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The Doctrinal  Absent Text in the Collection of Poems of 
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 تخلص :المس

يعالُج هذا البحُث عالقةَ نصوِص ديوان )وعادت األشعار( للشَّاعر الكويتي علي 

السببببتي أبببأ م بببص مهبببلنِ أصبببادِر الببباَّعنِ ال)البببوص وهبببو الع  بببص  )الا صبببوُص ا  بببالأ ةُص 

عموًأباص وفبي هبذا البصيوان ًصوًيبا يتعبانُص الباع  السبتت  شبعر واأل طور ُ(؛ ألنَّ فبي 

ِ البذَّابي يصبور  باسب ل أبأ   افتبه وي وتبه ووروفبهص يويب ه  م بص الصياي  أأ الباعنِ األديبين

 شعراء الحصا ةص ويمتلك الخصالع التي أ زت هذا ال  ل. 

ع في ا تحضبار المعباني ال رين بة ا ب اعلُهُ أأ الا صوص ا  الأ ة ف ص نوَّ يب    مأَّ

اأتصاٍص و واٍر واقتباسص يصون بعبصيل ببار ًص ويا بتعار  أ بردات قرين نبة مو م بزاًء أب  

يياٍت بار ًص مو يأًذ أعاى يية بار ًص وقص يستخصم التعب ر ال رينيَّ في غ ر   اقه. وفي إطبار 

ٍرص ششخصب ة الحسب    هذا الت اعل بعاأل أأ يعض األي ونات ا  الأ َّة يا تحضاٍر أتكبرنِ

   ضي هللا عاهص والسرداب.ر

ب اعله أأ األ طور  ف)البًا أا يل أ إلــى بكث ب  الرأبز يا شبار  مو التلمب   وأما 

البذ    يخببرن عب  أعاببى األ بطور  الخايببة يالثببأر وانتبزاع الحببصص    ب ما فببي بااولببه 

ل ض َّة فلسط  ص مو فبي بااولبه ل ضبايا البسبطاء والمستضبع    فبي األر ص   بث يتببصَّ  

. وبعص   وهبي أب  أعت بصات -أ  مهل األ اط ر التي ب اعبل أعابا  الهامةها سه ا  تماعي 

على منَّه   يعصم البحُث و ودَ رأوٍز ذاِت د  ت أتصلة يالحضار  ا غري  بة  -ال اهل   

 و ضار  واد  الرافصي . 

Abstarct: 

This research tackles the relation between the  texts of the 

Kuwaiti Ali Alsabti,   Have Returned) with one of the most 

important absent texts. It is the creed(Islamic Texts and the 
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legend).in Alsabti  in general and in this collection of poems in 

private, the  religious text braces with the self -literary text in a 

way it agrees with its culture ,environment and conditions being 

one of the poets of modernization as well as having the merit of 

this generation. Pertaining his reaction with Islamic texts, he 

diversified his style the Quranic meanings between assimilation 

,dialogue and quoting without amendment once and borrowing 

Quranic vocabulary once more. Sometimes he used the Quranic 

expression in a different context and in this context he dealt with 

some of the Islamic icons by recurring invoking of the Character of 

Al Hussein and the Sirdab  He  often condenses the symbole when 

dealing with the legend by signs or insinuation that doesn’t go far 

from the meaning of  the legend relating to revenge and regaining 

the right namely when dealing with the Palestine Cause or dealing 

with case of the simple people and the weak ones on Earth where 

his  social obsession appears and The (Hama) is considered one of 

the most important legends that he interacted  with and it is one of 

the beliefs of the pre-Islamic people where the research includes 

symbols with relating connotations with The Greek civilisation and 

the civilisation of Mesopotamia. 

 تمهيد:

ي وم م  الاعن على مشبالء نصبوٍص  باي ٍةص وفبص يل بة الت اعبل الاصبيص وي صبص 

إل ابا يطبر   يالاصوص شل أا منت ه البشر السال ون والمعايرون أب  نصبوص ويبل 

أختل ةص والاع الذ  نصر به ال بوم شبأنه شبأن م  نبع فبي م  عصبر مو أكبان يًبر هبو 

فس  سبباء   ارباببا الاصببوص طالبب  مم قصببرت وبو ببع  مم بضبب ن  ص فبب ن البباع ياببذا 

المعاى ل  ي و  على يصن ي ار هذه الاصبوص مو أاعابا أب  الرابور؛  بواء مراد الكاببو 

 ل يأ. مم لل يردص و واء وعى ذلك مم ل

إنن األأر يتل ويحصث يك   ات أختل ة فالكابو أ   اة والاع أ   اة والذاشر  

ببماا مو بسببتخصم  بب ةص فتبواز  الاصببوص مو باشن أب   اببة مًببر  ب بصنم أ اببودات غ ببر أاسن

أ رداباا مو بأًذ أ  أعان ابا مو بختزلابا مو بو نبعاا. إنن هبذه األنمباط الاادأبة للاصبوص 

 ذر  فبي  بب ل بشبك ل الباع ال صيبص. ولابذا فب نن للبذاشر  دوًرا  هي يااء  يالم ايل يشكلٍ 

في ا تصعاء أختل  الاصوص ودأ اا في الاعن في م ااء الكتاية؛ وقبص يات بي الشباعر أبا 
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به دون وعبيٍ أابه. وإذا به مو رينمبا بتسبلنل م بزاء  أب  الاصبوص إلبى نصن  شبان ياا و نصَّ

أورو ًبا  يكونبه الماضبي أبأ يتعاأبل يتحبرن  فبي دالبر  الوضبود عابصأا الباع ال)البو

ي بصنم أبا   يمكب  ا أسبا  يبه ويصبعو فامبه؛ إذ  ميًضبا ف نه ديا ًّاص مو باريخ ًّا مو  ضاريًّا

 أب  وا تحضباره الماضبي إلبى ا رببصاد" ألنن  علبى الص لبة؛ يطبأ في الاعن والً  شث  ة

 الحاضبر الاعن  ي   تماسال أ  نوع يحصث   ث عمل ة ا يصاعص في فعال نةً  الرواهر مشثر

 مو التخبال  مو التما بل إلبى بم بل قبص بشبك الت إيصاع نبة إلبى يبددن  ال)البو والباعن 

"المااقضة
(1)

. 

ص يخضبأ إن الت اعبل الاصبي عالقبات   دالبل يشبكلٍ  داًل نبة )طب ع نبة( فبي الباعن

 ب اطعًباأتعصند ص شما يرار في الاعن يأشكاٍل أتعبصند   أصادر والتأويل؛ يأبي أ  للتحريك

 مًر .  نصوٍص  أأ أا يطري ة يتعايش نعنٍ  وبصاًاًل وبشاشاًل؛ إنن شلن  وا تصعاءً 

 أ  المعروف منَّ أصادر الاع ال)الو في الشعر العريي المعايرص هي: 

الع  ص  )الاصوص ا  الأ ة ونصوص العاصي  ال صيل وال صيبصص واأل بطور (ص ي)بر   -

صا ببةص وقببص يُُ َصببُل يبب َ  الا صببوص الم صَّ ببة عببام هببو ن ببل البباع الحاضببر إلببى   ببز ال 

واأل طور ص  بواء شانب  عري بةص مم غ بر عري بة؛ ألن ا بتصعاء األ بطور  يأًبذ يبور  

 ا   اط مو ال ااع.

  ل التراث األديي.  -

  ل )الخطاب العرفاني( الصوفي ويخاية لص  شعراء الحصا ة.  -

 شعبي(. ل )التاريخ( وقالعه ومعالأهص و)الموروث ال -

ص فباعن السببتي  عل  الستت و  يختل   ع  غ ره أ  الشعراء في أبوق ال أب  الباعن

عةص إ  منن هاا  أتونًا نص نة بسبتاو  السببتي  هو نعٌّ يعتمص في يااله على نصوص أتاون

ببه أبب  نببعنٍ يًببر. فت ريتببه أبب   مشثببر أبب  غ رهبباص ولببذلك براببر عاببصه يشببكٍل يم نببز نصن

لبذ  يعكبف فكبر و  افبة الشباعر الت ارب التي يكثر ف ابا التأأبل وا  تبصبار المعرفبيص ا

ال)ببالر  فببي الل)ببة وال كببر واألدبص أببا ي عببل بتبببأ البباع ال)الببو فببي شببعره مأببًرا  ببصيًرا 

يالصرا ةص و ت تصر هذه الصرا ة على بتببأ التعبالص الاصبي الع بص  فبي نصبوص ديوانبه 

 )وعادت األشعار(. 

شمببا يعببص  رالببصَ الشببعر والحببص  من السبببتي يُعببص م ببص رواد الحرشببة ال كريببة فببي الكويبب ص 

الحر ميًضاص وقالص الثور  الشعرية التي  ص   في الكوي ص   ث قاد الت صيبص علبى أسبتو  

الشكل والمضمونص فاو شاعر شبكنل أشبروعه الث بافي وال كبر  الحضبار ص أبأ عمال بة 

 ورأوز األدب العرييص شبصر شاشر الس ابص وعبص هللا العت بيص وم مص العصواني.

                                           

(1)
أحببل 

ّن 
د 

:المّطلبب عتببد 
الحببد،    الشبب ء فبب  أسببليةية قببءاتا  

الا وببة المصببرية العاأببة للكتببابص أصببرص 

مص 1995
(.18)ص
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وألن السبببتي م ببص شببعراء الحصا ببة فببي العببالل العريببي يمكبب  من ياطبببص عل ببه أببا 

ياطبببص أبب  ًصببالع أ َّببزت الشببعر العريببي المعايببر والحببصا يص إ  من أصببادر البباع 

ال)الو التي بست طو اهتماأبه بببرز ًصويب نة ب ريتبه الشبعرية الرالبص ص وأب  يب   هبذه 

يالاصببببوص ا  ببببالأ ة واأل ببببطور ص  المصببببادر وأبببب  مهماببببا لصيببببه: الع  ببببص  المتمثلببببة

يال ببن نسبب ً ا شببعريًّا السببتت  والبا ببث فببي شببعر )األ ببطور  والاصببوص ا  ببالأ ة(ص 

يتعببانص ف ببه البباعن الببصياين أببأ البباعن األديببين يصببور  باسبب ل أببأ   افتببه وي وتببه ووروفببه 

 المح طة يه. 

 النصيص اإلسالمية: -1

بببة التببب ي وو تابببا ال صببب ص  العري نبببة يعبببصن الببباعن ا  بببالأي أببب  المتبببون المامن

المعايببر ص ون صبببص يبببالاع ا  بببالأي شبببل أببا يخبببع البببصي  ا  بببالأين أببب  نصبببوٍص 

وب س راباا فضاًل ع  ا عت ادات التي بشكنل يم ملاا رود وشكل الث افة ا  الأ نة. وأ  

  نافل ال ول منَّ مهل المتون ا  الأ ة يت لنى فبي ال برين الكبريل والحبصيث الشبري ص ويمكب

من نض   إلى أا  بص يعض ا عت ادات التي بخبع المبذاهو ا  بالأ نة يمبا بمتلكبه أب  

 ي ة ال صا ة. 

وبشكنل الع الص الصيا نة عاص أختل  الشبعوب أباد ً أعرف نبة ًصببةص إذ ور ب  هبذه 

الع الص براث ا نسان نة السبايص وقاأب  ي عباد  إنتا به وبشبذيبه قببل من بتبانباه. وهبي بشبكنل 

ا  ص وقص دمب الشعراء على ا بتلاام نصًّ ياال ًّا أوازيًا لأل طور  في منسا  الخطاب الشعر ن

أبه أب  نمباذن ورأبوز  نصوص هذه الع الص لما بتم َّز يبه أب  قص ب َّة وقبوَّ  ببأ  رص ولمبا ب صنِ

أبأ الباع السبتت  عال ة الص لةص ولما بث ره ميًضا في المتل ني. ويمك  من نم نبز فبي ب اعبل 

ي   ا تحضار ال رين الكريل أ   اةص وبااوله لبعض مي ونات المذهو الشب عي  ا  الأين 

 أ   اة مًر .

ببا ل)ويًّببا أتم نببًزاص وبحببت ن مل اوببه يم ببز  الكشبب  عبب   الكببريل ال ببرين يمثببل نصًّ

أصصرها على الرغل أ  ورودها في   اقات مًر . ويمك  ال بول إنن ا تحضبار ال برين 

معايبر يشبكنل ألمًحبا م بلوي ًّا أم نبًزاص إذ يشبكنل ال برين الكبريل الكريل في الشعر العريين ال

أتعال ًا نصن ًّا أ  ًبالل ببأ  ره واأتبصاده فبي لحرتبه التاريخ نبة وفبي اللحربة الراهابةص فابو 

نعن أ بصنس ذو اأتبصاد فاعبل  اضبر فبي الحاضبر شمبا هبو فبي الماضبيص وأاابل  ًصبو  

لمختل  منواع الت اعالت الاص نة
(2)

ل شبكنل  يسبتصع ه الكبريل ال برين أأ ثن إذ يت اعلوالبا ص

؛ ولذلك ف نن ا شارات للاعن  الص ل نة البا ة أ   زًءا أاه  عبوًبا بشبكنل   ال رين بة الشعر ن

الباعن ي بصر أبا ببربب  يبه د ل ًّبا ويا ويًّباص شمبا من ذلبك يعبص نوًعبا أب  الت ريبو   سص على

                                           

بانص تيظيف التءاث ف  الءوا،ة األردنيَّة الم اصبء : دود،نيارر: رف ة  (2) ص وزار  الث افبةص عمَّ

 (.61مص )ص1997األردنص 



 م2020 أكتوبر(  11العدد )   - الرابعاجمللد                                                 اجمللة العربية مـــــــداد

 

 

39 

الببذ  ياببصف لتح  ببص أ ببو ت الببباثن ويُثببر  أبب  ًاللببه ب ريتببه الشببعرينة يا  ببت اد  أبب  

.  الطاقات الص ل نة التي يت حاا الاعن ال رينين

ع في بعاأله أبأ الباعن ال رينبين وفبص أبا يتطلنببه بشبك ل الباعن ف بص الستت  و  ياون

 ر إل ابا يطري بٍة أبا. ي تبف ييةًص مو يمتعن أضمونااص مو يستصعي يعبض أ رداباباص مو يشب

ا للتاباصن  وبعاأله أأ ال رين يرار أاذ يصايابه الشعرية  ل أا لبث من شكنل ال رين أتاًا أامًّ

 شما   تض  أعاا.

يستحضببر الببباثن يعببض أضبباأ   الببذشر الحكبب ل إذ يشبب ر  دع عنبب  ف ببي قصبب ص )

 الت اعل اآلبي إلى ا تلاام الباثن ييت   أختل ت   على األقلص ي ول:

 

 ّملبببببب  نقسبببببب  فببببببي   اقتهببببببا ح

 أغبببببء  ةبببببيّ أحيبببببا  بببببيّ  فتببببب 

 إنّبببببببببب  ألنكبببببببببببء   فبببببببببببيعءف  

  ببببببببه  ةيمنببببببببا   تببببببببا   ببببببببد 

 

وحملبب   ببّ  النبباغ مببن صبب ء   

 الببببببنقر ةببببببين ر اةبببببب  ، ببببببء 

مببببن أنببببت ة فبببب  سبببباحة الحشببببء 

و تبببباة   فبببب  سببببير  النحببببء
(3 

 

 

إن الس ا  العام يش ر إلى بوعنص الباثن لخصوأه وباصيصهل ي بوم الحشبر   بث  ب ات ل أباال 

بص من الاباس  مأام هللاص و  ث ياترر من يارر إل ال وهل يتسلمون شتببال يشبمالالص ي امبا يدشن

األً ببار المببدأا     تسببلمون شتبببال ي م بباال  سببو أببا ورد فببي ال ببرين الكببريلص ولعلببه 

با َأببُ  مُوبِببَي ِشتَايَببهُ يِ َِم اِبِه فَ َ ُببوُل َهبباُوُم اُقببَرُءوا ِشتَايِ َبهُ ى: يستحضبر قولببه بعببال إِننِببي  * فَأَأَّ

اِض َةٍ  *ي ُأاَلٍ  ِ َسايِ َهُ َواَاُ  مَننِ  ُشلُبوا  * قُُطوفَُاا دَانِ َبة  فِي َ اٍَّة َعاِل ٍَة *  * فَُاَو فِي ِع َشٍة رَّ

ا َأُ  مُوبَِي ِشتَايَهُ يِِشَمالِ  * َواُشَريُوا َهاِ وًا يَِما مَُ لَُ تُُل فِي اأُلَيَّاِم اُلَخاِل َةِ  ِه فَ َ ُوُل يَا لَُ تَاِي لَبُل َومَأَّ

لَبَك * هَ  َأبا مَُغاَبىع َعانِبي َأاِل َبهُ  *  َاِض َةَ يَا لَُ تََاا َشانَِ  الُ  * َولَُل مَُدِر َأا ِ َسايِ َهُ  * مُوَت ِشتَايِ َهُ 

ا َأُ  مُوبِبَي ِشتَايَبهُ مو منه ا تحضر قوله بعالى:  [ص29-18]الحاقة:  *َعانِي ُ ُلَطانِ َهُ  فأَأَّ

ا َأُ  مُوبِبَي ِشتَايَبهُ  * يَا َِلُو إِلَىع مَُهِلِه َأُسُروًراوَ *  فََسُوَف يَُحاَ ُو ِ َسايًا يَِس ًرا يِ َِم اِِه * َومَأَّ

إِنَّبهُ  * إِنَّبهُ َشباَن فِبي مَُهِلبِه َأُسبُروًرا *َويَُصبلَىع َ بِع ًرا * بُبوًرافََسُوَف يَُصُعو  ُ  * َوَراَء َوُاِرهِ 

[ ص والحص منن البباثن 15-6]ا نش ا :  *يَلَىع إِنَّ َريَّهُ َشاَن يِِه يَِص ًرا * َو َّ مَن لَّ  يَُحورَ 

يتحبصث عب  أشباص الحشبر و سباب الاباس  يستصعي أضمونًا وا بصًا أب  إ بص  السبورب  

وبصا  ال ي   األً ار المدأا   مو األشرار الك ارص وهو وإن شبان لبل يسبتصعِ هبذا السب ا  

بص يالمصب ر المشبدوم  الطويل ف نن المعاى ي تضي هبذا الت اعبل أبأ المضبمون؛ وف به التوعن

ص فا يمبان هبو شما ورد في ال رين الكريل وشما ياترر الباثن الذ  ششب  عب  أبص  ضبع ه

ل األشبرار وب بنبرهلص فابو ي بول لابل: هاالبك   الد الضع اء البذي      لبة لابل مأبام ب)بون

                                           

 (.16-15مص )ص1997ص 1ص الكوي ص طد،ياّ وعاد  األش ار: الستت  علي (3)
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    ساب و اة ونار ولااترر لار .

يستحضر السبتي  زًءا أب  ييبة قرين بةص  بل يعمبص  ةءغ  الزحام في قص ص  مًر  يعاوان)

 إلى بحوير ال زء اآلًر أعتمصًا يذلك على ب ا ة التحويرص ي ول:

 ،ء،دوّ من  أّ أنحن 

 وما  اّ جّد  انحن  ...

منذ ألقين
(4 

 ... عام  

 أظّه انا ... عل  ال هد ةاٍ  

 ةءغ  الزحام..!

 ل   د،ن  ... ولقلت  د،ن

 لينا...فمن أ   هٍف  خءجت  ع

ةهذا الزماّ الل ين؟
(5 

   

ر 6]الكبافرون:  لَُكُل ِدياُُكُل َوِلَي ِديب ِ  :يستحضر الباثن قوله بعالى  [ص وقبص  بون

في ال زء الثاني أ  نع اآليةص شما منه ايتعص يالص لة التي مرادها الس ا  ال رينبيص فالبصي  

الذ  ي صصه الباثن في ال ص ص  هو الطري بة فبي الح با  التبي يربضب اا لبه ول لببهص   البصي  

البذي    يربضبي  الذ  مشارت إل ه اآليبةص وهبي الطري بة ن سباا التبي ي ايبه يابا ًصبوأه

د علبى  طري تال في الح ا ص هد ء الذ  يريصون أاه ا نحاباء ف مبا يبرفض ذلبك؛ ألنبه بعبوَّ

الشموخ شما شان ي عل م صاده أ  قصيل الزأانص والباثن   يكترث يكلنِ البذي  يع شبون ي) بر 

ن فبي طري ته مو يكثربالص وهو أا مشار إل ه يالز امص وألنبه شبذلك يبراهل أتخل ب   يع شبو

الكاوف ويخر ون أاااص وعلى الرغل أ  ًرون الباثن يص لة الاع ع  الس ا  ال رينبي 

نر  هذه ا  الة بضأ الباثن و  صًا مأبام هبد ء المتخل ب   الخبار    أب  الكابوف يشبكٍل 

يشببايه التابباقض الببذ  مورده البباع ال رينببي يبب   أحمببص يببلى هللا عل ببه و ببلل أبب   اببة 

أ) نبًرا فبي  ب اقاا وأبااهبا ود لتابا أعتمببصًا السبتت  . ف كشب  والكبافري  أب   ابة مًبر 

علببى يببروز عالقببات  اال نببة الحضببور وال) بباب؛ فببالاعن ال رينببين أو ببود  اضببر مو علببى 

األقلن هاالك أا يش ر إل ه إ  منَّ د لته أختل ة؛ ألنَّه ا تخصم في   اٍ  أختلب  عب  السب ا  

.  ال رينين

 ي ول السبتي في الم طأ األً ر: تف الهافي قص ص  مًر  يعاوان)

 عائٌد أنا ،افءحةً ف  الير،د

 فصيت  فّ ء فّ  الخت ت ال نيد

 سآتي  مهما ني  الدر 

                                           

 هكذا وردت في الصيوان. (4)

 .55ص ص د،ياّ وعاد  األش ار: الستت  علي (5)
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 أو سةّ ء  ف  الطء،ق التحار

 سآتي  أحمه أحزاّ قلت   وما خلّقت  سنيّ الدمار

سآتي ؛ ولي  ن  ف  قند ار
(6 

. 

ل بص قبرر الشبباعر فبي الم طبأ السببايص العبود  بلب بةً لاببصاء أااب به البذ  ً َّببره يب   الب بباء مو 

ر شواأ  ن سبهص ويعبث يابا  العود ص فاًتار العود  إلى وطاه؛ ألن الصوت على الااب  ف َّ

األأل والرغبة ال اأحة فبي العبود ص وهبو يبصر  من هبذه العبود  ل سب   بالة يبل أح وفبة 

زأببه يببات مقببو ص و بب تحمل لببذلك المخبباطر واألهببوال التببي اضببطربه يالمخبباطرص لكبب  ع

َوإِذَا اُلبَِحبباُر ل ضبب   شبب وًا  صيببصًا أبب  ًببالل التابباص ال رينببي الواضبب ص ل ولببه بعببالى: 

َرتُ  ن يعبنبببر عببب  عزأبببه علبببى بح  بببص [ ص فا بببتطاع أببب  ًبببالل ذلبببك م6]التكبببوير: ُ ببب نِ

المسببتح لص وهببو قطببأ البحببار التببي اأببتألت  تَّببى فاضبب  يم اهاببا ف طعبب  السبببل مأاأببهص 

ر ميًضباص إذ  يأًبذ السببتي يعبض المعباني ويبصو الت اعبل فبي هبذا الشباهص أب  الابوع المحبون

لك أب  ال رين نة أست  صًا أ  د لة يعض مل اوااص ويضعاا في  ب اقات أ)باير ص ف سبت  ص يبذ

ببر د  ٍت  صيببص  بعتمببص  البالغببة ال رين نببةص وياعتمبباده علببى  اال نببة الحضببور وال) بباب ي  ن

الم رد  ال رين نبةص وببتعبص عاابا د ل ًّبا. ولبذلك   ب) بو فبي أثبل هبذه ا  بتصعاءات فاعل نبة 

 الص لة ال رين نة.

ضبباا لببه أبب  مأثلببة   يشببكنل إ   ببزًءا يسبب ًرا أبب  بعاأببل   أببأ السببتت  إنَّ أببا بعرَّ

البباعن ال رينببيص فببال رين يشببكنل عاببصه أر عًببا ذا مهم نببة قصببو ص وهببذا واضبب   أبب  شثببر  

ع يب   اأتصباٍص  ب اعله وا تلااأه لل رين ودميه علبى باويبأ مشبكال ذلبك الت اعبلص ف بص نبوَّ

ف بببار ً دون بعببصيلص وبببار ً مًببر  شببان يسببتعمل الم ببردات و ببواٍر واقتببباسص فكببان ي تببب

ال رين نة مو يستع ر م بزاًء أب  اآليبةص وشث بًرا أبا شبان يأًبذ أعابى اآليبة ويبصًلاا فبي  اايبا 

قص صبهص شما شان يسبتخصم التعب بر ال رينبين ي) بر  ب اقه ف ) نبر أب  د لتبهص شمبا منَّ رغبتبه 

ل مًبر  أب  ًبالل ا  بت اد  أب  ال برين وهبذا ال اأحة في الت ريو دفعته لت ريو مشكا

 أا وار في ب اعله األ لويين مو الشكلين شما  ار     ًا.

وفببي إطببار الت اعببل الاصببي ا  ببالأي يمكبب  ذشببر بعاأببل السبببتي أببأ يعببض 

األي ونبببات ذات الصبببب)ة ا  بببالأ نة أثبببل أبببا يتعلنبببص يالتببباريخ ا  بببالأيص ويحمبببل يببب ة 

ر لشخصبب ة الحسبب   رضببي هللا عاببهص ال صا ببةص فا ببص فببي هببذا السبب  ا  ا  تحضببار المتكببرن

 وإلحا ه وا تحضاره المتكرر ميًضا للسرداب. ي ول في قص ص  )شوقي إل ك(: 

 يف اصبطتار  ومبا فب  ال مبء متّسبٌ  

و بباجٍ  َخلَببَه األحببالم ،ةقَزعنبب  نقسبب  

والحبب  ، تببء فبب  قلتبب  مبب  ال تببَء  

ةًا مبببن ال بببدَر ،حيبببه ليلببب  سبببءدا

                                           

 101ص صد،ياّ وعاد  األش ار: الستت  علي (6)
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 فببببببببدا ليلببببببببٍة مببببببببا  لبببببببب  أ  ء ببببببببا

 

ت ّمبب  الببد ء فبب  الئهببا ال ببءرَ 
(7 

 

 

ولعل ذشر السرداب شان   مضي دون ا نتبباه لبو  ا لحباد عل به فبي مشثبر أب  

قص ص ص ا لحاد الذ  يح ل إلى ا عت اد ياًت اء ا أام الماص  في هذا السبردابص ويرابر 

مفكباره وبثب ب  أ و ببه.  السرداب في أعرل ال صالص شأي ونة دالة يستخصأاا الشباعر لببثن 

 إن السرداب يما هو شا  أرلل يخ ي في  وفه شخًصا أ صً اص ف ن ا  بتصعاء ي عبل أب 

 ن ِسه مي ونة أ  الشو  والعاط ة أخبوء  في غ اهو السرداب.الستت  

إنن ًطاب السبتي الشعر ن يستوعو شث بًرا أب  الاصبوص والرأبوز ا  بالأ نةص 

ة  ببلن اهتماأببهص و  نبببالق إذا قلاببا: إنن البباعن ال رينببي يشببكنل وبأًببذ ا  ببتصعاءات ال رين نبب

ع في بعاأله أعهص فرينما  افن على د لته مو  ص وهو ياون أصصًرا رل ًسا في ًطايه الشعر ن

ًرن عااباص ويتسبص أوق به الت باعلي أبأ ال كبر  التبي يااقشبااص ف ت باوت ذلبك يب   اقتبباٍس 

ٍ واأتصببباٍص وبلمببب  ٍ وإشبببار ٍ. و أببب  ًبببالل هبببذا الت اعبببل أبببأ الث افبببة ا  بببالأ ة  رفبببين

وعاايببرهاص عببالج شث ببًرا أبب  ال ضببايا وبابباول ف اببا أ و بببه عبب  األلببل والعببذاب والح بب  

. ودالًمبا شبان ي بون  أ و ببه ويعضبصها أب   ا  تماعي والحريَّبة وال بأس والت باول والحبصن

 ًالل هذه ا  تصعاءات. 

 األسطير  -2

ة بشتمل ع لبى عاايبر  كال َّبة وهبي مقبرب إلبى الشبعر أاابا إلبى األ طور  قصَّ

الاثببرص و  يُعببرف أدلن اببا؛ فاببي وبباهر   مع نببة؛ ميطالاببا أبب  اآللاببة ومنصبباف اآللاببةص 

وبتحببصنث عبب  أوضببوعاٍت شون نببة شبببصء الخلببص والح ببا  والمببوت والعببالل اآلًببرص وب ببر  

با شبان العاصبر الب صياين يبارًزا ف ابا ف بص م صا اا فبي زأب  أ بصنس لب ف يبالزأ  الحباليص ولمن

مًذت طايأ ال صا ة
(8)

 . ولذا مأك  بصا  اا بح  الع  ص .

وبعببصن األ ببطور  أبب  الم)بباأرات ا يصاع نببة األولببى للمخ نلببة البشببرينة
(9)

ص فمعاببى 

األدب ووو  ته قالمان يشكٍل م ا ين ف ابا
(10)

. وأبأ انطبال  ا نسبان  يبصاع فابوٍن  صيبص  

بحببت ن يكث ببٍر أبب  ًصببالع الت ك ببر والترش ببو األ ببطور ي  بب  إيصاعابببه الال  ببة 
(11)

 .

والحص منه يمك  عبصن األ بطور  ال بصن الح   بي لمعربل ال والبو األدي نبةص فابي بشبتمل علبى 

                                           

 .144ص د،ياّ وعاد  األش ار : الستت  علي (7)

(8)
 
 

األسطير  والم ن : السّياحيارر: فراس 
 

صالمشرق نة(ص دار عالء الصي ص دأشص)درا ات في الم ثولو  ا والصيانات 
مص 1997ص 1ط 

 وأا يعصها(. 12)ص

(9) 
ص 2001ابنحاد الكتناب العربص دأشصص ص النزوع األسطير  ف  الءوا،ة ال ءةيّة الم اصء : الصالحنضال 

 (.14)ص

(10 )
صنكء،ّة األد و واري  مو ت :  و،لي ريا ه 

 
مص 1987والاشرص ي روتص  بر: أحي الصي  يبحيص المد سة العري نة للصرا ات

 (.200)ص

(11 )
يارر: المر أ السايص
ن سه. 
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العصيبببص أببب  الخبببواصن التبببي ب عبببل أاابببا مديًبببا
(12)

. شمبببا من األدب يحتبببو  علبببى   ابببات 

أ الشببعر منن لكل امببا  ببوهًرا األ ببطور ص ولعببلَّ ميببرز األوايببر التببي ب  ماببا األ ببطور  أبب

وا ببصًا علببى أسببتو  الل)ببة واألداءص فكالهمببا يعتمببص الل)ببة ا  ببتعارينة التببي بلاببث وراء 

الح   ةص شما منن الشعر دالًما يعود للماايأ البكبر للت ريبة ا نسبان نة وأحاولبة التعب بر عاابا 

يو الل عذراء لل يمتاااا ا  تعمال ال وأين 
(13)

. 

  أببأ مشببكال  كال نببة مًببر  شالخرافببةص والحكايببة البطول نببة وبتببصاًل األ ببطور

والحكاية الشعب نة
(14)

. وبشتر  هذه األنماط الحكال نة فبي شونابا   رينبات للبذاشر  ال مع نبة 

وفي منناا نتان لمخ نلة وا ص  باصف إلى البحث عب  إ ايبات أل بولة الواقبأ شمبا مننابا بشبكنل 

أصصًرا أ  أصادر ا يصاع ا نساني
(15)

 . 

وقص شكنل  األ طور  المحاو ت األولى لإلنسان في  ب ل التوافبص أبأ أح طبهص 

ولذلك برش  ي  ٍض أ  الطاقة الص ل نة التي أا زال  بمارس بأ  رها علبى البرغل أب  يعبص 

العاصص وقص الت   الشباعر إلبى مهم نبة األ بطور  فكانب  أصبصًرا لمعال بة ال ضبايا األزل نبة 

ل والتي أا ان كن  برار في يور  صيبص . ولابذا لب  نسبت)رب منن التي عال اا المبصع  األون

بص أب   الشاعر المعاير أا زال يعالج أوضوعات األ طور  ن سااص و  شكن منن ذلك يعمن

بببأ  ر الشببعر ويكسبببه يعببصًا شلن ًّببا أبب  ًببالل بعلن ببه يالببذاشر  ال مع نببة لإلنسببان   ببث بسببت رن 

 األ طور . 

طور  لمبا بحملبه أب  ميعباٍد فلسب  نة أكثن بةص وبسباعصه ميمبا والشاعر يل أ إلى األ ب

أساعص  عاصأا بض ص يه الل)ةص فتأبي لتض ي على الوقالأ العادينة فبي الح با  أعابى فلسب  ًّا 

فتضم  يذلك ق مة بار م نبة للت ريبة الشبعرينة
(16)

وإنن قبصر  الشباعر علبى المزاو بة يب    .

وأب   عود  يالشعر إلى البراء  والبكبار  والع وينبة.األ طور ن والواقعين يبراعة بك ل له ال

الع ل البباط  ونشباط الع بل  الاا  ة ال ا نة بسع  األ طور  الشاعر على الري  ي   م الم

الرببباهرص والبببري  يببب   الماضبببي والحاضبببرص والتو  بببص يببب   الت ريبببة الذاب نبببة والت ريبببة 

يفاقاا ل بول ملوان عم  ة أب  ال بو  ال ماع نةص وبا ذ ال ص ص  أ  ال)اال نة المحضةص وب ت  

المتصارعةص والتاويأ في مشكال الترش و والبااء
(17)

. 

                                           
(12 )

يارر: المر أ السايص
 ن سه. 

( يارر: 13)
األسطير  والم ن   : السّياحفراس 

 وأا يعصها(. 15)ص

 المءج  الساةق نقس .( يارر: 14)

 (.15ص )صالنزوع األسطير  ف  الءوا،ة ال ءةيّة الم اصء : الصالح( يارر: نضال 15)

ص المكتبة األشاديم نةص ال اهر ص الش ء ال ءةّ  الم اصء: إسماعيه( يارر: عز الصي  16)

 (.196مص )ص1992

ببانص طص ات ا ببا  الشبب ء ال ءةبب  الم اصببء: عتبباغ( يارببر: إ سببان 17) ص 2دار الشببرو ص عمن

 (.165مص )ص1992
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وعلى الرغل أما  بص ف ناا   ن ص السبتي يعطبي األ بطور  هبذه األهم نبةص وهبو 

أا ي سر غ اب األ طور  ال ونان ة واأل طور  الشرق نة يشكٍل عامص شمبا من السببتي ياتمبي 

بعتص ياأل طور  ال صيمة ششعراء أصر والشام والعرا  أب  العبربص  إلى ي عة  )راف نة  

فببي  بب   من األ ببطور  الو  ببص  التببي براببر عاببصه يشببكل أكثنبب  هببي األ ببطور  العري نببة 

 الهامة والصد .ال صيمة و    نما م طور  

فبي بعاألببه أبأ هببذه األ بطور  غالبًببا أبا يل ببأ إلـبـى بكث بب  الرأبز أبب  والسبتت  

مو التلم  ص و  بخرن إشارابه المكثن ة ع  أعاى األ طور  التي يبراد أاابا  ًالل ا شار 

الثببأر وانتببزاع الحببص و   بب ما فببي بااولببه ل ضبب نة فلسببط   مو فببي بااولببه ل ضببايا البسببطاء 

.  والمستضع    في األر    ث يتبصن  ها سه ا  تماعين

ل أب  ضبمن  الشبعر الكبويتي رأبو ًزا ذات د  ت ويعصن الشاعر علي السببتي أمون

أتنصبببلة يالحضبببار  ا غري  نبببة و ضبببار  واد  الرافبببصي ص ومًبببر  أسبببت ا  أببب  الكتببباب 

نبات   افبة يبصي ه الشباعر يبصر شباشر السب نابص البذ   الم صنسص ويعود ذلك إلبى ببأ نره يمكون

شان  بناقًا يتضم   رأوز أأًوذ  أ   ضارات قصيمة غ ر عري نة. إضبافة   بت ادبه أب  

لة يالحضار  العري نة ا  الأ نةأرأوز ذات ي
(18)

. 

ى ميًضبا  الهامةبعصن  أ  أعت صات العرب ال اهل    التبي منكرهبا ا  بالمص أوبسبمن

الصببص  والاببامص وهببو طببالر يزعمببون مننببه يخببرن أبب  رمس ال ت ببل الببذ  لببل يُدًببذ يثببأرهص 

ف زقبو عاببص قبببرهص وي ببول: ا بب وني أبب  دم قببابليأ
(19)

ص ويببورد الببصشتور أحمببص ع  اببة فببي 

ب سبب ر التسببم ة منن أالااأببة ط ببر الل ببل وهببو الصببص  وال مببأ هببام وهاأبباتص وأبب  أعبباني 

الااأة البومص وبصلن أاد  ه ل على العطبشص والُا بام داء يصب و ا يبل فتشبرب و  ببرو ص 

ا.. [. والصبص  أب  العطبش ميًضب55]الواقعة:  فشاريون شرب الا لوأاه قوله بعالى 

وأ  أعاني الصص  ر أ الصوت وذشر البومأ
(20)

. وأ  أزاعل ال اهل    من هذا الطالر 

يتببو ش عاببصأا يكبببرص ومنببه يعبب ش فببي الببصيار الخال ببة و  ببث أصببارع ال تلببى وم ببصاث 

األأواتص وشانوا يزعمون ميضا من هبذا الابام مو الصبص  الطبالر يب بى يطنلبأ علبى م بوال 

عصهذو  ال ت ل ل خبره أا يكون ي
(21)

. 

                                           

الالذق بةص  ص دار الحبوارصعلب  السبتت   شباعء فب  الهبيات الطلبق: فهد إسماعيه إ ماع ل (18)

 (.61مص )ص2005ص 1 ورية ط

ص دار ال بباراييص ي ببروتص لباببانص أسببا يء ال ببء  عببن ال ا ليببة وم تقببداتها: ع ينببة أحمبص (19)

 .334مص ص1994ص 1ط

 المر أ السايص ن سه. (20)

 .335يارر: المر أ السايصص ص(21) 
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التببي  والصببم   )الصببد وفببي بعاأببل السبببتي أببأ م ببطور  الااأببة نببورد قصبب ص 

 ي ول ف اا:

 أعءف من خالل ال ت  الت  قءأ   

 ومن خالل األعين الت  خاللها نكء   

ّّ ل ش ت ،دوم  ا  نا  ةي

 إل الصد  والصم 

*** 

 في   ّه السطيح ،صيح الصد 

  ا  نا  ّه ،يٍم قتيه

 رغ   ذ  المكا ء

 ف   ّه ةيٍ  قتيه  

 و،صيح الصد  

قيه   وما من مة
(22 

. 

فعاببوان ال صبب ص  يح ببل إلببى األ ببطور  أباشببر ًص والحببص منن األ ببطور  ف اببا أببا 

يتعلنببص يالصببوت وبكببراره شمببا ي اببل أبب  الصببص ص والعببرب ال ببصأاء قببص  ببموا طببالر البببوم 

ية فبي هبصم  الل بالي. وبشاءأوا أاه يسبو هذا الصوتص     َّما منه ياعو في األأاش  الخر

ويكش  الشاعر عب  أبص  ال بأس البذ  يح بص يبه ذلبك من ميبب  يعبرف أب  ًبالل  ب ره 

وأب  ًبالل الكتبو التبي قرمهبا من ل بل الرلبل يبا  طويبل غ بر أاتبٍهص ومن المستضبع      

يزالون في شلن أكبان وي ب  وأصيابة يابصيون قبتالهلص فمبا يب بى هبو الصبم  المطببص البذ  

لص مأبا ا شبار  الثان بة يخترقه يوت الص ص  مو الصص  ن سبه شمبا يببصو فبي الم طبأ األون

ف ات ببل ياببا إلببى بو ببعة الرلببل والط) ببان الببذ  يببات يابب م  علببى شببل أكببانص ولببذلك نببر  

الصص  ي   فو  شبلن ي بٍ  يصب   علبى  بطحه وشبأن شبل هبذه الب بوت ًريبة مو منن ف ابا 

ص فبال  بم أ و  أ  بو وشبأنن هبذه الب بوت قت ل أرلوم لل يُأًذ يثأرهص لك  ال بأس يلبق أبصاه

ًاوية او من الااس الذي  ي طاوناا عا زي      لة لال مأا هبذا الط) بان والت بنبر. وأامبا 

يكبب ص فبباح      ببة مأببام رأببٍز أبب  رأببوز الرببالم والعطببش والمببوت وو بباطة يبب   عببالل 

الاباس يعبصه. وإذا الموبى واأل  باء يمبا من هبذا الطبالر يطالبو يالثبأر ويخببر الم ب  يحبال 

شان العاوان يعبنر ع  ل طة ا فتتباد لل صب ص  فابو لب ف إ  يبور  لااايتابا شمبا بببصو فبي 

ناايبة الم طبأ األً برص فالمشباص الماب م  البذ  يطلعاببا عل به الشباعر فبي البصايبة هبو ن سببه 

 المشاص األً ر.

أبأ  في قص ص  مًر  يستحضر الشاعر م طور  الااأة أ   صيصص ونراه يتعاأبل

                                           

 وأا يعصها. 64ص ص د،ياّ وعاد  األش ار: الستت  علي (22)
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 : )ضاع  ه ال الم  در األ طور  يالرود ن سهص ي ول في قص ص 

 ضاع  ه ال الم  در  

 مثلما  امٍة  صءخ  ث  نام  عل  ضقّة القتء  

 من ت ٍ  واحتيتها الحقء  

  ن  أة   ةليه ال ي،  الذ  غا  عن  ضيت القمء

 والنسائ  حتّ  ةيق  السحء

تنثء الـ)قد  ةق  من  ماّ السهء
(23 

 

لااأة في الحالت  ص يُستحضر يماا بة الع ز الذ  ي عص الشاعر مأام واقبأ فطالر ا

يالٍف يع شهص وطالره هذه المر  يص   ويصرخ إلى من يموت ويربمي ي انو ال ببر البذ  

يصل على من ولًما قص وقأ ي بصر أبا يبصعو ألًبذ الثبأر لبهص فب ن ال بأس يبلبق البذرو  فبي هبذه 

الر الااأة ولكب    أ  بو و  أ) بثص فبي  ب   يلبق الحالةص والشاعر يصرخ أ  ًالل ط

ف ه الرلل مقصى أصاه  تى مضحى ل بل الكويب  و  بصًا يبال قمبرص وبخلب  نسبالل الل بل عب  

دورها مدا ً  نعاش وميبح  أعوً  ياثر الحاضر والماضي وأا يه أب  ذشريبات؛ ولبذلك 

 :نر  الباثن يستع ل الموت فال يريص من يع ش لزأان مقسىص ي ول

 أتءان  أعيش ل   أنكء الناغ ،نسيّ أصالةه  

ول ، ءف الةن والد ...
(24 

 

ه قبل من يااي ال ص ص ص ف ص ضا  ذرًعا يالح ا ص ورو به لبل بعبص بحتمبل شبلن أبا  ولاذا يتأون

 يراه أ  وللص ي ول:

 ا  أ،ن المقء...!

 ليتن  أعءف المستقء  

 ضّ   الءوح   ار  شءر  

ةقا،ا َ  ءوتالش  من ال مء إل 
(25 

. 
 أبأ األ بطور  هبي ا أتصباصص التبي بابصغلالستت  ف  ت املب  إنن اآلل نة التي يستخصأاا 

فببي البباعن يأريح نببة بتبب   للشبباعر التعاأببل أعاببا ي سببٍر ول ونببة. وبسبباعص يل ببة ا أتصبباص 

الباثن على عصم ال)وص في األ طور ص وا شت اء يا يحاء يالص لبة وا  البة نصبوٍص أبا 

دون بع  اااص وهو أا يعتمص على مفص ال ارئ و عة اطنالعهص و  بأًذ األ بطور  الحربو  

ص إذ يأًبذ الباعن ال رينبي الحربو  فبي الت اعبل الاصبي لصيبه   التناصبيّةالسبتتفي مولوينات 

 شما  ار . 

                                           

 .78ص صد،ياّ وعاد  األش ار :الستت  علي (23)

 .79المصصر السايصص ص (24)

 المصصر السايص ن سه. (25)
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د وباسباب  الستت وبحرى م طور  طالر الاام مو الصص  في شعر  ياهتمام أت رن

ي   قصالصه في مأاش  عصيص  أدشنص ً على هوا ف ال أس وال اوط التي باتباب البباثن عابصأا 

 ر في أص  الرلل والط) ان الذ  يسود العالل يشكل عام. ي كر في م وال األأة وعاصأا ي ك

قبببص رم  من الشبببعراء العبببرب المعايبببري  شبببانوا قبببص  إحسببباّ عتببباغوإذا شبببان 

بعبباوروا علببى ا تحضببار م بباط ر يع ااببا لتابباول قضببايا باببل ا نسببان العريببين 
(26)

ص فبب نن 

يخببرن عبب  هببذا التصبا  ص وهببو أبب  ًببالل ا تحضبباره أل ببطور   علبب  السببتت الشباعر 

طالر الااأة مو الصص  يتااول أختل  ال ضايا التي ب ض  أض عه  اعاًل أ  ن سبه لسبان 

ة الحي الذ  ياباد  ميااءهبا أسبت) ثًا طالبًبا   ال البسطاء المستضع    ويوت ضم ر األأَّ

يصاه الباثن أ  قاوط ويبأس وع بزص فب نَّ الثأر في أواقأ الازيمةص وعلى الرغل أ  شل أا م

ص شما منه بعب ر ع  العبذاب واآل م التبي  ذلك لل يك  إ  بعب ًرا ع  ال لص الرو ين والماد ن

يوا ااا ا نسان العريي والشرقي المضطاصص ورغبة في البعث والت صد الذ  شبان ياباد  

ور  شبان ا  ببت اد  أبب  يبه فببي قصبالص مًببر . ولببذلك فب نن الشببكل ال)البو لتوو بب  األ ببط

ز أ و به وبعضصهاص فكان   الًّ فا ًّا  مال ًّبا لكبلن أبا يحب    د لتاا المعاود ص ف اءت لتعزن

 يه أ  واقأٍ أأزوم. 

 الخاتمة:

 وأ  ًالل أا ب صم نلحن من الشاعر:

  يم ل في األ طور  إلى األ اط ر الشرق َّةص     َّما األ طور  العري َّبة ال صيمبة أ ايبل

األ اط ر ال)ري َّةص شما يبصور  بول فكبر  الت بصد وانت بام المضبطاصي  التبي شث بًرا أبا 

 ب ل  في ا تصعاله المتكرر أل طور  طالر الاام مو الصص .

  ل وفي الت اعل الاصي أأ الث افة ا  الأ َّة؛ شش  البحث ع  منَّ ال برين الكبريل يشبكنِ

ل للشببباعرص أببب  ًبببالل ا بببتخصام األل  ببباو الصالبببةص وأببب  ًبببالل أحاشبببا  المصبببصر األوَّ

 ال وايل ال رين ة م  انًا يل ه بااول األ ر الابو  م  انًا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 (.167)ص ات ا ا  الش ء ال ءة  الم اصء : عتاغيارر: إ سان  (26)
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 م.1997ص 1دار عالء الصي ص دأشصص ط
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أحمببص ع  اببة: م بباط ر العببرب عبب  ال اهل ببة وأعت ببصابااص دار ال بباراييص ي ببروتص  .9
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