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حيم حمنّالر  ّبسمّهللاّالر 

م اإلنسان ما مل يعلم، والّصالة والّسالم علّ  ،احلمد  هلل اّلذي عّلم بالقلم

 عىل سّيد البلغاء وإمام الفصحاء سيِّدنا حمّمد وعىل آله وأصحابه أمجعني.

 وبعد،

الصة جتربتي يف الكتابة  األدبّية  ونتيجة مقاالت  هذا الكتاب هي خ  

. إّّنا ليست مقاالتقراءايت امل تعّددة يف  عر   نقدّية باملعنى احلريفّ  فّن الشِّ

علٌم له  أصوله  وقواعده  ومدارسه  امل ختلفة. أّما  لكلمة النّقد، فالنّقد األدبّ 

ا من الفّن امل خطّ  ا، وصاَر فنًّا فّن الكتابة األدبّية وتقنياهتا أنتَج نوع  ط له  سلف 

ّتبع. صحيٌح أّنه  ال توجد وصفة سحرّية إذا اّتبعها له ي دّرس، و اجّتاهات ت 

ا؛ إاّل أّن فّن الكتابة الّشعرّية عمٌل شابَ  ه  وضع اخلّطط الّدارس أصبح شاعر 

ا،  وتنفيذها بوساطة أفكار ونصائح إذا اّتبعها الكاتب ستتحّسن كتابته كثري 

ا اراته، ويرتقي م  وستتطّور مه ثمر  ستواه؛ فاألداء الّتعبريي ي صبح  إجيابيًّا وم 

 عند استقصاء النّسيج الّشعري وطرائق الّتعبري وفهمها. 

لّبي مقاالت  الكتاب   حاجات عديدة، أمّهها أّّنا ت عطي القارئ العرّب  ت 

ثىل يف الكتابة   الكتابة من  اإلبداعّية الّشعرّية، وت ساعده  عىل حتويل طريقة  م 
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ا ثقيال  باألوهام   والّتشّوش إىل منهج  علميٍّ ي راعي خصائص  كوّنا مهًّ

عرّية، فيكتشف اهلفوات، ونقاط الّضعف؛ ومن ثّم ت ساعده  عىل الكتابة الشِّ 

  عره.ضبط ش  

، تعتمد  الكتابة الشِّ  سن اخليال  ، وح 
عرّية بالّدرجة األوىل عىل املوهبة 

، ثّم ي كملها الّتخطيط واسعةعرّية، وثقافة  الشِّ  لّتعبرياوفهم  جّيد  ألساليب 

استخفاف اهلواة واستهانتهم بالكتابة اجلاد اخلايل من الّسليم والّتفكري 

عر وأساؤوالّشعرّية، ف بني  ا إليه هبدمهم اجلسور اّلتي كانت متينة  شّوهوا الشِّ

تلّقي الّشعر.  الّشاعر ومجهور م 

عر؛ لذلك الشِّ  هذه الكتابات يف جمال   ّية من أنامط  ختلو املكتبة العرب تكاد  

قاربة   ليست رحلة ترفيهّية، بل حتتاج  إىل تفّحص  ومتحيص  فإّن املقاالت   وم 

 .عريللوصول إىل فهم آلّية العمل الشِّ 

مقاالت هذا الكتاب يسرية وموجزة، باالعتامد  عىل  حاولت  أن أجعَل 

قدر  فكرّية، واالستشهاد باألمثلة  بعض األحكام النّظرّية والقواعد ال

امل ستطاع؛ للوقوف عىل الّركائز امل هّمة اّلتي حيتاج  إليها الّشاعر لي درك غايات 

 الّشعر وأّنه  وسيلٌة لتحويل العامل وتفسريه.
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ا من الفائدة   أرجو أن ت عطي هذه املقاالت وامل تعة،  القارئ العرب قدر 

 واألفراد   العربّية   املكتبة   واضع يف خدمة  وعسى أن ي سهَم هذا العمل امل ت

عر.  املعنّيني بكتابة  الشِّ

 .واحلمد  اهلل رّب العاملني من قبل ومن بعد

 .واهلل من وراء القصد

ّ،حممود قحطان
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ثر واخلاطرة وقصيدة مييز بني قصيدة الن  ة الت  إشكالي  

 فعيلةالت  

ني إْن كان قصيدة  عمودّية  أو عىل نظم  احلقيقي،  عرَ أ حب  الشِّ  وال هيم 

اعر  أن تكون شعًرااملُهم  الّتفعيلة أو نثرّية،  بجسد   أن َيلتحمَ  استطاعَ  ، فام دام الشَّ

، أو ت عِّبِّ عن حالة  وجدانّية  ما
 ؛النَّص لي خرَج لنا مرآة  تعكس  مكنونات  نفسه 

اعر  أْن ي صبَح   يستحق  هذا الشَّ
ه  استطاَع أن يلَمسني بِّباعة  فنّ حينئذ  ان ا ألنَّ

، وال نطالبه  إالَّ أْن يسكَب استخدامه  للحرف، وبقدرته  عىل قيادة  املفردات  

طر  فتندى أحرفه  باأللق.  السَّ
ا يذوب  عىل أوردة   مشاعره البيضاَء ثلج 

ا؛ إالَّ أنَّني أكره  أْن يكتَب الشَّ  ، َمَع إيامين بكالمي املذكور آنف   أنااعر  ما جيهله 

 قلبي؛ ولكنَّني أكره  
 اخللط  ال أهتم  بنوعيةِّ الكتابة ما دامْت قادرة عىل ملس  َشَغاف 

ة عن الش   بني األصناف   ؛ ما ي سبِّب  إرباك القارئ وامل تلّقي النّاتج  عن هل  جعري 

 ارتباك  الكاتب نفسه!

مل تداولة، العتقادي بوجود  عرّية  النبدأ بالّتفريق بني األصناف  الشِّ  ؛لذا

أ صناف أخرى ذات مسميَّات  خمتلفة ولكنَّها تبقى ضمن هذه  الّتصنيفات 

 األربعة اآلتية:
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ة: عري املؤّلف من  القصيدُة العمودي  صدر  وعجز  تعتمد  نظام البيت الشِّ

 ور  
دة  ، ومؤّلفة من موزونة   .ويوقافية   ُُمدَّ

ن  البحور  وثابتةتفعيالت  ت كوِّ

 :قول الّشاعرمثل  اخلليلّية.

 ِنْصُف اخَلِياِل ُمَجنٌَّح َلْم َيْنَدِم    َأْسُهو ِبِنْصِفي ُثمَّ ُأْدِرُك أنَُّه 

 وهي عىل بحر الكامل:

 ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن  ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن 

افظ  الّشاعر عىل عدد  الّتفعي يلتزم الت  يف كّل أبيات  القصيدة ؛ وحيث  حي 

يف كّل بيت(؛  -العجز-اين ـر الثّ ـر من الّشطـرف  األخيـبقافية  واحدة  )احل

 بذلك يتكّون البيت الّشعري من:

 )البيت( 

 در البيت(ص) ُهَأْسُهو ِبِنْصِفي ُثمَّ ُأْدِرُك أنَّ

 جز البيت(ع) َدِمِنْصُف اخَلِياِل ُمَجنٌَّح َلْم َيْن

(، وت سّمى الّتفعيلة الع روض) صدر البيتّمى الّتفعيلة األخرية من ت س

ب) عجز  البيتاألخرية من  ، وما اّلذي جيب  االلتزام به  طوال القصيدة (الّض 

 (.احلشوبينهام ي سّمى )
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عر  احلرّ ) قصيدُة الت فعيلة  للب حور  اخلليلّية،  (:الشِّ
طريقة  استخدام  جديدة 

ة الت فعيلةوهي  ور  خليلّيةت كتب بثامنية بح الوافر، واهلزج، ) البحور أحادي 

ال خترْج عن ، ووالّرجز، والّّسيع، وامل تدارك، واملتقارب، والّرمل، والكامل(

 البيت   نظامَ  عتمد  اّلذي ال يالتَّفاعيل الَعرشة، فكان الّتطوير يف الّشكل اخلارجي 

طر الالواحد، إنَّام  عرياعتامدها عىل نظام السَّ ال يلتزُم بعدد  تفعيالت  ال ذي  ش 

دة أو باألرضب والقوايف أي:  ،يطول  أو يقرص بحسب  عدد تكرار الّتفعيلةو، ُُمد 

يكتمل وزّنا مع لذا هي قصيدٌة موزونٌة،  ؛الت فعيلة هي وحدهتا األساسي ةأّن 

رسل(وال ّناية  املقطع ال الّسطر،   .ي شرتط التزامها القافية )م 

 عر: قال الّشا

 لْسُت الضَّمرَي لكْي أُُؤنْب!

ل نْ  ْتَفْاع  ال م  َتَفْاع   ت نْ م 

 ما ذنُبها؟!

ل نْ  ْتَفْاع   م 

 أْرَخْت ِعَناَن ِحَصاِنها..

ل نْ  َتَفْاع  ل ْن م 
ْتَفْاع   م 

 وْعوغدا الصَّهيُل ِدَثاَرها بعَد اخُلُش

ْن  ل  َتَفْاع  ل ْن م 
َتَفْاع  اَلنْ م  ْتَفْاع   م 

 واستبَدلْت..
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ْتفَ  ل نْ م   ْاع 

 َهذي الفتاُة ِقناَعَها

ل ْن  ْتَفْاع  ل نْ م  َتَفْاع   م 

 وختاَذلْت..

ل نْ  َتَفْاع   م 

 حتَّى اخلُنوْع

اَلنْ  ْتَفْاع   م 

 ا؟َهوُنأيَن احَلَياُء... الصَّمُت، أيَن ُسُك

ل نْ  ْتَفْاع  ل نْ  م  َتَفْاع  ْن م  ل 
ْتَفْاع   م 

 إغَفاَءُة الرِّمِش اجَلزوْع

ل ْن م  
ْتَفْاع  اَلنْ م   ْتَفْاع 

 

( وتفعيلته الكاملن الحظ  أّّنا قصيدة تنتمي إىل البحور اخلليلّية )بحر 

ل نْ ) َتَفْاع  ل ْن(، وزيادة سبب خفيف عليها  اّلتي( م  ْتَفْاع  دخلها اإلضامر فصارت )م 

اَلْن(، وقد ْتَفاع  اَلت ْن(، والّتذييل فصارت )م 
ْتَفْاع  اختلف عدد  فصارت )م 

  .طر الواحديف الّش تكرارها 
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 فني ة  عاليةجنٌس أدبٍّ  قصيدُة الن ثر:
عليه  أن نطلَق  ي مكن  . يتقي د برشوط 

ا،  ا منثور  ولغًة تعتمُد إيقاًعا داخليًّا وصوًرا ؛ ولكنَّها ال تتقيَّد بوزن  وال قافيةشعر 

ة ُمكثَّفة وُمبتكرة وت واملعنى، وبني اإليقاع والفكرةشعري  . ، وتوافقات بني الص 

ن فقرة  أو فقرتني، -يف الغالب- نصٌّ رسديٌّ   ت كوِّ
وتبتعُد ، يتكّون  من مجل  قصرية 

 .عن املحسنَّات البديعي ة

 قال الّشاعر:

 أفتُح فمي..

 حلقي َسقِف يف ُأعلُِّق

 عهابتالاِة كيًسا أسوَد مجعُت فيِه هزائمي بنّي

 لساني غصٌن يابٌس،

 واملاُء ضريٌر تاَه يف طريقِه حنوي

 ُم الكيُس كُغّصٍة،يتضّخ

 ينتفُخ كَصدِر ِضفدٍع

 ..ُيشِعُل أوتاَر حنجرتي، ويلسُع شفيّت

 فأعجُز عِن الكالِم!

 ّسيالنال بُهأمَتدَُّد مثقوب الّذاكرِة فيما ُيش

 يرُسمين اجلوُع أطراًفا يابسة
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 تذوُب جهاتي

 دامستخأؤِمُن أّنين غري قابٍل إلعادِة اال

 أْخُفُت، شيًئا..

 فشيًئا،

 !اْءإلميايبَقى من ُعروقي املنحورِة سوى  وال

إىل قّوة  شعرّية  وإبداع  يف  إشارةٌ  الّّسيالّية   يف هذا النّص امل دهش بأجوائه  

فاجأة   الّتصوير   نعطف  من القصيدة. وم  هي وهو اإلنسان  يف القصيدة ،  عند كّل م 

 الّذايت والّتع
 
بري احلقيقي مل عاناة القصيدة  يف اإلنسان احلّق. كثرٌي من اإلحياء

 اإلنسان.

، مل أقرأ ما ي ؤّصلها يف كتب   الن ثر/اخلاطرة: األّولني؛ ولكن يوجد  اخلاطرة 

بعض الكّتاب يف وضعها، ي مكن البحث عنها واستلهام  هلا تعريفات اجتهدَ 

 ال تلتزمُ ؛ لذا أصنِّفها ضمن النّصوص النثرّية اّلتي ُشب هت باملقالخصائصها، 

ة، قافية بوزن  وال  وختلو من احلجج  ، وتبتعد عن اإلسهاب  وحلظي ة جتري عفوي 

عنّي  جيول  يف خاطر  كاتبها ،والرباهني إلثارة  عاطفة  وتعِّبِّ  عن فكرة  وإحساس  م 

ة. يكتبها الّشاعر وغري الّشاعر ألّّنا القارئ  شعري 
ي مكن  .ال حتتاُج إىل موهبة 

 البديعي ةاعتامد بعض 
نات  ا،  املحسَّ ع  سجَّ ، فقد يكون م 

يف هذا النّوع من الكتابة 
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عر والنَّثر؛ مع أنَّنا ال نستطيع أن ن جزَم أنَّ  وهبذا تكون اخلاطرة مجعْت  بني الشِّ

ا جتمع   ا ببعض  املحّسنات البديعّية ولكن ي مكننا القول: إّنَّ عر 
اخلاطرة تصري  ش 

عر، أي:  اخلي  فيها بعض خصائص الشِّ  .ةاملُوسيقى الد 

 قال الّشاعر:

يٍء ُيصبح كّل ش يدٍة عابثة،ىل تنه إكًأيُل وأغدو وحيًدا ُمّتحنَي يأتي الّل

يتضّخُم  «.لقناه بقدرخ»عنى من  عبال معنى، أكرُه نفسَي والّناَس وأحبُث

حّرضين إىل ُتعاِء ِدمائي وُن يف سك تاحلزُن كالّصدى، وكلُّ الّشياطني اّليت

 ا؟ يهرثناغيها أم أاخلروج، وأظلُّ حائًرا، أُأ

ِب والَبالء، ال راحاِت الكريتلو جد وداكّل شيٍء يّتشُح بالّسواد ُيعلُن احل

ي العطشى ّص من مساماتَخ ميتراُص َدمَع ينفُع كي يروي ظَمأ احلنني، وال

ة، أصرُي ّروِح الغائبرَس الج تدّق كّل زاويٍة يف جسديو، َشقاوة الِبَغاء

دود أمامي الّسري املم ن حبليم جُلُمعّلقة، وأخاّتجاهاٍت أربعة، ونافذًة 

  لّضوء.ّول فاصلٍة ليل بألّلا ِقكخيِط ُمجّعٍد أخشى انقطاعه عند اعتال

كنُت أعتقُد واحلياِة،   وجَهلُتمّج كنُت ُمقتنًعا أّنين متى ما ابتسمُت

  أّنين هدّية من الّسماِء ال أستحّقها!

نُه سنًّا، ّنين أكرُب ملكو ؛ارًيثك رُجًلا ُيشبهين كنُت أرى يف املرآِة

 ... أحبَّهلل إذا الكّن و بٍّ؛بًّا حبح هللاوأكثُر إحلاًحا يف حّب اهلل، فبادلين 

 ومن احلّب ما قتل! 
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هّمة  وهي:  أ ملِّح    م 
ه طريقة الكتابةإىل نقطة  ، فبعض الكتَّاب يكتب نص 

ا النَّثري أو خاطرته كام يكتب قصيدة التَّفعيلة عة عىل أسطر  تطوُل أي: ، متام  ُموزَّ

عوري من وجوب  نازك املالئكة، وأنا أرى ما تراه  وتقرُص بحسب  التَّداعي الشُّ

طر  السَّ
 النَّثر بملء 

عة كتابة  عر  احلرِّ اّلذي ي كَتب  بتلَك الّطريقة املوزَّ ا للشِّ ، ال تقليد 

 .بناًء عىل تكرار  الت فعيالتعىل أسطر  

 

ك   اولة صنع القافية أو استدراجها يدل  عىل موهبة  يّتضح  ممَّا ذ  ا أنَّ حم  ر سلف 

تَّاب  أنَّ  ؛ ولكن يغيب  عن أذهان  بعض الك 
القافية ال تأِت  إالَّ مع القصائد شعرّية 

 اخلاطرة أو النَّثر قصائد معالتَّفعيلة، وال تأيت   و، سواء الَعمودي منها أاملوزونة

ا ا عابر  وهذ ،أبد  ا، فلو قرأنا )ا ليس كالم  ، وليس جديد  نقد ا ي مكننا التَّغايض عنه 

عر عرالبن قدامة،  الش  البن رشيق القريواين،  والعمدةالبن طباطبا،  وعيار الش 

، أنَّ القافية موجبة للوزن( الّتضح لنا ودالئل االعجاز وأرسار البالغة للجرجاين

ّدد كتاب العمدةفمثال  من  عر بأنَّ  ابن رشيق، حي  عىل أربعة   -بعد النِّية-ه  يرتكز  الشِّ

  يقول -بالّذات–أشياء، هي: الّلفظ، والوزن، واملعنى، والقافية؛ وعن الوزن 

 ُمشتمل وهو خصوصي ة، به   وأوالها الشعر، حد   أركان أعظم الوزن أنَّ  مع... »

هُ  إالَّ  رضورة هلا وجالب القافية، عىل أنَّ ؛ وهذا يعني «خيلق شعًرا ال وحده، أنَّ

عرية فموضوع آخر. ا مسألة الشِّ  اإلرصار عىل القافية يشرتط  الَوزن، أمَّ
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عريف  قدامة بن جعفريقول  ى، له »: نقد الش  عُر كالم  موزون، ُمقفَّ الش 

 ، وهنا نرى ربط الوزن بالقافية، فكالمها موجب لآلخر.«معنى

عىل قصيدتك  فيةَ القا عندما تضع  ، وإن  اإلرصار  عىل القافية  يشرتُط الوزن

لزم  به ضع  رشطَ ية أو خاطرتك، فأنت اّلذي النّثريّ  بب  القافية وأنت غري م  ، والسَّ

ن ال ذي تكتبهأنَّك    .ال ُتدرك نوع الفَّ

َق بني م صطلحي  جع والقافيةأحب  أن أفرِّ ه  مل السَّ عي بعضهم أنَّ . كثرٌي ما يدَّ

د القافية وأنَّ القافية هي اّلتي تت  نفسها،يتعمَّ
 
ليقةأي:  داعى من تلقاء وهذا  ،بالس 

ليقة ال تأِت إال  مع  الشُّ ؛ ألّنه حّتى ال يصّح  كالمٌ  اّلذين عرفوا  عراء املخّضمنيالس 

ا من الشِّ  ا إىل أن صارت   عر  بحور الّشعر وقرأوا كثري  وحفظوه وكتبوا كثري 

، قول من يّدعي ذلك وإن أنَعمنا النّظَر يف بني أيدهيم قطعة  من كعكة!القصيدة  

جًعاأنَّ ما يكتبه  ي شري  إىلنجده  هو:  الّسجع، واحلقيقة، أنَّ ال ُيمث ُل قافية وإنَّام س 

وتي ة هي:  القافية. أّما ت وافق الفاصلتني أو الفواصل يف احلرف  األخري املقاطع الص 

ها يف كلِّ ؛ أي املقاطع اّلتي يلزم تكرار نوعال تي ت كون يف أواخر أبيات القصيدة

جع النَّثر، وموطن القافية  ثر كالقافية  والفاصلة يف النَّ ، بيت عر، وموطن السَّ يف الشِّ

عر املوزون؛  جع هنا؟وهو الشِّ  لكن ما املقصود بالسَّ
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 كالمها يستخدم   ،املقامات، وهناك عّدها مثاال  للنّثر، ي مكن اخُلط ب

جع، وهو من املحّسنات البديعية اّلتي ال ا ما ت ستخدم إالَّ يف النَّ  السَّ ثر، وقليال  جدًّ

اعر، كقول   :أيب متام حبيب ابن أوسيلجأ له الشَّ

 تدبيــر معتصم باهلل منتقم

 هلل مرتقب يف اهلل مرتغب

عري؛ يكون  جَع يف البيت  الشِّ بجعل كل  من شطري هنا ن الحظ أنَّ السَّ

جعة ال تي يف الش   ، فالّشطر األّول طر اآلخرالبيت  مسجوًعا سجعة خُتالُف السَّ

جع ي مكن أن يكون قد يكون هذا رشٌط الزٌم . الباء، والثَّاين امليمسجعته  ألنَّ السَّ

عري طر  أو البيت  الشِّ ا يف حشو السَّ ى أيض  ا يف النَّثر فمن  .ترصيًعا، وهو ما ي سمَّ أمَّ

ا الستاملة األذن، مثل خطبة   قس بن ساعدةامل ستحسن أن يكون مسجوع 

، ومن مات  »حني يقول:  اإليادي ُه من عاش  مات  ا النَّاس، اسمعوا وعوا، إنَّ أُّيُّ

، ليل داج، وهنار ساج، وسامء ذات أبراج، ، وكل ما هو آت  آت  «. ... إلخ فات 

جع  ، مع وجوب  بات فاق آخر اجُلملنجد أنَّ السَّ ا موسيقيًّا مجيال  حيث  ي عطي تأثري 

لتني   يف كّل مج 
أو أكثر، وذلَك هو الّسجع املقصود يف الكتابة  النثرّية، ال كام التزامه 

 أسلوب قصيدة التَّفعيلة يف التَّقفية  ويف يكتبه  بعض كتَّاب النَّ 
ثر واخلواطر بتقليد 

كل،  كل، وال  نقبل  قد  ونحن  الشَّ  التَّقفية. نقبلالشَّ
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ا،  درَك ماذا يفعلأخري  وايف عىل شعره  وملاذا يضع  الق ؟عىل الّشاعر أن ي 

ليس عيًبا أن تأِت بعض مجل أو أسطر  النَّص منتهية بألفاظ  تنتهي فاملنثور؟ 

ولكن برشط أْن تكون املشاعر ؛ باألصوات  نفسها أو باجلرس املوسيقي نفسه

ا، فالعيب  أن يكوَن االستعامل من باب  يّ احلّس  ة والعاطفة الفردّية تفرضها فرض 

 والتصنُّع  
فقد النَّص عفوّية التِّعبري وصدق الوجدان؛ في دخله  يف الّ  التكلُّف  ذي ي 

 ت وّرث  الّسآمة والّثقل.
 متاهة  ألفاظ 
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ر  ذلك؛ قصيدة   أن تكتَب  ت ريد    :عليك أن تعرَف  لكن قبل أن تكتَب و؟ أ قدِّ

عر؟ أي  فة؟ما الفروقات بني أنواع القصائد امل ختل :ما الشِّ

مواقع وينرشونه  يف  عرالشِّ  ممَّن يكتبون (%75) شكلة ي عاين منهاهذه م  

 القصيدة   بني الفرَق  عظمهم يكتب  وال يعرف  وأقرأ  هلم. م   الّتواصل االجتامعي

عر   النَّثر   بني التَّفعيلة، أو الفرَق  وقصيدة   العمودّية   أو حتَّى اخلاطرة، هذه  والشِّ

، بال رشوط  أو قيود حتكمه، الكاتب  امل شكلة جتعل   هه   توجِّ
يكتب  بال إشارات 

عر جتعله  خيلط  بني أنواع  قصيدَة تفعيلة   هيكتبما كان  إنْ  امل ختلفة، فال يعرف   الشِّ

ِّبكنثر، وعندما تسأله   أو قصيدةَ  ه  ال هيتّم بذلك،  عن نوع  الّشعر اّلذي يكتبه  خي  إنَّ

تي الّ  وأحاسيسه   مشاعره   للّتعبري  عن ، يكتب  بفحسمن أجل  الكتابة  وإنَّه  يكتب  

بار عىل هذا. تسكنه ؛ أي أنَّه  ال يطلب منَّا أن هاو   الكالم ما دام الكاتب   ال غ 

اسبه أحدشاعًرا ُُمرتًفا نعرتَف به   ّب فلن حي  ريد  أو حي  ا إنْ  .، فليكتْب كام ي  أراَد  أمَّ

عراء أن ينضَم إىل صالون نستطيع  نل عندئذ   ؛الكّتابخبة اّلذي يضّم ن   الش 

، وهو  كشاعر   فكيف ي ريد منَّا أن نعرتَف به   ولن يرمحه  أحد؛ التَّغايض عن أخطائه 

 !ال ي درك  نوع الفّن اّلذي يكتبه؟

عر امُلختلفة   متييز   إشكالي ةُ هي  ا  بني  أنواع  الش  وجيب  أن يكون الكاتب  صادق 

الوحيد، فالّسواد  ؛ ألنَّه اخلارس  الّية لديه هذه اإلشكيعرتف  بوجود  و مع نفسه  

عر،  الواجب وجودها الرّشوطهذه  األعظم من امل تلّقني ال يعرفونَ  يف فنِّ الشِّ
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اء،  رَّ  ومع الق 
العّزة باإلثم  تأخذه   وأاّل وعىل الكاتب  أن يكون أمين ا مع نفسه 

قنع  فيتامدَ  امجه مل حاولتنا علي ه أو نحقد  نفسه أنَّنا نحسد   ى يف اخلطأ، وي   أو ّن 
ه 

من  أّن النّّص إْن غادَر بابه  وتّّسَب  يقتنعَ  إصالحه، وعليه أن يتقبَّل النَّقد، وأنْ 

هم أن ينتقدوه ، ومن حقِّ ا للنّاس  ؛ فإّنه مل َيعد يف يده  وأصبَح ملك  ، فال بني  أصابعه 

، أسوأ من الكاتب  اّلذي يكتب  دون أن يَعي حّق اآلخرين يف الّتعبري  عن كتاباته 

 ودون اهتاممه بآرائهم.

 عر؟ما الش   لذا؛

مها، عىل سبيل  يف بعض   ا وقافية  حتك   إيقاع 
األحيان جتد  يف مجل  القصيدة 

حتوي إيقاعها  «قصيدة النَّثر» و ،«قصيدة التَّفعيلة»و« القصيدة العمودّية» :املثال

عيَّ  ا، وكّل نوع من هذه األنواع له  رشوط م   .نة لتأديتهاخلاص أيض 

 ال ي مكن تعريفه أو حرص
 
ا ليشء ، أنا هنا أنا هنا ال ألضع تعريف  ه بالكلامت 

ث عن فئة  َتعدّ  ك  مشاعرناأن  استطاعْت  إذا قصيدة   القصيدةَ  ألحتدَّ نا كسبتف حُتر 

ها إىل  أفضل، ومعنىً  مجيلًة، لغةً  حتويأتَّفق  مع هذا الكالم، وأضيف: أن  .صفِّ

 .وخيااًل وصوًرا بديعة، أقوى وكلامت  

عر إليك بعض االقتباسات  حول  .ما الش 
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عراء  :الشُّ

كِر، ِة الفاومس يفملعٌة خيالّية يتألَُّق وميُضها » :ُممود سامي البارودي

صُل خيطُه نوًرا يتَّّئهابآلال ُضيفيفتنبعُث أشعُتها إىل صحيفِة القلِب، ف

الك، ويهتدي نبلُج بها احلي، كمِةحلن اساِن، فينفُث بألواٍن مبَأَسَلِة الّل

 «.بدليلها الّسالك

إن مل يكن ذكرى وعاطفة/أو حكمة فهو تقطيُع  والشِّعُر» :أمحد شوقي

 «.أوزاِن

هاوي إذا الشِّعُر مل يهززك عند مساعِه/فليَس خليًقا »: مجيل صدقي الز 

 «.أن ُيقال له شعر

طرٌب يهزُّك كالغناِء /أنا لو ُسئلُت لقلُت يف تعريفِه»: أمني نخلة

 «.الصَّاخِب

 وال ناًيا وريَح ليس محاماٍت ُنطيُِّرها/فوَق السَّماِء الشِّعُر» :نزار قب اين

 صبا

1)«إن مل يركِب الغضبا الشِّعر لكنَُّه غضٌب طالت أظافُرُه/ما أجنَب
). 

                                                                                 

 م.1971 -( ألقيت يف مهرجان الّشعر يف دمشق يف كانون األّول )ديسمِّب -من مفّكرة عاشق دمشقي )1(
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ايب  «.وصرخُة الرُّوِح الكئيْب/الشُّعوِر أنت فُم يا شعُر»: أبو القاسم الش 

 «.ألفاًظا ووزًنا الشِّعر/لسَت منِّي إن حسبَت» :إيليا أبو مايض

صايف  بألُسِن الشُّعوَر فنٌّ ال تزال ضروُبُه/تتلو الشِّعُر» :معروف الر 

 «.املوسيقى

 

 :الل غة واألدب والفالسفة علامءُ 

هريالتَّعريُف   «.كالم  موزون مقفي يدلُّ عىل معنى»: الش 

ب من النَّسج، وجنس  من الت صوير»: اجلاحظ ْ ، ورض  عر صناعة   «.فإن ام الش 

يف اجلرجاين ى عىل سبيل   موزون   كالم  »: الرش   .(1)« القصدمقف 

عر»: ابن خلدون هو الكالُم البليُغ املبني عىل االستعارة  واألوصاف،  الش 

ل بأجزاء مت فقة يفا ه الو   ملفص  وي، مستقل  كل  جزء  منها يف غرض  زن والر 

اري عىل أساليب العرب املخصوصة به  «.ومقصده عام  قبله وبعده، اجل 

                                                                                 

 :، منهـااف  ـمخسـني مصنّـ ة نحـوبالعربّيـر العلـامء فيلسـوف. مـن كبـا يف اجلرجـاين،د بن عيل، املعـروف بالرّشـعيل بن حممّ  )1(

 .5/7انظر األعالم:  (.هـ816)سنة شرياز يف تويف  .وغريهاغرى يف املنطق والكِّبى والّص  العلوم،عريفات، ومقاليد التّ 
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ى، يدل  عىل معنى تنتخبه هو»: أبو حي ان الغرناطي  كالم  موزون  مقف 

عراء  «.من كثرة الت خييل وتزويق الكالم الش 

عر»: ابن سينا  ُمت فقة، كالم  ُُمي ل ُمؤل ف من أقوا الش 
ل  ذوات  إيقاعات 

رة عىل وزهنا، ُمتشاهبة حروف اخلواتيم  «.متساوية، متكر 

دياق عور  ال من جعل   ُسبحان» :أمحد فارس الش  هُ  شُّ ولكم ترى من /شعار 

 «.يشعرُ  شاعر  ال

 

ا؛ نكتشف أنَّ  ك َر آنف  ن من أركان القصيدة الوزن  والقافية   ممَّا ذ  ، ركنان ُمهامَّ

ا بعضهم ال ي عدّ إّن بل  عر شعر  من  الوزَن والقافيةَ  بسبب أنَّ  ؛إالَّ هبام الشِّ

عرخصائص   .النَّثر ال الشِّ

ليسا كّل يشء، فنحن  نحتاج  إىل  الوزَن والقافيةَ  أنَّ  إضافة  إىل ذلك نكتشف  

جودة التَّصوير ، وأن نمتلك االهتامم باملعنى والغرض واأللفاظ املُستخدمة

ا ، وكام قرأنا فبعضهم ال يعدّ وُحسن اخليال عر شعر  كمةإن كان خيلو من  الشِّ ، احل 

ة  عن  امل عِّبِّ
 
عر هيةما وكثري  من األشياء عراء َف حوهلا الن قاداّلتي اختل الشِّ  والش 

 .أنفسهم
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عر والنَّثر؟  ما الفرق بني الش 

اخلواطر، كالم  ي شبه فالنَّثر ،قافية وال وزن   بال النَّثر الفرق  اجلوهري  أنَّ 

ا  رسل ال حيكمه يشء. أمَّ إيقاع  ب والقافية   الوزن   عن تستعيض  » النَّثرقصيدة »م 

 .خصوصيتها لنَّثرا قصيدةعطي ت   موسيقى أو داخيلّ 

ا  شعرٌ  النَّثر   قصيدةهل  إنَّ  اجلدل، ي مكن أن نقولمن هذا أم ال؟ خَتل ص 

عرَ  عور   مع مكتوبة   قصيدة   :الشِّ مكتوبة مع  قصيدة   :والنَّثر، واإلحساس الشُّ

 .التَّفكري
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 أسباب جتعُل  مخسةُ 

عر سهلةكتابة الش  





عر سهلة 5  أسباب جتعل  كتابة الشِّ

41 

عظمنا جيد صعوبة يف وبعضنا حني يكتب قصيدة  واحدة   عر،الشِّ  كتابة م 

 مخسة هناك لكنو ؛هو يشٌء صعبعر الشِّ  كتابة احلال، بطبيعة   !يظّن األمَر سهال  

 :سهلة   الّشعر أسباب جتعل كتابة

ُث ال   عر  كتابُة الش   .1  عن حياتك ذي يتحدَّ

، وعن حبيباتك، وعن حياتك عن شعًرا تكتُب  عندما سهال   عر  الشِّ  يكون  

 وكتاباتك . حاوْل أن تقرأ قصائدك أو خواطركواقعك وتشعُر به كل  ما يمسُّ 

ةَ  يقص   ما هافي ستجد   القديمة،   عن تكتب   عندما بالتَّأكيد. حياتك قصَّ
 
 يشء

 الكتابةَ  أنَّ  ترى تعدْ  فال وي ّس، سهولة   وبكلِّ  طريقة بأفضل   ستكتبه تعرفه  

 .صعبةٌ 

 هواية   عرُ الش   .2

ا  عرالشِّ  كتابة   عندما تنظر  إىل سرتى  هواية  وليست احرتاًفامن زاوية أّنَّ

؛ ألنَّ  ا بام ، وما د متهي ما جتعلنا ُسعداء اهلوايةاألمَر سهال  تكتب، لن  سعيد 

ة؛ ولكن حاول أن جتعلها عفوّية إىل مدى تلتفَت  همَّ  اكتْب . صعوبتها. التِّقنيات  م 

اسبك أحد ما د مت اكتْب  أن ت راقب خطواتك، دونَ  تعرف  أّنك  كام ت ريد فلن حي 

ارس  هواي املهام الكبرية عىل عاتقك، نصيبك من  ستأخذ  تك امل حّببة )الكتابة(. مت 

 !فال تستعجل
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 وامُلشاركة اإللقاءُ  .3

ا، أنَّه   من األشياء الّلطيفة اّلتي ي امرسها من يكتب إسامعك  يف ع  ي ّس  شعر 

 ، أيِّ يشء جيعله يواصل  أوتعبري  ما،  أو، نصيحة  أو إيَّاها، يبحث  عن تشجيع 

صديق هو مصدر سعادة؛ لذا هوايته امل حبَّبة. اإللقاء أو مشاركة القصيدة مع 

فيدونك بيشء؛ ولكنَّها ت فيدك مع املُحيطني بك تكتبه شعر   شارك كل   ، قد ال ي 

الفعل الفوري  . تذّكر أّن ردَّ تنزُع القلق  من قلبك وتزيدك ثقةً االستمرار،  أنت يف

ل   . تكعليك مهمّ  ي سهِّ  دائام 

 ةحتسني مهاراتك الل غوي   .4

عراء   ا- الش  تقنونَ  لدهيم -عموم  وما  الكتابة فنَّ  مهاراٌت لغوّيٌة عالية، وي 

  تتطّلبه
 
.ونحو  وما حتويه من  من إمالء يملكون رقام   استعارات  وصور  ومعان 

ا  اّلتي ت سعفهم يف تركيب مجلة  أو عبارة. عندما كبري 
 تكتب من امل فردات 

ي مهاراتك باستمرار فأنت  ةُتنم  فرتاه  سهال   عر  الشِّ  نظرتك إىل ، فتتغريَّ الل غوي 

 .زمة للتَّعبريلثقتك أنَّك متتلك املهارات الّلغوية الاّل 
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 من قلبكما تشعُر به  أخرْج  .5

. عندما يكون لديك أسهل عندما نتقاسمها مع غرينا املشكالت   ُيصبح حل  

غضبك وقلقك وما إىل ذلك مشكلة ال حّل هلا أو عجزت عن حّلها، فأنت ختلط 

د إخراج ما يف جوفك منالقصيدة   معسيِّئة   من مشاعر رَّ جيعلك  عر  الشِّ  ، وجم 

ل!أفضل وأكثر راحة؛ مع أنَّ املشكلة مل  سك  الكتابة اجعل حت  ملجأك ومتنف 

، صديقتك لن تشعر معها بحرج  أو قلق عركتابة الشِّ  . عندما ت صبحدائاًم  الوحيد

.  فتزيد  ثقتك وتصبح  الكتابة  سهلة 
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ريد  ا؛ ي  عظمنا أن يكتَب شعر  بَّام ما زلت تتعلَّم. ولكنم  عر   ختتلف  كتابة ر  عن الشِّ

وايات  و، كتابة  املقاالت     ابات  األدبّية.وغريها من الكت ة  القصري ، أو القصص  الرِّ

عر: مبادئ  دونك سبعة  لكتابة الش 

ث   .1 ر به جيُب أن تتحدَّ  عامَّ تشعر أو ُتفك 

 من دون معرفته. القضية  ليست يف
 
كتابة  ال ي مكننا الكتابة عن أّي يشء

نت ال تعرف املوضوع الّ  عرالشِّ  ة القصرية، فإن ك  واية أو القصَّ ذي تكتب أو الرِّ

 إنَّين يف كلِّ ما كتبتُه»: نزار قبَّاينقاَل  .صعوبةأكثر  عركتابة الشِّ  عنه  ستجد

ُن فأنا ال أؤم مُلتفرِّجني.اقاعِد م ا يفكنُت ُجزًءا من الرِّواية، ال ُمشاهًد

ِّبنا: إ ننزار أي ريد  .«بهابوجود النَّار إذا مل أحرتق  كتَب عن ننَّه  ال ي مكننا أن خي 

جتربته  تظل  املوضوع  من يكتب من دون معرفة  ف، ن حبَّ فعال  العشق  مثال  دون أن 

اء، وهذه اوبال روح   احلياة   باردة ال تكوُّيا حرارةُ   .لقصائد ال هتّم القرَّ

ا،  ااكتب ش  إذ  ث   عر  عور أو التَّفكري، واكتب عامَّ تعرفه يتحدَّ  .عن الش 

 ُكن صبوًرا عندما تكتب قصيدة .2

عر   حتتاُج  رب كتابُة الش  هن . جيب  إىل الص  ا وصايَف الذِّ  عليك أن تكون هادئ 

، وعنَد إبداع   غة   عنَد اختيار  الكلامت  ة، أو عبارة  فريدة ، أو ل   قويَّ
ة  صور  برصيَّ
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؛ لي مكنك أن ت عطينا اجلامل 
اجلي ُد هو شخص  يستطيُع  اعرالش  . املنشودجديدة 

ِّب  يف هذا الوضع يشمبرباعة تنظيم  شعوره  والبوح  به ا: . الصَّ دقل  أيض  ، الص 

 .. جيب  أن تتعلَّم أن تفعل ذلكوحبُّ أي  يشء، واإلخالص

ًشا بسبب  املعنى .3  ال تكن ُمشوَّ

ا أكتب   ؛ ولكنَّني عندماينبغي أن يملك شعرك القليل أو بعض املعنى  شعر 

ث  عنه  قصيديت،   املعنى اّلذي تتحدَّ
ية  دِّ ر بمدى صعوبة أو ج  ُل أن ال أ فكِّ أنا ُأفض 

ة  بشأن كيف ُيمكنني أن ُأعرب  عن شعوري دون  ر  بجدي  ؟ قيد  أو رشطُنفك 

 .ا ضمن قصيدتكيأيت تلقائيًّ وسرتى أنَّ املعنى 

 اختياُر أفضل أسلوب أو أداء أو إلقاء .4

ة وصوًرا، واستخدام كفؤ للكلامت   ةً قو   عرالش   جيب أن يملك . أنا برصي 

ث عن صحىالف   بالّلغة  العربّية عرالشِّ  أكتب   رادفاٌت كثريٌة لتتحدَّ ، هذه الّلغة  هلا م 

ا  ما؛ ولكن الكلامت ال تزال متلك عدد 
 
 من الفروقات  واالختالفات.  يشء

 أو (ُيمكن) جيب  أن تسأل نفسك، ماذا جيب عيلَّ أن أستخدَم: كلمة

رادفات  ...؟ إلخ(وقع) أو (سقط) ؟ أو كلمة(قادر)  اّلتي هلا م 
من الكلامت 

 .االعتبار صوت الكلامت أيًضا جيب عليك أن تضع يف كثرية.
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عر.كتابة  هذا هو مبدأ قيقة اّلتي حتتاج إليها  أن جتدَ  ي مكن الشِّ الكلمة الدَّ

عوبة مع كلمة  واحدة  هلا رتادفات.  وت عِّبِّ عن شعورك، الص  اسأل نفسك مراًرا م 

 .وال متْل  األنسب، وتكراًرا عن  

 عر؟الش   هل حتب   .5

ب   اعرالّش  احلال، بطبيعة   حتَّى  .وقراءة القصائد عركتابة الّش  هو شخٌص حي 

عر ف عندما يعمل ائميشغله الشِّ  الدَّ
بِّه  عىل  حيصل   عرللشِّ  هو األعّز لديه، ومن ح 

ا  جيِّدة جدًّ
 .قصيدة 

وء والظَّالم .6  ما بني الضَّ

ا وغريها عرالشِّ  يملك   نعم،  ؛ ولكنمن اخلصائص قوى برصيَّة وصور 

وء اجلي د ال يزال يقعُ  لشعرا ه  بني العتمة  والضَّ ؛ ألنَّ ومع ما -، هو يف مكان  غامض 

عر من قدرة  عىل تأويل أو تفسري أو ترمجة مشاعرك وأفكارك من املمكن أن  -للشِّ

تلفة حاول أن ُتغري  ؟ كيف ي مكن أن تتعامل مع هذه  الن قطة .حتصَل عىل نتيجة  خم 

ها :اًل أو   ؟مكنني تغيري معنى الكلامتكيف ي   .معنى الكلامت  جيُب أنْ  لت غريِّ

، ي مكنك استعراض القاموس عندما تعجز عن معرفة معنى تعرف  معناها

حيح قةأن تكون  ثانًيا: .الكلمة الصَّ  بالّتقنيات األدبّية، وخيالك. . استعنْ خالَّ
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 ال ختش  التَّجربة .7

األكثر شعبّية يف القرن العرشين،  اعرالّش  هوف نزار قّباين، بالتَّأكيد تعرف

ياسية، استطاع نزار كّس الغربة ما بني  الغزلّية والسِّ
 اعرالّش  نعرفه بقصائده 

ل ، وكانت جت عرالشِّ  واجلمهور، حوَّ  يوميٍّ
لهمةإىل رغيف  ألجيال   ربته  رائدة وم 

ن مثله، الحقة بطه  القلق، ك  ب فينا، مل يردعه  اخلوف أو حي   وال ختش  أن جُتر 

 .أشعارك
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وما مدى طول القصيدة  ،عر الطويلعر القصري والشِّ قد تتساءل حول الشِّ 

 امل ناسب؟

 :صائد طوليًّا إىل ثالثة أنواعي مكننا أن ن صنِّف الق

 قصيدة الومضة. 

 القصيدة القصرية. 

 القصيدة الطَّويلة. 

، فاخليار لك. ي مكنك اعتامد قصائد نَّ طول القصيدة أمر  نسبيإاحلقيقة  

ى قصيدة الومضة. يف النِّهاية هي أنواع  قصرية، أو قصائد طويلة، أو حتَّى ما ي سمَّ

عر ولكلِّ نوع    .هقواعد من الشِّ

ن من عرش  كلامت   ألف كلمة، أو مئة كلمة، أو ، ي مكنك كتابة قصيدة تتكوَّ

ي مكنك أن تكتب قصيدة طويلة لتأخذ ديوان ا كامال   أوعرشة آالف كلمة، أو 

اعر« قصيدة بلقيس»مثل ديوان  هنا ليس طول القصيدة،  املفتاح   .نزار قّباين للشَّ

 .غايتهامدى مشاعرك ومتى تصل إىل هنايتها أو بل 

عر احلر(.  يها بعضهم )الشِّ يعني شخصيًّا أحب  قصيدة التَّفعيلة أو كام ي سمِّ

عيَّ  أن أكتَب  هذا  أو أسطر  م 
د نفيس بعدد  كلامت  نة، املشكلة كام أ ريد، دون أن أ حدِّ

، وكيف ،ف بحيث ال تعرف أينمشاعرك فتكتب دون توقّ  هنا أن تقَع فريسة
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نجد أن بعض قصائد التَّفعيلة قصرية وبعضها  لذلك ؟ت نهي قصيدتكس ومتى

أ حاول أن أ حافظ عىل شعري بعدد ما بني  -يف العادة-اآلخر طويل؛ ولكنَّني 

ا أكتب أكثر من )700( إىل )50) ( كلمة إذا كنت  بحاجة  700( كلمة، وأحيان 

 .إىل ذلك

ا؛20( إىل )10ما بني ) قصرية   قصيدة   أْن تكتَب  هو يشٌء صعٌب   ( سطر 

 .ستقفمعرفة أين بعض الفوائد، واحدة من هذه الفوائد هي  سي عطيكولكنَّه  

بِّي لقراءة القصائد القصرية. بعض  ا كح  أحب  قراءة القصائد الطَّويلة متام 

ل  فضِّ عر القصري وبعضهم اآلخر ي  لون الشِّ اء ي فضِّ رَّ عرالق  . بعض الطَّويل الشِّ

ا، وي م  :كن أن نأخذ عىل سبيل املثالالقصائد القصرية جيِّدة جدًّ

 بوُح املطر

 كامللَكْة َتشاَمُخ يف ِمشيِتهاَت

 يف موِكِب أقماٍر حتُرُسها

 وَحشيُش األرِض ُيطوُِّقها

 وَسحاُب امُلزِن َتسوُق هَلا

 أْمطاًرا َتتلو أْمطاًرا

 بالَقْطْر تتبلَُّل كلُّ أَعاليها
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 اهلارُب يليُّعُر الّلوالشََّ

 ..الَبّضواجَلَسُد 

 َيرتشُف الَقْطْر

 وأَراها يف ِقمَِّة َنشَوِتها

 هاِحهتزُّ َكورٍد ُجوريٍّ حنَي َتفتُّت

 وأنا أرُقُبها مْن ُبْعٍد

 وأننُي ُدَعاٍء يف َصْدري

 لْو أنِّي مطٌر ..أمتنَّى

 ..َيْسقي َكِتفيها

 !الصَّدْروأَعالْي 

؛ أل نَّ هل تشعر أنَّك أّنيت القصيدة بّسعة؟ عندي طول القصيدة كاف 

اعرالقصيدة أخِّبتن  عن مشاعر الشَّ
 
وح، روح ، وأظنّها ا كّل يشء متلك الر 

عر. عنوان القصيدة  همّ  «بوح املطر»الشِّ ا، م  وي، أو املطر قد يأيت باخلري فرَي ف أيض 

ل إىل فيضان  قاس  في غرق، وهذه هي   .املُفارقةيأيت بالرشَّ فيتحوَّ
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صيدتك؟لق عىل أفكار   كيف حتصُل 
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ة عن األفكار اّلتي تضمن   مجيع الكتَّاب يف رحلة   ستمرَّ  م 
متي ز   هلمبحث 

وكيف استمرارها؛ ولكن كيف حتصل عىل أفكار لقصيدتك؟  كتاباهتم وعندئذ  

 ؟امل قبلةام ي مكنني االحتفاظ هبا لأليّ 

ة    مسفال جديد حتت الّش  اآليت، ، فأنت تعرف  طويلة   إذا مارست الكتابة مل دَّ

مه    .إليكأ قدِّ

أن  حاوْل . لن جتد شيئ افاألفكار من رأسك؛  بكدٍّ لت خرَج  تعمَل  أنْ  حاوْل 

ا ا جديدة  أيض   !تدفعها إىل رأسك ببطء وهدوء؛ لن جتد أفكار 

ة قصرية، أو رواية.  النّوع األدب اّلذي تمهام كانَ  ا، أو قصَّ كتبه  سواء شعر 

ؤال: .تظّل بحاجة  إىل األفكار هل  عليهم مل السُّ عراء يكون من السَّ اذا بعض الش 

عب  عليهم العثور  عراء يكون من الصَّ إجياد أفكار لقصائدهم؟ وملاذا بعض الش 

ؤال إجابًة عن ال أحد يعرُف عىل األفكار؟ احلقيقة  أنَّ  ؛ ولكن إليك هذا السُّ

 .بعض النَّصائح للعثور  عىل أفكار  القصيدة

 عنوان القصيدة اكتْب 

دّونة، يف ال ة قصرية، أو ومقالة، ومذّكرة، ورواية، وواقع عنوان م  قصَّ

ا للنِّقاش أو إلظهار امل حتوى فيد  فيٌد فحسب قصيدة ليس م   إلجياد؛ ولكنَّه  م 

  .اض  األفكار أي
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اآلن، ي مكنك . «العجوز»عنوان قصيدة، عىل سبيل املثال:  أن تكتَب  حاوْل 

ث عنه   توق ع أن يكون هذا  ي فرتض، أليس كذلك؟ امل حتوى اّلذي ستتحدَّ

 .الفكرة :امل حتوى هو

 ال وعيك تضخيمُ 

ة هي أن ترتك جزأك  كيف ي مكنك تضخيمه؟ إحدى الّطرائق القويَّ

 .الاّلواعي يعمل ألجلك

 كيف ي مكنك أن تفعل ذلك؟

وقبل أن تذهَب إىل رسيرك،  عندما ي عيقك يشء ت ريد كتابته، يف كلِّ ليلة  

ّلاوعي، جيب ها اليُّا أين، أنا ذاهب إىل السَّرير. لذا؛ اآل»خاطب نفسك: 

لمك عن حورقة  وقلام  بالقرب  منك. إذا كان  زْ هّ َج «. ليعليك أن ُتكمل عَم

ة قصرية، أو قصيدة،  ا عىل كتابته  إلخ، ث مَّ استيقظت …روايةأو قصَّ نت قادر  وك 

 أحالمنا بعد وقت  قصري  ننسى يف عمل  ذلك كي ال تنسى، فعادة  نحن   رْ فال تتأّخ 

بَّام هذه الطَّريقة ليست مضمونة للعثور  عىل األفكار؛ ولكن من استيقاظنا . ر 

ث  عن كيفّية العثور  عىل  ي مكنك إضافة هذه الن قطة إىل قائمتك اّلتي تتحدَّ

 األفكار. 
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 ال تبحث عن األفكار

ع جيِّد: كأن ن حاول إجياد األفكار ال نكون يف وض عندما يف بعض  األحيان

أخرى  بطريقة  نكون مشغولني بحياتنا، ومهومنا، وما إىل ذلك ممَّا ي شتِّتنا؛ لذا 

، وحتَّى ذلك عليها، تأتينا من تلقاء  نفسها نحصُل  عن األفكار عندما ال نبحُث 

هد نفسك. اسرتخ  واستمتع ر مليًّا، وال جت  ، ويف أثناء فحسب ْ  الوقت ال ت فكِّ

 .كيف تلتقطها حني تأيت انتظارك وصِّبك تعّلم

ن ذاكرتك  كو 

عر حتتاج  إىل شعورك، وإحساسك، وفكرك؛ ولكنَّها  عىل  تعتمُد كتابة الشِّ

 -بالتَّأكيد-. أنا ال أقول إنَّ البيئة هي العامل امل هيمن؛ ولكنَّها البيئة املُحيطة

 .ي مكن أن تؤثِّر

عة، األفالم ال شاهدهي:  ،لتكوين ذاكرة اجلّيدة من األشياء وثائقّية امل نوَّ

اكامت عسكرّية والدة أنثى،  راقْب وشاهد الكوارث الطَّبيعّية، و وشاهد حم 

ربكة، ختيَّل نفسك يف مواقف صعبةوتارخيّية،  أشياء ال ت نسى لتبني  وأبدع وم 

 .هذه هي فكرتكففي ّناية األمر ذاكرتك، 
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 !أفكارك ارسْق 

تيِّبا امل قابالت واألدب، وامل نتجات،  تستجد كون ا من األفكار بانتظارك: ك 

ت، ووالِّبامج احلوارّية واإلذاعّية،  حف، واملجالَّ تويرت، والتلفزيون، والص 

قصص النّجاح، والّسري الّذاتّية، و، واألفالم، وفيس بوك جوجل،ويوتيوب، و

 .إلخ … ،ايكيبيديووالنّاس من حولك، و

 امُلامرسة

ة لصقل  املهارات ، مثل: مهارة العزف  عىل آلة موسيقّية، أو املُامرسة ُمهمَّ

ن مع امل امرسة ،الكتابة  .ومهارة احلصول عىل األفكار سوف تتحسَّ

يعة   :املوجزةوأخرًيا، إليك بعض النَّصائح الَّسَّ

 اذ القرار خوف ا من اخلطأ د يف اختِّ  .ال ترتدَّ

  ْقاسمة أفكارك مع اآلخرين خوف ا من أن تسقطعن م   ال جتبن! 

 ال ت شتِّت نفسك، وتعلَّم كيف تلتقط أفكارك. 

  ْـيئة   فريسة فائض مـن األفكـار   ال تقع ا عـن الفكـرة  السَّ فتـدفعك بعيـد 

 .األجدىأو  ضىلالف  
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لقي عرإلقاء الش   فن    جيِّدة   عرالشِّ  هو أن ت 
ا عىل ن تكون قادر  وأبطريقة 

ا عىل إيصال  الكالم  والتّ  ه أن تكون قادر 
ظ  به عىل وجه  سليم، ويف الوقت نفس  لف 

د الفكرة والعبارات واملعاين   بانفعاالتك وأحاسيسك لتتجسَّ
شحن  الكلامت 

واربة. يتذوّ  ني بال م   تصل  إىل امل تلقِّ
امع  وَيراها بحدسه  كصورة  فوتوغرافّية  قها السَّ

 !بعد ذلك مغروسة  كالوتد  يف رأسه يطرب  لك؛ لتظّل القصيدة  ف

ث   ث  عن (عرإلقاء الشِّ ) عرياإللقاء الشِّ  عن عندما أحتدَّ ، فأنا ال أحتدَّ

 النَّثر أو اخلواطر
ة أي:؛ ال تصلح لإللقاء. فهي قصيدة  . فأي  مجال  ليست منربي 

خيلو من اإليقاع  وافية، تطرب  له اآلذان لنصٍّ منثور  خيلو من الوزن  والق

  !أرواحنا؟وواملوسيقى اّلتي هتز  أفئدتنا 

أي: القصيدة  ،عر املوزونالش   ال ذي يصلُح لإللقاء هو عرالش   لذلك فإنَّ 

عر احلّر(، فهذان النّوعان من  به  الوزن   عرالشِّ العمودّية وقصيدة الّتفعيلة )الشِّ ذِّ  هي 

لوة لذيذة وسلسلةوحتكمه  القافية، فتخرج  ألفاظه    .ح 

وت وت مع األلفاظ  ، أي: يعتمُد اإللقاء عىل الصَّ بام  وتلوينه   تكييف الصَّ

عيَّنة ت عِّبِّ  عن حالة  نفسّية  ما، أو ، كأنَّ ي  امل عاين ُيناسُب  وت يف مواضع م  رفع الصَّ

ا؛ من أجل  التَّأثري  يف امل ستمعني ا خاصًّ اسة قد ت فيد در .ي ضّعفه لينقَل إحساس 

  .املقامات الّصوتّية يف تطوير القدرة عىل اإللقاء الّشعري والّتحّكم بالّصوت
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 ومعرفة أحكام الّتجويد هي تدريب جّيد للّصوت وترتيلهالقرآن  تالوة  

ا  .أيض 

وت وقّوته،  عراء حباهم اهلل رخامة الصَّ ة لكنَة  أو هناك ش  جتعل  خاصَّ

ديه صوٌت متواضٌع، ي مكنه ببعض  لشعرهم جاذبّية شديدة حني اإللقاء. من ل

 أن يستغلَّ صوته  بأقىص إمكانّياته؛ وألنَّ من أهداف  اإللقاء 
املهارات  الفنّية 

وت  يشمل حركات اجلسم  ، بل فحسبالتَّأثري يف امل ستمعني؛ ال ي كتفى بالصَّ

اعر، وإيصال األفكار، واالنفعاالت   واإلشارات   من أجل  نقل جتربة الشَّ

عر ، واملعاين، بأفضل  صورة  الشِّ كنة  وأوضحها ّية   .مم 

 :نصيحة وقاعدة جيب ُمراعاهتا ةإليك إحدى عرش

عر   .1  تغنَّى بالش 

، واألذن تعشق  املوسيقى؛ فتغنَّى بام ت نشده ليصل تأثريه إىل إنشاد عرالش  

راعاة يف الوزن الت فاعيل بمراعاة القلوب. يكون اإلنشاد وِت، وم  ا، النَّرب الصَّ  أيض 

ا  .أكثر من غريها أو كلمة  وإبرازها صوِت   مقطع   توكيُد  :ذي ي قصد بهالّ  أخري 

راعاة   .اإليقاعم 
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قيم .2  عالمات الرتَّ

قيم بمنزلة  القائد أو إشارات املرور الّ  هك يف أثناء ت عّد عالمات الرتَّ تي ت وجِّ

وت فيدك يف أّي  ،ومتى تسرتسل يف الكالم ،لقصيدة. فتعلِّمك متى تقفاقيادتك 

عرية سواء باستفهام أ ا، وطريقة إّنائك للجملة الشِّ دها أيض   والكلامت ستؤكِّ

ب أ  .َوقْف  وتعج 

طرال يكون الوقف عند انتهاء  يف قصيدة الّتفعيلة عري السَّ ، إنَّام عند الش 

ا  ؛ ألنَّ الوقف ي مكن أن ي شتَِّت هناية املعنى املعنى إن كان يف غري مكانه. إذ 

قيم ت ساعدك  توجيه مشاعرك ونقلها وإخراجها كام يتطلَّب  عىلعالمات الرتَّ

عري  .املعنى أو املشهد الشِّ

عر .3  أنواع الش 

 العمودّية إلقاء القصيدةمن اإللقاء. ة كل  نصٍّ شعريٍّ له حالة خاّص 

 قصيدة النّثر ، وخيتلف عن إلقاءقصيدة الّتفعيلة )التقليدّية( خيتلف  عن إلقاء

راعاهتا ا. لكلِّ صنف  عنارص جيب م  مزو، القافيةو، كالوزن :أيض  ، الرَّ

ديةو اعر وجتربته كام هي أو كام أرادها …الَّسَّ  .إلخ؛ ليمكن نقل أحاسيس الشَّ

عراءطريقة إلقاء اتعل م   .هلذه األنواع لش 
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  حالة القصيدة الن فسي ة .4

. ال ي مكن أن ت لقي أن تعيش  حالة  القصيدة  وُتناسب مضموهنااملقصود: 

ا حزين ا   .من دون أن تعيَش أجواَءه  -مثال  –نصًّ

وتيَّ  .5 تابة الصَّ  ةالرَّ

املوسيقى والنَّغمة واإليقاع نفسهم  )العمودّية( لدهياالتَّقليدية  القصيدة  

؛ لذا جيب  الًّ ه ي صبح النَّص  مم 
وت نفس  طوال القصيدة. وإذا قرأها امل لقي بالص 

، والقرص، واعتامد التَّنغيم وِت، واملد  وت، والنَّرب الصَّ وهو:  التَّنويع يف طبقات الصَّ

تابة وامللل عىلكّل ذلك تقنيات ت ساعد   .تكييف النَّغمة حسب املعنى  .كّس الرَّ

وت واحلرك .6  ةالصَّ

. جيب  اعتامد ، بل هو تعبري  حركيٌّ أيًضافحسبليس نطًقا بالل سان   اإللقاءُ 

ا للمقامات،  ن ويتكيَّف تبع  وت يتلوَّ وت واحلركة عند اإللقاء، فكام أنَّ الصَّ الصَّ

وينقل حروفك املكتوبة إىل معان  وأحاسيَس ومشاعر؛ فإنَّ حركات اجلسم 

عرية ت   اإللقاء للوجه  واألطراف يف أثناء ورة الشِّ ي، وتزيد  تثبيت الص  ؤثِّر يف امل تلقِّ

ه  معاين القصيدة كاموتوضيحها  سدِّ  .جت 
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 روضالع   علمُ  .7

. ال تعتمد عىل أذنك روضعلم الع  اجلّيد عىل إجادتك  اإللقاء يعتمد  

جيب  أن تعرَف وزن القصيدة اّلتي ت لقيها، وت درك معانيها  املوسيقّية فحسب،

  .يع نقلها إىل اآلخرين كام ت ريدوصورها؛ لتستط

 ُمارج احلروف .8

ارج  احلروف يف أثناءجيب   ة كل  حرف، إلقاء الش   ُمراعاة ُم  عر، ومعرفة صف 

اوطريقة نطقها نطًقا صحيًحا  .؛ من أجل  أن يكون كالمك واضح 

 التَّنفُّس .9

س  طويل  أن تكون  اإللقاء َيشرتط    أكثر من شطر   إلقاء ؛ لي مكنكصاحب  ن ف 

ْب أنفاسَك عىل الغطس . َدرِّ
 !بزفري  واحد 

 االستامع .10

عرية. إلقاء استمْع إىل عراء، وراقب كيف َيقرؤون نصوصهم الشِّ  كبار الش 

 .قلِّدهم إْن أردت، ففي النِّهاية ستتعّرف  إىل رّس تأّلق إلقائهم
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 فالرص  حو والن   .11

عري  يئ حو الس  فالن  ، حوين اجلانب الن  سلياًم مجيب  أن يكون النَّص الشِّ

ا للنَّحو، ال بأَس يف أن تعرَض يكَُّس الوزن، وُيضعُف القصيدة . إن مل تكن دارس 

دقِّق  ل غويٍّ ونحويٍّ   .ملراعاة القواعد العربّية نصوصَك عىل م 
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؟ ال تقلق، أنت لست وحدك. النّاس  مجيعهم  شعرواّت ريد  أن تكتَب قصيدة 

هولة  عر ليست بالس  عر؛ ولكن كتابة الشِّ  الشِّ
يف حلظة  ما من حياهتم برغبة  يف كتابة 

الفك احلظّ  بَّام حي  رها، حتتاج  إىل أن تعمَل بجد، ور  وعندئذ  ستعرف  ؛اّلتي تتصوَّ

 .أرسار نجاحك

ا للكتابة   مخسّدونك نصائح للمبتدئني، قد ت ساعد عىل إعطائك وصف 

عرية  :الشِّ

  املوضوعاختيارُ  .1

هلا موضوع ما. وهذا يشمل  مجيع األنواع األدبّية  -بالتَّأكيد  –كل  قصيدة  

رات ذكَّ ة قصرية، م  إلخ(. ي مكنك اختيار املوضوع اّلذي  …األخرى )رواية، قصَّ

س  له، أي:  اختيار املوضوعات التي حُتب ها؛ ألنَّك ستكون أفضل وأكثر تتحمَّ

ناسبة  . بعكس  املوضوعات الّ إقناًعا  يف م 
تي تفرض  نفسها عليك، ككتابة  قصيدة 

وعديد من املوضوعات اّلتي  ، إلخ...(احتفالية، استقالل، مولد، نجاح)ما 

اخل  .تأتيك من اخلارج، ال اّلتي خترج  من الدَّ

بعض  املوضوعات صعبة الكتابة، وستكتشف صعوبتها بنفسك عند 

اولتك الكتابة عنها. يف اعتقادي،  ُه احلبُّ حم   هو أكثر املوضوعات صعوبة مع أنَّ

بباألكثر انتشاًرا انتشار قصائد الغزل اّلتي ال ترتك  :، وقد يكون هذا السَّ
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جديدة؛ مع أنَّ لكلِّ شاعر  أسلوبه  اخلاص يف  الفرصة الستلهام  موضوعات  

 إالَّ أنَّه  
عوبة املُحافظة عىل االستقاللي ة تناول احلبِّ يف قصائده  التَّامة بعيًدا من الصُّ

طحي   ؛ لذلك إذا اخرتت أن تكتَب عن احلبِّ عليك إجياد ةعن الت كرار  والسَّ

َمَلَكت ك الفريدة؛ وألنَّ هذا صعٌب عىل امل بتدئني، يظل  املوضوع من أهم 

حتَّى ولو  ال تكتْب عن يشء  إالَّ وأنت ُمهتم به   .األساسّيات  لنجاح  القصيدة

 .دون شغفك ال حتصل عىل قصيدة قويَّةفمن  !كتبت عن املوت  

عر .2  جتاهل أنواع الش 

عر  أنواٌع كثرية: )القصيدة العمودّية،  عر  والنَّثر، وقصيدة  التَّفعيلة، وللشِّ الشِّ

هرة، امل هم  أنَّ لكلِّ  …املنثور ا وش  إلخ(، األنواع الّثالثة األوىل هي األكثر انتشار 

عريدة العمودّية، عليك تعل م نوع  قواعده، فإذا أردت كتابة القص ، بحور  الش 

ة، التَّقطيُع العرويضومعرفة  اّلتي متتاز  هبا القصيدة العمودّية  واخلصائص العام 

 .عن غريها

عر يف أنَّ اتِّباع قواعدها ي صبح  عبئ ا عىل  د أنواع الشِّ تتمّثل مشكلة ت عد 

ذاكرة؛   وم 
هد  ووقت  نصيحتي تقتيض أن لذا فإنَّ الكاتب؛ ملا حتتاج  إليه من ج 

عر   مَت فتي ت ريدها، ، اكتْب بالطَّريقة  الّ بقواعدهاوال هتتمَّ ، تتجاهل  أنواع الش  ام د 

ا  بتدئ  اسبك أحدم   .لن حي 
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 إجياُد األفكار .3

ُتوحي هي ال ت شبه  اختيار موضوع القصيدة؛ ولكن يف بعض األحيان 

ك األفكار بكيفي ة كتابة القصيدة، أو ُتعطيك   ن ص 
األسلوب املُناسب لصياغة 

عري تَّاب املبتد يرتك  وعادة  كل  كاتب  حيتاج  إىل األفكار،  .الش  ون كتابة ؤالك 

ا ت ساعدهم م ال حيملون أفكار   . عىل االستمرار القصيدة ألّنَّ

 الوصُف الفريد .4

تداولة  ا م  ا ت عطي أفكار  بح  ألّنَّ  الق 
وعاّمة يسقط  عدٌد من القصائد  يف منطقة 

ا. حاول  الّلجوء إىل  ائعة  جدًّ عر، والوصف املُميز التَّعابري  غري الشَّ . راقْب يف الش 

 :هذا املقطع الّصغري

 َتُمـرِّيَن على بياِض األَماني

 ِكفَيستـقيُم النُّوُر على ِمَداِد ُخطا

 َهاَسأركـُب الغيمـاِت ألُدسَّ بنَي عيني

 َق َم ُر ِك

 ُشكـًرا..

 .بنوِرك َتمرََّغ منِـّي ِبُكـلِّ ما

 .ماذا ت الحظ؟ تعابري فريدة، وجديدة، وغري شائعة
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عر .5  االنضامُم إىل ُُمتمعات  الش 

عرية  الونات األدبي ةامل جتمعات  الشِّ ا أن  كاملُنتديات والصَّ وغريها، من شأّن 

ناقش ما تكتب من نصوص، أو أن ُتعينك عىل كتابة قصائد  جي دة . ي مكنك أن ت 

اعر، تتحدّ  عوبات اّلتي ي واجهها الشَّ : الص   عام، مثال 
عر بوجه  ث حول الشِّ

األساسّيات الواجب  عليه معرفتها، ووالتِّقنيات اّلتي جيب  عليه استخدامها، 

عر اّلتي تزيدك ثراء  وثقة   وكيفّية زيادة مهاراته الكتابّية، وكثري من قضايا الشِّ

 .وق درة  أكِّب عىل التَّعبري
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فّكر به امل بتدؤون؟  ماذا جيب  أن ي 

79 

 ؟ جيب عليك التَّفكري به  حني تكتباآلن، ما اّلذي 

عر؟  ر به  حول أنواع الشِّ  ما اّلذي جيب  عليك أنَّ ت فكِّ

ر به  ما ا التَّفعيلة، وحول القصيدة العمودّية،  ّلذي جيب  عليك أنَّ ت فكِّ

 اخلاطرة؟ والنَّثر، و

 ؟ أو ماذا ستكتب عن نفسك

اء؟ رَّ  أو ماذا ستكتب من أجل  الق 

تلفة تطالنا عند كتابة  القصيدة، فيبدأ اخللط  تعّددة وأسئلة خم  خيارات م 

 ذرائع نتَّخذها لن خاصَم الكتابة؛ ولكنَّك ما زلت 
واالرتباك؛ لتصبح يف النِّهاية 

التَّعبري  عن شعورك اخلاص بوساطة الّشعر، أليس كذلك؟ ال يف  ترغب  

امة  ف ،، وال تتخلَّ عن أهدافك وطموحكتستسلمْ  أنت ُتزعج عقلك بنفسك بدو 

َر هبا. ملاذا؟ ألنَّ هناك عوامَل من األفكار ال تي ال تنتهي   كثرية تتطلَّب أن ت فكِّ

ا، ولن تستطيع أن تبدأ ألنَّ  ا أبد  هد  عقلك؛ ولذلك لن تكتَب شعر  وهذا جي 

ا عقلك مشغوٌل   .جدًّ

ر فيه حني تكتب ما  معرفة عىل ي ساعدك قد ما دونك جيب عليك أنَّ ت فكَّ

 .قصيدة
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عر جي دة  كلُّ أنواع  الش 

ا عر  جي دةووصلت  إىل نتيجة  أنَّ  كتبت  كثري  نت ال  .كلَّ أنواع الش  إن ك 

عرية كلَّ نوع يصلح للموضوعات   تعرف النَّوع اّلذي ستكتبه؛ فاعلم أنَّ  التي  الشِّ

ه ا؛ ولكن هناك أنواع أقوى من أخرى يف موضوعات ت ريد احلديث عنها نفس 

عيَّنة،  وموضوعات ، احلب  مثاًل  أفضل يف موضوعات   ال تي قد تكونكالتَّفعيلة م 

عر العمودي يف كتابتها ا . مثل الطَّبيعة قد يكون من األفضل استخدام الش  أمَّ

ة التي ال تتطلَُّب  ُمعيَّنة، ُيمكن أن تكون  ُجهًدا يف إيصاهلا أو تقنيَّات   املشاعر العامَّ

 .، وهكذااخلاطرة أو النَّثر أنسب هلا

عر ُيشبُه اآلخر كل  الن قطة التي أود  أن أ شرَي إليها هنا: أنَّ  ، فلامذا نوع من الش 

ذي ت ريد، الّ  عىل الوجه  جيب علينا التَّفكري بكلِّ األنواع امل ختلفة؟! فقط اكتب 

عنيَّ لقول  ما ت ريد، دإليهذي ترتاح  وبالنَّوع الّ   م 
قّيد نفسك بإطار  النَّوع ف ؛ون أن ت 

َل  يفرض     .يف األمر نفسه بنفسه دون أن تتدخَّ

حني من التزم  يف، موهبة الكتابة يف كل  األنواعهذه املشكلة ملن لديه حتصل 

يف  ة، لن جيد مشكلة  كالكتابة  عىل شكل  القصيدة العموديّ  :بنوع  واحد  فقط

 أيِّ 
ناسب شعره؛ ولكن معرفة  س الكتابة عىل كل  األنواع نوع  ي   حتتاج إىل التَّمرُّ

 اّلذي ينشأ من خِّبة الكتابة امل ستمّرة، ونحن  ن خاطب  امل بتدئني، أليس كذلك؟



فّكر به امل بتدؤون؟  ماذا جيب  أن ي 

81 

 ماذا جيب أن تفعل؟

عر   لكْ َش  !كل  يشء انس   ر يف نفسك. ومن سيقرؤك، ونوعه، و الشِّ فك 

ر  ؛فحسب تي ستكتبهاالقصيدة ال   د  ،سوف تكتب فيهاألنَّك عندما ت فكِّ جرَّ وبم 

ز عقلك يف  واإلبداع؛ ألنَّك عىل الطَّاقة   التَّفكري يف كيفّية كتابتها، ستحصل   ت ركِّ

اه   عرية اجتِّ  .واحد، وهذا ي ضفي سهولة عىل جتربتك الشِّ
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عر؟ ت ر  الشِّ
ا؟ ت ريد معرفة املزيد عن كتابة   يد أن ت صبَح شاعر 

ا ما، وال فائدة من اإلجابة  عنه؛  ا نوع  ؤال سخيف  حسن ا، قد يكون هذا الس 

 .توّد ذلك ما د مت هنا -بالّتأكيد–ألّنك 

عراء  إذا ما زلت تتعلَّم كيفّية كتابة قصيدة جيِّدة ُأوصيك بقراءة حياة الشُّ

لك خاصيَّة شاعرها. . فعدد ال بأس به  من القصائد متوإدراك كيف يكتبون

ي فيدك هذا يف معرفة التِّقنيَّات أو األسلوب الذي يتَّبعه  شاعر ما يف كتابة 

 .قصيدته

عر.  ا من الّطرائق ملعرفة املزيد عن كتابة الشِّ دورات   انضم إىلأعرف  عدد 

عر عرو واشرتك يف ورش تعليم الش  عر من طريق  ُمموعات  الش  ؛ ولكن تعل م الشِّ

 .، هو: األكثر فائدةة واملُامرسةالكتاب

جة،  ل: جيب أن تكون كلامتك ُمتوهَّ رس األوَّ هتا والدَّ أن متتلك قوَّ

ة عرية اخلاصَّ  .الش 

عُر هو وسيلة التَّعبري عن شعورك اخلاص ، وبالتَّأكيد جيب  عليك اختيار الش 

قلياًل  ْب اتعاّلتي تنقل مشاعرك كام ت ريد، وتصلح لإللقاء؛ لذلك  أفضل الكلامت  

حيحة  الكلمة املُناسبة والصَّ
 .الكتشاف 
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ج   جيب  أن يكون للكلمة   ه   ؛اقةط عَّ ُتش  ، أن ة  عري  ش   ُسلطة  ، أن يكون هلا و 

ا من النَّاس بقراءهتا، ولتستطيع أن تلمَس قلوهبم قنَع كثري   .لتستطيع أن ت 

ة لتكوين عبارة  همَّ أعط ها  ، أّي عبارة، بلفحسبلذلك ال جتعل الكلامت م 

ا  .من االهتامم لتنقَل املعنى مزيد 

رس الثَّاين: جيب أن ترى وتسمع وتعرف   .تكتب عنه عام  الدَّ

اعر كتب من دون  معرفة  ا؛ ألنَّ الشَّ كثرٌي من القصائد ال متلك روح 

اعر ال يملك ذاكرة.  املوضوع، وهذا يعني أنّ   التَّاريخ  الشَّ
اه   مل يذهب يف اجت 

ف اخلربا ابقة  ليتعرَّ  السَّ
يف ذاكرتك  ه  تَ ظْ َحف  ، فبسبب ما ليصنع  جتربته وما يكفيه   ت 

ج  
 .اخلِّبة موضوعات ست نت 

مشاعرنا وأفكارنا ن صبح  شديدي و بذاكرتنا عندما نكتب باالستعانة  

ا. نحن  بحاجة  إىل  وعندئذ   اإلحساس؛ عر جيِّد  ي مكن أن تساعدك عىل جعل الشِّ

 ن ؤّثـَر يف؛ لنستطيع أن عاطفتناوإحساسنا، وذاتنا،  من بكثري  نشحن  شعرنا أن 

ا من قلبناو النَّاس، وكلَّام كان شعرنا أقرب إىل ذاتنا  م. ملس قلوهب ؛نابع 



 قنّيات األدبّيةحول التّ 

87 

 

 

 

 

 

 

 

10 

والكلامت األلفاظُ 
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 األلفاظ  مدخل  كّل نصٍّ شعري. 

ة.  عريَّ الة عىل جتربتك الشِّ  هي الكلامت  احلقيقيَّة الدَّ

؛ لذا عليك كلَّام قويت ألفاظك قويت معانيكوظ  باملعنى، ترتبط  األلفا

ق املعنى امل راد، وتوحي بجودة  اختيار اللّ  قِّ فظ املناسب والكلمة امل ناسبة اّلتي حت 

 .العمل األدب

راعاة اآليت  :عند اختيارك لأللفاظ، ينبغي لك م 

تها .1  سهولُة األلفاظ ورق 

 جتربتك غزليَّة؟ أ

ا استخدم ألفاظ ا . ابتعد عن الغريب   إذ  ة  وعذوبة  أو  والوحيّش  تنساب  رقَّ

ن سهال   العامّي  خيف. ك  عندما تتعّجب من . حتَّى وإن اقرتبت من النَّثر السَّ

، استخدم   ة  ا تدل  عىل التَّعجب. عندما تصف  بيئة  صحراويَّ ، استخدم ألفاظ 
 
 يشء

الة عىل ذلك  وهكذا.  …األلفاظ الدَّ

. هذا ال يعني أالَّ تستعرَض ق درتك ُيناسبُه من األلفاظكل  موضوع  لُه ما 

؛الستخدام ألفاظ  َج  الّلغوّية نانة دون  زلة  ة الرَّ ولكن استخدم األلفاظ القويَّ

عها ملعانيك  أو إسفاف وطوِّ
 .تكّلف 
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 امليُل إىل الغريب .2

، وتدل  عىل  استخدام األلفاظ الغريبة ي ِّبز  قدرتك عىل التَّالعب بالكلامت 

 وأدبيَّة  فائقة. عديدٌة هي األلفاظ الغريبة، هناك ألفاٌظ غريبة كلفظ
ة   لغويَّ

 مقدرة 

جاعة، (القرضاب) ة والشَّ يف القاطع، لتدّل عىل علّو اهلّمة والقوَّ  وهو السَّ

تي من إخل … الصَّاب، خريت، غوارب، دريس الّصوى) :وألفاظ ( من األلفاظ الَّ

 غرابتها است غلقت عىل ا
ة  ولكن ال ت كثر منها، قرصِّ استعاملك هلا،  لفهم؛شدَّ

د املواقف اّلتي ينبغي لك فيها   .جوء إليهالّ ال وحدِّ

ربة املعنى تدل  عىل بدهييَّة  فظ  إىل ُغربة  املعنى أحياًنال  بُة الُغرتقوُد  ، وغ 

ا فتكرهه  النّفس، وال تطيب لهل  عالية. امل هم  أالَّ يكون املعنى َج   .ف 

 ادفالرتَّ  .3

ادف أحد سامهتا،  الّلغة   ادفالعربيَّة  لغٌة ثريَّة، واسعة التَّعبري، والرتَّ  والرتَّ

ة معان  ودالالت  بقدر  ما ُيتاح هلا من  :هو أن ُتعطي الكلمة الواحدة عدَّ

الّسيف، املهند،  (مع اّتفاق املعنى. كقولك . أي: اختالف الّلفظاالستعامالت

يف األفاٌظ تشرتك  يف معنى  واحد  وهو وهي ، ...( الباترالقرضاب،  ، لقاطعالسَّ

اللة  عىل نو( الّصل، احلّية، الرقشاء) ا؛ للدَّ  . احلي ات  ع ع  من أنواأيض 
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ا، امل هّم أن   وي وحي بالثَّراء املعجمي أيض 
ة   لغويَّ

ادف عىل براعة  يدل  الرتَّ

تخدمها ومدى تعرَف متى تقنَص األلفاظ ذات الّدالالت  الواحدة  ومتى تس

ناسبتها للّتعبري عاّم   .ت ريد م 

 توايل امُلتشاهبات .4

. ختالف  املعنىمع ا األحرفجيمُع بينهام تشابه  يف بعض   انُمتتاليت انلفظت

 :األمثلة عديدة مثل

 (: موضع القالدة من الّصدر.الّلبب(: العقل، و)الّلب)

 (: القفر واملفازة.سبسب(: الوقوع  يف األرس، و)سيب)

 أعاله.غارب(: خالف  الرّشق، و)غربال)
 
 (: كّل يشء

طاب، و)بيان)  (: أطراف األصابع.َبنان(: خ 

ة مة الّصال(: إقاثوِّب(: العودة والّرجوع، و)ُثب(، حيث  )ُثب وثوِّببني )

  والعبادة.

عدم التَّكل ف يف استحضارها أو كثريٌة هي املتواليات امل تشاهبات، املهّم 

 .ال تليق هباإقحامها يف مواضع  
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 فظيامُلشرتُك الل   .5

تلفة.  ة معاين خم   هو لفٌظ واحٌد تشرتك  فيه عدَّ

العني  البارصة، واجلاسوس، وعني  :حيث  ت طلق  عىل( عني) مثل كلمة

ن  لشاب  مل والعيش  النَّاعم،  :حيث  ت طلق  عىل (غرير) املاء. كلمة  السِّ
عىل حداثة 

 ذلك.  وغري …متحصه التَّجارب

ن  لغومتفظي عىل لّ  استخدام امل شرتك اليدل    .يك 

 ُمعيَّنة .6
 إيثاُر ألفاظ 

اعر عن غريها.   توجد  ألفاٌظ يكثر انتشارها يف جتربة  الشَّ

ة ال غرابة فيه.  عريَّ  ت ناسب  جتربته  الشِّ
اعر بكلامت   اصطباغ  معجم الشَّ

ا يف شع (نهد) كلمة عىل سبيل املثال: ر نزار من أكثر األلفاظ استخدام 

اعر من عشق  لتفاصيل املرأة،  د  ما يّسي يف نفس  الشَّ قبَّاين. هذه الكلمة تؤكِّ

 إلخ.  …ميله إىل الّطفولةوته، عفويّ و

ا ختترُص كثرًيا من جتربتك، واجعلها رمًزا  استخدم الكلمة ال تي تشعر أهنَّ

 .لك
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 حن  خلو األلفاظ  من اللَّ  .7

 العربي ة، عد الل  خُيالف قوا هو الكالُم بوجه   حن:الل  
باع العوام يف وغة  بات 

( ومجعها قالنس. تقول قلنسوة( والّصواب: )قلسوةتقول: )، كأن أقواهلم

ا: ) ، والّصواب: ُحْرُشفالعاّمة أيض  ( للنّبت  كثري الّشوك  امل نبسط  باألرض 

ا )َحْرَشف) ( إذ تقول العاّمة رمد(. من األلفاظ اّلتي حلنت فيها العاّمة أيض 

، والّصواب: )َرْمٌداب ف الن ا )أص ( بالفتح، وحني ت ستبدل َرَمُد( إذا رمدت عينيه 

 ( للّداللة عىل الّدويبة امللبسة الّظهر بالّشوك.قنفط( بكلمة )قنفذكلمة )
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ةاألدبي   اتالتقني   حول
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عر  موهبة  منحها اهلل لبعض خلقههناك اعتقاٌد سائٌد  لكالم ، ويف هذا اأن  الش 

عر  هو )فن  أنَّ  ؛ ولكن ممَّا ال شكَّ فيهمن احلقيقة   كثريٌ  . مع ( كغريه  من الفنونالش 

عّينة، فإنَّ  أدبّيةبعض  تقنيات   ة، ُيمكن أي شخص لديه موهبة يف الكتابة الت عبريي  م 

عر املُختلفة أن يتعلَّم هذا الفن    .والكتابة يف أنواع الش 

نستخدم بعضها دبّية التي ي مكن استخدامها؛ ولكنَّنا كثريٌة هي التِّقنيات األ

ُمموعة من األدوات املُستخدمة يف كتابة  قصيدة  أو التِّقنية هي: أكثر من غريها. 

مت هذه. أي  عمل أديب ألّّنا تساعد عىل جلب   التِّقنيات عىل مرِّ العصور است خد 

عر والقصص واملّسحيّ  ور واالنفعاالت  للشِّ لذلك عندما أكتب قصيدة ات؛ الص 

ر حول التِّقنيات اّلتي سأستخدمها.  أ فكِّ

عر تلك؟ما تقنيّ  فهل ت ريد أن تعرَف   ات الشِّ

عر   اُت تقني    :ة وأنامطه  األساسي   الش 

قدرتك عىل ملس  روح  ال يعني  امتالكك موسوعة من امل فردات  والكلامت  

دناه بعض التِّقنيات األدبية القارئ، أو تقديم املعنى عىل النَّحو املنشود، أ

عرواألمثلة الّ  ن عىل وتعّلمه تي ست ساعدك عىل فهم فّن الشِّ ا أفضل  علم  . ك  أّنَّ

مجيعها. ي مكنك استخدام ما ت ريد منها،  تة املعروفة ولكن ليسالتِّقنيات األدبيّ 

تشاهبان فال يوجد  ا يف استخدامهام التِّقنيات  شاعران م   هامكتابتأثناء يف  متام 
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يتطلَّب  إىل أنَّ إجادة هذا الفنّ  إضافة  القصيدة، فلكلِّ شاعر أسلوبه وطريقته. 

ة .فال  ،االلتزام وامل امرسة امل ستمرَّ   تظنّه سهال 

 :الت قني ات األدبي ة

 الغلو .1

ى  عر ليس هناك يشء ي سمَّ عر ي مكنك قول أيِّ . «غري معقول»يف الشِّ يف الشِّ

. يلجأ وصادمة فيها بحيث تكون عجيبةً  بالغ  مُ  أو ترصحيات   تعابريُ  :الغلويشء. 

عنّي  أو موضوع   كيز عىل فكرة  للرّت  كثريون إليها ة من ، أو إظهار كثافة عاطفيّ م 

ء امل شار إليه. ي مكن احلصول عىل الغلوّ   جللب  والتَّشبيه  االستعارة بوساطة اليشَّ

شيديف  يب نواسأ ة املرغوبة. كقول  خيليّ ة والتّ القوى البرصيّ  وَأَخْفَت َأهَل : الرَّ

 .ُتْخَلِق يت مْلّلا ُفَطالنُّ لتخافَك/حتَّى إنَُّه الشِّْرِك

 التَّهوين .2

. لنقل عاطفتك وشعورك احلقيقي قليلة   كلامت  . أو التَّهويل الغلو   عكُس 

ا سهال  سهولة تكون  أاّل املهم  اذج، أو أن تكون واضح  االسَّ ا أمحق  . كقول وضوح 

سنجد   .«وديأو جد دِكدوجأنا هارٌب من كلِّ إرهاٍب ُيمارسُه »: قبَّاين نزار

ا ومجيال   ا ويسري   . نفسهوراق  يف الوقت  معنى  واضح 
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 أو الت شخيص التَّجسيم أو التَّجسيد .3

عر ت ستخدم   كام لو كان كائنًا  غري حي   لتجسيد أو تصوير كائن  تقنية يف الشِّ

غري  مع يشء   ة  برشي   أو صفة   جسم اإلنسان أو عنرص   استخدام :. بمعنى  آخرحيًّا

عندما عىل سبيل املثال:  ،ةهنيّ ة والذّ اجلامدة واألفكار العقليّ  الكائنات  ك برشي  

 .﴾َيْسُجَداِن ُرالشََّجَو َوالنَّْجُم﴿ ىل:، وكقولِه تعااألزهار تتفتَُّح أصابُع

 التَّشبيه .4

بكثرة، وال تكاد ختلو قصيدة من التَّشبيه هو أحد الّتقنيات امل ستخدمة 

أو  «مثل» :باستخدام ُمتلفني -أكثر أو–بني شيئني  ُيقابُل التَّشبيه. وهو عادة  

دون وعي. مثال:  التَّشبيه   ي ستخدم  يف معظم األحيان وما شاهبهم.  «كام»أو  «كـ»

 لتشبيه ركض اإلنسان (كـأداة الّتشبيه ) تخدم. است  ركضُت كاحلصان

 .بركض احلصان

 االستعارة .5

تَّاب  ة تعطي الك  اتقنية مهمَّ  فكارهم حول وضع  أعبري عن ة للتّ من القوّ  مزيد 

مبارشة بني شيئني ُمتلفني دون استعامل أداة  ُمقابلةلكنَّها ؛ والتَّشبيه ُيشبهُ . عنّي م  

ا عىل إدراك . «كـ»أو  «مثل» كاستخدام ُمقابلةأو كلمة  عىل القارئ أن يكون قادر 

ا ، هذا تشبيهٌ «أجتوَُّل وحيًدا مثل سحابٍة». عىل سبيل املثال: امل قابلة ، أمَّ
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. لذا عىل القارئ إدراك املعنى أنا سحابٌة جتوُل يف الوحدِةمثل  فهي االستعارة

حيح  قابلة؛ والصَّ لكن جيب احلذر عند استخدام هذه الّتقنية؛ ألنَّه  ال جيوز للم 

هااالستعارة ال ُيمكن  إضافة  إىل أنّ  استخدام استعارة ميِّتة. ُماًزا، فاملجاز ال  عد 

 .ُيقصد به التَّشبيه

وتية .6  امُلحاكاة الصَّ

قصيدة موزونة لكنَّه  مل يدرس  ت ستخدم هذه الّتقنية ملن يريد أن يكتَب 

عر العرب. وهي تقنية  أو تقليد  تعتمد عىل التَّهجئة   سهلةالعروض وأوزان الشِّ

وت ال   مبارشة وغري مبارشة،  :. هلا طريقتان(ة اإليقاعُُماكا) ذي تسمعهالصَّ

، نفسها تكتب عىل نغمة الكلمة املُختارة :، أينفسها الكلمةإيقاع  امل بارشة عىل 

الطَّريق  :هي غري املبارشة   إلخ(. الطَّريقة  ... ،عىل سبيل املثال: )فضاء، سامء، بالء

ا حيث   األقّل  اعر   وضوح  اجلّو  إلبداع أجزاء منها استخدام الكلامت أو عىل الشَّ

عر نفسه املوسيقي ر طقراءة الشَّ  ،«َةإذا الشَّعُب يوًما أراَد احليا». مثال  بيت الشِّ

اكرة  ة جيعل إيقاعه  يرسخ يف الذَّ  أكثر من مرَّ
تيح لنا الكتابة عىل  مابصوت  عال  ي 

اك اإلدر ن طريق  م الوزن   مواضع اختالل   بسهولة، مع اكتشاف  نفسه اإليقاع 

معي.  احليّس والسَّ
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 ةاخلي  الد  املوسيقى  .7

ؤثِّر يف نفس  امل تلقي. مثال هلذا  تكوينٌ  موسيقي ينسجم مع املعاين، وي 

تدوَر  رشي كي عاِتوشَرعَت تصعُد مثَل وحٍش شارٍد ُشُرف»األمر: 

اخلية املُتمث لة بتكرار  . «بشوكِتْك ني( املوسيقى الدَّ يف األلفاظ:  صوت )الش 

ش، شارد، رشفات، عريش، شوكتك. أحدث تكرار هذا احلرف رشعت، وح

بَّب ا يستقّر يف نفس  القارئ.  نغام  موسيقي ا حم 

 اجلناس .8

وِت   يف املقطع   تشارك أكثر من كلمة   تشاركهام يف النُّطق مع .  نفسهالصَّ

 َما وَناْلُمْجِرُم ُيْقِسُم َتُقوُم السَّاَعُة َوَيْوَم :﴿تعاىل. مثل قوله اختالف  املعنى

1)﴾ َساَعٍة َغْيَر َلِبُثوا
مع اختالف معنى كال  منهام.  فنرى تشابه الكلمتني )ساعة( (

اسوكقول   .رْفأعَت َكِمْلِل ِعْضَفوِبأْغَتِرْف/ ِشْعِرَك َبْحِر ِمْنيعرتف:  أيب نو 

 .«األردان مل تلبِس ب األردان وإْنطّي ْنُك»ويف النَّثر: 

 

                                                                                 

 .55سورة الّروم، اآلية:  )1(
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جع .9  السَّ

ينة   األصوات   تكرارُ  هو األخرية بني  األحرفتشابه  :، أيداخل املقاطع الل 

جع يف  األوضاع  من  عدد  ستخدم هذا يف . ي  أو أكثر كلمتني   املختلفة. ونجد السَّ

عر  كقول  ، هلل ُمرتغِبا مرتقٍب يف هلِلِم/ِقَتُمْنَتْدبرُي ُمْعَتِصٍم ِباللَِّه : أيب متَّامالشِّ

ا سجعة   البيت   كّل من شطري أنَّه  جعَل  نجد  هنا جعة   الفة  خم   مسجوع  اّلتي يف  للسَّ

طر   طر األ الشَّ طر الثَّاين سجعته  الباء. نجده يف اآلخر. فالشَّ ّول سجعته امليم، والشَّ

ا، النَّثر عر ي صبح  أيض  أمثلة الّسجع . من (قافية)وهو مكانه الطَّبيعي، ففي الشِّ

ا النَّاُس، اْسَمُعو َأيَُّها»: قالحني  اديقس بن ساعدة اإليخطبة  يف النَّثر  الّشهرية 

. «.إخل.. ،اجَدَلْيٌل  آت،ا ُهَو آٍت ت، َوُكلُّ َمَت َفااَمْن َوُعوا، إنَُّه َمْن َعاَش َمات، َوَم

جع مجيل الستاملة  كام قرأنا فإّن   األذن. السَّ

 الت كرار .10

قة  مُ  مراًرا وتكراًرا يف مقاطع   أو مجلة   أو عبارة   كلمة   تكرارُ  . من القصيدة تفر 

كيز عىل والقارئ إليها،  انتباه   للفت    ةٌ فنيّ  أو احلدث، وهو وسيلةٌ  االنفعال  للرتَّ

 جوٍّ نفيسٍّ خاص. داخيلٍّ  نغم   إلبداع   مجيلةٌ ، وطريقٌة الستحضار اإليقاع
 لتنمية 

ا يف شعر األطفال. مثال هذا النَّوع تكرار ي ستخدم التّ  ا فأَن لعبارة:نزار كرار كثري 

رها ثال .حـزانيا عينيـِك وأإّل نيـاالّد يف ال أملُك ات   َث كرَّ  حزنه. لتأكيد   مرَّ
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 التَّضاد أو الط باق .11

كقوله تعاىل: . ، أي: اجلمع بني الّضّدين يف الكالماستخدام كلمة وعكسها

ى} أ ْبك  ك  و  ُه ُهو  أ ْضح  أ نَّ ، َرسَّ، َعَصعََّب، َأْغَلَق) :وعكسها ،(َمكََّن)مثل: ، و{و 

 (.َأْعَضَل

 

ز   َعزِّ عورهذه التِّقنيات األساسيّ ت  عر  ،ة الش  ن القارئ من فهم الشِّ كِّ ومت 

اعر التَّعبري هبا، فت قلِّل جماالت سوء التَّفسري. الّ نفسها  الطَّريقة  ب  تي أراد الشَّ

ة   القصائد   يف مجيع   موجودةهذه التِّقنيات  واء يف عىل مرِّ التَّاريخ، س امل همَّ

 ،، وضمن قصائد امل حرتفني واهلواة عىل حدِّ سواءالغربّ  أو األدب   العربّ  األدب  

 وهي ليست كّل يشء.
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عوبة بعض جتد ربَّام عرعند كتابة الشِّ  اول أنت. الص   اجل مل؛ تصنعَ  أن حت 

ا عامَّ  ت عِّبِّ  ال ولكنَّها ا تامًّ اول أنت. قوله ت ريد ماو به تشعر   تعبري  ا حت  ا، مرار   وتكرار 

 املشكلة؟ هذه لديك هل. ت ريدها تيالّ  إىل القصيدة   بعد تصل مل لكنَّك

اولون عندما لكنَّهم؛ وللقصائد جيِّدة أفكارٌ  كثريون لدهيم  الكتابة حي 

 قلَّةأو  الثِّقة، ضعفأو  القلق، أو اخلوف، يكون قد!  مابحاجز   يصطدمون

ا تدفعهم تيالّ  األسباب من وغريها املعرفة، عدمأو  ،الثَّقافة  .بعيد 

 :عرالشِّ  كتابة عند ت ساعدك قد التي اخلِّبات بعض إليك

 القصيدة قالب استخدامك دعن ختلط ال

ة هناك عر، أنواع عدَّ ، للشِّ  أن جيب   ذيالّ  النَّوع معرفتك عدم وعادة 

 العمودي،: املثال سبيل عىل ،خمتلفةٌ  أنواعٌ  هناك. املشكلة تلك بي سبّ  تستخدمه

 عىل قادًرا دوتع فال ُيربكك فاخللط ،ختلطْ  فال. األشهر وهي النَّثر،و التَّفعييل،و

 !اخليط ببداية اإلمساك  

ر ال  اآلخرين برأي كثرًيا ُتفك 

ر كيف ائي ُيفك   هذا ؟قصيدِت قراءة   من انتهائهم بعد يشعرون كيف أو ،ُقرَّ

ؤال ر ال! لن قرأ كتب  نَ  أنَّنا؛ مَع رؤوسنا ي زعج   الس  ا ت فكِّ  عاملنا هو هذاف كثري 
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ركنا أنْ  جيب وال حياتنا، كن حرّ  من ونحن   ،اخلاّص   معرفة ت فيدنا لن أسئلةٌ  حت 

 .أكثر فهم   وعدم غري تعقيد   إجاباهتا

 والقصيدة أنت عدا ما يشء كل   انس  

كيز أعني ز أن جيب  . الرتَّ  مشاعرنا ن عِّّب  عن ألنَّنا ؛عرالشِّ  كتابة عند ن ركِّ

  كّل  انَس . أفكارنا ونصب  
 
 مبادئ من مبدأٌ  هذا. القصيدة وعدى عداك يشء

عريّ  الكتابة ز، أن جيب تكتب حني :ةالشِّ  لي مكنك ي لهيك قد ما كلِّ  عن ابتعدْ  ت ركِّ

 .ةوإبداعيّ  عظيمة قصيدة   عىل احلصول

 لقصيدتك أخلص

ا! وربَّام ياتكوذكر حياتك عن ستتحّدث  القصيدة    عن يأسك أيض 

ا مجيلة؟ قصيدة   ت ريد. هلا أخلصَت  إذا لكست خلص  القصيدة    اجلامَل  أعط ها إذ 

 !تكذب أن ي مكنك ولكن ؛ت ـَمـثِّـْل  ال. هتستحقّ  ذيالّ 

 اكتب ُثمَّ ... واكتب... كتبا

 ؛الكتابة أثناء ا يفكثريً  نفسك ُتراقب ال الورق، عىل ت ريد ما كّل  اكتْب 

 ي مكنك  ،مهم االسرتسالف
ا ختّس   أنت. كام تشاء والتَّنقيح التَّعديلبعدئذ   إن كثري 

 يف  تكتب ماكّل  حلَّلَت 
 
 .الكتابة أثناء



 االستعارة  وطريقة استخدامها

111 

 

 

 

 

 

 

3 

استخدامها وطريقة االستعارةُ 
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 االستعارة؟ ما

 أدوات الت شبيه: استخدام دون أكثر أو اثنني بني ُمقابلة   :هي االستعارة

هّمة إلنتاج صور  قوّية وفريدة.(مثيل... وغريها ، نظري،كـ مثل،)  ، وهي م 

 : نقرأ عندما

1) «ورٍد حديقة فيها جرٍح كلُّ»
 كلُّ): امل شبَّهألّن  استعارة؛ ال تشبيه هذا. (

 .(ورٍد حديقُة): به املشبَّه ،(جرٍح

2) «طفًلا سُتنجُب ليمونٍة كلُّ»: نقرأ عندما لكن
 حيث   استعارة، فهي ،(

بِّهت   ذ   ث مَّ  ،تلد   اّلتي باملرأة   يمونةاللّ  ش   من يشءٌ  وت رك ،(املرأة) وهو به امل شبَّه َف ح 

 .االستعارة سبيل عىل( سُتنجُب) فهي لوازمها،

 : آخر مثال

3) «سواًرا دموعي البسي»
بِّهت   حيث   استعارة، ،( موع ش   اّلذي بالثَّوب   الد 

مَّ  ي لبس، ذ   ث   .(البيس) وهو لوازمه من يشءٌ  وت رك ،(وبالثَّ ) وهو به امل شبَّه فح 

                                                                                 

 م.1974 -نزار قّباين -قصيدة ميسون )1(

 م.1974 -نزار قّباين -قصيدة ميسون )2(

 م.1974 -نزار قّباين -قصيدة ميسون )3(
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عر؟ يف االستعارات ُتستخدمُ  كيف   الش 

 :النّصائح بعض هنا

  اجلميلة بالكلامت   قائمة إعداد

 ببعض، بعضها الكلامت هبا ت ربط   تيالّ  الطَّريقة ةالعربيّ  لغتنا ميزات   من

 إثراء هذا يف .عروفاملو الواضحو الظَّاهر معناها من أبعدَ  إىل يف النَّظر ت سهمو

عر  وتستحض   دقيقة   داللة   ت عطي اّلتي الكلامت   تطبيق طريق   من والنَّثر للشِّ

ا العاطفّية االستجابات  شعرك صياغة أثناءيف  القائمة هذه ت ساعدك سوف. أيض 

ة استعارتك إبداع   عىل ة مجيلة   كلامت   باستخدام اخلاصَّ  قاموٌس  شاعر   لكلِّ . وقويَّ

عجمٌ  أو اعر يستخدمها ال تي واملفرداُت  الكلامُت  ُمموعةُ  وهو: غويل   م   يف الشَّ

ل   ،نصوصه   ا -عادة  - عليها يتحصَّ  .وبيئته وجتاربه   ثقافته   من انطالق 

  شعورك؟ ما

  أّي  تكتَب  أن تستطيع ال أنت
 
عرَ  ألنَّ  ؛موضوعه تعرَف  أن دونَ  يشء  الشِّ

ث   ثِّل الكتابةَ  أنَّ  تنَس  الو. تعرفه أن جيب   اّلذي إحساسك عن يتحدَّ  حياتك؛ مت 

َف  أن حاول لذا  استعارتك عىل احلصول سهولة وستكتشف مشاعرك تص 

ة، عر كتابة سهولةو اخلاصَّ ا الشِّ  .عموم 
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  لديك ال تي اجلميلة الكلامت   بني اجلمعُ 

 كلمتني، بني امل قابلة تستطيع أنت لذلك ؛ُمقابلة أو ُموازنة هي االستعارة

ّيزة أم  قبيحة؟ أم جيِّدة استعارة   كتبت  أَ  االستعارة، عن نفسك ألاس بعدئذ   أهي مم 

ا، أم استعارة حّية وغري مألوفة؟  عادّية؟ أهي استعارة ميتة است هلكت كثري 

لهُ  ُثمَّ  تشبيًها اكتْب    استعارة إىل حو 

؛ مل عظم   ا، صعب أمر مبارشة استعارة كتابة النَّاس  م بسبب وهذا جدًّ  ما أّنَّ

لهُ  ُثمَّ  بتشبيه   تبدأ أن ي مكنَك  لكنو يتعلَّمون؛ زالوا  طريقةٌ  وهذه استعارة، إىل حتو 

 أن ي مكنك ؟ذلك تفعل أن ي مكنك كيف. مبارشة   االستعارة   كتابة من بدال   سهلةٌ 

 .زحُق قوِس عنُي: إىلبعدئذ  غرّيها  ،ُقزح قوِس مثُل العنُي: تقرأ

  كثرية قصائد   قراءةُ 

عراء ي نشئ كيف موتعلَّ  اقرأ  تنتحل، أو تقتبْس  ال لكنو استعاراهتم؛ الش 

ل انظرْ   وصوته أسلوبه لديه شاعر فكل   ،فحسب وطريقتهم منهجهم وتأمَّ

ا وأنت اخلاص،  .أيض 
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دة؟جي   قصيدةً  أكتُب  كيف
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 بكتابة حيلم مجيعناألّن ؟ دةجي   قصيدةً  كيف أكتُب : نفسه يسأل  الّشاعر

 يكتَب  أن يستطيع من منّا قّلة لكنو ذلك؛ حتقيق عىل قادرون يعناومج قصيدة،

 .اجلّيدة قصيدته

عرَ  أنّ  تعرَف  أن جيب   واية عن خيتل ف   فن   الشِّ ة   الرِّ  فالّشعر ،القصرية   والقصَّ

زيد   إىل حتتاُج  أنت لذا صعوبة؛ أكثر اق والعمل   االلتزام من م   .الشَّ

س ت ساعدكسوف  نصائح مخس لدّي   أكتبكيف اعدة  كبرية  لإلجابة عن م 

ل   ؟دةقصيدة جيّ  ةَ  جتعَل  أن وآم  همَّ عر م   .أسهل الشِّ

 عنوان أفضل استخدام .1

. القصيدة   عنوان   نعم،  عنوان لصنع بالكلامت   تتالعَب  أن ي مكن   مهم  دائام 

ع اّلذي املُناسُب  العنوانُ . حديثة أو قويَّة صورة   املعنى ي عطي اّلذي القصيدة  ِّّب ي 

توى عن ةً  يزيُدها القصيدة حم  ء والعنوانُ  ،قو   أنّ  صحيٌح . الن ص بنية ُيضعُف  اليس 

ا   من كثري 
 
رّكز   الّشعراء ا ألّنه ما ترتكز  عليه القصيدة؛ و امل حتوى عىل ي   يف لكنّنانظر 

. اجلمهور جذب يف ت سهم   أمهّية   من للعنوان   ما ن نكرَ  أن نستطيع ال نفسه الوقت  

بَّام ا حيدث   وهذا بامل حتوى، لعنواّنا عالقة ال قصائدَ  قرأت ر   يف نفشل   عندما كثري 

ناسب   عنوان   عىل احلصول   عِّبِّ  م   .وم 
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عراء   يستخدم   األحيان، من كثري   يف  العنوان عىل للحصول   تقنيات   الش 

 عنواًنا وجعلها الق صيدة   من مجلة   أو كلمة   أخُذ  هي طريقة   وأسهل   امل ناسب،

اب ا يكون أن امل هم ،للنَّص  .جذَّ

وح) قصيدتك عنوان يكون أن ي مكن :مثاًل   أنَّ  فتجد ،(وعاء يف الرُّ

ث امل حتوى   أّي  أو احلّب  أو يلاللّ  عن يتحدَّ
 
( روح) الَكلمَتني يشمل ال آخر يشء

ثري   عنوان   اختيار يف هو قرارك النّهاية يف ،(وعاء) أو - وي عطي القارئ، انتباه ي 

 .املضمون عن فكرة   -بالّرمز   ولو

 ةاألدبي   اتقني  الت   استخدام .2

ا جلملتك يكونَ  أن أردت إذا ة اصور   أو إيقاع   ي مكن   عندئذ   ؛ومجيلة قويَّ

ساعدتك، األدبّية للّتقنيات عراءَ  وأظنّ  م  كاء لدهيم الش  . الستخدامها الكايف الذَّ

 معرفة إىل حتتاج   ربَّام .دامهااستخ ي مكن اّلتي ةاألدبيّ  التِّقنيات من عددٌ  لديك

 .وغريمها...  الّداخلّية املوسيقى استخدام أو االستعارة، استخدام كيفّية

 أمهية األكثر هي كلامتك .3

ل؛ شاعره   لديه منَّا كل   . صوتك خسارتك يف سبب ا جتعله   ال لكنو امل فضَّ

ة كلامتك استخدام عىل حافظْ  ُ  ال تي قائمتك وانشئ اخلاصَّ  شخصيَّتك عن ُتعرب 
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اول وال ،األدبي ة  وأمل قبَّاين نزار قصائد أ حب   أنا. اآلخرين أصابع استعارةَ  حت 

 ال ألتعّلم، قصائدهم أقرأ   لكنَّنيو درويش؛ وحممود وأدونيس مطر وأمحد دنقل

 .لتمثيلهم

ة التَّجربةُ  .4  امُلستمر 

ة؛ التَّجربة نتيجة مجيعها القصائد   َنَشأت   عر كتابة عند األنَّن امل ستمرَّ  الشِّ

عريّ  اجل ملةَ  ن بدعَ  أن ن حاول  األحرُف  هو ُُمتربك. ناـت رضي اّلتي ةـامل ناسب ةَ ـالشِّ

َب  أن جيب   لذا ؛واجُلمل والكلامُت  رِّ  كام وتعابريك اخلاص أسلوبك عىل العثور جت 

 صنع ىلإ النِّهاية   يف تصل حتَّى امل مكنة االحتامالت مجيع هتبك الّتجربة  . ت ريدها

 .لغتك

 كثرًيا اقرأ .5

ا نكتَب  أنْ  أردنا إذا ا، شعر   اجليِّدة األشعارَ  نتجاهَل  أن لنا ينبغي ملَ  جيِّد 

ا واقرأ َتأنَّ  القديمة؟  تقرأ أن ي مكنك. مثال   6-5 من يوميًّا القصائد من قليال   عدد 

عر حف، يفو امل دّونات،و املَكتبة، يف الشِّ  أن حاوْل . اخلَلوّي  هاتفك يف وحّتى الص 

ة   ذلك تفعَل  عر كتابة يف مهارتك أنَّ  تشعر   وسوف شهرين؛ ملدَّ  .تضاعفت الشِّ
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األفكار رسقة   فنُّ 
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 نعم، ال توجد أشياء جديدة عىل هذا العامل.

ةمَع أنَّ األفكار هي:  ، فهي اّلتي رشيان احلياة ألي  فرد وألي  ُمنظمَّ

ات،  ل حظة  يف الستأخذنا نحو املستقبل؛ ولكن  ر نفسك من عبادة  الذَّ ال تي حُتر 

اخل: تأِت األفكاُر من اخلارج   !سُتدرك أن  األفكار األصلي ة ال تأِت من الدَّ

جيب  عىل الكاتب أاّل ينظَر إىل داخله، عليه أن ينظَر إىل املصادر اخلارجّية: 

 .... إلخالعواطفواألحداث، والقصص، 

؛ أنت بالفعل  لص(. رسقة األفكار) ذلك، سأقرتح  عليك أزعجكإذا 

 ولكنَّك ال ت درك ذلك حتَّى اآلن!

 هنا اثنان من مستودعات األفكار امل هّمة عىل وجه  األرض:

 . وسائل اإلعالم احلديثة1

تيحها هذا العرص، ال  ا من األفكار. املعلومات  اّلتي ي  م سيال  جارف  ت قدِّ

 الصَّ  -عىل اإلطالق-ي عطيك سبب ا 
 فحة بيضاء!يف ترك 

 والتَّعل م؛ 
ا وأسابيَع يف البحث  ام  دامى وأسالفنا يقضون أيَّ تَّابنا الق  كان ك 

 .فحسبحلظات   -اآلن-ولكنَّه  يأخذ منَّا 
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يف الواقع، امل شكلة الوحيدة اّلتي لدينا اآلن، هي: احلصول عىل احلقائق 

 إىل التَّمييز يف الب
حيحة القيَّمة املوثوق هبا. نحن  بحاجة   الصَّ

حث  عن املعلومات 

 من مصادَر موثوقة.

 حول الَقمر. هل حتتاج  إىل الّذهاب  إىل القمر؟  مثاًل:
للحصول  عىل معلومات 

 بالتَّأكيد ال.

قة... والقراءة، والبحث، ما حتتاج  إليه هو: )  (.!الَّسَّ

اّلتي  (اإلنرتنت)هذه نقطٌة كبريٌة. ليس هناك ما هو أكثر من املعلومات  عىل 

تناول يديك.  نني من املعرفة اإلنسانّية يف م  ي مكنها أن تستهلك عمرك. آالف السِّ

 .فحسب حتتاج إىل فرز كّل ذلك لتجد ضالتك

 تراكم جتارب شخصي ة ملُحتوى أصيل.األفكار  عبارة عن: 

عراء الّ  عراء. مجيعنا  هتافَت عىل كتاباته  كثريٌ  نذينزار قبَّاين أكثر الش  من الش 

-نكتب  عن الغزل ون ريد أن تكون لنا عالمتنا اإلبداعّية األصلية؛ ولكن هناك 

ياق  امل عارص، وستجد أنَّ األشعار،  -دائام   القصص، ووسيلة لتقديمها يف السِّ

وايات، حتَّى العامرة والتَّصميمو ، غالب ا ما تؤدِّي إىل أعامل  ذات بكلِّ أنواعه الرِّ

ستوى  إبداعيٍّ أفضل.  م 
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تفنِّن  منذ فجر  اخلليقة.  :عادة املواد املُستعارةإ نحُن نبني هو ما نّفذه  كّل م 

من التَّغيري أو  هناك موجةٌ  -بني احلني واآلخر-. صحيٌح أنَّه  عىل بناء اآلخرين

ا؛ نحن   بَّام ال ت عد   نبنياألفكار األصيلة؛ ولكن عموم  ابقون. ر  عىل ما فعله السَّ

نَّا نبن  ، وهذا ما يفعله  الكاتبومواهبنا وثقافتنا ي باالعتامد  عىل خِّبتنارسقة إن ك 

ُم شيًئا جديًدا ُذ كومًة من املعلومات  واألفكاريأخامل بدع:  نَّ مجيع ما قيل ؛ ألوُيقد 

ا  !ليس كافي ا سابق 

 وال تسمح هلا باستخدامك! لذا؛ استخدم التكنولوجيا والتَّطور
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 . النَّاس2

ل يف كل  مكان  حولنا.األفكاُر ال تنضب  ، تتجوَّ

عميلك، ورئيسك، وطفلك، وزوجتك، وامل كاملات  اهلاتفّية مع األصدقاء، 

م باستمرار قادرون عىل تزويدك باألفكار. كل  ما عليك و جارك، إلخ... إّنَّ

؛ ولكن حتّقق أنَّك تستمع إىل أفكار  عظيمة لي صبح لديك االستامعفعله، هو: 

ا عظيمة، فل كر 
ل إىل فكرة  إبداعّية؛ فاملسألة ف  يس كّل ما تسمعه  ي مكن أن يتحوَّ

ليست يف البحث  عن األفكار، بل يف معرفة أّي منها صاحلة للعمل. جيب أن 

كاء الكايف لت درك ذلك. وث ْق  ا، أنَّ األفكار ستظهر  يف مكان  ما،  تتمتَّع بالذَّ متام 

 ويف مرحلة  ما. لذا؛ ال يشء يدعوك للقلق.

ا؛ فاألفكار  تتناسل فيام بينهاجي الحظ ما حيدث  .ب  أن يكون عقلك حارض 

ثرية لالهتامم. حولك  وسوف تكتشف الفكرة، وحني جتدها، ي مكنك جعلها م 

سواء باحلذف منها . هو أخذ األفكار احلالي ة وجعلها أفضل: االبتكار

ا ما نحتاج إىل إعادة اوتشذيبها أو اإلضافة إليها.  خرتاع العجلة نحن  نادر 

 بأكملها، أليس كذلك؟

د ؛ ليس هناك ما هو أصيلباختصار . ي مكنك رسقة األفكار اّلتي يرتدَّ

األفالم  ي مكنك صقلها. التهم    مكان، ومع بعض اإلهلام واخليالصداها من أيِّ 
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ور، والّلوحات، والكتب، واملوسيقى، والقديمة واألفالم اجلديدة،  الص 

يكور، واهلندسة املعامرّية، واألحاديث، واألحالم، والقصائد، و األشجار، والدِّ

د األشياء اّلتي ت ريد رسقتها مع وامل سطَّحات املائّية، والغيوم، و الظِّالل، ... حدِّ

سوف يكون عملك )رسقتك(  امل بارش مع روحك. إذا فعلت ذلك احلوار

.  أصيال 

ر بثمن؛ ولكنَّها غري موجودة  رسقتك، ال هت !األصالة ال ُتقد 
 
تم بإخفاء

ا بذلك. ففي النِّهاية، امل همّ  نت سعيد  ليس املكان الذي ستأخذ  احتفْل هبا إن ك 

 ؛ إىل أين ستأخذها؟منه األفكار، املهمّ 

ا؛  استمع أكثر، وتكلَّم أقل. إذ 

 اقرأ أكثر، اقرأ أفضل.

 ارسْق.

ة بك أن جتعله؛ ولكّن املهارة يف رسقة األفكار، هي: رسقة األفكار مهارة ا خاصَّ

 .«اخلاص؟أين صويت » :تسأل  سربَّام  .بعد ذلك

  !ال تقلق
 
ر من يشء ستأيت األفكار من صوتك اخلاص، وصوتك يتطوَّ

ة ملا ُتبدع بهواحد فقط:  ا، املُامرسة املُستمرَّ عر، فإنَّ الكتابة كثري  . وعىل مستوى الشِّ

ا ا، وكثري   كفيلة بوالدة صوتك. ... و …وكثري 
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تأثريها بجتن   لكنو كثرية قصائد اقرأ
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ذي خيتلف به عن اآلخرين. تفهم أنَّ لكلِّ شاعر  نمٌط خاص  به الّ  جيب أنْ 

ولكن هل قرأت قصائد كثرية لشاعر   ؛أنت جيب أن يكون لك نمطك اخلاص

اعر؟ بأنَّك تسري  بعدئذ  ما، وبدأت تشعر   عىل نمط  ذلك الشَّ

نت مغرم    بَّام فيكقصائد، كيف ي مكنك جتن ب تأثريها بعدد  من ال اإن ك  ؟ ر 

ا عن قراءة تلك القصائد، أو االهتامم بذلك  ه  من األفضل أن تتوقَّف متام  ر أنَّ ت فكِّ

ر بذلك، أرجوك ال تفعل. نت ت فكِّ اعر. إن ك   الشَّ

ا عن نم كنت تبحث   إذا ر  -طك اخلاص يف الكتابة حقًّ  -رغبتكوأنا أ قدِّ

كاء. عليك التَّحيلف ِّب والذَّ  باملثابرة والصَّ

 عن ُمصطلحك اخلاص ابحْث  :اًل أو  

 أو عددٌ  من القصائد، سيظل  هناك جانٌب قراءاتنا امل ستمّرة لعدد   مع ،نعم

عر لدينا. احلالة هنامن الكلامت   قليٌل  ا من امل بتدئني  :، أو لغة ثانية من الشِّ أنَّ كثري 

؛ لذلك ال ت دهش عندما ال جتد سهنف يقرؤونهذي الّ  يستخدمون امل صطلح

ة، ويف النِّهاية وعندما ال تكون فريدة، ال تكون شعريّ  ،قصائدهم فريدة من نوعها

 ال تكون مجيلة!

 .تي قرأهتاأن يكون مصطلحك فريًدا ومل يتأثَّر بعدد  القصائد ال  من  حتق ق

 اءةقر؛ ألّن ي مكن أن ت ساعدك قراءة قصائد عديدة يف تكوين نمطك اخلاص
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ورية،  كاف   القصائد بوجه   هم جلعلك ال ت كثر من احلديث يف األشياء غري الضَّ م 

ائد، بعكس لو مل تقرأ  :أي  قصائد عديدة. احلشو الزَّ

عراء آخرين؟  تتحّققكيف ي مكن أن  ا عن ش  ا من أنَّ طريقتك خمتلفة حقًّ متام 

ق أنَّك ال تتبع   نفسهويف الوقت    آخر؟ نمط شاعر   ، كيف ي مكنك أن ت صدِّ

عر يستطيعونمن النَّاس  كثريٌ   قصائد سابقة؛ دون قراءة وكتابته قول الشِّ

؟ كتابة هذا النّوع من األدبكيف ي مكنك  ولكن بصدق، إذا مل تقرأ قصيدة  

ا   ؟!عندئذ  بالتَّأكيد ي مكنك ذلك، ولكن هل تعتقد أن يكون شعرك جيِّد 

ا واقبل التَّحدي هو حتدٍّ وإبداع. مل جتن ب  التَّأثري بدع  ن م  اذا جيب أن ختاف؟ ك 

 قدر  ما تستطيع.قراءة كثري  من القصائد ب يف واستمرّ 

 استيعابه ومن ثم  القراءة الكثرية ُتساعدك عىل معرفة مكان اإلبداع 

عر   ة  ابلكتّ  عراء آخرين قراءةفإّن  الشِّ لتطوير  طريقة   ي عدّ ي مكن أن  قصائد ش 

ف، اقرأ ال ختت تقرأ لتتعّرف رّس تأّلقهم وشهرهتم. أنقدراهتم وإبداعهم. 

 جتربتك. لتطويرزم واكتب لتصل إىل النّضج الكايف والاّل 
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ةعري  الش   ة للكتابة  أساسي   مهارات   أربعُ 
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هناك عدٌد من املهارات األساسّية اّلتي جيب  عليك معرفتها للكتابة  

عرّية؛ ولكن هناك  تعل مها حتتاج  إىل للكتابة الشعرية ة ساسيمهارات أ أربعالشِّ

عرّية. آمل أن ت سهم يف تطوير جتربتك الّشعرّية.  الشِّ
 لت حلِّق يف عامل  الكتابة 

 ةالت قنيات األدبي  األوىل:  املهارة  

وما إىل ذلك من علم  اجلناسيوجد كثرٌي من التِّقنيات األدبّية مثل: 

ا مع . التَّشبيه والت شبيه االستعارةرفة البالغة؛ ولكن جيب عليك حتديد 

عراء؛ فبهام ي مكنك  واالستعارة مها أكثر التَّقنيات األدبّية اّلتي يستخدمها الش 

ة.  قويَّ
 إنشاء صور  ومعان 

 القدرُة عىل اإللقاء  انية: الث   املهارةُ 

ىل أن ختتار وْ إذا كنت ترغب يف قصيدة لدهيا قّوة شعرّية كبرية، فاألَ 

ناسبة اّلتي تكشف  عن مشاعرك وأحاسيسك. يف لغتنا كثرٌي من الكلامت امل  

احرتق، »مرادفاهتا « شاَط»املرادفات للكلمة الواحدة. عىل سبيل املثال: كلمة 

«. يِّئةَسة، عصيمخطيئة، ذنب، إثم، وزر، »مرادفاهتا « ِرْجس»وكلمة «. التهب

 أرأيتم غنى لغتنا العربّية؟
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جيعلك  ؤك لقصيدتك أو قراءهتا بصوت  عال  اما فائدة اإللقاء هنا؟ إلق

ني. ا يف امل تلقِّ  تستشعر الكلامت امل ناسبة واألكثر تأثري 

 عىل ذلك: إليك مثاٌل 

 ال أْبَحُث َعمَّْن

 ُتْحصي الِرَجاَل بنْهَدْيَها

 وَتْمأل ُحْجَرَتها...

 بِلَقاَءاٍت َخْرَساْء

 وُتَضاِجُع ُكلَّ اخلطاَيـا

 ؟«ُتعاشُر»بكلمة « ُتضاجُع»عن كلمة  ماذا حيدث لو استعضنا

 إجياد  األفكار ةمهاراملهارُة الث الثة: 

عر، ومن دوهنا  :هي الفكرةٌ  .ال ي مكنك كتابة قصيدة من دون  فكرة   دُم الش 

 .متوُت القصيدة

 مهارات  إجياد األفكار ي مكنها أن ت ضيَف شيئني كبريين لك:

نتج   اجتعلك شاعر   .1  بة.كثري الكتا :. أيام 

 جتعلك حتصل عىل قصائد إبداعّية. .2
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ابعة:  رباملهارُة الر   امُلثابرُة والصَّ

رب ن جيب استخدامهام عندما تكتب قصيدة. ملاذا  املُثابرُة والصَّ شيئان مهامَّ

اعر االنتهاء من القصيدة يف  اعر؟ ألنَّه  يف الغالب ال ي مكن للشَّ ن للشَّ هامَّ مها م 

 حيتا
 
، وهذا ما حتتاج  إليه  األعامل العظيمة. ج  إىل وقت  جلسة  واحدة. كل  يشء

 ن ريد نحن  . قصري   وقت   يف عظيمة   رواية   تكتَب  أن -مثال  –فأنت ال ي مكنك 

 .واجلهد ، وهذا حيتاج  إىل الوقت  متواضعة أعامال   ال إبداعّية أعامل   عىل احلصول
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دة؟جي   ةاحلر   قصيدتك جتعل كيف





 كيف جتعل قصيدتك احلّرة جّيدة؟

143 

اولون دةة جيّ جتعل قصيدتك احلرّ حول كيف  املبتدؤونَ  يتعّلم  عندما  ؟ حي 

عر. أي ك بشكل  الشِّ   .فحسب القالب :التَّمس 

 يكتبونَ عدم معرفة القالب اخلاص بكلِّ نوع  من أنواع الّشعر  جيعلهم 

عة عىل أسطركاخلاطرة  غري  إرباًكا للقارئا ي سبِّب ؛ مقصيدة التَّفعيلة موزَّ

ارس، لصعوبة  ا  إضافة  متييزه  بني نوع  وآخر. الدَّ عن جهل  الكاتب  إعالن  إىل أّنَّ

عر ال    .ذي يكتبهبنوع  الش 

م يكتبونَ  املبتدؤونَ يظن   ا  ألّنَّ طالبنيَ شعر  ا، فهم غري م  رًّ أو  قيود   بأّي  ح 

عر   أعني. طريقة بأي  شكل  وأي   ة الكتابة  ة تعني ُحري  احُلري   وأنّ  ،التزامات   بالشِّ

تي اعتمدْت يف القصائد الّ  :وهي ،لتَّفعيلة( أو )شعر  التَّفعيلة(رِّ )قصيدة ااحل

 التَّ و كتابتها عىل بحور  اخلليل
ة. هذا النَّوع من قليديّ لكنَّها مل تتقيَّد بشكل  القصيدة 

عر مع بعض  التَّدريب    عّده بعضهموإن ؛ حّتى كتابته سهلة جيعل   واملهارات   الشِّ

طرين امل تساويَ  أصعب من القصيدة  ني يف الط ول.التَّقليدية ذات الشَّ

عر احلر. عددٌ  عّدهاي مكن  قصائد  كثريةٌ  من تلك القصائد  قليٌل  من نوع  الشِّ

ة املكتوبة هي قصائد  جيِّدة تبْت كقصائد ؛ مع سيِّئة قصائد منها كثريٌ ، واحل رَّ ا ك  أّنَّ

ّرة!  ح 
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اباالعتامد عىل  لةدة واجلمياجلي   القصيدةال ُيمكن أن ُتقاس  نعم،  مكتوبة  أهن 

عر لنا ينبغي ؛ لذلككشعر  ُحر . احلر النَّظر إىل عدد  من العوامل  عند كتابة الشِّ

ليس ذلك فحسب، ي مكنك أن تتالعب  .االستعارة والت شبيه: عىل سبيل  املثال

 التَّعبري، 
 إلخ....  مواقع الكلامت،وتركيب اجل مل، وبطريقة 

ة جي دة؟كيف ُتب  قي قصيدتك احُلرَّ

كل  احلر مع ه  ال  ؛أنَّ قصيدتك مكتوبة بالشَّ رصة جلعلها تفإنَّ زال لديك الف 

ت عطيك أفضل وأمجل، وي مكنها جعل قصيدتك أقوى و ةات األدبي  الت قني  أفضل. 

درة للتأثري    .فّعالةجتعل صورك والقارئ،  يفالق 

عر احل رّ  ى، فإنَّ  احرًّ  ا. لذا؛ عندما تكتب شعر  يةالقاف غالب ا ما حيتوي الشِّ قفَّ م 

ُه حيوي إيقاًعا ُُمبًَّبا إليه باستمتاع   ُت سُينص  عرك ش   شكلة إذا أردت  لكلذ ؛ألنَّ ال م 

املشكلة أن ت ضيف  إّنام مكتوبة عىل هيئة الّشعر احلر، إضافة القافية إىل قصيدة  

 . الّسبب: غري موزونو نصٍّ نثريٍّ  إىلالقوايف 

، وليس كام يفعل  املبتدؤوَن إالَّ مع النُّصوص  املوزونة ال تأِت ن  القافيةأ

يف آذاننا أّّنم  ، ثّم يصيحونَ يف ّناية  كلِّ سطر  شعرّي  القافية لصقونَ ي   اّلذين

عراء  !ش 
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 عليك التَّوقف؟ متى جيُب 

ه  ي مكنك أن تكتَب  عر  احل ر، هي أنَّ  الشِّ
 ؛لةطوي قصيدة   الفائدة  من كتابة 

ياغة ولكن القصيدة الطَّويلة ط، أو ست صبح تسق  فسوف  إذا مل تكن احرتافية الصِّ

عر لديك، سيِّئة قصيدة   تعلَّم متى جيب أن تتوقَّف عن  وللحفاظ  عىل طاقة  الشِّ

 إهناء  فيهاجيُب  املُناسبة ال تي بالل حظة  عىل إحساسك يعتمُد هذا الكتابة. 

 .القصيدة
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ةاخلي  الد   ىاملوسيق
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 هناك نوعان من املوسيقى يف أّي قصيدة:

عري امل ستخدم، وهو ما تعتمد  عىل القالب أو البحر الشِّ  :ةموسيقى خارجي  

 عر.يمّس النّاحّية الّشكلّية من الشِّ 

تتولَّد بفضل انسجام احلروف والكلامت واجل مل  :ةموسيقى داخلي  

 والعبارات، وهو ما يمّس جوهره ومضمونه.

ة إلحداث الن غم املوسيقى ة مع املوسيقى اخلارجي  اخلي  تفاعل املوسيقى الد  ت

ة، ففي ارجيّ . هي أصعب  من املوسيقى اخلالبنية اإليقاعيَّة للقصيدة وإجياد

عىل هذه  ، أي يكفي أن تكتَب ووزنه حيكمك بتفعيالته   بحر  اخلارجّية هناك 

ق املوسيقى اخلارجيّ  ا املوسيقى الدّ ، فحسب ةالّتفعيالت لت حقِّ فتت سع ة اخليّ أمَّ

اعر حلروفه وألفاظه  التَّناغم بني  إلجياد صوره وأخيلته وإبداعلتشمل اختيار الشَّ

عريَّة وحتقيق الّثراء املوسيقي. تتجىلَّ املوسيقى الدّ  ة من اخليّ أجزاء اجل ملة الشِّ

اخيل وت ساعد عىل إبراز  ال ة وسائل ت كّون اإليقاع الدَّ نَّغم املوسيقّي، طريق عدَّ

 منها:

 . اجلناس أو التَّجنيس1

واحد من أبرز الوسائل الّلغوّية لتكثيف النّغم الّداخيل، وإحداث نغامت 

تصاعدة.  موسيقّية م 
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ا. قد تشابه كلمتني مع اختالف املعنى اجلناُس: ما  :أي ،يكون جتانًسا تامًّ

( الط يور اجلارحة. باعِس، مثل: )ات فق يف نوع احلروف وعددها وهيأهتا وترتيبها

 ( الّرجال الّشجعان.ِسباع)

 َتُهَماوَتْدِري ِسباُع الطَّْيِر َأنَّ ُك

 ِإذا َلِقَيْت ِصيَد الُكماِة ِسباُع

ا مستوىفوقد يكون  ات فق يف نوع   ما :أي -الّتام اجلناس من نوع– جناس 

ا وترتيبها واختلفتا يف نوع الكلمة دها وهيأهت  كون إحدامها بأن ت احلروف وعد 

ا أو إحدامها اسام  واألخرى حرف ا، مثل: الفعل   فعال  واألخرى اسام  أو حرف 

 ( بمعنى الّّسعة.َتِجدُّ( بمعنى الوجود، واالسم  )َتِجُد)

 هاِتيَك داُرُهُم فِقْف مَبَغاِنها

 هاَتِجِد الدُُّموَع َتِجدُّ يف َهَمالِن

ا غري تامقد يكون و ا جناس  فظان يف واحد ل  اختلف فيه ال ما، وهو أو ناقص 

( جناس غري حلًما/شحًما. )أو أكثر من نوع األحرف وعددها وهيأهتا وترتيبها

(، بّضة/غّضةمثل: )ول حرف فيها. تام اختلفت فيه الكلمتان يف أوّ 

 وف.( اختلفتا يف عدد احلربطيش/بطش(. ومثل: )األطيب/األشيب)

 َتَملََّأ َشْحمًا وَلْحمًا وما

 َملُّؤُه بالِكتاَبْهَيِليُق َت
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اوقد يكون  ا م ضارع  اختالف الل فظني يف حرفني مع قرب  :، وهوجناس 

ا. أو ُمرجهام ا الحق   حرفني يف الل فظني اختالف :وهو -امل ضارع عكس– جناس 

 .ساكنًا عليه ق ف ب عده، من املخرج قرب تعرف ولكي. ُمرجهام ُبعد مع

 (.فاِئهاَرُظ/ُأدباِئها) حق:اّل (. مثل الُحَلماِئها/ُعلماِئهامثل امل ضارع: )

 َكِبدي على ُعّلماِئها ُحَلماِئها

 ُأَدباِئها ُظَرفاِئها َتَتَفّطُر

جع2  . السَّ

جع وسيلة أ خرى من الوسائل الّلغوّية اّلتي توّلد هّزات وذبذبات الّس 

 بسبب ترديد صوت احلرف، في حدث موسيقى رّنانة وإيقاع منغمي جّذاب.

ني: ، ويف اصطالح البالغيّ واحد   قّفى أو مواالة الكالم عىل رويٍّ الكالم امل

تقاربني أو أو عىل حرفني مُ  واحد   تواطؤ الفاصلتني أو الفواصل عىل حرف  

عر كام يقع يف النّ حروف متقاربة  ثر. وللّتفريق بينه وبني اجلناس، ويقع يف الشِّ

جع أو ات فاق الفواصل يقع يف أواخر اجلمل فقط أ  .و موضع الوقففالس 

تناغمهاراَءِم/هاأهواَءفظتني )لّ كال  م 
 ة مع قافية( اّلتي جاءت يف آخر البيت 

 أبيات  القصيدة.
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 وِمن ُخْطَبة يف َكّبِة الّصِك َفْيَصٍل

 َحَسْمُت ِبهاه أْهواَءها وِمراَءَها

وِت3  . التَّقطيع الصَّ

 وتكثيف النّغم. من أساليب تقوية اجلرس املوسيقى

سان أو يسرتيح يف ّلىل مواقف، أو مواضع يسكت فيها اللوزن إجتزئة ا»

1)«أثناء األداء اإللقائي
هناية َعرويض وصويت. الَعرويض:  :. وهو وقفان(

وت. والّصويتالت فعيلة  .: الَّذي ينقطُع عنده الص 

(، والوقف  الّصويت عند الياء الّساكنة يف الّنونالوقف  الَعرويض عند )

ّم ت كمل. (؛ لتسرتيحَيبكي)  النّفس ث 

 فِلمثِل ُقْرُطبٍة يقلُّ ُبكاُء َمن

 َيْبِكي بَعْيٍن َدْمُعها ُمَتَفجُِّر

ل إىل ثالثة أجزاء يتوّقف الّصوت  اعر البيت األوَّ يف البيت اآليت قّسم الشَّ

مع ما  ؛(فتورِهّنٌح برتُم، ُمتلفٌع حبريرِه، ُمتضّمٌخ بعبريِهعند اهلاء املكسورة )

 وترصيع.فيه من سجع 

                                                                                 

 .2/303 -امل رشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها )1(
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 ُمَتَضمٌِّخ ،ُمَتَلفٌِّع حَبريرِه

 ُمَتَرنٌِّح بُفُتوِرِه ،بَعبريِه

 . الت كرار4

 أحد ركائز اإليقاع الّداخيل، وأحد لبنات البناء الّفني للقصيدة.

يقرتُب من اجلناس الت ام ال ذي وتقويته.  ي ستخدم  التِّكرار خلدمة  املعنى

. يتأرجح  التِّكرار بني تكرار احلروف معناهاُر فيه األلفاظ لكن مع اختالف  تتكر  

ا بِّباءة جنىوتكرار الكلامت. كتكرار كلمة ) ( لتأكيد فاجعة الوشاية وتلميح 

 الّشاعر.

 ُرُهَجَنى ما َجَنى يف ُقبَّة امللِك َغْي

 وُطوَِّق منه بالَعِظيمِة جيُد

ُر حروف القافيةعادة   عىل  عمل  ، فتكرار حرف روي القافية يف احلشو يُتكرَّ

 فيها. وُيكث ف اجلانب اإليقاعييف القصيدة،  يزيادة وحدة الن غم املوسيق

ة    شعريَّ
املهّم أالَّ يكون التِّكرار بال هدف، كأن يكون من أجل  إثبات  براعة 

 ختدم  املعنى اّلذي ي ريد الّشاعر  :. أيزنفراغ الوَ  أو لسدِّ 
جيب  أن يكون لغاية 

  املطلوب.إيصاله وت عطي الّتأثري
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 . التَّرصيع5

عر عمل كالّضابط اإليقاعي. اّلتي ت من امل حّسنات الّلفظّية يقع يف الش 

كترصيع  داخيل ، أو ي ستخدم افتتاح القصيدة. ي ستخدم عند ، دون الن ثرفحسب

تقفية العروض هي تقفية أن تكون  :. وهوعند االنتقال من غرض  إىل آخر

ب نفسها ا ي سّمى . وعندما ال يكالّض   .ُمصمًتاون البيت م رصع 

 اجَلوزاِءأْخَللَتين ِبَمحلَِّة 

 اأَلعَداِءوَرويُت ِعنَدَك ِمن َدِم 

دور6  . رد  األعجاز عىل الص 

طر الث اينهو  عجز  البيت كلمة يف هو آخر  وصدر البيت، آخر كلمة يف الش 

ل طر األو  تي ة. وهو من أحد فنون البديع اخلمسالش  ت ضفي عىل  الّرئيسة الَّ

 ظالال  موسيقّية مجيلة ت قارب بني األطراف امل تباعدة.
قت قافية وافَ  هنا األبيات 

 .«تصدير احلشو»(. وي مكن تسميته ِسباُع( إحدى كلامت الّصدر )ِسباُعالبيت )

 اَتُهالطَّْيِر َأنَّ ُكَم ِسباُعوَتْدِري 

 ِسباُعِإذا َلِقَيْت ِصيَد الُكماِة 

تت فُق آخر كلمة يف البيت مع آخر حيث  «تصدير الّتقفية» وي مكن أن ي سّمى

در  .كلمة يف الص 
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 منِزاًلَوَكيف ارتضائي دارة اْلَجْهل 

 منازليِإذا َكاَنت اجلوزاُء بعَض 

ا جتانس الكلامت، وذبذبة الّسجعات، ورنني األصوات املقطعّية،  ؛إذ 

لتوليد اإليقاع  ت عّد وسائَل يستخدمها الّشاعر ؛وتكرار األلفاظ واحلروف

 ، وقدرة  ّية  بيان ، ومهارة  شعرّية   الّداخيل، وهي تدل  عىل ثروة  لغوّية  هائلة، وقّوة  

 كالّسجع وغريه. :احلسنة ملا خيتاره  من بديع   عىل اختيار املوضوعات  
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ناصالت  
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، يستمّد كثرٌي من الّشعراء ألفاَظهم ومعان يهم من َمصاد َر كالقرآن  ال كريم 

عر  الّسابقني وأدهبم؛ ما ي سهم يف جتميل  ألفاظ هم 
، وش  واحلديث  الرّشيف 

ا يف صورة  مجيلة  يف قوالَب من  تقرتب   ناصالت  وَمعانيهم، وي ساعدهم عىل بلورهت 

 أو تبتعد  عن تلَك املصادر.

 من 
 
 وهو:  ،ناصالت  مل يسلْم أحٌد من الّشعراء

ب ارات  وتقاُطع  
اعُر كتابة  املعنى أو الل فظ  ، هاتداخُل الع  حيُث ُيعيُد الش 

ه  اعتمد 
ُم الغرض  ال ذي من أجله  د  . تتداخل  املعاين القديم  أو املوروث  بطريقة  خت 

م ويتكّرر  النّسيج  الشِّ 
؛ ما ي وحي ب َقب ول  فكرة  يف أبياهت 

عريِّ يف بعض  املَشاهد 

، اعر  ذلك، أو بمعنى  آخرعدم  َتعّمد  الشَّ وابتعاده  عن قضّية  الّّسقة  ل ناصالت  

 .اإلجراء اهبذ -يف الغالب  -لعدم  وعيه  

نوع  من  وإجياد  ص  األصيل  االستفادة  من النَّ يستطيع   مناعر  املجيد  الشَّ 

ه  اجلديد   اعر  إخفاَء تأّثره  بنصوص  َمهام حاوَل الشَّ  ألّنه؛ االنسجام  بينُه وبني  نص 

اولته  حتتاج  إىل ق درة  هائلة  سابقة  فإنّ  ، وإىل الّلجوء إىل بعض  فريدة   وموهبة   حم 

مهارات  الّتلميح  واملجاز  والّرمز  إلنتاج  نصٍّ جديد  ال يكون  للنّص  األصيل 

 فيه. وقوي   فاعٌل  حضورٌ 
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 ناص:أنواُع الت  

ة  من املوروث  الّثقايف الّتار تناص  كل   خيي والرّتاث؛ له جذوَره  امل ستمدَّ

عطيات  قديمة   إبداعاعر  لذلك مهام حاوَل الشَّ   من م 
 ال ي مكن  عزل، صياغة  فريدة 

 الّدينيِّ أو 
 الّتارخييِّ واالجتامعيِّ والّثقايفِّ للموروث 

صياغته  اجلديدة  عن الّسياق 

 . أو األسطوريِّ لتلك امل عطياتاألدبِّ أو الّتارخييِّ 

يني م. الت  1 نة  ناص الد   ن القرآن  والس 

، فاعتمَد  امل هّمة واالقتباس   ناصالت   القرآن  والّسنة  من َمصاد ر وأكثرها ثراء 

، واستوحوا من معاين اآليات  كثرٌي من الش    عىل القرآن  يف استقطاب  األلفاظ 
 
عراء

ا من َمعانيهم.   كام هي لتكون  إشارًة واضحًة إىل اآلية   ُيمكن أخذكثري 
األلفاظ 

َما  اّلتي ت نشئ  عالقة واملعاين من الن ص  القرآين   األفكار استلهام، أو ي مكن  القرآنية  

يستوحي بينها وبني بعض  اآليات. األمر  نفسه مع احلديث  الرّشيف، حيث  

يفالشَّ  ُه وغايت ُه  اعر معنى احلديث الرش  وجيعلُه يف سياق  شعري  خيدُم فكرت 

ه  املسيحي ة  اعر مع بعض  نّية  تناص الشَّ . أشري  إىل إمكاوغرض 
يني ة  موز  الد  ؛  الر  مثال 

مع الفكر  اإلسالمي  ناصالت  ليدّلنا ذلك عىل أّنه  يف الّشعر  العربِّ ي مكنك 

 والّديانات  األخرى.



 الّتناص

161 

ين املنارصةمثال: قول الّشاعر   :عز  الد 

 سأرتُِّب عادتي يف هذا الربُد امُلوحُش

 اِء مالًذاوتكوُن يف الّصحر

 حنَي عواصمهم تلقاَك

 بوجٍه وسواٍس خّناس

1)﴾ اخلّناسشّر الوسواِس  نم ﴿حيث  تناص الّشاعر مع قوله  تعاىل:
). 

في صّور  الوحشة والوحدة اّلتي يعيشها اإلنسان  الفلسطيني حني تشيح  

 حتفر  ذاته.وصعوباهتا لتظّل آالم الغربة وقسوهتا  ؛بوجهها العواصم

 :ابن ُشهيد قول الّشاعر

 َعليِه َحفيٌف للمالِئِك أقَبلْت

 ُتصاِفُح َشيًخا ذاِكر اهلِل تاِئًبا

 تناص مع معنى احلديث الرّشيف:

ال يقعد قوم يذكروَن اهلل عّز وجّل إّلا ّحفتهم املالئكة، وغشيتهم »

                                                                                 

 .4سورة النّاس، اآلية:  )1(
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2) «عندهالّرمحة، ونزلت عليهم الّسكينة، وذكرهم اهلل فيمن 
). 

) ذكوانابن  لقايضا وذلك للّداللة عىل فضل
3
علامء بني الّدينّية ومكانته  (

 .أهل األندلس

 ناص األديب:. الت  2

 :أبو نواسيقول  

بالك  العرِب، فما واعِرن ش مما نطقُت الّشعَر حّتى حِفظُت لستنَي»

 «.بالّشعراِء

؛ ي مكن  حينئذ  فحسب تلف  يف طريقة  الّتعبري  عنهاختإّنام  ألّن املعاين واحدة

دامى، بتضمني   الّلجوءبول قَ   الق 
 
إىل امل عارضة  والّتقليد  والّسري  عىل منوال  الّشعراء

، أو اإلحالة  ببعض اجل مل  والكلامت  إىل أبيات   ، أو بيت  بأكمله  شطر  لبيت 

ة  أ خرى.  شعريَّ

 

                                                                                 

 – اث العـربّ دار إحيـاء الـرّت  -د فؤاد عبـد البـاقي حتقيق / حممّ  –يسابوري مسلم بن احلجاج النّ –حيح املخترص املسلم الّص  )2(

 .4/2074-بريوت 

 .قايض اجلامعة بقرطبة وخطيبه اس األموّي بن عبد اهلل بن هرثمة بن ذكوان بن عبيدوس بن ذكوان. أبو العبّ أمحد  )3(
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 األدب نوعان: ناصالت  

 عرالش   -أ

 :فدوى طوقاناعرة من أمثلته  للشَّ 

 أحّبائيعلى أبواِب يافا يا 

 ويف فوضى حطام الّدور

 بني الّردِم والّشوِك

 وقفُت وقلُت للعيننِي: يا عيننِي

 قفا نبِك

 على أطالِل من رحلوا وفاتوها

حنَي وقوفه  عىل أطالل  حبيبته   امرئ القيساعرة  مع حيث  تناَصْت الشَّ 

ِّ اعرَة استبدلْت أطالَل احلبيبة  بأطالل  الوطن  إاّل أّن الشَّ  ؛الّراحلة َد  اّلذي رش 

 أهله.

 ، ، فمثال  حنَي ُممود درويش ةجداري  من أشهر األمثلة  امل عارصة للّتناص 

 :مداه، يقول   -يف نفس درويش-يبلغ  اليأس 

 باطٌل... باطُل األباطيِل باطْل

 كّل شيٍء على البسيطِة زائْل
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 حيث  تناَص دوريش مع بيت  لبيد بن أب ربيعة:

 هلُل باطُلأال كّل شيٍء ما خال ا

 وكّل نعيٍم ال حمالَة زائُل

 

 واألمثال األقواُل  -ب

خل دهتا يف موروث ها  جوُء إىل ما تداولتُه العرُب من أقوال  وأمثال  الل  وهو 

 .الث قايف

َهْيد (. حيث  استحضه  الّشاعر اببكّل واٍد بنو سعدمثال  كهذا املثل: ) ن ش 

 يف قوله:

 َيودُّ الَفتى مْنهًلا خاِلًيا

 ْعُد املنيَِّة يف كلٍّ واِدوَس

ا.اعر  اللّ وي مكن للشَّ   أيض 
 جوء إىل األمثال  العامّية 
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 ناص الت ارخيي. الت  3

واألحداث  اعر  الّشخصّيات  ، يستدعي الشَّ ناصالت  يف هذا النّوع  من 

 الّثقايفِّ بواقعه،  الّتارخيّية  واألماكن
اولة  لربط  هذا املوروث   يف حم 

ة  وهذا األثريَّ

 اجلالل  والعراقة  وجيعلها قابلةُيضفي عىل الن صوص  اجلديدة  شيًئا من النّوع  

 .ويل بعيًدا عن الغموض  والت عقيدأللت  

 مثال:

ين األي ويبمن انتصارات  راشد ُحسنييستلهم  الّشاعر  عىل  صالح الد 

العرب يف الّصليبني يف معركة حّطني اجلَلَد والقّوة واإلباء، ويربطها بانتصار 

 م عىل إرسائيل.1973حرب أكتوبر يف الّسادس من ترشين 

 يف اليوم الّسادس من تشرين

 يف قلِب دمشق

 ُولدْت ثانية حّطني

 يف اليوم الّسابع من تشرين

 قصفوا أطفال دمشق

 لكن؛ كرب األطفال سنني

 كربت ... حّتى األشجار
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، ويعيد  تركيب الّشاعر  بني أحداث  املايض وأحداث احلارض وبذلك يمزج  

قاب ل   حضاريٍّ  أحداث الّتاريخ بوعي    ني(.بني انتصار )ترشين( وجمد )حطّ  ي 

هيد:و  قول الّشاعر ابن ش 

 َمِلٌك ناَصَب َمن خاَلَفُكْم

 عاِمِريُّ امُلْنَتَمى وامَلْنِصِب

ذكر أصله   عبد العزيز  املؤمتن  اعر  يف سياق  مدح  امللك  حيث استدعى الشَّ 

 تنحدر  من الّدولة  العامرّية.امل نتمي إ
 ىل ساللة  عريقة 

ا قول   أيض 
 :ُممود درويشمن أمثلته 

 هزمُتك يا موت الفنون مجيعها

 هزمتك يا موت األغاني يف بالد

 ،عنةالّرافدين، مسّلة املصري، مقربة الفرا

 الّنقوش على حجارِة معبٍد، هزمتك

 وانتصرُت، وأفلُت من كمائنك

 اخللود

اعر  تارخييًّا مع بالد  الّرافدين واملساّلت الفرعونّية الشَّ تناّص  حيث  

ومقابرها، تلَك احلضارة  اّلتي تشهد  عىل قّوهتا وبسالتها يف مواجهة املوت  
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ا كق    عن قهر تلك احلضارة واإلنجازات اإلنسانّية اخلالدة، متام 
درة وعجزه 

حني يعجز  املوت  ره  بانتصاومن ثّم الّتغني  ؛اعر يف حتّديه  وهزيمته للموت  الشَّ 

 اعر وثقافته.غة وحضارة الشَّ لّ عن التهام ال

وحتويل سياق  يف دراسة  الناّمذَج القديمة ناصالت  ي مكن  استغالل  تقنية  

 وتارخييَّة  إىل سياق  جديد عنارص مكّونات الرّتاث بام يتضّمنه  من
 وأدبيَّة 

 ؛دينّية 

العمل  الّشعري. صحيٌح أّن اإلبداَع  اع  إبدمنها يف  حّتى ي مكن  االستفادة

ا  ا بالّتقدير  واإلعجاب  إاّل إْن كاَن بعيد  الّشعريِّ للّشاعر  ال يكون  أصيال  وجدير 

 غريه؛ إاّل أنَّه  ي مكن  للّشاعر  امل بدع  
إن -املوهوب  وعن املعاين اّلتي سبقه  إليه 

َق أ -ابقة يف قالب  جديد  املعاين الّس  أحسَن تركيب قِّ  النّاحية اجلاملّية ن حي 

ا بام يصّبه  فيها من  ها وأسلوهب 
واإلبداعّية لقصيدته، وذلك بالّتجديد يف صياغت 

؛ ما جيعها تبدو كأّّنا جديدٌة  بتَكرةٌ وقوالب  املجاز  واالستعارة  والّتشبيه  ، وجزٌء م 

.  الفنّي لقصيدته 
 
 ال ينفصل  عن نسيج  البناء
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نصيحة  69
 لكتابة الشعر





عر 69  نصيحة لكتابة الشِّ

171 

عر( نصيحة لكتابة  69)   الش 

عر  هو من أكثر أشكال الكتابة األدبيّ  . يتطلَّب  موهبة، اة فنيَّة  وابتكار  الشِّ

عر كاملة وحتتاُج املوهبةُ  . ي مكنَك إىل صقلها بالتَّعلم والتَّجربة لإلملام بأدوات  الش 

مز الّ  بالتَّورية  بوجه  واضح  أو غامض  كتابة ما تشعر به    أ  ي لجَ ذي أو استخدام الرَّ

 .عن كشف  نفسها عاجزة   إليه حني تكون احلقيقة  

ور  ورٌ عر ص  الشِّ  ور اجلاهزة ة ال مدى هلا. وهناك معريّ الشِّ  ، والص  ئات الص 

ورة تأثريٌ )كليشهات(.  ي مكنها أن تكون صورة سخيفة،  ،املعنى يف كبري   للص 

بَّبة، مملّ و  .مسبوقةغامضة، وغري وة، وتافهة؛ وي مكنها أن تكون صورة حم 

ية، ي مكنَك أن تقول أّي  رِّ تيح لَك الكتابة بح  عر أنَّه  ي  يشء، وأن  ميزة الشِّ

ه؛ يشء، ويف الوقت   تكتَب أّي  عرُ ». هلذا ظهر عليك احرتام قواعده نفس   الش 

ية. «التَّفعيلة قصيدة» أو «احلر نا، واحل رِّ ية   ه  رِّ  واحلالة املعنى يف االسرتسال ح 

عري الواحد دون التَّقّيد بعدد  ة، وحريّ لعاطفيّ ا طر الشِّ ة تكرار التَّفعيالت يف السَّ

د   دَّ رّ  اإذ   ؛ةالعموديّ  القصيدة يف «البيت»، بعكس حم  اهات   أنَت ح  فر  يف اجتِّ يف السَّ

 يف التَّعبري
 الكتابة  بال قيد 

 
تلفة، والتَّحليق يف فضاء د  ؛خم  دِّ  حت 

ولكن برشوط 

ى  تي ستستخدمها. خيتلف  األسلوب والطَّريقة الّ  ، «قصيدة النَّثر»عنها ما ي سمَّ
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، بال وزن  وال قافية ط  فهي بال رش ا  معوهي  ،وال قيد  ا  ؛سهلة تبدوأّنَّ إالَّ أّنَّ

عر إلنتاجمن نوع  خاص،  إىل إبداع   حتتاج    .شاعر حقيقي هلذا النَّوع من الشِّ

تي الّ  ألفكاروا ات واألدواتنصيحة تشمل بعض الّتقنيّ  (69) دونك

اعر. هي ليست  ؛ ألّنه يصعب كّل يشء، بالتَّأكيد هناك املزيديستخدمها الشَّ

خّطط  ما، إضافة  إىل  عر بم  ارصة الشِّ عراء حم  ا ليست للش  ، ي مكن فحسبأّنَّ

 االستفادة منها يف أنواع  الكتابة األخرى. 

 :عرالش   كتابة نصائح

عر. القراءة ال .1 بأن ت لهمك، وأن جتعلك ة كفيلة يوميّ اقرأ أطنان ا من الشِّ

 .أفضل

 ويوميًّا.  باستمرار   كتْب ا .2

ا احفظْ  .3 ل ديوانني لنزار قّباين  وأنصح   ،من القصائد كثري  قالت »بحفظ أوَّ

مراء  .«طفولة هند»و  «يل السَّ

ما  لكتابة كّل  ؛الحظات بجانبك دائام  للم   هاتفك أو تعيني دفرت   استخدام   .4

 .اتعو، وموضمعان  وت، فكرك من كلام يفخيطر 

عر اال .5  .ب عىل اإللقاءة والتَّدرّ األذن املوسيقيّ  لرتبيةستامع إىل الشِّ
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ور  ابتعدْ ، واالستعارات األنيقة. عر بالّصور  امل دهشةالشِّ  يتمّيز   .6 عن الص 

رة   واالستعارات   هلة،  امل كرَّ  .جديدك وأبدعْ واجلاهزة والسَّ

 .صقل  جتربتكي ساعدك عىل االنرتنت  يف ةإىل املنتديات األدبيّ  االنضامم   .7

الونات األدبيّ  .8 عريّ  ة، ويف املهرجانات  املشاركة يف الصَّ ورفع  ة؛ للنِّقاش  الشِّ

 .ثقتك

راسلة   .9 ت األدبيّ  م  حفاملجالَّ عرية والص  نتشار وتعريف النَّاس لال ؛ة والشِّ

 .بك

عراء أكثر خِّبة ودراية ه  اعرض ما تكتب .10  مل ناقشتهم، منك عىل ش 

 .ملحوظاهتمواالستفادة من 

خيص لتكون بمنزلة   نة  أنشئ مدوّ  .11 لتبادل األفكار ونرش  ؛فضائك الشَّ

 .إبداعك

نَت ستحرتف   .12 تحتاج إىل س، شعر الّتفعيلةعر العمودي أو الشِّ  إن ك 

عرتعل م )علم العَ   .روض(، وهو علم موسيقى الشِّ

ة، وال ب .13 أن تقلِّد  أَس اقرأ قصائد الكبار واعرف سبب احتكارهم القمَّ

اخلاّصة ة تك األدبيّ حتَّى تصنع شخصيّ  منهم وتقتبس -يف البداية  -

.  بعدئذ 
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لتعرف رّس  ة لقصائد عظيمةاقرأ نامذج حتليليّ  .اقرأ يف النَّقد  األدب .14

 .عظمتها

رَي اقرأ  .15 عراءس   .فتارخيهم وجتارهبم ت سهم يف صنع  حارضك ، الش 

ائد احلشو من بتنقيحه   تكتب ما مل راجعة وقت ا اعط   .16 رة واملعاين الزَّ  امل كرَّ

عيفة  .والضَّ

 .البديلة وامل رادفات   الكلامت   عن القاموس   يف ابحْث  .17

 وتبتعدْ  ال هترْب رة وابحث عن امل ثري واجلديد. امل كرَّ  اتعواترك املوض .18

يفك أو الّ  عن املوضوعات   احةتي ال ت شع  التي خت   .رك بالرَّ

 .عديدة وأسلوب ي قنع  مجاهريَ  يفهمها اآلخر، بلغة   اكتْب  .19

اجلو  بتهيئة  لكن ي مكن هتيئة النَّفس لكتابتها،  !فجأةهتجم  القصيدة   .20

. امل ناسب بامليش أو التَّأمل  أو االستامع إىل املوسيقى  مثال 

ا.  لنفسك ابتكرْ  .21  .إىل آخرمن شخص   خيتلف  احلافز  حافز 

ل صوتك  .22 عر  نصفه  إلقاء، سجِّ ءتك شعرك لتدريب أثناء قرايف الشِّ

 .وقّوته صوتك ومعرفة مواطن ضعفه  

تيمة وجهان لقارئ  واحد ،النَّقد  لن ي ميتك .23  !فاملديح والشَّ
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د يف كتابة   ال ختْف  .24  منها كفيٌل  أو سطرٌ  فربَّام بيٌت  ،قصيدة سيئة وال ترتدَّ

 .بإعطائها قيمة ما

عر  ال دور وظيفّي يف كلِّ يشء، احلَس  كتْب ا .25 ، وال دور  ن والقبيح. الشَّ له 

 .اجتامعي

تعة، فال تكتب حني ال تكون م   .26 ا الكتابة  م   .إىل الكتابة  ضطَّر 

عيّ  ال تفرْض  .27 ن ا. ي مكنَك قول ما ت ريد بجميع عىل نفسك قالب ا م 

عريّ  القوالب ا- ة امل تاحة، املهم أن تفهمَ الشِّ  .وآخر قالب  الفرق بني  -جيِّد 

هلا إىل  30ويف  ،قما ت ريد عىل الور اكتْب دقائق  10يف  .28 دقيقة حوِّ

 .نّقحهادقيقة  20، ويف قصيدة  

. به ي مكنك معرفة نفسها أمهيَّة القصيدة بقدر   عنوان القصيدة مهمّ  .29

 .كلِّ ما يأيت بعده يففهو يؤثِّر  يت،اآل

انرشها يف من يكتب قصيدة يرغب  كّل  .30 . ال تنرشها إالَّ بعد أن فور 

 ملكك. ن رشت مل تعدْ  متىفالتَّأمل.  نَ م   وقت ات عطيها 

ا للتَّقدّ  .31 ستعدًّ  القديمة   ال يقبل برمي كتاباته   فبعضهمم إىل األمام، كن م 

 .إليهاالعودة  عىل أمل  
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 البالغة، وطريقة تشكيل   تعلَّم بعض قواعد النَّحو، وبعض أساليب   .32

ة عند كتابة   عر الكلامت؛ مجيعها مهمَّ  .الشِّ

راعاة اإل يف كتابة   .33 عر جيب م  مالء والتَّشكيل، ال تعتمد عىل الِّبامج الشِّ

عر، مجيعها سيِّئةتفعل  تي الّ   .ذلك. حتَّى برامج وزن الشِّ

د، فاملهّم افية، ي مكنَك مراجعتهام فيام بعوالق بالك بالوزن   ال تشغْل  .34

 أن تكتب.

اعر  قارئ   .35  .نفسه الشَّ

ا العادات   قلب حاوْل . «عمل انقاليب الكتابة» .36 تكن ال . بق  عَ  عىل رأس 

ا.  ا أو سهال  وواضح  هد   بذل عىل القارئ جِّب  أتقليديًّ   .ما ج 

عر  اجليِّد   .37 .  م  ح  خيرج  من رَ  الشِّ امل عاناة، فال تظّن أنَّ طريقَك سهال  دائام 

عاناتك إجياد  يف  اجتهدْ    .م 

ر   .38 عر  كالعامرة! عندما أ فكِّ القدرة عىل  األعمدة أفقد   أين سأضع   الشِّ

ر، ودعْ التَّصميم اجليِّ   .يلتهمك دفعة  واحدة الكتابة   وحَش  د. ال ت فكِّ

. اجعله جوازَ  ال شاعرَ  .39 ل إالَّ وبدأ باحلبِّ ر ،مرورك األوَّ  ولكن تذكَّ

عراء من )%90(  ؟أنت ستكتبه   كيف :املهم الغزل. عن يكتبونَ  الش 
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 بات عرصك. استفدْ ني. طّور لغتك بمتطلّ دائمَ  غة يف حركة  وتطور  اللّ  .40

اعر هو حامي اللّ روث اللّ من املو  .ه  غة ومرآة واقعغوي، فالشَّ

كتب االبالغة  والغموض  ليسا دليال  عىل الثَّقافة وأمهيَّة القصيدة.  .41

بَك من احلامقة   تكتَب  أاّل ، املهم بي ّس  .بوضوح  وسذاجة ت قرِّ

عر   جتديد   .42  البتكار كّل شاعر. وكل  شاعر جيتهد   هاجس  هو  الشِّ

 .فال تستعجْل  ،من والظ روف امل حيطة كفيلة بذلكوالزَّ  ،تهشخصيّ 

ف   ، قد حتتاج  العربّ  األدب تدرسمل  إذا .43 ق  نحوّي إإىل التَّعر  دقِّ  ىل م 

ها. ابحْث  ولغوّي   .عنه لتنقيح نصوصك قبل عرض 

عر يف إعادة  اكتشاف  األشياء، فال تكتْب  .44 ه. للنَّاس ما يعرفونَ  قيمة  الشِّ

 .ةّز عقوهلم وأفكارهم التَّقليديّ استفوباغتهم، وفاجئهم، 

عر  رحلةٌ  .45 ه دائام  نحوهم، وال تبَق  الشِّ  اآلخرين. فاجتَّ
 تدور   يف ذوات 

 .حول ذاتك

اعر واجلمهور   .46 عادلة   اطرف الشَّ عليه  واحدة فتعلَّم قواعدها. ال تتعاَل  م 

 .فتفقد ثقته، وال تتنازل فتخّسه

م .47 عر  هت  ين ي صبح  الشِّ ل  الدِّ ! حني يتدخَّ ض  إىل الّضغط  ة  وامل ساءلة.  ي عرَّ

ا أن تضطَّر للتَّحايل واللّ  ا أن فإمَّ مز، وإمَّ  إىل الرَّ
 
 !صامت ا تظّل جوء
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عر الّ  عر  اجليِّدالشِّ  .48 ة قوانني وضعتها الطَّبيعة البرشيّ  ذي ال يلتزم بأّي الشِّ

عر  اجلّيد ة. واألعراف االجتامعيّ  ناقض  عرصهالشِّ عر  الذي ي   .هو الشِّ

ا أن تدفنَ  .49 رة. فإمَّ كرَّ من هي نامذج م  نفسك يف  القصائد  عِّب الزَّ

ا أن تثورَ  اكرة   التَّاريخ، وإمَّ  .زمنك اخلاص وت بدع عىل الذَّ

عر ليست يف الوزن   .50 . اإليقاع فحسبة اخلليليّ  والبحور   موسيقى الشِّ

ا عىل العزف ا. املهم أن تكون قادر   .ي مكن أن يوجد يف النَّثر  أيض 

عرّية بغتة  تأ .51 ومن تواتر هذه  ،حيكمها وال مكانَ  ، ال زمانَ يت اجلمل  الشِّ

اول اغتصاهبا بالكلامت   ت نشئ  اجل مل   !القصيدة. فال حت 

دق   .52 اعر. أزمة   الصِّ ، احل بِّ  عن تكتب لكي الشَّ  تكون أن جيب مثال 

ا  .احلبِّ  يف واقع 

هادن  اخيار لديك .53 ا أن ت صبح )م  عاان: إمَّ ا )م  (. يف األوىل ارض  ( وإمَّ

ا حقيقيًّ  بدع  ن( ويف الثَّانية ستكون م  دجَّ ل إىل شاعر )م   .استتحوَّ

اعر بدعة .54 رافة الكأس  والشَّ كر  أو العقاقري  والكتابة   ،خ  حتت تأثري الس 

 ما، كلعبة 
 
وليت)أو إدمان  يشء  .احلظ رضبة من رضبات   (الر 

رنا اكّْس  .55 ّل  ،متثالك وال ت ضج  عر مم  . هنفس عىل الوجه   يبقى حني فالشِّ

ب عىل تغيري   :احلل  .عاداتك واكتساب  عادات  جديدة تتدرَّ
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عر  ال حيتمل الثَّرثرة. فال ت لبسه زوائد البالغة   .56  ،وال حشو الكالم   الشِّ

ح واإليضاح  .وال تقتل القصيدة بمزيد  من الرشَّ

عر  كالقامر، يعرف   .57 لقيه صاحبه متى حيتفظ بأوراقه   الشِّ  .اومتى ي 

تمعه،  .58 اعر مرآة جم  ور الّ  أن تعكَس حاول الشَّ تي تلتقطها يف الص 

 .حياتك وواقعك االجتامعي تفصيالت  

عر  .59 ، وال أحد يستطيع تعريفه، فال ت ضيِّع وقتك يف ةجنسيّ ليس للشِّ

 .حماولة تنظريه والتَّفتيش عن جذوره

 عنه، ثونيبح ما أو فيك، ي عجبهم عامَّ  ابحث مجهورك. َقدر من ت قلِّل ال .60

ه  .إليهم به   وتوجَّ

ِّبك عىل تفسري   .61 طالب ا بيشء شعرك. لسَت  ال تدع أحدهم جي  عر  ؛م  فالشِّ

ا من بريقه   غتال  بل  يفقد كثري   .حني ي فّسَّ  وي 

قها، وال ختجْل كبريةٌ  كذبةٌ  امل جتمع   حياء   .62  من خدش  قناعاته   ، فال ت صدِّ

 .ةالوثنيّ 

 .اإليقاعي حّسكية لرتب أو ادرسهااملوسيقى  استمع إىل .63

لقوايف إىل استخدام احاول أن تبتعد عن القوايف امل ستهلكة، وتطلَّع  .64

كّية غري املتوقَّعة  .الذَّ



عر  وتقنّياته أساسّيات    الشِّ

180 

اعر   .65 تناقٌض  شخٌص  الشَّ مثِّ  م  ة ل  ـي   كلِّ  يف كتْب ا لذا ؛اتشخصيّ  عدَّ

فوا أاّل  من ختَش  وال ة.واحلياتيّ  ةالنَّفسيّ  حاالتك  !إليك يتعرَّ

نفسك.  وقتك، وتشتيت   وإضاعة   والكسل   ص  عن الن كو ابتعدْ  .66

ز(مواقع الّتواصل االجتامعي)أغلق  :باختصار  !، وركِّ

  هناك أعذارٌ  .67
 
الكتابة  هي العذر  اجعل  ، دائام  إالَّ يف الكتابة   لكلِّ يشء

 .أخرىتنفيذ أشياء لعدم 

نَت ال متلكها، رغبة   أن تكونَ  قبَل  موهبةٌ  الكتابة   .68 وقتك  ال ختّْس . إن ك 

 .فيام ال ينفعك

قصيدة. هناك  ة أو وصفات جاهزة لكتابة  ال أحد يملك خلطة سحريّ  .69

افحسب نصائح ومقرتحات ن يبيعك ومه   .، فال تبحث عمَّ

 

أن يصبح  لكلِّ من يريد   من األفكار امل لهمة   كثريٌ  وفيهاالنَّصائح مفيدة 

ا تابعة كّل  ؛شاعر  كيز   خطوة   ولكن م  ان اجلاد رضوريّ  والعمل   ليست سهلة. الرتَّ

 .وتستهدفه ما ترمي إليه  للوصول  إىل 
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 املصـــــادر واملراجــــع

اًل:   املصادر العربيَّة أو 

القاهرة يف مطبعة املدين -حتقيق حممود شاكر-عبد القاهر اجلرجاين – البالغة   أرسار   .1

 .ةجدّ يف دار املدين –

 -قرأه وعّلق عليه /حممود شاكر -ينللّشيخ عبد القاهر اجلرجا –دالئل اإلعجاز  .2

 هـ.1413-3ط –دار مدين يف جّدة  -النّارش مطبعة املدين يف القاهرة

 هـ.1423 –بريوت  –دار ومكتبة اهلالل -للجاحظ –بيني البيان والتّ  .3

حتقيق د/ حاتم صالح  –البن شهيد األندليس  –التهذيب بمحكم الرتتيب  .4

امن   .ةدار البشائر اإلسالميّ  –الضَّ

عر والشعراء  .5 دار املعارف بمرص -حتقيق ورشح أمحد حممد شاكر –البن قتيبة –الشِّ

 .م1966 –

عر وآدابه الع   .6 حتقيق / حممد حميي  –البن رشيق القريواين  –مدة يف حماسن الشِّ

 .هـ1401 –دار اجليل -5ط–ين عبد احلميد الدّ 

 .هـ1414-3ط– بريوت –دار صادر -البن منظور  –لسان العرب  .7

ازي –حاح تار الّص خم .8 املكتبة -يخ حممد حتقيق يوسف الّش  –ألب عبد اهلل الرَّ

 م.1999هـ/1420-5ط-صيدا –ة، بريوت موذجيّ ر النّ الداّ -العرصية
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 -دار الفكر للّطباعة والنرّش والّتوزيع -عبد الّرمحن بن خلدون -مقّدمة ابن خلدون .9

 م.2001
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 : املراجع العربيَّةثانًيا

عر امل   .1   م.1978-5ط –دار العلم للمالّيني -نازك املالئكة –عارصقضايا الشِّ

عىل اجلارم حّققه وضبطه ورشحه   -حممود سامي البارودي –ديوان البارودي  .2

 م.1998 -بريوت -دار العودة -وحممد شفيق معروف

 م.1988 -بريوت -دار العودة -أمحد شوقي -الّشوقّيات .3

 م.1924 -طبعة العربّية يف مرصامل -مجيل صدقي الّزهاوي -ديوان  الّزهاوي .4

دار  -منشورات حمّمد عيل بيضون -أبو القاسم الّشاب -ديوان أب القاسم الّشاب .5

 م.2005 -4ط -لبنان -بريوت -الكتب العلمّية

 بريوت. -دار العودة -إيليا أبو مايض -مايض إيليا أبوديوان  .6

دار  -ى الّسقاأتّم رشحه وصّححه مصطف -معروف الّرصايف  -ديوان الّرصايف .7

 م.1953 -4ط -مرص -الفكر العرب

عر  .8  .1ط –ة قسطنطينيّ  –مطبعة اجلوانب -قدامة بن جعفر –نقد الشِّ

ة وليّ ار الدّ الدّ –يويف مصطفى الّس -أ.د –طبيق ظرية والتّ عري بني النّ اإلبداع الّش  .9

 .م2011-2010-1ط-مرص –القاهرة  –ة قافيّ لالستثامرات الثّ 

 لبنان. -بريوت -دار إحياء الرّتاث العرب -حّيان الغرناطيأبو  -البحر امل حيط .10

 -وزارة الرتبية -حتقيق زكريا يوسف -ابن سينا -جوامع علم املوسيقى .11

 م.1956 -القاهرة
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عر العرب احلديث  .12 دار –ة البادي حّص  –ا الِّبغوثي نموذج  –التَّناص يف الشِّ

 .م2009هـ/1430-1ط-عامن -كنوز املعرفة

 –وزيع رش والتّ دار جمدالوي للنّ -أ.د/ أمحد جِّب شعث  –اص مجاليات التَّن .13

 .م2014-م2013-1ط-األردن-عامن

راجعه د / حممود  –مجعه وحققه يعقوب زكي  –ديوان ابن شهيد األندليس  .14

  .القاهرة –دار الكاتب العرب للطباعة والنرش  –عيل مكي 

ز الثقايف اللبناين املرك –نقحه وصححه األستاذ حممد علوة  –ديوان أب نواس  .15

 .1ط-هـ 1424 –

مؤّسسة جائزة سعود البابطني لإلبداع  -ديوان أمني نخلة املجموعة الكاملة .16

 م.2001 -الّشعري

أ/ حممود  –رشح كتاب أهدى سبيل إىل علمي اخلليل العروض والقافية  .17

 –دار الكتب العلمية –رشحه وضبطه وكتب هوامشه نعيم زرزور  –مصطفى 

 .بريوت

 –دار القلم -حتقيق د أمحد فوزي اهليب –البن جني  –لعروض كتاب ا .18

 .م1987هـ 1407-1ط– الكويت

عر  .19  .1ط –ة قسطنطينيّ  –مطبعة اجلوانب -قدامة بن جعفر –نقد الشِّ

دار العلوم  -حتقيق وتعليق عبد العزيز نارص املانع -ابن طباطبا -عيار  الّشعر .20

 م.1958 -الّسعودّية -الّرياض -للّطباعة والنرّش
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بحث يف جتليات اإليقاع تركيبا وداللة ومجاال  –البنية اإليقاعية يف شعر أب متام  .21

 م.2011 -1ط-األردن-إربد-عامل الكتب احلديث-د/ رشيد شعالل–

 -3ط -مرص -سندباد للنرّش والتّوزيع -حممود قحطان -حبيبتي تفتح بستاّنا .22

 م.2009

 -للنرّش والّتوزيع دار فضاءات -حممود قحطان -ما فاَض عنهم وما تبّقى منّي .23

 م.2010 -األردن

 م.2013  -الّدار العربّية للعلوم نارشون -حممود قحطان -سوناتات .24
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وري ات  ثالًثا: الد 

عر الفلسطيني املعارص عند حممود درويش وسميح القاسم التَّناص الدّ  .1  –يني يف الشِّ

 .م2004-فِّباير  – 23ج-مرص-فكر وإبداع –د نظمي حممود بركة 

املوسوعة العامليّة  -أدب -أمحد فارس الّشدياق -أمن البوادي فاح مسك ينرش .2

 للّشعر.

ترمجة نزار  -للّشاعر اإلنجليزي ويليام وردزورث -أزهار  النّرجس الِّبّية .3

 رسطاوي.
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 الكاتب يف سطور

 .شاعر وكاتب يمني 

 .بكالوريوس هندسة معامرّية 

  2001مستوى جامعة صنعاء حاز اجلائزة األوىل يف مسابقة الّشعر عىل. 

 عر يف أدب الرّشقية  .2007الّدمام،  -شارك يف اليوم العاملي للشِّ

  2007يف دورهتا األوىل يف أبو ظبي،  «عراءأمري الّش »مثَّل اليمن يف مسابقة . 

  ا إبداعيًّا خالل  30اختري ضمَن قائمة أفضل د  دِّ ا جم  عارص  ا عربيًّا م  شاعر 

ا األخرية  .2010سنة  -اخلمسني عام 

   عراء العامل.عضو حركة ش 

 .عضو احّتاد امل دّونني العرب 

 .ت رمجت بعض قصائده إىل الّلغتني اإلنجليزّية والفرنسّية 

  ٌله عدد َ
القصائد والّدراسات النّقدّية يف عدد  من الّصحف املحليّة من  ن رش 

 .والعربّية والّدورّيات واملجاّلت
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 للكاتبصدر 

 شعر -احبيبتي تفتح بستاّن. 

 ..ى منِّي .ما فاَض عنهم  .شعر -وما تبقَّ

 نثر. -سوناتات 

 بع:حتت الط  

 من بكاء َ  .شعر -ما تيّسَّ

 شعر. -أنا جيب  أن أموت 

 شعر. -قبل أن يشيَخ الّليل النّبي 

 رواية. -لعنٌة ال شفاء منها وال موت 

ّ

ّالكاتبواصلّمعّللت ّ

www.MahmoudQahtan.com 

MahmoudQahtan@hotmail.com 

http://www.mahmoudqahtan.com/
mailto:mahmoudqahtan@hotmail.com
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