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 غبذ الىهاب البياحي الفلعفت الىحىدًت في ؼػش
 

 مػشاج ؤخمذ مػشاج الىذوي  د/

 الهىض بىٛا٫ الٛغبُت، ،٧ىل٩اجا، ظامٗت ٖالُت، ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها

 

قٛلذ خغ٦ت الخجضًض في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ الجاهب اإلاهم في الخغ٧اث  
والى٣ضًت. ٣ٞض زغظذ خغ٦ت الخجضًض في الكٗغ الٗغبي ًٖ الىهج  ألاصبُت

ت مً الكٗغاء بال٨خابت بإهما ذ  ٍالخ٣لُضي خُض ٢ام مجمٖى ظضًضة جىٖى
ٗض  ٌُ ت وخاالتهم الكٗىعٍت.  ٖبض ق٨ال ومًمىها خؿب مىا٢ٟهم الكٍٗغ

اب  ا ًجم٘ قٍٗغ بحن غػ الكٗغاء اإلادضزحن وؤظملهم وٛمالبُاحي مً ؤبالَى
اة وجىدى لىعي وخغاعة الاهٟٗا٫. ٌؿخ٣ي مًامُىه مً وا٢٘ الخُخ٣اث٤ ا

ى مً ؤواثل الظًً ؤق٩اله م٘ مًامُجها هدى  ا ٌؿخُٟض مً ؾاثغ اإلاظاَب. َو
ؤٞاصوا مً اإلاىعور الهىفي وألاؾاَحر. ل٣ض ه٣ل البُاحي مىيٕى الشىعة بلى 
 ؤ٤ٞ ظضًض وو٠ْ ألاؾاَحر والغمىػ للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع الشىعٍت وخغ٦ت

ت وجدُُم ألاوزان. لم ًخ٩لم خاإلاجخٗاث بهىعة ظضًضة. ٣ٞض ظاء قٍٗغ مملىءا بغوح الخمغص والشىعة بلى ال ٍغ
ت الؿاثضة في اإلاجخم٘ الٗغبي وبهما لجإ بلى اؾخسضام ألاؾاَحر مجها  البُاحي في قٍٗغ ًٖ اإلااؾإة البكٍغ

ٗغاء الظًً ظمٗىا بحن الىظىصي و٧ان واخضا مً الك ؤؾُىعة وظٗله عمؼا لئلوؿان والكاٖغ اإلاخمغص.
والاظخماعي. اجسظ مً الكٗغ الخغ ؤؾلىبا ظضًضا للخٗبحر ًٖ ٢ؿىة الخُاة مً ؤشجان ومىت مًٗالث عوخُت 

 .  وهي نضي للمى٠٢ الىظىصي الظي جإزغا بها ٦شحرا في خُاجه وقٍٗغ

ت : في مؿتهل الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٧اهذ البالص الٗغبُت جخجاطبها ظملت مذخل مً الخُاعاث ال٨ٍٟغ
ىضما ويٗذ الخغب الٗاإلاُت و ومً ؤبغػَا الخُاع ال٣ىمي  وألاًضولىظُت. الخُاع ؤلاؾالمي والخُاع اإلااع٦سخي. ٖو

ا بضؤ الٗغب ًغ٦ؼوا ٖلى الىظىصًت الٟغوؿُت خُض ه٣لىا مٗٓم ؤٖمالهم بلى الٗغبُت. مً  الشاهُت ؤوػاَع
صزلذ الىظىصًت في الكٗغ الٗغبي  ٨ٟغ والٟلؿٟت والؿُاؾت.ؤخضزذ الىظىصًت جمىظاث في مجاالث ألاصب وال

اإلاٗانغ في ؤواثل السمؿُيُاث ل٨ً َظٍ الٟلؿٟت لِؿذ ٞلؿٟت واخضة ميسجمت، وبهما ٞلؿٟاث مخٗضصة 
جخ٣اَ٘ ُٞما بُجها، ٞخجم٘ قٗغ ٖاص بلى الٟلؿٟت الىظىصًت الٟغصاهُت التي جٟ٪ ؤي اعجباٍ م٘ اإلاجخم٘ لخٗالج 

ٌٗض البُاحي مً عواص الىا٢ُٗت الاقتر٦ُت  ىصًت التي ج٣ل٤ ؤلاوؿان ٦ةوؿان مشل اإلاىث والخُاة.اإلاًٗالث الىظ
قٗغ البُاحي بحن ٢ًاًا الظاث وألامت، وبحن الؿُاسخي والكٗغي صون ؤن ٌٗجي طل٪  تراوحفي الٗالم الٗغبي. ً

ظخماعي، وخملذ الخبُٗت ألي خؼب ؾُاسخي. و٧ان واخض مً الكٗغاء الظًً ظمٗىا بحن الىظىصي والا 
م ؤؾئلت خاع٢ت ا ٌؿخُٟض  قٍٗغ ٌؿخ٣ي مًامحن. ؤقٗاَع مً وا٢٘ الخُاة وجىدى ؤق٩اله م٘ مًامُجها هدى 

ى مً ؤواثل الظًً ؤٞاصوا مً اإلاىعور الهىفي وألاؾاَحر. ل٣ض ه٣ل البُاحي مىيٕى  مً ؾاثغ اإلاظاَب. َو
٩ٞاع الشىعٍت بهىعة ظضًضة.  ٞةن البُاحي ًمشل الشىعة بلى ؤ٤ٞ ظضًض وو٠ْ ألاؾاَحر والغمىػ للخٗبحر ًٖ ألا 

ً ؤ٩ٞاع ؤظُا٫ ٖضة ال ظُل واخض ى ٌٗبر ًٖ عوح الٗهغ ٖو  . الىاؽ في ٧ل م٩ان، َو

 : غبذ وهاب البياحي

اب البُاحي في بٛضاص ٖ م. جسغط مً صاع اإلاٗلمحن الٗالُت ببٛضاص، خامال مجها قهاصة 1926م اولض ٖبض َو
م وماعؽ 1953بلى م 1950. اقخٛل بالخضَعـ مً ؾىت 1950بُت وآصابها ٖام اللِؿاوـ في اللٛت الٗغ 
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ىه و٢ًاًا الٗالم 1054الصخاٞت مىظ الخدا٢ه بمجلت "الش٣اٞت الجضًضة" ٖام  م. وفي زاللها ؤخـ ٢ًُت َو
ُٟت  ؤلاوؿاوي ٞتر٥ الصخاٞت اف واٖخ٣ل الْى ىُت. ؾاٞغ بلى ؾىعٍت زم بحروث ٖو  بؿؿب مىا٢ٟه الَى

ُُتي الؿاب٤ مضةَىا٥  ٖاص بلى بٛضاص بزغ زىعة . وفي ألازحر في لبىان زم اهخ٣ل بلى مهغ. وػاع الاجداص الؿٞى
 في ظامٗت مىؾ٩ى1958جمىػ ٖام 14

 
 في مٗهض قٗىب آؾُا، وػاع مٗٓم  م. واقخٛل ؤؾخاطا

 
 ٖلمُا

 
زم باخشا

م 1964ت، وعظ٘ بلى ال٣اَغة ؤؾ٣ُذ ٖىه الجيؿُت الٗغا٢ُ 1963ؤ٢ُاع ؤوعوبا الكغ٢ُت والٛغبُت. وفي ؾىت 
  .1999جىفي ؾىت م خُض 1970وؤ٢ام ٞحها بلى ٖام 

الم اإلاشل. زم اج٤ٟ ٖلى هٟؿه ألاصبُت ٦ بضؤ البُاحي خُاجه كاٖغ عوماه٣ُي خاإلاا بالخُاة وصهُا الُٟىلت ٖو
غ، ٞاؾخىلى ٖلى هٟـ الكاٖغ الؿإمثوظضَا جهُضم بالخ٣ا ٟغ مً ، ٞىوالدكاوم ٤ الهاعمت والىا٢٘ اإلاٍغ

اإلاضًىت وزاع ٖلى ٖلى الغظُٗت والخ٣الُض البالُت وخُم ال٣ىالب ال٣ضًمت، واجسظ مً الكٗغ الخغ ؤؾلىبا 
ما ًسخلج في نضٍع مً ؤشجان ومىت مًٗالث عوخُت هي نضي خظضًضا لل ٗبحر ًٖ ٢ؿىة الخُاة ٖو

" مالث٨ت وقُاَحنصًىان ": آزاٍع ألاصبُت والٗلمُتمً للمى٠٢"الىظىصي" الظي جازغ به الكاٖغ طل٪ الخحن. 
٤ مهكمت"، م1950ٖام  خىن "، م1955 " ٖامؤباٍع عؾالت بلى هاْم " م، 1956" ٖام اإلاجض لؤلَٟا٫ والٍؼ

٧لماث ال "، م1959" ٖام ٖكغون ٢هُضة مً بغلحن"، م1957"ٖام ؤقٗاع في اإلاىٟى"، م1956" ٖام خ٨مذ
ت"، م1964" ٖام الىاع وال٩لماث ، م1960" ٖام جمىث ٤ الخٍغ "، ؾٟغ ال٣ٟغ والشىعة"، م1966" ٖام  ٍَغ

ت"، م1968" ٖام اإلاىث في الخُاة"، م1966" ٖام الظي ًإحي وال ًإحي" "ُٖىن ، م1968" ٖام ججغبتي الكٍٗغ
غان واإلاغجؼ٢ت"، م1969ال٨الب اإلاُخت" ٖام  " ٖام ال٨خابت ٖلى الُحن"، م1969" ٖام ب٩اثُت بلى قمـ خٍؼ

اب البُاحيو٢ض نضع له  .م1970" ٖام ًىمُاث ؾُاسخي مدتٝر"، 1970 ىه  صًىان ٖبض الَى الظي يم صواٍو
غ  زالزتاإلاظ٧ىعة في 

ْ
" ٖام م الؿب٢٘هاثض خب ٖلى بىاباث الٗال": م1972 ببحروث صاع الٗىصةؤظؼاء وك

، م1975" ٖام ٢مغ قحراػ"، م1975" ٖام ٦خاب البدغ"، م1974" ٖام ؾحرة طاجُت لؿاع١ الىاع"، م1971
م 1973" ٖام مدا٦مت في هِؿابىع "، م1989" ٖام بؿخان ٖاجكت"، م1979" ٖام نىث الؿىىاث الًىثُت"

ت، وؤعاظىن ، بى٫ الُىاعومً مالٟاجه وهي مؿغخُت.   .   وججغبتي الكٍٗغ

 الحشهت الىحىدًت

ا٦ض ٖلى جٟغص  ت الخامت في الخ٨ٟحر بضون ٢ُىص ٍو ؤلاوؿان، ج٨غؽ الىظىصًت َى جُاع ٞلؿٟي ًمُل بلى الخٍغ
غ ومٗجی لخُاجه. ْهغث ٦دغ٦ت ؤصبُت  ً ظَى الىظىصًت التر٦حز ٖلى مٟهىم ؤن ؤلاوؿان ٦ٟغص ٣ًىم بخ٩ٍى
ً، ًلخبـ مٟهىم  ً واهدكغث بحن الشالزِىاث وألاعبُٗىاث مً ال٣غن الٗكٍغ لؿُٟت في ال٣غن الٗكٍغ ٞو

اإلاهُلر ٚامٌ ولُهبذ ؤؾهل ًجب  الىظىصًت ٖلى ال٨شحر مً عظا٫ الكإع وختی ٖلى بٌٗ اإلاش٣ٟحن، ألن
ى في اإلا٣اومت الٟغوؿُت ظان بى٫ ؾاعجغؤن هغبُه باألصب، ألن ميكإ اإلاهُلر َى ألاصًب  ببان  و٢ض ؤوكإٍ َو

كٗغ بالٗبصُت؛ ؤي  الخغب الٗاإلاُت الشاهُتفي  الىاػي الاخخال٫  خُض ٦ثر اإلاىث وؤنبذ الٟغص ٌِٗل وخُضا َو
ٖضم وظىص مٗجی للخُاة، ٞإنبذ ٖىض الٟغص خالت حؿمی ال٣ل٤ الىظىصي وفي الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٣ٞض 

خه وؤنبذ ال  ٌكٗغ باإلاؿاولُت ووكإ قٗىع بالُإؽ. ٣ًى٫ الض٦خىع مىهىعُٖض: "الىظىصًت مً ؤلاوؿان خٍغ
  اإلاظاَب الٟلؿُٟتؤخضر 

 
ا ؾُاصة في ال٨ٟغ اإلاٗانغ، والىظىصًت بمٗىاَا الٗام: هي ببغاػ ٢ُمت الىظىص  وؤ٦ثَر

ئلوؿان، و٢ض ْهغث الىظىصًت هدُجت لخالت ال٣ل٤ التي ؾُُغث ٖلى ؤوعوبا بٗض الخغب الٗاإلاُت الٟغصي ل
ىاء الكامل الظي خهل هدُجت 

َ
ألاولى، واحؿٗذ م٘ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، وؾبب َظا ال٣ل٤ َى الٟ

الكٗغ والٟلؿٟت بن الىظىصًت هي ؤ٢غب الٟلؿٟاث بلى الكٗغ، والكٗغ ؤ٢غب الٟىىن الىظىصًت. ٞ (.1)"الخغب
نىعجان للخٗبحر ًٖ الىظىص بخضاَما للخٗبحر ًٖ ؤلام٩ان وألازغي للخٗبحر ًٖ آلاهُت. ولهظا الكٗغ الٟلؿٟت 

خباع ، وؤن ؤمخ٩املحن. وال ٚجی ألخضَما ًٖ آلازغ. والىظىصًت ٦ًٟ ًؼصاص ويىخا ؤ٦ثر بطا ما  زظها بٗحن ألٖا
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ؤلاوؿاهُت. واهٟٗاالث ؤلاوؿاهُت مىبش٣ت ًٖ ٖىانغ مُٗىت ألاصب زحر ؤصاة ٢اصعة ٖلى ججؿُض الاهٟٗاالث 
الىظىصًت هي بخضي  .عاصة والازخُاع وال٣ل٤ واإلاؿىئلُت. وهي الٗىانغ التي ج٣ىم ٖلحها الٟلؿٟت الىظىصًت٧اإل 

مٓاَغ ال٣ل٤ والًُإ الظي ٧ان ٌٗاهُه اإلاجخم٘ ألاوعبي.ؤخضزذ الخغ٦ت الىظىصًت جمىظاث في مجاالث ألاصب 
 .غ والٟلؿٟت والؿُاؾت وألازال١وال٨ٟ

 ظهىس الحشهت الىحىدًت في ألادب الػشبي

صزلذ الىظىصًت في الكٗغ الٗغبي مً باب الٟلؿٟت والى٣ض. بن ٖبض الغخمً بضوي َى الظي وكغ الىظىصًت 
ا ؾاعجغ في ٞغوؿا. و٢ض  في ألاوؾاٍ الٗغبُت مً زال٫ جإل٠ُ الكهحر "الؼمان الىظىصي" في و٢ذ ٧ان ًيكَغ

٣ل ٖبض الغخمً بضوي "الىظىص والٗضم" لؿاعجغ بلى الٗغبُت و٢ضم هؼعٍت الكٗغ الىظىصي في جإلُٟه " ه
ؤلاوؿاهُت والىظىصًت في ال٨ٟغ الٗغبي" وماعؽ الكٗغ الىظىصي في صًىاهه " مغآة هٟسخي".  زم خمل لىاء 

غ الكٗغ الٗغبي  الىظىصًت ؤصوهِـ وؤنضع م٘ ًىؾ٠ السا٫ مجلت "قٗغ" التي ٧ان لها ؤزغ ٦بحر في جٍُى
اهدكغث الىظىصًت في البلضان الٗغبُت وآمً بها  (.1)م وكغ ؤصوهِـ ٢هُضة "الٟغاٙ"1954وجدضًشه. وفي ٖام 

بٌٗ الكباب اإلاش٠٣ بالش٣اٞت الٛغبُت. والىظىصًىن في البالص الٗغبي ًىٟظون مً سٛغة ال بًُٟ لها الىاؽ 
ظا ًٟؿغ لىا جدى٫ ٦شحرا مً ؤصخاب  وبن هٓغة ٖابغة  ال٨ٟغ الكُىعي وما ؤقبه بلى ال٨خاب ألاصبُت.٦شحرا.  َو

االءَم ؤقهغ  ٣اثضَم ج٨ك٠ ًٖ وعاءٍ زُت ط٦ُت وؤناب٘ زُٟت. َو ٖلى ؤؾماء عواصَا َظا الاججاٍ ٖو
خاو٫ البُاحي بلى الُىابُ٘  البُاحي. ٢ض، و هؼاع ٢باويو مدمىص صعوَل، و الؿُاب، و ههحري، و ؤصوهِـ،  :الغواص

الخٗبحر والٟلؿٟت. ٞخٗٝغ ٖلى اإلااع٦ؿُت. ظىذ ٦شحرا في قٍٗغ بلى الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاٍع بالغمؼ. ًخسظ ال٨ٟغة بلى 
ت في مىخى مً مىاخحها. ٞمً طل٪ ٢هِخه:  الىاع " مً ٢هت ٖىهغا مً ٖىانغ الُب٣ت نىعة الخُاة البكٍغ

٤ مهمكت" و "ؾ ومدىت ؤبي الٗالء"و"مؿاٞغ بال خ٣اثب"" ووال٩لماث"  . ل٣ٟغ والشىعة" ٟغ ا" ؤباٍع

بن الكٗغ والٟلؿٟت نىعجان للخٗبحر ًٖ الىظىص لل٩ىن والخُاة. والكاٖغ الىظىصي ًسل٤  الكاٖغ الىظىصي: 
ٖاإلاا مً الىظىص ٢اثما بظاجه بىاؾُت ال٩لمت، و٧لمت الكاٖغ ٖاَُٟت اهٟٗالُت. ٞالكاٖغ الىظىصي مبضٕ في 

ٖغ الىظىصي َى اإلااؾـ الخ٣ُ٣ي للٛت. ٞالكاٖغ ٖالم ؤلام٩ان، والكٗغ الىظىصي َى ؤلابضإ. والكا
الىظىصي ٧الشاثغ حهضٝ بلى زل٤ بوؿان ظضًض وببضإ وا٢٘ ظضًض. والٟغ١ بُجهما في ؤن الكاٖغ ال مؿخ٣غ له، 

زال٤ الكاٖغ  .ٞهى ظّىاب ًىانل الؿٟغ والغخلت بلى ما ال جهاًت، في خحن ؤن الشاثغ ًخى٠٢ لخٗمحر ما خغعٍ
الكاٖغ ٞىان زىعي ًجؿض بعاصة ال٩اثىاث اإلا٨بىجت اإلاًُهضة،  (.2)اإلادتٝر لهها و٢اجلها، والؿُاسخي الشىعة

ً ٖىضما ًغاَم ًدتر٢ىن  اب   (.3)والٟىان مُالب مً ؤٖما١ ؤٖما٢ه بإن ًدتر١ م٘ آلازٍغ ولٗل ٖبض الَى
ؤهه ٖبر بهض١ الكاٖغ ألانُل ٖىضما ًدـ  البُاحي مً الكٗغاء الظًً مشلىا مىهج الالتزام والسِ الشىعي.

واماهت وبًمحر وبك٩ل ٞجي ظُض ًدـ ؤن الخٗبحر الٟجي َى ظؼء مً الاماهت ومً الًمحر والهض١ ٦ما تهمه 
بدض ًٖ ا٢غب ألاؾلخت الٟىُت واص٢ها للخٗبحر ًٖ هٟؿهالخجغبت الىظىصًت ؤلاوؿاهُت لئل  .وؿان ٍو

 الفلعفت الىحىدًت في ؼػش غبذ وهاب البياحي

كٗغ الٗغبي. ٢غى ٦شحر مً الكٗغاء الٗغب في الٗهغ الخضًض  الكٗغ الَاثلت في الكٗغ والىظىصي ٦مُت 
م ٖلى همِ  الكٗغ الىظىصي.  و٢ض نغح ظلُل ٦ما٫ الضًً ؤن البُاحي وظىصي ٧امل  الىظىصي ؤو ٧ان قَٗغ
ت هي زُىة ؤولى هدى الكٗغ الىظىصي في الكٗغ  ٤ مهمكت" وؤن َظٍ الاإلاجمٖى ت ٢هاثضٍ " ؤباٍع في مجمٖى

                                                           

 ٕٓٙسامر فاضل عبد الكافم: اآلسرم: مفاىيم حداثة الشعر العريب، ص      ٔ
 ٗٗعبد الوىاب البياٌب، دجربيت الشعرية، ص      ٕ
 ٖٙ، ص ٜٗٚٔالشعر كالثورة  جالؿ اخلياط، سلتارات من مهرجاف ادلربد،     ٖ
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اؾخسضم البُاحي اإلاهُلخاث والترا٦ُب السانت بالىظىصًت والىظىصًً في صًىاهه" الىاع  (.1)الٗغبي اإلاانغ
م و صًىاهه "ؾٟغ ال٣ٟغ والشىعة". وله ٢هاثض طاث ؾماث وظىصًت ناعزت 1964وال٩لماث" الظي نضع ٖام 

ا مً ؤمشا٫: ٢هُضة "بلى البحر ٧امى"  و"مؿاٞغ بال خ٣اثب" و "الخٝغ الٗاثض و" حَر مدىت ؤبي الٗالء" ٚو
٦ما ٢ا٫ مُاهُىؽ: ًخٟجغ الغمؼ الخًاعي الظاحي يمً ب٣ًاء  ال٣هاثض. وصًىان "ؾٟغ ال٣ٟغ والشىعة" 

و ججغبت ؤلاوٗؼا٫ والخمؼ١ الٟغصي بٗىصة مبضٖت بلى الٗالم مً زال٫  اإلاإؾاة ؤلاوؿاهُت الىاخضة، وجَغ
ٌٗض ٖبض  (.2)خذخٟزاهُا في مداولت ٦بري إلؾخمغاع والخجضص وال٢ًاًا ألاؾاؾُت ألاولى، واه٨ٟائها هدى الٗالم 

ت وؤزالمهم وٛما، ًجم٘ قٍٗغ بحن خ٣اث٤ الىحي الاظخماعي وخغاعة  اب البُاحي مً ؤبغػ الخ٣ضمُحن قاٍٖغ الَى
ؿخُٟض مً ؾاثغ  . ٌؿخ٣ي مًامُىه مً وا٢٘ الخُاة َو الاهٟٗا٫ الصسصخي. وجلخ٣ي ٖىض الظاث باإلاىيٕى

حن ٖلى البلىعة وؤلاًجاػ وألاؾلىب و٦ظل٪ ًسغط ألاقُاء قإن الؿغلُالُحن مً ٖااإلاظاَب.  خمض قإن الغمٍؼ
جٗل الهىع ٢اٖضة ل٣هُضجه. اؾخمض البُاحي جهىعٍ للكٗغ مً  وظىصَا اإلاىيىعي بلى وظىصَا الظاحي، ٍو

ي جغي الىظىص ٖبشا ججغبخحن مسخلٟخحن وهي الخجغبت الىظىصًت، زم الخجغبت الىا٢ُٗت. الخجغبت الىظىصًت الت
ظٍ الخجغبت جبدض ًٖ وؾُلت ججٗل له مٗجی، وجسغط ؤلاوؿان مً خالخه الٗبصُت بلى خالت  شُاها، َو ٚو
 .ؤلاوؿان الىاعي بمهحٍر زم الخجغبت الىا٢ُٗت وهي ججغبت جخىدى بٖاصة بىاء الىا٢٘ وزل٣ه في نىعة ظضًضة

٤ مهمكت"٣ًى٫ الكاٖغ في َظٍ ال٣  هُضة: وله ٢هُضة باؾم "ؤباٍع

 هللا، وألا٤ٞ اإلاىىع والٗبُض 

 ًخدؿىن ٢ُضَم 

 قُض مضاثى٪ الٛضاة 

 بال٣غب مً بغ٧ان ٞحزوٝ، وال ج٣ى٘ 

 بما صون الىجىم 

 ولًُغم الخب الٗى٠ُ 

 في ٢لب٪ الىحران، الٟغح الٗم٤ُ 

 والباجٗىن وؿىعَم ًخًىعون  

ا، وؤقباٍ الغظا٫   ظٖى

 ٖىع الُٗىن  

 ن؟في مٟغ١ الُغ١ الجضًضة خاثغو  

 ال بض للساٞل! 

 مً لُل، وبن َل٘ الهباح 

 والكاة جيسخی وظه عاٖحها العجىػ  

لى ؤبُه ألابً، والسبز اإلابلل بالضمٕى   ٖو

حن مً ػظاط   َٗم الغماص له، ٖو

 في عؤؽ ٢ؼم، جى٨غ الًىء ال٤ُُ 

 وؤعامل ًدبًٗ ؤقباٍ الغظا٫ 

 جدذ الؿماء، بال ٚض، وبال ٢بىع  
                                                           

 ـٜٗٙٔ، دار العلم للمالين ، بَتكت عاـ ٜٕٗجليل كماؿ الدين: الشعر العريب احلديث كركح العصر، ص،      ٔ
 ـٜٛٙٔ، ادلكتبة العصرية، ببَتكت عاـ ٕٕ٘مطانيوس ميخائل: دراسات ُب الشعر العريب احلدجيث، ص      ٕ
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ت الىظىصًت للكاٖغ زحر والكاٖغ ًظ٦غ لىا نغزت ؤلا وؿان الىظىصي في َظٍ ال٣هُضة التي جخمشل الجٖز
اب البُاحي وؤ٩ٞاٍع جمُل بلى ألالخاص ألن الٓغوٝ التي ٖاف ٞحها الكاٖغ ٢ض  جمشُل. بن َبُٗت ٖبض والَى

غا١ في ٖام ؾىصاوي مملىء بال٤ًُ وآلاال  ٠ و٢ض ؤصث بالكٗاع بلى ؤلٚا ا الٗم٣ُت في خؿه اإلاَغ م جغ٦ذ آزاَع
ىت ؤزغظها مً  ىه. وهي مىظت خٍؼ وألاخؼان.  وهدً زال٫ ٢غاءجىا هخإ٦ض ؤن وٛمت الخؼن حؿىص في قٍٗغ ٞو
ت. وبن مٗٓم ججغبخه ٢ض اؾخمض الكاٖغ مً خُاجه اإلالُئت باألخضار مً خُاة  ججغبه الاظخماُٖت وال٨ٍٟغ

 اإلاجخم٘ البكغي. 

ؿاٞغ جاثه ًدُه في صخغاء الىظىص. َى مؿاٞغ مً في َظٍ ال٣هُضة عمؼ الكاٖغ خُاة م"ومؿاٞغ بال خ٣اثب"
ش، ًلهى به ٖبض الٓال٫، وفي صازله جمىث  ى مىظىص مخشاثب، ضجغ، هؤلام٩ان، ولِـ له وظه وال جاٍع ٟؿه َو

ً ؾ٩ُىن بال ظضوي، ألهه له وظىص ٖبض ال ظضوي له. والجضًغ بالظ٦غ ؤن مؿاٞغ بال خ٣اثب ًمازل  خٍؼ
ُا اإلاؿاٞغ بال ؤمخٗت.  و   ٣ٍى٫ ٞحها قاٖغها: خٞغ

 مً ال م٩ان 

ش، مً ال م٩ان   ال وظه، ال جاٍع

ذ ؤؾمٗها جىاصًجي: حٗا٫!   جدذ الؿماء ، وفي ٖى٫ الٍغ

ش..... ؤؾمٗها جىاصًجي: حٗا٫!   ال وظه، ال جاٍع

 ٖبر الخال٫  

ش ٌٗبٍر عظا٫  مؿدى٣٘ الخاٍع

 ٖضص الغما٫  

 وألاعى ما ػالذ، وما ػا٫ الغظا٫ 

 لٓال٫ًلهى بهم ٖبض ا  

ذ ؤؾمٗها، جىاصًجي : ٖا٫! -ؾجى -وؤها    في  الٍغ

 ٖبر الخال٫ 

 وؤها وآالٝ الؿىحن 

 ً  مخشاثب، ضجغ ، خٍؼ

 مً ال م٩ان 

 جدذ الؿماء

 جمىث ، بال عظاء في صازل هٟسخي 

 وؤها وآالٝ الؿىحن 

 ً  مخشاثب، ضجغ ، خٍؼ

 ما مً ال م٩انثؾإ٧ىن! ال ظضوي، ؾإب٣ي صا 

ش   مً ال م٩ان لي، ال وظه، ال جاٍع

 الًىء ًهضمجي، ويىياء اإلاضًىت مً بُٗض 

٣ها، ؾإم ظضًض    هٟـ الخُاة ٌُٗض عن٠ ٍَغ

 ؤ٢ىي مً  اإلاىث الٗىِبض 

 ؾإم ظضًض 
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 وؤؾحر ال الىي ٖلى قحئ، وآالٝ الؿىحن 

ًإلاال قحئ ًيخٓغ ا   ؿاٞغ ٚحر خايٍغ  الخٍؼ

حن   وخل َو

ُىن آالٝ الجىاصب، والؿجن   ٖو

 ىت، ؤي هٟ٘ ؤعججُه؟وجلىح ؤؾىاع اإلاضً 

ه   مً ٖالم ما ػا٫ وألامـ اإلاٍغ

 ًدُا، ولِـ ٣ًى٫: بًه" 

 ًدُا ٖلى ظ٠ُ مُٗغة الجباٍ 

 هٟـ الخُاة 

٣ها، ؾإم ظضًض   هٟـ الخُاة ٌُٗض عن٠ ٍَغ

 ؤ٢ىي مً اإلاىث الٗىُض 

 جدذ الؿماء 

 بال عظاء 

 في صازلي هٟـ جمىث 

 ٧اٖى٨بىث 

 هٟسخي جمىث 

لى الجضاع   ٖو

 عيىء الجها 

به٣ها صما، يىء الجهاع  ًمخو ؤٖىامي، ٍو

غب الالظُحن في الاعى اإلادخلت واؾخسضم اإلاهُلخاث والترا٦ُب ٗنغح البُاحي في ألابُاث ال٣اصمت ألاويإ ال
ظا حٗبحر  ٣ًى٫ البُاحي في ٢هُضة له "الٗغب الالظئىن"   السانت بالىظىصًت والىظضًحن. َو

 الىمل ًإ٧ل لخهم

ُىع ظاعخت الؿىحن   َو

 آلازغون َم الجخُم

     (1)وآلازغون َم الجخُم 

 وفي صًىاهه"الىاع وال٩لماث" ٢هُضة  باؾم "بلى ألالبحر ٧امى" ٣ًى٫ البُاحي  في َظٍ ال٣هُضة:  

 ؾبٗت ؤ٢ماع ٖلى الخال٫ 

 ؤؾلخت ، ؤ٢ىا٫ –خاُٞت  

 يماثغ ، ؤ٢ٟا٫ 

 للبُ٘ وؤهذ مخٗب، حٗا٫! 

 جهُم في خضاث٤  اللُا٫ 

 ٫هُاعص الٓال 
                                                           

 ٜٙ٘ٔبَتكت  -شعر  - رسالة إىل نافم حكمت كقصائد أخرل    ٔ
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 هغ٢ب ٖالم الٟجغ الجضًض في الجبا٫ 

 ًمؿ٪ في قبا٦ىا ٞغاقه اإلادا٫ 

 وكغب قات الٗهغ في صَغان ٞؤلٚال٫ 

 ٠  آص مى٪ ًا ؾحًز

٪ الؼلؼا٫   ًا ٞاعؽ ٖهغ اصٍع

 ٢ا٫، ؤهذ مخٗب، حٗا٫ 

 وٛل٤ ٖحن ألاؾض الجىا٫ 

ٟا٫   حٗا٫، ٞاأَل

 هامىا، وهامىا الٟاعؽ اإلاخٗب في ألاؾما٫ 

ي مىيٕى الشىعة بلى ؤ٤ٞ ظضًض وو٠ْ ألاؾاَحر والغمىػ للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع الشىعٍت وخغ٦ت ل٣ض ه٣ل البُاح
اب البُاحي الكٗغ ججغبت وظىصًت اظخماُٖت حؿتهضٝ زل٤ جىا٤ٞ بحن ؤاإلاجخٗاث بهىعة ظضًضة. ع  ي ٖبض الَى

مىخاجه. ٞالىا٢٘ الىظىصي مىؾىم بالالمٗجی والٟىضخی و  الٗبصُت، والىا٢٘ الىا٢٘ ؤلاوؿاوي وبحن ؤخالمه َو
الاظخماعي ؾمخه الكغ والٓلم الاظخماعي. والكٗغ بُبُٗخه جمغص يض َظٍ الؿماث، وبدض ببضاعي ًٖ هٓام 

٣ٞض جمحز قٍٗغ بدىٕى بىاٍ ؤلا٣ًاُٖت وحك٨ُالجه الجمالُت التي   .للٟىضخی ألابضًت وؾالح إلاىاظهت الكغ والٓلم
   (.1)صي عؾالت الخب والشىعة في اإلاجخم٘ الٗغبيًا  حؿخىحي مً الترار الكٗبي الٗغبي وؤلاوؿاوي،

 البدث هخائج

اب البُاحي مً الكٗغاء الظًً ًىًىن في لىاء الىا٢ُٗت الاهخ٣اصًت. هٓم البُاحي قٍٗغ في  ٧ان ٖبض الَى
ت  با مً الؿُاؾت والاظخمإ بلى الٗلم والٟلؿٟت. ٧ان قاٖغ الخجٍغ اث قتی، جىاو٫ ٞحها ٧ل قئي ج٣ٍغ مىيٖى

٤ مهمكت" الىظىصً . وبٗض الضعاؾت ٢هُضجه "ؤباٍع ما١ ؤو قاٖغ الُٟلؿٝى ت ؤو قاٖغ الٛىم بلى ألٖا
و٢هُضجه "الظي ًإحي وال ًإحي" جىنلىا ؤن الكاٖغ ًيخ٣ض وا٢ٗه الٗام مً زال٫ ججغبخه الظاث. و الظاث ال 

اب البُاحي قاٖغا ملتزما ٖبر ٖما ٧ان ًسخلج في نضع  ٍ ًٖ ٢ًاًا اإلاجخم٘ ج٨ك٠ بال الٗاَٟت. ٧ان ٖبض الَى
ت ومٗاهاة الىظىص ؤلاوؿاوي في ؤػماجه ومك٨الجه، و٢ًاًا الظاث الٟغصًت والجماُٖت، والتزم في  ومٟاَُم الخٍغ
ت الىظىصًت ٦ما اؾخسضم اإلاهُلخاث  ا. ازخاع ؤن ٌٗبر اإلاٟهىم الخ٣ُ٣ي للخٍغ ا وال ٦َغ طل٪ ٧له َٖى

هه" الىاع وال٩لماث"وؾٟغ ال٣ٟغ والشىعة". وله ٢هاثض طاث والترا٦ُب السانت بالىظىصًت  والىظىصًحن في صًىا
٠ الٗاثض" و"مدىت ؤبي  ؾماث وظىصًت ناعزت مشل ٢هُضةجه "بلى ؤلبحر ٧امىا" و"مؿاٞغ بال خ٣اثب" و"الخٍغ
 ً ً الٗغبي ٖو ا مً ال٣هاثضة التي جخه٠ بؿماث وظىصًتباعػة. حٗبر ٢هاثضٍ ًٖ وا٢٘ الَى حَر الٗالء" ٚو

تراب والٛغبت. له عئٍت ظضًضة لل٣ًاًا مسخل٠ ال٣ًاًا  ؤلاوؿاهُت ٦ما جاصي بلى الخإمل الٟلؿٟي والٚا
اإلادلُت والٗغبُت. ًمخاػ اؾىبه بالخغ٦ت والٛىاء والخٗبحر ًٖ الٗاَٟت بهض١ ويىح ونغاخت ٌٗبر ًٖ الخؼن 

ً الهىع التي قاَضَا في خُاجه الُىمُت.  الٗم٤ُ ٖو
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