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 غشأ٘ دٚاب حمًذ انذكتٕر شعز يف انكٕرَٔا ٔتاء أصذاء
 كائؿ صالح إسماعيؿ محمكد

 مصر - إيتام الباركد  -جامعة األزهر  – مدرس األدب كالنقد في كمية المغة العربية
  waelsalahَِّْ@azhar.edu.egالبريد اإللكتركني :

 ادلهخص :
( في ديكاف )الحب فػي زمػف الككركنػار فكرة هذا البحث حكؿ دراسة شعر كباء الككركنا تدك 

لمشاعر الدكتكر محمد ديػاب غػزاكم و كيشػتمؿ البحػث عمػي مقدمػة كتماليػد كوالوػة فصػكؿ 
كخاتمػػة و المقدمػػة كبالػػا تعريػػؼ بمكثػػكع البحػػث كجدتػػي كخطػػة السػػير فيػػي و وػػـ التماليػػد 

كؿ : كهػك بعنػكاف صػكرة الكبػاء كالطػاعكف فػي الشػعر كيشتمؿ عمي عنصريف : العنصر األ 
العربػػي و العنصػػر اوخػػر كهػػك بعنػػكاف : أثػػكاء عمػػو حيػػاة الشػػاعر كديكانػػي و وػػـ بعػػد ذلػػؾ 
فصكؿ البحث كالتػالي : الصصػؿ األكؿ بعنػكاف : حػديث الشػاعر عػف تجربتػي الشخصػية مػ  

عر الغػػػزؿ و العنصػػػر :شػػػكبػػػاء الككركنػػػا و كيشػػػتمؿ عمػػػي والوػػػة عناصػػػر : العنصػػػر األكؿ 
: شعر الشككم كاأللـ و العنصػر الوالػث : شػعر الحنػيف و وػـ الصصػؿ الوػاني بعنػكاف : الواني

أحداث كمظاهر المجتمػ  إبػاف أزمػة كبػاء الككركنػا فػي شػعر محمػد غػزاكم و كيشػتمؿ هػذا 
الصصؿ عمي خمسة صكر : الصكرة األكلي : الحديث عف عمـك الكباء كعالميتػي و الصػكرة 

انية : الحديث عف فساد األخػالؽ فػي زمػف الكبػاء و الصػكرة الوالوػة : الحػديث عػف أزمػة الو
غمؽ المساجد و الصػكرة الرابعػة : الحػديث عػف دكر األطبػاء فػي مكاجالػة الكبػاء و الصػكرة 
الخامسػػة : روػػاء الثػػحايا كالشػػالداء و وػػـ الصصػػؿ الوالػػث بعنػػكاف : الخصػػائص كالسػػمات 

يشػػػتمؿ هػػػذا الصصػػػؿ عمػػػي أربعػػػة عناصػػػر : العنصػػػر األكؿ : الصنيػػػة فػػػي شػػػعر الكبػػػاء و ك 
العاطصػػة و العنصػػر الوػػاني : المغػػة كاألسػػمكب و العنصػػر الوالػػث : الخيػػاؿ و العنصػػر الرابػػ  : 
الػػكزف كالمكسػػيقي و وػػـ بعػػد ذلػػؾ خاتمػػة البحػػث كنتائجػػي و وػػـ رائمػػة المصػػادر كالمراجػػ  

 كفالرس البحث.

 غزاكم دياب محمد -شعر  -الككركنا  -كباء  - : أصداء انكهًاخ ادلفتاحٛح



 

  

 

 
 اكمأصداء كباء الككركنا في شعر الدكتكر محمد دياب غز  

 

ُِٓٔ 

The echoes of the corona epidemic in the 

poetry of Dr. Muhammad Diab Ghazzawi 

Wael Salah Ismail Mahmoud. 

Lecturer of Literature and Criticism at the Faculty of Arabic 

Language - Al-Azhar University - Itay Al-Baroud – Egypt. 

E-mail : waelsalahَِّْ@azhar.edu.eg  
Abstract: 

The idea of this research revolves around studying the poetry 

of the Corona epidemic in the poet (Love in the Time of 

Corona) by the poet Dr. Muhammad Diab Ghazzawi, and the 

research includes an introduction, an introduction, three 

chapters and a conclusion, the introduction and definition of 

the research topic I found And the plan to walk through it, 

then the preface, and it includes two elements: The first 

element: which is entitled the image of the epidemic and the 

plague in Arabic poetry, the other element, which is entitled: 

Spotlight on the poet’s life and his poetry, then after that the 

research chapters are as follows: The first chapter entitled: 

The poet’s talk about his personal experience with The 

Corona epidemic, and it includes three elements: The first 

element: the poetry of spinning, the second element: the 

poetry of complaining and pain, the third element: the poetry 

of nostalgia, then the second chapter entitled: The events and 

features of society during the crisis of the Corona epidemic in 

the poetry of Muhammad Ghazzawi, and this chapter 

includes five pictures The first picture: Talking about the 

general and global epidemic, the second picture: Talking 

about the corruption of morals in the time of the epidemic, 

the third picture: Talking about the crisis of closing mosques, 
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the fourth picture: Talking about the role of doctors in facing 

the epidemic, The fifth image: Lament Victims and martyrs, 

then the third chapter entitled: Characteristics and artistic 

features in the poetry of the epidemic, and this chapter 

includes four elements: the first element: emotion, the second 

element: language and style, the third element: imagination, 

the fourth element: weight and music, then after that the 

conclusion of the research and its results , Then the list of 

sources, references and search index. 

Keywords : echoes, corona, epidemic, poetry, Muhammad 

Diab Ghazzawi 
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الحمػػد ر رب العػػالميف  و القائػػؿ فػػي محكػػـ التنزيػػؿ :   مػػا أصػػاب مػػف مصػػيبة فػػي 
          لكػػيال  * ي أنصسػػكـ إال فػػي كتػػاب مػػف ربػػؿ أف نبرأهػػا إف ذلػػؾ عمػػي ار يسػػيراألرض كال فػػ

 . (ُ)ال تأسكا عمي ما فاتكـ كال تصرحكا بما آتاكـ كار ال يحب كؿ مختاؿ فخكر   

كالصػػالة كالسػػالـ عمػػي أشػػرؼ خمػػؽ ار كخػػاتـ رسػػؿ ار و سػػيدنا محمػػد كعمػػي آلػػي 
 .                                             (ِ):   الطاعكف شالادة لكؿ مسمـ   الشريؼ  في حديويالقائؿ  . أجمعيف كصحبي

 ووو كبعد

فإف مف سنف ار تعالي في خمقي تقمبالـ مف حاؿ إلي حاؿ و كانتقالالـ مف طػكر إلػي 
رادتػػي النافػػذة و   يقمػػب ار الميػػؿ ة ارطػػكر و كفػػي ذلػػؾ األمػػر داللػػة عمػػي رػػدر   المطمقػػة و كاا

كالنالار إف في ذلؾ لعبرة ألكلي األبصار   . فال نعماء تػدـك و كال بػأس يطػكؿ و كتمػؾ سػنة 
لىٍف تىًجدى ًلسين ًة الم يً  مىٍت ًمٍف رىٍبؿي كى  . (ّ) تىٍبًديالن   ار في خمقي و   سين ةى الم ًي ال ًتي رىٍد خى

باويػات كالنػذر و كمف جميؿ رحمتي سبحاني بخمقػي تػذكيرإ إيػاهـ مػف حػيف إلػي آخػر 
لىقىػٍد  رحمة بالـ و كحماية لالـ و كتذكيرا لالـ بنعمي كآالئي عمػيالـ و فالػك القائػؿ سػبحاني :   كى

ر عيكفى فىمىٍكالى ًإذٍ  ـٍ يىتىثى ر اًء لىعىم الي ـٍ ًباٍلبىٍأسىاًء كىالث  ٍذنىاهي ـو ًمٍف رىٍبًمؾى فىأىخى ٍمنىا ًإلىو أيمى ـٍ بىٍأسيػنىا  أىٍرسى ػاءىهي جى
ر   كا ًبػًي تىثى ػا ذيك ػري ػا نىسيػكا مى ػا كىػانيكا يىٍعمىميػكفى فىمىم  ـي الش ػٍيطىافي مى ي ػفى لىاليػ زى ـٍ كى لىًكٍف رىسىػٍت ريميػكبيالي عيكا كى

                                           

 سكرة الحديد  .    ِّ/  ِِ( اويتاف ُ)
 : محمػد فػؤاد عبػد البػاريتحقيػؽسف القشػيرم النيسػابكرم  مسمـ بف الحجاج أبك الح المسند الصحيح( ِ)

 ُِّٓ/  ّ  الناشر: دار إحياء التراث العربي  بيركت
 سكرة الصتح  .  ِّ( اوية ّ)
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ـٍ ميٍبًمسيػك ـٍ بىٍغتىةن فىًإذىا هي ٍذنىاهي كا ًبمىا أيكتيكا أىخى ت و ًإذىا فىًرحي ـٍ أىٍبكىابى كيؿ  شىٍيءو حى مىٍياًل ًطػ ى فى فىقي فىتىٍحنىا عى
ٍمدي ًلم ًي رىب  اٍلعىالىًميفى    دىاًبري اٍلقىٍكـً ال ًذيفى ظىمىميكا كىاٍلحى
(ُ) . 

و كاستحثػػار  -سػػبحاني كتعػػالي  –كذلػػؾ حتػػو يكػػكف النػػاس عمػػي ذكػػر دائػػـ لػػربالـ 
 في األرض كال في السماء . وءدائـ لعظمتي كردرتي التي ال يعجزها شي

كالعػػالـ عػػاـ ألصػػيف كعشػػريف مػػف المػػيالد و  مطمػػ  هػػذا العػػاـ األلػػيـ الحػػزيف ومػػ  ف
المخػػدكع يرفػػؿ كيػػنعـ بحثػػارتي الالشػػة  الزائصػػة و حتػػو إذا أخػػذت األرض زخرفالػػا كازينػػت 

و رد لي و كال عاصـ مني إال مف رحػـكظف أهمالا أنالـ رادركف عميالا أتاها أمر ار الذم ال م
أال كهػي كمصػيبة المصػائب فبيف عشية كثحاها استيقظ العالـ بأسػرإ عمػي كاروػة الكػكارث 

ككهػاف )هبػت ريػح كبائيػة مػدمرة و كػاف منشػأها مػف مدينػة حيث  كباء الككركنا المستجد و
ينا ػمػػمػػمي عػا يسػػكركنا القاتػؿ ( أك مػػركس ) كػػيػػاء أك فػكبػػت بعػد ذلػؾ بػرفػػو كع( الصينية

 ةالصػحة العالميػ هذا الكباء العالمي المسػتجد الػذم أطمقػت عميػي منظمػة ( و ُٗ)ككفيد  بػ
الذم انتشر سرينعا بػيف مػدف كبمػداف العػالـ بأسػرإ و كارػتحـ دكف إذف و ك  (ِ)لقب ) جائحة (

أك إنػػذار الحػػدكد كالسػػدكد و كغػػزا الممالػػؾ كالػػبالد دكف رادع أك مػػان  و كسػػار بػػيف البشػػر 
مسػػير النػػار فػػي الالشػػيـ و فمػػـ يسػػمـ مػػف شػػرإ المسػػتطير صػػغير كال كبيػػرو كغػػزا بجيكشػػي 

جنػػكدإ الخصيػػة المالمكػػة الػػدكؿ كالممالػػؾ كالسػػالطيف و بعػػد أف كرصػػت دكؿ العػػالـ المتقػػدـ ك 
كحككماتي المتغطرسة المستبدة مقالكرة كعاجزة عف دف  هػذا الكبػاء أك التصػدم لػي ككرػؼ 

 زحصي كانتشارإ بيف البشر .  

                                           

 سكرة األنعاـ  .   ْٓ – ِْاويات  (ُ)
ؾ ألف التعبير الصحيح كالسميـ لغكينا لالذا الصيركس البشرم هك لصظة ) الكباء ( كليست الجائحػة و ذلػ (ِ)

الكباء هك كؿ ثرر يق  عمي اإلنساف في نصسي كبدني و بينمػا مصالػـك الجائحػة هػي : الشػدة كالنازلػة 
مف سنة أك فتنة و ككؿ ما استأصمي فقد جاحي كاجتاحي و التي تجتاح الماؿ مف زرع  كثرع  العظيمة

 .  الي كأجاحي بمعني أهمكي بالجائحة . ينظر لساف العرب مادة : جكحكجاح ار م
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رات كعمػػي إوػػر انتشػػار هػػذا الكبػػاء القاتػػؿ اتخػػذت كافػػة دكؿ العػػالـ العديػػد مػػف القػػرا
كاإلجػػػراءات اإلسػػػتونائية الصػػػارمة و حيػػػث أغمقػػػت الحػػػدكد بػػػيف الػػػدكؿ و كتكرصػػػت حركػػػة 

سسػات كاألمػاكف التػي يجتمػ  ؤ و كأغمقػت المػدارس كالجامعػات ككافػة الم راالنتقاالت كالسص
 فيالا الناس و كذلؾ منعنا مف تجم  الناس كتزاحمالـ خكفنا مف انتشار الكباء بينالـ .

أف تكرصت كافة المؤسسات كالاليئػات عػف العمػؿ كاإلنتػاج إال  كشمت حركة الحياة بعد
 القميؿ الذم استمر في تررب كاستحياء .

التػاـ كالتباعػد االجتمػاعي  االنعػزاؿكرد فرض هذا الكباء العػالمي المسػتجد حالػة مػف 
كالمحمػػي و كبػػيف األفػػراد أبػػيف النػػاس فػػي كافػػة شػػئكف الحيػػاة و سػػكاء عمػػي الصػػعيد الػػدكلي 

ت و حيػػث أغمقػػت كػػؿ دكلػػة مجالالػػا الجػػكم كالبػػرم كالبحػػرم و كفرثػػت الحككمػػات كالجماعػػا
التػاـ و الػذم أعقبػي فػرض حظػر التجػكاؿ كالتنقػؿ و  االنعزاؿكالدكؿ عمي مكاطنيالا حالة مف 

فيالػا بشػرنا و كال تسػم  فيالػا  لكصار العالـ أشبي ما يككف بمدينػة كبيػرة مػف األشػباح ال تػر 
 همسنا .

رامػة ككذلؾ أغمقت المس اجد كدكر العبػادة فػي كػؿ مكػاف و كعطمػت شػعيرة الجمعػة كاا
الجماعات و ككصؿ األمر إلي تعطيؿ الصمكات كالشعائر الدينية في بيت ار الحراـ كمسػجد 

المػؤذف عقػب كػؿ  لكالمسجد األرصي المبػارؾ و كنػاد –صمي ار عميي كسمـ  –رسكؿ ار 
 في رحالكـ . أذاف بقكلي : أال صمكا في بيكتكـ أال صمكا

كعمي صعيد االرتصاد العالمي فقد كانت حركة العمؿ كاإلنتاج شػبي متكرصػة و بعػد أف 
خصثػػت المؤسسػػات كالمصػػالح نسػػبة حثػػكر العػػامميف فيالػػا إلػػي نصػػؼ القػػكة و منعنػػا مػػف 

 التزاحـ كالتكدس الذم رد يزيد مف حدة انتشار الكباء كتصارمي . 

لصزع المريػب و بعػد أف تصارمػت كازدات أعػداد كخيمت عمي البشرية حالة مف الالم  كا
المصابيف كالمتكفيف جراء هذا الكباء المسػتجد و الػذم بػات يحصػد أركاح النػاس بػال هػكادة 

 أك رحمة .
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كاكتظػػت المستشػػصيات كدكر الرعايػػة الصػػحية بالمصػػابيف كالمبتمػػيف بالػػذا الطػػاعكف و 
التػي تجػاكزت اوالؼ فػي و صزعػة كلـ تس  تمؾ المستشصيات أعداد المصابيف المتسارعة الم

اليـك الكاحد و فقامت الحككمػات بإنشػاء مستشػصيات ميدانيػة كأمػاكف لمحجػر الصػحي داخػؿ 
المدف الجامعية كمراكز الشباب كغيرها مف السػاحات كالميػاديف بغيػة إنقػاذ المرثػي كتقػديـ 

 الرعاية لالـ .

فػي خيصػة كتػكجس كبات الجمي  فػي منػازلالـ فػي خػكؼ كفػزع و يرربػكف كيشػاهدكف 
 . شالداءو كما يتعمؽ بي مف حصر أعداد المصابيف كال قاتؿأخبار هذا الكباء ال

كاألحػػزاف و كبعػػد أف زاغػػت فيػػي األبصػػار  كاوالـكفػي خثػػـ هػػذا الجػػك الممبػػد بػالغيـك 
كال مػالذا  ممجئاكبمغت القمكب الحناجر و كزلزؿ الناس زلزاال شديدا و لـ يجد الناس أمامالـ 

كالتثػػػرع الصػػػادؽ  –عػػػز كجػػػؿ  –السػػػري  إلػػػي ار  بااللتجػػػاءلكبػػػاء الصتػػػاؾ إال مػػػف هػػػذا ا
كالخاش  لي كالدعاء بأف يرفػ  الغمػة عػف العبػاد كالػبالد و بعػد أف عجػز أهػؿ الطػب كالػدكاء 

السػػري  فػػي عػػف مقاكمػػة هػػذا الصيػػركس و أك إيجػػاد مصػػؿ مثػػاد لػػي يكرػػؼ زحصػػي كانتشػػارإ 
 البالد .

الكبيػػر ككبيػػر فػػي التصاعػػؿ  زبصػػصة خاصػػة حثػػكر بػػار  ككػػاف لػػعدب عامػػة كلمشػػعر
كالتجاكب السري  م  تمؾ األزمة الكبائية الحادة و التػي كػادت أف تعصػؼ بالبشػرية لػكال أف 
تداركتالا رحمة ار تعالي كعنايتي و كظالرت العديد مف صكر كمظػاهر األدب الكػكركني منػذ 

ت العديػد مػف القصػائد الشػعرية التػي بداية تمؾ األزمة ما بيف منظػـك كمنوػكر و حيػث أبػدع
تغيػرات جذريػة فػي حيػاة ك كما صاحبي مف أحداث جسػاـ و الكحشي راحت تصؼ هذا الكباء 

كأنشػػئت العديػػد مػػف المقػػاالت األدبيػػة التػػي عالجػػت تمػػؾ األزمػػة مػػف منظػػكر فنػػي النػػاس و 
البشػر كأدبي و كألصػت العديػد مػف القصػص كالركايػات المأسػاكية التػي رصػت كحكػت معانػاة 

 كما ألـ بالـ مف بأس كثر جراء هذا الكباء الصتاؾ .

ككاف الشعر هػك سػيد الحمبػة كالصػارس فػي هػذا الميػداف األدبػي و كال عجػب فػي ذلػؾ 
حيث إف الشعر يعد هك الذاكرة الكاعية لحكادث العصرو كالترجماف الصادؽ كالمعبػر و األمر 



 

  

 

 
 اكمأصداء كباء الككركنا في شعر الدكتكر محمد دياب غز  

 

ِِِٓ 

أمػػكر و كهػػك كمػػا كصػػصي عبػػد عػػف مشػػاعر اإلنسػػاف ككجدانػػي فيمػػا يعتريػػي مػػف أحػػداث ك 
 الرحمف شكرم في ركلي : 

 أال يػػػػػػا طػػػػػػائر الصػػػػػػردكس
 

 إف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػعر كجػػػػػػػػػػػػػػػػػداف 
 

كظالر عمي الساحة األدبية العديد مف الشعراء األصالء الذيف تجاكبكا م  هػذا الكبػاء 
بأشعارهـ و معبريف بصػنالـ كشػعرهـ عػف فداحػة هػذا الخطػب العسػير و كجسػامة هػذا الػبالء 

عمي البشرية و مصكريف بشعرهـ مػدم مػا أحدوػي هػذا الكبػاء العظػيـ فػي  العظيـ الذم جوـ
صي مػف كجػ  كحرمػاف و كفقػداف حياة الناس مف آالـ كأثرار بدنية كنصسية كخيمة و كما خمٌ 
ذا الكبػاء بشراسػتي كحدتػي و وػـ ألحبة كأصدراء كانكا باألمس القريب بيننػا و وػـ تخطصالػـ هػ

 جداث .بالـ في غياهب المكت كظممة األ لهك 

 والشعراء كذلؾ يصكركف ما صاحب هذا الكباء مف مظاهر كأحػداث و كمػا أتػ لكانبر 
بي مف متغيرات كمسػتحدوات فػي الحيػاة و كمػا فرثػي عمػي النػاس بػال اسػتوناء مػف رػكانيف 

جراءات احترازية كاستونائية صارمة لـ تكف في حسباف أحد مف البشر مف ذم ربؿ .  كاا

بنارإ كأكارإ و كألػزمالـ الصػراش  كأمػاكف  لا الكباء و كاكتك كمف الشعراء مف أصيب بالذ
العػػزؿ الصػػحي التػػي أعػػدت لممصػػابيف بالػػذا الكبػػاء و كعمػػي الػػرغـ مػػف شػػدة اإلصػػابة بالػػذا 
نالاكي الشديد لجسد المصاب بي بدنينا كنصسينا و حيث لـ يسػتط  المصػاب  الكباء المستجد كاا

الحالػػة النصسػػية السػػيئة التػػي خمصالػػا هػػذا الحػػراؾ أك التػػنصس بشػػكؿ طبيعػػي و فثػػالن عػػف بػػي 
الكبػػاء بسػػػبب الحػػػبس كاالنعػػػزاؿ التػػػاـ عػػػف الحيػػػاة كاألحيػػػاء و إال أف مػػػف أصػػػيب بػػػي مػػػف 
الشػػعراء اسػػتطاع أف يتغمػػب عمػػي كػػػؿ تمػػؾ اوالـ كاألكجػػاع و كاسػػتطاع أف يبػػكح كيصػػػيح 

سػدإ مػف بشعرإ عما يثطـر في نصسي و كيمكج فػي صػدرإ مػف آالـ كأحػزاف و كمػا يعتػرم ج
عمػؿ كأكجػاع و كاسػتطاع أف يصػؼ حياتػي مػدة اإلصػابة بالػذا الكبػاء و كمػا يعتريػي مػف ألػـ 
كشقاء و كيصؼ حياة مف حكلي مف المرثي كالمصابيف وكحاؿ مف رثي أجمي بسػبب هػذا 

 الكباء.
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كمف هؤالء الشعراء القالئؿ الذيف كانت لالػـ معايشػة كمصػاحبة حقيقيػة ككارعيػة مػ  
تجد شاعر مصرم أصيؿ و كأكاديمي نبيؿ و كهك األستاذ الدكتكر   محمػد كباء ككركنا المس

كأسػاطيف األدب فػي مصػر و تعػرض موػؿ البميغػة و دياب غػزاكم   كهػك أحػد فرسػاف الكممػة 
غيػػرإ مػػف المصػػرييف رػػدرنا لذصػػابة بالػػذا الكبػػاء و كلكنػػي صػػابر كرػػاـك و كتمسػػؾ باإليمػػاف 

عبادإ و كبإيماني الشديد عمي المقدرة عمي تخطػي كباألمؿ في سعة رحمة ار كعظيـ لطصي ب
تمػػؾ األزمػػة كتجاكزهػػا و كالنجػػاة مػػف شػػرها المسػػتطير و كأطمػػؽ أونػػاء تمػػؾ األزمػػة العنػػاف 
لشاعريتي الصادرة المتدفقة و في التعبير كالبكح عف كؿ ما ألـ بػي فػي تمػؾ المػدة العصػيبة 

طيمة مدة بقائي في مستشصي الحجػر  مف آالـ كأكجاع بدنية كنصسية مريرة و مرت بي كبغيرإ
 الصحي بغية االستشصاء مف هذا الكباء القاتؿ .

كأبدعت رريحتي الشعرية المرهصة العديد مف القصائد الشعرية المعبرة التػي تػرتبط إمػا 
بطريؽ مباشر بالذا الكباء المستجد أك بكحي مني و كذلؾ منذ بداية ظالكر الكبػاء كانطالرػي 

 نية وـ اجتياحي لمعظـ بمداف العالـ بال استوناء .مف مدينة ككهاف الصي

كرد أخػذ كطننػا الحبيػب مصػر كغيػرإ نصػيبي مػف هػذا الكبػاء العػالمي الػذم لػـ يصػرؽ 
بػػيف بمػػد كآخػػر و كأصػػابت سػػالاـ هػػذا الكبػػاء جسػػد شػػاعرنا الغػػزاكم و كجعمتػػي ثػػمف رائمػػة 

 المصابيف بالذا الكباء حينا مف الكرت .  

اكم كأبدع في مجػاؿ األدب الكػكركني ربػؿ كأونػاء كبعػد أزمتػي كأفرد الدكتكر محمد غز 
م  كباء الككركنا ديكاننا مف الشعر الصادؽ المعبر أسماإ بػ ) الحػب فػي زمػف الككركنػا ( و 
كتدكر معظػـ رصػائد هػذا الػديكاف مػف مبتدئػي حتػو منتالػاإ حػكؿ هػذا الكبػاء العػالمي الػذم 

ذ ظالػكر هػذا الكبػاء كنشػأتي فػي الصػيف كمخيمػة كمن غٌير خارطة األحداث في العالـ كافة .
الشػػاعر  محمػػد غػػزاكم   تػػدكر كتوػػكر هنػػا كهنػػاؾ لتمػػتقط كترسػػـ المكحػػات الصنيػػة المعبػػرة 

رأسنػػا عمػػي  حياتػػيكالصػػادرة عػػف هػػذا الكبػػاء العػػالمي و الػػذم سػػكف بدنػػي و كرمػػب مػػكازيف 
 .عقب
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و كرثػي مػدة راربػت  كشاعرنا كمػا أسػمصنا رػد تعػرض لذصػابة المباشػرة بالػذا الكبػاء
مف هذا الكبػاء و  و ػتعالػ الشالر في الحجر الصحي و حتي تعافي نالائينا كتمامنا بصثؿ ار 

بعد أف أبدعت رريحتي الصنية ديكاننا مف الشعر العذب البميغ و صػٌكر فيػي تجربتػي الشخصػية 
 كآوارها كأثرارها م  هذا الكباء تصكيرنا فنينا بميغنا . 

لعديػد مػف القصػائد كاألشػعار التػي ريمػت حػكؿ هػذا الكبػاء لشػعراء كرد اطمعػت عمػي ا
كيويػر و إال أننػي كجػدت فاررنػا كبيػرنا بػيف شػعر الػدكتكر  محمػد غػزاكم   كشػعر غيػرإ فػي هػذا 
المجاؿ و كذالؾ راجػ  بػال شػؾ إلػي معايشػة الشػاعر كمصػاحبتي المأسػاكية مػ  هػذا الكبػاء 

ممػا طٌبػ  شػعرإ حػكؿ هػذا الكبػاء بطػاب  مميػز معايشة كارعية كشخصية و راربػت الشػالر و 
مػػف عػػاش الشػػيء بنصسػػيو كتمظػػي كمختمػػؼ عػػف شػػعر غيػػرإ و فمػػيس مػػف رػػاؿ فػػي شػػيء ك

و كتجػػٌرع غٌصػػتي و فصػػار مػػا هػػك متخيػػؿ عنػػد غيػػرإ مػػف الشػػعراء الػػذيف كتبػػكا فػػي هػػذا بنػػارإ
ا مممكسنػػا رأم العػػيف عنػػدإ و كمػػا كػػاف شػػعكرنا ككجػػداننا عنػػد الغيػػر كارعنػػحقيقػػة ك المكثػػكع 

دراسػة هػذا المكثػكع المسػتجد فػػي  عمػوكمعايشنػا عنػدإ و األمػر الػذم دفعنػي إلػي العكػػكؼ 
ح كأبعػاد تمػؾ األزمػة الكبائيػة مػفي محاكلة لتحميػؿ كرصػد مال  شعر الدكتكر   محمد غزاكم

 في شعر الدكتكر محمد غزاكم .

دم إلػي الكشػػؼ كبمػا أنػػي ال كجػكد لعمػػـ إال بكجػكد مػػناله و الػذم هػػك   الطريػؽ المػػؤ 
عف الحقيقة كالعمـك بكاسطة طائصة مف القكاعػد العامػة التػي تعػيف عمػي سػير العقػؿ كتحػدد 

 (ُ)عممياتي حتو يصؿ إلي نتيجة معمكمة   .

فكػػاف مػػف الثػػركرم االسػػتعانة بمػػناله أدبػػي يتناسػػب كطبيعػػة هػػذا المكثػػكع الجديػػد 
مي فػػي دراسػػة هػػذا المكثػػكع  كظركفػػي و كارتأيػػت مػػف األفثػػؿ االعتمػػاد عمػػي المػػناله التكػػام

كذلػػؾ لمػػا يتميػػز بػػي هػػذا المػػناله مػػف شػػمكلية كعمػػـك و كمكثػػكع كالػػذا فػػي جدتػػي كطرافتػػي 
األدبية في حاجة إلي مناله عاـ كشامؿ ليكشؼ عػف حيويػات كجماليػات هػذا المكثػكع فػي 

                                           

 .  ُٓـ  ص  ُّٔٗ( مناهه البحث األدبي عبد الرحمف بدكم طبعة دار النالثة  سنة ُ)



 

  

 

 
 اكمأصداء كباء الككركنا في شعر الدكتكر محمد دياب غز  

 

ِِٓٓ 

 شتي الجكانب كاالتجاهات المتعمقة بي و فيأخذ مف المناله النصسي كالتاريخي ركحالمػا و وػـ
 لعمؿ األدبي. إلو اناله الصني الذم هك أررب المناهه يدرس النصكص عمي هدم مف الم

كتأتي خطػة البحػث مشػتممة عمػي مقدمػة كتماليػد كوالوػة فصػكؿ و فبعػد هػذا التقػديـ 
  صػػػكرة الكبػػػاء  :يػػػأتي مبحػػػث تماليػػػدم يشػػػتمؿ عمػػػي عنصػػػريف : العنصػػػر األكؿ بعنػػػكاف

  أثكاء عمي حياة الػدكتكر محمػد  :اوخر بعنكافكالطاعكف في الشعر العربي   و كالعنصر 
:         غػػػػزاكم كديكانػػػػي ) الحػػػػب فػػػػي زمػػػػف الككركنػػػػا ( و وػػػػـ بعػػػػد ذلػػػػؾ الصصػػػػؿ األكؿ بعنػػػػكاف 

حديث الشاعر عف تجربتي الشخصية م  كباء ككركنا و وػـ الصصػؿ الوػاني بعنػكاف   حػديث  
لصصػػؿ الوالػػث بعنػػكاف   الشػػاعر حػػكؿ مظػػاهر كأحػػداث المجتمػػ  مػػ  كبػػاء ككركنػػا و وػػـ ا

الخصائص كالسمات الصنيػة فػي شػعر كبػاء ككركنػا و وػـ تػأتي خاتمػة البحػث كنتائجػي و وػـ 
          وبت بمصادر البحث كمراجعي و وـ فالرس عاما لمكثكعات البحث  .  

 كار المكفؽ كالالادم إلي سكاء السبيؿ ...
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 انتًـٓٛذ

 انعُصز األٔل 
 انشعز انعزتٙ  ( ) صٕرج انٕتاء ٔانطاعٌٕ يف

الكبػػاء أك الطػػاعكف هػػك كػػؿ مػػرض عػػاـ و أك هػػك المػػكت العػػاـ و أك سػػرعة المػػكت 
 ككورتي في الناس و كأرض كبيئة أم كويرة الكباء   . 

بػػاء ال ػػػًذم يىٍصسيػػد لىػػػيي اٍلالىػػ ـ  كالكى ػػرىضي اٍلعىػػػا كىاءي فىتىٍصسيػػػدي ًبػػًي األىٍمًزجػػػة ػكالط ػػاعيكف هػػػك اٍلمى
ػٍكهىر الالىػكىاًء ألىسػبابو سىػمىاًكٌية أىك  .  (ُ)كاألىبداف   بىػاءي: فىسػاده يىٍعػًرض ًلجى رىاؿى ابػفي الن ًصػيس: الكى

قيقػة تىغىي ػر الالػكاًء  بىاءى حى أىٍرًثي ةو كالمىاًء اوسف كالًجيىًؼ الكويرىة  . كراؿ أطباؤنا القدامو : الكى
ػعكًد كا وبالعىكىاًرض العيٍمًكيىةو كاجتماع ككاكبى ذاًت أىًشػع ة لس ػٍصًمٌية كػالمالًحـ كانصتػاًح القيبػكر كصي

ػػا ذيًكػػرى تىغىي ػػري فصػػكًؿ الزمػػاًف كالعناصػػًر كانقػػالبي الكائنػػاتو  ػػ ى مى األىٍبًخػػرة اٍلصىاًسػػدىةو كأىسػػبابيي مى
م و و ًمٍنالىا الحي ذكركا لىيي عالماتو دىًرمٌ  وكى بىػاءي: كغيري ذىًلؾ . فالٍ  وكالًحك ة كاألىكراـ وكالن زىالىت وكالجي كى

ػػٍربي ال ػػًذم ييًصػػيب  ـه ييغىي ػػري الالػػكاءى فتىكويػػر ًبسىػػبىًبًي األىمػػراضي ًفػػي النػػاًسو كالطػػاعكفي هيػػكى الث  ػػ خى كى
 .   (ِ)اإًلنحسى مف الًجف   

كيختمػؼ الطػػاعكف عػػف الجائحػػة فػػي أف الجائحػة هػػي الشػػدة أكالنازلػػة العظيمػػة التػػي 
مي فقػػد جاحػي كاجتاحػػي و كجػػاح ار مالػػي تجتػاح المػػاؿ مػػف سػنة أك فتنػػة و ككػػؿ مػا استأصػػ

 كأجاحي و بمعني أهمكي بالجائحة . 

كالجائحة المصػيبة تحػٌؿ بالرجػؿ فػي مالػي فتجتاحػي كمػي و رػاؿ ابػف شػمؿ : أصػابتالـ 
 . (ّ)جائحة أم سنة شديدة اجتاحت أمكالالـ فمـ تدع لالـ كجاحا   

                                           

 (  لساف العرب البف منظكر / مادة ك /ب/أ كمادة طعف . ُ)
 .   ْٖٕ( : تاج العركس مف جكاهر القامكس لمزبيدم   الناشر: دار الالداية ص ِ)
 ( لساف العرب  مادة جكح  . ّ)
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ِِٕٓ 

لممتمكػػات و كال تتعمػػؽ كبػػذلؾ تكػػكف الجائحػػة آوارهػػا كأثػػرارها خاصػػة فػػي األمػػكاؿ كا
باألبداف أك األنصس و أما الكبػاء كالطػاعكف فالػك داء يصػيب بػدف اإلنسػاف نصسػي و كثػررإ 

 كخطرإ يتعمؽ بحياة اإلنساف كمكتي .    

كغيػرإ مػف   ابػف سػينا   كحقيقة الطاعكف عنػد األطبػاء مػا رالػي الطبيػب الصيمسػكؼ  
يحدث في المكاث  الرخػكة و كالتغػابف مػف  ما رتٌاألر الحٌذاؽ : الطاعكف مادة سمية تحدث ك 

 .  (ُ)البدف و كأغمب ما يككف تحت اإلبط و كخمؼ األذف   

كاختمػػؼ العممػػاء هػػؿ ينصػػ  التػػداكم لمطػػاعكف   فػػذهب جماعػػة مػػف العممػػاء إلػػي أف 
التداكم ال يصيد مػ  الطػاعكف شػيئا و كرػالكا : إف كػؿ داء بسػبب مػف األسػباب الطبيعيػة لػي 

 .  (ِ)ية الطبيعية إال الطاعكف و فإني رد أعيو األطباء دكاؤإ   دكاء مف األدك 

  ( ّ)كما أحسف ركؿ القائؿ في هذا المعني : 

 لكػػػػػػػػػػػػػػؿ داءو دكاء يسػػػػػػػػػػػػػػػتطب بػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 كالالرمػػػػػػػػػػا وكالطػػػػػػػػػػاعكف وإال الحمارػػػػػػػػػػة 

 

كالطػػاعكف مكجػػكد منػػذ كانػػت الخميقػػة عمػػي هػػذإ البسػػيطة و كفتكػػي بالحيػػاة كاألحيػػاء     
كتب عبر العصكر كالدهكرو رصد المؤرخكف مني ما رصدكا و كتركػكا لمذككر كمسطكر في ا

مػا تركػػكا و كالطػكاعيف المشػػالكرة فػي اإلسػػالـ خمسػػة منالػا : طػػاعكف شػيركيي فػػي المػػدائف 
و وػـ طػاعكف عمػكاس فػي  -صمي ار عميػي كسػمـ  –سنة ست مف الالجرة في عالد النبي 

يػي خمػس كعشػركف ألصػاو كفيػي مػات كػاف بالشػاـ مػات ف ػ رثػي ار تعػالو عنػي ػزمف عمر

                                           

 .  ُْٔ/ّهػ(  ِْٖلمحسيف بف عبد ار بف سينا الصيمسكؼ الرئيس )المتكفو: القانكف في الطب ( 1)

( ما يصعمي األطباء كالداعكف بدف  شر الطاعكف لمرعي بف يكسػؼ الكرمػي المقدسػي الحنبمػي . الناشػر ِ)
هػػػ /  ُُّْدار البشػػائر اإلسػػالمية لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػ   بيػػركت لبنػػاف  الطبعػػة األكلػػي سػػنة 

 .   ِص ـ َََِ
الطبعػػة:  بيػػركت –الناشػػر: عػػالـ الكتػػب لشػػالاب الػػديف األبشػػيالي   المسػػتطرؼ فػػي كػػؿ فػػف مسػػتطرؼ (ّ)

 .  ّّػ  ص ه ُُْٗاألكلوو 
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ِِٖٓ 

فػي  ػ رثػي ار عنػيػ طػاعكف فػي زمػف ابػف الزبيػر  -أبك عبيدةو كيزيد بف أبي سصياف. وػـ
رثػي ػ شكاؿ سنة تس  كستيف مات في والوة أياـ كػؿ يػـك سػبعيف ألصػاو كمػات فيػي ألنػس 

بػػي بكػػر والوػػة كومػػانكف ابنػػاو كريػػؿ والوػػة كسػػبعكف. كمػػات لعبػػد الػػرحمف ابػػف أ ػ ار عنػػي
طاعكف الصتيػاف فػي شػكاؿ سػنة سػب  كومػانيفو سػمي بػذلؾ ألنػي بػدأ فػي  -أربعكف ابنا. وـ

طػػاعكف  -العػػذارل بالبصػػرة ككاسػػط كالشػػاـ كالككفػػة. كيقػػاؿ لػػي طػػاعكف األشػػراؼ أيثػػا. وػػـ
سػػنة إحػػدل كوالوػػيف كمائػػة فػػي رجػػب كاشػػتد فػػي رمثػػاف. ككػػاف يحصػػو فػػي سػػكة المربػػد 

وـ خؼ في شكاؿ ككاف بالككفة طاعكف سنة خمسيف كفيي مػات بالككفة كؿ يـك ألؼ جنازة 
 . (ُ)المغيرة بف شعبة   

( هػػػ و كبعػػػدإ ٗٔفػػي عػػػاـ )  –رثػػػي ار عنالمػػا  – بػػػف الزبيػػر كطػػاعكف عبػػد ار
  (ِ)( هػ و كهذإ هي طكاعيف القرف األكؿ الالجرم  . َٖالطاعكف العاـ سنة ) 

     ة ػأكبئػػة منالػػا : طػػاعكف الشػػاـ سنػػ عػػت عػػدةركأمػػا فػػي القػػرف الوػػاني الالجػػرم فقػػد ك 
نة ػبة سػػيػػتػسمـ بػف رػكف مػػاعػأـ طػ( هػ و و ُُٗ( هػ و وـ طاعكف البصرة سنة )  َُٕ) 
(هػػ  وػـ ُِِ(هػ و كأما في القرف الوالث الالجرم فقد كرػ  طػاعكف بالبصػرة سػنة ) ُُّ) 

 ( هػ و .ِْٗطاعكف بالعراؽ سنة ) 

( هػػػ و وػػـ َُّلالجػػرم فقػػد حػػدث طػػاعكف سػػنة ) كأمػػا عػػف طػػكاعيف القػػرف الرابػػ  ا
 ( هػ .ِّْطاعكف أصبالاو سنة ) 

(هػػ  َْٔكأما عف األكبئػة فػي القػرف الخػامس فقػد كرػ  طػاعكف فػي البصػرة سػنة ) 
( هػػ و وػـ طػاعكف شػيراز و ككاسػط ِّْوـ طػاعكف عظػيـ بػبالد الالنػد كرػارة آسػيا سػنة ) 

 ( هػ . ِْٓكاألهكاز و كالبصرة كبغداد سنة ) 

                                           

( كنػكز الػػذهب فػػي تػػاريب حمػػب ألبػي ذر أحمػػد بػػف إبػػراهيـ سػػبط ابػف العجمػػي الناشػػر: دار القمػػـو حمػػب  ُ)
 .  ُٗٔ/  ُهػ   ُُْٕالطبعة: األكلوو 

 .   ُّٔ/ كتاريب الخمصاء لمسيكطي  ص   ُٔٗ/  ِاريب اإلسالـ ( ينظر تِ)
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ِِٓٗ 

        ف طػػكاعيف القػػرف السػػادس فقػػد اجتػػاح بػػالد المغػػرب كاألنػػدلس طػػاعكف سػػنة عػػكأمػػا 
 ( هػ كيعتبر أشد طاعكف عرفي عصر المكحديف . ُٕٓ)

( هػػ و كطػاعكف بغػداد ّّٔكفي القرف الساب  الالجرم حدث طاعكف بمصػر سػنة ) 
( هػػ  فمػات ٔٓٔنة ) كبالد الشاـ بسبب المقتمة العظيمة التي أكرعالا التتػار بالمسػمميف سػ

كالكبػػاء كالصنػػاء  ومػػف تغيػػر الجػػك و كفسػػاد الػػريح و فػػاجتم  عمػػي النػػاس الغػػالء رخمػػؽ كويػػ
 كالطعف كالطاعكف . 

              ( هػػػػ و كفػػػي سػػػنة َِٕكفػػػي القػػػرف الوػػػامف حػػػدث طػػػاعكف بمصػػػر أيثػػػا سػػػنة ) 
الطػػاعكف  جتػػاح معظػػـ مناطقالػػا و أطمػػؽ عميػػيبطػػاعكف إ( هػػػ تعرثػػت بػػالد الشػػاـ ْٖٕ) 

 األعظـ   كسمي بذلؾ لسعة انتشارإ كشدة فتكي بالناس .

ػػػا سػػػنة )               ( هػػػػ و كفػػػي سػػػنة َٖٗكفػػػي القػػػرف التاسػػػ  كرػػػ  طػػػاعكف بمصػػػر أيثن
( هػػػ حػػدث طػػاعكف بمصػػر سػػمي بطػػاعكف الصصػػؿ الكبيػػر أك المػػكت األسػػكد و ككػػاف ّّٖ)

 طاعكنا كاسعنا فتؾ بكوير مف الخمؽ .

( هػػػ كالػػذم انتقػػؿ ُُِِلوالػػث عشػػر حػػدث طػػاعكف فػػي المغػػرب سػػنة ) كفػػي القػػرف ا    
بالعػػدكم مػػف التجػػار الػػذيف حممػػكإ معالػػـ إلػػي اإلسػػكندرية إلػػي تػػكنس فػػالجزائر فػػالمغرب و 

( ثػحية فػي َُّككصػؿ إلػي الربػاط فكػاف يخمػؼ )  وكتصشي الطاعكف في فػاس كمكنػاس
 .   (ُ)لتي ال يحصي عددها اليـك الكاحد   و إلي غير ذلؾ مف الطكاعيف كاألكبئة ا

كتصاعػػؿ الشػػعراء العػػرب منػػذ القػػدـ مػػ  تمػػؾ األكبئػػة كالطػػكاعيف تصػػاعالن جػػادنا ككبيػػرنا و       
جراء تمؾ الطػكاعيف القاتمػة المالمكػة التػي أرثػت  و كتجاكبكا م  كار  مجتمعاتالـ المأساكم

 كأهمكت الكوير منالـ . و مثاجعالـ

                                           

( يراج  في تصصيؿ تمؾ األكبئة كالطكاعيف كتاب األمراض كاألكبئة كآوارها عمي المجتم  المصػرم لميمػي ُ)
 عبد العزيز  طبعة الاليئة المصرية العامة لمكتاب . 
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َِّٓ 

العصػػكر كاألزمػػاف تمػػؾ األزمػػات كالكػػكارث  كسػػجمت ذاكػػرة الشػػعر العربػػي عمػػي مػػر
الكبائية التي حٌمت بالبالد كالعباد و حيث عاصر الكوير مف الشعراء العرب الطػكاعيف الكبػرل 
التػػػي عػػػاني منالػػػا البشػػػر فػػػي البمػػػداف العربيػػػة و ككانػػػت لالػػػؤالء الشػػػعراء تجػػػاربالـ التػػػي 

 استمالمكها مف تمؾ األكبئة كالطكاعيف .

أكوػػر البمػػداف العربيػػة رػػديمنا  –خاصػػة فػػي مصػػر كالشػػاـ  - كأكوػػر الشػػعراء العػػرب
عرثة لعكبئة كالطكاعيف مف الحػديث عػف الطػاعكف كتصػكير مػا أحدوػي فػي الػبالد كالعبػاد 

 مف مكت كخراب .  

 كمما ريؿ مف أشعار حكؿ تمؾ األكبئة ركؿ   جماؿ الديف محمد بف نباتة : 

 سػػػر بنػػػا عػػػف دمشػػػؽ يػػػا طالػػػب العػػػي
 

 مقػػػػػػػػاـ لممػػػػػػػػرء رغبػػػػػػػػيش فمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ال 
 

 ت أنصػػػػػػػػس الخالئػػػػػػػػؽ بالٌطػػػػػػػػاصػػػػػػػػرخ
 

 (ُ) عػػػػػػكف فيالػػػػػػا فكػػػػػػؿ نصػػػػػػس بحبػػػػػػي   
 

فصي هذيف البيتيف يكشؼ ابف نباتة ما أحؿ بالنػاس مػف كبػاء عظػيـ فػي دمشػؽ و 
كبات يحصد أركاح الناس بال هػكادة أك رحمػة و حتػو رخصػت بػي أنصػس النػاس كصػارت ال 

الػػالؾ هنػػاؾ و ممػػا حػػدا بالشػػاعر بػػالصرار مػػف تسػػاكم شػػيئنا بسػػبب كوػػرة المػػكت كانتشػػار ال
 دمشؽ هربا مف المكت بالطاعكف .

 ( ِ)  جماؿ الديف إبراهيـ المعمار    في الطاعكف :  راؿك  

 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌبح الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعكف داء
 

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػدت فيػػػػػػػػػػػػػػػػي األحبػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 بيعػػػػػػػػػػػػػت األنصػػػػػػػػػػػػػس فيػػػػػػػػػػػػػي
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بحبػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

                                           

ـ  ََِٕسنة ة الاليئة العامة لقصكر الوقافة  (  ديكاف ابف نباتة المصرم تقديـ د. عكض الغبارم  طبعُ)
 .  َٓص 

( ينظر النجـك الزاهرة في ممكؾ مصر كالقاهرة  ليكسؼ بف تغرم الظاهرم  الناشر كزارة الوقافة كاإلرشاد ِ)
 .   ُِِ/  َُالقكمي  دار الكتب مصر  
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كيصػرؽ بػيف كهنا يذـ الشاعر الطاعكف المتكحش الذم بات يحصد أركاح الناس و 
جمكعالـ و كيكروالـ فقد األحبة كاألهؿ و كصٌير أركاح الخمؽ بشدتي كشراستي هينة رخيصػة 

 ال تممؾ دف  الثرر أك النجاة مني  .

ا في الطاعكف : راؿك   ( ُ)  إبراهيـ المعمار  أيثن

 يػػػػػػػػا طالػػػػػػػػب المػػػػػػػػكت أفػػػػػػػػؽ كانتبػػػػػػػػي
 

 هػػػػػػػػػػػػػػذا أكاف المػػػػػػػػػػػػػػكت مػػػػػػػػػػػػػػا فاتػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 رػػػػػػػػد رخػػػػػػػػص المػػػػػػػػكت عمػػػػػػػػي أهمػػػػػػػػي

 

 ال عمػػػػػػػػػػػػػػرإ ماتػػػػػػػػػػػػػػاكمػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػف  

 

كفي هذيف البيتيف يحذر الشاعر النػاس مػف المػكت الػذم يحػيط بالػـ كيطمػبالـ فػي 
يبمػغ مػف ك  كؿ كرت كحيف و كأني رد رخص أركاح الخالئؽ و ك لـ يمالؿ الصغير حتػي يكبػر

 العمر فتينا .

 ( ِ)كيقؿ الشيب بدر الديف حسف بف حبيب :  

 إف هػػػػػػذا الطػػػػػػاعكف يصتػػػػػػؾ فػػػػػػي العػػػػػػا
 

 ئ ظمػػػػػػػػػػـك حسػػػػػػػػػػكدلػػػػػػػػػػـ فتػػػػػػػػػػؾ امػػػػػػػػػػر  
 

 كيطػػػػػػػػػػكؼ الػػػػػػػػػػبالد شػػػػػػػػػػررنا كغربنػػػػػػػػػػا
 

 كيسػػػػػػػػػػكؽ الخالئػػػػػػػػػػؽ نحػػػػػػػػػػك المحػػػػػػػػػػكد 
 

كهنا نرم الشاعر يكشؼ عف مدم كحشية هذا الطاعكف و كفتكي بالخمؽ فػي كػؿ  
حاطتي بالناس فػي كػؿ الػبالد و كدفعالػـ دفعنػا  مكاف دكف هكادة كال رحمة و كمدم شراستي كاا

 إلي المكت كالالالؾ  . 

                                           

ر كزارة الوقافػة كاإلرشػاد اشالن بف تغرم الظاهرم( ينظر النجـك الزاهرة في ممكؾ مصر كالقاهرة  ليكسؼ ُ)
 .  ُِّ/  َُدار الكتب مصر  القكمي

 .   ُِِ/  َُ( السابؽ ِ)
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كرصات في شػعرإ مػ  الكبػاء كالطػاعكف و فنػراإ يعمػؿ سػبب انتشػارإ كالبف الكردم   
  (ُ)في البالد بكورة السيئات كالخطايا التي ارترفالا الناس في حياتالـ و كذلؾ في ركلي : 

 رػػػػػػػػػػػػالكا فسػػػػػػػػػػػػاد الالػػػػػػػػػػػػكاء يػػػػػػػػػػػػردم
 

 الصسػػػػػػػػػػػػػاد لفقمػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػردم هػػػػػػػػػػػػػك  

 

 كػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػيئات ككػػػػػػػػػػػػػـ خطايػػػػػػػػػػػػػا
 

 نػػػػػػػػػػػػػادم عمػػػػػػػػػػػػػيكـ بالػػػػػػػػػػػػػا المنػػػػػػػػػػػػػادم 

 

الطػاعكف كانتشػارإ بػيف النػاس إنمػا مرجعػي إلػي مػا كسػبتي  فالك يبيف هنػا أف كوػرة
: مر نراإ متأورنا بقػكؿ ار تعػاليأيدم الناس مف المعاصي كالذنكب و كهك في تعميمي لالذا األ

ًمميػكا لى  ـٍ بىٍعػضى ال ػًذم عى ػا كىسىػبىٍت أىٍيػًدم الن ػاًس ًلييػػًذيقىالي ـٍ   ظىالىػرى اٍلصىسىػادي ًفػي اٍلًبػر  كىاٍلبىٍحػػًر ًبمى عىم اليػػ
 ( ِ)يىٍرًجعيكفى   . 

كفي مكطف آخػر يكشػؼ ابػف الػكردم عػف مػا حػٌؿ بمدينػة حمػب مػف هػالؾ كخػراب 
   (ّ)بسبب الطاعكف الذم ثربالا كذلؾ في ركلي : 

 كار يكصػػػػػػػػػػػػػػػي –حمػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 أرض مشػػػػػػػػػػقي -شػػػػػػػػػػرها   

 

 أصػػػػػػػػػػبحت حٌيػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػكء
 

 تقتػػػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػػػاس ببزرػػػػػػػػػػػي 

 

 (ْ) كلي أيثا في الطاعكف الذم حٌؿ بحمب  ركلي : 

 إٌف الكبػػػػػػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػػػػػػد غمبػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كرػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػي حمبػػػػػػػػػا 

 

 رػػػػػػػػػالكا لػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػكرل
 

 كػػػػػػػػػػػاؼ كرا رمػػػػػػػػػػػت كبػػػػػػػػػػػا 
 

                                           

 .  ُِِ/   َُ(  النجـك الزاهرة في ممكؾ مصر كالقاهرة   ُ)
 سكرة  الرـك  .  ُْ(  اوية ِ)
 .   ُِِ/ َُالزاهرة  ـالنجك (  ّ)
 (  السابؽ نصس الصصحة ْ)
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كيقكؿ ابف الكردم كذلؾ مبيننا مدم شماتة أهؿ الرـك في الكباء كالطاعكف الذم 
  (ُ)حٌؿ بالعرب كأهمؾ الكوير منالـ : 

 يسػػػػٌرهـ مػػػػا سػػػػاءنا (ِ)سػػػػٌكاف سػػػػيس  
 

 ككػػػػػػػػػذا العكائػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػدٌك الػػػػػػػػػٌديف 

 

  ينصػػػػػػػػػػػػػػػػػذإ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػيالـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػاجالار
 

 ليمػػػػػػػػػػػػػػٌزؽ الطػػػػػػػػػػػػػػاغكت بالطػػػػػػػػػػػػػػػاعكف 
 

فصي هذيف البيتيف يكشؼ ابف الكردم عف مدم ما يحممي أهؿ سيس كالغرب كافػة 
لمعػػرب كالمسػػمميف مػػف عػػداكة كحقػػد دفػػيف و ظالػػر فػػي شػػماتتالـ فػػيالـ كفػػرحالـ بمصػػابالـ و 

 كرت أف حٌؿ بالـ هذا الكباء كنزؿ بالـ الطاعكف .

الصصدم أبيات يصؼ فيالا الطاعكف كمكاطف إصابتي  كلمشيب   صالح الديف
 ( ّ) :بالجسد و كمف ذلؾ ركلي

 رعػػػػػػػػو الػػػػػػػػرحمف دهػػػػػػػػرا رػػػػػػػػد تػػػػػػػػكٌلو
 

 يجػػػػػػػػػػػػازل بالٌسػػػػػػػػػػػػالمة كػػػػػػػػػػػػٌؿ شػػػػػػػػػػػػرط 
 

 ككػػػػػػػاف النػػػػػػػاس فػػػػػػػي غصػػػػػػػالت أمػػػػػػػر
 

 فجػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػاعكنالـ مػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػت إبػػػػػػػػػط 

 

كفي هذيف البيتيف يقارف الصصدم بيف عصريف مٌر بالمػا : عصػر نعػـ النػاس فيػي 
العافية و كعصر آخر فاجأهـ الطػاعكف كأفجعالػـ فػي أنصسػالـ كأهمػيالـ و وػـ ذكػر بالسالمة ك 

 مكث  إصابة الناس بالطاعكف كهك مكث  اإلبط مف الجسد  .  

 كيقكؿ الصصدم كذلؾ في مكث  آخر :  

                                           

  .  ُِِ/  َُ( النجـك الزاهرة ُ)
. ينظر معجـ البمداف لياركت  بيف أنطاكية كطرسكس عمي عيف زربة( سيس : بمد عمي الوغكر الشامية ِ)

 .    ِٕٗ/  ّـ  ُٓٗٗالحمكم الناشر: دار صادرو بيركت الطبعة: الوانيةو 
   َُُِ/َُ( النجـك الزاهرة ّ)
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 رػػػػػػػػد رمػػػػػػػػت لمٌطػػػػػػػػاعكف كهػػػػػػػػك بغػػػػػػػػٌزة
 

 إلػػػػػو بيػػػػػركت (ُ)رػػػػػد جػػػػػاؿ مػػػػػف رطيػػػػػا  
 

 أخميػػػػػػػت أرض الشػػػػػػػاـ مػػػػػػػف سػػػػػػػٌكانالا
 

 طػػػػػػػػػػػاعكف بالطػػػػػػػػػػػاغكت كأتيػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػا 
 

كهنػػا يخاطػػب الشػػاعر الطػػاعكف الػػذم نػػزؿ بمدينػػة غػػزة كيشػػككإ و بعػػد أف أخمػػي 
 المدف كالبالد مف سكانالا كأهمالا و كصيرها أطالالن كخرابنا مف بعد السالمة كالعمراف فيالا  .  

ا مكجات ثػارية كمتتابعػة مػف األكبئػة كالطػكاعيف التػي  كشالد العصر الحديث أيثن
البالد كالمدف العربية و كخٌمصت فيالا المػكت كالالػالؾ كالخػراب و كتصاعػؿ شػعراء نزلت ببعض 

العصر م  تمؾ األزمػات كالكػكارث التػي حٌمػت بالػـ كبأكطػانالـ و كرصػدكا فػي شػعرهـ معانػاة 
  الناس كآالمالـ كأحزانالـ جراء تمؾ األكبئة كالطكاعيف القاتمة .  

وكا عػػف الطػاعكف الشػاعرة العراريػة   نػػازؾ كمػف أكائػؿ شػعراء العصػػر الحػديث الػذيف تحػد   
المالئكة   و التي تحدوت في شعرها عف كباء ) الككليرا ( الذم ثرب مصػر حػديونا و كعػاث 
فيالػػػا الالػػػالؾ كالصسػػػاد و كأزهػػػؽ آالؼ األركاح فيالػػػا و كنظمػػػت فػػػي ذلػػػؾ الكبػػػاء رصػػػيدتالا 

ؼ يػثحايا الكبػاء فػي ر  الشاليرة ) الككليرا( و التي عبرت مف خاللالا عف أحكاؿ المكتي مف
 (ِ)مصر كفيالا تقكؿ :

...................... 

 في كالؼ الرعب م  األشالء 

 في صمت األبد القاسي حيث المكت دكاء 

 استيقظ داءي الككليرا 

                                           

تحصة النظار في غرائب األمصار ( منازؿ عمي الحدكد المصرية رديما  ينظر رحمة ابف بطكطة  المسماة ُ)
كعجائػب األسػػصار(  لمحمػػد بػػف عبػػد ار بػػف بطكطػة الناشػػر: أكاديميػػة المممكػػة المغربيػػةو الربػػاط عػػاـ 

 .   َُٓ/  ٓ  - هػ  ُُْٕالنشر: 
  ْٓص   مػ ُْٗٗ سنة  ( ينظر ديكاف شظايا كرماد لنازؾ المالئكة طبعة بغداد الطبعة األكليِ)
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 حقدنا يتدفؽ مكتكرا 

 هبط الكادم المرح الكثاء 

 يصرخ مثطربنا مجنكنا

 ال يسم  صكت الباكينا 

 أصداء  في كؿ مكاف خٌمؼ مخمبيي

 في ككخ الصالحة في البيت 

 ال شيء سكم صرخات المكت 

فنػػػرم نػػػازؾ المالئكػػػة فػػػي هػػػذإ القصػػػيدة كهػػػي تصػػػكر داء الكػػػكليرا فػػػي شراسػػػتي 
ا مجنكننػا و يبحػث كيصػتش عػف ثػحاياإ فػي  كهمجيتي بكحش راتؿ مصترس و اسػتيقظ صػارخن

الصػػغير كال بثػػعؼ  احأجسػػاد الثػػعصاء كالبسػػطاء بػػال رحمػػة أك شػػصقة بالػػـ و ال يعبػػأ بصػػر 
 .  لثحايا كرائحة المكت في كؿ مكافو كأبي إال أف يترؾ بمخمبي الصتاؾ القاتؿ أشالء االكبير

ا في الككليرا :      (ُ)كتقكؿ نازؾ المالئكة أيثن

 في شخص الككليرا القاسي ينتقـ المكت

 الصمتي مرير 

 ال شئ سكم رج  التكبير 

 حتو حٌصار المكت وكم .. لـ يبؽ نصير 

 الجام ي مات مؤذني

 الميتي مف سيؤبٍّني  

                                           

  .  ٕٗمػ ص   ُْٗٗيا كرماد لنازؾ المالئكة طبعة بغداد الطبعة األكلي (  ينظر ديكاف شظاُ)
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 لـ يبؽ سكم نكح كزفير

 الطصؿي بال أـ أك أب

 يبكي مف رمب ممتالب

 كغدنا الداءي الشريري سيمقصيي

  مػكهكذا يتبيف لنا جمينا مػدم تجػاكب الشػعراء العػرب عمػي مػٌر العصػكر كالػدهكر 
و كمػا حػٌؿ بأكطػانالـ مػف  األزمات كالنكبات و كتصاعمالـ الصادؽ م  كارػ  مجػتمعالـ كأممالػـ

حيػػاة النػػاس مػػف آوػػار كأثػػرار أكبئػػة كطػػكاعيف و كمػػا خمصتػػي تمػػؾ األزمػػات كالكػػكارث فػػي 
و ما يؤكػد بكثػكح عمػي ريمػة الشػعر كسػمك رسػالتي فػي الحيػاة و كعػدـ انعزالػي عػف كخيمة

 كار  الناس كأحكالالـ مالما عظـ الخطب كاشتد البالء  .

يتػػرؾ العػػالـ اوف يالنػػأ بالسػػعادة كالعافيػػة و فيعػػاكد الكبػػاء الكبػػاء كالطػػاعكف أف  وكيػػأب     
عمػػي البشػػرية اوف مػػرة أخػػرم و كيثػػرب كبػػاء   ككركنػػا   العػػالـ الغاشػػمة كرتػػي كسػػطكتي 

بأسػرإ و دكف تمييػز بػيف رػػكم أك ثػعيؼ و أك غنػي أك فقيػر و فػػي كاحػدة مػف أشػد كأعتػػو 
ؼ هػذا الكبػاء كرائػي الماليػيف مػف ليخمٍّػ النكبات كالثربات الكبائية التي تشالدها البشرية  و

ػا ككرهنػػا استسػالمالـ كرثػػكخالـ إلرادة ار  المػكتي كالمصػابيف و لػػيعمف الخمػؽ جمػػيعالـ طكعن
 و بعد أف فتنكا بدنياهـ و كاغتركا بالا. النافذة القكية 

كيسػػتنصر الشػػعراء المعاصػػركف رػػكاهـ لمجابالػػة هػػذا الكبػػاء و كرصػػد حالػػة الحيػػاة 
و كمػػف هػػؤالء الشػػعراء الػػذيف كاجالػػكا كتصػػدكا لالػػذا الكبػػاء بجسػػدهـ كبصػػنالـ كاألحيػػاء معػػي 

األستاذ الدكتكر   محمد دياب غزاكم   الذم نقؼ فػي الصػصحات التاليػة معػي لنمقػي الثػكء 
إلػي رصػد أبعػاد كأصػداء تجربتػي  ذلػؾ عمي سيرتي كمسيرتي العممية كاألدبيػة و لػنخمص بعػد

 .   الشعرية م  كباء ككركنا المستجد 
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 انعُصز اٜخز
  هٗأضٕاء ع

 
 ٔدٕٚاَّ أ٘ "حٛاج انشاعز " حمًذ دٚاب غش
 ) احلة يف سيٍ انكٕرَٔا  (

 : ) انتعزٚف تانشاعز (
هػػك األسػػتاذ الػػدكتكر   محمػػد ديػػاب غػػزٌاكم   أسػػتاذ كرئػػيس رسػػـ المغػػة العربيػػة 

عمػػيـ كالطػػالب و كآدابالػػا بكميػػة اوداب جامعػػة الصيػػـك و كككيػػؿ الكميػػة ) سػػابقنا ( لشػػئكف الت
 كعثك اتحاد كت اب مصر و كعثك لجنة تررية األساتذة ببعض الجامعات المصرية .

ـ و فػػي رريػػة  ُْٕٗكلػد الػػدكتكر محمػػد غػزاكم فػػي الوػػاني مػف شػػالر أبريػػؿ عػاـ 
النصارية مركز أبشكام بمحافظة الصيـك و ك ينحدر مف أسرة ريصية متكسػطة الحػاؿ و ككػاف 

الدراسية كالتعميمية و التحػؽ بكميػة التربيػة جامعػة القػاهرة رسػـ المغػة متصكرنا في كؿ مراحمي 
العربيػػة كفيالػػا حصػػؿ عمػػي المركػػز األكؿ فػػي جميػػ  السػػنكات الدراسػػية بالػػا و كتخػػرج منالػػا 

ـ كعػػيف معيػػدنا بالػػا فػػي نصػػس السػػنة و وػػـ التحػػؽ بعػػدها بكميػػة اوداب جامعػػة  ُٔٗٗسػػنة 
كػػاف ترتيبػػي األكؿ عمػػي دفعتػػي و حصػػؿ عمػػي القػػاهرة كحصػػؿ منالػػا عمػػي ليسػػانس اوداب ك 

الماجسػػػتير فػػػي األدب العربػػػي مػػػف كميػػػة اوداب رسػػػـ المغػػػة العربيػػػة بجامعػػػة القػػػاهرة عػػػاـ 
فػػي األدب العربػػي مػػف كميػػة دار العمػػـك رسػػـ  إـ و وػػـ حصػػؿ عمػػي درجػػة الػػدكتكراََِّ

 .( ُ)ـ  ََِٔالدراسات األدبية جامعة الصيـك عاـ 

اكم أديب ألمعي أريب و لي العديد مػف المقػاالت كالكتابػات كالدكتكر محمد دياب غز 
األدبية كالنقدية و كهك أسػتاذ جػامعي لبيػب و عمػؿ بجامعػات مصػر كالسػعكدية و لػي العديػد 
مف البحكث كالمؤلصات األدبية منالا عمي سبيؿ المواؿ ) اإليقاع فػي شػعر الروػاء بػيف جريػر 

أطػػكاؽ الػػذهب  –ة جػػذكر كعالمػػات نمكذجػػا األمانػػة العمميػػة فػػي منشػػكرات جػػد –كالصػػرزدؽ 

                                           

 (  هذإ المعمكمات مف مراسالت كمكاتبات الشاعر نصسي معي  .  ُ)
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القثػػػايا النقديػػػة الكبػػػرم فػػػي كتػػػاب الصصػػػكص لصػػػاعد  –كمعارثػػػتالا فػػػي النوػػػر العربػػػي 
 شعر الطميؽ المركاني ( .  –األندلسي 

كأشرؼ كنارش العديد مف الرسػائؿ كالبحػكث العمميػة كاألدبيػة و كهػك عثػك بمجػاف 
عديد مػف الجمعيػات كالمراكػز العمميػة كالوقافيػة التحكيـ الجامعي داخميا كخارجيا و كعثك بال

بمصػػر كالػػكطف العربػػي و كحاصػػؿ عمػػي جػػائزة جامعػػة الصيػػـك التشػػجيعية فػػي اوداب عػػاـ 
مية اوداب جامعػػػة ػربية بكػػػػة العػػػػؿ أسػػػتاذا كرئيسػػػا لقسػػػـ المغػػػػمػػػػك اوف يعػـ و كهػػػ َُِٕ
  (ُ)الصيـك .

بػػاء الككركنػػا الػذم أطػػٌؿ بكجػػي كرػد تعػػرض الػػدكتكر محمػد غػػزاكم رػػدرنا لذصػابة بك 
الكحشػػي القبػػيح عمػػي العػػالـ مػػ  بدايػػة عػػاـ ألصػػيف كعشػػريف مػػف المػػيالد و ككػػاف إلصػػابة 

كاسػػ  ككبيػػر فػػي عالمػػي الخػػاص و كالعػػالـ المحػػيط بػػي   لالػػدكتكر غػػزاكم بالػػذا الكبػػاء صػػد
حيث كانػت تصػدر نشػرة يكميػة بمتابعػة حالتػي الصػحية و كتحػدوت عػف إصػابتي العديػد مػف 

مػف هػذا الكبػاء كعػاد  و ػتعػالػ الصحؼ المحميػة كالعالميػة و حتػو تعػافي نالائيػا بصثػؿ ار 
 سالما إلي أهمي كعممي .

 ) حصظي ار كبارؾ في عمرإ كعممي ( .

                كهػػػك شػػػاعر عبقػػػرم مكهػػػكب لػػػي العديػػػد مػػػف الػػػدكاكيف كاألعمػػػاؿ الشػػػعرية منالػػػا 
شػماؿ الصػعيد  لرميمي عمػي مسػتك إلجائزة النشر ا )  تراتيؿ العشؽ  ( الذم حصؿ بي عمي

ـ و كأحػػػدث أعمالػػي الشػػػعرية هػػك ديػػػكاف ) الحػػب فػػػي زمػػػف  َُِٗكالقػػاهرة الكبػػػرم عػػاـ 
 الككركنا ( كهك ما سنتعرؼ عميي كنقؼ معي بالدراسة كالبحث  .

 ٔلفح يع دٕٚاٌ ) احلة يف سيٍ انكٕرَٔا  (
أعمػاؿ الشػاعر الػدكتكر   محمػد كأحػدث  أهػـيعد ديكاف ) الحػب فػي زمػف الككركنػا (       

دياب غزاكم   و كمف خالؿ النظرة األكلػي لالػذا الػديكاف يتبػيف لنػا أنػي مػف الشػعر الكجػداني 
                                           

 (  مف مكر  كمية اوداب بجامعة الصيـك  . ُ)
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ـٌ بػي مػف مشػػاعر كمشػػاعرإ الخاصػةو و الػذم جػاء تصػػكيرنا لكجػداف الشػاعر الخػالص كمػا ألػػ
 .ة كباألحياء مف حكليحياو كبالألزمة العصيبة التي عصصت بالشاعركأحاسيس أوناء تمؾ ا

كبالنظر إلي العنكاف الذم اختػارإ الشػاعر لديكانػي كهػك ) الحػب فػي زمػف الككركنػا(         
اسػػتكحي هػػذا العنػػكاف مػػف مسػػمي ركايػػة عاطصيػػة بعنػػكاف ) الحػػب فػػي زمػػف  دنمحػػظ أنػػي رػػ

و األدبفػي  الككليرا ( لمكاتب الككلكمبي   غابرييؿ غارسيا ماركيز   الحائز عمػي جػائزة نكبػؿ
ـ بالمغة األسبانية و وـ تحكلت بعد ذلػؾ إلػي  ُٖٓٗكنشرت تمؾ الركاية ألكؿ مرة في سنة 
 ـ . ََِٕعمؿ فني بالمغة اإلنجميزية في عاـ 

و ب جمعػػت بػػيف شػػاب فقيػػر كفتػػاة جميمػػةكتػػدكر أحػػداث تمػػؾ الركايػػة حػػكؿ رصػػة حػػ        
ة دكف تحقيؽ غايتالمػاو كتػزكج جتماعيتعاهدا عمي الحب كالزكاج و كلكف حالت الظركؼ اال

و كلكػػف ظػػؿ كػػؿ منالمػػا عمػػي حبػػي القػػديـ و كالتقيػػا مػػرة أخػػرم بعػػد كبرهمػػا كػػؿ منالمػػا بػػ خر
كذلؾ أونػاء  وكتجاكزهما السبعيف مف العمر و كخرجا سكينا في رحمة نالرية عمي متف سصينة

 انتشار كباء الككليرا في العالـ آنذاؾ  . 

داللػػة عظيمػػة كغايػػة  لديكانػػي ولشػػاعر هػػذا العنػػكاف مسػػما كفػػي اسػػتعارة كاسػػتدعاء        
و تظالػر لنػا فػي تمػؾ األجػكاء كالطارػات اإليجابيػة ية الحرجػةئسػتوناالنبيمة في تمؾ الظركؼ ا

إزاء المحطمػة كالتصاؤلية التي يبوالا هذا العنػكاف المػكحي المعبػر فػي نصػكس النػاس البائسػة 
و كأكجػدت حياة النػاس بصػبغة سػكادكية راتمػة التي صبغتو  متكحشةتمؾ األزمة الكبائية ال

 كخيمت عمي حياتالـ بال استوناء . وحالة مف الالم  كالصزع الشديد التي حٌمت بالناس

مػة كلك بشػطر كمو مبشرإيجابي ئ كالناس في تمؾ األزمة أحكج ما يككنكف إليي شي        
أف سػػػكنالا األلػػػـ  البائسػػػةو بعػػػد و كالبالجػػػة فػػػي رمػػػكبالـتبعػػػث األمػػػؿ فػػػي نصكسػػػالـ اليائسػػػة

 و كحٌؿ بالا الصزع كاإلثطراب .كالحزف

كػػذلؾ  كهػػكو يػػار هػػذا العنػػكاف عنكاننػػا لديكانػػيتكفيقنػػا كبيػػرنا فػػي اخت ؽ الشػػاعري ًفػػكي  كلقػػد       
تكمػف فػػي و  غايػػة نبيمػةكذلػؾ لمػا لالػػذا العنػكاف مػف داللػة ك و عنػكاف إلحػدم رصػائد الػػديكاف

أكؿ و ك العتبػة األكلػيحيث يعد العنكاف هك النصكس و كالتصاؤؿ التي يبوالا في  لطارات البشر 
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و كهذا ما يػدعك إلػي الدرػة ألدبي يطالعي القارئ كيتعامؿ معينص بنائي مف مككنات العمؿ ا
و لمػػا لػي مػػف أيديكلكجيػػة كانعكاسػية كاثػػحة كمػػؤورة هتمػاـ فػػي صػػياغة كاختيػار العنػػكافكاال

 .يعمي نصسية المتمقيف كالمطالعيف ل

لػػديكاف بإهدائػػي الطيػػب الحسػػف و حيػػث أهػػداإ الشػػاعر إلػػي الشػػالداء كػػذلؾ يتميػػز ا
كالمصػابيف جػرٌاء هػػذا الكبػاء و ككػذلؾ إلػػي العممػاء كاألطبػػاء الػذيف كػانكا كمػػازالكا هػـ جنػػكد 
المرحمػػة كأبطػػاؿ األزمػػة الحقيقػػيف و الػػذيف لػػـ يػػدخركا طارػػة أك كسػػعا فػػي مكاجالػػة الكبػػاء 

ي مػػف تقػػدير ككفػػاء كعرفػػاف ألهػػؿ الصثػػؿ كالعمػػـ كالتصػػدم لػػي و كفػػي هػػذا اإلهػػداء مػػا فيػػ
 كالعمؿ الذيف ترتقي بالـ األمـ كتتقدـ .

وػػـ أتبػػ  الشػػاعر اإلهػػداء الطيػػب باسػػتالالؿ بػػارع كمػػات  لمػػديكاف و كمقدمػػة ثػػافية 
ككافيػػة حػػكؿ الػػديكاف كظػػركؼ نشػػأتي كنظمػػي و بػػدأها بتعريػػؼ الشػػعر كماهيتػػي و كتميػػز 

بداع الشاعر لمنص األدبػي و وػـ اإلشػارة إلػي الظػركؼ الشاعر عف غيرإ و كصكر كحاالت إ
كالمتغيػػرات التػػي طػػرأت عمػػي الحيػػاة كالنػػاس بظالػػكر هػػذا الكبػػاء القاتػػؿ و وػػـ إصػػابتي بالػػذا 

 الكباء كانعكاسات تمؾ اإلصابة عمي نصسي كشعرإ .

نشػائي و كذلػؾ لمػا  كتعد تمؾ المقدمة الثافية إبداعنا نقدينا يكازم إبداع نظـ الديكاف كاا
 لالا مف أور في تقريب فالـ الديكاف كتكثيحي لممطالعيف كالدارسيف لي .   

كيحتكم ديكاف ) الحب فػي زمػف الككركنػا ( تقريبػا عمػي سػتيف رصػيدة و كهػك ديػكاف 
هجيف و جم  فيي الشاعر بيف األصالة كالحداوة كالمعاصرة و حيث جاءت خمسػكف رصػيدة 

رة رصػػائد فيػػي عمػػي نظػػاـ الشػػعر الحػػر و منػػي عمػػي نظػػاـ الشػػعر العمػػكدم األصػػيؿ و كعشػػ
كحرص الشاعر في بداية كؿ رصيدة أف يبيف سػبب إنشػاء كػؿ رصػيدة و كظػركؼ نظمالػا و 

 كتحديد كرتالا و كذكر ركيالا كنغمالا المكسيقي .

 وكنظـ الشاعر جٌؿ رصائد هذا الديكاف إٌباف مدة إصابتي بكباء الككركنػا و حيػث رثػ
جامعة الصيـك و كرصد في هذا الديكاف حركة هػذا  ومستشصررابة الشالر في معزلي الصحي ب



 

  

 

 
 اكمأصداء كباء الككركنا في شعر الدكتكر محمد دياب غز  

 

ُِْٓ 

بمػداف العػالـ و  كهاف ( الصػينية وػـ انتشػارإ فػي شػتوالكباء منذ بداية ظالكرإ في مدينة ) ك 
 مركرنا بإصابتي بي شخصينا و وـ تعافيي كشصائي مني بصثؿ ار .

 سيف :كجاء حديث الشاعر في هذا الديكاف الككركني منصبنا في اتجاهيف رئي

: كهػػك حػػديث الشػػاعر عػػف تجربتػػي الشخصػػية مػػ  هػػذا الكبػػاء و كآوػػارإ  االجتــاِ األٔل      
كأثػػرارإ الشخصػػية منػػي و كمػػا عانػػاإ ككابػػدإ طيمػػة مػػدة إصػػابتي مػػف آالـ كأكجػػاع نصسػػية 

 كبدنية أليمة .

مي : كهك حديث الشاعر عف آوار كأثرار هػذا الكبػاء عمػي الصػعيد العػال االجتاِ اٜخز      
 كالخارجي و كما أحدوي في المجتم  مف أحداث كمتغيرات كبيرة كخطيرة .

كفػػػي الصػػػصحات التاليػػػة ألقػػػي الثػػػكء كالبيػػػاف عمػػػي هػػػذيف االتجػػػاهيف بالتكثػػػيح 
كالتصصيؿ و معتمػدا فػي تكويػؽ األبيػات كاألشػعار فػي هػذا البحػث عمػي ذكػر القافيػة كالػركم 

     مديكاف الذم هك ريد الطباعة كالنشر .     لكؿ رصيدة و كذلؾ حتو صدكر الطبعة األكلي ل
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 انفصم األٔل
 حذٚج انشاعز عٍ جتزتتّ انشخصٛح يع انٕتاء

كمػػا أسػػمصنا سػػابقنا أف شػػاعرنا الػػدكتكر   محمػػد غػػزاكم   رػػد تعػػرض ألزمػػة صػػحية 
كبائيػػة حػػادة و كذؾ إوػػر تعرثػػي رػػدرنا لذصػػابة بكبػػاء الككركنػػا المسػػتجد و كذلػػؾ مػػ  مطمػػ  

ف و بعػػد أف حػػٌط هػػذا الكبػػاء القاتػػؿ برحالػػي السػػكداكية يف كعشػػر يعػػاـ ألصػػمػػف شػػالر مػػارس 
 عمي ورل مصر اومنة .

ككاف اإلجراء الصحي المٌتب  في التعامؿ م  المصػابيف بالػذا الكبػاء هػك عػزؿ هػؤالء 
و كذلػؾ خكفنػا مػف بالػذا الكبػاءممصػابيف لالمصابيف داخؿ مستشصيات أعدت لمحجر الصػحي 

 . ريفخنتشارإ بيف اوانتقاؿ الكباء كا

كمكػػث الشػػاعر فػػي معزلػػي الصػػحي مػػدة زمنيػػة راربػػت الشػػالر و كذلػػؾ حسػػب رػػكؿ 
ـ و كاسػػتمر معػػي ََِِمػػايك سػػنة  ُّالشػػاعر نصسػػي بأنػػي تعػػرض لذصػػابة بالكبػػاء فػػي 

 ـ  .   ََِِيكنيك َِحتو تعافي مني نالائينا بصثؿ ار في 

تمػؾ األزمػة الكبائيػة التػي عصػصت ف األزمػات تصػن  المعجػزات وفكانػت : إ ككما يقاؿ
ينبكع الشػعر فيػي  لبشاعرنا كانت لي كالكركد الحيكم الذم حٌرؾ بداخمي بكاعث الصف و كأجر 

متدفقنا متررررنا و كفٌجر فيي طارات اإلبداع كاإلمتػاع الصنػي و فػراح الشػاعر يطمػؽ مػف معزلػي 
لػػـ كأكجػػاع الكبػػاء الصػػحي صػػيحات الصػػف كأٌنػػات القػػريض و التػػي تالشػػت معالػػا آهػػات األ 

 المرير  . 

شاعريتي و كانتصثت رريحتػي ثػد  وارتم  الشاعر ركاإ النصسية كاإليمانية و ك جكاست
همجية هذا الكباء ككحشيتي و كانطمؽ يصػكر كػٌؿ مػا ألػـ كنػزؿ بػي مػف أكجػاع كآالـ و كمػا 

 يعتريي مف همـك كأحزاف  .  
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كبػاء الككركنػا مػف خػالؿ  كجاء حديث الشاعر في ديكاني عف تجربتػي الشخصػية مػ 
عدة رصائد كجدانيي غزلية كبكائية و عبر خاللالا الشاعر عػف حالتػي النصسػية كالبدنيػة منػذ  
بداية إصابتي بالكباء و كما لحقي مف آوار كأثرار نصسية كبدنيػة أليمػة و ككيػؼ رثػي مػدة 

 عزلي بعيدنا عف األهؿ كاألحباب .

كارعيػػة مػػ  كبػػاء الككركنػػا فػػي إطػػار كجػػاء حػػديث الشػػاعر عػػف تجربتػػي الشخصػػية ال
كجػػداني صػػادؽ و مصعػػـ بالعاطصػػة الجياشػػة و كالشػػعكر اإلنسػػاني النبيػػؿ و كرػػد ظالػػر ذلػػؾ 

الشػككم االتجاإ الكجداني في والوة عناصػر ركليػة كمكثػكعية كهػي ) شػعر الغػزؿ و شػعر 
 (األلـ و شعر الحنيف ك 

 يمي : كنصصؿ القكؿ في تمؾ العناصر كاألغراض الشعرية فيما  

 شعز انغشل : انعُصز األٔل
آوػػرت أف أسػػتالؿ الحػػديث عػػف مكثػػكعات كفنػػكف القػػكؿ عنػػد الشػػاعر حػػكؿ كبػػاء 

 الككركنا بشعر الغزؿ كذلؾ لسببيف رئيسييف هما :

و حيػث كػاف لالػذا  ف الشعرم ككورتي في ديكاف الشاعر: غمبة هذا الص انسثة األٔل
لعؿ في تسمية الشػاعر ديكانػي بمسػمي   الحػب المكف النصيب األكفر كاألكبر في ديكاني و ك 

 في زمف الككركنا   خير شاهد عمي هذا األمر .

: الحاجة الماسة كالثػركرية فػي تمػؾ الظػركؼ العصػيبة إلػي دراسػة  انسثة اٜخز
الرريػؽ مػف الشػعر و كذلػؾ لمػا يتميػز بػي هػذا المػكف العػاطصي مػف  عػذبكرراءة هذا المكف ال

ي مػابية في نصػكس النػاس المثػنية و كرػد أكػد األطبػاء أنصسػالـ عبث حالة مف األمؿ كاإليج
أهمية كثركرة أف يتحمي المصاب بكبػاء الككركنػا بالنصسػية المعتدلػة السػميمة و كذلػؾ لمػا 

كسػنرم فػي حينػي  .ي مكاجالػة هػذا الكبػاء كالتغمػب عميػي فػ أوػر كبيػرلالذا األمر المالػـ مػف 
و متعافي كاالستشصاء مػف هػذا الكبػاءالعاطصي لكيؼ طٌكع شاعرنا المصاب بالذا الكباء شعرإ 

 . انتشارإ بعد أف أعمف أف الحب كحدإ كصيؿ بأف يقثي عمي الكباء كيكرؼ
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فعمي الرغـ مف ثراكة المعركة مػ  كبػاء الككركنػا و كاستشػراء الكبػاء القاتػؿ فػي كػؿ 
زع كاليػأس مكاف مف ربكع البالد و كرتامة المشالد كثبابيتي و كأحيط الجمي  بسياج مف الص

صرار عف تمسكي كتشػبوي باألمػؿ  إال أف الشاعر المصاب أراد أف يعمف لمجمي  في عزيمة كاا
ربالي عمي الحيػاة بعػد أف أدبػرت ع ي بمػذتالا كعافيتالػا آنػذاؾ و عمػي الػرغـ نػكاالستشصاء و كاا

مف معاناتي الشديدة كآالمػي المبرحػة و كمػف المػكت الػذم يحػيط بػي فػي كػؿ مكػاف و كيشػتـ 
ي كؿ يـك في معزلي الصػحي الػذم يعمػف فيػي كػؿ كرػت عػف ثػحية جديػدة مػف ثػحايا رائحت

 هذا الكباء مف المصابيف كالمرثي .

ؾ المعركػػة المسػػتعرة مػػإ كسػػالحي فػػي تؤ كرػػد صػػٌرح الشػػاعر كأعمػػف بػػأف الحػػب هػػك دكا
و كذلػػؾ مػػف خػػالؿ  يثػػمف رصػػائدإ أنغػػاـ الحػػب الحالمػػة كؼػاء و كبأنػػي سػػػبينػػي كبػػيف الكبػػ

 (ُ)ركلي : 

 كالحػػػػػػػب فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ القصػػػػػػػائد نغمػػػػػػػة
 

 يطػػػػػػػػرم النصػػػػػػػػػكس كبػػػػػػػػػالطالكة يعػػػػػػػػػزؼ 

 

كنظرتنا إلي شعر الغزؿ في شعر الدكتكر   محمد غزاكم   لف تككف نظرة إلي هذا        
ا هي نظرة إلي انعكاسات هذا مالصف مف حيث بكاعوي كلكعتي كحررتي عند الشاعر بقدر 

عر المصاب الذم أثناإ األلـ كالحرماف مف كتأويرإ اإليجابي كالنصسي عمي الشا مكفال
 .   عزلي األحبة إٌباف مدة إصابتي ك 

كرد تميز شاعرنا في هذا الجانب العاطصي عف غيرإ مف الشعراء ممف نظمكا الشعر       
كبكاء كشككل مما حٌؿ  الٌؿ أشعارهـ حكؿ هذا الكباء عكيجفي كباء ككركنا و حيث جاءت 

 ظاهرد هذا الكباء بكحشيتي جذكة العكاطؼ كالمشاعر و كأطصأ مكنزؿ بالناس و بعد أف أخم
 مف حدي ألو فأنٌ  سدكلي السكداء عمي البشرية كافة و كأرخيبالقمكب الحب كبكاعث الغزؿ 

  كرد همعت النصكس كسط هذا الظرؼ األسكد الكئيب  عاطصة أك حديث عف الالكم كالغراـ

                                           

ثػارة الناشػر مركػز الح محمػد ديػاب غػزاكم ككركنػا  لمشػاعر الػدكتكرلديػكاف الحػب فػي زمػف ا( الديكاف ُ)
 .    ٔٓص و ـ ََِِالعربية بالقاهرة  سنة النشر 
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ثالـ البعض و كتناءت األبداف و كصار كبمغت القمكب الحناجر و كانعزؿ الناس عف بع
 القرب كالمقاء سببنا لذصابة بالذا الكباء  .

كعمي الرغـ مف تمؾ الحالة المأساكية فقد أبدعت رريحة الشاعر   محمد غزاكم    
أوناء تمؾ المحنة سيالن متدفقنا كمتررررنا مف رصائد الغزؿ كالحب العصيؼ و الذم لـ يكتنصي 

نما  كأ تصريح أك خدش لمحياء و نطالعي ككأننا  اكعصيصن  ارريقن  اعاطصين  ابكحن كاف الذكؽ و كاا
نطال  كنقرأ لشعراء الغزؿ العذرم في أزهي عصكر العربية و فما أجمؿ أف نستم  إليي في 

كالتي عارض فيالا الشاعر معمقة  عنترة    وي   عنترة كعبمة في زمف الككركنارصيدت
   (ُ)  التي بدأها بقكلي :العبسي

 هػػػػػػػؿ غػػػػػػػادر الشػػػػػػػعراء مػػػػػػػف متػػػػػػػردـ

 

 أـ هػػػػػػػػؿ عرفػػػػػػػػت الػػػػػػػػدار بعػػػػػػػػد تػػػػػػػػكهـ 

 

ا عنترة :   (ِ)فيقكؿ شاعرنا   محمد غزاكم   معارثن

ػػػػم ًة( ٍبمىػػػػةى )ًباٍلمىسى يىػػػػا دىارى عى
 يىػػػػا اٍسػػػػمىًمي(ّ)

 

ٍبمىػػػػػػػػةى كىاٍعمىًمػػػػػػػػي  ا دىارى عى ػػػػػػػػبىاحن  كىًعًمػػػػػػػػي صى
 

 ن ػػػػػػػػي أيًرٍيػػػػػػػػدي اٍلقيػػػػػػػػٍربى ًمٍنػػػػػػػػًؾ ًبنىٍظػػػػػػػػرىةو إ
 

ًميلىًكػػػػػػػػػػف  )   ٍكنىػػػػػػػػػػا ( أىتىػػػػػػػػػػٍت ًبتىمىػػػػػػػػػػك   كيٍكري
 

ػػػػػػػدي كيػػػػػػػؿ  يىػػػػػػػٍكـو أىٍنصيسنػػػػػػػا  )كيٍكًفٍيػػػػػػػدي( يىٍحصي
 

ـً   ػػػػػػػػاؿي بيػػػػػػػػٍؤسه رىػػػػػػػػٍد تىسىػػػػػػػػٍربىؿى ًبالػػػػػػػػد   فىاٍلحى
 

ٍكري ًبكيػػػػػػػػػؿ  أىٍرضو ًرٍطعىػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػدا يىػػػػػػػػػزي  كىغى
 

ـً   ٍمػػػػػػػرى ٍصػػػػػػػدى عىرى مىٍيػػػػػػػًؾ حى ػػػػػػػاؼي عى  ًإن ػػػػػػػي أىخى
 

ٍبػػػػػػػؿي ًمن ػػػػػػػي ًإن ًنػػػػػػػي ػػػػػػػًبي يىػػػػػػػا عى  الى تىٍغثى
 

ـً    ًباٍلبىٍيػػػػػػػػػػًت أىٍمكيػػػػػػػػػػػثي كىػػػػػػػػػػاٍلبىًعٍيًر اأٍلىٍجػػػػػػػػػػػذى
 

                                           

ـ  ُٖٓٗ –ق  َُْٓ( شػػػرح ديػػػكاف عنتػػػرة طبعػػػة دار اكتػػػب العمميػػػة بيػػػركف الطبعػػػة األكلػػػي سػػػنة ُ)
 . ُُٕص

مركػز الحثػارة العربيػة ككركنا  لمشاعر الدكتكر محمد دياب غػزاكم  الناشػر لديكاف الحب في زمف ا(   ِ)
 .     ٓٗص  و ـ ََِِسنة النشر  بالقاهرة

ٍيثي يىٍسكيفي بالا الش اًعري  .ّ) ًدٍينىًة اٍلصىي ٍكـً حى م ةي هي ًمٍنطىقىةه ًفي مى  ( اٍلًمسى
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اًلػػػػؾً  ( يىػػػػا اٍبنىػػػػةى مى ٍظػػػػرى  هىػػػػال  سىػػػػأىٍلًت ) اٍلحى

 

ـٍ تىٍعمىًمػػػػػػػػي  ػػػػػػػػا لىػػػػػػػػ اًهمىػػػػػػػػةن ًبمى  ًإف  كيٍنػػػػػػػػًت جى

 

ػػػػػػػاًلسه  ػػػػػػػٍف ًباٍلبىٍيػػػػػػػًت ٌأن ػػػػػػػي جى  ييٍنًبٍيػػػػػػػًؾ مى
 

ٍقًمػػػػػػػػػي ًباٍلًعيىػػػػػػػػػاًؿ مينىػػػػػػػػػاًدًمي  ػػػػػػػػػدىاعي عى صي  كى

 

ـه  ػػػػػػػٍت ( حى ٍظري ـه  )فىػػػػػػػاٍلحى ٍغػػػػػػػرى ( مى ؿي ػػػػػػػك  )الت جى  كى
 

ـً   ػػػػػػػػػػػر  ـٍ يىتىصى  فىٍمتىاٍلػػػػػػػػػػػدىًئي فىػػػػػػػػػػػالط ٍيؼي لىػػػػػػػػػػػ

 

 رىػػػػػػػػٍد كيٍنػػػػػػػػتي أىٍهًتػػػػػػػػؼي ًلمن ػػػػػػػػزىاًؿ رىبىػػػػػػػػاًئالن 
 

 كىاٍلكيػػػػػػػػػػؿ  يىٍصػػػػػػػػػػريخي هىي ػػػػػػػػػػا هىي ػػػػػػػػػػا أىٍرػػػػػػػػػػًدـً  

 

ـٍ ًفػػػػػػػي اٍلًقتىػػػػػػػاًؿ مىعىاًشػػػػػػػرنا  فىأيًبٍيػػػػػػػدي ًمػػػػػػػٍنالي
 

ـٍ ييٍكمىًمػػػػػػػػي   كىالس ػػػػػػػػٍيؼي ًمن ػػػػػػػػي رىػػػػػػػػاًط ه لىػػػػػػػػ

 

ك لىػػػٍيسى ًلػػػي شىػػػٍأفي اٍلػػػكىغىو  فىػػػاٍليىٍكـى أىٍصػػػحي
 

ـً   ٍنػػػػػػػػػدى ٍكحي أىٍغػػػػػػػػػديك ًفػػػػػػػػػي الط ًبػػػػػػػػػٍيًب ًبمى  كىأىري

 

 كىأىظىػػػػػػػػػػؿ  أىٍكػػػػػػػػػػنيسي غيٍرفىًتػػػػػػػػػػي ميتىبىاًكينػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػػـً    كىأىنىػػػػػػػػػػػا أيمىس ػػػػػػػػػػػحي دىٍمعىًتػػػػػػػػػػػي ًباٍلًمٍعصى

 

ًمٍمػػػػػػػػًت فىًإن ػػػػػػػػػيي  ػػػػػػػػػا عى مىػػػػػػػػي  ًبمى  أىٍوًنػػػػػػػػي عى
 

مىػػػػػػػو ا  ـً لىػػػػػػػٍيسى الط ًبػػػػػػػٍيبي عى ػػػػػػػر   ٍلصىتىػػػػػػػو ًبميحى

 

ًتػػػػػػػػػي  كىأىريٍكليالىػػػػػػػػػا كىاٍلغىػػػػػػػػػٍيظي يىٍأكيػػػػػػػػػؿي مياٍلجى
 

مىػػػػػػو اٍلصىتىػػػػػػو كىػػػػػػاٍلعىٍمقىـً   ػػػػػػٍبسي اٍلبيييػػػػػػٍكًت عى  حى

 

ٍنًزًلػػػػػػي يىػػػػػػاةى ًبمى ػػػػػػٍدتي أىٍسػػػػػػًطٍي ي اٍلحى ػػػػػػا عي  مى
 

ٍغًنًمػػػػػػي  ( مى ؿي ػػػػػػك  )الت جى ػػػػػػٍكتي كى ( مى ٍظري  )فىػػػػػػاٍلحى
 

ٍظػػػػػػػًرم كيم الىػػػػػػػ يىػػػػػػػاةى حى  افىمىقىػػػػػػػٍد سىػػػػػػػًئٍمتي حى
 

ـً   ٍبػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػٍؿ ًبالش ػػػػػػػػػػػصىاًء اٍلمي  يىػػػػػػػػػػػا رىب  عىج 

 

ػػػػػالى  يىػػػػاًتي ًفػػػػػي اٍلخى ػػػػػٍكدى ًإلىػػػػػو حى ت ػػػػو أىعي  حى
 

ـً   ٍكحى أىٍغػػػػػػػػػػػػػػديك ًبالظ بىػػػػػػػػػػػػػػا كىاأٍلىٍسػػػػػػػػػػػػػػالي  كىأىري

 

ػػػػػػػػاًلسو ًفػػػػػػػػي دىٍرًبنىػػػػػػػػا  كىأىًزٍيػػػػػػػػفى كيػػػػػػػػؿ  مىجى
 

ـً   ػػػػػػػػػػػػػٍيغى ًظي ػػػػػػػػػػػػػةو كىالث   كىأىنىػػػػػػػػػػػػػاؿى كيػػػػػػػػػػػػػؿ  حى

 

يىٍصػػػػػ ػػػػػٍيشه بىػػػػػٍؿ كى ٍكؽى عى يىػػػػػري ػػػػػنىاكى ٍكثي  صيكى رى
 

ـً   ػػػػػػػػػػػػػػنىع  يىًطٍيػػػػػػػػػػػػػػبى كيػػػػػػػػػػػػػػؿ  ًلقىاًئنىػػػػػػػػػػػػػػا ًبمي  كى

 

ٍلتىٍصػػػػػػػػػػػًبًرم ٍلتىٍسػػػػػػػػػػػمىًعي كى  فىٍمتىاٍلػػػػػػػػػػػدىًئي كى
 

ـى بيػػػػػػػػػػٍؤًس اٍلمىٍبسىػػػػػػػػػػـ  ٍيري آىتو رىٍغػػػػػػػػػػ  فىػػػػػػػػػػاٍلخى

 

ػا مػف مظػاهر البػؤس كالحرمػاف التػي جػاء  نرم الشاعر في هذإ القصيدة يصكر بعثن
زهاؽ ألر  كاح الثحايا مػف البشػر إلػي فػرض حظػر رالػرم بالا كباء الككركنا و فمف حصاد كاا

جبارم و سمب مػف الحيػاة كػؿ معانيالػا كمظاهرهػا المبالجػة و فػال تجػكؿ كال خػركج إال فػي  كاا
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أثيؽ الحدكد كاألكرات و كصار الجمي  رهف المنازؿ طكعا ككرها و كهػك فػي هػذإ القصػيدة  
ال يعػرؼ كال يالػكم إال  يستدعي صكرة عنترة العبسي ذلكـ البطؿ العربػي المغػكار الػذم كػاف

مػػكاطف النػػزاؿ كالقتػػاؿ كالترحػػاؿ و فػػي مقارنػػة عصػػرية بعنتػػرة اليػػـك فػػي زمػػف ككركنػػا الػػذم 
صار رهف المنزؿ كحبيس الحظر و مقيد الحركة كاإلرادة و أشبي بمػف هػك فػي إرامػة جبريػة 

 بسبب الحظر الذم فرثي الكباء عمي الجمي  . 

ف   العبسي كالغػزاكم و فعنتػرة العبسػي هػك أحػد كومة تكافؽ كتكفيؽ بيف كال الشاعري
شجعاف العرب كشعرائالا األفذاذ و تميز شعرإ الغزلي بالررة كالعصة كالكثكح و ككانػت حياتػي 

ػا مػف  ساحات الحب كالحرب و كعاش منبػكذنا مػف ربيمتػي و فيسجاالن كنزاالن متكاصالن  محركمن
ي ربيمتػػي اجتماعينػػا و كصػػارت حياتػػي حبيبتػػي و بسػػبب سػػكاد جمػػدإ كعبكديتػػي و بعػػد أف لصظتػػ

أشبي ما تككف بعزؿ اجتماعي مرير و كلكني اسػتطاع بصركسػيتي كشػجاعتي أف يتغمػب عمػي 
كؿ ذلؾ و كيصخر بسكاد لكني الذم كاف يعػد فػي الجاهميػة أشػد مػرارة فػي نصػس صػاحبي مػف 

 الكباء كالجرب و كأبقي ذكرإ في الخالديف  . 

د فرسػػاف الكممػػة األدبيػػة كالرسػػالة التعميميػػة و تمٌيػػز أحػػهػػك اوخػػر الغػػزاكم شػػاعرنا ك 
أحػػد المصػػابيف الشػػجعاف الػػذيف كاجالػػكا هػػذا كػػاف شػػعرإ الغزلػػي بالررػػة كالعصػػة كالكثػػكح و ك 

 الكباء القاتؿ بسالح الحب كاإلرادة كاألمؿ حتو تغمب عميي كنجا مني  . 

عػػالـ باسػػـ  كيالػػرب الشػػاعر فػػي رصػػيدتي مػػف الكارػػ  المأسػػاكم الحػػزيف كيحيمػػي إلػػي
كطريػػؼ و كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التعبيػػر عػػف كارػػ  الرجػػؿ فػػي زمػػف ككركنػػا الػػذم كػػاف ال يعبػػأ 
بشئكف البيت كال بأعمالي و فيرسـ صػكرة شػعرية باسػمة كمازحػة تعبػر عػف كارػ  حالػي فػي 
ظؿ تمؾ األزمة  و بعد أف أرعدإ حظر ككركنا البيت و كألزمي القيػاـ بأعبػاء المنػزؿ كشػئكني 

مستخدمنا في رسػـ تمػؾ المكحػة الصنيػة الكارعيػة المازحػة األلصػاظ كالمصػردات الدالػة اليكمية و 
كهػي مصػردات  )صػداع العيػاؿ و أكػنس و الطبػيب و الغسػيؿ(.: عمػي هػذا الكارػ  اليػكمي موػؿ

المرأة كمالامالا المنزليػة الحياتيػة و إال أنالػا صػارت مػف بعػض مالػاـ شئكف تتعمؽ ب لكما نر 
 مية في أكرات حظر ككركنا . الرجؿ كمسؤكلياتي اليك 
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كفي رصيدة أخػرم كعمػي أنغػاـ بحػر الكامػؿ يعػزؼ الشػاعر سػيمصكنية غزليػة يكاجػي  
  ( ُ)بالا إجراءات كررارات الحظر الحاسمة الخانقة رائالن : 

يىػػػػػػاًلي نىػػػػػػاـً خى ػػػػػػٍت تيغىػػػػػػاًزؿي ًفػػػػػػي اٍلمى  رىاحى
 

ؿً   ػػػػػػػػػػػػاؿى ًهػػػػػػػػػػػػالى ٍكًري ػػػػػػػػػػػػةه تىٍبًغػػػػػػػػػػػػي ًكصى  حي
 

ػػػػػػػا اٍسػػػػػػػتىبىد  بً  اسىػػػػػػػرىتٍ لىم  ـي تىجى  الىػػػػػػػا اٍلغىػػػػػػػرىا
 

ٍصػػػػػػػػػػمىالىا ًبًحبىػػػػػػػػػػاليً   ٍظػػػػػػػػػػري يىٍمنىػػػػػػػػػػ ي كى  كىاٍلحى
 

 رىالىػػػػػٍت فىػػػػػدىٍتؾى الػػػػػن ٍصسي كىٍيػػػػػؼى سىػػػػػًبٍيمينىا  
 

 فىالش ػػػػػػٍكؽي يىٍحػػػػػػًرؽي ًفػػػػػػي اٍلقيميػػػػػػٍكًب ذيبىػػػػػػاًلي 
 

ػػػػػٍدتي أىٍسػػػػػًطٍي ي اٍنًتظىػػػػػارنا يىػػػػػا فىتىػػػػػو ػػػػػا عي  مى
 

سيػػػػػػػػػػؤىالً   ػػػػػػػػػػةو كى ػػػػػػػػػػاؽى ًبقيٍرحى ػػػػػػػػػػٍدري ثى  يكىالص 
 

ػػػػػػػاؤيإي  ٍيًنػػػػػػػي  يىػػػػػػػٍذًرؼي مى  كىالػػػػػػػد ٍم ي ًمػػػػػػػٍف عى
 

ًنبىػػػػػػػػػػػػػػػػاًلي   كىاٍوىإي تىٍقطيػػػػػػػػػػػػػػػػري ًباأٍلىسىػػػػػػػػػػػػػػػػو كى
 

ٍنػػػػػػػػػذي اٍبًتعىػػػػػػػػػاًدؾى يىػػػػػػػػػا فىتىػػػػػػػػػو  لىًكن ًنػػػػػػػػػي مي
 

ػػػػػػػػػػػػ ىًلي  مى ًتػػػػػػػػػػػػي كى ـي ًبمياٍلجى ـ  اٍلغىػػػػػػػػػػػػرىا ػػػػػػػػػػػػ  حي
 

ب ػػػػػػػػػًؾ رىػػػػػػػػػاًتًمي  ريٍمػػػػػػػػػتي اٍعػػػػػػػػػذيًرٍيًني ًإف  حي
 

ػػػػػػ  ػػػػػػٍدًرم رىًهػػػػػػٍيفي عى  كىاًليكىالش ػػػػػػٍكؽي ًفػػػػػػي صى
 

ـي   لىًكن ًنػػػػػػػػػػػػػػػػي الى أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًطٍي ي ًلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي
 

نىػػػػػػػػػػػػػاؿً   ـه كىاًجػػػػػػػػػػػػػبه ًبمى ػػػػػػػػػػػػػٍت ػػػػػػػػػػػػػٍبري حى  كىالص 
 

ًلقىاؤنىػػػػػػػػػػػػػا    فىػػػػػػػػػػػػػاري رىػػػػػػػػػػػػػد ٌر بيٍعػػػػػػػػػػػػػدىنىا كى
 

ػػػػػػػػػػػػػاؿً   ػػػػػػػػػػػػػاًدثه ًبًكصى ػػػػػػػػػػػػػا رىًرٍيػػػػػػػػػػػػػبو حى  عىم 

 

ٍكلىنىػػػػػػػػػػا ـي حى ػػػػػػػػػػاًئ مى  فىنىعيػػػػػػػػػػٍكدي نىاٍلصيػػػػػػػػػػٍك كىاٍلحى
 

ؿً   ػػػػػػػػػػػؿي ًمػػػػػػػػػػػٍف ًرػػػػػػػػػػػدىاًح دىالى  كىالز ٍهػػػػػػػػػػػري يىٍومي
 

 كىاٍلغيٍصػػػػػػػفي يىػػػػػػػٍرريصي كىاٍلبىنىٍصسىػػػػػػػهي يىٍرريػػػػػػػبي 
 

ـه يىٍنػػػػػػػػػػػػػدىل ًلػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػكىافي تىبىس ػػػػػػػػػػػػػ  كىاأٍليٍرحي
 

ػػػػػػػاءى ميالىن ئنػػػػػػػا  كىاٍلكىػػػػػػػٍكفي كيػػػػػػػؿ  اٍلكىػػػػػػػٍكًف جى
 

ًلػػػػػػي  مىػػػػػػو أىٍطالى ػػػػػػه  ًمػػػػػػٍف فىػػػػػػرىحو عى  رىػػػػػػٍد ثى
 

ػػػػػػػالينىا ت ػػػػػػػو يىًحػػػػػػػٍيفى ًكصى  يىػػػػػػػا ميٍقمىًتػػػػػػػي حى
 

ػػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػػاًدثو كىغى  اًليالى تىٍقنىًطػػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػػػٍف حى
 

ػػػػػػػػػػاًدؽي كىٍعػػػػػػػػػػًدإً  ًوًقػػػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػػػٌأف  ارى صى  كى
 

 سىػػػػػػػػػػػػػييًزٍيؿي كيػػػػػػػػػػػػػؿ  هيميٍكًمنىػػػػػػػػػػػػػا ًبنىػػػػػػػػػػػػػكىاؿً  
 

ػػػػػػػاًكًف كيم الىػػػػػػػا ٍكحي نىٍغػػػػػػػديك ًفػػػػػػي اأٍلىمى نىػػػػػػري  كى
 

ػػػػػػػػاؿً    كىاٍلقىٍمػػػػػػػػبي يىٍخصيػػػػػػػػؽي ًفػػػػػػػػي ريبىػػػػػػػػو اٍوىمى
 

                                           

 .    ٖٔص  ف(  الديكاُ)
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ت ػػػػػػػػػػػػػو يىًحػػػػػػػػػػػػػٍيفى ًلقىاؤينىػػػػػػػػػػػػػا  لىًكن نىػػػػػػػػػػػػػا حى

 

ـٍ ًبخى   ػػػػػػػػػػػػب كي  يىػػػػػػػػػػػػاًليفىأىنىػػػػػػػػػػػػا اأٍلىًسػػػػػػػػػػػػٍيري ًلحي
 

ـي ييػػػػػػػػػدىاًعبي ميٍقمىًتػػػػػػػػػي  سىػػػػػػػػػيىظىؿ  طىػػػػػػػػػٍيصيكي
 

ٍظػػػػػػػػػػػري ًبػػػػػػػػػػػالت ٍجكىاؿً   ٍكؿى اٍلحى ت ػػػػػػػػػػػو يىػػػػػػػػػػػزي  حى
 

فػػي هػػذإ القصػػيدة الخياليػػة التػػي نسػػه الشػػاعر خيكطالػػا الغزليػػة فػػي منامػػي الحػػالـ 
كأجرهػا عمػػي طريقػػة الحػكار بينػػي كبػػيف محبكبتػػي و التػي راحػػت تشػػكك لػي لاليػػب الغػػراـ كنػػار 

رماف التي أكردها حظر الكباء و كهك يعمؿ لالا ابتعادإ عنالا بقػانكف الحظػر الػذم البعاد كالح
يمن  المقاء كالكصاؿ و كبخكفي كحرصػي عميالػا مػف اإلصػابة بعػدكم هػذا الكبػاء و كهػك مػ  

كالالياـ بالا برغـ الحظر كالمن  و مذكرنا إياهػا بػأف و ذلؾ يطمئنالا بتمسكي كبقائي عمي حبالا 
الحػػالي هػػك رػػدر ار كأمػػرإ فيالمػػا و ككػػذلؾ باألمػػؿ كالوقػػة فػػي كعػػد ار  هػػذا البعػػاد كالصػػراؽ

 الصادؽ بتصريه الكرب ككصؿ الحب عما رريب . 

كحػػرص الشػػاعر فػػي رصػػيدتي عمػػي اسػػتدعاء الطبيعػػة بعناصػػرها كصػػكرها المبالجػػة 
لعمالا تخصؼ بحيكيتالا كنثارتالا مػف كطػأة كرسػكة الحيػاة فػي ظػؿ هػذا الكبػاء و نمحػظ ذلػؾ 

مػػا فػػي  و) الحمػػائـ و كالزهػػر و كالغصػػف و كالبنصسػػه و كاألرحػػكاف ( و كال يخصػػ :صػػرداتفػػي م
هػػذا االسػػتدعاء لعناصػػر الطبيعػػة مػػف بػػث حالػػة مػػف الحيكيػػة كالطارػػة كاألمػػؿ فػػي نصػػكس 

 .     بمف يحبكف كبحررة من  الكصؿ كالمقاء  والمصابيف بألـ الكباء

صػػرارإ كفػػي مشػػالد آخػػر يرسػػـ الشػػاعر لكحػػة فنيػػة يعبػػر ف يالػػا عػػف  تحديػػي لمكبػػاء كاا
الشديد عمي تمسكي بحبي كبمقاء محبكبتي و عمي الرغـ مف استشػراء الكبػاء كفػرض الحظػر 

 (ُ)رائالن في ذلؾ :  عليهمالخانؽ 
ٍظػػػػًر( كىػػػػافى ًلقىاؤينىػػػػا  ًفػػػػي )اٍلحى

 

ٍمعىنىػػػػػػػػا   الى شىػػػػػػػػٍيءى ييٍصًسػػػػػػػػدي جى
 

 رىاحى اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػذيٍكؿي ميالىػػػػػػػػػػػػػػػٍرًكالن 
 

ـٍ يىػػػػػػػٍدًر أىن ػػػػػػػ   ا هىػػػػػػػا هينىػػػػػػػالىػػػػػػػ
 

نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فىتىمىايىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أىٍركىاحي
 

تىشىػػػػػػػػػاكىمىٍت ًمػػػػػػػػػٍف فىٍرًحنىػػػػػػػػػا   كى
 

                                           

 .   َُِص (  الديكافُ)
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ػػػػػػػػا ٍصػػػػػػػػؿي ييػػػػػػػػٍكًمئي رىاًرصن  كىاٍلكى
 

 كىالس ػػػػػػػػػػٍعدي يىػػػػػػػػػػٍأًتي ًباٍلالىنىػػػػػػػػػػا 
 

ٍحػػػػػػػػػشه كىاًسػػػػػػػػػره  ٍرػػػػػػػػػتي كى  كىاٍلكى
 

ػػػػػػػػػا بىٍينىنىػػػػػػػػػا  ـٍ يىٍنتىًظػػػػػػػػػٍر مى  لىػػػػػػػػػ

 

ـٍ يىٍأبىػػػػػػػٍي ًبنىػػػػػػػا ػػػػػػػر  لىػػػػػػػ  رىػػػػػػػٍد مى
 

ٍخزًًإ رىػػػػػػػػػػػػٍد مىس ػػػػػػػػػػػػػ  ًبػػػػػػػػػػػػكى  نىاكى

 

 دىر ػػػػػػػػػػػػاتي سىػػػػػػػػػػػػٍب و تىٍرريػػػػػػػػػػػػبي 
 

ٍكلىنىػػػػػػا  ( يىٍنظيػػػػػػري حى  )كىاٍلبيػػػػػػٍكٍكسي
 

ٍجاًلنىػػػػػػػػا ػػػػػػػػةه( ًفػػػػػػػػي كى  ك)ًكمىامى
 

ب نىػػػػػػػػػػػا   تيٍخًصػػػػػػػػػػػي لىػػػػػػػػػػػكىاًعهى حي

 

ٍكا ػػػػػػػادىري ًمٍيػػػػػػػ ي كىغى  ذىهىػػػػػػػبى اٍلجى
 

ـٍ يىٍبػػػػػػػػػػػػػؽى ًإال  ًسػػػػػػػػػػػػػر نىا   لىػػػػػػػػػػػػػ

 

نىػػػػػػػػػا ـي( نىٍحكى ػػػػػػػػػاءى )اٍلميقىػػػػػػػػػد   جى
 

 اهىي ػػػػا اٍذهىبيػػػػٍكا ًمػػػػٍف هىػػػػا هينىػػػػ 
 

ـٍ  ب كي  فىعىطىٍصػػػػػػػػػػتي ريٍمػػػػػػػػػػتي ًبػػػػػػػػػػرى
 

ػػػػػػػػػا هىم نىػػػػػػػػػا   رىػػػػػػػػػٍد مىس ػػػػػػػػػنىا مى
 

ػػػػػػػػػػٍدنىؼه  ػػػػػػػػػػًرٍيضه مي  ًإن ػػػػػػػػػػي مى
 

ٍشػػػػػػػػػػػصىو لىنىػػػػػػػػػػػا  ًلقىاؤينىػػػػػػػػػػػا مى  كى
 

شىػػػػػػػػٍأنىيي  ًبٍيػػػػػػػػبى كى  فىػػػػػػػػدىعيكا اٍلحى
 

ٍكا رىٍمبنػػػػػػػػػػا دىنىػػػػػػػػػػا   الى تىٍحظيػػػػػػػػػػري
 

 )كيٍكفوٍيػػػػػػدي( ًفػػػػػػي كيػػػػػػؿ  الػػػػػػد نىو
 

ـٍ يىٍأًتنىػػػػػػػػػػػػػػػػا   لىًكن ػػػػػػػػػػػػػػػػيي لىػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػب    يىٍقتيػػػػػػػػؿي )فىٍيرىسنػػػػػػػػا( فىاٍلحي

 

 كىاٍلالىٍجػػػػػػػػػػري يىػػػػػػػػػػٍأًتي ًباٍلعىنىػػػػػػػػػػا 

 

يعمف عف إصرارإ كتمسكي بمقاء محبكبتي كرت أف الشاعر نرم في هذإ القصيدة 
الحظر و غير مكترث بنظرات كلـك العذكؿ لي و كال متكجس مف دخكؿ كرت الحظر الذم 

اسر داهمالـ كطعنالـ داهمالـ سريعا و مشبالا سرعة دخكؿ كرت الحظر عميالـ بكحش ك
تناسب م  طبيعة هذا الكباء الذم هك كخز  (كخز)بكخزإ الشديد و كفي التعبير هنا بمصظة 

عف  –ي كسمـ صمي ار عمي –كفيي استدعاء لقكؿ الرسكؿ الكريـ  ومف الشيطاف 
ٍخزه ًمفى الش ٍيطىاًف  ًإنما الطاعكف كالكباء :    . ( ُ)  هيكى كى

                                           

 . ً     ز خ ك  مادة  (  لساف العربُ)
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ديي كيصطدـ برجاؿ األمف الذيف جاءكا إليي كاستكرصكإ وـ يزيد في إصرارإ كتح
كسألكإ كطمبكا مني المغادرة و غير أني تكسؿ إليالـ كرجاهـ أف يترككإ م  محبكبتي و بعد 
أف أخبرهـ بأني مريض كفي لقاء المحبكب شصاء لي و بؿ ذهب إلي أبعد مف ذلؾ كأخبرهـ 

مي سحؽ هذا الكباء كالقثاء ع بأف الحب كلقاء الحبيب هك لقاح كسالح راهر كرادر
مستخدما في بياف هذا المكرؼ بإجراءاتي األمنية كالصحية المصردات كاأللصاظ الدالة .  عميي

 .) البككس و كالمقدـ و ككمامة و كككفيد (  :عميي موؿ

كهكذا استطاع الشاعر أف يكرد مف هذا الحب المتكهه في رمبي شعمة نارية يحرؽ 
ا عاطصينا يكاجي بي انتشار الكباء في  بالا هذا الكباء كيقثي عميي و كيصن  مني لقاحن

 الحياة . 

ـ ػكألف المشالد الحيػاتي كاليػكمي غػائـ كرػاتـ و كأخبػار الكبػاء تبعػث فػي النصػكس الالػ
و لمرير و إلػي عالمػي الغزلػي الالزلػيكالشقاء و راح الشاعر يالرب مف هذا الكار  المأساكم ا

ة تحيػػؿ الكجػػ  كاألسػػو إلػػي أمػػؿ كأفػػراح  فيحػػاكر الشػػاعر كيرسػػـ لكحػػات فنيػػة كارعيػػة معبػػر 
ا كمعتذرنا لالا عف ابتعادإ عنالا كرت الكباء كالحظ  (ُ)ر رائالن :ػػمحبكبتي مازحن

 رىالىػػػػػػػػػٍت تيعىػػػػػػػػػاًتبيًني: نىًسػػػػػػػػػٍيتى ًلقىاءىنىػػػػػػػػػا
 

ٍكنىػػػػػػػػػػػػػا( ذىاؾى أىٍمػػػػػػػػػػػػػره غىم نىػػػػػػػػػػػػػا  :)اٍلكيري  ريٍمتي
 

ٍكنىػػػػػػا فىٍيػػػػػػرى  ٍيًنػػػػػػي )فىاٍلكيري (يىػػػػػػا نيػػػػػػٍكرى عى  سه
 

ػػػػػاًمرى ًمػػػػػٍف هينىػػػػػا  لىػػػػػٍف أيغى ًبٍيػػػػػبى كى  ييٍعػػػػػًدم اٍلحى

 

ػػػػػػػػػٍعبه أىٍمػػػػػػػػػريإي   فىػػػػػػػػػاٍلقيٍربي ًمٍنػػػػػػػػػؾى اٍوىفى صى
 

ػػػػػػػػػػٍف دىنىػػػػػػػػػػا  ٍرتي ًلمى  فىٍمتىٍعػػػػػػػػػػذيًرٍيًني ًإٍف فىػػػػػػػػػػرى
 

ػػػػةه(  (  كىأىٍيػػػػفى ًمٍنػػػػًؾ )ًكمىامى ػػػػؿ   أىٍيػػػػفى )اٍلكيحي
 

ػػػػ ى اٍلمينىػػػػو    ػػػػاًؿ مى  هىػػػػٍؿ هىػػػػذىا شىػػػػٍكؿه ًلٍمًكصى
 

ًبٍيبىًتػػػػػػػيًإن ػػػػػػػي  افيػػػػػػػًؾ ًإٍف عىطىٍسػػػػػػػًت حى  أىخى
 

 كىاٍلبىػػػػػػػػٍردي ًمٍنػػػػػػػػًؾ ميًصػػػػػػػػٍيبىةه تىاٍلػػػػػػػػًكم ًبنىػػػػػػػػا 
 

اٍلًمػػػػػػػؾو  ٍـّ مي ػػػػػػػاؼي سيػػػػػػػ ٍيػػػػػػػؽي ًمٍنػػػػػػػًؾ زيعى  كىالر 
 

ػػػػػػػػػػٍكًر اٍلالىي نىػػػػػػػػػػا   الى تىًحًسػػػػػػػػػػٍبًيًي ًمػػػػػػػػػػفى اأٍليمي
 

                                           

 .    َُٕالديكاف ص (  ُ)
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) ػػػػاًؿ )ًبصىٍيػػػػرىسو  كىٍيػػػؼى الس ػػػػًبٍيؿي ًإلىػػػػو اٍلًكصى
 

شيػػػػػػػٍؤمييي   ًمٍيػػػػػػػ ى كى ـ  اٍلجى ػػػػػػػ  رىػػػػػػػٍد أىٍكهىنىػػػػػػػا  عى

 

ًبٍيبىًتػػػػػػػػي ٍنػػػػػػػػًؾ حى  فىٍمتىٍسػػػػػػػػمىًحي ًباٍلبيٍعػػػػػػػػًد عى
 

ذىاؾى كىٍعػػػػػػػػػده بىٍينىنىػػػػػػػػػا  ت ػػػػػػػػػو اٍلمىًصػػػػػػػػػٍيًؼ كى  حى
 

ػػػػػػػػػػػا رىػػػػػػػػػػػٍد نىٍمتىًقػػػػػػػػػػػي ًبمىًصػػػػػػػػػػػٍيًصنىا  فىمىريب مى
 

اٍلػػػػػػػػػػًدنىا  ـه لىنىػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػي عى تىعيػػػػػػػػػػٍكدي أىي ػػػػػػػػػػا  كى

 

ػػػػػػػا ًمػػػػػػػٍف شىػػػػػػػاًئبو  اًلصن ِبػػػػػػػا خى ٍكـي حي نىػػػػػػػري  كى
 

كٍ    نىػػػػػػػا( تىٍختىًصػػػػػػػي ًمػػػػػػػٍف دىٍرًبنىػػػػػػػاًحػػػػػػػٍيفى )اٍلكيري
 

ػػػػػػػػػػٍذرنا ًإلىٍيػػػػػػػػػػًؾ مىمىٍيكىًتػػػػػػػػػػي –لىًكن ًنػػػػػػػػػػي   عي
 

نىػػػػػػػػػا  بىػػػػػػػػػا رىػػػػػػػػػٍد رىامى  سىػػػػػػػػػأىًفر  ًمٍنػػػػػػػػػًؾ ًإذىا اٍلكى

 

ب ػػػػػػؾى ديل ًنػػػػػػػي   ًبٍيًبػػػػػػي أىٍيػػػػػػفى حي  رىالىػػػػػػٍت حى
 

ِبػػػػػا زىاًئصنػػػػػا ريػػػػػٍؿ ًلػػػػػي أننىػػػػػػا     هىػػػػػٍؿ كىػػػػػافى حي

 

 ٍلالىػػػػػكىل  أىٍيػػػػػفى اٍلبيكىػػػػػاءي كىأىٍيػػػػػفى ًشػػػػػٍعريؾى كىا
 

ػػػػػم نىا     بىػػػػػٍؿ أىٍيػػػػػفى طىٍيصيػػػػػؾى ًفػػػػػي ال ميىػػػػػاًلي ثى
 

ـٍ كيٍنػػػػػػتى تىػػػػػػٍأًتي رىاًكعنػػػػػػا ًعٍنػػػػػػدى ال مقىػػػػػػا  كىػػػػػػ
 

تىقيػػػػػػػػٍكؿي أىٍنػػػػػػػػًت اٍلكىػػػػػػػػػٍكفي ًسػػػػػػػػر  أيٍعًمنىػػػػػػػػػا   كى

 

ًبٍيبىًتػػػػػػي : أىٍنػػػػػػًت كىأىٍنػػػػػػًت أىٍنػػػػػػًت حى تىقيػػػػػػٍكؿي  كى
 

نىا  ٍصػػػػػػمىنىا ًفػػػػػػي سىػػػػػػاحى  الى شىػػػػػػٍيءى يىٍعػػػػػػًدؿي كى

 

بٍ   تيالىػػػػػػػػػػا: ًإن ػػػػػػػػػػي أيًحب ػػػػػػػػػػًؾ ًإٍم نىعىػػػػػػػػػػـٍ فىأىجى
 

 لىًكػػػػػػف  نىٍصًسػػػػػػيى أىٍغمىػػػػػػو ًمػػػػػػٍف كيػػػػػػؿ  الػػػػػػد نىا 
 

فػي هػػذإ القصػػيدة التػي عنكنالػػا الشػػاعر بػػ ) الحػػب فػػي زمػف الككركنػػا ( كفيالػػا يعمػػؿ 
كيخبرها بػأف و الا ئالشاعر مرة أخرم لمحبكبتي بعد معاتبتالا لي بنسياف مكعدها كاجتناب لقا

رغبتػػي و بعػػد أف فػػرض حظػػر ككركنػػا سػػطكتي ككممتػػي عمػػي دكف إرادتػػي ك  هػػذا األمػػر فػػكؽ
الجمي  و كألزمالـ المنازؿ كارتداء كاستخداـ كسائؿ كأدكات الحمايػة الصػحية و مػف الكمامػة 
كالكحؿ كالمطالرات و كتجنب االرتراب أك المصافحة أك التقبيػؿ و مػف أجػؿ السػالمة كالكرايػة 

 .الكباء  أك اإلصابة بالذا  لدك مف خطر الع

جػػاءت عمػػي طريقػػة الحػػكار الػػذم أجػػراإ الشػػاعر مػػ  محبكبتػػي و  لكالقصػػيدة كمػػا نػػر 
ككػذلؾ أعػراض هػذا استخدـ فيالا األلصاظ كالمصردات التي ناسػبت إجػراءات كأسػاليب الكرايػة 

ألصػػاظ  ل) الكحػػؿ و كالكمامػػة و عطسػػت و البػػرد و الريػػؽ ( و ككمالػػا كمػػا نػػر  : موػػؿالكبػػاء 
 عتادة في حياة الناس إباف تمؾ األزمة .  كمصردات شائعة كم
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وـ يختتـ الشاعر رصيدتي بمصػارحة محبكبتػي رغػـ حبػي لالػا بأنػي لػف يخػاطر بركحػي 
كحياتي بكصؿ أك بمقػاء معالػا رػد يعرثػي إلصػابة بالكبػاء أك يػكدم بحياتػي التػي هػي عنػدإ 

لصػػدؽ و كرػػد يكػػكف ذلػػؾ عمػػي سػػبيؿ المػػزاح معالػػا و أك عمػػي سػػبيؿ ا وءأغمػػي مػػف كػػؿ شػػي
 شدة الكباء . كالخكؼ عميالا مف الكارعي الذم فرثي حب النصس 

كمف خالؿ هذا الرصد يتبيف لنا أف شاعرنا   محمػد غػزاكم   مكوػر مػف شػعر الغػزؿ  
كمجيد فيي إٌباف أزمتي م  كباء الككركنا و كذلؾ لـ يكف حبنا في الغػزؿ نصسػي بقػدر مػا كػاف 

ا نصسػػينا كمعنكينػػا  حتػػو  و عتمػػد عميػػي فػػي معركتػػي الشرسػػة مػػ  الكبػػاءاو بالنسػػبة لػػي سػػالحن
 استطاع أف يتغمب عميي كيتعافي مني .

كليست النصكص التي ذكرناها سالنصنا هي كؿ ما فػي جعبػة  الشػاعر مػف غػزؿ أونػاء 
أزمتي م  الكباء و كلكننا اكتصينا بمػا يصيػد الغػرض و كيؤكػد عمػي حثػكر هػذا الغػرض كأوػرإ 

 .   الككركنية في شعرإ كفي أزمتي  الكبير

كلػػيس معنػػي ذلػػؾ أف الشػػاعر طيمػػة أزمتػػي الصػػحية مػػ  ككركنػػا كػػاف دائػػـ التغنػػي 
ػػػا معالػػػ ػػػا حالمن الـ الكبػػػاء آا فػػػي عػػػالمالـ الخيػػػالي و متناسػػػينا كالتغػػػزؿ فػػػي محبكبتػػػي و هائمن

 غٌصػتيكأكجاعي الصحية كالبدنية و كلكني كغيرإ ممػف أصػيبكا بالػذا الكبػاء كتجرعػكا مرارتػي ك 
الكبػػاء الكخيمػػة التػػػي لحقػػت بػػػي  هػػػذا  كأثػػرارو األلػػػـ هػػذا  يتػػألـ مػػػف شػػدة راح يشػػكك ك 

كبصػحتي و كهػػذا مػػا سػػنتعرض لػػي فػػي الصػصحات التاليػػة مػػف خػػالؿ دراسػػتنا لشػػعر الشػػككم 
 كاأللـ عند الشاعر م  كباء الككركنا .
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 انعُصز انخاَٙ :  شعز انشكٕٖ ٔاألمل
ـ بسبب بالء أك كباء نزؿ كأٌحؿ بالـ حينما يتحدث الشاعر عف أكجاع الناس كآالمال

فإننا نسم  كنشعر بصرخات األلـ كالتكج  مف الشاعر تخترؽ الصدكر كالثمكع لتسكف 
ف فيالا األلـ كاوهات و كذلؾ لما لمشعر مف مقدرة عالية كمؤورة عمي نقؿ أكجاع بالا كتسك  

كف الشاعر هك المصابيف كآالمالـ في صدؽ كشعكر إنساني نبيؿ كبميغ و كلكف حينما يك
المصاب نصسي كيتحدث عف تجربتي الشخصية كالكارعية م  الداء كالكباء فإننا نحيا معي 
في تجربتي كنعيش أزمتي بأنصسنا و كذلؾ لما لمشاعر مف ميزة عف غيرإ في التعبير عف 

ف كانت مشاعر شخصية ككارعية  –المشاعر كاألحاسيس  بأسمكب مؤور  –ال سيما كاا
نمحظي في شعر الدكتكر   محمد غزاكم   إٌباف أزمتي كمحنتي الصحية م  كآسر و كهذا ما 

كباء الككركنا و حيث انعكست تمؾ األزمة عمي نصسي الشاعرة بصيض مف القصائد 
كاألشعار الكجدانية الحزينة كاألليمة و كالتي عٌبر مف خاللالا عف حجـ آالمي كآهاتي 

بي بعيدنا في معزلي  الالقاتؿ و بعد أف ن النصسية كالبدنية التي سببالا لي ذلؾ الكباء
الصحي عف مكطف األهؿ كالسكف و كأراإ المكتى كحشنا كاسرنا رادرنا يتخطؼ الناس مف 

 حكلي و كيرربي كيحيط بي مف كؿ جانب . 

كتعانؽ في شعر األلـ كالتكج  عند الدكتكر   محمد غزاكم   ألماف مبرحاف : األلـ 
باء ككركنا في صدرإ طيمة مدة عزلي الصحي التي راربت النصسي المرير الذم أسكني ك 

الشالر و تجٌرع خاللالا الشاعر مرارة الصكر كالقمؽ النصسي الشديد كالخكؼ الدائـ مف 
صابتي كالبدني المجالكؿ القريب مني و كاأللـ العثكم  المكج  الذم الزمي مدة مرثي كاا

لالالؾ لكال أف تداركتي رحمي ابالكباء و حتو أنالؾ جسدإ الثعيؼ ككاد أف يسممي إلي 
 .ربي
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ـٌ ببدني الثعيؼ مف كج  شديد كألـ مبرح جراء  فراح الشاعر المصاب  يصٌكر ما أل
          (ُ)الكباء رائالن : 

ػػػػػػػػاعي تيٍرًدٍيًنػػػػػػػػي  اٍلقىٍمػػػػػػػػبي يىٍخصيػػػػػػػػؽي كىاأٍلىٍكجى
 

ـي تيػػػػػػػػػػػٍؤًكٍيًني  ـ  يىٍوقيػػػػػػػػػػػؿي كىاأٍلىٍسػػػػػػػػػػػقىا  كىاٍلالىػػػػػػػػػػػ
 

 اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػٍيفي دىاًمعىػػػػػػػػػػػػػػةه كىاٍوىإي أيٍطًمقيالىػػػػػػػػػػػػػػا كى 

 

ب ػػػػػػػػػػػاإي ييػػػػػػػػػػػدىاًكٍيًني   كىالػػػػػػػػػػػن ٍصسي تىٍصػػػػػػػػػػػريخي رى

 

ًمػػػٍف تىعىػػػبو  ـي يىٍحًمػػػؿي ًمػػػٍف ًثػػػٍيؽو كى  كىاٍلًجٍسػػػ

 

تىٍرًوٍيًنػػػػػػػي  ت ػػػػػػػو اٍلًجبىػػػػػػػاؿي تىػػػػػػػرىاءىٍت ًلػػػػػػػي كى  حى

 

ٍبػػػًث يىٍنالىشيػػػًني ػػػاءى ًبكيػػػؿ  اٍلخي  ) كيٍكًفٍيػػػدي ( جى

 

ػػػػػػػػػػًعٍيؼي ًبػػػػػػػػػػالى ًدٍرعو ييقىػػػػػػػػػػك     ٍيًنيكىأىنىػػػػػػػػػػا الث 

 

ػػػمىؼو  ـي كيػػػؿ  اٍلًجٍسػػػـً ًفػػػي صى ػػػاءى يىاٍلػػػًد  رىػػػٍد جى

 

ػػػػػػػاًب يىٍكػػػػػػػًكٍيًني  يىٍخطيػػػػػػػري ًباأٍلىٍكصى  يىٍخطيػػػػػػػٍك كى

 

فقد عكس لنا الشاعر في هذإ الصقرة  حجػـ األلػـ كالالػـ الكبيػر الػذم اعتػراإ مػف هػذا 
 بدنػي بسبب شراستي كصػالفتيو مػ  ثػعؼ  واألليـ و الذم لـ يعد يطيؽ تحمؿ كجعي  ءالكبا

 كخكار ركاإ .كنخكر عظامي و 

كاعتمػد الشػاعر فػي رسػـ تمػؾ الصػػكرة عمػي مجمكعػة مػف الصػكر البيانيػة المعبػػرة و 
) حتػو الجبػاؿ تػراءت لػي كتروينػي ( ليؤكػد بػي عمػي  :فػي ركلػيكالتجسػيـ فجاء بالتشخيص 

اطصػت وقؿ حمؿ ألـ كهـ  هذا الكباء و الػذم لػـ يرحمػي أك يترفػؽ بػي كبثػعصي و فػي حػيف تع
معي كبكتي الجباؿ الصمبة القكية و كفي اختيارإ لمجباؿ مػف بػيف عناصػر الطبيعػة مػا يػكحي 

 كشدة األلـ الذم أبكي عميي الجباؿ القكية الراسخة  . و وقؿ الالـ  لبمد

وـ يزيد في بياف مدم كحشية هذا الكبػاء فيػأتي باالسػتعارة فػي ركلػي : ) ككفيػد جػاء 
كر هػذا الكبػاء القاتػؿ بػكحش شػرس مصتػرس انقػض عميػي بكؿ الخبث ينالشني ( و حيث ص

 ينالش جسدإ المتالالؾ في غير رحمة أك ليف . 

                                           

 . ُُٖص  : (  الديكافُ)
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وػـ زاد فػػي تصػكير بشػػاعة الكبػاء ككحشػػيتي  باالسػتعارة المكنيػػة فػي صػػيغ المثػػارع 
)يالػػدـ و كيخطػػك و كيخطػػر( التػػي صػػكرت هػػذا الكبػػاء القاتػػؿ بمخمػػكؽ شػػرس انتزعػػت منػػي 

ي ) كػؿ الجسػـ ( ػالثعيؼ و كجػاء تعبيػرإ بالمثػاؼ كالمثػاؼ إليػالرحمة فراح يالدـ بنياني 
ليصيد بي استيالء المرض كالكبػاء عميػي و كتمكنػي منػي بمػا ال يػدع مكثػعنا فيػي دكف ألػـ أك 

 تكج  .     

التػػي لحقػػت بػػي  األعػػراض كاووػػار الصػػحية األليمػػة وػػـ نػػراإ بعػػد ذلػػؾ يصػػكر كيبػػيف
 فيقكؿ :  و لكباءكبجسدإ المتالالؾ جرٌاء إصابتي بالذا ا

ػػػػا مى ػػػػرىارىةي ًجٍسػػػػًمي ًفػػػػٍي اٍزًديىػػػػاًد كى  هىػػػػًذم حى

 

ػػػػػػػػػػالىا بىػػػػػػػػػػٍؿ رىاحى ييٍصًنٍيًنػػػػػػػػػػي  ص ثي ػػػػػػػػػػاءه ييخى  مى
 

ـي ًمن ػػػػػي تىالىػػػػػاكىل تىٍحػػػػػتى ًمٍطرىرىػػػػػةو   كىاٍلعىٍظػػػػػ
 

ـي تىٍسػػػػػػػػػػػػًقٍيًني  ػػػػػػػػػػػػ ى كىاٍوىالى ٍعثى ت ػػػػػػػػػػػػو تىثى  حى

 

ػػػػػػٍيشي الس ػػػػػػعىاًؿ تىػػػػػػرىاإي ًفػػػػػػي مينىػػػػػػازىلىًتي  جى

 

يىٍشػػػػػػػػًكٍيًنييىظىػػػػػػػػؿ  يى    ٍجًمػػػػػػػػدي ًفػػػػػػػػي رىٍأًسػػػػػػػػي كى
 

ػػػػا ـي بىٍينىاليمى ػػػػاعى اٍلًجٍسػػػػ ٍسػػػػالىاؿي ثى  رىػػػػٍيءه كىاًا

 

ٍخزى ييٍثػػػػػػػػػًنٍيًني  ب ػػػػػػػػػاإي أىٍدًرٍؾ فىػػػػػػػػػًإف  اٍلػػػػػػػػػكى  رى

 

ـي ًبػػػػاأٍلىٍهكىاًء ًفػػػػي نىصىًسػػػػي ػػػػٍدتي أىٍنعىػػػػ ػػػػا عي  مى

 

ت ػػػػػػػػػػو رىأىٍيػػػػػػػػػػتي سىػػػػػػػػػػمىاءى اًر تيٍرًدٍيًنػػػػػػػػػػي   حى

 

ـي فىػػػػػػػالى أىٍكػػػػػػػ بىػػػػػػػيي  أىٍيػػػػػػػفى الط عىػػػػػػػا  ؿه أًلىٍررى

 

ػػػػػػػػدىا سيػػػػػػػػِما ييعىن ٍيًنػػػػػػػػي  ؿي غى ت ػػػػػػػػو الػػػػػػػػز الى  حى

 

مػف بدايػة إصػابتي كالزمتػي كتمؾ هي األعراض كاووار التي صاحبت مريض الككركنا 
معطػػاس لبالكبػػاء و مػػف ارتصػػاع فػػي درجػػة حػػرارة الجسػػد و كتكسػػير فػػي العظػػاـ و كتكاصػػؿ 

سػالاؿ و كانعػداـ تػاـ لحاسػ ة الشػـ كالتػذكؽ ألم طيػب مػف مشػمـك أك كالسعاؿ و وػـ رػيء كاا
 طعاـ أك شراب . 

نمػػا  كلػػـ تكػػف تمػػؾ األعػػراض التػػي الزمتػػي بالالينػػة المعتػػادة عنػػد النػػاس ربػػؿ ذلػػؾ و كاا
جاءت م  هذا الكباء بشراسة كعنؼ لـ يعالد منالا ربؿ ذلػؾ و كهػذا مػا أٌكػد عميػي فػي ركلػي 

ثػػعاؼ كتكسػػير  )العظػػـ منػػي تحػػت مطررػػة( كهػػك كنايػػة عػػف مػػدم مػػا أصػػابي مػػف كهػػف كاا
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مػػا يػػكحي بػػي التعبيػػر بالصعػػؿ ) تثعثػػ  ( مػػف  ولمعظػػاـ جػػراء اإلصػػابة بالكبػػاء و كال يخصػػ
 الثعؼ كاالنكسار الذم أصابي مف هذا الكباء . لإظالار مد

وػػـ صػػٌكر كشػػبي سػػعالي الػػدائـ المتكاصػػؿ بػػالجيش و الػػذم أفػػاد الكوػػرة كالشػػدة  فػػي  
يػػنعـ بشػػيء ممػػا حكلػػي مػػف هػػكاء أك طعػػاـ أك شػػراب و التػػأوير السػػمبي عميػػي و مػػا جعمػػي ال 

 حتو غدا كؿ ذلؾ مكرهنا في نصسي .        

وػػـ يبمػػغ األلػػـ النصسػػي بالشػػاعر منتالػػاإ حينمػػا يحػػيط بػػي األهػػؿ كاألكالد ببكػػاء دائػػـ 
كتكج  رمبي عمي ما أصابي دكف مقػدرة عمػي القػرب منػي أك دفػ  الثػرر عنػي فيقػكؿ باكينػا 

 متكجعنا :    

 لن ػػػػػػػػػٍكـي يىاٍلػػػػػػػػػريبي كىاأٍلىن ػػػػػػػػػاتي أىٍسػػػػػػػػػكيبيالىاكىا
 

تىٍبًكٍيًنػػػػػػػي  ػػػػػػٍكؼو كى ٍكجي تىٍنظيػػػػػػري ًفػػػػػػػي خى  كىالػػػػػػز 
 

يىٍسػػػػػػأىليًني  كىالط ٍصػػػػػػؿي ييػػػػػػٍكًمي ًبػػػػػػالى فىاٍلػػػػػػـو كى
 

ػػػػػػا ًلػػػػػػي أىرىاؾى ًبكيػػػػػػؿ  الػػػػػػد ٍمً  تىٍحػػػػػػًكٍيًني     مى
 

ـي تىٍقتيميًنػػػػػػي الىػػػػػػؾى ا فىاأٍلىٍكهىػػػػػػا  ) بىابىػػػػػػاإي ( مى
 

ػػػػػػػزىاءي اٍلقيػػػػػػػٍرًب كىالم ػػػػػػػٍيًف  كىاٍلبيٍعػػػػػػػدي    ًمن ػػػػػػػي جى
 

مىسىػػػػػػًتي ػػػػػػاًذٍر ًمػػػػػػٍف ميالى حى  ًاٍبعىػػػػػػٍد بينىػػػػػػي  كى
 

تيػػػػػػػػٍؤًذٍيًني   يىػػػػػػػػا ريػػػػػػػػر ةى اٍلعىػػػػػػػػٍيًف الى تىٍقػػػػػػػػرىٍب كى
 

 

ٍقتىمىػػػػػػػػػةه  ٍكـي ًحٍثػػػػػػػػػنىؾى لىًكػػػػػػػػػٍف ًفٍيػػػػػػػػػًي مى  أىري
 

ٍيًنػػػػػػي  مى يىػػػػػػا عى ػػػػػػٍكالى ٍيػػػػػػؾى ًمػػػػػػٍف مى  ًإن ػػػػػػي أيرىج 
 

يىٍبعيػػػػػػدي الط ٍصػػػػػػؿي حي   ٍزننػػػػػػا الى يىًعػػػػػػي فىرىرنػػػػػػاكى
 

 كىأىٍذًرؼي الػػػػػػػػػػػد ٍم ى كىاأٍلىٍشػػػػػػػػػػػكىاؽي تىٍطػػػػػػػػػػػًكٍيًني 
 

ؽو  ًفػػػػػػػي أىرى ٍـّ كى  كىاٍلكيػػػػػػػؿ  يىٍنظيػػػػػػػري ًفػػػػػػػي هىػػػػػػػ
 

 كىاٍلعىػػػػػػػٍيفي ًمن ػػػػػػػي ًبكيػػػػػػػؿ  الم ٍصػػػػػػػًظ تىٍرًكٍيًنػػػػػػػي 
 

ػػػؿو  جى ٍمًكهىػػػا تىػػػٍدعيٍك كًفػػػي كى ٍكحي ًفػػػي عي  كىالػػػر 
 

ٍسػػػػػًبي كى   ػػػػػٍد ًبػػػػػاٍلمينىو حى  تىٍكًصٍيًنػػػػػييىػػػػػا رىب  جي
 

ػػػػػػػػاؾى أىٍطميبيالىػػػػػػػػا  فىمىػػػػػػػػٍيسى ًإال  ًسػػػػػػػػكىل ريٍحمى
 

 فىأىٍنػػػػػػػػتى تىٍقػػػػػػػػًدري بىػػػػػػػػٍيفى اٍلكىػػػػػػػػاًؼ كىالن ػػػػػػػػٍكفً  
 

ـً  م ٍصػػػػػػًني ًمػػػػػفى اأٍلىلىػػػػػػ خى ػػػػػٍؿ كى  يىػػػػػا رىب  عىج 
 

ػػػػػػػػػٍك فىالىػػػػػػػػػذىا دىٍيػػػػػػػػػدىًني ًدٍيًنػػػػػػػػػي   ًإي ػػػػػػػػػاؾى أىٍرجي

 

قيًني ـي يىٍسػػػػػحى ػػػػػف  ًلػػػػػي ًبالش ػػػػػصىا فىالس ػػػػػٍق  فىمي
 

اًفيىػػػػػػػػػةه كىالػػػػػػػػػذ ٍنبي ييٍشػػػػػػػػػًقٍيًنيكىالػػػػػػػػػ   ن ٍصسي غى
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عمينا ما تحممي تمؾ األبيات مف حررة كلكعة كألـ يقط  نياط القمب كيدم   وكال يخص
كرؼ اإلنساني العصيب الذم حيؿ فيي بيف الشاعر المصاب أف يقرب مالعيف و عمي هذا ال

لـ ي  بعد كلـ يحط مف أعز كأحب الناس إليي و أك أف يقب ؿ طصمي الصغير و الذم 
ا أك بياننا و كذ ؾ خكفنا عميالـ مف عدكم اإلصابة بالكباء الذم ال يرحـ صغيرنا لبالمكرؼ فالمن

 أك كبيرنا .

كاحتشدت في هذإ الصقرة جممة مف األساليب الصنية كالبيانية التي أسالمت في  
ا بالحركة كالحياة و نمحظ ذل ا و نابثن ؾ في التشخيص في تصكير المشالد تصكيرنا فنينا بارعن

و يصٌر كيالرب مني كرت الحاجة إليي ركلي : ) النـك يالرب ( حيث صكر النـك بمطمكب عزيز
ي )باباإ مالؾ  ( لالتعبير باألساليب اإلنشائية التي ظالرت في النداء كاالستصالاـ في رك  ـو

و كحيرتي كجالمي بما أصاب كالدإ و وـ الحبيب الذم أظالر مدم الشصقة كالحب لمصغير
و كال تقرب ( الذم دٌؿ عمي المصاررة الكبيرة بيف رغبة  بنما) ابعد  :األمر كالنالي في ركلي

ا كخكفنا عميي و كهك  الكالد الطبعية في القرب مف ابني كطمبي الغريب في ابتعادإ عني حرصن
د ما أكٌدإ الطباؽ بيف ) البعد كالقرب ( و وـ جاء النداء في ركلي ) يا رٌرة العيف ( الذم زا

مف كج  الشاعر كشصقتي عمي كلدإ الصغير و كجاء التعبير بالمثارع ) كتؤذيني ( الذم 
ي و رد يطكؿ كيستمر عكج  عمي كجفي اللي و كزيادة  طصمي إيذاءن  لأفاد بي أف في أذ

 معي.        

كعمػػي الػػرغـ مػػف كػػؿ تمػػؾ المعانػػاة كالكجػػ  فػػإف الشػػاعر مػػؤمف بقثػػاء ربػػي فيػػي و 
اف و فيطم  في رحمة ربي كيرجك لطصػي و كيصػر  إليػي داعينػا كمتثػرعنا أف مطمئف رمبي باإليم

 يخصؼ عني و كيمف  عميي بالشصاء كالعافية  .   

ف هػذا الكبػاء مػالػذم أصػابي  كنراإ في مكطف آخر يتألـ كيتكج  مف شدة األلـ كالالـٌ 
 ( ُ):  رائال

                                           

 .    ُُٖ(  الديكاف  ص ُ)
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ـ  يىٍقتيميًنػػػػػي رىاحى اٍلالىػػػػػ ػػػػػا كى  رىػػػػػٍد ًثػػػػػٍقتي ذىٍرعن

 

ػػػػابي تىٍعًصػػػػريًني رىػػػػدٍ   ػػػػر  كىاأٍلىٍكصى  مىس ػػػػًني الث 
 

ػػػػػاءى )الكيٍكًفٍيػػػػػدي( فىػػػػػالى أىٍهػػػػػالن ًبػػػػػًي أىبىػػػػػدنا  جى
 

ػػػػػػٍكـي ًفػػػػػػي رىٍتًمنىػػػػػػا كاٍليىػػػػػػٍأسي يىٍصػػػػػػرىعيًني   يىحي
 

 فيىػػػػػػػا ًإلىاًلػػػػػػػي تىعىػػػػػػػالىو أىٍنػػػػػػػتى ذيٍك ًمػػػػػػػنىفو 
 

ٍزفي يىٍخًنقيًنػػػػػػػػػػي   فىصيػػػػػػػػػػؾ  ذىا كيٍربىػػػػػػػػػػةو فىػػػػػػػػػػاٍلحي
 

ػػػػػمىدي كىٍأذىٍف ًبتىٍصػػػػػًريٍ   ًه كيػػػػػؿ  اٍلكىػػػػػٍرًب يىػػػػػا صى
 

ًنػػػػػػػػػي  مي  فىمىػػػػػػػػػٍيسى ًإال  ًسػػػػػػػػػكىل نىٍجػػػػػػػػػكىاؾى يىٍرحى
 

يعمف الشاعر في هذإ الصقرة عف تبرمي كثجرإ مف هذا الكباء الكخيـ و الذم لػـ يعػد 
يطيقي أك يتحمؿ ألمي و كيظالر في ركلي ) رد مسني الثر ( التناص مػ  رػكؿ ار تعػالي : 

ـي الر اًحًميفى      كىأىي كبى ًإٍذ نىا ر  كىأىٍنتى أىٍرحى ب يي أىن ي مىس ًنيى الث  دىل رى
(ُ) . 

 وـ يدعك ربي كيتثرع إليي بصؾ الكرب كتصريه الالـ  عني  .  

كتظالػػر االسػػتعارة جميػػة فػػي التعبيػػر بالمثػػارع ) يحػػـك ( و حيػػث صػػكر الكبػػاء فػػي 
أجسػادهـ كيمػتالـ يػنالش و ر كحشيتي كشراستي بطائر جارح و يػدكر حػكؿ فرائسػي مػف البشػ

 يسممالـ إلي الردل كالالالؾ  .          في كحشية كشراسة و وـ 

كمف بدي  كطريؼ شعر الشككم كالبكاء عند الدكتكر   محمد غزاكم   تمكػـ القصػيدة 
البارعة التي تحدث فيالا عمي لساف مالبسي المالجكرة و كهي تبكي كتشكك لػي هجرانػي لالػاو 

    (ِ)ف ارتداء لالا و كهي حبيسة األدراج كالدكاليب و يقكؿ فيالا : كتركالا مدة طكيمة دك

ؽي  ٍرػػػػػػػػرى ًبػػػػػػػػسي كىالػػػػػػػػد ميٍكعي تىرى  بىكىػػػػػػػػًت اٍلمىالى
 

ػػػػػػػػػدىاًم ي تيٍغػػػػػػػػػًدؽي    كىالو ػػػػػػػػػٍكبي يىٍجالىػػػػػػػػػشي كىاٍلمى

 

ػػػػػدي(   م  ػػػػػٍمتىًنٍي ) أىميحى اصى تىقيػػػػػٍكؿي هىػػػػػٍؿ خى  كى
 

ًباٍلمى ًسػػػػػػػػي يىٍنًطػػػػػػػػؽي   ػػػػػػػػاؽى كى ػػػػػػػػٍدري ثى  كىالص 
 

ػػػػػػػػػػػيي فىػػػػػػػػػػاٍلالى   ٍجري ًمٍنػػػػػػػػػػػًؾ عىًصػػػػػػػػػػػي ةه أىي امي
 

ؽي   ػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػاًفؽه يىتىحى  كىاٍلقىٍمػػػػػػػػػػػػبي ًمن ػػػػػػػػػػػػي خى

 

 الى ًزٍلػػػػػػػتي أىٍذكيػػػػػػػري كىٍيػػػػػػػؼى كىػػػػػػػافى ًلقىاؤينىػػػػػػػا
 

 ًفػػػػػػػػػٍي كيػػػػػػػػػؿ  يىػػػػػػػػػٍكـو كىالس ػػػػػػػػػعىادىةي تيٍشػػػػػػػػػًرؽي  

 

                                           

 سكرة األنبياء.  ّٖررـ  (  اويةُ)
 .  ٖٓص (  الديكافِ)
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َِٓٔ 

ـ  اٍلًخزىانىػػػػػػػػةى كيم الىػػػػػػػػا ػػػػػػػػ ػػػػػػػػٍزفي رىػػػػػػػػٍد عى  كىاٍلحي
 

تيٍطًمػػػػػػػػػػػػػػػػؽي   ًبكيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  آىإو تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًصٍيضي كى  كى
 

ػػػا الس ػػػًبٍيؿي ًإلىػػػو ال مقىػػػا   ًبػػػ  اًر ريػػػٍؿ ًلػػػي مى
 

ؽي   ػػػػػػػػز  ًدٍيػػػػػػػػدي ييمى  رىػػػػػػػػٍد ًكػػػػػػػػٍدتي أىٍبمىػػػػػػػػو كىاٍلجى
 

ًبسنػػػػػا      رىػػػػػٍد زىًهػػػػػٍدتى مىالى ػػػػػا ًلػػػػػي أىرىاؾى كى  مى
 

ؽي    ػػػػػػكىاًدثي تىٍمػػػػػػري ٍطػػػػػػبه كىاٍلحى ـ  خى ػػػػػػ  هىػػػػػػٍؿ عى
 

ػػػػػػر ٍت ًبػػػػػػالى لىاٍلػػػػػػكو هينىػػػػػػا  فىشيػػػػػػاليٍكري رىػػػػػػٍد مى
 

ـ  يىٍقطىػػػػػػػػػػػ  ؽي كىاٍلالىػػػػػػػػػػػ ييطىػػػػػػػػػػػك  ٍحػػػػػػػػػػػدىًتي كى   ي كى

 

ٍحشىػػػػػػًتي ييػػػػػػٍؤًنسي كى  كىأىريػػػػػػٍكؿي رىػػػػػػٍد يىػػػػػػٍأًتٍي كى
 

ـى أىٍك يىتىػػػػػػػػػػػأىل ؽي    فىػػػػػػػػػػػأيًزٍيفي ًمٍنػػػػػػػػػػػيي اٍلًجٍسػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػاًء فىأىٍنتىًشػػػػػػػػػي  أىٍزهيػػػػػػػػػٍك كىأىٍخػػػػػػػػػريجي ًلٍمصىثى
 

 رىػػػػػػٍد ًكػػػػػػٍدتي أىٍهمىػػػػػػؾي ًمػػػػػػٍف ريييػػػػػػٍكًدم أيٍخنىػػػػػػؽي  

 

ٍكـي ًخزىانىػػػػػػػػػ ًبػػػػػػػػػسى الى نىػػػػػػػػػري  ةن نىٍحػػػػػػػػػفي اٍلمىالى
 

ػػػػػػػاًحبنا ًفػػػػػػػي كيػػػػػػػؿ  يىػػػػػػػٍكـو ييٍكًنػػػػػػػؽي    بىػػػػػػػٍؿ صى

 

ـ  اٍسػػػػػػػػػػتىدىارىٍت كىالػػػػػػػػػػد ميٍكعي مىرىاًجػػػػػػػػػػؿه   ويػػػػػػػػػػ
 

ؽي   ًجٍيبىالىػػػػػػػػػػػا يىتىػػػػػػػػػػػأىر  ت ػػػػػػػػػػػو سىػػػػػػػػػػػًمٍعتي كى  حى

 

ػػػاًحًبي أىٍنًقػػػٍذًني ًمػػػٍف هىػػػًذم الػػػد نىو  يىػػػا صى
 

 فىأىنىػػػػػػػػػػػا الس ػػػػػػػػػػػًجٍينىةي كىاٍلًخزىانىػػػػػػػػػػػةي تيٍغمىػػػػػػػػػػػؽي  

 

ٍكـي اٍلعىػػػػػٍيشى عى   ٍبػػػػػرى الر ٍحػػػػػًب ًمػػػػػفٍ ًإن ػػػػػي أىري
 

كيػػػػػػػػػػػؿ  دىٍربو يىٍسػػػػػػػػػػػًبؽي   ػػػػػػػػػػػاًء كى  كيػػػػػػػػػػػؿ  اٍلصىثى
 

ػػػػػا ًشػػػػػٍئتى ًمن ػػػػػيى ًإن ًنػػػػػي ػػػػػٍذ مى خي  فىػػػػػاٍخريٍج كى
 

ػػػػػػػػػػػػؽي    طىػػػػػػػػػػػػٍكعه ًلػػػػػػػػػػػػذىٍكًرؾى كىاٍلًخيىػػػػػػػػػػػػاري تينىم 
 

مىالىػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػا أىٍف سىػػػػػػػػػًمٍعتي كىالى  فىبىكىٍيػػػػػػػػتي لىم 
 

ػػػػػػػػػػٍعتي كىص ػػػػػػػػػػي ًباٍلًخزىانىػػػػػػػػػػًة أيٍشػػػػػػػػػػًصؽي   ثى كى  كى

 

: ٍبػػػػػػتي ػػػػػػا كىأىجى ػػػػػػٍك اٍلصىثى ـٍ أىٍرجي  ًإن ػػػػػػيى ًمػػػػػػٍوميكي
 

ٍظػػػػػػػػػػػرو ييٍرًهػػػػػػػػػػػؽي    لىًكػػػػػػػػػػػف  ) كيٍكًفٍيػػػػػػػػػػػدنا( ًبحى
 

ب نىػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػٍف ًعٍنػػػػػػػػًدإً   فىغىػػػػػػػػدنا سىػػػػػػػػيىٍأذىفي رى
 

ؽي   ٍرػػػػػػػػػػػػػػػرى ٍكؿي دىاءه كىالس ػػػػػػػػػػػػػػػمىاءي تىرى يىػػػػػػػػػػػػػػػزي  كى
 

ػػػػػػػػػا تىٍنتىًشػػػػػػػػػي  فىرىأىٍيتيالىػػػػػػػػػا تيٍبػػػػػػػػػًدم اٍرًتيىاحن
 

تىقيػػػػػػػػػٍكؿي ًإن ػػػػػػػػػي ًفػػػػػػػػػي اٍنًتظىػػػػػػػػػاًرؾى أيٍكرً    ؽي كى
 

ػػػػػػػٍدًب ًرصىاًرنىػػػػػػػا ٍيػػػػػػػثه بىٍعػػػػػػػدى جى يىًحػػػػػػػؿ  غى  كى
 

ؽي كالش ػػػػػػػميٍكسي سىتيٍشػػػػػػػًرؽي   ـي يىٍبػػػػػػػري ٍمػػػػػػػ  كىاٍلحي
 

كمػػا تبػػدك لنػػا رطعػػة أدبيػػة راريػػة و طريصػػة كبديعػػة و تحسػػب لمشػػاعر مػػف  القصػػيدة
ابتكاراتي كأفكارإ الشػعرية كالصنيػة المتجػددة كالمتطػكرة و حيػث لػـ يعالػد عػف شػاعر مػف ذم 
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ُِٓٔ 

أف تحػدث فػي شػعرإ عػف المالبػس بحػاؿ الشػككل كالحنػيف  –ب عممػي كرراءتػي حسػ –ربؿ 
إلػػي أصػػحابالا و األمػػر الػػذم يعكػػس مػػدم عبقريػػة شػػاعرنا المجيػػد و كتميػػزإ عػػف غيػػرإ فػػي 

 رغبتي في طرؽ الجديد كالطريؼ مف المعاني كاألفكار المستحدوة  .

الحػػكار الصنػػي   محمػػد غػػزاكم   رصػػيدتي البديعػػة هػػذإ عمػػي طريقػػة  كصػػاغ الشػػاعر
المات  و النابض بالحس كالحركة بيني كبيف مالبسي الباكية الشاكية و كذلػؾ بعػد أف أثػصي 
عميالا وكب التشخيص الصني البميغ و الذم أحالالا إلي شخص حػزيف متبػـر و يشػكك كيبكػي 
نقػاذإ مػف  مرارة الالجر كالبعاد و كيحف  إلػي معانقػة جسػد صػاحبي و كالتصافػي كتػدورإ بالػا و كاا

 .كغربتي كحشة الدكالب 

كمف المعاني المبتكرة الطريصة في هػذإ القصػيدة أف الشػاعر بػٌيف مػف خاللالػا سػعادة 
المالبػػس كفرحتالػػا الغػػامرة حينمػػا يتػػدور كيمتػػؼ بالػػا صػػاحبالا و سػػعادة كغبطػػة ربمػػا تصػػكؽ 

 . جميالن سعادة كغبطة اإلنساف نصسي عند ارتدائي وكبنا جديدنا 

كالتػي  إلػي طػكؿ مػدة الحظػر إٌبػاف ذركة الكبػاء كشػدتي و كأشار الشاعر فػي رصػيدتي
 حيؿ بيني فيالا كبيف ارتداء المالبس لمخركج كالتنزإ خارج المنزؿ و كذلؾ في ركلي :

ػػػػػػر ٍت ًبػػػػػػالى لىاٍلػػػػػػكو هينىػػػػػػا  فىشيػػػػػػاليٍكري رىػػػػػػٍد مى
 

ؽي   ييطىػػػػػػػػػػػك  ٍحػػػػػػػػػػػدىًتي كى ـ  يىٍقطىػػػػػػػػػػػ ي كى  كىاٍلالىػػػػػػػػػػػ
 

تػػأٌذت كتألمػػت كويػػرنا جػػرٌاء هػػذا الكبػػاء  كأشػػار كػػذلؾ إلػػي أف المالبػػس هػػي األخػػرم رػػد
كالحظر الذم حرمالػا مػف متعتالػا كرغبتالػا كهػي تغطػي أجسػاد النػاس كهػي سػعيدة منتشػية  

عمػي لسػاف المالبػس كهػي تصػرخ ػ كيظالر هذا التأور السمبي كاألذل الذم لحقالػا فػي ركلػي 
 :ػ كتستجير بصاحبالا 

ػػػاًحًبي أىٍنًقػػػٍذًني ًمػػػٍف هىػػػًذم الػػػد نىو  يىػػػا صى

 

 فىأىنىػػػػػػػػػػػا الس ػػػػػػػػػػػًجٍينىةي كىاٍلًخزىانىػػػػػػػػػػػةي تيٍغمىػػػػػػػػػػػؽي  

 

ٍبػػػػػرى الر ٍحػػػػػًب ًمػػػػػفٍ  ٍكـي اٍلعىػػػػػٍيشى عى  ًإن ػػػػػي أىري
 

كيػػػػػػػػػػػؿ  دىٍربو يىٍسػػػػػػػػػػػًبؽي   ػػػػػػػػػػػاًء كى  كيػػػػػػػػػػػؿ  اٍلصىثى
 

ػػػػػا ًشػػػػػٍئتى ًمن ػػػػػيى ًإن ًنػػػػػي ػػػػػٍذ مى خي  فىػػػػػاٍخريٍج كى

 

ػػػػػػػػػػػػؽي    طىػػػػػػػػػػػػٍكعه ًلػػػػػػػػػػػػذىٍكًرؾى كىاٍلًخيىػػػػػػػػػػػػاري تينىم 
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ـٌ مؤكدنا بالذإ المعاني الط ريصة المبتكرة عمي عمـك كشمكؿ آوار كباء ككركنا الذم عػ
فمػـ  وبعد أف  تخطت آوارإ كأثرارإ حدكد اإلنسػاف كالمكػاف  كطـٌ عمي الجمي  بال استوناء و

 يسمـ مف شرإ كثررإ إنساف أك حيكاف أك جماد .

كبرع الشاعر في تصكير لالصة المالبس كشكرالا لصاحبالا و كترربالا ساعة أف يخػرج 
 ا مف محبسالا إلي عالـ الحرية كاالنطالؽ و كذلؾ في ركلي : بال

ٍحشىػػػػػػًتي ييػػػػػػٍؤًنسي كى  كىأىريػػػػػػٍكؿي رىػػػػػػٍد يىػػػػػػٍأًتٍي كى
 

ـى أىٍك يىتىػػػػػػػػػػػأىل ؽي    فىػػػػػػػػػػػأيًزٍيفي ًمٍنػػػػػػػػػػػيي اٍلًجٍسػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػاًء فىأىٍنتىًشػػػػػػػػػي  أىٍزهيػػػػػػػػػٍك كىأىٍخػػػػػػػػػريجي ًلٍمصىثى
 

 رىػػػػػػٍد ًكػػػػػػٍدتي أىٍهمىػػػػػػؾي ًمػػػػػػٍف ريييػػػػػػٍكًدم أيٍخنىػػػػػػؽي  
 

كدرػػة هػػذإ المكحػػة الصنيػػة المعبػػرة و كممػػا سػػاعد فػػي اتقانالػػا كجمالالػػا فػػنمحظ براعػػة 
معانػاة المالبػس فػي محبسػالا  لالطباؽ البديعي بيف ) يؤنس و ككحشتي ( الػذم أظالػر مػد

          منتشػػػػية الػػػػدكالبي و كتكرالػػػػا إلػػػػي الحريػػػػة كاالنطػػػػالؽ كاألنػػػػس بصػػػػاحبالا خػػػػارج المنػػػػزؿ 
 .سعيدة 

 لكأخػػرج و كأنتشػػي ( كالتػػي أظالػػرت مػػد) أزهػػك و   وػػـ جػػاء التعبيػػر بصػػيغ المثػػارع
األخػرم فرحة المالبس كسعادتالا الغػامرة حينمػا تالمػس جسػد صػاحبالا كتزينػي كتتػزيف هػي 

 .   بي

هػك اوخػر و  بؤسػي كحزنػيوـ يختـ الشاعر رصيدتي بمصارحة المالبػس كمكاشػصتالا ب
منػػزؿ كرهػػف اإلرامػػة كحرمانػػي مػػف حريػػة االنطػػالؽ كبالجػػة الحيػػاة و كأنػػي مومالػػا حبػػيس ال

الجبريػة بػػي و بسػػبب هػػذا الكبػاء الػػذم حػػٌؿ بػػي و كالحظػػر الػذم أطبػػؽ عمػػي أنصاسػػي كثػػٌيؽ 
صدرإ و وـ يطمئنالا كيبث فيالا بشائر األمؿ في غد رريػب مشػرؽ باسػـ و يتنسػـ فيػي معالػا 
عبير الحرية كفرحة الخركج كاالنطػالؽ خػارج المنػزؿ و كعادتػي فػي ختػاـ كػؿ رصػائدإ التػي 

كيتكج  فيالا و وـ يذيمالا بخاتمػة حسػنة مػف التثػرع كالػدعاء و كالتمسػؾ باألمػؿ فػي  يشكك
 الشصاء كالصرج القريب مف ار تعالي .  
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 انعُصز انخانج : شعز احلُني
مػف متػ   رمما ال شؾ فيػي أف كبػاء الككركنػا رػد تسػبب فػي حرمػاف البشػر مػف الكويػ

رػػد اعتػادكا عميالػا كألصكهػا و فمػـ  يعػد فػػي التػي كػانكا كمظاهرهػا كطقكسػالا  والحيػاة كزينتالػا
التنزإ بحرية كطالرة و كال التزاكر أك التالرػي كمػا كػاف الحػاؿ ربػؿ  كأمقدكر الناس التريض 

ككركنػػا و كبمػػغ الحرمػػاف مػػداإ مػػ  ككركنػػا حينمػػا أغمقػػت المسػػاجد كدكر العبػػادة و فأخػػذت 
صحاتػػي اإليمانيػػة و كصػػار نصػػكس النػػاس تتػػكؽ إلػػي ركحانيػػة المسػػجد و كاستنشػػاؽ عبيػػرإ كن

الػػبعض يختمسػػكف لحظػػات الخػػركج كالتنػػزإ عمػػي اسػػتحياء و بعيػػدنا عػػف أعػػيف رجػػاؿ األمػػف 
 في كؿ مكاف .لالـ الراصدة 

الحػبس أك المكػث فػي مكػاف كاحػد و حيػث  وكلطبيعة نصس شاعرنا المرهصػة التػي تػأب
عػػف مظػػاهر الجمػػاؿ  متنقػػؿ كالتجػػكاؿ هنػػا كهنػػاؾ و بحونػػاالمحبػػة لطبيعػػة الشػػعراء الصطريػػة 

كمػػكاطف اإللالػػاـ فػػي الكػػكف و كلطبيعػػة عممػػي األكػػاديمي الػػذم يصػػرض عميػػي المقػػاء بطالبػػي 
و الصعب الػذم فرثػي حظػر الكبػاءو ئستوناالشاعرنا كويرنا مف هذا الكث  ا لكمحبيي و تأذ

فحرمي مف لقاء مف يحب أك فعؿ ما يحب و فراح في شػعرإ يبػث حنينػي كأنينػي إلػي ذكريػات 
داث الماثػػػي القريػػػب الػػػذم كػػػاف يػػػنعـ فيػػػي بالحريػػػة كاالنطػػػالؽ دكف حػػػد أك ريػػػد و كأحػػػ

كبالػػذهاب إلػػي . كبالكصػػاؿ كالسػػالر كالسػػمر مػػ  األحبػػة كاألصػػدراء أٌنػػي شػػاء ككيصمػػا شػػاء 
المساجد لمصالة ليؿ نالار و ينعـ فيالا بعبيػر اإليمػاف كركحانيػة المكػاف و حتػو تغيػر الحػاؿ 

   . كتبدلت األمكر

الػػذم و اعر يحػػف إلػػي هػػذا الماثػػي القريػػب و كيشػػكك مػػف حاثػػرإ الغريػػب فػػراح الشػػ
كألزمي المكث فيػي ليػؿ نالػار و حتػي صػار البيػت لػي كالسػجف المػكحش الػذم و أرعدإ البيت 

ابات يأمؿ الخالص كالصرار مني و كيقكؿ في ذلؾ           (ُ):  مازحن

 
                                           

 .    َٕص  :(  الديكافُ)
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ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػًزالى   أىنىػػػػػػػػػػػػػػػػا الى أيًرٍيػػػػػػػػػػػػػػػػدي اٍلمى
 

 أيٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػًزالى فىاٍلبىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػٍجفه  
 

تىٍنًغػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيصه بىػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا ـ  كى  هىػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كىاٍلعىٍقػػػػػػػػػػػػؿي ًمن ػػػػػػػػػػػػي رىػػػػػػػػػػػػٍد سىػػػػػػػػػػػػالى  
 

 فىالط ٍصػػػػػػػػػػػػػؿي يىٍصػػػػػػػػػػػػػػريخي بىاًكينػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكإي رىاحى ميٍكلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكالى    كىأىخي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاًنًبي  أىبىتىػػػػػػػػػػػػػػػاإي ايٍمكيػػػػػػػػػػػػػػػٍث جى
 

ٍكًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىك الى    ذىاًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ديري
 

ػػػػػػػػػػػدىاًرسه   ـ  مى ػػػػػػػػػػػادى وىػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػا عى  مى
 

ـي ًحٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه أيٍوًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى    كىاٍلًعٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 اٍلًبٍنػػػػػػػػػػػػػتي تىٍشػػػػػػػػػػػػػكيٍك أيٍختىالىػػػػػػػػػػػػػاكى 
 

ٍغػػػػػػػػػػػػػػػػًزالى    كىاأٍليٍخػػػػػػػػػػػػػػػػتي تيٍصًسػػػػػػػػػػػػػػػػدي مى

 

ػػػػػػػػػػػػػيي   كىاٍلكيػػػػػػػػػػػػػؿ  يىٍثػػػػػػػػػػػػػًربي بىٍعثى
 

الى   و ًمػػػػػػػػػػػػػػٍرجى  كىاٍلبىٍيػػػػػػػػػػػػػػتي أىٍثػػػػػػػػػػػػػػحى

 

ًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٍكمي  أيـ  اٍلًعيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ تىري
 

سىػػػػػػػػػػػػػٍربىالى    أىٍكػػػػػػػػػػػػػًكم اٍلقىًمػػػػػػػػػػػػػٍيصى كى
 

ٍكحي أىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيسي غيٍرفىًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كىأىري
 

م الى    كالظ اٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػري لىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف يىػػػػػػػػػػػػػػػػػتىحى
 

 أىريٍكؿي ًإن ػػػػػػػػػػػػػػػػي شىػػػػػػػػػػػػػػػػاًعره فىػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي رىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىالىم الى    كىاٍلكى

 

 رىػػػػػػػػػػػٍد ريٍمػػػػػػػػػػػتي كيػػػػػػػػػػػؿ  رىًصػػػػػػػػػػػٍيدىةو 
 

 رىػػػػػػػػػػػٍد فيٍقػػػػػػػػػػػتي شىػػػػػػػػػػػٍكًري ًجػػػػػػػػػػػٍركىالى  

 

ػػػػػػػػػالى   هىي ػػػػػػػػػا اٍتريًكٍيًنػػػػػػػػػي ًفػػػػػػػػػي اٍلخى
 

ػػػػػػػػػػ ى اٍلعيػػػػػػػػػػػالى   يىػػػػػػػػػػاؿى مى  أىٍبًغػػػػػػػػػػي اٍلخى

 

 فىأىنىػػػػػػػػػػػػػا اأٍلىًدٍيػػػػػػػػػػػػػبي اٍلًمٍصػػػػػػػػػػػػػقى ي  
 

 فىتىقيػػػػػػػػػػػػػػػٍكؿي ايٍسػػػػػػػػػػػػػػػكيٍت ريٍمػػػػػػػػػػػػػػػتي الى  
 

 فىتيًعٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  أىكىاًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو 
 

ػػػػػػػػػػالى   ػػػػػػػػػػٍكتى ًمٍنالىػػػػػػػػػػا رىػػػػػػػػػػٍد عى  كىالص 
 

 فىػػػػػػػػػػػػػأىعيٍكد أىٍصػػػػػػػػػػػػػميتي طىاًررنػػػػػػػػػػػػػا
 

 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلعىٍيشي رىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد تىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الى  
 

ػػػػػػػػػػػػػدىاعي رىٍأًسػػػػػػػػػػػػػي رىػػػػػػػػػػػػػاًتًمي صي  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍكرىالى   ػػػػػػػػػػػػػػػػاًلي حى ًلسىػػػػػػػػػػػػػػػػافي حى  كى

 

ػػػػػػػػػػػػػؾى ًإن ًنػػػػػػػػػػػػػي ٍيحى  )كيٍكًفٍيػػػػػػػػػػػػػدي( كى

 

ػػػػػػػػػػالى   يىػػػػػػػػػػاًتي ًفػػػػػػػػػػي اٍلخى  أىٍهػػػػػػػػػػكىل حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍؿ ًبالش ػػػػػػػػػػػػػػصىايىػػػػػػػػػػػػػػا رى   ب  عىج 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكدى ميالىم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى   ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أىعي  حى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ٍكحي مينىاًدمن  أىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديٍك أىري

 

ػػػػػػػػػػ ى اأٍليلىػػػػػػػػػػو  اًب مى ػػػػػػػػػػحى  كيػػػػػػػػػػؿ  الص 

 

 سيػػػػػػػػػػػػػػػٍحقنا ًلكيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ميًصػػػػػػػػػػػػػػػٍيبىةو 

 

نىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًزالى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى مى  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػدىعي الر جى

 

في هذإ القصيدة الماتعة المازحة يعمف الشاعر عف مدم تثػجرإ كتبرمػي مػف حبسػة 
ؿ كجكإ الرتيب الكئيب إبػاف فتػرة الحظػر و حيػث شػبالي بالسػجف و كلزكمػي بػي إجبارينػا المنز

فػػي أكرػػات الحظػػر الكػػكركني و كرغبتػػي كحنينػػي الجػػارؼ إلػػي الخػػركج مػػف المنػػزؿ كمعػػاكدة 
 حياتي بشكمالا الطبيعي كما كانت ربؿ كباء ككركنا .

يػة داخػؿ المنػزؿ بػيف كتثه القصيدة بالعديد مف مظاهر كصكر الحياة العائمية اليكم
أفػػراد األسػػرة الكاحػػدة مػػف شػػجار بػػيف األكالد و كممارسػػة األعمػػاؿ كالمالػػاـ المنزليػػة الرتيبػػة  

 كالد وكالغسيؿ و كالطبيب و كما شابي ذلؾ .أل مف مذاكرة ا

) أكػػػكم  :مسػػػتخدما فيالػػػا المصػػػردات كالعبػػػارات التػػػي تػػػدؿ عمػػػي ذلػػػؾ المعنػػػي موػػػؿ
 ـ العياؿ و البنت تثرب أختالا و الطصؿ يبكي (   و أكنس غرفتي و البيت و أالقميص

كالقصيدة في مجممالػا رطعػة فنيػة معبػرة عػف رفػض الشػاعر لحبسػي كلزكمػي المنػزؿ  
ػا عػف نصػس الشػاعر مقيصيغت بأسمكب أدبي يتميز بالصكاهػة كالمػرح و كجػاءت  سنػا كتركيحن

 المصابة كالمتكجعة وفي ظؿ تمؾ الظركؼ االستونائية الحرجة .   

ػػا عمػػي حيػػاة ف كػػاك  رػػرار إغػػالؽ المسػػاجد كدكر العبػػادة الػػذم اتخذتػػي الحككمػػة حرصن
 والنػػاس كصػػحتالـ مػػف االخػػتالط كالتػػزاحـ كػػاف مػػف أشػػد األمػػكر تػػأويرنا كتكػػديرنا فػػي نصػػكس 

الػػذيف كػػانكا يصػػركف مػػف مصػػاعب الحيػػاة كشػػدة الكارػػ  إلػػي أنػػكار بيػػكت ار فػػي األرض و 
ة القػػرآف و كيتنعمػكف بركحانيػة الكرػكؼ بػيف يػػدم ار يرتشػصكف منالػا رحيػؽ اإليمػاف كحػالك 

 في بيكتي الشريصة لمتثرع كالدعاء كالصالة .   وتعال
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و وات كعبرات كجدانية حانيػة كباكيػةفنرم شاعرنا   محمد غزاكم   يبكح في شعرإ بنص
   (ُ)الشكؽ إلي المسجد رائالن : كأنات تقطر منالا دمكع الحنيف 

نىٍنػػػػػػػػتي ًإلىػػػػػػػػو اٍلمىسىػػػػػػػػ ػػػػػػػػم وحى  اًجًد كىاٍلميصى

 

ػػػػػػػػػػػػٍذبو تىػػػػػػػػػػػػدىل و  ػػػػػػػػػػػػؤىذ فو عى ػػػػػػػػػػػػٍكًت مي صى  كى

 

حً  ػػػػػػػػػػػػػي  أىٍرًبػػػػػػػػػػػػػٍؿ ًلٍمصىػػػػػػػػػػػػػالى  يينىػػػػػػػػػػػػػاًدم حى

 

م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىجى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإف  ارى مىٍكالى
 

ٍفػػػػػػػػػػًرؼي ًفػػػػػػػػػػي الس ػػػػػػػػػػمىاًء ًبكيػػػػػػػػػػؿ  كىادو   ييرى
 

م ػػػػػػػػػػػػػػػو  ص ارنػػػػػػػػػػػػػػػا تىحى يىٍطػػػػػػػػػػػػػػًكم اأٍلىٍرضى خى  كى
 

 اأىالى فىػػػػػػػػػػاٍنصيٍض غيبىػػػػػػػػػػارى الػػػػػػػػػػذ ٍنًب هىي ػػػػػػػػػػ
 

ل و  نىػػػػػػػػػػؽ  اٍلقىٍمػػػػػػػػػػبى ًمػػػػػػػػػػٍف ًحٍقػػػػػػػػػػدو تىػػػػػػػػػػكى  كى
 

ػػػػػديٍكرً  ػػػػػٍدًؽ تىٍنصيػػػػػذي ًفػػػػػي الص   مىعىػػػػػاًني الص 
 

ٍكحي ًفػػػػػػػػػػي أىلىػػػػػػػػػػؽو أىهىػػػػػػػػػػال     فىتىٍحيىػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػر 
 

نىٍصًسػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػ ي كيػػػػػػػػػػؿ  أىٍركىػػػػػػػػػػاًني كى تىٍخثى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػال    ٍكـي ًهدىايىػػػػػػػػػػػػػةن كىالط اٍلػػػػػػػػػػػػػري حى  تىػػػػػػػػػػػػػري
 

 فىيىٍبعيػػػػػػػػػػػػػدي كيػػػػػػػػػػػػػؿ  شىػػػػػػػػػػػػػٍيطىافو رىًجػػػػػػػػػػػػػٍيـو 
 

اًلينػػػػػػػػػػػػػػا كىأىريػػػػػػػػػػػػػػٍكؿي كيػػػػػػػػػػػػػػال  كىأىٍصػػػػػػػػػػػػػػ   ريخي عى
 

ب ػػػػػػػػػػاإي رىػػػػػػػػػػٍد ًجٍئنىػػػػػػػػػػاؾى نىاٍلصيػػػػػػػػػػكٍ   فىيىػػػػػػػػػػا رى
 

ػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػذ ٍنبى ًإوٍػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػذ ٍنًب ًحٍمػػػػػػػػػالى    نىجي
 

ٍيػػػػػػػػػًر سيػػػػػػػػػٍكءو    فىصىػػػػػػػػػر ٍج هىم نىػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػٍف غى
 

نيػػػػػػػػػػػػػػٍزالى    رىأىٍينىػػػػػػػػػػػػػػا اٍلكىػػػػػػػػػػػػػػٍربى طيٍكفىاننػػػػػػػػػػػػػػا كى

 

ةو  ػػػػػػػالى  فىمىػػػػػػػٍيسى ًسػػػػػػػكىاؾى نىػػػػػػػٍدعيٍك ًفػػػػػػػي صى
 

لىػػػػػػػٍيسى ًسػػػػػػػ  ٍكـي فىٍثػػػػػػػالى كى ػػػػػػػاؾى نىػػػػػػػري  كىل ًحمى

 

صػػػكر الشػػػاعر فػػػي هػػػذإ القصػػػيدة البارعػػػة حنينػػػي الجػػػارؼ كالصػػػادؽ لمػػػذهاب إلػػػي       
المسػػػاجد كالصػػػالة بالػػػا و كشػػػكري العػػػاـر لسػػػماع صػػػكت المػػػؤذف النػػػدم كهػػػك يرفػػػ  ندائػػػي  

ينػػة لمصػػالة و كالقػػدـك إلػػي المسػػاجد لمصػػالة كالعبػػادة بالػػا و حيػػث صػػصاء الػػنصس و كطمأن
و كسمك الركح و بعد أف انزاح عنالػا غبػار الػذنكب و كحقػد القمػكب و كتنصسػت األركاح  لقمبا

فػػػي المسػػػجد نسػػػائـ الصػػػدؽ كعبػػػؽ اإليمػػػاف و كتحػػػررت مػػػف أغػػػالؿ الشػػػياطيف و كهمػػػـك 
 المعايش كمصاعب الحياة .

                                           

 .      ِٕ ص(  الديكاف ُ)
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كأجػػاد فػػي هػػذإ القصػػيدة تصػػكير مشػػاعرإ كحنينػػي إلػػي المسػػاجد و كنمحػػظ الدرػػة فػػي 
عر لصيغة الجم  ) المساجد ( دكف المصػرد كفػي ذلػؾ إشػارة إلػي أف أم مسػجد اختيار الشا

ف نأ عف المسمـ فالك مسجد لي و كفي ذلؾ داللة عمي عمػـك المسػاجد لممسػمميف كافػة  لكاا
فػػي شػػتي البقػػاع . كفػػي إشػػارتي إلػػي عذكبػػة كحػػالكة صػػكت المػػؤذف الػػذم يأسػػر القمػػكب 

كأعػػذبالا لمقيػػاـ بتمػػؾ المالمػػة الجميمػػة كهػػي  األصػػكت لكاألسػػماع إيحػػاء بأهميػػة اختيػػار أنػػد
ذاف عنػػكاف لمصػػالة و فػػرب مػػؤذف يرغػػب فػػي الصػػالة كآخػػر ينٌصػػر منالػػا  ألذاف لمصػػالة و فػػاألا

في اختيار المػؤذنيف و كذلػؾ فػي الرؤيػا  –ار عميي كسمـ  وصم –كهذا ما حث عميي النبي 
ذاف كأخبرهػػا لمنبػػي أليغة افػػي شػػأف صػػ -رثػػي ار عنػػي  –التػػي رآهػػا   عبػػد ار بػػف زيػػد   

ؿو  »صػمي ار عميػي كسػػمـ فقػاؿ لػي رسػػكؿ ار :  ـٍ مىػ ى ًبػػالى ػػؽ  ًإٍف شىػاءى الم ػيي فىقيػػ ٍؤيىػا حى ًإن الىػا لىري
ٍكتنا ًمٍنؾى  مىٍيًي مىا رىأىٍيتى فىٍمييؤىذ ٍف ًبًي فىًإن يي أىٍندىل صى  (ُ) .  فىأىٍلًؽ عى

ف العػذب الرريػؽ الكػكف كمػي بالطبػاؽ بػيف كأكد الشاعر عمي شػمكؿ كعمػـك هػذا اوذا
)السػػماء و كاألرض( الػػذم دٌؿ بػػي عمػػي ديمكمػػة ذكػػر ار فػػي الكػػكف و كذلػػؾ بػػاوذاف الػػذم 

 يرف  كال ينقط  أك يتكرؼ ليؿ نالار .

وػػـ يختػػتـ رصػػيدتي بالػػدعاء كالتثػػرع ر عػػز كجػػؿ أف يكشػػؼ هػػذا الكبػػاء و كيعيػػد 
 نية النثرة .المسمميف إلي مساجدهـ كرياثالـ اإليما

كراح شػػاعرنا   محمػػد غػػزاكم   كهػػك رهػػيف المحبسػػيف ) اإلصػػابة كالحظػػر ( بعػػد أف 
أحاطػػت بػػي الالمػػـك كاوالـ يتػػذكر أيػػاـ التالرػػي كالمػػكدة مػػ  األصػػدراء كالرفػػاؽ و كيحػػف إلػػي 

  (ِ)تمؾ الذكريات كاألياـ الخكالي معالـ رائالن : 

                                           

دار النشػػر: جامعػػة  المحقػػؽ: عبػػد المعطػػي أمػػيف رمعجػػي أبػػك بكػػر البيالقػػي السػػنف الصػػغير لمبيالقػػي(  ُ)
 ُُٔ\ُ.   ـُٖٗٗ -هػ َُُْالطبعة: األكلوو  الدراسات اإلسالميةو كراتشي ػ باكستاف

 . ـ      َُِ(  الديكاف ص ِ)
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ػػػػػػػابى عىن ػػػػػػػي ػػػػػػػًدٍيؽو غى  أىتيػػػػػػػٍكؽي ًإلىػػػػػػػو صى

 

ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػالت مىن يكى   ًنٍيًف كى  أىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػقىو ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلحى

 

ٍزًنػػػػػػػػي  أىتيػػػػػػػػٍكؽي ًإلىٍيػػػػػػػػًي يىٍمسىػػػػػػػػحي كيػػػػػػػػؿ  حي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كىالى يىًكٍمًنػػػػػػػػػػػػػػػػػي  يىٍرًبػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًباأٍلىمى  كى
 

ػػػػػػػػػا يىٍصػػػػػػػػػصىحي ًإٍف أىسىػػػػػػػػػٍأتي ًإلىٍيػػػػػػػػػًي يىٍكمن  كى
 

ٍسػػػػػػػػػًف ظىػػػػػػػػػف    ػػػػػػػػػا فىتىٍقػػػػػػػػػتي ًبحي يىٍرتيػػػػػػػػػؽي مى  كى

 

ٍكرنا يىٍعػػػػػػػػػػػًزؼي لىٍحػػػػػػػػػػػفى أىي ػػػػػػػػػػػاًمي سيػػػػػػػػػػػري  كى
 

ـ  يىػػػػػػػػػػػػػٍأًتٍيًني ًبمىٍحػػػػػػػػػػػػػفً فىيىنٍ    ًصػػػػػػػػػػػػػي اٍلالىػػػػػػػػػػػػػ

 

ييػػػػػػػػًذٍيبي رىٍرًحػػػػػػػػي ٍحشىػػػػػػػػًتي كى ييػػػػػػػػٍؤًنسي كى  كى
 

ٍتًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  زىمى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍطريدي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  آىإو الى

 

م ػػػػػػػػػػػػو اٍلػػػػػػػػػػػػره تىجى ًسػػػػػػػػػػػػر م ًعٍنػػػػػػػػػػػػدىإي جى  كى
 

ًجػػػػػػػػػػػػػف     كىالى أىٍخشىػػػػػػػػػػػػاإي ًمػػػػػػػػػػػػٍف ًإٍنػػػػػػػػػػػػسو كى

 

ػػػػػػػػػػٍف ذينيػػػػػػػػػػٍكًبي يىٍعصيػػػػػػػػػػك عى  يينىػػػػػػػػػػاًغميًني كى
 

ييػػػػػػػػػػػػٍدًرؾي أىف  ذىٍنًبػػػػػػػػػػػػي لىػػػػػػػػػػػػ   ٍيسى ًمن ػػػػػػػػػػػػيكى

 

ػػػػػػػػػػػػػػك ارى أىٍف يىػػػػػػػػػػػػػػٍدنيك ًلقيٍرًبػػػػػػػػػػػػػػي  كىأىٍدعي
 

 فىػػػػػػػػػػػػػًإن ي رىػػػػػػػػػػػػػٍد سىػػػػػػػػػػػػػًئٍمتي كىالى أيكىن ػػػػػػػػػػػػػي 

 

ػػػػػػػػػػػػٍكًمي رىػػػػػػػػػػػػٍد تىػػػػػػػػػػػػكىاتىرى رىاًئػػػػػػػػػػػػديٍكهىا  هيمي
 

ٍت ًبػػػػػػػػػػػػدىن ي  ػػػػػػػػػػػػكىاًدثو أىٍثػػػػػػػػػػػػحى كيػػػػػػػػػػػػؿ  حى  كى
 

ػػػػػػػػػػػًدٍيثي الش ػػػػػػػػػػػاٍلًد أىٍسػػػػػػػػػػػمىعييي ًبًصٍيػػػػػػػػػػػيً   حى
 

ؿي ًفػػػػػػػػػػػي اٍلقيميػػػػػػػػػػػٍكًب ًبغىٍيػػػػػػػػػػػًر ًإٍذفً    فىيىػػػػػػػػػػػٍدخي
 

ٍكـي ًمن ػػػػػػػػػػي أىم  شىػػػػػػػػػػٍيءو  لىػػػػػػػػػػٍيسى يىػػػػػػػػػػري  كى
 

دٍّ يىػػػػػػػػػػديٍكـي فىكىٍيػػػػػػػػػػؼى عىن ػػػػػػػػػػي     ًسػػػػػػػػػػكىل كي
 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػكنا ػػػػػػػػػػػػػػػرىٍختي أىرىاإي حى  ًإذىا يىػػػػػػػػػػػػػػػٍكـه صى
 

ػػػػػػػػػػػػٍبفً   ًبغىٍيػػػػػػػػػػػػًر جي ًتي كى ػػػػػػػػػػػػٍرخى  فىييٍنًقػػػػػػػػػػػػذي صى
 

 ًإذىا أىٍحسىٍسػػػػػػػػػػػػػػػتي تىٍغًيٍيػػػػػػػػػػػػػػػرنا تىبىػػػػػػػػػػػػػػػد ل
 

ن ػػػػػػػي    ػػػػػػػا الت جى  رىكىٍثػػػػػػػتي ًإلىٍيػػػػػػػًي أىٍسػػػػػػػأىؿي مى

 

ٍكًحػػػػػػػػػػي أىريػػػػػػػػػػ رنا: تىٍصػػػػػػػػػػًدٍيؾى ري  ٍكؿي ميكىػػػػػػػػػػر 
 

ػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػًذم بيم ٍغػػػػػػػػتى عىن ػػػػػػػػي     أىًجٍبًنػػػػػػػػي مى

 

ًبٍيًبػػػػػػػػػي  فىأىٍسػػػػػػػػػمى ي ًمٍنػػػػػػػػػيي الى شىػػػػػػػػػٍيءه حى
 

ٍصًنػػػػػػػػي  جى ٍيًنػػػػػػػػي كى  فىأىٍنػػػػػػػػتى الن ػػػػػػػػٍكري ًمػػػػػػػػٍف عى
 

 فىػػػػػػػػػأىٍرريصي الى أيبىػػػػػػػػػػاًلي ًفػػػػػػػػػػي ال ميىػػػػػػػػػػاًلي
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍزفً   حي  كىأىٍنسىػػػػػػػػػػػػػػو كيػػػػػػػػػػػػػػؿ  نىاًزلىػػػػػػػػػػػػػػةو كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػكٍ   كيػػػػػػػػػػػػػػؿ  آىوىػػػػػػػػػػػػػػارو ًلػػػػػػػػػػػػػػذىٍنبو  فىنىٍمحي
 

ذىٍنػػػػػػػػػػػبي اٍلعىاًشػػػػػػػػػػػًقٍيفى هيػػػػػػػػػػػكى الت مىن ػػػػػػػػػػػي   كى
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اًلينػػػػػػػػػػػػػا كىاٍلػػػػػػػػػػػػػًكد  يىٍحيىػػػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػػػؽي عى  نيحى
 

ًنػػػػػػػػػػػػٍيًف ًبكيػػػػػػػػػػػػؿ  غيٍصػػػػػػػػػػػػفً   نىاٍلًتػػػػػػػػػػػػؼي ًلٍمحى  كى

 

ٍكًحػػػػػػػػي ًفػػػػػػػػدىاؾى الػػػػػػػػن ٍصسي هىي ػػػػػػػػا  فىيىػػػػػػػػا ري

 

 كىصىػػػػػػػػػػػاًني ذىا الش ػػػػػػػػػػػقىاءي فىػػػػػػػػػػػالى تىًزٍدًنػػػػػػػػػػػي 

 

ػػػػػػػػػبٍّ فىيىاٍلًتػػػػػػػػؼي أىٍنػػػػػػػػػتى غىايىػػػػػػػػ  ةي كيػػػػػػػػػؿ  حي

 

 يىػػػػػػػػػػػريد  اٍلقىٍمػػػػػػػػػػػبي ًإن ػػػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػػػذىاؾى ًإن ػػػػػػػػػػػي 

 

هػػذإ القصػػيدة الكجدانيػػة المعبػػرة عمػػي مػػدم ريمػػة كأوػػر الصػػدارة المخمصػػة لنػػا تؤكػػد 
كالمحبة الصادرة بيف الناس و  فالحاجػة إلػي الصػديؽ الػكفي الصػدكؽ كرػت الالػـ كالثػيؽ 

 سحيؽ  .    كحاجة الغريؽ إلي مف يأخذ بيديي كسط يـ  متالطـ

كمػػا أحػػكج المػػرء حينمػػا تمػػر  بػػي أزمػػة أك تعصػػؼ بػػي شػػدة إلػػي صػػديؽ كفػػي حمػػيـ و 
يبوي شكايتي كآالمػي و كيشػاركي أزمتػي كأحزانػي و فصػي تمػؾ المشػاركة الصػادرة تخصيػؼ لمالػـ 

 رإ  . ػكتطييب لمنصس و كعكف لممرء عمي تحمؿ الخطب كتخطيي مالما كاف حجمي كأو

ة التػػي مػػٌر بالػػا الشػػاعر مػػف اإلصػػابة بالكبػػاء و وػػـ العػػزؿ كنظػػرنا لمظػػركؼ العصػػيب
كالحظر الذم زاد مف الالـ كاأللـ و راح الشاعر يحٌف إلي صػديقي الػكفي الػذم حػاؿ بػيف كدإ 
كزيارتػػي لػػي أونػػاء تمػػؾ األزمػػة هػػذا الكبػػاء القاتػػؿ كمػػا صػػاحبي مػػف حظػػر كمنػػ  لمتػػزاكر أك 

كأهمػػي و كبػات الكػػؿ يخشػػو عمػػي حياتػػي التالرػي بػػيف النػػاس و حيػػث انشػغؿ الجميػػ  بنصسػػي 
و فمػػـ يسػػتط  صػػديؽ أف يطػػرؽ بػػاب صػػديقي و كال حبيػػب أف  لكبيتػػي مػػف اإلصػػابة كالعػػدك 

 يقرب مف حبيبي .

ػا كال مالربنػػا مػػف تمػؾ الحالػػة النصسػػية كالمعنكيػة المترديػػة غيػػر  فمػـ يجػػد الشػػاعر مصزعن
فػػي حنػػيف جػػارؼ كشػػكؽ سػػاحة الشػػعر الرحيػػب و كصػػكتي الكجػػداني الرريػػؽ  و فػػراح يعمػػف 

بعػد أف حػاؿ بينالمػا الكبػاء و عاـر عف حاجتي كرغبتي إلي كد ككصػاؿ هػذا الصػديؽ الػكفي 
 بكحشيتي كحظرإ المقيت  .

كالخػؿ الػكفي فػي عػدة صػكر المخمػص و كهك في هذإ القصػيدة يبػرز مزايػا الصػديؽ 
عػػدة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ و كمظػػاهر مػػف صػػكر كمظػػاهر الصػػدارة كالخمػػة الصػػحيحة الصػػادرة 

صػػكر متقابمػػة أظالرهػػا الطبػػاؽ البػػديعي بػػيف ) يصػػصح و كأسػػأت ( الػػذم أكػػد بػػي عمػػي مػػدم 
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صديقي و كبيف ) يرتؽ و كفتقػت ( الػذم أكػد كهصكات سعة صدر الصديؽ كتجاكزإ عف زالت 
تمامػػي  و ككػػذلؾ الطبػػاؽ بػػيف كعيبػػي نقصػػي لجبػػرإ ك بػػي مػػدم إكمػػاؿ الصػػديؽ لصػػديقي و كاا

عمي دكر الصديؽ عمػي تغييػر كارػ  صػديقي كظركفػي مػف حػاؿ  )السركر و كالالـ( مؤكدنا بي
 إلي حاؿ كحياة لحياة أخرم .

كطابؽ كذلؾ بيف ) يؤنس و ككحشتي ( مؤكدنا بػي عمػي مػدم رػكة الحميميػة كالػدؼء 
 بيف األصدراء والتي تحيؿ الكحشة كالغربة إلي أنس كمكدة .

الوقػػة  لأظالػػر مػػد كالطبػػاؽ بػػيف ) سػػرم و كجالػػرم ( كبػػيف ) أنػػس و كجػػٌف ( الػػذم
جالػػة كاالطمئنػػاف بػػيف األصػػدراء المخمصػػيف التػػي تمػػٌد مػػاء الصػػدارة بػػالقكة كالشػػجاعة لمكا

 . مصاعب الحياة كمكائد اوخريف
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 انفصم انخاَٙ  
اٌ أسيح ٔتاء كٕرَٔا

 
 أحذاث ٔيظاْز اجملتًع إت

 يف شعز انذكتٕر حمًذ غشأ٘
د غػػػزاكم   إلصػػػابة مباشػػػرة كحػػػادة بكبػػػاء عمػػػي الػػػرغـ مػػػف تعػػػرض شػػػاعرنا   محمػػػ

اإلصػػابة بالػػذا الكبػػاء بأثػػرارإ كأخطػػارإ النصسػػية كالبدنيػػة المريػػرة كالخطيػػرة  أوػػرالككركنػػا و ك 
الػذم راح يبػث شػكايتي كآالمػي المبرحػة فػي شػعرإ و غيػر أنػي لػـ يسػتط  أف  وعمي الشػاعر

ئف هك اوخر مػف كطػأة ينعزؿ بشعرإ عف عالمي كمجتمعي المحيط بي و الذم بات يصرخ كي
كشػػػدة هػػػذا الكبػػػاء األلػػػيـ . بعػػػد أف غٌيػػػر هػػػذا الكبػػػاء صػػػكرة العػػػالـ بأسػػػرإ فكرينػػػا كعمميػػػا 

كأخالرينػػا و حيػػث أكرػػؼ هػػذا الكبػػاء شػػيئا مػػا مػػف كحشػػية كهمجيػػة بعػػض الػػدكؿ  اجتماعيػػاك 
و كالحككمات المستبدة المتغطرسة و كصػرفت هممالػـ كاهتمامػاتالـ إلػي دركب العمػـ كالطػب 

 هـ .ءكدكاء لالذا الكباء القاتؿ و الذم رالرهـ كأذٌؿ كبرياألقاح  يجادمحاكلة إل في

مػف عػادات النػاس كسػمككياتالـ مػ  أنصسػالـ كمػ  بعثػالـ الػبعض  الكباء كغٌير كذلؾ 
 فال مقابالت أك زيارات و كال تنزهات أك تجمعات و كال مصافحات .

ات كاإلجػػػراءات كالقػػػكانيف كرامػػػت الػػػدكؿ كالحككمػػػات كافػػػة باتخػػػاذ حزمػػػة مػػػف القػػػرار 
ية الصارمة كالحاسػمة و لمكاجالػة هػذا الكبػاء كمنػ  انتشػارإ بػيف المػكاطنيف و لعػؿ ئستوناالا

مػف أخطػػر كأصػعب تمػػؾ القػرارات عمػػي نصػكس النػػاس فػي عالمنػػا العربػي كاإلسػػالمي خاصػػة 
 رػػػرار غمػػػؽ المسػػػاجد كدكر العبػػػادة و كمنػػػ  إرامػػػة الصػػػمكات كالشػػػعائر الدينيػػػة فػػػي صػػػكرة

 . دا ربؿ هذا الكباء معتا كافجماعية كما 

ػػا السػػتار كالغطػػاء عػػف بعػػض السػػمككيات كاألخػػالؽ القبيحػػة  ككشػػؼ هػػذا الكبػػاء أيثن
كاالحتكػػار الشػػح كالبخػػؿ و  كويػػراف تمػػؾ األزمػػة الراهنػػة و حيػػث التػػي ظالػػر بالػػا الػػبعض إٌبػػ

صػػكس الػػبعض و كاختصػػت النخػػكة كالشػػالامة مػػف نو كثػػاعت المػػركءة  كاألنانيػػة كالكراهيػػة و
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الػػػذيف كػػػانكا يسػػػتتركف خمػػػؼ أرنعػػػة خادعػػػة مزيصػػػة و فجػػػاء هػػػذا الكبػػػاء ككشػػػؼ كفثػػػح 
 .كأبانالـ عمي حقيقتالـ كحجمالـ أصحابالا 

وػػـ كانػػت ثػػربة هػػذا الكبػػاء القاتمػػػة و التػػي أكجعػػت القمػػكب و كرصػػمت الظالػػػكر و 
شػالداء مػف كأدمعت العيكف و في مشػالد ألػيـ كنبػأ يػكمي عظػيـ و ينعػي كيبكػي الثػحايا كال

مصابي هذا الكباء و الذيف رثكا نحبالـ إور تعرثػالـ لذصػابة بالػذا الكبػاء القاتػؿ و فرأينػاإ 
 كؿ يـك يحصد أركاح الكبار كالصغار عمي السكاء .

هذا المشالد الجزئي لممجتم  كالحياة لـ يكف باألمر الاليف اليسير عمي نصس شػاعرنا 
ؾ األحػداث عمػي الػرغـ مػف مصػابي كألمػي هػك المرهصة و كركحي الرريقة و كلـ تمػر عميػي تمػ

اوخر مركر الكراـ و كلـ ينشغؿ بحالي كآالمي عف سائر أحكاؿ مف حكلي مف النػاس و فػراح 
 يرصد في شعرإ كيتصاعؿ بصني م  تمؾ األحداث كاألكجاع اإلنسانية المريرة .

ة العالميػػػفنطػػػال  فػػػي شػػػعر الػػػدكتكر   محمػػػد غػػػزاكم   تمػػػؾ األحػػػداث كالمتغيػػػرات 
و كنػػراإ يرصػػد بعدسػػة الصنػػاف المػػاهر فػػي صػػدؽ رػػكؿ كعذكبػػة بيػػاف أوػػر هػػذا كاالجتماعيػػة 

 الكباء عمي الناس كالبشرية كافة و كتأويرإ البالغ عمي حياتالـ كأحكالالـ .

كنراإ في مكطف آخر يذـ كيالجك كيشكك مف سكء األخػالؽ كفسػاد الثػمائر كالقمػكب 
 الطاحنة  .التي بدا عميالا البعض إباف تمؾ األزمة 

كنراإ كذلؾ يتحدث عف أور غمؽ المساجد عمي نصسي كنصكس المسمميف و وػـ يتحػدث 
في إنسانية صادرة كمشاركة كجدانيػة فاعمػة عػف دكر األطبػاء الكبيػر كالقػدير فػي مكاجالػة 

 هذا الكباء كالتصدم لي بأركاحالـ كأنصسالـ  .

ف سػقط كاستشػالد جػرٌاء وـ يبكي كيروي بػدمكع الصػف كصػرخاتي المعبػرة المػؤورة كػؿ مػ
 .  ليـاإلصابة بالذا الكباء األ 
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كفػػػي الصػػػصحات التاليػػػة نتعػػػرض بشػػػيء مػػػف التصصػػػيؿ كالتكثػػػيح لتمػػػؾ األحػػػداث 
كالمظػاهر األليمػػة التػي أصػػابت النػػاس كالمجتمػ  جػػرٌاء هػذا الكبػػاء و كذلػػؾ مػف خػػالؿ عػػدة 

 صكر عمي النحك التالي :
 الميتي  .الحديث عف عمـك الكباء كع:  انصٕرج األٔيل

 الحديث عف المساكئ كالمعايب  في المجتم   .: انصٕرج انخاَٛح 
 : الحديث عف أزمة غمؽ المساجد  . نخحانصٕرج انخا
 : الحديث عف دكر األطباء في مكاجالة الكباء  . زاتعحانصٕرج ان
 رواء الثحايا كالشالداء .       : ايسحانصٕرج اخل

  انصٕرج األٔيل
 اء ٔعادلٛتّاحلذٚج عٍ عًٕو انٕت

نشأ هذا الكباء المستجد الذم عرؼ كاشػتالر بكبػاء الككركنػا أكؿ مػا نشػأ فػي مدينػة 
)ككهاف الصينية( و كما لبث أف شاعت كانتشرت األخبار المصزعة سريعنا عػف مػدم كحشػية 
هػػذا الكبػػاء كشراسػػتي عمػػي البشػػر و وػػـ تطػػكر األمػػر كازداد الخطػػر و كازدات سػػرعة انتشػػارإ 

المدف كالبمداف العالمية التػي لػـ يكػف فػي حسػبانالا هػذا الكبػاء الخطيػر . وػـ  كاستشرائي في
تكاور هذا الكباء في كػؿ مكػاف بسػبب السػصر كالترحػاؿ كالتنقػؿ بػيف المػدف كالبمػداف و ككوػرة 

 اختالط الناس في بداية األمر حتو عـٌ البالء كطـٌ الكباء .

ات العالمية الكبرل حكؿ تعمد بعػض كتبكدلت االتالامات كاألراكيؿ بيف الدكؿ كالحككم
الدكؿ تصني  كتحثير هذا الصيركس كالعمؿ عمي انتشارإ بيف الدكؿ و فيمػا يسػمي بػالحرب 
البيكلكجيػػػة الحديوػػػة و كذلػػػؾ بغػػػرض ثػػػرب االرتصػػػاد لػػػبعض الػػػدكؿ ككرػػػؼ حركػػػة العمػػػؿ 

 كاإلنتاج بالا  .

شػرم شػيطاني نشػأتي كتككينػي أهػك عمػؿ ب ؼكأيما كانت طبيعة هػذا الصيػركس كظػرك 
فقد أصػبح هػذا الكبػاء بػيف عشػية كثػحاها حػديث السػاعة  و متعمد و أـ جند رباني مرسؿ
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المأساكم و ككاروة العالـ الكبرل و ككابكسػي المزلػزؿ الػذم لػـ يجػد لػي أحػد تصسػيرا أك بيانػا 
 عف حقيقتي أك عالجي .

تكطف فػػي كػػؿ كارػػتحـ هػػذا الكبػػاء الحػػدكد كالسػػدكد و كغػػزا الممالػػؾ كالسػػالطيف و كاسػػ
 مكاف كمصر و دكف أف تستط  أية ركة عالمية أف تكرؼ زحصي كانتشارإ السري  .

كرد عٌبر الشاعر   محمد غزاكم   في شعرإ عف ذلػؾ الزحػؼ الكػكركني الغاشػـ عمػي 
 ( ُ)العالـ في رصيدتي التي يقكؿ فيالا : 

درػػػػػػا ٍكنىػػػػػػا( ًفػػػػػػي اٍلػػػػػػًبالى  ليٍكا ) اٍلكهري
 

ـٍ تيٍبػػػػػػػػػًؽ سىػػػػػػػػػاٍلالن أىكٍ    ًكهىػػػػػػػػػادٍ  لىػػػػػػػػػ
 

( مىٍنشىػػػػػػػػػػػػأي أىٍمرًهىػػػػػػػػػػػػا ٍكهىػػػػػػػػػػػػافي  )كي
 

ًبًطٍرًسػػػػػػػػػػػػالىا كىػػػػػػػػػػػػافى اٍلًمػػػػػػػػػػػػدىادٍ    كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   كىاٍلغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي رىاحى ًبغىٍمثى
 

ػػػػػػػػػػػػرىادٍ   ػػػػػػػػػػػػا اٍلجى  يىتىسىػػػػػػػػػػػػارىطيٍكفى كىمى
 

ـٍ   كىاأٍلىٍمػػػػػػػػػػػػػػري كىػػػػػػػػػػػػػػافى ًبًصٍعًماًلػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػادٍ   ـٍ سيػػػػػػػػٍكءي اٍلحىصى  رىػػػػػػػػٍد عىم اليػػػػػػػػ
 

) ػػػػػػػػػػه  )ًبصىٍيػػػػػػػػػػرىسو  كىالش ػػػػػػػػػػٍرؽي ثى
 

ػػػػػػػري ًفػػػػػػػي اٍلًعبىػػػػػػػادٍ ) كيٍكًفٍيػػػػػػػدي    ( يىٍنخى
 

ػػػػػػػػػػا لىنىػػػػػػػػػػا  كىاٍلعيػػػػػػػػػػٍربي تىٍصػػػػػػػػػػريخي مى
 

 فىػػػػػػػػػػػػالن ٍصطي يىاٍلػػػػػػػػػػػػًكم ًباٍلكىسىػػػػػػػػػػػػادٍ  
 

ػػػػػػػػػػػػػٍكًحشه   ػػػػػػػػػػػػػٍكؿه مي  كىاٍلصىٍقػػػػػػػػػػػػػري غي
 

ػػػػػػػػػػػػٍرذي تىٍقػػػػػػػػػػػػًرضي كيػػػػػػػػػػػػؿ  زىادٍ    كىاٍلجي
 

ػػػػػػػػػػػػػػذي ًحػػػػػػػػػػػػػػٍذرىهىا  كىالن ػػػػػػػػػػػػػاسي تىٍأخي
 

ػػػػػػػػػػػػا اٍلًجيىػػػػػػػػػػػػادٍ    يىتىسىػػػػػػػػػػػػارىعيٍكفن كىمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىةه  ـٍ ًإٍيمى ميالي  فىسىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى
 

ػػػػػػػػػػػػرىادٍ   ـٍ ذىا اٍلمي ػػػػػػػػػػػػٍنالي  كىاٍلبيٍعػػػػػػػػػػػػدي عى

 

ب نىػػػػػػػػػػػػػػػػا  كىاٍلكيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  يىاٍلًتػػػػػػػػػػػػػػػػؼي رى
 

ـٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى الت نىػػػػػػػػػػػػػػػػادٍ   كىػػػػػػػػػػػػػػػػأىن الي  كى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلؽو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عيٍكفى ًلخى  يىتىثى

 

ػػػػػػػٍكؼي يىٍعميػػػػػػػٍك ًفػػػػػػػي اٍزًديىػػػػػػػادٍ    كىاٍلخى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًراًلـٍ   كىاٍوإي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىٍعمى
 

كىادٍ   زىٍت سيػػػػػػػػػػػٍحبنا كى ػػػػػػػػػػػاكى  رىػػػػػػػػػػػٍد جى

 

                                           

   ّٖص   (  الديكافُ)
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ػػػػػػػػػػػػػػػٍكا ًني ػػػػػػػػػػػػػػػ  اًتاًلـٍ رىػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍخمىصي
 

ٍكهىػػػػػػػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػػػػػػػاٍلًكدىادٍ    رىػػػػػػػػػػػػػػٍد طىال ري
 

ـٍ رىػػػػػػػػػػٍد بىػػػػػػػػػػدىا  كىالػػػػػػػػػػد ٍم ي ًمػػػػػػػػػػٍنالي
 

ـٍ ًفػػػػػػػػػي ات قىػػػػػػػػػادٍ    كىالم ٍصػػػػػػػػػظي ًمػػػػػػػػػٍنالي

 

ٍمعىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىب  أىٍدًرٍؾ جى
 

ػػػػػػػػػػػٍدري يىٍخصيػػػػػػػػػػػػؽي كىاٍلصيػػػػػػػػػػػػؤىادٍ    كىالص 
 

رىل  كىاري ًمػػػػػػػػػػػػػٍف فىػػػػػػػػػػػػػٍكًؽ اٍلػػػػػػػػػػػػػكى
 

يىػػػػػػػػػػػػػػٍرأيؼي ًباٍلًعبىػػػػػػػػػػػػػػادٍ    يىٍحنيػػػػػػػػػػػػػػٍك كى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػةو سىػػػػػػػػػػػػػػػػػييًزيٍ   ؿي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ميًمم 
 

سىػػػػػػػػػػػػتىٍخمى ي الػػػػػػػػػػػػد ٍنيىا اٍلًحػػػػػػػػػػػػدىادٍ    كى

 

ؽي بىابىنىػػػػػػػػػػػػػػا  كىاٍلصىػػػػػػػػػػػػػػٍرحي يىٍطػػػػػػػػػػػػػػري
 

ػػػػػػػػػػػٍكؼي يىٍعػػػػػػػػػػػديٍك كىالس ػػػػػػػػػػػالىادٍ    كىاٍلخى

 

ػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػب  يىػػػػػػػػػػػػػػٍأًكٍم هىاًئمن  كىاٍلحي
 

 كىالكيػػػػػػػػػػٍرإي لىػػػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػػيي سىػػػػػػػػػػدىادٍ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػنىا ي أىٍرثى ٍيػػػػػػػػػػػػػػري يىٍمػػػػػػػػػػػػػػعى  كىاٍلخى
 

ػػػػػػػػػػػػػادٍ   ـ  ًفٍينىػػػػػػػػػػػػػا ذىا اٍلحىصى يىعيػػػػػػػػػػػػ  كى
 

اسػػتالؿ الشػػاعر رصػػيدتي باإلشػػارة إلػػي عمػػـك انتشػػار هػػذا الكبػػاء فػػي شػػتي األرطػػار 
كاألمصار و وػـ أشػار إلػي مػكطف ظالػكر هػذا الكبػاء كبػؤرة انتشػارإ كهػي مدينػة ) ككهػاف ( 
الصػػينية و التػػي انطمػػؽ منالػػا الكبػػاء إلػػي بقيػػة العػػالـ و وػػـ اجتياحػػي كارتحامػػي دكؿ الغػػرب 

ماـ كحشيتي دكلة تمػك أخػرم و كانكسػرت شػككة يػد الشػيطاف فػي بأسرإ التي راحت تتسارط أ
بعػػض السػػصالاء كالجالػػالء مػػف كرػػت  لاألرض كهػػي دكلػػة ) أمريكػػا ( الغاشػػمة و التػػي نػػاد

 و كهي الصاجرة العاهرة و التي صيرها الكباء ذليمة حاسرة . ردير يوءرريب بأنالا عمي كؿ ش

أما عف الثعصاء كالعمالء مف العرب المغمكبيف عمي أمرهـ رد عاشكا في ذعر كحػذر 
مف آخرتالـ التي خربكها و كخكؼ كرمؽ عمي دنياهـ التػي زينكهػا كعمركهػا بػدماء شػعكبالـ 

 كمقدرات أكطانالـ المقالكرة  .

 كلـ يجد الناس إزاء هذا الطكفاف الككركني المدمر سػكل المجػكء كالتثػرع إلػي ار  
 كالدعاء بأف يتمطؼ بالـ كيرف  عنالـ الكباء كالبالء  .  –عز كجؿ  –
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الشاعر رصيدتي عمي جممة مف األساليب الخبرية و التػي أظالػرت ككشػصت عػف  وكبن
بعض األمكر كالحقائؽ كاألسرار التي صػاحبت هػذا الكبػاء العػالمي و مسػتعيننا كػذلؾ بػبعض 

 ركلي :  صكر الخياؿ الرائؽ المعبر و موؿ التشبيي في 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو    كىاٍلغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي رىاحى ًبغىٍمثى
 

ػػػػػػػػػػػػرىادٍ   ػػػػػػػػػػػػا اٍلجى  يىتىسىػػػػػػػػػػػػارىطيٍكفى كىمى
 

حيث شبي الشاعر تسارط الغرب كاناليارإ السري  عمي يػد هػذا الكبػاء بتسػارط أسػراب 
 الجراد عمي األرض كهالكالا  .

 كفي كركلي :

) ػػػػػػػػػػه  )ًبصىٍيػػػػػػػػػػرىسو  كىالش ػػػػػػػػػػٍرؽي ثى
 

ػػػػػػػري ًفػػػػػػػي اٍلعً    بىػػػػػػػادٍ ) كيٍكًفٍيػػػػػػػدي( يىٍنخى
 

 وـ نراإ يذكر المسمي الطبي لالذا الكباء كهك ) ككفيد ( .

 كنرم كذلؾ التشبيي البميغ في ركلي :

ب نىػػػػػػػػػػػػػػػػا  كىاٍلكيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  يىاٍلًتػػػػػػػػػػػػػػػػؼي رى

 

ـٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى الت نىػػػػػػػػػػػػػػػػادٍ   كىػػػػػػػػػػػػػػػػأىن الي  كى
 

حيث صكر الشاعر حالة الصػزع كالالمػ  المريػب التػي سػيطرت كخيمػت عمػي النػاس و 
بمكرؼ يـك القيامة ) يـك التناد ( يػـك تخشػ  األصػكات لمػرحمف كحالة الخشكع كالتثرع ر 

فال تسم  إال همسنا . مستحثرا م  هذا األسمكب البياني خاصية التناص القرآنػي مػ  رػكؿ 
ـٍ يىٍكـى الت ناًد :    - تعالي -ار  مىٍيكي يا رىٍكـً ًإن ي أىخاؼي عى     (ُ)  .كى

عر و أطمقالػػا كعٌبػػر بالػػا عمػػا أصػػاب كالقصػػيدة فػػي مجممالػػا صػػرخة مدكيػػة مػػف الشػػا
 البشرية مف ذهكؿ كفجيعة جراء  ردـك هذا الكباء كانتشارإ بيف الناس  .

                                           

 سكرة غافر  .   ِّ ة( اويُ)
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  عػػف سػػابقة يتحػػدث الشػػاعر   محمػػد غػػزاكمكفػػي رصػػيدة أخػػرم مشػػابالة لمقصػػيدة ال
 (1)آوار كأثرار هذا الكباء الككركني كعمـك انتشارإ السري  في بمداف العالـ رائالن :

ٍكنىػػػػػػػػػػػػػا( تىٍقتيػػػػػػػػػػػػػؿي رىػػػػػػػػػػػػػاليٍكا   )اٍلكيري
 

تىٍنًقػػػػػػػػػػػػػؿي    تيٍعػػػػػػػػػػػػػًدم اٍلقىًرٍيػػػػػػػػػػػػػبى كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًلطو  ٍكـي كيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ميخى تىػػػػػػػػػػػػػػػػري  كى
 

بىاؤيهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييتىمىو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   كى  كى

 

اًلينػػػػػػػػػػػا ـٍ تيٍبػػػػػػػػػػػًؽ ًمٍصػػػػػػػػػػػرنا خى  لىػػػػػػػػػػػ
 

ًبأىٍرًثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا تىتىمىايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    كى
 

ًبكيػػػػػػػػػػؿ  ًشػػػػػػػػػػٍبرو ًفػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػد نىو  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػؿي   تىٍصعى ـى كى  تىٍبًغػػػػػػػػػػػػػػػي اأٍلنىػػػػػػػػػػػػػػػا
 

تٍ  ػػػػػػػػػػػٍيفي أىٍثػػػػػػػػػػػحى ػػػػػػػػػػػٍكًئالن  فىالص   مى
 

ٍلػػػػػػػػػػػػػػػًكؿي    كىاٍلغىػػػػػػػػػػػػػػػٍربي ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػيي ييكى
 

ٍقمىػػػػػػػػػػػػػػيي  ٍكسي يىٍصًقػػػػػػػػػػػػػػدي عى  كىالػػػػػػػػػػػػػػر 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   م   كىالٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؽي الى يىتىحى
 

) ػػػػػػػػػػػاعى )ًبصىٍيػػػػػػػػػػػرىسو  كىاٍلغىػػػػػػػػػػػٍربي ثى
 

ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ًبمىك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو يىتىخى  كى

 

ـي بىٍيتىالىػػػػػػػػػػػػػػػا  كىالن ػػػػػػػػػػػػػػػاسي تىٍمػػػػػػػػػػػػػػػزى
 

ـه يىٍشػػػػػػػػػػػػػػمىؿي   ػػػػػػػػػػػػػػٍت ٍظػػػػػػػػػػػػػػري حى  كىاٍلحى
 

 اكىالط ٍصػػػػػػػػػػػػػػؿي يىٍصػػػػػػػػػػػػػػريخي بىاًكيىػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كىالش ػػػػػػػػػػػػػػٍيبي ًمٍنالىػػػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػػػٍذهىؿي  
 

اًئصنػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػؼي خى  كاٍلكيػػػػػػػػػػػػػػؿ  يىٍرجي
 

اليػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تىٍجالىػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإخى مى  كى

 

 فىمىسىػػػػػػػػػػػػػػاًجده رىػػػػػػػػػػػػػػٍد أيٍغًمقىػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيٍكنيالىا يىتىكىاصى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ىًذفه رىػػػػػػػػػػػػػػػٍد أيٍسػػػػػػػػػػػػػػػًكتىتٍ  مى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ًربىابيالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىتىالىامى  كى

 

ـ  الػػػػػػػػػد نىو ػػػػػػػػػ  كىاٍلبيػػػػػػػػػٍؤسي رىػػػػػػػػػٍد عى
 

ـ  سيػػػػػػػػػػػػػػٍحبه    تىاٍلطيػػػػػػػػػػػػػػؿي  كىاٍلالىػػػػػػػػػػػػػػ

 

ًزٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىةه  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةى عى  ًإف  اٍلحى
 

ٍكحي ًمٍنالىػػػػػػػػػػػػػػا تىٍنًسػػػػػػػػػػػػػػؿي    كىالػػػػػػػػػػػػػػر 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػي   ب ػػػػػػػػػػػػػػػاإي أىٍنػػػػػػػػػػػػػػػتى اٍلميٍرتىجى  رى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ـي تيٌؤم   أىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػتى الػػػػػػػػػػػػػػػػر ًحٍي

 

                                           

     ٕٗص  الديكاف  (1)



 

  

 

 
 اكمأصداء كباء الككركنا في شعر الدكتكر محمد دياب غز  

 

ِٕٖٓ 

ـى ًبنىٍظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةو    دىاًك اأٍلىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػػػػؿي   ٍكنىػػػػػػػػػػػػػا( تىٍرحى ػػػػػػػػػػػػػٍر ) كيري  كىٍأمي

 

متػػكحش كأثػػرارإ الشػػاعر يتحػػدث عػػف آوػػار هػػذا الكبػػاء ال فػػي هػػذإ القصػػيدة نػػرل
كاإلصػػػابة بػػػي ألهػػػكف  لالكخيمػػػة كاألليمػػػة عمػػػي النػػػاس كافػػػة و مػػػف القتػػػؿ كسػػػرعة العػػػدك 

 و مف المخالطة كالتعامؿ م  المصابيف بي .األسباب

وػػـ يتحػػدث الشػػاعر عػػف سػػرعة انتشػػارإ كاستشػػرائي فػػي كافػػة الػػبالد كاألمصػػار دكف 
كطف بالػا الكبػاء كاسػتصحؿ فيالػا استوناء و كيتناكؿ مسميات لبعض الدكؿ كالمػدف التػي اسػت

 . (خطرإ موؿ )  الصيف و كالركس و كالشرؽ و كالغرب ...

وـ يكشؼ عف أور هذا الكباء الكخيـ األليـ عمي الناس كافػة و دكف تمييػز أك تصريػؽ 
   لؾ في ركلي :ذبيف أحد منالـ نمحظ 

 كىالط ٍصػػػػػػػػػػػػػػؿي يىٍصػػػػػػػػػػػػػػريخي بىاًكيىػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كىالش ػػػػػػػػػػػػػػٍيبي ًمٍنالىػػػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػػػٍذهىؿي  
 

كالشػيب(  و أٌكد عمػي هػذا العمػـك كالشػمكؿ لمكبػاء بالطبػاؽ البػديعي بيف)الطصػؿحيث 
إحاطة الكباء بجمي  الصئػات كاألعمػار البشػرية سػكاء و دكف مراعػاة  مدلالذم دٌؿ بي عمي 

 لذم شيبة كبير و أك ثعؼ صغير  .

تكغػػؿ هػػذا الكبػػاء كاستشػػرائي فػػي الػػبالد و  لكهكػػذا اسػػتطاع الشػػاعر أف يصػػكر مػػد
كحشػيتي كشراسػتي التػي لػـ يسػتط  أحػد إيقافػي أك  لارإ بيف الناس و مبينا مػدعة انتشكسر 

 القثاء عميي .
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 انصٕرج انخاَٛح
 احلذٚج عٍ فساد األخالق يف سيٍ انٕتاء

النػػػاس و كتكشػػػؼ عػػػف حقػػػائقالـ  ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػي أف المحػػػف كاألزمػػػات تمحػػػصي 
ا الكبػاء السػتار عػف بعػض المسػاكئ كطبائعالـ و كتبيف معادنالـ كأصالتالـ و كرد كشػؼ هػذ

كالمعايػػب األخالريػػة كالسػػمككية القبيحػػة التػػي بػػدا عميالػػا الػػبعض إٌبػػاف تمػػؾ األزمػػة الكبائيػػة 
ا كمستترنا خمؼ أرنعة الكجػكإ الباسػمة كاأللسػنة المعسػكلة المصاجئة و كفثح ما كاف مخبكءن 

اليػة و كفػي كرػت البأسػاء التي تظالر كرت السراء كالرخاء فػي صػكرة مالئكيػة كمو والكاذبة 
 .الخبيوة كالثراء عمي حقيقتالا الشيطانية 

ـٌ كطػـ كجػوـ عمػي صػدكر كنصػكس مكهذا  ا أفصح عني ككشصي كباء ككركنا حينما عػ
طمػػ  لر الشػػح كالبخػػؿ و كسػػاد اكوػػالنػػاس و حيػػث تبػػدلت األخػػالؽ و كتغيػػرت السػػمككيات و ف

عت المػػػركءة كالنخػػػكة كالشػػػالامة و جشػػػ  كاالحتكػػػار و كعمػػػت األنانيػػػة كالذاتيػػػة و كثػػػالكا
 ـ  .ػكانشغؿ الناس بتطالير ظاهرهـ دكف باطنالـ و كمداكاة ركالبالـ دكف رمكبال

كرد استرعي هػذا األمػر الغريػب المريػب فكػر كنصػس شػاعرنا المرهصػة و كأوػار غثػبي 
عمػػي  لسػػخطي عمػػي تمػػؾ األخالريػػات كالسػػمككيات الغريبػػة عمػػي مجتمعنػػا كحياتنػػا و كنػػادك 

        (ُ)آخر رائالن :  وءهمية كحتمية إصالح القمكب كالنصكس ربؿ كؿ شيركمي بأ

ٍكا كيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  اٍلقيميػػػػػػػػػػػػػػػٍكبٍ   طىال ػػػػػػػػػػػػػػػري
 

ٍكا كيػػػػػػػػػػػػػػؿ  اٍلعيييػػػػػػػػػػػػػػٍكبٍ    كىاٍحػػػػػػػػػػػػػػذىري
 

ب ػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػٍدرنا تىرى  كىاٍغًسػػػػػػػػػػػػػميٍكا صى
 

ػػػػػػػػػػػػانىاًت الػػػػػػػػػػػػػذ نيٍكبٍ    ًفػػػػػػػػػػػػي حىثى

 

ػػػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػػػؿ  أىٍمػػػػػػػػػػرو   كىاٍبعيػػػػػػػػػػديٍكا عى
 

 فىاًسػػػػػػػػػػػػػػدو أىٍك رىػػػػػػػػػػػػػػٍد ييًصػػػػػػػػػػػػػػٍيبٍ  

 

ٍخػػػػػػػػػػزو كى  ٍكا ًمػػػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػػػؿ  كى  اٍنصيػػػػػػػػػػري

 

ًرٍيػػػػػػػػبٍ   ػػػػػػػػاؾى ًفػػػػػػػػي الػػػػػػػػن ٍصًس مي  حى

 

                                           

      ُٗص  ( الديكافُ)



 

  

 

 
 اكمأصداء كباء الككركنا في شعر الدكتكر محمد دياب غز  

 

َِٖٓ 

ٍرػػػػػػػػػتو  ٍكا ًفػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػؿ  كى  كىاٍنشيػػػػػػػػػري
 

ًصػػػػػػػػػػػػػػٍيبٍ   ٍيػػػػػػػػػػػػػػرو أىٍك خى  كيػػػػػػػػػػػػػػؿ  خى

 

ـه  ػػػػػػػػػػػػٍت ٍسػػػػػػػػػػػػـً حى  ًإف  غيٍسػػػػػػػػػػػػؿى اٍلجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا يىشيػػػػػػػػػػػػػػػػٍكبٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػاًفظه ًمم   حى
 

 بىٍيػػػػػػػػػػػػػػدى أىف  اٍلقىٍمػػػػػػػػػػػػػػبى أىٍكلىػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍف ميًثػػػػػػػػػػػػػػػر اتو تىنيػػػػػػػػػػػػػػػٍكبٍ  

 

 ا ًفػػػػػػػػػػي اٍلمىعىاًصػػػػػػػػػػيالى تىتيٍكهيػػػػػػػػػػكٍ 
 

ٍكا رىب  اٍلغيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكبٍ    كىاٍذكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري

 

مٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػػػػػػػيي يىٍحنيػػػػػػػػػػػػػػػػػك عى  عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف رىًرٍيػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ    ًبًشػػػػػػػػػػػػػػػػصىاءو عى

 

ـ  عىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىاحي اٍلالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ٍكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا( الى تيًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيبٍ   كيري  )كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػِبا ٍيػػػػػػػػػػػػػػري صى ػػػػػػػػػػػػػػب  اٍلخى ييصى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًني كىالط ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكبٍ    كىاأٍلىمى
 

ًريىػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي اٍلًبػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػفي   كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   بىابىاتي هيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكبٍ كىالص 

 

ٍمػػػػػػػػػػػػػًؽ تىٍحيىػػػػػػػػػػػػػا نيصيػػػػػػػػػػػػػٍكسي اٍلخى  كى
 

ٍكبٍ   ءىاًت الط ػػػػػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػػػػػالى  ًفػػػػػػػػػػػػػي مي

 

ٍكا ًجٍسػػػػػػػػػػػػػػمنا تىبىػػػػػػػػػػػػػػد ل  طىال ػػػػػػػػػػػػػػري
 

 كىاٍحصىظيػػػػػػػػػػػػػٍكا نىٍصسنػػػػػػػػػػػػػا تىًطٍيػػػػػػػػػػػػػبٍ  
 

كىٍعػػػػػػػػػػػػػدنا ٍكا ًصػػػػػػػػػػػػػٍدرنا كى  كىاٍذكيػػػػػػػػػػػػػري
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػؼى اٍلقيميػػػػػػػػػػػػػٍكبٍ    كىاٍبعيػػػػػػػػػػػػػديٍكا زى

 

ٍردنا كى ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ٍكا حي  كىاٍنويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
 

نىايىػػػػػػػػػػػػػ  ٍكبٍ ًفػػػػػػػػػػػػػي اٍلحى  ا كىالػػػػػػػػػػػػػد ري

 

 ًحٍينىالىػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػـ نىٍخػػػػػػػػػشى شىػػػػػػػػػٍيئنا
 

)كيييٍكًفٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده( يىًخٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ    كى
 

نسػػانية عاليػػة و  يرسػػـ لنػػا الشػػاعر فػػي  تمػػؾ المكحػػة الصنيػػة المعبػػرة صػػكرة أخالريػػة كاا
إنساني كموػالي داعبت خيالي المرهؼ و ككجداني الصادؽ و كركحي المسالمة الحالمة بعالـ 

الصػكارؽ بػيف النػاس و كتػزكؿ منػي الثػغائف كاألحقػاد مػف نصػكس  فيػي وراؽ كنبيؿ و تتالشػ
مػػي البشػر و حتػو يسػتطيعكا أف يتغمبػكا بصطػرتالـ اإلنسػػانية النقيػة التػي فطػرهـ ار عميالػا ع

 . تمؾ النازلة كالصاجعة األليمة
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كاعتمػػد الشػػاعر فػػي رسػػـ تػػؾ المكحػػة عمػػي عػػدة صػػيغ إنشػػائية طمبيػػة و ظالػػرت فػػي 
اليػػػة ) طالػػػركا و كاحػػػذركا و كاغسػػػمكا و كابعػػػدكا و كانصػػػركا و كانشػػػركا  جممػػػة مػػػف األكامػػػر الت

كاذكػػػركا و كاحصظػػػكا و كابعػػػدكا و كانوػػػركا ( كالتػػػي أفػػػادت أهميػػػة كسػػػرعة التحمػػػي بالصثػػػائؿ 
كالمكبقػات كالتخمػي عػف الرذائػؿ  بالػا و لكالصػصات الحميػدة التػي نػادكالمحامد مف األخالؽ 

اف تمػؾ األزمػة و كحتػو يؤكػد عمػي تمػؾ األكامػر الطمبيػة التي عٌمت كانتشػرت بػيف النػاس إٌبػ
يػزاح و يصػػب و  وأعقبالػا بػالجكاب المباشػر لتػؾ األكامػر كالتػػي ظالػرت فػي مصػردات ) يحنػك 

ا لعكامػر السػابقة أفعاؿ مثػارعة جػاءت جكبنػ كهي كما نرل تعنك و تحيا و تطيب و يخيب (
بالػا الشػاعر كحػث  لحميػدة التػي نػادالتي يجنيالا المرء مػف كراء تمػؾ الصػصات كالشػمائؿ ال

 .عميالا 

و فمػا أف  أك عقػكال فاهمػة كلكف يبدك أف دعكة الشاعر السابقة لـ تمؽ آذانا كاعية و
الكحشػية خطرإ كأورإ بيف الناس و كراح يعمؿ مخالبػي كبراونػي  لاستصحؿ أمر الكباء كاستشر 

بيػب كمطبػكب و كراح النػاس و غير مبػاؿ كال مصػرؽ بػيف طالكاهية في أجساد العباد القاتمة 
يتسػػارطكف جػػرٌاء اإلصػػابة بػػي كاحػػدا تمػػك اوخػػر و كهػػـ فػػي فػػزع كهمػػ  مريػػب و بسػػبب تزايػػد 

 مني  .  تاإلصابات كتكالي الكفيا

كفي أوناء تصشػي هػذا الكبػاء تعػانؽ الػداء مػ  الغبػاء و كاجتمػ  الجالػؿ مػ  المػرض  
غنػا أنسػاهـ كأعمػاهـ عػف القػيـ عمي بعػض النػاس سػكاء و كبمػغ الصػزع كالخػكؼ بالنػاس مبم

ِيػؿ لمػبعض مػنالـ جالػالن كسػصالنا أٌف مػفالتي تربكا كعاشكا عميالا كالصثائؿ  مػات  و بعد أف خي
إصابتي كعدكاإ كهك في ربرإ إلي األحياء المحيطػيف بػي و ممػا  لمصابنا بكباء الككركنا تتعد

الكبػاء فػي مقػابرهـ و دف  السصالاء كالجالالء إلي محاكلة التصدم كمن  دفف مف مات بالذا 
في سابقة مف الخزم كالعار اإلنساني لـ نشػالدها مػف ذم ربػؿ و كهػذا مػا حػدث مػ  طبيبػة 
رريػػػة شػػػبرا بمحافظػػػة الدرالميػػػة التػػػي رثػػػت نحبالػػػا و كأسػػػممت ركحالػػػا ر و بعػػػد تعرثػػػالا 

مػؿ نعشػالا الػذم حػك  رفػات  للذصابة بالذا الكباء كهي تؤدم عممالا في شػرؼ كجالػاد و كحي
الصابرة لكي يكارم الورم في مقػابر أسػرتالا فػي رريتالػا و فكانػت الطامػة الكبػرم و المجاهدة 
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حينما كرؼ لالا أهؿ رريتالا بالمرصاد كالعناد و رافثيف بجالمالـ  أف تدفف معالػـ فػي رريتالػا 
منالػا بعػد كفاتالػا و ممػػا دفػ  أهمالػا إلػي االسػتعانة برجػاؿ الشػػرطة  لخشػية اإلصػابة كالعػدك 
فكاف المشالد المخػزم المالػيف فػي حالػة الشػد كالجػذب بيػنالـ كبػيف  لمساعدتالـ في دفنالا و

 رجاؿ األمف الذيف أجبركهـ عمي دفنالا  رالرنا ككرهنا  .

كاسعنا ككبيرنا بػيف النػاس آنػذاؾ و كتعػاطؼ الجميػ   لكالرت تمؾ الحادوة المؤلمة صد
ـٌ غثػػبالـ كسػػخطالـ  لظػػالـ عمػػي أهػػؿ تمػػؾ القريػػة امػػ  تمػػؾ الطبيبػػة الشػػاليدة و كصػػٌبكا جػػ

 .أهمالا

ككػػاف لشػػاعرنا   محمػػد غػػزاكم   رؤيتػػي الشػػعرية الخاصػػة و كغثػػبتي الصنيػػة المعبػػرة 
األخالرػػي إزاء تمػػؾ الحادوػػة األليمػػة المخزيػػة و حيػػث كشػػؼ درػػائؽ كحقػػائؽ هػػذا المشػػالد 

   (ُ) في ركلي :كذلؾ  شيفالم

الىػػػػػػػػًؾ تىٍرفيًثػػػػػػػػٍيفى ريفىػػػػػػػػاًتي   يىػػػػػػػػا شيػػػػػػػػٍبرىا مى
 

ػػػػػػػػػػ  يىػػػػػػػػػػاًتيكىأىنىػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػًذم لىكيمي  ك كىهىٍبػػػػػػػػػػتي حى
 

ٍكـي مىنىاًصػػػػػػػػػػػبنا ٍمػػػػػػػػػػػًرم الى أىري ػػػػػػػػػػػٍيتي عي  رىث 
 

 ًبػػػػػػػػػػػػػػػاٍلًعٍمـً أىٍحيىػػػػػػػػػػػػػػػا كىاٍلعيػػػػػػػػػػػػػػػالى وىكىنىػػػػػػػػػػػػػػػاًتي 
 

ػػػػػػك ػػػػػػًرٍيًض ًجٍسػػػػػػـو ًمٍنكيمي  عىالىٍجػػػػػػتي كيػػػػػػؿ  مى
 

اٍلػػػػػػػػػػػؿى سىػػػػػػػػػػػٍكؼى ييػػػػػػػػػػػكىاًتي  ـٍ أىٍدًر أىف  اٍلجى  لىػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػًغٍيًر كىالى أىًنػػػػػػػي  رىػػػػػػػٍد كيٍنػػػػػػػتي أىحنػػػػػػػك ًبالص 
 

ٍفػػػػػػػػًر ًهبىػػػػػػػػاًتيأيٍعًطػػػػػػػػي ا  ػػػػػػػػًعٍيؼى ًبكيػػػػػػػػؿ  كى  لث 
 

ـٍ  ٍرػػػػػػػػػتو بىٍيػػػػػػػػػنىكي ػػػػػػػػػا ًلكى ـٍ أىد ًخػػػػػػػػػٍر يىٍكمن  لىػػػػػػػػػ
 

كيػػػػػػػػػػػػػؿ  ًشػػػػػػػػػػػػػيىاًتي  ٍقًمػػػػػػػػػػػػػي كى ـٍ عى مىنىٍحػػػػػػػػػػػػػتيكي  كى
 

ـٍ  ًبٍيػػػػػػبي تىػػػػػػرىاإي يىٍعػػػػػػًزؼي بىٍيػػػػػػنىكي ٍكًجػػػػػػي اٍلحى  زى
 

اتً   ػػػػػػػػػػػػػاًء ًبػػػػػػػػػػػػػأىٍرفىً  الػػػػػػػػػػػػػد رىجى خى  لىٍحػػػػػػػػػػػػػفى اإلًٍ
 

الً  ػػػػػػػػػػػك تيػػػػػػػػػػػًزٍيفي مىجى  سنػػػػػػػػػػػاأىٍبنىػػػػػػػػػػػاًء بىٍينىكيمي
 

ػػػػػػػػػػػبىاتً   ـٍ سىػػػػػػػػػػػاًمؽي اٍلالىثى ٍمػػػػػػػػػػػؽي ًفػػػػػػػػػػػٍياًل  كىاٍلخي
 

م ًنػػػػػػػي ـٍ أىًجٍيبيػػػػػػػٍكا عى ػػػػػػػنىٍعتي لىكيػػػػػػػ ػػػػػػػاذىا صى  مى
 

سىػػػػػػػػرىاًت     أىٍغصيػػػػػػػػٍك رىًمػػػػػػػػٍيالن ًمػػػػػػػػٍف ريب ػػػػػػػػو اٍلحى
 

ـٍ  ػػػػػػػػالىٍجتيكي  هىػػػػػػػػٍؿ كىػػػػػػػػافى ذىٍنًبػػػػػػػػي أىن ًنػػػػػػػػي عى
 

ػػػػػػػػػػػػٍكتو آىًتػػػػػػػػػػػػي    ـٍ ًمػػػػػػػػػػػػٍف أىم  مى مىنىٍعػػػػػػػػػػػػتيكي  كى
 

                                           

 .   َّص  ( الديكافُ)
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ـٍ أىٍختىًبػػػػػػئٍ هىػػػػػػٍؿ كىػػػػػػافى ذىٍنًبػػػػػػي أىن ًنػػػػػػ  ي لىػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػنيٍكاو هىٍيالىػػػػػػػػػػػاًت     ًمٍوػػػػػػػػػػػؿى ال ػػػػػػػػػػػًذٍيفى تىحىص 
 

ًة أىٍرتىًجػػػػػػػػػػي لىًزٍمػػػػػػػػػػتي بىٍيًتػػػػػػػػػػي ًلمس ػػػػػػػػػػالىمى  كى
 

ٍشػػػػػػػػػػػػصىايىا كىًعٍشػػػػػػػػػػػػتي ًلػػػػػػػػػػػػذىاًتي  ٍكػػػػػػػػػػػػتي مى تىرى  كى
 

رىٍجػػػػػػػػتي ًمػػػػػػػػفٍ  بىػػػػػػػػاًء خى ـى اٍلكى  لىًكن ًنػػػػػػػػي رىٍغػػػػػػػػ
 

ريٍمػػػػػػػػػتي الػػػػػػػػػد اءي شىػػػػػػػػػر  ًعػػػػػػػػػدىاًتي   ًحٍصػػػػػػػػػًني كى
 

ػػػػػػػٍيتي أيٍبػػػػػػػ  ًرئي كىاًحػػػػػػػدنا بىٍعػػػػػػػدى ال ػػػػػػػًذمفىمىثى
 

 رىػػػػػػػٍد كىػػػػػػػافى ييٍحسىػػػػػػػبي ًفػػػػػػػي دينىػػػػػػػو اأٍلىٍمػػػػػػػكىاتً  
 

بىػػػػػػػا ػػػػػػػاءىةن أيٍعػػػػػػػًدٍيتي ًمػػػػػػػٍف نىٍصػػػػػػػًس اٍلكى فيجى  كى
 

ػػػػػػػػػػػٍت لىاٍلػػػػػػػػػػػكىاًتي  ػػػػػػػػػػػاؽى كىأيٍحًكمى ػػػػػػػػػػػٍدري ثى  كىالص 
 

ػػػػػػػػػػػػػاءىًني ًئػػػػػػػػػػػػػؿى جى بيعىٍيػػػػػػػػػػػػػدى أىي ػػػػػػػػػػػػػاـو رىالى  كى
 

ٍكـي الػػػػػػػػػػػػػن ٍصسى ًبالس ػػػػػػػػػػػػػكىرىاتً   مىػػػػػػػػػػػػػؾه يىػػػػػػػػػػػػػري  مى
 

لىػػػػػػػػػػػًي لىعىم ًنػػػػػػػػػػػيأىٍسػػػػػػػػػػػمى  ٍكًحػػػػػػػػػػػي ًلٍذً  ٍمتي ري
 

ن ػػػػػػػػػػاتً    أىًجػػػػػػػػػػدي اٍلمىويٍكبىػػػػػػػػػػةى ًفػػػػػػػػػػي ريبىػػػػػػػػػػو اٍلجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػك ًباٍلبيكىػػػػػػػػػػػػػػاًء تىرىاهيمي  رىاحى اٍلًعيىػػػػػػػػػػػػػػاؿي كى
 

ـى اٍلعىبىػػػػػػػػػػػػػػرىاتً   ػػػػػػػػػػػػػػاءي يىٍجػػػػػػػػػػػػػػًرم دىائػػػػػػػػػػػػػػ  كىاٍلمى
 

ةو  ػػػػػػػػػٍرخى ًبصى مػػػػػػػػػكيا الس ػػػػػػػػػًرٍيرى ًبمىاٍلصىػػػػػػػػػةو كى مى  حى
 

شىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىاتً   ٍخزىةو كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايىميٍكفى ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  يىتىمى
 

ػػػػػػػا كيٍنػػػػػػػتي ًعٍنػػػػػػػدى مىشىػػػػػػػاًرؼو حى   ت ػػػػػػػو ًإذىا مى
 

 كىاأٍلىٍرضي تىاٍلصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك ًلم قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبوىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  
 

ٍكا ـي أىًف ًاٍحصيػػػػػػري ٍكجي نىػػػػػػادىل يىػػػػػػا ًكػػػػػػرىا  كىالػػػػػػز 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىكىاتً   تىالىي ئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ًلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍفًف كىالص   كى
 

ـٍ  ػػػػػػػػػػػٍك تىنىػػػػػػػػػػػادىٍكا بىٍيػػػػػػػػػػػنىالي  فيٍكًجٍئػػػػػػػػػػػتي أىن اليمي
 

ـٍ كىاًثػػػػػػػػػػػػػحي الن    ٍفػػػػػػػػػػػػػؾي ًمػػػػػػػػػػػػػٍنالي  صىوىػػػػػػػػػػػػػاتً كىاإلًٍ
 

كيٍربىًتػػػػػػػػػػػػػػي ٍسػػػػػػػػػػػػػػرىتىاإي كى حى تىاإي كى  كىاًشػػػػػػػػػػػػػػٍقكى
 

 رىفىػػػػػػػػػػػػػضى اأٍلىهىػػػػػػػػػػػػػاًلي يىٍقبىميػػػػػػػػػػػػػٍكفى ريفىػػػػػػػػػػػػػاًتي 
 

ٍيبىًتػػػػػػػػي ػػػػػػػػرىارىةى خى ٍيػػػػػػػػتي ًفػػػػػػػػي أىلىػػػػػػػػـو مى  فىطىكى
 

 كىالم ٍصػػػػػػػػػػػػػػظي يىٍخػػػػػػػػػػػػػػريجي وىاًكػػػػػػػػػػػػػػؿى الر ايىػػػػػػػػػػػػػػػاتً  
 

طىًصٍقػػػػػػػػػتي أىٍصػػػػػػػػػريخي كىالػػػػػػػػػد نىو تىتىسىػػػػػػػػػامى ي   كى
 

 لس ػػػػػػػػػػٍكءىاتً لىًكػػػػػػػػػػف  شيػػػػػػػػػػٍبرىا ًفػػػػػػػػػػي ريبىػػػػػػػػػػو ا 
 

ػػػػػػػػػمىاًئرى أيٍفًنيىػػػػػػػػػتٍ  مىػػػػػػػػػو ثى ػػػػػػػػػٍكفى عى  يىتىرارىصي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػػػػػػػالى ًجٍيئىػػػػػػػػػػػػػػػاتً   ـٍ رىاحى ريميػػػػػػػػػػػػػػػٍكبيالي  كى
 

ٍيمىًتػػػػػػي   ػػػػػػٍك يىػػػػػػا كى ٍكءىةي ًمٍنكيمي ػػػػػػري  أىٍيػػػػػػفى اٍلمي
 

ػػػػػػػػو الن كىبىػػػػػػػػاًت     أىٍيػػػػػػػػفى الش ػػػػػػػػالىامىةي ًفػػػػػػػػي كىغى
 

ـٍ   ػػػػػػػػػو كي  أىٍيػػػػػػػػػفى الد يىانىػػػػػػػػػةي كىالر سيػػػػػػػػػٍكؿي يىحي
 

 أىٍمػػػػػػػػػػري اًر ًفػػػػػػػػػػي اٍوىيىػػػػػػػػػػاًت   بىػػػػػػػػػػٍؿ أىٍيػػػػػػػػػػفى  
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ـٍ  ـٍ آىؿى شيػػػػػػػػػػػٍبرىا ًفٍعميكيػػػػػػػػػػػ مىػػػػػػػػػػػٍيكي ػػػػػػػػػػػاره عى  عى
 

ريفىػػػػػػػػػػػاًتي     أىيىكيػػػػػػػػػػػٍكفي ًجٍسػػػػػػػػػػػًمي ًبػػػػػػػػػػػاٍلعىرىا كى
 

ـي ًبسيػػػػػػػٍكءو ًفػػػػػػػي الػػػػػػػد نىو  سىػػػػػػػيىظىؿ  ًذٍكػػػػػػػريكي
 

يىػػػػػػػػػػػػػاًتي  ػػػػػػػػػػػػػك ًشػػػػػػػػػػػػػعىاري حى ًخٍزًيكيمي  ييٍتمىػػػػػػػػػػػػػو كى
 

ًحقنػػػػػػػا اًسػػػػػػػفى الى ـٍ ًمػػػػػػػٍف مىحى ٍمػػػػػػػتي ػػػػػػػا فىعى  مىاٍلمى
 

ػػػػػػػػػػػػدىل الس ػػػػػػػػػػػػنىكىاتً فىا  ػػػػػػػػػػػػاريكيميك مى  ٍلعىػػػػػػػػػػػػاري عى
 

تبػػدك لنػػا هػػذإ القصػػيدة ككأنالػػا بكائيػػة ميػػت و أك مرويػػة ميػػت لنصسػػي كحالػػي مػػ  أهػػؿ 
رريتػػػي و كفػػػي هػػػذا اإلسػػػقاط أإلحيػػػائي بعػػػد المػػػكت مػػػف التشػػػكيؽ كاإلوػػػارة كالمتعػػػة الصنيػػػة 

 .ي كائف حيو ناطؽ لكالكجدانية التي تحيؿ النص المصظي الجامد إ

رصػيدة شػاعر النيػؿ   حػافظ  كرػت إبداعػي تمػؾ القصػيدة حثػرالشاعر رػد است كلعؿ 
) المغة العربية تنعي حظالا بيف أهمالػا ( و مػا جعمػي يمتػـز بقافيتالػا  –رحمي ار  –إبراهيـ   

كركيالػػا الحػػزيف البػػاكي و كلكنػػي آوػػر بحػػر الكامػػؿ بتصعيالتػػي الكاسػػعة الرحبػػة و كمػػا بػػي مػػف 
إطالؽ الزفػػرات كاألنػػات الجاليػػرة كالمالمكسػػة عمػػي السػػكاء و طػػكؿ كبسػػط كامتػػداد يسػػمح بػػ

 .   الراهف  تناسبنا م  هكؿ المكرؼ كفداحة الخطب

كرد أجاد الشاعر إجادة كبيرة كبالغة في كشؼ كتصػكير أبعػاد كحقػائؽ هػذا المشػالد  
و كفػي رسػـ صػكرة هػذا المكرػؼ المأسػاكم المريػر و الػذم صػن  المشػيف األخالري المالػيف 

 لسكداكية المظممة أهؿ تمؾ القرية الغاشمة .خيكطي ا

كيمكج هذا النص بعدد مػف الونائيػات المتنارثػة التػي ترسػـ لحمػة المأسػاة سػداها و 
 فمف جدلية االتالاـ كالدفاع إلي جدلية مالزمة العار كالخزم لمقرية كأهمالا أبدنا . 

كالنػداء الػذم  كيمطرنا الشاعر في رصيدتي بسيؿ مػف األسػاليب اإلنشػائية المنكعػة )
استصتح بي القصيدة في ركؿ : ) يا شبرا ما لؾ ( كهك نداء يػكحي بػالتكج  كاأللػـ مػف عػدـ 

كنكػػراف و كيصيػػد كػػذلؾ العمػػـك فػػي اتحػػاد مػػنالـ بإسػػاءة لالػػـ التقػػدير لالػػا كمقابمػػة إحسػػانالا 
ـ المكرؼ المشيف مف جمي  أهػؿ القريػة و الػذيف لػـ يكػف فػيالـ رجػؿ رشػيد و يسػتنكر فعمػتال

 . شينة و كجرمالـ الكبير بحقالاالم
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و أيػػف المػػركءة   (   وػػـ جممػػة االسػػتصالامات ) مػػاذا صػػنعت لكػػـ   و هػػؿ كػػاف ذنبػػي
شػػارات مػػف العتػػاب كالمػػـك عمػػي ثػػياع المػػركءة و كانعػػداـ  ككمالػػا أسػػاليب تشػػي  دالالت كاا

 النخكة كالشالامة مف بيف أهؿ رريتالا السصالاء  .

ثػػػحية مػػػف كراء اسػػػتخداـ تمػػػؾ األسػػػاليب كال يعنػػػي الشػػػاعر كهػػػك يػػػتكمـ بمسػػػاف ال
االسػػتصالامية إيجػػاد إجابػػات لالػػا بقػػدر مػػا يعنيػػي مػػف اسػػتصزاز المخاطػػب المخطػػئ كتقريعػػي 

 . جرٌاء ذنبي كجرميكلكمي و كتصجير المزيد مف بؤر الندـ كالتحسر بداخمي 

كيتسـ هذا النص كذلؾ بشيكع ككورة األفعاؿ الماثية الدالة عمػي فثػائؿ كمػ ور تمػؾ 
) كهبػػت و رثػػيت و عالجػػت و  :لطبيبػػة المجيػػدة و نمحػػظ ذلػػؾ  فػػي جممػػة األفعػػاؿ التاليػػةا

أفعػاؿ كصػيغ  لهػي كمػا نػر منحتكـ و عالجتكـ و منعتكـ و خرجػت و مثػيت و أحكمػت و ( ك 
دالة عمي مػ ور كفثػائؿ الطبيبػة مػ  أهػؿ رريتالػا و ممػا كػاف يسػتكجب عمػيالـ رد اإلحسػاف 

 .باإلحساف و كالمعركؼ بالمعركؼ

كعزؼ الشاعر فػي رصػيدتي عمػي أكتػار المصاررػة أك المقابمػة الحاليػة أك المعنكيػة و  
عػػػدة أبيػػػات كمكاثػػػ   ؿأك مػػػا يسػػػمي بمصاررػػػة الحػػػاؿ كالمكرػػػؼ و كامتػػػد هػػػذا األمػػػر ليشػػػم

و طبيبة الثحية الكفيػة بأهػؿ رريتالػابالقصيدة و نممس ذلؾ جمينا في ركلي مصاررا بيف حاؿ ال
حػػؿ كجكدهػػا اجػػت مرثػػاهـ كبػػيف حالالػػا اليػػـك كهػػي فػػي آخػػر مر المخمصػػة لالػػـ التػػي عال

تمؾ المصاررػة كػذلؾ بػيف شػجاعة تمػؾ الطبيبػة  ظو كهي منبكذة مف أهؿ رريتالا و كنمحبالدنيا
كبػػيف حػػاؿ التنمػػر و كتصػػديالا لالػػذا الكبػػاء القاتػػؿ وػػـ كركعالػػا بعػػد ذلػػؾ فريسػػة كثػػحية لػػي 

 كالنكراف لالا مف ربؿ أهؿ رريتالا .

الحاؿ كالمكرؼ العاـ بيف شجاعتالا كخركجالا إلي عممالػا فػي ظػؿ تمػؾ  ككذلؾ مصاررة
الظػػركؼ العصػػيبة التػػي فػػٌر منالػػا الػػبعض كاختبػػأ خمػػؼ أعػػذار كحجػػه كاهيػػة و كبػػيف حػػاؿ 

 غيرها مف األطباء ممف تقاعس كهرب مف ساحة الميداف كالمعركة م  هذا الكباء .   
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نمػػػر تالتػػػدني األخالرػػػي كال صػػػكرة فنيػػػة معبػػػرة كمصػػػكرة لالػػػذا لكالقصػػػيدة كمػػػا نػػػر  
 .   العقكؿ كالنصكس إٌباف تمؾ األزمةض الذم حٌؿ بالبعض مف ثعاؼ غاإلنساني البي

ككمػا كشػؼ هػػذا الكبػاء عػف السػػيئ كالقبػيح مػف األخػػالؽ كالسػمككيات فينػا كفػػيمف   
معنا كشؼ كذلؾ عف المساكئ كالمعايب فيمف حكلنػا مػف بنػي جمػدتنا كممتنػا . فصػي مكرػؼ 

المػػزرم المالػيف فػػي حػػؽ بقكلالػػا الككيتيػة   حيػػاة الصالػد   ض تخػرج عمينػػا الممومػػة آخػر بغػػي
سػعاؼ  الكافديف مف العامميف في دكلة الككيػت الشػقيقة كمطالبتالػا لحككمتالػا بعػدـ مػداكاة كاا

 صػي هػذا المكرػؼ المخػزمفو المصابيف بالذا الكباء مف الكافديف كاإللقػاء بالػـ فػي الصػحراء 
فثالن عف أكاصر األخكة كالمحبػة التػي و لتنمر البغيض لبني جنسالا ف العصبية المقيتة كام

 . طكيؿمنذ أمد  ) مصر كالككيت (  تجم  بيف شعب كال البمديف

بػي الػبعض مػف  وكيكشؼ هذا المكرؼ كػذلؾ عػف حقػد دفػيف و كخمػؽ مشػيف تحمػ   
 . يضالبغكجالمالـ البيف و السصالاء كالمكتكريف إٌباف تمؾ األزمة التي فثحت نصارالـ 

كهػػذا مػػا دفػػ  شػػاعرنا   محمػػد غػػزاكم   إلػػي إعػػالف وكرتػػي كغثػػبتي الصنيػػة إزاء هػػذا 
 (ُ)المكرؼ كصاحبتي رائالن  : 

يىػػػػػػػػػػػاةه رىالىػػػػػػػػػػػػًت اٍلصيٍحػػػػػػػػػػػػشى اٍلميًبٍينىػػػػػػػػػػػػا  حى
 

ٍفػػػػػػػػػػػػػػػؾى الػػػػػػػػػػػػػػػد ًفٍينىا  ػػػػػػػػػػػػػػػٍت تىٍنويػػػػػػػػػػػػػػػري اإلًٍ رىاحى  كى
 

ٍيننػػػػػػػػػػػػا ـً يىصيػػػػػػػػػػػػٍكحي مى ػػػػػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػػػػاٍلكىالى مىاجى  كى
 

سيػػػػػػػػػػػػػػػػِما ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف وىنىايىا   هىػػػػػػػػػػػػػػػػا لىًعٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػاكى
 

ٍيػػػػػػػػػػًؼ تىٍتميػػػػػػػػػػك ـٍ تىػػػػػػػػػػٍأليك ًبكيػػػػػػػػػػؿ  الز  لىػػػػػػػػػػ  كى
 

اًدٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عىاًة اٍلكىاًذًبٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   أىحى
 

جى شىػػػػػػػػػٍخصو  :فىقىالىػػػػػػػػػتٍ  ٍكـي ًعػػػػػػػػػالى  الى نىػػػػػػػػػري
 

 فىًإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد سىػػػػػػػػػػػػػػػػػًئٍمنىا نىاًزًحٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍف ييغىاًدرىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍّ   فىًإم 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍأكىل اٍلكىًاًفػػػػػػػػػػػػػػػػًديٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلبىػػػػػػػػػػػػػػػػر  مى م   نىاكىاًا
 

ٍشػػػػػػػػػصنو ـٍ ًدٍينىػػػػػػػػػارى مى ـٍ نىػػػػػػػػػٍدفىٍ  لىاليػػػػػػػػػ  فىمىػػػػػػػػػ
 

مىٍينىػػػػػػػػػػػا  ـٍ ًوٍقػػػػػػػػػػػالن عى ػػػػػػػػػػػو ًباًلػػػػػػػػػػػ لىػػػػػػػػػػػٍف نىٍرثى  كى
 

                                           

       ٕٗص  ( الديكاف  ُ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أف  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يىارىا  أىالى فىٍميىٍعمىمي
 

اًكًوٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ـه أىٍف تيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلهى مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا  حى
 

ػػػػػػػػػٍغفى يىٍبػػػػػػػػػديك ػػػػػػػػػٍغفى بىٍعػػػػػػػػػدى الث  ف  الث   كىاًا
 

ييٍخػػػػػػػػػػػػػًرجي اٍلًحٍقػػػػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػػػػػد ًفٍينى   مىٍيالىػػػػػػػػػػػػػا كى  اعى
 

ـ  رىالىػػػػػػػػػػػتٍ  ـ  رىالىػػػػػػػػػػػٍت ويػػػػػػػػػػػ  فىقىالىػػػػػػػػػػػٍت ويػػػػػػػػػػػ
 

ًصػػػػػػػػػػػػػػؿ  ًلسىػػػػػػػػػػػػػػاًنالىا يىٍحػػػػػػػػػػػػػػًكم طىًنٍينىػػػػػػػػػػػػػػا   كى
 

 تىنىاسىػػػػػػػػػٍت كيػػػػػػػػػؿ  فىٍثػػػػػػػػػؿو رىػػػػػػػػػٍد تىػػػػػػػػػرىاءىل
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍّ فىعىٍمنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإي ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنٍينىا   بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػال مى
 

ٍكـي الش ػػػػػػػػػػػػٍكرى ًمٍنالىػػػػػػػػػػػػا  فىعىٍمنىػػػػػػػػػػػػا الى نىػػػػػػػػػػػػري
 

 فىػػػػػػػػػػػػًإف  اٍلصىٍثػػػػػػػػػػػػؿى ًمن ػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػافى ًدٍينىػػػػػػػػػػػػا 
 

 في يىػػػػػػػا هىػػػػػػػًذم كىأىٍيػػػػػػػفى اٍلػػػػػػػػػػفىػػػػػػػأىٍيفى الػػػػػػػد يٍ 
 

ـٍ تيرىانىػػػػػػػػػػػػػػا رىػػػػػػػػػػػػػػٍد نىًسػػػػػػػػػػػػػػٍينىا  ٍكبىةي أى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػعيري
 

 كىأىٍيػػػػػػػػػػػفى الن ػػػػػػػػػػػػاسي ًلمن ػػػػػػػػػػػػاًس أىًجٍيًبػػػػػػػػػػػػي
 

رىػػػػػػػػػػٍد بيًمٍينىػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػًرسى ال مسىػػػػػػػػػػافي كى   فىقىػػػػػػػػػػٍد خى
 

ٍجػػػػػػػػـو  ػػػػػػػػٍربو كىعي  فىػػػػػػػػًإف  الن ػػػػػػػػاسى ًمػػػػػػػػٍف عي
 

ػػػػػػػػػػػػػػا يىًقٍينىػػػػػػػػػػػػػػا  ـٍ بىٍعثن ػػػػػػػػػػػػػػالي ـي بىٍعثي  لىيىٍخػػػػػػػػػػػػػػًد
 

ػػػػػػػػػٍكتو  أىرىل شىػػػػػػػػػٍعبى  ٍيػػػػػػػػػًت ًبكيػػػػػػػػػؿ  صى  اٍلكيكى
 

 يينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم آىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصنا الى تىٍظًمميٍكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ـٍ ًكدىادنا لىػػػػػػػػػػػػٍيسى يىٍصنىػػػػػػػػػػػػو  نيًكػػػػػػػػػػػػف  لىكيػػػػػػػػػػػػ
 

ًجٍينىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىج  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء مي نىٍبقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ًباٍلكى  كى
 

يىػػػػػػػػػاةى الػػػػػػػػػذ ؿ  سيػػػػػػػػػٍحقنا  فىسيػػػػػػػػػٍحقنا يىػػػػػػػػػا حى
 

مىٍينىػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػاره عى ػػػػػػػػػػػٍكتي بىػػػػػػػػػػػٍؿ عى  فىأىٍنػػػػػػػػػػػًت اٍلمى
 

 ًبػػػػػػػػػػػػػأىرىضو  فىػػػػػػػػػػػػػدىٍينىا كيػػػػػػػػػػػػػؿ  ًمٍصػػػػػػػػػػػػػًرمٍّ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػب  نيٍعًطٍيػػػػػػػػػػػػػػػًي الو ًمٍينىػػػػػػػػػػػػػػػا   ًبكيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  اٍلحي
 

ػػػػػػػػػػػػاب كا  فىػػػػػػػػػػػًإف  الػػػػػػػػػػػد ٍيفى يىػػػػػػػػػػػٍأميري أىٍف تىحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػا اٍلصىاٍلػػػػػػػػػػػػػػدي فىٍمتىٍسػػػػػػػػػػػػػػقيٍط طىًحٍينىػػػػػػػػػػػػػػا   كىأىم 
 

ٍيػػػػػػػػػػًر شىػػػػػػػػػػؾٍّ  ب نىػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػٍف غى  سىػػػػػػػػػػيىٍأذىفي رى
 

ٍكنىػػػػػػػػػػػػػا  ٍلتىػػػػػػػػػػػػػٍذهىٍب كيري جى الس ػػػػػػػػػػػػػٍقـً كى  ًعػػػػػػػػػػػػػالى
 

و كدفػيف دة السػتار عػف مكرػؼ شخصػي  بغػيض لنا الشػاعر فػي هػذإ القصػي  كشؼ
ال ال ذمػػة فػػي األخػػكة ك ك رمػػب عقػػيـ و كلسػػاف سػػميط و لػػـ تػػراع صػػاحبتي إالن  اتصػػدر مػػف ذ

 اوصرة القكية التي تربط بيف الشعكب كاألشقاء منذ القدـ.

كبرع الشاعر براعة فائقة في تسميط كتكجيي نقدإ كهجائي عمي صػاحبة هػذا المكرػؼ 
و كسػٌؿ  الشػرفاءاإلخػكة دكف أف يعمـ القكؿ أك النقد عمي بني كطنالا مف  كحدها والمشيف 
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حػظ ذلػؾ مالشرفاء كاألصالء  مف بيف هذا النقد كالالجػاء كمػا تسػؿ الشػعرة مػف العجػيف  و ن
 في ركلي السابؽ :

ػػػػػػػػػٍكتو  ٍيػػػػػػػػػًت ًبكيػػػػػػػػػؿ  صى  أىرىل شىػػػػػػػػػٍعبى اٍلكيكى
 

 يينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم آىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصنا الى تىٍظًمميٍكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ـٍ   ًكدىادنا لىػػػػػػػػػػػػٍيسى يىٍصنىػػػػػػػػػػػػو نيًكػػػػػػػػػػػػف  لىكيػػػػػػػػػػػػ
 

ًجٍينىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىج  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء مي نىٍبقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ًباٍلكى  كى
 

يىػػػػػػػػػاةى الػػػػػػػػػذ ؿ  سيػػػػػػػػػٍحقنا  فىسيػػػػػػػػػٍحقنا يىػػػػػػػػػا حى
 

مىٍينىػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػاره عى ػػػػػػػػػػػٍكتي بىػػػػػػػػػػػٍؿ عى  فىأىٍنػػػػػػػػػػػًت اٍلمى
 

كبػػٌيف و كبػػرع الشػػاعر فػػي الػػدفاع عػػف هػػؤالء الكافػػديف المثػػطالديف خػػارج أكطػػانالـ 
ديف  يدنا كفثػالن عمػي أهمالػا كبمػدها مالمػا تناسػت هػي لصاحبة هذا المكرؼ أٌف لالؤالء الكاف

 و  كذلؾ في ركلي: تمؾ الحقيقة الراسخة الوابتة كأموالالا 

 تىنىاسىػػػػػػػػػٍت كيػػػػػػػػػؿ  فىٍثػػػػػػػػػؿو رىػػػػػػػػػٍد تىػػػػػػػػػرىاءىل
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍّ فىعىٍمنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإي ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنٍينىا   بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػال مى
 

ٍكـي الش ػػػػػػػػػػػػٍكرى ًمٍنالىػػػػػػػػػػػػا  فىعىٍمنىػػػػػػػػػػػػا الى نىػػػػػػػػػػػػري
 

 افىػػػػػػػػػػػػًإف  اٍلصىٍثػػػػػػػػػػػػؿى ًمن ػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػافى ًدٍينىػػػػػػػػػػػػ 
 

كرد أحسف الشػاعر فػي إشػارتي إلػي بيػاف حػؽ األخػكة كاإلنسػانية التػي تجمػ  كتػربط 
بػػيف النػػاس كافػػة و دكف النظػػر إلػػي مػػا بيػػنالـ مػػف فػػكارؽ فػػي الجػػنس أك الػػديف أك المغػػة و 

 كذلؾ مف خالؿ ركلي :   

ٍجػػػػػػػػـو  ػػػػػػػػٍربو كىعي  فىػػػػػػػػًإف  الن ػػػػػػػػاسى ًمػػػػػػػػٍف عي
 

ػػػػػػػػػػػػػػا يىًقٍينىػػػػػػػػػػػػػػ  ـٍ بىٍعثن ػػػػػػػػػػػػػػالي ـي بىٍعثي  الىيىٍخػػػػػػػػػػػػػػًد
 

كالقصػػيدة فػػي صػػكرتالا العامػػة رطعػػة فنيػػة بارعػػة صػػكرت رفػػض الشػػاعر لموػػؿ هػػذا 
مػف  انسػمخكاالػذم يصػدر عػف بعػض السػصالاء الجالػالء و الػذيف  و المكتػكرالصردم السمكؾ 
الـ كآدميػػتالـ و كراحػػكا يزيػػدكف النػػاس كجعنػػا عمػػي أكجػػاعالـ و كحزننػػا فػػكؽ أحػػزانالـ تإنسػػاني

 .   التي جاء بالا هذا الكباء 
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 انصٕرج انخانخح
 احلذٚج عٍ أسيح غهك ادلساجذ

كبالمسػػمميف خاصػػة جػػرٌاء كافػػة إف مػػف أخطػػر اووػػار كاألثػػرار التػػي لحقػػت بالنػػاس 
انتشػػار كاستشػػراء كبػػاء الككركنػػا فػػي العػػالـ  هػػك رػػرار غمػػؽ المسػػاجد كمنػػ  إرامػػة الجمػػ  

يف كافػة مػف متػنصس كالجماعات  فػي المسػاجد و كذلػؾ لمػا يمومػي المسػجد بالنسػبة لممسػمم
إيمػػاني كبيػػر و فيػػي تػػذكب اوالـ كالالمػػـك و كفيػػي تغتسػػؿ األركاح  وركحػػاني عظػػيـ و كممتقػػ

رحمػػة و كيشػػعر فيػػي بالػػدؼء راحػػة كالكاألبػػداف مػػف اووػػاـ كاألدراف و كفيػػي يػػنعـ المػػؤمف بال
 كالسكينة كاالطمئناف و كيتزكد مني بزاد كفير مف التقكل كاإليماف .

عمي نصكس الناس نظر أكلكا األمػر فػي البالغ ررار غمؽ المساجد كأورإ  كنظرنا لخطكرة
كالثػػرر عػػنالـ و فكػػاف رػػرار غمػػؽ  لالػػبالد إلػػي مػػا فيػػي السػػالمة كالنصػػ  لمعبػػاد و كدفػػ  األذ

المساجد إٌباف استشراء كاستصحاؿ الكباء و حتو ال يتزاحـ النػاس فػي مكػاف ثػيؽ كمغمػؽ و 
 بيف الناس . لك خطر انتشار العد مفمما رد يزيد 

كا يتخػذكف مػف كامتوؿ المسممكف طكعنا ككرهنا لالذا القرار األليـ عمػي النصػكس و كراحػ
لالـ و كلكػف ظٌمػت القمػكب المؤمنػة فػي حالػة تعمػؽ كتشػكؽ كتمالػؼ  وبيكتالـ كرحالالـ مصم

 دائـ إلي الصالة في بيكت ار في األرض .

الن صػادرنا كباكينػا بػٌيف فيػي أوػر كتصاعؿ شاعرنا   محمػد غػزاكم   مػ  تمػؾ األزمػة تصػاع
   ( ُ)إغالؽ المساجد عمي نصسي رائالن : 

ـي  ػػػػػػػاًلكي ػػػػػػػم ٍكا ًفػػػػػػػٍي ًرحى : صى ػػػػػػػؤىذ في  رىػػػػػػػاؿى اٍلمي
 

ـي   رىاحى الػػػػػػػػػػد ٍم ي يىٍنػػػػػػػػػػتىًظ ػػػػػػػػػػٍدًرم كى  فىالىػػػػػػػػػػاجى صى
 

ٍنػػػػػتىًصضه  ٍزًنػػػػػًي ًبػػػػػالن ٍبًض مي  كىاٍلقىٍمػػػػػبي ًمػػػػػٍف حي
 

ػػػػػػػػػػٍكًج بىٍحػػػػػػػػػػرو ًبكيػػػػػػػػػػؿ  ال مػػػػػػػػػػه  يىٍثػػػػػػػػػػطى    ًرـي كىمى
 

                                           

      ٕٖالديكاف  ص ( ُ)
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ٍكًطنيالىػػػػػػػػػػػػػا  كىاٍوإي تىٍحػػػػػػػػػػػػًرؽي كىاأٍلىٍكبىػػػػػػػػػػػػادي مى
 

ـي   ػػػػػػػػػا يىٍسػػػػػػػػػًطٍي ي يىٍحػػػػػػػػػتىًك ػػػػػػػػػاجى فىمى  كىاٍلقىٍمػػػػػػػػػبي مى
 

ٍسػػػػػػًجدي اٍلٌحػػػػػػي  بىٍعػػػػػػدى الز ٍهػػػػػػًك ميٍنكىًسػػػػػػره  مى  كى
 

ـي    يىنيػػػػػػػػٍكحي أىٍيػػػػػػػػفى اأٍليلىػػػػػػػػو كىاٍلبيػػػػػػػػٍؤسي يىٍبتىًسػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػدىا كىٍعبىػػػػػػػػػػػػةي اًر تىٍشػػػػػػػػػػػػكيٍك الى أىرىل أىحى  كى
 

ـي أىٍيػػػػػػػػفى   ػػػػػػػػ ةي كىأىٍيػػػػػػػػفى اٍلعيػػػػػػػػٍربي كىاٍلعىجى ػػػػػػػػالى  الص 
 

 أىٍيػػػػفى الط ػػػػكىاؼي فىكيػػػػؿ  الن ػػػػاًس رىػػػػٍد ذىهىبيػػػػٍكا 
 

ـي   ك اًر أىٍغػػػػػػػػػػػػتىًم ٍحػػػػػػػػػػػػًدم ًبػػػػػػػػػػػػالى زي ظىٍمػػػػػػػػػػػػتي كى  كى
 

ٍكفى هينىػػػػػػا   أىٍيػػػػػػفى اٍلبيكىػػػػػػاةي كىأىٍيػػػػػػفى الس ػػػػػػاًئحي
 

ػػػػػػػػػػكىا كىالػػػػػػػػػػد اءي يىٍختىػػػػػػػػػػًرـي   د عي  فىاٍلكيػػػػػػػػػػؿ  رىػػػػػػػػػػٍد كى
 

ـٍ يىٍبػػػػػػػػػػػؽى   ًإال  ًنػػػػػػػػػػػدىاءي اًر يىٍرفىعيػػػػػػػػػػػيي  لىػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىذ في كىاأٍلىٍكرىادي تيٍختىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىـي    هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا اٍلمي
 

ػػػػػػػرىنىا اصى ـ  حى ػػػػػػػٍؿ فىػػػػػػػًإف  اٍلالىػػػػػػػ  ًإلىاًلػػػػػػػي عىج 
 

ـي    كىاٍليىػػػػػػػػػٍأسي يىٍنًشػػػػػػػػػبي كيػػػػػػػػػؿ  الن ػػػػػػػػػاًس يىٍمػػػػػػػػػتىاًل
 

ٍسػػػػػػًجًدنىا  كىٍيػػػػػػؼى الس ػػػػػػًبٍيؿي ًإلىػػػػػػو تىٍعًمٍيػػػػػػًر مى
 

ـي فىتىاٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػدىأي الػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٍصسي كىاأٍلىرٍ    كىاحي تىٍمتىػػػػػػػػػػػػػػػػػًئ
 

ػػػػػؿو ( ًبكيػػػػػؿ  شىػػػػػذنل ٍيعى  تىػػػػػذيٍكبي شىػػػػػٍكرنا ) ًلحى
 

ػػػػػػػػػػػػًرـي   ـي تىٍنصى  فىتىػػػػػػػػػػػػٍنصيضي الػػػػػػػػػػػػذ ٍنبى كىاٍووىػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػاءى اٍلغىٍيػػػػػثي ميٍنالىًمػػػػػرنا يىػػػػػٍرريصي اٍلقىٍمػػػػػبي جى  كى
 

ـ  يىٍنالىػػػػػػػػػػػػػًزـي   ػػػػػػػػػػػػػٍدبه ًبكيػػػػػػػػػػػػػؿ  اٍلالىػػػػػػػػػػػػػ رىاحى جى  كى
 

ـي فىػػػػػػػػػالر ٍحمىفي يىٍشػػػػػػػػػمىمينىا  كىاٍلكىػػػػػػػػػٍكفي يىٍبسيػػػػػػػػػ
 

ـي   ًسػػػػػػػ ػػػػػػػؿى اٍلًبٍشػػػػػػػرى كىالط ػػػػػػػاعيٍكفي يىٍنحى  رىػػػػػػػٍد عىج 
 

ـي ميٍكًنقىػػػػػػػػػػػػةه   كىاأٍلىٍرضي تيٍزًهػػػػػػػػػػػػري كىاأٍلىٍحػػػػػػػػػػػػالى
 

ـي    كىالس ػػػػػػػٍحبي تىٍبًكػػػػػػػي ًبكيػػػػػػػؿ  اٍلغىٍيػػػػػػػًث تىٍنسىػػػػػػػًج
 

 كىالش ػػػػٍكؽي يىٍرًجػػػػ ي بىٍعػػػػدى اٍلالىٍجػػػػًر ًفػػػػي أىلىػػػػؽو 
 

ـي   ذىاؾى الش ػػػػػػػػػػٍمؿي يىٍمتىػػػػػػػػػػًئ ػػػػػػػػػػٍصحي يىٍزهيػػػػػػػػػػك كى  كىالص 
 

األسػػػو كالحػػػزف الػػػذم أحػػػاط  للشػػػاعر المحػػػزكف فػػػي هػػػذإ القصػػػيدة مػػػدصػػػٌكر ا
بالمسمميف و كخٌيـ عمي حياتالـ كنصكسالـ إور ررار غمؽ المساجد الذم حاؿ بيػنالـ كبػيف مػا 

كالرتػػ  فػػي سػػاحتالا كرياثػػالا النثػػرة و كيعتادكنػػي مػػف ارتيػػاد المسػػاجد  و كػػانكا يشػػتالكني
 العطرة .

حاليػة و تظالػر فػي المصاررػة بػيف حالػة الحػزف  اتررػكتحتشد في هذا الػنص عػدة مصا
كالالـ التي تكسك حيػاة المػؤمنيف كرػت سػماعالـ اوذاف فػي زمػف الكبػاء كهػـ ال يسػتطيعكف 
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الخػػركج لممسػػجد و  كبػػيف حالػػة الطمأنينػػة كالسػػكينة كالراحػػة التػػي مػػف المصتػػرض أف تغمػػر 
 نصس المؤمف ساعة النداء لمصالة .

ر األلػػـ كاألسػػو حينمػػا صػػٌكر خصقػػاف القمػػب كانتصاثػػي كزاد الشػػاعر مػػف حجػػـ تصػػكي
) صػػمكا فػػي رحػػالكـ ( بمػػكج البحػػر المػػتالطـ  :حزينػػا مالمكمػػا سػػاعة سػػماعي رػػكؿ المػػؤذف

 .    د مرفأ هادئنا يرسك عميي كيستريحالالائه المثطرب الذم ال يج

شػالد بياننػػا كازداف الػنص بجممػة مػػف الصػكر كاألخيمػػة البيانيػة البميغػػة التػي أكسػػبت الم     
ا فباإلثافة إلي التشبيي السابؽ نراإ يستخدـ التشخيص كال  في ركلي :   تجسيـككثكحن

ٍسػػػػػػًجدي اٍلٌحػػػػػػي  بىٍعػػػػػػدى الز ٍهػػػػػػًك ميٍنكىًسػػػػػػره  مى  كى
 

ـي    يىنيػػػػػػػػٍكحي أىٍيػػػػػػػػفى اأٍليلىػػػػػػػػو كىاٍلبيػػػػػػػػٍؤسي يىٍبتىًسػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػدىا كىٍعبىػػػػػػػػػػػػةي اًر تىٍشػػػػػػػػػػػػكيٍك الى أىرىل أىحى  كى
 

ةي كى   ػػػػػػػػػالى ـي أىٍيػػػػػػػػػفى الص  ػػػػػػػػػ  أىٍيػػػػػػػػػفى اٍلعيػػػػػػػػػٍربي كىاٍلعىجى
 

حيث صكر مسجد الحي بإنساف ينكح كيبكي حرماف المصميف مف دخكلػي كالصػالة 
ا عمي ذلؾ بالطباؽ البديعي بيف ) الزهك و كالبؤس ( كبػيف ) منكسػر  كيبتسػـ ( فيي و مؤكدن 

 ف الصارؽ الكبير بيف صكرة المسجد كحالي ربؿ الحظر كبعدإ  .    الذم بيٌ 

كصػػػكر كػػػذلؾ بيػػػت ار الحػػػراـ ) الكعبػػػة المشػػػرفة ( بإنسػػػاف يشػػػكك مػػػف حرمػػػاف         
 كالرك  السجكد  . وكالعاكصيف وكالطائصيف والمصميف بالا

شكؽ المسػاجد كحنينالػا إلػي المصػميف  لكفي هذا التصكير البياني البميغ إظالار لمد
 كشكؽ كحنيف المصميف لالا أك أشد  . 

ة مف األساليب اإلنشائية المعبرة و نمحظ ذلػؾ فػي كاحتشدت في هذا النص كذلؾ جمم
أيػف   أيػف الطػكاؼ   و أيف العرب كالعجػـ  أيف الصالة   ) أيف األلي  :االستصالامات التالية

 للصػػكر عػػف مػػد( و ككشػػصت تمػػؾ األسػػاليب كا   كيػػؼ السػػبيؿ  أيػػف السػػائحكف   البكػػاة 
لكعبة المشرفة خاصة إور منػ  حالة الحزف كالشجف التي خيمت عمي المساجد كافة كعمي ا

 الصمكات كالطكاؼ فيالا .
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لكػػػي يرفػػػ  عػػػف النػػػاس الػػػبالء  ا وػػػـ يختػػػتـ الشػػػاعر رصػػػيدتي بالػػػدعاء كالتثػػػرع ر
 كالكباء و كيعجؿ لالـ العكدة إلي بيكتي كرحابي الطاهرة . 

شػدة األلػـ كفداحػة الخطػب  لكالقصيدة في مجممالا لكحة فنية بارعة و أظالػرت مػد  
   .  ر غمؽ المساجد إٌباف تمؾ األزمةبالشاعر كبنصسيتي كبالحياة مف حكلي بسبب ررا الذم ألـٌ 

ـٌ بػػي مػػف حػػزف كألػػـ عمػػي رػػرار غمػػؽ  ل يصػػكر الشػػاعر مػػدلكفػػي رصػػيدة أخػػر  مػػا ألػػ
الحػػرميف الشػػريصيف ) المسػػجد الحػػراـ كالمسػػجد النبػػكم الشػػريؼ ( الػػذم اتخذتػػي المممكػػة 

كركنػػا و كالخػػكؼ عمػػي المصػػميف كالمعتمػػريف مػػف السػػعكدية بسػػبب تصتشػػي كانتشػػار كبػػاء ك
   (ُ)كخطر اإلصابة بي و كراؿ الشاعر في ذلؾ باكينا :  لعدك 

سىػػػػػػػػاؿى الػػػػػػػػد ٍم ي ًمن ػػػػػػػػي ٍيًنػػػػػػػػي كى  بىكىػػػػػػػػٍت عى
 

 كىأىٍثػػػػػػػػػػػػػػنىاًني اٍلبيكىػػػػػػػػػػػػػػاءي فىػػػػػػػػػػػػػػالى تىميٍمًنػػػػػػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػػػٍكعو  ٍصًنػػػػػػػػػي رىػػػػػػػػػٍد تىقىػػػػػػػػػر حى ًمػػػػػػػػػٍف ديمي جى  كى
 

ـى عى   ػػػػػػػػػػ ًري رىٍغػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػيتىًصػػػػػػػػػػٍيضي ًمػػػػػػػػػػفى اٍلمى
 

ػػػػػػػػميٍكًعي ؽى ًفػػػػػػػػي ثي ػػػػػػػػز  رىٍمًبػػػػػػػػي رىػػػػػػػػٍد تىمى  كى
 

ػػػػػػػػػػٍزفً   حي ٍـّ كى ػػػػػػػػػػاؽى ًمػػػػػػػػػػٍف هىػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػٍدًرم ثى صى  كى
 

ػػػػػػػػميٍكتو  ـو تىػػػػػػػػرىاءىل ًفػػػػػػػػي صي ػػػػػػػػرى مىػػػػػػػػو حى  عى
 

ن ػػػػػػػػػػػػػي  سىػػػػػػػػػػػػػاحًة كىٍعبىػػػػػػػػػػػػػةو تىٍشػػػػػػػػػػػػػكيك الت جى  كى
 

ًمػػػػػػػػٍف طىػػػػػػػػكىاؼو  مىػػػػػػػػٍت ًمػػػػػػػػٍف زىاًئػػػػػػػػًرٍيفى كى  خى
 

ػػػػػػػػػابى ريٍكًنػػػػػػػػػي  رىػػػػػػػػػٍد سىػػػػػػػػػادى الس ػػػػػػػػػكيٍكفي كىغى  كى
 

رىعىػػػػػػػػػػػػٍت تيرىاهىػػػػػػػػػػػػا مي  فىػػػػػػػػػػػػأىم    ًصػػػػػػػػػػػػٍيبىةو كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو طىافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذٍهًني   ًرٍيمى  كىأم  جى
 

تٍ  ػػػػػػػػػػػػػةى الش ػػػػػػػػػػػػػٍكهىاءى أىٍثػػػػػػػػػػػػػحى ف  الم ٍكحى  كىاًا
 

ًفػػػػػػػػػػػيً الػػػػػػػػػػػد جيف     ًإطىػػػػػػػػػػػارنا ًفػػػػػػػػػػػي اٍلغيػػػػػػػػػػػديك  كى
 

ةو  ػػػػػػػػػالى ب ػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػٍف صى  أىييٍمنىػػػػػػػػػ ي بىٍيػػػػػػػػػتي رى
 

ؼه تيغىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػي    ًت آىالى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػالى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػي اٍلحى  كى
 

مىػػػػػػػػػو أىٍنغىػػػػػػػػػاـً رى  ٍكاعى  ٍرػػػػػػػػػصو رىػػػػػػػػػٍد تىبىػػػػػػػػػارى
 

ًفػػػػػػػػػػػي الت ٍرًفٍيػػػػػػػػػػػًي يىٍحميػػػػػػػػػػػٍك كيػػػػػػػػػػػؿ  لىٍحػػػػػػػػػػػفً    كى
 

 سىػػػػػػػػػػػػػػػأىٍلتي الػػػػػػػػػػػػػػػر اًئًحٍيفى ًبكيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  أىٍرضو 
 

ػػػػػػػػػػػػػٍؿ كىاٍسػػػػػػػػػػػػػكيٍت ًبظىٍعػػػػػػػػػػػػػفً    فىقىػػػػػػػػػػػػػاليٍكا الى تىسى
 

                                           

 .     ُِِالديكاف  ص ( ُ)
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ػػػػػػٍكتى ًمػػػػػػٍف أىٍعمىػػػػػػو يينىػػػػػػاًدم  سىػػػػػػًمٍعتي الص 
 

 ًبطىػػػػػػػػػػػػػػػاعيٍكفو ييػػػػػػػػػػػػػػػدىم ر كيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ًحٍصػػػػػػػػػػػػػػػفً  
 

ػػػػػػػػػػػػدي كيػػػػػػػػػػػػؿ  يىػػػػػػػػػػػػٍكـو ري  ٍبػػػػػػػػػػػػدو فىيىٍحصي  ٍكحى عى
 

ـٍ يىٍأبىػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ًبػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍيفو أىٍك ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػػف    لػػػػػػػػػػػػػػػػ  كى
 

ٍكري ًبػػػػػػػػػػػػػالى تىػػػػػػػػػػػػػكىافو   )فىكيٍكًفٍيػػػػػػػػػػػػػده( يىػػػػػػػػػػػػػزي
 

ًجػػػػػػػػػػػػػػػػف    دى اًر ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًإٍنػػػػػػػػػػػػػػػػسو كى  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػالى
 

 ًعقىػػػػػػػػػػػػػػػػػابي اًر يىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأًتي الى ييٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػؿ  اٍلعىٍبػػػػػػػػػػػػػػػدى الى يىٍعًصػػػػػػػػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػػػػػػػػدىف     لىعى
 

ػػػػػػػػػػٍكدو  ٍيػػػػػػػػػػًر عى ييٍقًمػػػػػػػػػػ ي تىاًئبنػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػٍف غى  كى
 

يىٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي   لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًي كىالى ييمىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى  ًلٍذً
 

 ًإلىاًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الى تيؤىاًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذنىا فىًإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 فىعىٍمنىػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػذ ٍنبى فىػػػػػػػػػػاٍغًصٍر سيػػػػػػػػػػٍكءى ظىػػػػػػػػػػف   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػو ريٍحمى  أىالى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأذىٍف ًبتىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػًرٍيهو كى
 

ـ  اٍلًعقىػػػػػػػػػػػػػابى ًبػػػػػػػػػػػػػالى تىػػػػػػػػػػػػػأىف    ػػػػػػػػػػػػػ  فىقىػػػػػػػػػػػػػٍد عى
 

سىػػػػػػػػػػػاًمٍح كىاٍرفىػػػػػػػػػػػً  اٍلبىٍمػػػػػػػػػػػكىل ًإلىاًلػػػػػػػػػػػي  كى
 

ػػػػػػػػػػػعيؼى الز نىػػػػػػػػػػػادي    ًبكيػػػػػػػػػػػؿ  طىٍعػػػػػػػػػػػفً  فىقىػػػػػػػػػػػٍد ثى
 

ػػػػػػػػػػػػػاًكٍز كيػػػػػػػػػػػػػؿ  سيػػػػػػػػػػػػػٍكءو  جى  فىأىٍدًرٍكنىػػػػػػػػػػػػػا كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاؿي تيٍغًنػػػػػػػػػػػػػػػػي   فىًإن ػػػػػػػػػػػػػػػا نىٍكتىػػػػػػػػػػػػػػػػًكم كىاٍلحى
 

 فىبيػػػػػػػػػٍؤسي اٍلعىػػػػػػػػػٍيًش يىٍقطيػػػػػػػػػري ًباٍلمى ىًسػػػػػػػػػي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍزفً   ب نىػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍمسىػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبحي كىٍعبىػػػػػػػػػػػػػػػةي رى  كى
 

كحػػزف عمػػي غمػػؽ  هػػذإ القصػػيدة يبػػيف الشػػاعر مػػدل مػػا ألػػـ بػػي مػػف أسػػوفػػي          
ف الشريصيف ) الحـر المكي كالحـر النبكم ( إور تصشي كباء ككركنا و كأكػد عمػي تمػؾ الحرمي

) بكػت عينػي و  :الحالة المأساكية الحزينة بجممػة مػف التعبيػرات كالصػيغ الدالػة عميالػا موػؿ
ساؿ الدم  و أثناني البكاء و جصني رد تقرح و رمبي رد تمػزؽ و صػدرم ثػاؽ ( كهػي كمػا 

صػػػار إليػػػي حػػػاؿ هػػػذيف الحػػػرميف  مػػػا سػػػي كالحػػػزف الشػػػديد عمػػػيتعبيػػػرات تػػػكحي باأل لنػػػر 
الشػػريصيف إٌبػػاف تصشػػي كبػػاء ككركنػػا و كال غػػرك فػػي ذلػػؾ األمػػر كرػػد فطػػر ار رمػػكب عبػػادإ 
المؤمنيف عمي المحبة كالشكؽ كالتمالؼ لالػذيف الحػرميف الشػريصيف و كذلػؾ فػي ركلػي تعػالي 

ب  :     -عميي السالـ  –عمي لساف خميمي إبراهيـ  ٍيػًر ًذم رى ي ًتػي ًبػكىادو غى نىا ًإن ػي أىٍسػكىٍنتي ًمػٍف ذير 
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ـٍ كىا ةى فىاٍجعىٍؿ أىٍفًئدىةن ًمفى الن اًس تىاٍلػًكم ًإلىػٍياًل الى ب نىا ًلييًقيميكا الص  ـً رى ر  ٍرعو ًعٍندى بىٍيًتؾى اٍلميحى ـٍ ًمػفى زى ٍرزيٍراليػ
كفى  ـٍ يىٍشكيري  (ُ) .  الو مىرىاًت لىعىم الي

زاد مػػف هػػـ الشػػاعر كحزنػػي غمػػؽ موػػؿ تمػػؾ األمػػاكف كالبقػػاع الطػػاهرة المقدسػػة  كممػػا      
كترؾ ما دكنالا مػف أمػاكف كمػكاطف المالػك كالمعػب دكف غمػؽ أك حظػر و كهػذا مػا عبػر عنػي 

   الشاعر في ركلي :
ةو  ػػػػػػػػػالى ب ػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػٍف صى  أىييٍمنىػػػػػػػػػ ي بىٍيػػػػػػػػػتي رى

 

ؼه تيغىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػي    ًت آىالى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػالى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػي اٍلحى  كى
 

مىػػػػػػػػػو أىٍنغىػػػػػػػػػاـً  ٍكا عى ٍرػػػػػػػػػصو رىػػػػػػػػػٍد تىبىػػػػػػػػػارى  رى
 

ًفػػػػػػػػػػػي الت ٍرًفٍيػػػػػػػػػػػًي يىٍحميػػػػػػػػػػػٍك كيػػػػػػػػػػػؿ  لىٍحػػػػػػػػػػػفً    كى
 

حيث تسأؿ الشاعر متعجبنا مف غمؽ الحرميف الشريصيف فػي كرػت تثػه كتػزدحـ فيػي 
ك منػ  و مسػتخدما فػي ذلػؾ أسػمكب اء بػالمترفيف كالالهػيف دكف تكرػؼ أساحات المالك كالغن

اؿ غمػؽ الحػػرميف الشػريصيف و كحػػاؿ فػتح سػػاحات المصاررػة الحاليػة بػػيف هػذيف الحػػاليف و حػ
 المالك كالغناء كالمعب .

كيشير الشاعر في رصيدتي إلي كحشية هذا الكباء كشراستي التي لـ تصػرؽ بػيف أحػد 
 مف ثحاياإ بديف أك بسف و كذلؾ في ركلي :

ٍبػػػػػػػػػػػػدو  ٍكحى عى ػػػػػػػػػػػػدي كيػػػػػػػػػػػػؿ  يىػػػػػػػػػػػػٍكـو ري  فىيىٍحصي
 

ـٍ يىٍأبىػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ًبػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍيفو أىٍك ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػػف    لػػػػػػػػػػػػػػػػ  كى
 

ٍكري ًبػػػػػػػػػػػػػالى تىػػػػػػػػػػػػػكىافو )  فىكيٍكًفٍيػػػػػػػػػػػػػده( يىػػػػػػػػػػػػػزي
 

ًجػػػػػػػػػػػػػػػػف    دى اًر ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًإٍنػػػػػػػػػػػػػػػػسو كى  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػالى
 

 ًعقىػػػػػػػػػػػػػػػػػابي اًر يىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأًتي الى ييٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػؿ  اٍلعىٍبػػػػػػػػػػػػػػػدى الى يىٍعًصػػػػػػػػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػػػػػػػػدىف     لىعى
 

حاطتػي بالنػاس كافػة و دكف مراعػاة ألهػؿ ديػف أك  فالك يؤكد عمي عمـك هذا الكبػاء كاا
الشػػمكؿ لمخمػػؽ فػػاد العمػػـك ك أكجػػف ( الػػذم  يف ) إنػػسوا عمػػي ذلػػؾ بالطبػػاؽ بػػدن مؤكػػلسػػف و 

نمػػا هػػك عقػػاب مػػف ار لخمقػػي لكػػي يتكبػػكا إليػػي إف هػػذا الكبػػاء ألػػي . كيشػػير كػػذلؾ إكافػػة
 كيجتنبكا معاصيي . 

بتصػريه ػ عػز كجػؿ ػ وـ يختتـ الشاعر رصيدتي كعادتي في الختاـ بالػدعاء كالتثػرع إلػي ار 
زاحتي عف الخمؽ كال  ناس كافة .  هذا الالـ كاا

                                           

 راهيـ  . إب سكرة ّٕ( اوية ُ)
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 انصٕرج انزاتعح
 احلذٚج عٍ دٔر األطثاء يف يٕاجٓح انٕتاء

كالصقػد كالحرمػاف التػي سػببالا كبػاء ككركنػا فػي و ـ لعمي الرغـ مف شدة المعاناة كاأل 
  ثػػك إال أف هػػذا الكبػػاء رػػد أعػػاد إلػػي الحيػػاة ترتيػػب األكلكيػػات و بعػػد أف و نصػػكس النػػاس 

الصػػحيح الالئػػؽ بػػي و فرأينػػا فػػي  ييػػة كػػؿ فػػي مكثػػعالشػػرائح المجتمعك الكويػػر مػػف الصئػػات 
كاثػػطراب المقامػػات بػػيف النػػاس و فريفػػ  السػػصمة كاألراذؿ و اوكنػػة األخيػػرة اخػػتالؿ المػػكازيف 

مػػف النػػاس عمػػي األعنػػاؽ و كأشػػير إلػػيالـ بالبنػػاف كالمسػػاف و كصػػاركا رػػدكة كبغيػػة لمصػػبية 
 باليف مف القـك  .كالصتياف و كغيمط ردر كحؽ أهؿ الصثؿ مف األخيار النا

  (ُ)كصدؽ ركؿ القائؿ : 

ػػػػػػػا  تمػػػػػػػكت األسػػػػػػػد فػػػػػػػي الغابػػػػػػػات جكعن
 

 كلحػػػػػػػػػػػػػػـ الثػػػػػػػػػػػػػػأف تأكمػػػػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػػػػالب 
 

 كذك جالػػػػػػػػػػػؿ ينػػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػػي حريػػػػػػػػػػػر
 

 كذك عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مصارشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب 
 

غريبنػا و  كلكف حينما ظالر هذا الكباء كجوـ عمي نصكس الناس سكاء رأينا أمرنا عجيبنػا
ريف و كنكصػكا عمػي أعقػابالـ مػدبريف و كلزمػكا أبػراجالـ هػاربيف مػذعك  رأينا الجمي  رػد فػٌركا

ة كخبػػر هػػػذا الكبػػاء المخيػػؼ فػػػي يرربػػػكف كيتػػابعكف حركػػو العاتيػػة و كرصػػكرهـ المشػػيدة 
 لكلـ يصمد أك يوبت في تمػؾ المعركػة الثػارية سػك  صمتو كينظركف إليي مف طرؼ خصي.

لمعاكنػػة و هػػؤالء أصػػحاب الػػرداء األبػػيض مػػف األطبػػاء كأطقػػـ التمػػريض االمخمصػػيف مػػف 
بػػإرادة صػػمبة و  وكحػػدهـ هػػـ الػػذيف تصػػدكا ككاجالػػكا بػػأركاحالـ كحيػػاتالـ هػػذا الكبػػاء القاتػػؿ

كلـ يصركا مف المعركة و كلـ يتخمكا عف رسالتالـ السامية و كلـ يتقاعسػكا  وكعزيمة ماثية 
نمػػا ربمػػكا كأربمػػكا عمػػي هػػذا التحػػدم الجسػػػيـ و  أك يتخػػاذلكا بحجػػه أك أعػػذار مختمقػػة و كاا
بعزيمة كركح المقاتؿ الموابر و كهـ يعممكف عمػـ اليقػيف حجػـ المخػاطر كالمالالػؾ المحيطػة 

                                           

  َٓص  ( ينظر ديكاف اإلماـ الشافعي ُ
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ِٓٗٔ 

بالػػـ كبأسػػرهـ و كلكنػػي شػػرؼ العمػػؿ و كشػػرؼ العالػػد كالميوػػاؽ و فأصػػيب مػػنالـ مػػف أصػػيب 
و كسػػقط مػػنالـ مػػف سػػقط فػػي عػػداد الثػػحايا كالمرثػػي هػػذا الكبػػاء مػػف المصػػابيف  لبعػػدك 

صعة الكاثحة أنالـ كحدهـ كانكا هـ رجػاؿ المرحمػة و كأبطػاؿ الحقيقة النا وقمتلكالشالداء و 
تمػػؾ األزمػػة و الػػذيف سػػطركا ببطػػكالتالـ كتثػػحياتالـ ممحمػػة مػػف العطػػاء كاإليوػػار كالصػػداء و 

 بالا الجمي  بال استوناء و كار مف فكرالـ خير الشاهديف . ـشالد لال

و لعطبػػػاء ة كتصاعػػػؿ شػػػاعرنا الػػػدكتكر   محمػػػد غػػػزاكم   مػػػ  تمػػػؾ المكارػػػؼ البطكليػػػ
مػػف كناطقػػة كالممحمػػة الكبيػػرة لالػػؤالء األبطػػاؿ و كسػػجؿ لالػػـ بشػػعرإ كفنػػي شػػالادة صػػادرة 

 :  (  ُ)التكريـ كالتقدير لالـ و وٌمف فيالا دكرهـ ككصاحالـ المجيد رائالن

نىا تىتىنىظ ػػػػػػػػػري  ـٍ يىػػػػػػػػػا طىًبٍيػػػػػػػػػبي فىسىػػػػػػػػػاحي  ريػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ري   اًرنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىتىحى  كىاٍوإي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف آىمى
 

 رىؾى اٍلمىعىػػػػػػػػاًرؾى هىاًربنػػػػػػػػاكىاٍلكيػػػػػػػػؿ  رىػػػػػػػػٍد تىػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػاًمدنا الى ييٍقالىػػػػػػػػػػري   ٍيػػػػػػػػػػريؾى صى ـٍ يىٍبػػػػػػػػػػؽى غى  لىػػػػػػػػػػ
 

اًسػػػػػػػػػئنا  ذىهىػػػػػػػػػبى اٍلميطىب ػػػػػػػػػؿي كىاٍلميالىػػػػػػػػػر جي خى
 

تىػػػػػػػػػػػػػػاكىًة تىٍنظيػػػػػػػػػػػػػػري   ٍحػػػػػػػػػػػػػػدىؾى ًلٍذً بىًقٍيػػػػػػػػػػػػػػتى كى  كى
 

ٍكا ـٍ رىػػػػػػػػٍد أىٍظالىػػػػػػػػري  أىٍيػػػػػػػػفى ال ػػػػػػػػًذٍيفى ًبصيٍجػػػػػػػػرًًه
 

ـٍ الى ييٍسػػػػػػػػػتى   ػػػػػػػػػالي رىٍرصي ًؿ كى  ري  سيػػػػػػػػػٍكءى اٍلًخػػػػػػػػػالى
 

بىػػػػػػػػػا ـى اٍلكى ػػػػػػػػػايىميٍكا رىٍغػػػػػػػػػ  أىٍيػػػػػػػػػفى ال ػػػػػػػػػًذٍيفى تىمى
 

ٍكا    ـٍ رىػػػػػػػػٍد أىٍنشىػػػػػػػػري  أىٍيػػػػػػػػفى ال ػػػػػػػػًذٍيفى ًبًصٍسػػػػػػػػًقاًل
 

ٍكا ري ـٍ رىػػػػػػػػٍد فىػػػػػػػػاخى ػػػػػػػػاًلاًل  أىٍيػػػػػػػػفى ال ػػػػػػػػًذٍيفى ًبمى
 

ٍكا    ًبكيػػػػػػػػػؿ  ًتٍيػػػػػػػػػًي اٍلصىاًسػػػػػػػػػًدٍيفى رىػػػػػػػػػًد اٍنبىػػػػػػػػػرى  كى
 

اًبػػػػػػػػػػػثو   أىٍينىػػػػػػػػػػػاهيميٍك ًفػػػػػػػػػػػي ًظػػػػػػػػػػػؿ  دىاءو عى
 

ػػػػػػػػػػدى ا  ٍكحو تىٍقطيػػػػػػػػػػري  حىصى كيػػػػػػػػػػؿ  ري  لن صيػػػػػػػػػػٍكسى كى
 

ٍكا ػػػػػػػػػادىري ػػػػػػػػػٍرذىاًف الس ػػػػػػػػػًصٍيًف كىغى ٍكا كىجي  فىػػػػػػػػػر 
 

ـٍ تىٍبػػػػػػػػػػػػػػديٍك هينىاًلػػػػػػػػػػػػػػؾى تىٍعبيػػػػػػػػػػػػػػري    سىػػػػػػػػػػػػػػٍكءىاتيالي
 

ـٍ آىيىػػػػػػػػػةه  ٍبفي ًفػػػػػػػػػٍياًل ـٍ فىػػػػػػػػػاٍلجي اليػػػػػػػػػ ٍيحى  يىػػػػػػػػػا كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػك يىتىبىٍعوىػػػػػػػػػػػػػػػري    كىاٍلصىػػػػػػػػػػػػػػػر  لىٍصػػػػػػػػػػػػػػػظه ًمٍناليمي
 

ـي يىٍحيىػػػػػػػػا  ـٍ يىٍبػػػػػػػػؽى ًإال  اٍلًعٍمػػػػػػػػػ ٍحػػػػػػػػػدىإي لىػػػػػػػػ  كى
 

 كىاري يىٍحصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي كىاٍلًعنىايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي تىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدري  
 

                                           

       ْٖ :(  الديكافُ)
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ِٕٓٗ 

ـٍ يىػػػػػػا بىطىػػػػػػٍؿ كىاٍنصيػػػػػػٍض غيبىػػػػػػارى أىًجن ػػػػػػةو   ريػػػػػػ
 

 عىاشيػػػػػػػػػػػػػػػٍكا سىػػػػػػػػػػػػػػػبىايىا ًذل ػػػػػػػػػػػػػػػةو تىتىبىٍختىػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

ٍحػػػػػػػدىؾى تىٍسػػػػػػػتىًطٍي ي ًشػػػػػػػصىاءىنىا ـٍ أىٍنػػػػػػػتى كى  ريػػػػػػ
 

بىػػػػػػػاءىًة يىٍظالىػػػػػػػري   ٍيػػػػػػػريؾى ًفػػػػػػػي اٍلمى  الى شىػػػػػػػٍيءى غى
 

ٍحػػػػػػػدىؾى  ـٍ أىٍنػػػػػػػتى كى كىاءىنىػػػػػػػا ريػػػػػػػ  تىٍسػػػػػػػتىًطٍي ي ري
 

ػػػػػػػػػػدىاًم ي تىاٍلػػػػػػػػػػًدري    فىػػػػػػػػػػاأٍلىٍرضي عىٍطشىػػػػػػػػػػو كىاٍلمى
 

ـٍ  سيػػػػػػػػػٍقمىالي ص ػػػػػػػػػٍؼ أىًنػػػػػػػػػٍيفى اٍلميٍتعىًبػػػػػػػػػٍيفى كى  خى
 

يىٍجالىػػػػػػري   ٍزفي يىػػػػػػٍنالىشي ًفػػػػػػي الن صيػػػػػػٍكًس كى  فىػػػػػػاٍلحي
 

ًدٍيعىػػػػػػػػػػػةو  خى اًبػػػػػػػػػػػثو كى  دىٍع كيػػػػػػػػػػػؿ  رىػػػػػػػػػػػٍكؿو عى
 

 كىاٍنصيػػػػػػػػػٍض غيبىػػػػػػػػػارى الن ػػػػػػػػػٍكـً أىٍنػػػػػػػػػتى اأٍلٍرػػػػػػػػػدىري  
 

ـٍ  ًفٍعًماًلػػػػػػػػػػػػػػػ  الى تىٍمتىًصػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًلٍمبىاًئًسػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى كى
 

 فىسىػػػػػػػػػػػػػنىا ًثػػػػػػػػػػػػػيىاًئؾى ًلمػػػػػػػػػػػػػد يىاًجي ييٍقًمػػػػػػػػػػػػػري  
 

 نظـ الشاعر هذإ القصيدة كما ذكر عقب مشاهدتي صػكرنا عمػي الصثػائيات التمصزيكنيػة     
مجالػدكف كمنالكػكف مػف آوػار العمػؿ المتكاصػؿ إلنقػاذ  لعشرات مف األطبػاء المخمصػيف كهػـ

 المصابيف بالذا الكباء .ك  والمرث

كالصكرة الصثائية كما نعمـ صكرة وابتة كصامتة و تكشؼ عف مممح كاحػد أك مشػالد 
 جزئي بسيط مف مشاهد كأبعاد تمؾ األزمة الكبيرة الكاسعة .

لكف الصكرة الشعرية كالصنية المعبرة التي رسػمالا الشػاعر لالػؤالء األبطػاؿ كمعػاكنيالـ 
س كالحركػة كالحيػاة و ناطقػة بالحقػائؽ كاألسػرار و شػاممة نابثة بػالحمتكاممة و هي صكرة 

      العالمية .كعامة لكافة مالمح كأبعاد تمؾ األزمة الكبائية 

ف كانػت  حيث كٌوؼ الشاعر مف الحديث عػف أبعػاد كجزئيػات المشػالد الخصػي عنػا و كاا
ألطبػػاء الصػػكرة التميصزيكنيػػة رػػد أظالػػرت ككشػػصت عػػف حالػػة اإلعيػػاء كاإلجالػػاد التػػي عميالػػا ا

األبطػػاؿ فػػإف صػػكرة الشػػاعر عمػػي النقػػيض مػػف ذلػػؾ تمامػػا و حيػػث صػػنعت مصاررػػة حاليػػة 
غيػر و التػي رػاـ بالػا هػؤالء األبطػاؿ  اتأظالرت مالمح البطكلة كاإلرػداـ كالتثػحيكبطكلية و 

مف أجؿ إسعاؼ المصػابيف كالمبتمػيف و خائصيف كال مباليف بتبعات كعكارب هذا الكباء القاتؿ 
 بي .
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ِٖٓٗ 

لشاعر في إظالار الصارؽ الكبيػر بػيف دكر الطبيػب المقاتػؿ الموػابر كدكر غيػرإ ع ار كب
 التطبيؿ كالخداع كاإلفساد و كذلؾ في ركلي : لممف ال يجيدكف أك يعرفكف سك 

اًسػػػػػػػػػئنا  ذىهىػػػػػػػػػبى اٍلميطىب ػػػػػػػػػؿي كىاٍلميالىػػػػػػػػػر جي خى
 

تىػػػػػػػػػػػػػػاكىًة تىٍنظيػػػػػػػػػػػػػػري   ٍحػػػػػػػػػػػػػػدىؾى ًلٍذً بىًقٍيػػػػػػػػػػػػػػتى كى  كى

 

( كبػيف  جر عػالمصظيػة بػيف ) ذهػب المطبػؿ كالمالمقابمػة حيث جم  في هذا البيت بيف 
وبػات هػؤالء األبطػاؿ كصػمكدهـ  ل( و كبيف المصاررة الحالية التي أظالػرت مػد)كبقيت كحدؾ

اء غيػرهـ ممػف صػدعكنا كأفسػدكا حياتنػا بالػرائالـ صػفي المعركة م  هػذا الكبػاء و كفػرار كاخت
 .خالرالـ كأعمالالـ كفساد أ

 واريف  المسػتتريف خمػؼ أمػكالالـ فػأتي كتكبيخػي لالػؤالء الصػوـ زاد الشػاعر مػف تقريعػ
) أيف الػذيف بصجػرهـ و أيػف  : بجممة مف صيغ اإلنشاء التي حممتالا صكر االستصالاـ التالية

كرػد  و الذيف تمايمكا و أيف الذيف بصسقالـ و أيف الذيف بمالالـ وأيػف هػـ فػي ظػؿ داء عابػث (
كلمػػكرصالـ المخػػزم المالػػيف  و قريػػ  كالتػػكبيب لالػػـ أفػػادت تمػػؾ االسػػتصالامات المتكػػررة شػػدة الت

 بعد أف فثحالـ هذا الكباء ككشؼ خزيالـ كصغارهـ المبيف  .

 خسة كخزم هؤالء الالاربيف بقكلي :  لكأبدع الشاعر أيما إبداع في تصكير مد

ٍكا ػػػػػػػػػادىري ػػػػػػػػػٍرذىاًف الس ػػػػػػػػػًصٍيًف كىغى ٍكا كىجي  فىػػػػػػػػػر 

 

ـٍ تىٍبػػػػػػػػػػػػػػديٍك هينىاًلػػػػػػػػػػػػػػؾى تىٍعبيػػػػػػػػػػػػػػري    سىػػػػػػػػػػػػػػٍكءىاتيالي

 

الشػػػدة بػػػالصئراف المػػػذعكرة سػػػاعة المحنػػػة ك المخػػػزم حيػػػث شػػػبي فػػػرارهـ كنككصػػػالـ 
و كبرع الشاعر في اختيار جنس المشبي بػي مػف الصئػراف دكف غيرهػا كذلػؾ لمػا لالػذا الخائصة

النكع مف الحيكانػات مػف خسػة كمالانػة و ككػذلؾ لمػا لػي مػف أوػر اإلفسػاد كالتخريػب لممكػاف 
هؤالء الصاريف الذيف أفسػدكا حيػاة النػاس كأفسػدكا أخالرالػـ  الذم يعيش فيي و كهذا هك حاؿ
 بأعمالالـ المخزية المصسدة . 

وـ أعقب ذلؾ بجممة مف األكامر الطمبيػة المكجالػة لعطبػاء األبطػاؿ فػي تمػؾ المعركػة 
ٍحػػدىؾى و خصػػؼ و كدع و كانصػػض ( كالتػػي أكػػد بالػػا  :كهػػي ـٍ أىٍنػػتى كى ـٍ يىػػا بىطىػػٍؿ كىاٍنصيػػٍض  و ريػػ ) ريػػ
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ِٓٗٗ 

عر عمي شدة االستنجاد كاالستصػراخ لالػؤالء األبطػاؿ ك األسػاطير الحقيقيػة كاالسػتغاوة الشا
 بالـ في تمؾ المحنة القاسية  .    كاالستعانة 

الشػػاعر عػػف دكر مػف خاللالػػا يكشػػؼ لمقصػػيدة السػػابقة كفػي رصػػيدة أخػػرم مشػابالة 
جػكة عػف مكانػة الطبيب البطػؿ فػي تمػؾ األزمػة و مظالػرنا دكرإ كفثػمي كمكانتػي السػامقة المر 

  (ُ)يقكؿ فيالا :   وغيرإ مف أصاغر الناس كأراذؿ المجتم  

ـٍ يىػػػػػػػػػػػػا بىطىػػػػػػػػػػػػٍؿ الى تىٍنالىػػػػػػػػػػػػًزـٍ   ريػػػػػػػػػػػػ
 

ـٍ   ا ًمٍوػػػػػػػػػػػؿى الش ػػػػػػػػػػػمى ـٍ شىػػػػػػػػػػػاًمخن  ريػػػػػػػػػػػ
 

ـٍ يىػػػػػػػػػا بىطىػػػػػػػػػٍؿ أىٍنػػػػػػػػػتى اٍلمينىػػػػػػػػػو  ريػػػػػػػػ
 

ـٍ    فىػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلعىٍجزي يىاٍلػػػػػػػػػػػػػػػػًكم ًبػػػػػػػػػػػػػػػػاأٍليمى
 

ـٍ يىػػػػػػػػػا بىطىػػػػػػػػػٍؿ أىٍنػػػػػػػػػتى اٍلًصػػػػػػػػػدىا  ريػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػافي لً    كيػػػػػػػػػػػػؿ  هىػػػػػػػػػػػػٍدـٍ أىٍنػػػػػػػػػػػػتى اأٍلىمى
 

ـٍ يىػػػػػػػا بىطىػػػػػػػٍؿ كىاٍشػػػػػػػًؼ اأٍليلىػػػػػػػو  ريػػػػػػػ
 

ـٍ   ابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كىاٍلالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍوىإي جى
 

ـٍ يىػػػػػػػػا بىطىػػػػػػػػٍؿ الى تىٍحػػػػػػػػًف هىػػػػػػػػػا  ريػػػػػػػػ
 

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىةي تيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىمىـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىالر   من
 

ل ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فىاٍلكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ميكى
 

ـٍ   ٍيػػػػػػػػػريؾى ًفػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػد يى ـٍ يىٍبػػػػػػػػػؽى غى  لىػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػميٍكا  فىػػػػػػػػػػػػػػػاٍنسى ال ػػػػػػػػػػػػػػػًذٍيفى تىكىاسى
 

ـٍ كىاٍنػػػػػػػػػػػػػػػػسى    اٍلًخيىانىػػػػػػػػػػػػػػػػةى كىاٍلػػػػػػػػػػػػػػػػبيالي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًلاًلـٍ   كىاٍنػػػػػػػػػػػػػػػػسى ال ػػػػػػػػػػػػػػػػًذٍيفى ًبمى
 

ـٍ    رىػػػػػػػػػػػػػٍد شىػػػػػػػػػػػػػػي ديٍكا كيػػػػػػػػػػػػػؿ  اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػدى
 

اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئنا  رىاحى اٍلميغىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خى
 

ـٍ   ذى ػػػػػػػػػػػػابو كى ـٍ يىٍخػػػػػػػػػػػؿي ًمػػػػػػػػػػػٍف عى  لىػػػػػػػػػػػ
 

 رىاحى اٍلميمىو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي رىاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن 
 

ـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػمى  يىٍطػػػػػػػػػػػػػػًكم اٍلًخيىانىػػػػػػػػػػػػػػةى كىالص 
 

 أىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػفى الس يىاسىػػػػػػػػػػػػػػػػةي كىاٍلػػػػػػػػػػػػػػػػًكزىا
 

ـٍ  رىةي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الى  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ذىًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مي
 

ٍكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىري ًمٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي كىغى  رىاحى اٍلجى
 

ـٍ يىٍبتىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرذي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنالي  كىاٍلجي
 

 يىػػػػػػػػػػػػػػػا ذىا الػػػػػػػػػػػػػػػر دىاًء اأٍلىٍبػػػػػػػػػػػػػػػيىضً 
 

ـ  ًفػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػد ٍنيىا اأٍلىلىػػػػػػػػػـٍ   ػػػػػػػػػ  رىػػػػػػػػػٍد عى
 

                                           

    ُٖالديكاف  ص  (ُ)
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ََِٔ 

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري رىػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رى ذىا اٍلكى
 

ـٍ يىٍمتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًئـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرحي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنكي  كىاٍلجي
 

 نىػػػػػػػػػػػػػػػػافىػػػػػػػػػػػػػػػػاٍنزىٍع ًغشىػػػػػػػػػػػػػػػػاكىةى نىٍكمً 
 

ػػػػػػػػػػػػٍف كىًهػػػػػػػػػػػػـٍ   قىػػػػػػػػػػػػارىةى مى  كىاٍغًصػػػػػػػػػػػػٍر حى
 

اًهػػػػػػػػػػػػػػػؿو   الى تىٍبتىػػػػػػػػػػػػػػػًئٍس ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍف جى
 

ـٍ    رىػػػػػػػػػٍد كىػػػػػػػػػافى يىٍرتىػػػػػػػػػ ي ًفػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػن عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍزتيـٍ لىنىػػػػػػػػػػػػػػا  ) فىًبصىٍيػػػػػػػػػػػػػػرىسو ( حي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئًؿ كىاٍلاًلمى  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  اٍلصىثى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ـي ييٍحًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أيم   فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلًعٍم
 

ػػػػػػػػػػػـٍ   ًفػػػػػػػػػػػي بىٍحػػػػػػػػػػػرو ًخثى  تىاهىػػػػػػػػػػػٍت كى
 

ٍكًئػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي أىمٍ   ًرنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىالط ػػػػػػػػػػػػػػػػػب  مى
 

 كىاري يىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػًرٍم ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف سىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  
 

ػػػػػػػابى شىػػػػػػػٍعبه ًفػػػػػػػي الػػػػػػػد نىو  رىػػػػػػػٍد خى
 

اًلػػػػػػػػػػػػػؿى الط ًبٍيػػػػػػػػػػػػػبى أىًك اٍلقىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ    جى
 

أشاد الشاعر في هذإ القصيدة بمكانة الطبيب كدكرإ الصاعؿ كالناف  في مكاجالػة تمػؾ 
د أف انكشػػصت األرنعػػة األزمػػة الكبائيػػة الكبيػػرة و التػػي ظػػٌؿ هػػك كحػػدإ بطمالػػا كراهرهػػا و بعػػ

          كسػػػقطت مػػػف فػػػكؽ الكجػػػكإ الكاذبػػػة الخادعػػػة و كفػػػٌر أصػػػحابالا هػػػاربيف مػػػذعكريف مػػػف 
 الكباء  .

كأفصػػػح الشػػػاعر فػػػي تمػػػؾ القصػػػيدة عػػػف بعػػػض تمػػػؾ الصئػػػات كالطبقػػػات المجتمعيػػػة 
الخادعػػة الكاذبػػة و التػػي كػػاف أصػػحابالا بػػاألمس القريػػب يشػػار إلػػيالـ بالبنػػاف و كينعتػػكف 

بطػػاؿ كاألسػػاطير خػػداعنا ككػػذبنا و كفػػي أونػػاء تمػػؾ األزمػػة كاستشػػراء خطرهػػا ال كجػػكد كال باأل
ابالـ المزيصػػة و كمػػف ػمؼ أمػػكالالـ كألقػػػكاركا خػػػد أف الذكا بجحػػكرهـ و كتػػػكت لالػػـ و بعػػػصػػ

لـ يصمد كلـ يبؽ فػي المعركػة و كأرباب السياسة كالكزارة ( و ك ) المغني و كالمموؿ : هؤالء 
مف أصحاب الرداء األبػيض مػف األطبػاء الشػرفاء و كالممرثػيف المخمصػيف و  األبطاؿ لسك 

الذيف أصبحكا هـ محط اوماؿ كاألفئدة  لمنجػاة كالخػالص مػف هػذا الكبػاء القاتػؿ و كرػد أكػد 
الشاعر عمي سكء مكرؼ أصحاب المالف المخزية السابقة بالتعبير بصػيغتي الماثػي ) راح 

لمداللة كالتأكيد عمي انتالاء دكرهـ الالابط الصاسد و كذهػاب  كذلؾ  ا المغني و كراح المموؿ (
 أيامالـ الخادعة الزائصة .



 

  

 

 
 اكمأصداء كباء الككركنا في شعر الدكتكر محمد دياب غز  

 

َُِٔ 

) أيػػف السياسػػة كالػػكزارة   ( مشػػيرنا بػػذلؾ  :وػـ التعبيػػر باالسػػتصالاـ اإلنشػػائي فػػي ركلػي
إلي التالكيف كالتحقير مف دكر كشأف الكبار مف أهؿ السياسة كالكزارة الػذيف ال يممكػكف فػي 

 كل اتخاذ القرارات كاإلجراءات خمؼ الشاشات كاألرنعة.  تمؾ األزمة س

) رػـ ( الػذم خاطػب بػي الطبيػب أكوػر مػف  يككرر الشاعر في رصيدتي األمر اإلنشائ
الحاجػة الماسػػة كالثػركرة الممحػػة إلػػي  لسػت مػػرات متتاليػة و مشػػيرنا بػذلؾ التكػػرار إلػي مػػد

جػػػة المرثػػػي رتالـ فػػػي معالجالػػػد هػػػؤالء األبطػػػاؿ الموػػػابريف و كاإلفػػػادة مػػػف عممالػػػـ كخبػػػ
 . كالمصابيف بالذا الكباء

وػػـ يختػػتـ الشػػاعر رصػػيدتي بالتنكيػػي كالتػػذكير بصثػػؿ العمػػـ كمكانػػة العممػػاء فػػي بنػػاء 
األمػػة كاسػػتقرار المجتمػػ  كسػػالمتي و مشػػيرنا بػػذلؾ إلػػي أهميػػة اسػػتغالؿ تمػػؾ األزمػػة كاإلفػػادة 

عادة ترتيب كتقديـ األكليات كاالهتماما لحيػاة و كفػي مقدمػة تمػؾ األكلكيػات فػي ا تمنالا و كاا
نػزالالـ المنزلػة السػامقة الالئقػة بالػ ـ كبػدكرهـ النػاف  كالثركريات االهتماـ بالعمـ كأهمػي و كاا

 .            لمبالد كالعباد
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 انصٕرج اخلايسح  
 رحاء انضحاٚا ٔانشٓذاء

شػالداء الػذيف حصد كباء الككركنػا بكحشػيتي كشراسػتي أركاح العديػد مػف الثػحايا كال
مكا آالمػػي كأثػػرارإ ك تعرثػكا إلصػػابة بالػػذا الكبػػاء القاتػػؿ و كلػـ يسػػتطيعكا أف يصػػمدكا أك يقػػا

 الحادة األليمة .

فمػػا مػػف يػػـك يمػػر عمينػػا إال كنطػػال  فػػي أخبػػار هػػذا الكبػػاء ارتصػػاع أعػػداد الثػػحايا 
ئؿ التكاصػؿ كالشالداء الذيف رثكا نحبالـ بي و كتصجعنا األخبار اليكمية عبر الشاشات ككسا

يتبػادؿ النػاس فيػي العػزاء كالمكاسػاة و االجتماعي التي أصبحت كسرداؽ عزائي كبير مصتػكح 
أك زميػػػؿ و حيػػػث تكشػػػحت تمػػػؾ الصػػػصحات  وأك رريػػػب و أك حبيػػػبو صػػػديؽ لفػػػي فجيعػػػة 

االجتماعيػػػة بالسػػػكاد كالحػػػداد عمػػػي رحيػػػؿ األحبػػػة كاألصػػػدراء جػػػراء اإلصػػػابة بالػػػذا الكبػػػاء 
 . القاتؿالكحشي 

ب اد مف رتامة المشالد كرسكتي عمي نصػكس النػاس صػعكبة حثػكر األهػؿ كاألحبػاكز 
و مػػف الثػػحايا كالشػػالداء و أك حتػػو الصػػالة عمػػيالـ  ومراسػػـ دفػػف كتشػػيي  جوػػاميف المػػكت

أك إرامػػة  و حظػػر كمنػػ  الصػػمكات فػػي المسػػاجدلككداعالػػـ الػػكداع األخيػػر و كذلػػؾ لظػػركؼ ا
 مراسـ العزاء كالدفف لالـ .  

حزننػػا كتصجعنػػا عمػػي رحيػػؿ هػػؤالء و كسػػكبكا العبػػرات كاوهػػات و   الػػدمكع كذرؼ الجميػػ
 يعرفػػكنالـ عمػػي السػػكاء و كذلػػؾ لكحػػدة المشػػالد اإلنسػػاني الالشػػالداء و ممػػف يعرفػػكنالـ أك 

 كالمأساكم الحزيف الذم سيطر كخٌيـ عمي الناس كافة .

كالشػػالداء إ المميػػز لمثػػحايا ؤ محمػػد غػػزاكم   حزنػػي الخػػاص و كروػػا ككػػاف لشػػاعرنا  
ٌرع آالمػػي ػذا الكبػػاء و كتجػػػابة بالػػػرض لذصػػػمـ رػػد تعػػػذلػػؾ ألنػػي كمػػا نعػػ امػػف هػػذا الكبػػاء 

المػػكت كػػؿ حػػيف أمػػاـ عينيػػي و يطػػرؽ عميػػي  لي و كعػػاله شػػدتي كغٌصػػتي و فكػػاف يػػر كمرارتػػ
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غيػرإ و فروػاء مػف كػاف هػذا حالػي لغيػرإ مػف ي لػإمتحيػزنا  و وـ يكليي دبرإ منصػرفنا عنػيو بابي
 ا لالك أصدؽ أنكاع الرواء و كأرربي إلي صدؽ الكار  كالحاؿ  .الثحاي

كمػػا كػػاف لػػنصس شػػاعرنا محمػػد غػػزاكم الشػػصافة المرهصػػة التػػي تصاعمػػت كتجاكبػػت مػػ  
مشػػاهد كأبعػػاد مأسػػاة ككركنػػا بكػػؿ تصاصػػػيمالا كمظاهرهػػا المتعػػددة أف تمػػر عمػػي المشػػػالد 

مػػكت مػػركر الكػػراـ دكف أف كتصجعػػا كهػػك مصػػيبة ال كاألشػػد أسػػوالمأسػػاكم األخيػػر األكوػػر 
يككف لالا فيػي نصػيب مػف البكػاء كالروػاء و حتػو تكتمػؿ بػذلؾ فػي شػعرإ تمػؾ المكحػة الصنيػة 

كمػا خٌمصػي فػي دنيػا النػاس مػف و البارعة التػي رسػمالا الشػاعر لالػذا الكبػاء الكحشػي القاتػؿ 
 آوار كأثرار .

 :كركنا ػداء كػػاء ثػػحايا كشػػالػاف مػػ  روػػاء كبكػػػزاكم   مكرصػػػػػػرنا   محمػػد غػكلشاعػػ
بجامعػة  دار العمػـكرواء زميؿ لي يعمؿ معي في مجاؿ التػدريس الجػامعي فػي كميػة : أحدها 

رػد تعػرض لذصػابة بالػذا الكبػاء الػذم  –رحمي ار  –كهك الدكتكر   عبد الالادم   و  منياال
   كهك في ريعاف شبابي و كرثػي نحبػي متػأورنا بالػذا الكبػاء و فبكػاإ الػدكتكر   محمػد غػزاكم

 (ُ): التي يقكؿ فيالا كرواإ رواءن حارنا في بكائيتي 

ػػػػػؽ  لىالىػػػػػا اٍلبيكىػػػػػاءي  حي ٍيًنػػػػػي كى  بىكىػػػػػٍت عى
 

ػػػػػػػاءي   فىػػػػػػػاضى الػػػػػػػد ٍم ي كاٍنسىػػػػػػػكىٍبٍت ًدمى  كى
 

ل و مىػػػػػػـو تىػػػػػػكى مىػػػػػػو عى ٍيًنػػػػػػي عى  بىكىػػػػػػٍت عى
 

ـي كىاٍنكىشىػػػػػػػػػؼى اٍلًغطىػػػػػػػػػاءي   ٍمػػػػػػػػػ رىاحى اٍلحي  كى
 

د  ال ميىػػػػػػػاًلي مىػػػػػػػو كي ٍيًنػػػػػػػي عى  بىكىػػػػػػػٍت عى
 

ٍحبيػػػػػػػػػػٍكبو ييكىػػػػػػػػػػاؿي لىػػػػػػػػػػيي الو نىػػػػػػػػػػاءي   مى  كى
 

ػػػػػػؽ  لىالىػػػػػػا بيكىاهىػػػػػػا حي ٍيًنػػػػػػي كى  بىكىػػػػػٍت عى
 

ػػػػػػدىعى اٍلًبنىػػػػػػاءي   ػػػػػػاضى اٍلبىٍحػػػػػػري كىاٍنصى  كىغى
 

 بىكىٍيػػػػػػػتي كىالى سىػػػػػػػًبٍيؿى ًسػػػػػػػكىل بيكىػػػػػػػامى 
 

ػػػػػػػػؿه فىقىػػػػػػػػٍد شيػػػػػػػػؽ  الػػػػػػػػر دىاءي    فىػػػػػػػػالى أىمى
 

 فىقىٍمًبػػػػػػػػي لىػػػػػػػػٍيسى يىٍقػػػػػػػػكىل ًبػػػػػػػػاٍنًتزىاحو 
 

ػػػػػػػػ  ـ  اٍلحي ػػػػػػػػ  ٍزفي كىاٍنطىصىػػػػػػػػأى الس ػػػػػػػػنىاءي كىعى
 

ػػػػٍزفو  حي ػػػػاؽى ًمػػػػٍف أىلىػػػػـو كى ػػػػٍدًرم ثى صى ـ  كىاٍنػػػػػػػػػدىرىسى الم ػػػػػػػػػكىاءي   كى ـ  اٍلالىػػػػػػػػػ طىػػػػػػػػػ  كى
                                           

    ُٕالديكاف ص  ( ُ
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مىػػػػػػػو أىدىبو تىػػػػػػػكىارىل ميػػػػػػػؽو عى مىػػػػػػػو خي  عى
 

ػػػػػػػؿو لىػػػػػػػيي فىٍثػػػػػػػؿه عىطىػػػػػػػاءي   مىػػػػػػػو رىجي  عى
 

تٍ  مىػػػػػو كيػػػػػؿ  اٍلمىعىػػػػػاًني رىػػػػػٍد تىالىػػػػػاكى  عى
 

ػػػػابى ال  ػػػػا ًشػػػػٍئتى رىػػػػٍد غى ريػػػػٍؿ مى ػػػػيىاءي كى  ث 
 

ٍيػػػػػػًر ًصػػػػػػٍدؽو   فىيىػػػػػػا رىٍبػػػػػػرنا ظىًصػػػػػػٍرتى ًبخى
 

فىػػػػػػػػػػاءي   ػػػػػػػػػػاءى اٍلكى ٍطػػػػػػػػػػأىةن جى ص ػػػػػػػػػػٍؼ كى  فىخى
 

ٍيبنػػػػػػػػػا ًيٍيػػػػػػػػػي  الى تىػػػػػػػػػرىاإي يىقيػػػػػػػػػٍكؿ عى  حى
 

ػػػػػػػػػػػػػصىاءي   ٍسػػػػػػػػػػػػػًنًي ذىاؾى الص   كىآىيىػػػػػػػػػػػػػةي حي
 

ٍبػػػػػػػػػره ًفػػػػػػػػػي ميدىارىسىػػػػػػػػػةو كىًعٍمػػػػػػػػػـو  حى  كى
 

ػػػػػػػػػٍكبي اأٍليٍفػػػػػػػػػؽى يىٍحػػػػػػػػػديٍكإي الوٌنىػػػػػػػػػاءي    يىجي
 

ب ػػػػػػػػػػػ ـٍ فىيىػػػػػػػػػػػا رى ػػػػػػػػػػػب ٍرنىا كىأىٍنًعػػػػػػػػػػػ  اإي صى
 

ػػػػػػػػػػا نىشىػػػػػػػػػػاءي   ػػػػػػػػػػم ك  كىمى مىٍينىػػػػػػػػػػا ًبالس   عى
 

ػػػػِبا ػػػػٍبرى صى مىػػػػو بىًنٍيػػػػًي الص  ػػػػب  عى صي  كى
 

ػػػػػػػػػاءي   ػػػػػػػػػةن أىٍنػػػػػػػػػتى الر جى ٍكجى  كىهىٍدًهػػػػػػػػػٍد زى
 

ٍيًنػػػػي ًيٍيػػػػتي ًبػػػػدىٍمً  عى ػػػػا حى  سىػػػػأىٍبًكي مى
 

ـى اٍلًخػػػػػػػػػػػػػؿ  رىاحى كىالى ًكصىػػػػػػػػػػػػػاءي    فىػػػػػػػػػػػػػًنٍع
 

كيػػػػػػػػػػؿ  اٍلكىػػػػػػػػػػٍكًف بىك ػػػػػػػػػػا مىٍيػػػػػػػػػػيً كى  ءه عى
 

ًطػػػػػػػػػػػػٍرسه كىاٍلًمػػػػػػػػػػػػدىادي كىػػػػػػػػػػػػذىاؾى رىاءي    كى
 

ـه كىاٍلكىكىاًكػػػػػػػػػػػبي كىالس ػػػػػػػػػػػكىاًري نىٍجػػػػػػػػػػػ  كى
 

 كىأيٍسػػػػػػػػدي اٍلغىػػػػػػػػاًب تىٍبًكػػػػػػػػي كىالس ػػػػػػػػمىاءي  
 

 سىػػػػػػػػػػتىٍبًكٍيؾى الس ػػػػػػػػػػناىًبؿي كىاأٍلىرىػػػػػػػػػػاًحي
 

كىػػػػػػػػػػػػػذىا الظ بىػػػػػػػػػػػػػاءي   ن ػػػػػػػػػػػػػةي كىاًرؼه كى جى  كى
 

تىٍبًكٍيػػػػػػػػػػؾى اٍلمىسىػػػػػػػػػػاًجدي كىاٍلمىعىػػػػػػػػػػاًلي  كى
 

ٍحػػػػػػػػػيه ًشػػػػػػػػػصىاءي    كىآىيىػػػػػػػػػةي ميٍصػػػػػػػػػحىؼو كى
 

ػػػػػػػػػػػاًئدي كىاٍلميعىم ػػػػػػػػػػػو تىٍبًكٍيػػػػػػػػػػػؾى اٍلقىصى  كى
 

كىاءي   بىٍحػػػػػػػػػػػػػػػره كىاًفػػػػػػػػػػػػػػػره هىٍمػػػػػػػػػػػػػػػزه رى  كى
 

عالرػة المحبػة كالصػدؽ  لكالبكائيػة الحػارة الصػادرة عػف مػد تكشؼ لنػا هػذإ المرويػة
ابي شػػدة تصجعػػي كمصػػ أظالػػرت  كالتػػيتػػربط الشػػاعر بصػػديقي كزميمػػي الراحػػؿ و  كالػػكد التػػي

 األليـ بصقداف زميمي الراحؿ .

 وكأباف الشاعر في مرويتي عف جممة مف المػ ور كالمحامػد كالصثػائؿ التػي كػاف يتحمػ
كالحمػػـ و كالػػكد و كحسػػف الونػػاء مػػف النػػاس عميػػي و كدماوػػة و مػػف العمػػـ الراحػػؿ بالػػا زميمػػي 
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ليػػذرؼ خمقػػي و كحسػػف أدبػػي و كسػػعة فثػػمي و كعمػػي موػػؿ هػػذا الراحػػؿ فميبكػػي البػػاككف و ك 
 النائحكف عمي فراري الدمكع كالعبرات  .

كعمػػي طريقػػة القػػدماء فػػي الروػػاء يسػػتخدـ الشػػاعر وػػكب التشػػخيص فػػي ندائػػي لقبػػر 
 زميمي الراحؿ و كيطمب مني الحنك كالترفؽ عميي  رائالن :     

ٍيػػػػػػػػػًر ًصػػػػػػػػػٍدؽو   فىيىػػػػػػػػػا رىٍبػػػػػػػػػرنا ظىًصػػػػػػػػػٍرتى ًبخى
 

فىػػػػػػػػػػػػػػػاءي   ػػػػػػػػػػػػػػػاءى اٍلكى ٍطػػػػػػػػػػػػػػػأىةن جى ص ػػػػػػػػػػػػػػػٍؼ كى  فىخى
 

إما بػالحنك عمػيالـ كالرفػؽ بالػـ و  وؾ إشارة إلي تصاعؿ القبر كتأويرإ عمي المكتكفي ذ
ما بالشدة كالغمظة عميالـ و كرػد أشػار النبػي  إلػي هػذا المعنػي  –صػمي ار عميػي كسػمـ  –كاا

ًبي     ا هىذىا الص  م ًة اٍلقىٍبًر لىنىجى ده ًمٍف ثى ا أىحى  . (ُ)في ركلي :   لىٍك كىافى نىجى

الشػاعر فػي مرويتػي الطبيعػة مػف حكلػي بكػؿ مظاهرهػا كصػكرها الصػامتة وـ يستدعي 
كالصائتة مف النجـك كالككاكب كالسكاري كأسد الغػاب كالسػماء كذلػؾ لتشػاركي البكػاء كالنػكح 
عمي صديقي الراحؿ و كفي ذلؾ إشارة إلي تصاعػؿ الكػكف كالطبيعػة كتأورهػا بمػكت الصػالحيف 

عمػي كاألرض مػي هػذإ الحقيقػة حينمػا نصػي بكػاء السػماء المتقيف و كرد أكد القرآف الكريـ ع
ما كانيكا ميٍنظىًريفى    لكافريف كذلؾ في ركلي تعالي :  ا ـي الس ماءي كىاأٍلىٍرضي كى مىٍياًل فىما بىكىٍت عى

(ِ) . 

كفي النصي عنالـ إوبات لالذا ألمر كتحققي فػي شػأف المػؤمنيف المتقػيف  . كأٌكػد النبػي 
ػاتى اٍلميػٍؤًمفي ػعمػي ذلػؾ األمػر فػي ركلػي الشريػ –كسػمـ  يػيم عرصمي ا –الكريـ  ؼ :   ًإذىا مى

بىابييي ًمفى الس مىاًء    إي ًمفى اأٍلىٍرًضو كى ال  مىٍيًي ميصى بىكىو عى
(ّ)   . 

                                           

طارؽ بف عكض ار بف محمد و عبد المحسف بف إبػراهيـ تحقيؽ  أبك القاسـ الطبراني المعجـ األكسط( ُ)
 .   ُْٔ/  ّ   القاهرة –الناشر: دار الحرميف   الحسيني

 .   ِٗ(  سكرة الدخاف اوية  ِ)
ًزم تعظيـ ردر الصالة( ّ)   المحقؽ: د. عبد الرحمف عبد الجبار الصريكائي محمد بف نصر بف الحجاج المىٍركى

 .   ّّْ/  ُ  َُْٔالطبعة: األكلوو  و المدينة المنكرة -الناشر: مكتبة الدار 
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كحينمػػا يمػػتالـ كيصتػػرس هػػذا الكبػػاء الكحشػػي القاتػػؿ أجسػػاد األطبػػاء الشػػرفاء الػػذيف 
بادتػػي تتعمػؽ عمػيالـ اومػػاؿ كالػدعكات فػػي تمػؾ األزمػػ ة لمقثػاء عمػػي هػذا الصيػػركس القاتػؿ كاا

ذلػؾ ألننػا نكػكف  اكأرسو مرارة كألمنا عمي النصػكس كالقمػكب و فإف الصجيعة تككف أشد كطئنا 
ركة ػػػػؾ بػػي فػػي تمػػؾ المعػاـك بػػي و كاألمػػؿ الػػذم نستمسػػػالح الػػذم نقػػػدنا السػػػبػػذلؾ رػػد فقػػ

كالطبيػب الجسػكر الػدكتكر    الشرسة و كهذا ما حدث م  رحيػؿ كاستشػالاد الصػارس المغػكار
و ذلكـ الطبيب الكفي المخمص لعممػي و الػذم لػـ يتػكاف  -رحمي ار تعالي  –أحمد المكاح   

كلػػػـ يتػػػرؾ مكرعػػػي لحظػػػة كاحػػػدة فػػػي معركتػػػي مػػػ  الكبػػػاء و كظػػػؿ يػػػداكم كيعػػػاله المرثػػػي 
اء الػػد لكالمصػػابيف بالػػذا الكبػػاء عػػف رػػرب كمخالطػػة و حتػػو انتقمػػت إليػػي العػػدكم و كاستشػػر 

ية هػػذا الكبػػاء ػاتي كحشػػػعة أيػػاـ يقػػاـك بإيمانػػي كوبػػػدإ و كظػػٌؿ بثػػػاؿ بجسػػػثػػػالعكالكبػػاء 
و كعظامػي كشدتي و إلػي أف تمكػف الكبػاء منػي و كنشػب مخالبػي القاتمػة فػي جسػدإ المنالػؾ 

نحبي و كلقي ربي صابرنا محتسبنا و فسالـ عميػي مػ  النبيػيف كالصػديقيف  وو حتي رثالنخرة 
 صالحيف كحسف أكلئؾ رفيقنا  .كالشالداء كال

لصػػدمة كفاتػػي ككرػػ  استشػػالادإ صػػدل كاسػػ  و كأوػػر بػػالغ فػػي العػػالـ كمػػي و  فككػػا
كتصاعػػؿ الجميػػ  مػػ  تمػػؾ المصػػيبة المصجعػػة بالبكػػاء كالنحيػػب و  ككػػاف لشػػاعرنا   محمػػد 

الخاصة و كبكائي الحار عمي هذا الطبيب و كهذا هك المكرػؼ اوخػر الروائية غزاكم   كرصتي 
ف مكارؼ رواء الشاعر لثحايا كشالداء كبػاء ككركنػا و فػنظـ الشػاعر مرويػة كفػاء كبكػاء م

 (   ُ)عميي رائالن  :  

 وىبيػػػػػػػػػػػػتى الط ًبٍيػػػػػػػػػػػػبي ًبقيػػػػػػػػػػػػك ةو الى تيٍقالىػػػػػػػػػػػػر
 

ٍكا  تىقىاٍلقىػػػػػػػػػػػػػري  كىاٍلكيػػػػػػػػػػػػػؿ  أىٍحنىػػػػػػػػػػػػػو رىٍأسىػػػػػػػػػػػػػيي كى
 

ػػػػػػػػؽي ًبػػػػػػػػاأٍليلىو  رىػػػػػػػػٍد أىٍدرىؾى اأٍلىٍمػػػػػػػػرىاضى تىٍمحى
 

 اًعدنا يىتىبىٍختىػػػػػػػػػػػػػػػري فىتىػػػػػػػػػػػػػػرىاإي شىػػػػػػػػػػػػػػػم ر سىػػػػػػػػػػػػػػ 
 

دى يىٍنظيػػػػػػػػػري بىاًسػػػػػػػػػمنا ػػػػػػػػػافىحى اأٍلىٍكالى  رىػػػػػػػػػٍد صى
 

ػػػػػػػػػػاًطًر تىٍشػػػػػػػػػػعيري   ٍكجي تىاٍلًمػػػػػػػػػػسي ًباٍلمىخى  كىالػػػػػػػػػػز 
 

ميٍكسىػػػػػػػػػػػػيي  ٍكـي جي ػػػػػػػػػػػػا كىانىػػػػػػػػػػػػٍت تىػػػػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػػػػػد ري   فىمىريب مى ػػػػػػػػػػػػػٍكؼي ًمػػػػػػػػػػػػػٍف أىٍعمىاًرالىػػػػػػػػػػػػػا يىتىحى  كىاٍلخى
                                           

       َٓالديكاف ص  (ُ)
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 لىًكن الىػػػػػػػػػػػػػا تىرىكىٍتػػػػػػػػػػػػػيي يىٍنػػػػػػػػػػػػػًزؿي بىٍعػػػػػػػػػػػػػدىمىا
 

ري رىػػػػػػػػػػػػػػػرىأىٍت عى   تيكىػػػػػػػػػػػػػػػر   مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًي مىوىاًنينػػػػػػػػػػػػػػػا كى
 

ـي ميتىصىػػػػػػػػػاًخرىا  نىظىػػػػػػػػػرى ) ال مػػػػػػػػػكىاحي ( ًإلىػػػػػػػػػٍياًل
 

ـى كىاٍلمىشىػػػػػػػػػػػػاًفي تيٍنػػػػػػػػػػػػًذري    فىاٍلٍكٍرػػػػػػػػػػػػتي دىاهىػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػٍأمىفو  ـٍ ًفػػػػػػػػػي مى ب اًل  تىػػػػػػػػػرىؾى اٍلًعيىػػػػػػػػػاؿى ًلػػػػػػػػػرى
 

 فىػػػػػػػػػػػػػػاري يىٍحصىػػػػػػػػػػػػػػػظي كىاٍلًعنىايىػػػػػػػػػػػػػػةي تيٍنشىػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

ػػػػػػػػا طىاًلبنػػػػػػػػا ًلمىنىاًصػػػػػػػػبو  ػػػػػػػػا كىػػػػػػػػافى يىٍكمن  مى
 

ـه ييٍنػػػػػػػػػػًذري فى   ػػػػػػػػػػاإي ًفػػػػػػػػػػي ًعٍطصىٍيػػػػػػػػػػًي ًعٍمػػػػػػػػػػ  اٍلجى
 

ًقٍيقىػػػػػػػػػةن  ٍكـي حى ػػػػػػػػا يىػػػػػػػػري ػػػػػػػػاؿي آىًخػػػػػػػػري مى  كىاٍلمى
 

يىػػػػػػػػػػػػػػاةى لىدىٍيػػػػػػػػػػػػػػًي ًسػػػػػػػػػػػػػػر  يىٍظالىػػػػػػػػػػػػػػري    ًإفى اٍلحى
 

 فىالط ػػػػػػػػػػب  ًماٍلتىنيػػػػػػػػػػيي ييػػػػػػػػػػدىاًكم سيػػػػػػػػػػٍقمىنىا
 

الىالىػػػػػػػػػػًة ًفػػػػػػػػػػي الس ػػػػػػػػػػصىاهىًة يىٍعبيػػػػػػػػػػري   ٍك اٍلجى ذىكي  كى
 

( ًإلىػػػػػػو اٍلًعيىػػػػػػا ػػػػػػؿى )ال مػػػػػػكىاحي صى  دىًة عىاًرفنػػػػػػاكى
 

ٍكنىػػػػػػػػا( تيٍعػػػػػػػػًدم بىػػػػػػػػٍؿ ًهػػػػػػػػيى تيٍنشىػػػػػػػػري    أىف  )اٍلكيري
 

ػػػػػؿى ) ال مػػػػػكىاحي ( ًبكيػػػػػؿ  نىػػػػػٍبضو ًعٍنػػػػػدىإي  صى  كى
 

 يىٍرنيػػػػػػػػػػك ًإلىػػػػػػػػػػو تىٍخًصٍيػػػػػػػػػػًؼ سيػػػػػػػػػػٍقـو يىٍظالىػػػػػػػػػػري  
 

ػػػػػػػػٍكتى ًفػػػػػػػػي ًإٍتيىاًنػػػػػػػػيً  ـٍ يىػػػػػػػػٍدًر أىف  اٍلمى  لىػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍكتو ًلٍعىًطب ػػػػػػػػػػػػػػػًة يىٍجالىػػػػػػػػػػػػػػػري   لىػػػػػػػػػػػػػػػريب  مى  كى
 

ػػػػػػاًذرنالىػػػػػػًبسى )الٍ  ( حى )اٍلميطىال ػػػػػػرى ػػػػػػةى( كى  ًكمىامى
 

ب ػػػػػػػػػػػػػػػػري    لىًكن ػػػػػػػػػػػػػػػػيي ًبػػػػػػػػػػػػػػػػال مٍمًس بىػػػػػػػػػػػػػػػػاتى ييخى
 

ـٍ  الي ػػػػػػٍرحى ػػػػػػو ييػػػػػػدىاًكم جي ػػػػػػالىطى اٍلمىٍرثى  رىػػػػػػٍد خى
 

يىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدري    كىاري يىٍقًثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًلٍعىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً كى
 

ػػػػػػػػػػاءىةن كىاٍلبىػػػػػػػػػػٍردي ييػػػػػػػػػػٍؤًذم ًجٍسػػػػػػػػػػمىيي  فيجى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػو ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػيي تيغىي ػػػػػػػػػػػػػػري   م  سيػػػػػػػػػػػػػػعىالييي كىاٍلحي  كى
 

ـي تىػػػػػػػػػٍنالىشي الى تىًنػػػػػػػػػييىكٍ  ػػػػػػػػػاًف كىاأٍلىٍسػػػػػػػػػقىا  مى
 

ٍكنىػػػػػػػػػػػا( تىٍعًصػػػػػػػػػػػري   )اٍلكيري  كىالػػػػػػػػػػػد اءي يىػػػػػػػػػػػٍأًكم كى
 

كيػػػػػػػػؿ  أىٍطصىػػػػػػػػػاؿو لىػػػػػػػػػيي  ػػػػػػػػاتى الش ػػػػػػػػػاًلٍيدي كى  مى
 

ي ػػػػػػػػػػػػػػػري   ػػػػػػػػػػػػػػػيي تىتىحى ٍكجي زى ػػػػػػػػػػػػػػػالىطيٍكإي كى  رىػػػػػػػػػػػػػػػٍد خى
 

ػػػػػػػرىل ػػػػػػػاءه جى دىٍمعينىػػػػػػػا مى ػػػػػػػاتى الش ػػػػػػػاًلٍيدي كى  مى
 

 كىاٍوإي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىٍكبىاًدنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىتىبىٍعوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

ػػػػػػػيي ًفػػػػػػػي دىٍرًبنىػػػػػػػا ٍكحي ري ػػػػػػػاتى الش ػػػػػػػاًلٍيدي كى  مى
 

ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجم يي سىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىظىؿ  أىٍركىعى يىٍعًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري    كى
 

اًلػػػػػػػػدنا يىميػػػػػػػػٍكحي ًفػػػػػػػػي اٍوىفىػػػػػػػػاًؽ يىٍبقىػػػػػػػػو خى  كى
 

 أيٍسػػػػػػػػػػطيٍكرىةن ًفػػػػػػػػػػي اٍلبىػػػػػػػػػػٍذًؿ تىٍحيىػػػػػػػػػػا تيٍوًمػػػػػػػػػػري  
 

ػػػػػػٍدفو فىأىٍنػػػػػػتى أىًمٍيرينىػػػػػػا ـٍ ًفػػػػػػي ريبىػػػػػػو عى  نىػػػػػػ
 

 نىو الى تيػػػػػػػػٍذكىري كىالن ػػػػػػػػاسي ديٍكنىػػػػػػػػؾى ًفػػػػػػػػي الػػػػػػػػد   
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ذإ المكحػػػة الصنيػػػة البكائيػػػة البارعػػػة رصػػػة شػػػعرية بطكليػػػة ػر فػػػي هػػػػاعػػػػن  الشػصػػػ
رػػداـ هػػذا الطبيػػب الجسػػكر المغػػكار و الػػذم لػػـ يركعػػي خطػػر  كمأسػػاكية و تحكػػي بطكلػػة كاا

راح يػػؤدم رسػػالتي كمالنتػػي فػػأخالرػػي المالنيػػة شػػيئا و  مػػف الكبػػاء و كلػػـ ينػػؿ مػػف مبادئػػي كال
خػالص و كلػـ يصػر مػف المعركػة كمػا الشريصة في إ سعاؼ المصابيف بأمانة كاا نقاذ المرثي كاا

فعؿ غيرإ مف الخائصيف المذعكريف و كراح ينازؿ هػذا الكبػاء مػرات كمػرات و كينقػذ مػف بػيف 
الػذيف كػانكا عمػي مشػارؼ المػكت  حشػية العديػد مػف المصػابيف كالمرثػيبراوني كمخالبػي الك 

 .ستشالد بي االكباء ك و إلي أف تمكف مني هذا كالالالؾ 

كيكشؼ الشاعر في هذإ المروية الصادرة عف مدم إخالص هذا الطبيب كتصانيػي فػي 
عممػػي و كعػػدـ اكتراوػػي بالسػػعي كراء التػػربح كنيػػؿ الجػػاإ مػػف كراء مالنتػػي و بقػػدر مػػا كػػاف 

سعافالـ  .   يشغمي الالـ بمداكة المرثي كاا

  :ألهمي رائالن  وـ يتطرؽ الشاعر إلي تصكير مكرؼ كداع الطبيب الحبيب

ػػػػػػػػؽي ًبػػػػػػػػاأٍليلىو  رىػػػػػػػػٍد أىٍدرىؾى اأٍلىٍمػػػػػػػػرىاضى تىٍمحى
 

 فىتىػػػػػػػػػػػػػػرىاإي شىػػػػػػػػػػػػػػػم ر سىػػػػػػػػػػػػػػاًعدنا يىتىبىٍختىػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

دى يىٍنظيػػػػػػػػػري بىاًسػػػػػػػػػمنا ػػػػػػػػػافىحى اأٍلىٍكالى  رىػػػػػػػػػٍد صى
 

ػػػػػػػػػػاًطًر تىٍشػػػػػػػػػػعيري   ٍكجي تىاٍلًمػػػػػػػػػػسي ًباٍلمىخى  كىالػػػػػػػػػػز 
 

ميٍكسىػػػػػػػػػػػػيي  ٍكـي جي ػػػػػػػػػػػػا كىانىػػػػػػػػػػػػٍت تىػػػػػػػػػػػػري  فىمىريب مى
 

ػػػػػػػػػػػػػٍكؼي ًمػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػد ري كىاٍلخى  ٍف أىٍعمىاًرالىػػػػػػػػػػػػػا يىتىحى
 

 لىًكن الىػػػػػػػػػػػػػا تىرىكىٍتػػػػػػػػػػػػػيي يىٍنػػػػػػػػػػػػػًزؿي بىٍعػػػػػػػػػػػػػدىمىا
 

ري   تيكىػػػػػػػػػػػػػػػر  مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًي مىوىاًنينػػػػػػػػػػػػػػػا كى  رىػػػػػػػػػػػػػػػرىأىٍت عى
 

ـي ميتىصىػػػػػػػػػاًخرىا  نىظىػػػػػػػػػرى ) ال مػػػػػػػػػكىاحي ( ًإلىػػػػػػػػػٍياًل
 

ـى كىاٍلمىشىػػػػػػػػػػػػاًفي تيٍنػػػػػػػػػػػػًذري    فىاٍلٍكٍرػػػػػػػػػػػػتي دىاهىػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػٍأمىفو  ـٍ ًفػػػػػػػػػي مى ب اًل  تىػػػػػػػػػرىؾى اٍلًعيىػػػػػػػػػاؿى ًلػػػػػػػػػرى
 

 اري يىٍحصىػػػػػػػػػػػػػػػظي كىاٍلًعنىايىػػػػػػػػػػػػػػةي تيٍنشىػػػػػػػػػػػػػػػري فىػػػػػػػػػػػػػػ 
 

كفػػي تمػػؾ المكحػػة الصنيػػة البارعػػة تمتػػزج  كتخػػتمط مشػػاعر الػػكد كالمحبػػة مػػف الطبيػػب 
القمقػػيف الخػػائصيف عمػػي ة كاألبنػػاء ػكؼ كالقمػػؽ مػػف الزكجػػػاعر الخػػػزكج مػػ  مشػػػالكالػػد كالػػ
امية رغػػـ المخػػاطر و حيػػث كدع الطبيػػب أهمػػي مبتسػػمنا مصتخػػرنا بعممػػي كرسػػالتي السػػكالػػدهـ 
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كاألثرار و كلـ يأبي كلـ تغير كجالتػي مشػاعر الزكجػة الخائصػة كالحريصػة عميػي التػي راحػت 
 ترريي كتحصني بالسب  المواني مف القرآف العظيـ  .

حيطػػػة الطبيػػػب كحػػػذرإ كأخػػػذإ بكافػػػة أسػػػباب  لكحػػػرص الشػػػاعر عمػػػي إظالػػػار مػػػد 
جراءات الكراية الصحية كذلؾ في ركلي :   كاا

ػػػػػؿى ) صى  ال مػػػػػكىاحي ( ًبكيػػػػػؿ  نىػػػػػٍبضو ًعٍنػػػػػدىإي  كى
 

ٍكنىػػػػػػػػا( تيٍعػػػػػػػػًدم بىػػػػػػػػٍؿ ًهػػػػػػػػيى تيٍنشىػػػػػػػػري    أىف  )اٍلكيري
 

ػػػػػػاًذرنا ( حى )اٍلميطىال ػػػػػػرى ػػػػػػةى( كى  لىػػػػػػًبسى )اٍلًكمىامى
 

ب ػػػػػػػػػػػػػػػػري    لىًكن ػػػػػػػػػػػػػػػػيي ًبػػػػػػػػػػػػػػػػال مٍمًس بىػػػػػػػػػػػػػػػػاتى ييخى
 

ـٍ  الي ػػػػػػٍرحى ػػػػػػو ييػػػػػػدىاًكم جي ػػػػػػالىطى اٍلمىٍرثى  رىػػػػػػٍد خى
 

 يىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدري كىاري يىٍقًثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًلٍعىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً كى  
 

خطػػكرة هػػذا الكبػػاء  لحػػرص الطبيػػب كفطنتػػي بمػػد حيػػث بػػيف فػػي هػػذا المشػػالد مػػدل
ا عمي ارتداء الكمامػة كأدكات التنظيػؼ كالكرايػة و أونػاء كعقػب كسرعة عدكاإ و فكاف حريصن 

مداكة المرثي كعالج المصابيف بالكباء و فالػك لػيس بػالمتالكر أك المتسػرع و الػذم ال يعبػأ 
الػذم ال يمنعػي  النافذة و كردرإ الحكػيـ الػرحيـ باألسباب و كلكنالا إرادة ار كال يأخذ وبالخطر

 حذر و كال يردإ دكاء  .  

ػػا مػػف األعػػراض كاووػػار المرثػػية األليمػػة التػػي بػػدت عميػػي ربػػؿ  كيػػذكر الشػػاعر بعثن
( كتمػػؾ هػػي األعػػراض كاووػػار  و) البػػرد و السػػعاؿ و الحمػػ :مكتػػي نمحػػظ ذلػػؾ فػػي مصرداتػػي

 التي تظالر عمي المصاب بالذا الداء العثاؿ .  المرثية 

وـ يختـ رصيدتي كما هك معتػاد فػي الختػاـ بالػدعاء لمطبيػب الشػاليد و كالونػاء عميػي  
 كعمي ذكرإ الطيب الباري لي بعد الممات  .  

كبعد فقد استطاع الشاعر الدكتكر   محمد غػزاكم   بشػعرإ أف يصػكر لنػا لكحػة فنيػة 
اد كالمشػػاهد كالػػركئ لالػػذا الكبػػاء العصػػرم األلػػيـ و بػػٌيف فيالػػا بدايػػة بارعػػة و متكاممػػة األبعػػ

ظالػػكر هػػذا الكبػػاء فػػي الحيػػاة و وػػـ انتشػػارإ كاستشػػرائي فػػي األرض و وػػـ تعرثػػي هػػك نصسػػي 
لذصػػابة بػػي و كانعكاسػػات تمػػؾ اإلصػػابة عمػػي نصسػػي كحياتػػي و وػػـ اتجػػي إلػػي تصػػكير الكارػػ  

ر الكبػػاء فػػيمف حكلػػي مػػف حيػػاة كأحيػػاء  كرػػد الخػػارجي كالمجتمعػػي لمحيػػاة مػػف حكلػػي و كأوػػ
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كػػؿ مشػػالد مػػف مشػػاهد تمػػؾ المكحػػة الصنيػػة حقػػي مػػف البيػػاف كالتقريػػب كالكثػػكح و  وأعطػػ
سػػاعدإ عمػػي ذلػػؾ صػػدؽ الكارػػ  كالحػػاؿ الػػذم عايشػػي الشػػاعر كعاصػػرإ و بعػػد أف خبيػػر هػػذا 

كأصػػدؽ  الكبػػاء بنصسػػي و كعػػايش آالمػػي كأكجاعػػي و فكانػػت تجربتػػي مػػ  الكبػػاء أدمػػغ دليػػؿ
 برهاف عمي صدؽ القكؿ كركة التأوير .

كاكتممػػت مظػػاهر تمػػؾ المكحػػة الصنيػػة البارعػػة بجماليػػات القػػكؿ كأسػػاليب البيػػاف الصنيػػة 
ٌمػػة كأنصػػ  بيػاف و كهػػذا مػػا سػػنتعرؼ  التػي اعتمػػد عميالػػا الشػاعر فػػي تصػػكيرها فػػي أجمػؿ حي

ي شػعر الػدكتكر محمػد عميي في الصصحات التالية حػكؿ دراسػة الجكانػب الصنيػة كالجماليػة فػ
 غزاكم حكؿ كباء ككركنا  .                     
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 انفصم انخانج
 اخلصائص ٔانسًاخ انفُٛح يف شعز ٔتاء كٕرَٔا

جػػاءت الصػػكرة الصنيػػة بعناصػػرها كأشػػكالالا المختمصػػة فػػي شػػعر كبػػاء الككركنػػا عنػػد 
غايػة الدرػة كاإلبػداع  ) الحػب فػي زمػف الككركنػا ( فػي :الدكتكر   محمد غزاكم   في ديكاني

كاإلمتاع الصني كاألدبي و كال غرك في ذلؾ و فنحف إزاء شاعر ممالـ مطبكع و كأديػب مصػق  
أريػب و ككاتػػب بػارع حصػػيؼ و يمتمػؾ ناصػػية البيػاف كالقػػكؿ و كهػك بحكػػـ عممػي األكػػاديمي 

يػد فالك أستاذ في عمـك المغة كآدابالا و كغكاص مػاهر فػي بحػر المغػة الكاسػ  المعطػاء و يج
التقاط الدرر كالصدفات األدبيػة كالمغكيػة و كيحسػف تنسػيقالا كرصػصالا و كيثػصي عميالػا مػف 
المعاني كاألفكار كاألخيمة كاألساليب ما يزيدها جماال عمي جمالالػا و كحسػنا عمػي حسػنالا و 
حتو غدت تمؾ المكحة الصنيػة كاألدبيػة فػي شػعرإ المتعمػؽ بالكبػاء مكتممػة العناصػر كاألبعػاد 

 الجمالية .  الصنية ك 

كالحديث عف الصكرة الصنية في شعر الدكتكر   محمد غزاكم   يتنػاكؿ أربعػة عناصػر 
 كهي ) العاطصة و كالمغة كاألسمكب و كالخياؿ و كالكزف كالمكسيقي (  . و فنية
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 انعُصز األٔل : انعاطفح
 درجػات وكأررػ وبدت عاطصة الشاعر   محمد غزاكم   في شػعرإ الكػكركني فػي أسػم 

الصدؽ كالقكة كالحيكية كالنشاط و كذلػؾ النطػالؽ تمػؾ العاطصػة كتصجرهػا عػف تجربػة كارعيػة 
كمٌر بالا م  هذا الكباء و كاتسمت تجربتي الشعرية بصدؽ الكار  كالحػاؿ و  وعاشالا الشاعر

 هذا الصدؽ الكارعي الذم انعكس باإليجاب كالقكة كالتأوير عمي الصدؽ الصني .

في شعرإ الكػكركني متسػمة بػالتنكع كاالخػتالؼ عمػي حسػب كجاءت عاطصة الشاعر  
 تنكع كتعدد اتجاهات كمظاهر الحديث عف الكباء .

فصػػي مجػػاؿ شػػعر الغػػزؿ الػػذم أبدعػػي الشػػاعر إٌبػػاف تمػػؾ المحنػػة نمحػػظ فػػي عاطصػػة 
الشػػاعر أنالػػا عاطصػػة محػػب صػػادؽ و كعاشػػؽ كلالػػاف و حتػػو كهػػك فػػي أصػػعب المكارػػػؼ 

كبتي و كال ينشغؿ عنالا بألـ الكباء ككجعي المبػرح و بػؿ كػاف محب وكالمحف كاألزمات ال ينس
يكشػؼ عػف هػذا المسػمؾ  كيتخذ مف حبالػا كذكرهػا دكاء لدائػي و كراحػة لالمػي كشػقائي و كهػ

 في شعرإ بقكلي  :
 كالحػػػػػػػػب فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ القصػػػػػػػػائد نغمػػػػػػػػة

 

 يطػػػػػػػػػػػرم النصػػػػػػػػػػػكس كبػػػػػػػػػػػالطالكة يعػػػػػػػػػػػزؼ 
 

  (ُ)فحينما نستم  إليي في ركلي :       

مىػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػٍدنىؼي ريد ٍم عى ٍكحى ًإن ػػػػػػػػػػي مي  ي  الػػػػػػػػػػر 
 

ػػػػػػػػػدىٍكتي أىٍحيىػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػي ريييػػػػػػػػػٍكًدًؾ أىٍرسيػػػػػػػػػؼي    كىغى
 

 كىال مٍيػػػػػػػػػػػػؿى أىٍربىػػػػػػػػػػػػؿى كىالن ٍجػػػػػػػػػػػػٍكـي تىرىاًئػػػػػػػػػػػػبه 
 

ػػػػػػػػػػػػػػاًذره يىتىعىط ػػػػػػػػػػػػػػؼي    كىالس ػػػػػػػػػػػػػػاٍلدي ًمن ػػػػػػػػػػػػػػي حى
 

ػػػػػػػا لىٍيمىػػػػػػػةن  ػػػػػػػا ًنٍمػػػػػػػتي يىٍكمن  فىأىنىػػػػػػػا ال ػػػػػػػًذم مى
 

يىٍعًصػػػػػػػػػؼي   ـ  يىٍحيىػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػي اٍلصيػػػػػػػػػؤىاًد كى  كىاٍلالىػػػػػػػػػ
 

ـه  د ًؾ هىػػػػػػػػاًئ ًباٍلًجػػػػػػػػر كي ػػػػػػػػكىل كى  أىٍشػػػػػػػػكيك اٍلجى
 

ًعٍيًنػػػػػػػػػًؾ أىٍغػػػػػػػػػًرؼي   ًبكيػػػػػػػػػؿ  هىٍمػػػػػػػػػسو ًمػػػػػػػػػٍف مى  كى
 

ػػػػػػاًخبه   فىاٍلًعٍشػػػػػؽي ًمن ػػػػػي بىٍحػػػػػري شىػػػػػٍكؽو صى
 

ػػػػػػػػػػػػػيي ًباٍليىػػػػػػػػػػػػػٍأًس تىاٍلػػػػػػػػػػػػػًدري تىٍجػػػػػػػػػػػػػًرؼي    أىٍمكىاجى

 

                                           

     ٔٓالديكاف ص  (ُ)
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ٍصػػػػػػػؿي ًمٍنػػػػػػػًؾ ميمىن ػػػػػػػ ه  ػػػػػػػا ًحٍيمىًتػػػػػػػي كىاٍلكى  مى
 

ػػػػػػػػػرىؼي  كىاٍلالىٍجػػػػػػػػػري ًفػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػؿ  اٍلقىػػػػػػػػػكىاًفي   ييصى

 

ػػػػػػػػةه  ػػػػػػػػاًئًد نىٍغمى ػػػػػػػػب  ًفػػػػػػػػي كيػػػػػػػػؿ  اٍلقىصى  كىاٍلحي
 

ًبػػػػػػػػػػػالط الكىًة يىٍعػػػػػػػػػػػًزؼي    ييٍطػػػػػػػػػػػًرم الن صيػػػػػػػػػػػٍكسى كى

 

ٍنظىػػػػػػػػػػػػؿه الى يىٍنوىًنػػػػػػػػػػػػي ب ػػػػػػػػػػػػًؾ حى  لىًكػػػػػػػػػػػػف  حي
 

 ييٍغػػػػػػػػػػػًرم فيػػػػػػػػػػػؤىاًدم  ًباٍلمى ىًسػػػػػػػػػػػي يىٍرشيػػػػػػػػػػػؼي  

 

ـه    هىػػػػػػٍؿ كىػػػػػػافى ذىٍنًبػػػػػػي أىن ًنػػػػػػي ًبػػػػػػؾى تىػػػػػػاًئ
 

 ريبىػػػػػػػػػػاؾى كىأىٍكرىػػػػػػػػػػؼي أىٍتميػػػػػػػػػك اٍلمىعىػػػػػػػػػػاًني ًفػػػػػػػػػػي  
 

ب ػػػػػػؾى رىػػػػػػاًتًمي    هىػػػػػػٍؿ كىػػػػػػافى ذىٍنًبػػػػػػي أىف  حي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػالى كىاٍلميٍصػػػػػػػػػػػػػػػػحىؼي    كىاري يىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػالىدي كىاٍلمى
 

ػػػػػاذىا رىٍمبيػػػػػؾى ًفػػػػػي اٍلقىسىػػػػػاكىًة ريػػػػػد  ًمػػػػػػفٍ   فىًممى
 

ب ػػػػػػػػًؾ تيٍخمىػػػػػػػػؼي    ػػػػػػػػٍكدي حي كيػػػػػػػػؿ  كىعي ػػػػػػػػٍخره كى  صى
 

 فىػػػػػػػػػػاٍلعىٍيفي ًمن ػػػػػػػػػػي ًبالػػػػػػػػػػد ميٍكعي هىكىاًطػػػػػػػػػػؿه 
 

ػػػػػػػػػػػػػاًرؼه الى ييٍكرىػػػػػػػػػػػػػؼي كىالٍ   ػػػػػػػػػػػػػاءي ًمٍنالىػػػػػػػػػػػػػا جى  مى
 

ًتػػػػػػي أىٍنػػػػػػتى اٍلعيػػػػػػالى  ًبػػػػػػرىٍغـً هىٍجػػػػػػًرًؾ مياٍلجى  كى
 

 أىٍنػػػػػػػػػػػػػتى اٍلغىزىالىػػػػػػػػػػػػػةي كىاٍلمىالىػػػػػػػػػػػػػاةي اأٍلىٍهيىػػػػػػػػػػػػػؼي  

 

بيمر هىػػػػػػػػػػػا ٍمًكهىػػػػػػػػػػػا كى يىػػػػػػػػػػػاةي ًبحي  أىٍنػػػػػػػػػػػًت اٍلحى
 

ػػػػػػػػػػؼي   ـي كىأىٍنػػػػػػػػػػًت نىػػػػػػػػػػاره تيٍكصى  أىٍنػػػػػػػػػػًت الن ًعػػػػػػػػػػٍي
 

ب ػػػػػػػًؾ مي  ػػػػػػػا تيٍبػػػػػػػًدٍيًف حي  ٍماًلًمػػػػػػػيكيػػػػػػػٍكًني كىمى
 

ب ػػػػػػػػػػػًؾ زىاًئػػػػػػػػػػػؼي   ٍيػػػػػػػػػػػري حي ػػػػػػػػػػػؽ  أىٍنػػػػػػػػػػػًت كىغى  اٍلحى
 

ػػػػػػاًئًدم ـي ًفٍيػػػػػػًؾ أىٍحمىػػػػػػو رىصى  سىػػػػػػأىظىؿ  أىٍنًظػػػػػػ
 

ٍعننػػػػػػػػػػػػػو أىٍسػػػػػػػػػػػػػتىًظؿ  كىأىٍرًطػػػػػػػػػػػػػؼي   ًبكيػػػػػػػػػػػػػؿ  مى  كى

 

ًلػػػػػػػي ًبكيػػػػػػػؿ  ًطػػػػػػػٍرسو ًفٍيػػػػػػػًؾ أىٍنًسػػػػػػػهي ًمٍغزى  كى
 

 فىػػػػػػػػػػػػال مٍصظي ًمٍنػػػػػػػػػػػػػًؾ ميقىػػػػػػػػػػػػػد سه كىاأٍلىٍحػػػػػػػػػػػػػريؼي  

 

األبيات فيثاف كسيالف العاطصة بالا و كتدفقالا و حيػث جػاءت يتبيف لنا جمينا في تمؾ 
العكاطػؼ  وألف عاطصػة الحػب أسػم اركية هادرة و حتو لكأنػؾ ال تسػم  لمعقػؿ صػكتنا معالػا 

كأنبمالػا كأركاهػا و كهػك شػاعر ركمانسػي حػالـ حسػاس و اعتمػد عمػي عاطصتػي الصػادرة فػي 
لرريقػػػة و كالصػػػكر البديعػػػة و محنتػػػي فأمدتػػػي بالػػػذا السػػػيؿ الجػػػارؼ العػػػذب مػػػف األلصػػػاظ ا

 كاألحاسيس المرهصة الصادرة  . 



 

  

 

 
 اكمأصداء كباء الككركنا في شعر الدكتكر محمد دياب غز  

 

ُِْٔ 

كفػػي مجػػاؿ حػػديث الشػػاعر عػػف الشػػككم كاأللػػـ نطػػال  فػػي رصػػائدإ الشػػاكية الباكيػػة 
عاطصة ركية مشكبة بػالكج  الحػاد و ممتالبػة بمػرارة الالػـ كغصػة األلػـ و فحػيف نسػتم  إليػي 

 في ركلي :

ػػػػػػػػػاعي تيٍردً   ٍيًنػػػػػػػػػياٍلقىٍمػػػػػػػػػبي يىٍخصيػػػػػػػػػؽي كىاأٍلىٍكجى
 

ـي تيػػػػػػػػػػػػػٍؤًكٍيًني  ـ  يىٍوقيػػػػػػػػػػػػػؿي كىاأٍلىٍسػػػػػػػػػػػػػقىا  كىاٍلالىػػػػػػػػػػػػػ
 

 كىاٍوىإي أيٍطًمقيالىػػػػػػػػػػػػػػػا كىاٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي دىاًمعىػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 

ب ػػػػػػػػػػػػػاإي ييػػػػػػػػػػػػػدىاًكٍيًني   كىالػػػػػػػػػػػػػن ٍصسي تىٍصػػػػػػػػػػػػػريخي رى

 

ًمػػػػٍف تىعىػػػػبو  ـي يىٍحًمػػػػؿي ًمػػػػٍف ًثػػػٍيؽو كى  كىاٍلًجٍسػػػ

 

تىٍرًوٍيًنػػػػػػػػػي  ت ػػػػػػػػو اٍلًجبىػػػػػػػػػاؿي تىػػػػػػػػػرىاءىٍت ًلػػػػػػػػػي كى  حى

 

ٍبػػػػًث يىٍنالىشيػػػػًني ) كيٍكًفٍيػػػػدي  ػػػػاءى ًبكيػػػػؿ  اٍلخي  ( جى

 

ٍيًني  ػػػػػػػػػػػػًعٍيؼي ًبػػػػػػػػػػػػالى ًدٍرعو ييقىػػػػػػػػػػػػك   كىأىنىػػػػػػػػػػػػا الث 

 

ػػػمىؼو  ـي كيػػػؿ  اٍلًجٍسػػػـً ًفػػػي صى ػػػاءى يىاٍلػػػًد  رىػػػٍد جى

 

ػػػػػػػػػاًب يىٍكػػػػػػػػػًكٍيًني  يىٍخطيػػػػػػػػػري ًباأٍلىٍكصى  يىٍخطيػػػػػػػػػٍك كى

 

العيػكف الػذم يػدم   المكجعػة آهػات األلػـ كمػرارة الكجػ نشعر م  رػراءة تمػؾ األبيػات 
كيحرؽ األكباد و كذلؾ لمػا أوارتػي عاطصػة الشػاعر فينػا مػف إحسػاس صػادؽ بػاأللـ كشػعكر 

 . بالتكج  و حتو أصبحنا نقاسمي تباريح تمؾ اوالـ كاألكجاع

كاأللػػـ مػػف الكبػػاء تختمػػؼ عػػف عاطصتػػي فػػي شػػعر  كعاطصػػة الشػػاعر فػػي شػػعر الشػػككل     
 الكباء و فحينما نستم  إليي في ركلي:مف فساد األخالؽ كثياع القيـ في زمف  لالشكك 

ؽو  ػػػػػػػػٍكؼو كىالى أىرى  كىاٍلصيٍجػػػػػػػػري فىػػػػػػػػاحى ًبػػػػػػػػالى خى
 

ٍمػػػػػػػػػػػػـو ييػػػػػػػػػػػػدىاًعبيًني  حى ًبػػػػػػػػػػػػالى حي  كىاٍلصىٍجػػػػػػػػػػػػري الى
 

ٍجػػػػػيو يىًعػػػػػٍيشي ًبػػػػػيً  و ًبػػػػػالى كى  كىاٍلكيػػػػػؿ  أىٍثػػػػػحى
 

ػػػػػػػػػػػاًكريًني   ًإال  الن صىػػػػػػػػػػػاؽى فىقىػػػػػػػػػػػٍد أىٍمسىػػػػػػػػػػػو ييحى
 

ػػػػٍدتي أىٍسػػػػًطٍي ي أىٍف أىٍحيىػػػػ ػػػػا عي ػػػػدىعو مى  ا ًبػػػػالى خي
 

ػػػػػػػالىًمي طىٍيػػػػػػػؼه ييكىػػػػػػػذ بيًني  ػػػػػػػٍدؽي ًفػػػػػػػي عى  فىالص 
 

ػػػػا تىًعػػػػٍش ًفػػػػي اٍلًعػػػػز  ذىا أىلىػػػػؽو   فىػػػػاٍلبىٍس ًرنىاعن
 

ٍيػػػػػػػػػًؼ تيٍؤًنسيػػػػػػػػػًني  يىػػػػػػػػػاةى الز   تىًجػػػػػػػػػٍد لىًذٍيػػػػػػػػػذى حى
 

ػػػػػػذيني  فىكىٍيػػػػػػؼى ًلػػػػػػي أىٍف أىليػػػػػػٍكـى الػػػػػػد اءى يىٍأخي
 

ٍكحى بىػػػػػػػٍؿ ًبالس ػػػػػػاٍلـً يىنٍ   ػػػػػػدي الػػػػػػر  يىٍحصي ػػػػػػػًنيكى  قيثي
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نشعر في تمؾ األبيات بعاطصػة سػاخطة غاثػبة و رافثػة لكػؿ تمػؾ األخػالؽ كالعػادات 
 . ي المجتم  إٌباف ظالكر هذا الكباءالسمبية القبيحة و التي استشرت كانتشرت ف

فيػػي بكثػػكح تػػأجه العاطصػػة  لكحينمػػا نسػػتم  إليػػي فػػي روػػاء الثػػحايا كالشػػالداء نػػر  
رحيؿ هؤالء الشػالداء األنقيػاء األصػصياء و ذلػؾ لصػدكر هػذا كحزنالا و كمرارة الصقد كاألسو ل

الرواء الحار عف شاعر مرهؼ صػادؽ و يتمتػ  بحػس إنسػاني كبيػر و ال سػيما كأنػي رػد مػٌر 
ب وار كأثرار تمؾ المحنة القاسية و التي التالمت أبداف هؤالء الثحايا و فكاف المػكت أرػرب 

كس فػػػي غايػػػة الصػػػدؽ كالتػػػأوير فػػػي نصػػػإليػػي مػػػف شػػػراؾ نعمػػػي و فػػػال غػػػرك أف يػػػأتي روػػػاؤإ 
 .المتمقيف

كحينمػػا نسػػتم  إليػػي فػػي شػػعرإ الػػذم يشػػكك كيحػػف فيػػي إلػػي المسػػجد نشػػعر كنممػػس  
عاطصة المؤمف الصادؽ اإليماف و المتػألـ مػف الحرمػاف مػف أحػب كأطالػر كأزكػي البقػاع إلػي 

 نصسي .
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 ة  انٛانعُصز انخاَٙ : انهغح ٔاألس
محمػد غػزاكم   فػي شػعرإ المتعمػؽ بكبػاء ككركنػا فقػد جػاءت أما عػف لغػة الشػاعر   

لغػػة سػػميمة  كفصػػيحة و كرريبػػة ككاثػػحة و حيػػث تتسػػـ مصرداتػػي كتعبيراتػػي المغكيػػة بالررػػة 
كالررػػي و ككػػأف الشػػاعر يسػػتميؿ بتمػػؾ الررػػة كالعذكبػػة المغكيػػة هػػذا الكبػػاء الكحشػػي حتػػو 

تحمؿ مزيػدنا مػف المصػاعب تعد ت يخصؼ كطأتي كيكؼ بأسي الشديد عف حياة البشر التي لـ
 .   كاوالـ 

كأحسف الشاعر كأجاد أيما إجادة فػي براعػة تأليصػي كحسػف تنسػيقي لمكممػات كاأللصػاظ 
 المختارة في شعرإ و كنظمالا في عقد فني جميؿ كأٌخاذ و ازداف بي الشعر كأطرب سامعيي .

ايػة أزمػة ذلػؾ الرغـ مف حالة الحزف كاألسػو التػي خيمػت عمػي الشػاعر منػذ بد وفعم
الكباء العالمي مركرنا بإصابتي بػي كتعافيػي منػي إال أف الشػاعر رػد اسػتطاع بإيمانػي بتجربتػي 
الشعرية أف يصر مف الشعكر كاالنصعاؿ السمبي الخطير كيحيمي إلي ركة فنية دافقػة كمػؤورة و 

ذ مػف فكاف يتخذ مف الغػزؿ كرػكدا عاطصيػا لالستشػصاء مػف هػذا الػداء كالتغمػب عميػي و كيتخػ
شعر الرواء مجاال لمتنصيس عف مشاعر الصقد كاألسو عميالـ و كمػف شػعر اإلشػادة باألطبػاء 

كطارػات األمػؿ كالنػكر التػي  بالـ كبعممالػـ و كغيػر ذلػؾ مػف مظػاهركبدكرهـ مجاال لالفتخار 
 انبوقت في شعرإ كسط تمؾ األجكاء المظممة الكئيبة .

ة كمتناسػبة مػ  كػؿ حػاؿ كمقػاؿ أنشػد كجاءت ألصاظ الشاعر كمصرداتي المغكية متكافقػ
فيػػي و فجػػاءت ألصاظػػي فػػي شػػعرإ الغزلػػي الكػػكركني فػػي غايػػة الررػػة كالركمانسػػية الحالمػػة و 

ـٌ و فػػال نكػػاد نػػر  فيالػػا لصظػػة خارجػػة و كال  لكهػػي ألصػػاظ كمصػػردات تتسػػـ بػػاألدب كالحيػػاء الجػػ
نما هي مصػردات غزليػة رريقػة كحالمػة و تررػؽ النصػكس و  كتالػذب الكجػداف كممة خادشة و كاا

 كالشعكر .

كحينما نستم  إليػي فػي شػعر الشػككل كاأللػـ نػراإ يػأتي باأللصػاظ المؤلمػة المكجعػة و 
التي تعض  القمب عٌثا و كتقض  المثػاج  رٌثػا و بسػبب مػا نػزؿ كحػٌؿ بػي مػف داء ككبػاء  
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كأكسػبالا مػف كاستطاع أف يكظؼ تمؾ األلصاظ كالمصردات المغكية تكظيصنا أدبينا كفنينػا سػميما و 
 عاطصتي كشعكرإ الصادؽ ما جعؿ المخاطب يشاركي األلـ كيقاسمي الشككل . 

كفي مجاؿ ذمٍّي كشكايتي مف فساد األخالؽ كالػذمـ زمػف الكبػاء نجػدإ يػأتي بالكممػات 
 الحادة العنيصة و الالذعة الشديدة و كقكلي في هجاء حياة الصالد : 

 نطقت حياة ككاف النطؽ منالػا رػذل
 

 أذلا خرسػػػػػت لػػػػػـ يبػػػػػد منالػػػػػا يػػػػػا ليتالػػػػػ 
 

 نطقػػػت بعالػػػر مػػػف األرػػػكاؿ ترسػػػمالا
 

 تبنػػػػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػػػػاة أيػػػػػػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػػػػػػاء إذا 

 

 منالػػػػػػػػا لأيػػػػػػػػف المػػػػػػػػركءة ال نػػػػػػػػر 

 

 طنػػػػػػيف حػػػػػػركؼ شػػػػػػاهدات بػػػػػػذا لسػػػػػػك  

 

جاءت ألصاظ الشاعر صاخبة كحادة و تتناسب مػ  هػذا المكرػؼ الذإنسػاني  لفكما نر 
 ألزمة .  البغيض و  الذم رامت بي كصنعتي صاحبتي أوناء تمؾ ا

كتظالػػر كويػػرنا فػػي شػػعر الػػدكتكر   محمػػد غػػزاكم   األلصػػاظ كالمصػػردات التػػي تػػدؿ عمػػي       
) الصيجػػر و كالعالػػر و المػػـؤ و  :ف الكبػػاء موػػؿػت فػػي زمػػػٌمػػػحالػػة اإلنصػػالت األخالرػػي التػػي ع

كوػػرة األلصػػاظ كالمصػػردات التػػي  لالحقػػد و الزيػػؼ و الكػػذب و كالخبػػث و كالنصػػاؽ ( و ككػػذلؾ نػػر 
  أللػػـ و كالكجػػ  و كالصقػػر و كالوكمػػو) الحػػزف و كا :تػػدؿ عمػػي حالػػة الالػػـ كاأللػػـ كالحػػزف موػػؿ

ألصػػاظ كمصػػردات تناسػػب هػػذا  ع و اوهػػات و الثػػٌر ( كهػػي كمػػا نػػرلتكلػػكؿ و المػػأتـ و الػػدمك 
 الظرؼ المأساكم الراهف و الذم خٌيـ عمي الحياة كاألحياء . 

كذلؾ بعض المصردات كالتعبيرات العاميػة اليكميػة  كفي شعر الدكتكر   محمد غزاكم         
ؿ كهمػـك األسػر الحياتيػة موػؿ ػر كمشاغػػظػالدارجة عمي األلسنة و كالتي ناسبت ظركؼ الح

) أكنس غرفتي و صداع رأسي و الطبيب و الغسيؿ و أكػكم القمػيص و مػذاكرة الػدركس و أـ 
كتسػػالـ فػػي تغييػػر  لمػػرحكاهػػة كاكهػػي كمػػا نػػرم ألصػػاظ كمصػػردات تتسػػـ بالصو العيػػاؿ ..... ( 

 األجكاء الحزينة إلي أكرات مف المرح كالصرح  .  

ككرد فػػي شػػعرإ كػػذلؾ أسػػماء لػػبعض الػػدكؿ كالمػػدف التػػي نشػػأ ككلػػد فيالػػا الكبػػاء         
كأخػػرم انتقػػؿ إليالػػا كاستشػػرم بالػػا موػػؿ )  ككهػػاف و الصػػيف و الػػركس و الشػػرؽ و الغػػرب و 
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سميات كأجناس بشرية تؤكد عمي عمـك كسرعة انتشػار هػذا ككمالا م و العرب و األمريكاف (
 الكباء في كافة األنحاء كالبقاع  . 

 :ككذلؾ ظالكر بعض األلصاظ كالمصردات التي ناسػبت الكبػاء كأعراثػي الصػحية موػؿ        
) العطػػس و الحمػػو و البػػرد و الريػػؽ و العظػػـ و السػػعاؿ و حػػرارة الجسػػـ و القػػيء و اإلسػػالاؿ  

   الشاليؽ ( .

جراءاتػػي  ككػػذلؾ األلصػػاظ كالمصػػردات التػػي ناسػػبت المكرػػؼ الػػراهف كظركفػػي األمنيػػة كاا
 ) الكحؿ و الكمامة و الحظر و البككس و المقدـ ( .      :االحترازية موؿ

يعبػػر عنػػي  لكتػػارة كػػاف يعٌبػػري الشػػاعر عػػف الكبػػاء بمصػػظ ) الصيػػركس ( و كتػػارة أخػػر 
نػا ( و كتػارة والوػة يسػتخدـ المصػطمح الطبػي بمسماإ الػذم شػاع كاشػتالر بػي كهػك ) الككرك 
 (  .   ُٗكالعممي الذم عرؼ بي الكباء كهك ) ككفيد 

كتظالر في شعر الدكتكر   محمد غػزاكم   الكػكركني ركح الدعابػة كالصكاهػة الظريصػة 
الػػرغـ مػػف شػػدة الظػػرؼ الػػراهف كرتامػػة المشػػالد أمػػاـ الشػػاعر سػػكاءن عمػػي  وكالخصيصػة و فعمػػ

المجتمعي مف حكلي إال أني لـ ييأس و كلـ يصقد األمػؿ فػي البسػمة أك  الصعيد الشخصي أك
الحيػػاة و كظمػػت ركح الصكاهػػة كالمػػرح تطػػؿ  فػػي شػػعرإ مػػف حػػيف وخػػر و يرسػػـ بالػػا البالجػػة 
كالسركر و كاألمؿ في غد مشرؽ سعيد و نممح تمؾ الركح المزاحية المرحة فػي ركلػي يمػازح 

 حبيبتي :

ًبٍيًبػػػػػػػي أىٍيػػػػػػػفى  :رىالىػػػػػػػتٍ  ب ػػػػػػػؾى ديل ًنػػػػػػػي  حى  حي
 

ِبػػػػػػػا زىاًئصنػػػػػػػا ريػػػػػػػٍؿ ًلػػػػػػػي أننىػػػػػػػا     هىػػػػػػػٍؿ كىػػػػػػػافى حي
 

 أىٍيػػػػػفى اٍلبيكىػػػػػاءي كىأىٍيػػػػػفى ًشػػػػػٍعريؾى كىاٍلالىػػػػػكىل  
 

 

ػػػػػػم نىا     بىػػػػػػٍؿ أىٍيػػػػػػفى طىٍيصيػػػػػػؾى ًفػػػػػػي ال ميىػػػػػػاًلي ثى
 

ـٍ  ٍبتيالىػػػػػػػػػػا: ًإن ػػػػػػػػػػي أيًحب ػػػػػػػػػػًؾ ًإٍم نىعىػػػػػػػػػػ  فىأىجى

 

 نىالىًكػػػػػػػػف  نىٍصًسػػػػػػػػيى أىٍغمىػػػػػػػػو ًمػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػؿ  الػػػػػػػػد   
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ر كالتي استالمالا ػػظػاتصي كرت الحػاعة أف فقد هػدها سػيدتي التي أنشػككذلؾ رص      
  (ُ)بقكلي :

فىػػػػػا ـى اٍلكى  يىػػػػػا هىػػػػػاًتًصي ريػػػػػٍد كيٍنػػػػػتى ًلػػػػػي ًنٍعػػػػػ
 

ػػػػػػػػا ميٍنًصػػػػػػػػصىا  كيٍنػػػػػػػػتى دىٍكمن ػػػػػػػػًدٍيؽى كى  كيٍنػػػػػػػػتى الص 

 

اليب اإلنشػػائية كظالػػر فػػي شػػعر الػػدكتكر الغػػزاكم المتعمػػؽ بكبػػاء ككركنػػا غمبػػة األسػػ     
كالػدعاء و كجػاء ذلػؾ  وكاألمػر وكالنػداء  وبصكرة كاثحة ككبيرة و مػا بػيف صػكر االسػتصالاـ

األمػػر متناسػػبنا تمامػػا مػػ  شػػدة المكرػػؼ كفداحػػة الخطػػب الػػراهف الػػذم حػػؿ كنػػزؿ بالشػػاعر 
كالناس و فكاف مف الطبعي أف يعتمد الشاعر بصكرة كبيرة عمي موؿ تمؾ األسػاليب كالصػكر 

كالتعجػػػب مػػػف بعػػػض األمػػػكر  وكالتقريػػػ  وائية مػػػف االسػػػتصالاـ الػػػذم تثػػػمف التػػػكبيباإلنشػػػ
 كاألشياء الغريبة التي جرت كنزلت إٌباف الكباء ذلؾ موؿ ركلي :

ٍكا ـٍ رىػػػػٍد أىٍظالىػػػػري  أىٍيػػػػفى ال ػػػػًذٍيفى ًبصيٍجػػػػرًًه
 

ـٍ الى ييٍسػػػػػتىري    ػػػػػالي رىٍرصي ًؿ كى  سيػػػػػٍكءى اٍلًخػػػػػالى
 

ػػػػػايىميكٍ  بىػػػػػاأىٍيػػػػػفى ال ػػػػػًذٍيفى تىمى ـى اٍلكى  ا رىٍغػػػػػ
 

 

ٍكا    ـٍ رىػػػػػٍد أىٍنشىػػػػػري  أىٍيػػػػػفى ال ػػػػػًذٍيفى ًبًصٍسػػػػػًقاًل
 

ٍكا ري ـٍ رىػػػػػٍد فىػػػػػاخى ػػػػػاًلاًل  أىٍيػػػػػفى ال ػػػػػًذٍيفى ًبمى
 

ٍكا    ًبكيػػػػػؿ  ًتٍيػػػػػًي اٍلصىاًسػػػػػًدٍيفى رىػػػػػًد اٍنبىػػػػػرى  كى
 

اًبػػػػػػػثو   أىٍينىػػػػػػػاهيميٍك ًفػػػػػػػي ًظػػػػػػػؿ  دىاءو عى
 

ٍكحو تىٍقطيػػػػػػري   كيػػػػػػؿ  ري ػػػػػػدى الن صيػػػػػػٍكسى كى   حىصى
 

كبيف صيغ األمر التي تثمنت االنتصاثة كاستوارة همـ األبطاؿ لمكاجالة الكباء       
   (ِ)نممح ذلؾ في ركلي : 

ـٍ يىػػػػػػػػػػػػا بىطىػػػػػػػػػػػػٍؿ الى تىٍنالىػػػػػػػػػػػػًزـٍ   ريػػػػػػػػػػػػ

 

ـٍ   ا ًمٍوػػػػػػػػػػػػػؿى الش ػػػػػػػػػػػػػمى ـٍ شىػػػػػػػػػػػػػاًمخن  ريػػػػػػػػػػػػػ

 

ـٍ يىػػػػػػػػػا بىطىػػػػػػػػػٍؿ أىٍنػػػػػػػػػتى اٍلمينىػػػػػػػػػو  ريػػػػػػػػ

 

ـٍ    فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلعىٍجزي يىاٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكم ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأٍليمى
 

ـٍ يىػػػػػػػػػا بىطىػػػػػػػػػؿٍ   أىٍنػػػػػػػػػتى اٍلًصػػػػػػػػػدىا ريػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػافي ًلكيػػػػػػػػػػػػػػؿ  هىػػػػػػػػػػػػػػٍدـٍ    أىٍنػػػػػػػػػػػػػػتى اأٍلىمى

 

                                           

   ْٓكاف ص الدي( ُ)
     ُٖص  ( الديكافِ)
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ـٍ يىػػػػػػػا بىطىػػػػػػػٍؿ كىاٍشػػػػػػػًؼ اأٍليلىػػػػػػػو  ريػػػػػػػ

 

ـٍ   ابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كىاٍلالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍوىإي جى

 

ـٍ يىػػػػػػػػا بىطىػػػػػػػػٍؿ الى تىٍحػػػػػػػػًف هىػػػػػػػػػا  ريػػػػػػػػ

 

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىةي تيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىمىـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىالر   من

 

عمقػة كنمحظ أف الشاعر رد استخدـ صيغة الدعاء راسمنا مشتركنا فػي كػؿ رصػائدإ المت
بكباء ككركنا و فما مف رصيدة لي فػي هػذا المجػاؿ إال كيػذيمالا كيختتمالػا بالػدعاء كالتثػرع 

 أف يكشؼ هذا الكرب كيزيح هذا الكباء عني كعف الناس جميعنا.  –عز كجؿ  –إلي ار 

كاعتمػػد الشػػاعر كويػػرا فػػي شػػعرإ عمػػي اسػػتخداـ أسػػمكب الحػػكار و ككػػاف يسػػتخدـ مػػرة 
مػػ  غيػػر العارػػؿ كحػػكارإ المػػات  مػػ   محبكبػػة كالصػػديؽ و كمػػرة أخػػرلرػػؿ كالالحػػكار مػػ  العا

كوار مف تمؾ الحكارات فػي شػعرإ رغبػة إل المالبس كالالاتؼ كغيرهما و كرد يككف الداف  إلي ا
الشػػاعر المصػػاب المعػػزكؿ عػػف النػػاس كالحيػػاة فػػي صػػن  حػػكار كلقػػاء خيػػالي فػػي شػػعرإ و 

 ا إٌباف مدة إصابتي بالكباء .  يستعيض بي عف حالة البعد كالحرماف التي عاشال

كأجػػاد الشػػاعر   محمػػد غػػزاكم   إجػػادة بالغػػة كبػػرع براعػػة فائقػػة فػػي جمػػاؿ المطمػػ   
 اختيار المطم  الذم يصافح بي عينػيكحسف الختاـ و حيث نمحظ في مطال  رصائدإ حسف 

القارئ كيقػرع بػي مسػامعي و كيطػرؽ بػي كجدانػي كمشػاعرإ و فكػاف يحػرص أف يكػكف مطمػ  
قصػػيدة متناسػػبنا مػػ  الحػػاؿ كالمقػػاـ الػػذم ينشػػد فيػػي . فصػػي رصػػائد الغػػزؿ كػػاف يسػػتصتح ال

بالمطم  الحالـ الرريؽ و الذم يالذب النصكس و كيررؽ المشاعر كاألحاسػيس و دكف إسػصاؼ 
 أك خركج عف حسف الميارة كالذكؽ . 

ر كمػا أما في ختاـ القصائد فقد كاف الختاـ بأحسف كأطيب الكالـ و حيػث كػاف الشػاع
ذكرنػػا آنصنػػا رػػد التػػـز بصػػيغة الػػدعاء فػػي مختػػتـ كػػؿ رصػػيدة و فيػػي يثػػرع إلػػي ار كيرجػػكإ 
كيسػػألي راجينػػا كباكينػػا أف يكشػػؼ الكبػػاء كالػػبالء عػػف الػػبالد كالعبػػاد .  كصػػدؽ ار فػػي ركلػػي 

ـٍ فىقىٍد كىذ ٍبتيـٍ فىسىكٍ العزيز :    ـٍ رىب ي لىٍكالى ديعىاؤيكي    (ُ)  .  ؼى يىكيكفي ًلزىامناريٍؿ مىا يىٍعبىأي ًبكي

                                           

 سكرة الصرراف   .  ٕٕاوية  (ُ)
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 انعُصز انخانج : اخلٛال
فػػي إوػػارة  اكبيػػرن  اممػػا ال شػػؾ فيػػي أف لمخيػػاؿ بصػػكرإ كأشػػكالي الصنيػػة المختمصػػة دكرن  

العكاطؼ كاألحاسيس و حيث يالب الخياؿ العمؿ األدبػي الرشػارة كالحيكيػة و كيحيػؿ الصػكر 
كذلػػؾ بعػػد أف يبرزهػػا الشػػاعر فػػي  ألشػػياء المعنكيػػة إلػػي كارػػ  مممػػكس رريػػب كمشػػاهد واك 

 أنص  حمة مف الخياؿ المحمؽ و كالمصظ المكنؽ الجميؿ  .

كاعتمػػد شػػاعرنا   محمػػد غػػزاكم   فػػي تصػػكير مشػػاعرإ كتجاربػػي الخاصػػة إٌبػػاف أزمػػة 
ككركنػػا عمػػي كويػػر مػػف صػػكر كمظػػاهر الخيػػاؿ المتعػػددة . كلعػػب فػػف التشػػخيص كالتجسػػيـ 

حمػػد غػػزاكم   فػػي نقػػؿ الصػػكر المعنكيػػة إلػػي صػػكر حسػػية دكرنا كبيػػرنا فػػي شػػعر الػػدكتكر  م
الشػػػيء المعنػػػكم مػػػاوالن أمامػػػؾ بأعثػػػائي كجكارحػػػي يخاطبػػػؾ  لكأنػػػؾ تػػػر  ومممكسػػػة و حتػػػ

 كيحادوؾ و نمحظ ذلؾ في ركلي مصكرنا بكاء الكعبة كالمساجد كرت الحظر :  

ٍسػػػًجدي اٍلٌحػػػي  بىٍعػػػدى الز ٍهػػػًك ميٍنكىًسػػػره  مى  كى
 

ـي يىنيػػػػػٍكحي أىٍيػػػػػفى اأٍلي    لىػػػػػو كىاٍلبيػػػػػٍؤسي يىٍبتىًسػػػػػ
 

ػػػػػػػدىا كىٍعبىػػػػػػػةي اًر تىٍشػػػػػػػكيٍك الى أىرىل أىحى  كى
 

ـي   ػػػػػ ةي كىأىٍيػػػػػفى اٍلعيػػػػػٍربي كىاٍلعىجى ػػػػػالى  أىٍيػػػػػفى الص 
 

 أىٍيفى الط ػكىاؼي فىكيػؿ  الن ػاًس رىػٍد ذىهىبيػٍكا 
 

ـي   ك اًر أىٍغػػػػػػػػتىًم ٍحػػػػػػػػًدم ًبػػػػػػػػالى زي ظىٍمػػػػػػػػتي كى  كى
 

ٍكفى هينىػػػا أىٍيػػػفى اٍلبيكىػػػاةي كىأىٍيػػػفى   الس ػػػاًئحي
 

ػػػػػػػكىا كىالػػػػػػػد اءي يىٍختىػػػػػػػًرـي   د عي  فىاٍلكيػػػػػػػؿ  رىػػػػػػػٍد كى
 

كيظالر التشخيص الصني أركع ما يككف فػي رصػيدتي ) بكػاء المالبػس ( التػي اسػتالمالا      
 :بقكلي 

ؽي  ٍرػػػػػرى ًبػػػػػسي كىالػػػػػد ميٍكعي تىرى  بىكىػػػػػًت اٍلمىالى
 

ػػػػػػػدىاًم ي تيٍغػػػػػػػًدؽي    كىالو ػػػػػػػٍكبي يىٍجالىػػػػػػػشي كىاٍلمى
 

ػػدي(  كى  م  ػػٍمتىًنٍي ) أىميحى اصى  تىقيػػٍكؿي هىػػٍؿ خى
 

ًباٍلمى ًسػػػػػػي يىٍنًطػػػػػػؽي   ػػػػػػاؽى كى ػػػػػػٍدري ثى  كىالص 
 

كفيالا صٌكر الشاعر المالبس في صػكرة تشخيصػية بميغػة كرائعػة و أظالػرت المالبػس       
 جراء هذا الكباء الكخيـ . للما أصابالا هي األخر  ا في حالة شككل كهـ كحزف
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اؿ كذلؾ جممة التشبيالات كاالستعارات التػي ظالػرت فػي شػعر الػدكتكر كمف صكر الخي      
   محمد غزاكم   كالتشبيي البميغ في ركلي :

ٍكا ػػػػػادىري ػػػػػٍرذىاًف الس ػػػػػًصٍيًف كىغى ٍكا كىجي  فىػػػػػر 
 

ـٍ تىٍبػػػػػػػػػػديٍك هينىاًلػػػػػػػػػػؾى تىٍعبيػػػػػػػػػػري    سىػػػػػػػػػػٍكءىاتيالي
 

لحيػػاة كاألخػػالؽ حيػػث صػػكر فػػي البيػػت كشػػبي فػػرار السػػصالاء كالجالػػالء الػػذيف أفسػػدكا ا     
بصجرهـ كفسادهـ مف ساحة المعركة م  الكباء بالصئراف المذعكرة الخائصة التي فػٌرت كهربػت 

 ساعة الخطر كالخكؼ و بعد أف أفسدت كدمرت الحياة مف حكلالا  . 

الخيػػاؿ بصػػكرإ كأشػػكالي المتعػػددة دكرنا كبيػػرنا فػػي نقػػؿ مػػا كػػاف يحػػس بػػي  لكهكػػذا أد     
أوػػػرإ فػػػي جمػػػاؿ  ػي المكحػػػػيةيث إف لمخيػػػاؿ بأدكاتػػػي كألصاظػػػػع و حػػػالشػػػاعر مػػػف آالـ كأكجػػػا

 األسمكب و كرشارة التعبير وكحيكية التصكير و كركعة األداء  .   
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 اانعُصز انزاتع : انٕسٌ ٔادلٕسٛم
الشػعرية عنػد الػدكتكر   محمػد غػزاكم   فػي شػعرإ  أما عف جانػب  الػكزف كالمكسػيقا

فػي شػعرإ فػػي جانػب الػػكزف  إننػا إزاء شػاعر بػػارع كمتميػز و يجمػػ المتعمػؽ بكبػاء ككركنػػا ف
الشعرية بيف األصالة كالمعاصرة و كالتقميد كالتجديد و م  اإلبقاء عمػي شخصػيتي  كالمكسيقا

 المكسيقية المتصردة  .  

  عمي رسميف :كجاء ديكاف ) الحب في زمف الككركنا ( مشتمالن 

ء عمي نسؽ الشعر العمكدم األصػيؿ و كيبمػغ : كهك األغمب كاألكور جا انمسى األٔل 
ف رصػػيدة مػػف مجمػػكع سػػتيف رصػػيدة هػػي جممػػة رصػػائد يمسػكدية خػػػمػػػائد العػدد القصػػػعػػ

 الشعرية الخميمية األصيمة . االديكاف و حيث التـز فيي الشاعر بقكاعد الكزف كالمكسيق

الػا فػػي : كهػك الشػعر الحػػر و كهػك دكف األكؿ فػي عػػدد القصػائد كحجمانمسـى اٜخــز 
بمػػا ال  ديػػكاف الشػػاعر و حيػػث لػػـ تتعػػد العشػػر رصػػائد . كتبػػدك فيػػي ركح الحداوػػة كالتطػػكيرو

 يخالؼ ركاعد كأصكؿ الصف .

كآوػػرت أف تكػػكف القصػػائد كاألشػػعار المختػػارة فػػي هػػذا البحػػث لمدراسػػة كالتحميػػؿ مػػف 
 لشاعر.القسـ األكؿ كهك الشعر العمكدمو كذلؾ ألصالة هذا االتجاإ ككورتي في ديكاف ا

كالػػدكتكر محمػػػد غػػػزاكم مػػف الشػػػعراء القالئػػػؿ الػػذيف تبالػػػرؾ مكسػػػيقاهـ كأنغػػػامالـ   
الشعرية و كتشعر أني يأخذؾ بشعرإ في جك متساكؽ مػف الػنغـ و كينقػؿ إليػؾ طارػة شػعكرإ 

حساسي بأكتار عذبة ممالمة .    كاا

ار الداخميػة ألشػعارإ و التػي تتموػؿ فػي حسػف اختيػ كأبدع الشاعر فػي صػن  المكسػيقا
يحائالا و كتنسيقالا داخؿ األبيات بأسمكب أدبي أٌخاذ .  الكممات كاا

الداخميػػة فػػي أبياتػػي مػػف خػػالؿ جممػػة المحسػػنات المصظيػػة  كيظالػػر جمػػاؿ المكسػػيقا
 كالبديعية المنمقة التي ظالرت بكورة في شعرإ الككركني و خذ مواالن عمي ذلؾ ركلي :
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 كالصيجػػػػري فػػػػاح بػػػػال خػػػػكؼ كال أرؽ
 

 ال حمػػػػػػػػـ يػػػػػػػػداعبنيكالصىجػػػػػػػػري الح بػػػػػػػػ 
 

 صظتػػػي ) الصيٍجػػػري كالصىجػػػر ( و كمػػػدلفػػانظر إلػػػي جمػػػاؿ الجنػػػاس التػػػاـ كحسػػني بػػػيف ل
مالئمتالما لمجك النصسي البػائس كاليػائس الػذم خػيـ عمػي نصسػية الشػاعر و بعػد أف أفزعتػي 
كورة المعاصي كالصجكر دكف أمؿ في غد رريب يغيرها أك يكرصالػا . ككػذلؾ الجنػاس النػارص 

و الح ( و فصػػي كحػػدة الػػنغـ المكسػػيقي بػػيف تمػػؾ المصػػردات مزيػػد مػػف التنغػػيـ  بػػيف ) فػػاح
 الخاص الذم يمت  اوذاف كاألسماع و كيطرب النصكس كالكجداف .

أثؼ إلي ذلؾ صكر الطباؽ كالمقابمة الكويرة التي تزداف بالا رصائد الػديكاف و كالتػي 
 تثصي حالة مف الصصاء الذهني كالسمعي لدم المتمقيف .

 لجناس النارص بيف لصظتي ) يٍخطكي و كيٍخطري ( في ركلي :كا

ػمىؼو  ـي كيؿ  اٍلًجٍسػـً ًفػي صى اءى يىاٍلًد  رىٍد جى
 

ػػػػػاًب يىٍكػػػػػًكٍيًني  يىٍخطيػػػػػري ًباأٍلىٍكصى  يىٍخطيػػػػػٍك كى
 

 كبيف تصعيمتي العركض كالثرب في ركلي :     

ٍنػػػػػػػػػػًزالى   أىنىػػػػػػػػػػا الى أيًرٍيػػػػػػػػػػدي اٍلمى
 

 فىاٍلبىٍيػػػػػػػػتي ًسػػػػػػػػٍجفه أيٍنػػػػػػػػًزالى  
 

مػػا فػػي تمػػؾ األسػػاليب مػػف تنػػاغـ كتجػػانس  وبػػيف لصظتػػي ) منػػزال و كأنػػزال ( و فػػال يخصػػ     
يقاعي عذب سمس و يريح النصس و كيمت  اوذاف كاألذهاف  .   صكتي كاا

الخارجيػة فػي شػػعر الػدكتكر الغػزاكم فػنمحظ فيالػا التنػكع كاالخػػتالؼ  اأمػا عػف المكسػيق     
 ر .ػتكافقا  م  كؿ ركؿ كحاؿ أنشد فيي الشاعكالتطكير و الذم جاء متناسبا كم

كنمحػػظ كػػذلؾ أنػػي كػػاف يػػكور البحػػكر كاألكزاف طكيمػػة الػػنصس العركثػػي لصػػكغ شػػعرإ      
كر ػػػا بػيف بحػائدإ مػػػػـ رصػػػظػرية فػي معػعػػكرإ الشػت بحػػكتراكحػ ػاء ككركنػا وكبػػؽ بػمػعػتػالم
تسػػـ بطػػكؿ الػػنصس الشػػعرم الػػذم ( و كهػػي بحػػكر كمػػا نعمػػـ تالػػكافرو كالكامػػؿ و كالبسػػيط)

يتناسب م  رغبة الشاعر المصاب كنصسيتي األليمة في سكب اوالـ كاألكجػاع التػي مػٌر بالػا 
 كتجٌرع غٌصتالا .
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كيبػػدك أف اعتمػػاد الشػػاعر عمػػي تمػػؾ البحػػكر خاصػػة لمػػا لالػػا مػػف طارػػات كمسػػاحات       
ة و فالػػي بحػػكر مكسػػيقية كعركثػػية تتناسػػب مػػ  ظركفػػي كمناخػػي النصسػػي فػػي تمػػؾ المحنػػ

كأكزاف مكسػػيقية تتسػػـ بالبسػػطة كالسػػعة فػػي التصاعيػػؿ كالمقػػاط  الصػػكتية و كالشػػاعر فػػي 
محنتػػي الكبائيػػة كظػػركؼ عزلػػي كحرمانػػي مػػف االخػػتالط بغيػػرإ أحػػكج مػػا يكػػكف إلػػي مسػػاحة 

 كاسعة لمقكؿ كالبكح كاإلنشاد و فناسبتي تمؾ البحكر بسعتالا كبستطالا .

ػا مػف ا      سػتعماؿ نظػاـ البيػت المجػزكء و كخاصػة مجػزكء بحػر الكامػؿ و ككاف يكور أيثن
كهك الذم حذؼ مني العركض كالثرب و كرد يككف السبب الذم دف  بالشػاعر إلػي اإلكوػار 
مػػف ذلػػؾ األمػػر رغبتػػي فػػي بػػث آالمػػي كمشػػاعرإ فػػي دفقػػات شػػعكرية سػػريعة تناسػػب سػػرعة 

 تغيير الكار  المعاش كتطكرإ المصاجئ السري  . 

عػػف القافيػػة فػػي شػػعر الػػدكتكر محمػػد غػػزاكم فقػػد نظػػـ الشػػاعر تقريبنػػا فػػي معظػػـ أمػػا      
حػػركؼ الالجػػاء و كلػػـ تسػػتعص عميػػي رافيػػة مػػف تمػػؾ الحػػركؼ و ككػػاف لكػػؿ رصػػيدة ركيالػػا 

 كرافيتالا التي تناسب ظركؼ إنشائالا .

سبيؿ المواؿ نظـ فػي الالمػزة رصػيدتي فػي روػاء صػديقي الػدكتكر   عبػد الالػادم    وفعم     
 لتي مطمعالا :ا

ػػػػػؽ  لىالىػػػػػا اٍلبيكىػػػػػاءي  حي ٍيًنػػػػػي كى  بىكىػػػػػٍت عى
 

ػػػػػػػػاءي   فىػػػػػػػػاضى الػػػػػػػػد ٍم ي كاٍنسىػػػػػػػػكىٍبٍت ًدمى  كى
 

مػػا فػػي الالمػػزة الممػػدكدة مػػف مسػػاحة كاسػػعة مػػف التنصيػػث عػػف حالػػة الكجػػ   وكال يخصػػ     
 كالحزف الشديدة التي اعترت الشاعر لصقد صديقي كزميمي الحبيب .

 الساكنة رصيدتي فساد القمكب كالتي مطمعالا :   كنظـ في رافية الباء     

 طالػػػػػػػػػػػػػػػػػركا كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ القمػػػػػػػػػػػػػػػػػكب
 

 كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذركا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب 
 

كهذا الركم يتالءـ م  حالة االستنكار كاالستالجاف لما أصاب المجتم  مف انحالؿ      
 كانصالت أخالري كبير دف  الشاعر إلي الرفض لي و كمحاكلة عالج الكار  المرير .
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ا المركءة (  كنظـ في رافية التاء المسبكرة بحرؼ الميف الطكيؿ الممتد رصيدتي ) كداعن
التي خاطب بالا أهؿ ررية شبرا البالك حينما رفثكا دفف جوماف الدكتكرة سكنيا عبد العظيـ 

 كالتي مطمعالا :

الىػػػػػًؾ تىٍرفيًثػػػػػٍيفى ريفىػػػػػاًتي  يىػػػػػا شيػػػػػٍبرىا مى
 

يىػػػػػػػاًتي  ػػػػػػػك كىهىٍبػػػػػػػتي حى  كىأىنىػػػػػػػا ال ػػػػػػػًذم لىكيمي

 

الركم يتمت  بمالمح كصصات الالمس كالشدة كاالنصتاح كما إلي ذلؾ مما يتناسب كهذا      
كصرخات الرفض كاالستالجاف لما صدر مف أهؿ تمؾ القرية الغاشمة مف فعؿ ربيح كخمؽ 

 ذميـ  تجاإ فقيدتالـ الشاليدة .

كهكذا كاف الدكتكر محمد غزاكم يحسف استخداـ القافية المناسبة في الغرض الذم      
 ؽ شعرإ لي و بما يتالءـ م  حالتي الصحية كمناخي النصسي إٌباف تمؾ األزمة .يسك
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 اخلامتح ٔانُتائج
كبعد هذإ السياحة األدبية كالتحميمية في شعر الدكتكر محمد دياب غزاكم فػي ديكانػي 
) الحػػب فػػي زمػػف الككركنػػا ( يتبػػيف لنػػا بكثػػكح كجػػالء كفػػرة كغػػزارة النتػػاج الشػػعرم كالصنػػي 

دث كهػػك مجػػاؿ األدب الكػػكركني و كتنكعػػي مػػا بػػيف حر فػػي هػػذا المجػػاؿ المسػػتالشػػاع للػػد
الشػػعر العمػػكدم كالحػػر و كرأينػػا كيػػؼ تصاعػػؿ الشػػاعر مػػ  تمػػؾ األزمػػة الكبائيػػة العالميػػة و 

منالػا و كأصػيب بالػا و فخبيػر آالمالػػا و  لكتجػاكب معالػا بشػعرإ كفنػي و ال سػيما كأنػي رػد تػأذ
و يتيكف أماـ رسكتالا كشدتالا و كاتكأ عمػي فنػي كشػاعر كعاله غٌصتالا و فمـ يثعؼ كلـ يست

فػػي شػػعرإ بمػػا يشػػعر كيحػػس  بػػي مػػف آالـ كأكجػػاع  كيرصػػد أبعػػاد كمظػػاهر تمػػؾ  وكراح يتغنػػ
األزمة عمي نصسي كمجتمعي و كرأينػاإ يتغػزؿ فػي معمعػة األلػـ كرسػكة الػبالء لعمػي يجػد فػي 

كيتػألـ مػف شػدة األلػـ كاإلصػابة و  عف اوالـ كاألكجاع و كرأينػاإ يشػكك لالحب مالذا أكسمك 
كيحف كيشتاؽ لعالدإ كحياتي السابقة ربؿ هذا الكباء و كهك في شعرإ الػذاتي كالشخصػي لػـ 
ينس عالمي المصاب هك اوخر كال مجتمعي الذم يئف كيشتكي مف الكباء و فراح يرصد فػي 

الخمػػؽ و  شػػعرإ مظػػاهر كأحػػكاؿ المجتمػػ  حكلػػي و فتحػػدث عػػف عمػػـك الكبػػاء كانتشػػارإ بػػيف
كتحدث عف آوار كأثرار الكباء التي لحقت بالحياة كاألحياء كغمؽ المسػاجد كدكر العبػادة و 
كتحدث عف أور هذا الكباء فػي أخػالؽ النػاس كسػمككياتالـ إٌبػاف تمػؾ األزمػة و كتحػدث عػف 
األبطاؿ الحقيقػيف الػذيف كاجالػكا هػذا الكبػاء كهػـ األطبػاء الشػرفاء و وػـ اختػتـ حديوػي بروػاء 

نحبي كاستشػالد جػراء هػذا الكبػاء األلػيـ و كرأينػا كيػؼ أبػدع الشػاعر فػي تصػكيرإ  ورث مف
لالػػذا الكبػػاء كأبعػػادإ فػػي شخصػػي كمجتمعػػي عمػػي السػػكاء فنينػػا كأدبينػػا و حتػػي غػػدت صػػكرتي 

 الصنية التي رسمالا حكؿ هذا الكباء في أجمؿ بياف كأبدع تصكير فني كأدبي .   
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ِِٖٔ 

 ٍ أًْٓا يا ٚهٙ : ٔكشف ْذا انثحج عٍ عذج َتائج ي

تمت  الشاعر الدكتكر محمد غزاكم بمكهبة فنية كشعرية كبيرة و ظالػرت مػف خػالؿ هػذا   -
السيؿ الشعرم المتػدفؽ مػف األشػعار كالقصػائد العذبػة الرريقػة فػي ديكانػي الحػب فػي زمػف 

 الككركنا . 

يػر فػي مجػاؿ تميز الدكتكر محمد غزاكم كتصردإ الكاثح بالذا الكػـ الشػعرم الكبيػر كالغز   -
فرادإ ديكاننا كامال لي  .  الشعر المتعمؽ بكباء الككركنا عف غيرإ و كاا

كشػػؼ البحػػث عػػف عبقريػػة الشػػاعر الػػدكتكر محمػػد غػػزاكم فػػي ابتكػػار بعػػض المعػػاني   -
 كاألفكار الشعرية الجديدة كالمستحدوة التي لـ تطرؽ مف ذم ربؿ  .

حػة الشػاعر محمػد غػزاكم التػي تصاعمػت أوبت البحث أوػر كبػاء الككركنػا الكبيػر عمػي رري -
 كتجاكبت م  هذا البالء العالمي بصكرة كبيرة ككاثحة  .

اسػػتطاع الشػػاعر محمػػد غػػزاكم أف يوبػػت بعبقريتػػي الشػػعرية الصػػذة عمػػي تػػأور كتصاعػػؿ   -
 عكامؿ كمظاهر الطبيعة كالككف كالحياة معي بالذا الكباء العالمي الخطير .

ر المصاب عمي مكاجالة الكباء بػالصف كالشػعر وكتغمبػي عميػي أكد البحث عمي ردرة الشاع  -
بالنظـ كاإلنشاد كالتغنػي لمحيػاة وكاالسػتعاض عػف صػرخات األلػـ كالتكجػ  بصػيحات الصػف 

 كأنات القريض المعبرة .

عبقريػػة الشػػاعر محمػػد غػػزاكم كحسػػف تصػػرفي كتممكػػي فنػػكف  لكشػػؼ البحػػث عػػف مػػد  -
لعمكدم كالحر في ديكاف شعرم كاحػد دكف اخػتالؿ القكؿ كناصية البياف و كنظمي الشعر ا

 أك اثطراب  .

أوبت البحث سالمة المغة كعذكبتالا و كركة األساليب ككثػكحالا و كجػدة األفكػار كطرافػة   -
 المكثكعات و كصدؽ العاطصة كجيشانالا في ديكاف الحب في زمف الككركنا  . 
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ِِٔٗ 

تمػػ  كالنػػاس إٌبػػاف تصشػػي لمجكشػػؼ البحػػث عػػف الصثػػائؿ كالرذائػػؿ التػػي ظالػػر عميالػػا ا -
 و كتمييزإ الطيب مف الخبيث مف البشر  .الكباء

أوبػػت البحػػث تميػػز الشػػاعر الػػذم يػػنظـ عػػف تجربػػة عاشػػالا كمػػٌر بالػػا عػػف غيػػرإ ممػػف لػػـ  -
 يعش التجربة كلـ يعاصرها .

تميػػز الشػػاعر فػػي ديكانػػي بخاتمػػة وابتػػة كمكحػػدة التػػـز بالػػا فػػي معظػػـ رصػػائد الػػديكاف و   -
و كجاءت تمؾ الخاتمة مناسبة لمظػرؼ الػراهف لدعاء كالتثرع إلي ار تعالي ا كهي خاتمة

 الذم مٌر بي الشاعر كنظـ فيي .    

 

 ) وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب (
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َِّٔ 

 حثد ادلصادر ٔادلزاجع
 القرآف الكريـ  .

دار  معجػػيالمحقػػؽ: عبػػد المعطػػي أمػػيف ر أبػػك بكػػر البيالقػػي السػػنف الصػػغير لمبيالقػػي  -
 -هػػ َُُْالطبعػة: األكلػوو  النشػر: جامعػة الدراسػات اإلسػالميةو كراتشػي ػ باكسػتاف

 .  ـُٖٗٗ

هػػ ِْٖالقانكف في الطب لمحسيف بف عبد ار بػف سػينا الصيمسػكؼ الػرئيس )المتػكفو:   -
  . 

 –المسػػتطرؼ فػػي كػػؿ فػػف مسػػتطرؼ  لشػػالاب الػػديف األبشػػيالي الناشػػر: عػػالـ الكتػػب   -
 هػ . ُُْٗعة: األكلوو بيركت الطب

األكبئة كالطكاعيف كتػاب األمػراض كاألكبئػة كآوارهػا عمػي المجتمػ  المصػرم لميمػي عبػد    -
 طبعة الاليئة المصرية العامة لمكتاب . والعزيز 

الناشػػر كزارة  والنجػػـك الزاهػػرة فػػي ممػػكؾ مصػػر كالقػػاهرة  ليكسػػؼ بػػف تغػػرم الظػػاهرم   -
 الكتب مصر  .دار   ػ الوقافة كاإلرشاد القكمي

              طػػػارؽ بػػػف عػػػكض ار بػػػف محمػػػد و  :تحقيػػػؽ والمعجػػػـ األكسػػػط أبػػػك القاسػػػـ الطبرانػػػي  -
 القاهرة .   –الناشر: دار الحرميف  وعبد المحسف بف إبراهيـ الحسيني  

ًزم  - ػػٍركى المحقػػؽ: د. عبػػد الػػرحمف  وتعظػػيـ رػػدر الصػػالة  محمػػد بػػف نصػػر بػػف الحجػػاج المى
 الطبعػػة: األكلػػو  والمدينػػة المنػػكرة  -الناشػػر: مكتبػػة الػػدار   ولصريػػكائيعبػػد الجبػػار ا

َُْٔ  . 

   .الناشر: دار الالداية  وتاج العركس مف جكاهر القامكس لمزبيدم   -

طبعػػة الاليئػػة العامػػة لقصػػكر   ود. عػػكض الغبػػارم :تقػػديـ وديػػكاف ابػػف نباتػػة المصػػرم  -
 ـ  . ََِٕالوقافة  سنة 
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ُِّٔ 

 مػ  . ُْٗٗطبعة بغداد الطبعة األكلي سنة   ورماد لنازؾ المالئكةديكاف شظايا ك    -

دار النشػر مركػز الحثػارة العربيػة  ومحمػد ديػاب غػزاكموديكاف الحب في زمف الككركنػا   -
 .  ـََِِسنة األكلي طبعة البالقاهرة 

رحمة ابف بطكطة  المسماة تحصة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسػصار(  لمحمػد   -
الناشػػػر: أكاديميػػػة المممكػػػة المغربيػػػةو الربػػػاط عػػػاـ النشػػػر:  وبػػػف عبػػػد ار بػػػف بطكطػػػة

 هػ   . ُُْٕ

 – ػهػ َُْٓالطبعػة األكلػي سػنة  ت وكتػب العمميػة بيػرك لشرح ديكاف عنترة طبعة دار ا  -
ُٖٗٓ . 

الناشػر: دار  وكنكز الذهب في تاريب حمب ألبي ذر أحمد بف إبػراهيـ سػبط ابػف العجمػي  -
 هػ  .   ُُْٕالطبعة: األكلوو  و حمب القمـ

   .ـ  ُّٔٗمناهه البحث األدبي عبد الرحمف بدكم طبعة دار النالثة  سنة   -

 .   طبعة دار صادر بيركت لبناف  لساف العرب البف منظكر  -

مػػا يصعمػػي األطبػػاء كالػػداعكف بػػدف  شػػر الطػػاعكف لمرعػػي بػػف يكسػػؼ الكرمػػي المقدسػػي   -
 ػلبنػػاف ػ شػػائر اإلسػػالمية لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػ   بيػػركت الحنبمػػي الناشػػر دار الب

 ـ  . َََِهػ /  ُُّْالطبعة األكلي سنة 

    .ـُٓٗٗالناشر: دار صادرو بيركت الطبعة: الوانيةو و معجـ البمداف لياركت الحمكم    -


