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 القصٌدة
 أَْبكً َعلى اْلقُْدِس أَْم َصْنعاَء أَْم َحلَبا *** أَْم َدْمُع َبْغداَد فً َقْلبً َقِد اْنَسَكبا

َمـَزَجْت فـً الـّنٌِل مـا ُغـِصبا؟ أَْم لـٌـبٌِا َمـَنـَحْتنً ُحــْزَن أَْرَمـلَـٍة *** ُدمـوُعها  
ًَ اْسَتَلبا  مـا ُعـْدُت أَْدري َعلى َمْن َدْمَعتً َهَملَْت *** َهْولُ اْلَمجاِزِر فٌها َعْقلِ

ذي ُنـِهبا حاٌا أَِم اْلـُحْلَم الَـّ ـراَعـُتُه *** َتـْرثً الـضَّ ٌَ  َواْلـَفـْحلُ حــاَر َفـمـا َتــْدري 
ــَح َمـْن بِـدمانا ُطـْهَرها َخـَضباكـاَنـْت َكـِمـْثِل  ٌْ ٌَتً *** ٌــا َو ْوِز قـافِـ ُزهــوِر الـلَـّ  

ٌِّـدي اْلـُمـَتَنّبً ال َتـلُـْم َقـلَـمً *** إِذا أَتــاَك َحـزٌـَن اْلـَحْرِف ُمـْضَطِربا  ٌــا َسـ
ًة *** لِـلّثائِ  ٌَ ـْغُد أُْغـِن ٌَ ـْعِر إِْن لَـْم  ـَر فــً الـشِّ ٌْ ـْرَكِب اْلـَغَضباال َخـ ٌَ رٌَن َوإِْن َلـْم   

ٌُـْكبُِر اْْلَُدبـا ٌُـقِْلها َكـرٌٌم   ُحــروُف ِشـْعـري بِــؤَْرِض الـّشاِم َقـْد َعـَثَرْت *** َولَـْم 
ـُدهُ *** ِشـْعـٌر َوهــذا َزمــاٌن أَْرَخــَص اْْلََدبــا ٌِّ ٌُـجـاري َقـصـًٌدا أَْنــَت َسـ  أَّنــى 

ـفُ  ٌْ ـداإنا ُنـُجبا ال َسـ ٌْ َدْولَـتِـَك اْلـَمـسلولُ فــً َحـلَـٍب *** َوال َلـنـا أَْنـَجـَبْت َبـ  
َف أَْعـراِب اْلـَخنا َخـَشبا ٌْ ُمْسُتُق( َوالـّثاراُت َتـْدَفُعُه *** َلـّما َرأى َسـ  عــاَد )الـدُّ

َغْت ف َتباَكـْم ِمـْن ُجـٌوٍش َعـلى أَْعـقابِها َنـَكَصْت *** َوَمرَّ ْكَسِة الرُّ ً ُوحوِل النَّ  
ـْعُب ُمـْنَتِفًضا *** أَْصـلَْتُه نـاًرا َغـدا فـً َقـْلبِها َحـَطًبا  لـِكـنَّها حـٌـَن َهــبَّ الـشَّ
ُدهُ *** َومــا َعـَرْفـنا َلــُه أَْصــًًل َوال َنـَسبا ًٍّ ُنـَسـوِّ  َكــْم أَْســَوِد اْلـِفـْعِل َمـْخـِص

لُ  ٌْ ـْعَر َواْْلَْقــًلَم َواْلـُكُتبا ال اْلـَخـ َق الـشِّ داُء َتـْعـِرفُُه *** َوَحــرَّ ٌْ لُ ال اْلـَبـ ٌْ ال الـلَّـ  
ـْسَتِحقُّ اْلـَمْدَح فـً َزَمـٍن *** ِمـْعراُج أَْحـَمَد فـٌِه بـاَت ُمـْسَتلَبا ٌَ  مــا َثـمَّ َمـْن 

ْعِصُرنً *** ال ٌَ ْعِصْر َفمً اْلَقَصبا ٌـا ٌـاَسمٌَن ِدَمـْشَق اْلُحْزُن  ٌَ ْوَم إِْن  ٌَ َر اْل ُسكَّ  
َربا  َحـْرفـً َغــدا َعـْلَقًما َواْلـغٌُد َتـْحَسُبُه *** ُحـْلًوا َوفـارَق نـاًٌ اْلـَعْزَف َوالـطَّ
 أَْلـحاُن ِشْعري َتواَرْت ِمْنَك فً َخَجٍل *** َواْلَحْرُف َعْن َقلَمً ِمْن ُحْزنِِه اْحَتَجبا

ـق ٌَ ِت الـلَُّعبا؟مــاذا  ـولُ َقـصـٌدي لِـلَّـتً َجـَمـَعْت *** أَْشـًلَء ِطـْفٍل ِدمـاهُ َغـطَّ  
ْجِن، ُمْحَتِسبا ٍخ ماَت، ِمْن َظَمٍؤ *** إِلى الَّذٌَن َقَضْوا فً السِّ ٌْ  مـاذا أَقـولُ لِـَش

َر اْلـَقـْلُب ِمــْن ُحـْزٍن َوِمـْن َكـَمٍد *** َعـلى اْلـَحرائِرِ  لَـّما ِعـْرُضها اْغـُتِصبا َتـَفـطَّ  
ى لِـِعـْلِج الـّروِم ُمـْعَتِصٌم *** َومـا َتـَصّدى لِـَكْلِب اْلـفُْرِس َمـْن َهـَربا  َومــا َتـَصـدَّ

ُف نـادى أَْهـلَُه اْنَتَقبا ٌْ  فُـّكً نِـقاَبِك ٌـا َشـْهباُء َكـْم َوِجـٍل *** ُخـْنثى إِذا الـسَّ
ـْرَحِم هللاُ َقـوْ  ٌَ ْوَن فـٌما َقـْد َمـضى اْلـَعَربالِـ ٌُـَسمَّ ًمـا َخـْلـفُُهْم َهـَملٌ *** كـانوا   

ا لَـُه َطـلَبا َس اْلـَهواُن لِـَمْن َحـّقً ٌْ  ٌــا أَْهـلَـنا فــً َشـآِم اْلـَمْجِد ال َتـِهنوا *** لَـ
ــدوا َسـَفـًها *** َمــْن َشـْعبَ  ٌَّ ُه َوِرٌـاَض اْلـفُلِّ َقـْد َنـَكباإَنَّ اْلـَهـواَن لِـَمـْن َقــْد أَ  

ِة اْنَتَسبا ما أُواسـٌُكْم َفـُجْرُحُكُم *** ُجـْرحً َوٌـا َفـْخَر َمـْن لِـْلُحرَّ ٌْ  مـا ِجـْئُت َكـ
ـُكْن بـوًقا َوال َنـَعبا ٌَ ـراعـً جــاَء ُمـْعـَتِذًرا *** َوَحـْسـُبُه لَــْم  ٌَ  ٌــا شــاُم هــذا 

َهـبـا َوال َتــَمـلَّـقَ  ُسـْلـطـاًنا َوال َمـلِـًكـا *** َولَـــْو َحــبـاهُ َعــلـى أَْشــعـاِرِه الـذَّ  
ـّساَقِط اْلـَحْرُف ِمـْن َنْخِل اْلَوفا ُرَطبا ٌَ َدتً ***  ٌِّ ْعِر َسـ ِك بِـِجْذِع الـشِّ ٌْ  ُهـّزي إِلَـ

ْحموا إِْسـَتُه، َذَنبا ٌـا شـاُم ثـوري َعـلى َنـْغٍل بِـًل َشـَرٍف *** لِـلّروِس صـاَر، ٌَ لِـ  
ـْفَتدي َحـلَبا؟ ٌَ َة أَّنـى   !َوال ُتـنـادي ِســوى اْلـَجّباِر ِمـْن أََحـٍد *** َمـْن خـاَن َغـزَّ

  ٕٙٔٓالقصٌدة من منشورات اتحاد نجوم شعراء العرب ماٌو. 
                                                  ****** 
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 الدراسة والتحلٌل:
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السٌف أصدق إنباء من الكتب ... فً حده الحّد بٌن الجّد واللعب )الطائً أبو تمام، صــ 
ٔ1) 

ٌُْنِضِه ال) َف! إِْن لَْم  ٌْ ْصـُدِق  ..َكـِذبُ ما أَْصَدَق السَّ ٌَ َف إِْن لَْم  ٌْ َوأَْكَذَب السَّ
 (.ٕٗٙ/ٔ(البردونًالَغَضـبُ 

 أَْبكً َعلى اْلقُْدِس أَْم َصْنعاَء أَْم َحلَبا *** أَْم َدْمُع َبْغداَد فً َقْلبً َقِد اْنَسَكبا)
 أَْم لـٌـبٌِا َمـَنـَحْتنً ُحــْزَن أَْرَمـلَـٍة *** ُدمـوُعها َمـَزَجْت فـً الـّنٌِل مـا ُغـِصبا؟

ًَ اْسَتَلبامـا   (ُعـْدُت أَْدري َعلى َمْن َدْمَعتً َهَملَْت *** َهْولُ اْلَمجاِزِر فٌها َعْقلِ
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 (. ٔ٘/ٗأرى أم صخر ما تجّف دموعها ... وملّت سلٌمى مضجعً ومكانً)المبرد

ًَ اْسَتلَبا)  (مـا ُعـْدُت أَْدري َعلى َمْن َدْمَعتً َهَمَلْت *** َهْولُ اْلَمجاِزِر فٌها َعْقلِ

ـراَعـُتُه *** َتـْرثً ) ٌَ ذي ُنـِهباَواْلـَفـْحلُ حــاَر َفـمـا َتــْدري  حاٌا أَِم اْلـُحْلَم الَـّ  (الـضَّ

ــَح َمـْن بِـدمانا ُطـْهَرها َخـَضباكـاَنـْت َكـِمـْثِل ُزهــوِر ) ٌْ ٌَتً *** ٌــا َو ْوِز قـافِـ  (الـلَـّ

ٌِّـدي اْلـُمـَتَنّبً ال َتـلُـْم َقـلَـمً *** إِذا أَتــاَك َحـزٌـَن اْلـَحْرِف )  ُمـْضَطِرباٌــا َسـ
ـْرَكِب اْلـَغَضبا ٌَ ًة *** لِـلّثائِرٌَن َوإِْن َلـْم  ٌَ ـْغُد أُْغـِن ٌَ ـْعِر إِْن لَـْم  ـَر فــً الـشِّ ٌْ  ال َخـ
ٌُـْكبُِر اْْلَُدبـا ٌُـقِْلها َكـرٌٌم   ُحــروُف ِشـْعـري بِــؤَْرِض الـّشاِم َقـْد َعـَثَرْت *** َولَـْم 

ٌُـجـاري َقـصـًٌدا  ـُدهُ *** ِشـْعـٌر َوهــذا َزمــاٌن أَْرَخــَص اْْلََدبــاأَّنــى  ٌِّ  (أَْنــَت َسـ

ـْرَكِب اْلـَغَضبا) ٌَ ًة *** لِـلّثائِرٌَن َوإِْن لَـْم  ٌَ ـْغُد أُْغـِن ٌَ ـْعِر إِْن لَـْم  ـَر فــً الـشِّ ٌْ  (ال َخـ
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ٌُـْكبُِر اْْلَُدبـا) ٌُـقِْلها َكـرٌٌم   (ُحــروُف ِشـْعـري بِــؤَْرِض الـّشاِم َقـْد َعـَثَرْت *** َولَـْم 

ـُدهُ *** ِشـْعـٌر َوهــذا َزمــاٌن أَْرَخــَص اْْلََدبــا) ٌِّ ٌُـجـاري َقـصـًٌدا أَْنــَت َسـ  (أَّنــى 

ًة ***  ٌَ ـْغُد أُْغـِن ٌَ ـْعِر إِْن لَـْم  ـَر فــً الـشِّ ٌْ ـْرَكِب اْلـَغَضباال َخـ ٌَ  لِـلّثائِرٌَن َوإِْن َلـْم 

 فً غرفتً دلف المساءْ 
 والحزن ٌولد فً المساء ْلنه حزن ضرٌرْ 

 الجحٌم إلى الجحٌمْ  حزن طوٌل كالطرٌق من
 (ٗ٘ٔ)عبدالصبور، صــ مس الحٌاة ، فؤصبحت وجمٌع ما فٌها مقٌت

 

ـداإنا ُنـُجبا) ٌْ ـُف َدْولَـتِـَك اْلـَمـسلولُ فــً َحـَلـٍب *** َوال لَـنـا أَْنـَجـَبْت َبـ ٌْ  ال َسـ
َف أَْعـراِب اْلـَخنا َخـَشبا ٌْ ُمْسُتُق( َوالـّثاراُت َتـْدَفُعُه *** َلـّما َرأى َسـ  عــاَد )الـدُّ

َتباَكـْم ِمـْن ُجـٌوٍش َعـلى  ْكَسِة الرُّ َغْت فً ُوحوِل النَّ  (أَْعـقابِها َنـَكَصْت *** َوَمرَّ

 
  (.٘ٓٔ)لذلك سمى ابن الدمستق ٌومه... مماتا وسماه الدمستق مولدا()المتنبً، صـــ 

َتبا) ْكَسِة الرُّ َغْت فً ُوحوِل النَّ  (َكـْم ِمـْن ُجـٌوٍش َعـلى أَْعـقاِبها َنـَكَصْت *** َوَمرَّ



 
 علي ربيع حممد أمحد ..........القصيدة العمودية جذور احملافظة وآفاق التحديث

 

- 387 - 

 

 

ـْعُب ُمـْنَتِفًضا *** أَْصـلَْتُه نـاًرا َغـدا فـً َقـْلبِها َحـَطبً )  (الـِكـنَّها حـٌـَن َهــبَّ الـشَّ

ًّ وفً الحروب نعامة ... فتخاء تنفر من صفٌر الصافر  أسٌد عل

ُدُه *** َومــا َعـَرْفـنا َلــُه أَْصــًًل َوال َنـَسبا) ًٍّ ُنـَسـوِّ  َكــْم أَْســَوِد اْلـِفـْعِل َمـْخـِص
ـْعَر َواْْلَْقــًلَم َواْلـُكُتبا َق الـشِّ داُء َتـْعـِرفُُه *** َوَحــرَّ ٌْ لُ ال اْلـَبـ ٌْ لُ ال الـلَّـ ٌْ  (ال اْلـَخـ

  (.1ٗ٘)عٌٌد بؤٌة حال عدت ٌا عٌد ... بما مضى أم ْلمر فٌك تجدٌد()المتنبً، صــ 

ًّ مكرمة ...   (.ٔ٘٘أقومه البٌض أم آباإه الصٌد()المتنبً، صــ  )من علم اْلسود المخص

 )ال تشتر العبد إال والعصا معه ... إن العبٌد ْلنجاس مناكٌد
 جوعان ٌؤكل من زادي وٌمسكنً ... لكً ٌقال عظٌم القدر مقصود
ٌّة عند الذل قندٌد()المتنبً، صــ    (.ٓ٘٘وعندها لذ طعم الموت شاربه ... إن المن

  (. ٖٔٗ)واحر قلباه ممن قلبه َشبِم ... ومن بجسمً وحالً عنده سقم()المتنبً، صــ 

 .)الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً ... والسٌف والرمح والقرطاس والقلم( 

ُدُه *** َومــا َعـَرْفـنا َلــُه أَْصــًًل ) ًٍّ ُنـَسـوِّ  َوال َنـَسبا َكــْم أَْســَوِد اْلـِفـْعِل َمـْخـِص
ـْعَر َواْْلَْقــًلَم َواْلـُكُتبا َق الـشِّ داُء َتـْعـِرفُُه *** َوَحــرَّ ٌْ لُ ال اْلـَبـ ٌْ لُ ال الـلَّـ ٌْ  (ال اْلـَخـ

 بٌت المتنبً : 
 )من علم اْلسود المخصً مكرمة ... أباإه البٌض أم أجداده الصٌد(
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 الثانً على هذا النحو: والبٌت

ـْسَتِحقُّ اْلـَمْدَح فـً َزَمـٍن *** ِمـْعراُج أَْحـَمَد فـٌِه بـاَت ُمـْسَتلَبا) ٌَ  (مــا َثـمَّ َمـْن 

 قد قالها ٌوما صدٌق ، ةٍ مَ لْ ٌا تعسها من كِ )
 مغرى بتزوٌق الكًلم :  

 " سنعٌش رغم الحزن ، نقهره ، ونصنع فً الصباح 
 أفراحنا البٌضاء ، أفراح الذٌن لهم صباح "

قه الحزٌن  ٌُصدِّ ًّ ... ولم تكن ُبشراه مما قد   .. ورنا إل
 ٌا صاحبً !

ق حدٌثك ، كل شئ قد خًل من كل ذوق  َزوِّ
 َدر العمٌقخَ نهاٌة الأما أنا ، فلقد عرفت 

  (.ٌٖٕٓق()عبدالصبور، صـــ الحزن ٌفترش الطر
 

 ٌقول )أبو هلٌل(:
ْعِصْر َفمً اْلَقَصبا) ٌَ ْوَم إِْن  ٌَ َر اْل ْعِصُرنً*** ال ُسكَّ ٌَ  ٌـا ٌـاَسمٌَن ِدَمـْشَق اْلُحْزُن 

َرباَحـْرفـً َغــدا َعـْلَقًما َواْلـغٌُد َتـْحَسُبُه *** ُحـْلًوا َوفـارَق   نـاًٌ اْلـَعْزَف َوالـطَّ
 أَْلـحاُن ِشْعري َتواَرْت ِمْنَك فً َخَجٍل *** َواْلَحْرُف َعْن َقلَمً ِمْن ُحْزنِِه اْحَتَجبا
ِت الـلَُّعبا؟ ـقـولُ َقـصـٌدي لِـلَّـتً َجـَمـَعْت *** أَْشـًلَء ِطـْفٍل ِدمـاهُ َغـطَّ ٌَ  مــاذا 



 
 علي ربيع حممد أمحد ..........القصيدة العمودية جذور احملافظة وآفاق التحديث

 

- 389 - 

 

 

ٍخ ماَت، ِمنْ  ٌْ ْجِن، ُمْحَتِسبا مـاذا أَقـولُ لِـَش  َظَمٍؤ *** إِلى الَّذٌَن َقَضْوا فً السِّ
َر اْلـَقـْلُب ِمــْن ُحـْزٍن َوِمـْن َكـَمٍد *** َعـلى اْلـَحرائِِر لَـّما ِعـْرُضها اْغـُتِصبا  (َتـَفـطَّ

 الصوت الصارخ فى عمورٌة
ة ٌَّ  لم ٌذهب فى البّر

 سٌف البغدادى الثائر
 شق الصحراء إلٌه لباه
 حٌن دعت أخت عربٌة

 وا معتصماه

 لكن الصوت الصارخ فى طبرٌة
 لباه مإتمران

 لكن الصوت الصارخ فى وهران
 ( ٖٖٔلبته اْلحزان )عبدالصبور، صــ 

 ٌقول )أبوهلٌل(:
ى لِـِعـْلِج الـّروِم ُمـْعَتِصٌم *** َومـا َتـَصّدى لِـَكْلِب اْلـفُْرِس َمـْن َهـَربا)  َومــا َتـَصـدَّ

ُف نـادى أَْهـلَُه اْنَتَقبا ٌْ  فُـّكً نِـقاَبِك ٌـا َشـْهباُء َكـْم َوِجـٍل *** ُخـْنثى إِذا الـسَّ
ـْرَحِم هللاُ َقـْوًمـا َخـْلـفُُهْم َهـَملٌ *** ٌَ ْوَن فـٌما َقـْد َمـضى اْلـَعَربا لِـ ٌُـَسمَّ  (كـانوا 

ُف نـادى أَْهـلَُه اْنَتَقبا) ٌْ  (فُـّكً نِـقاَبِك ٌـا َشـْهباُء َكـْم َوِجـٍل *** ُخـْنثى إِذا الـسَّ

  (.ٓٓٗ)ومن فً كّفه منهم قناة ... كمن فً كّفه منهم خضاب()المتنبً، صــ 
 بٌد أن الشاعر أراد أن ٌإسس ْلمل ٌلوح فً اْلفق فمّهد له بقوله:

ـْرَحِم هللاُ َقـْوًمـا َخـْلـفُُهْم َهـَملٌ *** كـانوا ) ٌَ ْوَن فـٌما َقـْد َمـضى اْلـَعَربالِـ  ٌُـَسمَّ
ا لَـُه َطـلَبا َس اْلـَهواُن لِـَمْن َحـّقً ٌْ  (ٌــا أَْهـلَـنا فــً َشـآِم اْلـَمْجِد ال َتـِهنوا *** لَـ

ـُكْن بـوًقا َوال َنـَعباٌــا شــا) ٌَ ـراعـً جــاَء ُمـْعـَتِذًرا *** َوَحـْسـُبُه لَــْم  ٌَ  ُم هــذا 
َهـبـا  (َوال َتــَمـلَّـَق ُسـْلـطـاًنا َوال َمـلِـًكـا *** َولَـــْو َحــبـاهُ َعــلـى أَْشــعـاِرِه الـذَّ

ـّساَقِط اْلـَحْرُف ِمـْن َنْخِل اْلَوفا ُرَطبا ٌَ َدتً ***  ٌِّ ْعِر َسـ ِك بِـِجْذِع الـشِّ ٌْ  ُهـّزي إِلَـ
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Abstract 
The column poem concervation roots and modernization horizons Poem: 

My master (al_motanabbi) By: gawadyounes abo helil) 

By Ali Rabee Mohamed 

tahfal kthyr min alqasayid alhadithat zmanya - khassatan aleumudi 

minha- bkthyr min albudhur altturathiat yusaqibuha shiat hadathiat tadhrae 

alshshueara' biha , liaijtilab zinat badilat 'aw sharikat litilk alhalaa 

albilaghiat altturathiat , tastadei bila shakk aintibah almutalaqqi , watatghaya 

'iimtaeah wa'iiqnaeah , walarrubama kanat hadhih alshshiat natajaan 

lilmuthaqafat walttaqatue mae aladab walhuqul almaerafiat aljadidat alty 

qataeat ealaa alshshaeir alttahayur fi alttakhayur wa'alzamatih bisiluk 

darbiha sabilanaan lil'iibdae alshshaeri , walbahith yatghia rasd tilk 

almalamih mtkhdhaan min alqasidat qayd alddirasat 'unmudhajaan lilttahlil 

walttadlil 
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