
                                     اإلنسانيةمجلة كلية اآلداب والعلوم                واألساليب األنماط في دراسة المعتز ابن شعر في الحوار

 

86  

 
 

 دراسة في األنماط واألساليبالحوار في شعر ابن المعتز 
 

 أ. م .د / أسامة لطفي الشوربجي                                                                
 أستاذ األدب العريب القدمي ادلساعد
 بكلية اآلداب والعلـو اإلنسانية جامعة قناة السويس

 الملخص:
ملخص  دراسة يف األمناط واألساليبأ. ـ .د / أسامة لطفي الشورَني  احلوار يف شعر ابن ادلعتز 

يعد احلوار عنصرا قصصيا بارزا يف الشعر العريب منذ العصر اجلاىلي، حيث شغل مساحة  البحث:
موجودا  الشاعر يف ٓنقيق التواصل مع اآلخر وزلاورتو، فأضحى ىذا اآلخر واسعة منو، وأفاد منو  

وبعدا  داخل النص الشعري، الذي استوعب أقوالو وأفكاره، شلا أضفى على النص عمقا فكريا 
يهدؼ ىذا البحث إىل دراسة  مجاليا من خالؿ تصارع األفكار وتباين األقواؿ وتنوع األساليب.

 أمهها: ن ادلعتز، وتنبع أمهيتو من عدة أسباب ، ظاىرة احلوار يف شعر اب
،  أف احلوار يشكل ظاىرة بارزة يف شعر ابن ادلعتز، تستحق التوقف أمامها بالدراسة والبحث -ٔ  

وتعدد  السيما أنو مل حيظ باىتماـ الباحثٌن والدارسٌن، ومل يدرس بشكل مفصل، رغم تنوع أمناطو 
 أساليبو.

يف توظيف احلوار توظيفا فنيا بوصفو وسيلة تعبًنية للبوح ّنشاعره صلاح ابن ادلعتز  -ٕ  
يعتمد ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي ، الذي يقـو على وصف الظاىرة من خالؿ  وأفكاره. 

 وٓنليلها وتفسًنىا. الديواف 
 Abstract    
      Dialogue is a prominent narrative element in Arabic 
poetry since the Pre-Islamic era, as it occupied a wide area of 
it, and the poet benefited from it in achieving 
communication with the other and his dialogue. During the 
conflict of ideas, contrasting words and diversity of styles.This 
research aims at studying the phenomenon of dialogue in the 
poetry of Ibn Al-Mu'taz, and its importance stems from 
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several reasons ،the most important of which are:1- This 
dialogue is a prominent phenomenon in the poetry of Ibn 
Al-Mu'taz. Especially since it did not receive the attention of 
researchers and scholars, and it was not studied in detail, 
despite the diversity of its patterns and the multiplicity of its 
methods.2- Ibn Al-Mu'taz’s success in using dialogue
artistically as an expressive means of revealing his feelings and 
thoughts.This research adopts the descriptive and analytical 
method, which is based on describing the phenomenon 
through the collection, then analyzing and interpreting it. 
 

 المقدمة
العريب منذ العصر اجلاىلي، حيث شغل مساحة  يعد احلوار عنصرا قصصيا بارزا يف الشعر

واسعة منو، وأفاد منو الشاعر يف ٓنقيق التواصل مع اآلخر وزلاورتو، فأضحى ىذا اآلخر موجودا 
داخل النص الشعري، الذي استوعب أقوالو وأفكاره، شلا أضفى على النص عمقا فكريا وبعدا 

 وع األساليب.مجاليا من خالؿ تصارع األفكار وتباين األقواؿ وتن
 ،يهدؼ ىذا البحث إىل دراسة ظاىرة احلوار يف شعر ابن ادلعتز، وتنبع أمهيتو من عدة أسباب

 أمهها:
 ،أف احلوار يشكل ظاىرة بارزة يف شعر ابن ادلعتز، تستحق التوقف أمامها بالدراسة والبحث -ٔ

رغم تنوع أمناطو وتعدد مل حيظ باىتماـ الباحثٌن والدارسٌن، ومل يدرس بشكل مفصل، السيما أنو 
 أساليبو.

 صلاح ابن ادلعتز يف توظيف احلوار توظيفا فنيا بوصفو وسيلة تعبًنية للبوح ّنشاعره وأفكاره. -ٕ
الذي يقـو على وصف الظاىرة من خالؿ الديواف  ،يعتمد ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي

 وٓنليلها وتفسًنىا، ويشتمل على ٕنهيد وثالثة زلاور:
 اوؿ التمهيد مفهـو احلوار األديب ووظائفو يف النص الشعري.يتن

واحلوار ادلركب، وأساليب  ،ويدرس احملور األوؿ احلوار اخلارجي، استعرضت فيو احلوار البسيط
 احلوار اخلارجي.
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وخيتص احملور الثاين باحلوار الداخلي، ٓندثت فيو عن ظاىرة التجريد واحلوار مع الذات، واحلوار 
 ف والزماف.مع ادلكا

وٓندث احملور الثالث عن احلوار االفرتاضي، حيث انتهج الشاعر أسلوب احلوار يف الرد على 
 مث قائمة ادلصادر وادلراجع. ،عاذلو، وأخًنا اخلإنة وتشمل أىم النتائج اليت توصل البحث إليها

سائل وأسهمت بعض ر ،تعددت الدراسات اليت تناولت ظاىرة احلوار يف الشعر العريبوقد 
ادلاجستًن والدكتوراه يف معاجلة ىذه الظاىرة، ومن أىم ىذه الدراسات، دراسة بعنواف" احلوار عند 

ودراسة بعنواف" احلوار يف شعر  ٜٜٛٔشعراء الغزؿ يف العصر األموي" لبدراف عبد احلسٌن، عاـ 
شعر  ،لقدميىػ،: دراسة بعنواف"احلوار يف الشعر العريب آٖٗٔاذلذليٌن" لصاحل السهيمي عاـ 

. وكتاب ٕٚٓٓنشرت ّنجلة جامعة تكريت  ،امرئ القيس أمنوذجا" للدكنور/ زلمد سعيد مرعي
، ودراسة د. عيسى ٕٔٔٓبعنواف "احلوار يف شعر عبد اهلل الربدوين" للدكنور نوفل اجلبوري عاـ 

 . ٕٗٔٓالعبادي بعنواف"أمناط احلوار يف شعر زلمود درويش"ّنجلة دراسات عاـ 
 : الحوار مفهومه ووظائفهالتمهيد

وىو منط تواصلي، حيث يتبادؿ ويتعاقب  ،احلوار ىو تبادؿ الكالـ بٌن اثنٌن أو أكثر
واالزدواجية أو تعدد الشخصيات ليس معيارا أساسيا يف  (ٔ)األشخاص على اإلرساؿ والتلقي

احلوار، فقد يكوف حوارًا داخلًيا "يقع بٌن األديب ونفسو أو من ينزلو مقاـ نفسو كربة الشعر أو 
 وبذلك يكوف حوارًا أحاديًا، ينطلق من أعماؽ الذات، ويعود إليها. (ٕ)خياؿ احملبوبة مثال"

ثة، اليت تقع بٌن الناس يف احلياة اليومية بغايات مجالية ويتميز احلوار األديب عن احملاد
"فغرض احلوار ليس ىو أف حيكي احملادثة حكاية طبيعية، بل أف يقدـ يف ثوب احملادثة ما ال يوجد 
يف احملادثة، فيكوف مسليا حيث احملادثة شللة، مقتصًدا حيث احملادثة مضيعة، بيًنا حيث احملادثة 

 (ٖ)متمتمة أو غامضة"
وىي أنو حيقق التواصل بٌن الشخصيات ادلتحاورة يف  ،ىناؾ مسة أخرى ٕنيز احلوار األديبو 

النص من جهة، وبٌن ادلتلقي والنص من جهة أخرى "فاحلوار األديب وإف بدا يف الظاىر حوارًا بٌن 
قي، فهو يف حقيقة األمر غًن زلصور يف ىذا ادلدى ادلنظور، وإمنا دير عابرًا إىل ادلتل ،شخصيتٌن

الذي يكوف ّنثابة الشخص الثالث غًن ادلرئي بٌن ىذين الشخصٌن ادلتحاورين يف موقع داخل 
 كما يف احملادثة اليومية.  (ٗ)النص، وىو الذي جيعل من دائرة الكالـ دائرة مفتوحة غًن منغلقة"

ويشرتط يف احلوار أيضا "وحدة ادلوضوع واذلدؼ الذي يقـو من أجلو، فاليستفاد منو إذا  
 (٘)ويصبح ضربا من الكالـ الذي ال ْنىن منو فائدة" ،كاف فارغا من اذلدؼ
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ولد شعريا  -اليوناين والروماين–والعالقة بٌن احلوار والشعر عالقة قددية، فالفن ادلسرحي 
 (ٙ)يف صياغة حواره، وانتقل إىل الصياغة النثرية بعد ذلك.

فال مكاف فيو للكلمة الزائدة وادلعىن ويشرتؾ احلوار مع الشعر يف مسة التكثيف واإلجياز "
"  (ٛ)فاحلوار اجليد ىو تقطًن ال تقرير. (ٚ)ادلكرر، ألف كل كلمة تلقى ذلا حيز مرقـو ووقت معلـو

وخيتلف احلوار يف الشعر عنو يف الرواية وادلسرحية "فهو يف الشعر وإف جاء سلتزال ومكثفا 
يت ال تكوف يف قالب آخر،مسهما يف بنائية النص ال ،إال أنو حيمل يف طياتو من الدالالت اجلمالية

ومن أبرز وظائف احلوار يف الشعر أنو يسهم يف تالحم (ٜ)من حيث الرتابط بٌن أجزائو ومقاطعو"
وقد أشار بعض النقاد إىل "أف  (ٓٔ)القصيدة واتصاؿ أجزائها، ويزيد من ٕناسك البناء الشعري.

عمال قصصيا، إذا مل يقرتف ُنادثة معينة، ومع ذلك وجود احلوار يف القصيدة الديكن أف يعطينا 
يشًن إىل وجود النزعة القصصية لدى الشاعر، الذي نظم مثل ىذا  ،فهو ملمح قصصي

 (ٔٔ)الشعر"
بل  ،ودينح احلوار النص الشعري حيوية وتأثًنًا، حيث ال حيتكر الشاعر نص القصيدة

وتتصارع يف  ،األقواؿ، ؤنتلف الرؤى ينفتح على صوت اآلخر، ويرتكو يعرب عن نفسو، فتتالقى
نسيج النص "فمن خالؿ التجاذب والتالقي والتنافر بٌن األصوات ادلتنافرة، تتضح لنا أبعاد 

وتنطبع يف نفوسنا صورتو، وىذا ىو سر التأثًن ادلتزايد ذلذا األسلوب، حٌن يستخدـ يف  ،ادلوقف
 (ٕٔ)القصيدة"

العريب منذ العصر اجلاىلي  فكاف الشاعر "يروي وقد احتل احلوار حيزا واسعا يف الشعر 
وذلك بطريقة فقالت... فقلت ذلا.... وىو حٌن يروي احلوار فإنو يبتعد  ،ما دار بينو وبٌن زلبوبتو

حيث وظف احلوار توظيفا  (ٖٔ)عن التجسيم الدرامي ّنقدار ما يقرتب من السرد القصصي"
الذايت الغنائي ىو ادلهيمن على سطح القصيدة، يف غنائيا، يعرب بو عن آمالو وآالمو، فكاف صوتو 

حٌن أف األمر سلتلف عند الشاعر ادلعاصر، إذ أصبح احلوار عنده آلية للتعبًن عن اآلخرين، شلا 
 (ٗٔ)أدى إىل إضفاء نوع من ادلوضوعية أو الدرامية على القصيدة.

واإلخبار، ورسم مالمح وينهض احلوار بوظائف متعددة منها "اإليهاـ بالواقع والوصف 
واإلسهاـ يف بناء احلكاية بالتمهيد ألحداثها أو باالرتداد  ،الشخصيات، ودفع احلركة القصصية

 (٘ٔ)إىل ما مضى منها"
أنو يقيم الشخصيات حية نابضة أماـ  -كما يرى توفيق احلكيم–ومن أبرز مهاـ احلوار 

جعلهم يعيشوف حوادثهم أمامنا مباشرة أعيننا، كأننا نراىا، فتتحرؾ دوف تدخل من السارد "في
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ويرى د. زلمد صلم أف من أىم وظائف احلوار "ىو رفع احلجب عن  (ٙٔ)دوف وسيط أو ترمجاف"
عواطف الشخصية وأحاسيسها ادلختلفة، وشعورىا الباطن ْناه احلوادث أو الشخصيات 

 (ٚٔ)األخرى"
حيث يبوح لنا بأفكاره  يشكل احلوار مسة فنية وملمحا أسلوبيا يف شعر ابن ادلعتز،

ومشاعره يف قالب حواري، سواء أكاف ىذا احلوار مع اآلخر أـ مع ذاتو، وديكن تقسيم احلوار يف 
شعره من خالؿ ثالثة أنواع رئيسة، ىي : احلوار اخلارجي، واحلوار الداخلي، واحلوار 

 االفرتاضي،وسنتناوؿ ىذه األنواع يف الصفحات التالية.
 ار الخارجيالمحور األول: الحو 

ىو احلوار الذي يدور بٌن شخصيتٌن أو أكثر يف إطار ادلشهد داخل النص الشعري، 
 (ٛٔ)ويطلق عليو احلوار التناويب، حيث يقـو على تبادؿ األدوار يف اإلرساؿ والتلقي.

يشكل احلوار اخلارجي حضورا أقل من احلوار الداخلي يف شعر ابن ادلعتز، وىو حوار 
شاعر بدور الراوي ادلشارؾ غالبا، حيث يسرد حوارًا يف موقف حدث لو يقـو فيو ال ،سردي
أو يف مشهد ينسجو من خيالو، وبذلك يرتبط احلوار بو ارتباطا وثيقا، فهو ديثل غالبا  ،بالفعل

أحد طريف احلوار، وٕنثل ادلرأة احملبوبة غالبا الطرؼ اآلخر، األمر الذي يعين الشعور بالرغبة يف 
وأهنا زلور اىتمامو، وىذا يفسر لنا  ،التحدث إليها، وأف ادلرأة تشغل تفكًنهالتواصل معها و 

حضور ادلشاىد احلوارية بكثافة يف غرضي الغزؿ والشيب وبكاء الشباب  "فشعر الغزؿ من أنسب 
وذكرا ذلمسات  ،األغراض الشعرية وأكثرىا مالئمة للحوار، ألف فيو حديثا عن آىات الواذلٌن

 (ٜٔ)ألطراؼ احلديث بٌن العاشقٌن" احملبٌن، وْناذبا
فمعظم احلوارات اخلارجية يف شعر ابن ادلعتز ترصد عالقتو العاطفية بادلرأة، وتصور بعض 
حلظات اللقاء أو الفراؽ، حيث يبوح إليها بلواعج الشوؽ واذلوى، أو يشكو آالـ احلب وأوجاع 

، فيبدو أف عالقتو بادلرأة قد شأّا اذلجر والبعاد، أو يصور نفورىا منو عندما نزؿ ادلشيب برأسو
 نوع من التوتر يف ىذه ادلرحلة العمرية.

ورّنا كاف انشغاؿ شاعرنا بادلرأة وشغفو باجلري وراء اللهو وادللذات يعد ىروبا من الفنت 
اليت عايشها يف حياتو اخلاصة والعامة، فقد قُتل جده ادلتوكل وأبوه ادلعتز شر قتلة على  ،واخلطوب

يد األتراؾ، الذين عاثوا يف البالد فسادا "فحياتو كانت مزاجا غريبا من السعادة والشقاء منذ أوذلا 
 (ٕٓ)إىل أف انتهت"

 مها: ،ويتجلى احلوار اخلارجي يف شعر ابن ادلعتز من خالؿ نوعٌن
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 لحوار البسيط )المجرد من الوصف والتحليل(ا
فهو  ،يقرتب ىذا النوع من احلوار"يف تكوينو إىل حد كبًن من احملادثة اليومية بٌن الناس

حديث إجرائي متأسس على رد فعل سريع أو إجابة سهلة أو تبادؿ كلمات ال ٓنتمل التأويل 
وال يتضح فيها موقف  ،رؤية خاصة ليست فيها ،ادلتعدد، ألنو إجابات متوقعة عن أسئلة سهلة

ومن أمثلة احلوار البسيط قوؿ  (ٕٔ)عميق يف مسألة فكرية أو اجتماعية أو سياسية أو عاطفية"
 شاعرنا:         

 ِمػْن ُكػلّْ ُسوٍء وَمكروٍه َوَٓنِْميكِ  قػالْت تَبدَّلَت أْخػَرى قُلُت تَػفػِديػكِ 
 مَسَّيُت َغػيػَرِؾ لكْن كنُت أْعِنيكِ  قالْت فسّمْيَتهػا يف الشّْعِر قُلُت ذلا
يَوـَ التَّالِقي َوَروّْي فَاَي ِمْن ِفيكِ  َدِعي الِعتاَب ِلَطيّْ الُكْتِب واْغَتِنمي

(ٕٕ) 
ويربز ما تتمتع بو احملبوبة من  ،جيمع بٌن الشاعر وزلبوبتو ،ديثل ىذا احلوار لقاء غراميا

فهي تشكك يف حبو  ،تتعمد إثارة غضب شاعرنا ،دالؿ وأنوثة، وجاءت عباراهتا قصًنة موجزة
بأسلوب خيلو  ،ذلا، وتلمح إىل أنو متعدد العالقات النسائية، وشاعرنا ينفي عن نفسو ىذه التهم

من الصور الشعرية، ولكنو ال خيلو من الدعابة والظرؼ، ويأخذ احلوار يف البيت الثالث صيغة 
األمر، حيث يطلب الشاعر من زلبوبتو أف تدع العتاب، وتغتنم يـو التالقي، وجاء احلوار عفويا 

 األمر الذي يشعرنا بواقعيتو. ،بسيطا قريبا من لغة احلياة اليومية
 ا حوارا سريعا دار بينو وبٌن زلبوبتو، يوضح طبيعة العالقة بينهما، يقوؿ:وينقل لن

 وَذاَؾ َعذاٌب َفوَؽ كلّْ َعذابِ  لقْد بُِليْت نَػْفِسي ّنْن ال جُييُبين
 (ٖٕ)َجواُبك ال فاْقَطْع َجواَب َجوايب  وقلُت لو ُردَّ اجَلواَب فقاَؿ يل

  

شاعرنا بسبب تعلقو بامرأة، ال تبادلو نفس يظهر البيت األوؿ عمق األمل الذي يعانيو 
الشعور، فهو حب من طرؼ واحد، ويأيت احلوار يف البيت الثاين قصًنا سريعا يف عبارات 
مقتضبة، ال يهدؼ إىل ٓنليل أو وصف، وإمنا يعطي جو احلديث اليومي، ويقطع أي أمل لو يف 

 التواصل مع احملبوبة.
 ومن أمثلة احلوار البسيط قولو:

 منها ُصدوٌد ما ُكْنُت أْحسُبوُ  وََشِْس ليٍل طََرقْػُتهػا فَبدا
 (ٕٗ)يا ِلصََّة القْلِب ِجْئُت أْطلُبوُ  تقوُؿ َمْن ذا ولْسُت أْعرِفُوُ 
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يعتمد شاعرنا يف ىذين البيتٌن على السرد واحلوار يف آف واحد، حيث يكشف البيت 
ا على صورة كاسرة ألفقق التوقع "وَشس ليل" معتمد،األوؿ عن مجاؿ احملبوبة وإمعاهنا يف الدالؿ

ّٔدؼ إحداث نوع من ادلفارقة، ْنذب انتباه ادلتلقي إلدراؾ احملتوى احلواري، وجاء احلوار سريعا 
خاطفا، مل يتجاوز البيت الواحد، اعتمد فيو الشاعر على بنية السؤاؿ واجلواب، فاحملبوبة تتعمد 

دـ معرفتها لو من خالؿ أسلوب االستفهاـ "من ذا إثارة غضب شاعرنا بتنكرىا لو وإظهار ع
ولست أعرفو" فيجيبها بأسلوب مفعم بروح ادلداعبة وادلزاح "يا لصة القلب جئت أطلبو" فاحلوار 

ومها يتجاذباف أطراؼ احلديث بعفوية وتلقائية،  ،يظهر ما يتمتع بو احملبوباف من روح فكهة ودعابة
 ياة اليومية.وبألفاظ ال تبتعد كثًنا عن لغة احل

 ويقيم حوارا بينو وبٌن زلبوبتو، ليربز معاناتو اليت يشعر ّٔا لفراقها، يقوؿ:
 والَبٌُن ِمػنَّػا قَػْد َدنػا أفْػِدي اليت قُػلػُت ذلػا
 قالْت إَذا قَػلَّ الػَعػنَػا باحلُْزِف بَػْعِدي فأَتِسي
 أضْلَػَل ِمنّػي البَػَدنػا قُلػُت ذلَػا: ُحػبُّػك قػدْ 
 (ٕ٘)َكػذاَؾ قػد ُذْبُت أنػا قَالْت َفماَذا ِحػيػلَػتػي

 

يوضح خلفية ادلشهد "والبٌن منا قد دنا" فالشاعر حياور  ،يبدأ احلوار بتمهيد بسيط
يتفق مع طبيعة ىذا ادلوقف، ويكشف ما  ،زلبوبتو يف موقف الوداع، وجاء احلوار قصًنا سريعا

وتتميز لغة احلوار بالوضوح والبساطة والتلقائية واالقرتاب  يكابده احملباف من آالـ الفراؽ والبعاد،
 من لغة احلياة اليومية، فال ٓنتمل دالالت فكرية أو رمزية.

 وقد عال ادلشيب رأسو، يقوؿ: ،وينقل لنا حوارا جرى بينو وبٌن صاحبتو
 كنَت ابَن َعمٍّ فصرَت َعمَّا قالْت وقد راَعها َمشيِب 

 قػد كنِت بِنًتا فصػرِت أُّما أيًضاواستهزأْت يب فقلُت 
 (ٕٙ)وال تَزيدي العليَل ُسقما ُكّفي وال تكثري َمالِمي

يبدأ احلوار َنملة سردية، تكشف نفور صاحبتو منو وإعراضها عنو النتشار ادلشيب 
برأسو، فتسخر منو قائلة "كنت ابن عم فصرت عما" فقد تبدؿ حاؿ شاعرنا من الشباب إىل 

ومن القوة والفتوة إىل الضعف والوىن، فيبادذلا السخرية بعنف قائال "كنت بنتا  ،الشيخوخة
وال تزيد من  ،فصرت أما" فقد تبدؿ ّٔا احلاؿ ىي األخرى، مث يطلب منها أف تكف عن مالمها
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ال يبتعد كثًنا عن  ،أوجاعو، وجاء احلوار واضحا بسيطا، يقرتب من أسلوب احملادثة العادية
 اليومية.مفردات احلياة 

 وينقل لنا حوارا دار بٌن صاحبتو وأترأّا، يقرتب كثًنا من أسلوب عمر بن أيب ربيعة، يقوؿ:
 فَبكْت فَبلََّل َدْمُعها النَّْحرا قالْت أِلْتراٍب َخلْوَف ّٔا
 َيسَمَح زيَارَة بْيِتنا َشْهرا َما بالُُو َقطَع الِوَصاَؿ وملَ 
 َنْشُكو إليِو النَّأَي واذلَْجرَا يَا لْيَتُو يف رَلْلٍس َمَعنا

 أطأُ الصََّواِرـَ والَقَنا السُّْمرا َحَّتَّ طَرْقُت َعلى سُلَاَطرةٍ 
 َصَدَقْت ُمَناِؾ َولُقّْيْت ُيَسرا قالْت أال تُػْبِصْرَف قُػْلَن بَلى
 (ٕٚ)َكيال َيكنَّ َعلى اذلََوى ِوْقرا ونَػَهْضَن حَيِكٌَن احلديَث لنا

حلوار صاحبتو مع أترأّا َنملة "خلوف ّٔا" األمر الذي يشي بأنو حوار ديهد شاعرنا 
نسائي خالص، وّنعرفة الشاعر ّنا يدور يف رلالسهن من أحاديث غرامية "فادلرأة حٌن ٔنلو إىل 
ادلرأة، ترفع احلجب عن نفسها، وتكشف عما جيوؿ ِناطرىا دوف حرج أو خوؼ، ألهنا تعلم أهنا 

وتكشف مجلة " فبكت فبلل دمعها  (ٕٛ)ئي يشاركنها يف كل ما تقوؿ"الال ،وسط بنات جنسها
النحرا" حالة صاحبتو حٌن خلت إىل من تثق ّٔن، حيث تعرتؼ أمامهن بشدة شوقها إىل 

وكأنو يربر فتنة صاحبتو بو وعشقها لو، ويذكر رد فعل  ،شاعرنا، الذي يظهر يف النص مزىوا بذاتو
مجلة "أال تبصرف" ُنركة إديائية من زلبوبتو، تعرب عن دىشتها حيث توحي  ،زلبوبتو عن رؤيتها لو

لينعم العاشقاف بارتشاؼ أحاديث الشوؽ  ،وفرحها بقدومو، وينتهي ادلشهد بانصراؼ أترأّا
 والغراـ.

ونلحظ ىنا أف الشاعر مل يشرتؾ يف احلوار، ولكنو يقـو بدور الراوي ادلشاىد، ويتناسب 
سية، وما تتصف بو من ضعف ورقة، وجاء احلوار بسيطا عفويا بعيدا احلوار مع طبيعة ادلرأة النف

 عن التكلف والتصنع، ال يبتعد كثًنا عن لغة احلياة اليومية.
 الحوار المركب ) الوصفي التحليلي(

ىو احلوار الذي تدور فيو عٌن احملاور بطيئة، تتأمل األشياء واحلاالت، ذلا القدرة على 
تكوف من قدرتٌن أساسيتٌن: الرأي وٓنديد وجهة نظرىا، فهذا احلوار يالوصف العميق وإبداء 

 (ٜٕ): قدرة زلللة، وتشتبك ىاتاف القدرتاف يف نسيج واحد.األوىل: قدرة واصفة، واألخرى
 ومن أمثلة احلوار ادلركب قوؿ شاعرنا:

 رُ َمهاًل ُسلَيمى فَهذا الشْيُب والِكبػَ  قَالْت أرى َعجًبا إْذ نَػوََّر الشََّعرُ 
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 طَارْت على الَقلِب ِمْن ِنًنَاهِنا َشَررُ  َتقسَّمتَّين مُهُوـٌ ِبنْتَ َواجلةٌ 
 وقد تَقرََّب َحْتِفي وانْػَتهى الُعُمرُ  وِخْفُت أالَّ أَرى َشْيًئا أَسرُّ بوِ 

 إىل السُّقاِة يدي والكأُس تَبتِدرُ  َوَخفَّ ِمين طريُق اللَّهِو واْعَتَذَرتْ 
 َأطواُر َدْىٍر ذلا يف َمْفرِِقي أثَػرُ  َجهِلي وَأحَكمينوقد َٕناسكُت َعْن 

ِشيِب إليها لْيَس يُػْغَتفرُ  وَىجَّرْتين عيوٌف كنَّ رَاِضيةً 
َ
 َذنُب ادل

ْمِع تَنتِصرُ  فَػَغالَبْت َدْمَعها والَوْجُد َداِفُقوُ   (ٖٓ)وكلُّ َجازَعٍة بالدَّ
يبدأ احلوار بتعجب سلمى من ظهور اللوف األبيض يف رأس شاعرنا، فقد نور شعره،        

واستحاؿ سواده بياضا، فيطلب منها أف ترتفق بو، وخيربىا أف ىذا الذي حل برأسو ىو عنواف 
الشيب والكرب، ويسهب يف رده على زلبوبتو، ويكشف اللثاـ عن سر ىذا التحوؿ، الذي أصابو، 

ذلك على نفسو، فقد فاضت نفسو ّٔمـو وأحزاف، أشعلت نًنانا يف قلبو، وعجلت وشدة وطأة 
بقدـو ادلشيب إىل رأسو، وأدت إىل شعوره بدنو األجل وقرب الرحيل، لذلك فقد ودع ميادين 
ادلتع وادللذات، اليت كاف يرتادىا يف شبابو، وىجرتو عيوف الغواين، بعدما كن يف األمس القريب 

 يعد قادرا على كسب ودىن.راضية عنو، فلم 
وٓنولت  ،ونلحظ أف صوت شاعرنا ىو ادلهيمن على ىذا احلوار، حيث اسرتسل يف كالمو

سليمى إىل شخصية مستعمة، وتوقف دورىا عند قوذلا "أرى عجبا إذ نور الشعر" ىذا القوؿ مثل 
دافعا أو حافزا لعرض وجهة نظره، وقد اعتمد شاعرنا على اجلمل الفعلية ذات الفعل ادلاضي، 

ة ليدلل على ثبوت معاناتو وٓنققها، وقد صلح احلوار يف اإلفصاح عن بعض ادلالمح اخلارجي
 والداخلية لشخصية الشاعر، وما تنطوي عليو نفسو من مهـو وأحزاف حللوؿ ادلشيب برأسو.

 ويستعٌن باحلوار مع صاحبتو يف تقدمي مربرات مشيبو، يقوؿ:
 أيف َعامٌن َأْخلْقَت الشَبابا َتقوُؿ وقد رأْت َشيًبا َعالين
 انِْتحابافِللَحَدثاِف فانتِحب  فقلُت ذلا احلوادُث َأْخلقْتوُ 
 (ٖٔ)َلَعمُرِؾ بالزماِف إًذا َلشابا أدلَّْت يب ُصروٌؼ لو أدلَّتْ 

ديثل إضاءة دلوضوع احلوار "وقد  ،ديهد الشاعر حلديث صاحبتو بوصف سردي قصًن  
رأت شيبا عالين" وتبدأ حوارىا معو باستفهاـ إنكاري، يوحي بالصدمة والدىشة "أيف عامٌن 
أخلقت الشبابا" ىذا السؤاؿ يثًن أشجاف شاعرنا، فيجيبها مقرا ُنقيقة شيبو، وأف حوادث الدىر 

لو أصابت  ،ت عليو مهـو عظيمةاليت مرت بو ىي اليت عجلت بقدـو ادلشيب إىل رأسو، فقد توال
الزماف لشاب من ىوذلا، ويعتمد احلوار على عنصري السؤاؿ واجلواب، وقد جعل السؤاؿ صادرا 



 العدد الخامس والثالثون                                                                            الجزء األول 

 

89  

 

من زلبوبتو احملاورة لو، وكأنو ديثل استجوابا أو اعرتافا، يكشف الشاعر من خالؿ عن مشاعره 
ودعواىا أنو  ،صاحبتو صدىا عنو الداخلية ورؤيتو الذاتية لتفشي الشيب يف رأسو، وكأنو ينكر على

كرب وشاب، فهذا الشيب ال يعيبو، فهو نتيجة معاركو وصراعو مع الدىر، ىكذا يقدـ ذلا 
 مسوغات مشيبو.

ويتخذ من احلوار مع صاحبيو وسيلة يعرب ّٔا عن معاناتو مع زلبوبتو، حَّت تسلل اليأس إىل قلبو، 
 وأضحت حياتو أنينا وبكاء، يقوؿ:
 أَمػػا احلُػبُّ  إالَّ أَنَّػٌة  وبُػكػاءُ   الِذي أنْػُتما لوَخِليليَّ باهللِ 

ا  يكوُف ُسروٌر يف اذلَوى ولِقاءُ  كَما قد أَرى قاال: كذاَؾ ورّنَّ
 (ٕٖ)َوَصْلػَن ِعػداٍت ما ذلُػنَّ أداءُ  لقد َجَحَدْتين حقَّ َدْيين َمواِطلٌ 

ويوظف أسلويب القسم والقصر  يبدأ شاعرنا حواره مع صاحبيو بإعالف شكواه من احلب، 
لتأكيد إدعائو بأف احلب ىو أنٌن متواصل وبكاء مستمر، ويأيت جواب صاحبيو أف احلب جيمع 

اليت مل جيد منها إال  ،بٌن النقيضٌن: السرور والشقاء، ويسرتسل شاعرنا يف إبراز معاناتو مع زلبوبتو
 صدودا وىجرا، فأضحت حياتو عذابا وجحيما.

يف ذـ الصبوح جيري حوارا مع صاحب لو، يلومو على ترؾ شرب اخلمر يف ويف أرجوزتو 
الصبوح، حيث جيلو نور النهار مجاؿ الرياض واألزىار، فتبدو الطبيعة يف أّٔى حللها، وتتعدد 
دواعي السرور واللذة، وتشرتؾ أكثر من حاسة يف االستمتاع بالشراب، حيث ديتزج مجاؿ الطبيعة 

 ن لو صاحبو مباكرة الشراب، يقوؿ ابن ادلعتز:َنماؿ اخلمر، ىكذا يزي
 يف تَػرِْكَي الصَُّبوَح مُثَّ َعادا يل َصاحٌب قد الَميِن وزَادا

 ويف ِضياِء الَفْجِر واألْسَحارِ  قاَؿ أال َتْشػرُب بالنَّهػارِ 
نُثوُر بُػْرًدا أصفرا أَما تَػَرى الُبْستاَف كيَف نَػوَّرا

َ
 َوَنشَر ادل

 واْعتنَق الَقْطَر اْعِتناَؽ وامقِ  إىل الشَّقائقِ َوَضِحَك الوْرُد 
 ُمنظًَّما كِقَطِع الِعقياف ويامسٌِن يف ُذَرى األْغصافِ 

 َكُقُطٍن قد َمسَُّو بَعُض البَػَللْ  والسُّوَسُن األزاُذ َمنُشوُر احلَُللُ 
راِر اخلَدّْ   أو ِمثل أَعراِؼ ُديوِؾ اذلِندِ  وُجلناِر كاْحِْ

 قد ُصِقَلْت أْنوارُُه بالَقطرِ  كالثػََّنايا الُغرّْ واألُقحواُف  
 (ٖٖ)َويلَي شلَّا َتْشتِهي َوَعِويل ُقْل يل أََىذا َحَسٌن بالليلِ 
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فيذكر لو مساوئ الصبوح، واألسباب اليت ْنعلو أكثر تعلقا  ،وحياور ابن ادلعتز صاحبو         
بالغبوؽ، فشرب اخلمر عند الفجر يعرضهم للربد القارص، الذي يدفعهم إىل االستدفاء بالنار، 

أو رّنا ينزؿ ّٔم طارؽ ثقيل، فيحتشموف أمامو، وديتنعوف  ،اليت رّنا يتطاير شررىا، فتحرؽ ثيأّم
لشمس يف كبد السماء، تلسعهم بقيظها، ىكذا يقدـ شاعرنا أدلتو عن الشراب، وعندما ترتفع ا

 إلقناع صاحبو برؤيتو يف تفضيل الغبوؽ على الصبوح، يقوؿ:
 ِعنِدَي ِمْن أْخبارِه َعجائبُ  فَامَسْع فإينّْ للصَُّبوِح َعائبُ 

 والنَّْجُم يف جلَِّة ليٍل َيْسرِي إذا أَردَت الشُّرَب َعند الَفْجرِ 
 َورِيُقُو على الثنايَا قد مَجَدْ  بَرٌد فالنَِّدمُي يَرتِعدْ وكاف 

 وجئَت بالكانوِف والسَّمُّػورِ  فإْف َطردَت البَػْرَد بالّسُتورِ 
 كػأنَّػُو   نِػثػاُر  يَػاَسػِمػيػن وقد َنسيُت َشَرَر الكانوفِ 

 قيَل فُػالٌف وفُػالٌف قد أتَػى حَّتَّ إذا ما ارتفَعْت ََشُْس الضَُّحى
 وزَاَؿ عػنَّا َعْيُشنا الػلػِذيػذُ  َورُِفَع الرَّحياُف والَنبيذُ 

 والصُّبُح قد َسلَّ ُسيوَؼ احلَرّْ  وإْف أَرْدَت الشُّرَب بعد الفْجرِ 
 (ٖٗ)بَنارِىا فال َتُسوُغ َسائَِغو فَساعًة مُثَّ َْنيَك الدَّاِمَغو

 

الريب يف أف ىذا احلوار يدؿ على دقة عدسة شاعرنا التصويرية وقوة مالحظتو، حيث            
استطاع أف يستقصي مظاىر اجلماؿ يف الطبيعة، ويرى د.شوقي ضيف أف ىذه األرجوزة تصور 
إحساسو ّنا ينعكس على بصره من مجاؿ الطبيعة، ولكنها ال تصور حبا وال هتالكا على اخلمر، 

اف سبب نظمو ذلذه األرجوزة ىو شيوع ادلناظرات يف عصره، وبياف زلاسن الشيء ورّنا ك
استطاع بسط أدلتو وعرض براىينو  ،ويبدو شاعرنا يف احلوار السابق زلاورا ذكيا (ٖ٘)ومساوئو

 وحججو يف سبيل إقناع صاحبو بصحة أقوالو.
ذا الندمي، فقد عقد الشراب ويروي لنا حوارا دار بينو وبٌن أحد ندمائو، يصور أثر اخلمر يف ى

 لسانو، فأضحى ثقيال غًن مبٌن، فالكالـ يرتدد يف فمو كتلجلج الفأفاء، يقوؿ:
 ّفَحػديثُُو بالػرمػِز واإلدياءِ  َوُمهَفٍف َعَقَد الشَّراُب ِلسانَوُ 
 يا فَػرحَة اخلُلطَاِء والنُّدماءِ  حرَّكُتُو بِيِدي وقلُت لو انَتبوْ 

 بتلجلٍج َكػتَػلَػْجػلُػِج الػفػأفَػاءِ  خَيفُض صوتَوُ فَأجاَبين والسكُر 
 (ٖٙ)وافَعْل بعبِدؾ ما َتَشا موالئي َدعيِن أَفيُق ِمن اخلُماِر إىل غدٍ 
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 وجيري حوارا قصًنا بينو وبٌن زلبوبتو، يعلل فيو شيبو، يقوؿ:      

 َوَصَغْت ضمائُرىا إىل الُعْذرِ  َصدَّْت ُشريُر وأزمعْت َىجرِي
 (ٖٚ)ىذا ُغباُر وقائِع الدىرِ  قالْت َكربَت وِشبَت قلُت ذلا

عندما  ،يبدأ احلوار بوصف سردي دلوقف شرير، فقد ىجرت شاعرنا، وأعرضت عنو
استقبل مرحلة الشيب، وصرحت بذلك يف قسوة وجفاء قائلة لو "كربت وشبت" وكأهنا تقدـ 
مربرات نفورىا منو وصدودىا عنو، فيهزه موقف زلبوبتو ىزا عنيفا، وجييبها قائال "ىذا غبار وقائع 

وقد صلح الدىر" فهذا الشيب الذي عال رأسو ىو نتيجة حتمية دلصائب الزماف، اليت تتواىل عليو، 
ىذا احلوار رغم قصره يف رصد بعض ادلالمح اخلارجية لشخصية شاعرنا، ويف الكشف عما ديوج 

 بٌن جواضلو من آالـ قاسية.
 يقوؿ:  ،وينقل لنا حوارا جرى بينو وبٌن اآلخر اجلمعي

 نَأْت عنَك ِشرّّ وانطَوى َسَبُب الُقْربِ  يَقولوَف يل والُبعُد بيين وبيَنها
 (ٖٛ)لِئْن فارَقْت َعيين لقْد َسكنْت قَلِب  احُلبُّ يَفضُحُو الُبكافقلُت ذلُْم و 

 

يبدأ احلوار بوصف سردي يلقي الضوء على خلفية ادلشهد "والبعد بيين وبينها" حيث 
اليت ْنمع بٌن شاعرنا وزلبوبتو، معتمدا على  ،يسعى اآلخر اجلمعي إىل إفساد العالقة العاطفية

حجة بعدىا ورحيلها "نأت عنك شر وانطوى سبب القرب" فقد ابتعدت احملبوبة، وانقطعت 
أسباب اللقاء، األمر الذي حيرؾ أشجاف شاعرنا، فينخرط يف البكاء قائال "لئن فارقت عيين لقد 

فهي تسكن رلامع قلبو، فالبعاد أو  ،سكنت قلب" فحبو ذلا ال ينقطع، فإف رحلت عنو جسديا
الرحيل ال يعين عند العاشق النسياف والسلوى، ىكذا يعمد شاعرنا إىل تفنيد احلجة اليت يعتمد 

 عليها اآلخر اجلمعي زلاوال إقناعو بفكرتو.
 أساليب الحوار الخارجي

نقصد بأسلوب احلوار طريقة استحضار الشاعر ألقواؿ الشخصيات "ففي استحضار 
ويقسم النقاد أساليب  (ٜٖ)وات يرتاكب صوتاف: صوت الراوي وصوت الشخصية ادلتحدتة"األص

وقد اعتمد ابن  (ٓٗ)احلوار إىل عدة أنواع بناء على درجة تدخل الراوي يف نقل أقواؿ الشخصية
 ادلعتز على عدة صيغ يف نقل أقواؿ الشخصية ىي:

 ألسلوب المباشرا
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نقل"كالـ الشخصيات نقال حرفيا دوف تدخل منو وىو األسلوب الذي يقـو فيو الراوي ب
إىل القارئ، أو ىو كالـ مصوغ بطريقة يتوىم فيها القارئ أف كالـ الشخصيات منقوؿ ُنذافًنه 

الذي يقتصر دوره "على التقدمي لقوؿ الشخصيات ادلتحدثة  (ٔٗ)إليو دوف تدخل من الراوي"
وأشكاؿ احلركات  ،إىل ىيئة ادلتحدث بوتشًن إىل بدء احلديث أو كيفيتو أو  ،بكلمات أو مجل

 (ٕٗ)اليت ينشأ يف فعلها أثناء احلديث"
ويف األسلوب ادلباشر يتطابق الزمن احلكائي والزمن السردي حيث "ْنسد اجلمل ادلتتابعة 

 ،يكاد يكوف متطابقا مع الزمن السردي، حيث ترد التفاصيل يف سياقها ،بٌن ادلتحاورين بناء زمنيا
 (ٖٗ)و كما ىي"الذي وردت في

 ومن أمثلة األسلوب ادلباشر قوؿ ابن ادلعتز:
 ولػْم تَتعهَّػْدُه َأكػفُّ اخلَػواِضبِ  َرأْت طالًعا لِلشَّيِب أَغفلُت أْمرَهُ 
 (ٗٗ)فقالْت لقد َشامْتَك ِعنَد احلََبائبِ  فقالْت أشْيٌب ما أَرى قُلُت َشامةٌ 

 

تلوح يف رأس شاعرنا، ومل  ،عالمات الشيبيبدأ احلوار بوصف سردي، فاحملبوبة قد رأت 
يعمد إىل سرتىا باخلضاب، فتسألو مستنكرة " أشيب ما أرى" فيجيبها أف ما يظهر يف رأسو ىو 
"شامة" وىي من عالمات احلسن واجلماؿ، زلاوال بذلك أف خيفف من صدمتها وصدودىا عنو، 

وتنقص من قدره عند الغواين،  ،يبوفيأيت ردىا سريعا "لقد شامتك عند احلبائب" فهذه الشامة تع
ونلحظ اقتصار دور الراوي/الشاعر على التقدمي لقوؿ الشخصية ادلتحدثة، وقد اعتمد يف حواره 

 (٘ٗ)على صيغة القوؿ "اليت ْنعل القوؿ منقوال برواية شخص آخر غًن ادلتحدث"
 ويقيم حوارا بينو وبٌن اآلخر اجلمعي معتمدا على األسلوب ادلباشر، يقوؿ:

 فقلُت اخلَضاُب َشباٌب جديدُ  وقَالوا النُّصوُؿ َمِشيٌب َجِديدُ 
 (ٙٗ)فإفَّ َعاَد ىَذا فهذا يَعودُ  إَساءُة ىػذا بِإْحَسػاِف ذا

جيمع البيت األوؿ صوتٌن: األوؿ مجاعي واآلخر فردي، وٕنثل واو اجلماعة يف الفعل 
"قالوا" الطرؼ اجلمعي، وىو صوت غًن معلـو اذلوية، يتبىن وجهة نظر مغايرة لرؤية الشاعر، فهم 
يروف أنو ال فائدة من اخلضاب "النصوؿ مشيب جديد" ولكن شاعرنا يقابل ىذا الصوت اجلمعي 

يرفض وجهة نظره قائال "اخلضاب شباب جديد" ويتمادى يف جداؿ ىذا الصوت بالتحدي، و 
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حيث يهيمن صوتو على البيت الثاين، موظفا اجلملة االمسية وأسلوب  ،اجلمعي، وحياوؿ هتميشو
 وتشبثو بالشباب. ،الشرط يف الكشف عن ثبات موقفو

 ومن أمثلة األسلوب ادلباشر قولو:
ُنُو َعيين فَ   َوَحدَّثوين ُُنبٍّ ليَس بالدُّوفِ  هُنوين قد َكلَّمْت عيػْ

، فقلُت ذَلُمْ  ُة الَعْيِش إالَّ لِلمَجانٌن قالوا ُجِننَت بال شكٍّ  ما لذَّ
 إْف كاَف َيشِفي ُجنوين ال تَلوُموين نَػَعْم ُجننُت فهاُتوا من ُجننُت بوِ 
ا ُيصرَُع آّنوُف يف احُلبُّ ال َيسَتفيُق الدَّىَر َصاحُبوُ   (ٚٗ)احلٌنِ  وإمنَّ

 ،يف ىذه ادلقطوعة حواراف: األوؿ حوار غًن لفظي أو حوار صامت، واآلخر حوار لفظي
الذي جرى بٌن عينيو وعيين  ،يدور بٌن الشاعر واآلخر اجلمعي، الذي خيربه عن احلوار الصامت

زلبوبتو "قد كلمت عيين عينو فهنوين" فقد باحت عيوف احملبٌن بأسرار اذلوى، ولكن الطرؼ 
اجلمعي مل يتجاوب مع مشاعر شاعرنا "قالوا جننت بالشك" فيقابل اهتامهم لو باجلنوف بتفنيد 

 وحثهم على االنصياع لصوت القلب.  ،رأيهم
وديزج ابن ادلعتز أحيانا بٌن األسلوب ادلباشر واألسلوب احلر ادلباشر، الذي يتصف بالتخلص من 

وكأهنا  ،ُنيث تندفع يف احلديث (ٛٗ)وف وسيطسلطة الراوي، فنجد أنفسنا أماـ كالـ الشخصية د
 (ٜٗ)يف عرض مسرحي، فتواجهة القارئ مواجهة صرحية دوف تدخل ظاىر مع الراوي

 ويقيم حوارا بينو وبٌن زلبوبتو، فيقوؿ:
 ػُت وقالْت قد ُفضَّْض اآلبُِنوسُ  َضِحكْت ِشرُّ إْف رأْتيَن َقد شبػ

 لْت َىذا َشباٌب لَِبيسُ بَػْعُد قا قلُت إْف الشباَب يفَّ لََباؽٍ 
 ػعي من اللهو والصَََّب مأنوسُ  قد َٕنتػَّْعُت ما َكفايَن إْذ رَبْػ

 (ٓ٘)َوخدّْي ِمن حِلَْييت َمكُنوسُ  وَقواِمي مثُل الَقناِة مْن اخَلطّْ 
 ،يبدأ احلوار بوصف حركي للمحبوبة عندما رأت عالمات ادلشيب قي رأس شاعرنا       

فضحكت عابثة مشبهة بياض شعره بشجرة األبنوس، فيجيبها متماسكا ّنعاين القوة والفتوة، أنو 
فرتد عليو "ىذا شباب لبيس"  ،مازاؿ يتمتع بعنفواف الشباب، لكن يبدو أهنا مل تقتنع بكالمو

فشبابو قد وىل، وأضحى باليا، فيجيبها مباشرة دوف وسيط معتمدا على األسلوب احلر ادلباشر 
قد ٕنتعت ما كفاين" فقد قضى حياتو متقلبا بٌن فنوف ادلتع ورلالس اللهو، وكأنو غًن مباؿ "

 بظهور الشيب برأسو.
 وينقل لنا حوارا بينو وبٌن زلبوبتو مزاوجا فيو بٌن األسلوب ادلباشر واألسلوب احلر ادلباشر، يقوؿ:
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 ناِصٍح ّنُطَاعِ وَما ُكلُّ نَاٍه  نَػَهى اجَلْهَل َشْيُب الرأِس بَعد نِزَاعِ 
 َمالَحاُت أيَّاـِ الصّْبا ِبَوَداعِ  َرأْت أُْقُحواَف الشَّْيِب الَح وآَذَنتْ 

َغِة الصّْبا َياِف َخًَن َمتاعِ  َفقالْت زَلَاَؾ الدَّْىُر ِمن ِصبػْ  وُكْنَت ِمن الِفتػْ
ـَ قوَّيت   ومل تُػْغِن َعينَّ ِحيليت َوِدفاِعي ُشريْػُر فإفَّ الدَّىَر ىدَّ
 تَػَنظُُّر داِعي احلَتِف أَوََّؿ َداِعي وَشيََّبين يف كلّْ يَػْوـٍ ولْيلةٍ 

 فَػَنائي بِأْحداٍث إيلَّ ِسرَاعِ  وإفَّ اجَلديَدين اللذيِن َتَضمَّنا
 (ٔ٘)وقد َصارَعاين بَعُد أيَّ ِصراعِ  مهَا أْنَصَفاين قَػْبُل إْذ أنَا ناشئُ 

الذي يعانيو، وىو  ،يفتتح الشاعر حواره مع زلبوبتو ببيتٌن، يعرباف عن الصراع النفسي       
حياوؿ التأقلم والتكيف مع مرحلة الشيب، فزمن اجلري وراء ادلتع وادللذات قد وىل، فلم يعد مقبوال 

ضوء  منو التصايب واجلهل، ويفصح البيت الثالث عن موقف زلبوبتو عند رؤيتها لو، وقد الح
فتجهر لو قائلة "زلاؾ الدىر من صبغة الفَّت" فقد تبدلت صورتو بعد إقباؿ  ،الشيب يف رأسو

ادلشيب وإدبار الشباب، وتوحي مجلة "وكنت من الفتياف خًن متاع" بإعراضها عنو وعدـ مراعاهتا 
مرحلة  يشكو إليها ّنرارة وأسى، ما يرافق ،حلالتو النفسية، فيأيت رده سريعا مباشرا دوف وسيط

الشيب من ضعف جسدي "فإف الدىر ىدـ قويت" وأنو أضحى يرتقب ادلوت يف أية حلظة، 
وتتحوؿ الشخصية احملاورة )شرير( إىل شخصية مستمعة، فكالمها أثار  ،ويسرتسل يف حواره

شجوف شاعرنا، فانطلق يصور لنا أبعاد ْنربة الشيب على نفسيتو، وينقل لنا ما يعتمل داخل 
 رغم إتيانو يف إطار حوار خارجي. ،حوار داخلينفسو، وكأنو 

 : اخلارجي والداخلي يف التعبًن عن حزنو وأساه يف رثائو للمعتضد، يقوؿ:ويوظف احلوار بنوعيو
ـِ  قالْت ُشريرُة ما جِلَفنك َساىرًا  أَرقًا وقد ىدأْت ُعيوُف النػُّوَّ

 مل تَعلِمي ىذا وْٓنَت الصَّدِر َما ما قد رأيُت من الزَّماِف أحلَّ يب
ِليُء ّنا كرىِت َفسلّْمي يا نفِس َصربًا للزماِف َورَيبوِ 

َ
 فهو ادل

ظلمِ  إفَّ الِذي َحاَز الَفضائَل كلَّها
ُ
 (ٕ٘)ىو ذاَؾ يف َقعِر الضَّريِح ادل

يفتتح الشاعر حواره بنقل كالـ شريرة عندما الحظت ْنلي احلزف والكآبة على مظهره         
وامتناع النـو عنو، األمر الذي لفت انتباىها، فتتوجو إليو بالسؤاؿ عن سبب أرقو، وقد ىدأت 
عيوف اجلميع، فًند عليها مباشرة دوف وسيط شاكيا من مصائب الزماف، وخيربىا أف احلزف جيثم 

شلا يعين  ،ويدخل يف حوار داخلي مع ذاتو ،واألمل يعتصر فؤاده، مث يفقد تواصلو معها ،لى قلبوع
أف رباط التواصل بينو وبينها قد انقطع، فهو ال يهتم باحملبوبة يف ىذا ادلوقف العصيب، فقد 
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ائب وحيثها على التمسك بالصرب واالستسالـ لنو  ،استغرقتو أحزانو، وانطوى على نفسو، خياطبها
الزماف، فقد رحل من "حاز الفضائل كلها " إىل مثواه األخًن، وتوحي مجلة "ىو ذاؾ يف قعر 
الضريح ادلظلم" باستحضاره لشخصية ادلعتضد يف قعر قربه ادلظلم، وقد جاء حرؼ الروي 

وسيطرة مشاعر احلزف على نفسو، وقد سيطر معجم احلزف  ،مكسورا، ليشي بانكسار قلبو
 احلوار. والشكوى على ىذا

 األسلوب غير المباشر
حيث يقـو "ُنكاية كالـ الشخصية ادلتحدثة  ،يتيح ىذا األسلوب للراوي سلطات أكرب

فيلخص كالـ الشخصية زلافظا  (ٖ٘)نيابة عنها، مع التصريح بأف الشخصية نفسها ىي اليت تقوؿ"
ىذا األسلوب وظيفة  على مضمونو وجوىر الفكرة والتصوير دوف التقيد بالنقل احلريف لو، ويؤدي

واختصار ما يراه غًن  ،وٕنكن الكاتب من ضغط األحداث ،سردية تدفع باألحداث إىل األماـ
ومل يعتمد ابن ادلعتز كثًنا على  (ٗ٘)ذي فائدة، وبذلك يغدو الزمن السردي أقصر من زمن احلكاية

ب ادلباشر أو األسلوب األسلوب غًن ادلباشر يف حواراتو، وديزج دائما بٌن ىذا األسلوب واألسلو 
ويوحي بتعدد ادلستويات يف  ،وبذلك دينح نصو ثراء أسلوبيا "يعطي عمقا للنص ،احلر ادلباشر

 ومن أمثلة األسلوب غًن ادلباشر قوؿ ابن ادلعتز: (٘٘)داخلو"
 بَُدُموٍع يف الرََّداِء ُسُجوـِ  أَنكرْت ِىنٌد َمِشيب َوَولَّتْ 

 (ٙ٘)إفَّ شْيَب الرأِس نَػْوُر اذلُُموـِ  مّْيفاْعِذرِي يا ِىنُد َشيِب َِّٔ 
مث يصف حركتها ورد  ،تعد مجلة "أنكرت ىند مشيب" إجيازا ألقواؿ ىند يف ىذا ادلوقف        

" فقد فاضت دموعها ومضت  ،فعلها عند رؤيتها مشيب الشاعر "وولت بدموع يف الرداء سجـو
ٓناوؿ التغلب على أحزاهنا وآالمها، ويكشف الشاعر حملبوبتو يف البيت الثاين  عن سر  ،مسرعة
 فهمـو احلياة ىي اليت عجلت بقدـو ادلشيب إىل رأسو. ،مشيبو

حيث حياوؿ أف يبدي  ،ويف موقف شبيو بادلوقف السابق خيتلف رد شاعرنا على ىند
أما ىو فما  ،لذي شاب ىو شعر رأسو فقطوأف خيفي حزنو وأدلو، فيجيبها أف ا ،ٕناسكا أمامها

 زاؿ يف مرحلة الشباب والفتوة، يقوؿ:
 ػًبا ّعمَّ رَأسي واستَػَعرْ  قد أنكرْت ِىنُد َمشيػػ
ا َشاَب الشََّعرْ  يا ىنُد ما شاَب فَّتً   (ٚ٘)وإمنَّ

 ويعتمد على احلوار يف إبراز أساه وحزنو لذىاب شبابو وصدود الغواين عنو، يقوؿ:    
َثْت َعْن تَغرُّيب أَتْػرَابا  َوَمِشيب فُقْلَن واهلِل َشابَا َحدَّ
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ْخُموِر َشمَّ الشَّرَابا َنظَرْت نَظرًة إيلَّ َوَصدتْ 
َ
 َكُصُدوِد ادل

 (ٛ٘)أْف ّتُصدّْي وقد َفقدُت الشَّبابا قلُت أدََن ُمِصيبٍة نَزلْت يب 
 

"حدثت عن تغريب أترابا ومشيب" فقد دار يبدأ احلوار بإجياز أقواؿ زلبوبتو مع أترأّا 
حديثها معهن عن ذىاب شباب شاعرنا وتغًن مالزلو اخلارجية، وبروز عالمات الضعف والوىن 
على جسده، حَّت أضحى مظهره غريبا عنها، ويأيت رد أترأّا تأكيدا لكالمها "فقلن واهلل شابا" 

شم الشرابا" للداللة على نفورىا من  ويصور البيت الثاين صدود زلبوبتو عنو "كصدود ادلخمور
ومل تعد ذلا قابلية يف مزيد بعد تغًن  ،مشيبو وىجراهنا لو "فالصورة تعين االكتفاء بعد تلذذ وتنعم

الوضع .... ولعل يف ختم القافية بألف اإلطالؽ ما يدؿ على مد األنفاس وإشباع أحاسيس 
وفقداف الشباب،  ،عليو مصيبتاف: ىجر احملبوبةفقد اجتمعت  (ٜ٘)األمل، اليت استشعرىا ابن ادلعتز"

وقد مجع شاعرنا يف احلوار السابق بٌن األسلوب غًن ادلباشر واألسلوب ادلباشر، ليربز شدة وقع 
 ىجر زلبوبتو على نفسو بعد نزوؿ ادلشيب برأسو. 

 وشبيو باحلوار السابق قولو:
ُّ ُحبابِ   اخِلطاب حٌَن باشرهُتا بِبعضِ  َصرََّحْت باجلَفاِء ُأ

 ال َٕنلٌََّن ِعشريت وِعتايب  قلُت : مِلْ ذا وقد رأيتك حيًنا
 َعْن ِعتايب فَلسَت ِمن أصَحايب قالْت الشيُب قد أتاَؾ فأقِصرْ 
 ِعنَدىا ساعًة بلوِف اخِلضابِ  فَػَتعّللُت باخِلضاِب أَلحَظى
 (ٓٙ)ِسرُت َسوٍء على خراٍب يَبابِ  َفرأْتُو فأعرضْت مُثَّ قالتْ 

 

فقد صرخت َنفائها  ،يبدأ شاعرنا حواره مع أـ حباب معتمد على األسلوب غًن ادلباشر         
مستفهما عن سر جفائها لو وإعراضها عنو، فرتد  -من خالؿ األسلوب ادلباشر–لو، فينوجو إليها 

مل  فتخربه أنو ،وىو ظهور ادلشيب برأسو، وتزداد ذلجتها عنفا÷ عليو موضحة سبب ابتعادىا عنو 
يعد من أصحأّا، فيلجأ إىل صبغ شعره باخلضاب يف زلاولة منو إلخفاء ادلشيب ولدواـ القرب 
منها، ولكن ال فائدة وال جدوى من خضابو، وكأف البيت األوؿ كاف تلخيصا وإلجيازا ذلذا احلوار، 

 الذي دار بينو وبٌن أـ حباب.
 لمحور الثاني: الحوار الداخليا
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يكشف الشاعر من  ،نفسو، فهو حديث داخلي موجو إىل الذاتىو حوار الشاعر مع 
خاللو عن خلجات نفسو، وما يدور داخلها من مشاعر وأحاسيس، فهو حوار "أحادي يكوف 

"يدور بٌن الشخصية ونفسها، أو ما يكوف  (ٔٙ)فيو الشخص متكلما ومتلقيا يف اآلف نفسو"
 ( ٕٙ)لناطقة"معادال للنفس ضلو األصحاب الومهيٌن واألشياء غًن ا

والتعرؼ على  ،يتيح احلوار الداخلي للمتلقي التوغل يف أعماؽ الشاعر، والنفاذ إىل مكنوف ذاتو
مشاعره الداخلية "وأف يسمع الصوت اخلفي الذي يدور يف أعماؽ الشاعر، وىذا نوع من 

واري، فكأننا مع ذات غًن ذات الشاعر، ٓناورنا من خالؿ ىذا الصوت احل ،التجسيم أو التجريد
 (ٖٙ)وكأف األفكار قد تلبست ثوب شخصية مفتعلة، لتعلن عن نفسها يف بوح مقصود فنيا"

يقيمو الشاعر مع ذاتو  ،ويرى د. نوفل اجلبوري أف الشعر الغنائي يعد "على ضلو عاـ حوارا داخليا
 وقد شغل احلوار الداخلي (ٗٙ)فيقيمو عندما دير بأزمات نفسية" ،ألسباب نفسية واجتماعية

مساحة واسعة يف شعر ابن ادلعتز، ويعد ملمحا فنيا بارزا يف شعره، فهو األداة الرئيسة اليت اعتمد 
عليها يف الكشف عما ديوج بداخلو من مشاعر، أو ما يدور بداخلو من صراع إزاء موقف معٌن. 

اخلية أيضا مع كما أقاـ حواراتو الد  ،وقد جلأ شاعرنا يف حواراتو الداخلية إىل زلاورة ذاتو وجوارحو
وال تبتعد عن نفسو "ألف احلوار سواء أكاف مع  ،ادلكاف والزماف، وىذه احلوارات التنأى عن ذاتو

الذات أـ مع الطبيعة فإنو ال خيرج عن إطار احلوار الداخلي، ألف ادلتكلم ىو الذي يسًن العبارات 
 (٘ٙ)احلوارية، وىو الذي بفرتض اإلجابات عن األسئلة"

 ذاتالحوار مع ال
وقد أشار النقاد القدماء إىل ىذه  ،عرؼ الشعر العريب القدمي ظاىرة احلوار مع الذات

الظاىرة، وأطلقوا عليها مصطلح "التجريد" الذي يعرفو ابن األثًن بقولو: ىو إخالص اخلطاب 
وأنت تريد بو نفسك، وقد قسمو قسمٌن: األوؿ : ْنريد زلض : أف تأيت بكالـ ىو  ،لغًنؾ

وأنت تريد بو نفسك، واآلخر: ْنريد غًن زلض: وىو خطاب لنفسك ال  ،خطاب لغًنؾ
وكأهنا قد  ،ىو" يف سلاطبة الذات –أنت  –فالتجريد يعتمد على توظيف الضمائر "أنا  (ٙٙ)لغًنؾ

واألخرى تنصت، فالشخصية "عندما تتحدث  ،انشطرت إىل ذاتٌن أو شخصيتٌن: إحدامها تتكلم
مع نفسها تتحوؿ من شخص متكلم )أنا( إىل شخص سلاطب )أنت( وكأهنا ٔناطب شخصا 

 (ٚٙ)غًن ذاهتا"
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اليت  ،ودييز النقاد بٌن )أنا( الشاعر و)أنا( الشعر، فأنا الشاعر ىي ذات الشاعر احلقيقية
أنا الشاعر االفرتاضية أو الذات الشعرية اليت وتتفاعل معو، أما أنا الشعر فهي  ،توجد يف العامل

 (ٛٙ)بينما ٕنثل الذات احلقيقية دور ادلخاطب ،توجد يف النص، واليت ٕنثل دور ادلتكلم
ويرى د. نوفل اجلبوري أف الشاعر يلجأ إىل زلاورة ذاتو يف حالتٌن: األوىل عند اذلروب من ذاتو أو 

 (ٜٙ)ويعاين االغرتاب ،وء إليها عندما يشعر بالوحدةاالعرتاض عليها، واحلالة األخرى: عند اللج
 حيث ينغلق على ذاتو نتيجة إحساسو باإلحباط واليأس.

 يقوؿ: ،وكأنو مل جيد إنسانا آخر، يشاركو مهومو ،ويقيم ابن ادلعتز حوارا مع ذاتو احلزينة
 وَلَعهِدي بو كلوِف الُغرابِ  َشاَب رَأسي وُذقُت ُثْكَل الشَّبابِ 

 َض وإْذ َحْشُو نَظَريت َأْحَبايب رَِدائي َصاٍؼ أََمسُّ بو األرإْذ 
 نَػقََّب ادلاُء وْجَهَها ُِنََبابِ  ويُػَغاِديين السُّقاُة ِبكأسٍ 

 ػسَي َمْن ال يَلوُمين يف التََّصايب إْذ َأحبُّ الِعباِد نَػْفًسا إىل نْفػ
 قًيا لُِعْمِر الشَّبابِ ػُث انْػَتهْت يب سَ  تَالًعا ِشرََّة الشََّباِب إىل حيػ
 (ٓٚ)َصبٍَّة وُكَّْلْت ُُنبّْ الرَّبَّابِ  َخالًعا لِلعَذاِر يف أَْمِر نْفسٍ 

يكشف ىذا احلوار الداخلي عن حزف عميق، ينتاب شاعرنا حللوؿ ادلشيب برأسو، فيطلق         
ىذه اآلىة "شاب رأسي" اليت تثًن يف نفسو مشاعر احلسرة واألمل، وتأيت صورة "وذقت ثكل 
الشباب" لتعرب عن مرارة فقد الشباب وانقطاع األمل يف عودتو، لذلك مل يبق أمامو إال أف يدخل 

فتتداعى على ذىنو ميادين ادلتعة  ،يسرتجع من خاللو ذكريات الشباب ادلفقود ،ليف حلم مجي
اخلمر" اليت افتقدىا برحيل الشباب، لعلها تشعره بنوع من  –األحباب  –واللذة "الفتوة والشباب 
 اذلدوء والراحة النفسية.

احلزف وقد أقاـ الشاعر حواره مع ذاتو معتمدا على ضمًن ادلتكلم )أنا( ليربز مدى 
وكأف وشائج ،العميق، الذي ينتابو، وليعرب عن إحساسو بالوحدة وسط عادلو، الذي يعيش فيو

حييل  -كما يرى د. عبد ادللك مرتاض  –التواصل بينو وبٌن أبناء جنسو قد انقطعت،  فضمًن أنا 
فس فمرجعيتو جوانية، تنطلق من الداخل ضلو الداخل، يستطيع التوغل يف أعماؽ الن ،إىل الذات

ال كما جيب أف  ،البشرية، فيعريها بصدؽ، ويكشف عن نواياىا ُنق، ويقدمها للقارئ كما ىي
 (ٔٚ)تكوف

 فيقوؿ: ،ويقيم حوارا مع ذاتو
ِشيُب ِمينّْ 

َ
 َأَْشََت يب َحاِسًدا وزَاَدا َماَذا يُريُد ادل
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تُُو بالسَواِد دلَّا  َغيػََّر ِمن فَػْقدِه ِحَدادا َغًنَّ
 لكنَُّو نَاَؿ َما أرَادا أََرْدُت ِمنوومل أَنَْل ما 

 (ٕٚ)أرُجو بو ِعنَدىا ِوَدادا مْل َأْخِضب الشَّْيَب للَغواين 
وحالة اذللع واخلوؼ اليت  ،يكشف االستفهاـ يف بداية األبيات عن معاناة الشاعر              

تعرتيو من ادلشيب، وما يزيده حزنا وأدلا ىو َشاتة حاسديو، ويذكر أنو جلأ إىل خضاب شعره 
بالسواد حدادا على شبابو ادلفقود وندبا عليو، وليس رغبة يف كسب ود الغواين، ويأيت حرؼ 

 ى ما آؿ إليو حالو.وينوح عل ،ليمتد الصوت ويرتفع، وكأنو يبكي ،األلف يف هناية األبيات
يصور ما ٕنوج بو نفسو من مشاعر متضاربة نتجت عن انقضاء أياـ الشباب  ،ويقيم حوارا داخليا

 ونزوؿ ادلشيب برأسو، فيقوؿ معتمدا على ضمًن ادلتكلم:
 وأَمَسى الرَّأُس ُمبَيضَّ النَّواِحي َكسْدُت وكنُت أنُفُق يف ادلالحِ 

 وأنُفُر من مَعاَشرِة الصَّالحِ  ولكينّْ أِحنُّ أىل التَصايب
ِشيُب إىل َفالِحي

َ
 فأْمِشي الَقْهَقَرى ضْلَو الَفالحِ  َويَدُعوين ادل

 (ٖٚ)إىل َساٍؽ ونَدماٍف َورَاحِ  ولكْن ال َتَسْليِن َعْن َحنييِن 
يستفتح شاعرنا مقطوعتو بالفعل "كسدت" الذي ينطوي على مرارة وحسرة، فقد تبدلت        

وكل ماهتواه الغواين يف الرجاؿ، وأمسى الشيب ديؤل  ،أحوالو، وفقد مقومات الشباب ونضارتو
مث يكشف لنا عن سر عذابو ّٔذا التحوؿ، الذي طرأ عليو من خالؿ التضاد "أحن  ،جنبات رأسو

فأمشي القهقرى ضلو  -يدعوين ادلشيب إىل فالحي -انفر من معاشرة الصالح–ايب إىل التص
الفالح" الذي يربز ما يعانيو من ٕنزؽ نفسي ومشاعر متناقضة، حيث تتنازعو رغبتاف متعارضتاف: 
األوىل: االستجابة لداعي الشيب واالستعداد للرحيل، واألخرى: احلنٌن إىل اللهو والتصايب والتمتع 

 ين.بالغوا
 وحياور ذاتو مستخدما ضمًن ادلخاطب، وجاعال الشيب واعظا وناىيا، يقوؿ: 

ِشيبِ 
َ
ِصيبِ  أمل َتْسَتِحي ِمْن َوْجِو ادل

ُ
 وقد نَاَجاَؾ بالَوْعِظ ادل

 (ٗٚ)فما أْعَددَت ِلؤلجِل الَقريبِ  أرَاَؾ تُِعّد ِلآلَماِؿ ُذْخرًا
وكأنو يقف خارج أسوارىا،  ،الشاعر جيرد من ذاتو ذاتا أخرى، يتوجو إليها بالسؤاؿ         

الذي  ،ليربز الصراع الداخلي ادلستعر ،واضعا بينو وبينها حاجزا، أو كأهنا قد انشطرت قسمٌن
ي حييل يعيش فيو، فتتوجو األنا الشاعرة باللـو إىل أنا الشاعر الالىية، وديثلها الضمًن أنت، الذ

وترجع عن غيها، وتستجيب لصوت العقل،  ،على ذات الشاعر، لعل ىذه األنا الالىية تفيق
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خاصة وقد خط ادلشيب رأسو "فضمًن أنت ال يستطيع إبعاد شبح األنا.... بل لعلو مل يزده إال 
 أو الوجو اآلخر لو. (٘ٚ)مثوال وبروزا، فكأنو ترمجة لو من جنس لغتو"

لح "قصيدة التخارج" على استخداـ الشاعر ضمًن أنت يف ويطلق بعض النقاد مصط
سلاطبة ذاتو، ألنو يكلم ذاتو بضمًن خيتلف عن ضمًن األنا، والغاية من ذلك أف حيدث تغريبا بينو 

 (ٙٚ)وبٌن ذاتو
 ويوظف الضمًن أنت يف زلاورة ذاتو، فيقوؿ:
َهاتَاتُقاِبُل َشيًبا باخِلَضا ظَلْمَت إذا طالْبَت َشيًئا وقد فَاتَا  ِب َوَىيػْ
ـَ اتَا َوقالوا اْمُرٌؤ قد َشاَب وابْػَيضَّ رَأُسوُ   (ٚٚ)وال بُدَّ يَوًما أْف يَػُقولوا اْمُرٌؤ 

يعكس ىذا احلوار ما يدور يف أعماؽ شاعرنا، وما يشعر بو من أوجاع وآالـ، حيث خياطب     
يهاتا" فالشيب ال يعين ذاتو مستنكرا عليها مواجهة الشيب باخلضاب "تقابل شيبا باخلضاب وى

فهو إف استطاع أف ديحو بياض الشعر،  ،بياض الشعر فحسب، وإمنا يعين فقداف القوة والعافية
اليستطيع أف ديحو مظاىر الضعف والذبوؿ، اليت تعرتي جسده، لذلك يتأمل حللوؿ ادلشيب 

الفناء ورسوؿ  برأسو، وقل الناس عنو "امرؤ قد شاب وابيض شعره" مؤكدا لنفسو أف الشيب نذير
 ادلوت.

ويوجو حديثو إىل ذاتو من خالؿ ضمًن ادلخاطب، وكأنو منفصل عنها وخارج عن 
االستمتاع ّنلذات احلياة واحلرماف  -أسوارىا، معتمدا على ثنائية "ذىاب الشباب وحلوؿ ادلشيب

 منها" يقوؿ:
زَايلُ 

ُ
 ال يُزايلُ وِصرَت إىل الشَّْيِب الذي  َطَوى نفَسُو َعْنَك الشَّباُب ادل
 فماَت التَّصايب واسرَتاَح الَعواِذؿُ  وأمَسكَت قَلًبا عن َىَفواتوِ 

 (ٛٚ)وَأَسالَؾ منهم بعد ذلَك َشاغلَ  وَودَّعَت أالَؼ اذلَوى وانَقَضى الصَّْب
 ويثًن الليل بظالمو وطوؿ ساعاتو اذلمـو واألحزاف يف نفس شاعرنا، فيقوؿ سلاطبا ذاتو:     

 َوقَػرَاَؾ اذلَمَّ أو َصابَا الليُل أْو آباَحاَر ىذا 
 ال تَػَرى يف الَغْرِب أْبوابَا َوُوفوُد النَّْجم واِقفةٌ 

 (ٜٚ)ليلًة قَاسيًة َىابَا وكأفَّ الَفْجَر حٌَن رَأى
 ،يفصح ىذا احلوار عن إحساس شاعرنا بطوؿ الليل وحصار اذلمـو لو، فالنجـو واقفة

وكأف أبواب الغرب قد أغلقت أمامها، أو كأف الفجر خيشى البزوغ  ،التتزحزح عن أماكنها
والسطوع من قسوة ىذه الليلة، ىكذا يسقط الشاعر مشاعره على الطبيعة من حولو، وكأهنا 
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فيما يعرؼ بظاىرة "امتداد الوجداف" من  ،تشاركو مهومو وآالمو، وتشعر ّنا يشعربو من أحاسيس
 (ٓٛ)الشاعر إىل بعض عناصر بيئتو

 وجيري حوارا بينو وبٌن ذاتو بعد رحيل زلبوبتو، يقوؿ:
َها آخَر الدَّْىِر َصابرُ  َفكْيَف َّٔا ال الداُر مْنها قريبةُ   وال أنَت عنػْ

 أأنَت على شيٍء ِسوى اذلمّْ قَادرُ  أِبْن يل فقد بَانْت ِّٔا َغْربَُة النَّوى
 وتَنهلَّ الدُّموُع الَبواِدرُ ُخفوقًا  نعْم أْف يَزوَؿ القلُب عْن ُمستَقرَّهِ 
 ذلا عاِذٌؿ يف حبّْ َسْلَمى وعاِذرُ  وأحَيا حياًة بعَد َسلَمى مريضةً 
 (ٔٛ)قَتياًل فهْل منُكْم بِو اليوـَ ثائرُ  أال يا ِعَباَد اهلل ىذا أخوُكمُ 

يتوجو إليها مستفهما مستنكرا عن استمرار تعلقها  ،جيرد الشاعر من ذاتو ذاتا أخرى
باحملبوبة، رغم رحيلها بعيدا وانقطاع األمل يف اللقاء، األمر الذي أحاؿ حياهتا مها وحزنا، وكأنو 
يدعوىا إىل نسياف احملبوبة، وقطع حباؿ التعلق ّٔا، فرتد عليو ىذه الذات "األنا األخرى" أهنا لن 

احلياة، ىكذا أضحت ذات شاعرنا ميدنا للصراع بٌن رغبتٌن  حَّت تفارؽ ،تنسى احملبوبة
 متعارضتٌن وعاطفتٌن متناقضتٌن.

 يسرتجع من خاللو ذكريات ادلاضي اجلميل وأياـ الشباب، يقوؿ: ،ويقيم حوارا داخليا
 َسوالَف أيَّاـٍ َسبَػْقَن وُأخّْرا أيا َوحَيُو ما ذنُبُو إْف َتذكَّرا

 ومْعروَؼ حاٍؿ دلن خَيَْف أْف يُنكَّرا مُهوِموِ  َوَسكرَة َعْيٍش فَارٍغ من
 وِظاًل من الدُّنَيا عليو ُمَنثَّرا وَعصَر َشباٍب كاَف ِصبغَة ُحسِنوِ 

ا أذاِكًُن ال يرُدْدَف ما فاَت من َىَوى حزوَف أْف يَػَتصربَّ
َ
 (ٕٛ)وال تدُع ادل

الشاعر ىنا انفصم عن ذاتو، اليت حياورىا مستخدما ضمًن الغائب، وكأنو ٓنرر من            
وكأهنا شخص آخر، حيث تتوارى  ،ىيمنة الضمًن "أنا" األمر الذي يتيح لو احلديث عن نفسو

الذات خلف ضمًن الغائب، الذي حييل إليها،وإذا كاف ضمًن الغائب يسمح لو باالنفصاؿ عن 
ق مسافة فاصلة بينو وبينها، إال أنو من ناحية أخرى يتيح لو االقرتاب منها بوصفو راويا ذاتو، وخل

عليما، ديتلك ادلعرفة الكلية ِنبايا الشخصية، والقدرة على التعبًن عن خلجاهتا، حيث نطلع على 
حٌن اسرتجع ذكريات أياـ الشباب، فهو يهرب  ،ما يدور يف داخلو من إحساس باحلسرة واحلزف

ىو  -كما يرى د. عبد ادللك مرتاض–ذاتو وحاضره، ويرجع إىل ادلاضي،  فضمًن الغائب  من
مفتوح إىل  ،متجو ضلو ادلاضي البعيد، فهو طويل االْناه ،ضمًن خارجي زلايد، غائب عن احلاضر
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والريب يف أف غياب زمن الشباب يعادلو غياب ذات الشاعر على مستوى الضمًن  (ٖٛ)الوراء
 "أنا"

يعد نوعا من األقنعة  ،. الغامني أف استخداـ الشاعر ضمًن "ىو" يقصد بو ذاتوويرى د
 ( ٗٛ)اليت ٕننحو حرية أكثر يف التعبًن عن ذاتو

وانقطع  ،وجيري حوارا بينو وبٌن جوارحو يف عتابو أليب احلسن بن فراس، الذي انشغل عنو
 عن زيارتو، يقوؿ: 

 حَّتَّ تَعرَّى بياُض الصُّبِح واشَتهرَا أَغَرى يَب اذلمَّ طوُؿ الليِل والسََّهرا
ـَ َعهٍد على ُودٍّ فكيَف تَػَرى يا قلِب قد كنَت ترُجو من أيب َحَسنٍ   َدَوا
 وَسائِل السَّمَع أيًضا عنو والَبَصرا قاَؿ اسأِؿ اجِلسَم ُٔنبَػْر عْن ِعيادتِو

 َخرَباوقاَؿ مَسِعَي مل أعرْؼ لو  فقالِت العٌُن مل أقرأ لو ُكُتًبا
 (٘ٛ)ما َجاءنا َعائًِدا يَػْوًما وال اعَتذرا فاستشهدا بدنًا ُمضىًن فقاؿ نعمْ 

أدار الشاعر ىذا احلوار بينو وبٌن جوارحو، اليت أنطقها، وجعلها شخصيات حاضرة يف         
الذي مل يداـو على عهد ادلودة واإلخاء، ويبدأ  ،ليقيم احلجة على صديقو أيب احلسن ،مقطوعتو

ليستأنس  ،واره بطرح سؤاؿ على القلب، ألنو موطن ادلشاعر والعواطف، فيستشهد ببقية اجلوارحح
برأيها، فنستمع منها إىل أقواؿ موجعة، تدؿ على قطيعة أيب احلسن لشاعرنا، فالعٌن مل تقرأ لو  

 غيابو.كتابا، والسمع ال يعرؼ لو خربا، والبدف يعرتؼ أنو مل يأت زائرا منذ زمن، ومل يعتذر عن 
وقد صلح احلوار يف إيصاؿ ما يريده شاعرنا من إقامة احلجة على صديقو يف ثوب من العتاب  

وتذكًنا لو بادلودة اليت كانت بينهما، وقد جاء ىذا  ،الرقيق، رغبة منو يف احلفاظ على عالقتو بو
جيري خارج الذي يدور بٌن الشاعر وجوارحو على نسق احلوار اخلارجي، وكأنو  ،احلوار الداخلي

 ليومهنا بواقعية احلوار.  ،وليس داخلها ،الذات
ويتحدث، وجيرده وكأنو حياور شخصا آخر،  ،ويستنطقو، وجيعل منو إنسانا، يعقل ،ويؤنسن قلبو

 يقوؿ:
 إذا فاَرقْت ِشرُّ بأنََّك ال َتصُبو َأملْ َتُك قد َمنَّيتين أيُّها القلبُ 
وُت لكْن ِقيَل يل إنَُّو احلبُّ  فقاَؿ ظَننُت احلبَّ يغلُبُو الَفََّت 

َ
 (ٙٛ)ىو ادل

 ويقيم حوارا بينو وبٌن نفسو، حيثها على التوبة، وحيذرىا من التسويف، يقوؿ:        
 ألسِت َحدَّثِتين أينّْ أتوُب فَلمْ  يا نفِس ما الدَّىُر إالّ ما َعِلْمِت فكمْ 
 قبِلَنا وأَُممْ  وأَىلكْت أشَُلًا من إياِؾ إياِؾ من َسْوٍؼ فكم َخَدَعتْ 



 العدد الخامس والثالثون                                                                            الجزء األول 

 

998  

 

 نَاداِؾ َداِعي اذلَوى والَغيّْ قلِت نَػَعمْ  إذا ُدعيِت إىل التقَوى َصمْمِت وإفْ 
ـْ  ُتويب َيكن لِك عنَد اهلِل َجاُه تُقىً   (ٚٛ)وَقدّْمي من َفعاِؿ الصاحلٌَن َقَد

يكشف ىذا احلوار عن العالقة ادلتأزمة بٌن الشاعر ونفسو، ويظهر ذلك من خالؿ ما 
ديوج بداخلو من صراع بٌن مشاعر متناقضة، فهو يتوؽ إىل التوبة واالستقامة واالبتعاد عن طريق 
اللهو والغي، لكن نفسو غارقة يف الذنوب وادلعاصي، ترفض أف تطيعو، وأف تستجيب لداعي 
ا التقى، األمر الذي دفعو إىل مناداهتا يف مطلع األبيات "يانفس" دوف إضافة ياء ادلتكلم، وكأهن

 منفصلة عن ذاتو، وليست جزءا منها. ،بعيدة عنو
 الحوار مع المكان والزمان

جلأ ابن ادلعتز إىل زلاورة ادلكاف والزماف، وأسند إليهما صفات إنسانية، األمر الذي 
وجعلهما أطرافا يف احلوار الداخلي، خاصة عندما تنكفئ ذاتو على  ،منحهما القدرة على احملاورة

واء من العزلة واالغرتاب والشكوى واألنٌن، وكأف وشائج التواصل بينو وبٌن نفسها ساُنة يف أج
أبناء جنسو قد انقطعت،  فيسعى إىل مناجاة ادلكاف والزماف، لعلو جيد فيهما السلوى والعزاء، 

ما يشعر بو، متخذا من حواره معهما  ،بعد أف يؤنسنهما، ويبث فيهما احلياة، كي يشاركانو
 ذلا بشجونو ومهومو.يبوح من خال ،وسيلة

 يقوؿ: ،ويستنطق شاعرنا الطلل، وجيرى حوارا معو
 َحدّْْث عن الظاِعنٌَن ما َفعُلوا َتعاَىَدْتَك الِعَهاُد يا طلل
 َصاَح ُغراٌب بالبٌْنِ فاحتَمُلوا فقاَؿ ملْ أَدِر غًَن أنػَُّهمُ 

 َيسُكُنين أو يَردُُّىْم قَػَفلُ  ال طاَؿ لْيِلي وال هنارِي ِلَمنْ 
 وال َٓنلَّيُت بالرياِض وال النػَّوْ  وال َٓنلَّيُت بالرياِض وال النػَّوْ 
 ر َوَمغناَي ِمنهُم ُعُطلُ  وال َٓنلَّيُت بالرياِض وال النػَّوْ 
 قلُت : حنٌٌن ودمعٌة َتِسلُ  عليَّ ىذا فما عليَك ذَلُمْ 
 حبّْ ِسواُىْم ما حنَِّت اإلبلُ  وإنَّين ُمقَفُل الضمائِر َعنْ 
 إْف نَزلوا َمنزاًِل وإْف َرَحلوا فقاَؿ َىالّ اتبعَتهْم أبًَدا

حبَّ ليَس لوُ 
ُ
 َىمّّ بغًِن اذلََوى وال ُشُغلُ  َىيهات إفَّ ادل

 َوِجئَتيِن َعن َحديِثِهْم َتَسلُ  َتركَت أيدي النػََّوى تَقوُدُىمُ 
 (ٛٛ)من دوِف َسْلمى فإْف أََب الَعِذؿُ  فقلُت لِلركِب ال قرار لنا
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يبدأ الشاعر حواره بالدعاء للطلل، ويطلب منو أف حيدثو عن أىلو الظاعنٌن،                
فيجيبو أف أخبارىم قد انقطعت عنو بعد رحيلهم، وأنو قد تأثر عاطفيا بفراقهم، فانطفأت فيو 

وجو الطلل بالسؤاؿ إىل ّٔجة احلياة، وىجر التزين باألزىار واألنوار حزنا عليهم وشوقا إليهم، ويت
وّنا يعانيو من لوعة وأسى لفراقهم، ويعرتؼ  ،شاعرنا قائال "فما عليك ذلم" فيبوح إليو ُننينو إليهم

لو أنو سيظل وفيا ذلم صادقا يف حبهم، مهما بعدت ديارىم، فينصحو الطلل أف يقـو بواجبو 
ويستجيب شاعرنا  ويبحث عنهم، فهذا من عالمات الصدؽ يف احلب، ،ضلوىم، فيتتبعهم

 لنصحيتو، ويبدأ يف االستعداد للبحث عن زلبوبتو.
ىكذا بث شاعرنا يف الطلل احلياة واألحاسيس، ومنحو القدرة على القوؿ، وتبادؿ معو 
الكالـ، وأضحى ذاتا فاعلة يف النص، والريب يف أف ىذا احلوار ىو حوار داخلي، فالطلل غدا 

أحدمها ىو  ،ر الداخلي يكوف الصوتاف لشخص واحدمرآة تعكس مشاعر الشاعر "ففي احلوا
 ،صوتو اخلارجي العاـ، أي صوتو الذي يتوجو بو إىل اآلخرين، واآلخر صوتو الداخلي اخلاص

 (ٜٛ)الذي ال يسمعو أحد غًنه، ولكنو يبزغ إىل السطح من آف آلخر"
"فقد عودنا  وقد عد النقاد ىذا احلوار من الظواىر الفنية اجلديدة يف ادلقدمة الطللية

الشعراء يف اجلاىلية واإلسالـ أف يسألوا ادلنزؿ عن أىلو، ومصًنىم بعد مفارقتهم لو، وأف يكوف 
رده يف األعم األغلب الصمت ادلطبق والسكوت التاـ..... وعرفت عند النقاد العرب باسم سؤاؿ 

خرج عن صمتو الديار واستعجامها، أما ىو فخرج على ىذا التقليد، وإذا ىو يسأؿ الطلل، في
وسكوتو واستعجامو زلدثا لو، ورليبا إياه، وناصحا لو، وإذا ىو يدير معو حوارا طويال، يشمل 

 (ٜٓ)ادلقدمة من مطلعها إىل هنايتها، وإذا الطلل ذات ناطقة، تتكلم وٓناور"
 ويناجي ديار زلبوبتو قائال:

 اجَلديَدافِ أَبلى َجديَد َمغانيِك  يا داَر يا داَر أطرَايب وأشَجاين 
 لقد تأىَّلِت من مَهّْي وأحزَاين لِئْن َٔنلَّيِت من ذلِوي ومن َسَكيِن 

 َترِوي ثرًى منِك أمَسى غًَن ريَّافِ  جاَدْتك رَائَحٌة يف إْثِر بَاكرةٍ 
 كأنَُّو َحَدٌؽ يف َغًِن أْجفافِ  حَّتَّ أَرى النػَّْوَر يف َمغناِؾ ُمبَتسًما

 ما كاَف أضَحْكيِن ِمنها وأذلَاين  أبكاين دلَّا وقْفُت على األطالِؿ 
 فَيًضا أَما يَنَتِهي عْن َذنِبِو اجلَاين  يف كلّْ يَوـٍ أَرى يل ِمن ِجنايَِتها

 ََشْلي وأخَلى من األحَباِب أوطاين  فما أقوُؿ لّدىٍر َشتََّتْت يُدهُ 
 (ٜٔ)ِمنها َفعرَّاين إالّ انثَػىَن ُمسرًِعا  َوَما أَتَاين بُِنعَمى ظَْلُت الِبَسها
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يستهل شاعرنا حواره بأسلوب النداء "يا دار" الذي جيسد الرغبة يف التواصل معها، ويكرر       

النداء مرة أخرى مغًنا يف بنيتو "يادار أطرايب وأشجاين" وكأنو يستحضر طيف أحبتو وذكرياتو 
فهي  ،وؿ "يا دار" تقف وحيدةادلرتبطة ّٔذه الدار، ونلحظ أف كلمة الدار يف أسلوب النداء األ

خالية مهجورة، وجاءت يف أسلوب النداء الثاين ملتصقة بأطرابو وأشجانو، األمر الذي يشي 
بارتباطو الشديد ّٔذه الدار، فهي متجذرة يف وجدانو، زلتفظة بكياهنا يف ذاكرتو، فنداء الشاعر 

لشاعر، لكنها ليست خارج ذات لؤلشياء غًن العاقلة "ليس إال سلاطبة لذوات أخرى، يفرتضها ا
 (ٕٜ)اليت ٕنثلها ذات الشعر نفسها" ،الشاعر

ويعتمد شاعرنا على التضاد يف إبراز فعل الزمن يف ىذه الدار ويف نفسو، فقد ترؾ أثارا 
عميقة وجراحا غائرة يف كليهما "أبلى جديد مغانيك اجلديداف" فقد سلبها الزمن مجاذلا ؤّاءىا، 

الليل والنهار، وأحاذلا إىل سكوف موحش، فصارت ديارا خربة، بعد أف كانت  وزلا معادلها تعاقب
تعج باحلركة والضحكات "لئن ٔنليت من ذلوي ومن سكين" فقد أضحت خالية من احلب 
واحلياة، األمر الذي يثًن يف نفسو مشاعر احلزف واألمل "لقد تأىلت من مهي وأحزاين" وحياوؿ 

ف وعدـ االستسالـ ذلا، فيدعو ذلذه الديار بالسقيا، حَّت تعود شاعرنا التغلب على مشاعر احلز 
إليها نضارهتا ؤّجتها، فتتفتح ّٔا األزىار واألنوار، وكأنو حياوؿ ترميم ادلكاف، وبعث احلياة فيو من 

 جديد.
وحالة  ،وينتقل الشاعر من سلاطبة الدار إىل سلاطبة ذاتو، كاشفا عن مشاعره الداخلية

اليت يعانيها، فيشكو قسوة الزمن وسطوتو ادلؤثرة يف رلرى حياتو، فقد سلبو االنكسار والقلق 
سريع النكوص بنعمائو، فاحلوار جاء انعكاسا لؤلزمة  ،وشتت َشلو، فهو زمن غادر ،أحبابو

اليت انتابتو أثناء وقوفو على أطالؿ ديار احملبوبة، وشعوره بالضعف اإلنساين أماـ ىيمنة  ،النفسية
 الزمن.

 فيقوؿ: ،ويستنطقو أثناء مروره على قرب عاشق ،ويؤنسن الثرى
 عليِو من األنَواِر مثُل الشَّقائقِ  َمرْرُت بقرٍب زَاىٍر َوسَط رْوَضةٍ 
 (ٖٜ)َترحَّْم عليو إنَُّو قرُب َعاشقِ  فقلُت ِلَمْن ىذا فقاؿ يل الثػََّرى

تعد مقدمة مبكرة دلزج  ويعلق د. الشكعة على ىذين البيتٌن بقولو "إف مثل ىذه الصورة
 (ٜٗ)شعر الطبيعة بالرثاء عند شعراء األندلس بعد ذلك بقرنٌن من الزماف"

 ويشعر يف قرارة نفسو بغصة ْناه الدىر نتيجة ما القاه من شرور وأىواؿ، فيناجيو قائال:
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 يا طَارِقًا باذلُموـِ والُكَربِ  يا دىُر يا دىُر يا أبا الَعَجبِ 
 ويا ُمغصَّ الرَّضيِع باحلََلبِ  ِن َصاحِبوِ يا َخائًِنا عند أَم

 ُدىٍم وُشهٍب يَرُكضَن بالَعَطبِ  يا َغازِيًا أَْنفَس األنَاـِ على
 وجاعَل الرْأِس تابَع الذنبِ  يا رَاِفًعا َوْىدًة ِبوضِع ُرَبً 

 َأكََّد ِميثاَقُو ِلُمطَّلبِ  يا ُكلَّ شيٍء َيسوُء يا َشرَّ َمنْ 
 (ٜ٘)يَغُررُْكُم باخِلداِع والَكِذبِ  الِعباِد والحذاِر يا معشَر 

يكشف تكرار النداء على ادلستويٌن : األفقي والرأسي عن زلنة شاعرنا، وإحلاح فكرة 
نوائب الدىر على ذىنو "فالتكرار يضع يف أيدينا مفتاحا للفكرة ادلتسلطة على الشاعر، وىو 

ر على أعماؽ الشاعر، فيضيئها، ُنيث نطلع بذلك أحد األضواء الالشعورية، اليت يسلطها الشع
 (ٜٙ)عليها"

خائن دلن يطمئن  –طارؽ باذلمـو  -فقد نعتو بصفات سلبية متعددة فهو "أبو العجب 
كل   -يرفع اللئاـ -يغزو أنفس األناـ -يهجم بالردى على ادللوؾ -مغص الرضيع ُنليب أمو -إليو

شيء يسوء" ىكذا تفنن يف استعماؿ صفة سلبية جديدة وراء كل أداة نداء، وكأف كل نداء 
، وبذلك يكشف لنا وجها جديدا للدىر، وكأنو يطارده بوجوه متعددة، ال يستطيع اذلروب منها

 وأبعد عنها الرتابة وادللل. ،رسخ فكرتو
ويناجي الدىر مرة أخرى شاكيا إليو أفعالو، فقد ابتاله ّنصائب عديدة، أحالت حياتو 

 حزنا وجحيما، ورغم ذمو لزمانو إال أنو حيمد ربو متقبال لقضائو وقدره، يقوؿ:
ـَ ُعمرِي  يا دىُر حسُبَك قد َأكثرَت َفجعايت  ِصيباتِ َشغْلَت أَيَّا

ُ
 بادل

 فأَيَن ذلِوي وأحَبايب ولذَّايت  مؤلَت َأحلاَظ عْييِن ُكلَّها َحَزنًا
نيا َمسرَّايت  َْحًدا لِريبّْ وَذمِّا لِلزَّماِف فما  (ٜٚ)أَقّل يف ىذه الدُّ

الشيب مظهر من ادلظاىر السلبية للزمن وادلؤثرة يف حياة اإلنساف، فهو يسلبو شبابو ومتع 
 ؤّجتها، ويؤنسن شاعرنا الشيب، ويناجيو قائال:احلياة 

ْفرِؽُ  قلُت ِلشيِب إْذ بََدا
َ
 وابْػَيضَّ ِمينّْ ادل

ُفقُ  يا ِفضًَّة لِكنَّها  َكاسدٌة ال تَػنػْ
 جّْي ُصبَحُو َمْن يَعَشقُ  ويا هنارًا ال يُر

 أنَت الَعُدوُّ األزرؽُ  ال َمْرَحًبا ال َمْرحًبا
 فالرأُس مينّْ أَبَلقُ  إفَّ الشَّباَب َخانين
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 َأطْرتَُو يا َعقعقُ  أَيَن ُغراٌب َأسودٌ 
 (ٜٛ)ػسى َعاِرِضي َيْسَتحِلقُ  قد َكلَّ ِمقرَاِضي وأْمػ

الذي يعيشو شاعرنا حللوؿ ادلشيب برأسو، وحُيمّْل اللوف  ،تعرب ىذه األبيات عن شدة الوجع     
ب "فضة لكنها كاسدة" وىو "هنار اليرجى األبيض دالالت سلبية، توحي بالتشاـؤ واليأس، فالشي

صبحو" لذلك فهو ال يرحب بقدومو، بل يراه "العدو األزرؽ" شلا يوحي بشراستو وعنفو، وشعور 
الشاعر بالعجز والضعف أمامو، ويتفجع على شبابو الذي خانو، ورحل عنو، ويعكس التساؤؿ يف 

 بو، وضاع منو إىل األبد.اليت يشعر ّٔا، فقد طار شبا ،البيت قبل األخًن ادلرارة
 المحور الثالث: الحوار االفتراضي

ال نسمع يف ىذا احلوار إال صوت الشاعر، الذي يرد على عاذؿ حقيقي أو متخيل "من 
خالؿ خلق مايشبو احلوار بينو وبٌن من يعذلو على أمر ما، مث يسرتسل يف احلديث عنو، وسرد 

فهذا العاذؿ موجود يف  (ٜٜ)يف التعبًن عن ذلك"موقفو وقناعتو، متخذا من العاذؿ زلرضا لو 
فقد سعى الشاعر إىل حجب صوتو وعدـ إعطائو مساحة يف  ،وإف كنا ال نسمع صوتو ،احلوار

احلوار للداللة على عدـ اىتمامو بأقولو، وعدـ إصغائو إىل وجهة نظره اليت تباين وجهة نظر 
 شاعرنا.

الداخلي، يعرب من خاللو عن الصراع النفسي، ورّنا كاف ىذا العاذؿ ىو صوت الشاعر 
الذي تتالطم أمواجو داخل أعماؽ ذاتو، يف زلاولة منو لتخفيف وطأة ىذا الصراع الذي يعانيو، 

الذي أنكر  ،أو بعث مشاعر األمن واذلدوء يف نفسو، وضلن بذلك نتفق مع د. نوري القيسي
و حوار مفتعل، خيتلقو الشاعر ليؤكد يف الوجود احلقيقي للعاذلة، حيث يرى أف حوار العاذلو ى

 (ٓٓٔ)نفسو صفة مشهورة، أو يتخذه منفذا أو مربرا للتنفيس عن مشاعره الداخلية
 جيري شاعرنا حوارا مع عاذلو، فيقوؿ:
حبَّ بَِنارِهِ  يا عاِذيل يف ليلِو وهنارِهِ 

ُ
 َخلّْ اذلََوى َيكِوي ادل

ُتيَِّم وحَيُو ماذا على
الِ  َويَح ادل  ِو ِمن َذنِبِو أو َعارِهِ ُعذَّ

 يف قُرطٍق دَيِشي ِبكأِس ُعقارِهِ  يَا ُحسَن أْحَد إْذ َغَدا ُمتشمرًا
 َفِمِو وجيُد الظب يف أَزرَارِهِ  والغصُن يف أثوابِو والدُّرُّ يف
زَاِر على ُدنُػوّْ ِجَوارِهِ  لكنَّو قاٍس َكُذوٌب وعُدهُ 

َ
 ناِئي ادل

 (ٔٓٔ)لوال َمالَحُة َخدِّْه وِعَذارهِ  مثِلوِ ما كاَف أحَذَقين ِّٔجرِة 
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ويكثر يف عتابو، األمر الذي نغص  ،يبدأ شاعرنا حواره ّنواجهة عاذلو، الذي يلح يف لومو      
عليو حياتو، وأثار يف نفسو مشاعر الضيق والتذمر، فيتوجو إليو معنفا "خل اذلوى يكوي احملب 

"ماذا على عذالو من ذنبو أو عاره" لًنسخ ىذا التعنيف يف بناره" ويأيت االستفهاـ يف البيت الثاين
زلاولة منو إلسكات عاذلو، ومنعو من ادلضي قدما يف عذلو وتأنيبو، ويبدو أف شاعرنا مصٌر على 

غًن مكرتث  ،غيو وضاللو، فيأخذ يف إبراز الصفات اجلمالية يف زلبوبو، وكأنو يدافع عن مسلكو
 يم األخالقية.بلـو عاذلو أو ِنروجو على الق

 وحياور عاذلتو، ويطلب منها أال تلـو عاشقا مثلو، بل جيب أف تلتمس لو أعذارا، يقوؿ:
 ولكْن َدِعيِو واعِذري احلبَّ ِمن أجلي أَعاِذليت ال تَػْعُذيل َعاشًقا ِمثِلي

 َصريِع ُقدوِد الباِف واألعٌُن النُّْجلِ  َونُوِحي على َصبّْ بكْت عائداتُوُ 
 (ٕٓٔ)َتولٌَّْنَ فانضمَّْت ِجراِحي على النَّبلِ  فَلمَّا أْف أَصْْبَ َمَقاتِليَرَمٌْنَ 

يستهل الشاعر أبياتو مستخدما أداة نداء للقريب، ليوحي بأف نربة النداء خافتة ىادئة،      
وليظهر عجزه وضعفو أما سلطاف احلب، وتقـو ادلرأة يف ىذه األبيات بدور العاذلة، لذلك تعامل 

 وىو احلب. ،معها تعامال لينا، يتناسب مع طبيعتها األنثوية ومع موضوع العذؿ
باالتو بالعذاؿ، معرضا عن نصحهم وأقواذلم، معتمدا يف حواره معهم على إسكاهتم ويظهر عدـ م

 باحلجة الدامغة، يقوؿ:
ا النُّصُح ِلَمْن يَػْقبلُ  أيُّها الُعذَّاُؿ ال َتعُذلوا  إمنَّ
 َوىوُّْىوا ما ِشئُتم فافعلوا أنا باحلبّْ ُمِقٌر لُكمْ 

ُم  يَل َجهلي وذلم َعقُلُكمْ   أعقلُ أشَهدوا أهنَّ
 (ٖٓٔ)طاَؿ ليِلي واذلََوى أطوؿُ  ما ذِلذا الليِل ال يَنقِضي

يفتتح الشاعر حواره مع العذاؿ بدعوهتم إىل الكف عن عذلو، معتمدا على ىذه احلجة           
يف الرد عليهم "إمنا النصح دلن يقبل" ليؤكد عدـ مباالتو بعذذلم ورفضو ألقوذلم، وعدـ إصغائو إىل 

وأف يهوف من شأهنم من خالؿ ىذه ادلفارقة اللغوية "أشهد  ،وؿ أف يسخر منهممنطقهم، وحيا
الذي يعيشو شاعرنا، وحالة األرؽ اليت  ،أهنم أعقل"ويدؿ البيت األخًن على الوضع النفسي ادلتأـز

 يقاسيها، فيدخل يف حوار داخلي مع ذاتو، يكشف فيو عن معاناتو.
 د سلك طريق الرشاد، يقوؿ:يعرتؼ فيو أف ق ،ويقيم حوارا مع عاذلتو

 وقد َضِحَك ادلشيُب على الشَّبابِ  أََعاِذَؿ قد َكبُػْرُت على الِعتابِ 
ـُ إىل الِقرابِ  َرَدْدُت إىل التػَُّقى نَػْفِسي فَقرَّتْ   َكما ُردَّ احُلَسا
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 َوجيٍو ال خَياُؼ أََذى احِلَجابِ  ّوماٍؿ قد َسخوُت بِو َوجاهٍ 
 (ٗٓٔ)وُجوٌه سوَؼ تُبَذُؿ لِلرُتابِ  َوَْحْدٍ  وََكيَف ُتَصاُف َعْن أْجرٍ 

حياور الشاعر عاذلتو، ويطلب منها أف تكف عن عذلو، وأف ترتفق يف عتابو، فلم يعد 
ذلك الشاب، الذي جيري وراء اللهو والشهوات، فقد تقدـ بو العمر، وأصبح شيخا كبًنا، لذلك 

يف زلاولة منو للتخفيف من حدة يستهل حواره معها بقولو "أعاذؿ قد كربت على العتاب" 
انفعاذلا ولومها، ويعرتؼ ذلا بشيبو "وقد ضحك ادلشيب على الشباب" ورغم ما ٓنملو ىذه 
اجلملة من شعور باألسى وادلرارة لذىاب شبابو، إال أنو يثين على ادلشيب، الذي رده إىل 

رىا مشيبها عن وأعاده إىل جادة الصواب، فقرت نفسو "وكأهنا قد اسرتاحت حٌن زج،التقى
ويبدو أف العاذلة كانت تلومو على جوده وكثرة عطائو،  (٘ٓٔ)ا وذنؤّا، فاطمأنت، وسكنت"آثامه

 حيث نلمس يف البيتٌن األخًنين تعليال إلعالء فضيلة الكـر وإنفاؽ ادلاؿ.
 ويقيم حوارا بينو وبٌن زوجو، اليت تعذلو على كرمو، يقوؿ:

 ِك ال أُغلُب بالَعاِذلٌنْ وحيَ  َردَّْت عليَّ اللوـَ َظالمةٌ 
 جاٌر َىزيٌل وابُن بَيٍت مسٌَِنْ  ىل حَيِبُس النَّفَس على ِجسِمها

 وانَصرفْت عن َوجِو حقٍّ ُمِبٌنْ  قد أَقبَلْت َتعُذُليِن باطاًل 
 لِتأُكِلي َمايل مَع اآلكلٌنْ  ال َأِْحُل الُبخَل إىل ُحْفريت 

 (ٙٓٔ)ُمتُّ من الَوارثٌنْ  وىي إذا َىيهاَت من طلعِتها يف النَّدى
ٕنثل األبيات مواجهة عنيفة بينو وبٌن زوجو، اليت تلومو على كثرة إنفاقو وإىالؾ مالو، لكن       

موقفها مل يزده إال ٕنسكا بالكـر وسعة العطاء، ويبدو أنو قد ضاؽ ذرعا بتماديها يف لومو وعذلو، 
ا ٓنملو على وفشل يف إقناعها ّنعاين اجلود والسخاء، فيشتد يف تعنيفها وتقريعها، فيدعي أهن

البخل للحصوؿ على أموالو بعد وفاتو مع الوارثٌن، وقد حرص الشاعر على عدـ إعطاء مساحة 
يف احلوار ألقواؿ زوجو، تربز فيو حججها وبراىينها، ليدلل على أنو لن ينصاع وراء أقواذلا، ولن 

 حييد عن كرمو.
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 الخاتمة
 أمهها: ،انتهت ىذه الدراسة إىل رلموعة من النتائج

أف احلوار اخلارجي يف شعر ابن ادلعتز ىو حوار ثنائي، يقتصرغالبا على طرفٌن، مها الشاعر 
وزلبوبتو، شلا يعين رغبتو يف التواصل معها، وأف ادلرأة تشغل تفكًنه، وأهنا زلور اىتمامو، فمعظم 

 حواراتو اخلارجية ترصد عالقتو العاطفية ّٔا شوقا وحبا وصدا وىجرا.
شاىد احلوارية بٌن الشاعر وزلبوبتو يف الغالب يف مقطعات قصًنة، يسجل جاءت ادل

الشاعر من خالذلا ما دار بينهما من أحاديث، وٕنيزت أحاديث احملبوبة بقصر اجلمل احلوارية، فلم 
ليسرتسل يف الكالـ والرد على  ،تتجاوز غالبا البيت الواحد، وكأف أقواذلا كانت ىي ادلثًن للشاعر

 أقواذلا.
جاء احلوار اخلارجي يف شعر ابن ادلعتز من خالؿ منطٌن مها: احلوار البسيط، واحلوار 
ادلركب، وتنوعت أساليب احلوار اخلارجي، وإف كاف األسلوب ادلباشر ىو األكثر استخداما يف 

 نقل أقواؿ ادلتحاورين.
غة احلوار ْنلى أسلوب احلوار يف غرضٌن رئيسٌن مها : الغزؿ والشيب والشباب، وٕنيزت ل

بالسهولة والوضوح والبعد عن التعقيد والغموض، وىذا يتالءـ من جهة مع طبيعة احلوار القائمة 
 ويتناسب مع البيئة العباسية، اليت عاش فيها الشاعر من جهة أخرى. ،على التواصل

احتل احلوار الداخلي مساحة كبًنة يف شعر ابن ادلعتز، فهو أكثر شيوعا يف شعره من 
 اخلارجي، وجاء احلوار الداخلي من خالؿ احلوار مع الذات ومناجاة ادلكاف والزماف.احلوار 

اعتمد ابن ادلعتز يف حواره الداخلي مع ذاتو على خاصية التجريد، حيث ينتزع من ذاتو شخصا 
 آخر حياوره.

أسهم احلوار بشكل كبًن يف رسم بعض أبعاد شخصية الشاعر وادلرأة احملبوبة بوصفهما 
الطرفٌن احملورين، اللذين جيري بينهما احلوار، خاصة البعد النفسي لشاعرنا، انطالقا شلا تقولو 

 الشخصية عن نفسها، أو ما تقولو عنها الشخصية األخرى.
طغت األلفاظ ادلشحونة باحلسرة واألمل واحلزف والكآبة على ادلعجم اللفظي للحوار 

فس شاعرنا من مشاعر وانفعاالت، وكشف عن أزمة الداخلي، الذي أزاح الستار عما ديوج يف ن
 شاعرنا يف مرحلة الشيب.

ورّنا كاف ىذا  ،اْنو شاعرنا إىل زلاورة العذاؿ والالئمٌن من خالؿ خلق مايشبو احلوار
 العاذؿ ىو صوت الشاعر الداخلي.
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 الهوامش: 
بًنوت،  د. سعيد علوش، معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة، دار الكتاب اللبناين -ٔ

 .ٛٚ، ص ٜ٘ٛٔسوشربيس الدار البيضاء، ط األوىل، 
 .٘ٛ،ص ٜٗٛٔد. جبور عبد النور، ادلعجم األديب، دار العلم للماليٌن بًنوت، ط الثانية،  -ٕ
تشارلس مورجاف، الكاتب وعادلو، ترمجة د. شكري زلمد عياد، ادلركز القومي للرتمجة،  -ٖ

 .ٕٙٗ، ص ٕٓٔٓ
حلوار القصصي، تقنياتو وعالقاتو السردية، ادلؤسسة العربية للدراسات د. فاتح عبد السالـ، ا -ٗ

 .ٔٗ، ص ٜٜٜٔوالنشر بًنوت، دار الفارس للنشر والتوزيع األردف، ط األوىل، 
د. زاوي أْحد، بنية اللغة احلوارية يف روايات زلمد فالح، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب جامعة  -٘

 .ٚٔ، ص ٕ٘ٔٓوىراف اجلزائر، 
.انظر احلوار ٔٗٔوٓٗٔ، ص ٜٛٛٔفن األدب، دار مصر للطباعة،  ،توفيق احلكيم -ٙ

 .٘ٔالقصصي ص 
 ٓٗٔص  ،فن األدب -ٚ
 .ٕ٘٘الكاتب وعادلو،ص -ٛ
د. عبد اهلل أْحد عبد اهلل الوتوات، أساليب احلوار يف شعر ابن الوردي، آّلة العلمية لكلية  -ٜ

 .ٔٗ، ص ٕٚٔٓ، العدد الثامن، يونيو الرتبية جامعة مصراتة ليبيا، آّلد الثاين
صاحل بن أْحد بن زلمد السهيمي، احلوار يف شعر اذلذليٌن، دراسة وصفية ٓنليلية، رسالة  -ٓٔ

 .ٖٔىػ، ص ٖٓٗٔماجستًن جامعة أـ القرى، 
د. ساىرة زلمود يونس، احلوار يف شعر أيب فراس احلمداين، دراسة ٓنليلية، رللة أُناث كلية  -ٔٔ

 .ٕٖٕألساسية جامعة ادلوصل، آّلد الثالث، العدد الثالث،ص الرتبية ا
د. عز الدين إمساعيل، الشعر العريب ادلعاصر، قضاياه وظواىره الفنية وادلعنوية،دار الفكر  -ٕٔ

 .ٜٜٕالعريب، د.ت، ص 
 .ٜٕٛادلرجع السابق، ص  -ٖٔ
لوب أمل دنقل، د. طاىر مصطفي علي، سارا زيد زلمود، أسلوب احلوار الشعري يف أس -ٗٔ

 .ٖٚ، ص ٕٛٔٓ، ٕ٘ٔرللة اآلداب جامعة صالح الدين، ملحق العدد 
د. زلمد القاضي وآخروف،معجم السرديات، دار زلمد علي للنشر تونس، دار العٌن مصر،  -٘ٔ

 .ٜ٘ٔ، ص ٕٓٔٓط األوىل 
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 .ٔٗٔص  ،فن األدب -ٙٔ
 .ٖٔٔ،ص ٜ٘٘ٔد. زلمد يوسف صلم، فن القصة، دار بًنوت للطباعة والنشر،  -ٚٔ
 .ٔٗاحلوار القصصي، ص  -ٛٔ
عبد الرْحن بن عبد العزيز الفايز، احلوار يف الشعر العر يب إىل هناية العصر األموي، رسالة  -ٜٔ

 .ٖ٘ىػ، ص ٕ٘ٗٔدكتوراه جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية،
، ٖٕٔٓمن حديث الشعر والنثر، نشر مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة،  ،د. طو حسٌن -ٕٓ
 .ٛٗٔص 
 .ٙ٘احلوار القصصي، ص  -ٕٔ
ديواف شعرابن ادلعتز، صنعة أيب بكر زلمد بن حيٍن الصويل، ٓنقيق د. يونس أْحد  -ٕٕ

 .ٖٗ٘، ص ٔ، ج ٜٜٚٔالسامرائي، عامل الكتب بًنوت، ط األوىل، 
 .ٖٕٛ ، صٔادلصدر السابق، ج  -ٖٕ
 .ٖٕٗ، ص ٔادلصدر السابق، ج  -ٕٗ
 .ٚٓٗص  ،ٔادلصدر السابق، ج  -ٕ٘
 .ٖٗ، ص ٖادلصدر السابق، ج  -ٕٙ
 .ٜٕٗو ٖٜٕ، ص ٔادلصدر السابق، ج  -ٕٚ
د. خليل زلمد عودة، صورة ادلرأة يف شعر عمر بن أيب ربيعة، دار الكتب العلمية بًنوت،  -ٕٛ

 .ٕٚٛ، ص ٜٚٛٔط األوىل، 
 .ٙٙالقصصي، ص احلوار  -ٜٕ
 .ٛٗٔوٚٗٔ، ص ٖديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٖٓ
 .ٕ٘ٔص  ،ٕادلصدر السابق، ج  -ٖٔ
 .ٕٙٔ، ص ٔادلصدر السابق، ج  -ٕٖ
 .ٖٜٗ: ٚٛٗ، ص ٕادلصدر السابق، ج  -ٖٖ
 .ٕٓ٘: ٜٚٗص  ،ٕادلصدر السابق، ج -ٖٗ
 .ٖٖٗ، ص ٖٜٚٔد. شوقي ضيف، العصر العباسي الثاين، دار ادلعارؼ، ط الثالثة،  -ٖ٘
 .ٜٔ، ٛٔ، ص ٕديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٖٙ
 .ٗ٘ٔص  ،ٖادلصدر السابق، ج  -ٖٚ
 .ٜٕٕو  ٕٕٛ، ص ٔادلصدر السابق، ج  -ٖٛ
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د. عبد الرحيم الكردي، السرد يف الرواية ادلعاصرة، الرجل الذي فقد ظلو منوذجا، مكتبة  -ٜٖ
 .ٖٜٔ، ص ٕٙٓٓاآلداب القاىرة، ط األوىل، 

 وما بعدىا. ٜٗٔسابق، ص ادلرجع ال -ٓٗ
 .ٚٛادلرجع السابق، ص  -ٔٗ
 .ٜٛٔادلرجع السابق، ص  -ٕٗ
ميساء سليماف اإلبراىيم، البنية السردية يف كتاب اإلمتاع وادلؤانسة، اذليئة العامة السورية  -ٖٗ

 .ٛٚٔ، ص ٕٔٔٓللكتاب دمشق، 
 . ٜٔٔو  ٛٔٔص  ،ٖديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٗٗ
 .ٖٕٓة ادلعاصرة، ص السرد يف الرواي -٘ٗ
 .ٗٗٔص  ،ٖديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٙٗ
 . ٜٜٖو  ٜٖٛص  ،ٔادلصدر السابق، ج  -ٚٗ
التبئًن، نشر ادلركز الثقايف  –السرد  –د. سعيد يقطٌن، ٓنليل اخلطاب الروائي، الزمن  -ٛٗ

 .ٙٛٔ،ص ٜٜٚٔالعريب، الدار البيضاء، ط الثالثة، 
 .ٖٕٓص  السرد يف الرواية ادلعاصرة، -ٜٗ
 .ٛٗٔص  ،ٕديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٓ٘
 . ٕٗٔو  ٔٗٔص  ،ٔادلصدر السابق، ج  -ٔ٘
 .ٛٚص  ،ٕادلصدر السابق، ج  -ٕ٘
 .ٕٓٓالسرد يف الرواية ادلعاصرة، ص  -ٖ٘
 .ٜٔاحلوار القصصي، ص  -ٗ٘
 .ٜٚادلرجع السابق، ص  -٘٘
 .ٜٛٔص  ،ٖديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٙ٘
 .ٔ٘ٔص  ،ٖالسابق، ج ادلصدر  -ٚ٘
 .ٕٗٔص  ،ٖادلصدر السابق،ج  -ٛ٘
د. الشافعي جالؿ الشافعي، الشباب والشيب يف شعر ابن ادلعتز، درراسة موضوعية وفنية،  -ٜ٘

، ص ٕٛٔٓرللة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدمنهور، العدد الثالث، آّلد اخلامس، 
ٜٚٗ. 
 .ٕٕٔص  ،ٖديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٓٙ
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 .ٕٕٛبنية اللغة احلوارية يف روايات زلمد فالح، ص  -ٔٙ
د. زلمد سعيد حسٌن مرعي، احلوار يف الشعر العريب القدمي، شعر امرئ القيس أمنوذجا،  -ٕٙ

 .ٔٙ، ص ٕٚٓٓرللة جامعة تكريت للعلـو اإلنسانية، آّلد الرابع عشر، العدد الثالث، 
وار يف شعر زلمود درويش، رللة دراسات العلـو د. عيسى قويدر العبادي، أمناط احل -ٖٙ

 .ٖٔ، ص ٕٗٔٓ، العدد األوؿ، ٔٗاإلنسانية واالجتماعية، آّلد 
د. نوفل ْحد اجلبوري، احلوار يف شعر عبد اهلل الربدوين، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط  -ٗٙ

 .ٙٚ، ص ٕٔٔٓ ،األوىل
عراء الغزؿ يف العصر األموي، رسالة بدراف عبد احلسٌن زلمود البيايت، احلوار عند ش -٘ٙ

 .ٗ، ص ٜٜٛٔماجستًن، كلية اآلداب جامعة ادلوصل، 
ضياء الدين ابن األثًن، ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ٓنقيق د. أْحد احلويف  -ٙٙ

 . ٖٙٔ:  ٜ٘ٔ، القسم الثاين، ص ٖٜٚٔدار هنضة مصر للطبع والنشر،  ،ود.بدوي طبانة
 .ٖٕٗحلوارية يف روايات زلمد فالح، ص بنية اللغة ا -ٚٙ
، وانظر ٕٙ، صٜٜٔٔد. سعيد الغامني، أقنعة النص، دار الشئوف الثقافية العامة بغداد،  -ٛٙ

 .ٗٙص  ،احلوار يف الشعر العريب القدمي
 .ٓٓٔاحلوار يف شعر عبد اهلل الربدوين، ص  -ٜٙ
 . ٖٔٔو  ٕٔٔص  ،ٖديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٓٚ
ادللك مرتاض، يف نظرية الرواية، ُنث يف تقنيات السرد، سلسلة عامل ادلعرفة  د. عبد -ٔٚ

 .ٓٙٔو  ٜ٘ٔ، ص ٜٜٛٔالكويت، ديسمرب 
 .ٙٗٔص  ،ٖديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٕٚ
 .ٛٚص  ،ٕادلصدر السابق، ج  -ٖٚ
 .ٓٔٔو  ٜٓٔص  ،ٖادلصدر السابق، ج  -ٗٚ
 .ٙٙٔو  ٘ٙٔيف نظرية الرواية، ص  -٘ٚ
 .ٕٜٔص  ،. وانظر احلوار يف شعر الربدوينٛٗأقنعة النص، ص يف  -ٙٚ
 .ٖٔٔو  ٖٓٔص  ،ٖديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٚٚ
 .ٜٚٔص  ،ٖادلصدر السابق، ج  -ٛٚ
 .ٖ٘ص  ،ٔادلصدر السابق، ج  -ٜٚ
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، ٜٜٗٔدراسات يف علم النفس األديب، ادلطبعة النموذجية القاىرة،  ،د. حامد عبد القادر -ٓٛ
 . ٔٙص
 .ٕٛٛو  ٕٚٛ، ص ٔج  ،يواف شعر ابن ادلعتزد -ٔٛ
 .ٓٔٔو  ٜٓٔ، ص ٔادلصدر السابق، ج  - ٕٛ
 .ٕٙٔيف نظرية الرواية، ص  -ٖٛ
 .ٚٛ، واحلوار يف شعر عبد اللع الربدوين، ص ٓٙص  ،أقنعة النص -ٗٛ
 .ٖ٘ٓو  ٖٗٓص  ،ٕديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -٘ٛ
 .ٖٕٚص  ،ٔادلصدر السابق، ج  -ٙٛ
 . ٜٔٔو  ٜٓٔص  ،ٖسابق، ج ادلصدر ال -ٚٛ
  ٕ٘ٔ:  ٓ٘ٔص  ،ٔادلصدر السابق، ج -ٛٛ
 .ٜٕٗالشعر العريب ادلعاصر، قضاياه وظواىره الفنية وادلعنوية، ص  -ٜٛ
د. حسٌن عطواف، مقدمة القصيدة العربية يف العصر العباسي الثاين، دار العلم اجليل  -ٜٓ

 .ٕٛٗ، ص ٕٜٛٔ ،بًنوت، ط األوىل
 . ٜٓٔو  ٜٛٔص  ،ٔادلعتز، ج  ديواف شعر ابن -ٜٔ
 . ٜ٘احلوار يف شعر عبد اهلل الربدوين، ص  -ٕٜ
 . ٕٙ٘و  ٔٙ٘ص  ،ٕج  ،ديواف شعر ابن ادلعتز -ٖٜ
د. مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء يف العصر العباسي، دار العلم للماليٌن بًنوت، ط  -ٜٗ

 .ٚٛٚ، ص ٜٙٛٔ ،السادسة
 . ٕٓٔو  ٜٔٔص  ،ٖج  ،ديواف شعر ابن ادلعتز -ٜ٘
و  ٕٕٗ، ص ٜٚٙٔ ،ط الثالثة ،نازؾ ادلالئكة، قضايا الشعر ادلعاصر، مكتبة هنضة مصر -ٜٙ

ٕٖٗ . 
 . ٗٔو  ٖٔص  ،ٖديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٜٚ
، العقعق : طائر من فصيلة الغراب، أسود اللوف مع ٜٙٔص  ،ٖادلصدر السابق، ج  -ٜٛ

 وجود بقع بيضاء.
، ٛٔظاىرة العذؿ يف شعر حامت الطائي، رللة جامعة دمشق، آّلد  ،د. علي أبو زيد -ٜٜ

 .ٗٛ، ص ٕٕٓٓالعدد األوؿ، 
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، ص ٕٜٚٔد. نوري ْحودي القيسي، دراسات يف الشعر اجلاىلي، دار الفكر دمشق،  -ٓٓٔ
 وما بعدىا. ٛٙ

  ٕٖٓو  ٖٔٓص  ،ٔج  ،ديواف شعر ابن ادلعتز -ٔٓٔ
 .ٖٖٙص  ،ٔادلصدر السابق، ج  -ٕٓٔ
 . ٜٖٙو  ٖٛٙص  ،ٔادلصدر السابق، ج  -ٖٓٔ
 .ٓٙص  ،ٔديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٗٓٔ
 . ٕٖٚالشباب والشيب يف شعر ابن ادلعتز، ص  -٘ٓٔ
 . ٖٓٙو  ٜٖ٘ص  ،ٕديواف شعر ابن ادلعتز، ج  -ٙٓٔ
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 المصادر والمراجع
 ابن األثير )ضياء الدين ابن األثير(             
السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ت .د .أْحد احلويف د. بدوي بطانة، دار ادلثل  -

 .ٖٜٚٔهنضة مصر للطبع والنشر،
 بدران عبد الحسين محمود البياتي

احلوار عند شعراء الغزؿ يف العصر األموي، رسالة ماجستًن، كلية اآلداب جامعة  -
 .ٜٜٛٔادلوصل، 

 تشارلس مورجان
 .ٕٓٔٓزلمد عياد، نشر ادلركز القومي للرتمجة،الكاتب وعادلو، ترمجة د. شكري  -

 توفيق الحكيم
 .ٜٛٛٔفن األدب، دار مصر للطباعة،     -

 د. جبور عبد النور
 .ٜٗٛٔ ،دار العلم للماليٌن بًنوت، ط الثانية ،ادلعجم األديب    -

 د. حامد عبد القادر
 .ٜٜٗٔدراسات يف علم النفس األديب، ادلطبعة النموذجية القاىرة،     -

 د. حسين عطوان
 .ٕٜٛٔ ،مقدمة القصيدة العربية يف العصر العباسي الثاين، دار اجليل بًنوت، ط األوىل    -

 د. خليل محمد عودة
 .ٜٚٛٔصورة ادلرأة يف شعر عمر بن أيب ربيعة،دار الكتب العلمية بًنوت، ط األوىل،     -

 د. زاوي أحمد
فالح، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب جامعة وىراف، بنية اللغة احلوارية يف روايات زلمد     -

ٕٓٔ٘. 
 د. ساهرة محمد يونس

دراسة ٓنليلية، رللة أُناث كلية الرتبية األساسية، جامعة  ،ا   حلوار يف شعر أيب فراس احلمداين-
 .ٕٙٓٓادلوصل، آّلد الثالث، العدد الثالث، 
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 د. سعيد الغانمي
 .ٜٜٔٔالعامة بغداد،  أقنعة النص،دار الشئوف الثقافية  -

 د. سعيد يقطين
 .ٜٜٚٔٓنليل اخلطاب الروائي، ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء، ط الثالثة،    -

 د. الشافعي جالل الشافعي
الشباب والشيب يف شعر ابن ادلعتز، دراسة موضوعية وفنية، رللة كلية الدراسات اإلسالمية     -

 .ٕٛٔٓث، آّلد اخلامس، والعربية بدمنهور، العدد الثال
 د. شوقي ضيف

 .ٖٜٚٔط الثالثة،  ،العصر العباسي الثاين، دار ادلعارؼ    -
 صالح بن أحمد بن محمد السهيمي

 ىػ. ٖٓٗٔدراسة وصفية ٓنليلية، رسالة ماجستًن، جامعة أـ القرى، ،احلوار يف شعر اذلذليٌن  -
 د. طاهر مصطفى علي، سارا زيد محمود

ار الشعري يف شعر أمل دنقل، رللة اآلداب جامعة صالح الدين، ملحق العدد أسلوب احلو   -
ٕٔ٘ ،ٕٓٔٛ. 

 د. طه حسين
 .ٖٕٔٓنشر مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة،  ،من حديث الشعر والنثر    -

 د.عبد الرحمن بن عبد العزيز الفايز 
دكتوراه، جامعة اإلماـ زلمد بن سعود احلوار يف الشعر العريب إىل هناية العصر األموي، رسالة    -

 ىػ. ٕ٘ٗٔاإلسالمية، 
 د. عبد الرحيم الكردي

السرد يف الرواية ادلعاصرة، الرجل الذي فقد ظلو منوذجا، مكتبة اآلداب القاىرة، ط األوىل،     -
ٕٓٓٙ. 

 د.عبد اهلل أحمد عبد اهلل الوتوات
ية لكلية الرتبية جامعة مصراتة، آّلد الثاين، أساليب احلوار يف شعر ابن الوردي، آّلة العلم    -

 .ٕٚٔٓالعدد الثامن، يونيو 
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 د. عبد الملك مرتاض
 .ٜٜٛٔ، ديسمرب ٕٓٗيف نظرية الرواية، ُنث يف تقنيات السرد، سلسلة عامل ادلعرفة     -

 د.عز الدين إسماعيل
 فكر العريب، ط الثالثة، د.ت.الشعر العريب ادلعاصر، قضاياه وظواىره الفنية وادلعنوية، دار ال  -

 د. علي أبو زيد
 .ٕٕٓٓ، العدد األوؿ،ٛٔظاىرة العذؿ يف شعر حامت الطائي، رللة جامعة دمشق، آّلد      -

 د. عيسى قويدر العبادي
، ٔٗأمناط احلوار يف شعر زلمود درويش، رللة دراسات العلـو اإلنسانية واالجتماعية، آّلد    -

  ٕٗٔٓالعدد األوؿ، 
 د. فاتح عبد السالم

تقنياتو وعالقاتو السردية، ادلؤسسة العربية للنشر والتوزيع بًنوت، دار  ،احلوار القصصي   -
 .ٜٜٜٔالفارس للنشر األردف، ط األوىل 

 محمد سعيد حسين مرعيد. 
احلوار يف الشعر العريب القدمي، شعر امرئ القيس أمنوذجا، رللة جامعة تكريت للعلـو    -

 .ٕٚٓٓ، نيساف ٖ، العدد ٗٔاإلنسانية، آّلد 
 د. محمد القاضي وآخرون

 .ٕٓٔٓمعجم السرديات، دار زلمد علي للنشر تونس، دار العٌن ّنصر، ط األوىل،     -
 ف نجمد. محمد يوس

 .ٜ٘٘ٔفن القصة، دار بًنوت للطباعة والنشر،     -
 د. مصطفى الشكعة

 .ٜٙٛٔالشعر والشعراء يف العصر العباسي، دار العلم للماليٌن بًنوت، ط السادسة،    -
 ابن المعتز) عبد اهلل بن المعتز(

د ديواف شعر ابن ادلعتز، صنعة أيب بكر زلمد بن حيٍن الصويل، ت. د. يونس أْح    -
 .ٜٜٚٔالسامرائي، عامل الكتب بًنوت، ط األوىل، 

 د. ميساء سليمان اإلبراهيم
 .ٕٔٔٓالبنية السردية يف كتاب اإلمتاع وادلؤانسة، اذليئة العامة السورية للكتاب،   -
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 نازك المالئكة
 .ٜٙٚٔقضايا الشعر ادلعاصر، مكتبة هنضة مصر، ط الثالثة،     -

 د. نوري حمودي القيسي
 .ٕٜٚٔاسات يف الشعر اجلاىلي، دار الفكر دمشق، در      -

 د. نوفل حمد الجبوري
 .ٕٔٔٓاحلوار يف شعر عبد اهلل الربدوين، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط األوىل،    -
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   


