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 مصراتة – الليبية األكاديمية

 اللغات مدرسة

 العربية اللغة قسم

 األدبيات شعبة

 

 زغبية خالد شعر في التناص

 اإلجازة درجة نيل لمتطلبات استكماال الرسالة هذه قدمت

 العربية اللغة في( الماجستير) العالية

 

 :الطالب من مقدمة

 خوجة السالم عبد فرج حامد

 

 :إشراف

 .ملودة القادر عبد محمد محمود. د
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 اإلهــداء
 

  .... إ لى روح عمي .... طيب إلله ثرإه 
 إ بي وإ مي إ لى

 وإ خوتي وإ خوإتي وإ لى كل من علمني.
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 سالل في تقلب...  الكلمات هي حيرتي أطراف على مترددة      

 مامأ مرفرفة محبتهم من للباذلين تهدى للشكر قالئد عن حروفها

 .العظيم وجهدهم صبرهم بأنوار امتألت التي َعيني  

 العزيز ربي رحمة من فيه وعشت عرفته ما قديم من وهذا     

 وشائك متعب درب في أعانوني أناسا   هكذا لي هيأ الذي الكريم

 له مدوالح. الشكر آالئه تعاظم أمام يتصاغر الذي تعالى هلل فالشكر

 .الحمد من حظها يوفيها أن اللسان يقصر التي نعمائه على

 تورالدك الكريم أستاذي إلى، وعظيم المودة الشكر أتقدم بواجب      

 الرسالة هذه على لإلشراف بتفضله ملودة القادر عبد محمد محمود

 .واالحترام الشكر جزيل مني فله

 أساتذة لجهد واالمتنان الوفاء اهذ البسيطة كلماتي تسع وال      

 ائحنص من قدموه بما عون خير لي فكانوا عديدة كليات في قصدتهم

 يمةكر وضيافة وتواضع ترحاب من به استقبلوني وما وتوجيهات

 أبو دبلعي واألستاذ ثبوت سالم مفتاح الدكتور أستاذي منهم وأخص

 والدكتور الكالمي ناجية والدكتورة باكير محمد واألستاذ كيل

 بيرالك الشاعر أنسى وال الباروني صالح والدكتور كرناف مقطوف

 وفقهمي أن هللا ونسأل والتقدير الشكر كل مني فلهم زغبية علي خالد

 .للجميع والصالح الخير فيه لما
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 :مقدمـــة

 باااااين وماااااا الحااااا ، وآخااااار سااااااب  أحااااادهما نصاااااين باااااين عالقاااااة هاااااو التنااااااص

 موضاااااااو  وهاااااااي النصوصاااااااية التفااااااااعالت مااااااان سلساااااااة والالحااااااا  السااااااااب 

 وكااااال وزغبياااااة خالاااااد شاااااعر باااااين النصوصاااااي التفاعااااال دراساااااة أي البحااااا ،

 .الشعرية دواوينه في حضور لها كان التي النصوص

 اإلبااااااااداعي المنتااااااااو  يصااااااااف نقاااااااادي معطااااااااى ماااااااان الدراسااااااااة تنطلاااااااا     

 بااااااروز إلااااااى اإلشااااااارة النقاااااااد ويضاااااايف الفنااااااي بااااااالثراء الساااااابعينات لمرحلااااااة

 فاااااي دراساااااته يحصااااار المعطاااااى هاااااذا ضااااامن والباحااااا  فياااااه التنااااااص ظااااااهرة

( السااااابعينات: )المرحلاااااة هاااااذه شاااااعراء أهااااام باااااين مااااان يعتبااااار واحاااااد شااااااعر

 .لديه التناص ظاهرة تتبع في البح  وسيخصص

 والليبااااااي عمومااااااا العربااااااي النقاااااادي الاااااادر  إثااااااراء إلااااااى البحاااااا  يهاااااادف    

ة إضاااااافة خاااااالل مااااان تحديااااادا  الشاااااعري الااااانص علاااااى باالنفتااااااح جديااااادة كاااااو 

 المنجاااااز فاااااي الليباااااي اإلباااااداعي الااااانص غيااااااب نقاااااديا المالحاااااظ ومااااان الليباااااي،

 وماااااان المغربااااااي، أو المشاااااارقي المنجااااااز وغلبااااااة عربيااااااا، المتااااااداول النقاااااادي

 المشاااااهد غيااااااب يلحاااااظ أن العربياااااة النقدياااااة للمتاااااون متتباااااع كااااال علاااااى الساااااهل

 عاتقهاااااااا علاااااااى الدراساااااااة أخاااااااذت ولهاااااااذا وثرائاااااااه، تنوعاااااااه رغااااااام الليباااااااي

 التطبياااااااا  موضااااااااع ووضااااااااعه الليبااااااااي الشااااااااعري المناااااااات  بهااااااااذا التعريااااااااف

 .الحديثة النقدية للدراسات إخضاعه خالل من النقدي

 التالي:  إلى البح  مادة تتوز  أن المنهجية استلزمت   

 مقدمة -

 الشاعر خالد زغبية. األول:الفصل 

 مفهوم التناص الفصل الثاني:

 التناص في الحقل الغربي أوال:

 التناص في االستقبال النقدي العربي ثانيا:

 التناص الديني الفصل الثالث:

 التناص مع القرآن الكريم أوال:

 التناص مع الحدي  الشريف ثانيا:

 التناص الثقافي الفصل الرابع:

 التناص باستدعاء الشخصيات أوال:
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 التناص مع األساطير ثانيا:

 التناص التاريخي ثالثا:

 التناص الشعري رابعا:

فااااااي الفصاااااال األول كااااااان الحاااااادي  عاااااان حياااااااة الشاااااااعر )خالااااااد علااااااي      

 زغبية( وأعماله الشعرية والنثرية ودراساته النقدية.

أمااااااا الفصاااااال الثاااااااني فكااااااان الحاااااادي  عاااااان التناااااااص فااااااي الحقلااااااين الغربااااااي 

مااااان النقااااااد لكااااال مااااان الحقلاااااين  اوالعرباااااي، فقاااااد اتخاااااذ الباحااااا  عااااادد معينااااا

إليهاااااا النقااااااد فاااااي الحقااااال الغرباااااي لكاااااي يباااااين للقاااااارو النتيجاااااة التاااااي وصااااال 

      والعربي.

 قاااااااارب وفياااااااه للتنااااااااص التطبيقاااااااي الجاناااااااب فكاااااااان الثالااااااا  الفصااااااال أماااااااا 

 اآلن فاااااي وغاياااااة منطلقاااااا تتخاااااذ قرائياااااة بآلياااااات الشااااااعر نصاااااوص الباحااااا 

 مااااااع الشاااااااعر نااااااص بااااااين العالقااااااة مالحظااااااة ماااااان يباااااادأ فااااااالمنطل  نفسااااااه،

 ينتجااااااه الااااااذي التااااااأويلي إباااااادا  علااااااى الوقااااااوف والغايااااااة سااااااابقة نصااااااوص

 .وقراءة إبداعا الشعرية للتجربة التناص

أماااااا الفصااااال الراباااااع فكاااااان تابعاااااا للجاناااااب التطبيقاااااي فقاااااد تناولااااات فياااااه      

الااااادالالت اإليحائياااااة التاااااي اتكاااااأ الشااااااعر فاااااي توظيفاااااه لااااابع  الشخصااااايات 

التاريخياااااااة والشاااااااعرية واألساااااااطورية بغياااااااة الوصاااااااول إلاااااااى المعناااااااى الاااااااذي 

 له للمتلقي.يهدف الشاعر توصي

 راإطااااااا تشاااااااكل كبااااااارى تناصاااااااات ثالثااااااة عناااااااد الباحااااااا  توقاااااااف وقااااااد       

 فااااااااي الفنيااااااااة، والمعالجااااااااات النصااااااااوص ماااااااان العشاااااااارات تضاااااااام مرجعيااااااااة

 المعطاااااى علاااااى الشااااااعر ناااااص ينفاااااتح الاااااديني، التنااااااص وهاااااو األول اإلطاااااار

 ثاااااام( الكااااااريم القاااااارآن) المقااااااد  الاااااانص ماااااان باااااادءا أبوابااااااه بأوسااااااع الااااااديني

 اإلطاااااار فاااااي ،– وسااااالم علياااااه هللا صااااالى – محماااااد األعظااااام الرساااااول أقاااااوال

 ماااان ناااات أ مااااا كاااال يشاااامل عااااام عنااااوان فهااااو المااااورو  مااااع التناااااص: الثاااااني

 نصاااااااوص فاااااااي حضاااااااور لاااااااه وكاااااااان العرباااااااي التااااااارا  فاااااااي أدب معرفاااااااة

 وكااااااااان الشخصاااااااايات، اسااااااااتدعاء فهااااااااو: الثالاااااااا  اإلطااااااااار أمااااااااا الشاااااااااعر،

 وانفتاحاااااااا للتنااااااااص الضاااااااي  للمفهاااااااوم تجااااااااوزا التنااااااااص ضااااااامن دراجهااااااااإ

 .النظري اإلطار في بيانه سيتم كما له األوسع المفهوم على

 مااااان بااااادءا منااااااه ، بثالثاااااة اساااااتعان الباحااااا  فااااا ن المااااانه  إشاااااكالية فاااااي   

 نتاااااا  فاااااي ورصااااادها العلمياااااة الماااااادة بتتباااااع تكفااااال الاااااذي االساااااتقرائي المااااانه 

 مفهاااااااوم بتتباااااااع تكفااااااال الاااااااذي الوصااااااافي باااااااالمنه  ومااااااارورا كلاااااااه، الشااااااااعر
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 وآليااااااات القاااااراءة بمااااانه  وانتهااااااء والعربااااااي الغرباااااي الحقلاااااين فاااااي التنااااااص

 معناااااى عااااان بحثاااااا وتأويلهاااااا النصاااااوص اساااااتنطا  فاااااي اعتماااااد الاااااذي التأويااااال

 .جديدة دالالت وإنتا  النص وضوح في يزيد التناص من متولد

 ....وبعد

 وساااااعه قااااادر فياااااه الباحااااا  حااااارص يمااااالع جهاااااد نتاااااا  البحااااا  هاااااذا فااااا ن     

 جااااااااد بكاااااااال موضااااااااوعه يقااااااااارب وأن العلميااااااااة المنهجيااااااااة فيااااااااه يلتاااااااازم أن

 جهاااااد فهاااااو أخفااااا  وإن هللا، مااااان فضااااال فاااااذلك الباحااااا  وفااااا  فااااا ن واهتماااااام،

 .بعد ومن قبل من األمر وهلل وحده، هلل والكمال بشر،
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 الفصل األول: الشاعر خالد زغبية

 

 أوال: حيــاته

 

 ثانيا: أعمالـــه الشعريـــة والنقديـــة
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 الفصل األول: الشاعر خالد زغبية:

 أوال: حياتــــــه: 

 اسمه ونسبه ومولده:

 فااااااي الواقعااااااة أقزياااااار قبيلااااااة إلااااااى نساااااابه يرجااااااع زغبيااااااة، علااااااي خالااااااد»    

 وعائلااااااة الطاااااار ، ماااااان وتتااااااألف الغربيااااااة، الجنوبيااااااة( 2) مصااااااراتة ضااااااواحي

 ،«حمااااااااار أبااااااااو ورأ  عباااااااادون، ساااااااايدي العااااااااويالت، والعااااااااوامر، عقااااااااوب،
 .(4) م1933 بنغازي مدينة شر  الصابري منطقة في ولد (3)

 نشأته  – 1

 للظااااااااروف نظاااااااارا صااااااااعبة كاناااااااات اإليطااااااااالي، االسااااااااتعمار فتاااااااارة إن       

 أسااااارة فاااااي الشااااااعر نشاااااأ فقاااااد الوقااااات، ذلاااااك فاااااي الااااابالد بهاااااا تمااااار التاااااي

 الصااااااابري، بحااااااي الصاااااافيح ماااااان اكوخاااااا مسااااااكنه فكااااااان الحااااااال، متوسااااااطة

 حاااااااي كاااااااان»: يقاااااااول الشاااااااباب، مرحلاااااااة بلااااااا  حتاااااااى حياتاااااااه كانااااااات فهاااااااذه

 يقاااااع الحاااااي ذلاااااك وكاااااان منساااااية، قرياااااة شااااابه فياااااه عشااااات الاااااذي الصاااااابري،

 جنباتااااااه بااااااين تتناااااااثر وكاناااااات... فيهااااااا ولاااااادت التااااااي بنغااااااازي مدينااااااة شاااااار 

 الفقيااااارة البشااااارية النمااااااذ  تلاااااك أعماقهاااااا فاااااي تضااااام التاااااي الصااااافيح أكاااااوا 

 إلااااااى باااااا   فااااااي تتساااااالل للشاااااام ، إشااااااعا  أول مااااااع تفياااااا  التااااااي الكادحااااااة

 النهاااااااار آخااااااار فاااااااي وتااااااا وب العاااااااي ، لقماااااااة عااااااان باحثاااااااة الحيااااااااة، دروب

 .(5) «اليومي النضال عر  يبللها منهكة، متعبة،

 فاااااي لاااااه ساااااندا والاااااده فكاااااان هادئاااااة، طفولتاااااه مناااااذ الشااااااعر حيااااااة كانااااات    

 مسااااتقرة حياااااة أساااارته ولبقيااااه لااااه ياااا من لكااااي وشاااابابه، طفولتااااه أوقااااات كاااال

 حتااااااى الشاااااااعر حااااااظ ماااااان ذلااااااك فكااااااان دراسااااااتهم، إتمااااااام علااااااى ويساااااااعدهم

 دراستهم. إتمام أسرته ولبقية له يتسنى

 تعليمه: – 2

 فقاااااد األربعيناااااات فاااااي كانااااات البداياااااة فااااا ن العلمياااااة حياتاااااه مسااااايرة تتبعناااااا إذا  
 ملتحقاااااا كاااااان المسااااااء وفاااااي االبتدائياااااة المدرساااااة فاااااي صاااااباحا يااااادر  كاااااان»

 فصاااااال فااااااي الطلبااااااة شااااااقاوة علااااااى تاااااادل نااااااوادر الشاااااااعر وذكاااااار بالكتاااااااب،

                                                           
 أحمد الطاهر: ينظر التجاري، بالنشاط القدم منذ اشتهرت كم،203 بنحو طرابل  مدينة شرقي تقع المشهورة، ليبيا مدن من مدينة - 2

 .316: ص م،1968 النور، مكتبة ،1ط الليبية، البلدان معجم الزاوي،
 م،2008/2009جنزور العليا الدراسات أكاديمية مرقونة، ماجستير رسالة هللا، عبد الشيخ محمد سعاد وشعره، حياته زغبية خالد - 3

 .  17: ص
 .11:ص ،2005 التاريخية للدراسات الليبيين جهاد مركز زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  - 4
 .11:ص نفسه، - 5
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 الطلباااااة بهاااااا ينباااااه النخااااال جرياااااد مااااان عصاااااا يمتلاااااك كاااااان الشااااايخ أن الكتااااااب

 .(6) «آلخر حين من الكسالى

 الرساااااام موهبااااااة» صااااااغره منااااااذ الشاااااااعر يتملكهااااااا التااااااي المواهااااااب وماااااان    

 الشاااااااعر قااااااام ولقااااااد والنحاااااات، والغناااااااء الكااااااريم، القاااااارآن وتجويااااااد والخااااااط،

 والصاااااور الطبيعاااااة فاااااي اللوحاااااات بعااااا  تشااااامل موضاااااوعات لعااااادة برسااااام

 ألرسااااااطو، وتمثااااااال جبااااااران خلياااااال جبااااااران للشاااااااعر وصااااااورة الشخصااااااية

 الشااااااعر اهتماااااام لعااااادم النسااااايان وطواهاااااا ضااااااعت الفنياااااة اآلثاااااار هاااااذه ولكااااان

 .(7) «عليها ومحافظته بها

ن صاااااغره مناااااذ فكاااااان» بالشاااااعر اهتماماااااه بااااادايات أماااااا       ثقافياااااا نفساااااه يكاااااو 

 لااااااه وفاااااار الااااااذي األكباااااار شااااااقيقه إلااااااى ثقافيااااااا تكوينااااااه فااااااي الفضاااااال فكااااااان

 الراحاااااال األكباااااار أخااااااوه كااااااان فقااااااد بيااااااتهم فااااااي األدبيااااااة المكتبااااااة وإلخوتااااااه

 مرحلااااااااة مدرسااااااااي ضاااااااامن ماااااااان مدرسااااااااا كااااااااان الااااااااذي زغبيااااااااة محمااااااااد

 الناااااادوات يعقاااااادون الساااااابعة ه وأشااااااقا هااااااو الشاااااااعر كااااااان فقااااااد األربعينيااااااات،

 مااااااان مااااااانهم كاااااااال فكاااااااان والجااااااادل، الحاااااااوار يساااااااودها التاااااااي والمنااااااااظرات

 يفضاااال كااااان ماااان وماااانهم المتنبااااي يفضاااال كااااان ماااان وماااانهم للعقاااااد يتعصااااب

 .(8« )...... المعري

 عيشااااااه هااااااو دراسااااااته مواصاااااالة علااااااى الشاااااااعر ساااااااعد والااااااذي              

 دراساااااااته مواصااااااالة فاااااااي األساساااااااي العامااااااال فكاااااااان وإخوتاااااااه والدياااااااه باااااااين

 المناسااااااابة العلمياااااااة األجاااااااواء األسااااااارة لاااااااه وفااااااارت وقاااااااد مواهباااااااه، وتنمياااااااة

 بااااارز فقاااااد الليباااااي، الشاااااعر فاااااي الرياااااادة مكاااااان» يحتااااال شااااااعرا باااااذلك ليكاااااون

 مااااان قبااااااني ونااااازار العااااارا ، مااااان والساااااياب البيااااااتي جيااااال بعاااااد الجيااااال هاااااذا

 مساااااااايرة مااااااااواكبتهم وكاناااااااات فلسااااااااطين، ماااااااان طوقااااااااان وفاااااااادوى سااااااااوريا،

 والاااااادواوين األدبيااااااة المجااااااالت خااااااالل ماااااان العربااااااي المشاااااار  فااااااي التجديااااااد

 الشااااااعراء دواوياااااان ماااااان عاااااادد علااااااى مطلعااااااا الشاااااااعر فكااااااان ،(9) «الشااااااعرية

 الشاااااعر أثاااارى وممااااا» عربيااااة، ثقافااااات بعاااادة ملمااااا كااااان أنااااه لااااي يتبااااين ممااااا

 الشاااااااعر مااااااان الشاااااااعرية النمااااااااذ  علاااااااى مطلعاااااااا كوناااااااه الثقاااااااافي مخزوناااااااه

 بعااااا  خاااااالل مااااان الثانوياااااة الدراساااااة مرحلاااااة فاااااي ذلاااااك وكاااااان اإلنجليااااازي،

 مرحلااااااة فااااااي وأيضااااااا الدراسااااااة، ماااااانه  فااااااي المقااااااررة الشااااااعرية المختااااااارات

 .(10«)....... المختارة النصوص بع  خالل من الجامعية الدراسة

                                                           
 10: ص زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  - 6
 .13/14:ص زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  - 7
 .14: ص نفسه، - 8
 .60:ص نفسه، - 9
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 بالثقافااااااات ملاااااا  الشاااااااعر مخاااااازون أن يتبااااااين سااااااب  مااااااا خااااااالل ماااااان        

 فااااااي الشاااااااعر مساااااااعدة فااااااي كبياااااار دور لااااااذلك فكااااااان واألجنبيااااااة، العربيااااااة

 ، وتوسع أفقه الشعري.العلمية مسيرته

 الرقيعااااااي علااااااى الراحاااااال صااااااديقه مااااااع الشاااااااعر انتقاااااال ذلااااااك بعااااااد           
 فقااااااد مباشااااارة، التخااااار  بعااااااد ذلاااااك وكاااااان م،1961ساااااانة طااااارابل  إلاااااى( 11)

 الظهااااارة، بحاااااي إقامتهماااااا وكانااااات شاااااعرهما، علاااااى بعضاااااهما ُيْطلَِعاااااانِ  كاناااااا

 حميمااااااين، صااااااديقين كانااااااا فقااااااد مباشاااااارة، زواجهمااااااا بعااااااد ذلااااااك كااااااان وقااااااد

 أحااااادهما، بيااااات فاااااي مااااارة كااااال عائلياااااة لقااااااءات بينهماااااا يجماااااع كاااااان ومماااااا

 قضاااااااايا فاااااااي ويتجااااااادالن واإلنجليااااااازي، العرباااااااي الشااااااعر يتدارساااااااان وكانااااااا

 فاااااااي كاناااااااا فقاااااااد ومضااااااامونا، شاااااااكال وشاااااااجونه الحااااااادي  العرباااااااي الشاااااااعر

 .12يوميا يلتقيان العزوبية مرحلة

 عااااااااام بنغااااااااازي بمدينااااااااة اآلداب كلياااااااة ماااااااان الشاااااااااعر تخاااااااار  بعااااااادما      

 ب حااااااااادى برقاااااااااة بوالياااااااااة المعاااااااااارف بنظاااااااااارة مدرساااااااااا ُعاااااااااين» م،1961

 قاااااارر فقااااااد لااااااذا للتاااااادري ، مياااااال أي يبااااااد لاااااام ولكنااااااه الثانويااااااة، مدارسااااااها

 علااااااى يتااااااردد عماااااال، بااااااال فيهااااااا مكاااااا  حياااااا ... طاااااارابل ، إلااااااى الااااااذهاب

 جمياااااااااع أن وجاااااااااد ولكناااااااااه والاااااااااوزارات، والهيئاااااااااات الم سساااااااااات، جمياااااااااع

 .(13) «وجهه في موصدة األبواب

 الم سسااااات جميااااع فااااي رفضااااه ماااان الشاااااعر مااااع حصاااال مااااا كاااال بعااااد       

 الشااااااعور وهااااااو» الشاااااااعر، نفاااااا  فااااااي األماااااار تااااااأج  والااااااوزارات والهيئااااااات

 كوكاااااااب إلاااااااى منتمياااااااا أو أجنباااااااي ماااااااواطن كأناااااااه وطناااااااه داخااااااال بالغرباااااااة

( 14« )(الكبيااااااار الساااااااور) األول ديواناااااااه تضااااااامنها القصااااااايدة وتلاااااااك مجهاااااااول،

 :يلي كما

 (15) الجديب حلقي في مريرة غدت قد اآلهـــــات، لكنمــــا

 دروب تعـــــــد فلـــــــم أمحلـــــت، الـــدروب لكنمـــا

 الكئيب وجهـــــي فـــي أغلقـــــت األبـــــواب لكنمــــا

 أي للشاااااااعر ولااااااي  صااااااعبة، بظااااااروف تماااااار الشاااااااعر حياااااااة كاناااااات        

 الشاااااعر، يكتاااااب دائماااااا تجعلاااااه بهاااااا يمااااار التاااااي فاااااالظروف القلااااام، إال رفيااااا 

                                                           
 البلدان معجم: ينظر م،1966: سنة توفي صغيرة، أشوا  الظاميء، الحنين: م لفاته من بطرابل ، 1934 سنة ولد ليبي، شاعر -11

 .25ص ساب ، مصدر الليبية،
 .60/61ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  -12
 .75: ص نفسه، -13
 .76: ص نفسه،ينظر:  -14
 .13:ص م،1978 ،3ط واإلعالن، والتوزيع للنشر العامة الشركة منشورات طرابل ، زغبية، خالد الكبير، السور -15
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 أي يهماااااه ال الشااااااعر فكاااااان قصاااااائده، خاااااالل مااااان أحزاناااااه عااااان يعبااااار فكاااااان

 ساااااايحد ، بمااااااا مبااااااال غياااااار الشااااااعب إلااااااى صااااااوته يصاااااال أن غياااااار شاااااايء
( العاااااااالء أباااااااي إلاااااااى لزومياااااااة) قصااااااايدتي ولااااااادت الظاااااااروف تلاااااااك ومااااااان»

 العااااااالء أبااااااي محنااااااة خااااااالل ماااااان الشخصااااااية محنتااااااي عاااااان فيهااااااا عباااااارت

 :يلي كما وهي واإلنساني والفكري االجتماعي وموقفه

 (16) الكـــــــالم تجـــــــارة رائجــــــــــة

 األفكــــار دعارة رائجة ســوقنــا في

 الحبــــال علــى الرقــــص ولعبـــــة

 تـــــزال مـــا تــــرو ، شرقنـــا في

 .(17) «تــــــــزال مــــــــــا تــــــــــــرو 

 ثقافته: – 3

 ذلاااااك فاااااي يعيشاااااها كاااااان التاااااي الحيااااااة علاااااى الشااااااعر ثقافاااااة تعتماااااد         

 فكاناااااات اإليطااااااالي االحااااااتالل أبااااااان الشاااااااعر حياااااااة بدايااااااة كاناااااات الوقاااااات،

 معااااادوم، شااااابه العصااااار ذلاااااك فاااااي التعلااااايم وكاااااان القساااااوة، غاياااااة فاااااي حياتاااااه

 الليباااااي، الشاااااعب أبنااااااء علاااااى االحاااااتالل فرضاااااه ماااااا ذلاااااك فاااااي السااااابب فكاااااان

 وذلاااااك حقوقاااااه، أبساااااط مااااان حتاااااى وحرماااااه واالساااااتبداد والقهااااار الظلااااام مااااان

 باااااديال اإليطالياااااة الثقافاااااة وجعااااال العربياااااة، الثقافاااااة علاااااى القضااااااء أجااااال مااااان

 .العربية للثقافة

 االبتدائياااااااة المرحلاااااااة علاااااااى المواظباااااااة إال الطاااااااالب لهااااااا الء كاااااااان فماااااااا     

 الشاااااااعر مخاااااازون جعاااااال ممااااااا مساااااااء، بالكتاااااااب ملتحقااااااين وكااااااانوا صااااااباحا

 يساااااتعين الشااااااعر كاااااان أشاااااعاره، فاااااي بيناااااا ذلاااااك وكاااااان واساااااعا األلفااااااظ مااااان

 :من مثل القرآنية باآليات

 (18) أنصـــار من للظـــالمين ومـــا    

 األصيل جواده يمتطي المتنبي    

 ماااااااان للظــااااااااـالمين ومــااااااااـا» كاملااااااااة قرآنيااااااااة آيااااااااة الشاااااااااعر اقتااااااااب       

 يباااااين أن خاللهاااااا مااااان الشااااااعر أراد مااااا ثرة قاااااوة مااااان لهاااااا لماااااا «أنصــاااااـار

 الزمااااان طااااال الظااااالم وساااايهلك لااااه ناصاااار ال ف نااااه طااااال مهمااااا الظلاااام أن لنااااا

                                                           
 .83: ص ،1975/ 1:ط ليبيا، – طرابل  – واإلعالن والتوزيع للنشر العامة الشركة زغبية، خالد الربيع، سيقبل غدا -16
 .98/99: ص زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  -17
، سورة البقرة آية 62: ص م،2004/ 1ط الجماهيرية، – الثقافي اإلبدا  تنمية مجل  منشورات زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 18

 .72/ سورة المائدة آية 192سورة آل عمران آية/ 270
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، ويتضاااااح أثااااار القااااارآن فاااااي شاااااعره أكثااااار أبااااادا الظاااااالم يفلاااااح ولااااان قصااااار أو

 من خالل هذا النص من ديوانه إيقاعات متداخلة:

 (19) السجـــن فـــي يوســف يزل لــــم    

 الـوجــود قبـــو دجـــى في أسيرا     

 راودتـــــــــــه وزليخــــــــــــــــا     

 بــــــــــــه حبـــــــــــا شغفـــــــت     

 بهــــــــــــــا هــــــــــم ولقــــــــد     

 بــــــــــــه همــــــــــت مثلمــــــا     

 لــكْ  هيــت: فقالــت الوجد شفها      

 هـــــــــاربــــــــــــا فتولـــــــــى     

 تعــــــــــــدو إثــــره في وانبرت    

 حقــــــــــدا لـــه كــــادت وقــــد    

 العنيــــــــــــد الرفــــ  علـــى     

 دبـــــــــر مـــن قدتـــه ثوبـــــه     

 تستــــــغي  وظلت عمد علـــى    

 الغزير بالدمـــــع العطف تستدر    

 سوءا   أمرت ما نفسها تبري كي   

 وتدليسا     

 وتزييفا     

 وزور وبهتانا ،   

 هاااااو التاااااي وراودتاااااه» الكريماااااة القرآنياااااة اآلياااااات تتنااااااص ماااااع األبياااااات هاااااذه

 إنااااه هللا معاااااذ قااااال لااااك هياااات وقالاااات األبااااواب وغلقاااات نفسااااه عاااان بيتهااااا فااااي

 لااااوال بهااااا وهاااام بااااه هماااات ولقااااد الظااااالمون، يفلااااح ال إنااااه مثااااواي أحساااان ربااااي

 ماااااان إنااااااه والفحشاااااااء السااااااوء عنااااااه لنصاااااارف كااااااذلك ربااااااه برهااااااان رءا أن

 وألفياااااااا دبااااااار مااااااان قميصاااااااه وقااااااادت البااااااااب واساااااااتبقا المخلصاااااااين، عبادناااااااا

                                                           
 .120: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات -19
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 يساااااجن أن إال ساااااوءا بأهلاااااك أراد مااااان جااااازاء ماااااا قالااااات البااااااب لااااادى سااااايدها

 .(20) «أليم عذاب أو

ااااى عر نفسااااه كياااافاوقااااد ضااااح لنااااا الشاااا  والشااااعرية، الفنيااااة ثقافتااااه الشاااااعر نمَّ

 الشااااااعبية والمالحاااااام والخرافااااااات والقصااااااص لألشااااااعار كااااااان لقااااااد»: يقااااااول إذ

 بموساااااايقاها، الشااااااعري، ووجدانااااااه الفنااااااي خيالااااااه تنميااااااة فااااااي العمياااااا  أثرهااااااا

 ساااااان فاااااي{ وليلاااااة ليلاااااة ألاااااف} كتاااااااب الشااااااعر فقااااارأ األساااااطوري، وجوهاااااا

 الهاللياااااااة السااااااايرة أماااااااا....  محااااااادودا، كاااااااان الثقاااااااافي وعياااااااه أن إال مبكااااااارة،

 روايااااااة تجيااااااد والدتااااااه فكاناااااات شاااااافويا، والدتااااااه عاااااان الشاااااااعر تلقاهااااااا فقااااااد

 معساااااااكرات فاااااااي الليباااااااي الجهااااااااد ومالحااااااام الشاااااااعبية، واألشاااااااعار القصاااااااص

 :يلي ما الهاللية السيرة أمثلة ومن اإليطالي االعتقال

 بـــــــالده ســــــوانـــــي عــمـــــر        عمـــار زيــد بو كـان لـو

 (21) «حمــــــــــــاده خـــــــــالهـــــا        دمـــار زيـد بـو دام ومـا

 ظهاااااور بااااادأ عنااااادها الثانوياااااة مرحلاااااة فاااااي يااااادر  الشااااااعر كاااااان وعنااااادما   

 م،1953 ساااااانة الشااااااعر هاااااااج  عناااااادي باااااادأ لقااااااد» يقااااااول الشااااااعري اإللهااااااام

 طاااااارابل  مديناااااة زرت حاااااين الثانويااااااة، الثالثاااااة بالسااااانة طالبااااااا كنااااات عنااااادما

 أول كتباااااااات الحافلااااااااة، وفااااااااي بنغااااااااازي، إلااااااااى العااااااااودة وعنااااااااد ماااااااارة، ألول

 كاناااااااااات ولكنهااااااااااا عموديااااااااااة قصاااااااااايدة وكاناااااااااات( ودا ) بعنااااااااااوان قصاااااااااايدة

 وأنااااااااا كتبتهااااااااا حياااااااا  المتأججااااااااة الحااااااااارة بااااااااالعواطف مفعمااااااااة رومانسااااااااية

 ديواناااااااه ضااااااامنها التاااااااي القصاااااااائد مااااااان وهاااااااي ،(22) «البكااااااااء فاااااااي منخااااااارط

 :يقول إذ متداخلة إيقاعات

 (23) وجيب...  وجيب...  وجيــــب بقلبي،

 نحيب...  نحيب....  وحيـــب بنفسي،

 الغضـــــــا كجمــــر التيـــــا ، بنفسي،

 اللهيـــب فيــــذكــــو حســــي، يـــ جـــ 

 فـــــــي تعربـــــــــد ذكــــرى، بعمقـــــي

 الهـــــروب تبغــــي كيــــانـــي، زوايـــــا

                                                           
 .238 ص ،25/ 23 اآلية من يوسف، سورة -20
 .11/12:ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  -21
 .19: ص نفسه، -22
 .7: ص م،1986/ 2: ط واإلعالن، والتوزيع للنشر العامة المنشأة زغبية، خالد الميالد، أغنية -23
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 تكوينياااااة مناااااابع رصاااااد جهاااااة مااااان تعليمياااااة مراحااااال تتباااااع أهمياااااة تاااااأتي     

 وفااااي: يقااااول حياااا  المعرفيااااة تكوينااااه مصااااادر نفسااااه الشاااااعر لنااااا أتاااااح وقااااد

 هنااااااك وكاااااان الثانوياااااة، الرابعاااااة بالسااااانة طالباااااا الشااااااعر كاااااان م،1954 سااااانة

....  اإلنجليزياااااااة، اللغاااااااة قسااااااام إلاااااااى فانتساااااااب المبكااااااار، للتخصاااااااص نظاااااااام

( لياااااار الملااااااك: )مثااااال مساااااارحياته بعاااااا  لشكسااااابير در  الفتاااااارة تلااااااك وفاااااي

 األر ) در  كمااااااااااااا ،(ماكباااااااااااا ) و( عطياااااااااااال) و( البندقيااااااااااااة تاااااااااااااجر) و

 لفرانسااااااااوا( الحاااااااازن أيهااااااااا مرحبااااااااا) و( باااااااااك بياااااااارل) لم لفتهااااااااا( الطيبااااااااة

 منتصااااااااف فااااااااي ليلااااااااة وحلاااااااام لهمنجمااااااااواي، والبحاااااااار والشاااااااايخ ساااااااااجان،

 بترجمااااااة قااااااام كمااااااا اإلنجليااااااز، الشااااااعراء لاااااابع  ودر  وغياااااارهم الصاااااايف،

 إلااااااااى( الحااااااااب فلساااااااافة) بعنااااااااوان( شاااااااايللي) اإلنجلياااااااازي للشاااااااااعر قصاااااااايدة

 ال أعماااااااال بعااااااادة الشااااااااعر قاااااااام ،24شاااااااعر شاااااااكل علاااااااى وكانااااااات العربياااااااة

 .الهام  في إليها أشير أن إال عنها الكالم يسعني

 نسااااااايان والنكاااااااران، والجحاااااااود الغااااااابن مااااااان إناااااااه» الشااااااااعر يقاااااااول        

 كوناااااااوا عصااااااااميين كاااااااانوا الاااااااذين الليبياااااااين المدرساااااااين مااااااان األول الرعيااااااال

 مااااانهم الااااابع  ذكااااار ثااااام....  األربعينياااااات مرحلاااااة خاااااالل بأنفساااااهم أنفساااااهم

 .(25) «الحصر سبيل على ال المثال سبيل على

 فاااااي أخطاااااأ أناااااه يبااااادو»( هللا عباااااد الشااااايخ محماااااد ساااااعاد) الباحثاااااة تقاااااول      

 هاااااا الء أحااااااد زغبيااااااة محمااااااد أخاااااااه أن مااااااع عليااااااه مدرساااااايه فضاااااال نكااااااران

 لاااااه صااااارت حرفاااااا علمناااااي مااااان األصاااااوب والااااارأي قاااااال، كماااااا المدرساااااين

 مااااان حرفاااااا يقااااارأ أن اساااااتطا  لماااااا واجتهااااااده مدرسااااايه فضااااال فلاااااوال عبااااادا

 .(26) «عنها تحد  التي المنزلية كتبه

 الباحثاااااة باااااين الخلاااااط هاااااذا عااااان باااااالقول إلياااااه ذهاااااب ماااااا الباحااااا  علاااااليو    

 المعناااااااون كتاااااااابي تااااااادر  لااااااام الباحثاااااااة أن: لاااااااي يقاااااااول فكاااااااان»: والشااااااااعر

 الاااااذين المدرساااااين أن أقصاااااد وكنااااات( التااااااريخ ذاكااااارة فاااااي نقاااااو ) بعناااااوان

ُناااااوا أنهااااام تعليماااااي فاااااي معاااااي باااااذلوها التاااااي مجهاااااوداتهم أنكااااار ال  أنفساااااهم كوَّ

 أخاااااي بفضااااال ذلاااااك وكاااااان بنفساااااي، نفساااااي كونااااات فقاااااد ماااااثلهم كنااااات بأنفساااااهم

 فكياااااف االبتدائياااااة، المرحلاااااة فاااااي لاااااي مدرساااااا وكاااااان زغبياااااة محماااااد األساااااتاذ

 .(27) «المدرسين من األول الرعيل أنكر أن لي

 فقاااااط عربياااااة تكااااان لااااام فهاااااي الثقافاااااات متعاااااددة الشااااااعر ثقافاااااة كانااااات         

 مااااان أساااااب  اإلنجليزياااااة للغاااااة دراساااااته كانااااات فقاااااد وفرنساااااية، إنجليزياااااة بااااال

                                                           
 .29: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  -24
 .14: ص نفسه، -25
 .25: ص ساب ، مصدر هللا، عبد الشيخ محمد سعاد وشعره، حياته زغبية خالد -26
  م.23/10/2015مقابلة شخصية مع الشاعر في بيته بتاريخ  -27
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 متعااااااددة فكاناااااات الشاااااااعر بهااااااا تثقااااااف التااااااي الكتااااااب أمااااااا 28الفرنسااااااية اللغااااااة

 ألعااااااااالم والنفسااااااااية واالجتماعيااااااااة والفلساااااااافية والتاريخيااااااااة األدبيااااااااة منهااااااااا:

 وغياااااارهم، والمااااااازني والعقاااااااد حسااااااين طااااااه: أمثااااااال ماااااان العربااااااي الفكاااااار

 .وغيرهم وبايرون ودانتي شكسبير: مثل األوروبي الفكر وأعالم

 رحالتــه: – 4

 :    الخارج في رحالته –أ 

 األدبيااااااة الماااااا تمرات فااااااي للمشاااااااركة الخااااااار  فااااااي رحالتااااااه أمااااااا             

 العااااااارب األدبااااااااء مااااااا تمر فاااااااي اشاااااااترك فقاااااااد» الشاااااااعرية، والمهرجاناااااااات

 إبرياااااال، شااااااهر فااااااي م1969 ساااااانة بغااااااداد فااااااي المنعقااااااد الشااااااعر ومهرجااااااان

 الشااااعراء ماااان معااااه كااااان حياااا }....{  الليبااااي الوفااااد فااااي عضااااوا كااااان حياااا 

 وراشاااااااد السوساااااااي وحسااااااان عاااااااراب وكامااااااال المصاااااااراتي علاااااااى الليبياااااااين

 «الشاااااويرف اللطياااااف وعباااااد الشاااااريف وهاشااااام شااااانيب فااااا اد وأحماااااد الزبيااااار

(29). 

 ليبياااااا فيهاااااا مثااااال بااااال الخاصاااااة المشااااااركة علاااااى سااااافره يقتصااااار ولااااام       

 شااااااهر فااااااي ببلجيكااااااا بروكسااااال فااااااي المنعقااااااد العاااااالمي الشااااااعر ماااااا تمر» فاااااي

م م،1970 ساااااااابتمبر  المعاصاااااااار، الليبااااااااي الشااااااااعر عاااااااان بحثااااااااا فيااااااااه وقااااااااد 

 باللغاااااة فيهاااااا تحاااااد  الشااااااعر ماااااع مقابلاااااة الصاااااحفيات إحااااادى معاااااه وأجااااارت

 وفاااااااااي ،(30) «والحااااااااادي  الكالسااااااااايكي الليباااااااااي الشاااااااااعر عااااااااان اإلنجليزياااااااااة

 الشااااااااعرين مااااااع شااااااعرية أمساااااااية فااااااي الشاااااااعر اشاااااااترك» نفسااااااه الماااااا تمر

 .(31) «ماجد وجعفر قاسم، العزيز عبد التونسيين

 :الداخل في رحالته –ب 

 فقاااااد أطيافاااااه، بكااااال الليباااااي الثقاااااافي الوساااااط علاااااى منفتحاااااا الشااااااعر كاااااان      

 صااااااايف فاااااااي المنعقاااااااد الاااااااوطني الليباااااااي الشاااااااعر مهرجاااااااان» فاااااااي شاااااااارك

 الفتاااااااارة تلااااااااك فااااااااي الشاااااااااعر كااااااااان حياااااااا  ،(32) «طاااااااارابل  فااااااااي م1974
 اإلعااااااالم بااااااوزارة للثقافااااااة العامااااااة باااااااإلدارة واآلداب الفنااااااون لقساااااام رئيسااااااا»

 حيااااااااة فاااااااي خاصاااااااة أهمياااااااة المااااااا تمر هاااااااذا اكتساااااااب وقاااااااد ،(33) «والثقافاااااااة

 فقااااد الثقافيااااة الشاااااعر ساااايرة فااااي حقيقيااااة نقلااااة يمثاااال الماااا تمر فهااااذا الشاااااعر

                                                           
 .31: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  - 28
 .111/113ص نفسه، -   29
 .116: ص نفسه، -   30
 .116: ص نفسه، -   31
 .116: ص نفسه، -   32
 .116: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  -33

 .116/118ص نفسه، -  
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 بعاااااا  باااااادعوة الشاااااااعر بمعرفااااااة الثقافااااااة بااااااوزارة العامااااااة اإلدارة قاماااااات »

 وطنيااااااة لمحااااااة المهرجااااااان هااااااذا إلعطاااااااء العربيااااااة األقطااااااار ماااااان الشااااااعراء

 المهرجااااااان هااااااذا حضاااااار حياااااا  ممياااااازا مهرجانااااااا بالفعاااااال فكااااااان وقوميااااااة

 الشااااااااعراء ماااااااان ماااااااانهم الاااااااابع  نااااااااذكر العاااااااارب الشااااااااعراء ماااااااان الكثياااااااار

 العراقيااااااة والشاااااااعرة العراقااااااي الشاااااااعر البياااااااتي الوهاااااااب عبااااااد العااااااراقيين

 الخليلااااااي وعلااااااي بسيسااااااو معااااااين الفلسااااااطيني والشاااااااعر الخزرجااااااي عاتكااااااة

 بالكوياااااات المقاااااايم الفلسااااااطيني والشاااااااعر بليبيااااااا المقاااااايم الفلسااااااطيني الشاااااااعر

 حضاااااااار كمااااااااا العيسااااااااى  سااااااااليمان السااااااااوري والشاااااااااعر عرفااااااااات كمااااااااال

 والشااااااااعرة الجزائاااااار شااااااعراء ماااااان البرناااااااوي وعماااااار السااااااائحي األخضاااااار

 حضاااااره ولكااااان كلهااااام نقاااااول فاااااال اللبياااااين شاااااعراءنا ننساااااى وال بشاااااير زبيااااادة

 لعالقاااااات تتويجاااااا كاااااان ثقاااااافي عااااار  فهاااااو ،(34) «الليبياااااين الشاااااعراء أغلاااااب

 .الثقافية الشاعر

 ثانيا: أعمالـــه:

 الشعرية: األعمــال –أ 

 هاااااذه جماااااع شاااااعرية، دواويااااان أربعاااااة لاااااه صااااادر الشاااااعرية آثااااااره مااااان      

( الكاملاااااااة الشااااااعرية األعماااااااال) أسااااااماها متكاملااااااة مجموعاااااااة فااااااي الاااااادواوين

 :وهي

 :الكبير السور-1

 نفاااااااا  فااااااااي وصااااااااودر م،1964 ساااااااانة للشاااااااااعر صاااااااادر ديااااااااوان أول       

 التااااااي بالدنااااااا قصاااااايدة بساااااابب والنشاااااار المطبوعااااااات مصاااااالحة ماااااان الساااااانة

 فحفاااااظ رفااااا  الشااااااعر ولكااااان الاااااديوان مااااان حاااااذفها المطبوعاااااات اقترحااااات

 عااااان الناااااا  باااااين انتشااااار ذلاااااك ورغااااام المكتباااااات، علاااااى ياااااوز  ولااااام الاااااديوان

 فاااااي الليبياااااين والكتااااااب األدبااااااء إلاااااى الشااااااعر أهاااااداها التاااااي النساااااخ طريااااا 

 مااااان أكثااااار كبيااااارة أهمياااااة علاااااى الاااااديوان حااااااز وباااااذلك وبنغاااااازي، طااااارابل 

 .رسميا نشره

 سااااااانة فاااااااي كانااااااات طبعاااااااة أول طبعاااااااات، ثاااااااال  الاااااااديوان هاااااااذا ُطباااااااع»    

 م،1968 ساااااانة ثانيااااااة ماااااارة وطبااااااع موجااااااودة، غياااااار الطبعااااااة وهااااااذه م،1964

                                                           
 .116/118ص ،ساب  مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  -34
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 وتحتاااااااوي (35) اإلهااااااداء فيهااااااا ذكاااااار طااااااارابل ، والثقافااااااة االعااااااالم بااااااوزارة

 .(36) «قصيدة وثالثين اثنتينو مقدمتين، على

 العامااااااااة بالشااااااااركة م،1978 ساااااااانة فصاااااااادرت الثالثااااااااة الطبعااااااااة أمااااااااا»     

 بااااااه خااااااص إهااااااداء علااااااى تحتااااااوي طاااااارابل ، والثقافااااااة واإلعااااااالم للتوزيااااااع

 . (37) «الصامد الليبي شعبنا من الواعدة الطليعة

 :الميالد أغنية-2

 ن،يمااااارت الاااااديوان هاااااذا ُطباااااع للشااااااعر، صااااادر الاااااذي الثااااااني الاااااديوان       

 والثقافااااااااة، األعااااااااالم بااااااااوزارة م،1966 ساااااااانة األولااااااااى الطبعااااااااة صاااااااادرت

 تحتاااااااوي» طااااااارابل ، واآلداب الفناااااااون لرعاياااااااة العلياااااااا اللجناااااااة منشاااااااورات

 المااااايالد عياااااد فاااااي الصاااااغار أطفالناااااا باااااه خاااااص إهاااااداء علاااااى الطبعاااااة هاااااذه

 م،1986 ساااااانة الثانيااااااة الماااااارة ، طبااااااع(38) «تقااااااديم أي ماااااان خاليااااااة وجاااااااءت

 منااااااااه طبااااااااع طاااااااارابل ، واإلعااااااااالن والتوزيااااااااع للنشاااااااار العامااااااااة بالمنشااااااااأة

 .نسخة 3000

 :الربيع سيقبل غدا-3

 األولااااااى الطبعااااااة صاااااادرت» ماااااارتين، طبااااااع للشاااااااعر، الثالاااااا  الااااااديوان      

 واإلعاااااااالن والتوزياااااااع للنشااااااار العاماااااااة الشاااااااركة منشاااااااورات م،1975 سااااااانة

 سااااااانة صااااااادرت فصااااااادرت الثانياااااااة الطبعاااااااة أماااااااا» ،(39) «ليبياااااااا-طااااااارابل 

 .(40) «(تون - ليبيا) للكتاب العربية بدار م،1989

 :متداخلة إيقاعات-4

: ساااااانة األولااااااى الطبعااااااة صاااااادرت للشاااااااعر، واألخياااااار الرابااااااع الااااااديوان       

 حاااااااوى ليبياااااااا،-الثقاااااااافي اإلبااااااادا  تنمياااااااة مجلااااااا  منشاااااااورات مااااااان م،2004

 أربعاااااااة الاااااااديوان هاااااااذا فاااااااي رَ ِكاااااااذُ  وأبنائاااااااه، زوجتاااااااه باااااااه خاااااااص اإهاااااااداء

 الشااااااااعرية أعمالااااااااه الااااااااديوان آخاااااااار فااااااااي ذكاااااااار ثاااااااام قصاااااااايدة، وعشاااااااارون

 .والنثرية

                                                           
 لثانية،ا الطبعة في اإلهداء يذكر لم الشاعر أن( وشعره حياته زغبية خالد) رسالتها في هللا عبد الشيخ محمد سعاد: الباحثة ذكرت -35

 الشاعر ذكر هكذا ،31/12/1968 زغبية، خالد الصامد، الليبي شعبنا من...  الواعية الطليعة إلى: فيه يقول اإلهداء، ذكر بل فأقول

 .اإلهداء صيغة
 .84: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  -36
 .30:ص هللا، عبد الشيخ محمد سعاد وشعره، حياته زغبية خالد -   37
 .30:ص هللا، عبد الشيخ محمد سعاد وشعره، حياته زغبية خالد -38
 .133: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد متداخلة، إيقاعات -39
 الةرس معتو ، الدين بدر هاجر الكاملة، الشعرية األعمال في تحليلية دراسة زغبية، خالد شعر في واألسطورة الرمز تناصات -40

 .121: ص م،2015 اآلداب، كلية الزاوية، جامعة مرقونة، ماجستير
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 :الكاملة الشعرية األعمال-5

 حتاااااى مناااااه صااااادر» الكتااااااب، هاااااذا فاااااي األربعاااااة دواويناااااه الشااااااعر ضااااام      

 اللجناااااااااة منشاااااااااورات مااااااااان م،2007 سااااااااانة طبعااااااااات واحااااااااادة، طبعاااااااااة اآلن

 هااااااااذا الشاااااااااعر أهااااااااداني فقااااااااد ،(41) «واإلعااااااااالم للثقافااااااااة العامااااااااة الشااااااااعبية

 ألااااااف عنااااااي هللا وجاااااازاه فيااااااه هللا فبااااااارك رسااااااالتي فااااااي لااااااي إعانااااااة الكتاااااااب

 .خير

 :الدراســـات النقديـــة –ب 

 الشاااااعراء عااااان الشااااااعر فيهاااااا تحاااااد  أدبياااااة، كتاااااب ثالثاااااة الشااااااعر ألاااااف    

 نفسااااااه، عاااااان فيهااااااا وتحااااااد  وخارجهااااااا ليبيااااااا داخاااااال والقااااااومين الااااااوطنيين

 : هي الكتب وهذه

 (:قباني نزار) األول المرأة شاعر-1

 دار – 1964 ساااااااانة الكتاااااااااب هااااااااذا ماااااااان األولااااااااى الطبعااااااااة صاااااااادرت»     

 م1969 ساااااانة طبعاااااات فقااااااد الثانيااااااة الطبعااااااة أمااااااا طاااااارابل ، بااااااري  مااااااولتي

 .(42« )(طرابل  بري  مولتي دار) النشر دار نف  في

 

 :المعاصر الليبي الشعر من صور-2

 باااااااوزارة م،1972 سااااااانة األولاااااااى طبعتاااااااه فاااااااي الكتااااااااب هاااااااذا صااااااادر     

 ألول نشااااارت» الكتااااااب هاااااذا مسااااامى عااااان الشااااااعر يقاااااول والثقافاااااة، اإلعاااااالم

 فااااي كااااان والااااذي( المعاصاااار الليبااااي الشااااعر ماااان صااااور) بعنااااوان بحثااااا ماااارة

 «م1961 الليبياااااااة بالجامعاااااااة اآلداب كلياااااااة فاااااااي ألقيتهاااااااا محاضااااااارة األصااااااال

(43). 

 : التاريخ ذاكرة في نقوش-3

 جهااااااااد مركاااااااز منشاااااااورات ماااااان م،2005 سااااااانة الكتااااااااب هاااااااذا صاااااادر       

 انتاجاتااااااااه عاااااااان الشاااااااااعر فيااااااااه تحااااااااد  التاريخيااااااااة، للدراسااااااااات الليبيااااااااين

 رحلااااااة»: فيااااااه يقااااااول ساااااانة، خمسااااااين طااااااول علااااااى والتاريخيااااااة اإلبداعيااااااة

 ماااااع متصاااااارعا ووجااااادانا فكااااارا التااااااريخ ذاكااااارة فاااااي نقشاااااتها وشااااااقة، طويلاااااة

 علاااااااى بصاااااااماتي ُموقعاااااااا الشاااااااائكة، وأساااااااواره الصاااااااعبة الواقاااااااع ظاااااااروف

                                                           
 .2007 ،1ط واإلعالم، للثقافة العامة الشعبية اللجنة منشورات زغبية، علي خالد الكاملة، الشعرية األعمال -41
 .رسالتها في هللا، عبد الشيخ محمد سعاد الباحثة ذكرت كما ولي  ،133:ص زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات -42
 .84: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  -43
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 والغااااااابن باااااااالجحود دائماااااااا ياااااااواجهني كاااااااان الاااااااذي الطويااااااال الكفااااااااح درب

 ماااااان عامااااااا خمسااااااين رحلااااااة هااااااي....  وسااااااخائي عطااااااائي رغاااااام والنكااااااران

 .(44) «سريعا مروره يبدو الذي الزمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  -44
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 التنــــاص:مفهـــوم  الفصـــل الثانــي:

 ينت  تفاعل هو التناص أن المعروف ومن ونص نص بين مجمو  تناص كل إن    

 لمعاجما في يرد لم نقديا عليه المتعارف التناص مصطلح ولكن أكثر أو نصين بين

 المعاجم في وردت وقد الشيء نص من التناص أن القول ينبغي ولكن العربية

 إذا نصا اينصه ناقته نص الحصر سبيل على ال المثال سبيل على منها نذكر العربية

 .(45) الرفع من وهو السير، من عندها ما أقصى استخر 

 إلى رفعته أي الحدي  ونصصت وأظهره رفعه أي الشيء نص يقال وكذلك    

 .(46) صاحبه

 .السير في رفعتها: ناقتي ونصصت العرو ، عليها تقعد التي: والمنصة   

 نصتونص بالنهو ، هم إذا وتحركه األر ، في ركبتيه البعير إثبات: والنصنصة

 .حركته الشيء

. اهاستقص أي عنده ما نص: يقال الشيء، عن مسألته استقصيت: الرجل ونصصت
(47) 

 ديج فلم والمعروفة، المشهورة العربية المعاجم بع  على الباح  اطال  بعد إذا

 ألنو نص مع نص تفاعل التناص إن نقول أن ينبغي لكن بعينه التناص مصطلح

 .نص بدون تناص يوجد ال ولذلك األسا  وهو التناص لب هو النص

 الغربي:  الحقل في التناص: أوال

ى كما ير تودوروف تبنى فقد الحديثة المصطلحات من( التناص) مصطلح يعد    

 .1916 (48) «التأويل مراتب من كمرتبة» (التناص) مصطلح محمد عزام

 دبع ما) اتجاهات به قامت ما هو النص، تعريف في األكبر اإلسهام» ف ن ثم ومن     

 قرنت ي ح وخلفتها، البنيوية، عايشت التي السيميائية الخصوص وعلى ،(البنيوية

 .(49) «(النصوص تداخل) أو( التناص) بمصطلح( النص) مصطلح

 عيته،تب أو النص استقالل مسألة هي أبدية قضية يطرح( التناص) أن ويرى الباح 

 لنفسيا لسياقه النص تبعية على الخارجية مناهجه ضمن الحدي  األدبي النقدُ  ركز وقد

 .األدبي النص استقالل عدم يعزز الذي األمر االجتماعي أو التاريخي أو

                                                           
 .178/ 18 ت،/د ط،/د الهداية، دار المحققين، من مجموعة: تح الزبيدي، مرتضى القامو ، جواهر من العرو  تا  -45
 .5/285 م،2007 هـ،1423 ،1ط العرب، الكتاب اتحاد هارون، محمد السالم عبد: تح فار ، بن أحمد اللغة، مقايي  معجم -46
 دار بيضون، علي محمد منشورات هنداوي، الحميد عبد/ د: تح الفراهيدي، أحمد بن الخليل المعجم، حروف على مرتبا العين  -47

 .4/228 م،2003 هـ،1424 ،1ط لبنان، – بيروت العلمية، الكتب
 .33ص، م2001 دمش  العرب الكتاب اتحاد منشورات د ط، عزام، محمد العربي، الشعر في التناص تجليات الغائب النص - 48
 .22 ص نفسه، - 49
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 وقد قسم الباح  مفهوم التناص في االصطالح الغربي إلى ثال  مراحل، وهي:    

 مرحلة الميالد – 1

 الروسي الناقد عند كانت( التناص)مصطلح  على الداللة في وردت إشارة أول إن   

 حوار» بمعنى( الحوارية) مصطلح استخدم وقد ،«1975-1895( »باختين ميخائيل)

 نصوص حوار وهو ،(50) «ةبقسا معلومات من المتلقي يملكه وما ومتلقيه، النص بين

 والر ى األفكــار عر  عند وتحديدا الروائي العمل داخل أخرى نصوص مع

 .األيديولوجية

ولقد اعتمد باختين على مصطلح الحوارية الذي يدل على تفاعل النصوص ألن     

ك باختين اعتمد على اللغة اإلنسانية وذلو ال بد أن يتم بين اثنينمن المعلوم أن الحوار 

 صطلحم أنت ( باختين) أن خافيا ولي ألنها تدر  على سبيل العموم ال الخصوص، 

 ذلكب يقم لم فهو لأليديولوجيا دراسته ضمن( النصوص تداخل) ومفهوم( الحوارية)

 تداخل عن بحثه ذلك إلى قاده إنما الحقا، سيتضح كما صرف، لساني أسا  على

 وجيات،األيديول وحيد الروائي النصيعتبر  حي  الروائي، النص في األيديولوجيات

( التناص) يةفرض تأصيل في السب  فضل له كان( باختين) بأن التقرير يمكن» وبذلك

 يكثفهاو فيها النظر يعيد فهو أخرى نصوص ملتقى عند يقع نص كل أن أكد الذي فهو

 .(51) «عليه كانت مما أعم على دالة لتصبح يحولها إنه أي صياغتها، ويراجع

 ينب العالقة شكل خالل من أهميته سيكتسب( باختين) عند التناصب وعي إن     

  تتجلى في ثالثة أشكال: باختين عند الحواريةف والالح ، منها الساب  النصوص

 لسخريةا مجالي في النمط هذا ويستخدم اجتماعيتين لغتين بين المز  وهو: التهجين-

 لغتين بين المز  هو التهجين؟ هو ما: بقوله التهجين باختين ويفسر، والهجاء

 واحد ملفوظ داخل اجتماعيتين

 .اللغات بين ذات الطابع الحواري المتداخلة العالقة-

 .الخالصة الحوارات-

 .(52) داخل ملفوظ واحد اجتماعيتين لغتين بين المز  ن التهجين بأنهويفسر باختي

 -: والتنظير التقعيد مرحلة – 2

 التناص من الحقل الباختيني إلى الحقل الفرنسي، تحول هو هنا بالتقعيد يقصد     

الت خاضع أنه شك ال التحول وهذا  قوي ،الت مرحلة نتا  عمومها في هي فلسفية لتحو 

                                                           
 .38 ص نفسه، - 50
رسالة ماجستير مرقونة،  لعور، موسى دراسة من منظور لسانيات النص، هدوقة، البن( والدراوي  الجازية) رواية في التناص - 51

 .51 ص م،2009هـ، 1430م / 2008هـ، 1429جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .81م، ص:1990، آب 1ط ،العربي الثقافي المركز: الناشرينظر: النقد الروائي واأليديولوجيا، د/ حميد الحمداني،  - 52
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 لمصطلحا عمقت التي( كريستيفا جوليا) البلغارية الناقدة المنظرين أول في نجد وهنا

-1966 عام النقد الجديد في فرنسا وأظهرت المصطلح بصيغة جديدة خالل من

طورت هذه الفكرة مصطلح الحوارية، حي  تعمقت في دراسة »بعد أن  م،1967

وكان لها الفضل في إدخال مصطلح التناص للداللة علي ما يقارب مفهوم الحوار عند 

 وأعيد ،فرنسا في( كيتك)و( كيل تيل) مجلتي في نشرت التي دراستها في 53باختين

 الذي( دستوفسكي) لكتاب مقدمتها في( الرواية نص)و( سيميوتك) كتابها في نشرهما

 .(54) « (باختين ميخائيل) ألفه

ت نقدية حموال التناص وما انفكت تضيف إليه على( كريستيفا جوليا) عكفت لقد   

، (55) م1969 عام( سيميائي تحليل أجل من أبحا ) في استعمله من أول لتكون جديدة

 إلى مدلوالت خطابية مغايرة، بشكل يمكن» ويصبح التناص يحيل في المدلول الشعري

 عديدة داخل القول الشعري.معه قراءة خطابات 

 هكذا يتم خل  فضاء نصي متعدد داخل المدلول الشعري تكون عناصره قابلةو    

 تداخالم فضاء سنسميه النصي الفضاء هذاللتطبي  في النص الشعري الملمو ، و

 .(56) «نصيا

 عددت على األمر أول مقصورا التناص أو النصي التفاعل» أن( جوليا) بينت فقد     

 إليقا ا بين النظم في االزدوا  وهو له، اشتقاقي معنى أبسط في الشعر في األصوات

 اخليةالد المعاني تشابك على ليدل ذلك بعد وتطور نفسها، الحروف وأصوات المجرد

 راألم هذا وتطور القصيدة، خار  أخرى نصوص في نظائرها أو معانيها مع للكلمات

 .(57) «عليه المصطلح المعنى إلى وصل حتى

 ساب  نص نبي تفاعلية عملية التناص أن على يدل كريستيفا جوليا إليه ذهبت ما نإ    

 أتيي أن المعقول من فلي  الكاتب، يقصده جديد نص يظهر خاللها ومن الح  ونص

 نأ ترى جوليا ف ن هذا وعلى سابقة نصوص على اعتماده دون جديد بنص الكاتب

 عملية هفي تحد  نص وهو االستشهادات من فسيفسائية تركيبة من يتكون نص كل

 .(58) الكاتب يقصدها أخرى نصوص إلى التحويل ثم ومن امتصاص

                                                           
 بالمسيلة، ضياف بو محمد جامعة مرقونة، ماجستير رسالة باي، صباح نموذجا، اإللياذة زكريا مفدي شعر في التناص - 53

  .17، ص: 2014/2015
جامعة العرا ، مجلة الكلية اإلسالمية المحكمة،  لعيبي، قاسم محمد/ د الزهراء، السيدة خطبة في الكريم القرآن مع النصي التفاعل - 54

 .335 صم، 2012، 203 /
 ،1ط والتوزيع، للنشر العلمية المعرفة كنوز دار البادي، حصة ،-نموذجا البرغوثي– الحدي  العربي الشعر في التناص - 55

 .20 ص م،2009 هـ،1430
 .78: ص ،1997/ 2ط ،1991: 1ط للنشر، توبقال دار الزاهي، فريد: تر كريستيفا، جوليا النص، علم - 56
 .85/86علم النص، جوليا كريستيفا، ص - 57
 اء،البيض الدار الشر ، إفريقيا منشورات جهاد، كاظم الترجمة، وارتجالية األدبي االستحواذ في دراسة منتحال ادوني : ينظر - 58

 .34ص م،1993 ،2ط المغرب،
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فهي نصوص يتم تصنيعها عبر  الشعرية الحداثية النصوصعلى  جوليا وتركز    

هذه العملية هي و ف  الوقت، هدم النصوص األخرىعملية االمتصاص وفي ن

 .(59) ترابطات متناظرة ذات طابع خطابي

صوص نالمقاطع الشعرية وال بين ثالثة أنماط من الترابطات في وقد ميزت جوليا    

 لي: الملموسة والقريبة وتوصلت إ

 لوب.ومعنى النص المرجعي مق النفي الكلي: وفيه يكون المقطع الدخيل منفيا كلية –أ 

 يمنع ن هذا الالنفي المتوازي: وهو بقاء المعنى المنطقي للمقطعين هو نفسه إال أ –ب 

 من أن يمنح اقتباسا للنص المرجعي معنى جديدا.

 .(60)النفي الجزئي: ويكون في جزء واحد فقط من النص المرجعي منفيا  –جـ 

ثم يأتي روالن بار  في مرحلته ما بعد البنيوية ليستعين بالتناص في خروجه من    

 ف ن  ،المغل الوصفي بالمنه  تمسكوا قد البنيويين بع » النص المغل  ف ذا كان

 كل أن يرى فهو بنائها، في جديدة منافذ فتح محاوالت إلى انطل  قد( بارت روالن)

 أشكالوب متفاوتة، بمستويات فيه تتراءى األخرى النصوص وإن ،(تناص) هو( نص)

 ابقة،س استشهادات من جديدا نسيجا إال لي  عنده-نص– فكل الفهم، على عصية ليست

 .(61) «جنسه كان مهما نص، كل قدر هي بارت عند( التناصية)و

لتناص يدخل إلى الممارسة النقدية من باب السيميائية على يد بارت، إن ا        

يسمون النصوص المتشابكة نصوصا متداخلة وذلك ألن الكتابة ال تتم  فالسيميائيون

عن طري  فرد واحد بل إن هذا الفرد سيعتمد على نصوص موجودة آنفا وهنا ستتشابك 

يقول بارت في مقالة مشهورة: ، 62رو وهذا ما تحدثه فاعلية الكتابةالنصوص عند القا
     .(63) «ية متعددةتنحدر من منابع ثقافنسي  من االقتباسات  النص»

عندما يكتب الكاتب نصا سواء أكان شعريا أم غير ذلك ف نه معر  لقراءات      

متعددة هذه القراءات تعطي مرجعيات مختلفة عند قراءة النص الجديد الذي كتبه 

الكاتب مع النصوص السابقة وهنا ستخل  نصوص كثيرة من خالل تلك القراءات 

نصوص تتشابك وتزداد المسألة غموضا وتعقدا وهذا ما المختلفة وعلى هذا ف ن ال

النص نسي  ألقوال ناتجة عن ألف ب رة  إن»ميه روالن بارت بالنص الالمتناهي، يس

 .(64) «من ب ر الثقافة

                                                           
 .79ينظر: علم النص، جوليا كريستيفا، ص - 59
 .79/  78ينظر: نفسه، ص - 60
 .33ص عزام، محمد العربي، الشعر في التناص تجليات الغائب النص - 61
دبي الثقافي، النادي األ الغذامي، هللا عبد معاصر، إنساني لنموذ  نقدية قراءة التشريحية، إلى البنيوية من والتكفير الخطيئةينظر:  - 62

 .13م، ص1985هـ، 1405، 1جدة، السعودية، ط
 .85م، ص: 1993، 3در  السيمولوجيا، روالن بارت، تر: عبد السالم بنعبد العالي، دار توبقال، المغرب، ط - 63
 .80:ص م،1999 ،1ط الحضاري، اإلنماء مركز العياشي، منذر: تر بارت، روالن اللغة، هسهسة - 64
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ذاتا مستقلة أو مادة موحدة، ولكنه سلسلة من العالقات مع نصوص  لي » فهو     

، ومن هنا صار البح  عن العالقة بين النص الساب  والنص الالح  (65) «أخرى

 .(66) «فكل نص لي  إال نسيجا جديدا من االستشهادات السابقة»مشروعة 

 راسين نع كتابه في»السيميائي إن أفكار بارت عن التناص مرتبطة لديه باشتغاله     

 «(م1973 سنة النص لذة) بحثه في التناص مصطلح ظهر ثم م،1964 م،1963 سنتي
(67). 

يجد أن التناص في مرحلة متأخرة في طروحاته النقدية  بارتوالمتتبع ل        

 عتبري نص فلك في تدور أو دارت نصوص أشالء النصوص تبادل فالتناص الذي هو

 تتراءى األخرى والنصوص تناص، هو نص كل....  معه تتحد النهاية وفي مركزا

 لىع القدرة يمتلك الذي الوحيد العالمي النظام هي واللغة متفاوتة، بمستويات فيه

، وقد سبقه ذلك (68) أيضا بنفسه نفسه تفسير وعلى األخرى، الداللية األنظمة تفسير

 موت) بعنوان مقالة في » م1968إيمانه الشديد بالنص بنية مغلقة عندما أعلن في عام 

 المبد   هونص الكاتب بين الصلة يقطع حي  صوت، لكل نق  هي الكتابة نإ( الكاتب

 التي هي اللغة أن على بناء ،(النصوصية( )بارت) يسميها التي( الكتابة) تبدأ هنا ومن

 .(69) «الم لف ولي  تتكلم

 لنصا لقراءة المهمة األبعاد أحد منه وجعل التناص»ثم عَدل بارت في أفكاره وتبنى    

( ناصالت) موضو ( بارت) أولى وقد ،(التطبيقي) والنقدي النظري جانبه في األدبي

 إن: )الق إذ االقتبا  وبين بينه رابطا   العالمية الموسوعة في مقالته في خاصة أهمية

 .(70) «(ماضية القتباسات جديد نسي  جديد نص كل

 :والتجدد التطور مرحلة – 3

 مجال في ومتسارعة مثيرة تطورات العشرين القرن من الثاني النصف شهد      

 ظهرت ذإ وذلك بسبب انفتاحه على الدر  اللساني الحدي ، واألدبية النقدية الدراسات

 هاإلي يتطر  ولم الساب  في وجود لها يكن لم جديدة وروى نقدية وتيارات مدار 

 التطورات، هذه في الوافر حظه األدبي النص لدراسة وكان قبل، من النقاد من أحد

وذلك على يد الشكالنيين الرو ، ومدرسة النقد الجديد بين إمريكا وانجلترا، 

 بدراسة لنقادا يتناوله كان الذي والمجرد العام بمعناه النص يعد فلم ومنجزات البنيويين،

                                                           
 .13ني معاصر، عبد هللا الغذامي، مصدر ساب ، ص:الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذ  إنسا - 65
 .80ص: ساب ، مصدرهسهسة اللغة، روالن بارت،  - 66
 .132 ص م،2003 دمش  العرب، الكتاب اتحاد منشورات جمعة، حسين: د/أ األدبي، النقد في المسبار - 67
 .136ص ساب ، مصدر جمعة، حسين: د/أ األدبي، النقد في المسبارينظر:  - 68
 . www.startimes.com، 2011سلطة القارو في األدب، محمد عزام، منتديات ستار تايمز،  - 69
 ،م2011 فبراير العربي، الشعر في الشارقة ملتقى في ألقي بح  االتحاد، مجلة هالل، مهدي ماهر/ د.أ القصيدة، ذاكرة التناص - 70
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 ما عنه ونت  األنوا ، متعدد وأصبح ذلك توسع وإنما النص، بكلمة واالكتفاء عامة

 .(71) النصية اتبالمتعالي( األطرا ) كتابه في( 1983) عام( جينيت جيرار) عليه أكد

م  حي»إن الحدي  عن التناص عند جيرار جينيت يبدأ من كتابه القيم األطرا      قد 

 هوممف خالل من سائدا، كان ما يتجاوز ،(التناص) عن شموليا تصورا الم لف هذا في

 وهو ،النص جامع هو الشعرية موضو  أن على( جينيت) أكد فقد النصية، المتعاليات

اه ما  .(72) «للنص الجامعة بالنصية ذلك بعد( جينيت) سم 

واالطرا  لها داللة شخصية ومرتبطة بالكتابة على لوح ثم محوه والكتابة عليه    

مرة أخرى، حي  ال يتم محو الكتابة السابقة نهائيا لتصح الكتابة الجديدة على كتابة 

 يمة،قد نصوص آثار على إال الكتابة»قديمة واسقاط ذلك على النصوص فال يمكن 

 طر  كلمة معنى ويوضح طر ، عل يكتب من بعملية عنده شبيهة العملية وهذه

 تابةك آثار على جديد آخر نص عليه ويكتب يمحي جلد، من صحيفة ر  إنه) فيقول

 .(73) «كاملة بصفة إخفاءها الجديد النص يستطيع ال قديمة

 في التناص» أشكال حصر أنه جينيت جيرار قدمها التي المهمة واإلضافة       

 «الوعيو القصد على الثاني ويعتمد ...القصد، وعدم العفوية على أحدهما يقوم نمطين،
(74). 

ص لي  كل كاتب يكتب نصا يشير إلى ن بمعنى القصد : عدمالعفويةبجينيت  يقصد

صا الكاتب ال يستطيع أن يكتب نفساب  وهو قاصده، وعلى إثر ذلك يكتشفه القارو 

ن قاصدها فمثال ذلك يستعيمن العدم، وأما القصد والوعي ف نه يستحضر نصوصا هو 

برمز أو شخصية بمعنى مغاير عن المعنى األصلي لها وهكذا تتم عملية اإلبدا  وهو 

 ما يسمى باالمتصاص والتحول.

 وهو( جينيت جيرار) به قام الذي ذلك المجال، هذا في الجادة األبحا  أهم ولعل      

عنده هو كل ما يجعل نصا فالتعالي النصي » (النصي التعالي) أنماط تحديد بصدد

 يحدد أنماط التعالي النصيو ،(75) «يتعال  مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني

 -: هي أنماط خمسة في

 .نصوص عدة بين العالقة وهي-(: التناص) – 1

 أن دون بآخر نصا تربط التي العالقة وهو-(: النص وراء ما) أو( الميتانص) – 2

 .يذكره

                                                           
م، 12/10/2011المتعالقات النصية، حسيب إليا  حديد، جريدة النور،  - 71
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 أعلى نص بين تجمع والتي ومحاكاة، تحويل عالقة وهي-(: األعلى النص) – 3

 .أسفل ونص

 والخواتيم والمقدمات الفرعية، والعناوين العناوين، في ونجده-(: المناص) – 4

 .الناشر وكلمات والصور

 ويتضمن وتضمنا، تجريدا األكثر النمط وهو النص، معمارية أو( النص جامع) – 5

 .(76) حدة على نص كل إليها ينتمي التي الخصائص مجموعة

 فوضع مستقل، كتاب في الخمسة األنماط هذه من نمط كل( جينيت) شرح وقد     

 .(77)م. 1987( عتبات)و م،1986( النص معمارية) كتاب

 يةأن المتعاليات النص إلى انتهى حتى المجال هذا في البح  عن جينيت يكف ولم      

 لفلمخت تصوره وف  يتسع وهو وأشمل أجمع منظوره في ألنه  (التناص) محل» حلت

 صبحي التصور لهذا وتبعا منها، واحدا سوى( التناص) لي  التي النصية العالقات

 لتيا المفاهيم باقي مع يشكل األسا ، المفهوم كان أن بعد فرعيا، مفهوما( التناص)

 .(78) «(النصية المتعاليات) من وأشكاال أنواعا( جينيت) أدخلها

( تناصال أو النصية) علىالتفكيكية  االستراتيجية هذه في( دريداجاك ) ويعتمد     

                                .                تحريرين باألحرى أو افتراضين على بدورها ترتكز والتي

 ونيك أدبي نص أو قصيدة معنى عن فالبح  الم لف، من النص تحرير هو-: األول

 سجن) من النص تحرير فهو-: الثاني التحرير أما ،الم لف قصد إلى الرجو  دون

، فدريدا يقَو  المركزية البنيوية التي منحت النص ثقة في تقديم معنى (79)( اللغة

 تاريخ على معتمدا للنص جديدا تصورا » من خالل النظام الداخلي له، ويطرح

 ي نس عنده فالنص والمنقطع، المستمر بين التعار  إلغاء على يقوم الفلسفة

 لقياما لديه المستحيل من يجعل مما واحد، وقت في منغلقة / منفتحة لعبة ،لقيماتت

 له ي ول واحدا أبا يملك ال عنده فالنص مولده، توضح ما لنص بسيطة لوجياابجيني

 محو إلى األمر نهاية في ي دي ما وهو الجذور، من نس  هو بل واحد، جذر

 . (80) «سواء حد على رذوالج النس  مفهومي

 لشخص ألفاظ أية نحصر أن يمكننا ال يعني أنه( دريدا جاك) إليه ذهب وما      

ومن الطبيعي ال يمكننا أن نحدد على وجه الدقة أن ما هو مكتوب في النص،  معين،

                                                           
م، الدار البيضاء، 2007ينظر: التناص في الخطاب النقدي والبالغي، عبد القادر بقشي، دراسة نظرية تطبيقية، إفريقيا الشر   - 76

 .22المغرب، د ط، د ت، ص: 
 .41ص محمد عزام، ،النص الغائب )تجليات التناص في الشعر العربي( - 77
 لودمو جامعة مرقونة، ماجستير رسالة أمسيلي، بن سهام الحديثة، النقدية الدراسات ضوء في وخصومه المتنبي بين الوساطة - 78

 .22ص معمري،
، ص: 1995منشورات وزارة الثقافة دمش  ينظر: القول الفلسفي للحداثة، يورغن هبرما ، تر: د/ فاطمة الجيوشي،  - 79

262/263. 
 .83، ص: 1994، 2مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، تر: إدري  كثير، عز الدين الخطابي، ط - 80
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إنما كتب ألول مرة، إذ التأكد من ذلك ضرب من المستحيل، والنتيجة كل ما هو 

لما كتبه آخرون سابقا أي الوجود فعليا هو تجميع مكتوب هو بصورة ما استعادة 

 لنصوص سابقة في نص ماثل حاليا.
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 :العربي ستقبال النقديثانيا: التناص في اال

إن من المالحظ نقديا أن دراسة التناص في االستقبال النقدي العربي ليست بأقل 

يرى بع  الباحثين أن النقاد  صعوبة من دراستها في الحقل النقدي الغربي، بل

الغربيين يكاد يتفقون جميعا عند تناول ظاهرة التناص في كتاباتهم أنهم ينطلقون من 

مرجعية واحدة ثم يتفاوتون في االستخدام والتوظيف، فهم ينطلقون من حوارية باختين 

وابحا  جوليا كريستيفا، أما النقاد العرب فهم يأخذون من المعطى الغربي ولكن 

 في برز الذي ويصح أن نقول إن مصطلح التناص 81يختلفون في الفهم والتوظيف

 ازدهارو الثقافي، واالتسا  التطور مع العربية ثقافتنا إلى وانتقل الغربي، الفكر

 الترا  لىع الحديثة العربية العقلية تقوقع عدم إلى تشير فيما تشير التي الترجمة

 دبي األخذ في راغبة وغيرها  الغربية الثقافات مطالعة أرادت وإنما وحده، العربي

 «المعاصرة عالميةال الثقافات بين بها تلي  التي المكانة حي  إلى الحديثة العربية الثقافة

(82) . 

 ال قد يةالعرب النقدية الكتابات في الحديثة المفهومات من» وال شك بأن التناص يعد 

 النقاد أطروحات على اعتمادا ظهر إذ مضى، الزمان من عقد من أكثر إلى تعود

 . (83) «الغربيين

 النقدية الدراسات في مفاهيمه تعددت كما المصطلح هذا دالالت تعددتوقد       

 والتفكيكي يالسيميائ الحقلين على فقد اعتمد النقاد في تحديد مفهومه المعاصرة العربية

 جلياتهت النظر فيو ما، نص وحدة تشكل التي النصية التفاعالت الوصول إلى قصد

نصوص سابقة، ليتما  مع قضية نقدية قديمة وهي  على انغالقاته أو وانفتاحاته

 يةالتطبيق الدراسات حقل في اإلجراء هذا فعالية في زاد ما وهذا السرقات الشعرية،

 .العرب الدارسين لدى

 راثنات في وردت» ولذلك نرى بعضهم يحاول ربط التناص بالترا  العربي حي      

 مين،كالتض) البالغي، الحقل في التناص مصطلح تقارب عديدة مصطلحات النقدي

 والمعارضات، كالسرقات،) النقدي الميدان وفي( واالقتبا  واإلشارة، والتلميح،

 .(84) «التناص مفهوم من كثيرا أو قليال تقترب وكلها( والمناقضات

 نم كثير تأصيل إلى المعاصرين العرب النقاد من عدد سعى فقد ثم ومن           

 البالغي،و النقدي الترا  في وسواب  أصول عن لها بالبح  الغربية  النقدية المفاهيم

، وهذا ال ينفي الفهم المستقل للتناص بعيدا عن الحموالت وغيره( التناص: )منها

                                                           
 بيا،لي-مصراتة العليا، الدراسات أكاديمية مرقونة، ماجستير رسالة الصويعي، إبراهيم عادل الفزاني، علي شعر في التناص - 81

 .20 :ص م،2017- 2016
الدار  –التناص القرآني دراسة في أشكال العالقة بين اآليات القرآنية الكريمة، د/ ياسر عبد الحسيب رضوان، إفريقيا الشر   - 82

 ، المقدمة. 1المغرب، ط  –البيضاء 
 .6/9/2011. کر  في اإلسالمية آزاد جامعة خري  ميرزائی، حسين الحدي ، العربي النقد في ومفهومه األدبي  التناص - 83
 .42ص ساب ، مصدر محمد عزام، ،(العربي الشعر في التناص تجليات) الغائب النص: ينظر - 84
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 برع المعاصر الشاعر عند الشعرية النصوص» التراثية حي  يعني التناص تداخل

 وتحاور لوتفاع تالقح نتا  نصوصه كل فصارت للقديم وحفظه وذوقه الشعرية ملكته

 .(85) «متعددة بكيفيات أخرى نصوص مع

 ديمةالق المصطلحات مع كبيرا تقاربا المصطلح هذا في العرب من النقاد وجد ومن    

  وف يحللون بدأو المصطلحات، هذه من وغيرها والمعارضة والتضمين كاالقتبا 

 في نهاويكتشفو الغائبة النصوص إنها التناص، عملية في النصي االستدعاء منظومة

 سهمت أن العرب النقاد اتبعها التي الدراسات من كثير وحاولت الحاضرة النصوص

 ليفعَ  ماب والتضمين كاالقتبا  قديمة ومصطلحات التناص، مصطلح بين الربط في

 النقاد ىبر  العرب النقاد ه الء استنار ولقد والحدي ، القديم بين الفكري التواصل

ا ظهر قد التناص فمصطلح -خاصة–  الغربيين  مصطلحك  العربية البلدان في متأخر 

 النقاد عم العشرين القرن من السبعينات أواخر في بالتناص االهتمام بدأ» حي  حدي ،

 .( 86) ....« بني  ومحمد يقطين وسعيد مفتاح كمحمد واللبنانيين المغاربيين

 التأثر نسبة ف ن الساب ، اإلبداعي بمحيطها تتأثر الفني، اإلبدا  عملية أن وبما     

 ي دي مما ذاكرته، معطيات على ارتكازه قوة بحسب آخر إلى مبد  من تختلف هذه

 اضرالح النص بين العالقة برصد تهتم التي التناص ظاهرة بروز إلى بالضرورة

 الكشفو تغلغله ومدى الالح  في الساب  تشكل طريقة على والوقوف الساب  والنص

 :المصطلح هذا تناولوا الذين العرب النقاد ومن انتاجيته، جوانب عن

 : مفتاح محمد – 1

الذي اعتنى بالتناص، ويظهر أكثر وعيا بالتناص د العرب المغاربة امن أهم النق    

 تعريفا ضعت لم كريستيفا جوليا أن إلى مفتاح محمد يذهب» حتى في نشأته الغربية إذ

 لصويخ تعاريف مختلف من التناص، مقومات استخالص إلى يلجأ نجده لذلك جامعا،

 «ختلفةم بكيفيات حد  نص مع نصوص( عالقة في الدخول) تعال  هو التناص أن إلى
 ياةح فال لإلنسان والمكان والزمان والماء الهواء بمثابة التناص» أن أيضا ويرى ،(87)

 ما الشاعر أو الكاتب أن ي كد الناقد» ف ن لذا ،(88) «خارجهما له عيشة وال بدونهما له

 معرفة بيتطل ذلك ألن لغيره، أو لنفسه أكانت سواء سابقة نصوص إلنتا  معيد إال هو

 لنصا إنشاء وكيفية الشيء أصل معرفة يوازن أن عليه يجب كما الالح ، من الساب 

 ناقصة فكرته يجعل ذلك ألن واحٍد، بنص يكتفي وأال حقيقته، لمعرفة داخله والولو 

                                                           
  http://www.anfasse.org، 2010 مار  10، األربعاء د/ عبد الرحيم الخالدي، والجديد، القديم بين النص تداخل - 85
 .الثقافية أقالم مجلة جميل حمداوي، التناص، آليات - 86
 ،1986 ،2ط البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز محمد مفتاح، ،(التناص استراتيجية) الشعري الخطاب تحليل - 87

 .120،121ص
 .125: ص نفسه، - 88
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 يمتص رالشاع إن يقال أن المبتذل فمن نفسه، على منغلقا ويجعله فكره على ي ثر مما

 .(89) «غيره نصوص

نادا استه ترحلقد توسع محمد مفتاح في دراسة التناص ما بين ما يترجمه وما يج   

 التناصف وخارجي داخلي إلى التناص»المنجز النصوصي العربي وهو بذلك يقسم  إلى

ويتحق  هذا الحوار  ،بالسابقة الالحقة الشاعر أو الكاتب نصوص عالقة هو الداخلي

المحور، وهو الذي يبنى عليه النص والجملة  ن طري  أساسيات من أهمها: الكلمة/ع

 يتال بالثقافة النص عالقة هو الخارجي التناص أما ،90والحوار المباشر وغير المباشر

، وهو عالقة قائمة بين النص الرئيسي والنصوص معين تاريخي حيز وفي إليها ينتمي

 .(92) «91الفرعية ويشمل هذا الحوار جميع مستويات النص

 في لغوي لقالب تحويل توليد،» عن عبارة هو األدبي النص أن مفتاح محمد ويرى    

 ياتهح وسر نص أي جوهر هما أساسيتين بكيفيتين مستواهما كان مهما وفضاء زمان

 .(93) «داخلية أم خارجية لقوالب والتحويل التوليد ذلك أكان سواء وتعيينه،

 يف أو الشكل في التناص أيكون»: وتساءل التناص مسألةب أيضا شغلان وقد    

 ألن المضمون في يكون أنه – بدء ذي بادو – يظهر ما إن معا؟ هما أو المضمون

 وأ... مكتوبة، غير أو مكتوبة نصوص من عاصره وما تقدمه ما إنتا  يعيد الشاعر

 ال أنه جميعا نعلم ولكننا رمزية، قوة ذا تعبيرا أو دراميا، موقفا أو صورة منها ينتقي

 وهو إليه، والموجه المتناص في المتحكم هو الشكل إن بل الشكل، خار  مضمون

 .(94) «لذلك تبعا األدبي النو  لتحديد المتلقي هادي

 :بنيس محمد-2

 تابهك في جاء ذلك للتناص، كمقابل النصي التداخل مصطلح بني  يستعمل      

 الذي( المصطلحات معجم) قسم فيوتحديدا ( المغرب في المعاصر الشعر ظاهرة)

 .بالكتاب ألحقه

 ا إلنت آليات ثال  ويحدد النصي، التداخل مصطلح» بني  محمد استخدم وقد     

 االجترار في وتتمثل وتودوروف، كريستيفا تصور على بناء الغائب النص

 إال نهم يستفاد ال جامدا الغائب النص فيه فيظل االجترار أما والحوار، واالمتصاص

 بالقا الغائب النص يبدو االمتصاص وفي الخارجية، الشكلية المظاهر بع  في

                                                           
 .124/125: ص نفسه، - 89
 .94، ص:1987، 1بيروت، ط العربي الثقافي المركزينظر: دينامية النص تنظير وإنجاز، محمد مفتاح،  - 90
هـ، 1438ينظر: قراءة في كتاب دينامية النص تنظير وإنجاز، أ/ موالي مروان العلوي، صحيفة اللغة العربية صاحبة الجاللة،  - 91

 www.rarbiclanguageic.org م، 2016
 .25:ص ،مصدر ساب  مرقونة، ماجستير رسالة أنموذجا، اإللياذة زكريا، مفدي شعر في التناص - 92
 .52ص مصدر ساب ، مفتاح، محمد ،تنظير وإنجاز النص دينامية - 93
 .129/130ص مصدر ساب ، مفتاح، محمد ،(التناص استراتيجية) الشعري الخطاب تحليل - 94
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 «تفجيروال للتخريب قابال الغائب النص فيصبح الحوار في وأما والتحول، للحركة
(95). 

م تصنيع النص فاجترار النص القدي يتحد  عن مراحلبني  في هذا التقسيم  إن     

وامتصاصه مع الحفاظ بقداسة النص القديم ومن ثم يصيغها الكاتب ويستخدمها سواء 

كانت على سبيل القصد أم غير القصد ليخر  بذلك إلى النص الجديد وهنا يكون الدور 

الثال  الحوار فالنصوص الجديدة ال تخل  نفسها بنفسها، فالتوالد والتناسل في 

واالمتصاص والحوار عند محمد لنصوص كما قال محمد مفتاح هو نفسه االجترار ا

 خار  نص أي وجود نفى النص لهجرة بني  محمد تقصي خالل ومن» بني ،

الغ دليال عنده النص غدا بل كوكبها، عن االنفصال من يمكنه األخرى، النصوص  وي 

ا  بالنص سميته ما هي األخرى النصوص وهذه الالنهائية، النصوص من وشبكة معقد 

 «التحولو التبدل مسار تتبع النص في المستعادة األخرى النصوص أن غير الغائب،

(96). 

 فبارت يرى أن النص يدخل ،ة بين بني  وروالن بارتنر الباح  بمقاروهذا يذكَ      

في عالقة متشابكة بين النصوص وهو نات  عن ألف ب رة من ب ر الثقافة، وكذلك 

يرى أن النص هو نسي  من االقتباسات والمرجعيات ويسمى بارت النصوص السابقة 

 ني ب محمد أنَّ  كما» ا هو وجه االتفا  بين بني  وبارت،بالنصوص الالمتناهية وهذ

ا اعتبره وقد ،(النص هجرة) بمصطلح( التناص) مصطلح يستبدل ا شرط   عادةإل رئيس 

ا المهاجر النص هذا يبقى بحي  جديد، من إنتاجه  وعهخض مع والمكان الزمان في ممتد 

ا وتزداد للنص تتم الفاعلية هذه دائمة، لمتغيرات  صالن إنَّ  إذْ  القراءة، خالل من وهج 

 .(97) «لإللغاء يتعر  قارئه يفقد الذي

 يدخل في مرحلة بدائية عند بني  تعني أن النص أن معنى هجرة النص وأتصور    

ويمتد إلى ماال نهاية وهذه الهجرة تمر بمراحل وعن طريقها يتطور النص شيئا فشيئا 

ليعطي بذلك دالالت مختلفة ومتنوعة وهذا ما يجعل النص يدخل في عالقة نطاقها 

نستطيع اجتهادا إلى جانب محمد بني  يرى بع  الدارسين أنه واسع والالمحدود، و

)رحلة النص(، إلى جانب ذلك هناك مسمى آخر يواف  لهجرة النص فيمكن أن نسميه 

 نصال يكون ولكيمغامرة الكتابة، النص أو  مسمى بني  وهو عنوان كتاب بارت لذة

 نص ألي تكون ال رةالهج وهذه يهاجر، أن عليه ف ن باستمرار لذاته ومنتجا فاعال

 .98والمكان الزمان عبر تمتد الهجرة لهذه عام قانون يحكمه الذي للنص وانما أدبي،

                                                           
 زهراأل جامعة مرقونة، ماجستير رسالة تحليلية، وصفية دراسة خمي  محمد حسن جبريل، الخطيب، يوسف شعر في التناص - 95

 .15ص م،2015 غزة،
 لدارا لبنان،/ بيروت العربي، الثقافي المركز بني ، محمد ،(والثقافة الشعر في العربية الحداثة بخصوص) الس ال حداثة - 96

 .85ص م،1988 ،2ط المغرب،/ البيضاء
 .96 :ص نفسه، - 97
 .97ص:ينظر: نفسه،  - 98
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 : يقطين سعيد-3

 أوفىو أشمل يراه الذي النصي التفاعل بمصطلح فيأخذ يقطين سعيد الباح  أما  

 مفهوم تتح شا  لها، مرادفا النصي التفاعل نستعمل إننا» بالقول ذلك تبرير وي كد

 «لنصيا التفاعل أنوا  من واحد سوى لي  التناص ألن النصية المتعاليات أو التناص

وقد  صأن استعمال التفاعل النصي هو أجدى من استعمال لفظ التنا أيضاويرى  ،(99)

اعل النص نات  عن نص ساب  فهو يتعال  ويتف وبما أنفضله على المتعاليات النصية، 

 لىع النصي التفاعل استعمال ي ثر»أنه يضيف و ،100معه مهما كانت أنوا  التفاعالت

 .(101) «التناص من أعم ألنه وهذا التناص، استعمال

 : وهي النصي التفاعل من أنماط ثالثة يقطين سعيد بين وقد    

 مع علتفا في الواحد الكاتب نصوص تدخل عندما وذلك: الذاتي النصي التفاعل-/ أ»

 .ونوعيا ولغويا، أسلوبيا، ذلك ويتجلى البع ، بعضها

 اتبك نصوص مع تفاعل في الكاتب نص يدخل حينما: الداخلي النصي التفاعل-/ب

 .أدبية غير أو أدبية النصوص هذه كانت سواء عصره،

 يرهغ نصوص مع الكاتب نصوص تتفاعل عندما وذلك: الخارجي النصي التفاعل-/ 

 .(102) «بعيدة عصور في ظهرت التي

مفارقة جوهرية في التفاعل النص الداخلي والتفاعل النص ه تمت أنَ  ال يخفى      

الخارجي عند سعيد يقطين وبين محمد بني  في تقسيمه التناص إلى داخلي وخارجي 

فالداخلي والخارجي عند سعيد يقطين يرتكز  ي بغ  النظر عن المسمى المصطلح

اعر الش على العصر بالدرجة األساسية وهو الزمن فالنصوص إما أن تدخل في عصر

عصر الشاعر ويسمى التناص خارجيا، ويكون التناص داخليا وإما أن تكون خار  

أما عند محمد مفتاح فاألمر غير ذلك فالتناص الداخلي عنده يقصد به تفاعل نصوص 

الشاعر مع نفسها وهو توالد النصوص، أما الخارجي فهي العالقة القائمة بين النص 

من التناص الداخلي والخارجي عند محمد مفتاح الرئيسي والنصوص الفرعية وكال 

 ال تخر  عن نصوص الكاتب.

 :هما مستويين النصي التفاعل أو للتناص يقطين سعيد وضع كما

 منجزة أخرى نص بنية مع ككل النص بنية فيه نرصد الذي: العام المستوى – أ

 .تاريخيا

                                                           
 .92ص ،1989 ،1ط بيروت، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز يقطين، سعيد-والسيا  النص– الروائي النص انفتاح - 99

ينظر: من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات اإلبدا  التفاعلي، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  - 100

 .96ص: م، 2005، 1المغرب، ط
 .98ص: يقطين سعيد الروائي، النص انفتاح - 101
 .123/124/125 :ص ،نفسه - 102
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 بنية عم ولي  جزئية، بنيات مع النصي التفاعل يحصل حي : الخاص المستوى – ب

 هذه اباستيع يتم حي  الديني، أو العربي الحكي بنية أو التاريخي كالخطاب كبرى

 .(103) «النص بنية إطار في وتضمينها الجزئية البنيات

إن إلحاح سعيد يقطين على أهمية التناص في انتا  النصوص، ف نه أيضا يوجب  

 أن ال المحلل النص في السابقة النصوص تحرك كيفية على يركز أن» على الناقد

 على عتمدت النص في الوجود حتمية لديه النصي فالتفاعل لذا فقط، مواضعها يكتشف

 دقي  تحليل إنجاز أجل ومن ،(104) «العصور بتغير تتغير أنها علما المبدعين قدرات

 خالل من وهذا نصية، بنيات إلى النص يقسم بأن يقطين سعيد يقترح النصي، للتفاعل

 :النصي التفاعل من ثالثة أنوا 

 وسيا  قامم في أصلية نصية وبنية تشترك التي النصية البنية وهي: المناصة – 1»

 .ومستقلة كاملة بنيتها على محافظة وتجاورها معينين،

 يأخذ ناه فهو التجاوز، ُبعد يأخذ األول النو  في النصي التفاعل كان إذا: التناص – 2

 نصية بنيات من تيمية أو سردية عناصر ما نصية بنية تتضمن كأن التضمين، بعد

 .عالقة في معها تدخل لكنها منها، جزء وكأنها وتبدو سابقة،

ا نقديا ُبعدا تأخذ لكنها المناصة، من نو  وهي: الميتانصية – 3  بنية عالقة في محض 

 .(105) «أصل نصية بنية مع طارئة نصية

بناء على دراسة جيرار جينيت عندما  في جزء كبير منها ن هذه التقسيمات جاءتإ    

  .المتعاليات النصية مفهومأطل  

" جيني" بخالف النص، بنصية التناص يربط يقطين سعيد أن سب   مما يتضح      

ا إن إذ عام، بوجه بالتواصل ربطه الذي  ناصالت خالل من تتجلى النص نصية من جزء 

 علىو الكتاب، من غيره نصوص مع التفاعل على الكاتب قدرة عبرها تبرز كممارسة

 .(106) جديد لنص إنتاجه

 اصيةخ توظيفه طريقة لكن وثوابته، النص أصول من النصي التفاعل» أن نجد إننا   

 الخل  على المبدعين وقدرات العصور بتغير تتغير ألنها ومتحولة  فرعية إبداعية

 أمام قاعائ يكون ما بقدر فالنص ذلكل سابقة، نصية بنيات ضمن والتجاوز واإلبدا 

 جاوزوالت لإلبدا  مدعاة يكون المقول، إنتا  يعيد الذي المبد  عند الضعيفة القدرة

 .(107) «قيل مما أبد  قول على الهائلة القدرة ذي المبد  عند

                                                           
 .126-123: ص يقطين، سعيد الروائي، النص انفتاح - 103
 .93ص ،نفسه - 104
 .99ص نفسه، - 105
 .10ص ،1ط: ،بيروت العربي الثقافي المركز يقطين، سعيد ،)من أجل وعي جديد بالترا ( السردي والترا  الروايةينظر:  - 106
 .16: ص نفسه، - 107
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 :الغذامي هللا عبد – 4

كل ما سب  عرضه يندر  ضمن االستقبال النقدي في المغرب العربي لمصطلح      

التناص وتجليات التلقي في التنظير لديهم والممارسات النقدية في مقارباتهم للنصوص 

األدبية، وباالنتقال إلى عبد هللا الغذامي ف ن البح  يتجه إلى المشر  العربي ودراسة 

 مجال» يار عبد هللا الغذامي يأتي من جهة تفرده فياستقبال مصطلح التناص لديه واخت

انية الدراسة  ،التخصيص مفهوم وبين بينه يخلط وهو النصوصية بمفهوم النصَّ

ويشرح الغذامي ذلك  (108) «منتهيا لغويا منتوجا باعتباره النص تشكل فالنصوصية

 ام محل حل الختيار نتيجة إال هو وما أخرى، لنصوص صدى دائما فالنص» بالقول

إن النص هو عالم من العالقات المتشابكة يكون  ،(109) «االختيار إمكانيات من سواه

 جمع وبالتالي ،110فيه الزمن وسيطا في كل أبعاده حي  يلتقي الماضي مع الحاضر

 تداخل مصطلح الغذامييطل  و النصوص وتداخل النص مصطلحي بين الغذامي

ة ينه ل النصوص،  السيمياء نتا  من يعده وهو التناصية، أو التناص بمهم 

 روالنو كريستيفا) من الغذامي ينقل للتناص، تعريفه سيا  وفي ،(السيمولوجية)

 فالنص ،المتداخل والنص بالتداخل تتصل التي التعريفات من عدد إلى ليشير( بارت

 الكاتب وعى سواء   المدلوالت ليجسد آخرٍ  نٍص  داخل إلى يتسرب نص  » هو المتداخل

      .(111) «يع لم أم ذلك

 سلمي ال قديمة ظاهرة فالتناص بالظاهرة اإلبداعية عموما التناص الغذامييربط و     

 أو والقطري الجنسي انتمائهم عن النظر بغ  المبدعين، كبار حتى أحد  منها

 لةمعض تحل ف نها إبداعية صفة اعتبرت إذا التناصية الفكرة هذه إن ثم العصري،
 االتمج كل علينا يمتلكون الذين واألدباء الشعراء ِمن نحب من أصالة حول المساءلة»

 اهرةظ دام ما نصوصهم، تداخل إعجابهم يخد  وال ألبابنا، بسحرهم ويسلبون خيالنا،

 اتصف يلبسها أن وللكاتب منعتقة، حرة فالكلمة ( 112) «المبدعين كل فيها يتساوى فنية

 لجديدا السيا  مقتضى طب  السابقة هويتها عن للتخلي قابلة ألنها عنده، من خاصة

 .فيه تحل الذي

 كيكي،التف الفكر من مأخوذة عنده وهي التشريحية منط  من التناص در  فقد ولذا    

 نصوص من يصنع النص أن فيرى النصوص، تداخل بل التناص يسميه ال إذ

 عالقات في ومتداخلة متعددة ثقافات من منسجمة الذهن على التعاقب متضاعفة

 .والتناف  والتعار  المحاورة من متشابكة

                                                           
-2015 بسكرة، خيضر محمد جامعة مرقونة، ماجستير رسالة فاطمة عمرو ، رزيقة، اللة لـهنية وينسحب يغريني ديوان - 108

 .20ص ،2016
 .63ص م،1998 ،4 ط للكتاب، العامة المصرية الهيئة الغذامي، هللا عبد والتكفير، الخطيئة - 109
 .14ينظر: نفسه، ص:  - 110
 .325ص الغذامي، هللا عبد والتكفير، الخطيئة - 111
 .324 ص الغذامي، هللا عبد والتكفير، الخطيئة - 112
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داخل تلغرب وبني  عند العرب فبارت يرى أن ن الغذامي يتواف  مع بارت عند اإ    

 نصي،التداخل الف نه يرى أن  كون النص ال نهائية له وأما بني  يتحق  من النصوص

مصطلح التناص قد انتشر كثيرا في النقد العربي  مصطلح أفضل من التناص إال أن

 وبصورة يصعب تغييرها.

 لتداخ» أن يرى وهو للتناص، مرادف ا النصي التداخل الغذامي عبدهللا وَيستخدم  

 «صىتح ال نصوص األخرى الجهة في ويقابله جهة، من واحد نص بين يتم النصوص

 تدعييس والتفاعل جميعها، النصوص هذه بين التفاعل كذلك يعني والتداخل ،( 113)

 مليةع على ت كد التي المصطلحات من وغيرها والمثاقفة، والتأثر التأثير عالقات

  بع لسان على ورد كما - الثور كان وإذا وحديثها، قديمها النصوص بين التعال 

 مجموعة من يتشكل كذلك فالنص مهضومة، خراف مجموعة هو - الغربيين النقاد

 نتلقاه تيال اآلنية صورته على وبدا بها وتأثر معها تفاعل التي السابقة النصوص من

 .بها

 اإلشارات نظرية مع» تضافرتْ  المتداخلة النصوص نظرية أن الغذامي ويرى       

 راءةق كل مع يتجدد نفسه، النص في إبداعا يكون كي األدبي لإلبدا  لتسمح الحرة

 .(114) «الكتابي النص هو الذي للنص مبدعا القارو ويصبح للنص،

 وهذه متعددة، ثقافات ومن نصوص، من يصنع النص» نضيف إوي          

 .(115) «والتناف  والتعار  المحاورة خالل وتتشابك عالقات في تتداخل النصوص

 رتروب عن وينقل الُمتداِخلة، النصوص بـ الغذامي ترجمه نفسه الكتاب وفي      

 ،والتشريح بالسيميولوجية المرتبطة المصطلحات من يراه فهو فيه، رأيه شولز

: قوله ولزش نقل عنوي وريفاتير، وكريستيفا وجينيه بارت روالن: من بكل وَيرِبطه
 .(116) «أخرى نصوص إلى تشير النصوص أن هو فيه العام المبدأ إن»

 ينسخ خالناس»: أن فيرى التناصي المجال تعمي  في– الغذامي هللا عبد– ويستمر      

 عهم يحمله مما الكاتب داخل في يعي  الذي اللغوي المخزون من وجوده مستمدا نصه

 ال مصادر من جاء واالقتباسات اإلشارات من هائل المخزون وهذا السنين مر على

 صنعي النص ف ن ولذا وتأليفه، بمزجه إال استخدامه يمكن وال الثقافات، من تحصى

 بادلةمت عالقات في بذلك يدخل وهو متنوعة، ثقافات من ومنسجمة متعددة كتابات من

 .(117) «النصوص من سواه مع والمنافسة الحوار من

                                                           
 .92ص مصدر ساب ، الغذامي، هللا عبد والتكفير، الخطيئة - 113
 .328ص: نفسه - 114
 .327ص: نفسه - 115
 .325: ص ،نفسه - 116
 .74ص: نفسه - 117
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ويرى الباح  أن ما ذهب إليه الغذامي صواب، فلي  ألي كاتب أن يكتب نصا     

بدون نص ساب  وال قارو يقرأ دون أن يربط النصوص الحاضرة بالنصوص السابقة، 

فأسا  التناص وإبداعه يكمن في أن الكاتب كيف يبد  في صهر النصوص بعضها 

صه لة وكيف يوظفها في نببع  وكيف يخر  نصا جديدا من تلك النصوص المتفاع

 والغاية من توظيفها.

 اكرته،ذ في محفوظ كبير لغوي مخزون لديه كاتب لكل أن أيضا للباح  يتبينو     

 اتثقاف عدة من كتابات مجموعة عن عبارة فهو النص أما كتاباته، في منه يستقي

 .أخرى نصوص مع حوار عالقات في دائما فهو متنوعة

 سواء همفهوم اءثرإ في والدارسين الباحثين من الكثير شغل التناص، مصطلح نإ    

 هال والتي األساسية النقدية المفاهيم من أيضا يعتبر كما الغرب، أم العرب عند

 أو عراش كانت سواء األدبي النص في تتناول التي الدراسات جل في القوي حضورها

 .نثرا

 -: مرتاض لكالم عبد – 5

هذا الناقد الجزائري أن التناص له عالقة بالسرقات األدبية وهو يرى أن  يرى      

التناص هو تأثر نص بنص وشرط التناص أن يكون على عالقة نص ساب  والح  

 مادهباعت المبد  تالزم وهي نص، كل لقيام شرط التناصية» أن مرتا  ولذلك يقول

 ثقافي، ومخزون سابقة نصوص من ذاكرته، حفظته وما وعيه، في استقر ما على

 ضافرهاوت النصوص، من طائفة تحاور: بأنه التناص تعريف يعيد متأخرة دراسة وفي

 محاذاةو وتنسم وامتصاص تشرب هو نص فكل وعليه أنقاضها على جديد نص إلنشاء

 .(118) «أخرى نصوص من ومالمسة

 فالنص»: يقول إذ التناص قضية في( كريستيفا جوليا) ذكرته ما الباح  هذا ذكر    

 قابلية وذ فالنص {....} خصوصيته، بحكم التعددية على وقائم دائما، التجدد على قائم

 إنتاجية فاكريستي جوليا عليه تطل  ما هذا ولعل للقراءة، تعرضه بتعدد المتجدد للعطاء

 .(119) «النص

ن مويرى الباح  أن العالقة بين مرتا  وكريستيفا أن النص قائم على التجدد      

خالل النصوص القديمة ألن النصوص تتصاهر وتتآلف وال يتم ذلك إال عن طري  

 تفاعل تلك النصوص.

 سواء التناص مصطلح بأن مرتا  الملك عبد الجزائري الناقد صرح فقد ذلك بعد    

 المسدي مالسال عبد من بداية النقاد، من أحد إليه يتفطن لم الحدي  أو القديم المعنى في

 هكتابي خالل من ذيب أبو كمال إلى وصوال( واألسلوب األسلوبية) كتابه خالل من

                                                           
 .17: ص خمي  محمد حسن جبريل، رسالة ماجستير مرقونة، مصدر ساب ، الخطيب، يوسف شعر في التناص - 118
 .115/116: ص ،2/ جـ ،2010 هومة دار السد، الدين نور ،(الحدي  العربي النقد في دراسة) الخطاب وتحليل األسلوبية - 119
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 لهذا كهتدار عدم عن تحد  عندما بنفسه ختاما الشعرية وفي( والتجلي الخفاء جدلية)

 أن وعلى»: مرتا  الملك عبد يقول أين؟ وإلى أين؟ من األدبي النص: المصطلح

 أحسن من وهو م،1985 عام صدر الذي الغذامي هللا لعبد والتكفير الخطيئة كتاب

 يهف التناص مصطلح يستعمل لم العربية الحداثة في ظهرت التي األولى الكتب

 .(120) «(النصوص تداخل) مصطلح تحت أورده ولكن صراحة،

 الضروري فمن النقدية، بالنظريات حافال   دام ما الترا  هذا أنويرى مرتا       

 إن»: يقول ، إذالحديثة الغربية النقدية للنظريات أصول من فيه عما للكشف إليه العودة

 فحا  ص نضرب أن والعقو  االستحذاء ومن بالنظريات، حافل العربي النقدي الفكر

 ثوب يف اآلن لنا تبدو غربية نقدية لنظريات أصول من فيه يكون قد عما الكشف عن

 راثنات في لها أصوال   تعدم ال حقيقتها في وهي أمامها، فننبهر بالعصرانية، مبهر 

 .(121) «األمر بطبيعة والمنه  المصطلح اختالف مع الفكري،

ويرى الباح  أنما ذهب إليه مرتا  من حي  كون قراءة الترا  النقدي العربي 

والبح  عنه في األصول النقدية الغربية فهذا غير مقبول، ألن الترا  العربي القديم 

للثقافة الغربية أسا  ومعيار لما في أمام المعايير المعاصرة وكيف يكون ال يخضع 

 لب الترا  العربي القديم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عةجام نموذجا، مرتا  الجليل عبد المعاصر الجزائري الروائي الخطاب خالل من التناص لمصطلح العرفني اللساني البعد - 120
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 : التناص الديني :لثالثا الفصل

العهاااااااد  وحاااااااديثلقاااااااد بهااااااار القااااااارآن الكاااااااريم الشاااااااعراء العااااااارب وهااااااام     

باإلساااااالم، فمااااانهم مااااان امتناااااع عااااان قاااااول الشاااااعر كلبياااااد وهاااااو مااااان شاااااعراء 

المعلقااااااات، وامتااااااد أثاااااار القاااااارآن علااااااى الشااااااعرية العربيااااااة وال ياااااازال، وقااااااد 

أخااااااااذ هااااااااذا األثاااااااار أشااااااااكاال عاااااااادة ودر  ماااااااان جهااااااااة األثاااااااار البالغااااااااي 

 فااااااي جاااااازء منهااااااا عاااااان والمضااااااموني، وحااااااديثا تتشااااااكل الشااااااعرية العربيااااااة

ي وفااااااي مقدمااااااة ذلااااااك القاااااارآن، إذ يحضاااااار فااااااي التناااااااص مااااااع الاااااانص الاااااادين

إسااااااالمية أي ليسااااااوا ماااااان  مرجعيااااااةنصااااااوص الشااااااعراء وهاااااام علااااااى غياااااار 

رجاااااال الااااادين، بااااال نجاااااد بعضاااااهم ينتماااااي إلاااااى أحااااازاب علمانياااااة، واساااااتلزم 

، ليكاااااون مااااان جملاااااة ماااااا أن يااااادر  هاااااذا الحضاااااور واألثااااار فاااااي النصاااااوص

 بتعااااادد الشاااااعراء لااااادى التنااااااص مصاااااادر تنوعااااات» تاااااأثر باااااه الشااااااعر، فقاااااد

 لاااادى التناااااص مصااااادر تنوعاااات وقااااد شاااااعر، كاااال بهااااا احتااااك التااااي الثقافااااات

 ليبياااااا تكااااان فلااااام فيهماااااا، عاااااا  الاااااذي والمكاااااان العصااااار بحكااااام زغبياااااة خالاااااد

 انصاااااهرت التاااااي والثقافاااااات الحضاااااارات مااااان مزيجاااااا إال العصااااار ذلاااااك فاااااي

 خالاااااد شاااااعر فاااااي ظااااااهرا كاااااان وقاااااد اإلساااااالمية، الحضاااااارة وعااااااء فاااااي معاااااا

 . (122) «الدينية المصادر وخاصة المعرفية، المصادر تنو  زغبية

 ثاااااااراء، وأكثرهااااااا التنااااااااص مصااااااادر أهااااااام ماااااان الكاااااااريم القاااااارآن ويعااااااد    

 األلفااااااااظ، اساااااااتقطاب فاااااااي القااااااارآن علاااااااى الشاااااااعراء مااااااان كثيااااااار فاعتماااااااد

 األلفااااااظ أخاااااذ يمكااااان. معاااااانيهم مااااان كثيااااارا اآلياااااات معااااااني مااااان واساااااتوحوا

 اساااااتلهام يمكااااان أو القرآنياااااة، اآلياااااة إلاااااى واضاااااحة إشاااااارة لتكاااااون هاااااي كماااااا

 وبااااين بينهااااا مااااا عالقااااة تنشاااا  التااااي القرآنااااي الاااانص ماااان والمعاااااني األفكااااار

 .123اآليات بع 

 : الكـــريم القرآن مع التناص: أوال

ياااااربط النقااااااد التنااااااص ماااااع القااااارآن الكاااااريم بأبعااااااد أوساااااع مااااان مجااااارد      

 الااااااديني التناااااااص ظاااااااهرةَ  إنَّ » إذحضااااااور كلااااااي ساااااااب  فااااااي نااااااص الحاااااا  

 بهاااااا حفااااال التاااااي األسااااالوبية التقنياااااات مااااان القرآنياااااة النصاااااوص ماااااع والتفاعااااال

 مصااااااداقية ماااااان الظاااااااهرة هااااااذه تمتلكااااااه وبمااااااا. المعاصاااااار العربااااااي الشااااااعر

 تعمااااااا  الشاااااااعري، الااااااانص فاااااااي المعناااااااى فضااااااااءات توسااااااايعِ  فاااااااي وُحْظاااااااوة

 اإلنسااااااانية، الااااااذات فااااااي والتفسااااااير التأوياااااال علااااااى مفتوحااااااا   وتجعلااااااه الشااااااعر

                                                           
، 2014 – 2013التناص الديني عند أبي العتاهية، حسن علي بشير بهار، رسالة ماجستير مرقونة، الجامعة اإلسالمية غزة،  - 122

 .26ص: 
م، 25/4/2014ينظر: تقنيات الشعر: التناص، محمود قحطان،  - 123
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. الجدياااااد ساااااياقه فاااااي الشااااااعر كاااااالم قداساااااة فاااااي دورهاااااا عااااان فضاااااال   فااااا ن  

 .(124) «بالتلميح أو بالتضمين للنص م ازرة داللة إنتا  وباإلجمال

وقاااااااد يعاااااااد األخاااااااذ مااااااان نصاااااااوص القااااااارآن معياااااااارا علاااااااى الشاااااااعرية،      

 ماااااااع المقباااااااول» وبالتاااااااالي هنااااااااك أخاااااااذ مقباااااااول وأخاااااااذ مرفاااااااو ، فاألخاااااااذ

 مااااان باااااه ويحلااااا  المراتاااااب أرفاااااع إلاااااى بالشاااااعر يرقاااااى القرآنياااااة النصاااااوص

 التعامااااااال أنَّ  كماااااااا والتفساااااااير، التأويااااااال مااااااان أعمااااااا  آفاااااااا  إلاااااااى الساااااااطحية

 ماااااان وياااااانقص الشااااااعرِ  رتبااااااة ماااااان يحااااااط   النصااااااوص، هااااااذه مااااااع المرفااااااو 

ااااااف مااااااا َفكثياااااارا   قيمتااااااه   جماااااايال   توظيفااااااا   القرآنيااااااة النصااااااوص الشااااااعراء يوظ 

فااااااون مااااااا وكثياااااارا   معِجبااااااا ، مااااااذاقا   قصااااااائدهم ليمنحااااااوا  النصااااااوص هااااااذه يوظ 

 فاااااي تبايناااااا   نااااارى قاااااد أخااااارى، بعباااااارة. محل اااااه غيااااار فاااااي توظيفاااااا   المقدساااااة

 يوظاااااااف مااااااان فمااااااانهم الشاااااااعراء، عناااااااد القرآنياااااااة النصاااااااوص ماااااااع التعامااااااال

 القااااارآن ماااااراد بلاااااو  عااااان يقصااااار مااااان ومااااانهم محلاااااه، فاااااي جيااااادا   القااااارآن

 أناااااوا  أحسااااان فااااا ن ولاااااذلك. الالئااااا  محلهاااااا غيااااار فاااااي القااااارآن ويستحضااااار

 ماااااان نوعااااااا   يثياااااار مااااااا الشااااااعراء عنااااااد القرآنيااااااة النصااااااوص مااااااع التعاماااااال

 .(125) «النصين بين العالقة

أن توظياااااف الااااانص القرآناااااي فاااااي الااااانص  ماااااع مااااان يااااارى الباحااااا  يتفااااا     

 هخاللااااا مااااان يظهاااااري يزياااااد الااااانص جمااااااال مااااان حيااااا  المعناااااى: حيااااا  األدبااااا

 يزياااااد فناااااي بشاااااكل األدب فاااااي القرآنياااااة النصاااااوص توظيااااافل السااااااب  الفهااااام

 التاااادبر ماااان رحبااااة   آفاقااااا   لااااه ويفااااتح وثرائااااه، الشااااعري الاااانص إيحاااااءات ماااان

 إيجابياااااااة جواناااااااب القرآناااااااي للتنااااااااص أنَّ  ذلاااااااك، علاااااااى ِزد ....{} والتأويااااااال،

 السااااااامي القاااااارآن شااااااأن مااااااع يتناسااااااب محلااااااه فااااااي رائااااااع فبعضااااااه وساااااالبية،

 يتناساااااب ال ألناااااه ضاااااعيف، ساااااخيف مناااااه وقسااااام روعاااااة، باااااه الشاااااعر ويااااازداد

 معنااااااااه تخاااااااالف لغاياااااااة اساااااااتخداما   ويساااااااتخدم الكاااااااريم القااااااارآن منزلاااااااة ماااااااع

 .126السامي

 جهااااااة ماااااان الااااااديني التناااااااص عااااااال ي أنفاااااا ن الباحاااااا  يريااااااد  ثاااااام وماااااان      

 الاااااذين الشاااااعراء مااااان كاااااان الاااااذي زغبياااااة خالاااااد شاااااعر فاااااي الكاااااريم القااااارآن

 ماااااان العظاااااايم، المصاااااادر هااااااذا ماااااان نهاااااال حياااااا  الاااااادين، بعنصاااااار تااااااأثروا

 ليعبااااااار معهاااااااا وتنااااااااص فاساااااااتلهمها المتنوعاااااااة ورماااااااوزه الغنياااااااة نصوصاااااااه

 يجعاااااااال فهااااااااو ،المعاصاااااااارة تجاربااااااااه أبعاااااااااد بعاااااااا  عاااااااان خاللهااااااااا ماااااااان

                                                           
، د/ علي 9التناص القرآني في شعر محمود دروي  وأمل دنقل، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، فصلية محكمة،  /  - 124

 .  105م، ص: 2012هـ،  1391سليمي/ رضا كياني، ربيع 
 .106 :ص ،مصدر ساب  وآدابها، العربية اللغة في دراسات مجلة دنقل، وأمل دروي  ودمحم شعر في القرآني التناص - 125
 .106ينظر: نفسه، ص:  - 126
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 النصااااااااوص ويجعاااااااال قويااااااااة، تأثيريااااااااة ساااااااالطة ذات الشااااااااعرية النصااااااااوص

 .أخالقية وقيم إنسانية بجوانب تزخر

 خيااااااوط نساااااا  وزغبيااااااه ودائمااااااة، مسااااااتمرة إنتااااااا  إعااااااادة هااااااي والكتابااااااة     

 لينااااات  القرآناااااي، الااااانص مااااان مساااااتمدا وثقافتاااااه أفكااااااره علاااااى مساااااتندا أشاااااعاره

 .127الجديد النص طري  عن ويتقدمه مبدعا ، خطابا  

 ماااااع اللفظاااااي التنااااااص ألناااااوا  الباحااااا  يتعااااار  ساااااب  ماااااا خاااااالل مااااان     

 تنااااااص المفاااااردة، الكلماااااة تنااااااص الجملاااااي، التنااااااص) وهاااااي الكاااااريم، القااااارآن

 (.المعنى

 الااااااانمط، هاااااااذا توظياااااااف فاااااااي الشااااااااعر أكثااااااار وقاااااااد :الجملاااااااي التنااااااااص – أ

 إيقاعااااااات» ديااااااوان ففااااااي قرآنيااااااا، نصااااااا شااااااعره تضاااااامين ماااااان ذكاااااار حياااااا 

 أباااااي عااااانالتاااااي نساااااب اسااااام هاااااذا الاااااديوان لهاااااذه القصااااايدة يقاااااول:  «متداخلاااااة

 فااااااي ،(128) (أنصااااااار ماااااان للظااااااالمين ومااااااا) اآليااااااة مثاااااال المعااااااري العااااااالء

 : قوله

 أنصـــار من للظـــالمين ومـــا

 األصيل جواده يمتطي المتنبي

 ماااااااان للظــااااااااـالمين ومــااااااااـا» كاملااااااااة قرآنيااااااااة آيااااااااة الشاااااااااعر اقتااااااااب      

 يباااااين أن خاللهاااااا مااااان الشااااااعر أراد مااااا ثرة قاااااوة مااااان لهاااااا لماااااا «أنصــاااااـار

 الزمااااان طااااال الظااااالم وساااايهلك لااااه ناصاااار ال ف نااااه طااااال مهمااااا الظلاااام أن لنااااا

 {أبدا الظالم يفلح ولن قصر أو

 ل الفياااااال سااااااورة ماااااان ،(مااااااأكول كعصااااااف) اقتااااااب  الشاااااااعر لفظتااااااي كاااااذلك»

 ألاااام الفياااال، بأصااااحاب ربااااك فعاااال كيااااف تاااار ألاااام) تعااااالى هللا فيهااااا يقااااول التااااي

 تااااااارميهم أبابيااااااال، طيااااااارا علااااااايهم وأرسااااااال تضاااااااليل، فاااااااي كيااااااادهم يجعااااااال

 قصاااااايدة فااااااي وظفهااااااا( مااااااأكول كعصااااااف فجعلهاااااام سااااااجيل، ماااااان بحجااااااارة

 : فيها قلت التي «أزادكو»

 (129) رهيب موح  خريف وفي

 الغروب في «مار » تململ

                                                           
ينظر: التناص القرآني في شعر غادة السمان، شازاد كريم عثمان، لمياء ياسين حمزة، جامعة رابرين/ فاكلتي التربية األساسية/  - 127
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 الفناء أنشودة دمه في وزغردت

 الفضاء في المميت إشعاعه فأطل 

 اللهيب واندلع

 والسهول للجبال يمتد

 الحقول فصارت

 مأكول كعصف

 .«الميالد أغنية» ديوان في ذلك وكان

 الااااااااذي الحااااااااال يصااااااااف أن الاااااااانص هااااااااذا خااااااااالل ماااااااان الشاااااااااعر أراد»    

 الااااااذي الااااااذري باللهيااااااب احتراقهااااااا بعااااااد( أزادكااااااو) قريااااااة عليااااااه أصاااااابحت

 ماااان أقااااوى تعبياااارا يجااااد لاااام فالشاااااعر رمااااادا، فأصاااابح حااااي، شاااايء كاااال دماااار

 «الاااااادمار بعااااااد القريااااااة حالااااااة ليصااااااف «مااااااأكول كعصااااااف: »تعااااااالى قولااااااه

(130). 

 حياااااا  كاملااااااة سااااااورة ماااااان دينيااااااا نصااااااا زغبيااااااة خالااااااد الشاااااااعر يوظااااااف    

 بعاااااا  ووظفاااااات كاملااااااة، بصااااااورة الااااااديني الاااااانص اسااااااتلهمت ولقااااااد»: يقااااااول

 «الزلزلاااااة» ساااااورة مثااااال الكاااااريم القااااارآن مااااان الساااااور بعااااا  مااااان األجااااازاء

 اإلساااااقاط أشاااااكال مااااان كشاااااكل القرآناااااي بنصاااااهما «يوساااااف» النباااااي وساااااورة

« «الشااااام  تحااااات جدياااااد ال» المساااااماة للقصااااايدة الفناااااي البنااااااء فاااااي ووظفتهاااااا

 :المذكورة القصيدة في يلي كما وهما (131)

 (132) مرارا األر  دارت

 مـــــــــرة ألـــــــــف

 مرة ألف كــرت ثـــم

 ثــــــــــارت ثـــــــــم

 زلزالها زلــــزلـــــت

 أثقـــالها أخـــرجـــت

 .«مالها: جميعا النا  قالت
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 الفنااااااي البناااااااء فااااااي ووظفهااااااا القاااااارآن، ماااااان ألفاظااااااا الشاااااااعر أخااااااذ لقااااااد»    

 زلزلاااااات إذا) األولااااااى الااااااثال  اآليااااااات اسااااااتلهم حياااااا  الشااااااعرية، لقصاااااايدته

( مالهاااااااااا اإلنساااااااااان وقاااااااااال أثقالهاااااااااا، األر  وأخرجااااااااات زلزالهاااااااااا، األر 

 قااااااوة علااااااى ياااااادل الااااااذي القرآنااااااي الاااااانص هااااااذا خااااااالل ماااااان يثباااااات أن أراد

 وفاااا  دقياااا ، نظااااام فااااي يسااااير شاااايء كاااال بااااأن خلقااااه، فااااي الخااااال  وعظمااااة

 علاااااى شااااايء فكااااال ياااااذكر، الشااااام  هاااااذه تحااااات جدياااااد فاااااال هللا، قااااارره ماااااا

 .(133) «حاله

 :نفسها القصيدة من آخر موضع في ويقول   

 (134) السجـــن فـــي يوســف يزل لــــم

 الـوجــود قبـــو دجـــى في أسيرا

 راودتــــــــه (135) وزليخـــــــــــــا

 بــــــــــــه حبـــــــــــا شغفـــــــت

 بهــــــــــــــا هــــــــــم ولقــــــــد

 بــــــــــــه همــــــــــت مثلمــــــا

 لــكْ  هيــت: فقالــت الوجد شفها

 هـــــــــاربــــــــــــا فتولـــــــــى

 تعــــــــــــدو إثــــره في وانبرت

 حقــــــــــدا لـــه كــــادت وقــــد

 العنيــــــــــــد الرفــــ  علـــى

 دبـــــــــر مـــن قدتـــه ثوبـــــه

 تستــــــغي  وظلت عمد علـــى

 الغزير بالدمـــــع العطف تستدر

 سوءا   أمرت ما نفسها تبري كي

                                                           
 .112 صمصدر ساب ،  هللا، عبد الشيخ محمد سعاد وشعره، حياته زغبية خالد - 133
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 وتدليسا  

 وتزييفا  

 وزور وبهتانا ،

 .متداخلة إيقاعات ديوان في وردت قد القصيدة وهذه

 وراودتااااااه» الكريمااااااة القرآنيااااااة اآليااااااات بمعنااااااى تااااااذكرنا األبيااااااات هااااااذه      

 قاااااال لاااااك هيااااات وقالااااات األباااااواب وغلقااااات نفساااااه عااااان بيتهاااااا فاااااي هاااااو التاااااي

 بااااه هماااات ولقااااد الظااااالمون، يفلااااح ال إنااااه مثااااواي أحساااان ربااااي إنااااه هللا معاااااذ

 الساااااااوء عناااااااه لنصااااااارف كاااااااذلك رباااااااه برهاااااااان رءا أن لاااااااوال بهاااااااا وهااااااام

 قميصااااااه وقاااااادت الباااااااب واسااااااتبقا المخلصااااااين، عبادنااااااا ماااااان إنااااااه والفحشاااااااء

 سااااوءا بأهلااااك أراد ماااان جاااازاء مااااا قالاااات الباااااب لاااادى ساااايدها وألفيااااا دباااار ماااان

 .(136) «أليم عذاب أو يسجن أن إال

 فااااااااأراد شااااااااديدا ظلمااااااااا عااااااااانى يوسااااااااف ساااااااايدنا أن المعااااااااروف ماااااااان»      

 يصااااال أن الشاااااعرية أبياتاااااه فاااااي وإدخالهاااااا قصاااااته سااااارد خاااااالل مااااان الشااااااعر

 الاااااذي المريااااار والظلااااام الصاااااعبة، باااااالمحن وياااااذكره المتلقاااااي انتبااااااه شاااااد إلاااااى

 حجاااام لوصااااف القاااارآن ألفاااااظ ماااان وأقااااوى أد  تعبياااارا   يجااااد فلاااام عليااااه، وقااااع

 .(137) «حياته في بها مر التي المعاناة

 قصاااااايدة فااااااي( متداخلااااااة إيقاعااااااات) بااااااديوان الشاااااااعر يااااااذكر ذلااااااك بعااااااد     

 :يقول إذ( الشيطان الراهب)

 (138) ... والهزيمة التردد دعاة إلى

 ... والرجعية التزمت دعاة إلى

 ... به ويتكسبون بالدين، يتسترون الذين إلى

 ... براء منهم وهي السمحاء، الشريعة شوهوا الذين إلى

 ... النهار ورهبان الليل شياطين إلى

 !ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين ليعلم العام الرأي جمهرة إلى

 أي ظلماااااااوا الاااااااذين وسااااااايعلم) تعاااااااالى قولاااااااه ماااااااع الشااااااااعر يتنااااااااص حيااااااا 

 النااااااا  يظلمااااااون الااااااذين إلااااااى الظلاااااام ذكاااااار يتناسااااااب (139) (ينقلبااااااون منقلااااااب

                                                           
 .238 ص ،25/ 23 اآلية من يوسف، سورة - 136
 .113 – 112 ص ساب ،مصدر  هللا، عبد الشيخ محمد سعاد وشعره، حياته زغبية خالد - 137
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 موقاااااااع فاااااااي اآلياااااااة هاااااااذه وجعلااااااات وأشاااااااعارهم باااااااأقوالهم والشاااااااتم بااااااااألذى

 حقااااااو  علااااااى ولالعتااااااداء الظلاااااام مساااااامى فااااااي العمااااااوم فاقتضاااااات التااااااذييل

 . النا 

 القصااااااايدة نفااااااا  فاااااااي متداخلاااااااة إيقاعاااااااات هديوانااااااا فاااااااي الشااااااااعر يقاااااااول    

 :السابقة

 (140) (قابا أدنى بالقوسين) منه هو        الذي والكفر الجهل إليَ  ورمى

 تعاااااالى قولاااااه ماااااع الشااااااعر يتنااااااص السااااااب  البيااااات مااااان الثانياااااة الشاااااطرة فاااااي

 الشااااااعر اساااااتعان حيااااا  معناااااى، دون لفظاااااا( أدناااااى أو قوساااااين قااااااب فكاااااان)

 األشاااااياء باااااين والبعااااد القااااارب، عاااان التعبيااااار قاااااوة ماااان فيهاااااا لمااااا اآلياااااة بهااااذه

 الجهااااااال مااااااان المتزمااااااات قااااااارب وهاااااااو الشاااااااعري، البيااااااات فاااااااي ورد كماااااااا

 . والكفر

يضااااايف الشااااااعر أبياتاااااا أخااااارى مااااان القصااااايدة نفساااااها ردا علاااااى الاااااذين      

 يصفونه بالكفر والترهبن فيقول:

 (141) بابا للديانة( الترهبن) لي          ديننا خصائص من( الترهبن) ظن

 ومهابا الــــكام دوما كان بل         داــــمأخ ثمة الدين في أرى ال أنا

 آباـــــــم للمتحيرين، كان بل         داــــمأخ ثمة الدين في أرى ال أنا

فيتناااااااص مااااااع اآليااااااة القرآنيااااااة فااااااي قولااااااه تعااااااالى: )ورهبانيااااااة ابتاااااادعوها     

 .(142)ما كتبناها عليهم( 

 :المفردة الكلمة في التناص – ب

 دالالت لهاااااا تكاااااون كلماااااة توظياااااف إلاااااى الشاااااعراء بعااااا  يميااااال حيااااا       

 كبياااارا حشاااادا زغبيااااة خالااااد شااااعر تضاااامن فقااااد الاااانص لساااايا  خادمااااة قرآنيااااة

 القاااااااارآن اسااااااااتخدمها ومصااااااااطلحات الااااااااديني البعااااااااد ذات المفااااااااردات ماااااااان

 ذو الشااااااااعر أن علاااااااى يااااااادل وهااااااذا الشاااااااريف، النباااااااوي الحااااااادي  أو الكااااااريم

 المفاااااااردات دالالت بامتصااااااااص الشااااااااعر قاااااااام وقاااااااد. واساااااااعة دينياااااااة ثقافاااااااة

 ذات خاصاااااااة فنياااااااة قيماااااااة الشاااااااعري الخطااااااااب إلعطااااااااء وذلاااااااك. المتناصاااااااة

 .الخاصة ر يته يمنحها أن بعد المتلقي نف  في عمي  تأثير
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 فااااااي المفااااااردة الكلمااااااة فااااااي الكااااااريم القاااااارآن مااااااع الشاااااااعر تناااااااص فقااااااد     

 : فيها يقول إذ حبيبتي إلى أغنيات خم  قصيدة

 (143) حنـــــــــون ألنـــــــــك حبيبتــــــــي

 المـــــسكين شــــعبنا ألجـــل صــلي

 ســــــــــــــــــــجين ألنـــــــــــــــــه

 (يعمهــــــون) الحيـــــاري أبنــــــا ه

 لعين مارد الضيا  هوة في بهم ألقى

 فااااااااي ماااااااارات ساااااااابع وردت التاااااااي «يعمهااااااااون» بلفظااااااااة الشاااااااااعر اساااااااتعان

 الحيااااااارة وتبااااااادو والضااااااايا ، الحيااااااارة علاااااااى تااااااادل والتاااااااي الكاااااااريم، القااااااارآن

 فااااااااي فالمخاااااااااطبون والشاااااااعري، القرآنااااااااي الساااااااايا  باااااااين مشااااااااتركا قاساااااااما

 فااااااي المخاااااااطبين ولكاااااان باااااا رادتهم العمــااااااـه اختاااااااروا قااااااد القرآنيااااااة اآليااااااات

 والرقاباااااااة الفكاااااااري الحصاااااااار بسااااااابب علااااااايهم فااااااار  الشاااااااعري، السااااااايا 

 .وحيرتهم جهلهم في يظلوا حتى الطاغية

 : آخر موضع في ويقول      

 (144) ناسفه الدراري كـــل زلزلت

 راجفـــــة الثواني كل جعلت

 كاسفــــــه المعاني كل فبدت

 ساااااااااياقه فاااااااااي الشااااااااااعر وظفهاااااااااا ،«راجفاااااااااة» دةالمفاااااااااراللفظاااااااااة ف        

 حيااااااا  مااااااان القرآنياااااااة داللتهاااااااا علاااااااى محافظاااااااة ظلااااااات أنهاااااااا إال الشاااااااعري

 .المعنى

 وتعميقاااااه، المعناااااى لتقوياااااة الدينياااااة، بثقافتاااااه الشااااااعر لغاااااة تاااااأثرت هكاااااذا     

 الكاااااااريم، القااااااارآن ألفااااااااظ علاااااااى فاعتماااااااد كبيااااااارة، تعبيرياااااااة طاقاااااااة ومنحاااااااه

 .الفنية وأفكاره مداركه وتوسيع اللغوي، معجمه إلثراء

 فاااااي ووظفهاااااا وداللتاااااه الكاااااريم القااااارآن مفاااااردات زغبياااااة خالاااااد اساااااتثمر      

 تنساااااجم بااااادالالت محملاااااة عظيماااااة، روائاااااع فيهاااااا قصاااااائده فكانااااات أشاااااعاره،

 (145) (:المصير بئ ) قصيدة ففي الشعري النص مع
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 ماااااارة مرتااااااان، وردت التااااااي( المصااااااير باااااائ ) مفااااااردة الشاااااااعر وظااااااف     

( المصااااااير فباااااائ  يصاااااالونها جهاااااانم) تعااااااالى بقولااااااه المجادلااااااة سااااااورة فااااااي

 ولباااااائ  الناااااار ومااااااأويهم) تعاااااالى هللا قااااااال حيااااا  النااااااور ساااااورة فااااااي ومااااارة

 دالالت مااااان بهاااااا يتصااااال وماااااا اللفظاااااة هاااااذه الشااااااعر صاااااا  فقاااااد ،(المصاااااير

 يجااااااد فلااااام النفسااااااية، حالتاااااه ماااااع ينسااااااجم وماااااا الذاتياااااة ر ياهااااااا وفااااا  علاااااى

 .بنغازي في حاله يالئم عنوانا اللفظة هذه من أقوى الشاعر

 الضااااااافاد ،) منهاااااااا أخااااااارى ألفااااااااظ عااااااادة أيضاااااااا الشااااااااعر ووظاااااااف         

ااااااااب إلاااااااى أغنياااااااة) بعناااااااوان قصااااااايدةٍ  فاااااااي( هبااااااااء الجاااااااراد،  واألدبااااااااء الكت 

 :فيها يقول التي( الكبير السور) ديوانه في( الليبيين

 (146) للفضاء صقري، أثري في

 يروم ال صقر أثر فـــي

 .والجراد والخناف  الضفاد  لحم

 َعلَاااااااْيِهمُ  َفأَْرَساااااااْلنا) تعاااااااالى قولاااااااه فاااااااي والجاااااااراد الضااااااافاد  فمفاااااااردة       

وفااااااانَ  اااااالَ  َواْلَجاااااارادَ  الط  اااااافاِد َ  َواْلقُمَّ مَ  َوالضَّ ااااااالتٍ  آياااااااتٍ  َوالاااااادَّ  َفاْسااااااَتْكَبُروا ُمَفصَّ

 .(147) (ُمْجِرِمينَ  َقْوما   َوكاُنوا

، َوَرَوى ااااااااِفِعي   َعْبااااااادِ  َحاااااااِدي ِ  ِمااااااانْ  َماَجاااااااهْ  َواْبااااااانُ  َحْنَباااااااٍل، ْبااااااانُ  َوأَْحَمااااااادُ  الشَّ

ْحَمنِ  ِبااااي   َعاااانِ  ُعَمااااَر، اْباااانِ  َعاااانِ  أَِبيااااِه، َعاااانْ  أَْساااالََم، ْباااانِ  َزْياااادِ  ْباااانِ  الاااارَّ  َصاااالَّى النَّ

 ُ  َواْلَجاااااااَراُد، اْلُحاااااااوتُ : َوَدَماااااااانِ  َمْيَتَتاااااااانِ  لََناااااااا أُِحلَّاااااااتْ »: َقاااااااالَ  َوَسااااااالَّمَ  َعلَْياااااااهِ  هللاَّ

َحالُ  َواْلَكِبدُ   .(148) «َوالط 

 لتضاااااايف( هباااااااء) لفظااااااة أيضااااااا القصاااااايدة هااااااذه فااااااي الشاااااااعر واسااااااتثمر    

 :يقول حي  القصيدة على جديدة داللة

 (149) أناملهم شلت....  لهم تبا

 الرجـــاء خـــاب وقد

 هباء أمانيهم صارت

 أطبقت قـد فشــراكهم

 -يدرون ال حي  من-
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 .الهـــــواء واحتــوت

 َعَماااالٍ  ِماااانْ  َعِملُااااوا َمااااا إِلَااااى َوَقااااِدْمَنا: )القرآنيااااة اآليااااة مااااع تناصااااا يمثاااال وهااااذا

ا َهَباء   َفَجَعْلَناهُ   .(150) (َمْنُثور 

 أنهاااااام وذلااااااك اآليااااااة، مضاااااامون علااااااى التنبيااااااهُ  األقااااااوال هااااااذه وحاصاااااال      

 بالكليااااااة، شاااااايء ال حقيقااااااة ولكنهااااااا شاااااايء، أنهااااااا اعتقاااااادوا أعماااااااال عملااااااوا

 مناااااه يقااااادر ال الاااااذي المتفااااار ، الحقيااااار التافاااااه بالشااااايء ذلاااااك فاااااي وشااااابهت

 .بالكلية شيء على صاحبه

 المشااااااااعر هاااااااذه الهماااااااوم، مااااااان الناتجاااااااة زغبياااااااة خالاااااااد أحااااااازان ومااااااان     

 ناتجاااااة وهاااااي تأثيرهاااااا وتحااااات لهاااااا خاضاااااعا تكاااااون تعيشاااااها عنااااادما السااااالبية

 فيجعلااااااه يحااااااد  عمااااااا الشاااااااعر رضااااااى عاااااادم أو الخارجيااااااة الظااااااروف ماااااان

 لااااااااذلك والراحااااااااة، باالطمئنااااااااان يشااااااااعر ال يجعلااااااااه نفسااااااااي ضااااااااغط تحاااااااات

 الحيااااااااة لخساااااااارة يدفعاااااااه ماااااااا وهاااااااذا وسااااااالطته الحااااااازن لملكاااااااوت يخضاااااااع

 .التالشي في والرغبة

 (: سيزيف إلى أغنية) قصيدة وفي    

 (151) صريعا خر قد سيزيفي

 قتيال بات قد سيزيفي،

 السفح عند حطت والصخرة

 واألحزان

 كالطوفان تهمي ظلت

 األدغال حتى

 وجيعا بالحزن جاشت قد

 نجيعا بالدمع فاضت قد

 الربان عنها ولى مذ

 َفأََخاااااااَذُهمُ ) العنكباااااااوت ساااااااورة مااااااان الكريماااااااة القرآنياااااااة اآلياااااااة ماااااااع تنااااااااص

وَفانُ   (152) (َظالُِمونَ  َوُهمْ  الط 
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 فااااااي القرآنااااااي الاااااانص ماااااان أخاااااارى ألفاظااااااا الشاااااااعر وظااااااف ذلااااااك بعااااااد   

 قاااااال حيااااا ( قناباااااة أحماااااد إلاااااى) قصااااايدة فاااااي( الربياااااع سااااايقبل غااااادا) ديواناااااه

 :فيها

 أكاااااادار هتلاااااار، هااااااول ماااااان      لظــــااااااـى الظااااااالمين فااااااي ت ججااااااه ثـــــــااااااـار

 (153) وأوزار

 بااااااالبغي غــااااااـرها لكـــااااااـنما      لشرذمــااااااـة ظـــااااااـالما هتلـــااااااـر كااااااان مـــااااااـا

 دوالر

 نكااااار حقدهـاااااـا لظاااااى ياااااورى      تالزمـاااااـه تألـــاااااـو ال الغااااادر علاااااى عاشااااات

 وانكار

 لظاااااااى،: )هماااااااا لفظاااااااين األبياااااااات هاااااااذه فاااااااي الشااااااااعر وظاااااااف حيااااااا        

 (للشاااااوى نزاعاااااة لظاااااى إنهاااااا كـاااااـال) الكريماااااة اآلياااااة ماااااع تنااااااص( لشااااارذمة
 الموقاااااف، بهاااااا يصاااااف( لظاااااى) لفظاااااة مااااان أقاااااوى الشااااااعر يجاااااد فلااااام (154)

 تناااااااص كااااااذلك القصاااااايدة  هااااااذه فااااااي ماااااارات ثااااااال  اللفظااااااة هااااااذه وذكاااااار

 لشااااااارذمة هااااااا الء إن) القرآنياااااااة اآلياااااااة ماااااااع الثااااااااني البيااااااات فاااااااي الشااااااااعر

 كااااااانوا إذ دقيقااااااا وصاااااافا لهاااااا الء الشاااااااعر وصااااااف كااااااان فقااااااد (155) (قليلااااااون

 . التفاسير أغلب في ذكر كما قليلة طائفة

 حيااااا  نفساااااها القصااااايدة فاااااي «أطاااااوار» وهاااااي أال أخااااارى لفظاااااة ذكااااار ثااااام    

 : يقول

 وأطااااااوار أجيااااااال البساااااايطة فااااااو           بقيااااات مااااااا التاااااااريخ ساااااايذكره عاااااار

(156) 

 (157) (أطوارا خلقكم وقد: )الكريمة اآلية مع الشاعر يتناص إذ 

( طغااااااى لمااااااا) لفظااااااة نفسااااااها القصاااااايدة فااااااي الشاااااااعر اسااااااتثمر كااااااذلك      

 -: يقول حي  القصيدة على جديدة داللة ليضيف

 غااااادار بالهااااادم فااااايهم طغااااى لماااااا       دياااااارهمو فاااااي ريعااااوا يعااااارب ذناااااب مااااا
(158) 
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 طغاااااا لماااااا إناااااا) تعاااااالى قولاااااه ماااااع البيااااات هاااااذا فاااااي الشااااااعر يتنااااااص حيااااا 

 الوقااااات ذلاااااك أي بالطغياااااان الشااااااعر وقصاااااد( الجارياااااة فاااااي حملنااااااكم المااااااء

 موروثهاااااااا تساااااااتدعي تظااااااال ولكنهاااااااا الطوفاااااااان، بطغياااااااان فياااااااه المعاااااااروف

 .الكريمة اآلية فيه كانت الذي األصلي القرآني

 ذكرهاااااا حيااااا ( يااااااليتني: )وهاااااي أال أخااااارى لفظاااااة الشااااااعر ياااااذكر ذلاااااك بعاااااد

 التااااي قصاااايدته فااااي( الربيااااع ساااايقبل غاااادا) ديااااوان فااااي ماااارات ساااابع الشاااااعر

 سااااابع الكاااااريم القااااارآن فاااااي ذكااااارت قاااااد أنهاااااا كماااااا ،(للحااااازن أغنياااااة) عنوانهاااااا

 :يقول حي  أيضا مرات

 (159) ...الرفا  أيها يا

 .. عرفته! قد كنت ما ياليتني،

 .. سمعته! قد كنت ما ياليتني،

 .. رأيته! قد كنت ما ياليتني،

 ... جالسته قد كنت ما ياليتني،

 األحزان أك   جرعت. .. حادثته

 ... لحونه من

 .!.. البسيم وجه رأيت قد كنت ما ليتني يا

 الرخيم صوته سمعت قد كنت ما ياليتني

 -: القصيدة آخر في الشاعر يقول ثم

 (160) ... عرفته قد كنت ما ياليتني،

 أبياتااااااه كاااااال فااااااي اللفظااااااة هااااااذه ذكاااااار األبيااااااات هااااااذه فااااااي فالشاااااااعر       

 مااااا للتحساااار ذكرهااااا القرآنيااااة اآليااااات فااااي كااااذلك اللقاااااء  هااااذا علااااى للتحساااار

 تعااااالى هللا قااااال حياااا  للتمنااااي كاناااات فقااااد النساااااء سااااورة فااااي واحاااادة آيااااة عاااادا

 الشاااااعر تناااااص فقااااد( عظيمااااا فااااوزا فااااأفوز معهاااام كناااات ياااااليتني) كتابااااه فااااي

 آيااااة عاااادا مااااا للتحساااار كاناااات آيااااات ساااابع فااااي الكااااريم القاااارآن مااااع أبياتااااه فااااي

 .التمني ألسلوب كانت واحدة

 الفجاااااار) قصاااااايدته فااااااي( النصااااااير نعاااااام) لفظااااااة الشاااااااعر أيضااااااا وظاااااف       

 :قال حي  الشعرية الصورة إلى جماال ليضيف( المنير
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 (161) خطـــاكم الـــــدرب على اللـــــه ســــــــــدد

 هــــداكم النـــور، على الشعـــب، حمـــاة يا

 حبـــــاكم مــــا لدنـــــــــه، مــن وحبـــــاكم

 النــــصيـــر نعـــــم إنـــــه

 ماااااوالكم هاااااو بااااااهلل واعتصاااااموا: )الكريماااااة اآلياااااة ماااااع الشااااااعر تنااااااص فقاااااد

 (162) (النصير ونعم المولى نعم

 عااااانكم ودفاااااع وحفظاااااه، نصاااااره يلااااايكم الاااااذي: معنااااااه اآلياااااة هاااااذه فاااااي الماااااولى

 .األشرار وتكالب الفجار كيد من المكروه

( أصااااااطبر) لفظااااااة)أيلااااااول والثااااااورة(  قصاااااايدة فااااااي الشاااااااعر أضاااااااف        

 :الشاعر قول في

 الساعات أصطبر أن أستطيع ال

 لهااااام فتناااااة الناقاااااة مرسااااالوا إناااااا) -: القرآنياااااة اآلياااااة ماااااع الشااااااعر تنااااااص فقاااااد

 االفتعاااااااال تااااااااء مااااااان بااااااادل الطااااااااء{ واصاااااااطبر} (163)( واصاااااااطبر فاااااااارتقبهم

 .أذاهم على اصبر أي

 قبااااار علاااااى كتاباااااة قصااااايدته فاااااي أخااااارى قرآنياااااة لمساااااة الشااااااعر يضااااايف    

 :      يقول حي (صرعى) لفظة المتنبي

 (164) ... وبحت. .. صرعى سقطت 

 ...المنابر أدرا  فو  

 تقااااااول حياااااا : الكريمااااااة اآليااااااة مااااااع الشاااااااعر تناااااااص البيتااااااين هااااااذين ففااااااي

 جمااااااع (165)( خاويااااااة نخاااااال أعجاااااااز كااااااأنهم صاااااارعى فيهااااااا القااااااوم فتاااااارى)

 .موتى يعني صريع،

 أغنياااااة) قصااااايدته فاااااي الكاااااريم القااااارآن ألفااااااظ مااااان لفظاااااة الشااااااعر اساااااتثمر    

 :يقول إذ( الربيع سيقبل غدا) ديوان في( بغداد إلى

 (166) الكثير للمشان  بنيك من وسي 
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 كفااااااروا الااااااذين وسااااااي ) الكريمااااااة اآليااااااة مااااااع( وسااااااي ) لفظااااااة فااااااي فيتناااااااص

 إكاااااراه مااااان فيهاااااا لماااااا اآلياااااة هاااااذه الباحااااا  ذكااااار (167) (زمااااارا جهااااانم إلاااااى

 .المتقين آية دون فقط، للمشان 

 ماااااان والااااااديوان القصاااااايدة نفاااااا  فااااااي لفظتااااااين الشاااااااعر أضاااااااف كااااااذلك      

 :فيقول القرآن

 (168) والفرات دجلة طالما يا

 ... دمـــاء.. . تدفقا

 ... صديد.. . تقيئا

 مااااااء مااااان ويساااااقى جهااااانم ورائاااااه مااااان) تعاااااالى قولاااااه ماااااع الشااااااعر فيتنااااااص

 غايااااااة فااااااي وهااااااو خبيثااااااة ورائحتااااااه وطعمااااااه لونااااااه الااااااذي الماااااااء ،(صااااااديد

 .الحرارة

 :يقول حي  والثانية 

 (169) السعيد غده في

 الضياء فارتقب

 الهوان لظى على

 السااااااماء تااااااأتي يااااااوم فارتقااااااب) الكريمااااااة اآليااااااة مااااااع هنااااااا التناااااااص يااااااأتي    

 وآن قاااااااارب قااااااااد ف نااااااااه العااااااااذاب فاااااااايهم انتظاااااااار: أي ،(170) (مبااااااااين باااااااادخان

 .أوانه

 وهاااااي أال الكاااااريم القااااارآن مفاااااردات مااااان أخااااارى مفاااااردة أيضاااااا أضااااااف      

 إيقاعااااااااات) ديااااااااوان فااااااااي المندرجااااااااة( بالدنااااااااا) قصاااااااايدة فااااااااي( صااااااااوامع)

 : فيها يقول إذ( متداخلة

 (171) ويقطنون

 علياء صوامع

 يحلمون وفيها
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 الفيحاء بالجنة

 َدْفاااااعُ  َولَاااااْواَل ) الكريماااااة اآلياااااة ماااااع الشااااااعر تنااااااص األبياااااات هاااااذه فاااااي      

ااااااا َ  هللاَِّ  َمتْ  ِبااااااَبْعٍ   َبْعَضااااااُهمْ  النَّ  َوَمَساااااااِجدُ  َوَصاااااالََوات   َوِبَيااااااع   َصااااااَواِمعُ  لَُهااااااد 

ا هللاَِّ  اْسمُ  ِفيَها ُيْذَكرُ   (172) (َكِثير 

فوعلاااااااة، وهاااااااي بنااااااااء مساااااااتطيل  جماااااااع صاااااااومعة باااااااوزن( َصاااااااواِمعُ )     

مرتفاااااع يصاااااعد إلياااااه بااااادر  وباااااأعاله بيااااات، كاااااان الرهباااااان يتخذوناااااه للعباااااادة 

ليكوناااااوا بعاااااداء عااااان مشااااااغلة الناااااا  إيااااااهم، وكاااااانوا يوقااااادون باااااه مصاااااابيح 

جااااال ذلاااااك ألإلعاناااااة علاااااى الساااااهر للعباااااادة وإلضااااااءة الطريااااا  للماااااارين، مااااان 

 .(173)سميت الصومعة المنارة 

قولااااااااه فااااااااي قصاااااااايدة )إيقاعااااااااات  الواحاااااااادة اللفظااااااااة مفااااااااردات وماااااااان     

 : الشاعر قول متداخلة(

 أحقابااااااا بااااااالورى، يغاااااارر فمضااااااى        غوايااااااة الساااااابيل ضاااااال بالااااااه مااااااا  
(174) 

 فيهااااااا لبثااااااين: تعااااااالى قولااااااه مااااااع( أحقابااااااا) لفظااااااة فااااااي الشاااااااعر يتناااااااص إذ

 زمااااااان هاااااااو الحقاااااااب إن بقاااااااولهم المفسااااااارين بعااااااا  فسااااااارها فقاااااااد أحقاباااااااا 

 .سنة الثمانين نحو طويل

 يتناااااااص لفظااااااة أيضااااااا( الشاااااايطان الراهااااااب) قصاااااايدة فااااااي الشاااااااعر ذكاااااار    

 :الشاعر قول مع( مآبا للطاغين) تعالى قوله مع فيها

 ومآباااااا مرجعاااااا( العماماااااة) حساااااب       ثاااااائرا يبااااادو الااااادين( حاااااامي) باااااال ماااااا
(175) 

 علااااااى أطلاااااا  الرجااااااو ، وهااااااو األوب مكااااااان( مآبااااااا) لفظااااااة مااااااع يتناااااااص إذ

 اسااااااما فصااااااار اسااااااتعماله شااااااا  ثاااااام كنايااااااة أصااااااله إطالقااااااا والمسااااااكن المقاااااار

 .المرء به يستقر الذي للموضع

ُ  أَْوَحاااااى َيْعِناااااي( َعْباااااِدهِ  إِلاااااى َفاااااأَْوحى: )َتَعاااااالَى َقْولُاااااهُ  َذلِاااااكَ       ِجْبِريااااالَ  إِلَاااااى هللاَّ

 (. أَْدنى أَوْ  َقْوَسْينِ  قابَ ) ِجْبِريلُ  َوَكانَ 

 «كسااااااالى» وهااااااي أال الكااااااريم القاااااارآن ماااااان لفظااااااة الشاااااااعر اسااااااتثمر         

 :قوله في «متداخلة إيقاعات» بديوانه «الحاقدون» قصيدته في
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 (176) عاجزين كســـــالـــى مح  وألنهم

 فااااااي (كســـــالــااااااـى) لفظااااااة فااااااي الكريمااااااة اآليااااااة مااااااع الشاااااااعر يتناااااااص إذ

 ،(كسااااااالى وهاااااام إال الصااااااالة يااااااأتون وال): التوبااااااة سااااااورة فااااااي تعااااااالى قولااااااه

 يكااااان لااااام قلباااااه أن فلاااااوال قلباااااه، مااااان الرغباااااة فقاااااد مااااان إال يكاااااون ال الكسااااال

 .الكسل منه يصدر لم الرغبة من فارغا

 :فيها يقول نفسه الديوان في «الحاقدون» قصيدة وفي      

 (177) قلوبهمو في يحفر الحقد

 العيون ماليين

 اآلسن الصديد بأنهار تنزو

 حين كل في

: تعاااااااالى قولاااااااه فاااااااي وردت التاااااااي( اآلسااااااان) مفاااااااردة الشااااااااعر وظاااااااف     

ااااةِ  مثاااالُ ) قُااااون ُوِعااااد الَِّتااااي اْلجنَّ  وأْنهااااار   آِساااانٍ  غْياااارِ  ماااااءٍ  ِماااانْ  أْنهااااار   ِفيهااااا اْلُمتَّ

ااااارْ  لااااامْ  لااااابنٍ  ِمااااانْ  ةٍ  خْمااااارٍ  ِمااااانْ  وأْنهاااااار   طْعُماااااهُ  يتغيَّ ااااااِرِبين لاااااذَّ  ِمااااانْ  وأْنهاااااار   لِلشَّ

مااااراتِ  ُكاااال   ِماااانْ  ِفيهااااا ولُهاااامْ  ُمصااااف  ى عساااالٍ  ِهاااامْ  ِماااانْ  ومْغِفاااارة   الثَّ  ُهااااو كماااانْ  رب 

ارِ  ِفي خالِد   ا ماء   وُسقُوا النَّ ع حِميم   .(178) (ْمعاءُهمْ  أ فقطَّ

 علاااااى دالالت مااااان بهاااااا يتصااااال وماااااا القرآنياااااة اآلياااااات الشااااااعر يصاااااو      

 وردت التاااااي( اآلسااااان) فمفاااااردة حالاااااه، ماااااع ينساااااجم وماااااا الذاتياااااة ر يااااااه وفااااا 

 كماااااا طعماااااه، المتغيااااار الماااااتعفن المااااااء هااااو( اآلسااااان المااااااء) تعاااااالى قولاااااه فااااي

 العفاااااان، الراكااااااد الماااااااء هااااااو اآلساااااان والماااااااء ،(179) العااااااين معجاااااام فااااااي ورد

 الاااااربط كيفياااااة هناااااا لناااااا فيتمثااااال آسااااان، غيااااار بأناااااه الجناااااة مااااااء هللا ووصاااااف

 .واحد نس  في الشعري المعنى وربط اآلية معنى بين

 :قوله في أخرى لفظة لنا يذكر ثم    

 (180) سائرين، وليستمروا       

 للمنون الم دي هذا دربهم في      
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 أم) القرآنياااااااة اآلياااااااة ماااااااع( المناااااااون) لفظاااااااة فاااااااي الشااااااااعر يتنااااااااص حيااااااا 

 أسااااااماء ماااااان والمنااااااون (181)( المنااااااون ريااااااب بااااااه نتااااااربص شاااااااعر يقولااااااون

 .الدهر أسماء من وقيل الموت

 ( الجحيم آلهة) قصيدة في الشاعر قال

 (182) الجحيم وطن في والضراء الراء نتقاسم    

 واحااااادة، مااااارة( والضاااااراء الساااااراء) لفظتاااااي البيااااات هاااااذا فاااااي الشااااااعر ذكااااار

 ماااااارة عمااااااران لآ سااااااورة فااااااي تحدياااااادا الكااااااريم القاااااارآن فااااااي وردت كااااااذلك

 فاااااي منهاااااا وقصاااااد اللفظتاااااين، هااااااتين فاااااي الشااااااعر يتنااااااص حيااااا  واحااااادة،

 ألن هنااااااااا بينهمااااااااا الجمااااااااع وكااااااااأن والحاااااااازن، بااااااااالفرح االتصاااااااااف حااااااااالي

 ملهااااااة فيهااااا والضاااااراء غياااارهم، شااااأن فاااااي الفكاااارة عاااان ملهااااااة فيهااااا السااااراء

 . موجدة وقلة

 :القصيدة نف  في الشاعر قال    

 (183) الجمال – األر  جوانب ملء – فهناك           

 وماااااتوا كفااااروا الااااذين إن) تعااااالى قولااااه مااااع( ماااالء) لفظااااة فااااي هنااااا التناااااص

 بااااااه افتااااادى ولاااااو ذهباااااا األر  مااااالء أحااااادهم مااااان يقبااااال فلااااان كفاااااار وهااااام

 جااااااء هناااااا التنااااااص (184)( نصااااارين مااااان وماااااالهم ألااااايم عاااااذاب لهااااام أولئاااااك

 هاااااذا فاااااي يقصاااااد فالشااااااعر المعناااااى فاااااي يختلاااااف ولكااااان اللفظاااااة حيااااا  مااااان

 اآلياااااااة فاااااااي أماااااااا الجماااااااال، حيااااااا  مااااااان ملئااااااات األر  جواناااااااب أن البيااااااات

 اآلخاااارة فااااي بااااه يفتاااادون بشاااايء ماااانهم يقباااال لاااان أنهاااام بهااااا قصااااد فقااااد الكريمااااة

 وأنهااااام ضااااارورة الااااادنيا فاااااي االفتاااااداء قباااااول نفاااااي الماااااراد لاااااي  أن لظهاااااور

 . كفار وهم ماتوا بأنهم وصفوا

 قصااااااايدة فاااااااي «الزاهااااااادين» وهاااااااي أال أخااااااارى لفظاااااااة الشااااااااعر اساااااااتثمر    

 :    فقال( متداخلة إيقاعات) ديوان في( للحزن أغنية)

 (185) الزاهدين كــــل مثـــــل المقد  الكلم وتعبد

 الشاااااعر صاااااياغة لناااااا ليباااااين الكاااااريم القااااارآن مااااان مفاااااردة الشااااااعر صاااااا  فقاااااد

 فاااااي الكريماااااة اآلياااااة ماااااع الشااااااعر تنااااااص فقاااااد دالالت، مااااان باااااه يتصااااال وماااااا
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 ماااااان فيااااااه وكااااااانوا معاااااادودة دراهاااااام بخاااااا  بااااااثمن وشااااااروه) يوسااااااف سااااااورة

 (.الزاهدين) لفظة مع هنا فالتناص (186) (الزاهدين

( انتظااااااااركم فاااااااي) بعناااااااوان قصااااااايدته فاااااااي أيضاااااااا الشااااااااعر يضااااااايف         

 :فيقول «النصر سورة» لفظة( متداخلة إيقاعات) بديوان

 (187) انتظـــــاركـــــم في نحــــن هــــا

 أمـــــامكــــــم مــــن والبحــــــر

 حطامكم على النصر سورة يتلو والشعب

( النصااااااار ساااااااورة) لفظاااااااة القصااااااايدة هاااااااذه فاااااااي الشااااااااعر أضااااااااف فقاااااااد     

 القاااارآن وفااااي شااااعره فااااي النصاااار سااااورة لفظااااة هااااذه بااااين التناااااص لنااااا فيتبااااين

 وذلاااااك نهاااااايتهم، انتظاااااار علاااااى تااااادل ف نماااااا شااااايء علاااااى دلااااات فااااا ن الكاااااريم،

 أصاااااحاب ماااااع يساااااألني عمااااار كاااااان»: قاااااال القرطباااااي، تفساااااير فاااااي ورد لماااااا

 أَتساااااأله: عاااااوف بااااان الااااارحمن عباااااد لاااااه فقاااااال وسااااالم، علياااااه هللاَّ  صااااالى النباااااي

 هااااذه عاااان فسااااأله. نعلاااام حياااا  ماااان إِنااااه: عماااار لااااه فقااااال مثلااااه؟ بنااااون ولنااااا

 صااااالى هللاَّ  رساااااول أَجااااال هاااااو إِنماااااا: فقلااااات. والفاااااتح هللاَّ  نصااااار جااااااء إِذا: اآلياااااة

: عمااااار لاااااه فقاااااال. آخرهاااااا إلاااااى الساااااورة وقااااارأَ  إِيااااااه، أَعلماااااه وسااااالم، عليااااه هللاَّ 

 . (188) «هذا: قال. تعلم ما إال منها أعلم ما وهللا

 الااااااديوان نفاااااا  وفااااااي القصاااااايدة نفاااااا  فااااااي الشاااااااعر يضاااااايف ذلااااااك بعااااااد    

 : فيها فيقول( تجأروا ال) لفظة

 (189) ... تجــــــأروا ال

 ... تــــــــزأروا ال

 تجـااااااـأروا ال) الكريمااااااة اآليااااااة مااااااع الشاااااااعر يتناااااااص البيتااااااين هااااااذين فااااااي    

 َجااااااأَرَ : ُيَقااااااالُ  اْلُخاااااَواِر، ِمْثاااااالُ  اْلُجااااااَ ارُ  (190) (تنصااااارون ال منااااااـا إنكااااااـم الياااااوم

ْورُ   . َصاحَ  أَيْ  َيْجأَرُ  الثَّ

فالشااااااعر أخاااااذ هاااااذه اللفظاااااة لكاااااي ي كاااااد لهااااام العاااااذاب الاااااذي سااااايالقيه       

  فقولاااااه )ال تجاااااأروا( جملاااااة وب جاااااراء ماااااا يصااااانعونالمساااااتعمر مااااان الشاااااع

معترضاااااة، يوافااااا  معناااااى هاااااذه اللفظاااااة لااااادى الشااااااعر ماااااع اآلياااااة الكريماااااة 
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معترضااااة بااااين مااااا قبلهااااا ومااااا تفاااار  عليااااه ماااان قولااااه  (اليااااوم تجـااااـأروا ال)»

)أفلاااااام ياااااادبروا القااااااول( وهااااااي مقااااااول قااااااول محااااااذوف، أي تقااااااول لهاااااام: ال 

اللفظااااااة لفظااااااا ومعنااااااى لكااااااي ، اقتااااااب  الشاااااااعر هااااااذه (191) «تجااااااأروا اليااااااوم

 يبين للمستعمر نو  العذاب الذي سيالقونه.

 : قوله( للنضال المجد) قصيدة في الشاعر ذكر     

 (192) السياف ينهزم أن بد ال

 الفرات أنهر تثور أن بد ال

 والليطاني واليرموك،

 الهوان شراذم على الجماهير تنتصر

 لشاااااااارذمة هاااااااا الء إن) القرآنيااااااااة اآليااااااااة مااااااااع الشاااااااااعر يتناااااااااص حياااااااا    

اااااااْرِذَمةُ » (193) (قليلاااااااون اِئَفاااااااةُ : َوالش  ااااااااِ ، ِمااااااانَ  اْلَقلِيلَاااااااةُ  الطَّ اااااااَرهُ  َهَكاااااااَذا النَّ  َفسَّ

اااااةِ  ِمااااانْ  اْلُمَحق قُاااااونَ  أِْكيااااادِ  َقلِيلُاااااونَ  ِبَوْصااااافِ  َف ِْتَباُعاااااهُ  الل َغاااااِة، أَِئمَّ  اْحِتَماااااالِ  لِاااااَدْفعِ  لِلتَّ

أْنِ  َتْحِقيرِ  ِفي اْسِتْعَمالَِها ْسَبةِ  أَوْ  الشَّ  .(194) «ِفْرَعْونَ  ُجُنودِ  إِلَى ِبالن 

 : يقول إذ نفسها القصيدة في أيضا الشاعر يحدثنا     

 (195) اللهيب ولتضرم

 البوار األر  هذه هشيم في

 فااااااي إبااااااراهيم ساااااايدنا سااااااورة ماااااان الكريمااااااة اآليااااااة مااااااع الشاااااااعر تناااااااص    

 هاااااذا فاااااي باااااالبوار وقصاااااد (196)( الباااااوار دار قاااااومهم وأحلاااااوا: )تعاااااالى قولاااااه

 فاااااي الشااااااعر وصااااافها بماااااا والخساااااران الهاااااالك أي القصااااايدة مااااان الموضاااااع

 (.اللهيب ولتضرم) قوله

 : قوله في قرآنية آية مع فيه تناص آخر موضعا الشاعر يذكر    

 (197) التتار وليرحل

  الديار هذه عن
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 بيننا، للفاشست مكان فال

 الربو  هذه في

 رجو  فال

 ...إلخ المثخن، دربه عن لشعبنا

 قولاااااه فاااااي( القتاااااال) محماااااد ساااااورة مااااان الكريماااااة اآلياااااة ماااااع ذكااااار التنااااااص

: باإْلِْثَخاااااااانُ » قصاااااااد (198) (الوثاااااااا  فشااااااادوا أثخنتماااااااوهم إذا حتاااااااى: )تعاااااااالى

َهاااااا اْلَغلََباااااةُ  اااااْيءِ  اْلَمْغلُاااااوبَ  َتْتاااااُركُ  أِلَنَّ ِقيااااالُ  َوُهاااااوَ  اْلُماااااْثَخنِ  َكالشَّ اااااْلبُ  الثَّ  الَّاااااِذي الص 

 اْلُجُمااااااودَ  َقاااااااَربَ  أَوْ  َجُماااااادَ  الَّااااااِذي اْلَماااااااِئعُ  ِبااااااهِ  َوُيوَصاااااافُ  لِْلَحَرَكااااااةِ  َيِخااااااف   اَل 

 .(199) «ِبُسُهولَةٍ  َيِسيلُ  اَل  ِبَحْي ُ 

 ديااااااااوان ماااااااان( الااااااااذكريات مواكااااااااب) قصاااااااايدة فااااااااي الشاااااااااعر يصااااااااو      

 مااااان بهاااااا يتصااااال وماااااا الكاااااريم القااااارآن مااااان ألفااااااظ عااااادة( متداخلاااااة إيقاعاااااات)

: يلاااااي ماااااا منهاااااا حالهاااااا ماااااع ينساااااجم وماااااا الذاتياااااة ر ياهاااااا وفااااا  علاااااى دالالت

 :قوله في( وراودتني – ضياء – ظمأ – تترى – األماني)

 بالوجااااااد الهااااااوى، وذكريااااااات           واألماااااال الشااااااو  وأياااااان األماااااااني، أياااااان

 (200) تشتعُل؟

 جاااااااء حتااااااى األماااااااني وغاااااارتكم) الكريمااااااة اآليااااااة مااااااع الشاااااااعر فيتناااااااص    

 هاااااااو وقيااااااال األباطيااااااال أو الشااااااايطان خاااااااد  هناااااااا األمااااااااني (201) (هللا أمااااااار

 .األمل طول

 :الشاعر وقول    

 شااااااوقا، خاااااااطري علااااااى تتاااااارى           زمنــــااااااـا أوغلاااااات عهااااااود وللشااااااباب

 (202) !وتمتثل

 ،(203) (تتاااارا رساااالنا أرساااالنا ثاااام) الكريمااااة اآليااااة مااااع تناااااص البياااات هااااذا فااااي
ااااااع   َفَتااااااَراتٍ  َمااااااعَ  َتَعاقُااااااب   اأْلَْشااااااَياءِ  َبااااااْينَ  َكااااااانَ  إَِذا إاِلَّ  َتْتااااااَرى ُيَقااااااالُ  َواَل » . َوَتَقط 

                                                           
 .427، ص: 4سورة محمد، آية:  - 198
 لتونسي،ا عاشور بن الطاهر محمد المجيد، الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير» والتنوير التحرير - 199

 .79 ص ،26 جـ ،مصدر ساب 
 .83 :صمصدر ساب ،  زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 200
 .457، ص: 14آية:  سورة الحديد، - 201
 .83 :ص مصدر ساب ، زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 202
 .287، ص: 44سورة الم منون، آية:  - 203



 

 

61 

اااااَواُترُ  َوِمْناااااهُ   َعااااانِ  اْلَفْتاااااَرةُ : َواْلاااااَوِتيَرةُ . َفَجاااااَوات   َوَبْيَنَهاااااا اأْلَْشاااااَياءِ  َتَتااااااُبعُ  َوُهاااااوَ  التَّ

 .(204) «اْلَعَملِ 

 :أيضا الشاعر ويقول     

 وهاااااااي تاااااااداعت، للاااااااذكريات،           ظماااااااأ يكتاااااااوي ضااااااارام منهاااااااا ماااااااازال

 (205) !تنتقــــل

 يصاااااايبهم ال بااااااأنهم ذلااااااك) القرآنيااااااة اآليااااااة مااااااع الشاااااااعر شااااااعر فااااااي تناااااااص

 هاااااذه خاااااالل مااااان واإلجهااااااد التعاااااب معناااااى فاااااامتص( 206)( نصاااااب وال ظماااااأ

 .اآلية

 :قصيدته في الشاعر ويقول     

 قلباااااااي، فااااااي الشااااااو  يشعشاااااااع       حلمااااااي يحتااااااوي ضاااااااياء منهااااااا مااااااازال

 (207) !فينفعلُ 

 ضاااااياء الشااااام  جعااااال الاااااذي هاااااو) القرآنياااااة اآلياااااة ماااااع الشااااااعر يتنااااااص إذ

 :الشاعر قول وفي (208) (نورا والقمر

 زمــااااااااااـانا، وراودتنااااااااااي     جااااااااااذال راودتهااااااااااا لقااااااااااد العهــــــااااااااااـود، تلااااااااااك

 (209) !!خضلُ  والهـــــوى

 حيناااااااا، القلاااااااب ياااااااداعب       مزدهياااااااا انفاااااااك ماااااااا شاااااااذى منهاااااااا شاااااااع قاااااااد

 !!َثِمــــــلُ  والَجــــَوى

 خلـــاااااااـدي فاااااااي تنهاااااااال      عماااااااري مااااااادى فاااااااي ر اهاااااااا خاااااااالجتني كااااااام

 !وترتســـلُ  بوحــــا،

 الاااااذكرى، إلاااااى حنيناااااا يهفـــاااااـو       خااااااطرة كااااال فاااااي باااااي يجماااااح والشاااااو 

 !ويبتـــــهل

 علااااااااى يــــااااااااـرف نشااااااااوى      آونــــااااااااـة كـــااااااااـل فااااااااي أطيافهــااااااااـا يرتاااااااااد

 !زحـــلُ  آفـــاقهــا،

 فهااااااذه براءتااااااه لاااااايعلن قرآنيااااااة بداللااااااة «راودتنااااااي» لفظااااااة الشاااااااعر اسااااااتثمر

 وشااااااِهد نْفِسااااااي عاااااانْ  راودْتِنااااااي هااااااي قااااااال) تعااااااالى بقولااااااه تاااااارتبط األبيااااااات
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 ِماااااان وُهااااااو فصاااااادقتْ  قُُباااااالٍ  ِماااااانْ  قُاااااادَّ  قِميُصااااااهُ  كااااااان إِنْ  أْهلِهااااااا ِماااااانْ  شاااااااِهد  

 (210) (اْلكاِذِبين

 تلااااك وبينهااااا، بينااااه حالاااات التااااي العهااااود تلااااك وراودتااااه بهااااا، يفكاااار كااااان     

 يشعشاااااع الهاااااوى، ذكرياااااات فاااااي وبقاااااي الااااادهر، خضااااام طواهاااااا التاااااي العهاااااود

 بالماضااااااي ماااااابلال   المطاااااار فااااااي يغاااااار  كماااااان فينفعاااااال، قلبااااااه فااااااي الشااااااو 

 العاشاااااااا  قلـااااااااـب يحاااااااان الفاااااااارا  قباااااااال حتااااااااى والااااااااذكريات، والحاضاااااااار

 .وأمنيات أحالم وتلفه له، ويشتا  لمحبوبه،

 يتناااااااص لفظااااااة( الساااااانابل عصاااااار) قصاااااايدة فااااااي الشاااااااعر لنااااااا يصااااااو        

 :يقول إذ قرآنية آية مع فيها

 (211) النواطير يجتاح سوف

 التماثيل

 وقوماااااه ألبياااااه قاااااال إذ: )تعاااااالى قولاااااه فاااااي القرآنياااااة اآلياااااة ماااااع هناااااا التنااااااص

 (212) (عاكفون لها أنتم التي التماثيل هذه ما

 قصااااااايدته فاااااااي «السالسااااااال» وهاااااااي أال أخااااااارى لفظاااااااة الشااااااااعر يضااااااايف

 :فيقول( متداخلة إيقاعات) بديوان المندرجة( السنابل عصر)

 (213) ... اآلن شعبك

 ... الســالســل جتــاحي

 ... ويناضـــل

 فااااااي يسااااااحبون والسالساااااال) القرآنيــااااااـة اآليــااااااـة مااااااع الشــااااااـاعر يتناااااااص إذ

 كاااام لنااااا يبااااين اللفظااااة هااااذه إضااااافة خااااالل ماااان الشاااااعر إن ثاااام (214) (الحماااايم

 .الشعب هذا يعاني

 :القصيدة نف  في الشاعر قال        

 (215) الورقية النمور فتجت  تنق  حي  

 هشيما الليل يذر
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 قولاااااه فاااااي الكهاااااف ساااااورة فاااااي ذكااااارت كريماااااة آياااااة ماااااع الشااااااعر يتنااااااص

 رمااااااي هااااااو هنااااااا والااااااذر (216) (الرياااااااح تااااااذروه هشاااااايما فأصاااااابح: )تعااااااالى

 .والتفتيت الكسر فهو الهشيم أما الهواء، في الشيء

 وهااااااي الكااااااريم القاااااارآن ألفاااااااظ ماااااان أخاااااارى لفظااااااة الشاااااااعر يضاااااايف        

 فااااااي( طاااااارابل  القديمااااااة المدينااااااة إلااااااى أغنيااااااة) قصاااااايدة فااااااي «أرجائهااااااا»

 : قوله في( متداخلة إيقاعات) ديوان

 (217) الندية دروبها على هاموا صبية ومر

 أرجائها في مرنمين

 .(218) أرجائها( على والملك) الكريمة اآلية مع الشاعر فيتناص

 نفسااااااها القصاااااايدة فااااااي «دفء» وهااااااي أال أخاااااارى لفظااااااة الشاااااااعر يضاااااايف

 :فيقول الكريم القرآن ألفاظ من

 (219) قلبيهما في الغرام أضرم قد

 الحنان دفء

 ومنهااااااا ومنااااااافع دفء فيهااااااا لكاااااام) الكريمااااااة اآليااااااة مااااااع الشاااااااعر يتناااااااص إذ

 (220) (تأكلون

 :قوله الديوان نف  في( خطابها) قصيدة في الشاعر يذكر       

 (221) األني  خطابها

 الرشي  المنمنم وخطها

 رقة يذوب

 أنوثة

 عذوبة

 الرقي  بهمسها ويصطلي

 لعلكاااااااام: )القصااااااااص سااااااااورة ماااااااان تعااااااااالى قولااااااااه مااااااااع الشاااااااااعر يتناااااااااص

 مااااان بهاااااا يتااااادف ون الاااااذين أي هناااااا باالصاااااطالء الشااااااعر قصاااااد( تصاااااطلون

                                                           
 .248، ص: 45سورة الكهف، آية:  - 216
 .104 :ص ساب ، مصدر زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 217
 .483، ص، 17سورة الحاقة، آية:  - 218
 .105 :ص ساب ، مصدر زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 219
 .221، ص: 5سورة النحل، آية:  - 220
 .107 :ص ساب ، مصدر زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 221



 

 

64 

 القطعااااااة آخاااااار فااااااي فيقااااااول الرقياااااا ، بهمسااااااها يتاااااادفأ هنااااااا فالشاااااااعر الباااااارد،

 آِتااااايُكمْ  لََعل اااااي: )تعاااااالى قولاااااه ففاااااي الحريااااا ، أعنااااااقي فاااااي يضااااارم: األولاااااى

ااااااارِ  ِماااااانَ  َجااااااْذَوةٍ  أَوْ  ِبَخَباااااارٍ  ِمْنَهاااااا  تتاااااادف ون لعلكاااااام (222) (َتْصااااااَطلُونَ  لََعلَُّكاااااامْ  النَّ

 .البرد من بها

 جديـااااااـد ال) قصاااااايدة فااااااي «آزفااااااه» وهااااااي أخاااااارى لفظااااااة الشاااااااعر يضاااااايف

 :فيقول الديوان نف  في( الشم  تحت

 (223) إعصار ولول كلما

 عاصفـــة وغنــــت

 آزفـــه أعقبتها

 (اآلزفاااااة أزفااااات) القرآنياااااة اآلياااااة ماااااع األبياااااات هاااااذه فاااااي الشااااااعر فيتنااااااص
(224) 

 قصاااااايدة فااااااي الكااااااريم القاااااارآن ألفاااااااظ ماااااان أخاااااارى لفظااااااة الشاااااااعر يضاااااايف

 لفظاااااااة فيضااااااايف( متداخلاااااااة إيقاعاااااااات) دياااااااوان فاااااااي المندرجاااااااة( حوارياااااااة)

 :يقول حي  «سرمديا»

 (:حوارية) المعنونة قصيدته في الشاعر يقول 

 (225) فتيا عشقتك لقد: قلت

 سرمديا عشقي وكان

 (226) (القياماااااة ياااااوم إلاااااى سااااارمدا)....  الكريماااااة اآلياااااة ماااااع الشااااااعر يتنااااااص

 بالليااااااال حباااااااه الشااااااااعر شااااااابه ينقطاااااااع ال الاااااااذي الااااااادائم هاااااااو هناااااااا السااااااارمد

 .  والنهار

 : الكريم القرآن مع المعنى تناص – جـ

 والتركياااااب المفاااااردة يتعااااادى قاااااد زغبياااااة خالاااااد شاااااعر فاااااي التنااااااص إن       

 يكتفااااااي أي جزئيااااااا   الحكاااااايم الااااااذكر آي ماااااان االقتبااااااا  يكااااااون وقااااااد القرآنااااااي

 إنجاااااااز لفظتااااااين أو لفظااااااة فااااااي االنزياااااااح خااااااالل ماااااان والمعنااااااى، بااااااالفكرة

 سيدنــاااااـا صااااابر مااااان مقطاااااع ففاااااي. جديااااد معناااااوي خلااااا  فاااااي الشااااااعر براعااااة

 وظاااااف» عنااااادما( أياااااوب صااااابر) قصااااايدته فاااااي – الساااااالم علياااااه – أيــاااااـوب
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 تمثااااال «أياااااوب» النباااااي كقصاااااة الاااااديني الااااانص الساااااتلهام اإلشاااااارات بعااااا 

 :يلي كما وهي أيضا قنابة أحمد الشاعر قصيدة في صبره شدة

 .(227) «صبار اآلالم على صخر أنت إذ       ــاثلةم ـــــوالواألهـــ أيـــوب كنت قد

 كمااااااا ذاتااااااه، خااااااالل ماااااان إنتاجهااااااا يااااااتم وبنيااااااات، دالالت عااااااالم الاااااانص»      

 مااااااان جانباااااااا الدينياااااااة والرماااااااوز وقارئاااااااه، كاتباااااااه ذات خاااااااالل مااااااان تتجلاااااااى

 فااااااي هنااااااا أيااااااوب فااااااالرمز الاااااادالالت، تنويااااااع فااااااي تسااااااهم التناااااااص جوانااااااب

 أماااااااام اإلنساااااااان ضاااااااعف عااااااان يعبااااااار الاااااااديني للواقاااااااع المعاكساااااااة صاااااااورته

 عاااااان كاشاااااافا التشاااااخيص عباااااار المااااااوت يخاطاااااب والشاااااااعر المااااااوت، ساااااطوة

 الطويااااال، للصااااابر رمااااازا أياااااوب يعاااااد فلااااام األصااااالي للااااانص مخالفاااااة صاااااورة

 الحقيقااااااة تلاااااك أماااااام الضاااااعيف اإلنساااااان صااااااورة يجساااااد ذلاااااك خاااااالل ومااااان

 .(228) «الوجودية

 ماااااااع فياااااااه وتنااااااااص الشااااااااعر ذكاااااااره الاااااااذي المعناااااااى تنااااااااص ومااااااان        

 :فقال( الشيطان الراهب) قصيدته في الشاعر قول الكريم القرآن

 (قاباااااا أدناااااى بالقوساااااين) مناااااه هاااااو         الاااااذي والكفااااار الجهااااال إلاااااى ورماااااى
(229) 

 اسااااااتعان( أدنااااااى أو قوسااااااين قاااااااب فكااااااان) القرآنيااااااة باآليااااااة يااااااذكرنا فهااااااذا    

 باااااين والبعااااد القاااارب، عاااان التعبيااااار قااااوة ماااان فيهااااا لماااااا اآليااااة بهااااذه الشاااااعر

 الجهااااال مااااان المتزمااااات قااااارب وهاااااو الشاااااعري، البيااااات فاااااي ورد كماااااا األشاااااياء

 .  والكفر

 فاااااي( الشااااايطان الراهاااااب) قصااااايدة فاااااي الشااااااعر اساااااتثمر فقاااااد ثااااام ومااااان    

  : قوله( متداخلة إيقاعات) ديوان

 حساااااابا للعقااااااب وعااااادوا خاااااافوا         ساااااعوا إذا الصاااااالة إلاااااى الاااااذي أعناااااي
(230) 

 نااااااودي إذا ءامنااااااوا الااااااذين يأيهااااااا) الكريمااااااة اآليااااااة مااااااع الشاااااااعر يتناااااااص إذ

 .(231) (هللا ذكر إلى فاسعوا الجمعة يوم من للصلوة
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 قصاااااايدة فااااااي «متداخلااااااة إيقاعااااااات» ديااااااوان فااااااي الشاااااااعر ذكـااااااـر           

 : فيها يقول إذ «الحاقدون» بعنوان

 (232) ... صدقوا ومـــــا قالوا،

 ودون صراصير ألنهم

 يبصرون ال الذي النور عن عمي وألنهم

 باااااين تنااااااص فقاااااد السااااااب ، البيااااات فاااااي القرآناااااي المعناااااى الشااااااعر اساااااتلهم     

 الكريمااااااة واآليااااااة( يبصاااااارون ال الااااااذي النااااااور عاااااان عمااااااي وألنهاااااام: )قولااااااه

 ال فهااااااام عماااااااي بكااااااام صااااااام) ،(233) (يرجعاااااااون ال فهااااااام عماااااااي بكااااااام صااااااام)

، اْساااااااِتَما ِ  َعااااااانِ " ُصااااااام   (234) (يعقلاااااااون َكل مِ  َعااااااانِ " ُبْكااااااام  " اْلَحااااااا   " ِباااااااِه، الاااااااتَّ

 َوْصااااافِ  ِفاااااي اْلُماااااَرادُ  ُهاااااوَ  اْلَمْعَناااااى َوَهاااااَذا: قُْلاااااتُ . لَاااااهُ  اإْلِْبَصاااااارِ  َعااااانِ " ُعْماااااي  

ِبي   ُ  َصلَّى النَّ َمانِ  آِخرِ  ُواَلةَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .الزَّ

 لفظاااااة( متداخلاااااة إيقاعاااااات) باااااديوان( الكلماااااة) قصااااايدة فاااااي الشااااااعر اساااااتلهم

 :يقول حي  لقصيدته جماال ليضيف

 (235) الرحمن روح من وحي الكلمة

 ... فيكــــون. .. كــــــــن

 ... الكلمة كان...  البدء في

 ... اإلنســـان كــــان

 ذكااااارت التاااااي (236) (فيكاااااون كااااان) اللفظاااااة هاااااذه ماااااع الشااااااعر تنااااااص فقاااااد    

 قصااااايدته عناااااوان ذكااااار الاااااذي الشااااااعر بعكااااا  القااااارآن، فاااااي مااااارات ثمانياااااة

 .مرات ثمانية( الكلمة)

ويتنااااااص أيضاااااا فاااااي لفظاااااة الكلماااااة ماااااع القااااارآن الكاااااريم فاااااي قولاااااه تعاااااالى :) 

 .(237)وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه( 
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مااااااا: )تعااااااالى قولااااااه ماااااان مااااااأخوذ وهااااااذا      ا أراد إِذا أْمااااااُرهُ  إِنَّ  يقُااااااول أنْ  شااااااْيئ 

 يحتااااااا  وال واحاااااادة ماااااارة بالشاااااايء يااااااأمر انمااااااا اي ،(238) (فيُكااااااونُ  ُكاااااانْ  لااااااهُ 

 (.فيكون كن) له يقول ف نما امرا هللا أراد ما إذا وتأكيد، تكرار الى

 :الشريف الحديث مع التناص: ثانيا

 التشاااااااريع مصاااااااادر مااااااان الثااااااااني المصااااااادر النباااااااوي الحااااااادي  يعاااااااد          

 ينهلاااااااون القرآنياااااااة النصاااااااوص علاااااااى الشاااااااعراء عكاااااااف وكماااااااا اإلساااااااالمي،

 منهااااا رفااااد التااااي والمصااااادر المناهاااال أحااااد كااااان الحاااادي  فاااا ن مااااادتهم، منهااااا

 الشااااااعرية، نصوصااااااهم يحيلااااااون الشااااااعراء، بعاااااا  نااااااري حياااااا  الشااااااعراء،

 صاااااالي- الرسااااااول ألحادياااااا  تااااااوظيفهم خااااااالل ماااااان الااااااديني، الخطاااااااب إلااااااي

 الااااادين باااااروح الشاااااعراء الرتبااااااط وذلاااااك معهاااااا، والتفاعااااال- وسااااالم علياااااه هللا

 وأيضاااااااا الكاااااااريم، رساااااااولنا وأفعاااااااال باااااااأقوال وتأسااااااايهم العظااااااايم، اإلساااااااالمي

 قصاااااااائدهم، مضااااااامون علاااااااى لي كااااااادوا الدينياااااااة، توظيفااااااااتهم فاااااااي التناااااااو 

 أال الحساااااانة، القاااااادوة زاويااااااة، ماااااان لهااااااا التعاااااار  خااااااالل ماااااان ومغزاهااااااا،

 علااااااى الضااااااوء وإلقاااااااء ،- وساااااالم عليااااااه هللا صاااااالى- الكااااااريم رسااااااولنا وهااااااو

 خالاااااد وكاااااان السااااامحة، والمعااااااني الااااادالالت مااااان الكثيااااار فيهاااااا التاااااي أحاديثاااااه

 يساااااااتوعبوا أن اساااااااتطاعوا الاااااااذين الشاااااااعراء هااااااا الء مااااااان واحاااااااد زغبياااااااة

 .شعره في يذيبها وأن ودالالته الشريف الحدي  مضامين

 :زغبية خالد الشاعر يقول      

 (239) نظرة المعذب القلب منية يا

 المعضال بدائه السقيم تشفي

ااااااا الشااااااعري الاااااانص فااااااي التناااااااص ورد ااااااا متآلف  ااااااا" ومتطابق   مااااااع" ومعنااااااى لفظ 

 أََحااااااُدُكمْ  َيقُااااااومُ  أاََل : َعْنااااااه هللا َرِضاااااايَ  َعلِااااااي   َقااااااالَ : الشااااااريف النبااااااوي الحاااااادي 

ُ  َصااااالَّى هللاَِّ  َرُساااااولُ  َكاااااانَ  َماااااا ِفااااايِهنَّ  َوَيقُاااااولُ  َرَكَعااااااٍت، أَْرَباااااعَ  َفُيَصااااال ي  َعلَْياااااهِ  هللاَّ

 َفَعَفااااااْوَت، ِحْلُمااااااكَ  َوَعُظاااااامَ  اْلَحْمااااااُد، َفلَااااااكَ  َفَهااااااَدْيَت، ُنااااااوُركَ  َتاااااامَّ : َيقُااااااولُ  َوَساااااالَّمَ 

 أعظااااااام وجهاااااااك اْلَحْماااااااُد، َفلَاااااااكَ  َفأَْعَطْياااااااَت، َياااااااَدكَ  َوَبَساااااااْطتَ  اْلَحْمااااااادُ  َفلَاااااااكَ 

ُتاااااااكَ  اْلَجااااااااِه، أَْعَظااااااامُ  َوَجاُهاااااااكَ  اْلُوُجاااااااوِه، اااااااةِ  أَْفَضااااااالُ  َوَعِطيَّ  وأهناهاااااااا، اْلَعِطيَّ

َنااااااا( ُتَطااااااا ُ )  المضااااااطر،( تجيااااااب) و فتغفاااااار، ربنااااااا( َوُتْعَصااااااى) َفَتْشااااااُكُر، َربَّ

ااااااِقيمَ ( تشاااااافي) و الغاااااام،( وتكشااااااف) ْنَب،( َوَتْغِفاااااارُ ) السَّ ْوَبااااااَة،( َوَتْقَباااااالُ ) الااااااذَّ  التَّ

                                                           
 .373، ص: 82سورة ي ، آية:  - 238
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، ِبآاَلِئااااااكَ  ُيْجااااااَزى َواَل   فالشاااااااعر. (240)( َقاِئاااااالٍ  َقااااااْولُ  َمااااااْدَحكَ  َيْبلُاااااا ُ  َواَل  أََحااااااد 

 .الشفاء فكرة ليجسد النبوي النص استثمر

 :بالدنا قصيدة في متداخلة إيقاعات بديوان الشاعر يقول      

 (241) المخضرمين جماجم وفي

  البيضاء العمائم ذوي

 المرسلة واللحى

 يتنااااااص حيااااا ( اللحاااااى) لفظاااااة فاااااي البيااااات هاااااذا فاااااي التنااااااص اتضاااااح     

 عااااان روي الاااااذي الحااااادي  فاااااي – وسااااالم علياااااه هللا صااااالى – النباااااي قاااااول ماااااع

اااااَواِربَ  أَْحفُاااااوا»: هللا رساااااول قاااااال: قاااااال عمااااار، ابااااان عااااان ناااااافع،  وأَعفاااااوا الشَّ

 .(242) «الل َحى

 (.اللحى) لفظة في ورد التناص       

 المساااااامى بديوانااااااه( الساااااانابل عصاااااار) قصاااااايدة فااااااي زغبيااااااة الشاااااااعر قااااااال

 (:متداخلة إيقاعات)

 (243) ...الخصايا المماليك عصر يا.. .آه

 ...والسبايا

 .. .والجواري

 عاصاااااام أبااااااو حاااااادثنا:  قااااااال النيسااااااابوري يحيااااااى باااااان محمااااااد حاااااادثنا »       

 عرباااااا  بنااااات حبيباااااة أم حااااادثتني: قاااااال خالاااااد، أباااااي وهاااااب عااااان ، النبيااااال

 وسااااااالم علياااااااه هللا صااااااالى هللا رساااااااول أن أخبرهاااااااا، أباهاااااااا، أن ساااااااارية، بااااااان

 عاااان الباااااب وفااااي(: بطااااونهن فااااي مااااا يضااااعن حتااااى الساااابايا توطااااأ أن نهااااى)

 هاااااذا علاااااى والعمااااال غرياااااب، حااااادي  عرباااااا  وحااااادي  ثابااااات بااااان رويفاااااع

 مااااااان الجارياااااااة الرجااااااال اشاااااااترى إذا: األوزاعاااااااي وقاااااااال العلااااااام أهااااااال عناااااااد

 توطااااأ ال: قااااال أنااااه الخطاااااب باااان عماااار عاااان روي فقااااد حاماااال وهااااي الساااابي

 الساااااانة مضاااااات فقااااااد الحرائاااااار وأمااااااا: األوزاعااااااي قااااااال تضااااااع حتااااااى حاماااااال

                                                           
 لميةع رسالة/  ت العسقالني، حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الثمانية، المسانيد بزوائد العالية المطالب - 240

 .105ص ،14 جـ هـ،1419 األولى،/  ط السعودية، – الغي  دار العاصمة، دار سعود، بن محمد اإلمام لجامعة قدمت
  .16/17: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 241
 بالغر دار معروف، عواد بشار/ ت الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن محمد الترمذي، سنن- الكبير الجامع - 242

 .392ص ،4 جـ م،1998 بيروت، – اإلسالمي
 .95: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 243
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 حااااادثنا: قاااااال خشااااارم بااااان علاااااي حااااادثني هاااااذا كااااال بالعااااادة أمااااارن باااااأن فااااايهن

 .(244) «األوزاعي عن يون ، بن عيسى

 هللا صااااالى – النباااااي قاااااول ماااااع( السااااابايا) لفظاااااة فاااااي الشااااااعر يتنااااااص إذ     

 ويصااااافهم الحكوماااااات فاااااي ياااااذم األبياااااات هاااااذه فاااااي الشااااااعر – وسااااالم علياااااه

 علياااااه هللا صااااالى – النباااااي حااااادي  فاااااي أماااااا والجاااااواري، والسااااابايا بالخصاااااايا

 .بالسبايا المتعلقة األحكام لنا يبين فهو – وسلم

ومااااان األحاديااااا  التاااااي ذكرهاااااا الشااااااعر حااااادي  أباااااي هريااااارة رضاااااي هللا     

 صاااااالى هللا عليااااااه وساااااالم قااااااال: –عاااااان النبااااااي  عنااااااه،
ماااااان أتااااااى كاهنااااااا، أو »

صااااالى هللا  –عرافااااا، فصاااادقه بمااااا يقااااول، فقااااد كفاااار بمااااا أناااازل علااااى محمااااد 

 .(245) «–عليه وسلم 

ي  القدساااااااي فيقاااااااول: دومااااااان األحاديااااااا  التاااااااي ذكرهاااااااا الشااااااااعر الحااااااا      
جترئااااااون، ت تاااااارون، أم علااااااي الااااااذي يقااااااول )أبااااااي تفوبالحاااااادي  القدسااااااي »

« فباااااي حلفااااات ألبعاااااثن علاااااى أولئاااااك مااااانهم فتناااااة تاااااذر الحلااااايم مااااانهم حياااااران(

(246). 

مرافعتااااااه الشاااااافوية ومذكرتااااااه  خاااااااللفكااااااان استشااااااهاده بهااااااذا الحاااااادي         

فيهاااااا باإللحااااااد، مستشاااااهدا ة فاااااي الااااادفا  عااااان قضااااايته التاااااي اتهااااام التحريريااااا

لعلمااااااااء التقااااااادميين اإلساااااااالميين فاااااااي الماضاااااااي والحاضااااااار، بااااااابع  آراء ا

قاساااااااام أسااااااااتاذ الفلساااااااافة فكااااااااان ماااااااان هاااااااا الء العلماااااااااء الاااااااادكتور محمااااااااود 

اإلساااااالمية بالجامعاااااة والاااااذي كاااااان عميااااادا لكلياااااة دار العلاااااوم بالقااااااهرة الاااااذي 

 .(247)حمله على أن يستشهد بالحدي  القدسي 

        

 

 

 

 

 

                                                           
 .185: ص ،3 جـ ساب ، مصدر الترمذي، سنن – الكبير الجامع - 244
 .(3047) برقم والترهيب الترغيب صحيح في األلباني وصححه واألربعة، أحمد أخرجه - 245
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 أوال: التناص باستدعاء الشخصيات:

اساااااااتطا  الشااااااااعر بماااااااا يملكاااااااه مااااااان موهباااااااة فطرياااااااة ومقااااااادرة فنياااااااة       

وثقافاااااااااة واساااااااااعة أن يوظاااااااااف الشخصااااااااايات التاريخياااااااااة توظيفاااااااااا يكسااااااااابها 

دالالت خاصاااااااة، فاساااااااتدعاء االسااااااام مباشااااااارة يعاااااااين المتلقاااااااي علاااااااى إدراك 

رساااااام الصااااااورة الفنيااااااة  اسااااااتكمالمالمحااااااه الشخصااااااية وماااااان ثاااااام يسااااااتطيع 

إليااااه الشاااااعر ومااااا تحماااال  التااااي توضااااح لااااه التجربااااة الشااااعورية ومااااا يرمااااي

فنجااااااده مااااااثال فااااااي قصاااااايدته )ماااااان أجاااااال الشااااااعوب(  248تجربتااااااه ماااااان دالالت

يستحضاااااار شخصااااااية )عماااااار المختااااااار( وعنااااااد الكشااااااف عاااااان هويااااااة هااااااذه 

 الشخصية تتكشف لنا مرامي الشاعر فقوله: 

 ال يا رفا  الدرب في وطني الحبيب

 ما غاب عن وجداننا البطل األغر

 بل ظل في أعماقنا، رغم متاهات

 السنين

 وعبر أسوار الزمان

 ما غاب عن أنظارنا طيف )عمر(

 بل ظل في أعماقنا، طي الضلو  

 حيا، يتو  

 للنصر في يوم قريب

 وإلى الغد الزاهي الحبيب 

 في كل قطرة... من دماء الشهداء

وقااااااد نااااااال عماااااار المختااااااار تعاااااااطف الكثياااااار ماااااان األحاااااارار فااااااي العااااااالم      

فأخبااااار الشاااايخ الطاااااعن فااااي الساااان الااااذي يقاتاااال أثناااااء حياتااااه وبعااااد إعدامااااه، 

فاااااي سااااابيل باااااالده وديناااااه اساااااتقطبت انتبااااااه الكثيااااار مااااان المسااااالمين والعااااارب 

الاااااذين كاااااانوا يعاااااانون مااااان نيااااار االساااااتعمار األوروباااااي فاااااي حينهاااااا، وحثااااات 

 .المقاومين على التحرك، وبعد وفاته صار أيقونة المقاومة

                                                           
، هدريز خليفة أمينة، صالح الفقيه محمد للشاعر ”الكسرة سمو الضمة حنو“ ديوان في التناص شعرية - 248
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 ديوانااااااه فااااااي-تااااااارالمخ عماااااار- شخصااااااية زغبيااااااة خالااااااديسااااااتدعي الشاااااااعر  -

 إلاااااى المختاااااار عمااااار ويرماااااز( الشاااااعوب أجااااال مااااان) بعناااااوان المااااايالد أغنياااااة

 :يقول حي  العربية األوطان طال الذي االستعمار

 (249) القطار مضى القطار، ومضى

 سلو  إلى الغروب عند

 الطري  متاهات يطوي

 بشر من جموعا يحوي

 جنون في يعدو وكذاك،

 المنون أر  مستهدفا

 والسجون المنافي حي 

 .الجميع تنظر األفواه، مفتوحة

يتحااااااد  الشاااااااعر عاااااان قيااااااام االسااااااتعمار اإليطااااااالي بنقاااااال عماااااار المختااااااار   

إلااااااى ساااااالو  حياااااا  سااااااتتم عمليااااااة شاااااانقه، ويتناااااااص الشاااااااعر مااااااع الحادثااااااة 

فيصاااااور نقااااال المئاااااات مااااان الليبياااااين ليشاااااهدوا الحاااااد  ثااااام ذكااااار الشااااااعر فاااااي 

بااااااقي القصااااايدة كياااااف كاااااان وصاااااول الخبااااار إلاااااى الناااااا ، حتاااااى إناااااه ارتعاااااب 

 الشااااااعوب تسااااااتطيع ال صااااااامتة، لجماااااااهيرا وتبقااااااىلااااااه األطفااااااال والنساااااااء، 

 العربيااااااة األر  تصاااااابح وهكااااااذا الغاصاااااابين، فلااااااول أمااااااام ساااااااكنٍ  تحريااااااك

 .منفى

 عاااااااام مناااااااذ اإليطالياااااااة الغااااااازو قاااااااوات حاااااااارب الليباااااااي المقااااااااوم هاااااااذا     

 عشااااارين مااااان ألكثااااار عاماااااا، 53 العمااااار مااااان يبلااااا  وهاااااو حااااااربهم م،1911

 الجنااااود قباااال ماااان عليااااه قااااب  أن إلااااى المعااااارك، ماااان كبياااار عاااادد فااااي عامااااا

 ساااااايخمد ذلااااااك أن ماااااانهم ظنااااااا صااااااورية محاكمااااااة لااااااه وأجرياااااات اإليطاااااااليين،

 فياااااه فنفاااااذت شااااانقا، إعداماااااه حكااااام ب صااااادار انتهااااات حتاااااى المتأججاااااة، الثاااااورة

 وكااااان عامااااا، 73 حينهااااا فااااي بلاااا  فقااااد ،كباااار ساااانه ماااان الاااارغم علااااى العقوبااااة

 أن هيهاااااات ولكااااان المجاهااااادين شاااااوكة إضاااااعاف هاااااو كلاااااه هاااااذا مااااان الهااااادف

 المجاهدين الليبيين. عند المعنوية الروح تضعف

بعاااااد عملياااااة شااااان  البطااااال عمااااار المختاااااار رثااااااه عااااادد مااااان الشاااااعراء مااااان   

 ه الء الشعراء )خالد زغبية( فيقول:
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 (250) !كم قطعت عن الغازين ما غزلوا        ار، منتصرا ـــــــــيا أيها العمر المخت

  في عزهم رفلوا األلىيا حادي الركب )بالبيضاء( معتصما        يحذو خطاك 

 (251)باتريس إمري لومومبا: 

فاااااي قصااااايدته )أغنياااااة إلاااااى  يكشاااااف لناااااا الشااااااعر عااااان هاااااذه الشخصاااااية    

 قاااااااوم ويعااااااد ماااااان أحااااااد المناضاااااالين فااااااي القااااااارة الساااااامراء، فقااااااد ساااااايزيف(

 حتاااااى البلجيكاااااي، المساااااتعمر ضاااااد الثاااااورة فتيااااال وأشاااااعل مقاوماااااة أشاااااد الظلااااام

 حاااااازب أسااااااماه االسااااااتقالل قبياااااال حزبااااااا أساااااا  أن إلااااااى الحااااااال بااااااه وصاااااال

 مائاااااة باااااين مااااان بااااااهرا نجاحاااااا الحااااازب هاااااذا حقااااا  فقاااااد الوطنياااااة، الحركاااااة

 بطوالتاااااااااه ماااااااان األصااااااااوات  ماااااااان %90 نجاحاااااااااه نساااااااابة فبلاااااااا  حاااااااازب

 حفاااااال فااااااي كلمتااااااه إللقاااااااء البلجيااااااك وزراء رئااااااي  تقاااااادم بعاااااادما التاريخيااااااة

 قائماااااة فاااااي وارد غيااااار اسااااامه أن بحجاااااة لومومباااااا فمنعاااااه الكونغاااااو اساااااتقالل

 هااااااااذا ماااااااان كااااااااازافوبو بلجيكااااااااا جمهوريااااااااة رئااااااااي  فغضااااااااب المتكلمااااااااين

 ضاااااحت بلجيكاااااا إن» فيهاااااا قاااااال كلماااااة وألقاااااى بلجيكاااااا ملاااااك فقاااااام التصااااارف،

 ورفااااااع الكونغااااااولي الشااااااعب تعلاااااايم أجاااااال ماااااان الطائلااااااة وأموالهااااااا بشاااااابابها

 اتخااااااااااذ بعااااااااادم الكونغاااااااااوليين الاااااااااوطنيين وحاااااااااذر االقتصاااااااااادي، مساااااااااتواه

 التااااااي المدينااااااة تاااااادمير إلااااااى تاااااا دي مدروسااااااة غياااااار أو متساااااارعة إجااااااراءات

 (252) «لهم البلجيكيون خلفها

 لومومبااااااا فقااااااام مهينااااااا، حديثااااااه واعتبااااااروا الكونغااااااوليين ذلااااااك فأغضااااااب     

 علياااااااه أطلااااااا  بخطااااااااب البلجيكاااااااي الملاااااااك وقااااااااطع المنصاااااااة إلاااااااى واتجاااااااه

 أجااااااال مااااااان المناضااااااالون أيهاااااااا: قاااااااائال{ والناااااااار والااااااادم الااااااادمو } خطااااااااب

 التااااااي والعبوديااااااة السااااااخرية أتااااااذكرون منتصاااااارون، اليااااااوم وأنااااااتم االسااااااتقالل

 لمجااااااارد طاااااااويال وصااااااافعنا إهانتناااااااا أتاااااااذكرون االساااااااتعمار؟ عليناااااااا فرضاااااااها

 ذلااااك وكااااان ثرواتنااااا، ونهبااااوا أرضاااانا، اسااااتغلوا لقااااد نظااااره؟ فااااي زنااااو  أننااااا

 كااااااامال انحياااااازا منحاااااازا األباااااي  الرجااااال وضاااااعه قاااااانون قانونياااااة، بحجااااا 

 .األسود الرجل ضد

 نسااااااااعى أننااااااااا لمجاااااااارد وذلااااااااك والسااااااااجون للرصاااااااااص تعرضاااااااانا لقااااااااد     

 همااااا  عااااادا ماااااا مطبااااا  صااااامت سااااااد وهناااااا، بشااااارك كرامتناااااا علاااااى للحفااااااظ

، لومومباااااا قتااااال علاااااى عزماااااوا الاااااذين وزرائاااااه ورئاااااي  البلجياااااك ملاااااك باااااين
                                                           

 .59تحليلية في األعمال الشعرية الكاملة، هاجر بدر الدين معتو ، ص:تناصات الرمز واألسطورة في شعر خالد زغبية، دراسة - 250
 وينتمي قية،الشر الكونغو بمقاطعة( كاساي أو كيسانغاني) ستانليفيا إقليم في كوركومبي كاتاتا قرية في م،1925 يوليو 2 في ولد - 251

 م،1961 يناير 17 في البلجيكي المستعمر قتله الكونغولية، الوطنية الحركة حزب أس  الكونغو، قبيلة من جزء وهي باتيليال قبيلة إلى

         https://ar.wikipedia.org/wiki: ينظر الحرة، الموسوعة ويكيبيديا،- لومومبا باتري 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة،  - 252
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 ويضاااااااعف الثاااااااورة سااااااايوقف لومومباااااااا قتااااااال أن المساااااااتعمر يظااااااان وكاااااااان

 أجاااااال ماااااان يناضاااااالون الااااااذين المناضاااااالين الثااااااوار لاااااادى المعنويااااااة الااااااروح

 قتاااااال وأصاااااابح الثااااااوار هماااااام ماااااان زاد فقااااااد اتماماااااا العكاااااا  باااااال كاااااارامتهم،

 .(253) الثوار المناضلين قلوب في رمزا لومومبا

 :(254)( سيزيف إلى أغنية) قصيدته في( غبية خالد) يقول     

 (255) اإلعصــــــــار مثــــــــل

 يزمجر( لومومبا) كـــان

 يزمجر بات الكونغو لي 

 الغابة باألصـــــداء دوت

 ذليلة باألحجــــــار الذت

 األبي  القرصان جرذان

 كالحــــــــــــــــــــــــــب

 العـــــــذب كاألمــــــــل

 رقراقه شــــو  كبحيرة

 قريرة تنام( كيفو) كانت

 ضـــــــــفيره مثـــــــــل

 األخضر الغاب أحضان في

 يغنــون األطفـــال كــــــان

 .كيفونــــا تحيــــا( كيفونا)

 شااااااعبه أجااااال مااااان ناضااااال السااااامراء، القااااااارة رماااااوز مااااان لومومباااااا يعاااااد    

 خاااااالل مااااان الشااااااعر فاساااااتعان والساااااالم، العااااادل إحيااااااء أجااااال ومااااان وكرامتاااااه

 فشااااااااابهه»( لومومباااااااااا) بطولاااااااااة تصاااااااااوير فاااااااااي بالتشااااااااابيه األبياااااااااات هاااااااااذه

 تهابااااااااه الااااااااذي القااااااااوي وباألسااااااااد لألعااااااااداء، الماااااااادمر الكاساااااااار باإلعصااااااااار

                                                           
  https://ar.wikipedia.org/wiki الحرة، ةالموسوع ويكيبيديا - 253
 شتغلا سيزيف أن: ويقال ،{كورينثه} إيفيرا مملكة وم س  ملك وأول وإيناريت، ثيساليا ملك أبولو  الملك ابن هو: سيزيف - 254

 صخرة دحرجة على أرغم لسيزيف وكعقاب األر ، وجه على البشر وأخب  أمكر بأنه واشتهر وجشعا مخادعا كان ولكنه بالتجارة
 لبع ا ويرى أخرى، مرة جديد من يبدأ أن عليه ويكون منه دائما الصخرة تفلت التل، قمة يبل  أن قبل ولكن منحدر، تل على ضخمة

 حرةال الموسوعة: ينظر السياسي، والمنصب الكرسي إلى باستماتة ويسعون يطمحون الذين للساسة تجسيم سيزيف أسطورة أن
 .https://ar.wikipedia.org/wiki ويكبيديا

 .90/91ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد الميالد، أغنية - 255
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 ماااان قريتااااه يحمااااي كااااان البطاااال هااااذا جحورهااااا، فااااي منااااه فتختباااا  الجاااارذان

 «مساااااتقرة هادئاااااة حيااااااة تعاااااي  كانااااات القرياااااة تلاااااك بهاااااا، يتاااااربص شااااار كااااال

 خالااااااااد) يقااااااااول اإلنسااااااااانية، الكارثااااااااة تحااااااااد  أن قباااااااال ذلااااااااك وكااااااااان (256)

 (: زغبية

 (257) شتوي مســــاء ذات في

 الغابة جنبات ازدحمت

 تجــــــو  بالجــــرذان

 تنقـــــــــــــــــــــــــــب

 المقرورة األحرا  بين

 يقهــــر أن يأبى لي  عن

 يبهـــــر يألو ال كنز، عن

 المستعمــــــــر أبصـــــار

 كالليـــــــــــــــــــــــــــــل

 األوحـــــــــــــــــد كالنجم

 المكتومــــة اآلهـــات عبر

 شجونه يب  مسيحــي، بات

 عيونـــــه تشتـــــا  للدنيا،

 زنزانــــــــــــــــــــــــة في

 المعتــــــــــــــــــــــم كالقبر

 المظلــــــــــــــــــــــم كالقبو

 والقضبـــــــــــــــــــــــــــان

 صلبـــــــــــــان أمست رباه،

 صريـــــــعا خر قد سيزيفي،

 قتيــــــــــال بات قد سيزيفي،
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 .السفح عند حطت والصخرة

 الااااااذي الساااااامراء القااااااارة أبطااااااال ماااااان بطاااااال قصااااااة الشاااااااعر لنااااااا يصااااااور   

 قصاااااة لناااااا يحكاااااي فالشااااااعر وشاااااعبه، بلاااااده كراماااااة أجااااال مااااان حفاظاااااا ناضااااال

وهنااااااا تكتماااااال الصااااااورة،  ساااااايزيف، بأسااااااطورة مسااااااتعينا ومقتلااااااه( لومومبااااااا)

ساااااايزيف الااااااذي يصااااااعد بالصااااااخرة الضااااااخمة ومااااااا أن يصاااااال إلااااااى القمااااااة 

 حتاااااى يساااااقط، ولكناااااه ال ينهاااااار ويبااااادأ عملاااااه مااااان جدياااااد، فكاااااذلك لومومباااااا،

 ومجااااااادوه، الشاااااااعراء لاااااااه فغناااااااى األحااااااارار، الثاااااااوار لكااااااال رمااااااازا فأصااااااابح

 والعزيمااااااااة القااااااااوة لماااااااانحهم إفريقيااااااااا لمناضاااااااالي ورثااااااااا مقتلااااااااه فأصاااااااابح

 . األجنبي المستعمر ضد واإلصرار

 إلااااااى ترمااااااز قصاااااايدته آخاااااار فااااااي أبياتااااااا( زغبيااااااة) الشاااااااعر يضاااااايف       

 : فيقول ،األجنبي المستعمر أمام الشعوب وكرامة العزة

 (258) شريـــــدا مات ما سيزيفي

 وحيـــــدا عاد ما سيزيفــي

 كونغـــــــــويــــــــــــا في

 مسيــــــــــــــــح ألــــــــف

 كونغولــــي سيزيف، ألف

 صبرا زالــــــــــــــــوا، ما

 كالصخــــــــــــــــــــــــــرة

 للقمـــــــــــــــة شوقا يرنون

 باعتباااااااارهم( سااااااايزيف)و ،(المسااااااايح)و( لومومباااااااا) باااااااين تجماااااااع أبياااااااات»   

 الليباااااااااي فالشااااااااااعر وبهاااااااااذا والشاااااااااهادة، الحرياااااااااة إلاااااااااى ترماااااااااز أصاااااااااوات

 فاااااااي بطولياااااااا دورا أنجاااااااز الاااااااذي اإلفريقاااااااي المناضااااااال صاااااااوت يستحضااااااار

 اإلنساااااااانية باااااااالقيم التمساااااااك إلاااااااى والااااااادعوة الحرياااااااة قضاااااااايا عااااااان الااااااادفا 

 .(259) «النبيلة

 علااااااى االنتصااااااار تحقياااااا  إمكانيااااااة الكونغااااااو لاااااادى لومومبااااااا خلااااااف لقااااااد     

 مااااان يناضااااالون الاااااذين الثاااااوار لكااااال شاااااعارا لومومباااااا ظااااال فقاااااد االساااااتعمار،

 أن نفهاااااام هنااااااا وماااااان» األجنبااااااي المسااااااتعمر علااااااى والعدالااااااة الحريااااااة أجاااااال

                                                           
 .94/95: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد الميالد، أغنية - 258
 درمص معتو ، الدين بدر هاجر الكاملة، الشعرية األعمال في تحليلية دراسة زغبية، خالد شعر في واألسطورة الرمز تناصات - 259

 .62/63:ص ساب ،
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 التااااااي المحبطااااااة لألحااااااالم تجساااااايدا البطاااااال هااااااذا فااااااي رأى الليبااااااي الشاااااااعر

 الخالاااااد اإلنساااااان هاااااذا اساااااتح  هكاااااذا... ونضااااااله ثورتاااااه خاااااالل مااااان حملهاااااا

ااااااب أفريقيااااااا، تربااااااة احتضاااااان ألنااااااه أبااااااديا، بطااااااال يكااااااون أن  قضااااااية وخص 

 .(260) «والخالص الحرية لنور يتو  جعله الذي شعبه

 :(261)مارتن لوثر كنج     

 الحريااااااة ساااااابيل فاااااي ناضاااااال التاااااي الشخصاااااايات أهاااااام مااااان مااااااارتن كاااااان    

 ضاااااد العنصاااااري التميياااااز إنهااااااء هاااااي قضااااايته كانااااات فقاااااد اإلنساااااان، وحقاااااو 

 واساااااعا، تعاطفاااااا قضااااايته وأكساااااب نضااااااليا، رمااااازا أصااااابح فقاااااد جلدتاااااه، بناااااي

 لألفارقااااااااة المدنيااااااااة الحقااااااااو  علااااااااى الحصااااااااول هااااااااو مطلبااااااااه كااااااااان فقااااااااد

 الساااااالم، لتحقيااااا  يساااااعى أن قااااارر اآلخااااار وفاااااي المسااااااواة، فاااااي اإلماااااريكيين

 (: زغبية خالد) يقول االستسالم، ورف 

 (262) أغنيــــــــــــــــــــــــــــــــة يــــا

 مكتوبـــــــــــــــــــــــة القاني بالدم

 الزنجيــــــــــــــة أمريكا صدر في

 الســــــــــــــــوداء باألحزان تخف 

 الشرقيـــــــــــــة الريح في ضجت

 اإليقـــــــــــــــــــا  مأساوي لحنا،

 رتيـــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 وجيعــــــــــــــــا باألنغـــام ينب 

 األتبـــــــــــــــــا  آالم تحمـــــــــل

 يبتــــــــــا  أن. ..يرهن أن يرف 

 بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوالر

 اللمــــــــــــــــــــــــا  بالذهب أو

 الحريـــــــــــــــــــة نور من قبسا

                                                           
 درمص معتو ، بدرالدين هاجر الكاملة، الشعرية األعمال في تحليلية دراسة زغبية، خالد شعر في واألسطورة الرمز تناصات - 260

 .63:ص ساب ،
 أصول من ويعد للسالم، نوبل جائزة على حاز من أصغر وهو م،1929/ يناير/15 في أتالنتا، مدينة في ولد سياسي، ناشط - 261

 ويكيبيديا: ينظر م،1968/ فبراير/ 14 في اغتيل اإلنسان، وحقو  الحرية ودعم العنصري التمييز ب نهاء بمطالبته اشتهر أفريقية،

  https://ar.wikipedia.org الحرة، الموسوعة
 .45/46: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد الربيع، سيقبل غدا - 262
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مااااااااار  ي الااااااااذي العنصااااااااري، الواقااااااااع يقاااااااااوم أن لااااااااوثر مااااااااارتن اسااااااااتطا 

 للحريااااااة رماااااازا أصاااااابح وبالتااااااالي الساااااامراء، البشاااااارة ذوي العنصاااااارية علااااااى

 .االستسالم ورف  السالم لتحقي  رمزا كان فقد والمساواة، والعدل

 :الديوان نف  في آخر موضع في الشاعر ويقول      

 (263) لوثر مارتن

 النصر رايات نرفع أن لنا آن

 القهــــــر ورغم. .. الظلم رغم

 المضروبــــــة األسوار رغم

 المنصوبـــــــة األصنام رغم

 المكذوبــــــة األوهام رغم

 آن فقاااااااد والعبودياااااااة الظلااااااام قياااااااود مااااااان التحااااااارر إلاااااااى الشااااااااعر يااااااادعو     

 أنااااااوا  كاااااال رغاااااام والقهاااااار الظلاااااام ضااااااد النصاااااار رايااااااات نرفااااااع أن األوان

 لنااااا آن فقااااد شاااايء كاااال ماااان وبااااالرغم البشاااار، ضااااد يمااااار  الااااذي االسااااتبداد

( زغبياااااة خالاااااد) الليباااااي فالشااااااعر والنصااااار، الحرياااااة طريااااا  إلاااااى نصااااال أن

 .والظلم العبودية من للتحرر الرموز التاريخيةيستدعي 

  :(264)جميلة أبو حيرد  

 فقاااااد االساااااتعمار، ضاااااد نضاااااالها فاااااي العربياااااة الااااادول ىحااااادإ الجزائااااار تعتبااااار

 هاااااااا الء بااااااااين وماااااااان الشااااااااهداء، بااااااادم االسااااااااتعمار ضااااااااد نضااااااااالها كتبااااااات

 العاااااالم لهاااااا صاااااف  التاااااي المااااارأة( حيااااارد أباااااو جميلاااااة) المناضااااالة المناضااااالين

 الشااااااهداء سيسااااااتيقظ التااااااي الماااااارأة هااااااي وتقااااااديرا، واعتاااااازازا محبااااااة طااااااويال

 إجاااااالال قااااادميها تحااااات فسااااايركع التااااااريخ أماااااا تكلمااااات، ماااااا إذا قباااااورهم مااااان

 أبااااااارز باااااااين لتكاااااااون التااااااااريخ اختارهاااااااا التاااااااي الشخصاااااااية هاااااااي وإنصااااااااتا،

 تجساااااااايد هااااااااي العشاااااااارين، القاااااااارن طبعاااااااات سياسااااااااية شخصاااااااايات خماااااااا 

 إنهااااااا البشاااااارية، الحياااااااة فااااااي جمياااااال هااااااو مااااااا كاااااال نحااااااو المقااااااد  للناااااازو 

 إنهاااااااا واإلنسااااااااني، والعرباااااااي الجزائاااااااري الوجااااااادان تاااااااراب فاااااااي قصااااااايدة

 التحااااارر ودم الحلااااام مااااااء وفاااااي الاااااروح ترباااااة فاااااي وخالااااادة مثمااااارة شاااااجرة

                                                           
 .48: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد الربيع، سيقبل غدا - 263
 :ينظر ،هبطش من البالد وتحرير ،اإلنجليزي االستعمار ضد الجزائرية الثورة في مباشر بشكل ساهمت جزائرية مقاومة - 264

 اب ،س مصدر معتو ، الدين بدر هاجر الكاملة، الشعرية األعمال في تحليلية دراسة زغبية، خالد شعر في واألسطورة الرمز تناصات

   https://ar.wikipedia.org/wiki الحرة، الموسوعة ويكيبيديا،: ينظر ،65: ص
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 مجااااااادها التاااااااي المناضاااااااالت مااااااان وهاااااااي واإلنسااااااااني، والاااااااوطني القاااااااومي

 (: زغبية خالد) الشاعر الشعراء ه الء من بها، وتغنوا الشعراء

 (265)... جميـــــــــــلة يــــــــــــا

 خميـــــــلة في نسيما يا

 يسرى،( أورا ) ربى من

 الجزائر، أنحــــاء عبر

 األجواء، في يسبح مضى قد

 التخوم يجتــــــــــاز

، حامال  البطولة أشذاء طية 

 .الكفــــــاح وأهازي 

 ناضاااااالت التااااااي الوطنيااااااة الرمااااااوز أحااااااد( حياااااارد أبااااااو جميلااااااة) المناضاااااالة    

 ماااااان تعااااااد وبالتااااااالي البطااااااوالت، أنااااااوا  أكباااااار وسااااااطرت المسااااااتعمر ضااااااد

 العااااادو قبضاااااة فاااااي يساااااقطوا أن الحاااااظ ساااااوء لهااااام كتاااااب الاااااذين المناضااااالين

 الخاصاااااة، الفرنساااااية القاااااوات شااااانتها غاااااارة أثنااااااء عليهاااااا القاااااب  ألقاااااى فقاااااد

 فاااااااااي الناسااااااااافة والعباااااااااوات المتفجاااااااارات مااااااااان الكثيااااااااار بااااااااازر  واتهماااااااات

 عملياااااااات وبعاااااااد الفرنسااااااايين، مااااااان الكثيااااااار بحيااااااااة أودي مماااااااا العاصااااااامة،

 .للكفاح رمزا أصبحت حتى تصورها يصعب تعذيب

 :فيقول بمدحها آخر موضع في زغبية خالد الشاعر يذكر      

 (266) عربية عيونا يا

  والفداء، فيها، العزم تجلى قد

 ضياء من شعاعا يا

 الفضاء أجواز عبر يسري ظل

 مضاء من وحساما الظالم، سحف طاويا

 ... يتغلغل

 الغادرين صدور في

                                                           
 .53:ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد الكبير، السور - 265
 .54:ص نفسه، - 266
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 جحيم، من ضراما يا

 .لئيم أفا  كل يصطليه

 يناديهاااااااا أخااااااارى وتاااااااارة تاااااااارة، العربياااااااة باااااااالعيون الشااااااااعر يناديهاااااااا»     

 الظاااااالم، ساااااحف يطاااااوي لكاااااي ضاااااياء، مااااان شاااااعاعا ياااااا: فيقاااااول آخااااار بلفاااااظ

 الغااااااادرين، األعااااااداء صاااااادور فااااااي يتغلغاااااال الااااااذي بالساااااايف أخاااااارى وتااااااارة

 الظاااااالم، ضاااااياء، الفاااااداء، العااااازم،: مثااااال األلفااااااظ لااااابع  الشااااااعر فاساااااتخدام

 الرمزياااااااة، وتجلياتاااااااه الااااااانص نساااااااي  فاااااااي انتشااااااارت دالالت كلهاااااااا جحااااااايم،

    (267) «فاح والتضحية والوطنيةالك على معانيها وتدل

 : (268) المغربي دالل

 تحرياااااار أجاااااال ماااااان اإلساااااارائيلي االحااااااتالل ضااااااد المناضاااااالة الثااااااائرة هااااااذه   

 قاااااد» زغبياااااة خالاااااد فكاااااان الصاااااهيوني، االساااااتعمار مااااان الفلساااااطيني التاااااراب

 م1958 «الجااااا  خاااااواطر» قصااااايدة فاااااي القاااااومي المحاااااور هاااااذا عااااان عبااااار

 دار فاااااااي وتمااااااازقهم الفلساااااااطينيين الالجئاااااااين معانااااااااة فيهاااااااا صاااااااورت حيااااااا 

 (: زغبية) الشاعر فيقول (269) «الغربة

 (270) الظالل، وراء أعدو،

 المحال، باب وأطر 

 أفوز، لعلي

 الرم ، يسد قد بما

 أطي  ال فتنتي، ويا

 دفو ، نبعا لصهيون أراك

 النعم، عميم. .. الظالل وريف وحقال

 المحتر ، ومحبوبك

                                                           
 درمص معتو ، الدين بدر هاجر الكاملة، الشعرية األعمال في تحليلية دراسة زغبية، خالد شعر في واألسطورة الرمز تناصات - 267

 .  66ص ساب ،
 فلسطيني وأب لبنانية أم من بيروت، من القريب صبرا الالجئين مخيم في م،1958 عام ولدت فلسطينية فتاةدالل المغربي، هي  - 268

 ياسين دير مجموعة مع 1978 مار  14 في بـ سرائيل عسكرية عملية في شاركت .1948 عام النكبة أعقاب في لبنان إلى لجأ

 لحرةا الموسوعة: ينظر ناري، طل  الوفاة ، سببالعملية تلك في وقُتلت أبيب تل إلى حيفا من متوجها   كان باص باختطاف وقامت

   https://ar.wikipedia.org ويكيبيديا،

 رمصد معتو ، الدين بدر هاجر الكاملة، الشعرية األعمال في تحليلية دراسة زغبية، خالد شعر في واألسطورة الرمز تناصات -  

 .69/70ص ساب ،
 .143: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  - 269
 .61: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد الكبير، السور - 270

https://ar.wikipedia.org/
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 .الضيا  نار التشرد، بنار

 متمثلااااااة الفلسااااااطينية الشااااااعبية الثااااااورة نضااااااال» الشاااااااعر لنااااااا يصااااااور ثاااااام    

 عصااااااار قصااااااايدة فاااااااي( المغرباااااااي دالل) الفلساااااااطينية البطلاااااااة استشاااااااهاد فاااااااي

 :قائال ،(271) «السنابل

 (272).. . عاري لوعة يا آه

 ... المغربية دالل يا

 ... اآلتي جيلك

 ... اإلمارات سيجت 

 ... السالطين

 ... الصعاليك

 ... الممالك

 ... يناضل اآلن شعبك

 ... يقاتل الشر طغمة

 ... لبنان ذري في

 ... عمان في

 ... حيفا في

 ... الفرات نهر وفي

 ... الغفيرة الجماهير

 ... الشم  وه  تحت

 ... الظهيرة قلب في

 ... تنادت قد

 ... وتداعت

 ... األر  زوايا من

 ... الروابي كل من

                                                           
 .143: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  - 271
 .96/97: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد متداخلة، إيقاعات - 272
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 ... نواديها من

 ... البوادي كل ومن

 ... تنادي اآلن إنها

 ... بعناد تدعو ثم

 ... األبية العرب أمة

 ... البندقية لعنا 

 ... الوحيدة العصر لغة

 ... والفريدة

 ... السخية األر  أسطورة يا أنت المغربية دالل يا

 تناصاااااااات بعناااااااوان المعنوناااااااة رساااااااالتها فاااااااي الباحثاااااااة ذكااااااارت كماااااااا       

 الفتااااااة هاااااذه ينااااااجي فالشااااااعر زغبياااااة خالاااااد شاااااعر فاااااي واألساااااطورة الرماااااز

 للنضاااااال رمااااازا وأصااااابحت لوطنهاااااا، فاااااداء نفساااااها قااااادمت التاااااي الفلساااااطينية

 الصااااااهيوني، المسااااااتعمر ضااااااد الجبهااااااات فااااااي الماااااارابطين للثااااااوار والكفاااااااح

 باااااأنهم لهاااااا فيقاااااول القادماااااة األجياااااال عااااان يخبرهاااااا( زغبياااااة) الشااااااعر إن ثااااام

 والممالااااااااك والصااااااااعاليك والسااااااااالطين اإلمااااااااارات كاااااااال يحطمااااااااون سااااااااوف

 فاااااي ويقاتااااال األشااااارار، قاااااوة مااااان الاااااتخلص اجااااال مااااان يناضااااال اآلن فشاااااعبك

 العربياااااة الجمااااااهير فكااااال الحبياااااب، العرباااااي وطنناااااا رباااااو  مااااان مكاااااان كااااال

 .األوطان وتحرير السالح حمل على تحرص

 يحااااااا  أن أراد الفلساااااااطينية المناضااااااالة هاااااااذه خاااااااالل مااااااان فالشااااااااعر         

 كااااال تقاااااديم إلاااااى يتساااااابقوا أن الوطنياااااة الاااااروح يمتلكاااااون الاااااذين الناااااا  كااااال

 األماااااة لتوحياااااد تنااااااديهم األر  فبقاااااا  األوطاااااان تحريااااار فاااااي يمتلكاااااون ماااااا

 العربياااااة لألراضاااااي المساااااتعمرين جمياااااع ضاااااد واحااااادا صااااافا وتبقاااااى العربياااااة
(273). 

 :(274) المتنى نسيب

اااااار كااااااذلك             المتمثلااااااة الوطنيااااااة اللبنانيااااااة الثااااااورة» عاااااان( زغبيااااااة) عب 

 واليماااااااين األمريكاااااااي االساااااااتعمار ضاااااااد والقاااااااومي الاااااااوطني الصااااااارا  فاااااااي

 نسااااااايب) التقااااااادمي اللبنااااااااني الصاااااااحفي اغتاااااااال الاااااااذي الطاااااااائفي الرجعاااااااي

                                                           
 درمص معتو ، الدين بدر هاجر الكاملة، الشعرية األعمال في تحليلية دراسة زغبية، خالد شعر في واألسطورة الرمز تناصات - 273

 .69/70ص ساب ،
 نسيب غتيالا وأدى الماضي، القرن خمسينيات في التلغراف وجريدة الطيار جريدة توفي  وشقيقه المثنى نسيب الصحفي أصدر - 274

          https://ar.wikipedia.org.  الحرة الموسوعة ويكيبيديا: ينظر م،1958 بثورة عرفت لبنان في أحدا  اندال  إلى المثنى

https://ar.wikipedia.org/
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 ضاااااد وقاااااف حيااااا  اللبنانياااااة، للمقاوماااااة رمااااازا أصااااابح الاااااذي (275) «(المتناااااى

 الشااااااهادة لااااااه فكتباااااات اغتياااااال حتااااااى لوطنااااااه ووفاااااااء عااااااز وقفااااااة االسااااااتعمار

( كلاااااه هاااااذا أجااااال مااااان) بعناااااوان المعنوناااااة قصااااايدته فاااااي ذلاااااك الشااااااعر فاااااذكر

 اللبنااااااني الشاااااعب وإلاااااى المتناااااى نسااااايب الثاااااائر، الشاااااهيد إلاااااى أهاااااداها التاااااي

 :فيها فيقول الصامد

 (276) نسيب الدجى، ورو 

 عندليب بلحن

 الحمراء بالحرية يصدح

 واالخاء وبالسالم، بالحب، يهتف

 حمقاء طائشة رصاصة أثره في وانطلقت

 الحياة ارتعاشة تجمد أن أرادت فيه

 صعودها، في األجيال توقف أن

 تسياره، في التاريخ تعرقل

 البيضاء الناصعة الحقيقة تزيف وأن

 أعما ، في الحياة انتفاضة لكنما

 الشرفاء نفو 

 الهوجاء الثائرة المشاعر أضرمت

 الدماء فسالت

 كاألنهار لبنان، ثرى على

 حمراء زهيرة تبرعم أن أجل من

 بيضاء حمامة ترفرف أن أجل من

 واالخاء والسالم، الحب، يسود أن أجل من

 األحرار ثارت قد كله، هذا أجل من

 .الثوار طالئع وانطلقت

                                                           
 .143: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  - 275
 .65/66ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد الكبير، السور - 276
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 نسااااااااايب) الصاااااااااحافي التلغاااااااااراف جريااااااااادة صااااااااااحب اغتياااااااااال بعاااااااااد      

 فكااااااان االسااااااتعمار مقاومااااااة علااااااى القاااااادرة لزمالئااااااه أعطااااااى فقااااااد ،(المتنااااااى

 فااااااي للمناضاااااالين اتضااااااح ممااااااا الصااااااحفيين لاااااادى والنضااااااال للكفاااااااح رماااااازا

 الحرياااااااة أجااااااال ماااااان الصاااااااحفيين ماااااان عاااااااددا استشاااااااهاد إلااااااى العاااااااام نفاااااا 

 مااااااااي) واسااااااااتهداف( قصااااااااير ساااااااامير) الصااااااااحفي استشااااااااهد فقااااااااد والسااااااااالم

 ضااااااااد للصااااااااحافيين السياسااااااااي االغتيااااااااال عمليااااااااات قياااااااادت فقااااااااد( شااااااااديا 

 .واحدة باستثناء مجهول

 مفتاااااار  عنااااااد شااااااهداء يتساااااااقطون الصااااااحافيون راح الحقبااااااة تلااااااك فمنااااااذ     

 يكاااااون ماااااا غالباااااا فريااااا  مااااان بتحاااااري  انتقالياااااة مرحلاااااة أو رئاساااااي عهاااااد

 ال حرياااااة حسااااااب علاااااى الاااااثمن مرتفعاااااة بالضاااااريبة فااااا ذا آخااااار ضاااااد رساااااميا

 . مستقل حر سيد وطن هو الذي لبنان بها يباهي ينفك

 مساااااتمرة الحيااااااة باااااأن أبياتاااااه خاااااالل مااااان لناااااا ي كاااااد الشااااااعر جعااااال مماااااا      

( حماااااراء زهااااارة تبااااارعم أن أجااااال مااااان) قاااااال وعنااااادما الشااااارفاء، نفاااااو  فاااااي

 لكاااااااي رمااااااازا....  المتناااااااى نسااااااايب إن ثااااااام القادماااااااة، لألجياااااااال يرماااااااز فهاااااااو

م( المتنااااى نساااايب) فهااااذا جديااااد، ماااان النضااااال قاااايم تبعاااا   يملااااك مااااا أعااااز قااااد 

 الغاااااد، فاااااي التغييااااار قاااااوى تااااانه  لكاااااي روحاااااه وهاااااي أال الااااادنيا هاااااذه فاااااي

 .  (277) القادمة لألجيال والحب والسالم الحرية تصل حتى

 :(278) هيفاء   

: فقاااااال م لفاتاااااه أحاااااد فاااااي الشااااااعر وصااااافها التاااااي الفتااااااة تلاااااك هاااااي هيفااااااء    
 العساااااكرية، المالبااااا  ترتااااادي كانااااات التاااااي المناضااااالة اللبنانياااااة الفتااااااة تلاااااك»

 كمااااااااا اللبنانياااااااة، الوطنياااااااة الشاااااااعبية المقاومااااااااة صااااااافوف فاااااااي وانخرطااااااات

 (279) «وبينهاااااااا بيناااااااي دارت التاااااااي المراساااااااالت خاااااااالل مااااااان ذلاااااااك اتضاااااااح

 إذ»: يقاااااااول حيااااااا  غيابياااااااا والشااااااااعر الفتااااااااة هاااااااذه باااااااين التعاااااااارف فكاااااااان

 العرباااااي الشاااااباب باااااين التعاااااارف ركااااان خاااااالل مااااان غيابياااااا عليهاااااا تعرفااااات

 ،(280) «م1958 صااااااايف خاااااااالل ذلاااااااك وكاااااااان اللبنانياااااااة، المجاااااااالت ب حااااااادى

 :يقول إذ للمستعمر والمقاومة للنضال رمزا الفتاة هذه فكانت

 (281) هيفـــــاء حبيبتي 

                                                           
 درمص معتو ، بدرالدين هاجر الكاملة، الشعرية األعمال في تحليلية دراسة زغبية، خالد شعر في واألسطورة الرمز تناصات - 277

 .74 ص ساب ،
 .غيرها في وال التراجم كتب في ال شيئا عنها أجد لم - 278
 .143: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  - 279
 .143:ص نفسه، - 280
 .71/72: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد الكبير، السور - 281
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 البعاد مدى على

 ترقصيــن خلتك

 تهتفين ... تمرحين

 حبور من احتواك ما فرط من

 الصغير خطابي به أوحى

 الشعور رهيفة يا. .. هيفاء يا. .. أنت يا

 غدير على مرت رقيقة نسمة يا

 الشعور مشبوبة فراشة يا. .. أنت يا

 نور حول تحوم

  والزهور بالورود تطوف

 الشحرور تغريدة من أر  جناحها

  حرير من أرهف

 الشعور شقيقة يا.. . أنت يا

 الضمير طفلية

 الغرير ف ادي في عذراء غنوة يا

 تنشدين. .. تهتفين ... ترقصين خلتك

 الشعور ممز  فراشتي، لكنني،

 الضمير معذب

  شرور من أبصر ما هول من 

 كالسعير اآلمن، شعبنا تجتاح

 العبير يشوقني فراشتي، يا فكيف

 الجليل في. .. وهران في. .. عمان في ونحن

 الدخيل للوافد مطية

 فراشتي يا هذا، رغم لكن

  قريب انطالقة، مع موعدنا
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 لألوطاااااان حباااااه: شااااايئان الشااااااعر لااااادى األبياااااات هاااااذه خاااااالل مااااان يظهااااار     

 للفتاااااااة وصاااااافه منهااااااا ألفااااااظ بعاااااادة الفتاااااااة يصاااااف فالشاااااااعر للفتاااااااة، وعشاااااقه

 حاااااااول تطاااااااوف التاااااااي وبالفراشاااااااة الرقيقاااااااة وبالنسااااااامة الشاااااااعور برهيفاااااااة)

 (.  الحرير من أرهف يكون الذي وبالجناح الورود

 :(282) محيدلي سنــــاء

اااااار      قصاااااايدته خااااااالل ماااااان اللبنانيااااااة الوطنيااااااة الثااااااورة عاااااان شاااااااعرنا عب 

 ساااااااناء) اللبنانياااااااة الفتااااااااة نضاااااااال فيهاااااااا صاااااااور التاااااااي( للعشااااااا  أساااااااطورة)

 كماااااااا الاااااااوطن أجااااااال مااااااان البطاااااااولي واستشاااااااهادها م1985 سااااااانة( محيااااااادلي

 :يلي

 (283) أبدا تكتحل لم

 الهوى أفانين تعرف ولم

 للعطر قارورة تمتلك لم

 للشفاه صب  أو

 للشعر، تسريحة تحترف لم

 الصبا بأحالم تغر  أو

امة وال كال،  للرقص، دوَّ

 المساء بحانات أو المالهي، كل في

 !الحمراء شار  في

 األضواء، متألل  سنى   كانت

 العطاء فيا 

 بدربنا، الظالم هزم

 األملْ  نهر صحرائنا في وأرا 

 تكتحلْ  لم

 تحترفْ  لم

                                                           
 انتك االجتماعي، القومي السوري الحزب كوادر من لبنان جنوب في صيدا بقضاء عنقون قرية في ولدت محيدلي، يوسف سناء - 282

 الموسوعة ويكيبيديا: ينظر م،1985 سنة لبنان جنوب في اإلسرائيلي االحتالل جي  ضد استشهادية بعملية قامت فدائية فتاة أول

  https://ar.wikipedia.org الحرة،
 .55/56: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 283
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 تمتلكْ  لم

 القذائف، بأضواء اكتحلت لكنها

 الغادرينْ  وجوه في

 المجرمينْ  صرا  احترفت لكنها

 الثائرينْ  جواز امتلكت لكنها

 شفاها ، اصطبغتْ  لكنها

 الدخيلْ  قلب في المنساب بالدم

 الخلود ح  فتملكت

 !الحياة أعداء وقهر

 الااااادول فاااااي التااااااريخ اسااااامها خلاااااد نوعياااااة بعملياااااة( محيااااادلي ساااااناء) قامااااات

 كااااااان قصاااااايدته، فااااااي الشاااااااعر ذكااااااره الااااااذي( الحمااااااراء شار )فـااااااـ العربيااااااة،

 انحرمااااات أنهاااااا الشااااااعر ياااااذكر ثااااام األحااااارار، الثاااااوار لكااااال رمااااازا ومااااازال

اااال ماااان انحرماااات فقااااد ساااانها، فااااي فتاااااة كاااال بااااه تحلاااام مااااا كاااال ماااان  وماااان التكح 

 مااااا أغلااااى قاااادمت فقااااد ذلااااك كاااال وباااادل والهااااوى، الحااااب وماااان الشاااافاه صاااابا 

 رماااااازا فصااااااارت ووطنهااااااا، لشااااااعبها فااااااداء روحهااااااا فقاااااادمت لوطنهااااااا تملااااااك

 .والشعب الوطن أجل من والفداء للنضال

 أزادكو:

 كارثاااااااة إنهاااااااا المقاااااااايي ، بكااااااال شااااااانيعة حادثاااااااة هاااااااي الحادثاااااااة هاااااااذه إن    

 ذريااااة قنبلااااة إلقاااااء نتيجااااة كاناااات فالحادثااااة المدينااااة، هااااذه تاااااريخ فااااي عظمااااي

 فاااااي تحاااااوال أحااااادثت الاااااذي الياباااااان، لدولاااااة التابعاااااة هيروشااااايما مديناااااة علاااااى

 .البشرية تاريخ في فاجعة أكبر كانت فقد الحدي ، التاريخ مسار

 هااااااذه كاناااااات أن بعااااااد البشاااااار آالف الااااااذري اإلشااااااعا  ضااااااحية راح فقااااااد      

 األر  هااااااااذه جعلاااااااات الحادثااااااااة هااااااااذه ولكاااااااان بالعطاااااااااء، مرتبطااااااااة األر 

 يقاااااااول األر ، ساااااااطح عااااااان شااااااايء وكااااااال المسااااااااكن فمساااااااحت خاااااااراب،

 (:زغبية خالد) الشاعر

 (284) اللهيب، واندلــــــــــع

 والسهــول للجبال يمتد

                                                           
 .68/69: ص ساب ، مصدر زغبيه، خالد الميالد، أغنية - 284
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 الحقــــــــول، فصارت

 مأكــــــــــول كعصف

 اليابان في األهل عيون عن وغاب

 صغار وصبية وإخوة أقارب

  الرهيب مار  وظل

 البـــــــالد في ينف 

 الســــــوداء سمومه

 واألكباد، القلوب فتلفح

 .الدمــــــــاء في تمرح

 مظااااااهر كااااال علاااااى أتااااات التاااااي الناااااووي لإلشاااااعا  التدميرياااااة القاااااوة إنهاااااا»   

 .(285) «متالحقة أجياال آثارها وامتدت هيروشيما، في الحياة

 العجاااااوز إلاااااى يهاااااديها قصااااايدة»( زغبياااااة خالاااااد) الشااااااعر لناااااا ياااااذكر ثااااام     

 «اليابااااااان فااااااي الااااااذري لإلشااااااعا  ضااااااحية كاناااااات التااااااي( أزادكااااااو) اليابانيااااااة

 :فيقول (286)

 (287) خشو  في الرهبان وردد

 .... السماء رحمة يا.... 

 رفا  يا( أزادكو) على

 .الشيطان حماقة اإلله وليغفر

 التاااااااي العجاااااااوز المااااااارأة( أزادكاااااااو) لشخصاااااااية الشااااااااعر اساااااااتخدام كاااااااان    

 العجااااااوز لهااااااذه يرمااااااز الشاااااااعر فكااااااان الااااااذري، لإلشااااااعا  ضااااااحية صااااااارت

 عاشااااات فقيااااارة عجاااااوز فهاااااي الحقاااااول، وتااااازر  تثاااااابر التاااااي الفالحاااااة للمااااارأة

اااااال كمااااااا بسااااااالم أرضااااااها علااااااى  حتااااااى قصاااااايدته، فااااااي قصااااااتها الشاااااااعر فص 

 العااااااالم، فااااااي الشاااااار قااااااوى افتعلتهااااااا التااااااي الحادثااااااة لهااااااذه ضااااااحية أصاااااابحت
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 قاااااوى باااااين للمفارقاااااة الشااااار قاااااوى مااااان المغفااااارة طلاااااب إلاااااى الشااااااعر فلجاااااأ

 .288والشر الخير

 التاااااي المأسااااااة حاااااول الشاااااعراء تاااااأثر مااااادى لناااااا أظهااااارت الحادثاااااة هاااااذه      

 اإلنساااااااان جنساااااااية كانااااااات مهماااااااا األوطاااااااان، جمياااااااع فاااااااي اإلنساااااااان يتلقاهاااااااا

 حاااااول الشاااااعراء تعامااااال كاااااان فقاااااد ذلاااااك كااااال إلاااااى الفكاااااري وانتمائاااااه وهويتاااااه

 .289إنسانية معاملة المأساة هذه

 بناااااا، المحاااااد  الخطااااار إلاااااى( زغبياااااة) الشااااااعر يرماااااز الحادثاااااة هاااااذه بعاااااد     

 وماااااان العربيااااااة، األراضااااااي كاااااال علااااااى الغاشاااااام االسااااااتعمار فااااااي والمتمثاااااال

 العااااااالم دول كاااااال علااااااى يساااااايطر حتااااااى يتماااااادد سااااااوف المأساااااااة هااااااذه خااااااالل

 علاااااى الشاااااعوب بقيااااات وإن ذلاااااك، علاااااى دليااااال خيااااار الحادثاااااة وهاااااذه العرباااااي،

 الخاااااوف جااااادار ونناااااز  ونتحااااادى ونتحاااااد نتحااااارك لااااام إن أي علياااااه هاااااي ماااااا

 األراضااااااي كاااااال وسااااااتحر  الشااااااعوب كاااااال علااااااى الاااااادور فساااااايأتي والصاااااامت

 التاااااي هيروشااااايما باااااأر  فعلاااااوا كماااااا الغاشااااام المساااااتعمر ياااااد علاااااى العربياااااة

 .290العطاء إلى سباقة كانت
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 التناص األسطوري: 

 القصاااااااايدة فااااااااي األسااااااااطورية مااااااااوزرليااااااااأتي التناااااااااص األسااااااااطوري وا    

عناااااادما يشااااااكل الرمااااااز صااااااورة حسااااااية مولاااااادة للمعنااااااى، ويكشااااااف  الحديثااااااة

عااااان القيماااااة الداللياااااة والجمالياااااة، ولاااااو كاااااان هاااااذا االساااااتدعاء فاااااي جااااازء مااااان 

 يتجااااااااوز عنااااااادما إال يتحقااااااا  ال الفناااااااي الغماااااااو هاااااااذا »ألن  291القصااااااايدة 

 إلاااااااى األساااااااطوري الرماااااااز أو األساااااااطورة ذكااااااار مجااااااارد مساااااااتوى الشااااااااعر

 ساااااااايا  خلاااااااا  خاااااااالل ماااااااان والتوظيااااااااف ساااااااتحياءواال االسااااااااتلهام مساااااااتوى

 .(292) «الشعرية التجربة مع األسطورة تفاعل يجسد خاص

 أكثاااااار فااااااي األسااااااطورة يسااااااتدعي زغبيااااااة خالااااااد الشاااااااعر فاااااا ن وبالتااااااالي    

 ذلااااك ماااان يسااااتنت  واحاااادة  قصاااايدة فااااي أسااااطورة ماااان أكثاااار أو قصاااايدة ماااان

 . الحديثة بالمدار  احتكاكه

 وظفهااااااا حياااااا  مختلفااااااة دالليااااااة بمسااااااتويات جاااااااءت عنااااااده فاألسااااااطورة       

 المكاااااان خصوصاااااية فاااااي تتمثااااال المحاااااور هاااااذا ففاااااي محلياااااا، وطنياااااا توظيفاااااا

 الدينيااااااة لألساااااااطير توظيفااااااه ذلااااااك وماااااان الليبيااااااة، البيئااااااة عاااااان يعباااااار الااااااذي

 إلاااااى بكائياااااة) قصااااايدة فاااااي وموقفاااااه سااااايزيف قصاااااة وظاااااف فقاااااد التاريخياااااة

 دنااااااااف السااااااااالم عبااااااااد) الليبااااااااي الصااااااااحفي فيهااااااااا رثااااااااى التااااااااي( صااااااااحفي

 متتااااااااليين نصاااااااين وفااااااي زغبياااااااة، خالااااااد الشااااااااعر» فاااااا ن ولاااااااذا( المسااااااالتي

 عبثاااااااا يحااااااااول الاااااااذي سااااااايزيف شخصاااااااية يساااااااتدعي واحاااااااد دياااااااوان مكانيااااااا

 :(293) «القمة إلى بالصخرة الصعود

 :(294)( صحفي إلى بكائية) قصيدته في فيقول

  مـــيتقح الذرى احـــــيجت انـــــك قد     جناحه المهي  النسر على أسفي

 تترنــــــم ة،ــــــابصـــخَ  ودمـــــا ه     مضرجـا خر سيزيف على أسفي

 . تتكلــــم ال الصمــــاء والصخــــرة      مترنحـــــــا هوى وقد عليه لهفي

 مااااا وهااااو النساااار أسااااطورة مااااع الاااانص هااااذا فااااي الشاااااعر يتناااااص حياااا      

 السااااااالم عبااااااد) الصااااااحفي صااااااديقه شاااااابه فالشاااااااعر» الطيااااااور، بملااااااك يساااااامى

 الحالاااااة فاااااي لاااااي  ولكااااان بالنسااااار، المنياااااة، انتزعتاااااه الاااااذي( المساااااالتي دناااااف
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 مماااااا انكساااااار، حالاااااة فاااااي إنماااااا وعلاااااو، زهاااااو فاااااي المحلااااا  للنسااااار الطبيعياااااة

 .(295) «الُذرى يجتاح كان الذي وهو الثرى افترا  على أجبره

 حيااااااا ( والثاااااااورة أيلاااااااول) قصااااااايدته فاااااااي نفساااااااه الااااااانه  الشااااااااعر ويتبااااااع   

 : يقول

 (296) صخرتي حملت قد «سيزيف» كأنني

 مرة ألف أعدو وصرت

 مرة ألف يداي دميت قد

 مرة ألف أعدو وصرت... معي آالمي حملت

 مرة ألف... الجبال قمم فو  الصخرة ألرفع

  سيدي أيلول فأشر 

 الوضى بنوره

 الخضراء بالدنا أعما  عم  في ونضجت

 ...بذرة ألف

 الشاااااااعر نفاااااا  فااااااي وفاااااااعال ممياااااازا مكانااااااا ساااااايزيف أسااااااطورة تتخااااااذ»    

 تحااااات جدياااااد ال) قصااااايدة فااااي ثالثاااااة إليهاااااا لجاااااأ وقااااد مااااارتين،( زغبياااااة خالااااد)

 : (297) «يقول حي ( متداخلة إيقاعات) ديوانه من( الشم 

 (298) ممتدا سيزيف يا دربك يزل لم

 الزمان، طول على

 البعيد بالماضي الحاضر يصل

 يستزيد يمضي ثم

 يساااااتدعي جعلاااااه مماااااا الحقيقاااااة هاااااذه يااااادرك شااااااعرنا أن باااااه المسااااالم ومااااان    

 وذل قهااااار مااااان الشاااااعوب معانااااااة طياتهاااااا فاااااي تحمااااال التاااااي األساااااطورة هاااااذه

 والمآساااااااي الحااااااازن ومعااااااااني والتشااااااارد فاااااااالجو  وتشااااااارد وجاااااااو  وبااااااا  

 للداللااااااة هنااااااا ساااااايزيف ويسااااااتخدم النصااااااوص، أغلااااااب فااااااي الشاااااااعر يتبعهااااااا

 .والتأثير والتأثر الوضوح بال  النص يجعل ما وهذا ذلك، على
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 التاااااااي اليونانياااااااة األساااااااطورة اساااااااتلهمت( زغبياااااااة خالاااااااد) الشااااااااعر يقاااااااول»  

 مترجمااااااة( هااااااوميرو ) اليوناااااااني للشاااااااعر واألوديسااااااا اإللياااااااذة فااااااي وردت

 لهااااااذه قراءتااااااي خااااااالل ماااااان (299) «(الجحاااااايم آلهااااااة) بعنااااااوان العربيااااااة إلااااااى

 يبتعاااااد إنساااااانيا توظيفاااااا األساااااطورة وظاااااف قاااااد الشااااااعر أن أالحاااااظ القصااااايدة

 أبرزهااااااا عدياااااادة إنسااااااانية قضااااااايا لمعالجااااااة والزمااااااان المكااااااان حاااااادود عاااااان

 قاااااول ففاااااي ضاااااياعها مااااان الاااااويالت اإلنساااااانية عانااااات طالماااااا التاااااي العدالاااااة

 :الشاعر

 (300)...  يطا  ال هذا الحال)).. 

 ...يطا  ال...  ال.. 

 الرحيم وأبي

 المبين بالعدل الميرا  وز  قد

 ...البنين بين

 يشاء وكما يشاء ما لكل أعطى

  بالنعيم حباني وأنا

 ...العظيم واللقب األموات ومدينة

 ...((الجحيم ملك

 الحيااااااة وبااااا   الحرماااااان تعااااااني إنساااااانية حالاااااة إلاااااى تصاااااوير ذلاااااك وفاااااي   

 الجحااااايم، حيااااااة البشااااارية أبنااااااء ماااااع يتقاسااااام تطاااااا ، ال حياتاااااه صاااااارت حتاااااى

 وعااااادم الاااااذميم والعاااااي  بالحرماااااان يشاااااعر القصااااايدة هاااااذه فاااااي الشااااااعر فكاااااان

 ي رقااااه مااااا وهااااو إخوتااااه عليااااه تحصاااال الااااذي النعاااايم ماااان حاااارم فقااااد العدالااااة

 :قوله في ذلك يظهر وقلقا حيرة له ويسبب

 (301) السحي  العصر في بلوتون

 رفي  غير من كان قد

 صدي  ي نسه ولي 

 الحنان من عليه تضفى زوجة أو

 يبتغيه ما
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 الكالم هذا ولطالما

 يوم كل في دائما بنفسه دار

 منام أو صحو كل في

 قرار له يستقر ال

 دار ركن في قابعا حزينا مهموما فتراه

 الشااااااعر تجرباااااة فاااااي اإلنسااااااني البعاااااد هاااااافي تمثااااال التاااااي القصاااااائد ومااااان    

 فيهااااااا رثاااااى التاااااي( سااااايزيف إلاااااى أغنيااااااة) ساااااماها التاااااي قصااااايدته الشاااااعرية

 ماااااان كثياااااارا كااااااافح الااااااذي والمناضاااااال( لومومبااااااا) الراحاااااال اإلفريقااااااي البطاااااال

 :فيها يقول حي  والسالم والخير العدل أجل

 (302) اإلعصار مثل

 يزمجر «لومومبا» كان

  يزمجر بات الكونغو لي 

 الغابة باألصداء دوت

 ذليلة باألجحار الذت

 األبي  القرصان جرذان

*** 

 كالحب

 العذب كاألمل

 رقراقه شو  كبحيرة

 قريرة تنام «كيفو» كانت

 ضفيره مثل

 األخضر الغاب أحضان في

 :يغنون األطفال كان

 كيفونا تحيا «كيفونا»
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 فشااااابهه وقوتاااااه لومومباااااا بطلاااااه تصاااااوير فاااااي بالتشااااابيه الشااااااعر اساااااتعان»   

 تهابااااااااه الااااااااذي القااااااااوي وباألسااااااااد لألعااااااااداء، الماااااااادمر الكاساااااااار باإلعصااااااااار

 ماااان قريتااااه يحمااااي كااااان البطاااال هااااذا جحورهااااا، فااااي منااااه فتختباااا  الجاااارذان

 .(303) «بها يتربص شر كل

 وال الخاااااااااص خااااااااالل ماااااااان العااااااااام تخاطااااااااب كلهااااااااا القصااااااااائد فهااااااااذه       

 يحتااااااوي جوهرهااااااا ألن معينااااااة، مرحلااااااة حاااااادود داخاااااال تتجمااااااد أو تتحوصاااااال

 العااااااام اإلنساااااااني الوجاااااادان بااااااذلك فتخاطااااااب عامااااااة، إنسااااااانية قضااااااايا علااااااى

 .304ومكان زمان كل في
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 ثالثا: التناص التاريخي: 

 التنااااااااااص التااااااااااريخي الاااااااااديني التنااااااااااصبعاااااااااد  زغبياااااااااة خالاااااااااد ياااااااااذكر    

 .العظيمة وأحداثه شخصياته التاريخ من لنا يستوحيو

 قديماااااااة مختاااااااارة تاريخياااااااة نصاااااااوص تاااااااداخل التااااااااريخي فالتنااااااااص»         

 اإلمكاااااان قااااادر ودالاااااة منساااااجمة تكاااااون بحيااااا  الفناااااي الااااانص ماااااع حديثاااااة أو

 ويقاااااادمها يجساااااادها التااااااي الحالااااااة أو الم لااااااف يطرحهااااااا التااااااي الفكاااااارة علااااااى

 .(305) «عمله في

 الشااااااااااعر يساااااااااتدعي» التنااااااااااص، مااااااااان الناااااااااو  هاااااااااذا خاااااااااالل ومااااااااان    

 لااااااربط محاولااااااة فااااااي األثريااااااة واألماااااااكن التاريخيااااااة واألحاااااادا  الشخصاااااايات

 النصااااااوص علااااااى يضاااااافي النااااااو  هااااااذا بواقعااااااه، الثقااااااافي المااااااورو  هااااااذا

 عااااان بعيااااادا للتأويااااال قابلاااااة ويجعلهاااااا والعراقاااااة الجاااااالل مااااان شااااايئا الجديااااادة

 اسااااااتدعاء علااااااى الشااااااعراء اتكااااااأ» فقااااااد ثاااااام وماااااان ،(306) «والتعقيااااااد الغمااااااو 

 تجاااااااربهم واقااااااع عاااااان الكشااااااف شااااااأنها ماااااان دالالت، لهااااااا تاريخيااااااة حااااااواد 

 عباااااار بعضااااااهم وشاااااااهدها عاينهااااااا أو بلاااااادانهم، فااااااي الاااااابع  عاشااااااها التااااااي

 لوضااااااع ساااااالبي هااااااو مااااااا منهااااااا األحاااااادا  هااااااذه وبالتااااااالي الرائااااااي، شاشااااااات

 الخطاااااار ناااااااقو  ود  لشااااااعوبهم، يحااااااد  مااااااا تجاااااااه الحااااااروف علااااااى النقاااااااط

 علاااااى والحااااا  المواسااااااة، عباااااارات مااااان فياااااه إيجاااااابي هاااااو ماااااا ومنهاااااا لاااااديهم،

 المساااااالمون فيااااااه خااااااا  عرياااااا  بمااااااا  التااااااذكير أجاااااال ماااااان الجهااااااد بااااااذل

 العااااااازة طريااااااا  الزكياااااااة بااااااادمائهم فياااااااه وساااااااطروا البطولاااااااة، معاااااااارك أرو 

 .(307) «المستقبل ألجيال والكرامة

 األحاااااادا  هااااااذه مااااااع العااااااي » نحاااااااول أن يمكننااااااا سااااااب  مااااااا خااااااالل ماااااان    

 إليضااااااااااح ورمزهاااااااااا، بعااااااااادها عااااااااان والكشاااااااااف والحضاااااااااارية، التاريخياااااااااة

 إلثااااااارة وقااااااع ماااااان أحدثتااااااه مااااااا وماااااادى القصااااااائد، فااااااي ودالالتهااااااا ر اهااااااا

 .(308) «ومشاعرهم القراء أحاسي 

 التاااااااواريخ حساااااااب األحااااااادا  ماااااااع المتناصاااااااة القصاااااااائد ترتياااااااب وسااااااايتم    

 .والعصور المتسلسلة
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   -: اإلسالمي التاريخ – 1

 الفتاااااارة لتلااااااك والكرامااااااة والعاااااازة األمجاااااااد فتاااااارة يمثاااااال الااااااذي وهااااااو»      

 الشااااااعراء أرادهاااااا النصااااار، عبااااا  منهاااااا وتنشاااااقوا المسااااالمون، عاشاااااها التاااااي

 الهبااااة، جااااذوة توقااااد علهااااا األلاااايم الحاضاااار هااااذا ظاااال فااااي جديااااد ماااان تولااااد أن

 .(309) «جديد من وتستعر

فقااااااد اسااااااتلهم الشاااااااعر الاااااانص الااااااديني بصااااااورة كاملااااااة ووظااااااف بعاااااا  »   

مثاااااال سااااااورة الزلزلااااااة  األجاااااازاء ماااااان بعاااااا  السااااااور ماااااان القاااااارآن الكااااااريم

وسااااااورة النبااااااي يوسااااااف بنصااااااهما القرآنااااااي كشااااااكل ماااااان أشااااااكال اإلسااااااقاط 

 «ووظفهماااااا فاااااي البنااااااء الفناااااي للقصااااايدة المساااااماة )ال جدياااااد تحااااات الشااااام (

 ... فيقول:

 (310)دارت األر  مرارا 

 مرة ألف

 مرة ألف كرت ثم

  ثارت ثم

 زلزالها زلزلت

 أثقالها أخرجت

 مالها؟: جميعا النا  قالت

 ...ربما

 ...ربما

 ..ربما

 أخبارها بمدى جميعا سيلمون

 ثم ينتقل في نف  القصيدة إلى قصة سيدنا يوسف فيقول:

 (311) السجن في يوسف يزل لم

 الوجود، قبو دجى في أسيرا

 ...راودته وزليخا
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 حبابه شغفت

 بها هم ولقد

 به همت مثلما

 لــكْ  هيــت: فقالــت الوجد شفها

 هـــــــــاربــــــــــــا فتولـــــــــى

 تعــــــــــــدو إثــــره في وانبرت

 حقــــــــــدا لـــه كــــادت وقــــد

 العنيــــــــــــد الرفــــ  علـــى

 دبـــــــــر مـــن قدتـــه ثوبـــــه

 تستــــــغي  وظلت عمد علـــى

 الغزير بالدمـــــع العطف تستدر

 سوءا   أمرت ما نفسها تبري كي

 وتدليسا  

 وتزييفا  

 وزور وبهتانا ،

كاااااااذلك وظاااااااف بعااااااا  اإلشاااااااارات الساااااااتلهام الااااااانص الاااااااديني كقصاااااااة »   

النباااااي أياااااوب علياااااه الساااااالم تمثااااال شااااادة صااااابره فاااااي قصااااايدة الشااااااعر أحماااااد 

 وهي كما يلي: (312) «قنابه أيضا

هااااااااب أن هتلاااااااار جبـــــااااااااـار ومنااااااااتقم           فهاااااااال نجااااااااازى بمااااااااا القااااااااى 

 (313) سنمـــــار

كنااااااات أياااااااوب واألهاااااااوال ماثلاااااااة           إذ أنااااااات صاااااااخر علاااااااى اآلالم قاااااااد 

 صبار

كااااااذلك وظااااااف بعاااااا  اآليااااااات القرآنيااااااة فااااااي ديوانااااااه )أغنيااااااة الماااااايالد( »   

التااااي يقااااول فيهااااا هللا تعااااالى )ألاااام تاااار كيااااف فعاااال ربااااك بأصااااحاب الفياااال ألاااام 

يجعااااال كيااااادهم فاااااي تضاااااليل وأرسااااال علااااايهم طيااااارا أبابيااااال تااااارميهم بحجاااااارة 
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حيااااا  وظفهاااااا فاااااي قصااااايدة  (314)كعصاااااف ماااااأ كاااااول( مااااان ساااااجيل فجعلهااااام 

 فيقول: «)أزادكو(

 (315) رهيب موح  خريف، وفي

 الغروب في(( مار )) تململ

 الفناء أنشودة دمه، في وزغردت

 الفضاء في المميت إشعاعه فأطل 

 اللهيب، واندلع

 ... والسهول للجبال، يمتد

 الحقول، فصارت

 مأكول كعصف

 -التاريخ الغربي:  – 2 

وماااااااان الشااااااااعراء العاااااااارب الليبيااااااااين الااااااااذين صااااااااوروا أحقاااااااااد الغاااااااارب     

االساااااااتعماري وممارساااااااتهم الشااااااانيعة فااااااااي حااااااا  أبنااااااااء العااااااارب فيصااااااااور 

الشااااااااعر خالاااااااد زغبياااااااة مخططاااااااات االساااااااتعمار الغرباااااااي وحقااااااادهم علاااااااى 

وفضاااااااح مخططااااااااتهم التاااااااي تهااااااادف إلاااااااى الشاااااااعوب العربياااااااة واإلساااااااالمية 

تحااااااات وطاااااااأتهم إخضاااااااا  الشاااااااعوب العربياااااااة وجعلهاااااااا ترضاااااااخ أو تااااااارز  

ي قصااااايدته )الحاقااااادون( يصاااااب جاااااام غضااااابه علاااااى أولئاااااك المتعجااااارفين ففااااا

       :الحاقدين فيقول

 (316) جنون: قالوا

 ... به يهذي الذي هذا

 جنون: قالوا

 شيء في لي  بأنه قالوا

  المبين، الوحي من

 جنون مح  لكنه

 ...صدقوا وما قالوا،
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  ودون صراصير ألنهم

 يبصرون ال الذي النور عن عمي وألنهم

 يهاجموناااااه السااااالطة أربااااااب كاااااان كياااااف األبياااااات هاااااذه فاااااي الشااااااعر ياااااذكر   

 جناااااون فاااااي الشاااااتائم باااااأفظع يشاااااتمونه كاااااانوا وكياااااف وحاااااين وقااااات كااااال فاااااي

 :الشاعر يقول ثم

 (317) ودون صراصير ألنهم صدقوا وما قالوا

ولكاااااان الشاااااااعر ال يااااااولي لهاااااام اهتمامااااااا فيسااااااتمر فااااااي مناهضااااااته للحكومااااااة 

 عليه من عذاب وإهانات فيقول:رغم ما يوقعونه 

 (318) شاءوا ما فليطلقوا

 حين كل الشتائم كل من

  الدفوقة الحمم وليرسلوا

 فااااااي الااااااذي والحقااااااد الشااااااتائم ماااااان وليااااااذكروا جنااااااونهم فااااااي هاااااا الء ليسااااااتمر

 الااااذي الحاااار الصااااباح ونحااااو النصاااار إلااااى األماااار عاااازم قااااد فالشاااااعر قلااااوبهم

 .العيون تغزله

 (319) سائرين، وليستمروا

 للعيون الم دي هذا دربهم في

ثااااام يحااااادد موقفاااااه داعياااااا حاثاااااا علاااااى االساااااتمرار فاااااي الثاااااورة إلاااااى أن       

 يتحق  النصر المبين فيقول:

 متوجين الحياة درب في فلنم 

 المبين بالنصر بالنصر،

 ! العيون تغزله الحر، الصباح نحو

حاثاااااا إيااااااه  العربياااااة، الشاااااعوب معانااااااة حديثاااااه عااااان الشااااااعر يواصااااال ثااااام    

علاااااى االساااااتمرار فاااااي الكفااااااح والنضاااااال حتاااااى يتحقااااا  لهاااااا النصااااار، باااااأن 

تمتلاااااك لهاااااا حريتهاااااا وسااااايادتها يتضاااااح ذلاااااك مااااان خاااااالل توظيفاااااه ألساااااطورة 

)ماااااارتن لاااااوثر كااااان ( البطااااال اإلمريكاااااي الاااااذي ماااااا فتااااا  يناضااااال االساااااتعمار 

ويحاااااارب المياااااز العنصاااااري الاااااذي دفاااااع فاااااي سااااابيل تحقيااااا  غايتاااااه روحاااااه 
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محرضاااااا لمواصااااالة الثاااااورة  فيقاااااول الشاااااعوب، بهاااااذه تخااااارامف ثمناااااا لنضااااااله،

لمااااااان سااااااالبوا الشاااااااعوب حاااااااريتهم وحرماااااااوهم مااااااان لقماااااااة العاااااااي  الهنياااااااة 

 وعذبوهم:

 (320) ...لوثر مارتن»

 ...العاهر العصر هذا محنة

 ...الهامة لألشباه نحنى أن

 ...اللقمة خلف نجري

 ...نعرى

 ...نتعذب

 ...جوعا نتضور

 !...نجيعا الصحراء ولنسقي

 .«!...المستقبل أزهار تنمو كي

 رخااااااص وإلااااااى والغاااااارب، العاااااارب بااااااين المفارقااااااة إلااااااى الشاااااااعر يشااااااير    

 ثاااااام وماااااان المسااااااتعمر، عنااااااد الغربااااااي الاااااادم وغااااااالء ونقاااااااء العربااااااي، الاااااادم

 أنااااوا  شااااتى واكتسااااب الشااااعب فيااااه تعااااب الااااذي العصاااار هااااذا علااااى يتأسااااف

 حقيقياااااااة محناااااااة يواجاااااااه العرباااااااي الكاتاااااااب كاااااااان فقاااااااد والعاااااااذاب، المذلاااااااة

 الشاااااعر لااااه تعاااار  مااااا كاااال ماااان الاااارغم علااااى وضااااميره، حريتااااه تسااااتهدف

 هاااااااذا وراء كثيااااااارة   أسااااااابابا   أن شاااااااك ال وطمااااااا ، وترهياااااااب ضاااااااغوط مااااااان

 فااااااي أشااااااعاره الشاااااااعر يااااااذكر وعناااااادما األشااااااعار، لهااااااذه المريااااااب االسااااااتخدام

 تنخااااار التاااااي األمااااارا  بسااااابب وتتراجاااااع الناااااار عليهاااااا يطلااااا  الاااااذي الوقااااات

 الاااااروح إضااااااءة علاااااى هائلاااااة طاقاااااة تملاااااك الحقيقاااااة فاااااي أنهاااااا إال عظامهاااااا،

اااااااب أن ومااااااع الحياااااااة، إلااااااى األماااااال وإعااااااادة العربيااااااة  وعيااااااا أقاااااال هاااااام الكت 

 القمااااااع ظااااااروف بساااااابب ربمااااااا يمارسااااااونها، التااااااي المهمااااااة لخطااااااورة وفهمااااااا

 الكاااااامن الخطااااار تااااادرك ماااااا غالباااااا هاااااي السااااالطة فااااا ن علااااايهم، المفروضاااااة

 وكياااااف الشاااااعوب حالاااااة يصاااااف الشااااااعر فااااا ن ولاااااذا حااااارة، كتاباااااة كااااال وراء

 إال تنمااااااو ال األماااااال أزهااااااار ألن األماااااال وغاااااار  اإلصااااااالح يرياااااادون كااااااانوا

 حاجتهاااااااا تأخاااااااذ وال العدالاااااااة، بمااااااااء إال تاااااااروى وال اإلخاااااااالص، ترباااااااة فاااااااي

 .الفساد غيوم تحجبها ال شم  من إال الضوء من
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  -التاريخ المعاصر:  – 3

 فاااااااي وغيرهاااااااا العربياااااااة الشاااااااعوب عاشاااااااتها التاااااااي التاريخياااااااة األحااااااادا  إن

 الشاااااعراء مااااان ثاااااورة إلاااااى أدت واساااااتبداد، وظلااااام قهااااار مااااان الحااااادي  العصااااار

 شاااااتى، وماااااآ  بأحااااادا  ملااااايء المعاصااااار فالتااااااريخ» المساااااتبد الحكااااام علاااااى

 مازالاااااات التااااااي العربيااااااة والهمااااااوم العربااااااي، الوجااااااع علااااااى شاااااااهدة كاناااااات

 الشااااااعراء فااااااآثر اللحظااااااات، ماااااان لحظااااااة تفااااااارقهم وال النااااااا ، قلااااااوب تمااااااأل

 «عقاااااولهم فاااااي ترساااااو علهاااااا األليماااااة المحطاااااات هاااااذه يتناساااااون الاااااذين تاااااذكير

(321). 

 المعاصاااااااارة التاريخيااااااااة األحاااااااادا  مااااااااع العاااااااارب الشااااااااعراء تفاعاااااااال        

 وفقاااار ظلاااام ويااااالت ماااان شااااعبهم أبناااااء عاناااااه ومااااا أمااااتهم علااااى وقعاااات التااااي

 أبياااااااات، فاااااااي فصااااااااغوه أشاااااااعارهم فاااااااي ذلاااااااك انعكااااااا  وقهااااااار واساااااااتعباد

 العميااااا  أثاااااره لاااااه كاااااان رائعاااااا، فنياااااا تصاااااويرا الشاااااعورية تجاااااربتهم صاااااورت

 .المتلقين لدى مواز أثر أحدا  في

 هااااااذه صااااااور حياااااا ( زغبيااااااة خالااااااد) شاااااااعرنا الشااااااعراء هاااااا الء وماااااان   

 باألحاسااااااي  مفعمااااااة كاناااااات التااااااي بالدنااااااا قصاااااايدته فااااااي وصاااااااغها المعاناااااااة

 ال التاااااااي االساااااااتعمارية الممارساااااااات لهاااااااذه الرافضاااااااة اإلنساااااااانية والمشااااااااعر

 غنياااااة قولاااااه: بالدناااااا فاااااي ذلاااااك نجاااااد العرباااااي لإلنساااااان قيماااااة وال وزناااااا تقااااايم
(322) 

 فقير وشعبها

 ...بفتات يقتات

 ...الدخيل موائد

**** 

 غنيه بالدنا

 بخيله لكنها

 العوجاء كالنخلة بخيلة

 بالثمر تلقى حين

 بعيد مدى إلى

                                                           
 .140: ص ساب ، مصدر مرقونة، ماجستير رسالة المبحوح، محمد الحميد عبد حاتم غزة، ألجلك ديوان في التناص - 321
 .15إيقاعات متداخلة، خالد زغبية، ص:  - 322
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  الب ساء – بنيها – لكنما

 الفقير بنيها

 نصيب لنا لي 

 !النضيد طلعها من

 :مصر على الثالثي العدوان

 فاااااي ذلاااااك الشااااااعر صاااااور فقاااااد المصاااااري، الاااااوطني النضاااااال عااااان أماااااا       

 م1956 الثالثاااااااي العااااااادوان ضاااااااد( كفااااااااح أغنياااااااة) أساااااااماها التاااااااي قصااااااايدته

 عباااااارة وهاااااي ،323 حينهاااااا فاااااي العااااارب صاااااوت وأذاعهاااااا ساااااعيد باااااور علاااااى

 قيااااااام إثاااااار مصاااااار علااااااى وإساااااارائيل وفرنسااااااا بريطانيااااااا شاااااانتها حاااااارب عاااااان

 .السوي  قناة بتأميم الناصر عبد جمال

 :يلي ما( كفاح أغنية) قصيدته في( زغبية خالد) الشاعر يقول    

 (324)...  قوة توجد حيثما

 ... وفتوة

  وعزيمة قوي إصرار يوجد حيثما

 ... إباء الشعب في يوجد حيثما

 ... ومضاء

 ... المشاعر تطغي حينما

 ... الثائرة النفو  في

 ... الكبير وطني ربى في أغني زلت ما أنا

 ... مكان كل في األحرار وطن

 ... عمان في...  الجزائر في

 ... إفريقيا سهول في

 ... آسيا روابي في

 ... مغامر أوطاني يجتاح عندما

                                                           
 درمص معتو ، بدرالدين هاجر الكاملة، الشعرية األعمال في تحليلية دراسة زغبية، خالد شعر في واألسطورة الرمز تناصات - 323

 .72 ،71: ص ساب ،
 .12 ،11: ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد متداخلة، إيقاعات - 324



 

 

103 

 ... مقامر أرضي في يطمع عندما

 ... المعتدون يقيم أو

 ... مجازر أو سجون من

 ... الثائرين لجميع أغني زلت ما أنا

 ... المساء في الصباح، في

 فاااااااي شاااااايء يوجااااااد فاااااااال دائمااااااا، باالسااااااتمرار قصااااااايدته الشاااااااعر باااااادأ      

 فشااااااال، لااااااي  اإلنسااااااان فسااااااقوط اإلصاااااارار، محاااااال يحاااااال أن يمكنااااااه العااااااالم

 والممكاااااان المسااااااتحيل بااااااين الفااااااار  سااااااقط، حياااااا  يبقااااااى أن الفشاااااال ولكاااااان

 ماااااان عجيبااااااة قااااااوة فاإلصاااااارار وإصااااااراره، الماااااارء عزيمااااااة علااااااى يتوقااااااف

 أهاااااادافك تحقياااااا  تسااااااتطيع لاااااان اإلصاااااارار فباااااادون البشاااااارية، الاااااانف  أساااااارار

 .وغاياتك

 األوطاااااااان فاااااااي يغناااااااي زال ماااااااا بأناااااااه قصااااااايدته فاااااااي قاااااااال فالشااااااااعر       

 جاءهااااااا التااااااي األوطااااااان فااااااي األحاااااارار بااااااأر  وصاااااافها الااااااذي العربيااااااة،

 بهاااااااا يقيماااااااوا أن يريااااااادون الاااااااذين المعتااااااادون باااااااه يطماااااااع الاااااااذي المساااااااتعمر

 خاااااالل مااااان شاااااعره ويصاااااو  يغناااااي زال ماااااا فالشااااااعر والساااااجون، المجاااااازر

 .ودمائهم الثوار جراح

 :العراقي الوطني النضال

 بعنااااااوان قصاااااايدة العراقااااااي الااااااوطني النضااااااال عاااااان الشاااااااعر كتااااااب كمااااااا    

 م1958 سااااانة العراقياااااة الثاااااورة انبثاااااا  إثااااار ذلاااااك وكاااااان( بغاااااداد إلاااااى أغنياااااة)
 : فيها فقال ،325

 (326) بغـــداد يا إليك

 اآلســـاد بلد يا

 والثوار األحرار مرب  يا

 الكبير العروبة معقل يا

 بغداد يا إليك

 البعاد مدى على

                                                           
 . 146ص ساب ، مصدر زغبية، علي خالد التاريخ، ذاكرة في نقو  - 325
 .7/8: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد الربيع، سيقبل غدا - 326



 

 

104 

 والسالم بالحب مفحمة أغنية

 الحبيب لشعبك

 المهيب لجيشك

 ماااااارب  بأنهااااااا بغااااااداد، مدينااااااة إلااااااى القصاااااايدة هااااااذه الشاااااااعر أهاااااادى      

 بالحاااااب مليئاااااة أغنياااااة فيهاااااديها الكبيااااار، العروباااااة ومعقااااال والثاااااوار األحااااارار

 :فيقول العربية األمة شرف الذي الشعب لهذا والسالم

 (327) بغداد يا احترقت طالما يا

 بالسعير اصطليت طالما يا

 الهوان رك  قد طالما يا

 الهوان رك  قد سوقك في

 الكثير للمشان  بنيك من وسي 

 بطــــــــون وازدحمت

 الســـــوداء سجونك

 الشرفـــــاء بكل

 أعنا  تأرجحت طالما يا

 النهـــار رابعة في بنيك

 األحــــــرار وشرد

 .الحبيـــب شعبك من

 الااااااذي واإلعاااااادام االسااااااتعمار بااااااه فعاااااال ومااااااا الشااااااعب هااااااذا معاناااااااة وماااااان

 الشاااااااعر يصااااااف ذلااااااك خااااااالل ماااااان والسااااااجون، والمجااااااازر بحقااااااه مااااااور 

 حقاااااااه فاااااااي المساااااااتعمر مارساااااااها التاااااااي واألفعاااااااال والفااااااارات دجلاااااااة نهاااااااري

 نظاااااره فاااااي كانااااات فقاااااد األوصااااااف بأبشاااااع النهااااارين هااااااتين الشااااااعر فيصاااااف

 :فيقول الصديد، وتتقيء الدماء تدف 

 (328) والفرات دجلة طالما يا

 ..  دمــــــــاء..  تدفقــــــا
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 .. صديــــــد..  تقيــــــئا

 .. أشـــــالء..  وبصـــقا

 تماااااوز، مااااان 14 ثاااااورة قبااااال العااااارا  أر ( زغبياااااة) الشااااااعر وصاااااف فقاااااد

 :فيقول األحرار فيه الشاعر يحي وأبلغها، األوصاف بأقوى

 (329) للثــــوار الثـــوار تحية

   لألحرار األحرار تحية

 الحزين شعبي من تحية

 الســــجين شعبـــي من

 الفخــــار يحوطها تحية

 المختــــار موطـــن من

 الظلم صرح ندك أن نستطيع لعلنا

 واألســـــوار

 الحبيبـــة قدســنا أجـــل من

 خصيبة ربوة كل فو  الراب  شعبنا أجل من

  أحرار من األفواه تكمم موطن، من تحية

 تعااااااان  القصااااااائد، تلااااااك إن»( زغبيااااااة خالااااااد) الشاااااااعر يقااااااول ثاااااام وماااااان     

 تتجمااااااد أو تتحوصاااااال، وال الخاااااااص، خااااااالل ماااااان العااااااام وتخاطااااااب الواقااااااع،

 علااااااااى يحتااااااااوي جوهرهااااااااا ألن معينااااااااة، تاريخيااااااااة مرحلااااااااة حاااااااادود داخاااااااال

 حااااادود تتجااااااوز ثورياااااة، تقدمياااااة ومضاااااامين شااااااملة، عاماااااة إنساااااانية قضاااااايا

 كاااااال فااااااي العااااااام اإلنساااااااني الوجاااااادان بااااااذلك فتخاطااااااب والمكااااااان، الزمااااااان

 .(330) «ومكان زمان

 يولاااااد الجثااااا  ركاااااام باااااين ومااااان الحرياااااة، تنبعااااا  الشاااااهداء أرواح فمااااان      

 التضااااااحية تقاااااادم أن فيجااااااب الحريااااااة تريااااااد الشااااااعوب كاناااااات فاااااا ن األماااااال،

 علاااااى إال للشاااااعوب كراماااااة وال الشاااااهداء، دمااااااء بااااادون حرياااااة فاااااال والفاااااداء،

 أعاااااواد فاااااو  مااااان تولاااااد بااااااه ، ثمنهاااااا فالحرياااااة» الشااااارفاء، الثاااااوار جثااااا 

 .   (331) «المشان 
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 ي: التناص الشعر

 شااااااااعرية هااااااااو تااااااااداخل عاااااااادة نصااااااااوص ويقصااااااااد بالتناااااااااص الشااااااااعري    

منساااااجمة ماااااع بعضاااااها ساااااواء كانااااات قديماااااة أم حديثاااااة علاااااى أن تكاااااون دالاااااة 

 .(332) ان على الفكرة التي يطرحها الشاعرقدر اإلمك

 ماااان وبعضااااا آخاااارين شااااعراء مااااع فيهااااا يتناااااص أبياتااااا الشاااااعر لنااااا فيااااذكر   

 يضااااااايف حيااااااا  ،التاااااااي لهاااااااا عالقاااااااة بنصاااااااوص ساااااااابقة قصاااااااائده أساااااااماء

 شاااااطر هديوانااااا فاااااي متداخلاااااة إيقاعاااااات قصااااايدة إلاااااى زغبياااااة خالاااااد الشااااااعر

 :قصيدته في زغبية خالد الشاعر يقول إذ المتنبي أشعار من

 (333) (ناقص من مذمتي أتتك وإذا)

 (الزنا بأوالد ممتحن والحر)

 :فيقول المتنبي الطيب أبو مع زغبية خالد الشاعر تناص فقد

تي أََتْتاااااااك َوإذا» اااااااَهاَدةُ  َفِهااااااايَ ...  َنااااااااِقٍص  ِمااااااانْ  َماااااااَذمَّ  «فاِضااااااالُ  ِباااااااأَن ي لِاااااااي الشَّ
(334). 

نـاااااااـا باااااااأوالد مماااااااَتَحن   والحااااااار  ...  بضااااااالَّةٍ  فااااااايَّ  علياااااااك المشااااااايرَ  وأناااااااه»  «الز 
(335). 

 :زغبية الشاعر يقول معا والديوان القصيدة نف  وفي     

 (336). .. تجد ف ن النفو ، شيم من والظلم

 ... يظلم ال فلعلة ذاعفة

 فااااااي يقااااااول إذ أيضااااااا المتنبااااااي الطيااااااب أبااااااو مااااااع الشاااااااعر تناااااااص فقااااااد     

 :له عمودية قصيدة

 .(337) «يظلم ال فلعلة ذاعفة        تجد ف ن النفو  شيم من والظلم»

                                                           
 .74:ص ساب ، مصدر

 .50، ص: 2000م سسة عمون للنشر والتوزيع، د/ط،  –ينظر: التناص نظريا وتطبيقيا، أحمد الزعبي، عمان  - 332
 .63: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 333
 .17: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد الكبير، السور -  

 لمكتبةا الموصلي، الكريم عبد بن محمد بن محمد بن هللا نصر الدين ضياء الفتح أبي والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل - 334

 .353ص ،2 جـ الحميد، عبد الدين محيي محمد/  ت ،1995 بيروت،- العصرية
: متوفىال) عباد بن بالصاحب المشهور الطالقاني، القاسم أبو العبا ، بن عباد بن إسماعيل المتنبي، شعر من السائرة األمثال - 335

 .29ص ،1 جـ م، 1965- هـ 1385 األولى،/  ط بغداد، النهضة، مكتبة ياسين، آل حسن محمد الشيخ/  ت ،(هـ385
 .63: ص سب ، مصدر زغبية، خالد متداخلة، إيقاعات - 336
/  ت ،(هـ656: المتوفى) الدين عز حامد، أبو الحديد، أبي بن الحسين بن محمد بن هللا هبة بن الحميد عبد البالغة، نه  شرح - 337

 .381ص ،18 جـ وشركاه، الحلبي البابي عيسى العربية الكتب احياء دار إبراهيم، الفضل أبو محمد
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 يقاااااول نجااااااة قالااااات: قصاااااائده أول وفاااااي الكبيااااار الساااااور: ديواناااااه فااااايو      

 : الشاعر

 :نجاة قالت

 (338) السعير يصليني ان،ــــــوالحرم ر،ـــــالهج

 وىــــــــــــاله أناشدك ي،ــــــيسقمن والبعد

  ...و ــــــــالرج ويــــــــنن فال  ،ــــــــأمك

 (:لي من) بعنوان قصيدة في ناجي إبراهيم الشاعر يقول     

 .(339) وليلي أشجان   فيكِ  نهاري       مثلي أنتِ  هل الهوى أناشدك   

 .ل يــكظ به الشقاءُ  والزمني      يـــــــــــعذاب يفارقني ال زمان  

 .ليــوُيم آالمي هــمن أَسطر      مدادا   يـــــــــل أصبح الليلَ  كأن

 فاااااااي (340) نااااااااجي إباااااااراهيم الشااااااااعر ماااااااع زغبياااااااة، الشااااااااعر يتنااااااااص     

 (.الهوى أناشدك) لفظتي في( لي من) بعنوان له قصيدة

 مااااااع( إليهااااااا) القصاااااايدة عنااااااوان فااااااي (341) زغبيااااااة خالااااااد الشاااااااعر يتناااااااص  

 .(342) ناجي إبراهيم الشاعر

 :الحارثي عو  بن محمد/ د الشاعر يقول     

 تصاااااله النااااار كااااأن بقلااااب رفقااااا     أملااااي يااااا والحرمااااان الهجاااار أصااااعب مااااا
(343) 

 كااااااال ويصااااااف( والحرمااااااان الهجاااااار) لفظتااااااي فااااااي الشاااااااعر يتناااااااص حياااااا 

 .بالنار والحرمان الهجر الشاعرين

يااااااذكر الشاااااااعر خالااااااد زغبيااااااة فااااااي ديااااااوان السااااااور الكبياااااار فااااااي قصاااااايدته   

 قالت نجاة: 

 (344) البالد راقتني مهما أرضي األر  ال

 ا ــــــــرع يــــحول نـــــم ا ـــفالن

                                                           
 .17: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد الكبير، السور - 338
 287: ص ط،/د بيروت، العودة دار ،1980/  9/  1 ناجي، ابراهيم ديوان - 339
 .م1953: عام توفي القاهرة، في شبرا بحي م،1898 ديسمبر 31 ولد مصري، شاعر ناجي، إبراهيم - 340
 .47: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد الكبير، السور - 341
 .211: ص بيروت، العودة دار ،1980/  9/  1 ناجي، إبراهيم ديوان - 342
 .17: ص الحارثي، عو  محمد مستور/ الشاعر موقع - 343
 .18: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد الكبير، السور - 344
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 .ا ــــــــــالمت سقط

 : مفلح حسين محمود الشاعر ويقول

 وسااااااقط أقاااااادامهم تحاااااات...  يعلاااااا فاسااااااتريحوا. الرعااااااا  بهاااااا الء أدرى نحاااااان

 (345) المتا 

فاااااي  ،(346) مفلاااااح محماااااود الشااااااعر ماااااع البيااااات هاااااذا فاااااي الشااااااعر يتنااااااص

 .لفظتي )سقط المتا (

 الشاااااااعر مااااااع خالااااااد زغبيااااااة الشاااااااعر يتناااااااص (347)( إليهااااااا) قصاااااايدة وفااااااي

فالشااااااااعر عباااااااد الوهااااااااب ، القصااااااايدة عناااااااوان فاااااااي البيااااااااتي باالوهااااااا عباااااااد

 .(348) البياتي ذكر قصيدة في كتابه األعمال الشعرية بعنوان )إليها(

 بعنااااااوان قصاااااايدة( الكبياااااار السااااااور) ديوانااااااه إلااااااى الشاااااااعر يضاااااايف         

 سااااااااوري حااااااااداد المساااااااايح عبااااااااد الشاااااااااعر بينمااااااااا ،(مغتاااااااارب انطباعااااااااات)

 التناااااااص فيظهاااااار ،(349) مغتاااااارب انطباعااااااات بعنااااااوان كتاااااااب لااااااه الجنسااااااية

 الشااااااعر عناااااد القصااااايدة واسااااام الساااااوري الشااااااعر عناااااد الكتااااااب اسااااام باااااين

 .الليبي

 الاااااديوان نفااااا  فاااااي الليبياااااين واألدبااااااء الكتااااااب إلاااااى أغنياااااة قصااااايدة فاااااي       

 :القصيدة مطلع في زغبية خالد الشاعر يقول

 (350) الصباح يعقبه الليل

 عبااااااده مصااااااطفى رضااااااا الشاااااااعر عنااااااد قصاااااايدة عنااااااوان فااااااي هنااااااا التناااااااص

 (. الصباح يعقبه الليل) بعنوان

 ماااااع زغبياااااة خالاااااد الشااااااعر يتنااااااص الربياااااع سااااايقبل غااااادا دياااااوان وفاااااي       

 بينمااااااا( بغااااااداد إلااااااى أغنيااااااة) قصاااااايدة، عنااااااوان فااااااي قباااااااني ناااااازار الشاااااااعر

 فااااي وذلااااك( بغااااداد إلااااى الحااااب أغنيااااة) قصاااايدته ساااامى قباااااني ناااازار الشاااااعر

 .الشعرية األعمال كتابه

                                                           
    http://www.drmosad.com القرآن، لغة العربية اللغة موقع - 345

https://books.google.com/books/about  
 بفلسطين النكبة حلت 1948 عام وفي بفلسطين، طبرية بلدة ضفاف على سمخ بلدة في م1943 عام لحمف حسين محمود ولد - 346

  .درعا مدينة في واستقر سورية، إلى أسرته مع فهاجر
 .47: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد الكبير، السور - 347
 .55ص: م، 1995األعمال الشعرية، عبد الوهاب البياتي، دار فار  للنشر والتوزيع  - 348
 ،1962 والنشر والترجمة للتأليف العربية اليقظة دار حداد، المسيح عبد مغترب، انطباعات - 349

https://books.google.com/books/about  
 .91: ص ساب ، مصدر زغبية، خالد الكبير، السور - 350

http://www.drmosad.com/
https://books.google.com/books/about
https://books.google.com/books/about
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 -: إلخاتمة
األكرم  النبيالحمد هلل الذي بفضله تنفر  الكرب وتنحل العقد، وأصلي وأسلم على 

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد:

نرصد في خاتمة هذا البح  بع  ما توصلت إليه الدراسة التي عنيت برصد التناص 

 في شعر خالد زغبية:

 المناه  من أصبح فقد لذا ،امعاصر اغربي انقدي امصطلح التناص موضو  عديُ  -

 حديثا، إذ وجد فيه النقاد حال للتأويل المفتوح وتعدد المعنى. النقاد بين تداوال األكثر

 انكبعد أْن  ،الحديثة العربية الدراسات فيقد شهد تطورا ملحوظا  لمصطلحن  هذا اإ -

ي ف المسميات هذه من اوغيره واالقتبا  والتضمين السرقات: يعرف بـ المصطلح

 الثقافة العربية القديمة.

 أسلوب من هفي لما الشعر، في كثيرة بتناصاتوالحدي  الشريف  الكريم القرآن حظي -

ات كثيرة لذلك رصدنا تناص العربية للثقافة رئيسيا مصدرا فصار رفيعة، وقيمة معجز

  نية.الديوهذا يرجع كله إلى نشأته  هذا البح  فيفي دواوين الشاعر قد أشرنا إليها 

أدى إلى وضوح المعنى وقوة  توظيفا القرآنيخالد زغبية قد وظف النص الشاعر  -

 .الداللة

 لىع كثيرا اعتمد قد أنه الشاعرالواردة في دواوين  قصائددراسة ال خالل من اتضح -

 يريد عندما الشاعر فكان معينة، غاية لتحقي  وذلكبقصد  ،يالقرآن توظيف النص

 عارضتت ولو القرآني، التناص على قصدا يعتمد السياسية األمور في شيء عن البوح

 .القرآني سياقها في األصلي مضمونها مع

عراء األجيال شعند  مع ندرته كثيرا، توظيفهم للتناص شعراء السبعينيات لوحظ على -

 أدواتهم نه كانت نشأته حديثة، فكان ه الء الشعراء يستمدونإحي   السابقة لهم

 التعبيرية والتصويرية من مخزونهم الثقافي.

كان  نهإالتناص األكثر حضورا في شعر خالد زغبية القرآني والتاريخي، حي   - 

الكريم، لكي يقدم الفكرة على أكمل وجه  أما التناص التاريخي يعتمد كثيرا على القرآن 

ان مار والحكام فكثورات الشعوب ضد االستع استحضار فكانت أشعاره تعتمد على

 العنف بشتى أنواعه.واجهوا شعر الشعراء الذين  توظيف يكثر من

وظفها في شعره، فأدت من القصص والشخصيات القرآنية، و استحضر الشاعر -

عليه  –ف سيدنا يوس كاستحضاره لقصيةالمعاني ما لم تستطع الجمل الكثيرة تأديته، 

 .–السالم 
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بدأت العالقة في التناص الديني بين النص الالح  )القصيدة( مع النص الساب   -

 .للقارو)اآلية( على سبيل االستشهاد وتعزيز فكرة 

 يدتهلقص الفني البناء في وظفهاف ،الكريم القرآن من ألفاظ إلى الشاعر عمد لقد - 

 .الشعرية

ي كد على  من قصائده وتناصاتهتعزيز فكرة فنجده في كثير ل استخدام التناص الديني -

فكرة أن الشعر يجب أن يتناول القضايا اإلنسانية عامة والمبادو الشاملة التي تهم 

 اإلنسانية من حرية وعدالة اجتماعية وسالم عالمي.

ما تم تقديمه في هذا البح  كان سببا أن يكون شامال لكل أنوا  التناص على مستوى  -

 على الباح  أن ينتقي النماذ  األكثر توضيحا.الكم وال الكيف فكان لزاما 

إن دراسة سيرة الشاعر وتتبع مراحل تعليمه كانت مهمة للوقوف على المدخالت  -

المعرفية والثقافية التي غذته برصيد كبير من الثقافة وساعدته في استحضار نصوص 

 مختلفة أثناء إنتا  القصيدة.

 فمني خطأ أو تقصير أو قصور من كان وما وحده، هللا فمن توفي  من كان وما هذا

 حبهوص آله وعلى محمد نبينا على وسلم هللا وصلى شره، من هللا أعاذنا الشيطان ومن

  .العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر أجمعين،
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 :والمراجع المصادر

 .عاصم عن حفص برواية الكريم القرآن

 :المصادر: أوال

  ،طرابل واإلعالن والتوزيع للنشر العامة المنشأة الميالد، أغنية زغبية، خالد – 1

 .م1986/  2 ط ،1966/ 1ط

 ط عالم،واأل للثقافة العامة الشعبية اللجنة الكاملة، الشعرية األعمال زغبية، خالد – 2

/1 /2007 . 

 حقو  يبيا،ل واآلداب الفنون لرعاية العليا اللجنة نشر الكبير، السور زغبية، خالد – 3

 .31/12/1968 ،2/  ط العليا، للجنة محفوظة األولى الطبعة

 1 / ط الثقافي، اإلبدا  تنمية مجل  منشورات متداخلة، إيقاعات زغبية، خالد – 4

،2004. 

 –الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن  الربيع، سيقبل غدا زغبية، خالد – 5

 .م1975 1/  ط ليبيا، –طرابل  

 اساتللدر الليبيين جهاد مركز منشورات التاريخ، ذاكرة في نقو  زغبية، خالد –6

 .2005 ليبيا،-طرابل  التاريخية،

 :المراجع: ثانيا

 الكتب العربية: أ/

 .ط/د بيروت، العودة دار ،الديوان ناجي، إبراهيم – 1

 بزوائد العالية المطالب العسقالني، حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد – 2

 العاصمة، دار سعود، بن محمد اإلمام لجامعة قدمت علمية رسالة الثمانية، المسانيد

 .جزءا عشر أربعة هـ،1419 األولى،/  ط السعودية، – الغي  دار

 ابالكت اتحاد هارون، محمد السالم عبد: تح اللغة، مقايي  معجم: فار  بن أحمد – 3

 .م2007 هـ،1423 ،1ط العرب،

 عباد نب بالصاحب المشهور الطالقاني، القاسم أبو العبا ، بن عباد بن إسماعيل – 4

 هضة،الن مكتبة ياسين، آل حسن محمد الشيخ/  ت المتنبي، شعر من السائرة األمثال

 .29ص ،1 جـ م، 1965- هـ 1385 األولى،/  ط بغداد،
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 القديم لألدب النقد نقد في دراسة) األدبي النقد في الِمسبار جمعة، حسين – 5

 .م2003 دمش ، العرب الكتاب اتحاد منشورات( وللتناص

 دار ،(نموذجا البرغوثي) الحدي  العربي الشعر في التناص البادي، حصة – 6

 .م2009- هـ1430 ،1/ط والتوزيع، للنشر العلمية المعرفة كنوز

 ربي،الع الثقافي المركز: الناشر واأليديولوجيا، الروائي النقد الحمداني، حميد – 7

 .م1990 آب ،1ط

 حميدال عبد/ د: تح المعجم، حروف على مرتبا العين الفراهيدي، أحمد بن الخليل – 8

 ،1ط لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار بيضون، علي محمد منشورات هنداوي،

 .م2003 هـ،1424

 سعيد يقطين: – 9

 اء،البيض الدار: النشــــر دار العربي، الثقافي المركز السردي، والترا  الرواية –

 .1992 ،1: ط

 ضاءالبي الدار العربي، الثقافي المركز والسيا ، النص الروائي النص انفتاح –

 .2001 ،2:ط المغرب،

 المركز ،(التفاعلي اإلبدا  جماليات إلى مدخل) المترابط النص إلى النص من –

 .م2005 ،1ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي

 مركز األلباني، الدين ناصر محمد موسوعة نعمان، آل سالم بن محمد بن شادي – 10

 ط من،الي– صنعاء والترجمة، الترا  وتحقي  اإلسالمية والدراسات للبحو  النعمان

 م.2010 األولى/ 

: ليهع وعل  قدمه والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل األثير، الدين ضياء – 11

 .القاهرة والنشر للطبع مصر نهضة دار طبانة، بدوي/ د الحوفي، أحمد/ د

: ط طرابل ،-النور مكتبة: الناشر الليبية، البلدان معجم الزاوي، أحمد الطاهر – 12

1، 1968. 

 لبالغة،ا نه  شرح الحديد، أبي بن الحسين بن محمد بن هللا هبة بن الحميد عبد – 13

 .ت د/  ط د العربية، الكتب احياء دار إبراهيم، الفضل أبو محمد/  ت

 هديم/ د: ت العين، الفراهيدي، تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد – 14

 .307: 7   الهالل، ومكتبة دار السامرائي، إبراهيم/ د المخزومي،
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 لهيئةا التشريحية، إلى البنيوية من والتكفير الخطيئة الغذامي، محمد هللا عبد – 15

 .1998 ،4ط للكتاب، العامة المصرية

 إبراهيمو البردوني أحمد: ت القرطبي، تفسير القرطبي، أحمد بن محمد هللا عبد – 16

 .232ص ،20 جـ م،1964 الثانية/ ط القاهرة، – المصرية الكتب دار أطفي ،

 جمةوالتر للتأليف العربية اليقظة دار مغترب، انطباعات حداد، المسيح عبد – 17

 .1962 والنشر

 الكتاب ردا الحدي ، العصر في ليبيا في الشعرية الحركة نصر، زرقون قريرة – 18

 .جزئين م،2004 ،1: ط لبنان، بيروت المتحدة، الجديد

 ،الترجمة وارتجالية األدبي االستحواذ في دراسة منتحال ادوني كاظم جهاد،  – 19

 .م1993 ،2ط المغرب، البيضاء، الدار الشر ، إفريقيا منشورات

 سديدال المعنى تحرير» والتنوير التحرير التونسي، عاشور بن الطاهر محمد – 20

 1984 ون ،ت – للنشر التونسية الدار المجيد، الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير

 .130 ص ،19 جـ هـ،

- الكبير الترمذي، الجامع الضحاك بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن محمد – 21

 .م1998 بيروت، – اإلسالمي الغرب دار معروف، عواد بشار/ ت الترمذي، سنن

 ،(ةوالثقاف الشعر في العربية الحداثة بخصوص) الس ال حداثة بني ، محمد – 22

 .1988 ،2: ط المغرب، البيضاء الدار لبنان، بيروت العربي، الثقافي المركز

 تمنشورا ،(العربي الشعر في الت ناص   تجل يات) الغـائب النــَّص   عزام، محمد – 23

 .م2001 ط، د دمش ، العرب الكتاب اتحاد

 محمد مفتاح: – 24

 ،3/ ط العربي، الثقافي المركز التناص، استراتيجية الشعري الخطاب تحليل –

 . م1992

 .1987 العربي، الثقافي المركز وإنجاز، تنظير. .. النص دينامية –

 من مجموعة: تح القامو ، جواهر من العرو  تا  الزبيدي،مرتضى  – 25

 .ت/د ط،/د الهداية، دار المحققين،

 الحضاري، اإلنماء مركز: الناشر الخطاب، وتحليل األسلوبية عياشي،منذر  – 26

 .2002 ،1ط
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 ينب العالقة أشكال في دراسة القرآني التناص رضوان، الحسيب عبد ياسر – 27

 .1 ط المغرب، – البيضاء الدار – الشر  إفريقيا الكريمة، القرآنية اآليات

 الكتب المترجمة: ب/

 ،1991: 1ط للنشر، توبقال دار الزاهي، فريد: تر النص، علم كريستيفا، جوليا – 1

 .1997/ 2ط

 لوسوي، دار العياشي، منذر: تر الكتابة، مغامرة أو النص، لذة بارت، روالن – 2

 م.1992 ،1ط باري ،

 ،1ط الحضاري، اإلنماء مركز العياشي، منذر: تر اللغة، هسهسة بارت، روالن – 3

 .م1999

 ير،كث إدري : تر دريدا، جاك فلسفة إلى مدخل البورت، وروجي فوكمان، سارة – 4

 1994 ،2ط الشر ، إفريقيا الخطابي، الدين عز

 منشورات الجيوشي، فاطمة/ د: تر للحداثة، الفلسفي القول هبرما ، يورغن – 5

 ،1995 دمش  الثقافة وزارة

 :علميةال رسائلال جـ/

 محمود رشع في والتاريخي الديني التناص شرار، أبو الكريم عبد موسى ابتسام – 1

 .2007 الخليل، جامعة مرقونة، ماجستير رسالة دروي ،

 يرماجست رسالة غزة، ألجلك ديوان في التناص المبحوح، محمد الحميد عبد حاتم – 2

 .2010 غزة، اإلسالمية الجامعة مرقونة،

 مرقونة، ماجستير رسالة العتاهية، أبي عند الديني التناص بهار، بشير علي حسن – 3

 .2014 – 2013 غزة، اإلسالمية الجامعة

 ةوصفي دراسة الخطيب، يوسف شعر في التناص جبريل، حسن محمد خمي  – 4

 .م2015 غزة، األزهر جامعة مرقونة، ماجستير رسالة تحليلية،

 قونة،مر ماجستير رسالة ،وشعره حياته زغبية خالد هللا، عبد الشيخ محمد سعاد – 5

 .2008/2009 ،ليبيا – جنزور العليا الدراسات أكاديمية

 ديةالنق الدراسات ضوء في وخصومه المتنبي بين الوساطة أمسيلي، بن سهام – 6

 .2011، نوفمبر معمري مولود جامعة مرقونة، ماجستير رسالة الحديثة،
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 ماجستير رسالة نموذجا، اإللياذة زكريا مفدي شعر في التناص باي، صباح – 7

 .2014/2015 بالمسيلة، ضياف بو محمد جامعة مرقونة،

 رقونة،م ماجستير رسالة الفزاني، علي شعر في التناص الصويعي، إبراهيم عادل – 8

 .م2017- 2016 ليبيا،-مصراتة العليا، الدراسات أكاديمية

 ماجستير رسالة رزيقة، اللة لـهنية وينسحب يغريني ديوان عمرو ، فاطمة – 9

 .2016-2015 بسكرة، خيضر محمد جامعة مرقونة،

 من دراسة) هدوقة البن والدراوي  الجازية رواية في التناص لعـور، مـوسى – 10

 بسكرة، خيضر محمد جامعة مرقونة، ماجستير رسالة ،(النص لسانيات منظور

 .م2009 هـ،1430 م،2008 هـ،1429

 دقيص علي الليبي الشاعر عند السياسي الخطاب بالغة ،محمد سالم سعد نورية – 11

 م.2011/2012كلية اآلداب جامعة المرقب ليبيا، دكتوراه،  رسالة ،القادر عبد

 زغبية، خالد شعر في واألسطورة الرمز تناصات معتو ، الدين بدر هاجر – 12

 زاوية،ال جامعة مرقونة، ماجستير رسالة الكاملة، الشعرية األعمال في تحليلية دراسة

 .م2015 اآلداب، كلية

 : الدوريات د/

 الحسني، المختار ترجمة الثانية، الدرجة في األدب أطرا  جينيت، جيرار – 1

 .7ص ،1997 ،7 م ،25   عالمات، مجلة

 يف التناصحسن البنداري، عبد الجليل حسن صرصور، عبلة سليمان ثابت،  – 2

 المجلد ،2009 اإلنسانية العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة مجلة الفلسطيني، الشعر

  .259: ص ،2 العدد ،11

 مان،الس غادة شعر في القرآني التناص حمزة، ياسين لمياء عثمان، كريم شازاد – 3

 .3، ص: العربية اللغة قسم/األساسية التربية فاكلتي/رابرين جامعة

 قل،دن وأمل دروي  محمود شعر في القرآني التناص كياني، رضا ،سليمي يعل – 4

 هـ، 1391 ربيع ،9 :  محكمة، فصلية وآدابها، العربية اللغة في دراسات مجلة

   .105ص:  م،2012

 لزهراء،ا السيدة خطبة في الكريم القرآن مع النصي التفاعل لعيبي، قاسم محمد/ د – 5

 .335: ص م،2012 ،203/  العرا ، جامعة المحكمة، اإلسالمية الكلية مجلة
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 هـ/ مواقع الشبكة العنكبوتية:

 ابالخط خالل من التناص لمصطلح يالعرفن اللساني البعد زغوذة، إسماعيل: أ – 1

 .نموذجا مرتا  الجليل عبد المعاصر الجزائري الروائي

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/1034  

-وصلالم جامعة اللندنية، الديار جريدة النصية، المتعالقات حديد، اليا  حسيب – 2

articles/2645-http://aldiyarlondon.com/culture/1-- اآلداب، كلية

transtextualite-  

 الثقافية أقالم مجلة التناص، آليات حمداوي جميل – 3

-http://nasershehan.blogspot.com/2011/08/blog

post_3174.html  

 الحدي  العربي النقد في ومفهومه األدبي التناص: ميرزائي حسين – 4

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article29850  

 مار  10، األربعاء والجديد، القديم بين النص تداخل الخالدي، الرحيم عبد – 5

2010، http://www.anfasse.org  

 عاصرالم العربي النقد في الغربي النقد مفاهيم تأصيل مشكلة صديقي، علي – 6

 .م2012 هـ،1433 ،74 العدد الكلمة، مجلة ،(أنموذجا التناص مفهوم)

http://kalema.net/v1/?rpt=1049&art  

 .2011 االتحاد، جريدة القصيدة، ذاكرة: التناص هالل، مهدي ماهر – 7

http://www.alittihad.ae/details.php?id=52587&y=2011&article

=full   

 ،2011 تايمز، ستار منتديات األدب، في القارو سلطة عزام، محمد – 8

www.startimes.com    

 ،17: ص الحارثي، عو  محمد مستور/ الشاعر موقع – 9

http://aboghalib.sha3er.tv/3069/%D9%85%D8%A7+%D8%A3%

D8%B5%D9%80%D9%80%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%A8+%

%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%80%D9%80%D8%B1.htD8%A7

ml  

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/1034
http://aldiyarlondon.com/culture/1-articles/2645--transtextualite-
http://aldiyarlondon.com/culture/1-articles/2645--transtextualite-
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 الجدارية حول: ودالالته التناص ودراسات مقاالت روشان، – دروي  محمود – 10

http://www.mahmoddarwish.com/?page=details&newsID=687

&cat=19  

 .م25/4/2014 التناص،: الشعر تقنيات قحطان، محمود – 11

https://mahmoudqahtan.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9

%86%D8%A7%D8%B5/    

 فةصحي وإنجاز، تنظير النص دينامية كتاب في قراءة العلوي، مروان موالي – 12

  www.rarbiclanguageic.org م،2016 هـ،1438 الجاللة، صاحبة العربية اللغة

  http://www.drmosad.com القرآن، لغة العربية اللغة موقع – 13

  https://ar.wikipedia.org/wiki الحرة، الموسوعة ويكيبيديا، – 41
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الجمل بالقصائد التي تناص فيها الشاعر مع القرآن الكريم سواء كانت هذه التناصات 

لتناص الشعري أو ا، أو التناص مع الحدي  الشريف أو التناص بالمعانيأو باأللفاظ أو 

 : األسطوري أو التاريخي

 (إيقاعات متداخلة)

 لوركا على جواده يعبر خط النار

 يصار  التتار 

 محاصرا من الشمال للجنوب

 من الجنوب للشمال

 من الشرو  للغروب

 من الغروب للشرو 

 في إثره سرب من الغربان

 ينع  بالبين، وبالخراب

 وصقره المالئكي يصر  الغربان

 في خرجه بضع ليمونات

 يرشقهن في مياه النبع

 فيستحيل لهبا، نضار

 فرشاته تع  باأللوان

 واألف  لوحة تصر  باألضواء والظالل

 لوركا على جواده ال زال

 مطاردا من شار  لشار ، لبيت

 !من غرفة لغرفة إلى شباك ماذا جنت يداك؟

 زال ال جواده على لوركا

 يقتحم الوديان والتالل

 ما أطول الطري 

  يا أيها الصدي
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 غرناطة بعيدة يا أيها الجواد

 يا فارسا يعبر خط النار

 غرناطة وحيدة يا أيها الجواد

**** 

 أبو العالء لم يزل ملتزما محرابه

 يتلو رسالة الغفران

 وزاده بضع تمرات، وجرة من العسل

 يرف  أن يساوم

 يرف  أن يداهن

 يرف  أن يهان

 يرف  أن يبيع ماء وجهه للملك النعمان

 النضاربحفنة من 

 يرف  أن ينهار

 فصوله غاياته

 غاياته الفصول

 وهذه اللزوميات

 وسقط الزند في يديه يقدح الشرار

 يندلع اللهيب في هشيم هذه األر  البوار

 يكتسح اإلعصار

 تلك النواطير

 منازل األقنان

 ماذا جنت يداه

 لكنما هذا جناه

 والده، وما خنى على أحد

 ))وما للظالمين من أنصار((
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**** 

 المتنبي يمتطي جواده األصيل

 ممتشقا حسامه البتار

 رأيته يعبر هذه الليالي والبيداء، واألخطار

 يجتاز خط النار

 في خرجه قرطاسه وحفنة من تمر

 كأنها من جمر

 وعصبة الشعارير التي وشت به

 أغرت به حفيظة السلطان

 وزمرة المزورين واألشرار

 ما طاولت شأوه في الغناء 

 في النقاءما بلغت مداه 

 أو نالت المنى

 ..((.))وإذا أتتك مذمتي من ناقص 

 ))والحر ممتحن بأوالد الزنا((

 وحتفه يحذره، كأنه الحتوف

 ..وهذه األفعى التي تلكزه.

 ..يقتلها بسمه، تموت.

  .))والظلم من شيم النفو ، ف ن تجد..

 ذاعفة، فلعلة، ال يظلم...((

 بعيدة أنطاكيه يا أيها الجواد

آن بحر الورمبعيدة   شط 

 وهذه التخوم  

 ال تتقي، وال تصد جحفل الثوار

 ولم تزل حلب
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 محمومة نهرا من اللهب

 ولم تزل حطين

 مشتاقة تصبو إلى ألف صالح الدين

 فليجرف الطوفان

 ..هذي التماثيل.

 !! منازل األقنان

 . (351)أفرنجي  1986/  3/  15مجلة الفصول األربعة 
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 (أزادكو)

وإلى كل إنسان  ))إلى أزادكو العجوز اليابانية، ضحية اإلشعا  الذري في اليابان

 برو((.

 ومر كوكب طويل،

 جل له السواد 

 ظل له األسى، والحزن، والحداد

 وهرولت أطفال طوكيو إذ رأوه،

 مسرعين.

 وفي ذهول، رددوا الس ال مرتين:

   ))...من يا ترى الدفين؟((.

 ((. الدفين؟ ترى يا من))...

 **** 

 وظلت األجرا ، ترسل األنين

 فترتمي أصدا ها على مدى السكون

 وغصت الكنائ ، الحزينة األصداء

 بكل وافد حزين،

 من القرى. من السهول. والحزون

 وردد الرهبان في خشو 

 ..)).. يا رحمة السماء.

 على أزادكو، يا رفا ...

 ففاضت العيون بالدمو 

 وظلت الشفاه

 تهم  بالصالة

 ..ر موكب حزين.وم

*** 
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 وظلت األجرا  ترسل األنين

 بالصدى ودوت اآلفا 

 وأربدت السماء

 واضطربت مياه

 ))الهادي(( بعد ألي من سكون

 من هول ما عراها من شجون

 وضجت الرياح بالشكاة:

 ... في اليابان ..)).. هناك .

 وفي حقول القمح، والشعير،

 ..والشوفان.

 ضاحكت النهار أزادكو، طالما الصغار رفقة في

 عابثت الغصون واألورا  واألزهار

 ورن مت مع الطيور 

 أهزوجة الحياة في البكور 

ت الشهور  ومر 

ت األعوام  وكر 

 وفي ربيع كل عام

 وعندما تلوح في الحقول

 براعم الزهور

 وكلما تفتحت زهيرة البشنين

 ترعرعت أزادكو وازداهت فتون

 وفي ربيعها العشرين

 ))ليوشين((زفت إلى حبيبها 

 وأنجبت بنتين

 وأوغلت في سيرها السنون
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 ودلت أزادكو للتسعين...((

*** 

 وأصغى ))فيجى ياما(( للرياح

 تزجى حدي  الهول والجراح

عته لوعة الشكاة  فرو 

 . تقذف بالحمم.واضطرمت أعماقه .

 الرياح العدم. وظلتكأنما يلعن في ثورته آلهة 

 تروى إلى المحيط

 في الخريف مأساة ))هيروشيما((

 فولولت، تنش  في نحيب:

 –)).. ومنذ أمد قريب 

 وفي خريف، موح  رهيب

 تململ ))مار (( في الغروب

 الفناءوزغردت في دمه، أنشودة 

 فأطل  إشعاعه المميت في الفضاء

 واندلع اللهيب،

 ...يمتد للجبال، والسهول

 فصارت الحقول،

 كعصف مأكول

 وغاب عن عيون األهل في اليابان.

 . وصبية صغار... وإخوة ..أقارب 

 وظل ))مار (( الرهيب

 ينف  في البالد

 سمومه السوداء

 فتلفح القلوب واألكباد،
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 تمرح في الدماء

 وفي مساء معتم، كئيب

 وعندما تهادت شم  ))سبتمبر((

 للمغيب

 ولملمت شعاعها الخضيب

 وخلفت وراءها اآلفا  في 

 شحوب

 توار  الظالل

 وماتت األصداء

 زهيرة البشنينفصوحت 

 في حلقها، ذوت، ولملمت

 تويجها الحزين

 وحينذاك ))حينذاك((

 في كوخها الحزين،

 ))أزادكو(( أصبحت بال حراك.

 وظلت األجرا ، ترسل األنين

 فترتمي أصدا ها على مدى

 السكون

 وغصت الكنائ  الحزينة

 األصداء

 ...بكل وافد حزين 

 .... من السهول ..من القرى 

 والحزون

 الرهبان في خشو وردد 

 ))يا رحمة السماء ...((
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 ...على ))أزادكو(( يا رفا  

 وليغفر اإلله،

 حماقة الشيطان

 وليغمر البرى بالحنان، 

 يجعل اليابان في أمان ...

 .(352)م  1985
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 )ال جديد تحت الشمس(

 لم تزل غرناطة تطفو

 على شطآن بحر المستحيل

 األصيلوردة حمراء في نهر 

 والمماليك قعود

 يحتسون النفط

 يغتالون أحالم الشعوب

 يحجبون الشم  جهرا

 ويفيئون إلى ظل العرو 

 متدلين كروشا

 ويعبون الحشي 

 ويسوقون قطيعا

 فو  أعواد النعو 

 والجماهير الحزانى

 يمضغون الجو  في درب الكروب

 يتساقون ك وسا من سراب

 يلعقون الوهم وعدا

 باألماني  الكذاب

 ويعانون العذاب

*** 

 أصبحت غزة أسطورة عصر المستحيل

 خدعة كبرى 

 وتضليال

 وتزييفا

 ودجال
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 وحرابا في الظهور

 والفدائيون يجتاحون أسوار الطواغيت

 على أنغام طلقات الرصاص

 ويوالون القصاص

 يشرئبون إلى فجر الخالص

 ثائرا يقفو شهيد

 موكبا يمضي وتتلوه حشود 

 والقرابين شهود

**** 

 لم تزل شم  حزيران على الكون تشع 

 لي  في الدنيا جديد

 باطل كل األباطيل

 .األكاليل..

 ..التراتيل.

 ..التهاليل.

 ..القناديل.

 ..المواويل.

 باطل كل األباطيل

 الشعارات

 الهتافات 

 المسيرات

 الخطابات

 اإلذاعات

 السياسات

 سدى هذا الوجود
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 ال جديد

 تحت وه  الشم 

 ال شيء جديد

 أشر  فجركلما 

 كلما أوم  بر 

 كلما قد هل بدر

 كلما زمجر رعد

 كلما قد شع نجم

 كلما قد الح غيم

 ..كلما ولول إعصار.

 وغنت عاصفة

 أعقبتها آزفة

 زلزلت كل الدراري ناسفه

 جعلت كل الثواني راجفه

 فبدت كل المعاني ناسفه

 ثم دوت وترامت

 في دجى الليل تراتيل المجو 

 ..أصبحت في كل درب.

 اعى، تتد

 تتهاوى

 كل هاتيك الطقو 

 تنطفي عبر المجرات الشمو 

 ال جديد 

 تحت هذي الشم 

 ال شيء جديد
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**** 

 دارت األر  على كل الفصول

 فشتاء وربيع

 ثم صيف وخريف

 دارت األر  حواليها

 على كل مدار

 كرليل فنهار

 دارت األر  مرارا

 ألف مرة

 ثم كرت ألف مرة

 ثم ثارت 

 زلزلت زلزالها

 أثقالهاأخرجت 

 قالت النا  جميعا: مالها؟

 ..ربما.

 ..ربما.

 ..ربما.

 سيلمون جميعا بمدى أخبارها

 دارت األر  مرارا

 ثم ظلت تتهادى

 في مدى دوامة التكرار دوما

 تتحدى...

 !...دورة الكون الملول

 ...موجة تعقب موجة

 ..كلمة تنسخ كلمة.
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 صورة تمسح صورة

 غيمة تجتاح غيمة

 ومضة تطم  ومضة

 قطرة تنزف قطرة

 لمحة تنسف لمحة

 ال جديد

 تحت هذي الشم 

 ال شيء جديد

**** 

 لم يزل يوسف في السجن 

 أسيرا في دجى قبو الوجود،

 ..وزليخا راودته.

 شغفت حبابه

 ولقد هم بها

 مثلما همت به

 لــكْ  هيــت: فقالــت الوجد شفها

 هـــــــــاربــــــــــــا فتولـــــــــى

 تعــــــــــــدو إثــــره في وانبرت

 حقــــــــــدا لـــه كــــادت وقــــد

 العنيــــــــــــد الرفــــ  علـــى

 دبـــــــــر مـــن قدتـــه ثوبـــــه

 تستــــــغي  وظلت عمد علـــى

 الغزير بالدمـــــع العطف تستدر

 سوءا   أمرت ما نفسها تبري كي

 وتدليسا  
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 وتزييفا  

 وزور وبهتانا ،

 لي  في الدنيا جديد

**** 

 ..سقطت كل السياسات التي زخرفها.

 ...التزوير

 ...والتزييف

 ...والتحريف

 ..والتضليل.

 والتدجيل.

 ..في مزبلة العصر الكسيح.

 سقطت كل الحضارات...

 ..بأوحال العصور.

 ..سقطت كل الثقافات.

 ..بأعما  الدهور.

 سقطت كل الفصاحات

 ..طها التاريخ.بطيات القوامي  التي حن

 ...في كهف الدثور

 ال جديد

 ..تحت هذي الشم .

 ال شيء جديد

**** 

 لم يزل دربك يا ))سيزيف(( ممتدا

 على طول الزمان،

 يصل الحاضر بالماضي البعيد
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 ثم يمضي يستزيد

 لم يزل دربك ممتدا

 على قارعة التاريخ،

 ..ملتفا بأشباح الثعابين.

 الشياطين،

 الفراعين.

 المماليك،

 الصعاليك.

 ..الدراوي .

 ..الخفافي .

 وتطويه ضراعات الشريد

 لم تزل كل جراحاتك، تنمو وتزيد

 تنزف القهر. وتمتص الوريد.

 لم تزل كل عذاباتك تمتد من الحاضر

 للماضي البعيد

 ونضاالتك تجتاح السدود

 ثم تعلو وتزيد

 لي  في الدنيا جديد

 لي  في الدنيا جديد

 ...باطل، كل األباطيل

 هذا الوجود سدى

**** 

 كلما انهار سور. قام سور

 كلما انهد سد، امتد سد

 كلما انفك قيد، حل قيد
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 ...صارت األسوار شتى

 ...والسدود

 ..والقيود.

 نسجت أغشية سوداء...

 في كل الدروب

بت شم  النضاالت  حج 

 عن الساري العتيد

 أيها الثائر في عصر المهانات

 الخيانات...

 ...الحثاالت

 .البطانات..

 أيها الثائر في العصر

 على كل الوجود

 ...لم يزل صقرك يرتاد

 الفضاءات...

 ..المسافات.

 ..المتاهات.

 ..المدارات.

 ..المجرات.

 ..الصباحات.

 ..المساءات.

 عبثا يقتحم اآلفا  بحثا،

 عن ر ى سرب جديد

 .(353)افرنجي  1995/  6/  10نشرت في صحيفة الشم  بتاريخ 
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 الشيطان()الراهب 

 ..))إلى دعاة التردد والهزيمة.

 ...إلى دعاة التزمت والرجعية

 ..إلى الذين يتسترون بالدين، ويتكسبون به.

 ..إلى الذين شوهوا الشريعة السمحاء، وهي منهم براء.

 ..إلى شياطين الليل ورهبان النهار.

 (!ينقلبونإلى جمهرة الرأي العام ليعلم الذين ظلموا أي منقلب 

**** 

 ومضى يهدد بالوعيد، رقابا        ض  المعمم بالشكاة، وعابا       

 فمضى يهرط ، ال يروم صوابا          لم يغنه )الجلباب( عن تفكيره   

 منه، فحاد عن الصواب، وخابا         ما باله خلع الوقار، وقاحـــة     

 أحقابـــا فمضى يغرر بالورى،          ما باله ضل السبيل غوايــة     

 حسب )العمامة( مرجعا ومآبا        ما بال )حامي( الدين يبدو ثائرا   

 فغدا يتيه على الورى إعجابا        حسب الديانة )جبة( و )عمامة(   

 غنى عن اإليمان أو )جلبابا(       حسب الديانة )لحية( و )مسامحا(  

 فمتى تراه، تظن فيه )البابا(        كم من فسو  في مالب  راهب    

 فتراه يبرز مخلبا أو نابا         حتى إذا األيام أفشت ســــــره     

 وأهنته فمضى يسب سبــابا          زعم المعمم أنني حقــرتــــه     

 هو منه )بالقوسين أدنى قابا(          ورمى إلي  الجهل والكفر الذي   

 فمضى يكن الحقد واإلرهابا                لم يجده اإلسالم عن أخالقه

 متنطعا، مستهترا، مغتابا        ومضى يشع الشائعات على الورى 

 وأساء فهم البينات صوابا            فأساء للدين الحنيف تعمــــدا   

 ويساير المتقدمين، ركـــابا             لم يدر أن الدين فيه سماحة    

 لي  )الترهبن( للديانة بابا       ئص ديننا  ظن )الترهبن( من خصا

 بل كان دوما كامال ومهابا          أنا ال أرى في الدين ثمة مأخدا   
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 بل كان للمتحيرين، مآبا               مأخدا ثمة الدين في أرى ال أنا

 أعني بشعري الخائفين عقابا           يا ذا )المعمم( ال عليك، ف نما     

 أعنى بشعري المرتجين ثوابا              يا ذا )المعمم( ال عليك، ف نما  

 خافوا وعدوا للعقاب حسابا          أعني الذي إلى الصالة إذا سعوا   

 فرضا، وليست للثواب مآبا        لم أعن من عد الصالة على الورى  

 هون عليك فلن تصيب صوابا         يا من يريد الطعن في )آدابنا(      

 فخلت نفسك قد كشفت معابا           لكنما)األلف( التي مرت عليك    

 !ولم تكن مقصودة إعرابا        هي من صنيع القائمين على الحروف 

 ))ام ضللتك حناجرا ورقابا((               لكنما أخطأت حين جعلتها     

 ولن تصيب بسخفك )اآلدابا(         يا ذا )المعمم( لن تكون كما أردت   

 كانت هذه القصيدة ردا على أحد المرجعيين الذين ثاروا على قصيدة ))بالدنا((

 (354) أف 1958نشرت بجريدة ))العمل(( الليبية                                    
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 )خمس أغنيات إلى حبيبتي(

 الحزن   – 1

 حزين حبيبتي، ألنني

 ألجلي،صلي 

 حزين. إنني

 ومعزفي، مرنح األوتار

 ألحانه، الكآبة الخرساء

 والوحدة النكراء

 الرصد كالقرار

 عزفت منذ حين

 أغنية النضال للرفا 

 لكنما واحسرتا

 ضا  الصدى في الالقرار

 الوحدة – 2

 حبيبتي ألنني وحيد

 صلي ألجلي، 

 إنني وحيد

 في رحلة الحياة، لي  لي رفي 

 الظماءأبثه خواطري  -

  –أشكوه قسوة الحياة واألحياء 

 سوى األشعار واليرا  والدواة

 رفاقي المحبين

 على مدى السنين.

 الحياة  – 3

 حبيبتي، ألنني بعيد
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 صلي ألجلي 

 إنني بعيد

 أنا هنا أسير عاشقين: 

 حبك، والحياة

 وهبت من أجلهما الحروف والدماء

 أنا هنا عابد مقلتين

 والسهوبأشعتا عبر الفيافي 

 على هداهما مشيت،

 رغم األشواك والصخور.

 الحب – 4

 حبيبتي، ألنك ال تعلمين

 صلي ألجلي،

 إنك ال تعلمين

 عذابي المم  من سنين

 ولوعة الحنين

 وحرقة الفرا 

 وصبوة المشتا  للمشتا 

 وضيعة الحيارى في مفتر  الطري 

 صلي ألجلي، إنني غري 

 في بحر حبك العمي .

 الفجر – 5

 حبيبتي، ألنك حنون

 صلي ألجل شعبنا المسكين

 ألنه سجين

 أبنا ه الحيارى يعمهون
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 ألقي بهم في هوة الضيا  مارد لعين

 وأحكم األسالك حولهم، 

 وأرسل العيون،

 في أثرهم، وأطل  الظنون

 في ليلنا األليل،

 كم تض  باألحقاد من قلوب

 مزقها األنين

 من وطأة الهوان والعذاب

 الموشي بالكذابلكن ليلنا 

 سينقضي، فال مآب

 فالفجر قد أهل، أو يكاد

 وعندها، حبيبتي فلتفتحي األبواب

 للشم ، لألفراح، لألحباب

 ألنك حنون

 صلي ألجل شعبنا المسكين.

 (355) 1961يناير 
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 )بئس المصير( 

 الليل،

 الليل في بنغازي، يشكو

 رفعة القصر المنير

 وعلى نوافذه،

 يرف شذى العطور

 أبها ه تصدى، 

 بأصوات السكارى المنتشين

 حجراته، تزهو

 بأطياف الملذة والفجور

 وخدوره، 

 كم أن فو  أديمها، خصر هصير

 وتثنى سا 

 وتدلى جيد

 وتململت خود لعوب

 الليل،

 الليل في بنغازي، تضنيه الشكاه

 مم الشكاه؟

 من ه الء النازحين

 فرقا وأفواجا. تقاطر من فجا  نائية

 وطانهاباعت حمى أ

 بطيوف مجد فانية

 وتوافدت زمرا، تشاركنا الحياه

 في أرضنا،

 وتحيدنا عن قصدنا
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 سحقا لها

 تلك التي امتصت عصارة جهدنا

 ورمتنا في غور الفنا

 سحقا لها

 الليل،

 الليل في بنغازي، يصدى باألنين

 بصرا  أطفال عراة جائعين

 يتقاطرون

 من كل صوب، الهثين

 يسوقهم قدر لعين

 ألم دفينويهدهم 

 بحثا عن العي  اللعين،

 يتهافتون،

 تحت الموائد حائرين

 متشاجرين

 من أجل سيجار ثمين

 صرخاتهم،

 . وتعلو في الفضاء.تعلو .

 غضبي، ي ججها العناء

 وتظل تعلو في الفضاء

 فترو  الليل الحزين

 وتمز  الصمت المرين

 أبدا تق  مضاجع المتناومين

 الليل، 

 بالجمو  التائهينالليل في بنغازي، يزخر 
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 بجمو  أبناء الشوار ، حائرين

 متناثرين

 في كل منعطف، وصوب

 حول الموائد في المقاهي، وفي الدروب

 همهم أبدا صرا  ونحيب:

 نحن يا عمي، جيا »

 مالنا في الكون را 

 نحن أبناء األلى، شادوا القصور

 نحن أبناء األباة الكادحين

 األلى بذلوا الدماء

 المهينذودا عن الوطن 

 وصيانه للعر ، والشرف الطعين

 نحن أبناء األلى خاضوا المعارك والحروب

 وتجرعوا ويالت هاتيك الخطوب

 فتناثرت أشال هم تحت المشان 

 والسياط،

 وتساقطوا شهداء ح ، خالدين

 طوبى لهم، ناموا هنالك هانئين  

 هذي المغاور والكهوف

 وكذا الصحارى، والعراء

 ستظل تحفظ للحياة

 ل تحفظ دائما رغم الفناءوتظ

 آثار هاتيك المالحم والحروب

 وتظل تذكر للشباب، وللمشيب

 وتظل تروي للشعوب
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 النائي منها والقريب

 «قصصا عن الماضي التليد،،

 نحن يا عمي جيا 

 بع  خبز، نسكت الجو  اللعين

 ونضمد الجرح الدفين

 عمي، لقد طال الوقوف

 قدام بابك، سائلين

 أشتات الصروف وتصارعت في النف ،

 لعنة هللا عليكم، يا لصوص

 يا طغاة، أمعنوا في الشر والظلم المبين

 سوف يأتي اليوم،

 يا بئ  المصير

 وستصلون جحيما، وسعير

 وتذوقون صنوفا

 من عذاب مستطير

 لي  من يدرأ عنكم،

 ذا العقاب،

 ال، وال يحميكمو، منا الصحاب

 ال، وال حتى شفيع

 أو قريب 

 الولي المستجاركال، وال حتى 

 يملك أن يدفع عنكم

 .(356)ذا األسار،،،، 

 

                                                           
 .44 – 39ديوان السور الكبير، خالد زغبية، ص:  - 356



 

 

144 

 أغنية إلى الكتاب واألدباء الليبيين

 «.. الذين وقفوا معي صفا واحدا في سبيل الكلمة الطيبة»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الليل يعقبه الصباح

 الساهدينيا أصدقائي 

 يا أيها المتلهفون إلى الصباح

 ال تيأسوا

 إن طال ليكمو،

 وعربدت الجراح

 ال تيأسوا

 فالليل يعقبه الصباح

*** 

 يا أصدقائي الطيبين

 باألم ، قد نصبو الشراك

 حولي، لقد نصبوا المصائد والشراك

 ثم أطلقوا غربانهم

 في أثر صقري، للفضاء

 في أثر صقر ال يروم

 والخناف  والجرادلحم الضفاد  

 ومضى غرابهم اللعين

 بالبين، ينع  والخراب

 لكنما صقري الجسور مضى يحل  في السماء

 يعلو، ويعلو فو  غربان الفناء.

*** 

 يا أصدقائي الطيبين
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 باألم  قد نصبوا المصائد والشراك

 نصبوا المصائد والشراك

 فليخسأوا، حسبوا الصقور

 فأرا صغيرا

 كي يسحقوه

 يفزعوه أو أرنبا كي

 .. شلت أناملهم.تبا لهم 

 وقد خاب الرجاء

 صارت أمانيهم هباء

 فشراكهم قد أطبقت

  –من حي  ال يدرون  -

 واحتوت الهواء.

*** 

 يا أصدقائي الطيبين

 لو أن صقري قد هوى.

 لو أودعوه وراء قضبان الحديد

 ال تفزعوا

 فالصقر يهزأ بالقيود

 ال تسهدوا

 فالليل أفا  طريد

 الصبح األغر يكحل الجفن السهودووراءه 

*** 

 يا أصدقائي الطيبين

 قسما بصرخة جائع

 ر  الثياب
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 حافي القدم

 قسما بآمال الصغار

 أن لست إال أحرفا بكالمكم ذاك الحبيب.

 أن لست إال نغمة بغنائكم ذاك الطروب

 فعالم يخشى الحرف صلصلة القيود؟

 وعالم تخشى النغمة الجذلى صراخات القرود؟

*** 

 ا أصدقائي الساهديني

 يا أيها المتلهفون إلى الصباح

 ال تيأسوا.

 إن طال ليلكمو،

 وعربدت الجراح

 ال تيأسوا.

 1959 يوليه 20                                         .(357)فالليل يعقبه الصبح 
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 )أغنية إلى سيزيف(

 كالنار

 كالبر  الساري

 كالبركان

 كانت إفريقيا محمومه

 كان النهر يصب همومه

 عبر األدغال المحزونه

 ينوح «الكونغو»كان 

 يهطل بالحزن

 كالديمة،

 أواه. قد صلب مسيح

*** 

 كالرعد

 مثل اإلعصار

 يزمجر «لومومبا»كان 

 لي  الكونغو بات يزمجر 

 دوت باألصداء الغابه

 الذت باألجحار ذليلة

 جرذان القرصان األبي 

*** 

 كالحب

 كاألمل العذب

 

 شو  رقراقه كبحيرة

 تنام قريرة «كيفو»كانت 
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 مثل ضفيره

 في أحضان الغاب األخضر

 كان األطفال يغنون:

 تحيا كيفونا «كيفونا»

*** 

 في ذات مساء شتوي

 ازدحمت جنبات الغابة

 بالجرذان تجو  

 تنق ب

 بين األحرا  المقروره

 عن لي  يأبى أن يقهر

 عن كنز، ال يألو يبهر

 أبصار المستعمر

*** 

 كالليل 

 كالنجم األوحد

 عبر اآلهات المكتومه 

 بات مسيحي، يب  شجونه

 للدنيا، تشتا  عيونه

 في زنزانة

 كالقبر المعتم

 كالقبو المظلم

 والقضبان

 رباه، أمست صلبان

*** 
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 سيزيفي، قد خر صريعا

 سيزيفي، قد بات قتيال

 والصخرة حطت عند السفح

 واألحزان

 ظلت تهمى كالطوفان

 حتى األدغال

 جاشت بالحزن وجيعا قد

 قد فاضت بالدمع نجيعا

 مذ ولى عنها الربان

*** 

 سيزيفي ما مات شريدا

 سيزيفي ما عاد وحيدا

 في كونغويا

 ألف مسيح 

 ألف سيزيف، كونغولى

 ما زالوا، صبرا

 كالصخره،

 يرنون شوقا للقمة

 في غابات الكونغو الحرة.

 (358) م 1961
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 إلى أحمد قنابة

 أودت بصهيون في أعماقه ثار            «الحزم والعزم والبارود والنار»

 من هول هتلر، أكدار وأوزار            ثار ت ججه في الظالمين لظى     

 لكنمــــا غرهـــا بالبغي دوالر             ما كان هتلر ظالما لشرذمـــة    

 لظى حقدها نكر وانكار يورى          عاشت على الغدر ال تألو تالزمه   

 فهل نجازى بما القى سنمار             هب أن هتلر جبار ومنتقم        

 في قلب صهيون أطما  وأوطار            وهل نصطلى لهبا باتت ت ججه  

 يلقى بنا مجرم فيها فنحتار              وهل نكون لظى في قلب محرقة

 يديرها بيننا وغد وسمسار             أم أن نكون رمادا بعد معركة    

 لكنما سامهم من ظلمهم عار           شدنا على العدل واإلنسان رائدنا  

 فو  البسيطة أجيال وأطوار            عار سيذكره التاريخ ما بقيت     

 لم يغسل العار من أصرارها ثار           عار يعود على كل الشعوب إذا   

 ولم نكن طغمة مثل األلى جاروا          شدنا الحضارة بين النا  قاطبة   

 لما طغى فيهم الهدم غدار          ما ذنب يعرب ريعوا في ديارهمو   

 يكفكف الجو  قد شطت به الدار         فمن ريد يسف الترب من شظف    

 ما أجدته أطمار يلملم الثوب                 ومن قعيد يعاني دا ه ألما    

 أن سوف يمحو الخنا عنا ال صرار         كال وح  األلي في موطن صلبوا  

 أذرذر الدمع إن الدمع مدرار          يا شاعر الشعب جئت اليوم منتحبا  

 كأ  من الحزن باآلهات فوار          ما كنت أحسب قبل اليوم يسكرنا   

 كأسا من الشهد ما شابته أكدار          تترعنا      وأنت قد كنت ما تنفك 

 من في  شعرك والينبو  ثرار         أنا نهلناه صفوا لي  فيه قذى       

ار          غا  المعين فبات األف  محتلكا     وغار نجم الدجى وان  سم 

 فال نديم وال كا  وأسحار         غا  المعين فبات النبع معتكرا     

 إال حنين وأشوا  وتذكار          يبل صدى صرنا ضماءا فما أضحى

 .ألحان وأوتار.من شعرك العذب.       يا شاعر الشعب قد كانت تهدهدنا      
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 يشدو به في دروب الفجر أنصار     يشنف السمع لحن يزدهي فرحا        

 إذا لذى بالذعر من أهوالها، فار       قد كنت في مهمة ألحدا  ذا جلد     

 إذ أنت صخر على األلم، صبار        قد كنت أيوب واألهوال ماثلة        

 لكنما فلسف األقوال، ثرثار        ما كان صمتك في وجه الدجى وجال  

 أن المهر  بالتدلي ، يجتار     قد يلزم الصمت أحرار وقد عرفوا    

 ، فتنهارأن الحقيقة قد تخفى      أعماهم الوهم حتى أنهم حسبوا       

 مثلما الذباب على األقذار، مكثار       فالمدعون على اللذات قد سقطوا     

 حتى تداعت لليل الليل، أسوار      قد كان شعرك يجتاح الدجى صرفا  

 لما تصدى لطم  الح  فجار        تهوى شظايا وقد ضاعت معالمها   

 ر الح ، أنوارحتى تجلت لفج      كنت الصبور على الطغيا في شمم   

 .(359)أو دنستك من األطما  أوضار        كنت الشمو  فما غرتك بارقة     

      م 1968فبراير 
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 أغنية للحزن

 

 «إلى عبد هللا بو سنوقة»

 .وووري جثمانه التراب..

 ..وغاب في العباب.

 .... قد غاب في العباب... مغلغال.مجدفا.

 ..والرياح.تجلده أنامل األموا  

 ...تثخنه الجراح

 ..ينس  من ف اده أغاني رقيقة الوشاح.

 ..يرتاد في أحالمه مرافيء الصباح.

 ..العندليب األسمر الحبيب.

 ..يا أيها الرفا .

 .قد كان ذات مرة يحوم في الغروب.. 

 ..ير  فو  دربنا الكئيب.

 ..أهزوجة ضروب.

 ..يمأل كل شار  في أرضنا.

 ..أغاني وألحان.

 ..يشدو بها الصغار.

 .. وشار  حبيب.... وقرية..في كل حارة.

 ..أنغامه الرقيقة الضروب.

 ..تنساب في قلوبنا.

 ..تحرك األشجان في أعماقنا.

 ..تأمرنا مسرة وبهجة مجنحة.

 ..تزر  في نفوسنا أزهار األمل.

  .مفتحة.. .مخضرة..
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 ..كأنها قبل.

 ..يطبعها متيم على شفاه ألفه.

 ..يرشفها نهل.

 ..يا أيها الرفا .

 ! .. عرفته قد كنت ما ياليتني،

 ! .. سمعته قد كنت ما ياليتني،

 ! .. رأيته قد كنت ما ياليتني،

 ... جالسته قد كنت ما ياليتني،

 األحزان أك   جرعت.. . حادثته

 ... لحونه من

 .!.. البسيم وجه رأيت قد كنت ما ليتني يا

 !...الرخيم صوته سمعت قد كنت ما ياليتني

 ..العندليب األسمر الحبيب.

 ..ذاك الذي قد كان ذات مرة يحرم في الغروب.

 ...كأنه الفراشة اللعوب

 !تحوم فو  شعلة اللهيب

 !...لتنشر الضياء رغم دجية الكروب

 ..لتنشر األشذاء.

 !!. وشار  حبيب.. وحارة..في كل قرية.

 . .ياأيها الرفا .

 ..يا ليتني ما كنت قد عرفته.

 ..العندليب األسمر الطروب.

 ...ذاك الذي قد كان في ربيعه

 !..يرتاد في أحالمه مراف  الصباح.

 !..يشتا  للشواط  الفساح.
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 ...لكنه قد غاب في العباب

 .. مغلغال...مجدفا.

 !.قد غاب في العباب..

 !..مخلفا مويجة حزينة اآلياب.

 . .تغوص في قلوب.

 !!رفاقه األحباب

 (360) 1969فبراير 
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 الفجر المنير

 سدد هللا على الدرب خطاكم

 يا حماة الشعب، للنور، هداكم

 وحباكم من لدنه، ما حباكم

 إنه نعم النصير

 يا حماة الح ، يا جمع النسور 

 حلقوا فو  الذرى، رايات نور 

 سوف تهدينا على مر العصور

 حطموا هذى الجسور

 يا حماة الشعب، إن الشعب كان

 في الظلم، ملتاعا، مهاناغارقا 

 ظالما قد كافح الظلم زمانا

 مشرئبا للمصير

 أيه الجندي يا حامي البالد

 شعبك الحر، عري  في الجهاد

 كافح الطليان دهرا وأباد

 كل أنوا  الشرور

 أيها الجندي يا در  الوطن

 شعبك المغوار قد خا  المحن

 من سواك سوف يحميه، ومن

 يفر  الدرب زهور

 ب، كافحنا سنيناإننا يا شع

 ولقينا في النضال ما لقينا

 صار ليل األم  مهزوما طعينا

 أقبل الفجر المنير
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 أيها الليبي، يا ابن الثائرين

 فأنت اليوم مرفو  الجبينسر، 

 وأنسف الطغيان نسف الثائرين

 إنه اليوم المبين

 .(361) م 1969سبتمبر  6
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 أيلول والثورة

 ..أعرف النفا ... ال .ألنني

 .... ال اتقن النفا ..ألنني

 وال أجيد أن أقبل اليد المعروفة النحيلة

 ألني ال أستطيع أن أطأط  الجبين

 ..وأعصب العيون.

 ..وأسدل الستار.

 على مغامرات شهريار

 أو أمسح األحذية الالمعة األنيقة

 وأن أطو  األعنا  بالورود والزهور

 ... مرجان.... زمردة..جواهر

 وأن أسطنع البسمة مرتين

 ألنني يا سيدي السلطان

 ال أستطيع أن أنس  الكالم

 وأن أسود األورا 

 في مدح شخصك الهمام

 أو أن أ لف اآلالف من كتاب

 تاريخ جدك المقدام

 ...أو أن أزيف التاريخ واألديان

 ...وأن أحرف القرآن

 وأفتح القصور للقراء كل عام

 ..أدردر الرماد في عيونهم.

 «...أطال هللا عمر سيدي السلطان». .يقولوا. حتى

 ألنني يا سيدي الوزير

 ال أستطيع أن أنتظر الساعات
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 ال أستطيع أن أصطبر الساعات

 في انتظار

 قدومك الميمون باستراحة المطار

 كي ألثم اليد التي قد لوثنها

 صفقة من صفقات رحلة العال 

 ت في وحل اللذاتأقبل الجيد التي تمرغ

 ..اللذة الحمراء. على فرا 

 ..في أرخص الليالي.

 ..وفي أحضان أرخص النساء.

 ..يا سيدي الوزير.

 ..رحلتك الكثيرة.

 .الكثيرة..

 .. الكبيرة...بين العواصم الكبيرة.

 قد ألجمت فمي

 ...وكانت أن تشل معصمي

 . وكلما حاولت أن أمز  الستار.ألنني.

 . عن حقيقة األسفار.على الم امرات.

 وحفظت  .ت التي قد طويت..عن الملفا

 فكاد ان يأكلها الغبار

 تحمل في طياتها الكثير من أسرار

 ..حقيقة األسفار.

 ..هددتني.

 ..كأنني صرصار. .حاولت أن تطردني..

 أدب في رحاب بيتك الكبير

 ..يا سيدي الوزير.
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 ... ال أعرف النفا ..ألنني.

 ..أو أتقن التمسح الوضيع باألعتاب.

 ...األبوابوأطر  األبواب 

 وأكتب القصائد الرشيقة

 ..أدب  المقالة األنيقة.

 ...عن القدوم والذهاب

 ..والسفر الميمون.

 ..وعن خطاب التهنئة.

 بالمنصب الخطير

 مثلما قد يفعل الكثير من كتاب

 ..ممن يدعون أنهم كتاب.

 ومن أقالم الصحف المأجورة

 من أجل هذا قد أطلقت من ورائي

 ..كالبك المسعورة.

 مخبريك يرصدون خطوتي إلى األمامو

 ..يتابعون أحرفي.

 ..يفسرون موقفي.

 . يسمسرون.يتاجرون.

 . كأنها طاعون.وكلهم عيون.

 ...من أجل هذا سيدي السلطان

 . .صلبت ألف مرة.

 كأنني المسيح، ألف مرة

 قد حملت صخرتي «سيزيف»كأنني 

 وصرت أعدو ألف مرة

 قد دميت يداي ألف مرة
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 . وصرت أعدو ألف مرة.معي.حملت آالمي 

 . ألف مرة.ألرفع الصخرة فو  قمم الجبال.

 فأشر  أيلول سيدي 

 بنوره الوضى

 ونضجت في عم  أعما  بالدنا الخضراء

 ..ألف بذرة.

 . تفتقت في موطني الكبير ألف زهرة.تفتقت.

 ..مذ أشر  أيلول في ربوعنا.

 يحمل في طياته فجر الثورة

 يذرذر األشوا  في قلوبنايغمر كل شبر من بالدنا 

 يشعشع اآلمال في عيوننا

 يطرد كل ظلمة ترين في نفوسنا

 يغسل كل فكر صدىء في شعبنا

 ويكن  تاريخنا القديم ألف مرة

 فالعرو  والتجان قد تحطمت

 والقال  والحصون قد تهدمت

 وشلت اللصوص قد تبددت

 فظهر المسرو . .. تخاصمت...تبعثرت.

 ..يا عري .. .يا شعب. .من مالك..

 ..قد ظهر المسرو .

 . ال تفي .وقد غدا كبيرهم مومياء.

 وجثة محنطة

 خبأها اللصوص في صندو 

 من عقي 

 واآللهة الصغيرة
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 لقد بدت حقيرة

 مذ أشر  أيلول في بالدنا

 !!يحمل في طياته ضياء فجر الثورة

 (362) م 1969اكتوبر  12
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 كتابة على قبر المتنبي

 

 أبا الطيب، آالف الضفاد يا 

 ...مألت مستنقع الوهم نقيقا وزوابع

 ..ومالين الحناجر.

 ..وبحت. ..سقطت صرعي.

 ...فو  أدرا  المنابر

 نسجت من حولنا، تلك العناكب

 ..عاشها الواهي، وظلت.

 ...في دياجيها، تقامر

 الشعارير التي قد غرها زيف المحابر 

 ..مألت مستنقع التاريخ قيئا.

 مثل الطحالبوطفت 

 ...فو  مو  الشعر ظلت

 ..تمسخ األحرف مسخا.

 ..وغدت تطفو على غدران أنهار الجرائد.

 والثعابين التي قد سدت الدرب زمانا

 لم تزل تنف  في الشعر سموما ومكائد

 والنواطر التي كانت صخورا من جالمد

 ..والتي حنطها التاريخ يوما.

 ..في التوابي .

 ..وأغوار المقابر.

 أضحت اليوم عالمات على درب المصائر

 سارت القافية العرجاء حبلى

 .بالغرائب..
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 كل من زخرف حرفا 

 جاء يختال على أنغام أحالم القصائد

 سار صوت الشاعر الثائر مدعاة عجائب

 سار صوت الشاعر الصاد  

 ملهاة أكاذيب

 ومأساة وشايات

 ..ودربا للمماليك.

 وعبدان المناصب

 الثائر مو داصار صوت الشاعر 

 ..وسو  الشعر كاسد.

 ..صار سو  الشعر ألغازا.

 ..تعاويذ.

 ..تمائم.

 .. لو تغدو بحور الشعر طوفان قصائد.آه

 ...أغرقت بالمد أحالم الجنادب

 ... واحر ف ادي..آه.

 يا أبا الطيب، ممن قلبه شبم

 .(363) !.. جامد.وكالجلمود
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 أغنية إلى بغداد

 «تموز 14بمناسبة ذكرى »

 إليك يا بغداد

 يا بلد اآلساد

 يا مرب  األحرار والثوار

 يا معقل العروبة الكبير

 إليك يا بغداد

 على مدى البعاد

 أغنية مفعمة بالحب والسالم

 لشعبك الحبيب

 لجيشك المهيب

 يا طالما احترقت يا بغداد باللهيب

 يا طالما اصطليت بالسعير

 يا طالما قد رك  الهوان

 الهوانفي سوحك قد رك  

 وسي  من بنيك للمشان  الكثير

 وازدحمت بطون

 سجونك السوداء

 بكل الشرفاء

 يا طالما تأرجحت أعنا 

 بنيك، في رابعة النهار

 وشرد األحرار

 من شعبك الحبيب

 يا طالما دجلة والفرات

 ...دماء .تدفقا..
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 ... صديد..تقيئا.

 .... أشالء..وبصقا

 يا طالما فالحك العتيد

 عان  الرجاءفي حقله قد 

 في غده السعيد

 فارتقب الضياء

 على لظى الهوان

 يا طالما عاملك الحبيب

 تجر  الشقاء

 يغزل من أعصابه كساء

 ...ليقتنيه مترف حقير

 ينس  من آالمه رداء

 لترتديه غادة عهور

 واليوم يا منارة الرجاء

 وقبلة العروبة القعساء

 يوشح الضياء

 بطاحك الشماء

 الحقولويمرح العبير في 

 فتنتشي الزهور من ذبول

 ... والفرات..على ضفاف دجلة.

 ..إليك يا بغداد.

 تحية الثوار للثوار

 تحية األحرار لألحرار

 تحية من شعبي الحزين

 من شعبي السجين
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 تحية يحوطها الفخار

 من موطن المختار

 لعلنا نستطيع أن ندك صرح الظلم

 واألسوار

 من أجل قدسنا الحبيبة

 من أجل شعبنا الراب  فو  كل ربوة خصيبة 

 تحية من موطن، تكمم األفواه من أحرار

 بنيه، في رابعة النهار

 وتصلب األشعار

 ... وتنحر األفكار..على المذابح.

 من أجل شلة صفيقه

 من أجل حفنة فسوقه

 إليك يا بغداد

 أغنية من شاعر، حياته لظى

 مشبوبة األوار

 وغده انتصار

 يا بلد اآلساد

 .يا مرب  األحرار والثوار..

 .(364) !!ومعقل العروبة الكبير

 م 1959)جريدة الليبي( يونيه 
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 بالدنا

 بالدنا غنية

 وشعبها فقير

 ..يقتات بفتات.

 ...موائد الدخيل

**** 

 بالدنا غنيه

 لكنها بخيله

 بخيلة كالنخلة العوجاء

 حين تلقى بالثمر

 إلى مدى بعيد

 الب ساء  –بنيها  –لكنما 

 بنيها الفقير

 لي  لنا نصيب

 !من طلعها النضيد

 بالدنا رحيبه

 فسيحة األرجاء

 لكنما تحوطها األسوار

 ..لتحجب الضياء عن عيون.

 بنيها البسطاء

 أولئك الذين يكدحون

 في الصبح والمساء

 ...ويسهمون في بناء

 صرح السالم واإلخاء

**** 
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 بالدنا عريقة

 تاريخها مسطور

 في الصدور

 لمخضرمينوفي جماجم ا

 ذوي العمائم البيضاء

 واللحى المرسلة

 أولئك الذين يهرفون

 بما ال يعرفون

 وينفقون

 أعمارهم هباء

 في الصالة

 لكي تقيهمو لهيب

 جهنم الحمراء

 ويقطنون

 صوامع علياء

 وفيها يحلمون

 بالجنة الفيحاء

**** 

 بالدنا غنيه

 الب ساء  –بنيها  –لكنما نحن 

 بنيها الفقراء 

 لي  لنا نصيب 

 .(365)!!من طلعها النضيد

 افرنجي 1958/  11/  11جريدة فزان 
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 الحاقدون

 )).. إلى الشاعر الفرنسي بودلير((

 قالوا: جنون

 ..هذا الذي يهذي به.

 قالوا: جنون

 قالوا بأنه لي  في شيء

 من الوحي المبين،

 لكنه مح  جنون

 ...قالوا، وما صدقوا

 ألنهم صراصير ودون

 عن النور الذي ال يبصرون وألنهم عمي

 وألنهم مح  كسالى عاجزين

 فمالغم األحقاد مأواهم

 على مر السنين

 قالوا: جنون

 ومضوا يكيلون الشتائم في جنون

 وتفننوا في صوغها

 من كل لون

 بحرا من الحقد الدفين

 الحقد يحفر في قلوبهمو

 ماليين العيون

 تنزو بأنهار الصديد اآلسن

 في كل حين

 الحقد تصليهم والحقد، نار

 فظلوا ساخرين
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 بالحرف، بالكلم المقد ، بالفنون

**** 

 قالوا: جنون

 يا بئسما قالوا، وما ظنوا الظنون

 قالوا وما صدقوا ألنهمو صراصير ودون

 شتان بين محل ،

 في الجو، ترصده العيون

 حقدا، وبين مكبل،

 للقا ، تجذبه البالدة واألفون

 فليطلقوا ما شاءوا

 كل حين من كل الشتائم

 وليرسلوا الحمم الدفوقة،

 بالسفاسف والظنون

 وليضرم الغي  الدفين،

 فيهم جحيم الحقد،

 والبغي اللعين

 وليستمروا سائرين،

 في دربهم هذا الم دي للمنون

 فالهوة السوداء

 تغفر غورها للحاقدين

**** 

 يا إخوتي في الحرف،

 في الكلم المقد ، والفنون

 فلنعقد العزم المكين

 نصيخ لهرطقات التافهينأال 
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 ولثرثرات الفاسدين

 فلنم  في درب الحياة متوجين

 بالنصر، بالنصر المبين

 !نحو الصباح الحر، تغزله العيون

 (366) أف 1961صحيفة الرائد 
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 آلهة الجحيم

 بلوتون: آله الجحيم وآله العالم اآلخر – 1

 نبتون: آله البحار واأل  األصغر لبلوتون – 2

 جوبتير: رب األرباب وسيد جبل األولمب واأل  األكبر لبلوتون. – 3

الثالثة، وفي الوقت نفسه،  لآللهةسيري : ملكة الزراعة واألخت الصغرى  – 4

 زوجة جوبتير.

 رب األرباببروزربينا ابنة سيري  ملكة الزراعة وبنت جوبتير  – 5

 رة صقلية.7ا: عين ماء بجزياريتوز – 6

))لقد ورد في األسطورة اليونانية أن بلوتون آله الجحيم قد خطف بروزربينا ابنة 

 أخته سيري  ملكة الزراعة((.

**** 

 ...)).. الحال هذا ال يطا 

 ... ال يطا ..ال....

 وأبي الرحيم

 قد وز  الميرا  بالح  المبين

 ..بين البنين.

 يشاءأعطى لكل ما يشاء وكما 

 وأنا حباني بالنعيم

 ..ومدينة األموات واللقب العظيم.

 ملك للجحيم...((

 فعلى من أبتي الرحيم

 جليل ،،فضل

 وله على الحمد والشكر الجزيل

 لكنما والحال هذا ال يطا 

 .ال تطا ..ال
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 هذى الحياة بال رفي 

 ...بال رفي  أو شريك

 نتقاسم السراء والضراء في وطن الجحيم((

**** 

 ون في العصر السحي بلوت

 قد كان من غير رفي 

 ولي  ي نسه صدي 

 عليه من الحنان تضفيأو زوجة 

 ما يبتغيه

 ولطالما هذا الكالم

 دار بنفسه دائما في كل يوم

 في كل صحو أو منام

 ال يستقر له قرار

 فتراه مهموما حزينا قابعا في ركن دار

 متبوئا عر  الجحيم فال يزار

 القفارمن أخوة له، صيتهم عم 

 فأخوه جوبتير الكبير

 رب ))األولمب(( ورب أرباب الوجود

 مازال ينعم بالحسان

 واآللهات الفاتنات

 الراقصات على سفوح

 ))أولمب(( واألنهار تجري دافقات

 من تحته عبر الجنان

 واآللهات الفاتنات

 يسبحن في بحر من األحالم ما بين السحاب
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 وأخوه نبتون الصغير

 رب البحار

 مملكة العذارى والآلل  والمحاروآله 

 تحوطه الغيد الحسان

 في كل آن

 وعرائ  األموا  ترقص حوله فو  المياه

 !!فله المسرة والحياة

**** 

 بلوتون حز بنفسه هذا المصير

 فمضى يعربد، بل يثور:

 ..)).. ال ال تطا .

 هذي الحياة أيا رفا 

 ))جوبتير(( ينعم بالحسان الفاتنات

 سوى الجحيم وأنا هنا لي  لدي

 وتعاسة العي  الذميم

 ((!!ودمامة الوجه الجهوم

**** 

 ومضى إلى ))األولمب(( حي  الفاتنات

 ..يخطرن ما بين السحاب.

 ...فلعله يجد الحبيب

 ...من بينهن، ومن تكون

 زوجا بمملكة الجحيم

 فتفوز من بين الحسان

 بالتا  والعر  المجيد

 لكنه كان قبيحا ال يطا 
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 .ال يطا .ال.

 فسلته ربات الجمال

 نبذته كل آلهة ال ترتضيه

 ..زوجا رفي .

 !حتى ولو كان اآلله

**** 

 لكنما بلوتون في أو  الغضب

 أمر العبيد

 بأن يعدوا المركبات

 وأن يشدوا لها الخيول 

 كي ما يوالي السعي من أجل المحال 

 ليفوز باألمل البعيد

 الجمال  –ملء جوانب األر   –فهناك 

 الغواني الفاتنات وهناك من بين

 من قد تحاكي اآللهات

 في حسنها أو قد تزيد

 فعساه يلقى ما يريد

 ال بد للملك الوحيد

 !!أن يحظ بالزو  السعيد

**** 

 قد كان في الماضي البعيد

 وعلى ضفاف

 ))أريتوزا(( يتك  النعيم

 وتمو  أطياف الجمال

 ..في ))صقلية(( منذ كانت.
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 ..ال تزال.

 تختال ربات الجمال

 يمشين ما بين الحدائ  والمرو 

 .والياسمين.. ..ومن الورود.

 . عقود.يصنعن تيجانا.

 ومضت من األجساد تنطل  العطور

 ..للجو، ينشرها عبير.

 ،،فتشيع في كل مكان

 وسرت إلى ))بلوتون(( أشذاء العطور

 وسبته أطياف الملذة والحبور

 فدعته أشوا  الصبابة والغرام

 !!للظفر باإللف الحبيب

**** 

 هبطت من األجواء مركبة الخيول

 ورست على أر  البشر

 في ))صقلية(( واستمرت في المسير

 نحو الريا  الخضر، والظل الظليل

 حي  الحسان الضاحكات

 يمرحن ما بين الجداول والزهور

 لكن مركبة الخيول

 بالصخب أفزعت الحسان، وبالصهيل

 كالريح تعصف بالخمائل والجنان

 ربات الجمالفمن الجزيرة كل 

 فزعت، وفرت للجبال

 حي  المخاب  في الكهوف
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 ومضت مع الفو  الطريد

 !!ربيبة الحسن الفريد

**** 

 ))بروزبينا(( واصلت المسير

 وعلى الطري 

 شاقتها نرجسة الغدير

 ف ذا يدان تطوقان

 خصرا هصير

 أخذت تولول والدمو 

 تنساب كالنهر الدفو 

 ومضت رفيقات الطري 

 في هلع مخيف من حولها يصرخن

 لكنما ))بلوتون(( قد خطف الحبيبة

 قد هرب

 ورمى بها في المركبه

 قد صارت ))بروزبينا(( له

 حلما تحق  في دناه

**** 

 لكنما قلب وحيد

 أضحى يرفرف حولها، قلب وحيد

 ضم الحنان

 من أجلها بين الضلو  

 هو قلب ))سيري (( الحزينة ال يقر له وجيب

 تجوبإذ مضت حيرى هو قلب أمها 

 عبر الفيافي والسهوب
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 !عنها، تسائل كل ما في ))صقلية(( من دروب

**** 

 قد كان ذا الخبر اليقين 

 سرا دفين

 سرا تخبئه الزهور على ضفاف

 ))أريتوزا(( في العصر السحي 

 كانت ))بوزربينا(( في ذات أصيل

 تشتا  نرجسة خجول

 ومضت لتقطفها

 وفي فرح ذهول

 الشفاه))بلوتون(( فاجأها وقد لثم 

 وهوى بها في قبضة الوح  العتيد

 ومضى بها قسرا على ما ال تريد

 !!زوجا بمملكة الجحيم

**** 

 ))سيري (( يممت المسير

 نحو ))األولمب(( مضت تسائل رب أرباب الوجود

 فشكت لـ ))جوبتير(( الكبير:

 .... ال يطا .))بلوتون(( آتى منكرا، ال .

 خطف الحبيبة وهي بنتك يا ودود

 ليجعلها بمملكة الجحيم ومضى

 !(( !زوجا له، رغم العهود

 فأجابها ))جوبتير(( في عزم أكيد

 ))سيري (( يا أختي

 لماذا تحزنين
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 ما قد أتى ))بلوتون(( لي  له عيوب

 فلماذا كان ال يطا 

 ما قد أتاه أخونا ذو النسب القريب

 خير لنا أن نعقد العهد العهيد

 أال نزو  بنتنا لفتى غريب

 خير لها أن تحظ باإللف القريبلكنما 

 من أهلنا

 أولى بها من غيرنا

 بوركت يا ))بلوتون(( يا رب الجحيم

 ((!!.. .فبالرفاء وبالبنين

 (367) افرنجي 1967/  7/  15مجلة الرواد الليبية 
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 )أغنية للحزن(

 إلى األديب الليبي الراحل عبد هللا القويري(())

 لم ينثن

 لم ينحن

 ينهزملم 

 لم يغتنم

 لم تثنه الستون من أعوامه

 عن رحلة الفكر العمي 

 عن سبر أغوار الطري 

 لم تثنه الستون من أعوامه

 عن لم  أفا  النجوم

 بل ظل يقتحم التخون

 ليبدد الصمت المريد

 لم تغره األضواء بارقة على كل الدروب

 بل ظل طودا راسخا في وجه إعصار الشجون

 يجتاز أنواء الكروب 

 لم يغتنم فرص الحياة ويمتطي متن النفا 

 لم يحترف دور المهر  في ركاب الحاكمين

 لم ينثن

 لم ينحن

 لكنما ألدمته أشواك الطري 

 واغتاله الحزن العمي 

 قد عان  الحرف المدوي مثل صوت القاذفات

 وتعبد الكلم المقد  مثل كل الزاهدين

 قد كان في أشواقه أبدا يكابد
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 أبدا يعاندقد كان في أحزانه 

 قد كان في محرابه أبدا يجاهد

 وحروفة الخضراء تور  في قلوب العاشقين

 أزهارها الوردية النشوى بأحالم الصباح

 تجتاح أستار الغيوم 

 وتمز  الليل الغشوم

 لم ينثن

 لم ينحن

 لم ينهزم

 (368)لم يغتنم

 1992/  5/  24مجلة الفصول األربعة 
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 في انتظاركم

 في انتظاركمها نحن 

 كذلك األسماك في انتظاركم

 سنغر  الشطآن في وجوهكم

 سنضرم النيران في أسطولكم

 تبا لكم

 تبا لكم

 يا قاتلي األطفال

 مرملي النساء

 يا مجرمي الحروب

 وقامعي الشعوب

 إن كان هذا اليوم يومكم

 ف ننا لنا الغد

 والمجد والمستقبل

 لنا المقام األول

 في ساحة التاريخ واآلتي

 لنا المقام األول

 ها نحن في انتظاركم

 والبحر من أمامكم

 والشعب يتلو سورة النصر على حطامكم

 والحوت يقتات على أشالئكم

 ال تزأروا

 ال تفخروا

 ستنتهي أيامكم

 ستنتهي أحالفكم
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 ستنطفي أحالمكم

 ستنطوي أعالمكم

 ستسح  الشعوب في زحوفها جيوشكم

 وتلع  الدماء من قلوبكم

 خ بالدماء نصرناويكتب التاري

 فالمجد والخلد لنا

 .للشعب..

 .لألطفال..

 ...لألبطال

 للزيتون في ربوعنا

 وللذين استشهدوا في ساحة الوغى

 دما هم تخط في سفر الوجود

 شموخنا وعزنا

 والمجد والخلود

 لنهرنا العظيم واهب الحياة

 مفجر النماء

 لشعبنا األبي قاهر الغزاة

 وراف  الفناء

 ...ال تجأروا

 ال تزأروا

 ف ننا لنا الغد

 والمجد والمستقبل

 لنا المقام األول

 سحقا لكم 

 سحقا لكم
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 ها نحن في انتظاركم

 والموت في انتظاركم

 (369) .1992/  3/  24صحيفة الشمس 
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 المجد للنضال

 ))إلى أبطال الثورة الشعبية في فلسطين((

 اللبنانية(())إلى أبطال المقاومة الوطنية 

 فلتسقط الم امرة

 ولتسقط المغامرة

 فال سالم أو محاورة

 قد سقطت أقنعة التزييف

 وانكشف التدلي  والتضليل والمقامرة

 فلتسقط المناورة

 ولتسقط المساومة

 على حساب القتل والتشريد

 والقمع واإلرهاب

 والنفي والتجويع والتعذيب

 على حساب شعبنا المناضل الحبيب

 في القد 

 في نابل ،

 في غزة، في الجليل

 في جرجو ،

 في مليتا

 في صيدا، وفي بيروت

 فليسقط المساوم الذليل

 وليرحل الدخيل

 منكسا،

 مجندال، 

 مجلال بالعار
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 فليرحل الدخيل

 ال صلح، ال اعتراف

 لم ينته المطاف

 ال بد أن ينهزم السياف

 ال بد أن تثور أنهر الفرات

 واليرموك، والليطاني

 الجماهير على شراذم الهوانتنتصر 

 وأن تحطم القيود، والحدود، والطقو  والكراسي

 أن ترف  الخنو  والركو 

 أن تنهي الماسي

 فلتسقط المساومة

 ولتشهر المقاومة

 رماحها المهاجمة

 ولتضرم اللهيب

 في هشيم هذه األر  البوار

 ولتنه  الجمو 

 هادرة في زحفها

 كالسيل، كالتتار

 جذورها تستأصل األوشاب من

 ترمي بها في النار

 ولتنطل  إعصار

 يدكدك القال  والحصون واألسوار

 –مدبرا  –يحيل ليل القهر 

 إلى نهار

 وليرحل التتار
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 عن هذه الديار

 فال مكان للفاشست بيننا،

 في هذه الربو 

 فال رجو 

 لشعبنا عن دربه المثخن،

 بالجراح، والدمو ،

 ولتسطع الشمو 

 في عرسه المظفر القريب

 مكلال بالغار

 فالمجد والنضال

 للنصر في مواكب األبطال

 (370) / ف صحيفة الشمس الليبية 93 – 6 – 1
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 مواكب الذكريات

 أين األماني، وأين الشو  واألمل         وذكريات الهوى، بالوجد تشتعُل؟

، فتنهمــلُ   طي الحنايا، صداها يزدهي فرحا        يشدو بأشجاني الحري 

 !طواها خضم الدهر معتسفــــا        يعدو بأمواجها مدا، فترتحــــــلُ  لقد

 !أوغلت زمنـــــــا        تترى على خاطري شوقا، وتمتثلُ وللشباب عهوُد 

 !شجنــا       جاشت به النف  شجوا، وهي تعتملُ  هميما زال منهاركام قد 

 !، وهي تنتقــــــــلُ مازال منها ضرام يكتوي ظمـــأ       للذكريات، تداعت

 !مازال منها ضياء يحتوي ُحلمي       يشعشُع الشو  في قلبي، فينفعــــــلُ 

 !مازال منها شعا  ما ارتوى علــال     باحت به النف  جُذلي، ما بها عللُ 

**** 

 !!خضلُ  والهـــــوى زمـــانا، وراودتني     جذال راودتها لقد العهـــــــود، تلك

 !!َثِمــــــلُ  والَجــــَوى حينا، القلب يداعب       مزدهيا انفك ما شذى منها شع قد

 !وترتســـلُ  بوحــــا، خلــــدي في تنهال      عمري مدى في ر اها خالجتني كم

 !ويبتـــــهل الذكرى، إلى حنينا يهفــــو       خاطرة كل في بي يجمح والشو 

 !زحـــلُ  آفـــاقهــا، على يـــــرف نشوى      آونـــــة كــــل في أطيافهـــا يرتاد

**** 

 حبيبتي أنت، بنغازي، وعاشقتي      رغم األلى أرجفوا يوما، وقد جهلوا

 إني حببتك حبا، ما روى ظمأي      يطوي شجوني، ويسمو فو  ما فعلوا

 !لما عشقتك لم أبرح بموحيتي        أشدو طروبا بشعري، أينما يصـــــلُ 

ي بحورا، ما لها مثــــــلُ  وقد ظللت  !أغني فيك ملحمة         جذلى، تدو 

 !حتى حملتك في الترحال أغنية      أشدو بها جذال، ألحانها أمـــــــــــــلُ 

**** 

 إني حملتك في عيني وفي خلدي    عشقا تنوء به الذكرى فتحتمـــــــلُ 

 !والُمُثـــــلُ إني حملتك في جدي وفي هزلي    حبا تفي  به األخال ، 

 إني حملتك في صحوي وفي حلمي    ر ى يجول بها فكري، ويكتحلُ 
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 إني حملتك في جنبي عاطفـــــــة    جاشت بصدري، فأفشت سرهُ المقلُ 

 إني احتويتك في قلبي وخاطرتي    ذكرى، يبوح بها عشقي، وينتهــــلُ 

**** 

 ني لي  يندمـــلُ إني حببتك حبا ال مثيل لــــه       حتى ارتحلت، وحز

 !أين الشباب جريئا في مواقفه       يخطو شموخا، فما ينتابه الوجـــــل؟

 يحن شوقا إلى العلياء مبتهجا      يفري الخطوب، فما ضاقت به الحيلُ 

 !إن قارعته سجاال، بات يصرعها    فتستكين، وما يجتاحه الملــــــــــلُ 

 !زهوا، فيرنو نحوه المثـــــــلُ  فيستبيح ذراها وهو منتصـــر     يختال

 !حتى تلين قناة الدهر مرغمة     تنهار طوعا، فيطويها ويحتفـــــلُ 

**** 

 !أين المدار  والخالن والكتب    ما قد عرى جدنا في درسها، كلُل؟

 تلك المدار  أطوار مررت بها    أعدو بساحاتها، ما عاقني كسلُ 

 !اف أنسامها ما شابها محلُ كم قد غشيت رياضا في معاهدها   أست

  !تشدو البالبل نشوى في خمائلها     جذلى، ترفرف أحيانا، وتنتقل

 !إذ يبدأ الدرُ ، يعرو خفقها وجل     وكم تد  مع األجرا  أفئـــــدة

 !!حتى إذا الدر  أوفى عند غايته   ف ن دقاتها، يلهو بها جـــــــــذلُ 

**** 

 !وأسعدتنا، فما في طيها عجــــلُ    كم )بالفويهات( أوقات لنا سعدت

 نغشى حدائقها في كل أمسيــــــة   فنستظل بها، والصفُو مكتمـــــلُ 

لــلُ   !تشدو عنادلها في نشوة نغمــــــا   ظلت تراقُصُه األضواُء والظ 

نا عـــذلُ   !وكم قضينا وفي )جليانة( زمنــا   نخو  بحرا، وما قد هم 

 !نسما   ونستحم شذى والليل منســــــدلُ  عند األصيل ترانا نحتسي

 !والشم  تحنو على األمواه في وله   فتحتويها، وما قد مسها، بلل

ُبلُ   والمو  يعك  نور البدر مرتعشا   فتستنير به الساحاُت، والس 

 !!نمسي طرابا، فما قد هالنا زمن    إشتظ فيه لظاه، الفكر، والجدل
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**** 

 !ئدها    تجتاح جي  األعادي حيثما نزلوا؟أين الكتائب، والمختار قا

 !)إجدابيا( يمتطي طوفانها بطل      وفي   في الُبردى في المر  في وادي الكهوف 

 !فيصطلي نارها المشبوبة، الخطلُ                    عبر الفيافي تدوي خيلها حمما   

 قادها، فرسانها األُولُ )أدوارها(                      يسري لظاها، يجوب كل معركة 

 !كم قد قطعت عن الغازين ما غزلوا               يا أيها العمر المختار، منتصرا    

 !يحذو خطاك األلى في عزهم رفلُوأ           يا حادي الركب )بالبيضاء( معتصما  

 !!ــلُ كأنما قد ثوى في عزمهم جبـــــ            يحذو الشباب الغر في شمــــــــم     

 !بر  األماني، وباإلقدام قد جبلـــــوا              يرنون لألمل الخفا  ممتطيـــــــا  

**** 

 !كانت لهم مثال من نبعها نهلــــــوا          )جمعية( المجد )واألستاذ( رائدها   

 !يذود عنه بنوه، أينما مثلـــــوا         من وحدة الشعب والتحرير في وطني  

 !تذكى نضالهمو، بالحرف تقتتل         ما فتئـــــت    ة )الوطن( الغراُء صحيف

 وشعشعت من ضياء العلم ما حملوا       كم مزقت من ظالم الجهل أقنعــــــة    

 وأهرقت من شعا  العدل ما أملــــوا          وأطفأت من ضرام الظلم مظلمـــــة 

 !من شعره )المهدوي( وحيا فتشتعلُ         تلك الجماهير قد كانت ي ججهــــــا   

 !في كل حين، يدوي صوتها الجلــــلُ            تمطى بأشعاره الغضبى ترددها     

 !فتتقي وقعـــــــه من خوفــــــها، دولُ         يطغى على جبروت الظلم يفزعــه   

 !فيستجيـــب لهـــــا، فتيانهـــــــا األُولُ         يـــــــا   يعلو على قمة التاريخ منتخ

 !!تشدو بأنغامه في فجــــــره المثــــــل         يبنون مجدا، نما في ظله أمـــــــل   

 (371) صحيفة الجماهيرية 1994/  1/  25
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 عصر السنابل

 ))إلى المناضلة الفلسطينية الشهيدة دالل المغربي((

 .الجماهير الفقيرة..

 ..التي عانت كثيرا.

 ...والتي كانت تقاسي

 ...تتألم

 ..تتعذب.

 ...في دهاليز زنازين الحكومات األجيرة

 ..هزها الشو  الربيعي المتيم.

 .بلقاها..

 ..عان  الفجر ر اها.

 ..ودعاها.

 ..أن توالي السير في عم  مداها.

 ..كي تفك القيد.

 ..تجتاح دجاها.

 ..السور في قلب المخيم.كي تدك 

 ...إنها اآلن تغني

 .تترنم..

 ...تمتطي أجنحة البر  المعلم

 .. .الذي مز  ليل الترهات

 ..وأباطيل الطغاة.

 ..والذي فتح أجفانا لها.

 ..كادت تعتم.

 ..أصبحت للنور تهفو.

 ..تترنم.
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 ..الجماهير التي كانت.

 ..على موعد ثورة.

 ..زمجرت كالرعد.

 ..اليتامى.في ليل 

 ...تتهادى

 .تتداعى..

 .تترامى..

 .زحفت تعدو هياما..

 ..كاندياح النا  في يوم القيامة.

 ...زلزلت قلب الخيانة

 ..ومحت عار المهانة.

 .... يا عصر الهزائم.أه.

 ..والمهازل.

 ..والجرائم.

 ..والنفايات الدخيلة.

 ...والنواطير الجبانة

 ..سوف نغتالك، يا عصر البغايا.

 ..حكومات العميلة.وال

 .... يا عصر المماليك الخصايا.آه.

 ..والسبايا.

 ..والجواري.

 ..آه يا لوعة عاري.

 ..يا دالل المغربية.

 ..جيلك اآلتي.

 ..سيجت  اإلمارات.
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 ..السالطين.

 ..الصعاليك.

 ..الممالك.

 ..شعبك اآلن يناضل.

 ..طغمة الشر يقاتل.

 .في ذرى لبنان..

 . .في عمان.

 ..في حيفا.

 ..وفي نهر الفرات.

 ..الجماهير الغفيرة.

 ..تحت وه  الشم .

 ..في قلب الظهيرة.

 . .قد تنادت.

 ..وتداعت.

 ..من زوايا األر .

 ..من كل الروابي.

 ...من نواديها

 ...ومن كل البوادي

 ...إنها اآلن تنادي

 ...ثم تدعو بعناد

 ..أمة العرب األبية.

 .لعنا  البندقية..

 .الوحيدة..لغة العصر 

 ..والفريدة.

 ..يا دالل المغربية أنت يا أسطورة األر  السخية.
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 ..والمواويل الشجية.

 رقصة ))الدبكة((

 ...بأعرا  الصبايا

 ..يا أساي.

 ...أنت يا غنوة فالح وعامل

 . ..يا صدى لحن المناجل والمعاول

 .يتوه ..

 ...في فضاءات الحقول والمعامل

 .وي ج ..

 .الفتيه..نخوة الشعب 

 ...يا شذي هم  السنابل

 ...يتمو 

 .في صباحات البيادر..

 ..شعشعته الريح في شدو البالبل.

 ..يا دالل المغربية.

 ..جيلك اآلتي سيغزو.

 ..خصمه الضاري.

 ..بأشباح المنيه.

 ...سوف يجتاح النواطير

 ...الطراطير

 ...التماثيل

 ..الكراسي.

 ...شعبك اآلن يقاسي

 ..غصة القهر.

 ..ى مرآى األخوة.عل
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 ..ورعاديد الفتوة.

 ..صارعته في ليالي ظلمها.

 ..ريح التنابل.

 ..واألكاذيب الذواهل.

 ..شعبك اآلن.

 ..يجتاح السالسل.

 ..ويناضل.

 ..طغمة الشر يقاتل.

 .إنه اآلن يقاوم..

 لن يتراجع.. ،،سوف ال

 . .لن يبايع.

 ..لن يساوم.

 ..بل يناضل.

 .يتحدى..

 ..هجمة الفاشست.

 ..في كل الربو .

 .يتصدى..

 ...لفلول الغاصب المحتل

 ...من كل الجمو 

 ..رغم ليل الليل.

 ...والغدر المخاتل

 ...يا دالل المغربية

 ...لم تزف يافا

 ..على موعد ثورة.

 ..فجرنا اآلتي.
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 سيدعوها صقوره

 ..حي  تنق  فتجت  النمور الورقية.

 .يذر الليل هشيما..

 .يتهاوى..

  ..الثكالى.تحت أقدام 

 ..والحبالى.

 ...يا دالل المغربية

 ...جيلك اآلتي

 ..سينمو.

 ...وسيسمو

 ..ويناضل.

 ..ويقاتل.

 ..بالسنابل.

 ..والقنابل.

 ..تحت وه  الشم  في قلب السجون.

 .والمعاقل..

 ..إنه عصر السنابل.

 ...إنه عصر السنابل

            !!... فلنقاتل... فلنقاتل..فلنقاتل.

 .(372) 1994/  10/  30 الشم  صحيفة
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 أغنية إلى المدينة القديمة

 )طرابلس(

 

 أجول في شوار  المدينة القديمة

 ألمح في أزقة، بيوتها

 أبوابها، مغلقة أو مشرعة

 قد عر  الياسمين في أضالعها

 يمو  األري  في أجوائها

 وفي أقفاصها المعلقة

 قد غردت بالبل

 أنشودة مفرحة وشيقة

 في ذرى أبراجه العتيقةوحل  الحمام 

 منشرا أجنحة ألوانها منمقة

 مرجعا أنغامه الشجية

 وقد أطلت العذارى من شرفاتها

 تشعشع الجمال في نظراتها

 ترقر  الدالل في بسماتها 

 أغنية بالحب مترعة

 ومر صبية هاموا على دروبها الندية

 مرنمين في أرجائها

 أهزوجة شعبية

 عن يوم عاشوراء

 الحسينوذكرى مصر  

 في كربالء

 ويوغلون في دروبهم
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 ظاللهم تمتد برهة، وتنحني

 تدور، ثم تنثني

 وتختفي

 تذوب في ظالل كل قو  درب ملتوي

 وطاف في رحابها الحميمة

 من باعة للفل والقرنفل

 يعطرون بالشذى

 منعطفا ومنحنى

 على جميع األرصفة

 ويلهبون في األحبة

 أشواقهم مشعشعة

 ومر عاشقان مغرمان

 رذاذ المطر الصبيب يرجفان تحت

 قد أضرم الغرام في قلبيهما

 دفء الحنان

 كفاهما تشابكا، حوار

 عيناهما، تناجيا هيام

 خطاهما قد وقعا

 فو  الدروب المعتمة

 لحن الغرام أغنية

 بالصفو واآلمال واعده

 فشعشع النسيم في الدجى

 أصداءها

 عبر األزقة المزخرفة 

 واحتضنتها في المدى
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 حيمةرحابها الر

 من كل شار  طافت به خطاي

 في عم  أعما  المدينة القديمة

 (373) صحيفة الشمس –أف  1995/  3/  10
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 خطابها

 خطابها األني 

 وخطها المنمنم الرشي 

 .يذوب رقة..

 .أنوثة..

 .عذوبة..

 .ويصطلي بهمسها الرقي ..

 ..يضرم في أعماقي الحري .

 يهم  لي:

 ))يا سيدي...

 يا شاعرا يصور الشعور...

 قد كنت ذات مرة...

 ..أجول في أنحاء معر  الكتاب.

 .فقادني انتباهي فجأة..

 .إلى ديوانك العجيب..

 من بين كل نا اصطف على الرفوف...

 ..ودونما شعور.

 .تراقصت مشاعري..

 ..وزغردت عواطفي.

 تحركت يدي...

 فأحببت أن أحوز...

 آثرت أن أفوز...

 هبباقة مما يضم

 ديوانك ))السور الكبير((.

 وعندما قرأته...
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 سبحت في سطوره...

 نهلت من نهوره...

 غرقت في بحوره...

 فشعرك المنغم المثير...

 قد باح لي...

 بكل ما يجول في مسارب الشعور...

 يجسم الصغير والكبير...

 ..يرحل بي لعالم رحيب.

 ..يجاوز الحدود.

 ..يالم  مشارف الخلود.

 طوفت في أنحاء معر  الكتاب لكنني وعندما

 لم أل  ما أريد

 لم أل  ما ينقصني

 يشوقني.

 .يروقني..

 فما وجدت مطلقا

 ديوانك ))غدا سيقبل الربيع((

 يا سيدي يا شاعرا...

 يضرم نار العش  في الضلو ...

 يثير في عواطفي...

 ببوحه الوديع...

 مكامن الشعور...

 منابع الدمو ...

 يلوعني بهمسه المريع...

 يلهب في أعماقي الولو ...
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 بفي  إحساساته...

 بهم  إيحاءاته...

 بنب  إيقاعاته...

 ببوحه...

 بهمسه...

 بلمسه منابع الشعور...

 يا سيدي يا شاعرا يصور الشعور...

 يأسرني...

 يبهرني...

 ...بشعره المموس  الوديع

 ألي  لي نصيب...

 .في خفقة..

 .في ومضة..

 .في باقة..

 .ترشقني بوردة..

 ..بزهرة.

 بفلة...

 من شعرك الحبيب...

 ومن ))ربيعك اآلتي غدا((

 يجول بي في عالم غريب...

 .يمو  باأللوان والصور..

 ورائع الفكر...

 ..ف نني أود أن أشمها.

 أود أن أضمها...

 فربما تحملني...
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 على شرا  الشو  والهيام...

 إلى بحار الحب والغيام...

 تبحر بي...

 تشيلني...

 ..تحطني.

 تزرعني...

 على ضفاف األنجم...

 لعلني أعيدها إليك...

 .تبوح في يديك..

 بموجة من العطور...

 ))... يا سيدي...

 يا شاعرا

 يصور الشعور...((

 (374) / أف 1995/  6/  7صحيفة الشمس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .112 – 107 :ص غبية،ز خالد متداخلة، إيقاعات ديوان - 374



 

 

204 

 حوارية

 ))إلى امرأة رائعة في وطني العربي الكبير((

 فيما أمطرت. –قد قلت 

 الخضراوانعيناها 

 بالل ل  الفضي:

 أين ترى أراك؟

 قالت:

 تراني في همسان النخيل

 وفي فيضان السيول

 وفي رقصات الشجر

 تعانقه الريح وقت السحر

 وفي زقزقات العصافير عند الشرو 

 وفي دفقات المطر

 وفي سبحات النوار  عبر الغيوم

 وفي كبرياء الجبال

 كما في اشتعال شمو  النضال

 ألقاك؟قلت: متى 

 قالت: سألتقيك ذات مرة

 في قادم الزمان

 وحينما يثور هادرا

 بحر من الطوفان

 ...يقتلع الطحالب النكراء

 واألوشاب واألوطار

 قلت: لقد عشقتك فتيا

 وكان عشقي سرمديا
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 فمنذ أن عانقت فيك أحرفي مليا

 تعذبت في عشقك كثيرا

 وكنت قد غنيتك أشعاري

 وهبتك رغم العدا شبابي

 ة رائعة الحضور والغيابيا امرأ

 وحلما مزخرفا كما أفكاري

 يا حبي وقيثاري

 ويا بوح أسراري

 ودمعي الجاري

 يا امرأة رائعة

 قد سقطت من دونها

 مواكب العشا 

 وضوأت من أجلها اآلفا 

 واشتعلت من ضوئها األحدا 

 كم خلدتك في ربو  وطني الكبير

 جميع ما كتبت فيك من أشعار

 محطما مراسم الطقو 

 ومحرقا قواعد القامو 

 يا امرأة لم أنفرد بعشها وحيدا

 وإنما شاركني في عشقها،

 جميع المقهورين

 المحرومين

 الكادحين، 

 يا امرأة محاصرة

 بعيدة المنال
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 لكنها ال تعرف المحال

 ال تعرف المحال

 صحيفة الشمس الليبية                                                   

 .(375) افرنجي 9961/  6/  18
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 الكلمـــــة

 الكلمة تعلو فو  السيف

 الكلمة أصد  وقعا من وقع السيف

 الكلمة تكسر جدران الخوف

 الكلمة تفتح أبواب المدينة المقفولة

 وعوالم مجهولة

 ترتاد عواصم مأهولة

 .. الفقر...تزخر باليسير.

 .... العهر.الطهر.

 .... الحر..العبد

 .. القصر...الكو .

 .. الثار...العار.

 .. الشر...الخير.

 الكلمة تفتح أبواب الحرية

 .تتدف  أنهار األمل..

 ... الحب...الشو 

 .يعلو صوت الشعب..

 ..تساقط أسوار القهر.

 ... أم الحرية...مرحى بالكلمة

 ...أم اإلنسان

 ..في كل مكان.

 ..تجتاح رياح الطغيان.

 ..وتهز عرو  السلطان.

 الكلمة روح من وحي الرحمن

 .. العهر.تجت  القهر
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 ... اليأ ..الفقر.

 .الجو .. .الب  ..

 ..الحرمان. .الخوف..

 ..في الكلمة.

 تنمو غابات األمل الخضراء

 تجتاح مجاهيل الصحراء

 تتفتح زهرة حب في قلب اإلنسان

 الكلمة تقر  أجرا  الحرية

 تجتاح سدود الطغيان

 .تهوى أسوار القهر..

 ... الحرمان... الجو ..وف.الخ

 في كل مكان

 .. الوعر...تجتاز الفقر.

 .. التل...السهل.

 .... النهر..البحر

 ..لتعان  روح اإلنسان.

 في كل مكان

 الكلمة وحي من روح الرحمن

 ... فيكون..كن.

 ... كان الكلمة..في البدء.

 .(376) 1992/  1/  31صحيفة الشمس                            ...كان اإلنسان
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 كاذبةالمال اآل

 

 (377) متى تمحضين الود حلوا، فأبسم

 وأبدو طروبا، بالهوى، أترنــــم

 متى يا حياتي، يبسم الدهر مرة

 أنال المنى فيها، فــــال أتجشـــم

 متى يبسم الحظ العبو  فتنقضي

 ، ال تنـــى، تتهجــمغمامات ب  

 يهنأ خاف متى يا طيوف النح ، 

 ألم ت به اآلالم غضبــي، تدمـــدم

 وحتام دربي ما يعتـــــم شائكــــا

 تمر به األحزان حيرى، تــــدوم

 وحتام أطيار األماني، خــــواد 

 تغرر باأللحــــان، فيما تحـــــوم

 وحتام أشباح الشقـــــاء مطلـــــة

 على عالــــــم، آفاقـــــه، تتضرم

 واألماني كــواذبلقد كنت أشدو 

 وأموا  بحر اليأ ، بــي تتبـــرم

 وكم شمت كونا ساحـــــرا متأللئا

 كحلم بديــــــع، ال ينــــي يتصرم 
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 (378)  بكائية إلى صحفي

 

 ولظى األسى في مهجتي يتضرم             أبكيك والدمع الفو  يلوعني           

 فيهي  في قلبي شجونا ت لـــــــــم               أبكيك والفقد العظيم يهزني          

 نفسي مواكب ذكريات، تزحــــــم                  أبكيك والنبأ األليم يثير في       

 تكوي ف ادي، ليت حزنك يرحــــم               في عم  نفسي لوعة مشبوبة      

 فو  بكل معنى، يلهـــــــــموهو الد             يا عابدا للحرف، جف يراعه       

 يكتــــــم؟أبكل يسر، في  نبعك،                 يا عابدا للحرف، غا  معينه    

 !م ؟ ـأبكل يسر لحن حرفك، يلجـــــ              يا ساكبا للحرف ذوب شبابه       

 !!ــــم وبكل لحــــن رائــــع، يترنـ              يا مودعا بالحرف عذب غنائه     

 !ـم ـشـــو  إلى مستقبـــــل يتبســــ               يا راهبا للفكر، كــل حياتــه       

 ؟هل غا  المعين، فأين بحرك يرزم           نبع أحالم الشباب الغ         يا 

 فيضمها بحر خضــــــم، مظلــــــم ؟              هل نجمة للفكر تهوي بغتة       

 !ونجومها تخبـــو، فــــال تتضـــــرم                فتظل دنيا الفكر ليال داجيا      

 !!وأريجهــا لمـــا يضــو  فيفغـــــــم              هل زهرة للرو  تذوي فجأة   

 ال من يلـــوذ إلى الظـــالل فينعــــــم              وتصوح األورا  بعد ربيعها    

 فـــالن جرحــك غائــــر، ال يكلـــــم                تك في الحياة بحرقة  أنا إن بكي

 رفاقــــة نحــــو النجـــــوم تحــــــوم                وألن أحالما بقلبك تزدهي      

 ومضى بها قدر عتى، مبهــــــــم              قد ضمها المجهول يا رمز الصبا   

 يتقحــــــم.. .قد كان يجتاح الذرى                 جناحه  أسفى على النسر المهي

 خر مضرجا                   ودمــــا ه صخابة، تترنـــــــم «سيزيف»أسفي على 

 لهفـــي عليه وقد هـــوى مترنحـــا                والصخرة الصماء ال تتكلــــــم

 ووأدت آالما لنا، ال ترحـــــــــــم يا من صلبت الحزن عبر حياتنا                 

 واــــوا  الذين تألمـــوحضنت أش  وسكبت في أغوارنا دفء المنى                
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 ووهبت للحرف الخفو  يراعــــة                لتزيح ليال فو  فجر يجثـــــــــم

 وغدوت في ليل األسى تتألـــــــم                ومنحت نورك لأللى ضلوا السنى

 فلما ترى كنت المسيح ممــــــددا                ولمن ترى كانت حروفك ترســــم؟

 !أفــــــاقين ال يــــدرون ما                معنى الحروف، وجهلهم متضخـــم؟ األجل

 !حرف، من ح  رقي ، يغرم؟ أألجــــــل مأفوفين ال يدرون كم                بال

 يضفى على الدنيا صفاءا حالما                 ويب  في أرجائها ما يكـــــــــــرم

 !وينير دربا للحيــــــــارى، قاتما                كي ال يضل الركب، كي ال يوهــــــم

 ؟ ــــــرار يدوميا أيها المــــالح مال شراعـــــه               فهوى السفين إلى القـ

 !ماذا على شط الحياة تراك قـــــد              خلفـــت لألحباب، مـــا يستلهـــــــم؟ 

 فلئن طواك الموت عنــــا بغتة                 ستظل طودا راسخا، ال يهـــــــــزم

 مترنـــــمويظل ذكـــراك خـــالدا متجددا                فالمـــــوت لألقــــــزام، يا 

 م.1963سنــــة 
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 (379) من أجل الشعوب

 إلى البطل الكبير عمر 

 المختار بمناسبة ذكراه

 ومضى القطار، مضى القطار

 عند الغروب إلى سلو 

 الطري  متاهات يطوي

 بشر من جموعا يحوي

 جنون في يعدو وكذاك،

 المنون أر  مستهدفا

 والسجون المنافي حي 

 الجميع تنظر األفواه، مفتوحة

 في النا ، -كوم  البر -وسرى 

 الخبر

 فبدت جمو  النا  في هلع 

 مخيف،

 وارتاعت األطفال من هول الخبر

 حتى النساء، تلقفت ذاك الخبر 

 فبدت زمر

 مذعورة، تستطلع الخبر

 األسيف، 

 بدت زمر

 ومضى الطغاة، يهددون

 ويحشدون

 كل الجمو ، على الرصيف

                                                           
 .120 – 111أغنية الميالد، خالد زغبية، ص:  - 379



 

 

213 

 والنا ، يعروهم شعور،

 بالحقد، للطاغي الحقير

 ومضى القطار، مضى القطار،

 يحوى جموعا من بشر

 وكذاك يعدو في جنون

 مستهدفا أر  المنون

 وأتت فلول الغاصبين

 قذفت بهم شطآن إيطاليا

 اللعينة

 فتهافتوا من كل صوب

 يحكون أسراب الجراد

 ومضوا يحطون الرحال

 في كل شبر من ثرى الوطن

 الحبيب

 صوصأوغاد سيشيليا الل

 عاثوا فسادا في المزار ،

 والحقول

 ومضوا يشيدون المنافي

 والسجون

 عند العقيله وفي سلو 

 جراسياني جالد الشعوب

 نصب المشان  لأللى ثاروا على 

 ثيمالبغي األ

 حشد الجمو  اآلمنة

 ورمى بها في غيهب السجن
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 .الرهيب

 واجتاحت المر  الخضيب 

 تطوي الفيافي والسهوب

 كالرعودومضت تدمدم، 

 صَخابة، كالسيل، كاإلعصار

 تعصف بالهشيم

 هي ثورة الحر األبي على األلى

 داسو الحمى

 زحفت، طالئعها، تهب من المغاور

 والكهوف

 وبدت تطل من النجاد، من 

 الجبال

 شرعت كتائبها المجيدة في

 النضال

 بقيادة المختار تحصد بالرصاص

 المعتدين

 ترمي بهم أشالء، دامية النثار

 د األطما ، أطما  اللصوصوتبد

 كالريح إذ تذرو الرمال

 وتجر  األوغاد كاسات الهوان

 دوياشى يا وغدا زنيم

 يا أيها اللص اللئيم

 شلت أنا ملك البغيضة يا حقير

 إذ قد تحديت البطولة والفداء

 فتسللت يدك الحقيرة في خفاء
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 لتطيح بالبطل الكبير

 ولكي تسلمه ألعداء الحياة

 ال يا رفا ...

  يا رفا  الدرب في وطني الحبيب ال

 ما غاب عن وجداننا البطل األغر

 بل ظل في أعماقنا، رغم متاهات

 السنين

 وعبر أسوار الزمان

 ما غاب عن أنظارنا طيف )عمر(

 بل ظل في أعماقنا، طي الضلو 

 حيا، يتو 

 للنصر في يوم قريب

 وإلى الغد الزاهي الحبيب

 من دماء الشهداء .في كل قطرة ..

 من صرا  الجائعين .في كل أنة ..

 . من شعور األبرياء..في كل دفقة 

 . من نفو  الثائرين..في كل خلجة 

 . في كل الجمو .في قلب كل منا .

 ذكرى أليام الكفاح

 طي الحنايا والصدور

 ذكرى، تضر 

 أشذا ها، في كل صوب

 فتعم أرجاء البالد

 وتظل تسرى في الوهاد

 وفي الروابي، والسهول
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 ل شبر من ثرى الوطن الحبيبفي ك

 يزرى بأعمال القراصنة الطغاة

 وتظل توحي للشباب

 أمل البالد

 رمز التقدم والنهو 

 وطالئع البع  الجديد

 توحى لهم بالبذل من أجل الشعوب

 والنصر في يوم قريب.

 م1956
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 (380) أغنية إلى جميلة ...

  جميلة يا

  خميلة في نسيما يا

 يسرى، أورا  ربى من

 الجزائر، أنحاء عبر

 األجواء، في يسبح مضى، قد

 التخوم، يجتاز

 البطولة، أشذاء طيه، حامال

 الكفاح، وأهازي 

 جراح، من وأغان

 البطاح كل أصدا ها رددت

 ، ساح كل في وبها

 ظل يشدو، كل شاعر،

 واهبا قلبه لألنغام، تجتاح المشاعر

 فيصو  اللحن أنغاما شجية،

 عربية،يا عيونا 

 قد تجلى العزم فيها، والفداء،

 يا شعاعا من ضياء

 ظل يسرى عبر أجواز الفضاء

 طاويا سحف الظالم،

 وحساما من مضاء،

 يتغلغل ...

 في صدور الغادرين

 يا ضراما من جحيم،
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 يصطليه كل أفا  لئيم

 يا أخيــــه،

 لك في )جان دارك( أطياف رجاء

 فخذي منا هدية،

 كل قطرة،

 من دماء

 منا تحية،وخذي 

 كل خفقة 

 من ف اد

 يا لحونا من أمل

 ستظل

 غنوة في صدر ثائر

 تتردد،

 في ربى أورا ،

 في أعما  أحرا  الجزائر.
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 (381) خواطر الجـــــئ ...

 أيا ومضة من شعا 

 ويا نفحة من عبير

 إلى كل حقل، إلى كل درب،

 عبرت الدياجي الجهام،

 تجاوزت حد المكان ...

 الزمانتخطيت سور 

 ألجلك يا مهجتي،

 يرفرف في أضلعي خافقي

 كطير ذبيح

 حنينا ليافا، أجوب الديار

 وأبح  عمن يغار

 لو أدك في عنفوان الشباب

 ألسرك في ظلمات الجحيم،

 أهيـــــم ...

 على كل درب ... وفي كل حين،

 أمر  في الوحل طهر الجبين

 وأدفن وجهي الحزين

 وأخن  في النف  هم  الحنين

 السنين وذكرى

 ألجلك يا فتنتي 

 حملت المتا  ...

 هجرت المغاني ...

 مغاني الطفولة ... ملهى الشباب
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 وأرغمت غدرا لهجر الربو 

 بدون ودا 

 ألجلك أغدو، أجوب البقا  ...

 ... للصغار ملجأ عن أنقب

 الصقيع يذود

 النهار، طوال وأغدو

 الخرائب، بين أفت 

 الظالل، وراء أعدو،

 المحال، باب وأطر 

 أفوز، لعلي

 الرم ، يسد قد بما

 أطي  ال فتنتي ويا

 دفو ، نبعا لصهيون أراك

 النعم، عميم.. . الظالل وريف وحقال

 المحتر ، ومحبوبك

 الضيا  نار التشرد، بنار

 يجوب القفار

 يجو  خالل الديار،

 وفي مقلتيه يعربد شو  جموح،

 إلى الحقل والساقية،

 وللربوة العالية، 

 يعدو جميع الصغار ...إلى حي  

 وراء الفرا ، خالل النهار،

 وحي  يوالون جمع الثمار 

 وقطف الزهور،
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 فيا فتنتي،

 ألجلك، إني أهد الجدار،

 وأعبر جسر الزمان

 إلى كل حقل، 

 إلى كل درب، أعود

 على ومضة من شعا 

 وفي نفحة من عبير ...

1958 
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 (382) ه ...ــــل هذا كلــن أجـــم                              

 إلى الشهيد الثائر، نسيب المتنى،

 وإلى الشعب اللبناني الصامـــــد

 ورو  الدجى، نسيب

 بلحن عندليب

 يصدح بالحرية الحمراء

 يهتف بالحب، وبالسالم، واالخاء

 وانطلقت في أثره رصاصة طائشة حمقاء

 أرادت أن تجمد ارتعاشة الحياة –فيه 

 أن توقف األجيال في صعودها، 

 تعرقل التاريخ في تسياره، 

 وأن تزيف الحقيقة الناصعة البيضاء

 لكنما انتفاضة الحياة في أعما ،

 نفو  الشرفاء

 أضرمت المشاعر الثائرة الهوجاء

 فسالت الدماء

 على ثرى لبنان، كاألنهار

 من أجل أن تبرعم زهيرة حمراء

 من أجل أن ترفرف حمامة بيضاء

 أجل أن يسود الحب، والسالم، واالخاء من

 من أجل هذا كله، قد ثارت األحرار

 وانطلقت طالئع الثوار

 هادرة، كالسيل، كاإلعصار

 من فلول باألشالءتعصف 
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 عصابة األشرار،

 تلك التي عاثت فسادا في البالد

 كممت األفواه، 

 وأغلقت في وجه كل مخلص، بوابة اآلمال

 المحتال،يدا ذليلة للوافد مدت 

 من أجل أن تنعم بالدوالر

 وأن تشيد مجدا زائفا على أشالء

 ضحايا البسطاء

 من أجل هذا كله، قد ثارت األحرار

 وانطلقت كتائب الثوار

 كالتيار، كالسيل، هادرة،

 تكتسح الحصون والقال  واألسوار

 وسالت الدماء

 من أجل أن تبرعم زهيرة حمراء

 .1958يونيه                              من أجل أن ترفرف حمامة بيضاء ...
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 أغنية كفاح

 (383) ))بمناسبة االعتداء الثالثي على مصر((

 

 حيثما توجد قوة ...

 وفتوة ...

 حيثما يوجد إصرار قوي وعزيمة

 حيثما يوجد في الشعب إباء ...

 ومضاء ...

 حينما تطغى المشاعر ...

 في النفو  الثائرة ...

 أغني في ربى وطني الكبير ...أنا مازلت 

 وطن األحرار في كل مكان ...

 في الجزائر ... في عمان ...

 في سهول إفريقيا ...

 في روابي آسيا ...

 عندما يجتاح أوطاني مغامر ...

 عندما يطمع في أرضي مقامر ...

 أو يقيم المعتدون ...

 من سجون أو مجازر ...

 أنا مازلت أغني لجميع الثائرين ...

 الصباح، في المساء ... في

 وأصو  الشعر أنهارا دفوقه ...

 من جراح ودماء ...

 في سبيل الثائرين ...
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 أنا مازلت أكافح ...

 طغمة المنتهزين ...

 وأحيي ...

 ثورة المنتقمين ...

 ثورة األحرار في كل مكان ...

 رغم أوهام القيود ...

 م1956مجلة روز اليوسف                      وخرافات الحدود ...                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

226 

 القصائد التي تناص فيها الشاعر مع شعراء آخرين:

 قصيدة لك يا منازل في القلوب منازل ألبو الطيب المتنبي إذ يقول فيها: – 1

 

 (384) منازل القلوب في منازل يا لك

 أواِهلُ  منكِ  وهن   أْنتِ  أقَفْرتِ         َمناِزلُ  القُلوبِ  في َمناِزلُ  يا لَكِ 

 العاِقلُ  َعلَْيهِ  ُيْبَكى أْوالُكما                وإن َما َعلِْمتِ  وما ذاكَ  َيْعلَْمنَ 

 القاِتلُ  والَقتيلُ  الُمطاَلبُ  َفَمنِ                 َطْرفُهُ  الَمني ةَ  اجَتلَبَ  الذي وأَنا

يارُ  َتْخلُو باءِ  منَ  الد   خاِذلُ  َخيال   تاِبَعةٍ  ُكل   من                وِعْنَدهُ  الظ 

َها            بُمْهَجتي الَجبانُ  أْفَتُكَها ألال ءِ   الَباِخلُ  إلي   قُْربا   وأَحب 

اِمياتُ   َغواِفلُ  وُهن   لََنا والخاِتالتُ               َنواِفر   وُهن   لََنا ألر 

 َحَباِئلُ  الت رابِ  َغيرِ  في َفلَُهن                 الَمَها ِمنَ  ِشْبِهِهن   َعنْ  كافأَنَنا

جالِ  ُثَغرِ  طاِعني ِمنْ  ماحِ  وِمنَ      جآِذر   الر   وَخالِخلُ  َدَمالِ    الر 

ُيوفِ  َعَملَ  أن ها ِمنْ      ُجفُوُنها الُعُيونِ  أغِطَيةِ  اسمُ  ولِذا  َعواِملُ  الس 

قيبُ  َغِريَ             َبعَدما شْوقا   َسَجَرتكَ  وْقَفةٍ  كم  العاِذلُ  ولَ    بنا الر 

 الش اِكلُ  وَضمَّ  أَدقَُّهَما َنْصبٍ             كَشْكلَتيْ  ناِحلَينِ  الت عاُن ِ  دونَ 

 أواِئلُ  لَُهن   كاَنتْ  إذا أَبدا                    أواِخر   َفلِألمورِ  ولَذ   إْنَعمْ 

 زاِئلُ  ِظل   علَيكَ  الش بابِ  َرْو ُ        ف ن ما الِحسانِ  أَربِ  ِمنْ  ُدْمتَ  ما

َها َتُمر   آِوَنة   لل ْهوِ  ُدَها قَُبل                        كأن   راِحلُ  َحبيب   ُيَزوَّ

مانُ  َجَمحَ  ا               خالِص   لَذيذ   َفال الز   كاِملُ  ُسُرور   وال َيُشوبُ  مم 

 الَهائلُ  الَمقامُ  وهيَ  الُمنى َيُتهُ       ُر  َعْبِدهللا ابنُ  الَفْضلِ  أبو حتى

 واِبلُ  َف    كل   في ُجوِدهِ  ِمنْ                   دوَنَها إلَيَها ُطُرقي َمْمُطوَرة  

ةَ  َتْثني                َهْيَبةٍ  ِمنْ  بُسراِد ٍ  َمْحُجوَبة    َذواِملُ  والَمطي   األِزم 

حابِ  فيهِ  للش م ِ  ياحِ  ولألُسودِ               وللِبَحارِ  وللس   َشَماِئلُ  وللر 

 َمَناِهلُ  وِمْلَمماتِ  وِمْلحَياةِ  دِ                 الُمَفا واألَدبِ  ِمْلِعْقَيانِ  ولََدْيهِ 
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 الن اِهلُ  الَفالةِ  َقَطا إلَْيهِ  لََسَرى َحَوالَهُ  الُوفُودِ  لَجبَ  َيَهبْ  لم لَوْ 

 ُتساِئلُ  َقْبلَ  وُيجيبُ  ِذْهِنهِ  ِمن        لَهُ  ُتْظِهُرهُ َقْبلَ  ِبكَ  بَما َيْدري

 ُيقاِبلُ  حينَ  وَتحارُ  أْحداقُنا        وُمَول يا   لََها ُمْعَتِرضا   وَتراهُ 

رائبِ  كل         َفَواِصل   وُهن   قُُضب   َكلِماُتهُ   َمفاِصلُ  َتحَتُهن   الض 

 َقَناِبلُ  الَمْكُرماتِ  كأن   حتى       ُكل َها الَمكاِرمَ  َمكاِرُمهُ  َهَزَمتْ 

َهْيمَ  را  َدفْ  وَقَتْلنَ  َهْيمِ  أُم      َتَرى َفما والد   َثاِكلُ  َدْفرٍ  وأُم   الد 

 ساِحلُ  لُ    ولُِكل   َيْنَتهي ال        ال ذي والل     الُعلََماءِ  َعال َمةُ 

 َقواِبلُ  لَهن   وما الن ساءُ  َولَدَ        ِمْثلِهِ  َحي   ُكل   َمْولِدُ  طابَ  لَوْ 

 الحاِملُ  أنثى أمْ  َذَكر   بهِ  لََدَرتْ         َبياَنهُ  الَجنينُ  بالَكَرمِ  بانَ  لَوْ 

المِ  في ُتْكَتمُ  َهيهاتِ  َتواُضعا   الش رافُ  الَحَسنِ  َبُنو لَيِزدْ   مشاعلُ  الظ 

 َدالِئلُ  األَغر   الَحَسبِ  على ِشَيم   بِهمْ  بها يجَفخونَ  ال وهم َجَفختْ 

 ُحالِحلُ  اإلزارِ  َعف   وَصغيُرهمْ  َكبيُرهم الن فُو ِ  َوَر ِ  ُمَتشاِبُهو

 جاِهلُ  أو حاِسد   أو ُمْسَتْعِظم            َثالَثة   فيكَ  الن ا َ  ف ن   کفَخرْ  يا

 القاِئلُ  َيُذم   أمْ  أَيْحَمدُ  َعَرفُوا         َبعَدَما ُتبالي َفما َعلَْوتَ  ولََقدْ 

ْرتَ         لي لقُلتَ  َتشاءُ  وَلوْ  َعَلْيكَ  أُْثني  ناِئلُ  عن ي فاإلْمساكُ  َقص 

 الَباِسلُ  الِهَزْبرُ  ولِكن ي َبْيتا           هُهنا ُتنِشدُ  الفَُصحاءُ  َتْجُسرُ  ال

 باِبلُ  بسحري سمعتْ  وال ِشْعِري        ُكل ُهمْ  الجاِهلِي ةِ  أْهلُ  نالَ  ما

 كاِمل   بأّني لي الّشهاَدة   َفهيَ         َناقِص   من َمَذّمتي أَتْتكَ  وإذا

عي َعْصرٍ  أَُهْيلِ  بَفْهمِ  لي َمنْ   باِقلُ  فيِهمْ  الِهنديَّ  َيْحُسبَ  أنْ  َيد 

 الباِطلُ  ِسواكَ  وما أنتَ  لَْلَح             ُمْقِسمٍ  غاَيةُ  وْهوَ  وَحق كَ  وأَما

يبُ   الغاِسلُ  اغَتَسْلتَ  إذا أنتَ  والماءُ          ِطيُبهُ  أصاَبكَ  إذا أْنتَ  ألط 

 أَناِملُ  َثَناكَ  ِمنْ  بأْحَسنَ  َقلَما   وَقل َبتْ  الل سانُ  الَحَنكِ  في دارَ  ما
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 إذ يقول: تعلم ال سريرة النفو  لهوىقصيدة بعنوان  – 2

 (385) ت ْعلَم   ال َسِريَرة   الّنف وسِ  لَهَوى

 أْسلَمُ  أني َوِخْلتُ  َنَظْرتُ  َعَرضا           ُتْعلَمُ  ال َسِريَرة   الن فُو ِ  لَهَوى

 َوأْرَحمُ  منكِ  أَر    َثم   ألخوكِ      الَوغى في الَفَواِر ِ  ُمْعَتِن ِ  أُختَ  يا

 األْسَحمُ  لََرا َ  األولى ان َها َولَوَ         بَمْفِرقي الَبياِ   َراِئَعةُ  َراَعْتكِ 

بى عن سَفْرتُ  ُيمِكُنني كانَ  لَوْ  مُ  األَوانِ  َقبلِ  ِمنْ  فالش يبُ      الص   َتلَث 

 َيعِصمُ  َسَوادا   َوال ُيِميتُ  َيَققا             أَرى َفال الحاِدثاتِ  َرأيتُ  َولََقدْ 

بي   َناِصَيةَ  َوُيشيبُ           َنَحاَفة   الَجسيمَ  َيْخَتِرمُ  َوالَهم    َوُيهِرمُ  الص 

 َينَعمُ  الش قاَوةِ  في الَجهالَةِ  َوأخو بَعْقلِهِ  الن عيمِ  في َيشَقى الَعقلِ  ذو

 َيْنَدمُ  َوَعافٍ  ُيولى الذي َينَسى فُمطلَ    الِحفاظَ  َنَبذوا َقد َوالن ا ُ 

 َتْرَحمُ  َعُدو   من َشباَبكَ  َواْرَحمْ         َدْمُعهُ  َعُدو   ِمنْ  َيْخَدَعن كَ  ال

فيعُ  الش َرفُ  َيسلَمُ  ال مُ  َجَواِنِبهِ  َعلى ُيَرا َ  حتى األذى منَ  الر   الد 

 َوَيْل مُ  َيِقل   َكَما َيِقل   ال َمنْ           بَطْبِعهِ  الل َئامِ  ِمنَ  الَقليلُ  ُي ذي

 َيْظلِم   ال َفلِِعلّة   ِعّفة   ذا تجدْ  فإن الّنفوسِ  ِشَيمِ  من َوالّظلم  

 َيفَهمُ  ال َمن َوِخطابُ  َجِهلِهِ  َعن َيْرَعوي ال َمن َعْذلُ  الَبلي ةِ  َومن

 ِحصِرمُ  فيها فُت   أوْ  َمْطُروَفة            َكأن َها َتْسَتِقر   َما َوُجفُوُنهُ 

ثا   أَشارَ  َوإذا  َتْلِطمُ  َعجوز   أوْ  ُيَقْهِقهُ  ِقْرد              َفَكأن هُ  ُمَحد 

مُ  َيدٍ  َعلى َيَكادَ  حتى       َقذالُهُ  األُكف   ُمَفاَرَقةَ  َيْقلَى  َيَتَعم 

 َوُيْقِسمُ  يكونُ  ما أكَذبَ  َويكونُ         َناِطقا ،  َتَراهُ  َما أصَغرَ  َوَتراهُ 

ل   ليلِ  في ُيْظِهرُ  َوالذ  ة   الذ   األْرَقمُ  َيَود   لَِمنْ  ِمْنهُ  َوأَود          َمَود 

داَقةِ  َوِمنَ       َنْفُعهُ  َيَنالُكَ  ما الَعداَوةِ  َوِمنَ   َوُي لِمُ  َيُضر   ما الص 

 أْزَعمُ  ماذا منكَ  أْضَي ُ  َصْفَراءُ   َسَفاَهة   الَمديحَ  َتسألُني أْرَسْلتَ 

 األنُجمُ  َعلَيكَ  َقُرَبتْ  ما َولََشد   َصاِعدا   َقدَركَ  جاَوْزتَ  ما فلََشد  

 فُيْنِعمُ  ُيَزارُ  لَِمنْ  الث َناءَ  إن   خالِصا   الَعَشاِئرِ  ألبي ما َوأَرْغتَ 
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ُ  َتْدُنو         ِبَباِبهِ  الَهَوانِ  على أَقْمتَ  َولَمنْ   َوُتْنَهمُ  أْخَدعاكَ  فُيوجأ

م   َوْهوَ  الَمالَ  ُيِهينُ  َولَمنْ   َعَرْمَرمُ  َوْهوَ  الَجي َ  َيُجر   َولَمنْ         ُمَكرَّ

 الُمْعلِمُ  الَكمي   ِمْنَها َفَنِصيُبهُ           بَمأِز ٍ  الُكماةُ  الَتَقتِ  إذا َولَمنْ 

َمَها َوَثنى          بَفاِرٍ ،  الَقَناةَ  أَطرَ  َولَُرب َما  ِمْنُهمُ  ِبآَخرَ  َفَقو 

ع   َوالفُ ادُ  أْزَهرُ  َوالَوْجهُ  ْمحُ        ُمَشيَّ مُ  َوالُحسامُ  أسَمرُ  َوالر   ُمَصم 

 أعجمُ  األَعاِجمُ  َتلِدُ  َمنْ  َوَفَعالُ            َكريَمة   الِكرامُ  َتلِدُ  َمن أْفَعالُ 
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 إذ يقول فيها: من ليقصيدة بعنوان  – 3

 (386) من لي

                             يــــــــاااااـوليل أشاااااجان   فياااااك نهااااااري         مثلاااااي أنااااات هااااال الهاااااوى أناشااااادك

                              كظل اااااااااي باااااااااه الشاااااااااقاء والزمناااااااااي             عاااااااااذابي يفاااااااااارقني ال زماااااااااان  

ر           ِمااااادادا   لاااااي أصااااابح اللَّيااااال كاااااأن                                 يــــــــــاااااـوُيمل آالماااااي مناااااه أَُساااااط 

                                      ل  ـــــــــااااااـِ الُمم كاألبااااااد فيااااااه وعمااااااري            قفاااااارٍ  بعااااااد قفاااااار   فيااااااه حياااااااتي

                                 الُمِطاااااااال   الاااااااانجم جياااااااارة أُكابااااااااد            واألماااااااااني هناااااااادٍ  جااااااااوار أبعااااااااد

                             لااااااي ماااااان ُياااااادنيك بالااااااذي لااااااي وماااااان              يومااااااا   لقاااااااك أََماااااال   أل أحبااااااك

                         كجهلاااااااي أشاااااااقاني فياااااااه وعلماااااااي          حباااااااي سااااااارَّ  أدري لسااااااات أحباااااااك

                                  لعل اااااااي ُتغِناااااااي لاااااااو أسااااااافاه وياااااااا          يصااااااافو الااااااادهرَ  هاااااااذا لعااااااال   أقاااااااول

 ُتسلي هيهات لي واك بغير                 الليالي وأرى سلوة   أحاول
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قصااااايدة بعناااااوان اآلماااااال الكاذباااااة يتنااااااص فيهاااااا الشااااااعر خالاااااد زغبياااااة  – 4

ماااااع الشااااااعر المصاااااري إباااااراهيم نااااااجي فاااااي عناااااوان القصااااايدة فساااااماها آماااااال 

 .(387)كاذبة 

 إذ يقول فيها: 

 والميعادا اآلمال أكذب ما              عادا خيالك وال زار البراء ال

 ُحسادا عابد جوانح من               يخل  كيف بخيلة يا لحبك عجبا  

 ِمهادا لجانبي الجحيم وأرى            المدى أفتر  حين ألهتف إني

 سهادا يح  ال مطمئنا       وأغفى سال الجميل الرأ  على آها

 وسادا الجمال له ومد يد            الهدوء واحتفل األحالم له فرشت

 االضدادا وألَّف الغريب جمع            الذي هذا ما أنت ما حبها يا

 وعمادا قوة   بك مستلهما                بناظري سماك إلى أشرئب كم

 عوادا لها شبحا   خاطري في              طاويا السآمة على أبيتُ  ولكم

 أرادا كيف األقدار يصرف      السماء في كطفل بي تعب  فأراك

 عادا النهاية وافى الهوى ف ذا             انتهى بدأ كما هوى أقول ولقد

 ميالداَ  لحبنا المماتُ  كان              وإنما المساءِ  مع الرجاءُ  مات

 مرتادا متلفتا   متطلعا                ينثني ال بناظر صنعت ماذا

 رقادا حرمن اجفان آمال              كأنني الرخام في غريب وأنا

 عبادا تح  وال تمو  دنيا      ترى فما الجمو َ  عيني ترى ولقد

 واآلمادا اآلباد عمار                واأل النا  أنت كنت رأيتك ف ذا

 تتهادى خميلةٍ  كل   لديَّ              أنت الرو  كل الزهر كل وأراك
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 قصيدة بعنوان ما أصعب الهجر للشاعر مستور محمد عو  الحارثي: – 5

 (388) ما أصعب الهجر

 تـصــاله الـنــار كـــأن بـقـلـب يا أمـلـي        رفـقـا والحرمـان الهجـر ما أصعب

 أرداه والـحــظ بـكــم هـــام بالعـشـ         ثـمـال مخـلـص مـحـب قـلـب هجـرت

 ألـقـاه الـيـوم هــذا مـنـك الـذي ألقـى        فاتنـتـي أخـطـأت وإن ظـنـي ما كان

 أهــواه القلـب فـي مـن القلـب يعـذب         ثـقــة بيـنـنـا وفـيـمـا ظـنــي ما كان

 أنـسـاه لـسـت جميـال وصفحـا عفـوا       أمـــل بـكــم كـلــي أزل لـــم لكـنـنـي

 وأقسـاه قلبـي فـي الهجـر أصعـب ما       يـعـذبـنـي مـحـبـوب بـعــد مـــن أواه

 أواه الـــقـــلــــب يـــالـــعــــذاب أواه        فاتنتـي غيـر بأسـي اشتـد إذا لي من

 بيـمـنـاه تـبـكـي إذ الـدمــع ويمـسـح         في نـسـهـا غـيــري لفاتـنـتـي ومــن

 أعـيــاه اللـيـل وطــول قلـبـي هـمـوم        ثقلـت إن الحـزن بليـل سميري ومن

 أحــاله الهـمـ  جميـل مـن وتنتقـي        لــي تهـمـ  حـيـن قلـبـي حبيبـة إال

 ومـــأواه وروضـتــه قـلـبـي طــب يـا        ويسعدنـي يناجينـي لـي مـن فاليـوم

 عــاداه الـنـوم كـأن وجفنـي نفسـي،      هـدأت وال عيـ  لـي طـاب مـا وهللا

 أدهـــاه التـعـذيـب مـــن لـقـيـت فـقـد      آمـلـه العـفـو ومنـك عـودي أرجـوك

 عـانـاه الـحـزن أشــد لقـلـب عــودي     بي يعصف الشو  جنون ف ن عودي
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 قصيدة بعنوان غزة ريحانة القلب للشاعر محمود حسين مفلح: – 6

 (389) غزة ريحانة القلب

 اليرا    فو    األورا   كل  فو 

  اندفاعي  و وصرختي صمتي فو 

 نلقى   و   لقينا   الذي  كل  فو 

 بالخدا      مدج     زمان    في

 خصما       تجالد    غزة    وقفت

 للصرا      تنبري     و    دمويا  

 طقسا       تغير    وحدها    وقفت

 !األضال     على   المدى   وتسن

 رجال   فيها   الرجال   و   وقفت

 لقال         مشدودة        وقال 

 ماذا   الهول   أبا  يا  الكيل  طفح

 !!  المذيا   في  الضجي  هذا بعد

 يهود    واشمخرت   الكيل   طفح

 !النخا    حتى   الهوان  برانا  و

 فهذا     الكالم     في    يتبارون

 كالقعقا      وذاك    سعد    مثل

 أجابوا   أنتم   أين   صحت  كلما

 !  النزا   هذا  كل  من  علينا  ما

 ضجت   الشوار    من  علينا  ما

 الرعاع    بهؤالء    أدرى    نحن

 إنا    األرائك    على   فاستريحوا

 باألوضا     و   بكم   كفرنا   قد
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 زمانا       أذل    فما    فاستريحوا

 األوجا    سوى   به  حصدنا  ما

 لديكم    مهمشون    قوم    نحن

 الرضا    سن  قوم  يا  نغادر  لم

 فينا    غزة   أصاب   جرح   أي

 !(القطا (    فو   ُيصب    وجحيم

 خطاها    تلك    و    غزة    هذه

 باإلسرا         تجد         فدعوها

 عنا    تدافع    وحدها   تكن   لم

 دفا    خط   الليمون   فيها  كان

 فجرا    يصنع  الرصاص  فيها كان

 !اإلذاعي الرصاص ال الوعد صاد 

 تمضي  و  الجراح  صهوة تمتطي

 أفا    و   حولها   من   ذئاب  و

 هذا      اآلن     تكبر     فدعوها

 انقطا    طول  زمن الوحي بعد

 نصرا      المهيضة   األمة   تحقن

 لإلبدا      النصوص    تعيد    و

 فينا   الخوف   ودعوها تجفف

 بالمقال      الحديد     تصد      و

 سالح   اليقين  لي  فيها سوى

 الجيا     المستضعفين    ودمو 

 يتلى   الذكر   محكم   من وكالم

 !!    لألسما    القرآن   يلذ   كم

 زيتا     المجازر   على   تصبوا ال
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 !كالنعنا     الدماء    تبيعوا    ال

 الضحايا   أسقطتها   لغة األم 

 المتا  في( )صواعكم عن فابحثوا

 (يغوثا  الكرام )   حطمي يا بنة

 وخبري عن سوا  )يعوقا ( و

 جميعا      الغرا     غزة   زرعت

 اإلينا     على    أوشكت    كلها

 عراها   شدت  و  ضبطت عزفها

 باإليقا        اإليقا       وتالقى

 عتيقا      بساطا    يريدونها    هم

 المتاع   سقط   و  تحت أقدامهم

 كأ      حثالة    يريدونها    هم

 الرقا    بين   الرداء   في   رقعة

 ولى   العهارة   و   العهر   زمن

 الذرا      لي       زمان    وتولى

 فينا    المهر     صار   وعجوزا  

 اإلقنا     على    قادرا     يعد   لم

 عميقا      جرحا     بأن   أدري   أنا

 البقا     أعز   يا   اليوم   مسكِ 

 قا     صبرك   بأن   أدري   أنا

 القا     في    أمة    حواليك   و

 كبيرا     كان   الشهيد   سقوط   و

 !!   ودا    أي   الشهيد   وودا 

 تدري      األبية     غزة     إنما

 بصا    صاعا    تكيل  كيف حتما
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 كل وغد  قوسها  عن ترمي كيف

 الصرا    بعد   الصرا   تجيد  و

 نراها   حتى   الوجوه   تعري  و

 قنا   دون  الرصاص  وقع  تحت

 

 

للشاعر خالد زغبية في ديوانه السور الكبير كذلك ذكر  )إليها(قصيدة بعنوان  – 7

 .(390)نف  عنوان القصيدة للشاعر عبد الوهاب البياتي في ديوانه األعمال الشعرية 

 للشاعر خالد زغبية في ديوان السور الكبير )انطباعات مغترب(قصيدة بعنوان  – 8
 .(392)للكاتب عبد المسيح حداد  (انطباعات مغترب) بعنوان بافي المقابل كت (391)
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 -تنـــاص: ال وجد فيها القصائـــد التـــي *

 الصفحـــــة عـنــــــوان القصـــــيدة ر. م

 118 إيقاعـــات متداخلــــة -1

 122 أزادكـــــو -2

 127 ال جديـــد تحـــت الشمــــس -3

 135 الراهــــب الشيطـــــان -4

 137 خمس أغنيــــات إلى حبيبتـــــي -5

 140 بئس المصيـــر -6

 144 أغنية إلى الكتـــاب واألدبـــاء الليبييـــن -7

 147 أغنية إلى سيزيــــف -8

 150 إلى أحمــــد قنابــــة -9

 152 أغنية للحــــزن -10

 155 الفجــــر المنيـــر -11

 157 أيلــــول والثــــورة -12

 162 كتـــابة على قبر المتنبـــي -13

 164 أغنية إلى بغـــــداد -14

 167 بــــــــالدنـــا -15

 169 الحاقــــــدون -16

 172 آلهة الجحيـــــم -17

 180 األديب الليبي الراحل عبد هللا القويري(أغنية للحـــزن )إلى  -18

 182 في انتظـــــاركم -19

 185 المجـــد للنضـــــال -20

 188 مواكــــب الذكريــــات -21
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 الصفحـــة عنـــــوان القصيدة ر. م

 191 عصر السنابـــل -22

 197 أغنية إلى المدينة القديمة طرابلس -23

 200 خطابهــــا -24

 204 حواريــــة -25

 207 الكلمـــــة -26

 209 اآلمـــال الكاذبـــة -27

 210 بكائية إلى صحفـــي -28

 212 من أجـــل الشعــــوب -29

 217 أغنية إلى جميلــــة -30

 219 خواطـــر الجــــئ -31

 222 من أجـــل هـــذا كلــــه -32

 224 الثالثي على مصر(أغنية كفـــاح )بمناسبة االعتداء   -33

 

 -: التــــي تناص فيهـــا الشاعــــر مع شعـــراء آخريـــن * القصائــــد

 الصفحـــة عنـــوان القصيدة ر. م

 226 لك يا منازل في القلــــوب منازل -1

 228 لهوى النفوس سريرة ال تعلـــم -2

 230 مــــن لــــي -3

 231 الكـــــاذبـــةاآلمــــــال  -4

 232 مــــا أصعــــب الهجـــر -5

 233 غزة ريحانــــة القلــــب -6
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 فهــرس المحتـويـــات

 الصفحــــة العنـــــوان ر. م

 1 صفحة الغـــالف -1

 2 اآليـــة الكريمــــة -2

 3 اإلهــــداء -3

 4 شكـــر وعرفـــان -4

 5 مقدمــــة -5

 8 األول: الشاعر خالد زغبيةالفصل  -6

 9 أوال: حيــــاته -7

 17 ثانيا: أعماله -8

 17 أ/ األعمال الشعريـــة -9

 19 ب/ الدراسات النقدية -10

 22 الفصل الثاني: مفهوم التناص -11

 22 أوال: التناص في الحقل الغربي -12

 30 ثانيا: التناص في االستقبال النقدي العربي -13

 41 الفصل الثالث: التناص الديني -14

 41 أوال: التناص مع القرآن الكريم -15

 43 أ/ التناص الجملي -16

 47 ب/ التناص في الكلمة المفردة -17

 64 جـ/ تناص المعنى مع القرآن الكريم -18

 67 الحديث الشريفثانيا: التناص مع  -19

 70 الفصل الرابع: التناص الثقافي -20

 71 أوال: التناص باستدعاء الشخصيات -21

 90 ثانيا: التناص مع األساطير -22
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 الصفحة العنــــوان ر. م

 95 ثالثا: التناص التاريخي -23

 106 رابعا: التناص الشعري -24

 109 الخاتمة -25

 111 المصادر والمراجع -26

 111 أوال: المصادر -27

 111 ثانيا: المراجع -28

 111 الكتب العربيةأ/  -29

 114 ب/ الكتب المترجمة -30

 114 جـ/ الرسائل العلمية -31

 115 د/ الدوريات -32

 116 مواقع الشبكة العنكبوتية -33
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