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تقدمي
مل َ
يحظ ال�شعر النبطي على اختالف م�سمياته بدرا�سات نقدية ،فكل الدرا�سات التي
تناولته �إما كانت لتبيان ما يتعلق به من ن�ش�أة وبحور و�أغرا�ض وغريها� ،أو دواوين
�شعرية �سواء كانت ل�شاعر واحد �أو �شعراء متعددين ،وظلت املكتبة مفتقدة لكتاب
نقدي يحدد معايري نقد ال�شعر النبطي.
ال �شك �أن هناك ر�ؤى نقدية حول ال�شعر النبطي ُن�شرت هنا �أو هناك ،لكنها ظلت
متكئة على الذائقة ال�شخ�صية يف املقام الأول ،دون �أن تخ�ضع لقيود كما هو احلال
يف ال�شعر العربي الف�صيح ،لذا كان من ال�ضروري �أن يت�صدى ناقد لإ�صدار كتاب
حول هذا املو�ضوع ،وكان للكاتب عبداهلل ال�سامل هنا يد ال�سبق ،فقد و�ضع كتاب ًا ي�ضم
بني دفتيه معايري دقيقة لنقد ال�شعر النبطي ،بع�ضها من املعايري التي حددها نقادنا
الكبار لنقد ال�شعر الف�صيح ،و�أخرى و�ضعها هو وفق ًا خل�صو�صيات ال�شعر النبطي.
�إن �إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية بن�شرها لهذا الكتاب تنحو منحى جديد ًا يف
م�سار ال�شعر النبطي ،فال�شاعر املبتدئ ي�ستفيد منه ويحاول �أن يتفادى ما يعر�ض
ق�صيدته لل�ضعف ،وال�شعراء ذوو اخلربة ميزجون بني ما تعلموه خالل م�سريتهم
ال�شعرية وما ورد يف هذا الكتاب ،خا�صة �أن املعايري التي وردت يف هذا الكتاب ي�صلح
معظمها لتطبيقه على معظم الإنتاج يف جمال ال�شعر النبطي.
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مـقـدمـــة
ال�شعر النبطي �أو ال�شعبي �أو العامي �أو املحكي ( )1يف بلدان اجلزيرة العربية ما
هو �إال االبن ال�شرعي لل�شعر الف�صيح ،ي�شرتك معه يف �أهم م�ش ّكالته ,كالتزام الوزن
والقافية ,و�إفادة املعنى بلغة عربية �صحيحة يف جمملها ،ويختلف عنه يف بع�ض امل�سائل،
ك�إهمال الإعراب والهمز ,وبع�ض التحوالت التاريخية يف �أ�صول بع�ض الكلمات ،وهي
ما ت�سمى باللهجة اخلليجية ،ن�سبة �إىل بلدان اخلليج العربي ,وعلى هذا ف�إن املعايري
النقدية التي �أوجدها النقاد القدامى يف درا�ستهم لل�شعر الف�صيح هي نف�سها التي
�سينطلق منها النقاد يف ال�شعر النبطي ،ولكن يف املجال الذي ي�شرتكان فيه� ،أما فيما
يختلفان فيه فيجب �أن يكون لكل واحد منهما معايريه اخلا�صة.
هذا من ناحية �أ�صل الكالم و�أ�سا�سياته وقوانينه اللغوية� ،أما من الناحية الفنية
واجلمالية ف�إنه من الطبيعي �أن يج ّد يف الع�صر الالحق من القيم واملعايري الفنية
واجلمالية ما مل يكن يف الع�صر ال�سابق ،وتلك �سنة احلياة والتطور الب�شري الرتاكمي،
وهذه الإ�ضافات الفنية واجلمالية لي�ست خا�صة فقط بال�شعر النبطي يف مقابل ال�شعر
الف�صيح ،بل هي تطورات وحتوالت تدريجية عامة يف �شتى اجلوانب الثقافية والعلمية
على مر الع�صور ،والأدب جزء منها ،مبا يف ذلك ال�شعر والنقد .ويف النقد الأدبي
حتديد ًا ظهرت مناهج و�أ�ساليب نقدية جديدة ومتنوعة بتنوع املادة الأدبية املدرو�سة،
من �شعر وق�صة ومقالة وخاطرة ،بل و�أخذ يت�سع باب النقد الأدبي كثري ًا لي�ستعني
مبجاالت �أخرى من النقد ،كالنقد الفني والتاريخي والنف�سي والثقايف وغري ذلك.
ومل ي�سلم نقد ال�شعر يف ع�صرنا من هذا التو�سع الذي رغم فائدته �أ�ضر بالنقد الفني
املبا�شر لل�شعر( ،)2فال تكاد تظفر يف املكتبة العربية بكتاب يحدد ويجمع املعايري الفنية
( )1يكرث اخلالف يف �أ�صل و�صحة ت�سمية هذا اللون من ال�شعر ،ور�أيي �أن هذه م�س�ألة من نوافل امل�سائل العلمية ،واخلالف
فيها نظري ال يندرج حتته عمل ،ف�إذا كان النا�س يف اخلليج واجلزيرة العربية متفقني على ماهية ال�شعر النبطي �أو البدوي
�أو ال�شعبي �أو العامي �أو الن�شيد �أو �أي م�سمى �آخر فال م�شاحة يف اال�صطالح بعدئذ.
( )2يقول ابن عقيل الظاهري « :ومن الأمور الف�ضولية املقحمة يف علم ال�شعر ونقده �إدخال داللة ال�شعر اللغوية والتاريخية
والأخالقية واجلغرافية يف علم ال�شعر ،فهذا ي�سرد ن�صو�ص ال�شعر يف و�صف الطبيعة بالأندل�س ،و�آخر ي�سرد الن�صو�ص
ويب ِّوبها على �أغرا�ض ال�شعر من مدح وهجاء وغزل� ..إلخ ،وثالث ي�ستظهر من مناذج ال�شعر �أ�سماء الأعالم البلدانية �أو
الأحداث التاريخية ،ثم ي�سمون ذلك نقد ًا �أدبي ًا� ،أو درا�سات �أدبية ،و�إمنا كل ذلك تاريخ ،وجغرافيا ،وترجمة لل�شاعر..
وعالقة ال�شعر بكل ذلك �أن ال�شعر رافد وم�صدر» .الظاهري ،ابن عقيل ،مبادئ يف نظرية ال�شعر واجلمال ،املو�سوعة
ال�شاملة.1 :
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تن�صب مبا�شرة
لت�أليف ق�صيدة ناجحة من �شعر ع�صرنا ،تلك املعايري الوا�ضحة التي
ّ
على ج�سد الق�صيدة فتنقدها �سلب ًا �أو �إيجاب ًا مو�ضح ًة عيوبها ومزاياها ،وتزداد الندرة
�إذا بحثت عن ما يتعلق من ذلك بال�شعر النبطي.
الدرا�سات ال�سابقة:
هناك بحوث ودرا�سات ق ّيمة يف جماالت عامة حتوم حول ق�ضايا ال�شعر النبطي
وال تدخل فيه ،وهناك �أي�ض ًا درا�سات متفرقة ملعايري جزئية من معايري نقد ال�شعر
أعم ،ومن ذلك:
النبطي� ،إما من�شورة م�ستقلة بذاتها �أو مدرجة حتت مباحث درا�سة � ّ
ـ ال�شعر النبطي ،ذائقة ال�شعب و�سلطة الن�ص ،الدكتور �سعد العبد اهلل ال�صويان.
ـ ال�شعر النبطي يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية ،الدكتور غ�سان احل�سن.
ـ درا�سات يف ال�شعر ال�شعبي الكويتي ،الدكتور عبداهلل العتيبي.
ـ كيف تنظم ق�صيدة ،فالح املن�صور.
�أما الكتب القدمية فهناك عدة م�ؤلفات جمعت معايري النقد الفني لل�شعر املوجه
مبا�شرة �إىل عيوب ومزايا الن�صو�ص� ،إال �أنها �أ ّلفت يف نقد ال�شعر الف�صيح ،وهنا
ي�شرتك ال�شعر النبطي مع الف�صيح يف تلك امل�سائل النقدية امل�شرتكة التي �سبق
ذكرها� ،أما ما ج ّد من م�سائل تخ�ص ال�شعر النبطي املعا�صر ف�إنها بقيت منثورة يف
�صدور الرجال �أو يف مباحث جزئية متفرقة ،ومن تلك امل�ؤلفات القدمية:
ـ نقد ال�شعر ،قدامة بن جعفر.
ـ املوازنة بني الطائيني ،الآمدي.
ـ الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،اجلرجاين.
ـ العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ونقده ،ابن ر�شيق القريواين.
ومل �أجد كتاب ًا جامع ًا �أ ّلف �أ�سا�س ًا لي�ستغرق كل معايري النقد الفني لل�شعر النبطي
املعا�صر ،فعزمت على ت�أليف هذا الكتاب.
ولإي�ضاح الفرق بني املنهج املتبع يف هذا الكتاب واملناهج املتبعة يف الدرا�سات
وامل�ؤلفات ال�سابقة املتعلقة بنقد ال�شعر النبطي� ،س�أق�سم املنهج النقدي امل�ستعمل �أو
املت�صور يف نقد ال�شعر النبطي �إىل ق�سمني:

الق�سم الأول :املنهج البنيوي ،وهو منهج النقد الفني املبا�شر للحكم على الق�صيدة من
حيث اجلودة والرداءة ،وبهذا يجب �أن يعتمد النقد على �أ�س�س ومعايري فنية �صرفة هي
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مادة هذا الكتاب.
ويف ر�أيي �أن هذا املنهج هو املرحلة الأوىل والأهم بني املراحل التي ت�ش ّكلها املناهج
الأخرى ،فلبناء مبنى جميل يجب علينا �أو ًال �أن نعرف املعايري الأ�سا�سية التي من خاللها

نبني بطريقة معمارية فنية �سليمة من العيوب ،وميكننا الحق ًا �أن نعمل على حتليل هذا
املبنى �أو و�صفه �أو مقارنته باملباين الأخرى �أو درا�سة �أثره وت�أثريه فيما حوله �أو بحث
�أ�صوله التاريخية �أو ح�صر عدد �أعمدته وقبابه وم�صابيحه �أو درا�سة �شخ�صية من
بناه ،وغري ذلك.
الق�سم الثاين :منهج النقد غري الفني ،ويندرج حتته عدة �أ�شكال:
• تف�سري املعاين و�شرحها يف الن�صو�ص ال�شعرية.
• الدرا�سات التاريخية عن ن�ش�أة ال�شعر وت�سميته و�أحلانه.
• الدرا�سات اللغوية ملفردات ال�شعر النبطي حتلي ًال �أو ت�أريخ ًا �أو مقارنة.
• حتقيق الق�صائد النبطية القدمية.
• الدرا�سات املو�ضوعية لل�شعر النبطي من ق�ضايا اجتماعية و�سيا�سية ونحو ذلك.
• درا�سات املنهج احلواري التي تدر�س تفاعل الق�ضايا مع بع�ضها بع�ض ًا ،ك�أثر
البحر �أو ال�صحراء يف ال�شعر النبطي� ،أو �أثر ال�شعر النبطي يف �أية ق�ضية ممكنة.
• الدرا�سات الإح�صائية ،كعدد بحور ال�شعر النبطي �أو عدد �أحلانه� ،أو املتعلقة باملنهج
ال�سيميائي ك�إح�صاء تكرار حرف ال�سني �أو كلمة ال�سيف �أو الكلمات املمدودة يف الق�صيدة.
• النقد ال�سيميائي الذي ير�صد ويح�صي ويحلل الإ�شارات والعالمات والأ�سماء الواردة
يف الن�ص.
• الدرا�سات اجلزئية ،ك�إلقاء ال�ضوء على عيب احل�شو �أو التكرار �أو الركاكة يف
ق�صيدة معينة �أو ق�صائد عديدة.
• الدرا�سات االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والتاريخية واجلغرافية امل�ستوحاة من
ن�صو�ص ال�شعر النبطي.
• الدرا�سات االنطباعية العامة بتف�سري �أو حتليل �أو ت�أويل للن�ص ال�شعري.
• الدرا�سات املوجهة مبا�شرة ملدار�س �أو مناهج النقد يف ال�شعر النبطي.
م�شكلة البحث:
وقد واجهتني يف البحث �صعوبات عديدة مر ّدها �إىل م�شكلة واحدة ،وهي عدم
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توافر مرجع مبا�شر جامع للمعايري النقدية املخت�صة بال�شعر النبطي ،فاملراجع �إما
قدمية موجهة لل�شعر الف�صيح كما �سبق ،وبهذا تكون قا�صرة عن ت�ضمن معايري النقد
املتعلقة بال�شعر النبطي املعا�صر� ،أو حديثة وخمت�صة بال�شعر النبطي لكنها تركز على
م�سائل حمددة وتغفل البقية ،فقمت بالبحث واال�ستق�صاء يف ما توافر لدي من كتب
النقد القدمية ،وكتب النقد احلديثة املخت�صة بال�شعر النبطي ،و�أ�ضفت عليها من
خمرجات النقد النبطي املعا�صر ،وجمعت كل املعايري الفنية التي ت�شكل يف جمموعها
ما ميكن ت�سميته بعيوب ال�شعر� ،أو عيوب الق�صيدة النبطية ،على �أمل �أن يت�سنى يل
ثان �أجمع فيه املعايري الفنية جلودة ال�شعر.
ت�أليف جزء ٍ
ويف ر�أيي �أنه لو �أن�ش�أ �شاعر ق�صيدة ،ف�إنها لن تخرج عن �أحد ت�صنيفات نظرية
�أربعة:
الأول� :أن ال تكون ق�صيدة من الأ�سا�س ،وذلك بافتقادها لأحد ال�شروط الأ�سا�سية
للق�صيدة ،ومثل هذه املحاوالت ال�شعرية جتاهلتها هذه الدرا�سة.
الثاين� :أن تكون ق�صيدة معيبة ،مبعنى �أنها جتاوزت احلد الأدنى لل�سالمة لكنها
رغم ذلك حمملة بالعيوب ،ق ّلت �أو كرثت ،وهي الق�صيدة التي حتتوي على عيب ف�أكرث
من عيوب ال�شعر ،وهي مادة هذه الدرا�سة.
الثالث� :أن تكون ق�صيدة �سليمة من العيوب ،مع التنبه �إىل �أن عدم العيب لي�س
مبزية ،كما �أن عدم النق�ص لي�س بكمال ،وهذه هي الق�صيدة التي تن�شدها هذه
الدرا�سة على �أقل تقدير.
الرابع� :أنها ق�صيدة �سليمة من العيوب وحمملة بالإبداع واحل�سن واجلمال ،وهي
الق�صيدة التي �س�أحاول ذكر مزاياها يف درا�سة مقبلة.
وقد انتهجت لنف�سي منهج ًا �شخ�صي ًا عند ت�أليف هذا الكتاب ،ميكن تق�سيمه �إىل
�أربع مراحل:
املرحلة الأوىل :جز�أت الق�صيدة يف ذهني جتزيئ ًا منطقي ًا يحتّمه واقع بناء
الق�صيدة ،من فكرة ومفردة وقافية ووزن و�أ�سلوب ون�صو�صية وجمالية� ،إال �أين
ا�ستبعدت هذا اجلزء الأخري لأنني عزمت على ق�صر درا�ستي على العيوب فقط.
املرحلة الثانية :ا�ستقر�أت مئات الق�صائد و�آالف الأبيات ال�شعرية النبطية
املتوافرة يف املجالت وال�صحف والدواوين� ،أو يف الإنرتنت والتلفزيون� ،أو مما �أحفظ
و�أخرب� ،إذ ترعرعت يف بيئة حتب ال�شعر وتقر�ضه ،واهتممت ب�سماع ال�شعر وقراءته
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منذ ال�صغر ،وقلتُ �أول ق�صيدة موزونة مقفاة و�أنا يف �سن التا�سعة.
ولأن النقد يف �أعماقه ما هو �إال ذوق نخبوي �أو فردي ،حتى القائم منه على
�أ�س�س علمية مثل �أ�س�س التقطيع العرو�ضي ،ف�إين �سجلت مالحظاتي النقدية على ما
ا�ستقر�أته من �أبيات وق�صائد ،وهذه املالحظات نابعة من ذوقي املتكىء على حم�صلة
جتربتي املعرفية ومداوالتي ونقا�شاتي وقراءاتي ال�شعرية والنقدية ور�صدي العفوي �أو
املتعمد لآلية ال�شعراء املبدعني يف �صناعتهم لل�شعر من خالل �إنتاجهم الكلي ،ومن ثم
رحت �أ�صنف هذه املالحظات النقدية ح�سب التجزيء ال�سابق ،فهذه مالحظة تخ�ص
فكرة الق�صيدة ،وهذه تخ�ص املفردة ،وهذه للقافية ،وهذه للبحر العرو�ضي ،وهكذا.
املرحلة الثالثة :الرجوع �إىل املراجع والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت هذه
املالحظات والعيوب لع�ضد ذوقي ور�أيي باتفاقه مع ذوق ور�أي من �سبقني.
املرحلة الرابعة� :إ�ضافة بع�ض املالحظات التي وجدتها يف املراجع والدرا�سات
ال�سابقة فتذكرتها وقد غابت عن وعيي �أثناء املالحظة الأولية ،وبع�ضها �أ�ضفته من
باب الأمانة الأدبية� ،إذ وجدت البع�ض يذكرها وله يف ذلك وجهة نظر ،ولأين ال �أتفق
معه يف ما ذهب �إليه ،ف�إين �أ�صرح بهذا عند ذكر العيب يف الدرا�سة� ،أو �أقلل من
�أهميته ،ومثال ذلك :عيب ال�سناد وتخفيف القافية امل�شددة وغري ذلك.
منهج البحث
ا�ستعملت يف البحث مزيج ًا من املنهج اال�ستقرائي واملنهج اال�ستداليل واملنهج
اال�سرتدادي ،فقام العمل �أو ًال على ا�ستقراء بناء الق�صيدةّ � ،أي ق�صيدة ،للخلو�ص �إىل
عنا�صر مفردة ت�شكل مكونات الق�صيدة ،الفكرة واملفردة والقافية والبحر العرو�ضي
والأ�سلوب والق�صيدة كاملة ،ومن ثم ا�ستقراء الن�صو�ص ال�شعرية يف مظانها لت�سجيل
املالحظات النقدية وت�صنيفها على ما مت من تفكيك عنا�صر الق�صيدة ،ثم بعد
ذلك الغو�ص يف بطون الكتب والدرا�سات واملقاالت والآراء لال�ستدالل �أو اال�ستئنا�س
بالأقوال التي تع�ضد الدعوى الأدبية ،ويف هذا ا�سرتداد للما�ضي مبا تركه من �آثار
و�أحكام �أدبية ،ف�إذا انعدم الدليل من �أقوال ال�سابقني لزم الأمر �أن �أذكر الأدلة العقلية
والأدبية من تعليل وت�سبيب.
ومن املمكن �أي�ض ًا �أن يعد منهج التوثيق والتحقيق حا�ضر ًا بقوة يف هذه الدرا�سة،
فمعظم الأحكام النقدية املتعلقة بال�شعر النبطي غري موثقة يف الكتب والدرا�سات،
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�إمنا هي اتفاق �ضمني �صامت بني النقاد وال�شعراء الرواد ونخب املثقفني املهتمني بهذا
الأدب ،وكان عملي هنا توثيق هذه الآراء والأحكام يف كتاب مقروء.
وعلى �أية حال ،ف�إن مناهج البحث العلمي تنا�سب جماالت العلوم التطبيقية
�أكرث من منا�سبتها ملجاالت الأدب والفن� ،إذ الأدب والفن يقومان يف معظمهما على
الذوق واملنطق اجلمايل� ،أما العلوم فهي علوم بحتة تقوم على القوانني واملقدمات
والفر�ضيات احل�سابية اليقينية( ،)1و�شتان بني املجالني ،وقد قيل« :حني ي�صل العلم
ين�صرف الأدب»(.)2
ويف لغة الكتاب و�أ�سلوبه ،حاولت قدر الإمكان تب�سيط مفرداته وعباراته مبا يتنا�سب
والق�صد العلمي والتعليمي منه ،واجتنبت اخلو�ض املتعمق يف امل�سائل النافلة التي
تعر�ض يل يف البحث ،مثل التعريفات والبحوث التاريخية واللغوية عن الن�ش�أة والت�سمية
ونحو ذلك ،كما جتاهلت عمد ًا اال�صطالحات النقدية القدمية يف ت�سمية عيوب ال�شعر
�أو معاجلتها ،وا�ستبدلتها بت�سميات تنا�سب الع�صر وال�شعر النبطي و�أهله ،وال مينع
هذا ذكري بعد ذلك للم�سمى القدمي للعيب من باب الرتف العلمي ،كالإيطاء والإكفاء
ونحو ذلك.
ق�سمت البحث �إىل مقدمة ومتهيد وف�صلني وخامتة ،وق�سمت ك ًال من الف�صلني
وقد ّ
�إىل عدة مباحث ،ف�ضم الف�صل الأول �سبعة مباحث هي :عيوب الفكرة ،عيوب املفردة،
عيوب البحر العرو�ضي ،عيوب القافية ،عيوب الأ�سلوب ،عيوب الق�صيدة كاملة ،عيوب
عامة� ،أما الف�صل الثاين ففيه مبحثان ،الأول فيه ت�شريح لعدد من الن�صو�ص ،والثاين
درا�سة نقدية تطبيقية يف �شعر حممد بن فطي�س املري.
هذا وال يفوتني ،قبل البدء يف �صفحات الكتاب� ،أن �أنوه بعدة نقاط مهمة يجب
مراعاتها ،بع�ضها ُذكر يف ال�صفحات ال�سابقة وبع�ضها مل يذكر� ،إال �أين �أعيد ما ُذكر
خمت�صر ًا لأهميته ،وهي:
ـ هذه الدرا�سة خا�صة بال�شعر العمودي النبطي يف منطقة اخلليج العربي.
ـ هذه الدرا�سة خا�صة بالق�صيدة التي جتاوزت ال�شروط الالزمة للق�صيدة من وزن
وقافية ومعنى.
( )1انظر :عبد الرحمن بدوي ،مناهج البحث العلمي ،ط ،3وكالة املطبوعات – الكويت 1977م.15 :
( )2القائل هو لوي�س ديكن�سون .حميي الدين �صبحي ،النقد الأدبي احلديث بني الأ�سطورة والعلم – درا�سات مرتجمة،
الدار العربية للكتاب – ليبيا 1988م.54 :
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ـ لي�س من واجب هذه الدرا�سة معاجلة ال�شواهد ال�شعرية التي ترد يف الأمثلة
وتقدمي البدائل ال�شعرية الأ�صلح لها ،لذا ف�إنه يف تو�ضيح �أحد العيوب يف بيت �شعري
يف الدرا�سة وتفكيكه ال يعتد �شعري ًا باملقرتحات املقدمة �إن وجدت.
ـ �أجنزت هذه الدرا�سة يف عام  2013م ،لذا فهي من�ص ّبة على ذائقة هذه احلقبة،
ال قبلها وال بعدها.
ـ النقد يف �أغلبه جهد ب�شري يتخلله الق�صور والفردية ،ومبني يف الأ�صل على الذوق
والتف�ضيالت ال�شخ�صية.
ـ نحن يف حاجة حقيقية لإ�شاعة النقد ال�شعبي بيننا ،يف �ضوء هذا الن�شر الإعالمي
ال�ضخم لل�شعر ال�شعبي.
ـ نقد ال�شعر ال�شعبي فرع من فروع النقد الأدبي لل�شعر العربي ،ورغم �أنه ي�شرتك
معه يف الكثري من املعايري النقدية العامة� ،إال �أنه يخت�ص ببع�ض املعايري ال�شعبية
اخلا�صة� ،سواء لتعلقها باختالف اللهجة �أو لتعلقها مبح�صلة املوروث املعريف
والتجريبي اخلا�ص بعلم اجلمال.
ـ انتقاد كلمة �أو بيت يف الدرا�سة ال يعني انتقاد باقي الق�صيدة ،وانتقاد ق�صيدة
واحدة ال يعني انتقاد بقية ق�صائد ال�شاعر ،وانتقاد ق�صائد ال�شاعر ال يعني انتقاد
ذات ال�شاعر.
ـ هذا العمل النقدي موجه مبا�شرة للن�صو�ص املذكورة بغ�ض النظر عن �أ�صحابها،
ولي�س لذكر �أ�صحابها �أي �ش�أن �شخ�صي �سوى التوثيق الأدبي فقط.
ـ تتفاوت العيوب املذكورة يف الدرا�سة يف و�صفها عيوب ًا ،فبع�ضها باتفاق الأكرثية
وبع�ضها باتفاق النخبة فقط �أو بع�ضهم.
ـ تتفاوت العيوب املذكورة يف الدرا�سة يف درجة �إعابتها للق�صيدة ،فبع�ضها قوي
وبع�ضها متو�سط وبع�ضها �ضعيف.
ـ تتولد بع�ض العيوب نتيجة خل�صو�صية لهجة ما� ،أو بلد ما ،وهنا ف�إنها عند �أ�صحاب
تلك اللهجة �أو ذاك البلد ال تعد عيوب ًا ،لكن العربة بالأكرثية ،وهم من �سواهم من
متذوقي ال�شعر النبطي اخلليجي.
ـ بع�ض العيوب املذكورة يف الدرا�سة معروفة للأكرثية� ،إما لو�ضوحها �أو لإي�ضاحها
على يد بع�ض الكتاب والنقاد واملهتمني بدرا�سات ونقد ال�شعر ال�شعبي ،وبع�ضها غري
معروف للأكرثية ،لكنه �شبه متفق عليه من قبل النخبة من ال�شعراء بناء على ا�ستقراء
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�إنتاجهم ال�شعري.
ـ كل عيب ذكرته حاولت قدر الإمكان تعليله والتمثيل له.
ـ جمعت عيوب الق�صيدة باال�ستقراء ،لذا فقد يفوتني بع�ضها.
ـ �ص ّنفت العيوب مبوبة على عنا�صر الق�صيدة من فكرة ومفردة وقافية ووزن
و�أ�سلوب وعيوب عامة من باب الرتتيب والتن�سيق ،ف�إن وفقت لل�صواب يف �صحة
ت�صنيف العيوب يف �أبوابها فهذا ما �أرجوه ،و�إن اعرتى ت�صنيفي �شيء من الزلل �أو
اخللل فهو متعلق بالت�صنيف فقط ،وال يعني هذا �أن العيب قد زال ،بل يبقى عيب ًا من
عيوب الق�صيدة.
ـ تكررت مفردة النخبة هنا ،وهي لفظة غري قابلة لل�ضبط والثبات العلميني ،لكن
املق�صود بالنخبة:
يف �ش�أن النقد :جمموعة من كتاب ال�شعر املعا�صر واملهتمني بدرا�ساته واملثقفني من
متذوقي ال�شعر النبطي واملبدعني من ال�شعراء.
ويف �ش�أن ال�شعر :كل من يتميز من ال�شعراء املعا�صرين بجودة �شعره بعيد ًا عن �أي
�سبب �آخر.
ـ هذه العيوب تلحق فقط الق�صيدة التي �أراد �شاعرها �أن تكون ق�صيدة جادة ،لذا
تخرج الق�صيدة التي كتبت للمزاح ونحو ذلك.
ـ النقد فاح�ص لل�شعر ،لذا فهو يبني ح�سنه و�سيئه ،ميزاته وعيوبه ،لكني يف هذه
الكتاب ق�صرت الدرا�سة على العيوب كمرحلة �أوىل ،على �أمل �أن �أوفق لإكمال اجلزء
الثاين من الكتاب ،وهو الق�سم املت�ضمن لعنا�صر جودة الق�صيدة.
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تـمـهيــد
ما هو النقد؟

هو �إظهار املحا�سن وامل�ساوئ ،وهو �سلوك ب�شري فطري ،فنحن ننتقد الأ�شخا�ص
وننتقد الأ�شياء وننتقد املواقف ،ننتقد هذا ال�شكل وتلك ال�سلعة وذاك الن�ص ،وننتقد
�أ�شياء كثرية ،ننتقد كل ما يقع حتت الب�صر ون�شعر جتاهه بال�شعور �إىل النقد� ،سواء
�أكان نقد ًا �صامت ًا كاال�ستح�سان �أو االمتعا�ض� ،أو تعبريي ًا ،وهنا يختلف النا�س يف
مدى قدرتهم على النقد� ،أحدهم ينتقد �صنف ًا من الطعام ب�أنه �سيء وال يجد القدرة
على التف�صيل �أكرث من ذلك ،و�آخر خمت�ص بالأطعمة ،طا ٍه خبري مث ًال� ،أو حتى له
اهتمامات خا�صة بالأطعمة ،ف�سي�شرح �أ�سباب �سوء ذلك الطعام ب�شكل تف�صيلي،
الكميات واملقادير وتوقيت الغلي والت�سخني والتربيد و�إلخ..
وقد كرثت تعريفات النقد بناء على كرثة مدار�سه وموا�ضيعه ،ول�ست هنا ب�صدد
�سردها �أو مناق�شتها� ،إذ �إن «النقد هو �أحد تلك امل�صطلحات املبتالة بالت�شو�ش نتيجة
خ�ضوعه للعديد من اال�ستعماالت العامة والتخ�ص�صية التي تتحدى التعريف»)1( .
والنقد الأدبي �شكل من �أ�شكال النقد العام ،ونقد ال�شعر �شكل من �أ�شكال النقد
الأدبي.
وهذه الدرا�سة موجهة لنقد ال�شعر خ�صو�ص ًا ،وال�شعر ال�شعبي (النبطي) يف دول
اخلليج ب�شكل �أخ�ص.

من املخول بالنقد؟

ال �أحد ميلك احلق املطلق لإ�سقاط عمل �أدبي ما ما دام �أن هذا العمل قد جتاوز
االختبار الأ�سا�سي ل�صالحيته ،كالوزن والقافية يف الق�صيدة العمودية ،وال�شخ�صية
والأحداث وبقية امل�ش ّكالت ال�سردية يف الق�ص ،وال�سلم املو�سيقي والزمن يف العزف
وهكذا� ،إمنا يظل الأمر حم�ض تذوق ،فللقارىء هذا �أن يعجب بهذا الن�ص ويعر�ض
عن ذاك ،ولذاك القارىء �أن يعاك�سه متام ًا ،ك ٌّل بح�سب ذائقته امل�ستندة �إىل البيئة
( )1طراد الكبي�سي ،ما هو النقد ،املجلة الثقافية (جملة ثقافية ف�صلية ت�صدر عن اجلامعة الأردنية) – ع ّمان – العدد
( 58دي�سمرب  - 2002فرباير � :)2003ص.34
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والظروف والتجربة ال�شخ�صية والتوجه الثقايف ونحو ذلك ،وهذه الذائقة – كما يرى
غازي الق�صيبي – هي «احلكم الأول والأخري مهما ح�شد الناقد من م�صطلحات
عوي�صة و�ألفاظ علمية وطروحات �أكادميية ،وكل ما يقوله ناقد ما عن احليدة
واملو�ضوعية والتجرد لي�س �سوى �ستار يختفي وراءه ذوق الناقد»(.)1
�إال �أنه حتى لدى هذه الأعمال التي جتاوزت االختبار الأ�سا�سي ،ف�إننا نالحظ �أن ثمة
�شروط ًا �ضمنية خفية ولي�ست مت�سقة يف منظومة علمية وا�ضحة ،وك�أنها اال�ستح�سان
ال�شرعي الذي عرب عنه بع�ض علماء احلنفية بقولهم« :هو دليل ال ي�ستطيع الفقيه
التعبري عنه» ،فهذه ال�شروط ال ميكن للناقد� ،أو فلن�سمه القارىء املحرتف ،التعبري
عنها بو�ضوح علمي مط ّرد ،لكنه ي�صطحبها عند القراءة ويت�أثر بها يف حكمه ،و�أقل
خفا ًء من هذه ال�شروط املختبئة يف �أعماق الذائقة القرائية �شروط �أخرى ت�شكل مثل
�سابقتها عنا�صر �إبداعية ملزيد من التفوق والوجاهة الأدبية ،هذه العنا�صر لي�ست
نتائج مقدمات منطقية وال عمليات ح�سابية كما �سبق� ،إمنا هي نوع من العرف الأدبي
الذي ي�صطلح عليه �أكرثية القراء املحرتفني وامل�شهود لهم بالوعي القرائي واحليادية،
كما يتفق عليه النخبة من الكتاب ال ب�شكل �صريح تقريري و�إمنا مبا يقدمونه من
�أعمال �إبداعية.

�شروط الناقد:

النقد يف املفهوم الأدبي منهج له �أدواته اخلا�صة ،وهذه الأدوات لي�ست مبعجزات
�إلهية ي�صطفي بها اهلل القليل من خلقه� ،إمنا هي خليط من �شروط �أ�صلية و�شروط
مكت�سبة ،وبذلك يكون النقد النبطي يف املح�صلة لي�س �سوى انطباع �شخ�صي حمرتف،
وحمرتف هنا اختزال لكل �شروط النقد النبطي املطلوبة وهي كما يلي:
• امللَكة ال�شعرية :وقد يختلف معي البع�ض يف ا�شرتاط هذا ال�شرط ،وقد ي�ستعني
( )1من تعليق غازي الق�صيبي على درا�سة عبداهلل الغذامي لق�صيدة «�أغنية يف ليل ا�ستوائي» للق�صيبي ،ن�شره يف:
عبداهلل الغذامي ،الكتابة �ضد الكتابة ،ط ،1دار الآداب – بريوت – 1991م� :ص.83
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بر�أي بع�ض امل�ؤلفني القدامى( )1حول هذه النقطة� ،إال �أنه عند �إنعام النظر يف هذه
امل�س�ألة �سنجد �أن ا�شرتاط القدرة ال�شعرية يف الناقد �أمر الزم ،وذلك �أن من �أركان
ال�شعر النبطي �سالمة الوزن ،وهناك �أي�ض ًا عيوب تلحق بالوزن حتى لو كان �سليم ًا
كما �سرنى يف مبحث عيوب البحر العرو�ضي ،والناقد غري ال�شاعر �ستفوته م�سائل
الوزن مهما كان �ضالع ًا بعلوم اللغة والبيان واجلمال وغريها ،لأن �إدراك �سالمة الوزن
�سماعي ًا ملكة طبيعية ال تكت�سب ،هذا وال �أنكر �إمكانية وجود ناقد غري �شاعر ب�شرط
�أن يظل بعيد ًا عن امل�سائل املتعلقة بالوزن العرو�ضي ،ومع ذلك ف�إنه لو كان �شاعر ًا لكن
�أجود و�أكمل.
• الوعي القرائي( :)2وهذا يختزل كل �أ�شكال املعرفة واالطالع يف �ش�ؤون ال�شعر
والأدب واللغة والثقافة عموم ًا ،فكرثة مرا�س الناقد لقراءة الن�صو�ص ال�شعرية النبطية
القدمية واحلديثة ،وقبلها الن�صو�ص الف�صيحة ،متنحه القدرة على مراقبة التطور
والتجديد والتحول يف ال�شعر ،ومن ثم املقارنة واملفا�ضلة واملقاي�سة ونحو ذلك ،و�سعة
ثقافة الناقد يف املجاالت الأدبية الأخرى مثل ال�شعر الف�صيح ،القدمي منه واحلديث،
وعلوم اللغة وعلوم البيان والبديع والق�ص�ص والروايات وامل�سرحيات والر�ؤى النقدية
وكتب الفنون اجلميلة الأخرى ،بل وعلوم القر�آن واحلديث ونحو ذلك ،ت�صبغ نظرته
بالإحاطة وال�شمولية ،وكل هذه روافد تقوي قدرة الناقد على النقد والتمييز ،ومن ثم
�إعطاء العمل الأدبي احلكم النقدي املنا�سب ،وكلما زادت الروافد املعرفية للناقد زاد
اقرتاب حكمه من الكمال.
• �إتقان اللهجة التي كتب بها ال�شعر النبطي :وهذا �شرط ال �أظن �أن ثمة من
يخالف فيه لو�ضوحه ومعقوليته� ،إذ �إن من البديهي �أن فاقد ال�شيء ال يعطيه ،والعاجز
عن فهم الكالم عاجز عن نقده .يقول الدكتور �سعد ال�صويان« :ي�ستحيل على �شخ�ص
غريب عن حميط ال�شعر النبطي �أن مي�سك ديوان ًا ويقر�أ فيه وي�أمل من وراء ذلك �أن
( )1قال ابن ر�شيق القريواين « :وقد مييز ال�شعر من ال يقوله ،كالبزاز مييز من الثياب ما مل ين�سجه ،وال�صرييف يخرب من
الدنانري ما مل ي�سبكه وال �ضربه ،حتى �أنه ليعرف مقدار ما فيه من الغ�ش وغريه فينق�ص قيمته» .ابن ر�شيق القريواين� ،أبو
علي احل�سن (463هـ) العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ،ط2 ،1م ،مطبعة ال�سعادة – م�صر (حتقيق :حممد بدر الدين
النع�ساين احللبي) 1907م.75/1 :
( )2انظر :م�صطفى عبد الرحمن �إبراهيم ،يف النقد الأدبي القدمي عند العرب،1998 ،القاهرة ،مكة للطباعة.15 ،
و�سمى هذا ال�شرط :الثقافة الأدبية والعامة للناقد.
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ي�سرب �أغوار هذا ال�شعر ويكت�شف �أبعاده احل�ضارية و�أ�سراره اجلمالية» (.)1
• القدرة على التنظري :وهذه ال�صفة يتمايز فيها النا�س بناء على قدراتهم
الذاتية واملكت�سبة ،الذاتية مبا وهبهم اهلل من مقومات عقلية ونف�سية متكنهم من
النظر املت�أين والتفكري املنطقي ور ّد الفروع �إىل الأ�صول ،واملكت�سبة مبا �أ�ضافوه من
هذه املقومات من خالل التعلم واملحاكاة وطول املرا�س والدربة ،ولو حوى الناقد كل
�شروط النقد وافتقر ل�شرط القدرة على التنظري ف�إن ذوقه الأدبي يو�صف بال�سلبي
الذي «يدرك اجلمال ويتذوقه دون القدرة على تف�سري ما يدرك �أو تعليله»(.)2
• احليادية( :)3وهذه �صفة ت�شبه �سابقتها ،وهي من ال�سمات ال�شخ�صية لكل
فرد ،ولها ق�سم �أ�سا�سي فطري وق�سم �آخر مكت�سب ،لكنه يكت�سب بالرتاكم عرب التعلم
واملواقف والنمو املعريف حتى ت�صبح �صفة الزمة لل�شخ�ص ال ي�ستطيع التحكم بها،
واملق�صود باحليادية النزاهة والعدل و�إق�صاء العاطفة وامليول ال�شخ�صية عند �إطالق
الأحكام النقدية على العمل الأدبي ،فال ينحاز الناقد بالباطل ل�شخ�ص �أو جماعة �أو
بلد �أو عن�صر �أو �أي �شيء �آخر خارج �إطار التقييم الفني الأدبي.
• الذوق الرفيع( :)4هذه ال�صفة ربانية �أي�ض ًا ،وقد ت�ؤثر فيها بيئة ال�شخ�ص
املحيطة بالرتاخي� ،سلب ًا �أو �إيجاب ًا� ،إال �أنها يف �أ�سا�سها خا�صية فطرية ح�سب ما وهبه
اهلل لل�شخ�ص من قدرة فائقة على متييز اجليد من الرديء حتى لو تقاربا وت�شابها
على �أكرث النا�س.
ف�إذا توافرت هذه ال�شروط يف �أحد فهو قادر على النقد النبطي� ،سواء �أكان
�أكادميي ًا يف النقد �أم غري �أكادميي ،وتنق�ص قدرة الناقد على النقد بقدر ما ينق�ص
من هذه ال�شروط.

( )1ال�صويان� ،سعد العبداهلل ،ال�شعر النبطي وجذوره الف�صيحة (ذائقة ال�شعب و�سلطة الن�ص) ،درا�سة لغوية تاريخية
مقارنة ،ط ،1دار ال�ساقي 2000م.116 :
(� )2أحمد ال�شايب� ،أ�صول النقد الأدبي ،ط ،10مكتبة النه�ضة امل�صرية – القاهرة 1994م.123 :
( )3انظر عنوان :بع�ض امل�ؤهالت للناقد احلق� ،أحمد �أمني ،النقد الأدبي ،ط2 ،3م ،مكتبة النه�ضة امل�صرية – القاهرة
1963م.194/1 :
( )4انظر :حممد زغلول �سالم ،تاريخ النقد الأدبي حتى القرن الرابع الهجري ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية.14 :
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غياب النقد و�أ�سبابه:

قيل �إن العرب ظاهرة �صوتية (ّ ،)1
وبغ�ض النظر عن موافقة هذا القول �أو خمالفته،

ف�إن العرب منذ القدم مميزون بال�شعر والف�صاحة وفن الكالم� ،إذن فلماذا تخ ّلى
العرب عن ميزتهم هذه؟
من املعلوم �أن املمار�سة النقدية حتتاج �إىل احلرية والثقة بالنف�س )2(،وهذا
ما يعاين منه العرب منذ قرون �إثر تخلفهم عن الركب العاملي يف �ش�ؤون ال�سيا�سة
واالقت�صاد والعلوم الطبيعية ،وغياب النقد لي�س مق�صور ًا على النقد الأدبي فح�سب،
بل �أ�صبح �سمة عامة يف كل جوانب احلياة ،والأدب واحد منها ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سباب
خا�صة بنقد ال�شعر النبطي ميكن تعدادها يف هذه النقاط:
ـ غياب الروح النقدية يف املجتمع ب�سبب النزوع للتقليد.
ـ الت�أثر بالكبت ال�سيا�سي وم�صادرة احلريات و�إ�سكات الر�أي املخالف.
ـ االن�شغال بالق�ضايا امل�صريية الكربى مثل الأمن واحلياة والهوية واحلرية.
ـ الهوة بني ال�شعر النبطي واللغة العربية الف�صيحة.
ـ عدم اهتمام الأكادمييني بق�ضايا ال�شعر النبطي.
ـ قلة التعليم بني �شعراء ال�شعر النبطي واملهتمني به.
ـ تدخل الربحية يف جمال الن�شر ،وما يالزم ذلك من عمليات �صناعة النجوم
اجلماهريية.
ـ طغيان ال�صبغة املادية والنفعية على الع�صر عموم ًا.
ـ انت�شار ثقافة ال�سرعة وال�سطحية.

املتلقي:

�إذا قلنا �إن النقد عمل يقي�س مدى جناح الن�ص يف حتقيق مقا�صده لدى املتلقي،
ف�إنه �سيقفز هنا �س�ؤال �ضروري:
من املتلقي املق�صود؟ لأن املتلقي يختلف من بلد �إىل بلد ،بل يختلف املتلقون يف
( )1هناك كتاب بهذا العنوان :العرب ظاهرة �صوتية ،مل�ؤلفه :عبداهلل الق�صيمي ،من�شورات اجلمل ،ط2002 ،1م.
( )2عاطف العراقي ،االجتاه النقدي يف الفكر العربي خالل القرن التا�سع ع�شر ،جملة التنوير الثقايف (جملة ثقافية
ف�صلية ت�صدر عن نادي اجل�سرة الثقايف االجتماعي) الدوحة ،العدد الأول ،دي�سمرب � :1998ص.6
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تعليمهم ولهجاتهم وتف�ضيالتهم ال�شخ�صية وثقافتهم وم�ستوياتهم العقلية والفكرية
والعمرية� ،إذن من املتلقي النموذجي الذي ي�صلح �أن يكون معيار ًا لبقية املتلقني؟ هل
هو عبداهلل ال�سامل وحده؟ ولذا ّ
ينظر ويق ّعد وي�ؤ�صل وينتقد نيابة عن الكل؟ بالطبع
ال ،و�أخربك �أنه لي�س هناك متلقٍّ منوذجي ثابت للأ�سف ،لكن امل�س�ألة م�س�ألة ت�سديد
ومقاربة ،وم�س�ألة ذوق ،وهناك �أ�شياء يتفق ال�سواد الأعظم من النا�س يف تذوقهم لها،
�صحيح �أن هناك ا�ستثناءات و�شذوذ ًا ،لكن العربة بالعموم ،لذا �أكل التمر مع ال�شاي
ال ي�صلح يف الذوق العام بالرغم من وجود �أ�شخا�ص يف�ضلون هذه الوجبة ،و�إذا قلنا
�إن العماد هنا هو الذوق العام فيجب �أن نلحقه بقيد «ال�سوي» ،ذوق عام �سوي ،لأنه
يف م�س�ألة العرف وتغري احلكم ال�شرعي بالعرف يذكر الأ�صوليون �أن هناك عرف ًا لكنه
ال يتبع ،وهو العرف الفا�سد ،كما لو تعارف �أهل بلد على �أمر حمرم ،وكما نرى ف�إن
ذائقة النا�س الأدبية والفنية يف انحدار ب�سبب �سطوة املادة على الروح ،لذا نبحث عن
العقالء واملثقفني واملطلعني و�أ�صحاب التجارب لن�ش ّكل من خاللهم ذوق ًا عام ًا �صاحل ًا
نعتمد عليه.
�أما قدمي ًا فقد جمع الباحثون دعائم الذوق ال�سليم يف �شكل عنا�صر �إبداعية
للن�صو�ص ،وهي ما ت�شتهر به علوم البديع والنقد قدمي ًا.

ما احلاجة للنقد؟

كما �سبق ،ف�إن النقد �سلوك ب�شري فطري ميار�سه الإن�سان منذ القدم� ،إال �أننا هذه
الأيام يف �أ�شد احلاجة �إليه وبطريقة ممنهجة ،وذلك ملا هو مالحظ من فورة ال�شعر
النبطي يف و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،هذه الفورة التي ت�ضخ – بال
�أية �ضوابط  -كل التجارب ال�شعرية النبطية ،ال�صالح منها وغري ال�صالح.
ولأن الإعالم ال�شعبي يف �أغلبه يراعي �أهداف ًا جتارية ربحية ،ف�إنه ال يهتم كثري ًا يف
�أغلبه مل�س�ألة ال�صالحية الأدبية للمادة ال�شعرية املن�شورة ،وكثري ًا ما نرى على بع�ض
القنوات التلفزيونية ال�شعبية ق�صائد �أنتجت بجهد فني كبري ،من ت�صوير و�إخراج
وم�ؤثرات �سمعية ومرئية ،وتعاد كثري ًا على ال�شا�شة ،فيما هي تفتقر لأب�سط �أبجديات
ال�صالحية ال�شعرية كالوزن ،ومع ذلك يظهر كتّاب تلك الكلمات الركيكة ك�شعراء
جنوم ،فتنطلي اخلدعة على معظم اجلماهري الذين ال يفرقون بني ال�شعر والكالم،
وعندما ي�ص ّرح ناقد �أو �شاعر حقيقي بعدم �صالحية تلك الن�صو�ص فني ًا يقع اجلمهور
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يف �إ�شكالية� ،إذ ال يدري �أين ال�صواب ،هل هو مع الناقد �أم مع الإعالم ،وبهذا تف�سد
الذائقة اجلمعية ،ويختلط ال�شعر بالكالم الرديء ،ويفتقد النقد م�صداقيته و�أحقيته.
الهم ال�شعري
هنا كان من ال�ضروري �أن يربز النقد يف املقدمة ،وعلى �أ�صحاب ّ
النا�صحني �أن ير ّوجوا لإ�شاعة النقد بني القراء واملتلقني ،حتى و�إن كان نقد ًا ب�سيط ًا
يقف عند احلدود الأولية لل�شعر ،املهم �أن يعتاد النا�س� ،سواء �أكانوا نقاد ًا �أم �شعراء
م�س قد�سية الن�صو�ص املتوهمة ،و�أن يتناولوها بالفح�ص والتدقيق،
�أم متذوقني ،على ّ
وبهذا نقف جميع ًا يف وجه طوفان الإعالم املادي الذي ميرر �أي �شيء ما دام �أنه يحقق
الأرباح املادية املرجوة.
وعلى هذا �أمتنى من كل ناقد �شعبي �أو متذوق �أو من يجد يف نف�سه القدرة على
فح�ص الن�صو�ص ومتحي�صها �أن ي�سهم ح�سب قدرته وجماله يف بث الن�شاط النقدي
املنهجي ،والوقوف �أمام امل ّد ال�شعري الالم�س�ؤول ،كي ن�ستطيع �أن ن�صطلح يف النهاية
على بع�ض الأحكام النقدية املتفق عليها اتفاق ًا �سكوتي ًا ،فن�ش ّكل منها معايري نقدية
يجب االحتكام �إليها.
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الف�صل الأول (النظري)
عــيــوب القـ�صـيـــدة
املب ـح ــث الأول :عيوب الفكرة
املبحث الثـاين :عيوب املفردة
املبحث الثالث :عيوب البحــر
املبحث الرابـع :عيوب القافية
املبحث اخلام�س :عيوب الأ�سلوب
املبحــث ال�سـاد�س :عيوب الق�صيدة كاملة
املبحــث ال�سـابـ ــع :عيوب عامة
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املبحث الأول :عيوب الفكرة
فكرة الق�صيدة هي مو�ضوعها الأ�سا�سي ،ولي�س املق�صود بها ما ي�سمى ب�أغرا�ض
ال�شعر الرئي�سية من مدح وهجاء ورثاء وغزل ونحو ذلك ،و�إمنا ما هو �أخ�ص من هذا,
كمدح فالن ،ورثاء فالن ،وو�صف مكان بعينه وهكذا ،والفكرة املق�صودة هنا قد تكون
فكرة الق�صيدة كاملة ،وقد تكون مفرد تلك الأفكار اجلزئية املبثوثة يف الق�صيدة ،يف
البيت والبيتني.
ومع تعداد عيوب الفكرة �سيت�ضح املقال �أكرث ،ف�أقول :من عيوب الفكرة:
 1ـ �شيوع الفكرة ( :)1فالكتابة حول فكرة �سبقك �إليها �سبعة ماليني �شاعر �ضرب
من العبث والتكرار ،حبذا لو كانت الفكرة جديدة.
ماذا يعني؟
�أكتب ق�صيدة عن �سكان زحل؟
ال ،وفع ًال �أن تكون الفكرة �شيئ ًا جديد ًا مل ي�سبق التطرق �إليه مطلب ع�سري ،لأن
املعاين يتوارثها النا�س ويطورونها بالرتاكم ،جي ًال بعد جيل ،وقلما جتد معنى �إال وهو
م�ستقى من معنى �سابق ،ظهر هذا بجالء �أم مل يظهر.
يقول ابن عبد ربه(�« :)2أكرث ما يجتلبه ال�شعراء ويت�صرف فيه البلغاء ف�إمنا يجري
فيه الآخر على نَ
�سن الأول ،وق َّل ما ي�أتي لهم معنى مل َي�سبق �إليه �أحد� ،إما يف َمنظوم
و�إما يف منثور ،لأن الكالم بع�ضه من بع�ض»(.)3
لكن املراد �أن تب ُعد الفكرة قدر الإمكان عن تلك الأفكار املقتولة باال�ستعمال
( )1كلما قلت درجة �شيوع الفكرة زادت درجة �أ�صالتها ،ولذلك يو�صف املبدع ب�أنه الذي ي�ستطيع �أن يبتعد عن امل�ألوف �أو
ال�شائع من الأفكار .ي�سري م�صطفى ال�سيد ،الإبداع يف العملية الرتبوية ،و�سائله ونتائجه ،حما�ضرة يف جامعة الإمارات ـ
كلية الرتبية ـ مركز االنت�ساب املوجه ب�أبو ظبي ،املوقع ال�شخ�صي للكاتبhttp://www.khayma.com/dr-yousry :
(� )2أبو عمر �أحمد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن �سامل ،القرطبي (246هـ 328 -هـ) موىل ه�شام بن
عبد الرحمن بن معاوية بن ه�شام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم الأموي ،كان من العلماء املكرثين من املحفوظات
واالطالع على �أخبار النا�س ،و�صنف كتابه « العقد الفريد» ،وهو من الكتب املمتعة حوى من كل �شيء ،وله ديوان �شعر جيد.
انظر:ابن خلكان� ،أبو العبا�س �شم�س الدين� ،أحمد بن حممد (608هـ 681 -هـ) وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ،دار
�صادر ،بريوت ،املحقق� :إح�سان عبا�س.109/1 :
( )3ابن عبد ربه� ،أحمد بن حممد (328هـ) العقد الفريد8 ،م ،ط( 3حتقيق :الدكتور عبد املجيد الرتحيني) دار الكتب
العلمية ،بريوت 1987م.186 / 6 :
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اال�ستهالكي ،كالتغزل املبا�شر بج�سد احلبيبة ،التباكي على الزمن املا�ضي والأطالل،
بكائيات فل�سطني ،الق�صائد الوعظية� ..إلخ.
وقد عرف ال�شعر النبطي بع�ض الأفكار اجلديدة ،لكنها مع كرثة اال�ستعمال
�أ�صبحت قدمية ،منها فكرة ق�صيدة احللم( )1التي يفعل فيها ال�شاعر الأفاعيل ثم
يفاجىء املتلقي يف النهاية بعبارة� :صحيت من نومي.
ولكن �إن حتّم املوقف ال�شعري الكتابة عن فكرة مطروقة فهنا يجب �أن يعمد ال�شاعر
�إىل التجديد( )2يف الأ�سلوب امل�ؤدي �إىل تلك الفكرة� ،إذن الفكرة  /الغاية قدمية لكن
الأ�سلوب  /الو�سيلة جديدة.
()4
()3
وميكن التمثيل على ِج ّدة الفكرة بق�صيدة احلميدي الثقفي « :ماجدة الرومي» ،
فهو مل يخرت �شخ�صية م�صلحية ليمتدحها ،وحتى على امل�ستوى الفني مل يذهب �إىل من
هم �أكرث �شهرة من ماجدة الرومي ك�أم كلثوم �أو حممد عبده ،بل اختار ماجدة الرومي
خل�صو�صيتها عنده ,وهي التي قد ال يتفق معه البع�ض يف �أولويتها بالكتابة عنها ،وابتدع
فكرته.
ومن الأفكار اجلديدة يف الأبيات قول ال�شاعر()5
:
�سرقت القلب واثرك تعتربها �سرقة املزاح
حد �شافه رقع �ساقه
			
حد �شافه �ضحك و�إن ما ٍ
ٍ
فلم يتطرق �شاعر قبله – على حد علمي – �إىل هذه الفكرة وتوظيفها �شعري ًا.

( )1وقد كتب يف هذا عدة �شعراء ,ومن �أقدمهم ح�سب علمي ال�شاعر القطري حممد بن عبداهلل املري (2002م) ،فقد
كتب يف الثمانينيات ق�صيدته الرومان�سية التي ت�صور تفا�صيل لقاء عا�شقني حتى جاء �إىل �آخر بيت فقال:
مدّيت يدي عادين باحت�ضنها ** فزّيت ليني يف حال النوم نامي.
( )2لال�ستزادة من ق�ضية التجديد انظر� :سعيد بن زرقة ،احلداثة يف ال�شعر العربي� ،أدوني�س منوذجا،ط� ،1أبحاث
للرتجمة والن�شر والتوزيع ،بريوت� :2004 ،ص .146عبداهلل ال�سامل ،التجديد يف ال�شعر ال�شعبي املعا�صر (درا�سة نقدية)
 ،2009املوقع ال�شخ�صي للكاتب عبداهلل ال�سامل ،موقع و�سوم الإلكرتوين www.wosom.net
( )3احلميدي الثقفي� ،شاعر �سعودي من �أهل احلجاز ،من حاملي لواء التجديد يف ال�شعر النبطي ال�سعودي ،له عدة
م�ساهمات يف ال�ساحة ال�شعرية و�شارك يف مهرجان اجلنادرية.
( )4ماجدة الرومي ،مطربة لبنانية م�شهورة ،يطلق عليها :مطربة املثقفني للداللة على متيز �صوتها ورقي فنها.
(� )5صالح �آل مانعة املري� ،شاعر �شعبي قطري� ،شارك يف برنامج �شاعر املليون ،الن�سخة الثانية� ،سنة .2007
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 2ـ غرابة الفكرة( :)1ومثل �إعابة الفكرة ب�شيوعها ُتعاب �أي�ض ًا ب�إمعانها يف الهجنة
ميجد فيها
والغرابة التي ال ت�ستقيم �أو ال تقبلها الذائقة ،كمن يكتب ق�صيدة عربية ّ
�شارون �أو �إ�سرائيل� ،أو يدعو للرذيلة �أو اجلرمية� ،أو كل ما ي�صادم الذائقة العامة
م�صادمة ال ميكن قبولها ،ومن ذلك غزلية �شاعر ( )2يف فتاة يهودية حتى قال:
مع التطبيع ب�س ب�شرط يكون فـ �صالح الأحباب.
معاد ويالم�س م�شاعر العرب وامل�سلمني.
والتطبيع غزو �صهيوين ٍ
غري �أن غرابة الفكرة وم�س�ألة قبولها �أو ر ّدها م�س�ألة ن�سبية تختلف باختالف
القناعات والأيديولوجيات والتوجهات الفكرية والأخالقية والدينية ونحو ذلك ،كما
تختلف باختالف درجة الغرابة قوة و�ضعف ًا ،وتختلف �أي�ض ًا باختالف خلفية املتلقي،
�إال �أن االتفاق املنطقي يحتّم رف�ض كل فكرة موغلة يف الب�شاعة وال�سوء� ،أما ما دون
ذلك فقد يختلف فيه النا�س ،ولذا اختلف النقاد القدماء حول قول امرئ القي�س (:)3
فمِ ْث ُل ِك ُح ْبلى قد ط َر ْقتُ و ُم ْر ِ�ضع
َف�أَله ْيتُها عنْ ِذي تمَ ا ِئ َم محُ ْ ِو ِل
		
�إذا ما َب َكى ِمنْ َخ ْل ِف َها ا ْن َ�ص َر َف ْت َله
ِب ِ�شقٍّ وتحَ ْ ِتي ِ�ش ُّق َها لمَ ْ ُي َح َّو ِل
		
( )1قال حممد اخل�ضر« :وهذا ب�شار بن برد يقول :وجذت رقاب الو�صل �أ�سياف هجرها ** وقدت لرجل البني نعلني
من خدي
ف�إثبات الرقاب للو�صل والرجل للبني من التخيالت امل�ستهجنة .قد يخطر ل�سائل �أن يقول� :إن له�ؤالء ال�شعراء براعة
م�سلمة ،و�أذوا ًقا ال ترتاب يف �صحتها و�صفائها ،وقد مرت هذه املعاين التي رميتموها ب�سبة ال�سخافة على �أذواقهم ف�ألقت
�إليها بالت�سليم� ،أفال يكون ر�ضاهم عنها وا�ستح�سانهم لها �شاهدً ا برباءتها مما تدعون من �سماجة الو�ضع ومنافرة
الذوق؟ واجلواب �أن القبح يف هذه املعاين وما كان على �شاكلتها حمقق مبا يجده الإن�سان يف نف�سه من �أثر الفكرة لها
وعدم الأن�س ل�سماعها» .حممد اخل�ضر بن احل�سني ،اخليال يف ال�شعر العربي ،جملة املنار ،يناير  ،1920قر�ص مدمج
للمجلة.288/22:
( )2مبارك ال�سيد� ،شاعر �شعبي �سعودي ،يتوىل الإ�شراف على منتديات �أم�سيات املن�سوبة لل�شاعر حممد النفيعي www.
omssyat.com

( )3امر�ؤ القي�س بن حجر بن احلارث بن عمرو ،مياين الأ�صل� ،أحد �أ�شهر �شعراء الع�صر اجلاهلي و�أحد �شعراء املعلقات
ب�سقط اللوى بني الدخول وحومل ،ولد يف جند قرابة
حبيب
نبك من ذكرى ٍ
ومنزل ** ِ
ال�سبع ،وتبتدئ معلقته بقوله :قفا ِ
ِ
عام 500م وتويف قرابة عام 540م مت�أثر ًا بداء جلدي ي�شبه اجلدري .انظر :ابن ع�ساكر ،علي بن احل�سن (571هـ) ،تاريخ
مدينة دم�شق وذكر ف�ضلها وت�سمية من حلها من الأماثل �أو اجتاز بنواحيها من وارديها و�أهلها ،درا�سة وحتقيق علي �شريي،
دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط ،1بريوت ،لبنان.222/9 :1998 ،
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بني من عابه ومن �أجازه ،قال قدامة بن جعفر(:)1
«ر�أيت من يعيب امر�أ القي�س يف قوله ال�سابق ،ويذكر �أن هذا معنى فاح�ش ،ولي�س
فحا�شة املعنى يف نف�سه مما يزيل جودة ال�شعر فيه ،كما ال يعيب جودة النجارة يف
اخل�شب مث ًال رداءته يف ذاته»( ,)2وبالتايل ف�إن من عاب هذين البيتني ينطلق من
منطلق ديني �أخالقي ال فني �شعري ،وقد ح�سم القا�ضي اجلرجاين الأمر لديه بقوله:
«الدين مبعزل عن ال�شعر»(.)3
 - 3رداءة الفكرة :وهي تختلف عن غرابتها ،فالفكرة الغريبة تردها الذائقة لعوامل
دينية �أو �أيديولوجية� ،أما الفكرة الرديئة فرتدها الذائقة لرداءتها و�سخافتها يف ذاتها
ال لأ�سباب خارجية� ،سواء كانت الفكرة للق�صيدة كاملة �أو فكرة لبيت �أو مقطع جزئي،
ولي�س هذا العيب خا�ص ًا بال�شعر ،بل هو عيب يف الكالم عموم ًا ،ونقي�ض جلزالة الكالم
وف�صاحته وجودته التي ت�ؤثر يف الأ�سماع وي�شيد بها امل�ستمعون ،فلو كان هناك �شخ�ص
يريد �أن يخطب يف النا�س �أو يلقي كلمة يف حمفل ف�إنه �سيختار �أفكاره بعناية ولن ي�ؤذي
�أ�سماع اجلمهور بكالم مبني على فكرة رديئة ،كالت�شبيه بالأ�شياء املبتذلة� ،أو ذكر
الق�ص�ص الهابطة� ،أو اال�ستدالل بالأدلة الواهية ،ولذلك عابوا على علي بن اجلهم()4
فيما ين�سب �إليه قوله للمتوكل على �سبيل املدح� :أنت كالكلب ،وكالتي�س ،وكالدلو()5
ح�سن املعنى.
برداءة الفكرة ولو ُ
( )1قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي �أبو الفرج ،كان ن�صراني ًا و�أ�سلم على يد املكتفي باهلل ،من م�شاهري
البلغاء الف�صحاء واملتخ�ص�صني يف علم املنطق والفل�سفة ،جال�س �إمامي اللغة املربد وثعلب ،تويف يف بغداد عام 337
هـ.الزركلي ،الأعالم.191/5 :
( )2قدامة بن جعفر (337هـ) ،نقد ال�شعر ،م( ،1حتقيق :الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي) دار الكتب العلمية ،بريوت:
.66
( )3اجلرجاين ،القا�ضي علي بن عبد العزيز (366هـ) م ،1ط ،1الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه (ت�صحيح و�شرح:
�أحمد عارف الزين) مطبعة العرفان� ،صيدا 1331هـ.58 :
( )4علي بن اجلهم بن بدر ال�سامي ،اخلرا�ساين الأ�صل� ،شاعر مطبوع� ،صحب املتوكل ثم �صار بينهما جفوة ف�سافر �إىل
ال�شام فاعرت�ضت له خيل من بني كلب فقاتل دون ماله حتى مات �سنة 249هـ .انظر بت�صرف :الذهبي ،حممد بن �أحمد
(748هـ) تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري والأعالم ،ط ،1لبنان – بريوت ،دار الكتاب العربي ( 1987حتقيق :د .عمر
عبد ال�سالم تدمري).355/18 :
( )5ذكر هذه الق�صة ابن عربي ب�سنده عن جمهول ،و�إثباتها يحتاج �إىل حتقيق ،والق�صة تقول �إن علي بن اجلهم كان
اخلطوب
بدوي ًا جافي ًا فلما قدم على املتوكل امتدحه بق�صيدة منها قوله� :أنت كالكلب يف حفاظك للود ** وكالتي�س يف قراع
ِ
الذنوب ،فعرف املتوكل قوته ورقة مق�صده وخ�شونة لفظه ،ثم �أمر
** �أنت دلو ال عدمناك دلوا ** من كبار الدىل كثري
ِ
له ببيت على �شاطىء دجلة لريق طبعه ،وبعد �ستة �أ�شهر �أن�شد ق�صيدته اللطيفة التي منها قوله :عيون املها بني الر�صافة
واجل�سر ** جلنب الهوى من حيث �أدري وال �أدري ،انظر :ابن عربي ،حميي الدين (638هـ) ،حما�ضرة الأبرار وم�سامرة
الأخيار ،دار اليقظة العربية�،سوريا :1968 ،ج�/2ص.8
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ومثال رداءة الفكرة ق�صيدة يف الزكمة يقول �شاعرها ( )1يف �أولها:
جتيني على موعد ومن غري موعد جت
وانا ما دعاين للو�صل �شوق م�شتاقي
			
�إال �أن املالحظ �أن ال�شاعر هنا �أراد املزاح واملالطفة بهذه الق�صيدة ،بدليل قوله
يف �آخر بيت:
وفاها معي يذبح ورا ما تخون وخنت
�أبا ا�سمح جعله �أتلى مواعيد اال�شواقي
			
وبهذا تخرج الفكرة من دائرة الرداءة لق�صدية ال�شاعر.
ومبا �أن الرداءة يف ال�شعر هي كل ما ميكن و�صفه ب�أنه غري كفء لهيبة ال�شعر
و�إلقائه يف املحافل ،ف�إنه يخرج بذلك الق�صيدة التي قيلت لق�صد �آخر غري ال�شعر،
مثل املزاح كما مر يف ق�صيدة الزكمة ،ومثل ق�صائد الأطفال التعليمية عن احليوانات
والأخالق واملنظومات العلمية ونحو ذلك� ،أما الق�صيدة اجلادة ف�إنها تعاب برداءة
فكرتها� ،سواء �أكانت فكرة الق�صيدة ككل �أو الأفكار اجلزئية املبثوثة يف ثناياها ،مثل
قول ال�شاعر(: )2
�س�ألتني و�ش فيك لك ّني �أ�س�ألك
من ذوب ال�سكر ب�أعماق �شاهي
		
ً
فمهما �أراد ال�شاعر من هذا املعنى جماز ًا �إال �أنه يظل رديئا لعدم تكاف�ؤ املعنيني يف
ال�شطر الأول والثاين ،فال�شطر الأول يتحدث عن �س�ؤال حبيب حلبيبه عن حاله ،فيما
�أحاله يف ال�شطر الثاين �إىل �أخذ العربة واملوعظة من ذوبان ال�سكر يف ال�شاي ،وهو
معنى رديء ،وزادت رداءته كلمة “�أعماق” التي مهدت ملجيء مفردة ت�ستحق التفكر
والتحليل ،وكانت النتيجة �أقل من ذلك بكثري.
 4ـ الفكرة الال �شعرية :ويكون ذلك حني يكتب ال�شاعر الق�صيدة لهدف �آخر غري
ال�شعر ،كاملزاح والتعليم كما �سبق ،واال�ستعرا�ض اللغوي �أو الفني وغري ذلك ،ولذلك
�أمثلة:
�أ ـ الق�صيدة املهملة ،وهي الق�صيدة غري املنقوطة التي يلتزم فيها ال�شاعر جتنب
احلروف املنقوطة ،في�ضطر لكتابة �شيء ال ميليه ال�شعر بقدر ما ميليه ال�شرط الذي
التزمه ،وعك�سها الق�صيدة احلالية ،وهي املنقوطة يف كل حرف من حروفها.
( )1الأمري خالد بن في�صل بن عبد العزيز �آل �سعود� ،أمري منطقة مكة املكرمة و�أمري ع�سري �سابق ًا� ،شاعر نبطي تغنى
بق�صائده الكثري من الفنانني �أبرزهم الفنان حممد عبده.
(� )2سلطان الأ�سيمر� ،شاعر �شعبي كويتي� ،شارك يف برنامج �شاعر املليون  ،الن�سخة الرابعة.
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وقد انت�شر مثل هذا ال�ضرب من ال�شعر العربي يف ع�صر الركود الأدبي قرابة القرن
ال�ساد�س الهجري وما بعده ،حيث اجته الأدباء �إىل ال�سجع واملقامات والفذلكة الأدبية
اخلالية من روح ال�شعر ،فظهرت الق�صيدة املهملة والق�صيدة احلالية والق�صيدة
املقلوبة والق�صيدة امللونة والق�صيدة الهند�سية وغري ذلك� ،أما يف ال�شعر النبطي فقد
عرفنا مثل هذه الفنون اخلارجة عن ال�شعر لأ�سباب خارجة عن ال�شعر �أي�ض ًا ،كالتفنن
و�إثبات القدرة واال�ستعرا�ض والتحدي واملمازحة وغري ذلك ،و�أر�شيف ال�شعر النبطي
يحفظ العديد من الأ�سماء التي �أوجدت مثل هذه الأ�ضرب ،كال�شاعر حممد العوين()1
والكليب( )2وغريهما� ،أما من املعا�صرين فقد كتب العديد من ال�شعراء ق�صائدهم
املهملة ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)3
الع ــالـ ــم الأول عـلــى كـ ــل مـعـهــود
ولـ ــه املـ ــال رك ــاع والـكـ ــل م ــردود
�أمــره مطـاع وكامل ال�صح حا�صود
واو�صــل م�ســامـع كلها حل�س داوود
وال ــدار�س ال�سامع له العلم ممهود
حـ ــامــل درو�س وحـلـلـوا كــل مورود
كــا�س احلال مع واله الطعم حممود
�س ـلـم وع ّدى والأمــل �صـار مل ــدود
م�سمـار هــم الـ ــدور ل ـلــروح ممدود
لـ ـلــروح ط ــال ــع �سلـم الهـم �صاعـود
واال�س ــر �ص ــار لكـامل الـدل مكــدود
ك ـمـا املـطــر ال ه ــل م ــع حـ�س راعـ ــود

�أول كــالم الـلــه عـ ــالم اال�سـ ـ ـ ــرار
ل ــه ال�سم ــاء مـع الوطــى وكــل ما �صار
ال ــواحـ ــد املح ـم ـ ـ ــود ل ـل ـ ــدور دوار
�سلط عـ�صـا مـو�ســى على كل �سحــار
ودر�س امل ــدر�س لـلم ــال در حم ـ ــار
ح ـلـو الك ـ ــالم مل�س ـمـ ــع الك ــل هــدار
طعم الع�سل على ال�سحل هدا االمرار
ع�صـر الأح ــد مــر املولـع على الدار
دار احل ــوار ومـ ــد ل ـل ــروح م�سم ــار
ولـ ــد املــلوح دمــره ح�س ــم الأعمـ ــار
ح ــوى وكـ ــاد �سه ــوم �ســوده لها ك ــار
�صــار الــوداع وهل دمعــه كاالمطار

( )1حممد بن عبداهلل العوين� :)1924-1845( ،شاعر نبطي من جند ،هاجر من الق�صيم بعد �سقوطها يف يد ابن
ر�شيد يف معركة املليدا (1308هـ) ونزل بالبحرين عند �آل خليفة ،فلما مل يطب له املقام هناك رحل مرة �أخرى �إىل
ال�شريف يف مكة ،ثم �إىل حائل ،ثم الكويت ،وهكذا تنقل يف حياته بني الأقطار والبلدان ،ثم انتهى به الأمر �سجين ًا يف �سجن
الأح�ساء ب�أمر من امللك عبد العزيز� ،إىل �أن تويف يف ال�سجن �سنة 1343هـ .انظر :فهد املارك ،حممد العوين (خمطوط):
ج-1ج .354/2وما يخ�ص البحث من ذلك تلك الق�صيدة املهملة التي قالها العوين يف حتدٍّ لل�شعراء �أمام الأمري حممد
الر�شيد ،ومنها :هل الهالل وهامل الدمع مدرار ** ال هل واهمل ماطره كالهلل هل ** على مو ٍّد ما لك اهلل وال �صار **
ال رام له حال وال املال له حل.
( )2را�شد بن عبد الرحمن الكليب� ،شاعر �شعبي من �أهل حمافظة احلريق باململكة العربية ال�سعودية.
( )3فا�ضل الغ�شم� ،شاعر نبطي �سعودي ،وباحث خمت�ص يف الأدب ال�شعبي.
_ _ 30

ب  -الق�صيدة املتجان�سة ،وهي ذات احلرف املتكرر ،ك�أن يلتزم ال�شاعر حرف ًا واحد ًا
يف الق�صيدة يكرره يف كلمات خمتلفة� ،سواء كان لكل بيت حرف جديد� ،أو حرف واحد
يف الق�صيدة كاملة ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)1
«�سني» �سيف ال�سم بال�سم �سامك ومغمو�س
«�شني» �شر �شذرته �شارب ال�شرب الدهو�ش
			
�أو كق�صيدة ال�شاعر()2
يف الرواية ال�شعبية «الدمعة احلمراء» ،حيث قال على ل�سان
بطل الرواية «وايف» ق�صيدة طويلة يتكرر فيها حرف ال�صاد كثري ًا:
�صـ ـل ــى �صــالــي �صلــب ب�صاليــه �صـ ــابـنــي �صطى �صارمه ب�صخار بال�صدر �صايبه
�صفق وا�صطفق �صلب �صرم �صايف احل�شى تقــ�صـى وقــ�ص اقــ�صى قـوا�صي ذوايبه
�صـروف القـ�صـى �صالت و�صـابت �صبـابتي �صدى �صدري ال�صايف و�صكت م�صايبه
وقد يكون التجني�س يف بيت واحد �أو يف بع�ض بيت.
ج -ق�صيدة احلروف الهجائية (الألفية) :وهي التي يلتزم ال�شاعر فيها الإتيان
بكل بيت �أو �أكرث ابتدا ًء باحلروف الهجائية مرتبة ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)3
أكحـل مـن عـيــون ــه قـ�صيــدي
“الألف”ّ � :
واخ ــط مـن حـمــرة �شـفــاتـه جــديـ ــدي
			
لع ـ ـيـ ــون م ــن حـب ـ ــه جـ ـ ــرى فــي وري ــدي
ع ـ ّزم ــت اق ـ ّلــد عـنقـ ـهــا فــي ْابـجــدي ـ ـّة
			
مـ�صيـ ـ ــون ــة ٍع ــن كـ ـ ــل ه ـمـ ـ ــزة ومل ـ ـ ـ ــزة
ق ــول ٍ يـه ـ ـ ّول �س ــامـ ـعـ ــه ط ـيـ ــب رمــزه
			
ال ن ــاح �صـ ــدره خـ ـفــف الـ ـنـ ــوح عـ ـج ـ ــزه
ط ــب الـب ـي ــوت ال ــوافيـ ــات الـ ــره ـيـ ــة
			
“والبا” :بغيته فاحلـبـيــب و�شـكـرنـي
قــاف الغ ــزل يـومــي ر�أيـت ـ ــه �أمـرنـ ــي
			

( )1حب ّيب العازمي� ،شاعر �شعبي �سعودي ،من جنوم �شعراء القلطة.
( )2الأمري حممد بن �أحمد ال�سديري (� )1975-1915أمري و�شاعر �سعودي ،له ديوان وكتب مطبوعة.
( )3حممد البالجي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
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ـذول نـهرين
فـي ح ـب ــها م ــا ا�سـم ــع عـ ٍ
عـليــه قــلبــي والـ ـنــواظ ــر ر�ضـ ـ ّي ـ ـ ـ ــة
			
غ ــر ٍو ي ـلـ ـ ّوع ن ــاظ ــري نـ ـظــرتــي لـ ـ ــه
ال مـ ّي ــل ال ــري ــح ال�شـمــال ــي جــديـل ــه
			
لـوال احليــا ال ا�س ــوق �سـاقـي واجـي له
واروي مـن مــداع ــب جــديـل ــه يــد ّيــه
			
“والتا” :تـركني هــاي ـ ٍـم ف ــي حـ ـ ّبـ ــه
مــن دون ال ا�شـ ـعـ ــر دون �أ ّيـ ــة �سـ ّبـ ــة
			
�إال وع ـيـ ـنـ ــي فـ ــالـ�سـهـ ـ ــر مـنـ ـك ـ ـب ـ ـّة
واي ـقـن ــت �أن الق ـلـ ــب مـلـ ــك بــدو ّيــة
			
� ...إلخ.
د -الق�صيدة متعددة اللغات :وهي التي تكتب بالعربية ولغة �أخرى� ،أو عدة لغات،
ويكون ذلك ب�إدراج كلمات �أجنبية فيها ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)1
ياهلل ياللي عامل بكل (�سكرت)()2
ِ ِ
(�إن �سك�س ديز)( )3مكون (�سكاي وفلور)()4
ّ
ترحم حلال ما ي�ساوي وال (�سنت)()5
ِ
ٍ
(�آي كانت بوت اب)(� )6صربي اليوم (نو مور) ()7
.
هـ -الق�صيدة املئوية ،وهي التي ت�صل �إىل مائة بيت ف�أكرث ،وكل الق�صائد التي
تفتخر بطولها ،حيث يتحول الهدف للكرثة ال لل�شعر.
ومن ذلك:
( )1عبداهلل الدو�سري� ،شاعر �شعبي �سعودي ،ين�شر يف املنتديات الإلكرتونية.
(� )2سر = .Secret
( )3يف �ستة �أيام = .In six days
(� )4سماء و�أر�ض = .Sky , Floor
( )5العملة ال�صغرية = .Cent
( )6ال ميكنني رفع = . I can’t put up
( )7ال للمزيد = .No more
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ـ ق�صيدة الت�سبيحة ( ،)1وهي مائة بيت.
ـ ق�صيدة العرينات ( ،)2وهي مائة و�ستون بيت ًا.
ـ ق�صيدة املغزى ( ،)3وهي مائة بيت.
ـ ق�صيدة ملحمة �سفن ال�صحراء ( ،)4وهي فوق مائة و�سبعني بيت ًا.
وغري ذلك الكثري.
و – الألغاز والتعمية يف الق�صيدة()5
 ،وذلك ملا �سبق من ان�صراف هدف الت�أليف
عن ال�شعر �إىل �شيء �آخر ،ولي�س الق�صد �أن كل �أبيات بنيت على لغز فهي معيبة،
فهناك فن الألغاز ال�شعرية ،وهو فن قائم بذاته� ،سواء بني اللغز يف بناء �شعري �أو
نرثي ،كما �أن احلاجة قد تدعو �أحيان ًا لتمرير املعنى م�ستور ًا خلف اللغز ،كما يف حالة
اخلوف واحلياء ونحو ذلك ،ومن ذلك ما يروى �أن رج ًال تزوج امر�أة( )6وهو م�صاب
يف رجولته ،ف�صربت معه ثماين �سنني ،وملا �أعياها ال�صرب قالت له:
رجل �شرى له معاميل
�أن�شدك ما ٍ
وخذت ثمان �سنني ما ّ
دق فيها
			
�أمـا ي�ســويها �ســواة الــرج ــاجيــل
وال يـخــلي ـهـ ــا لـمــن يق ـتـنـي ــها
			
ما ت�صلح الدلة وبي�ض الفناجيـل
�إال ملـن هــو يح ــرق الـبــن فيـها
			
فهنا كما هو مالحظ �أن املر�أة خجلت من الت�صريح بحاجتها فع ّر�ضت بها يف لغز،
وابتدعت الأبيات ال�شعرية خ�صي�ص ًا لذلك ،والقيمة هنا لي�ست يف جمالية ال�شعر بقدر
ما هي يف جمالية التلميح وظرافة املو�ضوع� ،إمنا العيب �أن يدرج اللغز يف الق�صيدة
عر�ض ًا ال حاجة له �سوى اال�ستعرا�ض.
وقد كثرُ طرق باب الأحاجي واملعاياة يف ال�شعر النبطي يف احلقبة املا�ضية لأ�سباب
()1
()2
()3
()4
()5
()6

لل�شاعر غازي العنمي� ،شاعر �شعبي �سعودي من �أهل ينبع.
لل�شاعر عبدالعزيز �آل حمد ال�سبيعي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
لل�شاعر في�صل ال�سلمي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
لل�شاعر علي بالل اليامي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
انظر� :سعد احلايف ،فن الألغاز ال�شعرية ،جريدة الريا�ض� 25 ،أغ�سط�س ،2007 ،العدد .14306
�شاعرة جمهولة مل �أقف على ا�سمها.
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منها:
 - 1انت�شار ظاهرة امل�ساجالت والرديات بني ال�شعراء يف برامج الإذاعة ،مثل
برنامج البادية على �إذاعة الكويت الذي كان ي�شارك فيه نخبة من جنوم ال�شعر
النبطي يف الثمانينيات ،مثل :مر�شد البذال وحممد اخل�س ومبارك الطومي و�صحن
جوبان العنزي وجزا �صالح احلربي وجنر في�صل العتيبي ومفرح ال�ضمني و�شنوف
جا�سم الهر�شاين( )1وغريهم ،وبرنامج ركن البادية على �إذاعة قطر الذي كان
ي�شارك فيه �شعراء مثل :حمد حم�سن النعيمي ومهدي نا�صر الدو�سري وحممد بن
دغ�ش املري وعبداهلل الغايل املري وبريك بن هادي و�سعد امل�سعودي وحمد بن فطي�س
وعلي بن رحمة()2وغريهم ،فيحدث �أن يعجب �شاعر ب�شاعر �آخر فري�سل �إليه ق�صيدة
عرب الأثري �أو باملرا�سلة ليخترب قدرته ال�شعرية والذهنية عن طريق �إدراج بع�ض الألغاز
واملعاين املعماة.
 2ـ طغيان الأمية وقلة التعليم بني �أفراد املجتمع يف الع�صر املا�ضي ،لذا ُع ّد
التالعب بالأرقام واحل�ساب واحلروف وعلم الفلك وم�سائل الثقافة العامة �ضرب ًا من
العبقرية والتميز ،وانت�شرت �آنذاك بع�ض الفنون املتعلقة بالألغاز يف ال�شعر النبطي،
وهي فنون ح�سابية تعتمد على بع�ض القوانني البدائية لت�شفري املعنى بعيد ًا عن �صناعة
ال�شعر وغايته ،و�سي�أتي احلديث عنها بالتف�صيل.

وميكن تعداد �أ�شهر �أنواع التعمية يف ال�شعر كما يلي:

الأول :اللغز( ،)3وهو �س�ؤال ال�شاعر يف ق�صيدته عن معرفة �شيء قد ذكر بع�ض
الأو�صاف الدا ّلة عليه ،مثل قول �شاعر( )4يف ق�صيدة وجهها �إىل �شاعر �آخر(:)5
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ�آل الن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــو�س الآدم ـي ــة
�أب ــا ان�ش ـ ْـدك عــن ح ـمـ ــرا وخ�ضرا
واالخـ ــرى جـ ــزا الن ـف ــ�س الـ�شقية
		
�أح ــدهـ ــا ل ـن ــا رحم ـ ـ ــة وبــ�ش ـ ــرى
وع ــن ب ـن ــت واخـ ــويـ ــن وخ ـطــية
		
وابـ ــا ان�ش ــدك عن ليـلـ ــة ومــ�ســرى
�أه ـ ـ ــي م ــذن ـ ـب ـ ـ ـ ــة وال بـ ـ ــري ـ ـ ــة
ومـ ــول ـ ـ ـ ــود ي ـ ـه ـ ــرج و�أم ع ـ ـ ـ ــذرا		
( )1من ال�شعراء ال�شعبيني يف الكويت و�شمال اململكة العربية ال�سعودية يف العقود الثالثة املا�ضية.
( )2من ال�شعراء ال�شعبيني يف قطر و�شرق اململكة يف العقود الثالثة املا�ضية.
( )3انظر :نا�صر عبداهلل احلمي�ضي ،الألغاز يف �شعر الرواد ،جريدة الريا�ض ( 1فرباير  )2007العدد .14101
(� )4سعود بن �سليمان احلارثي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )5ثواب بن زيد احلارثي� ،شاعر �شعبي من جنوب ال�سعودية.
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ح ـيـ ـ ـ ــاة اخل ـ ـ ـ ـل ــود الــ�سـ ــرمـدية
وع ــن ح ــي عـ ــايـ ــ�ش جـ ــوف قـبــرا		
نـ ـبـ ـي ـ ـهـ ــا ق ـ ــوي ـ ــة م ــن قـ ــوي ـ ـ ــة
		
يــا ب ــو زيـ ــد هـ ـ ــات الـ ــرد �شـ ـع ــرا
فتالحظ �أنه نوع من ا�ستعرا�ض الثقافة العامة عن النار واجلنة وليلة الإ�سراء
وقابيل وهابيل وعي�سى ابن مرمي و�أمه مرمي بنت عمران وامل�سيح الدجال.
الثاين :الغطو( ،)1وهو م�أخوذ من الغطاء والتغطية� ،أي تغطية املعنى ب�أي �شكل
من الأ�شكال وعدم الت�صريح به ،ويكرث عادة يف ذكر ا�سم املحبوبة� ،إذ �إن الت�صريح
با�سمها �أمر غري حمبب يف ثقافة املجتمع ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)2
�سمي خلي جنمة تتبع اجلر
ّ
و�سميه الثاين تقدى به النا�س.
		
واال�سم املق�صود :ثريا �أو جوزا بنت حممد ،واملالحظ �أن ال�شاعر خرج عن اجل ّو
العام للق�صيدة و�أ�شغل املتلقي بالبحث عن ا�سم حبيبته بعيد ًا عن ال�شعر.
الثالث :الريحاين( :)3وهو جمموعة رموز متعارف عليها لدى ال�شعراء ال�سابقني،
وكل رمز من هذه الرموز ميثل حرف ًا من حروف الهجاء،كما يلي:
(ف) .من الفواكه
(ر) .من الرياحني		
		
(�أ) .من الآدمي
(ق) .من القرى
			
(ز) .من الزجاج
(ب) .من البقول
(ك) .من الكائنات
(�س) .من ال�سمك		
		
(ت) .من التمر
(ل) .من اللنب
(�ش) .من ال�شهور		
		
(ث) .من الثياب
(م) .من املدن
		
(�ص) .من ال�صقور
		
(ج) .من اجللود
(ن) .من النجوم
		
(�ض ظ) .من ال�ضفادع
		
(ح) .من احلديد
(و) .من الوحو�ش
			
(ط) .من الطيور
(خ) .من اخل�شب
(هـ) .من الهوام
			
(ع) .من العطور
		
(د) .من الدواب
(ي) .من الياقوت
			
(غ) .من الغيوم
		
(ذ) .من الذهب
ومثال ذلك يف ال�شعر الريحاين قول ال�شاعر(:)4
( )1انظر :ذيب ال�شمري ،املراحل الثالث لـ «فن املحاورة» من ع�صر املعلقات وحتى الآن ( ،)2-2جريدة الأنباء الكويتية
( 5يونيو  )2008العدد .11558
( )2هايف بن عامر ال�شيب� ،شاعر �شعبي كويتي.
( )3انظر� :صبار العنزي ،الريحاين يوزع حروف الهجاء ،جريدة الريا�ض ( 12مايو .)2002
( )4م�سفر بن درام العجمي� ،شاعر �شعبي �سعودي �شارك يف برنامج الوطن التلفزيوين.
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حتت اجلدي وال�س ّبع املرقباتي
ومن الذهب يوجد بها ع ّيناتــي

وادي من �صفاته
عن قري ٍة يف ٍ
		
زين نباته
فيها الكرز واخلوخ ٍ
واملق�صود :قنفذ.
الرابع :الدر�سعي()1
 :وهو فن �آخر ُيع ّمى فيه املعنى عن طريق قاعدة خا�صة به،
ّْ
حرف �آخر و�إبداله به ح�سب القاعدة،كما
�ضم ك ّل حرف من حروف الهجاء �إىل ٍ
وهي ّ
يلي :ك = م� ،أ= و ،ح = ط� ،ص= ظ ،ل = هـ ،ف= ي ،د = ر� ،س = ع ،ب = ز ،خ =
�ش ،غ = �ض ،ث = ج ،ت = ذ ،ن = ق
ومن ذلك قول ال�شاعر(:)2
لو كان قلبي يف هوى البي�ض جاهل
يا « ْكعيد» قلبي من هواها تفلفل
ويغ�شى علي ال �شفت �أنا مثل باه ــل
يفـز قلبي كــل مــا قيـ ــل «دنف ــل»
وعند الإبدال يظهر لنا معنى «كعيد»� ،أي :م�سفر ،وهو ا�سم ال�شخ�ص الذي ي�شكو
له ال�شاعر ،ويظهر لنا «دنفل» �أي :رقيه ،واملق�صود رقية وهو ا�سم حمبوبته.
اخلام�س :الأبجدي ،وهو املعروف من احلروف الهجائية بت�صنيف �أبجد� ،أبجد
ه ّوز ّ
ثخذ ّ
حطي كلمن �سعف�ص قر�شت ّ
�ضظغ ،ولكل حرف قيمة عددية( )3كما يلي:
من (�أ) �إىل (ط) حتمل الرقم من (� )1إىل ()9
من (ي) �إىل (�ص) حتمل الرقم من (� )10إىل ()90
من (ق) �إىل (ظ) حتمل الرقم من (� )100إىل ()900
حرف (غ) هو الذي يحمل الرقم (.)1000
ومن ذلك قول ال�شاعر(:)4
افــهم ا�سمه كان قلبـك له لبيب
بن�شدك كانك بخي�ص باجلواب
�أرب ـعـة وارب ــع ومعـناهــن غـريـب
خمـ�سة وت�سعني بالأبجد حــ�ساب
وبالتايل فاحلل هو  = 5ح� = 90 ،ص = 8 = 4+4 ،هـ� ،أي :ح�صة ،وهو ا�سم حمبوبته.
( )1احل�سن ،غ�سان �أحمد ح�سن ،ال�شعر النبطي يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية ،م�ؤ�س�سة الثقافة والفنون� ،أبوظبي،
ط1990 1م .556/2 :
(� )2سعود البقعاوي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )3انظر :عبداحلي كمال ،الأحاجي والألغاز الأدبية ،ط ،2مطبوعات نادي الطائف الأدبي 1401 ،هـ� :ص .13
( )4م�سعود بن �سيحان الر�شيدي� ،شاعر �شعبي كويتي.
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املبحث الثاين :عيوب املفردة
املفردة هي الكلمة الواحدة يف اجلملة� ،سوا ًء كانت هذه الكلمة هي القافية �أو كلمة
�أخرى يف ثنايا البيت ال�شعري ،لكن حني تكون هي القافية ف�إن العيب �أبلغ ،وذلك
لأهمية وح�سا�سية القافية يف البيت ال�شعري.
واملفردات هي لبنات «اللفظ الذي هو و�سيلتنا الوحيدة لإدارك القيم ال�شعورية
يف العمل الأدبي»( )1عموم ًا وال�شعر خ�صو�ص ًا ،لذا فعلى ال�شاعر ح�سن اختيارها
وتهذيبها.
والعيب يف املفردة ي�أتي على عدة �أ�ضرب كما يلي:
 - 1املفردة الوح�شية ،وهي الغريبة امل�ستنكرة التي ال ت�ستعمل يف اللهجة ال�شعبية
امل�ألوفة ،وي�ستعملها ال�شاعر يف الق�صيدة تكلف ًا �أو �ضرورة.
وقدمي ًا حني كانت اللغة العربية الف�صيحة هي لغة ال�شعر كانوا يرون ا�ستعمال
حلو�شية ال�ضاربة يف الندرة وعدم اال�ستعمال من ّ
الكلمة ا ُ
التنطع والتق ّعر الذي يعيب
ال�شعر والكالم عموم ًا()2
� ،أما الآن يف ال�شعر النبطي ف�إن �شكل هذا العيب يظهر يف
ا�ستعمال كل من:
�أ  -املفردة الأجنبية :وقد مر معنا �إعابة الق�صيدة با�ستعمال اللغة الأجنبية حني
يكون الهدف اال�ستعرا�ض املعريف ،وبذلك تخرج الفكرة من ال�شاعرية �إىل �شيء �آخر،
�أما هنا ف�إن ا�ستعمال مفردة �أو جملة �أجنبية يف الق�صيدة النبطية ،حتى ولو جاء
ذلك اال�ستعمال من�سجم ًا مع امل�ضمون ،ف�إنه قد يعيب ان�سيابية الن�ص العربي ال�شعبي،
ّ
وتخف درجة العيب هنا �إن كان ال�سياق يتطلب هذا الإجراء ب�شكل �ضروري ،ك�أن يكون
يف جمرى مقول القول ونحو ذلك.
ومن اال�ستعمال الأجنبي املعيب قول ال�شاعر()3
:
�أ�سمع خطاك (�ستب باي �ستب)( )4من فوق ال�سطر
(� )1سيد قطب (1966م) ،النقد الأدبي� ،أ�صوله ومناهجه ،ط ،8دار ال�شروق – القاهرة 2003م.79 :
( )2قال الإمام ال�شاطبي معدد ًا فوائد يف علم البيان ا�ستفادها من �أحد �أ�صحابه الفقهاء« :والثانية حتري الألفاظ
البعيدة عن طريف الغرابة واالبتذال ،فال ي�ستعمل احلو�شي من اللغات وال املبتذل يف �أل�سن العامة» .ال�شاطبي� ،إبراهيم بن
مو�سى (790هـ) الإفادات والإن�شادات ،ط( ،1حتقيق :الدكتور حممد �أبو الأجفان) ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت 1983م:
.157
( )3حممد عي�ضة الزهراين� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )4خطوة خطوة = .step by step
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وقول ال�شاعر(:)1
يف الأرقام منرب ون قدام منرب �إيت.
واملق�صود :يف الأرقام رقم واحد ي�أتي �سابق ًا على رقم ثمانية ،وذلك يف معر�ض
املدح والتف�ضيل ،وكما ترى ف�إنه يف كال البيتني جاء �إدراج اللغة الأجنبية ثقي ًال متكلف ًا
ال مربر له.
ب  -املفردة غري اخلليجية :مثل الكلمات التابعة للهجة امل�صرية �أو ال�شامية ونحو
ذلك ،والتعليل �أن ال�شعر النبطي يف اخلليج تابع للهجة �أهل املنطقة ،و�إدراج كلمة
غريبة عليها يجعل الق�صيدة مر ّقعة رديئة ،وال ُيقبل هذا �إال يف نطاق املزاح والتندر
ونحوه ،ومن ذلك قول ال�شاعرة(:)2
ما يرده ال نحيب وال عياط.
فكلمة عياط هنا لي�ست من اللهجة اخلليجية الدارجة ،و�إمنا هي من لهجة �أهل
م�صر ،وكما تالحظ ف�إن كلمة عياط وردت هنا ال ملزية فيها ،و�إمنا ل�ضرورة القافية
ال�ضيقة هنا.
ج  -اللهجة احل�ضرية� :أي :اخلليجية احل�ضرية()3
 ،وذلك لأن ال�شعر النبطي يف
اخلليج هو �شعر قبائل اجلزيرة العربية ويقال بلهجتهم� ،أما احل�ضر و�أهل البحر
حتديد ًا فلهم �أ�شعارهم البحرية اخلا�صة واجلميلة �أي�ض ًا ،التي ت�سمى «النهمة» ،ومن
�أ�شكالها اليا مال واخلطفة واحلدادي والزهريي واملويلي( ،)4وهذا ال�شرط خا�ص
بالق�صيدة التي �أراد �شاعرها �أن تكون ق�صيدة نبطية خليجية �سيعلنها يف منرب �إعالمي
متعلق بهذا الفن ،و�إال فلكل �أهل قطر عربي لهجتهم اخلا�صة التي ين�شدون �أ�شعارهم
بها ،ولي�س الأمر تف�ضيل لهجة على لهجة ،و�إمنا مو�ضوعية علمية ت�ؤمن �أن ال�شعر
النبطي الذي نحن ب�صدده راج وا�ستقر على لهجة قبائل جزيرة العرب املعروفة ،وهي
اللهجة التي يكتب بها ال�شعر النبطي اليوم على اختالف القبائل.
( )1حممد بن را�شد بن الذيب العجمي� ،شاعر �شعبي قطري.
(� )2شجون الظبيانية� ،شاعرة �شعبية �إماراتية.
( )3هذا العيب على اعتبار �أن ال�شعر النبطي الذي يدر�س عيوبه هذا الكتاب هو النوع اخلا�ص من ال�شعر الذي نطلق
عليه يف بلدان اخلليج واجلزيرة العربية ال�شعر النبطي� ،أي ال�شعر الذي يقال بلهجة عموم �سكان هذه املنطقة ،وهو بهذا
التقييد ال ينفي ال�شعرية �أو حتى اجلودة عن بقية �ألوان الأدب وال�شعر ب�أي لغة و�أي لهجة ،و�إمنا يعلن فقط عدم دخول تلك
اللغات واللهجات حتت هذا امل�سمى اخلا�ص.
( )4انظر :عبد احلكيم الزبيدي ،الأهازيج ال�شعبية يف اخلليج واجلزيرة العربية (2009م) ،دار نا�شري للن�شر
الإلكرتوين 1 ،يناير .2009
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واحلديث هنا عن لهجة حمددة تقال بها الق�صيدة كي ي�صح ت�سميتها ق�صيدة
نبطية ،ال ق�صيدة �شعبية م�صرية �أو �سورية �أو عراقية �أو خليجية ح�ضرية� ،إذن
فالرتكيز على لهجة الق�صيدة ال �أ�صل �شاعرها �أو ن�سبه �أو موقعه اجلغرايف ،ولي�س
املق�صود هنا القول ب�أن ال�شعر النبطي يجب �أن ينطلق من ال�صحراء واخليام ومن
خلف الإبل والغنم ،بل الكالم عن اللهجة القبلية مبفرداتها وتراكيبها و�صيغها حتى
ولو كانت الق�صيدة تتحدث عن البحر والأ�سماك واملراكب ال�شراعية ،واملالحظ �أن
�شعراء النبط املعا�صرين من ال�شباب يبنون ق�صائدهم الع�صرية التي حتتوي على
مفردات الع�صر وعنا�صره بحداثتها ومدنيتها ،بل �إن بع�ضهم يبالغ يف �صبغها ب�صبغة
احلداثة والزخرفة القولية الف�صيحة ،ومع هذا ال تخرج من كونها ق�صيدة نبطية ،لأن
اللهجة النبطية وا�ضحة فيها.
�إذن فال�شعر النبطي مرتبط دائم ًا بلهجة القبائل والبداوة يف اخلليج واجلزيرة
العربية حتى ولو كان ال�شاعر ح�ضري ًا �أو يتح�ضر( ،)1وال�سبب �أن الق�صيدة بناء
ح�سا�س ،ف�إذا كانت الق�صيدة النبطية تت�أثر �سلب ًا با�ستعمال اللفظة الف�صيحة ،واللغة
الف�صحى هي الأ�صل ،فت�أثرها باللهجة الغريبة ي�أتي من باب �أوىل.
قال �أ�سامة بن منقذ(« :)2واعلم �أن من الكالم ما ي�ستعمل بع�ض �أبنيته دون بع�ض،
فا�ستعمل الألفاظ العربية دون احل�ضرية ،ف�إن ال�شيح والثمام يف ال�شعر �أح�سن من
اخلوخ والرمان»(.)3
ومثال ا�ستعمال اللهجة احل�ضرية يف الق�صيدة النبطية قول ال�شاعر(:)4
( )1وهذا ما جعل ال�صويان ي�ستنكر �إطالق العتيبي ال�شعر ال�شعبي على �شعر احلا�ضرة دون البادية يف الكويت ويدعوه
�إىل �إعادة النظر ،انظر :ال�صويان� ،سعد العبداهلل ،مراجعة لكتاب درا�سات يف ال�شعر ال�شعبي الكويتي ،مل�ؤلفه الدكتور /
عبداهلل العتيبي ،جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية ،الكويت ،العدد  ،45ال�سنة الثانية ع�شرة – يناير .178 :1986
(� )2أبو املظفر �أ�سامة بن مر�شد بن علي مقلد بن ن�صر بن منقذ الكناين ،من �أكابر بني منقذ �أ�صحاب قلعة �شيزر
وعلمائهم و�شجعانهم ،له ت�صانيف عديدة يف فنون الأدب� ،سكن دم�شق ثم انتقل �إىل م�صر فبقي بها م�ؤمر ًا م�شار ًا �إليه
بالتعظيم �إىل �أيام ال�صالح بن رزيك ،ثم عاد �إىل ال�شام و�سكن دم�شق ،ثم رماه الزمان �إىل ح�صن كيفا ،ف�أقام به حتى
ملك ال�سلطان �صالح الدين ،فا�ستدعاه وهو �شيخ قد جاوز الثمانني ،وتويف بدم�شق �سنة 584هـ ودفن �شرقي جبل قا�سيون.
ابن خلكان ،وفيات الأعيان.199/1 :
(� )3أ�سامة بن منقذ (584هـ) ،البديع يف نقد ال�شعر ،حتقيق :الدكتور �أحمد �أحمد بدوي والدكتور حامد عبداملجيد،
اجلمهورية العربية املتحدة ،وزارة الثقافة والإر�شاد القومي.298 :
( )4خالد املريخي� ،شاعر �شعبي كويتي ،من جنوم جملة املختلف.
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�أنا �أفهم لغة لعيون لكن �صرت مب قادر
فهنا ح ّور ال�شاعر كلمة العيون لتنطق باللهجة احل�ضرية هكذا«لعيون» ،ثم �أتبعها
بكلمة «مب» احل�ضرية.
د  -تف�صيح الق�صيدة :وقد �أ�صبحت مو�ضة يف مرحلة م�ضت ،وملـّا كان جمهور
الأم�سيات ال�شعرية يف جمملهم من ذوي التعليم املتدين ف�إن هذا الإجراء كان مينحهم
الن�شوة وي�شعرهم �أن هذا �ضرب من الإبداع والعبقرية.
�أما الآن فقد ارتفع م�ستوى التعليم لدى املتلقي ،و�أ�صبح يف ّرق بني ال�شعر النبطي
وال�شعر الف�صيح ،لذا فهو ال يتوقع حني يذهب ل�سماع ق�صيدة نبطية �أن ي�سمع مقاطع
من ال�شعر الف�صيح� ،إذ لكل نوع وقته ومكانه وظروفه ،ومع ذلك ف�إن البع�ض يقع فيه
�إما لل�سبب ال�سابق ،وهو �إثارة �إعجاب املتلقي وا�ستعرا�ض الثقافة� ،أو ب�سبب كون لهجة
ال�شاعر ال ت�صلح لل�شعر النبطي �أو ال جتد متذوق ًا ،كما يف ال�شعر العماين� ،أو �شعراء
احل�ضر من �أهل اخلليج.

والتف�صيح املق�صود له ثالثة �أ�شكال:

ال�شكل الأول� :إدخال �آلية ف�صيحة على اجلملة ،كالإعراب ،وهو حتريك الأحرف
التي حقها الت�سكني يف اللهجة ال�شعبية ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)1
علمت عن جنوين يا �آنف
َف َهل َ
�أنيّ لمَ جنون ال ّن�شاز املجيدي
ال�شكل الثاين :البناء الف�صيح ،كقول ك�أن وريثما وبينما و�إمنا وغريها ،ومن ذلك
قول ال�شاعر(:)2
ا�سكني عذب �شعري واقعدي ريثما
�أجمعك من خيايل واحل�شا واجلفون
ال�شكل الثالث� :إدراج لفظة موغلة يف الف�صاحة ال تنا�سب ب�ساطة اللهجة ال�شعبية
الدارجة ،وهذا العيب يكون عند �أكرثية املتلقني ،لكنه قد يكون جمي ًال عند املثقفني
الذين تالم�سهم تلك املفردة حني يح�سن توظيفها ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)3
(� )1سعد بن علو�ش الهاجري� ،شاعر �شعبي كويتي.
( )2زيد احل�سناوي� ،شاعر �شعبي من ال�سعودية.
( )3بدر �صفوق الظفريي� ،شاعر �شعبي كويتي ،كان �أحد �أع�ضاء جلنة التحكيم يف برنامج �شاعر املليون.
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ت�ص ّدق! كل �أنثى موغلة بالع�شق والترثيب
فكلمتا«موغلة» و«الترثيب» غريبتان على اللهجة ال�شعبية.

م�س�ألة:

ويلحق با�ستعمال املفردة الوح�شية امل�ستغربة ا�ستعمال ال�شاعر للمفردات والعبارات
اخلا�صة بلهجات قبائل �أو �أهل �أقطار معينة حني ال يكون من تلك القبيلة �أو القطر،
فيتجه اال�ستيحا�ش واال�ستغراب ال �إىل اللفظة و�إمنا �إىل ا�ستعمال ال�شاعر لها ،ومثال
ذلك كما لو ا�ستعمل �شاعر من قبائل �شرق �أو جنوب اجلزيرة كلمة «ابك» اخلا�صة
ببع�ض قبائل ال�شمال والو�سط� ،أو كلمة «مري» اخلا�صة بقبيلتني �أو ثالث� ،أو كما لو
ا�ستعمل �شاعر من ال�شمال عبارة «�أحمق» اخلا�صة ب�أهل اجلنوب وال�شرق ،ونحو
ذلك( ،)1ويف العرف ال�شعبي هذا �أمر مذموم يف الكالم عموم ًا� ،أو مثري للريبة على
�أح�سن تقدير �إن كان يريد ال�شخ�ص �إخفاء هويته ،ويطلقون على من يفعل ذلك ب�شيء
من اللوم �أنه «يتلغوى»� ،أي ي�ستعمل لغة غري لغة قومه� ،أما �سبب �إعابته يف ال�شعر فلأن
يف هذا نوع ًا من التغرب ال�سلبي واالدعاء الباطل ،ويف هذا ما يوحي باهتزاز ثقة
ال�شاعر بن�سبته ولهجته و�أدواتها اخلا�صة ،وقد قيل« :اال�ستعانة بالغريب عجز»(،)2
لذا ينكر النا�س على من يتكلم بلهجة لي�ست من لهجة �أهله وبلده ،ومن ذلك ا�ستغراب
ال�صحابة من قراءة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �آية (يا يحيى) بالإمالة ،فقالوا له:
يا ر�سول اهلل ،متيل ولي�ست هي لغة قري�ش ،فقال« :هي لغة الأخوال بني �سعد»(،)3
ف�أق ّرهم على ا�ستغرابهم وب ّرر لهم �أن بينه وبني هذه اللغة عالقة ن�سب.
�أما مثال ا�ستخدام اللهجة الغريبة على لهجة ال�شاعر يف ال�شعر النبطي فمثل قول
ال�شاعر(:)4
( )1اللهجة هي جمموعة من ال�صفات اللغوية تنتمي �إىل بيئة خا�صة ،وي�شرتك يف هذه ال�صفات جميع �أفراد هذه البيئة،
وملزيد من التف�صيل حول الت�أ�سي�س مل�س�ألة اللهجات داخل اللغة العربية انظر :حممد ريا�ض كرمي ،املقت�ضب يف لهجات
العرب ،الرتكي للكمبيوتر والطباعة – طنطا 1996 -م� :ص 55وما بعدها.
(� )2أبو هالل الع�سكري ،احل�سن بن عبداهلل (395هـ) كتاب ال�صناعتني :الكتابة وال�شعر ،ط( 1حتقيق :علي حممد
البجاوي ،حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم)  ،1952دار �إحياء الكتب العربية ،عي�سى البابي احللبي و�شركاه  -القاهرة � :ص.3
( )3ال�سيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر (911هـ) الإتقان يف علوم القر�آن ،م ،7جممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�شريف (حتقيق مركز الدرا�سات القر�آنية).585/1 :
( )4علي العايد الهاجري� ،شاعر �شعبي كويتي.
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وحاولت اعذرك «مري» عيا �ضمريي
ولي�ست «مري» من لهجة قبيلة ال�شاعر.
 2ـ املفردة ال�سوقية ،وهي الكلمة ال�شعبية الهابطة املبتذلة التي ال ترتقي �إىل جالل
ال�شعر و�سم ّو مفرداته( ،)1وعالمتها �أنها تكون ن�شاز ًا يف العبارة ال�شعرية ،وال�سوقية
م�أخوذة من ال�سوق� ،أي لغة �أهل ال�سوق التي يتداولونها عادة ،ومعظم الأحيان ي�سقط
ال�شعراء يف هذا العيب يف �سعيهم لك�سب اجلماهري من خالل احلديث بلغتهم و�أدواتهم
القريبة منهم ،وهذا هو عيب املنربية الذي �سي�أتي ذكره فيما بعد ،ومن ذلك قول
ال�شاعر(:)2
ليت الغال ينمحي كله متاتيك
فكلمة «متاتيك» كلمة موغلة يف ال�شعبية املعا�صرة ،كما �أنها لي�ست عربية ومل تعرب
بعد ،فهي من لغة �أهل ال�سوق خمتلط الأجنا�س ،وال ي�ستعملها العرب يف حماوراتهم
الر�سمية اجلادة.
و�أي�ض ًا قول ال�شاعرة()3
:
له �سك�سوكة حلوة ب�أق�صى الوجه مرت�سمة.
فكلمة «�سك�سوكة» كلمة ال قيمة لها �إال بني احلالقني.
و�أي�ضا قول ال�شاعر(:)4
يوم تخربط يا عرب تتغيرّ الأوزان
ٍ
فكلمة «تخربط» ن�شاز على اجلملة ال�شعرية وال تنتمي �إىل ال�شعر.
واحلقيقة �أن حتوالت الكالم عرب التاريخ مبحث ي�ستحق التحري والت�أين يف �إطالق
( )1خمالف ًا بذلك ر�أي الدكتور حممد علي �أبوحمدة الذي يرى العك�س ،وقد اعرت�ض على انتقاد الآمدي لأبي متام يف
�أحد �أبياته ب�أنه من �سخيف �ألفاظ العوام ولي�س من �ألفاظ ال�شعر بقوله« :ومثل هذا املبد�أ يف تخلي�ص ال�شعر من الألفاظ
العامية يحجر حيويتها ،وين�شف عروق احلياة فيها ،ويحيلها �إىل ر�سوم عقيمة ،فاللغة ك�أي كائن حي يف تطور م�ستمر،
لأنها تعبري م�ستمد من احلياة» .حممد علي �أبوحمدة� ،أبو القا�سم الآمدي وكتابه املوازنة بني الطائيني ،ر�سالة قدمت لنيل
درجة �أ�ستاذ يف الآداب �إىل دائرة اللغة العربية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت� ،أيلول 1968م.105 :
( )2عبداهلل ال�سامل� ،شاعر وناقد قطري ،م�ؤلف هذا الكتاب.
( )3نهى نبيل� ،إعالمية و�شاعرة �شعبية كويتية.
( )4حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم (فزاع) ويل عهد �إمارة دبي.
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احلكم ،لأنه د ْر�س مل ينجز بعد ،واملعروف �أن الكالم يتنا�سخ على الرتاخي خالل
الأحقاب والأجيال( ،)1فالكلمة امل�ستهجنة يف ع�صر ت�صبح دارجة بعد ع�صور �إذا كرث
تداولها بني النا�س ،كما �أن درجة ا�ستهجانها يف �أي ع�صر يختلف باختالف درجة
قدمها وانت�شارها ،فاملثاالن ال�سابقان لي�سا بدرجة بع�ض الكلمات الأخرى يف ال�سوقية
ور ّد العامة لها ،مثل قولهم «فيني» مبعنى ّيف ،فالأخرية �أقل �سوقية و�أكرث قبو ًال من
�سابقتيها ،وبالرغم من ا�ستنكار �أكرث �سكان اجلزيرة العربية من �أ�صحاب الل�سان
القومي لكلمة «فيني» وع ّدها من لهجة الأطفال �إال �أنها تكاد �أن تكون �أكرث �شيوع ًا يف
ع�صرنا من « ّيف» ،وما �أكرث ما جتدها يف ال�شعر املعا�صر ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)2
و�أنا للدمع فيني مثل ما للأر�ض يف �سيلك
وقد عابوا على �أبي متام( )3لفظة تفرعن يف قوله:
َج َّل ْي َت واملوتُ ُم ْب ٍد ُح َّر �صفحته
وقد َت َف ْر َعنَ يف �أو�صاله ال َأج ُل
		
ب�أنها عامية مبتذلة من �أقوال العامة ،فقد ا�شتقوا من ا�سم فرعون فعل تفرعن ،فيقال
تفرعن فالن �إذا و�صفوه بالغطر�سة واجلربية(.)4

ا�ستثناء:

مبا �أن الإبداع ال حدود له ،ف�إنه قد يوجد �شاعر خالق يك�سر قاعدة عيب املفردة
ال�سوقية ،بل و�أكرث من ذلك ،يك�سر كثري ًا من قواعد هذا الكتاب النقدية ليخرج لنا
ب�إنتاج �إبداعي يبهرنا ،متجاوز ًا كل نظريات النقد ومتفوق ًا عليها ،ولذا ف�إن هذا الكتاب
يتكلم عن الأعم الأغلب ،ال�سائد واملتوقع ،ال اجلديد الإبداعي املحدث.
املفردة ال�سوقية �سوقية ،و�إىل اليوم يو�صف ال�شخ�ص وكالمه الهابط ب�إنه �سوقي،
وهذا عيب ،وهو يف ال�شعر �أ�شد و�أبلغ ،ولكن يف ال�شعر قد يوجد من يتالعب مبعطيات
( )1انظر :ال�صويان ،ال�شعر النبطي وجذوره الف�صيحة.121 :
(� )2سعد احلري�ص� ،شاعر �شعبي كويتي.
(� )3شاعر الع�صر �أبو متام ،حبيب بن �أو�س بن احلارث بن قي�س الطائي ،من حوران من قرية جا�سم� ،أ�سلم وكان
ن�صراني ًا ،مدح اخللفاء والكرباء ،و�شعره يف الذروة ،تويف �سنة 231هـ .الذهبي ،حممد بن �أحمد (748هـ) �سري �أعالم
النبالء ،ط( 9حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط – ح�سني الأ�سد) م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت  :1993ج�،11ص.64
(� )4أبو �سنان اخلفاجي (466هـ)� ،سر الف�صاحة ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت� :1982 ،ص.73
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احلكم النقدي بناء على قدرته الإبداعية ،فيجعل العيب جما ًال ،واملعيب يف ال�شائع
م�ستح�سن ًا ،ورمبا يعتمد يف هذا على معطيات جديدة مثل� :شعور اجلماعة ،نبل
الق�ضية ،القدرة ال�شعرية� ..إلخ.
ومعنى ذلك �أنه قد يوجد �شاعر ي�ض ّمن ق�صيدته مفردات �سوقية ،لكنه يفعل ذلك
عن قوة ال عن �ضعف ،وهذا يظهر جلي ًا يف معطياته الختيار تلك املفردات ،وقد كان
�أحمد ف�ؤاد جنم( )1جنم ًا يف هذا الفن يف م�صر� ،إذ كان ي�ض ّمن ق�صائده مفردات
موغلة يف ال�سوقية ،ورغم هذا ف�إنها تالم�س م�شاعر اجلماهري فيقبلونها.
�أما يف ال�شعر النبطي ف�إن ال�شاعر عبداملجيد الزهراين( )2قد يكون خليفة
�أحمد ف�ؤاد جنم ،وق�صائده ملأى بالألفاظ ال�سوقية املعجونة ب�آالم الفقراء و�أوجاع
امل�سحوقني ،لذا ينجح الزهراين يف االلتفاف على هذا العيب يف كثري من ق�صائده من
خالل توظيفه لتلك الكلمات ال�سوقية يف ق�ضايا �إن�سانية نبيلة ،وتع ّمده الكتابة ب�أدوات
ب�سطاء النا�س املهم�شني ،ثم �إدراج تلك املفردات ال�سوقية يف بناء فل�سفي عميق ،ومن
ذلك يقول الزهراين:
 -1يا وحدتي ما �س�ألتك ليه هاحلالة
طفايتي ليه مليانة وانا فا�ضي
 -2ما يجيك �إ ّال انت تفتح باب هالغرفة ت�س ّكرا
وحيد تعد كم حذيان قدام الغرف
� -3أنا �شاعر  ,للغالبا والد�شري
هم �شهاداتي ومنهم �أو�سمي
فكما تالحظ احتواء الأبيات ال�سابقة على مفردات �سوقية مثل :طفايتي ،حذيان،
الد�شري ،لكن ال�شاعر قد �أح�سن توظيفها يف البناء العام للق�صيدة.
 3ـ املفردة الن�سائية :وبالطبع يلحق هذا العيب ق�صائد ال�شعراء الرجال� ،أو ق�صائد
الن�ساء حني ال يكون املو�ضوع ن�سائي ًا.
واملق�صود باملفردة الن�سائية كل لفظة ال ي�صلح جميئها من قبل الرجال ،ك�ألفاظ
(� )1أحمد ف�ؤاد جنم� ،أحد �أهم �شعراء العامية يف م�صر ،ولد عام  ،1929يرتافق ا�سمه دائم ًا مع امللحن واملغني امل�صري
ال�شهري ال�شيخ �إمام ،يت�صف �شعره باملواجهة وال�شعبية املبتذلة �أحيان ًا ،لدرجة �أ�سماه �أنور ال�سادات :ال�شاعر البذيء.
( )2عبد املجيد الزهراين� ،إعالمي و�شاعر �شعبي �سعودي.
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التحبب والتغنج ،وقولهن :فديتك ،وع�سى يومي قبل يومك ،ونحو ذلك� ،شريطة �أن ت�أتي
هذه اللفظة يف �سياقها الطبيعي املق�صود به اخل�ضوع بالقول والتك�سر ،ومن ذلك قول
ال�شاعر(:)1
�سق فديتك كل ما متلك من جنون وغ�ضب
واب�شر ب�صد ٍر ي�ضمك حيل دام انك هواي
وقد عابوا قدمي ًا ( )2بيت ًا لأبي ّمتام لأنه ت�ض ّمن لفظة ال تكون �إال يف �أحاديث ن�ساء
العوام ،وهي كلمة قابري التي ت�شبه اللفظة ال�شامية املعا�صرة «تقربين» ،وبيت �أبي
ّمتام هو:
َق ْد ق ْلتُ ملا ّلج يف َ�ص ّد ِه
ْاع ْ
طف َعلى َع ْب ِد َك يا قا ِب ِري
 4ـ املفردة النابية عن الأدب ،مثل الفح�ش ولغو اخل�صومة وال�سباب وال�شتم ،وهذه
من عيوب الكالم عموم ًا ،وال�شعر من باب �أوىل ،ولي�س ثمة حاجة للأدلة والتعليالت
على كونها عيوب ًا تنتق�ص ال�شعر.
وحتى يف الهجاء ،وهو غر�ض �شعري خم�ص�ص لهذه امل�شاعر العدائية ،ف�إن النقاد
ال يرون جودة الق�صيدة الهجائية بقوة الألفاظ النابية وكرثة ال�شتائم فيها ،بل بقوة
�إيالم املهجو بعبارة ر�شيقة ال �سباب مبا�شر فيها.
التفح�ش يف الكالم فمثل قول ال�شاعر(:)3
�أما ّ
يوم يلبي يل جميع املطاليب
ٍ
�آمز من ريقه ويلح�س ل�ساين
و�أما لغو اخل�صام الذي ال ي�صلح لل�شعر فمثل قول ال�شاعر()4
:
عاد به عازة وال هي بعازات الريال عادك بتحتاج ربعك �إىل ِك ّ�سر ثمك
فتك�سري الفم من لغو اخل�صام الذي ال يرتقي جلالل ال�شعر.
و�أما ال�سباب وال�شتم مثل قول :طز ،يا حمار ،يا كلب ،يا ابن كذا وكذا�..إلخ ،ففيها
( )1حممد جار اهلل ال�سهلي� ،شاعر �شعبي �سعودي من جنوم املجالت والقنوات ال�شعبية.
( )2اخلفاجي� ،سر الف�صاحة.75 :
( )3هادي املن�صوري� ،شاعر �شعبي و�إعالمي �إماراتي ،كان مذيع ًا يف برنامج �شاعر املليون.
( )4حممد همدان املري� ،شاعر �شعبي كويتي.
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ال�سب �إال
تف�صيل :وذاك لأن هذه املفردات و�إن كانت ت�ستعمل يف الأغلب يف معر�ض ّ
�أنها تتد ّرج من �أعلى �إىل �أ�سفل حتى ت�صل �إىل درجة غياب العيب ،بل و�أحيان ًا الإجادة
يف ال�شعر ،وذلك على يد ال�شاعر املتمكن ،وجمرد ورودها لي�س عيب ًا يف حد ذاته،
فالقر�آن الكرمي وهو كالم اهلل تعاىل املنزّه عن �أي عيب جاء فيه ذكر الكلب واحلمار
وغري ذلك ،و�أحيان ًا يف قالب الت�شبيه والو�صف ،مثل قوله تعاىلَ } :ف َم َث ُل ُه َك َم َثلِ ا ْل َك ْلبِ
ِ�إن تحَ ْ مِ ْل َعلَ ْي ِه َي ْله َْث �أَ ْو تَترْ ُ ْك ُه َي ْلهَث{ الأعراف ،176 :وقوله تعاىلَ }:ك َم َثلِ الحْ ِ َما ِر
َي ْحمِ ُل �أَ ْ�س َفا ًرا{ اجلمعة.5 :
�أما يف ال�شعر فيمكن قيا�س درجة العيب كما يلي:
املوجه للعاقل يف
�أ � -إذا ا�ستعملت اللفظة النابية عن الأدب يف �سياق ال�سب املبا�شر ّ
�صيغة اخلطاب مثل قول� :أنت يا كلب ويا حمار ونحو ذلك ،فهذه �أبلغ درجات العيب،
ومن ذلك قول ال�شاعر(:)1
ت�شب يا كلب �أ�ش يا حمار واخر�س يا خمام.
ال�سب املبا�شر ولكن موجهة للعاقل
ب � -إذا ا�ستعملت اللفظة النابية ال يف معر�ض ّ
فهذه درجة �أق ّل ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)2
قالت �إن�سى قلت ال� ،أنا ولد ُح ّرة
ما خلقني خالق الكون العظيم حمار
				
ج � -إذا ا�ستعملت اللفظة ال يف معر�ض اخلطاب وال موجهة للعاقل فهذه درجة �أقل من
ال�سابقة ،ف�إذا ط ّعمت ببع�ض املعاين الإ�ضافية التي جتملها وتقوي منا�سبة الإتيان بها
فقد ت�صل �إىل درجة اجلمال ،ومن ذلك قول ال�شاعر (:)3
قالت �إىل هاحلد؟ قلت الوفا كلب
�ضحكت ودارت قلت ،ما قلت دوري
			
فهنا لفظة كلب بالرغم من كونها من الكلمات النابية �إال �أنها مل تكن موجهة لعاقل،
ومل تكن يف �صيغة خطاب ،ثم �إن هناك رابط ًا منطقي ًا بني الوفاء والكلب� ،إذ �إن الكلب
( )1نا�صر الفراعنة� ،شاعر �شعبي �شارك يف برنامج �شاعر املليون يف ن�سخته الثانية وناف�س على البريق مع خم�سة �شعراء.
(� )2صالح ال�شادي� ،شاعر �شعبي �سعودي ،من جنوم املطبوعات والقنوات ال�شعبية.
( )3مهدي بن �سعيد� ،شاعر �شعبي �سعودي ،من رواد مدر�سة التحديد يف ال�شعر ال�شعبي املعا�صر ،كان �أحد املر�شحني
لكتابة �أوبريت اجلنادرية.
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م�شهود له بالوفاء ،ثم �إن ال�سباب جاء يف �إطار التح�سر واحلزن ال الغ�ضب وال�شتيمة،
ثم ختمها ب�أن النادلة (ح�سب ال�سياق) قد �ضحكت من عبارته ،وال�ضحك ّ
يلطف اجلو
ويوحي بغياب الغ�ضب وال�سباب.
 - 5املفردة (الال�شعرية) ،وت�أتي على نوعني:
�أ ـ الثقيلة لفظ ًا ،وهي الكلمة التي تتجاور فيها خمارج احلروف فت�صبح ثقيلة
من حيث النطق ،مثل :عخاعخ� ،أو تكون حروفها ثقيلة من حيث املو�سيقى الداخلية
للمفردة ( ،)1مثل :فا�ضخ� ،أو تكون كلمة دخيلة على ج ّو العبارة ،كالأ�سماء الغريبة
للأ�شخا�ص والأماكن والأ�شياء.
وي�ستثنى من ذلك �إذا كانت الكلمة الثقيلة من حيث النطق والبناء اللفظي مق�صودة
يف وظيفة بالغية نف�سية ،وهو ما ي�سمى بعلم ال�صوتيات التعبريية املو�سيقية ( ،)2وفيه
يتوخى ال�شاعر ا�ستعمال لفظة بعينها يف موقع يريد به �إثارة العاطفة حني قراءتها،
كا�ستعمال لفظة �صعبة يف النطق لإثارة معنى ال�صعوبة حقيقة يف املوقف ال�شعري،
�أو ا�ستعمال لفظة �شر�سة يف اجلر�س لإثارة معنى ال�شرا�سة حقيقة� ،أو ا�ستعمال لفظة
طويلة يف التهجئة لإثارة معنى الطول حقيقة ،وبقية امل�شاعر التي تتولد نتيجة للم�ؤثرات
احل�سية التي تنتجها اللغة ب�أ�صواتها (� ،)3شريطة �أن ال تكثرُ هذه اللفظات الثقيلة يف
الق�صيدة ،و�أن يكون ثقلها معقو ًال ،ومن الطبيعي يف مثل هذا املوقع �أن تتع ّدد الآراء
النقدية حول قبول اللفظة الثقيلة �أو ر ّدها.
�أما حني ال يكون ثمة مربر نف�سي للإتيان مبثل هذه الألفاظ الثقيلة من حيث تقارب
خمارجها �أو ا�شتمالها على �أكرث من حرف ثقيل �أو لكونها �أ�سماء غريبة لأ�شخا�ص �أو
( )1انظر يف ذلك� :أمين اللبدي ،املو�سيقى الداخلية يف الن�ص الأدبي و�أزمة ق�صيدة النرث العربية ،درا�سة من�شورة يف
املوقع الإلكرتوين للكاتب بتاريخ http://www.allabadi.com :2004/9/25
(� )2أجاد �سيد قطب – رحمه اهلل – يف تتبع هذا الفن يف القر�آن الكرمي ،وذلك يف كتابه الق ّيم «الت�صوير الفني يف
القر�آن» ،ومن ذلك قوله يف كلمة «ا ّثاقلتم» يف الآية «يا �أيها الذين �آمنوا ما لكم �إذا قيل لكم انفروا يف �سبيل اهلل ا ّثاقلتم �إىل
الأر�ض» (التوبة� )38:أن فيها طن ًّا على الأقل من الأثقال ،ويف �آية «و�إن منكم ملن ليبطئن» قال« :فرتت�سم �صورة التبطئة يف
جر�س العبارة كلها ،ويف جر�س «ليبطئن» خا�صة ،و�إن الل�سان ليكاد يتعرث وهو يتخبط فيها حتى ي�صل ببطء �إىل نهايتها.
�سيد قطب (1966م) ،الت�صوير الفني يف القر�آن ،ط ،16دار ال�شروق – القاهرة 2002م.91 :
( )3انظر :عماد غركان ،مقومات عمود ال�شعر الأ�سلوبية يف النظرية والتطبيق ،من�شورات احتاد الكتاب العرب2004 ،
دم�شق� :ص.28
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�أماكن ،فالواجب اجتنابها.
روي �أن جرير ًا(� )1أن�شد بع�ض خلفاء بني �أمية ق�صيدته:
ُ
اخلليط برامتني ف ــو ّدعــوا
بانَ
�أ َو ك ّلما َج ّدوا لبينْ ٍ جتزعُ؟
َ
كيف العزا ُء و ْمل � ِأج ْد ُم ْذ ِبنت ُُم
قلبـ ًا يق ُّر وال �شراب ًا ينق ـ ُع
وكان اخلليفة يتح ّفز ويزحف من ح�سن هذا ال�شعر ،حتى �إذا بلغ قوله:
ُ
دببت على الع�صا
وتقول ب ْوزعُ :قد َ
هلاّ
هزئت بغرينا يا بوز ُع
				
ِ
�شعرك بهذا اال�سم ،وفرت!)2(.
فقال� :أف�سدتَ
ويذكر علماء الف�صاحة والبيان بع�ض ال�شروط لف�صاحة الألفاظ يف الكالم عموم ًا
ومنها «�أن يكون ت�أليف اللفظة من حروف متباعدة املخارج ،وعلة هذا �أن احلروف
التي هي �أ�صوات جتري من ال�سمع جمرى الألوان من الب�صر ،وال �شك يف �أن الألوان
املتباينة �إذا جمعت كانت يف املنظر �أح�سن من الألوان املتقاربة»(.)3
ومن الكلمات الثقيلة لفظ ًا يف ال�شعر النبطي قول ال�شاعر(:)4
�أما جتملني بعد ر�صد اخلرايط يف اخلطط
فالحظ ثقل الكلمات :ر�صد ،اخلرايط ،اخلطط ،ثم جمعها ال�شاعر يف عبارة
واحدة ف�أ�صبحت �أثقل.
ب  -الثقيلة معنى ،وهي الكلمة التي ال تتنا�سب مع اجلو العام للق�صيدة �أو البيت
(� )1شاعر زمانه� ،أبو حزرة ،جرير بن عطية بن اخلطفي التميمي الب�صري ،من �أهل اليمامة ،ولد بها �سنة 28هـ وتويف
بها �سنة 110هـ ،مدح يزيد بن معاوية وخلفاء بني �أمية ،و�شعره مد ّون .اجلمحي ،حممد بن �سالم (232هـ) طبقات فحول
ال�شعراء ،دار املدين  -جدة ،حتقيق :حممود حممد �شاكر ،297/2 :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء590/4 :
( )2ابن قتيبة ،عبداهلل بن م�سلم (276هـ) ال�شعر وال�شعراء ،ط 1967 ،2دار املعارف  -القاهرة (حتقيق� :أحمد حممد
�شاكر).70/1 :
( )3اخلفاجي� ،سر الف�صاحة.64 :
( )4حممد بخيت املنهايل� ،شاعر �شعبي �إماراتي �شارك يف برنامج �شاعر املليون يف الن�سخة الثانية.
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ال�شعري من حيث جودة املعنى ،كمن يذكر كلمة فرث �أو جوارب �أو خماط يف ق�صيدة
غزلية ونحو ذلك( ،)1وميكن �أن يتحقق الثقل املعيب يف �أقل من هذه املعاين بكثري،
فاملعلوم لدى �أ�صحاب الذائقة الراقية �أن هناك كلمات ال يح�سن الإتيان بها يف ال�شعر
بالرغم من �شيوعها يف الكالم العادي ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)2
ع�سى عرق ت�أ ّوه و�إن ت�س ّعر ح ّرها يرقاه
ّ
يجف وين�سطح لو ينبطح يف �آه خ ّواره
			
فلو تالحظ هذه الكلمات :ين�سطح ،ينبطح ،خ ّوارة ،ف�إنك �ستجدها على ثقلها
اللفظي ثقيلة يف املعنى �أي�ض ًا وال تنا�سب ر�شاقة ال�شعر اجليد( ،)3وهذا عيب ن�سبي
تتفاوت درجته بتفاوت درجة عدم �شعرية الكلمات امل�ستعملة.
 6ـ حتوير الكلمات :وهو تغيري النطق الأ�صلي للكلمة تغيري ًا غري م�سموع مبا يتنا�سب
مع القافية �أو الوزن( ،)4ومثل ذلك �أن يغري ال�شاعر كلمات مثل :املزون ،الدموع ،ال�صلب،
�إىل :املزاين ،الأدامع ،ال�صلوب.
وله ثالثة �أ�شكال:
ال�شكل الأول :التحوير ب�إ�ضافة �أحرف زائدة( )5لل�ضرورة �أو نق�صانها()6
� ،أو
بتغيري نطق الكلمة كما يف قول ال�شاعرة(:)7
�سبع ال�سنني اللي م�ضت ما لها قيم
و�أ�صل الكلمة :قيمة.
( )1انظر :ح�سني جمعة ،يف جمالية الكلمة (درا�سة بالغية جمالية نقدية) ،من�شورات احتاد الكتاب العرب  2002دم�شق.34 :
( )2حممد �صالح احلربي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )3ويف ال�شعر الف�صيح قال الأ�صمعي يف بيت الأع�شى :فرميت غفلة عينيه عن �شاته ** ف�أ�صبت حبة قلبها وطحالها،
الطحال ال يدخل يف �شيء �إال �أف�سده .املرزباين ،حممد بن عمران (296هـ 384 -هـ) املو�شح يف م�آخذ العلماء على
ال�شعراء ،جمعية ن�شر الكتب العربية – املطبعة ال�سلفية ،القاهرة1334 ،هـ ،56 :ابن قتيبة ،ال�شعر وال�شعراء.70 :
( )4انظر :قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر.207 :
( )5عبداهلل ال�سامل ،زوائد ال�شعر نقائ�ص (مقالة نقدية)  2004املوقع ال�شخ�صي للكاتب عبداهلل ال�سامل ،موقع و�سوم
الإلكرتوين www.wosom.net
( )6انظر يف ذلك :حممد �صايل حمدان ،عبد املعطي منر مو�سى ،معاذ ال�سرطاوي ،ق�ضايا النقد القدمي ،ط ،1دار الأمل
للن�شر والتوزيع ،الأردن – �إربد1990 ،م� :ص .59 – 58
(� )7أ�شواق احلمود� ،شاعرة �شعبية �سعودية.
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وقول ال�شاعر(:)1
واهلل بغايات النفو�س �أدرائي
و�أ�صل الكلمة� :أدرى.
وقول ال�شاعرة(:)2
ال�صدايد جزاك وهجرنا فيك خرية
و�أ�صل الكلمة :ال�صدود.
ال�شكل الثاين :التحوير نتيجة لكتابة الكلمة على لهجة خا�صة ،كما يف قول
ال�شاعر(:)3
وارقى ع ال�ضلع العايل
و�أ�صل الكلمة :على.
ال�شكل الثالث :التحوير با�ستعمال �إجراءات دارجة يف ال�شعر فقط ،ومن ذلك
قول ال�شاعر(:)4
ما كان غاب ْعن احلبايب حبايب
فهنا حتولت «عن» �إىل «�إعن» يف النطق ،وهذه طريقة درج عليها ال�شعراء عند
�ضرورة الوزن ،لكن الأكمل اجتنابها.
 7ـ همزة القطع :ال�شعر النبطي تابع للهجة ال�شعبية يف �آليات النطق من ت�سكني
وحتريك وتنوين وهمز وو�صل وغريه ،واملتحدث ال�شعبي ال يهمز كثري ًا ،كما لو كان على
قراءة ور�ش ،لذا ف�إن ا�صطدام املتلقي ال�شعبي ،وخ�صو�ص ًا القارىء ،بهمزة قطع يف
جملة �شعبية تزعزع ان�سيابية التلقي لديه ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)5
اهتدى يل دربك املظلم و�أنا ماين غرير
وا�ستوى يل يف عيوين يوم قلبي �إ�ستوى
		
فهمز«�إ�ستوى» الأخرية ل�ضرورة الوزن مع �أنه �أتى بها بال همزة قطع يف بداية
(� )1ضيدان بن ق�ضعان� ،شاعر �شعبي �سعودي من جنوم جملة املختلف.
(� )2سحايب في�صل� ،شاعرة �سعودية لها ن�صو�ص يف الإنرتنت.
( )3خلف امل�شعان� ،شاعر �سعودي �شارك يف برنامج �شاعر املليون يف الن�سخة الثانية.
( )4زايد الروي�س� ،شاعر �شعبي �سعودي من جنوم منتديات �شظايا �أدبية الإلكرتونية.
( )5يا�سر التويجري� ،شاعر �شعبي �سعودي.
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ال�شطر.
ك�سر
 8ـ املفعول املطلق :وهو تكرار الفعل يف اجلملة ب�صيغة املفعول املطلق ،مثلّ :
تك�سريّ ،
عطل تعطيل ونحو ذلك ،ولهذا العيب ثالثة �أ�سباب متظافرة:
ال�سبب الأول� :أن هذا الإجراء يوقع العبارة يف التكرار.
ال�سبب الثاين� :أن يف هذا �شك ًال من �أ�شكال التقريرية واملبا�شرة لدرجة �أن املتلقي
ي�ستطيع �إكمال اجلملة ب�سهولة قبل �سماعها.
ال�سبب الثالث� :شيوع هذا الإجراء يف ال�شعر لدرجة اال�ستهالك� ،سواء يف ال�شعر
العربي الف�صيح �أو النبطي الكال�سيكي �أو حتى املعا�صر ،وال�شاعر مطالب باالبتكار
والتجديد.
ومن ذلك قول ال�شاعر(:)1
ترى العبث بامل�شاعر يحرق �إحراق
 9ـ مفردات الت�أوه والت�أمل من �أ�سماء الأفعال غري املربرة �شعري ًا ،مثل �آه ،الآه� ،أوه،
�أواه� ،أح�..إلخ ،والعيب الإتيان مبثل هذه الكلمات ال�صوتية نتيجة ل�ضرورة �إكمال الوزن
�أو القافية فقط ،ويف القافية العيب �أبلغ لأهميتها يف الق�صيدة وتعلق ال�سمع بها.
ومن ذلك قول ال�شاعر(:)2
وعلموها يف طلبها �آخ لو تذكر طلبها
فكلمة �آخ هنا ا�سم فعل للتوجع جاءت مللء الفراغ العرو�ضي فقط.
وقول ال�شاعر(:)3
�شعب غدت �ضحكته �آح؟
هو معجبك ٍ
وهنا عبرّ ال�شاعر عن الأمل واحلزن با�سم الفعل «�آح» يف مقابل ال�ضحك ،ثم جاء
بهذه الكلمة يف القافية فكان العيب �أبلغ.
 10ـ ا�ستعمال مفردة لها معنى م�ستكره يف لهجة �أخرى ،وال يعني هذا �أن يتح ّرى
( )1ماجد ال�شاوي� ،شاعر �شعبي �سعودي من جنوم جملة املختلف.
( )2عبد الكرمي اجلباري� ،شاعر �شعبي كويتي.
(� )3إياد املري�سي� ،شاعر �شعبي بحريني.
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ال�شاعر كل كلمة يقولها فال توافق �أية لهجة �أخرى يف ال�شرق �أو الغرب �أو حتى يف كالم
�أهل قرية بعيدة ،ولكن املق�صود هي تلك اللهجات احل ّية التي ال تخفى على الأكرثية،
�سواء كانت تابعة لبع�ض قبائل اجلزيرة العربية �أو حتى تابعة لبع�ض الدول العربية
كاللهجة امل�صرية وال�شامية ,وهاتان الأخريتان �أكرث انت�شار ًا ب�سبب انت�شار الأغاين
وامل�سل�سالت وامل�سرحيات بهما.
ومن الأبيات التي ا�شتملت على مفردات ذات دالالت م�ستكرهة يف اللهجات الأخرى
قول ال�شاعر(:)1
ور ّبع �شعيبه وال�سهل ،والزبيدي
باركانها متفتق بني االزبار
			
واملق�صود بالأزبار هنا التالل الرملية� ،إال �أنها توافق معنى م�ستكره ًا يف لهجة �أهل
م�صر وبالد ال�شام.
و�أي�ض ًا قول ال�شاعر(:)2
يقولون وكر ا ُ
حل ّر ما يعتليه البوم
وانا �شوف عيني وكر ح ّر حتت بومة
		
والبومة هي الطائر املعروف� ،إال �أن هذه اللفظة توافق معنى م�ستكره ًا يف لهجة
الكثري من قبائل �شمال اجلزيرة العربية.
و�أي�ض ًا قول ال�شاعر(:)3
هم كامت اللي ع ال�صدر
با�سباب ٍّ
والنف�س من هوله غدت ممحونة
			
وممحونة �أي مهمومة ،و�أ�صلها ممتحنة� ،إال �أن الكلمة يف لهجة �أكرث �أهل بلدان
اخلليج العربي لها معنى �آخر م�ستكره.
( )1حممد بن عرير� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )2راجح بن �سامل بن عيري العجمي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )3خليفة ال�شيدي� ،شاعر �شعبي عماين.
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وقد عابوا قدمي ًا( )1ا�ستعمال مثل هذه الكلمات التي حتولت مع مرور الزمن �إىل
ا�صطالحات خا�صة ،مثل كلمتي الكنيف والغائط اللتني كان ي�ستخدمهما ال�شعراء
القدامى ح�سب داللتهما اللغوية الأوىل ،مبعنى ال�سرت واملكان املنخف�ض من الأر�ض،
�إال �أن العرف حو ّلهما بعد ذلك �إىل كلمات ذات دالالت خا�صة ببيت اخلالء وق�ضاء
احلاجة ،قال عروة بن الورد(:)2
الكنيف تروحوا
لقوم يف
ِ
قلتُ ٍ
ع�شية بتنا عند ماوان ر ّز ِح
		
وقال عمرو بن معد يكرب()3
:
غائط من دون �سلمى
وكم من ٍ
قليل الأن�س لي�س به كتي ُع
			
كما يلحق بهذا العيب �أن يكون للعبارة يف اللهجة نف�سها معنى �آخر قد يتبادر
للذهن ،وهذا املعنى و�إن كان لي�س م�ستكره ًا �إال �أنه من الواجب �أن ي�ش ّذب ال�شاعر
عباراته ويتفح�صها من جميع النواحي ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)4
يا وجد حايل م�سا ال ق ّرب الليل حال
وال�شم�س مالت على وجه الغروب حتبي
		
فعبارة« :مالت على وجه» عبارة لها داللة �أخرى يف لهجة �أهل بلدان اخلليج العربي،
وهي نوع من ال�سباب ،وال �شك �أن هذه الداللة لي�ست مق�صودة هنا ،ولو تبادرت �إىل
ذهن املتلقي ف�ستف�سد جمال املعنى وجريانه ،بل قد ي�صبح هذا االنتقال يف املعنى
مدعاة للتندر.
( )1انظر :اخلفاجي� ،سر الف�صاحة.86-85 :
( )2عروة بن الورد بن زيد العب�سي ،من غطفان ،من �شعراء اجلاهلية وفر�سانها و�أجوادها ،كان يلقب بعروة ال�صعاليك
جلمعه �إياهم وقيامه ب�أمرهم �إذا �أخفقوا يف غزواتهم ،قال عبد امللك بن مروان :من قال �إن حامت ًا �أ�سمح النا�س فقد ظلم
عروة بن الورد ،له ديوان �شعر �شرحه ابن ال�سكيت ،تويف نحو  594م .خري الدين الزركلي (1976م) ،الأعالم ،ط،11
دار العلم للماليني ،لبنان – بريوت 1995م.227/4 :
( )3عمرو بن معد يكرب بن عبداهلل بن عمرو بن ع�صم بن زيد بن �سعد الع�شرية الزبيدي ،ال�شاعر الفار�س امل�شهور،
يكنى �أبا ثور ،قيل :له �صحبة ورواية ،وله الوقائع املذكورة يف اجلاهلية وله يف الإ�سالم بالقاد�سية بالء ح�سن تويف قرابة 21
هـ .ابن حجر الع�سقالين� ،أحمد بن علي ( 852هـ) الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،ط 1دار اجليل ـ بريوت ( 1412حتقيق:
علي حممد البحاوي).686/4 :
(� )4شاعر جمهول مل �أقف على ا�سمه.
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قال �أبو متام:
القتيل ولي�س يل
أعطيت يل دي َة
� َ
ِ
عق ٌل ،وال ح ٌق عليك قد ُمي
		
()1
وقد عابه النقاد لهذا اللب�س ،لأنه �أراد بـ «لي�س يل عقل» �أي :العاقلة ,وهم
الع�صبة والأهل ،لكنه التب�س مبعنى �آخر غري مق�صود وهو «لي�س يل عقل»� ،أي جمنون.

( )1انظر :ابن الأثري� ،ضياء الدين حممد بن حممد (637هـ) ،املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر4 ،م ،قدمه وحققه
وعلق عليه :الدكتور �أحمد احلويف ،الدكتور بدوي طبانة ،دار نه�ضة م�صر للطبع والن�شر ،القاهرة.203/1 :
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املبحث الثالث :عيوب البحر العرو�ضي
اختيار البحر ال�شعري للق�صيدة �أمر مهم ،ودعك من القول �إن احلالة ال�شعرية هي
من تفر�ض هذا البحر �أو ذاك ،ح�سن ًا ،ميكن قبول هذا على نطاق �ضيق� ،إمنا ال ي�ؤخذ
على �إطالقه� ،إذ توجد بحور �شعرية �أقل ما ميكن �أن يقال عنها �إنها بحور �سخيفة
ال �شاعرية ،لذا ا�ستبعد بع�ض العرب()1بحر الرجز عن البحور ال�شعرية ،لأنه بحر
ع�سكري ي�شبه طبول احلرب،كما �أنه �سريع جاد ،ومل يبتكره املرجتز الأول ملجال�س
الأن�س وال�شعر ،وبالرغم من �إخبار اهلل تعاىل عن نبيه يف الآية بقوله:
} َو َما َع َّل ْم َنا ُه ِّ
ال�ش ْع َر َو َما َين َبغِي َل ُه �إِ ْن هُ َو �إِ اَّل ِذ ْك ٌر َو ُق ْر� ٌآن ُّم ِب ٌ
ني{ ي�س� ،69 :إال �أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ارجتز يف احلرب قائ ًال:
ميت
أنت �إ ّال �إ�صب ٌع َد ِ
«ما � ِ
		
يت»(.)2
ويف �سبيل اهلل ما َل ِق ِ
و�أي�ض ًا:
بي ال َك ِذ ْب
«�أنا ال َّن ُّ
		
عبد املُ َّط ِل ْب»(.)3
�أنا ابنُ ِ
وبهذا ا�ستُدل على كون الرجز لي�س من ال�شعر� ،إذ ال ميكن �أن يناق�ض النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم القر�آن الكرمي(.)4
وما يعنينا من هذا �أنه قد ح�صل اخلالف يف �شاعرية بع�ض البحور العرو�ضية
التي ال تتحقق فيها �أريحية ال�شعر ومزاجه الرائق ،ومثل ذلك جمزوء الرجز وبع�ض
�أعاري�ضه يف ال�شعر النبطي ،التي تكرث يف ق�صائد احلرب واحلما�س وفوق ظهور
اخليل ،ومن ذلك قول ال�شاعر ( )5يف �ساحة احلرب:
( )1حممد املقداد� ،أيهما �أ�سبق �إىل الظهور ال�شعر �أم النرث الفني؟ جملة الرتاث العربي -جملة ف�صلية ت�صدر عن احتاد
الكتاب العرب -دم�شق ،العدد  39و  - 40ال�سنة العا�شرة  -ني�سان ومتوز «ابريل ويوليو» .1990
( )2البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل (256هـ) �صحيح البخاري ،ط6 ،3م ،دار ابن كثري ،اليمامة – بريوت ( 1978حتقيق:
د .م�صطفى البغا) كتاب اجلهاد وال�سري ،باب من ينكب يف �سبيل اهلل ،حديث رقم (.1031/3 :)2648
( )3البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب من قال خذها و�أنا ابن فالن ،حديث رقم (.1107/3 :)2877
( )4ابن العربي ،حممد بن عبداهلل الأندل�سي� ،أحكام القر�آن ،م ،4ط ،1دار الكتب العلمية.18/4 :
( )5الأمري راكان بن فالح بن حثلني (� )1892 – 1814شيخ قبيلة العجمان وفار�سها ،له ق�ص�ص و�أ�شعار كثرية .انظر:
الظاهري ،حممد بن عمر ،ابن عقيل ،العجمان وزعيمهم راكان بن حثلني ،ط� ،2شركة ذات ال�سال�سل – الكويت .1416
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يا ربعنا وين الطقيق
جمعني والثالث بحر
		
ب�سيوفنا نفتح طريق
لعيون براق النحر
		
�أما الق�صيدة التي يريد �شاعرها �أن ت�ؤثر يف املتلقي الطبيعي الت�أثري البليغ فيجب �أن
حب التف ّرد
ت�سري يف موجة �شعرية متدفقة ،ال جمرد عبث عرو�ضي �شا ّذ قد يدعو �إليه ّ
فقط ,وال يعني هذا �أين �أطالب مبقاطعة بع�ض البحور ال�شعرية املعروفة مقاطعة تامة
يف مقابل تف�ضيل بع�ضها ،لكني �أرى �أن بع�ض البحور ال تك ّون ق�صيدة جميلة ،وميكن
تعداد عيوب البحر العرو�ضي كما يلي:
 1ـ البحر الق�صري جد ًا ،مثل:
مفاعيلن مفاعلني •• مفاعيلن مفاعيلن
�أو:
م�ستفعلن مفعولن •• م�ستفعلن مفعولن
و�أ�شباه ذلك.
و�أغلب الظن �أن كل البحور الق�صرية اخترُ عت ابتدا ًء �إما على ظهور املطايا واخليول
حرب �أو قطع مفازة(� ،)1أو لإثارة احلما�س �أثناء العمل اليدوي ال�سريع ،كبناء
يف ٍ
املنازل واخليام� ،أو حملها على ظهور املطايا�،أو �سقي الإبل على البئر ،وهو ما ي�سمى
بالعوبال( ،)2وال�سبب �أن هذه الأوزان الق�صرية ال ت�سمح لل�شاعر �أن ي�صنع جملة ذات
بعد فل�سفي �شعري ،فكيف بجملة �إبداعية؟ فما يكاد يبد�أ ال�شاعر �أول البيت بالكالم
يتوجب عليه التوقف بعد كلمتني �أو ثالث عند نهاية ال�شطر ،فمتى �صنع لنا جملة
حتى ّ
( )1مثل قولهم :يا حلو م�سرى القمرا ** على الن�ضا يا عيادة ** على خطاة احلمرا ** اللي تكب �شداده ،وهذا النوع
من الغناء يغنيه ال�شخ�ص �أثناء م�سرى الليل متقدم ًا جماعته عندما يقومون بالبحث عن املاء ،انظر :القويعي ،حممد
عبد العزيز بن علي ،تراث الأجداد ،درا�سات جلوانب خمتلفة من تاريخ م�أثوراتنا ال�شعبية ،ط ،1مطابع البادية للأوف�ست
 1982الريا�ض.38/1 :
( )2ومن ذلك قولهم� :أم ال�سنام ال�شايح ** توايقت للمايح ** حت�سب ولدها طايح ،انظر� :إبراهيم اخلالدي ،حما�ضرة
بعنوان :الرجز واحلداء بني الف�صحى والعامية ،املو�سم الثقايف  2011 – 2010الكويت ،رابطة الأدباء الكويتية ،تاريخ:
� 27أكتوبر .2010
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م�ضاف بها عبارة قوية حتمل �صورة �شعرية م�ؤثرة؟ �أبد ًا لن يت�س َّنى له ذلك(.)1
وهذا العيب ي�أتي على الأعم الأغلب ،ومما يجب على ال�شاعر عموم ًا واملبتدئ
خ�صو�ص ًا االنتباه له ،و�إال ف�إنه قد ين�شئ �شاعر خالق على مثل هذه البحور الق�صرية
ق�صيدة جميدة ،فالأمر يف هذه امل�س�ألة ن�سبي ومرهون باملوهبة والقدرة ال�شعرية.
ومن البحور الق�صرية قول ال�شاعر(:)2
�ضاع الفكر برهانه ونف�سي غدت ممحونة
 2ـ البحر الطويل جد ًا ،وذلك بالكتابة على طاروق طويل جد ًا حد امللل ،طويل
مبعنى تكرار املقاطع العرو�ضية تكرار ًا ال طائل حتته.
و�سبب العيب �أن ال�شعر يف �إحدى �سماته ما هو �إال مو�سيقى ،يعرتيه ما يعرتي
املو�سيقى من خ�صائ�ص و�شروط وعيوب ،و«املعروف �أن هومريو�س كان ينظم �أ�شعاره
وين�شدها على �أنغام قيثارته ،و�أن الأع�شى ُل ّقب ب�ص ّناجة العرب لإن�شاده ق�صائده
ال�صنج ،واملعروف كذلك �أن اخلليل بن �أحمد مل يبتدع �أوزان ال�شعر
مب�صاحبة ّ
العربي ،و�إمنا ا�ستنبطها مما كان موجود ًا حتى �أيامه من ق�صائد»()3
 ،لذا فال�شعر
هو قرين املو�سيقى ووجهها املحكي واملكتوب ،واملو�سيقى �أو اللحن يهتم كثري ًا مب�س�ألة
الزمن والإيقاع ،فلي�س من املقبول فني ًا �أن ي�ستمر اللحن املو�سيقي زمن ًا طوي ًال وهو
على احلدة نف�سها والإيقاع واملقام وبقية م�ش ّكالت اللحن املو�سيقي� ،إذ �سي�س ّبب هذا
التكرا ُر َ
امللل يف نفو�س امل�ستمعني ،وكذا البحر الطويل جد ًا الذي يكرر تفعيلة عرو�ضية
ع�شر مرات مث ًال.
واملالحظ �أن هذا التطويل الزائد ينت�شر يف بع�ض �شعر �أهل جنوب اجلزيرة ،ومن
ذلك ق�صيدة الطيارة ( ،)4ومنها:
( )1يقول م�سعد بن عيد العطوي�« :أرباب �شعر االحرتاف مييلون �إىل الأوزان الطويلة التي حتوي نف�س ًا طوي ًال ،وم�ضمون ًا
وافر ًا ،وهي �أي�ض ًا متثل الوقار الذي يتالءم مع تكوين ال�شاعر القدير ،ومقام الإِن�شاد �أمام ال�سلطان ،وت�ساعد على التنغيم
اخلطابي الذي يلونه ال�شاعر» .العطوي ،م�سعد بن عيد ،االجتاه املحافظ يف ال�شعر �إبان احلروب ال�صليبية ،جملة جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،العدد  ،15ال�سنة � :15ص.205-158
( )2الدكتور مانع بن �سعيد العتيبة� ،أديب �إماراتي ،توىل وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
ثم �أ�صبح م�ست�شار ًا لرئي�س الدولة ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل.
( )3كميل �سعادة ،مو�سيقى ال�شعر بني الفل�سفة ‹الوعائية› و�شطط املجدّدين ،جريدة النهار اللبنانية ،الأحد  2ني�سان
.2006
( )4لل�شاعر حمد بن هادي امل�سردي القحطاين (1360هـ 1412 -هـ)� ،شاعر نبطي من جنوب ال�سعودية.
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يا راكب من عندنا طيارة ماطورها الرن عبت كنربي�شن ف ّل وافرتت مراوحها
وطارت بالف�ضا من طائرات اطراز ميج اربع مراوح واربعة متحركات
من نوع �سبعمية و�سبعة وارد امريكا و�صنع فرانكفورت
			
�أ�سطول من �أحدث �أ�ساطيل الف�ضا قد �صممت باكرب م�صانع �سابقات �أ�صواتها.
فالق�صيدة تكرر تفعيلة م�ستفعلن ال �أكرث ،وب�إمكان ال�شاعر �أن يكررها �إىل ما ال
نهاية ،ولي�س يف هذا من الإعجاز مثقال ذرة.
وق�صيدة الإيعاز( )1ومنها:
ب�سمك اللهم منزل �سورة الأحقاف والأعراف منزل نون قاف كاف هاء ياء عني �صاد
�صخر بواد
عامل �سر العباد مهلك فرعون ذو الأوتاد عاد هل �إرم ذات العماد من بنوا ٍ
جيت الين حي الين ميت بني اقبلت بني اقفيت حط البيت تلو البيت وا�شد القياد
جيت للحفل �أعدي �شهلول هملول بردي قامت يدي ت�صفق يدي طبعي الجيت ابغى
الق�صيد.
قواف ،ثالث منهن متغرية يف كل بيت جديد والرابعة
وهذا بيت مروبع� ،أي ذو �أربع ٍ
ثابتة وهي قافية «�إيد» ،وفيه يكرر تفعيلة فاعالتن ب�شكل مبالغ فيه.
واملالحظ �أنه يكرث يف مثل هذه البحور الطويلة الأخطاء الكثرية يف طول وق�صر
البحر عن طريق عدد مرات التفعيلة ،ففي الق�صيدتني املذكورتني تفاوت كثري يف بقية
�أبياتهما� ،إذ مل ي�ستطع ال�شاعران احلفاظ على عدد تكرار التفعيالت نف�سه يف البيت
الواحد ،بالإ�ضافة �إىل ما يف هذا الطول من مبالغة �أفقدت البيت �شاعريته.
 3ـ اخللط بني بحرين ،وذلك بكتابة ال�شطرين يف البيت الواحد على طاروقني
خمتلفني ،مثل قول ال�شاعرة (:)2
حت�س بربد �أنا �أجتمد فـ حرماين
ما ّ
ما يعذبك ا�شتياقك �آه عذبتني.
			
وبالتايل فال�شطران على هذين البحرين:

( )1لل�شاعر نا�صر الفراعنة� ،شاعر �شعبي �سعودي.
(� )2شيخة الكتبي� ،شاعرة �إماراتية �شابة لها موقع �إلكرتوين �شخ�صيwww.shaika.net :
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فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعن

		
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعلن
وقول ال�شاعر(:)1
لو جمع كل احلالل وما وراه ودونه
والكالم اللي �شبع من زود ما ّ
ينقال له
		
وبالتايل فال�شطران على هذين البحرين:
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعلن
على �أنه قد يوفق �شاعر يف الكتابة على بحرين متجاورين ،فيخرج بخليط
جميل ،وهنا قد يختلف النقاد والقراء يف مدى تقبلهم لهذا االختالف.
 4ـ الثقل يف الوزن ،وهو احلرف الزائد على البحر العرو�ضي التام ،وميكن معرفته
ب�ضرورة التوقف قبله عند �إلقاء البيت �أو قراءته ،كما يعرف ب�إمكانية حذفه دون ت�أثر
البحر بذلك ،ومن ذلك قول ال�شاعر (:)2
عيد اكت�شايف واك�شف ب�صوتك �أ�سرار
معها تغري عاملي و�صار م�شغول
فالياء يف كلمة «عاملي» زائدة تثقل الوزن ،ودليل زيادتها �أنه لن يت�أثر البحر العرو�ضي
بحذفها ،بل �سي�سلم.
وقول ال�شاعر(:)3
عذر �أقبح من �أية ذنب عذر قد م ّل �أكذوبة
ففي هذا ال�شطر ثقل يف الوزن ي�ضطرنا �إىل التوقف بني كلمتي ذنب وعذر �أو حذف
�آخر �أولهما �أو �أول �آخرهما� ،أي :الباء يف ذنب �أو العني يف عذر.
وقول ال�شاعر(:)4
الر�سالة جت وحي الر�سالة املر�سلة
وهذه الزيادة يف املثال الأخري كثرية يف ال�شعر املعا�صر ،خ�صو�ص ًا يف ال�شعر
( )1في�صل اليامي� ،إعالمي و�شاعر �شعبي �سعودي ،له موقع �شخ�صيwww.faisalalyami.com :

(� )2سلطان العميمي� ،شاعر وناقد �إماراتي� ،أحد �أع�ضاء جلنة التحكيم يف برنامج �شاعر املليون.
(� 3سلطان جملي� ،شاعر �شعبي �إماراتي� ،شارك يف برنامج �شاعر املليون.
( )4علي بن �سامل الكعبي� ،شاعر و�شخ�صية مرموقة يف دولة الإمارات العربية� ،شغل من�صب مدير مكتب ال�شيخ زايد
رحمه اهلل.
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احل�ضري ،وهي مذكورة هنا يف الزيادة بناء على �أ�صل الكلمة ،لكنها يف نطق �أ�صحابها
لها يحيلون التاء املربوطة يف كلمة «الر�سالة» �إىل �ألف خفيفة �أو فتحة لتحا�شي الثقل
َ
«الر�سال»،
يف الوزن وتبع ًا للهجتهم اخلا�صة يف ذلك ،فت�صبح الر�سالة «الر�ساال» �أو
وهنا يتحول العيب من الثقل يف الوزن �إىل ما �سبق ذكره من حتوير املفردات تبع ًا
للهجة اخلا�صة.
 5ـ النق�ص يف الوزن ،وهو على عك�س ال�سابق ،وي�سمى يف ال�شعر الف�صيح الزحافات
والعلل ،ويكون ذلك بتخفيف حرف ح ّقه الت�شديد� ،أو �إ�شباع ال�ضمة �أو الفتحة �أو
الك�سرة يف مكان حقه �أحد حروف اجلر ،ويف ذلك نق�ص لأحد حركات التفعيلة ،ف�إذا
كان الوزن يتطلب كلمة على وزن فاعالتن �أتى ال�شاعر بكلمة على وزن َفعالتن ،و�إذا
كان يتطلب كلمة على وزن م�ستفعلن �أتى بكلمة على وزن متفعلن.
والعيب هنا لي�س يف النق�ص ذاته يف الوزن ،ولكن يف املراوحة يف الق�صيدة بني
النق�ص والإمتام ،مثل �أن يبد�أ الق�صيدة ببيت على وزن:
م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن فاعلن ،ثم ي�أتي بالبيت الثاين على وزن:
م�ستفعلن فعلن م�ستفعلن فعلن� ،أو متفعلن فعلن ،وهكذا.
ومن ذلك قول ال�شاعر(:)1
عودي على قلب ٍ طواه الهم وال�شوق ْهزمه
قلب معك غناميه �ضاعت وال ادري و�ش ك�سب
			
والزحاف يف كلمة «غناميه»� ،إذ اكتفى ال�شاعر بفتحة الغني بد ًال عن �ألف تامة ،ولو
قلناها بتمام الألف هكذا «غاناميه» الكتمل الوزن.
وقد يكون النق�ص يف بداية ال�شطر ،وي�سمى اخلرم()2
 ،وهذا مت�ساهل فيه ،ومنه
قول ال�شاعر (:)3
�أنا كان اعرتا�ضي كيف مثلك خانه التقدير
كيف تروح ما فكرت يف حبك ويف حبي
			
ففي ال�شطر الثاين خرم ،ولو بد�أ ال�شاعر ال�شطر بحرف الواو «وكيف تروح� ..إلخ»
(� )1صالح ال�سكيبي� ،شاعر �شعبي �سعودي� ،شارك يف الن�سخة الأوىل من برنامج �شاعر املليون.
( )2ابن جني� ،أبو الفتح عثمان بن جني (392هـ) كتاب العرو�ض ،دار القلم ،حتقيق الدكتور �أحمد فوزي الهيب ،الكويت
– 1987م.98 :
( )3الأمري �سعد �آل �سعود (منادي)� ،شاعر �شعبي �سعودي من جنوم املطبوعات ال�شعبية.
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لتم الوزن.
كما ميكن �أن يكون النق�ص نق�ص ًا تام ًا ال كالزحافات والعلل ،وهذا ك�سر يف الوزن،
ومن املفرت�ض �أال �أذكره هنا لأن الك�سر لي�س ب�شعر� ،إال �أين ر�أيت كرثة من يقع فيه
ت�ساه ًال �أو جه ًال ،وذلك لأنه يتم الوقوف على كلمة يف ال�شطر لكونها جاءت يف معر�ض
�س�ؤال �أو تعجب ونحو ذلك ،فيختفي الك�سر بال�سكتة التي ت�أخذ برهة من الوقت متلأ
فراغ التقطيع العرو�ضي يف النطق ،ومن ذلك قول ال�شاعرة (:)1
ما ادري هي حالة ملل؟ �أدري هي حالة رتابة
�أو �شعور بقل حيلة �أو متاهة �أو هرب؟
			
فهنا تتوقف ال�شاعرة على كلمة «ملل» يف البيت لتاليف الك�سر ،فيما ال�شطر مك�سور
يحتاج �إىل حركتني كاملتني كما لو و�ضعت كلمة «�أو» مكان عالمة اال�ستفهام وال�سكتة.
 6ـ تكرار التق�سيم العرو�ضي :واملق�صود به �أن يكرر ال�شاعر �آلية تقطيعه العرو�ضي
للبيت يف �أكرث من بيت ،فيو ّلد التكرار والرتابة.
وتو�ضيح ذلك �أنه �إذا كان بحر الق�صيدة مث ًال على وزن :مفاعيلن مفاعيلن
مفاعيلن مفاعيلن ،ف�إن ال�شاعر يلتزم بهذا التقطيع عينه يف �أكرث بيوت الق�صيدة� ،أي
يختار كلمات ت�صلح فقط �أن تكون على مقا�س مفاعيلن بال�ضبط ال �أقل وال �أكرث ،مثل:
م�سافاتي ،غياباته ،تناهيدك ،وك�أن ال�شاعر �سي�ضيع الوزن �إن خرج عن هذا الإجراء،
وال�شاعر املتمكن ين�سى متام ًا م�س�ألة التقطيع الريا�ضي ،فتجده يكمل ال�شطر مرة
هكذا :مفاع ايلون مفا عيلن مفاعي لن مفاعيلن ،ومرة هكذا :مفاعيلن مفا عيلومنفا
عيلن مفاعيلن ،وهكذا.
احلذر لتقطيع البيت ح�سب التقطيع العرو�ضي التعليمي قول
ومن التزام ال�شاعر ِ
�شاعرة ( )2يف �إحدى الق�صائد ويف �أكرث من �شطر:
جتربني ثياب العيد ..حتاولني تناظرين
مراياها من االحباط ..مذهولة ومرتابة
			
وتن�شر لونها الزاهي ..حتا�صرين تذكرين
هوى اللي تذبل الواين ..اىل عذبني غيابه
			
(� )1شيخة اجلابري� ،شاعرة �شعبية و�إعالمية �إماراتية.
( )2قهر يزيد� ،شاعرة �شعبية �سعودية.
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تلد ميينها ترجع ..ي�سار وخلف ت�س�ألني
عالم العيد غادرها ..و�صار ق�شور كذابة
			
ت�صفحني عطور العيد ..تخريين تفاو�ضني
على روح ٍ جنايتها ..عبري ٍ ي�سكن ثيابه
			
�إىل من ب�شروا بالعيد� ..أال يا عيد ب�شرين
�أبعرث عمري بلقياه ..لو جتمعني اهدابه
			
بدونه ما �أظنك عيد ..وال ظنيت تفرحني� ..إلخ
فاملالحظ هنا ال�سري بان�ضباط على التقطيع الأ�صلي :مفاعيلن مفاعيلن� ,أو قريب ًا
منه ،ثم التوقف قلي ًال ،ثم الإكمال :مفاعيلن مفاعيلن ،كما و�ضحتُ ذلك يف املثال
�أعاله بالنقطتني اللتني تق�سمان البيت �إىل ق�سمني.
 7ـ البحر الهاليل :وقد يخالف البع�ض يف هذا العيب ،لكنني �أجده عيب ًا يف الق�صيدة
املعا�صرة� ،إذ جتاوزت الذائقة هذا البحر الذي �أكل عليه ال�شعر و�شرب ،بل ك�أنه مل يكن
هناك غري هذا البحر يف حقبة زمنية ما�ضية ،مما جعله يف ع�صرنا ثقي ًال مم ًال.
والهاليل هو البحر ال�شائع :فعولن مفاعيل فعولن مفاعلن ،وما يندرج حتته ،ومنه
ق�صائد كثرية حمفوظة يف الذاكرة ال�شعبية� ،أغلبها ما ين�سب �إىل �أبي زيد الهاليل(،)1
وق�صائد را�شد اخلالوي( ،)2وقا�سم بن حممد �آل ثاين( ،)3وحممد بن عبدالوهاب
(� )1أبو زيد الهاليل ( 500-400هـ)� ,أحد �أبطال امللحمة ال�شعبية املعروفة ب�سرية بني هالل ،وهو �شخ�صية زخرف فيها
الرواة حتى حولوها �إىل �شخ�صية �أ�سطورية ،وقد ا�شتهر ب�شجاعته وحيلته و�شعره وحبه البنة عمه عليا ،والق�صة مرتددة
بني احلقيقة واخلرافة ،وت�صور وقائع بع�ض بدو اجلزيرة العربية خالل القرنني الرابع واخلام�س الهجريني �إبان حكم
الدولة الفاطمية ،كما وثقت �أحداث تغريبة بني هالل �إىل بالد املغرب العربي وحروبهم مع امللك الزناتي يف تون�س� .أبو
عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ود .عبد احلليم عوي�س ،بنو هالل �أ�صحاب التغريبة يف التاريخ والأدب( ،الريا�ض :دار
العلوم� ،شارع ال�ستني .)1981ومن ق�صائد �أبي زيد الهاليل على الطرق الهاليل ق�صيدة هذا مطلعها:
يقول �أبو زيد الهاليل �سالمة ** �شوف الفجوج اخلاليات يروع
كما ين�سب لأحد �شعراء بني هالل  -واخلرافة تقول �إنهم كلهم كانوا �شعراء  -بيتني من ال�شعر يتوجد فيهما على جند التي
فارقها ب�سبب اجلدب واحلروب ،وهي:
يا جند لو �أن اجلفا منك مرة ** �صربنا ،ولكن اجلفا منك دامي
يا جند وان جاك احليا فازعجي لنا ** مع الطري وال ذاريات الن�سامي
( )2را�شد اخلالوي (القرن احلادي ع�شر الهجري) ،غري معروف ن�سبه على وجه الدقة ،والبع�ض يرجح �أنه �صلبي ال
قبيلة له ،عا�ش يف اجلزيرة العربية ،وا�شتهر بق�صائد احلكمة وعلم الفلك والأن�ساب ،ومن ق�صائده على الطرق الهاليل
ق�صيدة هذا مطلعها:
غال مثل غايل اجلاليب.
يقول اخلالوي واخلالوي را�شد ** بالقيل ٍ
( )3قا�سم بن حممد �آل ثاين ( ،)1913-1832م�ؤ�س�س دولة قطر ،كان رج ًال فا�ض ًال ذا دين ،وكان احلاكم والفار�س
وخطيب اجلمعة والقا�ضي ،انظر :الدخيل� ،سليمان بن �صالح ،حتفة الألباء يف تاريخ الأح�ساء ،ط ،2الدار العربية
للمو�سوعات ،بريوت  -لبنان 2002م .87 :ومن ق�صائده على الطرق الهاليل:
يا ويل قا�ضي الأر�ض من قا�ضي ال�سما ** �إىل �صار ميزانه عن احلق مايل.
_ _ 62

الفيحاين( ،)1وحممد بن �أحمد ال�سديري( ،)2ونا�صر مهدي الدو�سري( ،)3وغريهم،
ومن املعا�صرين قول ال�شاعر (:)4
االخبار ال جتنا جتينا جموع
تقطع �ضمايرنا بو�سط ربوع
		
�إي واهلل الدنيا ليايل وفانيه
وفزوع تاتينا وراها فزوع
			
 8ـ الق�صيدة املروبعة:
قواف متغرية وقافية ثابتة ،وال�سبب مثل
وهي املبنية على �أربعة �أ�شطر بثالث ٍ
�سابقه �أن هذا اللون من ال�شعر قد ا�ستهلك كثري ًا يف احلقبة املا�ضية ()5
حتى بات
مم ًال ومكرور ًا الآن.
وقد انت�شر كثري ًا على �أل�سنة املطربني ال�شعبيني يف املا�ضي ،مثل :حجاب بن نحيت
وخلف العتيبي وبطي البذايل ومفرح ال�ضمني ويو�سف حممد( )6وغريهم ،ومن ذلك
�أغنية حجاب بن نحيت (:)7
دخل عيونك يا دكتور
عندك دوا للم�سحور
( )1حممد بن قا�سم بن عبدالوهاب الفيحاين ال�سبيعي (� )1936 – 1907شاعر نبطي قطري ،تويف �شاب ًا ،له ديوان
مطبوع .وله :تعالوا وعزوين �إخواين من الهوى ** مبن ق�ص و�صلي يوم زمت زواميه.
( )2من ق�صائد ال�سديري على الطرق الهاليل ق�صيدة مطلعها:
�أبو زيد يا ليت الدهر ما غدى به ** يا ليت نف�سه ت ّو هبت هبوبها.
( )3نا�صر بن مهدي الدو�سري� ،شاعر �شعبي قطري ،تويف قرابة الألفني ،من ق�صائده على الطرق الهاليل ق�صيدة هذا
مطلعها:
اهلل من عني جفا النوم نونها ** ال اقبل �سواد الليل هاجت �شجونها.
( )4حممد العبد العزيز العرفج� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )5وهو لون قدمي ،فقد ذكر ابن خلدون �أنه كان يف �شعر �أهل عهده من العرب (القرن الثامن الهجري) « فن كثري
التداول يف نظمهم ،يجيئون به مع�صب ًا على �أربعة �أجزاء ،يخالف �آخ ُرها الثالثة يف رويه ويلتزمون القافية الرابعة يف كل
بيت� ،إىل �آخر الق�صيدة� ،شبيه ًا باملربع واملخم�س الذي �أحدثه املت�أخرون» .ابن خلدون ،عبد الرحمن بن خلدون (808هـ)
تاريخ ابن خلدون ،حتقيق :خليل �شحادة ،دار الفكر ،بريوت – لبنان 2000م.806/1 :
( )6مطربون �شعبيون من ال�سعودية والكويت ،ا�شتهروا يف �سبعينيات وثمانينيات القرن املا�ضي.
( )7حجاب بن عبداهلل بن نحيت ،مطرب �سابق و�شاعر �شعبي من ال�سعودية ،فاز ابنه زياد ببريق ال�شعر يف الن�سخة
الثالثة من م�سابقة �شاعر املليون.
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يا �سيدي اعمل بي معروف
من �أجل اهلل يا دكتور.
يا دكتور معذبني
م�شقيني وم�سيبني
يف غرامه متعبني
وانا ما ا�ستطيع اجلور.
و�أغنية خلف العتيبي(:)1
ألف �أولف للحبيب ر�سالة
� ٍ
رمز املحبة تخربه عن حاله
ثابت منزاله
والبا بقلبي ٍ
ما ينمحي لو حاولوا ميحونه
واملالحظ عن �شعراء الإبداع املعا�صرين جتنبهم الكتابة على هذا الطاروق املروبع
لكرثة ما ُطرق يف ال�سنني املا�ضية.
ومثال هذا البحر من ال�شعر النبطي املعا�صر قول ال�شاعر(:)2
�شعر ما عليها خ ــاليف
ب�سم اهلل ابدي وابتدي نظم قايف
�أبيات ٍ
للمنتدى بذكر جميع القبايل
ـال كــري ـ ٍـم �سن ــايف
مــن را�س رج ـ ٍ
عوازم وقت املـالقا مغــاويـ ــر
ابدي بربعي مزبن الذيب والطري
ٍ
�شجعان ربعي طيبني الفعايل
كــل العـ ــوازم كــلبــوهم منــاع ــري

( )1خلف بن هذال العتيبي ،مطرب �سابق و�شاعر �شعبي ،ا�شتهر بق�صائده الوطنية ال�سعودية.
( )2حممد مريبد العازمي� ،شاعر �شعبي كويتي� ،شارك يف الن�سخة الأوىل من برنامج �شاعر املليون وناف�س على البريق
مع �أربعة �شعراء.
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املبحث الرابع :عيوب القافية
بالرغم من تعدد تعريفات القافية يف كتب القدماء( ،)1وغمو�ض حتديدها عند
معظم ال�شعراء النبطيني حتديد ًا علمي ًا مف�ص ًال لقلة املتخ�ص�صني اللغويني بينهم،
بـل �إنهـم �أحـيان ـ ًا يطلقـون م�سمـى القـوايف على الق�صـيدة كل ـهـا �أو ال�شـعـر عموم ًا،
متام ًا كما هو م�ألوف عند قدماء الأعراب قبل ع�صور الت�أليف والتحقيق العلمي(،)2
بالرغم من هذه ال�ضبابية يف التعريف والتحديد� ,إال �أن القافية مبفهومها الدقيق -
كما هو م�ستق ّر ومعلوم لدى ال�شعراء ومن لديهم �أدنى معرفة بال�شعر  -هي احلرف
الذي يتكرر �آخر كل بيت ،وي�سمى حرف الروي� ،إال �أن لهذا احلرف لوازم تختلف
باختالف نوعية القافية ،وذلك لأن بع�ض القوايف ت�أتي على �صيغة ال تكتفي عندها
باحلرف الأخري فقط ،بل ي�ضم �إىل هذا احلرف حروف �أخرى وحركات لها م�سميات
خا�صة ،مثل الردف والت�أ�سي�س والو�صل واخلروج واملجرى والنفاذ والتوجيه ،وغري
ذلك( ،)3وال�شعر النبطي ي�شرتك مع ال�شعر الف�صيح يف �أ�سا�سيات هذه القوانني �إىل
حد ما ،ولو �س�ألت �شاعر ًا نبطي ًا عن القافية يف قول ال�شاعرة(:)4
و�أ�صبحت عندي مثــل مثقــال ذرة
�ضاقت الدنيا الو�سيعه يف عيوين
�شفت يف وقــت ال�ضحىكل املجرة
�أ�شهد انها �صدق ما خابت ظنوين
لأخربك �أنها يف الناع�شة (ـوين) ويف القارعة (ـ ّرة) دون �أن ي�ستطيع ت�سمية كل
حرف من هذه احلروف �أو وجه وجوبها ،وهنا تكون القافية ثالثة حروف.
ولو �س�ألت �آخر عن القافية يف ق�صيدة ال�شاعر( )5القائل:
�أنا من وين ما ا�سافر من احزاين جت ّد �أحزان
�أظل �أرك�ض مثل �ضحكة غريب ودمعة م�سافر
			
( )1انظر� :أبو يعلى ،عبدالباقي بن عبداهلل ،القا�ضي (بعد  487هـ) ،كتاب القوايف ،ط ،2م�صر ،مكتبة اخلفاجي
(حتقيق :الدكتور عوين عبدالر�ؤوف) 1978م.59 :
( )2امل�صدر ال�سابق.
( )3الأخف�ش� ،سعيد بن م�سعدة (215هـ) كتاب القوايف ،حتقيق الدكتور عزة ح�سن ,مطبوعات مديرية �إحياء الرتاث
القدمي – دم�شق – .34 – 10 :1970
( )4الرا�سية ،ا�سم م�ستعار ل�شاعرة �شعبية �سعودية من جنوم املطبوعات ال�شعبية.
(� )5سليمان املانع� ،شاعر �شعبي �سعودي من جنوم املجالت ال�شعبية.
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تعبت �أهرب من الذكرى لها كل الب�شر عنوان
جتيني بالوجيه �أهرب وال اهرب دامها الناظر
			
لأخربك �أن القافية يف القارعة حرف الراء ي�سبق الذي قبله حرف �ألف ،خمالف ًا يف
ذلك نظام احلرفني امل�شهور يف القوايف ،و�شرح هذا وتف�صيله م�ستوفى يف كتب القوايف
و�أنواعها ولوازمها ،ول�ست الآن ب�صدد اخلو�ض يف ذلك ما دام �أن ال�شعراء واملهتمني
بال�شعر النبطي يدركون بالفطرة �أو باالكت�ساب حروف القافية الالزمة ،حتى و�إن مل
ي�ستطيعوا ت�سميتها وحتديدها ح�سب اال�صطالحات العلمية ،وكل ما يهمنا هنا هو
ا�ستق�صاء العيوب التي تلحق بالقافية مهما كانت ،وتكون عيوب القافية كما يلي:
 1ـ التالزم بني الناع�شة والقارعة (العرو�ض وال�ضرب) مثل :ميني ..مييني،
عرين ..عريني ،ونحو ذلك ،وال�سبب �أن هذا الإجراء ُا�ستهلك كثري ًا لدرجة االبتذال،
وقد جتاوزته الذائقة ال�شعرية ،بالإ�ضافة �إىل ما يت�ضمنه من تكرار �سلبي يعمد
ال�شاعر فيه �إىل الركون �إىل الك�سل و�إعادة الكالم بدون جهد وال �إبداع ،ومن ذلك قول
ال�شاعر(:)1
وقبل �إنك ت�سجل معي يل و�صاتك
باهلل قبل �إين �أ�سجل و�ص ـ ـ ــاتي
وقل يل بعد و�ش لون دوين حياتك
بقول لك و�ش لون دونك حياتي
 2ـ التقارب ال�صوتي بني الناع�شة والقارعة ،مثل( :ـام ـ ـان ،ـني ـ ـيل) ونحو هذا،
فكل �شطر من البيت بناء م�ستقل عن الآخر وله قافيته اخلا�صة ،لذا يجب �أن يتميز كل
�شطر بقافيته من حيث اجلر�س ال�صوتي عن ال�شطر الآخر.
واملرجع يف هذا احل�س املو�سيقي فقط ،فباحل�س املو�سيقي ندرك �أن خمرج
حرف امليم مقارب ملخرج حرف الباء ،وندرك �أن حريف النون والالم متقاربان يف
ال�صوت( ،)2وبالتايل ُي�شعر التقارب بني قافيتي الناع�شة والقارعة امل�ستمع َ بالتكرار
فال�س�آمة فيما هو متحفز ل�سماع قافية جديدة بعيدة عن �صاحبتها ،تو ّلد يف م�سمعه
نغمة جميلة لها رونق مميز ،كما هي الأحلان اجلميلة دوم ًا.
والتعمق يف معرفة مثل هذه التفا�صيل املو�سيقية والتنبه لها يف ال�شعر مرهون
( )1عبدالرحمن مازن العطاوي� ،شاعر �شعبي �سعودي �شاب ين�شر يف املجالت ال�شعبية.
( )2لال�ستزادة يف �أ�سباب حدوث احلروف وخمارجها من احلنجرة والفم وتقاربها وتباعدها انظر :ابن �سينا ،احل�سني
بن عبداهلل ،ال�شيخ الرئي�س (428هـ) �أ�سباب حدوث احلروف ،مطبوعات جممع اللغة العربية – دم�شق ،حتقيق :حممد
ح�سان الطيان ،حممد مري علم.85 – 71 :
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مبوهبة ال�شاعر يف قدرته على «متييز اجليد منها والرديء واملالئم وغري املالئم
والنغم املتالئمة واملتنافرة»(.)1
ومن التقارب بني الناع�شة والقارعة قول ال�شاعر(:)2
يالق�صيد العذب يالتايل واالول يف حياتي
يا �شعور االنتحاء ويا �شعوري اال�ستيائي
ووجه التقارب هنا حر ْيف املد الألف والياء يف كال القافيتني «حياتي» و«ا�ستيائي».
 3ـ متاثل قافيتي الناع�شة والقارعة ،لأن ذلك يو ّلد امللل ،وحق القافيتني �أن تكونا
متباينتني ،ف�إذا كان التقارب بينهما كما يف النقطة ال�سابقة عيب ًا يجب االحرتاز منه،
فكيف بتطابقهما من حيث حروف القافية املعروفة؛ من (روي وردف وت�أ�سي�س)()3
ونحو ذلك.
()4
ومن التماثل قول ال�شاعر :
لأجل احلب �أتكلم و�أ�شرح يف حكاويها غرامي فيه تتعلم فنون احلب خافيهـا
قي�س ي�ضــاوي ـه ـ ــا فنون الع�شق يف قلبي وانا فار�س واطويها
�أبد ال تعتقد عنرت وال ٍ
انا حلن الغزل مني وا�سمي فيه يع ـلـيـه ــا بحور الع�شق بانفا�سي وانا فدوة �أ�ساميهـا
 4ـ القافية الوا�سعة (حرف الروي) التي تنق�ص عن احلرفني ،ك�أن تكون حرف
الألف فقط فيقول :ال�سما ،الدعا ،الر�ضا� ،أو حرف الهاء �أو التاء املربوطة يف :ال�شارقة،
النائمة� ،ساحله� ،أو تكون حرف الياء فيقول :ي�سمعني ،يطلع يل ،املحمي� ،أو يكون
حرف الواو فيقول :ال�صحو ،اهتدوا ،الدلو� ،أو �أحد ال�ضمائر فيقول� :أ�سمعك ،ي�شبهك،
الفلك ،وذلك �أن القافية يف ال�شعر العامي (النبطي) حرفان على الأقل عو�ض ًا عن
حرف الروي وحركته التي كانت تلحق بالقافية املطلقة يف ال�شعر الف�صيح ،بعد �أن
( )1الفارابي ،حممد بن حممد بن طرخان ،الفيل�سوف (339هـ) ،كتاب املو�سيقى الكبري ،ط ،1القاهرة ،دار الكاتب
العربي للطباعة والن�شر ،حتقيق و�شرح :غطا�س عبد امللك خ�شبة.55 ،
( )2بدر غازي املطريي� ،شاعر �شعبي �سعودي ين�شر يف املنتديات الإلكرتونية.
( )3الروي :هو احلرف الذي تبنى عليه الق�صيدة ،مثل العني يف الأ�صابع� ،أما الردف :فهو الألف �أو الواو �أو الياء ال�ساكنة
قبل حرف الروي ،مثل الألف يف �أطالل ،والواو يف يقول ،والياء يف قيال� ،أما الت�أ�سي�س :ف�ألف �ساكنة ت�أتي قبل حرف
متحرك يكون قبل حرف الروي ،مثل الألف يف فاعل ،الأخف�ش ،كتاب القوايف� :ص.22 – 10
( )4حممد عمر الها�شمي� ،شاعر �شعبي ميني ،ين�شر يف املنتديات الإلكرتونية.
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ل الإعراب و�أُميتت احلركات (ال�ضمة والفتحة والك�سرة) يف الكالم العامي)1(,

�أُهمِ
وال�شعر تبع ًا له ،ف�إذا �أُهمل احلرف الثاين الذي يك ّون القافية �أ�صبحت القافية وا�سعة
معيبة.
والتمثيل على القافية الوا�سعة قول ال�شاعر()2
:
كنت �أح�سب اين عرفت احلب قبل �أعرفك
وع�شقت قبل �أع�شقك وا�شتقت قبل التقيك
				
وكنت �أح�سب �إين لقيت �أحباب قبل �أو�صلك
واثري توهمت يف غريك و�أنا كنت �أبيك
				
فجعل القافية يف الناع�شة مرة الفاء والكاف يف «�أعرفك» ،ومرة الالم والكاف يف
«�أو�صلك» ،وكان الأجدر �أن يعتمد حرفني ثابتني للقافية.
ويلحق بهذا نوع خا�ص من القوايف كما يلي:
ً
�أ ـ �إذا كانت القافية ثالثة حروف بعد حرف مد( ،حرف الألف خ�صو�صا) وي�سمى
الردف ( ، )3مثل� :شارقة� ،ساجدة ،حاملة.
ف�إذا كانت القافية من هذا النوع ف�إنه ال ي�صلح تغيري حرف املد (الألف) �إىل
حرف �آخر ،وتغيريه يكون عيب ًا يف القافية ،وذلك مثل قول ال�شاعر(:)4
ريق ي�شرقه
يا حمببة جمر ال�شفاه مبزن ٍ
يا قاطعة رزق التعاطي والأمور اخلانقة
�إذ قافية «اخلانقة» حتتوي على ردف وهو حرف الألف الآتي قبل النون ،وكان يجب
على ال�شاعر �أن يلتزم يف بقية القوايف بكلمات بها �ألف.
ب ـ �إذا كانت القافية تنتهي ب�ضمري بالإ�ضافة �إىل كونها من النوع ال�سابق ف�إنه
يف�ضل �أن يلتزم ال�شاعر باحلرفني الكائنني بني حرف املد وحرف القافية الأخري،
ومثال خمالفة ذلك قول ال�شاعر(:)5
( )1انظر� :شوقي �ضيف ،حتريفات العامية للف�صحى يف القواعد والبنيات واحلروف واحلركات ،دار املعارف ،القاهرة،
1994م� :ص.11
( )2طالل بن عبد العزيز الر�شيد ،امللقب بامللتاع� ،شاعر �شعبي �سعودي ،م�ؤ�س�س ومالك جملة فوا�صل ال�شعبية ،قتل يف
اجلزائر �سنة  2003على �أيدي جمهولني.
( )3الردف :حرف لني قبل الروي ،مثل ياء قيل و�ألف قال وواو قول ،وهي مثل الألف التي قبل امليم يف مقامها .اخلوارزمي،
حممد بن �أحمد (387هـ) مفاتيح العلوم ،ط 1طبعه عثمان خليل 1930م  -م�صر.56 :
( )4عبيد بن را�شد اليليلي� ،شاعر �شعبي �إماراتي� ،شارك يف الن�سخة الثانية من برنامج �شاعر املليون.
( )5يحيى باحلارث� ،شاعر �شعبي �سعودي.
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ل ّبيه يا طاري الو�صال اللي يجي باطاللتك
�سجادتك
وهذا انت فار�ش فوق �صدري يا غال ّ
وهنا كان الأوىل �أن يلتزم ال�شاعر بكلمات تنتهي بـ :ـالتك� ،أو :ـادتك.

ا�ستثناء:

وي�ستثى من هذا حني يكون حرف القافية الطبيعي م�سبوق ًا مبتحرك ،ف ُيكتفى
واحلال هذه باحلرف الواحد ،مثل قول ال�شاعر(:)1
ويل قلبي منك يا �سيد الدالل
ع�سل
			الب�شر من طني و�أنته من َ
يا �شبيه الرمي يف جرد ال�سهال
عينه وعنقه وطبعه ال ج َفل
			
فالقافية هنا التزمت حرف الالم فقط يف ع�سل وجفل مب�ساعدة وجود احلركة يف
ثان للقافية.
احلرف ال�سابق له ،وال�سبب �أن هذه احلركة قامت مقام حرف ٍ
في�ستحب �أن تلتزم القافية
�أما �إذا كان ما قبل حرف القافية يف مثل هذا �سكون ًا
ّ
بحرفني اثنني ،لأن ال�سكون يك�شف االختالف بني احلروف املختلفة بو�ضوح ،على عك�س
احلركة التي تطمر تلك الهوة بينها وتوهم امل�ستمع �أن القافية يف كل بيت متجان�سة مع
�أخواتها رغم اختالف احلرف ما قبل الأخري.
ومثال عدم التزام ال�شاعر بحرفني رغم ال�سكون قول ال�شاعر()2
:
احلب
�سنني ما ادري وين قلبي من ّ
تاهت بي ا�سئلتي على كف حريان
			
مرات االقي بي من احلب كم ق ْلب
ومرات ما القى بي �سوى كومة احزان
			
فاكتفى ال�شاعر هنا بحرف الباء فقط يف كلمتي احلب وقلب.
 5ـ القافية ال�ضيقة (لزوم ما ال يلزم ( )3ب�شكل زائد) ،مثل التزام قافية تنتهي
( )1مطلق اجلبعاء� ،شاعر �شعبي كويتي.
( )2حممد بن �ساقان القحطاين� ،شاعر �شعبي �سعودي� ،شارك يف الن�سخة الأوىل من برنامج �شاعر املليون.
(� )3أول من �أ ّلف يف هذا هو �أبو العالء املعري ،فقد �ألف ديوان اللزوميات املعروف ،وهو ديوان ي�ضم جمموعة من
الق�صائد التزمت يف قوافيها مبا ال يلزم ،انظر مقدمته يف :املعري� ،أبو العالء �أحمد بن عبداهلل (449هـ) ،اللزوميات2،م
ط ،2دار الكتب العلمية – بريوت .24/1 :1986
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بـ «ـوا�سب» :روا�سب ،حوا�سب ،كوا�سب ،وذلك لأنها تلجىء ال�شاعر �إىل التزام قافية
حمدودة توقعه يف ال�ضعف ورداءة العبارة لأجل �أن ينتهي �إىل قافيته تلك( ،)1كما توقعه
يف قلة �أبيات الق�صيدة ،وتظهر هذه احلالة عادة عند املبتدئني يف ال�شعر ،من باب
التدليل على �شاعريتهم ،وقد توجد عبث ًا بني بع�ض ال�شعراء من باب املزاح ال�شعري.
 6ـ القافية الثقيلة ،وهي القافية التي يتجاور فيها حرفان ف�أكرث من احلروف
الثقيلة من حيث النطق واجلر�س املو�سيقي ،ومثالها :را�ضخ ،فا�ضخ.
وورود مثل هذه الكلمات الثقيلة غري ال�شاعرية يف ثنايا البيت ال�شعري معيب له
كما مر معنا يف عيوب املفردة ،فكيف �إذا جعلت هذه الكلمة قافية وكررت على ال�سمع
يف كل بيت؟
ومن ذلك قول ال�شاعرة()2
:
�صارت جباله داخلي ار�سوخ
		
ج ّمل بنـات الفـكــر دربــخ
طــري ختــام اجليــل وت ــزوخ
		
يا وين ناوي طالب ال�شرخ
يا �سـ ـيــدي يا طيب ّ
هـ ّيــد وهونــك خل ــك اخنـوخ
		
ال�شلخ
 7ـ القافية امل�ستهلكة ،ب�سبب الكرثة العددية للكلمات التي تندرج حتتها ،فت�صبح
مطية لل�شعراء( )3ومن هذه :ـيها ،ـاها ،ـبها ،ـابها ،ـانها ،ـيني ،ـاين ،ـك ونحو ذلك،
ومنها القافية ال�ضمري يف كامل الق�صيدة� ،سواء �أكان �ضمري املخاطب �أو املتكلم �أو
الغائب ،و�شرط العيب �أن يتكرر ال�ضمري يف كل قوايف الق�صيدة فيولد امللل والتكرار
املعيب ،والأ�سو�أ من ذلك �أن يكون ال�ضمري م�سند ًا �إىل فعل مثل «هويتك» ،فيكرر
ال�شاعر هذا البناء بفعله و�ضمريه يف كل قوايف الق�صيدة ،هويتك ،بغيتك ،عطيتك،
جفيتك ،وال يتكلف حتى باخلروج من الفعل �إىل ا�سم مثل «بيتك» مع �أن التكرار متحقق
فيهما ،لكنه �أخف �إذا راوح ال�شاعر بني الأ�سماء والأفعال واحلروف والظروف.
( )1قال �أبو �سنان اخلفاجي« :ولي�س يغتفر لل�شاعر �إذا نظم على هذا الفن لأجل ما �ألزم نف�سه ما ال يلزمه �شيء من
عيوب القوايف ،لأنه �إمنا فعل ذلك طوع ًا واختيار ًا من غري �إجلاء وال �إكراه ،ونحن نريد الكالم احل�سن على �أ�سهل الطرق
و�أقرب ال�سبل ،ولي�س بنا حاجة �إىل املتكلف املطرح ،و�إن ادعى علينا قائله �أن م�شقة نالته وتعب ًا مر به يف نظمه»� ،أبو �سنان
اخلفاجي� ،سر الف�صاحة.180 :
( )2احلرة ،ا�سم م�ستعار ل�شاعرة �شعبية �إماراتية ،تن�شر يف املنتديات الإلكرتونية.
( )3قال �أبو العالء املعري« :والقوايف تنق�سم ثالثة �أق�سام :الذلل ،والنفر ،واحلو�ش ،فالذلل ما كرث على الأل�سن ،وهي
عليه يف القدمي واحلديث ،والنفر ما هو �أقل ا�ستعما ًال من غريه كاجليم والزاي ونحو ذلك ،واحلو�ش اللواتي تهجر فال
ت�ستعمل»� .أبو العالء املعري ،اللزوميات.32 :
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ومثال ذلك ق�صيدة ال�شاعرة( )1املك ّونة من ثالثة ع�شر بيت ًا بنيت كلها يف الناع�شة
على الفعل امل�سند ل�ضمري املخاطب ،و�أولها البيت القائل:
ذابت عيوين يف ابتهايل وطريتك
وا�ضنيت ذاكرة ال ُّدعاء ومت ّنيت
			
على �أنه يجدر التنويه ب�أن بع�ض هذه القوايف قد تتجاوز عيب ال�شيوع اململ على يد
بع�ض ال�شعراء القادرين على خلق كلمات وا�شتقاقات و�أدوات جديدة ،ومن ذلك قول
ال�شاعر(:)2
الهي وم ٍّر منت الهي تليهى.
فا�ستعمل ال�شاعر كلمة تليهى ،وهي مبعنى افتعال اللهو �أي تتالهى ،وبهذا ّ
وظف
مفردة جديدة غري مطروقة يف قافية �شائعة مبنية على �ضمري.
 8ـ القافية امله ّم�شة :وهي التي ال تراد لعينها ،و�إمنا �أُتي بها لأجل ال�سجع يف
�أخواتها ،ولتهمي�شها �سببان:
ال�سبب الأول� :إذا اكتمل معنى الكالم قبلها ،لكن ال�شاعر �أتى بها لأجل �ضرورة
القافية فقط ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)2
وهناك فوق الرفوف اخل�ضر بع�ض �إح�سا�س و�شعور
ق�صايد ْم َك ّ�سرة حتتاج وزن وقافية �ضاد
				
فكما تالحظ ف�إن املعنى قد اكتمل عند قوله :حتتاج وزن وقافية ،و�أما كلمة �ضاد
فهي قافية مهم�شة ال تفيد �شيئ ًا للمعنى ،و�إذا قال قائل �إن ال�ضاد يرمز للعربية ف�إن
�سياق الكالم ال �صلة له بذلك ،بل �أق�صى ما يتطلبه املعنى �أن ال�شاعر ي�ستعيد ذاكرة
طفل يف بيته القدمي وقد كانت �أ�شعاره مك�سورة حتتاج للوزن والقافية فقط� ،سواء
كانت بلغة ال�ضاد العربية� ،أو باللغة ال�صينية �أو الفار�سية فال فرق.
ال�سبب الثاين� :إذا نق�ص معنى الكالم عندها ف�أتى ال�شاعر بها زائدة عن احلاجة
ليتجاوز �ضرورة الوزن والقافية ،ومن ثم يكمل املعنى يف �شطر �آخر ،ومن ذلك قول
ال�شاعر (:)4
( )1هنادي اجلودر� ،شاعرة �شعبية من البحرين.
( )2حممد بن حمد بن فطي�س املري� ،شاعر �شعبي قطري ،الفائز بلقب �شاعر املليون يف ن�سخته الأوىل.
( )3بندر بن حميا العتيبي� ،شاعر �شعبي �سعودي� ،شارك يف الن�سخة الثانية من برنامج �شاعر املليون.
( )4حممد اجللواح� ،شاعر �شعبي بحريني.
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والوهاب
ويقولون اهلل خالق الكون ّ
�إذا حب عبده ح ّببه يف نظر غريه
			
فهنا املعنى املراد هو :ويقولون �إن اهلل �إذا �أحب عبده حببه يف نظر غريه ،لكن
�شطر البيت الأول احتاج للقافية ف�أتى بقافية زائدة مع جملتها ،وهي قوله :خالق الكون
والوهاب ،و�إال لي�س لإيراد هذه ال�صفات مربر هنا.
وقدمي ًا ا�شرتطوا جلودة القافية �أن تكون م�ؤتلفة مع ما يدل عليه �سائر البيت ،ال
�أن تكون زائدة لأجل ال�ضرورة ومفرغة من �أية فائدة يف املعنى ،وعليه عابوا قول �أبي
عدي القر�شي(:)1
وال
ووقيت احلتوف من وارث ٍ
رب هو ِد
		
و�أبقاك �صاحلا ُّ
قال قدامة بن جعفر« :فلي�س ن�سبة هذا ال�شاعر اهلل عز وجه �إىل �أنه رب هود �أجود
من ن�سبته �إىل �أنه رب نوح ،ولكن القافية كانت دالية ف�أتى بذلك لل�سجع ال لإفادة
معنى»(.)2
 9ـ القافية امل�ستدعاة :وهي على عك�س �سابقتها� ،إذ يف هذه جتد �أن ال�شطر كله
�أقيم لأجل هذه القافية ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)3
طريي ب�سرب امنياتك واو�صلي لل ُم�شرتي
فكما تالحظ ا�ستدعاء كلمة امل�شرتي ،وهو الكوكب املعروف ،ولي�س لذكر هذا
الكوكب حتديد ًا �أية ميزة �شعرية �سوى منا�سبة القافية الرائية ،ولي�س من امل�ألوف
�ضرب املثل ببعد امل�شرتي �أو عل ّوه ،فلما �أ�ضمر ال�شاعر نية الإتيان بكلمة امل�شرتي
كقافية لل�شطر عاد فبنى البيت لأجلها.
واحلق �أن هذا العيب ال يكون �إال حني يت�ضح ا�ستدعاء القافية بجالء وتكلف بناء
البيت لأجلها ،و�إال فال�شعر �صناعة فنية يختلف ال�ص ّناع فيه ،فبع�ضهم يبد�أ من الأ�سفل
وبع�ضهم يبد�أ من الأعلى ،وبع�ضهم يبد�أ من البداية وبع�ضهم يبد�أ من النهاية ،وال
( )1عبداهلل بن عمر بن عبداهلل ،العبلي الأموي القر�شي ،من بني عبد �شم�س بن مناف� ،شاعر من خم�ضرمي الدولتني
الأموية والعبا�سية ،تويف بعد عام 145هـ .الزركلي ،الأعالم.109/4 :
( )2قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر.210 :
( )3خلف الكريع� ،شاعر �شعبي �سعودي.
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حرج على �أحد ،و�إمنا العربة بال�صورة النهائية.
 10ـ الق�صيدة املهملة( ،)1وهي التي تهمل قافية ال�صدر وال تلتزم بها ،و�سبب
ذلك كرثة ا�ستهالك هذا البناء يف احلقبة ال�شعرية املا�ضية� ،سواء كان يف الق�صيدة
الهاللية التي تهمل قافية ال�صدر �أو يف البحور الأخرى ،كما �أنها �أقل وقع ًا على املتلقي
مما لو كانت ملتزمة بقافيتني واحدة يف ال�صدر وواحدة يف العجز� ،إذ �إن القافية �أحد
�أركان الق�صيدة التي جتعل لل�شعر �أثر ًا خا�ص ًا لدى املتلقي.
ومن ذلك قول ال�شاعرة (:)2
ال تب ّكيني ومت�سح خدي
ليه �شعري ال بكيتك �ضدي
�شطر قلته من زمان ولكن
ليت يا ذاك الزمان يردي
 11ـ احلرف الزائد يف القافية ،والأغلب �أنه �إما حرف الألف �أو حرف الياء ،وذلك
لأنه من حتوير الكالم لل�ضرورة ،ومثال زيادة حرف الألف قول ال�شاعر(:)3
جعل �صن ّاع الرباقع والعبي
ما يبل الريق من ما زمزما
و�أ�صل الكلمة «زمزم» بال �ألف.
ومثال زيادة حرف الياء قول ال�شاعر(:)4
عن فرحة املنة ّ
نعف ون�شومي
و�أ�صل الكلمة «ن�شوم» بال ياء ،ومن ذلك �إ�ضافة �أية حروف غري ما �سبق ،كمن يتكلف
(� )1سبق تعريف الق�صيدة املهملة ب�أنها الق�صيدة التي ال حتتوي على احلروف املنقوطة ،وهذا تابع ملفهوم املهمل واملعجم
لغوي ًا ،فاملهمل هو احلرف الذي لي�س له نقطة واملعجم هو احلرف املنقوط� ،أما الق�صيدة املهملة هنا يف اال�صطالح
ال�شعبي ف�إنها �شيء �آخر ،وهي التي تهمل قافية ال�صدر فال تلتزم بها ،وهي ت�سمية �شعبية دارجة ،وال�شعر الف�صيح كله
مهمل يف قالبه الأ�صلي� ،أما ال�شعر النبطي فهو يف �أكرثه ذو قافيتني ،واحدة يف ال�صدر والأخرى يف العجز ،ف�إذا �أهمل
ال�شاعر قافية ال�صدر واكتفى بقافية العجز و�صفت ق�صيدته باملهملة.
( )2بلقي�س ،ا�سم م�ستعار ل�شاعرة كويتية تن�شر يف الإنرتنت ،يف منتديات �شظايا �أدبية وغريها.
(� )3سلطان بن و�سام الهاجري� ،شاعر �شعبي من جنوم الإعالم ال�شعبي� ،شارك يف ع�ضوية جلنة النقد يف برنامج �شاعر
املعنى.
ً
( )4را�شد بن حممد بن جعيثن� ،شاعر وباحث �شعبي �سعودي ،عمل رئي�سا للجنة ال�شعر ال�شعبي يف مهرجان اجلنادرية.
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ب�إحلاق حروف زائدة على الكلمة ال تفيد �شيئ ًا ،مثل قول ال�شاعر(:)1
�صغيـرة ت�شـرب قــراح ال�شهالـيل
رو�ض منحدر من جبليـا
		
يف و�سط ٍ
و�أ�صل الكلمة «جبل» بال ياء و�ألف.
 12ـ دع�س القافية ،وذلك بتكرار الكلمة نف�سها يف الق�صيدة مرتني ف�أكرث ،وي�سمى
قدمي ًا الإيطاء( ،)2وهذا يدل على ن�ضوب خمزون ال�شاعر.
وهناك من يلتم�س العذر لهذا العيب بعد مرور �سبعة �أبيات على الأقل من بعد
بيت القافية املكررة ،لكن التكرار يظل تكرار ًا معيب ًا يجب تالفيه ،ومن ذلك قول
ال�شاعر(:)3
�صدري وراه من العلوم اللي يد ّون يف كتاب
ق�صدي وراه ا�صدق روايات العرب ال�صحابها
		
ويف بيت �آخر قال:
واللي �إىل حمي الوطي�س وكربت القاالت هاب
واجب عليه �أنه ي�سلم عهدته ال�صحابها
		
فكرر القافية.
وي�ستثنى من هذا �شكالن:
ال�شكل الأول :اجلنا�س ،وهو �إذا كانت الكلمتان تت�شابهان يف اللفظ �أو النطق
وتختلفان يف املعنى( ،)4كق�صائد الزهرييات واملوال(.)5
ال�شكل الثاين� :إن كان ال�شاعر يكرر القافية عمد ًا ملنا�سبتها يف �إجراء فني خا�ص،
ومنه التدوير.
(� )1سعد �شبيب الطري�سي� ،شاعر �شعبي �سعودي من الر�س.
( )2املرزباين ،املو�شح.25 :
( )3حمد بن �صالح املري� ،شاعر �شعبي من قطر.
( )4قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر.69 :
( )5انظر :الكربا�سي ،حممد �صادق حممد ،ديوان املوال (الزهريي) ،ط ،1املركز احل�سيني للدرا�سات – لندن 2001م:
�ص.49
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ومن التدوير قول ال�شاعر(:)1
�أول بيت:
تخوفني م�شاوير الطريق املظلم املهجور
واليا مني ذكرتك قلت طويل يا م�شاويري
			
و�آخر بيت:
ولو طالت م�شاوير الطريق املظلم املهجور
ليا مني ذكرتك قلت طويل يا م�شاويري
			
 13ـ تغيري حركة القافية (ال�ضم والفتح والك�سر)� ،أو احلرف الآتي قبل القافية،
وي�سمى قدمي ًا ال�سناد ،ور�أيي �أن هذا لي�س عيب ًا يف ال�شعر النبطي و�إن وجده البع�ض
كذلك ،وال �شك �أن االحرتاز منه �أكمل ،لكن وروده م�شفوع ًا ب�أحقية الكلمة املختارة
�أمر �سائغ.
ومن ذلك قول ال�شاعر()2
:
مري البال غايل وحبه غري غري
ويف بيت �آخر يقول:
عامني متعبني وانا بايل ق�صري
فالياء يف «غري» �ساكنة ويف «ق�صري» مك�سورة.
 14ـ تخفيف القافية امل�شددة :وهذا العيب ال يكاد يح�سب فني ًا ،كما �أن �شرطه �أن
يلتزم ال�شاعر منذ �أول بيتني بت�شديد القافية ف�إذا خففها حاد عما التزمه� ،أما �إذا مل
يبني ما يفيد التزامه ذلك فال عيب ،ومثال ذلك قول ال�شاعر(:)3
ُم ٍّر ثمر هالليل و�آم ّر قطفه
ياحلنظل اللي قمت اذوقه بكفي
			
متى ال�شوارع جتمع اثنني �صدفة
ال �صار �شباك املواعيد جمفي
			
( )1م�ساعد الر�شيدي� ،شاعر �شعبي �سعودي� ،أحد رواد املدر�سة ال�شعرية الإبداعية املعا�صرة ،له ديوان مطبوع با�سم:
�سيف الع�شق.
( )2تركي الديحاين� ،شاعر �شعبي من الكويت.
( )3الأمري بدر بن عبد املح�سن �آل �سعود� ،أحد رواد حركة التجديد يف ال�شعر ال�شعبي يف اخلليج ،ن�شر العديد من
الق�صائد يف الإعالم ،وتغنى بق�صائده كثري من املغنني ،على ر�أ�سهم الفنان حممد عبده.
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فالفاء يف «كفي» م�شددة ،ويف «جمفي» خمففة ،لكن ال�شاعر مل يلتزم منذ بداية
الق�صيدة �أن يجعلها قافية م�شددة ،لذا مل يكن عيب ًا �أن يراوح بني الت�شديد والتخفيف.
 15ـ تغيري القافية ،وي�سميه النقاد قدمي ًا الإكفاء( ،)1ويكون �سببه تقارب بع�ض
احلروف عند ال�شاعر مثل الطاء والدال ،وال�صاد وال�سني ونحو ذلك.
وقد كان هذا العيب موجود ًا لدى بع�ض �شعراء الأجيال ال�سابقة لقلة التعليم لديهم،
وجلهلهم بحروف الهجاء وكتابتها� ،أما الآن فقد انت�شر التعليم وق ّلما جتد من ال يف ّرق
بني حرف الطاء والدال.
ومن تغيري القافية قول ال�شاعرة()2
:
راحوا العربان يف �شف قطعان البدو
يف هوى اخللفات ما راوزوا يوم اخلمي�س
		
نحف حايل يا علي نحف مدراة ال�سدو
وزوع قلبي زوع ح ٍّر �إىل �شاف القني�ص
			
فراوحت ال�شاعرة يف القافية بني حريف ال�سني وال�صاد لتقارب خمرجيهما عندها.
ويلحق بهذا تغيري القافية بناء على لهجة ال�شاعر اخلا�صة يف نطق الكلمات ،واملق�صود
بهذا طريقة ح�ضر اخلليج يف نطق الهاء الآتية يف �آخر الكلمة� ،سواء كانت هاء ال�ضمري
�أو التاء املربوطة ،فينطقون �ساجدة� :ساجدا ،ونحو ذلك ،ومثال هذا قول ال�شاعر(:)3
تعذبتني حب وذابتني قهر
كم قلبها من حبها لقلبي بكى
		
وقالت ت�أكد ما يغريين ب�شر
�إنت الوحيد اللي خفوقي متلكه
فهنا تغريت القافية من الألف �إىل الهاء نتيجة لطريقة ال�شاعر اخلا�صة يف نطق
كلمة «متلكه» بتحويل الهاء �إىل �ألف فيقول :متلكا.
( )1الأنباري� ،أبو الربكات عبد الرحمن بن حممد (577هـ) ،الإن�صاف يف م�سائل اخلالف بني النحويني الب�صريني
والكوفيني2 ،م ،دار الفكر – دم�شق.654/2 :
( )2بخيتة بنت عاي�ض �آل عذبة املري ،املعروفة بـ بخوت املرية� ،شاعرة بدوية من �شاعرات ال�ستينيات وما بعدها ،توفيت
عام  1995م.
( )3ن�صار الظفريي� ،شاعر �شعبي كويتي.
_ _ 76

 .16ذكر القافية جمردة يف بيت ،مبعنى قول ال�شاعر مث ًال يف �أحد �أبيات الق�صيدة:
وبدعت ر ٍّد من ق�صيدي على �إيد� ،أو على �إيف ،ويق�صد بها القافية التي بنى عليها
ق�صيدته ،وهذا خداع للقارىء وتكثري للق�صيدة بال فائدة جديدة ،فما الذي �ست�ضيفه
للمتلقي عندما تخربه �أنك قلت رد ًا مبني ًا على �إيد �أو �إيف ،ال �شيء ،فقط هاج�س الإكثار
من بيوت الق�صيدة ،وهذا �إجراء درج عليه ال�شعراء يف احلقبة املا�ضية ومل يعد له قبول
يف ع�صرنا ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)1
وا�ضطر �أخلي هالق�صيدة على �آت
نقط نقط فراغ بعدين �أ ّيه
		
وكما ترى هذا و�صف حلروف قافية الق�صيدة بال مزيد فائدة.

( )1حممد بن را�شد بن الذيب العجمي� ،شاعر قطري �شعبي.
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املبحث اخلام�س :عيوب الأ�سلوب
الأ�سلوب هو املنحى الفني الذي ي�ستخدمه ال�شاعر يف كتابة الق�صيدة� ،أو فلنقل
ن َف�س ال�شاعر الذي يبثه يف الق�صيدة ،ومن عيوبه:
 1ـ التكرار ،بالرغم من كون التكرار ُوجد يف لغة العرب لفائدة ،وقد بينّ علماء
املعاين والبيان فوائد التكرار واملواطن التي يكون فيها مفيد ًا م�ضيف ًا ،فهو قد يكون
حم�سن ًا لغوي ًا �أو �شرط كمال يف الن�ص(� ،)1إال �أنه يكون �أحيان ًا معيب ًا يف الكالم ،ومنه
ال�شعر النبطي مادة بحثنا(� ،)2أما يف ال�شعر الف�صيح ،وهو الأ�صل ،فقد تنبه له النقاد
قدمي ًا وذكروه يف م�ؤلفاتهم(.)3
والتكرار املعيب يف الق�صيدة النبطية ي�أتي على ثالثة �أنواع:
�أ ـ التكرار ال�سلبي املبا�شر:
وذلك �أن بع�ض ال�شعراء يعمدون �إىل التكرار ال�سلبي الذي ال ي�ضيف �شيئ ًا� ،أو
ي�ضيف �أقل مما ي�سلب من جمالية العبارة ،وبهذا ي�صبح من احل�شو ،كما لو قلت:
يا حبيبي يا حبيبي ال تغيب
فالعبارة املق�صودة بال زوائد هي« :يا حبيبي ال تغيب» فقط.
وقول ال�شاعر(:)4
يا �سعود هذي ت�شبه الغيم يا �سعود
فالعبارة املق�صودة بال زوائد هي :يا �سعود هذي ت�شبه الغيم.
و�أي�ض ًا قول ال�شاعر(:)5
اهلل يعني اهلل يعني اهلل يعني املبتلي
	احلب هذا م�شكلة �أنا �أ�شهد �أنه م�شكلة
( )1انظر :حممد مفتاح 1992 ،ـ اخلطاب ال�شعري (ا�سرتاتيجية التنا�ص) ،ط ،3املركز الثقايف العربي� :ص .39
( )2انظر مقالة� :صالح العبود ،قبيح التكرار يف �شعر حامد زيد ،تاريخ ،2005 – 3 – 14 :منتديات �شظايا �أدبية
http://www.shathaaya.com/vb

( )3قال امر�ؤ القي�س :ويوم دخلت اخلدر خدر عنيزة ** فقالت :لك الويالت �إنك مرجلي ** تقول وقد مال الغبيط بنا
فانزل ،قال الباقالين :وتكريره بعد ذلك« :تقول وقد مال الغبيط» بعد قوله« :فقالت
معا * عقرت بعريي يا امر�أ القي�س ِ
كاف .الباقالين� ،أبو بكر حممد بن
لك الويالت �إنك مرجلي» ،ال فائدة فيه غري تقدير الوزن ،و�إال فحكاية قولها الأول ٍ
الطيب (402هـ) �إعجاز القر�آن ،دار املعارف – القاهرة (حتقيق :ال�سيد �أحمد �صقر).166 :
( )4عارف �سرور� ،شاعر �شعبي كويتي ،من م�شريف منتديات �شظايا �أدبية الإلكرتونية.
( )5حممد نا�صر ال�شهواين الهاجري� ،شاعر �شعبي قطري.
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فالعبارة املق�صودة بال زوائد هي :اهلل يعني املبتلي ،احلب م�شكلة.
فيما يختلف الأمر حني يكون التكرار من اجلنا�س الذي ي�ضفي على اجلملة ح�سناً
بديع ًا ،وهذا هو التكرار الإيجابي ،كقول ال�شاعر(:)1
�صاح بي �صاحبي والليل عطر الكتابة
ففي هذه العبارة من التكرار اللفظي ما هو مالحظ يف قوله� :صاح بي �صاحبي،
لكن اختالف ال�شكل واملعنى حم�سوب من اجلنا�س ،وهو �أحد املح�سنات البديعية.
و�أي�ض ًا قول ال�شاعر(:)2
ب�سامح واتركك حتت الظالم احلالك حلالك
وهذا مثل �سابقه متام ًا.
�أو يكون التكرار يفيد معنى جديد ًا ،كما لو قال �شاعر:
�أنا �أنا يا �صاحبي ما ن�سيتك
فهنا الأنا الأوىل مبتد�أ فيما الثانية تفيد اخلرب ،واملعنى يف البيت� :أنا �أنا مل �أتغري،
و�سي�أتي تف�صيل ذلك يف مبحث احل�شو يف �صفحات قادمة.
ب ـ التكرار اخلفي :وهو �أخف من ال�سابق ،لكنه يظل تكرار ًا ُي�ستح�سن �أن يتحا�شاه
ال�شاعر.
وهذا التكرار ال يكون مبا�شر ًا ظاهر ًا ،بل يكون بتكرار كلمة� ،سواء كما هي ولكن يف
جملة �أخرى� ،أو ب�أحد ا�شتقاقاتها� ،أو مبعناها نف�سه قريب ًا من موقع الأوىل� ،شريطة �أن
ال يكون هذا التكرار مربر ًا ،وذلك كما يف قول ال�شاعر(:)3
حبيتها مو م�شكلة م�شكلتي الكربى ن�سيت
ليلة فراق الغالية ن�سيت �أح�سب ح�سابها
			
فهنا كرر ال�شاعر كلمة «ن�سيت» يف البيت نف�سه بال مربر �شعري ،وقد كان ي�ستطيع
�أن ال يقع يف هذا التكرار.
وقول ال�شاعر(:)4
تغيب ال�شم�س عن عيوين اذا انتم يف عيوين اقراب
				ا�شوف الدرب ما دام العماين ي�شب ترحابه
( )1احلميدي الثقفي� ،شاعر �شعبي من احلجاز ،من رواد مدر�سة التجديد يف ال�شعر ال�شعبي.
( )2حامد زيد� ،شاعر �شعبي كويتي من جنوم املطبوعات ال�شعبية.
( )3فهد بن �صنهات الديحاين� ،شاعر �شعبي كويتي.
(� )4سامل �سيار� ،شاعر �شعبي كويتي.
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كفوف لو تغيب ال�شم�س ما تطفي من الرتحاب
ٍ
ما دام ان الهال بعمر الكفوف تكون �شبابة
				
ففي هذين البيتني ال يكاد املعنى �أن يخرج من حكاية الرتحاب امل�شبوب و�إن غيرّ
ال�شاعر �صيغة التعبري �أو ا�شتقاق الكلمة ،فمث ًال يف البيت الأول قال«:العماين ي�شب
ترحابه» ،ويف البيت الثاين قال«:كفوف ما تطفي من الرتحاب» ،وهو باملعنى نف�سه،
اخلفي امل�ستقبح هنا
ويف ال�شطر الأخري قال« :الكفوف �ش ّبابة» ،وهذا كله من التكرار
ّ
لكرثته يف بيتني فقط.
ج -تكرار البناء :واملق�صود به �أن يبني ال�شاعر يف اجلملة بنا ًء معين ًا ،مثل
اال�ستفهام ب�أداة كم �أو متى �أو �أين� ،أو �أي بناء �آخر ،ويكرر هذا البناء �أكرث من مرة
لغري �سبب معترب ،ومثال ذلك قول ال�شاعر(:)1
وي�شيل بايل عن الهوجا�س دربيله
		
ويبعد عن النف�س �ضيقات تقالبها
ويرو�ض فكري عن ال�سجات واثني له
تقبل ليال الزمن ت�ضحك حواجبها
فاجلملتان املو�سومتان �أعاله مكررتا البناء �إىل حد التماثل ،مما يثري ال�س�آمة يف
نف�س املتلقي ،فك�أنه يرى �صورة واحدة مرتني متعاقبتني ،وكلما كان تكرار البناء �أقوى
كانت درجة العيب �أقوى ،فمث ًال يف البيتني ال�سابقني لو قال ال�شاعر:
و«يروح بايل عن احلزات وادعي له» ،وبعدها :و«يرو�ض فكري عن ال�سجات واثني
له» ،لكان التكرار �أو�ضح والعيب �أبلغ.
 2ـ التقريرية :وهي املبا�شرة يف اللغة ال�شعرية �إىل ح ّد هبوطها من م�ستوى ال�شعر
�إىل م�ستوى التقرير واخلطاب املك�شوف( ،)2وهو داء �شعر الع�صر ،فعندما يقول
�شاعر:
البارحة �سهران والنوم ما جاين.
ف�إنه بهذا يخربنا خرب ًا تقريري ًا ال �شعري ًا� ،صادف �أن جاء على وزن ف�أ�صبح من
ال�شعر ،ول�شدة تقريريته ف�إن اجلزء الثاين من اجلملة وهو« :والنوم ما جاين» جاء

( )1م�ساعد الرا�شد� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )2قال �أبوهالل الع�سكري يف ال�شعر« :وما كان لفظه �سه ًال ومعناه مك�شوف ًا ب ّين ًا فهو من جملة الرديء املردود».
الع�سكري ،كتاب ال�صناعتني.64 :
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م�ؤكد ًا ملبا�شرة اجلزء الأول ،وك�أن ال�شاعر يقول للمتلقي :انتبه! ال تظن �أين �أعني �أكرث
مما �سمعته ،قلت لك البارحة �سهران� ،أي النوم ما جاءين ،ال تذهب يف الظنون �أبعد
من ذلك.
ومثال ذلك قول ال�شاعر()1
:
ال تظنيني �أناين ال �أنا ماين ب�أناين
لو �سلمت من الغرق باموت يف ظهر ال�سفينة
		
ففي ال�شطر الأول تقريرية وا�ضحة.
وقد ُذكر �أن �أمر�أة قالت لكثري عزة� :أ�أنت القائل:
باحلزْ ن َط ِّيب ُة َرّ
فما َر ْو َ�ض ٌة َ
وعرا ُرها
الثى
يمَ ُ ُّج ال َّن َدى َج ْثجا ُثها َ
مر ال َّل ْد ِن نا ُرها
ب�أَ ْط َي َب ِمن فيها ِ�إذا ِج ْئ َت طارِق ًا
و َق ْد ُ�أو ِق َد ْت بامل ِْج ِ
قال نعم ،قالت ف�ض اهلل فاك� ،أرايت لو �أن ميمونة الزجنية بخرت مبندل رطب �أما
كانت تطيب؟ �أال قلت كما قال �سيدك امر�ؤ القي�س:
وجد بها طيب ًا و�إ لمَ ْ تطيب ()2
�ألمَ ْ ت َر �أنيّ ُك َّلما جئتُ طارِق ًا
َ ْ تُ ِ ِ ِنْ
ِّ
 3ـ الغمو�ض( :)3واملق�صود هو غمو�ض املعنى غمو�ض ًا ي�ستع�صي على الفهم بال
مربر ،وهو نقي�ض التقريرية التي تت�صف بالو�ضوح الزائد عن احل ّد.
�إذن فال�شعر بني هذين الطرفني ،بني الو�ضوح والغمو�ض ،يقول ابن طباطبا()4
معدد ًا عوامل جودة الق�صيدة« :ومنها :التعري�ض اخلفي الذي يكون بخفائه �أبلغ يف
معناه من الت�صريح الظاهر الذي ال �سرت دونه»(.)5
�أما الغمو�ض املعيب فله ثالثة �أنواع:
�أ ـ الغمو�ض العبثي ،وهو داء �شعر احلداثة ،وهذا الغمو�ض يق�صده ال�شاعر لذاته
توهم ًا منه �أنه عامل من عوامل �إجناح الن�ص ،وقد يقع فيه بال ق�صد الن�شغاله الزائد
( )1فهد امل�ساعد� ،إعالمي و�شاعر �شعبي �سعودي.
( )2املرزباين ،حممد بن عمران (296هـ 384 -هـ) املو�شح يف م�آخذ العلماء على ال�شعراء ،جمعية ن�شر الكتب العربية
– املطبعة ال�سلفية ،القاهرة1334 ،هـ� :ص.151
( )3قال قدامة بن جعفر« :من عيوب ال�شعر االنغالق يف اللفظ وتعذر العلم مبعناه» .قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر.159 :
( )4حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن �إبراهيم طباطبا ،احل�سني العلوي� ،أبو احل�سن� :شاعر مفلق وعامل بالأدب،
مولده ووفاته ب�أ�صبهان ،تويف �سنة 322هـ .الزركلي ،الأعالم.308/5 :
( )5ابن طباطبا ،حممد بن �أحمد (322هـ) عيار ال�شعر ،ط ،1دار الكتب العلمية ،لبنان  -بريوت �( 1982شرح وحتقيق:
عبا�س عبد ال�ساتر)� :ص.23
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باللفظ على ح�ساب املعنى ،ويف ذلك يقول اجلرجاين(:)1
«وقد جتد يف كالم املت�أخرين الآن كالم ًا يحمل �صاحبه فرط �شغفه ب�أمور ترجع
�إىل ما له ا�سم يف البديع �إىل �أن ين�سى �أنه يتكلم ليفهم ،ويقول ليبني ،ويخيل �إليه �أنه
�إذا جمع بني �أق�سام البديع يف بيت فال �ضري �أن يقع ما عناه يف عمياء ،و�أن يوقع ال�سامع
من طلبه يف خبط ع�شواء ،ورمبا طم�س بكرثة ما يتكلفه على املعنى و�أف�سده ،كمن �أثقل
احللي حتى ينالها من ذلك مكروه يف نف�سها»(.)2
العرو�س ب�أ�صناف ّ
وهذا الغمو�ض هو �أحد �سمات �شعراء احلداثة كما �سبق ،بالرغم من كون ظهور
احلداثة يف ال�شعر النبطي قليل ن�سبة �إىل ظهورها يف ال�شعر الف�صيح املعا�صر� ،إال �أن
هناك بع�ض ال�شعراء النبطيني يتجهون �إىل احلداثة يف �شعرهم ،ويظهر ذلك جلي ًا يف
املدر�سة العمانية املعا�صرة يف ال�شعر النبطي ،ومن ذلك قول ال�شاعر (:)3
يا كرب الفرق مابني الأزرة وفتحها للعنق
يا �صغر الفرق بني املادروا به وبني من يدرون
		
ففي هذا البيت �أوغل ال�شاعر يف الغمو�ض �إىل حد لن يعرف املتلقي �أبد ًا ما املعنى
املراد!.
و�أنكر �أبو �سنان اخلفاجي( )4هذا الغمو�ض بالتقعر يف الكالم بحث ًا عن الف�صاحة
بقوله«:جرى بني �أ�صحابنا يف بع�ض الأيام ذكر �شيخنا �أبي العالء بن �سليمان ،فو�صفه
وا�صف من اجلماعة بالف�صاحة ،وا�ستدل على ذلك ب�أن كالمه غري مفهوم لكثري من
الأدباء ،فعجبنا من دليله ،و�إن كنا مل نخالفه يف املذهب ،وقلت له: �إن كانت الف�صاحة
عندك بالألفاظ التي يتعذر فهمها فقد عدلت عن الأ�صل �أو ًال يف املق�صود بالف�صاحة
(� )1أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن اجلرجاين ،النحوي ،املتكلم على مذهب الأ�شاعرة ،الفقيه على مذهب
ال�شافعي ،من م�صنفاته :املغني يف �شرح الإي�ضاح� ،إعجاز القر�آن ،العوامل املائة ،املفتاح ،العمدة يف الت�صريف ،تويف
�سنة  471وقيل474 :هـ .ال�سبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي (771هـ) طبقات ال�شافعية الكربى ،ط10 ،2م ،هجر
للطباعة والن�شر والتوزيع ( 1413حتقيق :د .حممود حممد الطناحي ،د .عبد الفتاح حممد احللو).150/5 :
( )2اجلرجاين ،عبدالقاهر بن عبدالرحمن ( 474هـ) �أ�سرار البالغة ،ط  ،1دار املدين  -جدة 1991م (تعليق :حممود
حممد �شاكر)� :ص .9
( )3فهد ال�سعدي� ،شاعر �شعبي عماين� ،شارك يف برنامج �شاعر املليون ،الن�سخة الثالثة.
( )4عبد اهلل بن حممد بن �سعيد بن �سنان� ،أبو حممد اخلفاجي احللبي�،أخذ الأدب عن �أبي العالء املعري وغريه ،وكانت
له والية بقلعة «عزاز» من �أعمال حلب ،وع�صي بها ،فاحتيل عليه ب�إطعامه «خ�شكناجة» م�سمومة ،فمات �سنة 466هـ.
الزركلي ،الأعالم.122/4 :
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التي هي البيان والظهور ووجب عندك �أن يكون الأخر�س �أف�صح من املتكلم ،لأن
الفهم من �إ�شاراته بعيد ع�سري، و�أنت تقول كلما كان �أغم�ض و�أخفى كان �أبلغ و�أف�صح.
وعار�ضه �أبو العالء �صاعد بن عي�سى الكاتب وقال � :صدقت� ،إننا ال نفهم عنه كثري ًا
مما يقول� ،إال �أن على قيا�س قولك يجب �أن يكون ميمون الزجني الذي نعرفه �أف�صح
(.)1
من �أبي العالء ،لأنه يقول ما ال نفهمه نحن وال �أبو العالء �أي�ض ًا! ف�أم�سك» 
ب ـ الغمو�ض اخلا�ص ،ويكون ب�سبب خ�صو�صية اللهجة يف كلمة ما� ،أو يف الق�صيدة
ككل� ،إذ تخ�ص �أهل �إقليم �ضيق� ،أو قبيلة واحدة.
وهذا النوع قد يت�ساهل يف بع�ضه ،خ�صو�ص ًا �إن وافق لغة مهجورة ولكنها �صحيحة،
�شريطة �أن يكون ا�ستعماله يف الق�صيدة قلي ًال بحيث ال يف�سد فهم املعنى املراد من
الق�صيدة كاملة.
وهذا العيب يخت�ص بع�صرنا املنفتح على الآخر يف �أ�شياء كثرية ،ومنها لهجة
اخلطاب ،لذا ال يعذر ال�شاعر املعا�صر حني يكرث من ا�ستعمال مفردات ال يفهمها �إال
هو وعائلته �أو �أبناء قريته� ،أما يف الع�صور ال�سابقة ف�إن انغالق النا�س يف العادات
والأطباع واللهجات �أمر مربر ،وذلك لقلة و�سائل االت�صال.
ومن هذا قول ال�شاعرة(:)2
ف ّز جا�ش ــي فز م.زيـغ ـ ـ ــة
من ملحت الزين م�صياغه
ت ْنتـ�شـي هالــروح وت�سيغ ــه
فاحت افواغـ ـ ــه
حيث لنه َ
�سيغ �شهد َ
�سقيته ما مـل ــها �سي ـغـ ـ ــة
احلب ويذاغـ ــه
وينبرْ ي قلبي من �أف�شيغـه
وجلل �أهنى بحلو زغزاغه
ال جت�سـه واحـكــم �أدميغـه
الغي و�شراغه
يا الوليفّ ..
مـالتـفــت لــو زاد ت ــلديغــه
ال ح�شا م .يفيد لغــالغـ ــه
لك �سويدا الروح و�صبيغه
انت طري القلب ونب ــاغـ ــه
فمعظم هذه الق�صيدة كتب بلهجة �إماراتية خا�صة �إن �صحت� ،أوقعت القارىء من
خارج �إطار دولة الإمارات يف الغمو�ض املعيب.
(� )2أبو �سنان اخلفاجي� ،سر الف�صاحة .71 :
( )3احلرة ،ا�سم م�ستعار ل�شاعرة �شعبية �إماراتية ،تن�شر يف املنتديات الإلكرتونية.
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ج -غمو�ض العجز :ويكون نتيجة عجز ال�شاعر عن بناء جملة حمكمة مرتابطة
املك ّونات ،فيقع ال�شاعر يف الغمو�ض عجز ًا ال ق�صد ًا ،وذلك لركاكة العبارة ،ومن ذلك
قول ال�شاعر(:)1
و�إن �شاف لون اخلد يزداد ح�سرة
لون ال�شفق يرق�ص على رنة الطار
والليل ي�سرق لون �شعره �إذا ط ـ ـ ــار وهفهف على كتوفه �إذا التيه غره
ففي هذين البيتني وقع ال�شاعر يف الغمو�ض عجز ًا ب�سبب ركاكة البناء ،وعمي
املعنى على املتلقي لتناوب ال�ضمائر التي ال ت�شري �إىل �شيء حمدد ،واملقارنات القا�صرة
بني املعاين احلقيقية واملجازية ،فال�شفق املذكور مرتدد بني املعنى احلقيقي واملعنى
املجازي لأي لون يف املحبوبة م�شابه للون ال�شفق احلقيقي ،وذلك بدليل �أنه يزداد
ح�سرة كلما ر�أى لون خد املحبوبة ،كما �أن العالقة بني ال�شفق والرق�ص ورنة الطار
غري وا�ضحة ،ثم جاء ال�ضمري املباغت يف عبارة« :لون �شعره» فوقع املعنى يف غمو�ض
�إ�ضايف� ،إذ ال ُيعرف على من يعود هذا ال�ضمري ،هل يعود على لون ال�شفق وبالتايل
يكون املعنى فا�سد ًا� ،أم يعود على مذكور مل يذكر ويكون البناء ركيك ًا ،وهكذا.
 4ـ تل ّب�س املا�ضي :وهذا من �أبرز عيوب الق�صيدة النبطية املعا�صرة يف �أكرث ال�شعر
املطروح بني �أيدينا� ،إذ ينف�صل ال�شاعر �أثناء كتابته للق�صيدة عن ع�صره ومفرداته
و�أحداثه ولغته ،ويعود للأزمان القدمية ،ي�ستعمل �أدواتها ومفرداتها ولغتها ،فيما
يتوقع من الق�صيدة الناجحة �أن حتمل ب�صمتها اخلا�صة النابعة من �أ�صالة التجربة
ال�شعرية ،تلك التجربة التي «ي�ستغرق فيها ال�شاعر لينقلها �إلينا يف � ّ
أدق ما يحيط
بها من �أحداث العامل اخلارجي ،فتتمثل فيها احلياة و�ألوان ال�صراع التي تتمثل يف
النف�س� ،أو يف الفرد� ،إزاء الأحداث التي حتيط به»(.)2
والعيب ال يكون مبجرد �أدنى تناول للما�ضي يف الق�صيدة ،فهناك حد لتناول املا�ضي
يف ال�شعر والأدب عموم ًا يكون مطلب ًا �أ�سا�سي ًا فني ًا لأ�صالة ن�سب املنجز الأدبي� ،إذ �إن
«وجداننا احلا�ضر م�شحون مبرياث ما�ضيه ،والأديب الذي يفقد ات�صاله مبا�ضي �أمته
احلي»� )3(،إمنا الق�صد هو االنفكاك التام عن
عاجز متام ًا عن التعبري عن وجودها ّ
( )1مو�سى اخلليفي� ،شاعر �شعبي قطري ،توىل الإ�شراف على بع�ض املالحق الأدبية ال�شعبية يف ال�صحف القطرية.
( )2حممد غنيمي هالل ،النقد الأدبي احلديث ،دار نه�ضة م�صر للن�شر والتوزيع ،القاهرة – 1997م � :ص.363
( )3عائ�شة عبد الرحمن ،بنت ال�شاطئ ،قيم جديدة للأدب العربي القدمي واملعا�صر ،ط ،2دار املعارف ،مكتبة الدرا�سات
الأدبية  54م�صر.159 :
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الع�صر املعا�ش ب�شكل يوحي �أن ال�شاعر ال يخاطب النا�س املوجودين الآن ،ولي�س له
عالقة بالع�صر من حيث قوانينه و�أحداثه وحقائقه.
وال�سبب يف هذا �أن الإن�سان م�أخوذ باملا�ضي دوم ًا وينظر �إليه ب�إجالل و�إكبار ،لذا
يظن ال�شاعر يف وعيه �أو ال وعيه �أنه حني يعود قلي ًال للوراء يف �شعره ف�إن هذا �سيك�سبه
بع�ض الأبهة واجلزالة ,كما �أن ال�سبب لدى البع�ض هو النزوع لالتكالية والتقليد،
في�ستن�سخ ما يحفظه من ال�شعر القدمي بالأ�سلوب نف�سه واملفردات والت�شبيهات
والرتاكيب ونحو ذلك ،ويعيد �صياغته قلي ًال ويخرج بق�صيدة جديدة� ،أو هكذا يظن.
ومن ذلك �أكرث ما ُيذكر يف �ش�أن املطايا والهجن واخليل وال�سيوف والرماح واحلروب،
ومن ذلك �أي�ض ًا كل القوالب اجلاهزة التي �أفردتها بالذكر يف الأوراق القادمة ،مثل يا
راكب اللي ،ويا نديبي ،فيما يتجاهل ال�شاعر املعا�صر �أننا مل نعد يف حاجة للمناديب
الذين يركبون �أ�صايل الهجن ويق�ضون الأ�سابيع بني مدينة الدوحة ومكة ،بل الأمر
يح�سم يف �أجزاء من الثانية عن طريق الهاتف والفاك�س والربيد الإلكرتوين ،ويف
و�سائل النقل �أ�صبحنا ن�ستعمل الطائرات والقطارات ال�سريعة.
قال ابن ر�شيق القريواين بعد ذكر بع�ض النماذج من ال�شعراء الذين يذكرون
اخليل واملطايا يف ع�صره« :ولي�س يف زماننا هذا وال من �شرط بلدنا خا�صة �شيء من
هذا كله� ،إال ما ال يع ّد قلة ،فالواجب اجتنابه� ،إال ما كان حقيقة ،ال �سيما �إذا كان املادح
من �سكان بلد املمدوح ،يراه يف �أكرث �أوقاته ،فما �أقبح ذكر الناقة والفالة حينئذ»(.)1
وميكن التمثيل من ال�شعر النبطي املعا�صر بق�صيدة �شاعر �شاب مل يتجاوز
الع�شرين ،قالها يف �سنة 2008م �أمام جلنة حتكيم م�سابقة �شاعر املليون ،وبهذا ترى
حداثة كل املعطيات ،ال�شاعر وتاريخ الق�صيدة� ،إال �أن ال�شاعر تل ّب�س فيها املا�ضي بدء ًا
من بحر الق�صيدة الذي اختار �أن يكون على الطرق الهاليل ،مرور ًا بروح الق�صيدة
ومفرداتها ،مما حدا �أحد �أع�ضاء اللجنة �إىل الت�شكيك يف �صحة ن�سبة الق�صيدة
لل�شاعر ،يقول ال�شاعر(: )2
( )1ابن ر�شيق القريواين ،العمدة.230 :
( )2عاي�ض بن هداف بن غيدة القحطاين� ،شاعر �شعبي قطري �شاب� ،شارك يف برنامج �شاعر املليون ,ال�سنة الثانية.
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�إىل �شاح خري الوقت وابدى م�صايبه
		
ميــوت ال�شعــور اللي له النفـ�س نــايب ــة
من اخر زماين الول الوقت جايبه
		
تخيرّ ت يف االمثال واخرتت ما م�ضــى
ت�س ّلمت و�صله عقب دفعة �ضرايبه
جـزيــل الن�شيــد املــا ط ــرا له يح ـ ّدنــي
ـاف ل ــه الن ــا�س هايبة
		
�ضـراي ْبه �شغــل البـال والـهـم والـ�سه ــر
ونتايجـ ـْه ميـق ـ ٍ
ـوم بني اال�ض ــالع ذايبة
		
ع�سى اهلل يعني اللي من الوقت مبـتلـى
ت�ضـ ّك ــه همـ ـ ٍ
بوق ـ ٍـت عــداي تـ ـحـث مي ــي جنــايبه
		
�سبايــب عـداوات الـقـرايـب وحــربهــم
وم ـ ــا �آف ـ ـ ــة االنــ�سـ ــان اال قـ ـ ــرايبه
يقـول التميـمــي يــوم غـنـى مـن البـل�ش		
ت�صيبك اىل ق ّفيت وان جيت �صايبة
		
مثـل �شـوكــة املعقــم على الباب فعـلهـم
تـباع ــد م ــدى خمــ�سة وت�سعــني نايبة
		
�ضعـيفـيـن االنـف�س ليـت حـيـي وحـيـهم
وال خـ ـف ــت وقـ ـ ٍـت ك ــان يركي عقايبه
		
تعـ ّليـت با�سـمـاهــم عل ــى كـف ــة ال ـمــال
الني اغر�ضوا يل ظلم من غري م�صلحة
وعل ّـي ا�ست ــه ّدوا ك ـ ــل عـ ــرجا و�سايبة
ما عمري عنيت و�سرت يف درب عايبة
		
وانـا والــذي �صـليــت مــن عظـم هيبـته
		او يقـ ــال ع ــاب اللي جمانيه طايبة
خمــافــة يعــود الــذم فـي جــال حـقـهم
ما تـغنيــك قولة نف�س ــي الي ــوم تايبة
		
ابا اخبـرك يالـلي عبـت فعـلـي ومنـزيل
غراي ــب زماين يف زمانك غرايبه
		
ترى الوقت مثل الوقت لـو دار وانتـحـى
ـزال وهايبه
		
لــك اهلل رب االر�ض والكــون وال�سمـ ـ ــا
عظي ــم املقـ ــام الل ــي ج ـ ٍ
�سوى اللي جترع من كالمك م�صايبه
		
ما ي�صمل اىل ارتثت حمازمك وارتخت
ـروي را�س ال�س ـ ـنــني وع�صايبه
اذا رماح خالنك �شكت �سطوة العط�ش		انا م ـ ٍ
�شاكي من �ضرايبه
واذا �سيوف خالنك �شكت حر غمــدها
		ان ــا ح ــد �سي ــفي ٍ
واىل اقبلت احل عقود االمر ون�شايبه
		
حليم ما اقابل راعي اجلهــل باجلـه ــل
ٍ
عفي ـ ٍـف ت ــرده �شي ــمتــه عـن طاليبه
كر ٍمي ما اح�سب ح�ساب ما اعطيت فالورى
ما اهاب العدو لو �ساق ميي كتايبه
		
�ش ـجــاع ٍ اىل ح ـ ـ ّزت ولـ ـ ـ ـ ّزت ود ّقـ ـ ــرت
ـات ت ــرايب ـ ــه
وال ار�ضــى اله ــوان ملــن عناين والذ بي
ولــو كــان دنـ ـ ٍـع هــافيـ ـ ٍ
�إىل �آخر الق�صيدة.
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 5ـ اقتبا�س الأمثال واحلكم( ،)1ويدخل يف ذلك اقتبا�س الن�صو�ص الدينية من
قر�آن و�آثار ،كما ي�شمل كل �أنواع االقتبا�س ،من ت�ضمني وتلميح وعقد ونحو ذلك(،)2
وتقل درجة العيب كلما قلت درجة ا�شتهار املقولة على الأل�سنة ،كما يتحقق هذا العيب
باالقتبا�س احلريف واملو�ضوعي للمقولة املقتب�سة و�إدارجها كما هي يف اال�ستعمال
ال�شائع ،والأ�سو�أ �إن ذكر ال�شاعر جملة :يقول املثل� ،أو كما قال املثل� ،أو على ما قيل،
ونحو ذلك.
�أما �إذا �أح�سن االقتبا�س ب�إعادة توظيفه بنق�ص يف معناه �أو زيادة �أو قلب �أو توجيه،
و�صادف �أن يكون الن�ص املقتب�س لي�س متوقع ًا �أو �شائع ًا على الأل�سنة ،كان هذا من
اجلماليات يف الق�صيدة ،وهذا هو االقتبا�س الذي ُيعد �أحد املح�سنات البديعية.
يقول ابن ر�شيق بعد �أن ذكر الأمثال ال�سائرة يف ال�شعر«:وهذه الأ�شياء يف ال�شعر
�إمنا هي نبذ ت�ستح�سن ونكت ت�ستظرف مع القلة ويف الندرة ،ف�أما �إذا كرثت فهي دالة
على الكلفة ،فال يجب لل�شعر �أن يكون كله مث ًال وحكمة ،ك�شعر �صالح بن عبد القدو�س،
فقد قعد به عن �أ�صحابه وهو يقدمهم يف ال�صناعة لإكثاره من ذلك»(.)3
و�أ�سباب هذا العيب ما يلي:
ال�سبب الأول :الأمثال واحلكم �أقوال ابتكرها �أ�صحابها ،وهم لي�سوا ب�أف�ضل من
ال�شاعر ،بل �إن بع�ض الأمثال يكون �شعر ًا ،وبهذا يتّكل ال�شاعر على جهد غريه معتمد ًا
على قوالب جاهزة ملادته ال�شعرية.
ال�سبب الثاين :اقتبا�س الأمثال ال�شائعة يف ال�شعر ما هو �إال تقرير ملعنى متقرر
م�سبق ًا يف الأذهان ،مما يولد ال�سطحية وقرب امل�أخذ� ،إذ يكفي ال�شاعر �أن يبد�أ ب�أول
( )1يتناوب املثل واحلكمة يف الداللة �أحيان ًا ،ولذا قال �أبو هالل الع�سكري« :كل حكمة �سائرة ت�سمى مث ًال» ،والبع�ض مييز
املثل عن احلكمة ب�أنه املقولة التي ال تتغري عند اال�ستعمال .انظر :الع�سكري ،احل�سن بن عبداهلل� ،أبو هالل (395هـ)،
جمهرة الأمثال ،ط2 ،2م (حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم – عبد املجيد قطام�ش) دار اجليل – بريوت ،دار الفكر
 .7/1 :1988الزخم�شري ،حممد بن عمر (583هـ) امل�ستق�صى يف �أمثال العرب ،ط2 ،1م ،جمل�س دائرة املعارف
العثمانية ،حيدر �آباد – الهند  /1 :1962املقدمة هـ.
( )2انظر :القزويني ،حممد بن عبد الرحمن ،اخلطيب (739هـ) ،الإي�ضاح يف علوم البالغة ط ،1دار الكتب العلمية –
بريوت – 2003م � :ص.321 – 312
( )3ابن ر�شيق القريواين ،العمدة.285 :
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كلمة من املثل �أو املقولة ليكمل باقيها �أي طفل ي�سمعه ،مثل� :سبق ال�سيف العذل ،والعلم
نور ،وال يرد الكرمي �إال اللئيم و«اللي عقد رو�س احلبال يحلها» و�أمثالها.
ال�سبب الثالث :ال�شاعر مطالب باخللق واالبتكار ،لذا ُيبدع ال�شاعر احلقيقي
مقوالته اخلا�صة التي قد تكون �أمثا ًال لغريه يوم ًا ما.
ال�سبب الرابع :يختلف ال�شعر عن اخلطابة واملوعظة التي يح�سن فيهما طرق
الأمثال واحلكم ملبا�شرة لغة اخلطاب فيهما بغية الإقناع� ،أما ال�شعر فيخاطب اخليال
والوجدان ،مما يتطلب االرتفاع عن املبا�شرة والتقريرية لدرجة الغمو�ض ال�شفيف
واال�ستعارات واملجازات ،كما يعتمد ال�شعر على ا�ستبطان وجدان ال�شاعر وجتربته
ور�ؤيته و�إظهارها للخارج بال �إقناع وال �إلزام.
ال�سبب اخلام�س :كرثة ا�ستعمال الأمثال واحلكم يف �أ�شعار النبطيني يف احلقبة
املا�ضية جعل ا�ستعمالها يف ال�شعر املعا�صر من الإجراءات املكرورة اململة.
ومن �أمثلة اقتبا�س الأمثال ال�شائعة يف الق�صيدة اقتبا�س ًا حرفي ًا ومعنوي ًا دون �أي
تدخل من ِقبل ال�شاعر ي�صرفها من العيب �إىل اجلمال واحل�سن قول ال�شاعر(:)1
قال املثل من هو حكى لك حكى فيك
�صادق يف كالمه
واقول واهلل
		
ٍ
وقول ال�شاعر()2
:
حذرك من اللي يخلط احلب ب�ألوان
ترى الذي ما يعرف ال�صقر ي�شويه
		
ومن �أمثلة اقتبا�س معنى احلكمة ال�شائعة القائلة ب�أن احلر ،وهو �أفخر �أنواع
ال�صقور ،ال يت�ساوى مع البوم ،وهو طائر ال قيمة له ،قول ال�شاعر(:)3
احلر ما يجل�س على ماكر البوم
احلر دامي ماكره بالعاليل
		
وقد يبالغ ال�شاعر يف �شناعة ا�ستعمال املثل ،فري�صف �أكرث من واحد ،ي�صفها �صف ًا
مكون ًا بذلك بيت الق�صيدة كله �أو �أحد �شطريه ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)4
( )1ماجد بن هالل العتيبي� ،شاعر �شعبي �سعودي� ،شارك يف الن�سخة الثالثة من برنامج �شاعر املليون.
( )2جمعة بن نامي الكعبي� ،شاعر �شعبي �إماراتي.
( )3حممد بن ملحق امل�شرايف املطريي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )4تركي امليزاين� ،شاعر حماورة �شارك يف م�سابقة برنامج �شاعر املليون الأول وح�صل على الرتتيب الثاين.
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وال�صرب زين وكل مطرود ملحوق
�شرهة قدم رجلي على عظم �ساقه
		
�أما يف قول ال�شاعر(:)1

يقول املثل ما ينفع ال�صوت عقب الفوت
ويل ق�ص ٍة هذا املثل ما ميثلها
		

ف�إنه خفف عيب االقتبا�س بعك�سه ملعناه يف ال�شطر الثاين ،ف�أ�صبح احلديث متوجه ًا
للق�صة التي تعك�س املثل ال يف �إدراج املثل� ،إال �أن درجة العيب كانت مرتفعة البتداء
ال�شاعر بقول :يقول املثل ،ثم لت�ضمني �أحد الأمثال ال�شائعة جد ًا ،ثم لتقدمي املثل
كام ًال يف �شطر على �أداة عك�س معناه التي ت�أخرت يف ال�شطر الثاين.
 6ـ املنربية :وهذا الو�صف مطلق �أردت به بع�ض �أجزائه ،فاملنربية تطلق على كل
ما يتعلق باملنرب ولوازمه و�شروطه وعيوبه ،وهو �أقرب لل�ش�أن امل�سرحي منه �إىل ال�شعر،
ففي امل�سرح يتطلب الأمر فح�ص مالءمة ال�صوت وطبقته ودرجته ،و�آلية النطق من
حيث خمارج احلروف وال�سكتات والفوا�صل بني الكلمات واجلمل ،والتعبري اجل�سدي
من �إ�شارات باليدين والكتفني والعينني واحلاجبني وكل ما يدخل يف باب لغة اجل�سد،
وما يتطلبه احل�ضور امل�سرحي من �أناقة وت�أهب وثقة ونحو ذلك.
وال �أظن �أن ثمة من يخالف يف �أهمية هذا الفن لإي�صال املعنى بطريقة �أبني وت�أثري
�أ�ش ّد ،لي�س يف ال�شعر خا�صة ،و�إمنا يف �شتى �ضروب الكالم ،من خطابة �أو موعظة �أو
حما�ضرة ونحو ذلك ،وقد ع ّده اجلاحظ( )2من �أ�صناف الداللة على املعاين والبيان
فيها حتت ا�سم الإ�شارة(.)3
لكن عند التحقيق ف�إن هذا الفن مرهون فقط بالكالم �أو ال�شعر الذي ُيلقى على
( )1عبدالعزيز الفراج ال�سبيعي� ،شاعر �شعبي �سعودي ،فاز باملركز الأول يف برنامج �شاعر ال�شعراء التلفزيوين �سنة
2007م.
( )2اجلاحظ ( 255 - 163هـ =  869 - 780م) عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء ،الليثي� ،أبو عثمان ،ال�شهري
باجلاحظ ،كبري �أئمة الأدب ،ورئي�س الفرقة اجلاحظية من املعتزلة ،مولده ووفاته يف الب�صرة ،مات والكتاب على �صدره،
قتلته جملدات من الكتب وقعت عليه ،له ت�صانيف كثرية .الزركلي ،الأعالم.74/5 :
( )3اجلاحظ ،البيان والتبيني .77/1 :
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النا�س� ،إما مبا�شرة يف امل�سرح �أو من خالل الت�صوير( ،)1وهنا ي�ستعان ب�أدوات امل�سرح
املعروفة ،فيعمد املتحدث وال�شاعر �إىل توظيف بع�ض احلركات امل�سرحية يف قوله �أو
�شعره ،بل وبناء بع�ض العبارات خم�ص�صة العتمادها م�سرحي ًا ،فت�ستعمل الإ�شارات
و�أ�سماء الإ�شارة والعبارات اجلماهريية ونحو ذلك يف الكالم وال�شعر لأن املتلقي
ينظر �إليه ،لكن عندما يح ّول هذا ال�شعر �إىل ن�ص مكتوب ف�إنه يفقد ميزة املنربية،
بل ويوقعه يف النق�ص والعيب ,لذا فعلى ال�شاعر �أن يقلل من املنربية يف �شعره ،و�إن
ا�ستعملها فليخرت املكان املنا�سب لطرح مثل هذه الق�صائد �إلقاء ال كتابة ،وحينها
فليح�سن عنا�صره املنربية لإلقاء الق�صيدة.
و�أظنه من �شبه املتفق عليه بني جماهري ال�شعر النبطي رداءة منربية بع�ض ال�شعراء()2
من حيث طريقة �إلقاء الق�صيدة ،كالتقطيع اخلاطىء للجمل ،وال�سكتات والنربات
غري املنا�سبة ،وهذا مما ينق�ص من جودة الق�صيدة وتفاعل املتلقي معها.
ومن عيب املنربية يف ال�شعر املقروء قول ال�شاعر (:)3
ياللي مكانك بني هذي وذ ّيه
وي�شري عندها �إىل عينيه.
وقول ال�شاعر(:)4
يعني وال بيديك �أ ّيات حاجة
و�أنته م�سوي ف �أ ّمها ح ّبة ون�ص
		
فال�شطر الثاين ب�أكمله من العبارات اجلماهريية ال�شبابية ال�شائعة يف املجال�س
والتجمعات و�صيغت مبنربية ملداعبة اجلمهور املوجود.
( )1وال مياري �أحد يف انت�شار ثقافة ال�صورة يف ع�صرنا ،من خالل قنوات التلفزيون والإنرتنت ،التي حتتم على ال�شاعر
مراعاة معايري الظهور التلفزيوين وتوظيفها ل�صالح الن�ص ال�شعري ،وهي و�إن كانت معايري خارجة عن جمال النقد الفني
لل�شعر �إال �أنها �شديدة االلت�صاق به والت�أثري فيه� ،إذ �أ�صبحت ال�صورة الأداة احلديثة لت�شكيل اخلطاب الأدبي وال�سيا�سي
واالجتماعي ،انظر :عبداهلل الغذامي ،الثقافة التلفزيونية� ،سقوط النخبة وبروز ال�شعبي ،ط ،2املركز الثقايف العربي،
الدار البي�ضاء – املغرب 2005م.25 :
( )2على �سبيل املثال �ضعف �إلقاء ال�شاعر تركي املريخي ،وهو �شاعر �شعبي كويتي ،و�أحد �أع�ضاء جلنة التحكيم يف برنامج
�شاعر املليون ،ولالطالع على عيب منربية الإلقاء املذكور زيارة هذه ال�صفحة التي حتتوي العديد من ت�سجيالته ال�صوتية
.http://www.alsh3r.com/poet/1178

( )3ح�سني الغنامي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
(� )4أحمد الغامدي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
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املبحث ال�ساد�س :عيوب الق�صيدة كاملة (الن�ص)
هناك عيوب ال تلحق الفكرة وال املفردة وال البحر وال الأ�سلوب ،لكنها تلحق
الق�صيدة يف �صورتها النهائية ،ومن ذلك:
 1ـ الإخالء ،وهو خلو الق�صيدة ب�أكملها من بيت واحد مبتكر يف فكرته �أو لغته �أو
�أ�سلوبه ،فبالرغم من �سالمة الق�صيدة من العيوب الأخرى� ،إال �أنها تعاب على هذا
ال�سري حتى النهاية يف م�سار عادي ال خلق فيه ،وال�شعر خلق.
وهذا العيب دقيق ال ي�ستنبطه �إال من �أوتي نظرة ثاقبة يف ال�شعر ونقده� ،إذ قد يكتفي
ال�شاعر واملتلقي مبجرد �صف الأبيات ال�شعرية التي حتمل معاين معقولة ،وباملحافظة
عن�صري الوزن والقافية ،ويعدان هذه ق�صيدة ،وال�صحيح �أنها ق�صيدة معيبة.
على
ْ
وميكن التمثيل للإخالء يف الق�صيدة بق�صيدة يقول فيها ال�شاعر(:)1
من �سب ــا عقـلـي وقـلـبي مـن �س ـبـ ــاه م�سـتحـيل ان�ســاه هــذا امل�ستـحي ــل
يــو�سـفــي احل�ســن ت ـ ّوه يف �صبـ ـ ـ ـ ــاه نــا�شـنـي بالعـيـن واردانـي قتـيـ ـ ــل
حلي مـ ــا حبـ ـ ـ ـ ـ ــاه بـاحلـال بـيـن املـال مـا لـ ــه مثـ ـي ــل
مــا حبـ ــا ربـ ــي ٍّ
ال م ــ�ش ــى املجـم ــول تــزه ــاه العبـاه غ�صــن مــوزٍ نا�ش ـتــه ن�سمــة عليـل
وال �سمعت �أ�صلي وال اعذب من نباه واجلبــني ال�شمـ�س والليل اجلديــل
اك ـتـبوا ل ـ ـ ــه ي ــا حمــد لف ــت انتـباه يـدرك اللي من �سهـم طرفه عليــل
وك ــان ح ـبـي فـي ــه لبـ ٍـ�س وا�شـتـب ـ ــاه دوك مـهــج القـلـب برهان ودلـيـل
ويــا حـمــد ق ــل القـربـانـا و�أقـ ــرب ــاه يـا عـرب ذا البنــت ال تـذبح خلـيل
م ــا نـ ـب ــا غـيـ ــره وغ ـي ــره مــا نـبـ ــاه وال ن ـ ــدور ب ــالـ ـغـ ــوانـ ــي لــه بديل
وا�ش ـه ــد �إن احل ـ ــب عـدٍّ مـن جـبــاه نــزعــب الليـ ـعــات والدمــعة ت�سيل
فقد ابتد�أت الق�صيدة وانتهت بال ابتكار ي�ستحق التوقف� ،إال فيما ندر.
وخ�صوه بالذكر يف م�ؤلفاتهم ،ومن ذلك
وقد انتبه النقاد القدامى �إىل هذا العيب ّ
قول البحرتي«:دعاين علي بن اجلهم فم�ضيت �إليه ،ف�أف�ضنا يف �أ�شعار املحدثني،
�إىل �أن ذكرنا �شعر �أ�شجع ال�سلمي ،فقال يل� :إنه يخلي ،و�أعادها مرات ،ومل �أفهمها،
( )1خليل بن �إبراهيم ال�شربمي التميمي� ،شاعر �شعبي قطري ،فاز بالبريق يف م�سابقة برنامج املليون ،ال�سنة الثانية.
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و�أنفت �أن �أ�س�أله عن معناها ،فلما ان�صرفت �أفكرت يف الكلمة ونظرت يف �شعره ،ف�إذا
هو رمبا مرت له الأبيات مغ�سولة لي�س فيها بيت رائع ،و�إذا هو يريد هذا بعينه� :أن يعمل
الأبيات فال ي�صيب فيها (بيت ًا نادر ًا) ،كما �أن الرامي �إذا رمى بر�شقة فلم ي�صب ب�شيء
(�شيئ ًا) ،قيل :قد �أخلى ،قال :وكان علي بن اجلهم �أح�سن النا�س علم ًا بال�شعر»(.)1
 2ـ قلة العناية (ال�صنعة) ،وينتج ذلك من اال�ستعجال يف طرح الق�صيدة للمتلقي
قبل العمل على ت�شذيبها وتهذيبها ومعاجلتها ،فتخرج الق�صيدة وبها الكثري �أو القليل
من العيوب التف�صيلية التي هي مو�ضوع هذه الدرا�سة ،من ح�شو وركاكة و�ضعف ونحو
ذلك.
وهذا العيب خا�ص بال�شعراء القادرين على �إنتاج ق�صيدة �سليمة من العيوب
قدر الإمكان� ،إال �أنهم ا�ستعجلوا وطرحوا الق�صيدة للنا�س قبل معاجلة عيوبها� ،أما
ال�شعراء الذين كان ذلك �أق�صى ا�ستطاعتهم فلي�س عليهم �إال الر�ضى مبا �أعطاهم
اهلل من موهبة حمدودة.
ثم �إن �سبب هذا العيب ي�أتي ذكره على الأعم الأغلب ،و�إال ف�إن هناك من قد يهبه
اهلل ملكة ال�شعر البديهي ،في�أتي �شعره منذ البداية مهذب ًا مكتم ًال.
والعناية بالق�صيدة هو ديدن ال�شعراء الكبار منذ القدم ،يقول �أبو هالل
الع�سكري(« :)2هذا د�أب جماعة من ح ّذاق ال�شعراء من املحدثني والقدماء ،منهم
زهري ،كان يعمل الق�صيدة يف �ستة �أ�شهر ،ويه ّذبها يف �ستة �أ�شهر ،ثم يظهرها ،فت�س ّمى
ق�صائده احلوليات لذلك.
وكان احلطيئ ُة يعمل الق�صيدة يف �شهر ،وينظر فيها ثالثة �أ�شهر ثم يرب ُزها .وكان
�أبو نوا�س يعمل الق�صيدة ويرتكها ليل ًة ،ثم ينظر فيها فيلقى �أكرثها ويقت�صر على
العيون منها ،فلهذا ق�صر �أكرث ق�صائده»(.)3
( )1الباقالين� ،إعجاز القر�آن.115 :
( )2احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل بن �سعيد بن يحيى بن مهران� ،أبو هالل الع�سكري ،كان مو�صوف ًا بالعلم والفقه،
والغالب عليه الأدب وال�شعر ،وله من الت�صانيف :كتاب �صناعتي النظم والنرث ،التلخي�ص يف اللغة ،جمهرة الأمثال� ،شرح
احلما�سة ،من احتكم من اخللفاء �إىل الق�ضاة ،حلن اخلا�صة ،الأوائل ،نوادر الواحد واجلمع ،تف�سري القر�آن ،الدرهم
والدينار ،ر�سالة يف العزلة واال�ستئنا�س بالوحدة ،ديوان �شعره ؛ وغري ذلك ،تويف بعد �سنة 395هـ .ال�سيوطي ،جالل الدين
(911هـ) بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة2 ،م ،املكتبة الع�صرية ،لبنان – �صيدا (حتقيق :حممد �أبو الف�ضل
�إبراهيم).506/1 :
(� )3أبو هالل الع�سكري ،كتاب ال�صناعتني.141 :
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وقد �أجاد �أحد النقاد القدامى يف و�صفه ملا ينبغي على ال�شاعر �أن يفعل فقال�«:إذا
�أراد ال�شاعر بناء ق�صيدة خم�ض املعنى الذي يريد بناء ال�شعر عليه يف فكره نرث ًا،
و�أع ّد له ما يلب�سه �إياه من الألفاظ التي تطابقه ،والقوايف التي توافقه ،والوزن الذي
ي�سل�س له القول عليه ،ف�إذا اتفق له بيت ي�شاكل املعنى الذي يرومه �أثبته ،و�أعمل فكره
يف �شغل القوايف مبا تقت�ضيه من املعاين على غري تن�سيق لل�شعر وترتيب لفنون القول
فيه؛ بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه ،على تفاوت ما بينه وبني ما قبله .ف�إذا كملت له
املعاين ،وكرثت الأبيات ،وفق بينها ب�أبيات تكون نظام ًا لها و�سلك ًا جامع ًا ملا ت�شتت
منها ،ثم يت�أمل ما قد �أ ّداه �إليه طبعه ونتجته فكرته ،ي�ستق�صي انتقاده ،ويرم ما وهي
منه ،ويبدل بكل لفظة م�ستكرهة لفظة �سهلة نقية ،و�إن اتفقت له قافية قد �شغلها يف
معنى من املعاين ،واتفق له معنى �آخر م�ضاد للمعنى الأول ،وكانت تلك القافية �أوقع
يف املعنى الثاين منها يف املعنى الأول ،نقلها �إىل املعنى املختار الذي هو �أح�سن ،و�أبطل
كالن�ساج احلاذق الذي
ذلك البيت �أو نق�ض بع�ضه ،وطلب ملعناه قافية ت�شاكله ،ويكون ّ
يفوف و�شيه ب�أح�سن التفويت ،وي�سديه وينريه وال يهلهل �شيئ ًا منه في�شينه ،وكالنقا�ش
الرفيق الذي ي�ضع الأ�صباغ يف �أح�سن تقا�سيم نق�شه ،وي�شبع كل �صبغ منها حتى
يت�ضاعف ح�سنه يف العيان ،وكناظم اجلوهر الذي ي�ؤلف بني النفي�س منها والثمني
الرائق ،وال ي�شني عقوده ب�أن يفاوت بني جواهرها يف نظمها وتن�سيقها»(.)1
 3ـ ق�صر الق�صيدة وطولها ،فتُعاب الق�صيدة بالإفراط �أو التفريط يف عدد
�أبياتها ،قلة �أو كرثة ،ولي�س يف هذا قانون ريا�ضي يح�سم الق�ضية ،و�إمنا تق ّدر الأمور
بقدرها وتنزل منازلها� ،إال �أن البيت الواحد لي�س بق�صيدة ،وكذا الألف بيت ق�صيدة
لن ي�ستمتع بها �أحد.
وهناك �أقوال متعددة حول احل ّد املتفق عليه يف �أقل عدد �أبيات الق�صيدة ،فبع�ضهم
قال اثنان ،وبع�ضهم قال ثالثة ،وبع�ضهم قال �سبعة( ،)2وقد درج النا�س اليوم على �أن
تعد ق�صيدة يعت ّد بها لتلقى
�أقل �أبيات الق�صيدة �سبعة ،ف�إذا نق�صت عن ال�سبعة مل ْ
يف املحافل وتن�شر يف و�سائل الإعالم ،ولكن هذا ال ي�سلبها احلق يف كون �أبياتها جميلة
و�إبداعية �إن كانت كذلك.
( )1ابن طباطبا ،معيار ال�شعر.2 :
( )2ابن �سنان اخلفاجي� ،سر الف�صاحة.98 :
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كما �أن طول الق�صيدة طو ًال زائد ًا عن حد الرتكيز فيها ويف معانيها واال�ستمتاع
بذلك يعيبها ،و�أنا هنا ال �أق�صد الطول الذي ذكرته �سابق ًا �ضمن عيوب الفكرة حتت
عنوان الفكرة الال�شعرية حني يخرج ال�شاعر من الأفكار ال�شعرية بت�أليف خم�سمائة �أو
�ألف بيت من باب التباهي ،و�إمنا �أعني الطول الأدنى من هذا بكثري ويو ّلد عيب ًا يفقد
املتلقي املتعة ،كما لو زادت الق�صيدة مث ًال عن الع�شرين بيت ًا �إىل الثالثني والأربعني،
ف�إنها هنا تبعث امللل وال�س�آمة يف نف�س املتلقي.
وقد قيل قدمي ًا لبع�ضهم :مل ال تطيل ال�شعر؟ فقال :ح�سبك من القالدة ما �أحاط
بالعنق ،وقيل ذلك لآخر ،فقال :ل�ستُ �أبيعه مذارعة (.)1
وقال اجلاحظ يف ذلك« :للكالم غاية ،ولن�شاط ال�سامعني نهاية ،وما ف�ضل عن قدر
االحتمال ودعا �إىل اال�ستقالل واملالل ،فذلك الفا�ضل هو الهذر ،وهو اخلطل ،وهو
الإ�سهاب الذي �سمعت احلكماء يعيبونه»(.)2
 4ـ التفكك الع�ضوي :واملق�صود به القفز غري املربر� ،أو لتربير �ضعيف� ،إىل
مو�ضوع جديد قبل �إنهاء املو�ضوع ال�سابق ب�شكل �شعري ،وقد يكون هذا التفكك على
م�ستوى البيت الواحد ،وقد يكون على م�ستوى املوا�ضيع يف عدة �أبيات ،ومن ذلك قول
ال�شاعر(:)3
ما غريك اللي �أحبه والعمر فاين
حب النقا والغال ومعا�شر اخل ّوة
		
فعبارة «والعمر فاين» قفزة ال عالقة لها مبو�ضوع البيت.
وقول ال�شاعر(:)4
و�أنا على فكرة من �أم�س يدور يف بايل �س�ؤال
لي�ش الرجال �أ�صبح تفاخرها برو�س �أموالها
			
وحكامنا ال�ستة كفو يف كل وقت وكل حال
و�شعوبنا جهالها يف منزلة عقالها
			
(� )1أبو هالل الع�سكري ،كتاب ال�صناعتني.173 :
( )2اجلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر الكناين (255هـ) البيان والتبني 4 ،م ،ط ،7مكتبة اخلاجني ،القاهرة،1998 ،
حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون .99/1 :
( )3جار اهلل ال�شدي� ،شاعر �شعبي �سعودي من �سكان بقيق.
( )4عبداهلل ال�سمريي� ،شاعر �شعبي �سعودي �شارك يف الن�سخة الثانية من برنامج �شاعر املليون.
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ثم بعد بيتني:
يعي�ش جمهور الن�صر ويعي�ش جمهور الهالل
حتى لو الكورة ما هي منا وال حنا لها
			
�أح�سن من نروح �سوي�سرا و�إال نروح الربتغال
�إال ن�سري لديرة البنغال مع بنغالها
ال�شرق الأو�سط يف خطر والغرب و�ضعه عال عال
والقد�س له خم�سني عام وحالته يرثى لها
			
فانظر كم من التفكك الع�ضوي يف الأبيات ال�سابقة� ،إذ يقفز ال�شاعر من مو�ضوع
�إىل �آخر بال هدى.
وقدمي ًا قال امر�ؤ القي�س:
ف�إن كنت قد �ساءتك مني خليقة
ف�سلي ثيابي من ثيابك تن�سل
		
وما ذرفت عيناك �إال لت�ضربي
ب�سهميك يف �أع�شار قلب مقتل
		
وانتقده الباقالين بقوله« :هذا البيت غري مالئم للبيت الأول ،وال مت�صل به يف
املعنى ،هو منقطع عنه ،النه مل ي�سبق كالم يقت�ضي بكاءها ،وال �سبب يوجب ذلك،
فرتكيبة هذا الكالم على ما قبله فيه اختالل»(.)1
 5ـ الت�ضمني :وهو �أن يبنى البيت على كالم يكون متام معناه يف بيت يتلوه من بعده
مقت�ضي ًا له ،وي�س ّمونه قدمي ًا (املبتور)(.)2
ومثال ذلك قول ال�شاعر(:)3
هذي �أحـوايل وذا و�ضــعي وجيــتك يــا �صـ ـب ــي
�أ�شـكـي و�أ�ســوق الـعــذر و�أقبــل ما تقــوله �إمنــا
		
ال ي�ضيق بي مذهبك تكفى و�إنت خــابر مذهبي
ما �ضاق لو �ضاقت علي الأر�ض و�أبراج ال�سما
		

( )1الباقالين� ،إعجاز القر�آن.171 :
( )2املرزباين ،املو�شح .86 :وقد قال يف هذا ال�صدد« :خري ال�شعر ما مل يحتج بيت منه �إىل بيت �آخر» .املو�شح.33 :
( )3مطلق النوم�سي� ،شاعر �شعبي كويتي.
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فالبيت الأول مبني على البيت الثاين وحمتاج �إليه بالأداة� :إمنا.
وقد عابوا قدمي ًا ( )1بهذا العيب قول ب�شر بن �أبي خازم(:)2
و�سع ٌد ف�سائلهم والرباب
و�سائل هوازن عنا �إذا ما
		
لقيناهم كيف نعلوهم
بواتر يفرين بي�ض ًا وهاما
		
و�أرى �أنه ي�ستثنى من هذا العيب ات�صال الكالم يف البيتني والثالثة حني يكون
القالب حواري ًا يف الأبيات ،فاحلوار يتطلب ات�صال الكالم حتى و�إن اكتمل البيت،
ويكون هذا من حم�س ّنات ال�شعر ،ومثال ذلك قول ال�شاعر(:)3
هنا جنل�س �أح�سن �أو هنا؟ وين ما تبغني
�أنا احب هذا الركن لكن على �أية حال
		
هنا �أح�سن �أرمي معطف الفرو للتخمني
وفية تعـرفني �إن انــا احــب هــذا ال�شال
		
فو�صل البيت الثاين بالأول يف احلوار بالرغم من انف�صالهما باكتمال البيت الأول.
 6ـ ال�سرقة ،وهو عيب قدمي قدم الإن�سان وج�شعه ،وقد حفظت لنا الكتب الأدبية
العديد من الأقاويل حول �سرقات بع�ض ال�شعراء الكبار ،مثل جرير والفرزدق واملتنبي
و�أبي متام والبحرتي وغريهم ( ،)4على تفاوت بينهم يف الكم والكيف ،وبالت�أكيد ُرمي
البع�ض منهم بال�سرقة ظلم ًا وبهتان ًا نتيجة للخالفات ال�شخ�صية والأدبية والفكرية
واملذهبية بني ال�شعراء �أو بني �أتباعهم� ،أو نتيجة لعدم الدقة الفنية لدى �صاحب
الدعوى.
( )1احلمريي ،ن�شوان بن �سعيد (573هـ) �شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،ط ،1م ،11دار الفكر املعا�صر –
بريوت ( 1999حتقيق :د .ح�سني بن عبد اهلل العمري  -مطهر بن علي الإرياين – د .يو�سف حممد عبد اهلل).4001/6 :
( )2ابن �أبي خازم (تويف نحو  22ق هـ 598 ،م) ب�شر بن (�أبي خازم) عمرو بن عوف الأ�سدي� ،أبو نوفل� ،شاعر جاهلي
فحل ،من ال�شجعان ،من �أهل جند من بني �أ�سد ابن خزمية ،الإعالم ،الزركلي.54/2 :
( )3فهد عافت� ،شاعر و�إعالمي �شعبي �سعودي ،من رواد ال�صحافة ال�شعبية املعا�صرة.
( )4انظر :ابن �أبي الدنيا (281هـ) ،قرى ال�ضيف م ،5ط(،1حتقيق :عبداهلل بن حمد املن�صور) دار �أ�ضواء ال�سلف،
الريا�ض1997 -م ،164/1 :الأ�صفهاين� ،أبو الفرج علي بن احل�سني (356هـ) الأغاين ،ط ،2م ،24دار الفكر – بريوت
(حتقيق� :سمري جابر) ،328/21 :الأب�شيهي ،حممد بن �أحمد (850هـ) امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف ،م ،2ط2
(حتقيق :د .مفيد حممد قميحة) دار الكتب العلمية ،بريوت – .139/1 :1986
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و�إعابة الق�صيدة بال�سرقة لي�س �إعابة لألفاظها ومبانيها ومعانيها وعنا�صرها
الفنية ،بل �إعابة لها يف املجمل ويف ن�سبتها ملن ي ّدعي ذلك.
وال�سرقة قد تكون �سرقة للق�صيدة كاملة بال �أي تغيري ،وهذا العيب ال يحتاج �إىل
مزيد تدليل ،لو�ضوحه عند كل ذي ح�س �سليم ،وقد تكون �سرقة ذكية ب�إحداث �أي
تغيري يف الق�صيدة امل�سروقة� ،إما اللفظ �أو املعنى �أو البحر �أو القافية �أو نحو ذلك.
و�إثبات ال�سرقة يف ال�شعر ك�إثباتها يف ما �سواه من حيث احتياجه �إىل النظر
والبينات والأدلة والقرائن ومن ثم الفح�ص التا ّم ملالب�سات الفعل ،فلي�س كل ت�شابه
بني ق�صيدتني �سرقة ،كما �أنه لي�س كل اختالف بينهما نافي ًا لها ،فقد تتقارب الألفاظ
واملعاين بني ق�صيدتني ل�شاعرين مل ّ
يطلع املت�أخر منهما على املتقدم ،وذلك فيما
التنا�ص )2(،ويحدث هذا بال�صدفة وب�شكل
ي�سمى بوقع احلافر على احلافر� )1(،أو
ّ
حمدود ،ويف �أكرث الأحيان يكون التنا�ص نتيجة لت�أثر ال�شاعر بق�صائد غريه من
ال�سابقني واملعا�صرين ،فالأدب ينمو يف عامل مليء بكلمات الآخرين ،والن�ص ت�شكيل
لن�صو�ص �سابقة ومعا�صرة �أُعيدت �صياغتها ب�شكل جديد ،ولي�ست هنالك حدود بني
ن�ص و�آخر ،و�إمنا ي�أخذ الن�ص من ن�صو�ص �أخرى ،ويعطيها يف �آن(.)3
�أما يف ال�سرقة فقد يجتهد ال�سارق يف �إخفاء �آثاره ب�إجراء بع�ض التغيريات على
الق�صيدة امل�سروقة� ،أو الأجزاء امل�سروقة منها ،وقد يكت�شفه احل ّذاق يف ال�شعر ،وقد
ينجو بفعلته ،ح�سب مهارته يف ال�سرقة.
قال اجلرجاين بعد �أن �ساق بع�ض الأبيات املتفقة يف املعنى والوزن والقافية« :وهذا
ال�س ّرق ،لأنه ّ
يدل على نف�سه باتفاق املعنى والوزن والقافية»(.)4
من �أقبح ما يكون من ّ
ويندرج حتت م�سمى ال�سرقة بع�ض الأنواع التي لي�ست من ال�سرقة حقيقة و�إمنا
جتتمع معها يف املفهوم العام ،ومن ذلك:
( )1انظر :القلق�شندي� ،أحمد بن علي (821هـ)� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،م ،14ط( 1حتقيق :د .يو�سف علي
طويل) دار الفكر ،دم�شق .317/2 :1987-
(� )2إميان ال�شنيني ،التنا�ص  -الن�ش�أة واملفهوم ،مقالة يف جملة �أفق الإلكرتونية� / 1 ،أكتوبر 2003 /م
http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=article&sid=1382

( )3حممد عزام ،الن�ص الغائب ،جتليات التنا�ص يف ال�شعر العربي ،احتاد كتاب العرب – دم�شق – � :2001ص.11
( )4اجلرجاين ،الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه.69/1 :
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�أ  -الإغارة ( :)1كما كان يفعل الفرزدق ح�سب ما ُذكر عنه ( ،)2ف�إنه كان ي�أتي �إىل
ال�شاعر يلقي ق�صيدته ف�إذا �أعجبه بيت فيها انزوى به عن النا�س و�أمره �أن يتنازل له
عن ذلك البيت بالقوة ،وقد كان �شخ�ص ًا مهيب ًا منيع ًا يخافه النا�س وال�شعراء.
واليوم يت�صور هذا الفعل من بع�ض الأ�شخا�ص ذوي النفوذ وال�سلطة ،فكما يغري
بع�ضهم على الأمالك احل�سية ملن هم �أ�ضعف و�أقل مرتبة ،ف�إنه قد يغري على الأمالك
املعنوية ،بل هذا �أ�سهل.
ب  -ال�شراء :وهو منت�شر يف ع�صرنا� ،إذ ي�صنع ال�شاعر ق�صيدة معينة ويبيعها
لأحد املو�سرين الذين مل يهبهم اهلل موهبة ال�شعر.
وبع�ض ال�شعراء يبيع ق�صائده ل�شخ�ص �أو �شخ�صني ،وبع�ضهم يتخذ من امل�س�ألة
باب ًا من �أبواب الرتزق ،فيبيع �أ�شعاره لكل م�ش ٍرت ،وقد يعلن عن ذلك يف و�سائل الإعالم،
متاما ك�أي منتج جتاري ،وقد اعرتف بع�ض ال�شعراء يف لقاءات �صحفية و�إلكرتونية
ببيع ق�صائدهم� ،أو عر�ضها للبيع.
ج -الإهداء :وهو �شبيه بال�شراء� ،إال �أنه بال ثمن حمدد ،ويحدث هذا بني مرتزقة
ال�شعراء والأثرياء� ،إذ ي�صنع ال�شاعر ق�صيدة ويهديها �سر ًا لأحد الأثرياء الذين
الرثي على الق�صيدة
يظهرون �أنف�سهم يف و�سائل الإعالم على �أنهم �شعراء ،فيح�صل ّ
ويح�صل ال�شاعر الأ�صلي على �أي مقابل ير�ضيه ،حظوة �أو مال �أو هدية �أو نحو ذلك.
د -الت�صليح :وينت�شر هذا لدى �أرباب الأدب ال�شعبي ومنابره ،من مطبوعات �شعبية
ومنتديات �إلكرتونية وقنوات تلفزيونية ونحو ذلك ،وحتدث العملية ب�أن يكتب �صاحب
الق�صيدة الأول ق�صيدته التي ال ت�صلح �أبد ًا لأن تكون ق�صيدة ،فيقوم �صاحب املجلة �أو
املنتدى �أو القناة بت�صليحها ،و�أحيان ًا يكون الت�صليح ا�سم ًا مفرغ ًا من حمتواه ،والأمر
احلقيقي �أن الق�صيدة قد �أعيدت �صياغتها من ال�صفر حتت م�سمى الت�صليح.
ويحدث هذا عادة حني يكون �صاحب الق�صيدة امر�أة يجد �صاحب املنرب م�صلحة
يف �ضم ا�سمها ملنربه الإعالمي.

( )1اجلرجاين ،الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه.53/1 :
( )2ابن ر�شيق القريواين ،العمدة.219/2 :
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املبحث ال�سابع :عيوب عا ّمة
هناك عيوب عا ّمة تلحق ال�شعر و�صناعته ،وميكن لبع�ض الباحثني �إحلاقها
بالتق�سيمات ال�سابقة من خالل �إدخالها يف ت�صنيفات معينة ،ومن ذلك:
 1ـ ال�ضرورة ال�شعرية :ولعل معظم عيوب ال�شعر ت�أتي من باب ال�ضرورة ،ومع ذلك
�أفردتها بالذكر بالرغم من تف�صيل العيوب يف هذه الدرا�سة ،وذلك لأن ال�ضرورة باب
�أو�سع من هذه العيوب املذكورة ،وبالتايل ف�إن ال�ضرورة قد تلجىء ال�شاعر �إىل الوقوع
يف عيب جديد مل يذكر.
وقد درج يف العرف الأدبي الت�ساهل يف �ضرورة ال�شاعر ،بل قد ُمنح ال�شاعر الإذن
�أن يفعل يف اللغة ما ي�شاء حتت باب :يجوز لل�شاعر ما ال يجوز لغريه� ،إال �أنه مهما يكن
هنالك من �أعذار ورخ�ص ف�إن ال�ضرورة تبقى حالة نق�ص ،وكلما كرثت �ضرورات
ال�شاعر ظهر توا�ضع قدرته على الإبداع والإن�شاء الفني.
يقول �أبو هالل الع�سكري« :الكالم �أ ّيدك اهلل يح�سن ب�سال�سته ،و�سهولته،
ون�صاعته ،وتخيرّ لفظه ،و�إ�صابة معناه ،وجودة مطالعه ،ولني مقاطعه ،وا�ستواء
تقا�سيمه ،وتعادل �أطرافه ،وت�شابه �أعجازه بهواديه ،وموافقة م�آخريه ملباديه ،مع ق ّلة
�ضروراته ،بل عدمها �أ�ص ًال»(.)1
وبيان ال�ضرورة ال�شعرية �أنها كل ما ال يقبل يف الكالم لو مل يكن �شعر ًا.
وال�ضرورات كثرية يف ال�شعر ،وكما �أ�سلفت ف�إن �أكرث العيوب التي ذكرتها و�س�أذكرها
هي من باب ال�ضرورة ،لذا ومع ذلك �س�أذكر بيت ًا هنا من باب التمثيل ،كما يف قول
ال�شاعر(:)2
ثمل طريي وعانق طريته وا�ستغرقوا بالنوم
وال�ضرورة هنا ت�أنيث «طريته» على غري �سماع يف اللغة وال قيا�س ،وقد �أتيت بهذا
املثال عن ق�صد لأن ّوه بتداخل ال�ضرورات ال�شعرية بخ�صو�صيات اللهجات العربية يف
ال�شعر ،ففي هذا املثال يرد احتمال كون لهجة ال�شاعر يف بادية الأردن �أو بني قبيلته
ت�ؤنث الطرية يف مقابل الطري ،وبذلك يخرج البيت من دائرة التمثيل.
(� )1أبو هالل الع�سكري ،كتاب ال�صناعتني� :ص.19
( )2و�صفي ال�صربات� ،شاعر �شعبي �أردين.
_ _ 99

 2ـ احل�شو ،وهو الكالم الزائد عن حاجة املعنى( ،)1ويدخل حتته النوع ال�سابق:
التكرار ال�سلبي ،لكنني �أحببت �إفراده هناك لكرثة �شيوعه وجهل الأكرثية بكونه �شك ًال
من �أ�شكال احل�شو .واحل�شو قد يكون بزيادة حرف �أو كلمة �أو جملة �أو بيت �شعري
�أو عدة �أبيات ،ومنه ما هو وا�ضح يعرتف اجلميع برداءته ،ومنه ما هو خفي يختلف
النا�س يف ت�شخي�صه.
وهذا العيب يقع فيه املبتدئون والهواة بكرثة ،لأنهم يظنون �أن جمرد �سالمة الوزن
والقافية هو ب ّر الأمان ل�سالمة الق�صيدة� ،أما ال�شعراء املتميزون ف�إنهم يقعون فيه
�أحيان ًا ل�سبب قد يخفى عليهم ،وهو رغبتهم يف ا�ستخدام عبارة �أو قافية �أو �صورة
تتطلب قبل الو�صول �إليها كالما متهيدي ًا هو احل�شو.
وميكن تق�سيم احل�شو بناء على مكوناته �إىل �أربعة �أق�سام كما يلي:
�أ ـ زيادة احلرف ،وقد م ّر معنا عند ذكر احلرف الزائد على القافية.
أنت و�أنتم
ب ـ زيادة ال�ضمري ،مثل �ضمائر الغائب :هو وهي وهم ،واملخاطب �أنت و� ِ
�أو «�أنتوا» ،واملتكلم �أنا ونحن �أو«ح ّنا» ،و�أ�سماء الإ�شارة هذا وهذه �أو هذي ،والأ�سماء
املو�صولة ،وما يلحق بهذا �أو ي�شابهه ،وزيادة ال�ضمري هو ا�ستعماله زائد ًا عن احلاجة
يف موقع ي�صح اال�ستغناء عنه ،مثل قول ال�شاعر(:)2
لو �أنها ما هي بهي را�س هاملال
ما ي�سرت عيوب الرجل لب�سة الثوب
		
فجاء بـ «هي» الثانية ح�شو ًا ،وزاد احل�شو ح�شو ًا �إحاطته ب�ضمريين «�أنها» و«ماهي»،
وا�سم �إ�شارة يف قوله «هاملال» ،فانظر كيف �صار البيت.
�أما �إذا كان ال�ضمري �أ�صلي ًا يف اجلملة غري زائد وال ي�صح اال�ستغناء عنه فهو لي�س
من احل�شو ،كما مر معنا عند ذكر عيب التكرار ال�سلبي ،وكما يف قول ال�شاعر(:)3
الوقت ذا هو هو بطبعه وانا �إياي
�أنا �صدوق وذا زمان الدعاية
		

( )1انظر :التفتازاين� ،سعد الدين م�سعود بن عمر (792هـ) خمت�صر املعاين ،ط ،1دار الفكر 1411هـ.161 :
(� )2صنيتان املطريي� ،شاعر �شعبي �سعودي ،من جنوم املطبوعات ال�شعبية.
( )2بريك بن هادي املري� ،شاعر �شعبي قطري.
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فكما تالحظ وجود ا�سمني للإ�شارة و�ستة �ضمائر ،لكنه ال يوجد واحد منها زائد
عن احلاجة ،وقوله «الوقت هو هو بطبعه»  -وهو �أقرب العبارات للح�شو �شك ًال  -خارج
عن دائرة التكرار واحل�شو الختالف موقع ال�ضمريين يف الإعراب( ،)1مبعنى الوقت
هو هو مل يتغري ،على عك�س «هو» احل�شو يف بيت ال�شاعر( )2القائل:
يا مدور خري وال�شر متزاحم
عزتي لك �إبرة هو و�سط ّميا
جـ -و�أما زيادة الكلمة فمرت عند ذكر التكرار ال�سلبي.
د  -و�أما زيادة اجلملة فكما يف قول ال�شاعرة(:)3
كم غبي يدعي ال�شعر دوم بكل �ساع
فاجلملة «بكل �ساع» من احل�شو الذي ال ي�ضيف �شيئ ًا� ،إذ كلمة دوم ال�سابقة تكفي
خللق املعنى ،بل �إن جملة «دوم بكل �ساع» بر ّمتها ال فائدة من ذكرها �أ�ص ًال ،وما جاءت
�إال لأجل متام الوزن والقافية ،واملعنى اكتمل عند قول«:كم غبي ي ّدعي ال�شعر».
 3ـ ا�ستعمال �إجراءات لغوية دارجة يف ال�شعر فقط ،وهذه الإجراءات متف ّرقة،
وقد تكون تابعة لبع�ض العيوب الأخرى ،لكن يجمعها �أنه قد درج ا�ستعمالها يف ال�شعر
فقط وال ت�ستعمل يف الكالم العادي ،ومن ذلك:
�أ ـ كاف الت�شبيه ،وذلك �أن الكالم التابع للهجة العامية ال ي�ستعمل كاف الت�شبيه،
بل هذا من اللغة الف�صحى ،وهو هنا تابع لتف�صيح الق�صيدة ،لكن لأن الكثري من
ال�شعراء يقع فيه ال ق�صد ًا للتف�صيح و�إمنا اتباع ًا للدارج ذكرته هنا ،ويكرث يف �شعر
�أهل الإمارات ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)4
الهوى وال�شوق يف يوم الوعد
كالقمر يل يحت�ضن نوره �سماك
		
بـ ْ
يل ،وهي مرة ت�أتي مبعنى «�إىل» الغائية ،ومرة مبعنى �إذا ال�شرطية ،ومن ذلك
( )1هو الأوىل مبتد�أ �أول والثانية مبتد�أ ثانٍ � ،أو هو الأوىل �ضمري ف�صل وهو الثانية خرب ،وقد يكون لهما يف النحو تخريج
�آخر� ،إال �أنه مهما يكن لهما من تخريج ف�إنهما �سيظالن يف موقعني خمتلفني من الإعراب ،وهذا ما يفيد عدم التكرار.
( )2الأمري عبد الرحمن بن م�ساعد �آل �سعود� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )2نو�ض �سدير ،ا�سم م�ستعار ل�شاعرة �شعبية �سعودية.
( )4خليفة بن را�شد الوايل� ،شاعر �شعبي �إماراتي.
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قول ال�شاعر(:)1
�سرقتني مثل الكرى ْ
يل متكنت
وهي هنا مبعنى �إىل �أن متكنت.
وقول ال�شاعر(:)2
هال باخلاطر اللي ْ
يل خطر يرتاح معه البال
وهي هنا مبعنى �إذا.
جـ ـ ت�سكني املتحرك ،ويكون هذا نتيجة لل�ضرورة ،وهو بهذا تابع لل�شكل الثالث
من العيب ال�سابق ،عيب حتوير الكلمات ال�سالف ذكره ،لكني �أحببت ذكره هنا لأن
ال�شعراء درجوا على هذا وبع�ضهم يظن �أنه �أ�صبح من ال�شائع املقبول ،ومن ذلك قول
ال�شاعر(:)3
ع�ساك منته للهجر ْمبتعلم
ف�س ّكن امليم يف متعلم بطريقة ال تقال يف الكالم العادي و�إمنا بطريقة خا�صة
بال�شعر فقط.
د ـ الذي ،وهي كلمة ف�صيحة ال تقال يف اللهجة ال�شعبية ،لكن ال�شعراء درجوا على
ا�ستعمالها يف الق�صيدة النبطية ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)4
النه غال مبنزل القلب مطروح
مهما ق�سيت و�صرت تن�سى الذي راح
		
ويكرث ذكرها يف اال�ستهالل على �شكل قالب جاهز كما يف قولهم:
يقول الذي� ،أو قال الذي.
أنت ،لكن ال�شعراء درجوا على حتويرها �إىل هذا اللفظ
هـ ـ انته ،واملق�صود بها � َ
اجلديد «انته» ،ومن ذلك قول ال�شاعر()5
:
حبيبي كل �سنه وانته حبيبي
ع�سى انك دا ٍمي تبقى ن�صيبي.
		
( )1الأمري عبداهلل الفي�صل �آل �سعود (2007م)� ،شاعر �سعودي.
( )2الأمري خالد بن �سعود بن عبد العزيز �آل �سعود� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )2غازي بن عون العتيبي ،يعد �أحد رموز املدر�سة الكال�سيكية.
( )4حمد العامري� ،شاعر �شعبي �إماراتي.
( )5علي اخلوار� ،شاعر و�إعالمي �شعبي من الإمارات.
_ _ 102

و ـ �ضمري املق ّدر املحذوف :ويكون عادة نتيجة ل�ضرورة القافية ،ومن ذلك قول
ال�شاعر(:)1
يا معذب قلب من حبيت كايف
ال تعذب قلب من حطك قمرها
		
فال�ضمري يف «قمرها» ال يعود �إىل مذكور يف البيت� ،إمنا يعود ملق ّدر حمذوف
وتقديره دنياه �أو حياته ،مبعنى :حطك قمر دنياه �أو قمر حياته ،وهذا دارج يف ال�شعر
النبطي التقليدي ،لكن ال�شاعر املجيد يحرتز منه.
ز ـ الهاء التي تلحق ياء امللكية ،مثل� :سمايه ،خطايه� ،شقايه ،ومن ذلك قول
ال�شاعر(:)2
�أنا يوم اج ّنب وابتعد عن كثري النا�س
باليه كالم من ح�سدهم يحطونه
		
 4ـ ع�سف اللفظ :ويطلق عليه عادة ع�سف املعنى ،وال�صحيح �أنه ع�سف للفظ
للو�صول �إىل املعنى املراد ،وهو �شبيه بتحوير الكلمات ال�سابق ذكره ،لكنه هنا يف الألفاظ
وتراكيبها عموم ًا ولي�س يف جمرد املفردات ،واملق�صود بع�سف اللفظ هو التع�سف يف
تغيري تركيب لغوي م�ستق ّر ،مثل امل�ضاف وامل�ضاف �إليه ،والتعريف والتنكري ،والفعل
والفاعل ،والعبارات الدارجة ونحو ذلك ،ومثال ذلك قول ال�شاعرة(:)3
ت�شفي عليل �ساقه البعد نزاح
		البحر دونه وامل�سافات بره
فال�شاعرة هنا ذكرت البحر يف ال�شطر الثاين ثم �أرادت الإتيان بكلمة «الرب» يف
مقابل البحر ،فع�سفت اللفظ ع�سف ًا لتنتج لنا هذه العبارة امل�شوهة.
 5ـ الإخالل بالثابت من �أ�صول الكالم ،وله �أنواع:
�أ ـ االختالف يف التذكري والت�أنيث ملذكور واحد ،مثل قول ال�شاعر ()4
:
�أنا م�شتاق باكلم حبيبي
ولكن للأ�سف ما كلمتْني
		
( )1فهد بن م�شعاب املري� ،شاعر �شعبي من قطر.
( )2حمود البغيلي� ،شاعر كويتي وباحث يف �ش�ؤون الأدب ال�شعبي.
(� )2أبعاد الرتكي� ،شاعرة �شعبية �سعودية.
( )4ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،حاكم دبي.
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فهنا ال ي�ستقيم القول :حبيبي ما كلمتْني.
وقدمي ًا مل يكن ال�شعراء يقعون يف مثل هذا اخلط�أ املبا�شر� ،إمنا قد يقعون فيه يف
معر�ض الو�صف ،ومن ذلك ما �أخذه طرفة بن العبد على املتل ّم�س يف قوله:
وقد �أتنا�سى الهم عند احت�ضاره
مكدم
		
ٍ
بناج عليه ال�صيعرية ِ
فقال كلمته امل�شهورة« :ا�ستن َوق اجلمل» ،ولك لأن الناجي هو الفحل وال�صيعرية من
�سمة النوق ال الفحول(.)1
ب ـ االختالف يف اجلمع والإفراد ملذكور واحد ،مثل قول ال�شاعر(:)2
عي
�إيه اوجعيني وان ترجيتكم ّ
و«عي» مبعنى ارف�ض للمفرد املذكر ،و«اوجعيني» ال�سابقة
فهنا «ترجيتكم» للجمع ّ
خطاب للأنثى املفردة ،فانظر كم غيرّ ال�شاعر بني التذكري والت�أنيث واجلمع والإفراد
يف خطاب واحد.
ج ـ االختالف بني املعطوفات ،وله عدة �أ�شكال كما يلي:
الأول :االختالف يف الإفراد واجلمع مثل قول ال�شاعر()3
:
علي التفاكري
البارحه هاجت ّ
ليلي ق�ضيته بني هوجا�س وافكار
		
فهنا عطف «�أفكار» وهي جمع على «هوجا�س» وهو مفرد.
الثاين :االختالف يف التعريف والتنكري ،مثل قول ال�شاعر()4
:
واطلق بجنحانها بع�ض الأوراق وكتب
هنا عطف «كتب» وهي غري معرفة على«الأوراق» وهي معرفة ب�أل.
قال امر�ؤ القي�س:
فظل العذارى يرمتني بلحمها
و�شحم كهداب الدمق�س املفتل
		
( )1ابن قتيبة ،ال�شعر وال�شعراء.183/1 :
( )2توفيق اخلليفة� ،إعالمي و�شاعر �شعبي �سعودي.
( )3طالل ال�سعيد الظفريي� ،شاعر �شعبي كويتي.
( )4فهد دوحان� ،شاعر �شعبي �سعودي ،من جنوم املطبوعات ال�شعبية.
( )5الباقالين� ،إعجاز القر�آن166 :
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ونقده الباقالين بقوله« :وفيه �شيء :وذلك �أنه ع ّرف اللحم ون ّكر ال�شحم»(.)1
الثالث :االختالف يف زمن اجلملة بني املا�ضي وامل�ضارع ،مثل قول ال�شاعر(:)2
زينت لك قلبي ب�ساتني وانهار
وحطيت لك جنحان واقول طريي
		
ما�ض «وحطيت لك
فعطف اجلملة بفعل م�ضارع «واقول طريي» على اجلملة بفعل ٍ
جنحان» ،وكان نظم الكالم �أن يقول :واحط لك جنحان واقول طريي� ،أو وحطيت لك
جنحان وقلت طريي.
الرابع :االختالف يف اال�سم والفعل ،مثل قول ال�شاعر()3
:
التاع قلبي وهامي وانفرى �سرتي
واحلزن يك�سي حرويف يوم اغني لك
		
فعطف «هامي» وهو ا�سم فاعل على «التاع» وهو فعل ،وجعل اال�سم املختلف بني
فعلني «التاع» و«انفرى» ،مما �أو�صل االختالف �إىل �أ�شد حاالت و�ضوحه� ،إال �إن كان
ال�شاعر يريد الفعل املا�ضي يف كلمة «هامي» ،وبهذا ينطقها بفتح الياء فهنا ينتفي
العيب املق�صود.
اخلام�س :االختالف يف املعنى ،كما يف قول ال�شاعر(:)4
تنبت من �أفعاله ب�ساتني وعذوق
فهنا عطف ال�شاعر«عذوق» على «ب�ساتني» يف جمرى املدح الذي يتطلب املبالغة
والزيادة ال النق�ص ،لكن العطف بكلمة عذوق بعد كلمة ب�ساتني جاء خمالف ًا للمعنى
أرا�ض وا�سعة ،وقد بد�أ
املق�صود ،فاملق�صود هو �أن هذا املمدوح تنبت من �أفعاله � ٍ
ال�شاعر بكلمة ب�ساتني ،فكان يجب �أن يبحث عن كلمة �أخرى ت�ساويها �أو تزيد عليها،
لكنه �أتى بكلمة عذوق املخالفة جلن�س الب�ساتني ،بل وامل�ؤثرة �سلب ًا يف تناق�ص ال�صورة
ال�شعرية التي من حقها املبالغة والزيادة.
د ـ اختالف طريقة النطق يف مو�ضعني لل�ضرورة ،وهو على ق�سمني:
( )1الباقالين� ،إعجاز القر�آن.166 :
( )2علي العايد الهاجري� ،شاعر �شعبي كويتي.
(� )3شايع العيايف� ،شاعر �شعبي �سعودي� ،أحد جنوم فن املحاورة وال�شيالت.
(� )4سعد براك العازمي� ،شاعر �شعبي كويتي.
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الق�سم الأول� :أن يكون اختالف النطق يف كلمة واحدة بعينها كما يف قول ال�شاعر(:)1
مل �أالحظ �أي فارق بني طبعك ْ
وطبعي
وهنا «طبعك» تنطق بالطريقة ال�صحيحة ،فيما «طبعي» تنطق بت�سكني الطاء لأجل
الوزن.
الق�سم الثاين� :أن يكون اختالف النطق يف بناء الكلمة ،كما يف قول ال�شاعر()2
:
لو �سمحتي ال تدورين وتلفي
والبناء هنا هو كون الفعل �أحد الأفعال اخلم�سة ،فمرة �أثبت النون لياء املخاطبة
ومرة حذفه يف بناء واحد ،فلم يقل« :ال تدوري وتلفي» ،ومل يقل« :ال تدورين وتلفني».
هـ ـ الإخالل بكمال الكالم ،كالأمثال والأعداد والأرقام واجلهات ونحو ذلك ،ومن
ذلك قول ال�شاعر(:)3
و�أنا دققت يف املو�ضوع كله
جنوب ّيه و�شرقه مع �شماله
وهنا فاجلهات ناق�صة ،ماذا عن الغرب؟
وهذا ي�سمى قدمي ًا ف�ساد التق�سيم( ،)4وميثلون له بقول جرير:
فثلثهم
�صارت حنيف ُة �أثالث ًا
ْ
ُ
العبيد وثلثٌ من موالي َها
من
		
ِ
و ـ تغيري الرابط :واملق�صود به �أن ُيجمع بني كلمتني �أو جملتني برابط معني ،لكن
ال�شاعر يغري الرابط يف �أحدهما ،ومثال ذلك قول ال�شاعر(:)5
ال حتا�سبني على �أ�سباب الغياب
يف يدك ما �صار ما كان بيدي
		
فهنا الرابط هو حرف اجلر «يف» الذي يف جملة «يف يدك» �أو الباء يف جملة «بيدي»،
وكان يجب �أن يكون �أحدهما هو القا�سم امل�شرتك بينهما ويتكرر يف اجلملتني ،فيقول
ال�شاعر :يف يدك ما �صار ما كان يف يدي� ،أو :بيدك ما �صار ما كان بيدي ،لكن ال�شاعر
( )1ح�سني بن �سودة� ،شاعر و�إعالمي �شعبي من الإمارات.
( )2مربوك بن ما�ضي� ،شاعر �شعبي ميني مقيم يف ال�سعودية.
( )3حممد القثامي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )4قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر.75 :
( )5ثامر �شبيب الدقبا�سي� ،شاعر �شعبي كويتي.
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غيرّ هذا الرابط يف الكلمتني فكان يف الأول «يف» ويف الثاين «ب».
وقول ال�شاعر(:)1
خلى حياتي تنقلب كلها غري
وان�سى احلبايب والزمن واملكاين
وهنا غري ال�شاعر الرابط بني كلمتي الزمان واملكان ،وهو رابط عريف يف اال�ستعمال،
فيقال الزمان واملكان ال الزمن واملكان.
ز ـ حذف التنوين فيما حقه التنوين ،والأحقية هنا تبع ًا لعرف اللهجة ال�شعبية
املتفرعة عن اللغة العربية الف�صحى يف هذه النقطة ،ففي لهجة �أهل اجلزيرة العربية
رجل من ال�صحراء» ،و«قابلت
يلحقون تنوين الك�سر يف كل ا�سم نكرة ،فيقولون« :جاء ٍ
واحد من املدينة» وهكذا ،ف�إذا حذف ال�شاعر هذا التنوين ل�ضرورة الوزن ف�إنه يخ ّل
ٍ
بالثابت من �أ�صول الكالم و�أعرافه امل�ستقرة ،وبالتايل ي�صبح هذا احلذف عيب ًا يف
البيت ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)2
ويوم �شفتك عرفت �إنك �سعادة مدمية
فحذف التنوين يف كلمة «�سعادة» وحقها التنوين ،ف�أ�صبحت الكلمتان منف�صلتني
غريبتني ك�أنهما تائهتان يف الف�ضاء بال روابط.
على �أنه يف بع�ض الأماكن قد يكون التنوين عيب ًا ،وذلك حني يخل ال�شاعر بقانون
التنوين لل�ضرورة ال�شعرية ،كالوزن ،وذلك مثل قول ال�شاعر(:)3
أ�شقر مرجود
�أبو ثليل � ٍ
فالواجب هنا �أن ينون ال�صفات جميع ًا �أو �أن يرتك التنوين فيها جميع ًا ،فلما ن ّون
�أحدها وترك البقية �أ�صبح التنوين عيب ًا ( ،)4واحلقيقة �أن العيب الأ�سا�سي هو ترك
التنوين يف ال�صفة الأوىل يف هذا ال�شطر� ،أعني كلمة «ثليل».

(� )1سعود بن بندر �آل �سعود (� ،)1986شاعر �شعبي �سعودي.
( )2حممد الرباهيم� ،شاعر �شعبي �سعودي.
(� )3أحمد النا�صر ال�شايع� ،شاعر �شعبي �سعودي من جنوم فن القلطة.
( )4كما ين�سب �إىل الفراء �أو �سيبويه قوله� :أموت ويف نف�سي �شيء من حتى ،ف�إن هذا العيب غري وا�ضح بالن�سبة يل� ،أعني
متى يكون التنوين عيب ًا ومتى يكون العيب حذفه! وما �ضابط ذلك ،ف�أحيان ًا نهتدي �إىل العيب لكنا ال نهتدي �إىل �سببه
الأ�صلي.
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 6ـ التجاهل( :)1وهو ال�سكوت عن كلمة يف البيت �أو �إبدالها بالنقاط �إن كانت
مكتوبة ،وهذا العيب ي�صبح عيب ًا عند الإكثار منه فقط� ،أما قليله فقد ي�ستعذب كما هو
حال الزحاف والتجني�س ونحوهما.
وهذا الإجراء يكون �سببه �أن الكلمة �أو اجلملة املحذوفة ال ت�صلح �أن تقال للعامة
ملخالفتها الأخالقية �أو الدينية �أو ال�سيا�سية وغري ذلك( ،)2وقد يكون ال�سبب احلقيقي
هو عجز ال�شاعر عن الإتيان بكلمة �أو قافية �أو �شطر ينا�سب الكالم ال�سابق ،فيتعمد
موهم ًا �أنه �سكت عن كالم ال يريد قوله.
ا�ستعمال هذا الإجراء ِ
ومن قليل التجاهل يف �إنتاج ال�شاعر قول مهدي بن �سعيد:
ع�شت بزمان مهوب �أخ�ضر وال وردي
لقيت به ما يخلي مومني....
		
يق�صد :يكفر
�أما املعيب فمثل �إكثار �أحد ال�شعراء منه� ،إذ ا�ستعمل التجاهل �ست مرات يف �سبع
وثالثني ق�صيدة من�شورة ،منها مرتان يف ق�صيدة واحدة ! ،يقول ال�شاعر(:)3
وانتي يا بعد احلياة ومطمعي
هاه يا (� )........صباياي املالح
		
ويقول:
ت�ش ّربني �شعور من ال�سما بنت ومطر وظنون
وانا �شاعر واحب من ال�سحاب الأبي�ض العذري
			
ِت�سائلني عن البع�ض الدفني و ذنبي املكنون
()...............................
			
ويقول:
�صباح ال�سبت والتح�ضري والإرهاق واحلرية
�صباح الزفت والطابور وهاك امل�شرفة الق�شرا
			
( )1قال اخلوارزمي« :والتجاهل كقول القائل يهجو رج ًال� :إن مل يكن لنب الدايات غيرّ ه ** عن فعل �آبائه الغر امليامني **
فرمبا غاب زوج عن حليلته ** فـ ...بع�ض �س ّوا�س الرباذين ،اخلوارزمي ،مفاتيح العلوم.18 :
( )2وهذه �إحدى طرق التحايل على قول املعنى املراد �صراحة ملا يجره الت�صريح من التهديد واخلطر ،انظر :عبد الرحمن
ب�سي�سو ،ق�صيدة القناع يف ال�شعر العربي املعا�صر ،ط ،1امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت� :1999 ،ص.186
( )3خالد الردادي� ،شاعر �شعبي �سعودي ،من جنوم الإعالم ال�شعبي.
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�صباح الأ�سئلة واالمتحان و ()............................
ووجه احلار�س اللي عند باب املدر�سة برا
		
ويقول يف الق�صيدة نف�سها:
�صباح اكرب �ضحايا ال�صمت بالتاريخ وال�سرية
�صباح اغبى( ).......اللي تخاف من العرا تعرا
ويقول يف ق�صيدة �أخرى:
من كرثها ال م�شت تختال
�ضاقت على اوزاين اوزاين
		
ك�أنها ما تبي تنقال
().......................
		
وهنا نرى �إكثار ال�شاعر من التجاهل يف �شعره �إىل درجة العيب ،بل وجتاوزه احلد
املقبول من جتاهل كلمة وكلمتني �إىل جتاهل �شطر ب�أكمله.
 7ـ ال�شكوى للأم ،وهذا العيب دقيق قد ي�شكل على الأكرثية ،لكنني مل�ست اعتباره
عند الكثري من ال�شعراء الكبار و�أرباب النظر يف ال�شعر النبطي.
ود ّقة هذا العيب و�إ�شكاليته تكمنان يف كون الأم رمز ًا جمي ًال ال ينكره �أحد ،وهي
�أر�ض خ�صبة لل�شعر ،لكن املعيب هو �شكوى ال�شاعر لأمه بطريقة ت�ضع من �ش�أنه وتعيب
�شخ�صيته فيما يتعلق بالنقد النف�سي()1
املن�صب على �شخ�صية ال�شاعر و�سماته
ّ
الفردية ،فلي�س من املقبول �أن يعود الرجل الكبري لأمه يبحث لديها عن حلول مل�شاكله،
والو�ضع الطبيعي للرجل �أن يكون رج ًال كما خلقه اهلل وكما هو الظن به ،م�ستق ًال
بذاته ،و�أ�ش ّد �صالبة من الأنثى ،مبا يف ذلك �أمه ،بل الأم هي من تع ّول عليه �أحيان ًا
لي�سمع �شكواها ،لذا فالرجوع للأم يف مثل هذه احلالة �أمر ينايف متام املروءة ،بل هو
يف الأغلب مدعاة لالنتقا�ص.
ولدقة خيط هذا العيب ف�إنه يجدر التنويه ب�أنه لي�س كل ذكر للأم �أو حتى ال�شكوى
�إليها ي�شتمل بال�ضرورة على هذا العيب� ،إذ من ال�سهل تفادي هذا العيب مع ذكر الأم
عن طريق االعتماد على املربرات الكثرية لإيراد ذكر الأم يف الق�صيدة ،مثل ت�صبري
( )1انظر :املختاري ،زين الدين ،املدخل �إىل نظرية النقد النف�سي� ،سيكولوجية ال�صورة ال�شعرية يف نقد العقاد
(منوذج ًا) ،احتاد الكتاب العرب  -دم�شق 1998م� :ص .35 - 22
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الأم على فراق ابنها و�شكوى فراقها ،كما يف قول ال�شاعر(:)1
ميه الغربة وفرقاك ملتمة
دمعة العني هذي ما لها داعي
		
نيت من �أ�سا�سها عن الأم ،مثل
�أو �أن تكون ال�شكوى للأم يف ثنايا ق�صيدة ُب ْ
ق�صيدة عيد الأم ،يقول ال�شاعر( )2يف مطلعها:
أنت عيد ميه
�أ ّرخوا لك عيد و� ِ
من ملحت بوجهك النور وعرفتك
		
�أما �إذا كانت ال�شكوى لي�ست من �ضمن ق�صيدة قيلت يف الأم �أ�سا�س ًا ،ولي�ست مربرة
ببع�ض املربرات التي ت�س ّوغها يف العرف ال�سائد ،ومل يكن قائل الق�صيدة امر�أة ،ف�إن
ذلك عيب ي�ستح�سن االحرتاز منه ،ومن هذا قول ال�شاعر(:)3
كرث اال�سامي كرث ما جروحي ابكوين
م�شتاق ا�سولف حل�ضن �أمي عن �أحزاين
		
 8ـ ركاكة البناء :وهي عك�س اجلزالة واالن�سيابية ،و�أ�سبابها غري حم�صورة ،لكنها
عادة ت�أتي نتيجة لأحد هذه الأ�سباب:
ال�سبب الأول:
�إدراج الكثري من ال�ضمائر والأدوات واحلروف (حروف اجلر ،حروف الن�سخ� ،أدوات
ال�شرط� ،أدوات اال�ستفهام) يف عبارة واحدة ،والكرثة تتحقق باثنني ف�أكرث ،ومن ذلك
قول ال�شاعرة (:)4
�ضيع �أملها وفيه خابت به ظنون
ففي هذا ال�شطر ثالثة �ضمائر متعاقبة (�أملها ،فيه ،به) ،وظرفان (فيه ،به) ،وهذا
الزحام يو ّلد ركاكة يف نطق وفهم ال�شطر.

( )1نا�صر القحطاين� ،شاعر �شعبي �سعودي ،من جنوم املطبوعات ال�شعبية.
( )2علي ال�سبعان� ،شاعر و�إعالمي �شعبي �سعودي.
( )3حاب�س امل�شعل� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )4النادرة ،ا�سم م�ستعار ل�شاعرة �شعبية �سعودية.
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ال�سبب الثاين:

التقدمي والت�أخري ( )1يف العبارة ،مما يداخل ما بني الدالالت ,ومنه قول ال�شاعر(:)2

واحلب ربي خللقه والغال �سنه
واملراد :واحلب والغال �سنة ربي خللقه.
وقد يكون �أق ّل من ذلك بكثري ،يف تقدمي كلمة واحدة حقها الت�أخري �أو العك�س ،ومن
ذلك قول ال�شاعر (:)3
يقولون الرواة الكاذبني �إن امل�سا به الذ
و�أ�صل العبارة� :إن امل�ساء الذ به
ال�سبب الثالث:
ملء ال�شطر بكلمات كثرية وق�صرية تتكون من حرفني وثالثة فقط ،ومن ذلك قول
ال�شاعرة (:)4
�شمع �صربي كرث وجدي اوقد اهدابه و�ساح
فتالحظ �أن هذا ال�شطر يتكون من �سبع كلمات ق�صرية ،وهو عدد كثري ن�سبة �إىل
�إمكانية ملء ال�شطر بثالث كلمات فقط.
ال�سبب الرابع :ق�صور اللفظ عن املعنى ،كما يف قول ال�شاعر(:)5
�أر�ض اهلل �أو�سع من الباحة ومن جدة
فالباحة وجدة لي�ستا م�ضرب مثل يف ال�سعة ،فق�صر اللفظ عن املعنى الذي �أراده
ال�شاعر وهو �سعة �أر�ض اهلل مقارنة ببع�ض الأرا�ضي التي ُتعرف ب�سعتها.
( )1و�شواهد هذا العيب يف كتب النقد القدمية كثرية متظافرة ،منها ما �أن�شده ابن الأعرابي يف البيت القائل:
أ�صبح ْت بعد َّ
ر�سومها،
�سومها َق َلما� ،أراد �أن يقول :ف�أ�صبحت بعد بهجتها قفر ًا ك�أن َق َلم ًا َخ ّط َ
خط بهج ِتها ** ك�أنَّ َقفْر ًا ُر َ
ف� َ
وقد ت�صدى له العديد من النقاد ب�إعابة هذا التقدمي والت�أخري الزائد يف البيت ،قال ابن جني« :هذا ونحوه مما ال يجوز
لأحد قيا�س عليه ،غري �أن فيه ما قدمنا ذكره من �سمو ال�شاعر وتغطرفه وب�أوه وتعجرفه ،فاعرفه واجتنبه» .ابن جني،
�أبو الفتح عثمان بن جني (392هـ) ،اخل�صائ�ص3 ،م ،عامل الكتب – بريوت (حتقيق :حممد على النجار)،393/2 :
احلموي ،تقي الدين �أبو بكر بن حجة (837هـ) خزانة الأدب وغاية الأرب ،ط2 ،1م ،دار ومكتبة الهالل – بريوت
( 1987حتقيق :ع�صام �شعيتو) ،398/1 :ابن عدالن ،علي بن عدالن املو�صلي النحوي (666هـ) االنتخاب لك�شف الأبيات
امل�شكلة الإعراب ،ط ،2م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت 1985م (حتقيق :د.حامت �صالح ال�ضامن).36 :
( )2الأمري عبد العزيز بن �سعود بن حممد �آل �سعود (ال�سامر)� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )3بدر �صفوق� ،شاعر �شعبي كويتي� ،أحد �أع�ضاء جلنة التحكيم يف برنامج �شاعر املليون يف ن�سخته الأوىل.
( )4ريانة العود ،ا�سم م�ستعار ل�شاعرة �شعبية �إماراتية.
( )5را�شد بن فلوة املري� ،شاعر �شعبي قطري.
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ويخرج هذا املثال من دائرة العيب �إن كان لورود هذين املكانني خ�صو�صية عند
ال�شاعر ،كما لو �سكنهما �أو �أُخرج منهما ونحو ذلك.
ال�سبب اخلام�س :ق�صور الوزن عن اللفظ� ،أي �أن الوزن يلجىء ال�شاعر �إىل برت
الكالم �أو الت�صرف فيه ت�صرف ًا ينق�صه ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)1
ميت فيك
ال حت�سبني يف الهوى ٍ
يا هيه انا عايف حالل وحرامك
		
فهو يريد �أن يقول :حاللك وحرامك ،لكن الوزن ق�صر عن متام اللفظ فقطعه.
ال�سبب ال�ساد�س :تتابع الإ�ضافات ،وقد ذ ّمها ال�صاحب بن عباد( )2فقال« :و�إياك
والإ�ضافات املتداخلة ،ف�إن ذلك ال يح�سن»(.)3
وقد انتقدوا( )4قدمي ًا بهذا العيب قول ابن بابك(:)5
حمامة جرعى حومة اجلندل ا�سجعي.
�أما يف ال�شعر النبطي فكما يف قول ال�شاعرة()6
:
ت�شفي بقايا بوح �أوراق حارة.
ال�سبب ال�سابع :عطف الكالم على كالم لي�س من جن�سه بال م�س ّوغ �أدبي معترب،
�أو العطف لرابط �ضعيف بينهما ،ومثال عطف الكالم على كالم لي�س من جن�سه قول
ال�شاعرة(:)7
(� )1سعد احلومياين� ،شاعر �شعبي �سعودي.
(� )2إ�سماعيل بن عباد بن عبا�س ال�صاحب �أبو القا�سم الطالقاين امل�شهور بالف�ضائل واملكارم والآداب� ،أديب �شيعي
معتزيل ،ا�ستوزره م�ؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم �أخوه فخر الدولة ،ولقب بال�صاحب ل�صحبته م�ؤيد الدولة من �صباه،
فكان يدعوه بذلك ،ولد يف الطالقان (من �أعمال قزوين) �سنة 326هـ و�إليها ن�سبته ،وتويف بالري �سنة 385هـ ،ونقل
�إىل �أ�صبهان فدفن فيها .ابن حجر الع�سقالين� ،أحمد بن علي (852هـ) ،ل�سان امليزان ،ط ،3م ،7م�ؤ�س�سة الأعلمي
للمطبوعات – بريوت ( 1986حتقيق :دائرة املعارف النظامية – الهند) ،414/1 :الزركلي ،الأعالم.316/1 :
( )3اجلرجاين ،عبد القاهر بن عبدالرحمن (474هـ) ،دالئل الإعجاز ،ط ،1دار اجليل – بريوت �( 2004شرح وتعليق:
د .حممد عبد املنعم خفاجي).109 :
( )4انظر :القزويني ،الإي�ضاح ،12 :العبا�سي ،عبد الرحيم بن �أحمد (963هـ) معاهد التن�صي�ص على �شواهد التلخي�ص،
ط2 ،1م ،عامل الكتب – بريوت ( 1947حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد).59/1 :
( )5عبد ال�صمد بن من�صور بن احل�سن بن بابك� ،أبو القا�سم� ،شاعر جميد مكرث ،من �أهل بغداد ،طاف البالد ،ولقي
الر�ؤ�ساء ومدحهم و�أجزلوا جائزته ،ووفد على ال�صاحب ابن عباد فقال له� :أنت ابن بابك؟ فقال :بل �أنا ابن بابك!
ف�أعجب به ،تويف ببغداد �سنة 410هـ .الزركلي ،الأعالم.11/4 :
(� )6سارة الربيكي� ،شاعرة �شعبية عمانية.
( )7عذبة العتيبي� ،شاعرة �شعبية من ال�سعودية.
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هالورد مبطي به ذبول ونكادة
فعطفت النكادة على الذبول يف و�صف الورد ،وهما لي�ستا من جن�س واحد وال ت�شاكل
بينهما.
وقد عاب ن�صيب ( )1على الكميت ()2
قوله:
وقد ر�أينا بها حور ًا منعمة
بي�ض ًا تكامل فيها ّ
وال�شنب
الدل
ُ
ربد على هذا
فقال :لقد تباعدت يف قولك« :تكامل فيها الدل وال�شنب» ،وعلق امل ّ
يجر على نظم ،وال وقع �إىل جانب الكلمة
بقوله« :وهذا قبيح جد ًا ،وذلك �أن الكالم مل ِ
ما ي�شاكلها»(.)3
ومثال عطف الكالم على كالم من جن�سه ولكن برابط �ضعيف بينهما قول ال�شاعر(:)4
الين بال م�شرك والين ببواق
فال�شرك والبوق بينهما رابط �ضعيف وهو رابط الذنب يف كل منهما ،لكنهما لي�سا
على الدرجة نف�سها وال التقابل.
ال�سبب الثامن :ف�ساد الت�سبيب ،وهو �أن يكون ال�سبب ال ينا�سب امل�س َّبب ،كما يف
قول ال�شاعر(:)5
ذا �أنا واللي دهاين ي�شابه ما دها
�شايب مات ولده الجل ينقذ له غريق
		
ٍ
فهنا �أراد ال�شاعر �أن ي�صف حزنه وذهوله ال�شديد ف�شبهه بحزن وذهول � ٍأب فقد
ولده ،ثم �أراد �أن يبالغ يف �ش ّدة حزن هذا الأب عن طريق اختيار �سبب م�ؤمل ملوت ابنه
( )1ن�صيب بن رباح� ،أبو حمجن ،موىل عبدالعزيز بن مروان� ،شاعر فحل ،مقدم يف الن�سيب واملديح ،كان عبد ًا �أ�سود
لرا�شد بن عبدالعزى من كنانة ،من �سكان البادية ،و�أن�شد �أبيات ًا بني يدي عبدالعزيز بن مروان ،فا�شرتاه و�أعتقه ،تويف
�سنة  108هـ ،الزركلي ،الأعالم.8/32 :
( )2الكميت بن زيد بن خن�س الأ�سدي� ،أبو امل�ستهل� ،شاعر الها�شميني ،من �أهل الكوفة ،ا�شتهر يف الع�صر الأموي ،وكان
عامل ًا ب�آداب العرب ولغاتها و�أخبارها و�أن�سابها ،ثقة يف علمه ،منحاز ًا �إىل بني ها�شم ،كثري املدح لهم ،متع�صب ًا للم�ضرية
على القحطانية ،وهو من �أ�صحاب امللحمات ،تويف �سنة 120هـ .الزركلي ،الأعالم5/233 :
( )3املربد� ،أبو العبا�س حممد بن يزيد ( 285هـ) ،الكامل ،حتقيق الدكتور حممد �أحمد الدايل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة -
بريوت.691/2 :
( )4طالل حمزة� ،شاعر �شعبي �سعودي ،من جنوم املطبوعات ال�شعبية.
( )5م�شاري املري� ،شاعر �شعبي كويتي.
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فقال كان ينقذ غريق ًا ،فلم ُيو ّفق يف هذا ال�سبب� ،إذ �إن املوت يف �سبيل �إنقاذ الغريق له
طعم وحيثية املوت باملر�ض وبالقتل ويف حادث مروري.
ال�سبب التا�سع :ف�ساد الت�شبيه ،ويدخل يف الف�ساد الق�صور والتكلف وكل ما يعيق
جودة الت�شبيه ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)1
وان م�شت كنّ امل�شي حتت امرها جملة مفيدة
فلي�س هناك عالقة يعتد بها بني امل�شي واجلملة املفيدة.
ال�سبب العا�شر :ف�ساد املبالغة ،وهو �أن يريد ال�شاعر الإتيان مببالغة تق ّوي املعنى
املراد في�أتي مببالغة تف�سده ،ومن ذلك قول ال�شاعرة (:)2
نا�س عظام
قلت �أحطه م�ستوى ٍ
باقي حتت احل�صري
		
ما هقيته ٍ
فهنا توهمت ال�شاعرة �أن املبالغة يف احلقارة التي هي يف مقابل العظمة �ستكون
فقط عن طريق الإتيان باجلهة املعاك�سة� ،أي حتت مقابل فوق ،فو�صفت الرجل احلقري
يف البيت املذكور بكونه حتت احل�صري يف مقابل العظيم اجلال�س على عر�ش العظماء،
ف�أتت مبعنى فا�سد ال ي�صح ت�صوره يف العقل ،وهو كون الرجل حتت احل�صري! ،وحتى
لو كان املراد ت�شبيه الرجل باحل�شرات والأ�شياء ال�صغرية التي يت�صور وجودها حتت
احل�صري� ،إال �أن الأمر متعذر فيزيائي ًا وي�صادم بدهيات الت�صور العقلي ،وهذا ف�ساده.
ال�سبب احلادي ع�شر :ف�ساد الت�صوير ،وهو �أن يختلق ال�شاعر �صورة ركيكة غري
مقنعة وال مربرة التنافر ،كمن يقول :ورقة تعط�س� ،أو بحر �أعرج� ،أو هم�س احلقيبة،
�أو عندما يرق�ص البالط ،مع التنويه �أن �شطط الت�صوير قد يكون معقو ًال ومقبو ًال
ح�سب توافر الرابط وثقافة الكاتب وخلفية املتلقي ،لكن من املتفق عليه �أن هناك
�صور ًا فا�سدة ال تقبل التربير بحال من الأحوال.
ومن �أمثلة ف�ساد الت�صوير يف ال�شعر النبطي قول ال�شاعر(:)3
انت�شر حبك بج�سمي ال وحتى بالعظام
واختلط حبك بدمي يف املعاليق يعدي
		
( )1را�شد �آل �ساملني املري� ،شاعر �شعبي و�إعالمي قطري.
( )2والء عواد� ،إعالمية و�شاعرة �شعبية كويتية من �أ�صل فل�سطيني ،تولت �إدارة مكتب جملة فوا�صل يف الكويت.
( )3جزا البقمي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
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فكلمة «يعدي» التي ت�صف اختالط احلب بالدم يف املعاليق جاءت بت�صوير فا�سد ال
ينا�سب املو�ضوع ،لأن كلمة «يعدي» من العدو ،وهو و�صف ينا�سب الوحو�ش وال�سباع وكل
م�سرع يف الرك�ض ،ولي�س هذا مما ينا�سب و�صف انت�شار احلب يف اجل�سم.
ال�سبب الثاين ع�شر :معاظلة الكالم ،وهو تداخله واختالط بنائه و�إ�سناده
ومتعلقاته ونحو ذلك ،واملعاظلة م�أخوذة من تعاظل اجلراد والكالب� ،أي ركوب بع�ضها
بع�ض ًا.
وقد امتدح عمر بن اخلطاب( )1ر�ضي اهلل عنه زهري ًا( )2باجتنابه لها يف �شعره،
فقال« :وكان ال يعاظل بني الكالم»( ،)3ف�إذا تداخل الكالم وركب بع�ضه بع�ض ًا �ص ُعب
على املتلقي فهم طريقة بنائه منذ الوهلة الأوىل ،وهذا ما يو ّلد الركاكة ،ومثال ذلك
قول ال�شاعر(:)4
ليل من الظلما فـ بع�ضه تاه
يتوه ال�ض ّو يف ٍ
ف�إنك يف هذا ال�شطر لن تعرف منذ القراءة الأوىل ما الذي تاه ،ومن الذي تاه يف
الآخر ،حتى تعيد القراءة وتت�أنى وتف�صل الكالم املتداخل بع�ضه عن بع�ض.
ال�سبب الثالث ع�شر :التكلف ،وهو جماوزة احل ّد املعقول واملقبول من تزيني ال�شعر
ب�أية �أداة من �أدوات الزينة كاجلنا�س والطباق والرت�صيع واال�ستعارة� ،أو ب�أية �أداة
�أخرى حتى لو مل تذكر.
ً
والتكلف يف الكالم عموما �أمر مذموم يف الطبع وال�شرع والعرف ،ويف احلديث:
«هلك املتنطعون»( )5ويف احلديث الآخر ..« :و�إن �أبغ�ضكم �إيل ،و�أبعدكم عني منز ًال
( )1عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى القر�شي� ،أبو حف�ص ،الفاروق� ،أحد �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
املقربني ،وثاين اخللفاء الرا�شدين� ،أ�سلم ال�سنة ال�ساد�سة للنبوة ،كان �شجاع ًا جريئ ًا يف احلق ،فهاجر �إىل املدينة النبوية
عالنية ،توىل اخلالفة بعد �أبي بكر ال�صديق ،وتويف �سنة 23هـ .ال�صالبي ،علي حممد� ،أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب،
مكتبة املو�سوعة ال�شاملة الإلكرتونية � :2001ص.6
( )2زهري بن �أبي �سلمى ربيعة بن رياح املزين ،من م�ضر ،حكيم ال�شعراء يف اجلاهلية ،ويف �أئمة الأدب من يف�ضله على
�شعراء العرب كافة ،قيل :كان ينظم الق�صيدة يف �شهر وينقحها ويهذبها يف �سنة فكانت ق�صائده ت�سمى (احلوليات)،
�أ�شهر �شعره معلقته التي مطلعها� :أمن �أم �أوفى دمنة مل تكلم ،تويف قرابة عام  13ق.هـ .الأعالم ،الزركلي.52/3 :
( )3ابن قتيبة ،عبداهلل بن م�سلم (276هـ) غريب احلديث ،ط ،1م ،3مطبعة العاين – بغداد 1397هـ (حتقيق :د.
عبداهلل اجلبوري).34/2 :
( )4عبداهلل الكايد� ،شاعر �شعبي �سعودي �شاب.
( )5م�سلم� ،أبو احل�سني م�سلم بن احلجاج (261هـ) ،اجلامع ال�صحيح8 ،م ،دار اجليل – بريوت ،كتاب العلم ،باب هلك
املتنطعون ،حديث رقم (.58/8 :)6955
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يوم القيامة ،الرثثارون واملت�شدقون واملتفيهقون.)1(»...
قال �شراح احلديث يف معنى املتنطعني« :هم املُت َع ِّمقون املُغالون يف الكالم،
املتك ِّلمون ب�أ ْق َ�صى ُحلوقهم .م�أخوذ من ال ِّن َطع ،وهو الغا ُر ال ْأعلى من ال َفم ،ثم ا�س ُت ْعمِ ل
يف كل َت َع ُّمق قو ًال وفع ًال»(.)2
وقال ابن عثيمني( )3يف �شرح املت�ش ّدقني« :املت�ش ّدق هو الذي يتكلم مبلء �شدقيه،
جتده يتكلم وك�أنه �أف�صح العرب تكرب ًا وتبخرت ًا ،ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية
�أمام العامة ،ف�إن العامة ال يعرفون اللغة العربية ،ولو تكلمت بينهم باللغة العربية لع ّدوا
ذلك من باب الت�شدق يف الكالم والتنطع»(.)4
ويذكرنا هذا بعيب تف�صيح الق�صيدة النبطية الذي ذكرنا من �أ�سبابه ا�ستعرا�ض
ال�شاعر �أمام جمهوره املتدين يف التعليم بتطريز ق�صيدته ببع�ض ا ُ
جلمل الف�صيحة،
والإعراب بال�ضم والن�صب والك�سر ،وهذا من الت�شدق.
ف�أي �إجراء يدخله ال�شاعر على الق�صيدة يخرجها من ن�سق الكالم الطبيعي يعد
تكلف ًا.
وقد �سمع �إ�سحاق املو�صلي(� )5أبا متام ين�شد هذا البيت:
املج ُد ال ير�ضى ب�أن تر�ضى ب�أن
ير�ضى امل�ؤمل منك �إال بالر�ضا
		
فقال له :يا هذا ،لقد �شققت على نف�سك� ،إن ال�شعر لأقرب مما تظن.
وبالفعل ف�إن ال�شعر �أقرب و�أ�سهل من الذهاب بعيد ًا للبحث يف ّ
حواف الكالم عن
لفظ مغاير.
( )1ابن حبان ،حممد بن حبان (354هـ) �صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،ط18 ،2م ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت
( 1993حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط) كتاب احلظر والإباحة ،حديث رقم ( .368/12 :)5557وقال �شعيب الأرنا�ؤوط :حديث
�صحيح.
( )2ابن الأثري ،املبارك بن حممد ،جمد الدين (606هـ) النهاية يف غريب احلديث والأثر ،م( ،5حتقيق :حممود حممد
الطناحي) املكتبة الإ�سالمية.74/5 :
( )3حممد بن �صالح العثيمني� ،أحد �أعالم الق�صيم يف الفقه والعلم ،ع�ضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية،
تويف �سنة 2001م.
( )4العثيمني ،حممد بن �صالح� ،شرح ريا�ض ال�صاحلني7 ،م ،ط ،1دار الوطن – الريا�ض – 1416هـ.276/6 :
(� )5إ�سحاق بن �إبراهيم املو�صلي ،ابن الندمي (155هـ235-هـ) من �أ�شهر ندماء اخللفاء ،تفرد ب�صناعة الغناء ،وكان
عامل ًا باللغة واملو�سيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكالم .الزركلي ،الأعالم.292/1 :
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وميكن التمثيل على ذلك بقول ال�شاعر(:)1
وفاي ي�سولف ال�سالف قبل تت�آلف الأفياء
وقبل يتخالف املت�آلف من �آيات �آياتي
		
ففي هذا البيت تكلف ال�شاعر كثري ًا لي�ضم «ي�سولف» �إىل «ال�سالف» برابط املجان�سة
يف اللفظ ،وبني «ال�سالف» و«تت�آلف» برابط ال�سجعة ،وبني «تت�آلف» و«الأفياء» برابط
التقارب اللفظي ،كما تكلف �أي�ض ًا يف ال�شطر الثاين ليورد املت�آلف واملتخالف من الآيات
ليعقد بينها وبني ما �سبق يف ال�شطر الأول ما ي�ستطيعه من �صلة ،وبهذا جتاوز ال�شعر
الأقرب مما يظن كما قال �أبو �إ�سحاق املو�صلي.
()2
ومن التكلف يف اال�ستعارة حتى فقدت ال�صلة بني امل�ستعار وامل�ستعار له قول
ال�شاعر(:)3
على ر�صيف ال�شم�س يف رحلة الذات
ناداك تيار الغرام ووقفتي
		
فا�ستعارة الر�صيف لل�شم�س ا�ستعارة متكلفة جد ًا ،مما حدا �شاعر ًا()4
�آخر �إىل �أن
يهز�أ بهذه اال�ستعارة و�أمثالها بق�صيدة �ساخرة منها:
يا ر�صيف ال�شم�س يا نهود البحر ياهلل العقيلة
بعرثيني مدري وي�ش ال�شيح وهروج النخالة
		
�شمعدان الفجل واقوا�س اخلراط امل�ستحيلة
وزقزقة بنف�سج الكركم وجنحان البقالة
		
 9ـ الرداءة :والرداءة عك�س اجلودة ،وتكون كما يلي:
�أ ـ رداءة الفكرة ،كما م ّر معنا يف عيوب الفكرة.
ب ـ رداءة املفردة ،كما م ّر معنا يف عيوب املفردة.
ج ـ رداءة ال�صورة ،كما يف قول ال�شاعرة(:)5
( )1خالد �صالح احلربي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )2انظر :يو�سف �أبو العدو�س ،اال�ستعارة يف النقد الأدبي احلديث ،ط ،1الأهلية للن�شر والتوزيع ،ع ّمان� :1997 ،ص .229
( )3عناد املطريي� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )4مانع بن �شلحاط العجمي� ،شاعر �شعبي من �شعراء املحاورة.
( )5نو�ض �سدير ،ا�سم م�ستعار ل�شاعرة �شعبية �سعودية.
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�إىل من وجهت كف املر�ض ّميك �أظافرها
فالتعبري عن توجيه كف املر�ض �أ�صابعها �أو خمالبها جاء رديئ ًا يف كلمة �أظافرها.
د ـ رداءة الإن�شاء ،كما يف قول ال�شاعر(:)1
ع ّلمت عيني ق�صة ال�شرب والزاد
وحكاية القمري بخ�ضر اجلرايد
		
فلي�س هناك ق�صة ُتدعى ق�صة ال�شرب والزاد ،وال حكاية تعرف بحكاية القمري
بخ�ضر اجلرائد ،و�إمنا الأمر �ضرورة القافية مع رداءة يف الإن�شاء �أوهمت املتلقي
وال�شاعر قبله �أن هناك ق�صة وحكاية ت�ستحقان الذكر.
وقد يكون ال�شعر رديئ ًا لأنه كالم رديء يف جممله كبناء �شعري وال يرتفع �إىل
م�ستوى ال�شعر ،ومن ذلك قول ال�شاعر(:)2
هال بعمري هال بروحي هال باللي  تذوبني
هال مبن عطرها ميال علي دنياي وايامي
		
فهذا البيت كاد �أن يكون كالم ًا عادي ًا ال قيمة له ،يقوله ال�شخ�ص كثري ًا يف احلياة
اليومية ،ولي�س فيه من ال�شعر �إال الوزن والقافية ،ففيه عيب التقريرية املغلظة.
و�إذا ا�شتدت التقريرية انتقل الكالم من ال�شعر �إىل لغو احلديث ،وي�سميها �صاحب
البديع يف نقد ال�شعر :الرذالة ،فيقول« :اعلم �أن الرذالة هو �أن يكون املعنى ال يراد وال
ي�ستفاد ،مثل قول بع�ض العرب:
عون عينه حتت حاجبه
زياد بن ٍ
و�أ�سنانه ٌ
بي�ض وقد طر �شارب ُه
		
وقال �آخر:
�إذا ما اخلب ُز ت�أدمه بلحم
		
هلل الرثيد»(.)3
فذاك �أمانة ا ِ
وقد ت�ستعمل هذه الطريقة يف ال�شعر للمزح و�إ�ضحاك النا�س ،ومن ذلك قول
ال�شاعر(:)4
(� )1ضيدان املريخي� ،شاعر �شعبي كويتي ،من جنوم جملة املختلف� ،شارك يف برنامج �شاعر املليون الثالث.
( )2في�صل اليامي� ،إعالمي و�شاعر �شعبي �سعودي.
(� )3أ�سامة بن منقد ،البديع يف نقد ال�شعر.37 :
(� )4سعد بن جدالن الأكلبي� ،شاعر �شعبي �سعودي من رموز املدر�سة الكال�سيكية.
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يا راكب اللي درك�سونه درك�سون
ومكينته حتت ك ّبوته مكينة
		
و�سويكه �سويك والطبلون طبلون
وي�ساره ي�سار وميينه ميينه
		
 10ـ الغلط :وله ثالثة �أنواع:
�أ ـ الغلط يف اخلرب ،وذلك حني يغلط ال�شاعر يف معلومة ثابتة �أو علم م�ستق ّر ،وقد
كان العرب منذ عرفوا ال�شعر ّ
يتوخون فيه «�شرف املعنى و�صحته»)1(،ولذا «ا�شرتطوا �أن
ال يخالف املعنى احلقيقة التاريخية املعروفة� ،أو العرف ال�سائد� ،أو العرف اللغوي»()2
.
ومن الغلط يف ال�شعر النبطي قول ال�شاعر( )3يف ق�صيدة الطيارة الطويلة التي
�سبق تناولها:
 ..من طائرات طراز ميج �أربع مراوح واربعة متحركات
من نوع �سبعمية و�سبعة وارد امريكا و�صنع فرانكفورت� ..إلخ
فهنا خلط ال�شاعر خلط ًا كثري ًا بني �أنواع الطائرات والدول ،فطائرة امليج
رو�سية ال�صنع ،وهي طائرة حربية نفاثة بال مراوح ،ومل ت�ستوردها �أمريكا يوم ًا ما،
وفرانكفورت مدينة �أملانية ،و�أملانيا مل ت�صنع الطائرة ،والنوع «�سبعمية و�سبعة» تابع
لطائرة �أخرى هي البوينغ املدنية.
فيتوهم ال�شاعر حكم ًا يق ّدره يف الكالم ب�شكل مغلوط ،ومن
ب ـ الغلط يف التقديرّ ،
ذلك قول ال�شاعر( )4موجه ًا خطابه ل�شجر الطلح مت�سائ ًال عن طريه ال�ضائع:
�أن�شدك باللي منبتك بال�سوايف
ع�ساه يف خ ٍري وال فيه �س ّية
		
والغلط يف قوله �أن الطلح ينبت بال�سوايف� ،إذ �إن ال�سوايف هي الريح التي ت�سفي
الآثار ،مبعنى تذرو الرمل عند هبوبها فيمحي الآثار ،وهذا الغالب يف ا�ستعمال كلمة
( )1املرزوقي� ،أحمد بن حممد (412هـ)� ،شرح ديوان احلما�سة لأبي متام4 ،م ،ط ،1دار الكتب العلمية  -بريوت –
2003م.10/1 :
( )2وحيد �صبحي ك ّبابة ،اخل�صومة بني الطائيني وعمود ال�شعر العربي ،من�شورات احتاد الكتاب العرب – دم�شق –
1997م� :ص.70
( )3حمد بن هادي امل�سردي القحطاين (1360هـ 1412 -هـ)� ،شاعر نبطي من جنوب ال�سعودية.
( )4حمد ال�سعيد� ،شاعر وناقد �شعبي� ،أحد �أع�ضاء جلنة التحكيم يف برنامج �شاعر املليون.
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«ال�سوايف» ،لكن ال�شاعر هنا يجعلها العامل الرئي�سي يف �إنبات ال�شجرة كاملاء ،وهذا
غلط ،و�إن كان الهواء عام ًال من عوامل حياة الأ�شجار لكنه لي�س الأهم الذي يذكر يف
هذا ال�ش�أن ،فكيف �إذا جاء خمب�أً خلف كلمة ال�سوايف ذات املعنى املختلف.
ج ـ الغلط يف التعبري ،ومثال ذلك قول ال�شاعر (:)1
الثوب دامه ما يجي يف مقا�سك
		الثوب ودك رقعته منه وفيه
ففي هذا التعبري غلط �أ�سلوبي فاح�ش� ،إذ �إن ال�شطرين ال �ش�أن لأحدهما بالآخر،
وقد جمع ال�شاعر بينهما ب�أداة �شرط يف قوله «دامه» ،ويكون املعنى كما يلي :مبا �أن
الثوب ال ي�أتي على مقا�سك ،فالأف�ضل �أن تكون رقعته منه وفيه ،ما العالقة؟ هذا غلط.
واحلقيقة �أن ال�شطر الثاين جملة تامة غري م�شروطة ومنف�صلة متام ًا عن ال�شطر
الأول� ،أما ال�شطر الأول فهو جملة م�شروطة مل يكتمل جواب �شرطها.
 11ـ القوالب اجلاهزة :واملق�صود بها تلك الكلمات �أو اجلمل التي �شاع ا�ستعمالها
لأهداف حمددة يف الق�صيدة ،وا�ستعمال ال�شاعر لها نوع من االتكال واخلمول الأدبي
الذي ُيفقد ق�صيدته الأ�صالة والتفرد ،متام ًا مثل ال�سرقة ،ولكن بح�سن نية ،واملطلوب
من ال�شاعر �أن يكون عمله الأدبي �أ�صي ًال يف فكرته وبنائه و�أ�سلوبه تبع ًا لأ�صالة التجربة
ال�شعرية ( ،)2يبتكر املادة ال�شعرية ابتكار ًا ،لدرجة �أنه عند ذكرها يذكر النا�س ا�سمه.
والقوالب اجلاهزة كثرية غري حم�صورة ،كما �أنها متعددة بتعدد موا�ضيعها
ومواقعها يف الق�صيدة ،و�س�أذكر �أ�شهر القوالب اجلاهزة بناء على �أ�شهر املوا�ضيع
ال�شعرية كما يلي:
• االفتتاحية:
قال الذي ،يقول من هو ،بديت با�سم اهلل ،راكب اللي ،يا راكب من عندنا ،قم يا
نديبي ،هات القلم� ،أال يا هجو�سي ،يا هاج�سي ،يا وجودي ،يا ونتي ،يا عني ،يا ليل ،يا
قلب ،البارحة ،تل قلبي ،يا هيه..
• املفاتيح والو�سائط:
�أنا �أ�شهد �أن ،ومن عقب ذا ،عقبه ،ومن بعد هذا ،ما يل جدى ،عداد ،ع ّد ما ،يا كود.
( )1ب�سام �سليمان الفليح� ،شاعر �شعبي �سعودي.
( )2انظر� :ضياء خ�ضري� ،شعر الواقع و�شعر الكلمات ،احتاد الكتاب العرب – دم�شق – 2000م� :ص.15
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• احل�شو:
تخيل ! حتى احل�شو له قوالب �أي�ض ًا ،ومنها:
ال ال ،اليوم ،واهلل� ،،آه ،حيل ،يا نا�س ،يا جماعة ،يا هيه ،هيه يا اللي ،والنداءات
الزائدة بكل �أ�شكالها.
• الغزل:
 الو�صف الغزيل:
�أتلع اجليد� ،أري�ش العني ،كحيل العني ،العيون ال�سود� ،ضامر ال�سرجوف ،ماي�س
القد ،ظريف الطول� ،أبو جديل ،غ�ض النهد ،لطيف احل�شا ،لطيف الروح� ،أبو ثمان،
مبي�سم ،نابي الأرداف ،دقيق املعنق ،الرمي ،اخل�شم �سلة �سيف� ،سيد الع�شاق� ،أغلى
املحبني ،وليفي ،كامل الزين ،ال�صاحب اللي ،يا زين.
 موا�ضيع الغزل:
نهار الفراق� ،ساكن الأعماق ،ج�سم بال روح.
• الو�صف:
ذعذع الغربي� ،أزرق الدمع ،جزل املثايل ،عيدين وهذا الثالث.
• احلكم والأمثال:
طرد املقفني ،زمزم واحلطيم ،حكاية احلر والبوم ،حكاية الذئب والثعلب �أو الفهد
والقط ،حكاية الزرع واحل�صاد ،الأمثال الدارجة :هذا بال ابوك يا عقاب ،ما قل دل،
ما يرد الكرمي �إال اللئيم�..إلخ.
• ال�شكوى واملناجاة:
ما ذاق النوم ،لذيذ الرقاد ،ما تهنى مبرقد� ،أعد النجوم� ،أقنب قنيب الذيب،
نومي على را�س كوعي.
• الفخر واملدح:

_ _ 121

وافني الأ�شبار ،كعام املعادي ،ذباحة احليل ،يذري ذراها ،حلحيل ،زيزوم ،منعور،
يدمح الزلة ،ال ثار عج ودخان ،نهار الكون ،قب الأمهار ،حماية التايل ،الذيب �سرحان.
• الرثاء:
علم لفاين ،حتت الرثى.
• اخلامتة:
وختامها ،واختم ،و�صلوا..
وبالطبع لي�ست هذه كل القوالب اجلاهزة يف ال�شعر النبطي ،وال ميكنني �إح�صاءها
وال �أريد ،لكنني �أر�سم �إطار ًا عام ًا لها ،و�أد ّلل عليه ببع�ض الأمثلة ،ف�إذا وجد القارىء
يف الق�صيدة �أية عبارة من قبيل القالب اجلاهز ف�إنه �سيميزها ويلحق بها احلكم،
�سواء ذكرت العبارة هنا �أم مل �أذكرها.
وبالطبع لي�س جمرد ورود �إحدى هذه العبارات دلي ًال �صارخ ًا على وجود العيب،
و�إمنا هذه مظا ّنه على الأعم الأغلب فقط.
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الف�صل الثاين (التطبيقي)
املب ـح ــث الأول :ت�شريح الن�صو�ص
الن�ص الأول� :أح�سنت �صنعاً ،حممد ال�شمري
(ال�سعودية)
الن�ص الثاين :على وم�ضة ،ب�شاير ال�شيباين،
(الكويت)
الن�ص الثالث :كفاية ،منرية �سبت
(البحرين)
املبحث الثاين :درا�سة نقدية تطبيقية ل�شعر
حممد بن فطي�س املري (قطر)
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الن�ص الأول:

�أح�سنت �صنعا

• �شعر :حممد ال�شمري ،ال�سعودية
		
�أقــديــت يا خ ـلــي و�أح�سنت �صنـعــا

قلب هدا لــك عــروقه
اقــديــت يف ٍ

		
جترح وت�سلى وت�شعل القلب �شمـعـا

ترحل وت�سقي �شارب احلــب موقـه

		
كـم ليـلـ ٍة فا�ضـت من اجلك بدمعـا

وكم دمعـ ٍة الجـلـك تذارف �سبـوقة

		
كــم طخـم ـ ٍة ذابــت وكـم بنـت ولعا

يرجـن غرامي وقولهـن بـه �شهوقه

		
كـم فــاتـنــة رابــت وكــم بنــت دلعا

والقـلب ع ّيــا يبـدلــك بـمـخــلوق ـ ــة

		
لـ�ؤل ـ�ؤ غــالك بــداخـلــي ي�شـع �ش ّعــا

�شعة لآىلء ترخ�ص الذهب و�سوقه

		
ح�سـبــاك ربــي كـيــف تـدلــه وتنـعا

وحت�سن عــزا حبـي بليلــة �شروق ــه

		
�سهــم اجلف ــا يف خافقي منه رمعا

رمـعــة فطـيـن وال ب ــه لغـ ٍـز يعــوقــه

		
ليـت الهـوى ميـلـك حمـاكم ب�شرعا

يعـدل ويـوفـي كــل عــا�شـق حقـوقـه

		
خ ٍّـل ظلـمـنــي بـال ـهـوى دون مـرعــا

وانــا الـلــي راعي ـتــه �سنـيـن ب�شوقه

		
خ ٍّـل جـفــاوي يـ�شـلــع القـلــب �شلعــا

ّ
ن�شــف وري ــدي واخلـطــاوي معوقة

		
يا فـهـيــد كــانـت غـايتي بنت �سنعا

حتـ�شـم غـال حــبي وال هــي نفــوقة

		
واليـوم خانـت وانـك�سر فيني �ضلعا

واحلـب غـطـى خافـقـي مـع عروقه

		
يا فهـيـد ال تـ�شـره ليـا �شـفـت دمـعا

احلـب ما يــرحــم وال بــه رفــوق ـ ــة
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الت�شريح:
�أقديت يا خلي و�أح�سنت �صنعا
قلب هدا لك عروقه
		
�أقديت يف ٍ
ـ �أح�سنت �صنع ًا :لفظة ف�صيحة �أدخلت على كالم �شعبي بال مربر ،وهذا عيب
تف�صيح الق�صيدة النبطية.
ـ �أقديت :جاءت الثانية مكررة للأوىل تكرار ًا غري مبا�شر ،مع �إمكانية عدم الوقوع
يف هذا العيب.
جترح وت�سلى وت�شعل القلب �شمعا
ترحل وت�سقي �شارب احلب موقه
ـ فكرة البيت �شائعة حد اال�ستهالك ،وهي الفكرة الأولية التي يجتازها كل مبتدئ
لل�شعر الغزيل� ،إذ ي�شتكي العا�شق من جرح القلب وا�شتعاله و�سكب الدموع وعدم اهتمام
احلبيب.
ـ �شمعا :الألف حرف زائد على القافية وملحق بها لل�ضرورة ،وهذا �أحد العيوب
اخلا�صة بالقافية.
ـ �شمعا :فيه عيب ق�صور اللفظ عن املعنى� ،إذ �أراد ال�شاعر تعظيم حجم معاناة
العا�شق با�شتعال قلبه ا�شتعا ًال� ،أو �إ�شعال النريان يف قلبه ،فا�ضطرته القافية �أن يكون
امل�شتعل يف قلبه جمرد �شمع ،وال�شمع ال يفيد عظم اال�شتعال.
كم ليل ٍة فا�ضت من اجلك بدمعا
وكم دمع ٍة الجلك تذارف �سبوقة
ـ فكرة البيت �شائعة وال جديد فيها.
ـ بدمعا :الألف زائدة ك�سابقتها.
ـ دمعة :فيها تكرار غري مبا�شر لكلمة «بدمعا» ال�سابقة.
ـ تذارف� :صيغة ت�ستخدم للجمع لكنه ا�ستخدمها للمفرد� ،أي الدمعة ،وال�صحيح
تذرف للمفرد ،لكنه جاء بـ «تذارف» ل�ضرورة الوزن.
ـ �سبوقة :خط�أ لغوي ،وال�صحيح وال�شائع يف الكالم العربي ،وحتى يف اللهجة
ال�شعبية� ،أن يقال «�سبوق» للأنثى ،مثل ناقة �سابق و�سبوق.
كم طخم ٍة ذابت وكم بنت ولعا
يرجن غرامي وقولهن به �شهوقة
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ـ طخمة :تعاب ب�أنها مفردة ثقيلة اللفظ �سوقية ال ت�سمو �إىل جالل ال�شعر ،وهي
و�صف للمر�أة اجلميلة ،لكنها ال ت�ستعمل �إال يف املجال�س ال�شبابية واحلديث الهزيل.
ـ كم طخمة وكم بنت :هذا ح�شو� ،إذ يغني بع�ض الكالم عن الآخر ،لأنهما باملعنى
نف�سه.
ـ ولعا :هذه ال�صيغة لي�ست م�ستعملة يف الكالم املعروف ،وهي �إما من حتوير
الكلمات ،وبهذا �أراد ال�شاعر مولعة فا�ضطرته القافية� ،أو هي �صيغة خا�صة بلهجة
ال�شاعر� ،أو �صاغها على وزن فعلى الف�صيحة ،وبهذا وقع يف توح�ش املفردة.
ـ وقولهن :الواو ت�سبب ثق ًال يف الوزن.
ـ وقولهن به �شهوقة� :أراد �أن ه�ؤالء الن�سوة يرتبكن يف الكالم �إليه لفرط �شغفهن
به ،فجاء بال�شهيق يف القول ،وهذا �إن�شاء رديء.
ـ �شهوقة :حتوير لكلمة �شهقة.
كم فاتنة رابت وكم بنت دلعا
والقلب ع ّيا يبدلك مبخلوقة
		
ـ كم فاتنة رابت وكم بنت دلعا :تكرر هذا البناء املبدوء ب�صيغة ال�س�ؤال ،لكنه قد
يعذر لإفادة التعداد� ،أما الذي ال يعذر فهو تكرار البناء التف�صيلي يف ال�شطرين الأولني
من البيتني الثالث والرابع كما يلي:
كم طخم ٍة ذابت وكم بنت ولعا
كم فاتنة رابت وكم بنت دلعا
ـ دلعا :فيها ما يف �سابقتها «ولعا».
ل�ؤل�ؤ غالك بداخلي ي�شع �شعا
�شعة لآىلء ترخ�ص الذهب و�سوقه
ـ بداخلي ي�شع :فيه ثقل يف الوزن يحتم �إدغام اليائني ببع�ضهما.
ـ ي�شع �شع ًا :املفعول املطلق مكرر يف ال�شعر لدرجة اال�ستهالك ،وكان يجب تالفيه.
ـ ل�ؤل�ؤ غالك ي�شع �شعة لآىلء :يف هذا ت�شبيه فا�سد� ،إذ ال ي�صح �أن ي�شبه ال�شيء
بنف�سه �إال عند �إرادة الندرة ،كما لو قيل :لي�س مثلك �إال �أنت� ،أما يف البيت ف�إنه �شبه
�إ�شعاع الل�ؤل�ؤ ب�إ�شعاع الل�ؤل�ؤ.
ـ ترخ�ص الذهب و�سوقه :واو العطف تخلق ثق ًال يف الوزن يحتم حتوير نطق كلمة
الذهب بت�سكني الهاء.
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ح�سباك ربي كيف تدله وتنعى
وحت�سن عزا حبي بليلة �شروقه
		
ـ ح�سباك :حمرفة من ح�سبك وح�سيبك ،وهو من حتوير الكلمات ل�ضرورة الوزن.
ـ تدله وتنعى :عطف تنعى على تدله عطف غري م�ستقيم� ،إذ ال يوجد منا�سبة يف
املعنى بني املعطوفني ،واحلقيقة �أن تنعى ال �ش�أن لها مبا عطفت عليه ،و�إمنا هي متعلقة
باجلملة الآتية يف ال�شطر الثاين.
ـ وتنعى :هذه قافية م�ستدعاة ولي�ست متناغمة مع �صدر البيت الذي �سبقها ،وقد
ا�ستدعيت ق�سر ًا للحديث عنها يف ال�شطر الثاين البادىء بقوله :وحت�سن عزا.
ـ بليلة �شروقه :هذا من الغلط يف الكالم� ،إذ الليل وال�شروق ال يجتمعان ،وال ي�صح
يف كالم العقالء �أن يقال ليلة ال�شروق.
�سهم اجلفا يف خافقي منه رمعا
لغز يعوقه
		
رمعة فطني وال به ٍ
ـ رمعا :الألف من زوائد القوايف.
ـ رمعا :قافية م�ستدعاة لأجل ال�شطر الالحق ،ومل ي�ستطع ال�شاعر خلق �أية �ألفة
بينها وبني معنى ال�شطر الأول ،ف�أوقعه التكلف يف الرداءة� ،إذ �إن كلمة «رمعة» معروفة
يف �إطار التهديف على حل اللغز ،ومن ذلك يقال يف جل�سات الأن�س والألغاز بعد ذكر
اللغز :عندي رمعة� ،أي ت�صويب على احلل قد ي�صيب وقد يخطىء ،ف�أتى بها ال�شاعر
هنا يف ال�شطر الثاين وتكلف كثري ًا ليجعلها مالئمة لل�شطر الأول ،فذكر ال�سهم واجلفاء
واخلافق وزج بـ «رمعا» زج ًا بال رابط لفظي وال معنوي.
ـ رمعة فطني وال به :يف هذا ثقل يف الوزن.
لغز يعوقه :هذا الت�شبيه بني رمعة الفطني يف الألغاز ورمعة
ـ رمعة فطني وال به ٍ
�سهم اجلفاء� ،إن �صحت �إ�ضافة الرمعة ل�سهم اجلفاء ،ت�شبيه فا�سد لعدم املنا�سبة.
ليت الهوى ميلك حماكم ب�شرعا
يعدل ويويف كل عا�شق حقوقه
		
ـ حماكم ب�شرعا :يف هذا ع�سف للفظ ،فمن غري املقبول �أن تقال هذه اجلملة يف
الكالم العادي فكيف بال�شعر ،و�سبب الوقوع يف هذا العيب �أن ال�شاعر �أراد ا�ستعمال
كلمة املحاكم ال�شرعية� ،أو حماكم ال�شرع ،وحني مل يت� َّأت له ذلك �ضمن �شروط الوزن
�أحالها �إىل «حماكم ب�شرعا».
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ـ �شرعا :الألف زائدة من زوائد القوايف.
ـ يعدل ويويف :ال�ضمري املذكر عائد على ال�شرع املذكور يف ال�شطر الأول ،فيما
الأكمل �أن ي�ؤنث ال�ضمري ليعود على املحاكم.
ٍّ
خل ظلمني بالهوى دون مرعا
وانا اللي راعيته �سن ٍني ب�شوقه
		
ـ هذا بيت �شاذ عن القطيع ،وهو عيب التفكك الع�ضوي يف الق�صيدة� ،إذ جاء
احلديث عن اخلل الظامل دون متهيد وال رابط ،على �أنه عند التمحي�ص �سنجد �أن
ال�شاعر �أتى بذكر اخلل هكذا فج�أة ،ويف وعيه احلديث عن اخلل الذي ذكره يف البيت
الأول ،لكن بعد امل�سافة بينهما جعل الكالم ك�أنه منقطع ال �ش�أن لأحدهما بالآخر.
ـ مرعا :يف هذا حتوير ملفردة مراعاة.
ـ وانا اللي راعيته :يف هذا ثقل يف الوزن.
ـ ب�شوقه :هذه القافية فيها خلل مرتدد بني عدة عيوب ،فمرة ت�شبه القوايف املهم�شة
التي ي�ؤتى بها ل�ضرورة الوزن والقافية ،وهي زائدة عن حاجة املعنى ،وحينئذ يكون
املعنى املرادٍّ :
«خل ظلمني دون مراعاة و�أنا الذي راعيته �سنني» ،ومرة ت�شبه الإخالل
ب�أ�صول الكالم� ،إذ ال يح�سن قول مثل هذا ال�شطر يف كالم عادي ،ومرة لتناق�ض
الكالم يف قوله« :راعيته �سنني ب�شوقه» ،فكيف يت�صور متام املراعاة �إذا كان ال�شوق
ممتد ًا ل�سنني ،فلو �أح�سن العا�شق املراعاة ملا ا�شتاق مع�شوقه �سنني طويلة ،لأن ال�شوق
ال ينتج �إال عن احلرمان والقطيعة وعدم املراعاة.
ٍّ
خل جفاوي ي�شلع القلب �شلعا
ّ
ن�شف وريدي واخلطاوي معوقة
		
ـ ي�شلع القلب �شلعا :املفعول املطلق امل�ستهلك كثري ًا يف ال�شعر.
ـ �شلعا :الألف زائدة.
ـ واخلطاوي معوقة :ال �ش�أن لها مبا عطفت عليه وهو ن�شوف الريق ،وهذا يوقع يف
التفكك.
اخلطاوي معوقة :فيها رداءة يف الإن�شاء� ،إذ ال تدل اخلطى املعوقة على املعنى الذي
�أراده ال�شاعر من عذاب احلب.
يا فهيد كانت غايتي بنت �سنعا
حت�شم غال حبي وال هي نفوقة
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ـ �سنعا :حتوير لكلمة «�سنعة».
ـ غال حبي :هذا من احل�شو� ،إذ تغني �إحدى الكلمتني عن الأخرى.
ـ نفوقة :حتوير لكلمة منافقة.
واليوم خانت وانك�سر فيني �ضلعا
واحلب غطى خافقي مع عروقه
		
ـ فيني �ضلعا :فيه ثقل يف الوزن.
�سوقي لكلمة ّيف يف�ضل اجتنابها.
ـ فيني :ا�ستعمال ّ
ـ �ضلعا :الألف زائدة.
ـ وانك�سر فيني �ضلعا :فيه ق�صور للفظ عن املعنى� ،إذ انك�سار ال�ضلع ال يكون نتيجة
خليانة احلبيب ،واملنا�سب لك�سر ال�ضلع �إما على احلقيقة كال�سقوط واالرتطام� ،أو على
املجاز كال�صدمات وفواجع الدهر املرتبطة بال�ضعف بعد القوة.
ـ مع عروقه :قافية م�ستدعاة وال تفيد معنى جديد ًا ،و�إذا غطى احلب القلب ف�إنه
من املفهوم بداهة �أنه �سيغطي عروقه ،وهذا من احل�شو.
ـ عروقه :قافية مكررة ،لأنها ذكرت يف البيت الأول.
يا فهيد ال ت�شره ليا �شفت دمعا
		احلب ما يرحم وال به رفوقة
ـ دمعا :الألف زائدة.
ـ رفوقة :حتوير لكلمة رفق.
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الن�ص الثاين:

على وم�ضة �شعر

• ب�شاير ال�شيباين ،الكويت
على وم�ضة انتهى حبه و�صار فراقنا عادي
رم�ش يالم�س رم ٍـ�ش ويــرحـل
مثـل غم�ضة بها ٍ
جترد كحـلــي من عيني و�ســاح اخلـد ب�سـهــادي
و�صــاح الوقــت ما امداين �أقــدم �ساعـتي �أطول
	          
�ضحـكــت ب�شهـقـة �أحـزانــي �أنا متحطم مرادي
	          
هم و�أتـح ـم ـ ــل
يــزيـ ـ ــد بداخـلـ ــي هـ ٍٍّـم علـى ٍّ
�أنـا ودي لـو �ألقــاهــا يــدي ـن ــه و�صـوت ــه اله ــادي
�أنــا كلــي رجــا �ألـقــى الــدج ــى يف طـلتـه �أجمل
	         
عيــونـي تـ�شب ــه عيـون ــه ولكـن طي ـب ـه ــا البــادي
حـنــانــه مــالـ ٍـي قلب ــه ولـك ــن ط ـبـعــه املـهمــل
	          
حي ــاتـي نــور هـالدنيــا ن�سـيــت �شلـونهــا �أعيـادي
ت ـغـيـب �أيــامـي وت�شــرق و�أنـا فغيبوبتـي منهـل
	          
ي�صافـح حـزنـي �أحـزانه وترثي �أفراحي ف�ؤادي
و�صوت �أحلـانها جروحي تعاىل عز َفها وط ّول
	          
نحـيـبـي �آه يـا دمــوعــي قت ـل ــتي حلـظــة رق ــادي
ن�ســانـي حـلـمــي خــالنــي بواقـع فيـه �أنا �أجهل
	        
على وم�ضة انتهى حبــه و�صــار فــراق ــنا عــادي
 		                   مثل غم�ضة بها رم ٍـ�ش يـالمـ�س رمـ ٍـ�ش ويرحـل
على وم�ضة انتهى حبه و �صار فراقنا عادي
ـ على وم�ضة :هذا ع�سف للفظ� ،إذ ال�صحيح �أن يقال يف مثل هذا ال�سياق :يف
وم�ضة ال على وم�ضة ،ولكن الوزن �أجرب ال�شاعرة على �إدارج «على» مكان «يف».
ـ على وم�ضا :تبع ًا للهجة احل�ضرية ،فتفادت ال�شاعرة الثقل يف الوزن بتحويل
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التاء املربوطة يف «وم�ضة» �إىل �ألف خفيفة ،وهو عدول ا�ضطراري ل�سالمة الوزن ،لذا
فالكلمة مرتددة بني الثقل يف الوزن على نطقها الأ�صلي وحتوير املفردات �إن حولناها
على طريقة النطق احل�ضري.
رم�ش و يرحل
رم�ش يالم�س ٍ
مثل غم�ضة بها ٍ
رم�ش :هذا التنكري والتنوين املتعاقب يف كلمة رم�ش ركيك ،لأنه
رم�ش يالم�س ٍ
ـ ٍ
لي�س من �صيغ الكالم الطبيعي الذي يتحدث به النا�س.
ـ ويرحل :جميء «يرحل» و�صف ًا ل�صورة انفكاك الرم�ش عن الرم�ش يف الغم�ضة
و�صف رديء.
جترد كحلي من عيني و �ساح اخلد ب�سهادي
ـ جترد كحلي من عيني :الياء يف «كحلي» زائدة عن الوزن وت�سبب ثق ًال فيه.
ـ جترد كحلي من عيني :يف هذا غلط يف التعبري� ،إذ �إن املق�صود جتردت عيني من
كحلي ،ولي�س قلب اللفظ مق�صود ًا لعدم فائدة ذلك.
�ضحكت ب�شهقة �أحزاين �أنا متحطم مرادي
ـ �أنا متحطم مرادي :فيه تقدمي وت�أخري ،وال�صحيح �أنا مرادي متحطم.
ـ �أنا متحطم مرادي :فيه من ف�ساد الو�صف ما فيه ،فالتحطم لي�س هو الو�صف
الأمثل حني يكون احلديث عن املراد.
هم و �أحتمل
هم على ٍّ
يزيد بداخلي ٍّ
رم�ش» ،كما �أن هذا التكرار يف
«رم�ش على ٍ
هم :يلحقها ما حلق �سابقتها ٍ
هم على ٍّ
ـ ٍّ
البناء يبعث على امللل.
ـ و�أحتمل :فيه همز ،والهمزة �ضعف يف ال�شعر النبطي.
�أنا ودي لو �ألقاها يدينه و �صوته الهادي
ـ �أنا ودي�« :أنا» يف هذا املو�ضع ح�شو ميكن اال�ستغناء عنها بالبدء مبا�شرة بعبارة:
ودي.
ـ �ألقاها يدينه :تقدمي ال�ضمري على اال�سم يف هذه العبارة ح�شو �سببته �ضرورة
الوزن.
ـ يدينه� :ضرورة الوزن حتتم حتويل الهاء يف «يدينه» �إىل �ألف خفيفة ،وال�ضرورة
نق�ص.
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�أنا كلي رجا �ألقى الدجى يف طلته �أجمل
ـ �أنا كلي رجا� :أي�ضا جاءت «�أنا» هنا زائدة ميكن اال�ستغناء عنها.
ـ �أجمل :همزة قطع تعيب الق�صيدة النبطية.
حياتي نور هالدنيا ن�سيت �شلونها �أعيادي
ـ املق�صود الفعلي من هذا ال�شطر يبد�أ من كلمة «ن�سيت» ،لذا ف�إن النداءات التي
ابتدىء بها ال�شطر«حياتي» و «نور هالدنيا» كلها ح�شو ل�سد فراغ البحر العرو�ضي ،كما
�أن هذه الأو�صاف «حياتي نور هالدنيا» من �صيغ الكالم الغزيل املكرر على مر �سنني
ال�شعر النبطي ،فهي من القوالب اجلاهزة املعيبة.
ـ �شلونها �أعيادي :هنا جاء ذكر ال�ضمري واال�سم مع ًا ،وهو ح�شو ك�سابقه.
تغيب �أيامي وت�شرق و�أنا فغيبوبتي منهل
ـ منهل :منهل لأي �شيء؟ للأحزان والهموم ونحو ذلك؟ ،فهنا ق�صر الوزن عن
متام اللفظ ،فبرتت ال�شاعرة الكالم قبل �أن يكتمل ،وهذا ما �أوقع يف الركاكة.
و�صوت �أحلانها جروحي تعاىل عز َفها وط ّول
ـ �أحلانها جروحي :تقدم ال�ضمري ثم جاء اال�سم بعده كما م ّر ،وهذا عيب م�ستقل،
�إال �أن تكرار هذا البناء �أوقع الن�ص �أي�ض ًا يف عيب التكرار غري املبا�شر.
كما �أن العبارة عند ترتيبها بال تقدمي وت�أخري عبارة مثقلة بكرثة الإ�ضافات ،فهي
كما يلي :تعاىل عزف �صوت �أحلان جروحي ،وال يخفى ثقل هذه الإ�ضافات املتتابعة،
مما ي�سبب الركاكة يف ال�شعر.
ن�ساين حلمي خالين بواقع فيه �أنا �أجهل
ـ حلمي خالين :فيه زيادة يف الوزن.
ـ �أنا �أجهل� :أنا زائدة ،وهذا �أحد �أ�شكال احل�شو.
ـ �أجهل :فيه همزة قطع ،وهي معيبة يف ال�شعر النبطي.
عيوب جمملة يف الق�صيدة
ـ الإخالء :وهو خلو الق�صيدة ب�أكملها من ابتكار فكرة �أو �صورة �أو �إجراء �شعري،
عن�صري الوزن
�إمنا �سارت الق�صيدة من البداية �إىل النهاية متكئة فقط على توافر
ْ
بكاف لإجناح الق�صيدة.
والقافية ،وهذا لي�س ٍ
ـ الوزن :تكرار التق�سيم العرو�ضي يف معظم �أبيات الق�صيدة ،واملق�صود �أن ال�شاعرة
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تق�سم ال�شطر الذي هو :مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن� ،إىل ق�سمني ،كل منهما
مفاعيلن مفاعيلن ،ويكون الق�سم الأول جملة كالمية تامة وم�ستقلة ،ت�ست�أنف الق�سم
الثاين بعدها يف جملة كالمية تامة م�ستقلة �أي�ض ًا على وزن مفاعيلن مفاعيلن ،مثل:
على وم�ضة انتهى حبه ،جترد كحلي من عيني� ،ضحكت ب�شهقة �أحزاين ،ن�سيت �شلونها
�أعيادي� ..،إلخ.
ـ تكرار البيت الأخري :مل يكن هناك مربر لتكرار البيت الأول يف نهاية الق�صيدة.
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الن�ص الثالث:

كفاية

• �شعر :منرية �سبت ،البحرين
كـفـايــة زعـلنـا طـ ّول حـبـيـبي حــنّ لــي �شـوي
		 ت ـ ــرانــي من بعـد زعـلـك �أنا دني ــاي مــا بـيهـ ــا
تــراها دنيتي ظلـمـ ــة بـدونــك ال �سنا ال �ضـي
		 بــدونك منهو يا عمري حياتي منهو ي�ضـويه ـ ــا
حبيبي كل ما تطري �أح�س قلبي ي�صيبه �شي
		 و�أ�شـوف طيوفك بعيني جتيني قبـل ما اطـريها
حيـاتـي كلها الجلك وحبــك يا الغــال لـي فـي
		 وروحــي بالـر�ضــا جات ــك لأن ــك �أنــت غــاليـهـا
كفـايــة يا هــنا عـمـري كواين هاملـفـارق كــي
		 جــروحـي زادت بقـلـبي وقـربــك بــ�س ي�شفيـه ــا
كـ�أنـي رو�ضـ ٍة عط�شـى وحـبـك نبـعهــا والـري
		 زهـرهــا جـفــت �أوراق ــه مـتـى تـرجــع وترويه ــا
تعــال نعـيـد ذكــرانا ونطــوي هاملفـارق ط ــي
		 تعــال جنــدد الـذكـرى ب ـ�إ�ســم احلـب نحيـيـهــا
كفاية يا بـعد عمـري طلـبـتـك حــنّ يل �شـوي
		 تـرانــي عـفــت هـالــدنـيـا لأن ــك �أنــت مـو فيـهــا
الت�شريح:
ـ عدد الأبيات( 8 :قليلة).
ـ القافية الأخرية :ـيها (م�ستهلكة).
تراين من بعد زعلك �أنا دنياي ما بيها
زعلك :كي ي�ستقيم الوزن متام ًا يجب قراءة الكلمة بت�سكني العني ،وهو حتوير
ـ ْ
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للطريقة ال�صحيحة لنطق الكلمة يف اللهجة ال�شعبية ،فهي تنطق ب�إحدى طريقتني يف
اللهجة اخلليجية� ،إما بت�سكني الزاي وفتح العني وك�سر الالم هكذاْ :ز َع ِلك (�إزعلك)،
�أو بفتح الزاي والعني وت�سكني الالم هكذاَ :ز َع ْلك� ،أما الطريقة التي �أحدثتها ال�شاعرة
فهي جمرد حتريف غري مربر للتما�شي مع الوزن.
ـ �أنا :هنا زائدة عن املعنى ال�شعري ،وقد �أدرجت بناء على ما يتطلبه الوزن ال�شعري
لل�شطر ،فقط لهذا ال�سبب ،والدليل �أن املعنى ي�ستقيم دون هذه «الأنا» الطفيلية ،لذا
ب�إمكاننا �أن نقول« :تراين من بعد زعلك دنياي مابيها».
تراها دنيتي ظلمة بدونك ال �سنا ال �ضي
ـ تراها :جاء قبلها يف البيت ال�سابق :تراين ،وهذا من التكرار املعيب.
ـ ال �سنا ال �ضي :ما املعنى اجلديد الذي �أ�ضافته �إحدى هاتني املفردتني ومل تفده
املفردة الأخرى؟ ال �شيء ،خ�صو�ص ًا حني تو�ضعان مقابل مفردة واحدة (ظلمة) ،وهذا
مما يوقع الأ�سلوب يف عيب احل�شو.
بدونك من هو يا عمري حياتي من هو ي�ضويها
ـ بهذه الطريقة كثفت ال�شاعرة �أدوات التكرار واحل�شو اللفظي ،فقد ملأت امل�ساحة
العرو�ضية لل�شطر ال�شعري مبفردات زائدة على املعنى �أو مكررة يف اللفظ ،فاملعنى
اخلام لهذا ال�شطر هو« :بدونك حياتي من ي�ضويها»� ،إال �أن ال�شاعرة �صفت العديد من
الكلمات كي تدفع بالبحر العرو�ضي �إىل �شاطىء ال�سالمة على ح�ساب املعنى والقوة
ال�شعرية ،والكلمات الزائدة هي :من هو ،يا عمري.
أح�س قلبي ي�صيبه �شي
حبيبي كل ما تطري � ْ
أح�س» بت�شديد ال�سني� ،إال �أن ال�شاعرة تخففت من هذا
ـ �أح�س� :أ�صل الكلمة «� ّ
الت�شديد لأحد �سببني:
الأول� :أن الت�شديد �سيخلق ثق ًال يف الوزن ،وبذلك يكون العيب هو حتوير املفردة
�إىل ما يتنا�سب مع الوزن.
الثاين :قد يكون ذلك تبع ًا لطريقة ال�شاعرة يف نطق هذه الكلمة تبع ًا للهجتها
املحلية ،وهذا من كتابة ال�شعر على اللهجة احل�ضرية.
و�أ�شوف طيوفك بعيني جتيني قبل ما اطريها
ـ و�أ�شوف طيوفك بعيني :هذه تقريرية ،وال�شعر ال يقبل التقريرية ،ومفاد ذلك �أن
ال�شوف (الر�ؤية) يكون عن طريق العني حقيقة ،وهو املتبادر للذهن ابتداء ،فلماذا
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ت�ؤكد ال�شاعرة هذا املعنى املتبادر للذهن بذكره �صراحة؟
بينما ميكن قبول مثل هذا الت�صريح لغايات �أخرى ،كما لو �أراد ال�شاعر ت�أكيد �أمر
للمبالغة والتهويل ،كمن يقول� :شفت املوت بعيني ،وهكذا.
حياتي كلها الجلك وحبك يا الغال يل يف
وروحي بالر�ضا جاتك لأنك �أنت غاليها
			
ـ الفكرة هنا م�ستعملة حد اال�ستهالك« ،حياتي كلها الجلك ،حبك يل ّيف ،وروحي
جاتك»� ،أنت غاليها ،كلها من الأفكار ال�شعرية امل�ستهلكة.
ـ ك�أين رو�ض ٍة عط�شى وحبك نبعها والري
ـ ك�أين :ال�شعر النبطي ال يتوافق كثري ًا مع الهمز.
ـ نبعها والري :هذا التكرار ال يفيد �شيئ ًا �سوى احل�شو ،متام ًا كال�سنا وال�ضي يف
البيت الثاين.
تعال نعيد ذكرانا ونطوي هاملفارق طي
ـ قبلها كان :كواين هاملفارق كي ،وهذا الت�شابه يف ال�صوت وال�صيغة �أوقع يف
التكرار ،وهو تكرار البناء.
تراين عفت هالدنيا لأنك �أنت مو فيها
ـ قبلها كان :وروحي بالر�ضا جاتك لأنك �أنت غاليها ،وهذا �أي�ض ًا تكرار يف البناء
يوقع الن�ص يف حمدودية ال�صورة والكلمة ،بالرغم من �سعة املعجم ال�شعري ملثل هذه
القافية.
ـ لأنك �أنت :همزتان متتاليتان تعمقان عيب الهمز يف ال�شعر النبطي.
ـ مو فيها :لهجة ح�ضرية ال تنا�سب الق�صيدة النبطية.
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املبحث الثاين

عنا�صر القوة وال�ضعف يف �شعر ابن فطي�س
• عنا�صر القوة:
يعتمد ابن فطي�س يف قوته ال�شعرية على عوامل ثالثة:
 1ـ اجلزالة ،وهي ان�سيابية اللفظ ومتا�سكه يف البيت الواحد ،مع احلفاظ على
قوة مفرداته .وبع�ض �أنواع اجلزالة تعتمد على اقتبا�س الرتاكيب والعبارات الدارجة،
و�أمثلة اجلزالة يف �شعره قوله:
ظهر ابن الفجاءة يف زمانه
وانا ابن فطي�س تظهرين ذراعي
ـ وقوله:
�أد ّور الفرحة مع اللي ي�سهرون
وان ذكروين خذت فنجال و�سريت
ـ وقوله:
اللي من حلوم الأوادم ياكلون
وحلوقهم  -دفع البال  -متواكلة
عازمهم ال�شيطان للذنب ويجون
هذا يقطع له وذاك يواكله
ـ وقوله:
واللي تعو�ص وت�ضرب احلاجز ي�سار
ت�شل يف الدنة وترجع بلدها
ـ وقوله:
املوت جاك وهو تقلبه الظنون
وال لك �إال ال�صرب و�ش وداك له؟
ـ وقوله:
وعذرك �أنا الهي يا وي�ش اللي �ألهاك
الهي وم ٍّر منت الهي تليهى
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ـ وقوله:
املواقف ت�شخل النا�س والط ّيب يبني
كل عام يطيح ت�سعة وي�صفا يل وحيد
ـ وقوله:
ا�سمع وال �أبغي اللي وزانك ي�سمعون
ـ وقوله:
�أحمق وليف وحمبة واال �أقول �أبرك
ـ وقوله:
يا كرثهم غريه ولكن خرب خري
 2ـ ا�ستعمال الكوميديا يف بع�ض ق�صائده ،و�أمثلة ذلك قوله:
رقمك مع ال�صادر وال وارد ا�سواك
والنا�س يف اللي «مل يرد عليها»
ـ وقوله:
وي�سرت عليه من النحل ال ياكله
ـ وقوله:
يا كرث ما ي�ضرب خويي الطابلون
من كرث ما اكلته مطبات وكليت
ـ وقوله:
وبع�ض الليايل ودي ا�سري دون ليت
 3ـ االتكاء على غر�ض �شعري نبيل ،كعلو الأخالق ،واملروءة ،والتدين ،والأ�صالة،
وغريها ،وهو و�إن كان غر�ض ًا يف�صله بع�ض النقاد كاجلرجاين عن ج�سد الق�صيدة،
�إال �أنه حا�ضر وم�ؤثر يف وعي املتلقي ،و�أمثلة ذلك قوله:
�أغنى العرب من �شوف �أكادميي �ستار
ـ وقوله:
وع�ساي ما ق�صرت يف والديني
وع�ساي ما قارنت من ينفخ الكري
ـ وقوله:
جيت وتعاىل اهلل ع ّما ي�شركون
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لواله (يا م�ؤمن) لطبك ما اهتديت
ـ وقوله:
وتراثنا من دونه نبيع الأعمار
وق�صيدتي تراث �أهلنا مددها
ـ وقوله:
فارفع يديك خلالقك ال تو�ضيت
وادعو تراك �أقرب �إليا �صرت �ساجد
 4ـ دقة الو�صف ،لكن ابن فطي�س مل ي�ستثمره كثري ًا ،واملراد بدقة الو�صف :الر�ؤية
املجهرية للتفا�صيل الدقيقة يف املادة ال�شعرية� ،سواء كانت ر�ؤية عامة �أو ر�ؤية خا�صة
بال�شاعر ،وهو عامل ي�ستعمل يف ال�سرد �أكرث منه يف ال�شعر ،ولكن حني يركز ال�شاعر
ب�ؤرة العد�سة ال�شعرية على املواقف والأ�شياء يف مقطع �صغري ف�إن ال�صورة تظهر
بجمال متميز ،والأمثلة على ذلك يف قوله:
عازمهم ال�شيطان للذنب ويجون
هذا يقطع له وذاك يواكله
ـ وقوله:
ال طال ظل العود حزة ع�شا الطري
ـ وقوله:
ّ
يقطعون �أوقاتهم بالت�سايري
و�شوف املقاني�ص القدمية باالفالم.
• عنا�صر ال�ضعف:
ل�ضعف ابن فطي�س ال�شعري عوامل ثالثة �أي�ض ًا:
 1ـ كرثة احل�شو ،ومن ذلك قوله:
غال ومن فوق الغال ما هوب دون
حكاه �سمعك يجربك ب�أرخاك له
ـ وقوله:
ال�شعر طوقني وانا طوقته
قمت امت�شى به وافك �أبوابه
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ـ وقوله:
ويا �صرب �صربي والعواذل يح�سبون
�إين دلهت من الهوى واال �سليت
ـ وقوله:
وليف راح جعله ما يهون
يل ٍ
هو دواي وداي� ..أو داي ودواي
ـ وقوله:
ي�ضيق �صدري كل ما جات وا�سري
وال يخفف �سوج رجلي حنيني
والأمثلة يف هذا كثرية للأ�سف.
 2ـ الرداءة يف بع�ض الكلمات �أو ال�صور ال�شعرية� ،سواء ب�سبب رداءة املفردة يف
ذاتها� ،أو لإ�ضافة بع�ض الزوائد عليها� ،أو لرداءة اجلملة� ،أو ال�صورة ب�أكملها ،ومثال
ذلك قوله:
وت�شوف راعي الطري عاف املظاهري
ومن �شوفة القمرا وعدٍّ لها �صام
ـ وقوله:
كيك وع�سل لكن ما هو يف �صحون
ودعاك من عني احل�سود غطاك له
ـ وقوله:
ـ ناكله ،يف قوله :بني العظام العوج كنك ناكله.
ـ وكلمة �صحون ال�سابقة.
ـ وكلمة ك�شمات ،يف قوله :يا كرث ما ك�سرت ك�شمات و�شريت.
ـ وكلمة �سجيني بزيادة الياء يف قوله :معطى �سراحي عقب مانا �سجيني.
ـ وكلمة وزيني بزيادة الياء يف قوله :ما له على وجه الب�سيطة وزيني.
و�شعر ابن فطي�س مليء بهذه الزوائد للأ�سف.
 3ـ اعتماده التام على لهجته الدارجة يف ال�شعر ،وهذا العامل له فائدته ،لكن
م�ضاره �أكرث ،وفائدته :قوة مالم�سة ق�صائده لأ�سماع جمهوره من اللهجة نف�سها� ،أما
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م�ضاره فتحجيم خارطة املتلقني واملتذوقني ،و�إيقاع املتلقي �أحيان ًا يف توهم ال�ضعف
والركاكة نتيجة الغمو�ض اخلا�ص لأن العبارة غري م�سموعة لديه من قبل ،وميكن
التمثيل على هذا بقوله:
�أحمق وليف وحمبة واال �أقول �أبرك
وكانت العبارة قوية يف �إطارها الإقليمي.
ـ وقوله:
يا قربها لو قيل يل يا (عويني)
�إذ �إن كلمة عويني غري م�سموعة لدى الأكرثية خارج �إطار لهجة ال�شاعر.
ـ وقوله« :ناكله»� ،سابقة الذكر.
ـ وقوله:
الهي وم ٍّر منت الهي (تليهى)
فكلمة «تليهى» هنا ،وهي املفاعلة من كلمة «الهي» ،غري م�سموعة لدى الأكرثية،
و�إن كان ورودها يف هذا املكان كان موفق ًا جد ًا و�شاعري ًا للغاية لدى من يفهمها.
ومثل هذه الكلمات مقبولة �إن تنبه ال�شاعر �إىل عدم الإكثار منها ،والدراية بح�سن
توقيت ذكرها من عدمه.
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اخلامتة
ن�ستخل�ص من هذا الكتاب �أننا �إذا �أردنا احلكم على ق�صيدة نبطية وبيان جودتها
�أو رداءتها فال بد لنا من معايري فنية م�ستقرة حتتكم �إليها ونعلل احلكم بها ،وهذا
الكتاب جامع لكل املعايري الفنية التي ينطلق منها الناقد ليحكم على ق�صيدة ما �أنها
معيبة.
واملعايري التي �أوردتها يف هذا الكتاب م�ستخل�صة من كتب النقد القدمية واحلديثة،
ومن ا�ستق�صاء ن�صو�ص ال�شعراء املتميزين وطرقهم يف تادي بع�ض العيوب املتفق
عليها �ضمني ًا بينهم.
وعيوب ال�شعر يف هذا الكتاب مق�سمة على عنا�صر الق�صيدة املكونة لها كما يلي:
ـ عيوب الفكرة
ـ عيوب املفردة
ـ عيوب البحر العرو�ضي
ـ عيوب الق�صيدة كاملة (الن�ص)
ـ عيوب عامة
و�ضم الف�صل الثاين من الكتاب ف�ص ًال تطبيقي ًا ي�سقط هذه املعايري النظرية على
الق�صائد ،فيبني عيوبها مع ذكر العلة النقدية التي ا�ستلزمت احلكم عليها.
وبوجود هذا الكتاب ،يكون لل�شعراء والنقاد مرجع نقدي يحتكمون �إليه يف �صناعة
ال�شعر ونقده.
و�أرجو اهلل ال�سداد والتوفيق.
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فهر�س ال�شعراء النبطيني
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ال�شاعر
�أبعاد الرتكي
�أبو زيد الهاليل
�أحمد الغامدي
�أحمد النا�صر ال�شايع
�أ�شواق احلمود
�إياد املري�سي
بخوت املرية
بدر بن عبد املح�سن
بدر �صفوق
بدر �صفوق
بدر غازي املطريي
بريك بن هادي املري
ب�سام �سليمان الفليح
ب�شاير ال�شيباين
بلقي�س
بندر بن حميا العتيبي
تركي الديحاين
تركي امليزاين
توفيق اخلليفة
ثامر �شبيب الدقبا�سي
ثواب بن زيد احلارثي
جار اهلل ال�شدي
جزا البقمي
جزا �صالح احلربي
جمعة بن نامي الكعبي
حاب�س امل�شعل
حامد زيد
حب ّيب العازمي
حجاب بن نحيت
احلرة
احلرة
ح�سني الغنامي
ح�سني بن �سودة
حمد ال�سعيد
حمد العامري
حمد امل�سردي

ال�شاهد
ت�شفي عليل �ساقه البعد نزاح ** البحر دونه وامل�سافات بره
يقول �أبو زيد الهاليل �سالمة ** �شوف الفجوج اخلاليات يروع
يعني وال بيديك �أ ّيات حاجة ** و�أنته م�سوي فـ �أ ّمها حبه ون�ص
أ�شقر مرجود
�أبو ثليل � ٍ
�سبع ال�سنني اللي م�ضت ما لها قيم
�شعب غدت �ضحكته �آح؟
هو معجبك ٍ
يف هوى اخللفات ما راوزوا يوم اخلمي�س
ُم ٍّر ثمر هالليل و�آم ّر قطفه ** ياحلنظل اللي قمت اذوقه بكفي
ت�صدق! كل �أنثى موغلة بالع�شق والترثيب
يقولون الرواة الكاذبني ان امل�سا به الذ
يا �شعور االنتحاء ويا �شعوري اال�ستيائي
الوقت ذا هو هو بطبعه وانا �إياي** �أنا �صدوق وذا زمان الدعاية
الثوب دامه ما يجي يف مقا�سك ** الثوب ودك رقعته منه وفيه
ن�ص على وم�ضة
ال تب ّكيني ومت�سح خدي ** ليه �شعري ال بكيتك �ضدي
ق�صايد ْم َك ّ�سرة حتتاج وزن وقافية �ضاد
مري البال غايل وحبه غري غري
وال�صرب زين و كل مطرود ملحوق
عي
�إيه اوجعيني وان ترجيتكم ّ
ال حتا�سبني على ا�سباب الغياب ** يف يدك ما �صار ما كان بيدي
(ق�صيدة اللغز) �أبا ان�شدْ ك عن حمرا وخ�ضرا ** م�آل النفو�س الآدمية
ما غريك اللي �أحبه والعم ْر فاين ** حب النقى والغال ومعا�شر اخل ّوه
واختلط حبك بدمي فاملعاليق يعدي
برنامج البادية � -إذاعة الكويت
احلر ما يجل�س على ماكر البوم ** احلر دامي ماكره بالعاليل
م�شتاق ا�سولف حل�ضن �أمي عن �أحزاين
ب�سامح واتركك حتت الظالم احلالك حلالك
�سني �سيف ال�سم بال�سم �سامك ومغمو�س
دخل عيونك يا دكتور ** عندك دوا للم�سحور
جمل بنات الفكر دربخ ** �صارت يباله داخلي ار�سوخ
من ملحت الزين م�صياغه ** ف ّز جا�شي فْز م.زيغة
ياللي مكانك بني هذي وذ ّيه
مل �أالحظ �أي فارق بني طبعك ْ
وطبعي
�أن�شدك باللي منبتك بال�سوايف ** ع�ساه يف خ ٍري وال فيه �سية
مهما ق�سيت و�صرت تن�سى الذي راح
(ق�صيدة الطيارة) يا راكب من عندنا طيارة ماطورها..
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ال�صفحة
103
62
90
107
49
51
76
75
41
111
67
100
120
131
73
71
75
89
104
106
34
94
114
34
88
110
79
31
63
70
83
90
106
119
102
58

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

حمد بن �صالح املري
حمد بن فطي�س
حمد بن هادي امل�سردي
حمد حم�سن النعيمي
حمدان بن حممد �آل مكتوم
حمود البغيلي
احلميدي الثقفي
احلميدي الثقفي
خالد الردادي
خالد الفي�صل
خالد املريخي
خالد بن �سعود �آل �سعود
خالد �صالح احلربي
خلف الكريع
خلف امل�شعان
خلف بن هذال العتيبي
خليفة ال�شيدي
خليفة بن را�شد الوايل
خليل �إبراهيم ال�شربمي
راجح بن �سامل العجمي
الرا�سية
را�شد �آل �ساملني
را�شد اخلالوي
را�شد الكليب
را�شد بن جعيثن
را�شد بن فلوة املري
راكان بن حثلني
ريانة العود
زايد الروي�س
زيد احل�سناوي
�سارة الربيكي
�سامل �سيار
�سحايب في�صل
�سعد �آل �سعود
�سعد احلري�ص املطريي
�سعد احلومياين
�سعد امل�سعودي
�سعد براك
�سعد بن جدالن
�سعد �شبيب الطري�سي

ق�صدي وراه ا�صدق روايات العرب ال�صحابها
برنامج ركن البادية � -إذاعة قطر
من طائرات طراز ميج �أربع مراوح واربعة متحركات
برنامج ركن البادية � -إذاعة قطر
يوم تخربط يا عرب تتغيرّ الأوزان
ٍ
باليه كالم من ح�سدهم يحطونه
ق�صيدة ماجدة الرومي
�صاح بي �صاحبي والليل عطر الكتابة
وانتي يا بعد احلياة ومطمعي ** هاه يا (� )........صباياي املالح
جتيني على موعد ومن غري موعد جت
�أنا �أفهم لغة لعيون لكن �صرت مب قادر
هال باخلاطر اللي ْ
يل خطر يرتاح معه البال
وفاي ي�سولف ال�سالف قبل تت�آلف الأفيا
طريي ب�سرب امنياتك واو�صلي لل ُم�شرتي
وارقى ع ال�ضلع العايل
ألف �أولف للحبيب ر�سالة ** رمز املحبة تخربه عن حاله
� ٍ
هم كامت اللي ع ال�صدر ** والنف�س من هوله غدت ممحونة
با�سباب ٍ
الهوى وال�شوق يف يوم الوعد ** كالقمر يل يحت�ضن نوره �سماك
من �سبا عقلي وقلبي من �سباه ** م�ستحيل ان�ساه هذا امل�ستحيل
وانا �شوف عيني وكر حر حتت بومة
�ضاقت الدنيا الو�سيعه يف عيوين ** و�أ�صبحت عندي مثل مثقال ذرة
وان م�شت كن امل�شي حتت امرها جملة مفيدة
يقول اخلالوي واخلالوي را�شد ** بالقيل غالٍ مثل غايل اجلاليب
الق�صيدة غري املنقوطة (املهملة)
عن فرحة املنة ّ
نعف ون�شومي
�أر�ض اهلل �أو�سع من الباحة ومن جدة
يا ربعنا وين الطقيق ** جمعني والثالث بحر
�شمع �صربي كرث وجدي اوقد اهدابه و�ساح
ما كان غاب ْعن احلبايب حبايب
ا�سكني عذب �شعري واقعدي ريثما
ت�شفي بقايا بوح �أوراق حارة
تغيب ال�شم�س عن عيوين اذا انتم يف عيوين اقراب
ال�صدايد جزاك وهجرنا فيك خرية
كيف تروح ما فكرت يف حبك ويف حبي
و�أنا للدمع فيني مثل ما للأر�ض يف �سيلك
ميت فيك ** يا هيه انا عايف حالل وحرامك
ال حت�سبني يف الهوى ٍ
برنامج ركن البادية � -إذاعة قطر
تنبت من �أفعاله ب�ساتني وعذوق
يا راكب اللي درك�سونه درك�سون ** ومكينته حتت كبوته مكينة
رو�ض منحدر من جبليـا
�صغيـرة ت�شـرب قــراح ال�شهالـيل ** يف و�سط ٍ
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74
34
119
34
42
103
26
79
108
29
40
102
117
72
50
64
52
101
91
52
65
114
62
30
73
111
56
111
50
40
112
79
50
60
43
112
34
105
119
74

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
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90
91
92
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

َفهَل علمتَ عن جنوين يا �آنف �أنيّ لمَ جنون ال ّن�شاز املجيدي
�سعد علو�ش الهاجري
يا « ْكعيد» قلبي من هواها تفلفل
�سعود البقعاوي
خلى حياتي تنقلب كلها غري ** وان�سى احلبايب والزمن واملكاين
�سعود بن بندر �آل �سعود
(ق�صيدة اللغز) �أبا ان�شدْ ك عن حمرا وخ�ضرا ** م�آل النفو�س الآدمية
�سعود �سليمان احلارثي
�س�ألتني و�ش فيك لك ّني �أ�س�ألك ** من ذوب ال�سكر ب�أعماق �شاهي
�سلطان الأ�سيمر
معها تغري عاملي و�صار م�شغول
�سلطان العميمي
جعل �صناع الرباقع والعبي ** ما يبل الريق من ما زمزما
�سلطان بن و�سام
عذر �أقبح من �أية ذنب عذر قد مل �أكذوبة
�سلطان جملي
�أنا من وين ما ا�سافر من احزاين جتد �أحزان
�سليمان املانع
وال�شم�س مالت على وجه الغروب حتبي
�شاعر جمهول
يا جند لو �أن اجلفا منك مرة ** �صربنا ،ولكن اجلفا منك دامي
�شاعر هاليل
(ق�صيدة التعمية) �أن�شدك ما رجلٍ �شرى له معاميل
�شاعرة جمهولة
التاع قلبي وهامي وانفرى �سرتي ** واحلزن يك�سي حرويف يوم اغني لك
�شايع العيايف
ما يرده ال نحيب وال عياط
�شجون الظبيانية
برنامج البادية � -إذاعة الكويت
�شنوف جا�سم الهر�شاين
ما ادري هي حالة ملل؟ �أدري هي حالة رتابة
�شيخة اجلابري
ما حت�س بربد �أنا �أجتمد فـ حرماين ** ما يعذبك ا�شتياقك �آه عذبتني
�شيخة الكتبي
�سرقت القلب واثرك تعتربها �سرقة املزاح
�صالح �آل مانعة املري
قلب ٍ معك غناميه �ضاعت وال ادري و�ش ك�سب
�صالح ال�سكيبي
ما خلقني خالق الكون العظيم حمار
�صالح ال�شادي
برنامج البادية � -إذاعة الكويت
�صحن جوبان العنزي
لو �أنها ما هي بهي را�س هاملال ** ما ي�سرت عيوب الرجل لب�سة الثوب
�صنيتان املطريي
علمت عيني ق�صة ال�شرب والزاد ** وحكاية القمري بخ�ضر اجلرايد
�ضيدان املريخي
واهلل بغايات النفو�س �أدرائي
�ضيدان بن ق�ضعان
البارحه هاجت علي التفاكري ** ليلي ق�ضيته بني هوجا�س وافكار
طالل ال�سعيد
طالل بن عبد العزيز الر�شيد كنت �أح�سب اين عرفت احلب قبل �أعرفك
الين بال م�شرك والين ببواق
طالل حمزة
يا �سعود هذى ت�شبه الغيم يا �سعود
عارف �سرور
عاي�ض بن غيدة القحطاين ميوت ال�شعور اللي له النف�س نايبة
يا مدور خري وال�شر متزاحم **عزتي لك �إبرة هو و�سط ّميا
عبد الرحمن بن م�ساعد
عبد الرحمن مازن العطاوي باهلل قبل �إين �أ�سجل و�صاتي ** وقبل �إنك ت�سجل معي يل و�صاتك
ق�صيدة العرينات
عبد العزيز �آل حمد
عبد العزيز الفراج ال�سبيعي يقول املثل ما ينفع ال�صوت عقب الفوت
واحلب ربي خللقه والغال �سنه
عبد العزيز بن �سعود
وعلموها يف طلبها �آخ لو تذكر طلبها
عبد الكرمي اجلباري
يا وحدتي ما �س�ألتك ليه هاحلالة ** طفايتي ليه مليانة وانا فا�ضي
عبد املجيد الزهراين
يا وحيد تعد كم حذيان قدام الغرف
عبد املجيد الزهراين
�أنا �شاعر للغالبا والد�شري ** هم �شهاداتي ومنهم �أو�سمي
عبد املجيد الزهراين
كرت)
عبداهلل الدو�سري
(الق�صيدة متعددة اللغات) ياهلل ياللي عامل بكل (�سِ ِ
ليت الغال ينمحي كله متاتيك
عبداهلل ال�سامل
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50
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89
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44
44
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117
118
119
120
121
122
123
124
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130
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133
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135
136
137
138
139
140
141
142
143
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145
146
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148
149
150
151
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عبداهلل ال�سمريي
عبداهلل الغايل املري
عبداهلل الفي�صل
عبداهلل الكايد
عبيد بن را�شد اليليلي
عذبة العتيبي
علي اخلوار
علي ال�سبعان
علي العايد الهاجري
علي العايد الهاجري
علي بالل اليامي
علي بن رحمة
علي بن �سامل الكعبي
عناد املطريي
غازي العنمي
غازي بن عون العتيبي
فا�ضل الغ�شم
فهد ال�سعدي
فهد امل�ساعد
فهد بن �صنهات الديحاين
فهد بن م�شعاب املري
فهد دوحان
فهد عافت
في�صل ال�سلمي
في�صل اليامي
في�صل اليامي
قا�سم بن حممد �آل ثاين
قهر يزيد
ماجد ال�شاوي
ماجد بن هالل العتيبي
مانع بن �سعيد العتيبة
مانع بن �شلحاط
مبارك ال�سيد
مبارك الطومي
مربوك بن ما�ضي
حممد الأحمد ال�سديري
حممد الأحمد ال�سديري
حممد الرباهيم
حممد البالجي
حممد اجللواح

و�أنا على فكرة من �أم�س يدور يف بايل �س�ؤال
برنامج ركن البادية � -إذاعة قطر
�سرقتني مثل الكرى ْ
يل متكنت
يتوه ال�ض ّو يف ليلٍ من الظلما فـ بع�ضه تاه
ريق ي�شرقه
يا حمببة جمر ال�شفاه مبزن ٍ
هالورد مبطي به ذبول ونكادة
حبيبي كل �سنه وانته حبيبي ** ع�سى انك دا ٍمي تبقى ن�صيبي
�أ ّرخوا لك عيد و�أنتِ عيد ميه ** من ملحت بوجهك النور وعرفتك
وحاولت اعذرك مري عيا �ضمريي
زينت لك قلبي ب�ساتني وانهار ** وحطيت لك جنحان واقول طريي
ق�صيدة ملحمة �سفن ال�صحراء
برنامج ركن البادية � -إذاعة قطر
الر�سالة جت وحي الر�سالة املر�سلة
على ر�صيف ال�شم�س يف رحلة الذات ** ناداك تيار الغرام ووقفتي
ق�صيدة الت�سبيحة
ع�ساك منته للهجر ْمبتعلم
�أول كالم اهلل عالم اال�سرار
يا كرب الفرق ما بني الأزرة وفتحها للعنق
ال تظنيني �أناين ال �أنا ماين ب�أناين
حبيتها مو م�شكلة م�شكلتي الكربى ن�سيت
يا معذب قلب من حبيت كايف ** ال تعذب قلب من حطك قمرها
واطلق بجنحانها بع�ض الأوراق وكتب
هنا جنل�س �أح�سن �أو هنا؟وين ما تبغني
ق�صيدة املغزى
والكالم اللي �شبع من زود ما ّ
ينقال له
هال بعمري هال بروحي هال باللي  تذوبني
يا ويل قا�ضي الأر�ض من قا�ضي ال�سما
جتربني ثياب العيد ..حتاولني تناظرين
ترى العبث بامل�شاعر يحرق �إحراق
قال املثل من هو حكى لك حكا فيك
�ضاع الفكر برهانه ** ونف�سي غدت ممحونة
يا ر�صيف ال�شم�س يا نهود البحر ياهلل العقيلة
مع التطبيع ب�س ب�شرط يكون ف �صالح الأحباب
برنامج البادية � -إذاعة الكويت
لو �سمحتي ال تدورين وتلفي
�صلى �صايل �صلب ب�صاليه �صابني
�أبو زيد يا ليت الدهر ما غدى به ** يا ليت نف�سه ت ّو هبت هبوبها
ويوم �شفتك عرفت �إنك �سعادة مدمية
أكحل من عيونه ق�صيدي
«الألف»ّ � :
ويقولون اهلل خالق الكون والوهّ اب
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113
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

حممد اخل�س
حممد ال�شمري
حممد العبد العزيز العرفج
حممد العوين
حممد الفيحاين
حممد القثامي
حممد بخيت املنهايل
حممد بن فطي�س املري
حممد بن دغ�ش املري
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حممد بن را�شد بن الذيب
حممد بن را�شد بن الذيب
حممد بن �ساقان
حممد بن عبداهلل املري
حممد بن عرير
حممد بن ملحق امل�شرايف
حممد جار اهلل ال�سهلي
حممد �صالح احلربي
حممد عمر الها�شمي
حممد عي�ضة الزهراين
حممد مريبد العازمي
حممد نا�صر ال�شهواين
حممد همدان املري
مر�شد البذال
م�ساعد الرا�شد
م�ساعد الر�شيدي
م�سعود بن �سيحان
م�سفر بن درام العجمي
م�شاري املري
مطلق اجلبعاء
مطلق النوم�سي
مفرح ال�ضمني
منرية �سبت
مهدي بن �سعيد
مهدي نا�صر الدو�سري
مو�سى اخلليفي
النادرة
نا�صر الفراعنة
نا�صر الفراعنة
نا�صر القحطاين

برنامج البادية � -إذاعة الكويت
ن�ص �أح�سنت �صنع ًا
االخبار ال جتنا جتينا جموع ** تقطع �ضمايرنا بو�سط ربوع
هل الهالل وهامل الدمع مدرار ** ال هل واهمل ماطره كالهلل هل
تعالوا وعزوين �إخواين من الهوى ** مبن ق�ص و�صلي يوم زمت زواميه
و�أنا دققت يف املو�ضوع كله ** جنوبيه و�شرقه مع �شماله
�أما جتملني بعد ر�صد اخلرايط يف اخلطط
ومر منت الهي تليهى
الهي ٍ
برنامج ركن البادية � -إذاعة قطر
�أنا م�شتاق باكلم حبيبي ** ولكن للأ�سف ما كلمتني
يف الأرقام منرب ون قدام منرب �أيت.
وا�ضطر �أخلي هالق�صيدة على �آت**نقط نقط فراغ بعدين �أ ّيه
احلب
�سنني ما ادري وين قلبي من ّ
مدّيت يدي عادين باحت�ضنها ** فزّيت ليني يف حال النوم نامي
ور ّبع �شعيبه وال�سهل ،والزبيدي ** باركانها متفتق بني االزبار
احلر ما يجل�س على ماكر البوم ** احلر دامي ماكره بالعاليل
�سق فديتك كل ما متلك من جنون وغ�ضب
يجف وين�سطح لو ينبطح يف �آه خ ّواره
لأجل احلب �أتكلم و�أ�شرح يف حكاويها
�أ�سمع خطاك (�ستب باي �ستب) من فوق ال�سطر
�شعر ما عليها خاليف
ب�سم اهلل ابدي وابتدي نظم قايف ** �أبيات ٍ
اهلل يعني اهلل يعني اهلل يعني املبتلي
عادك بتحتاج ربعك �إىل كِ ّ�سر ثمك
برنامج البادية � -إذاعة الكويت
ويبعد عن النف�س �ضيقات تقالبها ** وي�شيل بايل عن الهوجا�س دربيله
واليا مني ذكرتك قلت طويل يا م�شاويري
بن�شدك كانك بخي�ص باجلواب
وادي من �صفاته ** حتت اجلدي وال�س ّبع املرقباتي
عن قري ٍة يف ٍ
�شايب مات ولده الجل ينقذ له غريق
ٍ
ويل قلبي منك يا �سيد الدالل ** الب�شر من طني و�أنته من ع�سل
�أ�شكي و�أ�سوق العذر و�أقبل ما تقوله �إمنا
برنامج البادية � -إذاعة الكويت
ن�ص كفاية
قالت �إىل هاحلد؟ قلت الوفا كلب
برنامج ركن البادية � -إذاعة قطر
لون ال�شفق يرق�ص على رنة الطار
�ضيع �أملها وفيه خابت به ظنون
ت�شب يا كلب �أ�ش يا حمار واخر�س يا خمام
(ق�صيدة الإيعاز) ب�سمك اللهم منزل �سورة الأحقاف والأعراف
ميه الغربة وفرقاك ملتمة ** دمعة العني هذي ما لها داعي
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
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207
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نا�صر مهدي الدو�سري
جنر في�صل العتيبي
ن�صار الظفريي
نهى نبيل
نو�ض �سدير
نو�ض �سدير
هادي املن�صوري
هايف بن عامر ال�شيب
هنادي اجلودر
و�صفي ال�صربات
والء عواد
يا�سر التويجري
يحيى باحلارث

اهلل من عني جفا النوم نونها ** ال �أقبل �سواد الليل هاجت �شجونها
برنامج البادية � -إذاعة الكويت
تعذبتني حب وذابتني قهر ** وكم قلبها من حبها لقلبي بكى
له �سك�سوكة حلوة ب�أق�صى الوجه مرت�سمة
كم غبي يدعي ال�شعر دوم بكل �ساع
�إىل من وجهت كف املر�ض ميك �أظافرها
يوم يلبي يل جميع املطاليب ** �آمز من ريقه ويلح�س ل�ساين
ٍ
�سمي خلي جنمة تتبع اجلر ** و�سميه الثاين تقدى به النا�س
ّ
ذابت عيوين يف ابتهايل وطريتك ** وا�ضنيت ذاكرة الدُعاء و مت ّنيت
ثمل طريي وعانق طريته وا�ستغرقوا بالنوم
باقي حتت احل�صري
هقيته
نا�س عظام ** ما
قلت �أحطه م�ستوى ٍ
ٍ
وا�ستوى يل يف عيوين يوم قلبي �إ�ستوى
ل ّبيه يا طاري الو�صال اللي يجي باطاللتك
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 3ـ الأب�شيهي ،حممد بن �أحمد ( 850هـ) امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف ،م ،2ط2
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 8ـ الأخف�ش� ،سعيد بن م�سعدة ( 215هـ) كتاب القوايف (حتقيق الدكتور عزة ح�سن)
مطبوعات مديرية �إحياء الرتاث القدمي – دم�شق .1970
 9ـ �أ�سامة بن منقذ ( 584هـ) ،البديع يف نقد ال�شعر( ،حتقيق :الدكتور �أحمد �أحمد بدوي
والدكتور حامد عبد املجيد) ،اجلمهورية العربية املتحدة ،وزارة الثقافة والإر�شاد القومي.
 10ـ الأ�صفهاين� ،أبو الفرج علي بن احل�سني ( 356هـ) الأغاين ،ط ،2م ،24دار الفكر –
بريوت (حتقيق� :سمري جابر).
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اليمامة – بريوت ( 1978حتقيق :د .م�صطفى البغا).
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– بريوت �( 2004شرح وتعليق :د .حممد عبد املنعم خفاجي).
 20ـ اجلرجاين ،علي بن عبد العزيز ،القا�ضي ( 366هـ) م ،1ط ،1الو�ساطة بني املتنبي
وخ�صومه (ت�صحيح و�شرح� :أحمد عارف الزين) مطبعة العرفان� ،صيدا 1331هـ.
 21ـ اجلمحي ،حممد بن �سالم ( 232هـ) طبقات فحول ال�شعراء ،دار املدين  -جدة،
(حتقيق :حممود حممد �شاكر).
 22ـ ابن جني� ،أبو الفتح عثمان بن جني ( 392هـ) ،اخل�صائ�ص3 ،م ،عامل الكتب –
بريوت (حتقيق :حممد على النجار).
 23ـ ابن جني� ،أبو الفتح عثمان بن جني ( 392هـ) كتاب العرو�ض ،دار القلم (حتقيق
الدكتور �أحمد فوزي الهيب) الكويت – 1987م.
 24ـ ابن حبان ،حممد بن حبان ( 354هـ) �صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،ط18 ،2م،
م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت ( 1993حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط).
 25ـ احل�سن ،غ�سان �أحمد ح�سن ،ال�شعر النبطي يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية،
_ _ 152

م�ؤ�س�سة الثقافة والفنون� ،أبوظبي ،ط1990 1م.
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 27ـ احلموي ،تقي الدين �أبو بكر بن حجة ( 837هـ) خزانة الأدب وغاية الأرب ،ط2 ،1م،
دار ومكتبة الهالل – بريوت ( 1987حتقيق :ع�صام �شعيتو).
 28ـ احلمريي ،ن�شوان بن �سعيد ( 573هـ) �شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،
ط ،1م ،11دار الفكر املعا�صر – بريوت ( 1999حتقيق :د .ح�سني بن عبد اهلل العمري -
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 29ـ اخلفاجي� ،أبو �سنان ( 466هـ)� ،سر الف�صاحة ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
.1982
 30ـ ابن خلدون ،عبد الرحمن بن خلدون (808هـ) تاريخ ابن خلدون( ،حتقيق :خليل
�شحادة) دار الفكر ،بريوت – لبنان 2000م.
 31ـ ابن خلكان� ،أبو العبا�س �شم�س الدين� ،أحمد بن حممد ( 681هـ) ،وفيات الأعيان
و�أنباء �أبناء الزمان ،دار �صادر ،بريوت( ،املحقق� :إح�سان عبا�س).
 32ـ اخلوارزمي ،حممد بن �أحمد ( 387هـ) مفاتيح العلوم ،ط ،1طبعه عثمان خليل
1930م  -م�صر.
 33ـ الدخيل� ،سليمان بن �صالح ،حتفة الألباء يف تاريخ الأح�ساء ،ط ،2الدار العربية
للمو�سوعات ،بريوت  -لبنان 2002م.
 34ـ ابن �أبي الدنيا ( 281هـ) ،قرى ال�ضيف م ،5ط( 1حتقيق :عبداهلل بن حمد املن�صور)
دار �أ�ضواء ال�سلف ،الريا�ض1997 -م.
 35ـ الذهبي ،حممد بن �أحمد (748هـ) تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري والأعالم ،ط1
(حتقيق :د .عمر عبد ال�سالم تدمري) دار الكتاب العربي ،لبنان – بريوت .1987
 36ـ الذهبي ،حممد بن �أحمد ( 748هـ) �سري �أعالم النبالء ،ط( 9حتقيق� :شعيب
الأرنا�ؤوط – ح�سني الأ�سد) م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت .1993
 37ـ ذيب ال�شمري ،املراحل الثالث لـ «فن املحاورة» من ع�صر املعلقات وحتى الآن (- 2
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 ،)2جريدة الأنباء الكويتية ( 5يونيو  )2008العدد .11558
 38ـ الزركلي ،خري الدين (1976م) ،الأعالم ،ط7 ،11م ،دار العلم للماليني ،لبنان –
بريوت 1995م.
 39ـ الزخم�شري ،حممد بن عمر (583هـ) امل�ستق�صى يف �أمثال العرب ،ط2 ،1م ،جمل�س
دائرة املعارف العثمانية ،حيدر �آباد – الهند .1962
 40ـ ال�سبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي ( 771هـ) طبقات ال�شافعية الكربى ،ط،2
10م ،هجر للطباعة والن�شر والتوزيع ( 1413حتقيق :د .حممود حممد الطناحي ،د .عبد
الفتاح حممد احللو).
 41ـ �سعد احلايف ،فن الألغاز ال�شعرية ،جريدة الريا�ض� 25 ،أغ�سط�س ،2007 ،العدد
.14306
 42ـ �سعيد بن زرقة ،احلداثة يف ال�شعر العربي� ،أدوني�س منوذج ًا ،ط� ،1أبحاث للرتجمة
والن�شر والتوزيع ،بريوت.2004 ،
 43ـ �سيد قطب (1966م) الت�صوير الفني يف القر�آن ،ط ،16دار ال�شروق – القاهرة
2002م.
 44ـ �سيد قطب (1966م) النقد الأدبي� ،أ�صوله ومناهجه ،ط ،8دار ال�شروق – القاهرة
2003م.
 45ـ ابن �سينا ،احل�سني بن عبداهلل ،ال�شيخ الرئي�س (428هـ) �أ�سباب حدوث احلروف،
مطبوعات جممع اللغة العربية – دم�شق (حتقيق :حممد ح�سان الطيان ،حممد مري علم).
 46ـ ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل الدين ( 911هـ) الإتقان يف علوم القر�آن،
م ،7جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف (حتقيق مركز الدرا�سات القر�آنية).
 47ـ ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل الدين ( 911هـ) بغية الوعاة يف طبقات
اللغويني والنحاة2 ،م ،املكتبة الع�صرية ،لبنان – �صيدا (حتقيق :حممد �أبو الف�ضل
�إبراهيم).
 48ـ ال�شاطبي� ،إبراهيم بن مو�سى (790هـ) الإفادات والإن�شادات ،ط( ،1حتقيق :الدكتور
حممد �أبو الأجفان) ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت 1983م.
_ _ 154

 49ـ �شوقي �ضيف ،حتريفات العامية للف�صحى يف القواعد والبنيات واحلروف واحلركات،
دار املعارف ،القاهرة1994 ،م.
 50ـ �صالح العبود ،قبيح التكرار يف �شعر حامد زيد ،تاريخ ،2005 – 3 – 14 :منتديات
�شظايا �أدبية .http://www.shathaaya.com/vb
 51ـ �صبار العنزي ،الريحاين يوزع حروف الهجاء ،جريدة الريا�ض ( 12مايو .)2002
 52ـ ال�صالبي ،علي حممد� ،أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ،مكتبة املو�سوعة ال�شاملة
الإلكرتونية .2001
 53ـ ال�صويان� ،سعد العبداهلل ،ال�شعر النبطي وجذوره الف�صيحة (ذائقة ال�شعب و�سلطة
الن�ص) ،درا�سة لغوية تاريخية مقارنة ،ط ،1دار ال�ساقي 2000م.
 54ـ ال�صويان� ،سعد العبداهلل ،مراجعة لكتاب درا�سات يف ال�شعر ال�شعبي الكويتي ،مل�ؤلفه
الدكتور عبداهلل العتيبي ،جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية ،الكويت ،العدد ،45
ال�سنة الثانية ع�شرة – يناير .1986
 55ـ �ضياء خ�ضري� ،شعر الواقع و�شعر الكلمات ،احتاد الكتاب العرب – دم�شق – 2000م.
 56ـ ابن طباطبا ،حممد بن �أحمد ( 322هـ) عيار ال�شعر ،ط ،1دار الكتب العلمية ،لبنان
 بريوت �( 1982شرح وحتقيق :عبا�س عبد ال�ساتر). 57ـ الطرباين� ،سليمان بن �أحمد ( 360هـ) املعجم الكبري ،ط ،2م ،20مكتبة العلوم
واحلكم – املو�صل ( 1983حتقيق :حمدي بن عبداملجيد ال�سلفي).
 58ـ طراد الكبي�سي ،ما هو النقد ،املجلة الثقافية (جملة ثقافية ف�صلية ت�صدر عن اجلامعة
الأردنية) – ع ّمان – العدد ( 58دي�سمرب  - 2002فرباير .)2003
 59ـ الظاهري ،حممد بن عمر ،ابن عقيل ،العجمان وزعيمهم راكان بن حثلني ،ط� ،2شركة
ذات ال�سال�سل – الكويت .1416
 60ـ الظاهري ،حممد بن عمر ،ابن عقيل ،مبادئ يف نظرية ال�شعر واجلمال ،املو�سوعة
ال�شاملة.
 61ـ عائ�شة عبد الرحمن ،بنت ال�شاطئ ،قيم جديدة للأدب العربي القدمي واملعا�صر ،ط،2
دار املعارف ،مكتبة الدرا�سات الأدبية  54م�صر.
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 62ـ عاطف العراقي ،االجتاه النقدي يف الفكر العربي خالل القرن التا�سع ع�شر ،جملة
التنوير الثقايف (جملة ثقافية ف�صلية ت�صدر عن نادي اجل�سرة الثقايف االجتماعي)
الدوحة ،العدد الأول ،دي�سمرب .1998
 63ـ العبا�سي ،عبد الرحيم بن �أحمد ( 963هـ) معاهد التن�صي�ص على �شواهد التلخي�ص،
ط2 ،1م ،عامل الكتب – بريوت ( 1947حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد).
 64ـ عبد احلكيم الزبيدي ،الأهازيج ال�شعبية يف اخلليج واجلزيرة العربية (2009م) دار
نا�شري للن�شر الإلكرتوين 1 ،يناير .2009
 65ـ عبد احلي كمال ،الأحاجي والألغاز الأدبية ،ط ،2مطبوعات نادي الطائف الأدبي،
1401هـ.
 66ـ ابن عبد ربه� ،أحمد بن حممد ( 328هـ) العقد الفريد8 ،م ،ط( 3حتقيق :الدكتور
عبد املجيد الرتحيني) دار الكتب العلمية ،بريوت 1987م.
 67ـ عبد الرحمن بدوي ،مناهج البحث العلمي ،ط ،3وكالة املطبوعات – الكويت 1977م.
 68ـ عبد الرحمن ب�سي�سو ،ق�صيدة القناع يف ال�شعر العربي املعا�صر ،ط ،1امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر ،بريوت.1999 ،
 69ـ عبداهلل ال�سامل ،التجديد يف ال�شعر ال�شعبي املعا�صر (درا�سة نقدية)  ،2009املوقع
ال�شخ�صي للكاتب :موقع و�سوم الإلكرتوين .www.wosom.net
 70ـ عبداهلل ال�سامل ،زوائد ال�شعر نقائ�ص (مقالة نقدية)  ،2004املوقع ال�شخ�صي للكاتب:
موقع و�سوم الإلكرتوين .www.wosom.net
 71ـ عبداهلل الغذامي ،الثقافة التلفزيونية� ،سقوط النخبة وبروز ال�شعبي ،ط ،2املركز
الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء – املغرب 2005م.
 72ـ عبداهلل الغذامي ،الكتابة �ضد الكتابة ،ط ،1دار الآداب – بريوت 1991م.
 73ـ عبداهلل الق�صيمي ،العرب ظاهرة �صوتية ،من�شورات اجلمل ،ط2002 ،1م.
 74ـ ابن عثيمني ،حممد بن �صالح (2001م)� ،شرح ريا�ض ال�صاحلني7 ،م ،ط ،1دار
الوطن – الريا�ض 1416هـ.
 75ـ ابن عدالن ،علي بن عدالن املو�صلي النحوي ( 666هـ) االنتخاب لك�شف الأبيات امل�شكلة
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الإعراب ،ط ،2م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت 1985م (حتقيق :د.حامت �صالح ال�ضامن).
 76ـ ابن العربي ،حممد بن عبداهلل الأندل�سي ( 543هـ)� ،أحكام القر�آن ،م ،4ط ،1دار
الكتب العلمية.
 77ـ ابن عربي ،حميي الدين ( 638هـ) ،حما�ضرة الأبرار وم�سامرة الأخيار ،دار اليقظة
العربية�،سوريا.1968 ،
 78ـ ابن ع�ساكر ،علي بن احل�سن ( 571هـ) ،تاريخ مدينة دم�شق وذكر ف�ضلها وت�سمية
من حلها من الأماثل �أو اجتاز بنواحيها من وارديها و�أهلها ،ط( ،1درا�سة وحتقيق علي
�شريي) ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت ،لبنان.
 79ـ الع�سقالين� ،أحمد بن علي ،ابن حجر ( 852هـ) الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،ط 1دار
اجليل – بريوت ( 1412حتقيق :علي حممد البجاوي).
 80ـ الع�سقالين� ،أحمد بن علي ،ابن حجر ( 852هـ) ،ل�سان امليزان ،ط ،3م ،7م�ؤ�س�سة
الأعلمي للمطبوعات – بريوت ( 1986حتقيق :دائرة املعارف النظامية – الهند).
 81ـ الع�سكري ،احل�سن بن عبداهلل� ،أبو هالل (395هـ) ،جمهرة الأمثال ،ط2 ،2م (حتقيق:
حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم – عبد املجيد قطام�ش) دار اجليل – بريوت ،دار الفكر .1988
 82ـ الع�سكري ،احل�سن بن عبداهلل� ،أبو هالل ( 395هـ) كتاب ال�صناعتني :الكتابة وال�شعر،
حتقيق :علي حممد البجاوي ،حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ط 1952 ،1دار �إحياء الكتب
العربية ،عي�سى البابي احللبي و�شركاه -القاهرة.
 83ـ العطوي ،م�سعد بن عيد ،االجتاه املحافظ يف ال�شعر �إبان احلروب ال�صليبية ،جملة
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،العدد  ،15ال�سنة .15
 84ـ عماد غركان ،مقومات عمود ال�شعر الأ�سلوبية يف النظرية والتطبيق ،من�شورات احتاد
الكتاب العرب  2004دم�شق.
 85ـ الفارابي ،حممد بن حممد بن طرخان ،الفيل�سوف (339هـ) كتاب املو�سيقى الكبري،
ط ،1القاهرة ،دار الكاتب العربي للطباعة والن�شر (حتقيق و�شرح :غطا�س عبد امللك
خ�شبة).
 86ـ فهد املارك ،حممد العوين (خمطوط).
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 87ـ ابن قتيبة ،عبداهلل بن م�سلم ( 276هـ) ال�شعر وال�شعراء ،ط 1967 ،2دار املعارف -
القاهرة (حتقيق� :أحمد حممد �شاكر).
 88ـ قدامة بن جعفر ( 337هـ) ،نقد ال�شعر ،م( ،1حتقيق :الدكتور حممد عبد املنعم
خفاجي) دار الكتب العلمية ،بريوت.
 89ـ القزويني ،حممد بن عبد الرحمن ،اخلطيب ( 739هـ) ،الإي�ضاح يف علوم البالغة
ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت 2003م.
 90ـ القلق�شندي� ،أحمد بن علي ( 821هـ)� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،م ،14ط1
(حتقيق :د .يو�سف علي طويل) دار الفكر ،دم�شق.1987
 91ـ القويعي ،حممد عبد العزيز بن علي ،تراث الأجداد ،درا�سات جلوانب خمتلفة من
تاريخ م�أثوراتنا ال�شعبية ،ط ،1مطابع البادية للأوف�ست  1982الريا�ض.
 92ـ القريواين� ،أبو علي احل�سن ،ابن ر�شيق (463هـ) العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه،
ط2 ،1م ،مطبعة ال�سعادة – م�صر (حتقيق :حممد بدر الدين النع�ساين احللبي) 1907م.
 93ـ الكربا�سي ،حممد �صادق حممد ،ديوان املوال (الزهريي) ،ط ،1املركز احل�سيني
للدرا�سات – لندن 2001م.
 94ـ كميل �سعادة ،مو�سيقى ال�شعر بني الفل�سفة ‘الوعائية’ و�شطط املج ّددين ،جريدة النهار
اللبنانية ،الأحد  2ني�سان .2006
 95ـ املربد ،حممد بن يزيد� ،أبو العبا�س ( 285هـ) ،الكامل ،حتقيق الدكتور حممد �أحمد
الدايل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت.
 96ـ حممد اخل�ضر بن احل�سني ،اخليال يف ال�شعر العربي ،جملة املنار ،يناير  ،1920قر�ص
مدمج للمجلة.
 97ـ حممد املقداد� ،أيهما �أ�سبق �إىل الظهور ال�شعر �أم النرث الفني؟ جملة الرتاث العربي-
جملة ف�صلية ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب -دم�شق ،العدد 39و  - 40ال�سنة العا�شرة،
ني�سان ومتوز«ابريل ويوليو» .1990
 98ـ حممد ريا�ض كرمي ،املقت�ضب يف لهجات العرب ،الرتكي للكمبيوتر والطباعة – طنطا
 1996م._ _ 158

 99ـ حممد زغلول �سالم ،تاريخ النقد الأدبي حتى القرن الرابع الهجري ،من�ش�أة املعارف،
الإ�سكندرية.
 100ـ حممد �صايل حمدان ،عبد املعطي منر مو�سى ،معاذ ال�سرطاوي ،ق�ضايا النقد
القدمي ،ط ،1دار الأمل للن�شر والتوزيع ،الأردن – �إربد1990 ،م.
 101ـ حممد عزام ،الن�ص الغائب ،جتليات التنا�ص يف ال�شعر العربي ،احتاد كتاب العرب
– دم�شق – .2001
 102ـ حممد علي �أبو حمدة� ،أبو القا�سم الآمدي وكتابه املوازنة بني الطائيني ،ر�سالة قدمت
لنيل درجة �أ�ستاذ يف الآداب �إىل دائرة اللغة العربية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت� ،أيلول
1968م.
 103ـ حممد غنيمي هالل ،النقد الأدبي احلديث ،دار نه�ضة م�صر للن�شر والتوزيع،
القاهرة – 1997م.
 104ـ حممد مفتاح ،اخلطاب ال�شعري (ا�سرتاتيجية التنا�ص) ،ط ،3املركز الثقايف العربي
.1992
 105ـ حميي الدين �صبحي ،النقد الأدبي احلديث بني الأ�سطورة والعلم – درا�سات
مرتجمة ،الدار العربية للكتاب – ليبيا 1988م.
 106ـ املختاري ،زين الدين ،املدخل �إىل نظرية النقد النف�سي� ،سيكولوجية ال�صورة
ال�شعرية يف نقد العقاد (منوذج ًا) ،احتاد الكتاب العرب– دم�شق 1998م.
 107ـ املرزباين ،حممد بن عمران ( 384هـ) املو�شح يف م�آخذ العلماء على ال�شعراء ،جمعية
ن�شر الكتب العربية ،املطبعة ال�سلفية  -القاهرة 1334هـ.
 108ـ املرزوقي� ،أحمد بن حممد ( 412هـ)� ،شرح ديوان احلما�سة لأبي متام4 ،م ،ط ،1دار
الكتب العلمية  -بريوت 2003م.
 109ـ م�سلم ،م�سلم بن احلجاج� ،أبو احل�سني ( 261هـ) ،اجلامع ال�صحيح8 ،م ،دار اجليل
– بريوت.
 110ـ م�صطفى عبد الرحمن �إبراهيم ،يف النقد الأدبي القدمي عند العرب 1998 ،القاهرة،
مكة للطباعة.
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 111ـ املعري� ،أبو العالء �أحمد بن عبداهلل ( 449هـ) اللزوميات2 ،م ،ط ،2دار الكتب
العلمية – بريوت.
 112ـ نا�صر عبداهلل احلمي�ضي ،الألغاز يف �شعر الرواد ،جريدة الريا�ض ( 1فرباير )2007
العدد .14101
 113ـ وحيد �صبحي ك ّبابة ،اخل�صومة بني الطائيني وعمود ال�شعر العربي ،من�شورات احتاد
الكتاب العرب – دم�شق – 1997م.
 114ـ �أبو يعلى ،عبد الباقي بن عبداهلل ،القا�ضي (بعد 487هـ) ،كتاب القوايف ،ط ،2م�صر،
مكتبة اخلفاجي (حتقيق :الدكتور عوين عبد الر�ؤوف) 1978م.
 115ـ يو�سف �أبو العدو�س ،اال�ستعارة يف النقد الأدبي احلديث ،ط ،1الأهلية للن�شر والتوزيع،
ع ّمان.1997 ،
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مهارات الإر�شاد النف�سي وتطبيقاته
جتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح
املعري يعود ب�صري ًا
وردة الإ�شراق
جماديفي
الأعمال ال�شعرية الكاملة ج1
�أ�سباب لالنتماء
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ح�سن توفيق
د� .صالح الق�صب
�صيتة العذبة
جمال فايز
د .كلثم جرب
علي الفيا�ض /علي املناعي
ظافر الهاجري
د� .شعاع اليو�سف
غامن ال�سليطي
د .حجر �أحمد حجر
�سنان امل�سلماين
د .عبد اهلل �إبراهيم
خالد البغدادي
عبد اهلل فرج املرزوقي
�إبراهيم �إ�سماعيل
علي مريزا
وداد عبداللطيف الكواري
�إبراهيم �إ�سماعيل ترجمة  /النور عثمان
علي عبد اهلل الفيا�ض
مبارك بن �سيف �آل ثاين
دالل خليفة
عبد العزيز الع�سريي
د .عبد اهلل فرج املرزوقي
خليفة ال�سيد
خالد زيارة
حممد �إبراهيم ال�سادة
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د .ح�سام اخلطيب
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نورة حممد �آل �سعد
د� .أحمد عبد امللك
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د .زكية مال اهلل
راجنيت هو�سكوتي ترجمة :ظبية خمي�س

_ _ 168

ال�سنة
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

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

الإ�صدارات
تباريح النوار�س
املر�أة يف امل�سرح اخلليجي
�أبو حيان  ..ورقة حب من�سية
تطور الت�أليف يف علمي العرو�ض والقوايف
�أحزان كبرية
الديوان ال�شعبي
ذاكرة الذخرية
جتليات الق�ص “مع درا�سة تطبيقية يف الق�صة القطرية”
�سمط الدهر «قراءة يف �ضوء نظرية النظم»
كان يا ما كان
الظل والهجري «ن�صو�ص م�سرحية»
الرواية والتاريخ
وجوه مت�شابهة «ق�ص�ص ق�صرية»
امل�سرح واملدينة
الأعمال ال�شعرية الكاملة ج2
الدفرت امللون الأوراق
الظل و�أنا
حقيبة �سفر
م�سرحيات قطرية (�أجماد يا عرب  -هلو )Gulf
العامل وحتوالته ( التاريخ – الهوية  -العوملة)
موال الفرح واحلزن والفيلة «ن�صان م�سرحيان»
حكاية جدتي
�صورة املر�أة يف م�سرح عبدالرحمن املناعي
ديوان ابن فرحان
موال الفرح واحلزن والفيلة “مرتجم �إىل الفرن�سية”
الفن الت�شكيلي القطري ..تتابع الأجيال
درا�سة يف ال�شعر النبطي
بداية �أخرى «مرتجم �إىل الإجنليزية»
وجع امر�أة عربية «مرتجم �إىل الإجنليزية»
اخليل ..ريا�ضة الآباء والأجداد
النقد بني الفن والأخالق ،حتى نهاية القرن الرابع الهجري
وداع الع�شاق
الوزة الك�سولة
املهن واحلرف وال�صناعات ال�شعبية يف قطر
الع�شر الأوائل ..رائدات الفن الت�شكيلي يف قطر

امل�ؤلف
ب�شرى نا�صر
د .ح�سن ر�شيد
حمد الرميحي
د� .أنور �أبو �سويلم د .مرمي النعيمي
�أمري تاج ال�سر
عيد بن �صلهام الكبي�سي
علي بن خمي�س املهندي
با�سم عبود اليا�سري
د� .أحمد �سعد
خولة املناعي
د .ح�سن ر�شيد
جمموعة م�ؤلفني
خليفة عبد اهلل الهزاع
د .يون�س لوليدي
د .زكية مال اهلل
ح�صة العو�ضي
ن�سرين قفة
�صفاء العبد
غامن ال�سليطي
د� .إ�سماعيل الربيعي
حمد الرميحي
مرمي النعيمي
�إمام م�صطفى
ح�سن حمد الفرحان
حمد الرميحي
خالد البغدادي
حمد الفرحان النعيمي
فاطمة الكواري
د .كلثم جرب
�صالح اجليدة
د .مرمي النعيمي
ح�سني �أبو بكر املح�ضار
د .لطيفة ال�سليطي
خليفة ال�سيد حممد املالكي
خولة املناعي
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امل�ؤلف
الإ�صدارات
م
عماد البليك
 104الرواية العربية ..رحلة بحث عن املعنى
د .عبد القادر حمود القحطاين
 105درا�سات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�صر
د .جا�سم عبد اهلل اخلياط د .حم�سن عبد اهلل العن�سي
 106ال�سالحف البحرية يف دولة قطر
د .ماجد فار�س قاروط
 107جتليات اللون يف ال�شعر العربي احلديث يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
د .زكية مال اهلل
 108املو�سوعة ال�صيدالنية
�أ .د .جمعة �أحمد قاجة
 109املدار�س امل�سرحية منذ ع�صر الإغريق حتى الع�صر احلا�ضر
علي عبد اهلل الفيا�ض
 110من �أفواه الرواة
د� .إبراهيم �إ�سماعيل
� 111صورة الأ�سرة العربية يف الدراما التلفزيونية
د .ربيعة الكواري د� .سمية متويل عرفات
 112دور الدراما القطرية يف معاجلة م�شكالت املجتمع
�إ�سماعيل تامر
 113ديوان الغربة
خالد �سامل الكلباين
 114احلب والعبودية يف م�سرح حمد الرميحي
حمد الرميحي
 115ق�صة حب طبل وطارة «مرتجم �إىل الإجنليزية»
د .ح�سن املخلف
 116الرتاث وال�سرد
حتقيق :د .حممود الر�ضواين
 117ديوان الأع�شى (جز�آن)
لولوة ح�سن العبداهلل
 118توظيف الرتاث يف �شعر �سميح القا�سم
�أمل امل�سلماين
� 119إ�ساءة الوالدين �إىل الأبناء وفاعلية برنامج �إر�شادي لعالجها
يا�سني الن�صري
� 120شحنات املكان
عبدالكرمي قا�سم حرب
 121من �أدب الزنوج الأمريكان
ح�سن توفيق
� 122أزهار ذابلة وق�صائد جمهولة لل�سياب
د .با�سم عبود اليا�سري
 123و�ضاح اليمن درا�سة يف موروثه ال�شعري
ندى لطفي احلاج ح�سني
 124قطر الندى
ف�ضل احلاج علي
 125الوحي الثائر “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
اجليلي �صالح الدين
� 126شيء من التقوى “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
حممد عثمان كجراي
 127يف مرايا احلقول “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
م�صطفى طيب الأ�سماء
 128املغاين “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
�أبو القا�سم عثمان
 129على �شاطئ ال�سراب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
ال�شيخ عثمان حممد �أون�سة
 130ديوان �أم القرى “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
حممد عثمان عبدالرحيم
 131يف ميزان قيم الرجال “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
د� .سعد الدين فوزي
 132من وادي عبقر “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
ح�سني حممد حمدنا اهلل
� 133ش ّبابتي “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
حممد املهدي املجذوب
 134غارة وغروب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
د .حميي الدين �صابر
 135من الرتاب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
حممد حممد علي
 136املجموعة ال�شعرية الكاملة “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
 .أد .رعد ناجي اجلده
 137النظام الد�ستوري يف دولة قطر
�إ�سماعيل تامر
 138الفريج (رواية) – الطبعة الثانية
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ال�سنة
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012

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

الإ�صدارات
ال�سردية ال�شفاهية
حادي العي�س
هموم يف الإدارة
هال�شكل يا زعفران (م�سرحيتان باللهجة العامية)
مقامات ابن بحر
القد�س يف عيون ال�شعراء
امل�صورون يف قطر – �إ�شراقة وت�ألق
عناكب الروح
اخلليج العربي – درا�سة يف الأ�صول التاريخية والتطور ال�سيا�سي
فن الر�سم عند الأطفال – جماياته ومراحل تطوره
واحات وظالل
حلم يتفتح يف �صخر
�أنا�شيد البالبل
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امل�ؤلف
حممد �إبراهيم ال�سادة
خليل الفزيع
د .هند املفتاح
عبدالرحمن املناعي
عبدالرحمن املناعي
قجة
حممد ّ
ح�سني علي اجلابر
ب�شرى نا�صر
د .م�صطفى عقيل اخلطيب
�سو�سن ع�صفور
�أحمد حممد ال�صديق
ح�سن توفيق
حممد �إبراهيم ال�سادة

ال�سنة
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014

