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الحنين فن الشعن اشعربن احنينيرن
ًؤحمس حؾفط ؽبس اإلال
Abstract:
Arabic poetry is known with nostalgia. This is because the nomadic lifestyle of
Bedouins in their desert which compelled them to roam around in search of grass
and water for themselves and for their animals. This made them to cry on their
deserted homes and their beloved therein. To express their feelings, they composed
sensational and emotional poems in recall of the past life, describing its scenes and
yearning for it. However, Nostalgia poetry developed in the hands of Spanish
Arabs, where they evolved nostalgia of nature and the demolished towns. This type
of poetry reached its peak in Arabic literature in the 19th century, during the
Renaissance era by Arab emigrants to South America from Syria and Lebanon, as
Mahjar and the Egyptians who were banished from their homeland because of their
participation in the struggle against colonialism. Nostalgia poetry in Arabic is
highly emotional, characterized with artistic features, portraying images of the
mother country, its people and panorama as well as expressing one’s psychological
tension. Nigerians also composed similar poems in Arabic language, especially
during their study life outside their homeland. This paper, after a brief overview on
the characteristics of Nostalgia poetry in Arabic, it studies artistic features of
Nostalgia poems composed by Nigerians in Arabic language. The paper finally
realizes that though the factors, which made Arabs to compose Nostalgia poems
differ from those of Nigerians, the technical and artistic characteristics remained
the same, as both compositions are geared towards portrayal of the poets’ uneasy
emotional state.
:ملدخل
ّ  شلً ألن اإلاطوٍاث ألاواثل مً الللاثس الؾطبُت،الحىحن مً الـؾط الؾطبي ألاكُل
 ألن،كلسَا الـؾطاء ؽلى ؤػاغ الحىحن
 فجاءث ؤؿؾاضَم مؼتهلت بصهط ؤطالٌ الحباثب والىكىف،ًطبُؾت حُاة الخىلل والاضجحاٌ في فُافي الصحطاء جفطن ؽليهم شل
 حُث،ً ووكف وأبت الـاؽط وحعؽه ؤزىاء شل، والبياء ؤو الخباوي والاػدبياء في اػترحاؼ شهطٍاث ًىم الطحُل مؿ ألاَل،ؽليها
ً
 حُث اضجحل ؽسز مً الؾطب بلى حىىب ؤمطٍيا طلبا، وَىصا اػخمط الحاٌ بلى ؤن الؾلط الحسًث.ًلحر هىاكف حىغل
ُ  هما ؤن البؾى آلادط زدل في حطب مؿ الاػخؾماض، فاغتربىا َىان،للمؾاؾ
ٌّ ً فح،فى ُفىا ؽً وطنهم
ً وؽبر ؽ،ول ؽلى وطىه
 وؽلى هفؽ السضب ػاض الـؾطاء. وكىض دُالُت، في ؽاطفت كىٍت،اػدُحاؿه وآالمه ووكف مـاَس وطىه وجصهط ؤحبابه
ٌ بل بن الـؾطاء الىُجحرًحن زؽتهم زواعي الاهخلا، بال ؤنهم لم ٌؾاٌـىا جلً الحُاة البسوٍت الصحطاوٍت،الىُجحرًىن في الحىحن
ً  بما،مً وطنهم
 مما حؾلهم، ووحسوا ؤهفؼهم في الغطبت والىحـت، ففاضكىا ألاوطان والجحران،طلبا للؾلم ؤو لالضجعاق ؤو غحرَما
، وؽبروا ؽً ؤحاػِؼهم ومـاؽطَم. فىكفىا في الللاثس؛ مـاَسَا ومؼاهنها،ًٍوططون بلى الحىحن ؽلى شلً ولما جصهطو
 ولصا حاءث َصٍ اإلالالت لخسضغ َصٍ الللاثس مً حُث، ومىػُلى مططبت، وؤلفاظ ضهاهت،في ولماث كىٍت وؽاطفت حاضة
.مومىنها وؤفياضَا وؤبؾازَا الفىُت
:مفهىمن الحني
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ولمت الحىحن مً مازة (ح ن ن) وهي "الـىق وؿسة البياء والططب ؤو كىث الططب ؽً حعن ؤو فطح"  ،iوضبما جطلم وَؾنى بها
الجزاؼ لإلؿفاق ،فلالىا َى "الجزاؼ اإلاخومً لإلؿفاق"  ،iiولصا كُل "حىحن الىاكت :كىتها في هعاؽها بلى ولسَا"  ،iiiزم جىػؿ
حىذ ؤلابل بشا " ْ
مفهىم اليلمت للساللت ؽلى الجزؽت بلى الىطً ؤو ألاوالز ،فُلاٌ َّ
هعؽذ بلى ؤوطانها وؤوالزَا"  .ivومً الجسًط
باإلاالحغت ؤن الحىحن لغت ًلسض مً مىطوب ؤو مطٍى ،وؤهه ال بس ؤن ًصحبه كىث دافي هما كالىا "بشا ؤدطج اإلاىطوب ؤو
اإلاطٍى كىجا  ...دافُا فهى الحىحن" ،وؽلى ّ
ول فةن َصٍ الخؾطٍفاث مخلاضبت في مسلىلها ولصا جياز جخفم اإلاؾاحم اللغىٍت في ؤن
ٍّ
الحىحن ٌؾنى بها الـىق وجىكان الىفؽ بلىث ؤو بغحر كىث.
وؤما مفهىم الحىحن الاكطالحي فىما ّ
ؽطفه ابً ؽؼاهط بإهه "الـؾط الساٌ ؽلى ؿسة الحؼطة والـىق"  ،vوَؼخحؼً "ؤن
ًغهط الىاػب الطغبت في الحب ،وؤال ًغهط الخبرم به"  .viولؾل ؤكىي وؤوػؿ بل وؤزق حؾطٍف الحىحن َى "ول ما ًصهط {مً
الـؾط ؽً} ألاوطان الىاثُت ،والبياء ؽلى اإلاطاػم الخالُت ،وشهط ألاحباب الىاظحت ،وألاًام اللالحت ،ومً مطاضة الفطاق ،ولىؽت
الاؿدُاق" .viiفبهصا ًخمحز الحىحن اللغىي ؽً الحىحن الاكطالحي مً حُث ؤن الخؾطٍف الاكطالحي ؤؽم فُما ًُخحجن ؽلُه
لـمىله ألاوطان واإلاطاػم وألاحباب وألاًام إلاطاضة الفطاق .وَى ؤدم في آلخه ؤو وػُلت ؤزاثه حُث ًلخلط ؽلى الـؾط فلط.
ر:
الحنين فن الشعن اشعربن احنيني ن
لم ًىً ؿؾط الحىحن ؿاجؾا في هُجحرًا فُما كبل اللطن الخاػؿ والؾـطًٍ ،وكس ًيىن َصا لطبُؾت عطوف الحُاة الىُجحرًت التي
جلل فيها ؤػباب الغؾً ؽً ألاوطان والخىلالث بحن ألاماهً لسي الفئت اإلاثلفت التي جعاوٌ الـؾط وكخئص ،وهما ؤن الـؾطاء في
ً
جلً الفترة َم الؾلماء ،ووان الـؾط ؽىسَم ،في بازت ألامط محاواة ولِؽ حؾبحرا كازكا وحلُلُا للخجاضب واإلاؾاهاة.
وهما ؤهه جذخلف لصلً مطاحل وـىء وجطىض ؿؾط الحىحن في هُجحرًا منها في الؾالم الؾطبي ،هما ال جخفم السواعي وألاػباب فُما
بُنهما ،ومؿ شلً ما ظالذ الغطبت ػببا ؤػاػُا لـؾط الحىحن حتى في هُجحرًا ،هما هلمؽ مً كلُسة الحىحن ؽىس الـُر ؿئذ
ُ
ه ْؼفا ظ ِاضٍا التي كطهها دالٌ الؾلس الثالث ؤو الطابؿ مً اللطن الخاػؿ ؽـط ؤًام ؤمحر بلس ظاضٍا ؽبس الىطٍم ( 1826م1846-م).
ُ
ؽىسما ضافله الـُر ؿئذ لُدؼلم مىه زمً الفطغ الصي اؿتراٍ مً والس الـُر ببلسجه " ًَ ًْ ُزوجى" ،ووان الـُر وكخئص فتى،
ّ
ؽهسٍ مً مجالؽ الؾلم والعمالء وألاَالي فاهفجطث مىه َصٍ
فوطبذٌ الغطبت ،وجيابس مً الىحـت غاًتهما ،وحً بلى الىطً وما ِ
الللُسة التي مطلؾها:
متى ُؤفسي ُوؤزوى للحبِب ُؤػ ُ
طث وإهني بُس الحبِب
ِ
ؤال جملى الطػالت لؤلزًب فللذ ِإلاا ؽُِذ ؽً الىحُب
viii
ومً ؤؽُا الىالم له الىحاء
ّ
ًحً الـاؽط بلى وطىه وٍطي هفؼه ؤػح ًرا ِلـما ّ
حل به مً شجىن الىحـت والغطبت ضغم وىهه بُس الحبِب ،فاهطط بلى مىاؿسة
ْ
ّ
فُفطج ؽىه وٍط ِلم ػطاحه.
مً ًملي ضػالخه لؤلمحر ألازًبً ،بحن له ملاػاجهِ ،
وضغم ؤن َمعٍت الـُر ؿئذ جمثل كلُسة الحىحن ألاولى في َصٍ البالز ،فةن ؤكسم كلُسة في الحىحن ًلىلها الىُجحري،
ُ
ْ
اػخىملذ فيها دلاثم ؿؾط الحىحن الفىُت هي كلُسة الـُر ؤبي بىط محمىز غمي ،حُىما وان في وفس الطالب الىُجحرًحن
الىافسًً بلى "بذذ الطها" بسولت الؼىزان  ،في البؾثت الؾلمُت الىُجحرًت ألاولى اإلايىهت مً ػبؾت ؤفطاز في ؽام 1953م،ix
فإكبح ٌؾِف في بِئت غحر بُئخه وبؾُسة ؽً بالزٍ ،فؾاوى مً الىحـت ،وجواًم مً الغطبت ،ولم ًخحمل ؤؽباءَا ،فخصهط
ألاَل والجحران وال َـمؾاَس ،هما ؤهه جفىط في اإلاغاَط الطبُؾُت لبلسٍ هُجحرًا ،فلم ٌؼؿ له بال ؤن ًىفجط مىه ؿؾط الحىحن الصي
مطلؾه:
ُ
حؼاوضوي ألاحعان لُال فإؽطق
بىُذ لسمؿ الؾحن مني جسفم
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ً
x
جطىٌ اللُالي وهي سجً وظَطَا
جبطيء ػحرا في السجى جخإلم
ّ
حً الـاؽط بلى وطىه ،هُجحرًا إلاا هطبخه الغطبت في الؼىزان ،فُبيي بسمىؼ مخسفلت ،و ثػاوضٍ ألاحعان التي جطُل لُالُه،
َّ
وَـؾط في كطاض هفؼه ؤهه سجحن ،ول شلً لبؾسٍ ؽً ألاوطان والخالن .هما ؤن الـاؽط كىض في الللُسة بِئت الؼىزان
ومـاَسَا مثل اإلالهى الصي ًعاوله ،واإلاخجزٍ الصي ًعوضٍ َى وظمالئٍ الؼىزاهُىن وغحرَم.
زم اػخمط الطالب الىُجحرًىن ًفسون – بهثرة  -بلى السوٌ الؾطبُت ،مثل حمهىضٍت ملط الؾطبُت ،واإلاملىت الؾطبُت الؼؾىزًت،
وزولت الُمً واليىٍذ وغحرَا ،فابخؾسوا ألحل شلً ؽً بالزَم ،وؽاٌـىا بِئاث جلً البالز الؾطبُت ،ومىثىا فيها مسة جخفاوث
ً
طىال وكلطا؛ مً ؤضبؿ ػىىاث بلى حتى دمؽ ؽـطة ػىت ،وال ؿً ؤن بؾى عطوف حُاة الطلب جيىن كاػُت ،فُخواًلىن
منها ،وٍخصهطون لصلً الؾِف الطغُس الصي واهىا ٌؾِـىهه ،والصي طىي فطاؿه وؤكبح مثل طُف ؤحالم ،فخوطبهم الحىحن بلى
وطنهم ما حؾاَسوٍ ،فِـؾطون وإنهم فاضكىَا بلى ألابس ،ؤو وإنهم ملبىضون في ؤضن الطلب ،ؽلى حس ما ًطاٍ الـاؽط ألامحن دمحم
حمعة ؤزىاء زضاػخه في الؼىزان:
ؤبلغ ؤؽع الىاغ ؽىسي ؤهني
كس كطث إلاا غاب ؽني َُىال
هبإ بشا ما ؽً " ُ
xi
ؤكبحذ في وهؿ ؽلِب ال ؤعي
هسوها" كس دال
فالـاؽط ال ًياز ًفله ؿِئا بشا ما دال ؽً شهط مسهِخه ( ُ
هسوها) لخحىىه بليها .وكس جحمل الـاؽط الغطبت ؽلى ملذ ول ما له
ُ
زوض – مهما ّ
الـُر ؤبىبىط محمىز غمي بالطاثطة في
كل – في بكلائهم ؽً بلسَم ،واللصف بهم بلى بالز الطلب ،هما فؾل
كلُسجه الؼابلت ؽىسما ًلىٌ:
مطُت ببلِؽ اللؾحن وؤَله
ومذطط ؤَل الؼلم بش جخحلم
هجىم وفيها الىاض جصوى وجحطق
جطحر وجمش ي في الهىاء بإضهها
فالـاؽط وَى في حالت الغطبت ال ًطي مً الطاثطة بال مطُت ببلِؽ ،شلً ألنها هي الؼبب في وكىؽه في َصٍ الغُاَب والؾصاب
ألالُم ،فهي آلت ببلِؼُت مـاومت (مطُت ببلِؽ اللؾحن) ،هما جتراءي له الىاض التي جصوى مً هفلت الىكىز لخسفؾها بلى الغاًت،
ُ
حطق ضاهبيها الؼاإلاحن آلامىحن ،ألنها (مذطط ؤَل الؼلم).
بهما هي جحترق فلط لخ ِ
وَىصا طفم الـؾطاء الىُجحرًىن ٌؾبرون ؽً عطوفهم بـؾط الحىحن بإػلىب ؤزبي ضاق ،ودُاٌ واػؿ ،وؽاطفت فُاهت
كازكت.
وٍمىً جلؼُم كلاثس حىحن الىُجحرًحن حؼب عطوفهم بلى كؼمحنَ ،ما:
 .1كلاثس كطهىَا وَم في داضج هُجحرًا ،وشلً مثل كلاثس طالب البؾثت الؾلمُت بلى البالز الؾطبُت.
 .2كلاثس كطهىَا وَم في زادل هُجحرًا ،وشلً مثل كلُسة الـُر ؿئذ الؼالفت الصهط.
هما ًمىً هصلً جلؼُم جلً ألاؿؾاض حؼب ؤفياضَا ؽامت بلى كؼمحنَ ،ما:
أ /الحىحن بلى الىطً ومأزطٍ.
ب /الحىحن بلى ألاحباب وألاكاضب واإلاـاًر.
جىطبؿ الللاثس التي هغمها الىُجحرًىن في الحىحن ألمط ططح بهم بلى غحر ما ؤلفىٍ مً ألاماهً ،لؼبب مً ألاػباب ،ؤو لحاحت
مً الحاحاث ،فُوططون بلى الؾِف فيها مبخؾسًً ؽً بِئتهم وؽً شويهم .جىطبؿ َصٍ الللاثس بةبساء الجعؼ ،وشهطٍاث ألاَل
وألاكاضب .وكس ًيىن َصا ػببا للطن بؾوهم ؤؿؾاضا بسٌؾت ،شاث ؽىاطف حاضة ،مما ًمذ بلى جفؼحر هفؼُاتهم ،هما في كىٌ
ً
ً
الـُر ؿئذ ،حُىما وان في "ظاضٍا" وحُسا فطٍسا:
لصهطي ألاَل لي في ؤلاغتراق* ًياز الطوح ًبلغني التراقي
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ؽُالي كس ؿيىا طىٌ الفطاق فللذ إلاا للفذ ؽً الطفاق
فُا ؽبس الىطٍم متى الللاء؟
فالـاؽط ًبلغ به الحىحن بلى ّ
حس الُإغ مً الحُاة ،فخياز جذطج هفؼه الغتراكه في شهطي ألاَل ،وٍدؼاءٌ مخلهفا وكاهطاَ :ل
مً للاء آدط مؿ ؤَله؟ فاهغط هُف كىؿ الحىحن كيُؾه فجاء بهصا الخلىٍط ،حُث جواًم الـاؽط الهلطاؽه ؽً الطفاق،
ُّ
حتى ؿؾط ؤن ضوحه بلغذ التراقي فخذُل جمثل ؽُاله حازحن ٌـيىن مً طىٌ الفطاق بُنهما.
ً
بن ؤهثر ما كاله الىُجحرًىن مً كلاثس الحىحن حاء ؤزىاء مؾِـتهم داضج السولت ،وهثحرا ما جيىن َصٍ الللاثس ؤهثر فىُت مً
التي كطهىَا وَم في زادل السولت ،فخخمخؿ بؾاطفت ؤهثر حطاضة وؤهثر كىة ،وبذُاالث ؤوػؿ آفاق ،وكىض ؤضوؼ زكت ،وؤفياض
ً
ؤغعض زػامت .هما ؤنهم ال ٌغازضون فُه ضهىا مً ألاضوان الفىُت لـؾط الحىحن بال وكس ططكىٍ وكىضوا مـاَسٍ جلىٍطا زكُلا،
فاإلاؾاوي التي ٌؼخحؼً جىافطَا في ؿؾط الحىحن هي:
ؤ .وكف الحالت الىفؼُت في ؤضن الغطبت.
ب .الحىحن ؽلى الىطً ووكف مـاَسٍ وببساء الـىق في الؾىزة بلُه.
ث .الحىحن ؽلى ألاَل وألاحباب وؤَل ألالفت.
ر .شهط مـاَس ؤضن الغطبت وكفها ،وشهط جواًله فيها مؿ بًثاض وطىه ؽليها.
أوال:نوصفن الااةن احفسنةن فنأرضن اغعبة:
ال جياز جذلى كلُسة حىحن الىُجحرًحن مً وكف حالتهم الىفؼُت ،فةنهم ًلىضون ؤهفؼهم في ؽاطفت هؾف واهىؼاض ،وفي
هفؼُت موططبت ،ال ًطُب لهم طؾام وال ؿطاب ،وال ًىلطؿ ػُالن زمىؽهم ،وؤفوذ َصٍ الحاٌ ببؾوهم بلى باب الخلف،
ً
ْ
فإكبحىا َّ
مححري ألافياض ،بل بنهم ًالىن وكف حالتهم الىفؼُت اَخماما هبحرا حُث ًفخخح هثحر منهم كلاثسٍ به ،هما فؾل
ألامحن:
هثٌ
زؽني ؤفش ي بالصي طاٌ مـ ـ ـ ـ ـ
وؤزلل عهطي حمله اإلاخمطحل
وولف ؽُني ؤن جفُى زمىؼ ـ ـ ـَا
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضة وجبلل
جعًٍ وحهي ـ ـ
حمُؿ مؼاحاث الجىِبت واللخى
واق ـ ـؼ فُه وابل
هطبىة ؤضن ـ ـ
xii
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بل ملىلي
وححر ؤفياضي ـ ـ
فإهىط ؤفؾالي الغبي وؽاكل
بن الـاؽط ؤهىط ؽلُه الؾاكل والجاَل في ؤفؾاله وؤكىاله ،إلاا ًإحي به مً الغطاثب التي ال ًلبلها الؾلل الؼلُم ،في حالخه
ً
ً
الىفؼُت الؼلُمت ،مً ولهه وححرجه فإضػل زمىؽه مسضاضا ،ػلذ فؼُح كسغه غعٍطا هطبىة ؤضن وكؿ بها الىابل اللِب،
فإؽُاٍ لصلً ُ
الخفى ٍَ بحالخه ليىن الغطبت هبلذ لؼاهه ؽً الخؾبحر ؽىه.
وكس ًلف ؿاؽط الحىحن الىُجحري في مطلؿ كلُسجه َ
حالخه الىفؼُت بإهه ؤكبح َُىال للغطبت والابخؾاز ؽً الىطً ،هما ؽبر
بصلً ألامحن دمحم حمعة في كلُسة له:
ؽًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زي ؤهني
ؤبلغ ؤؽع الىاغ ـ ـ
كس كطث إلاا غاب ؽني َُىال
xiii
ؤكبحذ في وهؿ ؽلِب ال ؤعي
هبإ بشا ما ؽً "هسوها" كس دال
والـاؽط آلادط ؽِس ى دمحم هبحر ،ؤزىاء زضاػخه بجمهىضٍت ملط الؾطبُت ،وحؾطن حالت هفؼُت مثُلت ،فؾبر ؽً شلً في مطلؿ
كلُسجه بلىله:
معحذ الللب مىبؼطا حىِىا
بلى وطني فجطزوي حعٍىا
ّ
فذُم فؾله في ُؽلط هفس ي
فإًلػ وكؾه زاء زفُىا
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زؽىوي لحغت صحبي زؽىوي
ؤهاولىم دمىض آلاٌؼِىا
ًلف الـاؽط الساء السفحن الصي ؤًلغه جصهط وطىه في ؽلط هفؼه فإكبح حعٍىا ال دالق له فُه بال جىاوٌ دمىض آلاٌؼحن
التي وحس زواءٍ فيهاٌ ،ؼؾف بها ظمالءٍ الصًً ًلاػىن ما ًلاػُه.
ثاننا:ن الحنينعلىن اىطننوملاهدهنوأميادهنو الىقن فن اشىدةنإانه:
ؤفان ؿؾطاء الحىحن الىُجحرًىن ؽلى شهطٍاث الىطً ووكف مـاَسٍ وبُئخه ومغاَطٍ الجغطافُت ،التي جطاوزَم بحن الفُىت
وألادطي ،ؤو كل ،التي ال جىفً ؽنهم لحغت ،فُوططون بلى هساء الىطً هساء الؾاكل الصي ًُلبل ؽلى الىساء ،وٍفوىن بلى
ً
جمجُسٍ ،وحؾساز محزاجه ،هما كاٌ الـاؽط طُب ملطفى ؽىسما وحس هفؼه بؾُسا ؽً وطىه "هُجحرًا" هطالب حامعي في
الؼىزان:
ًا زولتي هُجحرًا ًا هؾبت اللـ
*
كلحاء والخجاض والؾلماء
xv
في ؽالم ؤلاوؼان كاضث مهبط الـ
*
بػالم والـطفاء والىبالء
فةن الـاؽط ؤزضن بحؼه اإلاطَف فؾبر ؽً شلً بؾاطفخه الـاؽطة ؤن زولخه واثً حي ٌؼمؿ الىساء ،بلىلهً( :ا زولتي هُجحرًا)،
زم طفم ًلفها (هؾبت الللحاء والخجاض والؾلماء) ،هما ؤهه في كسز حىِىه ؽلى وطىه شَب ًلسػه وٍبحن هُف ٌـؾط به في
هفؼه ؤهه في ؽالم ؤلاوؼاهُت حمؾاء كاض (مهبط ؤلاػالم) ومطهع (الـطفاء) ،وملخلى (الىبالء) .وال ًذفى ما في َصا مً مبالغت
في ؽالم الىاكؿ ،بال ؤهه ًمىً ؤن ًسضن اإلاخللي مـاؽط الـاؽط ،وهفؼِخه.
وؽلى هفؽ السضب ػاض الـاؽط آلادط؛ ألامحن ؤحمس حمعة ،حُىما وان طالبا حامؾُا في الؼىزان ،حُث كاٌ:
xvi
َل مىؽسي بً ًا بالزي كس زها؟
كاٌ اإلاطاض :لؾل بي ولؾل ال
ًىازي بلسٍ وَؼخفؼط مىه في جلهف بالغَ :ل زها مىؽس ؽىزجه بلُه ؤم ال؟ زم ؤؽلب شلً بإن الجىاب بحن الخىف والطحاء ؽلى
لؼان اإلاطاض( :لؾل بي ،ولؾل ال) .شلً ألن البلس ؤكبح بمىإي مىه ،فاإلاطاض َى الىػُلت الىحُسة للىكىٌ بلى البلس.
وؤما الـبلي فهى ّ
ًحً بلى بلسجه وٍدؼاءٌ بإػلىب بهياضي ػبب ؽسم ضئٍخه بًاَا ،ضغم اؿدُاكه الـسًس بليها ،وٍلىٌ بهه ؤكلله
الابخؾاز ؽنها ألحل السضاػت في زولت الُمً ،وٍىاؿس مً ًلفها له وكفا زكُلا حتى جتراءي هلب ؽُيُه اإلاؼخجساث فيها،
فطفم ًخلىض هُف وان كفائَا وطُبها اللصان طاإلاا اضحؼم في هفؼه هعوٌ الهىاطل فيها ،فإكبح مً اللؾب ؽلُه ؤن ًيس ى
جلً اإلاؾاَس واإلاـاَس ،ولصا طلب مً دلُله ؤن ًلف ؽلى البلسة وَؼلم ؽلى ّ
حُه ومؾاَسٍ ،فةن في شلً جذفُف آلالمه،
فُيىن ػببا في ؤن ٌـؾط بإضٍحُت مما ٌؾاوي مىه ،فلاٌ:
فمالي ال ؤضي "كىضا الىمىزا"
وٍىكفها اإلاىكف بالبؾُس
دلُلي كف بها ْؤضخ اإلاطاًا
لسي ػاحاتها اإلاطمى الفطٍس
ً
مطوضا بـ"غؼى" فيها حبِب
وباألحفان جطحمت الفااز
ػلاَا بالؾش ي وبالغسو
ًمان ماطط ػاقي البالز
ؤًيس ى ما جلفى واػخطاب
ؽلى مط العمان له الىضوز
ً
وما مثلي وضب الؾطؾ ًيس ى
ؽهىزا ال وبن كؾب الؾهىز
فبلغ بن وكلذ – وكُذ ًّ
ؿطا -
جحاًا عطفها مؼً وؽىز
ً
كى ْ
ٌؼخغطب الـاؽط ؽسم ضئٍخه بلسجه " ْ
ون همىزا" ،وَى ٌؾِف في "جطٍم" الُمً ،بؾُسا ؽنها جتراءي له ػاحاتها اإلاترامُت ؽلى
الططٍلت اإلااضة بـ" ُغ ْ
ؼى"؛ ؽاكمت والًخه في هُجحرًا ( ْظم َ
فطا) ،وَؼخحوط هعوٌ ألامطاض اإلاىلُت بها غسوة وضوحت التي جطحؼم في
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ًّ
هفؼه ،وٍلف الحُاة فيها كافُت طُبت َىِئت ،فإبسي حصؽه ؽلى فلسان َصٍ اإلاؾاَس ،ولم ًجس بسا مً شلً ػىي مىاؿسة
طاثطٍ جبلُغ جحُخه الطُبت ،العهُت الطاثحت.
وبىاء ؽلى َصاَ ،
ًسضن ؤن ؿؾطاء الحىحن الىُجحرًحن اهطبؾذ كىضة بالزَم ضاسخت في هفىػهم مما ظاز بلبلت في جلهب
ؽىاطفهم ،والطغبت الـسًسة في الؾىزة بليها ،فؾبروا ؽً شلً بـؾط باضؼ.
وكس ٌؼخططف الـاؽط في الحىحن ؽلى الىطً ومأزطٍ بلى البياء ؽلى هىبت الىطً هما فؾل الـاؽط ؽِس ى دمحم هبحر مً ؤظمت
ُ
" ُبىوى َح َط ْام" ،التي ضاحذ مئاث ؤضواح ألابطٍاء بل آالفها ضحُتها ،فلاٌ:
ً
ً
ً
طىٍذ بالزها ؿطكا وغطبا
فيان جطابه زمؾا وطُىا
بـ"بطهى" بل بـ"بىلى" بل بـ"ًىبى"
زًاض ؤكبحذ طلال مبِىا
ً
xvii
نهاضا في "زبىن" دطفذ بىاث
بـ"ًيُا" غاضة جمخس فُىا
ُ ً
ًصهط الـاؽط ؤهىاؽا مً الىىباث التي وكؾذ ؽلى الـماٌ الـطقي مً وطىه الؾعٍع ،مً ؤؽماٌ َصٍ الؾلابت اإلاؼلحت (بىوى
َحط ْام) ،والتي هاظؽذ الحيىمت في زالر والًاث ،شهطَا الـاؽط وهي والًت " ُب ْطهى" و"ؤزماوا" و"ًىبى" ،فإكامذ بها مجاظض البـطٍت،
ْ
بالخفجحراث وبطالق الطكاكاث وؽملُت الاهخحاض ،وهما ؤهه ؿم ؽلُه ؤلاغاضة ؽلى بحسي هىاحي الؾاكمت الىُجحرًت ( ًَيُا) التي
ً
ؤضحذ ؤضواح ؽسز هبحر مً اإلاىاطىحن ضحاًاَا ،فخحىلذ َصٍ الىالًاث ؤطالال .هما وكف الفغُؾت الىبري بثاهىٍت البىاث بـ
"زبىن" ،حُث ادخطفذ الؾلابت ؤهثر مً ماثتي طالبت ،وشَبذ ّ
بهً بلى مؾؼىطَم ،فإزاض َصا ضجُجا في السولت ،وَصا ما
ً
حؾل الـاؽط ًىىؼط داططٍ فُلىض البالز كبىضا ،ولباغ الىاغ ؤهفاها ،وؤكبحىا وؾِف في مجاؽت ومذافت ،ولِؽ َصا مما
يهم ضئػاءها وػاػدىا
ً
َّ
زًاض بالزها اهللبذ كبىضا
جحىٌ زىبىا هفىا ًلُىا
جحُدىا كباحا ؤو مؼاء
فلس ماجىا وحطحى ؤضبؾىها
جطاها باضظًٍ بيل حي
هبِذ ؽلى املجاؽت داثفُىا
ّ
َ
بشا ما كام ضاثسَم دطُبا
يهع كىاجىا هصبا ومُىا
xviii
ولى زاض العجاج بإضن كىمي
ألدمسٍ زمىؼ الُاجؼِىا
وجإدصٍ الؾاطفت الىطىُت فُحطن اإلاىاطىحن الاػدُلاظ والاجحاز ،وٍسؽى الـباب بلى الخطحُت والخفاوي لللىم والىطً،
فلاٌ:
ػىىكغىم بشا اجحسث ضئاها
ػىىكػ ححن هىكػ زاثطٍىا
جلاؽؼخم ؤًا ؿبان كىمي
وعلخم في الىضي مخىاولُىا
ؤإلاا حؾلمىا ما هط ؤضض ي؟
فغىىم بطبىم الغىىها
فهيهاث ألامان ًجيء كىما
كس اجذصوا جلاؽؼخم كطٍىا
xix
ؤفُلىا ًا بني كىمي ؤفُلىا
لىىلصَا مً ؤًسي الغاإلاُىا
ثااثا:ن الحنينعلىنألاهلنوألاحبابنوأهلنألاافة:
بن ألاَل ؤؿلاء الحُاةٌ ،ـلى ول مً اػخىحف ؽنهم ،وٍجزعج ،ولصا ججس ؿاؽط الحىحن الىُجحري طاإلاا ؤػفط ؽً ؤإلاه اإلاطٍط
َّ
حطاء اوؼالده ؽً ؤَله وؽً ؤحبابه وؤَل ؤلفخه ألحل الغطبت التي وكؿ فيها ؤو وكؾذ ؽلُه .فاهغط بلى مطلؿ كلُسة الـُر
ؿئذ الؼابلت ،وَى ٌـيى ًخلهف مً بؾس ؤَله فلم ًطلهَّ ،
وحً ؽليهم كاثال:
لصهطي ألاَل لي في ؤلاغتراق ًياز الطوح ًبلغني التراقي
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ؽُالي كس ؿيىا طىٌ الفطاق فللذ إلاا للفذ ؽً الطفاق
فُا ؽبس الىطٍم متى الللاء؟
ٌـؾط بإن ضوحه بلغذ التركىة وججعجؾذ لصهطي ألاَل ،فصَل بصلً وؤدبر ألامحر ؽبس الىطٍم ؤن ؽُاله كس ؿيىا طىٌ
الفطاق .وهصلً اػخفهم دمحم ألامحن الـبلي في كلُسة له:
فهل ؽلم املحبىب باس ي لبؾسٍ
وَل وان فُما هالني ًتركم
بليهم حىحن والىهى جخفطق
بصهطي ألوالزي الىطام يهعوي
ًدؼاءٌَ :ل ٌؾلم حبِبه باػه الـسًس لبؾسٍ ؽىه ،وَل ٌـفم ؽلُه الحبِب لصلً ،فةهه مؼخسًم شهطاٍ وؤوالزٍ الصًً ّ
ًحً
ؽليهم بىفؽ حاثطة مخفخخت ،ألامط الصي ّ
َع هُاهه.
ٍّ
ُ
الحىحن بلى ألاَل وألاكاضب ؽلى الخلطٍح بإهه ال ًيس ى مؾاَسٍ مؾهم بلىله:
وٍإدص الـبلي
بها كىم هطام لى ضؤووي
جفازوا باإلاطاضف والخلُس
بني ؽمي وداالحي اؽخصاضا
ملازًط ػبخني باللُىز
وال ؤوس ى هم ما زمذ حُا
وجطبط بُيىا ضحم الجسوز
ًحً الـاؽط ب لى ؤكاضبه وشوي ضحمه؛ ؽمىمت وداولت ،الصًً ّ
ٌؾع ؽليهم ؿلائٍ ،والصًً ال ًطجاب في ؤنهم لى ضؤوا حاله التي
ً
حؾلذ مىه ؤػحرا لؼاضؽىا في فياهه وهجسجه ،وَؾخصض مً فطاق َاالء الىطام َصٍ اإلالازًط التي ػبخه بلى زولت الُمً لطلب
الؾلم.
وهم اػخططف ؿاؽط الحىحن الىُجحري في شهط ؤمجاز وطىه الؾعٍع مً الؾلماء ألاؽالم وٍلفهم بالجباٌ ضػىدا ،باألػىز هفاشا
ومىاؽت ،وٍلف طالب الؾلم ؤمامهم باألؿباٌ في وكاضَم وامخىاؽهم ،هما في كىٌ الـبلي:
ُ
جطُب الؾِف في "كىضا همىزا"؟ ؤكاضت ؤػططي َل جلىٌ:
مـاًر والجباٌ اللم ضسخا
بشا ؽاًىتهم كلذ ألاػىز
جسمسم حىلها ألاؿباٌ َىها
وحـهسَا الىحىؾ وال جلاز
ظماظم في الىفىغ َسي وؽلم
ًلط بجاَهم ؽمطو وظٍس
ر بشا:نوصفنملاهدنأرضن اغعبةنوذكعنتضايقهنمنهانمعنإيثارنوطحهنعليها.
ُ
هثحرا ما ٌـُس ؿاؽط الحىحن الىُجحري بمـاَس بلس الغطبت ،وٍلىضَا جلىٍط في بؾى ألاحُان مفلال هما فؾل الـُر غمي
في كلُسجه الؼالفت ،فىكف ؤمؼِخه بملهى الؼىزان الصي ًعاوله وٍخجزٍ به وكذ كطهه الللُسة ،فىكف حى الؼىزان
وحطواث الىاغ والطُىض ،ومغهط الطبُؾت وغحر شلً ،وهما فؾل الـبليٌ ،ـُس بمـاَس الُمً وضحاله ،ومؿ شلً ما ظاٌ ًطحى
ؤلاًاب بلى بلسٍ الصي ال ًلاضهه ٌد
بلس:
بها ؤضحى ؤلاًابت بؾس ححن
وبن ؤكبحذ في وازي بً ضؿس
جطٍم ّ
بلى بلس الىطام ضحاٌ كسق
الغً في الُمً الؼؾُس
ًلىٌ مؿ ؤهه ؤكبح في وازي ابً ضؿس بالُمً الؼؾُس اإلاؾطوف ؤَله بالىطم وَم ضحاٌ كسق ،فلم ًىً ٌؾاوي فُه بش يء مً
هُم الؾِف ،ولىً ؿسة اؿدُاكه ببلسٍ حؾله ال ًإبه بهصا الؾِف الطغُس ،وبهما ًحً ؽلُه.
اللشنلن ابحاابنالشعن الحنين احنينيرن:

اإلاطالؿ:
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ؤوٌ ما ًلفذ الىغط في بىاء ؿؾط الحىحن الىُجحري مً دلاثله الفىُت مطالؾه ،فهي في غالبها اضججالُت ،حُث ًسدل الـاؽط
فُه بالحىحن مباؿطة ،وَصا في غاًت الطوؽت ،حُث ؤنها جفؼط لىا اػخحىاش الحىحن ؽلى هفىػهم ،فُحىىن ؽلى الىطً وله ،هما
ًُطي في كلُسة ّ
طُب ملطفى التي افخخحها بلىله:
ِ
xx
ًا زولتي هُجحرًا ًا هؾبت اللـ
كلحاء والخجاض والؾلماء
وهما فؾل ألامحن دمحم حمعة (مطاضة الفطاق):
xxi
َل مىؽسي بً ًا بالزي كس زها؟
كاٌ اإلاطاض :لؾل بي ولؾل ال
و ًذم بؾوهم آلادط بلسجه وؤَلها بالصهط في مطلؿ كلُسجه ،لحرحؼم في شَب اإلاخللي مسي الخلاكهم بحُاة الـاؽط وهُان،
ً
هما فؾل السهخىض ببطاَُم ملطي حُىما وان طالبا في حمهىضٍت ملط الؾطبُت ،ؽىسما هغم كلُسة حىِىه ؽلى بلسجه (ظاضٍا)
وؤَلها ،كاثال:
ػالم وؤزلي باللىافي ػالمُا
بلى حاهب الىازي بلى ؤَل ظاضٍا
ً
ٌؼلم الـاؽط ؽلى بلسجه ،ػالمه للملبل ؽلُه ،وبن واهذ البلسة (ظاضٍا) بؾُسة ؽىه حؼا ،فةهه ٌـؾط ووإنها حؾِف مؾه هفؼُا
وضوحُا ،ومً دلاثم َصا اإلاطلؿ الفني ؤلاًحاء بثلافت الـاؽط السًيُت.

ألالفاظ:
جىطبؿ ؤلفاظ ؿؾط الحىحن في هُجحرًا فىُت ،حُث في غالبها مىحُت وملىضة لىفؼُت الـاؽط ،ومؼخؾصبت ػهلت ؽلى ألالؼً
وآلاشان ،اهغط بلى كلُسة ألامحن في الللُسة الؼابلت بلىله:
ُ
شكذ اإلاطاضة في الفطاق جفىق هـلـ
ـل جلىض للصًَ ؤن ًخذُال
بوي ابخلُذ بغطبت ؽمُاء ػى
زاهُت ؤؽغم بهصا الابخال
ؤؤمحن.ال جُإغ ،فةن الُإغ للـ
آماٌ حالق ًواهي اإلاىجال
هىه املحبت هاضَا واإلاطحال xxiiمً لم ًصق طؾم الفطاق فما زضي
فاإلاطاضة التي شاكها ولم ًصوكها الـاؽط بلغذ في الـسة غاًتها ،شلً ألهه ابخلي بغطبت ؽمُاء ػىزاهُتً ،ياز ًُإغ مً الىجاة
منها ،فُدبازض في جساضن وهؿ َصا الخُاض الجاضف لُىصح هفؼه (ال جُإغ ،فةن الُإغ لآلماٌ حالق .)...وٍطي في َصٍ الغطبت
فاثسة بلُغت وهي وكىفه ؽلى كسض وكُم املحبت كاثال( :مً لم ًصق طؾم الفطاق فما زضي هىه املحبت)...
وكس ًبلغ ألامط بالـاؽط بلى ألاضق وملاػاة بالبل اللُل وؽسم الهجؾت ،في مواهت كلب ،هما في مطلؿ كلُسة الـُر ؤبي بىط
دمحم غمي:
حؼاوضوي ألاحعان لُال فإؽطق
بىُذ لسمؿ الؾحن مني جسفم
ً
جطىٌ اللُالي وهي سجً وظَطَا
جبطئ ػحرا في السجى جخإلم
ً
فالـاؽط اػخذسم ؤلفاعا حؾبر ؽً ؤحاػِؼه مثل "بىُذ" و"ألاحعان" و"فإؽطق" و"جطىٌ اللُالي" ،و"سجً" ،فةنها حمُؾا
جىبئ بإن الـاؽط ٌؾِف حالت هفؼُت موططبت ،وٍخواًم مً الحُاة بإضن الغطبت.
اللىض وألادُلت:
َ
ً
ًخذص الـاؽط اللىض حؼطا ًيخلل به مً ؽالم الىاكؿ بلى ؽالم حسًس ،بالدـبيهاث والاػخؾاضاث واملجاظاث والىىاًاث .وؽلى
جفاوتهم في زكت اػخغاللهم َصٍ الخلىُاث الفىُت جخفاوث كلاثسَم في الطوؽت والجىزة .وحُث ؿؾط الحىحن في طابؾه ؿؾط
ً
ؽاطفيً ،خيئ كاحبه بلى دُاالث بلسٍ جخمثل كىضٍ مؿ بؾسٍ ؽىه حؼا ،فةن طبُؾخه َصا حؾله كطًٍ اللىض والخلىٍط
الـؾطي .فلصا ججس ؿؾط حىحن الىُجحرًحن مفؾما باللىض وألادُلت ،اهغط ؽلى ػبُل اإلاثاٌ كىٌ:
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طُىض الىضق للخصواض حـسو
فما لللب ؽاض ححن ًحسو
وَؼخاق الؼطىض مىبأث
وهاض البحن في ألاهباز حؾسو
فحزضف مً مؾحن الؾحن زمؾا
بياء والفطاق ؤس ى مجس
ً
فةألبُاث الثالزت محـىة حسا بمجاظاث بسٌؾت ،مثل" :طُىض الىضق حـسو" و"ٌؼخاق الؼطىض مىبئاث" و"هاض البحن في ألاهباز
حؾسو" ،و"ًعضف مً مؾحن الؾحن زؽا" .وهما في كىٌ ببطاَُم ملطي:
ؤال لُذ ؿؾطي مً للب وؽىزة
ألًام وان اإلااء في النهط حاضٍا
فلىله "ألًام وان اإلااء في النهط حاضٍا" مجاظ ،ألهه ًلىض به ؤًام وان ٌؾِف ؽِـت طُبت في بلسٍ ،ال ٌؾطف ملاػاة البحن والغطبت.
وهما حاء في كىٌ الـُر ؿئذ:
متى ُؤفسي ُوؤزوى للحبِب ُؤػ ُ
طث وإهني بُس الحبِب
ِ
ؤال جملى الطػالت لؤلزًب فللذ ِإلاا ؽُِذ ؽً الىحُب
xxiii
ومً ؤؽُا الىالم له الىحاء
ً ً
فاهغط هُف اػخذسم الـاؽط في جلىٍط حاله جلىٍطا ؤزبُا ضاجؾا ،فـبه هفؼه باألػحر ،زم ؤػىس ؽمل الفؾل (ًياز) بلى
الطوح الصي ال جلطف له .. ،ول شلً لخجؼُم حالخه الىفؼُت ،لحرحؼم كلله الىفس ي ؤمام اإلاخللي.xxiv

اإلاىػُلى:
إلاىػُلى كطٍىت لغت الـؾط وبىاثه ،وهي الؼط في حؾله ػطَؿ الخإزحر وكىٍه في اإلاخللي ألنها "جذاطب فىطٍ وؿؾىضٍ بططٍلت
ً
مباؿطة" .xxvوهي بما عاَطة وهي الؾطون واللافُت .ؤو زادلُت مخمثلت في حؼً ُّ
جذحر الـاؽط ألكىاث لغخه الـؾطٍت بسءا
باألكىاث ،فاأللفاظ بلى مىاءمت التراهُب ،ومجاهبتها للخؾلُساث اللفغُت واإلاؾىىٍت.
وحُث بن لـؾط ٌد
زلل لِؽ ول وظن ًمىىه جحمله ٌؼخحؼً فىُا ؤن ٌؼخإزط باألوظان الطىٍلت ،وؽلى شلً فمىػُلي ؿؾط
ّ
جمىً الـاؽط مً الخىفِؽ بمـاؽطٍ
حىحن الىُجحرًحن وان فىُا "حُث ؤنهم هغمىا حمُؾه في ألاوظان الطىٍلت؛ وهي ؤوظان ِ
 )4هما في ّ
حل كلاثس ألامحن دمحم xودلجاث هفؼه" ،فجاء في اإلاطجبت ألاولى ؽلى بحط الطىٍل اإلاترهب مً (فؾىلً مفاؽُلً
 ،)3هما في بؾى كلاثس ألامحن دمحم حمعةx ،الـبلي وكلُسة ملطي وؽِس ى ،زم ًلُه الىافط الصي ًترهب مً (مفاؽلتن
ً
فاليامل هما في كلُسة ّ
طُب ملطفى والطحع ،ولها الؼىالف الصهط .بال ؤهه ًالحػ ؤن هثحرا مً َصٍ ألاوظان زدل فيها
ِ
ظحافاث وؽلل ،بؾوها مؼدؼاغت وبؾوها آلادط غحر مؼدؼاغت ،وكس ٌؾصض الـؾطاء ؽلى شلً ،ألنهم كطهىَا في حالت هفؼُت
موططبت ،وفي مطحلت حُاة زلافُت وؽلمُت باهطة.
وؤما كىافي ؿؾط الحىحن الىُجحري ،فةنها هي ألادطي فىُت حُث ؤن حطوفها جىحي بلىة الؾاطفت التي هطبذ الـؾطاء ،وهما ؤنها
جىحي بؾسم اػخلطاضَم الىفس ي ،فةنها بما كاف ،ؤو الم ،ؤو ًاء ،ؤو ٌد
زاٌ .وهما ؤهه زدلها بؾى ما ٌؼمُه اإلاىػُلُحن بالؼىاز
وبالؾُب ،مثل "ؤلاكىاء" الصي ٌؼمُه ابً كخِبت بـ"ادخالف ؤلاؽطاب" ،هما حاء في كىٌ الـبلي:
ُ
ؤكاضت ؤػططي َل جلىٌ:
جطُب الؾِف في "كىضا همىزا"؟
مـاًر والجباٌ اللم ضسخا
بشا ؽاًىتهم كلذ ألاػىز
جسمسم حىلها ألاؿباٌ َىها
وحـهسَا الىحىؾ وال جلاز
ألاػىز" و" ُ
ُ
جلاز" .هما ؤهه ًالحػ في ألابُاث ادخالف حطف الطزف
فلس ادخلف بؽطاب زاٌ الطوي فخحت وهمت في "همىزا" و"
ً ً
الصي كبل زاٌ مباؿطة واوا وؤلفا.
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اخاتمة:
اػخطاؼ الىُجحرًىن الصًً ؤطاح بهم اللسض املحخىم ؽبر وػاثل الؼفط الجىٍت والبرًت والبحطٍت بلى الؼىزان ألػباب هثحرة ؤن
ٌؾبروا ؽً حاالتهم الىفؼُت بما ًلاػىن به مً ؤلم الغطبت وحطكت الحىحن بلى ول مً البالز وشوي اللطبى وألاحباب والؼازة
ً
واإلاـاًر،اػخطاؽىا ول شلً بلغت الـاؽط البلُغت الىابؿ ؽً ؽاطفت كازكت مؼخذسمحن كىضا ؿؾطٍت ضاجؾت جخمخؿ
ً
بالوفافُت والـفافُت .وَصا َى ول ما حاولذ َصٍ اإلالالت بللاء الوىء ؽلُه ،بن لم ًىً واؿفا فؾس ى ؤن ًيىن مىحرا.
اهى مش:
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