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 شعر ألامير عبد اللادر وأشكال جلليه

 (1) فخيحت العسووي

 ملّدمت

 بن الخفىحر في بؼيالُاث ظذًذة ومغاًشة وسبىها باإلؼياالث ظلذ جفشك هفعها 

  اإلاػشفُت الخاـلت ساهنيوججػل الخػامل مػها في ظُاق الخدىالث في الخلل الىلذي، 
 
د ذ  ج  وج

اجه وججلُاجه،  دىا بلى ؤلاهخاط الؽػشي الجضاثشي في مخخلف معخٍى ًظل الىعي ظضء مً سٍئ

جدلُلها في غفشها الشاهً. ولؽػش "ألامحر غبذ اللادس" مً ألاظباب مشامي بػُذة ًيبغي 

كابال ألن ًىبم غلُه وما ًجػله خُا غلى مش العىحن. لزلً ًظل  الفىُت ما ًىفل له البلاء،

بػن الىلاد جفىساتهم لىظُفت الؽػش. وال ًخلذ مً الؽػش بال ما له مً اللذسة غلى 

الػىاء والخجذد ما ًممً له البلاء خُا غلى مش العىحن بػذ صواٌ ظشوفه ومالبعاجه، فةن 

 ...وإن وان مديىما بها صاٌ مػها وان فىق ظشوفه ومالبعاجه بلي،

اث في وبُػت الػالكت بحن ؼػش "ألامحر" ومخللُه في هزا ؤلاواس هشوم  بهجاص هىع مً الخفٍش

 .للىؽف غً ؤؼياٌ الخىاـل بُجهما

برن جلىدها اإلاػالجت اإلاىهجُت بلى الخلاه البيُاث الذالت غلى ؤظئلت الىلاد وؤبػاد 

ألاظىبت التي وظذوها في ؼػش "ألامحر" مً خالٌ اإلالاسباث التي اؼخغلذ غلى ؼػشه، فما 

ه، ألنها جاؼش غلى ؤفم  ٌػىِىا بالذسظت ألاولى هى الىكىف غلى الخغحراث في فهم هفـى

جىكػاث هي بدذ راتها زمشة ول مً الخىىس ألادبي وجىىس الؽشاثي واإلاػاًحر الشلافُت 

 والعُاظُت والاظخماغُت.

  

                                                           
(1) Université Oran 1, 31000, Oran, Algérie. 
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 املسار الىلدي وجماليت الخللي 

لىء اإلاػىُاث الجذًذة لػملُت اللشاءة. في  ٌؤغادث ظمالُت الخللي الىظش في مهام اإلااو  

لُت ليل مً "هاهض ظىسط غادامحر  ووظفذ الخفىساث الفلعفُت الخإٍو

 « Hans Georg Gadamer »   سومان اوغاسدن"و Roman Ingarden »  « لذي سفمها

ل اإلاخذاولت في جذَسغ ألادب. هما هؽفذ غً خُت التي جلغي  إلاىاهج الخإٍو وهم الجزغت الخاٍس

ذي للماو    ٌ. وجذغُما لهزا الخفىس اهخمذ ظمالُت "هاهض سوبحرث ًاوطخذود ألافم الخاٍس

« Hans Robert » Jauss  الث خُت لخفػُالث الىق، مؼ بكشاسها بالخإٍو بالعلعلت الخاٍس

 املخخلفت. 

الى ق الزي ًخػمم بغُاب ـاخبه غىه. والهذف  ما ٌعخذعي خمىس اإلااوٌ هى اغتراب

خُت وزلافُت، مً خالٌ جفاغله مؼ مً خمىسه ]اإلااو   له في لخظت جاٍس ٌ[ هى فهم الى ق وجإٍو

ن. وجيؽإ  ت وؼيلُت جمىده ـفت الاهخماء بال ظيغ خىابي مػح  الى ق اإلاضود بخفاثق لغٍى

ل ألادبي اهىالكا مً الخػاوي مؼ الىق باغخ ا ٌعمذ بخلم غملُت الخإٍو باسه ظاالا، مم 

ل ًلىم غلى "الػالكت بحن العااٌ والجىاب مً خُض مماسظخه  غالكت ظذلُت مػه. فالخإٍو

خىلذ غً وؽاه ـُاغت ألاظئلت، خلم غالكت ظذلُت  (.33. ؿ، م8811 ،ظىط) للخفعحر" ٍو

  « Prévus du récepteur ». بؽيل مخىاـل مؼ الى ق جذغم ؤو جلغي جىكػاث اإلاخللي

ًشي "ًاوط" ؤن  بغادة ـُاغخىا ألظئلت كذًمت، ما هى بال هدُجت الهخمامىا بالىلؼ 

 بدسان سهاهاث الخالش لً ًخم  في ـىسه العلُمت بال باإلدسان اإلاخىامي 
الخالي. هما ؤن 

خ اللشاءة" خ ألادب هى جاٍس . (85، ؿ. م8885، بىخعً) للماض ي. ٌػخبر "ًاوط" ؤن "جاٍس

ة ألاولى  لهزا خ جللُه، بن  ألافم الزي ظهش فُه الىق للمش  ق غىذه غً جاٍس ال ًىففل الى 

ًخخلف غً ؤفم اللاست الشاهً لخظت اللشاءة. وغلى الشغم مً ؤن الى ق ًظل ٌعاهم في 

 حروسجه وخشهُخه.ظحؽىُل ظاهب مً ؤفم الى ق، بال ؤهه ال ًمىً فهمه بال في 

ٌ ؤفلا مدذودا هظشا خُت، لزا ًفخذ خىاسا ما بحن اإلااض ي  ًمخلً اإلااو  لىلػُخه الخاٍس

خُت  ل الجذًذ في العلعلت الخاٍس لُت بةدخاٌ "الخإٍو والخالش. وحعمذ هزه الػملُت الخإٍو

. وهى اإلابذؤ الهحرمُىىوُلي الزي جخإظغ غلُه (807. ، ؿم8813 ،ظىط) لخجعُذ اإلاػنى"

الجه"ظمالُت "ًاوط"، والزي ًجػل اإلاػنى بهما ًيبؼ مً "ا ذي لخإٍو ، ظىط) لخخابؼ الخاٍس

 . (801، ؿ. م8813
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اث في وبُػت الػالكت بحن ؼػش  ت بهجاص هىع مً الخفٍش هىمذ في ظل هزه ألاسلُت الىظٍش

"ألامحر غبذ اللادس الجضاثشي" ومخللُه للىؽف غً ؤؼياٌ الخىاـل بُجهما، ألن ما ٌػىِىا 

ت.  بالذسظت ألاولى هى جىظُؼ داثشة الىلاػ وحػمُلها بخفىؿ ججشبت "ألامحر" الؽػٍش

خ وحسجُل  الظُما وؤن الؽػش ٌػذ ؤهم اللىىاث اإلاػشفُت التي حعاهم في بزباث الخاٍس

خه الشلافُت والىىغُت مً خالٌ جذاولُخه  وكاجػه. للذ اهدعب ؼػش "ألامحر" خمىسه وهٍى

ً جللُه. مً هىا خشهىا ظملت مً  واهخشه في اإلااظعت ألادبُت، مما ظاهم في جمذده وؤم 

اث  للى الىلاد ؼػش ألامحر: هُف ج ؤلاؼياالث ـغىاها غلى الىدى الخالي ؟ ما هي معخٍى

 ما هي ؤهماه ألاظئلت التي ؤظاب غجها هزا الؽػش في ول مشخلت مً مشاخل  ؟ جللحهم له

 جللُه ؟

 املىحنى البياوي ملسخىياث الخللي

في الػذًذ مً اإلاخىن الىلذًت التي اهخمذ به ؼاغشا بؽيل همىي، بر  ًدمش "ألامحر"

لهزه اإلاخىن مذي هامؽُت الؽػش لمً الاظتراجُجُت التي جلىم  جبذو مً الجمل الػىىاهُت

غلحها مشل هزه الذساظاث، فاألمحر الصخفُت اللاثذة، اإلاخفىفت هشحرا ما ًخفىق غلى ألامحر 

"ألادًب الؽاغش". في الجاهب آلاخش تهخم دساظاث ؤخشي به ؼاغشا و حععى إلالاسبت ؼػشه 

ماًض هيخخب غُىت مً اإلاخىن الىلذًت التي ظػلذ بػُذا غً هىاصع الزاث. في لىء هزا الخ

ًظل الىعي ظضء مً مشامي بػُذة ًيبغي مىلىع اوؽغالها وظىػمل غلى  مً ؼػش "ألامحر"

وىنها مً ظهت ؤبيُت هلذًت كاثمت بزاتها، ومً ظهت ؤخشي مؽيلت إلالمذ مً مالمذ  جدلُلها

 الىلذ الػشبي.

 الخللي الخصييفي في ملاربت "فؤاد صالح السيد"  معطياث

ـ: "ألامحر غبذ اللادس  خمش "ألامحر" الؽاغش في الباب الشالض مً اإلافىف اإلاىظىم ب

ذيالجضاثش  ظ "الىاكذ" ؤن بالخفىف. الخ وباب زان خاؿ .ي مخفىفا وؼاغشا" بػذ باب جاٍس

ن مً فىىن الؽػش لذي خُاة الؽاغش جخػالم ظمالُا مؼ فً مػح ول مشخلت مً مشاخل

ت"جبػا ألهمُتها مً خُض الىىغُت ؤوال مً خُض زم  ،ؼاغشها. لزا سجب الفىىن الؽػٍش

. (273، ؿ. 8813، ـالح العُذ) اسجباوها الؽػشي بدُاة ألامحر غبذ اللادس الصخفُت زاهُا"

ذ غالكاتها بالبِئت، هما د ممامحن الؽػش وـس  ووكف غىذ خذود مػاًىت الىق الؽػشي  غذ 

فه هما هى، مشلما باؼش جش  توـو ؤلفباثُا بدعب الشوي،  جِب اللفاثذ واإلالىىغاث ألامحًر
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زم سجبها جشجِبا غشولُا بدعب البدىس الخلُلُت وفي ألاخحر ؤهجض فهشظت للفاثذ الذًىان 

 وملىىغاجه. 

اجه في لىء اللُم الخاسظُت  للذ حػاوى هزا الىاكذ مؼ ؼػش "ألامحر" بمخخلف معخٍى

ً اإلاىىم الخاسجي لفهم حؽبحهاث الؽػش واظخػاساجه غلى هدى مىلىعي، ظػُا مىه باخشا غ

ب الؽػش مً مذاسن اإلاخللي. بنها اظتراجُجُت حععى هدى حػلُل اججاهاث الؽػش   لخلٍش

ش خبراث الخللي. فجاء  غوإًفالها بذواغحها، وهي كاثمت غلى ؤظ الػللىت بػُذا غً جىٍى

، الغزامي) "فهما هفػُا ًدُله بلى الخاسط اإلاخلشس كبله" فهم اإلاىلىع الؽػشي غىذ ـاخبها

 .(53، ؿ. 2003

الاهفالث مً الىجىد الىص ي إلى اليسم الثلافي في كراءة "دمحم السيد علي 
 الىزير" 

ؤهداء الاؼخغاٌ الىلذي غلى ؼػش "ألامحر" في هزا البدض هلٌى بن  ؤسدها جىلُذبرا 

ش" جىىلم في مداولت الععي لإلظابت غً ظااٌ  ججشبت اللشاءة لذي "دمحم العُذ غلي الىٍص

مشهضي مفاده: هُف اظخىغب ؼػش "ألامحر" العجن الشلافُت غلى الىدى الزي ًىؽف غً 

دون مجاوصة الخذود الذاللُت التي ًمىً ؤن  وظاثف خىابُت ووُذة الفلت بالهمىم اإلاػشفُت

ذي ولمً مجاله الفىشي. غلى الشغم مً هزا العااٌ  ٌعخلىبها الىق في ظُاكه الخاٍس

ظلذ اللشاءة جىفلذ مً الىظىد الىص ي بلى اليعم الشلافي لخفحر اإلالاسبت مشادفت  ،الجشيء

ُم الخخُُلي والشلافي. فهزه للهامص ي في الشىاثُاث التي ٌؽُذها الىق الؽػشي ألامحري بحن ك

اللشاءة جدعاءٌ بخفىؿ الشوافذ الشلافُت التي جذغم هضغت "ألامحر" الخللاثُت بلى ـذق 

ذها إلاىجضاث  الؽػىس. وجداٌو مالمعت الجزغت الخجذًذًت في ؼػش "ألامحر" اهىالكا مً ـس

الخماسة في معجمه الؽػشي الزي ٌعخمذ بػن مفشداجه مً غفش الجهمت معدؽهذا 

ش) بالدؽبحهاث الجذًذة لألمحر مً بػن املخترغاث  .(888، ؿ. 8813، غلي الىٍص

 محدودًت العطاء الىلدي في كراءة "عبد الرزاق بً السبع"

ت "لألمحر" في صمشة الخجاسب اإلاللذة لليعم  ًدؽش الباخض "بً العبؼ" الخجشبت الؽػٍش

ت بإهفاط  الؽػشي الػشبي اللذًم، خُض صخش كشاءجه لخىبُل خشهت هفىؿ ألامحر الؽػٍش

خُت للىق ألامحري  اإلاػاوي العالفت والخالشة. ماهذا غلى وإن واهذ خلا  ،الخلُلت الخاٍس

 ؤنها "خلُلت ـغشي ما جلبض ؤن جخالش ى ؤمام الخلاثم ؤلاوعاهُت الىبري التي جىبشم
 
 كاثمت بال
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ى ؤظاط ؤن الىق غالم ال ًفىس الخاسط وال ًداهُه مً الىق اهبشاكا ببذاغُا مخدىال غل

بني غاإلاا غحره"  .(882، ؿ. 2003، الغزامي) وال ٌػبر غىه، ولىىه ٌؽيله بػذ ؤن ًخجاوصه ٍو

خُت،  برن ًخدذد ؤلاواس اإلاجهجي للشاءة الىاكذ "غبذ الشصاق بً ظبؼ" في ؤلاؼيالُت الخاٍس

ل، بر لم ًب ٌ الباخض ؤي ظهذ ٌػىي ـىسة زلىً ال ًفل هزا الخللي بلى معخىي الخإٍو

فهى مجشد ؼشح ًشبي الظاهش باإلافهىم. وفي ؤغلب ألاخُان جإحي  ظذًذة للمػنى اليامً،

ػمُمُت فاكذة إلافذاكُتها. مما ًشمي بىا بلى اللٌى بن ؤوعاق هزا مىاكف الباخض الىلذًت ح

الخىاب لم جىخمل هظشا ملخذودًت غىائها الىلذي. بل واهذ ظملت مً ألافياس و ألاخيام 

 التي ال جمشل ؼىال مػشفُا دكُلا.

بن الاًذلىظُا اإلاعبلت مً خُض الىظىد غلى الىق التي جىىلم مجها هزه اللشاءة لم 

جمها الفني والجمالي بدىم اؼخغاٌ الباخض غلى مىابلت ما هى ؤدبي غلى ما هى حعخىغب ح

واكعي، فإظاء بالخالي بلى غملُت فً ؼفشة ألازش الفني بدىم اهخفاثه غالبا بمادًت الذواٌ 

.  التي ٌػشلها الؽػش ألامحري بذٌ اظدىىاق ما ًداًثها مً مذلٌى

 ىيجرة"الحدود املخحرهت للراءة الىاكد "دمحم بشير ب

ٌ ألفم العااٌ  (Horizon de la question)ًخىكف فهم الى ق غلى امخالن اإلااو 
1. 

شجبي هزا ألافم بعُاكحن. ؤولهما ذي  ٍو ِخج  فُه الىق، وهى ظُاق جاٍس
ْ
ه
 
: العُاق الزي ؤ

م باللشاءة اإلاىجضة خالشا
 
. ًالصم هزا ألاخحر اللاست في الخالش، ماض ي. زاهحهما: ظُاق ًخػل

ق ومشظػُاجه. لمً هزا العُاق ًخمظهش هخاب "ألامحر غبذ اللادس  وهى ًباؼش كشاءة الى 

جشة" للىاكذ ساثذ الؽػش الػشبي الخذًض الزي جىدى به ججذًذ فىشها الىلذي  "دمحم بؽحر بٍى

ت وإغادة الىظش في ول ما اهخهى بلُه الىلذ الػشبي الزي غالج م ادة في الؽػٍش عإلت الٍش

الػشبُت. مً خالٌ ؤظئلت ظذًذة ـاغها، كفذ في لىء بظاباتها تهؽُم اإلاىسور الىلذي 

 اللاثم غلى معلمت "ظامي الباسودي هى صغُم مشخلت ؤلاخُاء". 

 برن جىىلم بؼيالُت البدض مً ؤلاًمان الشاسخ للىاكذ بإخلُت الؽاغش الجضاثشي "ألامحر

جفاغذ هبرة الؽً لذًه والتي جخىؽف في الػذًذ مً  لضغامت، ؤمامغبذ اللادس" بهزه ا

عش..." : ملفىظاجه مً كبُل جشة) "ورلً ما ًجػلني ال ؤهمم بعهىلت َو  ، 2008، بؽحر بٍى

جشة) . "وما ًاظغ إلاىكفي هزا... "(70ؿ.   .(72، ؿ. 2008، بؽحر بٍى

                                                           
1 Voir : Gadamer, H.-G. Vérité et méthode, tra : Sacre, Et., Rev. Ricœur, Paris : Seuil, 

p. 126.  
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وؽحر بلى ؤن هزا الخىاب الىلذي هى امخذاد لخىاباث هلذًت ظابلت غلى ظبُل 

جشة" لِعدىىلها بملء فشاغاتها الباهُت هزا  . هما ًجهنالخماد، اظخدمشها الىاكذ "بٍى

الخىاب غلى ؤظاط الاهخلاء والخإلُف بحن غىاـش خىابُت مخألفت كفذ الىكىف غلى 

 ى جفاغل مػشفي مؼ جلً الػىاـش التي حعدبىً الخػاللاث بُجها مً خالٌ ملاسبتها. ه

ُت حغشي ؤي هاكذ بإن ٌػلذ ملاسباث بظشاثُت غلحها. هىا ًخدٌى  في دواخلها مفاساث هـى

جش ا مً هق ظذًذ. خُض جىفخذ كشاءجه غلى  ة" بلى ماوٌ ًخدلم وظىده اهىالكاإلاخللي "بٍى

 ججشبت ظذًذة جىفي الخجشبت العابلت غلى خذ حػبحر غادمحر.

جشة" ؤفلا لها ًخجاوص الىق اإلاشظؼ بلى هق آخش  ـلــــبرن جشظم اإلاػالجت الىلذًت  "بٍى

 ًشسخ مً خالله كىاغاجه.

ًخخفش الاظتهالٌ الفىسي للجملت الػىىاهُت للىخاب اللػبت الخفاغلُت للبدض هيل، 

كذ خُض جخدلم إلاخللُه )الىخاب( الذهؽت لذي مىاظهخه لخلً الجملت التي اخخلف بها الىا

غً الياثً واإلاخػحن مىػىفا بمخللُه هدى اإلامىً، لُجذ هزا ألاخحر هفعه ؤمام ؤفم مغاًش 

جلً الجملت غلى الىدى الزي ـُغذ به اخخجاط غلى مماسظت ؤلاكفاء التي حػاهحها  للبدض.

ت غلى اإلاعخىي الػشبي، غىفا غلى ما ظبم ظِخدٌى خافض البدض لذي  ألادبُت الجضاثٍش

،الىاكذ هدى  ؤي هدى اظتراجُجُت جشظم  معخىي آخش ًخخلف به غً الخىاب ألاٌو

ر في كىاغاث  كىاغذها باالظدىاد بلى بمياهاث ؤلاكىاع مً خالٌ الخمشُل والخػلُل ختى حغح 

اإلاخللي. فالىاكذ وفم هزه الفىسة ملضم بدبني مىىم الخفىحر الػلالوي، ألهه بهما ًخمشل كاسثا 

غلى الاكخىاع، كاست ٌعإٌ غً الؽاهذ واإلاشظؼ، وهى ما مً هىع خاؿ مً ـفاجه الخشؿ 

 ظُجذه بحن ًذًه لذي جللُه لهزا الخىاب. وهى لزلً خىاب مجهجي ٌعخلص ي الػلل 

 وألاظباب.

االا بخفىؿ هُفُت جللى الىاكذ ظ هىشحظذًش بىا وهدً هخللى هزا الخىاب ؤن 

جشة" لسجالث الىفىؿ الىلذًت التي اؼخغل غلحها"ب ؟  ظتراجُجُت كشاءجه لهاا ؟ وغً ٍى

 ؟ وغً خذود الػالكت بحن ظُاكاث جلً الىفىؿ اإلاشظػُت ورخاثش كشاءجه الىفُت

اؼخغل الىاكذ غلى جىظُؼ جلً العُاكاث اإلاشظػُت، بػذ ؤن خاـشها بالػذًذ مً 

 اإلاػىُاث سفػا ألي الخباط لمً ؤفم اللاست. هما لم ًىً مخىاوئا مؼ خىاباتها الىلذًت،

 بر هلفُه ًىاكؾ معلمت ماجضاٌ جفشك هفعها غلى اإلاؽهذ ألادبي الػشبي، في ملابل جشظُخ 
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بذًل شخز له ألادلت مً الىق الؽػشي ألامحري لُدمل مخللُه غلى الىعي به وجشهحن 

 الخػامل مػه في ظُاق الخدىالث الػامت والخاـت التي جدُي به. 

جشة" ولذث لذي جللًبذو لىا ؤن فىشة الىخاب الجىُيُت لذي ال ُه لىخاب "ؼىقي ىاكذ "بٍى

وجماغف همىها لذي ؼػىسه  ،2"الباسودي ساثذ الؽػش الخذًض" بــــــــلُف" اإلاىظىم 

، جدشن بزش ًت نهمت ؤدبُت زلافُتالجضاثش غً ؤداء دوس ما في ؤ باإلكفاء هدُجت اظدبػاد

غذًذ ألاظئلت "ؤن مشل رلً الجاهب الىظذاوي للىاكذ، لُلٌى بػذ ؤن جشاهمذ لمً ؤفله 

هزه ألاظئلت وغحرها جذفؼ بىا هدى جلذًم وسكت مففلت كذس اإلاعخىاع غً بػن اللماًا 

 التي كذ حعاهم في الخإهُذ غلى ؤن ول ما ؤبشصه الذهخىس ؼىقي لُف باغخباسه ججذًذا 

جشة) ..."وان ألامحر كذ ججاوصه بىشحر" في الؽػش الػشبي غىذ الباسودي...  ، 2008، بؽحر بٍى

ادة ؼػش "الباسودي" غىذ "ؼىقي لُف" هى  .(192ؿ.  فةرا وان مػُاس الخىم غلى ٍس

اظخجابخه للجزغت الػاوفُت وجإزشه بما ًذوس مً خىله، فةن ألامحر مً مىظىس الىاكذ 

ت لذًه "في امخالهه الجشؤة والصجاغت غلى ؤلابذاع  جشة" ججلذ بػن مالمذ الؽػٍش "بٍى

 بؽحر) ..."وكماًا ماصالذ ختى آلان حؽيل املخىت الػشبُت والهم الىوني"الؽػشي في ممامحن 

جشة جشة" بملاٌ للؽاغش "غبذ  .(191، ؿ. 2008،بٍى في العُاق هفعه ٌعدىجذ الىاكذ "بٍى

هدُجت بهضاله الظم "ألامحر غبذ اللادس" في دسظت مخلاسبت مؼ اظم  3اإلاػىي حجاصي"

ادة ألادبُت مً خُض ججاوص ؼػشهما للخللُذ  - "الباسودي" وإن وان هزا ألاخحر ظل ًدبىؤ الٍش

فمال غً الىفض ؤلاخُاجي الزي ًمحز معاسهما ألادبي. هزه ؤلاؼاسة الخاوفت غلى ؤهمُتها 

جشة" الزي ًلمذ للاسثه ؤن "غبذ اإلاػىي حجاصي"  ظاءث غحر فاـلت باليعبت للىاكذ "بٍى

باليعبت لؽػش "ألامحر"، لزلً ظاء مىكفه الىلذي مخزبزبا  ًخدشط مً ؤن ًففل في ولمخه

 وغحر معخىفُا لؽشوه البدض. 

ت إلافهىم الخذازت، ًفش الىاكذ  غلى معخىي آخش وباالغخماد غلى الخمىلت الىظٍش

جشة" غلى ؤن "ألامحر غبذ اللادس" "كذ ظمؼ ؤهبر كذس مً الخذازت في ؼػشه، ورلً ألهه  "بٍى

ومدذدا ٌعدىذ بلى جلذم مفلخت ألامت والىوً غلى مفلخخه وسغباجه وكف مىكفا واضخا 

جشة) ..."وهضواجه." "ؤغلى مً كُمت الؽػش والؽاغش وسد لهما هما  (123، ؿ. 2008، بؽحر بٍى

جشةبؽحر ) "...تسهما في ـىؼ الػالكاث الاظخماغُدو  ، ورلً بالىظش بلى (123، ؿ. 2008، بٍى

                                                           
 .داس اإلاػاسف: مفش . (2. )ه. البارودي رائد الشعر الحدًث .ؼىقي ،: لُف ًىظش 2
 ،جريدة الشرق ألاوسط .إلاارا هخجاهل الؽػش الجضاثشي ماي(.  80م، 8815، )ًىظش : حجاصي غبذ اإلاػىي 3

  .85ؿ. 
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غشبُا ومدلُا في اإلاشخلت الضمىُت التي ؼهذث مُالد "ألامحر". اللدي الشلافي الزي بلغ رسوجه 

ت ًخفىس الىاكذ ؤن "ألامحر" شخفُت ـىػذ الاظخصىاء في ول ش يء،  وفم هزه الشٍئ

وخمىسها غلى هزا الىظه وفي هزه اإلاشخلت بالزاث وان هفُال بةخذار سظت غلى ظمُؼ 

اث لخخلم الخىاصهاث املجخمػُت اإلافلىدة ا وبػذ فً مغالُم ملىىغاث مً هى .اإلاعخٍى

ت، خلق الىاكذ بلى ؤن بػمها ٌؽيل مىػىفا مهما في ظاخت الخجذًذ  وكفاثذ ؤمحًر

 والخذازت. 

جشة" في لىء حػاوُه مؼ ؼػش ألامحر"، " بلي ؤن هفهم خذود مفهىم الخذازت غىذ "بٍى

ؼ ؼػش "ألامحر" لمً ظُاق الػفش ولمً  ْىل  هش ؤن الىاكذ م 
 
ورلً بػذ ؤن هز

جشة "وفم اإلاػىُاث العابلت الاظ تراجُجُت الذفاغُت التي سظمها لىفعه. فالخذازت غىذ "بٍى

د  د في حػبحر الؽاغش غً اإلاػِؾ وغً الخجشبت الفشدًت والجماغُت، مشلما جخدذ  الزهش جخدذ 

شة الخىاس بحن في خشوظه غً اإلابخزٌ الؽػشي في غفشه، هما جبرص ظلُت في الخإظِغ لفى

ت  ،ثألادًان والخماسا مشلما جخمظهش في بلفاء البػذ الاظتراجُجي غلى جُماث الؽػٍش

جشة) ..."هىا بلى رهشها مالػشبُت، بلى غحر رلً مً املخذداث التي ال ٌعؼ اإلالا ، بؽحر بٍى

 .(156، ؿ. 2008

ت لذي اإلاغلى اإلاعخىي الخىبُلي ًخىك الىاكذ مغامشة  لاسبت الىفُت الغضلُت والفخٍش

اهىالكا مً  ماظعت غلى فىشة الاخخالف غً الؽػش الػشبي اللذًم،"ألامحر" لُجذها 

برن غلى الشغم مً بكشاس الىاكذ بشلافت "ألامحر"  واللُم هىا وهىان. اخخالف الذوافؼ،

ت ججذًذًت  الىالظُىُت، ت وفم سٍئ ت ألامحًر بال ؤن غنى غالكاجه "ؤزشي الخجشبت الؽػٍش

 ..الىوني وبالىظشة الىاغُت بميامً الىفغ اإلابذغتللممامحن واإلاىلىغاث اإلاػبإة بالبػذ 

جشة)  . (98، ؿ. 2008، بؽحر بٍى

ػبذ  ها املخخفحن َو وبػُذا غً الخلىكؼ ًدشن الىاكذ بؼياالث ظذًذة ًىاؼذ بخفـى

معػاهم هدى ؼػش "ألامحر" الفىفي وحػاللاجه اللفذًت مؼ اإلاػِؾ الُىمي. في ظل هزه 

جشة" ؤن لأل  ُلت اإلاػىُاث ًالخظ "بٍى محر دوس جإظِس ي في بغادة الىعي لللفُذة الػشبُت ألـا

بنها  في الجضاثش، بن غلى معخىي اإلاممىن ؤو بالىظش بلى ملذظاث الخفاثق الجمالُت.

ت التي ال ًمىً ؤن جلخمغ بال في لىء غفشها، ؤي بػذ سبي البىح  خذازت "ألامحر" الؽػٍش

 الػفش ؼشه ججاوص سجابت اإلاػِؾ.  الؽػشي بمُياهحزماث
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 الفعل البىائي لشعر ألامير في كراءة الىاكد "سليمان عشراحي"

جىذسط كشاءة الىاكذ "غؽشاحي ظلُمان" لمً ظُاق الخدىالث التي غشفها اإلاؽهذ الشلافي 

ت واإلاىاهج الخذازُت الجذًذة.  في الجضاثش، خُض اظخمذث ظهاصها الىظشي مً خلل الؽػٍش

ت  كفذ غلذث ه ت مؼ بػن كفاثذ وملىىغاث "ألامحر" الؽػٍش زه اللشاءة حػاللاث خىاٍس

ال. فاهىللذ مً  خُت التي هبلتها وٍى بخُائها مً ظذًذ وإخشاظها مً ؼشهلت اللشاءة الخاٍس

ت الخىاب الؽػشي، هشدة فػل غلى  البدض في مجمل الػىاـش اإلاعاهمت في حؽىُل هٍى

"ما ٌعخدم مً كشاءة وجفىًُ واظدىىاق ًخىاصي مؼ  التي لم حػي ؼػش ألامحر اللشاءاث

ادًت"..."  .(1، ؿ. 2088، غؽشاحي) كامخه وغظمخه الٍش

ش الىاكذ كاسثه مخدعشا بإن ما ًخىفش لللشاء مً ؤؼػاس "ألامحر" ال ًمشل دًىاهه في 
 
ًزه

ت الً ًذ ؤلاهماٌ والضواٌولُخه، بل هى مجشد مجمىغت ظضثُت فلخذ م  ، "فاملخفلت الؽػٍش

خ الػشب"  جخماش ى مؼ الاهجاص الباهش الزي خلله ألامحر وإٌو بان للذولت الىوىُت في جاٍس

 (.285، ؿ. 2088، غؽشاحي)

؟ وما هي  ؟ هُف اؼخغلذ مارا كذمذ هزه اللشاءة لؽػش ألامحر وما هى ظاالها

 ؟ اظتراجُجُتها

الىمىرط الؽػشي  : "للذ صادث الهىة احعاغا بحن بذاًت هذسط للىاكذ اإلالفىظاث الخالُت

، 2088، غؽشاحي)التراسي اللىي وبحن اإلاىخىط الىظمي الزي باجذ البِئاث اإلاخخلفت جماسظه."

، "ولزلً ظخيىن ظهىد خشهت الاظدُػاب وؤلاخُاء التي وان ألامحر في ولُػت سوادها (38ؿ. 

 .(38، ؿ. 2088، غؽشاحي) بال مىاصع مشهضة غلى بغادة اللخمت بحن الترار و اإلاىخىط الػفشي"

ت والبىاثُت ورلً ما  "اسجذث ألادبُت هدى اإلااض ي لدعخلهم مىه مػاإلاه الجمالُت والؽػىٍس

 .(801، ؿ. 2088، غؽشاحي) جم لىالجؼ ؼػشاء الجهمت الخذًشت ومً بُجهم ألامحر"

لذي جدلُلىا للملفىظاث العابلت ًبذو ؤن ؤلاخُاء ملشون غىذ الىاكذ "غؽشاحي" بخمشل 

الؽيل وما ًالبعه مً ـىس وجخُُل وبُان، مشلما فػل "الباسودي" مً ؤظل رلً غشف 

ادجه في بخُاء الؽػش. وعاسع لىلٌى بن خىاب "الىاكذ" هىا جلمُخي ٌعدبىً افترالا  بٍش

اد ً مؼ جزهحرها بالخلذم الضمني لألمحر بالىظش اإلامازلت بحن ججشبت الٍش ت لذي الؽاغٍش ة الؽػٍش

جىا هزا مً جشدًذ "غؽشاحي" إلالىلت ؤن "ألامحر وان سظل كىُػت  خ مىلذه. وعىذ جخٍش بلى جاٍس

، غؽشاحي) ؤصمىت جخجذد بها كىمُت ألامت" مؼ ؤصمىت ووان سظل جذؼِىاث ألصمىت ظذًذة،

 .(888، ؿ. 2088
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ت  مً مىظىس هاكذها جمذ بىزبت هدى اإلااض ي خذر مػها حؽشب فالجهمت الؽػٍش

"للىمارط الترازُت لخخدٌى فُما بػذ بلى وزباث مخخابػت حعخمذ بػن ظشاءتها مً اظخلهامها 

في هزا الفذد ٌصخز الىاكذ  .(32، ؿ. 2088، غؽشاحي) مىخىظاث الغشب ؤلابذاغُت"

جهمىي لؽػش "ألامحر" الزي الخظ ؤهه "غؽشاحي" ؤدواجه اإلاىهجُت لُخخبر في لىئها البػذ ال

اث ـىاغت  خه بىىع مً الخفىق. بنها الذاثشة التي ولجها الىاكذ لُلف غلى معخٍى ًفىىؼ سمٍض

ل الُلظ الظُما لذي حػاوُه مؼ ؤؼػاسه الػاوفُت  ا الخإٍو الشمض في ؼػش "ألامحر"، مخدٍش

اوص خذود هفِخه بالىظش والىظذاهُت، خاـت الؽػش الغضلي الزي ًخفىً الىاكذ بلى ؤهه جج

ت. مما فسح املجاٌ ؤمامه لُىاكؾ معلمت  بلى شخفُت "ألامحر" التي وػتها الىاكذ بالخجاوٍص

ؤن ًيىن ول ؼػش "ألامحر" الغضلي في ولُخه مىظها بلى "ؤم البىحن"، وبنى افتراله هزا غلى 

اث جلً ألاؼػاس مً خُض الاهفػاٌ والعُاكاث. ف هزا "الخىاب الاخخالف الىاضح في معخٍى

 وإن جلمق الفبغت الغضلُت بال ؤن مشامُه مىىوت بداظت ؤبػذ مما ًفصح غىه الخىاب"

 .(38، ؿ. 2088)غؽشاحي، 

في ملابل رلً ًلش "غؽشاحي" بىظىد ظاهشة الخللُذ في الؽػش الػشبي ؼإهه في رلً ؼإن 

مظهشا مً مظاهش الاهدىاه ؼملذ  . وحػذ هزه الاهدعاٍستألاخشي  باقي اإلاػاسف والفىىن 

 ؤلابذاع الؽػشي وخملذ الؽػشاء غلى ؤن ًماسظىا الخللُذ والاكخذاء الؽىلي. و"ألامحر" 

ال ًمىً ؤن ٌؽز غلى هزه اللاغذة، والؽىاهذ في ؤؼػاس ألامحر" هشحرة. في هزا الفذد ًاهذ 

اخُت ؤخشي ًاهذ غلى "غؽشاحي" ؤن الػشاكت هي الففت الغالبت غلى ؼػش "ألامحر" لىً مً ه

 اللمعت الىظذاهُت التي جمحز ؼػشه وحعمه بمِعمها. 

ت لذي ؼاغشها، خحن ًفترك  في العُاق هفعه ًشهض الىاكذ غلى ـذق الخجشبت الؽػٍش

ت في مىاكف جمغ ظُادة  ؤهه لم ًبذ بإهثر مما غاهاه. الظُما ؤمام ـالبت الزاث الجضاثٍش

احي لؽػش "ألامحر"، مً خُض وىهه هلىت اوػىاف  الىوً. مشلما ًاهذ غلى اإلاعاس  الاهٍض

ٌ في مالمذ جدىلذ بالؽػش الػشبي و ؤغشاله  غً هىاكه الػشفي هدى خذود ظذًذة. للذ خى 

ت بػن ألاغشاك الؽػ ، بإن ظػل مجها "خذزا كخالُا وفػال غىذما خشسها -واإلاذح والفخش-ٍش

ت واسثت وخاظمت"بىاثُا واظهذ به ألامت ؼشووا كىمُت ظذًذة ومعخلض   ماث خماٍس

 (.833، ؿ. 2088، غؽشاحي)

ت الخمعها الىاكذ في ؼػش "ألامحر" غلى "ـػُذ اللٌى الخشبي الاغتراوي، ورلً  الؽػٍش

 ، 2003، الغزامي)خحن ظػل اللافُت وظُلخه بلى اإلاىاظضة واإلالاجلت ومؽاسهت الطخاًا" 
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ت بدعب الىاكذ "غؽشاحي" جم .(805ؿ.  لؼ بىظُفت  ىللذ ؤـبدذ اللفُذة ألامحًر

الذغم والخجىُذ، وجخمظهش هزه الىبرة ختى في مىاكف الاهىعاس خحن ًدخىي اليعم اللغىي 

 هزه اإلاىاكف بالىشحر مً الخماظً والشباث.

ٌى بلى مىاوً الخىجش  بن ما هالخظه غلى هزه اإلالاسبت هى اهفخاح ؤفلها الزي هُإها للـى

س اللُم في الػذًذ مً كفاثذ "ألامحر"  ت، خُض سهض ـاخبها غلى جدى  في هزه الخجشبت الؽػٍش

ت، وغلى اإلاػاوي الىمالُت التي بذؤث جإخز مىخى ال غهذ للؽػش الػشبي به. هزه  الؽػٍش

اإلاخغحراث الجذًذة غلى اإلاعخىي الؽػشي ًشاها الىاكذ "غؽشاحي" هدُجت خخمُت الهفخاح ؤفم 

فاهضاح الؽػش غىذ "ألامحر" مً  اغش غلى واكػه ومشاهىخه غلى البلاء والىظىد الخماسي.الؽ

ذ واكؼ ألامت، بنها الىظهت الىاكػُت  بواسه الزاحي والػؽاثشي المُم بلى فماءاث سخبت مع 

واإلافلخت الجماغُت التي بذؤ ًخىػم بها الؽػش الػشبي. هى ران الخىاصن الزي ظعى "ألامحر" 

ه واكػُا وفىُا، الظُما وؤن الفشد الجضاثشي وان خُجها غلى مىغذ مؼ الخجذد بلى ججعُذ

والاهبػار الجزسي في الىشحر مً ظىاهب خُاجه. ووإن نهمت "ألامحر" الجهادًت اظتهذفذ 

جصخُذ غلاسب الضمً فىلذث نهمت ؤخشي فىُت لُىخمل اإلاؽهذ. فاللُمت الخجىُذًت  

ادة مػُىت غىذ الىاكذ الظُما غىذ ما سبي هزه اللُمت باألدب  لؽػش "ألامحر" بىؤث "ألامحر" ٍس

.ً  ؤلالتزامي الزي ظُظهش مً ًاهذه الخلا في اللشن الػؽٍش

بن بوػاػ البػذ الجمالي للشاءة "غؽشاحي" جدلم بزش جدىُم ملٌى الىق اإلاػىى. 

ش ظذًذ إلؼيالُاث فشلذ هفعها غلي الىاكذ بةلخاح. خحن ججاو  ص ورلً اظدىادا بلى جىٍى

ت بلى اإلااض ي  اللشاءة الخللُذًت للىق الؽػشي ألامحري بالىعي الػملي الزي ٌػمم الشٍئ

لت فػالت ومبذغت. جذد وشاثم الخػامل مػه بىٍش  ٍو

ُذ مً اإلاػشفت وفش لبدشه بمياهاث مػشفُت  بذو ؤن اظدىاد الىاكذ "غؽشاحي" غلى ـس  ٍو

نى الىق الؽػشي وججاوصه بلى وؤدواث مخػذدة خشسجه مً مدذودًت الخللي الخللُذي، فإغ

ـىسجه اإلاماغفت، التي ججػل الىق معخىدغا للمػاوي ولِغ مجشد ـذي لللفُذة 

وإهما ًىبشم مً الذاخل،  الػشبُت اللذًمت. "مما ٌػني ؤن اإلاىلىع ال ًخلشس مً خاسظه،

م بلى ظبر اإلاػىى الجذًذ هى اإلاىهج اإلاعخلل غً الزاث"  ، 2003، الغزامي) والىٍش

 .(835ؿ. 
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خُا.  فه مخللُا جاٍس جاؼش لخظت اللشاءة غلى جىاـل بحن ـىث آلاخش والىعي اللاست بـى

ذ ؤفم العااٌ لذًه.  ٌ. وهى ما ًجع  ل ًخممً خمىسا لللاست اإلااو  ؤي ؤن فػل الخإٍو

ل مفخىح  ولِعذ ل غلى جإٍو مداولت الفهم بال حؽىُال لجىاب ممىً، جبػا لزلً هخدف 

عهم في بىاء الفهم وؼشووه. جلً ؤؼياٌ 
 
باظخمشاس مً خالٌ ظذلُت العااٌ والجىاب التي ح

 مً الخللي لؽػش "ألامحر غبذ اللادس" جخفاوث دسظت فػالُتها في العُاق الشلافي وجخخلف 

جفاوجذ في اإلاػشفت مً خُض الػمم والعىدُت، لىجها خخما سسخذ في ملفذًاتها، مشلما 

ً. "وال ًخلذ مً الؽػش بال ما له مً  ظملت مً الخفىساث وألاخيام في ؤفم مخللحن آخٍش

اللذسة غلى الػىاء والخجذد ما ًممً له البلاء خُا غلى مش العىحن بػذ صواٌ ظشوفه 

، الخشص ) وإن وان مديىما بها صاٌ مػها" فةن وان فىق ظشوفه ومالبعاجه بلي، ومالبعاجه،

وما  ،. ووػخلذ ؤن لؽػش "ألامحر" مً ألاظباب الفىُت ما ًىفل له البلاء(815، ؿ. 2003

.  ًجػله كابال للخذاٌو

 غمىما ظاء جللي ؼػش "ألامحر" غالبا في بواس وكىف الىلاد غلى مؽاسب الخللُذ 

مل اإلاخدشهت التي جخدىم في غملُت الخللي، ؤو الخجذًذ في ؼػشه. هىا ال ًمىً بغفاٌ "الػىا

والتي جخمؼ بالذسظت ألاولى إلاا ًمىً ؤن وعمُه بمغي اإلاخغحر اليعبي باغخباسه غىفشا 

لىً غلى الشغم مً رلً ًالخظ اللاست مػىا  ٌعخجُب إلاػىُاث اللخظت الضماهُت واإلاياهُت".

. بمػنى آخش جذخل تفي وعُج غذد مً الخجاسب الىلذً ؤن زمت هق هلذي مؽترن ًذخل

الػذًذ مً الخللُاث التي وكفىا غلحها في حػاللاث مؼ بػمها البػن، مجها ما احعؼ ؤفله 

لُدشس مػه اإلاػنى مً ملفذًت الؽاغش وفهم اللاست ألاٌو بلى سخاب ظذًذ. ومجها ما اهدفش 

غً ؤفله دون مداولت لخىظُؼ داثشة اؼخغاله بما ًىفي، وظل خبِغ مشظػُت هلذًت بػُذا 

فػل اختراق الىق. لىً ًيبغي ؤن وؽحر بلى ؤن هزه اللشاءاث ظخظل مخػاٌؽت في الخلل 

 الشلافي بالشغم مً جذاخلها وجماًضها. 
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