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 األنساق الثمافية في شعر أحمد سويلم
ديانا حسنى يس دمحم النجار

 )*( 
 

 الملخص
تكتسب هذه الدراسة أهمٌتها من كونها تناولت شاعًرا كبًٌرا لم ٌنل حًظا  

مد وهى ولد تم االعتماد على أداة من أدوات الن  وفًٌرا فً الدراسات النمدٌة وؼٌرها، 
ٌالات االجتماعٌة ا على كشؾ منظور اإلبداع، والسِّ وذلن لمدرته ؛مافٌة""األنساق الثّ 

ص شكلت ذلن المنظور، وبذلن ٌصبح أداة مساعدة لوضع الن   ال تًِمافٌة المضمرة والث  
 لذلن تمّ  ص عالمة ثمافٌة لبل أن ٌكون لٌمة جمالٌة،أنتجه، فالن   ال ِذيمافى سٌاله الث   ًف

صلتها بالثمافة، نصوصه مدى  ًبوضوح فاعر أحمد سوٌلم ، حٌث ٌظهر اختٌار الش  
ا البحث ذَ هَ  ًلد آثرنا فو ،وكٌؾ أنها استمدت من َهِذِه الثمافة معظم أبنٌتها الداّللٌة

وٌعتبر تحلل الظواهر لردها إلى مرجعها الثمافى،  منهج المراءة الثمافٌة ال تًِاستخدام 
 .ا المنهج مظلة واسعة للعدٌد من المناهجذَ هَ 

 متمثلة فً العربٌة وؼٌر العربٌة، راثٌةمافة الت  ٌتناول الفصل األول أعمدة الث            
راثٌة مافة الت  انى أعمدة الث  ما ٌدرس الفصل الث  نٌَْ ناص واالستدعاء وأنساق اإلٌماع، بَ الت  

اعر بمضاٌا وطنه، فنجد لصابد ٌظهر فٌها مدى انشؽال الش   ال تًِو ،المتجددة
ثم مبحث  حرٌة والعدالة،ٌبحث عن الشعر  وما ٌحتوٌه منى العربى، المشروع الموم

سمٌة مثل :"نسك العشك الث تظهر األؼراض الن  وبالوصول إلى الفصل الث   المفارلة،
  . ومن أهم النتابج التى توصلت إلٌها الدراسة:صوؾ ، نسك الموت "، نسك الت  

 صرى والعربى.تجربته الخاصة بالتجربة العامة للمجتمع الممزج  .0
افٌة، وعدم نزوله إلى المفردات المتداولة . .5  حفاظه على اللؽة الص 
ا سوٌلم  .4 شعراء الحداثة وضعوا الت صوؾ بمفرداته ومصطلحاته فً أشعارهم، أم 

 فمد اعتبر َهِذِه المصطلحات والمفردات معجًما شعرًٌّا له.
األحداث الجارٌة، تؤثر الش اعر بمضاٌا مجتمعه وأمته، وارتباطه الوثٌك ب .3

وإنشاءه الدواوٌن والمصابد، جعله انعكاس لألنساق الثمافٌة المنتشرة فً ذلن 
 الولت. 

كما برز من خالل شعر سوٌلم تؤثره الشدٌد بالمرآن الكرٌم فً الجانب الدٌنى،  .2
والشعر فً العصر األموى فً الجانب األدبى، وتؤثره الشدٌد بؤسطورة شهرزاد 

على العصر الحالى، منالًشا من خاللها عاللة الرجل  وشهرٌار، وإسماطها
 بالمرأة.

 
 
 
 
  شمس جامعة عٌن باحثة ماجستٌر فً كلٌة اآلداب ، بمسم اللؽة العربٌة *
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Cultural Formats in the  Poetry of Ahmed Sweilam 

Dayana Hossini Yassin Mohamed Elnagar 

Abstract 

Gaining this study importance of being dealt a poet great did 

not get fortunate and Vera in critical studies and others, has been 

relying on an instrument of exchange, a "formats cultural"; so as to 

their ability to detect the perspective of creativity, and social and 

cultural contexts implied that shaped that perspective, bringing 

theutility to put the text in the context of cultural, produced, the text 

mark cultural before they have aesthetic value, so it was chosen poet 

Ahmed Sweilem, as clearly shown in his texts extent they relate to 

culture, and how they are derived from this culture, most of the 

buildings semantic, and we chose in this researchuse reading 

curriculum that analyze cultural phenomena refunded to its cultural 

reference, this approach is considered a wide umbrella for many of the 

curriculum. 

First chapter deals with columns culture heritage of Arab and 

non-Arab, represented in the intertextuality pager and formats rhythm, 

while studying Chapter Two columns culture heritage renewable, 

which shows the extent to which concern the poet issues and 

homeland, we find poems Arab national project, and the addition of 

hair looking for freedom and justice,then Study irony, and access to 

the third quarter show systemic purposes such as: "adoring layout, 

mysticism format, layout of death". 

  Among the most important findings of the study: 
1 - blending his own experience of the Egyptian and Arab society. 
2 - Diaper net on the language, and not coming to the vocabulary 
traded. 
3 - poets of modernity, put mysticism words and the terminology in 
poetry, while Swelam has considered these terms and poetic 
vocabulary glossary him. 
4 - poet influenced his community and his nation's issues, and closely 
related to current events, and created diwans and poems, make it a 
reflection of cultural formats deployed at the time. 
5 - also emerged through the hair Swelam very influenced by the 
Qur'an in the religious side. 
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 الممدمة
إن  الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستهدٌه ونتوب إلٌه، ونصلى ونسلم على    

 خاتم األنبٌاء والمرسلٌن دمحم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. 
ُشعراء الحداثة شعر أحد  ًمافٌة فالبحث حول دراسة األنساق الث   ٌدور 

مد وهى أدوات الن   وهو"أحمد سوٌلم"، ولمد تم االعتماد على أداة من المعاصرٌن
ٌالات االجتماعٌة وذلن لمدرتها على كشؾ منظور اإلبداع، والسِّ  ؛مافٌة""األنساق الثّ 

ص شكلت ذلن المنظور، وبذلن ٌصبح أداة مساعدة لوضع الن   ال تًِمافٌة المضمرة والث  
مد الن  وٌة، ص عالمة ثمافٌة لبل أن ٌكون لٌمة جمالأنتجه، فالن   ال ِذيمافى سٌاله الث   ًف
ً ، والممٌز فال ِذي نشؤ منهص بمحٌطه مافً صورة جدٌدة من العودة إلى ربط الن  الث  

الد أنه لٌس مدرسة محددة المعالم، بل ٌمكن أن ٌتبدل بتبدل شخصٌة الن   َهذَا الن مد
لى ؤوٌل وعمافً مفتوح على الت  مد الث  ص ولضاٌاه. الن  وتوجهاته، وطبٌعة الن   هوثمافت

ٌمٌابٌات وتحلٌل الخطاب ومختلؾ العلوم اإلنسانٌة المحٌطة باألدب، بل مناهج السِّ 
مافات، سوٌة، وصراع الحضارات والث  إنه مرتبط بحركات فكرٌة وثورٌة كالحركة النّ 

منً المحرن سك الض  ص، والن  ا ٌمع فً باب الخطاب المضمر فً الن  م  وؼٌر ذلن مِ 
نصوصه مدى  ًاعر أحمد سوٌلم ، حٌث ٌظهر بوضوح فاختٌار الش   لذلن تمّ  ؛له

، وذلن ما صلتها بالثمافة، وكٌؾ أنها استمدت من َهِذِه الثمافة معظم أبنٌتها الداّللٌة
:"نسك العشك ، نسك  فًسمٌة تظهر األؼراض الن  و، مادشهد به العدٌد من الن  

منهج المراءة الثمافٌة ام ا البحث استخدذَ هَ  ًآثرنا ف ولد صوؾ ، نسك الموت ".الت  
ا المنهج مظلة واسعة ذَ وٌعتبر هَ تحلل الظواهر لردها إلى مرجعها الثمافى،  ال تًِ

 .للعدٌد من المناهج
 التعريف بالشاعر:

 ًم، ف2831دٌسمبر  7 ًهو أحمد دمحم دمحم سوٌلم شاعر مصرى، ولد ف 
كانت فً كتاب ٌتحدث سوٌلم عن نشؤته كٌؾ مدٌنة بٌال بمحافظة كفر الشٌخ، 

"الش اعر والت جربة، شهادات" فٌمول:" كانت وسابل الث مافة والت رفٌه محدودة جدًا، 
وكان المسجد بالن سبة لى مدرسة ثمافٌة جامعة إلى جانب المدرسة ...،  كنت حرًٌصا 
ٌَْن صالتى العصر والمؽرب فً المسجد حٌث كان الّشٌخ )عبد  على لضاء فترة ما َب

ٌتصدر المجلس وٌجٌب عن كل سإال،...، لعب دورا ... فً بلدتنا ... فً الهادى( 
أى والحوار"، كما ٌحكى سوٌلم كٌؾ كان لوالده دور مهم فً  ؼرس لٌم الحرٌة والر 
تشجٌعة على االطالع والمراءة فً الت راث الش عبى وفً أشعار الش عراء المدامى، 

أعجبنى كثًٌرا فً لراءاتى األولى: وٌوضح كٌؾ كان لذلن تؤثٌر علٌه فٌمول: "
صعلكة عروة بن الورد، وبطولة عنترة، وشموخ امرئ المٌس...، وتجدٌد أبى 
العتاهٌة، ورومٌات أبى فراس، وفلسفة أبى العالء، وممدرة ابن الرومى، وتفرد 
المتنبى، وتمرد أبى نواس، ودراما عمر بن أبى ربٌعة، وشعبٌة البهاء زهٌر، 

، ومعاصرة شولى وحافظ، ورومانسٌة ناجى وعلى محمود وتحدى البارودى
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 م، جاء إلى الماهرة ، ولال عنها:2848طه..."، وبعد إتمام سوٌلم الثانوٌة العامة عام
                                                                                                                                                       مدٌنتى..

                                                                                                                                     لٌس لها وجه وال عٌنان
                                                                                                                                                مٌالدها مجهول

                                                                                                                    وداءتصبػ شعر رأسها بالمهوة الس  
 هامنفوسنا األوً سدى تمد ف

، ن جامعة األزهرمم( 2855)جارة على بكالورٌوس الت   سوٌلم حصل   
مدٌر عام  م  ثُ  م(،2865،2866) عامىعر شؽل منصب سكرتٌر تحرٌر مجلة الش  و
نابب ربٌس تحرٌر مجلة  م  (، ثُ 2884إلى 2866) ذ عامنْ شر بدار المعارؾ مُ الن  

-1002) بؤكادٌمٌة أخبار الٌوممدرس مادة نشر الكتاب  م  ثُ  (،1001-2884أكتوبر)
ا ، كما ا كبٌرً العدٌد من المإتمرات العلمٌة وساهم فٌها إسهامً  ًكما شارن ف (.1005

شاعر  . فهوولٌة والمحلٌةالعدٌد من المهرجانات الدّ  ًل كتاب مصر وشعرابها فمث  
 مال وأحالم وآالم وطنهآالمه وآماله وأحالمه، وآشعره عن  ًخصب اإلنتاج معبر ف

 سٌروعالمه العربى، ولد ٌتخٌل الحلول لمشكالت المجتمع العوٌصة والمستمرة ، وٌ
. ولد بلػ عدد الدّواوٌن ال تًِ صدرت له عراءمن سبمه من الش  على درب شعره  ًف

راسة.  كما نجد له العدٌد من واحد وعشرٌن دٌوانًا شعرًٌا، جمٌعها ستكون محل الدِّ
الفارس  – 2872شهرٌار  – 2871خناتون :إ ، منهاعرٌةالمسرحٌات الش  

 .1008المجهول المعلوم  – 2884/1000
ا الجانب، ذَ اهتموا بهَ  ال ِذٌنوعن الكتابة لألطفال ٌعتبر سوٌلم من المالبل 

وبذلوا فٌه لصارى جهدهم، حٌث كتب الكثٌر من األعمال األدبٌة الخاصة باألطفال 
 .الهدؾ والمضون نَ ٌْ بط بَ بالر   كما تمٌزت كتاباته صورة لصص ومسرحٌات، ًف

 حصل على العديد من الجوائز منها:

  جابزة المجلس األعلى للفنون واآلداب لشعراء الوطن العربى الشباب
(0612/0611 . ) 

    (. 0611)       كؤس المبانى فى الشعر عام 

 (. 0696)    جابزة الدولة التشجٌعٌة فى الشعر 

                (. 0665)        جابزة كافافٌس 

      (.0661)    جابزة أندلسٌة للثمافة والعلوم 

   (.5111)    جابزة الدولة للتفوق فى اآلداب 

كان َهذَا عرًضا مبسًطا لما ورد من دراسة ونمد عن الش اعر أحمد سوٌلم،   
  وشعرٌته، وحٌاته.

 أوالً: مدخل إلى مفهوم النسك والسياق:
من أكثر المصطلحات الن مدٌة انتشاًرا، وبخاصة فً ٌعتبر مصطلح الن سك     
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لراءة األعمال األدبٌة وتحلٌلها لكشؾ أبعادها الث مافٌة واالجتماعٌة والن فسٌة 
ٌاسٌة، )الن سك( فً لسان العرب: "الن سك ِمن ُكّلِ شىء، ماكان على طرٌمة نظام  والّسِ

ؾ العطؾ حروؾ الن سك، ألن واحٍد، عاّمٍ فً األشٌاء"، والن حوٌون ٌسمون حرو
ٌْه َشٌبًا َبْعدَهُ َجَرى َمْجرى واحدًا، وهو ما جاء من الكالم على  الش ىء إذا َعَطْفَت َعلَ

ٌٍْد:  نظام واحد، ٌمول أبو ُزبَ

 (1)يكادُ يُْلِهبُهُ اْليالوُت إلهابا   بِِجيِد ريٍم كريٍم زانَهُ نسٌك         

لبنٌة ِعْندَ دى سوسٌر، واجتهد العدٌد من كما تؤتى الكلمة مرادفة لمعنى ا
باحثٌن العرب فً تصمٌم مفهومهم الخاص للن سك، لَِكن نا هنا ال نعنى سوى الن سك 
الث مافى الخاص بالن مد واألدب، وٌتحدد الن سك عبر وظٌفته، وَهذَا ٌكون حٌنما 

ضمر، وٌكون ٌتعارض نسمان أو نظامان من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر واآلخر م
ٌعتمد مفهوم الن سك فً . (2)وٌكون فً نص واحد المضمر نالًصا وناسًخا للظاهر،

ا  ٌَْن الثبات والت ؽٌر، أم  الثمافتٌن: العربٌة والؽربٌة )الن ظام والت ركٌب(، وٌجمع َب
ا الث بات، فألن الهٌكل البنابى للؽة ثابت، إذ إن بها أنسالًا وظٌفٌة ثابتة، مثل ركابزه

ا الت ؽٌر، فهو الحركة ال تًِ تتحركها بعض  -فعل -األساسٌة: )اسم حرؾ( ونحوه، أم 
الوظابؾ الن حوٌة، مثل: تمدّم الخبر على المبتدأ ونحوه، من الظ واهر ال تًِ تكسب 
الّصٌاؼة طابعًا جمالًٌّا، ولم ٌظل مصطلح الن سؾ محصوًرا داخل البنٌة اللؽوٌة، بل 

ل ِذي تجاوزها، لٌكون للنسك بنٌة خارجٌة تتناول األنشطة االجتماعٌة، كان امتداده ا
والولابع الث مافٌة، وٌكون لها تؤثٌر مباشر، أو ؼٌر مباشر على البنٌة الن صٌة، شرٌطة 
أن ٌتوفر فً َهِذِه األنشطة والولابع شرًطا: )الن ظام والث بات(، ألن افتمادهما، أو افتماد 

ٌاق(أحدهما، ٌنملنا  ٌاؼى الجمالى، . إلى ما ٌسمى )الّسِ ٌاق مرتبط بالبناء الص  والّسِ
ٌاق إلى سٌاق  والممصود به: طرٌمة استعمال الكلمة فً إنتاج المعنى، وٌنمسم الّسِ
داخلى وخارجى، الد اخلى هو: عاللة الكلمة بما ٌجاورها من كلمات، وَهِذِه العاللة 

ا السِّ  مانى هى ال تًِ تحدد معناها، أم  ٌاق الخارجى، فله بعده المكانى، وبعده الز 
ٌاق الثمافً . ومن ثم  فإن  والموضوعى، والممصدى، والث مافى، وما ٌهمنا هنا هو الّسِ

ٌاق( ال ٌنفصل عن اآلخر، فموضوع البحث بصفٍة عامة هى  -كالهما )الن سك الّسِ
ِذِه األنساق هو البناء األنساق الثمافٌة فً شعر سوٌلم، فً حٌن أن  ما ٌوضح هَ 

ٌاؼى الجمالى، وال ِذي ٌسلط الض وء على ممصد الش اعر كاشفًا مكنونات نفسه،  الّصِ
ٌاق هو روح الجسد.  والعوامل المإثرة فً شعره. إذن الن سك هو الجسد والّسِ

فإذا كان الن مد الثمافى ٌحاول أن ٌكشؾ الداللة الن صٌة ال تًِ تستخدم مفهوًما   
الممكن "الن سك الظاهر" فإن التداولٌة  جردًا بالػ الجدوى هو "الوالع" أى العالمم

تستخدم مفهوًما تجرٌدًٌا ٌدل على المولؾ التواصلى هو"السٌاق" أال وهو "النسك 
ٌَْن أفعال المول  المضمر"، فالتداولٌة إذن تعنى بالشروط والمواعد الالزمة للمالءمة بَ

ٌَْن الن ص والسٌاق.وممتضٌات الموالؾ الخاص  ة بها، أى العاللة بَ
ولكى نتبٌن بطرٌمة منظمة عاللة النص بالسٌاق ٌنبؽى لنا أن نعرؾ بنٌة 
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السٌاق كما نتعرؾ على بنٌة النص، وٌتضمن السٌاق مجموعة عناصر، منها: لبول 
الن ص أو رفضه، كفاءته أو عجزه، مالءمته أو تنافره. ومن الناحٌة اللؽوٌة فإن 

ٌاق الٌشمل من المولؾ إِال  ِتْلَن العناصر ال تًِ تحدد بنٌة الن ص وتإدى إلى الس
ٌَْن بنٌة النص وعناصر  تفسٌره، وبَهذَا تصبح التداولٌة العلم ال ِذي ٌعنى بالعاللة َب

ا ٌطلك علٌه سٌاق الن ص"  (3)المولؾ التواصلى المرتبطة به بشكل منظم، ِمم 
إلٌه النمد الثمافى فً بحثه فً الن صوص األدبٌة وَهذَا ما ٌحاول أن ٌصل 

ٌَْن بٌان حالة السٌاق ال ِذي لٌل فٌه النص  ٌَْن داللة الن ص وَب حٌث ٌسعى إلى الجمع بَ
َحت ى ٌستطٌع أن ٌكشؾ عن النسك الظاهر والنسك المضمر، وال ِذي ٌحاول الش اعر 

"إن ال ِذي نصبو إلٌه أن تكون مهمة أو األدٌب جاهدًا إخفاءه عن المتلمى أو عن ذاته. 
النمد الثمافى الولوؾ ضد هٌمنة النموذج الوافد، ال ضد النموذج فً ذاته. وأن ٌعطى 
للنموذج العربى الصحٌح األصٌل احترامه، وأن ٌتٌح له الفرصة لٌإدى وظٌفته 

ركود االجتماعٌة واألدبٌة، وال نمصد هنا الوظٌفة المؽلوطة ال تًِ جلبتها أزمة ال
والجمود العربى، كما نمصد الوظابؾ المزٌفة ال تًِ جلبتها أزمنة تفرٌػ الذ كرة 
العربٌة من هوٌتها وملبها بالثمافة المضادة ال تًِ تسعى جاهدة لتحمٌل الماضى كل 
أوزار الحاضر، وتسمط على َهذَا الماضى كل العور ال ِذي أصاب الوالع العربى 

 . (4)هاب، ظنًا أن َهذَا هو السبٌل لدخول العولمة"الحاضر من تسلط ولهر وإر
العشك هو فرط وأول نسك سنتناوله فً َهذَا الفصل هو "سٌاق العشك"، و

ل من ه ٌذبُ ألن  ؛ ، ولد سمً العاشك عاشماك(كثٌر العش أي)مال رجل عشٌك وٌُ  ،بِّ الحُ 
لى درجات العشك أع ، كما ٌمثلتعَ طِ ا لُ ذَ شدة الهوى كما تذبل شجرة العشمة إِ 

ه ألن   ؛وق والوجد والؽراممجمل مستوٌات المحبة مندرجة فٌه مثل الش  و ،المحبة
نجد طابفة لد ف ،باٌنا دخل فٌه الت  ذلن أٌضً  ،بواعث العشكو ٌشتمل على جمٌعها.

اهرة إلى بواعث داخلٌة كامنة فً ذات اإلنسان مرجعها تركٌبه الخلمً الظ   هِ ذِ عزت هَ 
ا على رأي رأي الفالسفة والحكماء واألطباء. فهم متفمون تمرٌبً  وذلن كان ،والجسمً

ما لوي ازداد ل  وكُ  ،ماغ والملب والكبدً الدِّ فِ  وهو كامن ،فسأن العشك من فعل الن  
فسٌن بازدواج الن   إِال  ن حدوث العشك ال ٌكون أو ،صاحبه فً اللجاج وشدة الملك

 هِ ذِ وهنان طابفة أخرى عزت هَ ، المخلولة باعفوس وتمازج فً الطِّ نتٌجة تشاكل الن  
بل  ،ا مركز العشكالملب لٌس وحده دابمً  ن  إاهرة إلى بواعث خارجٌة، من حٌث الظ  

فس حسنة تولع بكل ن النّ ألوذلن  ،مع واللمستشاركه الحواس األخرى كالبصر والس  
لذلن  ؛ةشًء حسن، فالعشك هو مٌل طبٌعً فً اإلنسان نحو األشٌاء الجمٌلة الحسن

ظر ٌنكشؾ للعاشك من خالل الن   م  ا للنظر، ثُ وذلن تبعً  ،نجد من عد العشك معاناة
و أرجع دوافع العشك إلى بواعث اجتماعٌة أ دْ وبعضهم لَ  ،خصال وجمال المعشولة

 بٌبٌة ذات صلة بحٌاة الفرد.
وحى، والمعنوى بها  لَِكن  تجربة سوٌلم فً العشك والهجر، والوصال الر 

لات عدٌدة، فتارة تجدها ملٌبة بالحرارة، والحركة، والنشاط، وتارة أخرى تمتلا مفار
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رٌح فً شعره،  ٌَْن الؽزل العفٌؾ، والص  بالخوؾ والت وجس، مازًجا فً ذلن كله بَ
فتارة ٌصرح بمشاعره المكبوته، وتارة ٌؤبى إِال  أن ٌرفع معشولته فوق الس حاب، 

ل إلٌه، ومع األسؾ كما أوردنا فً مبحث فهى المالن ال ِذي ٌصعب الوصو
االستدعاء والمفارلة سابمًا، ٌجعل منها أحٌانًا مثل الكإوس ال تًِ تدار على الجمٌع 
فٌشربون منها حتى ٌرتوون، بالتالى ِإذَا شبعوا ٌكون مصٌرها )سلة المهمالت(، 

الش اعر أو المبدع  -هوَهذَا الت ؽٌر فً وصؾ الش اعر ٌرجع لتملب الحالة المزاجٌة ِعْندَ 
عموًما محكوم أن ٌكون أرهؾ إحساًسا، وأكثر عاطفٌةً من ؼٌره، فِعْندَما ٌسعد، تؽرد 
الط ٌور، وترلص الفراشات، وتتماٌل األزهار فً زهو واختٌال، وِعْندَما تهجره أو 
تخونه حبٌبته، نرى الجمٌع ٌتخلى عنه، والد نٌا لم ٌعد بها أمان، والجمٌع خابنون 
ؼادرون، وفًِ ُكّلٍ ٌشاطره فً أحزانه وأفراحه الطبٌعة، تبن لوجعه، وتشمى لشمابه، 
وتبكى لبكابه، كما تسعد لسعادته، وتؽنى بؽنابه، إلى جانب تجاربه فً الحٌاة 

والعشك الحدٌث  بِّ ٌمتاز شعر الحُ والمجتمع، لابمة على مجموعة اإللهام للش اعر، و
وٌنهل مكونات من الوالع أكثر منه  ،شاعر واألحاسٌسصرٌح ؼٌر الممٌد عن المبالت  

وتبتعد  ،ة بلؽة سلسة وسهلة المنال والفهمفهو ٌعكس تجارب عاطفٌة حٌ   -من الخٌال
 اس.عن استخدام الكلمات المعجمٌة ؼٌر المتداولة على ألسنة العامة من الن  

 الحب والهوى:-ثانيًا
عبٌر عن فكرة حروؾ اللؽة، فالت   عبٌر عن األشٌاء الستخدام معظمٌحتاج الت  

ن تجٌب عن أسبلة تحتاج إلى انتماء وأ لها ٌحتاج إلى صٌاؼات لؽوٌة الحصر
التحتاج  تعبر عن مشاعر وأحاسٌس ِحٌنَمان كِ الكلمات المناسبة لصٌاؼة الجواب. لَ 

وما ٌختزن الملب من  ،( للداللة على العواطؾبّ حرفٌن فً اللؽة )حُ ، سوى
 ال ال تًِهو نتاج عن حالة الالوعً، والعفوٌة المفرطة  والُحبّ اآلخر.  األحاسٌس تجاه

والعاطفة، ما إلى منظومة الملب منبع اإلحساس وإن   ،تخضع لمواعد وصٌاؼات اللؽة
ومصطلح العشك/الُحّب الٌنحصر فً نوع واحد من العشك، بل ٌمتد إلى كل مشاعر 

نسان؛ فُحّب الوطن هو أسمى معانى جمٌلة. الحب/العشك عمٌدة ٌجب أن ٌعتنمها اإل
الُحّب، وحب األم واألب واألخ واألخت، وحب األهل واألصدلاء، هو نسك 
العشك/الُحّب من أجل الحٌاة الس عٌدة، ِإذَا امتأل للب اإلنسان بالُحّب فسوؾ ٌعٌش 
ها سعٌدًا راضًٌا، لانعًا مهما واجهته الّصعاب، وهو ما ٌرٌد  الحٌاة بحلوها وُمّرِ
الش اعر أن ٌتحلى به، وٌبثه للمتلمى من خالل شعره، لعل ه بذلن ٌؽٌر نسك الت فكٌر 
المجتمعى، فٌموم بالد ور األسمى للشعر، كما إن ه المرآة ال ِتً تعكس األنماط الفكرٌة 
ابدة فً َهذَا المجتمع. ولكى نفهم من هو العاشك "أحمد سوٌلم" البد لنا أن نمرأ  الس 

آلتٌة، وال تًِ ٌمدم الش اعر فٌها نفسه لكّل من ٌرٌد أن ٌتعلم كٌؾ ٌكون األبٌات ا
 العشك، وكٌؾ ٌكون تماهى المعشوق فً معشوله:
 أنا فً العشك آٌة  

 فالرءونى على المأل
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 أنا فً الُحْلِم نْبتَة  
 فؤفٌموا على الن بؤ

 ِصْبؽَتى الوردُ والس نا
                                                                           وربٌع  من الَكأل                     

..................... 
 إن  احتراق الش موع

 انصهار لملٍب توّشح بالوجد
     ذق لذة الش وق                                                                                                  

............... 
 أنا فً العشك ال أُبَالى
 َجَسدى ذابب  حٌالى
 وبِه الملُب نطفة  

دابُم الش وِق والس إاِل                                                                                          
....................... 
 ُجّن شولى فخطوتى
 (5)لهب  عاش فً ارتحالِ 

ٌوان األول جاءت تجربة الش اعر مالصمة للت جربة الرومانسٌة،          ُمْنذُ الدِّ
ومانسى الحالم ؛ فٌمول فً لصٌدة )لصة (6)وتشبعت لصابده بَهذَا العطر الر 

 اللماء(:
                                     كم لُْلُت ٌا حبٌبتى من لبِل أن ألماِن                                                       

 لنفسَى الحزٌنةَ الموزعة:
 إن  طرٌَك الُحّبِ موحش  عسٌر

                                                                                             -لو ضمنّا فً حلمنا طرٌك–وإن نا 
 (7) سنلتمى فً أول الن هار

الُحّب فً للب الش اعر، فٌلج طرٌمها فً رهبٍة شدٌدة؛ ألنه تتفتح تجربة 
ٌعلم كم ستكون خسارته، وكٌؾ سٌحطم للبه إِذَا فشل فً َهذَا الُحّب، ولَِكن  تِْلَن 
المحبوبة هى من أمدته بالبهجة واألمل فً نجاح ِتْلَن الت جربة، هى من ؼٌرت 

له األمل فً عٌشة أفضل، مفهومه عن الُحّب والحٌاة بؤكملها، هى من أعطت 
خاء. ولَهذَا الخوؾ ال ِذي صاحبه فً بداٌاته من الُحّبِ،  وحٌاٍة تملإها الس عادة والر 
والعذاب ال ِذي اللاه من جراء َهذَا الُحّب، كان لكل َهذَا أثر  محمود علٌه حٌُث 
ساعده فً وصؾ كل ماٌمر  به العاشك، بْدًءا من لحظات الس عادة مروًرا 
بلحظات الٌؤس، وصوالً إلى الهجر واالفتراق، وهى من أصعب اللحظات ال تًِ 

 تمر على العاشك ؛ فٌمول عنها الش اعر واصفًا إٌاها:
             أنا وأَْنِت ٌا واحدتى                                                                                                        

           على سفٍر..                                                                                                                   
                أَْنِت تسافرٌن فً الَمدى                                                                                             

           للٌالً                                                                                                                       
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                         أما أنا فسوْؾ تعترٌنى ُؼربتى                                                                            
 طوٌالً 

ثُم  ٌنتمل لٌصؾ ما ٌترتب على َهذَا الّسفر المفاجا، وال ِذي لم ٌعد ٌعرؾ 
 الن تابج المترتبة علٌه:

             وربما أعودُ فابًزا..                                                                                                         
       وربما أعودُ خاببًا                                                                                                           

                       لَِكن  ما أولُن منه.. أننى                                                                                     
       إن لم أُعْد لُحلِم عٌنٌن ال ِذي                                                                                             

                    ٌبعُث خطوى من جدٌد..                                                                                 
      أخِسُر عمرى ُكل ه                                                                                                           

 (8)فً لحظِة الفراِق..!
 وٌصؾ تِْلَن المعشولة فً لصٌدة "لراءة ... فً عٌنٌها"؛ فٌمول: 

ِن                                                                                                             أهبْط من ُشرفَِة عٌنٌ
           إلى عٌنٌِن                                                                                                                   

َهذَا الَخدََر الس ارى فً كفٌن                                                                                            أتحس ُس 
    أؼَرُق فً بحِرِن.. أصُل إلى مدِن الّسحر                                                                                      

ٌَْن ٌدٌن.. وأنتظُر لَبُولى                                                                                   أُلَ  ُم أورالى بَ            دِّ
ٌَْن ٌدٌن                                                                                                               أنِشدُ أشعارى َب

     وأنتظُر عطاٌان..                                                                                                             
ٌَْن ٌدٌن                                                                                                               أعِصُر أشوالى بَ

 (9)وأنتظُر البسمةَ فً شفتٌن!
وننتمل إلى حالة أخرى من حاالت الش اعر ال تًِ مّر بها فً الُحّبِ، وهى 

 حالة "العذاب واأللم"؛ فٌمول:

                            للن اس فصول  أربعة                                                                                    
       وبملبى..                                                                                                                     

                                      ُكل  فصوِل األزماِن المنفٌّة                                                                   
       للن اِس جسور  ممتد ة                                                                                                       

                                               وبخطوى رحلةُ عمٍر                                                                     
فوق سدٌم من جمر..                                                                                                            

                                                   للن اِس لؽاُت البوح                                                                
                            وأنا فَْوَق سناِن الش ون                                                                                                    

                                                                                 أُنِشدُ للممهورٌن                                   
 (10)وأجمعُهم تحت لوابى!

عن حالة من -باإلضافة إلى عذابه الش دٌد جراء َهذَا الُحبِّ –ٌعبر الش اعر هنا 
الت ضحٌة بالن فس من أجل اآلخرٌن، فهو ٌسرى عّمن حوله، وفً للبه جرح ؼابر 

زال ٌنزؾ من جراء َهذَا الُحّبِ، وهو ماٌعكس لوة الش اعر/اإلنسان وإرادته فً ما
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مواجهة كل مصاعب الحٌاة، والولوؾ بجانب من حوله والت خفٌؾ عنهم، َحت ى وهو 
 فً أحلن الظ روؾ.
فً ظّل  ،بّ ا العالم، أصبح ؼٌر لادر على الحُ ذَ ا من هَ بصفته جزءً والش اعر 
، وتفجر فٌه البٌوت ،ٌمتل فٌه األطفال ال ِذيفً الولت المحٌطة به األحداث والمضاٌا 
عاٌش مع ما تمر به المجتمعات كما أن مساٌرة األحداث الحالٌة والت  وتضٌع الحموق، 

؛ فٌمول الش اعر واصفًا عراءى الش  دَ والعالم بؤسره من حروب ومشاكل أمر مطلوب لَ 
ٌَْن الش عراء فً َهذَا أو على األصح َهذَا ال-َهِذِه الحالة  ن سك الث مافى ال ِذي شاع بَ

فً لصٌدة "حوار مع عرافة"، مفتتًحا بحالة العاشك الحالم ال ِذي اعتمد أنه  -العصر
 تخلص من عذاباته إلى األبد، وفاز بما سعى إلٌه طوٌالً:

                                                                         فإذا الملُب ٌشك  الص در                                             
            ٌفّن األسر                                                                                                                   

                                                                           ٌبوح بشىٍء لَْم ٌدركه من لبل                  
                                                           ....................                                                                    

                                                                                                   وإِذَا ؼابات األلم                
تصٌر حدابك                                                                                                      

                          ...................                                                                                       
  وإِذا ُكّل لصابد شعرى                                                                                                        

صارت رإٌا ولهٌبًا
(11) 

ٌمٌلون  جعلت الش عراءتؤثٌراتها المادٌة على اإلنسان، متؽٌرات الحٌاة و إن  
 حدث عن الهموم الٌومٌة وؼربة اإلنسان وضٌك أفك الحرٌات،فً لصابدهم إلى الت  

وهو ما جعل أشعار سوٌلم مخضبة بلون الد م، وجعل الُحّب )خبًرا فً ذاكرة 
ألنساق الثمافٌة فً العصر الحدٌث ٌرجع إلى ا بّ ؽٌاب ظاهرة شعر الحُ األزمان(، ف

 الفكرٌة الطاربة على المجتمع.
 الحب من النظرة األولى:-ثالثًا

 :"وتَْفِصٌِلهِ  الُحبِّ  فً تَْرتٌِبِ " العربٌة للثعالبً ورد فً كتاب فمه اللؽة وسر 

ل َمَراتِبِ " هو ثُم  الكلَُؾ و ،الال ِزُم للَمْلبِ  الُحب   ثُم  العَالَلَةُ وهً ،الَهَوى الُحبِّ  أو 

ُؾ ؽَ ثُم  الشَ  ،الُحب   اْسُمهُ  ال ِذيثُم  العْشُك وهو اْسم ِلَما فََضَل َعِن الِمْمدَاِر  ، الُحبِّ  ِشد ة

َوَكذَِلَن الل ْوَعة والال ِعُج فإّن تِْلَن ُحْرلَةُ  ،المْلَب َمَع لَذَةٍ ٌَِجدُها الُحبِّ  وهو إْحَراقُ 

َؽُؾ وُهَو أْن ٌَْبلُػَ  ،ا هَو الَهَوى الُمْحِرقُ ذَ وهَ  ،الَهَوى وهً  ،َشؽاَؾ الَمْلبِ  الُحب   ثم  الش 

((اَشؽَفََها ُحبًّ ))ا: ا َجِمٌعً نَِجْلدَة دُْونَهُ ولد لُِربَ 
ثُّم الَجَوى َوَهو الَهَوى  ،َوَشؽَفََها (12)

ٌَْستَْعبِدَهُ  ،البَاِطن   ٌُْم وُهَو أْن  ٌُْم هللا ،الُحب   ثُم  الت  ً تَ وِمْنهُ َرُجل   ،أي َعْبدُ هللا ،وِمْنهُ ُسّمِ

وُهَو ذََهاُب الَعْمِل ة  ثَُم التّْدِلٌ ،َوِمْنهُ َرُجل َمتْبُول ،ثُم  الت ْبُل وُهَو أْن ٌُْسِمَمهُ الَهَوى ،مُمتٌَ  

الَهَوى َعلٌَِه ثُم  الُهٌُوُم وُهَو أْن ٌَْذَهَب َعلَى َوْجِهِه ِلؽَلَبَِة  ،ِمَن الَهَوى وِمْنهُ َرُجل  ُمدَل ه  

،وِمْنهُ َرُجل َهابِم  
 ٌصؾ الشاعر بداٌة شعاع الحّب فً للبه، فٌمول: (13)

          اتحس ُس فً الملِب صهٌالً                                                                                                    
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                                                                                                 ٌتطحلُب                            
   ٌنمو..                                                                                                                       

                                                                                                   ٌتفرُع أؼصانًا..               
           ٌتؤرجُح فً طرلاِت البوْح                                                                                                     

ُح                                                                                                                     ما كان ُحصانًا ٌترن  
           كان شهابًا أسطورًٌّا                                                                                                         

    حِرُق أعشاب الوجعِ                                                                                                           ٌ
    ٌضىء العالَم                                                                                                                 

حلًما.. وخٌاالً 
(14) 

ٌبدو أن الش اعر مرتبط بالط بٌعة لدرجة كبٌرة، جعلت من شعره حدٌمة 
ؼناء، عبر الد واوٌن، ولَِكن مع َهذَا االرتباط ال ِذي ٌستمى منه تعبٌره، عن كل ما 
ٌشعر به فً حاالت الفرح و الس رور أو الحزن والكآبة، ومع كل َهذَا اإلبداع فً 

فإنه لم ٌعلم أن لٌس كل ما ٌراه فً الط بٌعة ٌصلح للت عبٌر عن حاالت الت عبٌر، 
الس رور، وخصوًصا ِحٌنَما ٌرٌد أن ٌبث للمارئ كٌؾ هو شعوره ِحٌنَما ٌؤتى العشك 
فً للبه بصٌص من نور وأمل، ونخص  بالذ كر هنا استخدامه للفظة )ٌتطحلب(!، 

بكلمة )ٌنمو(، أى أنه ٌرٌد أن ٌعبر عن ٌإكد على ممصده من الكلمة جاء بعدها  لكى
بداٌة َهِذِه الحالة العشمٌة؛ لٌمرب للمارئ ممصده، فٌوظؾ الحاالت ال تًِ ٌمر بها نمو 

ال  ال ِذيباتات الالزهرٌة حلب وهو من الن  طحلب فهً مشتمة من كلمة الط  الت  الن بات، 
ال جذور له، فهو بمثابة  -الكلمة باإلضافة إلى نفور األذن من-، أى أن ُحب ه سٌمان له

الن زوة، تؤخذ ولتها، ثُم  تنتهى. والعشك فً نظر سوٌلم تعدى مجرد الن ظرة األولى، 
إلى الؽزوة األولى، فهو كالس هم ال ِذي ٌنطلك مخترلًا الملب، مستمًرا فٌه، متمكنًا منه، 

اعر فً وضع الخطط ٌبدأ الش   -أى تمكن الُحّب من للب المعشولة-وبعد االنتصار
 المستمبلٌة الس عٌدة لَهذَا الُحّب؛ فٌمول:

                                    ؼزوتُِن                                                                                         
ٌْؾ المهِر والعتمة  ال بس

                                                                                              ؼزوتُن                                 
     لهفةً سكَرى                                                                                                                  

ة        .. والؽُم                                                                                                        تُزٌُل الهم 
       وأجرٌُت الحروَؾ الُخضَر                                                                                                      

                                                                                                               فوق دفاتِر األحالِم   
    أجنى من شذاها                                                                                                                

ة                                                                                                      العشَك.. والضم  
                                                                                                           ..................       

                                                                                                         ؼزوتُِن              
   وانصهرِت على جبٌنى                                                                                                           

اء                                                                                                                              حجةً ؼر 



(5102مارس  -يناير ) 34المجلد  -حوليات آداب عين شمس     

 دٌانا حسنى ٌس دمحم النجار  

    53 

          ال أْرَضى ِسواها                                                                                                             
..لِْسمة!فً الهوى

(15) 
ؼم من أن كلمة ؼزوة تعنى المتل والحرب والد مار، واالنتصار تارة  بالر 
واالنهزام أخرى، لَِكن  الش اعر استطاع أن ٌوظفها توظٌفًا بدٌعًا، فحولها لكلمة دلٌمة 

 التحام   هو جوهره فً معبرة عن لوة الُحّب ِعْندَما ٌتمكن من للب المحبوب، والُحبّ 

، واستبثار    نراه وما بملوب، للوبٍ  واستبداد على أرواح، أرواح عدوانُ  هو وامتالن 

نهم، وإعالن وتفجعهم العشاق توجع من  لٌس إِال   ٌحبون، فٌمن للفناء استعدادهم وتحز 

مِّ  العاشك عٌن فً الد مع إن   نمول: أن المبالؽة فلٌس من ٌشتهون، بما للظ فر وسٌلة  كالس 

ر الث عبان، نابِ  فً بالس م فرٌسته الث عبان ٌخدر كما بالدمع، فرٌسته فالعاشك ٌخدِّ
(16). 

 العشك والشعر عند سويلم:-رابعًا
َهذَا الن وع من العشك هو أبرز أنساق العشك فً شعر سوٌلم، بل هو ال ِذي 
ٌعٌش من أجله سوٌلم، هو الهواء ال ِذي ٌستنشمه، ٌظل  مدافعًا عنه وعن لضاٌاه لٌل 

ٌصرخ منادًٌا بمٌمته، ٌحمل همه، باكًٌا ِحٌنًا، شاكًٌا عجزه عن نصرته ِحٌنًا  نهار،
آخر، َهذَا هو )عشك الش عر(، العشك ال ِذي ٌإرق أحمد سوٌلم، وٌجعله مهموًما 
محزونًا إِذَا استخؾ الن اس بمٌمته، وٌجعله سعٌدًا منتشًٌّا بلذة الن صر ِإذَا ارتفع شؤنه 

أن تكون  وتذوق لصابده له طعم خاص، بشرطللشعر ؼواٌة لى. وعاد لمكانته األو
والكلمات دون إٌماع من موسٌمى  ،فالحٌاة من ؼٌر شعر هً أرض جدباء، عذبة
الحٌاة  هِ ذِ ة مادامت جزء من هَ المصٌدة الحمة تبمى حٌّ و  ،عر أشبه بوعاء فارغالش  

لّصدٌك الوفً، وكاتم .   والّشعر هو المالذ اآلمن لسوٌلم، واولٌست مجرد تعبٌر 
األسرار، ٌعبر من خالله عن أشد حاالته المزاجٌة سعادة وتفاإالً وانتصاًرا ِحٌَن 
ٌهرع إلٌه، وتنثال المصابد على لسانه، ولم ٌجد وصفًا أروع من كلمة "تراتٌل" 

 رتٌل مصدروالت   ه،استوى وانتظم وحسن تؤلٌفلوصؾ َهِذِه الحالة، فتراتٌل من)رتّل(: 

تراتٌل ، تراتٌل المطر : مطر منتظم ومنّسك الهطول ؼٌر مإذٍ ، مثل رتّل للفعل:
وترتٌل المرآن : حسن نظمه وجمال صوت ، نسمه ونظم أشعته وتناسمه الممر:

، فكما نرى دالالت الكلمة بها الت نظٌم والت نسٌك المارئ مستؽال حالوة نظمه وتؤلٌفه
 معشوله األول وهو "الشعر": وحسن الت ؤلٌؾ، فَهِذِه هى حالة سوٌلم مع

ب نهُر دَمى                                                                                                                       تسر 
                                   فؽدا بركانًا من عشٍك مجنُوْن                                                                   

واشتعَل الش عُر                                                                                                          
                                حروفًا..ولصابدَ.. وتراتٌل                                                                          

            ٌتحد ى كل  صمٌع الد نٌا                                                                                                   
 بالدِّؾء المكنُونْ 

ن، كان الش اعر فً أعلى درجات الس عادة والس رور، فشعر بالدِّؾء واألما
بعد ثلج الحزن والٌؤس ال ِذي سرى فً بدنه، فؤنشؤ لصٌدته تِْلَن، ثُم  بدأ فً وصؾ 
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 الد نٌا من حوله، لابالً:
ٌِْل                                                                                                             ها.. كل  كواكِب َهذَا الل 

                                                                                                                                          ىتُنادٌن
            وتحاورنى تَْحَت الش مِس                                                                                             

                                                                                                                                     ؼصوُن الّزٌتونْ 
                                    وطٌور  من ألصى المطِب الدافا                                                                    

 تدنو منى .. فً شؽٍؾ .. وحنٌنْ 
ٌصؾ الش اعر حالته الن فسٌة عبر نسك ثمافى ٌنتشر فً اإلنسانٌة جمعاء، 
فَهِذِه هى حالة اإلنسان المزهو بانتصاره على الٌؤس والحزن، موضًحا كٌؾ تحمك 

دة والمثابرة، معرًضا عن كل من حاول تعجٌزه َهذَا االنتصار، ال ِذي لَْم ٌؤِت إِال  باإلرا
 عن الوصول إلى هدفه؛ فٌمول فً ختام المصٌدة:

                                                                       ألنّى ٌوًما                                                                     
                                                                  لدَِرى                                                                      لَْم استسلْم لبرودة 

                  أو لفتاِت حروٍؾ                                                                                                   
       فوق شفاٍه                                                                                                                    

ال تعرُؾ كٌؾ العشُك ٌكون!
(17) 

إن  العشك والّشعر هما المكونان الّربٌسٌان من مكونات الش اعر أحمد سوٌلم 
فسٌة، فهو ٌعٌش من أجل الّشعر، وٌوظؾ العشك لخدمته، وهو ما ٌإكده فً الن  

 لصٌدة"عودة"؛ لابالً:

وابى                                                                                                                    تلوحٌَن فَْوَق الر 
ذُ ِحٌْن                                                                                                     فتطلُع شمسى ال تًِ ؼربت ُمنْ 

              تؽٌبٌن عنّى..                                                                                                                
ٌنابٌُع.. ٌحترق الٌَاسمٌن                                                                                                  تكؾ  ال

        وحٌن ٌسؤلُنى الّشعُر َعنِن                                                                                                   
      أُجٌُب بؤنِن دٌوان عمرى..                                                                                                    

نٌن  (18)ودؾُء الّسِ
فالّشعر صدٌك الش اعر، أو ابنه، ٌعلم أدّق أسراره، ٌسؤل عن معارفه،    

بة المصابد، ٌعلم الّشعر أن الش اعر حزٌن لبعد وأصدلابه، ِحٌنَما ٌؽٌب الش اعر عن كتا
معشولته عنه، هو كاتم األسرار، هو من ٌخبر الن اس بما ٌرٌد الش اعر أن ٌعرفوه 
عنه،  هو سالح فً ٌده ٌحارب به الٌؤس والحزن، ٌمؾ فً وجه الظ لم، ٌعلن به عن 

اعر على سإال صدٌمه عن اجتٌاح الُحّب له، ولَِكن ال ٌؽار الّشعر ِحٌنَما ٌجٌب الش  
 ته ) دٌوان عمرى، ودؾء السنٌن(؟!معشول

   أوالً:النزعة الصوفية فى شعر سويلم:   
وفٌة ظر، ال ألن المصٌدة الص  للن   الفتةصوؾ عر والت  الشّ  نَ ٌْ العاللة بَ  إن  

ر عأعالم الش   عر العربً فحسب، بل كذلن ألن  أصٌل من شجرة الش   ملٌدٌة هً فرع  الت  
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بور ٌنحون فً بعض البٌاتً وأدونٌس وصالح عبد الص  مثل:العربً الحدٌث 
،وفً ذلن ٌمول د.زكى مبارن:"كان اا ، تجربة أو استلهامً صوفًٌّ  اأشعارهم منحً 

هاد والن سان، وكان ملحوًظا فٌهم أن هم من ألطاب  وفٌة ٌعرفون باسم المُراء والز  الص 
على  وال ٌمتصر األمر سر اهتمام الجاحظ بهم.معلنًا بذلن  (19)األدب والبٌان"

وابً جمال الؽٌطانً فً ى الرّ دَ واٌة، كما هو الحال لَ ا إلى الر  أٌضً  عر، وإنما ٌمتد  الش  

ً  فً أي طور من أطوار افد الص  الر   نْ كُ ٌَ  مْ لَ على سبٌل المثال، "جلٌاترواٌته " الت   وف

ى ت  عبٌرّي، أو لاموسه الشعري العام؛ حَ الت  عرٌة ؼرٌبًا على معجمه الشّ  سوٌلمتجربة 
ما وإن   ،عورٌةفسٌة والش  فً رإٌته أو طبٌعة تجربته الن   ةمفاجبظهر بصورة  أن ه نعتمد
ٌنٌّة، وإلى اافد موجودً ا الر  ذَ كان هَ  ؛ وٌرجع ذلن إلى اتساع ثمافة الش اعر الت راثٌة والدِّ

ا ٌإدى إلى ضرٍب من َهذَا المدر من الجٌشان العاطفى والصّ  راع الوجدانى، ِمم 
إٌة، والت رفع فً البحث عن مشبعات الوجدان ال تًِ ٌتحمك  ضروب التَّسامى فً الر 

وحى والعاطفى، وفٌة فً أبعادها اإلدراكٌة جربة الص  الت   وتشبه بها االرتواء الر 
وحٌة وحمٌمتها الر   عرٌة فً عمومٌتهاجربة الشّ العامة، ومداراتها ومماماتها بالت  

وفً كالهما: صاحبا كشٍؾ ورإٌا، عمادهما رإٌته اعر والص  الش  ف األعمك واألوسع،
طح، الملب، ورابدهما العاطفة، وهادٌهما الخٌال، ودلٌلهما الوجدان، وآفالهما الش  

ولؽتهما المجاز الجموح، إذ لٌس من سبٌل إلى الحمٌمة، ولد اتسعت الرإى، وضالت 
الوهم والوالع فً كثٌر من األحاٌٌن، فال  نَ ٌْ وانتفى الحد الفاصل بَ  ،(20)العبارات
عراء ومخلَصٌهم من ذوي اإللهام كبار الش   دَ نْ عرٌة عِ جربة الشّ أن تفضً الت   عجب
جربة عرّي، كما تعانمت الت  صوؾ  الشّ إٌا األصٌلة إلى ضرب من ضروب الت  والر  
المدٌم وتوّسلت بها، واتكؤت علٌها فً مجاهداتها  ذُ نْ مُ عرٌة جربة الش  وفٌة مع الت  الص  

وفٌة فً الش عر الحدٌث تنتمً إلى ومكابداتها العرفانٌة والذولٌة،  والن زعة الص 
تصّوؾ من نوع مختلؾ، ٌمكن توصٌفه بؤنه تصوؾ لؽوي داللً معجمً/ شعري 

وفٌة ٌفٌد من الت راث بشكل جدٌد، أكثر من كونه  تصوفًا فكرًٌّا دٌ نًٌّا ٌتخذ من الص 
طرٌمة ومذهب حٌاة. وفً سبٌل ذلن ٌتم "استؽالل أبعاد اللؽة ووظابفها المتعددة 
اللٌة والبصرٌة والت واصلٌة، وبكل ذلن تتحول اللؽة من ظاهرة متجذرة  وتٌة والدِّ الص 

 . (21)فً الزمان وفاعلٌة زمانٌة، إلى ظاهرة تنخرط فً المكان وفاعلٌة مكانٌة"
تمد الخطاب العرفانى/الص وفى على الٌمظة الفكرٌة والتنبه الملبى، وٌع

والمجاهدة الن فسٌة ال تًِ تسعى إلى بلوغ الممم، ولكى ٌكتشؾ المتلمى العدٌد من 
وفٌة/العرفانٌة الموجودة بالن ص البد أن ٌخلع نفسه من شواؼلها المإلتة  الت جلٌات الص 

 ى الن ص على العدٌد من الشروط ، وهى:المباشرة، كما البد أن ٌحتو أو
أن ٌعمل الخّطاب على إلؽاء ما تعارفنا على تسمٌته )التجربة(؛ لٌضع نفسه فً -0

وفٌ ة هى )المولؾ،  :أُطر جدٌدة أو طاربة، تستمد حدودها المعرفٌ ة من البٌبة الص 

ٌه )اللّحظة(، كما أن   إٌا( والحالة، والممام( ثُم  منها ٌلج إلى ما نسّمِ ه ٌُلؽى مفهوم )الر 
بكل أبعاده اإلدراكٌّة؛ لعجزه عن استٌعاب تجلٌاته، لٌتعامل مع مصطلح بدٌل 
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 هو)المشاهدة(.
ٌستمد الخطاب الص وفى فعالٌّته من إلحاح الخطاب على عملٌ ة الخلك الدّابمة، ففى -5

ا ٌُجبر المتلمى على أن ُكّل خطوة تعبٌرٌة ٌُتٌح للمتلمى أُفمًا جدٌدًا بمكوناٍت جدٌدة، مِ  ّمِ
 ٌعمل خٌاله الستحضار والع مماثل لما ٌتلم اه.

ٌإجل الخطاب الص وفى معناه، فهو فً كّل مرة ٌمدم معنى إضافًٌّا، فال ٌمكن -4

للمتلمى أن ٌدّعى بؤنه وصل إلى البعد النّهابى للمعنى؛ ذلن أن الخطاب ٌفرض أداة 
ؼم من ذلن فالت ؤوٌل الٌصلح كؤداة ربٌسٌة تصلح الت عامل معه، وهو الت ؤوٌل، وبا لر 

موز العرفانٌة، فهو ؼٌر  وفٌة والر  خم الوافر من المصطلحات الص  لمواجهة َهذَا الز 
 لطعى بما ٌستخلصه من معنى، ألنه رهٌن بما ٌتلوه من تؤوٌالت لد توثمه ولد تزٌفه.

اللة على رباعٌّة الت كوٌن ال-3  الهواء.-الت راب-النّار-مدٌمة: الماءٌعتمد إنتاج الدِّ
ٌإّسس الخطاب الص وفى موافمة وأحواله على ثالثٌة أثٌرة َلدَى العرفانٌٌن، وهى: -2

.فالش اعر ٌمتح من الباطن مثل الص وفى؛ ولذلن تتابٌن (22)الّروح، والنّفس، والجسد

مز ال لؽة  الت صرٌح لؽتهما عن لؽة الش خص العادى، فهى لؽة المجاز والر 
والوضوح، وٌرجع  الس بب فً لجوء المتصوؾ أو الش اعر إلٌها، ألن لؽة العموم ال 
تفى بالت عبٌر عن معانٌهم ومواجٌدهم، وهنان من فّسر ذلن بؤنهم ٌضنون بما ٌمولون 
وفٌة وفً  على من سواهم، وٌمثل الخٌال والحدس ركٌزة أساسٌة فً الت جربة الص 

ة بالضرورة، كما ٌدخل الحلم مكونًا مهًما من مكونات كل منهما، الت جربة الّشعرٌ

 .(23)وفً الت عبٌر تلجؤ الت جربتٌن للرمز واإلٌحاء
وفية(:     ثانيًا:نسك االختالف والمغايره )سياق المعرفة الصُّ

فً لجوء أحمد سوٌلم للمعجم الصًّوفً ٌحاول أن ٌنمل َهذَا المعجم لٌعبّر عن 
وفً إلى مصادره األرضٌة، رإٌته اإلنسانٌة ، أو ما ٌمكن توصٌفه بإعادة المعجم الص 

مفرداٍت من المعجم اإلنسانً األرضً  -فً أصلها -فاللؽة ال صوفٌة باألساس كانت
وفً لٌعبّر عن خصوصٌة فً  والسٌما ما ٌتصل بحمل الُحّب اإلنسانً، استعارها الص 

إللهٌة، وأضفى علٌها خصوصٌة فً تجربته/عن الُحّبِ الس ماوي/ُحّب الذ ات ا
الت ركٌب أؼنت َهذَا المستوى اللؽوي، ووّسعت أبعاده ودالالته. فراح الش اعر ٌستعٌد 
ا وصل  ما صعد به إلى الس ماء، وٌعٌده لٌعبّر عن تجربة أرضٌة دون أن ٌتنازل َعم 

إلٌه من إشرالات وتجلٌات تعبٌرٌة فً الت جربة الس ماوٌة اإلٌمانٌة
والس بب فً  .(24)

انتشار االتجاه الص وفً فً الّشعر الحدٌث ٌرجع إلى "طول عملٌة الت مدم والت راجع 
ٌاسٌةن والٌؤس الؽالب والسؤم من متابعة الكفاح، كما أن  هنان خًٌطا من  فً الحٌاة الّسِ

ان تتفتح الت صوؾ ٌربط بٌن االتجاهات الثورٌة المتمدمة، ثم  أن َهذَا المٌدان خٌر مٌد
ًٌّا، لٌعٌش آالمه، وفً َهذَا  فٌه ذاتٌة الش اعر وفردٌته، فهو ٌنفصل عن المجتمع ظاهر
الت الحمٌمة ال تًِ  وحٌة والّصِ اللون من الت صوؾ محاولة للتعوٌض عن العاللات الر 
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ولذلن من أهم األنساق ال تًِ . (25)فمدها الش اعر، وتلطٌفًا من حد المادٌة الخشن"

ا فً الن ص الص وفى نسك ثمافى ٌشٌر إلى أن المجتمع والن اس ٌسٌران فً نمرإه
ا الص وفى ففً اتجاه مؽاٌر ومختلؾ وهو الص حٌح واآلخر على ؼٌر  اتجاه معٌن، أم 
هدى، ِعْندَ ذان ٌصبح الص وفى هو طوق الن جاة للن اس والمجتمع والمنتهى إلٌه فً 

الحمٌمٌة ال تًِ الٌدرن الن اس العادٌون ماهٌتها إِال   امتالن الحكمة وتحصٌل المعرفة
وفٌة فً لزومٌة الت جلِّى حٌث ٌبلػ  من خالله ُهَو. ومن أبرز ما جاء  حول سٌاق الص 

 الش اعر ذروته فً حالة الوجد الص وفً، فٌمول:
                                                       تحُت جناحٍ ٌسبُح فً ملكوِت الن وْر                                     

رت لْت مزامٌرى..                                                                                                      
                                                                  ................                                                  

ُخ أوردتى                                                                                                         وخلعُت الجلدَ أضّمِ
                                                        بعطوٍر .. وبَُخوْر                                                        

              وتكورُت بإنساِن العٌْن..                                                                                                     
 موالى..

                                                                                أنا فً بابن أحُشُر نفسى فردَا                        
             اَلْ أملن إال  فًٌضا                                                                                                        

                                                                                       ٌشحذُ فً للبى المصدا                  
           وٌملإنى.. وْجدَا                                                                                                             

                                                                                                         اَلْ ٌُدخلنى فً لٌِل الظ ْن..   
      جل  الن وُر                                                                                                                

ا وشعاًعا                                                                                                        تمنٌُت أرى وجهى خٌطً 
       جل  المُرُب                                                                                                                 

ٌَْن ٌدٌه وددُت أرانى                                                                                                              -ذراعا-بَ
جل  الُحسُن                                                                                                               

.....                                                                                                                 ............     
    جل  المؤوى.. والحصْن..                                                                                                      

          موالى.. البلنى.. وتجل  َعلَى للبى                                                                                           
           وامنحنى عشمًا نورانٌا                                                                                                 

 (26)ٌخرجنى ِمْن كربى..
لكّلِ واحد من الش عراء تصوفه الخاص به، تحدده أسباب متصلة بحٌاة 
ٌنٌة  الش اعر واتجاهه فً الش عر، وهو ماعرضنا له فٌما سبك ومن أبرزه النشؤة الدِّ
ٌاع والن فى  للش اعر سوٌلم، فتصوؾ سوٌلم ٌرجع إلى "اإلحساس بالؽربة والض 

ة إلى العكوؾ على الن فس، وارتٌاح الش اعر إلى عالم األرواح، وظمؤ الن فس والحاج
وفٌة ال تًِ جاء بها (27)لمعانمة المتولع، ال ِذي ٌؤتى وال ِذي ال ٌؤتى" موز الص  ، ومن الر 

وفٌة: ما ٌنكشؾ للملوب من  الش اعر بدًءا من العنوان "الت جلى" وهو فً معجم الص 
، "ملكوت النور، إنسان العٌن، خلعُت الجلد أضمخ أوردتى، (28)أنوار الؽٌوب



 األنساق الثمافٌة فً شعر أحمد سوٌلم
 

 (5102 مارس –يناير ) 34المجلد  -حوليات آداب عين شمس 
56 

الفٌض، الن ور، المرب، جل  الُحسُن، نداء )موالى(". فالش اعر ٌرٌد لوة خارلة 
 تخرجه من همومه وأحزانه، ولذلن ٌهرب إلى َهذَا العالم )عالم األرواح/المكاشفة(، 

عمبة من تطهر للن فس البشرٌة، حٌث تجلى الخالك عز  وجل على مخلولاته، وما ٌ
وانكشاؾ لألمراض االجتماعٌة والن فسٌة. وهو ما ٌإكده فً لوله فً لصٌدة "الدرب 

سبب سعادته المطلمة، وأمنٌته الوحٌدة ال تًِ  الشهٌد" واصفًا ِتْلَن الرحلة، ال تًِ هى
 ٌتمنى تحمٌمها:

                                                                                          أُرٌدُ أْن أخلُد للفراغ ِمْن تزاحِم الُخطى        
         أُرٌدُ أْن أؼمَض عٌنى مرةً بال دموع                                                                                          

                                                                                                          أللمح  المالبَن المجنحة..       
 (29)تهبط من سمابها..

 وفً لصٌدة "العصمة" ٌمول الش اعر:
                                       لو تلمانى ٌاسٌدنَا اآلن                                                                         

               لرأٌت الجَسدَ النّورانى                                                                                                     
                                                           امتألَ بُثُورا..                                                             

نم ره الطٌُر وفر  إلى ُعٍش مجهول
(30) 

ا )هو شٌخه فً الُكت اب(، دار بٌنهما حوار فبدأ ٌحكى له  لابل الش اعر شخصًّ
عن الت ؽٌر الحادث فً حٌاته، مستخدًما تعبٌر )الجسد الن ورانى( من المعجم الص وفى، 

ن وصفه كحافظ للمرآن ودارس له فً األزهر، ثُم  اعمبه بموله: )امتألَ بُثُورا( لٌدل وم
على تملب الحٌاة علٌه، فتحول الجسد/الملب من نماء وصفاء إلى بإس وشماء وحزن 
ا  وفٌة َلدَى الش عراء الحداثٌٌن، ِمم  واكتباب، وَهذَا من أبرز ما ٌنتشر فً المصابد الص 

 لٌم المجتمع وتحوله عن مساره الس لٌم. ٌرسخ معه لضٌاع

 ثالثًا: نسك حضور اآلخر وتحجيم المطلك:
وحٌة؛   وفٌة بطابعها الفردى وخصوصٌة تجربتها الر  تتمٌز الت جربة الص 

عود  فهى تجربة تمر عبر عدة مراحل تبدأ بالت طهر ال ِذي ٌستمر فً النّمو والص 
لَْد َعب ر عنها الحالج -(31)ا ٌسمى مرحلة الكشؾوالت طور، َحت ى ٌصل البعض إلى م

فً الكثٌر من أشعاره، وال ندرى أكان صدلًا ما ٌدعٌه، أم أنه أصابه ما أصاب 
وفً أثناء تعبٌر الش اعر عن ذلن ٌستخدم عنصر المفارلة  -صالح عبد الّصبور

ٌَْن ظاهر المنطوق والن سك المضمر مفارلة فً مبحث ولد تناولنا ظاهرة ال-الث مافٌة َب
مزٌة  -سابك وفى للؽة الر  لٌزٌد من عمك الت جربة، وهو ما ٌفسر لجوء الص 

ا ال ٌستطٌع الت عبٌر عنه تصرًٌحا. َهِذِه الخصوصٌة فً  واإلشارات للتعبٌر َعم 
االستعمال اللؽوى تفسر خصوصٌة الت جربة ودلتها، والمتصوؾ تمكن من الت صوؾ 

ٌْنَ بر النّاس توجد فٌه بذرة التّصوؾ بالموة، تنتظر التّفعٌل فً ما سابالموة والفعل، َب
لحظة ما أو مرحلة من حٌاته، والتّصوؾ لٌس انعزاالً عن المجتمع وتمولعًا فً 
ا لد ٌوحى به الّشابع من المفاهٌم، فللتصوؾ أهمٌة اجتماعٌة واسهاًما  صوامع، ِمم 

اإلسالمٌة ونزعته  عن نشر الدّعوةسٌاسًٌّا فً التّوجه أو الّرفض أو الثّورة، فضالً 
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 وٌضحون من أجلهم،الن اس ، فالمتصوفة مثل األطباء ال ِذٌن ٌعالجون (32)اإلنسانٌة
وهو بذلن ٌسٌر على نهج -معظم أشعاره الّصوفٌة على هٌبة حوارولد ألام الّشاعر 

وفٌة، حٌث حضور اآلخر الممثل للذات أو المجتمع وخالفه  -الكثٌر من شعراء الص 
 ٌمول الش اعر فً لصٌدة "من وصاٌا الش ٌخ البدوى":

وتوه َج صوُت األرض..                                                                                                      
                                                              ...................                                                    

                                                                                                             -إِْذ ٌؤتٌنى الّشٌُخ البدوى   -لَْد أبكى
                                                                                                             -وفً ٌده سْعُؾ الن خل-
                                                                                                  -ٌنسى الس نواِت الجدب -ٌعانمنى

                                                                                                     -بعد الس نواِت الش وق -ٌوادعنى
                                                                                                  -بعد الس نواِت الص مت -ٌحدثنى

                                                                                        أشهدُ فً عٌنٌه ُمط ولةً                    
َحط ْت ُمْنهكةً فَْوَق المبذنِة                                                                                          

                         .....................                                                                                       
             ٌمول:                                                                                                                        

                                                                           -من زمن-ؽِة المنسٌةِ ابذْن لى ٌا ولدى أن أتحدَث بالل
لُْلُت: تحدْث بالملب..                                                                                                 

                          ................                                                                                       
        فتململ للُب الش ٌخ البدوى                                                                                                   

                                                                                             تال شٌبًا من سور المرآن             
ٌِْل.. وشٌبًا من أحالمه..                                                                                                   وشٌبًا من أوراِد الل 

                                                                                                                           ٌا ولدى..         
         هل لى أن أكِسَر أطواق الخوِؾ اآلن                                                                                            

                                                                              -ِعْندَ الس فح-وال أتحسَس زلزلةً فً ألدامى
 ......................                                                                                               
                                                                                                                           ٌا ولدى .. مهالً 

 أتسّمُع شٌبًا فً للبى..
                               ال تؤمن وجه ؼرٌمن                                                                                            

            َضع ٌدََن الٌُْمنَى فً ٌده لو شبت                                                                                            
                                               وأمِسْن بشماِلن سكٌنًا                                                                  

                                                                                                 ............................                
                                             ٌا ولدى.. صبًرا                                                     

                                                                                                          ...................          
 أعرؾ ٌا ولدى..

                                                  أن عادْت نخالُت األهل                                        
......................... 

اآلن صراُخ األرِض ٌهز  الملب وٌحٌى الموتى..                                                               
                                           ............................                                                                           

                                                                                ٌبؽى أن ٌتبدَل وجهُ الص حراء..                                           
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ا.. وجداول ماء..                                                                                         وٌحٌَل الؽربةَ شمًسا .. وورودً 
 ٌا شٌخى البدوى ..                                                                                                            

                                                                                وصاٌان بملبى منذ سنٌن   
                                                                                                 ............................       

                                                                                                 أعطانى كًٌسا مختوًما.. لال:                 
    ال تفتحه ٌا ولدى اآلن                                                                                                        

                                                                                                      َحت ى تزرع فً األرِض وصاٌاْى 
 (33)وتصبَح نخالً فً الص حراء!

ال شن أن الّشاعر هنا ٌتحدث عن المجتمع والمٌم الضابعة فٌه، فَهذَا الّشٌخ 
معه جٌل  بؤكلمه، لَِكن  ما ٌحدث  هو األخالق الكرٌمة ال تًِ تربى علٌها الش اعر وتربى

فً المجتمع اآلن من تؽٌر لتِْلَن المٌم بل، وتؽٌبها بالكامل هو ما ٌصٌب الش اعر 
بالّصدمة واإلحباط، فٌتمنى أن ٌجد من ٌخلصه من عالمه الش اق البابس ال ِذي ٌعٌش 

وفٌة أو التّصوؾ، ال ِذي لرأ عنه وتلبس ه فً مرحلة من فٌه، فال ٌجد سوى عالم الص 
صّوؾ خلٌك بؤن ٌصحب كل نزعة الت   ن  :"إ حٌاته، وال ِذي ٌمول عنه د.زكى مبارن

دق وٌسود اإلخالص، بحٌث واألساس أن ٌكمل الص   ،زعات الوجدانٌةشرٌفة من النّ 
عما آمنت به واطمؤنت إلٌه، فً عالم المعانً، وكذلن  فس أن تنصرؾال تملن الن  
ؾ فٌتمثّل الت   ٌاسة ً صور كثٌرة: فٌكون فً الحّب، وفً الوالء، وٌكون فً السّ صو 

 ".(34)وح والوجدانتموم على مبادئ تتصل بالر   نَ ٌْ حِ 
 صوؾا، بل مجرد شاعر تؤثر بشعر التّ ا متصوفً شاعرً  اَلْ ٌتعبر سوٌلم

ا ؤثٌر فً موضوعات شعره اتجاهً ا التّ ذَ ، وترن هَ فة على وجه العمومصووبحركة المت
واألفكار الجدٌدة  -أى منالشة كل لضاٌا المجتمع-كان هدفه األول اجتماعًٌّاا، خاصً 

ال تًِ تطرأ علٌِه، َفمَد ولى زمن الّصفاء والّنماء ال ِذي أطلك علٌه زمن األنبٌاء، وولت 
معه أحالم الش اعر وآماله، وحل  مكانها الٌؤس واأللم والمتل ونحوه، وهو ما ٌستمر 

 راخ منه فً لصٌدة "التباس"؛ فٌمول:الش اعر فً الص  
                                                                         َمْن ٌصد ُق َمْن..                                                         

ُب َمْن..                                                                                                                                     َمْن ٌُكذِّ
       الّنبوءات تؤتى ِمَن البحر                                                                                                    

 والبحر اَلْ ٌستمر..
لحظٍة                                                                                                          والعُباُب ال ِذي ثار ِمنْ 

        ٌترن اآلن فوق العٌون الّزبد                                                                                                  
.. ٌُفلُت ِمْن لبضة الٌد..                                                                       ثُم  ٌُسرعُ 

                                      ..................................                                                            
                                                                                                                       لال لى صاحبى:             

                                                                       إن  َهذَا زمان الكبابر                                                    
 (35)َهذَا ضٌاع المصابر..

ؼم من كل َهذَا إِال  أن  الش اعر مازال محتفًظا باألمل، فهو روح الفنان  وبالر 
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وجسده، ٌمول الش اعر فً لصٌدة "تؤوٌل األحالم" وكؤن ه ٌرٌد أن ٌمول :"أنا لَْن أهزم 
 بسهولة":

                                                              اَلْ ترهك نفسن فً تؤوٌل الُحلم                     
                              ........................                                                                                     
                                                                               فمن ٌََرنى.. ٌصعدُ مركبةَ الّشمس                       

ٌَْجِن الثمراِت بال بخس                                                                                                      من ٌََرنى.. 
                                                                                           من ٌرنى                                  

             أسكْن عٌنٌه.. وأؼفر ذنبَه                                                                                                    
                                                                                                    من ٌرنى                    

ٌَدَهُ ..لْلبَهُ                                                                                                                            أصبح 
ٌَْعِصُمنى ٌا موالى                                                                                                          لُْلُت: فمن 

 (36)لو لَْم أحلُم!
"الكلٌم" هو ما ٌجب أن ٌطلك على َهذَا الحوار المزعوم، وهو من األساس 

وسى )علٌه السالم( من حدٌثه مؤخوذ عن الت راث اإلسالمى، وما عرؾ عن سٌدنا م
مع هللا سبحانه وتعالى، وهو نفس مفهوم المكاشفة الص وفى/ الحالجى)نسبة إلى ما 
وٌة بالكٌفٌة المنتشرة لَدَى المتصوفة،  الحالج(، صحٌح أن الش اعر لم ٌمصد إلى الر 

كر والت ؤمل ولَِكن هى الس عادة واإلصرار، ال تًِ تجعل الكون ٌتحدث من حولنا، والت ف
النسك  فً خلك هللا "عز وجل" فنحاوره ونشعر وكؤنه ٌرد علٌنا، ٌرفض الش اعر

االجتماعى الد اعى إلى الٌؤس واإلحباط، وٌإسس لنسك جدٌد لوامه الس عادة، ولؽته 
 األمل.

 أوالً: داللة الموت:
أننا ٌمول العماد: "فداإنا الحدٌث، داء االنتحار وداء ُكّل عجز ونكوص، هو 

وضع اإلنسان منذ  ،(37)نهاب ألم الجسد والنصبر على عنت البلوى وتبرٌح العذاب"
المدم وَحت ى الٌوم هو تعبٌر عن عجزه أمام الموت ال ِذي ٌعصؾ بآماله وأحالمه، 

اعر منذ البداٌة أن المنٌة أمر محتوم، ال مفر لذلن أدرن الش  وٌؽٌر الكثٌر من حٌاته، 
ش الش اعر حٌاة مملوءة بالفكر والمعاناة والهموم؛ ولكى ٌعبر عن . فدابًما ما ٌعٌمنه

مشاعره ِتْلن كان علٌه أن ٌتخذ وسٌلة الت عبٌر الواضح المباشر حٌنًا، أو ٌتخذ طرٌك 
ومانسى ٌرون فً الّشعر  مز مستندًا إلى الالشعور حٌنًا آخر، وشعراء االتجاه الر  الر 

ه لؽة الوجدان؛ وهو ماجعل الش اعر أحمد سوٌلم تعبًٌرا عن الذ ات الفردٌة بوصف
ٌَْن الوجدان الفردى، والوجدان الجماعى، لتصبح لصٌدته عمالً فنًٌّا تخرج به  ٌمزج بَ
من عالمه الفردى إلى عالم أرحب وأوسع، ٌإرله ما ٌإرق َهذَا العصر، وٌضاؾ 

من هنا كان تعبٌر إلى ذلن تؤثره الش دٌد بالمآسى االجتماعٌة والكوارث المومٌة، و
الش اعر عن الموت ٌختلؾ من عصر إلى آخر، متخذًا منه رمًزا لتؽٌر األنساق 

على سبٌل -االجتماعٌة من حوله، وانتشار الفساد فٌه. فمد نظر الش اعر الجاهلى
إلى الموت نظرة استسالم ورضا وصبر، ٌمبل الت ضحٌة وٌستعذبها،  -االستسالم
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لوى منه، فكانت نظرته استسالمٌة، وأحس  الجاهلى دابًما وكان ذلن إذعانًا منه لأل
ؼم من إحساسه َهذَا فإنه كان ٌُمبل على الموت، متخذًا من  أنه لابل للهزٌمة، بالر 
ا أن ٌموت أو ٌُمٌت، ٌمول لبٌد عن  رهبته دافعًا للمابه فال ٌُفّكر ِإال  فً الموت، إم 

 :(38)نفسه
 َضها تََراُن أْمِكنٍَة إذا لْم أرْ 

 أْو ٌَْعتَِلُك بَْعَض الن فوس ِحماُمها            
ا            ثُم  جاء اإلسالم فتعدى الن ظر إلى ما بعد الموت، حٌث العماب والث واب، أم 

ٌَْن أطماع البشر وأحمادهم،  شاعر الٌوم فالموت فً نظره نهاٌة صراع عنٌؾ بَ
من بمآسٌه ومشاك له، وتِْلَن النّهاٌة تُعبّر عن هزٌمة اإلنسان صراع بٌن اإلنسان والز 

ٌَْن اإللبال والن فور، والدّنو  أمام ُكّل شىء َحت ى نفسه، وِمَن الش عراء َمْن تناول الموت َب
والبعد، ومنهم َمْن أثار تساإالت حول الموت، وعن مصٌر ُكّل إنسان، وعن خلوده 

لخواطر الش عراء وانفعاالتهم تجاه  بعد موته؛ ولذلن تعتبر ظاهرة شعر الموت ناللة
الموت نفسه، وتجاه ما ٌحٌط بهم من مشاكل اجتماعٌة، وال ٌعنى ذلن االستسالم 

ال تتسم الش اعر ٌمدمها  ال تًِورة فالص  واالنهزام، بل هو تحمل مسبولٌة الحٌاة، 
فً لصابد كما الحال  ،ٌتجدد و ٌبعث على الحٌاة ٌنَ بالسموط و الفناء، إنه الموت حِ 

 ،ٌاب و نازن المالبكة و أمل دنملدونٌس و خلٌل حاوي و الس  أواد مثل عراء الر  الش  
جدد و البعث واالنتصار إٌة الفنٌة فإن الموت ال ٌخرج عن معانً الت  وإن اختلفت الر  

حدهما مباشر، واآلخر ؼٌر أ. ولد عبر الش اعر عن الموت بطرٌمتان: (39)والحٌاة
 مباشر.

 ا:نسك الموت والبعث فى شعر سويلم:ثانيً 
الحٌاةُ حلمات تإدى ُكلًّ منها إلى الحمتها، وهى تطور هابط نحو ؼاٌة محتومة ال    

مفر منها، ولذلن فمد نجد من الش عراء من ٌنظر إلى الموت مسلًما بوصفه ضروره 
ضرورة من ضرورات الحٌاة ولوازمها، ٌمول )هٌدجو( معبًرا عن ِتْلَن 

:"ِعْندَما نرى أن  الوجود اإلنسانى وجود  نحو الموت ٌصبح الموت عنصًرا النّظرة
على وجه -، ولد اهتم المصرٌون المدماء(40)"ضرورًٌّا من عناصر الوجود اإلنسانى

بالموت، وذلن مع كراهٌتهم له، وتعلمهم باألمل فً البعث بعد الموت،  -الخصوص
موز الفر عونٌة تعبًٌرا عن َهِذِه المضٌة، ومن أكثر وهو ما جعل الش اعر ٌتخذ من الر 

موز ال تًِ وظفها الش اعر سوٌلم فً شعره هو"إخناتون"، فً لصٌدة "أنشودة فً  الر 
 معبد الش مس" ولدمها إلى "إخناتون":

                                 أحوم حول بمعِة الّضوِء على الجدار                                                                   
          فراشةً.. تحمُل فً جناحها الموَت .. وسر  البعث..                                                                             

                                                  تؽوُص فً جزابِر الّشمِس إلى                                     -الُحب  -تشكو إلى ألٌفها
        مدابن الممامرة..                                                                                                             



(5102مارس  -يناير ) 34المجلد  -حوليات آداب عين شمس     

 دٌانا حسنى ٌس دمحم النجار  

    43 

                                                             عاجلنى المحموُم بالمذَب ة                                               
لَِكن نى دفعُت رأسى.. وسبحُت فً بحٌرة المحبة..                                                                  

                         ............................                                                                                      
                                                                                                   -تعبُث فً شعرى األصابُع الّضٌاء-

                                                            نهاٌةُ العالم فً رأسى.. وصولجاُن األرِض والفضاء..                   
                   ومْركُب الش مس.. ووردُ الّنٌل. والّروُح ال تًِ تُبعُث                                                                      

 (41)-بعد الموت فً الص حراء
لش اعر "إخناتون" هو من دعا إلى عبادة التوحٌد بدًءا من العنوان ٌستخدم ا

مس رمز الش  ِعْندَ المصرٌٌن المدماء، وكان إلهه ٌدعى أتون، و
الش اعر دابم الت فكٌر فً الموت والبعث، فـ"نهاٌة العالم فً  المتجدد، والبعث الحٌاة،

األرض والفضاء"، وهو ما ٌعضده لوله فً لصٌدة "من  رأسى، وما سٌحدث فً
 جل من تضىء ٌالمر" معبًرا فٌها عن الموت تعبًٌرا ؼٌر مباشر:أ

    أساى ٌارفٌمتى الوحٌدةَ                                                                                                       
                                                                       حٌاتَى البدٌدةَ                                                      

                                                                                ففً ؼٍد سٌنتهى الط رٌك                                 
ها الّشرود                                                                                                                سواء  استراحت الُخطى.. أو ضم 

                                                                             أطوؾ أسؤل الّشفاه:                                      
                                                                               الجباه                            عن بسمة تذوب فً تشمك 

وضحكةً خفالة اللهٌب                                                                                        
 ...................................                                                                                                           

            أود  لو أرى الوجوهَ ذات ٌوم                                                                                                 
                                                                                                 ساإالِت والمنوط                                 ال تُعلن الت  

                                                                                    نهاٌةُ الط رٌك                               -واحسرتى–لَِكن ها 
                                                                                      تصُرخ فً أعمالنا بال انكسار                               

ار دون ما انحسار                                                                           تسرع كالتٌ 
                       ........................................                                                                                     

                                                          تستل  من للوبِنا ممزَق الن ؽم..                                             
 وٌومها..

                                                                                     ٌدب  فً للوبنا األسى                                        
                                                                                                       وتختنك األبعاد..                           

 (42)وٌنطفى فً دربنا الممر..
ٌعشك الش عراء ضوء الممر فً تمامه، فهو ٌسرى ومعه الذّكرٌات الجمٌلة،           

ابهٌن فً الص حراء، لذلن هو رمز واألولات الس عٌدة، وأُثِر عنه أنه من ٌهدى الت  
لألمل والس عادة، وِعْندَما ٌنطفا تنطفا معه كل َهِذِه المعانى الجمٌلة، وٌحل  الٌؤس 
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والحزن، وٌعبر الش اعر به عن نهاٌة العالم، متسابالً ما فابدة الحٌاة طالما أنها إلى 
حٌث السؤم والحزن،  زوال؟، وفٌها ٌشٌر الش اعر إلى ما ٌصٌب اإلنسان لبٌل موته،

حالته الن فسٌة  وسواد الد نٌا أمام عٌنٌه، فٌبدو أن الش اعر ساعة كتابته للمصٌدة كانت
سٌبة، فؤراد أن ٌصبها على الورق. وهو ما نلمحه فً لصٌدة "الوجوه والمراٌا" 
ى حٌث ٌنظر الش اعر للعالم من حوله نظرة سوداوٌة، فً والعها صادلة لَِكن ها تدل عل

مدى الحزن والبإس ال ِذي ٌعٌشه المجتمع، ومدى معاناته فً جمٌع مناحى الحٌاة، 
 معبًرا عن الخوؾ من لماء الموت:

                                                                                         مثل جواٍد بلَػ العُمَر مداهُ                          
خشى أن ٌمشى فً الط رلاِت                                                                                                 ؼدا ٌ

                                                        فٌلماه ُشرطى  الموت                                                                                                         
         ٌُزُج به فً محرلِة المنبوذٌن                                                                                                 

                                                     صاَر البشر جٌادًا خابرة هرمة                                               
صار ٌحدق كّل منهم فً وجه اآلخر                                                                                            

                                                فٌرى فٌه مالمحه                                                                  
    وٌرى الحزن المابع فً عٌنٌه                                                                                                   

                                                    وٌرى فَْوَق ُؼضون الجبهة                                                       
 (43)زمنًا مجدوالً َحت ى آخر ثانٌة فً العُمر..

وَلْم تَُكْن َهِذِه الن ظرة الت شاإمٌة ولٌدة اللحظة، أو جاءت نتٌجة حادثة عابرة          
اعر؛ وستذهب سدى، بل هنان الكثٌر من األسباب ومن أهمها الوالع المحٌط بالش  

ٌمول سوٌلم فً لصٌدة "إشارات"، مشًٌرا إلى َهذَا الموت المنتشر فً المجتمع 
 والكآبة المسٌطرة علٌه:

باح حمراء                                                                                                                     جرابدُ الص 
                                                                                                                           بلون الد م        

  تبدأ بالد مار والهوان                                                                                                       
                                                                             األطراؾ َحت ى                                              وتجذب 

         تستحٌل أفعواناٍت                                                                                                       
                                                                                                     تمّص أجسادَ ال ِذٌن ٌُمتلون                       

باح كّل ٌوم                                                                                                              جرابد الص 
 تؽلُك بابها على أعمدةِ الموتى

                                                                                                  فنؽلك األعٌن فَْوَق دمعة األسى            
ماء                                                                                                     ونؽسل األٌدى من الدِّ

 (44)ونسترٌح..
ولَِكْن هل سٌستسلم الش اعر إلى الحزن والكآبة، بما ٌخالؾ طبٌعة الش عراء؟؟          
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هل سٌخضع لتِْلَن الظ روؾ الماسٌة؟ َهذَا ما سٌجٌب علٌه فً لصٌدة تنبض باألمل، 
 إٌ اها بـ"المٌالد اآلخر":معنونًا 

      اآلن أُصارع لدَرى كى ٌمنحنى مٌالدًا آخر                                                                                      
مُن.. وال ٌشفٌه الحزن..                                                                                                     ال ٌثمله الز 

         وال تنفٌه الّرٌح                                                                                                             
                                                وال تتلمفه ألواُح الموت                                                            

      اآلن أُسابُل لدرى:                                                                                                           
                               َماذا ٌنمُُصنى..                                                             

                                                                                           ..................................                    
 (45)ٌُكتُب لى مٌالدًا آخر!

ارعه، ٌحاربه، ولَِكن ٌُصٌبه وٌبدأ الش اعر/اإلنسان البابس بمماومة لدره، ٌص        
 الض عؾ فٌسؤل ماذا ٌنمصنى عن بالى البشر الس عداء ألكون مثلهم؟.

 نسك الرثاء: -ثالثًا
ثاء هو  ه لٌتصدرها من حٌث عر العربً البارزة، بل ِإنّ أحد فنون الشّ الّرِ

م وٌحتفظ أدبنا العربً بتراث ضخ، صوٌرعبٌر ودلة الت  جربة وحرارة الت  صدق الت  
. فطالما بكى شعراإنا من رحلوا عن من المراثً منذ الجاهلٌة إِلى ٌومنا الحاضر

ثاء ثالثة أنواع: النّدب والت ؤبٌن  دنٌاهم وسبموهم إلى الد ار اآلخرة، ولد اتخذ الّرِ
فس واألهل من وكل من ٌنزل منزلة الن  والعزاء، والن دب هو بكاء األهل واأللارب 

ولة واالتجاه والمشرب، بل ٌمتد إِلى رثاء العشٌرة والوطن والد   األحباء وأخوة الفكر
ومن ذلن اللون بكاء الش اعر أحمد  .تصاب بمحنة من المحن الماصمة المحزنة نَ ٌْ حِ 

سوٌلم لكلٌب بن ربٌعة فً لصٌدة "نهاٌة بكابٌة إلى كلٌب بن ربٌعة"، حٌُث ٌحاول 
أو لألرض العربٌة السلٌبة ال تًِ ترٌد أن ٌجعل من كلٌب رمًزا للمجد العربى المتٌل 

أن تعود إلى الحٌاة مرة أخرى، وال ٌرى سبٌالً لعودتها إال  بالموة والعلم واالبتعاد عن 
 الوهم:

                لَدٌَن َلْم تنم َعِن البكاء أعٌن البشر                                                                                       
                ٌا ذلن الت ل  الدّخانى ال ِذي أُلٌم من جماجم البشر                                                                        

                              ومن لوافل البسوس لْم ٌِضْع بؤمسٌاتها األثر..                                                        
 لَدٌَن لم ٌعْد ٌروق لى المراُح والّرواُح والدّعة

       ومن خالل موعٍد أتى .. وموعٍد ٌجىء                                                                                            
                                                                                         أعودُ فً المساء أرفع األكؾ                   

     أعبر لٌلى ونهارى ٌمظة وذكرٌات..                                                                                              
من الؽشوم                                                                                                                 أطلُُب رأس الز 

 (46)وأشرب الكؤَس على ِسموطه، أواصل الت ذكار
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والش اعر بَهِذِه المصٌدة واستحضاره لكلٌب ودعوته للبكاء كطرٌك لتطهٌر 
ى تتمكن من استجماع لوتها وانبعاث وحدتها األمة العربٌة من الت خاذل والس لبٌة َحت  

ٌنى:  فً ظّلِ دعوة للُحّب بمعانها الدِّ
         بكٌُت ما بكٌت.. فً تجوالى الط وٌل                                                                                           

                                                                                                         لَِكن ما البكاء..                          
ُض البناء                                                                                                    ما كان ؼٌر صرخة تمّوِ

      ن جدٌدألنه ال ٌرجع الوجوهُ م
لعالم المٌالد..                                                                                                     

                                                                                                   ..........................                   
                                                                                        ال ٌولُظ اإلنسان                                      

                            لم ٌزل على وجوهنا عالمة الهوان                                                        -كلٌبُ -عذابُ 
ٌمان                                                                                .. ال ٌستر العُرَى على الّسِ    وثوبنا.. ممزق 

 (47)ولْم نزل نعٌُش فً معٌة األوهام!
ؼم من ذلن المدح فً كلٌب إِال  أن الش اعر ٌنالض نفسه فً ا لعدٌد من وبالر 

المواضع فٌشبه كلٌب بـ)الت ل الدخانى!!!(، كٌؾ َهذَا وهو ال ِذي لم تذق البشرٌة طعًما 
للراحة منذ فمده؟! فالدخان مجرد تجمع لؽازات وبخار وأدخنة وماء أى ساعة 
وتختفى!، وٌثبت ذلن لوله )ال ِذي ألٌم من جماجم البشر( وهو الد خان الن اتج عن 

هل تحزن البشرٌة على فمد حاكم ظالم؟!، وهل ٌستحك ذلن الظالم أن  احتراق المادة،
 ٌواصل الشاعر تذكره، والت ؽنى بؤٌامه! وهى أٌام حرب البسوس!!.

وكان  ثاء أصدق وأعمك من كثٌٍر من العواطؾ البشرٌ ة،والعاطفة فً الرِّ  
ثاء هو رثاإه لبنى جلدته من الش عراء، فمد أحصٌت تسع  أكثر شعر سوٌلم فً الّرِ

لصابد دارت فً أؼلبها حول شعراء وأدباء كبار وفنانٌن، منهم: نجٌب محفوظ، 
كامل الشناوى، عبد الوهاب البٌاتى، عبد هللا السٌد شرؾ، فتحى سعٌد، الفنان)أحمد 
شٌحة(، فوزى العنتٌل، صالح عبد الصبور، أمل دنمل، كما شارن فً ذكرى تؤبٌن 

ً العدٌد من لصابده مثل: لصٌدة"الزمان حٌن ال )حافظ إبراهٌم وأحمد شولى( ف
ٌجىء"، وٌحكى الش اعر سوٌلم عبر مرثٌته رحلة حٌاة المرثْو، ومدى المعاناة لبل 

 موته، فٌمول فً لصٌدة "خداع الن ظر" وال ِذي ٌمدمها للش اعر أمل دنمل:
ْت جراُحن واؼتالََن الموُت لْسًرا                                                                                                   أتُرى.. لد تَعَر 

                                                              أم تُرى..                                          
                             ..............................                                                                                                 

 هل سبمَت صراخن: )ال..ال تصالح(
                فؽادرت أرًضا تِدب  علٌها النِّعاُل الؽرٌبة                                                                                  

من!                                                                                                      تُمَصُؾ فٌها الّرلاُب.. ٌشٌُخ الز 
                                                                                    والفًا ترحل األن..                                           
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                                                                                         ما صَمَت الملُب.. ما شاع فٌه الوهن                                 
فاِؾ سنابَل                                                                                                         ٌَْنبُُت اآلن فوق الّضِ

       فوق التِّالل مشاعَل                                                                                                          
 (48)فوق أكّؾِ الّصحاِب.. عهودًا

ٌفنى الجسد، لَِكن ه فً حالة الكاتب والمبدع والمفكر، صحٌح أن الموت 
ٌكتب له البماء، فٌنتصر على َهذَا الموت، عن طرٌك كتاباته، وإبداعاته، وربما 

أصٌب أمل الش اعر َلْم ٌَُكْن مشهوًرا فً حٌاته، وٌشهر بعد موته، 
وتتضح معاناته مع  ،وعانى منه لمدة تمرب من ثالث سنوات بالسرطان دنمل

" وهو رلم ؼرفته فً المعهد المومً لألورام 9وراق الؽرفة أالمرض فً مجموعته "

عن آخر  (السرٌر)، ولد عبرت لصٌدته ٌمرب من أربع سنواتلضى فٌه ما  ال ِذيو
فبالرؼم ا الجانب، ذَ تتناول هَ  ال تًِا لصٌدته "ضد من" ضً لحظاته ومعاناته، وهنان أٌ

 من أن أمل دنمل رحل عنا إِال  أنه مازال بالًٌّا بؤشعاره بٌننا.
حٌل ِعْندَ الش اعر سوٌلم إنسان ٌسؤله وٌنتظر اإلجابة منه، ٌمول فً  والر 

ا حٌل"، وال ِتً ٌمدمها إلى صدٌمة الش اعر الر  حل )عبد هللا السٌد لصٌدة "أسبلة للر 
 شرؾ(؛ فٌمول:

ُمثمل  بالملِب َحت ى أثملن                                                                                          
                                                                                     ......................                           

بُر نهًرا ال ٌجؾ                                                                                          فاَض ِمْنَن الص 
                                      .........................                                                                                    

         فاَض َحت ى ُملَا البحُر                                                                                                     
                                                       تَزٌ ا منن بالحكمِة..                                                            

    وشى محفلَن..                                                                                                                 
                                                              ها.. رحلَت اآلن والعمُر رحٌل  فٌَن                                      

            لَْم ٌسبك خطاَن العمُر                                                                                                       
                                                                       ٌا.. ما أعجلن..!                                         

   دمعةُ الّشعِر استحالت جمرةً فً لبضتٌن                                                                                        
دِّ على دوحتَن الخضراء                                                                                                        ثمُر الو 

حاب..                                                                                              ٌدنُو للّصِ
                                         ............................                                                                            

من ٌا صاحبى ٌلمُؾ أوجاَع الن دامى                                                                                     
                                      .......................                                                                                       

                                                                                          ملن  أْنَت على مملكتٌْن                                          
ٌرُس علٌه زورلن                                                                             شاطا للسمم َلمْ 

                                 ...........................                                                                                 
 ها.. رحلَت اآلن

ٌْلِ  فلتفلت  صموُر الل 
         ولتؽِزل عروُس الّنٌِل ثوَب العرِس                                                                                            

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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                              تبكى مؽَزلَن                                                                                             
      ها.. رحلَت اآلن                                                                                                              

                                                                                                                      فً الملِب اإلجاباُت ال تًِ واعدتنى
       هل ٌاترى ترجُع لى..                                                                                                          

 (49)كى أسؤلَن؟!
ٌله دون سابك إنذار، فنزل لمد فاجا الش اعر عبد هللا شرؾ أصدلابه برح         

ؼم من ذلن فالمصٌدة لٌست بالحرارة  اعمة على للب أحمد سوٌلم، وبالر  الخبر كالص 
بور، أوَحت ى  ال تًِ علٌها لصٌدة رثاءه مثالً للشاعر أمل دنمل، أو صالح عبد الص 

او  لصٌدة رثاءه ألخٌه نبٌل، وؼٌره الكثٌر، وكؤن الش اعر ٌكتبها تؤدٌة واجب فمط؟
 ربما تفكر فً كٌفٌة مباؼتة الموت لإلنسان دون سابك إنذار!.
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 الخاتمة
أهم النتابج ال تًِ توصلت إلٌها الدراسة، وال تًِ أعطت  تشتمل الخاتمة على 

ٌَْن ؼٌره من ُشعراء الحداثة:  سمت الخصوصٌة للش اعر سوٌلم بَ
 لعامة للمجتمع المصرى والعربى.مزج تجربته الخاصة بالتجربة ا-0
افٌة، وعدم نزوله إلى المفردات المتداولة كما فعل ؼٌره من -5 حفاظه على اللؽة الص 

 ُشعراء الحداثة.
لرب الصور ووضوح عناصرها، وامتدادها للموروث الش عرى فً بناء الص ور -4

 من التشبٌه واالستعارة والكناٌة.
ا سوٌلم شعراء الحداثة وضعوا الت صو-3 ؾ بمفرداته ومصطلحاته فً أشعارهم، أم 

 فمد اعتبر َهِذِه المصطلحات والمفردات معجًما شعرًٌّا له.
مجموعة الدواوٌن ٌكمل الحمها سابمها، وكؤن ها دٌوان واحد، والدٌوان الواحد -2

 بمثابة لصٌدة واحدة طوٌلة ممسمة إلى العدٌد من المصابد الفرعٌة.
صمة شعرٌة، فمن ٌمرأ الش عر دون أن ٌعرؾ اسم مبدعه، ٌدرن تحممت للش اعر ب-1

 أنه شعر سوٌلم.
 لم ٌحاول سوٌلم أن ٌبرئ نفسه من سلبٌات الوالع بل اعتبر نفسه مسبوالً عنها.-1
من الش عراء المالبل ال ِذٌن حافظوا على استمرارٌة إبداعه الشعرى برؼم مإلفاته -9

 الثمافٌة األخرى.
عر بمضاٌا مجتمعه وأمته، وارتباطه الوثٌك باألحداث الجارٌة، وإنشاءه تؤثر الش ا-6

 الدواوٌن والمصابد، جعله انعكاس لألنساق الثمافٌة المنتشرة فً ذلن الولت. 
المارئ لشعر سوٌلم  ٌجد أن هانن تجارب معٌنة تلح علٌه وتستولى على -01

والفرح به واالعتزاز  مشاعره أثناء لراءة لصابده، منها تجربة العذاب بالشعر
بالد خول فً مملكته، ومنها تجربة الوطن بصفته لٌمة علٌا ولضٌة اإلنسان فً الحٌاة 
وؼربة روحة وعذابه المدرى، وؼربة الش عراء وعودتهم الالهثة للخٌر والحب 

 والعطاء.
كما برز من خالل شعر سوٌلم تؤثره الشدٌد بالمرآن الكرٌم فً الجانب الدٌنى، -00
لشعر فً العصر األموى فً الجانب األدبى، كما ظهر تؤره الشدٌد بؤسطورة وا

شهرزاد وشهرٌار، وإسماطها على العصر الحالى، منالًشا من خاللها عاللة الرجل 
 بالمرأة.

كما ظهر أًٌضا عبر العدٌد من دواوٌن سوٌلم عمده الكثٌر من الممارنات بٌن -05
ٌَْن المر أة المعاصرة، والمرأة فً العهود السابمة، كذلن العصر الحالى والماضى، وبَ

عمده للممارنات بٌن حال الشعر والشعراء، وما آلت إلٌه الحالة األدبٌة فً العصر 
الحدٌث، وكٌؾ كانت فٌما مضى، وؼٌر ذلن من أشكال وصور لألنساق المجتمعٌة 

لكثٌر من لٌم والثمافٌة والفكرٌة كانت لها أكبر األثر على نفسٌة الش اعر، وتؽٌر ل
 الخٌر والحك والعدل ال تًِ طالما سعى لٌنشرها فً المجتمع.

لمد احتلت المرأة مكانة خاصة عند الش اعر سوٌلم، فالش اعر إنسان حساس رلٌك -04
المشاعر، ٌعٌش دابًما فً حالة عشك وهٌام التنمطع، ٌخرج من تجربة لٌدخل فً 

ب فً ولٍت واحد، لذلن كثُر شعر نسك العشك أخرى، وأحٌانًا ٌعٌش العدٌد من الت جار
ٌْن الهجر والوصال، وعذاب الحب وشمابه،  /لصابد العشك ِعْندَ سوٌلم، متنوعة بَ
وعودة المحبوبة ومن ثم  عودة الحٌاة والبسمة واألمل معها، وإن كان ٌتحول العشك 

ة األساسٌة لمعظ م المصابد، السامى للروح، إلى عشك للجسد، إال أنه لم ٌكن السم 
 فكانت فً أؼلبها تدور فً فلن الؽزل العفٌؾ.

وُشؽل كثًٌرا الش اعر سوٌلم بمصٌر األطفال، فنجده ٌنالش أهم  المضاٌا السٌاسٌة -03
والمومٌة من خاللهم، فٌفكر فً مستمبلهم، وٌنتحب لممتلهم، وٌعتصر على أحوالهم، 

طفل، ولذلن برع فً  وٌسعى للجهاد من أجل تحرٌرٌهم، فهو شاعر ٌحمل للب
 توصٌؾ معاناة األطفال، ال تًِ تعد بمثابة معاناة أمة كاملة.
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 .014َ، ص5119ٌٍعٍَٛ اإلٔغبٔيخ، اٌّجٍذ اٌذبدٜ عشش، اٌعذد اٌشاثع،

 . 301، ص0ديٛاْ اٌغفش ٚاٌٛعّخ، ط .44

 .50، ص 0جالتصوؾ اإلسالمى فى األدب واألخالق، د.زكى مبارن،  .43

 .004، ص5دٌوان لراءة فى كتاب اللٌل، ج .42

 .016، ص5دٌوان شظاٌا، ج .41

                                              .                                                                                                                            43م، ص0656الكتب، عباس محمود العماد، مطبعة الممتطؾ والممطم، ساعات بٌن  .41

، 0لونجمان، ط-نوفل، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرأصوات النص الشعرى، د.ٌوسؾ  .49

                                                  .553م، ص0662

                                    .                                                                    10ص م، 0619 ،بٌروت ،منشورات نزار لبانً ،تجربتً الشعرٌة ، عبد الوهاب البٌاتً  .46

 .553أصوات النص الشعرى، د.ٌوسؾ نوفل، ص .31

 .416، ص0دٌوان الخروج إلى النهر، ج .30

 .31، ص0دٌوان الطرٌك والملب الحابر، ج .35

                                                                                                                                                                                                                                                                . 26م، ص5101دٌوان الوجوه والمراٌا ، الهٌبة العامة لمصور الثمافة،  .34

                       .                                                                                                                            015م، ص5111، 0ة العامة للكتاب، طدٌوان لراءة فى أوراق الؽٌاب، أحمد سوٌلم، الهٌب .33

 .19دٌوان رعشة فى األفك، ص .32

 .511، ص0دٌوان البحث عن الدابرة المجهولة، ج .31

 .519-511، ص0اٌغبثك، طاٌّشجع  .31

 .302، ص0ديٛاْ اٌغفش ٚاألٚعّخ، ط .39

 .459، ص5دٌوان الرحٌل إلى المدن الساهرة، ج .36
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 المصادر
 اٌمشآْ اٌىشيُ. .0
 دٚاٚيٓ اٌشبعش )أدّذ عٛيٍُ( ، ٚ٘ٝ: .5
 ديٛاْ اٌجذش عٓ اٌذائشح اٌّجٌٙٛخ.- .4
 ديٛاْ جٕبدبْ إٌٝ اٌجٛصاء.- .3
 ديٛاْ اٌخشٚط إٌٝ إٌٙش.- .2
 ش.ديٛاْ اٌذٚائ- .1
 ديٛاْ اٌشديً إٌٝ اٌّذْ اٌغب٘شح.- .1
 ديٛاْ سعشخ فٝ األفك.- .9
 ديٛاْ اٌضِبْ اٌعظٝ. .6

 ديٛاْ اٌغفش ٚاألٚعّخ.- .01
 ديٛاْ شظبيب.- .00
 ديٛاْ اٌطشيك ٚاٌمٍت اٌذبئش.- .05
 ديٛاْ عشط إٌبس.- .04
 ديٛاْ لشاءح فٝ أٚساق اٌغيبة.- .03
 ديٛاْ لشاءح فٝ وزبة اٌٍيً.- .02
 ديٛاْ ٌضِٚيبد.- .01
 يب .ديٛاْ اٌٛجٖٛ ٚاٌّشا- .01
 

 المراجع
إثشا٘يُ دمحم ِٕظٛس )دوزٛس(:  اٌشعش ٚاٌزظٛف، األصش اٌظٛفٝ في اٌشعش اٌعشثٝ  .0

 َ.0662"، األِيٓ ٌٍٕشش ٚاٌزٛصيع، 0662-0632اٌّعبطش"
إدغبْ عجبط )دوزٛس(:  ارجب٘بد اٌشعش اٌعشثٝ اٌّعبطش، عٍغٍخ عبٌُ اٌّعشفخ،  .5

 َ.0619اٌىٛيذ، فجشايش، 
 صوٝ ِجبسن )دوزٛس(:  .4

َ، 0649-0421ٖ، 0زظٛف اإلعالِٝ في األدة ٚاألخالق، ِطجعخ اٌشعبٌخ، طاٌ  -
 .0ط
 َ.0665اٌعشبق اٌضالصخ، داس اٌّعبسف،  -

 َ.0694ديبرٝ في اٌشعش ، داس إلشأ، ثيشٚد،   طالح عجذ اٌظجٛس: .3
                                                                         طالح فضً )دوزٛس(:                                                                        - .2

، ثذْٚ ربسيخ.                                                                                           0إٔزبط اٌذالٌخ األدثيخ ، ِؤعغخ ِخزبس ٌٍٕشش ٚاٌزٛصيع، اٌمب٘شح، ط -
 .013َ، اٌعذد0665ٚعٍُ إٌض ، عبٌُ اٌّعشفخ، أغغطظ،  ثالغخ اٌخطبة -

 م.0656ساعات بٌن الكتب ، مطبعة الممتطؾ والممطم، عجبط ِذّٛد اٌعمبد :  .1
 عجذ هللا اٌغزاِٝ )دوزٛس(:   .1

د، طا- ٝ، ثيٚش ّشوض اٌضمبٝف اٌعشث ٝ)لشاءح في األٔغبق اٌضمبفيخ اٌعشثيخ( ، ٌا ٕمذ اٌضمبف ٌ5 .                                                                                   
      َ.                                                                                                                           5113دِشك،  -ٔمذ أدثٝ أَ ٔمذ صمبفٝ، داس اٌفىش-
، 5ٌجٕبْ، ط-اٌّغشة، ثيشٚد-اٌضمبفٝ اٌعشثٝ، اٌذاس اٌجيضبءرششيخ إٌض، اٌّشوض -

5111.َ 
فمٗ اٌٍغخ ٚعش اٌعشثيخ، رذميك: ثٓ إعّبعيً أثٛ ِٕظٛس اٌضعبٌجٝ : عجذ اٌٍّه ثٓ دمحم  .9

 َ.5115-0355ٖ، 0عجذ اٌشاصق اٌّٙذٜ، إديبء اٌزشاس اٌعشثٝ، ط
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                                                                                                                                               َ.0619يشٚد، رجشثزٝ اٌشعشيخ، ِٕشٛساد ٔضاس لجبٔٝ، ثعجذ اٌٛ٘بة اٌجيبرٝ:  .6

                                               دمحم عجذ اٌّطٍت )دوزٛس(:                                                              .01
 َ.5116عٍطخ اٌشعش، اٌٙيئخ اٌّظشيخ اٌعبِخ ٌٍىزبة، -
 َ.5114، 0اٌشبعش ٚاٌزجشثخ شٙبداد، اٌّجٍظ األعٍٝ ٌٍضمبفخ، اٌمب٘شح، ط-
 َ.0،5115ٌٛٔجّبْ، ط-وزبة اٌشعش، اٌششوخ اٌّظشيخ اٌعبٌّيخ ٌٍٕشش-
َ، عٍغٍخ 5114ٌمب٘شح، اٌطجعخ األٌٚٝ، إٌمذ األدثٝ، اٌٙيئخ اٌعبِخ ٌمظٛس اٌضمبفخ، ا-

 .2اٌشجبة، اٌعذد سلُ
دمحم ثٓ عجذ اٌججبس ثٓ اٌذغٓ، وزبة اٌّٛالف ٚاٌّخبطجبد، داس اٌىزت إٌفشٜ:  .00

 َ.0643أٚي ِبسط  -0425ٖرٚ اٌمعذح 02اٌّظشيخ، ِىزجخ اٌّزٕجٝ، اٌمب٘شح، 
ّٔٛرًجب، اٌّؤعغخ يٛعف عٍيّبد )دوزٛس(: جّبٌيبد اٌزذٍيً اٌضمبفٝ، اٌشعش اٌجبٍ٘ٝ  .05

                                                                                                                                   َ.5113، 0اٌعشثيخ ٌٍذساعبد ٚإٌشش، ط
-يٛعف ٔٛفً )دوزٛس(: أطٛاد إٌض اٌشعشٜ ، اٌششوخ اٌّظشيخ اٌعبٌّيخ ٌٍٕشش-04 .04

 َ.0662، 0ٛٔجّبْ، طٌ

 المعاجم والقواميس:  –ثانيًا 
جّبي اٌذيٓ أثٛ اٌفضً دمحم ثٓ ِٕظٛس: ٌغبْ اٌعشة، داس اٌّعبسف، )اثّٕٕظٛس(:    .0

0611.َ                                            

 الدوريات العلمية:-ثالثًا
خ عزبس عجيذ، ِجٍخ أصش األٔغبق اٌضمبفيخ في رشىيً اٌخطبة اٌغشدٜ اٌظٛفٝ، د.ٔب٘ض .0

 َ.5119اٌمبدعيخ ٌٍعٍَٛ اإلٔغبٔيخ، اٌّجٍذ اٌذبدٜ عشش، اٌعذد اٌشاثع، 
اٌٍغخ ِىْٛ ِٓ ِىٛٔبد اٌٛعٝ اٌذذاصٝ )ٌغخ إٌض ٚسؤيبٖ(، د.وّبي أثٛ ديت، ِجٍخ  .5

 َ.0663ٔضٜٚ، اٌعذد األٚي، ِغمظ، 

 مواقع بحثية على الشبكة العنكبوتية:-رابعًا
 شاءاد، د.عجذ اٌفزبح اٌعميٍٝ، ثذش ِٕشٛس عٍٝ ِٛلع  اٌىبرتإٌمذ اٌضمبفٝ لضبيب ٚل .0

 ٔفغٗ"د.عجذ اٌفبرخ اٌعميٍٝ".
 . http:www.adab.comِٛلع ِٛعٛعخ اٌشعش اٌعبٌّيخ، .5
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