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Abstract: 

Figures of Thought are not, despite what some researchers have said, only used to beautify the 

poem. Many of great Arab poets attended to these figures very much and tried to make figures of 

thought and use them. Figures of Thought are the necessary element of any poem; i.e. if something 

doesn‟t have figures of thought, it is not a poem and will have limited impact on its recipients and can‟t 

excite them. A figure of thought is a tool both to beautify the poem and to let the poet explain his 

sentiments. Figures of thought are structures which are employed by the poet to explain the meaning he 

has inwards. Amal Donghol, the poet, is one of the poets who have extraordinary capability to create 

figures of thought in their odes. One of his odes named Al-khoyoul had a great echo because it has 

figures of thought and instruments. Speculation makes it clear that these figures are symbols which are 

pointing to the Arab greatness era, brilliant Islamic conquests and their nowadays lack of progress. 

These three themes are new subjects which are said by using figures of thought and instruments. The 

method of this study is descriptive- analytic.  
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 الممّخص:
، ًمفى الٌظكاىر التي يسعی الشاعري جاىدان إلی تكظيفيا ىدفان لزيادة جمالٌيًة عمًمًو  ليست ظاىرةي الٌصكًر الفنٌيًة كما يری البعضي

، بؿ إن   يا تيعتبر عنصران ًمفى العناصر البٌلفتة لمنظر لدی األدباء. ىذا كقد عىكؼى عمييا فحكؿ الٌشعراء عمكما إذ كانكا يبذليكفى طاقةن فحسبي
ظان كبری في خمقياكتكظيفيا مجمعيفى عمی أن يا الجزءي المبلزـي لمشعر كال ييستحسف لمشعر مطمقان أف يتجٌرد عف الٌصكرالبلعبة دكران ممحك 

ٌصكر الٌتأثير عمی المتٌمقي إذ الٌشعر الخالي عف الٌصكر كالكبلـ الذم ليس مف شأًنًو، بٌث اإلثارة في جكانٌية المتمٌقيف فمع ذلؾ أف  الفي 
ف تيعتبر مف جانبو أداةن لمتنميؽ، تيعٌد في جانبو آخر كسيمةن إلعانة الٌشاعر عمی نقؿ خمجات نفسو إلی المتمٌقيف كال يخفی بأف   الفٌنية كا 

نةن لمٌتعبير عما ينكم بيانىوي كىكذا أف  الٌشاعر أمؿ دنقؿ يع د مف الٌشعراء لمٌصكر، مكٌكناتو جٌمةن إذ يعدؿ الٌشاعري إلييا عاٌدىا آليةن كمككِّ
ران لما تضُـّ بيفى الذيف يتمٌتعكف بقدرة فائقة في إبداع الٌصكر كالمشاىد في قصائدىـ منيا: قصيدتيوي المسٌماة بالخيكؿ، إذ تركت صدی كبي

سطكرىا مف صكرو كمعافو كآلٌياتو فاتضح بعد الغكص فييا أن يا ترمز إلی المجد العربٌي األصيؿ مع اإلشارة إلی الفتكحات اإلسبلمٌية 
زى ىذا عمی شكؿ صكرو كآلٌياتو فيعتبر مكضكعي المكٌكنات كاآللٌيات  مكضكعان جديدان كأخيران البيضاء كما ميًنيى بو العربي اليكـى مف تخمفإذ بىرى

 يركفي منيجي ىذا البحث إلی المنيج الكصفٌي كالٌتحميمٌي.
 الٌشعر الحٌر، الٌصكر الفٌنية، اآللٌيات، أمؿ دنقؿ، الخيكؿ.الكممات المفتاحّية: 

 المقّدمة:
األدب في مفتتح الكبلـ حرمٌّ بالٌذكر بأف  الٌشعرى العربي  الحر  في اآلكنة األخيرة، سىطىعى عمی يد ثٌمة مف الٌشعراء الكبار في سماء 

بير عف بعض العربٌي إذ عد  ىؤالءي الٌشعراءي، ىذا الٌصنؼى الٌشعرٌم الذم يٌتسـ بالحرٌية في األكزاف كالقافية إلی حدٍّ ما، أداةن ىاٌمةن لمتع
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القضايا البارزة كالمتفشٌية في عصرىـ الذم يعيشكف فيو، العصر الذم قد أحاطت بو الكقائعي كمخالبي الٌزمف الفٌتاكة مف كٌؿ حدبو 
كصكبو فالشعراء عبرى خمًؽ ىذه الٌصكر تمكنكا مف الٌتنفيس عٌما حصؿ في مجتمعاتيـ مف تخٌمؼو كتشٌتتو كما أن يـ كجدكا المجاؿ لذكر 
ؿى في ببلدىـ مف خبلؿ الٌصكر المنتجة باآللٌيات، مفتكحان ألف يمٌكحكا إلی بعض القضايا المثيرة كالبلفتة لمنظر إلی جانب تكج يو ما حىصى

كا في العصر المعاصر في األدب العربٌي، الشٌ  زي ر أمؿ اعالنُّقاط الياٌمة إلی الحكاـ الذيف تخٌمكا عف مكاقفيـ. كمف ىؤالء الٌشعراء الذيف بىرى
، عددان إذ إن و في حقيقة األمر ييعٌد أحدى الٌشعراء المعاصريف المرمكقيف، فٌنان كأدبان كصكرةن كآليةن كقد عالج مف خبلؿ الٌصكر كآلٌياتيا 1دنقؿ

كبيران بيفى متذكقي  كبيران مف الظكاىر الياٌمة المتعٌمقة بمجتمعو في قصائده كمف ىذه القصائد يمكف اإلشارة إلی قصيدتو التي نالت إعجابان 
جد الٌشعر كالنٌقاد كىي قصيدة الخيكؿ فىقد سعی الٌشاعر جاىدان مف خبلؿ ىذه األلفاظ كالٌرمكز كالٌصكر أف يبٌيف بيف يدم المتمٌقيف، الم

ـى األعداء نابذيفى الغٌؿ كالحسد كالح كالعظمة المذيف كاف قد تمٌتع بيما المسممكف آنذاؾ اؿ أف  حكاـ األٌمة العربٌية إذ كانكا يدان كاحدةن أما
المسممة لـ يحافظكا عمی ىذا السؤدد المعرؽ بؿ أفسحكا المجاؿ لمٌدىر الذم يريد اإليقاعى بالمسميمف كما فتحكا البابى عمی مصراعيو 

كثبيت أف  الٌشاعري بعد ليؤالء الذيف يبتغكف أف يعيش المسممكف بكطأةو ككشٌدةو ككذا الحاؿ لمف ينكم الٌنيؿ كالمساٌس بقداسة اإلسبلـ. 
دراسة ىذه القصيدة كاف فٌنانان ماىران في خمؽ الٌصكر ذلؾ كٌمو عبرى آلياتو الجٌيدة فيك كالمنذر الذم يسعی أف يحٌرؾ مشاعرى الحكاـ 

 كالٌشعب الستعادة الكحدة كاإلخاء كاألىـٌ مف ذلؾ استرجاعى المجد إلی األٌمة العربٌية المسممة برٌمتيا.
 كالفرضٌيات:األسئمة 

 لماذا جاءت ىذه القصيدة مسٌماةن بالخيكؿ؟ 
 ما مدی إجادة الشاعر في إبداع الٌصكر؟

 ما اآللٌيات التي كٌظفيا الٌشاعر في قصيدتو؟
 إلی ماذا يدعك الٌشاعر مف خبلؿ ىذه الٌصكر؟

؟  بأٌم صبغةو اٌتسمت ىذه الٌصكري
 ات الفرضٌيات الٌتالية:بناءن عمی ما ىذه األسئمة التي ذيكرت، ييسعی إلی إثب

الغركى أف  الخيكؿ في األدب العربي ترميز إلی المجد كالسؤدد الذم كاف قد نالتو العربي بكاسطتيا، إلی جانب القٌكة ككالٌنجابة  -
 كاألصالة.

كتيفيا داؿٌّ إلی قضايا ظىيىرى الٌشاعر مف خبلؿ عبلج صكره المذككرة في قصيدتو، مكفقان كؿ  الٌتكفيؽ إذ جاءت الٌصكر جمٌيةن كم -
 اإلسبلـ الياٌمة كالفتكحات كاالنتصارات.

جمؿ كٌظؼى الٌشاعر عددان كبيران مف اآلليات لمٌتعبير عف مراده كآلية الكممة الٌدالة عمی قضية تأريخٌيةو، كآلية الٌتناص، كىكذا آلية ال -
 كالٌتراكيب كاألسطكرة.

ذكری الفتكحات كاالنتصارات كالكحدة التي كانت بيف العرب كالمسمميف، إلی متمقيو. كما أن و سىعىی الٌشاعر عبرى ىذه الٌصكر أف يعيد  -
 دعا بيا العرب إلی استعادة المجد كاإلخاء.

 جاءت صكره ىذه القصيدة مٌتسمةن بصبغةو تأريخٌيةو إسبلمٌيةو كما أعطاىا الٌشاعر أتمكسفيران دينٌيان كسياسٌيان. -
 :ُة البحِث(دراساٌت سابقٌة )خمفي

 عالج عدده مف الباحثيف قصيدةى الٌشاعر أمؿ دنقؿ منيـ:
ـ: تناكؿ الباحث مف خبلؿ بحثو المكٌثؼ عف شعر 2007.الٌدكتكر محمد سميماف، الحركة النقدية حكؿى تجربة أمؿ دنقؿ الٌشعرية، عاـ1

صيدة بشكؿ عاـ مع المنيج األسمكبٌي مع بعض الٌشاعر أمؿ دنقؿ، قصيدة الخيكؿ إذ إن و يتطٌرؽ في بداية عممو إلی زمف الق
 الٌتعميقات.

 تناكلت ىذه القصيدةى، مجمكعةه كبيرةه مف الٌصفحات اإلكتركنٌية عمی شكؿ مقاالتو كبحكثو درسٌيةو. -
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 إلييا.ثٌمة عبلجات ليذه القصيدة متفٌرقة عمی شٌتی صفحات المكاقع اإلنترنتٌية دكفى أف تككف مصادرى مف شأنيا االستناد  -
كأٌما فيما يتعٌمؽ ببحثنا الذم يكتسي مممحان بارزان، فيك في حقيقة األمر، األٌكؿ مف نكعو في معالجعة ىذه القصيدة عمی ىذا 
الغرار إذ تـ  الٌتركيزي عمی الخكض في جميع تفاصيؿ صكر القصيدة النتشاؿ فكرة الٌشاعر المستكٌنة بيف سطكرىا كأىـٌ اآلليات التي 

ا اإلشارة إلی بعض القضايا التأريخية، فبعبارة أخری أف  الٌركيزة األساسٌية التي ينٌص عميو ىذا البحثي ىي دراسة جمالٌيات كٌظفيا كم
الٌصكر كما تحممو مف رمكز كمعاف كآلياتو كاليدؼ المتكٌخی مف إنشاء الصٌكر عبر ىذه اآلليات كأخيرانيتكٌجب عمی الباحثيف، الٌتنبيو 

.بأف  مكضكع اآل  لٌيات عمی حٌد ذاتو مكضكعان جديدان لـ يتطٌرؽ إليو أحده مف قبؿي
 :. الّشعر الحّر في العالـ العربيّ 2

مف األشكاؿ الجديدة لمصياغة الٌشعرٌية، ىي قصيدة الٌشعر الحٌر كالٌدافع إلی تقٌدـ الٌشعر العربٌي ىك احتكاكو بمؤثرات خارجٌية 
ٌشعر العالمٌي، فييعٌد الٌشعر الحٌر مف أىـٌ الفنكف الٌشعرية المعاصرة التي انتشرت في العالـ العربٌي بعد كاالنفتاح عمی الثٌقافة العالمٌية كال

فتقكؿ الٌشاعرة نازؾ المبلئكة عف نشأة الٌشعر الحٌر العربٌي  الشعرمٌ تأثرىـ باألركبٌييف، إذ ماؿ المزيد مف الٌشعراء إلی ىذا الصنؼ 
، في العراؽ، بؿ بغداد نفسيا، زحفت ىذه الحركة كامتٌدت حتی غمرت الكطفى العربي  كم وي، 1947ٌر سنةكانت بدايةي حركة الٌشعر الح»

 (23ـ: 1967المبلئكة، «)بالككليرا»بسبب تطٌرؼ الذيف استجابكا ليا كىكذا تذكر أف  أٌكؿى قصيدة حٌرة الكزف ىي قصيدتيا المعنكنة 
األساس ليذه الحركة  عاٌدةن ديكاف )شظايا كرماد( لمشاعرة نازؾ المبلئكة، الحجر كىكذا تذكر الٌدكتكرة سممی خضراء الجكسي

عبلميان.  كاف ديكاف نازؾ المبلئكة الثاني بعنكاف شظايا كرماد الذم نشر ببغداد ىك الذم بدأ» فتيفصح: حركة الٌشعر الحٌر رسميان كا 
الٌديكاف االثنتيف كالٌثبلثيف كتبت بالٌشعر الحٌر فإف  الٌشاعرة في مقدمتيا تعرض كبالٌرغـ مف أف  إحدی عشرة قصيدة فقط مف بيف قصائد 

( ديكانو الثٌاني عاـ 1964-1926) آراءىا في الٌشعر الحٌر، ىدفو كأفضمٌيتو الفنٌية كقد كسبت الحركة دعمان عندما نشربدر شاكر الٌسياب
 (598ـ: 2007اء الجيكسي، ـ في النجؼ كفيو بضع قصائد مف الٌشعر الحٌر)الخضر 1950

تعترؼ نازؾ »كيقكؿ شكيب أنصارم ذاكران بعض لمسات إرىاصات ىذا الٌشعر في كتابو "تٌطكر األدب العربٌي المعاصر" 
المبلئكة بأف  إرىاصات الٌشعر الحٌر كانت قد ظيرت قبؿ ظيكر ديكانيا ككتابيا بسنيف عديدة، مشيرة إلی ظيكر قصائد لبعض 

 (246ش: 1393أنصارم،  شكيب«)الٌشعراء
)شعر الٌتفعيمة( إلی الٌشاعرة  كينسب معظـ الباحثيف ريادة الٌشعر الحرٌ »كىكذا يقكؿ أحمد سالـ الغكج عف ريادة الٌشعر الحٌر 

، كمف 1947)أزىار ذابمة( الٌصادر عاـ )ىؿ كاف حٌبا( في ديكانو )الككليرا( كبدر شاكر الٌسياب بقصيدة العراقٌية نازؾ المبلئكة بقصيدة
أعبلـ شعر الٌتفعيمة عبد الكىاب البياتٌي، كبمند الحيدرٌم، كمعيف بسيس، كمحمكد دركيش، كسميح القاسـ، كصبلح عبد الصبكر، كأمؿ 

)عمی أحمد سعيد(، كتكفيؽ زٌياد، كفايز  دنقؿ، كنزار قباني كخميؿ حاكم، كفدكی طكقاف، كمحمد الفيتكرم، كمحي الدينفارس، كأدكنيس
 (187ـ: 2013سعدم يكسؼ.)سالـ الغكج، خضكر، ك 

فيعتبر الٌنقاد كالٌشعراء حركة الٌشعر الحٌر تمبيةن لتطٌكر اجتماعٌي كفنٌي أممتو طبيعةي »أٌماعف ماىٌية الٌشعر الحٌر كسبب انتشاره 
فكاف أف اختاركا لمضامينيـ الحديثة  العصر، كطبيعةي الٌرسالة الجديدة لمشاعر كقد أراد الٌشعراء أف يعٌبركا عف عكاطفيـ كأفكارىـ بحرٌية،

)دعبيس، ال تاريخ نقبلن عف مسممي، 187 :شكبلن حران غير مقٌيد بقافية كاحدة كال يخضع لعدد محدد متساكو مف الٌتفاعيؿ مف كٌؿ سطرو
 (.124ـ: 2017

 . الخصائُص الموضوعّيُة:2-1
 بعض الخصائص المكضكعٌية البارزة لمشعر الحٌر منيما: إلیفي الٌتعقيب يمكف الٌتمكيح 

.كٌؿ قصيدة تعٌد تجربة إنسانٌية منفردة كطاقة تعبيرٌية تشرؾ في إنتاجيا كٌؿ القدرات اإلنسانٌية كليست مجمكعة مف العكاطؼ كالمشاعر 1
 كاألخيمة.

 كاإليجاز كالٌتركيز كاالبتعاد عف الخطابية..القصيدة الحٌرة عقمية ليس مف أغراضيا الٌشرح كاإليضاح، إٌنما اإليحاء 2
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 .كيعنی بقضايا األٌمة كالكطف كيؤيد حركات الٌتحرر، السياسٌية كاالجتماعٌية كالقكمٌية كاإلنسانٌية.3
 .النزكع إلی الكاقع كاالرتنباط باإلنساف كالكجكد.4
 (191ـ:2013.الحنيف إلی االستقبلؿ كاالعتماد عمی الٌتجربة الٌشخصٌية.)سالـ الغكج، 5

كىكذا يری الباحثكف في ىذا الجانب، أف  الٌشعر الحٌر في حقيقتو تعبيره عف معاناة حقيقية لمكاقع كمايجرم بارتباط كثيؽ بو كفي 
 الكاقع مكضكعاتو مكضكعات مستنبطة مف الحياة يأخذ منيا كيدفعيا إلی األماـ.

 . القضايا المتناولة الياّمة لدی الّشعراء:2-2
 :فيما يخٌص القضايا الياٌمة التي يتناكليا شعراء الٌشعر الحٌر فييكأٌما  

 .الٌشعر الكطنٌي.1
 .الٌشعر االجتماعٌي.2
 .الٌشعر القكمٌي.3
 .الحٌب.4
 .المكت.5
 (192. قضايا الٌتحرر العالمٌي)المصدر نفسو: 6

 مفيـو الّصورة الفنّية لدی األدباء:
إذ ال يمكف تحديديىا تحتى إطار كاحدو فعمی ىذا األساس يتسٌنی البياف بأف  تعريؼ  حصر ليا، عف الصكر الفنية ثمة تعاريؼ ال

 الخياؿ كاف الخياؿ، ككٌمما عف تنشأ الفنية الصكر»السيد قطب مف أجمع الٌتعاريؼ بسطة كفيمان فمقد قاؿ في تبياف الصكر الفنية: 
 ( 34: 1980قطب، (أجمؿ، كأركع الصكرة كانت خصيبنا

الٌصكرة الٌشعرٌية أثر الٌشاعر المفمؽ » الدكتكر زكي مبارؾ يٌكضح الٌصكر الفنٌية في الٌشعر عمی الغرار الٌتالي فيقكؿ:ىذا كأف  
الذم يصؼ المرئيات كصفان يجعؿ قارئ شعره ما يدرم أيقرأ قصيدة مسطكرة أـ يشاىد منظران مف مناظر الكجكد كالذم يصؼ 

يناجي نفسو كيحاكر ضميره ال أن وي يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيد كالٌصكرة الٌشعرٌية ال تكمؿ إال حيف  الكجدانيات كصفان يخٌيؿ لمقارئ أن وي 
 (51ش:1394نقبلن عف آذرشب، 64ـ:1926يحيط الكصؼ بجميع أنحاء المكصكؼ)مبارؾ، 

ة إن ما ىك تمكيف المعنی في الٌنفس، إف  فضؿ الٌصكرة الٌشعريٌ » كمف ثـ  يتابع الحديث عف فضؿ الٌصكرة الٌشعرية فيقـك قائبلن:
اية ألف  غاية الكبلـ البميغ مف نثر أكشعر إن ما ىي الٌتأثير كالٌصكرة الٌشعرٌية لما فييا مف تحميؿ المعنی كتعميمو كافية في تحقيؽ غ

 (52البياف.)المصدر نفسو:
حرتي الغبار عف دكر الٌصكرة الٌشعر  ٌّ كتقـك الٌصكرة الٌشعرٌية بدكرميـ » ية حيثي يذكر:كىكذا ينفض مصطفی عبد المطيؼ الٌس

 في الٌشعر الحديث كقد أصبحت في كثير مف أنكاع الٌشعر لبنةن مف لبناتو ال أداة فقط مف أدكات الٌتعبير كلكي تؤدم الٌصكرة دكرىا البدٌ 
ال كشفت عف زيؼ انفعالي أك زيؼ فكرم نقبلن عف آذرشب،  84ـ:1962تي، الٌسحر )مف أف تساير االنفعاؿ كتتساكؽ مع الفكرة كا 

 (52ش: 1394
كىكذا يری الباحثكف أف  الٌصكرة الفنٌية مف مستمزمات الٌشعر الرئيسة إذ تحمؿ عمی عاتقيا دكران بارزان في تأدية المعاني المكنكنة 

ن يا تزيد مف قيمة شاعريتو خصكصان في نفس الٌشاعر ففي حقيقة األمر أف  الٌشاعر ال يستغني عنيا ما داـ الٌشعر لـ يتحٌؿ بيا كما أ
 اآلليات التي يعكؼ عمييا الٌشاعر لجبلء الخكافي إذ يغني بيذه اآلليات أغنية اإلدىاش كالٌتأثير الجمالي مع الٌتجسيد كالٌتشخيص. 

 . آليات الّصور الفنّية:3
أجمع الباحثكف عمی أف  ثمة عددان ىائبلن مف الباحثيف كالٌنقاد تناكلكا الٌصكر الفنٌية جممةن كتفصيبلن في أشعار الٌشعراء قديمان  

ـ كحديثان فمع أن يـ أسدكا خدمة عظيمة لؤلدب فقد يبلحظ أن يـ باتكا كىـ غافمكف قضية ىاٌمة حتی يكمنا ىذا كىي أف  الٌصكرة بشكؿ عا
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مف أجؿ إيصاؿ المعنی المضمر لدی الٌشاعر كفي الكاقع أف  ىذه الٌصكر ال محالةى كانت كلـ تزؿ تفتقر إلی بعض المككٌنات  تأتي
ـ لتثبت كجكدىا مجٌسدةن مٌشخصةن فمف ىذه اآلليات الميٌمة التي يتٌعيف عمی الباحثيف كالمتذكقيف أف يأخذكىا بعيف االعتبار لدی معالجتي

 د مف منظار تصكيرم ىي ما يمي:لؤلشعار كالقصائ
 .آلّية الكممات الّدالة عمی قضّية تأريخّية.1
 .آلّية الّتناص )الّديني وغيره...(.2
 الّتشبيو، الستعارة(.).آلّية الّصور البيانّية3
 .آلّية الّتكرار لمجمؿ والمفردات.4
 .آلّية الّتركيب والجمؿ.5
 .آلّية األسطورة.6

 :ثبلثة أقساـقيمت ىذه القصيدة عمی 
 .القسـ األوؿ مف القصيدة:

 نّص القصيدة:
..حيث .والّركاباف: ميزاف عدؿ يميؿ مع الّسيؼ وحدود الممالؾ/ رسمتيا الّسنابؾ/ مكتوبة بدماء الخيوؿ/ –فی األرض  –الفتوحات 

 (459يميؿ. )دنقؿ، لتأريخ: 
 تعميٌؽ عمی عتمة الّنص:.

قد نسج الٌشاعر أمؿ دنقؿ ىذه القصيدة مستعينان بصكرة الخيكؿ ليجمكى الغبار عف بعض الحقائؽ الٌتأريخٌية كماأن وي ينكم اإلشارة  
إلی مجد العرب المشٌرؼ كاألٌمة اإلسبلمٌية كما حصؿ اليـك مف تخمؼو كتققير ذلؾ بأن يـ لـ يشمٌركا عف ساعدالجد آثريف الخمكؿ 

ر عبر إيجاد ىذه الصكر بآليات تكاٌقة سعی أف يكٌجو إلی الٌشعب العربٌي اإلسبلمٌي بعض الٌتعريضات كالٌتنبييات فالخيؿ كالكسؿ فالٌشاع
أف يبرز ممحميف بارزيف ».... في ىذه القصيدة رمزه كالمرمكز ىك اإلنساف كىذا يكافؽ تمامان ما ذكره الدكتكر محمد سميماف حيثي يقكؿ

 (199ـ: 2007في كالٌتماىي بيف الرمز )الخيؿ( كالمرمكز إليو )اإلنساف()سميماف، في الٌنص الثٌبات كالنٌ 
 بياٌف لمّصور واآلليات:

 :آلّية الكممة الّدالة عمی قضّية تأريخّية لخمؽ الّصورة.3-1
 الخيكؿ، دماء الخيكؿ مع سنابكيا، الٌسيؼ. 

نة سامية لدی المجتمعات البشرٌية عمكمان كالمجتمع العربٌي )الخيكؿ( كصكرتيا: ال ريبى في أف  الخيؿ ليا مكا آلٌية كممة
خصكصان إذ إٌنيا ترمز إلی التٌأريخ اإلنسانٌي كباألخص لمٌتاريخ العربٌي كاإلسبلمٌي في حاالت الٌصعكد كاليبكط فالٌشاعر كٌظؼ ىذه 

 الكممة آلٌيةن لتجسيد الٌصكرة كذلؾ لئلشارة إلی رمز الٌتأريخ اإلسبلمٌي المعرؽ.
 الٌرمز الٌصكرة آلٌية الخيكؿ
كممتي )دماء الخيكؿ كسنابكو( كصكرتييما: يصٌكر لنا الٌشاعر بكاسطة ىذه اآللٌية، الخيكؿ المحاربة المخٌضبة بالدماء إذ  آلٌية

فرسانيا مف مجدو ىي التي تحٌدد بسنابكيا، الحدكد بيف الممالؾ فيرمز بكاسطة ىذه الٌصكر إلی ما اكتسبتو الخيكؿ بدمائيا كدماء 
 كحضارة.

 الٌرمز الٌصكرة آلٌية دماء الخيكؿ كسنابكيا
كالعظمة  السيؼ في ركابي الخيؿ( كصكرتو: ما إف يذكر اسـ الٌسيؼ حتی يكحي في األذىاف بأٌنو يرمز إلی القكة)آلٌية كممة

(. فالٌشاعر صٌكر لنا الخيكؿ 7ـ:2016لنميرم، )مكسی ا كىك سبلح الٌشجعاف األباة الذيف كانكا األقدر كاألقكی عمی فرض سيطرتيـ
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د مع الٌسيؼ ألف  العدؿ كاف في ركابي الخيؿ مقترنان كببيافو آخر أف  آلية صكرة الٌسيؼ جاءت في ىذا المقطع لترمز إلی العظمة كالسؤد
 المصحكبيف بالعدؿ.

 الٌرمز الٌصكرة آلٌية الٌسيؼ
 نّص القصيدة:

ضبحا/ولخضرة فی طريقؾ تّمحي/ولطفؿ -كماقيؿ-..أّيتيا الخيؿ/لست المغيرات صحبا/ولالعاديات.اركضي أو قفي اآلف
 (459أضحی إذا مررت بو...ينتحي)دنقؿ، لتأريخ:

 تعميٌؽ عمی عتمة الّنص:
ز ليرمز إلی ىذا كأف  الشىاعر تحٌدث في المقطع األٌكؿ مف قصيدتو عف الخيؿ المتنصرة في العصر الٌنبيؿ الماضٌي بشكؿ مكج

بعض القضايا المتكٌخاة فأٌما في ىذا المقطع كسائر المقاطع فيأتي الحديث طكيبلن عف الحاضر الميزـك كالخيكؿ العربٌية مع اإلنساف 
لقديمة العربٌي إذ أحدؽ بيـ الٌتخمؼ مف كٌؿ حدبو كصكبو فالٌشاعر يذكر أن وي ال فرؽ بيف الٌركض كالكقكؼ لمخيؿ ألن يا فقدت فاعميتيا ا

حي كفقد أيخذ منيا كؿُّ شيء كال يكٌقرىا أحد حتی الٌطفؿ ال يبتعد منيا كال ييابيا كالٌمطيؼ أف  ىذا اإلسياب في الحديث عف الخيكؿ ييك 
بكبر اليزيمة كعمؽ إحساس الٌشاعر بيا حيثي فقد اإلنساف العربٌي قيمة كجكده اإلنساني كأصبح كجكده كعدمو كركضو ككقكفو )اركضي 

 قفي فيذا سكاء(.  أك
 بياٌف لمّصور واآلليات:

 .آلّية الّتناص لخمؽ الّصورة:3-2
استدعی الٌشاعر في ىذا المقطع الٌنص القرآنٌي الذم يعٌد  (:3ك1)المغيرات صبحا، العاديات ضبحا)العاديات،  آلٌية الٌتناص في

أف  الٌشاعر بكاسطة استدعاء الخيكؿ التي نعتيا القرآف الكريـ في سكرة رافدان ىاٌمان في إعانة الٌشعراء عمی الٌتعبير لما يبتغكف فيبلحظ 
العاديات بصكرتيا المدىشة في اإلغارة كالبسالة كىي معٌدة لمفرساف كاألبطاؿ الفاتحيف، أراد أف يعٌرض بخيكؿ العصر الحاضر حيثي 

داة فيذا عمی حٌد ذاتو صكرة لمخيؿ العاجزة كما ىك رمز عمی إٌنيا ال تممؾ الكفاءة الكافية بؿ صارت إلی شيء ال يعتٌد بو كىي مجرد أ
 فقداف كضياع ما كانت عميو األٌمة اإلسبلمٌية كالخيكؿ آنذاؾ.

 الٌرمز الٌصكرةآلٌية المغيرات صبحا كالعاديات ضبحا
 نّص القصيدة:

كضي كالّسالحؼ نحو زوايا ىاىی كوكبة الحرس الممكي/تجاىد أف تبعث الّروح فی جسد الّذكريات بدّؽ الّطبوؿ/ار 
المتاحؼ/صيري تماثيؿ مف حجر فی المياديف/صيري أراجيح مف خشب لمصغار...الرياحيَف/صيري فوارس حموی بموسمؾ 
الّنبوي/ولمصبية الفقراء حصانًا مف الّطيف/صيري رسومًا ووىمًا/تجّؼ الخطوب بو/مثمما جؼ فی رئتيؾ الّصييؿ. )دنقؿ، لتأريخ: 

460) 
 ی عتمة الٌنص:تعميؽه عم

ىذا كلقد يتكٌمـ الٌشاعر عف بعض الٌذكريات حيثي كانت الخيكؿ تعدك كتغير كتصكف الكرامة كتذكد عف األرض ككٌؿ المساعي 
لنفخ الٌركح في الجسد في ذكريات الماضي الجميؿ كفي الكاقع قرع الٌطبكؿ في زمننا ىذا ال يجدم خيران ألف  ىـ  الجنكد بات حراسة 

لميمؾ فالٌشاعر يستييف بالخيكؿ الحضارة قائبلن ليا أنت لست مف تمؾ الخيكؿ الٌنجيبة المسرعة فمف األحسف أف تركضي ببطء الممؾ كا
كما تسير الٌسبلحؼ كىكذا تحكٌلي إلی تماثيؿ لمميدايف كأراجيع لؤلطفاؿ كفكارس مف حمكی في األعياد كالمكاسـ كألطفاؿ الفقراء ألعابا 

 يصٌكر لنا الٌشاعر حالة كسؿ الخيكؿ إلن يا ال تقدر حتی الٌصييؿ كىذا تعبيره في غاية الجماؿ. مف طيف كفي األخير 
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 بياٌف لمصور واآلليات:
 .آلّية الّصور البيانّية لخمؽ الّصورة:3-3

 *الّتشبيو:
لخ: تظير لنا اآللية صيرم أراجيح/ صيرم تماثيؿ/ صيرم كالٌسبلحؼ/ المقطع عمی الجانب ىذا  صيرم فكارس حمكی كا 

 الخيكؿ بأف تصبح مثؿى الٌسبلحؼ كالٌتماثيؿ كاألراجيح ذلؾ كٌمو لبياف عجزه كىزيمتيا. الٌتشبييي فيأمر الٌشاعر
 الٌرمزالٌصكرة  آلٌية  الٌتشبيو 

 (.القسـ الثّاني مف القصيدة:2)
 نّص القصيدة:

كانت الخيؿ كالناس في البدء تممؾ الٌشمس كالعشب كالممككت  برٌية تتراكض عبر الٌسيكؿ/ كانت الخيؿ في البدء كالناس/
كلـ يكف الٌزاد  كالفـ لـ يمتثؿ لمجاـ/ كلـ يمف الجسد الحٌر تحت سياط المرٌكض/ ظيرىا لـ يكطأ لكي يركب القادة الفاتحكف/ الٌظميؿ/
كانت الخيؿ برٌية تتنٌفس حرية مثمما يتنفسيا الٌناس/كفی  ؿ/كالحكافر لـ يكف يثقميا الٌسنبؾ المعدني الثٌقي كلـ تكف الٌساقة مشمكلة/ بالكاد/

 (461ذلؾ الٌزمف الذىبي الٌنبيؿ... )دنقؿ، ال تأريخ:
 تعميؽه عمی عتمة الٌنص:

ىذا كأف  الٌشاعر في المقطع أعبله يتكٌمـ عف الخيؿ كالٌناس إذ كانت الخيؿ تممؾ الحرٌية كقكة الجمكح كالٌركض كالكاقع أٌنيا 
البٌر قبؿ تعٌرؼ اإلنساف إلييا فيي كانت تأكؿ العشب كتمرح كتتٌمتع بالشمس بحريةو كاممة كتجرم في ظؿ الممككت إضافة  تربض في

إلی الكرامة كببياف آخر أن يا كانت متمتعة بكؿ ما يحيط بيا مف حرٌية كتنٌفس كعشب كىذا رمز لعدـ القبكؿ بالذؿ كاليكاف إذ ال تحني 
يميف تحت السياط المرٌكض كالفـ الذم لـ يمتثؿ لمجاـ يعبر عف الحرية تعبيران ممحكظا مع أف  حاؿ الخير كالٌزاد ظيكرىا كما الجسد ال 

 ٌدد.كالقكت كافرة كالٌساؽ غير مكٌبمة كالحكافر أكثر قكة حتی مف الٌسنابؾ المعدنية في ذلؾ الٌزمف المحشٌك بالخيرات، الٌزمف الذی ال يتج
 ات:بيافه لمٌصكر كاآلليٌ 

 .آلّية تكرار الجمؿ لخمؽ الّصورة:3-4
كانت الخيؿ( عمی ثبلث مرات فالسؤاؿ )كانت الخيؿ/ كانت الخيؿ: يمضي الٌشاعر في المقطع أعبله مكٌرران جممة كانت الخيؿ/

لجكاب نعـ إذ ييدؼ ا ىنا يفرض نفسو إلی ماذا يرميز ىذا الٌتكرار كىؿ يكحي في أذىننا مجسٌمان بعض الٌصكر لدی تركيبو في الٌسياؽ؟
الٌشاعر مف خبلؿ تقديـ تكرار لفظة الخيؿ، الٌتأثير عمی المتمٌقي كاإلدىاش الجمالي حتی يأخذ عميو لب و فالٌشاعر نكی أف يعيد ذكری 

بو الناس  الخيكؿ الٌدالة عمی اإلنساف العربي المسمـ القديـ عمی مسامع اإلنساف العربي العائش في ىذا العصر كىكذا ما كانت تتمعتع
 كالخيؿ. فالشاعر كٌرر ككاف تكراره لخمؽ الٌصكر ككانت الٌصكر مف أجؿ إيصاؿ المعنی كىك السؤدد الذم كانت تنعـ بو المسممكف.

لـ تكف: نكی الٌشاعر مف خبلؿ تكرار ىذه الجمؿ، الٌتأكيد عمی الخيكؿ العربٌية الماضية إذ  لـ يكف/ لـ يتمثؿ/ لـ يمف/ لـ يكطأ/
خدمةن في تراكيب جٌيدة لتخمؽ صكران تألٌم باغو كلـ تخضع ألٌم لجاـ كىك رمز لعدـ االستسبلـ كالٌمطيؼ جاءت ىذه الجمؿ مسلـ تنقد 

تكاقةن لمخيكؿ منيا: صكر الٌشاعر الخيؿ في قديـ الٌزماف عمی اإلنساف الحاصؿ عمی خيرات الٌسماء كاألرض بقٌكتو كىذا فريد بنكعو 
 تمرح كتسرح في الٌسيكؿ كىي رمز لمحرٌية المطمقة.ككذلؾ صكرة الخيكؿ كىي 

 الٌرمزالٌصكرةآلٌيةالٌتكرار
 نّص القصيدة:

تنحدر الّطرؽ  ينحدر األمس/ تنحدر الّشمس/ اخترت أف تذىبي في الّطريؽ الذي يتراجع/ زمف يتقاطع/ اركضي أوقفي/
كّؿ نير  أشيرت شوكيا كالقنافذ/ والّذكريات التي سمخ الخوؼ بشرتيا/الّذكريات التي  الّشيب المتفحمة/ نياّية/ الجبمّية لميّوة الاّل 
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كّؿ درب يقودؾ مف  .فاركضي أو قفي/.تكتفي وىي ل كّؿ الينابيع أف لمست جدوًلمف جداوليا تختفي/ يحاوؿ أف يممس القاع/
 (.462مستحيؿ إلی مستحيؿ )دنقؿ، لتأريخ:

 تعميؽه عمی عتمة الٌنص:
أٌيتييا :محشٌكان بالٌصكر الٌدالة عمی بعض الٌرمكز كالفقداف كالعدمٌية مع األفكؿ إذ يحاكر الٌشاعر الخيكؿ قائبلن ليايأتي ىذا النص 

الخيؿ لـ يعد فرقان بيف ركضؾ ككقكفؾ الن يما غدا مشتابييف فيذا الٌزمف يمضي كالٌنتيجة كاحدة حاؿ ككنؾ آثرت الجرم في الٌطريؽ 
في الكاقع انحدار الٌشمس نحك الغركب كالٌذؿ كاألمس الجميؿ ىك اآلخر ينحدر ككٌؿ شيء صار يدٌؿ عمی المتراجع إلی االنحدار ك 

الٌظمـ كالٌسكاد اذ الككاكب فقد ضياءىا كالٌذكريات ضٌيعت حبلكتيا كالجداكؿ جفت كنضب مف شٌدة الخكؼ كالٌنتجية أف  المستحيبلت 
 بل فرؽ بيف ركضؾ ككقكفؾ يا أٌيتيا الخيؿ.تتراكـ في الٌدركب كاالنحدار إلی الٌتقيقر ف

 بيافه لمصكر كاآللٌيات:
 .آلّية الّتراكيب الّدالة عمی الّسمب والعدمية لخمؽ الّصورة:3-5

جمكد الينابع  الٌطرؽ الجبمٌية كسقكطيا البلنيائٌي/ اسكداد الككاكب/ أمس منحدر/ شمس منحدرة/ طريؽ يتراجع/ زمف يتقاطع/
 اختفائيا/ تحٌكؿ الٌركض كالكقكؼ/ تراكـ المستحيبلت في الٌدركب مع االنحدار إلی التقيقر.كالجداكؿ مع 

 الٌرمز الٌصكرة آلٌيةالٌتراكيب الٌسمبية
 (.القسـ الثّالث مف القصيدة:3)

 نّص القصيدة:
فی  لتؾ العربّية/فی جيوب ىواة سال يستحيؿ دنانير مف ذىب/ سوی عرؽ يتصّبب مف تعب/ ماذا تبّقی لؾ أآلف ؟ماذا/

وفی المراة األجنبّية تعموؾ تحت ظالؿ أبي  وفی المتعة المشتراة/ فی نزىة المركبات السياحّية المشتياة/ حمبات المراىنة الدائرّية/
لّصمت صارت الخيؿ ناسًا تسير الی ىّوة ا استدارت الی الغرب مزولة الوقت/ الّطويؿ(/ اليوؿ )ىذا الذی كسرت أنفو لعنة النتظار

 (464بينما الّناس خيؿ تسير الی ىّوة الموت. )دنقؿ، لتأريخ:
 تعميؽه عمی عتمة الٌنص:

ماذا( كالكاقع  )ماذا/ يتكٌمـ الٌشاعر في المقطع األخير مف قصيدتو عف أفكؿ شمس الخيؿ العربٌية حيث يبدأ باالستفياـ المكٌرر
يقصد السؤاؿ بؿ نكی بكاسطتو الٌتنفيس عف األلـ المعشعش في كجكده فيستمٌر مخاطبان أف  ىذا االسفتياـ ليس حقيقٌيان إذ إف  الٌشاعر لـ 

الخيكؿ فماذا بقي بؾ أٌيتييا الخيؿ ال شيء سكی العرؽ مف العمؿ كليس مف القتاؿ كما كانت في سابؽ الٌزماف كما أن يا تستدٌر الٌناس 
كالمراىنات كالجميؿ أن يا تسخدـ لممتعة كلمٌسياحة كالٌسائحيف األجانب مثؿ المرأة منيا األمكاؿ إذ عرقيا يتحٌكؿ إلی دنانير في الٌسباقات 

األجنبية التي راكبة عمی الحصاف بيف يدم أبي اليكؿ كتستظؿ بفيئو، أبي اليكؿ ذلؾ الٌتمثاؿ الجامد المكسكر األنؼ كالكبيرياء مف 
 ب كعيد الٌشرؽ قد انتيی تمامان.االنتظار كالمعيف كأخيرا يبدك أف  كؿ  شيء قد انعكس لمغر 

 الخيؿ نفس اإلنساف الٌصامت(.)تسير إلی ىاكية الٌصمت صارت الخيؿ ناسان 
 تسير إلی ىاكية المكت كالعدـ.صارت الٌناس خيبلن 

 بيافه لمصكر كاآلليات:
 .آلّية األسطورة لخمؽ الّصورة:3-6

األخير مف قصيدتو صكرة أبي اليكؿ كىي عمی حٌد ذاتيا صكرة  أبك اليكؿ رمزه لمعظمة كالسيكات: كٌظؼ الٌشاعر في المقطع
 لمّتفرج( فالٌشاعر يصكر لنا حالة المرأة األجنبية التي تقٌدـ إلی ديار مصر 257ش: 1391ترمز إلی القدرة كالعظمة كالٌصمت)فتحي، 

تو كاف مكفقان كؿ  الٌتكفيؽ في انسجاـ كىي تركب الخيؿ كىي تستظٌؿ بتمثالو فالٌشاعر أمؿ دنقؿ بحؽو، في ىذا الجانب مف قصيد
الٌصكرتيف إذ ماؿ إلی أسطكرة أبي اليكؿ الٌدالة عمی القدرة كالٌصمت كاالنتظار ليعبر عف صكرة الخيكؿ المعاصرة الخيؿ التي لزمت 
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إلنساف الٌشرقي الخمكؿ فالخيؿ الٌصمت كال تتمٌرد البتة كىذه كٌمو يدٌؿ عمی الٌتخمؼ كالٌتقيقر فجاءت ىذه الٌصكر بأكمميا لترمز إلی ا
 الٌصمت كالجمكد كالعدـ كالمكت. وىوكالٌناس في الٌشرؽ تسير إلی المصير الٌنيائي 

 الٌرمزالٌصكرةآليةأبكؿ اليكؿ
 بيف ماضي الخيكؿ كحاضرىا: مقارنة

 ماضييا المشرؽ الٌنبيؿ حاضرىا المظمـ المرير
تتحٌرؾ إال في  أ. صارت لمتنميؽ كسيمةن كما أن يا بطئية كال

 النادر.. باتت تماثيؿ كأراجيح، كألعابان لؤلطفاؿ كرسكمان.
أ. كاف لمخيؿ دكره حيكٌم منيا:الفتكحات المكتكبة بدمائيا أم 
 القكة كاالنتصار، كغبار كتعب كسرعة.. ساحات الٌنضاؿ.

ب. أسيرة كمستعبدة ال يحترميا أحده حتی األطفاؿ ال تحفؿ 
 بيا.

ة برٌية تتمٌتع بالٌشمس كىي تعيش تحت ب.كانت الخيؿ حرٌ 
 ظبلؿ الممككت كلـ يركبيا الفاتحكف في البدء كلـ تيضرب.

 ج.غدت اليـك لممباىاة كالٌمعب كالٌتنافس غير اليادؼ.
ج. الٌناس كانكا يقتسمكف الٌرككب عمى الخيكؿ مف مكاف 

يىكاف.  لمكاف.. شعكر بالحى
 مغزی القصيدة بكمماٍت:

شاراته إيحائٌيةه كثيرةه تنبثؽ مف قمب الٌشاعر إذ تدؿُّ كمُّيا عمی أف  الكقت الماضي برزت في ىذه القص يدة آلٌياته كدالالته كا 
كالناس كالخيؿ كالمصير كاحد فبل أمؿ لكاحد دكف اآلخر كفي الكقت ذاتو، مجد الخيكؿ مقترفه  الحضاريالجميؿ في شرقنا تحٌكؿ لمغرب 
بذٌؿ الٌناس كىما معان بنيا الحضارة كاالنتصار كلكف الٌشاعر يعزك الكاقع الراىف كما يشكبو مف غٍـّ كذؿٍّ  بمجد الٌناس كذٌؿ الخيكؿ مقترفه 
 إلی الٌناس كليس إلی الخيؿ.

 .نتائُج البحِث:4
 يمكف الكصكؿ إلی ما يمي: القصيدةبعد االستقراء الٌشامؿ ليذه 

ترمز إلی المجد العربي الضارب في القدـ فقيمت القصيدة مسماةن بيذه الٌتسمية لتدٌؿ بافى أف  الخيكؿ مف ألؼ ىذه القصيدة إلی يائيا،  -
 عمی ما نالو المسممكف مف انتصارات كفتكحات عمی مستكی ببلد المسمميف كما أن يا رمزه عمی كرامة المحتد كأصالة الٌنسب.

ـى كافة طاقتو الٌشعرية ليبثيا في شرياف ىذه الٌصكر ظير الٌشاعر مف خبلؿ نسج الٌصكر الٌطريفة في قصيدتو، أن وي كاف  - م مكفقان إذ لمى
 كالمشاىد كما أف  مكتيؼ الٌصكرة المكٌرر ذكريىا يرمز إلی فتكحات اإلسبلـ البيضاء.

قضية تأريخٌية، آلٌية اٌتضح أف  الٌشاعر كظٌؼ كمٌية كبيرة جدان مف اآللٌيات كالمكٌكنات ليذه الٌصكر منيا: آلٌية الكممة الٌدالة عمی  -
 الٌتناص، كىكذا آلٌية الجمؿ كالٌتراكيب كاألسطكرة.

 تجٌمی أف  الغاية المتكٌخاة مف ىذه الٌصكر، إعادة ذكری مجد العرب كتمؾ االنتصارت الباىرة التي حقٌقيا المسممكف كالعرب. -
عطی الٌشاعر ىذه اآلليات كالٌصكرة أتمكسفيران سياسٌيان كدينٌيان ظيرت القصيدة محشٌكةن بالٌصبغات الدينٌية كالٌتأريخٌيةك إلی جانبيا أ -

 كتأريخٌيان. 
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 :والمراجع المصادر
 الكتب.5-1

 .الكريـ القرآف
 ،العمـك في الجامعٌية الكتب كتدكيف دراسة منٌظمة ،(تأصيؿ محاكلة) األدبي الٌنقد زينب، آذرشب، عمی، محمد آذرشب 

 .ش1394 طيراف، ،(سمت)اإلنسانية
 الكحدة دراسات مركز لؤلؤة، عبدالكاحد ترجمة الحديث، العربيٌ  الٌشعر في كالحركات االتجاىات سممی، الجيكسي، الخضراء 

 . ـ2007 بيركت، العربٌية،
 ،الحرٌ  الٌشعر مع حكار ،(تأريخ ال) سعد، دعبيس . 
 ،الٌشعرية األعماؿ ،(تأريخ ال) أمؿ، دنقؿ. 
 ميبلدی 3013 عماف، كالٌنشر، لمدراسات الفتح دار األدبٌي، الٌتعبير فنكف أحمد، الغكج، سالـ. 
 ،ـ1962 القاىرة، العربٌي، البياف لجنة مطبعة تجاربي، خبلؿ مف األدبيٌ  الٌنقد عبدالٌمطيؼ، مصطفی الٌسحرتي. 
 ،ـ2007 عماف، اليازكرم، الٌشعرية، دنقؿ أمؿ تجربة حكؿ الٌنقدية الحركة محمد، سميماف. 
 ـ1968 القاىرة، دارالٌشركؽ، الكريـ، القرآف في الفنيٌ  الٌتصكير قطب، سيد. 
 ش1393 ايراف، چمراف، شييد جامعة انتشارات المعاصر، العربيٌ  األدب تطٌكر محمكد، أنصارم، شكيب. 
 ،لممكسكعات، العربٌية الٌدار أنمكذجان، الطائيٌ ٌّ  العباسي عباس الدكتكر األىكازٌم، العربيٌ  الٌشعر في دراسة محمكد، مسممي 

 .ـ2017 بيركت،
 ،ـ1967 محؿ، ال الٌنيضة، مكتبة منشكرات المعاصر، الٌشعر قضايا نازؾ، المبلئكة. 
 ـ2012 دمشؽ، لمكتاب، الٌسكرية العامة الييئة الثٌقافة كزارة أدبنا، في كمكانتو العربي الٌسيؼ محمكد، حسف نميری، مكسی. 
 القاىرة، لمثقافة، األعمی المجمس أبحاث، مجمكعة كالقيمة، اإلنجاز دنقؿ أمؿ القكمٌية، كالكثائؽ الكتب لدار العاٌمة الييئة 

 .ـ2013
 المقالت.5-2

 ،ـ1983 األكلی، الٌسنة العاشر، العدد القاىرة، ابداع، ،«كالٌصبا الٌطفكلة مف أكراؽ» سبلمة، آدـ. 
 الرسالت .5-3 

 ،جامعة طيراف، بؾ، صالح مجيد الماجستير، رسالة كتحميؿ، دراسة دنقؿ، أمؿ شعر في كتكظيفيا الٌسخرية آمنة، عارفي 
 .ش 1393 األجنبية، كالمغات اآلداب كمية 1393 الطباطبائي، عبلمة

 اليوامش:
لد سنةى  -1 ـ في قرية مف صعيد مصر اسميا القمعة ككاف ينتمي مف حيث الٌنسب إلی قبيمة 1940محمد أمؿ فييـ محارب دنقؿ كي

ىر عربٌية دخمت مصر إٌبافى الفتح اإلسبلمٌي كال تختمؼ تربيتو كثيران عف تربية أمثالو فأبكه فييـ أبك القاسـ كاف عالمان مف عمماء األز 
(. كىكذا يذكر أحمد شمس الديف 70ش:1393ككاف شاعران كبلسيكيان ككاف الكحيد في العائمة بؿ في القرية كٌميا )عارفي، 

اعريتو فيقكؿ: ناؿ أمؿ دنقؿ في حياتو اىتمامان خاٌصان بشعره إذ جذبت ركحو الحٌية التي فاضت عمی الحجاجي، بعض سمات ش
شعره، النٌقاد كجاءت كفاتو الٌدرامية كىك في عنفكاف الٌشباب لتتمثؿ فيو كفي شعره كىكذا كاف شعر أمؿ يمتمئ بعاطفة نارٌية تمجد 

ن و يصرخ ضد كاقعو كيتمٌرد عميو صعيديان محٌبان لمحياة، مقببلن  الٌدـ كالمكت كالعنؼ فالٌشاعر أمؿ يحمؿ العنؼ كالقكة مف تراثو كا 
 (7ـ: 2003« مجمكعة أبحاث»عمييا )أمؿ دنقؿ اإلنجاز كالقيمة 

 




