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**

إنمسدممععرصؿـامظؾػـقنماٌلؿعؿؾةمسيمأشاغلماألجدادمالمؼلؿحمظـامأبدامأنم
غزسؿمأغفؿمطاغقامؼعقشقنمسيمساملمثؼاسيمالمصـمصقف.مإنمعلؿقىمصـقغفؿماظغـائقةم
اظيتمترطقػامظـامؼدلمدالظةمواضقةمأغفؿمسرصقامسفقدامطاغقامصقفامسؾكمضدرم
ععنيمعـماظؿقضرموماظؿؼدم،مومرشؿماظظروفماظصعؾةموماألزعاتماظيتمطاغقام
ؼعقشقغفا مصإن مأشاغقفؿ مو مأذعارػؿ متؤطد مسؾك ماٌؽاغة ماٌرعقضة ماظيت مطاغتم
تؿؿؿعمبفاماألشـقةمسـدػؿ .م
إنماظعددماهلائؾمعـماألغقاعموماألذؽالماٌلؿعؿؾةمسيمأشاغقفؿمؼؤطدمسؾكم
عدى متؼدعفؿ مسي مصـاسة ماظطرب مو ماظغـاء ،مإن مػذه ماظػـقن ماظيت متزخر مبفام
األشاغلموماألػازؼجماظشعؾقةموماظيتمالمغعرفمسـفامدمـمإالماظؼؾقؾمػلمأؼضام
دظقؾمسؾكمعدىمتػــمأصقابفاموماسؿـائفؿمبػـماظغـاءموماظطربمومذظؽمرشؿم
اغصرافمأشؾؾقةماظـاسمومابؿعادػؿمعـف .م

* أنزتمػذهماحملاضرةمظؿؼدمممبـادؾةم"ماظؾؼاءماألولمحقلماظشعرماظشعيبماٌؾققن"ماظذيمغظؿمباٌؽؿؾةم
اىفقؼةمظقػرانمعـ  26إدي  27غقصؿدل 1986
** مطاتبمطؾؿاتمإذاسلمجزائريمعـمعقاظقدمدـةم 1924متقسيمدـةم.2005ماػؿؿمطـرلامباظشعرماٌؾققنم
و مظف مصقف معـ ماٌطؾقع م :م"عـ موحل ماألمل"( )2000مثؿ م"دؼقان ماظشقخ ماظؿؾؿلاغل مبقعدؼـ مبـم
دفؾة"()2001مثؿمم"دؼقانماظشقخماًاظدي"()2003م،معـشقراتم،ANEPماىزائر،مباإلذذلاكمععم
حمؿدمبـمسؿروماظزرػقغل.مغشرمضؾؾمذظؽ،مدـةم،1993مععمذؼقؼفمأريد،مطؿابممسـقاغف:
" Anthologie de la musique arabe 1906-1960 ", éditions Publisud.
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إذاممتعّـامجقدامسيمصقاصؾماألشـقةماظشعؾقةمومأذؽاهلامغالحظمأنمطؾؿاتفام
تأتل مضطعا مو مأزلارا مسددػا مو مجـادفا مخيؿؾػ مباخؿالف ماألسراضم
واٌذاػب ،مصؿـفا معا مػق مثـائل مو معـفا معا مػق مثالثل مو مػـاك ماظرباسلم
واًؿادلموماٌلدسموماظلؾاسل ،اخل .ومهؿؾمطؾمضطعةمعـمػذهماظؼطعم
إزلا مميقزػا مسـ مشرلػا معـ ماألذؽال مو مؼضقػقن مهلا مإزلا مآخر مميقزػا مسـم
شرلػا معـ ماألغقاع ،مو مػؽذا مؼؽقن مظؽؾ مضطعة مإزلني مأحدػؿا مؼشرل مإديم
اظـقع(اظشؽؾ)موماآلخرمؼشرلمإديمعقضعفامسيماألشـقة .م
صؿـماألزلاءماظيتمتشرلمإديماظشؽؾموماظـقعم:م م
"اظعشاري" ،م"اٌربقع" ،م"اظػردي" ،م"اٌردوف" ،م"اظقاحد مو مغصػ"،م
"اظعرؼض" ،م"اظؼاصػ" ،م"اظؼائدي" ،م"اٌؾؼقط" ،م"االسرج" ،م"اظطقؼؾ"،م
"بقاؼدؼدة"،م"اٌقؽقل"،م"اٌؼقص"،م"زوجمبزوج"،م"اٌشرضل"،م"اظشازروان" .م
ومعـماألزلاءماظيتمتشرلمإديماٌقضعماظذيموضعتمصقفماظؼطعةم :م
م"اظزرؼعة" ،م"اًؿادة" ،م"اظرحؾة" ،م"اًرجة" ،م"اٌطؾع" ،م"اظؾقت"،م
"اظؼلؿ" ،م"اظرؼال" ،م"اظؽعؾة" ،م"اظصقاح" ،م"اظػراش" ،م"اظؿقرؼدة"،م
"اهلدّة"،م"اظرطاب"،م"اظزشقاؼة"،م"اظرؼشة"،ماخل .م
ومختؿؾطمػذهماألزلاءمععمبعضفامصقؼقظقنم :م
"رحؾة مسشارؼة" ،م"صراش مرباسل" ،مأو م"صراش مددادل" مأو م"بقدؿّة"م
وؼؼقظقنم"بقتمعؾؼقط"موم"بقتمعردوف"مو مؼؼقظقنم"رؼالمزوجمبزوج"مومشرلم
ذظؽمعـماظؿلؿقاتماظيتمأخذغاػامعـمصققلماظشعرماٌؾققنمسيمبالدغاماىزائر .م
ومحيدثـاماظعالعةمسؾدماظرريانمابـمخؾدونمسيمعؼدعؿفمسـمأذؽالماألشـقةم
اظيتمطاغتمعلؿعؿؾةمسيمسفده .م
وصػمابـمخؾدونم"اٌربقع"مومضالمسـفمعامؼؾل :م
" ...مو مهلؿ مصـ مآخر مطـرل ماظؿداول مسي مغظؿفؿ ،ميجقؽقن مبف معغصّـا مسؾكم
أربعةمأجزاءمخياظػمآخرػاماظـالثةمسيمروؼف،مومؼؾؿزعقنماظؼاصقةماظرابعةمسيمطؾم
بقتماديمآخرماظؼصقدة "...م
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و معـ مأذفر مضصائد م"اٌربقع" مسـدغا مسي مبالد ماىزائر معـظقعة ماظشقخ مبـم
ؼقدػ1ماظيتمؼؼقلمسيمعطؾعفام :م
٠ا طا اٌغوثح ِا ت١ه * ط ٞصػٛج ٍاٌد ت١ه
ٔطٍة عت٠ ٟلف١ه * اٌؼاٌُ ِٛالٝ٠

اديمأنمؼؼقلم :م
طا ٌ ٟػاَ  ٚكٙغِ * ٓ٠ىرٛف ِٓ اٌغجٍٓ١
داٌ ٟداي اٌّـى * ٓ١ال ِٓ ًٍ ػٍ١ا
ٔاص٠د  ٚال ِٓ داع * هضٚا ػٕ ٟاالس١اع
٘ا طعن ػمٍ ٟداع * غاتٛا ٔاؽ إٌ١ح

2

ومتلؿؿرماظؼصقدةمػؽذام"عربقع"متؾقماآلخرمحؿكماظـفاؼة.مومعـماظؼصائدم
اظيتمادؿعؿؾمصقفاماٌربقعمعـظقعةماظشقخ3ماياجمحمؿدمبـمضقطقنمبـمدقديم
خاظدماٌعروصةمبؼصةم(حقزؼة) :م
٠ا دـغاٖ ػٍ ٝڨث * ً١وٕا ف ٟذاً٠ٚ
وٛٔ ٟاع اٌمو * ً١كا ٚإٌڨٌ١ح
ِا كفٕا ِٓ صالي * و ًٟ ٟاٌش١اي
عادد جض ٞاٌغؼاي * تاٌؼ٘ض ػٍ١ا

 1عـمأذفرمصققلمذعراءماٌؾققنمباظزؼؾان،معـمعقاظقدمعدؼـةمبلؽرة،مطانمسيمعطؾعمػذاماظؼرن،مظفم
أذعارمطـرلةمومػاعةمجؾفامسيماٌدحموماظؿشققماديماظؾؼاعماٌؼددة،مدؼقاغفمملمؼطؾعمبعد.
 2حيذومصقفامحذوماإلعامماظؾصرليمصاحبماظدلدةماظيتمتقدؾمبفامإثرمعرضمسضالمأصابفمصشػاهماهلل.
 3م تلؿعؿؾمطؾؿةمذقخمسـدغاممبػاػقؿمثالثةم:مذقخماظؼؾقؾةماظذيمػقماظققممذقخماظؾؾدؼةمومذقخماظؿعؾقؿم
اٌدرسموماظشقخماظشاسرماٌغينمومظؾؽؾؿةمعؤغثم"ذقكة".موماظؿلؿقةمادؿعؿؾفاماظعربمسيمأؼاعفؿمعـم
ذظؽ متلؿقؿفؿ ماظؾرلوغل مباظشقخ مظقدعة مععارصف .مػق مأبق ماظرحيان محمؿد مبـ ماريد ماظؾرلوغلم
واٌؽل(973هـ1048/م).
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ومعـماٌربقعمعامؼـلؾقغفمإدي م(ضقعامبـمدػلقف)مومػقمأحدمأبطاظـاماظـقارم
بقاديمدقفمباىـقبماظشرضلماىزائريماظؼلمسؾقفماظؼؾضمسيمسامم1920مم
عـمررفماظؾايماظؿقغلل.
مومدأظفمػذاماألخرلمسـمرشؾؿفماألخرلةمضؾؾمانمؼؼؿؾمصؼالمخياربمغػلفم
أوال :4م
٠ا ٔفـ ٟع ِٟٚاٌؼجاض اٌطا٠ة * اٌٙغتح ڨضاَ االػضاء سا٠ة
االجً ٠ڨرً  ٚاٌغهام أؿثا٠ة * ػّغأْ لوف ِا اٌطٌٛٛف اٌظٌح

ومؼؼقلمسيمػذهماظطرؼؼةمأؼضامخياربماظؾاي :م
ذّٕ١د ِّاذ ٟجاخ ت ٓ١أؼاٌ ٚ * ٟذشغض ٠ا تا ٞتؼـاوغن اذلاٌٟ
در ٌٟٛ٠ ٝاٌضَ ػٍ ٝاٌثضاٌ ٚ * ٟذلٛف ٠ا ؿفـٛف طٚق اٌؼٍح
م

تطقر ماٌربقع معع ماظزعـ مو مأضقػ مظف مذطران مو مزلل مسي مػذه ماياظةم
"اٌردوف"موماٌردوفمعشفقرمسيماٌغربمومسيماٌشرق،مادؿكدممسيماظؽـرلمعـم
اظؼصائد مو ماألػازؼج ماظشعؾقة ،مو معـف مظؾشقخ ماظؿؾؿلاغل مابل معدؼـ مبـم
دفال(18م) :م
م

و١ف دٍ١ر٠ ٟا ؿاصاخ * اٌغغاَ ؿاوٓ فاٌظاخ
ِا ػطا ػٍ ٝ١ذٍفاخ * ال ٍث١ة ٠ؼغف صا٠ا
(اٌّغصٚف) -اػضِد  ٚاٌغٚح افٕاخ * ؿاڨ ٌ ٟتم َٛالٗ٠ٛ

 4ترجؿمظفماألدؿاذمعقظقدمضادؿمغاؼتمبؾؼادؿمسيمتعؾقؼفمسـم(إظقادةماىزائر)مومضالمسـف:م"...اظشقخم
شقعةمبطؾماظصقراءمسؿقدمضؾقؾةماحملاعقد،ماظؼؾقؾةماظؾقؾقةماٌشفقرةمبأجمادػامومبطقالتفا،مإظؿفاءماديم
دقفمحنيموضعمسيمطالبةم اىقشماظذلطلمعـماىفةماظؾقؾقة،مومجقشماظؾايمعـماىاغبماظؿقغللم
صؽاغتمدقفمعؾفأمأعقـامظف،موماظؿارؼخمؼذطرمذفاسؿف،موماآلدابماظشعيبمؼزخرممبالريفماٌؿداوظةم
يدماآلنمسيماألصراحموماألسراس.
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ومعـفمظؾشقخمسقلكماالشقارل(1737م) :5م
ٔثغٔ ٟجغ اجٛاصٖ اِالح * ف ٗ١اتطاي ٠ذثٛا إٌطاح
 ٚاجذاف اذثاْ ِغ اٌوثاح * ج١غ اٛ٠كخ ف ٟصاعٖ
(اٌّغصٚف)  -ف ُٙ١غ١ض ا٠ذثٛا اٌلثاح * فىٛا ٌٍؼ ٓ٠أظاعٖ

6

ومعـماٌربقع(اٌردوف)ماٌلؿكدممسيماظؼصقدةمػذهماظؼطعةم :م
٠ا ػاكك ٠ا ػل١ك * اذغن ؿٛٙن ف١ك
٘ظا اٌثذغ غّ١ك * ِا ٘ٛف اؿٛالٟ
ؿاي ادثاع اٌطغ٠ك *  ٚاك١ار اٌرٛش١ك
ِٓ ٍؼٕٛا طا اٌٌّ١ك * ٔؼُ اٌؼلالٟ

ومعـفمآخرمؼضقػقنمظفمشصـنيمومؼلؿقنمذظؽ(رؼشةماٌلؿكدل)مومعـاظفم
ضقلماظشاسر :م
٠ا لٍثٚ ٟاف ت١ه * ذ٠ ِٓ ٜٛٙجف١ه
صا ُ٠ذا ٗ٠ػٍ١ه * ٍٛي تؼظاته
أٔا سفد ػٍ١ه * ٠ا لٍث٠ ٟفٕ١ه
 ٚاٌٙجغاْ اٌ١ٍٙه * ّ٘ا اؿثاته
الذآِ كٟء اسط١ه * كٟء ال ٠جغٌ ٜه
5مػقمواظدمدقديماريدماًـقسمصاحبمضصقدةم(اظدبقش).مطانمسيمعطؾعمػذاماظؼرنمومادرتفؿمتـؿلبم
اديماظقاظلماظصاحلمدقديماياجمسقلكماالشقارلمذفرلماظظرؼحممبدؼـةماالشقاطموماٌؿقصكمسيمعطؾعماظؼرنم
اظعاذرماهلفريمذطرهمدقديمبـمسقدةمسيمجػرؼؿف .م
 6مومعـفمظشاسرمعشرضلمومعـماٌعروفمسيمبالدغا:مؼامزرؼػماظطقلموضػمالضؾمظؽم*مراؼحمساظغربةم
بالدكماحلـمظؽم*مخاؼػمؼامحمؾقبمتروحمومتؿؿؾؽم*موتعاذرونماظغرلمومتـلاغلماغام*معامؼروىم
سطشانماالمعـمؼدكم*مومطؾمؼقممبػرضؿؽمسـامدـة.
11

حممد احلبوب حشالف

ومعـفمععماظؿزامماظؼقاسيماًارجقةمومؼلؿقغفماظلرب :7م
ٌٛواْ ٙ٠ض٠ه عت * ٟاالؿالَ عا٘ا لغ٠ثح
 ٚذؼٛص ٠ا ِذثٛب لٍث ٚ * ٟاٌىفغ ػٌّح هؼ١ثح
٠ا ِا اهؼة اٌذة اٙ٠ث * ٟسٍف صِٛػ ٟاؿى١ثح
ِا هثد ال  ٓ٠ٚأشث * ٟفاٌجـض ٍٍؼد غو١ثح

م

جّض اٌّاء طا اٌؼغٚت * ٟػاع ِٓ فاعق دث١ثَٗ

ومعـمأضدمماٌـظقعاتمسيم"اٌربقع"مأشـقةم(اظصـفاجقة)ماظيتمجأتمسؾكم
حروفماألجبدؼةمؼؼقلمصقفامصاحؾفا :م
ا)— اهاصِٔ ٟا هاص٘ا * اهاصِٔ ٟغى اٌٜٛٙ
اْ فؤاص ٞلض و ِٓ * ٜٛدة اٌغ ُ٠اٌّغٕجٟ
ب)— تٙا٘ا دـٓ جّ ٚ * ً١ال ٠غٌٙ ٜا ِصً١
ف ٟطا اٌؼِاْ اال لٍ * ً١ف ٟجٍٕ١ا ِ ٚا ٠جٟ

8

م

ضقؾمانمػذاماظـقعمعـماظـظؿم"اٌربع"مػقمعامؼلؿقغفمسيماٌشرقم(ايقراغل)م
غلؾة مادي محقران ماظشاعقة ،ماال ماغـا منده مبفذه ماظصقرة مغػلفا مسي ماشاغلم
اظطقارق مو مشرلػا معـ ماألذعار ماظيت متلؿكدم مصقفا ماظؾففات ماألعازؼغقةم
اٌكؿؾػة ،مطؿا مان مابـ مخؾدون مسي مضقظف م(و مهلؿ مصـ مآخر) مطان مؼؿقدث مسـم
دؽانماٌغربماظعربل .9م
 7ػقمأضربمإديماٌزدوجمعـفمإديماٌربقع.
 8أوردػامدقغاكمسيمدؼقاغفمععمبعضماظؿققؼرات.مػلمعـمذعرماظـاعـمأوماظؿادعماهلفري.
 9أغظرم"اظػؾؽؾقرماظغـائلمسـدماظعرب"،متأظقػمغلقبماالخؿقار،مدقرؼة،مص.93.
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و ماعؿزج م"اٌربقع" معع مشرله معـ ماغقاع ماظـظؿ مو مواغس مسي ماظؼصقدةم
اظقاحدة،مومزلقتمػذهماظعؿؾقةمسؿؾقةمجـاسماألغقاعماظشعرؼة(سؾؿماظؿفـقس)م
واظؿفـقسمصرضؿفماظرشؾةمسيمتؾقؼـماأليانمسيماظغـاءموماٌربقع.مصفقماعامعطؾعم
اومبقتماومزيادةماومشرلمذظؽمحلبماألسرافموماٌذاػب .م
ومعـمأغقاعماظـظؿماٌلؿعؿؾةمسيمأشاغقـاماظشعؾقةم"ماظزوجمبزوجم"مومضاسدةم
صـاسةمػذاماظػـمتؼؿصرمسؾكماظؿزامماظؼقاسيمسيمطؾمبقؿنيمععمتؾقؼـماظروؼة.م
وػذاماظـقعمػقماظشائعمسـدغامومعـفماظؽـرلمسيمأسارؼضمخمؿؾػة.موصػفمابـم
خؾدون مسي ماٌؼدعة مبؼقظف م(...وادؿقدث ماػؾ ماألعصار مباٌغرب مصـا مآخر معـم
اظشعر مسي مأسارؼض معزدوجة مطاٌقذح ،مغظؿقا مصقف مبؾغؿفؿ مايضرؼة مأؼضا موم
زلقهمسروضماظؾؾد .)...م
ومعـفمالبـماظشفاعم :م
ذؼة ِٓ ذثغ لٍثٗ ِالح طا اٌؼِاْ * اِ٠ ًٙا فالْ ال ٍ٠ؼة اٌذـٓ ف١ه
ِا ِٕ١ٍِ ُٙخ ػا٘ض االٚساْ * لٍ ِٓ ً١ػٍ ٗ١ذذثؾ ٠ ٚذثؾ ػٍ١ه

ومعـفمظلقديمدعقدماٌـدادل :10م
ؿغٚع اٌض٘غ ِماعٔح لاٌٛا تاٌذؼْ * اْ وٕد فط ٓ١سظ ِٕٙا دظع كض٠ض
٠ظٙغ ٌه ف ٟاٌ ِٕٗ ٓ١ّ١ذاض اٌذـٓ * ِٓ اٌ١ثغ٠ؼ ف ٟكّاٌٗ ل١ض دض٠ض

أخذػامعـمضقلماظشاسرماظعربل :م
ؿغٚع اٌض٘غ ِمغٔٚا تذؼٔٗ * فىٓ ِٕٗ ػٍ ٝدظع كض٠ض
ففّٕ٠ ٟاٖ ذاض ِٓ ٌٔاع *  ٚف٠ ٟـغاٖ ل١ض ِٓ دض٠ض

 10ػق مابق مسـؿان مدعقد ماٌـدادل مو ماظؿؾؿلاغل معـ معقاظقد معدؼـة معـداس مضرب متقارت ،متعؾؿ مو مسؾؿم
بؿؾؿلان،ماغؿؼؾمإديمعراطشمومطؾػمبؿعؾؿماٌقديمازلاسقؾمبـمسؾل.معـمأذفرمضصائدهماظعؼقؼة،موضعم
هلامذرحمابقمراسماظـاصريمومػذاماظشرحمخمطقطمملمؼطؾعمبعد.مذيعماٌرحقمماظشقخمخبقذةماظؾعضم
عـمأذعارماٌـدادلمومغشرػامهتمسـقان(دؼقانماظلعقدماٌـدادل).1968 ،
13
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ومعـم"سروضماظؾؾدم"مأومعامؼعرفمسـدغامبادؿم"ماظزوجمبزوجم"مضصقدةم
اظشقخمبقدؼلفماظيتمؼرثلمصقفامصردفم.مؼؼقلم :م
سثغٔٚ ٟاف ت١ه ٠ا ػٛصٙ٠ ٞض٠ه * دلّره تإٌث ٚ ٟػ١ـ ٝتٓ ِغُ٠
دلّره تإٌث ٟذٛعِ ٟٕ٠ا ت١ه * ِا ٔؼغف ٚاف ت١ه طا اٌلٟء ِؼظُ

11

م

ومتلؿؿرماظؼصقدةمػؽذامعؾؿزعةماظؼقاسيماظداخؾقةموماًارجقةمحؿكمغفاؼةم
اظؼطعة.مومػذاماظـقعمعـماظـظؿمػقماظلائدمسـدغامدقؿامسيمأذعارماظؾادؼة.مزلاهم
اٌرحقمماألدؿاذمرابحمبقغار(اظشعرماهلالظل) .12م
ومظؾؿزدوجمصقغمومأسارؼضمطـرلةمحيؿػضقنمصقفامباظشؽؾمومؼؿصرصقنمسيم
اظعرض مو ماظصقغ مو ماظقزن .معـ ماٌزدوج مظؾشقخ محمؿد مبـ مضقطقن مبـ مدقديم
خاظدماظؾلؽري :م
اعفضخ ػضج ِٓ االِٛاؽ * ٌ ٚم١رٙا اٌىً أواٌٟ
ِا ٠جغدٛا ِا ٠ذففٛا عاؽ * ِا ٕ٠جغٚا ػٛص تاٌٟ

ومظؾؿفدوب13ومسقلكماالشقارلمومدقديمبقظعقؼداتماظؾقزؼدي14مومشرلػؿم
أضقالمطـرلةمسيمػذاماظشؽؾماٌزدوجمومسيمسروضمخمؿؾػة،معـؾفامضقلماظشاسر :م
 11مأوردػامحمؿدمبايؾػاويمسيم"مدؼقان"مذيعمصقفمبعضماٌـظقعاتماظؽـرلمعـفامعشقهمومعؾـقر.مأعام
اٌـظقعةماٌعـقةمصإغفمؼـلؾفامإديماظشقخمابـماظلقؼؽتمذاسرمدقؼدماٌشفقر(1061ػـ)مسؾكمانماظؼصقدةم
ؼذطرمصقفامصاحؾفامازلفموموضقػؿفماذمطانمضائدامثؿمباشمآشاممبدؼـةماظؼصر.مؼؼقلمبقدؼلةمسيمخامتةم
اظؼصقدةم :م
عـمتقغسمظؾفرؼدمومصاسمؼفاتقامبقؽم*مسرصقكمومسارصنيمبقدؼلةمؼـظؿ م
الشامؼامعـمتلالمعامؼؿؾػشمسؾقؽم*مضصريموظدماضصقرمعـماظشاوماحمزم
12مجمؾةم"مآعال"،ماظعددم،4ماًاصمباظشعرماٌؾققن .م
 13م ػق مسؾد ماظرريان مبـ مسقاد ،مأخذ ماظعؾؿ مبػاس مسـ ماظشقخ مأريد مبـ مايلني ماظعؾدظلم
اظلفؾل( 1555ػـ)،متػرغمظؾؿدرؼسمبػاسمثؿمعؽـاسمومبعدمأداءمصرؼضةمايجمتصقفمومظؾسماًرضةموم
وقل مسي مذقارع ماٌغرب ماظعربل ماظؽؾرل .ماسؿـا مبؿدوؼـ مأضقاظف مطؾ معـ محمؿد مابـ مسزوز محؽقؿ مثؿم
14
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ٌٛواْ جاخ ٌٍوثغ ٔوثغ * در ٝاٌٛدضن ذغٚفٟ
أٔا سٛف ِٓ ٟاٌؼّغ ٠موغ *  ٚأّٛخ  ٚأد ذلٛفٟ

ومعـفمأؼضامضقلماآلخرم :م
هثذد ػٍٔ ٝا٠غ اٌشض * ٠ا ِٓ صع٠ ٜمثً هثادٟ
ػٕ٠د اٌثٙا ػٕ٠د اٌمض * ٘ ٟاٌـثاب ف ٟجغادٟ

ومعـفمأؼضام :م
ال ذاسظٚتٗ ِٓ ٕ٘ا *  ٚال ذجٛػ ٖٚػٍٔ ٝاؿٗ
دة اٌثٕاخ و ٟاٌذٕح * ػٕض ؿاع ٠فـز ٌثاؿٗ

ومعـفمسيماظقسضمظؾؿفدوبم :م
ادغز ػعػه ٔ ٚم ٚ * ٗ١فاٌو١ف سغض ػلٛعٖ
 ِٓ ٚغ١غ عتٔ ٚ ٟث * ٗ١در ٝػغتِ ٟا ذؼٚعٖ

ومػـاكمصـمآخرمعـمأذؽالماظـظؿمؼلؿقغفم"ماَظْؿشيؾْعِؾشيةم"مؼؿأظػمعـمدؿةم
شصقـاتمؼؾؿزعقنمصقفماظؼقاسيماظداخؾقةموماًارجقةمععمتؾقؼـفا.مؼؼقلمعمابـم
خؾدونمسيمدقاقمحدؼـفمسـمػذاماظػـم(أغفمعـمإدؿـؾاطمأػؾمتقغسمومأغفؿمػؿم
دوطلذلي مثؿ مغقر ماظدؼـ مسؾد ماظؼادر مثؿ مدقالس معقؾ مو مخباري مخؾقػة .مو مػق مأول معـ مزلا مػذهم
األذعار(رباسقات)مألغفامتاتلمسيمأربعمأذطار.مومػذامؼعقدمظعدمماسؿـائفؿمباىاغبماظشؽؾل.مومايؼقؼةم
صإنمأضقالماظرجؾمصقفاماٌربقعموماٌؾعؾةمومشرلمذظؽمعـماألذؽالماظشعرؼة .م
 14مػقمجدمأوالدمدقديمبقزؼد.مػقمدقديمريقدةمبـمدقديمايطابمبـماظقزؼدماٌؾؼبمبقظعقؼداتم
دصنيمجؾؾمتاضـلةماٌطؾمسؾكمضصرماظؾكاري،مظفمأذعارمطـرلةمسؾكمررؼؼةماظؽشػ.
15
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عـ مزلقه مبفذا ماإلدؿ) .مو مالحض ماألدؼب ماظؿقغلل ماٌرحقم ماألدؿاذ محمؿدم
اٌرزوضلمسيمطؿابفم(اآلدابماظشعيب)مومضالمانمػذاماظػـمخيصمشاظؾام(اٌالحؿ)م
شرلماغفمملمؼأتلمبشقاػدمسؾكمذظؽ.مومعفؿامؼؽـمصإنماٌؾعؾةمطاغتمسيماظؼرنم
اظعاذرماهلفريمسؾكماظشؽؾماظذيمادؿكدعفماظشقخمسؾدماظرريانماجملدوبم
سيمضقظفم :م
اٌّجظٚب اؿّ ٟاٌّجظٚب *  ٚاؿُ ت٠ٛا دم١مٟ
عأٛٔ ٟف ٟاٌّىرٛب * ِ ٚا ٌذمرٗ فٍ ٟغ٠مٟ
ِٓ ساْ ٠ؼٛص ِؼطٛب *  ٌٛ ٚس٠ٛا كم١مٟ

ومعـمأضدمماظـؿاذجمأؼضامضقلمبعضفؿم :م
اٌؼ ٓ١ذٕظغ فاٌؼ ٚ * ٓ١ؿاٌٛا صِٛػٙا ؿٛالٟ
اٌؼمً عاح ِغ اٌؼ ٚ * ٓ٠اٌذة فاٌمٍة تالٟ
ذجفا٠ ٝ٠ا كٍٙد اٌؼٚ * ٓ١اف ا٠وثغن ػٍ ٝفغالٟ

ومعـفامظشاسرمتقغللمملمؼذطرمازلفم :م
اال٠اَ ػض٠رِ ُٙغى *  ٚاؿثاب ِغً ٟغثٕ١ح
ّٔل ٟجٙاِح ػٍ ٝاألعى * فٚ ٟؿَ ؿٛق اٌّضٕ٠ح
سا٠ف ِٓ ولفد اٌؼغى *  ٚكّاذد إٌاؽ فٕ١ا

ومعـماٌؾعؾةمظؾشاسرماألورادلم :م
تاهلل ٠ا ِذفً اٌٍ * َٛف١ىّق ٌٚف ٟاٌفالٟٔ
ظاٌُ ٠ ٚمٛي ِظٍ ٚ * َٛاٌظٍُ ِا ٘ٛف ِٕٟ
ِا ٠ذؾ تجّغخ اٌّ * َّٛٙاال اٌٍ ٟفىغٖ ِٟٕٙ
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ومضالمعمابـمخؾدونمسيماٌؼدعةم(...ادؿػقؾمصقفماظؽـرلمعـفؿمو مغقسقهم
أصـاصاماديماٌزدوجموماظؽزيموماٌؾعؾةموماظغزل،موماخؿؾػتمأزلاؤػامباخؿالفم
ازدواجفامومعالحظؿفؿمصقفا )...م
ومعـماظغزلمضقلماظشاسرم :م
٠ا صاعٔا ٔ ٓ٠ٚاؿه * اٌ ٟؿىٕٛن عادٛ

م

دغڨٛا ڨٍ١ث ٟتال ٔاع *  ٚصِٛع اٌؼ ٓ١ؿادٛ

و ماٌالحظ مسي مػذة ماظؽقػقة ماردال ماظؼاصقة ماظـاظـة معع ماالحؿػاز مباظؼقاسدم
األصؾقةمظؾؿزدوج.مطؼقلماظشاسر :م
٠ا ڨٍة عان ِ٠ * َّٛٙا اٌغٚح عاو ٟفٕ١رٟ
ڨٌٛٛا ٌّغاهُ اڨث ِٓ * ً١اٌذث١ة عان سٍ١رٟ

م

15

ومطؼقلماآلخرم:م م
٠ا ڨٍة و ْٛهثاع *  ٚاهثغ ػٍِ ٝا جغاٌه
اعڨض ػٍ ٝاٌلٛن ػغ٠اْ * در٠ ٝطٍغ ٔٙاعن

م

ومذيعماظـاسمبنيمػذاماظػـمومبنيماٌزدوجمسيماٌؼطقسةماظقاحدةمومػذام
اىـاس مطـرل ماالدؿعؿال مسـد مذعراء ماٌدن مو مايقاضر مو مؼلؿكدعقغف مسيم
(اٌلؿكدل)مومسيماظغـاءماظػردي .م
ومعـفم :م
٠ا ع٠خ ؿٍطاْ االع٠اح * دثـد ػٍ١ه فالٔح
ِٛالخ اٌشغم اٌظتاح * لض٘ا غوٓ اٌش١ؼعأح
 15ؼلؿعؿؾقغفمأػؾماألوراسمسيم"ماظغرائديم"ماظذيمػقمشـاءمصرديمظعؾفمعشؿؼمعـم(اظؿغرؼدة).
17

حممد احلبوب حشالف
ف ٟوً ؿاػح ذؼ٠ض ذّالح *  ٚف ٟوً ٚلد اذؼ٠ض سأح
٠ا ِا اوصغ س١غن ِغ إٌاؽ * ِ ٚا الً س١غن ِؼأا

ومعـفمأؼضام :م

م

جث١د ػٍِ ٝغڨض اٌط١غ * ٍٔڨ ٝدجٍح فِ ٟغادٗ
ِطغٚػ ف ٟؿٍه  ٚدغ٠غ *  ٚاٌرثغ ٘ ٛاكثادٗ
كث١د  ٚڨٍرٍٗ س١غ * ِا عص  ٚفضفض جٕادٗ
كى١د ِضڨٛڨ ف ٟدجاٖ *  ٚاٌ ٟصڨ ٖٛعادٛ

م

سرفماٌغربماظعربلماإلدالعلمبعدمدؼقطمشرغارةمغؽلةمدقادقةمخطرلةم
ضقع ماإلغلان ماظعربل مصقفا مآعاظف مو مثؼؿف مسي مايؽؿ مو مايؽام ،مصاغؽؿشم
واغطقى مسؾك مغػلف مو مادؿلؾؿ مظألعر ماظقاضع مو ماغغؿس ماظؾعض مسي ماٌؾذاتم
وذربماًؿرمباحـنيمسؾكماظـلقانمومطاغتمصرصةمداسدتمسيممنقماظػـقنم
اىؿقؾة مو ماظشعر مو ماظطرب مو ماظغـاء مبقجف مخاص .مو مترك ماظؾعض ماآلخرم
اٌادؼاتموماظؿػؿقاماديماظعؾادةمو ماظذطرمو ماًؾقة،مو ماغؿشرمحقـفاماظؿصقفم
اظذي مطان مضد مذغؾ مضلؿا معقصقرا معـ ماظـاس ،مو متعددت ماظطقائػ ماظدؼـقةم
واعؿألت ماٌزارات مو ماٌلاجد مو ماظزواؼا مباٌـشدؼـ مو متـاصلت محؾؼ ماظذطرم
وسرفماظشعرماٌؾققنمسفدمازدػارهمومتطقرتمصـقغفمومأذؽاظفمومتػــماظـاسم
سيموؿقؾمأشاغقفؿمومعدائقفؿمومطانمعـمحرصفؿمأغفؿمادؿـؾطقامصـام(سؾؿم
اظؿفـقس) مو مػق مجمؿقسة مضقاسد مو معذاػب مخاصة مبػـ مجـاس ماألذؽالم
واظػـقنماظشعرؼةماظلائدةمسيمذظؽماظعفد،مومضلؿقام(سؾؿماٌقػقب)ماديمصـقنم
ؼؿعؾؿقغفامأبامسـمجذ.م م
ومضلؿقاماظشعرماٌؾققنماديماظقزنم(اظدغداغة)مومػلمررؼؼةمألدؿؼاعةماظقزنم
ومصصؾقاماظشعرماديم"وزن"موم"صقغة"موم"غقع"مومػؾؿ...ومؼؿأطدمػذامسيماظزجؾم
بقجفمخاصمومسيمشرلهمعـماظغـاه .م
سؾكمانمػذهماظؿققالتموماظؿطقراتماظيتمسرصؿفامأذعارماظعاعة،مملمتؽـم
جمرد مساعؾ مذاتل مصادر مسؾك مذعقر ماظشاسر موحده ،مو مإمنا مطاغت موظقدةم
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اظؿققالت ماظيت مررأت مسؾك محقاة ماجملؿؿع .مو معـ متؾؽ ماالبؿؽارات ماظػـقةم
اٌلؿقدثة،معامزاظتماظؼصقدةماظؼدميةمحؿكماظققممتعؿؿدمسؾكماظغصـماظقاحدم
سيمترطقؾفا .م
ػقمشصـمعـػردمؼضافمإديمبعضماألضلاممبغقةمتـلقؼفامععمشرلػا.مومهلذام
اظغصـماظقاحدمتلؿقاتمختؿؾػمباخؿالفماألشراضموماٌذاػب.مصؿـفامعامػقم
"رؼشةم"مومعـفامعامػقم"ردعةم".مصاظرؼشةمتأتلمسيماظػقاصؾماظيتمؼلؿعؿؾم
صقفاماإلؼؼاعمسي ماظغـاء،مأعاماظردعةمصفلمظؾغـاءمبدونمإؼؼاع.مومعـالمذظؽمضقلم
اظشاسرماظشقخماظصادقماًاظديم :م
طاٌِ ٟضج ِا جاٌـد وذً اٌٍٛاِخ * ٚاف اٍ٠ذڨٌٕ ٟغِاڨ تٛوّثً١
(اٌغ٠لح) — ٌ٠ ٝ١ا ڨّغ ٞهلل ص٠غ جًّ١

م

ومعـاظفمأؼضامضقلماظشقخماظعربلماظلفراريم :م
ِأ ٟڨاٍغ ٌ١اؽ ِا صعوٍّٕٛ ٟع * فٍٛ ٟػه ٠ا ِٓ ال تغ١د ذٍ١اْ
(ع٠لح)— و ٟصا٠غ عا٠ه ٠ا ٘الي عٌِاْ

و ماظرؼشة مال متؼؿصر مسؾك ماٌطؾع مبؾ مندػا مأؼضا مسي مبعض ماظػقاصؾم
اظداخؾقةماظيتمتؿأظػمعـفاماظؼصقدةمومؼؽقنمسيمػذهماياظةمجزءامعـماظؼلقؿم
ؼؾؿزممضاصقةموموزنم"سفقزم"ماٌطؾعمطؼقلماٌغراويم :م
٠ا ِٓ ٔغجان اذجٛص ف١ضٔ ٟتاٌىالَ (تٛٙان اظٙغ ذف١اك)ٟ

اديمأنمؼؼقلمسيماظؼلؿماظـاغلم :م
ٔظفغ ٚجٗ اٌّطٍٛب تاٌؼ٘ ٚ ٛاٌٍؼاب (ع٠ذه ٍ٘ه عكغاك)ٟ

ومؼؿكؾؾمبعضماظؼصائدمصقاصؾمؼلؿقغفام(صقاح)مومضقؾم(سروبل)مومضقؾم
(ادؿكؾار) مو مػل مباىؿؾة مجمؿقسة معـ ماظغصقـات معـفا ماٌزدوج مو مصقفام
اًؿادل مو ماظلؾاسل ،مؼرددوغفا مبدون مإؼؼاع مو مؼلؿكدعقن مصقفا ماظغصنيم
19
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األخرلمظؾكروجمبفمعـمصـمإدي مصـمومؼلؿقنمػذاماظغصنيمردعةمطؿامأدؾػـا،م
وعـالمذظؽمضقلمدقديمحمؿدمبـمعلاؼبماظؿؾؿلاغلم :م
اصسٍد تالص إٌٙاء  ٚتالص اٌؼؼ *  ٚاؿرأؾ ساٍغ ٞترٔٛؾ ٛ٘ ٚا٘ا
ػعخ اٌّجضٚب  ٚاٌ ٌٟٛؿ١ضِ ٞذغػ *  ٚجّ١غ اٌواٌذٔ ٓ١طٍة ِغًا٘ا
(اٌغصِح) — ػٕض أً٘ اٌشطٛاخ اال٠اَ ؿٛا٘ا

ومعـاظفمظؾشقخمابـماظشاػد :16م
لُ اذلٛف إٌٛاع ف ٟادغاجٗ ِىّٛي * ؿٍطاْ اٌٛعص فاذخ ا ٚ ٕٗ١ّ٠كّاٌٟ
ها ً٠تؼـاوغٖ ٍِه هذغاء  ٚذٍٛي * تٕض تؼّا ّٗ٠ا٠ذ١غ االٔجاٌٟ
أٔظغ ٌٍؼاْ  ٚاٌضِاَ ِغ اٌمٕضٚي *  ٚاؿرٕلك ٠ا ٌث١ة االػ٘اع اتذاٌٟ
(اٌغصِح) — ذٕف ٟاالوضاع د ٚ ٓ١ذغٚح ؿاٌٟ

إنماظشعرماٌؾققنمػقمأوال مومضؾؾمطؾمذلمطؾؿاتمأشـقةمختضعمطغرلػام
عـماألشاغلمادي(دغداغة)مالبدمعـمععرصؿفامظؾؿؿؽـمعـمععرصةمأصقلمتراطقبم
ػذهماألشـقة .م
ظؼدمدونماظـاسماظؾعضمعـ مأزلاءماألذؽالماٌلؿكدعةمسيماٌؾققنم،معـم
ذظؽمعاموردمسيم(األضـقم)مألبلمزؼدماظػادلموػق مؼؿقدثمسـ م(أوزانماظشعرم
اٌؾققن)مؼؼقلم :م
ممم
(عجؼ)— ػٍُ تأٔٛاع ِٓ اٌٍّذٚ * ْٛعص٘ا اٌٌاتَ اٌّٛػْٚ
ٌٗ ِٓ األٚعاْ سّـح ػلغ * ػٍ ٝاٌظ ٞوصغ فٚ ٗ١ا كرٙغ
أٌٙٚا اٌلغل ٟاٌىث١غ  ٚاٌصأ * ٟكغل ٟهغ١غ تاسرالف األٚعأٟ
ٚاٌصاٌس اٌلغل ٟاٌوغ١غ هادة * اٌراء ف ٗ١ػائض ٕ٠اؿة

16مػقم دقديمحمؿدمبـمسؿارمبـماظشاػد،معػيتماٌاظؽقةمباظعاصؿة،مطانمسيمعطؾعماظـاعـمسشرماٌقالديم
ترجؿمظفماألدؼبماىزائريماألدؿاذمأبقاظؼادؿمدعداهللمسيمتارؼخماىزائرماظـؼاسي.
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 ٚاٌشاِؾ اٌؼٛاص  ٚاٌّغكٛق * شُ اٌّؼصٚض اٌظ١ٍ٠ ٞك
ٚتؼض اٌثٍٛٙاْ  ٚاٌّـال ٚ * ٞٚتؼض اٌمفغ وظا اٌؼظاعٞٚ
 ٚتؼض اٌذٛعكح اٌؼلاع * ٞشُ اٌؼغٚت ٚ ٟاٌمو١ض اٌجاعٞ

ؼذطرمصاحبماألرجقزةمثالثةمأظقانمظؾؿشرضل (اٌشرضلماظؽؾرل)مو (اٌشرضلم
اظصغرل)م م
وم(اٌشرضلمصاحبماظؿاء).موماٌشرضلماظلائدمسيماٌؾققنمسـدغامعـاظفمعام
جاء مبف مدقدي مدعقد ماٌـدادل مسي م(ظقؾك مؼا مزائرؼـ مظقؾك) محقث مؼؼقل مسيم
خامتؿفا معشرلا مإدي مأغفا معـ ماظـظؿ ماٌشرضل مطؿا مؼذطر اظشفر مو ماظعام ماظذيم
ضقؾتمصقف.مؼؼقلم :م
مممممممممممم
٘ان اٌضع إٌف١ؾ األػ٘غ * ِّا عوة ؿؼ١ض ف ٟؿٍه اٌ١ثغ٠ؼ
فٌِٛ ٟض اٌّاد ٟاٌّطٙغ * كٙغ عت١غ اٌفٌ ً١ػٕض إٌاؽ اػؼ٠ؼ
فاٌـثغ  ٚؿر ٓ١كاع  ٚاظٙغ * تؼض األٌف ػاَ تاح تاٌفاظ اٌرّ١١ؼ
ف ٜٛٙٔ ِٓ ٟأل١د دٍح * تإٌظُ اٌّلغل ٟاذشا٠غ٘ا االفٌاي
ت٠ ٓ١ض ٓ٠اٌٍّٛن ذرٍٝ

*

ِذثٛتح ػٕض طوغ٘ا ذٕود االلٛاي

وعـ مأضدم ماظـؿادج مهلذا ماظـظؿ مسي ماظؼرن ماظؿادع مظؾففرة مضقل مدقديم
االخضرمبـمخؾقفماٌلؿغامنلم :م
اٌٍ ُٙهٍ ٚ ٝؿٍُ * ٍٛي اٌض٘غ ػٍٔ ٝثٕ١ا
لض ٔج َٛاٌٍ ً١االصُ٘ * ٚاالِطاع إٌاػٌٕ١ا
ٚاٌـٍذف  ٚاٌذٛخ االتىُ * ف ٟاٌثذٛع اٌغاِمٕ١ا
اغؼي ف ٟسلثح ِـض ٚ * ٜإٌّـٛض لّ١ن ٚعصا
اكؼغ ؿٍه دغ٠غ ص٠ضِ * ٞا دٍّد تٌٕاٖ صٚصج

21

حممد احلبوب حشالف

ؼالحظمانماٌشرضلمػقمسيمواضعمماألعرمخؾقطمماعؿزجمصقف(ماٌزدوج)مبػـم
(اٌؾعؾة)،مومعـماألغقاعماظيتموردتمسيماألضـقمم(اظعشاري)مومػقماظشاؼعمسيم
اىزائر .م
تر ويماألدطقرةماظشعؾقةم(...أنمماظشقخممدعقدماٌـدادلمٌامضدمماٌغربم
االضصكمومظؼلماإلطرامموماظؿؼدؼرمعـماٌقديماظرذقد،محلدهمذعراءماظؾالطمػـاكمم
و مسابقا مسؾقف مذعره مضائؾني مان معقازؼـ مإؼؼاساتفا مؼؼدر مسؾك ماإلتقان ممبـؾفام
صؾقاغفؿمذظؽمألغفامتأتلمسؾكمحرصنيمصؼطمومظقسمصقفامأيمصـاسةمتذطر)م–م
ػذا ،مو مباظػعؾ مصإن م(اظعشاري) محرصان مأو مضاصقؿان مؼؾؿزعقغفا محؿك مغفاؼةم
اظؼطعة،مومعـالمذظؽمضقلماظشقخمسؾدماهللمبـمطرؼق 17م
م
لّغاٌٍ ً١سٛاٍغ ٞذرٔٛؾ تٗ * ٍٔڨ ٝف ٗ١اٚهاف ٠غًاُ٘ تاٌٟ
٠ا ٍاٌة ػٕض ٞسٍٍ١ح ذلثٗ ٌِ ِٓ * ٗ١غغٛت ٟف ٗ١ؿٙغٖ ٠ذالٌٟ
أثاخ ٔمـُ ف ٟاٌٍ١إٌٔ ٟظغ ٌ٠ * ٗ١فغلٕ ِٕٗ ٟاٌذظاع اٌراٌٟ
سا٠ف ال تؼي اٌـذاتاخ اذغطٚ * ٗ١اطا غاب ً١اٖ ٠رغ١صغ داٌٟ

موعـ ماٌـظقعات ماظيت مجاء مصقفا مأزلاء م(أذؽال ماظـظؿ) مػذه ماٌؼطقسةم
اٌعروصة مسـد مصققل ماظشعراء مبادؿ م(اظدؼقان) موػل مأؼضا م(سشارؼة) موظعؾم
غازؿفامعـمدؽانماىـقبماظصقراويمأومعـماٌؿأثرؼـمبؽقػقؿفؿمسيماظـظؿم :م
مممممممممممم
ؿٍّره تٛها٠ر ٟذمغا االكؼاع * ٚاٌذّض ٌشاٌم ٟاٌؼاٌ ٟاٌمض٠غ
ِٓ ٠ضسً تذغ اٌّٛا٘ة ٚاالؿغاع * ٠ر ٍٝٙفاٌماػضج ٠صثد ف ٟاٌـ١غ
ٚاػٍُ اْ اٌلؼغ جٍّح ِٓ االفىاع * ڨّٕح ٌ ٚثالح اذٕٙض٠ؼ  ٚذفى١غ
هٕؼح ِٛ٘ٛتح إ٠اٌ٘ٛا اٌلطاع * ػمض اِٛشك ٠ىـث ٖٛاً٘ اٌر١ـ١غ
 17ػق ماظشقخ مسؾداهلل مبـ مبؾؼادؿ مبـ مطرؼق ماظؿكل ماالشقارل ماٌقظقد مسام م 1845م مو ماٌؿقصك ممبدؼـةم
األشقاطمسامم1921ممأخذمسـماظػؼقفماظشقخماألزػريمعؼدمماظزاوؼةماظؿفاغقة.متقضػمومتؼؾدمعـاصبم
اظؼضاء .مظف مدؼقان مؼػقق  32عـظقعة مخمطقرة مسـدي .مطان ماظلؿاتل معـ مأصدضائف ،مضقؾ مأغفا مدارتم
بقـفؿامعلاجالتمذعرؼةمإالمأغـامملمغعـرمسؾقفامبعد.
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ت١د ٘ٚضج فغاف ٚاِطاٌغ ٚاصٚاع * ذٛع٠ضج ٚلاير  ٚاٌغ٠لح ذمض٠غ
 ٚأٛاع اٌفٓ تؼض ٚادض شالز اػلاع* ِذو١ح ِ ٚرٛسغج ِٓ ص٘غ اوث١غ
اٌمو١ض اٌلا٠ؼح ٘الي ف ٟوً الطاع *  ٚػٚض الٛافٔ ٟاي فٙ١ا تٓ تٍش١غ

18

ػلاعِ ٚ ٞشّؾ الوٛعِ ٞشراع * ٠ ً١٘ٚال و ً١و ٟلو١ضج تاٌثاك١غ

م

19

ِغفٛع ِٚشفٛى طٛٔ ٚػ ٓ١اس١اع *  ٚاعتاػ ٟتاكىاي ِٕٗ جٕؾ اوص١غ

م

ِذظٚف ِ ٚجغٚع ٚاػغض ػاال٠ـاع * ٚاػغض ػاٌ ٚ ٓ١ّ١اِشًٍ  ٚلو١غ
ٚاٌّوّٛصِ ٞغ اٌڨثٍٚ ٟاٌؼساع * ٍ ٚغاتٍـ ٚ ٟؿادٍ ٟؿاً٘  ٚػـ١غ
 ٚاٌثغٚاٌح ِغ اٌّؼٚوٚ ٟاٌىٕاع *  ٚاٌلغل ٟڨاٌٛا لو١غ ڨٍد اوث١غ
اٌؼٛاص ِغ اٌّلغلٛٔ ٟػ ٓ١ادغاع * غ ً١أٛاع اٌؼجً سلٛا ٌٍرمو١غ
 ٚذأًِ فاٌّؼح واْ أد ػ١اع * ٚاٌثٍٛٙاْ ٚاٌّـٓ  ٚكٛف اٌض٠غ
 ٚاٌّـٕٛا ٞٚاٌّغغتِ ٟىـٛع اكطاع *  ِٓٚذغو١ة اٌمفغ ػا ٓ٠تاٌرذظ٠غ
ٚاٌؼظعا ٞٚفاٌذجا ٠فج ٟاٌضِاع * شاتد ٚػٔٗ ٠لثٗ اٌرلٕثاع اغؼ٠غ
ِٚشاٌف ٌٍٛاْ جا صٔضأٗ داع *  ٚاػْ عٚدٗ اذڨٛي غ ً١تال تٕض٠غ
 ٚاٌّٛاي اكىاي ِؼٍ ٓ١ِٛأوصاع * ٠ ٚا ِؼ ٓ٠اٌـا٠ذٌٛ ٟواْ الو١غ
ٚاٌذٛعأِ ٟغوة ػٍ ٝعتغ اكطاع * كٛف اتٓ اٌؼڨ٠ ْٛؼط١ه اٌرفـ١غ
٘ظا اٌلا٠غ ٠ا اتٕ ٟف ٟط ٚااللطاع *  ٚاٌؼاٌُ عت ٟهللا تاٌـغ اسث١غ
 ٚاؿّغ ٌٍغغب ٠اؿغ ٓ٠أٛاع اٍٛاع * اػر ِٓ ٝسّـح  ٚػلغج ف ٟاٌرمض٠غ
 ٚف ٟاٌشٌغج االٔٛاع ػٕ٠ح جاخ اس١اع * فاٌٍّؼِٚح ِغوث ٓ١تفٓ اك١ٙغ
اصػ ٟتاٌغدّح ٌالك١ار االدثاع *  ٚاً٘ اٌّٛ٘ٛب وٍ ُٙكا٠ة  ٚهغ١غ

ترمحين أنا و بووا وا غفار * و اما والدتي و اهلي وا قدور

م

 18مذاسرماظرزؼؼاتمعـماظشعراءماظـقار،مطانمعـمرصاقماظشقخمبقسؿاعة،مترجؿمظفماألدؿاذمبقسالممابـم
اظلائحموماغػردمظفمجبزءمػاممعـمتأظقػف.مغؼؾمجزءمعـمحقاتفمإديماظؿؾػزة .م
 19مػق ماظشقخ مسدة مبـ ماظؾشرل ماظؿقالؼيت ،مأصؾف معـ مدفرارة ،مطان مباظعاصؿة مو مرثاػا مإثر ماظغزوم
اظػرغلل.مظفمضصائدمطـرلةمسيمخمؿؾػماٌقضقسات.
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ومعـماظؼصائدماظيتمذطروامصقفامأغقاعماظـظؿ،مضصقدةمعطقظةمظؾشقخماظشاسرم
اياجمسؾدماظؼادرمبـمدعدونماٌلؿغامنل 20مميدحمصقفاماظردقلماألسظؿمصؾكم
اهللمسؾقفمومدؾؿمومؼؼقلمسيمخامتؿفا:م م
22
21
سض آ عا ٞٚسوائن اٌغٛ١اْ * اٌٍ ٝتؼض اٌـثغ أٛاع م٘ؼي ٚجض م
ػٛاص ِغ اٌّغصٚف ً١ف ٌٗ اٌؼغجاْ * اٌلغل ٚ ٟاٌغغت ٟأٛاع ذرغصص
اٌّغكٛق ٚاٌؼالؽ ٔ ٚوف تٍٛٙاْ * ِلغل ٚ ٟاٌلغل ٟاٌغ١غ ٌّم١ض
ِغغا ٚ ٞٚػغٚت ٚ ٟػض كاٍغٚاْ *  ٚػلاع ٚ ٞعتاػ ٟاال ؿّٓ  ٚكٙض
 ٚكط١ثح اللخ جاخ ف ٗ١اٌٛاْ *  ٚاٌفغص ٚ ٞػٚض تؼٚض ػضُ٘ ٚادض
جٛص ػٍ١ا تغًان ٠ا ػظ ُ١اٌلاْ *  ٚاجؼٍٕ َٛ٠ ٟاٌذلغ ف ٟجٛاع ادّض

م

ومضؾؾماًؿاممغالحظمأن معقضقعم"األذؽالماظشعرؼةمسيماألشـقةماظشعؾقة"م
عامؼزالمسي مبداؼةماظؾقث مطؿامغالحظمأن مبعضماألدباءمبنيمضقدنيمزلققام
ألغػلفؿ مصأظلؼقا مبؾعض ماألغقاع مأزلاء ماخذلسقػا ماخذلاسا مؼؿشدضقن مبفا مسيم
اجملاظسمضـامعـفؿممأغفؿمبدظؽمؼدلػـقنمسؾكمسدممجفؾفؿمظؾؿقضقع.

 20ػقمسؾدماظؼادر مبـمبؾؼادؿمبـمدعدون،متقصكممبلؼطمرأدفمعلؿغاٍمسامم 1922مظفمضصائدمطـرلةمملم
تـشرمبعد.
 21ؼعينماظػـقنماظلؾعم(اظؼرؼض،ماٌقذح،ماظدوبقت،ماٌقاظقا،ماظؽانمومطان،ماظزجؾ،ماظؼقعا).
22م ؼصـػمصـماظغـاءمإديمػزلمومجد،مصاىدمػقماٌدائحموماألشاغلماظدؼـقةموماظذلبقؼة،موماهلزلمػقمشرلم
اظذظؽ.
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