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 د.نادية هناوي سعدونأ.م.

 الجامعة المستنصريةكلية التربية /

 : ملخص البحث

عبر تأويل أنساقها  الدكتور حسين رشيد خريسالشاعر األردني  قراءة قصائد إلىيسعى هذا البحث     

أبعاد  وما توارى خلفها منالمعرفية عن أبنيتها  للكشفالبنائية في محاولة الستنطاق النصوص الشعرية 

الشكل  مجرباالقصيدة المركبة بكتابة الشاعر  امتازوقد  ثقافية جعلها الشاعر أدوات حقق من خاللها مبتغاه  .

في ذلك كله على تقنيات معتمدا  اطفية الحزينة،الذي يغلب عليه الطابع الذاتي والنغمة الع الملحمي المعاصر

شكل وقد  . الزمان والمكان مثل الرمز والتناص والتكثيف السردي وغيرها على ثيمتيتعددة تشتغل أسلوبية م

القصيدة المطولة فضال عن  إلى تجريبه كنوع من االنخراط في درامية التقديم للقصائد هاجسا ملحا دفع الشاعر

 كونه يمثل إيضاحا دالليا يضيء للقارئ ما عتم .

 

 ر العربي الحديث، البنيوية، حسين خريسالكلمات الرئيسية: الشع

 
Abstract:

   This papers aims at reading on of the Jordanian poetry Hussein Rasheed 
Khress poems within the interpretation of the structure modes. In order to reveal the 
cultural aspects and the cultural harmonies that were made by the poet to achieve 
his aims .The poet was very interesting to writing the double poems by using the 
technical of  the semantics ,textually , narrative methods to write the long dramatic 
poem  with a lot of sadness emotional tunes .The beginnings of the poems take the 
poet into the lands of tallest poems in order to help the reader to understand the 
meanings.  
 
Key Words: Modern Arabic Poetry, Structuralism, Hussein Khress        

 المقدمة /

يصف الشااعر الادكتور حساين رشايد خاريس     
1
فاي مقدماة ديواناه احكاياة وجادانب تجربتاه فاي صاناعة  

الشعر قاائال:  ال أكاون مبالغاا إذا أناا ادعياا أن الشاعر اصادق دليال علاى اأنساان فاي أبعااده الثالثاة : الوجادان 

وجادان هاو الصاراع المتصال مان اجال البقااء والنزوع والتأمل فمن جهة يكون الرمز في الشاعر نزوعاا خفياا وال

والتأمل هو حصيلة التجربة والخبرة   
4
. 

  ترصاايف الكلمااات وتنضاايد الجماال واصااطفا   عبااارة عاان معمااار الاانص علااى مسااتوى البناااءكااان  وإذا   

البنيات اللفظية  
3
لاة باين قصايدة التفعيماهياة الشاعر ماا فان هذه التجربة وضعا الشاعر أمام تصاور ناوعي ل؛ 

 .العموديةالقصيدة و

ناوع مان الشاعر يتجااوز مفهاوم القصايدة  فهاا بأنهاا  وعر  ابتكار ما اسماه القصيدة المركبة والغاية هي     

 واألصاوات األحادا بما تتضمنه من تنويع في  وإنماما يشبه الملحمة ليس بمفهومها القديم  إلىالمتعار  عليه 

جميعا ومن تصاعد وتباين في المواقف  
2
. 

ذات النفس الملحمي التي نشارها فاي دواويناه األربعاة  كتابة المطوالت الشعرية إلىابتكاره هذا  وقد دفعه   

على نمط الشاطرين أم علاى طريقاة شاعر التفعيلاة مكتوبةسواء أكانا 
5
 إلاىرساالة ا و ب ذات ليلاةامثال قصايدة  
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واحد ليس لاه طاوث ثاباا وإنماا يصا  أن    شطر  ذيحر و كانا على شاكلة شعر أ ب ليلى المريضة في العراق

يتغير عدد التفعيالت من شطر إلى شطر    
6
  

وتنحااا  أنموذجهاااالقصاايدة العربياة المعاصاارة قااد   تحركاا نحااو مجااالت جدياادة ت لااف فياه  أنومعلاوم    

تحقيااق جاادتها النوعياااة  إلااىطرازهااا الجديااد وهااي تجاارت مسااتويات تعبيريااة متعااددة ومتنوعااة فااي الساابيل 

يعكس وعيا ثقافيا لقيمة القوث الشعري ووظيفته    آخرجناسية بوصفها فنيا تمثل مسارا واال
7
 

تحفاال بمسااحة عاطفيااة هااادرة تنطااوي علااى مكاباادات احكايااة وجاادانب ديااوان أن قصااائد وممااا ال شااك فيااه   

الحاب العاذري و   قد قيل عن الوجدانية على سطوح القصائد تطفو النزعات  أننفسية شعورية كان من تبعاتها 

الرومانسي بأنه يعود بجذوره إلى المانوية أي الغنوصاية ألناه قاائم علاى العفاا  وفقادان الحبياب وهاو إلاى ذلاك 

حااب روحااي يسااتبعد العالقااات الجنسااية   
8
ا المعادلااة اأبداعيااة شااي ا واحاادا فااي ماان ثاام ليغاادو الحااب والشااعر،  

 ..ا بال نقيض فيما بينه المنشئ ـ األثر ـ القارئ ب

خريس إذ تضم خمس رشيد اسفر الخروجب الجزء الثاني من ديوان الشاعر حسين  قصائد وتشكل    

على مقولة ابن رشيق :   وقد قيل  متك اووترابيتها    أوهامهاقصائد هي بمثابة   محاولة لتطهير الذات من 

ما  أهوثون على الجاهل ما يك أهونالشعر كالبحر  إنشد من نقل الصخر ويقاث أعمل الشعر على الحاذق به 

به من العلماء    أبصرصناعة الشعر  وأهلقلبا من عرفه حق معرفته  أصحابهيكون على العالم واتعب 
9
 

ونجد في هذا الجزء محاولة جديدة للشاعر تتمثل في خوضه في النقد مبتدئا بالحديث عن الفن والشاعر    

  انه كلما حقق الشعر عفويته  ورأىثال  صفحات ل ذلك تحا عنوان ا كالم حوث الشعر ب وقد شغ وملكة النقد

براءة وبقدر ما تعطيك القصيدة من القدرة على الغيبوبة عن عالمك  األعماث أكثرمن خالث فن صادق كان 

بقدر ما تدنيك من عالم العفوية والبراءة الذي افتقدناه في زحمة  األخرىوالتهويم في العوالم  األجواءبتوليد 

عالم السخرة والمهنة فالشعر من هذه الجهة قدرة والهام    إلىتدنينا بالعمل الشعري الرائع  أند الحياة بع
10
 . 

 األدتوناقش قضايا االفن والشعر والقدم والحداثة وتأثير الشعر على القارئ والواقعية واجتماعية     

:  وهذا الديوان ملئ  قائالالديوان ا معاناته في كتابة المقدمة ليعود بعد ذلك للحديث عن شارحوالزاميتهب 

واحترافا من غير استعداد وإذا كان مثل هذا الكالم ال يروق ، تمثيال من غير تمثل  إليهبالشجن ولكنه ال يدعو 

النتيجة    أولبعض الناس فاني لم اسأث عمن يروقهم وإنما أنا رجل أقوث حيث أحسن بغض النظر عن العلة 
11
 

ثيمة الالعهود الجميلة ب فتشكل الجزء الثالث من ديوان الشاعر وهي تتشابه في  أما نصوص ا ذكريات     

ا اللقاء األوث وكلمات في الحب وعهود الحب ومن دروس الحب وغرور حبيب  من قبيللعناوين التكوينية ل

ب والحب والنسيان والحبيب المجهوث ونعمة الحب ونقمة الحب والحبيب الجاحد والحبيب الماكر والحبي

تهدهد وليدها وسالم على الطائر الجري  وفي رحات القيروان ويوم الشهيد  وأمالحاضر الغائب وابتهاالت 

 .وشاعر وطيف ب 

بن رشيق البمقولة بمثل ما افتت  به الديوان السابق وافتت  الشاعر الجزء الرابع االمهرجانب     

القيرواني عن الشعر
14
دية وقد حوى ثالثين قصيدة ، وتكاد تنقسم عمو نصوصه واغلبوهذا الجزء كبير ،  

 األردنيحبنا الكبير والعهد  األردنالقسم الوطني فيشمل قصائد ا  فأماقسمين وطني ووجداني  إلىالقصائد 

وقفة على البتراء وبغداد ياعظيمة العرت وسلط  إلىواربد مدينتي الجميلة تحارت وتحية  األردنونسور 

بولو الثالثة عشرة واثنان في المواجهة ومنى أ مأساةطر بعد الرحيل ومن خواووخواطر عربية وعرس سناء 

على وليد وتحية الشعر للفكر ونشيد الشبات العربي ب ةالمنى ودمع
13
: قصائدشمل القسم الوجداني فيوأما  ، 

لني في مخدعها واغرودة الوطن وعلى العهد ورجاء وال تس األنيقةقلبي والسيدة  إلىامن شعر الصبا وحديث 

خل الشكاة واحبك واربد مدينتي الجميلة ب ووتعالى وبعد لقاء  اآلثمحب حزينة والهوى  أغنية
12
 . 

حسين الشاعر  في نصوص المركب الشكلوثوابا  الثيمة مساراتتتبع  ةادماألوراق القوسنحاوث في     

 كلها ..رشيد خريس 

 

 

 الصبابة والشجن في القصيدة المركبة سارمأوال / 
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وال غرو انه منذ  ، إن الغنوصية تحيل على المعرفة الحقيقية للوجودفي الترا  اأغريقي البدهي  من     

زمن بعيد   كانا معرفة الذات ضرورة تمليها الحكمة الفردية أما اآلن فهي ضرورة تمليها الحكمة الجماعية 

 
15
أساس أن   الزحزحة الدقيقة .. ،على  ولهذا كانا معاناته ناجمة عن تناقضات المتناظرين القلب والعقل 

في تاريخ األفكار التي ال تتعامل مع ما يكمن خلف األفكار من تصورات إنما تتعامل مع الخطات باعتباره سلسلة 

منتظمة ومتميزة من الحواد    
16
 :في قصيدة الوجدان الجديد الشاعر يقوث  

 عــــبر وحق عينيك عندي الشعر والخير        وعندي الحب واآلالم وال

 رـــتثور تغني الخمر والزه إذاوعندي القلب ما زالا خواطره            

عر غزا الفودين مشتعال         فالنار في القلب قد يصلى بها الش   وال ابيضاض  
17
 

فيتغناى بشابابه طفاال بري اا صالى الهاوى علاى قلباه البكار  علاى الانص ، وتتعالى االنا لادى الشااعر لتطغاى  

طهر وهو جناح لفه القدر من فرط الهيام وروحه ال
18
. 

حازن /  اأحساسخر في تعادلية يخاطب اآل 1957التي كتبها في مرحلة مبكرة عام  بإليها  افي قصيدة و  

فرح ليطغى النفس الحزين التشاؤمي القاتم على اجواء القصيدة متمثال في مفردات   مكدود ، حازين ، تماوت ، 

ملوناة مثال   امرحاي فعلية غنائياة  متمثلة فيمرح وسعادة  عنده إلىوث تلك القتامة رفات   ثم ما تلبث ان تتح

ر ، يضيء ، سناء ، يغني ، السالم ، ابتسامة ، اشرقا   وهو تفاؤث ممتزج باالمل   : يقوثف، يخض 

 دنيانا وان ظلا قصيرة إن

 وتغشا بالخياالت الحسيرة

 سو  نبقى

 سو  نبقى في قلوت الشاعرين

 الخالدات األماني 

 وبأفواه الحيارى الوالهين

أغنيات .. 
19
 

/ سعادة هي الثيمة الغالبة على القصيدة ، فإنها تعود مرة أخرى إلى الشجن  شجنوإذا كانا متوالية     

تعودين ، اتتدفق معها مفردات مثل وحاث الال إلىحاث الوالبكاء باستعماث مفردة اأعودب لتشير إلى التحوث من 

 : ب صما ، واجفة

 فأعود ..

 وتعودين كما كنا التقينا

 منذ عامين على صما الحياء

 هوعلى ثغرك تختاث ابتسام
40
 

حلمه صار بعيدا مجسدا في مفردات   النائية   الساجية   غابرا  الن هز هذا االستفزاز كيانه ، يو   

لغرباء    باحثا لعلي ان اراك   ا ذكريات   تائها    
41
 المقطع : وها هو يكررها في هذا. 

 مرة أرنو إليك

 علني أن اجتلي من مقلتيك

 عالمي المأموث

 الغني وأقوث

 ثم أغدو وأقوث

 ما ارتد طْرفي ،  وإذا

 ثانية  أرنورحا 

 فأراني لم أزث أعدو .. واعدو..

 في النواحي النائية

 في الصحاري الساجية 

 غابرا في ذكرياتي 

 ونجمي أحالميتائها ما بين 
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 في ديار الشعراء

 وبالد الغرباء 

 أراكباحثا عنك لعلي 
44
 

وال عجاااب أن   هاااذا الااانمط مااان الخيااااث يحتضااان الحلااام والسااارديات الخاصاااة بااااألحالم واألعمااااث ذات    

المضامين القوية وتلك التي يوحي جمالها بتفاعل تبادالت محددة..   
43
 

ليه ، باحثا عنك عساه ان احسرتاه كم ترى مر ع مثلجملية صياغات خيبة بالويقطع البهجة شعاع من    

يراك ، اصداء جروح ، قلبها النابض ادمته القروح ، وتاه في بحر من النور الخضيب ب 
42
لكن لهذه اللمسات  ، 

الرومانسية الحزينة وظيفة نفسية تطهيرية بمفهوم أرسطو   ففي الوقا الذي يعترض أفالطون على الفنون 

يديا فان أرسطو يعتبر هذه الفنون وسائل تطهير عالجي للروح   التي تثير العواطف واألهواء ومنها التراج
45
 :  تغير نغمة الحزن فرحا وغناء ليتحوث الشاعر فارسا وفتى مجنوناتلذلك ..

 رسما للفارس الصب عالمه 

 في قلبه الدامي هيامه أشعلا

 فاحتواك ساعداه ....

  ساعة أغفىثم 

 فيها تجلا شطحاته 

 واستفاضا صبواته 

 على ضفة نهر  اأن فإذا

 والفتى المجنون يسعى

شارد الباث حزينا....
46
 

الشاعر آثر أن  إناال ، نور التفاؤث  وإشاعةد ظلمة الخيبة يوعلى الرغم من تعالي همة الشاعر لتبد   

 يبقى تحا وطأة العذات .. :

 في عالك  

 روحي من قيوده  أطلقا   أنبعد 

 وتخففا من الماضي العتيق

 يك القمم استراحا فوق هات

  واأللمذكرياتي 

 تقضي الحياة  أنفتعالي قبل  

  األغنياتوتموت 

 .... فأعود

وتعودين رفات 
47
  

وتعودين رفاتب في  وأعود األغنياتتكرار ثيمة االعودب في المقطع التركيبي اوتموت  إنوال غرو   

في كل العصور انه االستالت   ال أمل لإلنسان في أي مكان و أنتدلل على  إنمامستهل القصيدة وخاتمتها 

واالستغالث وسيادة الشرور   
48
 . 

وفي قصيدة اإلى متىب تكون ثيمة الزمان / المكان تعادلية تتهاوى على اطرافها اسطر القصيدة على   

افتراض أن   الكاتب أو الم لف وهو يكتب كلماته أو ي لف بينها ليبني عوالم نصه على وفق كيفية ما محاكيا 

وجودة أو مبدعا في نطاق الممكن النوعي طرائق جديدة في تنظيم بنياته النصية التي يتشكل منها بناءات م

النص الذي يبدع وفق رؤيته لعمله اأبداعي أو تبعا لضرورات تشكيل المعنى  
49
 :يقوث الشاعر  

 منذ متى اكتب فوق هذا الطرس

 أقيم كل يوم عرس

 انشد في البداة 

واسأث الرعاة  
30
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الليل ب ثم ترنو نحو ، الصباح ، المساء ، الفجر ، االصيف بتزاحم مفردات دو بنية القصيدة زمانية وتغ    

داللة  لتكون لهاثيمة الزمن  تحتدممن ثم واالعين ، السفينة ، البحر ، الموج ، الغيوم ، النجوم ب / الكون  المكان

ب  التعبير هو ذلك   الصوغ التركيبي ليص موضوعية تحيل على التيه والضياع في الالزمان والالمكان

والتشكيلي يندمج فيه المباشر وغير المباشر ويختلط فيه الواقعي بالسحري والظاهر بالباطن والرؤيوي 

بالمتخيل   
31
 : 

 مضيا في سكون الليل اقتل الشجون بالشجون

وابتغي الغفران في معابد الكفار 
34
 

 االسفار عالم النسيان كله :ويجترح القتل والبرود والتيه والفيافي و   

 وظلا  في منابع النسيان

 انسج من خياث الوهم كل يوم لي خياث 

وانشد المحاث في متاهة الحرمان والمحاث
33
 

 وهذا الضياع في متاهة الحرمان ناتج عن تصادم الواقع والمثاث :  

 واصنع المثاث في عوالم ال تعر  المثاث

 الجمعه يوم قا  أنا .. انا الذي اب  

وصما باقي اليوم 
32
 

 :قائال الزمن  إزاءالوجم الشديد عند الشاعر  ،احتدام التضادات على شكل صور ثنائية  يعكسو  

 ناسون وأنكملكنكم لم تذكروا ..

 الشهيد كنا والشهود  إني

 لم اغتر  من بحركم قطرة ماء  وإنني

 مثلكم ضحية الزمان والعهود  وإنني

... 

.. 

 وعهدكم وإنني ألجلكم وباسمكم 

رجعا ال... لن أعود .. لن أعود 
35
 

وصلا إليه من  رسالة على خلفية إهداءوتتوزع قصيدة اأنا  حبيبتيب العمودية بين جزأين األوث هو     

  كتبْا إليه تقوث :  أرجو أن تذكرني كلما رسا سفينة أفكارك على شاطئ الذكريات   فرد عليها  الحبيبة

والعفة والسمو اهدي هذه الكلمات   بالقوث   فإلى تلك الصباحة 
36
 

البوح النفسي في تجسيد  إلىاقرت  وهو.  لآلخر هوجهيشطرين ذو والجزء الثاني هو خطات شعري    

 مجرد التعفف في الغزث والصبابة : إلىالمكابدة واأللم منه 

 تمرد ففي عينيك ذوت مشاعري     وحلق ففي جنبيك يخفق خاطري

 زني      وتجتاز بي عبر الردى والمخاطر  شاجيات ته ورفر  لحونا

 ى بالعظيم المكابرـــوال ترض بالسهل البسيط تناله      فمثلك أول

 السرائر كتم   بات  ــفما يفل  الحب الذي ظل صامتا    وما ينفع األح

 الوهم يوما يضمنا      فامضي على وهم الرؤى والخواطر أعلل منك

 بين لناظريـــسكنا بفكري ال ت وأمعن فيك الفكر حتى كأنما     

نى وازاهر     ـــوان رحا استجلي رؤاك تدلني     إليك دروت من م
37
 

وتكون دالالت المفردات المنسابة في تراكيب ا ذوت مشاعري ، خفق خاطري ، شاجيات ، ال ترضى ،     

لنفي كدليل على تلك المكابدات ال تما فما يفل  ، صامتا ، ما ينفع ، الوهم ب عبارة عن صور حزينة م سلبة با

 ../الحبورفيها الثيمتان المتضادتان الشجن  تجتمعداللة شاعرية و

صلة الوصل بين الفكر ها الفكر منذ فجر التاريخ وعملية تعامل ب أقدم  هي وإذا كانا الصورة       

والمحيط  
38
ارأيا ، أمعن ، رحا ، الفا ، قلا ، مضيا ب  األفعاث، فان  

39
 صورةتفل  في تجسيد  وغيرها 

 : وبذلك تصب  قراءة الصورة  والحلم واالنتهاج األملوردية فيها ومتفائلة 
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محدثي        ويسعد قلبي ان تكون مسامري   أراك   أنيشنف سمعي 
20
 

 وكذلك قوله:

غدون مياسري  أمريالنا  حبيبي يس ر الحب بيننا          معاسير من 
21
 

االصرار وتتفت  االماث ويرتاح الخاطر السيما في نهاية القصيدة التي صرح  فيتحوث العسر يسرا ويشتد   

 المكسورة  : بالتاء أنا   إلىالمفتوحة تحوث هنا  تاءبشكل مباغا أن الذي كان قد خاطبه بالالشاعر فيها 

اجل أنا  من أهوى ومن كان بغيتي    ومن كان لي دوما على الدهر ناصري 
24
 

سية التي حفل بها ديوان حكاية وجدان قصيدة االلحظةب وهي قصيدة تفعيلة ذات ومن القصائد الرومان  

 تتمازج فيها إيقاعية األلفاظ مع أدوات التعجب والنداء : إنشائيةصيغة 

  يا لوقع الكلمه

 يا للون النغمه

 ي شف ف ديذال يا لون   أيه

 الذي مد سهادي  ايه يا وقع  

 من شموس  كم أطلاْ 

وأفاقا من بوادي 
23
 

 المحيط : إزاءوفي قصيدة احياتيب عتات ونجوى وبوح داخلي عن خلجات نفسية ومشاعر متضاربة    

 حياتي فراغ وعيشي خرات       وحولي دنيا حطام يبات

 ي وجودا لما         يلون قلبي بشتى الرغات ــابغ تلفا  

المآتفما راعني غير فقر الحياة     وبخل الوجود وب س ا
22
 

 بعد المأساوي على هذا البوح :وقد غلب ال

فخابا ظنوني بهذي الحياة    وخات رجائي بذاك الطالت    

غذتني الشقاء  نفس   وأوهامحياتي دموع وعيشي بكاء     
25

 

الوعي الفردي المتجه نحو  علىالتشاؤم والسوداوية مزيدا من  البكاء والحزن ألفاظرومانسية وأضفا   

 عن حرية الخالص : االواقع بحثاالنعزاث والتهميش والهروت من 

 أراني طليقا وقد حطما       عزيمة نفسي ثقيل القيود

 ر      رفيع المعالم عالي النجودرف وطرت بروحي إلى

 جناحاي ذاك الضياء البهيج     وسرجي ذاك الهواء المديد

 إلى حيث يصفو معين الحياة     وحيث الحياة عطاء وجود

 ويهوى الشبات النبيل السعيد أطو  حيث يشاء الهوى     

وحيث حياتي شعور طليق    وحبي نشيد بثغر الخلود     
26
 

وتغادو صايغة الخطاات  والتفااؤث باألمالقصايدة ا مان العزلاة الشاامخة ب العمودياة وجدانياة حالماة  وتغادو  

 طاغية على النص :

سعير   أو دي من جحيم ال تراعي يا منى  النفس فما       في ف  
27
 

............. 

 في القبور  وأمسىهوى       وقضى يوما شب  فإذاال تراعي 

 ندى قائظ اليوم الهجيرت   أوراقاسو  يغدو في الغد الزاهر     

الني على شط الغدير ـــوخ        أحبابييتفيأ ظله الوار  
28
 

 وتتكرر ثيمات الخيبة وصرخات العذات والذعر والنوح في قصيدة ا بعد عام ب :    

 ا كالريشة البلهاءوان

 ال ادري إلى أين أروح

 أو أجيء

 غير درت ظل في أفق خيالي

 لي يلوح
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فوقه كانا تجئ وتروح 
29
 

وال متداخلة غير ال طريقة القوافيتوظيف  قصيدةهذه الفي  لفض  قد  تجدر اأشارة إلى أن الشاعرو    

استعماث طريقة القوافي  أن إذ  كاملة في شد القصيدة وجمعها في وحدة مت مباشر تأثيرمن للقافية  يخفى ما

   األخرىمستقلة عن  األبياتالمتجاورة غير المتداخلة يساعد في جعل كل مجموعة من 
50
 

نغمة رومانسية فيها صبابة واضحة فهناك الجنان  إلى باستغراقاهذه الثيمات في قصيدة تتحوث و  

 والروض والزهر يقوث : واألقحوان

 المكان أنحاءوتغشى النور       اناألمعاد  وإذابا حبيبي 

 والتقينا في امانينا رؤى        فوق درت بين زرع وجنان 

 ومشينا نحو عرشينا على    ناضر الروض وزهر االقحوان 

 ويدي تعتنق الخصر الذي     يتهادى في مراح وافتنان

 ونجوم الليل اذروها على       راسك الشماء حبا وحنان

 بقلبي والبنان وأسويهامضفرا     اجدث األوراق شعرا 

 في الزمان أنيسا وأنادي البدر كي يجثو على     بابك السعد  

 لتنعم بها            في هدوء وسالم وأمانهذه دنياك ف
51
 

بالشكوى والحرقة واأللم والحزن  1953وتطف  بنية قصيدة ااألمل المكذوتب التي كتبها عام    

 ذات المتيمة باآلخر :الرومانسي النابع من هيام ال

 في القلب كالنار األسىخرافة عاشها قلبي وما برحا       توري زناد 

ولكن ليس من دار  األمانيها دارا توشحها          كبرى ق  بار   ما  كم ش  
54
 

 نفسه : أسراركذوت يكشف له  أمليحالفه الحظ في  أنويتمنى    

 ي وعن حالي وأسراريعني       عن كنه نفسدالمكذوت يخ واألمل أبيا

 أجواريحتى غدوت بدنيا لسا اعرفها       ال الربع ربعي وال السكان 

ساري  إننير  اال ـــفلسا اع       أملاء بال ــن في مهمه   أهيم
53
 

عي وهواجس القلب والعذات والب س كلها مشتركة ت رق أمسه الحيرة والتواري والالو وصارت هذه  

 : ا في ضياع ابدي وهيام سرمديليغدو تائه ،غدهب تغي  و

أمضيا عمري وأحالمي تعذبني      فما جنيا سوى ب س واعتبار
52
 

التاي تحكاي حقيقاة ثيماة الليال ممثلاة فاي ويشعره تقدم العمر برؤية قاتمة للحيااة ممزوجاة بنغماة حزيناة    

 ذاته  : معاناةلتحكي  األناتتعالى لغة همه ووجده  ف

 د      ومات في النفس ازماعي وإصراريوشاخ قلبي فما يقوى على جه

ثلي         وال دموعي خلا من بعض اوطاري فال أماني فودي حققا م  
55
 

 لكة ليلي ضيعا سببي        فالدرت من دونها كالمهمه العاريلكن ح    

 وإقرار بإخالد أرضىذا خطر       ولسا  أصبحا  بالمنى  أنافال 
56
 

 تمني المرض : إلىوحيرة النفس وقلقها تدفعه   

داء عضاث ولم اخرج من الدار         وأقعدنييا ليتني لم اجز بيتي 
57
 

 : أحالمهالمكذوت الذي خيب  األمل إلىليعود    

  وأزهار بأغصانالمكذوت زين لي       ذاك الطريق  األمللكنه 
58
 

ساابات عميااق وال  إلااىوفيااه وصاام الكائنااات يجاار المااوتى  اليااأس  انااه المااوت فااي المااوت والياااس ماان    

يستيقظون   
59
 

تعطااي دالالت االباا س والمنايااا والسااجن والظلاام والاادمع والمااوت والحاازن ب فااي قصاايدة اغاازة المدينااة و   

 رثائية تحكي ضياع هذه المدينة :وجدانية السجينةب سمة 

 ايه غزة

 كيف خلفا الضحايا

 حطاما أمسياكيف 
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وبقايا
60
 

 قصيدة :القتامة والمرارة في ال أجواءوتتصاعد 

 حيث للكبر على الجرح إباء

 حيث إخوان الشقاء التعساء

 لم يزالوا

مثلما كانوا .. اباة شرفاء 
61
 

 غزة وصالبة اهلها : إباءبوح الشاعر الذاتي عن ويكشف    

 كم شهات.. فجروا باألفق

 وعلى صفحة ذلك الشفق

 كم سطور

 كتبوها بالدما والعرق

 إنها قصة غزة

.. 

على الطغيان هزة 
64
 

ويأخذ نص اذات  وبذلك تتعالى أجواء االنفراج عن فضاء شفا  وبهيج لغد أكثر جماال واشد ضياء..  

 ليلةب الذي اشتمل على أكثر من خمسم ة بيا شعري شكال وجدانيا تتعادث فيه الذات واآلخر معا :

 وتنهدت ثم انثنا ْ 

 كالطيف يختاث اختياث ْ 

..... 

 قلا:ارتضيا  لنفسك  اليوم المصير 
63
 

وتأخذ ألفاظ االحياة والحب واألمل والماضي والظالم والقلب والدمع والوجع وليلة ونجوم وزهور   

وشعاع واألماني والسرمدي وعمري والهوى والحنين والنوى والورى والرماد والشهب ب حيزا واضحا  الن 

شتمل على إرسالية ال يستطيع كل كلمة هي في األصل .. تقوث شي ا آخر غير ما يبدو في الظاهر أن كل كلمة ت

الفرد وحده أن يكشف عنها   
62
 د إحساسا بالتوحد بتوظيف صوت الالم المضموم :مع قافية تول   

 فأجبتها سطر أوث       والقلب محتدم النضاث

وبكل عرق ثورة         وبكل جارحة صالث  
65
 

الترصيع في آخر كلمة من السطر  ومن الباء المضمومة إلى الميم المضمومة ثم الباء المضمومة ثم  

 األوث وآخر كلمة من السطر الثاني :

وإذا بها نحو السرير    تخطو بذعر كاألسير 
66
 . 

 

 في القصيدة المركبة الملحمية سارمثانيا / 

 كنوع من االنخراط في الشكل الشعري المطوث تجريبإلى  دفع الشاعرملحا شكل التقديم للقصائد هاجسا    

بحسب الشاعر ـ  ألنه أوضيء للقارئ ما عتم ي ادالليا إيضاحيمثل  فضال عن كون التقديم ، صيدةالق ملحمية

في ظروفها المناسبة    أيضاضرورة   تساعد ال على فهم القصيدة فحسب بل على تقديرها ـ نفسه 
67
   

المركبة فهو ويلة الطوهذا يندرج تحا طائلة التركيب التي الزما الشاعر وحملته على انتهاج القصيدة    

 إلىالشاعر والناقد معا وهو السياسي والمثقف وهو الرومانسي والوطني وهو المالزم للقدامة والداعي 

 ..الحداثة 

 وكأنهاومالحمهم  األولين أساطير  عادت لنا  بالقوث :الشكل الملحمي المعاصر  ةجربويعلل الشاعر ت    

المستقبل وها نحن نواجه المستقبل من  أدت. هي واألساطير.المالحم تلك  أن إلي  شواهد واقعية .. حتى ليخيل 

حاضر متوتر قلق غير مستقر بعد ماض طويل رتيب   
68
    

قصيدة امتلكا الشكل الملحمي  أهمقصيدة اسفر الخروجب التي اختارها عنوانا للجزء الثاني  وتعد   

المتحصل لدى  إناال .. المعطى الروحي هو  القصيدة عنوانعل من التعيينات البديهية لول. للقصيدة المركبة .
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  يمكن للعنوان خالفا لما سبق  إذغير ذلك تماما القارئ بعد الفراغ من قراءة القصيدة بثيماتها وبناها الفكرية 

يحدد جنسه  أوجديدا  أميعين شكله قديما كان  أنالرمزي كما يمكنه  أويعين نصه مغايرا لمضمونه الحدثي  أن

ينخرط فيه ..  الذي 
69
الغطاء الداللي في هذه القصيدة عن إشكالية المعنى الكامنة في التعبير ويكشف، 

70
 

وتسير على وتيرة واحدة في الموضوع عينه  األبياتتألف من عشرات الشكل الذي  ملحميةلمتمثلة في وا

 :طبيعة بيروت السيما  اوضمن الشكلية الفنية عينها وال تكاد صور الطبيعة تفارقه

بالمكان البهيج البهي     وبالروض والزهر طلق عطير  وإذ  
71
 

والقصاايدة عموديااة ذات قافيااة رائيااة وبنيااة فعليااة ماضااية تساارد بضاامير المااتكلم مااع تناصااات حكائيااة    

 وميثولوجية ومطلعها  :

 وأقسما بالحب ..بالذكريات        بآالم نفسي بقــلبي الكــبير      

وامضي مع الركب صلب المسير   حــياة        القتحمن رحات ال     
74
 

 ثم يقوث : 

 وكيف استوى ادم في الثرى     يجوت البالد ويطوي الدهور      

 ليعمر هذا الثرى والبحور        ب له     ـيطي أنىويغرس      

جاءت بتلك البذور  أينالعباد       ومن  أمومن هي حواء      
73
 

بمقدمة نقدية قائال :   ولعلي بدأت كتابتها  1965 التي كتبها عاماوجدانيات ب ة وافتت  الشاعر قصيد    

ثم اهملتها زمنا غير قصير وكنا اعود اليها من حين الخر على تباعد المسافة الزمنية وال  1966إثناء سنة 

 1971ذلك عام  اذكر اني قصدت الى انهائها اال بعد ان نويا اخراج هذه المجموعة فرايا ضمها اليها وكان

على االرج    
72
 بدأ البيا االوث بتكرار كلمة واحدة هي : وقد ، 

 وجـدان ......    .............                   ......    يا وجدان 

توظيف ياء المتمثلة في ها والقصيدة تتمتاز باللمحات الصياغية واالسلوبية تاركا فراغات للقارئ ليمأل    

 فضال عن استقدام ألوان الطبيعة وأشكالها داخل النص : ـــ وجداني ..ب المتكلم اشبابي

كأنما وجودنا مناظر       تبثها األوهام في النواظر  
75
 

الذي  وهي تحفل بالترصيعوالالم   النون المكسورة الراء المكسورة وكل بيتين بحر بعدتنوع القافية وت  

 يكون آخرف .مقاربتها  أو األعجازمتفقة  األوزانمستوية  لفاظاألتكون  أنالتجنيس ويعني  أقسامهو قسم من 

 سطر من الشطر الثاني : آخرمع  متفقا األوثحر  من الشطر 

كيف تقضي ما به احسان                آن على زماننا وجدان   
76
 

 تار      يا من يسوق العقل العقل باالوطار ــــيا صاح يا انسان يا مخ

وفي ضمير البحر روحه يطو    يرسم الحرو     يا من على السحات
77
 

 يا كوثرا  ب كقوله :، يا غفوة  ، يا صحوة  ، ا يا ضجة  مثلالمخاطبة بياء النداء تتكرر و

يا بسمة الربيع في شتائي        ودفقة الحياة في دمائي  
78
 

 نداء وختامها قوله :والقصيدة طويلة تصل الى عشرات االبيات تتحوث الى حكمة وزهديات بخطات و    

فانا باق حيث كنا انتا           اليك عودا كل ما اسلفتا 
79
 

ب بذكريات الشاعر عن كتابة النص وكيف اختار عنوان القصيدة  األلماثورة  الملحمية قصيدةالوافتتحا     

شاركه فيها احط الكائنات الهواء يحرك وقد حدد موضوعها بانه يبحث في   مظاهر القوة المادية لالنسان ت

الماء الذي يدفع بتياره االجسام اما اسمى مظاهر القوة فهو العقل هو معجزة هللا اوجدها في االنسان    
80
 

تداوال لتحريك القارئ نحو  أوالشاعر وظيفة اغرائية تستدعي استعارة  إليه أولعل في هذا التكنيك الذي لج

سيناريو قرائي محدد .. 
81
 والقصيدة نونية مكسورة واوث بيا فيها :،  

وحملتها شعواء تلهب من دمي       وتهد من عزمي  ومن بنياني 
84
  

 الطبيعة : عالية وانا طاغية في التغني بألواندرجة التضخم في نرجسية  إلىوفيها يتعالى صوت الذات   

 وتهيم بين جداولي وجناني      وتركا امالي لها تلهو بها   

ن الحياة صناعة االنسان أوا يغادون الحياة كما راوا     سار
83
 

 روحي هائم : إطارفي  اآلخرمناجاة  إلىوهي عاطفية تتحوث من نجوى النفس 
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 فالشر اصل في الحياة كما     ان النهى والجهل مقترنان

وأنا وأنا إذا التقينا واحد       وسبرت فينا معدن االنسان 
82
 

ثورة ا ما ي كد كونهاالشمس   والليل و واألسود واألبيضوشيطان  األه   األلفاظر اتكرفي قد يكون و   

 .  ب األلم

وكانا قصيدة ا ذات ليلة ب أطوث قصائد ديوان سفر الخروج إذ بلغا ما يقاارت سابع عشارة صافحة مان     

ة ساردية ساطرا شاعريا وجمعاا باين شاعر التفعيلاة وشاعر الشاطرين وحفلاا بنزعا 390القطع الطويل وضما 

 على صيغة حوارية وتبتدئ القصيدة على النحو اآلتي :

 وتنهدْت ..ثم انثنا

 كالطيف .. يختاث اختياث

 وتطلعا نحوي عسى 

أن تستبيني بالدالث 
85
 

ليتحاوث  الشاعر ـ الصادرـ النحار ـ القلاب ـ ن كاالعينيويأخذ الشاعر في تعداد الصفات الجسدية للمتغنى بها    

 ئب إلى السرد الذاتي تارة بضمير المخاطب :من السرد بضمير الغا

 قلا : 

 ارتضيا  لنفسك اليوم المصير 

 هاتي .. امرحي ..

ان الحياة لنا غدير 
86
 

 وتارة يحمله السرد الذاتي على توظيف ضمير المتكلم :

 فقد بعثا   وادمعي 

 تبكي معي 

 فيه تضرعي  أنفقاذاك الذي .. 

 وتوجعي 

ومنحته العمر العزيز ..
87
 

ثم يتحوث مجرى السرد إلى حوار خارجي ال يخلو من تداعيا داخلية م داها مناجاة الحبيبة للحبيب    

 قالا :

 وقد أغضا حزينة 

.. 

.. 

 هل أنا تذكر ليلة ..

 كنا نعد بها النجوم 

.. 

 ومضيا تبني عشنا .

 بين الجداوث 

والزهور 
88
 

 إلى أن يقوث لها :

 فأجبتها 

 هذا أنا 

 م ذهبا بآمالي الهمو

وضاع بي عمري سدى  
89
 

 وتتعالى الروح الشاعرة لديه فيمتزج األمل باأللم والتفاؤث باألفوث :

 فعساي بين يديك 

 القي بعض أعبائي الثقاث 
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 فيعود لي العزم الشديد 

على المصاعب والنضاث 
90
 

 وتبادله هي الشعور ذاته فيسرد على لسانها بصيغة التداعي :

 قالا فديتك 

 ات ما ألحالم الشب

 ثارت بقلبك 

 فأجبتها                 والقــلب محــتدم النــضاث 

.. 

يا عـز لــــي أمل          أرى أن ليـــــس يدركـه المناث 
91
 

 ثم يعود إلى السرد الذاتي بضمير المتكلم :

 أنا لسا اال واحدا         ذاق المرارة والشقاء 

 لـــي مثلهم أمل     وضـــــــــــاع 

ؤى           تـــوارت في البـــــقاع ور
94
 

 ثم تعود القصيدة الى التفعيلة واالسطر القصيرة :  

 ماذا..

 الصباح أز وقد 

 وغدا كالنا كالجناح

 كل لصاحبه مراح

 ثار الهوى

ثم استراح 
93
  

لاى علما أن الحوارية   هي حوار ثنائي يدور بين شخصيتين في مكان وزمان معينين مان غيار اعتمااد ع   

عامل الحركة المسرحية   
92
 

سبب نظم القصيدة والثانية خلفية تاريخية تعر  عن تبرير  األولىبمقدمتين  بأسدكفر اواستهل قصيدة     

شغل ذلك االستهالث مساحة صفحتين ونصف الصفحة من قد وقرى محافظة اربد  إحدى وأنها أسدببلدية كفر 

حة ثماني صفحات من القطع الكبير وعلى نمط قصيدة التفعيلة في حين شغل النص الملحمي مسا القطع الكبير

 :وأوث مقطع منها قوله 

 أسدكفر 

 قريتنا الصغيرة

 وردتنا الصغيرة

 : فهي قوله خاتمتها أما

 واالردن الذي على ضفافه مشى المسي 

 إسرائهوجازه الرسوث في 

 يحوطه المدي 

 من حنق من غضب

يكاد من جبينه ضياؤه يسي  
95
 

قاث فيه :   رسالة مان الادكتور  بإهداءا رسالة إلى ليلى المريضة في العراق ب  ت  مطولته الملحميةافتو   

حسين خريس الى ليلى المريضة في العراق مهداة الى زكي مبارك في ذكراه الم وية االولى   
96
 . 

  مفتاااح رة عاان عبااااالسااتهالث ليكااون تباارر ساابب نظاام هااذه المطولااة الشااعرية  بإيضاااحاتوقااد اتبعهااا      

وتوجيهي لتقييم الكتات عامة وفهم النص وتقييمه من طر  القارئ على وجه الخصوص   إجرائي
97
 . 

ويعني باه خطاات الم لاف الاذي   يضاع كال مادتاه للتقيايم / للصاعق  بالمصعقةاعليه جينيا  وهذا ما أطلق

يكاون هاذا  أن... كماا يمكان  اآلنحاد فيكون التقيايم ذاتياا متموضاعا فاي االساتهالث بكوناه غيار راض عماا كتباه ل
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النقادي فاي العمال وبهاذا فهاو يعمال  رأياهمباديا مان خاللاه  آخاراالستهالث التقييمي موضوعا من طر  شاخص 

على صعقه   
98
 

ويخاطب الشاعر في هذه القصيدة ليلى كرمز للوعة والصبابة بين الوطن والمغترت مما يجعل الفاظ     

مر القصيدة فهواجس القلب تهطل رؤى وغراما الحنين والعاطفة الجياشة تغ
99
وقد قاث في مستهل هذه  

 القصيدة :

نا ذماما   ليلى المريضة في العراق سالما     آنسا مغتربا وص 

 ويأخذه الفخر باألجداد إلى التغني بمآثرهم :  

وفي تهامة بين اهلك االلى       ال يعرفون معابة او ذاما 
100
 

  اأنسان بقدر ما هو سجين داخل عالم مريض بقدر ما ينتابه شعور بأنه وبحسب امبرتوايكو فان   

يختزن قوة فوق إنسانية 
101
وإذا كان السيات قد أل  على مضمون المرأة في كل مراحله الشعرية . 

104
،فان  

 :عاطفة الحب والهوى شاعرنا لم يكن متغنيا بالمرأة اال في اأطار الغيري العام ل

ري ة       لي من زمان ال يصون ذمامافجعلا يا ليلى هواك د
103
 

 به يعود وحيدا في صومعة الهوى ال يرى بدا   وإذالكن ما يصارع من اجله كان جناية وصار هواه سقما    

   باتااالغترات وقد الم جعله يكابد وهذا ما ال يسانده احد قريب او بعيد فيحمل لواء الحب لوحده  أنمن 

االصطدام  أمامبه  األبطاث إحساسلموضوعات الشائعة في الستينيات يتصاعد موضوعة االغترات واحدة من ا

تساوي فيها الشيء الكثير .   اأنسانبفكرة الموت وكان ذلك طبيعيا في مرحلة لم تكن حياة 
102
: 

عوا االرحاما حرقوا الحقوث وقط         أصبحوا ولة والعمومة خفبنو ال
105
 

ت بلغاا ماا يقاار إذقصايدة تفعيلاة فاي الاديوان  أطاوثالتاي تعاد ـا  بميلاةاربد مادينتي الجافي قصيدة نجد و   

والعناوان مقدماة تارابط الليصاب  ية فاي حاب الاوطن حماساهاا الشااعر بغنائياة ملحمية وقاد غمرنزعة  ـ 1145

صادقا لصورة القصيدة المركبة ...   وأنموذجاتجسيدا حيا  والقصيدة معا  
106
  

 

 قصيدة المركبةفي ال تعبيريال سارمالثالثا / 

قاد ال يكاون خافياا أن لغااة القصايدة المعاصارة ماا زالااا   تترسام لغاة الشاعر فااي إطاار إنتاجهاا التشااكيلي    

والبنيوي خطا تعبيريا خاصا يتمخض عن فرادة أسلوبية قد ال تحقق في أي طراز إبداعي آخر وذلاك الن شاعرية 

د لهاا فاي بياااض التأويال إذ تكتناز فيهاا الادواث اكتنااازا التعبيار فاي القصايدة .. تنفات  علاى مساااحة قاراءة ال حادو

خصبا وتلت م على شبكة من القيم والمعاني واأشارات والعالمات والرماوز تتاداخل فيماا بينهاا علاى نحاو حياوي 

متوالد وتحتشد في طبقات وب ر ومستويات ومساقات   
107
 

الاذي تجساد الوصافي  باألسالوتعالياا  هنااك انبهاارا أنيتكشف في القصيدة المركبة عند الشااعر خاريس   

ففي قصيدة ا أم تهدهد وليادها ب يقاوث علاى لساان وبراءتها الطفولة  جنبا إلى جنبالطيور والتغني بالطبيعة في 

 األم :

 يا كم غفوت بحضني وكان      مهادك صدري وشعري الطويال

 الستراحا اغاريدنا         وأهدى الحمام إلينا الهديـــال إذن

تعيد       طفولة عمــــر وعهدا جميال    إليكيا حبيبي  متى
108
 

ب  الشاهبوالليال و واألباراجالمناهال والنجاوم والمادار والضاياء والشاموس مثال االطبيعاة  ألفااظوال تكاد    

الناوعي الاذي يمثال تجااوزه ..  وإباداعهادرجاات تجليهاا وتثميرهاا  أعلى  في  التي تصب  لغتها تغادر نصوصه

  واأغاالقوااليهاام  اأغمااضتدخل بعده اللغاة فاي متاهاة قد مة البنية التعبيرية في اللغة وخرقا لسال
109
نقارا  

 : في قصيدةا الحبيب المجهوثب  

 هوث  أمــالهيام يطو  بي      حوث المدار وقلبك ال ب  متى ركْ  فإلى

 أطوث   أكادي رحلن وما ــجومك اث       الئ  ن   أطوث أن أحاوثوانا 
110
 

تنظيمية وتنسيقية تنطاوي علاى مانهج وسايرة  أسلوبية.. التي تفت  عمل الفنان على  األداةاللغة   هي ف    

نصطل  عليه بالتجربة الفنياة .. بحياث يتجادد الفكار بالعاطفاة فاي حاضانة الوجادان    أنعمل ت سس لما يمكن 
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111
دعااء  ـ اساتعبدامفردات مثال  بكل ما هو مقدس فيالهيام والروحية والصوفية األجواء تصوير فضال عن ،  

 كقوله : بتكثرـ العشق ـ شمل ـ خشوع ـ صالة ـ 

العشق وهللا هدانا  أولياءانه الحب الذي صيرنا      
114
 

مقام ـ المفردات الملكوت  فيها تكررتب التي ابتهاالت الك قصيدة وكذ    
113

 واألنايناللوعاة ر ثيمة اكرمع ت

ظى المكر والتواري والغرق واللووالقسوة 
112
 باستعماث : 

 :مثل قوله الطباق في التناقض الصوري ب 1

فحبيبي حاضر قدام عيني      وحبيبي غائب وسط الزحام 
115
 

 : بعيناكاقصيدة  كما فيالتكرار بياء النداء ب 4

 يا لهفة في القلوت      ويا دفقة من سناء حبيب أعيناك

ب ويا بسمة في ائتالق الصباح     ويا فرحة للحزين الك ي
116
 

 األلفاظب طبيعة انتقاء العناوين الرومانسية الطافحة والولع والوجد والصبابة والهوى والرقة وعذوبة 3

 فمثال تبدأ قصيدة االلقاء األوثب بهذا المقطع :

هاهنا كان اللقاء األوث          فاهدئي يا نفس طات المنزث 
117
 

مان خاالث التحساينات   للفاظ  لاى ساط  النصاوصع طفو الغنائية المفعمة بالجماث وصوت االنا والنحن ب2

 واألصاواتوفيهاا تادخل الموسايقى الخارجياة ااألوزانب والداخلياة جنااس الحارو   أخارى أحيانااحينا وللمعنى 

المشهدية واللونية المقصودة .. للبناء والشكل والفكرة   واأيقاعيةوالصيغ الصرفية 
118
 : 

فكان الغزث أي لون قد رسمناه على          صفحة منه 
119
 

 نقرأ : إذ لنفس وتعليلها بالصبر والتضحية للحبيب وفي قصيدة االحب والنسيانب مناجاة ل

 نسيا ماضي وما يجيء من أيام

 فالحب يا حبيبي ال يعر  األرقام

 ال يعر  األيام والشهور واأعدام

ألنه مد من الطوفان واألحالم 
140
 

يعتمد كل نص على النصوص السابقة  إذتعايش الثقافة .. تعايش النصوص إنما هو   صيغة ولما كان     

والتالية له الم لفة من قبل الم لفين الذين يمتلكون عقيدته ولوحته وصورة العالم في النص الموضوع ..  
141
 

 بليلى المريضة في العراق إلىرسالة اعلى نصوصه ففي قصيدة ظاهرة تناصاته مع الشعر القديم  بدتلهذا فقد 

 :ار جلجل وذكريات امرئ القيس فيها يسترجع د

قاما  أوا حبذا بالرقمتين ديارنا            ي  عند جلجل منزال وم 
144
 

عدم جدوى تلك الحروت في نقد لواقع مريض  األذهان إلىعيد ليالعرت مثل البسوس  أيامويتناص مع     

 يعيش باالوهام ذاتها :  

 ير شراذما ور ماما جاءوا بالبسوس لعصرنا        حتى نص أينمن 

جساس وال              زير يدافع دوننا االقواما  ألفالف  كليب 
143
 

 ويتناص مع قصة مجنون  ليلى ليكون هو قيس العامري الذي هام بعشق ليلى :  

ماما   فجعلا يا ليلى هواك دري ة       لي من زمان ال يصون ذ 

القلوت وئاما منازال        للحب يبني في  أقيم أن أحاوثوانا 
142
 

 :  أيضاويقوث 

 بيد وركبان بأحالمهلو أن مجنون ليلى كان شاهدنا      مادت 

أو أن نجم سهيل كان يرمقنا        ذابا حشاشته والقلب نشوان 
145
 

ويتزايد نقده للواقع العربي المتناقض بين ثريه وفقيره بسبب همجية الطغاة الذين شبههم بهوالكو   

 :المغوث 

 إجرامااعتى بنا  أو بأشدالكو على عالته        ما كان هو
146
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حاارت  أحاادا المعاصاارة فااي شااعره مثاال  األحاادا وال تقتصاار تناصاااته علااى الماضااي وحااده باال يوظااف      

  ذاكرة الكاتب خزين حياته بتجاربها ومعارفها .. خازين هائال مان المرجعياات واالمتادادات  الن ،1991الخليج

والحيوات   
147
 

نهاية ما ؟  أمكانا بداية          أمتاويلنا يا المعارك  أم
148
 

 عربية مثل مدينة سنتريس في مصر والرافدين في العراق :  ماكناأل أسماءظف ووي

 أقاماال حيرة في منتريس تعوده     كال وال في الرافدين 
149
 

خاالث الثنائياات  فاي تجسايد الثيماات الم سالبة مان التعبيرياة الصايغة إلاىوعلى الرغم مان ميال الشااعر     

، ثاكاال ، الااذث ، اسااارى ، الهااوان السااوداوية مثاال ا األلفاااظ أوب حااالث /حاارام  ، الخصااام/الااوداد ا المتضااادة مثاال

 يبقى واعدا : األمل إناال ؛  بنادت يشكو الخ ولة االعمام جهالة اعجاما مازوما زؤاما نكسوا هجروا تركوا 

 جرا ان يعود وئاما فلعل في الداء الوبيل دواءنا      ولعل ه

ويعود يدرج في سنابل قمحنا     ماء الحياة نما بها فتنامى 
130
 

فالجماث الحر هو نتاج الذات الحرة أما الجمااث بالتبعياة فهاو نتااج الاذات المقيادة الغائباة .. والياة الاذات     

لتوفيق أو اللعاب الاذي ياتم باين في إدراك الجماث الخارجي يتم بتحوله إلى الذات المبدعة لتقوم بعملية التأليف وا

الخياث والذهن   
131
 

 

 / الخاتمة 

 اوأساليبهالمتعددة  ابالحداثة في أشكالهيتصل  فن وجداني العربي الحديث الشعر نمن المعلوم ا      

 تقليداأو تجديدا العامة  هممجتمعبعضا من قضايا  تارة وتصف اءعركي هموم الشاالمختلفة التي بمجموعها تح

حسين رشيد خريس عن جملة مالم   د.لشاعر الشعرية الكاملة ل األعماث قراءة أسفرتقد و.  أخرىتارة 

 : ما يأتي في  نوجزها يةبنائ

    . غيري اجتماعي واآلخراتي ها وجداني ذثلث أن إلى تشير لقصائد الديوان اأحصاءداللة أن  .1

في التنضيد الشعري ذلك  تمثلقد ملحميا وكان التعبير عن الذات منهج الشاعر في أن   .4

  في بناء المضامين . أوسواء في صياغة الصور ذات نفس طويل مركبة بصياغات 

حققا العناوين واالستهالالت التي اختارها الشاعر وحدة البناء الموضوعي والذاتي وقد  .3

 خالص. بنائي هيكلنتجا عن ذلك وحدة عضوية نسجا النصوص الطويلة في 

لفعالية  خضوعهمافي الذاتي والغيري على تفاعل بين التقليد والتجديد  العالقة يةجدلانعكسا  .2

 والجماث.الحدس والتصور الشعوري المشحون بالعاطفة 

انكسارات الذات  التي حملاحزينة العاطفية النغمة في ال متمثال غلبة الطابع الذاتي على شعره .5

 الحائرة والهائمة.

والتناص والتكثيف السردي  وصفلاالنصوص كتقانة انتهاج أساليب تعبيرية مختلفة في بناء  .6

  والمكان .الزمان  مع االشتغاث على ثيمتي

 

  هوامش اليحث ومصادره /فهرس 

                                  
    

ولا  دراساان نقديام ومقاا ن 1991والدكتوراه عاام  1919الشاعر هو ناقد وأكاديمي أيضا فقد نال الماجستير عام 1
وأبحاااأ أدبياام وقااد كتااه عااد شاارره نقاااد كبااار أملااال عبااد الطتااال البااارود  ودا معاامط  الشااكرمويرقوه شاايحا وععااام 
الشنمي والمنجي الكربي ومحماد عباد المانرم الجطااجي وعيسا  النااعور  وويارهم وكتبان عنا  رسااول جامريام وترجمان 

  ا9ا3ل  لغان أجنبيم : ينظر المقدمم التي كتبها دا جمال المقابلم / برض قعاوده إ
ا ممبراام السااطير  األرددواللاااني ا عماااد  األولالشاارريم الكاملاام ا ا الجاا    األعمااال  ,دا حساايد رشاايد جااري    2

 ا11/ 2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم  إعداران
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مد النص إل  المناص ( ا اتقديم :دا سريد يقميد ا الدار الرربيام للرلاوم عبد الحق بلرابد ا عتبان )جيرار جينين    3

 ا 11/ 2002ا  1ناشرود ا منشوران ا جتالف ا الج اور ام
ا ممبراام السااطير  األرددواللاااني ا عماااد  األولا الجاا    الشاارريم الكاملاام ا ا األعمااال دا حساايد رشاايد جااري     1

 11/ 2002ا  يماألردناربد مدينم اللقافم  إعداران
  
" واد 1991دا عباد الرضاا علاي ا ناا م المالوكام الناقادس الملسسام الرربيام للدراساان والنشار بيارون مبرام أولا    1

نماا سامي باالمنملق "  معملح شرر التطريلم الواحدس المكررس كاد مستجدما قبل أد تدعو إلي  الناقدس لكن  لم يسم حرا وا 
 ا 99ا92/  
 اا 99ا92ماد /  1

 
محماد عااابر عبيااد ا الرالمام الشاارريم قاارا ان فااي تقاناان القعاايدس الجدياادس اعاالم الكتااه الحديلاام ا ارباادا األردد    2

 ا1/ 2010
بيارون ا المركا  اللقاافي الررباي ا ترجمام وتقاديم ساريد بنكاراد امبرتوايكو ا التأويال بايد السايمياويان والتطكيكيام ا     2

   39/  2000ا 1م ا الدار البيضا 
 إعادارانا ممبرم السطير  األرددواللاني ا عماد  األولالشرريم الكاملم  ا الج    ا األعمالدا حسيد رشيد جري  9   

 2002/101ا األردنيماربد مدينم اللقافم 
 109ماد/      10
 112ماد/     11
 290ينظر : ماد/      12
 311ا 291ينظر :ماد/     13
 112ا 311ينظر : ماد/     11
وبيار اساكاربين ا سوسايولوجيا األده ا ترجمام وتمهياد اماال انماواد عرماوني ا منشاوران عويادان ا بيارون ا ر     11

  31/ 1922ا 1باري   ام
رادس المررفم     11  ا 31/  1992عالح امراجرم مماع عطد  ا  أبيترجمم جورج ا ميشيل فوكو ا نظام الجماه وا 
 إعادارانا ممبرم الساطير  األرددواللاني ا عماد  األولكاملم ا الج   الشرريم ال ا األعمالدا حسيد رشيد جري    12

 21/ 2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم 
 23ا 22ينظر:ماد/      12
 
 21ماد/      19
 22ماد/       20
 22ماد/       21

    
 22/  ماد 22
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:الاادكتور محمااد درويااد مباا  دار  مجموعاام مااد الباااحليد ا اتجاهااان فااي النقااد األدبااي الحااديأ ا تااأليف ترجماام   23

 399/   2009ا  1الشلود اللقافيم الرامم ا دار المأمود للترجمم والنشر ا بغداد ام
   

ا ممبراام  األرددواللاااني ا عماااد  األولا الجاا   ا  الشاارريم الكاملاام ا األعمااال ينظاار: دا حساايد رشاايد جااري   21
 29ا 22/  2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم  إعدارانالسطير 

جماعم مد الباحليد ا المنااه  المراعارس فاي الدراساان األدبيام ا منشاوران كليام الداه والرلاوم افنساانيم فاا      21
 ا11/ 1999ا 1المغره م

ا ممبراام السااطير  األرددواللاااني ا عماااد  األولا الجاا   ا  الشاارريم الكاملاام ا األعمااال دا حساايد رشاايد جااري    21
 22/  2002ا  األردنيمنم اللقافم اربد مدي إعداران

  29ماد /       22
 1دا جالل الجياما المنط  والملكون كلمان في الشرر والنقدا مب  مماب  دار الشلود اللقافيام الراماما بغادادا م    22
 31/ 1929ا 

 
الاادار الرربياام عباد الحااق بلرابااد ا عتبااان )جيارار جينياان مااد الانص إلاا  المناااص ( ا اتقااديم :دا ساريد يقماايد ا   29

 11/ 2002ا  1للرلوم ناشرود ا منشوران ا جتالف ا الج اور ام
 إعادارانا ممبرم الساطير  األرددواللاني ا عماد  األولالشرريم الكاملم ا الج    األعمالا دا حسيد رشيد جري    30

 31/ 2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم 
داجل إجراويم في نقد النقد ا دار الحوار للنشر والتو ي  ا سوريا الالذقيم دا محمد عابر عبيد ا اللغم الناقدس م   31
 ا21/ 2011ا  1ام
 إعدارانا ممبرم السطير  األرددواللاني ا عماد  األولالشرريم الكاملم ا الج    ا األعمال دا حسيد رشيد جري    32

 32/  2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم 
    

 32ماد/  33
    

 32و32د/ ما 31
 32ماد/    31
 39ماد/     31
 10ماد /     32
 ا11/ 2002محمد ابو  ريق ا تحو ن العورس في الطد ا  ممبرم السطير و ارس اللقافم ا األردد ا    38

  
 إعادارانا ممبرم السطير  األرددواللاني ا عماد  األولالشرريم الكاملم ا الج    ا األعمال دا حسيد رشيد جري  39

 ا11/ 2002ا  األردنيمنم اللقافم اربد مدي
 11/ ماد    10
 12ماد/     11
 
 12ماد/   12
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 11ماد/     13
 19ماد/     11
 10ماد/    11

     
 12ا11ماد/ 11

 11ماد/     12
 11ماد/    12
  21ماد/    19
/ 1991دا عبد الرضا علي ا نا م المالوكم الناقدس الملسسم الرربيم للدراسان والنشر بيرون مبرم أول     50
 .85ـ88
 إعدارانا ممبرم السطير  األرددواللاني ا عماد  األولالشرريم الكاملما الج    دا حسيد رشيد جري  ا األعمال    11

 ا22ا21/ 2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم 
 22ماد/    12
 22ماد/     13
 ا29ماد/     11
 29ماد/     11
 90ماد/    11
 90ماد/     12

  
 ابلد  الحبيه ولبيم ومني و قعاود ندا  الرودس  ينظر :و   90ماد/     12

   
ا  1داجالل الجياما المنط  والملكون كلمان في الشرر والنقدا مب  مماب  دار الشلود اللقافيم الراماما بغادادا م 19

1929  /33 
 إعدارانممبرم السطير  ا األرددواللاني ا عماد  األولالشرريم الكاملما الج    دا حسيد رشيد جري  ا األعمال    10

 12/  2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم 
 12ماد/     11
 19ماد/     12
 112ماد/     13

  
بيارون ا المركا  اللقاافي الررباي ا ترجمام وتقاديم ساريد بنكاراد امبرتوايكاو ا التأويال بايد السايمياويان والتطكيكيام ا  11

 22/ 2000ا 1م ا الدار البيضا 
 إعادارانا ممبرم الساطير  األرددواللاني ا عماد  األولالشرريم الكاملما الج    يد جري  ا األعمالدا حسيد رش  11 

 122/  2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم 
 120ماد/   11  

 11ماد/      12
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 11ماد/     12

ماايد ا الادار الرربياام عبااد الحاق بلراباد ا عتبااان )جيارار جينيان مااد الانص إلا  المناااص ( ا اتقاديم :دا ساريد يق   19
    21/ 2002ا  1للرلوم ناشرود ا منشوران ا جتالف ا الج اور ام

ينظر: دا محمد عابر عبيد ا الرالمم الشرريم قرا ان في تقانان القعيدس الجديدس اعالم الكته الحديلم ا اربد     20
 102/ 2010ا ردد 

 إعدارانا ممبرم السطير  األرددواللاني ا عماد  األوللج   الشرريم الكاملم ا ا األعمالدا حسيد رشيد جري ا     21
 119/ 2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم 

 111ماد/     22
 121ماد/     23
 129ماد/     21
 131ماد/    21

    
 131ماد/ 21
 119ماد/     22
 130ماد/    22

    
 110ماد/ 29
 111ماد/     20
)جيارار جينيان ماد الانص إلا  المنااص ( ا اتقاديم :دا ساريد يقمايد ا الادار عباد الحاق بلراباد ا عتباان ينظار :     21

 21/ 2002ا  1الرربيم للرلوم ناشرود ا منشوران ا جتالف ا الج اور ام
 إعدارانا ممبرم السطير  األرددواللاني ا عماد  األولالشرريم الكاملما الج    ا األعمال دا حسيد رشيد جري     22

 111/ 2002ا  األردنيمم اربد مدينم اللقاف
 113و112ماد/    23
 111ماد/     21
 112ماد/     21
 112ماد/     21
 120ا191ماد/      22
 120ماد/     22
 121ا120ماد/      29
 121ماد/     90
 122ا 121ماد/     91
 121ماد/      92
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 123ماد/      93
/ هاامد 1991م للدراسان والنشر بيرون مبرام أولا  دا عبد الرضا علي ا نا م المالوكم الناقدس الملسسم الرربي   91

122 
   

 إعادارانا ممبرم السطير  األرددواللاني ا عماد  األولالشرريم الكاملما الج    دا حسيد رشيد جري  ا األعمال 91
 2002/191ا  األردنيماربد مدينم اللقافم 

 199ماد/    91
إلا  المناااص ( ا اتقاديم :دا ساريد يقماايد ا الادار الرربياام  عبااد الحاق بلراباد ا عتبااان )جيارار جينيان مااد الانص   92

 119/ / 2002ا  1للرلوم ناشرود ا منشوران ا جتالف ا الج اور ام
   

 120ماد /  92
ا ممبراام السااطير  األرددواللاااني ا عماااد  األولالشاارريم الكاملاام ا  الجاا    ا األعمااال دا حساايد رشاايد جااري      99

 201/ 2002ا  األردنيمفم اربد مدينم اللقا إعداران
 201ماد/   100

    
بيارون ا المركا  اللقاافي الررباي ا ترجمم وتقديم سريد بنكاراد امبرتوايكو ا التأويل بيد السيمياويان والتطكيكيم ا  101

 39/ 2000ا 1م ا الدار البيضا 
شرر بدر شاكر السياه ا ا  ينظر : دا عبد الباسم مراشدس  ا الر مضمود الحياس والمون في بنا  القعيدس في    102

 11/ 2001ا  1دار ورد للنشر والتو ي  ا عماد ا ردد م
ا ممبراام السااطير  األرددواللاااني ا عماااد  األولالشاارريم الكاملااما  الجاا    ااألعمااال دا حساايد رشاايد جااري    103

 203ا 202/ 2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم  إعداران
ا السانم الجامسام  12اقري فاي القعام الرراقيام فاي الساتينيان ا مجلام األقاالم الرادد برهاد الجميه ا ا تجااه الاو   101

 21/  1920عشرس تعدرها و ارس اللقافم وافعالم دار الجاحظ ا بغداد ا 
ا ممبراام السااطير  األرددواللاااني ا عماااد  األولالشاارريم الكاملااما  الجاا    ااألعمااال دا حساايد رشاايد جااري     101

 201/  2002ا  األردنيمينم اللقافم اربد مد إعداران
 101ماد/    101

الرالمم الشرريم قرا ان في تقانان القعيدس الجديادس اعاالم الكتاه الحديلام ا ارباد ا ردد ا  دا محمد عابر عبيد  102 
 101ا 100/ 2010
براام السااطير ا مم األرددواللاااني ا عماااد  األولالشاارريم الكاملااما  الجاا    ااألعمااال دا حساايد رشاايد جااري    102

 212/ 2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم  إعداران
دا محمد عابر عبيد ا الرالمم الشرريم قرا ان في تقانان القعيدس الجديدس اعالم الكته الحديلم ا اربد ا ردد  109  
2010  /101 
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 إعدارانا ممبرم السطير  ردداأل واللاني ا عماد  األولالشرريم الكاملما  الج    ااألعمال دا حسيد رشيد جري  110  

 .438/  2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم 

دا محمد عابر عبيد ا اللغم الناقدس مداجل إجراويم في نقد النقد ا دار الحوار للنشر والتو ي  ا سوريا الالذقيم    111
 ا11ا11/ 2011ا  1ام

ا ممبراام السااطير  األرددواللاااني ا عماااد  ولاأل الشاارريم الكاملااما  الجاا    ااألعمااال دا حساايد رشاايد جااري    112
 231/ 2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم  إعداران

 212و211ماد/     113
 213و 211ماد/    111
 212ماد/    111
 213ماد/    111

    
   212ماد/ 112
ر عد و ارس دا جالد عبد الرلوف الجبر ا  لغم الشرر بيد الذان والرالم ا مجلم أفكار لقافيم شهريم تعد    112

 12/ 2010ا أيار ا 211اللقافم المملكم األردنيم الهاشميم ا الردد 
 212ماد/   119

  
 ا229ماد/ 120
مجموعم مد النقاد الرو  ا اللقافم وعلم اللقافم في القرد الرشريد تأليف ترجمام هادع علاي  عباد دار الماأمود   121

 ا221م الرامم بغداد / مبرم أول  دار الشلود اللقافي 2010للترجمم والنشر بغداد 
ا ممبراام السااطير  األرددواللاااني ا عماااد  األولالشاارريم الكاملاام ا  الجاا    ا األعمااال دا حساايد رشاايد جااري   122

 ا2002/201ا  األردنيماربد مدينم اللقافم  إعداران
 كليه وجسا  وال ير هم أبمال حره البسو  التي دارن رحاها بيد قبيلتي بكر وتغله    123

ا ممبراام السااطير  األرددواللاااني ا عماااد  األولالشاارريم الكاملااما  الجاا    ا األعمااال  حساايد رشاايد جااري دا    121
 ا203/ 2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم  إعداران

 223ماد/    121
 202ماد/     121

   
يام الرامام بغاداد عبال ا نبار   ا تجليان السارد وجمالياتا  فاي قعاص محاي الاديد  نكنا  ا دار الشالود اللقاف 122

 ا2/ 2011الموسوعم اللقافيم مبرم أول  ا 
 
ا ممبراام السااطير  األرددواللاااني ا عماااد  األولالشاارريم الكاملااما  الجاا    ا األعمااال  دا حساايد رشاايد جااري   122

 ا  202/ 2002ا  األردنيماربد مدينم اللقافم  إعداران
   

 ا 211ماد/  129
 ا 211ماد/    130
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فاي  اال واد  ا دا ا   علي عبود الحااتمي ا األبرااد المطاهيميام والجماليام للداداويام وانركاسااته داعلي شناوس     139

 ا12/  2011 1فد ما برد الحدالم ا ا مب  ملسسم دار العادق اللقافيم ابابل ا الرراق ا م ا
 

 
 


