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 االسرتجاع العاطفي يف شعر أبي فراس احلمداني

 وليد عبد ياسنيو م.م. أ.م.د نّوار عبدالنافع الدباغ 

 3/1/2018 تأريخ القبول:            7/12/2017 تأريخ التقديم:
 مدخل لتوضيح مفردتي الزمن والعاطفة:

لدعاملة األااالية يشكل الزمن عاماًل مهمًا في صياغة النص األدبي, الذي يمثلل ا        
لمرتكزاته, وال يمكن قطعًا أن يصاغ ذلك النص األدبي بعيدًا عن شذرات الزمن التلي تزيلد  

, (1)وذللللك ألنأل األدف  فلللن زملللاني  ؛بريقلللًا والملللااًل, وتعملللر ملللن تلللاثير  فلللي اللللن   المت قيلللة
تالربللة ويعكلل  الملصلل ة النهاليللة ل ويشللكل الللزمن ركنللا أاااللًا مللن أركللان األعمللال األدبيللة,

ويتاللا الشللعر بكونلله لاويللًا  .(2)اإلناللان فللي الليللات وفبرتلله فهللو  الصللورت المميللزت لفبرتنللا 
لالميللا األزمنللة التللي تتللدافل فيمللا بينهللا لتعطللي القصلليدت شللكاًل فنيللًا يعبللر عللن ف ايللا ن لل  
الشللاعر. والشللاعر فللي للهللة نهملله ل شللعر يفتللار الللزمن المنااللف ل فكللار التللي يريللد أن 

رالا إلى ماضيه الذي يعلد منالملًا إلثلارت القضلية التلي يريلد أن يالوقها, و لذا ملا ينهمها, في
. وعند ااتفداا الاارد لهذ  التقنيلة فننألله ينتقلل (3), أو )االاتذكار(ياميه النقاد )االاترالاع(

مللن للهللة الصلل ر فللي اللاضللر إلللى ماضلليه القريللف مللن زمللن الاللرد أو البعيللد, ليوهلل  
ٍ  أو توضليف فكلرتأفكارًا تقوا بدور ا ب مواللودت فلي  -االالترالاع-و لذ  التقنيلة  .نضاءت للد

الشللللعر أيضلللللا, إذ يقللللوا الشلللللعراء بصلللللياغة قصللللالد ا التلللللي ال تكلللللاد تف للللو ملللللن راللللللوعها 

                                                 

  /جامعة الموصلكلية اآلدابقسم اللغة العربية/ . 
 وزارة التربية العراقية/ مديرية تربية نينوى . 

 –النهضة المصرية, القا رت  اإلناان والزمان في الشعر الالا  ي, د. لاني عبدالال يل, مكتبة (1)
 .18ت:-ط, د-مصر, د

الزمن في األدف,  انز مير و , ترالمة: د. أاعد رزور, مراالعة: العوضي الوكيل, مؤااة االل   (2)
 .7ا.: 1972العرف باالشتراك ما مؤااة فرانك ين ل طباعة, القا رت, نيويورك, 

الميل شاكر وامير المرزوقي, دار الشؤون الثقافية ينهر: مدفل إلى نهرية القصة  تل ياًل وتطبيقًا    (3)
. وينهر: بنية الشكل الروالي  ال ضاء, الزمن, الشفصية  لان 76ا: 1986ط, -العامة, بغداد, د

 .121ا:1990. 1الدار البيضاء, ط -بلراوي, المركز الثقافي العربي, بيروت
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, (1)وااترالاعها لماضيها واالقتبا  منه, رغبة فلي إضل اء الليويلة واللركلة ع لى القصليدت
وعنلد قراءتنلا  فقدانله للبيبله أو شلبابه.ملا يكلون فلي للهلة  ورالوع الشاعر إلى ماضليه أشلد  

لديوان أبي فرا  اللمداني, رأينا االتفدامه لهلذ  التقنيلة بصلورت الفتلة ل نهلر, ورالوعله إللى 
ماضللليه فلللي أغ لللف قصلللالد , فضلللاًل علللن ذللللك فننللله كلللان يالللترالا أيلللاا العلللرف وملللواقعها 

زا  الي  الدولللة  ومعلاركها كلي ينيلر بهلا فكللرت أو يوضلف مالالة, أو يشلدأل بهللا عزمله, أو عل
 والند .

العاط ة  لي شلريان الليلات اللذي يالعلل اإلنالان متعاط لًا ورقيقلًا ملا كلل  ملا لولله,         
تدفعللله غريزتللله اإلنالللانية العطوفلللة ل تع لللر بكلللل  الزيللللات الليلللات صلللغير ا وكبير لللا, وتالعلللل 

 ا, كونهلا  لاللة العاط ة المشاعر اإلناانية تتلرك وتنالذف ألي  شيء  ُيلرك فيالها وأفكار 
شلللعورية تنلللدفا ملللن اللللن   البشلللرية إثلللر ان عالهلللا بللللدٍ تلللرا  أو تالللمعه, أو بمشلللهد يلللؤثر 

طنلله؛ ألنأل ا. واإلناللان الللذي يتاللا بقللوت العاط للة ي لليا رقللًة ولنانللًا لناالله وأ  لله ومو (2)فيهللا 
العاط لللة  تعنلللي لللله كللللأل ملللا يلللل  بللله فلللي ذاتللله, ثلللا لياتللله الشلللعورية, فلللي مقابلللل أفكلللار  

, والعاط لة شلديدت االرتبلاط باإلنالان الشلاعر, لملا يمت كله ملن مشلاعر وألاالي  (3)وأفعاله 
مر  لللة, تالع للله يلللر  ملللا لولللله بزاويلللة تفت للل  علللن غيلللر   فلللال يصلللدر شلللعر  إالأل بلللدافا ملللن 

والشاعر أبو فرا  كما ُعر  عنه غ بت ع ى ن اله وشلعر  العاط لة, ف لا يكلن  .(4)عاط ته 
أو الاللل طة أو الاللللا , و لللذا ك رللله العلللل شلللعر  صلللافيًا نقيلللًا علللذبًا  شلللعر  ألاللللل كالللف الملللال

مصلللدر  األالللا  العاط لللة, التلللي تتالللا بكلللل  صللل ات األل لللة وغريلللزت للللف البقلللاء والمشلللاركة 

                                                 

إب يش, أطرولة دكتورا , ك ية التربية ينهر: الزمن في شعر تميا بمن مقبل, فنن نديا دلاا أل   (1)
 .158ا: 2012 –ه 1433,الامعة الموصل 

, 2لبنان, ط -المعالا الم صل في األدف, د. ملمد التونالي, دار الكتف الع مية, بيروت  (2)
 .612ا: 1999 -ه1419

 .168ا: 1984, 2لبنان, ط -المعالا األدبي, البور عبدالنور, دار الع ا ل ماليين, بيروت  (3)
 .613المعالا الم صل في األدف:   (4)
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والنقوا بدارالة قصليدتين ل شلاعر لنلر  كيل  وهألل  فليهن تقنيلة  .(1)الوالدانية ملا األفلرين
   كل  ما يلن إليه ويشتاقه. االاترالاع التي اتامت بطابا العاط ة تالا 

    -من الوافر -                             
ــ 1 كككككك ــ ـفكككككككككككككككككككي الككككككـدـياـر ـ ـلي  .ُوُقوفُكككككك

 ـ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككار   
 
 
 
 

ـتـعارُ    كككـباُب الكككككُمس  َل   (2)ـوـقكككككككككككككككككككككد  ُردل ال
 
 
 
 
 
 

ملن أغلالل اللاضلر فيهلا ينط لر لشاعر في زمن لريته قبلل أن ياالر,  ذ  القصيدت قالها ا
واكونه وال وته, صوف الماضي ليٍ الاعادت واألل ة والملبة, فنر  كثرت الالملل األالمية 
التي زادت من اكون الزمن وتلالر , ولا يورد إال فعاًل والدًا )ُردأل( و ذا يشلير ع لى األزملة 

مللا تشللعر بلله مللن ضللير اللاضللر. و نللر   يمنللة بنيللة الن اللية التللي عصلل ت بمفي تلله الللراء 
. والالملل , التلي قاملت بلدور ا بعم يلة االالترالاعال عل الماضي ع ى أغ ف أبيلات القصليدت

ال ع يلللة التلللي وه هلللا بعثلللت فيللله األملللل وزادت ملللن فاع يتللله ونشلللاطه وأبعدتللله علللن الركلللود. 
 تي تضمنتها القصيدت.وانقوا بتقايا القصيدت إلى ملاور ل وصول إلى أ ا األفكار ال

 المحور األول:
ــ 1 ككككككك ــ ـفككككككككككككككككككككي الكككككككـدـياـر ـ ـلي  .ُوُقوفُككككككك

 ـ ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككار   
 
 
 
 

ـتـعارُ    ككككـباُب الككككككُمس  َل  ـوـقككككككككككككككككككككككد  ُردل ال
 
 
 
 
 
 

ـبـعككككككككككككككككككككككككككككككككيـن 2 ككككككككككككككككككككككككككككككككـد األر  . أـبع 
:ُمـحرلمكككككككككككككككككككككككككككككك  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا  

 

ـتكككرـاُر   ..  كككـبابـة  وا؟   تـمكككاِد ـفككككككككي الصل
 
 

ككككـبا    ل ـبـقايككككا   3 ككككُ  ـ ككككككككككككككككككـن الصَّ  .ـنـز  
                      

ككككككي ـب  الُعـقككككككارُ   َل  ُيـحـفككككككُدـعا   ـ ـلككككككا ال
 
 

 . ـوـقككككككاـل الـغاـنـيككككككاُ : ًـسكككككك   ُ؟ـ مككككككا  4
         

َـ   ـوقـ   كككـب ـبككك كككاـب الـعكككـ اُر  ًـفـكي  َـ  كككككككد  
ــ  وعنككككا   5   . ومككككا أنسككككا الزيككككارـة منكككك

            
ً ـو ًالـحـيكككككككككاُرً  ـ كككككككككُدـنا ًـمـعكككككككككان   ـو ـمو 

ككككِر 6   . ـوـطككككاـل الل يككككُل ـبككككككككككككككي  ـوـلككككُرب  ـدع 
          

َـ ـقـصككككككككككارُ   كككككككككك َـ  ـلـياـلي  ككككككككككُ  ـبكككككككككك  ـنـعم 
 
 

ـماـني: الـسكككككككـري ُ   ـلككككك7 ككككككككككككككككككا . ـو ـنكككككككد 
 ـلـقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاـ ي    

 

 ـ ـلكككككككا ـ ـجكككككككِل  ـوأق كككككككـداـحي الـكـبكككككككارُ  
 
                                                  

ت,  -لبنان, د -المعالا ال  ا ي, د. الميل ص يبا, دار الكتاف ال بناني ومكتبة المدراة, بيروت  (1)
 .2/43: ا1982

 -ديوان أبي فرا  اللمداني, المعه ونشر  وعً ر لوشيه ووضا فهاراه, د. اامي الد ان, بيروت  (2)
 .1/176ا: 1944 –ه 1363لبنان, 
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تضللمن  للذا الملللور ثناليللة )الشللباف والمشلليف( التللي تتللرالا لنللا موقلل  الشللاعر  فللي للهللة 
. بللدأ (1)األلللا واللاللرت وااتاللالمه فيهللا إلللى االلتذكار ملطللات الماضللي الم عمللة بالبهالللة 

و  واالتذكار اللديار التللي ترملز لالالتقرار والثبللات الشلاعر قصليدته بمقدمللة ط  يلة فلي الوقلل
للى الليلات التلي  واألمان فضال عن ذلك فننألها  ترمز إلى األ ل واأللبلاف اللذين  الرو لا, وا 

, والوقو  في الديار تلذكر ل لزمن اللذي أل له الشلعراء, فتكلون (2)انقضت ولل مكانها ال ناء 
ذلللك أنأل الماضللي  يلتللل مكانللة مهمللة مللن  الللديار داعيللا ل نهللر والتامللل فللي زمنلله الماضللي,

الللوار اللداف ي )المونوللوم( مللاورًا  ذاتله الشلاعر  وهألل . (3)ليات ال رد ك ما تقدا به الان 
المعنوية اللاية وذلك لما لهما من عالقلة باللداٍ الللف وأعملار الشلعور, فكثيلرًا ملا ي اللا 

, مللاوال (4)فيضطر إللى مفاطبتهلا الشاعر إلى  ذا اللوار الذي له عالقة بف الات الن   
تبدأ القصليدت بالمصلدر) وقوفلك(  ابعاد ذاته عن  اال  الق ر الذي اعترا ا بابف المشيف.

الللللذي يللللدل ع للللى الاللللكونية والثبللللوت, يلللللاور فيلللله ذاتلللله  ملللللاواًل إيالللللاد الطريللللر لتاللللوية 
, و للذ  (5) ي المتناقضللات الداف يللة وتع يللل الف الللات المفت  للة التللي يللزدلا بهللا عالملله الللداف

إليقللاد نللار التالللدد فللي لياتلله, ونالللله أنأللله العللل الوقللو  فللي الللديار مللن الشللاعر ملاولللة 
علللارًا, فقلللدا شلللبه الالم لللة )ع يلللك( لزيلللادت توكيلللد الفبلللر وتثبيتللله, واللللاء تنكيلللر الفبر)علللار( 
ليشلللمل كلللل الصللل ات الذميملللة التلللي ال ت يلللر بال لللار  الشلللالاع, ولعلللل الللبف امتناعللله علللن 

لللديار؛ لمللا تلم لله الللديار مللن عالمللات القللوت المللدمرت التللي يولللد ا الللزمن أثنللاء الوقللو  فللي ا

                                                 

 –البقاء وال ناء في شعر أبي العتا ية, اعدية ألمد مصط ى, دار اللامد ل نشر والتوزيا, عمان  (1)
 .146ا: 2011-ه1432, 1األردن, ط

 .126اإلناان والزمان في الشعر الالا  ي:   (2)
, 445ايكولوالية الزمن اتالا ات وتطبيقات لديثة, د.ملمد قااا عبداهلل, مال ة المعرفة, العدد   (3)

 .72ا: 2000اكتوبر
اللوار في شعر أبي فرا  اللمداني درااة تل ي ية , د. اا رت ملمود يون , مال ة أبلاٍ ك ية   (4)

 .239ا: 2006, كانون األول 3, العدد3التربية األاااية, الامعة الموصل, ك ية التربية, المال د
دي واالاتاالا, لان صالف ا طان, موق  الشعراء في عصر ما قبل اإلاالا تالا  الزمن بين التل  (5)

 .143ا: 2005أطرولة دكتورا , ك ية التربية, الامعة الموصل, 
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أط لللر الشلللاعر ع لللى شلللبابه صللل ة )الشلللباف و  .(1)ملللرور  باألشلللياء فيالع هلللا باليلللة ملطملللة
, إذ أنأل الشللباف  الللذوت (2)الماللتعار(, و للي صلل ة أط قهللا الشللعراء الالللا  يون ع للى شللبابها

وعبألللر عللن رلي لله بال عللل الماضللي المبنللي ل مالهللول) ُردأل(  ,(3)الليللات التللي اللرعان مللا تبللرد 
أنأل دواملله  غايللة ال ذلللك , ليلقللر ويثبللت ذ للاف شللبابه (4)الماللبور بللل)قد( التللي ت يللد التلقيللر

. ولع نللا ناللتطيا القللول أنأل اللبف امتناعلله عللن الوقللو  فللي الللديار؛ ألنأل مشلليبه لللا (5)تللدرك 
ف طغلى ع يله و لو فلي عن لوان شلبابه, األملر اللذي يكن ملن اللراء تقلدا الالن؛ بلل أنأل الشلي

الع ه ُيصدا بهذ  الملنلة التلي للا تكلن بلالبانه, إذ بلدأ الشليف يههلر فلي الواد شلعر  و لو 
 لا يتالاوز العشرين من عمر , وذكر لنا ذلك في قصيدت أفر  بقوله:

كككـريـن ـسكككـني   3  َ  . ـو ـمكككا زـاـد   ـ ـلكككا الـع
 
 
 
 

     (6)ا ـ كككـ اـر   ـفـمكككا ُ ككك ُر الـمَكككيـب  ـلككك 
 
 
 
 

شيف قبل أوانه, ولعل البف تشلاؤمه ملن المشليف؛ مفبهذا يكون الشاعر قد ُأصيف بملنة ال
ألنأله كان يلمل فلي أفكلار  ااملال والطموللات التلي ال تكتملل إنس للا يالع ها اللزمن بلالعمر 

يللر تط عاتلله فممللا اللبر ناللتطيا القللول أنأل الللزمن فللي نهللر  يقلل  عالقللًا أمللاا تلق ,الطويللل
 لليات  انلة اعيدت.

ـبـعككككككككككككككككككككككككككككككككيـن 2 ككككككككككككككككككككككككككككككككـد األر  . أـبع 
 ُمـحرلمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا    

 
 
 
 

ـتككككرـاُر  ..  ككككـبابـة  وا؟   تـمككككاِد ـفكككككككككي الصل
 
  
 
 
 
 

عملر  اللقيقلي, ألنألله للا  الشلاعر نالله أنأل م ردت العدد ) األربعين ( لا يقصد بهلا 
لف أغ لف البلالثين يعش إال ابعة  وثالثين عامًا كما أشارت المصادر, و ذ  القصيدت قلد رالأل

                                                 

 .16: الشعر الصوفي: الزمان, ال ضاء, الرؤياينهر: الزمن األبدي   (1)
ينهر: الزمن عند الشعراء العرف قبل اإلاالا, عبداإلله الصالغ, دار الشؤون الثقافية العامة, وزارت   (2)
 .143ا: 1986, 2افة واالعالا, بغداد, طالثق
 .143الزمن عند الشعراء العرف قبل اإلاالا:   (3)
الالنى الداني في لرو  المعاني, صنعة اللان بن قااا المرادي, تف, د. ففرالدين قباوت, و أ.   (4)

 .259ا:1992-ه1413, 1لبنان, ط -ملمد نديا فاضل, دار الكتف الع مية, بيروت
 .151وال ناء في شعر أبي العتا ية:  البقاء  (5)
 .1/225ديوان أبي فرا  اللمداني, تف د. اامي الد ان:   (6)
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, أي قبللل أن يتالللاوز الثالثللين مللن عمللر , فالللاءت م للردت )األربعللين( (1)أنأللله قالهللا قبللل أاللر 
, و للذ  (2)تعبيللرًا مالازيللًا كنللوع مللن اإلعللراا واالنتهللاء عللن ال للذت والغللرور وصلليانة الللن  

 مثل في نهر  بداية نهاية الشباف.المرل ة من العمر كانت ت
ككـبا    ل ـبـقايككا 3 ككُ  ـ ككككككككككككككككـن الصَّ  . ـنـز  
 
 
 
 

كككككككي ـب  الُعـقكككككككاُر   َل  ُيـحـفكككككككُدـعا  ـ ـلكككككككا ال
 
  
 
 
 
 

لللُت( أي انتهيلللت وتنصللل ت علللن الصلللبا, كلللي يلللدلل      يوهللل  ال علللل الماضلللي ) نأزأعس
أليلاا, فضلال علن ذللك فلننأل ال علل ويراخ في ذ نله علدا التلالر ع لى ملا فاتله ملن الال  ا

)نزعلللت( المتصلللل بتلللاء ال اعلللل, يفبرنلللا بانألللله قلللد تنصلللل علللن الصلللبا بكاملللل إرادتللله عكللل  
وتلللاتي ثناليلللة )ال لللذت واألللللا ( المتمث لللة برغبلللة الغانيلللات  الشلللباف اللللذي ُأنتلللزعأ منللله انتزاعلللًا.

يمثلل لله قملة األللا  بالشباف وال توت التلي تبعلٍ فلي ن اله ال لذت, ون لور ن ملن المشليف اللذي
, مملا أفضلى بله إلللى (3)والق لر, والمشليف  يلؤدي إللى  للرف النالاء وابتعلاد ن علن الشللاعر 

الشعور بالولدت, ولع نا ناتطيا القلول أنأل فلي  لذ  األبيلات تفلبط وعلدا ثبلات ذات الشلاعر 
لقيلر تالا  ال لهة اللاضرت التي تشهت أفكار  فيها صوف الرغبة بالشباف المتاا بلالقوت لت

نأل مرل للة المشلليف التللي وذلللك إل طمولاتلله, والعللزو  عللن الشللباف الللذي ي تقللر إلللى القللوت,
تصللللليف اإلنالللللان  تتالللللا بالضلللللع  والعاللللللز وعلللللدا القلللللدرت ع لللللى تلقيلللللر اللللللذات, وتقتلللللرن 

. وابف ذكر  ل غواني في معرا لديثه علن المشليف؛ ألنأل الملرأت الغانيلة المة (4)باالنتهاء 
ل له  الليات والبقاء, فضاًل عن كونها عنصرًا ليويًا يعطي معنلى من امات الشباف إذ تمث

 .(5)والوديًا للياته؛ لذلك فنن ابتعاد ا عنه موت وفناء 
ــ  وعنكككا  5  . ـوـمكككا ـأن ـسكككا الزيكككارـة منككك
 
 
 
 

ً ـو ًالـحـيكككككككككاُرً   ـ كككككككككُدـنا ًـمـعكككككككككان   ـو ـمو 
  
 
 
 
 
 

                                                 

 -ينهر: أبو فرا  اللمداني لياته وشعر , د.عبدالال يل لان عبدالمهدي, مكتبة األقصى, عمان (1)
 .82, 18ا: 1981-ه1401, 1بيروت, ط

 .21, 20ت:  -ط, د -ون, دينهر: األاير اللر, ألالا يليى, إصدارات ن  (2)
 .149البقاء وال ناء في شعر أبي العتا ية:   (3)
 .126اإلناان والزمان في الشعر الالا  ي:   (4)
 .149البقاء وال ناء في شعر أبي العتا ية:   (5)
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لبيبتله ليثبلت لهلا علدا ناليانه  ال علل الماضلي المن لي )وملا أنالى( مفاطبلا يوه  الشاعر
, فقللد أللل أل أنأل نالليانه , لمللا يمت كلله مللن صللدر العاط للة تالا هللال زيللارت التللي لصلل ت بينهمللا
ون يللله ناللليان للهلللات الالللعادت ملللا اللبيبلللة؛ الرتبلللاط الناللليان  ,لهلللا يعنلللي النهايلللة والهلللالك

بالتلذكر ألنألله  باللاضر والتذكر يرتبط بالماضلي فهلو يلرفا الناليان ألنألله لاضلر ويتشلبٍ
. ويللللورد المكللللانين )معللللان( و )الليللللار( الألللللذأين يلتضللللنان زمنلللله الماضللللي الاللللعيد,  مللللاا 
و المكان الذي غ لف ع يله طلابا ال لرأل واألل لة يبقلى راالفًا فلي ذاكرتنلا لرغبتنلا ببقالله وعلدا 

ويصلللبف ل مكلللان لالللًا أصلللياًل وعميقلللًا فلللي الواللللدان البشلللري وفصوصلللًا إذ كلللان  ,(1)زوالللله 
للبامك , وتع قلله بمكللاني الزيللارت ألنألهمللا تراللبا فللي (2)انللا ل ل للة ومرتبطللًا بهنللاءت وصللبابات الص 

ذاكرتلله والعللال  ينالللذف إليهمللا, فالمكللان يللؤدي إلللى تشللتيت اللللزن وتف يلل  الضللالر ويالللد 
, وربما ثبات المكان فلي ذ نله الع له يقلرر علدا ناليان (3)فيه الشاعر قيا التمدد واالاتمرار

 .(4)فالمكان  يرفا أية تصورات ال تربطه باللركة  زمن زيارته,
 المحور الثاني:

ككككككق ُ  ـبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككَـّا ـ ككككككـواـر ل 8 َـ .ـ 
 الللـيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاـلي 

  

كككككككـل بكككككككالرلك ـ  الـمـعكككككككار    ]ـأـحكككككككْي الـخي 
ـلكككِة ـلكككم  ـأر  9               ـو . ـوـككككم  ـمكككككككككككككككككككككككككككككككككككن  ـلي 

 ـمن َـّكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا
    

ـقـنكككككككي ادَّـككككككككاُر  ..  كككككككُ  ـلَـّكككككككا  ـوـأرل  ـحـنن 
َُ  ـوـواـفكا  10                   . ـقـضاـني الدلي ـن ـمكككككككككاـطُل

            
كككككككككـتـطاُر     ـلكككككككككيل ـبَـّكككككككككا  الفكككككككككـ اُد المس 

ككككككرا  ـمكككككككككككككككككككككككككن  11                       ككككككْل ـخم  . ـفـبككككككْ  أ َّ
 اِب ـرـضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

    

ر  ـوـلكككككككي ـ  ـلَـّكككككككا ُخـمكككككككارُ    ـلَـّكككككككا سكككككككك 
كـل ـ نلككا 12                  ُب الللي   .  ـلكككككككككككككككا ـأن  ـريل ثـككو 

       
: قُككككككم    ـفـقككككككد  ـبككككككـرـد الْسككككككـواُر    ـوـقاـلكككككك  

ـو 13           ُرُي الل ـحـظاـ  ـنككككككككككح   . ـوـول    ـتس 
    
 
       

 ـرِي ـكـمككككككا الـتـفككككككـ  الْصككككككـوارُ ـ ـلككككككا ـفكككككك 
              

                                                 

ينهر: الماليات المكان, غااتون بشالر, ترالمة غالف   اا, المؤااة الالامعية ل درااات والنشر   (1)
 .40ا: 1984-ه1404, 2لبنان, ط-زيا , بيروتوالتو 
 .77ا: 1986, شباط21, الانة2ينهر: الماليات المكان, اعتدال عثمان, مال ة األقالا, العدد  (2)
 .183ينهر: الماليات المكان, غااتون بشالر:   (3)
, 1العرار, ط –إشكالية المكان في النص األدبي, يااين النصير, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد  (4)

 .19ا: 1986
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ككككُ  ـأد ـر 14 ككككـباُس  ـفـلس  ــ الصل  . ـدـنككككا ـ ا
          

َُ  أم  ـضككككككككرـاُر     كككككككك ي  ـكككككككككاـن ـمن  ككككككككو  َـ  أ
ـ  الْصككككب ـح 15       ككككُ  ضككككككككككـكو  . ـوـقككككد  ـ اـدي 

 ـحكككككككككككككـتا                        
ـفككككككككككي   ـ   َـ  ـلككككككـطر  كككككككككككككن  ـمككككككـطالككككــعكككككككككك

ـورـارُ   از 
    

يمثلللل  لللذا المللللور  روبللله ملللن زملللن المشللليف إللللى الللعادت وراللللة زملللن الشلللباف,   
, واالتدعاء الماضلي يعنلي (1)وااتعادت زملن الشلباف يمثلل لله انتصلارا لقيقيلًا ع لى المشليف

يعطللي زمنلله اللاضلللر , ل(2) االلتدعاء قللوت ذلللك الماضلللي لت عي هللا فللي اللاضللر والمالللتقبل 
صللبغة واللمات زمنلله الماضللي؛  ليبعللد عنلله وطللات اللاضللر والماللتقبل, وليهللرف مللن ذاتلله, 
وليغللذي النزيلل  اللللذي يالللري فلللي شللرايينه ويتفلللذ شللكاًل للللذكريات ت للف ع يللله أن يمللوت فلللي 

, فقلدوا الشليف يعلد غربلة (3)هاللها, فيتف ص من واقلا متعلف وملن مالتقبل يتفي له مرعبلًا 
, و ذا يتنافى ما عاط ته التي تابى أن ت ارر كللأل ملا  لو لصبا والت ذذ باللياتل شاعر عن ا

 .عزيز ع ى ق به
ومللا يفللص لياليلله فقللد كانللت مبنيللة ع للى ثناليللة )ال للذت واأللللا(, فمنهللا: ليللال  انلللة اللعيدت, 
يالللعد ب لللذتها ولالوتهلللا بقلللرف لبيبتللله إالأل أنألهلللا الللريعة الملللرور, وليلللال لزينلللة أليملللة طوي لللة 

لمللللا فقللللد  مللللن وصللللال اللبيبللللة, وال يللللل يطللللول ع يلللله  والعواطلللل   عمللللة بللللاللزن وبللللاللنينم
, فنرا  يوضلف لنلا للال لي له فلي لاضلر  (4)ويقصر تبعًا ل لالة الن اية التي يعيشها الشاعر 

 الذي طال به إذ يقول:
كككرِ 6  . ـوـطكككاـل الل يكككُل ـبكككككككككككككي  ـوـلكككُرب  ـدع 
 
 
 
 

ككككككُ  ـبكككككككككككك  َـ ـقـصككككككاُر ـنـعم  كككككك َـ  ـلـياـلي   كككككككككككككك
 
  
 
 
 
 

ـو ـمن َـّكككككا9 ـلكككككِة ـلكككككم  ُأر   . ـوـككككككم  ـمكككككن  ـلي 
 
 
 
 

ـقـنككككككككي ادَّـكككككككككاُر ..    ككككككككُ  ـلَـّككككككككا  ـوـأرل  ـحـنن 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ينهر: العزلة والمالتما, نيقوالي برديال , ترالمه: فؤاد كامل, راالعه: ع ي أد ا, مكتبة النهضة   (1)
 .172ط:  -ت, د -مصر, د –المصرية, القا رت 

, شعرية النص المعري درااة فنية لنها البناء في اقط الزند, نوار عبدالنافا الدباغ, أطرولة دكتورا   (2)
 140ا:2002-ه1423الامعة الموصل, ك ية ااداف, 

ط,  -(, العرار, د8الشعر والزمن, الالل الفياط, منشورات وزارت األعالا, ا ا ة الكتف اللديثة )  (3)
 .19ا: 1975

البعد الن اي وأثر  في التعبير عن الزمن )طول ال يل في الشعر الالا  ي(, أ.د.  اشا صالف المناع,   (4)
 .215ا: 1998ا, 1418, الانة 15الدرااات اإلاالمية والعربية, العدد  مال ة ك ية
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مشللهدًا مللن مشللا د تثاقللل ال يللل وانعللداا اللركللة فيلله ممللا فللي  للذيت البيتللين يصللور الشللاعر 
 إذا ازداد الق للر وب للغ أواللله شللعرنا بللانأل الللزمن قللد الع لله يضللير ذرعللًا مللن شللدت وطاتلله ألنأللله 

 وعواط لله , وال يللل ميلدان تللذكر األلبلاف يصلف فيلله الشلاعر رالملله ومشلاعر (1)وقل  نهاليلًا 
للا  فضال عن ذلك فننأل ال يالي التي تنعا بها ما اللبيبلة كانلت ق ي لة ,(2)تالا  من تع ر بها

( بداللة لر  التق يل يالد منها ما يشبا عواط ه . ونلرا  يفتلزل اللزمن الماضلي علن (3))رفأل
طرير ذكر  ل ياليله الماضلية التلي وصل ها بالرعة ذ ابهلا, و لذا يلدل ع لى ملد  العادت ت لك 
ال يلللالي, والالللعادت عنلللد اإلنالللان تصلللنا نوعلللًا ملللن االنالللالاا بلللين اللللذات اإلنالللانية وعالمهلللا 

 .(4)الفارالي, فتل  بارعة مرور الزمن
عللن كثللرت  بهللا رلللل) كلا ( الفبريللة التللي ت يللد اإلفبللار بلالكثرت, عبأللل وناللله االلتفداا الشللاعر 

لياليه الالتي للا يرتلو فليهن ملن وصلال اللبيبلة. وناللله االتفدامه ل  علل الماضلي المشلدد 
قنللي( الللذي يللدل ع للى زيللادت وثقللل األرر الللذي يعانيلله مللن فللالل االلتذكار  لت للك ال يللالي.  )أرأل

, ل تعبيللر (5)ل كللل معللاني  التاللوي  والمدافعللة بالعللدت وياللتفدا م للردت )مماطللل( التللي تلملل
عللللن لللللال اللبيبللللة التللللي كانللللت كالمماطللللل الللللذي ال يقضللللي الللللدين الللللذي ع يلللله إالأل بكثللللرت 

ل يلالي األل لة؛ كلي يللول ت لك  الشلاعر المطالبة, وتمه ه وتوعد  بقلرف لقالهلا بله. واالتذكار
, وملاولتله الهلروف ملن (6)التمرار ال لهات من ص ة اللزوال إللى صل ة البقلاء الطويلل واال

                                                 

 .174ا.: 1973ط,  -لبنان, د –الزمان الوالودي, عبدالرلمن بدوي, دار الثقافة, بيروت   (1)
ينهر: الزمن في شعر شعراء الراول, عمار لازا ملمد ع ي الشا ر العبيدي, راالة ماالاتير,   (2)

 .41ا.: 2000 –ه1421لموصل, ك ية ااداف الامعة ا
 .440ينهر: الالنى الداني في اللرو  والمعاني:   (3)
 .206ط: -ت, د-ينهر: المشك ة الف قية, د. زكريا إبرا يا, مكتبة مصر, د  (4)
 ل(, اعتنى بتصليلها أمين ملمد عبدالو اف, 711 -630لاان العرف, ابن منهور األنصاري )  (5)

ه 1419, 3ار إلياء التراٍ العربي ومؤااة التاريخ العربي, بيروت لبنان, طوملمد الصادر العبيدي, د
 .13/143: ]مادت مطل[ا1999 –

, 1لبنان, ط –درااة فنية في األدف العربي, د. عبد الكريا اليافي, مكتبة لينان ناشرون,  بيروت   (6)
 .145ا: 1996-ه1416
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الواقا المرفوا, إذ أنأل ذكر  ل يالي وصاله تبعٍ فيله الراللة واالطملنلان والالعادت, إذ بلات 
 وعيه, إذ يقول:  قد يوال معها و و يرتش  فمرًا من ريقها الذي ياكر  وال يفامر عق ه 

را  ـمكككككككككككككككككككن  ـرـضابِ 11 ْل ـخم       . ـفـبْ  أ َّ
 
 
 
 

ر  ـوـلكككككككي ـ  ـلَـّكككككككا ُخـمكككككككارُ     ـلَـّكككككككا سكككككككك 
               

 
 
 
 
 

ولع ه أراد أن يثبت والود  ما اللبيبة بكامل وعيه وصلته, وأن يبر ن ع ى لصلوله ع لى 
لذته منها التي كان يترقبها, فضاًل عن ذلك فننأل ااتفدامه ل فمرت لما تقوا به ملن دور فلي 

ى . وكنأللل(1)الي وتضللعها ع للى درف العللودت فللي والود للا األولافللرام الللذات مللن نطاقهللا الللل
الشللاعر عللن قللرف انتهللاء لقاللله بقوللله)رر ثللوف ال يللل(, مللا كللل مللا تلم لله م للردت )ررأل( مللن 
الاالاللة وال لللين, لكلللي يالعللل لي تللله أكثلللر نقلللاء وعذوبللة, وكنلللى بلللل) بللرد الالللوار( علللن بدايلللة 

د الُاللوار  للو بللرود الفمللرت وذ للاف لللدتها انللبالم النهللار الللذي كللان يمثللل نهايللة لقاللله. وبللرو 
 , فالاءت  ذ  ال  هة لام ًة لكل معاني فقدان ال ذت وانتهالها.(2)ودبيبها في شاربها

كككُ  ـأد ـر         14 كككـباُس  ـفـلس  ــ الصل  . ـدـنكككا ـ ا
 
 
 
 

َُ  أم  ـضككككككككرـاُر      كككككككك ي  ـكككككككككاـن ـمن  ككككككككو  َـ  أ
       

 
 
 
 
 

ككككُ  ضككككككككككـكو  15 ـ  الْصككككب ـح . ـوـقككككد  ـ اـدي 
 ـحكككككككككككككـتا

ـورـارُ   َـ  از  ـفكككي  ـ ككككككن  ـمككككككـطالككككــعكككك  ـلككككككـطر 
نر  في البيتين الاابقين نهرته تالا  الضدين )ال يل والنهلار(, فال يلل عنلد  إذا كلان وصلاال  

ذا كان فاليا من ال قاء فيكون ليلل الهلا   , أملا متاللذر بلالعواط ال واللنلين فالارور يم  , وا 
النهلللار فكلللان يشلللكل عنلللد  علللدوًا يالللت ف منللله اللبيبلللة, ولعلللل الم ارقلللة تكملللن عنلللد الشلللاعر 

ال يلللل  لللو  ذللللك أنأل  بت ضلللي ه ال يلللل اللللذي يمثلللل الالللرور, ع لللى النهلللار اللللي يتالللا بلللالهموا,
 لع له كلان متلالرا ع لى ال يلل اللذي يلذكر و الاواد, والنهار  و الشرور والبيلاا والنصلوع, 

بطللابا الشلللباف, عكلل  النهلللار اللللذي كللان يتلللالا منلله ويشلللبهه بالشللليف الللذي ال يقلللو  ع لللى 
تلم ه, فههور الشيف يعني نهاية زمن الغراا والعاط ة, و لو بهلذا يكلون معلاداًل موضلوعيًا 

 لضوء النهار الذي يا به الشباف ويلرمه منه.
 
 

                                                 

 .170: الرؤيا الشعر الصوفي: الزمان, ال ضاء,الزمن األبدي   (1)
 .6/426,425لاان العرف: ]مادت اور[   (2)
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 المحور الثالث:
 . و مضكككككطغِن يكككككراوُد فكككككيل  يبكككككا     16
          

 ـسككككككككككككككـيل ـقاُت    ا ُسككككككككككككككـكـن   ـوـبككككككككككككككارُ  
بكككككككا       17                    َُ ـسكككككككـيُجر  ـحر  ـسكككككككُب أنككككككك  . ـوأح 

               
ِم ُ نكككككككككككوُبَُُّم ـصكككككككككككـغاُر     ـ لكككككككككككا ـقكككككككككككو 

                 18 ً  . كمككا خزيكك   بككك ً را يَّككاً ًنميككر 
         

 وجككككككرل  لككككككا ًبنككككككي أسككككككِدً ًيسككككككاُرً  
الت ت الشاعر في  ذا الملور إلى اإلناان اللاقلد والشلامت, اللذي يمثلل علدوًا لله                        

في كل مرالل لياته, فاللاقد يتالا عندما ير  غير  ينعا بالعز والرفا ية, ولع له ألل أل بلانأل 
ل د ملن نشلاطه تالا له, فضلال علن مرل ة المشيف التالع ه عرضلة لهلذا اللاقلد, فلاراد أن يلأل

إذا لاول ذلك ايكون اببًا فلي  لالك قومله, وليؤكلد فطلر  لذا اللاقلد  -اللاقد – ذلك فننأل 
ع للللى قوملللله االلللترالعت ذاكرتلللله ل لللللداٍ التاريفيللللة لقصللللة الشللللاعرين )الراعللللي النميللللري( 
و)الريللر(, وقصللة )ياللار( عبللد ل شللاعر )ز يللر بللن أبللي الل مى(, وقصللة  للذين الشفصللين 

افقة الفزي لعشيرتيهما ع ى طول اللزمن بالف معروفة في كتف األدف, إذ كانا اببًا في مر 
 .(1)ما اقترفا  من ذنف

 المحور الراب :
ككككِل      19 ككككـر ـلي  ِم ـوـصككككل ُ  بـفج   . ـوـكككككم  ـيككككو 

         
 ككككككككككأنل الرككككككككككـب تحتَّمكككككككككا صكككككككككداُر  

كككككل   20                  تـكككككد  ل ي   .  ـ ا ان ـحـسكككككـر الظ ككككك ُم ام 
            

 ـو الـبـحكككككككككككككككككاُر  كأنلكككككككككككككككككا ُدْرُت  ـوعككككككككككككككككك 
ككـو ـمكككا    21                        . ـيمككوُ  ـ ـلككا النككـواـظـر  ـفَّ 

         
 ـو ـيل ـفكككككككككُح ـبكككككككككالَـّواـجـر ـفَّكككككككككـو ـنكككككككككارُ  

كككـبـح ـفكككي ـمـككككاِن   22                .  ـ ا ـمكككا الـعكككز  أص 
         

ن  ـبعكككككككككـد الـمكككككككككزـارُ   َُ  ـوا  ُ  ـلككككككككك  ـسكككككككككـمو 
ككككل   . ـمـقكككك23                ككككـوى  ـقـلي  ككككُث   أع   اـمي  ـحي 

         
ـلككككككي ـ؟كككككككرلار  ككككككـد ـمكككككككن  ـأق  ـمي  ـ ن   ـوـنككككككو 

ـتككي  ـوـ؟ككرـاُر ـسككي ـفي 24 ُُ            . أـبكك   ـلككي ـعم 
         

ـمكككككككككككي  ـوالـمـطيكككككككككككُة  ـو الـقـفكككككككككككارُ    ـوـ ز 
 . ـوـنف ككككككك      ُتـجاـوُرـعكككككككا الكككككككد ـناـيا     25            

         
َـ ـ ككككككككارُ ـوـ كككككككك  كككككككك  ر       ـيككككككككـرب  ـ ـلي 

م   ـمثكككُل ـمكككن  ـصكككـحُبوا  ـككككرـام  26                . ـوـقكككو 
            

ككككككل   ـمث ككككككُل ـمككككككن  ـحـمـلكككككك    ـخـيككككككارُ    ـوـخي 
                                                           

 .178, 1/177ينهر: ديوان أبي فرا  اللمداني, تف, د. اامي الد ان:   (1)
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َـ    27 كككككككك ككككككككـتت ـناُعنل ـفي  َـ  . و ـكككككككككم  ـبـلككككككككـد 
              

 ُضكككككككككـحا   ـوـ كككككككككـ  ـمـنكككككككككاـبـرُت الُغـبكككككككككاُر   
ككككككِل  ـخككككككبل ـجاـنُبَـّككككككا  ـفـلمككككككا  28                . ـوـخي 

              
ـنكككككككككككا ـبي ـنَـّكككككككككككا نـسكككككككككككـي الـفكككككككككككرـاُر     ُ ـكر 

                    29   َُ ــ ـ ن كك ـنككا الُمل كك ـِ  ـنـز    . ـو ـكككم  ـمـلكك
       

َُ ُجـبككككككككككاُر    ـو ـجـبككككككككككاِر  ـبَـّككككككككككا ـدمكككككككككك
ـنكككككككا ـ ـلككككككك30                ا ـدـيكككككككارِ .ـوُككككككككن   ـ ا أـ؟ر 

    
ككككككككـن  ـوـمككككككككن  ـطرـاـ ككككككككـدـعا الككككككككدَّـيارُ    ـرـجع 

ـن ـوالكككككد ن ـيا ـجـميعكككككا  31                  كككككـبح   . ـفـقكككككد  أص 
              

َـ ـجككككككككككار  ـويكككككككككك  ـلـنككككككككككا ـدار   ـوـمككككككككككن  ـتح 
كككككككككككـسككككككك   ـنكزـاُر ـلككككنا  بيكدا  32 ُُ               .  ـ ا ـأم 

 
كككككككككككككانل النكككـكككككككككككككككاـ  ُكللكككككككككككككككككككككَُُّم فكـككككككككك 

 ًـنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككزـاُرً 
 
 
 

العللل الشللاعر  للذا الملللور ماللرلًا لتقللديا مؤ التلله فللي اللللروف, وبمللا يتصلل  بلله         
قداا وت اني, كي يكون  ذا الملور  و الطر  الثاني الذي يع ن فيله علن  من قوت وباالة وا 

المشيف, بدأ فيه بذكر ما ل ل به ماضليه ملن أصلنا  البطلوالت  مقدرته ع ى التغ ف ع ى
فللي اللوأل الللوغى, فقللدا لنللا نهرتلله تالللا  الللزمن وبفاصللة مرل للة المشلليف التللي ت تقللد كللل مللا 
ذكر  في القصيدت, فضال عن ذلك فقد قامت ت ك المغامرات الماضية ببعلٍ الهملة والنشلاط 

مه, إذ اللاءت األبيلات لاف لة باللركلة واللركة فيه, كي ال يرضخ لابات زمن المشيف واا
قدامه.    والارعة, م تفرًا فيها بشالاعتها وا 
, و ي من الروميات. إذ التي قالها في أار  انتناول قصيدت ثانية من قصالد أبي فرا 

كتأفأ  ينقل لنا ملقر ديوانه الدكتور اامي الد ان ما روا  ابن فالويه عن  ذ  القصيدت  وأ
ِوبأُة فأكأتأفأ إلأيسِه  أُبو ِفرأا   إلأى ِت األأالس رأ ِا ِمنأ الِ دأاِء؛ فأتأاأفأل ِ ِك الُروس رأُ  مأاأ مأ ا قأرأل لأِة, ِبمأ اأيسِ  الدأوس

ُه ِفي ُكتُِبِه إلأيس  قأرألعأ , وأ لأِة ِمنس ذأِلكأ دأ اأيسُ  الدأوس رأُ , فأوأالأ تأبسطُئ أمس يأاس ُتُف عأ أيسِه وأ , يأعس ِه وأ أُبو ِفرأا  
ُه الأ ُه تعالى –ِرِ ؛ فأكأتأفأ أُبو ِفرأا   إلأى غأيس                     -الطويل - :    (1) -رأِلمأ

ـ      ـتـسككْرـ ا . أـبككا ـ؟ككر بُ 1  ـعكككككك ا الككد م 
 
 
 
 

 وم كُنككككككوُن عككككككك ا الُحككككككب    ل ـتُضكككككككُوـ ا 
 تمثلللل القصللليدت صلللرفة للللزِن وأللللا تصلللدع لق لللف الشلللاعر, فتاللللول بللله األفكلللار واللللذكريات 

فللي فياللله, يالل ط فيهللا الضللوء ع للى لبلله الصللادر للللل اي  الدولللة  الللذي يمثللل  والعواطلل 
االتمرار اللزمن الم علا بلالمودت والمواصل ة, فضلال عللن ذللك فلنن الوشلات اللذين قلاموا بلياكللة 
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الداال  ضلد , وتاليلف  الي  الدوللة  ع يله, ف ملا ب غتله  لذ  األفبلار, زادتله  ملًا ع لى  لا 
ت أشلبه بلوفزات اإلبلر, إذ يقلول فيهلا متلالرًا ع لى ملا رل إليله أملر  ملن  فبٍ فاللهلا وفلزا
, األمر الذي الع ه يتارالف بلين (1)  -و و الذي و ف عمر  فداء ألمير  –إغ ال في األار 

زمللن مللاا يرفللل بالملبللة والغبطللة والمالللد والاللؤدد, وبللين زمللن لاضللر  االتمعللت فيلله كللل 
ال الوصل ما ألبابه. ونلر  أفكلار  قلد ُقالمت ع لى معالا اللزن والركود والهوان وتقطا لب

عطاء صلورت ك يلة لملا اشلتم ت ع يله ملن صلدر ألااياله  ابعة ملاور, انقوا بتل ي ها, وا 
 وعاط ته تالا  زمنه الماضي.

 المحور األول:
ـ      ـتـسككْرـ ا . أـبككا ـ؟ككر بُ 1  ـعكككككك ا الككد م 
 
 
 
 

 وم كُنككككككككوُن عكككككككك ا الُككككككككب    ل ـتُضككككككككُوـ ا 
ـم ـواـجكد    . 2   وُكن ُ  أـرى ـأنَّي ـمكـ  الـحكز 

                         
ـجـعكا  ك  ُ  ـمر  َـ ن   ـضا  ـواـ  َـ  ُ  ـلي ـمم     ا 

 
 

ككـتـمرل الـ 3 ككا اس  َـ حكك.   ـفـلمل  ْب ِفككي ُ؟ـلـواـ كك
                           

ككـياـ ـة الُحككبل ـمككا ـر ككا   ـرـ ي ككُ  ـمككـ  الـمض 
 
 

ُن الَـّككاـ ـميـن ُمـبرَّحككا  .   ـفحُ 4 نككـي ُحككز   ز 
               

 و سكككككككرـ  سكككككككْر العاَكككككككقيـن مضكككككككيعا 
 .   ـخـليـلكككي   ـلكككم    ـتبـكيكككاني ـصكككـباـبة  5 

 
ـد أجـرـ كككككككا   كككككككـدل ُتـما بكككككككاألجـرـر الـفكككككككر   أأب 

 
 

6 َُ  .  ـ ـلكككيل  ـلـمكككن  ـضكككـن   ـ لكككيل جفونككك
               

كككككِ  ـيَكككككمـ    ُل الحكككككـي أجـمـعكككككاـ؟كككككـواـرُب ـدم 
 
 

الللاءت مقدمللة القصلليدت ملم للة بكللل معللاني العاط للة واللللزن واأللللا, وفقللدان الالليطرت ع للى 
, صللوألر الشللاعر فيهللا (2)ألاايالله وان عاالتلله, غ للف ع يهللا طللابا الغللزل الللذي يكللوي األفلللدت

لاللله فلللي زملللن األالللر أدر تصللوير, ومنهلللا تلللافر م لللادات  اللي  الدوللللة , وتناالللي الفلللالن 
وتها له, واإلنالان عنلد التلالا  يشلعر بواللود  ال لردي وفقدانله للروأل الالماعلة, لملا يمث له وال 

, فاللاءت عباراتله مطلرزت بلاللزن واللالرت, (3)األلا من شلعور بالوللدت وان صلال علن الكلون
بدأ ا بال عل الماضي )أبى( اللذي يلملل كلل دالالت األن لة والطغيلان, وعلدا الرضلو  ألي  

                                                 

 ل نشر والتوزيا, أبو فرا  اللمداني الموق  والتشكيل الالمالي, د. النعمان القاضي, دار الثقافة  (1)
 .123:  ا1982ط, -مصر, د -القا رت

 .310ينهر: أبو فرا  اللمداني لياته وشعر :   (2)
 .206ينهر: المشك ة الف قية:   (3)
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ال عللل ع للى  للوان الشللاعر, وفقدانلله ل تللوازن الن اللي, األمللر الللذي العللل  للذا أمللر, فاشللار 
دمعه يتزايد في ارعته انهملار , ولب له اللذي أكننله بلين الوانلله الاا لالله, ف لا يصلبر ع لى 
فرار كلل ملا ألبله وود  قبلل األالر, فلرم علن طلوع صلالبه وأبلى إالأل االنتشلار بلين النلا  

ونالللله التصللريا فللي مقدمللة القصلليدت الللذي  يللؤذن بان تللاأل م ارقللا زمللن الكتمللان والفللو . 
. فلم لت القصليدت كلل ملا اكتشل ه ملن (1)دالرت الديدت ويكشل  تغيلر موقل  الشلاعر ورؤيتله 

 تغير طرأ ع ى زمنه وأفكار  وأصلابه.
اللللزا والالليادت ال بصللدر العواطلل  و ينتقللل إلللى االلترالاع زمنلله الماضللي الللذي كللان متاللمًا 

نعله أالوار, يلذ ف ليللٍ شلاء ويراللا متلى شللاء, عكل  زمنله فلي األاللر تللد  أرا وال تم
الذي قيد  بقيود الضع . ويمكننا القول أنأله أراد باللزا  اي  الدوللة  اللذي طالملا تع لر بله 

ه ل مالللد ول لللزا ياللتمر ويزيللد فللي الشللدت وألبلله واتصلل  بصلل اته وامتثللل ألوامللر , ونللر  لبأللل
ونللر  فللي  للذ  األبيللات شللدت تع قلله بالبابلله وأولهللا  .هوالعللذاف, األمللر الللذي الع لله ينقللاد للل

 ,األلبلةلرارت العاط ة, وله ة لقلاء  اي  الدولة  بكل ما تلمل داللة )الهالا, العاشر( من 
نقلذًا ياليلر  ملن . وبعد أن أفصف عن لبله, نلرا  يللاول أن ياللد مُ يهاوتصدع األفلدت شوقًا إل

دات ف ي يله بصليغة المثنلى؛ رغبلة فلي اللتف ص  ذ  الملنة, وع لى علادت الشلعراء ي ت لت لمنلا
ونر  شدت العواطل  التلي يلم هلا الشلاعر من الق ر والتازا الذي ي قا  في المكان المولش. 

ونللر  فللي للله, وعللدا بكللالها ع يلله,  هارغللا تنااللي صلليرته اناللان ودودًا متع قللا بناالله وأ  لله
منه الماضي, معبلرًا علن الولشلة دمعه يايل لزنًا ل راقها ول رار كل من أل ه في ز األبيات 

التلللي طغلللت ع لللى عاط تللله نتياللللة ل قدانللله كللللأل ملللا  لللو قريلللف إللللى ن اللله, والولشلللة تهلللاالا 
 ..(2)اإلناان لين يشعر  بانأله ال تربطه عالقات وثيقة ما اافرين 

 المحور الثاني 
كـباُب ـمـضكنلة    7  َ كـبابي  ـوال َـ  .   ـوـعب ُ  

              
ْـ مكككككن  أ   بنكككككاـ   مكككككي  أرو كككككا ألبلككككك

َـ 8   .   أبيُ   معنا  مكن  مخافكـة  تبك
                 

 و أصككبُح  محزونككا   وأمسككي  مرو ككا   
         

                                                 

 .147موق  الشعراء في عصر ما قبل اإلاالا تالا  الزمن بين التلدي واالاتاالا:   (1)
لبنان,  -اة العربية ل درااات والنشر, بيروتاالغتراف, شافت, ترالمة كامل يوا  لاين, المؤا  (2)
 .218ا: 1980. 1ط
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9 َُ كـبيـبـة ُكل ك  َ كُر ال  .   ـفـلم ا ـمـضا ـ ص 
              

كككككككـباـب  ُمـودَّـ كككككككا       َ كككككككر ُم ال َـ  ـفكككككككاـرـقني 
كككككُ  ـبكككككيـن ال10             َـّجكككككـر ـوالـعت كككككـب . ـتـطل ب 

ـجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة    ُفر 
          

 فحاولككككككككُ  أمككككككككرا     يككككككككراُم  ُمـمنلعككككككككا 
              11   َُ تُك كـر  ـبكي ـن ـ كي ِن ـنـعم   . ـفـلو ـأنل أس 

         
ـد ـ ا الْسكككـم ُمن ـقـعكككا    كككَّ  َْ ــ ال  ـحِمل كككُ  ـلككك  ا

كككككـما  12          . ـوـلـككككككن  أ صكككككاـب ال ُجكككككر ُس ـجس 
 ا  ُمـجرلـحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

              

ُر ـقل ـبكككا  ُمـصكككدل ا     ـوـصكككاـدـب ع كككـ ا الـصكككد 
ككُ  فككي الـخيككـر 13        ُ    ا ـمككا ُرم  . ـوـصككر 

 ـلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ة    
      

 ـتـتب عُتَـّككككككككا ـبككككككككيـن الَُُّمككككككككوـم   ـتـتْبـعكككككككككا 
 ـمـفكاـرقي   . ـوـعكا أـنكا قكد ـحللكا الز ـمكا14 

         
 وتكككككككوجني بالَكككككككيـب تاجكككككككا  مرصكككككككعا    

 . فلككككو  أننككككي مكنككككُ  ممككككا أريككككدُت      15              
          

مـن العيـن  يوما   لم  يجد  فكيل موضكعا  
وياتذكر الشاعر الشباف الذي يضن به صالبه لندرته والماله, الذي و بله للل اي  الدوللة         
رأ  شللبابه وقوتلله  , فكانأللله قلد(1)اللذي وصلل ه بلل)أب ل( الللذي يللدل ع لى طالقللة الوالله واللاللن

وعزمه في شفص  اي  الدولة , ولع نا ناتطيا القول أنأل الشاعر والد في شلفص  الي  
الدوللللة  المعلللادل الموضلللوعي ل شلللباف اللللدالا, والبعلللد عنللله  لللرا مشللليف وفقلللدان لللل رادت ملللن 

ويالتمر فلي  وطمولاته من الهة أفر . عواط هالهة, ول ليات اللرت الم عمة بكل ما يناغا 
العطللاء فدمللة لللل اي  الدولللة  إلللى أن يمضللي عصللر الشللبيبة وي ارقلله شللر  الشللباف البللذل و 

, فللنالله ماللليء ال عللل الماضللي )مضللى, فللارر( مللا كللل مللا (2)الللذي يمثللل أوللله وريعانلله
ف ا يالد من للالوت زمنله الالابر ملا يبعلد عنله ملرارت  ,تلم ه داللة ال ع ين من عذاف ولوعة

ى الانللللف الروللللله الاللللابقة وصللللدعًا لطللللا ق بلللله األاللللر, فاصللللبف األاللللر الرلللللًا ضللللمه إللللل
زمنه قبل األار, ف لا ت لذ ب يله للذت  والمصالف التي ل ل بها ااالاالمصدع, إشارت منه إلى 

إالأل وألللل  بلللانأل الملللرارت تقت لللي أثر لللا, مملللا الع للله يتتبلللا الملللرارت والهلللا والعنلللت بعلللد كلللل للللذت 
هلا  لو طمولله ل اليادت والرلاالة التلي ميولع ه أراد بعدا لصوله ع ى لذت الدنيا ونع, ينعمها

كانت مللط أنهلار  ف لا ي صلف عنهلا إذ كانلت ت لك الطموللات كملا قلال اللدكتور عبلدالال يل 

                                                 

 .1/477ينهر: لاان العرف: ]مادت ب ل[   (1)
 ل( , تف عبد الاالا ملمد  ارون, دار 395معالا مقايي  ال غة, ألمد بن فار  بن زكريا)ت   (2)

 .3/269ا: ]مادت شر [ 1979 - ل 1399ط,  –ال كر ل نشر والتوزيا , د 
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لاللن عبدالمهللدي:  كانللت تتللراء  للله فللي أاللر  ولكنلله كللان يفنقهللا ك مللا أط للت برأاللها والًء 
 .   (1)لاي  الدولة ووفاًء لعهد  

ـمكككككاُن . ـوـعكككككا أـنكككككا ـقكككككككككككد ـحللكككككا ال14 ز 
 ـمـفككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاـرقي          

 
 
 
 

ككعا   ككيـب تـككككككككككاجا  ُمـرصل َل  و تـككككككـوـجـني بال
 
 
 
 

, مللا كللل  مللا يلم لله مللن مللد  ي للرغ فيلله (2)دأ الشللاعر كالملله بلللر  التنبيلله) ا(تلليب  
أورد م لردت  هالشاعر لزنه, فاراد أن ينبه ن اه ويط عها ع ى الللال اللذي أصلبف فيله, ولع ل

دارت أمللور الدولللة اللمدانيللة, فالللاءت التللام لي عبللر عللن طموللله ورغبتلله فللي تالل ا الالليادت وا 
 للذا ال  هللة التللي يرا للا ألمللد أبللو لاقللة مرتبطللة بمطللامف ن الله التللي كانللت ترنللو إلللى الم للك 

 .  (3)والايادت كما ذكرنا رن اً 
 المحور الثالث

ـلكِة     16 ـضي ـوـ  ـبع ُ  ـلي  لة  ـتم   . ـأـما ـلي 
 
 
 
 

ـعككككا                          ُأُسككككر  ـبَـّككككا ـعككككـ ا الفُككككـ اـد الُمـفجل
 
 
 
 

د  ـيكككُدوُم ـوـفكككا ُت      17  . ـأـمكككا ـصكككاـحب  ـفكككر 
         

كـفا ـوـير ـ كا ـلـمكن  ـرـ كا   ـفي ـلـمن  ـأص  ـفُيص 
  

         
. ـأـفكككككككككككككككككككي ُككككككككلَّ ـداِر ـلكككككككككككككككككككككككي 18

 ـصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككـديي  أـوْدتُ 
               

 ـ ـ ا ـمككككككككككككا ـتـفر ق ـنكككككككككككا ـحـفظ ُ  ـوـضكي ـعا    
 
 

نالله في  لذ  األبيلات توقل  ال يلل وانعلداا لركتله, األملر اللذي الع له يتمنلى أن   
تمضللي لي لللة أو الللزء منهلللا كلللي يللريف فلللؤاد  اللللذي أصللبف ال يلللل مالللرلا االملله, ف ياليللله قلللد 

والولللدت, ونللر  شللدت رغبتلله فللي مواصلل ة المللودت بينلله وبللين ناالله اصللطبغت بطللابا اللللزن 
فارم األار؛  ألنأل شفصًا يشعر بانأله ي تقلد العالقلات الوثيقلة ملا اافلرين قلد يلل  بلالرغا 
ملللن ذللللك بالتضلللامن الشفصلللي العلللاا وغيلللر الشفصلللي معهلللا ب ضلللل طريقلللة الليلللات التلللي 

ري تكللرر ثللالٍ مللرات فللي األبيللات الاللابقة . ونالللله أنأل االاللت هاا االنكللا(4)يشللاركها فيهللا 
, فهللذ  الليللرت (5)الللذي يكشلل  لنللا عللن  ليللرت ممتللدت تغشللى اإلناللان بليللٍ ال ي  للت منهللا 

                                                 

 .131بو فرا  اللمداني الموق  والتشكيل الالمالي: أ  (1)
 .347ينهر: الالنى الداني في لرو  المعاني:   (2)
 -ينهر: أبو فرا  اللمداني, ألمد ابو لاقة, المكتبة التالارية ل طباعة والتوزيا والنشر, بيروت  (3)

 .64ا: 1963, 2لبنان, ط
 .218االغتراف:   (4)
 .59عر الالا  ي: اإلناان والزمان في الش  (5)
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صلليرت فللؤاد  ق قللًا وفال للًا مللن ألللوال زمنلله التللي ت االللله بللين اللللين واافللر بمللا لللا يتعللايش 
نلدفل فلي صلميا الصلورت  ا يلم ه االات هاا ملن قلدرت الماليلة تالع نلافضال عمأل  ,معه مابقاً 

      .(1)التي رامها عن زمنه في األار
 المحور الراب  

. أقمككُ  بككأرـ  الككروـم   ككاميـن    19
 أرى      

 مككككككـن النككككككاـ  محزونككككككا  و  متصككككككنعا 
وـم ُخط كة   20   .   ا ـخفُ  ـمن  أخـوالـي الر 

         
 تخوفككككُ  مككككن  أ مككككامي العككككرـب أربعككككا     

 ن أوجعتنكككككككي مكككككككن  أ كككككككاد ل . و 21          
 َكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيمة   

               

جـعككككا    ـعككككا ـوأو   ـلـقيككككُ  ـمككككـن األحـبككككاـب أد 
 . ولو  قد  رجوُ  اهلـل   َيـ  ؟يكرتُ 22          

            
ـسكككككـعا    ل كككككُ  أو  لكككككا ـوأم  كككككُ   لكككككا أ    ـرـجع 

نلرا  و مقابلل تاللافي أبنلاء عمومتله. الن معام لة اللروا لله, في  ذ  األبيلات يلذكر الشلاعر لُ                
يألللا , إيلللدد زمللن مكوثلله فللي األاللر إذ أقللاا عللامين فللي أرا الللروا, لللا يللر فلليهن لزينللا إالأل 

وللللا يلللر شفصلللًا متصلللنعا بالملبلللة يههلللر فلللال  ملللا يلللبطن  عكللل  أصللللابه اللللذين كلللانوا 
الواقللا يتصللنعون الملبللة للله, الللذين كشلل تها ملنللة األاللر ع للى لقيقللتها, فنقللل شللعور  لللول 

نهللر إليلله مللن الهللة كللون صللالبه أالليرًا االالتمللاعي فللي بللالد الللروا, ذلللك الشللعور الللذي يُ 
ونر  أنألله اللاء بال علل الماضلي . (2)ُمعنى, يعيش وطات اإللاا  بالقيود والغربة واللرمان 

)ف ت( في معرا كالمه عن فوفه ملن اللروا, وال علل )تفوفلت( فلي معلرا كالمله علن 
فال عللل )ف للت( يللدل ع للى الفللو  الللذي تعللار  ع يلله اإلناللان,  فوفلله مللن بنللي عمومتلله,

, ولعللل  للذا عكلل  ال عللل )تفوفللت( الللذي يللدل ع للى زيللادت الفللو  وكثرتلله مللن بنللي لمللدان
يللدل فيمللا يللدل ع للى شللدت تفللو  الشللاعر مللن أبنللاء عمومتلله؛ ألنأللله يللر  فلليها فالصلله مللن 

   الموت الملقر عند الروا.
 
 
 

                                                 

 .234ينهر: اللوار في شعر أبي فرا  اللمداني درااة تل ي ية:   (1)
 .83األاير اللر أبو فرا  اللمداني:   (2)
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 المحور الخام 
ُعككككوا ـبعككككد  مككككن الـقطككككـر . ـلقككككد ـقنـ 23

 بالن كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدى 
         

 و مككككككن  لككككككم  يجككككككد    ل القنككككككوـر تقنعككككككا 
 24    َُ  . و مككا مككرل  نسككان  فككأخلـب مثلكك

         
 ولكككككككن  يزجككككككي النككككككاُ  أمككككككرا  موقعككككككا   

            25 َُ  . ـتـنـكككرل ًـسككي ُب الككـدـيـنً ـلـمككا ـ ـتب تُكك
          

ككككـ  الـكككككـ     ـم  ـوـقرلـ ككككاـوـ ككككرلـ  ـبككككي  ـتح 
كـدـي الكُودَّ أنلـنكي 26           َُ: ـمكن  ـأص  ـ  ـلك  . ـفُقو 

            
ـ ـممكككككا رـاـبـنكككككي  الكككككدلع ـر ـمف ـزـ كككككا     ــ  ـجـعل تُككككك

َُ ـفككي ـجككواـنـحي 27          ـنن تُكك  . ـو ـلككو  أنلـنككي أك 
            

ـرـي ـمكككككككا ـبكككككككيـن الْضكككككككُلوـر ـوـفر ـ كككككككا       أـلـو 
يص  الشاعر في  ذ  األبيات لال قومه بعد فقد ا إيا  وما للأل بها, فقد قنعلوا بعلد العلز             

الللذي قدملله لهللا بللالهوان, ويللر  أنأل ال ألللد قللادر ع للى أن ياللد مكانلله الفللالي, معبللرًا عللن 
نأل مللات األناللان لللن يللاتي ألللد  يتصلل   لكمتلله فللي الليللات التللي تللر  النللا  لياللوا اللواء, وا 

 اته التي تميز  عن غير , وال ياتطيا ألد أن يقدا ما قدمه للبالد , فكلل  لذ  المناللزات بص
العهيملللة للللا ينتبللله لهلللا  الللي  الدوللللة  وتناالللا ا بغيلللاف صلللالبها, فتنكلللر ألبلللي فلللرا  بعلللد 

لاكهللا معاتبتلله, وعللرألا بلله وقرعلله بللالكالا تقريعللًا, كللل ذلللك كللان نابعللًا مللن الداللال  التللي 
تللليط بللل  اللي  الدولللة: الللذين اغتبطللوا ألاللر  ألن لله أتللاأل لهللا فرصللة لللا ضللد  العصللبة التللي 

, إالأل أنأله لا يلمل لقلدًا أو علداوت للل اي  الدوللة , بلل ع لى (1)تكن اانلة لها بوالود  بينها
العك  فننأل ملبتله الاكنة ق بله, وقلد الع له م زعلا ومناللى لكلل ملا يريبله ملن اللد ر, مشلبها 

, بانأله لو أاكن ملبة  اي  الدولة   في الوانله ألورقلت ونملت فيهلا ه له تشبيهًا ضمنياً لبأل 
 الليات, فكانه أراد أن يغيا الوشات واللااد الذين تامروا ع يه عند  اي  الدولة . 

 المحور الساد 
. ـفككـ  ـتغ تـككـرر  ـبالـنككاـ   ـمككا ُكككْل ـمككن  28

    ـتـرى      
ككـر أ  ـضككع ـ  ـفككي اأـلم  ــ ـ ـ ا أو  ـضككـعاأُخككو   و 

            29     َُ ــ ـحل ُيكككككك  . ـو  ـتـتـقل ككككككد  ـمككككككا ـيُروُ كككككك
              

ككككـ   ـمككككا ـكككككاـن ـأق ـطـعككككا    ـتـقـلككككد   ـ ـ ا ـحاـرب 
ـل ـمككن  ُكككلَّ ـقاـ ككِل  30   . ـو  ـتق ككـبـلن  الـقككو 

            
ككـمـعا  ــ ـمس  ـضككـي ككُ  ُأر  ــ ـمككر ـأى ـلس  ـضككي   ـسُأر 

                  
                                                 

 .368ينهر: أبو فرا  اللمداني الموق  والتشكيل الالمالي:   (1)
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غ ف ع ى  ذ  األبيات طابا اللكمة التي اكتابها الشاعر من تالاربه في الليلات, إذ تمثلل 
. (1)ت للك التالللارف  ثمللرت االاللتمرار ع للى مماراللة الشلليء ممللا يمكللن إعطللاء أبعللاد  وف الل ته 
ذكر فيللذكر الوشللات والاللاعين بالوقيعللة الللذين شللو وا صللورته أمللاا  اللي  الدولللة , وأراد أن ُيلل

لدولللة  بنقداملله وت انيلله ألال لله, ويط للف منلله أن ينتبلله لمللن لوللله مللن النللا , وأن ال  اللي  ا
يغتللر وال يثللر بهللا, فللاأل  اللللر إذا مللا راا  اللي  الدولللة  أمللرا فننأللله ياللارع فللي مشللاركته, 
وتقويللة اللاعد , ويط للف منلله أن ال يتق للد اللي ًا يروعلله مللا ُزيللن بلله مللن ل للي, ولكللن ع يلله أن 

الللذي ال يهللاف المعللارك, و للو بهللذا يكنللي عللن ن الله بالاللي  القللاطا  يتق للد الاللي  القللاطا
نملللا كلللان الللي ًا قاطعلللًا ع لللى رؤو  أعلللداء  الللي   اللللذي للللا يكلللن الللي ًا ل تبلللا ي والالملللال وا 

 الدولة .
 المحور الساب 

ـمكككككة      31 ـسكككككان  ـ ـلكككككيل ـوـنع  َـ  ح   . ـفـللككككك
            

َـ ُصكككككن    ـقكككككد  ـكـفكككككاـني الـتـصكككككنْ    ـعا   ـو ـللككككك
ـرـمككككاـ   ـكـمككككا 32             ككككـي الُمك  . أرـاـنككككي ـطـري 

 ـأـرى 
    

كككـماني ـ ـلكككا ُككككلَّ ـمكككن  ـسكككـعا    ـ ـلكككَي ـوأس 
ـُ ـبكككككُط   ـمكككككـرة  ـفـلـطاـلـمكككككا   33    . ـفكككككانل ـيككككك

 
 

ككككككـرـ ا  ككككككـو   بالـجـميككككككـل ـوأس  ككككككـل ـ نح   ـتـعجل
 
 

ـر 34 كككـ  األُمكككو  . ـو  ن  يجكككُب ـفكككي ـبع 
 ـني       ـفـانـ 
 

ـدـ كككككا  ـمكككككا الـتكككككي ـككككككاـن ـأو  كككككُكُرُت الـنع   َ  أـل
 
 

ككككككـتـجدل النككككككاـ  بعكككككككد  35 . ـو  ن  ـيس 
 فلككككككككككككككككككككككم  يزل                  

ـتـجدَّ    ــ الككككككككككـبـديـل  الكككككككككككككـمس  ـبككككككككككككككككككككككـ ا
 ُمكـمككتلعكـكا     

 
للياته الماضلية فلي هلل  الي  الدوللة  التلي واللد فيهلا لالن تضمألن  ذا الملور ااتذكار  

معام ته له, وما أابغ ع يه من الالود واإللاان والنعمة, والع ه فارالًا مغلوارًا, وأرا  طريلر 
وع ألللى منزلتلله ع للى كللل مللن كللان لوللله, فهللو ال يبللالي  ,المالللد بتق يللد  إمللارت )منللبل ولللران(

 ,لما تعالل  اي  الدوللة  بتقلديا العلون والالميلل للهقبل  ذ  الملنة طافبتافر م اداته منه, 
ن االتبدله بغيلر  ملن  ,ولتى إن ال ا  فننأله ماتمر في الثناء ع ى كل ما قدمه له ملن نعلا وا 

 كاعتماد  ع ى أبي فرا .  اال راان, فننأله ال ياتطيا االعتماد ع يه

                                                 

تموز ل طباعة موضوعات الشعر العربي القديا ودالالتها الن اية وال نية, أ.د ع ي لان الااا,   (1)
 .33ا: 2011ط,  -لبنان, د  –والنشر والتوزيا, بيروت
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أوالاعله إذ قلال فلي بيتله , فاللاءت لام لة ألفكلار  و (1)نالله ارتباط مقدمة القصليدت بنهايتهلا
 الفام , وفي بيته الااد  والعشرين:

 . ـخـليـلككككي   ـلككككم    ـتبـكيككككاني ـصككككـباـبة                  5
 
 
 
 

ـد أجـرـ ككككككا    ككككككـدل ُتـما بككككككاألجـرـر الـفككككككر   أأب 
  
  
 
 
 
 

كـدـي الكُودَّ أنلـنكي            26 َُ: ـمكن  ـأص  ـ  ـلك  . ـفُقو 
 
 
 
 

 اـبـنكككككي  الكككككدلع ـر ـمف ـزـ كككككاـجـعل تُكككككــ ـممكككككا رـ  
            

  
 
 
 
 

وعتابللله لهملللا ع لللى ناللليانها إيأللللا , وفلللي نهايلللة  ة القصللليدتناللللله نلللداء  لف ي يللله فلللي مقدمللل
 لللذا يلللدل ع لللى و القصللليدت ط لللف منهملللا أن يوصلللال كالمللله إللللى  الللي  الدوللللة  نيابلللة عنللله, 

يتله التلي صلرعها اللزمن تع قله با  له وكلل ملا يلذكر  بلزمن لر صدر عواط له اللي زادت ملن 
صللورت فالنلله ماث للة أماملله تللذكر  بماضلليه الللذي طللرز   ونللر  عواط لله الع للت ,أمللاا ناهريلله

ونالللله كثلللرت األفعللال الماضلللوية التللي تمثلللل معللاداًل موضلللوعيًا  بكللل معلللالا ال فللر والعلللزت.
والللاءت بعللا األل للاه تلمللل لذتلله وتز للو   للياتلله التللي لللا يبللر منهللا غيللر زمنلله الماضللي

يللات واللركللة التللي ترنللو إليهللا ن الله ومنهللا:) الليللات, الصللبابة, الوالللد, الف يللل, النعمللة, بالل
الشهد, التام العيش...(, وبعا األل لاه التلي لم لت األللا فلي ثنايا لا, كانلت مؤشلرًا ع لى 
شللعور  بالضللياع, ومنهللا :)اللللزن, األالللرع, المضللنة, الهالللر, الاللا, الالللرأل, الصللدع ...(, 

األفعال الماضية اتامت بطابا التشاؤا والفو  الذي يلم له اللو األالر,  ونالله أنأل أكثر
وملن  للذ  األفعللال:) ضلنت, فللارر, أصللاف, ت رقنللا, ضليعا, ف للت, تفوفللت, أوالعتنللي...(, 
للللل( التللللي تللللدل ع للللى المطاوعللللة  فضللللاًل عللللن ذلللللك فننأللللله أكثللللر مللللن االلللتفداا صلللليغة) ت عأل

ا يوه   لذا اللوزن اعتباطلًا؛ بلل للااللة فلي . ولع نا ناتطيا القول أنأل الشاعر ل(2)والتك  
      ن اه قضا ا؛ رغبة في الفروم من وطات  ذا الزمن البال .

 
 
 

                                                 

أبو فرا  اللمداني في رومياته, د. فالد بن اعود الل يبي, نادي المنطقة الشرقية األدبي, ينهر:   (1)
  .106: ا2007 -ه1428, 1ط

ري الار اهلل )ت ينهر: الم صل في صنعة اإلعراف, أبو القااا ملمود بن عمرو بن ألمد, الزمفش  (2)
 .271ا: 1999بيروت, الطبعة: األولى,  – ل(, تف: د. ع ي بو م لا, مكتبة الهالل 538
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 ا جَتنخاتمة البحث و 
فللالل بلثنللا وااللتقراءنا لشللعر أبللي فللرا  اللمللداني, والللدنا كثللرت توهي لله لتقنيللة االاللترالاع 

لتللي يلم هللا الشللاعر فللي أشللعار , ذلللك االاللترالاع الللاء مصللطبغًا بصللبغة صللدر العاط للة ا
تالللا  كللل  مللا تع للر بلله فللؤاد , إذ وهأللل   للذ  التقنيللة الاللترالاع أ للا للهللات الاللعادت واألل للة 
ملللا لبيبللله, وأ  للله ونااللله. وقبلللل أن يؤالللر الشلللاعر كلللان يوهللل  تقنيلللة االالللترالاع لتلللذكر 
ا للهات ال قاء ما لبيبه, وما دار بينها من طيلف ال قلاء ولذتله, وفليء أالر  ان اللرت ينلابي

عواط لله صللوف كللل مللا يثيللر فللي ن الله الرالللة والطمانينللة بعيللدا عللن ولشللة وغربللة األاللر. 
وعندما وقا الشاعر أايرًا عند اللروا أكثلر ملن توهيل   لذ  التقنيلة الالترالاع أ لا للهلات 
اللريلللة المكتنلللزت بكللللأل ملللا  لللو الميلللل وقريلللف إللللى رولللله وق بللله وعواط للله, إذ نلللرا  يالللترالا 

ف الللذي فارقلله, وياللترالا ذكرياتلله مللا  اللي  الدولللة  التللي اتاللمت للهللات ال قللاء مللا اللبيلل
بطللابا المللودت واألل للة, ملللاواًل بللذلك أن يرقللر ق للف  اللي  الدولللة  وتللذكير  بمللا يأكللن للله مللن 

 ملبة ثابتة, وعاط ة صادقة ال تغير ا مصالف الزمن.
الوعلله الهللرو  المليطللة بالشللاعر فللي لاضللر  كللان لهللا دور كبيللر فللي تللااليل عواط لله, ور 

صوبه ماضيه يغتر  من طيف منه ه ما يروي عطشه في لاضر  الذي واللد  مفت  لا علن 
 ذلك الماضي.

كللللان ل مشلللليف دور مهللللا فللللي تللللااليل عواطلللل  الشللللاعر ل رالللللوع صللللوف الماضللللي المتمثللللل 
بالشللللباف والقللللوت؛ لمواالهللللة عنللللت المشلللليف المتمثللللل بن للللور الناللللاء منلللله, وفقدانلللله ل ليويللللة 

 والنشاط.
ذكللر ثناليللة ) ال يللل/ النهللار( وبلليألن لنللا نهرتلله تالللا   للذ  الثناليللة, إذ كللان  أكثللر الشللاعر مللن

يميلل صلوف  ال يلل أكثلر ملن النهلار؛ لملا يتميلز بله ال يلل ملن لقلاء اللبيلف والراللة الن اللية 
 وال ذت, عك  النهار الذي كان مرادفا ل شامتين واللااد, إذ ي تقد الشاعر فيه لبيبه.

ات لقاله ما لبيبه في زمنه الماضي, بعد أن  االمه اللاضلر ااترالا الشاعر أالمل لله
بثق له ورتابتله, إذ توالهلت عواط لله صلوف ماضليه كللي يبعلد علن ن الله شلبف اللاضلر الللذي 

 عنه غيألف كلأل ما  و عزيز وقريف إلى عواط ه.
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      The emotional  retrievals  in  Abi Firas  Ahamadani's  poetry 

Dr. Nawar Abdul Nafaa Al-Dabbaq   Waleed  Abid  Yaseen 

Abstract 

  Time is considered an effective factor in the literary 

text for it has a role to reveal the idea of the poet of the universe 

and people. We chose the retrieval in Abi Firas  Ahamadani's  

poetry for his poetry is full of retrievals which was  used to enrich  

literary text.  This research deal with studying the technique of  

time ( retrieval ) in Abi Firas's  poetry. We  concentrated in our 

study on the retrievals. we mentioned in our study on the emotional 

retrieval toward hislovers  ,Saif  al Dawla and the most important 

moments of his previous life.  

 


