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 )البحوث والدراسات(

َّالرؤى الفكرية والفنية في شعر بدوي الجبل َّ  
  )١()محمد سليمان األحمد(

١٩٨١ -١٩٠٤  

  عبد الكريم األشتر. د
- ١ -  

ينتسب البدوي، ضمن صفات شعره األسلوبية اخلاصة، إىل شعراء حركة 
يظل شعره، مبجموع خصائصه .  اجلدد))ِّالكالسيني((اإلحياء من االتباعيني 

ّقوة الفكر الشعري فيه وتلبسه : فيه روحه، أعين: َّلفنية، سليل تراثنا الشعريا
. متانة مجلته وشفافيتها: وفيه نسجه. ّبالوجدان، ووضوح صوره وحسيتها

ويف هذا كله الدليل . مكان البيت من بناء القصيدةووجهارة الصوت فيها، 
وين كبار شعراء العربية على خمالطته العميقة لدوا) ُالذي يؤيده تاريخ الرجل(

                                                            
اية العقد  صليت بالبدوي ذات منحى خاص، فقد عرف)1( ًت ابنته جهينة، قريبا من 

ا. اخلامس من القرن املاضي : وما أزال أحتفظ بكلماته احلزينة اليت تلقيتها منه، بعد وفا
وعرفت بعدها، يف أواخر العقد السابع من . ))أبكتين رسالتك وأنا يف حاجة إىل البكاء((

ّ، فنقلت إيل ))ُأمامه(( القرن املاضي ابنة أخته ِّ واحدة من طالبايت املتميزات يف وكانت(ْ
ترمجة قصرية حلياته احلافلة، أمالها هو نفسه عليها، مع صورة من قصيدته ) اجلامعة

والذي . اليت نظمها يف مغرتبه يف سويسرة، وجاوزت، يف متامها، مئة بيت) ابتهاالت(
ا األوىل يف تكوين األسرة مج ِخلفه هؤالء الثالثة يف نفسي صورة أجد مسا ًيعا وتكوين ّ

حرارة االستجابة لوقع األشياء، وقوة : البدوي، وألتقط مالحمها يف خصائص شعره العامة
 .ُّالتعبري عنها ومتيزه



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٨  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ِوخمالطته ) املتنيب، أبو متام، البحرتي، أبو فراس، الشريف الرضي، املعري(

  .ًجمموع تراثنا األديب، بعيدا من تأثره بشعر اللغات األخرى، إذ كان ال يعرفها
ُويلزم، يف البداية، أن نستعيد أوسع خطوط حياة البدوي أثرا يف فهم رؤاه  ً

َّالفكرية والفني ًة، وراثة واكتساباَّ ً:  
 خصب التكوين املوروث، فالبيت الذي نشأ فيه معدود من بيوتات -١

ًالشعر أصوال وفروعا  علوم )٢(أبوه واحد من علماء العربية، درس البدوي عليه. ً
ًالعربية وأصول ثقافتها لغة وأدبا، واتصل باملكتبة القائمة يف البيت، فطالع فيها 

  .شعر كبار شعراء العربية
  .ً طول التمرس بصياغة الشعر، ابتداء من أول العقد الثاين من عمره-٢
ا الثقيلة-٣ موم املرحلة التارخيية وأحداثها، ومحل تبعا :  قوة االرتباط 

ّاملنايف والسجون واملغرتبات، والتخف َ
  .ي عن العيون، واألسفار

ُالنفسية واالجتماعية َِقيم الثقافة العربية اإلسالمية يف البيت الذي نشأ فيه،  -٤
َقبول التضحية، واإليثار، واحلنان الدافق، واالعتزاز بالكرامة القومية : ُُواخللقية

  .واإلنسانية، والسمو باملوهبة إىل حد االعتداد، مع التمسك باألصول
ّوفيما يلي مجاع أهم ما أماله هو نفسه على السيدة 

ِ ابنة أخته، ))ُأمامة((ِ

ّونكتفي به عما . ع حياته، جنيء به ألنه حيمل صوت نفسهّونقلته إيل من وقائ
  :نقرؤه يف الكتب

  ).قرية هادئة على الساحل السوري( يف قرية ديفة ١٩٠٥ُ ولد سنة -
  .ُ توفيت عنه والدته وهو رضيع-

                                                            
  .درس على فالن: ُ يقال)2(

َّأوالدي، أحب أن يتأدبوا بك وخيرجوا على يديك: قال الكسائي لألخفش ُ لة[.ُ   .]ا



  
٤٤٩  عبد الكرمي األشرت.  د– دوي اجلبلالرؤى الفكرية والفنية يف شعر ب

َّ دخل املدارس احلكومية يف الالذقية ودمشق، وتقطعت دراسته يف -

  .السليب املضاد للمحتل الفرنسيمكتب عنرب، الشرتاكه يف حركات النضال 
يار الدولة العربية فيها، فاختبأ -   التجأ يف دمشق، مدة من الزمن، بعد ا

ُيف بيت ناصيف أيب زيد ووجيه الكيالين، فر بعدها إىل محاة فاعتقل فيها ّ.  
ُوحكم عليه بالسجن مخسة . َّ تنقل يف سجون محص وبريوت وقلعة أرواد- 

كان يف (ُمث أوقف التنفيذ لصغر سنه . نها يف السجنًعشر عاما، قضى ثالثة م
 ).حنو اخلامسة عشرة

ّفر إىل العراق، مع عدد ) ١٩٣٩( بعد إلغاء املعاهدة السورية الفرنسية - 
  .من السياسيني، وبقي فيها سنتني

َفاعتقل يف قلعة كسب) خالل احلرب العاملية الثانية (١٩٤٢ عاد سنة -  َ ُ.  
ّالوطين الذي خلف الكتلة الوطنية، ومثل ّ كان من مؤسسي احلزب -  ُ َ

  .ًاحلزب يف الوزارة مرتني، ومرة ثالثة بصفته مستقال
ًفأبقت يف نفسه، مع الغربة، أثرا (( ماتت ابنته جهينة، ١٩٥٠ سنة -  ْ

  !، على حد تعبريه))ّخلف يف شعره مسحة من الكآبة
ًَّ فر ثانية من سورية، وبقي سبع سنوات مشردا يف١٩٥٥ سنة -   لبنان ّ

  .وتركية وأوربة
وصدر، بعد أشهر من عودته، األمر .  عاد إىل الوطن١٩٦٣ سنة - 

ًباعتقاله، وعزل عزال مدنيا، وتوارى عن األنظار مث غادر سورية إىل النمسا . ُ
ُوسويسرة، فقضى فيهما عاما كامال رجع بعده، حني ألغي عنه العزل، وألغيت  ُ ً ً

يف فيينا، ) البلبل الغريب(العام قصائده صاغ خالل هذا . مذكرات التوقيف
  .يف جنيف) ابتهاالت(، و)حنني الغريب(و



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٠  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

 أبوه فقيه عامل واسع األفق، له دراسات أدبية وفقهية، وتفسري للزوميات - 
وله صالت بكبار علماء العامل اإلسالمي وكبار . ُمل يطبع، وديوان شعر

ًحح له الشيخ كثريا مما قال زاره يف بيته املستشرق ماسينيون، فص(املستشرقني  َّ
  ).عن املسلمني

َِوسلمت . ، فأهداه إىل يوسف العظمة١٩٢٤ طبع ديوان البدوي سنة - 
  .ّمنه نسخ قليلة، بعد أن صادره احملتل ألنه حيرض على الثورة

 - ٢  -  
ِأعمق مسات الصورة الشخصية اليت تستخلص من مجاع هذه اخلطوط  ُ

ذا املوروث . ََ السمة الوجدانية غلبة مطلقةََ هو غلبة- كما نرى - َّاملكثفة  ٌنـفس  َْ
ُاحلي الذي تزيده الثقافة األدبية حدة، يتفتح وعي ها على اليتم والتشرد والتنقل يف ّ

السجون، واالختفاء يف املغرتبات واملنايف، وتكتهل على فقد الولد، والدخول 
ادر احلياة على خوف املتكرر يف دورات النفي والتشرد يف املغرتبات، إىل أن تغ

ذا املوروث احلي واملكتسب مجيعا، نستطيع أن نفهم جيدا . ُّوترقب ًنفس  ً - 
ودعونا اآلن مما تقول بعض مناهج النقد احلديثة من فصل النص عن صاحبه 

ّ ما انتشر يف شعرها من صور احلزن واهلم، حىت لنجدها تطغى -  وموته عنه
س صورها اجلميلة، وختتصر حقائقها وفضائلها، َّمبعانيها على معاين احلياة، وتتلب

ِفتستحيل يف النفوس، هي واخلري، من معدن واحد
ُ:  

َ أدمعاحُهَرأيت   حزاناأى وَّرً
  

  ُهَرَوهَ جَيتَّرَري يف الكون لو عَواخل  
  

ّويزهر احلزن فيها وينتشر ورده ويتلون، ويندى الصخر من مائه، ويروع 
  :ُحسنه وبريقه

ًـزان وردا ونرجس   ا وشقيقاً
  

  إن قليب مخيلة تنبت األحـ  
  



  
٤٥١  عبد الكرمي األشرت.  د– دوي اجلبلالرؤى الفكرية والفنية يف شعر ب

  ِراح خمضوضل الظالل وريقا
  

لة من جراحي     لو على الصخر 
  

  ًس ألغرى حسنا وراع بريقا
  

ّمهي اهلم لو تكشف للنا   ّ َ ّ  
  

  :وجيعلها تروي نبعة الشعر عنده
  !ْكان يف مقليت دموع

  

  ًشاعرا كنت عندما  
  

*  *  *  
ا، يف مداها والذي أريده من الوقوف الطويل  عند هذه السمة هو استيعا

َفقد جعله استغراقها مجاع : وأقصد هنا صنعة الشعر،  الشعر عندهَالواسع، مفهوم ِ ُ
ًتكوينه النفسي وأحداث حياته، قريبا من الطبيعة قرب املخالطة احلية، يتناوهلا غذاء،  َّ ً ِ

كل من مدادها صوره، َْويعيش عرب رؤاها حياته، ويش. ًوعزاء. كما يفعل الرومانسيون
وينفذ من خالهلا، إىل ساحات الرتاث املرتامية، القريبة والبعيدة، يستهدي طريقه 

ًإليها، خفية حينا، وجهرة، يف غري التجاء إىل الرمز حينا ال جيد يف نفسه الفرصة يف . ً
ايتها، حىت ليلتقط الصور ة يف ْتأملها قدر ما جيدها يف خمالطتها، منذ بداية طريقه إىل 

  :الطريق إىل املكابدة، أو جيعلها يف صلبها
  ّ من الشام حيانا فأحياناٌطيف

  

َأمل، والليل قد أرخى ذوائب     هّ
  

َوتسكب العطر والصهباء جنوانا َ  
  

ِّتنض   ُر الورد والرحيان أدمعناُ َ َ  
  

*  *  *  
  تكاد تشربه الصحراء أحلانا

  

  وللجياد صهيل يف شكائمها  
  

*  *  *  
ُالدنانوجفوين كؤوسها و ِّ  

  

  ُتعرف الراح أن دمعي سالف  
  

  ؟ُه البستانِوهل ضاق بشىت غصون
  

  ًمل أضق باهلموم ذرعا  
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٢  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

  ِـس ما تفعل الغواين احلسان
  

  واهلموم احلسان تفعل يف األنفـ  
  

َّرجت األرض   أين كنا وكانوا؟: َ
  

  سائلوا زمحة العواصف ملا  
  

  !ِ ويشكو عنانٌلت، ويشقى سرج
  

  لذليل إذا صاجل اخليل باحت  
  

*  *  *  
ُـنجم ويف عشه البغاث يطري ُ ّ  

  

  ُوتطري النسور يف ذروة الـ  
  

ّشف قليب كما يشف الغدير ِّ  
  

  َيشهد اهللا ما بقليب حقد  
  

*  *  *  
ّإن مفهوم الفن الشعري عند البدوي يقربه من األخذ بفلسفته عند 

ا، بوح مبا يف النفس جيعله يلتمس العزاء يف خمالط: الرومانسيني ة الطبيعة وكائنا
ّويقربه من تلمس حركة احلياة فيها، وإنطاقه صورها بصوته اخلاص الذي ميثل  َ

ِ ُّ ّ
َاحلزن واهلم أعذب نرباته، ويكون، يف جمموع شعره، عماد ّ َ ُّ ً رؤيته اجلمالية نفوذا يف ُ

ُمتلقيه، إىل جانب التشكيل اللغوي املوحي بقدراته املفطورة، القادرة  يف أقصى ،ُ
َ أن تبقى قريبة من نفس ،دود الصورة املشكلة بقصد تعميق اإلحساس وتوسيعهح

  .ِاملتلقي والتأثري فيها ومحله على تصديقها
َّوعند هذا التشكيل اللغوي يتجلى تكوين البدوي اللغوي املكني املتني 

وقد عرفنا من ظروف نشأته وتكوينه . ًحبيث تسهل جدا دراسة خصائصه العامة
ا من لغة . ّديب ما يقربنا من وصفهاالفكري واأل ُوأقرب ما نقول فيها، قـر ُْ

َشوقي ومن : ُالكالسيني اجلدد، من رؤوس حركة اإلحياء يف مراحلها األخرية
َّبعده، وعلى مثاهلم أحيانا، حىت ليذكرنا، يف بعض قصائده، مبقاطع حمددة من  ّ ً

 ووصف - وي ًوصف الراقصني مثال عند حبرية جنيف يف شعر البد(شعرهم 
  ).الراقصني يف قصر عابدين يف شعر شوقي

 - ٣  -  



  
٤٥٣  عبد الكرمي األشرت.  د– دوي اجلبلالرؤى الفكرية والفنية يف شعر ب

ًويف اإلمكان اآلن أن نستخلص أبرز صفات شعره األسلوبية توفريا 
االختيار املفطور للوحدات القوية يف املواطن اليت تستلزم القوة، : جلماليات شعره

ع، تستغرقها مجل شعرية ساطعة اإليقا. والوحدات السهلة يف املواطن األخرى
واضحة املقاصد، جتهر مبا يريد أن يقوله يف غري خفاء يستشعره املتلقي، حىت 
از يف شىت صورها، بقصد الطعن  يف مواطن اللجوء إىل الكناية وانزياحات ا

  :والغمز أو بقصد السخرية
ُوالعال يف ركابه والزمان ُ  

  

ّيا وزيرا يطل بعد وزير   ً  
  

َت وال ضجة وال ديدبان َْ ٌ ّ َ  
  

  ُْمى تضيع منا إذا زررب نع  
  

  !َفلمن صاغ حسنك الرمحن
  

َوإذا فت أعني الناس دال   َ َّ ُ  
  

ُْر واليات ملكه اخلاقان؟ ِ َ  
  

  ُوملن حتشد اجلموع؟ فهل زا  
  

ِّرصع التاج وازدهى اإليوان ُ  
  

ٍلكم ال لقيصر أو لكسرى   ُ  
  

ا يف رحابكم صنفان   !ُأ
  

  َة عزاّوكفى هذه الرعي  
  

ل بعض النقاد يشكو اجلهارة اخلطابية واملباشرة والتقريرية يف فهذا الذي جع
ِبعض شعره، حبيث يضعف ذلك من إحساسهم باحليوية الفكرية فيه، فقد  ُ
تسوقه الشكوى وتقليب صورها إىل استيفائها يف مجل امسية إخبارية متتابعة 

هذا وقد يكون تفسري . ًتتابعا يستويف بعض مقاطعها كاملة، يف بعض القصائد
النزوع يكمن يف امتالء النفس وتنازع صور الشكوى فيها، وعمق إحساسها 

  .ّباحلزن وثقل اهلم
 تستغرقه اجلمل -  ضمن مجله اإلخبارية - على أنه حني يشتد انفعاله 

يا ومساءلة فيخفف ذلك من أثر النـزوع إىل التقرير، وإن مل  ِّاملتوترة نداء وأمرا و ً ً ً
اِّخيفف من سطوع معانيه    .ومباشر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٤  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ًأما مجالية اإليقاع يف شعره فموفورة وفرة ال خيطئها السمع أبدا ِّيوفرها له . ْ
ًتكوينه املفطور الغين بصور اإليقاع الشعري املوروث حسا وإبداعا، يف تكوين  ّ
ا، ويف تذوق رنينها يف فواصل البيت، ويف  اجلملة الشعرية واختيار وحدا

ًي وحروف قوافيه مجيعااألعاريض والضروب، ويف الرو فاملوسيقا، عنده، : ّ
أساور وعقود، ال سالسل (( هي ))ليست صناعة، ولكنها تنسكب من الطبيعة((

))وقيود
  :هكذا تفيض أصداؤها يف شعره. )٣(

     ُال ونعماك ما عرفت العقوقا

  ًأدموعا تريدها أم رحيقا  
  

  ًضياء عذب احلنان رفيقا
  

َّتتجلى عند املغيب لعيين   َّ  
  

  َّاألحالم خمضلة الورود طريقا
  

 من بعيين فقد فرشت لك   
  

ًاألحزان وردا ونرجسا وشقيقا ً  
  

  إن قليب مخيلة تنبت  
  

  راح خمضوضل الظالل وريقا
  

لة من جراحي     لو على الصخر 
  

*  *  *  
ٍولعله هلذا، وملعان أخرى، مل خيطر له، كما مل خيطر للجواهري وأليب ريشة 

ّن شعر التفعيلة، إن مل يكن عدوه كما عده األخري ُمعه، أن يقربوا م ) أبو ريشة(ّ
  !))غري شعر الفصحى((من 

ا ذاكرته، من شعر الرتاث، يف مواقف نفسية  َّوقد تغريه مناذج تكتظ 
، )النص الغائب(ًمتماثلة، فينسج على مثاهلا شعرا ينظر إليها يف اختيار قوافيه 

ْفيـغين النموذجان أحدمها اآلخر، إح ًساسا، من البدوي، بعمق جذوره ومتاثل ُ
  :جتربته وغىن أصوهلا، على حنو ما نعرف يف شعر املعارضات

  ب فليس يف الدنيا صحاب
  

  أنا ما عتبت على الصحا  
  

                                                            
 . دراسة نظرية))رس العروضإنه مل يد((:  يقول صديقه أكرم زعيرت)3(



  
٤٥٥  عبد الكرمي األشرت.  د– دوي اجلبلالرؤى الفكرية والفنية يف شعر ب

  صحت اخلوامت والثياب
  

  ْخرس ولكن قد تفا  
  

  ْأيك، وأغرتين قباب
  

  أنا كاملسافر الح يل  
  

ُض اخلضر واصطفق العباب ْ ُ  
  

  حويل الرياوتفتحت   
  

  ـك يدي، ففاجأين السراب
  

ْووثقت أن النهر ملـ   ِ  
  

  ):يف أرض الروم(فإىل جانبها نسمع صوت أيب فراس يف مغرتبه هو اآلخر 
  ّومن أين للحر الكرمي صحاب

  

  مبن يثق اإلنسان فيما ينوبه  
  

  ًذئابا على أجسادهن ثياب
  

  َّوقد صار هذا الناس إال أقلهم  
  

  :يب يف مثل قول البدويونسمع صوت املتن
  طهورة من ثغرها آها

  

  ًآها على قبلة: وثغرها  
  

  ُيا ليتها تلثمين فاها
  

ّتلثمين ضاحكة كفها   ُ  
  

وهكذا ترتدد يف أنفسنا، وحنن نقرأ شعره، أصداء قريبة من تراثنا الشعري، 
ًعلى مدى عصوره، معاين وصورا وصياغات، على مثل قوله َ:  

ّبأيدينا األسنة والصف   احاّ
  

  ِإذا انقصفت أسنَّتنا وصلنا  
  

 - ٤  -  
ُمل تتح للبدوي، كما رأينا، دراسة مستقرة، فتم تكوينه على ما درج عليه يف 
نشأته، عن طريق املطالعة الذاتية، تغذيها حكمة التجربة واالختبار اليت نطالع 

ا ومواقع . هاصورها يف شعره، إذ غلبته أحداث حياته فبقي شعره جيول يف منعطفا
اليت غلب عليها، وعلى ثقافته، يف مجلتها، كما (إن أكثر ما بدت رؤاه الفكرية 

يف اجتاهات شعره الوطنية ) قلنا، العنصر الوجداين، وتغذيها صلته العميقة بالرتاث
ُوالقومية واالجتماعية والسياسية واألخالقية واإلنسانية العامة، يف حدود ما ينتظر 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٦  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

، وحاضر صلته به وباألحداث والناس من حوله، على من مثله يف ماضيه احلافل
  .اختالف املراحل السياسية وألوان سياسات رجاهلا

َعلى أن رؤاه الفكرية، يف املواقف اإلنسانية العامة، تظل أحفلها بصور  ُّ
ّاحلزن ومعانيه، على حنو ما تبينا، ختالطها قيم سياسية واجتماعية وأخالقية، 

ا البدوي إىل أ ًفق إنساين عام يتخطى فيه واقعه اخلاص الضيق، زمانا يرتفع  َّ
فالوفاء ألصحابه الذين افتقدهم . ًومكانا، وتوشحها صور الطبيعة من حوله

على طول الطريق، فناجى قبورهم الصامتة وهو بعيد عنها، وأصغى الصطخاب 
إليها أراق قلبه على ثراها وأهدى ((َّالطيور على مشارفها، وأحس بلهفتها إليه، و

  :ُ كما أملى على أمامة))قصائده
  أين الشآم من البحرية واملآذن والقباب

  

  ِّوقبور إخواين وما أبقى من السيف الضراب
  

  الصامتات وللطيور على مشارفها اصطخاب
  

ُأشتاق أحضنها وألثمها، وللدمع انسكاب ُ  
  

ِّحتنو الدموع على القبور فتورق الصم الصالب ُّ ُّ  
  

  فة، ولطول غربتنا انتحابوهلا إلينا هل
  

* * *  
ومع الوفاء التواضع ملن يستأهله، واالعتداد ملن يظهر العظمة عنده، 

يصطنعه وقلبه، إذ ميليه على نفسه، يتفطر أملا
ً

َّ ُ:  
ّالبشر عندي للعظيم إذا تكرب ال العتاب ْ ِ  

  

ّو يدل على الكواكب واجتنابـعندي له زه ُ  
  

ّيزهو الكرمي وقلبه دام متز   قه احلرابٍ
  



  
٤٥٧  عبد الكرمي األشرت.  د– دوي اجلبلالرؤى الفكرية والفنية يف شعر ب

َّويظل اإلميان النقي جنَّته اليت حتميه، وجنته اليت يلجأ إليها ويتحصن فيها َّ ُ ُّ :
ُنـفس صويف يشري إىل صفاء التكوين ويستبطن صوت رابعة العدوية ََ:  
  ّأنا ال أرجي غري جبار السماء وال أهاب

  

  بيين وبني اهللا، من ثقيت بلطف اهللا، باب
  

   األرائك والرحاب ألوذ به، وتعرفيناًأبد
  

ّيا رب بابك ال يرد الالئذين به حجاب ِّ  
  

ّيقني ال يلم به ارتياب: مفتاحه بيدي ُ  
  

ُوحمبة لك ال تكدر بالرياء وال تشاب َُّ  
  

  ّوعبادة ال احلشر أمالها علي، وال احلساب
  

ذا الصدق الساطع يستمسك ليحمي كرامته وحيفظ إباءه أن يذل  َّو ِ َ
  : ألحداث الزمانللئيم، أو ينحين

ُّء املر واألدب اللباب ّ  
  

  يف غربة أنا واإلبا  
  

ُشقين السهام وال أصاب ُ  
  

ّطود أشم فكيف تر   َْ  
  

  ُ به، وال خيفى العقاب
  

ُّخيفى البغاث فال تلم   ُِ ُ  
  

*  *  *  

  ّعلى بشرها الريان، الحرتق اجلمر
  

ّونفسي لو أن اجلمر مس إباءها   َ ّ  
  

*  *  *  
  خليقاملا كنت بالنجوم 

  

  كربيائي فوق النجوم ولوالها  
  

 - َ وهو العميق اإلحساس مبا يلقى - ولكنه، على هذا كله، مل يفتقد 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٨  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ّإنسانيته، إذ احتفظ هلا حبقها يف الغضب والثأر والشماتة مبن أذل وطنه، 
ّوباحلقد الذي يغذي تطلعها إىل االنتقام منه ا . ّ ّوأعلن هذا مبثل احلرارة اليت عرب 

  :حمه ولينه وحمبته، وباللغة نفسهاعن تسا
َوأبعد اهللا إشفاقا وحتنانا ً  

  

  ُآمنت باحلقد يذكي من عزائمنا،  
  

ًطاغ، ويرهقه ظلما وطغيانا ُ ٍ  
  

  إين ألمشت باجلبار يصرعه  
  

  ُفيصبح الوحش يف برديه إنسانا
  

  ُلعله تبعث األحزان رمحته  
  

ِمن قسم الناس أحرارا وعبدانا؟ ً ّ َ  
  

  :ُتعبدوا الدنيا لسيفهمُقل لألىل اس  
  

ُوعلى هذا املثال خياطب احملتل الفرنسي بعد أن احتل األملان باريس يف 
ّاحلرب العاملية الثانية، ويذكره مبا لقي منه، وبالقيم اليت ادعاها لنفسه ّ:  

ِهال تذكرت يا باريس شكوانا ّ!  
  

  مسعت باريس تشكو زهو فاحتها  
  

ًعلى املصلني أشياخا وفتيانا ّ  
  

  واخليل يف املسجد احملزون جائلة  
  

ًفطاملا مستنا بغيا وعدوانا ُِْ  
  

ُإذا انفجرت من العدوان باكية   ِ  
  

ْمن األذى، فتملي صرفها اآلنا ِ ْ ّ  
  

  ًعشرين عاما شربنا الكأس مرتعة  
  

  !ُما كان أغناكم عنها وأغنانا
  

  ّضغينة تتنـزى يف جواحننا  
  

انب اإلنساين من فكر  وحنن نتحدث عن اجل- ومبثل هذا اخلطاب 
 خاطب - ُالشاعر، وهلذا نغفل األمساء إذ نلتفت إىل معاين املواقف ال غري 

م َّاألفراد أيضا، وبشرهم بالفناء وبزوال سلطا ً:  
  !ُمن أنت؟ عاصفة وتذهب مثلما انقشع الدخان

  

ذا، يف أحناء شعره مجيعا، الدعوة إىل النهوض والوحدة، وقد أحل  ّوربط  ً
ْيف شعره إحلاح من يدرك حاجة أمته إليها، وبعث األمل يف النفوس، عليها 



  
٤٥٩  عبد الكرمي األشرت.  د– دوي اجلبلالرؤى الفكرية والفنية يف شعر ب

  !وتذكريها باملاضي العظيم وكتائبه وفتوحه
  ٍليال متضي وحنن الدهور: ـت

  

  سألوين عن الغزاة فجاوبـ  
  

  ـد عليه ويف القلوب السعري
  

  لن يعيش الغازي ويف األنفس احلقـ  
  

، وإن مل يغب عنها وجه )٤(هاُّولكن صور الواقع احلزين تظل تفرض نفس
  :األمل املرصود

  ُومسائي مع األسى والبكور
  

  أنا حزن، شخص، يروح ويغدو  
  

  ّواملهد وبيت مقدس معمور؟
  

ُأين مسرى الرباق والقدس   ُ  
  

ُويزار املبكى ويتلى الزبور ُ!  
  

ّمل يرتل قرآن أمحد فيه   ُ  
  

*  *  *  

  ُّوزور الوطن املسلوب أوطانا
  

ًملا غدت أمماْلهلت أميت    ّ
  

  

*  *  *  

يء هلا األقدار ربانا   ُأمل 
  

َما للسفينة مل ترفع مراسيها   َ  
  

َباسم اجلزيرة جمرانا ومرسانا َ  
  

  :ّشقي العواصف، والظلماء جارية  
  

  إين ألملح خلف الغيب طوفانا
  

ٍضمي األعاريب من بدو ومن حضر   َ َ ٍ ْ  
  

ْنظار تطلع على الدنيا سرايانا ُ ِ َ  
  

  ّل علينا يف كتائبهُيا من يد  
  

*  *  *  

ا سقاة احلي نسيانا ِجتاوز
ّ ُ  

  

  ثارات يعرب ظمأى يف مراقدها  
  

                                                            
 .١٩٦٧ بعد اخلامس من حزيران )4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٠  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ّأستغفر الثأر، بل جفت محيانا ّ َ  
  

ُأال دم يتنـزى يف سالفتها   ّ ٌ  
  

  ّوال املثىن على رايات شيبانا
  

  ًال خالد الفتح يغزو الروم منتصرا  
  

*  *  *  

يد، ز  مبوهبته وخلود - وهو اإلنسان - هوه ومبثل هذا الزهو، باملاضي ا
  :شعره

  ُـمس، شعري والزمان
  

ُّاخلالدان، وال أعد الشـ   ُ  
  

*  *  *  

ُميلي فتخزى بظلمي األوطان َ  
  

َسوف ميلي التاريخ عين ما   ُ  
  

  َن وىف أصفياؤه أم خانوا
  

ٌينصف العبقري دهر فسيا   َّ ِ ُ  
  

*  *  *  

  ًـين وقليب منمنما منسوقا
  

ِمر أرنح عطفي   ّ   ك بالشعر من عيـُْ
  

ّـبت مسى جندا ومسى العقيقا ًّ ِ  
  

َحضري اخليال إن ذكر املنـ   َ  
  

*  *  *  

  ِمنه البيان العبقري املونق
  

ّوأنا الذي غىن الشآم فهزها   َ ّ  
  

*  *  *  

ويفتنه شعره، ويدركه فيه نزوعه الصويف العميق، فيجعله يشهد من نار 
  : جبل الطورالقدرة اإلهلية ونورها أكثر مما شهد موسى يف

  !عيين من اللهب القدسي نريانا
  

  إن آنس النار بالوادي فقد شهدت  
  



  
٤٦١  عبد الكرمي األشرت.  د– دوي اجلبلالرؤى الفكرية والفنية يف شعر ب

  

 - ٥  -  
َيف عمق احملبة وسعتها، وتوشيح الوطن : َِولسنا حنتاج إىل بيان قيمه األخرى

َوأهله وقومه حبللها، وقيمه االجتماعية يف نصرة املظلومني واملسحوقني
ّ، وكف )٥(

  :))فكل طاغية جبان((يد الطغيان عن شعوب األرض 
  َيسرت إال الضراعة الطغيان

  

  أنا أبكي لكل طاغ فما  
  

ا إىل النور   :واحنيازه إىل احلفاظ على حرية الفكر والتعبري، واخلروج 
ّيف هواه، وأن يـغل لسان َ ُ  

  

ُسبة الدهر أن حياسب فكر   ّ  
  

  ما احتمى بالظالم إال جبان
  

  ٍالضحى والشجاع حلفا كفاح  
  

  
ديده ا، وإن ضحكت هلم ومرنت على و ََ بعض األنظمة بغضبة شعو ْ
  :الرضا باهلوان

  واللظى حني يضحك الربكان
  

  ًحسبوا ضحكة الشعوب ارتياحا  
  

  !َرضي الناس باهلوان فهانوا
  

  ُال يهني الشعوب إال رضاها  
  

  :وخياطب صاحب السلطة، فينعى عليه إغفاله حقائق الناس، واحتفاله باملظاهر
  ُ ضحاياك احلناناك ومن

  

  الفكر من صرعى هو  
  

  ّـرك والتشهد واألذان
  

  ولك العبادة ال لغيـ  
  

                                                            
  :من شعره) 5(

 خجل القصر والفراش الوثري
  

 ّكلما أن يف اخليام شريد  
  

  
 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٢  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

  
  :ُوخياطب أرض الشام، فيجعلها هواه على مدى العمر

  هذا األدمي أيب وأمي والبداية واملآب
  

  )٦(ِّمى الطفولة والسخابُووسائدي وقالئدي، ود
  

ُالروح من غيب السماء ومنك قد نسج اإلهاب َ  
  

ا وتراثها  ّوفيما مر ما يكفي للتمثيل عليها، يف مجلة شعره، وعلى غالء ترا
احلضاري وقيمها الروحية، وللتمثيل على ربطه احلاضر باملاضي وتوثيق صلته به، 

ومروان، وخالد، ُدون تشنُّج وال أحادية، فعناوين جمدها حيملها أبو حفص، 
ًومعهم مجيعا آل  ))الظباء األمويات((ّواملثىن، واألمويون، والرشيد، واملنصور، و

  .البيت

 - ٦  -  
شعر البدوي صفحة ناصعة من ديوان حركة اإلحياء : أعود فأقول

َّالكالسـية اجلديدة( ا حركة ) ِّ يف مراحلها األخرية، حني صاحبتها واختلطت 
ج)الرومانسية(الشعر الوجداين  ً، وإن بقيت تنفرد بسمتها الرتاثي، قيما ولغة و َ ا ًْ

. يف تصوير حركة الفكر والشعور، على حنو ما جند عليه احلال يف شعر اجلواهري
ِّوقد كان هذا، مع البدوي، يشكالن احلجة الباقية هلذا النهج الشعري الذي 

ايات القرن التاسع عشر، وانتهت به إىل العقود األوىل  جته حركة اإلحياء يف 
نعة الشعرية يف املفهومني اللذين بدأنا ولو تأملنا حقائق الص. من القرن املاضي
خلق احلياة يف األلواح والصور، أو خمالطتها وعيشها بتمام (ما احلديث 

                                                            
 .القالدة) 6(



  
٤٦٣  عبد الكرمي األشرت.  د– دوي اجلبلالرؤى الفكرية والفنية يف شعر ب

ا َّتبادرت إىل أذهاننا حقائق اخلالف الذي شب يف العصر العباسي بني ) حرار
َّوأظنه يصلح أن يتلبس حقيقة اخلالف الذي . حركة عمود الشعر وحركة البديع

 حركات الصنعة الشعرية على مدى احلياة، وإن اختلفت األمساء ينطوي يف
  .واملذاهب واملدارس

يف شعر البدوي، مهما يكن الرأي فيما نقول، قيم تراثنا الشعري، كما 
الوضوح، القرب من احلس، عدم : قلت، وتقاليده الفكرية واجلمالية واللغوية

ردات، غزارة املاء  زالة، االستقامة يف اللفظ وصياغة ، اجل)العاطفة(اإلغراق يف ا
ُمجله، صحة املعاين، مراعاة عرف اللغة، يف األغلب، يف جمازها، وهو مذهب 

ذا ميثل البدوي لقيم . َّالعرب، كما يقول نقادنا القدامى، يف شعرها الكالسية (ِّو
ُعلى أن هذا ينبغي أال يلفتنا عن قدراته الذا. اجلمالية أقوى متثيل) اجلديدة ُ ِ تية ّ

يف تكوين لغته اخلاصة اليت خيفق فيها روحه احلار، ومعانيه، وصوره املبتدعة، 
  :ًولفتاته الذهنية الباهرة، يف مثل قوله مثال

  :، وقوله))قد هان حىت مست عنه ضغينتنا((
َمشائلنا فنوسعه مساحا ِ َ!  

  

  ُولو شئنا جزيناه، ونرضي  
  

*  *  *  
  :وقوله

ُـل هوان، والشعر كالعرض يوقى ِ ٍ  
  

  ّجل شعري، أقيه بالروح من كـ  
  

ًمدللة وأحزانا مالحا ّ ُ  
  

ًوقبلك ما رأت عيين مهوما   ِ  
  

*  *  *  
ّنكرر يف األخري ما قلناه ومثلنا له، فقد أبقت فيه حياته ومعاناته الطويلة،  ِّ

ّدفقة غزيرة من احلزن، تظل تلمع دموعا يف طيات األبيات ً فمن هنا يكون . ُّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٤  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ًتقريرا وتصويرا: أقوى عناصر صنعته الشعريةالعنصر الوجداين هو  وتظل مجلته . ً
الشعرية املرهفة القوية، ورموزه القريبة وصوره احلسية، وإيقاعاته الساطعة، قادرة 

  .على نقل رؤاه الفكرية والشعورية اليت عرضنا يف احلديث ألمثلة كثرية منها
يأ ْهو، يف مجلة واحدة، قبسة مثينة معاصرة من تراث الشعر  العريق، 

ّوقد أمدته حياته . للبدوي أن يرقى، يف كثري منه، إىل مراتب أولئك الفحول
املضطربة وأحداثها احلزينة بزاد وجداين أرهفته ذكريات التاريخ العريب اإلسالمي، 

ا يرتدد صداه يف شىت املواقف اليت وقفها   .َّفظل خمزو
*  *  *  


