
 

 شاعرريیة  ااألميیرريي  بيینن  مددررستيینن  
 دد.  خالدد  بنن  سعوودد  االحليیبي

 
 

كانن  ااألميیرريي  ـ  في  كثيیرر  منن  لقاءااتهھ  ـ  يیعدد  نفَسهھ  منن  االمددررسة  االحدديیثة  ررووحا ً وومضموونا٬ً،  
  . وومنن  االمددررسة  االقدديیمة  صيیاغة؛  ألنهھ  كانن  يیلتززمم  االووززنن  وواالقافيیة  ؛  مع  االتنوويیع  فيیهھما  أأحيیاناً  

  يیصددقق  هھھھذذاا  االحكمم  االذذااتي  منن  االشاعرر  على  شعررهه  ؟    فإلى  أأيي  حددٍّ
 

  : أأ  /  ماهھھھيیة  ااالتباعع  وواالتجدديیدد  عندد  ااألميیرريي
يیعررفف  ااألميیرريي  االتجدديیدد  بأنهھ  :  نووعع  منن  االتمشي  مع  تصاعدديیة  االحيیاةة  ووحرركتهھا  ووتجددددهھھھا٬،  
وويیمكنن  أأنن  يیكوونن  في  االمعاني  ووفي  االصيیاغة٬،  وويیمكنن  أأنن  يیكوونن  في  ووحددةة  االقصيیددةة  ووتناوولل  

١۱ضووعاتت  االجدديیددةة٬،  وويیمكنن  أأنن  يیكوونن  في  اانططالقق  االشعرر  في  آآفاقق  االحيیاةة  االمستجددةة(االموو ) .  
وويیستددرركك  في  مقامم  آآخرر  فيیقوولل:  ((االتعبيیرر  عنن  االمشاعرر  ااإلنسانيیة  ؛  كالحنانن  وواالحبب  ووااأللمم  
ووااألملل  وواالتأثرر  بالجمالل  وواالددعووةة  إإلى  االخيیرر٬،  وواالتعبيیرر  عنن  مختلفف  ااألهھھھووااء  ووااألحاسيیسس  

٢۲مم  ووال  حدديیثث٬،  ووإإنما  هھھھناكك  صاددقق  أأصيیلل  ووسططحي  عابرر))(ااإلنسانيیة٬،  ليیسس  فيیهھ  قدديی ).  
فالتجدديیدد  عندد  ااألميیرريي  يیتصلل  بالغررضض  االشعرريي  ووااألفكارر  ووبناء  االقصيیددةة  وواالصيیاغة  

 (وواالمووسيیقى٬،  ووال  عالقة  لهھ  بالحسس  وواالمشاعرر٬،  أأوو  ما  يیعبرر  عنهھ  االيیوومم  بـ  (االتجرربة  االشعرريیة
.  

(( في  االمعايیشة  االززمانيیة  فقطط٬،  أأوو  ووإإذذاا  كانن  بعضض  االنقادد  يیررىى  في  االمعاصررةة  أأنهھا  ليیستت  
ااالنقططاعع  عنن  االتررااثث٬،  أأوو  ااالهھھھتمامم  بمشكالتت  االعصرر٬،  ووإإنما  هھھھي  في  االتشبع  بررووحح  االعصرر  
وومتططلباتهھ٬،  وواالصلة  االقوويیة  بما  يیصلح  منن  االتررااثث٬،  وواالتعبيیرر  عنن  أأززماتت  ااإلنسانن  االمعاصرر  

قلة  منهھمم    وومعاناتهھ٬،  فإنهھ  بهھذذاا  االمقيیاسس  يیسقطط  كثيیرر  منن  االشعررااء  منن  غرربالل  االناقدد٬،  ووتبقى
ذذااتت  أأحجامم  تستعصي  على  االغرربالل٬،  ووال  شكك  أأنن  شاعررنا  [  ااألميیرريي  ]  ووااحدد  منن  

٣۳هھھھؤؤالء))( ).  
 

  : بب/  مووقفف  ااألميیرريي  منن  االتأثرر  باآلخرريینن
إإنن  ااالتباعع  في  حدد  ذذااتهھ  ال  يیعني  االتقليیدد  االمذذموومم  ؛  فاالتباعع  سمة  أأصالة  وومحافظظة  على  

االسابقة٬،  مع  ظظهھوورر  سماتت  االعصرر٬،  االقدديیمم  االنافع  االصالح  للعصرر  مما  ووررثناهه  منن  االعصوورر  
وواالتقليیدد  سمة   . ووخصائصص  االشخصيیة  االذذااتيیة٬،  وومحاووالتت  ااإلبددااعع  في  بعضض  ااألحيیانن

ضعفف  ووقصوورر  ؛  ألنهھا  تعني  ـ  فيیما  تعنيیهھ  ـ  ضيیاعع  شخصيیة  صاحبهھا٬،  ووااستسالمهھ  االتامم  
  .لتفكيیرر  سابقق٬،  ووتكبيیال  للمووهھھھبة  عنن  ااالبتكارر  وواالتجدديیدد

عليیهھ  ااتباعع  حادد  لشاعرر  محدددد٬،  بلل  تبددوو  فيیهھ  أأصالتهھ    ووااألميیرريي  في  أأكثرر  ما  كتبب  ال  يیظظهھرر



ووااستقاللل  شخصيیتهھ  االشعرريیة٬،  وولغتهھ  االخاصة  إإلى  حدد  بعيیدد  .  ووما  وورردد  منن  شعررهه  مشيیررااً  
  . إإلى  نصص  معيینن٬،  فإنهھ  يیكوونن  فيیهھ  متبعا ً ووليیسس  مقلدداا ً غالباً  

ووقدد  نفى  أأنن  يیكوونن  ـ  في  أأيیة  مررحلة  منن  مررااحلهھ  االشعرريیة  ـ  قدد  أأخذذ  قصيیددةة  وونسج  على  
هھا٬،  مع  أأنن  االباحثث  قدد  يیجدد  أأكثرر  منن  قصيیددةة  يیالَحظُظ  فيیهھا  ااحتذذااٌء  ووااضح٬،  وولكنن  يیمكنن  منوواال

أأنن  يیفسرر  قوولل  االشاعرر  على  أأنهھ  لمم  يیتعمدد  ذذلكك٬،  ووإإنما  اانططبعتت  تلكك  االقصيیددةة  بقالبهھا  االفني  في  
نفسهھ٬،  فكتبب  على  منوواالهھا  ددوونن  قصدد  للتقليیدد  .  وولعلل  أأهھھھمم  عباررااتهھ  االتي  حدددد  فيیهھا  مددىى  تأثررهه  

  وولمم  يیؤؤثرر  في  االووقتت  نفسهھ  ؛  أأثَّرر  في  أأعماقق  باآلخرريینن  هھھھوو  قوولهھ :  ((كلل  ما  قررأأتهھ  أأثَّرر  ِفيَّ
كيیاني  ووووجددااني٬،  فلما  خررجج  نتاجي  بعدد  ذذلكك  شعرراا  أأوو  نثرراا ً أأوو  فكرراا٬ً،  خررجج  ووال  شكك  فيیهھ  

نأماتت  ووفيیهھ  نسماتت  منن  هھھھذذاا  االذذيي  ددخلل  إإلى  شعوورريي٬،  ووأأما  شاعرر  ما  معيینن  فال  أأذذكرر  أأنني  
أثرر  بهھ  تأثرر  ذذووبانن  ؛  كما  هھھھوو  حالل  االشعررااء  االمقلدديینن).  وولعلهھ  يیعني  أأنهھ  لمم  يیت٤تأثررتت  بهھ))(  .  

وويیلمح  منن  نبررةة  االشاعرر  في  حدديیثهھ  عنن  تأثررهه  باآلخرريینن  ررغبتهھ  االشدديیددةة  في  أأال  يُیْنَسبَب  إإليیهھ  
تأثرر  بأحدد٬،  وواالووااقع  أأنهھ  ((  لنن  يیضيیرر  كاتبا ً ـ  مهھما  تكنن  عبقرريیتهھ٬،  وومهھما  سما  فنهھ  ـ  أأنن  يیتأثرر  

جج  منهھ  إإنتاجا ً منططبعا ً بططابعهھ٬،  متسما ً بمووااهھھھبهھ.  بإنتاجج  ااآلخرريینن٬،  وويیستخلصهھ  لنفسهھ٬،  ليیخرر
فلكلل  فكررةة  ذذااتت  قيیمة  في  االعالمم  االمتمدديینن  جذذووررهھھھا  في  تارريیخ  االفكرر  ااإلنساني  االذذيي  هھھھوو  
 ميیررااثث  االناسس  عامة٬،  ووتررااثث  ذذوويي  االمووااهھھھبب  منهھمم  بصفة  خاصة٬،  وويیقوولل  بوولل  فاليیرريي

Paul Valery في  كتابهھ Choses Vues: " لكاتبب  ال  شيء  أأددعى  إإلى  إإبرراازز  أأصالة  اا
٥ووشخصيیتهھ  منن  أأنن  يیتغذذىى  بآررااء  ااآلخرريینن٬،  فما  االليیثث  إإال  عددةة  خرراافف  مهھضوومة"))( ).  

وولذذلكك  يیقرررر  االددكتوورر  مصططفى  سوويیفف  ((أأنن  عمليیة  ااإلبددااعع  يیووجهھهھا  ااإلططارر٬،  ووقدد  يیقالل  :  إإنن  
في  هھھھذذاا  االقوولل  قضاء  على  جووهھھھرر  ااإلبددااعع  منن  حيیثث  إإنهھ  االخلقق  على  غيیرر  مثالل٬،  وولكنن  هھھھذذاا  

  منظظمٌم  يیخضع  لظظررووفف    ااالعتررااضض  يیحملل  بعضض  االخططأ٬، فإنن  ااإلططارر  منن  حيیثث  هھھھوو  كللٌّ
االشخصيیة  االمختلفة  ؛  بحيیثث  ال  يیمكنن  أأنن  يیكوونن  ااإلططارر  االذذيي  أأحملهھ  أأنا  مططابقا  تماما  لإلططارر  

فالشخصيیة  على  االددوواامم  لهھا  مميیززااتهھا  االخاصة…  االذذيي  تحملهھ  أأنتت٬،    …  ))(٦).  
  : جج/  ُصوَورٌر  منن  تأثرر  ااألميیرريي  بالشعررااء  االقددماء  وواالمحددثيینن

قررااءااتت  ااألميیرريي  ااألددبيیة  فقدد  ظظهھررتت  ررووحح  عدددد  منن  نصووصص  االشعررااء  االقددماء    مع  قلة
  . وواالمحددثيینن  االمحافظظيینن  ووأأساليیبهھمم  في  عدددد  منن  قصائددهه

فقدد   )) وويیذذكرر  االشاعرر  ااألميیرريي  أأنن  أأكثرر  االشعررااء  قرربا ً منن  نفسهھ  :  اابنن  ززيیددوونن  ووأأبوو  فررااسس
ةة  ااقتحامم  االحيیاةة٬،  كانن  يیجدد  فيیهھما  منن  عمقق  االعاططفة٬،  ووررهھھھافة  االذذووقق٬،  ووسموو  االططمووحح٬،  ووجررأأ

وونبلل  االمعاناةة٬،  ما  يیتالقى  مع  كثيیرر  منن  مشاعررهه  ووأأشووااقهھ  ووتططلعاتهھ٬،  [  إإلى  جانبب  ]  علوو  
االهھمة  ووااستشعارر  االغرربة  ووعشقق  االجمالل٬،  فضال  عنن  مكابددةة  االتشتتت٬،  ووكثررةة  ااألسفارر٬،  

٧۷وواالسجنن  في  سبيیلل  االمبددأأ))( ).  
لفاررضض٬،  وومنن  ووممنن  قررأأ  لهھمم  أأيیضاً:  االمتنبي  ووجرريیرر  وواالبحترريي  وواالبووصيیرريي  وواابنن  اا

االمحافظظيینن)  :  االبارروودديي  ووشووقي  ووحافظظ  ووخيیرر  االدديینن  ززرركلي  (  تت:  )االمعاصرريینن  
مم١۱٩۹٧۷٦هھھھـ/١۱٣۳٩۹٦ وومنن  االمجدددديینن:  شعررااء  االمهھجرر٬،  وونززاارر  قباني٬،  وومحموودد  حسنن   .( 

مم  )٬،  ١۱٩۹٨۸٠۰هھھھـ/١۱٤٠۰٠۰إإسماعيیلل٬،  ووإإبررااهھھھيیمم  ناجي٬،  ووعمرر  أأبوو  رريیشة٬،  ووشفيیقق  جبرريي  (  تت:  
  . ووعززيیزز  أأباظظة



نن  االنصووصص  االتي  تفاعلل  معهھا  االشاعرر  مضموونا ً ووشكالً  ووفيیما  يیلي  ااستحضارر  لعدددد  م :  
 يیقوولل  أأبوو  فررااسس  يیررثي  أأمهھ

 
يیرُر   أِْتي  االَبِش دَداا  يَی نْن  ِبالِف ى  َم ثٌث  *  *  *  إإِل َقاكِك  َغيْی يیرِر  َس   ااألَِس ا  أأمُمَّ  أأيََی
َتِجيیرر   هُھ  أأوَو  يَیْس دْدُعوو  لَ نْن  يَی رٍر  *  *  *  َفَم   وَوَبْح ررٍّ ي  َب ارَر  ف كِك  َس  إإذَِذاا  اابُن

َتِكي    نْن  أأَْش ى  َم دُدوورُر  إإِلَ ا  االصُّ ا  ِفيیهَھ اَقتْت  ِبَم اِجي  *  *  *  إإذَِذاا  َض نْن  أأَُن  ؟  وَولَِم
َتِنيیرُر  ؟   هٍھ  أأَْس يَیاِء  وَوْج   ِض أيَيِّ ى  ؟  *  *  *  ِب ٍة  أأوَُوقَّ اِء  دَدااِعيَی   دُدَع أيَيِّ  ِب

 
هھ( ي  أأم رريي  يیررث وولل  ااألميی   :(٩۹وويیق

 
َة  االنَّ رْرَف رُردُد  االططُّ نْن  أأَْس اِكرَرهْه  ؟  *  *  *  لَِم َمَة  االشَّ لُل  االَبْس نْن  أأرُْرِس ادِدرَرهْه  ؟  لَِم  

اطِطرَرهْه  ؟   رَرةَة  االَع هھھْھ فُف  االززَّ نْن  أأَْقطِط ا  *  *  *  رِر  ؟  لَِم هَھى  االثَِّم رُر  أأَْش نْن  أأََتَخيیَّ  لَِم
وو  *  *  *  مِم   مَم  االهُھُم   ـ  رَرْغ لُل نْن  أأََتَجمَّ رَرهه  -لَِم ى  ااآلِخ ادَدرَرْتني  إإِل دْد  َغ وَوَق  

 ْ ◌   
ي   ضض  ف ائسس  االمم اؤؤلل  االيی ا٬ً،  وواالتس ابقق  تمام اعرريینن  متطط دد  االش عرريي  عن ووعع  االش فالمووض

لل  اا رريي٬،  ب ى  ااألميی ؤؤثرر  عل مم  ت ررااسس  ل ي  ف ة  أأب رر  أأنن  جززاال ارربب٬،  غيی ا  متق يینن  مؤؤددااهھھھم لنص
رر امم  وواالعص بة  للمق هھ  االمناس اعررنا  ررقت ززمم  ش   . ل
عررااء   نن  ش   ـ  م دديي دد  االجن وولل  أأحم ا  يیق   ـ  كم رروونن حا٬ً،  ووكثيی ووقي  ووااض أثررهه  بش انن  ت ووك

).  وومنن  ذذلكك  نالحظظ  أأثرر  عيینيیة١۱٠۰سوورريیة  منن  جيیلل  ااألميیرريي  االذذيینن  تأثرروواا  بشووقي(  
ي   ووقي  االت ا(  ش يیسس؛  وومنهھ انن  ق ى  لس ا  عل ١۱١۱قالهھ ):  

 
ى   َباَنا  وَورَرَع َقى  هللا ُ ِص ا  *  *  *  وَوَس اكَك  االَحيَی ادِد  َحيیَّ وْوَب لَل  االتُّ  َجَب
َعا   تَت  االُمرْرِض ْعَناهه ُ َفُكْن دِدهِه  *  *  *  وَورَرَض ي  َمهْھ وَوىى  ف ا  االهَھ كَك  َناَغيْیَن  ِفيی

َبْقَنا  اال ا  َفَس ا  *  *  *  وَوَبَكرْرَن ي  َمْغرِرِبهَھ ْمسَس  ف دَدووَنا  االشَّ ا  وَوَح َمطْطلََع  
ا  ... تْت  َمرْرَتَع َباَبيْیَنا  وَوَكاَن ا ً *  *  *  لَِش تْت  َمْلَعب وَوةة ُ َكاَن ْب ذِذهِه  االررَّ  هھھَھ
ا   ا  ااألرَْرُبَع ا  َفَمَحوْوَن ا ً *  *  *  وَوااْنَثَنيْیَن اهھھَھا  أأرَْرُبع نْن  َحَص ا  ِم مْم  َبَنيْیَن  َك

لُل   ْم يیُح٬،  وَوال  االررَّ ررِّ ظِظ  اال مْم  *  *  *  َتْحَف لِل  َفلَ ْم ا  االررَّ ي  َنَق ا  ف ى  وَوَخطَططْطَن وَوَع  
َمَعا   ... تْت  أأنَْن  َتْس ووقُق  أأََب ي  االشَّ اجَج  ِب ا  *  *  *  هھھَھ ّما ً ُكلََّم ارِركِك  ُص ا  ألَْحَج  َم
 
 
 
 
 
 
 



١۱٢۲على  قصيیددةة  ااألميیرريي  (على  صخررةة  بيیرروونن)؛  االتي  منهھا(  
):  
ا   ى  وَودَدَع   وَوَغنَّ ببَّ دَد  االُح أىَى  *  *  *  َنَش سٍس  َن ي  أأَْم ايْیرُروونُن  )  ف ا  (  َب نْن  هھھُھَن  ِم
ا   اال ً ُمْمِتَع وْونَن  َجَم رَرىى  االَك دَدِتهَھا  *  *  *  وَوَت نْن  َنهْھ رِرفُف  ِم ْخرَرةة ٌ ُتْش  َص
رِرَعا   ... وولَّى  ُمْس َحابٌب  يَیَت ا  *  *  *  وَوَس َب افِف  االررُّ وْوقَق  أأَْكَت رَرااٌء  َف  وَوِف
ا   ...   ااألدَْدُمَع ضضُّ رْربِب  أأَُع ي  االَغ ا  ف َنا  *  *  *  أأََن رْرقُق  االسَّ هُھ  َش مَّ ا ً َض ا  َحْبيیب  يَی

ادد ْ  رَرةًة٬،  َف ا  َحْس نَن  َمَع رَر  االُحْس اِني  َن دْدرِركَك  االَح ى  *  *  *  َص ي  إإِل ذْذ  َقْلب نُن  وَوُخ  
ا   َفاهھھَھا  أأرَْرَبَع   َش ممَّ مٍم  َض ٍة  *  *  *  وَوَف ٍع  هھھَھاِئَم وونٍن  أأرَْرَب  ِبُعيُی
لَُعا     ااألَْض ززُّ ا  َتهُھ نْن  فؤَُؤاادَديْیَن َعدَدتْت  *  *  *  ِم ا ً َص لَل  لُُحوون ِمُع  االلَّيْی  ُنْس

ى  *   دَدااقَق  االنُّهَھ بُب  أأَْح ي  رُرؤَؤىى  َتْعِص دَدَعا  ف ا  أأَْب ا  َم   لهََھ ببُّ دَدعَع  االُح *  *  أأَْب  
ا   ... َع ى  وَوددَّ ا  زَزاارَر  َحتَّ لٌل  َم ا  *  *  *  أأََم ا  َبيْیَنَن وَوىى  َم ا  االهَھ ي  َم ا  َحِبيیب  يَی
ا   ... هُھ  ُجرَرَع بُب  ِمْن ىى  االَقْل رَرووَّ وًوىى  *  *  *  يَیَت ي  لهَِھ أ َ َنْفِس ا  أأظَْظَم  آآهِه  َم
َعى   ددَّ فٌف  يُی دْدُعوو  وَوطَطيْی رَرقٌق  َت رَرىى  ؟!  *  *  *  ُح ا  ُت ي  يَی نْن  َحبيیب ي٬،  َم ا  َحِبيیب  يَی
ا   دُدوو  َناِفَع انَن  يَیْب دْد  َك ٌج  َق ا  *  *  *  وَوهھھَھ ال  يَیْنَفُعهَھ ْمسُس  َف رُربُب  االشَّ  َتْغ
ا   دُدِني  وَوااْنُتزِزَع ِارٌر  يُیْنِش ي  *  *  *  َش انَن  ل ا ً :  َك   يَیوْوم ببُّ يَیقوُولُل  االُح  َس

رْرقٌق   وَو  َب ي  هھھُھ ا  َحِبيیب ى  يَی ا  رَرَع َناهه ُ يَی ى  هللا ُ َس ا  رَرَع اطِطفٌف  *  *  *  يَی َخ  
َمَعا   نْن  أأَْس دٍد  لَ دَد  َغ ا  َبْع دْدُعني  *  *  *  َفأََن ْئتَت  أأوَْو  ال  َت ي  إإنِْن  ِش  اادْدُعن
 
تت   هھ٬،  ووجاش دد  عن هھ  االبعيی ذذكرر  حبيیب خررةة٬،  ووت ذذهه  االص دد  هھھھ هھ  عن دد  نفس يینن  ووج األميیرريي  ح ف

ووقي يیددةة  ش ارر  قص اططنن  إإطط هھ  االب ي  ووعيی هھ  ف ددتت  تجرربت هھ٬،  ووج هھ  بمناجات تقررةة    قرريیحت االمس
ى   وو  عل هھ  ووهھھھ يیسٍس  حبيیبَت رر  ق ذَذكُّ وو  (َت ذذاا  االج ع  هھھھ ا  م بب  جووهھھھ ثث  يیتناس باً؛  حيی ا ً مناس هھ  قالب فيی
ا ى  منوواالهھ ج  عل ادد)٬،  فنس لل  االتُّووب   .جب
لل   مم  يیخ هھ  ل نصص٬،  فإن ذذاا  اال ي  هھھھ رريي  ف ى  ااألميی لووبهھ  عل ووقي  ووأأس ارر  ش رر  أأفك ررووزز  أأث ع  ب ووم

اهه  اال موونن  تلقَّ لووبب  وواالمض يیقى  ووااألس ي  االمووس هھ  ف رر٬،  نلمح ددرر  آآخ رر  مص نن  أأث اعرر  م ش
ا( ي  منهھ اجي؛  االت ررااهھھھيیمم  ن اللل)  إلب يیددةة  (ااألطط نن  قص ١۱٣۳م ):  

 
وَوىى   الٍل  َفهَھ نْن  َخيَی رْرحا ً ِم انَن  َص وَوىى  *  *  *  َك مَم  هللا ُ االهَھ ؤَؤاادِديي  رَرِح ا  فُ  يَی
ْمُع  رَروَوىى   ددَّ ا  اال ي  طَطالََم هِھ  *  *  *  وَواارْروِو  َعنِّ ى  أأطَْطاللِ رَربْب  َعلَ ِقني  وَوااْش  اِاْس

رراا ً *  *   ى  َخَب   أأَْمَس ببُّ فَف  ذَذااكَك  االُح وَوىى  َكيْی ثِث  االَج نْن  أأََحادِديی دِديیثا ً ِم *  وَوَح  
وَوىى   وَو  ااْنطَط دداا ً وَوهھھْھ وَواارَروْواا  أأََب مْم  َت مٍم  *  *  *  هھھُھ دَدااَمى  ُحلُ نْن  َن اططا ً ِم  وَوِبَس
ّي   ... ى  َعلَ ا  أأَْبَق هِھ  وَوَم مَم  أأُْبِقيی ِمي  *  *  *  لِ ى  ِمْعَص دِدكَك  أأدَْدَم نْن  َقيْی  آآهِه  ِم
ي   ... دْد  أأرََرااِن يیا ً *  *  *  َق اًء  َقاِس ى  هللا ُ َمَس دَدىى  ال  رَرَع ي  ُس   أأَْحالِم للَّ ُك  
 
 
 



 ووهھھھكذذاا  تتناصص  االنصووصص  ووتتحاوورر٬،  ووتلتقي  في  نصص  ووااحدد
.  
لل:   رريي؛  مث عرر  ااألميی ى  ش ة  عل ائدد  االحدديیث نن  االقص دددد  م ة  لع أثيیررااتت  عام ررتت  ت ووظظهھ
يیددتهھ   )قص ددليیبب)( ابهھهھا٬،  ١۱٤عن ا  ش دد)  ووم ة  نهھ ي  (ططفوول ززاارر  ف ائدد  ن أثررةة  بقص ي  مت )  فهھ
يیددتهھ   )ووقص رر)( مم  غرريی ررةة)  ١۱٥حل يیددةة  (حيی أثررةة  بقص ي  مت انن()  فهھ ررااهھھھيیمم  ططووق )٬،  ١۱٦إلب
يیددتهھ   )ووقص اء)( ة)(١۱٧۷قض هھيیررةة  (نفث ادد  االش يیددةة  االعق أثررةة  بقص ي  مت )٬،  ١۱٨۸)  فهھ
وولل   إنن  ق اجي؛  ف ررااهھھھيیمم  ن ووددةة)  إلب يیددةة  (االع أثررةة  بقص ي  مت بب)  فهھ ررمم  االح يیددتهھ  (ح ووقص

رريي( ١۱٩۹ااألميی ):  
 
اِئَميْینْن   اهه ُ َح وْولَل  ِحَم زَزلْل  َح مْم  َن ا  *  *  *  لَ ذِذيي  يَیْجَمُعَن   اال ببِّ رَرمُم  االُح  َح

مْم  َنَق اِكَفيْینْن  لَ اِئَفيْینِن  َع َنْبَقى  طَط ا ً *  *  *  وَوَس ا  ذِذَمم نَّ هِھ  وَوُص ْع  ِفيی  
اجي( ررااهھھھيیمم  ن ددكتوورر  إإب وولل  اال ذذكررنا  بق ٢۲٠۰يی ):  

اْء   َباحا ً وَوَمَس لِّيینَن  َص ا  *  *  *  وَواالُمَص ا  طَطاِئِفيیهَھ ُة  ُكنَّ ذِذهِه  االَكْعَب  هھھَھ
ِ  رَرَجع ْ  ا فَف  ِب ا  *  *  *  َكيْی نَن  ِفيیهَھ دْدَنا  االُحْس َجدْدَنا  وَوَعَب مْم  َس اْء  َك ا  ُغرَرَب َن  

 
وويیالحظظ  كذذلكك  ااحتفاظظ  االشاعرر  بأصالتهھ  في  هھھھذذاا  ااألخذذ٬،  فقدد  بددتت  في  صووررتهھ  شخصيیتهھ  
االمتحررززةة  منن  االووقووعع  في  االفاحشة٬،  مع  االتغيیيیرر  في  مالمح  االصووررةة  أأيیضاً؛  حتى  لمم  تعدد  

  . ملكا ً تاما ً لناجي٬،  ووإإنما  أأصبحتت  أأميیرريیة  االططابع  وواالصيیاغة
ضض  االمصططلحاتت    ووكانن  االبعدد  عنن  مثلل  هھھھذذهه  ااألساليیبب  أأوولى بالشاعرر  االمسلمم؛  حتى  اليیعررِّ

  . االعبادديیة  االمقددسة  لالستهھتارر  باقتررااضهھا  في  شعرر  االغززلل  وونحووهه
 

 

وونجد  في  قصيیدتهھ  االغزليیة  (هھھھاتف)  ؛  مالمح  غزليیاتت  أأبي  رريیشة  لغة ً وومضمونا٬ً،  ووإإنن  لم   
٢۲١۱يیجتذبهھا  نص  معيین؛  وومنهھا( ):  

( 
ِجهِھ  *  *  *  يیََكادُد  في  ااألذُْذنِن  يیُْلقِي  وَوْجُدهه ُ نَارَراا    االقُْرصُص)  دَداارَر٬،  وَوَصْوتِي  في  تهَھَدُّ

  أأَْنفَُذ  َخْلِق  هللا ِ أأَْنظَارَراا    -رَرْغَم  االبَْونِن    -وَوقَد  رَرأأيَْیتُِك   بُّ ُمْقبِلَة ً *  *  *  وَواالصَّ  
َجْمرهه ُ في  أأَْضلُِعي  ثَارَراا  أأَْحَسْسُت  ِمْن  َصْدرِركِك  االظَّْمآنِن  وَوْقَدتَهھ ُ *  *  *  َكأَنََّما    

 وَوَحارَر  قَْولي٬،  وَوَكْم  في  االنَّْفِس  ِمْن  فَِكٍر  *  *  *  َحارَرتْت٬،  وَوَكْم  ِمْن  هھھھَوىى  في  االقَْلِب  قَْد  َحارَراا  
 َكتَْبُت  بِالِمْروَودِد  االَغالي  االِذيي  لَثََمْت  *  *  *  ِشفَاهھھھهُھ ُ َعيْینَِك  االَخْضَرااَء  تَْكَراارَراا  
دَداانٌن  بِبَْسَمتِهِھ  *  *  *  وَواالقَْلُب  يیَْزفُُر  في  ااألَْضالعِع  قيِیثَارَراا  َكتَْبُت  وَواالثَّْغُر  ُمز ْ  ...  

 َكتَْبُت  ِمْن  هھھھَاتِفِي  أأرَْرقَاَمهھ ُ فََسَرىى  *  *  *  بيَیَن  االهھََوااتِِف  َخْفُق  االقَْلِب  تيَیَّارَراا  
 
 
 
 



 
د)  لميیخائيیل  نعيیمة٬،  في  اانطباعع  فكرتهھا   وويیبدوو  إإعجابب  ااألميیريي  بقصيیدةة  (االنَّهْھُر  االُمتََجمِّ

لرئيیسة  ووأأسلوبهھا  االمتنوعع  االرشيیق٬،  ووموسيیقاهھھھا  االملونة  االعذبة  في  أأكثر  من  نص؛  مثل:  اا
٢۲٣۳)٬،  ووأأجزااء  من  قصيیدةة  (في  ووحدتي)  االتي  يیقولل  في  بعض  مقاططعهھا(٢۲٢۲قصيیدةة  (يیاليیل)( ):  

 
 في  وِوْحَدتِي  ااْنتَبَهھ َ االشُّعو  *  *  *  رُر  َعلَى  ااْختِالَجاتِت  االُحَشاَشهْھ  

اادِد  )  في  قَلٍَق  فََرااَشهْھ  وَوتَبيَیَّنَْت  َعيْینَايَي  فَْو   *  *  *  قَق  (  االرَّ  
 وَوإإذَِذاا  االُعبُوسُس  يیَُزوولُل  َعْن  *  *  *  نَْفِسي  وَوتَْلتَِمُع  االبََشاَشهْھ  

فَاهْه   اادِد  االشِّ  في  وِوْحَدتي  أأَْبَصْرتهُھَا  *  *  *  تُْلقِي  إإِلى  االرَّ
 وَوَكأَنَّهھَا  في  نُورِرهِه  االـ  *  *  *  ـَواانِي  تََرىى  دَدرْربَب  االنََّجاهْه  

  *  *  *  ِخاللهَھ ُ رَرااحَح  االَحيیَاهْه  أأوَْو  أأَنَّ   هھَا  ظظَْمأىَى  تَُعبُّ  
 في  وِوْحَدتِي  ؛  َحتَّى  االفََراا  *  *  *  َشة  َخلَّفَْت  َخدِّيي  وَوططَارَرتْت  

 وَورَرَمْت  بهِھيَْیَكلهِھَا  َعلَى  *  *  *  بَلُّورِر  نَافَِذتِي  وَودَداارَرتْت  
  فَفَتَْحتهُھَا  َحتَّى  تَِطيیـ  *  *  *  ـَر٬،  وَولَْسُت  أأدَْدرِريي  أأيَْیَن  َصارَرتت ْ   
  وَوااْنتََكأتَْت  ِجَرااِحي    في  وِوْحَدتِي٬،  َعادَد  االُعبُو  *  *  *  سُس  إإِلَيَّ
 هھھھَِذيي  االفََرااَشة ُ قَْد  َمَضْت  *  *  *  تَْسَعى  ُمَرْفِرفَة َ االَجنَاحِح  

َرااحِح    َسَرَحْت  َكَما  يیهَْھَوىى  االهھََوىى  *  *  *  وَولَبِْثُت  َمْغلُولَل  االسَّ
٢۲٤االتي  يیقولل  فيیهھا  ميیخائيیل  نعيیمة(إإنن  فكرتهھا  تشيیر  إإلى  فكرةة  قصيیدةة  (االنهھر  االمتجمد)   ):  

 يیَا  نهَْھُر  هھھھَْل  نََضبَْت  ِميیَا  *  *  *  هھھھَُك  فَاْنقَطَْعَت  َعِن  االَخِريیْر  
 أأمَْم  قَْد  هھھھَِرْمَت  وَوَخارَر  َعْز  *  *  *  ُمَك  فَاْنثَنيَْیَت  َعِن  االَمِسيیْر  

هھھھُورْر    بِاألَْمِس  ُكْنَت  ُمَرنِّما ً *  *  *  بيَْیَن  االَحَداائِِق  وَواالزُّ
هھھھُورْر   ْنيیَا  وَوَما  *  *  *  فيِیهھَا  أأََحادِديیَث  االدُّ  تَْتلُو  َعلَى  االدُّ

 بِاألَْمِس  ُكْنَت  تَِسيیُر  ال  *  *  *  تَْخَشى  االَمَواانَِع  في  االطَِّريیْق  
 وَوااليیَْومَم  قَْد  هھھھَبَطَْت  َعليَْیـ  *  *  *  ـَك  َسِكيینَة ُ االلَّْحِد  االَعِميیْق  

…   تَا  *  *  *  وَوتَُعودد ُ  بِيیْع    لَِكْن  َسيیَْنَصِرفُف  االشِّ أأيَیَّامُم  االرَّ  
قيِیْع   نَْتهھ ُ يیَُد  االصَّ   ِجْسَمَك  ِمْن  ِعقَا  *  *  *  لٍل  َمكَّ  فَتَفُكُّ
 يیَا  نهَْھُر  ذَذاا  قَْلبي  أأرََراا  *  *  *  هه ُ َكَما  أأرََرااكَك  ُمَكبَّال   ...

 وَواالفَْرقُق  أأَنََّك  َسْوفَف  تَْنـ  *  *  *  ـَشط ُ ِمْن  ِعقَالَِك  وَوهھھْھَو  ..  ال  
 
 
 
 
 
 
 



ففي  كل  قصيیدةة  من  االقصيیدتيین  يیجريي  شاعرهھھھا  موااززنة  بيین  االذااتت  ووجزء  من  االطبيیعة٬،  بيین  
االذااتت  االمحصوررةة  في  ددوواائر  االقلق  االمحكمة٬،  وواالجزء  االطليیق  من  االطبيیعة؛  االذيي  عرضت  لهھ  
عوااررضض  حبستهھ  عن  االحريیة  ووااالنطالقق٬،  وولكنهھ  اانفتل  عند  ااألميیريي  من  ُعقُلِهھ٬،  ووظظل  موعودداا ً 

٬،  بيینما  ظظل  االشاعراانن  مكبليین  بالقيیودد  االتي  ال  يیرجواانن  لهھا  فكاكاباالنفتالل  عند  ميیخائيیل  .  
ووملمح  آآخر:  هھھھو  االلفتاتت  االجماليیة  االعميیقة  عند  نعيیمة٬،  ووااللفتاتت  ااإلنسانيیة  االرفيیعة  عند  

ااألميیريي٬،  االتي  ددعتهھ  أأنن  يیفتح  نافذتهھ  ليیطلق  سرااحح  فرااشتهھ٬،  ووكأنهھ  ال  يیريید  لهھا  أأنن  تعاني  ما  
من  نوااحي  االتجديید  االتي  تحسب  لألميیريي  يیعانيیهھ  من  ااألسر  االنفسي  .  ووتلك  .  

٢۲٥مم)٬،  وواالتي  منهھا  قولهھ(١۱٩۹٦٠۰هھھھـ  (١۱٣۳٨۸٠۰ووقصيیدةة  (غفوةة  صاحيیة)  االتي  كتبهھا  عامم   ):  
 

 َسأَْسُمو  َعلَى  زَزيْیِف  هھھھَِذيي  االَحيیَاةِة  *  *  *  إإِلى  َمْعِرجِج  االُعْزلَِة  االنَّائيِیهَْھ  
أأَْعَصابيِیهَْھ  وَوأأهھھَْھُجُر  َضْوَضاَء  ال  تَْنتَهِھي  *  *  *  تُثيِیُر  وَوتُْحِرقُق    

اِجيیهَْھ    إإِلى  ُمْبهھََماتِت  االظَّالمِم  االَعِميیـِق  *  *  *  إإِلى  َحيْیَرةِة  االلَّيْیلَِة  االسَّ
َماِء  *  *  *  إإِلى  َمْرتَِع  ااألَْمِن  وَواالَعافيِیهَْھ   ْفِو  َخْلَف  االسَّ  إإِلى  َمْنبَِع  االصَّ

هْھ  أأزَِزيیُد  فُتُورِريي  وَوأأطُْطفِي  لَظَى  *  *  *  ُشُعورِريي٬،  وَوأأَْكبُِت  أأَْشَعارِريیَ    
 وَوإإذِْذ  ذَذااكَك  بَْعَد  االهھَُدىى  وَواالهھُُدووِء  *  *  *  وَوَغْوِصي  َعلَى  ال  نهِھَايیَاتيِیَهْھ    …

اِحيیهَْھ    َسأرَْرِجُع  َكالفَْجِر  بَْعَد  االفَنَاء  االـ  *  *  *  ـُمولِِّد٬،  وَواالَغْفَوةِة  االصَّ
 وَويیُْطلِقُني  قُْدرَرةة ً في  االُوُجودد  *  *  *  تَُؤددِّيي  رِرَسالَة َ إإيِیَمانيِیهَْھ    …

ة ٌ هھھھَادِديیهَْھ  رِرس َ  ... الَة َ َمْجٍد  إإِلى  هللا ِ يیَْرقى  *  *  *  تَُحقِّقهُھ ُ أأُمَّ  
 

هھھھذهه  االقصيیدةة  تشيیر  بوضوحح  إإلى  جزء  من  قصيیدةة  محمودد  حسن  إإسماعيیل  االموسومة  بـ  
٢۲٦مم٬،  ووهھھھو  يیخاططب  فرااشة(١۱٩۹٣۳٤(ررااهھھھبة  االضحى)؛  االتي  كتبهھا  عامم   ):  

 
نَّتهِِھ  االنَّائيِیَهْھ  تََعالَْي  نَِطْر  في  َسَماِء  االَخيیَالِل  *  *  *  وَونهَْھُف  بِج َ   

  بِأظَْظاللهِِھ  هھھھَانيِیهَْھ    بَِعيیداا ً َعِن  االَكْونِن  َحيْیُث  االُمنَى  *  *  *  تَِرففُّ
َذاا  ِمْن  أأزََزااهھھِھيیِرهِه  *  *  *  أأَفَاوِويیَح  ِمْن  ُحلٍُم  ططَافيِیهَْھ    وَوَحيْیُث  االشَّ

َدىى  ِمْن  َمطَارِريیبِهِھ  *  *  *  ططيُیُوفٌف  َعلَى  أأيَْیَكٍة  َشادِديیهَْھ    وَونَْبُر  االصَّ
ةة ٌ *  *  *  تهَھَاوَوىى٬،  وَوال  ُمهْھَجة ٌ َشاِكيیهَْھ  هھھھُ   ... نَالَِك  ال  أأدَْدُمٌع  ثَرَّ  
 وَوال  َعالٌَم  بِاألذََذىى  َصاِخٌب  *  *  *  وَودُدنيَیَا  بِأَْشبَاِحهھَا  زَزاارِريیهَْھ  

افيِیهَْھ   بَاحِح  *  *  *  بَِكأسِْس  االنََّدىى  االُحْلَوةِة  االصَّ  وَوال  زَزهھھْھَرةة ٌ تَْنتََشي  في  االصَّ
افيِیهَْھ  وَويیَأْتِي  االَمَساُء  بِأَْنو َ  اائهِِھ  *  *  *  فَتَْسقِي  أأََعاِصيیَرهه ُ االسَّ  

اِجيیَهْھ   ةِة  االسَّ  رَربيِیُع  َحيیَاةِة  االهھََوىى  ُكلِّهھَا  *  *  *  بِأَْفيیَائهِھَا  االبَرَّ
 فهَھيَیَّا  نهُھَلُِّل  في  ظِظلِّهھَا  *  *  *  فَنَْطفُو  بُِغْدرَراانهِھَا  االَجارِريیَهْھ  

هھھھَا  َكالَخيیَالل  *  *  *  يیَُرْفِرفُف  في ُمهْھَجٍة  َغافيِیهَْھ    وَونَْسبَُح  في  َجوِّ  
ةة َ االَعاتيِیهَْھ   نَى  وَوأأهھھَھَاوِويیلهَھَا  *  *  *  وَوآآالَمهھَا  االُمرَّ  وَونَْنَسى  االدُّ

وومع  االتأثر  االكبيیر  ووااالحتذااء  االوااضح  من  االشاعر  بهھذهه  االقصيیدةة  االوجداانيیة  االحالمة٬،  فإنهھ  



حرصص  على  ثباتت  هھھھويیتهھ  ااإلسالميیة  ووررؤؤيیتهھ  االخاصة  .  فإنن  محمودد  حسن  إإسماعيیل  أأرراادد  
من  االعالم  وولم  يینو  االعوددةة  ؛  ألنهھ  ال  يیملك  ااإلحساسس  ـ  في  هھھھذهه  االتجربة  على  ااألقل  ـ    االهھرووبب

االذيي  يیملكهھ  ااألميیريي  بالرسالة  االتي  في  عنقهھ.  ووهھھھو  ما  حداا  بالدكتورر  ووليید  محمودد  علي٬،  إإلى  
االتفريیق  بيین  ااغتراابب  ااألميیريي  ووعزلتهھ؛  ووااغتراابب  غيیرهه  من  شعرااء  االروومانسيیة  ووعزلتهھم  ؛  

ى  أأصل  فكريي٬،  بيینما  كانت  االغربة  وواالعزلة  عند  أأوولئك  االشعرااء  عاططفة  فاألميیريي  بناهھھھما  عل
٢۲٧۷أأكثر  منهھما  فلسفة( ).  

 ووأأشيیر  إإلى  ددقة  ااألميیريي  في  تغيیيیر  كلمة  في  بيیتهھ
 :  

اِحيیهَْھ    َسأرَْرِجُع  َكالفَْجِر  بَْعَد  االفَنَاِء  االـ  *  *  *  ـُمَولِِّد٬،  وَواالَغْفَوةِة  االصَّ
 

)٬،  ووحيین  نشرهھھھا  في  االديیواانن  غيیرهھھھا  إإلى  ٢۲٨۸نومة)(فإنهھ  حيین  نشرهھھھا  في  االمجلة٬،  كتب  (وواال
غفوةة)  كما  هھھھي  عند  محمودد  حسن  إإسماعيیل٬،  وواالدقة  تكمن  في  االتفاتهھ  إإلى  االفرقق  بيین  االغفوةة  )

)٬،  ووبيین  االنومة  ؛  االتي  قد  تعني  ـ  إإلى  جانب  ٢۲٩۹االتي  تعني  االنعاسس؛  ووهھھھو  فترةة  في  االحوااسس(
ستمراارر  االعزلة٬،  ووااستغرااقهھ  فيیهھا٬،  االنعاسس  ـ  ااالستغرااقق  في  االنومم٬،  إإذذ  ال  يیرغب  ااألميیريي  في  اا

  . ووإإنما  هھھھي  غفوةة  يیرتاحح  بهھا٬،  وويیعيید  بناء  نفسهھ  ثم  يینطلق  من  جديید
ووووجد  عن  ااألميیريي  نوعع  من  االشعر  االتأملي  االفلسفي٬،  االذيي  تكثر  فيیهھ  االتساؤؤالتت  االظامئة٬،  

)٬،  وومن  ذذلك  قصائدهه  (ذذررةة)  ٣۳٠۰ووهھھھو  فيیما  يیبدوو  متأثر  فيیهھ  بشعرااء  االمهھجر  ووجماعة  أأبوللو(
وو(معمى)  وو(االالنهھايیة  وو(شعاعع) )  وو(قلب  كبيیر)  ؛  االتي  يیقولل  ٣۳١۱وو(مع  االوجودد)  وو(مدىى)( (

٣۳٢۲فيیهھا( ):  
 

 إإِلهِھَي  َكْم  ذَذاا  ااهھھْھتََدتْت  ِمْن  ُعقُولٍل  *  *  *  بِفِْطَرتهِھَا  دُدوونَن  بَْحٍث  َحفِّي  
  َخفِّي    وَوَكْم  ِمْن  ُعقُولٍل  َغَذْتهھَا  االُعلُومُم  *  *  *  نَأتَْت  َعْن  هھھھَُدااهھھھَا  لِِسرٍّ

ا  أأَ   نَا  فََرهھھِھيیُن  االُحُدوودِد  *  *  *  وَوَخْلَف  ُحُدوودِديَي  ُمْستهَْھَدفي  وَوأأَمَّ  
  ُخطا ً أأَْقتَفِي    تََحيیَّْرتُت  بيَْیَن  دُدرُرووبِب  االَحيیَاةِة  *  *  *  وَولَْم  أأدَْدرِر  أأيَيَّ
ارِردِد  االُمْسِرفِف    وَوَما  أأَنَا  بِالُمْستَِسيیِغ  االقُُعودَد  *  *  *  وَوال  أأَنَا  بِالشَّ

*  أأرَُرووحُح  وَوأأَْغُدوو  وًوال  أأَْشتَفِي    وَوبِي  ظظََمأ ٌ َحائٌِر  ثَائٌِر  *  *  
  في  َكْونَِي  االُمْسِعفُونَن  *  *  *  فَإِنََّك  يیَا  َخالِقِي  ُمْسِعفِي    إإذَِذاا  َعزَّ

 
فإنن  هھھھذاا  االنص  ووأأمثالهھ  يیشيیر  إإلى  أأثر  قصيیدةة  االطالسم  على  ااألميیريي٬،  ووإإنن  كانن  تأثراا ً 

ى  إإليیهھ٬،  بل  متحفظاً؛  إإذذ  لم  يیسر  ااألميیريي  خلف  أأبي  ماضي  في  ضيیاعهھ  ووتيیهھهھ  االذيي  اانتهھ
  فوهھھھبهھ  االسكيینة  وواالطمأنيینة٬،  وويیقيین  ااإليیمانن٬،  ووعادد  من  تساؤؤالتهھ  أأكثر  قربا ً من  هللا   ااعتصم  با

  . .  ووهھھھو  ما  يیدلل  على  أأنن  ااألميیريي  ـ  في  تأثرهه  ـ  يیحتفظ  دداائما ً بمالمح  شخصيیتهھ  االشعريیة
مع    ووهھھھكذاا  نجد  أأنن  االشاعر  جمع  بيین  االتأثر  بشعر  االقدماء  وواالتأثر  بشعر  االمحدثيین٬،  ووكانن  ـ
 أأكثر  االقصائد  تأثيیراا ً ووتفاعال ً ـ  ممسكا  بزمامم  شاعريیتهھ٬،  محتفظا ً بشخصيیتهھ  االخاصة  
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