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 (القضايا و االتجاهات)الشعر الموريتاني
ه،القررشلرررالنلشعهاعررهلشعوج ليررهلل11عرر الشعرررل لشعتا ي ررجه لهذرروالتهررقلناش رر لشع رر  ل

خلفيرهلشعررجع لشعليايرهل،اترجلارج لعلديررهلشا  رجل ر لتلتحجلعجترجلتر لتحتحرا،الي وركلقعر ل عر ل
ل.عتهح لشعوج ل ل  لشعرل لشعتا ي جه  هتيهل قشلش

 لرريعلعلرر لشعرررجع ل قشلن ششلن ليا ررإلقأرريشبل  لن ليأرردوجل رر ل حررش لقاشعررإلشع أررجرشل
شعوج ليرره،شع  لي رر او  جل دلررجلعليرر رلشعررق لي يررشلدررا لاررج لنألتررشحج، خ شلاررج لنأل وج ،نتررجل

للللللللللللللللللتاشحرررررررجللشع ررررررر ل ارررررررا شعررررررررل لشع لليتررررررر ل ح رررررررإلشعتهج ررررررردهلاشعت رررررررجأل،الارررررررقع لش خاشهيرررررررجنل
نالتوجتله، وياللشع أريشبل  ليرش لي دركلشعف ر شنلشعتلوراشبلالش  ر   شششنلشعتوعا ره،القرشل خر أل

تاعررراشلدررر لنحترررشلشعوررراششل:شع أررريشبلدجعأرررحبلعلررر لشعهدررر لأرررل لشنلعليرررالا رررلأل،اتررر ل ررر   ل
ل.1شعيل اد 
دلرشلش  ر  حلل،حير للاليتا لشع الل  لشعلشاللع ل رقشلشعت رج لشعررل  لعرألياور ل  ل

للاورر نل وررج إل هيررهل و ي رريهلن ششلنأررحجدوجلدهررج لتررروشلا ررج  ل ش ررللي تجررر لالنأررجعهلشعرردحشل
ال اي وجلت لووه،التهف حلعل لت  وششنلشعلأ لالتاج  لشع حرشي لتر لوورهلنخ  ، ارج ل
لشألشإلتحترحلدررجعوتاألالشعورراشوعلشع رر لن   ررنلعجتررهلشعرررلإلالخجأررهلشع د ررهلشعتا فررهل،شع رر 
عتلررررنلشع ررررل هلعلرررر لش رررر دلجش جلال ختررررجشلأررررا وج،اتجلحجاعررررنلن ل وورررررلن لحلررررأليوررررششل

الدير  ألاواش ج،الياعاعلتاجه وج، جذ وشنلشعتلج ذي لخجأهلت لندهرج لشع يرج لش رر  شا ل
ل.ت ل يج شنلشعتلج ذهل

                                                           
تررجألتر لنرتررهلشعليررهلاشعرررل ل رر لل11هلعرر لعتر لهررج الل1421هلا ررا  لل1111اعررشلررجع لتا ي جه ،ل1 عجتررجلعررجعألوليل،اش 

عل يذررهل رر يكلشعدشيورره،عتيملشعللأ،عررالقأررجرشل ايلررهلشعررهفعلااررج لتررششحجلع  رراللشنلأررل لشنلشعدحش،رررشيشل رر لشعررشي لقررا لش
هارأل ه ريحلشع  ش ر لار حا،رر حلشعااارإل.لر حلنعفيهلشد لتجعر :عليالا لألا شللت عفج العل لنهال ليدج  ،ا  لت هاعهلتهوج

 .عحوألشعادي شع ج كلعل يا  ،  جيهلشعتخ لل  لعي لاحا لشعفللل،شياش لرل لت لش
ل

لمحاضرة الخامسةا  
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نحتررشلاعررشل:ال ششلعلرر ل ررقسلشع ررل هلشع تليررهلعاررللتررجل ررالا ررج  ل اعررا لأررشحنلنرررلج ل
للل.ل،الدي  أ4،الشعخليللشعهحا ل3الهجو لتحتشلش تجأل2عدشلشع جش 

الدجعفلللدشننلتكلشع  يهجنلدرجر له لهلنشديهلوشيشب، ل   أ لعلر لشعررل ل  ر ،ال هترجل
  لررششسل عرر لتتج  ررهلا جدررهلشع أررهلشع أرري بلالشعت رر حيهلالشع اشيرره،النخررقلشعرررل لي لررا لدلررا ل

،اليحرجق لشع يرج شنلشألشديرهلهشع اتيهلالشعا هيشعحيجبلشع يج يهلالش و تجعيهلالي جي لشألحشش ل
خأاأرررجلشع يرررج لشع اتجه ررر ،الشع يرررج ي لشعررراشقل لالشع تا ،تترررجلتورررشلعاورررا لشعرررراللشعررررل  ل

 اوررر نل.لشعوشيررش، اج لشع رروا لشعتذررتاه لن رردمل عرر لشع أررريشبلشعتا ي جهيررهلترر لشع رروا لشعرررال 
علخليررلل" ررج ل رراأ"ا أرريشبللقأررجرشل   رر إلترر لنرررلج لشعتوورر يي ،ال  رراألعلرر لشعررراللشعتارررح
ألحتررشلاعررشل"  ررجعهلشعلورراا"شعهحا ،اتررجلاورر لتيررلل عرر لشعدحررا لشعتورراا بلالشع أرري بلا أرريشب

ل.عتحتشلاعشل رشا"نيج "عدشلشع جش ،القأيشبل
العرررأل اوررر لشعدرررششيجنلشعتح رررررتهلعل أررريشبلشعحررر بل  ل رررر لناشررررللشع ررردليهجن،عاهوجلترررر نل

ألت ل ي  بلشع جرفهلشع  ليشيهلعل لشعلتليرهلش دششعيرهل،العل لشع ددوشا لشا لن ل اي لش   تجأ
شعتا ي جهيهل، إ لش  جعجلأجت جلعششر بلشعرل لشعحشي لالشعتو تي لدالاج ليحش ،ه يورهل رش يعل
شعتهرررج أللشألشديرررهلشعحشيارررهل ررر لشعوجتلرررجنلالشهف رررجحلويرررللشعررررل ش لشعرررردجإلعلررر له رررج لهاررر شروأل

لررررجنلشعل ديررررهلعلرررر لشعرررررل لشعوشيررررشل،اررررلل ررررقسلشعلرررر إلال لرررر الشعدلاررررجنلشع حديررررهل عرررر لشعوجت
ل.شأل دجإلش لنل    ل ع لشعتاشحتهلشعللهيهلعلرل لشع  ليش لالح ش ا

ل ورررألعلررر لقجش ب،  ليشيرررهلديررر لقشر رررهلخلرررملدتحجاعرررهلشعوشيرررش شعررررل لتل ارررهلقجترررنلالدورررقش
ل حيررللاتررجلشعرررل يه شع ترراالترركلشع لجتررللترر ل تاهوجوشيررشب،لدا ج ررهلاش دششع،ت ررشا بلشعررات  ح ارره
لادخلفير وألدررل  أل اا شعتحرجلعليرالي ري  لتيرشش   ر لو را بلتحجاعهلا  ل.ش  نلت ل عيا

                                                           

قديلرهلشعح ررهيي لشعترروا ي لد لررج  ل ر لدجشيررهلشعوهراإلشعي درر لشعتا ي رجه ل ر لتذررج إل 1941 عرجأاعررشل تا ي رجه  رررجع 2 
ل(4111)،الااشديع(1891)نأشش لشع تجل:شعرل لاعلاألشعليهلشعل ديهلاشعر يله،ت لشاشايهالشعرل يهل

ل.ل"شع يالاشعدح لالشعقشا ب"أ،عالشياش ل1956،اعشل ههمتنبي شنقيطادي ليل إلإ  رجع لتا ي جه  3 
ألدررجع ايالتا ي جهيج،ن رر جقلوجتل ،دجحرر لت خأررمل رر لعلرراألل5518/ رررل1112 ررالشعخليررللدرر لتحتررشلشعهحا ،اعررشل ررههل4 

ل.شعليهلاشعشي لاشع  ديهلاشع ج يل،رجع لااج إ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
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ل.شعأررلادهلدجيررهل رر لت رروعهل وررجااسل وللشع  ررشيع،لترر لدت ررج يع ش دررششعلون رري للشع  شع  شايرره،
لحرررشش  ل ررر لشع ررردإ  ررراشعت ل  ،لالشعررررجع لدررري ل  ليرررش لقيرررإ للنالا ررري لشع ترررجشلن  اشعح ي ررره
لقاشعرررررإل ررررر رل عررررر لي رررررل لعتحرررررج اشلشع  ليرررررش  شع قيرررررإلن لقع اش درررررششع لعاشقررررركشلدررررري لشعوررررراب

لا رررقساج   ش،لجاع اق رررل درررششعي جلافررر  شلعليرررالخررر ا لن ليررر  لدحيررر  خرررجم،لعيرررا لاتلوأهأررريه،
لعل جعرإلدرجعا  لع  راشلشعرقي لشعررل ش لدلررل ر التر  شعارا ب،لشهفورج ل ر لشع ردإل  لشعاأجيه
لاشعتحررررررررج اي لشع وشيررررررررشلشعررررررررجبلدرررررررري لشعتررررررررالهليرررررررر ا ل لشعرررررررررل ش ل ورررررررر   . هف ررررررررالشع  ليرررررررش 

ل. لدي يهعيايه،ل  لراليه، هتج تراله
 آ ش لشعت يشي لعلحششاهل هدارملن ج رجلتر لشعفورألشعفهر لعلرهملشعررل  لشعحرشي ل ر لت رجي بل
علاررر الشعاتهرررر لعله رررج لشعتا ي ررررجه لالعحق رررالدررررج خ لرررراحلالتذررررتاهج،عوقشل لرررشلشعحششاررررهل

لللللللللللللللللا لشع ررررر ش لنترررررجألشعحششارررررهلعيارررررا ل هرررررج ل اجترررررللدررررري لشألأرررررجعهلعهرررررش ألتحجاعرررررهلعفررررر حلحأررررر
الشعتلجأررررر ب،ال رررررقشلترررررجلولرررررللدلررررررلشعحرررررششايي لشعتا ي رررررجهيي لي ررررر خشتا لشعرررررراللشع  ليرررررش ل

لل.عل أيشب،عيدشعاشلت لخحعالهأجلحششايجلتادحل  لشع اايالالشع فوي لشعش ع ل
ليارررر لعررررألش   دررررج ل ررررقشلشع ررررشيأ،اعا لوأررررلادلشعحررررششا  شعررررهملش  دررررج ل واررررشلعوررررقشلاه يورررره

لشعحششارره،ا  لرررل ش  يررشلعلرر ل ح  ررنلشع رر لاشعتفررج يألشألررراجللدلرررل يييرر ل ررديلل رر  عجر  ررج
ل  ا يررهلت حلررهلشعتهاررا ل ررقشلترر لشع  ش ، جعحششاررهل رر  وررقا لعوررجل اررا لن لي رر دلشل ل يييرر شن
ل وررر  تحرررجا ب،لعحقرررهل ررر لششع  ليرررلدرررل لاشعليررره،اعحق وجلش ي رررجعلحيررر لتررر  شع  ليرررش ،لعلرررل 
ل.ااي هلدالأح وجلد ج لع  وجااس،تكلشع شيألت ل ه لم
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ل

 :الموريتاني الشعر من نماذج
قأريشبل" ر لشعوترج ي " لشلقأيشبلشعررجع لشعتا ي رجه لنحترشلاعرشلعدرشلشع رجش لشعتل ا رهلإ

 ،ادي ل ررراشا لدررري لشعدارررج لعلررر لذرررحجيجلتورررجا لش  ادورررجلش حررر حلل ررر لحرررملشعررررلإلشعفل ررر يه
ل:شع احلشعاا يهلعرلإل،قشلألد الشعتآ  لأو  الش  ألاشعهادجن،حي لي الل

 ومن الظلم تولد الحريات       ***في الجماهير تكمن المعجزات      
 ثورة الفتح يفتديها األباة        ***   ومن الشعب في فلسطين قامت

 كلماتتتعاطى لهيبها ال       ***مكثت في النفوس عشرين عاما   
 ضرباٍت تشدها ضربـات***       الي      ثم صارت على صعيد الليــ

 وتالشى النحيب والزفرات  ***            ورصاصا يجول قصفا وضربا 
 في ربانا تدوسها النظرات   ***            ما نسينا دمانا ( دير ياسين)
 الهبوات نسفتها الرياح و***             ما نسينا عظاما( دير ياسين)

 وتالقى على ربانا الغزاة ***            جرحتنا مخالب الدهر يوما 
 وألهْتنا الدموع والحسرات***              واعتمدنا على سوانا زمانا 
 ثورة ال تردها الفتكــات***                غير أّنا قد انتفضنا وثرنا 

 الم والنكباتسهرته اآل ***          نحن شعب قد صّلبته المآسي 
 زادنا العزم واإلبا والثبات ***           نسكن النار ال نبالي لظاها 
 والضحايا توديعهم حفالت***            نتلقى الشهيد عزا ونصرا 

 في سبيل الحياة هي الحياة ***              ونغني للموت بل ونراها 
 هير تكمن المعجزاتفي الجما ***               ونغني حتى الجراح تغني 

لدلرلشع أجر لش  تششش لشعحشي  لشعتا ي جه  لعلرل  ل   اقالشع ج ئ لشع   لشعااش   شلت 
لشعا يأ، لشع  آ  لنعفجا لت  لشع أجرشعااي  ل ل  لش تجأ،لات  لتحتش لهجو  لشعرجع  حي لقأجرش

 ":لت ج كلت لندهيهلع هجد لخيللرجتنلت شد وج"ي الل  لقأيشبلدلهاش ل

 األعمال الموجهة
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 غطش الليل إذا يغشى

 ركب موكبه الصافنات الجيادوي

 ولوح تناغم فيه البيان

 "طارقا"أو " النجم"لمن عشق 

ل":لندالشعفحرج"اي الل  لقأيشبلدلهاش ل

 أنكم...وأذن في العير

 .. سارقون

 .. وأنكم أيها التائهون النيام

 .. تتيهون في األرض عشرا

جاج لت لشع  آ لشعا يأل وقسلشألديجنل اذحلدوح لشع تجشلشعرجع لتحتشلهجو لش تجألنعف
ل.دأا بلتلف هلعلها ،اتجلنهالياوشلش  دج لاشذحلدي ل  شايدالادي لشأل لاإلشع  آه 

ل

ل

ل

ل

ل
ل
ل
ل
ل
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ل
 (القضايا و االتجاهات)الشعر الليبي 

نهورجلشعدششيرهلشعفلليرهل  لشعت  دكلع ج يللشعح اهلشألشديهل  لعيديرجلتهرقلشعف ر بلشع ر لش فرملعلر ل
ع ررر ليرر   لعوررجلدجه ورررج لحاررألشأل رر بلشع  تجهليرررهلعليديررجلالدششيررهلشعلورررشلعرربشإلشعليدرر لشعحررشي ،الش

شعلاتررررررجه لشعاررررررجه ،يلحالنهوررررررجل ل خ لررررررالعرررررر لدي  ررررررجل رررررر لشعررررررا  لشعل درررررر ،  ل رررررر لدلرررررررل
شعخأاأيجنلشع  ل لراشلنأرحلع اايهورجلحير لهررونل ر لن ر لتحرشاشبل،علر لت ر ا لشأل ر ششل

شعخجأررهل رر لشعته ررش لنالشعأررجعا لشألشدرر لالشألتجا ،حيرر لاجهررنلشعااشيررجلشعشيهيرره،الشعتوررجععل
شعررق ليو يررالت يررشاسل،ي ررشتا لترر لخحعررالشعه ررج لشألشدرر لالي وررجقدا ل يررالشعتاذرراعجنلشعتخ لفررهل

ل.دجعه جشلالشعه شلالشع حليلل
  ررشلعررجيشلشعرررل ش لشعرر اششل رر لعيديررجلنحررشش لناشخرر لشع رر  لشع ج رركلعررر لالدررششيجنلشع رر  ل

ش تد ش ا يررهلشعلاتجهيرره،نتجألشعورراشرألشعت  جعيررهل رر لن رر شاللشعلررر ي لشعت تالررهل رر لش ه اج ررجنلا
  رررشألش  ررر لتج لشألا ادررر لشعاج رررحل،اترررجلعجيرررراشلعأررر لشعهوذرررهلشعل ديرررهل،الشهدارررجملح ارررجنل
ش أرررححلارررألح ارررجنلشعت جاترررهلذرررشلحترررحنلش  ررر لتج لشألا ادررر لشعحرررشي ، اج لعارررلل لررر ل

لل.للشعلاشتللنا لاشذحل  له جووألشعرل  
ش حيج لرروشنلشع رجحهلشألشديرهلشعليديرهلهدرا لعرششلتر لشعررل ش ،اشاداشلده رجووأل ف لت حلهل

شعررررل  لت حلرررهلش حيرررج ل ررر لشألق رررج لشعل ديرررهل،حيررر لارررج لدلذررروألعلررر لأرررلهلااي رررهلد تررراال
تأرر ف لدرر لاارر  ل،النحتررشلشعرررج ا،ال ررليتج ل:الترر ل رر   لشعرررل ش ل.شعهوذررهل رر لتأرر 

دررر ش يألدرررجاي ل شعرررقي لشت رررشلع رررج  ألشعررررل  لح ررر لته أرررالشع ررر  لشعدرررج اه ل،النحترررشلقهجدرررهلاش 
ل.لشعلر ي 

أ،ناللل1984شعررق ل دلررال رر لتأرر ل ررههلل5اليلررشلشيرراش لشعرررجع لتأرر ف لدرر لاارر  
ل:ت لرل لشعيال،تهوجللوج نلتلاألنديج ا.شياش لرل  لعيد 

                                                           
اعشل  ل  شدلعلال يوجل ا  ،عرالشيراش لررل  ل دركلدجعت دلرهل(أل1811-1951)لمصطفى بن محمد بن إبراهيم بن زكريل5

ل.أل18 ق لشع  شدل يهلناشخ لشع   لأ،العالقأجرشلهر نل  لو يشبلشع ل1984شعلاتجهيهلدجع ج  بل ههل

 المحاضرة السادسة
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 و في يدك قيادي****هواك قوت فؤادي
 و حرقتي و سهادي****فارحم بفضلك وجدي
 قلبا لحفظ ودادي****أذبت قلبي فهب لي
 في شيعتي و بالدي****أنا الغريب المعني
 إن طال عمر البعاد****أموت فيك اشتياقا

 لهم طباع الجماد****و فيك داريت قوما 
شعررجع لتر لتراشوو وألل تذتا ل قسلشألديجنليفأحلع ل ديلهلشع هرجقرل، رجع األشعرقي 

ش وألعررررررحليأررررر شألدأرررررحشبلعورررررأل درررررجعلشعوترررررجشلن لنهورررررأل ليهفللرررررا ،ال رررررالتذررررر  لعترررررشش ل
النرراشقا،الل شاش أ،ال قشلتجليولللتجليحتلال  لششخلاليارللت ايرجل ر لع لرالال ر لنححترا

عيح ملشه ترج سل،ألهرال درألررلا سلدجعي درهل  لنهرالدري ل دألاللقع لياللد لاا  لت أحلد ابل
لل.لرلدالال  لدحشس

أ،الييلرإلعليرالل1819 ر ل رههلاأل حسلأشا لشياش لشعتوج شلشعادي ل ليتج لشعدرج اه ل
ل. جدكلشعهاألالشعتششرحلالش   درج لدأشا لشعش  ا لشعلاتجه ل، ذج هل ع لشعرل لشعا ه 

اررألدرر الشعرررجع ش لنحتررشلشعرررج الالنحتررشل  يررملشعتوررشا لشعلررقش ل ررج شل رر لهفررعلش  وررجسل
نحترررشللش حيجر ،دررررل  تجلشعتفلرررألدجعدلرررشلشعرررشيه لالشعرررا ه لالش و تجع ،اتارررجللقعررر لقأررريشب

ل:شع  لقيلنل  لت جعكلشعووجشل،تهوجل قسلشألديجن" ذيهجلدح الشعهفاعل ذيهجل"شعرج ال

 اعأله َرلن ليل الشعذيأل يهج***ل ذيهجلدح الشعهفاعل ذريهجل
 ا له ر  لشعرر لدرللي  يهرج***لاعرأله رلدجعليشل  لعاياش ل
 نتيهرجلاعألي َرلدجعليرشل  َّل***ل تجلشعح ل  َّلشعرق لتجنلح ش ل

 قتجتجلايفره لعليرالشعاتيهرج***اترجلشعلال  َّلعت لاج ليفرش ل
  هحير لترآا هرجلترجلحييهرج***لاهح ل  اعلاانلت لنأالل
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 ورررررقسلشألديرررررجنلنرررررردالدجعهرررررريشلشعرررررق ليه  رررررلل ررررر يلجلعيلدررررر لعررررر ل احلوتجعيررررره،العررررر لل
ع لخجأررهل لرر ل،اررقع لتررجلقجعررالشعرررجع لنحتررشل  يررملشعتوررشا ل رر لشعرررل لش و تررجلشعتوج ررشي 

لللل:شألديجنلشع  لقجعوجل  لتوجوتهلقجرل يجذ لع ل  يهل حللشعليشل
ل  ملشعليشلاو لشعليشلنتاشللشعي جت ***ن   لشع جذ لنعت لنأل  شسلي لجت 

ل حتيررق رر لشعاشقرركلللرررل ل رر لعيديررجلداوررا لويررللوشيررشل،يذررأالشت ررشلش  وررجسلشعاح رريا لع
للللللللل،نتارررجللح ررر لشع ا ررر ل،العدرررشل درررالشعيهرررج ل ررريايهل ررروا اشلدوررررلج لشعررررج الالشعتورررشا لشعاح

ال ورررإلشعترررجو  ل، ارررجهاشل ررر لدرررششيج وألتل ررراتي لدج  ورررجسلشعاح ررريا ل،عاررر ل ررر عج لترررجلش  ررركل
شأل ررملشعا ررج  لعررشيوألعيهف حرراشلعلرر لعأرر لشعحششاررهلالقأرريشبلشع فليلررهل،العلررللناعوررألشعرررجع ل

ل.أل1851ت لشعرل لشعح لا دوجل ههلل وإلشعتجو  ل،شعق ل ه إل عيالناللقأيشبلعيديه
شعرررررريا لشعاح ررررريايي للق رررررأ:ق رررررتي لعيديرررررجليه  رررررتا ل عررررر لخحأرررررهلشع ررررراللن لررررررل ش ل

للللللللتررررهوأللشع أرررريشبلشع  ليشيررررهللشعررررردج ل ررررإقشلاررررج لشعرررر اششلشعررررريا لهاترررراشلعلرررر ق ررررألش حيررررجريي ل،ال
دج لتررجلعدرر لن لالحررجاعاشلشع قرر لدوررجلترر لحذرريرلشع اجاررهلالشعاخررج الشعلفايررهل، ررإ لويررللشعررر

رررر إلتررر لا ج رررجنلعأررر سلشعحششايرررهل، رررجهف حلعلررر لررررل لشع فليلرررهل،ال فجعرررللتررركل اتجه ررريجنل
لل.لتلجأ يالشعقي ل وا اشلدج هف جحلشعا ج  لعل لشعي إل،الدرلج شنلشعتوو 

ل
ل
للل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
  

 :الليبي الشعر من نماذج
ورررجلشعحاديرررا لاترررشَّعالشعررررلإل عررر لشعش رررجرعلشع ررر ليحاال6يهدِّرررالشعررررجع لنحترررشل  يرررملشعتورررشا 

 :ح اقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراايحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررق سلتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لشع فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ي ل ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لشعا هيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهل،
ــــــظ النوامـــــا***ألفــــــوا الكـــــرا واســـــتعذبوا األحالمـــــا                    ـــــك تـوق  حــــــرعْك لعل
 فمتـــى يهـــب مــــن الرقـــاد قيامــــا***يـــا ويـــح هـــذا الشــــعب طـــال رقــــاد                    
ــــه متنبهــــاومــــتى يفت ــــح ع                           ــــا*** ينـ  لخـــزعبالت الفاســـدين ذمامـ

ـــــة                             راحـــــوا بهــــا يتصــــيدون مرامـــــا***المـدعـــــين ببـاطـــــل وطـني
ـــــا***يــــا أيهــــا المـــــتزعمون ومـــــا لكـــــم                         حــــق يخولكـــــم لـــــذاك مقامـ
ـــــة                       ـــــل أن تسوســـــوا أم ــــم***لســــتم ب ه ـــــا ل ـــــا قـوام ـــــم ألموره  ترضك
 تملـــي الحقـــوق وتصـــدر األحكــــاما***للشـــعب فــــي هــــذا الزمـــان إرادة                    

ـــــدع                 ـــــم ت ـــــوك ول ــــــا***عصـــــفت بســـــيطرة المل ــــــن دوامـ ــــــم المتجـبري  لتحك
ـــاس شـــورا بيـــنهم                  ـــور الن ـــم إرغـامــــا***صـــارت أم ــــاغي له ـــك الب  ال يمل

 لمــــن استبـــــد وسفعـــــه األحالمــــــا***فــــي ســــيرة الدوتشــــي وهـــــتلر عبــــرة                  
ذا اســــتبد الفـــــرد بيـــــن جماعـــــة                    ن سعـــــدوا بـــــه أنعامـــــا***وا   كــــانوا وا 

 لشل قسلشع أيشبلدأيجد وجلشعتحاتهلاقابلشعلج فهلشع ر ل  ر  ل ر لناأرجعوجلتر لدري للالللللل
اررج لعلتوررشا لترر لاعرر لا  ل رراح لدتررجل رر ل رر لعيديررجلا رر لدي  ررج،رررل لشع يجنقررا لقأررجرشلشع

اترر لشعاشذررحلن لشعرررجع لقررشلشع هرر لدوررجلانا  ررجلن تيررهل وررالعررألي رر خشأل يوررجل يج رر لهجذررألل،
ادررهفعل ررقسلشع ررابلعلجتيررهلاشعشخيلررهلانقراشللشعلرراشألاترجل لررلل رر لعررششلاديرر لتر لقأررجرشسلشألعفررجالش

ل.عيديجلا  لخج ووجي فجعللشعتوشا لتكلشألحشش لشع يج يهل  ل
                                                           

ررل لشعليدر لشعحشي ،اررجع لا ال شررشلشع ش لشعت حلرهلش حيجريرهل ر لعيديرج،تر لررل(لأ1891-1989)لأحمـد رفيـق المهـدوي6 
ل.اشعتلد لع لعأ سلا تاألرلداشع ذجيجلشعاد  ،

 األعمال الموجهة
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يهجو ل يوجلعيديجلل7"نراشملأيي ب"علرجع لعل لشع قيل لت لشياشهال " إليك أحن " ا قسلقأيشب
 :قجرح
 إليك أحن
  “تعال ” يقول نداء في ب نك أحس
 ليال عن أذني في يوشوش حكايا، علي يقص
 الزمان عليها نسينا
 المحال جدار عبرنا

 انفعال في يعاتبني نداء 
 الخيال عبر المسافات شفيف في بي يجدف
 تخوم، بغير
 .وصول بغير
 .نوال بغير
  “تعال ” يقول ذاتي ملء به أحس

 الضالل ما الهدا، ما لي أنت إذا أبالي ال أنا
 يقال قد وما يصير قد وما
 عيونك بدنيا أنام فحسبي أبالي ال أنا

 جفونك وحسبي
 بالضالل تدثرني
 الثرا خطاي تحت ليخضر حتى أحبك
 الذرا ك ن وحتى
 آلل كتفي على تطيح
 زوال ذات كياني تهزي لم إذا وأنت
 وسال وجودي ملء الحلو بالقلق تدف 

                                                           

،ل اأرال و د رالشعرررل يهل درألقأر  جلدوهورجلنحررشانلعيديرج  ر  شعررل لشعحررشي  تر ل ا شش(أل1899-1812) علــي الرقيعـي7 
نرراشمل"،ارأل1851شعرق لأرش لعرجأل"لشعحهري لشعارجت "اللشياش لعل قيل ل،اج لدلهراش ل ج ق جلتوت جل  لشعلتللشألشد لشعليد ،الن

ل1899عجأل"أيي بل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 واستحال السماء تخطى حنون كرب على
 حب، مخدة

 خبز، وصرة 
 .آل وجرة
 أصير ماذا …اآلن أنا ماذا تراني
 أزال ما وهل
 الجمال فيك وأعبد عمري للشعر أذرذر
 الخيال ادعاء قفو التلفع شفيف سرا أحبك

 الظالل كصفو دفيئا 
 وجودي وكل كياني فيه أغمس عميقا
 حدودي فيه أغمس
 تحد ال سدا دنيا … المسافات بعيد كنهار أحبك
 أشدو الخضر مفاتنها في أنا
 حكايا الذراري جفون من أسكبهالشعر، لي

 ويبدو الضياء حلو يتكشف غدي وفيها
 إليها دربا الي س يعرف سدا 

 عليها يتعالى سدا
 رؤيا ألف خاطري وفي إليك أحن

 عليك الليالي في مرة س سردها
 .إليك رجعت ما إذا
 
 
 
 
 
ل
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ل
 

ل( المكان  –اللغة  –الوطن ) إشكالية الهوية واالبداع 
ل–شعليررهلل–شعررا  ل:ل تيرالشعه ررج لشعررل  لشعتيررج د لد ل ذرالعاايرر لتر لشع ذررجيجلند ا رجلل
خجأررهلشع رر لشح فررنلد ذرريهلشعررا  ل شرلررهلتحتررشللالترر لشعهأرراملشعرررل يهلشعواشر يرره،شعتاررج ل

ل:لاللأ خهلعليذإلشعرلد لنعياا ل،ل1829ا  لشعهريشلشعق لاو ل ههلل8شعليشلآللخليفه
لحلرررررررررررررررررررررررررررجلعح   رررررررررريهجشيهل***لشألح ش لت لودجعهجل لكلأان

ل    رررررررررررررررررررررررررررررررررررررحللا ههررررررج***للحلرررررررررررررررررررررررررررجلعح   رررررررررررررررررررررررررريهجشيه
لجبررررررررررررررررررررر لت لشعحيررررررررررررررررررررررخي***لل ررررررررررررررررررررررررررررجلعلا ررررررررررررررررررررررررررررررر ذحي ه

لالدتجعررررررررررررررررررررر لعليرررررررررررررررررررررررررر ***لررررررررررررررررررررررررررج  لنذحررررررررررررررررررررررررررررررر لدحيرررر
 جع ذررحيهل رر ل ررديلل ددررهلشعواشررر يي ل رر لهيررللشعح يررهل،ترر لخررحلل ررقي لشعدي رري ل اورر ل

ات ل هجل  ول لداشش لشعهاعهلشع ح  يهل  لشعرل لشعواشرر  لقدرللشعارا بل،شعا  لخي لت لشعحيجبل
ل. ح ي يهشع

لنتررررجلشعرررررل لشعاررررا  لشعتفلررررألدجعا هيررررهلنخررررقنل يررررالشألعفررررجالندلررررجششلوشيررررشبل رررر لشع اايررررال
لاشأفجلل9ات لنتالهلقع لتجلقجعالتفش لاا يج تحتلهلدرحهجنلشعاا بلاقجتا وجل،ل أج ن
ل

                                                           

ترر لعجرلررهلشيهيررهلتحج اررهل دلرري لشعديذررج  أ1904.08.28 ترر لتاشعيررش:"حتررالعلرر لتحتررشلشعليررش"تحتررشلشعليررشلآللخليفررهل 8
ل ررريهوتليرررهلشعللترررج لشعت رررلتي لشعواشرررر يي لالدلرررشلشهرررش علشعارررا بلشعادررر  لشع  ل رررالشع رررل جنلشعف هل و ررريعش ررروأل ررر ل،لت أررا ه

ل...رررجع لشعرررتجللش   ي رر ،اه،شعحشي شعواشررر  رررجع رررجع لشعردجإ،:لاررج ليل ررإلدرررل.د ررا ب ااذرركل حررنلش قجتررهلشعود يررهل رر 
ل.شياش لتحتشلشعليش،(ت  حيهلرل يه)نهراشبلشعاعيش، اشيهلدحللد ل دجح:ت لآاج س.ددج ههلالش  ل  لد ا ب أ1979  ا  لعجأ

ش رتالشعرريللاا يرج لدر ل رليتج لدر ليحير ل« .ق رتج»شعهرريشلشعرا ه لشعواشرر  ل ات عا،شعاا بلشعواشر يره رجع  تفش لاا يج 9 
اجهررنلعررالترررج اهل لجعررهل رر لشعح اررهل،يــزقن ببنــي ،أ 1908ياهيررا  12تلررهاعشليرراألشعو رر ،درر لشعررريلل ررليتج لدرر لشعحررج لعي

تترجلولرللهجرريش جلاعذرا شل ر لودورهلشع ح ي ،اعتجلقجتنلشعاا بلشهذأل عيوجل اج لرجع لشعاا بلشعق لي ششلنشع يج يه،لشألشديهلا
ال و  ل الشعودورهلخرج  لشعحرشاشل ورجلل ر لشعلرجعألشعل در لاعر  ل،1959   ه جل ا لدال  لشع و لت شنلت  جعيهلاأل  لتهال هه

ل.اه للواتجهال ع لت   ل ن ال اج ل الرجع لشعاا ب، 1977 اش  الشعتهيهلد اهعل هه.دجعاا ب
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ل:(لل1855وايليهلل19)ا الت والعلروجشبلدجعت ألهلل10شعرويشلنحتشلادجهه
 للششررررري وجش لهراشَ ،لي لالشعهري***للحلاريششرررررررررررريرجأليخ جللاجعت رررررررقررلل
 ششرررررررررررررررررجحلشعوشيرررررري   دللشعأد***دج َألشعاي لاجعتحر لنالاجع فللللللل
ل11اششررررلررررررر ش لج ل نَ ا،ليهجو لشعخ***ج لررررررررررررررررررا،لوح  لا يوررررررررررجتخج لنهفللللللل
االورجلالترجنلقايرهلشعهيترهلتر ا بل،ديرجنل اور لقرابلشع رجتاعلشعت ر خشألأل رقسلشت لخحلل

ل.  لشعت ل  ل
ش لعلر لعأليخر  لعر لخر لشع  ليرشل رال،اتهال جعهملشعرل  لشعا ه لقالشع جعإلشعلتاش ل

اتتررجله ررولالترر لعاوررا لشعرررل لشعحرر ل،،ت رر ا لشعليررهلنالش ي ررجعل،  لن ل ررقشلعررأليررشأل ررايحل
حرالل يج رهلل12قاللندر لشع ج رأل رلشلشن،شعهأاملشعح بلشع  لقيلنل  ل   بلشعاا بلشع ح ي يهل
شعتحفرا بل ر لشعرقشا بللني اهرهلشعرشأ"لد در اع"شع لقيإلشع  لتال ورجلندرركلشع روا ل،خجأرهل رو ل

لل:لشعواشر يه
 ا يوجنليجلنعالُقفِللحشيرش

 ايجلنعَال ْاٍ لرشيش
 التهايجلنعالاهاشههلت

   هوج لوش شه لشع ج ته
 انقفجع لشعتحاته
 اوتِعلشعدليش

 دو لحهلشعاج  ي 

                                                           

ترر لشعتحاتررهل 1955 ند يررل  21حاررألعليررالدج عررششأل رر ،أل 1926 عح ي رر لنحتررشلا جهه،اعررشل ررههش ررتالش نحتررشلادجهرره10 
ل. 1956ياهيا  19ا أل هفيقلشعحاأل  ،شعل ا يهلدا  ش ل

ل.ل11،ملل4118شعلوإلشعت شع،تا ألعلهر ،شعواشر ل،:تفش لاا يجلل 11
،لدجح لشعواشر  ،شعاشش  ت لا يه قتج  ألدذاشح  1930 عواشر يي لت لتاشعيشُع إلدريللشعت  خي لش ندالشع ج أل لشلشن12 

 را  ليراألل.اشألعتجهيه شعفج  يه ،لاش عاش هوليايه ،شعف ه يه ،لن   لشعليهشعليهلشعل ديه  ، ذج هل ع شع  آ لشعا يأ ات   ،لحفا
لشيرراش لشعررات لشألخذرر :لاررج لي ل رر لشعلح ،عررالشعلشيررشلترر لشعت عفررجنلتهوررجللدجعت  رررف لشعل ررا  لحيرر ل4111شي ررتد لل12

ل.1895

https://www.marefa.org/21_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ِدوْيٍشلدحالرششش
 دويش لشعوتاعلشعيذجإ
  تجتج لاوتعلشعدليش

  وأدحَنلريرج لت لشعقا يجن
ل13ل!ل...نلشعقا يج...ل  يشالت 

عارا بلشعرجع ل  ل قسلشألديجنليحا لعاحجنلتليرهلدجعأا ل،حي لي اشل يتجهالدجه أج لش
لللللللللللللاها ررررر ل رررررولالشع هايررررللدترررررجلي ررررل الش  ررررر لتج لشعف ه ررررر لترررر لا رررررجرللشع لرررررقيإديرررر لتدرررررجلل
،ال  رررر ملشألقفرررجللالشأل ررراش لالشع ررروا لاا بل ررر  خ  لارررلل، رررجعلد دررر اع رررو لالخجأرررهل

للللل.رتعلشعح يهلت لوشيش
 ررر لشعرررهملشعررررل  لشعواشرررر  لخجأرررهلاترررجلهورررشلع ذررريهلشعتارررج لاوررراششلتل دررر شلعلحق رررال

تر لنتالرهلال  د لشعتاج لاشهف حلعل لشعت رشعل،عتااهجنلشعا ج يهلشأل ج يهلاقشلشعلحق الدإحش لش
حير لنذرف لعلر لشألتاهرهلشع ر ليل د  رجلتأرش لشه تجررالعتفرش لاا يرج ل،" عيرجقبلشعواشرر ل"لقع ل

شعتارررج ل ذرررج لتررر ل ذرررج شنلشعوايرررهللدلرررجل احيرررجلدجع درررج جالورررقا سلاعهأررر لايجهرررالااوررراشسل 
ل:لحي لي الل

هلشنل  لشعاجرهجن***ل لَكلشعتلواشنَواشر ،ليجلتَل  اَيجلحوَّ
 اَيجلاوَوالشعذجحَ لشع  تجن***للاَيجلد َتَهلشع َّإل  لن ذاِلللل
لشعخلاشِلل   تا لدَوجلشعأُّا لشعحجعتجن***لاَيجلعاحه ل  ل ولِّ
ل يَوجلشعاواشلللللللللللللللللل ه لد َّ لد اِعلشعحَيجب***اَيجلقأَّ  14َتلجه لشع ُّتاِّ

  ايرر سل ر لخيررجللشعت ل ر لع ولررلل،ديرجنلشعرررل يهل هر أللشعت ررشعلتر لخررحللشعتارج ل ورقسلشأل
 أررا بلشعواشررر ل،...(د ررتهلشعرر إل.لحوررهلشنل.للشعتلورراشن)لترر لشعتاررج ل رر لحررشلقش ررالتلوررابل

ررل يجلالدقع ل  شألشع أيشبلتروششلجلشعخف لشعق ل ل ش االشألدأج ،شعتلوابل  راللت لوجهدو

                                                           
ل.442مللعجعألشعتل  ه،شياش لشعات لشألخذ ،:ندالشع ج أل لشلشنل 13
 .18،ملل1891 عيجقبلشعواشر ل،شعت   هلشعا هيهلعلا جإل،شعواشر ،:لتفش لاا يج 14
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لل وتررللشعتاررج لشعرراشقل لع  حرراللشعأررا بلشعرررل يهل رر لقش وررجلتاجهررجلعتاررج لخفرر لي ولرر لترر لخررح
ل.وشيششلات ش جليارالن  ش سلداح لشع وتحنل

لللللللللنترررجلشعليرررهلشع ررر ل تيرررانلدورررجلشعهأررراملشعررررل يهلشعتيج ديرررهلخجأرررهل ررر لشعلأررر لشعحرررشي ل
هتررجلاش ل،حيرر لعررأليلررشلشعرررل لنشدررجلدررجعتله لشعتأرر لحلعليررالالشعتلجأرر لشح لررنلتاجهررهلت تيررابل،

لدجخ أررج يييرر لأررا بلشعلررجعأل،ل هررالنأرردحل  ررج  لحرراللوررا  لش ه ررج لالشعاورراشلا ددررهل رر ل 
تحتررررشل"ل:جلل  رررر اقفهجلن ررررتج لاايرررر بلتهوررررجلا رررر ل ررررقشلشعتوررررااورررراشسل،لعله ررررج  عررررجشبلأرررريجدهل

  رجل فر ششلخجأرهلعلر لالناا، رألشألأراشنلشعررل يهلشعتيج ديرهلنشعق ليلشلاشحششلت ل15"شعخجعش 
ل:ل لوللوجلا هجلدشيحلدلشلش حدج لشعق لنأجإلشألتهلشعل ديهلحي لي اللحيأليشلشعليهل،

للتشش ل..للتشش ل..للتشش ل
للوجلنحشُل عيهلتجل  لتيجع

للعألي ملت شقيوجلنحشُللا تج  ل
لا اشالتجلدي لشأل رل

ل تج ل  لنلادي ل
للعأليش لدالنحشُل

للتشش ل..للتشش ل..للتشش ل
لندش لت لها 

لال خاأ لرج له
ل16تجل جالدوجلنحشُل

ل:اتجليتا لعوقسلشعليهلن ل لوالنحيجهجلع لش  لجإل  يجلشعرجع لحي لي الل

                                                           

،لعررالش  تررجألدجع أرراالدتشيهررهلشعت لررا لد رراهعل1829اعررشل ررههلتلجأرر ل،لتحتررشلشعخجعررش لرررجع لا اشررر لات رر وأل اه رر 15 
ترر لتوتاعج ررال.ل عرر لش ي جعيرره،”لشعت شررر لاشعت شقرر “ش  ررحت لاشعررشيجهجنلشعررر قيهلاجعداقيررهلاشعوهشا رريهلاشع جايرره،ل رر وألشياشهررال

ل."ت ليشللشعي يإ"ا”لا  لشعرجع “شعرل يهلهقا ل
ل.118،ل119،ململل1881علهر ، اهعل،لشعت شر لالشعت شق ل،شأل ل يه:تحتشلشعخجعش ل 16
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لعي  ل ذيمل
لح االشألدوشيهلتجقشلعالش  لنل

ل وقاللتل شو لال  يج لشعهديه
لتجقشلعالش  لنل يوشنل  لشت ل قشلشعح يمل

ل17ن ا للشعليهلشعلأيهل ها 
أا يجلالقعر لتر لخرحللقشلهح لدجعليهلتهح لل18"تحتشلعل لشع دجا "اتجلهوشلشعرجع ل

ش ش لشعح ي رررهل عدرررج  لداأرررفالقرررابلخفيرررهلقرررجش بلعلررر ل  ررررلشعاشقررركلشعخرررج و لاش ررر لوجألعرررجعألش
ل:لشعاجتههلخلالتاج  لشألريج ل،لحي لي الل

ل ل،ن اد لت  لحأج ني وجلشعهفعلنخ و لت لادشلشعدح
لدوهجحي ل،ش ول ل شذيهلت ذيهلاألششخل لششر بل

لج شل،علهجلتهوجل هو  لشعلرمل،ن دليه ل إهه لآه نله
لدروجإلقدعل،نالعلهجلهل  لعل لشعهج ل ش ل يج

لش دليه لالش  لش ل، دتجلحد لتا  ل،ش  لش ل ال  ل
ل19حد لقشليل  لعل لقلد لقا لا يح

 جع و دهلشعأا يهل و دهلعيايهلت تيابل، ل  ذ لدتجل ال  ليرش لندرشش،ال  رل ل  ر ل عر ل
ل.شعاأالل ع لوا  لشعدج  

شعررل لشعتيرج د لشعحرشي لن ألشع ذجيجلشع  ل لل رنلدإرراجعيهلشعوايرهلش درششعل ر ل قسل ق ل
ل.لشع   ملعليهلالشعتاج لاشعليهلت لخحللالشعتلجأ ،

ل
                                                           

ل.21،ملشعت شر لالشعت شق ل:تحتشلشعخجعش لل 17
شلت ررجعششلداليررهلرررجع لتي درر ،لعتررللن رر جق ،شع شررريشيه ، هوررششش ،د أرر لن رر ي  1828اعررشل ررههل ،محمــد علــي الربــاوي18 

شعد يررشليأررللدررششل،شعاوررالاشعاررلل،شعاعررشلشعترر ل:عشيررالشعاايرر لترر لشألعتررجللشعرررل يهلتهوررجل.داوررشب دوجتلررهلتحتررشلشألال ش ششإ
ل......ن دجملووهأ

 .18،ملل1898شعاعشلشعت ،تهرا شنلشعتراجبل،اوشبل،شعتي إل،:تحتشلعل لشع دجا ل 19

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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ل
ل

 لتررهوألندررالشع ج ررأل ررلشلشنلشعررق ل يهرر لحررإلشعررا  لعهررشلاايرر لترر لشعرررل ش ل،هررقا ولرر ل
ل:دحدالعا هالشعواشر ل،الشعق لقجلل يا

ل لي نق تنلدجعشألاشع
لنق تنلدجع احلشعت شعلاشعلدي  .
لادرل  لشعرل لشعذفي  .
لرأشألنق تنلدجعودلل .
لل ....نق تنلدجعحا لشعراش ملاشع دجإ .

ل .اداللهوأل جت 
ل .اداللعيللششتع
ل .ادالل و لدجت 
ل .اداللياألعجدع

ل .اداللارألنخذ 
ل .اداللت وشلنحت 

ل .ا  ل  ا 
ل .يجلدجأدي 

ل .ت ل  لقج  بلشع وجل
ليجلت ل  لتلوابلشعخ

ل .شعرتجلل يشبللت ل  ل
ل .ت ل  لاج ههلشعودجل

ل .ا  ل  ا 
ل .يجلدجأدي 

 األعمال الموجهة



برقالح إيمان/د.السنة الثالثة أدب عربي.مقياس النص الشعري المغاربي  محاضرات   
 

19 
 

ل .ايالشعأ شعلشعأجخإ
ل .ايالشعلقشإلشعاشأإ
لايالشع  جللشعحج إ

ل.20 إحايالشعاواشلشع 
لللللللللهحررا ررلياللاوررل،شعواللتاشووررهلشعالررأشع ج ررأل ررلشلشنل رر ل ررقسلشألديررجنل عرر للندررايأرردال

ل.تلألبلاششعحيجوشيشلا و لوشيشليل ياللالأدجح
ل:هقا شعرل يهلشع  ل يهنلدجعتاج ،لاهتجقولت 

 اشعشتج لاشعل م"لنا شع"
 اأفحهلشع تج لاشعي رم

 اشأل ملشعتحتاأل شعالحهم
 اوهالاواش لشع لرم

 قشلاترْنلعياهال ع لشعفلرم
 ا جللت لن  ش الشألشعرفم
 اهوتهلت لشعرتجلل ح  م

 ا لد لشعق ليررُشم ل
 شألهاُالاشعد جحل"شأل لع"ا

 تحت بلشعخشاشلدجعور شح
 ادجدهلشعدلا لاجألردجح
 ُ ْ قأوجلعاشأالشع يجح
 اجر بلتو جوهلشعافرجح
 اشعهو لاشعهياألاشع ت 

  ج لاشعأخ اشعذفهلشعخ ل
 ااشر لشع تر ...لته ا  ل

                                                           
20

 .311الزمن األخضر ،ص :القاسم سعد هللاو بأ  
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ل  لحرق  ل21ُي لُّ
تل ررالل،القررشلح دينلدأررديهلأررا يهلنخ و وررجلترر لشعتل ررالل عرر لشع هوررش جلقررشلشأررشعليررهلنتررجل

ل:،حي لي الل22 ول لقع لعهشلااي لت لشعرل ش لهقا لتهوألح  لشألت شه 
ل  لشعو شلشعت رامنق ألدجعهفعلشعت واههل ل

لال قشلشعدلشلشعترهام لن ُألدجعيش لال
لروي شنلشعحا لاد نل  لشع لإلع شل

لعق ده لشع ي ال
لنهجلنحتللنااش  ال

لشع  ال ع لنهاش  لنتش لال
لشخللأشمليجلشنتُل لهنشخل
ل23 لتخ  لأشمهنخ وال

،الشعفهررج ل رر لشعاورراشلفرريرلش عورر لنيرر لشعشعهررا لدررجعهفعل عرر ليهررجديكل هررجلي ررتال جعرررجع ل
عحه  ررجللترر لشعلررجعأل،ال رر لشعا رريلهلشع رر ليل تررش جلشعرررجع لالش  حررجشلدجعح ي ررهلشألاعيررهل،لشعحررم

ل.شعت يشل ع لشعلجعألشعت لم
 

 

 

ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                           
ل.189،ل185شعات لشألخذ ل،ململ:لندالشع ج أل لشلشنلل 21
ل.1828شألت شه ل،رجع لتي د لتلجأ ل،اعشلداوشبل،شعتي إل ههح  لل 22
 .19،ل11ململ،ل1899شع دج ل،علهر لالشع اايكل،شش لشألتج ل لشعوشيشل،جشعات:شألت شه لح  لل 23
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 اإليقاع في الشعر المغاربي
 : اإليقاع في القصيدة العمودية  – 0

حيررررر لجلشعتررررر قيهل ررررر لشعوجهرررررإلش ي رررررجع ل،ش دلررررنلشع أررررريشبلشع  ليشيرررررهلشعتيج ديرررررهلتايل وررررر
شعررررل ش لدرررراللاديررر لورررششلتررر لشعديرررنلل رررجه لمورررششل،لعلررراا لالشع ج يرررهلدرررراللاديررر خذرررلنل

ي لعرررأليل  رررجلتررركلش يحرررج لديررر لشع اررر ش لالش  حذرررج لشعتجذررر لقشعلررر،شع ج يرررهلالاوررر اشلشعررراا لعيُل
التاجللشع تجشلقاشعشلعتاشلشعرل لتجله   سلعتحتشلشعليشلآللخليفرهلالنذ دالشعتخ لفهل،لدوااشها

ل(ل:1811هاتوجل)
ل لحيجذ لاشش كلت لررنلنالقشلع***شلدارررررررررررشعللأل ل ج لشعاواشل  

ل1//1/ل1/1//1/1/1//ل1/1/لللللللل1/1///1//1/1/1//1/1/
لت فجعل لللت فجعل للت فجعل للت فجعل للللللللت فجعل ل فجعل لت

لكلررررررررررحأهجلاتش  هل تنلنالتأه***اشعوولعالدشللشعحأا ل حلن  
ل1//1/1/1//1///1//1/1/لللللللل1//1///1//1///1//1/1/
ل24ت فجعل ت فجعل لت فجعل للللللللللل لت فجعل ت فجعل فجعل لت

  األعل ل فليلرهلت فرجعل لياو لوليجلن لشعرجع لااالاا لدح لشعاجتللشعق ل فليح ال
ح ر ل هررال،اتر ل هررجلهححرالترش لشع راشألشعررجع لدرجعاا ل،شعتار  بل ر هلتر شنل ر لشعديرنلشعاشحرشل

للللللاررحلشعدي رري لشع رر لن ررنلاشحررشبل رر للاشع ج يرره،ل  رر لا ررالشعخررد ل رر لت فررجعل شا فرر لداحررجالاشحررشل
لل،تركل احيرشلحر الشعر ا ل،ال رالحر الشعر ش (1//1)/تأرهل :الح  لشألديجنلشعحح هلال ر ل

ل.

                                                           
،ملل1،1891ق رره يهه،شعواشر ، ل،ت دلررهلشعدل ،شعررر اهلشعا هيررهلعلهررر لالشع اايكشعررشياش ل،:شعليررشلآللخليفررهلتحتررشلل 24
ل.125

 الثامنةالمحاضرة 
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اترر لخررحللت جدلررهلشعررهملشع  ليررش لالشعتحررج الهوررشلشعلشيررشلترر لشعهتررجق لشع رر لحج اررنل
شا لشعتجذرر لشعرررل  ل رر ل  ررأليلرراالعلر لشعرراا لاشع ج يررهلاتخ لررالررر ا لعترراشلشعرررل لتتررجل

ل.ل ي جعلشعهملشع  ليش لشعواشر  لتحتحل
  ( :شعر التفعيلة ) اإليقاع في القصيدة الحرة  -9

ا ررالشعرررل لشعحرر لن ششلترر لخحعررالعاررا بلشع ح ي يررهلهترر لرررل  لوشيررشل،اورر لخررحلل  رر بلش
ناعر لشعهأراملعلررجع لشعواشرر  للنالاجهرشع  ا لشعرل  لشعل د لشعتلجأ ل،لشعرل ش لتاشاده

ل:للت للوجلاي الل  ل"  ي  ل"لد أيشبل"للندالشع ج أل لشلشنل"ل
ل  ي  ليجل
ل1/1//1/

ل جعح  
ل لته لع لت اق  ل
ل1/1//1/1/1//1/

ل جعح  لل جعح  
لشخ  نل  ي    شل
ل1/1///1/1///

ل25ح   لل لح  
(ل رجعح  ل)لن لشعرهملتدهر لعلر ل فليلرهل،لع   يركش لل لشعت  ا لش ي جع لهححرالدلرشل

لشألاوررجعلاش  ألشع رر لرررحهالشعرررجع لدررا،ال ررالدحرر لترر  لي رر اعإللا رر ل فليلررهلدحرر لشع تررل
تتررجلاعررشلشعررراللشعرررل  لشعررق لقررشأل رررايحل،دررراللت دررجي لعدرر لشأل رر  لل فليح ررالاقررشل ااعررن

ل.ع لشعهملشعرل  لشع هجا  لل هش يجلتخ لفج

                                                           
لل.111ل،مشياش لشعات لشألخذ : أل لشلشنلشع جندالل 25
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"لأرجعحلدجايرهلتحترشلشع"لاللشعوشيرشل ا رإلاقشل راشنلشعهأراملدلرشل رلشلشنلتو درهلشعرر
اتر لهترجق لرشلنخرقنل ر لتلاتورجل رجدكلشعارا بل،تر لشع أرجلشادي  تجلااير ل"ندالشع ج ألختج "لا

ل:ل" جعهلشعأف "  لقأيشبللتحتشلشعأجعحلدجايهل قسلشعهأاملهقا لتجلا دال
ل...ع د ويلل

لال شش...ش  هج لعل جد لأاإل
ل...شعل  شعأشا ل
لخل  ل   ل    ل

ل26الآتجع لشع لي ه... دششع لل   ل
ت دجيهرهلتر لل فليح الن نلنقشلوج نل قسلشألديجنلنيذجلعل لاا لدح لشع تلل،  لن ال

ل.   ل خ 
خح ررجلعتررجلوررج ل رر لل رر لقأرريشبلشع فليلررهل لهرر  خررحلل ررقسلشعهتررجق لشعرررل يهل،هوررشلترر ل

جدلرهلتر لتذرج دهل ر لهحي لن لشع أيشبل  لشعرل لشعحر لت لحي لشعاا ل، أيشبلشعلتاشيهلشع
،اله رتيوجلدرجعدحا لشعأرج يهل،ال  ل دلهلدحرا لنالاتجهيرهت لشعدحا لشعرل يهلشعف ش يشيهلعششل

شعللرررللنا ررركل ررر لله،الع ااهورررجلتررر ل فليلرررهلاشحرررشبلقجدلرررهلعل اررر ش ل،تررركل رررتجحعأرررفج ل فليح ورررجل
ل.شعااهيه

لشع فليلررررهل  لن قأرررريشبل ررر لشع أرررريشبلشعلتاشيررررهلتاوررراشل رررر للشعرررررل  لشعتاورررراش ج ي رررجعل
،شعلرررقش ليااهرررج لتررراحي ل ررر لورررللنديرررجنلشع أررريشبلشع ج يرررهلاحررر الشعررر ا لش خررر حالياتررر ل ررر ل

الح ررإلتاشويررهللتخ لفرري لدررجخ حالهوجي وررج رر لقأرريشبلشع فليلررهللحرري ليااهررج  رر لشعلتاشيررهل،
للللل.شعرجع 
ل
ل

                                                           
ل.51ملل،1 ل،تا ألعلهر ل،لجعيهذشياش لندهيجنله:شعأجعحلدجايهلتحتشلل 26
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 : اإليقاع في قصيدة النثر  -3
قأيشبلشعها ل  لقعر لشعرراللشعفهر لشعرق لي رل ل عر لشعر خلملتر لقيراشلهارجألشعلر ارل

،عررقشل اررا لل رر لشعرررل لشعل درر لالشع حرر  لترر لش ع رراشألدجع اشعررشلشعتا ااررهلترر لشع أررجرشلشع  ليشيرره
ل.الشعلدج شنلشعت وجه هلع أيش ال  لشه  ج لشعالتجنلشعح يهلشعت ل هلعلرجع ل

اترررجل ررر لقأررريشبلشعدهيرررهلشعأرررا يهلعلحررر االقرررشليل ترررشلعلررر لش ي رررجعل ررر لقأررريشبلشعهاررر لال
دورج،ت لن تورجل لخرحللتدرجشئلخجأرهل،ال هترجلترالعا لعيعلد   يإلشألااش لشعل اذيهلشعاا ،

 ارر ش لشعلفارر لعرردلرلشعذررت لشعت  رركلشعرررل  لنالل رر ل   يدررهلأررا يهلتليهررهشع ارر ش لشعت  لرر ل
ل. ل لشع  لي يشلشعرجع ل ع ج  جلن تيهل  لهأالشعالتجنل
لللللللللحيرررر ل"لرررررو اششلدرررر ليرررراهع"لاترررر لشعرررررجع شنلشعواشر يررررجنلشعلرررراش  لا ررررد لقأرررريشبلشعهارررر لل
ل:ل  الل

للقل وجلا حلن
لقشلنحددننه لنعالت بللنلق

لو شش
ل...رف ي لقشدل ي لانق تن

لنه ل خا لشعوتيكأشقنل
لادي لعيه لتجلنحددن

لقج ي هجل  لشعاحلل تذ 
ل– قل وجلااقدنل–دديهلنهجل
ل؟...لنال ش  ل

لشت نبل  ت لدجعحإأله  ل
لار ادلفهل

لتجلاهنلخجعشبعا  تجل
ل...ن جد ل وج ع نل
لرتكليقادا ت ل
لاقكلشعخ  ليقاشا عل ل
ل...ن رت
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ل27انر يفهل ت  ل حده ل
شعت حررر  لذرررتي لشع  ررركللات لرررشششليف ذرررقررر ش بل رررقشلشعت  ررركل   ررررل ل ي جعرررجلششخليرررجلعهرررشل

علرر لشت ررشششلشعررهملتتررجلشعتححررالنهررالي ارر  لل،شعت ررهشلعلفلررللقررجل،اذررتي لشعفجعررلل رر لقلررنل
 رقشلدجعه ردهل ي رجعلشعالترهلنترجل ي رجعل.شعهأيهلشألخر  ل لهجأشع  ل ش كلشعيوللالق إلشعح اهل

ل:،حي ل  الللهلع ج لششعهلشعوتلهل ي ول لناا ل  ل قشلشعت  كلشعرل  لع
لأت اعلدح ل

لع لد لأا اال
لشعهج لعبأجدكال

لح وجله ينلشع  ل
لاعيوج  شنل

لشع  ل  جاألشعتانلشألحجو ل
لجا لشعتاحرهشألتال

ل  لشعتش .ل..  لشت ...  ل ت تااعهل
لاج لي  ألدجعحإعهشتجل
لشعق ل االهوالادجعتلحل
لشع  ل اال وتلهجدجعي  هل
لقشهوجن...نوفجهوج...نهال ييلملدجدوجيلشه ل
لعل لشعهج قبلهدذا...لقلدا...لدح سيف حل
لدجعق ي  أل
ليا لاج لديههجعأل

ل28شع جعهلشعلجر باجهنل
شعرررق لش ي رررجعلشعت   رررألتررر لخرررحللشع  رررشيألاشع ررروخي لقررر ش بل رررقشلشعت  ررركلهلحرررالقعررر لعهرررشل

شع ر ل راح لدرقع للشعت ار  ب،الشعأر  يهللش عيرهايديرهلالشعالخحللشعدهر لشع  ل، أش لدالشعت  كل
لل.شعق ل ح الشعرجع بشعش ملشعرلا  ل

                                                           
ل.41،ل44ململ،4115ل،1،تهرا شنلنتاش ل،شعواشر ، لالشعدح لنيذجليي ملنحيجهجل:د لياهعرو اششلل 27
 .122-124مل،4118،،شعواشر تهرا شنلش حجشلشعا جإلشعواشر يي ياأل ذج  لعل يجته،:لع ج لهعششعهلل 28
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