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      نص القصيدة: نص القصيدة:                                                                                             

  ––آه من كنا, ومن أمس يكوْن آه من كنا, ومن أمس يكوْن   ––باألمس كنا باألمس كنا 

    ––... كنا , ومن أمس يكوْن ... كنا , ومن أمس يكوْن   --نعدو وراء ظاللنا نعدو وراء ظاللنا 

  الغروبْ الغروبْ ال نرهب الصمت الذي تضفيه أشباح ال نرهب الصمت الذي تضفيه أشباح 

  فوق الحدائق والدروبْ فوق الحدائق والدروبْ 

  ال نرهب السور الذي من خلفه يأتي الضياءْ ال نرهب السور الذي من خلفه يأتي الضياءْ   

  ولربما مات الضياُء ولم يَُعْد ونقوُل: " جاْء!"ولربما مات الضياُء ولم يَُعْد ونقوُل: " جاْء!"

  كنا نقول كما نشاء  كنا نقول كما نشاء  

  حتى النجوم  حتى النجوم  

  عيون  عيون    ––كانت كانت   ––كنا نقول بأنها كنا نقول بأنها 

  لألرض تنظر في فتون  لألرض تنظر في فتون  

! !حتى النجوم    حتى النجوم 

  كانت عيون  كانت عيون  

  ما يقال  ما يقال    ال نعرف " الشيء الصغير" وال نصّدق  ال نعرف " الشيء الصغير" وال نصّدق  

  وال نزال  وال نزال  

  ال نعرف الشيء الصغير وال نصّدق ما يقال  ال نعرف الشيء الصغير وال نصّدق ما يقال  

  ولربما كنا نحّدق في الفراغ, وال ننام  ولربما كنا نحّدق في الفراغ, وال ننام  

  وفي الظالم  وفي الظالم  

    --مأوى األفاعي والعفاريت الضخام  مأوى األفاعي والعفاريت الضخام    --

  كانت مءدائننا الجديدة  في خواطرنا تقام  كانت مءدائننا الجديدة  في خواطرنا تقام  

  كانت ندائننا الجديدة في الظالم  كانت ندائننا الجديدة في الظالم  

  بمنازل األموات , أشبَه , أو قرى بمنازل األموات , أشبَه , أو قرى 

    ––... الجديدة  في الظالم  ... الجديدة  في الظالم    --  النملالنمل

  كانت مدائننا تقام  كانت مدائننا تقام  

  وفي الظالم  وفي الظالم  

  كنا نحّدق في الفراغ , وال ننام  كنا نحّدق في الفراغ , وال ننام  



  اال على أصوات عالمنا المقوض, والعبيد  اال على أصوات عالمنا المقوض, والعبيد  

  يتسّكعون , ومن جديديتسّكعون , ومن جديد

  طاغيًة جديد  طاغيًة جديد    ––هناك هناك   ––يستقبلون يستقبلون 

  وخيولنا الخشبية العرجاء  , كنا في الجدار  وخيولنا الخشبية العرجاء  , كنا في الجدار  

  ودار  ودار    بالفحم نرسمها , ونرسم حولها حقالً بالفحم نرسمها , ونرسم حولها حقالً 

  حقالً ودار  حقالً ودار  

  ونطارد  القطَط الهزيلَة في األزقة بالحجار  ونطارد  القطَط الهزيلَة في األزقة بالحجار  

  والى " الحبيبة" كان يدفعنا , ويدفعنا الحنين  والى " الحبيبة" كان يدفعنا , ويدفعنا الحنين  

  في بيتها نقضي أماسينا الطويلَة حالمين  في بيتها نقضي أماسينا الطويلَة حالمين  

  كنا لخفق نعالها الفضّي , نصغي ساهمين  كنا لخفق نعالها الفضّي , نصغي ساهمين  

  بعد المساء , وبعد حين  بعد المساء , وبعد حين  

  

  أحقاد السنينْ أحقاد السنينْ   وتثوروتثور

  ريات عن الحياةْ ريات عن الحياةْ فنعوُد , نبحث في بقايا الذكفنعوُد , نبحث في بقايا الذك

  األمس ماْت األمس ماْت 

  األمس ماتْ األمس ماتْ 

  لم يبَق حول " مدينة األطفال" اال ما نشاءْ لم يبَق حول " مدينة األطفال" اال ما نشاءْ 

  اال السماءْ اال السماءْ 

  جوفاء , فارغة , تحّجر في مآقيها الدخانْ جوفاء , فارغة , تحّجر في مآقيها الدخانْ 

  اال بقايا السور والشحاذ يستجدي , وأقدام الزمانْ اال بقايا السور والشحاذ يستجدي , وأقدام الزمانْ 

  اال العجائز في الدروب الموحشاتْ اال العجائز في الدروب الموحشاتْ 

  يسألن عنا الغاديات , الرائحاتْ يسألن عنا الغاديات , الرائحاتْ 

  بهّن... بهن هذي الذكرياتْ بهّن... بهن هذي الذكرياتْ ولربما مّرت ولربما مّرت 

  " السور" و " الشحاذ" و " الطفل الذي باألمس ماْت"" السور" و " الشحاذ" و " الطفل الذي باألمس ماْت"

  

  

  

  

  



  القصيدة:القصيدة:مضمون مضمون   --11

يصف الشاعر البياتي في قصيدة "ذكريات الطفولة" عهد الطفولة حين كانوا يصف الشاعر البياتي في قصيدة "ذكريات الطفولة" عهد الطفولة حين كانوا 

صغارا سعداء في سذاجتهم وأحالمهم وبراءتهم. ال يقيمون وزنا للمعوقات صغارا سعداء في سذاجتهم وأحالمهم وبراءتهم. ال يقيمون وزنا للمعوقات 

  لجهل ,  فعاشوا سعداء بعيدين عن هموم الحياة ومآسيها.لجهل ,  فعاشوا سعداء بعيدين عن هموم الحياة ومآسيها.والحواجز والظلم والفقر واوالحواجز والظلم والفقر وا

  

آه من كنا , ومن أمس يكون"  يبدأها آه من كنا , ومن أمس يكون"  يبدأها   --يبدأ الشاعر قصيدته بقوله: " باألمس كنايبدأ الشاعر قصيدته بقوله: " باألمس كنا

بالتعبير عن حسرته على األمس الذي مات "آه" حين ) كنا( " نعدو وراء ظاللنا" بالتعبير عن حسرته على األمس الذي مات "آه" حين ) كنا( " نعدو وراء ظاللنا" 

طفولة ال تعرف طفولة ال تعرف نلعب ونركض بعيدين عن هموم الحياة , نلهو بحريّة وبراءة . نلعب ونركض بعيدين عن هموم الحياة , نلهو بحريّة وبراءة . 

الخوف : "ال نرهب الصمت الذي تضفيه أشباح الغروب/ فوق الحدائق والدروب" الخوف : "ال نرهب الصمت الذي تضفيه أشباح الغروب/ فوق الحدائق والدروب" 

ن هذا الصمت وهذه األشباح كانت ن هذا الصمت وهذه األشباح كانت إإالخوف من المجهول غير الواضح والخفّي. بل الخوف من المجهول غير الواضح والخفّي. بل 

تؤّجج فينا الخيال, فالصمت والغروب والليل وما فيه من نجوم جعلتنا نتخيل ..." تؤّجج فينا الخيال, فالصمت والغروب والليل وما فيه من نجوم جعلتنا نتخيل ..." 

تنظر في فتون/ حتى النجوم/ كانت عيون" فالنجوم تنظر في فتون/ حتى النجوم/ كانت عيون" فالنجوم عيون/ لألرض عيون/ لألرض   ––كانت كانت   ––بأنها بأنها 

لى األرض في فتون وجمال . وتخيلنا لى األرض في فتون وجمال . وتخيلنا إإليست سوى عيون للسماء تنظر من خاللها ليست سوى عيون للسماء تنظر من خاللها 

  ظالم الليل بأنه " مأوى األفاعي والعفاريت الضخام".ظالم الليل بأنه " مأوى األفاعي والعفاريت الضخام".

لم يكن هؤالء الصغار يرهبون " السور الذي من خلفه يأتي الضياء" والسور هنا لم يكن هؤالء الصغار يرهبون " السور الذي من خلفه يأتي الضياء" والسور هنا 

والضياء هو الشمس التي تشرق من خلف والضياء هو الشمس التي تشرق من خلف   ،،باشر هو الجدارباشر هو الجدارعنى الحقيقي المعنى الحقيقي المممبالبال

  السور. ) وهناك معنى رمزي سنأتي على ذكره الحقا(.السور. ) وهناك معنى رمزي سنأتي على ذكره الحقا(.

لم يعرف الصغار كنه هذا " الشيء الصغير" وربما قصد به الشاعر هنا النجم. لم يعرف الصغار كنه هذا " الشيء الصغير" وربما قصد به الشاعر هنا النجم. 

يبنون بيوتا يبنون بيوتا   ––وهذا ضرب من لعب األطفال وهذا ضرب من لعب األطفال   ––وكانوا يقيمون لهم مدننا جديدة وكانوا يقيمون لهم مدننا جديدة 

الرمل أو أي شيء آخر. وكانوا يرسمون على الجدار/ السور الرمل أو أي شيء آخر. وكانوا يرسمون على الجدار/ السور   صغيرة من التراب أوصغيرة من التراب أو

بقطع الفحم , خيولَهم "الخشبية العرجاء" وهي هنا كل ما يمكن أن يتخيله الطفل بقطع الفحم , خيولَهم "الخشبية العرجاء" وهي هنا كل ما يمكن أن يتخيله الطفل 

حصانا , قد يكون من خشب أو من أي شيء آخر.) قارن مع الحصان المصنوع من حصانا , قد يكون من خشب أو من أي شيء آخر.) قارن مع الحصان المصنوع من 

أيضا " حقال أيضا " حقال أعواد الذرة في قصة العودة لمحمود تيمور(. ويرسمون على الجدار أعواد الذرة في قصة العودة لمحمود تيمور(. ويرسمون على الجدار 

ودار" . وهناك " هواية" أخرى كانوا يمارسونها وهي مطاردة " القطط الهزيلة في ودار" . وهناك " هواية" أخرى كانوا يمارسونها وهي مطاردة " القطط الهزيلة في 

ليه, كانوا ليه, كانوا إإاألزقّة بالحجار". وعندما بدأوا ينظرون للجنس اآلخر وينجذبون األزقّة بالحجار". وعندما بدأوا ينظرون للجنس اآلخر وينجذبون 

ليها في األماسي  ليها في األماسي  إإويعتبرونها في نظرهم " الحبيبة" فيذهبون ويعتبرونها في نظرهم " الحبيبة" فيذهبون ، ، لى أي فتاة لى أي فتاة إإينظرون ينظرون 

 حالما. وينتظرون قدومها , يعلن عنه وقُع أقدامها ,  حالما. وينتظرون قدومها , يعلن عنه وقُع أقدامها , يقضون عندها وقتا طوياليقضون عندها وقتا طويال

  فيصغون " ساهمين بعد المساء".فيصغون " ساهمين بعد المساء".

وينقلب الزمن " وتثور أحقاد السنين" وتتغير هذه الصورة المشرقة المضيئة وينقلب الزمن " وتثور أحقاد السنين" وتتغير هذه الصورة المشرقة المضيئة 

فيعودون مرة ثانية يبحثون " في بقايا الذكريات ,  عن الحياة" . يبحثون عن أيام فيعودون مرة ثانية يبحثون " في بقايا الذكريات ,  عن الحياة" . يبحثون عن أيام 

هربا من واقعهم القاتم , فيجدون أن" األمس مات " هربا من واقعهم القاتم , فيجدون أن" األمس مات " ليها ليها إإالطفولة وذكرياتها يلجأون الطفولة وذكرياتها يلجأون 

  والطفولة قد ماتت.والطفولة قد ماتت.

فقد أعلنت فيها , رغم انشدادي فقد أعلنت فيها , رغم انشدادي   --ذكريات الطفولةذكريات الطفولة  ––يقول البياتي:" أما في قصيدة يقول البياتي:" أما في قصيدة 

عالن عن عالن عن إلإللى الحرية والبراءة في الطفولة, موت الطفولة وموت أمسها, ولم يكن الى الحرية والبراءة في الطفولة, موت الطفولة وموت أمسها, ولم يكن اإإ

لى العالم لى العالم إإال الرمز ال الرمز إإعليه بالموت , عليه بالموت ,   ذكريات عالم الطفولة واالنحياز له , والحكمذكريات عالم الطفولة واالنحياز له , والحكم



نسان والطبيعة, والمسافة غير نسان والطبيعة, والمسافة غير إلإلالقديم الذي كانت فيه المسافة غير موجودة بين االقديم الذي كانت فيه المسافة غير موجودة بين ا

نسان يرى في الطبيعة ذاته وقسمات نسان يرى في الطبيعة ذاته وقسمات إلإلنسان والخرافة , أو كان فيه انسان والخرافة , أو كان فيه اإلإلفاصلة بين افاصلة بين ا

  ((55وجهه".)وجهه".)

ن متحدا مع ن متحدا مع نسانسااإلاإلذن , يعلن موت الطفولة وأمسها حين كان الطفل/ذن , يعلن موت الطفولة وأمسها حين كان الطفل/إإفالشاعر , فالشاعر , 

الطبيعة ) الغروب/ النجوم/ الظالم/ الحدائق/ الدروب/ الضياء الخ( وغير مفصول الطبيعة ) الغروب/ النجوم/ الظالم/ الحدائق/ الدروب/ الضياء الخ( وغير مفصول 

  عن الخرافة ) مأوى األفاعي والعفاريت الضخام(.عن الخرافة ) مأوى األفاعي والعفاريت الضخام(.

  ماذا بقي له من الطفولة؟ ماذا بقي له من الطفولة؟ 

ال ال إإال أشتات ذكريات. لم يبق " ال أشتات ذكريات. لم يبق " إإال ما نشاء" لم يبق ال ما نشاء" لم يبق إإ" لم يبق حول مدينة األطفال " لم يبق حول مدينة األطفال 

تحجر في مآقيها الدخان". انقلبت الصورة. لم تعد السماء تحجر في مآقيها الدخان". انقلبت الصورة. لم تعد السماء   السماء/ جوفاء , فارغة ,السماء/ جوفاء , فارغة ,

بنجومها مسرحا لخيال الطفل فهي جوفاء فارغة ال بل ملوثة بالدخان. أصبحت بنجومها مسرحا لخيال الطفل فهي جوفاء فارغة ال بل ملوثة بالدخان. أصبحت 

  صورة السماء قبيحة مظلمة, ملبّدة بالدخان.صورة السماء قبيحة مظلمة, ملبّدة بالدخان.

ال الحواجز ال الحواجز إإال بقايا السور والشحاذ يستجدي , وأقدام الزمان"  لم يبق ال بقايا السور والشحاذ يستجدي , وأقدام الزمان"  لم يبق إإلم يبق "لم يبق "

ق ) السور ( وصور الحياة التعيسة الفقيرة ) الشحاذ( وأقدام الزمان ق ) السور ( وصور الحياة التعيسة الفقيرة ) الشحاذ( وأقدام الزمان والموانع والعوائوالموانع والعوائ

  القاسية التي داست سعادة وأحالم وخيال وبراءة الطفولة وجاءت بالويالت.القاسية التي داست سعادة وأحالم وخيال وبراءة الطفولة وجاءت بالويالت.

ال العجائز في الدروب الموحشات/ يسألن عنا الغاديات , الرائحات" تغيب ال العجائز في الدروب الموحشات/ يسألن عنا الغاديات , الرائحات" تغيب إإلم يبق "لم يبق "

وب موحشة ولوعة وب موحشة ولوعة الصورة الجميلة وسط حشد من مظاهر البؤس. عجائز ودرالصورة الجميلة وسط حشد من مظاهر البؤس. عجائز ودر

لى الغائبين. فيقول الشاعر" ولربما مرت بهن... بهن هذي الذكريات" لى الغائبين. فيقول الشاعر" ولربما مرت بهن... بهن هذي الذكريات" إإوشوق وشوق 

وينهي بعبارة كلها حسرة وألم على ما تبقى من " ذكريات الطفولة" "السور" وينهي بعبارة كلها حسرة وألم على ما تبقى من " ذكريات الطفولة" "السور" 

  "والشحاذ" و" الطفل الذي باألمس مات". لقد أعلن موت الطفولة وموت الطفل."والشحاذ" و" الطفل الذي باألمس مات". لقد أعلن موت الطفولة وموت الطفل.
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  شرح وتفسير: شرح وتفسير:   --22



ن من يقرأ كالم البياتي عن طفولته ال يتوقع أن يرسم الشاعر لطفولته ن من يقرأ كالم البياتي عن طفولته ال يتوقع أن يرسم الشاعر لطفولته إإالعنوان : العنوان : 

وذكرياتها صورة مشرقة ومضيئة وحالمة وايجابية كالتي جاءت في القصيدة, وذكرياتها صورة مشرقة ومضيئة وحالمة وايجابية كالتي جاءت في القصيدة, 

ولفهم المقصد من هذا الكالم لنقرأ ما جاء على لسان الشاعر في معرض وصفه ولفهم المقصد من هذا الكالم لنقرأ ما جاء على لسان الشاعر في معرض وصفه 

  ه:ه:لطفولتلطفولت

  

كانت أشبه بالموت نفسه, أو بأطالل كانت أشبه بالموت نفسه, أو بأطالل   --أي البياتيأي البياتي  ––"الحياة التي عاشها هذا الطفل "الحياة التي عاشها هذا الطفل 

مهجورة ولكنها كانت بال أساطير. كنا نعاني الموت ونتنفسه , وكانت المقابر في مهجورة ولكنها كانت بال أساطير. كنا نعاني الموت ونتنفسه , وكانت المقابر في 

لى مثواهم األخير. لى مثواهم األخير. إإال ونرى الموتى الذين يتم تشييعهم ال ونرى الموتى الذين يتم تشييعهم إإمواجهة بيتنا. فال يمّر يوم مواجهة بيتنا. فال يمّر يوم 

نسان نسان إلإلالصغار , لنشاهد عملية دفنهم , فالموت... موت االصغار , لنشاهد عملية دفنهم , فالموت... موت اوكنا نسير وراءهم, نحن وكنا نسير وراءهم, نحن 

لى " المسلخ" للذبح. وفي لى " المسلخ" للذبح. وفي إإوالحيوان كان مألوفا لدينا. كانت الحيوانات يتم جّرها والحيوان كان مألوفا لدينا. كانت الحيوانات يتم جّرها 

كثير من األحيان كان بعض األبقار والجواميس يعلن العصيان , ويقاوم ذبحه , كثير من األحيان كان بعض األبقار والجواميس يعلن العصيان , ويقاوم ذبحه , 

ن يضطر لذبحها في ن يضطر لذبحها في فكأن هذه الذبائح تشعر بأنها تساق للذبح. وكان بعض الذابحيفكأن هذه الذبائح تشعر بأنها تساق للذبح. وكان بعض الذابحي

لى المسلخ , لقد كان الموت يتربص بنا في كل مكان. وكنا لى المسلخ , لقد كان الموت يتربص بنا في كل مكان. وكنا إإالطريق لصعوبة جّرها الطريق لصعوبة جّرها 

  ((11نوقد له الشموع ونحرق البخور لطرده. فلقد كانت حياتنا شحيحة بائسة".)نوقد له الشموع ونحرق البخور لطرده. فلقد كانت حياتنا شحيحة بائسة".)

  

هي طفولة خيم عليها الموت  اليومي  بصوره المختلفة, هي طفولة خيم عليها الموت  اليومي  بصوره المختلفة,   ––ذن ذن إإ  ––طفولة الشاعر طفولة الشاعر 

ولة عانت البؤس والفقر , وأحّست باالغتراب وأدركت ولة عانت البؤس والفقر , وأحّست باالغتراب وأدركت نسان والحيوان. طفنسان والحيوان. طفإلإلموت اموت ا

ساسا راسخا في ساسا راسخا في أأوالذبح كان والذبح كان   نسان وكل الكائنات الحية , هو الموت.نسان وكل الكائنات الحية , هو الموت.إلإلأن مصير اأن مصير ا

ن " بعض الذابحين كان يضطر لذبح الحيوانات ن " بعض الذابحين كان يضطر لذبح الحيوانات إإداخله, والصورة التي يقول فيها داخله, والصورة التي يقول فيها 

تنطبق تنطبق   لى المسلخ هي صورة فظيعة وقاسية , وهي اللى المسلخ هي صورة فظيعة وقاسية , وهي الإإفي الطريق لصعوبة جّرها في الطريق لصعوبة جّرها 

نسان  نسان  إلإلنسان أيضا , فمهما قاوم انسان أيضا , فمهما قاوم اإلإلعلى الحيوانات فقط ,  ولكنها تنطبق على اعلى الحيوانات فقط ,  ولكنها تنطبق على ا

نسان من الموت فوق فراشه نسان من الموت فوق فراشه إلإلذا هرب اذا هرب اإإتعرض له في النهاية , وتعرض له في النهاية , وييالموَت فال بد أن الموَت فال بد أن 

فسوف يموت في الطريق العام , تماما كما يتم  ذبح الحيوانات في هذا الطريق فسوف يموت في الطريق العام , تماما كما يتم  ذبح الحيوانات في هذا الطريق 

  لخ.لخ.لى المسلى المسإإلمقاومتها وصعوبة جرها لمقاومتها وصعوبة جرها 

  

نسان من عفوية وسذاجة نسان من عفوية وسذاجة إلإلما في طفولة اما في طفولة ا  هذه صورة قاتمة لطفولة الشاعر. ولكنّ هذه صورة قاتمة لطفولة الشاعر. ولكنّ 

وبراءة ولهو ومغامرات هوائية والتصاق بالطبيعة والخرافة والخيال, كلها أمور وبراءة ولهو ومغامرات هوائية والتصاق بالطبيعة والخرافة والخيال, كلها أمور 

نسان كلما أحس بوطأة نسان كلما أحس بوطأة إلإلليها اليها اإإتجعل من الطفولة وذكرياتها مشرقة مضيئة يعود تجعل من الطفولة وذكرياتها مشرقة مضيئة يعود 

  الحاضر وقسوته وظلمه. الحاضر وقسوته وظلمه. 

                                                            ------------------  

  ..0000صص  ––أبو القاسم محمد كّرو أبو القاسم محمد كّرو   --11

" فالشاعر الذي حل في الطفل سوف ينتزع نفسه... لينطلق من داخله. بل سيقتل " فالشاعر الذي حل في الطفل سوف ينتزع نفسه... لينطلق من داخله. بل سيقتل 

لى الظهور , فعودة لى الظهور , فعودة إإالطفل ليبقى الشاعر. ولكن الطفل القتيل بقدرة الشاعر يعود الطفل ليبقى الشاعر. ولكن الطفل القتيل بقدرة الشاعر يعود 



نسان على نسان على إلإللطفل في الطفل في الى الظهور انتصار للشاعر على الموت. وانتصار للى الظهور انتصار للشاعر على الموت. وانتصار لإإالطفل الطفل 

  ((33المرض والشيخوخة والهرم والفاقة".)المرض والشيخوخة والهرم والفاقة".)

لقد انتصر الطفل بأحالمه وذكرياته على كل شيء . انتصر الماضي العذب بما فيه لقد انتصر الطفل بأحالمه وذكرياته على كل شيء . انتصر الماضي العذب بما فيه 

من" خيول خشبية عرجاء" مرسومة بالفحم على الجدار , ومطاردة "القطط الهزيلة من" خيول خشبية عرجاء" مرسومة بالفحم على الجدار , ومطاردة "القطط الهزيلة 

العام في القصيدة رغم العام في القصيدة رغم صغاء لخفق نعال الحبيبة الخ... وخلق الجو صغاء لخفق نعال الحبيبة الخ... وخلق الجو إلإلفي األزقة" وافي األزقة" وا

لى أنهم كانوا ينامون على " أصوات عالمنا لى أنهم كانوا ينامون على " أصوات عالمنا إإشارات أخرى في غضون ذلك شارات أخرى في غضون ذلك إإ

طاغية جديد" عبيد طاغية جديد" عبيد   --المقوض. والعبيد/ يتسكعون ومن جديد/ يستقبلون هناكالمقوض. والعبيد/ يتسكعون ومن جديد/ يستقبلون هناك

ال الخضوع . ال الخضوع . إإمستسلمون للطغاة ولواقعهم الصعب يصفقون للحكام وال يجيدون مستسلمون للطغاة ولواقعهم الصعب يصفقون للحكام وال يجيدون 

  وال يتحفزون للثورة.وال يتحفزون للثورة.

صورة قاتمة يرسم لنا الشاعر من خاللها الواقع الذي يعيشه صورة قاتمة يرسم لنا الشاعر من خاللها الواقع الذي يعيشه   صورة الحاضر هيصورة الحاضر هي

ال السماء/ جوفاء فارغة تحجر في مآقيها ال السماء/ جوفاء فارغة تحجر في مآقيها إإهو وأبناء شعبه. صورة لم يبق فيها " هو وأبناء شعبه. صورة لم يبق فيها " 

  ال بقايا السور والشحاذ يستجدي وأقدام الزمان".ال بقايا السور والشحاذ يستجدي وأقدام الزمان".إإالدخان/ الدخان/ 

  الرموز :الرموز :

يأتي يأتي   السور/ الجدار: يقول الشاعر: )كنا( " ال نرهب السور الذي من خلفهالسور/ الجدار: يقول الشاعر: )كنا( " ال نرهب السور الذي من خلفه  --55

الضياء" والسور في مفهوم الطفولة واألطفال هو سور حقيقي والضياء الضياء" والسور في مفهوم الطفولة واألطفال هو سور حقيقي والضياء 

هي الشمس الحقيقية التي تشرق من خلف السور . هذه هي الصورة هي الشمس الحقيقية التي تشرق من خلف السور . هذه هي الصورة 

المادية ولكن خلف هذه الصورة هنالك الرمز: فالسور )كما الجدار( يرمز المادية ولكن خلف هذه الصورة هنالك الرمز: فالسور )كما الجدار( يرمز 

  للحواجز والمعوقات بأشكالها المختلفة من ظلم وفقر وجهل وهذه الحواجزللحواجز والمعوقات بأشكالها المختلفة من ظلم وفقر وجهل وهذه الحواجز

تقف حائال أمام الضياء/ الشمس التي ترمز للحرية والخالص ونافذة تقف حائال أمام الضياء/ الشمس التي ترمز للحرية والخالص ونافذة 

لى عهد الطفولة باعتباره " لى عهد الطفولة باعتباره " الحال هو الذي جعل الشاعر يحّن إالحال هو الذي جعل الشاعر يحّن إ  األمل. هذااألمل. هذا

  جنته الضائعة". والجدار يمثل أيضا الحّد الفاصل بين الموت والحياة.جنته الضائعة". والجدار يمثل أيضا الحّد الفاصل بين الموت والحياة.

ان على ان على نسنسإلإلمدائننا الجديدة/ مدينة األطفال: وهي رمز للحلم الذي يعيش امدائننا الجديدة/ مدينة األطفال: وهي رمز للحلم الذي يعيش ا  --11

نسان التي يسعى لتحقيقها.هي رمز نسان التي يسعى لتحقيقها.هي رمز إلإلأمل أن يحققه . انه يرمز ألحالم اأمل أن يحققه . انه يرمز ألحالم ا

للحياة المثلى السعيدة المرجّوة. يقول الشاعر:" كانت مدائننا الجديدة في للحياة المثلى السعيدة المرجّوة. يقول الشاعر:" كانت مدائننا الجديدة في 

  خواطرنا تقام". هذه المدائن تعيش في الخواطر . خواطرنا تقام". هذه المدائن تعيش في الخواطر . 

                                                      --------------------  

  ..504504عبد العزيز شرف . صعبد العزيز شرف . ص--33

  

  

  

خيول الخشبية العرجاء: هي بالمعنى الظاهر ضرب من لعب األطفال أما خيول الخشبية العرجاء: هي بالمعنى الظاهر ضرب من لعب األطفال أما الال  --33

لى حالة من الضعف/ لى حالة من الضعف/ إإنسان العربي الذي وصل نسان العربي الذي وصل إلإلبالرمز فالخيول ترمز لبالرمز فالخيول ترمز ل

  العرج. وهي خشبية أي ضعيفة .العرج. وهي خشبية أي ضعيفة .



الحقل والدار: يكرر البياتي هاتين الكلمتين "حقال ودار" وأنا اعتقد أن الحقل والدار: يكرر البياتي هاتين الكلمتين "حقال ودار" وأنا اعتقد أن   --44

الروحيَّ والمكانيَّ قد كررهما لما الروحيَّ والمكانيَّ قد كررهما لما   البياتي الذي عانى الغربَة والترحالَ البياتي الذي عانى الغربَة والترحالَ 

تمثالنه من حياة االستقرار والطمأنينة. فالحقل/ األرض والدار تعني الحياة تمثالنه من حياة االستقرار والطمأنينة. فالحقل/ األرض والدار تعني الحياة 

لى ذكريات الطفولة لى ذكريات الطفولة إإليها كما يتوق ليها كما يتوق إإ  يفتقدها الشاعر ويتوقيفتقدها الشاعر ويتوقالمستقّرة التي المستقّرة التي 

  التي يستحضرها هربا من صورة الواقع القاتمة.التي يستحضرها هربا من صورة الواقع القاتمة.

الى المصائب والمصاعب التي الى المصائب والمصاعب التي تثور أحقاد السنين: تضطرب البالد وتتوتثور أحقاد السنين: تضطرب البالد وتتو  --11

يحملها الزمن الحاقد القاسي الذي يدوسنا بأقدامه/ أقدام الزمان ويجعلنا " يحملها الزمن الحاقد القاسي الذي يدوسنا بأقدامه/ أقدام الزمان ويجعلنا " 

نعود نبحث في بقايا الذكريات عن الحياة". البحث عن الحياة في ذكريات نعود نبحث في بقايا الذكريات عن الحياة". البحث عن الحياة في ذكريات 

الطفولة هو البرهان على أن صورة الحاضر تمثل الموت بمعانيه الطفولة هو البرهان على أن صورة الحاضر تمثل الموت بمعانيه 

  المختلفة. المختلفة. 

  

  األسلوب : األسلوب : 

في قصيدته "ذكريات في قصيدته "ذكريات   ––الصورة الصورة   ––:يعتمد الشاعر أسلوب :يعتمد الشاعر أسلوب أسلوب الصورة أسلوب الصورة   --55

(بمعنى أن الشاعر (بمعنى أن الشاعر 44الطفولة" . والصورة هنا هي " صورة جزئّية" )الطفولة" . والصورة هنا هي " صورة جزئّية" )

يكتفي باللمحة القصيرة. فيذكر أحد المسموعات) خفق نعالها( أو يكتفي باللمحة القصيرة. فيذكر أحد المسموعات) خفق نعالها( أو 

المنظورات ) وهي كثيرة( بسرعة ودون توسع فيه أو تعمق. تعدد الصور المنظورات ) وهي كثيرة( بسرعة ودون توسع فيه أو تعمق. تعدد الصور 

  يعطي االنطباع الكلّي العاّم للقصيدة.يعطي االنطباع الكلّي العاّم للقصيدة.  الجزئية المتناثرة هو الذيالجزئية المتناثرة هو الذي

تقوم عالقة هذه الصور الجزئية ببعضها على التداعي باعتباره الخيط الذي تقوم عالقة هذه الصور الجزئية ببعضها على التداعي باعتباره الخيط الذي 

  يجمع هذه الصور وهي صور موضوعية .يجمع هذه الصور وهي صور موضوعية .

والحلم والحلم   --الذي هو عادة قاتمالذي هو عادة قاتم  --المبنى الجدلي : يقوم على التضاّد بين الواقعالمبنى الجدلي : يقوم على التضاّد بين الواقع  --11

ماضي من ناحية ماضي من ناحية أو الذكريات. أو التضاد بين الحاضر من ناحية والأو الذكريات. أو التضاد بين الحاضر من ناحية وال

  أخرى.أخرى.

بين الماضي العذب حين كانوا بين الماضي العذب حين كانوا   --ذكريات الطفولةذكريات الطفولة  --يقوم التضاد في قصيدتنايقوم التضاد في قصيدتنا

ال السماء/ جوفاء فارغة تحجر ال السماء/ جوفاء فارغة تحجر إإأطفاال  والحاضر القاتم الذي لم يبق فيه" أطفاال  والحاضر القاتم الذي لم يبق فيه" 

  ال بقايا السور والشحاذ يستجدي, وأقدام الزمان.ال بقايا السور والشحاذ يستجدي, وأقدام الزمان.إإفي مآقيها الدخان/ في مآقيها الدخان/ 

                                                    --------------------  

  0505سليمان جبران . صسليمان جبران . ص  --33

هذا التضاد بين صورة الحاضر القاتمة وصور الماضي المشرقة نجده في هذا هذا التضاد بين صورة الحاضر القاتمة وصور الماضي المشرقة نجده في هذا 

النوع من القصائد الذاتية) طفولة الشاعر( التي صور من خاللها بعض نواحي النوع من القصائد الذاتية) طفولة الشاعر( التي صور من خاللها بعض نواحي 

الواقع الذي يعيشه هو أو أبناء شعبه. "... عالمنا المقوض/ والعبيد يتسكعون , الواقع الذي يعيشه هو أو أبناء شعبه. "... عالمنا المقوض/ والعبيد يتسكعون , 

  طاغية جديد".طاغية جديد".  --هناكهناك  --ومن جديد/ يستقبلونومن جديد/ يستقبلون

هذا المبنى يعكس رؤية الشاعر للواقع والحياة بشكل عام, وهي بال ريب رؤية هذا المبنى يعكس رؤية الشاعر للواقع والحياة بشكل عام, وهي بال ريب رؤية 

  قاتمة متشائمة في جوهرها. أما المظاهر االيجابية فهي مجلوبة من الماضي. قاتمة متشائمة في جوهرها. أما المظاهر االيجابية فهي مجلوبة من الماضي. 



لى استخدام هذا األسلوب في األبيات التي لى استخدام هذا األسلوب في األبيات التي إإأسلوب السرد : يعمد الشاعر أسلوب السرد : يعمد الشاعر   --44

يتحّدث فيها عن طفولته, أي عن الصورة المجلوبة. فيكثر من استعمال  يتحّدث فيها عن طفولته, أي عن الصورة المجلوبة. فيكثر من استعمال  

الفعل الناقص " كان" : " باألمس كنا.... كنا نقول... كنا نحدق ...كانت الفعل الناقص " كان" : " باألمس كنا.... كنا نقول... كنا نحدق ...كانت 

مدائننا... كنا نحدق... كنا في الجدار... و)كنا( نطارد القطط...كان مدائننا... كنا نحدق... كنا في الجدار... و)كنا( نطارد القطط...كان 

الها...". وهذا األسلوب مالئم لسرد " حكاية " الها...". وهذا األسلوب مالئم لسرد " حكاية " يدفعنا...كنا لخفق نعيدفعنا...كنا لخفق نع

الماضي . ونالحظ الفعل المضارع ) في خبر كان( يدل على االستمرارية الماضي . ونالحظ الفعل المضارع ) في خبر كان( يدل على االستمرارية 

  في ممارسة فعل ما.في ممارسة فعل ما.

  اللغة المستعملة: اللغة المستعملة:   --11

  ––الطبيعة الطبيعة   ––يستخدم البياتي في معجمه الشعرّي ثالثة مجاالت: الناس يستخدم البياتي في معجمه الشعرّي ثالثة مجاالت: الناس 

النمل( كما يقف على النمل( كما يقف على عالم الحيوان. وهو يقف على " توافه" الحياة ) قرى عالم الحيوان. وهو يقف على " توافه" الحياة ) قرى 

األمور الهامة والكبيرة فيها,) العبيد والطاغية( ووفقا لذلك فهو يستخدم في األمور الهامة والكبيرة فيها,) العبيد والطاغية( ووفقا لذلك فهو يستخدم في 

لى الحياة من حوله لى الحياة من حوله إإلغته األلفاظ جميعا بما يالئم السياق, ونظرته الواقعية لغته األلفاظ جميعا بما يالئم السياق, ونظرته الواقعية 

  بما فيها من جمال وقبح.بما فيها من جمال وقبح.

  ––العجائز العجائز   ––الشحاذ الشحاذ   ––الحبيبة الحبيبة   ––طاغية جديد طاغية جديد   ––الناس: العبيد يتسكعون الناس: العبيد يتسكعون 

ل. بعضها يندرج في الصورة المجلوبة المشرقة وبعضها في صورة ل. بعضها يندرج في الصورة المجلوبة المشرقة وبعضها في صورة الطفالطف

  الواقع القاتم.الواقع القاتم.

  --الظالمالظالم  --األرضاألرض  --النجومالنجوم  --الضياءالضياء  --الدروبالدروب  --الحدائقالحدائق  --الطبيعة: الغروبالطبيعة: الغروب

  السماء.السماء.  --المساءالمساء

  العفاريت.العفاريت.  --األفاعياألفاعي  ––النمل النمل   --الخيولالخيول  --عالم الحيوان: القطط الهزيلةعالم الحيوان: القطط الهزيلة

  نسان والطبيعة.نسان والطبيعة.إلإلفالبياتي يرسم صورة من حركات الحيوان وافالبياتي يرسم صورة من حركات الحيوان وا

كما يمكننا أن نضع قائمة بألفاظ الصورة القاتمة وأخرى بألفاظ الصورة كما يمكننا أن نضع قائمة بألفاظ الصورة القاتمة وأخرى بألفاظ الصورة 

  المشرقة:المشرقة:

  --العبيدالعبيد  ––الصورة القاتمة: تتألف هذه الصورة مما يلي: عالمنا المقوض الصورة القاتمة: تتألف هذه الصورة مما يلي: عالمنا المقوض 

تحجر في تحجر في   --السماء جوفاء فارغةالسماء جوفاء فارغة  --مس ماتمس ماتألألاا  --أحقاد السنينأحقاد السنين  --طاغية جديدطاغية جديد

الطفل الذي الطفل الذي   --الدروب الموحشاتالدروب الموحشات  --ئزئزالعجاالعجا  --أقدام الزمانأقدام الزمان  --مآقيها الدخانمآقيها الدخان

  باألمس مات.باألمس مات.

ال نرهب ال نرهب   --الصورة المشرقة: وهي تتألف مما يلي: نعدو وراء ظاللناالصورة المشرقة: وهي تتألف مما يلي: نعدو وراء ظاللنا

خيولنا خيولنا   --مدائننا الجديدةمدائننا الجديدة  --النجومالنجوم  --الضياءالضياء  --الحدائق والدروبالحدائق والدروب    --الصمت الصمت 

لى الحبيبة لى الحبيبة إإ  ––نطارد القطط الهزيلة نطارد القطط الهزيلة --نرسم حولها حقال ودارنرسم حولها حقال ودار  --الخشبيةالخشبية

لخفق نعالها الفضي نصغي لخفق نعالها الفضي نصغي   --ماسينا الطويلة حالمينماسينا الطويلة حالميننقضي أنقضي أ  --يدفعنا الحنينيدفعنا الحنين

  ساهمين.ساهمين.

وقد استخدم الشاعر ألفاظا تحمل دالالت مشرقة ولكنها في السياق  تنقلب وقد استخدم الشاعر ألفاظا تحمل دالالت مشرقة ولكنها في السياق  تنقلب 

فتصبح ذات داللة قاتمة: " ال نعرف " الشيء الصغير" وال نصّدق ما فتصبح ذات داللة قاتمة: " ال نعرف " الشيء الصغير" وال نصّدق ما 

يقال" فاألطفال ال يعرفون كنه هذا النجم الذي يبدو صغيرا مضيئا في يقال" فاألطفال ال يعرفون كنه هذا النجم الذي يبدو صغيرا مضيئا في 



لى األرض لى األرض إإوال يصّدقون ما يقال عنه من أنه عين للسماء تنظر وال يصّدقون ما يقال عنه من أنه عين للسماء تنظر السماء , السماء , 

من خاللها. ثم يقول بعد ذلك: " وال نزال/ ال نعرف الشيء الصغير وال من خاللها. ثم يقول بعد ذلك: " وال نزال/ ال نعرف الشيء الصغير وال 

نصدق ما يقال" هنا تنقلب الداللة لتصبح قاتمة تصور الحاضر السلبي. نصدق ما يقال" هنا تنقلب الداللة لتصبح قاتمة تصور الحاضر السلبي. 

حاضر يجهلون فيه حتى األمور الصغيرة , ويعيشون في حال من الضياع حاضر يجهلون فيه حتى األمور الصغيرة , ويعيشون في حال من الضياع 

قين وال يصّدقون ما يقال لهم وربما يقصد ذلك ما يقوله الحكام في قين وال يصّدقون ما يقال لهم وربما يقصد ذلك ما يقوله الحكام في وعدم اليوعدم الي

  خطاباتهم عندما يتكلمون بالصالحات ويأتون الشرور.خطاباتهم عندما يتكلمون بالصالحات ويأتون الشرور.

  مبنى الجملة الشعرية:مبنى الجملة الشعرية:  --66

نجد الجملة الشعرية على األغلب تتألف من جملة اسمية الخبر فيها جملة نجد الجملة الشعرية على األغلب تتألف من جملة اسمية الخبر فيها جملة 

وتأخير وتأخير فعلية فعلها مضارع. وقد يجري الشاعر بعض التغيير من تقديم فعلية فعلها مضارع. وقد يجري الشاعر بعض التغيير من تقديم 

  أحيانا ثم يضيف النعوت والظروف والمجرورات.أحيانا ثم يضيف النعوت والظروف والمجرورات.

أمثلة ذلك: كنا... نعدو وراء ظاللنا/ )كنا( ال نرهب الصمت/ )كنا( ال أمثلة ذلك: كنا... نعدو وراء ظاللنا/ )كنا( ال نرهب الصمت/ )كنا( ال 

نقول بأنها عيون لألرض/ ) كنا( ال نعرف الشيء نقول بأنها عيون لألرض/ ) كنا( ال نعرف الشيء   نرهب السور/ كنانرهب السور/ كنا

الصغير/ كنا نحّدق في الفراغ/كانت مدائننا...تقام/كنا نحّدق في الظالم/ الصغير/ كنا نحّدق في الفراغ/كانت مدائننا...تقام/كنا نحّدق في الظالم/ 

ون/خيولنا الخشبية... كنا... نرسمها/ )كنا (نطارد القطط ون/خيولنا الخشبية... كنا... نرسمها/ )كنا (نطارد القطط العبيد يتسكعالعبيد يتسكع

  الهزيلة.../ كنا لخفق نعالها ...نصغي/ العجائز... يسألن عنا الغاديات.الهزيلة.../ كنا لخفق نعالها ...نصغي/ العجائز... يسألن عنا الغاديات.

يقاعية بالعطف والظروف يقاعية بالعطف والظروف إلإلومن حول هذه الجملة يمأل الشاعر الفراغات اومن حول هذه الجملة يمأل الشاعر الفراغات ا

أو ما أو ما   --فاستخدام واو العطففاستخدام واو العطف  ) الزمانية والمكانية( والنعوت واألحوال.) الزمانية والمكانية( والنعوت واألحوال.

الظاهرة الواوية, يضفي على القصيدة طابع النمو وتطّور الظاهرة الواوية, يضفي على القصيدة طابع النمو وتطّور   ––يه النقاد يه النقاد يسميسم

األحداث. وتربط الواو األسماء والجمل االسمية ذات الخبر المضارعي, األحداث. وتربط الواو األسماء والجمل االسمية ذات الخبر المضارعي, 

  مستمرة.مستمرة.  طبيعة استاتيكيةطبيعة استاتيكيةمما يكسب الحدث مما يكسب الحدث 

    الظاهرة الواوية:الظاهرة الواوية:--00

  فهي تربطفهي تربط  الجدليالجدلي  للمبنىللمبنىتمثل الواو أبرز المظاهر اللغوية األسلوبية تمثل الواو أبرز المظاهر اللغوية األسلوبية 

وسنورد أمثلة على ذلك ونحاول تفسير نوعها وسنورد أمثلة على ذلك ونحاول تفسير نوعها   ..أيضاأيضا  والية الواحدةوالية الواحدةالمتالمت

  وداللتها ووظيفتها البنيوية.وداللتها ووظيفتها البنيوية.

  "ومن أمس يكون/ ولربما مات../ ونقول.../ ال نعرف...وال نصدق.../"ومن أمس يكون/ ولربما مات../ ونقول.../ ال نعرف...وال نصدق.../

وال نزال../ وال ننام../ وفي الظالم كنا.../ والعبيد يتسكعون.../ وخيولنا وال نزال../ وال ننام../ وفي الظالم كنا.../ والعبيد يتسكعون.../ وخيولنا 

القطط.../والى الحبيبة كان القطط.../والى الحبيبة كان الخشبية.../ ونرسم حولها.../ ونطارد الخشبية.../ ونرسم حولها.../ ونطارد 

ال بقايا السور... وأقدام ال بقايا السور... وأقدام إإيدفعنا.../ ويدفعنا الحنين../وتثور أحقاد السنين.../يدفعنا.../ ويدفعنا الحنين../وتثور أحقاد السنين.../

  الزمان.../ ولربما مّرت بهّن.../ السور والشحاذ والطفل الذي..."الزمان.../ ولربما مّرت بهّن.../ السور والشحاذ والطفل الذي..."

  واو القصة:وهي نحويا واو العطف, يستخدمها الشاعر في عملية السردواو القصة:وهي نحويا واو العطف, يستخدمها الشاعر في عملية السرد--أأ    

  د في الصور القاتمة والمشرقة. مثل: ونطارد      د في الصور القاتمة والمشرقة. مثل: ونطارد      الواو العاطفة: وهي ترالواو العاطفة: وهي تر  --بب    

  القطط ... والى الحبيبة كان يدفعنا , ويدفعنا الحنين. فهي عندما       القطط ... والى الحبيبة كان يدفعنا , ويدفعنا الحنين. فهي عندما                               

  تسبق الفعل المضارع تكّون صورة حركية وبسبب فعلها المضارع تسبق الفعل المضارع تكّون صورة حركية وبسبب فعلها المضارع                         



  تسبق االسم " تسبق االسم " فان حركتها تتسم باالستمرارية والثبوت. أما عندما فان حركتها تتسم باالستمرارية والثبوت. أما عندما                       

  نها تكّون صورة جامدة ال حركة فيها.نها تكّون صورة جامدة ال حركة فيها.إإالسور والشحاذ والطفل..." فالسور والشحاذ والطفل..." ف                    

  واو التضاّد : وهي هنا تبرز التضاد بين الصورة المشرقة واو التضاّد : وهي هنا تبرز التضاد بين الصورة المشرقة   --جـ جـ             

  والصورة القاتمة , التضاّد بين الذكريات والواقع. أمثلة ذلك: "ال والصورة القاتمة , التضاّد بين الذكريات والواقع. أمثلة ذلك: "ال                         

  .../ وال نزال ال نعرف الشيء الصغير"..../ وال نزال ال نعرف الشيء الصغير".  نعرف الشيء الصغيرنعرف الشيء الصغير                        

  التكرار: التكرار:   --11

سلوب التكرار الذي بواسطته " يصور سلوب التكرار الذي بواسطته " يصور أأيكثر الشاعر من استعمال يكثر الشاعر من استعمال 

  دورة اللحندورة اللحنويؤثر في ويؤثر في   النغمة الموسيقيةالنغمة الموسيقيةويكمل ويكمل   االضطراب النفسياالضطراب النفسي

  ((44".)".)الالزمة المرددةالالزمة المرددةويقرب القصيدة من األغاني الشعبية ذات ويقرب القصيدة من األغاني الشعبية ذات 

يض المتردد في انطالقة من داخل يض المتردد في انطالقة من داخل ولكن التكرار غالبا يجيء لتصوير الفولكن التكرار غالبا يجيء لتصوير الف

  النفس , أو للضغط وتقوية اللمحات العاطفية في التعبير.النفس , أو للضغط وتقوية اللمحات العاطفية في التعبير.

يقاعا معينا, هادفا يقاعا معينا, هادفا إإن البياتي يكرر أبياتا بكاملها أو مقاطع بكاملها ليحدث ن البياتي يكرر أبياتا بكاملها أو مقاطع بكاملها ليحدث إإ

لى لى إإليحدث في النفس هّزة ودفعة ليحدث في النفس هّزة ودفعة   التأكيد على شيء معّين بالّذاتالتأكيد على شيء معّين بالّذاتلى  لى  إإ

تخدم التلميح والكلمات الموحية بدل تخدم التلميح والكلمات الموحية بدل يقاع أكثر عندما يسيقاع أكثر عندما يسإلإلاألمام ويعمق ااألمام ويعمق ا

  التصريح والكلمات المباشرة.التصريح والكلمات المباشرة.

  آه من كنا , ومن أمس يكون  آه من كنا , ومن أمس يكون    ––(  "باألمس كنا (  "باألمس كنا 55أمثلة: أمثلة: 

                    " "نعدو وراء ظاللنا ... كنا , ومن أمس يكون    نعدو وراء ظاللنا ... كنا , ومن أمس يكون 

فالجملة الرئيسية هنا هي: باألمس كنا نعدو وراء ظاللنا, ولكنه كرر عبارة فالجملة الرئيسية هنا هي: باألمس كنا نعدو وراء ظاللنا, ولكنه كرر عبارة 

براز االضطراب النفسي براز االضطراب النفسي إإد كلمة "آه" بهدف د كلمة "آه" بهدف " كنا ومن أمس يكون" بع" كنا ومن أمس يكون" بع

الذي يعيشه عندما يستحضر من ذاكرته أيام الطفولة التي يتحّسر عليها الذي يعيشه عندما يستحضر من ذاكرته أيام الطفولة التي يتحّسر عليها 

  ليها كلما اشتّد عليه واقع الحاضر القاسي المظلم.ليها كلما اشتّد عليه واقع الحاضر القاسي المظلم.إإويحّن ويحّن 

                                              ----------------------  
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  ه أشباح...ه أشباح...(" ال نرهب الصمت... الذي تضفي(" ال نرهب الصمت... الذي تضفي11        

  ال نرهب السور ..."ال نرهب السور ..."                

تأكيد نفي الفعل  نرهب/ نخاف. فالتكرار هنا جاء ليؤكد فكرة معّينة بالذات تأكيد نفي الفعل  نرهب/ نخاف. فالتكرار هنا جاء ليؤكد فكرة معّينة بالذات 

زاء حاضر يفتقر زاء حاضر يفتقر إإوهي فكرة الطمأنينة التي عاشها الطفل ليضعها وهي فكرة الطمأنينة التي عاشها الطفل ليضعها 

  ليها.األمر الذي يحدث في النفس شعورا معينا.ليها.األمر الذي يحدث في النفس شعورا معينا.إإ

  

  ( "حتى النجوم ( "حتى النجوم 33    



  عيونعيون  --تتكانكان  ––كنا نقول بأنها كنا نقول بأنها           

  لألرض تنظر في فتونلألرض تنظر في فتون          

  حتى النجومحتى النجوم          

  كانت عيون"كانت عيون"          

كمال النغمة كمال النغمة إلإلتكرار عبارتين: "حتى النجوم و" كانت عيون" جاء تكرار عبارتين: "حتى النجوم و" كانت عيون" جاء 

يحاء بأن الطفل يربط ما يراه في الطبيعة بأفكار جميلة , يحاء بأن الطفل يربط ما يراه في الطبيعة بأفكار جميلة , إلإلالموسيقية واالموسيقية وا

  لى األرض.لى األرض.إإفالنجوم عيون السماء الجميلة تنظر فالنجوم عيون السماء الجميلة تنظر 

  

  لصغير وال نصّدق ما يقاللصغير وال نصّدق ما يقال( "ال نعرف الشيء ا( "ال نعرف الشيء ا44  

  وال نزالوال نزال            

  ال نعرف الشيء الصغير وال نصّدق ما يقال".ال نعرف الشيء الصغير وال نصّدق ما يقال".          

تكرار بيت بأكمله جاء هنا ليوضح أن الشيء ذاته كان في عهد الطفولة تكرار بيت بأكمله جاء هنا ليوضح أن الشيء ذاته كان في عهد الطفولة 

حدى صورها الجميلة المشرقة فانقلبت الصورة في الحاضر لتصبح ذات حدى صورها الجميلة المشرقة فانقلبت الصورة في الحاضر لتصبح ذات إإ

ي يبدو صغيرا في السماء ي يبدو صغيرا في السماء داللة قاتمة. فالطفل لم يكن يعرف كنه النجم الذداللة قاتمة. فالطفل لم يكن يعرف كنه النجم الذ

ولم يكن يصّدق ما يقال عنه أما في الحاضر فهو يعيش وضعا من عدم ولم يكن يصّدق ما يقال عنه أما في الحاضر فهو يعيش وضعا من عدم 

لى الغد وال يصّدق ما يقوله الظالمون ألنهم ينطقون خيرا لى الغد وال يصّدق ما يقوله الظالمون ألنهم ينطقون خيرا إإالطمأنينة الطمأنينة 

  ويأتون شرا وهو ال يصدق ما يقولون.ويأتون شرا وهو ال يصدق ما يقولون.

  ( " كانت مدائننا الجديدة"( " كانت مدائننا الجديدة"11

" في الظالم" والتكرار " في الظالم" والتكرار تتكرر هذه العبارة مرتين وتتكرر معها عبارة تتكرر هذه العبارة مرتين وتتكرر معها عبارة         

  يقاع الموسيقي وللمعنى معا.يقاع الموسيقي وللمعنى معا.إلإلهنا لهنا ل

( " األمس مات" يكررها الشاعر مرتين متتاليتين, والتكرار هنا في ( " األمس مات" يكررها الشاعر مرتين متتاليتين, والتكرار هنا في 66

عالن الموت الصريح ويؤكد حسرة الشاعر على موت عالن الموت الصريح ويؤكد حسرة الشاعر على موت إإيقاعه الرتيب يشبه يقاعه الرتيب يشبه إإ

  األمس الذي هو موت الطفل وذكرياته.األمس الذي هو موت الطفل وذكرياته.

فقد أعلنت فيها ....موت فقد أعلنت فيها ....موت   --طفولةطفولةذكريات الذكريات ال--يقول البياتي :" أما في قصيدة يقول البياتي :" أما في قصيدة 

ن التكرار هنا يسلط الضوء على فكرة يعتبرها ن التكرار هنا يسلط الضوء على فكرة يعتبرها إإالطفولة وموت أمسها" الطفولة وموت أمسها" 

  الشاعر ذات أهمية .الشاعر ذات أهمية .

  ال ما نشاءال ما نشاءإإ  ––مدينة األطفال مدينة األطفال   ––ال " : لم يبق حول ال " : لم يبق حول إإ( تكرار " ( تكرار " 00

  ال السماءال السماءإإ                                      

  ال بقايا السور .........ال بقايا السور .........إإ                                      

  ال العجائز في الدروب الموحشات "ال العجائز في الدروب الموحشات "إإ                                      

ال مجموعة من الصور القاتمة: ال مجموعة من الصور القاتمة: إإمضت الطفولة الجميلة ولم يبق للشاعر مضت الطفولة الجميلة ولم يبق للشاعر 

  السماء جوفاء فارغة , وبقايا السور والعجائز في الدروب الموحشة.السماء جوفاء فارغة , وبقايا السور والعجائز في الدروب الموحشة.



ال" ال" إإال" جاء ليؤكد خلّو الحاضر من الجمال وكل ما بعد كلمة "ال" جاء ليؤكد خلّو الحاضر من الجمال وكل ما بعد كلمة "إإفتكرار " فتكرار " 

  هو قاتم.هو قاتم.

لى تكرار )الواو( التي سبق وتحدثنا عنه , وتكرار كلمات لى تكرار )الواو( التي سبق وتحدثنا عنه , وتكرار كلمات إإفة فة ضاضاإلإلهذا باهذا با

  الظالم ... الخالظالم ... الخ  ––مدينة مدينة   ––الشحاذ الشحاذ   ––مثل : السور مثل : السور 

  لى بعض.لى بعض.إإ  ربط العناصر المتفرقة وجمعهاربط العناصر المتفرقة وجمعهاوتبقى وظيفة التكرار هي وتبقى وظيفة التكرار هي 

لى آخرها عبر الصور لى آخرها عبر الصور إإفالتكرار يشبه السلك الذي يمتد من أول القصيدة فالتكرار يشبه السلك الذي يمتد من أول القصيدة 

  المتراكمة.المتراكمة.

    مبنى القصيدة: مبنى القصيدة: 

  الوزنالوزن  

فاعلن(. وقد نظم البياتي في   الكامل الحرالكامل الحرالقصيدة منظومة على بحر القصيدة منظومة على بحر  فاعلن(. وقد نظم البياتي في . )مت  . )مت 

ديوان " أباريق مهشمة" اثنتين وعشرين قصيدة من الثماني والعشرين من ديوان " أباريق مهشمة" اثنتين وعشرين قصيدة من الثماني والعشرين من 

  قصائد الديوان على هذا البحر على طريقة الشعر الحر.قصائد الديوان على هذا البحر على طريقة الشعر الحر.

ى ى لقد وجد البياتي " الكامل أكثر البحور مطاوعة لهذا الشكل الجديد المسملقد وجد البياتي " الكامل أكثر البحور مطاوعة لهذا الشكل الجديد المسم

( واالختالف بين الشعر الحر والشعر التقليدي هو في عدد ( واالختالف بين الشعر الحر والشعر التقليدي هو في عدد 11الشعر الحر")الشعر الحر")

التفعيالت في السطر والخروج على القافية الموحدة في القصيدة. وربما التفعيالت في السطر والخروج على القافية الموحدة في القصيدة. وربما 

يقاعه يقاعه إإكثار البياتي من استخدام الكامل هو كون الكامل متميزا بكثار البياتي من استخدام الكامل هو كون الكامل متميزا بإإيكون سبب يكون سبب 

  نوع.نوع.العالي الصاخب وكون تفعيلته تتميز بشيء من المرونة والتالعالي الصاخب وكون تفعيلته تتميز بشيء من المرونة والت

                                                    ----------------  
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( مما ( مما --ب ب   ––( وعند استعمال الخرم تصبح ) ب ( وعند استعمال الخرم تصبح ) ب --ب ب   --  --/ / --ب ب   ––) ب ب ) ب ب 

  يمنح الشاعر حرية في صياغة الجملة الشعرية. وقد يكون السبب في يمنح الشاعر حرية في صياغة الجملة الشعرية. وقد يكون السبب في 

  ..مالءمة الكامل للظاهرة الواوية باعتبارها صيغة الحداثة في الشعر الجديدمالءمة الكامل للظاهرة الواوية باعتبارها صيغة الحداثة في الشعر الجديد

  ::القافية القافية 

ننا نجد أن البياتي شديد العناية بها في الشعر الحر. ننا نجد أن البياتي شديد العناية بها في الشعر الحر. إإفيما يختص بالقافية ففيما يختص بالقافية ف

  الدروبالدروب  ––: الغروب : الغروب   متتابعةمتتابعةما ما إإوالقافية هنا والقافية هنا 

  نشاءنشاء  ––جاء جاء   ––الضياء الضياء                                                   

  عيونعيون  ––فتون فتون   ––عيون عيون                                                 

  ما يقالما يقال  ––  وال نزالوال نزال––ما يقال ما يقال                                                 

  الضخامالضخام  ––وفي الظالم وفي الظالم   ––وال ننام وال ننام                                                 

  ال ننامال ننام  ––تقام تقام   ––الظالم الظالم   ––تقام تقام                                               

  ––مثل : الحياة ..... مات ,  ثم بعد أربعة أبيات تعود القافية مثل : الحياة ..... مات ,  ثم بعد أربعة أبيات تعود القافية   ––  متداخلةمتداخلةأو أو 

  مات.مات.  ––الذكريات الذكريات   ––الرائحات الرائحات   ––الموحشات الموحشات 



) الروّي فيها ساكن( مما يحرر ) الروّي فيها ساكن( مما يحرر   قافية مقّيدةقافية مقّيدةحقة حقة والقافية في غالبيتها الساوالقافية في غالبيتها السا

  الشاعر من القيود النحوية , وهذا أيضا من مميزات الشعر الحديث عامة.الشاعر من القيود النحوية , وهذا أيضا من مميزات الشعر الحديث عامة.

وتقوم القافية أيضا بوظيفة هامة أخرى باعتبارها فاصال بين السطر وتقوم القافية أيضا بوظيفة هامة أخرى باعتبارها فاصال بين السطر 

والسطر , وهي " ت حدث رنينا وتثير في النفس أنغاما وأصداء. وهي فوق والسطر , وهي " ت حدث رنينا وتثير في النفس أنغاما وأصداء. وهي فوق 

ضحة بين الشطر والشطر , والشعر الحر أحوج ما ضحة بين الشطر والشطر , والشعر الحر أحوج ما ذلك فاصلة قوية واذلك فاصلة قوية وا

(كما تقول (كما تقول 66لى الفواصل خاصة بعد أن أغرقوه بالنثرية الباردة" )لى الفواصل خاصة بعد أن أغرقوه بالنثرية الباردة" )إإيكون يكون 

  نازك المالئكة.نازك المالئكة.

    

                

  

                                          ----------------------------  
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  أسئلة : أسئلة : 

تي.مع التركيز على    تي.مع التركيز على    أكتب نبذة مختصرة عن حياة الشاعر عبد الوهاب البياأكتب نبذة مختصرة عن حياة الشاعر عبد الوهاب البيا  --55

  طفولته.طفولته.

بماذا يوحي لك العنوان " ذكريات الطفولة" ؟ ماذا تتوقع أن يتذكر الشاعر بماذا يوحي لك العنوان " ذكريات الطفولة" ؟ ماذا تتوقع أن يتذكر الشاعر   --11

  من طفولته؟ من طفولته؟ 

  ما هي ألعاب وممارسات وهوايات األطفال التي وردت في القصيدة؟ما هي ألعاب وممارسات وهوايات األطفال التي وردت في القصيدة؟  --33

يرسم الشاعر صورة قاتمة لواقعه وحاضره. ما هي مكونات هذه الصورة يرسم الشاعر صورة قاتمة لواقعه وحاضره. ما هي مكونات هذه الصورة   --44

  ؟ وما هي داللة ذلك؟؟ وما هي داللة ذلك؟

م البياتي في قصيدته كال من : االنسان  والحيوان والطبيعة. أعط م البياتي في قصيدته كال من : االنسان  والحيوان والطبيعة. أعط يستخديستخد  --11

  أمثلة على ذلك, مبينا كيف استخدمها للتعبير عن أفكاره!أمثلة على ذلك, مبينا كيف استخدمها للتعبير عن أفكاره!

يرسم الشاعر عّدة صور تعكس أيام الطفولة السعيدة. أذكر صورتين  من يرسم الشاعر عّدة صور تعكس أيام الطفولة السعيدة. أذكر صورتين  من   --66

  هذه الصور قد لفتتا انتباهك , واشرحهما!هذه الصور قد لفتتا انتباهك , واشرحهما!

ول الى رموز. اشرح المعنى ول الى رموز. اشرح المعنى تتعّدى بعض العبارات معناها الظاهري لتتحتتعّدى بعض العبارات معناها الظاهري لتتح  --00

  ––أحقاد السنين أحقاد السنين   ––مدائننا الجديدة مدائننا الجديدة   ––الضياء الضياء   ––الرمزي لكل من: السور الرمزي لكل من: السور 

  وأقدام الزمان !وأقدام الزمان !



يستخدم الشاعر أسلوب التكرار, فيكرر البيت أو العبارة أو الكلمة أو يستخدم الشاعر أسلوب التكرار, فيكرر البيت أو العبارة أو الكلمة أو   --88

  الحرف . استخرج مثال واحدا لكل وبين الغرض من التكرار!الحرف . استخرج مثال واحدا لكل وبين الغرض من التكرار!

واقع الذي يعيشه أبناء شعب واقع الذي يعيشه أبناء شعب وردت في القصيدة صورتان من صور الوردت في القصيدة صورتان من صور ال  --55

الشاعر : صورة العبيد الذين يتسكعون وصورة العجائز في الدروب الشاعر : صورة العبيد الذين يتسكعون وصورة العجائز في الدروب 

  الموحشات , اشرح الصورتين مبينا مدلول كٍل!الموحشات , اشرح الصورتين مبينا مدلول كٍل!
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