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 أنموذجاً  الزىاويالشعر القصصي في القصيدة العربية ,
 .شيماء محمد كاظـ الزبيديـ.دا.

 / قسـ المغة العربيةلمعمـو االنسانيةكمية التربية 
 -المقدمة :
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ... والصالة والسالـ عمى خير البرية أبي القاسػـ محمػد وعمػى  

 آلو الطيبيف وصحبة المياميف . 
 

   -د :وبعػػ
جاء ىذا الفف صورة واقعيػة  اذالشعر العربي الحديث  أنواعنوعًا بارزًا مف  يعد الشعر القصصي

 عديػػدةوخاصػػة الجانػػب االجتمػػاعي منيػػا , ويكشػػؼ عػػف امػػور جميعيػػا د جوانػػب الحيػػاة تجّسػػ
وغيػر مسػتقّمة بداياتو كانت محاوالت بسػيطة جػدًا  أفعممًا عمييا ىذا الجانب الحيوي .  اشتمؿ

وعمػر بػف أبػي ربيعػة  ُوِجَد عنػد امػرئ القػيس , ومنيا ما األخرىعف غيره مف الفنوف الشعرية 
 أصبح اذرائد ىذا الفف الشاعر " خميؿ مطراف "  إلىاس ... وغيرىـ مف الشعراء وصواًل و وأبي ن

أّوَؿ شاعر معاصػر الزىاوي الذي عّده بعض النقاد  إلىوبعدىا انتقؿ تجربة ناضجة عمى يديو ,
ًا لما يحدث فػي الواقػ  تصويرًا حيّ  ه القصصيشعر في عصره حيث جاء  الشعر القصصيمارس 

 الحديث عنيا والتنبيو عمييا .  تستدعي مف مآس
العصػر الحػديث وقػػد  إلػىوصػػواًل  شػعر القصصػيوقػد تضػمف البحػث البػػدايات األولػى لم 

شػػعر مف ايضػػًا النصػػوص فػػي ىػػذا الموضػػوع لغػػرض التوضػػيح ال الحصػػر , وتضػػ ءجػػاء انتقػػا
ورة في الجحيـ " التي عػّدىا بعػض النقػاد ثوقد تراوح بيف قصيدتو الطويمة "  القصصي الزىاوي

 الخاتمة وقائمة المصادر والمراج  .  تضمفاالجتماعي ,ثـ  شعره القصصيو ممحمة شعرية ,
مػػف يخمػػو التػػاريع العربػػي  ال ر القصصػػي فػػي التػػراث العربػػي :شػػعلم األولػػىالبػػدايات  أواًل.

استمّد موضوعاتو الواردة فييا مف البيئة العربية . ولو  إذالبدايات االولى لمشعر القصصي 
الشػعر " أردنا أف نجـز بأفَّ الشعر القديـ غنائي محض فيناؾ أشكاؿ درامية اتخػذت طريػؽ 

وكػػاف ,وصػػؼ أو إفصػػاح عػػف شػػعور وموقػػؼ ورأيأو حػػوادث مػػ   بسػػرد حادثػػة القصصػػي
المختمفػة  األدبيػة واألنػواع اتو لو وجد الداف  أو أدرؾ أبعاد األجناسلمشاعر أف يطّور حكاي

مػف أْف يقػتص  األشػعارلػيس تخمػو طباطبا في الماضي قائاًل: " ابف األمروقد أّكَد ىذا  (ٔ) "
ظيػػارىػػي قائمػػة فػػي النفػػوس والعقػػوؿ ,فتحسػػف العبػػارة عنيا, أشػػياءفييػػا  مػػايكمف فػػي  وا 

فيثػار بػذلؾ و ,بَمػُو َفيمػ, َوقَ مما قد َعَرفػو طبعػويرُد عميو ,السام  لما  الضمائر منيا فتبيج
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فيتمكف مف وجدانػو بعػد ما كاف دفينًا , ويبرز عمى ما كاف مكنونًا ,فينكشؼ لمفيـ غطاؤه ,
 . (ٕ)العناء في نشدانو

مراحػؿ التػاريع  فػيبعض النصػوص الشػعرية لعػدد مػف الشػعراء  إليووقد يعيننا فيما نذىب 
   -فف ... ومنيا :الخاصة بيذا ال

 األسػػموبيةالتػػي يظيػر فييػا ) الحػوار السػػردي ( مػف الظػواىر  ( امػرئ القػيس )قصػائد  
 األسػموب إظيػاراًل مساعدًا فػي موكاف عاعمى شعره حيوية وحركة , أضفىالفنية لقصائده مما 

"  التػيالقصصي في شعره الذي ارتبط ارتباطًا وثيقػًا بالحالػة النفسػية لمشػاعر مػف ذلػؾ معمقتػو 
  (ٗ)-: وقد جاء منيا (ٖ) " تقـو عمى حادثة

 نَّؾ ُمرجميإويوـَ دخمُت الِخْدَر ِخْدَر ُعنيزة           فػقػالت لؾ الويالت 
 اؿ الػغبيُط بنا معًا          َعَقْرَت بعيري يا امرأ القيس فانزؿِ متقوؿ وقد  

 َناؾ المعّمؿِ ف جَ ػػػي زمامو         والتُبعديني عخفقمت ليا سيري وأر 
 

  -قد ارتكزت عمى شخصيتيف محوريتيف ىما : أنيا األبياتنالحظ إذا ما تتبعنا ىذه  
والشخصػية المتحػاور معيػػا محبوبػة الشػاعر ) فاطمػة ( الممقبػة ) عنيػػزة (,  (الػراوي /الشػاعر)

ونحػف ( الغبػيط  –في النص فيو مف النمط المتحرؾ ال الثابت متمثاًل بػ )الخدر أما ) المكاف ( 
وقػد كػاف (  والَعَتَبػة المعػاديو  المػوحشو  ) المكاف األليؼ -نعمـ أفَّ دالالت المكاف كثيرة منيا :

وبػدخوؿ امػرئ , الف الخدر واليػودج ىػو المكػاف المخصػص لمنسػاء  آمناً ة ىنا أليفًا أمكاف المر 
 األوؿف البيػت في الشطر الثاني مػالقيس صار مكانًا معاديًا ,وذلؾ مف خالؿ ما أورده الشاعر 

أما ) زمػاف , سمعتيا وشرفيا مف الفضيحة* فقالت لؾ الويالت إنَّؾ ُمرجمي * خوفًا منيا عمى 
ىػودج ىػذه  إلػىامػرئ القػيس  تمثػؿ بػدخوؿىو مرتبط بحدث و السرد ( فدّلّت عميو كممة) يـو ( 

قػائـ عمػى اليعد االسموب القصصي في ابيات امػرئ القػيس ىػذه ومػا تالىػا مػف النػوع و الفتاة . 
 . فكرة الغزؿ فيو) شعر قصصي غزلي (

عنػػد الجػػاىمييف مػػف الصػػعاليؾ ممػػف بػػرز الحػػوار القصصػػي فػػي  األمػػرونجػػد مثػػؿ ىػػذا  
سنقتصر عمى قصيدة لػ ) تأبط شرًا ( ,ذلؾ لمػا تحتويػو قصػيدتو ىػذه  نناأااّل وىـ ُكُثر  أشعارىـ

 -:(ٙ)قائالً  (٘)يبدأىا مف نزعة درامية واضحة وكاممة توجزىا أبيات غنائية محددة
*ػػإفَّ بالشعب الذي دوَف َسْم        لقتياًل َدمُ                       ُو ما ُيطؿُّ
 َء عميَّ ووّلى         أنا بالعْب ِء َلُو ُمْسَتِقؿُّ  لعبْ اِ َخمََّؼ                     
 ُعْقَدُتُو مػا ُتَحؿُّ  * ٌ بُف ُأْخت       َمصِ االثْأِر ِمّني  ووراءَ                     
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)      وتمّثؿ قصيدة تأبط شرًا نمطًا مف الشعر القصصي وىو الشػعر القصصػي الثػوري 
 وذلػؾ القتػاؿالثأر الدالّػة عمػى القتػاؿ متمثمػًة بػػ ) قتػياًل ,الثػأر (  ألفاظلما فييا مف  السياسي (

 المختَمؼ عمييا.  موراألمر مف بعض ألمف ثأر بعضيا ينُشُب حيف كانت القبائؿ آنذاؾ ي
فػػي قصػػائد بعػػض  تتجمػػى وفػػي ) العصػػر ايسػػالمي ( نجػػد أف حركيػػة الحػػوار السػػردي 

حيػاة " قصػة  (ٚ)شعراء ىذه المرحمة مػف الػزمف , ومػنيـ مالػؾ بػف الريػب فػي مرثيتػو التػي ُتَعػدُّ 
اعر وتتمثؿ قضية الشيحتوييا بأبيات  أفستطاع الشعر الغنائي اكاممة مف خالؿ حدث معيف , 

يمػّده بػأجواء دراميػة )...( والصػراع القػائـ بػيف  أفيمكػف  في تشرده ولصوصػيتو وبطوالتػو بمػا
االضطراب والنظاـ والحرية المطمقة والتخمي عنيا والالموقؼ وما يشبو االنتماء يوصؿ الشاعر 

  (ٛ) " قصة أو ممحمة أو أداء درامي إلى, بعيدًا عف الغنائية ,
ث بعػض االمنيػات عػودًا عمػى واديػو الػذي رحػؿ عنػو عممػًا أّف الشاعر قصػيدتو ببػ يبدأ 

بمكػاف تمثّػؿ بمربػ  الطفولػة والصػبا  مػرتبٌط ً أنػو زمػٌف  إالتمنيو ىذا يرتبط بزمف مضى وانتيػى 
  -:(ٜ)) وادي الغضا ( قائاًل في ذلؾ إليو( الذي انتمى الشاعر  األصيؿوىو المكاف ) 

 جي القالص النواجياز الغضا أ بجنبيػمػػًة            شعري ىؿ أبيَتفَّ ل تأال لي          
 فميت الغضا لـ يقط  الركُب عرَضُو            ولػيػت الغضا ماشى الركاب لياليا          
( الػراوي /الشػاعر نفسػو ) ىمػا : تيفوقد بنى الشاعر قصيدتو عمى شخصػيتيف محػوري 

  -:(ٓٔ)بنتو ,فيذكر ما دار بينيا وبينو مف حوار قائالً او 
 لما رأت طوؿ رحمتي         سفاُرَؾ ىذا تاركي ال أباليا ٱبنتيتقوؿ 
استشػػرافيًا وىػػو سػػاعات مػػا قبػػؿ  مجتػػزءاً فػػي األبيػػات التاليػػة زمنػػًا  الشػػاعر ثػػـ يصػػؼ

الستشػرافي لمػا اتوقعيػا الشػاعر فػي الػزمف يوتبرز خالليا شخصيات ثانوية ال محورية ,الموت
  -:(ٔٔ)ائاًل في ذلؾقبؿ موتو وىـ ) أصحابو ( ق

 َ قضائيا ف لحدي حيث ُحـّ وصريٌ  عمى أيدي الرجاؿ بقفرة     يسو               
 ؿَّ بيا جسمي وحانت وفاتياحمنيتي        و  ولما تراءت عند َمْروَ  
 ْف ُسييٌؿ بدالياأرُّ بعيني ػقػنو       يإرفعوني فاأقوؿ ألصحابي               

وصؼ زمف استشرافيِّ آخر وىو ساعات ما بعد الموت مصورًا  لىإح مخيمتو نبعدىا تج 
الذي يرافؽ زمػف وفاتػو , وتبػرز مػ  الحػدث المػرتبط بػالزمف شخصػيات توقعيػا الشػاعر  ثلحدا

 في الحدث السردي .  أّدتيا ميمة لمشاعر وليا ادوارٌ ىذه الشخصيات ثانوية ولكنيا  أفعممًا 
: واقعػػػٌي أّدتػػػو  أوليمػػػاري عمػػػى محػػػوريف وقػػػد قػػػاـ الحػػػدث السػػػردي فػػػي الػػػنص الشػػػع 

بنتػػو ,والثػػاني ,متخيَّػػٌؿ : قامػػت بػػأدواره شخصػػيات ثانويػػة صػػّورىا اشخصػػيتاف تمثمتػػا بالشػػاعر و 
األصحاب  بوقوؼساعات ما قبؿ الموت وما بعده متمثمًة  -: االشاعر منطمقًا مف مخيمتو ومني

  -:(ٕٔ)عمى قبره بعد وفاتو , قائالً واألىؿ 
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  *ا          بيا الغرَّ والبيض الحساَف الروانياػبئِر السُّمينِة أسمع ما عمىو وقُ       
  *الريُح فييا السَّوافيا ييُؿ عميَّ ػت           فرةٍ ػقػػما خمَّفتماني بػكػبأن      
 اػيَف الطبيَب المداويوفدّ  فَ يػكػبالرمِؿ منا نسوٌة لو شيدنني          ػوب      
 اػأخرى تييُج البواكي كػيةٌ وبػاُأمي وبنتاي وخالتي           ُيفَّ ػنػمػف      

 ولكػف بأسػموب غنػائي مرثية مالؾ بف الريب " تطوي مرحمة الغناء إلػى السػرد , أفنجد  
َـّ تفصػيالت كثيػرة , وتفصػح عػف و ايضًا , تعرض لحياة الشاعر المتكاممة بممحات يمكف أف تضػ

بعيدًا إلى غير ما عودة , وموقفو أماـ المػوت وتػداخؿ  صراعو بيف حياة الدعة واليدوء والسفر
ذا مػا تقػدمنا  (ٖٔ)"األزمنة الثالثة في مخيمتو بتشػابؾ المحظػات الحاضػرة بالماضػي والمسػتقبؿ وا 

يخمػو مػف العنصػر القصصػي الػذي  شػعر ىػذه المرحمػة ال" أفسػنجد ففي ) العصر ايسالمي ( 
الزمنيػة  مرحمػةفػي ىػذه ال دامىالشػعراء العػرب القػ أكثػريعد الحػوار مػف وسػائمو البػارزة , ومػف 

يرسػمو الشػعر الغنػائي  القصصي بحدود مػا منحىاحساسًا بضرورة الحوار في الشعر ,وتأكيد ال
حتػى يخيػؿ  (ٗٔ)"شعره الحوار القائـ عمى القػوؿ ومشػتقاتو فيإذ يتضح ربيعة ( أبي  ) عمر بف

.. ( فقػد وّسػ  عمػر نطػاؽ الحػوار ولػـ .) بقطعػة تمثيميػة تطالعػؾ بأحاديػث الحػ أإليؾ أنػؾ تقػر 
 -:(ٙٔ)قائالً  (٘ٔ)"  أكثر منو في غزلوو يقصره عمى شخصيف ,

 ؟ "رُ صدَ ما آتي مف األمر مَ يؼ لِ ػوك       ؟أيف خباؤىا النفس: "اجي ػوبتُّ أن
 وىوى النفس الذي كاد يظُير, ا عرفتيا       ليا ػػدؿَّ عمييا القمَب ريّ ػػف
 شاِء وأنورُ ابيُح ُشّبت في العِ ػصػم   ئْت   منيـ وُأطفِ  صوتَ ا فقدُت الػمػفم
 رُ ِة تجيَ ادت بمخفوِض التحيّ ػػػوك       ,فتَوّلَيتْ  ,ُت إْذ فاجأُتياػيػيّ ػحَ ػف
ْت بالبنافِ ػوق  ُر! "عسَ َؾ أَ ميسوُر أمرِ  ,ت امرؤٌ ػوأن      !نيفضحتَ  : "الْت وعضَّ
 ؟ "رُ حذأـ َقْد ناـ مف كنَت ت ,َسَرْت بؾ     ٍة,ػػو اهلِل ما أدري أتعجيُؿ حاجفػ" 

 " وما عيٌف مف الناس تنظرُ  , بؿ قادني الشوُؽ واليوى    إلػيػؾِ " ليا :  فقمتُ 
بػػيف الشػػاعر وذاتػػو النزّاعػػة إلػػى  قائمػػاً ىنػػاؾ صػػراعًا أفَّ  نجػػد فػػي أبيػػات الشػػاعر ىػػذه 

القمػة تحػػدث  إلػػى اـٍ نػٌع ىػو صػػراو مالقػاة الحبيبػة مػػف جيػة والشػػاعر والرقبػاء مػػف جيػة أخػػرى 
غفاء العيوف واخيرًا مالقاةاالنفراجة فيو بمجيء المي  الحبيبة .  ؿ , وا 

  ) اذلحوار فػػػي شػػػعره بػػػا ةواضػػػح بعنايػػػةاس و يوافينػػػا أبػػػو نػػػوفػػػي ) العصػػػر العباسػػػي           
فشػػربوا  وأصػػحابورتادىػػا اى محػػدود تػػدور فػػي حانػػة يػػروي قصصػػًا وحكايػػات ذات مػػدً " 

ينقػػؿ لنػػا األخبػػار  أوويمخػػص الشػػعر الغنػػائي تمػػؾ التجػػارب بأبيػػات  (  ) ...  الخمػػر
 ضي بنتيجة ما حدث وليس بتفصيالتو الحية فبأسموب مختصر سري  وكأنو يود أف ي

                                                 
 (    ٖٗٛ/ٔالروانيا : " رونة الشيء : شدتو ومعظمو , وغايتو في حّر أو برٍد أو حرٍب أو خرٍب أو شبيو " ) المعجـ الوسيط  *

 .   ٗٙٗ/ٔالسوافيا : " السَّاؼ مف الريح : ما حممتو مف التراب والغبار " . )المعجـ الوسيط :  *
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 اس في بعض قصائده مواقؼ و )...( وألبي ندبيًا دراميًا التي تكسب التجربة بعدًا أ 
  -:(ٛٔ)( قائاًل فيياومنيا قصيدتو ) روح  (ٚٔ)"  قصصية شعرية قصيرة

 ْشَرْب فقد الَح التباشيرُ افىذا ِقناُع الَّمْيؿ َمْحسوُر                         
 عاصيرُ ـ ُتَدنَّْسيا االػولَيٌد              ُسالفٌة لـ َتْعَتصرىا             
 كريمٌة أصػغُر آبائيا             إف ُنِسَبْت ِكْسرى وسابورُ              

  -:(ٜٔ)ى أف يصؿ قولوإل
 يا المقاديرُ ػنػمََّيْت عػوعُ   اَمُو       ػطوى عمييا الَدْىُر أيّ 

يرُ   ى إذا       ػفمـ تزؿ تخُمُص حت  َصاَر إلى النصِؼ بيا الصَّ
ـْ َجْوَىٌر    لَكُروٍح  جاءت  ِصِو ُنورُ حْ و , أو يُ ػػبطفًا ل    ـْ َيُق
 ّوٌد لمسَّقي , نحريرُ ػػعػم  اِجٌف      ػخَتَمٌؽ , ممُ ْسقيكيا يُ 

أبياتػػو معتمػػدًا الحػػدث الخػػالي مػػف الصػػراع وىػػو مػػا يكػػوف  فػػي وىكػػذا يسترسػػؿ الشػػاعر 
 بػ)الشاعر /الراوي(.فردة متمثمة الشخصية فقد وردت من أما,  (ٕٓ)حكاية حاؿ

الشػػػعر بعناصػػػر البنػػػاء الػػػدرامي عمػػػى مسػػػتوى  كافيػػػة عنايػػػةاس و نجػػػد عنػػػد أبػػػي نػػػ ال   
يبرز لنا شاعٌر  مى الرغـ مما الحقو ابو نواس بالشعر العربي مف عنايو مييمنو وع, القصصي
 إلػىنشير إلى أّنو " واحػٌد مػف أقػرب الشػعراء العباسػييف نكتفي معو بأف  ) أبو تماـ ( آخر وىو

 فػيوق  عمى الفكرة المجردة صاغيا  و " كاف أحيانًا إذا (ٕٔ)"  الروح الدرامي في بعض قصائده
عمػى الغنائيػة " غمبػة  لػوالو  (ٕٕ)" يجسػميا فػي صػورة حسػيةلتجريدي أواًل ثـ حػاوؿ أف إطارىا ا

العػالء شػيع  أبػوالشعر العربي , ودواعييا وأسبابيا واستثمارىا أحيانػًا لغايػات غيػر فنيػة لكػاف 
وحيػػاة المتنبػػي الػدرامييف فػػي الشػعر,والتخذت سػػيفيات أبػي الطيػػب قبمػػو منحػًى دراميػػًا واضػحًا ,

 (ٖٕ)"  آخػػروفتصػػبح نػػواة لعمػػؿ درامػػي ضػػخـ والػػى جانبػػو شػػعراء  أفيا الكثيػػرة , يمكػػف بأحػػداث
اسػػػتحالت صػػػفة أكثػػػر منيػػػا نوعػػػًا خالصػػػتيا الحماسػػػة واالنفعػػػاؿ عممػػػًا أف ىػػػذه الغنائيػػػة قػػػد 

فػي أنػواع  ىتضػعؼ فيػو لتقػو الشخصي , وىي قد تكوف في نوع خاص ىو الشعر الغنائي وقد 
 , ألف الشعر الغنائي لـ يعد مقصورًا عمى مة أو الدراأخرى في الممحمة 
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  .(ٕٗ)بشكؿ خاصبيا التجربة الخاصة كما لـ يعد مرتبطًا 
  نػدلس أما في العصر ) األندلسي ( فيطالعنا ) يحيى بف الحكػـ الَغػزَاؿ ( أكبػر شػعراء األ

 السػػػرد القصصػػػي , إلػػػىميمػػػو " (ٕ٘)ممػػػس فػػػي أشػػػعارهفػػػي القػػػرف الثالػػػث اليجػػػري إذ ن
ىتـ بالبسط والوصؼ والتحميؿ , فجاء شعره ىينًا لينًا عميػو ميػزة االواقعي , ف والتصوير

  (ٕٙ)" الفف القصصي والعميؽ في آف واحد
ًا وتعػرض مومف شعره القصصي وصػفو لفتػاة تميػؿ نفسػيا حبػًا إلػى الشػباب ولػو كػاف معػد

تزويجيػا مػف شػيع أراد عف الشيع ولو كاف ثريًا وذلؾ مف خالؿ حديث بيف الفتاة وأبييػا الػذي 
  (ٕٛ) )الفتاة(يدتو القصصيةقائاًل عمى لساف شخصيتو الواردة في قص (ٕٚ)طاعف لكنو ثري

 حدث فقير كثير الماؿ أو    ا أبوىا بيف شيع     ػّيرىػوخ
 وة لممستخيرى مف حظر أ  ,وما إف      َخْسؼٍ تا فقالت : خط                

 إلي مف وجو الكبير أحبُّ  كف إف عزمت فكؿ شيء       ػول
 ألف الػمرء بعد الفقر يثرى         وىذا ال يعود إلى صغير!

رىػا او حونرى في ىذه األبيات تخّفي الشاعر وراء شخصيتو ) الفتاة ( فيي التػي تسػرد  
فػي  هإال مػا أورد محايػدٌ في خػالؿ ذلػؾ م  أبييا ومعاناتيا الداخمية مما ُيعرض عمييا وشاعرنا 

  (ٜٕ)يدتو القصصيةأعطى مقدمة لقصالبيت األوؿ إذ 
فيما شخصيتاف نمطيتاف ربما نجػدىما فػي نصو الشعري في  تافالوارد فاتأما الشخصي 

التحميؿ في  إلىالشاعر فماؿ  فيكبيرًا , وقد مارست شخصية الفتاة تأثيرًا  (ٖٓ) كؿ زماف ومكاف
ف تحػب وىػو الشػاب المعػدـ ى فػي دواخميػا انتيػاًء باالرتبػاط بمػمتصوير الصراع الذي اخذ يتنػا

كاشفًا مف  عديدةُتَعدُّ نقدًا لممجتم  مف نواٍح وتعد قصيدتو القصصية ىذه تاركًة الشيع الغني . 
موّقفًا نفسػو لمعالجتيػا عيوب مجتمعو وموجيًا سيامو لكؿ منحرؼ عف جادة الصواب ,خالليا 

 بأسموب قصصي مشوؽ . 
  ظيػر الشػعر القصصػي عصػر المممػوكيعصػر العباسػي وىػو الال تػالوفي العصػر الػذي 

"     رػػػوفػي ىػذا العص (ٖٔ)( ٓ٘ٚ – ٚٚٙعند الكثيريف ومنيـ ) صفي الػديف الحمػي 
ونما جانػب السػرد الجيػادي  –فيما عدا الشذرات  –انحسر جانب الغزؿ انحسارًا شديدًا 

,أـ فػي تقصػي ارؾ الفتوح واالنتصارات العسكريةايسالمي , سواء في وصؼ بعض مع
 (ٕٖ) " في قصائد المدح النبوياحؿ الجياد ايسالمي األوؿ ومحطات السيرة النبوية ,مر 

مقطعػػًا فّخريػػًا  لصػػفي الػػديف  ؿيمثّػػوممػػا جػػاء فػػي النػػوع األوؿ مشػػيد سػػردي متواضػػ  
نفسػػو حينمػػا يشػػارؾ  عػػفىػػذا الجانػػب  فػػيالشػػعراء  ؼعمػػى خػػال -الحمػػي يتحػػدث فيػػو 

ألعدائيما مف آؿ أبي الفضؿ ويصػؼ   الضاري خالو صفي الديف أبا المحاسف في قتالو
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 ضػّجتوصػارمو وعزيمتػو التػي األغػّر  و اليجوميػة التػي حققيػا بفضػؿ حصػانومشاركت
  -:(ٖٗ).. قائالً (ٖٖ)بيا الرجاؿ

ٍؿ    ػيػواف  محّجؿِ أغرَّ  عمى اجَ ػيػيػأغشى ال       ُت في يـو أغرَّ ُمَحجَّ
ـُ فكنُت أوَؿ ُمْصَطؿِ ػػضػالوَعال    ار  العجاُج فكنُت أَوَؿ صائٍؿ       ػث  را

ـَ التي       ا رواؽ الَقْسطؿِ ػػيػمَحَضرْت ,وظمّ     َسْؿ ساكني الزوراِء واألَم
ـَ َنْقَصيا بمساِمِو         إذ ػػم  ؿُّ شاٍؾ في السالح كأْعَزؿِ ػػػػكف كاف تمَّ

 َسْبؽ األوؿ ي بعدػػػُت الُمصمَّ ػتُػخػبْرَؾ فرساُف العريكة أنني         كػن
بعػػد طػػوؿ  بمحبوبػػووممػػا جػػاء فػػي شػػعره القصصػػي فػػي موضػػوع الغػػزؿ " حكايػػة لقائػػو  
بػذكر  اكتفػىبػؿ والسػفر ,مراحػؿ العنػاء  إلػىثـ يخرج فيو عػف قػص خبػر المقػاء , َتَمنُّ انتظار و 

مػػف خيػػاؿ الشػػاعر ومسػػتمزمات التقػػديـ الغزلػػي لمعظػػـ  لعػػؿ ذلػػؾالمقػػاء وقضػػاء حاجػػة القمػػب ,
  -:(ٖٙ) قائالً  (ٖ٘)مدح الشعري التقميدي"قصائد ال

 غيُظ الُمحَنؽُ مُيبدي الرضا,وىو ال         زارني ,ورقيُبوُ  ليمةَ  ـ أْنَس ػل           
 ,لو في القمب ناٌر ُتْحِرؽُ اًء ػػم     وقد أبدى الحياُء بوجِيِو    وافى ,
ـُ ,وبيننا      ػأمس  المداـ وأْرَوؽُ ذُّ مف ػػػَعَتٌب أل   ى يعاطيني الُمدا

 كاف الوسادَة ساعدي والِمػْرَفؽُ     تى إذا َعَبَث الكرى بجفوِنِو      ػح
ٌؽ وُممْنطؽُ ػػوضممُتُو ,فكأنو          مانقُتُو ,ػػػع  ف ساعديَّ ُمطوَّ
 باَح ىو العدوُّ األزرؽُ ػصػإفَّ ال  تى بدا َفَمُؽ الصباح ,فراَعُو,      ػح

ال نجػد ننا إات  األولى لمشاعر وأبياتو الثانية مف حيث ) المغة ( فا بيف األبيإذا ما قارنّ  
 .. المغػة واحػدة : حػاّرة لدرجػة ايبػادة فػي الحػرب"فػػ  (ٖٚ)الحػرارةنوع سوى االتجاه و  اً بينيما فرق

. وقػد تضػمف مشػيد الشػاعر زمنػًا سػرديًا وىػذا األمػر (ٖٛ)"حاّرة أيضًا لدرجة االنتعاش في الحب
 الحدث فػي الػنص قػد تضػمف فعػالً  الحدث قد وق  ليمة زيارة المحبوب لو ونجد أفّ يدّؿ عمى أفَّ 

المتقاطعػػة عمػػى نحػػٍو أفقػػي بػػيف المضػػارع والماضػػي نحػػو )  األفعػػاؿأجػػج أواره  يػػاً متنام اً حركيػػ
 .ضممتو (و  عانقتوو عبث الكرى و يعاطيني المداـ 

يَّػٌؿ دار بػيف الزنبػؽ ولمشاعر شعر قصصي قائـ عمى الطرفػة والفكاىػة ومنػو حػواٌر متخ
 ( ٜٖ)وبقية الورود جاء فيو

 وقاؿ : كؿ الزىر في خدمتي         د نشَر الزنبؽ أعالمو ػػػق
 ا رفعت مف دونيـ رايتيػػم  لو لـ أكْف في الحسف سمطانو        

 ر مف سطوتيحذاؿ : ما تػو الورد بو ىازئًا         وقػقػيػقػف 
 ولو االشيب في حضرتيػقػي      :ماذا الذي   السوسفلو اؿ ػػق 
 تيبوامػتػعَض الزنبؽ في قولو         وقػػػاؿ لألزىار : ياعص 
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 يػكوف ىذا الجيش بي محدقًا         ويػػضحؾ الورد عمى شيبتي 
 :فحيف تتأمؿ ىذه األبيات تشعر وكأنؾ أماـ صراع قػائـ بػيف جبيتػيف متقػاتمتيف األولػى 

فنجػد أّف حػّدة الصػراع ىػذا أخػذت ( ,) بقية الورود انية تشكمياتشكميا شخصية ) الزنبؽ ( والث
َف ممػف يشػكمالمتمثمة بغضب الزنبؽ وطمبو مػف األزىػار األخػرى  (ٓٗ)بالتنامي وصواًل إلى الذروة

والشػػاعر فػػي كػػؿ ذلػػؾ نجػػح فػػي أف تأخػػذ بثػػأره ممػػف ييػػزأ بػػو ضػػاحكًا عمػػى شػػيبتو , لػػو عصػػبة
 مورود . ل أنواعٍ انسنة الطبيعة بما فييا مف 

 الحػػديث  شػػير القصصػػي الناضػػج بمفيومػػووبانتقالنػا إلػػى ) العصػػر الحػػديث ( سػػنجد ال
يرتفػػ  فػػي الػػذي  الشػػعر القصصػػيالمتطػػور عنػػد جماعػػة أبولػػو " فقػػد نظمػػوا كثيػػرًا مػػف 

النػػائـ ( البخػػت ) حممػػي فػػي درجػػة محمػػودة , ومػػف ىػػؤالء عثمػػاف إلػػىنػػي فمسػػتواه ال
ومختػػار الوكيػػؿ فػػي ) الػػدخيؿ  ( فػػي جػػب األسػػوددانيػػاؿ ) فػػي واحمػػد زكػػي أبػػو شػػادي 

 الشػػعر القصصػػي مػػفالمعتػػدي ( وعػػامر البحيػػري فػػي ) ظالمػػة السػػّد ( وىػػذه النمػػاذج 
يادة ايضًا ىي التي سجمت ليـ مواقؼ الر وغيرىا مف النماذج المتمثمة بالشعر التمثيمي 
إاّل  إلييػابقوا أفَّ معظػـ ىػذه النمػاذج قػد سػفي مجاؿ تجديد القصيدة الحديثة .وصحيح 

أف تمػػؾ المحػػاوالت السػػابقة كانػػت فرديػػة أو أنيػػا كانػػت قميمػػة بحيػػث لػػـ تشػػكؿ ظػػاىرة 
ناضػجًة عمػى يػد رئػيس ىػذه الجماعػة )  الشػعر القصصػيوقد استوت تجربػة ( ٔٗ)فنية"

" اغػرؽ خميػؿ  . ولقػد(ٕٗ)خميؿ مطراف ( الذي ترأسيا بعد وفاة ) شوقي ( رئيسيا األوؿ
  (ٖٗ)".بو عمى سواه تصخاالشعر وأسرؼ فيو وربما في ىذا النوع مف 

 وقد أكثر ) مطراف ( مف نظـ القصائد المطّولة التي تكوف بنفس غنائي واحد منيا     
 , والتي  (ٗٗ)قصيدتو) بيف عاشقيف ( التي يجم  النقاد عمى أنيا قصة الشاعر الخاصة    
 , نذكر  (٘ٗ)تحت عنواف واحد ) د.محمد مندور ( بأنيا سمسمة قصائد جمعيا عّدىا   
  -:(ٙٗ)( قائاًل فيياحضرىا العاشقاف –مف مقط  ) صعدة منطاد  اً منيا جزء    

 ادًا خفيفاً ػػػفَّ منطاَ َوَدْدُت لو 
 الءػى أْوج العَ ػػنا إلػمَّمػحَ ػتَ   

 ناؽػُرحنا في عِ ػا فَ ػنػمقػوأط
 َفضاءِ ػفي عْرض ال طواؿ الّدىر

 فطاراعا ػِ فَخْي طائٍر رُ ر ػفَ ػػكَ 
 رٍَّة َخمَؿ اليواءِ ػػػػػألّوؿ م

 ْجِنَحٍة ضػعػػػػاٍؼ َشدََّدتيابأ
باَبة والرَّجاِء    ُمػػمػػػاألُة الصَّ

  -:(ٚٗ)أف يقوؿ إلى
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 اً ػا لميوى ُسْكرًا عجيبػوذاق
يػِ ِطالُه م  اءِ ػَف الّطالَقة والضَّ

 َتسيُؿ ُحػباً  ُدْف َشْمُس الّنيارلَ 
 س السََّماءِ وَتْسِقي الطَّْيَر في كأ

 الحدث المستقى مف  -: األوؿ : منبعيفوقد انتزع الشاعر موضوعات قصائده مف  
مػػف واقػػ  مػػا يجػػري فػػي  -. والثػػاني:(ٛٗ)مقتػػؿ بزرجميػػر(و  التػػاريع كمػػا فػػي قصػػيدتو ) نيػػروف

بيػػا وجدانػػو وينسػػج حوليػػا        بفػػال يكػػاد يسػػم  حكايػػة مػػف حكايػػات النػػاس إال ويضػػطر الحيػػاة ,
إاّل . إليػوحيػث المبػدأ الفنػي التػي تنتمػي  مف وقد كانت قصائد موّحدة,  (ٜٗ)(ةقصصي) قصيدة 

,  (ٓ٘)إّنيػػا ذات اتجاىػػات مختمفػػة تتمػػايز فيمػػا بينيػػا بالنسػػبة لغايػػة الشػػاعر ومواقفػػو وىمومػػو
: ومنيػا األخالقػيوالقصػص  (ٔ٘)الػوردة والزنبقػةو  فيناؾ القصص العػاطفي ومنيػا قصػيدة وفػاء

ومنيػػػػا قصػػػػة يوسػػػػؼ والقصػػػػص الػػػػذي يأخػػػػذ منحػػػػى الفكاىػػػػة والنكتػػػػة  (ٕ٘)فقصػػػػتو الطفػػػػال 
فػػػي وغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف القصػػػائد القصصػػػية التػػػي كػػػاف مطػػػراف يرتكػػػز عمػػػى الواقػػػ  ,(ٖ٘)أفنػػػدي
يؤكػد لنػا  األمػر,ويمتقطيا بوجدانػو ويفػيض عمػى أبطاليػا مػف معانيػو اينسػانية , وىػذا مجمميا

وبعػد خميػؿ مطػراف  (ٗ٘)نسػانية فػي جانػب آخػربالتجػارب اي  أصالتو الشػعرية فػي جانػب ,وغنػاه
الرصػافي , ومنيـ : الزىػاوي و في دواويف شعراء العصر الحديث  الشعر القصصييتوالى ظيور 

  .(٘٘)جيداً  شعراً مف سبقوىـ  نتاجيـ ونتاج غيرىـ ممف عاصروىـ ونظموا عمى غرارو 
نجاحػًا فيػو وذلػؾ أحػرزوا  قصصػيًا ً  اشػعر يخفػى ذكػره أف لشػعراء ) الميػاجر (  وممػا ال

مػا  بػاً لوغامف خالؿ إبػداعيـ فػي فػف الرسػـ بالكممػات لفكػرة بأكمميػا يبرزونيػا فػي أبيػى حمّػة ,
القصػة فػي الشػعر ال تجػود لعػدـ اسػتيفائيا لعناصػرىا الفنيػة وم  أّف يكوف لمحوار فيو نصيب ,

فػػي القصػػة العقػػدة  حكػػاـإحػػاولوا وأحػػرزوا نجاحػػًا فػػي محػػاوالتيـ تمػػؾ حتػػى فػػي محاولػػة , فيػػو
بعض الصػور الجزئيػة عنػد الحاجػة إلػى تجسػيـ المعػاني ,  المصّورة بالكممات , وربما خالطتيا

الجماؿ التصويري الذي أورده الشعراء فػي أقاصيصػيـ فجػاء فػي سػياؽ قصصػي وقد رافؽ ذلؾ 
اسػتغمو الشػاعر بوصػفو الميفة وحب المكاشفة عػف المجيػوؿ األمثػؿ ,والػذي  إلىمشّوؽ يدف  

 .(ٙ٘)لمعقدة حالً بوصفو  مقصة ولـ يكشؼ عنو المثاـ إال في النيايةلعقدة 
قصػيدتو ) ىػي ( التػي يبػدأىا عمػى نحػٍو ماضػي ( فػي  أبػيبػداع ) إومما ورد في ذلؾ  

َمػْف فػي المجمػس وقد سػألو األحبة , نخبلمصّورًا حالو فييا وقد ضّمو مجمس شراب قصصي ,
 -:(ٛ٘)قائالً , (ٚ٘)عف محبوبتو

 ًة ُيحَمُد راويياػايػكػح  ٍر        حف شاعٍر ساأروي لكـ ع
 ة ّرقت حواشيياػفي ليماَبُو َسّيٌد          ػاؿ : دعا أصحػق

 مٌة ال واِغٌؿ فيياػريػك  فانتظمت في قصره عصبٌة         
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 يرة الغيد غوانيياػاداُتيا           وخػمف نبالء الشعب س
 ؼ باألكواب ساقيياوطا وا كميـ           ػحتى إذا ما جمس
ـَ أميُر القص  أٌس أعارتُو معانيياػك  ر في كّفِو           ػقا

 ألىا حبِّا وأحسوىاػأم    ياصحب عمى ذكركـ        وقاؿ :
 وميجتي إحدى جوارييار مف قمبي عبٌد ليا           ػػوذك

 ميياـ أكف قباًل أسػػول " سميتيا          ءمياػحبيبتي " ل                
  -:(ٜ٘)سؤاليـ لو عّمَف ييواىا قمبو ف يصؿ إلىأويستمر الشاعر في سرده لمقصة إلى  

 ؿ لؾ حسناٌء نحيّييا ؟ػػوأنَت ؟ قاؿ الصحب واستضحكوا               ى            
 الروح تفديني وافديياػػرَّ التي               باؿ أجؿ : اشرب سِ ػػػق    
 الشيء حتى الموت يمحوىاب مطبوعٌة              يا في القمورتُ ػػػص    

 ـ َتَخْؼ أني أضّحيياػػػد وىبتني روَحيا كّميا              ولػػػػػق    
 ميما سمت في الحّب تحكييا  ي ال غادٌة بينكـ              ػتػرَّ الػػسِ            

الػذروة  السػردي وصػواًل إلػىصراع داخؿ حدثو نماء الإ مسترساًل في وصؼ محبوبتو معتمدًا في
ؿ الصػحب منػو فاألحجية الموجية لألصحاب , وكانت نتيجة ذلؾ أف أج عمى ما يشبو المغز أو

ػػربُّ الػػدار لألمػػر ف ىفػػانبر فػػي المجمػػس واسػػتعد فتيانػػو لػػرده بسػػيوفيـ , مػػفوغضػػب  ا لمنػػزاع ضَّ
  -:(ٓٙ)مصورًا الشاعر حالو

ـْ التسّمييا وصفتيا          فصاَح رّب الدار: ياّسيدي   , ِل
 أتخجُؿ باسـ مف تيوى ؟

 غير اسـ ؟ػاٌء بػػأحسن
 أطرَؽ غير مكترثٍ ػػػف
ـَ خاشعًا ... أّميػوت  ؟! مت

تصػػعيد فييػػا أثػػرًا فػػي  تف لكػػؿ شخصػػية وردأليػػذه األبيػػات نجػػد  قراءتنػػاومػػف خػػالؿ 
  لمقصة الشعرية بأكمميا. قصصيالحدث ال

قصصػو الشػعري سػار جبػراف خميػؿ جبػراف  وعمى ىذا النيج الذي اتبعو أبو ماضػي فػي
 .(ٔٙ)ئيؿ نعيمة .. وغيرىـ مف الشعراءونسيب عريضة وميخا

:  األوؿعمى محوريف: ثانيًا: الشعر القصصي عند الزىاوي :ورد الشعر القصصي عند الزىاوي 
 ىي نػوع –كما نعمـ  -والمالحـ التي ُعّدت مف المالحـ , (ورة في الجحيـ ث )القصيدة الطويمة 

الذي يقـو عمى خوارؽ األمور, وىذا ما سػنورده الحقػًا مػف خػالؿ تػدرجنا  الشعر القصصيمف 
االجتمػػاعي الػػذي يعػػد شػػكاًل مػػف أشػػكاؿ القصػػيدة  الشػػعر القصصػػي -والثػػاني :...  فػػي البحػػث
 الطويمة .
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فتعػد ىي نوع مف القصائد التي أخذت مكانيا في العصػر الحػديث  -)القصيدة الطويمة ( :فػ
خاصػػة بػػو التػػي يكتبيػػا مؤلفيػػا تحػػت سػػيطرة فكػػرة  (ٕٙ)تطػػورًا لمممحمػػة األدبيػػة ةمػػف جيػػ

 .(ٖٙ)وحرص شديد ينب  مف رغبتو في مجيء موضوعاتو متماسكة كي تقوى فكرتو معيا
 (ٗٙ)"عممًا أف الممحمة عمى رأي د.عز الديف إسماعيؿ ما ىػي إاّل "شػعر قصصػي طويػؿ 

وتخػتمط فييػا  ,تقػـو عمػى خػوارؽ األمػور قوميػةيػة ويراىا د.محمد منػدور " قصػة شػعرية بطول
وىو مػا سػنراه الحقػًا فػي  (٘ٙ)" ناياىاحفي  الحقائؽ باألساطير وتتغمغؿ العقائد الدينية والروحية

 .  الجحيـ ( أو كما ّعدىا بعضيـ ممحمتو الشعرية في قصيدة الزىاوي الطويمة )ثورة
بعػد تركيػا  صػرؼت المنحػى العػاطفي الومف جية أخرى تعد تطورًا لمقصيدة الغنائيػة ذا 

وتتػألؼ القصػػيدة الطويمػػة " مػف حشػػد كبيػػر مػف األشػػياء الجػػاىزة  (ٙٙ)بػدايتيا الغنائيػػة العاطفيػػة
ذلؾ الخمػؽ الفنػي الجديػد بينيا  لؼالتي تعيش في واق  الشاعر النفسي , وتتجم  وتتضاـ ويؤ 
والواقعػة والػػزمف  الحقيقػة والقصػة ليخػرج منيػا عمػاًل شػعريًا ضػخمًا ,فأنػت تجػد فييػا الخرافػة و 

 تخػذتاوقػد  (ٚٙ)" آفاقًا فسيحة متعددة مف الحياةوالمعرفة ,أو لنقؿ تجد فييا  اينسانيةوالخبرة 
الشعر التي سيرد ذكرىا في  –شكااًل متقاربة في قصائد الزىاوي منيا : القصيدة ذات الموحات أ

قصيدة الطويمػة المتماسػكة غيػر المقطعػة والشكؿ اآلخر ال –االجتماعي عند الزىاوي  القصصي
البنػاء وال ُيعػد الطػوؿ قياسػًا ليػذا التصػنيؼ , بػؿ  –ونحػف بصػدد الحػديث عنيػا  –إلى لوحات 

وقصػيدة الزىػاوي الطويمػة)ثورة فػي الجحيـ(تنتمػي .(ٛٙ)المعماري ليا , وطبيعة التجربة الشػعرية
األجػػزاء غيػػر المقّطػػ  إلػػى لوحػػات إلػػى الشػػكؿ الثػػاني مػػف أشػػكاؿ القصػػيدة الطويمػػة المتماسػػؾ 

ذلػػؾ ألف الشػػاعر يرحػػؿ فييػػا بخيالػػو إلػػى العػػالـ رحمػػًة خياليػػة( متعػػددة وقػػد ّعػػدىا بعػػض النقاد)
  .(ٜٙ)العموي واصفًا لنا مشاىداتو وخوالج نفسو

ذلػػؾ أّف فييػػا بعػػض خصػػائص  فأمػػا الػػبعض اآلخػػر فقػػد عػػّدىا ممحمػػة شػػعرية معّممػػي
فيػػي أشػػبو بػػػ . (ٓٚ)عػػالج مسػػألة النػػزوؿ إلػػى العػػالـ اآلخػػر المالحػػـ مػػف حيػػث موضػػوعيا الػػذي

الكوميػػديا ) الجانػػب الغربػػي ( بػػػ )  ميػػا متػػأثرًا مػػفظوقػػد نأو أي ممحمػػة أخػػرى ,يسػػا ( ذاألو )
وبػػ ) شػاعر األتػراؾ  (اهلل , نياية الشػيطاف  )في روايتووبػ ) فكتورىوجو(  (ٔٚ)ايليية ( لدانتي

, أمػا مػػف )  (ٕٚ)ضػمّنيا كتبػػو نػاء التػػيفالوجػود وال عػػفسػفتو الكبيػر عبػد الحػػؽ حامػد ( فػػي فم
وقػد اطمػ   , (ٖٚ)الغفػراف لممعػري والقصػص الػديني األسػطوري الجانب العربي ( فقد تأثر برسالة

 .  (ٗٚ)كتبو الفيمسوؼ التركي ) رضا توفيؽ ( عمى ذلؾ كمو مف خالؿ ما
رع بػثيػرًا مػف التفاصػيؿ ,ولكنػو ى كحاسػتو و ؿ العامة التي انتيجيػًا ياستوحى السب" وقد  

الكثيروف مف أصوؿ الديف  وصػّور وثورتو عمى التقاليد التي ظّنيا في بث آرائو في االجتماع ,
أمػا  (٘ٚ)" سػاخرًا مػؤثراً وأسموبًا ما أخذ بو الناس في ىذه تصويرًا أسبغ عمى ممحمتو رواًء فنيًا ,

ونرى أف  (ٙٚ). اءه الفمسفيةر آاتو الدينية و ) موضوعيا ( فقد جاء فمسفيًا بّث فيو الشاعر معتقد
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مقاط  قصيدتو كميا ومف ذلؾ أبيات مف مقطػ  لػو يصػّور  فينفس الشاعر القصصي قد سار 
قت عف حبيبيػا اسػماه        ) حػوار بينػو وبػيف ليمػى فييا حوارًا خارجيًا دار بينو وبيف فتاة ُفرَّ 

 (ٚٚ)-قائاًل فيو : (في الجحيـ
 ادفت ) ليمى(        بيف أتراب كالجماف تسيركنت أمشي فييا فص

 اع في نابيف شرورػػوؽ جمر يشوي ونار تمظى         وأفػػف 
 دموع فييا األسى منظورػوف الحسناء مغرورقات          بػيػوع  
 أنا ال يبكيني المظى والسعيراذا يبكي الجميمة قالت          ػػقمت م  
 فراؽ حبيبي         وفػراؽ الحبيب خطب كبيرانػمػػا يػبكيني              

ولػو شػتممت عمػى ) مكػاٍف ( متمػثاًل بػاآلخرة اومف المالحظ أّف ىذه القصة الشعرية قػد  
دالئؿ عمى ذلػؾ ومنيػا عنػواف المقطػ  ) ليمػى فػي الجحػيـ ( وألفػاظ مقتبسػة مػف القػرآف الكػريـ 

السعير ( , أمػا ونار تمظى وافاع و  مرالجو  ّدلت عمى ما تتألؼ منو منازؿ اآلخرة وىي ) الجماف
 ه في مخيمة الشاعر . و مستقبمي ) استشرافي ( ُأسس بناؤ ) الزماف ( في

. (ٛٚ)مف السرد يسمى ) السرد السابؽ ( الػذي يقػـو عمػى التنبػؤ بالمسػتقبؿ طوىذا النم 
 السػػردي وىػػذا النػػوع مػػف السػػرد ونالحػػظ أف الشػػاعر)الراوي(يمثؿ شخصػػيًة محوريػػة فػػي نصػػو

 )المتجػػػػػػػػػػػػػػػانس( طيسػػػػػػػػػػػػػػػمى بػػػػػػػػػػػػػػػػ ) المتجػػػػػػػػػػػػػػػانس (والشػػػػػػػػػػػػػػػاعر فػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػذا النم
ُيَعػدُّ  األبيػاتأّف السػياؽ الػذي وردت فيػو  ونالحػظ كػذلؾ. (ٜٚ)يقـو بػدور بطولػة قصػتو الشػعرية

)       يبيـ في اآلخرة صيذلؾ الف المتعارؼ عميو أف البشر يتألموف لما كسرًا لتوق  المتمقي ,
 قػد طالعنػا بمػاتُ فمػف النػار وأنػواع العػذاب ,أمػا ليمػى الزىػاوي ىػذه العقػاب و  ةالجحيـ ( مػف شػدّ 

يػو الحػب والبكػاء فمػا تطالعنػا بػو ؛أمػا اليخطر عمى باؿ أحٍد في تمؾ المحظات وفي ذلؾ المكاف
  مف الـ فراؽ الحبيب!؟   

فيو " شكٌؿ مف أشكاؿ القصيدة الطويمػة ذات  أما الشعر القصصي االجتماعي عنده  
مػا تسػمى أحيانػًا بالقصػيدة العنقوديػة وفييػا ال يقػدـ الشػاعر تجربتػو الضػخمة  الموحػات أو

يمجػػأ أحيانػػًا الشػػاعر احػػد ووتيػػرة واحػػدة بػػؿ عبػػر لوحػػات و دفعػػة واحػػدة وعمػػى َنَفػػٍس شػػعري 
  (ٓٛ)" لوض  عناويف فرعية ليذه الموحات

 موضػػوعات المتخػػذًا ىػػذه  سػػيوآوقػػد صػػّور الزىػػاوي فيػػو العديػػد مػػف مشػػاكؿ المجتمػػ  وم   
,وقد ضػػّمنيا بػػيف الحػػيف واآلخػػر مػػا كػػاف يرمػػي إليػػو مػػف أىػػداؼ شػػعره القصصػػيمػػادًة لػػو فػػي 

اء حػّرة جريئػة حّطػـ فييػا التقاليػد ر آ"  ووقد كاف لمشػاعر فيػ. (ٔٛ)سياسية واجتماعية وتوجييية
 لػىونظر الزىػاوي إوثاربيا عمى االستبداد والظمـ غيػر نػاٍس المػرأة شػريكتو فػي االضػطياد)...(

ونفسػو مػف وجييػا المػبيج المنيػر حيػث الحػب والحيػاة واليػوى والشػباب ولكػف غريزتػو الحياة 
 ثقمػػػػةمالحزينػػػػة الكئيبػػػػة تأبيػػػػاف عميػػػػو إاّل أْف يحشػػػػو فػػػػي قصػػػػائده القصصػػػػية اآلالـ فتبػػػػدو 
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مجموعة مف القصائد رسػميا بمػوف (  الكمـ المنظـو )ولمزىاوي في ديوانو األوؿ . (ٕٛ)"باألحزاف
تخدـ فيو أحداثًا خيالية ورسـ الشخصيات والعقػد والنيايػات مػ  طبعيػا بشػيء مػف قصصي اس

لػى و  ودجمػة سػميمىو صػيدة,وىي)أرممة الجنػدي الحوار في الق بكػى و  مقتػؿ ليمػى والربيػ و  فػزافا 
أخػرى فػي ثػـ أضػاؼ إلييػا مجموعػة الغريب المحتضر (,و  سعاد بعد زواجياو  عمى نفسو وناحا

 ) أمػا فػي ديوانػو عمػى قبػر أبنتيػا(و د وطاغيػة بغػدا وىي:)أسػماءٕٜٗٔعػاـديوانو الذي نشػره 
 ىيفمـ ُيعثر إاّل عمى قصيدة واحدة مف ىذا الموف  المباب(
لػػى جانػػب ذلػػؾ ىنػػاؾ قصػػائد نممػػس فييػػا الجػػو القصصػػي غيػػر و  ) الوصػػمة السػػوداء (  ا 

 .   (ٖٛ)تحت التراب ربي  ( ويا أـ كمثـو  و) يا ذكاء المتعمد مثؿ 
مف ىذه القصائد التي شكمت النزعػة القصصػية عنصػرًا بػارزًا  بعضاَ أف نتعرؼ   ويمكننا 

تعػرؼ التػي عالجيػا الشػاعر مػف جيػة , و   الموضػوعاتطائفة مػف يا , رغبًة منا في معرفة في
 طائفػةمدى النجاحات التي حققيا في ىذا النمط مف الشعر وذلؾ مػف خػالؿ عرضػنا لمضػاميف 

  -رد في ديوانو .. ومنيا :الذي و  الشعر القصصيمف ىذا 
  ) شخصػيًة ( ُتَعػدُّ رمػزًا لكػؿ امػرأة القصيدة القصصية: وتصّور ىذه قصيدتو ) أسماء (

يمارس ضدىا العنؼ االجتماعي بمضػامينو المعقػدة المتداخمػة ومػف ذلػؾ حرمانيػا مػف 
فسػاح المجػاؿ أماميػا لمتعبيػر عػف أبسط حقوقيا ,ومف البسيط ىذا رأييػا فػي الػزواج  وا 

 .الشخص المتقّدـ لخطبتيا بناعتيا ق
إاّل أّف ىػذه غيرىا ,بر منيا سنًا ولو ثالث نسوة ُأخر ومضمونيا قصة فتاة ُتزوَّج برجؿ أك    

إذ ينشػب  (ٗٛ)األطمػاعسمو ) نعػيـ ( ولكػف أّنػى لمحػب أف يعػيش وسػط االفتاة كانت تحب شابًا 
ى ىػػذا الصػػراع حتػػى يبمػػغ االنفراجػػة ويتنػػامصػػراع بينيػػا وبػػيف والػػدييا المحبػػيف لممػػاؿ والطمػػ  ,

المأساوية بانتحػار الفتػاة وقتميػا لنفسػيا بالسػـ ,وال ينتيػي المشػيد إلػى ىػذا الحػّد , إذ يصػاب 
الحبيب عمػى أثرىػا بػالمرض فيمػوت ىػو ايضػًا , وبػذلؾ تػتحطـ آمػاؿ الشػابيف بالحيػاة السػعيدة 

  -:(ٙٛ),ومما جاء فييا (٘ٛ)بسبب الطم  وحب الماؿ
 ع كبير جاء بالماؿ ُيطَم ُ ػػبشي  وىا وىي غير مريدة         ػوقد زوج

 الث َفَودَّ الشيُع َلْو ُىفَّ َأْرَب ُ ػػي الدار أزواج لو غير ىذه          ثػػوف
 يسمى " نعيمًا " نور خديو يسط     ألمشيع تيدى وىي ترغب في فتى     

 ,كما ىي تنزع ا ىي تيواهػمػتى ىو ييواىا وينزع نحوىا          كػػف
 ـ وما فيو المداواة تنج ُ ػيػقػس   وقد أخبروه األمر فيو مف األسى       

اعػػػاله  فػػػي األبيػػػاتالتػػػي سػػػبقت ذكػػػر  تفصػػػيالتيا  االبيػػػاتالقصػػػيدة طويمػػػة توّضػػػح و  
حػػػداث ذلػػػؾ الصػػػراع ,نػػػرى قػػػدرة الشػػػاعر عمػػػى أه و الصػػػراع ونمػػػاء أةرأينػػػا نشػػػ ومثممػػػا 
ومػا تكنػو  غباتيػا, إذ استبطف الشاعر شخصيتيا ليفصح عف ر  ما في سّر ىذه الفتاة فاستبطا



 14 

أعماقيػػا وقػػد طػػرح الشػػاعر ىػػذا األمػػر عػػف طريػػؽ االسػػتفياـ وقػػد خػػرج ىػػذا االسػػتفياـ لغػػرض 
بالغي في البيت الثالث وىو ) اينكار التكذيبي ( وأحيانًا يسمى اينكار االبطالي , وعندما يق  

 (ٚٛ)() لػـ يكػف ذا وقػ  فػي الماضػي يػأتي بمعنػىإ( أمػا في المستقبؿ يػأتي بمعنػى ) لػف يكػوف 
اسػػموب يػدّؿ وبشػػكؿ قطعػيِّ عمػػى  وىنػا االسػتفياـ قػػد وقػ  مػػ  المضػارع المبنػػي لممجيػوؿ وىػو

ف كاف غنيػًا ,ويػدؿ ايضػًا بنػاء الفعػؿ لممجيػوؿ عمػى مجيوليػة الحيػاة  نفور الفتاة مف الشيع وا 
ظػى بالسػعادة مػ  الشػيع حالزواج,وىػؿ يمكػف أف ت ت بمثؿ ىذاربما قد تتوفر لمفتاة لو قبم التي

فجاء ما يؤكد ىذا الخػاطر بأسػموب خبػري مػف خػالؿ اسػتخداـ ) نصيبيا الذؿ والتعاسة . يكوفأ
التػػي يػػدّؿ الخبػػر معيػػا عمػػى ثبػػوت شػػيء  الجممػػة االسػػمية ( جممػػة ) وىػػي ترغػػب فػػي فتػػى (

              نعيـ . لشيء. أي ثبوت الرغبة القائمة في الحب بيف الفتاة وحبيبيا
 مػػف وظيفتػػو فػػي  وإثػػر عزلػػ التػػي نظميػػا) طاغيػػة بغػػداد ( يدتو القصصػػيةوتحكػػي قصػػ

 يؤديػومدرسة الحقوؽ مياجمػًا بيػا الػوالي ) نػاظـ باشػا ( مػا وصػمت إليػو األطمػاع وما
سػتغؿ قوتػو وبطشػو فيػذا طاغيػة ا فػي ىػذه الحيػاة الصػاخبة . األدوارالماؿ والقوة مف 
ليسػػتحوذ عمػػى عفػػاؼ فتػػاة جميمػػة لكنيػػا تمنعػػت ودافعػػت عػػف شػػرفيا وعظمتػػو ونفػػوذه 

يده مف أنصار ىذه الفتػاة  تحت فكانت النتيجة غضب الزعيـ القوي النفوذ وبطشو بمف
 -: (ٜٛ)ومما جاء فييا (ٛٛ)لكنيا ىربت وعاشت مترىبة في دير

 عة وفخاراجاء عجزًا يزري وجاء اقتدارًا         وتردى شنا
 فكانوا يمقوف نورًا ونارا       بالعدالة والظمـ    ؿ الناسػعام 

 وحػيػاة ألىمو وبوارا           الَّ ا إلى العراؽ وذُ زِّ جػػّر عِ 
مسترساًل الشاعر في مقطعو ىذا والمقػاط  التاليػة لػو عمػى ىػذا الػنمط القصصػي.ومف 

 -: (ٜٓ)مف بغداد يسرد الشاعر قصتو معيا قائالً  ( سارة ) سميااذلؾ قصتو م  فتاة 
 اشتيارا ؼا تصوف فتاة            كسبت في أمر العفاػػػلم اتكػاـ ىر  

 فغمى الشعب شعبيا أف يغارا  ًا لبنت بغداد يزري          نػػيػراـ ش
 بقبيح ىـ مف سراة النصارى     بنت قـو لـ يدنس العرض منيـ       

 تا طبؽ األقطارات صيػاة           رزقػػتػوتمؾ فسميا ) سارة ( إ      
  -:(ٜٔ)إلى أف يصؿ إلى مقط  قصصي آخر يصّور فيو حادثتيا قائالً 

 اشاء تزويجيا بخادمو فانػػػػػػػػػػػتيرتو فالـز ايصرار 
 كاف مف قصده التمّت  ّسرًا           واقتراح التزويج كاف جيارا

فيمثػؿ          ) ,ثـ يصؿ إلى سرد حادثة فرارىا نتيجة الضغط الواق  عمييا مػف قبمػو   
قػائاًلَ  الشػاعر فػي  افآننًا اَ  ةالمتنامي توم  صراعا األحداث االفرار ( بؤرة مركزية تتصاعد معي

  -: (ٕٜ)ذلؾ
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 انصار راف عنيا وّىدد األ ػػػػػػنتير الجيسجف الخادمات وا
 اكار نإى جػػػتور والعدؿ والحػأنكرت لما أتى المروءة والدس

 وجييا فاكتسى البياض اصفرار    أوجست خيفة ,تغير منيا    
 بوب والماؿ كمو والعقاراػػػػػػىجرت لمنجاة موطنيا المح

 اىجرت كؿ ذاؾ تبغي نجاة        مػف يػديػو وبػالعفاؼ فرار 
 ادير حفظًا لشخصيا أف يضار ػػػػرافقتيا اثنتاف مف راىبات ال
 ػػػػقر كعصفور بعد أف ري  طاراصفنجت بالفرار مف مخمب لم

قػػػد بنيػػػت عمػػػى شخصػػػيتيف  يػػػاأنالؿ اسػػػتقرائنا ليػػػذه األبيػػػات بمقاطعيػػػا نػػػرى مػػػف خػػػ 
ات اأُلخػػر بػػأدوار ثانويػػة وىػػـ ) ػػػػالشخصيوقػػد جػػاءت محػػوريتيف ىمػػا) الطاغيػػة,والفتاة سػػارة (

فيػػو يمثػػؿ ) النػػوع النمطػػي ( وتمثػػؿ الشخصػػية الطاغيػػة(  فاتػػالراىبو  األنصػػارو الجيػػراف و الخػػدـ 
)      مػػف النػػوعأمػػا شخصػػية الفتػػاة فيػػي و ,ػطانو عمػػى رعيتػػبسػػم ؤوؿ يطغػػىلكػػؿ مسػػ رمػػزاً 

ؿ طبيعتيا التي اعتادت عمييا إلػى وضػ  آخػر متمػثاًل مثّ ينتقمت مما ىو مألوؼ اَ إذ المتّحوؿ ( 
خػػارج عػػف وىو برىبنتيػػا , ويعػػد ىػػذا الوضػػ  نوعػػًا مػػف القسػػوة عمػػى ذاتيػػا فيػػي مجبػػورة عميػػو 

  إرادتيا .
ف التممؾ ( لممجمػوع متمػثاًل بواليػة ) نػاظـ باشػا ( , وأمػا ) أما ) الزماف ( فشمؿ ) زما 

وقػػد جػػاء السػػرد فػػي القصػػة مػػف النػػوع المتػػزامف الػػذي يقػػّص الحاضػػر المكػػاف ( فتمثّػػؿ ببغػػداد ,
 .(ٖٜ)المعاصر لمفعؿ والحدث

بػػدأ منػػذ تسػػمط ىػػذا الػػوالي عمػػى الػػبالد وقػػد جػػاء  (ٜٗ)اً مركبػػ ونػػرى فػػي األبيػػات صػػراعاً  
بانتقػػاؿ الػػوالي مػػف  وقػػد تمثػػؿ حػػدث القػػص نماِئػػِو داخػػؿ فػػيسػػيمت أمػػور عػػّدة امتػػداخاًل مػػ  

والحريػػات ميماتػػو الواجبػػة عميػػو فػػي السػػمطة وحكػػـ الرعيػػة إلػػى انتيػػاؾ الحقػػوؽ االجتماعيػػة 
ثـ ما يمبث تنامي الصراع ىذا إلى أف يصؿ ُو في ذلؾ نفوذه المفروض عمييـ . الشخصية ُحَجت

) انتيػاؾ عفافيػا ( ثػـ تأخػذ حػّدة الصػراع بػاالنفراج المتمثػؿ بيػروب  إلى الذروة المتمثمة بفكػرة
 تيا .نالفتاة ورىب

 بنتيا ( التي تعد جزءًا مػف روايػة الزىػاوي التمثيميػة ا) عمى قبر  يدتو القصصيةأما قص
التػي نظميػا الشػاعر قبػؿ الدسػتور العثمػاني بسػنتيف النثرية الشعرية ) ليمى وسمير ( 

في مطاوييا عمى روحية الشعب يومئذ ويتحقؽ مما كاف لموالة مف أو ثالث والتي يقؼ 
السػمطاف  إلػىاستبداد وظمـ ويشاىد الناس عمى اخػتالؼ طبقػاتيـ كيػؼ كػانوا يتزلفػوف 

ويتوسػموف بمػوغ )عبد الحميد ( فيقّصوف عميو أو عمػى ممثميػو األحػالـ الغريبػة الجبار 
وفتػاة  ( سمير) سمو اشأ بيف شاب .وخالصتيا حبّّ ن(ٜ٘)أمانييـ بالتجسس والوشايات

مػػا تمبػػث ىػػذه ولكػػف , فربػػاط بينيمػػا فيتزوجػػا إلػػىيتحػػّوؿ ىػػذا الحػػب  ( ليمػػى )سػػميا ا
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وتموت بعده ليمى تاركًة ) سمير (  شاية والحقد فتنفي السمطاتالسعادة أف تنمحي بالو 
ية النثريػة ىػو مػف الروايػة الشػعر  يعنينػا. وما  (ٜٙ)والعنايةصبّيًا تولتو والدتيا بالرعاية 

,ألف ىػذا المقطػ  عمػى وجػو الػدة ليمػى باكيػة عمػى قبػر أبنتيػاو فيػو  تقػؼ المقط  الذي
 االجتماعي عند الزىاوي .  الشعر القصصي إلىالخصوص ينتمي 

 ةثانويػػػ ىخػػػر الوا ةوقػػػد بنػػػى الشػػػاعر حكايتػػػو ىػػػذه عمػػػى شخصػػػيات بعضػػػيا محوريػػػ   
,والثانيػػة تمثمػػت بػػالغالـ الػػذي وج الفتػػاة سػػمير ( ز و الفتػػاة ليمػػى و ) أـ الفتػػاة بػػػ تمّثمػػت:فػػاألولى

وضػػمير المتكممػػيف ) نػػا ( الػػوارد فػػي قوليػػا * وبػػدا حمميػػا فقمنػػا جميعػػًا * فػػي أنجبتػػو الفتػػاة ,
المقط  الذي يصؼ نضجيا وزواجيا مف سمير فالضمير يدّؿ عمى الكثرة وال يشمؿ الوالدة فقط 

 . الحكاية  ,إذ تمثؿ الوالدة إحدى الشخصيات المحورية في
تغييػر بألف مجرياتػو تأخػذ  ) الحدث ( كػاف مػف النػوع المركػب كمػا اسػماه ) أرسػطو (و 

,وىو يقـو " عمى حكاية رئيسة تغذييا  (ٜٚ)مصير الفتاة وزوجيا وىذا التغيير تـ بفضؿ التحّوؿ
 " ومف ضمف ىذه الحكايػات إذ لػـ تكػف األسػاس فييػا وشػاية النػاس (ٜٛ)حكايات فرعية أو أكثر

 ا . مسيـ في إنياء سعادتيأ األمر الذي بزوجيا عند السمطات ونفييـ لو
في تصعيد الصراع نحو الذروة ,وقد جاء الصراع في المقاط  عمى  عممًا أف لمحدث اثراً  
األوؿ خارجي قائـ بيف العائمة والناس , واآلخرأشبو ما يكوف داخميًا خاضتو والدة الفتاة  نحويف

  -:(ٓٓٔ)ومما جاء فييا.(ٜٜ)األمومةطفة الفردية متمثمًة بعاطفة م  نفسيا نتيجة العا
 في ربي  اليوى بروض األماني    نبتت مثؿ زىرة األقحواف            

 بحنػانػػػيفسقيُت ابتساميا    نبتت فيو وىي ذات ابتساـ            
 زىػػرتػي مف كوارث األزماف   حفظ     اِ  يابنتي زىرتي فيا رب       

  -: (ٔٓٔ)اػيػػنػوم
 نتي قد شّبت م  األّياـ          فيي اليـو مثؿ بدر التماـػباِ 

 ا بيا مف غميزة أو ذاـػمثـ زّفت إلى سمير عروسًا         
 حمميا فقمنا جميعًا         أثمر الغصف فيو ذو أكماـ اوبػػد

 وفرحنا ثـ انتظرنا فجاءت         بػعػػد تعداد أشير بغالـ
 وبػعد أف وضعتو        أغمضت عينيا كما في المناـ وضعتو

 -:(ٔٓٔ)وفي نياية القصة تناجي قبر ابنتيا
 أيُّيا القبُر ىؿ عممت بأني            قبؿ موتي دفنت فيؾ حياتي

 تستفيد مف عبراتي ال أنتعبراتي عميؾ تيمي ولكف            
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 َنةٍ ِسػنْ ؤ مُ يػر العاقػؿ ) القبػر ( وغف الوالدة في ىذيف البيتيف نجد أفَّ حوارًا خارجيًا دار بي 
بينيـ وبيف الظروؼ المختمفة مف قبػؿ  آنذاؾإّياه ويكشؼ ىذا الحوار عف طبيعة الصراع القائـ 

)  أمػاالمجتم  الممموؾ في ) زمف ( ) عصر التسمط المممػوؾ ( مػف قبػؿ الػوالي عبػد الحميػد , 
 ع .مكاف ( الحدث فيي بغداد الموطف األصيؿ لممجمو 

 (ٕٓٔ)االجتمػػاعي شػػعره القصصػػيط القصصػػي أورد الزىػػاوي مػػا تبقػػى مػػف موعمػػى ىػػذا الػػن
ؿَّ الشػاعر مػف قػال أّف استخدامو ليػا جػاء عمػى نحػو أإ,مستخدمًا فيو عناصر البناء الفني 

الحػوار  أدارةو تصػوير الشخصػيات  و واألجواء األلوافعنايتو بيا ,ومف ىذه العناصر) رسـ 
 أقحمػو اوىػو مػه ,ر ظيػاإاليػدؼ ورغبتػو فػي  بػإبراز عنايتػو ؼعمػى خػال ( األحداثاختيار و 

  . (ٖٓٔ)الشعر فنيًا بيا وتنبو عنيا مقوماتو  ؽبتفاصيؿ يضي
ألف " الزىػاوي يػودُّ أف ال يكػوف  (ٗٓٔ)" الخياؿ الخصب ونجد أفَّ " قصصو ىذه لـ تجنح إلى

 (٘ٓٔ)"حّصػػة الخيػػاؿ عمػػى فػػي الشػػعر بػػؿ تكػػوف الحصػػة لمعقػػؿ وتػػرّجحلمخيػػاؿ حصػػة كبيػػرة 
سػػتند إلػػى الحقػػائؽ أكثػػر مػػف ولػػو : " وأحسػػف الشػػعر فػػي نظػػري مػػا اْ ويكشػػؼ عػػف ذلػػؾ بق

  (ٙٓٔ)"امالعواطؼ والخياؿ البعيديف عنيا فكانت حصة العقؿ منو أكثر مف حصتي

تصػوير مشػاكؿ المجتمػ  وعبػث بعػض ذوي المناصػب الكبيػرة تيدؼ إلى  ( ) موضوعاتياو
 .(ٚٓٔ)الشخصية بالقيـ وبالحريات

  عمى وطاغية بغداد و وقد نّوع الشاعر في قوافي بعض قصصو الشعري وىي : ) أسماء
اآلخػر  عمػى نمػط  يابعضػ َأْف ُيػورديمن  الشاعر مػف  إاّل أفَّ ىذا التنوع لـ قبر ابنتيا (

مػػف تغييػػر  اً قولػػو : " ال أرى مانعػػبويعمؿ الشػػاعر التنػػوع فػػي قوافيػػو ,القافيػػة الموّحػػدة
كمػا فعمػت فية بعد كؿ بضعة أبيات مػف القصػيدة عنػد االنتقػاؿ مػف فصػؿ إلػى آخػر القا

فَّ ايتياف بيا متمكنة ليست فإفي عّدة قصائد .. إراحة لمشاعر مف كّد الذىف لوجدانيا 
 .  (ٛٓٔ)" في قدرة كؿ شاعر

                         الحالة ىالقائمة في قصصو أو إل طبيعة التجربة إلىوربما يعود التنوع ايضًا  
 معيف أو ربما يعود إلى الوض   اعر ورغبتو في استخداـ حرؼ رويالنفسية لمش        
 النفسي لمشخصية الواردة في قصصو .         
                 ويقصػػػػػيدت فقػػػػػد وردت بػػػػػيف الطويػػػػػؿ والبسػػػػػيط عػػػػػدا األبحػػػػػر الشػػػػػعرية لمقصػػػػػصأمػػػػػا 

وربما يدّؿ البحراف بتفعيالتيما المرّكبػة حر الخفيؼ فجاءتا عمى الب ) طاغية بغدادوأسماء (
عمى التداخؿ الحاصؿ بظروؼ المجتم  السياسػية واالجتماعيػة واالخالقيػة وانعكاسػيا عمػى 

 صياتو .طبائ  شخ
 قريبة مف لغة الشعب بعيدة عف األلفاظ القاموسية المعقدة وقد وقد جاءت ) لغتيا (  
 د عّد عصرية لغة الشعر مف متممات عصرية الشعر اسماىا بالمغة العصرية,وق        
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 . (ٓٔٔ),ودعا أف تكوف مفرداتيا سيمة مأنوسة ال تعقيد فييا وال إبياـ (ٜٓٔ)نفسو        
 الػػػخػػػاتػػمػػػة

و نتاج التجديػد فػي الشػعر ى الشعر القصصيفي بحثنا ىذا أف  إليونستنتج مما ذىبنا  
مراحػؿ الحيػاة المختمفػة بػدءًا مػف فػي خػالؿ ي قط  أشػواطيا خالؿ مسيرتو الطويمة التعمومًا و 

 .الجاىمية وصواًل إلى العصر الحديث
 الشػعر القصصػي -خالليػا بػيف أنمػاط متعػددة منيػا : فػي الشػعر القصصػيوقد تراوح 

)       القصػص الفكػاىيو القصص الجيادي ايسػالمي و  ) الثوري ( القصص السياسيو الغزلي 
,وأخيرًا يمتو أو معتمدًا عمى واقعة حقيقػةمى ُطْرفٍة ما يصوغيا الشاعر في مخالُطَرفي ( القائـ ع
 االجتماعي .  الشعر القصصي

ونجد أفَّ الشعراء قد تباينوا فػي أسػتعماؿ آليػات السػرد فييػا مػف حػدث درامػي ,وصػراع  
سػػتوقفيـ فػػي ذلػػؾ الفكػػرة التػػي يبنػػي الشػػاعر عمييػػا تولغػػة  ومكػػاف وحػػوار وشخصػػيات وزمػػاف

تو الشػػػعرية إذ ال نجػػػد فػػػي أحيػػػاف كثيػػػرة أثػػػرًا لصػػػوت الشػػػعراء فػػػي أقاصيصػػػيـ إذ تكػػػوف قصػػػ
فػي أحيػاف أخػرى  هشخصياتيـ منفصمة عف أبطاؿ قصصيـ مقتصرة عمػى سػرد القصػة , ونجػد

 يتقنّ  الشخصية ليبث مف خالليا ىمومو أو رؤاه . 
دة الطويمػػة, أمػػا قصػػص الزىػػاوي الشػػعري فقػػد تػػراوح بػػيف القصػػص االجتمػػاعي والقصػػي 

وأراد مف قصصو االجتماعي نقد المجتمػ  يصػالحو ,ألّف وظيفػة الشػاعر قػد أصػبحت فػي ىػذا 
ـّ المجتمػػ   العصػػر وظيفػػة إصػػالحية ييػػدؼ الشػػاعر مػػف وراء شػػعره إصػػالح المفاسػػد التػػي تعػػ

 والقضاء عمييا . 
ألنيػا أما قصػيدتو ) ثػورة فػي الجحػيـ ( فقػد عػّدىا بعػض النقػاد مػف المالحػـ الشػعرية  

اآلخػػر قصػػيدًة طويمػػة ألف القصػػيدة  يـ,وعػػّدىا بعضػػ الشػػعر القصصػػيتمثّػػؿ شػػكاًل مػػف أشػػكاؿ 
الطويمة عندىـ تمّثؿ حمقة التطور التي ينتيي عندىا الشػعر القصصػي والشػعر الغنػائي وعػّدىا 

 . آخروف رحمة خيالية لما فييا مف وصؼ خياليِّ حّمَؽ الشاعر فيو بعيدًا عف الواق 
 
 

  اليوامش
 .65: 1892األصىل الذراهيت في الشعر العربي ،د.جالل الخياط ،دار الحريت ،بغذاد ،د.ط، (1)

 .ٕٕٓ: ٜ٘ٛٔعيار الشعر, ابف طباطبا العموي ,تح : عبد العزيز المان  ,الرياض ,د.ط, (ٕ)

 .  ٙٙاألصوؿ الدرامية في الشعر العربي : (ٖ)

 –طفى عبػػد الشػػافي ,دار الكتػػب العمميػػة ,بيػػروت ديػػواف امػػرئ القػػيس ,ضػػبطو وصػػححو األسػػتاذ :مصػػ (ٗ)
 .    ٖٔٔ –ٕٔٔ,د.ط,د.ت:لبناف

 .  ٓٚينظر : األصوؿ الدرامية في الشعر العربي :  (٘) 
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الرشػػػػيد لمنشػػػػر ,بغػػػػداد ,د.ط,  ديػػػػواف الحماسػػػػة , أبػػػػو تمػػػػاـ ,تػػػػح : د.عبػػػػد المػػػػنعـ احمػػػػد صػػػػالح ,دار (ٙ)
ٜٔٛٓ:ٕٖٕ. 

.) ينظػر : المعجػـ الوسػيط , قػاـ بأخراجػو : د.إبػراىيـ أنػيس وآخػروف ,دار * ما ُيطػؿُّ : اليػذىب دمػو ىػدرًا    
 .  ٗٙ٘/ٕ:  ٕٜٚٔ,  ٕالمعارؼ ,مصر ,ط

 (.     ٗٚٛ/ٕ* اَلمِص  : الشديد المقاتمة الثابت ) ينظر المعجـ الوسيط :   

 . ٕٚينظر : األصوؿ الدرامية في الشعر العربي :  (ٚ)

 .  ٕٚعربي : األصوؿ الدرامية في الشعر ال (ٛ)

: ٜٙٚٔسػة دار الكتػب ,الموصػؿ ,د.ط, شعراء أمويوف ,دراسػة وتحقيػؽ د.نػوري حمػودي القيسػي , مؤس (ٜ)
ٔ/ٗٔ – ٕٗ . 

 .  ٖٗ/ ٔشعراء أمويوف:  (ٓٔ)

 . ٗٗ/ ٔـ . ف :  (ٔٔ)

 .   ٛٗ,  ٘ٗ/ٔشعراء أمويوف :  (ٕٔ)

بػرٍد أو حػرٍب أو خػرٍب أو شػبيو " ) المعجػـ الروانيا : " رونة الشيء : شدتو ومعظمو , وغايتػو فػي حػّر أو  *
 (   ٖٗٛ/ٔالوسيط 

 .  ٗٙٗ/ٔالسوافيا : " السَّاؼ مف الريح : ما حممتو مف التراب والغبار " . )المعجـ الوسيط :  *

 .  ٙٚ – ٘ٚاألصوؿ الدرامية في الشعر العربي :  (ٖٔ)

 .  ٚٚينظر : ـ.ف :  (ٗٔ)

 .  ٛ:  ٜٔٙٔصادر , بيروت ,د . ط , ديواف عمر بف أبي ربيعة , دار  (٘ٔ)

 .  ٖٕٔ - ٕٕٔـ . ف:  (ٙٔ)

 .   ٓٛ – ٜٚاألصوؿ الدرامية في الشعر العربي :  (ٚٔ)

لبنػاف  –ديواف أبي نواس,حققو وضبطو وشرحو:احمد عبد المجيد الغزالػي , دار الكتػاب العربػي ,بيػروت  (ٛٔ)
 ٕٗ( و ) الشػباب : ـ . ف : ٕٛقني ِسػّرًا:ـ .ف: , ومما جاء عمػى نيجيػا قصػائده) التسػ ٗٔ, د.ط, د . ت: 

 (ٜٚ٘(, و)مستبعد األخواف:ـ . ف :  ٖٗ –

 .  ٗٔديواف أبي نواس :  (ٜٔ)

ينظر:بنية القصػيدة العربيػة المعاصػرة المتكاممػة,د.خميؿ الموسى,منشػورات اتحػاد  الكتػاب العرب,دمشػؽ  (ٕٓ)
 .  ٜٕٚ: ٖٕٓٓ,د.ط, 

 .  ٓٛالعربي :  األصوؿ الدرامية في الشعر (ٕٔ)

ز الػػػديف إسػػػماعيؿ, القػػػاىرة , قضػػػاياه وظػػػواىره الفنيػػػة والمعنويػػػة ,د.عػػػ –الشػػػعر العربػػػي المعاصػػػر  (ٕٕ)
 . ٕٕٛ:  ٜٚٙٔ,د.ط

 . ٔٛاألصوؿ الدرامية في الشعر العربي :  (ٖٕ)

,  ٕ,ط ينظػػر : مقدمػػة فػػي النقػػد األدبػػي , د.عمػػي جػػواد الطػػاىر , منشػػورات المكتبػػة العالميػػة , بغػػداد (ٕٗ)
ٜٖٔٛ  :ٖٙ   . 

ينظر , يحيى بف الحكـ الغػزاؿ ) أميػر شػعراء األنػدلس فػي القػرف الثالػث اليجػري وسػفير أميػر األنػدلس  (ٕ٘)
 لدى إمبراطور  
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دار اآلفػػاؽ الجديػػدة , بيػػروت , ( ,محمػػد صػػالح البنػػداؽ ,  ٗٙٛ – ٓٚٚالقسػػطنطينية وممػػؾ النورمػػاف )     
 .   ٔٙ:  ٜٜٚٔ, ٔط

 . ٚٗـ.ف:  (ٕٙ)

 . ٚٗينظر : ـ.ف :  (ٕٚ)

 .ٛٗـ.ف: (ٕٛ)

 . ٖٗٔ: بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاممة : ينظر (ٜٕ)

 . ٕ٘٘ينظر : ـ.ف: (ٖٓ)

, رس ,طػرابمس , لبنػاف: آفاؽ الشعر العربي في العصر الممموكي , د .ياسػيف األيػوبي , جػّروس  ػينظر (ٖٔ)
 .  ٔ٘ٗ:  ٜٜ٘ٔ,  ٔط

 . ٖٙٗـ.ف: (ٕٖ)

 . ٕ٘ٗظر : ـ.ف : ين (ٖٖ)

 . ٖٕ: ٕٜٙٔديواف صفي الديف الحمي ,دار صادر , بيروت د.ط, (ٖٗ)

 . ٖ٘ٗآفاؽ الشعر العربي في العصر الممموكي :  (ٖ٘)

  .  ٕٕٔ – ٕٔٔديواف صفي الديف الحمي :  (ٖٙ)

 . ٖ٘ٗينظر : آفاؽ الشعر العربي في العصر الممموكي :  ( ٖٚ)

 .  ٖ٘ٗـ.ف:  (ٖٛ)

 .  ٗ٘٘ي الديف الحمي :ديواف صف (ٜٖ)

 . ٕٛٚينظر في موضوع الصراع : بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاممة :  (ٓٗ)

 .  ٖ٘٘: ٜٓٙٔجماعة أبولو, عبد العزيز الدسوقي , القاىرة , د.ط,  (41)

 .   ٜٔ:  ٜ٘ٚٔ, ٔينظر : خميؿ مطراف , احمد ع . حجازي , دار اآلداب , بيروت , ط  (42)

 .   ٜٖ/ٔ: ٜٛٚٔ, ٔمطراف شاعر القطريف , إيميا الحاوي ,دار الكتاب المبناني , بيروت , ط خميؿ (43)

 .    ٕٓ:  ٕٜٛٔينظر: دير المالؾ ,د.محسف أطيمش , دار الرشيد , العراؽ , د.ط, (44)

 . ٗٔ: ٜٗ٘ٔينظر : محاضرات عف خميؿ مطراف , د.محمد مندور , مطبعة دار إلينا , مصر , د.ط ,  (45)

 . ٕٜ/ٕخميؿ مطراف شاعر القطريف :  (46)

  .  ٕٜ/ٕـ.ف: (47)

 .  4/33، 1/48:  1848يٌظر : ديىاى الخليل ، هطبعت دار الهالل ، هصر ،د.ط ، (49)

 . 45: 1864يٌظر : خليل هطراى، عبذ اللطيف شرارة ،دار صادر ،بيروث ،د.ط ،  (48)

 .  52،  44/ 1يٌظر :خليل هطراى شاعر الؽطريي :  (50)

 .  132 – 1/163،  166 – 156/ 1يٌظر : م.ى :  (51)

 .  193 – 1/133يٌظر : م.ى:  (52)

 .  151 – 1/143يٌظر : م.ى:  (53)

 . 49، 46يٌظر : خليل هطراى :  (54)

 . 100يٌظر : األصىل الذراهيت في الشعر العربي : (55)

ي عبررذ البررذيم هحوررذ ، دار الع،ررر العربرري يٌظررر : بدا الوه ررر برريي بصررالت الشرررغ وف،ررر  الغرررا ،ًظورر (56)

 . 158:  1836،الؽاهرة ، د.ط، 

 . 158يٌظر : م.ى: :  (53)

 .118-119:186012ال ذاول:إيليا ببى هاضي،دار العلن للوالييي،بيروث،ط (59)

 .  120ال ذاول :  (58)

 .  121م. ى :  (60)

 .  160يٌظر : بدا الوه ر بيي بصالت الشرغ وف،ر الغرا :  (61)
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 . 153:  1863،  3يٌظر :االت اهاث األدبيت في العالن العربي الحذيث ، بًيش الوؽذصي ، بيروث ،ط (62)

 .151: 1836، 6يٌظر : األدا وفٌىًه ،د.عز الذيي إصواعيل ،دار الع،ر العربي ،ط (63)

 .  150م.ى: (64)

 .  45،د.ث:2األدا وفٌىًه ، د.هحوذ هٌذور ، دار ًهضت هصر ، الع الت ،ط (65)

 . 153يٌظر األدا وفٌىًه ،د.عز الذيي إصواعيل :  (66)

 1835،ويٌظررر : هعررالن جذيررذة فرري بدبٌررا الوعاصررر ، فاضررل يرراهر ،دار الحريررت ، بغررذاد ،د.ط، 159م.ى:  (63)

:353 . 

يٌظر:ايررر الع،ررر الغربرري فرري الشرراعر جويررل صررذؼي الزهرراوم ، د.داود صررلىم،هعهذ البحررى  والذراصرراث  (69)

 .  63: 1894عربيت ، بغذاد ،ال

 .  385يٌظر : االت اهاث األدبيت في العالن العربي الحذيث :  (69)

 . 63يٌظر : اير الع،ر الغربي في الشاعر جويل صذؼي الزهاوم :  (71)

 .  63يٌظر : م.ى: (71)

 .  59: 1854يٌظر : هحاضراث عي جويل الزهاوم ، ًاصر الحاًي ،هطبعت دار إلهٌا ،هصر ،د.ط، (72)

 . 63يٌظر : بير الع،ر الغربي في الشاعر جويل صذؼي الزهاوم :  (73)

 . 59يٌظر : هحاضراث عي جويل الزهاوم :  (74)

 .  58م.ى: (75)

 . 133: 1869يٌظر : الزهاوم ويىرته في ال حين ،د.جويل صعيذ ،هطبعت ال يالوم ،د.ط، (76)

 . 331 – 1/330: هج 1832بيروث ،د.ط،ديىاى جويل صذؼي الزهاوم ،دار العىدة ، (77)

 

يٌظر : بالغت الخطاا وعلن الرٌ  ،د.صرالف فضرل ،دار ال، راا الوصررم ،الؽراهرة ، دار ال، راا اللبٌراًي  (39)

 :   2004، 1،بيروث ،ط

    369   . 

 . 368يٌظر : م.ى: (38)

 .  353هعالن جذيذة في بدبٌا الوعاصرة :  (90)

ل  ذيرررذ فررري الشرررعر العراؼررري الحرررذيث ،عربيرررت تىفيرررػ ال م ،هطبعرررت األيوررراى يٌظرررر : ةرارررت ال طرررىر وا (91)

 . 182:  1831،بغذاد،د.ط،

 .  30 – 68:  1833الزهاوم ، ه وىعت هي األدباء ، هطبعت الراعي ، الٌ ف ،د.ط،  (92)

 .  181يٌظر : ةرات  ال طىر وال  ذيذ  في الشعر العراؼي الحذيث : (93)

 . 182ىر وال  ذيذ في الشعر العراؼي : يٌظر : ةرات ال ط (94)

 .  182يٌظر : م.ى :  (95)

 .  38 – 39/  1ديىاى جويل صذؼي الزهاوم : هج (96)

 

دراصررت بالغيررت وًؽذيررت لوضررانل الوعرراًي ، د.بضرريىًي عبررذ الع رراف فيررىد ،ه صضررت  –يٌظررر : علررن الوعرراًي  (93)

 الوخ ار للٌشر وال ى يم 

 .   324:  2004، 2،الؽاهرة ، ط    

 .  30يٌظر : الزهاوم : (99)

 . 1/93ديىاى جويل صذؼي الزهاوم : هج (98)

 . 1/94م.ى: هج (80)

 . 1/94م.ى: هج (81)

 .  1/95ديىاى جويل صذؼي الزهاوم : هج (82)

 .  369يٌظر : بالغت الخطاا وعلن الٌ  :  (83)

 .  295 – 294يٌظر : بٌيت الؽصيذة العربيت الوعاصرة الو ،اهلت :  (84)

 .  233، 228يٌظر : بير الع،ر الغربي في الشاعر جويل صذؼي الزهاوم :  (85)

 .  264يٌظر : م.ى: (86)

 .  30في الشعر ،برصطى طاليش ،تر:عبذ الرةوي بذوم ،دار الثؽافت ،بيروث ،د.ط،د.ث: يٌظر (83)

 .  236بٌيت الؽصيذة العربيت الوعاصرة الو ،اهلت :  (89)

 .  238 – 239ى : يٌظر :م. (88)

 .  1/93ديىاى جويل صذؼي الزهاوم : هج (100)

 . 1/99ديىاى جويل صذؼي الزهاوم: هج (101)

 . 1/98م.ى: هج (102)
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 103-103، 103 -100، 100 –83، 86 – 1/82يٌظرررر : ديرررىاى جويرررل صرررذؼي الزهررراوم : هرررج (103)

،108 – 112 ،113 – 115. 

 . 186 – 185ي الشعر العراؼي الحذيث : يٌظر : ةرات ال طىر وال  ذيذ ف (104)

 . 143: 1843، 1ةؽيؽت الزهاوم ،ههذم عباس بلعبيذم ،هطبعت الرشيذ ،بغذاد ،ط (105)

 .  291اير الع،ر الغربي في الشاعر جويل صذؼي الزهاوم : (106)

 .  292م.ى: (103)

 . 182يٌظر : ةرات ال طىر وال  ذيذ في الشعر العراؼي الحذيث :  (118)

 .1/122ديىاى الزهاوم : هج (108)

 . 281يٌظر : اير الع،ر الغربي في الشاعر جويل صذؼي الزهاوم : (111)

،د.عبراس تىفيرػ ،دار الرصرالت للطباعرت  1859 – 1820يٌظر : الشعر العربي الحذيث في العراغ هي  (111)

 .280،د.ط،د.ث:

 
 المصادر والمراج 

,د.ياسػيف األيػوبي ,ّجػروس يػرس ,طػرابمس  آفاؽ الشعر العربي في العصػر المممػوكي -ٔ
 .ٜٜ٘ٔ, ٔ,لبناف ,ط

   ٖٜٙٔ,  ٖاالتجاىات األدبية في العالـ العربي الحديث ,أنيس المقدسي ,بيروت ,ط -ٕ
معيػػد البحػػوث وداد سػػمـو ,أثػػر الفكػػر الغربػػي فػػي الشػػاعر جميػػؿ صػػدقي الزىػػاوي ,د. -ٖ

 .  ٜٗٛٔوالدراسات العربية ,بغداد ,

دار الفكػػر الشػػرؽ وفكػػر الغػػرب ,نظمػػي عبػػد البػػدي  محمػػد , يف أصػػالةبػػ أدب الميجػػر -ٗ
 .  ٜٙٚٔالعربي ,القاىرة ,د.ط,

  .ٜٙٚٔ, ٙطاألدب وفنونو ,د.عز الديف إسماعيؿ ,دار الفكر العربي , -٘

 ,د.ت.ٕألدب وفنونو ,د.محمد مندور ,دار نيضة مصر ,الفجالة ,طا -ٙ

 .ٕٜٛٔبغداد ,د.ط,حرية ,األصوؿ الدرامية في الشعر العربي ,د.جالؿ الخياط ,دار ال -ٚ

لكتػاب بالغة الخطاب وعمـ النص ,د.صالح فضؿ ,دار الكتاب المصري ,القػاىرة ,دار ا -ٛ
  .ٕٗٓٓ, ٔالمبناني ,بيروت ,ط

الكتػاب  إتحػادبنية القصػيدة العربيػة المعاصػرة المتكاممػة ,د.خميػؿ الموسػى ,منشػورات  -ٜ
 .  ٖٕٓٓالعرب ,دمشؽ ,د.ط,

 .ٜٓٙٔ, ٕالعمـ لممالييف ,بيروت ,ط,دار الجداوؿ ,إيميا أبو ماضي  -ٓٔ
 .  ٜٓٙٔجماعة أبولو ,عبد العزيز الدسوقي ,القاىرة ,د.ط, -ٔٔ
 الـز ,مطبعة  توفيؽ عربيةحركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث , -ٕٔ

 .  ٜٔٚٔاأليماف ,بغداد ,د.ط,      
 .ٜٚٗٔ, ٔبغداد,ط,,مطبعة الرشيد  لعبيدياحقيقة الزىاوي ,ميدي عباس  -ٖٔ
 .  ٜ٘ٚٔ, ٔحجازي ,دار اآلداب ,بيروت ,ط ع خميؿ مطراف ,احمد -ٗٔ
 .  ٜٗٙٔط ,د.خميؿ مطراف , عبد المطيؼ شراره ,دار صادر ,بيروت , -٘ٔ
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 ٔخميؿ مطراف شاعر القطريف ,إيميا الحاوي ,دار الكتاب المبناني ,بيروت ,ط -ٙٔ
 . . الجزءاف األوؿ والثاني ٜٛٚٔ,       

 . ٕٜٛٔد.ط,مش ,دار الرشيد ,العراؽ ,يدير المالؾ ,د.محسف أط -ٚٔ
 اس ,حققو وضبطو وشرحو ,احمد عبد المجيد الغزالي ,دار الكتابديواف أبي نو  -ٛٔ

 لبناف ,د.ط, د.ت .   –العربي ,بيروت       
 لقيس ,ضبطو وصححو األستاذ :مصطفى عبد الشافي ,دار الكتب اديواف امرئ  -ٜٔ

 لبناف ,د.ط,د.ت. –عممية ,بيروت ال      
 .المجمد األوؿ .  ٕٜٚٔديواف جميؿ صدقي الزىاوي ,دار العودة ,بيروت ,د.ط,  -ٕٓ
 ديواف الحماسة ,أبو تماـ ,تح :د.عبد المنعـ احمد صالح ,دار الرشيد لمنشر ,بغداد  -ٕٔ

 .  ٜٓٛٔ,د.ط,      
 . الجزءاف األوؿ والراب  . ٜٜٗٔديواف الخميؿ ,مطبعة دار اليالؿ ,مصر ,د.ط ,  -ٕٕ
 .  ٕٜٙٔديواف صفي الديف الحمي , دار صادر ,بيروت ,د.ط,  -ٖٕ
 .   ٜٔٙٔديواف عمر بف أبي ربيعة ,دار صادر ,بيروت ,د.ط, -ٕٗ
 .  ٖٜٚٔالزىاوي ,مجموعة مف األدباء ,مطبعة الراعي ,النجؼ ,د.ط, -ٕ٘
 .  ٜٛٙٔ,د.ط,بعة الجيالوي ة في الجحيـ , د.جميؿ سعيد ,مطتالزىاوي وثور  -ٕٙ
 د.عباس توفيؽ ,دار , ٜٛ٘ٔ – ٕٜٓٔالشعر العربي الحديث في العراؽ مف  -ٕٚ

 الرسالة لمطباعة,د.ط,د.ت.      
 قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية ,د.عز الديف  –الشعر العربي المعاصر  -ٕٛ

 . ٜٚٙٔإسماعيؿ ,القاىرة ,د.ط,       
 ة وتحقيؽ ,د.نوري حمودي القيسي ,مؤسسة الكتبشعراء أمويوف ,دراس -ٜٕ

  .  ٜٙٚٔ,الموصؿ ,د.ط,      
 دراسة بالغية ونقدية لمسائؿ المعاني د.بسيوني عبد الفتاح فّيود  –عمـ المعاني  -ٖٓ

 .  ٕٗٓٓ, ٕمؤسسة المختار لمنشر والتوزي  ,القاىرة ,ط      
   .ٜ٘ٛٔيز المان  ,الرياض ,د.ط,بف طباطبا العموي ,تح : عبد العز عيار الشعر ,ا -ٖٔ
 فف الشعر أرسطو طاليس ,تر: عبد الرحمف بدوي ,دار الثقافة ,بيروت  – ٕٖ

 ,د.ط,د.ت.        
 لينا ,مصر امحاضرات عف جميؿ الزىاوي ,ناصر الحاوي ,مطبعة دار  -ٖٖ

 .  ٜٗ٘ٔ,د.ط,      
 ا ,مصر محاضرات عف خميؿ مطراف , د.محمد مندور ,مطبعة دار إلين -ٖٗ

 .  ٜٗ٘ٔ,د.ط,      
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 .  ٜ٘ٚٔمعالـ جديدة في أدبنا المعاصر ,فاضؿ ثامر ,دار الحرية ,بغداد ,د.ط, -ٖ٘
  ٕالمعجـ الوسيط ,قاـ بإخراجو :د.إبراىيـ أنيس وآخروف ,دار المعارؼ ,مصر ,ط -ٖٙ

      ,ٜٕٔٚ . 
 العالمية ,بغداد مقدمة في النقد األدبي ,د.عمي جواد الطاىر ,منشورات المكتبة  -ٖٚ

 .  ٖٜٛٔ, ٕ,ط      
 يحيى بف الحكـ الغزاؿ ) أمير شعراء األندلس في القرف الثالث اليجري  -ٖٛ

 ,      (ٗٙٛ – ٓٚٚنية وممؾ النورماف)يوسفير أمير األندلس لدى إمبراطور القسطنط      
   .  ٜٜٚٔ, ٔمحمد صالح البنداؽ ,دار اآلفاؽ الجديدة ,بيروت ,ط      

      
 

  


