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 بسـ ا الرحمف الرحيـ 
 ملقذيتا

الحمد  خمؽ اإلنساف ،عممو البياف،والصبلة والسبلـ عمى خير األناـ سيدنا  
 ىتدى بيداه . وصحبو ومف ا محمد وعمى آلو

 د :وبع
فػػالتراث العربػػي كيػػاف متجػػدد ونػػاـٍ ،يرفػػد الشػػاعر بػػؿ واألديػػب بطا ػػات متجػػددة 

داعيػػة القػػادرة عمػػى حمػػؿ تجربتػػو وتقػػديميا مميئػػة باإلشػػارات والرمػػوز والصػػور اإلب
لممتمقي،وفػػي عصػػر عيػػر عصػػرىا التػػي أنتجيػػا ،ولكػػف بشػػرط أف يتػػوافر لكػػؿ ذلػػؾ 
الشاعر الناضج القادر عمى تصور الصمة بيف الماضي والحاضر ،صمة تبلؽٍ  حػيٍ  

 اء،بحيث يعطي كؿ منيما اآلخر ويأخذ منو .بن  
رة الغالبة عمى شعر أحمد الصالح وألف ظاىرة التعبير بالتراث ىي الظاى

)موضوع البحث(،وألف التراث الذي يعبر بو ليس تراثا خاصا بعصر عربي دوف آخر 
كما سيظير مف  -،أو ثقافة مرحمة دوف أخرى ،بؿ ىو تراث متنوع المصادر والروافد

مف أجؿ ىذا وعيره كاف السبيؿ إلى دراسة ىذه الظاىرة عنده،ورعبة  –خبلؿ البحث 
ىا بكؿ ألواف تأكيد عمى  درة التراث العربي في رفد القصيدة الحديثة ومد  في ال

التعبير،أيضا دراسة مدى  درة )الصالح( عمى التعبير بالتراث عف  ضايا 
عصره،ومدى نجاحو في االتكاء عمى بعض التقنيات الحديثة في تقديـ تجربتو 

 المحممة بعبؽ التراث . 
ثـ الخاتمة والفيارس،أما  فصبلف،يعقبو  مف ىنا فقد جاء البحث في تمييد

الصالح  ،وآخرىما: أحمد : أوليما : مفيـو التراث و يمتو  التمييد فيدور عف أمريف
 . سيرة حياة
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 بؼُىاٌ : أَىاع انتؼبري بانرتاث يف شؼر انصااح األول فصمان ويأتي
 : ثبلثة مباحث ويندرج تحتو

در اإلسبلمية ) القرآف الكريـ ( و)الحػديث التعبير بالمصا : املبحث األول أ ػ       
 الشريؼ ( .

 الشخصيات التاريخية (. –حداث األالتعبير بالتاريخ): املبحث الثانيب ػ 

 شخصيات الشعراءػ لتعبير بالتراث األدبي )الشعرا: املبحث الثالثج ػ     
 

 مثاؿ العربية (.األ –       
ري باانرتاث يف شاؼر انخاَي فؼُىاَا  : تقُاااث انتؼبا فصمان أيا
 : ثبلثة مباحث ويندرج تحتو انصاح

 ، وفيو : انتؼبري بانهغت : املبحج األول
 األبنية المفظية واإليحاء .أػ 

 التعبيرات المصكوكة )الجاىزة( .ب ػ 

 التعبير بالمغة الشعبية .ج ػ 
 ،وفيو : تقُااث انتؼبري بانشخصااث:  املبحج انخاَي

 آلؼ الشخصية في إطار التأ ػ 

 الشخصية في إطار التخالؼ .ب ػ 

 الشخصية ) القناع (. ػ ج
 . تقُات ) املىَتاد (:  املبحج انخانج

 وفيرس المصادر والمراجع . ويمي ذلؾ خاتمة البحث ،
أسأؿ ا عز وجؿ أف أكوف  د وفقت في عرض الموضوع ،إنو اليادي إلى 

 الصراط المستقيـ ،والحمد  رب العالميف .
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 هاذانتً
 ىما : أيريٍ ويدور الحديث فيو عف 
 مفيـو التراث و يمتو . -
 أحمد الصالح : سيرة حياة . -

 : يفهىو انرتاث وقاًت  ػ
يعرفو ابف منظور  ائبًل:" التراث: مػا يخمفػو الرجػؿ لورثتػو ، والتػاء فيػو بػدؿ    

يكػوف  ، أمػا ابػف فػارس فيػرى أف الميػراث " أصػمو مػف الػواو ، وىػو أف (ٔ)مػف الػواو"
 :  ( ٖ)، يقوؿ عمرو بف كمثـو( ٕ)الشيء لقـو ثـ يصير إلى آخريف بنسب أو سبب 

 ورثنػػػػػػػػاىف عػػػػػػػػف آبػػػػػػػػاء صػػػػػػػػػدؽٍ 
 

 ونورثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا متنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

كما يرى الجوىري أف اإلرث :الميراث وأصؿ اليمز فيو واو ، يقاؿ ىو فػي إرث 
 . (ٗ)ألوؿ " ى إرث مف كذا ، أي عمى ما توارثو اآلخروف عف اػو عمػوى دؽ ،ػص

إذف فػػالتراث بمعنػػاه المغػػوي ىػػو اإلرث والػػورث والميػػراث ،وجميعيػػا تعنػػي: مػػا 
 يتركو اإلنساف لورثتو .

ولمفظػػة )التػػراث( اسػػتعماالت مجازيػػة،منيا  ػػوليـ: )ىػػو فػػي إرث مجػػد والمجػػد 
متػػوارث بيػػنيـ (، وعمييػػا جػػاء  ػػوؿ ا تعػػالى إخبػػارا عػػف زكريػػا )عميػػو السػػبلـ( : 

: " إنمػا أراد ة،  ػاؿ ابػف سػيد (٘) ﴾ ي َوَيِرُث ِمػْف َآِؿ َيْعقُػوَب َواْجَعْمػُو َرب  َرِضػي اَيِرثُنِ  ﴿

                                           

 ، دار المعارؼ ،القاىرة .ٜٓٛٗ/ ٙابف منظور : لساف العرب ،  (ٔ)

 ،دار الفكر العربي . ٘ٓٔ / ٙابف فارس : مقاييس المغة ، تحقيؽ : عبد السبلـ ىاروف ،  (ٕ)

- ٔٔٗٔعمرو بػف كمثػـو الػديواف،تحقيؽ : إميػؿ بػديع يعقػوب ،دار الكتػاب العربػي ،بيػروت، (ٖ)
 . ٗٛ، ص : ٜٜٔٔ

 . ٕٕٚ: ٔالجوىري : الصحاح ،تحقيؽ : أحمد عبد الغفور عطار ،  (ٗ)

 . ٙ،  ٘سورة مريـ اآلية ر ـ : ( ٔ)
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يرثني ويرث مف آؿ يعقوب النبوة ، وال يجوز أف يكػوف خػاؼ أف يرثػو أ ربػاؤه المػاؿ 
 . (ٕ)، لقوؿ النبي )ص(" إنا معاشر األنبياء ال نورث،ما تركناه فيو صد ة " (ٔ)

اث عند العمماء والنقاد فيو يواكب التطور المغوي والعممي الػذي أما مفيـو التر 
لحػػػؽ بالكممػػػة ،فالشػػػيخ ) عبػػػد السػػػبلـ ىػػػاروف ( يقػػػوؿ : "وظمػػػت كممػػػة ) التػػػراث( 
محػػدودة االسػػتعماؿ تنػػوب عنيػػا أختيػػا )الميػػراث( فػػي كثيػػر مػػف األمػػور،إلى أف أطػػؿ 

عػف الماضي:ماضػي  عمينا العصر الحديث ، فوجدنا ىذه الكممة تشيع بشيوع البحث
 ، ثـ يتابع  ائبل :  (ٖ)التاريخ،وماضي الحضارة،والفف واآلداب،والعمـ  والقصص ... "

" والذي يعنينا في ىػذا الػذي  صػدنا لػو ىػو التػراث الفكػري المتمثػؿ فػي اآلثػار 
ا، ػالمكتوبة الموروثة التي حفظيا التاريخ كاممة أو مبتورة ، فوصمت إلينا بأشخاصي

ف إنتػػاج ػحػػدود معينػػة لمتػػاريخ أي تػػراث كػػاف ،فكػػؿ مػػا خمفػػو مؤلػػؼ مػػوليسػػت ىنػػاؾ 
 . (ٗ)يعد تراثا فكريا " -طالت تمؾ الحياة أو  صرت –فكري بعد حياتو 

                                           

 . ٛٓٛٗ/  ٙابف منظور : لساف العرب : ( ٕ)

ص  ،ٗج:  ، : صحيح ابػف خزيمػة محمد بف إسحاؽ بف خزيمة أبو بكر السممي النيسابوري (ٖ)
 ،ٜٓٚٔ – ٜٖٓٔبيروت ،  -، المكتب اإلسبلمي ٕٓٛ:

 .  ٛعبد السبلـ ىاروف : التراث العربي ، المركز العربي لمثقافة والعمـو ، بيروت ، ص  (ٗ)

 .  ٛص : : السابؽ (٘)
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إذف فكممة التراث تسػتعمؿ فػي العربيػة مػف  ػديـ بمفيومييػا المػادي والمعنػوي  
فيمػا كػاف معنويػا ،" االت اإلرث والميراث فيما كػاف ماديػا ، والتػراث ػب استعمػوأف أعم

وتطمػػؽ الكممػػة وتقيػػد تبعػػا لموصػػؼ البلحػػؽ بيػػا فتقػػوؿ مػػثبل :تػػراث إسػػبلمي وتػػراث 
 . (ٔ)عربي ، وتراث إنساني ... "

والتراث كذلؾ ىو : "كؿ ما نرثو أو يصؿ إلينا مػف األجػداد واآلبػاء فػي مختمػؼ 
بػؿ ىػو كػؿ  النواحي والمجاالت واإلبداعات ، فبل يقتصر التػراث عمػى شػيء بالتحديػد

شػػػيء ، ويػػػدخؿ فػػػي تكػػػويف ) اآلف ( أو الحاضػػػر ، لػػػذلؾ يتسػػػـ التػػػراث بالشػػػمولية 
والتنوع بالنسبة لقوميتو ، ولكف لو جانب آخػر إنسػانيا يػربط بػيف تػراث األمػة وتػراث 

 . (ٕ)األمـ األخرى "
كمػػا أنػػو "المػػوروث الثقػػافي والػػديني والفكػػري واألدبػػي والفنػػي وكػػؿ مػػا يتصػػؿ 

، وىو أيضا " ذلؾ المخزوف الثقافي المتنوع والمتوارث مػف  (ٖ" )الثقافة بالحضارة أو 
 بؿ اآلباء واألجداد ، والمشتمؿ عمى القيـ الدينيػة والتاريخيػة والحضػارية والشػعبية، 
بما فييا مف عادات وتقاليد سواء كانت ىذه القيـ مدونة فػي كتػب التػراث أو مبثوثػة 

ة بمػػرور الػػزمف ، وبعبػػارة أكثػػر وضػػوحا: إف بػػيف سػػطورىا ، أو متوارثػػة أو مكتسػػب

                                           

مفيدة عبد الرحمف :  فػي األدب العربػي الحػديث والمعاصػر مقػاالت وفنػوف ، الػدار السػعودية  (ٔ)
مػػػري : التػػػراث .، وانظػػػر: أكػػػـر الع ٕ٘ٔ، ص  ٕ٘ٓٓ،ٕٙٗٔلمنشػػػر والتوزيػػػع ، األولػػػى ، 

 . ٕٙ، ص :  ٘ٓٗٔ، ٔوالمعاصرة ، الدوحة ، ط 

مػػػدحت الجيػػػار : الشػػػعر العربػػػي مػػػف منظػػػور حضػػػاري ، المكتبػػػة الثقافيػػػة ، دار المعػػػارؼ ،  (ٕ)
     . ٜ٘ٔ:، ص  ٜٓٛٔ

رمضػػاف الصػػباغ : فػػي نقػػد الشػػعر العربػػي المعاصػػر دراسػػة جماليػػة ، دار الوفػػاء ، األولػػى ،  (ٖ)
     .  ٓٔٗ، ص:  ٜٜٛٔ
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ذي ػاف الػػػة لئلنسػػػالتػػراث ىػػو روح الماضػػي وروح الحاضػػر وروح المسػػتقبؿ بالنسبػػ
 .   (ٔ)يحيا بو وتموت شخصيتو وىويتو إذا ابتعد عنو أو فقده " 

وىكذا فالتراث يتعدى المكتوب والمدوف إلى كؿ ما ورثناه باإلضافة إلييمػا مػف 
وتراث شعبي منطوؽ مما سيكوف لو كبير األثر فػي الشػعر المعاصػر عادات وتقاليد 

. 
ولعودة الشػاعر إلػى التػراث أسػباب عػدة يوجزىػا الجػابري  ػائبل : " ألف العػودة 
إلى التراث في حياتنا المعاصرة ىي جزء مف عممية الدفاع عف الػذات ، وىػي عمميػة 

الثػػاني الػػذي يجعػػؿ مشػػروعة وتشػػترؾ فييػػا جميػػع شػػعوب األرض ...، أمػػا المو ػػؼ 
التراث ضرورة مف ضرورات حياتنػا المعاصػرة فيتعمػؽ أساسػا بمواجيػة الػذات نفسػيا 
،إف االرتفػػاع إلػػى مسػػتوى الحيػػاة المعاصػػرة فػػي المجػػاالت اال تصػػادية واالجتماعيػػة 
والثقافية كافة ، يتطمب مف جممة ما يتطمب إعادة ترتيب العبل ة بينو كشػيء ينتمػي 

 . (ٕ)لحياة المعاصرة كشيء ينتمي إلى الحاضر والمستقبؿ ... "إلى الماضي وبيف ا

 :  سرية حااة: أمحذ انصاح  ا
يعد شعر الصالح عبلمة مضيئة في سماء الشعر السعودي، حيث  د ـ وال يزاؿ 

داعية رائعة ، تمفيا تجارب شعرية حية تمزج الحاضر بالماضي في محاولة بأعماال إ
 منو الستشراؼ المستقبؿ .

لػػد أحمػػد الصػػالح فػػي محافظػػة )عنيػػزة( بمنطقػػة )القصػػيـ( بالمممكػػة العربيػػة و 
اؾ ، ػىػ، وتعمـ بمدارسيا ثـ انتقؿ إلى الرياض فأتـ تعميمػو ىنػٕٖٙٔالسعودية عاـ 

                                           

أثر التػراث فػي المسػرح المعاصػر ، دار  بػاء لمطباعػة والنشػر والتوزيػع  :سيد عمي إسماعيؿ  (ٔ)
 .  ٓٗ، ص  ٕٓٓٓ،

محمػػد عابػػد الجػػابري : المسػػألة الثقافيػػة فػػي الػػوطف العربػػي ،مركػػز دراسػػات الوحػػدة العربيػػة  (ٕ)
 .  ٕٕ٘،ص :ٜٜٜٔالطبعة الثانية / 
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وبعدىا انتقؿ إلى المجاؿ العممي فعمؿ في مجاالت مختمفة ، بدأ موظفا فػي الشػئوف 
إلدارة التخطػػػيط فػػػي وكالػػػة الضػػػماف االجتماعيػػػة وانتيػػػى بػػػو المقػػػاـ مػػػديرا عامػػػا 

 (ٔ) ىػ .ٛٔٗٔاالجتماعي ، ثـ تقاعد في سف مبكرة سنة 

 يٍ أهى أػًان  انشؼريت :
 عندما يسقط العراؼ ػ ٔ
  صائد في زمف السفر ػ ٕ

 انتفضي أيتيا المميحة ػ ٖ

 عيناؾ يتجمى فييما الوطف ػ ٗ

 لديؾ يحتفؿ الجسد ػ ٘

اإلرث اإلبػداعي  فػي تكوينػو الثقػافي فيقػوؿ : يرى الصالح أف لمتراث دورًا كبيراً 
مػف شػػعر ونثػػر ىػػو الخمفيػػة لممبػػدع ،وىػي المعػػيف الػػذي تنفجػػر مػػف خبللػػو الموىبػػة 
ويتألؽ المبدع،ومف ثـ يجد ويتخذ لػو مسػارا خاصػا ،وأنػا واحػد مػف ىػؤالء المبػدعيف 
أديػػػف بخمفيتػػػي اإلبداعيػػػة لمشػػػعراء السػػػابقيف منػػػذ العصػػػر الجػػػاىمي وحتػػػى العصػػػر 

 .(ٕ) الحاضر ..."
كما يقوؿ عف التاريخ :"... توظيؼ التراث أو األسطورة ىو تعميؽ ليذا اإلرث 
التػاريخي فػػي شػػعور ووجػػداف المتمقػػي وربطػػو بماضػػيو واسػػتخبلص العبػػر أو العظػػة 
مف خبلؿ استمياـ التراث أو األسطورة ،واالستمياـ بحد ذاتو عمؿ فني إبداعي يرتقي 

ثػراء لمعمميػػة  بالعمػؿ اإلبػداعي وتأصػيؿ االنتمػاء الػوطني والقػػومي بػيف أفػراد األمػة وال

                                           

، ػدـ ليػا عبػد ٖٗٗٔ/ٛ/ٗٔاألدبي لمشاعر،مسػاء يػوـ األحػد  األمسية الشعرية بنادي الباحة (ٔ)
 الرحمف سابي .     

الصػادر فػي:الخميس  ٕٖٖٗٔجريدة الرياض ،الصادرة عف مؤسسة اليمامة الصػحفية،العدد: (ٕ)
 .    ٕٗٓٓديسمبر ٙٔ،ٕ٘ٗٔذي القعدة  ٗ
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اإلبداعيػػػة ،وإليمػػػاني بػػػأمتي اإلسػػػبلمية وبعظمػػػة تاريخيػػػا كػػػاف اسػػػتميامي لتراثيػػػا 
 (.ٔ)وانطبل ي مف الذكرى العطرة لتمؾ األمجاد "

 

 

                                           

فػي:الخميس  الصػادر ٕٖٖٗٔجريدة الرياض ،الصادرة عف مؤسسة اليمامة الصػحفية،العدد: (ٔ)
 .      ٕٗٓٓديسمبر ٙٔ،ٕ٘ٗٔذي القعدة  ٗ
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 األول فصمان
 أَىاع انتؼبري بانرتاث يف شؼر انصاح

  املبحج األول
 اإلساليات انتؼبري باملصادر  

تشػػكؿ المصػػادر اإلسػػبلمية رافػػدا ميمػػا لكثيػػر مػػف الشػػعراء ، يسػػتمدوف منيػػا 
مضامينيـ ولغتيـ  ويعبروف بيا عف  ضايا عصرىـ ، ىػذه القضػايا التػي تمػح عمػى 
أذىانيـ فيصورونيا في شعرىـ بالتصريح تارة وبالرمز والقناع تارة أخرى ، رعبػة أو 

ة بمػا ػيا " تشبع اإلنساف وترضػي رعبتػو فػي المعرفػرىبة،فالمظاىر الدينية تتميز بأن
 .  (  ٔ) دمت مف تصورات لنشأة الكوف ، وتفسير سحري لظواىره المتنوعة "

وينبغي أف نعمػـ أف توظيػؼ المصػدر الػديني وشخصػياتو فػي الشػعر المعاصػر 
إنما يعني  "استخداميا تعبيريا لحمؿ بعد مف أبعاد تجربػة الشػاعر يعبػر مػف خبلليػا 

القػرآف الكػريـ  :، ونقصػد بالمصػادر الدينيػة (  ٕ) يعبػر بيػا عػف رؤيػاه المعاصػرة " أو
والحديث الشريؼ ، فيما ال يزاالف معينا ال ينضب لكؿ طالب معرفة وخاصة الشعراء 

 فقد الذوا بيما يستميمونيما ليعبروا بيما عف آالـ األمة وجراحيا التي ال تندمؿ .
إلػى موا ػؼ  ػد تبػدو متباعػدة لكنيػا فػي رؤيتػو فالشاعر أحمد الصالح يمجػأ   

 :  (  ٖ) الشعرية تشير إلى مراميو ، يقوؿ في  صيدتو : ) ليمى تورؽ (
 الياتؼ األوؿ  :

                                           

 ٔعاطؼ جودة نصر : الرمز الشعري عند الصوفية ، دار األندلس ودار الكندي ، بيػروت ، ط (ٔ)
 .ٖ٘، ص ٜٚٛٔ،

 . ٙ، ص عمي عشري زايد : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر (ٕ)

، ص ٖٜٛٔ،ٖٓٗٔالمميحػة ،دار العمػوـ لمطباعػة والنشػر،  انتفضػي أيتيػا: ح  ػد الصالػػأحم (ٔ)
:ٔ٘  . 
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 القدس في ثوب الفضيحة

 والقبيمة في سريرتيا الندـ
 الريح ...؟!

 في كؿ الجيات .. تؤج .. والمسرى
 عيوف لـ تنـ

 في جانب الطور المبارؾ
 نزؿ السموىلـ تعد تت

 وأنشر فييمو العجؿ الجسد
 والصبية .. احتر ت  موبيمو

 عمى نار الكمد
ا نزوليمػػا وىمػػا ا نافًيػػا تخالفُيػػوالشػػاعر ىنػػا يوظػػؼ ) المػػف والسػػموى ( توظيًفػػ

نعمة ورحمة، وىي إشارة إلى عدـ أىمية األمة لتنزؿ الرحمات ، وفي المقابؿ انتشػر 
لتصػػوير فػػي إطػػار القضػػية الفمسػػطينية ) فػػي د (، يػػأتي ىػػذا اػـ ) العجػػؿ الجسػػػفييػػ

فػػي توظيػػؼ آليػػات مػػف الػػذكر الحكػػيـ ورد ذكرىػػا فػػي سػػور  جانػػب الطػػور المبػػارؾ(
ـْ َجاِنػَب ﴿ عديدة منيا  ولو تعالى:  ـْ َوَواَعػْدَناُك ُك ـْ ِمْف َعػُدو  َيا َبِني ِإْسرَاِئيَؿ َ ْد َأْنَجْيَناُك
ـْ َواَل َتْطَغػْوا ِفيػِو الطُّوِر اأْلَْيَمَف َوَنز ْلَنا َعَميْ  ـُ اْلَمف  َوالس ْمَوى ُكُموا ِمْف َطي َبػاِت َمػا َرَزْ َنػاُك ُك

ـْ َعَضػِبي َوَمػْف َيْحِمػْؿ َعَمْيػِو َعَضػِبي َفَقػْد َىػَوى ، و ولػو تعػالى عػف  ( ٔ) ﴾ َفَيِحؿ  َعَمْيُك
ـْ ِعْجبًل َجَسًدا َلُو ُخَواٌر َفَقالُ  ﴿السامري :  َلُو ُموَسى َفَنِسيَ َفَأْخَرَج َلُي ـْ َواِل  ﴾ وا َىَذا ِإَلُيُك

، ونبلحػػظ أف القاسػػـ المشػػترؾ بػػيف )طػػور سػػيناء( و)المػػف والسػػموى( و)العجػػؿ  (  ٕ)

                                           

 . ٔٛ،  ٓٛسورة طو ، اآلية ر ـ :   (ٔ)

 . ٛٛسورة طو ، آية ر ـ :   (ٕ)
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الجسد( يتمثؿ في الييود وأفعاليـ ، وكأف الصالح أراد أف يضع يده عمى جرح األمػة 
 متمثبل في القضية المحورية في شعره وىي القضية الفمسطينية .

 :  (  ٔ)ي المقطع األخير مف نفس القصيدة يقوؿ وف
  اؿ الراوي :

 ليمى .. ترفض
 تعشؽ ..
 تنبت ..

 تورؽ .. تورؽ .. تورؽ
  اؿ الشاىد :
 جؼ الحرؼ

 وعيض الدمع
  اؿ الراوي :

 وجب الصمت
فبعد أف بث األمؿ في نفس المتمقػي بألفػاظ تػنـ عػف القػوة والحيػاة : تػرفض ، 

ى لساف الشاىد بما يشػي فػي الظػاىر باسػتحالة ذلػؾ ، تنبت، تعشؽ، تورؽ جاء عم
وجػػاء الفعػػبلف الماضػػياف : )جػػؼ( و)عػػيض( ليؤكػػدا ذلػػؾ ممػػا جعػػؿ الػػراوي يحػػتـ 
الصػػمت كمػػبلذ أخير،وتوظيػػؼ المفػػردة القرآنيػػة)وعيض ( إنمػػا يعيػػد عمػػى أسػػماعنا 

اَءِؾ َوَيا َسػَماُء َوِ يَؿ َيا َأْرُض اْبَمِعي مَ  ﴿ صة البناء الثاني لمكوف ففي  ولو تعالى : 
 ﴾ َأْ ِمِعي َوِعيَض اْلَماُء َوُ ِضَي اأْلَْمُر َواْسَتَوْت َعَمى اْلُجوِدي  َوِ يَؿ ُبْعًدا ِلْمَقْوـِ الظ اِلِميفَ 

، وىنا تبل ت تجربة الشاعر المتمثمػة فػي البعػث والبنػاء مػف جديػد مػع المفػردة  (  ٕ)

                                           

 .  ٕٓ،  ٜٔ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٖ)

 .ٗٗسورة ىود، اآلية ر ـ :  (ٔ)
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التي ىي  ادرة عمػى الػرفض واإلنبػات وىػي القرآنية ، فميمى في القصيدة رمز لؤلمة و 
 دالئؿ الحياة  

عػف العربػي الػذي عيػر جمػده  ومما لو صمة بعجؿ بني إسرائيؿ حػديث الشػاعر
 :  (  ٔ)وتنكر لتاريخو،يقوؿ 

 خذ مف ٌفتٌّوة الشجاع لمجباف
  ارب خطاؾ

 لمقاء شاىداف
 بصرتَ  بالذي لـ يبصروا بو

 ومالئتؾ عاىرات الرـو
 . !!.. -بعدًا ػ  

 ما جئت –يا سيدي  –أعمنوا 
 أو ما  د تجيء في بياف

وىو ىنػا يشػبو العربػي المعاصػر بالسػامري ويناديػو بتػاء الخطػاب ، ليضػع يػد 
القػػارئ عمػػى أحػػد أسػػباب اليػػزائـ ، ثػػـ ينيػػي المقطػػع الشػػعري بتعريضػػو بمػػا يممكػػو 

 ﴿:    تعالىالعربي المعاصر وىو البيانات والشعارات ليس إال ، في توظيؼ لقوؿ ا
ـْ َيْبُصػُروا ِبػِو َفَقَبْضػُت َ ْبَضػًة ِمػْف َأثَػػِر  َ ػاَؿ َفَمػا َخْطُبػَؾ َيػا َسػاِمِريُّ  َ ػاَؿ َبُصػْرُت ِبَمػػا َلػ

َلْت ِلي َنْفِسي  . (  ٕ) ﴾ الر ُسوِؿ َفَنَبْذُتَيا َوَكَذِلَؾ َسو 
وال يفػػوت الصػػالح أف يعبػػر عػػف صػػورة العفػػو ، موظفػػا  صػػة يوسػػؼ )عميػػو 

بلـ (مػع إخوتػو ، فنػراه يكػرر كثيػرا فػي شػعره جممػة ) ال تثريػب (وىػو بػذلؾ إنمػا الس

                                           

 . ٓٔٔانتفضي أيتيا المميحة ،   (ٕ)
 . ٜٙ ، ٜ٘سورة طو ، آية ر ـ :    (ٔ)
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يحاوؿ لـ شتات وفر ة العرب مف خبلؿ عفو يوسؼ عف إخوتو بعد كؿ ما فعمػوه بػو 
 :  (  ٔ)يقوؿ ، ( بساـ الشكعة )، ففي  صيدة لو عف 

 بساـ الشكعة ... !!
 ال تثريب

 فسا اؾ .. عمى أبواب الفردوس

 :  (  ٕ)ة ) االعتراؼ ( يقوؿ وفي  صيد
 ال تثريب .. فإني أتوىج

 في سخط الشعر المسكوف بمأساتي

 :    (  ٖ)وفي  صيدة )لمزمف بقية ولمشعر امتداد( يقوؿ
 ال تثريب ... !!

 حديثؾ يثري لغتي
 يمنحني .. أحمى ما يكتبو العشاؽ

 حفيًا لمعشاؽ
صالح بقد القميص عف وفي إطار  صة يوسؼ ) عميو السبلـ (أيضا ، يعبر ال

التنػػاوش التػػي تتعػػرض لػػو األمػػة فػػي كػػؿ لحظػػة ومكػػاف ، فيقػػوؿ مخاطبػػا محبوبتػػو 
 :  (  ٗ))المعادؿ الموضوعي( ألمتو في  صيدة ) مف أجؿ مف .. ؟ ! ( 

 بعينيؾ .. كـ أسكنوا مف مآسي
                                           

 .ٕٙانتفضي أيتيا المميحة ،   (ٕ)

 -ٛٔٗٔعيناؾ يتجمى فييما الػوطف ، أحمػد الصػالح ، دار العمػوـ لمطباعػة والنشػر ، األولػى  (ٖ)
 .ٛٚ، ص :  ٜٜٚٔ

، ص:  ٕٛٗٔد الصػػالح ،النػػادي األدبػػي بالقصػػيـ ، األولػػى ، ػد ، أحمػػػؿ الجسػػػؾ يحتفػػػلديػػ  (ٗ)
٘ٓ. 

   ٖٜانتفضي أيتيا المميحة  (ٔ)
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 و دوا ..  ميصؾ
 ال يفقيوف مف الحب ..

 إال اعتصاب المحار
 :   (  ٔ)ة ولمخطيئة أزمنة ( ، يقوؿوفي  صيدتو : ) زمف لمعف
 يا ىـ  ىذا الزماف البطيء

 تراودىا .. ُ د منؾ القميص
 تحامتؾ خيؿ العشيرة

 أسممتيا فارسًا ال يجيء
 :   (  ٕ)موا ؼ المرأة العزيز ( ،  يقوؿ ٖوفي  صيدتو ) 

 وامرأة العزيز ... ؟؟
 راودت .. رجالنا

 –ثبلث مرات 
د  منيمو القميص مف  بؿْ فًؽًً  ًؽًً

د.. مف خبلؼ  وًؽًُ
ومف الموا ؼ القرآنية التي عبر بيا الصػالح عػف  ضػايا عصػره وتكػررت كثيػرا 

واسػػتحياء  ، فػػي شػػعره ،  صػػة عيسػػى )عميػػو السػػبلـ ( والمائػػدة ، وحيتػػاف السػػبت
 : (  ٖ)دتو:) الخطبة األخيرة عمى أسوار بابميوف ( يفرعوف لمنساء ، يقوؿ في  ص

 القوؿ األوؿ :

 .. ؟! انتظروا

                                           

 .ٜٔلديؾ يحتفؿ الجسد ، ص:    (ٕ)
 ، ٗٔ ص ،عندما يسقط العراؼ ، أحمد الصالح  (ٖ)

 .  ٕ٘، ٔ٘:انتفضي أيتيا المميحة  (ٔ)
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 عامًا .. أو عاميف
 انتظروا ... ؟!

 خمسة أعواـ ال اثنيف
 انتظروا ...؟!

 مف يدري كـ تنتظروف
 تأتيكـ ...؟!

 مائدة في شسع حذاء ممعوف
 تأتيكـ ...؟!

 " حيتاف السبت "
 .. !! ]بيجيف[ويستحييكـ ... 

 أو يستحييكـ .. فرعوف
 انتظروا ...!!

 إف شئتـ
 أو شاءت عزة فرعوف ..

عر يوظؼ فػي المقطػع السػابؽ عػددا مػف آي الػذكر الحكػيـ ، منيػا  ػوؿ والشا
ِإف  ِفْرَعػػْوَف َعػػبَل ِفػػي اأْلَْرِض َوَجَعػػَؿ َأْىَمَيػػا ِشػػَيًعا َيْسَتْضػػِعُؼ َطاِئَفػػًة  ﴿:  (  ٔ)ا تعػػالى

ـْ ِإن ػُو َكػاَف ِمػَف اْلُمْفِسػدِ  ـْ َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُى ـْ ُيَذب ُح َأْبَناَءُى " ، كمػا يوظػؼ  ولػو  يفَ ِمْنُي
ـْ َعِف اْلَقْرَيِة ال ِتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َيْعُدوَف ِفػي الس ػْبِت ِإْذ  ﴿: (  ٕ)تعالى  َواْسأَْلُي

ـْ ِبَمػ ـْ َكػَذِلَؾ َنْبمُػوُى ـْ ُشػر ًعا َوَيػْوـَ اَل َيْسػِبُتوَف اَل تَػْأِتيِي ـْ َيْوـَ َسْبِتِي ـْ ِحيتَاُنُي ا َكػاُنوا تَْأِتيِي
 . ﴾ َيْفُسُقوفَ 

                                           

 .     ٗسورة القصص ، اآلية ر ـ :  (ٔ)

 .   ٕٙٔسورة األعراؼ ،اآلية ر ـ : (ٕ)
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ة العربيػػة بعػػد تو يػػع معاىػػدة السػػبلـ ) ػؽ باألمػػػا سيحيػػػر مػػػيستشػػرؼ الشاعػػ
( مف امتياف واحتقار ، وتأتي ) حيتاف السبت (إشارة إلى تحايؿ الييود فػي ـٜٛٚٔ

كػػؿ زمػػاف عمػػى تعػػاليـ ا عػػز وجػػؿ فمػػا بالنػػا بعيػػود البشػػر ، ويجمػػع فػػي اسػػتحياء 
،ولكف المفار ة أف الشػاعر جعػؿ االسػتحياء لمجميػع  ]فبيجي[ف( والنساء بيف )فرعو

 ولـ يخصص بو النساء مما يشير إلى عمـو المذلة واليواف .
ويأتي القوؿ الثاني فػي القصػيدة مؤكػدا عمػى رؤيػة الشػاعر تجػاه مػا سػيحدث 

 :   (  ٔ)بعد تو يع ىذه المعاىدة ، فيقوؿ 
 "  اروف " !!

 سيمنحكـ ذىبا
 . منكـ ُعُرباً يطمث فيكـ .

 يكتب في حاضركـ .. نسباً 
 " اروف " ؟ !

 تسمؿ في دمكـ
 مّست كفاه ضمائركـ

:  و ىنا يوظؼ شخصية )  اروف (والذي حكى القرآف عنػو فػي  ولػو تعػالىػوى
ـْ َوَآَتْيَنػػاُه ِمػػَف اْلُكُنػػوِز َمػػا ِإف    ﴿ (  ٕ)  ِإف  َ ػػاُروَف َكػػاَف ِمػػْف َ ػػْوـِ ُموَسػػى َفَبَغػػى َعَمػػْيِي

 ﴾ِحيفَ َمَفاِتَحُو َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقو ِة ِإْذ َ اَؿ َلُو َ ْوُمُو اَل َتْفَرْح ِإف  الم َو اَل ُيِحبُّ اْلَفرِ 
،وجػػاء التعبيػػر بالطمػػث ولمعػػرب خاصػػة والػػذي ترتػػب عميػػو كتابػػة نسػػب جديػػد ، ممػػا 

مػػف  –ترتب عميػػو يشػػي بػػأف الشػػاعر يعػػرض بالتواصػػؿ بػػيف العػػرب والييػػود ومػػا سػػي
 مف مآٍس ونكسات . –وجية نظره 

                                           

 .   ٕ٘انتفضي أيتيا المميحة :،  (ٖ)

 .   ٙٚسورة القصص ، آية ر ـ :  (ٔ)
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مما سبؽ وعيره مما ىو فػي شػعر الصػالح نبلحػظ أنػو أجػاد اختيػار آي الػذكر 
الحكيـ التي تناسب تجربتو و ضيتو ، كمػا أنػو أجػاد اختيػار الشخصػيات بماليػا مػف 
  درة عمى وصؼ الحدث واإلشارة إليو والتعبير بو ، فيذه الشخصيات أو الرموز ىػي

" األصػػوات التػػي اسػػتطاع الشػػاعر العربػػي المعاصػػر مػػف  خبلليػػا أف يعبػػر عػػف كػػؿ 
أفراحو وأتراحو ، وأف يبكػي ىزيمتػو أحػر البكػاء وأصػد و وأفجعػو ،وأف يتجاوزىػا فػي 

ت وطأتيػػا الثقيمػػة ،وأف ػا تحػػػف منسحقػػػؿ كيػػاف األمػػة يئػػػاف كػػػنفػػس الو ػػت بينمػػا كػػ
 ( ٔ) كف تموح فيو بار ة النصر ..."ؽ لـ تػي أفػو فػص بػيستشرؼ النصر ويرى

وكما اىتـ الشعراء المعاصػروف بتوظيػؼ واسػتمياـ القػرآف الكػريـ ينيمػوف منػو 
ما يناسب تجاربيـ ، فإف الحديث الشريؼ كاف رافػدا  ويػا نيػؿ منػو الشػعراء وعبػروا 

ح ػبػػو ومػػف خبللػػو لغتػػو ومضػػمونو عػػف  ضػػايا أمػػتيـ ، ومػػنيـ شػػاعرنا أحمػػد الصالػػ
 عب ع المفار ة الرامزة حيف يصور ميداف النصر )بيف الشُ ػذي يصنػال

 :( ٕ)األربع ( وليس في ساحة المعركة ، فيقوؿ 
 ىذا الفاسؽ ..؟!

 يأتي الفاحش بيف الخمؽ
 يطمب .. بيف الشعب األربع نصراً 

 ىذا الفاسؽ .. يفقد حينًا  در النطؽ
 يفقد دومًا .. أخذ الحؽ

 ، َرةَ ػُىَريْ  َأِبي َعفْ يقوؿ فيو النبي ) ص( " وىذا المقطع يحيمنا إلى حيث شريؼ
ـ   اأَلْرَبعِ  ُشَعِبَيا َبْيفَ  َجَمَس  ِإَذا:  َ اؿَ  وسمـ عميو ا صمى الن ِبي   َعفِ   َفَقدْ  َجَيَدَىا ُث

                                           

عمػػي عشػػري زايػػد : اسػػتدعاء الشخصػػيات التراثيػػة فػػي الشػػعر العربػػي المعاصػػر، دار الفكػػر  (ٕ)
 .  ٚ، ص  ٜٜٚٔ-ٚٔٗٔالعربي 

 .  ٔٓٔانتفضي أيتيا المميحة ،  (ٔ)
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ف جاء ( ٔ)اْلَغْسُؿ"، َوَجبَ  ، وتوظيؼ الشاعر لمشعب األربع في القصيدة حتى وال
تمكف واالطمئناف مما يوحي بالقوة واالستسبلـ وشدة توظيفا جزئيا لكنو يدؿ عمى ال

العبث بمقدرات األمة ،لذا نرى الشاعر يتضرع إلى ا سائبل رحمتو مف ىوؿ ما 
 : ( ٕ)يرى مف أسباب اليزائـ ،  ائبل

 رحمتؾ الميـ .. !!
 يجاىر ىذا الفاسؽ بالرجس

 يستمقي .. تحت الس رة
 ال تنكره العاىر

 ال تفقده خموات الجنس

ض بالوا ع الذي يباع فيو أعمى ما تممكو األمة رامزا وفي نياية القصيدة يعر  
 :( ٖ)لو بػ )البضع( ،فيقوؿ

 –يا حبة يا  مبي  -ُبضعؾ  

 ُيعرض في سوؽ المذة
 ُتؤتى العفة ..؟!

والشاعر ىنا يوظؼ مفردة مف الحديث الشريؼ ،مشيرا لما تعنيو مف الشرؼ 
 َأِبى َعفْ " ( ٗ) ىا مف حديث لمنبي )ص( يقوؿ فيو:والحفاظ عمى العرض،مستقيا إيا

 عميو ا صمى- ِلمن ِبى   َ اُلوا -وسمـ عميو ا صمى- الن ِبى   َأْصَحابِ  ِمفْ  َناًسا َأف   َذر  
                                           

ىػػ(:الجامع ٕٙ٘محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخاري، أبػو عبػد ا )المتػوفى :  (ٕ)
   . ٜٚٛٔ - ٚٓٗٔ، ٓٛ، ص:ٔاألولى، جزء: الطبعة : ،دار الشعب،القاىرة ،الصحيح

 .   ٖٓٔانتفضي أيتيا المميحة ، (ٖ)

 . ٖٓٔانتفضي أيتيا المميحة ، (ٔ)

،  ٖ،جػزء :  صػحيح مسػمـ : أبو الحسػيف مسػمـ بػف الحجػاج بػف مسػمـ القشػيري النيسػابوري (ٕ)
 . ٕٛص :
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 َكَما َوَيُصوُموفَ  ُنَصم ى َكَما ُيَصمُّوفَ  ِباأُلُجورِ  الدُُّثورِ  َأْىؿُ  َذَىبَ  الم وِ  َرُسوؿَ  َيا -وسمـ
د ُ وفَ  َما َلُكـْ  الم وُ  َجَعؿَ  َ دْ  َأَوَلْيَس  » َ اؿَ . َأْمَواِلِيـْ  ِبُفُضوؿِ  َوَيَتَصد ُ وفَ  َنُصوـُ   ِإف   َتص 

 َوَأْمرٌ  َصَدَ ةٌ  َتْيِميَمةٍ  َوُكؿ   َصَدَ ةٌ  َتْحِميَدةٍ  َوُكؿ   َصَدَ ةٌ  َتْكِبيَرةٍ  َوُكؿ   َصَدَ ةً  َتْسِبيَحةٍ  ِبُكؿ  
 وؿَ ػَرسُ  اػيَ  واػَ الُ . « َصَدَ ةٌ  َأَحِدُكـْ  ُبْضعِ  َوِفى َصَدَ ةٌ  ُمْنَكرٍ  َعفْ  َوَنْيىٌ  َصَدَ ةٌ  وؼِ ِباْلَمْعرُ 

 َأَكافَ  َحرَاـٍ  ِفى اػَوَضَعيَ  َلوْ  َأرََأْيُتـْ  » َ اؿَ  َأْجرٌ  ِفيَيا َلوُ  َوَيُكوفُ  َشْيَوَتوُ  َأَحُدَنا ىػِ َأَيْأت الم وِ 
 ." َأْجرٌ  َلوُ  َكافَ  اْلَحبَلؿِ  ِفى َوَضَعَيا ِإَذا َكَذِلؾَ فَ  ِوْزرٌ  ِفيَيا َعَمْيوِ 

ويمح الشاعر عمى ىذه الصورة فيقدميا بأكثر مػف داللػة وصػورة ، فيقػوؿ فػي 
 :( ٔ)موضع آخر

                                           

 .ٜٓٔانتفضي أيتيا المميحة :  (ٖ)
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 عيناؾ ..؟!
 بحر ليس يممؾ اليدوء بعد اآلف

 مناطؽ الحبلؿ والحراـ .. ؟!
 مّسيا الُفّساؽ ..
 وافضيحة األعراب

 يموْ يا لعزة القب
 تناسخت في بضعؾ الرؤؤس

 واألذناب
و ) انتفضي أيتيا المميحة (، يصور بعض أسباب النصر،  ائبل ػي  صيدتػوف

(ٔ ): 
 إف شئت أف تكوف :
 في األسماع والبصر

 أف تكسر الصميب أف تقير التتر
 افتح لعينيؾ المدى

 حدث وال حرج

 احمؿ ىمـو الناس
ج عف النصح وحمؿ ىمـو والشاعر ىنا ينصح بسعة األفؽ ورفع الحر 

ا إلى ضرورة انفتاح العقؿ العربي وعدـ انغبل و ػوؿ ، منوىػة العقػف ، ومخاطبػاآلخري
 اْلُخْدرِى   َسِعيدٍ  ىػِ َأب فْ ػَ ع : " ػ وسمـ عميو ا صمىػ عمى نفسو ،موظفا  وؿ النبي 

 َعْيرَ  َعن ى َكَتبَ  َوَمفْ  َعن ى َتْكتُُبوا الَ  » َ اؿَ ػ  وسمـ عميو ا صمىػ  الم وِ  َرُسوؿَ  َأف  
 - َ اؿَ  َأْحِسُبوُ  َىم اـٌ  َ اؿَ  - َعَمى   َكَذبَ  َوَمفْ  َحَرجَ  َوالَ  َعن ى واػَوَحد ثُ  َفْمَيْمُحوُ  اْلُقْرآفِ 

                                           

 .     ٙٓٔة ،انتفضي أيتيا المميح (ٔ)
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ًدا  وػأن بػالمسي فػب دػسعي اػحدثن،و ولو : "  ( ٔ)".« الن ارِ  فَ ػمِ  َمْقَعَدهُ  َفْمَيَتَبو أْ  ُمَتَعم 
 كاف ما الصد ة رػخي:  ـػوسم عميو ا صمى ا وؿػرس  اؿ وؿػيق رةػىري اػأب عػسم
 . ( ٕ)" تعوؿ بمف دأػواب عنى ظير عف

وفي  صيدة لو بعنػواف ) مػف أيػف ( يحمػـ بقػدرة األمػة عمػى نطػؽ كممػة ) ال ( 
نما حتى لما أكرىوا عميو ، وىي ترمز لمقدرة عمى التمػرد والػرفض  ليس لمحراـ فقط وال

 :( ٖ)،  ائبل 
 ىذا زماف... موحؿ الغايات

 ىبل .. تستطيع
 "أمة القرآف "

 ػفيما استكرىت عميو  ػ 
 أف تقوؿ : ال ..؟!

 ىذا الزماف ..؟!
 يأكؿ اإلنساف بعضو

 كأنو الوباء
 َذر   َأِبي َعفْ :"  وَسم ـَ  َعمْيوِ  ا َصم ى وواضح ىنا أنو يوظؼ  وؿ النبي 

 ُأم ِتي َعفْ  َتَجاَوزَ  َ دْ  الم وَ  ِإف  :  وَسم ـَ  َعمْيوِ  ا َصم ى اِ  َرُسوؿُ  َ اؿَ :  َ اؿَ  ، اْلِغَفاِري  
 .( ٔ)"َعَمْيوِ  اْسُتْكرُِىوا َوَما ، َوالن ْسَيافَ  ، اْلَخَطأَ 

                                           

، ص ٛزء:ػجػ ، صػحيح مسػمـ: أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسػمـ القشػيري النيسػابوري (ٔ)
 . دار الجيؿ بيروت ، دار األفاؽ الجديدة ػ بيروتٜٕٕ:

عبػػد الفتػاح أبػػو  تحقيػؽ :، المجتبػى مػػف السػنف :أحمػد بػف شػػعيب أبػو عبػد الػػرحمف النسػائي (ٕ)
ىػػ  ٙٓٗٔالطبعة الثانية ، ، حمب –مطبوعات اإلسبلمية ،مكتب الٜٙ، ص :٘زء : ػج ، دةػع
/ ٜٔٛٙ 

 .  ٛ٘،  ٚ٘ :لديؾ يحتفؿ الجسد  (ٖ)
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مكتبة  ،سنف ابف ماجة:  ىػ(ٖٕٚ المتوفى :) ابف ماجة أبو عبد ا محمد بف يزيد القزويني (ٔ)
 .ٜٜٔ،ص ٖ، جزء :أبي المعاطي
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 املبحج انخاَي
 انتؼبري بانتاريخ  

اصػػا ممػػا ىػػو جػػدير بالػػذكر أف توظيػػؼ التػػاريخ والتعبيػػر عنػػو لػػـ يكػػف أمػػرا خ
بالشعر المعاصر ، بؿ ىو أمر حدث في أعمب عصور الشعر العربي ،وتػـ ذلػؾ عػف 
طريػػؽ جعػػؿ الحػػدث التػػاريخي موضػػوعا لمقصػػيدة ، وأحيانػػا جػػزءا منيا،ألخػػذ العظػػة 

والعبػػرة مػػف التػػاريخ ، وأحيانػػا لمجػػرد رصػػده وكػػأف الشػػعر يوثػػؽ األحػػداث التاريخيػػة  
 ة .فجاء الشعر في أعمبو مباشرا واضح الدالل

مف ىنا تأتي أىمية التاريخ بأحداثو وشخصػياتو لمشػاعر المعاصػر حػيف يعبػر 
بو عف  ضايا عصره ،فمقد مثؿ لو واحدة مف صور التعانؽ بيف الحاضػر والماضػي، 

  .بؿ إف بعض النقاد الغربييف يبالغ في دور التاريخ وأىميتو بالنسبة لمشاعر 
لحس التاريخي الذي ال عنى عنػو :" إف معرفة التراث يتطمب ا  ]إليوت[فيقوؿ 

لمف يريد أف يبقى شػاعرا بعػد سػف الخامسػة والعشػريف ، والحػس التػاريخي يتضػمف 
ىنػػا يطمػػؽ عمػػى  ]إليػػوت[و ، ( ٔ)إدراكػػا لػػيس لمماضػػي وحسػػب بػػؿ لحضػػوره أيضػػا " 

: " إف  ائبلس التاريخي ثـ يؤكد عمى دوره وأثره عمى اإللياـ ػبالح يةة التاريخػمعرفال
 . ( ٕ)ف إلياـ الشاعر يجب أف يأتي مف  راءتو ومعرفتو بالتاريخ "ػر مػاألكب زءػالج

وأولى األحػداث التاريخيػة التػي تمػح كثيػرا عمػى تجربػة الصػالح ، مػا حػدث مػع 
 ٖ)ة الثالث ) عثماف بف عفاف ( والمعروفة تاريخيا بػ ) فتنة عثماف ( ، يقوؿ ػالخميف

) : 

                                           

ثػػة ، البيػاف ،رابطػػة األدبػػاء ، الكويػػت ، عبػد المػػنعـ عجػػب البنػػا : التنػاص فػػي القصػػيدة الحدي (ٔ)
 . ٘ٗ، ص  ٕٓٓٓفبراير ، ٖ٘٘عدد :

 .٘ٗعبدالمنعـ البنا : مرجع سابؽ ، ص :   (ٕ)
 .  ٓٛعيناؾ يتجمى فييما الوطف ،   (ٔ)
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 اعترؼ اآلف .. ؟!

 سيوؼ عشيرتنا بأنا أشيرنا كؿ
 في فتنة عثماف

 وتناوشنا ..
 ونيشنا الشيخ الصالح في المحراب

 ضحكنا في مأتمو خمؼ ابف سبا
 مّسحنا بدماه شواربنا

 مّشطنا األذ اف
ونبلحظ أنو ينسب كؿ األفعاؿ إلى الضمير ) نػا ( مسػقطا التػاريخ عمػى الوا ػع 

جيػودىـ وطا ػاتيـ فػي  المعاصر ، والمتاجرة بقميص عثمػاف ، وأف النػاس اسػتنفدوا
بػف ا الفتف ،ثـ تزداد الصورة  تامة بضحكات النػاس فػي مػأتـ عثمػاف خمػؼ عبػدا 

سػػبأ، وفييػػا إشػػارة إلػػى الييػػود ومػػا يبثػػوف مػػف بػػذور الفر ػػة ومػػا يقػػدموف مػػف و ػػود 
 الحروب بيف أفراد األمة .
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وفي نفس السياؽ يوظؼ الصالح  صة رفع المصاحؼ عمى أسنة الرماح في 
 :( ٔ)ة عمي ومعاوية ،فيقوؿ فتن

 ال ترفعف  " أييا "

 مصاحفًا .. عمى الرماح
 وأنتـ" يا أييا " !!

 ال تدخموا بوابة اإلصطبؿ
والمخػػاطبوف ىنػػا مجيولػػوف ووجػػود النقػػاط والفراعػػات فػػي المقطػػع يشػػير إمػػا 

 لكثرتيـ ، أو لتنوعيـ ، أو لوجودىـ في كؿ عصر .
ألولى ( يقوؿ فػي نفػس السػياؽ التػاريخي وفي  صيدتو ) أنباء مف المنامات ا

 :( ٕ)بعد أف تحدث عف البطؿ العربي وشيمو وصفاتو 
 أما آف .. يا نافذ اإلثـ والبأس

 أف ترجموا الضبلؿ
 المعرش بيف الضموع

 الموش ى .. بأستار عزتكـ
 أف تفيؽ مناماتكـ

 عف خيوؿ .. وفتح مبيف
 أراىـ إذا .. يرفعوف المصاحؼ

 –فوؽ الرماح ػ   

 وسيؼ الخديعة .. فوؽ حبل يـ فرسانكـ

                                           

 .  ٛٓٔانتفضي أيتيا المميحة ، ( ٔ)
 .  ٖٚ، ٖٙلديؾ يحتفؿ الجسد ، ( ٕ)
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 في الوتيف .
والشاعر ىنا يحمـ بالنصر وأف تصحو منامات العرب عػف نصػر وفػتح ومبػيف 
، ثـ يعرج بسرعة إلػى أسػباب تػأخر النصػر ومنيػا مػا يحػدث مػف صػور بػث الفتنػة 

 والخديعة باسـ الديف .
المتعمقػة  ومما سبؽ نبلحظ أف  ميص عثماف ) ض( يؤدي واحدا مف الرمػوز

بو ،ويشار بو ىنا إلى القضية الفمسطينية ، فالحدث التاريخي ليس حدثا  ابعػا فػي 
التاريخ ، بؿ ىو حدث ناـ حي لكنو يحتاج إلى الموىبة الخبل ة التػي تجيػد توظيفػو 
، كما أف ىذا االستمياـ " يتيح لمشاعر والمتمقػي االتكػاء عمػى مػا تفجػره الشخصػية 

تاريخي مف مشاعر ودالالت تحفظ القصيدة نفسيا مف التسرب التراثية أو المو ؼ ال
 . ( ٔ)في سردية باىتة "

وفي  صيدتو ) الشنفرى يدخؿ القرية لػيبل ( يجمػع بػيف عػدة أحػداث تاريخيػة 
) القادسػػية ( و ) فػػتح عموريػػة (، وىمػػا حػػدثاف تاريخيػػاف ميمػػاف فػػي    : منيػػا

ولى كانت انتصارا كبيرا عمى الفرس ، التاريخ العربي ، والجمع بينيما لو داللتو فاأل 
واألخرى كانت انتصارا مروعا عمى الرـو ، وىما يمثبلف أكبر إمبراطوريتيف فػي ىػذا 

 :( ٕ)الو ت ، والشاعر حيف يستحضرىما إنما يقدـ النموذج يقوؿ

 ماذا بقمبؾ .. صاحبي ..!!
 يـو كيـو "القادسية"

 زّؿ عف صيوات تمؾ الصافنات

                                           

 ٖٚٔ، ص:  ٜٜٚٔ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،  ر دراسة نقديةػة الشعػد : لغػاء عيػرج( ٔ)
. 

عينػػػػاؾ يتجمػػػػى فييمػػػػا الػػػػوطف ، أحمػػػػد الصػػػػالح ،دار العمػػػػوـ لمطباعػػػػة والنشػػػػر ،األولػػػػى ،  (ٕ)
 .  ٖٜ، ص : ـٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ
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 الخؼ مذىوال
 صخر تحد ر مف جبؿ كما

 : ( ٔ)ثـ يعرج سريعا إلى يـو ) عمورية ( دوف أف بصرح بو ،  ائبل  
 ىذا أواف التيف

 مثقمة بنو عمي بآالؼ الضحايا
 أي  كنانتي أ وى

 وأي  جراحيا يذكي الشرارة
وأواف التيف إشارة إلػى المنجمػيف فػي فػتح عموريػة ، والشػاعر يسػقطيا عمػى 

، كما يدؿ بيا أيضا عمى أصحاب العزيمة القويػة الػذيف ال مثبطي اليمـ المعاصريف
تثنػػييـ عػػف ىمميػػـ أيػػة مخػػاوؼ ، وىػػو يستحضػػر بػػذلؾ وصػػؼ أبػػي تمػػاـ ليػػذه 
المو عة وما سبقيا مف كبلـ النجميف وكيؼ كانت الغمبة لمسيؼ وليس لكتبيـ حيف 

 :( ٕ)يقوؿ 

 والمعبفي حده الحد بيف الجد           السيؼ أصدؽ أنباء مف الكتب 

ثـ يعرض بالمنجميف حيف  الوا لممعتصـ :لف تفتح عمورية  بؿ نضج التيف 
 ب ، ويسخر مف جند الرـو حيف نضجت جمودىـ مف سيوؼ المسمميف  ائبل :ػوالعن

 تسعوف ألفا كآسػػػػاد الشرى نضجػت
 

 جمودىػػـ  بػؿ نضػج التيف والعنب  

                                           

 .  ٜٗ،  ٖٜ:  عيناؾ يتجمى ييما الوطف (ٔ)

عبػػػده عػػػزاـ،دار أبػػػو تمػػػاـ : ديػػػواف أبػػػو تمػػػاـ ، شػػػرح الخطيػػػب التبريزي،تحقيػػػؽ : محمػػػد  (ٕ)
 .ٜٙ/ٔ، القاىرة، ٖالمعارؼ،ط :



 

  

 

 
 عبدالحفيظ دية المعاصرة ) شعرأحمد الصالح نموذجًا( د/ شعباف زكيالتعبير بالتراث في القصيدة السعو   

 

ٕٓ٘ٚ 

بنصػػر يشػػبو )عموريػػة ( ولكػػف الشػػاعر يفػػاجل المتمقػػي بأنػػو يحمػػـ بالنصػػر، 
د تنكبػت أمتػو الطريػؽ  ػائبل أو ، و ػومف  بميا )القادسية(،  فإذا بو يصحو مف نوم

(ٔ ): 
 أفقتُ 

 فما وجدُت سوى الِدمف
 وأفقُت ثانية :

 فقيؿ : ُيباع في الشرؽ الوطف
 وأفقُت ثالثة :

 ولكف بعدما  بضوا الثمف
الشػػػاعر فػػػي تجربتػػػو وىكػػذا كػػػاف الحػػػدث التػػػاريخي معينػػػا ال ينضػػػب  تمثمػػػو 

ويسػقط الماضػي عمػى الحاضػػر ، فاألحػداث التاريخيػة " ليسػػت مجػرد ظػواىر كونيػػة 
عػػابرة تنتيػػي بانتيػػاء وجودىػػا الوا عي،فػػإف ليػػا إلػػى جانػػب ذلػػؾ داللتيػػا الشػػمولية 

 . ( ٕ) والقابمة لمتجدد عمى امتداد التاريخ في صنع أشكاؿ أخرى"

ذا انتقمنا مػف الحػدث التػاريخي فػي شػع ر الصػالح إلػى الشخصػية التاريخيػة وال
والتعبير بيا، نجد أنػو اسػتطاع أف يصػنع المفار ػة بػيف الشخصػيات التػي عبػر بيػا 
وشخصػػػيات العصػػػر، فشخصػػػية مثػػػؿ ) كػػػافور اإلخشػػػيدي ( يتكػػػل عمييػػػا كثيػػػرا ، 
ويجعميا رمػزا لكػؿ خػائف مستسػمـ لمعػدو ، ، وىػو بػذلؾ يعتمػد عمػى كػافور المتنبػي 

لشخصية التاريخية المعروفة بػالحـز وحسػف اإلدارة ،والػذي كػاف وليس كافور تمكـ ا
 يغدؽ المواؿ عمى العمماء والفقراء.

                                           

 . ٜٗعيناؾ يتجمى فييما الوطف ،  (ٔ)

سػعيد يقطػػيف : انفتػاح الػػنص الروائػي ، منشػػورات المركػز الثقػػافي العربػي ، الػػدار البيضػػاء ،  (ٕ)
 .  ٔٛ، ص:  ٜٜٛٔالمغرب ، 
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"فمقد حدث المؤرخوف أنػو كػاف يرسػؿ كػؿ ليمػة عيػد حمػؿ بغػؿ مػف المػاؿ فػي 
صرر مكتوب عمى كؿ صرة اسـ مػف جعمػت لػو،ما بػيف عػالـ وزاىػد وفقيػر ومحتػاج  

الماؿ والطعاـ والثياب شػيئا كثيػرا مػع الحجػاج كما حدثوا أنو كاف يرسؿ كؿ عاـ مف 
، بػؿ نػراه يتكػل عمػى التػأريخ  ( ٔ)ليوزع في الحجاز عمى المعوزيف وآؿ البيػت ..." 

الشعري الذي  دمو المتنبػي لكػافور ، فجعػؿ الشػعراء مػف بعػده يتناوشػوف شخصػية 
 كػافور دوف تػػروٍ ، صػحيح أف الشػػاعر مػف حقػػو أف يغيػر فػػي الشخصػية التاريخيػػة

بالدرجة التي يجعميا  ادرة عمى حمؿ رؤيتو والتعبير بيا عف مقاصده ورموزه ،لكػف 
ىذا التغيير مف جية المتنبي عير صػورة التػاريخ فصػار شػعره تاريخػا لمرجػؿ ، مػف 
ىنا ففي رأيي أف شػعر المتنبػي ظمػـ كػافور فقدمػو فػي صػور مزريػة ، ومػا ذاؾ إال 

الظف أف المتنبي أنصؼ أبا المسؾ حػيف  مف شيرة المتنبي و وة شعره ،" ...وأعمب
 ( ٕ) مدحو ولـ ينصفو حيف ىجاه ..."

فشخصػية ) كػػافور ( تتنػاثر صػػفاتيا الرامػزة فػػي شػتى دواويػػف الصػالح ،فيػػي 
دائما في بؤرة اىتمامو يمقي عمييا تبعات كؿ اليزائـ المعاصػرة بػؿ والخيانػات كػذلؾ 

د مرادفػػا ليػػا فػػي الػػوعي الجمعػػي ، ،" فالشخصػػية التراثيػػة ال تحمػػؿ دالالت ثابتػػة تعػػ
حيث يمكف أف تصبح شفرة حرة متفاعمة  ابمة لتعدد الداللػة عنػد توظيفيػا فنيػا فػي 
سيا ات القصائد الشعرية ، وليذا يجب أف ينظر إلنجاح التوظيؼ أو فشمو فنيا مف 
خبلؿ رصد مدى اندماج الشخصية التراثية داخؿ بنية النص ومقدار مسػاىمتيا فػي 

ؽ التوظيؼ أو مدى تخالفػو ػداللتيا الكمية، وليس مف خبلؿ  ياس مدى توافتعميؽ 
 مع المرجع التاريخي الذي يعد عنصرا خارجا 

                                           

، ٕٜٙٔ/ٖٖٛٔ: األولػى،  إبراىيـ اإلبياري : أبو المسؾ كافور ، دار الفكػر العربػي ، الطبعػة (ٔ)
 . ٔ٘ٔص :

 .  ٓٙٔالسابؽ : ص : ( ٕ)
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 . ( ٔ)عف النص ،أو مفار ا لطبيعتو البنائية " 
فكػػافور فػػي نظػػر الصػػالح ىػػو السػػيد المخمػػوع ، والسػػيد المممػػوؾ ، والسػػيد 

 :( ٕ)المغموب ، يقوؿ ساخرا

 المخموع أرضاً  مف يبيع السيد
 مف يبيع السيد الممموؾ بيتا ً 
 مف يبيع السيد المخموع نعميو

 وزيتا يطبخ الزاد
 يشيع الدؼء

 يؤويو إذ تأتي العشيوْ 
وفػػي  صػػيدتو ) الخطبػػة األخيػػرة عمػػى أسػػوار بػػابميوف ( يناديػػو بكنيتػػو ) أبػػا 
المسػػؾ ( وىػػي صػػورة تتنػػا ض مػػع مػػا سيعرضػػو مػػف صػػفات الحقػػة فػػي القصػػيدة ، 

 : ( ٖ)منو في صنع المفار ة الساخرة منو ، يقوؿ  ادة زي

 تمتع أبا المسؾ بالعار
 بيجف يقرؤؾ الساـ

 يسطو بكؿ مغاليؽ  صرؾ
 ير د بيف الثياب

 وير د بيف تجاعيد جسمؾ

                                           

أحمػػػد مجاىػػػد: أشػػػكاؿ التنػػػاص الشػػػعري دراسػػػة فػػػي توظيػػػؼ الشخصػػػيات التراثيػػػة ، الييئػػػة  (ٔ)
 .  ٛ، ص:ٜٛٛٔ، ٔالمصرية العامة لمكتاب ،ط:

 .  ٓٔ،ٜانتفضي أيتيا المميحة ،  (ٕ)

 .  ٛ٘ : السابؽ (ٖ)
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وبعد أف يصور حممو بالشخصػية المنتصػرة التػي تػأتي فتغيػر لؤلحسػف ، يعػود 
 :( ٔ)يواف  ائبل إلى كافور وعصره ليرمز مف خبللو لمخنوع وال

 ىذا أماف.. ؟!
 لكؿ الرجاؿ

 أماف لكؿ الصبايا
 أماف ليذا التراب .. لمنيؿ

 كافور ول ى

 وول ت عصور العبيد
 وول ت عصور البغايا

ممػػا سػػبؽ نػػدرؾ كػػـ التشػػويو المتعمػػد لشخصػػية كػػافور التاريخيػػة واسػػتبداليا 
لح شخصػػية تاريخيػػة بكػػافور المتنبػػي الػػذي جنػػا عميػػو بشػػعره ، ولكػػف ألػػـ يجػػد الصػػا

توازي رؤيتو بدال مف كافور،أـ أف ثقافتو لـ تسعفو ،أـ ألف أعمب األحداث التػي ورد 
ذكػػره فييػػا تتعمػػؽ بمصػػر ؟ أسػػئمة عػػدة لكػػف عمػػى أيػػة حػػاؿ فػػنحف عمػػى  ناعػػة بػػأف 
تفاعػػػؿ الشػػػاعر مػػػع حساسػػػية التػػػاريخ " يػػػتـ عبػػػر تقنيػػػات الفػػػرز الجػػػدلي لمو ػػػائع 

تشويو المتعمػد ، عندئػذ ال تبقػى الوا عػة التاريخيػة كمػا ىػي  واالختيار والتحوير ، وال
أي تتحوؿ الوا عة التاريخية بعد استخداميا كؿ ىذه التقنيات إلػى وا عػة شػعرية،ألف 
ىػػذا التحػػوؿ والفػػرز الجػػدلي ىمػػا مػػا يميػػز الشػػعر عػػف التػػاريخ ،ودرجػػات اليضػػـ 

 . ( ٕ)اريخ "واالمتصاص ىي التي تحدد درجة سيطرة الشاعر عمى حساسية الت

                                           

 .  ٓٙ انتفضي أيتيا المميحة :( ٔ)

عػػز الػػديف المناصػػرة : حػػارس الػػنص الشػػعري شػػيادات فػػي التجربػػة الشػػعرية ،دار كتابػػات ( ٕ)
 .  ٜ٘، ص: ٖٜٜٔ،ٔ،بيروت ، ط:
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وكثيػػرا مػػا يػػأتي التعبيػػر بالشخصػػية التاريخيػػة عنػػد الصػػالح فػػي مو ػػؼ الحػػالـ 
ر، وىنا نراه يجمع  بيف )خالد بػف الوليػد ( و)صػبلح الػديف األيػوبي ( ، يقػوؿ ػبالنص

(ٔ ): 
 القدس ..؟ !

 تسأؿ .. عف زماف  د يجيء
 عف سيؼ خالد
 أو صبلح الديف

 في الزمف المضيء
 ليمى .. ؟؟

 ـ ... عمى انتظار حبيبياتقي
 وحبيبيا لما يجيء

وواضح أنو يرمز بميمى لؤلمة العربية ،وفي موا ؼ أخرى يضيؼ إلييمػا)عمرو 
 :( ٕ) بف العاص (

 يا زمف الغفمة .. !!
 لف تعجب .. بعد اآلف

 يأتي خالد
 ينيي الردة

 ينيي .. تأليو األوثاف
 يأتي ..  عمرو

 –باسـ ا  –ينيي 

                                           

 . ٙٔانتفضي أيتيا المميحة :  (ٔ)

 .   ٘٘ :السابؽ  (ٕ)
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 بميوفحصار الرـو لبا
 يأتي عمرو

 يصمي بالناس صبلة الفتح
 ويتمو التوبة
 يتمو الفتح

 يقيـ صبلة الحاضر
كػػؿ ىػػذه الصػػور التػػي ترصػػد دور ىػػذه الشخصػػيات تػػأتي فػػي سػػياؽ الحمػػـ 

 بالنصر الذي ال ينفؾ يحمـ بو في سائر دواوينو عمى اختبلؼ تجاربيا وأو اتيا .

( كمػا يحمػو لػو مناداتػو  وفي موضع أخرى يفرد صبلح الػديف ) صػبلح الفتػوح
 :( ٔ)بذلؾ فيقوؿ 

 صبلح ... الفتوح .. !!

 الزماف اكفيرا
 وجاء الفرنجة  في ثوب عزرا

 صبلح  .. الفتوح !!
 أعاد الزماف .. ؟ !

 لفرعوف حكما
 ولمعجؿ  درا
 لياليؾ .. ؟!

 كانت حديث الرواة
 جيادؾ في مسمع األرض نصرا

 الشاعر : ثـ يأتي الحمـ المرتقب والذي يسيطر عمى
                                           

 .    ٖٙ،  ٕٙ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٔ)
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 صبلح ...!!
 يجيء الفتى المستريح

 يعيد الكنانة شبرًا فشبرا
وفػػي إشػػارات تاريخيػػة رامػػزة خاطفػػة يجمػػع بػػيف )خالػػد بػػف الوليػػد( و)ممػػوؾ  

الطوائػػؼ( ، وجػػاءت عمػػى عيػػر عادتػػو مػػف ميػػؿ لشػػعر التفعيمػػة ، حيػػث جػػاءت مػػف 
               ( ٔ)الشعر العمودي، يقوؿ 

 ب لػػػي  ػػػػوميإيػػػو يػػػا بػػػف الولػػػػػيد ىػػػ

 

 إنػػػػػػػػػػيـ لمجيػػػػػػػػاد يػػػػػػػػأتوف .. زخػػػػػػػػرا 

 

 ومشػػػػػػى فػػػػػػي لػػػػػػػواء طػػػػػػيء ينػػػػػػادي
 

 نصػػػػػرة الحػػػػػؽ )بالسػػػػػناعيس (أحػػػػػرى 
 

 منعػػػػػػػػػػػػػػػوا ردة وكػػػػػػػػػػػػػػػانوا سػػػػػػػػػػػػػػػرايا
 

 فػػػػػػػي فتوحػػػػػػػات ممػػػػػػػؾ روـٍ وكسػػػػػػػرى 
 

 ومضػػػػػػػتْ  أنصػػػػػػػع الميػػػػػػػالي سػػػػػػػراعاً 
 ج

 فػػػػػػػإذا القػػػػػػػدس بالخيانػػػػػػػات ُتشػػػػػػػرى 
 

ذا فػػػػػػػػػػػوؽ كػػػػػػػػػػػؿ  طػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػواء  وال
 

 دوؿ مػػػػػػف طوائػػػػػػؼ الشػػػػػػرؽ أخػػػػػػرى 
 

واإلشارات السريعة السابقة ومنيا مجيء الفرنجة في ثوب )عزرا ( ودوؿ مف 
طوائؼ الشرؽ ،وعيرىما تطمعنا عمى الطا ات التي تفجرىا ىذه اإلشارات الوامضة " 
فاإلشارة التراثية تتميز بالتركيز والكثافة واالكتناز ، عمى حيف ال يفقدىا ىذا التركيز 

تماعة الضوء  د تكوف سريعة خاطفة ، ولكنيا تفجر طا ة البوح، واإلشارة شأف ال
بألقيا أبعاد المكاف ، وربما كاف ىذا ىو السر في كثرة دورانيا بيف تضاعيؼ 

 . ( ٕ)القصيدة الحديثة "

                                           

 . ٓٓٔص : : انتفضي أيتيا المميحة  (ٔ)

 ٓ٘ٔ، ص :  ٜٗٛٔ،  ٔارؼ ، ط :ػة ، دار المعػػدة العربيػػع القصيػػأحمد : وا ػ وحػد فتػمحم (ٕ)
. 
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وىكػػذا اسػػتطاع الشػػاعر أف يحػػدث تعانقػػا بػػيف الماضػػي والحاضػػر ، وأف يقػػـو  
بتيػا إلػى حػٍد مػا مػف الدراميػة بعممية اإلسقاط التي أبعدت القصيدة عف المباشػرة و ر 

ف  –والرمزية ، ولـ يكف الصالح منفػردا عػف الشػعراء السػعودييف فػي ىػذا الجانػب  وال
فمقد استحضر الشعراء السعوديوف كؿ ما أشرنا إليو ليحػدثوا توافقػا بػيف  –أكثر منو 

الحاضر والماضي ، بيف النص السائد والنص اآلخر، لتشكيؿ النص الشعري تشػكيبل 
ف اختمفت آليات توظيؼ تمؾ النصوص التاريخية باختبلؼ األبعػاد جمالي ا معرفيا ، وال

( ٔ)المعرفية وبحسب ثقافة الشاعر. 
 

                                           

أسماء أبو بكر محمد : آليات التناص النوعي في شعر الحداثة ،منشػورات مكتبػة دار الزمػاف ( ٔ)
 ) بتصرؼ ( . ٛٗ:  ٙٗ،ص :  ٕٙٗٔ ٔلمنشر والتوزيع ، المدينة المنورة ، ط :
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 املبحج انخانج
 انتؼبري بانرتاث األدبي 

يعد التراث األدبي رافدا ميما في تكويف وجداف الشاعر المعاصر ، وفي تمػويف 
اتو ورؤاه الفنية والفكرية مػف ىنػا كػاف تجربتو وتنوعيا ،يأخذ منو ما يتوافؽ و تطمع

ؾ عمػػى ػاىتمػػاـ الصػػالح بػػالتراث األدبػػي بكػػؿ أشػػكالو واضػػحا جميػػا ، وانعكػػس أثػػر ذلػػ
فػي ضػيافة أبػي الطيػب( و) الشػنفرى ) شعره فرأينا  صائد كاممة تعتمد عميو، ومنيا:

فػي يدخؿ القرية لػيبل ( وعيرىمػا ،كمػا جػاء أعمػب شػعره معتمػدا عمػى التػراث األدبػي 
 صور جزئية خاطفة تعتمد عمى فف المونتاج كما سنبيف .

وعنػػد التأمػػؿ نجػػد لممتنبػػي حضػػورا الفتػػا فػػي شػػعر الصػػالح مػػف حيػػث األفكػػار 
 :   ( ٔ)والمغة وحتى في بعض مفرداتو وصوره ،فالصالح يقوؿ

 أييا السيد .. !!
 -عفوًا  - 

 لغة الشارع
 والجامع ... والكت اب

 صارت أعجميوْ 
 ..؟!أيف وجيي 

 أيف وجيي ..؟!

 اعتيؿ .. وجيي ..!!
 بيف صبحٍ  وعشيوْ 

                                           

 . ٖٔ :انتفضي أيتيا المميحة ( ٔ)
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حػيف يقػوؿ  شػعب بػواف( ا يتقاطع مع شعر المتنبي فػي وصػؼ )ػح ىنػوالصال
(ٔ )  : 

 مغػػػػاني الشػػػػعب طيبػػػػًا فػػػػي المغػػػػاني
 

 بمنزلػػػػػػػػػػة الربيػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػف الزمػػػػػػػػػػاف 
 

 ولكػػػػػػػػػػف الفتػػػػػػػػػػػى العربػػػػػػػػػػي فييػػػػػػػػػػػا
 

 عريػػػػػػػػب الوجػػػػػػػػو واليػػػػػػػػد والمسػػػػػػػػاف 
 

الوجػػو واليػػد والمسػػاف( يتسػػرب بػػيف تضػػاعيؼ المقطػػع فالشػػطر األخير)عريػػب 
السابؽ مف شعر الصالح ،حيف يصور تحوؿ لغػة الشػارع والكتػاب إلػى األعجميػة ، 
وحػػيف يصػػور ضػػياع الوجػػو واعتيالػػو فػػي تصػػوير واضػػح لغربػػة العربػػي فػػي وطنػػو 
وضياعو بيف  ومو، ونبلحظ أف اإلحساس بالفقد في شػعر الصػالح أ ػوى ،فػالتحوؿ 

صػالح لػـ يصػب المغػة الرسػمية فقػط ، بػؿ لغػة الشػارع والجػامع والكتػاب ،ثػـ عند ال
جػػاء التسػػاؤؿ المػػؤلـ عػػف الوجػػو بػػػ ) أيػػف (و ) فػػي ( عػػدة مػػرات ، ممػػا يعبػػر عػػف 
ضبابية الرؤية، ثـ ازدادت الصػورة  تامػة بػالتعيير عػف اعتيػاؿ الوجػو والمفار ػة أف 

 األمر لـ يطؿ بؿ جاء بيف صبح وعشية .
التعبيػر بػػالتراث الشػعري مػػا نػراه مػػف مبلمػح العػػذرييف ، فمقػد بػػدا ومػف صػػور 

واضحا في شعره حتى إف )  ليمى ( تتحوؿ عنده رمزا لموطف مرة ورمزا لؤلمػة مػرات 
،ومػف ذلػؾ أيضػا توظيػؼ صػورة )    ( ٕ) عدة ،وذلؾ في  صيدتو ) ليمى .. تورؽ (

دىـ ، ومػػف ذلػػؾ  ػػوؿ الواشػػي والر يػػب ( والتػػي كانػػت سػػببا فػػي تو ػػد التجربػػة عنػػ
 :  ( ٖ)الصالح 

                                           

المتنبػػػػػػػي : شػػػػػػػرح ديػػػػػػػواف المتنبػػػػػػػي ،عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف البر ػػػػػػػو ي، دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة ( ٔ)
 .     ٕٕٛ، المجمد الثاني ، ص: ٕٔٓٓ-ٕٕٗٔ،بيروت،األولى،

 .     ٜٔ:  ٘ٔ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٕ)

 .    ٕٕ،  ٕٔ : صائد في زمف السفر  (ٖ)
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 إف وسوس الواشوف

 ػفي حبنا  ػ 
 وفي حكايانا

 وفضوا الرحيؽ
 ستحفظ األياـ ما بيننا

 " اثناف "
 مرا في جبيف الشروؽ

 :  ( ٔ)ومنيا  ولو أيضا 
 حكاياتنا

 لـ يطميا الوشاة
 نخاؼ عمى الحب ظمـ البشر

 عيوف الر يب .. ؟!

 تذؿ .. السؤاؿ
 .. حديث النظرفكاف الحديث 

وىنا نرى إضػافة إلػى صػورتي ) الواشػي ( و) الر يػب( حػديث النظػر ، وفييػا 
 :  ( ٕ)توظيؼ لقوؿ الشاعر العذري 

 ال والػػػػػػػػػػذي تسػػػػػػػػػػجد الجبػػػػػػػػػػاه لػػػػػػػػػػو
 

 مػػػػػػػػػالي بمػػػػػػػػػا دوف ثوبيػػػػػػػػػا خبػػػػػػػػػر 

 

 وال بفييػػػػػػػػػػػػػػػا وال ىممػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 مالكػػػػػػػػػػػػاف إال الحػػػػػػػػػػػػديث والنظػػػػػػػػػػػػر 
 

                                           

 .ٖٖ، ٕٖ:  صائد في زمف السفر (ٔ)
، ٕٜٛٔ-ٕٓٗٔ:ديػػواف جميػػؿ بثينػػة ، دار بيػػروت لمطباعػػة والنشػػر ، بيػػروت، جميػػؿ بثينػػة (ٕ)

 .ٛٓٔص: 
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،و) ىكػػذا يبػػدأ ( ٕ) األىػػداب ( ،و) عربػػة( ٔ) ومػػف ذلػػؾ أيضػػا  صػػيدة ) ال ...(
،ونبلحظ أف األشعار التي تمثؿ فييا العذرييف إنمػا تمثػؿ أشػعاره األولػى، ( ٖ) الحمـ (

لػػذلؾ وجػػدناىا فػػي ديوانيػػو األولػػيف   بػػؿ أف تمتمػػل التجربػػة عنػػده بو ػػود السياسػػة 
 ووا ع األمة .

ولػػـ يغػػب )المنخػػؿ اليشػػكري( عػػف سػػماء الصػػالح فعبػػر بػػبعض أشػػعاره عػػف 
 :  ( ٗ)رؤيتو حيف تطمبيا المو ؼ ، ومف ذلؾ  ولو 

 يمازح صحوؾ
 كأس الندامى

 تفيض السبلؼ بعينيؾ
 مف أنتَ  .. إما شربَت ..؟!

ذا شربت فإنني  "وال
 رب  الخورنؽ والسدير "

  ( ٘) ىنا ببيت المنخؿ حيف  اؿ : والصالح يتمثؿ

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا انتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنني
 

 ربُّ الخورنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 
 

 :( ٙ)يقوؿ  ، و عف اليواف العربي وعند حديث

                                           

 .  ٙ٘ : صائد في زمف السفر  (ٔ)

      ٘ٚ :السابؽ  (ٕ)

 .    ٚٙ :لديؾ يحتفؿ الجسد  (ٖ)

 .ٛٔالسابؽ : (ٗ)

األصػػػػمعيات : لؤلصػػػػمعي ، تحقيػػػػؽ : أحمػػػػد شػػػػاكر ،عبػػػػد السػػػػبلـ ىػػػػاروف ، دار المعػػػػارؼ  (٘)
    .ٔٙ، ٓٙلخامسة ، مصر، ص :الطبعة:ا

 .ٖ٘:انتفضي أيتيا المميحة  (ٙ)
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 َمف ىذا المخذوؿ ..؟!
 تدوس الخيؿ  فاه

 ويشرب نخب الحزف
 ينادـ ) مائير (

 يغنييا أشعار الضميؿ
 مف ىذا ..؟!

 مف ىذا المخذوؿ ..؟!

 أحمر عاد .. ىذا ؟!
فالمخذوؿ تدوس الخيػؿ  فػاه ممػا يعنػي الجػبف والخػور وىػي تصػوره منبطحػا 

ؿ ، وحتػػػى يعظػػػـ مػػػف شػػػأف المفار ػػػة والخػػػزي يجعػػػؿ ىػػػذا عمػػػى األرض و ػػػت النػػػزا
المخذوؿ يناـ ) مائير ( ويسمييا بأشعار امرئ القيس )الضػميؿ( الػذي  ضػى نصػؼ 

 حياتو يبحث عف الثأر.
ثـ انتقؿ إلى تعبيػر جديػد حػيف يصػور ىػذا المخػذوؿ بػػ )أحمػر عػاد ( مسػايرا 

) عميػو السػبلـ ( مػف زىير بف أبي سممى فػي ذلػؾ ،فمػع أف عػا ر نا ػة ) صػالح ( 
 رية )ثمود( إال أف زىيرا ينسبو إلى ) عاد ( وليس ذلؾ خطأ منو بؿ لتشابييما في 

  ﴾ َوَأن ُو َأْىَمَؾ َعاًدا اأْلُوَلػى  َوَثُمػوَد َفَمػا َأْبَقػى﴿:   ( ٔ)الفعؿ والعذاب ،  اؿ ا تعالى 
 : ( ٕ)، فكأف )ثمود( ىي عاد الثانية ، يقوؿ زىير

 ا تبعثوىػػػػػػػػا ذميمػػػػػػػػةمتػػػػػػػػى تبعثوىػػػػػػػػ
 

 وتضػػػػػػػػػػر إذا ضػػػػػػػػػػريتموىا فتضػػػػػػػػػػـر 

 

 فتنػػػػػػتج لكػػػػػػـ عممػػػػػػاف أشػػػػػػأـ كمػػػػػػػيـ
 

 كػػػػػػأحمر عػػػػػػاد ثػػػػػػـ ترضػػػػػػع فػػػػػػتفطـ 
 

                                           

 . ٔ٘،ٓ٘،اآلية ر ـ : سورة النجـ  (ٔ)
زىيػػر بػػف أبػػي سػػممى : شػػعر زىيػػر بػػف أبػػي سػػممى ، صػػنعة:األعمـ الشػػنتمري ،تحقيػػؽ :فخػػر  (ٕ)

 .    ٜٔ،ص:ٜٓٛٔدار اآلفاؽ الجديدة،بيروت، منشورات  الديف  بادة،
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أما توظيفو لمشخصية األدبية فإنيا تمثؿ مممحا أصيبل فػي شػعره ،لكنػو يختػار 
بعينػػو الشػػاعرة وببصػػيرتو النا ػػدة الشخصػػية التػػي يسػػتطيع مػػف خبلليػػا أف يسػػقطيا 

تأت الشخصية لمجرد حشو القصيدة بأسماء الشعراء أو الكتػاب  عمى الحاضر ، ولـ
نما جاءت ليعبر بيا عما يؤر و .  وال

وسػػأكتفي بالحػػديث عػػف التعبيػػر بالشخصػػية األدبيػػة بثبلثػػة شػػعراء تعمػػؽ بيػػـ 
الشاعر وأفرد الثنيف منيمػا  صػيدتيف كػاممتيف إضػافة إلػى وجودىمػا داخػؿ القصػائد 

 بي أما ثالثيما فيو ) عنترة ( األخرى وىما : الشنفرى والمتن

أمػػا الشػػنفرى الشػػاعر الجػػاىمي الصػػعموؾ فالصػػالح يعبػػر مػػف خبللػػو وبطريقػػة       
القنػػاع كمػػا سػػنبيف ،عػػف حػػب الػػوطف بالتخػػالؼ مػػع حيػػاة الشػػنفرى ،بػػدأت القصػػيدة 
 بجممة شعرية مػأخوذة مػف شػعر الشػنفرى ) سػيد عمم ػس ( وىػي مػف بيػت لمشػنفرى 

 :  ( ٔ)يقوؿ فيو 

 ولػػػػػي دونكػػػػػـ أىمػػػػػوف سػػػػػيد عممػػػػػس
 

 وأر ػػػػػػػػػط ذىمػػػػػػػػػوؿ وعرفػػػػػػػػػاء جيػػػػػػػػػأؿ 

 

      :  ( ٕ)ثـ يتداخؿ صوت الشاعر مع الصوت القديـ  ائبل 
 ال تممني صاحبي

 شوه ميرتة الوجوه
 ولي بيـ أىؿ

 ولي بيت وليؿ
إذف فممصالح بيت وليؿ ، والميؿ رمز لمسكف خبلفا لمشنفرى الذي فقد األىػؿ    

 عنده و ت المطاردة .والبيت وصار الميؿ 
                                           

الميػػػػة العػػػػرب لمشنفرى،شػػػػرح ودراسػػػػة: عبػػػػد الحمػػػػيـ حفني،مكتبػػػػة  عبػػػػد الحمػػػػيـ حفنػػػػي : (ٔ)
 .ٜ،ص :ٕٛٓٓ-ٜٕٗٔاآلداب،األولى،

 .ٜٛ :عيناؾ يتجمى فييما الوطف  (ٕ)
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 :  ( ٔ)ثـ يقوؿ الصالح عف األىؿ والوطف   
 ىـ عدتي

 أستؼ ترب األرض بينيمو

 وال أرضى اليد السفمى
 وكـ يدروف أف بحبنا بعضاً 

 يصير عدًا مثؿْ  .
 :  ( ٕ)وىو ىنا يتقاطع مع  وؿ الشنفرى 

 وأسػػػتؼ تػػػرب األرض كػػػي ال يػػػرى لػػػو
 

 عمػػػػػي  مػػػػػف الَطػػػػػوؿ امػػػػػػرٌؤ ُمتط ػػػػػوؿ 

 

 وسنتحدث عف ىذه القصيدة باستفاضة عند الحديث عف تقنية القناع .
أما شخصية المتنبي فيػي أكثػر الشخصػيات التػي عبػر بيػا الصػالح عػف رؤاه 
سواء جاء ذلؾ عف طريؽ الرمز واإلشارة أو بالتصريح أو القناع أيضا ،وسػواء جػاء 

فػي  صػيدتو ) فػي ذلؾ في صور جزئية متفر ة في شعره ،أو في  صيدة كاممػة كمػا 
 ضيافة أبي الطيب ( .

 :   ( ٖ)يقوؿ الصالح في المقطع األوؿ
  الت حذاـ :

 ) أمرتيـ أمري بمنعرج الموى (
 نفضوا أكفيمو

 وداكوا األمر فيما بينيـ

                                           

 .    ٜٓ،  ٜٛ :عيناؾ يتجمى فييما الوطف (ٔ)

الشػػػػػػػنفرى : ديػػػػػػػواف الشػػػػػػػنفرى ،جمػػػػػػػع وتحقيػػػػػػػؽ : إميػػػػػػػؿ بػػػػػػػديع يعقػػػػػػػوب،دار الكتػػػػػػػاب  (ٕ)
 .    ٕٙ، ص :ٜٜٙٔ-ٚٔٗٔالعربي،بيروت،الثانية،

 .   ٕٛٔانتفضي أيتيا المميحة :   (ٖ)
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 وتذاكروا .. ؟!
 مأساة صفيف

 ولؤلحداث رائحة النسيء
 والخيؿ ..؟!

 عاكفة عمى أكفاف بمقيس
لح مػػا يسػػمى بػػػ ) كسػػر أفػػؽ االنتظػػار( حػػيف فػػي المطمػػع السػػابؽ صػػنع الصػػا

يتو ػع القػارئ أف يسػػمع شػعرا أو أمػػرا يخػص المتنبػػي ، ولكػف الصػػالح فاجأنػا بحػػذاـ  
نما لدريد بف الصمة حيف يقوؿ  :   ( ٔ)وجاء مقوؿ القوؿ ليس ليا أيضا وال

 أمػػػػرتيـ أمػػػػري بمنعػػػػرج المػػػػوى  فمػػػػـ
 

 يسػػتبينوا النصػػح إال فػػي ضػػحى الغػػد 
 

 نػػػت مػػػنيـ و ػػػد أرىفممػػػا عصػػػوني ك
 

 عػػػػػػػػوايتيـ وأننػػػػػػػػي عيػػػػػػػػر ميتػػػػػػػػدي 
 

في تداخؿ رائع لؤلصوات وتعددىا في القصيدة ، مع تتػداخؿ األمكنػة واألحػداث 
كذلؾ،" ففي الو ت الذي يتو ع القارئ بعد  راءة عنواف القصػيدة اسػتنطا ا لشخصػية 

ؿ المتنبػػي المضػػيؼ وصػػاحب الػػدار والقػػرار ، فػػإف ذلػػؾ التو ػػع يخيػػب ليصػػبح القػػو
لصػاحبة الروايػػة فػي التػػاريخ العربػي )زر ػػاء اليمامػة (... ،وال يقػػؼ األمػر عنػػد ىػػذا 
الحد بؿ يتعدى التداخؿ إلى عممية اإليحاء حيث يثيػر الصػالح فػي الػذىف بػذكر اسػـ 
)حذاـ( وليس )زر اء (، وفي ىذا اإليحاء تكريس لمرؤية الشعرية المرتبطة بالتػاريخ 

"(ٕ )  . 

                                           

دريد بف الصمة : ديواف دريد بف الصمة ،جمػع وتحقيػؽ :محمػد خيػر البقػاعي ،تقػديـ :شػاكر  (ٔ)
 .     ٚٗىػ  ص :ٔٓٗٔالفحاـ،منشورات دار ابف  تيبة،

رياض ، مؤسسة عموي الياشمي : ظاىرة التعالؽ النصي في الشعر العربي الحديث ، كتاب ال (ٕ)
 .    ٕٗٛاليمامة الصحفية ، ص : 
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 :  ( ٔ)ة األخيرة يتوجو بالنداء إلى المتنبي مخاطبا  ائبل وفي المقاطع الثبلث
 يا أبا الطيب ..؟!

 ما أنضجت جمد اآلبؽ المخصي
 ما كشفت عف سوءاتو
 إف أحداث أبي المسؾ

 تعاويذ حواة
 وتعاويذ القوافي  ػ يا أبا الطيب ػ

 أ وى األبجديوْ 
اآلبػػؽ " كػػأني بالشػػاعر يػػتقمص شخصػػية المتنبػػي مصػػر ا عمػػى إنضػػاج جمػػد  

عمػى تقصػيره  (أحمػد بػف الحسػيف )كافور والكشؼ عف  سوءاتو ،بؿ ىو يمػوـ زميمػو
في ذلؾ ويعده بأف ينتقـ مف كػافور ىػذا الزمػاف " ، والصػالح ىنػا يجعػؿ كػافور رمػزا 
لكؿ خائف لوطنو متخذا مف شعر المتنبي تاريخا لكافور ،ويحمؿ كػافور كػؿ مصػائب 

 :  ( ٕ)العصر فيقوؿ 
 .. !!يا أبا الطيب 

 ىذا تخت بمقيس
 وكافور ...؟؟

 يبيع التخت في سوؽ المزادات
 كأسبلب سبي وْ 

ىػػذه شخصػػية كػػافور التػػي أرادىػػا المتنبػػي ونسػػج عمػػى منوالػػو وبػػالغ فػػي ذلػػؾ 
أحمد الصػالح فجعمػو رمػزا لكػؿ سػوء ،"وشخصػية كػافور اإلخشػيدي مػف الشخصػيات 

                                           

 .  ٛٗانتفضي أيتيا المميحة  :  (ٔ)

 . ٛٗ:انتفضي أيتيا المميحة  (ٕ)
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حقيقية وأسػبغت عمييػا مبلمػح التي لحقتيا لعنة شعر المتنبي فجردتيا مف ىويتيا ال
سيئة لـ تكف ليا مف  بؿ ،فقد عرؼ التاريخ لكافور أنو كاف  ائدا بطبل ،ولكف ىجاء 
المتنبي لو جرده مف كػؿ صػفاتو الحسػنة ، وأمطػره بوابػؿ مػف الػرداءة التػي اسػتقرت 
في أذىاف الناس كصفات دالة عمى شخصيتو ،وفي ىذا يتجمػى دور الشػعر المتميػز 

 مػػػب الحقػػػائؽ واسػػػتبداليا بأخرى،أمػػػا اسػػػتخداـ شخصػػػية كػػػافور رمػػػزا  القػػػادر عمػػػى
لمخيانة فيو نمط ابتدعو خياؿ أحمد الصالح ذلؾ أنو لـ يكف في سيرة الرجؿ وال فػي 

 .   ( ٔ)ىجاء المتنبي لو ما يشير إلى تمؾ الصفة "
ويأتي المقطع األخير مف القصيدة كاشفا عف عدـ جدوى البوح ال مف المتنبي 

 :  ( ٕ)مف عيره فمقد بح صوت الشعر وال 
 يا أبا الطيب ..؟!

 ػعفوا  ػ       
 ُبّح صوت الشعر

 والحراس با وف عمى األفواه
 كافور ...؟!
 سخيف العيف

 يسقي ربو الخمر
َيػػا   ﴿ :   ( ٖ)وفػػي ىػػذا المقطػػع نبلحػػظ أف الشػػاعر يسػػتوحي  ػػوؿ ا تعػػالى

،" إف معنػى اآليػة األصػمي يشػير  ﴾  َيْسػِقي َرب ػُو َخْمػرًاَصاِحَبِي الس ْجِف َأم ا َأَحػُدُكَما فَ 
إلػػى دواـ الحػػاؿ السػػابؽ وعػػودة اإلنسػػاف إلػػى مػػا كػػاف عميػػو مػػف حػػاؿ فػػي الماضػػي 

                                           

 .    ٙ٘أشجاف ىندي : توظيؼ التراث في الشعر السعودي المعاصر ، ىامش ص :  (ٔ)

 . ٜٗ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٕ)
 . ٔٗسورة يوسؼ ، بعض اآلية ر ـ : (ٖ)
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فصاحب السجف يخرج منو ثـ يعود إلى ما كاف عميو مف عمؿ وىو أف يسقي سيده 
لغيبوبػػة الممػػؾ الخمػػر، أمػػا معناىػػا المعاصػػر فأصػػبح يشػػير إلػػى دواـ الغػػي وبػػث ا

واستمراريتيا ،فكافور الذي يرمز إلى شخصية عربية خائنػة يظػؿ مسػتمرا فػي الغػي 
وفػػي حالػػة بػػث الغيبوبػػة ... وفػػي ذلػػؾ مػػا يشػػير إلػػى أف الػػنص القرآنػػي فػػي ىػػذه 

 .  ( ٔ) القصيدة  د أوحى بشيء مختمؼ تماما عما توحي بو داللتو األصمية .."
متػو فتوظيػػؼ اآليػة جػػاء فػي اإلطػػار وفػي رأيػػي أف ىػذا الكػػبلـ يمػبس األمػػر بر 

الػػذي أراده الشػػاعر وىػػو الػػدواـ والثبػػات عمػػى الغػػي ، إذف فالداللػػة واحػػدة وال داعػػي 
 إطبل ا لداللة بث الغيبوبة .

وفي ىذا المقطع يكشؼ الصالح عف مممح آخر مف مبلمح شخصية المتنبػي 
راس ،و ػد اسػتخدـ "مفاده أف بوح أبي الطيب لف يجدي أبدا ما داـ عمى األفػواه الحػ

الشاعر ىذا المممح التراثي ليقوؿ مف خبللو إف العربي لف يستطيع البوح مػا دامػت 
 .  ( ٕ)حولو ضغوط وعيوف تر بو وتمنعو مف ذلؾ .. "

أما شخصية )عنترة( فيي مشػيورة فػي التػاريخ العربػي بالفروسػية والشػيامة 
يف تماما لما ىو معػروؼ والشعر، لكف التعبير بيا عند الصالح حمؿ بعديف متنا ض

عنيا ، فبينما تأتي رمزا لموطنية وشدة االنتماء لؤلرض العربية في  صيدة ) عندما 
 :  ( ٖ)يسقط العراؼ ( حيث يقوؿ 

 ال تحب الخيؿ عبموْ 
 تعشؽ الفارس عنتر

 تعرؼ الرمح

                                           

    ٕٓٔشجاف ىندي ،مرجع سابؽ ،ىامش ص: أ (ٔ)

 .    ٚ٘:مرجع سابؽ ،ىامش ص أشجاف ىندي ، (ٕ)
 .    ٖٗٔ :عندما يسقط العراؼ  (ٖ)
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 وأشعار أبي الطيب
 واألرض ليا طعـ البكارْه ...؟

تصػبح رمػزا لمتخمػي عػف المبػدأ ومػوت نراىا تحمؿ داللػة منا ضػة لمػا سػبؽ ف
الوطف،مخالفػػة بػػذلؾ كػػؿ مػػا حفظػػو  المسػػئولية وانعػػداـ االلتػػزاـ تجػػاه محبوبتػػو رمػػز

 :  ( ٔ)عنيا التاريخ العربي،يقوؿ الصالح 

 ا مب الصفحة ...!!
 ىذا "عنتر" ...؟؟

  د باع في الماخور عبموْ 
 ]الشانزلزييو [ومشى في

 كقرد .. ر صت مف نقر طبموْ 
 "اإلفرنج"...؟؟ أضحؾ

 حتى ضي ع اإلفرنج عقموْ 
ومف صور التعبير بالتراث األدبي أيضا : التعبير باألمثاؿ العربية سواء كانػت 
شػػعرية أو نثريػػة نفػػي محاولػػة منػػو لػػربط الحاضػػر بالماضػػي وصػػنع المفار ػػة فػػي 
الحدث ، في إيجاز كاشؼ  ائـ عمى امتصاص المثؿ العربػي ومجيئػو موزعػا أحيانػا 

 طع شعري كامؿ .في مق
ففػػي  صػػيدة ) ليمػػى ..تػػورؽ ( يتحػػدث فػػي أحػػد مقاطعيػػا عػػف دواىػػي زمنػػو 

 :  ( ٕ)فيقوؿ 
 يا ولدي ...

 ىذا الزمف المعتؿ اآلخر

                                           

 .     ٜٙ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٔ)

 .     ٚٔ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٕ)
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 تأتي فيو السنة الحبمى
 يأتي شبؽ العشؽ األعمى
 يطمع فيو ... الزمف القير

 تنبت فيو النطفة تحت ظبلؿ الموت
 الشارع –مف مأمنو  –ُيؤَتى 

 ى البيتُيؤت
فػػالزمف معتػػؿ اآلخػػر فػػي توظيػػؼ رائػػع لمصػػطمحات الصػػرؼ العربػػي ،كمػػا أنػػو 
الزمف القير ، والشارع والبيت كؿ منيما يؤتى مف مأمنػو ، فػي توظيػؼ رائػع لممثػؿ 

" مػػف مأمنػػو يػػؤتى الحػػذر " ، وىػػو إنمػػا يعبػػر عػػف حالػػة اليمػػع    ( ٔ)العربػػي القائػػؿ
الشػارع والبيػت ، كمػا أف تكػرار الفعػؿ  والخوؼ التي تصيب الحياة عامػة ممثمػة فػي

)يؤتى ( بصيغة المضارع المبني لممجيوؿ ،إنما تعبر عػف كثػرة و ػوع ىػذه الكػوارث 
 إضافة إلى حالة اليأس التي تسيطر عمى الشاعر واستشرافو اليزائـ ، 

 : ( ٕ)وفي  صيدة :) ما ليذا األمر ..؟!(يقوؿ في مقطعيا األوؿ
 ا مب الصفحة ..؟؟

 ؟ىذا ..؟
ذالؿ النيود  زمف القير وال

 وانتشاء الحممات المستثارات ىوى
 في شفاه نكرات
 وعمى ثغر بميد

                                           

ـ،منشػورات دار الميداني مجمع األمثاؿ ،جمػع وتحقيؽ:محمػد خيػر البقاعي،تقديـ:شػاكر الفحا( ٔ)
 .    ٖٓٔ، ص:ٕ،ج :ٖٓٗٔابف  تيبة،

 .    ٜ٘ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٕ)
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ثغر  –شفاه نكرات  –انتشاء الحممات  –فوجود ىذه المفردات : إذالؿ النيود 
" تجػوع الحػرة وال  ( ٔ)بميد ، إنما تؤكد الميانة والذؿ ، في توظيؼ جيد لممثؿ العربػي

 تأكؿ بثديييا ".
 :   ( ٕ)صيدتو )  راءات في الزمف الغارب ( يقوؿوفي  

 كما يعرفوف الميالي حبالى
 وما  د يمدف

 أبت أف تميف
 إذا ما اجتمعف
 وأف ) صيرًا(
 بأنفو – صير  –ألمر أطاح 

 و الوا
 أجؿ

 إف  أنفؾ منؾ ولو كاف أجدع
والشاعر يعود إلى التراث العربي وبالتحديد إلى  صة )الزباء( و)  صػير( ومػا 

: " ألمػر مػا ( ٖ)أظيره مف دىاء وحيؿ لموصوؿ إلى أىدافػو ،فقالػت الزبػاء حػيف رأتػو
 جدع  صير أنفو ".

 :   ( ٗ)وفي  صيدة ) في ضيافة أبي الطيب ( يقوؿ عف كافور
 سمبوا كافور

                                           

 .    ٕٕٔ، ص:ٔالميداني :ج (ٔ)

 .    ٗ٘ :عندما يسقط العراؼ  (ٕ)

 .   ٜٕٛ، ٕج :: الميداني ( ٖ)
 .     ٕٕٓ : صائد في زمف السفر  (ٗ)
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 ُحنيف –طيب الذكر  –ُخف ي 
 بعدما جاسوا القبلع الفاطميوْ 

فػػي حنػػيف " داللػػة عمػػى الخيبػػة "رجػػع بخ  ( ٔ)فػػي تعبيػػر رائػػع بالمثػػؿ العربػػي 
والضياع ،لكف المفار ة أف كػافور لػـ يجػد حتػى نعميػو وجػاء التعبيػر بالسػمب إشػارة 

 عمى اليزيمة واالستسبلـ .

                                           

 . ٜٕٙص : ، ٔالميداني :ج : (ٔ)
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 انخاَي انفصم
 تقُااث انتؼبري بانرتاث يف شؼر انصاح

  املبحج األول
 انتؼبري بانهغت  

 : األبُات انهفظات واإلحياءأ ا 

دى اعتداد الصالح بمغتو ومحاولة تطعيميا بالمغة التراثية الحظنا فيما سبؽ م
بكافػػة أشػػكاليا سػػوء كانػػت مسػػتمدة مػػف التػػراث اإلسػػبلمي ،أو التػػاريخي أو األدبػػي 
،فالشػاعر العربػػي المعاصػػر ال يػػزاؿ يكتػػب إلػػى اليػػـو بمغػػة األجيػػاؿ السػػالفة ويسػػتمد 

نا فوالء الشاعر "يجب ،مف ى( ٔ)منيا السمات الخاصة التي تيبو عروبتو و وميتو "
 . ( ٕ)أف يكوف لمغة التي يرثيا مف الماضي،والتي يجب أف يحافظ عمييا وينمييا "

ومع حفاظ الشػاعر عمػى لغتػو إال أنػو يحػاوؿ أف يطػور فػي أسػموبيا وطرائػؽ 
اسػػػتخداميا فػػػي سػػػيا ات وصػػػور جديػػػدة ف مػػػف منطمػػػؽ دور الشػػػعر فػػػي تطػػػوير 

إنما ىو تاريخ تطور شعرىا،ومقياس ازدىػار  المغة:فتاريخ تطور أي لغة مف المغات
المغة يظؿ مرىونا بما يزودىا بو الشاعر مف ألفاظ شعرية جديدة،وىكذا فإف كؿ  يؿ 

بمػرور  –مف الشعراء يمػد المغػة بحشػد مػف األلفػاظ الحيػة الجديػدة، التػي مػا تمبػث 
 .  ( ٖ)ة"أف تأخذ مكانيا التقميدي إلى جانب مثيبلتيا مف األلفاظ السابق –الزمف 

                                           

 .    ٜٕٕلتراث في الشعر العرا ي الحديث ، عمي حداد : أثر ا (ٔ)

ترجمػة: محمػد إبػراىيـ الشػوش )مكتبػة منيمنػة (،  اليزابيث درو:الشعر كيؼ نفيمػو ونتذو ػو، (ٕ)
 .    ٕٗبيروت ، 

 .     ٜ٘ٔ، ٜٗٔأحمد بساـ ساعي : حركة الشعر الحديث مف خبلؿ أعبلـ سورية ،  (ٔ)
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وجػػدير بالػػذكر أف نقػػوؿ إف تعبيػػر الصػػالح بالمغػػة التراثيػػة لػػـ يكػػف جامػػدا ولػػـ 
نما حػػاوؿ أف يضػػفي عمػػى لغتػػو مسػػحة مػػف الجػػدة،فجاءت مناسػػبة  يكػػف لػػذاتيا،وال
لمعصر ولمرؤيا التي يريد إيصاليا لممتمقي " وبالتػالي فإنػو يسػقط عمػى تمػؾ األلفػاظ 

إعػػادة الحيػػاة إلييػػا مػػف جديػػد ،حيػػث يسػػتغؿ والعبػػارات روح المعاصػػرة،ويعمؿ عمػػى 
داللتيػػا الشػػعورية أو إيحاءاتيػػا التراثيػػة بغػػرض اسػػتثارة أحاسػػيس ومشػػاعر و ػػيـ 

 .( ٔ)معاصرة "
فحيف يعبر الصالح عف اليواف العربي والذي يحتؿ مساحة شاسعة مػف شػعره 

 :  ( ٕ)، يقوؿ 
 كؼ األمس ..

 اعتالت ..  يسا
 َمّست ليمى

 ـ الذنب                                                                                           طع -ليمى –ذا ت 
فالتعبير بالمس وليس الممس ىؿ جاء لمناسبة األمس ؟أـ ىي إحالة لمخػارج 

 ٖ)ولعمومية المس ،وفي إحالتيا لمخارج يستحضر الذىف مباشػرة  ػوؿ ا تعػالى : 

ـْ ُمْبِصػػػُروفَ ِإف  ال ػػػذِ  ﴿ ( ـْ َطػػػاِئٌؼ ِمػػػَف الش ػػػْيَطاِف تَػػػَذك ُروا َفػػػِإَذا ُىػػػ  يَف ات َقػػػْوا ِإَذا َمس ػػػُي
 :   ( ٗ)،ويؤكد صحة ىذا األمر ما  الو الصالح في موضع آخر﴾

  اروف ..؟!

 تسمؿ في دمكـ

                                           

 .    ٕٛالمعاصر ، عمراف الكبيسي : لغة الشعر العرا ي  (ٕ)

 .   ٜٔ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٖ)

   .ٕٔٓ سورة األعراؼ : اآلية ر ـ :  (ٔ)

 .     ٕ٘ انتفضي أيتيا المميحة : (ٕ)
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 مّسْت كفاه .. ضمائركـ
 :  ( ٔ)وفي نفس سياؽ اليواف العربي وصوره يقوؿ 

 سكتوا مف مآسيبعينيؾ .. كـ أ
 و دوا ..  ميصؾ

 ال يفقيوف مف الحب
 إال اعتصاب المحار

فإضػػافة إلػػى اليػػواف تشػػعرنا جممػػة )  ػػد القمػػيص ( بػػالجرأة عمػػى الفعػػؿ فػػي 
توظيؼ لآلية القرآنية في سياؽ مختمؼ ،مػف ناحيػة التعبيػر بػواو الجمػع مػف زاويػة 

ألعػػداء ومعػػرفتيـ دوف والبنػػاء لممعمػػوـ مػػف زاويػػة أخػػرى ،ممػػا يػػوحي بتعػػدد وتنػػوع ا
 القدرة عمى مواجيتيـ .

وتتتػػابع صػػور اإلذالؿ لؤلمػػػة فبعػػد أف  ػػػدوا  ميصػػيا فػػػي التعبيػػر السػػػابؽ ، 
 : ( ٕ)يتعدى األمر ىذا الحد إلى ىتؾ العرض ، فيقوؿ 

ْضُعؾ   –يا حبة  مبي  –ِبًُ
 ُيعَرض في سوؽ المذة

 ُتؤتى .. العفة ؟!

ة ، فيقػوؿ فػي  صػيدتو :) انتفضػي ويؤكد الصالح في إلحاح عمى ىذه الصور 
 (: ٖ) أيتيا المميحة(
 عيناؾ :

 بحر ليس يممؾ اليدوء بعد اآلف

                                           

 .    ٖٜانتفضي أيتيا المميحة : (ٖ)
 .     ٖٓٔ : السابؽ (ٗ)

 .     ٜٓٔ انتفضي أيتيا المميحة : (ٔ)
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 مناطؽ الحبلؿ والحراـ ..؟!
 مّسيا الفساؽ..

 وا فضيحة األعراب
 يا لعزة القبيموْ 

 تناسخت في بضعؾ الرؤؤس
 واألذناب

لمػػس ونبلحػػظ فيمػػا سػػبؽ تكػػرار بعػػض المفػػردات والجمػػؿ التراثيػػة ، ومنيػػا : ا
البضع،  د القميص ، مناطؽ الحبلؿ والحراـ ،وىي توحي بسػيطرة التػراث عمػى لغػة 
الشاعر سيطرة إيجابية إذ وظؼ مفرداتو فػي سػيا ات جديػدة تنبييػا لمػوعي القػومي 

 وتصويرا لمضعؼ العربي .
وتسيطر المغة القرآنية عمى شعر الصالح فبل ينفػؾ عػف توظيػؼ امػرأة العزيػز 

الحكػػيـ عمػػى لسػػانيا ، ولكػػف فػػي سػػياؽ مختمػػؼ ف يقػػوؿ فػػي ومػػا ورد فػػي الػػذكر 
 :  ( ٔ) موا ؼ المرأة العزيز(ٖ صيدتو )

 وامرأة العزيز ..؟!
 راودت .. رجالنا

 ػثبلث مرات  ػ
 َفُقد منيمو القميص مف ُ ُبؿ

 وُ د ..  مف خبلؼ
فالمقطع السػابؽ يصػور امػرأة العزيػز ومراودتيػا )رجالنػا ( باإلضػافة وتحديػدا 

مرات ،والشاعر ىنا إنما يجعميا رمزا إلسرائيؿ وانتصارىا عمى العرب في ثػبلث ثبلث 

                                           

 .     ٘ٗ :عندما يسقط العراؼ  (ٕ)
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حروب متتاليات ،ثػـ جػاء التعبيػر بقػد القمػيص مػف  بػؿ ومػف دبػر داللػة عمػى  ػوة 
 الفعؿ وشموليتو .

 :( ٔ)وفي  صيدتو ) في ضيافة أبي الطيب ( ، يقوؿ 
 يا حذاـ ...!!

 ضاجعوا )  طر الندى (
 في القدس

 ا الخيوؿ العربيةوافتضو 
  رأوا التممود

 في الجامع جيرا
 ر صوا في  بة الصخرة ُعريا

وتػػأتي المفػػردات فػػي المقطػػع السػػابؽ : حػػذاـ ،  طػػر النػػدى، الجػػامع ،  بػػة 
الصػػػخرة ، يقابميػػػا : المضػػػاجعة ،التممود،جيرا،عريػػػا ةلتصػػػنع موازنػػػة بػػػيف  يمػػػة 

ني ، فػي محاولػة لتنبيػو الػوعي المفردة في النوع األوؿ ،وجرأة اآلخر فػي النػوع الثػا
 القومي العربي بما يحاؾ لمقدس واألمة كميا مف شرور .

ـ  الُجػـر  وتأكيدا لمػا سػبؽ وعيػره ممػا ىػو كثيػر فػي شػعر الصػالح ، يصػور كػ
 :( ٕ)ة التراث( ، فيقوؿ ػة )عصمػورة استباحػي صػة فػؽ األمػالذي ُيرتكب في ح

 الرـو .. وسوسوا سرائر الصدور

 وا عورة القرىواستباح
 وعصمة التراث

 في تاريخنا المجيد

                                           

 .     ٕٕٓ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٔ)

 .     ٘ :لديؾ يحتفؿ الجسد  (ٔ)
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وفػي محػور آخػػر مػف محػاور التعبيػػر بالمغػة التراثيػة يتعمػػؽ بإثػارة الفػتف بػػيف 
أبناء األمة منبيا ومحذرا،مف ىنا كثرت في شعره العبارات التراثية التي تػوحي بػذلؾ 
ومنيػػا :  مػػيص عثمػػاف ، مسػػوح الييػػود،مجيء الفرنجػػة فػػي ثػػوب عػػزرا، ممػػػوؾ 
الطوائؼ،العجػػػػػؿ الجسػػػػػد،حيتاف السبت،السامري،المصػػػػػاحؼ عمػػػػػى الرماح،سػػػػػيؼ 

بػػف سػػبأ،ثوب الخديعة،حػػديث اإلفػػؾ ...الػػخ ، ومػػف ذلػػؾ  ولػػو فػػي  الخديعة،عبػػد ا
 :  ( ٔ)  صيدتو ) أنباء مف المنامات األولى (
 أما آف .. يا نافذ اإلثـ والضبلؿ

 أف ترجموا الضبلؿ
 المعرش بيف القموب

 أستار عزتكـالموش ى ب
 أف تفيؽ مناماتكـ

 عف خيوؿ .. وفتح مبيف
 أراىـ إذا .. يرفعوف المصاحؼ

 –فوؽ الرماح ػ   
 وسيؼ الخديعة ..

 فوؽ حبل يـ فرسانكـ

 في الوتيف.
 انتؼبرياث املصكىكت ) اجلاهزة ( :ب ا 

حظي ىذا الموف مف األساليب باىتماـ النقػاد  ػديما وحديثا،واسػتطاعت بعػض 
 ر ػالمصادر العربية القديمة أف ترصد ىذه التعابير خاصة ما تطور منيا واشتي

                                           

 .     ٖٚ، ٖٙ : لديؾ يحتفؿ الجسد (ٕ)
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 . ( ٔ)فوصؿ لمرحمة )المثؿ( ،فذكر في كتب األمثاؿ 
 ]ريفػػاتير[وفػػي العصػػر الحػػديث بػػدأ االىتمػػاـ بػػالتعبيرات المصػػكوكة حػػيف بػػدأ

بيػػؽ نظريتػػو فػػي التضػػاد البنيػػوي ،وطبقيػػا عمػػى ىػػذا الحقػػؿ الميمػػؿ "فقػػد كانػػت تط
البحوث األسموبية تنكر في معظميا القيمة التعبيريػة ليػذه الجمػؿ الجػاىزة ويقتصػر 

يتخػذ  ]ريفػاتير[عمى بحث كيفيػة تجػددىا وعػودة الحيػاة إلػى صػورىا الميتػة، ولكػف 
دراسػات األسػموبية عمػى تحميػؿ الو ػائع مو فا مغايرا لذلؾ إذ يدعو إلى أف تقتصػر ال

 .  ( ٕ) تاركة لمنقد ميمة إصدار األحكاـ التقييمية ..."
ىػػذه التعبيػػرات المصػػكوكة تعطػػي إشػػارة أوال عمػػى ثقافػػة الشػػاعر،كما أنيػػا ال 
تذكر اعتباطا بؿ لغرض كامف في السياؽ الجديد الذي وضعت فيو،مف ىنػا تكتسػب 

دائرة االستيبلؾ إلى دائرة الحياة "ولكف مف المبلحػظ  جدتيا وأمارة حياتيا فُتنقؿ مف
ال يعني تحطيمو ،فميما كانت عمبة التجديد فيي ال يمكػف أف  ]األكمشيو[أف تجديد 

،وىذا يعني أف التعبيرات المصكوكة ( ٖ) تكوف شاممة بحيث تمحو كؿ أثر لمقديـ ..."
لقديمػة التػي اكتسػبتيا ميما اكتسبت مف تجػدد فإنػو لػف يمحػو الداللػة ا ]األكمشيو[

 في سيا يا األصمي ،وتعارؼ القراء بؿ وتوارثوا ىذه الداللة.   
ويحمػػػو لػػػبعض النقػػػاد أف يطمػػػؽ عمييػػػا ) التعبيػػػرات الجػػػاىزة( ويقسػػػميا إلػػػى 
 سميف :تعبيرات جاىزة مشتركة وتعبيرات جاىزة خاصة ، أما األولى في رأيو فيي " 

معروفػػة المصػػدر األصػػمي يأخػػذ فييػػا  المنقولػػة مػػف تػػراث العػػرب بػػدوف أف تكػػوف
                                           

ومنيا :جميرة األمثاؿ ألبي ىبلؿ العسكري ـ ومجمع األمثاؿ لمميداني ،والمستقصى في أمثاؿ  (ٔ)
الكػبلـ( ، والثعػالبي  نػوادر:(العرب لمزمخشري ، كما جمع األصفياني عددا كبيرا منيػا أسػماىا 

 أسماىا ) المضاؼ والمنسوب( في كتابو) ثمار القموب في المضاؼ والمنسوب( . 

جراءاتػػو ،مؤسسػػة المختػػار لمنشػػر والتوزيػػع، الثانيػػة  (ٕ) صػػبلح فضػػؿ : عمػػـ األسػػموب مبادئػػو وال
 .     ٖٕٓ، ص:ـ ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ

جراءاتو   (ٔ)    .   ٕٗٓ :صبلح فضؿ : عمـ األسموب مبادئو وال
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الشاعر التعبيػر بتركيبػو المعػروؼ ، أو يكتفػي بأخػذ التعبيػر ويتصػرؼ فػي التركيػب 
،وكثير مػف ىػذه التعػابير تػرد فػي السػياؽ بػدوف أف تسػترعي االنتبػاه لشػيوعيا فػي 

 .( ٔ)كبلـ العرب ... "
يػػب جزئيػػة أو وأمػػا القسػػـ الثػػاني : )التعبيػػرات الجػػاىزة الخاصػػة( فيػػي " تراك

مقيدة يأخذىا الشاعر مف مصدر مخصوص،ويضػمنيا كبلمػو،فيكوف الكػبلـ الػدخيؿ 
 .( ٕ) عمدة في التبميغ .."

ذا انتقمنا إلى الحػديث عػف التعبيػرات المصػكوكة فػي شػعر الصػالح ،فسػنجد  وال
أف أشعاره األولى والتي عنوف ليا بيذا االسـ ،وجاءت في مجموعتو األولى نبلحػظ 

تماما مػف ىػذه التعبيػرات ،وذلػؾ لكونيػا تصػور مرحمػة شػبابو وتػدور فػي أنيا خمت 
أعمبيا حوؿ الغزؿ ،و ػد يػوحي ذلػؾ أيضػا بعػدـ نضػج الشػاعرية عنػده ألنيػا أيضػا 
خمػػت مػػف أي توظيػػؼ لمتػػراث بػػأي صػػوره ،وبالتػػالي انعكػػس ذلػػؾ عمػػى التعبيػػرات 

 المصكوكة فغابت عف ىذه القصائد .
ىػػػذه التعبيػػػرات لػػػـ تتواجػػػد فػػػي ديػػػواف دوف  أمػػػا بقيػػػة دواوينػػػو فػػػيبلحظ أف

اآلخػػر،وأف الػػذي تحكػػـ فػػي كثرتيػػا أو  متيػػا ىػػو التجربػػة الشػػعرية ،كمػػا أف ىػػذه 
 التعبيرات جاء معظميا في التجارب التي تصور الوا ع العربي الراىف .

ؿ ػ، ) الػػزمف المعتػػ( ٖ) ذه التعبيػػرات : )شػػاىت الوجػػوه .. شػػاه المػػاؿ (ػف ىػػػومػ
،)مػؿء ( ٔ) ت ببلدي مثممػا سػقط المتػاع (ػُأٍكم ) ، ( ٘)  ود(ػوح الييػمس ) ،( ٗ) ر(ػاآلخ

                                           

محمد اليادي الطرابمسي : خصائص األسػموب فػي الشػو يات  ،منشػورات الجامعػة التونسػية،  (ٕ)
 .     ٜٖٔ، ص : ٜٔٛٔتونس، 

 .     ٕٕٖص : : السابؽ  (ٖ)

 .     ٓٔ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٔ)

 .     ٙٔ :السابؽ  (ٕ)

 .     ٖٓٔ : نفسو (ٖ)
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،)  ( ٗ)،)تمفتػػت عػػيف الرضػػا( ٖ) ،)مػػؿء السػػماع ومػػؿء البصػػر(( ٕ) سػػمعي والبصػػر(
ت ػ، )أبيػ( ٚ) ،)أعػذر مػف أبػاف وأنػذر(( ٙ) ي إليػؾ المشػتكى(ػ،) رب ( ٘) رحمتؾ الميـ (

 . ( ٜ) ،)عيف الر يب ( ( ٛ) المعف(
ونبلحظ عمى التعبيرات المصكوكة السابقة عمبة الجممة االسمية عمػى الفعميػة 
،وربمػػػػا يرجػػػػع ذلػػػػؾ إلػػػػى حالػػػػة الجمػػػػود والثبػػػػات التػػػػي وردت فػػػػي سػػػػيا يا ىػػػػذه 

ؾ إشػارة أيضػا لعػدـ األخػذ بالنصػح، فكػأف الصػالح ىنػا يجعػؿ مػف) ػي ذلػالتعابير،وف
 معادال موضوعيا لو . حذاـ ( الواردة في  صيدة ) في ضيافة أبي الطيب (

ولـ يدخؿ البحث ما عده النقاد تعبيرات المصكوكة مػأخوذة مػف القػرآف الكػريـ 
والسنة المطيرة، والتي كثر استخداميا عند الصالح ، الختبلفنػا مػع النقػاد فػي ذلػؾ 

 لقداستيا .
 : انتؼبري بانهغت انشؼباتد ا 

صػػورة مػػف صػػور يػػأتي الحػػديث عػػف المغػػة الشػػعبية مػػف كونيػػا تمثػػؿ       
التعبيػػر بػػػالتراث الشػػعبي ،وأصػػػبحت لغتػػو لغػػػة متوارثػػة بػػػيف األجيػػاؿ تنقػػػؿ التػػػراث 
الشعبي بشكمو ومضمونو ،وليس ألنيػا لغػة عاميػة ،وأف ذكرىػا ىنػا ال يمثػؿ  ناعػة 

                                                                                                           

 .     ٜ٘ :عيناؾ يتجمى فييما الوطف  (ٗ)

 .     ٕٔ : صائد في ومف السفر  (٘)

 .     ٖٔ :السابؽ  (ٙ)

 .     ٛٚ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٚ)

 .      ٕٓٔ :السابؽ  (ٛ)

 .     ٜ٘:عيناؾ يتجمى فييما الوطف  (ٜ)

 .     ٔٙ :السابؽ  (ٓٔ)

 .     ٚ :لديؾ يحتفؿ الجسد  (ٔٔ)

 .     ٚٙ :السابؽ  (ٕٔ)
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مف البحث بضرورة الكتابة بيا، أو تطعيـ العمػؿ األدبػي بػبعض ألفاظيػا كمػا يػدعي 
 كثير مف الداعيف لذلؾ .

و لػبعض النقػاد أف يبحػث عػف المبػرر السػتخداـ العاميػة ،أو يبحػث ليػػا ويحمػ
نمػا سػبؽ  عف سند يقوييا فيرى أف ذلؾ ليس مقصورا عمى الشعر المعاصر فقط ،وال
إلى ذلؾ عمر بف أبي ربيعة ، حيث  اؿ عمى لسػاف حبيبتػو التػي ىددتػو بالفضػيحة 

 :( ٔ)إف لـ يغادر منزليا 
 رجػف تخػػي  إف لػخوتي     ألنب يف  الحوحرمة إ  الت : وعيش أبي ،   

في إشارة إلى أف القسـ )وعيش أخػي ونعمػة والػدي ( يشػبياف إلػى حػد كبيػر 
 .( ٕ) ما ىو مستخدـ اآلف بالمغة العامية ) وحياة أخويا وشرؼ والدي (

إذف فيو يشبو القػديـ بالجديػد ولػيس العكػس ، ممػا يعنػي أف القػديـ )وعػيش 
)وحياة أخويا( وىذا استنتاج خاطل ،فالقسماف المػذاف وردا فػي أخي( يشبو الحديث 

شعر عمر بػف أبػي ربيعػة فصػيحاف، وال صػمة ليمػا بالعاميػة ،لكننػا نسػتطيع القػوؿ 
إنيمػػػا تعبيػػػرا مصػػػكوكاف تعػػػارؼ النػػػاس عمييمػػػا  سػػػميف ومػػػع كثػػػرة االسػػػتعماؿ 

فصػيحة ال  وشيوعيما درجا عمى ألسنة الناس لكنيما كانا في زمف الشػاعر  ألفاظػا
 صمة ليا بما يسمى اآلف بالعامية .

وعندما ننتقؿ إلى شعر الصالح نجد أنو عبر بيػذه المغػة الشػعبية فػي  صػائد 
متفر ة في ديوانيف فقط ىما : ) صائد فػي زمػف السػفر( و) عنػدما يسػقط العػراؼ ( 

                                           

-ٙٔٗٔديواف،تقػػديـ :فػػايز محمػػد،دار الكتػػاب العربي،الثانيػػة،بيروت،عمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة :ال (ٔ)
 .ٜٔ،ص :ٜٜٙٔ

حػػوار مػػع الشػػعر بحػػث فػػي الخصػػائص الفنيػػة المشػػتركة بػػيف الشػػعر الحػػر  سػػعد دعبػػيس : (ٔ)
، اإلسػػػػكندرية،  ٔوالشػػػػعر العمػػػػودي ،مؤسسػػػػة شػػػػباب الجامعػػػػة،دار بورسػػػػعيد لمطباعػػػػة ،ط

 .        ٚ٘،ٙ٘،ص: ٜٔٚٔ
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تمثؿ مرحمة في شعره ولـ تستمر عبر مسيرتو الشػعرية كمػا أف ىػذه  امما يؤكد أني
 :  ( ٔ)األلفاظ جاءت  مقة في مكانيا،مف ذلؾ  ولو 

 فمف أيف جئت بيذا اليوى
 المستكف بنبضي ..؟!

 أشيمؾ
 فقد مررت مف الصمب بيف الترائب

فما ضر الشاعر لو جعؿ مكاف ) أشيمؾ ( ) أحممؾ( مػثبل ؟، ولكنػو يظػف أنػو 
 :( ٕ)بذلؾ  يجاري العصر ،ومف ذلؾ أيضا  ولو 

 خربشي أوراؽ اليوى
 دي ليا مف الغيثوم

 ابتياال
 :  ( ٖ)وفي  صيدة ) يا  دري( يقوؿ

 مدري ..؟!
 تأخذني في دروب
 يتسرب الطيب بو

 :( ٗ)كما يجعؿ نفس المفظة السابؽ )مدري( عنوانا لقصيدة يقوؿ فييا 
 أواه مف شفتيف
 وشوشتا ..؟!

                                           

    . ٙ٘: قط العراؼ عندما يس (ٕ)
 .     ٖٔ :  صائد في ومف السفر (ٔ)

 .     ٖٔالسابؽ :  (ٕ)

 .     ٚٙ :نفسو  (ٖ)
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 في مسمعي  .. عف

 اليوى
 )مدري(..؟!

التأثر بالمغة الشعبية وليس لو عػذر فاستخدامو لػ )خربشي ،مدري ( نوع مف 
فػػي ذلػػؾ ، بػػؿ إف اسػػتخداـ ىػػذه األلفػػاظ العاميػػة جعمػػت المتمقػػي  يخػػرج مػػف "إطػػار 
االنطباع الذاتي الكامؿ إلى بنيػة متداعيػة ،ال تقػدر عمػى التأثير،ألنيػا تصػدـ الفكػر 

ة"  ػد ،كما أف استخداـ الصالح لفظة العاميػ(  ٔ)عمى نحو تنفؾ منو اإلثارة العاطفية"
 ( . ٕ)أساء إلى النص مف حيث أراد الشاعر اإلحساف والتجديد "

ومػػع  مػػة ىػػذه األلفػػاظ فػػي شػػعره لكننػػا نعيػػب عميػػو كػػذلؾ أنػػو ضػػمف ديوانػػو 
) صػػػائد فػػػي زمػػػف السػػػفر(  صػػػيدة كاممػػػة كميػػػا بالمغػػػة الشػػػعبية وجػػػاءت بعنػػػواف 

بالفصػػػحى  ،وبنيػػػة المفار ػػػة واضػػػحة بػػػيف مجػػػيء العنػػػواف ( ٖ) )المسػػػافرة العنيػػػدة(
ومجػػيء القصػػيدة بالعاميػػة ،و ػػد يشػػي ىػػذا بحالػػة التفكػػؾ التػػي يعيشػػيا الشػػاعر أو 

 االنفصاـ الذي يعانيو بيف ما ىو  ائـ وبيف ما يتمنى .

                                           

أحمػػد كمػػاؿ زكػػي :شػػعراء السػػعودية المعاصػػروف التػػاريخ والوا ػػع،دار العمػػوـ لمطباعػػة والنشػػر  (ٔ)
 .     ٙٛٔ،٘ٛٔ، ص: ٖٜٛٔ،ٖٓٗٔ،الرياض ،ٔ،ط

 .     ٗٚٔلشعر السعودي ،أشجاف ىندي : توظيؼ التراث في ا (ٕ)

 .     ٕٗ: ٜٖ : صائد في زمف السفر  (ٖ)
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 َياملبحج انخا
 تقُااث انتؼبري بانشخصات 

عنػػد حػػديثنا عػػف التعبيػػر بالشخصػػية أيػػا كانػػت دينيػػة أو تاريخيػػة لػػـ نفصػػؿ 
معا تحت ما يسػمى بػػ ) الشخصػية التاريخيػة( ، كمػا الحظنػا  بينيما بؿ تـ دمجيما

سػػعة ثقافػػة الصػػالح فػػي ىػػذا المجػػاؿ ومػػدى  درتػػو عمػػة توظيػػؼ عناصػػر التػػراث 
 والتعبير بو عف  ضايا عصره .

 أما حديثنا عف تقنيات التعبير بالشخصية فسيكوف عبر طرؽ ثبلثة :
 الشخصية في إطار التآلؼ -أ

 الؼالشخصية في إطار التخ-ب

 الشخصية ) القناع ( -ج 
أما تقنيػة الشخصػية فػي إطػار التػآلؼ والتػي تمثػؿ أعمػب االتجػاه السػائد فػي  

شػػعر الصػػالح فتعنػػي: "توظيػػؼ الشخصػػية داخػػؿ الػػنص مػػع المرجػػع التػػاريخي حيػػث 
يتركػػػز إبػػػداع الشػػػاعر عندئػػػذ عمػػػى خمػػػؽ عبل ػػػات جديػػػدة بػػػيف الشخصػػػية التراثيػػػة 

  . ( ٔ)مشتركة معيا في بنية النص"األخرى ال المستدعاة والعناصر

ذا تأممنا في شعر الصالح نجد أنو أجاد اختيػار الشخصػيات التػي يعبػر بيػا   وال
عف مو فو و اضيا أمتو ،ومنيا: يوسػؼ )عميػو السػبلـ(،إخوة يوسؼ،النسػوة البلتػي 
 طعػػف أيػػدييف السػػامري، اروف،فرعوف،جالوت،عزرا، امػػرؤ القػػيس، حػػذاـ ،خالػػد بػػف 

بػػػف سػػػبأ، المعتصػػػـ، المتنبػػػي، صػػػبلح الػػػديف  بػػػف العػػػاص، عبػػػدا  الوليػػػد،عمرو
 األيوبي، مموؾ الطوائؼ ،  ... الخ .

ونبلحظ أف أعمب ىذه الشخصػيات ليػا صػمة مباشػرة أو عيػر مباشػر بػالييود، 
مف ىنػا كثػر توظيػؼ الصػالح لػبعض مػوا فيـ،وحتى الشخصػيات التػي  ػد تبػدو فػي 

                                           

 .        ٓٗص : أحمد مجاىد: أشكاؿ التناص الشعري ،  (ٔ)
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الحمػـ  –وظفيػا الصػالح فػي إطػار الحمػـ واألمػؿ  ظاىرىا منقطعة الصمة بالييود إنما
ظيار مدى القدرة عمى تحقيقو ،مف ىنا لجػأ الشػاعر لمتػاريخ ليجػد ضػالتو  بالنصر وال

 المنشودة .
يحفظ لنا التاريخ مكػره وخبثػو والتفػنف فػي نشػر الفػتف  (بف سبأ عبدا )فيذا 

ر الػراىف يشػؽ بيف المسمميف لشؽ صفيـ ،مػف ىنػا يػراه الصػالح موجػودا فػي العصػ
 :  ( ٔ)صؼ العرب 

 أعترؼ اآلف ..؟!
 بأنا ..أشيرنا كؿ سيوؼ عشيرتنا

 في فتنة )عثماف(
 وتناوشنا ..

 ونيشنا الشيخ الصالح في المحراب

 ضحكنا في مأتمو خمؼ ابف سبا
 ىػػو يػػرى فتنػػة )عثمػػاف(  ديمػػة جديػػدة ،كمػػا يصػػور ابػػف سػػبأ فػػي عودتػػو بػػيف

ىنا والشاعر يصوره ، ( ٕ) صمو ذميا فأظير اإلسبلـ"" وكاف أالعرب بالخطيئة والوباء،
 :( ٖ)واحدا ممف يستغموف  ميص الفتنة بيف الحيف واآلخر فيقوؿ 

 أيعود .. ابف سبأ ..؟!
 كما تأتي الخطيئة

 يبخس الحب القموبَ 
 يمر في األشياء إثماً 

                                           

 .     ٓٛ:عيناؾ يتجمى فييما الوطف  (ٔ)
 .    ٘ٓٗٔ، دار الكتب العممية ،بيروت ، ٔٛٔ/ٚابف كثير : البداية والنياية ، (ٕ)

 . ٗٙ :  عندما يسقط العراؼ (ٖ)
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 يستكف .. كما الوبا
 أيعود ثانيًة ..؟!

 افويزرع في عيوف األبرياء مرارة الحرم
 ينتزع القميص ممونًا بدماء َمف أحببتيا

 عز ت عميؾ .. )حبيبتي(

 ما أنت فارسيا
 وسيفؾ  د نبا

أمػػػا التعبيػػػر بالشخصػػػية فػػػي إطػػػار التخػػػالؼ فيقصػػػد بػػػو "معارضػػػة توظيػػػؼ 
الشخصػػية التراثيػػة داخػػؿ الػػنص الحػػداثي  لممرجػػع التػػاريخي ،حيػػث تعتمػػد مصػػدا ية 

حكػاـ بنيػة القصػيدة بصػورة تػؤدي إلػى إ نػاع ىذه المعارضة عمى براعة المبدع في إ
 .  ( ٔ)القارئ برؤيتو الجديدة "

وىند التأمؿ نجد أف بعض الشخصيات استطاع الصالح أف يخالؼ التاريخ فػي 
ما حفظو عنيا لرؤية يريد الشاعر إسقاطيا ،صانعا ما يسمى )كسػر أفػؽ االنتظػار( 

بلـ( ،امػػػػػػرأة عنػػػػػػد المتمقػػػػػػي ،ومػػػػػػف ىػػػػػػذه الشخصػػػػػػيات :سػػػػػػميماف )عميػػػػػػو السػػػػػػ
 العزيز،عنترة،عبمة،ليمى ،كافور...

وحػػيف أراد تصػػػوير التحػػوؿ الػػػذي أصػػػاب العربػػي عمػػػد إلػػى شخصػػػية عربيػػػة 
اشتيرت بالفروسية والدفاع عف القبيمة حتى مع ظمميا إياه ، ومع ىذا كاف مسػتعدا 
أف يمقى حتفو نظيػر الػدفاع عػف حبيبتػو )عبمػة( ،إنػو الفػارس عنتػرة ، لكػف الصػالح 

ة ػسو ثوبا جديدا رامزا وداال عمػى التغيػر الػذي طػرأ عمػى بعػض الشخصػيات العربيػيمب
 :(ٕ)ي الزمف الحاضر ،ففي  صيدتو )ما ليذا األمر( يقوؿ في أحد مقاطعيا ػف

                                           

 .     ٓٔأحمد مجاىد : أشكاؿ التناص الشعري ، (ٔ)
 .     ٜٙ :انتفضي أيتيا المميحة  (ٔ)
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 ا مب الصفحة ..!!

 ىذا )عنتر(..؟!
  د باع في الماخور )عبمْو(

 ]الشانزلزييو[ومشى في 

 كقرد ... ر صت مف نقر طبموْ 
 ..؟! ]إلفرنجا[أضحؾ 

 عقموْ  ]اإلفرنج[حتى ضي ع 
)عنتػرة( رمػز البطولػػة  يعػرض الشػاعر بػالظروؼ التػي أوصػمت الفػارس النبيػػؿ

 العربية ، ألف يبيع وطنو )عبمة( في ماخور،إلظيار مدى الكارثة .
ومف الطبيعي أف تكوف شخصيات الشعراء مف أ وى المصادر التػي اسػتخدميا 

ي التي عانت التجربة الشعرية ومارست التعبيػر عنيػا، الشعراء المعاصروف "ألنيا ى
وكانت ىي ضمير عصرىا وصوتو، األمر الذي أكسبيا  درة خاصة عمى التعبير عػف 

 .  ( ٔ)تجربة الشاعر في كؿ عصر" 

ومف الشخصيات التي استطاع الصالح التعبيػر بيػا عػف حػاؿ العصػر الحاضػر 
)امػرأة العزيػز( ،وذلػؾ فػي  صػيدتو ة ،شخصية  يوسػؼ )عميػو السػبلـ( وػبفنية عالي

 :( ٕ)موا ؼ المرأة العزيز( حيث يقوؿ ٖ)
 وامرأة العزيز ..؟؟

 راودت .. رجالنا
  ػثبلث مرات  ػ

                                           

،ص ٜٛٚٔ، القاىرة ٖعز الديف إسماعيؿ : الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر العربي ، ط: (ٕ)
:ٕٕ٘      . 

 .     ٘ٗ:عندما يسقط العراؼ  (ٖ)
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د منيمو القميص مف ُ ُبؿْ   فُؽًُ
 وُ د ..  مف خبلؼ

َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَ د ْت َ ِميَصُو ِمػْف  ﴿: ( ٔ)فالقرآف الكريـ يقوؿ عف ىذا المو ؼ 
ُبٍر َوأَْلَفَيػا َسػي َدَىا َلػَدى اْلَبػاِب َ اَلػْت َمػا َجػزَاُء َمػْف َأرَاَد ِبَأْىِمػَؾ ُسػوًءا ِإال  َأْف ُيْسػَجَف َأْو دُ 

،إذف امرأة العزيز  دت  ميص يوسؼ مف دبر ،أما في  صيدة الصالح  ﴾ َعَذاٌب أَِليـٌ 
ىنا "رمػز الغوايػة  فمقد  د  ميص رجاؿ العصر مف  بؿ ومف دبر معا و)امرأة العزيز(

والمكػػر والتػػي سػػبؽ ليػػا أف راودت يوسػػؼ )عميػػو السػػبلـ( فاستعصػػـ وأبػػى، تػػراود 
  ( ٕ)بييأتيػػا المعاصػػرة رجػػاؿ ىػػذا العصػػر فيسػػتجيبوا ليػػا ويبادلونيػػا مػػراودة بػػأخرى "

،لكف ذكر عدد المراودة وتحديدىا بثبلث مرات يفتح باب الرمػز عمػى أمػر آخػر، فيػؿ 
لعػػػػرب باليزيمػػػػة أمػػػػاـ )إسػػػػرائيؿ ( بلثػػػػة التػػػػي منػػػػي فييػػػػا اىػػػػي رمػػػػز لميػػػػزائـ الث

،وىنا تكوف امرأة العزيز اكتسبت عند الصالح بعدا جديدا  ٜٚٙٔ،ٜٙ٘ٔ،ٜٛٗٔفي
ى اليزيمػة ػإذ تصبح رمزا إلسػرائيؿ ويػأتي القػد مػف  بػؿ ومػف خػبلؼ إشػارة لػيس عمػ

 فحسب بؿ بتنوع اليزيمة وشموليا لكؿ أطراؼ الجسد العربي .
ىذا التوجو الرمزي الذي ذكرناه  وؿ الشاعر فػي المطمػع األوؿ مػف  ومما يؤكد

( ٖ)القصيدة 
 : 

 يا سيدي .. يا نبي ا ..

 إف العجاؼ السبع .. عادت
 ًٌ  في عيونيف عارُضًُ

 يمطر بالمأساهْ 

                                           

     . ٕ٘سورة يوسؼ : اآلية ر ـ : (ٔ)

 .     ٓٚأشجاف ىندي :  (ٕ)

 .     ٗٗ :عندما يسقط العراؼ  (ٖ)
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 َيثُذػج في حمو نا الصديد
 َيْتػَمُع الجراح .. في الجباهْ 

 ػد يقصػد بيػا الشػاعر  الممػؾ .. "فالعجاؼ السبع والتي  ػاؿ ا عنيػا " و ػاؿ 
والػذي رد كرامػة  ٖٜٚٔ، حتى جاء انتصار  ٜٚٙٔ السنيف السبع التي تمت نكسة 

 العرب .
جػدت عوامػؿ كثيػرة فػي العصػر الحاضػر جعمػت  فمقػد الشخصية ) القنػاع (أما       

الشاعر يبحث عف وسائؿ يمجأ إلييػا ليعبػر بيػا أومػف خبلليػا عػف مكنػوف ذاتػو،وما 
في صدره مف تجارب وكػاف مػف ىػذه الوسػائؿ ) القنػاع( محػاوال االنػدماج مػع  يعتمؿ

 الشخصية والتحدث بيا أو مف خبلليا عف ىذه التجارب .
عنػػد الغػػربييف عبػػر رحمتػػو الطويمػػة  (القنػػاع)ولقػػد حػػدث تطػػور كبيػػر لمصػػطمح 

فيػو بدءا بالطقوس الدينية والمسرح ومرورا بالشعر الدرامي وانتياء بقصيدة القنػاع 
 ( ٔ)ويشير إلػى الػدور الػذي سػيظير فيػو"، " القناع الذي يرتديو الممثؿ  ]يونج[عند 

،وىو يتحدث عف مفيومو األولي البسيط ،ولكػف القنػاع تطػور حتػى أصػبح يسػتخدـ 
لمداللة عمى" شخصية المتكمـ أو الراوي في العمؿ األدبي ،ويكوف في أعمب األحيػاف 

ا المفيـو أف المؤلؼ عندما يتكمـ مف خبلؿ أثػره المؤلؼ نفسو،واألساس النفسي ليذ
األدبػػي يفعػػؿ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ شخصػػية مختمفػػة ليسػػت سػػوى مظيػػر مػػف مظػػاىر 

ة أو القصػيدة ، ػالشخصية المتكممػة،ويظير ذلػؾ جميػا فػي ضػمير المػتكمـ فػي الروايػ
 عادؿ ) أنا( الراوي )أنا( المؤلؼ ػػحيث ال يشترط أف يػ

                                           

كػػػػارؿ جوسػػػػتاؼ يػػػػونج : جدليػػػػة األنػػػػا والػػػػوعي ،ترجمػػػػة:نبيؿ محسػػػػف ،دار الحػػػػوار لمنشػػػػر  (ٔ)
 .     ٕٙ، ص: ٜٜٚٔ،البلذ ية ،ٔوالتوزيع،ط 
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 .  ( ٔ)الحقيقي"
لقناع وظائؼ عدة ويستطيع أف يقدـ فوائػد جميمػة لمقصػيدة الحديثػة ولتقنية ا

فبعض الشعراء يمجأوف إليو " لمتعبيػر عػف تجػاربيـ بصػورة عيػر مباشػرة ، أو ىػو 
تقنية مستحدثة فػي الشػعر العربػي المعاصػر شػاع اسػتخدامو منػذ سػتينيات القػرف 

مػػف حػػدة الغنائيػػة العشػػريف بتػػأثير الشػػعر الغربػػي وتقنياتػػو المسػػتحدثة ةلمتخفيػػؼ 
والمباشرة في الشعر ،وذلؾ لمحديث مف خبلؿ شخصػية تراثيػة عػف تجربػة معاصػرة 
بضػػمير المػػتكمـ ،وىكػػذا ينػػدمج فػػي القصػػيدة صػػوتاف: صػػوت الشػػاعر مػػف خػػبلؿ 

 .( ٕ)صوت الشخصية التي يعبر الشاعر مف خبلليا "
أفكاره ولمقناع وظيفة مجتمعية حياتية فيو يمنح الشاعر "مجاال ليفصح عف 

عمى نحو فني يبعد القصيدة عف المباشرة والسطحية مف جية،وينأى بالشاعر عف 
، بينما يراه جابر عصػفور وسػيطا "يتػيح ( ٖ) أف يكوف عرضة لؤلذى والمبلحقة ..."

ذاتو في عبل اتيا بالعالـ في محاولػة يسػعى مػف  –مف خبللو  –لمشاعر أف يتأمؿ 
 .( ٗ) ذا العالـ ..."خبلليا إلى خمؽ الندية بينو وبيف ى

ف اختمفػػوا فػػي  وينظػػر بعػػض النقػػاد إلػػى القنػػاع عمػػى أنػػو نػػوع مػػف التنػػاص وال
كنيػػو ،فيػػو " إحػػدى تجميػػات فاعميػػة التنػػاص مػػع شػػيء مػػف التوسػػع ألف المبػػدع 
عندما يستدعي شخصية ما فيو يجري عممية تناصية معيا في أ واليا وأفعاليا أو 

                                           

، ص ٜٗٚٔ، بيػػػروت ، ٕة لبنػػػاف ، ط ػمكتبػػػ ات األدب ،ػـ مصطمحػػػػة : معجػػػػجدي وىبػػػػمػػػ (ٔ)
:ٖٓٗ     . 

محمد عزاـ :  صيدة القناع في الشعر السوري المعاصر ،مجمة المو ؼ األدبي ،اتحاد الكتػاب  (ٕ)
 .      ٔٚ، ص : ٕ٘ٓٓ،ٕٔٗالعرب ،دمشؽ ،العدد: 

 . ٙٚعمي حداد : أثر التراث في الشعر العرا ي الحديث ، ص : (ٖ)

لييئػػة المصػػرية العامػػة جػػابر عصػػفور : أ نعػػة الشػػعر العربػػي المعاصػػر ،مجمػػة فصػػوؿ ف ا (ٗ)
 .     ٖٕٔ،ص : ٜٔٛٔلمكتاب، يوليو
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خػروف تناصػا ولكػف فػي الضػمير فػي  بالػة التنػاص موا فيا وأفكارىا "، بينما يراه آ
فػي المغػة ، فالنقػاد فػي رأيػو يدرسػوف "تنػاص الكممػات وحوارىػا الجمػؿ واستحضػار 

ذا ػلكػف ىػ الفقرات الشعرية لفمذات مف التراث الحػي ، وتوظيفيػا فػي سػياؽ جديػد ،
الـ ي لعػػي المغة  د يقع في الضػمير ، ػد يتمثػؿ الشػاعر الواعػػالتناص كما يكوف ف

 .  ( ٔ)ـ آخر ينتمي ألسبلفو الفنييف ويضعو  ناعا لو ... "ػشعري حمي
ونبلحظ أف النقاد حم موا تقنيػة القنػاع أكثػر ممػا تتحمػؿ ،وجعمػوا ليػا وظػائؼ 
ومياـ كثيرة، متناسيف أف ىذه الوظائؼ المنوط بيػا القنػاع لكػي تتحقػؽ ينبغػي أف 

ة ،منيػا حسػف اختيػار الشخصػية تتوفر في الشاعر شروط فنية إلنجاح ىذه التقنيػ
مف وجيػة  –المتحدث مف خبلليا ،وسعة الثقافة التراثية عند الشاعر، وأف تختفي 

شخصػػية الشػػاعر لتػػذوب فػػي الشخصػػية القنػػاع، وعمػػى المتمقػػي أف يقػػـو  –نظػػري 
بعممية اإلسقاط أو فؾ الغموض والرموز في القصيدة دوف أف يصرح الشاعر بذلؾ 

 ليا . أو يطؿ برأسو مف خبل 
وعنػػدما ننتقػػؿ إلػػى شػػعر الصػػالح نتأمػػؿ  صػػيدة القنػػاع عنػػده ،نجػػد أف عػػدة 

شخصيات عربية حممت صػوتو وعبػر بيػا عػف أحبلمػو أو ضػمنيا نصػائحو لقومػو  
 منيا : الشنفرى ، حذاـ ،دريد بف الصمة، المتنبي وعيرىـ ،

ففػػي  صػػيدتو ) الشػػنفرى يػػدخؿ القريػػة لػػيبل ( يبػػدأ الصػػالح  صػػيدتو بصػػدمة 
 لغوية وعاطفية لممتمقي ، حيف  اؿ : 

 سيد عمم س
 :  ( ٕ)وىي جممة شعرية مف بيت لمشنفرى يقوؿ فيو 

                                           

القػاىرة ، بػاريس  ٔصبلح فضؿ : شفرات النص ، دار الفكر لمدراسػات والنشػر والتوزيػع ،ط : (ٔ)
 .     ٕٗ، ص : ٜٜٓٔ،

 .    ٜالشنفرى:المية العرب ، ص : (ٔ)
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 ولػػػػػي دونكػػػػػـ أىمػػػػػوف سػػػػػيد عممػػػػػس
 

 

 وأر ػػػػػػػػػط ذىمػػػػػػػػػوؿ وعرفػػػػػػػػػاء جيػػػػػػػػػأؿ
 

 ميرتػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػوه كػػػػػػػػػػػأف شػػػػػػػػػػػدو يا
 

ػػػػػػػؿ   شػػػػػػػقوؽ العصػػػػػػػي كالحػػػػػػػات وُبس 
 

القػارئ فػي  وتمثؿ الصدمة المغوية فػي اختيػاره العبػارة السػابقة والتػي تباعػت
عصر عابت عنو أمثاليا مف الكممػات ، أمػا الصػدمة العاطفيػة فالجممػة تخبػر عػف 
األىػػؿ وال أىػػؿ سػػواىـ ، ومػػف ثػػـ تػػأتي المفار ػػة بػػاالختبلؼ بػػيف الصػػوتيف ، حيػػث 
تأتي الجمؿ الشعرية القادمة مختمفة اختبلفا كبيرا عف ما  الو الشنفرى كما سنبيف 

  . 
صػػػيدة  نػػػاع الشػػػنفرى "ليبػػػث مػػػف خبللػػػو ىمػػػو يرتػػدي الصػػػالح فػػػي ىػػػذه الق

المعاصر،إال أف الصوت الذي نستمع إليو في ىذه القصيدة ىو عبارة عف محصػمة 
تفاعؿ صوتيف :أحػدىما تراثػي تمثمػو شخصػية الشػنفرى الشػاعر الجػاىمي  واآلخػر 
معاصػػػر تمثمػػػو  تجربػػػة أحمػػػد الصػػػالح، ويحكػػػي الصػػػوت األوؿ تجربػػػة الشػػػاعر 

و القبيمػػػة،حيف اختػػػار أف يظػػػؿ صػػػعموكا مشػػػردا،عمما بػػػأف الصػػػعموؾ الػػػذي نبذتػػػ
الصػػػعمكة فػػػي عػػػرؼ الشػػػنفرى كانػػػت تمثػػػؿ مػػػذىبا سػػػاميا يقضػػػي بإعػػػادة حقػػػوؽ 
المظمػػوميف عػػف طريػػؽ القػػوة ممثمػػة فػػي السػػمب والنيػػب ،فيػػو شػػاعر وفػػارس أب ػػي 

 . ( ٔ)،يجوع ويتألـ في سبيؿ اآلخريف ... "
لح الذي يطمح إلى استرداد حقػوؽ أما الصوت اآلخر فإنو يحكي تجربة الصا

القبيمة مف يد المغتصبيف عػف طريػؽ الصػعمكة ، فيػو يتسػمؿ إلػى القريػة لػيبل كمػا 
يفعؿ المصوص مرتديا  ناع الشنفرى ،وىو يسأؿ صاحبو عػدـ لومػو عمػى ذلػؾ ... 

  ائبل :  ( ٕ)،

                                           

 .     ٚٚ:  أشجاف ىندي : توظيؼ التراث في القصيدة السعودية المعاصرة ، ص (ٕ)

 .     ٚٚ: ص  أشجاف ىندي : توظيؼ التراث في القصيدة السعودية المعاصرة ، (ٔ)
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 –صاحبي  -ال تممني 
 شوه ميرتة الوجوه

 ولي بيـ أىؿ
 ولي بيت وليؿ

خوؿ الشػنفرى ) القنػاع ( إلػى القريػة لػيبل ،فمقػد تعػددت فييػا رؤى أما عمة د
النقػػاد ،فبينمػػا يػػرى سػػعد البػػازعي  أف "  الشػػنفرى يػػدخؿ القريػػة لػػيبل لكنػػو ال يجػػد 
أحدا،يكتشؼ أف القرية  ػد تخمػى عنيػا أىميػا وباعوىػا ... وىػو حػيف يػدخميا لػيبل 

 .( ٔ)فإنما ىو دخوؿ المستتر ... "
ي ذلػػؾ مػػا يحقػػؽ عنصػػر المفاجػػأة وىػػي خاصػػية مػػف روف فػػيػػنػػرى آخػػريف 

خصائص الصعاليؾ "فالصالح حيف جعػؿ الشػنفرى يػدخؿ القريػة لػيبل حسػبما يقػوؿ 
عنواف القصيدة ،فإنما أراد أف يجسد تجربة الصػعموؾ فػي تحقيػؽ عنصػر المفاجػأة 

 . ( ٕ) والصدمة ألىمو النائميف ، وليس جبنا منو أو خوفا مف القتاؿ ..."
ي أف محاولة فيـ القنػاع ىنػا انطبل ػا فقػط مػف عنػواف القصػيدة إنمػا وفي رأي

سيؤدي إلى فيـ مجتزأ، ومف ىنا فإف الربط بيف العنواف ومقاطع القصيدة  د يشير 
لشػنفرى تغػاير مػا عػرؼ عنيػا فػي ا لشخصػية إلى أف الصالح يخمػؽ صػورة جديػدة

يؿ ، وبذلؾ أراد الصػالح التاريخ ،فالشنفرى يدخؿ القرية ليبل ولو فييا أىؿ وبيت ول
أف يرصد التحوؿ الحاصؿ في الشخصية العربية ،حيث الميؿ إلػى الرفاىيػة والدعػة 
واليدوء ،وىو ىنا يوازي بػيف التحػوؿ الػذي أصػاب شخصػية عنتػرة فػي  صػيدة لػو 

                                           

سعد البازعي : ثقافة الصحراء دراسات فػي أدب الجزيػرة العربيػة المعاصػرة، العبيكػاف لمطباعػة  (ٕ)
    ٓٓٔ،الرياض، ص : ٔوالنشر،ط:

 .     ٖٜٕعموي الياشمي : التعالؽ النصي ، ص :  (ٖ)



 

  

 

 
 عبدالحفيظ دية المعاصرة ) شعرأحمد الصالح نموذجًا( د/ شعباف زكيالتعبير بالتراث في القصيدة السعو   

 

ٕٕٔٓ 

حيف باع عبمة في ماخور، وبيف الذي أصػاب الشػنفرى الصػعموؾ الػذي عيػر جمػده 
 مف أجؿ حياتو الجديدة .

أف الصالح أراد أف يربط الشنفرى الجديػد بوطنػو وأىمػو ، فجعمػو يبػدو فػي  أو
 ( ٔ) حمتو الجديدة :

 أمد نحوىمو ... يدا

 وأمد نحوىمو عمى البموى أمؿ
 أستؼ ترب األرض بينيمو

 وال أرضى اليد السفمى
 وكـ يدروف أف بحبنا بعضا

 يسير عدا مثؿُ 
إنمػا يػود أف يعيػد إنتػاج ىػذه " والصالح في تعالقو النصي بتػاريخ الشػنفرى ،

الشخصػية عبػػر رؤيتػػو الشػػعرية والفكريػػة الخاصػة ... ، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تقمػػص 
الشخصػػية وتحريرىػػا مػػف  يودىػػا التاريخيػػة والنفسػػية والشػػعرية ورسػػـ مبلمحيػػا 

 .  ( ٕ) الجديدة المركبة ..."
ونسمع في القصيدة صوت الشنفرى الجديد المنتمي لؤلرض والػوطف ، يقػوؿ 

 :  ( ٖ)صالح ال
 ىذا أنا :

 شعري وأظفاري
 وعظمي نبض أوردتي

                                           

 .    ٜٓ،  ٜٛعيناؾ يتجمى فييما الوطف ،  (ٔ)

 . ٕٖٓعموي الياشمي :  (ٕ)
 . ٜٔص:: عيناؾ يتجمى فييما الوطف  (ٔ)
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 تقوؿ : أنا أنا
 والكيؼ .. والوادي السحيؽ

 تقوؿ لي :
 أنت ىنا

وىكػػذا تتػػراوح مقػػاطع القصػػيدة موزعػػة بػػيف الصػػوتيف ،حتػػى يفاجػػأ المتمقػػي 
 :  ( ٔ)بصوت الشنفرى المحمؿ بيمـو العصر مسقطا إياه عمى الماضي 

 ماذا بقمبؾ صاحبي
 ـ كيـو القادسيةيو 

 زؿ عف صيوات تمؾ الصافنات
 الِخؼ مذىوال

 كما صخر تحد ر مف جبؿ
 ىذا أواف التيف

 أيُّ كنانتي أ وى
 :  ( ٕ)ثـ يختـ  صيدتو منييا ىذا االنفصاـ الشخصاني باستفا تو مف حممو 

 ىذا األواف

 تموت فيو النفس وا فة
 أفقُت :

 فما وجدُت سوى الدمف
 وأفقُت ثانية :

 ُيباع في الشرؽ الوطف فقيؿ

                                           

 . ٖٜ:عيناؾ يتجمى فييما الوطف  (ٕ)

 . ٜٗ:  السابؽ ( ٖ)
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 وأفقُت ثالثة
 ولكف بعدما  بضوا الثمف

وىكذا حم ؿ الشاعر  ناع الشػنفرى ىمػـو العصػر ، واسػتطاع أف يمبسػو حمػة 
جديػػدة  واميػػا االنتمػػاء  لػػؤلرض والػػوطف ، تمييػػدا لمحػػديث مػػف خبللػػو عػػف فسػػاد 

 العصر.
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 املبحث الثالث
 ]املونتاج [تقنية 

،بمػػا تتطمبػػو التجربػػة مػػف الطبعػػي أف يسػػتفيد الشػػ عر مػػف شػػتى الفنػػوف والعمـو
االسػػػتحواذ عمػػػى المتمقػػػي والتػػػأثير عميػػػو ،إذ أف الشػػػاعر  الشػػػعرية،وبما يسػػػيـ فػػػي

 .( ٔ)"يقتبس أريحيتو مف الفنوف كافة، ويسبغ روحو عمييا "
ومػػف ىػػذه الفنػػوف التػػي اسػػتميما الشػػاعر المعاصػػر ، وصػػارت أداة ناجعػػة فػػي 

،وىػػو مسػػتعار مػػف  ]المونتػػاج[فػػف  –،واختػػزاؿ التفاصػػيؿ تكثيػػؼ الرويػػة الشػػعرية 
الفنوف السينمائية،ويعني عندىـ :"ربط شريحة فممية )لقطة واحدة( مػع أخػرى، ىػذه 
المقطػػات تػػربط مػػع بعضػػيا لتكػػوف مشػػاىد ىػػذه المشػػاىد تػػرتبط معػػا لتكػػوف مقػػاطع 

لسػػياؽ ويػػتـ توصػػيؿ ىػػذه المقطػػات مػػع بعضػػيا حتػػى تػػأتي " فػػي ا ،( ٕ) متسمسػػمة .."
رد العممي أو التقطيع الفني الػذي صػنعو المخػرج مػع المؤلػؼ" ػليطابؽ الس الطبيعي،

(ٖ )   . 
ويطمؽ بعض النقاد عمى المونتاج مصطمح ) اإل حاـ (،ويعنػي عنػدىـ :"وضػع 

 .( ٗ)مكونات عير متجانسة في بنية لغوية متجانسة"
: أنو يعيف عمى ويجنح الشاعر المعاصر لتقنية المونتاج ،ألسباب عدة،منيا

ثراء القصيدة بأساليب تستقييا مف الفنوف  التخمص مف " أسر الغنائية المباشرة،وال

                                           

 . ٘ٓٔ، ص : ٜٗٚٔ، ٕإبراىيـ العريض : نظرات جديدة في الفف الشعري ،الكويت ،ط: (ٔ)

 .  ٕٜ،ص :ٜٓٛٔت الفنوف ،الموسوعة الصغيرة ،دار الجاحظ لمنشر،جماليا كماؿ عيد :  (ٕ)

  .   ٕٜ، ص: ٖٜٚٔأحمد كامؿ مرسي : الييئة المصرية العامة لمكتاب ، (ٖ)

 . ٖٚ،ص : ٜٚٛٔبيروت،  مؤسسة األبحاث العربية ، ،كماؿ أبو ديب : في الشعرية  (ٗ)
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يمثؿ في أحياف كثيرة إشارة أو معادال لموا ع ]المونتاج [ ، كما أف ( ٔ)األخرى"
المضطرب الذي أراد الشاعر التعبير عنو أو الوا ع الذي يعيشو تخيبل ، مف ىنا كاف 

يقاعات وسرعات وسي ]المونتاج[ مة مف وسائؿ التعبير عف أحواؿ مضطربة معينة وال
، وىكذا فالشعراء المعاصروف استطاعوا عف طريؽ توظيؼ  ( ٕ)مدمرة" 

)المونتاج("جمع صور إلى أخرى ال عبل ة بينيا بحيث يشكؿ ىذا الجمع نسقا ذا 
 .( ٖ)مدلوؿ فني "

في مجاؿ الحدث أو  وشعر الصالح يموج بتوظيؼ ىذه التقنية الحديثة سواء
الشخصيات التراثية بكؿ أنواعيا،وبدال مف رؤية ىذا األمر في إطار التعاور بيف 
الفنوف ، رأينا بعض الباحثيف يعد ىذا نوعا مف الحشو وتظاىرا بالمعرفة،فالصالح 
"يعمد إلى حشو نصو وتكديسو بالشخصيات والرموز التراثية المختمفة بغية التظاىر 

تأتي الشخصية التراثية إلى النص عمى ىيئة فضمة ال يؤثر في  بالمعرفة ،بحيث
النص عيابيا بقدر ما يكوف في وجودىا عبء عميو،وزيادة في تعمية معانيو 

 . ( ٗ) واستغبل يا ..."

                                           

يػة فػي الشػعر العرا ػي المعاصػر ،دار محسف أطميش : دير المبلؾ دراسػة نقديػة لمظػواىر الفن (ٔ)
 . ٖٛ/ ص:ٕٜٛٔالرشيد لمنشر، 

 ٜ٘ٚٔوحتػى عػاـ  ٜٛٗٔصالح أبو إصبع : الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة منذ عاـ  (ٕ)
 . ٕٖٚ، ص : ٜٜٚٔ، ٔات والنشر،بيروت،ط :ػة لمدراسػة العربيػالمؤسس ، دراسة نقدية

ف  ٕٕٓٓأنمػاط التػداخؿ ،دار شػموع لمثقافػة،ليبيا ، كريـ شغيدؿ : الشعر والفنػوف دراسػة فػي (ٖ)
 . ٙٗص : 

 .   ٚٗمرجع سابؽ ، ص : : أشجاف ىندي  (ٗ)
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وفػػي محاولػػة إليجػػاد دليػػؿ عمػػى وجػػود ىػػذا الحشػػو فػػي شػػعر الصػػالح،جاءت 
 ٔ)الصػالح   (،والتي يقػوؿ فييػا :و) راءات في الزمف الغاربػة لقصيدتػالقراءة الخاطئ

):. 
 وكنتُ  بباب سميماف

 أعرؼ مف عؿ  موسى
 وأيف انتيى بطؿ السند

 وأف  أبا مسمـ
  د أطاح ِبشُّـ العرانيف مف عبد شمس

 وتقطر كفاه إثماً 
 وتنفس في صدره ألؼ دعوى مريبوْ 

أف ففي محاولة لػتأويؿ الشخصيات الواردة في المقطع السابؽ ،كانت الرؤية 
وجود شخصية النبي )سميماف( )عميو السبلـ( يؤكد أف الشاعر يستخدـ الشخصية 
التراثية عموما ببل مبرر لوجودىا،فالشاعر يتحدث عف الفترات المظممة في التاريخ 
العربي واإلسبلمي ،وليس في زمف سميماف )عميو السبلـ ( شيء مف ذلؾ 

إلى أي نكسات تاريخية  ،فشخصيتو :"ال ترمز إلى أي شتات عربي وال تشير
ماضية،مما يمغي مبرر استدعائيا في القصيدة ... ومثمو تكرار استخداـ شخصية 

 .( ٕ)بطؿ السند في نفس القصيدة ... "
وعند تأمؿ المقطع الشعري السابؽ الذي جاء فيو ذكر ىذه الشخصيات 

دة ويؤكده سنبلحظ الشقة الواسعة بيف التأويؿ السابؽ وبيف ما تود أف تقولو القصي
السياؽ العاـ والصمة الواضحة بيف ىذه الشخصيات ،فػ )سميماف ( في المقطع ليس 

                                           

 .  ٘٘ص :  : عندما يسقط العر اؼ (ٔ)

 .  ٛٗ، ٚٗص:  : أشجاف ىندي (ٕ)
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( الخميفة األموي، والصمة بينو  ؾ) سميماف ( النبي ،بؿ ىو )سميماف بف عبد المم
وبيف بقية الشخصيات الواردة واضحة ،يجمعيـ أمر واحد وىو التنكيؿ بعد كؿ ما 

وحات وانتصارات ،فكاف عقابيـ التنكيؿ أحيانا والقتؿ في  دموه لمدولة األموية مف فت
أحياف أخرى ،ومف ىنا فشخصية )موسى( في القصيدة ىي موسى بف نصير ، 
وبطؿ السند ىو )محمد بف أبي القاسـ ( أما رأس  تيبة فيقصد بيا رأس ) تيبة بف 

تزي د فييا  مسمـ الباىمي ( ولجميعيـ روايات مف التنكيؿ مع الخميفة األموي سميماف
 الوضاعوف ،ولكف التاريخ لـ ينؼ حدوث بعضيا .

فأما موسى بف نصير فمقد تخبطت الروايات في الحديث عف نيايتو وما لقيو 
 . مف األذى والغمط والنكراف

وفي ىذه الروايات عموض وتشويش وتنا ض ومبالغات كبيرة، والصحيح أف 
ثـ رضي ، ة ػو الد ػى وجػديده عمسميماف كاف عاتبا عمى موسى ألمر ال نستطيع تح

 . ( ٔ) عنو سميماف و ربو منو وأصبح مف خاصتو.
ولقد ندـ سميماف عمى فعمتو بموسى بف نصير حتى إنو  اؿ :"ما ندمت عمى 

 يء ندمي عمى ما فعمتو بموسى،ثـ لـ يمبث أف عفا عنو وتحسنت العبل ة بيف ػش
 . ( ٕ)"ـ ٙٔٚىػ/ٜٚالرجميف حتى إنو صاحبو في حجتو سنة 

وأما بطؿ السند في القصيدة السابقة فيو القائد الفاتح محمد بف القاسـ 
ىػ وتولى أخوه سميماف والذي ٜٙسنة  ؾالثقفي ، فبعد أنـ توفي الوليد بف عبد المم

بدأ يغير والة الحجاج ،فعيف عمى العراؽ رجبل مف ألد أعداء الحجاج وىو صالح بف 
فقرر  ف تؿ أخا لو اسمو آدـ بف عبد الرحمالذي كاف الحجاج  د  فعبد الرحم

                                           

،نقػػػبل عػػف :التػػػاريخ األندلسػػػي ، ٖٗ،ص: ٕعمػػي الصػػػبلبي : تػػاريخ الدولػػػة األمويػػة ، ج :  (ٔ)
 .ٕٙٔي ،دار القمـ ،دمشؽ ، الطبعة الرابعة،ص: عبدالرحمف حاج

  .ٜٛٔ، ص : ٕٜٚٔبومديف ،الجزائر ،عمر محمد عمي الغماري:العرب في األندلس ،دار  (ٕ)
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صالح أف ينتقـ مف أ رب الناس إلى الحجاج وىو محمد بف القاسـ فعزلو عف السند 
وأمر بالقبض عميو وحبس في )واسط،( ثـ تضاربت الروايات حولو فقيؿ إنو مات 

 .( ٔ)تحت العذاب،و يؿ إنو أطمؽ سراحو ثـ  تؿ
( و)بخارى( وأما  تيبة بف مسمـ فيو القائد ا لفاتح الذي فتح )خوارـز

،ولقد انتيت ( ٕ)و)سمر ند( وكانوا  د نقضوا وارتدوا،كما افتتح )فرعانة( و)ببلد الترؾ(
حياتو لنفس السبب الذي ذكرناه في أمر محمد بف القاسـ الثقفي ،فعندما ولي 

ة الخبلفة وكانت العبل ة بينو وبيف رجاؿ الحجاج عبر حسن ؾسميماف بف عبد المم
 ز،وكانوا  د وافقوا الوليد عمى خمع سميماف مف والية العيد وتولية ابنو عبد العزي

،ىنا خشي  تيبة أف يعزلو سميماف ، وتعجؿ وخمع طاعة سميماف فغضب الناس 
 .  ( ٖ)واستنكروا خمع سميماف وثار الجند عميو و تموه 

ف)سميماف( إذف فالمونتاج ىنا أدى دوره فمكؿ شخصية مشيدىا الخاص بيا وأ
 يمثؿ بؤرة األحداث،ومف حولو  ادة عظماء يشيد التاريخ بفتوحاتيـ،ثـ يأتي

ذكر)أبو مسمـ الخراساني (كمشيد جديد مغاير في الظاىر، ولكنو متصؿ بالحدث 
السابؽ فيو مف  ضى عمى أحبلـ األموييف،وكأف الصالح يشير إلى عوا ب الظمـ 

 وأف األياـ دوؿ .

                                           

، وانظػػر العػػالـ اإلسػػبلمي فػػي  ٘٘،ص :  ٕعمػػي الصػػبلبي : تػػاريخ الدولػػة األمويػػة ،  ج :  (ٔ)
، ٜٜٙٔالتعػػاوني ، الثالثػػة ،مصػػر  العصػػر األمػػوي ،د.عبػػد الشػػافي عبػػد المطيػػؼ،دار االتحػػاد

 . ٕٖٙص :

مؤسسػػة الرسػػالة، الطبعػػة الثانيػػة،  بيػػروت ،  ٗشػػمس الػػديف الػػذىبي : سػػير أعػػبلـ النػػببلء ، (ٕ)
ٕٔٗٓ ،ٗ/ٗٔٓ . 

ابف األثيػر : الكامػؿ فػي التػاريخ ،  تحقيػؽ : عمػي شػيري ،دار إحيػاء التػراث العربػي ،الطبعػة  (ٖ)
 . ٖٕٛ/ٖ،  ٜٜٛٔاألولى،  بيروت ،
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قا فقط في القصيدة اآلنفة الذكر ،بؿ نمحظ وجوده متحق ]المونتاج[وليس 
بوضوح في  صائد كثيرة منيا )الخطبة األخيرة عمى أسوار بابميوف (،والتي يتحدث 
مف خبلليا عدة أ نعة ومجموعة مف األ واؿ التراثية ،كؿ منيا يمثؿ شخصية أو فترة 

إلى ألواف زمنية معينة يريد الشاعر إسقاطيا عمى الحاضر،فحيف يرمز الشاعر 
و)فرعوف(موظفا  ]بيجيف[التواكؿ وصنوؼ االستكانة يجمع بيف )حيتاف السبت( و

 .:( ٔ)أدوات الربط )الواو( و) أو(  ائبل 
 القوؿ األوؿ
 انتظروا ..؟!

 عامًا .. أو عاميف
 انتظروا ..؟!

 خمسة أعواـٍ  ..ال اثنيف
 انتظروا ..؟!

 مف يدري كـ تنتظروف
 تأتيكـ ..؟!

 حذاء ممعوف مائدة في شسع
 تأتيكـ ..؟!

 )حيتاف السبت (
 ]بيجيف[ويستحييكـ 

 أو يستحييكـ فرعوف
 انتظروا ..!!

 إف شئتـ
                                           

 .ٕ٘، ٔ٘انتفضي أيتيا المميحة  :  (ٔ)
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 أو شاءت عزة فرعوف
ثـ تنتقؿ القصيدة إلى القوؿ الثاني والي يرتبط دالليا وتاريخيا بالمشاىد 
السابقة ،فيأتي الحديث عف شخصية  اروف ،ويأتي المشيد الثالث ذو مشاىد 

 :( ٔ)تبدو متقطعة ولكف الصمة  وية بينيا  ،إضافة إلى تزاحـ ىذه المشاىد  مكثفة
 َمف ىذا المخذوؿ

 تدوس الخيؿ  فاه
 ويشرب نخب الحزف

 ]مائير[ينادـ 
ميؿ  يغنييا أشعار الض 

 مف ىذا ...؟؟
 مف ىذا المخذوؿ ؟!

 أحمر عاد : ىذا ..؟!
 أـ جالوت ..؟!
 يميث إف ُيحمؿ
 يميث إف ُيترؾ

 مؿ والمحموؿيئس الحا
وىكذا كثرت التساؤالت عف شخصية المخذوؿ ،وجاءت اإلجابات ضاربة في 
جذور التاريخ القديـ والحديث في تداخؿ زماني ومكاني ،ليجمع بيف شخصيات مف 

جولد [المستحيؿ أف تجتمع إال في مخيمة الشعر ورؤية الشاعر ،وىـ : 
الوت ، بني إسرائيؿ ،ثـ ،الشاعر الضميؿ )امرؤ القيس (،أحمر عاد ، ج]مائير

  التناص مع القرآف الكريـ ،حيف يقوؿ الشاعر: 
                                           

 . ٗ٘، ٖ٘:  انتفضي أيتيا المميحة (ٔ)
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 يميث إف يحمؿ
 يميث إف يترؾ

ـْ َنَبَأ ال ِذي َآَتْيَناُه َآَياِتَنا  ﴿: ( ٔ)وىو يتناص ىنا مع  وؿ ا تعالى  َواْتُؿ َعَمْيِي
يَف  َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَيا َوَلِكن ُو َأْخَمَد َفاْنَسَمَخ ِمْنَيا َفَأْتَبَعُو الش ْيَطاُف َفَكاَف ِمَف اْلَغاوِ 

َؾ ِإَلى اأْلَْرِض َوات َبَع َىَواُه َفَمَثُمُو َكَمَثِؿ اْلَكْمِب ِإْف َتْحِمْؿ َعَمْيِو َيْمَيْث َأْو َتْتُرْكُو َيْمَيْث َذلِ 
ـْ َيَتَفك ُروفَ َمَثُؿ اْلَقْوـِ ال ِذيَف َكذ ُبوا ِبَآَياِتَنا َفاْ ُصِص اْلقَ  ،   والصمة  وية  ﴾ َصَص َلَعم ُي

بيف الشخصيات التي ذكرت في المقطع وبيف سياؽ اآلية الكريمة ،فيي تأتي في 
إطار الحديث عف موسى و ومو مف بني إسرائيؿ، كما أف الصمة واضحة بيف )أحمر 

بير عاد( و)جالوت( ،فكبلىما كاف سببا في جر العذاب عمى  ومو ،لذا جاء تع
 الشاعر عف جالوت بقولو: ) يحمؿ أوزار بني إسرائيؿ ( .

وفي المقطع السابؽ وعيره مما ىو كثير في شعر الصالح ،رأينا كيؼ ساعد 
عمى تكثيؼ القصيدة ،وكيؼ أنو وظؼ فف االسترجاع ليمتح الشاعر  ]المونتاج[فف 

ضي مف مخزونو الثقافي التراثي،وكيؼ ساعده عمى التنقؿ بحرية بيف الما
 والحاضر.

عمى مستوى  ]المونتاج[وفي ىذه القصيدة وعيرىا يتجمى أيضا كيؼ جاء 
الجممة وعمى مستوى المقطع كذلؾ ،فكؿ مقطع في القصيدة يبدو متنافرا في ظاىره 
عما بعده أو  بمو ،ولكنو في الحقيقة يمثؿ لبنة في بناء القصيدة المركزة ذات 

    و ت والقائمة عمى تعدد الموحات والمشاىد .الداللة الواحدة والمتعددة في نفس ال

                                                                                      
ذا ػكما نبلحظ أف ىذه المشاىد والمقطات  د تبدو "...عير متجانسة تاريخيا وى

لمقارئ ميمة  درة الشاعر عمى توظيفيا ،فيو يترؾػؿ يؤكد  ػا بػال يشيني
                                           

 . ٙٚٔ، ٘ٚٔسورة األعراؼ :اآلية ر ـ :  (ٔ)
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 التفسير،تفسير العبل ات التي يقيميا بيف ىذا الكـ عير المتجانس مف الموحات ..."

(ٔ ). 

في شعر الصالح وتقطيعو المشاىد واألحداث والتنقؿ  ]المونتاج[وكثرة شيوع       
الدائـ بيف الماضي والحاضر تشي بعدة دالالت ،منيا: أف ىذا التقطيع يمثؿ معادال 

موا ع المضطرب ،أو أنو يصنع تأريخا شعريا خاصا بو يجمع مف خبللو موضوعيا ل
 شتات اليزائـ واالنكسارات في بوتقة واحدة.  

 

                                           

 . ٕٔ،ص : ٕٜٛٔ، الدماـ ، ٔمحمد صالح الشنطي : متابعات أدبية ، جمعية الثقافة ، ط: (ٔ)
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 تاااخلامت
الحمد  الذي بنعمتو تتـ الصالحات ،والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد 

 وعمى آلو وصحبو أولي النيى والمكرمات ... وبعد
 –ر بالتراث في القصيدة السعودية المعاصرة ػ)التعبي : فمقد دار ىذا البحث عف      

 شعر أحمد الصالح نموذجا ( وتبيف لنا مف خبللو ما يأتي :
أف التراث الديني كاف رافدا ميما في إثراء تجربة الصالح ،وانعكس ذلؾ عمى ػ      

 شكؿ القصيدة ومضمونيا.

أحداثو أو شخصياتو،  كاف لمتاريخ نصيب وافر في شعر الصالح ،سواء فيػ      
 وعاد ذلؾ عمى القصيدة بتوظيؼ تقنيات حداثية كالقناع والمونتاج .

مثؿ التراث األدبي لمصالح معينا ال ينضب إذ أف تجارب الشعراء تكوف أ رب ػ      
 في التصوير و وة األثر ، ومف حيث تشابو الظروؼ واألحواؿ .

رؤيتو لموا ع المعاصر يغمب عمييا ظيور النزعة السوداوية عند الشاعر ،فػ      
التشاـؤ إف لـ نقؿ إنو متشائـ التوجو دائما ،مما يعكس نفسا ميالة إلى تصوير 

أف يصنع توازنا عند المتمقي بيف  –في نظري  –السمبيات ، واألولى بالشاعر 
 السمبيات واإليجابيات ،حتى ال يصاب المجتمع باإلحباط .

الصالح مع أنو  رنيا بالتاريخ عند حديثو عف أثر عابت األسطورة عف شعر ػ      
و د يكوف السر في ذلؾ  –كما ذكرنا عند الحديث عف سيرتو  -التراث في شعره 

عدـ إيماف مف الشاعر بيا ،أو ا تناع منو بفقدىا في التراث العربي ،أو أف موىبتو 
 لـ تسعفو في التعبير بيا وتوظيفيا في شعره .
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س الشعري عند الصالح ،لذا لـ يعمؽ حديثو عف الشخصيات إال  صر الَنػفَ ػ        
فيما نذر ،وجاءت الشخصية أو حتى الحدث في جمؿ  صيرة رامزة، مما أحدث 
ف لـ يقصد إلى  تداخبل زمانيا ومكانيا أعددناه نوعا مف المونتاج السينمائي حتى وال

الذىني الذي ذلؾ ، و د يرجع السبب في ىذا التداخؿ و صر الجمؿ إلى التشتت 
 يمثؿ معادال موضوعيا لمتشتت العربي القائـ كما بينا .  

 
************* 
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 واملراجغ أهى املصادر
 أوال : املصادر 

 : أحمد الصالح )مسافر(ػ 

 .ٖٜٛٔ،ٖٓٗٔانتفضي أيتيا المميحة ،دار العمـو لمطباعة والنشر،  -

 العشري جبلؿ : تقديـ ، األولى المجموعة ،ضمفعندما يسقط العراؼ -

 . .ىػٕٗٗٔ، ،الرياض

عيناؾ يتجمى فييما الوطف ، دار العمـو لمطباعة والنشر ، األولى  -
ٔٗٔٛ- ٜٜٔٚ. 

 ىػ .ٔٓٗٔ صائد في زمف السفر ،النادي األدبي ،الرياض ، -

 .ىػ  ٕٛٗٔلديؾ يحتفؿ الجسد ،النادي األدبي بالقصيـ األولى ،  -

 حاَاا :املراجغ : 

ي : أبو المسؾ كافور ، دار الفكر العربي ، الطبعة : األولى، إبراىيـ اإلبيار ػ 
ٖٖٔٛ/ٜٕٔٙ. 

، دار ٙ، ج :ابف فارس : مقاييس المغة ، تحقيؽ : عبد السبلـ ىاروف ػ 
 الفكر العربي .

، دار الكتب العممية ،بيروت ، ٔٛٔ/ٚابف كثير : البداية والنياية ،ػ 
ٔٗٓ٘  . 
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:  ىػ(ٖٕٚ )المتوفى : يد القزوينيابف ماجة أبو عبد ا محمد بف يز ػ 
 .ٖجزء :، مكتبة أبي المعاطي ،سنف ابف ماجة

  ، ط: دار المعارؼ . ٙج :ابف منظور : لساف العرب ، ػ 

 صحيح مسمـ: الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيري النيسابوريػ أبو 
 .، دار الجيؿ بيروت ، دار األفاؽ الجديدة ػ بيروتٛجزء:،

ديواف أبو تماـ ، شرح الخطيب التبريزي،تحقيؽ : محمد عبده  أبو تماـ :ػ 
 ، القاىرة.ٖعزاـ،دار المعارؼ،ط :

 : ؽػػتحقي، المجتبى مف السنف :أحمد بف شعيب أبو عبد الرحمف النسائيػ 
الطبعة ، حمب –، مكتب المطبوعات اإلسبلمية ٘جزء : ،عبد الفتاح أبو عدة

 .ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔالثانية ، 

د: أشكاؿ التناص الشعري دراسة في توظيؼ الشخصيات أحمد مجاىػ 
 . ٜٛٛٔ، ٔالتراثية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط:

سماء أبو بكر محمد : آليات التناص النوعي في شعر الحداثة منشورات أػ 
 . ىػ ٕٙٗٔ ٔمكتبة دار الزماف لمنشر والتوزيع ، المدينة المنورة ، ط :

تحقيؽ : أحمد شاكر ،عبد السبلـ ىاروف ، دار  األصمعيات : لؤلصمعي ،ػ 
 المعارؼ ،الطبعة :الرابعة ، مصر. 

 . ىػ٘ٓٗٔ، ٔأكـر العمري : التراث والمعاصرة ، الدوحة ، ط ػ 

إليزابيث درو : الشعر كيؼ نفيمو ونتذو و ،ترجمة : محمد إبراىيـ ػ 
 الشوش )مكتبة منيمنة (، بيروت .   
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بثينة ، دار بيروت لمطباعة والنشر ، جميؿ بثينة :ديواف جميؿ ػ 
 .ٕٜٛٔ-ٕٓٗٔبيروت،

 . ٔالجوىري : الصحاح ،تحقيؽ : أحمد عبد الغفور عطار ، ػ 

رجاء عيد : لغة الشعر دراسة نقدية ، منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ، ػ 
ٜٜٔٚ . 

رمضاف الصباغ : في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية ، دار ػ 
 .      ٜٜٛٔى ، الوفاء  األول

زىير بف أبي سممى : شعر زىير بف أبي سممى ، صنعة:األعمـ الشنتمري ػ 
 .   ٜٓٛٔتحقيؽ :فخر الديف  بادة،منشورات دار اآلفاؽ الجديدة،بيروت،

سعيد يقطيف : انفتاح النص الروائي ، منشورات المركز الثقافي العربي  ػ 
 .  ٜٜٛٔالدار البيضاء ، المغرب ، 

إسماعيؿ : أثر التراث في المسرح المعاصر ، دار  باء لمطباعة  سيد عميػ 
 . ٕٓٓٓوالنشر والتوزيع 

الشنفرى : ديواف الشنفرى ،جمع وتحقيؽ : إميؿ بديع يعقوب،دار الكتاب ػ 
 .   ٜٜٙٔ-ٚٔٗٔالعربي،بيروت،الثانية،

عاطؼ جودة نصر : الرمز الشعري عند الصوفية ، دار األندلس ودار ػ 
 .ٜٚٛٔ، ٔيروت ، طالكندي ، ب

عبد الحميـ حفني : المية العرب لمشنفرى،شرح ودراسة: عبد الحميـ ػ 
 .ٕٛٓٓ-ٜٕٗٔحفني،مكتبة اآلداب،األولى،
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،بيروت ػ  عبد السبلـ ىاروف : التراث العربي ، المركز العربي لمثقافة والعمـو
. 

ة عبد المنعـ عجب البنا : التناص في القصيدة الحديثة ، البياف ،رابطػ 
 . ٕٓٓٓفبراير ، ٖ٘٘األدباء ، الكويت ، عدد :

عز الديف المناصرة:حارس النص الشعري شيادات في التجربة الشعرية ػ 
 . ٖٜٜٔ،دار كتابات ،بيروت ، ط: 

عموي الياشمي : ظاىرة التعالؽ النصي في الشعر العربي الحديث ، كتاب ػ 
 الرياض ، مؤسسة اليمامة الصحفية .

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي  عمي عشري زايد :ػ 
 . ٜٜٚٔ-ٚٔٗٔالمعاصر، دار الفكر العربي 

:الديواف،تحقيؽ:إميؿ بديع يعقوب،دار الكتاب العربي ػ  عمرو بف كمثـو
 .ٜٜٔٔ- ٔٔٗٔبيروت،

المتنبي : شرح ديواف المتنبي ،عبد الرحمف البر و ي، دار الكتب العممية ػ 
 المجمد الثاني.   ،ٕٔٓٓ-ٕٕٗٔبيروت،األولى،

: صحيح ابف  محمد بف إسحاؽ بف خزيمة أبو بكر السممي النيسابوريػ 
 .ٜٓٚٔ – ٜٖٓٔبيروت ،  -،المكتب اإلسبلمي ٗج:  ، خزيمة

محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخاري، أبو عبد ا )المتوفى ػ 
ألولى، ا الطبعة :، دار الشعب،القاىرة ،ىػ(:الجامع الصحيحٕٙ٘: 

   . ٜٚٛٔ - ٚٓٗٔ،ٔجزء:
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محمد عابد الجابري : المسألة الثقافية في الوطف العربي ،مركز دراسات ػ 
 .ٜٜٜٔالوحدة العربية ،الطبعة الثانية / 

،  ٔمحمد فتوح أحمد : وا ع القصيدة العربية ، دار المعارؼ ، ط :ػ 
ٜٔٛٗ . 

تبة الثقافية دار مدحت الجيار : الشعر العربي مف منظور حضاري ، المكػ 
 .      ٜٓٛٔالمعارؼ ، 

مفيدة عبد الرحمف :  في األدب العربي الحديث والمعاصر مقاالت وفنوف ػ 
 . ٕ٘ٓٓ،ٕٙٗٔ، الدار السعودية لمنشر والتوزيع ، األولى ، 

الميداني مجمع األمثاؿ ،جمع وتحقيؽ:محمد خير البقاعي،تقديـ:شاكر ػ 
 . ٕ،ج :ٖٓٗٔالفحاـ،منشورات دار ابف  تيبة،

 انصحف :
 ٕٖٖٗٔجريدة الرياض ،الصادرة عف مؤسسة اليمامة الصحفية،العدد:ػ 

 .   ٕٗٓٓديسمبر ٙٔ،ٕ٘ٗٔذي القعدة  ٗالصادر في :الخميس 
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ٕٕٔٔ 

 انُذواث :
األمسية الشعرية بنادي الباحة األدبي لمشاعر،مساء يـو األحد ػ 
 ، دـ ليا عبد الرحمف سابي .     ٖٗٗٔ/ٛ/ٗٔ

 * * * * * ** * 

 

 

 

 

 


