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 الشئيت واليؽإة والشواد :خشهت الؽػش الحش في ألادب الػشبي الحذًث
 

 لاظميمدمذ هىؼاد غالم الىىسي ال

 لهىضل٨ىائ، ا، ظامٗت ل٨ىائ، َالب ٢ؿم اإلااظؿخحر في اللٛت الٗغبُت وآصابها

 

ً ه٣ُت زىعٍت ٞانلت٧اهذ بض ش الكٗغ الٗغبي؛ خُض جؼاًض جإزحر ألاصب الٗغبي في  اًت ال٣غن الٗكٍغ في جاٍع
ىُت ت ؤلاوؿان الٗغبي الظي ٧ان مسضٖو٣ٖلُ خاهُت، واوؿا١ ا مً ٢بل الاؾخٗماع، ٞاعجبِ َبٗا بىضاءاث َو

ت الساعظُت  ، ومً زال٫ َظا الخإزحر اإلاتزاًض صزلذ الٟىىن الكٍٗغ وعاء ٧ل مداولت زاثغة ٖلى الكاج٘ اإلاإلٝى
ت، وبضؤث  وبالخدضًض الٛغبُت في الكٗغ الٗغبي، وظٗل الكٗغاء الٗغب ًماعؾىن َظٍ ألاق٩ا٫ الكٍٗغ

اناتها ألاولى جٓهغ في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ومً َظٍ ألا  ت الكٗغ اإلاغؾلاَع الظي  (Blank Verse) هىإ الكٍٗغ
اوي ٖام 1869خاو٫ جُب٣ُه ألو٫ مغة عػ١ هللا الخّؿىن ٖام  م، وفي 1905م، وؤخُاٍ ظمُل نضقي الَؼ

داوي ججغبخه في الكٗغ اإلاى ضان م٣لضاالٗام هٟؿه ػاو٫ ؤمحن الٍغ بظل٪ الكٗغ  شىع بدصجُ٘ مً ظىعجي ٍػ
  .ىٓمه في ألاٞغهجالظي ٧ان ً (Free Verse) الخغ

٣ه ٞحها بلى الىظىص ٖلى ؤ٢ىا٫، ٣ٞض  ازخل٠ الى٣اص والباخشىن في جدضًض الخ٣بت التي ق٤ الكٗغ الخغ ٍَغ
مْذ الكاٖغة الٗغا٢ُت هاػ٥ اإلاالث٨ت في م٣ضمت ٦خابها "٢ًاًا الكٗغ اإلاٗانغ" ؤنَّ "بضاًت خغ٦ت الكٗغ  ٖػ

ْث ختی م في الٗغا١ ومً الٗغا١، بل 1947الخغ ٧اهذ ؾىت  مً بٛضاص هٟؿها، وػخٟذ َظٍ الخغ٦ت وامخضَّ
ً الٗغبي ٧له") مذ ؤنَّ با٧ىعة ؤلابضإ في َظا اللىن الٟجي ٧اهذ ٢هُضتها )1ٚمغث الَى ال٩ىلحرا(، (، و٦ظا ٖػ

ِكغجا ؾىت زم ٢هُضة )َل ٧ان خبّ 
ُ
اب، و٧لخاَما و َُّ ل٨جها  .م1947ا( إلاىاَجها الكاٖغ الٗغاقي بضع قا٦غ الؿ

ْذ بإنَّ بضاًاث الكٗغ الخغ ٧اهذ ٢بل ٖام َٖضلْذ ٖ
َ
م في ٢ىلها: "في ٖام 1947ً َظا الغؤي بٗض طل٪، واٖتٞر

1962 ً ُه خ٨مُذ بإنَّ الكٗغ الخغ ٢ض َل٘ مً الٗغا١، ومىه ػَخ٠ بلى ؤ٢ُاع الَى م نضع ٦خابي َظا، ٞو
عث َظا الخ٨م ؤصعي ؤنَّ َىا٥ قٗغ  ًْ ًىم ٢غَّ ما خغّ الٗغبي، ولم ؤ٦ ِٓ

ُ
في الٗالم الٗغبي ٢بل ؾىت  ا ٢ض ه

ة مٗضوصة، ٢ض ْهغث في 1947 ىِظئذ بٗض طل٪ بإنَّ َىا٥ ٢هاثض خغَّ ُٟ م، ؾىي هٓمي ل٣هُضة "ال٩ىلحرا"، ٞ
ت وال٨خب مىظ ؾىت  َُّ جي لم ؤ٢غؤ بُٗض 1932اإلاجالث ألاصب ٣حن؛ ألهَّ ِ

ّ
ُخه مً ٦خاباث الباخشحن واإلاٗل ى ؤمٌغ ٖٞغ م، َو

ا، وبط ِغُص في َظا اإلاجا٫؛ مجها: اؾم ٖلي ؤخمض با٦شحر، ومدمض جل٪ ال٣هاثض مً مهاصَع
َ
ا بإؾماء ٚحر ٢لُلت ج

ـ ٖىى وؾىاَم غاع قاٖغ ألاعصن، ولَى ض ؤبي خضًض، ومدمىص خؿً بؾماُٖل، ٖو في الخ٣ُ٣ت ؤن  .(2)"ٍٞغ
اناجه ٢بل  َظا  م ب٨شحر؛ و٧ان الكاٖغ اإلاهغي ٖلي ؤخمض با٦شحر ؤبغػ قاٖغ جىاو٫ 1947الكٗغ الخغ بضثذ بَع

ى قٗغ الًٟ و٦ؿاٍ خلت الاؾخ٣ال٫ الٟجي الظي جغظم مؿغخُت )عومُى وظىلُِذ(؛ لك٨ؿبحر بلى الٗغبُت ٖل
ت بأصاب ال٣اَغة )الخُٟٗلت، و٧ان و٢تها َالب م(، ومً َىا ًمُل 1936ا في الؿىت الشاهُت ب٣ؿم اللٛت ؤلاهجلحًز

 .الًٟ؛ وبن لم ٨ًً ؤبا ٖظعجه ٖضص مً الباخشحن بلى ؤن الكاٖغ ٖلي با٦شحر َى الظي َىع َظا

؛ بل ؾب٣ذ الاؾخ٣ال٫َ الٟجيَّ  والكٗغ الخغ ٦إي ًٞ ؤصبي ؤو ٖلمي ًبضو لم ًٓهغ ٞىا مؿخ٣ال في ؤو٫ ؤمٍغ
الماث جمسًذ ًٖ اؾخ٣اللُت َظا الًٟ الشىعي الجضًض، وبظل٪ جغي الكاٖغة وعاثضة الكٗغ  اناٌث ٖو بَع

 :ًٟ ؤصبي مؿخ٣ل الًخم بال بطا جىاٞغث ُٞه الكغوٍ ألاعبٗتالخغ هاػ٥ اإلاالث٨ت ؤن جدضًض الكٗغ الخغ ٦

                                                           

 .ٖٕـ(، صٜٚٙٔ، ٖ)القاىرة: مكتبة النهضة، ط قضايا الشعر ادلعاصر نازؾ ادلالئكة،    ٔ
 .ٗٔادلصدر السابق، ص    ٕ
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"ٞالظي ًبضو لي ؤن َىا٥ ؤعبٗت قغوٍ ًيبػي ؤن جخىاٞغ ل٩ي وٗخبر ٢هُضة ما ؤو ٢هاثض هي بضاًت َظٍ 
 :الخغ٦ت وؾإصعظها ُٞما ًلي

  ا ظضًضا ؾ٩ُىن مشحر ُّ  ا ؤقضؤن ٩ًىن هاْم ال٣هُضة واُٖا ؤهه ٢ض اؾخدضر ب٣هُضجه ؤؾلىبا وػه
 .ؤلازاعة خحن ًٓهغ للجمهىع 

 م ٞحها بلى اؾخٗم ا٫ ؤن ٣ًضم الكاٖغ ٢هُضجه جل٪ "ؤو ٢هاثضٍ" مصخىبت بضٖىة بلى الكٗغاء ًضَٖى
 .ا ألاؾاؽ الٗغوضخي إلاا ًضٖى بلُهَظا اللىن في ظغؤة وز٣ت، قاعخ

   ب ؤم ؾىاء ؤ٧ان طل٪ ضجُج بعجا-ا ا لضي الى٣اص وال٣غاء ُٞطجىن ٞىع ؤن حؿدشحر صٖىجه نضي بُٗض
٨خبىن م٣االث ٦شحرة ًىا٢كىن ُٞه الضٖىة -اؾدى٩اع  .ٍو

  ا باؾخٗما٫ اللىن الجضًض، وج٩ىن الاؾخجابت ٖلى هُا١ بضءون ٞىع  ؤن ٌؿخجُب الكٗغاء الضٖىة ٍو
 .(1واؾ٘ ٌكمل الٗالم الٗغبي ٧له")

ظا عؤي له وظاَت وز٣ل؛ ٞةن الاؾخ٣ال٫ الٟجي ٣ًخًحها خخما، وإلاا ٧اهذ ال٣هاثض الخغة م ٢1947بل ٖام  َو
اناث حكحر بلى ٢غب 1947جد٤٣ قِئا مً الكغوٍ ألاعبٗت زبذ ؤن ٧ل ما ٧ان ٢بل ٖام  ال م َى ًمشل بَع

ٞالكاٖغة هاػ٥ ج٣غ لىٟؿها الًٟل في بيٟاء  .م1947وظىص َظا الًٟ، و٢ض ْهغ ٞىا مؿخ٣ال في ٖام 
ضَا في َظا ٦شحر مً ألاصباء ٍا  .(2. وبن ٧اهذ هي ٚحر ملخت ٖلى َظا)الاؾخ٣ال٫ الٟجي ٖلى الكٗغ الخغ، ٍو

 :غىامل اليؽإة والخىىيً

ه ًغجبِ صاثما باألويإ الاظخماُٖت والىٟؿُت والؿُاؾُت التي ٌِٗكها ألاصًب  ْهىع الًٟ ألاصبي ؤو جىٖى
لُه ٩ٞان ْهىع الكٗغ الخغ زايٗا لٗضة ٖىامل جالُت  :والكاٖغ، ٖو

الى٣اص ؤن ؤَم الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى وكإة الكٗغ الخغ و٢ض عؤي ٦شحر مً الباخشحن و  :غىامل احخماغيت
ا بلى صواٞ٘ اظخماُٖت وؤزغي هٟؿُت بالضعظت ألاولى بلى ظاهب بٌٗ الٗىامل ألازغي  َغ بهما حٗىص في ظَى

ش الكٗغ الخغ في ألاصب الٗغبي والخ٣بت الؼمىُت التي ُوِلَض ٞحها ًخإ٦ض . اإلاىبش٣ت ًٖ ؾاب٣تها بن الىاْغ في جاٍع
خ٣ا لُبُٗت الكاٖغ الٗغبي، خُض لضً ه ؤن الٗىامل الاظخماُٖت هي ؤ٦ثر الٗىامل جإزحرا في وكإة َظا الًٟ، ٞو

ً ٢ض اقخض قٗىعٍ بخسلٟه ًٖ الغ٦ب الخًاعي وؤن ٢ىة  ٧ان اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي في ال٣غن الٗكٍغ
ُه الىثر والكٗغ ٖاصث ٖاظؼة ًٖ الخٗبحر ٖما ٌِٗكه الكاٖغ مً ضث في  البُان بىٖى ٖىا٠َ وؤخاؾِـ، ٚو

جٗل ألاصب الٗغبي ًخُىع  ت واليكاٍ، ٍو ؤمـ الخاظت بلى بصزا٫ هٕى مً الخٗضًل والخُٛحر، ٌُٗض له الخٍُى
ت،  ت والٟىُت للكٗغاء الُامدحن بلى الخٍغ ت ال٨ٍٟغ مشل في طاجه الخٍغ ىا٦ب الغ٦ب، ٍو جاعي الؼمً ٍو ٍو

ا مً خم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي هٖىؾ٘ ٖكغ وما بٗضٍ ٌٗاوي اإلاجٟٞي ال٣غن الخا .الساعظحن ٖلى اإلاإلٝى ال٣ضًم
غ في ٧ل مجا٫، وما ٧ان اإلاجخم٘  ي٤ُ ال٨ٟغ ويُٛت الاؾخٗماع؛ ٩ٞان ًتر٢ب ْهىع صٖىة الخجضًض والخدٍغ

هغ له ٚهً ؾمي بالكٗغ الخغزغ َظا الىي٘ الاظخماعي في الكٗغالٗغبي لُبخٗض ًٖ ألاصب الٗغبي، ٞإ  .، ْو

٧اهذ َىا٥ ٖىامل هٟؿُت وعاء وكإة َظا الًٟ ألاصبي؛ ٞالكاٖغ وألاصًب ٌؿخجُب ؤوال و : غىامل هفعيت
ً وظض الكاٖغ الٗغبي البدىع السلُلُت ج٣هغ ًٖ ؤصاء ما ًضوع في  لٗىامله الىٟؿُت، وفي بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

جبٗت ومؿاولُت، هٟؿُت الكاٖغ مً ؤ٩ٞاع، وما جمغ به ْغوٞه مً ؤخضار وج٣لباث، وما ًاو٫ بلُه ؤمٍغ مً 
ى الكٗغ الٗغبي  ٞإعاص ؤن ًسُى بالكٗغ الٗغبي زُىة مخ٣ضمت، جدُذ له الاهٟخاح ألا٦ثر والاهُال١ ألاوؾ٘، َو

وطل٪ ؤن الكاٖغ ٦ٛحٍر مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي ٌٗاوي  .الخغ في ؤخؿً مؿمُاجه وؤص١ مضلىالجه

                                                           

 .ٙٔـ(، صٕٜٙٔ، ٗنازؾ ادلالئكة، قضايا الشعر العريب ادلعاصر، )بَتكت: دار العلم للماليُت، ط     ٔ
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔـ(، صٜٓٛٔ، ٔؼ، طانظر: د. الطاىرأمحد ادلعاصر، الشعر العريب ادلعاصر)القاىرة: دار ادلعار      ٕ
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اصث  مً الاؾخٗماع وال٨بذ الغوحي وال٣ُىص في الخ٨ٟحر  والٗمل والبُان، ٞشاع َبٗه ٖلى ٧ل ٢ُض في ال٨ٟغ ، ٖو
ت ؤخب ألاقُاء بلُه، ُٞبدض ًٖ ٦ُُٟ ت والخُل٘ ٣ُىصالت الخسلى ًٖ الخٍغ ظا الخغم الجامذ ٖلى الخٍغ ، َو

 .(1بلى الخدغع الخٗبحري مً ؤ٢ىي الٗىامل ليكىء الكٗغ الٗغبي الخغ وجُىعٍ و٢ٟؼجه بلى ألامام)

 : حػشيف الؽػش الحش

الكٗغ الخغ َى قٗغ طو قُغ واخض لِـ له َى٫ زابذ وبهما ًصر ؤهه ًخٛحر ٖضص الخُٟٗالث مً قُغ بلي "
٤ ٢اهىن ٖغوضخي ًخد٨م ُٞه ٩ىن َظا الخُٛحر ٞو ج٣ى٫ هاػ٥ اإلاالث٨ت : "ؤؾاؽ الىػن في الكٗغ . (2)"قُغ ٍو

٘ ٖضص الخٟٗالخغ ؤهه ٣ًىم ٖلى وخضة الخُٟٗلت. واإلاٗجی البؿُِ الىاضر لهظا الخ٨م ؤ ت في جىَى ُالث، ن الخٍغ
ا ؤن ج٩ىن الخُٟٗالث في ألاقُغ مدكابهت جمام الدكابه، ُٞىٓم الكاٖغ، مً ؤو ؤَىا٫ ألاقُغ حكتٍر بضء

 الخُٟٗلت الىاخضة اإلا٨غعة، ؤقُغ  بدغ الغمل طي
 

 :ا ججغي ٖلى َظا اليؿ٤ مشال

 ٞاٖالجً ٞاٖالجً ٞاٖالجً ٞاٖالجً

 ٞاٖالجً ٞاٖالجً

 ٖالجً ٞاٖالجًٞاٖالجً ٞا

 ٞاٖالجً

 ٞاٖالجً ٞاٖالجً ٞاٖالجً

 ٞاٖالجً ٞاٖالجً

مطخي ٖلى َظا اليؿ٤، خغّ  ل٣اهىن الٗغوضخي ا في ازخُاع ٖضص الخُٟٗالث في الكُغ الىاخض، ٚحر زاعط ٖلى اٍو
ت التي ؤَاٖها الكاٖغ الٗغبي مىظ الجاَلُت ختی ًىمىا َظا)لبدغ الغمل، ظاٍع  .(3ا ٖلى الؿجن الكٍٗغ

 :بن للكٗغ الخغ مؼاًا ٖضًضة مجها ماًلي: ث الؽػش الحشمميزا

اص ص٦خىعاٍ ٞلؿٟت في ألاصب الخضًض والى٣ض .1 ت: وهي ٦ما ٢ا٫ الض٦خىع مؿٗض ٍػ الىخضةـ -الىخضة الًٍٗى
ت جخمحز ب٩ىجها مبيُت ٖلي الخىاؾ٤ الًٗىي بحن مىؾ٣ُي اللٟٔ ؤو الهىعة وخغ٦ت  ت في الكٍٗغ الًٍٗى

 .ًخى٠٢ ٖلُهالخضر ؤو الاهٟٗا٫ الظي 

تزاوط ُٞه الك٩ل واإلاًمىن، ٞالبدغ  .2 ألاؾلىب: ال٣هُضة في الكٗغ الخغ حك٩ل ٦الما مخماؾ٩ا، ٍو
، وناع الكاٖغ ٌٗخمض ٖلي "الخُٟٗلت"  وال٣اُٞت والخُٟٗلت والهُاٚت ُويٗذ ٧لها في زضمت اإلاىيٕى

لي مىؾ٣ُى الضازلُت اإلاىاؾبت بحن ألالٟاّ  .ٖو

٢ض ظمٗذ في الكٗغ الخغ ؾماث ٞىُت، والخدغع مً ال٣ُىص الك٩لُت مً الخدغعمً ال٣ُىص الك٩لُت: و  .3
خحن ت جامَّ ٍٟى ت ٖو َخَبر مً ٢ضعاث الكاٖغ واهُال٢ه في الخٗبحر ًٖ زىالج هٟؿه بدٍغ ْٗ ُ

 . ؤَم ؾماتها، التي ح

ظٍ الخ٣ُ٣ت ججٗل الىػن مخض٣ٞا  .4 يكإ الخض٤ٞ ًٖ وخضة الخُٟٗلت في ؤٚلب ألاوػان الخغة، َو الخض٤ٞ: ٍو
 .ض٣ٞا مؿخمغا، ٦ما ًخض٤ٞ ظضو٫ في ؤعى مىدضعةج

 :  الؽػش الحش هلائق

بن الكٗغ الخغ ٣ًخهغ ٖلى ٖكغة بدىع مً بدىع الكٗغ الٗغبي الؿخت ٖكغ، وفي َظا هٕى مً ج٣ُُض  -1
 .الكاٖغ وج٣لُو مجا٫ ببضاٖه

                                                           

، ط     ٔ  . ٖٕٔـ(صٜٔٛٔ، ٖانظر: د. يوسف عز الدين، ُب األدب العريب احلديث، )الرياض: دار العلـو
 .ٓٙنازؾ ادلالئكة، قضايا الشعر ادلعاصر، ص     ٕ
 .ٖٙادلصدر السابق، ص    ٖ
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ظا ٢ض ٌؿبب ملال وز٣ال ٖلى ال٣ -2 اعت والؿام٘ وبما ؤن مٗٓم الكٗغ الخغ ٣ًىم ٖلى وخضة الخُٟٗلت، َو
 .الؾُما بطا َالذ ال٣هُضة

٤ بحن الكاٖغ والجمهىع، ٌٗلىٍ ٚباع اليؿُان  -3 ٓم مً الكٗغ الخغ ب٣ي في مىخه٠ الٍُغ بن الجاهب ألٖا
في اللخٓت التي ولض ٞحها، ُٞبضو ؤن الكٗغ الخغ لم ًل٤ ختی ألان م٩اها الث٣ا في ٢لىب ظماَحر الٗغب، 

ب ظضا، ًشحر ه٣ُت الؿا  ظا قحئ مٍغ  .ا٫ في مؿخ٣بل الكٗغ الخغ واؾخ٣الله الٟجيَو

 :سواد الؽػش الحش

اناث وبضاًاث ٚحر مؿخ٣لت ٢بل ٖام  م ب٨شحر، بال ؤهه خهل ٖلى ٦1947ما ط٦غث ؤن الكٗغ الخغ ٧ان له بَع
م ٖىض ما وكغث هاػ٥ اإلاالث٨ت ٢هُضتها الكهحرة ال٩ىلحرا جإزغا بىباء مىدكغ في ٦1947ُان مؿخ٣ل في ٖام 

ً عؤًت الكٗغ مهغ مما  ٘ بٌٗ الكٗغاء اإلاخمحًز خهض ال٨شحر مً ؤعواح الكٗب اإلاهغي، وفي َظٍ الٟترة ٞع
الخغ وصاٞٗىا ٖىه بإ٢صخی ماًم٨ً، ومجهم الكاٖغ الٗغاقي بضع قا٦غ الؿُاب والكاٖغ قاط٫ َا٢ت والكاٖغ 

االء ألاعبٗت سجلىا في اللىاثذ بىنٟهم عواص الكٗغ الخضًض اب البُاحي، َو في الٗغا١.ومً اإلاىاؾب  ٖبض الَى
 :ؤن ؤ٠٢ و٢ٟت ٢هحرة م٘ َاالء الغواص ألاعبٗت، وطل٪ بالخالي

 :هاصن ـادق اإلاالئىت

غان  20ال٣اَغة  -1923ؤٚؿُـ  -آب  23هاػ٥ ناص١ اإلاالث٨ت )بٛضاص  (، قاٖغة مً 2007ًىهُى  -خٍؼ
ُذ بها في في ٖؼ  1990الٗغا١، ولضث في بٛضاص في بِئت ز٣اُٞت، ٖاقذ في ال٣اَغة مىظ  ت وجٞى  20لت ازخُاٍع

ت وصٞىذ في م٣برة زانت  85ًٖ ٖمغ ًىاَؼ  2007ًىهُى  ٖاما بؿبب بنابتها بهبٍى خاص في الضوعة الضمٍى
ٗخبر البٌٗ  1947ٌٗخ٣ض ال٨شحرون ؤن هاػ٥ هي ؤو٫ مً ٦خبذ الكٗغ الخغ في  .للٗاثلت ٚغب ال٣اَغة َو

ت .ُتغ في الٍٗغ٢هُضتها اإلاؿماة ال٩ىلحرا مً ؤواثل الكٗغ الخ اتها الكٍٗغ قٓاًا  ، ٖاق٣ت اللُل :ؤَم مجمٖى
ٛحر ؤلىاهه البدغ، شجغة ال٣مغ ، ٢غاعة اإلاىظت ، الغماص  (1)الهالة والشىعة، مإؾاة الخُاة واٚىُت لئلوؿان، َو

 :الؽاغش الػشاقي بذس ؼاهش العياب

صٌؿمبر  24 - 1926صٌؿمبر  25، ُولض في البهغة في ظىىب الٗغا١ )زاثغ بضع قا٦غ الؿُاب قاٖغ ٖغاقي
ً، ٦ما ٌٗخبر ؤخض ماؾسخي  (، ٌٗض واخضا1964 ً الٗغبي في ال٣غن الٗكٍغ مً الكٗغاء اإلاكهىعًٍ في الَى

اة ؤّمه ؤٖم٤  .الكٗغ الخغ في ألاصب الٗغبي ض الؿُاب والضجه ٖىضما ٧ان ٖمٍغ ؾذ ؾىىاث، و٧ان لٞى
َ
٣

َ
ل٣ض ٞ

عظ٘ الكاٖغ بلى  1954في مسخل٠ اإلاضن الٗغا٢ُت، وفي ؾىت ألازغ في خُاجه. قاع٥ في مٛامغاث ؾُاؾُت 
ت الاؾخحراص والخهضًغ ُٟت في مضًٍغ ول٨ً الظي ًٓهغ مً  .بٛضاص وّوٕػ و٢خه ما بحن الٗمل الصخافي والْى

خه التي ولض ٞحها "ظ٩ُىع". ًّ بلى ٢ٍغ ٠ في اإلاضًىت بٛضاص بل ْل ًد ُّ اب ؤهه لم ًإوـ ولم ًخ٨ ُّ  زال٫ ؾحرة الؿ
خهوهلمذ  صزل مؿدكٟى  1962في ؾىت  .طل٪ في ٢هُضة ظ٩ُىع التي حّٗبر ًٖ قضة اقدُا٢ه وخبه ل٣ٍغ

ُ
ؤ

ّل ًهإع آلاالم بلى ؤن جىفي ؾىت  ، زم ٖاص بلى البهغة ْو الجامٗت ألامحر٦ُت ببحروث للمٗالجت مً ؤلم في ْهٍغ
لو مً عجابت ال٣اُٞت في ٧ان مً عواص الكٗغ الخغ في الٗغا١ الظًً ٢امىا بمداوالث ظاّصة للخس. م1964

ا في الكٗغ ألاظىبي بلى الكٗغ الٗغبي ت التي قاَضَو  .الكٗغ الٗغبي، وؤعاصوا ه٣ل جل٪ الخٍغ

 (0532-0565) الؽاغش ؼارل واكت

ى قاٖغ وؾُاسخي وصبلىماسخي ٖغاقي، مً ٖاثلت آ٫ َا٢ت مً ٖكحرة الؿاصة الخُالُحن ال٨ُالهُت الخؿيُت  َو
ى ؤًًا ً بضع  مً مضًىت اإلاىنل، َو مً ماؾسخي مضعؾت الكٗغ الٗغبي الخضًض )الكٗغ الخغ(، م٘ الكاٍٖغ

ش  اب البُاحي والكاٖغة هاػ٥ اإلاالث٨ت. ولض في مضًىت اإلاىنل الٗغا٢ُت بخاٍع بض الَى ل  28قا٦غ الؿُاب ٖو ؤبٍغ

                                                           

 .ٓٔ-ٛـ(، صٕٕٓٓ، ٔلى للثقافة، طانظر: نازؾ ادلالئكة، األعماؿ الشعرية الكاملة)مصر: اجمللس األع     ٔ
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ش1929 ؤ٦خىبغ  20 م، وجىفي في الٗانمت اإلاٛغبُت ؤزىاء خًىعٍ اظخمإ وػعاء الساعظُت الٗغب في الغباٍ بخاٍع
 .م1974

 الؽاغش غبذ الىهاب البياحي

اب البُاحي قاٖغ وؤصًب ٖغاقي ) َّ ٗض واخضا مً ؤعبٗت ؤؾهمىا في جإؾِـ مضعؾت 1999 - 1926ٖبض الى ( َو
م ٖلى الخىالي هاػ٥ اإلاالث٨ت وبضع قا٦غ الؿُاب  الكٗغ الٗغبي الجضًض في الٗغا١، )عواص الكٗغ الخغ( َو

ً ٦شحرة، مجها .م1926ولض في بٛضاص ؾىت وقاط٫ َا٢ه  قاٖغ ٖغاقي  ٤، مالث٨ت وقُاَحن  :وله صواٍو  ؤباٍع
خىن ، مهكمت  .(1)ٖكغون ٢هُضة مً بغلحن، ؤقٗاع في اإلاىٟى، عؾالت بلى هاْم خ٨مذ، اإلاجض لؤلَٟا٫ والٍؼ

 :بػن كفائذ الؽػش الحش

 كفيذة هىليرا لىاصن اإلاالئىت

٤ الغاصًى ؤن ضخاًا م ؤنِبذ مهغ ب1947]زلُٟت ال٣هُضة: في ٖام  ىباء الهًُت ) ال٩ىلحرا( وبلٜ هاػ٥ بٍُغ
ا السُى٫ باججاٍ الٍغ٠ اإلاهغي للخسلو  اإلاغى جؼصاص ؤٖضاصَم ٧ل ًىم، وؤن ظشثهم جخ٨ضؽ في ٖغباث ججَغ
ٗت السببُت )ٞٗلً  مجها وصعء الٗضوي ٦ما ًبضو، ٞغاخذ ج٨خب ٢هُضتها ٖلى بدغ اإلاخضاع٥ وجُٟٗلخه الؿَغ

 ضتها الب٨غ : ال٩ىلحرا الكهحرة[ٞٗلً(وهي ٢هُ

 كفيذة الىىليرا

ً اللُُل 
َ
 ؾ٨

اْث  ٘ َنَضي ألاهَّ
ْ
ِٜ بلى َو٢  ؤن

ْم٤ الٓلمِت, جدَذ الهمِذ, ٖلى ألامىاْث  ُٖ  في 

اٌث حٗلى, جًُغُب 
َ
 َنغز

 خؼٌن ًخض٤ُٞ, ًلتهُب 

ر ُٞه َنضي آلاَاْث 
َّ
 ًخٗث

 في ٧ل ٞااٍص ٚلُاُن 

ًِ ؤخؼاُن   في ال٩ىِر الؿا٦

ماْث في ٧ل م٩اٍن 
ُ
ل
ُ
 عوٌح جهغُر في الٓ

 في ٧ّلِ م٩اٍن ًب٩ي نىْث 

ُه اإلاىْث 
َ
 َظا ما ٢ض َمّؼ٢

 اإلاىُث اإلاىُث اإلاىْث 

 ًا ُخْؼَن الىُِل الهاعِر مما َٞٗل اإلاىْث 

٘ الٟجُغ 
َ
ل
َ
َ 

ى اإلااقحْن 
َ
ُ

ُ
٘ ز

ْ
ِٜ بلى َو٢  (.2)ؤن

                                                           

 .ٔٔ-ٓٔص ـ(ٜٜ٘ٔ، ٔانظر: خليل رزؽ، شعر عبد الوىاب البياٌب ُب دراسة أسلوبية، )بَتكت: مؤسسة األشراؼ ط     ٔ
 .ٛٓٔ، صٔانظر: نازؾ ادلالئكة، األعماؿ الشعرية الكاملة، ج     ٕ




