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 المقذمة 

وال يزال )وىو موقظ األمم وباعث الشعوب ورسول االنقالبات في الشعر سجل العرب كان 
عبيراتيم لذلك ىو مرتع خصب إلنتاج الدراسات حول أساليب الشعراء وت ٔاآلراء والتقاليد(

اعر الكويتي د. ، وفي السطور القادمة سنتناول بالحديث الشعن ىموم األمة وقضاياىا
رأيو في القضايا المعاشة من ، وكيف طوع األسموب اإلنشائي لخدمة عبد اهلل العتيبي

، ولقد تم تسميط الضوء عمى ىذه الظاىرة من خالل ديوانو مزار الحمم والتي أدى حولو
انتشارىا الواسع في ىذا الديوان ألن تكون سمة بارزة من سمات الديوان ومنيجا سمكو 

ن مزار الحمم وىو الديوان األول لمشاعر د. عبد ، وديوالشاعر لمتعبير عن آرائو وأحاسيسوا
اهلل العتيبي يعتبر صوتا قوميا بامتياز حيث عبر فيو شاعره عن ىموم أمتو وقضاياىا 
ولعمو عمد إلى ظاىرة األسموب اإلنشائي ألمرين أساسيين : األول أن الواقع العربي في 

، وتكذيبو ألنو واقع معاشب، تصديق ما حدث ألنو واقع حالة ما بين التصديق والتكذي
، واألمر الثاني ألن األسموب التي اعتادت االنتصارات والقيادةغير مرغوب وصدمة لألمة 

الشاعر  اإلنشائي بطبيعتو غير القابمة لمتصديق والتكذيب يحمل أىم المشاعر التي يعيشيا
ما:  إما لي، فاألسموب الخبري يضعنا أمام خيارين ال ثالث من حسرة وحيرة وألم وحزن

ما التكذيب ، بينما يفتح لنا األسموب اإلنشائي آفاق عديدة ودقيقة في إيصال التصديق وا 
 بعض المشاعر التي تعيش في حالة رمادية بين التصديق والتكذيب .

ويعد المنيج األسموبي ىو أنسب المناىج لمتعامل مع ىذه الدراسة فيو الطريقة 
عمى قارئو ذلك ألن )األسموبية إنما تبحث التأثيرات  التي يختارىا الشاعر ويتوقع تأثيرىا

األدبية وتفحص الوسائل التعبيرية واإليحائية التي يبتكرىا الكاتب أو الشاعر لترفع من 
ثم إن األسموبية انعكاس لصاحبيا وخير   ٕطاقة الكالم وقدراتو عمى النفاذ والتأثير(

                                                 
1
 . ٖ٘، ص ٜٜٓٔ، بيروت ، دار الفكر  ، ٕالمازني، عبد القادر : الشعر : غاياتو ووسائطو، ط 

حسن، د. عبد الحفيظ : المنهج األسموبي في النقد األدبي )نسخة ألكترونية( ، تم الحصول عميها  2
-االدبي-النقد-في-االسموبي-المنهج-/كتابbook.com-https://www.noorمن خالل الموقع األلكتروني 
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أنيا قناة العبور إلى مقومات ترجمان لمقاصده فيي )جسر لمقاصد صاحبيا من حيث 
كما أن المنيج األسموبي منيج وصفي فيو يكتفي بالقراءة وتحميل أبعاد النص  ٖشخصيتو(

ألنيا )مقتصرة  اوشخصية كاتبو دون االلتزام بالحكم عمى العمل إن كان صائبا أم خاطئ
ني : )دراسة . تعوىي باختصار ٗعمى تحميل الموجود وال تتجاوزه إلى تقييم األثر األدبي(

النصوص األدبية عن طريق تحميميا لغويا بيدف الكشف عن األبعاد النفسية والقيم 
وألن المنيج جامع لدراسة الظواىر المغوية وما  ٘الجمالية وفكر الكاتب من خالل نصو(

تكشفو من فكر ونفسية شاعرىا تم تسميط الضوء عمى ظاىرة اإلنشاء وما كشفت عنو من 
ب جامع لثالث ركائز أساسية المسان والنفس والمجتمع فيو )لساني ألن مشاعر ، فاألسمو 

 ٙالمغة أداة بيانو ، ونفسي ألن األثر غاية حدوثو ، واجتماعي ألن اآلخر ضرورة وجوده(
نا لألسموب نسمط الضوء عمى اختيار األلفاظ ومدى تأثيرىا عمى قارئيا والتي تففي معالج

ا وكيفية تنسيق ىذه األلفاظ لتكوين الجمل وىو مبي ىي األساس المطموب من أي عمل أد
، فاالختيار جانب اىتم بو األسموبيون وارتكزوا عميو في يعرف عند األسموبيين باالختيار

دراستيم بل واعتبروا أساس أسموب المبدع قائم عمى اختياره بحيث عرفوا األسموب 

                                                                                                                                   

pdf وقد تم االعتماد عميها بعد تعذر الحصول عمى النسخة الورقية من الكتاب برغم التواصل ،
والذي أكد عمى نفاد جميع النسخ ولم يتم إعادة طباعة الكتاب ،  المباشر مع مؤلف الكتاب نفسه

 . 99ص

 . 29األسموبي في النقد األدبي ، ص المنهج  3
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 . 39المنهج األسموبي في النقد األدبي ، ص 5

6
 ٕٕٓٓمركز اإلنماء الحضاري ،  ، الناشر : ٔعياشي ، د. منذر :  األسموبية وتحميل الخطاب ، ط 
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فاالختيار كما تعارف عميو  ٚ)باعتباره اختيار بين مجموعة من البدائل واإلمكانات(
األسموبيون مجال خصب لمدراسة فيو يتيح لممبدع )أن يضع قانونو الخاص الذي ال 

، ولالختيار أسبابو النفسية التي ٛيشترط فيو إال أن يكون الكالم قادرا عمى التوصيل(
المشكمة تدخمت في والدتو أو ما يسميو األسموبيون )الميكانيزم الكامن وراء القوة النفسية 

، كما يجب النظر األدبي إنما خاضع لميكانيزم معينفكل اختيار يظير بو العمل  ٜلمعمل(
، لماذا خاطبو شاعره؟ وما ىي سبل التأثير التي في المجتمع المتمقي ليذا اإلنتاج

ع والذي من أجمو ولد استخدميا الشاعر ليجذب الفئة المستيدفة إليو المتمخصة في المجتم
المجتمع تستدعي نوعا من الكتابة أطمق عميو األسموبيون االلتزام  ومخاطبة، ىذا اإلنتاج

)فالكتابة باعتبارىا التزاما تأتي نتيجة )النتشار الوقائع السياسية واالجتماعية في مجال 
الوعي األدبي نجم عنو نوع من الكتابة المناضمة المتحررة من األسموب( إذا فالمبدع 

، وااللتزام والذي يدفعو الختيار  انيزم الذي يحركواألول الميك يخضع اختياره إلى أمرين
 بعض األلفاظ التي تمكن لعممو الوصول إلى المجتمع الذي يريد مخاطبتو .

ولقد جاء ىذا البحث مستعرضا لحضور األسموب اإلنشائي في ديوان مزار الحمم  
ساليب اإلنشائية وتحديد أىم لمشاعر الدكتور عبد اهلل العتيبي بعد عممية إحصائية لعدد األ

، وقد تم ترتيب البحث التي جاءت كترجمان لنفسية كاتبيااألغراض البالغية التي تناولتيا و 
ير ثم التعظيم ثم بدء بالتحسر مرورا بالتحقاض البالغية شيوعا فيالديوان وفقا ألكثر األغر 

                                                 
جراءاته ، ط 7 ، جدة : النادي األدبي الثقافي ، دار  3فضل ، د. صالح :  عمم األسموب : مبادئه وا 

 . 932ص ; 9988البالد  ، 

 37، ص 9992، القاهرة : أصدقاء الكتاب ،  2عياد ، شكري محمد: مدخل إلى عمم األسموب ، ط 8
. 

جراءاته ، صعمم األسموب :  9  . 87-86مبادئه وا 
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ثالث ركائز أسموبية  عمىالنصح واإلرشاد وقد تم االعتماد في اإلشارة إلى ىذه األغراض 
االختيار والميكانيزم وااللتزام ولقد اتحدت جميع األغراض في الديوان عمى تأكيد فكرة 

ذلك نراه يذلل ليا جميع ، لوغيرتو عمى وطنو العربي بشكل عامواحدة وىي قومية الشاعر 
مقي فيحصل ، ويمون فكرتو بعدة ألوان عّل أحد ىذه األلوان يكون أقرب لذىن المتاألساليب

، وكيف ال يكون التأثير حاصال وقد تعامل مع ر والذي ىو غاية الشاعر األساسيةالتأثي
عاني واألفكار التي سعى شاعر تفنن في إخراج الكممة وبمورتيا لمتعبير عن أدق الم

ويعاتب عتابا جافا في أحيان ، عاتب عتابا رقيقا في بعض األحيان، بحيث يإليصاليا
 صالح اعوجاج أمتو التي يرجو ليا النيوض من جديد .، أمال في إأخرى

 الشاعر في سطور :
م وقيل أنو من ٜٓٗٔ قيل أنو من مواليد، العتيبيمحمد ىو الشاعر الدكتور عبد اهلل 

من ، اذ في كمية اآلداب بجامعة الكويتم أست ٜٜ٘ٔم وتوفي في عام ٕٜٗٔمواليد 
لعديد من ولو ا. مٖٜٜٔطائر البشرى وديوان ، ٜٛٛٔمؤلفاتو : ديوان مزار الحمم 

حديث السور، أوبريت صدى الماضي، مواكب  ،األوبريتات : أنا اآلتي، الزمان العربي
 . دراساتمٜ٘ٚٔر السمم في العصر الجاىمي . ولو من الكتب : شعالوفاء، قال المعنى

. مٜٓٛٔراسة ومخترات باالشتراك . عبد اهلل سنان دمٜٗٛٔفي الشعر الشعبي الكويتي 
. عبد اهلل العتيبي مٜٗٙٔالة من أجل السياب في عام كانت بدايتو مع نشر قصيدتو : ص

شاعر فاضت قريحتو من أجل الكويت والعروبة بحيث تنازعو الواقع السياسي واستثار 
دولة الكويت حدث أليب قريحتو ىو العدوان العراقي الغاشم عمى  مشاعره وال شك بأن أجلّ 

 اعره تنزف شعرا في حب الكويت وأرضيا .مش تفراح، الحبيبة
قال عنو عمي عبد الفتاح : )يعد العتيبي من أىم شعراء الكويت الرواد الذين 
أسسوا قصيدة نيمت من التراث الكويتي ونفضت عنو العصور لترد لمروح أصالتيا في 
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 محاولة لمتصدي لمتيارات المادية التي زحفت عمى الكويت بعد اكتشاف النفط وتدفق
 ٓٔ(األفكار الغربية المختمفة لتختمط بالعادات والتقاليد العربية

ولغة ، جاء ىذا الصوت الشعري بنفس متفردوقال عنو د. سميمان الشطي : )
جديدة معاصرة ذات حساسية خاصة استطاعت أن تتعامل مع حقبة كانت تقمباتيا الفكرية 

 ٔٔوالفنية والسياسية وتداخل مفاىيميا تعصف برؤوس كثيرة(
فيو أصدق من تغزل ، قامة ال نستطيع استيفاء حقيا ويظل العتيبي عاشق الدار

 بالكويت وتغنى بيا حبا وشعرا .

 تمهيد:
يع أن نحكم األسموب اإلنشائي ىو ذلك األسموب الذي ال يتطمب حكما معينا فال نستط

فال ينسب ، فيو )ال يحتمل صدقا وال كذبا لذاتو نحو اغفر وارحم عميو بالصدق أو الكذب
وفضال عن تحرره من قيد الحكم والميل إلى ناحية معينة نراه  إلى قائمو صدق أو كذب(

بينما يتغير  تةيتخذ من األغراض النفسية مرتعا يتأرجح بين أركانو فنرى حروف الجممة ثاب
ك أمر يراد لوذ، فيذا استفيام يراد بو التيكم ، منيا بحسب السياق الذي جاءت فيو القصد
إلى آخر ذلك من أغراض األساليب اإلنشائية التي ، وثمة نيي يراد بو التيئيس، لتعجيزبو ا

 ال تنتيي عند حد.
عن ر عن أحاسيس ومعاني يعجز األسموب الخبري وألن تمك األساليب قد تعبّ  

يستخدميا الشعراء بل ويعولون عمييا كثير لعميا تكون جواز العبور ، فاإلحاطة بيا
                                                 

،  9996الكويت : مكتبة ابن قتيبة  ،  9عبد الفتاح ، عمي : أعالم الشعر في الكويت ، ط 90
 . 365ص

،  2007، الكويت : مكتبة دار العروبة  ،  9الشطي ، د. سميمان : الشعر في الكويت ، ط 99
 . 990ص
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دراكوألحاسيسيم  وأنا أقرأ دواوين  انتباىي، ولعل ىذا ما لفت ومشاعرىم إلى فيم القارئ وا 
عبد اهلل العتيبي حيث تبين لي أن اإلنشاء ركيزة أساسية قام عمييا د. الشاعر الكويتي 

عبد اهلل العتيبي : ىو الديوان الذي د. ديوان مزار الحمم والذي ىو أول دواوين الشاعر 
في الوقت ، شاعره عن كل ىم عربي بل وتألم لوقومية بحيث روى فيو تغمب عميو النزعة ال

الذي انقسم فيو الرأي العربي إلى أقسام أربعة حسب ما ذكر د. سالم خدادة في دراستو 
حول الحمم والموسيقى في مزار الحمم وتبين أن الشاعر عبد اهلل العتيبي من الصنف الرابع 

و فيو الذي )يقوم بدوره الممكن مرحميا في سبيل والذي أخذ عمى عاتقو حمل قضايا أمت
فإذا كان االرتحال مع  ٕٔالممكن القادم فيموذ بالحمم مستعينا بو عمى مواصمة ىذا الدور(

الحمم في سبيل خمق رسالة تصل إلى األمة عجز الواقع عن توصيميا فمعمري إنو لدور 
عية في سبيل بعث واقعية والالوقبعا جميع السبل الجبار يقوم بو الشاعر في خدمة أمتو متّ 

، وجاءت ىذه السطور والتيكم، فراح يطمق نصائحو ممزوجة بالحسرة األمة من مرقدىا
لترصد كيف عبر الشاعر عما يعتمج في نفسو من مشاعر من خالل اإلنشاء بعد أن فقد 

 ، فيقول :ر األدوات صدقاالثقة بالخبر وأصبح يشكك بمصداقيتو حتى مع أكث

 .ٖٔلمرآة طبع النفاقوحذر القمب من االشتياقمن عمم ا
في البيت السابق فمو عدنا إلى الجممة النووية وىي الجمل البسيطة  لقد جاء االختيار دقيقاً 

التي تكتفي بإيصال معنى مجرد )فمم تمارس سوى التحوالت االضطرارية ولم تتجاوز ذلك 
من ىذا المعنى الستطعنا تكوينيا عمى أكثر من شكل من مثل )المرآة  ٗٔإلى االختيارية(

                                                 
18

، 1، انمحقق : محمد انتىوجي، طوي وانبيان وانبديعنهاشمي ، انسيد أحمد : جىاهر انبالغت في انمعاا 

 . ٗٛص ،  1777، نىشربيروث : مؤسست انمعارف نهطباعت وا

13
، أ. د. سالم عباس :  الدكتور عبد اهلل محمد العتيبي حضور متجدد : الموسيقى والحمم في خدادة 

،  ٕٗٔٓالعربية وآدابيا ،، قسم المغة ، الكويت : جامعة الكويت، كمية اآلدابٔ، طمزار الحمم
 . ٕٕٔص

14
 . ٖٔ، ص ٜٛٛٔ، الناشر : شركة الربيعان لمنشر ،  ٔ، د. عبد اهلل :  مزار الحمم ، طالعتيبي 
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( ولكن الشاعر ىنا يبدأ بأداءة االستفيام النفاق( أو )كيف تعممت المرآة النفاقمن عمميا 
المتمثمة )بمن( ألنو يركز عمى البحث عن المتسبب في انتشار النفاق ثم يميو بالمرآة والتي 

طمق من ميكانيزم داخمي فيو الفاسد ومن ثم يختم بالنفاق ، منىي المتضرر من ىذا العمم 
، ولماذا عمموه لممرآة ىو من تسبب في نشرهولكن ما يضيره ، من بوجود النفاق وال عجبيؤ 

بالذات ، محققا في ذلك االلتزام بمغة المجتمع فالمرآة أداة ال ينكرىا أي شخص في 
، ولعمو لو اختار أداة أخرى لتعذر حقيقةر دورىا في الصدق في نقل الالمجتمع وال ينك

. من ىنا جئنا نرصد لمحضور الالفت لإلنشاء ال الصورة لممجتمع بيذه الشفافيةإيص
ا وأسباب اختياره والميكانيزم الكامن وراءه وااللتزام الذي من خاللو وصل لممجتمع في ىذ

وكيف ، ور الشاعرالبالغية التي عكست شع وسنمجأ نحن بدورنا إلى األغراض، الديوان
 ونرتبيا حسب المساحة األكبر لكل غرض :، طوع اإلنشاء لمتعبير عنيا

ولكن قبل الولوج إلى اإلنشاء وأغراضو دعونا نشير إلى الحقيقة التي يؤمن بيا الشاعر 
 والتي صاغيا باستفيام تشويقي قال فيو :

 ؟ ماذا تموت األمميبأتدر 
 ؟ دار العدمموما دربيا ل 

 إليك وصايا إلو العدم 
 :  ألتباعو في زوال األمم
 بداء التمون واالنكفاء 
 وترك القيادة لألدعياء

 ووصف الطواويس بالكبرياء 
 وحمل المباخر لألوصياء 

 وحمل الرؤوس عمى االنحناء 
 ٘ٔ"!!ال"وقطع العالقة مع حرف 
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خاللو أسباب سقوط فقد طرح الشاعر في المقطوعة السابقة استفياما تشويقيا يبين من 
، وثانييا االنكفاء ويتمثل في عدم تحمل أ بالتمون والذي يتمثل في النفاقاألمة وتراجعيا يبد

تضخيم الصغار وتبجيل ، ورابعيا ثيا تسميم القيادة لغير عارف بيا، وثالاألمةمسؤولية ىذه 
يدل ر وسادسيا ترويض الرؤوس عمى سياسة االنحناء وىي أكثر مظي، من ال يستحق

 .عمى الخضوع واالستسالم
، فقد قصد من أسباب تراجع األمة وتقيقرىا ةإن ما ساقو الشاعر في األبيات السابق

، بل تظير في أبياتو السمة وصف الحوادثو ، ر الذي ال يقتصر عمى نقل األخبارالشاع
غير ، ويولى فيو ما كتب إال ليحرك الساكن، وينطق الصامتالتأثيرية والتي ىي بغيتو األ

، ولقد امتزجت ألفاظ أبياتو بمعانييا ليحقق البغية ئد المتمثل في الخضوع واالستسالمالسا
منيا وىي اإلقناع بوجود المشكمة والتأثير عمى العقول لحميا في وظيفة من إحدى وظائف 

ن )تأتيان من ترابط الشكل والمضمون في تالحم ألدبي في التأثير واإلقناع والمتياألسموب ا
 ٙٔتام(

ىكذا بين لنا الشاعر أسباب تراجع أي أمة ولعمو لمسيا في أمتيوجاءت أغراض 
 أساليبو نتيجة ليا ، فمن األغراض الممموسة في شعره : 

 أوال : التحسر 
وال شك بأن أول مشاعر تعج في ، لقد صبغ ديوان مزار الحمم بالنزعة القومية كما أسمفنا 

ربية تئن ، وعمى كل الحسرة عمى كل أرض عقمب أي عربي ىو شعور الحسرة ، شعور 
مى كل ، وعشوىت، وعمى كل دمعة عربية تنيمر، وعمى كل حضارة عربية دم عربي ينزف

، وعندما يتسيد ىذا الشعور عمى كل قمب عربي ال بد أن أمر حيل بينو وبين أن يكبر
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م )اإلقرار بأن تطوع لو كل األساليب ومختمف الصيغ لتظير القيمة الفنية لألسموب والذي ت
 ٚٔمتنوعة( أي فكرة من األفكار يمكن إبالغيا بأشكال وكيفيات

والتحسر عمى ما آل إليو وضع العرب ال يأتي عنده عارضا بل ىو يأتي عمى  
مة ثم الحيرة في ، تبدأ بمالحظة المشكمة ثم الحيرة في كيفية مواجية المشكأربع مستويات

المستويات ترك المشكمة تتفشى كحل قد يؤدي في النياية إلى ، ورابع ىذه التبرير لحدوثيا
 تحرك المتضررين والنيوض لرد الموازين إلى نصابيا .

بدأ بمرحمة المالحظة والشعور بالفرق والتحول والذي يعتبره الشاعر جذريا نو 
ويحشد لو صورا دالة متفرقة بين قصائده وتبمغ ذروتيا في قصيدة )من( والتي تعتبر 

 استفيامية من بدايتيا حتى نيايتيا نقتطف منيا ما يمي : قصيدة
 من حال ما بين الندى والزىوروكاد لألحرف بين السطور

 شبو الورد بمون الجراح  ذمن زىد الروض بأزىارىم
 من خوف العذراء من سرىاوصادحات الطير من وكرىا 
 من ضيع الموجة عن نيرىاوساق لمشطآن ىوج الرياح

 ريح السموم وأفقنا ما زال ميوى الغيوم من يا ترى جاء ب
 ٛٔدة بالحيا تفرش لألمطار أحمى البطاحو وأرضنا موع

ال يمكن لشاعر مبدع إال أن يكون دقيقا في اختياره أللفاظو التي ستنوب عنو في إبالغ 
ذلك ألن االختيار )عممية واعية ومقصودة وقصديتيا تتمثل في الغاية ، فكرتو وشعوره 
حيث نالحظ أن اختيار الشاعر في األبيات  ٜٔصدية المنوي الوصول إلييا(المتوخاة والق

                                                 
15
مصرية العالمية لمنشر ، ، الناشر : الشركة ال ٔعبد المطمب ، د. محمد : البالغة واألسموبية ، ط 

 . ٜ٘ٔ، ص ٜٜٗٔ
17
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السابقة قائم عمى ركيزة أسموبية معينة ينطمق منيا وىذه الركيزة ىي االستفيام وتحديدا أداة 
االستفيام )من( وكان يمكن التعبير عن جميع الجمل السابقة بأسموب خبري محض كقولنا 

بو( إلى آخر  دىم قد جرح الورد مما زىد الروض، وىناك أح)قد حيل بين الندى والزىور 
ذلك من الجمل النووية فقد جاء ترتيب الشاعر ترتيبا إراديا بحيث تصدر الفاعل جميع 
الجمل أو بعبارة أدق جميع المعاني السابقة ومن ثم تجمت دقة االختيار في صف األلفاظ 

عكس ذلك أن الندى ىو الذي يسعى لزيارة فنراه يقول )حال ما بين الندى والزىور( وليس ال
، الزىور وليس العكس فيو إن تعذر عميو الوصول فثمة أمر أو شخص حال دون وصولو 

وتبرز دقة االختيار أكثر في اختيار كممة الندى ذلك ألنو سائل فأي أمر غير طبيعي 
، كذلك قولو تسبب في الحيمولة بين عبور ىذا السائل ليبين أن ما يجري أمر غير طبيعي 

)كاد لألحرف بين السطور( فاألحرف ىي التي تشكل األسطر وليس العكس لذلك المكيدة 
ولعل اختياره لألحرف ىنا ألنيا األساس األول المكون ألي ، ليا وليس لمسطور بُ صَ نْ ستُ 

، ثم نطالع اختياره لصورة زىد الروض نصب ليا الكمين لتبدل فكر األمة فمو، حديث 
فترك الوردة لمروض أمر طبيعي ، لوردة لمروضا لعمري أشد وقعا من عقوقىوره وىو بز 

فقد تجرح ، وردةمولكن رفض الروض لوروده فيذا أمر غير طبيعي بل ىو موت محقق ل
ضيا الروض فال من يد بشر ولكن بقاءىا في روضيا قد يساعد في شفائيا بينما إذا رف

فاظ بديمة ولكنو خص الروض ألنو مكان ويمكن استبدال الروض بأل، أمل ليا في الحياة
مك األماكن مخصص لمورد عمى عكس غيره مما يحوي الورد وغيره ، فقد يكون زىد ت

فما أما الروض الذي اختص بكونو موطنا لمورد ، كتفائيا بباقي النباتات عن الوردابسبب 
قبح الفعل ؟ ، وكذلك اختياره في تقديم العذراء عمى سرىا ليبين مدى عذره لنبذ ورده

فالعذراء دليل البراءة والطير وقدمت لتأيد فكرتو عمى بشاعة الظمم فما دامت مثال لمطير 
كذلك الطير الذي يصدح لينعش الكون ما دام بيذا الكرم ! أي سر يمكنو تخويفياة فوالبراء

ونفس الحال مع الموج الذي سبق نيره في  !ونو من األمان المتمثل في الوكرفكيف يخوف
وتمك  !وىو المتحكم أن يضيع وبفعل فاعلكر ليحدث بذلك عنصر العجب فكيف لمموج الذ
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 !لتي كانت عمى موعد مع االستقرارالريح القوية كيف سمطت عمى شطآننا البريئة وأرضنا ا
ومن األرض التي كانت عمى موعد مع االستقرار يتضح الميكانيزم الخفي الذي دفع 

التي أذىمت الشاعر وجعمتو ينزف استفيامات النفسية الشاعر لمكتابة من فرط الصدمة 
الحسرة والذىول ، فالعروبة والتي رمز ليا باألرض كانت عمى موعد مع التطور والنيضة 

لنصف الثاني من أو عمى األقل ىكذا كانت تتطمع كل الثورات العربية التي بدأت في ا
يتيكم في ذلك ألنو وكما يتبين من ، وأذ بو يفاجأ بخيبة يجيل فاعميا أو القرن التاسع عشر

، ولعل عة إلى أبناء العروبة قبل كل شيءخالل الرحمة في ديوانو يعزو أسباب ىذه الفجي
فمنيم من كان غرضو سياسي ، لخونةاالستفيامات تعددت بحسب تعدد أغراض ىؤالء ا

 ن األغراض البشرية التيخر غرضو اقتصادي وثالث غرضو اجتماعي وما إلى ذلك مآو 
 .ال تنتيي

في المقطوعة السابقة وتكرارىا في كل  (من)ولعل اعتماده عمى أداة االستفيام 
، فيو في البداية يؤكد عمى أن الفاعل البيت األخير لو داللتو باستثناء بيت منيا تقريبا

نتيجة تستخدم لمسؤال عن العاقل فميس ما حدث لمعرب  (من)بشر ال غير ذلك ألن 
االستخدام المفرط  قد يكونإذا ف، خارج عن إرادة البشرظواىر كونية أو أي شيء آخر 

نتيجة لجيل قصري فرض عمى الشاعر كما فرض عمى غيره فتعدد الطاعنين في الجسد 
ىول والتعجب فكيف ال شك دليل الذ و، كما أنين الفاعل الحقيقيالعربي وكثرتيم أفقدتو تخم

بأن تراجع العرب بأيدي ألمو انطالقا من قناعتو  واستثارةعن جسده و طفي يتسبب اإلنسان 
ت شعور الحسرة واألسى عمى ما ، وال شك بأن كل األسباب السابقة مجتمعة ولدالعرب
، فالشاعر ىنا ال يسرد المشاعر سردا بل ينطمق من دقة في التشكيل تكسب العمل حدث

نا أمام مقطوعة أدبية حبكت حبكا تدخمت لنجد أنفس ٕٓجماال كما )تعطيو تماسكو ووحدتو(
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تماما كما ىي  ٕٔالتمقائية في جماليا )والتي جذبتنا إلييا بنبرة الصدق والمناجاة الحميمة(
 .وظيفة التمقائية التي يثيرىا صدق كاتبيا في نفس قارئو

عممية االلتزام من خالل مخاطبة الشاعر لنا تبرز وفي تقنية نفسية وعاطفية 
نماذج  يرصد تباه المجتمع والتأثير عميو فنرى الشاعربعبارات من شأنيا لفت انلمجتمعو 

ف وعدم ىما : الضعبرابطين رئيسيين لممتضررين من ىذا التحول ويشتركون جميعا 
الطير وال الزىر وال العذراء وال الموج قادر عمى ال ، فال الحرف و المشاركة في اتخاذ القرار

، وتتجمى أقسى مظاىر الجناية في تفتيت العالقات بو حياتو تيار قرار مصيري يستكملاخ
، والحروف ينو وبين الندى بل وزىد بو الروضالطبيعية ليذه المخموقات فالورد حيل ب

، والعذراء خائفة من وخطابات تنبو األمة وتحرك شعورىامقتولة قبل أن تتكون منيا جمل 
بل قد تكون حوادث طبيعية خافت من البوح  سرىا وأمنياتيا التي قد تكون ىي المبنة األولى

وبراءتيا جماليا  هبيا مما جعميا تعتبرىا سرا تنأى بو عن المجتمع فيزرع فييا قمقا يشو 
، واألبشع من ذلك يخاف الطير الصادح من وكره ووضع أمنو لتنقمب اآلية ويشوش فكرىا

بغرض الموجة اليادئة  ، تماما كما أعترضت الريحون األمان أمر يفزع الطير ويخوفوفيك
، فكيف حدث كل ذلك رغم أن سماء العرب حبمى بغيوم التجديد والتطور الذي الزعزعة

 في البيت األخير . معياكان عمى موعد 
ت فكما تبين كيف أن األفعال اليوجاء سمطت عمى ىذه المخموقات الضعيفة فزعزع

، وخوف، ي ضياعمجتمعو العرب، ىكذا رسم الشاعر صورة أمنيا وحرمتيا الحياة الطبيعية
. كل تمك الظواىر كانت منبيا استثار وحقوق مسموبة، وجراح، وانقالب في الموازين

الثاني عندما تتحول ىذه المالحظة من رصد  مستواىاحسرتو، وتزداد الحسرة عمقا في 
 :يغوص في نفس الشاعر فيقول في ذلكبصري وحسي إلى حزن 

 ا؟رققد حُ  ني  يْ م في عَ مْ ومرفأ الحُ .                قاً زَ مِ  امي مضتْ وأي  أقوُل : ماذا 
 والغرقا قاسي الموجَ تُ ، بال شراع ٌٌ                  وأشواقي مسافرة: ماذا أقولُ 
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ٌَ          زني صار عاصفةً حُ وَ  :ماذا أقولُ   ؟والحدقا األعصابَ  دُ مِ تجْ مجنونًة
 iا؟ميا أرقباري نجْ أُ ، المياليمن           لقى بقاسيةٍ لكي أُ  .. يتُ نَ ماذا جَ 

يعد األسموب )انعكاسا لحاالت نفسية ومن ثم يجب أن يكون طابعو داخمي سواء أكان ذلك 
بالنسبة لتعميق المفردات داخل السياق أو بالنسبة  لكيفية إنتاج الداللة الجزئية أو الكمية( 

طوعة السابقة وتصميم جوىا مقوىذا يعني أن الميكانيزم لعب دورا فاعال في اختيار ألفاظ ال
نسبة لأللفاظ نرى ألفاظ تدل عمى الحيرة والحسرة في وقت واحد مثل بال، فالجزئي والكمي

وىي لفظة  (مزقا)، ردد عند غياب الحيمة ونفاد الصبر، وىو استفيام تحسري يت()ماذا أقول
أكثر ألما من االنقطاع الكمي فالتمزق ىو ما بين الوصل واالنقطاع أو االنقطاع الذي لم 

رتفع عن الذي ي( وىي تمثل ذلك المعنى الحمم)، كما تطالعنا لفظة واأللم يتم إال بعد الجرح
الحمم )ألن ل تعيش فيو النفس الواقع وييبط دون الخيال، وال شك بأنو يمثل مشيد جمي

فكم من أحالم انتظرىا أصحابيا  ٕٕعني األمنية عموما واألمنية الجميمة خصوصا(ي
تي وال (مسافرة) ، وكممةىذا الحمم قد حرق وانتيى فاستثارت حسرتيم ؟ وكيف إذا كان

الذي استخدمو كأحد آثار الحزن وما تحممو من  (تجمد)والفعل  تعني اليجرة واالشتياق معا،
، ويأتي االستفيام األخير معاتبا عالمو بيا فكيف بمن يعيشيامجرد النقطق معاني ألم ل
 ليحدث لو ما حدث؟  )فماذا جنى(

أما عن إنتاج الداللة الكمية فكان لمميكانزم دوره فييا أيضا فقد اختار الستفيامو أداة 
، بالطبع لن ينعم الشاعر عن النفس يعني الحديث عن الحيرة فالحديث االستفيام ماذا 

، وليس غريبا أن تتسبب لكارثة التي تعصف بعالمو الخارجييعية في ظل ىذه ابحياة طب
الحيرة في إنتاج حديث بين المرء ونفسو ويتوقع اآلتي قوال وفعال ويبحث لو عن ردود في 
لحظة بين مناجاة النفس ولوميا فاإلنسان )يتحدث إلى قمبو في مناجاة حميمة بينما يجادل 
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 فيو يعيش أيام ممزقة ما دامت ٖٕوخدعتو وربما تبادال االتيام( نفسو وتجادلو وربما خدعيا
، وحمم مكسور حيث كان شأنو شأن أي عربي آخر كل الحياة تجري عمى عكس طبيعتيا

، فكل األشواق إلى ذلك لعالم وجودا وفكرايحمم بمفاىيم تبدأ بالوحدة وتنتيي بالييمنة عمى ا
، تسير وحيدة مخمفة كبيا الواقع الحاليعزعة بعد أن نالعالم أصبحت تسير وحيدة مز 

، فيجعل اإلنسان يسأل نفسو عن قا يسكن قمب الشاعر وقمب كل عربيوراءىا حزنا عمي
الجناية التي ارتكبيا ليستحق ىذا األلم والذي أودى بو إلى األرق ومراقبة النجوم كناية عن 

وسل بيا إلى النيضة والتي اليم القابع في نفسو بل ودليال عمى أنو لم يعد ىناك أعمال يت
 .لموازينيمثميا الحمم المكسور والواقع منقمب ا

وىو بخطابو المتحير ىذا يحقق االلتزام الذي يخاطب بو مجتمعو فحالتو النفسية 
 .عربي آخر غيور عمى وحدة العروبة بكل ما اختار ليا من ألفاظ صورة ألي مواطن

وىي العجز عن تبرير كل ما حدث أمام  ا الثالثمستواىوتطالعنا الحسرة ب
 المستضعفين والغد المنتظر ، فيقول :

 ؟لو قأعن القدس ماذا 
 في السماء تْ رَ ب  إذا سألتني عنيا النجوم التي كَ 

 ألحمد في ليل مسراه
 ؟عن القدس ماذا أقول

 تْ جَ رِ سْ الشموع التي أُ  ..إذا سألتني عنيا الشموس
 بن مريم في يوم ميالدهالممسيح 

 .. كل البطوالت .. أحكي ليم أن كل التواريخ أ
 كل القداسات 

 .. معنى الخمود الدىرَ  مَ م  وكل الزمان الذي عَ 
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 تحول في مجمس 
 ..ٕٗمشكمة مزمنة وعنوانَ  األمن بنداً 

إلى محورين األول محور  ينطمق االختيار في المقطوعة السابقة من محور االلتزام مستنداً 
استخدام الكممات المتداولة حيث يقترب الشاعر وبشكل كبير من مجتمعو ويستخدم 

، بند( ذلك )إن البواعث الحيوية واالجتماعية اتيم اليومية من مثل )مجمس األمنمصطمح
 ٕ٘في لغة الكالم تصبح بواعث جمالية في لغة األدب(

دورىا التعبيري حيث أنتجيا ميكانيزم داخمي كان فقد اكتسبت ىذه الكممات جماليا من 
مزمنة ويحذره  ىدفو تحريك المجتمع عن طريق لفت نظره بنسيان قضيتو واعتبارىا قضية

الشاعر إلى الطابع يمتجأ حيث ، كما يظير االلتزام في محوره الثاني من االعتياد عمييا
رساء قواعدىا الس عربيةالحضارة الاألول أنو سبب في والدة ، الديني لسببين اسية منذ يوا 

قرون سالفة ، والثاني ألن الدين ىو أطير معتقد يؤمن بو اإلنسان فإذا لم يسائمنا القانون 
لدين وبحكم اختصاصو ال البشري وضميرنا عن الحقوق المسموبة والموازين المقموبة فإن ا

ية بالدرجة األولى ، لذا نجد القدس تنوب عن الدول العربية كونيا عاصمة دينبد سائمنا
، لتقف الحيرة غصة في حمق الشاعر فمم يجد ما أمكنيا أن تحتضن الرسل بدياناتيمبحيث 

يقولو أو يبرر ليذه الكارثة الوحشية سوى أنيا ستستمر وذلك ألنيا تحولت إلى مشكمة 
 لمستوىواتينا ايمزمنة وجب عمينا التعايش معيا وتقبميا والتنازل عن كل طموح عربي ل

 ، فيقول :تسميم بموت الطاقة في نفوس العربباليأس وال امن الحسرة ممزوج رابعال
 رشَ لممم ضياءك وارحل أييا القمرعن بمدة مات فييا الحب والبَ 

 د العينين تسكنو جحافل البؤس واألوىام والضجرمدع ليميا أر 
 دعيا خريفية األيام مجدبة ىييات يورق في نيسانيا الشجر 
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 رُ فَ ىا السَ دِ مْ أبدا في خُ  ْر دُ فالقيد تعشقو فمم يَ  .. دعيا بأغالليا
 رُ مَ مار والس  من حوليا الس   َض فَ دعيا كأغنية ماتت عمى وتر وانْ 

 .ٕٙنتحريَ  قُ شراطوفان الظالم عمى بيادر النور واأل رُ جِ فَ دعيا تُ 
إن اختيار األلفاظ في السياق السابق يعود إلى ميكانيزم الشاعر الداخمي والذي 
ينطمق من يأسو مؤكدا بذلك حسرتو ، فنراه بعد أن تعب من السؤال بمن وماذا يمجأ إلى 
تغيير األسموب مستخدما األمر وبالتحديد فعمي األمر لممم وقد استخدم مرة واحدة فمشيد 
الرحيل واحد ولكن آثره كثر لذلك يطالعنا تكرار الفعل دعيا خمس مرات في المقطوعة 

تخدام الشاعر ىنا ليذا الفعل  والذي يستخدم دائما لترك األشياء غير السابقة ، ونالحظ اس
المرغوب بيا ولكنو استخدمو لترك األمة في االستمرار بما ليس مرغوب فيو في تقنية 
أسموبية تقتضي بأن )المفظة توضع لموضع واحد ولكن الفكر قادر دائما عمى تحريك ىذا 

ا إلرادة المبدع فممكتو الشعرية قادرة عمى إنزال تبع ٕٚالموضع من منزلة إلى منازل أخرى(
خاصة وأن  تأثير الميكانيزم الذي يحكم نفسيتوكممة ما في أي موضع عاطفي يشاء تبعا ل

وما يعنينا في  ٕٛكل كممة )تتضمن طبقا لحالتيا معنى فكري بحت وآخر شخصي عاطفي(
اطفي الصادر عن ىذه الدراسة ىو النظر إلى الكممة من حيث معناىا الشخصي الع

يأمر القمر والذي ىو النور الصامد رغم ظالم فنرى الشاعر ميكانيزم الشاعر الداخمي ، 
األول ىو النور الخافت من : الميل أن يترك أمتو ففي القمرة إشارة إلى أمرين ميمين 

واألمر العروبة الذي ال يزال ساطع فاألجدر بو أن يرحل في ظل حضور غالب لمظالم ، 
ثبات الوجود فمعروف بأن القمر ىو الذي يعاند ظممة الميل في مثل تي الثاني الصمود وا 
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، ويكسرىا ، فما دام ىو إشارة الحياة الوحيدة في ظل ىيمنة الموت فميرحل وليدع األمة 
آمرا الميل أن يستمر في ظممتو حتى يفقدوا القدرة عمى التمييز بين الحق والباطل ، كما 

أن يتركيا لتبقى في خريفيا ذابمة غير نابضة بالحياة ، وأمر القيد أن يبقى أمر كل الجمال 
ب من الرفاىية والفرح المتمثمين باألغنية أن تتركيا مكي ال تقوى عمى الحركة ، وأخير ط

 لتيجرىا كل أسباب الحياة من نور وجمال وحركة وفرح . 
التي أوصمتو إلى لحسرة ليتضح من األمر السابق عنف العتاب ألمتو والذي مصدره ا

، فيو في الحقيقة ال يريد ىذا الوضع ألمتو ولكنو أسموب يستخدمو حالة تشبو اليأس
لعكسية التي يتوقعيا ويحذره المحب إذا يئس من عناد الحبيب لكي يرى نتيجة العناد ا

، اقت نتائجيا السمبيةألمة لن تستوعب مصيبتيا إال إذا ذ، فيو يعتقد بأن ىذه امنيا
 إلحساس بالمصيبة قد يكون سبب كاف لتجاوزىا .فا

ىكذا تجمت الحسرة في نفس شاعرنا ليسجل بيا حضورا في واقع النزعة القومية 
 والتي كانت وال تزال ىم كل عربي .

 ثانيا : التحقير 

، وما دام إنسان إذا أللم وثقل الحزن فيو ال بد إنسانإن من يتحسر ويشعر بوخزة ا
، لذا نرى ثاني حضور لألغراض ره بقيمتو ويحتقر ما يحط من قدرهيشعفال بد يعظم ما 

ة ال يحتقر ما دامت الحسر  ، ولمَ ذا الديوان ىو غرض التحقيرفي ى لبالغية أو النفسية ا
ثة مقاصد ، احتقار ، وجاء التحقير عنده مسدد إلى ثالنزلت بو إلى درك اليأس والقنوط

ضوع ، احتقار الجسد الذي قبل الخذي انطمق منوحتقار مصدر الفعل ال، االفعل وفاعمو
 .ليذا الفاعل المحتَقر ومصدره

وما ىو فعمو ؟ وىل يستحق كل ىذا ؟ ىو الفاعل الذي احتقره الشاعر  نترى م
 ؟االحتقار

 يقول الشاعر :
 .. ةاليمجي   يا صنيعَ .. يا عدو البشرية 
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 آدميٍّ يا بقايا 
 ةاآلدمي   لفظتوُ 

 ةمزي   ل  من كُ  يا المخطوفُ يا أي  خاطفي .. 
 ٜٕتتري ة حقدٍ  يا طعنةَ  الموتِ  داةَ يا أَ 

يعتبر الشاعر في اختياره أللفاظ وتركيب مقطوعتو السابقة من الكتابة االلتزامية التي 
وىو يحافظ ىنا عمى ، التي يخاطب بيا المبدع مجتمعويشير إلييا األسموبيون وىي الكتابة 
األلفاظ متصمة بالموقف والمقام فما دام الحديث عن مستويات الصياغة حيث تأتي 

نراه يستخدم كممات  ماختطاف طائرة الجابرية الحادثة الشييرة في ثمانينيات القرن المنصر 
، مخطوف( فقد حاول استخدام كممات الموقف نفسو دون تغطية الموقف مثل )خاطف

، كما المجتمع بأكمموسالتو وشعوره إلى بستار رمزي ذلك لرغبة الشاعر في إيصال ر 
و نالحظ التزاما بالسموك المغوي من خالل استخدامو ألدوات المغة من تشبيو صريح في قول

فالموت كما ىو ، بإحدى أدوات الموت )يا طعنة حقد( والكناية في وصف الخاطف
معروف متعدد األدوات قد يتسبب بو مرض أو حادث سير أو قد يأتي فجأة أو قد يأتي 

، كما يراعي الشاعر في أحد مستويات المشيد السابق عمى يد شخص حاقدى مثمما أت
صياغتو ردود فعل المتمقي حيث يتميز االختيار عند األسموبية في التركيز عمى بعض 
مكانية استخدامو )فاأللفاظ القائمة في  الكممات والتي يختارىا المبدع رغم وجود غيرىا وا 

اوة االستبدال فيما بينيا تقوم بينيا عالقة قابمية الرصيد المعجمي لممتكمم التي ليا طر 
فنرى كممات اختارىا الشاعر من مخزونو المغوي ويمكن استبداليا مثل )يا  ٖٓاالستعراض(

صنيع اليمجية( يمكن استبداليا ب)أنت لمرجعية نسج( ولكن تظير دقة اختيار الشاعر أوال 
مقطوعة بتوجيو من ميكانيزم داخمي في تسميطو عمى النداء والذي استمر معو إلى آخر ال
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يقضي باستخدام النداء لتحقيق غايتو والتي تتمثل في تحديده لممخاطب وىو )خاطف 
ى لسانو ولسان عم كما أنو يريد لرسالتو أن تصل إليوالجابرية( ثم إنو يعتبر ضمن البشر 

ء الوطن يدا ، رسالة يبين فييا مدى فشل ىذا العدو أمام اتحاد وطني يجعل من أبناقومو
واحدة ويحول الخاطف إلى مخطوف من كل الصفات الجميمة وىي نتيجة طبيعية لكل 
منيزم يمفظو المجتمع ، كما فضل اليمجية عمى غيرىا من الكممات كالرجعية عمى سبيل 
المثال ألن اليمجية تجمع ما بين سذاجة الرجعية وتيور الجنون مما يجعميا تحقق الغاية 

الشاعر، وأيضا كممة )صنيع( ففييا أكثر ما في غيرىا من انتماء لما  التي تنشدىا نفس
وتشكيميا بل  أضيفت لو فالصناعة تعني أن المضاف إليو وىو اليمجية قامت بعجنيا

يجاد مادتيا أيضا ، وال يتوقف اختياره عند ىذه الجممة التي ذكرناىا عمى سبيل المثال ال وا 
ل )لفظتو( والتي تعني القذف مع رغبة صادقة في الحصر بل يتعداه الستخدام كممات مث

 ن بشاعة واستيجان فال شبيو لو إالالتخمص، وكممة )تترية( ليظير ما في ىذا العمل م
جيش التتار الذي جاء بكل ىمجيتو ليقتل الحضارة والثقافة ويحل محميا الرجعية والتخمف، 

ضمنيا رسالة السخط عمى ىذا ىذه الكممات وغيرىا رشحيا الشاعر لتشكل مقطوعتو التي ي
العدو والرفض القاطع لفعمو ويؤكد فييا اتحاد أبناء وطنو أمام أي عاصفة ميما كانت 

ليثبت بذلك مدى رباطة جأش اإلنسان الكويتي الذي يستخدم شجاعتو لتحويل قوتيا، 
يقاوم  .، إنو التاريخ الذي يقاومفراغالالكارثة إلى انتصار )فيذا اإلنسان ال يتكون من 

، صورة لحياة اإلنسان الكويتي الصحراء واليوام والوحوش الضارية ، فالحدث ىنا يقدم
 .ٖٔإنسان الشقاء واأللم الذي قيرت روحو كل الصعاب(

يحاءاتيا عن ذلك ولكن ال مجال لحصرىا في ىذه األوراق .  وتزيد الكممات وا 
 الشاعر :فيقول فيو  تحقير الفعل وفاعمولسبب أما األنموذج الثاني 
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 !!ونمتم وداعة  -حذراً –نام القطا  نايا قوم
 أدمنتموا بيع الرؤى والوىم يا بئس البضاعة

 ٕٖالقناعة وَ نْ صِ  ىدر يا جاثمين كما الحصى إن ال
 ٖٖوارتجاع مرجى من العر ىل يُ ، يا دورة األفالكويقول : 

المتمثل في نالحظ من البيت األخير أن الشاعر يستفيم متيكما ليبين بأن السيل 
فكما أسمفنا بأن ىذا الديوان قومي ، ح أمرا مزمنا ال رجاء في انقضائوواقع العرب أصب
، والتي تظير في استخدامو لأللفاظ ن شخصية كاتبو القويةواستمد قوميتو مبالدرجة األولى 

في عتابو ألمتو واستيزائو بوضعيا الحالي )فيل يرجى من العرم ارتجاعة( فالخضوع التي 
مت لو األمة يشبو سيل العرم الذي دمر األرض فمن يستطيع أحد رده في حضور وص

الفت لقوة شخصية الشاعر والتي أظيرت ثورة جمية من بين نسق العبارة السابقة حيث أن 
)األديب ذا الشخصية القوية المؤثرة يخمق لمكممة باستخدامو إياىا مجاال واسع وال يمبث 

 ٖٗاقعين في أسرىا(الكثيرون أن يجدوا أنفسيم و 
وبما أن المخاطب ىنا ىو المجتمع نرى الشاعر يمتزم بكممات ذات )دوافع خفية 

 ٖ٘تتجمى عن طريق ما تجده في مفردات ذات مواصفات صوتية تعكس قيما داللية معينة(
خموليم وتكاسميم فمم يجد مثال  مين( فيو ىنا يريد أن يثبت ليم، جاثمثل )نمتم، القطا

، وىو ينأى بو عن ذلك ألنو في متناول مخيمة الجميعيمكن أن يقترب بو سوى )النوم( 
باقي االختيارات كالموت والغيبوبة وغيرىا ذلك ألن الموت يحمل دالالت خفية تتناسب 

أيضا  وبل إنوالميكانيزم الذي دفع الشاعر لنسج ىذه القصيدة فالنوم ال يتوقف عند الكسل 
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يزين الكسل في عين صاحبو تحت مسمى الراحة كما أن في النوم أحالما تنأى بو عن 
، كما يستخدم السعي لتحقيقياالواقع بل وتشغمو عنو فنرى الوقت يجري في األحالم دون 

الشاعر كممة )القطا( والذي ىو رمز الضعف وقمة الحيمة ىا ىو يحذر حتى في حالة نومو 
قع شة في ما يجده في قومو من ال مباالة تجعميم يتنازلون عن عالم الوامما يزيده دى

ولعل البيت التالي جاء نتيجة منطقية لما سمفو فال يرجى ، ويقطنون في عالم الرؤى والزيف
سوى الرؤى واألحالم التي يمنون بيا أنفسيم ويشغمون بيا واقع األمة عما ىو  ينمن النائم

ون من شناعة األمر وبشاعتو في المتاجرة بالرؤى وتخدير أىم من ذلك بل لعميم يزيد
المجتمع النتظار مستقبل أجمل وبالتأكيد لن يأتي المستقبل المشرق ألمة نائمة وزاد 

كما ال يكتفي الشاعر في تعبيره عن تكاسل أمتو بالنوم  ،ياالتخدير في إفقادىا وعي
ة قناعتو بجمود األمة فإذا كان يا ىو يستخدم لفظة )جاثمين( ليعمق فكر فوالالمباالة 

التكاسل أمرا يمكن تداركو عن طريق حثيم عمى العمل فالجثوم أمر يصعب تغييره فيم قد 
الصخر الذي يصعب تفتيتو  ثبتوا عمى حالة واحدة وىي الخمول وتصمبوا عندىا بما يشبو

 وم وتنتييبمظير تكاسمي ىو الن تبدأوالتي عناصر الصورة التكاسمية  ، لتكتملوزحزحتو
مظير تكاسمي أشد وقعا وىو الثبوت عمى وضعية الكسل لخصتو كممة )الجاثمين( ليجمع ب

 في مقطوعتو السابقة ما بين االستسالم والكسل وال تكتفي ىذه األمة باالستسالم بل 
سالم وفقدان الوعي في قول ، وتتمخص نتيجة االستانحدرت إلى درجة فقدان الوعي

 :الشاعر
 ٖٙ؟تستمد الطالقة مِ كُ ومن البُ  ؟ين ترجوا دليالً أمن التائي

تمك ىي النياية الطبيعية لمخضوع واالستسالم والتبرير لمخنوع أن يعيش اإلنسان 
، فقد استخدم الشاعر حق وال طالقة ففاقد الشيء ال يعطيوتائيا أبكما ال ترجى منو ىداية 

عمى االختيار التي اىتم  التصرف في اختيار األلفاظ والذي أتيح لو من خالل القدرة
األسموبيون بما ليا من أثر )فالشاعر يستطيع أن يأتي ببدائل متعددة وكثيرة لمتعبير عما 
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فسبل االإليحاء بالضياع كثيرة ولكنو اكتفى باثنين منيا ىما :  ٖٚيريد أن يوصمو لمقارئ(
مى الثبات في ير قادر ع)التائيين والبكم( فالتائو ىو الذي يجيل وجيتو فنراه يتخبط غ

، ليرسم صورة سماع الحق وتبميغ رسالتو لعقوليم، والصم يستعصي عمييم مسار معين
واضحة لألفكار المنتضرة في مجتمع والتي تأثر بيا وتتمثل ىذه األفكار بالتيو عن طريق 

 الحق والصمم عن سماعو.
 ولن يكون المصدر المنتج ليذا الفاعل بأرفع منو حظا فيقول الشاعر :

 ؟بْ تسر   "دىميزٍ "من أي ى؟   قد أت أي ليلٍ  من
 .ٖٛترسبنا أفق كالغبار أتى وفي فمِ  من أيّ 

ىنا يعود الشاعر لالستفيام ثانية فإذا كان الفاعل وجريمتو واضحين لمشاعر لدرجة 
ما استخدم ليما النداء فالشاعر ال يزال يجيل مصدره أو يتجاىمو ، يتجاىمو إما احتقارا  وا 

، فإن كان الشاعر يعتبر أن مصادر ىذا الفاعل ىو ليل زنو أن يصدقياألنو حقيقة يح
ودىميز فيو يصر عمى عدم تحديد ىوية ىذا الميل وذلك الدىميز ليؤكد أن الظممة والضيق 

، عد يميز ىويتيما بين ظالم متشابكولدا غبارا تسرب إلى أفواىنا ولكن لشدة الظممة لم ي
ألفواه ذلك ألن الغبار خانق ومضيق لألنفاس وحابس إنما استحاال إلى غبار تسرب في ا

الحياة المتمثمة في األنفاس التي حبسيا  تم، فما دامت قد شُ طمب النجدة ومانع منلمكالم 
الغبار والدفاع المتمثل في التعبير المساني الذي دفنو الغبار ال بد أن تكون النتيجة كما 

 .شاعر سمفا وىي الخضوع واالستسالمحددىا ال
وتبعا لثنائية الداللة واإلشارة  التي يرتكز عمييا األسموبيون بحيث تعني الداللة 

واإلشارة والتي تعني )عندما ينطق  ٜٖوىي )اإلشارة المقصودة لمشيء وىي عمل منطقي(
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ن كانتا إشارتين  اإلينا بأشياء أخرى( تمفتنا كممت بيا اإلنسان تفيمنا أو توحي ليل ودىميز وا 
رجعية فالشاعر ىنا يؤثر استخدام كممة ليل عما سواىا من الكممات لما واضحتين عمى ال

يع من إشارات متعددة فيي تجمع بين الظالم الذي يتسبب بعدم الرؤيا فال يستط الي
، واالستسالم لمراحة وانعدام العملوفي الميل يكون النوم ، اإلنسان تميز الصواب من الخطأ

، أما بيا من القيام بيا في وضح النياريخجل أصحاكما أن الميل لوالدة الشرور التي 
الدىميز فتجمع ما بين ضيق المكان وظممتو وبعده عن الحياة الطبيعية األمر الذي يجعل 

. ليرسم لنا لم يفترض أن يكون طبيعيمن يخرج منو يتصرف بيمجية تبدو غريبة عمى عا
، والالفت ىنا دقة الشاعر في ميزفاعل المتمثمة في الميل والدىالشاعر صورة بشعة لوالدة ال

اختياره لمكممات فبعض الكممات تكتفي بإيصال فكرة محددة وال يمكنيا أن تعبر عن أكثر 
ن من الكممات ن بنية إلى بنية أخرى بينما ىاتان الكممتامن فكرة إال بعد تحويميا صرفيا م

 ٓٗمكثفة(التي )تحتوي بذاتيا ومن غير تحول صيغي أو صوتي عمى قيم تعبيرية 
 :وفيو يقول الشاعر، وفاعل فال بد أن يكون ىناك متأثروما دام ىناك مصدر 

 ٔٗالفناء عميكِ قميٌل  أنكرت وجييا قميلٌ  ةً مَ فيا أُ 
فيو يقصد األمة التي ، اء ألن ىدفو مقصود ووجيتو معروفةيعود الشاعر إلى الند

تنكرت لتاريخيا واستسممت لما استجد من خضوع يكون حتى الموت أرفع منيا ولعميا 
والذي عبر عنو بكممة فصيحة تجمع ما بين وضعو وأثره تستحق ما ىو أكثر من الموت 

من وىي كممة الفناء حيث ييبط بأمتو في درك أسفل من الموت لتتضح فصاحة الكممة 
 ، وحسن مالئمتيا لمسياق حينىو أقل من الموتيا حين أراد التعبير عما حسن اختياره ل

، وقدرتيا عمى مؤانسة أخواتيا من الكممات والالتي جاءت لمتعبير عن مصير أمة خاممة
جئن لمتعبين عن نفس الموضوع فيا ىي تؤنس )قميل( التي تكررت مرتين و)أنكرت 
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، فيكذا تكتمل لمكممة فصاحتيا حين إلى الفناء النتماء ال يميق بووجييا( فالتنكر لألصل وا
يكون الشاعر قادرا عمى أن ) يعتبر مكانيا من النظم وحسن مالءمة معناىا لمعنى جاراتيا 

ىنا يصل الشاعر إلى قمة االحتقار ما دام اعتبر الموت  إلى .ٕٗ(وفضل مؤانستيا ألخواتيا
وت عمى الحي أو ما لممن احتقار يرتفع فيو ا والموت مصير أرفع من أمتو فما أبشع

 .يفترض أنو حي

 ثالثا : التعظيم 
أشياء عظيمة وما دامت قد لفحتنا سموم التحقير في شعر العتيبي فال بد أن ثمة 

، أشياء لمساس بيا إلى احتقار كل من مسيا، أشياء عظيمة أدى ااحتقر ألجميا العالم
، وجاء التعظيم الديوانو ثالث أكثر حضور في ىذا عظيمة استخدم ليا غرض التعظيم وى

، وما دامت العروبة ىي محركو ا الديوان اإلنسان والمكانبصور مختمفة وضح منيا في ىذ
لتأتي الصورة األولى لمعظمة ، وجود استشعر فيو العظمة والوقار لمتحسر واالحتقار فألنيا

 عنده وىي تعظيم المكان فيا ىو يقول :
 ٖٗنو الصبر مثل القمب ينفطريا أم بمقيس ما الشكوى بنافعة      لك

 ويقول:
 ٗٗصنعاء ذاكرُة الدنيا ومبدؤىا وأْصمنا المتسامي حين نفتخر

 ويقول :
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 ٘ٗسادوا نْ ا تسولنا خمف الحوادث نبكي عيد مَ أدمنّ  "دجمة"يا بنت 
 وأيضا :

 ٙٗنقادالحب والقمب لألشواق يَ ب بغداد جئناك واألعماق مورقةٌ 
، وال شك بأن الجرح غازىا السام فيخنق العربة وتنفث إن المآسي تنتشر في العروب

، ىامآسي العرب يغني عن كثير من عميق ولكن الشاعر يكتفي باإلشارة فمعل ذكر قميل 
ر عند الشاعر ولعل االختيا، ن اختمفت أسماء األقطار واألمصارساة واحدة وا  أفصورة الم

بين الحضارة السابقة ، جاء مكتفيا ببعض األسماء التي تجمع ما جاء من ىذا المنطمق
، فأحيانا يأتي خيال المتمقي بما ال يخطر ببال قع المؤلم ليوجز قوال ويسيب معنىوالوا

ففي األبيات السابقة يستخدم نوعين من اإلشارة ، ا نراه أوجز وترك المتمقي وخيالوالمبدع لذ
وبغداد ، ي تكرر ذكرىا ست مرات في القصيدة: األول التصريح ويتمثل في صنعاء والت

في ظاىرة ليست بغريبة عمى الشاعر وىي ظاىرة التي ذكرت في القصيدة سبع مرات 
التكرار والتي أشارت إلييا د. نسيمة الغيث في إحدى دراساتيا حول شعر العتيبي إذ تقول 
: )إن ظاىرة التكرار واضحة وممحة وتشغل ركنا أساسيا في تصور الشاعر لبنية القصيدة 

فمن ناحية المعنى ال شك بأن ىذا  ٚٗأو بنية اإليقاع أو بنية الصوت( سواء بنية المعنى
تعميق اإلحساس بالحزن فيو يحمل رسالة ميكانيزمية لالتكرار برغم ما فيو من إيقاع 

، فيا ىو تيا الستقرار ىذه األقطار وغيرىاوالفجيعة عمى ما خسرتو الدول العربية بخسار 
يقول كيف ليذين االسمين أن وفخامة وكأنو  يذكر االسمين بكل ما فييما من أصالة

، ثم ال يكتفي بداللة االسمين فيكني عنيما بأم بمقيس وابنة دجمة ، فإن كانوا يخضعا
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يتناسون التاريخ تعايش مع واقع مفروض يذكر بالماضي بما يحمل من شواىد فبمقيس 
ستعصى عمى الزمن ، ودجمة ذلك الصمود الذي اقوة والصمود واتباع الحق والحكمةتعني ال

، ويستمر الميكانيزم مييمنا عمى منيا الظمأ العربي بطولة وحياة والعذوبة التي ارتوى
اختيار الشاعر لكمماتو فاالختصار ال يعني إيجازا كالميا بقدر ما ىو ترجمان لميكانيزم 

ين الشاعر والتي تتوق لموحدة العربية بالموقف فتعبر عن العروبة باختيار اسمين لعاصمت
لمتعبير عن مأساة العرب ولعميا تقنية صاغيا العامل النفسي )فكل خاصية لغوية في 

 ٛٗاألسموب تطابق خاصية نفسية(
وال يطيل الشاعر الوقوف عند المكان ولعمو يشير باالكتفاء باسمين إلى الوحدة 

المأساة ؤودة وكأنو يبين ضرورة توحيد الصوت العربي أو لعمو يبين أن صورة و العربية الم
 .في بمد ال تختمف كثيرا عن غيره من األقطار

وتأتي الصورة الثانية لمتعظيم عنده وىي متجسدة في اإلنسان ويختار صنفين من  
 البشر فيقول في األول :

 ٜٗأحزاني وانِ النشْ  بالفرحِ  تَ مْ سَ غَ  لقدْ  ياءِ الضِ  حرِ في بَ  الَحرفِ  لَ يا غاسِ 
 ويقول :

 ٓ٘وأجفاني ضممت فرحتك النشوى بوجدانييا ساكب المون في قمبي 
فرغم كل ما يحويو العالم من مآسي وحسرة إال أن الشاعر الذي بداخمو يستحق 

شراقة متمثمة  بماالتعظيم ذلك ألنو المتسبب في فرحتو  في يضفيو عمى قمبو من حسن وا 
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حو كل تجديد وماختياره أللفاظو من مثل )غاسل( فعممية الغسيل تحمل معنى التنظيف وال
يستخدم  وداخمبيعيش  مكان المشار إليو ، فالشاعر الذيال ما ىو غير مرغوب في

ويسكب ألوانا جديدة لمحو آثار ما سبق ، ففي ، الحروف ليغسل بيا قمبو من كل الشوائب 
كيف ال وشاعره الذي بداخمو متنفسو الحروف واأللوان محو لحزن قديم وتوليد لفرح جديد ، 

الشعر  ناحالسموم الخانقة ، فكل ما لفظو من حسرة واحتقار عبر ج الوحيد في ظل تمك
فموال الشعر الختنق بحزنو ، باستمرار الحياة مبشرأفسحت في قمبو مكانا لدخول اليواء ال

 وحسرتو .
 أما النموذج البشري اآلخر فيتمثل في قولو :

 أخي وصديقي... 
 وأفق شروقي  وأصدق نجم أضاء طريقي             

 ٔ٘لك الحب من غير حدٍّ   لك الشوق من غير حدٍّ   
فال يمنحو إال لمن يعرفو عن  إن التعظيم شعور فريد فالشاعر يفيم ذلك ويدركو

هلل والذي عمق يخصص أبياتو السابقة لصديقو الدكتور محمد حسن عبد ا، فيا ىو كثب
الرحب العاطفة  : )فالقصيدة مرآة صادقة لوجدان ىذا الشاعر الدمثعمى القصيدة بقولو

 ٕ٘وقد كتبيا ميداة إلي شخصيا(
وقد تحكم االختيار الدقيق المسير من قبل الميكانيزم الداخمي في تحديد ألفاظ 
 المقطوعة السابقة حيث وصف الشاعر صديقو باألخ والصديق مستخدما أداة النداء

يكفي بل ىو أخذ المحذوفة مثبتا بذلك عمق االرتباط بينيما فالنداء بما يحممو من قرب ال 
لمداللة ، قد تتسبب في بعد مسافتو عن صاحبو حذف أدواتو معتقدا بأن ىذه األداةمعناه و 

، بل وصفو باألفق الذي يضيء لو الطريقعمى تفرد مكانتو في قمبو ويسترسل تعظيمو في 
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وليس ذلك فقط فيو أصدق من يضيء لو الطريق ، وكيف ال يكون ذلك والصداقة ممجأ 
الحكمة والمشورة والنصح والتي يغذييا الصدق وكل تمك  يستدعيعندما يستجد أي أمر 

. ياة والذي قد يحمك فجأة في وجينااألشياء السابقة يحتاجيا كل شخص إلضاءة أفق الح
، ولم يعظم بدافع المجاممة والنفاق بل يم فمم يعظم من ال يعرفوعر التعظىكذا استخدم الشا

سخره لوصف أقطار العروبة والذي يؤمن ىو كغيره من العرب بعظمتيا واستخدمو لتعظيم 
 الصداقة والشاعر الذي بداخمو وذلك لدورىما في استقامة حياتو .

 رابعا : النصح واإلرشاد 
ظمت النفس تحتقر كل من تسبب اليأس و  ميما استبد ليل الحسرة واشتدت قضبان

، يظل ثمة نور خافت يصمد رغم حمكة اليأس نور، تظل تحتقر كل يد أطفأت البذلك
وىنا يبرز دور ، لو صمت اآلذان وارتفع صوت الزيف وصوت صادق يظل يصرخ حتى

العاطفة فحتى لو آمن بأن دمار األوطان يأتي من الداخل إال أنو ال يكف عن نصحيم 
فميما كانت قناعاتو إال أن عاطفتو ترفض أن تسمم بذلك ويظل يقنع نفسو بأن ىؤالء 
األبناء ال بد أن ينيضوا يوما ألن )االحتكاك بالحياة الواقعية يجعل األفكار التي تبدو 

فميما كان من فكرة ال بد لالحتكاك من  ٖ٘موضوعية في الظاىر مفعمة بالتيار العاطفي(
نع الشاعر بخطأ المجتمع وعاتبو عمى ىذا الخطأ ىا ىو يعود ثانية تغييرىا ، فميما اقت

وبطريقة أخرى وىي النصح ألن اليدف ليس العتاب من أجل العتاب والخصومة بل ىو 
العتاب من أجل اإلصالح فإذا لم يجدي العتاب في اإلصالح ال بد من تغيير أسموبو من 

نصح عند الشاعر عمى ثالث خطوات فيأتي ال، إصالح المجتمع ويمجأ إلى النصح  أجل
، إنو أمل صادق لمجراىا الطبيعي، فيبدأ باألملأمل وخروج من الظممة وفعل يعيد الحياة 

، فرغم طغيان مساحة الحسرة واالحتقار إال أنو ال عل الشاعر من قمبو فتيال إلشعالويج
 يزال يقول لقمبو :
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 ٗ٘ةضاعَ مُ  سيةٍ مْ أُ  فَ مْ خَ  رُ ياجِ يُ  يا قمراً  يا قمبُ  
 ويقىل:

 التماعو  ءَ دْ لممم بقايا جذوة خفتت وكن بِ 
 ، أماًل، وداعو كن في حكايات الطفولة، وردةً 
 اعة ر جال، ضخكن في عيون العاشقين، تميفا، 

 ٘٘كن لحظة الميالد، حتى لو بدت فييا فظاعة
فيا ىو يؤمر قمبو ليجمع كل جذوة لتشكيل نور يستيدي بو كل من ال يزال بقمبو 

ىم فئات ثالث اختارىا الشاعر ذلك ألن الدافع الذي بداخميا  انحياة،أمل في عيش ىذه 
فاألطفال ييممون كل كبائر الحياة من أجل لحظة فرح  وانقيىد،يسمو عمى كل الجروح 

توي منيا عطش ل عرف وقانون في سبيل لحظة لقاء ير والعشاق يستيينون بك يعيشىوها،
الذين بفطرتيم يجيمون الحياة ويسعون الكتشافيا جاىمين ما بيا من خطر والمواليد  انقهب،

 انشاعر:فيقول  بياوبعد لحظة األمل والفرح تمك ال بد من خطوة يجب القيام  وجرح،
 ٙ٘قف عند أبواب المساء ودع لميميم اتساعو

ع الشاعر عند الميل والمساء لندرك مدى عمق العبارة السابقة وما وىنا نتوقف م
ينسينا أنفسنا فيضيع منا كما فيو أمر بعدم التوقف عند الفرح الذي قد تحممو من معان 

، فمذلك ومن أجل المحافظة عمى ىذا الفرح يجب المحاولة لموصول إلى بوابة الخروج جاء
متشائمين فال ، تاركا الميل لمالجرح واأللمو والظمم ، من ىذا المساء المتمثل في الظممة

، بل إن تيحت ليا البيداء بأكممياأبقى ظممة حتى لو ت، فالظممة سيجدي اتساع مع ظممة
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االتساع يزيد من وحشتيا ورىبتيا مما يجعل العيش فييا ال يطاق ، وبعد الوقوف عند باب 
 ول فييا الشاعر :وج منو ال بد من خطوة أخرى يقر المساء ومحاولة الخ

 بْ رُ يْ يَ  الزيفَ  ترونَ ، صارمةً  الحقِ  سموا سيوفَ 
 َعبْ نْ مَ  نِ لمغربا كونُ تنيا سأل وا الطمولَ ىدّ 
 نقيةً  وا الكويتَ دّ رُ 
 ٚ٘بْ رّ غَ تَ  نْ مَ لِ  وا الكويتَ دّ رُ 

د أن يترك الظمم وراءه ويضع لكل فعل نتيجتو ثالثة أفعال يأمر بيا الشاعر بع 
النظم التي أشار إلييا عبد القاىر في قول : )ليس النظم سوى تعميق المنطقية لتتجمى قيمة 

 .ٛ٘الكمم بعضيا ببعض وجعل بعضيا بسبب من بعض(

لتكون نتيجتو الحتمية ىروب أن يرفع سيف الحق وىو األول ى الفعل اءحيث يتر 
و ، وىنا يبين بأن الزيف ال يحتاج قوة جسدية وتقنية ليذىب كما يتصور الكثير بل ىالزيف

، أما الفعل الثاني فيو ىدم كل قوة خارجية تويحتاج إلى إيمان داخمي تتكسر عمى صخر 
األطالل القديمة والتي تشبث فييا البعض وانصرفوا لالفتخار بالماضي وكأنيم ىم من 

فالفخر بالماضي ال ، وىو حماية الواقع وتأمين حياتيم صنعوه ونسوا أن عمييم دور ميم
لمحاضر بل بالعكس قد يكون سبب في ىدميا فاالفتخار بو قد يضمن الحياة الكريمة 

يدخل في دائرة االكتفاء والتي تجعل اإلنسان يكف عن طمب المزيد مما يدفعو لمتنازل عن 
، إذا فالماضي )ىو النبع الفياض ة ليجد نفسو يعيش ظممة وضيق وقيدحقوقو في الحيا

ة عمالقة تسحق زمن الضياع الذي عمينا أن ننيل منو لنسترد األرض ونصحو صحو 
 ومن أجل ذلك يجب عمى المجتمع أن ٜ٘وتردنا إلى عالمنا الروحي المسموب من كياننا(
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ال سيستحيل إلى غربان تبحث عن جثث لتنيشيا فتشبع والمجتمع يبحث عن  ينطمق وا 
وأخيرا طمب من ، ذوره في خمقيا كي يشبع غرور ذاتوأمجاد سالفة يقنع نفسو بمساىمة ج

حممو قمبو عمى الخروج من دائرة الظالم إلى أن يستخدم الفعمين السابقين إلرجاع  كل من
رجاعيا كما  ، حيث أن كانت وكنى عن ذلك بقولو لمن تغربالنقاء ألرض الكويت وا 

، وىو إذ يريد أن يعبر عن الوضع الجديد أصبح يشعر القاطنين بالغربة وىم في مكانيم 
اطفتو الخالقة مستغنيا عن زينة المغة )ففي لغة اإلبداع الغربة في نفس المكان يستخدم ع

الشعري ليست ىناك زينة وال إضافات كل شيء إنما ىو تعبير عن الشعور وحركة النفس 
 .ٓٙمنقولة إلى المغة طبقا لقواعد التنظيم الجمالي(

، بيا اإلنسان حتى في أحمك الظروف ىكذا تبقى النصيحة فمسفة إنسانية يؤمن
إن ما حواه الديوان من حشد لمشاعر مختمفة  .مل الذي يربط اإلنسان بالحياةاأليصوغيا 

منى وترجو ، ثم تيدأ فتتتغضب وتثور فتتحسر وتتيكم وتحتقرعكست حالة إنسانية طبيعية 
، ى الثالث الفكر والجمال والعاطفةيحمم بدنيا تحكميا القو  ، فيو إنسانوتنصح وتعظم

أساليب إنشائية مختمفة لمتعبير  عن انفعالو من أجل  أمتو فيسخر ليا ما أتيح لو من 
 ٔٙفاالنفعال واحد رغم تعدد األساليب ذلك )االنفعال يمكن أن نثيره بوسائل أسموبية متعددة(
، وىكذا استخدم الدكتور عبد اهلل العتيبي األسموب اإلنشائي ووظفو لخدمة قضاياه ومشاعره

اعر لم يركن ألسموب واحد أو عاطفة واحدة بل تعددت وىو واحد من أساليبو المتعددة فالش
أساليبو بتعدد عواطفو ولكن ىي مشيئة الدراسة التي بين أيدينا والتي فرضت عمينا تحديد 

 .ة لعرضيا وتحميميا والوقوف عندىاطريقة أسموبية واحد
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 الخاتمة :

لدراسة ظاىرة اإلنشاء عند د. عبد اهلل العتيبي فديوان  ناهكان ديوان مزار الحمم أنموذجا استخدم
م  ٜٛٛٔمزار الحمم ىو أول دواوين الشاعر عبد اهلل العتيبي حيث قام بجمع قصائده فيو وأصدره عام 

، وقد إخذ اسم الديوان من اسم إحدى قصائده وقد ة، وغمب عميو الطابع القوميقصيد ٕ٘وقد احتوى عمى 
:  ال يقترب من تسجيل الواقع أربع خصائص ىي : الخاصية األولى ن لمديوانبين عمي عبد الفتاح أ

 االجتماعي والسياسي بإحداثو في الواقع الخارجي ولكن يحاول تجسيد مالمحو اإلنسانية وأعماقو المستمدة
، لتراثالخاصية الثالثة : اغتصاب ا، و نية : اإلدانة الفردية والجماعية، الخاصية الثامن التراث اإلنساني

أما الخاصية الرابعة : الحب . بينما يرى الدكتور سميمان الشطي أن مزار الحمم جاء مزيجا بين القديم 
والحديث فمم ينكره القديم ولم يتنكر لو الحديث حيث أن )ىذا التالزم والتفاعل مع التراث جعل أكثر 

فرداتو وصوره، وقافيتو ع بروح المعاصرة، منصوصو تحافظ عمى الشكل الموروث ولكنو شكل مشب
، والنقطة وعالمة التعجب واالستفيام كميا مسخرة لتعطي روحا معاصرة تحس إزائيا باالقتراب وسكناتو

 ٕٙ(والتفاعل والدخول السيل المشبع بمعانيو وجمالياتو
لقد برز األسموب اإلنشائي في ىذا الديوان بروزا واضحا حيث تصدر أسموب النداء الحضور في 

يي وان بست وخمسين مرة ثم تاله االستفيام بتسع وثالثين مرة ثم األمر بثالث وثالثين مرة ثم النىذا الدي
. وقد تم تصنيف ىذه األساليب بحسب ظواىرىا النفسية التي عبرت سبع مرات ثم التعجب ثالث مرات

قية البحث عنيا ذلك أن كل شعور نفسي عبر عنو بأساليب إنشائية مختمفة كي تتم المحافظة عمى منط
 وترابطو.

فكرة ىذا البحث جديدة عمى حقل الدراسات النقدية ولكن حضور اإلنشاء الالفت في وقد ال تكون 
والذي أرجو أن أكون قد وفقت  ديوان مزار الحمم أمر استوقفني واستفزني لإلدالء بدلوي في ىذا الحقل

 .فيو
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