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 األعمال الشعرية الورقية غري الكاملة للشاعر
 د. مشتاق عباس معن دراسة أسلوبية

 ـ.د. سارة حمد عزاـ 
 المديرية العامة لتربية ديالى / مديرية اإلعداد و التدريب

 فدؾ لمبناتشعبة البحوث والدراسات / إعدادية 
sara861ahmed841@gmail.com 

 :الممخص
تعدداألسلوددة موضألع مدد فألعلتةددبألستعددداالهألعتعددااألسو تعاعدداماأل ودد ألاةددمألست عددا أل  دد سألستعةددمأل
لةددددونألمددددولألاةددددمألستةوددددالأل ستتكدددداألسلامددددااأل  ألوالتالددددالأل دددداألنالةددددالألاالسوددددات ألاةدددد ألسوت عدددداومألست  استوددددضأل أل

ةمحدداألستععتددد لألاسلاعدددا ألستدددعالوضألست ال ودددضأل ودددالألسإلتالواحددامألستتددداألتمددعتواألستععتددد األتددد سأل دداألاالسودددتاألت
ت عددداومألنودددة موضألعتعددداا أل ستالاعةدددضألتةددددااالألا.عددددتانألامددداأألععدددلألاالسودددضألنودددة موضعأل  دددامأل تالواحدددامأل س 
 أ تمد ألنلألوالدد لألستمحدداألعتمدعتاألسإلوألددا أل سلتالوددا أل ستتالدالسالأل  دداألس ددمألستعووعتدامألستتدداألن ددمألاةدد أل

ااألتن دد أل دداألدددعالألدددااالتااأل نومدداألسإلت عدداومألعالعددشألدددعالألا.عدددتانأل  دداأل  ددامألنلألستحدداللألوددعضألتالدد
ستعأوا وضألحامال ألمك  أل األ ألائاهاألتعاألااتاهألستددااالأل داألست المدضاألالعداألنلألستتالدالسالألعةعدشألنواوداألت ةد أل
 داألستالةوددالألعدلألستكألددائااأل ددتةحاألنلألستددااالأل دداألوالدالالأل دداألماسوددضألستكألدوا ألن أل دداأل ودنواأل نحواتدداألولتددتمأل

انددداألألسلددددواألألاوومألتوودددمألعدددلألعودددعواتواألنألدددالاأل ستتعددداموالألعودددتععالسألنودددة هألستتالدددالسالاأل سلتالودددا أل س
سلوحائوضأل ستتعالاألاة ألستتادامألستة د هأل داألعدلألسلوداتوهألستتداألساتعدا األستددااالأل داألالةودالألعدلأل ألدائاهاأل
 ستوتاودضألستألدد توضألستعتتا عدضألستتدداألتععدا األستدددااالألإلمدالسالأل اوددضألن أل الدال ألععوتددضألنومداأل دد ألنودة هألاعدداأل

أل. االسالواألانحواتاألن ألست اوضألنوة موضألنالساألستدااالألعتأل تو ألستدااالألتداألستعتةكا
ألستالةعامألستع تاحوض:ألاسلاعا ألستدعالوضاأل ستتعاموالألسلوحائوضاألستوتاوضألستأل توضع.

أل  



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة ال مجلة

 
 

 

 

 

 387 

The poet's incomplete paperwork 

Dr.. Mushtaq Abbas Maan, a stylistic study 

dr. Sarah Hamad Azzam 

Diyala General Directorate of Education / Directorate of Preparation and 

Training 

Research and Studies Division / Fadak Preparatory School for Girls 

Abstract: 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 

Master of the Messengers, Muhammad (may God’s prayers and peace be 

upon him and his family). 

Stylistics is a Subject of Various Stripes, With multiple interests, His 

the science of beauty, and A mixture between linguistics and literary 

criticism, most of her studies are based on the emotional emotions and 

displacements contained in the text. and what I found in the poet's office (in 

complete parer – based poetic work)) is fertile ground for my research , asit 

includes emotional emotions and expressive stylistic deviations, Thhrough it 

he clarified the most important dominances that the poet singled out in his 

poetry and distinguished them from other poets. 

Therefore, it is a serious attempt by the researcher, to serve the 

Islamic religion, His represented in serving the Arabic language, whose study 

and research is considered a form of worship, and thus making it keep pace 

with the state of sciences, and dressing the Arabic language in a 

contemporary, robe to keep pace with the requirements of the times and 

development. 

Keywords: (poetic works, suggestive expressions, sound engineering). 

 المقدمة :
 ستألددال أل ستوددالمألاةدد ألوددواألستعالوددةولألعحعدداألاألددة ألسرألألستحعدداألرألالهألستعدداتعول

ألاةو أل آت أل وةمعأل اة ألن  ألموت ألستنومولألستنا الولأل ألحم ألستعواعولأل.
أل معاأل...

تعاألسلوة موضألع م فألعلتةبألستعداالهاألعتعااألسو تعاعاماأل و ألاةمألست عدا األ
 سوودددة موضأللةدددونألمدددولألاةدددمألستةودددالأل ستتكددداألسلامدددااأل  ألتالتالدددالأل ددداألس ةدددهألاالسوددداتواألاةددد أل

عداأل  اتد أل داألاود سلألستددااالأل ألسوت عداومألست  استودضأل سوتالواحدامألستتداألوتمدعتواألستدت األ
اعةضععألنالضأللألمضألتمحةاألتعاألومعت ألعلألست عداومألااسلاعا ألستدعالوضألست ال وضأل والألستال

تالواحامألنوة موضألتعموالوضاألت سألتتا تمأل األمحةاألتعالوبألسلوة موضأل ن مأل ال اواأل   استوضأل س 
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ت عاوتوداألست  استوددضاأل سإلوألدا أل سإلتالوددا أل ستتالدالسالاألن مددشأللالتد ألن ددمألستعووعتدامألستتدداأل  س 
أل والهألعلألستدعالسأل.ت الاألمواألستدااالأل األاو ست أل نتعاالألمواأل األدعالهألالأل

ت سأل األعحا تضأل اا ألعلألستماحةضاألتلاعضألستاولألسإلوالعاألتتعة أل األلاعضألستة ضأل
ستعالموضألستتاألُاّاْمألاالسوتواأل ستمحداأل وودااألت اداسألعدلألستعمداا األ ماتتداتاألت سالدهألحاتدضألستتكدامأل
الوددائواألالاسألألستععاألددال األتتتعاددد ألعدد ألعتنةمددامألستعألددالأل ستحاألددةضأل دداألعلتةددبألستعةدد مأل س 

ألكام. لن ألستت
 المبحث األوؿ

 األعماؿ الشعرية الورقية غير الكاممة لمشاعر مشتاؽ عباس معف دراسة اسموبية
تعالوبألسلوة موضأل:ألاات فألعلألستح سالألستاسئمألمولألستكاالئأل ستالاتهألعدلأللدال ألتد أل

أل.عٚماألأل حضألٜٚٛٔادالوماألععولعع
ا  ودداهألألتال ددشألمددولألاةددمألستةوددالأل ستتكدداألسلامددان أل دداألالعدداألوالس دداألستددمعضألتتددا أل

أل.عٔٙماألأل حضألٜٜٚٔب.األ
اةددد ألنوددداأألسولتوددداالاأل الودددة موضألاةدددمألوددداالأألستة دددضألمدددعلألتادددامألألض وددداأل ائعددد

ألستلناهألع الااسألاة ألعمانأل  وضألسلاعا ألسلاموض.
سلوددددة موضألت اددددالألن  ألعددددلألالتددددهأل دددداألسلوددددة موضألاددددداال ألمدددداالتاعألستدددد هألالن ألنلأل

نوة موضأللاألضاأل نوة موضألااعضاألعالالالسسألم تكألاة ألعمدانألسولتوداالأل داألستةوداتوامألستتودموضاأل
اا.عتدددد الاألأل  دددد سألسولتودددداالألوالدددد لأل دددداألستة ددددضأل تددددوأأل دددداألت وددددوضألستعوددددتععةولألتودددد هألستة ددددض

أل.عٕٖماألأل حضألٕٓٔٓ
  داألألدةضألستةوداتوامألمدالاهأل تكداهألأل و ألوتاالأل تد ألستدت ألسلامداألم ألد  ألت دضا

أل مواألوتتك ألعلألاالسوضألست عةضألت ضأل ت ألاالسوتواألتألاسأل لناماسأل أ تاواس.
:ألوالالددالألاةددمألسلوددة هألاةدد ألتدد س ألعتعدداا أل عحدداا أل دداألموضػػوع عمػػـ األسػػموب 

ستت ألسلاماألوعالبألاة ألستعتاوضألمواأل تحةوةوااألالت سحاألستأل ال األ   وضألستتاالاأل ععاةةضأل
ماألٜٜٚٔ- ددددٕٙٗٔا  وددداهاألألاألألست عةدددضأل ددداألستدددت األ عددداأل تددد أل تدددكست س دد األ ألدددو ضألمتددد

أل.عٜٖٔأل حضأل
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ع مددد فأل ددد سألستعةدددمألعلتةدددبألستعدددداالهأل سو تعاعددداماألعتتددد فألسل ددداسبألأل ددد ل ألتددد سأل
أل سوت ا ام.

ألستحدد سالأل الوددة موضأل دداألألحدد سالأل تال ددشألمددولألاةعدداألستةوددالأل ستتكدداألسلامددااأل  دد س
أل:عٚماألأل حضألٜٚٛٔادالوماألأل ستتال شألوتمألاة ألعوت وامألنالمعض

ألستأل م.-ٗست عةضأل-ٖستة اضأل-ٕستت أل-ٔ
اداا أل سلوة موضألتنةنألاة ألتةكألستاالسوامألستتاألتعت ألمت الوكألسووة هأل تحةوةد أل س 

ألا ضألستالدددالمتالالومددد ألم ودددضألسالتددددابألمتوتددد األععددداأل عةوددداألتالالدددالأل  تعاعوددداألاةددد ألنالوكدددضألألدددو
أل.عٜٖٔماألأل حضألٜٜٚٔا  واهألب.األ

 الودددة موضألتددداالأأل  دددائ ألستتعمودددالألستة ددد هألعدددلألتاحودددضألعمددداعوتواألست  استودددضاألنهأل
تاالأألتعموالأل  دائ ألستحواودوضألستععمدالألاتوداألت  وداساألالعداألتداالأأل عد ألست  دائ ألستة  ودضألاةد أل

أل.عٖٖٔماألأل حضألٕٓٔٓاا.عت الاألألستحواووض
 دددددا السسألتعددددداألنت دددددالهألستمال وددددد لألن أل ستددددد هألوتمدددددولألسوودددددة موضألودددددال ألنتوددددداألتلنوددددداأل ت

مألاةدد ألست  دد األست عةدداألت دددواألألتوددمألمتكاوعدد ألستعا ودداستدد هألس ألأل–ت داالسمألستدداالأألستمال دداألإل
ستعا وداماألمعداألنلألنألدالمألوة موضألعدلأل  د األسوددواألألعتنةكداألتتحاوداألتلا ألسل األعكامو ألس أل

ماألٕٓٔٓاا.عتد الاألألاة ألالؤوضألسلةالألست تاأل األم ألألتعموال األالألستت المضألستععوددضأل الاوداسأل
أل.عٜٖٔأل حضأل

لدتالبأل علأللال ألعاألتكامألآت اسأل  تعامألسوودة موضألسل  أل د ألا او دضألستمتودضألاةد أل
 الألا األ األدعالألستدعالسألأل  أل ألستال سئوولأل االسعداألاموضعألواتوهألسلأألتعانواأل  ح ألسلأألن

أل.عٖٛٗماألأل حضألٕٛٓٓا  واهألآ.األ ألألعٜٖٔماألأل حضألٕٓٔٓاا.عت الاألألستعوالحوول
تحدددداالمألاددددلألتندددد الألعددددلأل تتددددا ألستاالسوددددامألستةودددداتوضاأل  ألس ألعدددداألسلوددددة موضألةعددددال ألت أل
ستاالأألستةواتاأل واألتتا ألوامنألعلألتال شألمولألاةمألستةوالأل ستتكاألسلامااأل  أل داألع اومأل

 ت ألستدت ألسلامدااألستد هألوؤتدبألع  د أل تدكألألوال  ألستتماأألستماحاألمولألسلوة موضأل ستمتو وض
ألسوتتماأأل األستععاالوضألستتكاوضألموتوعاأل األست  مأل ست .

أل ستمتو وض:أل  األوع األمعمومألستعال ضألموتوعاألنهألستألةضألمولألسووة موضأل
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نلألمعضألستعتنةكامألست الالودضأل داألستمتو ودضألت ودةمألموداألمعدضألعتدا  ألستتكداأل عتوداأل
سلوددة موضأل دداألآتواتودداألتتحكوددنأل المددوضألستلندداهاأل اتمتو وددضألتعتعدداألستت اودداألستدددالةاأل ت عدد أل
ألستدددت ألعكألدددا األ تت ألددد ألنالوكوددداألمأوددداتوهألستعتندددنألستألددد الهألستعكةددداألستنموعددداألنحواتدددا

أل.عٙماألأل حضألٜٚٚٔاستعواهاأل
نلألسل ت ألتكتماألمد سمنألستعةد مألددأتواألأل–سلوة موضأل ستمتو وضألأل– ست االنألموتوعاأل

ألدألألاةمألستت أأل اةمألست عا األنعاألستمتو وضألتوودمألاةعداسأل وأل تداسأل تعداأل داأل المدوضألعتو ودض
أل..عٙماألأل حضألٜٚٚٔاستعواهاأل

ماألٜٜٚٔا  ودداهألب.األألتت ددالفأل تدد ألاددااألعددلألست ددال فألن عودداألعدداألوةدداأل سلوددة موض
أل:عٕٚأل حضأل

سلوة موضألستةواتوض:أل داألستالددبألادلألاعةودضألستت سألد ألستعؤت دضألعدلألستعتةكداأل ستلنداهأل -ٔ
 ستكتدددا ألستع ألدددةضاأل  ألتتنةدددنألعدددلألستالؤودددضألستلاألدددضألعدددلألعك تدددضألستت سألددد ألاةددد أل  دددنأل

  ألوالددد لألستدددت ألحةكدددضأل ألددد ألمدددولألستكددداالئأل ستالاتدددهاألعتلددد سسألعددددلألألعلندددنألواال مودددل
عودددت وامألستتحةوددد ألستةوددداتاألنتع   ددداسألتالددددبأل ددد سألستت سألددد ألعدددلأللدددال ألمتودددضألستدددت األ

ا  ودددداهألب.األألمععتددد ألنتددد ألوتعةددد ألستعددددتو ألستمتوددد هألست ألددد األ دددداألاالسودددضألستتألددد  
 .عٕٚماألأل حضألٜٜٚٔ

:أل األستالددبألادلألنالوكدضأل تدداألألستتألد  ألسلامودضألسوماساودضألادلألسلوة موضألسلاموضأل -ٕ
 مال تواأل  عاتوتوا.

ألسلوة موضألست او وضأل:ألأل -ٖ
سألألالألتعدددداأل دددد هألسلوددددة موضألستتدددداألاوددددالمألاةدددد ألودددداألا اال مودددد لأل الو دددداتوالعألعددددلأل دددد

سلامااألمعاألألاع وعاألستتكتوامألستةواتوضأل سلوة موضألتت او واألت او اسأل عاوسأل األلاعضألستت 
موددد لأل الو دددداتوالعألسلألستلدددالبألستتادددددجألمدددولأل دددد ولألسوت دددا ولألسلوددددة موولألنلألالن ألا اال أل
ناالألستتاالهأل األحولألتعة ألالةالألعت أللال اسأل س عواساأل  ألتعنلالبألاا الهأل ة ألستةواتوامألسإل 

أل.عٓٗٔماألأل حضألٕٛٓٓا  واهألآ.األألوة موامألسلاموضألستعاا ألستتنموكوضألتتكاألسلوة هسل
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اتماالألسلوة موضأل الأتواأل ت ألنال ألستتواؤ ألسآلتاأل  ألوعاللأل ألتك اتاأل  هألستت الاام
 ددداالنألتععوددداالألعدددامألنهأل ددد ألوعالدددلألتعوودددالألتددد ألادددلألآلدددالألن ألاعددد ألادددلألآلدددالألم ودددانضأل

وة هأل ت أل اتهألستمتاألأل مععت ألآلالألتعووالألستعناألألست الاهألاسلد ألستمتداألألستة د هألتدت ألسل
ألالألتألالألآلالم

لتوددداالألعتتدددام ألستتادددامألستة ددد هألالأتددد ألستععوددداالمألنهأل ست ددد سهألتعدددماألددددالنألنلألتعددداأل
تةعدد سالاألسووددتماستوضألستعع اوددضألستعتدد  ال ألتددا ألالدد ألتكنددضألعددلألتكددانألست عةددضألنهألعدداألت دداهأل دد أل

أل.عٖٓٚماألأل حضألٜٚٛٔادالوماألأل  ال ألعلألسووتلاسعامألستلاألض
الدددالألاةوددد أل ددداألألسإلت عددداوم ست  استودددضألستعتمدددعتضألاسلددد ألستدددت أل ددداألن ةدددهألعددداألُوالأ

ألنوة موض.ألاالسوضألاالسوضألستت 
ألت عاومألن عواأل: سإل
 االنفعاؿ المأساوي :  -1

وك مألاة أل لتالس أل دامنألتةتدالسفألمدولألستحودا أل ستعد ماألعةدا أل تدكأل د  ألستددااالأل داأل
أل.عٜٕماألأل حضألٕٓٔٓاععلاألأل ألوات ألا ت ألستع م  ألمحاألست السمع

أل+ألألا حمألألألألألأل+ألستحوا أل
ألالبألستع مألألألأل-ألألألألألألستع مألألألأل-أل
أل+ألت النأل األستةال ألألألألألأل
ألاّ ألاعاكألألأل-ألألألألألألأل

 صافحت كؼ الموت
 .... عّؿ دماؾ

 تورؽ في الثرى ... لتكونؾ
 ... عّؿ دماؾ

 ددداتع مألتدددد  ألعأودددا وضألتدددا ألستمدددحوضألاستددددااالعاألسالساأل وألددداتواألتتددداألادددلألنالودددنأل
لتددددالس أل ددددامنألعتعددددةالسأل ستتددددد  ألستعأوددددا وضألتددددا ألستكدددداالئاأل اتعمددددافأل تدددداأل الددددالألستعدددد مأل  دددد أل
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و امودددضأل ستعألدددا حضألتعةددد ألألددد ضأللتدددالس ألألددداااألاألدددا حمعألللأل امددداتع معألعكددداعاألاةوددد أل
ألأألستع م.لتواألتألاالألعلألندلا ألتم ألمومألستحوا أل   ألنعالألاال

أل:عٖٕٕماألأل حضألٕٓٔٓاععلاألأل عةا أل تكألوكا أل األ  ت 
 إذا أردت أف تكوف حياً 

 البد أف تموت
أل+ألت النأل األستةال ألألألألألأل
ألاّ ألاعاكألألأل-ألألألألألألأل

 األستكألائاألستع ال ال ألآت اسأل ألاألستدااالألسوت عدا ألستعأودا هأل  داألسل تد ألودال ألنلأل
 دامألنسإلتوالألست هأل أل  ألماتعكاسمأللت ألما ألستوال هألعلألستع مألتدمألولدبألتالتد ألمدا أل تدكأل

اةو أل ألا ح ألمحالسال األ   سألسوت عا ألوألوعتد ألعدلألالد لألاان دضألسوت عدا ألستعأودا هألتحد مأل
 عمألاو ألالأل اتهألعلأل  ستهألست س عضألستالالمالئوضألستتاأل األالتامامألستدااالأل ت  الأل األت 

و ددامااأل ودد ألوددال أل عددالألنماتدددااالألتتدددمو ألستدددل ألستعكددامألاةدد ألستعدد مألالعألددا حت أل  دد أل
ستحوولألدلألوضألوتواهألستع مأل وألتلداهأل تعاألتكم ألاةو أل  ماواألنعاألستدت ألستةداتاألودال أل

اةددد ألستعالدددأألنحواتددداأللألسإلتودددالألوألوال ددداألتددد ألنلألوعدددو ألتوددد الالاألمددد ألنستعمدددافألعدددلأللالتددد أل
ألن أل مددوض أل  دد ألستدد هألودد الالأل تعددو أل الددالسهألمددولألستتدداأألألسإلتوددالألستدد هألوعدد مألل دد ألدددالب 

ألعدال ضأل األاةعامألستحوا أل ستاةم.ألوع أل األأل حامألستتاالوخألتوا ألدعواسأل  والتهأل
 اإلنفعاؿ الشيواني: -2

  ألسوت عا ألست هألوك مألاة ألسولتالس ألستعألنت ألتتماااألعاألمولأل واولألنةتولألن أل
أل.عٕٔماألأل حضألٜٚٛٔادالوماألألالةالن

أل:عٔٗٔماألأل حضألٕٓٔٓاععلاألألالك ت أل األ ألوا ألاا ت ألستععةنأل  نألن اسماعع
 شفاه )حبيبتي( المنثور فوؽ رياضيا العسؿ

 بنيديؾ الندييف كعزؼ الناي
ستمعدداأل ستحتددولأل  دد أل ت عدداوأل ةودداأل سمددحاسألموددمهألستدددااالألتمعدداألاددلأل نتدد ألوت عدد أل

مومضعألستتاألعلألال تواأل حال تواألالأتواألالواضأل ّتاألألعتة الأل   وداألستعود األحوال ألنلألاد اهألست
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ت عدا ألستددو ستاألستعتعةد ألتتداأل داألستدت ألتد ألتدأةوالألعلداتبألتعداأل د ألعت  د أل ود أللألسإلن والأل
ألت عدا ألحألد ألتعداألوعاتود  سإلألالألتوالهألمالاهألاا ةدضأل ست دالسمعالةعاألودا األد اهألستحمومضألوت ال

نألالد ألعداألددتوانأل حودال أل حتدولأل داتحتولألستد هألولتة د أل تعداألو عةد ألودالمس ألستدااالألعلألمعداأل أل
ألع الأل  تكأل األنات ألألةضألعكاالمض.ح ت ألع ألمالاهأل  األال ألسإل

 عاؿ التعميمي :فاإلن -3
تددددعالألماوت عددددا ألستتعةوعدددداألتدددا أل السألتتدددداألتةتألدددد  ألن ألتمعمدددوااألن أل دددداألتتكدددد أل

عة أل د  ألستددااالألألاعٕٔماألأل حضألٜٚٛٔادالوماألألست ةو وضأل سولال وضألستل سنالأل سو الاال
أل.عٖٗٔ-ٖٓٔماألستأل حامألٕٓٔٓاععلاألأل األ ألوا ألا ت أل اسئ ألووا ألستعناألألا ةضع
 يحنى شعرىا السعؼ

 بخضرتو التي رفت عمى أكتافيا
 يشع الصبر منيامدنًا، 

 مثمما الشمعة
 يروي ضوءىا العتمة

 وتضوي مف
 ظمأ

 قطرا تموح
 بإثره

 قطرة ...
 ... وتطبع فوؽ وجنتيا السما

 ... زرقة ...
 ىا الشمسغر وتمثـ ث

 فيحمر الغروب عمى جوانب خدىا الّرياف
 فينثر خدىا الوسناف

 كحمتو
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 عمى ىاـ السما ليلً 
 فيروؽ منو ثغر البدر

... 
ستمعاألستتعةوعاأل]وعبألنلمالأل+ألاةد ألمد ا واألعدالألتالتد هألعدلألأل]ا ةضألتوال[أل

عائدد األوددعاؤهألالال دداألأل+ألتعالددأألعوا دد ألندددعضألستدددعأأل+ألست وددنأل+ألستتلودد ألستالةوددبألستعددالولأل
ألماتوعبألسولمالألستعألنبألاة أل  ستم [.

تودد أل دد هألستعان ددضأل دداأل حددولألتكددالنألستددت ألت دداأل ودد ألاان ددضأل  وددضألتدددعالألمودداألتددداكأل
اان ددضألاحددهألستدددااالألتمةدداهأل نالمدد أل وددعائ أل نتودداالهعأل  دداألوددعضألتالددااألتن دد ألاةدد ألالدد أل

لألستدد هألوددا نأل دداألنستدددعالسألألستدد ولألااددد سأل الامددا سأل دداألست المددضألعمعدداولألاددلألاودداال م.أل وددالأل
اوددالألتتدداألعددلأللددال ألدددعالهألستالةوددالألعددلألستععة عددامألنتدداع أل أل  أللألستدددااالأل دداألنستددت ألوةحدداأل

ألالماادددضأل ةوددد وضأللال دددضاأل  ددداألستكألدددوا ألععة عدددامألاةعودددضألتحددد ألااتوددد ستت األدددو ألمنالوكدددضألع
دددد االألستتلوددد ألستالةو دددضأل سمألستودددعبألسولمدددالألنستعدددالألاةددد أل  ستمددد األأل تمتدددألاا ةدددضألتودددال

تعالدداأألسلدددعضأل دد نألعوا دد تالتا دد ألتعندداألال حدداسألتةنتألددنبألاةدد أل األ  ددمألست ددال هألوددالأل س 
ستمداالألمدالسالأل  أل داأل ستدال نألععاألو ع ألتوالألا ةضألوحعالألل الساأل ودأتاألستةود أل و دالضأل ومتد

ستلوددالأل وألنتدد ألألضحددأألستدددااالألمدداتحتولألودداساهأللواتدد ألتا ةدد دداأل دد بألستوددعاألععألتدد سأل سلألنأأل
اوداالهألمألد ال ألتالدااألتالد لألس أل أّلد ألستكد  أل داألتكةد ألتت األدو أل د سألست دالألألعدلألاداتمألستددااالأل أل

ت حضأل توضألوتةكا األستكاالئألن ألستعوتع األ وتك ألستأل الألستعنم ادضأل ستعلتالتدضأل داأل  تد ألاةد أل
حضأل توضألوالااألوالس األستعتةكاألعالتودعضألمدالت سلأل ستمد و أل  تدكألم ودانضألستددعالألتد سأل وئضألت أل

تددعالأل تحدلألتكددالنألستكألدوا ألنتتدداأل اتود لألاةدد ألمد ابألا ةددضألعد ألستتلودد أل ستود شأل ست وددنأل
أل ستماالأل أل مألستعواهألست االوض.

أل  
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 المبحث الثاني
 يصاؿ في شعر مشتاؽ عباساألسموبية واإل
ن ألست عةدددضألحودددهألالؤودددضأل ددد ال ألألستع  ددد األ ددداألستدددت ستاالسودددضألستعةعودددضألت ودددة هأل

أل.عٚٗماألأل حضألٕٓٔٓاا.عت الاألألستتعالوبألست هألوعن أل تو ألمألتالبلتةبألع تالألت
ستعمددداا ألتحتددد هألاةددد ألنودددة هاألاتددداعاألوحتددد هألسلودددة هألاةددد ألستالودددا ألولدددال ألمددد ألادددلأل -ٔ

 .عٚٗماألأل حضألٕٓٔٓاا.عت الاألألستكااا 
ماألستألد حامألٕٓٔٓاععدلاألأل تةحاأل تكأل داأل ألدوا ألا تد ألستعد م  ألمحداألست دالسمع

أل:عٖٔ-ٖٓ
 توقظ في الفضا عرقاً 
 ينبض في فؤاد الريح

 صاعقة تكونؾ
... 
... 
... 

 كما األفلؾ ترقص حوليـ
ألوعضألع  مضألحاال ألأل–ماالا ألأل– م هألألوعاتواألألستالوشأل

ألوعضألواتمضأل تالوا ألأل ؤساألتامضألألاستعووعتضعأل
ألوعضألع  مضألستحالالضاألستا السلألألوعاتواألألسو الكأل

ألوعضألواتمضأل تالوا ألألستال  األتتالس  ألح تومألألاستعووعتضعأل
ان ألوعضألتوومألعلألوشعأل تالوا ألللألستدااالألس   ألستدااالألاتوتمضأل األ ؤساألستالأل

 ألحددداةاسألستالودددا أل تدد ألستالودددا األ  دد ألستالودددا أللددال ألمددد ألاددلألستكاادددا .أل  دد ألستالودددا ألعةّددوددعامأل
مالسال داأل داألستدت األوألتواودالأل الساألستددااالألا أل ت ألمال الألعت والسمأل ودالألعحدا ا ألسأألوة مواألسأأل 

ت عداومألمالسات أل تعالت أل داألعالس  دضألستة دضأل داألعودعواتواأل اووتوداأل حودهاأل تعداأللةداال ألسإل
أل ألست هألتالتتالألستعان ضأل و .ستعان وضألتا ألستعتةكاألتةت
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ودة هألاتداألمعمدومأل داألستدت ألن ألستعمداال ألاتداعاألتحتد هألستالوداتضألاةد ألستألددتعضألةعدضألن -ٕ
تألاتشألستالواتضألستلا األنهألاتداعاألوالد لألستمحداألعالالدالسسألوألاةد ألعداألتكد  أل تعداألالودبأل

أل.عٛٗماألأل حضألٕٓٔٓاا.عت الاألألوتك  م
 ددد  ألستددددااالأل ددداأل ألدددوات ألاعدددلألنحااوددداألست مددداالعألتةعدددأأل تدددكأل ددداأل مددد  أل ددداأل

أل:عٕٖٕماألأل حضألٕٓٔٓاععلاألألاووتاالو ع
 كـ ساءلتو سكينتي، ليناـ؛

 ألعود خمؼ ستائري   
 لسكينتي األولى    
 لكنو ما زاؿ يمعب بالمكاف.     

ستتددددال  أل ألالددددألألتةحدددداألتععدددداألستدددددااالألالتامددددضألستكألددددوا ألاةدددد ألدددددال ألوددددةمألعتدددداال أل
ستالةعددددامألس تععددددمألتتالدددد لأل عدددد أل الاتددددمألست عدددد ألوددددةعاسألتدددداالوساألتوعمددددالألاددددلألحاتددددضألستتددددال  أل
 سوتتودداألألعددلألاعددالألستدددااالألستالعتددااأل الددألألاوتتدد ألسالتعددمأل توددا مألمودد سألستتددال  ألستعتالدد لأل
م وانضألست ع أل  األوااامألست ااألستكألوا ألستتاألتمعتمألأل مألستوولأل األنالمد ألالةعدامأل

تددال ألتالساألعددلأل عدد ألألدد مألستوددولألوددالتمألهاألتوددالوتتاعأل الأتدد ألسأألاودداألتت األوددالوتتااألوددتائالأل
ألدواألأل األت أألستدااالأل العاأل  أل سمشأل األستكألوا :ألن تتتواألععواأل

أل-أل-أألأألألألواألتت ألوالوتتاأل
أل–أألألألألألوتائالهأل
أل-أألألألألتوالوتتاألأل

ألتدددا ألستحدددال بأل ددداألستودددع الوضاألستتددداألتعددداألعدددلألنو كددداألوالددد لألتاوتدددضألستودددولألستألددد 
 تكد  ألسوحتالداكألعد ألألد مألستودولأل ستودمهألوالعدلألألاعٗٙٗ/ٗماألألد حضألٕٙٓٓاووم و األ

سوحتالداكأل ستألد والألتدات ألأل د ل أللألوعالألعلألعت د ألمدونألتد سألن األنلألستو سألألع ألستوولألو هأل
تةوددالألالمودالألتع ددال ألستود سألأل داألنةتدداألألتنكودااأل حدولألستتنددنألماتودولألودتكة ألسألادلألتمدوون

اةدد ألندد  أللددنأل وددنألستةوددالألتحألددالألستودد سألألأللددا اسسألمددوكاسألنعتت لدداألعددلألست  ستددهألعدددالالسأل
أل عٜٛماألألدد حضألٕٙٓٓااعددالاألأل ت  وودد ألعألدداالسسألحددولألستتنددنألماتألدد مألنالوددالسسألعوددع ااسأل



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة ال مجلة

 
 

 

 

 

 397 

األٜٙٔماألألدددددد حضألٜٜٜٔاستددددددداوهاألأل ألعٕٚٔماألألدددددد حضألٕٕٓٓ- دددددددٖٕٗٔاستحعددددددااأل
 وعالدددددلألسلألتالددددد لألعألددددداا ضألن ألحالالدددددضألتععدددددا األستددددددااالألألع٘ٛ,ألٕٙٓٓ اوددددداتمأل:اعٜٚٔ
ست المدضألألم ألأل امألأل مألستوولألعلألستأل والأل ستمونأل سوحتالاكألت م ألستددااالأل داتعدا

ألدداسالألألدد مألألدد والهألودددم ألعدداألوالامدداهألستدددااالأل دداأللتتددانأل عةدد ألوعودد ألإلس ألعددلألمددونأل أل
ألعتاالألم ألدعالألستدااالألاة ألعوت  ألع الاسمأل تالسالوهأل أل ال. عالألن المت األ   أل

  األوا مألتالالسالألأل مألستالدابألعد ألستودولأل داألالد ألمودمألاةد ألتتداعاألست الدال ألستتداأل
ألاالسالواأل اتالابألستعالالال أللعأألعالسم.الساألستدااالألعتاألس ألسأأل

ألأألكألكألأ
ألأألأل
ألأألكألأل
ألأألكألأل
ألكألكألألأل

استدد السلاألأل ستالددابألالعدداأل دد ألععةدد مألألدد مألوتوددمألمدداتوعأأل تددوأألتدد ألعكامدد ألع ودد ال
أل.عٚ٘ٔماألأل حضألٕٔٔٓ

ت  االوضألستداوا أل  سألاةعتاألنلألسوت  االهأل د ألعتد ألتوداالألسما ضأل ت أل تكألوتومألماإل
اال ألستتندنألةدمألهألعلدال ألعدلألعلدنستو سألألستلاال ألعلألستالئتولألمعائنألوعوك ألالألستعال الألاتاأل

ت  دداالألستدد هألتوتدا  ألستودد سألأللاال دداسألعحداةاسألسإلأللألودال  أل  ددأ ن ألستعددائنألنعداألوةمدداأل د سألستودداأل
ماألٕ٘ٓٓاستموتودددا هاألأل عٕٛماألألددد حضألٖٜٛٔاعاالو مددداهاألألتودددعع ألحدددولألتندددنألستالددداب

ودددتعع ألستددددااالألحدددالبألستالدددابألتعدددداموضألستع سئدددنألستتددداألتددد سأل ددداألت ودددمألتدددمألس ألألاعٛٗألددد حضأل
 دداألت ددأألتعتددالضألحوددا ألستدددااالأل تعمدداألموددالوتت ألالدداتع سالضألستتدداألتعتددالضألتنددنألستالددابأل

الم تدددضألععاةةدددضألتةألددد مألسوت  ددداالهألهألعدددلألستعددددااالألستع ألاستددددااالألتدددؤاهأل تددد ألست  ددداالألعددد
ألألااالألعلألتننألستالاب.ست

الساتد ألمددّاألستحدداللألستدددااالأللواألودتععةعددلألستحدال بألستتدداألتتود أل توددالوس.ألس ألأل اتودول
لألووةدددكألنتالوددداالأل ستحودددال األتمعددداهألادددلأل نتددد أل حتوتددد ألستعنمدددنألاةددد ألت وددد ألستددد هألالدددااأل سإل
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األحامدددال ألمكددد  ألاسلددد ألستدددت أل ددداألعدددلألمودددمم األ اتألددد تالألاستودددولأل ستالدددابعألستتددداألت دددا 
ألساتماندداسألستعدداألسل ستدددااالألنالساألنلألألالسا ألسالسا دداألستدددااالأل الددأللألدد سمألستعوع وددضألتددمألتددأم 

 تكألاأل ست هألوا ألاة ألحا ألستععونأل األأل مأللا مألما مألتئالألووع ألدال سهألنوم  ألمحالت
لت دداألأل اددامألستاودد الاألادد األلةددبألوددتائالهعأل  دد ألتدد ألوددا ألاةدد ألسإل  تدد ألاوددالتتاعأل ألال

ألالساألتدال سهأل حالت ألاامألستاو الأل   ألعاألت شألستدااالأل وألات ألتةعتةكا.العاألسأأل
ألض: األوحت هألستت ألاة ألعاا الألنوة موضألماتتومضأل ت أل ئضألةاتة -ٖ

 تعداااألستعتمدعلألت ألستعمدع لألسإلاااتاعاألوحا  ألستالاتهألنلألوتك ألماإلما ضأل 
أل.ألعٜٗماألأل حضألٕٓٔٓاا.عت الاألأل األالواتت ألدوئاسألآلالأل ت شأل األ تكعع

ت دداأل تددكأل دداأل دد  ألستدددااالألا.ألعدددتانألامدداأألععددلأل دداأل ألددوات ألاستنالوددنأل تدد أل
أل:عٜٔٔ-ٖٛٔماألستأل حامألٕٓٔٓاععلاألألومأع

 قاؿ لي صاحبي :
 أنت تعرؼ 

 أف الطريؽ إلى )سبأ(
 نانت تعرؼ أف السنيف التي باعدت بين... بعيدةأ

 لـ تكف مف بقايا المناـ ...
 أقؿ ظلمًا ...

 حتى يقوؿ
ف كبرت  سنبقى ندغدغ أطيافنا بالمجيء ... وا 

 كؼ )غوؿ الحكايا(...
 ثـ يقوؿ

 أنت تعرؼ أف الغيـو عمى كتؼ الصيؼ
 كاذبة ..

ـَ يبمؿ اليمشوف()والمغني يقوؿ   ()حجيؾ مطر صيؼ 
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وأنػػت تيػػػوى الكػػلـ عمػػػى )سػػبأ( ... منػػػذ صػػيؼ وصػػػيؼ ...  
 تيوى الكلـ عمييا

 ثـ يقوؿ
 أّواه ... يا )سبأي( ... غامضة أنت كالريح

  تاالأل ت ألتتاعاألستت أل تالةوبألستاوتض.
 
 
 
 
 
 
 
أل
أل
أل
أل
أل
أل

ألمتك ألستععت ألستععال بألتداوتاألستد هألت عةد ألح اتدااالأل األت ةوات ألستدعالوضألوألوالتب 
ستاوومألسووحائوضألتكألوا ألاستنالودنأل تد ألودمأعأل  داألع دالا ألاودمأعألتةدكألستععةالدضألستععال  دضأل
تة عو األ تعاألنداالألمأل ال ألل وضأل الدوكضأل ت ألمالاهألستع وهأل ستعمعاألات ألاستعالسنعاأل و ألوأل

 تعاألوتواأل ألالوبألستال د فأل تد ألتةدكألستدمالاموووأل ست د  ألودوالأل ت ألستمعاألموت أل مولألست نلاأل
ألوالمالأل ومن أل األمالاهأل الوبألستال  فمماستحاالمعأل

 اومأع

 اومأع

 ستمؤال 

 معوا أل+ألوتولألمااامألموتتاست

 تمك ألتا اغألننوا تاألماتع األ

    ألستحالاوا

 اومأع

 تو  ألستالالمألاةووا

 اواألومأهع

  اعمض
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اسل ألستت ألتالالسالهألالةعضألاومأعألةالاألعدالسمأل داألألسلوة هأل  األواااألاة ألتتاعا
ستكألددوا أل سوددتععات ألتحددالبألستتدداسألألاودداعأل دداألاودداألوددمأهعاأل ستتدداسألأل دد ألت  ودد ألستدداا  أل تدد أل

ماألألد حضألٜٓٛٔاستعكوةدااألألودتاااألنةدهألسو مدا أل  د ألاعةودضألتتمود ألن أل ستعلانهأل  د أل
أل.عٕ٘٘/ٖ

  تدداكألنوددة هألتددا ألمعمددومألحددولألوتعددالاألستدددااالأل وةدد الألاةدد ألستك سادداأل ستكدد ستولأل
تتالسمألموااألت األتو هألستاا ال ألااا ال ألستتعالاعألألاس األستعةع أأل األاو سلألستدااالألستالالمألسإل

ةددد ألستك ساددداأل سلودددأألستتح ودددضألالألالودددبمألمتعدددالاهألالددد وددد ألوتعدددالاألاةددد ألستتادددامألستحددداالماأل ت
اةدددد أل سلوددداتوهألستتدددداأل مددددعواألستتحددددا األ تددددالسهألودددال ألاس عألستتعالوددددبألستلاألددددضألماووددددعاألأل

ماألألد حضألٕٓٔٓاععدلاألألاةعداألألستعالمودضألعةد أل تدكأل  تد ألاتداأل ض الألسو عا األ   ألنعالألع
أل:عٙٙ
 وأنا أركؿ خصر النحمة العانقيا التمار -

أل:عٜٚماألأل حضألٕٓٔٓاععلاأل   ت أل
 أطوؼ عمى دروبي التبغضني
أل:عٕٓ٘-ٜٕٗماألستأل حامألٕٓٔٓاععلاأل   ت أل األ ألوا ألا   ألسآللعأل

 مسؾ بالمحظاتا -
 النامت

 فوؽ ىدير النبع ...
 امسح مف أىداب الرؤيا

 الطافت
 فوؽ الماضي -

أل:عٜٛٔماألأل حضألٕٓٔٓاععلاأل سوتلاسع ألستةو ضألستاسال ضأل األدعالهأل األ  ت أل
 والمغني يقوؿ:

ـَ يبمؿ اليمشوف...( ألتالوا  ألوشأل+ألتو ضأل=أل ألأل)حجيؾ مطر صيؼ 
ألعٖٕٓماألأل حضألٕٓٔٓاععلاألأل نوماسأل األ  ت :
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 ووتبأل+ألواأل+ألعالأ ألألألييتؼ يا )َمَرة( ..! 
 تالوددددددددا ألوعةددددددد ألالوددددددددالألأل ألدددددددوشأل+ألتو دددددددضألألأل... ال يرتضي صوتًا يرّف 

ألتةععواال
أل ستتاامأل ستكااا 

الوددالألألستدد أل دد هألستادد س الأل دداألستتدداألعتحددمألستددت ألستالواحدداسألاددلألستكااددا ألععدداألنا 
ستعاالألمواألالألألوعضألان ألتةدااالوة هألسأأل  هاأل   ألن  ستولألستة ضأل ستتعالاألاة ألستتاامألستة

 ودددالهألعدددلألستددددعالسألأل تددد لألددددعالهألمعودددال ألستحاسةدددضأل ست دددالن أل ددداألنالحددد ألتةكمددداواألستتددداألحدددا  أل
ألستدااالألنالحواأللال أل ألائاه.

 
 األسموبية واالنزياح في شعر مشتاؽ عباس:

ألسإلتالوددا ألاالنددأألعتععدداألووددتوابألعددلأل السئدد ألست  دد بألاةدد ألتألددحوح ألستلددا عع
أل.عٜٗٔماألأل حضألٜٙٛٔاال  لاأل

تالودددا ألولال ددد ألادددلألستععوددداالأل ددد ألعددداألتمحددداألاتددد أل  ددداتت ألستددد هألتمدددمألاماالستددد أل
أل.عٓٗٔماألأل حضألٜٔٛٔاع تالاألألسلوة موض

 اإلتالوددا أل دد ألستلددال  ألاددلألسووددتععا ألستعددأت بألتة ددضاألن ألستلددال  ألاةدد ألستتاددامأل
 عةددضألستك سادداألستتدداألوألددوالألمودداألسلاسألأل تدد أل  دد اهأل دد ألالوددالألألستة دد هأل ستدد األ دداتلال  ألاةدد 

تةععواالأل   ألوألوتمأل وألوال لألسوألمكألاألعلألستالاتدهألن ألستعدتالةماألععداألوعنداألت   اد أل وعدضأل
ماألٕٛٓٓا  وداهألآ.األألت  وضأل  عاتوضألتال  ألم أل تد ألالتمدضألسوودة موضألنهألستحدااألسوودة ما

أل.عٖٓٛأل حضأل
ةعددددضألنتدددد سفألعددددلألسوتالوددددا أل دددد هألسوتدددد سفأل دددداألعدددداألتمحدددداألاتدددد ألسووددددة موضألاسئعدددداأل

أل:(91 - 01, 1991عياش :)  ا
اتألددالألعددلألستعتاألددالألستعال تددضألتةددت ألاددلألعكألدداألاتألددالألوددامنألععدداألوددؤاهألأل تالوددا  -ٔ

تكن ألستتتام ألستاوتاأل الوالألستودواناألستد هألودؤاهأل تد ألتعالودنألستتتدا مألستداسلةاألت تودمأل
ست حدددا ألستععال ودددضألسلواودددوضألتتتدددداعاألستدددت األ  عةوددداأل حدددداسمألوالمنوددداألاتكددد األستدددد اللأل
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كوددددضأل سحتدددد سؤهألاةدددد أل سإلوكددددافأل  دددداألوالدددد لألسوتالوددددا ألستالوددددا ألستددددت ألاددددلأل حاتدددد ألستعتن
األ  تدكأل داأل  تد ألستددااالأل داألا تد ألستعد م  ألمحداأل(01, 1991)عيػاش :ستعتتا مول

أل:عٜٕماألأل حضألٕٓٔٓاععلاألألست السمع
 لما أشحت عيونؾ

 وبصرت كفؾ في المدى
 تمتؼ حوؿ رماحيـ ... لتخونؾ!

 كدداألسالس ألستدددااالأل اوتالودا ألومددانألعدلألاتدد سلألستكألدوا ألا تدد ألستعد م  ألمحدداألست دالسمعأل
ستععتدد ألستععدددال بألتدددداحاألست دددالسمعأل تددد ألععتددد ألآلددالألو ودددمألعدددلأللدددال ألستعتددد سلألالاعددد ألا تددد أل
ستعدد م  ألمحدداألست ددالسمعأل ودد سألستتوددالألستدد هألوالعددالألتةلوددالأل ستعندداألأل ستلمددال أل ست عددا أل ستددالالنأل

وتددضألاستدداماألستدد مشاألستعدد مأل  عدد ألعددلألمدد ضألستتوددالأل ستع  مددضألتددالسهأل دداأل دد سألستددت ألوحعدد ألا
ألعامألستحوولألااةو ألستوالمعع.حاسسألالحاألستووبألست هأل مشألم ألوواتاألسل

أل  األ  ت :
ألاسمألالمألال كأل األستعا ألتةتبألح  ألالعاحومأل...ألتتل تكعأل

ألتالحاألستع الاسمألاال كأل تل تكع
 ت وووأل الوبألمال  ألستنا ال ألستدالو ضألحولألتةتبألح  ألستالعا ألستعأل مضألت ا  أل تل

الساألستدددااالألستالواحدداسألاةدد أل حاتدد ألستع مدد اوضاأل ستتتددا ضألستتددامأل دد ألعدداأل   ألتمددعلألستددت أل
ودددولألااةودد ألستوددالمعأل دداألألددد ال ألح اودداالهألتتددااأل  ألألدد الألتتددداألستحددااألستعأوددا هألت ا عددضألست

ألتالس واوضألتحع ألاسل ألنواتواألستتتا مامألستعتت اض.
عاألالدددألأل01, 1991:عيػػػاش  تالودددا ألستدددت ألادددلألستددددو ال ألستة  ودددضألستعتعددداالبألاةووددداا -ٕ

وك  أل:أل ع ألسرألستةو ألتماواسألتتدااأل ألاستةمداأعألتدوأألعدلأللد س ألستةود أل تعداألل سألد أل:أل
 عاةماألنو ااألعلوباأل اائ.
أل:عٖٖٔماألأل حضألٕٓٔٓاععلاألألستدااال واوالأل تكأل األ   أل

 الخبر العاطؿ
 يأكؿ كفي
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 يعض جروحي شفاه صغاري
 الخوؼيرعى كؿ بقايا 

 يكنس مف أرجاء الروح
 قش الصبر.

 اتدااالألسان ألتةلمالألأل امألتوومألعلألأل ات ألااان األوأال األوعضاألوالاد األ
ألالعاأل  ألععال بألوتألبألمأت ألاوؤال األت و األالسئحت ألالالوضاألدوااألع  هع.ألالوالتأعأل ستلم
 تاألوحع ألععت ألاوتاألمعواألوالعلأل األستت أألستدااال ألت ة ألم م  أل داألألال ستلم

ألووانألستكألوا .
أل:عٖٖٔماألأل حضألٕٓٔٓاععلاألألوماسألوك  ألستدااال ن

 خزانتي العابسة
 تتوسدىا أكفاني الذابمة

 ترتديني كؿ بداية موت مشمس ...
  ألناندد ألستدددااالألتةلالستددضألألدد ضألمدددالوضأل دداألألدد ضألستعمدد أأل ودداأللالستددضألااموددضأل

وألا ألحاتضألستوأأأل ستمونألستتداألوعداتاأل   األت شألستدااالأل األأل–عالمو ألأل–تممألنال ات أل
تالواحوداألادلألستعتعداالبألاةود ألعدلألودعامألس أللتواالألع دالاسمأل ألنعتواألستدااالألامالألت اح أل األ

 تددمو ألستعالمدأألستتداألوالتداوواألماوال دالألأل–ستعاموضألأل– اوتضاأل اتدااالأل األسلتواالهألتة اضأل
لأل ستمدونألست سمةضأل ماسوضألألما ألو مألعدع ألمماسوضألع مألعدعأاألاوتضألادلألستةكد أل ستحدالأل

لألستعالمددأألستتدداألوالتدداوواأل دداألال ددلألددداحهألنستدد هألوالامدداهألستدددااالأل دداأل المتدد ألحتدد ألنحددأأل
ألوتالم ألم ألاسل أللالستت .

عدددلألوكدددالنألاوددد سلألستددددااالألو ددداأل ددد هألستلألوألدددضألتالدددااألتالددد لألددددائعضألنهأل انددداألأل
سودددواألألندددواألسألتووددمألعددلألعوددعواتواألنألددالس.ألعةدد أل تددكأل دد  ألتةدددااالأل دداأل ألددوا ألا  دد لأل

أل:عٕٔٔماألأل حضألٕٓٔٓاععلاألألاعالأل االممألسإل  األع
 فأسبمت

 عيوف عمري الوقحة الجفوف ...
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ألوك  :ألعٖٓٔماألأل حضألٕٓٔٓاععلاأل  األ ألوات ألانةالألوحتمالعأل
 مف غبار الميالي التي

 لـ تزؿ فوؽ رمش السماء
 يقتفي ظميا ...

ألعٌ ألوكت األسلةال.الأل  أل ع ألتةععالألاو لأل  حضألست   لاأل تةوعاألأل
ااساأل األستالواتضألنوة هألاتاألمعموماألاتاعاألوال لألسلألوة مو لألنلألةعض وال ألسل

لألتك  ألتاللألالألالو ودضألتألاتشألستالواتضألستلا األنهألاتاعاألوال لألستمحاألتوأألاعاألتالواألن
ألع.01, 1991عياش :ستتاألوتت واأل  سألستك  األألدواستك  ألع ألسل

أل  األاا ال ألالةوالسسألعاألت األتواألعةوالسأل األسلاهألستعالماألتةالسسأل دعالسس.
ددددالا ألتوددد هألستادددا ال أل ددد هألن  ددداألاوددد سلألعددددتانألامددداأألوعالدددلألنلألتالألددداألةالةدددضأل

ألدالا :سل
 تكرار حرؼ أو أكثر : -1

 األوتالالالألحالبألمعوت ألن ألسةتدالألن ألةالةدضألحدال بأل داألتودهألعت ا تدضأل  تدكألالك تد أل
أل:عٜ٘ماألأل حضألٕٓٔٓاععلاألأل األاةالةوضألستتح  ع

 أولـ يئف لميؿ أف يتبددا
 وتطيح شمسي مف سماه الفرقدا
 وتزيؿ عف جفني ىمـو سحابة
 رفت عمى افقي جناحا اسوداً 
 أياف مرساىا سلفة مولدي

 لتريؽ مف كأس السماء الموعدا
حدداألتالددالسالألحددالبألستعدداألسلتددبألةالةددضألادددالألعددال أل مددا ضسأل تدد ألال هألستكألددوا أل دداألتة

اساألودددعاهاألا ةددهألسومودددامأل ددد ألحددالبألسلتدددبأل ستالةعدددامألستتدداألتمدددعتمأل ددد سألستحددالبألاوتمدددن
 سوتددبألألعست ال دداساألوددحامضاألس كددااأل تاحددااألسودد اساألسوددالاألعالودداهاألوددال ضاألستوددعاألاألستع ادداس

وددد ألوعدداألعدددلألمدداماأل مدددا ضألتدد تكأل اتالس عددلألستحددال بألستتددداألتتنددنألعدددلأل وددالألح سئددد ألن أل
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ماألٕٙٓٓاودددوم و األألل ددد ألحدددال بألستعةدددضاأل وددد ألألددد مأل تنال ددداألوألنةدددالألتالحتالددداكأل وددد ن
أل.عٖٓٔماألأل حضألٖٜٚٔانما.ناتهاألأل ألعٙٚٔ/ٗأل حضأل

ألماتألد مألتواودالألوعداألمألسوتدبألاسلد ألستدت كأل الأتد ألالدالستدااالألنالةالألعلألأل أل
ماةداسألددال سهأل حالتد ألستععودناألتةودمهأل ستد ألاعداألستددااالألوودتععا ألنتع أل والدبألالألحالت أل

حددالبألستعةددضألستودداألأل  ألالددالالهأل دداألةالةددضألنموددامألادددالألعددالسمأل ستالةعددامألاوددئلاألوتمددااساألتنددوشاأل
ألدعوااألتالو األ  تااألس كااألسوالاألع تاهاألتتالونع.

حددددالبألستوددددولألةعددددالألعددددالسمأل دددداألةالةددددضألنموددددامأل  دددد ألألوددددتععا  حدددداألنومدددداسأل  دددداألوة
ود ااألنوتععا ألالةوالأل  سألعاأل  اللألممكوضألستحال بأل ستالةعامأل األادعوااألوحامضاألودعاهاألن

والألستدد هأل دداألألدد مألستوددولألوتعامدداألعدد ألحددال بأل عالودا ااألوددال ضاألالددأأاألستوددعاألعأل اتألدد
ستددااالألألستعةضألستعتالالال أل األسوموامألتتعنداأل تدكألستمعداألستت وداألستد هألااتداهألستددااالأل الدأل

ألدد سمألستعالة ددضألستتدداألاعدداألستدددااالأللألوةكدداألمحالتدد ألاسلدد ألستكألددوا ألعتعةةددضألمودد هألسلنسالساأل
  ألستنا وددضمألعدداأل ألاددلأل  ددمأللالألدد مأل عتدد ألتتتودداأل المتدد مألعتدد ألتددالألاألستووددا.أل الددالألوتودد

ودئةضألسةكةددمألالا د ألستدددااالأل  داألألمكألددوا ألتمدمألنألدد ستاألتت ةد أل وودداأل د ألعألدوالهمأل دد هألسل
ألستحاتضألستتاألوعودواألستدااال.

أل
 تكرار الكممة : -2

 تداكألعداألومددالالألتةتالدالسالأل  دد اهاأل ود ألووددو أل ودتكما ألستالودداتضاأل  تدكألللألستدددااالأل
ستألد الألعددلأل ودضاألالعدداألأل ستعمدافألوودتنو ألمتالددالسالألمعدضألستالةعددامألنلألوعوداألألدوا ضألمعددض

وحائوضألتةدت ألعدلأل ودضألنلدال أل داتتالالسالألوعنداأل وعدضأل وحائودضألبألستاوتضألسإلووتنو ألنلألوالة
أل.عٖٛماألأل حضألٕٓٔٓاا.عت الاألأل اوتوض

  ددداألاوددد سلألستددددااالألعددددتانألععدددلألوحادددمألتالدددالسالهألتالةعدددامألععوتدددضأل ددداألمعدددضأل
ستكألائاألتومةغألمواأل ال  ألسوت عا أل األتة ا ألتواألع ألتالةو د ألتةاوتدضألستتداألتد حاألموداألستة ادضأل

ألستعالالال .
أل:عٜٔٔ-ٖٛٔماألستأل حامألٕٓٔٓاععلاألعلأل تكأل ألوات ألاستنالونأل ت ألومأعأل
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 قاؿ لي صاحبي:
 أنت تعرؼ أف الطريؽ إلى )سبأ( 

 بعيدة
 تالالسالألالةعض                            أنت تعرؼ السنيف التي باعدت بيننا

 اومأعألألألألألأل                                             ...
ألوحائواسأل س ألألسان ألمعاسسألاوتواأل                          عمى )سبأ(وأنت تيوى الكلـ 
 تةت ألع ألتتاعاألستععت                                        منذ صيؼ وصيؼ

أل تتمو ألتةكاالئ            ألأل  وتنسى أف البيارؽ وقت النسيج
 ألألألألألألألألألألألألألألأل      محض قماش

 ألألألألألألأّواه .. يا سبأي
 كالريح ...غامضة أنت 

 اتدااالألع ألتالالسالهألتالةعضألاومأعألعالتولأل  األستعدال ألستةاتةدضأل دا ألاوداألودمأهعأل مدا ضأل
 ت ألات سلألستكألوا ألاستنالونأل ت ألومأعألت داأل د سألستتد فألعدلألستتالدالسالألعوتحمدالسسأل داألستعاوداأل

 داألعنةد ألن أل داألتواوددضألألألدائاألستددااالألم اداا أل تال ود أل تالدالسالألت ت ددااألت ودواألود سأل عدلأل
ألستكألوا .
حاألنلألستتالالسالألستت س كاألوأل ألنامعاسألعالاتواألععوالسسأل األ االت ألاة ألتالتوهألستاوتدضألتة

 تدد ألوسوددة ماألوعتعدداألاةدد ألتدددالو ألحددالمألألددوا وضألتددالااأل ودد ألستالةعددضألن تتعوتودداأل دداألتوددنأل
مععت أل ستالةعدضألستةاتودضألستعالدالال ألمععتد ألعمدابأل تد ألععتا دااأل  د ألتدالاساألو عد ألمدولألاستدولأل

أل.عٕٚٛ-ٕٙٛماألستأل حامألٕٕٔٓاستعتمالااألألاة ألتح ألمتائاأللا 
مودد سألستتالددالسالألتمدد ألستدددااالألستعتةكدداأل تدد ألعكألدداهاأل اتدددااالألمالتودداالهألع ددالاهألاوددمأعأل

 والئوددداألع  عددداألعوعددداأل ددداألماسودددضألستكألدددوا ألألسانددد ألتةع دددالا ألمعددداسسألاوتوددداسألةدددالسسألاةددد أل اتمددداال
  ودنواأل تواوتودااألمد ألحتد ألاتد سلألستكألدوا ألالدالألتد ألسلةدالألت ود األ اتددااالألوالوداألمدداومأعأل

مك ت أل:ألنّ سهأل..ألاواألومأهعأل  ألسوتلامألستتاسألألاوداعألألمالاهألستتاألنمعاألاتواأل ستمعاألواوالأل ةواسأل
ألمالاهألت وم .اوتضألمعاألستعتاا أل ألا  
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حواو ألمات كاسلأل ست المضأل ستحتول.أل اتتاسألألوعناأل اال  ألاة ألحالاوضألحا ألستدااالأل س 
 تكرار الجممة : -3

نالس ددد ألنالةال ددداألمدددال السسألتدددتالحمألستدددت األ ودددداألن دددمألستعالعدددشألسوودددة موضأل ألن ددداألعدددلأل
معمواأل ت ألمعضاأل وعناألتت و ألت ااسألعلألستحالالضألوا الأل وواألستالالمألاة ألت و األ وتالالالأل

ألا لألنلألوعواألععتاه.
-ٜٕٚماألستألد حامألٕٓٔٓاععدلاألألوا ألاتا   ألُنعداعأل  سألستعةعشألتةحا أل األ 

أل:عٖٔٓ
 ما زاؿ وجو أمي

 مبمل بالفقد
... 
.... 

ألتالالسالألست عةض                                       ما زاؿ وجو أمي
 بعد سنوات القحط

... 

... 
 ما زاؿ وجو أمي

 وطنًا لمفراشات الحزينة
... 
... 

 وجو أمي
... 
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ألعاألالس أل   ألنعا

أل+
ألععت ألنالساهألستدااال

أل+
ألعاألالس أل   ألنعا

أل+أل
أل  سااألستالمنألألألألألألألألألألألألألألالالمألعالالالألا لأل ااا   سااألستتتاعاألألألألألألألألألألألألألأل

أل+أل
ألعاألالس أل   ألنعا

أل+
ألععت ألآلالألعالالال
ألمألو ضألنلال 

أل+
أل   ألنعا

ستدددددااالأل عدددد ألاعدددداألالس أل  دددد ألنعدددداعألستمددددؤال ألستتدددداألمتدددد ألاةدددد ألمدددد ئواأل تاوددددت أل
لددتال ألستتدد ساللألن ألس تددالسألهألعددلأل ودداألستكألددوا كأللستألدد توضاأل  دد ألتالددالسالألوألوعالددلألستتالسادد أل

ستوتاواأل وواأل و ألتالالسالألسلمدع ألستددااالألتددال نألستمودماألنهأل وكدابألستععتد ألتمداألألععتد أل
أل اوا.

نتداهاأل وألدمشألمدالماسألعدلألمدال هألسلأل حولألوال لألستتالالسالألع واسسألوال ألعلألماه
اودداالهألسستتأالودداألستتدداألوددؤتاألمودداألستدددااالأل دداألستالددالمأل ألدداسسألتععتدد ألععددولاأل  دد ألععتدد ألوالودداأل

ماألٕٗٓٓااادد الاألألستدااالألستعمافألتةدت ألمكد  ألعالدالالسسألتالةعدامألن أل عد أل نحواتداسألنألد سم
أل.عٜٕأل حضأل
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 س دد ألوألاةدد ألنودداأألستع  دد األ ودد أل كددناأل تعدداأل اتدددااالأل دداأل ألددوات ألناددااأللةددنألست
ألعٖٔٓ,ألٕٓٔٓاععل:ألاة ألنواأألستع   األ األستت ألتح أل  ت :

 وجو أمي
 ما زاؿ حضنًا مف الذكريات لطرية

 يبممو الندى
 عمى الرغـ مف كؿ ىذا اليباس...!!

 داتتالالسالأل دداألستدت ألوددؤاهأل تد ألستتالاعدد ألمدولأل  سادداألستدالمنأل   سادداألستتتداعاأل  عةددضأل
  امأل األن  ألستالالمأل  داألاعاألالس أل   ألنعاعألستتاأل ع ألعتواألستدااالألات ستاسألتكألوات األ

ا أل تد ألستتالاعد ألمدولأل  ساداألستدالمنأل   ساداألستتتداعاأل وداأل داألستحاتدضأل ون أل لتاع األععاألسأأل
حاتضألستةاتوضألمعتالتضألستعمع لاألست هألو مشألعكألاألستدااالألسل ت ألمعتالتضألستتعكوهأل  األست

أل األا   ألنع عأل واألت تشألتعاألوأتاألومو ألستتحكنأل ستتتاعا.
 دداتتالالسالألتتتدد فألععاتودد أل اووتدد ألتددا ألستكدداعاألأل ستععاألددالولأل وددأتاألتةت الودداأل الودداا أل
األستتتمودددد األستت  دددد أل ستتحوددددالأل الودددداا ألسووددددتمعااألن ألستعددددا األن ألستتددددد ناأل ستتواودددداأل ست اودددد

أل.عٗٗ-ٚ/ٖماألستأل حامألٖٜٚٔانمل.سلةوالاألأل ستتكالوالأل ستت موخأل ستتت وم
 

 النتائج :
أل اوالااألون  ألاة ألاو سلألستدااالألأل ضألستحاللأل ست كاأل ستحوال األ  األأل امألت ا األ -

 ألدائاألستدددعالسألألستعمعدداولألادلألن ندداتومألودد سألألالدالألستمعدداألال مددضألن ألال مدضاأل تددالسهألوتدد الالأل
مالاهأل األ   ألنع األ عالعشألستحمومضأل د ا وااأل  األت  مألستوعاألاأل الالمألسوألدا األاأل

  توعامألستو سألاأل ستألما ألستعدالن.
سلالةالألحم السسأل مك  أل األتأل  ألستددااالألستددعالوضاألألسإلت عا ألستعأوا هأل  ألسإلت عا  -

دتوان.   ستومهألالعاأل الالمألوامكاسألتعاألالالألوالاماهألستدااالألعلأل المضأل  كاأل س 
اةووداألستددااالألت ةدمأل داأل ألدائاألادا األألالوعاألستتالالسالألعلألستوعامألسووة موضألستتاألالالد -

الدالالألالةالألعاا الألستتالالسالألدو ااسأل األاو سلألستددااالاألالدألألونضعألعلألع الالألاتالالسالألستالة
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الةعضأل األماسوضألستكألوا أل  األ ونواألةمألولتتمألموداألددعالهاأل  داألوالدالالأل عدالسألمعوتوداألوأل
 لات  ألعلألعدااالألتن  أل  نألونشألستكألائا.تألام ألتداألألستعاأل كنألتوعمالأل

  د األ داألالةدال األالدألألوعنداألت ددواألألنددواألسألعسلتالوا أل األستتألد  ألاسلد ألستكألدائاأل -
 وحائوددضألعالة ددضاأل نومدداسأل دداألتعددالاهألألتووددمألعددلألعوددعواتوااألن أل دداألسوددتععاتواألتتعموددالسم

ألاألوددعاأل الددا ألاس عألستتعالوددبألستعلألألددضألتال ددضألستعالموددضألالعدداأل ددةتساةدد ألتاددامأل  سادداأل
 اة ألسل عا .

وكددافألألددد تاألعتددالسمنأل ددداأل ألدددائاهأل تعوددالألستددداو سلأل دداأل تاودددضألألدد توضألعتتاودددكضأل سمأل -
هألاةدد ألعدداألالألتععددا األستدددااالأل دداألمعددضألعتوددااأل دداألحددولأل دداألألمعمددواألسالت دداوألتتالالودد

 تعاألاة ألالوبألووك  أل تكاأل الالألوالالالألاة ألنال ألع م ا أل االضأل الالت األألووك  
 سالةالألعلألتالالوالهألاة ألستألتعضأل األستالالم.

نت سفألعتعاا ألعلألسوتالوا أل األددعالهأل تدالسهألستدالس ألمعتألدالألعدلألألععا وتستدااالألماألشت  -
وددامنألالعدداأل دداأل ألددوات ألاستدد ألستعدد م  ألستعال تددضألتةددت ألاددلألعكألدداألستعتاألددالألاتألددالأل

 ألددوات أل اتعمددع لألألمتدداسألسألعددلألاتدد سلستدددااالألوتددالس ألمكألددائاهألسالسمعأل ت دداألمحدداألست دد
اناألألأل امألت  ألدواألألتوومألعلألأل اتواأل األداأل. س 

 
 المصادر :

ددال ألسمدلألمع.ألٜٙ٘ٔ ددعألستعكوةدا.ألاٜٙٚسملألاكود ألموداألألستداولألامداألسرألمدلألاكود ام .ٔ
ع.ألاتحكودددددن:ا.ألعحعددددداألعحودددداألستددددداولألاماستحعودددددااألعألٜانألاكودددد ألانت ودددددضألسمدددددلألعاتددددكع

 ألال:ألعنمعضألستوعاا .ع-ستكا ال 
ع.ألٗانألستالتدددددداهمع.ألٕٙٓٓ دددددددعألوددددددوم و .ألآٛٔنمدددددد ألمدددددددالألاعددددددال ألمددددددلألاةعددددددالام .ٕ

ألعألال:ألعالتمضألستلات ا.-اتحكون:ا.اماستوالمأل اال لألستعواهاألعألستكا ال 
عألددال:أل-ع.ألستكددا ال ٗاألنألاالسوددضألستألدد مألستة دد همع.ألٕٙٓٓا.نحعدداألعلتدداالألاعددال.ألا .ٖ

ألااتمألستالته.
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ع.ألٔانألستععاألددالألاعتددا  األ ت ا دداماأل مدداواعستتكدداألسلامدداألمع.ألٕٛٓٓآلألع الودد .ألا .ٗ
ألا مالس ومألن تحوالكأل عحعاألستالالالس هاألعألستعالالالألستك عاألتةتال عض.

ستألدد مأل ستععتدد أل دداألستدداالأألستة دد هألاتدداألمع.ألٕٔٔٓا.تحوددولألاماستالمدداألستدد السل.ألا .٘
ألسلالال:ألاسالألا ةض.-ع.ألاعالٔاألنألستعالهأل األم ألألاةمألستة ض

ع.ألاعحعددددداألستدددد تااأل ألعحعددددداألٔاألنألمتوددددضألستةة دددددضألستدددددعالوضمع.ألٜٙٛٔ ددددالألالددددد  ل.ألا .ٙ
ألستع اله:ألاسالألت مكا ألتةتدال.-ستععالهعألستاسالألستموماأل

اااّلمدد ألستنودددهألستمة ددداكألتكاوم:ألددداتشألألع ددداتوشألسلتوددتوض.مع.ألٜٔٛٔ دد ال ألع تددال.ألا .ٚ
ألستكالعااهاألعألت تأ:ألعتد السمألست اوا.

ع.ألستعؤوودددضألٕاألنألاتوددد ألستاالسودددامألسوودددة موضمع.ألٜٚٛٔا.  الودددبألعوددددا ألددددالوم.ألا .ٛ
ألضألتةاالسوام.ست اععو

ستاالسودددامألستألددد توضألاتددداألستعةعددداألألستعدددالهأل ستددداالأألمع.ألٕ٘ٓٓا.حودددامألستموتودددا ه.ألا .ٜ
ألعألال:ألعالتمضألال السألألستدالن.-األنع.ألستكا ال ألستأل تاألستحاوا

لألدددائ ألسوودددة موضأل ددداألددددعالألست ددد س الهألمع.ألٕٕٔٓا.ودددا ال ألاددداتالألستعتمالدددا.ألا .ٓٔ
ألستعالسن:ألاسالألست الس واه.-ع.ألم اسأاألنألستعن ومألنتع   اسأل

األألستتكداألسلامداألستحداواأل مداواهأل عتا  د مع.ألٜٜٚٔ- ددٕٙٗٔشأل  واه.ألاا.ألات .ٔٔ
ألع.ألعتد السمأل اععضألستوام ألعلألنمالو .ٔن

ستعةدد ألستوددائالأل دداألناهألستالاتددهألمع.ألٖٜٚٔ دددعألنمل.سلةوددال.ألاٖٚٙمددواألألستدداولألام .ٕٔ
عألددال:ألاسالأل-اتحكوددنأل تعةون:ا.نحعدداألستحكدداكأل مدداالهألنماتددضاألعألستكددا ال أل ستدددااال.
ألستتومض.

سوودددة هأل سوودددة موضألتحددد ألمددداو ألست تددداأل ددداألتكددداألمع.ألٜٜٚٔاماستودددالمألستعوددداه.ألا .ٖٔ
ألتوموااألت تأ:ألستاسالألستعالموضألتةالتاه.ألسلاه.

األألستعددال أل تدد ألاةددمألنألدد سمألستعالموددضمع.ألٕٕٓٓ- دددٖٕٗٔا. دداتمأل ددا الهألستحعددا.ألا .ٗٔ
ألستعالسن:ألعنمعضألستع ع ألستعةعا.-ع.ألم اسأن
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 دداألستتكدداألستعالمدداألستحدداواألاالسوددضألألسووددة موضمع.ألٕٔٓٓ الحددالألمدداالهألالدداامألاةددا.ألا .٘ٔ
ألتالموضألسملألالدا:ألسنال حضألاالت السه.- اععضألم اساأل األتحةو ألستلناه.

ع.ألٔاألنألستتالدددددالسالأل ددددداألددددددعالألعحعددددد األاال وددددد مع.ألٕٗٓٓ وددددداألتاألدددددالألاادددددد ال.ألا .ٙٔ
ألتمتال:ألستعؤووضألستعالموضألتةاالسوامأل ستتدال.-موال م

ال:ألسلالأل-ع.ألاعدددالٔاألنألعحامدددالسمأل ددداألستةوددداتواممع.ألٜٜٜٔا. ددد الهألستدددداوه.ألا .ٚٔ
أل السال ألستةكا ض.

-ع.ألاا.نحعاألعلتاالألاعالاألعألستكدا ال ٖاألنألنوأألاةمألستة ضمع.ألٖٜٛٔعاالو ماه.ألا .ٛٔ
ألعألال:ألااتمألستالته.

ع ودد مألستكدد  أل ستمددعبأل دداألمع.ألٕٙٓٓ- دددٕٚٗٔا.عحعدداألوحودد ألودداتمألست مدد اله.ألا .ٜٔ
ألع.ألموال م:ألاسالألستالتهألستعةعوض.ٔاألنألنأل سمألستعالموض

ع.ألٔاألنألست ال وددضأل وددالألستالاعةددضألسلاعددا ألستدددعالوضمع.ألٕٓٔٓعدددتانألامدداأألععددل.ألا .ٕٓ
ألستعالسن:ألاسالألست الس واه.-م اسا

ألستالااودددضألتت  وددداألستكدددالسأل أل تحكودددنألت ددداألستدددتال  .مع.ألٖٜٚٔعالددداألمدددلألنما.ناتددده.ألا .ٕٔ
ألاتحكون:نحعاألحولأل الحاماألعألاعدن:ألاسالألستالتهألستعالموض.

عتددددد السمألستحددددااألستالتدددداهألألعكدددداومأل دددداألسووددددة موض.مع.ألٜٜٓٔا.عتدددد الألاوادددددا.ألا .ٕٕ
ألستعالما.

أل
 


