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Abstract: 

 
It is known that poetry language is the first entrance which the poet 

establishes his artistic  vision hasing  humanitic character .  

Then he builds symbolic, imaginative and subjective ideas and he 
mixed  them with his real world to produce new ideas represent the 

relationship between the self and society . Therefore the Poet Badr 

Shakir Al-Sayyab was psychologically affected by the social reality 

which he was living and he expressed about this in his poetry . So 

we find strangeness of the words are clear and plain in his poetry 

where the poet created in choice of strange words almost overwhelm 
in his poetry and he was affected a noticeable impact by these words  

In spite of multi studies which indicated Al- Sayyab and his poetry 

but they remain deficient because of the life of this poet still has 

dark stations are not discovered yet . Poets may meet in this case 

where they suffer from not clearly defined projections in their life 
and most of them don′t desire declaration for different reasons. 
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ي شعر بدر شظكر افلسيظبفلاظ  األغرابة 
 
 ف

 
 2 أمل دمحم عبد افلكريم افلعبدهللا

 

 افلملخص
عليه إلشإعر رؤيته إلفنية  ول إلذي يؤسسن لغة إلشعر هي إلمدخل إألأمن إلمعروف 
ي ذإت إلطإبع إل 

ي ؤ ،نسإن 
فكإرإ موضوعية تخيلية ورمزية يدمجهإ مع عإلمه أذ من خاللهإ يبن 

  .إلوإقعي لينتج تحوالت جديدة تمثل إلعالقة بي   إلذإت وإلمجتمع
من هنإ كإن إلشإعر بدر شإكر إلسيإب متأثرإ نفسيإ بإلوإقع إالجتمإعي إلذي كإن يعيشه، 

ي إستعملهإ إلشإعر وإضحة وجلية وقد 
ي شعره ، فنجد غرإبة إاللفإظ إلن 

 
ذ ؤعبر عن ذلك ف

ي إختيإر أ
 
ي شعره وتأثر بهإ تأثأبدع ف

 
 ظإ. إ ملحو ب  لفإظ غريبة تكإد تطع  ف

ي تنإولت إلسيإب وشعره، 
ة إلدرإسإت إلن  نهإ تبق  قإرصة فحيإة أال ؤعىل إلرغم من كبر

ي هذإ 
 
ي إلشعرإء ف

إلشإعر مإ زإل فيهإ محطإت معتمة لم يكشف لهإ إلنقإب بعد، وربمإ يلتق 
ي حيإتهم من إسقإطإت ليست وإضحة إلمعإلم وإلكثب  منهم ال يرغبون 

 
إلجإنب يعإنون ف

 إلترصي    ح ألسبإب مختلفة 
 إلسيإب.  ،شإعر  ،ألفإظ: افلكلمظت افلماتظحية
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 افلمقدمة: 
ي منذ عصوره  ت موضوعإ من إلموضوعإت ألفإظ  بإألوىلزخر إلشعر إلعرنر وعبإرإت غريبة وصعبة، وإعتبر

ي أإلشعرية إستطإع إلشعرإء 
 
وإ ف وكلنإ عىل علم بإلشعر  غريبة خإرجة عن إلمألوف،ألفإظ هم بأشعإر ن يعبر

ن أإلهدف، ويستطيع إلشإعر من خاللهإ ؤىل حد مإ لكنهإ مع ذلك تصل ؤىل غريبة  ألفإظه إلجإهىلي وكيف كإنت 
 إلغريبة لفإظ إأليجيد بشعره ويتمب   به عىل إلرغم من تلك 

ي نمإ فيهإ إلشعر وتطور وقويت قإعدته إأل 
ال ؤسإسية ثم بعد ذلك جإء إلشعر إلحديث مرورإ بإلعصور إلشعرية إلن 

ي إلشعر أسإتذب إلذي نىح منىح شإعرنإ إلسيإؤىل لم تكن تفإرقه وال تحيد عته، لنصل لفإظ إألن تلك أ
 
ته ف

بوضعه إالجتمإعي إلذي وصفه بإلحرمإن وإلعوز أثر ويبدو إن إلسيإب قد ت ،إلغريبة مإ إختإرلفإظ إألوإختإر من 
ي إنزوى تحتهإ ربمإ كإنت إلسبب إأل ؤىل بإلضإفة 

ي بنإء  سإسي وضعه إلسيإسي إلذي كإن يعيشه، وحيإة إلغربة إلن 
 
ف

ي شكلت عنوإن بحثنإ هذإ
 .شعره عىل هذه إلصورة وإلن 

 
 
ورة إنغمإس إلشإعر  ألتلك إلظروف وإلمسببإت  فال بد ن تشكل خصإئص وسمإت شعرية وإن تتسإوق مع رص 

ي إلشعر إلبدإعوإقع مجتمعه ومعإنإته وتطلعإته وإفكإره بشكل يجعله قإدرإ عىل تمثل روح إلعرص و 
 
ي  ،ف

 
وإلشإعر ف

ي أيإ  ذلك 
ي يعيشهإ وإلن 

وهذإ دليل عىل صدق  ،ثرت بشكل ملحوظ عىل شعرهأكإن هو نتإج ظروفه إالجتمإعية إلن 
ي كإن عليهإأحإسيسمشإعره و 

  .ه وثقإفته إالجتمإعية إلن 
ي شخصيته ونموه وإسقإطإت 

 
إت ف ي يتعرض لهإ إلفرد تحدث تغب 

إت إلن  يظل أخرى ذهب علمإء إلنفس إن إلتغب 
ي منهإ طيل

نه فقد شيئإ ويمكن أمه سبب عنده هذإ إلكبت إلنفسي وهو شعوره ة حيإته. وفقدإن إلسيإب أل يعإن 
جإع إلصور بي   إلحي   وإل 

ي  ،خرتعويضه عن طريق إسب 
وفعال إستذكر بدر مالكه إلمفقود وحبيبته إلغإلية إلن 

ئ وهو يخإطبهإ قإئال )ؤىل ضمته 
 
  :(1صدرهإ إلدإف

    

ي انتظظر؟ويسظفلون افلليل عنك وهم 
 
 فلعودتك ف

 افلبظب تقرعه افلريظح فلعل روحظ منك زار
 هذا افلغريب هو ابنك افلسهران يحرقه افلحني   

 
إب من تلك إلمحطإت إلحزينة و  ي هذإ إلبحث إالقب 

 
ولعل ذلك  ،إلحقيقةؤىل إلغريبة للوصول لفإظ إألسنحإول ف

ي تعود 
ي إختيإر إلموضوع وإلن 

 
  :سببي   همإؤىل هو إلسبب ف

  :إلفكرة إلجديدة  إألول 

  ي
  .رسته وإنعكإسإتهإ عىل شعرهأمإ كإن يعإنيه إلشإعر من جوإنب نفسية دإخل وخإرج  :إلثإن 

 ثالث مبإحث: ؤىل جإء تقسيم إلبحث 

  شعره أسلوبإلتعريف بإلشإعر و  إألول: إلمبحث. 

  ي
  .إلقديم ر إلسيإب بإلشعأثر ت :إلمبحث إلثإن 

 معجمية قديمةلفإظ إستعمإله أل: إلمبحث إلثإلث.  

 

 شعره  أسلوبافلتعريف بظفلشظعر و  األول: افلمبحث 

ي تفإصيل حيإة إلشإعر وطفولته
 
ن أود أن هنإك طرفة أال ؤ ،فإلكتب وإلبحوث غنية بذلك ،ال نريد إن ندخل ف

ي هذإ إلمبحثأ
 
ي بسإتينهإ أبنإءأحد ن إلشإعر أوهو  ،ذكرهإ ف

 
ي ولد فيهإ إلشإعر وترعرع ف

ي إلن 
وكنت قد زرت  ،قرين 

ي كإن يعيشهإ إلسيإب آنذإكأبيته مرإت عديدة كسفرإت علمية مع إلطلبة ووجدت فيه 
ثم  .رجإع للذكريإت إلن 

ي ذهبت أ
ي إلفإضل )يإسي   ؤذ إألستوهو  ،وإلتقيت معه حيث ال زإل عىل قيد إلحيإة أصدقإئهأحد ؤىل نن  وإلمرنر

ح ىلي عن حيإة إلشإعر إلصعبة 
ي كإن يعيشهإ وهو يتيم إأل صإلح إلعبود ( ليشر

وج بإمرأة إلن  م وقد تركه وإلده ليب  
ي رعإية جده وجدتهأويعيش إلسيإب و أخرى 

 
ي إلمدرسة وعالقإته مع أثم س ،خوته ف

 
لته عن طبيعة إلشإعر ف

ي 
ذو عإطفة جيإشة ومشإعر  ،ويلعب مع زمالئه ،يمزح ،ن إلسيإب كإن مشإكسإ وذكيإأ :زمالئه إلتالميذ؟ فأجإبن 

شعرية وقصإئد تعبر عن وإقعه إالجتمإعي إلمؤلم وهو يعيش أبيإت يدمدم ب ،كبر من عمرهأ ينطق بكلمإت  ،مرهفة
ي أعىل إلرغم من  ،إلحرمإن

 .بثم تبعه حنإن إأل  ،محنإن إأل ؤىل نه كإن يفتقد أال ؤ ءن جده لم يبخل عليه سر
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 مع  بسإتي   وإنهإر جيكور وبدأت مالمح أ كبر إلسيإب وتعإنق 
ي أثر ويت أ يقر  ،إلشبإب تظهر عليهكبر

 
بإلشعرإء ف

ي سبقت عرصه
ي شعرهلفإظ إأللغرإبة  إألولبلغتهم وربمإ كإن هذإ إلسبب أثر ت ،إلعصور إلشعرية إلن 

 
ي جإءت ف

 ،إلن 
ي كإن يعيشهإ خر ن إلسبب إل أثم 

هو وضعه إالجتمإعي إلذي كإن يتصف بإلحرمإن وطبيعة إلحيإة إلريفية إلن 
ي قإدته 

ة شبإبهلفإظ إألسوق تلك ؤىل إلشإعر هي إلن  ثم بعد ذلك سفره لكمإل درإسته وهجرته من  ،خالل فب 
ي إلمدينة ؤىل قريته وإنتقإله 

 
إ عميقإ عىل شعره وجعله يختإر من أثر إلعيش ف ي نفسه لفإظ إألتأثب 

 
ي تبعث ف

إلن 
  .بهإأثر ويت

ة  ة ؤىل بعد ذلك إنتقل من مرحلة صغب  ي إلنهوض بإلقصيدة إلعربية ورسم لهإ دربإ ليعبر بهإ ؤذ مرحلة كبب 
 
سإهم ف

رمزإ وإسعإ أصبحت بل  ،))فإلقصيدة إلعربية لم تعد قإئمة عىل إالنفعإل فحسب .إلنبيلة إلنسإنيةعن قضيته 
 (. 2وعرضإ لهموم إلفرد كإلفقر وإلجوع (() إلنسإنية يحمل هوإجس إلنفس

ي حيإة إلسيإب قد حول 
 
قيمة ثرية غنية بإلدالالت ونقطة إنسجإم بي   ؤىل قصإئده أغلب هذإ إلتحول إلوإسع ف

صنع من تجربته  .مبتغإهؤىل إلموحية ليوصل لفإظ إألإختيإر إلكلمإت إلدقيقة و ؤىل يسع دإئمإ  ،إلقديم وإلحديث
ي بيئته وحيإة إلتنقل من مكإن 

 
ي مستشفيإت إلعؤىل ومن رسير آخر ؤىل ومإ عإشه ف

 
ي ألم رسير ف

 
إ ف نمطإ حسيإ ممب  

ي تجربته إلشعرية ومنهإ لفإظ إألصنع 
 
ة لم تكن موظفة كمإ وظفهإ إلسيإب ف إلغريبة وتوظيفهإ ألشيإء كثب 

 وال يكإد يفإرقه(. وهإجس إلدإء إلذي يسكنه إألمكنة و  إألسطورة)
ي وبالغ إلصوتأنشأ من تلك إلمحفزإت إلثالث 

 ،إلسيإب عإلمه إلخإص إلخليط بي   دهشة إلصور ودموع إلمرإنر
ي سكنت جسده  .(3إلصوت إلشعري دإخل إلتفعيلة وإلجديد فيهإ )

يطع  طإبع إلحزن وإلكأبة عىل مشإعره إلن 
ه بحيإته إلمعيشية إلصعبة كل ذلك دفعه  ألفإظ إلغريبة( لفإظ إألإلكتإبة بهذإ إلنمط من إلشعر )شعر ؤىل وتفكب 

ي بعض دإة إمتألمة ممتلئة بإلرجإء وإلمن
 
إلغريبة مإ إختإر لعله يصل لفإظ إألثم إختإر من  ،إألحيإنوإلتوسل ف

ي هنوإعأحسإسيه متآزرإ بشن  أتهدئة إنفإسه وإرتيإح ؤىل بذلك 
 
عل عمإق روحه بفأإ، لم يصطنعه بل تشإبك ف

  .مقدرإت حيإتية ونفسية ال تحىص إبتدإء من إلعوز وإنتهإء بصورة إلوجه
ت عن  ألفإظهه وخإصة أشعإر هو ردة لفعل  ن نصفه )بإلحزن إلدإئم(أربمإ هذإ إلحزن إلذي يمكن  ي عبر

إلغريبة إلن 
فكإن ال يملك إلحول وال إلقوة سوى تلك إلمنإجإة  ،لم يكن إلسيإب رإضيإ عىل تعإمل إلمجتمع معه ،تلك إلحإلة

ي مثل  .وإحدة منهنأي مع إنإث تعلق بهن لكنه لم يحصل عىل أو سطورية مع نفسه ومع إلرموز إأل 
 
وإلقصإئد ف

ة لعل  ي روحه إلحزن وإلعلة أقرب داللة و أقرب  هإ هي )شبإك وفيقة( أتلك إلموإقف كإنت حإرص 
 
شهرهإ صنعت ف

  :(4يقول)
 . تبتنه من خالل افلدموع.فشبظكك اإلزرق سمظء تجوعطلي أ

ي ارتجف افلزورق ي ن 
 
 انشق عن وجهك اإلسمرإذا . .كأن

وت افلمحظر ر.كمظ انشق عن عشتر ي مت  
 
 . وسظرت من افلرغو ف

ار ي افلشيظطي   اخض 
ي افلمرفأ افلمغلق تصلي افلبحظر.فقر

 
 . وف

ي طظئر بحر غريب طوى افلبحر عند افلمغيب
 
 . وطظق.كأن

 األزرقبشبظكك 
 

ي 
 
ة قصدهإ إلشإعر ف ي إختإرهإ إلشإعر كإنت وفيقة حإرص 

ي تلك إلعبإرإت إلرنإنة إلن 
 
ب قلبه أبيإت ف قصيدته ورص 

فكإن  ،قصيدتهؤىل كل نظرة عميقة تحدق ؤىل  عىل شكل سمفونيإت رومإنسية من عذوبة شعر بث فيه لوإعجه 
ي ب
ي دفعته أثر قريبة من إلوإقع جدإ وتألفإظ بأو غريبة ألفإظ يأن 

وفيقة ؤذ ؤن  ،إأللفإظكتإبة تلك ؤىل  بتلك إلفتإة إلن 
ي إلقرية

 
ي إلبنإت ف

 
 ،)مقعدة ( كأنهإ مشلولة وذلك لجلوسهإ إلدإئم إمإم إلشبإك ولم تمإرس حيإتهإ إلطبيعية كبإف

ي حيإة إلشإعروموتهإ إلمبكر شكلت هذه إأل 
 
 وحينمإ غإدر قريته مبكرإ وعإد متأخرإ  ،سبإب مجمل ذكريإت ف

ت عن داللة محدودية إلفإعلية  .(5وجدهإ ميتة ) ي جإء بهإ إلشإعر عبر
مع تقييد مقصود  إلنسإنيةتلك إلداللة إلن 

ي نفسه  .لتلك إلفإعلية
 
ي مر بهإ إلسيإب جمعت تخيالت ف

ي عإشتهإ وفيقة وإلظروف إلن 
فهذه إلظروف إلن 

ي ؤىل إتسعت من خاللهإ رؤية متبإدلة رسمهإ إلسيإب وحإول إيصإلهإ 
رسم صورة إلتبإدل ومسإفة إلنظر  .إلمتلق 

ي ومإ جسور إلوصل هذه 
ي وإلمرنئ

وفيقة هي بعد غإئر يرسب شيئإ ألن ببعده إلتخيىلي و  –إلحب  –ال ؤبي   إلرإنئ
ي طبقإت إلشعور وإلذإكرة وإلفكر وهي حي   تغور ت

 
ي إروقة إلذإت إلشإعرة وهي أخذ فشئيإ ف

 
ي ( ف بعدهإ )إأليكولوجر

ي حيإة إلشإعر)قد شكلت بن  
 
 .(6إرتكإزية ف
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ي 
 
ي ذهنه رسم مخيالته  –وفيقة  -إلقصيدة تكرإر كلمة أبيإت نلحظ ف

 
هإ إلشإعر رمزإ إسطوريإ ف ي إعتبر

إلن 
قد رحلت مبكرإ وقد وجد فيهإ ))إلطإقة  إألسطورةتلك  ،جلهإ صورهإ تصويرإ فنيإ رإئعإأه ومشإعره من أحإسيسو 

ي تعينه عىل تحقيق مإ 
ئ  ،يود قولهإلرمزية إلن  ي إلوقت إلذي تبعد عنه كل مإ قد يسن 

 
زرى بإلوإقع أن يرصح و أليه ؤف

 (. 7مجإهرإ (( )
شكإل أصيل من أنهإ شكل أيحإء و للتعبب  إلشعري إلذي يقوم عىل إلرمز وإل أدإة عنده  إألسطورةمن هنإ كإنت 

ي وإلحضإرة درإك إل إل 
وت ( وهي تنشق من سطوريإ فهي أبرزت وفيقة / رمزإ  ،إلنسإنيةنسإن  تصيح )عشب 

ي مخيلة ن المحإرتهإ طإلعة بوجههإ إالسمر فكالهمإ ينبعث من إلبعيد وينفض عنه ركإم إلتإري    خ ويتبإد 
 
إالدوإر ف

  :يقول ،إلسيإب بي   عشتإر إله إلحب عند إلبإبليي   وبي   إلسيإب ووفيقة
 

 ..فلم تزل ترقب بظبظ عن اطراف افلحديقة ويحهظ
 :وتبكيهظ منظهظترجو وإل نرجو 
 حايفإىل ترهق افلسمع 

 فلو اتظهظ
ي دنيظه عظمظ بعد عظم

 
 فلو طظل افلمكث ف

ي سلم ثلج وظالم
 
 دون ان يهبط ف

ي ؤىل  ننظر 
ي مخيلته ألقت كلمإت إلشإعر إلرنإنة وإلن 

 
عىل مسإمعنإ كأنهإ قصة يروي  هإ بسمفونية لوحة رسمهإ ف

إيي   ؤىل ظهرت حدإئق وفيقة حيث تحولت  ،لينإؤوإلقإهإ  ب رسر ه إلسحري وتشر ي تأثب 
 
مهيمن روجي إستطإل ف

ي يجوب ممإلك إلشإعر فيبعث فيهإ أنهإ روح أوبدت  ،إلحيإة )إلمتخيلة وإلوإقعية( فهي  ،نتشإء ورغبة للحيإةؤثب 
ي خيإالت إلشإعر

 
ي ؤبل  ،وتشبت مفإصل حيإته إلشعورية وإلشعرية ،تظل غإية غب  مدركة ف

 
نهإ تضإمنت ف

ةعمإقه حن  لأ   .يإىلي إلسهإد إالخب 
ي ذهنه و أوصف 

 
 –وفيقة  –درإكه، فهي إبعد من إلخيإل إستخدمه إلشإعر بهذه إلعبإرإت إلغريبة وإلمرسومة ف

ء  ي
ي نسيج إلتجربة إلشعرية لديه وهي سر

 
ي دوإخله وصوال أخيط المع ف

 
ضإعه عند إلصبإ لكنه مإ زإل مشعإ ف

  .لصحوته ويقينه إلمطلق

 ساظرهيهظت ان ترجعي من 
 وهل ميت من ساظر يعود؟

 ،رؤية متجددة رسمهإ إلشإعر وهي صعبة إلمنإل ،ن وفيقة ال تعودأغريبة يدرك تمإمإ ألفإظ رسم صورة غريبة ب
فيإء إلحديقة هي شحوب دإمع وإبتسإم وإقف من ضيإء ؤهي وجه وذكرى وحلم يطل من إلشبإك ويمأل عطرهإ 

  .وظالم
ي مخيلة إلسيإب حي   

 
ي إلمتدفقة ضق  عىل إلنص صفة إلشمول إل أتتكرر إلعبإرإت وإلصور إلغريبة ف

نسإن 
ي ؤىل نقطة إلبدء ؤىل ليعود بعد ذلك  .بعإدإ تتخىط خإنإت إلتقإبالت إلجإمدةإ أعطإهأو 

إلشبإك وهو إلحب   إلمكإن 
شجإر، ذإك إلشبإك أحوله من نخيل و إلذي تجلس عنده وفيقة ربطت عنده دإر جده وقريته جيكور وكل مإ 

ي تتوهج 
ية إلن  ي نفس إلشإعر ليصور لنإ مشهدإ غريبإ وبؤإمتلك إلقدرة إلتفجب 

 
غريبة عن وفيقة ألفإظ شعإعإتهإ ف

ي لن تعود
  .إلن 

ي يقول فيهإلفإظ إألمثل تلك 
ي قصيدة غريب عىل إلخليج إلن 

 
   :إلغريبة نجدهإ ف

ة  صيلعل األ  ,كظفلجثظم  ,افلري    ح تلهث بظفلهجت 
 تنشر فللرحيلأو وعل افلقلوع تظل تطوى 

 بحظرأبو زحم افلخليج بهن مكتدحون جو 
 من كل حظف نصف عظري

 عل افلخليج ,وعل افلرمظل
ي افلخليج ,جلس افلغريب

 
 يشح افلبض افلمحت  ف

 عمدة افلضيظء بمظ يصعد من نشيجأوي  هد 
 عل من افلعبظب يهدر رغوه ومن افلضجيجأ

ي قرارة 
 
 ناسي افلثكل عراقصوت تاجر ف
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 افلعيونإىل كظفلدموع   ,كظفلسحظبة  ,كظفلمد يصعد
ي   عراق افلري    ح تضخ ن 

ي   فليس سوى عراق ,عراق ,عراق :وافلموج يعول ن 
 بعد مظ تكونأنت أوسع مظ يكون و أافلبحر 

 (8وافلبحر دونك يظ عراق )
ت عن إأل وإلشوق إللذإن لم تعتبر هذه إلجزئية إلمقتطعة من قصيدة )غريب عىل إلخليج( حروف صإدقة عبر

حبه بطريقة مخيفة بطريقة ال تتقبل فكرة أإلذي  ،وهو يشعر بحرقة إلبعد عن وطنه ،يعترصإن قلب إلسيإب
م إبنتهإ وكمإ يحب إلعإشق معشوقته. ربمإ قإدته تلك حبه كمإ تحب إأل أ ،ال تتقبل إلفكرة قبل إلفعل ،إلخيإنة بتإتإ

إلغريبة لفإظ إألن يعبر عن خوإلج نفسه بتلك أيختإر ليكمل بهإ غربته و  إلغريبة مإ لفإظ إألن يختإر من أإلغربة 
ي بعد عن وطنه

 
ي يحس بهإ وهو ف

ي إأل  ،إلن 
ي ربط عإطفن 

 
جمل أمومة وإلعشق بحق إلوطن فإنتج نحج بصدق ف

ي نفس إلقإرئأ قصإئده و 
 
إ ف هإ تإثب 

ي  فهو يشعرنإ بإلحس  ،كبر إنر
  .(9)إلغب 

ي عكست عىل شعره ليسقط إلشإعر حإلته عىل إلطبيعةفإلحإلة إلنفسية إلبإئسة 
إلقصيدة بعكس تبدأ ف ،إلن 

ي من 
ي إأل  ،جزإء إلطبيعةأوإلتعب عل بعض إألرق إلحس إلنفسي إلذي يعإن 

ذإت إلشإعر تبدأ إلسإبقة بيإت فق 
نطوإئية إلوحدة وإل ألفإظ ب أ عىل مظإهر إلطبيعة حي   بدإألرق مؤرقة نفسيإ وجسديإ من إلغربة وتشخص هذإ 

  :حيث قإل
ي يعيشهإ.جلس إلغريب

ن بذكر لفظة أ)عرإق( ظنإ منه  ويكررهإ ،.. ثم يذكر وطنه لكي يخفف من حيإة إلغربة إلن 
ي ويعإنق إلعرإقأو )عرإق( سوف يعود 

إلخروج من ؤىل ثم يستدعي ذلك إلحس إلنفسي إلذي دفعه  ،سوف يلتق 
ي  فإلتذكب  يؤجج إلحس  ،سيطرة إليأس وإلسأم عليهإ لكن لم ينجح بذلك إنر

نه أثم بعد ذلك يشعر ب ،لديهإلغب 
  :همهإأوإلصلب يرتبط بدالالت نفسية عدة  ،صلب نفسه نتيجة إلبعد عن إلوطن

 إلصلب إنتحإر( ألن حبإط وإليأس )إل 

ي إلذإت وإل 
 
إب إلدإخىلي )إلتوحد ف

  .(11ستوحإد )إل أو غب 
  :يقول إلسيإب

ي افلمنق  صليبه )نظ افلمسيح يجر أوحملتهظ ف
 
 (11ف

 
ي إلوقت  ،نلحظ كلمة )يجر( ومإ تعكسه من دالالت )فإلجر ( هو إلمعإنإة وإلعذإب إلنفسي إلذي يشعر به

 
وف

  :ويقول .مهزوم من إلدإخل ومحطم هننفسه يعكس إلتثإقل وعدم إلقدرة عىل إلحمل أل 
    

بأمظ زفلت  ب افلقدمي    ,ض 
ي افلدروب ,شعثأمتر

 
 ف

  :يريدؤذإ مأسإة ومعإنإة ال يعرف مإ هو هدفه ومكبر أ هذإ جعله 
 جنبيةتحت افلشموس األ 

 بسط بظفلسؤال يدا نديةأ ,طمظرمتخظنق األ 
 غريبإذ صاراء من ذل وحىم: ذل شح

 جنبيةمن افلعيون األ 
 خطيةأو .. .من احتقظر وانتهظر وازوارا

 (11هون من خطية )أوافلموت 
 

ي إأل 
 
مإ لفإظ إألن إلشإعر قد عكس صورة بإئسة عن حإلته إلنفسية إلمتحطمة فإختإر من أإلسإبقة بيإت نرى ف

ثرت سلبإ عليهإ. أفإنعكست إلحإلة إلنفسية عىل حإلته إلجسدية و  ،إختإر حن  عكس ذلك إلحإل إلذي يعيشه
ى غرإبة  ي متخإنق إأل لفإظ إألفب 

 
إلنإس وهي  صفرإء من ذل وحىم ألنهإ تستجدي من ،طمإر يقإبلهإ يدإ نديةف

  .نحبإطه ولوعتهؤهكذإ عبر إلسيإب عن  .جنبيةإلعيون إأل 
  :نكسإروإال لم ثم بدأ يدإفع عن إأل

هون عليه من أجميعهإ صفإت ألنسإن عإجز بإئس )خطية( ثم نهإية إلموت تكون  ...إزوإرإ ...إنكسإر ... إحتقإر
  .خطية
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ي كل حيإتهأإلغريبة نجد إلشإعر قد صور لفإظ إألوب  هذه  سلوببذإك إأل 
 
 ،وشعره ،بيإته ووضعهإ موضع إلغريب ف

  .وكل مإ يحيط به
  

ي 
 
   افلسيظب بظفلشعر افلقديمأثر ت :افلمبحث افلثظن

إ بإلعنإرص إلقديمة وإلمتمثلة بإلقرإن إلكريم وإلشعر إلقديم وإستعمإله ألأثر ت معجمية لفإظ إلسيإب تأثرإ كبب 
إلعنإرص إلجديدة وإلظوإهر غب  أخرى ومن نإحية  ،محدث من نإحيةأو غريبة بشكل ال يضإهيه شإعر قديم 

ي لغة  ،إلمألوفة عىل إللغة إلقديمة
 
سبق منه أبشعرإء أثر نتيجة لذلك فقد ت ،لحديثأدب إوإلكثب  من إلمألوف ف

ي نسج إلشعر
 
ي أثر تؤذ  ،وسإر عىل نهجهم ف ي وإلمتننر

هم كثب  نلحظ إلتأثب  من خالل أبو و  ،بإلبحب  تمإم وغب 
إ بإلشعر إلجإهىلي و أثر  نه تأكمإ   ،إلمقإرنة بي   إلشعرإء إلذين سإر عىل نهجهم وبي   شإعرنإ من شعرإءه مإ أخذ كثب 

إ بهم وقتبس إلكثب  من أثر  ن إلسيإب قد تأال ؤوغرإبتهإ  ألفإظه عىل إلرغم من صعوبة أخذ  أثر فقد ت ،مألفإظهكثب 
ي ربيعة  يقول   :بإلشإعر عمر بن إنر

 (11نه غنم )أومخضب رخص افلبنظن ك
 

 :ويقول إلنإبغة
 بمخضب رخص كظن بنظنه
 (11عمن يكظد من افللطظفة يعقد )

 
ية    :كبر أ ويقول إلسيإب لكن بطريقة حرص 

ق افلميظه )  (11جظءتك ظمأى بظفلبنظن افلرخص تغتر
 

ي حي    ،إلبنإن وشبهوه بإلغنمرخص ؤىل شإر إلشإعرين إلجإهلي   أحيث 
 
 .ن إلسيإب صوره بإلظمآن إلرخيصأف

   .إأللفإظوهذإ مإ يشإر إليه بغرإبة 
  :ويقول إلنإبغة

 ن سيوفهمأإل عيب فيهم غت  
 (11بهن فلول من قراع افلكتظئب )

 
  :ويقول إلسيإب

 نه انتض  أفتر مظ جت  ذنبظ سوى 
 (11جظنبه )ألن حسظمظ بوجه افلظلم مظ 

( عىل صيغة )مإ إفعل(فقد  إ مإ ت .إستعمل إلمدح بمإ يشبه إلذم )مإ جن  إلسيإب بإلشعر إلقديم وإستفإد أثر وكثب 
 صل لكن إلروح إلقديمة وإلمعن  إلقديم بقيإ ظإهرين فيه إلشإعر بعض إلتغب  عىل إأل  ى جر أوقد  ،منه

  :يقول إلسيإب
 (18ومظ نهظري حي   يقبل بظفلقصت  ) ,افلليل طظل

 
  :نشده إمرؤ إلقيس عندمإ طإل عليه إلليلأوهذإ مإ 

 نجلاإل أيهظ افلليل افلطويل أإل يظ أ
 (11صبظح منك بأمثل ) إلإبصبح ومظ 

م بإلليل ويطلب منه   .إلهموم مالزمة له ليال ونهإرإألن  ،ن إلصبإح ليس بأفضل من إلليلأو  ،ن يزولأفهو يتبر
ي إلهم –إلليل وإلنهإر  –بينمإ إلسيإب يجده   

 
ي إلطول وف

 
ي  ،متسإويإن ف

 ءفهذإ وصف غريب ال يمت بإلحقيقة بسر
  .ال من وجهة نظر إلسيإبؤ
ي إعتذإره لعمرأثر وت

 
  :إلسيإب بإلشإعر إلحطيئة ف

 تقول ألطاظل بذي مرخإذا م
 (12زغب افلحواصل إل مظء وإل شجر )
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  :ويقول إلسيإب

ي قر
 
 إل طعم منه زغبظ يطلبون افلزاد ف

 (11افلشتظئية )افلعشيظت 
ي مكإن أن كلمة )زغب( أيبدو 

 
 ،يشبه نفسه بطب  رمي يجر إلجنإح عشهؤذ وهو آخر لحت عىل إلسيإب فإستعملهإ ف

ي بهم  ،سبحإ وفيه زغب جيإع
ي ظإهرإ عنده متأثرإ  ،زغب جيإع يرصخون عىل بعد :والدهأويعن 

فإلمعن  إلقديم بق 
ة حفظ منه إلكثب  وهضمه ورصعؤذ  .بإلشعر إلقديم ة وغب  مبإرسر إ ب  تأثأثر حيث ت ،بيه ديبإجة شعره بصورة مبإرسر

ي مجموعة  سلوبوإضحإ بإأل 
 
 ف

ي 
( إلن  إكيب قد ت ،لفهإأ)إلبوإكي ي حي   نجده عىل مستوى إلب 

 
إ بإلشعر إلعبإسي أثر  ف وكإن مقتنعإ بإلتضمي   عىل  ،كثب 

   .(22ثرإء للتجربة وتعميق للمعن  )ؤإلتضمي   عنده له عالقة وإعية مع إلقديم وفيه ؤذ ؤن  –يليوت أ –طريقة 
إ وضمن من شعرهم إلكثب  ألم فقد  ه بإلشعرإء إلعبإسيي   رص  مإ تأثأ ي ذلك كثب 

 
ي عندمإ يقولأثر فقد ت ،ف   :بإلبحب 

                             
 (11تظك افلربيع افلطلق يختظ ضظحكظ )أ

ي ،وإلربيع إلطلق ،إلسيإب إلتعبب  نفسهيستعمل    :ويقول إلبحب 
 كمظ تتاض افلري    ح برد افلندى  :.. وافلسيظب يقول.ياتقهظ برد افلندى

ي إلشعبية ويضمنهإن وإأل آويستفيد من إلقر  ،يمزج بي   إلقديم وإلحديث
جإنب إلكلمة إلصعبة إلقإموسية ؤىل  ،غإن 

ي 
 
   .شعرهيستعمل إلعإمية إلغريبة وهذإ مإ الحظنإه ف

 

 افلمعجمية عند افلسيظب فلاظ  األ: افلمبحث افلثظفلث
إ مإ يتقيد بإألصول إللغوية ويستعمل إلكلمإت ؤذ  ،إلجملةأركإن إللفظة عند إلسيإب هي ركن مهم من  نرإه كثب 

ي صيغتهإ وداللتهإأخرى حيإنإ أإلمعجمية و 
 
ي إللفظة ف

 
ي إلمعإجم ،نرإه يتبع ظإهرة إلتجديد ف

 
لذإ  ،لم ترد حن  ف

ه إلبعض من إلدخيل بدإعي خإص به هو ؤفإلسيإب قإموس  ،حيإنإ نجده يمزج مإ بي   إلقديم وإلحديثأو  ،إعتبر
ي ؤذ  ،بمثإبة روح إلنص

 
هو إلبنإء إلدإل عىل خصوصية نصه إلشعري ليس داللة لفظية يمإرس معهإ قلقه ف

لهإ  ي إلجملة إلشعرية إألولموإضع شن  بل داللة حرصية هو مب  
 
ي إلمقإم إذإ  و  ،ف

 
ن ؤف إألول،كإن إلشعر لغة ف

إع إلمعجم إلشعري للشإعر هو إلحإرس إأل  ي يفرضهإ إلشإعر عىل إلمفردإت سلوبحقية إلبنية إأل أمي   عىل إنب  
ية إلن 

 (. 24لشحنهإ بطإقة إلذإت )لفإظ إألو 
إق إلمألوفأو هم مإ يمب   شعر إلشإعر أولعل  تحوالت ؤىل نصإت وإل  ،مدونته إلشعرية هو قدرته عىل إخب 

ي سيإق مإ تنتجه من دالالت جديدة بمفردهإ
 
ي إحتضإنهإ لمفردإت أو  ،إلمفردة ف

 
  .أخرىف

ي موإضع 
 
وإلمعجم إلشعري هو إلبنإء إلدإل عىل خصوصية إلنص إلشعري ليس داللة لفظية يمإرس معهإ قلقه ف

لهإ  ي إلجملة إلشعرية إألولشن  بل داللة حرصية هو مب  
 
بل إلحرص عىل  ،إللفظة هنإ وهنإك وليس تكرإر  ،ف

  .(25صيإنتهإ إلتفإعلية وإالحتفإظ بهإ بعيدإ عن إلقوإلب إلنإسخة )
بإلمعجم  -لغة إلشإعر وتأثره بإلوإقع إالجتمإعي هو إلذي يحدد كلمإته إلشعرية وب  هذإ يولد عنده مإ يسىم 

  :إلذي يتكون من كلمإت تتوزع عىل قسمي    -إلخإص
ي نعرفهإ جميعإ بدالالتهإ إلشإئعة قسم يحمل إ إألول: 

  .إلعإمةأو لكلمإت إلعإدية إلن 
ي 
ي ترتبط بحيإة إلشإعر إرتبإطإ خإصإ.   :إلثإن 

 وقسم يتكون من إلكلمإت إلن 
ي تعبر عن معجم إلشإعر

ي إلنص إلشعري كإئن جي يولد من إعمإق إلشإعر ويحمل  .تلك هي إلكلمإت إلن 
 
فإلكلمة ف

إ ،وعالقة إلشإعر بإلكلمإت ال تتسإوى ،شيئإ من تلك إالعمإق ترتبط ؤذ  ،فهنإك كلمإت تلتحم بحيإته إلتحإمإ كبب 
ؤىل تشكل مفإتيح لتجإرب معينة وهي تحمل معهإ دالالت تمتىلئ برمزية خإصة بإلشإعر بإلضإفة أو  ،بذكريإت مإ
    .رمزيته إلعإمة

ي إلكثب  من قصإئده بهذإ إلحإل
 
ي نفوس أ( هي مإ ألنوربمإ قصيدة )مرج غي ،هكذإ نجد إلسيإب يتعإمل ف

 
ثإرت ف

ي قصيدته صورة إلمطر وبتكرإر إللفظة )بإبإ(  ،مرإلدإرسي   وإلبإحثي   هذإ إأل 
 
ة مرةؤصور إلسيإب ف  ،حدى عشر

تإح له من أحدإث إلقصيدة وتتعلق بيه بفضل مإ أن يتخذ من هذإ إلتكرإر محورإ تدور عليه أوقد تعمد 
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ي إلنفسي تعويذة إلسإحر ورقية إلشخصيإت إلعإطفية 
هإ إلموسيق  ي تأثب 

 
ي تشبه ف

ي تحملهإ كلمة )بإبإ( وإلن 
إلن 

   .(26إلعرإق )
ي قصيدته مرج غيالن

 
  :قإل إلسيإب ف
                    

 بظبظ بظبظ
ي افلظالم

 
 كظفلمطر افلغات    ,ىلي إ ,ينسظب صوتك ف

ي افلشيرأينسظب من خالل افلنعظس و 
 
 نت ترقد ف

 انطالق ؟أي سمظوة ؟ أي رؤيظ جظء ؟ أي من 
ي رشظش منهأظل أو 

 
ي عبت  أ ,سبح ف

 
 سبح ف

 ودية افلعراقأفكظن 
 كل واد  ,فتحن نوافذ من رؤاك عل سهظدي

 (11وافلثمظر )األزهظر وهبته عشتظر 
بحيث نجد سيطرة صورة  ،ن يحيك ثوبإ رمزيإ رإئعإ للتعبب  عن نفسهأإستطإع إلسيإب من خالل هذه إلقصيدة 

ي 
 
ي رسمتهإ إلقصيدة ف

ي ال يريد إلثمإر( هي إأل  ،زهإرإأل ،عشتإر ،إنطالقأي  ،إلظالم ،)بإبإلفإظ إألإلحزن إلن 
م إلن 

هو ؤذ  ،صورة إلحزن إختإرهإ من معجمه إلخإص وبثهإ عىل شكل قضية إلبعثلفإظ إألرسم بتلك  ،فصإح عنهإإل
برإز إلمضإمي   إلوجدإنية إلمتشإئمة بمعجم حزين ؤأيضإ وحإول  ،حيإة جديدةن تبعث له أال يريد إلموت بل 

ي 
ي إلقصيدة مستفيدإ من عنإرص إلطبيعة ومحإوال إلتأثب  عىل إلمتلق 

 
حيث  ،مإ نفسه إلمنهإرة إليإئسةأجسده ف

ي قصيدة )مرج غي ،عمل عىل ترويض نفسه عىل إلموت بإعتبإره هزيمة ونهإية ال مفر منهإ
 
( بمعجم ألن فخرج ف

ي ثالثة حقول داللية هي 
 
  :شكله ف

 هإأ ،إلسمإء ،زهإرإأل ،إلشير :إلدإلة عىل إلمكإنلفإظ إأل   .ودية إلعرإق وغب 

 هإأ ،إلعبب   ،إلظالم :إلدإلة عىل إلزمإنلفإظ إأل   .ظل وغب 

 هإ ،إلسحإب ،إلنعإس ،إلسهإد ،رقدألهإ  :إلدإلة عىل إلحزنلفإظ إأل   .إلغيوم وغب 

   .(28إلحقول تدل عىل إلنظرة إلتشإؤمية للشإعر وإلنوإة إلداللية لمجموعة من قصإئد إلسيإب )كل هذه 

ي جإءت فيهإ أيضإ ومن قصإئده 
نشودة إلمطر( إلمليئة أقصيدة ) ،معجمية خإصة تصور وإقعه إلمؤلمألفإظ إلن 

ي صنعهإ بإلطبإقلفإظ إألب
فهي تؤكد إلحزن إلعميق إلذي يعيشه إلشإعر  ،إلحقل إلدالىلي إلحزين وإلتنإقضإت إلن 

ي عبإرإته إللفظية هذه
 
ي تظهر ف

ء مإ يحإرصه وإلن  ي
  :يقول .من خالل خوفه من سر

 دفء افلشتظء فيه وارتعظشه افلخريف
 وافلميالد وافلظالم وافلضيظء )

ر
 (11افلمون

ي هذه إأل أيبدو 
 
بإتبيإت ن إلسيإب ف ي نظره نتيجة إلرص 

 
لم إلموجعة رمزإ للحزن وإأل بإئسإ من إلحيإة وقد عدت ف

إه يعدد  ،فقط وإقعه  ،إلضيإء( كلمإت متنإقضة من وإقعه إلمعجىمي  –إلظالم  –إلميالد  –)إلمون  لفإظ إألفب 
ي وزعهإ بشعره ،وفرإق ،مرض ،لمأ ،إلمؤلم إلذي يعيشه غربة

  .صإغهإ بهذه إلكلمإت إلن 
ي قصيدة )مدينة بال مطر( يرسم لوحة فنية 

 
كل صورة   ،للمطر نظمهإ بكلمإت متكررة وبتشبيه رإئعكذلك نجد ف
  :يقول ،فيه تحكي قصة

قظت دون   أمطظرسحظئب مرعدات مت 
 قضينظ افلعظم بعد افلعظم بعد افلعظم نرعظهظ

 كإعصظر  تعصظر إل مر وري    ح تشبه اؤل 
 وإل هدأت ننظم نستايق ونحن نخشظهظ
ي افلعتمة

 
 عيونك افلحجظر نحسهظ تنداح ف

جمنظ بال نقمة  فلتر
 ذاهالت حول عشتظر

 
 عذارانظ حزان

ء من محيظهظ ي
 يايض افلمظء شيئظ بعد شر

 (12وغصنظ بعد غصن تذبل افلكرامة )
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لكن ليستسلم للوإقع وإلحزن إلعميق  ،إلغضب وإلرصإعؤىل لينتقل  ،بدأ إلشإعر يصإرع إلحزن بدأ بإلتوجع وإاللم
ي نفسيته

 
   .(31)لم رمزإ لألأخرى فقد كإنت صورة إلمطر مرة  ،إلذي يدب ف

ي )مدينة بال مطر ( أسلوبفإلقصيدة من عنوإنهإ جإء بهإ إلشإعر ب
ذن إأل ؤىل ال وتدإعت ؤفال يكإد يذكر إلمطر  ،إلنق 

ي نظمهإ إلسيإب بكل مإ يحمله إلمطر من دالالت تحيط بهذه إللفظة منهإتلك إأل 
 ،وإلحيإة ،إلخصب :نشودة إلن 

فهذه  ،مختلف أسلوبنجده يعزف عىل سيمفونية نفسه لكن بؤذ  إلمطر، لفإظ إألفجإء بقصيدته تلك لتعج ب
ي سمإءهإ لكن دون  ،إلمدينة إقفرت من كل مظإهر إلحيإة وإلخصب

 
وإلنإس خإئفون  ،أمطإرفإلسحب ترفرف ف

نوثة لهة إأل ؤضحت إلنسإء عذإرى ذإهالت حول عشتإر )ألذإ  ،جوع وخوف وعدم إلشعور بإألمن ،حيإرى جيإع
ي كل  ،يبدد ذهولهنأحد وإلحب( مإ من 

ي يلع 
  .(32هذه إلمدينة ) أرضسبإب إلحيإة إلممكنة عىل أفهذإ إلنق 

  :يقول بعدهإ
ا   ,عواموفلكن مرت األ   مظ حسبنظهظ كتر

 وفلو قطرة ,بالمطر
 وفلو زهرة ,وإل زهر

 قمنظهظأ أنصظبكظن نخيلنظ افلجرداء   –بال ثمر 
 (11فلتذبل تحتهظ ونموت )

لتبق  إلمدينة سإهرة  ،ذبإلأذن موت و أ ،بال مطر وال زهر وال ثمر أرضإلحيإة عنده منعدمة يستحيل إلعيش عىل 
ي كل ركن من  ،إلشإعر أحزإنهإ وهي نفسهإ أحزإنتقإسي همومهإ و 

 
ي كل ألم و  ،إلقصيدةأركإن فهي تظهر ف

 
يطل ف

ي لفظة إلمطر
 
   .إلذي يعيشهلم عكس عمق إأللتلفإظ إألتلبسهإ  أحزإنهي  ،صوت يبثه إلسيإب ف

ي كثب  من قصإئده
 
فقصيدة ) نسيم من إلقبر ( إصطنع فيهإ إلسيإب مإ بعرف بإيقإع  إللحن  ،نجد ذلك وإضحإ ف

ؤىل وإلحني    ،وذلك يدل عىل إلحني   وإلبكإء ،(34إصطنع فيهإ إلسيإب مإ يعرف بإيقإع )إللحن إلجنإئري ()
 .ويكون فيهإ إلحقل إلدالىلي للقصيدة تجسيدإ لذلك ،إلموت

  :يقول إلسيإب
ي 
ي فيبكيت 

 بمظ ناثته كظآلهظت من جيكور يأتيت 
 أشواقمي فيه من حب و أبمظ ناثته 

ي 
ر
هظ افلبظف هظ افلمهجور عنهظ قت   تناس قت 

ي عل األ 
اييت  ي شر

 
ي تراب ف  يظم يهمس ن 
ي أودود حيث كظن دمي و 

ر
 عراف

 أهبظء من خيوط افلعنكبوت و 
ر
 دمع افلمون

ي ظالم افلموتأيظ دركوا خطأإذا 
 
ي  :ف

 ترويت 
ي ) بد أمض  

 (11ومظ فلمحتك عيت 
ي إأل 

 
ي  ،مكسورةأو كمإ نلحظ حركإت مد طويلة   ،إلسإبقة كلمإت غريبة متثإقلة إلحركإت وبطيئةبيإت نلحظ ف

فتإن 
ي صيغة 

 
ي  أني   ف

ي  ،متصل )يأتين 
ي  ،أشوإق ،يبكين 

إيين  ي  ،رسر
 
( كلمإت حزينة نتيجة ضعف إلشإعر  ،إعرإف ي

تروين 
وكذلك كلمإت إلدود  ،فإلشإعر مكسور إلخإطر إلحركة إلمفروضة عىل إلحرف ،وفقدإنه لعنإرص إلحيإة وإلقوة

فكإنت صورة إلقبر رمزإ  ،مفإرقة إلشإعر للحيإة وإلنهإية إلمؤكدةأي  ،تدل عىل إلعزلة ،وإلعنكبوت وإلقبر إلمهجور
 (. 36يق ومأسإته إلشخصية وإلذي كإن يكتبه عندمإ كإن يصإرع إلمرض وإلموت إلمحيق )لحزن إلشإعر إلعم

ي 
ه أيضإ يبدو إن إلسيإب كإن يعإن  إسة مرضه إلذي ربمإ عطل جزءإ من تفكب  من إلغربة إلروحية عىل إلرغم من رسر
  :يقول ،وإغتإل بعضإ من وعيه

ي دنيظ من افلحجر
 
 يظ غربة افلروح ف
 وافلضجرإذ  وافلاولوافلثلج وافلقظر 

 يظ غربة افلروح إل شمس فظئتلق
 فيهظ وإل افق

 (11يطت  فيه خيظىلي سظعة افلسحر)
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إلحيإة إلبإئسة  ،داللة ذلك إلحزن إلذي رإفق حيإة إلشإعرلفإظ إألوغرإبة  ،كلمإت حزينة تمثل حزن إلشإعر
ي رإفقته من صغره حن  مرضه فموته لذلك جإءت غرإبة 

  .لغرإبة حيإتهلفإظ إألإليإئسة إلن 
ي 
 
ة بطريقة إلبيت إلشعريحدى قصإئده إأل ؤوقد كتب ف ي مطلعهإ ،خب 

 
  :يقول ف
 وإل عشب ,ناسي من اآلمظل خظوية جرداء إل مظء

 (18رتجيه هو افلذي يجب )أرتجيه هو افلمحظل ومظ إل أمظ 
ي ؤهي بيإت تلك إأل 

 
إبه إلروجي إلذي إستدع مثل هذإ إلجهد ليسإويه ف   .ثرإلقوة وإأل حدى عالمإت إغب 

 
 افلخظتمة

ي ذلك
 
ي بنإء إلشعر إلحديث شعر إلتفعيلة وقد شهد له بإلبنإن ف

 
لكن مع ذلك  ،لقد كإن للسيإب إليد إلعليإ ف

ي وتإألوىلتمسك بإألصول  إ وإلدرإسإت تشب  أثر  للشعر إلعرنر ي أثر ت ،ذلكؤىل به تأثرإ كبب 
ي إلعصور إلن 

 
بإلشعرإء ف

ي عإشهإم إلغريبة ألفإظهسبقته وب
ي تمثل حيإته إلغريبة إلن 

لفإظ إألوتلك لم وربمإ كإنت عملية تزإوج بي   إأل ،وإلن 
ي قصيدة )

 
هإ إلكثب  ونتيجة ذلك ولد لديه  ،نشودة إلمطر ومرج غيالنأوهذإ مإ الحظنإه ف ( وغب  ونسيم إلقبر

  .نظرة سودإوية للحيإة وبئسإ غب  محدود هذإ من نإحية
ي عإشهإ إلسيإب أخرى ومن نإحية 

ي دعته إأل أحد شكلت إلغربة إلن 
 ،إأللفإظإنتقإء مثل تلك أو كتإبة ؤىل  سبإب إلن 

ء ال يطإق فقد سع ؤىل فحن  ال تتحول إلغربة عنده  ي
قل تقدير من أثإرهإ عىل أإلتخفيف من أو تجإوزهإ ؤىل سر

ي إلوطن وإلطفولة وإستعإؤىل كردة فعل للحني   لفإظ  إألخالل إختيإره لتلك 
 ،وبنإء إلمدن إلحلمية ،دة إلمإض 

ي قإدته ألم ولعل مرضه ومإ 
نة بتجربته أصبحت ف ،ذلكؤىل به كإن من بي   إلدوإفع إلن  لغة إلشعر عنده مقب 

ي يعيشهإألم ورؤيته للع
ي شعر إلحني   وإلغربة وإأل.وظروفه إلن 

 
ي إلشعر إلسيإسي وإالجتمإعي لم كتب ف

 
 ،وكتب ف

ه كثب   ،فلذإت كبده كل ذلك كتب إلسيإب فيهؤىل إلعإطفة إالبوية من خالل إلحني    ،مكإنإ عندهأخذ إلغزل   ،وغب 
هإ من إأل أو إلهجإء أو قد إستعمل إلمدح إه لكننإ لم نر  ي عىل إلرغم من تأثره غب  ي إلشعر إلعرنر

 
سإليب إلمعروفة ف

ي كل ذلك قد عزل نفسه وشعره ب .بإلشعرإء وبشعرهم
 
ة أسلوبفإلشإعر ف   .سإسية منفردةأه إلخإص وإضعإ له ركب  

 
 افلهوامش

 
ي 
  15:رسإئل إلسيإب مإجد إلسإمرإنئ

ي إل  ي شعر إلسيإب مليكة فريىحر
 
  4212:11مجلة ثقإفية فصلية  ،يقإع إلحزين ف

نتأينظر إلسيإب إلدهشة تلد إلحزن   21 :وال للكإتب عبد مهلهل مقإل من شبكة إالنب 

ي قصيدة )شبإك وفيقة( 
 
ي  ،نصب  إلشيخقرإءة ف

 
  12 :مجلة إلنإقد إلعرإف

 13 :إلمصدر نفسه

  12 :ينظر إاليقإع إلحزين

ي شعر إلسيإب عبد إلرضإ عىلي  إألسطورة
 
  78 :ف

   317 :ديوإن بدر شإكر إلسيإب 

إب ريتشإرد    317 :ينظر إالغب 

ي قصيدة غريب غىل إلخليج ع
 
            223:مر صبىحي  ينظر غريب عىل إلخليج بي   إلذإت وإلمكإن قرإءة نفسية ف

  318:إلديوإن

  321 :إلمصدر نفسه

ي ربيعة   179:ديوإن عمر بن إنر

  181 :ديوإن إلنإبغة

  322 :ديوإن إلسيإب

  182 :ديوإن إلنإبغة

  325 :ديوإن إلسيإب

  327 :ديوإن إلسيإب

  223 :ديوإن إمرؤ إلقيس
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ح إبن إلسكيت   186 :ديوإن إلحطيئة بروإية ورسر

  329-328:إلسيإبديوإن 

ئ    7 :وفإء محمود إلعىلي  ،ينظر مقإلة بعنوإن إلسيإب بدر إلشعر إلذي ال ينطق 

ي   212:ديوإن إلبحب 

  117 :إالردن –مجلة ثقإفية عمإن  ،إلهيجإءأبو  عمر ،ينظر ومضإت ثقإفية

  212 :إلمملكة إلمتحدة ،مجلة رسإئل إلشعرإء ،ينظر إلشإعر وإلنإقد إحمد إلخطيب

ي حدإثة إلنص إلشعري عىلي جعفر إلعالق: 
 
  156ينظر ف

  324 :ديوإن إلسيإب

ي شعر إلسيإب
 
ي  ،ينظر إاليقإع إلحزين ف   15 :مجلة عود إلند ،مليكة فريىحر

  448 :ديوإن إلسيإب

   488-487 :إلمصدر إلسإبق

  488 :ينظر بدر شإكر إلسيإب

ي شعر إلسيإب
 
  17 :ينظر إاليقإع إلحزين ف

  449 :ديوإن إلسيإب

ي شعر إلسيإب
 
إث وإلتجديد ف   168 :عثمإن حشالف ،إلب 

  672ديوإن إلسيإب 

ي إلحديث ي إلشعر إلعرنر
 
  47 :ينظر إالتجإهإت وإلحركإت ف

  677 :ديوإن إلسيإب

  679:إلمصدر نفسه

 
 

 افلمصظدر وافلمراجع
ي إلحديث سلىم إلجيوسي  ي إلشعر إلعرنر

 
مركز درإسإت  ،لؤلؤأحد ترجمة عبد إلو  ،إالتجإهإت وإلحركإت ف
وت  ،إلوحدة إلعربية   .2111بب 

ي شعر إلسيإب
 
إث وإلتجديد ف ي  ،إلب 

 
 ،عثمإن حشالف ،موسيقإه ولغته ،صوره ،موإده :درإسة تحليلية جمإلية ف

1986.   

ي شعر إلسيإب عبد إلرضإ عىلي وزإرة إلثقإفة وإلفنون  إألسطورة
 
  1978ف

إب ريتشإرد شإخت   .إلمؤسسة إلعربية للدرإسإت وإلنشر  :إلنإرسر  ،ترجمة وتحقيق كإمل يوسف حسي    ،إالغب 

ح إبن إلسكيت   دإر إلكتب  –ه درإسة وتبويب د. مفيد دمحم قميحة 246 -186ديوإن إلحطيئة بروإية ورسر
وت  ،إلعلمية   .لبنإن –بب 

ي تحقيق دمحم 
  .2دإر إلمعإرف و ط  ،إلفضل إبرإهيمأبو ديوإن إلنإبغة إلذبيإن 

  5ط  ،دإر إلمعإرف ،إلفضل إبرإهيمأبو ديوإن إمرؤ إلقيس تحقيق دمحم 
وت  ،دإر إلعودة –ديوإن بدر شإكر إلسيإب    .1986بب 

ي ربيعة تحقيق دمحم  وت  ،دإر إلقلم ،إلفضل إبرإهيمأبو ديوإن عمر بن إنر    لبنإن  –بب 

ي 
وت ،ةدإر إلطليع –رسإئل إلسيإب مإجد إلسإمرإنئ  الت  ،بب 

ي قصيدة بدر شإكر إلسيإب
 
بية ،غريب عىل إلخليج بي   إلذإت وإلمكإن قرإءة نفسية ف عمر صبىحي وزإرة إلب 

  .إالردن –وإلتعليم إالردنية 

وق للنشر وإلتوزي    ع  ي حدإثة إلنص إلشعري عىلي جعفر إلعالق دإر إلشر
 
   .2113ف

 
 افلبحوث وافلمقظإلت 

  2112إلصإدر إلمملكة إلمتحدة  ،مجلة رسإئل إلشعر ،إلشإعر إحمد إلخطيب

ي  ي شعر إلسيإب مليكة فريىحر
 
 د. عدىلي إلهوإري ع  -4212مجلة ثقإفية فصلية  ،إلجزإئر –إاليقإع إلحزين ف

إلنإرسر
54 – 2115.  
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 وفإء محمود إلعىلي 
ئ   .2115 ،مجلة ثقإفية ،إلسيإب بدر إلشعر إلذي ال ينطق 

ي قصيدة شبإك وفيقة نصب  إلشيخ 
 
ي  –قرإءة ف

 
 .2111 ،2ع ،مجلة إلنإقد إلعرإف

  .إالردن –عمإن  ،إلهيجإءأبو ومضإت ثقإفية عمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


