجــــدي�الــــدموع�فقلــــت:��قــــالوا�وهــــل�تجــــدي�الــــدموع�فقلــــت:�� ـــــــــــــــكن�أغ�ــــــــــــــ�oالــــــــــــــدمع�Þــــــــــــــ Oء�يـــنفــــــــــــــــعلــ   لــ

  ل�لها:وح�ن�عادت�إليه�قا

  ولــــــــــــيس�+ـــــــــــــي�مــــــــــــن�حاجـــــــــــــة�أو�مطمـــــــــــــعولــــــــــــيس�+ـــــــــــــي�مــــــــــــن�حاجـــــــــــــة�أو�مطمـــــــــــــع  سيدتي..أصــــــــــــــــــــــــــرخ�ح�ــــــــــــــــــــــــــ��تســــــــــــــــــــــــــم�يسيدتي..أصــــــــــــــــــــــــــرخ�ح�ــــــــــــــــــــــــــ��تســــــــــــــــــــــــــم�ي

OÎـــــــــــــــــــــــجعل ـــــــــــــــــــــــكنه�الحــــــــــــــــــــــب�الــــــــــــــــــــــذي�يــ ـــــــــــــــــــــــجعلOÎلــ ـــــــــــــــــــــــكنه�الحــــــــــــــــــــــب�الــــــــــــــــــــــذي�يــ   أذل�ـــــــــــــــــــــــــــ�رغـــــم�عـــــز�نف½ــــ �Oـــــــــــــــــــــــــــ�أدم�ـــــيأذل�ـــــــــــــــــــــــــــ�رغـــــم�عـــــز�نف½ــــ �Oـــــــــــــــــــــــــــ�أدم�ـــــي  لــ

�وانفعا�×�ا� �عواطفها �تواجه �عندما �للسرد �موضوعا �تصبح �الذات إن

اللغة�السردية�من�وظيف�ºا�ا%رجعية�لتتوجه�إحال�ºا��الداخلية�وÕي�بذلك�تحرر 

  إ+ى�ذا×�ا.

  :عرية�الخطابش

�اعتمادها� �تم Oال�� �هو�الصيغة �الرواية �Xي �مAحظته �يمكن �ما �أول إن

لتقديم�Rحداث،�ومفهوم�الصيغة�يع�OÎ"�الطريقة�ال��Oينقل��²ا�السارد�كAم�

�خرين�وتحديد�خطابات�ا%تكلم�Xي�الرواية�سواء�تعلق�Rمر�بكAم�السارد�أو�

  .كAم�الشخصيات"

�مج �Xي �م��Ïالباحثون �أنواع�وقد �من �رئيس�ن �نوع�ن �ب�ن �السرديات ال

ففي�صيغة��.narrationوالحكي�،representationالعرض�أو�التمثيل��:الصيغة
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�يتم�ذلك�Xي� �القارئ�كما �أمام �تعرض�Rشياء العرض���يتم�نقل�الخ�orوإنما

�Xي�صيغة� �أما �أن�الشخصيات�تتكلم�من�دون�وساطة�السارد. �كما ا%سرحية.

  من�ينقل�Rحداث.و �هو�من�يتكلم،الحكي�فإن�السارد�

وتجدر��شارة�إ+ى�أن�تحديد�مفهوم�الصيغة�مبحث�قديم�أثاره�كل�من�

أفAطون�وأرسطو.�وقد�أعيد�النظر�فيه�من�خAل�أبحاث�الشكAني�ن�الروس،�

�وقد�عرف�سجا�ت� والنقد�Rنجلو�أمريكي،�خاصة�مع�هoôي�جيمس�وأتباعه.

بات�ناجمة�عن�تنازع�اختصاصات�عديدة�ما�يتخلله�من�صعو �نقدية�تحيل�ع¥ى

والسيميوطيقا...�والبويطيقا..�يحاول�كل��حوله،�م��ا:�علم�ا%نطق�وعلوم�اللسان

�الكتابات� �أن �كما �الخاص. Oالعلم� �بطابعه �وطبعه �ا%فهوم �احتكار�هذا علم

�إ+ى��السردية �الباحث�ن �أحد �دفع �ما �وهو �للصيغ، Aتداخ� �تعرف الحديثة

�نعت��orالتساؤل: �وندخل�"هل �شخصية، �الشخصيات �مع �وهو�يتحدث الراوي

خطابه�ضمن�"�حكي�Rقوال"�أم�"�حكي�Rحداث"؟،�والسؤال�نفسه�يمكننا�أن�

�الشخصيات." �بصدد �يقوم��نطرحه �بسيطا �إجرائيا �تقسيما �سنعتمد غ��oأننا

ع¥ى�تصنيف�الصيغ�إ+ى�قسم�ن:�محكي�Rحداث�يتضمن�كAم�السارد،�ومحكي�

�خطا �يتضمن �ج�oار�Rقوال �اعتمده �الذي �التصنيف �وهو �الشخصيات، ب

�صيغا��جينيت �م��ما �واحدة �كل �تتضمن �الكorي�ن �الصيغت�ن �اعتبار�أن ع¥ى

  .صغرى�بسيطة�أو�مركبة

�ãيمن�محكي�Rقوال�Xي�رواية�كريمة�هيمنة�واضحة�حيث�فسح�الكاتب�

�تعرض�أمام� �Rحداث �جعل �وهو�ما �ذا×�ا، �تع�orعن �كي �للشخصيات ا%جال
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�وهنا،القار  ��ن �يجري �يقع �ما �فكل �إحا�ته��ئ، �خAل �من �مدرك فا%كان

�الجريمة،� �الخطيئة/ �مAل�تحيل�إ+ى OÎب� �فمدينة ا%رجعية�ود��ته��يحائية،

�يوسف،� �وأبي �ومجاهد �ع¥ي �لدى �بالذنب �شعور �من �النفسية �تداعيا×�ا بكل

�الد�لة�Xي�الو �وإحساس�بالغrن�والقهر  �تتكثف�هذه فصل�الحزن�لدى�كريمة،

�فلم� �مAل OÎب� �أحياء �كل �Xي �كريمة �البحث�عن �تم �عندما �الرواية Rخ��oمن

�وجد� �البعيد orالق� �ذلك �"عند �السارد: �يقول �ا%قorة؛ �Xي �إ� �عل��ا يع	oوا

كريمة..كانت�مطرقة�برأسها�شبه�غائبة�عن�العالم..�وقرأ�ع¥ى�شاهد�الق�orاسم�

��لتكون�إ+ى�جانب�والدها..�عبد�الرحمن�وعرف�أن�كريمة�لم�تعد�إ+ى�ب�OÎمAل�إ

�الطافحة� �بالقوة �أخرى �أمكنة �تو�ي �بينما �خلو×�ا..". �عل��ا �أن�يقطع �يشأ ولم

للحياة،�فمدينة�الرباط�بمقر�إقام�ºا�الفخم،�وبما�ف��ا�من�دور�للهو�(الديسكو)�

�النفس�يقدمان� �ع¥ى �والopويح �الصيد �إمكانية �من �تتيحه �بما �زاجورة ومدينة

�تت �آخر�للحياة �الغ�oة�وجها �وحمم �وإغراءات�الشهوة �دعوات�الجسد �فيه بارز

�يشكل� �ح�ن �Xي �تناقضا×�ا. �بكل �الحياة ��نسياب �أمكنة �إ�øا ومكر�الدسائس؛

�أن� �أكنافه �Xي �ا%حورية �الشخصية �استطاعت �حميميا �مكانا ��مارات فضاء

�أن� �الشخصية �هذه �استطاعت �فقد �غامضة، �كانت Oال�� �عواطفها تع�orعن

�الذهن �صفاء �أبو��تعرف �وصل .."� �السارد: �يقول �العواطف، وتخت�orصدق

إ+ى�البوابة�الرئيسية��حظت�كريمة�ع¥ى�يم�ن�الفيلة�خيمة�شعر�كب�oة��يوسف

  Xي�داخلها�مجلس�فحم�وطاو�ت�ومفروشة�بأفخر�أنواع�السجاد..

  ـــ�ماهذا�؟

  ــــ�بيت�شعر..
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  ـــ�خيمة�البدو؟

ل�هذه�الخيام�أحب�إلينا�من�ـــ�نعم�خيمة�البدو..�نحن�بدو�ياكريمة..�ومث

  القصور 

  أحب�إ+ي�من�قصر�منيف�    فيه�لبيت�تخفق�Rرياح�ـــ

  ـــ�%ن�هذا�الشعر�يا�كريمة؟

وعادت�إ+ى�السعادة��ـ�لشاعرة�بدوية..�وضعوها�Xي�قصر�فأحست�بالغربة..

  Xي�خيمة�أهلها

  .�أن�تري�الفي�Aأو��أم�بيت�الشعر؟.ــ�ماذا�تريدين

Åن�OÎح���ولو�لم�أكن�بدوية�فإن�حياة�البدو�تس�ºوي�OÎـ�بيت�الشعر�طبعا..

  كث�oا�

.�وحرص�ع¥ى�وضع�كريمة�إ+ى�.جلس�أبو�يوسف�Xي�صدر�مجلس�الخيمة

.�وما�Õي�إ��لحظات�ح���كان�لهيب�.جانبه..بينما�اشتغل�العمال�بإشعال�النار

النار�Xي�ا%ساحة�الرملية�أمام�الخيمة�يعطي�ا%شهد�روعة�وجما��لم�تستطع�

  كريمة�أمامه�إ��أن�تقول�بصوت�مرتفع

  ..ــــ�نعم�هذه�Õي�الجنة
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�كريمة �نريدها�.ـــ �إجازتنا �Õي �أيام..هذه �ثAثة �ا%كان�%دة �هذا �Xي �سنبقى .

�ا%نغصات �من ��خرين.خالية �مع �الهاتفية �ªتصا�ت �وسنقطع �وسنن½ ��.. .

  جميع�ا%شاكل�والهموم�ح���تنت���Oجازة�ما�رأيك؟�

أبو�يوسف�تحمل�رسالة�إ+ى�كريمة�أك	�oمما�تخ�orبحاجة�أبو�كانت�كلمات�

  يوسف�إ+ى�الراحة...".�

�الشعر،� �خيمة �التالية، �ا%ؤشرات �خAل �من �ا%كان �هذا تبدو�شاعرية

�النار، �عن��إغAق�،الجنة�لهيب �ªبتعاد ��خرين، �مع �الهاتفية ªتصا�ت

�إنه�مكان�يتيح�للروح �الجسد�Xي�ا%نغصات؛ �يسافر�ع��orأن�تتناغم�مع فضاء

Xي�قبيلة�ب�OÎعذرة�حيث�كان�الشاعر�يتنفس�الحب،�إنه��ا%كان�إ+ى�زمن�الشعر

استدعاء�لقيس�بن�ا%لوح�يطلب�النار�من�خيمة�لي¥ى�تعب�oا�عن�النار�ا%ل�ºبة�Xي�

  أحشائه.

�أن� �فرغم �النص، �Xي �ا%وظف OÎالزم� �النسق �ع¥ى �العرض تؤثر�صيغة

� �تعاقبية �بطريقة �تتسلسل �يعطيه�Rحداث �مما �القارئ �أمام �تعرض �أ�øا إ�

فرصة��ستمراء�ا%شهد�من�خAل�إيقاف�سيAن�الزمان�Xي�ا%كان،�والتقليص�

�القصصية� �الرؤيا �ف��ا �تصبح �درجة �إ+ى �ªسopجاعات�وªستباقات �درجة من

أقرب�إ+ى�الرؤيا�من�خارج�ال��Oقدر�علماء�السرد�أن�علم�الشخصية�ف��ا�يفوق�

ظل�Xي�هذه�الرواية�يوهمنا�من�خAل�تدخAته�القليلة�ال��Oعلم�السارد�الذي�

تقطع�صيغة�العرض�بأنه�ع¥ى�معرفة�عامة�بشخصياته�ح�ن�يسهب�Xي�تحليل�

هواجسها�النفسية،�غ��oأن�استباق�الشخصية�ا%حورية�لكل�توقعاته�وتصرفها�
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�الذي�يزري�بكل�تكهناته�يجع�øAا�دائما�متقدمة�عليه�Xي�كل�أفعالها.�وهذا�هو 

ما�جعله�يستغرب�من�كل�أفعالها�ا%اضية�ال��Oلم�يكن�يتوقع�أن�تقدم�عل��ا،�

  ح�ن�قررت�كريمة،�Xي��øاية�الرواية،�أن�تخorه��²ا:

�تسأل�OÎ�ن�يا�سيدي�عن�مorر�Åعما+ي�الشريرة .�%اذا�لم�تسأل�OÎمن�."�ـــ

  قبل؟

  ــ�Åني�كنت�دائما���أصدق�ما�يقولونه�عنك؟�

�ع �الرضا �Åن�ع�ن �إ��كما�.ن�كل�عيب�كليلةــ �تراني �أن �تكن�تريد �ولم .

  تخيلت�OÎوهذا�ساعدني�كث�oا�Xي�أذى��خرين

  ــ�و%ن�تسببت�باÅذى�يا�كريمة؟

  ...ابتداء�من�زميAتي�Xي�العمل�وان�ºاء�بك.ــ�للجميع�يا�سيدي

  ــ�ومن�كان�يخR�orم�oة�بأخبارنا�يا�كريمة؟

�ªتصا �ع¥ى �كنت�حريصة �سيدي �يا �أنا �بتفاصيل�ــ �ح�� �وإبAغها ��²ا ل

  ...�كنت�أزعم�لها�أن�هناك�عAقة�جسدية�ب�ن�كريمة�وبينك.حياتك�الخاصة

.�فلم�يستطع�أن�يمنع�عينيه�من�.لون�الذهول�بفرشاته�وجه�أبو�يوسف

  ..الرحيل�Xي�نظرات�شاردة�ضائعة�Xي���مكان

  ـــ�وماذا�أيضا�يا�كريمة؟
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  وأدخن�و..ــ�كنت�أخرج�إ+ى�الديسكو�وأشرب�الخمر�

  .�تعاشرين�الرجال؟.ـــ�وماذا�أيضا

  ــ�هذا�هو�الO çء�الوحيد�الذي�لم�أقم�به

  ــ�و%اذا؟

.�و��أعت�or..�كنت�أنظر�إ+ى�من�حو+ي�نظرة�استعAء.ـــ�Åن�OÎلم�أجد�الرجل

  ..و�..أن�هناك�رج�Aغ��oأبي

  ـــ�ومن�أيضا؟

  ـــ�أنت�؟

  ..كـــ�ولكنك�رفضت�تسليم�نفسك�+ي�عندما�طلبت�ذل

.�فصممت�.ـــ�Åنك�رفضت�OÎعندما�سعيت�إليك�Xي�البداية�ونظرت�+ي�كأب

  أن�أجعلك�تندم.

  ــ�كنت�تكرهين�OÎيا�كريمة؟

�سيدي �نعم�يا �ا%وت.ــ �كرهتك�ح�� �مرات�يا�.. �وحاولت�أن�أقتلك�عدة .

  .�لم�يكن�السم�الذي�وضعته�Xي�السندوتشات�هو�ا%حاولة�الوحيدة.سيدي

  ــ�هناك�Xي�زاجورة�؟
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  ــ�نعم�بمسدسك�الذي�لم�أعرف�كيف�أحل�أمانه.

  ــ�ألم�تشعري�نحوي�بالحب�ولو�مرة�واحدة�؟

ــ�كان�ح�OÖلك�يختX�öÖي�شعاب�نف½ �Oح�����تراه�تلك�الروح�الساكنة�بي�

  و�مرة�با�نتقام.

.�.ــ�ولكن�%اذا�تركت�الخدمة�وسافرت�إ+ى�مكناس�مادمت�تريدين�ªنتقام

  %اذا�هزمت؟

�واث �كنت �ستتحرك�µحضاري ــ �أنك �طاغيا.قة �سيكون �حضوري �وأن ..�.

�وع¥ي �مجاهد �ومن �منك �الخAص �من �بعده �أتمكن �بالفعل�.وسوف �وهذا .

  ماحدث.

  .�بالرغم�من�كل�ما�تقولينه�+ي��ن.�فأنا���أصدق"�.ــ�أتعرف�ن�يا�كريمة

�من� �تتخلق �كريمة �رواية �Xي �السرد �شاعرية �أن �استنتاج وإجما��يمكن

�العاملية،العوا�أمشاج �بني�ºا �Xي �ا%تضاربة �والكره��طف �الحب �يصبح حيث

عامل�ن�مرسل�ن�والقاتل�والقتيل�مرس�Aإليه�والعامل�ا%وضوع�عام�Aمساعدا�

ومعيقا�Xي�الوقت�عينه،�فأبو�يوسف�كموضوع�للرغبة�Xي�صب�حمم�الكراهية�

�ªنتقام��يصبح �تحقيق �ع¥ى �ا%ساعد �نفسه �وهو �الحب، �%شاعر موضوعا

  ق�منه.وا%عي
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�7���6א���;�"�א������7���6א���;�"�א������7���6א���;�"�א������7���6א���;�"�א���������L�T�
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�;���א:�א�R�9��א�G�א!�L�T�
�;���א:�א�R�9��א�G�א!�� �� �� �� �

� �

 ــأنـــــــا�الشـــــــمُس�Xـــــــي�جـــــــو�العلـــــــوم�منيـــــــأنـــــــا�الشـــــــمُس�Xـــــــي�جـــــــو�العلـــــــوم�منيـــــــ
ٌ
 رة
ٌ
ـــــــــــن�عيبــــــــــ  رة ـــــــــــن�عيبــــــــــولكــ   **ي�الغــــــــــرُب ي�الغــــــــــرُب ــي�أن�مطلعــــــــــي�أن�مطلعــــــــــــولكــ

  لجـــد�ع¥ـــى�مـــا�ضـــاع�مـــن�ذكـــرى�ال��ـــبلجـــد�ع¥ـــى�مـــا�ضـــاع�مـــن�ذكـــرى�ال��ـــب  ي�مـــــــن�جانـــــــب�الشـــــــرق�طـــــــالعي�مـــــــن�جانـــــــب�الشـــــــرق�طـــــــالعــأننـــــــأننـــــــولـــــــو�ولـــــــو�

سأل�عن�Rندلس،�كيف�كانت�أحوالها؟�و%اذا�تدهور�
ُ
قد���ننتبه�عندما�ن

حالهــا�وتعجــل�بســقوط�مآلهــا؟�أننــا�نجيــب�بــردود�غ�ــ�oمقتنعــ�ن�بــالجواب.�فكيــف�

Rقـل��يمكننا�أن�نقنع�السائل�بما�قد�نعجز�به�ومعه�عن�إقناع�فضولنا؟�أو�ع¥ى

  التعجب�من�موقفنا�إزاء�ذلك.

Rصل�Xي�كل�جواب�أن�ينطلق�من�الوصف�إ+ى�التحليل�إ+ى�إبداء�الرأي�أو�

العكـــــس،�ا%هـــــم�أن�تكــــــون�النتـــــائج�منطقيــــــة�أو�ع¥ـــــى�Rقـــــل�منســــــجمة�نســـــبيا�مــــــع�

ا%نطلقــــات.�إ��Xـــــي�هـــــذا�ا%وضـــــوع�ا%تعلـــــق�باÅنــــدلس�Xـــــي�إبا�øـــــا�وحالهـــــا�ومآلهـــــا،���

ن�تفســــ�oه،�ولكــــن�لغــــرض�عــــاطفي�ونف½ــــ �Oنرتبــــك�Xــــي�حــــ�ن�لçــــ Oء�غيÖــــ�Oنعجــــز�عــــ

  التعب��oعنه.�ربما�ل�حساس�بالتفريط�أو�µحياء�الجرح�ا%وروث؟

إن�كتــــب�التــــاريخ�والجغرافيــــا�وRدب�وح�ــــ��الفقــــه�وRصــــول�وكــــل�العلـــــوم�

فصـلت�القــول�Xــي�مأســاة�Rنــدلس،�وســطرت�مجلــدات�Xــي�ذلــك.�و���ãمنــا�اتفاقهــا�
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عrـــR�oجيـــال�بـــالقبول�أو���ãمنـــا�مســـتوى�تلقـــي�قولهـــا�ورأ�ãـــا�أو�اختAفهـــا،�بقـــدر�مـــا

الـــــرفض�أو�ح�ـــــ��التجاهـــــل.�مـــــع�الـــــزمن�العـــــولم�Oوالرقمـــــ�Oالـــــذي�لـــــم�يعـــــد�يفســـــح�

�Oي�أمـور�مـن�هـذا�القبيـل،�مـن�جـراء�السـرعة�ا%فرطـة�ال�ـXا%معن��oا%جال�للتفك�

الخطـو��يفرضها�سياسيا�واقتصاديا،�وال�ـ���Oتسـمح�إ��%امـا�بـالنظر�للخلـف�قبـل

  إ+ى�Rمام.

الكــــــــــل�يجــــــــــري�ويتســــــــــابق�نحــــــــــو�امــــــــــتAك�Rرقــــــــــام�لبنــــــــــاء�حضــــــــــارة�الAمرئــــــــــي�

والAملمـــــوس،�Åن�Rرض�ضـــــاقت�ع¥ــــــى�الجميـــــع�بمــــــا�رحبـــــت،�والقــــــيم�تغ�ـــــoت�إ+ــــــى�

فأصـــبحنا�قلمـــا�نقلـــب�Xـــي�ا%ا�ـــ �Oرغـــم��،النكـــوص�لتســـاير�جشـــع�Rغـــراض�ا%اديـــة

والبنــــــــاءة�Xــــــــي�الحضـــــــــارة��تبنينــــــــا�وإيماننــــــــا�العميـــــــــق�بلحظاتــــــــه�ا%شــــــــرقة�وا%شـــــــــرفة

رجلـه���نسانية�Xي�كافة�أشكالها،�فالكل�ينب�OÎع¥ى�البعض.�بـالرغم�مـن�أن�الكـل

  انتعل.�كما�قيل.

إن�هذه�ليست�نظرة�تشاؤمية�بقدر�ما�Õي�مطالبة�للتوقف�ولو�لorهة�عند�

هويتنــا�ال�ــ�Oلــن�تفارقنــا�ح�ــ��يــوم�البعــث،�بــل�ســنحتاجها�Xــي�ذلــك�ا%وقــف،�Åننــا�

ســـــبحانه�وتعـــــا+ى�عربـــــا،�وشـــــرفنا��وÅنـــــه�لـــــيس�عبثـــــا�أن�أوجـــــدنا�هللا�سنســـــأل�ع��ـــــا.

منــــــا.�أو�بصــــــيغة�أفضــــــل:�أن�أوجــــــدنا�منــــــه�نســــــبا.�إ�øــــــا���ببعثــــــة�ســــــيدنا�محمــــــد�

مســؤولية�عظمــ��وتقليــد�مقصــود�بعلــم�هللا.�وع¥ــى�أساســه�تنبÎــ�OعAقــة��نســان�

  بربه�Xي�بعض�صورها�وتجليا×�ا.

 Rــــي�الشــــعر�لــــذلك�ســــأحاول�أن�أتلمــــس�جانبــــا�مــــن�هويــــة�Xنــــدلس�العربيــــة�

العربــي�مــن�منظــور�مفكــر�عربــي�وسيا¡ــ �Oاقتصــادي�وأديــب�شــاعر�الــدكتور�مــانع�
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ســــــعيد�العتيبــــــة�Xــــــي�كتابــــــه�الــــــذي�يحمــــــل�نفــــــس�عنــــــوان�ا%داخلــــــة.�Åنــــــه�وإن�كنــــــا�

نتشـــــــرف�بـــــــه�مـــــــن�خـــــــAل�عAقتـــــــه�الحميميـــــــة�والنوعيـــــــة�وحبـــــــه�الشـــــــديد�للغـــــــرب�

ه�الخليíـــــــــي�تلـــــــــح�عليـــــــــه�بحكـــــــــم�انتمائـــــــــ��ســــــــAمي�عامـــــــــة�وا%غـــــــــرب�خاصـــــــــة�يبقـــــــــى

عـــدا��ســـAم�والعروبـــة��،ا%صـــداقية�Xـــي�القـــول�بالبعـــد�عـــن�كـــل�انحـــراف�عـــاطفي

  طبعا�وبكل�تأكيد.�وال��Oانطلق�م��ما�وتحكما�Xي�كل�مسارات�الكتاب.

قبــــل�ذلــــك���بــــد�مــــن��شــــارة�إ+ــــى�أن�النقــــاد�ومــــؤر
ي�Rدب�اشــــتغلوا�%ــــدة�

مظـــاهر�ªخـــتAف�الكامنـــة�Xـــي�طويلـــة�بالبحـــث�الـــدقيق�عـــن�مظـــاهر�ªســـتمرارية�و 

الشــــعر�Rندل½ــــ �Oمــــع�نظ�ــــoه�ا%شــــرêي.�واختلفــــت��راء�واصــــطدمت�النتــــائج�تبعــــا�

�Oال�بانتصـار�ا%نطلـق�العلمـÏـôانت�ـ��ال�oخ�Rي�Xللمنطلقات�ا%ختلفة.�والثابت�أنه�

ا%rـــoهن�باÅدلـــة�الدامغـــة�بتبÎـــ�Oنفـــي�ªقتبـــاس�وªنعكـــاس�التـــام�والتـــأث��oا%باشـــر�

ا%حاكــاة�والتقليــد.�وأن�الــذي�حــدث�هــو�أن�الشــعر�الخليíــي�قبــل�بكــل��عــن�طريــق

أريحيــة�أحـــداث�الغــرب��ســـAمي�فتمثلهـــا�بكــل�جزئيا×�ـــا،�وإن�خالفــت�Xـــي�بعضـــها�

أحــداثا�مشـــرقية،�إ��أن�عروب�ºـــا�وإســـAمي�ºا�جعلـــت�التغي�ـــX�oـــي�الشـــعر�مـــن�ضـــفة�

ي�الــذي�حــل�بــه�يعــرف�تطــورا�وتجديــدا�تبعــا�للمنعطــف�ا%كــاني�والزمــان�إ+ــى�أخــرى 

واســــتقر،�ووجــــد�Rرضــــية�خصـــــبة�عنــــد�جمهــــور�متـــــذوق،�تشــــا�²ت�حياتــــه�عامـــــة�

  بالغرب��سAمي�مع�أخ�ºا�Xي�ا%شرق�فازدهرت�حضرية�وحضارية�متم�Ïة.

لـذلك�يلـزم�أن�نتجـاوز�ــــ�مثـل�صـنيع�وتجـاوز�الـدكتور�مـانع�سـعيد�العتيبـة�ـــــ�

صـــــة�أنــــه�مــــا�هـــــو�إ��دعــــاوى�اعتبــــار�Rدب�Rندل½ــــ �Oعامـــــة�والشــــعر�Rندل½ــــ �Oخا

  صورة�تعكس�تأث��oأصله�Xي�ا%شرق،�وأنه�تقليد�وتكرار.
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إن�صورة�الشعر�العربـي�باÅنـدلس�رغـم�أ�øـا�ظلـت�وفيـة�للقوالـب�الشـعرية�

ا%شــــرقية�ا%قــــررة�ا%عروفــــة�وا%فروضــــة�ع¥ــــى�كــــل�شــــاعر�حينئــــذ،�بمــــا�يم�Ïهــــا�مــــن�

خصوصــــية�أدب�نظــــام�الشــــطرين�والقافيــــة�ا%وحــــدة،���تبــــيح�أبــــدا�التجÎــــ�Oع¥ــــى�

ت�Xــي�زمــن�مــا�ح�ــ��
َّ
هــذه�ا%نطقــة�ال�ــ�Oأســهمت�جيــدا�Xــي�تحديــد�هوي�ºــا،�وال�ــ�Oغــذ

�قريحة�شعراء�ا%شرق�بالجديد�وا%بتكر�مـن�نتـاج�وقـول�أدبا��ـا،�خاصـة�Xـي�ا%ـدح

  الطبيعة�وا%وشح�والزجل.و �ا%ديحو 

صـــــــحيح�احـــــــتفظ�الشـــــــعر�Rندل½ـــــــ �Oبكـــــــل�أســـــــاليب�التنـــــــاول�ا%وروثـــــــة�مـــــــن�

�oــــــrل�القــــــرن�ن�الرابــــــع�ا%شــــــرق�وعAخص�خــــــÅا%غــــــرب،�ولكــــــن�نبوغــــــه�الخــــــاص�وبــــــا

ز�ويفـــرض�أعــAم�شـــعراء�تنـــافس�أمـــراء�البAطـــات�ـوالخــامس�الهجـــري�ن�جعلـــه�يتميـــ

  غربا�وشرقا�ع¥ى�ªستعانة�بألسنة�قرائحهم�الفكرية�والفنية.

إن�سرعة�ظهور�وشيوع�نتاج�نخبة�مـن�أدبـاء�Rنـدلس�جعـل�قـديما�هويتـه�

النقــــاد�والدارســــ�ن�العــــرب�وا%ستشــــرق�ن،�فمــــ��م�مــــن�أكــــد�ع¥ــــى�شــــفرتى�مصــــفاة�

ثانيــا�الوافــد�عليــه،��الــو�ء�للشــعر�العربــي�الخــالص�بحكــم�اللغــة�أو��ولغــة�الــدين

وال�ـــــ�Oكانـــــت�لغـــــة�الساســـــة�ورجـــــال�الســـــلطة.�ومـــــ��م�رأى�اضـــــطرابه�بـــــ�ن�العربــــــي�

ري�قــــد�أفقــــده�الهويــــة.�ومــــ��م�مــــن�جعلــــه�هجينــــا�يســــتحق�عزلــــه�ـوالorبــــري�و�يبيــــ

دراســته�منفــردا�بحكــم�الخصوصــية�ا%كتســبة�مــن�هنــا�وهنــاك،�عrــ�oفكــر�لغتــ�ن.�و 

وبالتـــــا+ي�ثقـــــافت�ن�تصـــــارعا�طـــــوي�Aفكـــــان�تأث�oهمـــــا�عميقـــــا�Xـــــي�كـــــل�مظـــــاهر�الحيـــــاة�

  باÅندلس.
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إنÎــــ�Oوأنــــا�أبحــــث�Xــــي�قضــــايا�الهويــــة�الشــــعرية�Rندلســــية�Xــــي�فضــــاء�الشــــعر�

وخاصــة�كتابــه:�خطــاب�العربــي�اســتوقفت�OÎأبحــاث�ومصــنفات�الــدكتور�العتيبــة،�

العروبة�Xي�الشعر�العربي،�حيث�أجاب�من�خAله�ع¥ى�تساؤ�ت�عدة�من�منظور�

خــــاص،���يلõــــي�غ�oتــــه�العربيــــة�وXــــي�نفــــس��ن�يستحضــــر�منطلقــــات�موضــــوعية�

عالجـــــت�بكـــــل�جـــــرأة�ونجـــــاح�القـــــول�Xـــــي�أزمـــــة�الهويـــــة�للشـــــعر�Rندل½ـــــ X�Oـــــي�بعـــــض�

  ربي.فصول�الكتاب،�ضمن�ا%جال�RكX�orي�الشعر�الع

لقد�خصص�الباحث�ضمن�ا%بحث�الثالث�ا%عنون�بانتصار�عروبة�الـدين�

كAمـــــا�هامـــــا�عـــــن�ضـــــرورة�تجـــــاوز��قليميـــــة�Xـــــي�دراســـــة�Rدب�العربـــــي،�وإن�كانـــــت�

منهجية�ناجعة�Xي�وق�ºا�تاريخيا�فقد�انمحت�أسبا�²ا�وآن�Rوان�(إ+ـى�البحـث�عـن�

افتنــــا�وتراثنـــــا،�وبـــــ�ن�نســــق�موحـــــد�يجمــــع�بـــــ�ن�Rدبيـــــات�ا%شــــرقية�الســـــائدة�Xـــــي�ثق

إذ�نحـــرص�ع¥ـــى�هـــذا��أدبيـــات�جنـــا�ي�العروبـــة:�الخلـــيج�وا%غـــرب�العـــربي�ن.�ونحـــن

التوجــــــــه�نســـــــــ�ى�إ+ـــــــــى�البحــــــــث�عـــــــــن�البـــــــــدائل�ال�ــــــــ�Oتحقـــــــــق�التكامـــــــــل�وªنـــــــــدماج،�

باعتبارهمــــا�يرصــــدان�رؤى�وتصــــورات�لهمــــا�مــــن�ªنجــــاز�مــــا�يقــــيم�صــــرحا�شــــامخا�

  )1(لþدب�العربي).

وضـــوع�ينطلـــق�مـــن�عروبـــة�التقـــوى�لكـــل�ا%نـــاطق�إن�منطلقـــه�النقـــدي�Xـــي�ا%

Rندلســية�ا%فتوحــة،�وأن�عربيــة�اللســان�العــام�والخــاص�عنــدهم�ضــرورة�ملحـــة�

لحاجـــــــة�الـــــــدين�والسياســـــــة�وا%جتمـــــــع�والحضـــــــارة.�و��ينفـــــــي�ذلـــــــك�أبـــــــدا�العنصـــــــر�

ري�باÅنــــــــــدلس،�و��دور�التــــــــــأث�oات�الخارجيــــــــــة�ـا%غربــــــــــي�Xــــــــــي�أمازيغيتــــــــــه�و���لبيــــــــــ

فـــــــدة�ع¥ـــــــى�ا%نطقـــــــة�مـــــــن�ا%شـــــــرق،�أو�الراجعـــــــة�منـــــــه�بعـــــــد�الرحلـــــــة�ا%تعـــــــددة�الوا
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الحجازيـــة،�أو�ا%ســـتقدمة�إ+ـــى�Rنـــدلس�للحظـــوة�وللمشـــاركة�Xـــي��دارة�أو�دواويـــن�

  ا%لوك�وRمراء.

ويمكــــن�تلخــــيص�مــــا�واجــــه�الباحـــــث�عنــــد�التحليــــل�للواقــــع�Rندل½ــــ �Oعنـــــد�

شــــمولية�Xــــي�القــــول�تحكيمــــه�%عــــالم�العروبــــة�Xــــي�ســــبيل�إقــــرار�الوحــــدة�والتم�ــــ�Ïوال

O ندل½ــــــRــــــي�الشــــــعر�Xــــــي�قــــــراءة�خطــــــاب�العروبــــــة�Xستقصــــــاء�الصــــــائب�ªعــــــدة��،و

إشــــكا�ت�أهمهــــا�كــــان�مــــن�قبيــــل�التــــداخل�والشــــبه�التــــام�الــــذي�كــــان�بــــ�ن�ا%غــــرب�

وRنــــدلس�سياســـــيا�وثقافيــــا�وحضـــــاريا،�ممــــا�يعيـــــق�بــــروز�مظـــــاهر�التفــــرد�والتنـــــوع�

  مÏpاج�وªستقAل�بي��ما.ومما�يقوي�مظاهر�ª �،ومظاهر�التماثل�والتمايز

ره�كث�ــ�oآثــر�الباحــث�اســتقراء�الوضــع�Rندل½ــ �Oـوللخــروج�مــن��شــكال�وغيــ

  من�زوايا�ثAث:

  ـ�البعد�العروبي��نساني�/�عروبة�العرق�والدين.

  ـ�البعد�العروبي�اللغوي�وRدبي�/�تثبيت�اللغة�العربية�Xي�بAد�أعجمية.

ت�ا%ختلفــــــة�ال�ـــــــ�Oجعلــــــت�الحيـــــــاة�ـــــــ�البعــــــد�العروبـــــــي�الحضــــــاري�/�التوجهـــــــا

  ªجتماعية�Rندلسية�مطبوعة�بالطابع�العربي.

مـــن�خـــAل�البعـــد�Rول�خلـــص�الباحـــث�إ+ـــى�أن�التـــوازن�البـــ�ن�الـــذي�حـــدث�

Xي�ظاهرة�ªستيطان�ب�ن�العرب�والorبر�منذ�الفـتح��سـAمي�كـان�سـببا�Xـي�تثبيـت�

بالتـا+ي�صـدها�لكـل�محـاو�ت�العربية�لغة�رسمية�للدولة�ع�orمراحلهـا�التاريخيـة.�و 
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التشــتيت�للهويــة�العروبيــة�للمنطقــة.حيث�اســتفادت�اللغــة�العربيــة�مــن�ªنتشــار�

Xي�غ�ـ�oموط��ـا،�%Aءمـة�الوقـائع�والظـروف،�واعتمـاد��سـAم�بلغتـه�Rم�Xـي�النشـر�

وªنتشــار.�ممــا�جعــل�أســرا�بعي��ــا�تجمــع�بــ�ن�النســب�وا%ــال�والجــاه�والحكــم.�وهــو�

  ت�ممالك�الطوائف.ما�عرف�بإمارا

أمـــا�البعـــد�الثـــاني�فتمثـــل�Xـــي�دور�التعلـــيم�والعلـــم�وRدب�Xـــي�تـــوط�ن�البعـــد�

حيث�اعتمد�الفاتحون�ع¥ى�تقريب�اللغة�العربية�من��،اللغوي�وRدبي�باÅندلس

�oـــrم�وتقويـــة�حصـــيلته�التشـــريعية�عAبـــر�لضـــرورة�فهـــم�مقاصـــد�القـــرآن�و�ســـorال

والحــج�للتحصــيل�م��مــا�وإل��مــا.�وقــد�اعتمــد�التلقــ�ن�وتشــجيع�الرحلــة�إ+ــى�ا%غــرب�

الباحــث�للpــoجيح�نصــوص�وأقــوال�علمــاء�كــابن�خلــدون�وابــن�ســعيد�وا%قــري.�ممــا�

�oــــي�علــــم�القــــراءات�والفقــــه�والتفســــ�Xندلســــية�Rمــــن�ا%ؤلفــــات��oأفــــرز�ازدهــــار�كث�ــــ

بـدأ�معهـم�التفك�ـ��oوالحديث�رواية�ودراية.�وقد�برزوا�خاصة�Xي�علم�النحـو.�ح�ـ�

  ن�معالم�مدرسة�نحوية�خاصة.Xي�تدوي

يقول�صاحب�نفح�الطيب:�(والنحو�عندهم�Xي��øايـة�مـن�علـو�الطبقـة�ح�ـ��

إ�øـــم�Xـــي�هـــذا�العصـــر�فيـــه�كأصـــحاب�عصـــر�الخليـــل�وســـيبويه.�و��يـــزداد�مـــع�هـــرم�

روا�البحــث�فيــه�وحفــظ�مذاهبــه�كمــذاهب�الفقــه.�وكــل�ـالزمــان�إ��جــدة.�وهــم�كثــ

..�فلــــيس�عنــــدهم�بمســــتحق�.م�النحــــوعــــالم�Xــــي�أي�علــــم���يكــــون�متمكنــــا�مــــن�علــــ

  )2(للتمي��Ïو��سالم�من�ªزدراء).

إن�مـا�نــتج�مــن�اهتمــام�Rندلســي�ن�با%ـادة�الفقهيــة�والنحويــة�كــان���بــد�أن�

يــنعكس�عــن�ا%ــادة�Rدبيــة،�ال�ــ�Oعرفــت�ازدهــارا�بينــا�Xــي�شــقها�الشــعري�بخاصــة،�
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Xــي�خطابــا×�م.��والــذي�اخــتص�بــه�Xــي�البدايــة�مقربــون�مــن�رجــال�الســلطة�وا%لــوك

  مما�كان�يحقق�للشاعر�التعظيم�والتكريم.

يقــــــول�صــــــاحب�الــــــنفح:�(وعلــــــم�Rدب�ا%نثــــــور�مــــــن�حفــــــظ�التــــــاريخ�والــــــنظم�

والن	ــــــ�oومســــــتطرفات�الحكايــــــات�أنبــــــل�علــــــم�عنــــــدهم،�وبــــــه�يتقــــــرب�مــــــن�مجــــــالس�

ملـــــوكهم�وأعAمهـــــم.�ومـــــن���يكـــــون�فيـــــه�أدب�مـــــن�علمـــــا��م�فهـــــو�غفـــــل�مســـــتثقل.�

ظــــيم.�وللشـــعراء�مــــن�ملـــوكهم�وجاهــــة�ولهـــم�وظــــائف.�والشـــعر�عنـــدهم�لــــه�حـــظ�ع

ا%جيدون�مـ��م�ينشـدون�مجلـس�عظمـاء�ملـوكهم�ا%ختلفـة،�ويوقـع�لهـم�بالصـAت�

....�وإذا�كـــان�الشـــخص�باÅنـــدلس�نحويـــا�أو�شـــاعرا�فإنـــه�يعظـــم�Xـــي�.ع¥ـــى�أقـــدارهم

  )3(..)..نفسه���محالة،�ويستخف�ويظهر�العجب.�عـادة�قد�جبلوا�عل��ا

وبــــي�الحضــــاري�فقــــد�استحضــــر�فيــــه�الباحــــث�جــــل�مظــــاهر�أمــــا�البعــــد�العر 

الحيــاة�ªجتماعيــة�Rندلســية�ا%طبوعــة�بالطــابع�العربــي،�مــن�مواصــفات�للحكــم�

العربــي�للدولــة��ســAمية�ومختلــف�أشــكال�Rلبســة�وRطعمــة�وRشــربة�العربيــة�

ا%شــــــرقية�وا%غربيــــــة،�وكــــــذا�ا%ظــــــاهر�ªحتفاليــــــة��ســــــAمية�الجماعيــــــة�والفرديــــــة�

كاÅعيــــاد�وا%ولــــد�النبــــوي�وحفــــAت�Rعــــراس�والختــــان�والعقيقــــة.�واحتفلــــوا�أيضــــا�

بــــــبعض�Rعيــــــاد�ا%ســــــيحية�كالفصــــــح�واعتrــــــoه�الشــــــاعر�ابــــــن�شــــــهيد�مقــــــاب�Aلعيــــــد�

  )4(إسAمي،�فقال�ضمن�أبيات�مدح�Åبي�عامر�ابن�ا%ظفر:

  وتــــــــــــــــــــــــــــــآلف�Rفصـــــــــــــــــــــــــــــــاح�وRعيــــــــــــــــــــــــــــــادوتــــــــــــــــــــــــــــــآلف�Rفصـــــــــــــــــــــــــــــــاح�وRعيــــــــــــــــــــــــــــــاد  ُجمعـــــــــــــــْت�بطاعـــــــــــــــة�حبـــــــــــــــك�Rضـــــــــــــــدادُ ُجمعـــــــــــــــْت�بطاعـــــــــــــــة�حبـــــــــــــــك�Rضـــــــــــــــدادُ 

�والظـــــــــــــــــــــــــــAم�مـــــــــــــــــــــــــــــدادٌ   جــــــــــّدك�صــــــــــاعٌد جــــــــــّدك�صــــــــــاعٌد ��كتــــــــــب�القضــــــــــاُء�بــــــــــأنكتــــــــــب�القضــــــــــاُء�بــــــــــأن
ـــــــــــــــــــــــــــبُح�ِرقٌّ �والظـــــــــــــــــــــــــــAم�مـــــــــــــــــــــــــــــدادٌ والصُّ
ـــــــــــــــــــــــــــبُح�ِرقٌّ   والصُّ
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أصـــداء�نَفـــس�وعبـــق�Rبعـــاد�الثAثـــة�بنصـــوص�مـــن��واســـتدل�الباحـــث�ع¥ـــى

Rشــــعار�Rندلســــية،�وخاصــــة�القصــــيدة�ا%ولديـــــة�Rندلســــية�Xــــي�مقابــــل�قصـــــيدة�

  ا%ديح�النبوي�عند�ا%شارقة.

عامــــة��ز�ع¥ــــى�خطــــاب�العروبــــة�Xــــي�Rدب�Rندل½ــــ Oـإن�الجــــدوى�مــــن�الopكيــــ

والشــعر�خاصــة�أراد�بــه�الباحــث�وتــو
ى�أن�يصــل�إ+ــى�قناعــة�فحواهــا�أنــه�بــالرغم�

مـــــن�ســـــقوط�Rنـــــدلس�العربيـــــة�ا%ســـــلمة�تاريخيـــــا���يلõـــــي�كونيـــــة�ثقافـــــة�علما��ـــــا�

Oيمكـــــن�أن�يســـــتفاد�منـــــه�ويحتـــــدى�منـــــه�جانبـــــه�الســـــلم�Oـــــا،�وال�ـــــ�ãالـــــذي��،ومفكر

وروبيـة�لـزمن�طويـل،�ممـا�تعايش�فيه��سAم�مع�ا%سيحية�وال��ودية�ع¥ى�أرض�أ

قــد�يبعــث�تعايشــا�جديــدا�لحــوار�الثقافــات�Xــي�عــالم�طغــت�فيــه�ســلبيات�العو%ــة،�

رت،�فrــoز��رهــاب�والعنــف�والظلــم�وانعــدام�ـوتشــتتت�فيــه�القــيم�الروحيــة�وتبعثــ

  التوازن.

إن�البحــث�Xـــي�الهويـــة�العربيــة��ســـAمية�للثقافـــة�Rندلســية�ال�ـــ�Oانفتحـــت�

غــرب�واســـتيعاب�أســباب�نجـــاح�حضــار×�ا�قـــد�يكــون�بعثـــا�ع¥ــى�ثقافــات�الشـــرق�وال

وإحيـاء�وأساســا�لفــتح�آفــاق�وتصــورات�جديـدة�لفهــم�واقعنــا�ا%عــيش�ا%pــÏاحم�مــع�

مختلف�الحضارات.�وقد�يتعجب�الحاضر�من�استمرار�ما� R�Oندلس�فيه�بكـل�

تجلياتـــــه�وتشـــــكAته�الحضـــــارية�الفكريـــــة�علمـــــا�وأدبـــــا،�رغـــــم�انـــــدثاره�منـــــذ�خمســـــة�

ذلك�ما�يزال�حيا�Xي�الذاكرة�الجماعية��نسانية�ـ�وليست�العربية��قرون،�ورغم

عrــــــ�oمختلــــــف�تقاليــــــده�وثقافتــــــه�وطــــــرق�أهلــــــه�Xــــــي�الحيــــــاة��-�و�ســــــAمية�وحــــــدهما

والتعـــــــايش�مـــــــع�Rصـــــــيل�والوافـــــــد�وا%تخـــــــالف.�وهـــــــو�مـــــــا�منحهـــــــا�جميعهـــــــا�الخلـــــــود�

انتسـب.�ورغـم��والكونية�ا%ستمدة�من��سAم�واللغة�العربية�ومـن�انتمـ��إل��ـا�أو 
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مــا�تم�ــÏت�بــه�مــن�خصوصــية�لــم�يحجــب�فاعلي�ºــا�Xــي�إثــراء�الفكــر��نســاني،�ممــا�

  قد�يحقق�تعايشا�أفضل�ب�ن�الشعوب�ع¥ى�اختAف�ثقاف�ºا�ومرجعي�ºا�اليوم.

�لقــــد�اســــتعمل�الباحــــث�مصــــطلح�ا%قاومــــة�Rدبيــــة�آنــــذاك�عنــــد��حســــاس

�Rدبـي�الطبي�ـي�لفعـلبخطر�فقدان�Rندلس�ومحاولة�تنص�oها،�وهو�يقصد�رد�ا

ع¥ــى�الحــدث،�ممــا�أبــرز�إســهام�Rدب�Xــي�الــدفاع�عــن�حــوزة��ســAم�Xــي�ا%نطقــة،�

Xي�مواجهة�ما�خلفه�فعل�التنص��oمن�آثـار�وجـروح�ع¥ـى�Rوسـاط�ال�ـ�Oكانـت�تـرى�

Xي�ضياع�ا%دن�وRقاليم�خطـرا�ينـذر�و�ãـدد�بضـياع�العروبـة�و�سـAم�باÅنـدلس.�

ي�كث�ـــــ�oمـــــن�شـــــعر�شـــــعراء�الغـــــرب��ســـــAمي�وع¥ـــــى�وقـــــد�اســـــتنبط�الباحـــــث�ذلـــــك�Xـــــ

ك	ــــــo×�م�ووفــــــرة�إنتــــــاجهم�قــــــدم�نمــــــاذج�معrــــــoة�عــــــن�الحــــــدث�وRمــــــل�Xــــــي�التصــــــدي�

  وªنتباه�والجهاد�والوعد�بالنصر�وتخليد�ªنتصارات.

يقــــول�الــــدكتور�مــــانع�ســــعيد�العتيبــــة:�(عاشــــت�Rنــــدلس�Xــــي�واقــــع�ا%غاربــــة�

مـــــــا�عاشـــــــت�Xـــــــي�ذاكـــــــر×�م�تاريخيـــــــا�الـــــــذين�احتضـــــــنوا�Rندلســـــــي�ن�ا%هـــــــاجرين،�مثل

وحضـاريا�عrــ�oعصـور�متواليــة،�تطلـع�ف��ــا�ا%غاربـة�إ+ــى�اسـتعادة�دولــة��سـAم��²ــا.�

كمـــــــا�ظلـــــــت�حاضـــــــرة�Xـــــــي�الـــــــذاكرة�العربيـــــــة.�وهـــــــذا�مـــــــا�يجعلهـــــــا�استشـــــــرافا�لþمـــــــل�

 )5(والعorة).

ويخـــــتم�الباحـــــث�ا%بحـــــث�الرابـــــع�مـــــن�الفصـــــل�بقـــــول�هـــــام�عـــــن�ا%حـــــاو�ت��

Rنــــدلس��ســــAمية�مــــن�خــــAل�مــــا�كــــان�يــــراود�ملــــوك�ا%غــــرب�ا%تكــــررة��ســــopجاع�

الســعدي�ن�والعلـــوي�ن.�ففــي�عصـــر�الســلطان�أحمـــد�ا%نصــور�الـــذه�OÖكــان�الـــدعاء�

إ+ـــى�تحريــــر�Rنـــدلس�مطلبــــا�دينيـــا.�ح�ــــ��أنـــه�كــــان�يراســـل�Xــــي�هـــذا�الشــــأن�ســــلطان�
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Xـي�الحجاز��لتماس�الدعاء�عند�ا%لpـÏم�واتجـاه�البيـت�الحـرام�ح�ـ��يسـهم�الـدعاء�

  تسهيل�أسباب�اسopجاع�Rندلس�وفتحها�من�جديد.

مانع�سعيد�العتيبة:�(ولعل�ا%غاربة�أك	�oالدول��سAمية�توقا�إ+ـى��يقول�د.

نظـــرا��رتبـــاطهم�الوثيـــق��²ـــا�Xـــي�العديـــد�مـــن�ا%جـــا�ت�الحضـــارية�،�تحريـــر�Rنـــدلس

مــــــا�وµيمــــــا�øم�بـــــأن�Rنــــــدلس�تمثـــــل�جـــــزءا�مــــــن�ذاكـــــر×�م،�م�،والثقافيـــــة�والفكريـــــة

..�وإذا�كــــان�.يجعــــل�Rمــــل�Xــــي�تحريرهــــا�مــــن�أو+ــــى�مســــؤولي�ºم�الدينيــــة�والسياســــية

الخـــوف�ع¥ـــى�Rنـــدلس�Xـــي�ا%ا�ـــ �Oمـــدعاة�للجهـــاد�لصـــون�ديـــن��ســـAم��²ـــا،�فإ�øـــا�

اليـوم�حيـاة�قـد�أضـحت�حيـة�Xـي�الـذاكرة�والفكـر�و�بـداع،�وهـذا�مـا�يجعـل�ترا=�ـا�

  .)6(أصالة�الحضارة�العربة)��امتدادا�%عالم�العروبة�ال��Oأثرت�بعطا��ا�Xي

ولــــم�تكـــــن�الرغبـــــة�Xــــي�العصـــــور�ال�ـــــ�Oخلـــــت�Õــــي�اســـــopجاع�Rنـــــدلس�Xـــــي�رأي�

الـــــدكتور�مــــــانع�العتيبــــــة�إ��توجهــــــا�حضـــــاريا�يــــــربط�ا%ا�ــــــ �Oبالحاضــــــر�با%ســــــتقبل�

لتتعـايش�Rجنـاس�وRديـان�وليســتمر�الpـoاث�Rندل½ـ �Oفــاع�Aإيجابيـا���Xـي�الــبAد�

  سها.العربية�بل�Xي�Rندلس�نف
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  :الهوامش

ديــــوان�ابــــن�حــــزم�الظــــاهري.�تحقيــــق�صــــب�ي�رشــــاد�عبــــد��.البيتــــان��بــــن�حــــزم�Rندل½ــــ �O*ــــــــــــــ

  م.1990).�دار�الصحابة�للopاث.�مصر.�176الكريم.�(ص�

).�مؤسســــــــة�الرســــــــالة.�208ص�18وســــــــ��oأعــــــــAم�النــــــــبAء.�محمــــــــد�ابــــــــن�عثمــــــــان�الــــــــذهOÖ.�(ج

 م.2001

/أبــوظ1�OÖ)�ط318ص�1العربـي.�د.�مـانع�سـعيد�العتيبـة.(ج)�خطـاب�العروبـة�Xـي�الشـعر�1ــ�(

  م.2000

)�نفح�الطيب�من�عصن�Rنـدلس�الرطيـب.�أبـو�العبـاس�أحمـد�ا%قـري.�تحقيـق�إحسـان�2ـ�(

  .1)�دار�صادر.�ب�oوت�ط221ص�1عباس.(ج

  ).222ص�1)�نفسه�(ج3ـــــــــ�(

ـــ�( زكــي.�دار�الكاتــب�العربــي.��)�ديــوان�ابــن�شــهيد.جمع�يعقــوب�زكــي�ومراجعــة�محمــود�ع¥ــي4ــــــــ

  ).97القاهرة،�(ص�

ـــــــ��1)�ط438ص�1)�خطــــــاب�العروبــــــة�Xــــــي�الشــــــعر�العربــــــي.�د.�مــــــانع�ســــــعيد�العتيبــــــة.(ج5ـــــــــــــــ�( ـــــ

�OÖم.2000أبوظ  

ـــــــ��1)�ط447ص�1)�خطــــــاب�العروبــــــة�Xــــــي�الشــــــعر�العربــــــي.�د.�مــــــانع�ســــــعيد�العتيبــــــة.(ج6ــــــــــــــ�( ـــــ

�OÖم.2000أبوظ  
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  &مارات،�–تأليف:�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�

  ا�غرب�-�يدنقله�للفرنسية:�الدكتور�خالد�حا�

  

K�K�K�K������2��a����`�2��a����`�2��a����`�2��a����` 

�7���6א���;�"�א�������7���6א���;�"�א�������7���6א���;�"�א�������7���6א���;�"�א�����������;���א:�א��9א��;	]�א&������;���א:�א��9א��;	]�א&������;���א:�א��9א��;	]�א&����� �R-����L�TL�TL�TL�T��א�G�א!�R��א�G�א!�R��א�G�א!�R��א�G�א!،�،�،�،��;���א:�א��9א��;	]�א&�

%صــالح�أفرزتـه�ســ�oورة�طويلـة�مــن�ا�امعطــى�واقعيــ�حــوار�الحضـاراتيمثـل�

وا%رامـــي�والـــرؤى�ا%شـــopكة،�جعلتـــه�يحتـــل�مكـــان�الصـــدارة�Xـــي�قائمـــة�ªهتمامـــات�

لــــــــــــدى�العلمــــــــــــاء�والنخــــــــــــب�الفكريــــــــــــة�والسياســــــــــــية،�ومراكــــــــــــز�البحــــــــــــوث�ا%ختلفــــــــــــة�

  وا%ؤسسات�الدولية.

كمــــا�أصــــبح�هــــذا�ا%وضــــوع�مطروحــــا�بقــــوة�ع¥ــــى�جــــدول�أعمــــال�الكث�ــــ�oمــــن�

ت�الجمعيــة�العامــة�لþمــم�ا%تحــدة�اللقــاءات�الدوليــة�أيضــا،���ســيما�بعــدما�أعلنــ

 م،�عاما�للحوار�ب�ن�الحضارات.2001عام�
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وتش��oنظريات�علـم�ªجتمـاع�ا%عرXـي�إ+ـى�أن�ظهـور�مفهـوم�معـ�ن�أو�غيابـه،�

�OــÎيــتم�بالصــدفة،�بــل�هــو�نتيجــة�تفاعــل�مجموعــة�مــن�العوامــل،�م��ــا�مــا�هــو�دي��

.oذلك�كث��oي�وغ�Xواقتصادي�وثقا�O ¡وما�هو�اجتما¸ي�وسيا  

العديد�من�العوامل،��حصيلة�حوار�الحضاراتمن�هنا�كان�ظهور�مفهوم�

لعـــــل�أهمهــــــا�ظهـــــور�مقولــــــة�"صـــــدام�الحضــــــارات"�لصـــــاح�ëا�صــــــمويل�هنتنغتــــــون،�

بوصــــــفها�رؤيــــــة�فكريــــــة�وفلســــــفية�جديــــــدة،�ذات�أبعــــــاد�سياســــــية،�حاولــــــت�مــــــلء�

الفــراغ�الــذي�استشــرى�Xــي�الــدوائر�الفكريــة�الغربيــة،�وصــياغة�خطــاب�اســopاتيíي�

  د�للغرب.جدي

�-أمــــام�خطــــاب�النفــــي�هــــذا،�وا%ؤســــس�ع¥ــــى�الصــــراع،�ســــ�ى�الفكــــر�العربــــي

للبحـث�عـن�ا%نهجيـة�الشـاملة�ال�ـ�Oتمكنـه�مـن�امـتAك�آليـات��-�سAمي�ا%عاصـر

الصمود�الحضـاري،�تغ�ـoت�بموجبـه�نظـرات�العـرب�وا%سـلم�ن�إ+ـى�مسـألة�الحـوار�

ا�العــــــالم�Xــــــي��ونــــــة�كانعكــــــاس�حتمــــــ�Oللتغ�ــــــoات�والتحــــــو�ت�الكب�ــــــoة�ال�ــــــ�Oشــــــهده

  Rخ�oة.

�O ــــــي�هــــــذا�الخضــــــم،�ينــــــدرج�كتــــــاب�ا%فكــــــر�والشــــــاعر��مــــــاراتي،�الدبلوما¡ــــــX

  .حوار�الحضارات:��نا�و�خرالدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�ا%عنون:�

ونظــــرا�Åهميتــــه�الكب�ــــoة،�ظهــــرت�مــــؤخرا�الopجمــــة��نجل�Ïيــــة�لهــــذا�الكتــــاب:�

،�عــــن�دار�النشــــر�Rمريكيــــة�ريــــد�¡ــــ �Oللباحثــــان�مــــو�ى�النــــا�ي�وفاطمــــة�الصــــديقي

  بريس.
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�،O هـــا�قررنـــا�تزويـــد�ا%كتبـــة�العربيـــة،�والقـــارئ�الفرن½ـــoعتبـــارات�وغ�ªلهـــذه�

عrــــــª�oنخــــــراط�Xــــــي�هــــــذا�ا%خــــــاض،�بنســــــخة�فرنســــــية�لهــــــذا�ا%ؤلــــــف،�وقــــــد�اخopنــــــا�

لنشـــــــرها�دار�النشـــــــر�والطباعـــــــة�الفرنســـــــية،��رمـــــــاتون�ببـــــــاريس.�كـــــــان�ذلـــــــك�ســـــــنة:�

ي�توجــت�هــذه�ا%حاولــة�بنــدوة�دوليــة�حــول�هــذا�ا%ؤلــف�ـلتــم،�وÕــي�الســنة�ا2007

�-فــاس�–اشــopك�Xــي�تنظيمهــا�كــل�مــن�كليــة��داب�والعلــوم��نســانية�ظهــر�ا%هــراز�

  وكلية��داب�بجامعة�مراكش.

�335الكتـــــــاب�مـــــــن�القطـــــــع�ا%توســـــــط،�مـــــــوزع�Xـــــــي�نســـــــخته�الفرنســـــــية�ع¥ـــــــى�

نحــن�و �اهيم.�%ــا��؟صــفحة،�صــغناها�بلغــة�فرنســية�تتــو
ى�الدقــة�Xــي�اختيــار�ا%فــ

ن�ــي�التحــدي�الــذي�يواجهنــا،�فالكتــاب�أصــبح�ملكــا�عا%يــا،�%ــا�عرفــه�مــن�ترجمــات�

قــــد�قــــام�العديــــد�مــــن�و �إ+ــــى�لغــــات�متعــــددة،�تعــــد�الطبعــــة�الفرنســــية�واحــــدة�م��ــــا.

�الفرنســـــــــية�ديـــــــــداكتك"ماس�opكــــــــــطلبـــــــــة�ا%اســـــــــX�opـــــــــي�اختصاصـــــــــات�مختلفـــــــــة�ك�

حـوار�"ماسـ�opو�"ا�خيـال�ا�توسـطيو �والفرانكفونيـة��داب"ماس�opو�"ا�ثاقفةو 

حظنــا�� كمـا��ناــتوصيو �نامـن�تقـديم�اقــA"�با�سـتعانة�بـه�Xـي�بحـو=�م�انطالثقافـات

الحــوار�الثقــاXي�و �شــكالية�ا%ثاقفــةإبعــض�طلبــة�الــدكتوراه�القيــام�باســتخدامه�Xــي�

جديــة�البحــث�الــذي�قــام�بــه�و �هميــة�ا%وضــوعأبــ�ن�الشــمال�والجنــوب.�ممــا�يؤكــد�

  رؤيته�ا%تم�Ïة.و �يبةكتور�العتدال

يعد�هذا�ا%ؤلف�إسهاما�Xي�الحوار�ب�ن�الحضارات،�فهـو�يـدعو�ا%ثقفـ�ن�إ+ـى�

أخد�مسؤولية�هذه�العملية�الحوارية�ع¥ى�عـاتقهم،�%ـا�للثقافـة�مـن�أهميـة�بالغـة�

  Xي�التأث��oع¥ى�صناع�القرار.
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لــــيس�هــــذا�مطلبــــا�رومانســــيا،�بــــل�هــــو�قناعــــة�تكونــــت�للشــــاعر�مــــانع�ســــعيد�

بعد�تجربة�طويلة�من�العمل�الدبلوما¡ �Oوªقتصادي،�فهـو�الـذي�تقلـد�العتيبة�

  Xي�بلده��مارات�العربية�ا%تحدة.�هامةعدة�مناصب�

ينقســـم�الكتـــاب�إ+ـــى�ثAثـــة�أجـــزاء،�تنـــاول�الجـــزء�Rول�منـــه:�ضـــرورة�الحـــوار�

العربــــــي�-بــــــ�ن�الحضــــــارات�ووســــــائل�تنفيــــــذه،�كمــــــا�تنــــــاول�أهميــــــة�الحــــــوار�العربــــــي�

التحاورية،�أما�الجـزء�الثـاني�فهـو�عبـارة�عـن��-ه�العملية�الحواريةوضرورته�Xي�هذ

دراسـة�للعقبـات�الداخليـة�والخارجيــة،�ال�ـ�Oقـد�تعيـق�الحــوار�والطـرق�ال�ـ�Oينبõــي�

ســـــلكها�للتغلـــــب�ع¥ـــــى�تلـــــك�ا%عيقـــــات.�Xـــــي�حـــــ�ن�خصـــــص�الباحـــــث�الجـــــزء�الثالـــــث�

ل�حــــــوار�بدراســــــة�حالــــــة�ا%عرفــــــة�والتعلــــــيم�والثقافــــــة�وأهمي�ºــــــا�Xــــــي�تأصــــــيل�وتفعيــــــ

  الحضارات.

إن�نجاح�الحوار�مـع�الغـرب�رهـ�ن�بقـدرة�العـرب�ع¥ـى�التغلـب�ع¥ـى�العقبـات�

مـــــــانع�ســـــــعيد�فقـــــــد�ســـــــلط�ال�ـــــــ�Oتعpـــــــoض�الحـــــــوار�داخـــــــل�العـــــــالم�العربـــــــي�نفســـــــه،�

العتيبــة،�الضــوء�ع¥ــى�العواقــب�الوخيمــة�للفلســفة�الوقائيــة�ع¥ــى�تــدم��oمشــروع�

�ن�بـــالحوار�إ+ــــى�بلـــورة�نظريــــة�الحـــوار�العربـــي.�وهكــــذا�دعـــا�ا%نظــــرين�العـــرب�ا%هتمــــ

  للحوار�السلمO،�من�أجل�مكافحة�هذه�الفلسفة�السلبية.

Xي�"Rنا�و�خـر"�أسـئلة�متعـددة�حـول�قضـايا�الفكـر�العربـي�ا%عاصـر،�م��ـا�

ما�هو�د�+ي�خصصه�الباحث�لتحديد�الشحنات�الد�لية�السيمانطيقية�%فهـوم�

ليقــارب�بــه�مجمــل�الظــواهر��الحــوار،�علــه�يؤسســه�تأسيســا�ابســتومولوجيا�دقيقــا

ا%رافقــــة�لــــه،�وا%رتبطــــة�معرفيــــا��²ــــذا�ا%طلــــب��ســــopاتيíي،�وم��ــــا�مــــا�هــــو�مــــرتبط�
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بالنتائج�ا%توخاة�وRهـداف�ا%سـطرة�للحـوار،�وانعكاسـها��يجـابي�ع¥ـى�التعـايش�

ي�ورويــة،�لكــن� الســلم�Oوحســن�الجــوار،�وانخــراط�العــرب�Xــي�النظــام�العــالم�Oبــ̧و

Xــــــــي�نظرنــــــــا�هـــــــو�أســــــــلوب�تنــــــــاول�الــــــــدكتور�العتيبــــــــة�لهــــــــذه��Rهـــــــم�مــــــــن�هــــــــذا�وذاك

  �شكا�ت�حيث�اعتمد�ع¥ى�حنكته�ورصيده�الشعري�الذي�ينطق�بذاته.

وع¥ــى�نفــس�القــدر�مــن�Rهميــة،�ينــدرج�اختيارنــا�للغــة�الفرنســية�Xــي�إصــدار�

هـذه�الopجمـة،�مـن�جهـة�العمـق�النظـري�وRبعـاد�الجماليـة�التعب�oيـة،�فقـد�سـرنا�

نقـل�هـذا�ا%ؤلـف�إ+ـى�الفرنسـية�جنبـا�إ+ـى�جنـب�مـع�ا%ؤلـف�سـواء��بخطى�واثقة�Xي

Xـي�اختيــار�ا%صــطلحات�أو�Xـي�تبيي��ــا�داخــل�بنيــة�اللغـة�ا%ســتقبلة�ومحاولــة�تلق��ــا.�

وبــــــذلك�نكــــــون�قــــــد�فتحنــــــا�الطريــــــق�ع¥ــــــى�مصــــــراعيه�Åســــــئلة�الopجمــــــة�وأهمي�ºــــــا،�

  باعتبارها�آلية�من�آليات�الحوار�الذي���محيد�عنه.

للكتـــــــاب،�نـــــــروم�تعزيـــــــز�ا%وقـــــــف�النقـــــــدي�الـــــــذي�يـــــــذهب�إليـــــــه��Xـــــــي�دراســـــــتنا

صــاحبه،�الــدكتور�مــانع�ســعيد�العتيبــة،�وا%تمثــل�Xــي�اعتبــار�الحــوار�معطــى�واق�ــي�

أفــــــــرزه�منطــــــــق�الواقــــــــع،�الــــــــذي�يقýــــــــ ���Oمحالــــــــة�كــــــــل�خطــــــــاب�أحــــــــادي�التأويــــــــل�

والتفســ�Å�،oن�الحـــوار�يســتبعد�ضـــمنيا�إمكانيــة�الخطابـــات��قصــائية،�ويؤســـس�

ود�فيــــــه�التبــــــادل�الثقــــــاXي�والتضــــــامن�الحضــــــاري�ا%بÎــــــ�Oع¥ــــــى�تقاســــــم�لفضــــــاء�يســــــ

ا%صـــالح�و�مكانـــات.�كمـــا�أن�حـــوار�الحضـــارات�كمـــا�يفهمـــه�العتيبـــة�هـــو�إشـــكالية�

حديثــة�مرتبطـــة�بتعـــا+ي�الخطابــات�ا%تشـــددة�وا%تطرفـــة،�خصوصــا�مـــا�تعلـــق�م��ـــا�

الهوياتيــة�فضــ�Aعــن�خطابــات���ئكيــا�أو�بحــوار�Rديــان،�ســواء�كــان�دينيــا�محضــا،

  ا%دمرة.
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ما�نقرؤه�Xي�ثنايا�كتاب�وزير�النفط��مـاراتي�السـابق،�مـن�حـوار�لـيس�ترفـا�

فكريا�بل�ضرورة�وجودية،�مارسته�Rديـان�التوحيديـة�Xـي�أزمـة�وأمكنـة�مختلفـة،�

وهــــذا�معنــــاه�أن�هــــذا�ا%طلــــب�لــــيس�دخــــي�Aع¥ــــى�الثقافــــة�العربيــــة��ســــAمية،�بــــل�

ن�ا%فكرين�اليوم،�يدعون�ويوصون�بإدراجه�مـن�متجدر�ف��ا�لهذا�نجد�العديد�م

  جديد�Xي�ا%ناهج�العلمية�والopبوية�للدول�العربية.

ونحـــــن�لـــــو�تتبعنـــــا�الكتـــــاب�خطيـــــا،�لتبـــــ�ن�لنـــــا�أنـــــه�يـــــدخل�Xـــــي�إطـــــار�Rســـــفار�

الكrـoى،�ال�ـ�Oيجــب�ªنتبـاه�إل��ــا�وإدماجهـا�Xـي�اهتمامــات�صـناع�القــرار�العربـي،�%ــا�

ة�التحليـل�واستشـرافه�للمسـتقبل.�يكفـي�للتعـديل�له�مـن�شـمولية�ا%واضـيع�ودقـ

ع¥ـــى�ذلـــك�إلقـــاء�نظـــرة�ولـــو�خاطفـــة�ع¥ـــى�فهرســـت�ا%وضـــوعات�ليكتشـــف�القـــارئ�

تسلســــــ�Aرصــــــينا�مــــــن�حيــــــث�التــــــدرج�Xــــــي�التنــــــاول:�مــــــن�العــــــام�إ+ــــــى�الخــــــاص،�ومــــــن�

الخAصــات،�فمــن�عتبــة�العنــوان�إ+ــى�و �البســيط�إ+ــى�ا%عقــد.�فضــ�Aعــن�التوصــيات

يلها.�مرورا�بجرد�لواقع�الدراسات�حول�ا%وضوع،�وتحديد�تحديد�ا%فاهيم�وتأص

ا%سؤوليات�وRولويات،�ينتقل�بنا�الدكتور�العتيبـة�إ+ـى�الحـديث�عـن�الحـوار�بـ�ن�

الحتميـــــة�والحريـــــة،�وأهميـــــة�ا%ســــــاهمة�البـــــ�ن�عربيـــــة�فيــــــه،�محـــــددا�دوا¸ـــــي�هــــــذه�

عرXــــــي�أو�ا%شــــــاركة�وحــــــدود�مســــــؤوليا×�ا�ســــــواء�تعلــــــق�Rمــــــر�با%جــــــال�الثقــــــاXي�أو�ا%

العلمـــO،�انطAقـــا�مـــن�موقـــع�النـــد�للنـــد�مـــع�الغـــرب،�أي�انطAقـــا�ممـــا�ســـماه�حـــوار�

  ا%صالح�وليس�حوار�العواطف.

ثـــم�نجـــده�بـــذلك�يســـافر�بنـــا�إ+ـــى�Rعمـــق�من�ëـــا�القـــارئ�إ+ـــى�العوائـــق�ال�ـــ�Oقـــد�

تعpـــoض�هـــذا�الســـفر،�وم��ـــا�مـــا�هـــو�ذاتـــي،�ويربطـــه�بواقـــع�الـــدول�العربيـــة�الـــذاتي.�
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 Aيتجـــــــاوز�العوائــــــــق.��الكفيلــــــــة��مـــــــن�هــــــــذا�النـــــــوع�لهــــــــو�الخطـــــــوةولعمـــــــري�إن�تحلــــــــي

فالتشــــخيص�الــــدقيق�يقــــود�إ+ــــى�العــــAج�الجــــاد�والنــــاجع.�كمــــا�أن�تشخيصــــا�ذاتيــــا�

%عرفــة�القصــور�الــذاتي،�كــذلك�الــذي�قدمــه�العتيبــة،�أملــة�التحــديات�الخارجيــة�

�oالقـوي�ªسـتعمارية�وغ�ـ�وغطرسـة�ا%مثلة�Xي�التفاوت�والتفاضل�وعدم�ا%سـاواة

ذلـــك،�وXـــي�هـــذا�الصـــدد���يفـــوت�OÎالقـــول�إن�نقلـــة�نوعيـــة�مـــن�هـــذا�القبيـــل�ســـبق�

للغرب�أن�قام��²ا�عندما�كتب�كانط�الفيلسوف�R%ـاني�رسـالته�Xـي�Rنـوار�وحـدد�

التشرذم�والتخلف�والعدمية�ال��Oو �أو+ى�انطAقة�بلدانه�للخروج�من�حالة�التأزم

ي�ل�نســـان�الفـــردي،�فهــــل�آن�كانـــت�تعـــيش�ف��ـــا،�Xــــي�الخـــروج�مـــن�القصـــور�الــــذات

Rوروبــــــي�Xــــــي�عصــــــر���²ــــــا�ا%جتمــــــع�لتلــــــك�ال�ــــــ�Oقــــــام�مماثلــــــة�Rوان�للقيــــــام�بخطــــــوة

Rنوار.�ذلك�Xـي�اعتقادنـا�مـا�يـدعو�إليـه�كتـاب�العتيبـة.�أمـا�عـن�آفـاق�الحـوار�فـإن�

الباحث�فتحه�ع¥ى�الرهانات�ا%عرفية�وRكاديمية،�وما�لفت�انتباهنا�هـو�إدراجـه�

  ي�كرافعة�للحوار.السيا��للمجال

وهــذا�مــا�لــم�ينتبــه�إليــه�مفكــرون�غ�ــoه�لــيخلص�إ+ــى�أن�كــل�هــذا�ســيمكن���

محالـــــة�مـــــن�خلـــــق�جـــــو�مناســـــب�لحـــــوار�سيا¡ـــــ O،�مـــــن�مزايـــــاه�التســـــامح�والتعـــــايش�

والتواصــل�%ــا�لــه�مــن�مردوديــة�ع¥ــى�ا%جــا�ت�Rخــرى�ســيما�ªقتصــاد�وªســتقرار�

ياسـة�العربيـة،�بـل�بـدأه�العتيبـة�ªجتما¸ي،�وطبقا�لهذا���يقتصر�ع¥ـى�حقـل�الس

  من�حقل�السياسة�الوطنية�ليمتد�إ+ى�حقل�السياسة�الدولية.

إن�غايتنــــــا�يقــــــول�العتيبــــــة،�Õــــــي�كيــــــف�نصــــــل�إ+ــــــى�التعــــــايش�وخلــــــق�فضــــــاء�

راف�ا%تبـادل�بغيـة�مسـايرة�التقـدم�الحضـاري�باتخـاذ�مثـال�ـللتبادل،�فضـاء�لAعتـ

  مشopك�وقيم�مشopكة�بعيدا�عن�الصراع�ا%دمر.
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لتجــــــــاوز�هــــــــذه�ا%خــــــــاوف،�تظهــــــــر�ضــــــــرورة�العــــــــودة�إ+ــــــــى�مفــــــــاهيم�الثقافــــــــة،�و 

علهــا��والتبــادل�الثقــاXي�أو�التثــاقف�للتمي�ــ�Ïبــ�ن�الســ�oورات�ا%عرفيــة�أو�الحضــارية

والنمــاذج�ا%وجهــة��تؤصــل�لصــورة�الــذات�ا%ثقفــة�Xــي�عAق�ºــا�بــالتمثAت�الذهنيــة

  ا%نبثقة�عن�الجماعة.

بالجانــــــب�الثقــــــاXي�لــــــيس�غريبــــــا�عــــــن��التنميــــــة�والتطــــــور�الحضــــــاري �إن�ربــــــط

وهـــــــو�الشـــــــاعر�وRديـــــــب�وا%ســـــــؤول�السيا¡ـــــــ �Oوªقتصـــــــادي،�وصـــــــاحب��العتيبـــــــة

التجربــــــة�الكب�ــــــoة،�وهــــــذا�مكنــــــه�مــــــن�أن�ي�ــــــي�بــــــأن�Rمــــــن�ªجتمــــــا¸ي�وªســــــتقرار�

  السيا¡ ���Oيمكنه�أن�يتحقق�إ��بتحقيق�Rمن�الثقاXي.

�oعAقــــــة�ا%خيــــــال�وهكــــــذا�يتبــــــ�ن�أن�عAقــــــة��نســــــان�بمحيطــــــه�تتقــــــدم�عrــــــ

الفــــــردي�بالجمــــــا¸ي،�وهــــــذه�Rخ�ــــــoة�تســــــتد¸ي�ªنتبــــــاه�إ+ــــــى�التعقيــــــد�الــــــذي�يطبــــــع�

فهـــم�دون�غ�ـــoهم�مـــدعوون�إ+ـــى��ا%جتمعـــات�الحديثـــة،�وتلـــك�مســـؤولية�ا%ثقفـــ�ن،

ي�بأهمية�التنوع�الثقاXي.   ال̧و

وهكــــــذا�يتبــــــ�ن�أن�عAقــــــة��نســــــان�بمحيطــــــه�تتقــــــدم�عrــــــ�oعAقــــــة�ا%خيــــــال�

وهــــــذه�Rخ�ــــــoة�تســــــتد¸ي�ªنتبــــــاه�إ+ــــــى�التعقيــــــد�الــــــذي�يطبــــــع��الفــــــردي�بالجمــــــا¸ي،

رهم�مـــدعوون�إ+ـــى�ـفهـــم�دون�غيـــ�ا%جتمعـــات�الحديثـــة،�وتلـــك�مســـؤولية�ا%ثقفـــ�ن

ي�بأهميـــة�التنــوع�الثقـــاXي وتـــأث�oه�ع¥ــى�الـــذات�والهويـــة،�فالــذات�نفســـها�تفـــتح��الــ̧و

عــل�ا%جــال�أمــام�حــوار�الثقافــات�الــذي�يمكــن�أن�يؤســس�ويضــمن�التبــادل�والتفا

  ع¥ى�جميع�Rصعدة.
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إن�ªنفتـــــاح�ع¥ـــــى�الهويـــــات�ا%تعـــــددة�أصـــــبح�ضـــــرورة،���محيـــــد�ع��ـــــا،�فهـــــو�

يســاهم�Xــي�إغنــاء�الهويــة�نفســها�ويجعلهــا�أك	ــ�oديناميــة.�فالعAقــة�التفاعليــة�رغــم�

وجـــود�الفـــرد�وأنمـــاط�تفك�ـــoه��مـــا�ف��ـــا�مـــن�إقصـــاء�وصـــراعات،�واســـتبعاد�Åنمـــاط

نمــاط�جماعتــه�Rصــلية،�أي�أن�ªنفتــاح�بتلطيــف�بأ تســمح وســلوكه�فإ�øــا�أيضــا

ع¥ـــى�هويـــات�أخـــرى�رغـــم�حـــدة�الصـــدام،�يجعـــل�التعلـــق�أقـــل�تعصـــبا�ودوغمائيـــة.�

وهــــذا�يقودنــــا�إ+ــــى�القــــول�بــــأن�حـــــوار�الحضــــارات�هــــو�مــــAذ�لكــــل�الشــــعوب�إن�Õـــــي�

  أرادت�أن�تعيش�Xي�سلم�وأمان.

�²ـــذا�ا%طلـــب،�فهـــو�الرجـــل�الـــذي�قـــرأ��الـــيس�بـــدعا�أن�نـــرى�العتيبـــة�مهووســـ

جيــــدا�حالــــة�مجتمعــــه��مــــاراتي،�ونظرائــــه�الخليجيــــ�ن�فانتبــــه�إ+ــــى�أ�øــــا�مجتمعــــات�

ªسـتقرار�و�تقليدية�تعيش�ع¥ـى�الريـع�النفطـي،�وهـذا�أمـر�خط�ـ�oلـن�يضـمن�Rمـن

ع¥ى�الدوام،�لهذا�تعد�دعوته�إ+ى�تجديد�ا%جتمعات�الخليجية�وتحديدا�ا%جتمـع�

الثقـاXي،�تعـد�ثـورة�Xـي�ا%جتمـع���ماراتي�ع¥ى�جميع�Rصعدة�وع¥ـى�رأسـها�الجانـب

الخليíـــــي�الحــــــديث.�إن�ثقافــــــة�الحــــــوار�والتســــــامح���يمكــــــن�تملكهــــــا�إ��عrــــــ�oحــــــوار�

الثقافــات،�والحــوار���يــتم�إ��بــ�ن�أقويــاء،�آنــذاك�ســيكون�مــن�شــأنه�أن�يــدفع�Xــي�

هويــــة�غ�oنــــا،�وتبقــــى�ســــعادة��نســــان�و �إغنــــاء�وعينــــا��²وياتنــــاو �تطــــوير�إنســــانيتنا،

لتحـــدي�الـــذي�يواجـــه�العـــالم�الحـــديث�وا%عاصـــر،�Xـــي�ظـــل�هيمنـــة�حي��ـــا�وحديـــة�ا

ªقتصاد�الفاحش�ع¥ى�باêي�ا%جا�ت�Rخرى�الثقافية�والحضارية�وهو�ما�يجعل�

العAقـــــة�مــــــع��خــــــر�مهـــــددة�بمجموعــــــة�مــــــن�الســـــلوكات�ا%نحرفــــــة�م��ــــــا�التعصــــــب�

وغ�ـ�oالعـرب��والتطرف�والتحريض.�فهل�من�آذان�صاغية�لدى�ا%سؤول�ن�العرب

 ! �ستثمار�دعوة�الدكتور�العتيبة؟
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�أفرز×�ا� �فحسب، �وخاصة �جديدة �حضارية �ظاهرة �العو%ة ليست

�الغر  �الحداثة �للتاريخ�مقتضيات �مAزمة �حضارية �ظاهرة �أ�øا �أعتقد �بل بية،

�نساني�Xي�كليته،�فالعو%ة�ليست�نتيجة�من�نتائج�تطور�التاريخ��نساني،�أي�

أثرا�من�فعل�التاريخ،�وإنما�Õي�"�فعل�يحرك�التاريخ�ويصنعه�صنعا؛�إ�øا�ظاهرة�

Xشكل�واحد�� �أ�øا OÎوذلك���يع� ي�كل�طبيعية�قديمة�قدم�التاريخ�الحضاري،

�يطõى� �فقد �الطويل�أشكال�متعددة، �اتخذت�التاريخ��نساني �إنما �بل زمان،

�العامل� �أو �التجاري، �العامل �أو �الثقاXي، �العامل �أو �العقدي، �العامل ف��ا

�العوامل� �فيستتبع ��عAمي، �العامل �أو �ªقتصادي، �العامل �أو ،O ¡السيا

  1الباقية،�أو�تزدوج�ف��ا�هذه�العوامل�بعضها�ببعض".

�دراسات�ومؤلفات�وأبحاث�علمية�ر  �من �العو%ة �موضوع ف�Xي ِ
ّ
�أل �ما غم

�خلف� �الظاهرة �تناول �Xي �Îالغ� �هذا �فإن �متعددة، �وألسن �وبلغات عديدة،

�Rحكام� �Xي �تناقضات �نجد �أحيانا �بل �مختلفة، �ورؤى �متباينة، مفاهيم

والتصورات،�لكن�يبقى�موقع�كتاب�معا+ي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�ا%وسوم�

�ا%وضوع�من��2)العوربة�والعو�ة(ب �ُسطر�Xي �مكانة�علمية�هامة�ب�ن�ما يتبوأ
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طرف�كبار�ا%ؤلف�ن�والباحث�ن.�فالكتاب�من�أنفس�ما�ألف�Xي�بابه،�يعد�من�ب�ن�

صت�الظاهرة�من�زوايا�ش��،�فا%ؤلف�نبش�Xي� أبرز�ا%ؤلفات�ال��Oقاربت�وشخَّ

حلو��بديلة�%عالج�ºا،�حيث�عمق�العو%ة،�ووقف�عند�إشكا�×�ا�الكorى،�وطرح�

�يسعف� �متكامل، �حضاري �مشروع �النفيس�تقديم �كتابه �خAل �من استطاع

دار¡ �Oوباح��Oبلدان�الوطن�العربي�ع¥ى�تجاوز�التعامل�السل�OÖمع�الظاهرة،�مع�

  مرور�Rيام�يتب�ن�أنه���مناص�من�ªنخراط�الفعال�و�يجابي�مع�العو%ة.

يبة�يعت�orرائدا�Xي�البحث�العلم�Oالرص�ن،�كتاب�الدكتور�مانع�سعيد�العت

ومرجعا�لكل�باحث،�فا%ؤلف�بتعدد�ثقافته،�وعمق�تجربته�ªقتصادية�تمكن�

من�وضع�تصور�علم�Oدقيق�للظاهرة.�أكيد�أنه�منبثق�من�وعيه�العميق�حول�

�ومورو=�ا� �الثقاXي �أم��ا �تخopق Oال�� �التحديات �من �العربية �Rمة �تواجهه ما

� �ونابع �العالم�الفكري، �ع¥ى Oالعولم� �الزحف �بحقيقة �العميق �إحساسه من

  العروبي،�كذلك�خAصة�تأمAته�وخorته�Xي�محاو�ت�فهم�الظاهرة.

�طيات� �Xي �ويحمل �باÅفكار�القيمة، �غزيرا �نجده �الكتاب �نتصفح عندما

�الفكرية� �الرؤية �وطبيعة �يتناسب �متألقا، �حضاريا �عوربيا �مشروعا صفحاته

�العو% �للظاهرة �من�ا%عاصرة �جزء �تقديم �سأقتصر�ع¥ى �ذلك، �ع¥ى �وبناء ية،

"،�حيث�طرح�إشكالية:�العوربة�والعو�ةالكتاب،�وهو�الباب�Rول�من�كتاب�"

الرؤية�الفكرية�العربية�ا%عاصرة�للظاهرة�العو%ية،�فتناسلت�عن�هذا��شكال�

جملة�من�Rسئلة�ا%شروعة�طرحها�الكاتب�وتوصل�إ+ى�خAصات�ونتائج�هامة.�

  �مكن�تتبعها�من�خAل�العناصر�ال��Oسأتطرق�إل��ا�Xي:وي
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  نحو�مفهوم�مAئم�أو�قراءة�عروبية�للعولة.•

  الرؤية�الفكرية�ا%عاصرة�للظاهرة�العو%ية.•

  محفزات�ومخاطر�اخopاق�العو%ة.•

  .نحو�مفهوم�م?ئم�أو�قراءة�عروبية�للعو�ة•

� �زمننا، �Xي �للغاية �ومعقدة �Rوجه، �متعددة �ظاهرة �نلحظ�العو%ة حيث

�سياسية� �كتابات �وXي �واسع، �نطاق �ع¥ى �العو%ة �مصطلح �استخدام O çتف

�د��ت� �العو%ة �مصطلح �اكتسب �وقد ،oخ�R� �العقد �Xي �عديدة واقتصادية

  اسopاتيجية�من�خAل�التطورات�ا%تسارعة�Xي�العالم.

�والباحث�ن،� �الدارس�ن �بحسب �وتنوعت �العو%ة �مفاهيم �تعددت لقد

�خاصة�وبحسب�اختAف�ألوا �الظاهرة، �امتدت�إل��ا Oال�� ن�الحقول��نسانية

�،O ½والنف� �والثقاXي O ¡والسيا� �وªجتما¸ي �والتكنولو�ي �ªقتصادي الحقل

�غ��oيس��oمن�الكتابات�
ً
�والتحليل�كّما �من�حيث�الدراسة ��²ا ف�ªهتماُم

َّ
فخل

  العربية�ا%تعلقة�بالعو%ة.

�� �مانع �الدكتور �حسب �لAنتباه �الAفت �أن �تناول�إ� �Xي �العتيبة سعيد

��� Oف�� �أحادي�البعد، �حسب�الدارس�ن�والباحث�ن�تعكس�وجها �أ�øا الظاهرة

تكاد�تتجاوز�الحقل�الثقاXي�إ+ى�ما�سواه�من�الحقول�إ��فيما�قل�من�ا%صنفات.�

"�أن�التحو�ت�العميقة�ال��Oتحد=�ا�العوربة�والعو�ةوأبرز�الكاتب�Xي�مؤلفه�"

�مختلف�البني �Xي �بعض�الحقول�Rخرى�العو%ة �إ+ى �أسرع �تكون ات�الحضارية
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م��ا�إ+ى�حقل�الثقافة.�ومرد�ذلك�بحسبه�إ+ى"�التحو�ت�ا%ذهلة�ال��Oتطرأ�ع¥ى�

يكون�مجرد�نتيجة�%ا�تحدثه�العو%ة�من�خلخلة��الحقل�الثقاXي�الذي���يعدو�أن

  .�X3ي�بنيات�الحقل�ªقتصادي�أو�السيا¡ �Oأو�التكنولو�ي"

�الطرح�ال �الدارسون،�هذا �ينتبه�إل��ا جوهري�الذي�نبه�إليه�ا%ؤلف�قلما

�با�رتياح،� ���يبعث �الثقافة �حقل �Xي �العربي �عا%نا �Xي �العو%ة �ظاهرة فتقزيم

فتبقى�ا%قاربة�غ��oدقيقة�وغ��oناضجة�تحتاج�إ+ى�إعادة�نظر؛�فالهاجس�الثقاXي�

� �الهواجس �باêي �مع �ا%تشابك �العام �سياقه �Xي �النظر�إليه ªقتصادية�ينبõي

  والسياسية�وªجتماعية�والنفسية�وغ��oذلك.�

�تعريف��"العو�ة"�فمفهوم �من �ابتداء �النقاش�والجدل، يث��oالكث��oمن

�بتحديد
ً
أبعاد�العو%ة�ومظاهرها�وطبيعة�القوى�الفاعلة�ا%حركة��ا%فهوم�مرورا

� �و�سيما �وا%جتمعات، �الدول �Xي �وتحليلها �تأث�oا×�ا �رصد �عن
ً
Aفض� دول�لها،

بوضوح��"العو�ة"�الجنوب،�وXي�مقدم�ºا�الدول�العربية�و�سAمية.�وقد�برزت

�تحولت�إ+ى�إحدى�القوى� خAل�تسعينيات�القرن�العشرين،�ولك��ا�سرعان�ما

�تفكك� �ذلك �Xي �وساعدها �ا%عاصرة، �الحياتية �والوقائع �الحقائق �Xي ا%ؤثرة

ªيار��øي�شرق�أوربا�واXاكية�opشª4تحاد�السوفياتي.منظومة�الدول�  

�اجتياح� �أ�øا �ع¥ى �العو%ة �إ+ى �عمارة �محمد �الدكتور �الباحث وينظر

�لهذا� �القالب�ا%كون �داخل �كله �العالم �يصب �أن �يريد �الذي �الغربي للنموذج

�والثقافية� �والقيمية �وªقتصادية �السياسية �مختلف�Rصعدة �ع¥ى النموذج،

  .5والعسكرية
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� �سعيد �مانع �الدكتور �ا%ؤلف �نبه �Xي�لقد ��فراط �خطورة �إ+ى العتيبة

�ذلك� �فيصبح �ذلك، �ضوء �Xي �وتحليلها �الثقافية �من��شكالية �العو%ة دراسة

�فيبقى�ذلك� �التذمر، �إ+ى �به �ويدفع �يشغل�القارئ�بدون�أثر�نف�ي، �فكريا ترفا

  مجرد�ح�orع¥ى�ورق���يرêى�إ+ى�العمق�ا%طلوب.

"� �كتابه �Xي �ا%ؤلف �الدكتور �والعو�ةدعا �العوربة �إعادة�" �ضرورة إ+ى

�ا%ثقف�ن،� �إنتاج �من �كونه �العربي �العالم �Xي �ا%تداول �العو%ة �مفهوم النظر�Xي

�ترف� �مجرد �تبقى Oال�� �الثقافية ��لية �وÕي �واحدة، �آلية �Xي �يخÏpلو�øا الذين

فكري،�ومجهود���فائدة�تر�ى�منه.�ينبõي�طرح�قضية�العو%ة�Xي�إطار�النظرات�

�ªق �ا%سألة �إ+ى �والثقافية.ا%توازنة �وªجتماعية �والسياسية �وا%الية �6تصادية

ولذلك�"يجدر�بالباحث�ن�أن�يفكروا�جديا�Xي�السبل�الكفيلة�بإعادة�مجد�تراثنا�

الحضاري�ضمن�سياق�مفهوم�عو%ة�ثقافية�تستوعب�مقومات�بناء��نسان�Xي�

  7هويته�وتتواصل�مع�سبل�التنمية�ªقتصادية".

�العو%ة �كذلك �ا%ؤلف �حيث��عرَّف �با%فهوم، �عنونه �خاص �مبحث Xي

�وليست� �مجردة �كلية �حضارية �حا� �جعلها �للعو%ة �تعريف �وضع �Xي اج�ºد

�الذهن�من�مجموعة�من�Rحوال�العو%ية�الفرعية� حقيقية�ملموسة،�يجردها

�إنجازها� �أما �أو�، �كلية �العو%ة �من �يجعل �الدقيق �التعريف �فهذا ا%لموسة،

 Aجتماعية،�مع�وأجرأ×�ا�فيختلف�ذلك�باختªف�ا%واقع�الجغرافية�والثقافية�و

استحضار�ضرورة�مراعاة�خصوصيات�الواقع�العربي�والهوية�العربية�ال��Oتطبع�

�"رك�Ïة� �الدكتور�سعيد�العتيبة �معا+ي �فالعو%ة�من�منظور كل�قطر�ع¥ى�حدة.
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�الوطنية". �الذات�وهوي�ºا �النافعة�وا%تعق�8لبناء �والعو%ة لة،�فالعو%ة�ا%تطورة

  تكون�مبنية�ع¥ى�أسس�راسخة�من�ثقافتنا�وأصالتنا�وحضارتنا�العربية�Rصيلة.

  الرؤية�الفكرية�ا�عاصرة�للظاهرة�العو�ية.••••

العو%ة�حسب�رأي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�نمط�سيا¡ �Oاقتصادي�

�إ+ى �من�حدوده �خرج�بتجربته �بنموذج�غربي�متطور، �ف���OثقاXي عو%ة��خر،

  جسيمة�أمام�الوطن�العربي.�تشكل�تحدياٍت 

فالكتابات�العربية�ال��Oتناولت�العو%ة�من�الزاوية�ªقتصادية�كانت�غالبا�

ما�تقف�عند�الوصف�الظاهري�والخار�ي�للظاهرة،�وأحيانا�تكتفي�بالتنبيه�ع¥ى�

  مخاطرها�وآثارها�السلبية�ال��Oقد�تنعكس�ع¥ى�ªقتصاد�العربي�و�سAمي.

يد�العتيبة�يمكن�تصنيف�الكتابات�إ+ى�نمط�ن�وحسب�الدكتور�مانع�سع

  اثن�ن:

:�الوقوف�عند�ما�كتبه�الغرب�عن�العو%ة�معتمدين�Xي�ذلك�النمط��ول 

�به� �أشاد �ومن�أمثلة�ذلك�ما �من�ا%ؤلفات�الغربية، عن�الopجمة�أو�ªستفادة

ا%ؤلف�حول�ما�قدمه�الدكتور�إبراهيم�يح��âالشهابي�من�أعمال�تع��Îبopجمة�

�العا%ية�حول��أعمال �لبحوث��دارة �للدراسات�العليا �ثندرب�oد�Rمريكية كلية

�العربية� �الكتابات �بعض �الباحث �أورد �وقد �العو%ة)، �(اسopاتيجية موضوع

�استطاعت� �أ�øا �إ� �قل�ºا، �رغم �ªقتصادي، �بالوجه �الظاهرة �عAقة تناولت

  مقاربة�الظاهرة�Xي�شمولي�ºا.�
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�إطار�النمط�الثاني �Xي �ذاتي �ا%جتمعات�: �تعانيه �%ا �صيغ �إيجاد محاولة

  العربية�أو��سAمية�من�مخاطر�العو%ة.�

-كمفكر�أوربي��- وينطلق�ا%ؤلف�من�ا%داخلة�ال��Oقدمها�جورج�فوديل

�يمكن�الحديث�عن�عو%ة� �أي�حد �إ+ى �ب" �عنو�øا Oبا%غرب�ال�� �مداخلته أثناء

  9ا%ؤسسات�السياسية؟"

بنيات�ا%ؤسسات�السياسية���يمكن�أن�حيث�أشار�Xي�مداخلته�إ+ى�أن�

تتطور�إ��ع�orمجال�يستمد�عناصره�من�الثقافة�والدين�والتاريخ�والجغرافيا،�

ويس��oالتحول�داخله�بوث�oة�أقل�سرعة�من�تحول�ا%عارف�والتقنيات�وشبكات�

�إ��أن�الدكتور�العتيبة�يرى�أن�ذلك�بعيد�ا%نال�كونه�ي�ي�أن�عمق� التبادل.

�� �روافدها�إنسانية �بكل �ªجتماعية �العAقات ���يتجاوز �هويته �وكنه نسان

  الثقافية�والخلقية�والدينية.

  محفزات�ومخاطر�اخ�[اق�العو�ة.

إن�مواجهة�العو%ة�والتفاعل�معها���يخلو�من�تحديات�ومخاطر،�تتفاوت�

�ترتبط�بمحاو�ت� �وكلها �اقتصادية. �وثالثة �وأخرى�ثقافية ب�ن�مخاطر�سياسية

العالم�العربي،�وªستفراد�بالشأن�العالم�Oوإدارته�بشكل�يكرس��تنميطغربية�ل

�وغايا×�ا، �يتناسب�ومصالحها �ا%فارقات�ب�ن�الدول�الغربية�والدول�العربية�بما

�غ�oهم" �وتقدم �تأخر�ا%سلمون �%اذا �ذلك�السؤال: ،�10"فيضطر�العرب�µعادة

  ات.مما�يستوجب�وضع�اسopاتيجية�عربية�%واجهة�هذه�التحدي
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�نجد �هذا �أجل �مبحث�خاص�ضمن�كتاب�"�ومن �والعو�ةXي "�العوربة

�حمل� �أصيل �مجد �و�سAمي �العربي �العالم �Xي O �ا%ا� �أن �إ+ى أشار�ا%ؤلف

مشعل�ا%عرفة�لتنوير�العالم،�أما�الحاضر�فهو�مكابدة�ب�ن�الopاث�وما�يحمل�من�

،�كونه�يعجز�بعث�وتجديد،�وقد��حظ�أن�الواقع�العربي�يقف�Xي�ح�oة�من�أمره

�وث�oة� �عن�مواكبة �الحضارية�و��يستطيع�ªستغناء عن�التخلص�من�عروبته

�التحو�ت�والتطورات� �ظل�هذه �Xي �العربي �فالعالم �السريعة؛ �والتقدم التطور

ي�ي�واقعه�من�خAل�تشريح��شكا�ت�ا%طروحة�من�قبيل�تقليص�الهوة�ب�ن�

�وال �النظرية �ب�ن �والربط �واللب�oالية، �التوافق�السلفية �ع¥ى �والعمل تطبيق،

�من� �وغ��oذالك �والديموقراطية، �النظم �وب�ن �والقيم �ا%صالح �ب�ن والتوازن

  الثنائيات�ال��Oتفرض�نفسها�بقوة.�مما�يحتم�تعجيل�التوافق�بي��ا.

وقد�عزز�معا+ي�الدكتور�طرحه�برأي�محمد�جابر�Rنصاري،�الذي�يعتقد�

� �كو�øا �ع¥ى �تقتصر �� �التوفيقية �أزمة �عنصرين�"أن �ب�ن �للتقريب محاولة

�قد� �العنصرين �كون �Xي �أيضا �تتمثل �وإنما �وحضاريا، �وفكريا �تاريخيا متباين�ن

فقدا�أصال�ºما�ودخ�Aالحضارة�العربية�ا%عاصرة�Xي�شكل�ن�مجÏpئ�ن�أو�محرف�ن�

  �.11بحيث�غدا�Rمر�توفيقيا�ب�ن�حداثة�مجÏpأة�وتراث�مجروح�Rصالة

�م �تأملية �وقف�وقفة �وخلص�إ+ى�إ��أنه �جابر�Rنصاري، �طرح�محمد ع

�والحاضر O �ا%ا� �Xي �ذات�فاعلة �أسسا��وجود �تحمل �ا%وروث�وا%قتبس، ب�ن

�كو�øا� �أو�إغفالها �تجاوزها �Rشكال �من �شكل �بأي ���يمكن �لحضارة معرفية

  تحمل�بعدا�إنسانيا.
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�Oوال��،Oي�الواقع�العربي�العولمXاق�ا%تسربة�opخªفمن�ب�ن�مظاهر�مزالق�

صل�ف��ا�القول�الدكتور�بنصر�العلوي�Xي�كتابه�الفاعلية��بداعية�والفكرية�ف

"�تغييب�الهوية�Xي�التعامل�بكل��Xي�كتابات�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�ذكر:

ما�تحمله�من�قيم�وأعراف،�باعتبارها�(أي�الهوية)�مجموعة�من�الخصوصيات�

�وطمس�مع الم�الثقافات�الحضارية�وا%قومات�ال��Oتحدد�إنسية�الفرد�وRمة.

�ا%فاهيم� �كل �تلõي Oف�� ��نسان، �لجهود �التاريخية ��سهامات �تجسد Oال�

الذاتية�وا%قومات�الوجدانية�لتفرض�مفاهيم�التقنية�والتسويق�وإثراء�الطاقة�

وتكريس�التبعية�ل7خر،�Åن�اخopاق�العو%ة�لواقعنا�العربي�يحد�من��.الشرائية

التبعية،�Åن�السوق�العو%ية�Õي�ا%حكمة�Xي�ªنتاج��القدرة�ع¥ى�التنمية�بسبب

وªسA�ºك،�وكذلك�قصور�ا%عرفة��نسانية،�Åن�العو%ة�تخÏpل�مقاصدها�Xي�

ªتصا�ت،�ا%علومات،�ا%عرفة،�الشركات�ا%تعددة�الجنسيات،�قوان�ن�السوق�

  .�12وعا%يته"

�أشار�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�إ+ى�عامل�Rمي ة�الذي�تعاني�منه�كما

�جهل� �أبرزها �وا%ختلفة، �ا%تباينة �صورها �وXي �متفاوتة �بنسب �العربية Rمة

القراءة�والكتابة،�وªندماج�Xي�العالم�الحديث�وتعلم�أك	�oمن�لغة�من�لغات�

الدول�ا%تقدمة،�Åن�شرود�ªندماج�Xي�نظر�ا%ؤلف�تكمن�Xي�فهم��خر،�"وفهم�

وهناك�أمية��13الذي�تعت�orاللغة�أول�لبنة�فيه"هذا��خر�يقت�O Ûفهم�منطقه�

ثالثة�متفشية�Xي�البلدان�العربية،�وÕي�التخلف�Xي�التعامل�مع�وسائل�ªتصال�

ا%تطورة�وªخopاعات�ا%تم�Ïة،�حيث�تقتصر�ع¥ى�ªسA�ºك�هذا�إن�استطاعت�

بعض�Rسر�العربية�توف�oها،�وªشopاك�Xي�خدما×�ا،�كو�øا�ما�زالت�مكلفة�تعجز�
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الشرائح�ªجتماعية�دفع�تكاليفها،�"�أغلب�Rسر���تستطيع�أن�توفر�الضروري�

للعيش،�فكيف�يتأتى�لها�اقتناء�الحاسوب�أو�ªشopاك�Xي�Rنopنيت،�لكن�م�Ïان�

�بالنسبة� �Rولية �بمفهوم �يعت�orالشعور �Åنه �Rعذار، ���يعopف��²ذه الجدولة

  .14و�التقدم"لهذه�Rمور�حجر�الزاوية�Xي�التخلف�أ

"� �كتابه �ا%ؤلف�Xي �عددها Oال�� �العوائق �والعو�ةومن �الفقر،�العوربة "

�فقر�وضعف� �والفقر�عنده �العربية، �الدول �أغلب �Xي �يرحم �� �غو� فاعتorه

الدخل�Rسري،�ودخل�الدولة���الدخل�الفردي،�Åن�هذا�Rخ��oيؤثر�بشكل�أو�

لعجز�عن�توف��oمناصب�الشغل�بآخر�Xي�Rسرة،�أما�فقر�الدولة�فيتجسد�Xي�ا

�ضعف� �أو �والحيوية �ªجتماعية �ا%رافق �وغياب �الصحية، �Rوضاع وتردي

  بنيا×�ا.

�فع¥ى� �عديـدة، �عو%ات �صارت �بل �إذن، �واحـدة �عو%ة �هناك �تعـد "فلم

�والبيئـة� �وRوبئة �وا%خدرات �ا%علومات �مجال �Xي �عو%ة �هناك �ا%ثال سـبيل

�وذاك �هذا �قبل �وÕي �أن��و�رهـاب،
ً
�تعقيدا مور

ُ
R� �يزيد �ومما �ا%ال. �مجال Xي

العو%ة�صارت�تتعاظم�Xي�ا%جا�ت�ا%ختلفة�بسرعة�متباينة�وملفتة�للنظر،�مما�

�ع¥ى� �ا%ختلفة �الدول �إمكانات �تضاؤل �نتـائـج �من �العو%ة �تفـرزه �مـا ترتب�ع¥ى

X�،مورها�وتوجيه�شعو�²ا�وسـائر�قضاياها
ُ
ي�ح�ن�التدخل�أكثـر�فأكثـر�Xي�ضبط�ا

�رقيب� �دون �من �اختصاصا×�م �حـدود �الدولي�ن �الAعب�ن �تجاوزات تتعاظـم

  15يذكر"
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�يتطلب�التشبت� �العربي �لواقعنا �العو%ة �اخopاق �التخفيف�من�حدة إن

�بالتعاليم� �والتشبث �ªنتماء �تضمن Oال�� �الهوية، �ومقومات �العربية باÅصالة

ك�ب"التطبيع�مع�الهيمنة�الدينية�والوقوف�أمام�اجتياح�أنماط�ا%علومات،�وذل

وªستسAم�لعملية�ªستتباع�الحضاري�حيث�فقدان�الشعور�با�نتماء�لوطن�

  16أو�أمة�أو�دولة،�وحيث�إفراغ�الهوية�الثقافية�من�كل�محتوى".

�وأنظمة،��بد�
ً
�وشعوبا

ً
ومن�أجل�تدارك�الوضع�العربي�من�جديد�أفرادا

يه�من�آثار�سلبية،�وأخذ�ا%بادرة�من�تكثيف�الجهود�%واجهة�العو%ة�بكل�ما�تحو 

�مع�مراعاة�خصوصيات�وحاجات�ا%جتمع� لجعل�حركة��صAح�من�الداخل،

العربي،�ف�Aمعاصرة�بدون�أصالة،�و���øضة�بدون�تاريخ.�فينبõي�تفعيل�عناصر�

القوة�ا%تاحة�Xي�النظام�العربي،�و�صرار�ع¥ى�عدم�الوصول�إ+ى�درجة�فقدان�

�العرب �القومية �ومحاولة�الهوية �النظام، �لهذا �الفقري �العمود �تشكل Oال�� ية،

�%واكبة�العو%ة،�والحد�من�آثارها�
ً
طرية،�وإقليمية�معا

ُ
إيجاد�مشاريع�تنموية�ق

�أو� �عوض�الحياد �إيجابيا، �معها �والتعامل �م��ا، �ªستفادة �ومحاولة السلبية،

شعوب�التصادم،�بل�ªنخراط�ف��ا�بشكل�يضمن�تسخ�oها�لصالح�البلدان،�وال

�إ+ى�مشروع�حضاري�ينسجم�مع�معطيات�الوحدة،�والعدالة،�
ً
العربية،�وصو�

�والتـراث،� �Rصـالة، �ع¥ى �والـحفـاظ �وªستقAل، �والديمقراطية، والتنمية،

  وحـفظ�الكـرامة.

�مزالق� �من �القومية �والذات �العربي �العالم �تحص�َن �إن �القول، صفوة

�إ+ى�التفاعل��يجابي�ومخاطر�العو%ة�يفرض�تجاوز�ªنفعال�وا% OÖوقف�السل

�الopاث� �الحفاظ�ع¥ى �بدافع �وªنزواء �التقوقع �مقاربة OÎتب� �ينبõي Aف� معها،
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�عصر�العو%ة� �مواجهة �تجاوز �مصلحته �من �العربي �فالوطن �Rصالة. وتمجيد

ي�بتطبيق�مقو�ت�وأفكار�ثقافية�عصرية� بمقو�ت�تراثية�ماضوية،�بل�عليه�ال̧و

وا%فكرين�ا%ثقف�ن�العرب�أمثال�الباحث�Rكاديم�Oالدكتور�من�إنتاج�الدارس�ن�

�إصداراته �خAل �من �علميا �جهدا �بذل �الذي �العتيبة، �سعيد كتاباته�و �مانع

وتأمAته،�حيث�حرص�وشدد�ع¥ى�ضرورة�التنسيق�التام�ب�ن�مختلف�ا%جا�ت�

عاجزة��ال��Oتمسها�العو%ة�وتجنب�الرؤية�Rحادية�الثقافية�للظاهرة،��øÅا�تبقى

  عن��حاطة�بالعو%ة�Xي�شمولي�ºا.

أعتقد�أن�من�ب�ن�السبل�الكفيلة�بتحقيق��øضة�عربية�شاملة؛�تحقيق�

�Rمد،� �والطويل �ا%توسط �العقAني �التخطيط �واعتماد �ªقتصادي، التكامل

�واستثمار�الرأسمال�ا%ادي� �من�مختلف�إبداعات�وطاقات�العرب، وªستفادة

ي�القومي�بالعروبة�الحضارية�يتطلب�القطع�مع�والAمادي.�كما�أن�تجد يد�ال̧و

�إطار� �Xي �العو%ة �تحديات �ومواجهة ،O ¡والسيا� �ªقتصادي �والتعامي التبعية

التفاعل�معها�و�فادة�من�إيجابيا×�ا�وتخطي�سلبيا×�ا،�وتب��Îا%قاربة�التشاركية�

Aبإم� �وليس �أصيلة، �عربية �بمقومات �ثقافية �اسopاتيجية �تنهج ءات�العربية

  خارجية�قد���تناسب�الواقع�العربي�أو�تخدم�أجندات�دولية.

�إعادة� �إ+ى �ماسة �حاجة �Xي �ا%عاصر�للعو%ة �الفكر�العربي �قراءة وسؤال

�بدل� �العقAنية �واعتماد ��يجابي، �والتفاعل �التحدي �خAل �من النظر�وذلك

مع.�آنذاك�التبعية،�وا%وضوعية�مكان�الذاتية�وRنانية،�ونقد�الذات�لبناء�ا%جت

ي�بالعروبة،�والتحول�من��حباط�واليأس�والتبعية� يمكن�الحديث�عن�وجود�̧و
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وªسA�ºك�إ+ى�ا%شاركة�الفاعلة�و�نتاج��يجابي،�و�سهام�Xي�بناء�الحضارة�

�إ+ى� �الضيقة �النفعية �العروبة �أو �ا%صلحة �عروبة �تجاوز �وبالتا+ي �نسانية،

%نتجة.�فالدكتور�سعيد�مانع�العتيبة�يرى�أن�عروبة�الذات�ا%ناضلة�الفاعلة�وا

�وا%تعقلة،� �النافعة �والعو%ة �ا%تطورة �أن�ترحب�بالعو%ة �ينبõي الدول�العربية

  لكن�ا%بنية�ع¥ى�أسس�راسخة�من�ثقافتنا�وأصالتنا�وحضارتنا�العربية�Rصيلة.
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  &حاqت:

�كتاب�الجيب،�منشو �• رات�الزمن،�حوارات�من�أجل�ا%ستقبل،�طه�عبد�الرحمان،

  .�130)،�ص:2000،�(أبريل13العدد�

  م.�1�،2002أبو�ظOÖ،�ط�العوربة�والعو%ة،�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،•

  .18نفسه،�ص:�•

العو%ة�السياسية�ومخاطرها�ع¥ى�الوطن�العربي،�الدكتور�محمد�السامرائي،�مجلة�•

  .14و13"عالم�الفكر،�(دمشق،�اتحاد�الكتاب�العرب)،�العددان�

�دار�مستقب�• �عمارة، �محمد �الدكتور �الغربية، �والعو%ة ��سAمية �العا%ية �ب�ن لنا

  .225م،�ص:2001ال��ضة،�ط�

  .20ص:�،م1�،2002أبو�ظOÖ،�ط�العوربة�والعو%ة،�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�•

الفاعلية��بداعية�والفكرية�Xي�كتابات�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�الدكتور�عبد�•

�العل �بنصر �للثقافة�هللا OكاديمR� �ا%ركز �فاس، �ا%هراز، �ظهر ��داب �كلية �منشورات وي،

  .86م،�ص:2009والدراسات�ا%غاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية،�ط،�

  .100م،�ص:1�،2002أبو�ظOÖ،�ط�العوربة�والعو%ة،�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،•

  .235ربية،�الرباط،�ص:�مداخلة�Xي�العو%ة�والهوية،�مطبوعات�أكاديمية�ا%ملكة�ا%غ•

  .111،�ص:61مجلة�ا%عرفة،�العدد�•

الفكر�العربي�وصراع�Rضداد،�محمد�جابر�Rنصاري،�ا%ؤسسة�العربية�للدراسات�•

  .644م،�ص:�1996والنشر،�عمان،�
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الفاعلية��بداعية�والفكرية�Xي�كتابات�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،�الدكتور�عبد�•

� ينظر:�ما�العو%ة،�حسن�حنفي�وصادق�جAل�العظم،�دار�الفكر،��.92هللا�بنصر�العلوي،�ص:

  .�257م،�ص:�2�،2000دمشق،�ط

  .113العوربة�والعو%ة،�مانع�سعيد�العتيبة،�ص:�•

  .114نفسه،�ص:•

�وهارالد�• �بي�opمارت�ن، �هانس �والرفاهية، �الديمقراطية �ع¥ى �وªعتداء �العو%ة فـــخ

�م�شومان، �عباس�ع¥ي، �عدنان �الدكتور �ا%عرفةـ�ترجمة �دار�عالم �زكي، �رمزي �الدكتور راجعة

  .329و�328م،�ص�1998هـ�/�1�،1419الكويت،�ط

•� �عدد �الكويت، �ا%عرفة، �عالم �نبيل�ع¥ي، �وعصر�ا%علومات، �العربية ،�276الثقافة

  .125ص:
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ثقافيـــة�Xـــي�العـــالم�العربـــي�اليـــوم�محـــل�اهتمـــام�كب�ـــ�oلـــدى�صـــارت�التنميـــة�ال

الـــدول،�حكومـــات�وشـــعوبا،�Åن�الواقـــع�ªقتصـــادي�والثقـــاXي�يحتـــاج�إ+ـــى�مراجعـــة�

للسياسات�ا%عمول��²ا�وªسopاتيجيات�ال��Oباتت�متجاوزة�Xي�أغلب�دول�العالم�

  العربي�اليوم.

العو%ــــة�الــــذي�إن�تحــــو�ت�مصــــ��oالعــــالم�اقتصــــاديا�وثقافيــــا�Xــــي�ظــــل�نظــــام�

فــرض�قوانينــه�ا%هيمنــة�والقــاهرة؛�قــد�أدى�إ+ــى�زعزعــة�القــيم�والعAقــات�الدوليــة�

Xـي�إطــار�التســارع�الحمــيم�نحــو�اكتسـاب�رضــا�ا%نظمــات�Rمميــة�وRبنــاك�الدوليــة�

والقوى�الكorى�Xـي�العـالم.�وإن�دل�هـذا�ع¥ـى�Þـ Oء�فإنمـا�يـدل�بصـفة�خاصـة�ع¥ـى�

ة�اليــوم�مــن�أجــل�الحفــاظ�ع¥ــى�مكان�ºــا�وحقهــا�مــا�يلــزم�أن�تقــوم�بــه�الــدول�العربيــ

Xـــــــي�ªســـــــتمرار�الحضـــــــاري�وإنجـــــــاز�مشـــــــروعها�العروبـــــــي�كمـــــــا�يســـــــميه�ªقتصـــــــادي�

  مانع�سعيد�العتيبة.�ر وا%فكر�العربي�الدكتو 

ي�تـام�مـا�وصــلت�إليـه�الحضـارة�العربيـة�مـن�حالـة�الركــود� إنـه�قـد�أدرك�بـ̧و

ال�ـ�Oتـتلخص�Xـي�العامـل��والجدب�الحضاري،�الذي�أدت�إليه�جملة�مـن�العوامـل

ي�والفكــــري.�ولعــــل�التصــــور�الــــذي�ينطلــــق�منــــه�ا%فكــــر�العتيبــــة�Xــــي�ـالثقــــاXي�القيمــــ
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الشأن�الحضاري�العروبي�يأخذه�إ+ى�التاريخ�العربي�كمصدر�للمعرفة�با%نجز�وما�

�ســــــAم.�وح�ــــــ��يفهــــــم�ا%فكــــــر�العتيبــــــة�ا%عادلــــــة�و�يمثــــــل�مجــــــد�العــــــرب�والعروبــــــة

فإنـــــــه�يســـــــتلهم�اللحظــــــات�التاريخيـــــــة�ويســـــــتقرئ��؛بيــــــةالراهنــــــة�Xـــــــي�الحضـــــــارة�العر 

الـــذي�ســـمح���paradigmا%نجـــزات�الثقافيـــة�العربيـــة�مـــن�أجـــل�تحديـــد�الrـــoاديكم

�Oوأنمـــاط�الســـلوكات�الثقافيـــة�ال�ـــ�oللعقـــل�العربـــي�إبـــداع�ا%عرفـــة�وأنســـاق�التفك�ـــ

أهلــــت�العنصــــر�العربـــــي�لقيــــادة�حركـــــة�الثقافــــة�والتـــــاريخ�%ــــدة�طويلـــــة�مــــن�الـــــزمن�

  Xي�العصور�الذهبية�للحضارة�العربية��سAمية.تتمثل�

�حـــظ�العتيبـــة�أن�الثقافـــة�كانـــت�ا%حـــرك�Rول�للوجـــود�العربـــي�Xـــي�التـــاريخ�

القديم�ولذلك�فAبد�من�أن�تعود�إ+ى�الريادة�والتفعيـل�اليـوم�لكـي�يحقـق�العـرب�

  �øض�ºم�ا%أمولة.

لــــــف�عــــــن�ربــــــط�العتيبــــــة�التنميــــــة�بالثقافــــــة�باعتبارهــــــا�مفهومــــــا�جديــــــدا�يخت

ا%فهـــوم�Rكـــاديم�Oالـــذي�شـــاع�عـــن�الثقافـــة�Xـــي�الفكـــر�العربـــي.�إنـــه�يبشـــر�بنظريـــة�

جديـــــدة�Xـــــي�الثقافــــــة�تجعلهـــــا�رديفــــــة�للتنميـــــة�ªقتصـــــادية�وªجتماعيــــــة�Xـــــي�ظــــــل�

  العربية�الراهنة.و �السياقات�الدولية

أراد�العتيبة�أن�يبدأ�من�مسـاءلة�الـذات،�والبحـث�عـن�عناصـر�الجـواب�Xـي�

ر�مــــن��فـــــاق�ـي�حنكتــــه�وجعلــــت�منـــــه�رجــــل�ا%يــــدان�Xـــــي�كثيـــــعــــة�التـــــتجاربــــه�ا%تنو 

الفكريـــــــة�وªقتصـــــــادية�و�بداعيـــــــة.�لقـــــــد�فهـــــــم�أن�الثقافـــــــة�رافعـــــــة�مـــــــن�روافـــــــع�

للثقافــــة�هـــــو�ا%نـــــدمج�التنميــــة�بمفهومهــــا�الشـــــامل؛�ولــــذلك�اعتrـــــ�oأن�هــــذا�الفهــــم�

ميه،�الــذي�ســيبوؤها�ا%Ïôلــة�ال�ــ�Oتســتحق�Xــي�ا%نــاخ�الحضــاري�العروبــي،�كمــا�يســ
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مــــن��7بغيــــة��ســــهام�"بــــرأي�أو�وجهــــة�نظــــر�مــــن�أجــــل�مســــتقبل�عروبــــي�واعــــد"(ص

  التنمية).و �الثقافة�هكتاب

إن�العتيبة�لم�يدخل�Xي�حسابه�مجريـات�Rحـداث�Xـي�العـالم�العربـي�قبيـل�

صدور�كتابه،�وخAل�مرحلة�التأليف،�Åنه�فهم�أن�أي�استنتاج�سريع�قـد�يكـون�

�Oن�اســـــــتقراء�النتـــــــائج�ضـــــــد�أعـــــــراف�النظـــــــرة�العلميـــــــة�ال�ـــــــÅام��²ـــــــا.�وÏـــــــpلªاختـــــــار�

  )7"يتطلب�الكث��oمن�الopيث�"�(نفسه:ص؛

  يمكن�تلخيص�عوامل�النكسة�الثقافية�العربية�Xي�العناصر��تية:�

فقــدان�الثقــة�Xــي�الــذات�الحضــارية�وا%نجــزات�التاريخيــة�للعقــل�العربــي� -1

  .�سAمي�Xي�عصور�ªزدهار

قاعـات�يتعهـدها�� �اقـع�ا%تغ�ـ�oبـوت�oة��عدم�القدرة�ع¥ى�فهـم�حركـة�الو  -2

  البطيئة�للص�oورات�العربية�Xي�ش���ا%جا�ت.

اخـــــتAل�ســـــلم�القـــــيم�العربيـــــة�Xـــــي�ســـــديم�اللغـــــط�الكب�ـــــ�oحـــــول�Rصـــــالة� -3

ت�اللحظـة�التاريخيــة،�بـدون�فهــم�عميـق�لرهانــا�وا%عاصـرة�ورفــع�شـعارات�واهيــة،

ر�العــــرب�يلوكــــون�هــــذه�ســــواء�Xــــي�منظــــور�Rصــــالة�أم�Xــــي�منظــــور�ا%عاصــــرة.�فصــــا

الشــــــعارات�منـــــــذ�عصـــــــر�ال��ضــــــة�إ+ـــــــى�اليـــــــوم�دونمــــــا�إدراك�عم¥ـــــــي�وتـــــــاري�ي�عميـــــــق�

  للمفاهيم�وªلÏpامات�الناشئة�عن�تب�OÎأحد�ا%وقف�ن�أو�هما�معا.
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التخلــف�الواضــح�Xــي�البيئــات�العربيــة�وشــيوع�عوامــل�الفقــر�والهشاشــة� -4

ة�ميســـــورة�وغالبيـــــة�ªجتماعيـــــة�ال�ـــــ�Oمـــــا�تـــــزال�تعمـــــق�الهـــــوة�الفاصـــــلة�بـــــ�ن�أقليـــــ

  معوزة،�أو�تعيش�تحت�مستوى�الفقر�حسب�ا%عاي�ª�oقتصادية�الدولية.

ارتفــــــاع�مســــــتويات�Rميــــــة�Xــــــي�صــــــفوف�الفئــــــات�العمريــــــة�ا%ختلفــــــة�مــــــع� -5

ظهورهـــــا�بشـــــكل�ملفـــــت�Xـــــي�صـــــفوف�النســـــاء�بشـــــكل�خـــــاص.�ممـــــا�يعطـــــل�مســـــ�oة�

  ا%جتمع�نحو�ا%ساواة�والرêي.

%نـــــــاهج�الopبويـــــــة�والتعليميـــــــة�تعـــــــا+ي�نســـــــب�الفشـــــــل�الدرا¡ـــــــ �Oو×�افـــــــت�ا -6

والبحــــــث�عــــــن�البــــــدائل،�بــــــدون�خطــــــة�محكمــــــة.�ممــــــا�يقــــــود�إ+ــــــى�اســــــت�oاد�ا%نــــــاهج�

ي�نشـــــأت�Xـــــي�ظـــــل�ســـــياقات�تاريخيـــــة�مغـــــايرة�وXـــــي�بيئـــــات�ـوالنظريـــــات�الopبويـــــة�التـــــ

  أصلية���عAقة�لها�بالعالم�العربي�ومناخه�الثقاXي�والحضاري�الخاص.

أســهم�بوضــوح�Xــي�تخلفنــا�عــن�ركــب��إن�إكراهــات�الواقــع�ا%عرXــي�العربــي -7

فــــــة�بحيــــــث���تحظــــــى�الجامعــــــات�ومؤسســــــات�البحــــــث�Xــــــي�عا%نــــــا�العربــــــي�إ��ر ا%ع

بفتـــات�ا%�Ïانيـــات�ممــــا���يســـاعد�البتـــة�ع¥ــــى�ال��ـــوض�بتجربـــة�البحــــث�العلمـــX�Oــــي�

العلـم�العربـي.�وهـذا�يـؤثر�بـدوره�ع¥ـى�مسـتوى�ا%عرفـة�والتصـنيف�ا%ـزري�أحيانــا،�

 نا.الذي�توضع�فيه�جامعات

Oــي�البحــث�العلمــXــي�ســائر��كمــا�أن�هــذا�الوضــع�يــدفع�البــاحث�ن�إ+ــى�الزهــد�X

ميادينـــــه�النظريـــــة�والتطبيقيـــــة.�فهـــــذا�الوضـــــع�ا%ـــــزري���يعطـــــي�قيمـــــة�للمعرفـــــة،�

ويجعــــــل�ا%جتمــــــع�ينظــــــر�إل��ــــــا�بصــــــف�ºا�مــــــن�الكماليــــــات،���مــــــن�الضــــــروريات،�Åن�
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ت�Rساســـية�مـــن�الضـــروريات�Xـــي�ا%جتمعـــات�العربيـــة�تتمثـــل�Xـــي�ضـــمان�الحاجيـــا

أكـــل�وشـــرب�ولبـــاس�وتعلـــيم�أو+ـــي�حســـب�مـــا�تقـــرره�دوائـــر�حقـــوق��نســـان،�وهـــذا�

يتطلــــــب�م�Ïانيــــــات�كب�ــــــoة�يــــــتم�صــــــرفها�ع¥ــــــى�هــــــذه�Rولويــــــات�و��يصــــــل�مــــــن�هــــــذه�

  ا%وازنات�ا%الية�سوى�قسط�يس��oلتدب��oشأن�البحث�وا%عرفة.

يموقراطية؛�تفاوت�Rنظمة�العربية�Xي�ªستجابة�الفعلية�%تطلبات�الد -8

فكــل�بلــد�يتعامــل�مــع�هــذا�ا%فهــوم�السيا¡ــ �Oبالطريقــة�ال�ــ�Oتريحــه،�بحيــث�لــيس�

هنـــاك�توحـــد�Xـــي�ا%ســـار�الـــديموقراطي�العربـــي�ولـــيس�هنـــاك�أي�أثـــر�للتنســـيق�بـــ�ن�

السياســـــــات�ا%حليــــــــة�والجهويــــــــة.�وهـــــــذا�يــــــــؤدي�إ+ــــــــى�تكـــــــرار�Rخطــــــــاء�ذا×�ــــــــا�وعــــــــدم�

Xخرى�الشقيقة�Rستفادة�من�تجارب�البلدان�ªالـديموقراطي��oي�مجا�ت�التـدب�

  للمرفق�العمومي.

9- �oاتيجية�ا%وحـــدة�عربيـــا�مـــن�أجـــل�خلـــق�قـــوة�دافعـــة�للســـ�opســـRانعـــدام�

نحــــو�توحيــــد�الرؤيــــة�الثقافيــــة�ا%عتمــــدة�ع¥ــــى�تغليــــب�عناصــــر�الهويــــة�الحضــــارية،�

وإهمــال�مختلــف�عوامــل�الفرقــة�وªنحيــازات�الناشــئة�عــن�و�ءات�اقتصــادية�أو�

  سياسية�ضيقة.

ي�كانـــــت�وراء�ضـــــياع�الحلـــــم�العربـــــي�Xـــــي�الوحـــــدة�ـن�هـــــذه�العوامـــــل�Õـــــي�التـــــإ

  الفكرية�والثقافية.

�إن�ا%فكـر�العتيبـة�يقـدم�تشخيصـا�دقيقـا�للوضـع�العربـي�Xـي�مجـال�التنميـة

ر�ممكـــن�إ��ـالثقافـــة�مـــن�أجـــل�الوصـــول�إ+ـــى�قناعـــة�مفادهـــا�أن�تجـــاوز�Rزمـــة�غيـــو 

ربـــــــي�الحضـــــــاري�ا%وحـــــــد�باللغـــــــة�بـــــــالعودة�الســـــــريعة�إ+ـــــــى�مـــــــا�يســـــــميه�ªنتمـــــــاء�الع
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والثقافة�والدين.�وقـد�صـاغ�لهـذا�ªنتمـاء�لفظـا�يحتفـي�بـه�كث�ـoا�Xـي�مؤلفاتـه�وهـو�

  العوربة.

العوربة�Xي�تقديره�Õـي�ذلكـم�ا%يثـاق�القـوي�الـذي�يـربط�الـدول�العربيـة�إن�

بمصــ��oثقــاXي�وتنمــوي�مشــopك،�Xــي�ظــل�التنازعــات�الحضــارية�ال�ــ�Oمــا�ف�ــ�öالعــالم�

يشـــــها�Xـــــي�ســــياق�عو%ـــــة�محمومـــــة،�تســـــ�ى�إ+ــــى�طمـــــس�معـــــالم�ثقافـــــات�ا%عاصــــر�يع

الشـــعوب،�بـــدعوى�ªنــــدماج�ªقتصـــادي�والثقـــاXي�العــــالمO.�والعوربـــة�Õـــي�ذلكــــم�

الثقافيـة.�إن�العوربـة�Õـي�و ��حساس�بالذات�العربية�Xي�كل�مظاهرها�الحضـارية

ال�ـــــ�Oســـــتقف�بأشـــــكال�شـــــ���Xـــــي�وجـــــه�العو%ـــــة�الكاســـــحة�ال�ـــــ���Oتpـــــoك�للشـــــعوب�

والـــدول�مجـــا��للتعب�ـــ�oعـــن�خصوصـــي�ºا�الثقافيـــة�بـــدعوى�أن�العـــالم�صـــار�اليـــوم�

.Oي�العرف�العولمXة�oقرية�صغ�  

ر�Xـي�العو%ــة�قــاد�العتيبـة�إ+ــى�صــياغة�معادلـة�عربيــة�للبحــث�ـإن�هـذا�التفكيــ

عــــن�شــــروط�تنميــــة�ثقافيــــة�متوازنــــة���تســــقط�Xــــي�فــــخ�العو%ــــة�و��تظــــل�ضــــحية�

الحضــــاري�القــــديم.�إن�كــــ�Aالخيــــارين���يخــــدم�التقوقــــع�ع¥ــــى�الــــذات�Xــــي�مجــــدها�

العوربـــة�Xـــي�Þـــ Oء؛�فالحاجـــة�ماســـة�اليـــوم�إ+ـــى�البحـــث�عـــن�نمـــوذج�تنمـــوي�ثقــــاXي�

  يمزج�Xي�أبعاده�ب�ن�التنمية�التقليدية�والعصرية.

فالتنمية�التقليدية�تعتمد�ع¥ى�منح�ا%ؤسسات�الحكومية�كامل�الصAحية�

  .ا%ندرجة�تح�ºا�والسهر�ع¥ى�تنفيذها�Xي�×�ي�öâالorامج�التنموية�وإبداع�الخطط
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مثــــل�هــــذه�النمــــاذج�التقليديــــة�يراهــــا�العتيبــــة�غ�ــــ�oصــــالحة��øÅــــا�تقــــزم�دور�

ا%جتمــــع�ا%ــــدني�وRفــــراد�Xــــي�ªبتكــــار�والتــــدب��o%ســــائل�التنميــــة�Xــــي�الــــدول.�فعــــدم�

إشـــراك�البشـــر�Xـــي�إعـــداد�الrـــoامج�التنمويـــة�وعـــدم�إدخـــالهم�Xـــي�العمليـــة�التنمويـــة�

مية�مضمو�øا��øÅا�تص��oإجراء�حكوميا�تخططه�الدولة�بدون�التشـاور�يفقد�التن

مـع�ا%ســتفيدين،�وهـم�ا%واطنــون�الــذين�لهـم�الحــق�Xــي�Rنظمـة�الديموقراطيــة�Xــي�

  ا%شاركة�الفعلية�Xي��جراءات�التنموية�Xي�سائر�القطاعات.

أمـــا�التنميـــة�العصـــرية�ف�ـــ�Oتلـــك�ال�ـــ�Oتســـ�ºدي�بمقـــررات�دوليـــة�وتســـ�X�oــــي�

�ب�العو%ة�ال��Oيعتorها�العتيبة�نمطـا�متطـورا�مـن�أنمـاط�التبعيـة�ªقتصـاديةركا

الثقافيــــة�للعـــــالم�ا%تقــــدم.�إن�الرهـــــان�Rســـــاس�Xــــي�هـــــذا�النمــــوذج�العصـــــري�هـــــو�و 

تحقيق�انتظارات�الفكر�العولم���Oالفكر�العوربي.�وبالتا+ي�فالتنميـة�الثقافيـة�Xـي�

ر�العتيبة�سوى�ثقافة�الذوبان�كمـا�سياق�النموذج�العصري���ينتج�Xي�نظر�ا%فك

  ).280(نفسه:�يقول.

�حــظ�العتيبــة�بعينـــه�الفاحصــة�أن�نمـــاذج�التنميــة�Xــي�العـــالم�يغلــب�عل��ـــا�

الجانـــــب�ªقتصـــــادي�وا%ـــــا+ي�Xـــــي�حـــــ�ن�تغيـــــب�الجوانـــــب�الثقافيـــــة،�إ��Xـــــي�النـــــاذر.�

ولـــــذلك�نـــــراه�ينبـــــه�العـــــالم�العربـــــي�إ+ـــــى�خطـــــر�الوقـــــوع�Xـــــي�هـــــذا�ا%طـــــب،�Åن�نجـــــاح�

شـــروع�التنمـــوي�العربـــي�Xـــي�رأيـــه�يتوقـــف�ع¥ـــى�مـــدى�اهتمامـــه�بالجانـــب�الثقـــاXي.�ا%

فالــــدول�العربيــــة�لهــــا�تــــاريخ�طويــــل�ولغــــة�وثقافــــة�وديــــن،�وÕــــي�كلهــــا�عناصــــر�تؤهــــل�

الـــــبAد�العربيـــــة�Åن�تنجـــــز�مشـــــروعا�تنمويـــــا�ع¥ـــــى�أســـــاس�ثقـــــاXي�أك	ـــــ�oمـــــن�البلـــــدان�

  .Rخرى�ال����Oتعت�orالثقافة�رافعة�حقيقية�للتنمية
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قـــــول��²ـــــذا�الصـــــدد"ذلك�أن�الشـــــعوب�تتفـــــاوت�مـــــن�حيـــــث�مجموعـــــة�مـــــن�ي

ا%رتكـــزات�ال�ـــ�Oتقـــوم�عل��ـــا�منظومـــة�الدولـــة�ف��ـــا؛�بـــ�ن�مرتكـــز�القـــيم�ªجتماعيـــة�

  ).285-284والدينية�ال��Oتؤمن��²ا�الطبقات�ªجتماعية�وتحتكم�إل��ا"(نفسه:

ج�مــــــن�فهــــــذه�ا%رتكــــــزات�Õــــــي�ال�ــــــ�Oتم¥ــــــي�علينــــــا�اختياراتنــــــا�التنمويــــــة�للخــــــرو 

  أوضاع�التخلف�القاهرة�ال��Oتحد�من�طموحنا�وتعبث�بكorيائنا.

إن�حاجتنـــا�اليـــوم�إ+ـــى�التنميـــة�الثقافيـــة���تنفصـــل�عـــن�حاجتنـــا�إ+ـــى�تنميـــة�

ي� اجتماعيــة.�فهمــا�وجهــان�لعملــة�واحــدة؛�إذ���تنميــة�بــدون�مجتمــع�منخــرط�بــ̧و

+ـــــى�عـــــدة�تـــــام�Xـــــي�الفعـــــل�التنمـــــوي.�إن�نجـــــاح�ا%شـــــروع�التنمـــــوي�العربـــــي�يحتـــــاج�إ

  عناصر�نحللها�Xي�ما�يأتي:

رت�بنيــة�Rســرة�العربيــة�ا%عاصــرة�وتغ�ــoت�الوظــائف�ـثقافــة�Rســرة:�تغيــ -1

انتشــــــار�و �ف��ــــــا�بحيــــــث�صــــــارت�عوامــــــل�الopبيــــــة�ا%تطــــــورة�وتــــــدخل�وســــــائل��عــــــAم

ظــــاهرة�اشــــتغال�ا%ــــرأة،�عوامـــــل�أدت�إ+ــــى�تغ�ــــ�oالظـــــروف�ا%حيطــــة�باÅســــرة.�ومـــــن�

 Rــــي�ســــلطة�Xــــي�النســــيج�شــــأن�هــــذا�أن�يــــؤثر�Xطفــــال�Rم�وRب�التقليديــــة�وموقــــع�

Rســـــــروي.�وتبعـــــــا�لـــــــذلك�ســـــــتتغ��oمقـــــــاييس�RخـــــــAق�وا%واقـــــــف�وفلســـــــفة�الحيـــــــاة�

بصــــورة�واضــــحة�تنمــــو�معهــــا�Rســــئلة�ا%شــــروعة�حــــول�الحريــــة�والopبيــــة�والطاعــــة�

  وا%صلحة�الذاتية.

ثقافـــة�الجـــوار:�إن�الجـــوار�هـــو�ا%حـــيط�ا%باشـــر�الـــذي�يعـــيش�فيـــه�الفـــرد� -2

ي�ـويتبــادل�ا%صــالح�مــع��خــرين�الــذين�يكونــون�معــه�ا%جتمــع�الصــغ��oالــذي�ينتمــ
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إليه.�فالجوار�هو�النطاق�ªجتمـا¸ي�ا%كمـل�لþسـرة.�وفلسـفة�التجـاور�Xـي��سـAم�

كـان�يو9ـ �Oبالجـار�ح�ـ��كـاد�أن�يجعـل�لـه�نصـيبا�Xـي���متينة�وقويـة�Åن�الرسـول�

ى�ع¥ـــــى�أســـــاس�ـثقافـــــة�الجـــــار�تبنـــــ�إن�راث�جـــــاره.�وهـــــذه�أع¥ـــــى�درجـــــات�ªعتبـــــار.ـميــــ

ªحpــــــoام�والتعــــــايش�والتســــــامح�وتقــــــديم�الخــــــدمات�والســــــهر�ع¥ــــــى�الراحــــــة.�وهــــــذه�

رة�Xـي�ـرة�الحسـنة�Xـي�Åي�مشـروع�تنمـوي�ثقـاXي�عربـي.�فثقافـة�الجيــمتطلبات�الجي

تغليـب�ا%صـلحة�الذاتيــة�ع¥ـى�مصـلحة�الجــار�و �الغـرب�غالبـا�مــا�تقـوم�ع¥ـى�Rنانيــة

�ـــــ�Oيتـــــدخل�ف��ـــــا�الـــــوازع�القـــــانوني�لتنظـــــيم�العAقـــــة�بـــــ�ن�الجـــــار�ي�Rحـــــوال�الـإ��فـــــ

  وجاره.

ثقافـــة�الشـــارع:�إن�الشـــارع�هـــو�الفضـــاء�العـــام�ا%شـــopك�بـــ�ن�النـــاس�Xـــي� -3

ا%جتمع.�ولهذا�فإن�جانبا�من�العAقة�مع�الشـارع�ينظمـه�القـانون�بحيـث�تخضـع�

ســلطة�تصــرفات�Rفــراد�Xــي�الشــارع�بــ�ن�بعضــهم�الــبعض�وبيــ��م�والفضــاء�العــام�ل

القانون.�Xي�ح�ن�أن�تصرفات�Rفراد�تبقى�Xي�جانب�آخر�اختيارية�تتعلق�بالوازع�

زوع�إ+ــــى�الخ�ــــ�oأو�الشــــر�Xــــي�النفــــوس�البشــــرية.�و�بــــد�مــــن�تشـــــجيع�ـRخêAــــي�أو�النــــ

Rفـــراد�ع¥ـــى�الخ�ـــª�oجتمـــا¸ي�والحفـــاظ�ع¥ـــى�البيئـــة�مـــث�Aلنشـــر�ثقافـــة�Xـــي�الشـــارع�

  ة�اجتماعية�متطورة�Xي�عا%نا�العربي.تص��oمع�الزمن�ضامنة�لتنمية�ثقافي

ثقافــــة�السياســــة�التدب�oيــــة:�ســــواء�تعلــــق�Rمــــر�هنــــا�بالتــــدب��oا%ركــــزي�أم� -4

بالتــــدير�ا%ح¥ــــي�ا%فــــوض،�فــــإن�مقتضــــيات�التــــدب��oالنــــاجح�أن�يقــــوم�ع¥ــــى�أســــاس�

ا%واطنة�والعمل�ع¥ى�إشاعة�ªحopام�وروح�ا%سؤولية�ب�ن�ا%دبرين�للشأن�العام�

ســـتفيدين�مـــن�الخـــدمات��داريـــة�وªجتماعيـــة.�و��يتـــاح�مثـــل�هـــذا�وا%ـــواطن�ن�ا%
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ي�السيا¡ـــ �Oوªجتمـــا¸ي�والثقـــاXي�لـــدى� ا%نـــاخ�إ��Xـــي�حالـــة�تحقـــق�درجـــة�مـــن�الـــ̧و

  ا%واطن�ن�Xي�البلدان�العربية��سAمية.

إن�مثــــل�هــــذه�الثقافــــة�التدب�oيــــة�قمينــــة�بتعلــــيم�الفــــرد�كيفيــــة�التعب�ــــ�oعــــن�

قـل�درجـة�عمـا�نعرفـه�Xـي�الـدول�الغربيـة�ذات�التـاريخ�مواقفه�بشـكل�حضـاري���ي

باعتبارهــا�أســلوبا�Xــي�الحكــم�وأســلوبا�Xــي��الطويــل�نســبيا�Xــي�تطبيــق�الديموقراطيــة

الحيــــــــاة.�يســــــــتطيع�ا%ـــــــــواطن�العربــــــــي�حينـــــــــذاك�أن�يعrــــــــ�oعـــــــــن�الــــــــرفض�والنتمـــــــــاء�

�oجتمـــاع�والحـــوار�بطـــرق�حضـــارية�تنـــتظم�وفـــق�الدســـات�ªحتجـــاج�والتظـــاهر�وªو

ن�ن�وRعـــراف�دون�اصـــطدام�مـــع�الســـلطات�أو�خـــرق�القـــوان�ن�الجـــاري��²ـــا�والقـــوا

  العمل.

لعـــل�ثقافـــة�تدب�oيـــة�وسياســـية�مـــن�هـــذا�النـــوع�ســـتكون�بـــدون�ريـــب�ضـــمانة�

  من�ضمانات�تنمية�ثقافية�عربية�قوية.

ثقافــــــة�اقتصــــــادية�لتنميــــــة�اقتصــــــادية�شــــــاملة:���اقتصــــــاد�بــــــدون�مــــــواد� -5

ج.�ســــائر�النظريــــات�ªقتصــــادية�العا%يــــة�أوليــــة�وإنســــان�يتــــدخل�Xــــي�عمليــــة��نتــــا

تتفــــــــق�ع¥ــــــــى�اعتبــــــــار��نســــــــان�الفاعــــــــل�Rول�Xــــــــي�العمليــــــــة�ªقتصــــــــادية.�ولــــــــذلك�

فالتنميـــة�ªقتصـــادية���تـــتم�إ��بوســـاطة��نســـان.�قـــد�يبـــدو�الحـــديث�عـــن�رأس�

ا%ـــال�وعمليـــات��نتـــاج�وظروفـــه،�كافيـــا�لرســـم�الخطـــة�ªقتصـــادية�بعـــد�تحديـــد�

ر�أن�الثقافــة�ªقتصــادية�ضــرورية�Åي�إقــAع�اقتصــادي�Xــي�ـيــالحاجيــات�طبعــا؛�غ

الــــبAد�العربيــــة�اليــــوم.�ومــــن�أســــس�هــــذه�الثقافــــة�تربيــــة�الفــــرد�ع¥ــــى�حــــب�العمــــل�

و�خAص�فيه�والـتمكن�الفع¥ـي�مـن�الخrـoات�ا%طلوبـة�منـه�Xـي�ا%قاولـة�أو�ا%عمـل�
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لعمـومي.��بـد�Xي�القطاع�الخـاص�أو��دارة�ªقتصـادية�إذا�كـان�موظفـا�بـا%رفق�ا

مــن�القــدرة�أيضــا�ع¥ــى�التخطــيط�والتــوفر�ع¥ــى�رؤيــة�تخطيطيــة�واضــحة�وعمليــة�

ع¥ــى�ا%ســتوي�ن�القريــب�والبعيــد.�فــالتخطيط�القــائم�ع¥ــى�ªرتجــال�أو�العشــوائية�

يؤدي�إ+ى�هدر�ا%ـال�العـام�فضـ�Aعـن�الجهـد�ا%سـتفرغ�فيـه.�فـالتخطيط�Xـي�الـبAد�

 Rـــــي�حاجـــــة�إ+ـــــى�تحديـــــد�Xولويـــــات�والعمـــــل�ع¥ـــــى��عـــــداد�الجــــــدي�العربيـــــة�اليـــــوم�

للخطــط�Xــي�ضــوء�ا%عطيــات�الواقعيــة�بعيــدا�عــن��ســقاطات�أو�الÏôعــات�ا%ثاليــة�

  الحا%ة.

�شـــك�أن�هـــذه�الســـلوكات�الثقافيـــة�ستصـــحح�مســـارات�التنميـــة�الثقافيـــة�

ي�العربـــي�ا%عاصـــر،�وســـتفتح�آفـــاق�التعـــاون�الخـــAق�بـــ�ن� وثقافـــة�التنميـــة�Xـــي�الـــ̧و

البلدان�العربية�ع¥ى�أساس�الندية���التبعية�ا%تسopة�بشـعارات�و �الدول�الراقية

  العو%ة.

إن�ا%شـــــروع�العـــــوربي�التنمـــــوي�الثقـــــاXي�اليـــــوم�وXـــــي�الغـــــد�القريـــــب�ســـــيب�ن�

كيـــــف�تتحـــــول�التنميـــــة�والثقافـــــة�Xـــــي�ســـــياق�اتضـــــافر�الجهـــــود�العربيـــــة،�إ+ـــــى�قـــــوة�

عـــــاون�الخـــــار�ي�ثقافيـــــة�تفـــــتح�للـــــبAد�العربيـــــة�أبـــــواب�التو �اقتصـــــادية�واجتماعيـــــة

  والحوار�الحضاري�من�أوسع�أبوابه.

ولعل�العتيبـة�كـان�صـادقا�%ـا�انت�ـ��إ+ـى�"أن�إصـAح��نسـان�سـينت��Oحتمـا�

إ+ـــــى�إصـــــAح�بيئتـــــه�وظروفـــــه�ا%ختلفـــــة�ال�ـــــ�Oتواكـــــب�حياتـــــه�Xـــــي�كليا×�ـــــا�وجزئيا×�ـــــا،�

  )403وسيشكل�هذا��صAح�نقطة�ªنبعاث�نحو�عالم�عروبي�جديد"(نفسه:




	��Wא������������
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��@�א�����א�����א�����א��������א� @@ @@ @@ @

 

 

 

300

عتيبـــة�مفكـــرا�فقـــط�وإنمـــا�كـــان�ممارســـا�تقلـــب�Xـــي�عـــدة�مناصـــب�لـــم�يكـــن�ال

إداريـــــة�وسياســـــية�وتدب�oيـــــة�واقتصـــــادية�وثقافيـــــة.�ولهـــــذا�الســـــبب�بالـــــذات�اتســـــم�

فكره�بالواقعية�والفعالية،�ولم�يسـقط�Xـي�ف�ـي�ا%ثاليـة�والطوباويـة�ال�ـ�Oقـد�يقـع�

  ف��ا�ا%فكر�الذي�لم�يمارس�الحياة�العملية�بش���ألوا�øا�وأطيافها.

لقـــد�بحـــث�العتيبـــة�عـــن�حـــل�Åزمـــة�التنميـــة�Xـــي�الـــبAد�العربيـــة�انطAقـــا�مـــن�

مشـــــاهداته�ومعايناتـــــه�وجهـــــده�الشخýـــــ X�Oـــــي�ا%جـــــا�ت�العمليـــــة�ال�ـــــ�Oســـــهر�ع¥ـــــى�

�بـــــــــداع؛�و�حســــــــن�Rداء�ف��ــــــــا،�كالطاقـــــــــة�وªقتصــــــــاد�وا%ــــــــال�والفكـــــــــر�والثقافــــــــة

تـــــه�طريقو �فـــــاجتمع�فيـــــه�مـــــا�تفـــــرق�Xـــــي�أمـــــة�مـــــن�النـــــاس�واســـــتطاع�بفضـــــل�علمـــــه

تصــفية�الشــوائب�أن�يقــدم�لنــا�حصــيلة�فكــره�النقــدي�و �ا%نهجيــة�Xــي�ســR�orغــوار 

ا%تم��Ïوحصاد�تجربته�الغنية�Xي�التسـي��oوالتـدب��oا%حكـم�والنـاجح�لكـ�Aا%ـرفق�ن�

  الخاص�والعمومي.�

إن�ما�ألفـه�هـذا�العـالم�وا%فكـر�اللـوذ¸ي�Xـي�مجـال�التنميـة�يصـلح�أن�يكـون�

بيــــــة،�للخــــــروج�مــــــن�نفــــــق�التبعيــــــة�إ+ــــــى�نــــــور�ال��ضــــــة�خارطــــــة�الطريــــــق�للــــــدول�العر 

الحضـــارية�الجديـــدة�ال�ـــ�Oستســـتفيد�مـــن�إمكانـــات�الـــذات�العربيـــة�ا%ســـلمة�ومـــن�

آفاق�العو%ة�Xي�شقها��يجابي�الحداثي�دون�شعور�بالنقص�أو�ام�ºان�للـذات�أو�

  خوف�من��خر.

وإنمـا�هـو�إن�التخلف�ليس�قدرا�سرمديا�ع¥ى�البAد�النامية�وم��ا�العربية،�

لحظــة�تاريخيــة��بــد�مــن�العمــل�ع¥ــى�تجاوزهــا�بكــل�ثقــة�Xــي�الغــد�Rفضــل،�وو¸ــي�
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تـــــام�با%ســـــؤولية�ا%لقـــــاة�ع¥ـــــى�عاتقنـــــا�اليـــــوم،�حضـــــاريا�وثقافيـــــا�Xـــــي�ظـــــل�الظرفيـــــة�

  الراهنة.
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����������������6666�K�K�K�Kb��#��'(b��#��'(b��#��'(b��#��'( cP��	1cP��	1cP��	1cP��	1 

����6���76���76���76���7 <	��Kא��"�;�� L�TL�TL�TL�T-  א���QU;�א���QU;�א���QU;�א���QU;� א���;�"�א���K	>א���;�"�א���K	>א���;�"�א���K	>א�

  تقديم:

�العربي �رجل�ªقتصاد �قلم �لسان �ع¥ى �سعيد��جاء �مانع �الدكتور معا+ي

� �الدول�العربية�متفرقة�العتيبة�قوله: �تواجهها �ال�� "إن�التحديات�ا�تعددة

�يمكن�أن� �ال�� �البحث�عن�الصيغة�التجميعية �م��ا �*ي�تقت �� تشكل�م��ا

�السيا¢��� �مستقلة�بفعلها �و*ي�ذات�الوقت�أقطارا ا�ستقبل�دو�qمتوحدة،

�اقتصادية� �مصالح �بي��ا �تجمع �مختلفة �إقليمية �واتحادات والسيادي،

��فهوم� �الهيكلية �السياسة �*ي �ا�حدث �النموذج �تشكل �موحدة وسياسية

نسيجا�جديدا�aتحاد،�القادر�بذاته�الفردية�أو�بتجمعه�&قليمي�أن�يكون�

  .)1(*ي�السياسة�&قليمية�والدولية"

�(ªقتصادية،� �وا%تطلبات �التحديات �هذه �وتعدد �تنوع �من بالرغم

السياسية،�ªجتماعية،�الثقافية،�البيئية...)�إ��أن�التحديات�ªقتصادية�تقع�

�تبقى�من� �بما �تشكل�Rساس�لحل�ا%عضAت�والوفاء ��øÅا Xي�موقع�الصدارة،

�طرق�ªحتياج �عن �تبحث �ا%ختلفة �العالم �وشعوب �بلدان �نجد �ولهذا ات،

�بديناميكية� �ªقتصادي �النمو�والتطور �ع¥ى �تساعدها �وآليات�فاعلة ووسائل
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�يضمن� �بما �ªقتصادية �وطاقا×�ا �استخدام�واستغAل�مواردها �وع¥ى مناسبة،

اقيات�لها�ªستمرار�والصمود�والقدرة�ا%ناسبة�ع¥ى�ا%نافسة�معتمدة�ع¥ى�ªتف

�التكتAت�ªقتصادية� �وع¥ى �والعمل�ªقتصادي�ا%شopك، �والجماعية الثنائية

  القطرية،��قليمية�والعا%ية،�كمدخل�مناسب�للدفاع�عن�مصالحها�ا%ختلفة.

�و�قليمية،��لهذا �العروبية �Rقطار �تس�ى �أن �اليوم �الضروري من

�متكاملة� �البحث�عن�منظومة�محددة �إ+ى �الكلية �النتائج،�والعروبية ومحمودة

�،oالتغي�� �وهذا �السرعة �هذه �العصر�من �يم��Ïهذا �ما �مواكبة �ع¥ى تساعد

�العصرية� �بالصفة �متمتعة �بنية �لتكون �حديثة �تصورات �ع¥ى �مبنية منظومة

  العو%ية.

�هو� �مستقبلية، �دراسات �بأنه �يوصف �أن �يمكن �ما �كل �ب�ن �الربط إن

� �هو�ممكن�الوجود، �وبما �هو�موجود، �يمكن�أن�يوجد�ªنطAق�من�ما ثم�بما

  ليحقق�هدفا�مرسوما.

ولغرض�بلوغ�الهدف�ا%تمثل�Xي�تقديم�رؤية�مستقبلية�اقتصادية�عروبية�

�Oال�� �البحثية �التساؤ�ت �من �مجموعة �Rذهان �يتبادر�إ+ى �ومتكاملة متناسقة

  سيدور�حولها�ا%وضوع�وا%تمثلة�Xي��تي:

�Õي�أبرز�التحديات�ªقتصادية�ال��Oتواجه�-1 الدول�العربية�Xي�ظل��ما

  ا%شهد�العالم�Oا%عاصر؟
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�التكامل��-2 �اسopاتيجية �(نحو �التحديات �تلك �مواجهة �سبل �Õي ما

  ªقتصادي�العروبي)؟

�اقتصادية��-3 �مستقبلية �(رؤية �العروبي �ªقتصاد �مستقبل �هو ما

  عروبية)؟

�تواجه�الدول�العربية� �التحديات�aقتصادية�ال�� �أبرز ا�بحث��ول:

  ل�ا�شهد�العا�ي�ا�عاصر:*ي�ظ

�تحديات� �القريب �ا%ستقبل �وXي �حاليا �العروبية �ªقتصاديات تواجه

مباشرة�وغ��oمباشرة...)،�وع¥ى�الرغم�من��–عديدة�ومتنوعة�(داخلية�وخارجية�

إ��أن�التحديات�ªقتصادية�تقع�Xي��–كما�قلت�سابقا–تنوع�تلك�التحديات�

�ا �إ+ى �التطرق �وبدون �الصدارة. �هذه�موقع �حجم �حول �حاليا �ا%ثار لجدل

�أن� �مغا�ة �وبدون �القول �يمكن �العروبي، �العالم �تواجه Oال�� التحديات

التحديات�ªقتصادية�أصبحت�أحد�حقائق�الواقع�ا%عيش�Xي�Rقطار�العروبية�

Xي�الوقت�الراهن،�ومن�أخطر�ا%شاكل�ال��Oتؤرق�بال�كل�مهتم�بالشأن�العربي،�

القول�إن�مواجهة�هذه�التحديات�أصبح�هو��–كذلك–وليس�من�قبيل�ا%بالغة�

�أو� Oأو��قليم� �القطري �سواء �ªقتصادي ��صAح �لنجاح �الحقيقي ا%قياس

  العروبي�الك¥ي.

�تواجه�عا%نا� Oالتحديات�ال�� قبل�الخوض�Xي�معرفة�أنماط�وصور�هذه

ن�العربي�كما�أوردها�الخب�ª�oقتصادي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة،��بأس�أ

  نحدد�مفهوما�للتحديات�ªقتصادية.
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  مفهوم�التحديات�aقتصادية:�-أ

��يوجد�تعريف�واحد،�متفق�عليه�يصلح�أن�يكون�شام�Aوجامعا�%فهوم�

التحديات،�حيث�أن�هناك�العديد�من�التعريفات�ا%قدمة�لهذا�ا%فهوم،�ويرجع�

  تعريفات:ذلك�إ+ى�اختAف�تناول�ونظرة�كل�باحث�للمفهوم،�ومن�أهم�هذه�ال

"التحدي�هو�ذلك�الوضع�الذي�يمثل�وجوده�أو�عدم�وجوده�×�ديدا�أو��-

إضعافا،�أو�تشو�ãا،�كليا�أو�جزئيا،�دائما�كان�أو�مؤقتا،�لوجود�وضع�آخر�يراد�

  .)2(له�الثبات�والقوة�وªستمرار"

�أو� �تطورات �Õي �"التحديات �أن �مفاده �آخر�للتحديات �تعريف وهناك

�أو�ص �أو�مشكAت �أو�متغ�oات �الداخلية �البيئة �من �نابعة �أو�عوائق عوبات

  .)3(�قليمية�أو�الدولية"

يأتي�تعريف�هذا�ا%صطلح�عند�رجل�ªقتصاد��سAمي�فضيلة�الدكتور�

�نحو�نظام� مانع�سعيد�العتيبة�وهو�تعريف�جامع�مانع�يفهم�من�خAل�كتابه:

ت�أو�مشكAت�عروبي�جديد.�بأن�التحديات�ªقتصادية�Õي:�"تطورات�أو�متغ�oا

أو�صعوبات�أو�عوائق�اقتصادية�أو�ذات�بعد�اقتصادي�نابعة�من�البيئة�ا%حلية�

�ع¥ى� �خطرا �أو �×�ديدا �وتشكل �الكلية، �العروبية �أو ��قليمية �أو (القطرية)

  .)4(مستقبل�النمو�والتنمية�ªقتصادية�بالدولة"
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  :أنماط�وصور�التحديات�aقتصادية�ال���تواجه�الدول�العربية�-ب

�جوانب� �مختلف �Xي �التحديات �من �كب�oا �قدرا �العروبية �الدول تواجه

�التحديات� �هذه �وتمثل �الجوانب�ªقتصادية، �Xي �وخاصة �أشرنا�–الحياة كما

خطرا�ع¥ى�التنمية�الكلية�العروبية،�وتعوق�قدرات�الوطن�العربي�ع¥ى��–سابقا

 �� �ومكافحة �السAم �تحديات �ومواجهة �العا%ية �التحو�ت �مع رهاب�التكيف

وحماية�نفسه�من�التغي�oات�ا%عاكسة�Xي�الفضاء�ªقتصادي�الكوني،�ويمكن�

�Oالعالم� �ظل�ا%شهد �Xي �العروبي �العالم �تواجه Oالتحديات�ال�� إيجاز�مجموعة

ا%عاصر�كما�أوردها�الخب�ª�oقتصادي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�Xي�كتابه:�

ع¥ى�حد�–)5(منه�أ�øا�اقتصاديةنحو�نظام�عروبي�جديد�وإن�لم�تحمل�ما�يفهم�

  Xي��تي:�–قوله

�aقتصادية:�- �العو�ة �وت^[ة �تلك�العملية��تسارع �فضيلته: ��²ا ويقصد

ال��O×�دف�إ+ى�توحيد�أجزاء�ªقتصاد�العالم�Oوإلغاء�الحواجز�ال��Oتحول�دون�

�أكان� �سواء ��نتاج �عوامل �وحركة �ومباد�ته �عناصره �لتدفق �الكاملة الحرية

�أ �غ��oذلكرأسمال �أو �تكنولوجيا �أو �عمل �التغ��o)6(و �تساوي �إذن �فالعو%ة .

التكنولو�ي�باµضافة�إ+ى�فتح�Rسواق�للتجارة�الدولية�وªستثمار�مضافا�إليه�

.O ¡السيا�oالتغ�  

�التفوق �- �الصناعات�حركية�ع�ى�وانعكاساته�)7(العلمي�تحدي

�الصنا�،الجديدة �لقطاع O ½التناف� �الوضع �تدني �ا%قابل �Xي�وXي �العربية عة

مواجهة��قليميات�Rخرى،�حيث�تعد�الصناعة�العروبية�صناعة�غ��oمتطورة�
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�قورنت�بالدول�الصناعية�ا%تقدمة� �ما �إذا �أو�فروعها �العديد�من�قطاعا×�ا Xي

�العربية� �الصناعة �تعان��ا Oال�� �التحديات �من �جملة �إ+ى �ذلك �ويعود العظم�،

  قطريا�وإقليميا،�كما�يأتي:

  :)8(القطري �ا�ستوى �-1

  ان�ºاج�سياسة�التوجه�الداخ¥ي.�-أ

  ارتفاع�Rعباء�الجمركية�وغ��oالجمركية.�- ب

  ضعف�العAقات�التشابكية�الصناعية.�-ج

�وا%واصفات�القياسية�والبيئية��-د ضعف�ªلÏpام�بمعاي��oونظم�الجودة

  للسلع�وا%نتجات.

 :)9(ا�ستوى�&قليمي�-2

  درات.تماثل�هياكل��نتاج�والصا�-أ

  تباين�القواعد��نتاجية�الصناعية�ب�ن�الدول�العروبية.�- ب

  تباين�القاعدة�التشريعية�ا%تعلقة�با�ستثمار.�-ج

�ركائز� �أهم �من �يعد �الذي Oالعلم� �التفوق �إن �القول �يمكن �تقدم مما

التنمية�القطرية�و�قليمية�والعروبية�الكلية�هو�Xي�أزمة���توصل�إ+ى�التنمية�

�ال �من�الحقيقية، �وإخراجها �هيكلة�ªقتصادات�العربية �تعمل�ع¥ى Oال�� تنمية

�مقوماته� �ع¥ى �إشكا� �وأشد �أك	�oتنوعا �اقتصاد �نحو ��²ا �وتدفع ازدواجي�ºا

�وإن�الحل�التكام¥ي� �من�التبعية�نحو�العالم�الخار�ي. وإمكاناته،�وأقوى�تحررا
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�وعروبية �وإقليمية، �قطرية �µنجاز�تنمية �الضروري �الشرط �دوما كلية��يبقى

  شاملة�مطردة�ومستقلة.

�التفوق��تحدي�التفوق�التكنولو�ي:�- وهو�مرتبط�بالجانب��جرائي�Xي

O10(العلم(�Ïترك�� �ع¥ى �تقوم Oال�� �الرئيسية �القاعدة �(الجات) �وتعت�orاتفاقية ،

�ذات� �الدول �Xي �الشامل �ªقتصادي �والتقدم �والتنمية �التكنولوجية الصناعة

ل�الغرب�الصنا¸ي،�بينما�يجب�ع¥ى�الدول�Rخرى�القاعدة�ا%ؤهلة��ن�وÕي�دو 

�للموارد� �مصدر �وإ+ى �اسA�ºكية �أسواق �إ+ى �تتحول �أن �وا%تخلفة الفق�oة

�تقسيم�العمل�وتحديد� �وفق�قاعدة �الرخيصة�ع¥ى الطبيعية�وRيدي�العاملة

  .)11(التخصص

�تحديات� �اليوم �العروبي �ا%جتمع �تواجه Oال�� إن�التحديات�التكنولوجية

� �الشعارات�والتمنيات��بد �ع¥ى �معتمدة �بآليات�وطرق�غ��oتقليدية �تواجه أن

فقط�Åن�(تطور�تكنولوجيا�الفضاء�وإنتاج�العدد�الكب��oمن�Rقمار�الصناعية�

.�وهو�ما�نفتقر�إليه�)12(جعل�عملية�انتقال�وتبادل�ا%علومات�غاية�Xي�السهولة)

ª�oالخب��oتعب�� �حد �ع¥ى �العروبي �مجتمعنا �Xي �مانع�اليوم �الدكتور قتصادي

  .)13("با�عاصرة�التكنولوجية"سعيد�العتيبة،�الذي�ع�orعنه�

�العمل�والتعامل:�تحدي�aنضباط�- إن�السياسات��عدادية�ال���O*ي

تعتمد�عل��ا�الدولة�القطرية�أو��قليمية�أو�العروبية�الكلية�من�خAل�مختلف�

ارتباطا�مباشرا�أو�غ��oمباشر�مؤسسا×�ا�الدستورية،�لجعل�كل�الهياكل�ا%رتبطة�

�موقعها� �من �والorامج �ا%خططات �لنقل �مهيأة �التنموي �ªقتصادي بالنشاط
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�يتحرك�فوق�أرضية� �منجزا، التنبؤي�إ+ى�موقع�تال�تصبح�فيه�فع�Aاقتصاديا

�إكسا�²ا� �ع¥ى �التأهيلية �التدب�oية �السياسة �حرص �من �متان�ºا �تستمد متينة

ن�جعل�ا%توقع�واقعا.�و��يمكن�لذلك�أن�يتأتى�القوة�التنشيطية�ال��Oتمك��ا�م

�وÕي،� �أركان���يكتمل�ªنضباط�إ���²ا �ثAثة �إ+ى �موجهة �كانت�عناي�ºا إ��إذا

�ا%نتجة،� �العصرية �و�دارة �العمل، �Xي �ªنضباط �ويواز�ãا �البشرية ا%وارد

  .)14(والopسانة�القانونية�ا%Aئمة�اللت�ن�يواز�ãما�ªنضباط�Xي�التعامل

�البشرية:�- �ا%ؤهلة��ا�وارد �البشرية �ا%وارد �إ+ى �افتقار�أقطارنا �كان إن

�العروبية،� �كث��oمن�أقطارنا �Xي �التنموية �تع	�oا%س�oة�ªقتصادية �يorر الكافية

� �وا%عقول �غ��oا%قبول �من ��سAمي�–فإن �تعب��oالخب�ª�oقتصادي �حد ع¥ى

�العتبية �سعيد �مانع �بعض�هذ�–الدكتور �تس�ى �تأهل�"أن �أن �Rقطار�إ+ى ه

.�)15(تو+ي�تأهيل�مواردها�البشرية�العناية�ال��Oيستحقها"���نفسها�اقتصاديا�وÕي

�أو�عروبي� Oأو�إقليم� �اقتصادي�قطري �تأهل �ضروري�Åي �ا%وارد �هذه فتأهيل

ك¥ي،�وتأخر�هذا�التأهيل�يؤدي���محالة�إ+ى�انعدام�ªنضباط�Xي�العمل�والذي�

Xنضباط�ªي�التعامل�إداريا�وقانونيا.يتبعه�عدم�  

�إن�لم�يكن�هو�Rو+ى� �البشرية. و��يقل�تأهيل��دارة�عن�تأهيل�ا%وارد

من�جهة�لك	oة�العراقيل�ال��Oتضعها�مساطرنا��،با�هتمام�Xي�Rقطار�العروبية

�دارية�أمام�ا%شاريع�ªقتصادية�القطرية�سواء�أكانت�هذه�ا%شاريع�وطنية�أو�

�أجنب �استثمارية �ثانية �جهة �ومن �سعيد�–ية، �مانع �الدكتور �عنه orع� كما
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�بالزمن�–العتيبة ��حساس �ع¥ى��)16(عدم �Rجانب �ا%ستثمرين orأج� الذي

  التحول�عن�بعض�أقطارنا�العروبية�إ+ى�أقطار�أخرى�تقدر�قيمة�الزمن.

�تسبب �الغ��oا%Aئمة �القانونية �الopسانة �يعطل��أما �مزمنا �بنيويا Aخل

pكة�ويشل�السياسة�التنموية،�ويرى�الدكتور ا%نافع�ا%شo��:مانع�سعيد�العتيبة

"أن�تجاوز�هذا�الخلل�وما�أش�ëه�من�ا%عوقات�التنموية�ره�ن�بعصرنة�الopسانة�

�الوقائع� �بكل �محيطة �لتصبح �وفصولها، �وبنودها �مساطرها �وتحي�ن القانونية

  .)17(والنوازل�وªحتما�ت�ا%رتقبة"

لتعامل�قادر�ع¥ى�ضمان�التوازن��يجابي�ب�ن�إن�ªنضباط�Xي�العمل�وا

  العAقات�ال��Oتربط�ب�ن�مختلف�الفاعل�ن�ªقتصادي�ن.

هذا�التحدي�ناتج�عن�العوامل�السابقة�ال��Oتحدي�الحاجة�إ6ى�الغ^[:��-

�وكليا)� �إقليميا، �(قطريا، �العروبي �ا%جتمع �رهنت�وضع Oوال�� �سلفا، �ذكرها تم

�يقول�الدكتور�مانع�سعيد�يبحث�عن�الغ�Å�oجل�النجاة�ول يس�Åجل�التنمية.

"...�ونقصد�بالغ^[�هنا�عام�قد�يكون�هو�ا�ال،�وقد�العتيبة�Xي�هذا�الصدد:�

يكون�هو�التقنية�والعلم،�وقد�يكون�هو�&م?ءات�ا�قدمة�*ي�قالب�النصائح�

  .)18(والتوج¨�ات"

�جما¸ي� �بعمل �ره�ن �التحديات �هذه �لتجاوز �السبيل �إن �القول، صفوة

نظم�ينطلق�من�فكر�علم�Oناضج�قائم�ع¥ى�ªستفادة�من�الطاقة�الذاتية�Xي�م

�أخرى�موازية� �آليات�هيكلية �لبناء �وا%ال�و�مكانات�Rخرى، �والتقنية ا%عرفة

�Xي� �نظ�oا×�ا �مع �للتكامل �مرنة �بقابلية �مزودة �الداخلية �الذاتية �الطاقة تجعل
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� �يسد �وظيفيا، �تكافؤيا Aتكام� �الخاصة�Rقطار�العروبية �قطر�بمؤهAته كل

الفراغ�الهيك¥ي�الذي�يشكو�منه�القطر��خر�لتحقيق�هياكل�تجمعية�إقليمية�

  وهيكل�اقتصادي�ك¥ي�مركب�من�تكامل�هذه�التجمعات.

�الشأن:� �جاء�ع¥ى�لسان�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�Xي�هذا وأختم�بما

ات�الجديدة�..�من�أجل�تصحيح�مسارها�بحسب�الضرور ."إن�Rقطار�العروبية

ال��Oيبشر��²ا�النظام�العربي�الجديد،�والقائمة�Xي�ا%جال�ªقتصادي�ع¥ى�جعل�

�تصب� �صغرى �عربية �إقليمية �لتكتAت �مهيأ �القطرية �العربية �الدول اقتصاد

فيما�بعد�Xي�التكتل�ªقتصادي�الهيك¥ي�العروبي�الكب��oا%تناسق�القادر�ع¥ى�أن�

�ا%ست �ع¥ى �أساسيا �وشريكا �طرفا �العولم�Oيقف �الزمن �Xي �الدو+ي وى

  .)19(..".الجديد

�(نحو� �aقتصادية �التحديات ��واجهة �التفعيل �سبل �الثاني: ا�بحث

  :اس�[اتيجية�التكامل�aقتصادي�العروبي)

� �العروبي �ªقتصادي �الوضع �عرضنا �أن �Xي�-بعد oالخب�� �طرحه كما

�العتيبة �سعيد �مانع �الدكتور ��سAمية �ªقتصادية �يضع�وا�-الشؤون لذي

�ح��� �تواجهها �أن �عل��ا �ينبõي Oالتحديات�ال�� �من �العديد �أمام �العربية الدول

يتحقق�لها�حلم�التكامل�ªقتصادي�فيما�بي��ا،�نعرض��ن�سب�A%واجهة�تلك�

�نحو� �من�اسopاتيجية �انطAقا ،Oالعولم� �ا%شهد �ظل �Xي التحديات�ªقتصادية

ª�oالخب�� �ارتضاها �كما �ªقتصادي �سعيد�التكامل �مانع �الدكتور قتصادي

العتيبة،�وال��Oمن�شأ�øا�إذا�وضعت�Xي�ªعتبار،�إذ�ذاك�يمكن�أن�نقول�إننا�
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�تقديم�مقopحات� �لكن�قبل�الوصول�إ+ى �عروبيا. �فع�Aتكام�Aاقتصاديا حققنا

�النقاط� �من �مجموعة �تدارس �ينبõي �العروبي �ªقتصادي �التكامل لدعم

  Rساسية�وÕي�كاÙتي:�

  التكامل�aقتصادي:مفهوم��-1

�عام� �مرة �استعملت�Åول Oوال�� �الAتينية، �إ+ى �التكامل �كلمة �أصل تعود

Xي�قاموس�أكسفورد��نجل�Ïي،�والذي�أورده�بمع��Îتجميع�Rشياء�كي��1920

�Oالعام�لكلمة�تكامل،�ف���Îيتفق�تماما�مع�ا%ع��Îا%ع� تؤلف�ك�Aواحدا،�وهذا

  .)20(تكون�م��ا�ك�Aواحداتدل�ع¥ى�ربط�أجزاء�بعضها�إ+ى�بعض�ل

�مختار� �قاموس �ففي �مماثل، �Îبمع� �العربية �القواميس �Xي �ورد وقد

ُمل�
ْ
�َيك َمَل)

َ
�(ك �وقد �التمام �Îبمع� َماُل)

َ
�(الك �جاءت�كلمة :Aللرازي�مث� الصحاح

�النقائص،� �من �خال �وأصبح �استوXى �إذا �الO çء ُمَل)
َ
�و(ك .(

ً
َما�

َ
�(ك بالضم

(
ً
Aَم

َ
�ا%ال�(ك َملُه)�أي��)21(وأعطيته

ْ
�و(اْسَتك َماُل)�تمام.

ْ
�و(�ك �و(التكميُل) ُه.

َّ
ل
ُ
ك

تمُه.
َ
  اْست

من�الناحية�اللغوية�تدل�ع¥ى�التكميل�أو�التمام�أو��"التكامل"إذن�كلمة�

�Rجزاء� �ب�ن �الربط �عملية �ع¥ى �فتدل �الفعل، �ناحية �من �أما �التام، الكل

ا�Rساس�يمكن�النظر�ا%نفصلة�وتجميعها�لتكون�Xي�Rخ��oك�AمتكامA.�وع¥ى�هذ

إ+ى�التكامل�ªقتصادي�ع¥ى�أنه�يمثل�مجموعة�من�الopتيبات�Xي�شكل�اتفاقية�

ب�ن�مجموعة�من�الدول�ال��Oتس�ى�إ+ى�تعظيم�ا%صلحة�ªقتصادية�ا%شopكة�
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�إ+ى� �الدول �تلك �اقتصاديات �تتحول �أن �أمل �ع¥ى �الزمن، orع� �بي��ا فيما

  .)22(اقتصاديات�متكاملة�وليست�متنافسة

�ªقتصادي �التكامل �سياسية��ويبقى �عملية �الحديث �مفهومه Xي

متكافئة�لخلق��اقتصادية�واجتماعية�مستمرة�باتجاه�إقامة�عAقات�اندماجية

�متناسبة �مشopكة �عوائد �وتحقيق �متبادلة �اقتصادية �خAل��مصالح من

�ªقتصادي،� �ªتحاد �Åعضاء �ا%تاحة �ªقتصادية �للموارد �Rمثل ªستغAل

�ªقتصادية�وذل �هياكلها �ب�ن �التداخل �من orأك� �قدر �تحقيق ��²دف ك

وªجتماعية،�وكذلك�تحقيق�معد�ت�مرتفعة�من�النمو�ªقتصادي�والرفاهية�

  .)ª)23قتصادية

�سعيد� �مانع �الدكتور �بكتاب �ومرورا �السابق�ن �التعريف�ن �من انطAقا

�الخاص�با�قتصاديا �بابه �Xي �جديد، �عروبي �نحو�نظام �أن�العتيبة: �يفهم ت،

�كل� �الذي�يشمل �الواسع �معناه �يؤخذ �يجب�أن �العروبي التكامل�ªقتصادي

صور�التجمع�ªقتصادي�العربي�ودرجاته�ابتداء�من�التعاون�البسيط�ا%حدود�

�أقوى�من�التجمع�ªقتصادي� �بأشكال �ومرورا �بعض�ا%جا�ت�ªقتصادية Xي

Îبمع� �الكاملة �ªقتصادية �الوحدة �شكل �إ+ى �تصل �أو�التكامل�ح�� �ªندماج �

  .)24(التام�ب�ن�اقتصاديات�الدول�العروبية

�معا6ي��-2 �وظفها �ال�� �ا�فاهيم �ببعض �aقتصادي �التكامل ع?قة

  الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�*ي�كتابه:�"نحو�نظام�عروبي�جديد":
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نحاول�أن�نتعرض�لبعض�ا%فاهيم�ال��Oلها�عAقة�بالتكامل�ªقتصادي،�

�الثنائية،�تصاديªق�كالتعاون  �والعمل��وªتفاقيات �والتنسيق والتكتل،

 ا%شopك.

  التعاون�aقتصادي:�-أ

�عن� �مشopكة �اقتصادية �منفعة �تحقيق �إ+ى �يرمي �ªقتصادي التعاون

�التجاري� �التبادل �وتشجيع oلتيس�� �الAزمة �التيس�oات �منح �تبادل طريق

�ا%عام �أساس�مبدأ �ع¥ى ،o	أو�أك� �دولت�ن �ب�ن �هذا�وªقتصادي �وXي �با%ثل، لة

�بخصائصها� �اقتصاديا �ا%تعاونة �للدول �ªقتصادية �طار�تحتفظ�الوحدات

  .)25(ا%تم�Ïة�واستقAلي�ºا

�الدو+ي،� �التبادل �عمليات �تسهيل �هو �التعاون �من �الهدف �كان وإذا

�ªقتصادية� �العAقات �Xي �القائمة �وا%شكAت �العقبات �أثر �من والتخفيف

� �التكامل �فإن �يتضمن�الدولية، �حيث �ذلك، �من �أبعد �إ+ى �يذهب ªقتصادي

�الدولية،� �ªقتصادية �العAقات �حركة �تعرقل Oال�� �وا%شكAت �العقبات إزالة

والعمل�ع¥ى�زيادة�عمق�وفاعلية�هذه�العAقات�ب�ن�الدول،�فض�Aعن�ذلك�فإن�

�OÎقتصاد�الوطªي�Xات�وآثار�هيكلية�oقتصادي�يرتبط�بتحقيق�تغ�ªالتكامل�

� �ما�للدول �ناحية �ف�Aيرتبط���من �التعاون �أما �التكامل، �عملية �Xي Rطراف

�لها� �فليس �تغ�oات �هناك �كانت �وإن �آثار، �من �عليه �يopتب �و��مما يس�ºدفه

�من�العمق�والشمول�وبعد�ا%دى�Xي� �نفسه�و��الدرجة�نفسها �الهيك¥ي الطابع

  .)26(العAقات�ب�ن�Rطراف
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�التقا �ªقتصادي �أو�التكافؤ�و��يشopط�التعاون �وªجتما¸ي �الثقاXي رب

�،Oقتصادي��قليمªقتصادي�ب�ن�أعضاءه�كما�هو�الحال�بالنسبة�للتكامل�ª

و���ãدف�إ+ى�بلوغ�وحدة�اقتصادية�أو�سياسية�كهدف��øائي،�ح���وإن�سعت�

  .)27(تلك�الدول�إ+ى�تعظيم�منافع�لها�وتقليص�احتما�ت�الÏôاع�فيما�بي��ا

الفرق�ب�ن�التكامل�والتعاون�يتعلق�بعمق�التغ�oات��ومنه�يمكن�القول�أن

�أو� �ا%تعاونة �الدول �اقتصاديات �Xي �الحالت�ن �من �حالة �تopكه Oال�� و�ثار

�أن�التعاون�ªقتصادي�يمكن�أن�يكون�ب�ن� �وذاك، ا%تكاملة،�يضاف�إ+ى�هذا

�وبأهداف� �عا%يا �يكون �أن �ويمكن �فقط، �دولت�ن �أو�ب�ن �الدول، �من مجموعة

 متعددة.

  aتفاقيات�الثنائية:�-ب

�إ+ى� �ªنتقال �قبل �مرح¥ي �وحل �أو+ى �كخطوة �الثنائية تعتª�orتفاقيات

مراحل�متقدمة�من�التعاون�والتكامل�ªقتصادي�ب�ن�مجموعة�من�الدول.�وقد�

انتشرت�ªتفاقيات�الثنائية�عقب�الحرب�العا%ية�الثانية،�وÕي�تعت�orأقل�درجة�

يث�ا%زايا�Åن�التكامل�ªقتصادي�يحوي�عددا�من�التكامل�ªقتصادي�من�ح

أك�orمن�الدول�تتفاوت�فيما�بي��ا�من�حيث�درجة�التكامل،�وتحقق�ªتفاقيات�

�ب�ن�الدول� �يتعلق�بتنشيط�التجارة �فيما �العديد�من�ا%كاسب�وا%زايا الثنائية

رة�ا%شopكة�ف��ا�والقضاء�ع¥ى�مشاكل�الدفع،�إ��أ�øا�قد�تؤدي�إ+ى�تقييد�التجا

�يتعلق�بحرية�انتقال�السلع�ب�ن�هذه� �التمي��Ïب�ن�الدول�ا%ختلفة�فيما وبالتا+ي

  الدول.
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�مع� �وتعددها من�جهة�أخرى�يAحظ�أن�ªتفاقيات�الثنائية�عند�تنوعها

�التأث��oع¥ى�الهيكل�ªقتصادي�وقطاعات�ªقتصاد� الدول�ا%ختلفة�من�شأ�øا

�Rس �مستويات �بالتأث��oع¥ى �وذلك �البطالة�ا%ختلفة �والتأث��oع¥ى عار�محليا،

�كثافة� �بدرجة �وعAق�ºا �الصادرات �بنوع �مرتبط �وهذا �التشغيل ومعد�ت

�oل�التأث�Aاستخدام�العمل�ف��ا،�كما�تؤثر�ع¥ى�شكل�ونوع��نتاج�وذلك�من�خ

  .)28(ع¥ى�شكل�ونوع�الصادرات�والواردات

  التكتل:�-ج

� �درجة �يع�orعن �أنه �ع¥ى �ªقتصادي �التكتل �درجات�يعرف �من معينة

التكامل�ªقتصادي�الذي�يقوم�ب�ن�مجموعة�من�الدول�ا%تجانسة�اقتصاديا�

�للدول� �بالنسبة �هنا �الحال �هو �كما �واجتماعيا. �وثقافيا �وتاريخيا وجغرافيا

� ��²دف�–العروبية �ا%شopكة، �ªقتصادية �ا%صالح �من �مجموعة �تجمعها Oوال�

�الدولي �التجارة �وزيادة �ا%صالح �تلك �عائد�تعظيم orأك� �لتحقيق �البينية ة

�تلك� �لشعوب �ªقتصادية �الرفاهية �من �درجة � ýأق� �إ+ى �الوصول ممكن،ثم

.�إذن�فالتكتل�ªقتصادي�كمفهوم�يعكس�الجانب�التطبيقي�لعملية�)29(الدول 

�درجات�التكامل� �من �درجة �عن �أو+ى �جهة �فهو�يع�orمن التكامل�ªقتصادي،

ومن�جهة�ثانية،�يع�orعن�تطابق�الجانب�ªقتصادي�فيما�ب�ن�الدول�Rعضاء،�

النظري�مع�الجانب�العم¥ي�فيما�يتعلق�بالتكامل�ªقتصادي،�ومن�جهة�ثالثة،�

�أيضا� �وهو�يمثل �ªقتصادي �التكامل �مستويات �من �مع�ن �مستوى يع�orعن

 صورة�من�صور�هذا�التكامل.
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  التنسيق:�-د

ªقتصادية�هو�عبارة�عن�محاولة�تتضمن�التقارب�ا%تواصل�للسياسات�

�أو� �جهاز�دو+ي �داخل �مكثفة �ومشاورات �اتصا�ت �عملية �طريق �عن للدول،

�لوضع�برنامج��ãدف�إ+ى�تحقيق�أهداف�اقتصادية�رئيسية�لهذه� جهوي،�وهذا

�من� �ينطلق �التنسيق �إذن �منفردة، �بطريقة �تحقيقها �يمكن �� Oوال�� الدول،

التكامل�الذي�مؤسسة�أو�جهاز�ووجوده�سابق�ع¥ى�عملية�التنسيق،�هذا�عكس�

�ãدف�إ+ى�تكوين�أجهزة�ومؤسسات�جديدة،�كما�أن�التنسيق�يكون�Xي�الغالب�

 .)30(مؤقتا�عكس�التكامل

  العمل�ا�ش�[ك:�- هـ

�Rمر�الذي� �إرادات�µنجاز�عمل�ما، �عدة �"تêAي �أنه: �ع¥ى يمكن�تحديده

يع�OÎأن�النشاط�الذي�يمكن�أن�يكون�محور�تêAي��رادات�ليس�محصورا�Xي�

�العمل��شكل �مفهوم �يخÏpل �ما �كث�oا �والذي �ªقتصادي، �كالنشاط محدد

�إطاره" �ضمن �بالعمل)31(ا%شopك �يع�orعنه �ذلك �Åن �ا%شopك��، ªقتصادي

� OÎيع� �تقدم–والذي �ما �ع¥ى �ذو��–بناء �بعمل �للقيام �دول �عدة �إرادات تêAي

  طبيعة�اقتصادية�وبصفة�مشopكة�تحقيقا�للمصالح�وRهداف�ا%شopكة.

�التكامل�خAص �أن �يبدو �السابقة، �التعريفات �من �وانطAقا �القول، ة

�ذلك� �هو �العتيبة؛ �سعيد �مانع �الدكتور �عند �ا%نشود �العروبي ªقتصادي

�أو� �دولت�ن �ب�ن �ثنائية �اتفاقيات �يؤطره �الذي �العروبي �ªقتصادي التعاون
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مجموعة�من�الدول�العروبية�من�خAل�عمل�مشopك�وإرادات�سياسية�تكافلية�

�وتنمية�حقي �البينية، �ا%باد�ت �تنمية �ع¥ى �قائم �عروبي �تجاري �وتنسيق قية،

�Aوتكام� �توازنا �حققنا �أننا �ذاك�نقول �إذ �متوازنة، �تنمية �الخارج ا%باد�ت�مع

اقتصاديا�عروبيا�كليا،�يسمح��قتصادات�الدول�مجتمعة�أو�متفرقة�بأن�تقوم�

 ية�والكلية.بدور�تحريك�عجلة�التنمية�العروبية�القطرية�و�قليم

  شروط�التكامل�aقتصادي�العروبي:�-3

أكدت�الدراسات�%ختلف�التجارب�التكاملية�ªقتصادية�أن�نجاح�هذه�

�أهم� �ومن �محاو�×�ا، �الشروط�لتجنب�فشل �من �مجموعة �ع¥ى �ره�ن Rخ�oة

  :هذه�الشروط�نذكر��تي

  التقارب�الجغرا*ي:�-أ

لتكامل�ªقتصادي�ب�ن�هذا�الشرط�من�أهم�الشروط�Rساسية�لنجاح�ا

مجموعة�الدول�العروبية�ال��Oتصبو�إ+ى�تشكيل�كتلة�اقتصادية،�وهذا�لتسهيل�

�يخفض�من� �كما �التكاملية، انتقال�السلع�والخدمات�والعمالة�داخل�ا%نطقة

�التقارب� �فإن �لذا �جغرافيا، �أو�متناثرة �تكون�متباعدة �قد Oال�� تكاليف�النقل

ل�ب�ن�الدول�لسهولة�ªتصال�بي��ا،�واتساع�الجغراXي�يعد�من�دعامات�التكام

  .)33(نطاق�تبادلها�التجاري�وتيس��oانتقال�عناصر��نتاج
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  &رادة�السياسية:�-ب

�oساسية�%ا�لها�من�وزن�كب�Rتعد��رادة�السياسية�من�العناصر�الهامة�و

�السياسية� �فغياب��رادة �التجمعات�ªقتصادية. �أحد�شروط�قيام باعتبارها

ن�أهم�أسباب�فشل�التكامل�ªقتصادي�إذ�أنه�قد�تتوافر�لذا�مجموعة�من�م

�Rمل� � ÞAويت� �جما¸ي، �تكام¥ي �تجمع �µقامة �الكافية �ا%قومات Rقطار�كل

�غ��oُمواٍت�للتكامل �يقف�القرار�السيا¡ �Oموقفا �ولذلك�ف�A)34(بشأ�øا،�عندما .

لقيام�عملية�التكامل��مناص�من��قرار�بأن��رادة�السياسية�تمثل�ركن��زم

 الجما¸ي،�وÕي�ركن�يفرضه�مبدأ�السيادة�الوطنية�ال��Oتتمتع�به�الدول�كافة.

  وجود�العجز�والفائض:�-ج

�العجز� �اقتصادية، �كتلة �إ+ى �أرادت�ªنضمام �ما �دولة �تتوفر�Xي �أن �بد

�العجز�والتخلص�من� �سد �التناسب�والتناظر�Xي �مع �اقتصاديا×�ا والفائض�Xي

� �ب�ن ���الفائض �الدولة �Åن �باÅمر�اله�ن �ليس �هذا �ولكن �ا%تكاملة، الدول

�منافع� �ع¥ى �تتوفر �كانت �إذا �إ� �العجز �أو �الفائض �التخلص�من تستطيع

تستبدلها�مع�غ�oها�من�الدول.�وعليه�فإن�العAقات�التكاملية�Õي�عملية�أخذ�

�النقود� �ظهور �قبل �ا%قايضة �حالة �Xي �هو�الشأن �كما �واحد، �آن �Xي وعطاء

  .)35(يط�Xي�ا%بادلة�ب�ن�Rفرادكوس
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  تجانس�aقتصاديات�القابلة�للتكامل:�-د

يجب�أن�يكون�التكامل�ب�ن�اقتصاديات�ذات�هياكل�متجانسة�ومتماثلة�

�وتكامل�هذه�ªقتصاديات�يع�OÎخلق�فضاء�حقيقي�متضامن� وقابلة�للتكامل.

  من�حيث���وجود�لAختAفات�ªقتصادية�ب�ن�الدول�Rعضاء.

من�ا%فيد�أيضا�أن�تكون�هذه�الدول�ا%تكاملة�ذات�مستوى�متقارب�Xي�و 

�حساب� �ع¥ى �طرفا �و��يخدم �الجميع، �صالح �Xي �التكامل �يكون �ح�� التنمية،

�ا%ستوى� �كان �كلما �وعليه �الفوارق، �من �مزيد �إ+ى �يؤدي �التباين�قد �Åن آخر،

�والع �ا%نافع، �توزيع �Xي �وأك	�oعدالة Aسه� �التكامل �كان �كان�متقاربا �إذا كس

�نفعا �وأقل �صعبا �سيكون �التكامل �تحقيق �فإن �كب�oا �الطرح�)36(التباين �هذا .

�Xي� �العتيبة �سعيد �مانع �الدكتور �لسان �ع¥ى �جاء �وما � Þيتما� �عرضناه الذي

مقدمة�حديثه�عن�التدب��oالعروبي�ا%واكب�Xي�كتابه:�نحو�نظام�عروبي�جديد�

� �ا%جال�العروبي�تحكمها�إن�السياسة�ªقتصادية�ا%ستقبلية�"حيث�قال: Xي،

�Xي� �ا%تحكمة �ªقتصادية �والبنيات �البيئات �Rمر�من �واقع �Xي �تنطلق آليات

�والهياكل� �تكوي��ا �حيث �من �مختلفة �وبنيات �بيئات �وÕي �العروبية، الهيكلة

�ب�ن�اقتصاديات�ضعيفة� �ا%تأرجحة �من�حيث�أحجامها �ومتباينة �لها، ا%شكلة

Oتمكن�من�تلبية�حاجيات�التنمية�الضرورية،��مفتقرة�إ+ى�أبسط�الوسائل�ال�

�وب�ن� �الضرورية، �التنمية �نحو �طريقها �تشق �متوسطة �اقتصاديات وب�ن

�دون� �تحول Oال�� �ا%توازنة �التنمية �نحو �طريقها �تشق �متوسطة اقتصاديات

�اقتصاديات�ذات�إمكانات� �وب�ن �ا%تخلفة، �اقتصاديات�الدول �ضمن تصنيفها

�إ �ح�� �عالية �جد �وتقنية �ذات�مالية �الدول �اقتصاديات �ضمن �تصنف �øا
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�اقتصادية� �يجعل�كل�مقopح�لسياسة �التفاوت�ما �هذا �وXي �ا%تطور. ªقتصاد

عروبية�كلية�أشبه�ما�يكون�بالبحث�عن�قاطرة�تجر�عربات�مختلفة�الدرجات�

لتحمل�مسافرين�إخوة�متجانس�ن�رغم�اختAف�الدرجات�ال��Oيركبو�øا،�غاي�ºم�

قد�تقاربت�مستويات�درجات�عربا×�م�ال��Oيركبو�øا،�كلهم�بلوغ�خط�الوصول�و 

 .)37(وأصبحوا�كلهم�Xي�أغ¥ى�العربات�درجة"

  توفر�وسائل�النقل�وaتصال:�- هـ

�ب�ن� �وسائل�النقل�وªتصال �وخاصة �القاعدية �توفر�الهياكل �عدم عند

الدول�ا%تكاملة�اقتصاديا،�فإنه�يحد�من�إمكانية�التوسع�التجاري�والتخصص�

  بي��م،�كما�يصعب�تسويق�ا%نتجات�وقيام�الصناعات�الكorى.��نتا�ي

�اتساع� �أي �الدول �هذه �ب�ن �النقل �تكاليف �ارتفاع �إ+ى �يؤدي �ما وهذا

�التكامل� �نجاح �Xي �العنصر �هذا �أهمية �تorز �وهنا �ªقتصادية. ا%سافات

�البعض،�وكذلك�ربط� ªقتصادي،�إذ�يعت�orحلقة�هامة�تربط�Rقطار�بعضها

 .)38(ى��²االدول�Rخر 

  تناسب�سياسات�القيم�aجتماعية�والثقافية:�-و

�الدول� �ب�ن �ªجتماعية �والدوافع �والقيم �اختAف�العادات�والتقاليد إن

�كانت� �كلما �كذلك ،oكب�� �حد �إ+ى �التكامل �عملية �يعيق �أن �يمكن ا%تكاملة

�وتقارب� �والحضارة، �والتاريخ �كالدين �قوية �وªجتماعية �الثقافية الروابط
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افة�واللغة�وا%ستوى�التعليم�Oوالص�ي،�كلما�كان�ذلك�محفزا�كب�oا�لقيام�الثق

 .)39(تجمع�تكام¥ي�متناسق

  تنسيق�السياسات�aقتصادية�القومية:�- ي

�شرطا� �ا%تكاملة �الدول �ب�ن �فيما �ªقتصادية �السياسات �تنسيق يعد

�يتعلق� �فيما �وخاصة �التكاملية، �ا%نطقة �داخل �ا%باد�ت �لزيادة ضروريا

التنسيق�ب�ن�السياسات�الجمركية،�والتجارية�والنقدية�والضريبية،�و��يتطلب�ب

�بالشكل� �يتطلب�تنسيقها �بقدر�ما �التنسيق�بالضرورة�توحيد�السياسات، هذا

الذي�يؤدي�إ+ى�تحقيق�تنمية�اقتصادية�إقليمية�متوازنة،�كما�أن�حرية�انتقال�

�اقتصادي �تكامل �Xي �تنظم Oال�� �الدول �مختلف �ب�ن �لضمان��السلع ��تكفي

�تسمح� Oال�� �الشروط �توفر�جميع �من �فAبد �ªقتصادية، �السياسات تنسيق

�التنسيق�ينبõي�أن�يتناول� للمنتج�بالعمل�وا%نافسة�Xي�ظروف�طبيعية،�وهذا

�خارج� �الواقعة �الدول �اتجاه �التجارية �والسياسة �الجمركية، �التعريفة شؤون

 ªجتماعية�وسياسة�ªوضاع�Rستثمار،�و�بد�من�مفوضات�ا%نطقة،�وشؤون�

�أجهزة� �ووضع �ªقتصادية، �والسياسات �التشريعات �تنسيق �يتطل�ëا طويلة

�ع¥ى� �العمل �هذا �%تابعة �ا%طلوبة �بالصAحيات �تتمتع �ومؤسسات متخصصة

�الظروف� �ومقتضيات �السياسات�ªقتصادية �ع¥ى �تطرأ Oال�� �التغي�oات ضوء

  .)ª)40قتصادية

يفكر�Xي�بناء�اقتصاد�متكامل�ومتماسك�مدعو�إن�ا%جتمع�العروبي�الذي�

إ+ى�وضع�هذه��جراءات�نصب�عينيه�إن�لم�يكن�قد�وضعها�فعA،�وذلك�من�
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أجل�تصحيح�مساره�بحسب�الضرورات�الجديدة�ال��Oيبشر��²ا�النظام�العربي�

�وشريكا� �التكتAت�ªقتصادية�والقادر�ع¥ى�أن�يقف�طرفا الجديد�القائم�ع¥ى

وى�الدو+ي�Xي�الزمن�العولم�Oالجديد�الذي�تتحكم�Xي�مساره�أساسيا�ع¥ى�ا%ست

�كب��oككتل� �ذاتي �تكتل �من �إما �منطلقة �عظم�، �اقتصادية �قوى ªقتصادي

 الو�يات�ا%تحدة�Rمريكية،�أو�من�تكتل�تجم�ي�ككتل�ا%جموعة�Rوربية.

  :)41(مقومات�التكامل�aقتصادي�العروبي��-4

  الوطن�العربي:توافر�ا�وارد�البشرية�*ي��-أ

�تصاعدا� �يشهد �اليوم �العربية �Rقطار �جل �Xي �الديموغراXي �النمو إن

� �التصاعد �وهذا �عنصر�الفتوة–ملحوظا، �عليه �يغلب �لتنمية��–الذي كاف

�الفئات� �من �العدد �هذا �توافر�وتزايد �أن �كما �ذاتي، �بشكل �العربية ا%نطقة

ف��oحد�أدنى�من�الشابة�يوXي�بشرط�هام�من�شروط�ªستثمار�الناجح،�وهو�تو 

�تفرز� �أن �شأ�øا �من �السكان �كثيفة �العروبية �الدول �أن �كما �العاملة، Rيدي

كفاءات�علمية�يمكن�أن�تقلل�من�الفجوة�التكنولوجية�ال��Oتعاني�م��ا�الدول�

�منتجة� �كموارد �والنظر�إل��ا �تنمي�ºا، �تم �إذا �البشرية �ا%وارد �وهذه العروبية،

�م �فإن �مس�ºلكة، �لكو�øا �التكامل�باµضافة �تفعيل �Xي �تساهم �أن �شأ�øا ن

  ªقتصادي�العربي.
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  توافر�ا�وارد�الطبيعية:�-ب

�O �قطار�العروبية�العديد�من�ا%وارد�الطبيعية؛�من�أراÅحيث�يتوافر�با

�الوطن�العربي� �Åن�تمد �لكانت�كافية �وإن�أحسن�استغAلها �شاسعة، زراعية

واء�للتغذية�أو�للصناعة�أو�غابات�بكل�احتياجاته�من�ا%وارد�الزراعية�الAزمة�س

  ومزارع�وثروة�حيوانية�وبopولية�ومعدنية.

�صناعة� �لقيام �صالحة �أرضية �تشكل �أن �شأ�øا �من �ا%وارد �هذه وكل

متطورة�ضرورية�للدول�العربية�لتحس�ن�وضعها�ªقتصادي�وتصحيح�الخلل�

�التكامل�ªقتصا �أهم�شروط�نجاح �من �ا%وارد �وتوافر�هذه �يعopيه، دي�الذي

 العروبي.

  ا�وقع�aس�[اتيي�للوطن�العربي:�-ج

�له �ممتازا �موقعا �العربي �الوطن �ªقتصاد�يحتل �فهو��أهمية الخاصة،

يحتل�مركزا�وسطا�ب�ن�ثAث�قارات�Õي�أسيا�وإفريقيا�وأوربا،�ويطل�أيضا�ع¥ى�

�والخليج��معظم�بحار�ومحيطات �والبحر�Rحمر، �البحر�ا%توسط، �وÕي العالم؛

�Rطل½ Oو �العربي، �تتم��Ïتضاريس�الخليج �كما �العربي��وبحر�العرب، العالم

 مائية�تسمح�بتوليد�طاقات�كهربائية�هائلة.�جغرافيا�بوجود�مساقط

  توافر�رؤوس��موال�بشكل�هائل:�-د

يرجع�ذلك�لضخامة�عائدات�البopول،�وهذه�Rموال�لم�تسهم�Xي�تنمية�

Åن�معظمها��–%ملكة�السعودية�باستثناء�دولة��مارات�وا–ا%نطقة�العروبية�
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�وهذه�Rموال�الخاصة�ببعض�الدول� �الدول�ا%تقدمة. يتجه�نحو�ªستثمار�Xي

البopولية،�وال����Oتقدر�ع¥ى�استعا�²ا�داخل�أوطا�øا،�Xي�الوقت�ال��Oتوجد�فيه�

عدة�دول�عربية�أخرى�لد�ãا�القدرة�ع¥ى�استعاب�واستغAل�هذه�الفوائض�Xي�

  ة�وإنتاجية�مختلفة.مشروعات�استثماري

�Rقطار�العروبية،� �داخل �استثمارها �تم �إذا �Rموال �هذه �أن و��شك،

�نحو�عملية�التنمية�العربية،�فإن� �Xي�الخارج�وتوج��ها واستدعاء�ا%ستثمر�م��ا

ذلك�من�شأنه�أن�يسهل�عملية�التكامل�ªقتصادي�العروبي�الذي�يدعو�إليه�

  العتيبة.�الخب�ª�oقتصادي�الدكتور�مانع�سعيد

  اتساع�السوق�العربية:�- هـ

ال��Oتمتد�من�الخليج�إ+ى�ا%حيط،�وتتوافر�ف��ا�كافة�ا%عاي�ª�oقتصادية�

� �أك	�oمن �يضم �السوق �فهذا �نموذجا، �سوقا �م��ا �تجعل Oمليون��250ال�

�ªقتصادي،� �ذات��نتاج �الكب�oة �ا%شروعات �بقيام �يسمح �وهو�ما مس�ºلك،

� ��نتاج �زيادة �كب�oة�وبالتا+ي �باقتصاديات �تتمتع �صناعات �ونشوء وتنوعه

�وبا%قابل� ��نتاج، �يؤدي�لزيادة �مما �والوفورات�الداخلية�والخارجية، الحجم،

  رفع�مستوى�معيشة�الفرد�Xي�الوطن�العربي.
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  يضاف�إ6ى�ا�قومات�السابقة:�-و

�هو� �واحد �بدين �معظمها �ويدين �واحدة، �لغة �تتكلم �العربية �الدول أن

�و  �التكامل��سAم، �تفعيل �Xي �هاما �دورا �تؤدي �أن �يمكن �ا%قومات هذه

  ªقتصادي�العروبي،�كما�هو�منشود�عند�فضيلة�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة.

�يتم��²�Ïا� Oال�� �ا%قومات �من �العديد �هناك �أن �يتضح �سبق �ما �كل من

الوطن�العربي،�وال����Oتتوافر�لتكتAت�إقليمية�أخرى،�هذه�ا%قومات�من�شأ�øا�

�بي��ا،� �فيما �ªقتصادي �التكامل �مس�oة �لتكميل �Rقطار�العروبية �تدفع أن

وتدارك�بعض�القصور�الذي�تم�Xي�ا%س�oة�التكاملية�العروبية،�Åنه�ليس�أمام�

الدول�العربية�كي�تجد�لها�مكانا�يليق��²ا�وسط�التكتAت�ªقتصادية�العا%ية�

 �ا.Rخرى�إ��بتحقيق�التكامل�ªقتصادي�فيما�بي�

  :)42(معوقات�التكامل�aقتصادي�العروبي��-5

�العروبي،� �ªقتصادي �التكامل �تحقيق �أجل �من �محاو�ت �عدة هناك

�Xي� �تتكرر �ثم �تبدأ �بعدما �كل�مرة �ا%حاو�ت�كانت�تتع	X�oي �أن�هذه والحقيقة

�جهود� �أعاقت �عديدة �عوامل �إ+ى �التع	�oيرجع �وهذا �مختلفة، �وسنوات صنع

�عربي�قوي�يستطيع�التكامل�ªقتصادي�ب� �لتحقيق�اقتصاد ن�الدول�العربية

مواجهة�التكتAت�ªقتصادية�Rخرى�ال��Oتحققت�Xي�العصر�الحديث،�وهذه�

�من� �تاريخا �طيا×�ا �Xي �تحمل �وإنما �أو�آنية، �ليست�طارئة ا%عوقات�تتم��Ïبأ�øا

الopاكمات�والسلبيات،�وتشعبت�باتجاهات�عديدة�تراوحت�ب�ن�أسباب�خارجية�

  ية،�وب�ن�أسباب�سياسية�واجتماعية�واقتصادية.ومحل
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وفيما�ي¥ي�نتناول�عددا�من�ا%عوقات�ال��Oأدت�إ+ى�تع	�oمحاو�ت�التكامل�

  ªقتصادي�العربي:

  aخت?qت�الهيكلية:�-

�تغي��oهياكلها� �من �طويلة �زمنية �فopة �خAل �العربية �الدول �تتمكن لم

� �بشكل ��نتاجية �قواعدها �وتنويع �ªختAل�ªقتصادية، �صفة �ع��ا يمحو

الهيك¥ي،�ف��Oافتقرت�ومازالت�تفتقر�إ+ى�القوى�الديناميكية�الAزمة�لتصحيح�

�ع¥ى� �ا%قدرة �إ+ى �تفتقر �Õي �أخرى �بعبارة �ªقتصادية، �الهيكلية ªخت�Aت

�من�شأنه�أن�يقود�ªقتصاديات�العروبية�نحو�التفكك�وليس� �وهذا التحول.

  ود.نحو�التكامل�ªقتصادي�ا%نش

  ال°¯وع�إ6ى�القطرية:�-

�Xي� �انعكس �العام �العربي ي �ال̧و �وتجمد �القطرية، �من �الحالة �هذه إن

  مظاهر�عديدة�لعل�أهمها:

ªهتمام�با%شكAت�القطرية�ع¥ى�حساب�ا%صلحة�العربية�ا%شopكة،��∗

  والتأكيد�ع¥ى�غلبة�ا%صالح�القطرية�ع¥ى�القومية.

�ال�∗ �لصالح �الجماعية �ªلÏpامات �وا%بادرات�تفادي �الثنائية عAقات

الفردية،�وازداد�Rمر�سوءا�مع�ظهور�الدول�النفطية�لصالح�العAقات�الثنائية�

وا%بادرات�الفردية،�وازداد�Rمر�سوءا�كذلك�مع�ظهور�الدول�النفطية�ورغب�ºا�
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�وتعميق�ªرتباط� �Xي�فخ�التبعية، �تحقيق�تنمية�سريعة،�Rمر�الذي�أوقعها Xي

  مالية.بالسوق�الرأس

  العوامل�aجتماعية:�-

يأتي�ع¥ى�رأسها�ا%ناخ�العام�السائد�Xي�العAقات�ب�ن�الدول�العربية�ذا×�ا،�

�الزعامة� �دور �تبوئ �ع¥ى �والحرص �الغ�oة، �مشاعر �تسودها �العAقات فهذه

�ا%ختلفة،� �القضايا �Xي �توج��ات�القرار�العربي �التأث�X�oي وªستئثار�بالقدر�ع¥ى

� �أن �شأنه �من �ªقتصادي�وهذا �التكامل �فرض �ع¥ى �فقط �ليس يؤثر�سلبا

�عAقات� �وجود �ع¥ى �بل �فحسب، �العروبية �ªقتصادية �والعAقات العروبي،

�هذا� �إ+ى �يضاف �Rقطار�العروبية، �هذه �مختلف �ب�ن �فيما �متوازنة طبيعية

  ا%ناخ،�التباين�الكب�X�oي�مستويات�ا%عيشة�ب�ن�مختلف�Rقطار�العروبية.

  رادة�السياسية:ضعف�وغياب�& �-

ال��Oتمكن�السياسات�ªقتصادية�العروبية�من�تحطيم�كل�ا%عوقات،��

�الحقيقة�تعب��oعن�اختيار� Åن�العملية�التكاملية�Xي�ا%جال�ªقتصادي�Õي�Xي

.O ¡سيا  

  صعوبة�التنسيق�aقتصادي�ب^ن�الدول�العربية:�-

�النم�ذلك�يرجع �درجات �حيث �من �العروبية �Rقطار �تفاوت و�إ+ى

ªقتصادي،�ومن�حيث�درجات�Rخذ�بنظم�التخطيط�ªقتصادي،�واختAف�
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الدول�العربية�من�حيث�Rنظمة�والتشريعات�التجارية،�وÕي�أمور�يopتب�عل��ا�

  تضارب�السياسات�ªقتصادية،�وتؤدي�إ+ى�صعوبة�تنفيذ�القرارات�ا%شopكة.

  غياب�سياسة�مالية�عروبية:�-

� �العراقيل �تواجه �أن �التحو�ت�تستطيع �تبن��ا Oال�� �وا%صطنعة الطارئة

�الجهود� �أمام �ªقتصادية �الدولية �السياسية �والتقلبات �ا%ستجدة العو%ية

  التنموية�Xي�Rقطار�العروبية.

�التكامل� �محاو�ت �تواجه �ومازالت �واجهت Oال�� �ا%عوقات �أهم هذه

قرار�Xي�ªقتصادي�العروبي،�وال��Oيحتاج�إ+ى�وقفة�حادة�من�جانب�أصحاب�ال

الدول�العروبية�للتخلص�م��ا،�ح���يتحقق�نظام�عروبي�جديد�بآليات�جديدة�

وطموح�ينتقل�من�مستواه�ا%توقع�إ+ى�مستواه�الواق�ي،�و�بد�من�توافر��رادة�

السياسية�لدى�Rقطار�العروبية،�والعمل�ع¥ى�التنسيق�ªقتصادي�فيما�بي��ا،�

ية�للدول�الرأسمالية�ا%تقدمة،�وتغليب�والتخلص�من�التبعية�ªقتصادية�وا%ال

�فإن� �العربية، �الدول �ب�ن �السائد �القطرية �مفهوم �ع¥ى �العروبي �العام الصالح

�Oال�� �وا%شاكل �ا%عوقات �كافة �وإزالة �هذا، �تحقيق �العربية �الدول استطاعت

تقف�أمام�التكامل�ªقتصادي�فقد�تحقق�حلما�أك�orوهو�التكامل�ªقتصادي�

  العروبي.
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  :)43(مق�[حات�لدعم�وتفعيل�تحقيق�التكامل�aقتصادي�العروبي��-6

�Oال�� �وا%قومات �العربي، �ªقتصادي �التكامل �لشروط �عرضنا �أن بعد

تتوافر�لدى�هذه�Rقطار�العروبية،�وال��Oمن�شأ�øا�أن�تزيد�من�فاعلية�التكامل�

�التكامل،�فإننا�نعرض�ب عض�ا%نشود،�وا%عوقات�ال��Oتحول�دون�تحقيق�هذا

�بشأن �التكامل�ا%قopحات �الخب���oالعربي�ªقتصادي�تفعيل �سطرها كما

ªقتصادي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�Xي�كتابه:�نحو�نظام�عروبي�جديد،�مع�

  بعض��ضافات�لخorاء�اقتصادي�ن�آخرين،�وتتمثل�هذه�ا%قopحات�Xي��تي:

  إرساء�اسopاتيجية�للعمل�العربي�ا%شopك:�∗

�أهداف �Rقطار�تتضمن �وإمكانات �تنسجم �واضحة �واقعية �رئيسية ا

العروبية،�وإطAق�القوى��بداعية�للمواطن�العربي�من�خAل�مشاركة�شعبية�

�ويتم�وضع��طار� �ومسؤوليا×�ا، �التنمية �Åعباء �تحمل�عادل�ومتكاXئ �Xي فعالة

�تنظيمه� �Xي �تسهم O ¡وسيا� Oعلم� �تجمع �خAل �من �ªسopاتيجية �لهذه العام

  ا%نظمات�القائمة�للعمل�العربي�ا%شopك.�وأعماله

  تخطيط�العمل�العربي�ا%شopك:�∗

�الخطط��يتم �إطار �تكون �Rجل �طويلة �خطة �وضع �طريق �عن ذلك

متوسطة�وقص�oة�Rجل�للتنمية�القطرية�و�قليمية�والعروبية�الكلية�ع¥ى�حد�

�ي��ض��²ذ �أن �ع¥ى �وضعها �يتم Oال�� �أساس�ªسopاتيجية �ع¥ى �مبنية ه�سواء
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ا%همة�جهاز�التخطيط�القومي�(العروبي�الك¥ي)�بالتنسيق�مع�أجهزة�التخطيط�

  �قليم�Oوالقطري.

  توحيد�Rنظمة�ªقتصادية�والجمركية�وا%الية:�∗

�العربية� �الدول �مختلف �ب�ن �السلع �تنقل �حرية �ضمان �يكفي �� حيث

�Oتسمح�ا%تكاملة�اقتصاديا،�بل�يجب�إ+ى�جانب�ذلك�توافر�جميع�الشروط�ال�

�هذا� �موحدة، �مبادئ �أو�وفق �ظروف�طبيعية �Xي �وا%نافسة �بالعمل للمنتج�ن

التنسيق�يتع�ن�أن�يتناول�شؤون�التعريفة�الجمركية�ا%وحدة،�وشؤون�النقد،�

وسياسات�ªستثمار،�والسياسة�التجارية�للدول�العربية�اتجاه�الدول�Rخرى.�

للتوصل�إ+ى�حلول�وسطية�كل�هذه�Rمور�تتطلب�مفاوضات�ب�ن�الدول�العربية�

لتحديد�مضمو�øا�بقدر�تسمح�به�تشريعا×�ا،�واختيارا×�ا�السياسية،�ومستويات�

  التنمية��²ا،�ورؤية�أصحاب�ا%صالح��²ا�لعائد�التكامل�وسبل�تحقيقه.

  تحقيق�ªستقرار�ªقتصادي�داخل�الدول�العربية:�∗

�الخاص �ªقتصادية �القرارات �باتخاذ �القيام �يتبع �ذلك �با�ستثمار�Åن ة

�ومن�ثم� �الكامنة، �العوامل�Rساسية�ªقتصادية �مع � Þتتما� وªدخار�بصور

�كما� �ا%تاحة، �ªقتصادية �للموارد �الكفء �التخصص�والتوزيع تعزيز�وتدعيم

  يتيح�ªستقرار�ªقتصادي�كذلك�تعزيز�وتدعيم�الثقة�Xي�ا%ناخ�ªستثماري.

∗�Aخ� �من ��نتاجية �القاعدة �هيكلة �وتب�OÎإعادة ��نتاج �تنويع ل

  اسopاتيجية��نتاج�من�أجل�التصدير.
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البحث�عن��مكانيات�ا%ادية�ا%هيكلة�عن�طريق�إنشاء�صندوق�عروبي��∗

�Xي� �الكorى �النقد �مث�Aأو�صناديق �أبناك�التنمية �بنظام �شبيه �للتنمية موحد

  صبغة�دولية�عروبية.

  لعربية:مراجعة�جميع�ªتفاقيات�ال��Oتمت�ب�ن�الدول�ا�∗

�أو� �استثمارية �أو �تجارية �أو �اقتصادية �ªتفاقيات �هذه �أكانت سواء

ضريبية،�وإجراء�التعديAت�العاجلة�عل��ا�بما�يتفق�مع�متغ�oات�الواقع�العروبي�

.Oوالعالم  

  إنشاء�بنك�عربي�إسAمي�موحد.�∗

  زيادة�حجم�ªستثمارات�العربية�البينية:�∗

  ثمار�Xي�الدول�العربية.وذلك�بتوف��oا%ناخ�ا%Aئم�لAست

  حفز�وتشجيع�مبادرات�التكامل�ب�ن�مؤسسات�القطاع�الخاص�العربي:�∗

وذلك�عن�طريق�تكوين�هيئة�مشopكة�من�ªتحادات�ومنظمات�القطاع�

الخاص�العربية�تقوم�ع¥ى�رعاية�مشروعات�التكامل�ªقتصادي�ب�ن�مؤسسات�

�وتساع OÎوالتق� ��داري �بالدعم �ومدها �الخاص �قد�القطاع �ما �حل �Xي دها

  يعopضها�من�معوقات.




	��Wא������������
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��
	��Wא����א�
��@�א�����א�����א�����א��������א� @@ @@ @@ @

 

 

 

334

�تساهم�Xي�جذب�ªستثمارات�Rجنبية��∗ Oال�� �مزيد�من�الشفافية OÎتب

  ا%باشرة�ال��Oتجلب�Rموال�و�دارة�والتكنولوجيا�وأنظمة�التوزيع.

�الحرة��∗ �التجارة �منطقة �قيام �تحقق Oبالخطوات�ال�� �التعجيل ضرورة

  سية�نحو�السوق�العربية�ا%شopكة.العربية�الكorى�باعتبارها�خطوة�أسا

سرعة�اتخاذ�خطوات�عملية�نحو�إنشاء�سوق�عربية�موحدة�وتحقيق��∗

  حلم�استخدام�عملة�عربية�موحدة.

�شروط�ومقومات�ومعوقات�التكامل�ªقتصادي� �إ+ى �سبق�تطرقنا فيما

�ذلك�إ��أن� �تحقيق �Xي �العربية �الدول �تواجه Oالتحديات�ال�� �ورغم العروبي،

�الدول  �ªقتصادي��هذه �التكامل �ضرورة �وأدركت �ولو�متأخرا �الواقع أدركت

العروبي،�ويتضح�كل�ذلك�من�خAل�الس�ي�إ+ى�إنجاح�منطقة�التجارة�العربية�

�العروبي� �ªقتصادي �التكامل �جهود �µحياء �جريئة �محاولة �تعد Oال�� الكorى

.o	ا%تع  

  ا�بحث�الثالث:�رؤية�مستقبلية�اقتصادية�عروبية:

�التخطيط �ال���Oإن �ªقتصادية �التحديات �ظل �Xي �العروبي للمستقبل

�وضع� �منا O Ûيقت� �التغي�oات�والتحو�ت�ªقتصادية�ا%حلية�والعا%ية، أفرز×�ا

�سبل� �عن �ا%عاصر�لتبحث �الحضاري �وضعنا �حقيقة �Xي �تتأمل �عملية رؤى

�طبيعة� �عن �والكشف �بسلبياته ي �ال̧و �بعد �مآزقه، �من �والخروج تجاوزه

  يمكن�أن�نتحدث�عن�نظام�ومستقبل�عروبي�جديد.�معوقاته،�من�ثمة
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  ويمكن�تحديد�مقومات�هذه�الرؤية�ا%ستقبلية�Xي�إطار��تي:

�إليه��∗ �يستند �الذي �الفقري �العمود ��نتا�ي �ا%دخل �يكون �أن يجب

  فعالية�العمل�ªقتصادي�العربي�ا%شopك.

  التأكيد�ع¥ى�أهمية��صAح�الهيك¥ي�للقوى�البشرية.�∗

∗�� �تفرض�ظ�Aثقي�Aتفهم �غ�ª�oقتصادية �الطبيعة �ذات �العقبات أن

�معيشة� �وع¥ى �العربي �ªقتصادي �النشاط �مستقبل �ع¥ى �ضاغطة وتنبؤات

  السكان.

�فحسب��∗ �تنموية �ا%شopك�ضرورة �العربي �ªقتصادي �العمل �يعد لم

وإنما�أصبح�ضرورة�مص�oية،�فالواقع�وا%ستقبل�للتكتAت�ªقتصادية،�وعليه�

�القادمة،�فهناك�م �ا%رحلة �Xي �العربية �عاتق�الدول �ع¥ى �تقع �أساسية سؤولية

  وتتحدد�عناصرها�Xي�عدة�أمور�أهمها:

�السياسية��- �والهزات �الخAفات �عن �بعيدا �ªقتصادي �العمل تحييد

  الطارئة.

كفالة�مبدأ�ا%عاملة�التفضيلية�للمنتجات�والخدمات�العربية،�وªلÏpام��-

  ة.بمبدأ�ا%واطنة�ªقتصادي
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العمل�ع¥ى�التقليص�السريع�والفعال�للفجوة�التنموية�والداخلية�فيما��-

..�.ب�ن�Rقطار�العروبية�وداخل�كل�قطر،�وتحرير�تنقل�Rيدي�العاملة�العربية

  إلخ.

�وغ�oها،��- �والطاقية �والسياحية �وا%عدنية �الفAحية �الطاقات تجميع

  .)44(وجعلها�منطلق�التوازنات��قليمية�والدولية

فإذا�ما�تحددت�عناصر�ا%سؤولية�العربية�فإنه�يمكن�أن�يسهم�العرب�Xي�

  تشكيل�البيئة�ªقتصادية�الدولية�الجديدة.

  خاتمة:

للتكامل�ªقتصادي�أهمية�كب�oة�إ��أنه�تواجهه�تحديات�سبق�وأن�قمت�

�فالتكامل�يشكل�ع¥ى� �مانع�سعيد�العتيبة، �الدكتور �من�خAل�آراء بتوضيحها

� �الخصوص، �بصورة�وجه �وªندماج �للتنافس �ا%ؤهلة �الوسائل �من وسيلة

إيجابية�Xي�النظام�ªقتصادي�الدو+ي�ا%عاصر،�لذلك�أصبحت�أهمية�التكتAت�

ªقتصادية��قليمية�أحد�معالم�النظام�ªقتصادي�العالم�Oالراهن،�حيث�لم�

إل��ا�يعد�أمام�الدول�سوى�اللجوء�إل��ا�خاصة�أمام��فاق�الكorى�ال��Oتس�ى�

�هذا� �ظل �Xي �وا%نفردة �الصغ�oة �لAقتصاديات �مكان �� �وبالتا+ي �الدول، هذه

  ا%شهد�العولم�Oالعالم�Oا%عاصر.

وأختم�بما�جاء�ع¥ى�لسان�قلم�معا+ي�الدكتور�مانع�سعيد�العتيبة�قوله:�

�أعتقد� �يمكن�أن�يوصف�بأنه��–وهللا�أعلم��–"... �%ا أن�أي�تصور�مستقب¥ي
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�و"جدي �"عروبي" �لتشخيص�نظام �الذات �إ+ى �بالعودة �يبدأ �بأن �مطالب د"

�Oال�� �الحضارية �الورطة �الخروج�من �البحث�عن�سبل �Xي �البدء �ثم أمراضها،

  .)45(وقعنا�ف��ا�سياسيا�واقتصاديا�واجتماعيا"

إن�الوقوف�ع¥ى�ا%نظومة�ªقتصادية�لدى�فضيلة�الدكتور�مانع�سعيد�

�الفكر�ªقتص �الكorى�Xي �نظريته �يorز �ودراسة�العتيبة �تتبع �وإن ،Oادي�العالم

�الخب�ª�oقتصادي�ا%حنك�ستسهم�دون�شك�Xي�رأيي�ليس�فقط�Xي� فكر�هذا

�معضAت� �من �العديد �حل �Xي �أيضا �بل �العروبي �ªقتصاد �معضAت حل

.Oقتصاد�العالمª  
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�الدار�النموذجية،�ط�666الرازي�(ت� �ا%كتبة�العصرية، �تحقيق�يوسف�الشيخ�محمد، ،�5هـ)،

  .-مادة�كمل��–صيدا،�باب�الكاف��–م،�ب�oوت�1999

�ا%طلب�عبد�22 �عبد �الثالثة، �Rلفية �Xي �وا%ستقبل �الواقع �ا%شopكة �العربية �السوق (

  .13م،�مصر،�ص:�1�،2003د،�مجموعة�النيل�العربية،�ط�الحمي

)�الجات�ومنظمة�التجارة�العا%ية�أهم�التحديات�Xي�مواجهة�ªقتصاد�العربي،�نبيل�23

  .�54– 53م،�مصر،�ص:�2001حشاد،�الهيئة�ا%صرية�العامة�للكتاب،�د.�ط،�

�د24 �جديد، �عروبي �نحو�نظام �ªقتصادي�من�كتاب: �البناء �ينظر�باب: �سعيد�) �مانع .

  العتيبة.

�معهد�25 �محمد�محمود��مام، �ب�ن�النظرية�والتطبيق: Oقتصادي��قليمªالتكامل�� (

  .14البحوث�والدراسات�العربية،�القاهرة،�ص:�
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�محمد�26 �ا%قصود �عبد �نزيه �إسAمية، �رؤية �مع �العو%ة �وتحديات �العربي �التكامل (

  .�16– 15مبارك،�م.�س،�ص:�

صادي��قليم�Oب�ن�النظرية�والتطبيق،�محمد�محمود��مام،�م.�س،�)�التكامل�ªقت27

  .14ص:�

)�التجارة�الخارجية�Xي�ظل�ا%تغ�oات�ªقتصادية�العا%ية،�محمد�رئيف�مسعد�عبده،�28

  ،�بتصرف.�182– 179م،�القاهرة،�ص:�2005دار�الثقافة�العربية،�د.�ط،�

  .X30ي�Rلفية�الثالثة،�م.�س،�ص:�)�السوق�العربية�ا%شopكة،�الواقع�وا%ستقبل�29

  .40)�م.�ن،�ص:17)�30

)�التكامل�ªقتصادي،�كامل�بكري،�ا%كتب�العربي�الحديث�للطباعة�والنشر،�د.�ط،�31

  .38م،�القاهرة،�ص:�1984

33) Yad wiga Forowicz, "Economie internationale, op, P: 265. 

�التكامل34 �واتجاها×�ا �العربية �التنمية �خطط �لAتجاهات�) �دراسات �والتنافرية، ية

�مركز�دراسات� ،O ýالحم� �محمود �التكامل�ªقتصادي�العربي، �إزاء �ا%عاصرة �العربية �نمائية

  .103م،�ب�oوت،�ص:�1980الوحدة�العربية،�د.�ط،�

  .107)�م.�ن،�ص:�17)�35

�الشركة�36 �العربي، �إسماعيل �ا%تطورة، �الدول �ب�ن �ªقتصادي �وªندماج �التكتل (

  .48،�د.�ت،�الجزائر،�ص:�2الوطنية�للنشر�والتوزيع،�ط�

  .�261– 260)�نحو�نظام�عروبي�جديد،�د.�مانع�سعيد�العتيبة،�م.�س،�ص:37

.�ويراجع�أيضا�ما�50)�التكتل�وªندماج�ªقتصادي�ب�ن�الدول�ا%تطورة،�م.�س،�ص:�38

 opيف�Oي�حديثه�عن�العوامل�ال�Xها�قبليا�لتأهيل�البنية�أشار�إليه�د.�مانع�سعيد�العتيبة�oض�توف�

  .�182– 181التحتية،�وم��ا�العامل�ا%ادي.�كتاب:�نحو�نظام�عروبي�جديد،�ص:�

  .107)�خطط�التنمية�العربية�واتجاها×�ا،�م.�س،�ص:�39

�مكتبة�40 �الرحيم، �عبد �إكرام �العربي، �ªقتصادي �للتكتل �ا%ستقبلية �التحديات (

  .45م،�القاهرة،�ص:�1�،2002مدبو+ي،�ط�
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وما��189)�ينظر�كتاب:�نحو�نظام�عروبي�جديد،�د.�مانع�سعيد�العتيبة،�م.�س،�ص:41

  بعدها.

�التكامل�ªقتصادي�العربي،�نزيه�عبد�ا%قصود�مorوك،�م.�س،�ص: �100وينظر�كتاب:

  وما�بعدها.

  .75)�التكامل�ªقتصادي�العربي،�نزيه�عبد�ا%قصود،�م.�س،�ص:42

ي�ا%واكب�من�كتاب�نحو�نظام�عروبي�جديد�للدكتور�مانع�ويراجع�مبحث�التدب��oالعروب

  .262سعيد�العتيبة،�م.�س،�ص:

�ص:43 �س، �م. �العتيبة، �سعيد �مانع �د. �جديد، �عروبي �نحو�نظام �ينظر: �وينظر�263) .

كتاب:�ªتحاد�Rوربي�والعملة�Rوربية�ا%وحدة�والسوق�العربية�ا%شopكة،�دار�عالم�الكتب،�ط�

.�وينظر�منطقة�التجارة�الحرة�العربية�الكorى�واحتما�ت�ا%ستقبل،��81–�80م،�ص:�1�،2003

م،�1�،2001رهان�الدجاني،�ضمن�هموم�اقتصادية�عربية،�مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�ط�

  لبنان.

�عند�د.�44 �للعالم�العروبي، �ا%ستقبلية �ينظر��فاق�ªقتصادية �ا%وضوع: �للتعمق�Xي (

  وما�بعدها.�286اب�نحو�نظام�عروبي�جديد،�ص:�مانع�سعيد�العتيبة�من�كت

  .409م.�ن،�ص:�)45
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