يادج االدب انؼثاع/ ٙانًشدهح انصانصح /د.شًٛاء َجى ػثذ هللا
أتٕ ذًاو
اسمو ونسبو

ْٕ دثٛة تٍ أٔط انطائٔ , ٙاٜساء يرعاستح ف ٙصذح َغثّ يٍ غٛئ فقذ ْجاِ تؼط
يؼاصش ّٚتأَّ َثطٔ ٙصػى قٕو أٌ أتاِ كاٌ َصشاَٛا َ ٚغًٗ ذذٔط ٔأَّ دشفّ ئنٗ أٔط
ٔاَرغة ف ٙغٛئ ٔظٍ يشجهٕٛز ف ٙذشجًرّ نّ تذائشج انًؼاسف اإلعاليٛح أَّ ستًا كاٌ اعى أتّٛ
انًزكٕس ف ٙانًشاجغ انقذًٚح ػهٗ أَّ ذذٔط يذشف ػٍ ( ذ ٕٛدٔط ) ٔتُٗ غّ دغ ٍٛػهٗ ْزا
انظٍ تأَّ َٕٚاَ ٙاألصم َٔ ,صشَاَٛح أت ّٛالذُف ّٛيٍ انؼشب ٔال يٍ غٛئ فقذ كاَد انُصشاَٛح
شائؼح يٍ قذٚى فٓٛا ٔ ,جًٕٓس يٍ ذشجًٕا نّ يٍ انصقاخ ٚزْثٌٕ ئنٗ أَّ غائ ٙصهٛثح ٚٔ ,شٓذ
نزنك فخشِ انًعطشو تطٛئ ٔأَّ اخراس يُٓا أكصش يًذٔدٛح َٔ َِّٕ ذُٕٓٚا ػظًٛا تًٍ عجهٕا نٓا فٙ
ػصشِ أيجادا دشتٛح ,يًا ٚذل ػهٗ أَّ غائ ٙػشٚق ٔػشت ٙأصٛم.

مولده

ٔنذ تقشٚح جاعى تقشب ديشق ػهٗ انطشٚق يُٓا ئنٗ غثشٚح ٔقذ ذؼذدخ انشٔاٚاخ ف ٙعُح ٔالدذّ
فقٛم عُح ْ273ـ ٔقٛم عُح ْ283ـ ٔقٛم عُح ْ288ـ ٔقٛم عُح ْ293ـ َُٔغة ئن ّٛأَّ قال ٔنذخُ
عُح ْ291ـ

نشأتو

ذعاستد اٜساء أٚعا َ فَ ٙشأذّ فقٛم ئَّ َشأ تًصش ٚغق ٙانُاط ف ٙيغجذْا انكثٛش ٔ ,أكصش
انًإسخ ٍٛػهٗ أَّ َشأ تذيشق ٔأٌ أتاِ كاٌ ػطاساَ فٓٛا ٔأَّ أنذقّ تذائك كٚ ٙذغٍ دٛاكح
انصٛاب ٚٔ ,ثذٔ أَّ أخز ٚخرهف يُز َؼٕيح أظفاسِ ئنٗ دهقاخ انًغاجذ ٚرٓم يًا كاٌ ٚجش٘ فٓٛا
يٍ جذأل انشؼش ٔانصقافح ٔعشػاٌ ياذذفق ُٚثٕع انشؼش ػهٗ نغاَّ ٔاذجّ تّ ئنٗ تؼط انًٍُٛٛٛ
ٔانطائ ٍٛٛف ٙتهذذّ ٔف ٙدًص يصم َٕح تٍ ػًشٔ ان َّغ ُك َغ ِكٔ ٙتُ ٙػثذانكشٚى انطائَٔ ٍٛٛشاِ
ٕٚنٔ ٙجّٓ َذٕ يصش قاصذا ػٛاػ تٍ نٓٛؼح انذعشي ٙانز٘ كاٌ ٚقٕو أدٛاَا ػهٗ ششغرٓا
ٔخشاجٓا ٔنّ ٚقٕل ف ٙئدذٖ يذائذّ:

ٔأَد تًصش غاٚرٔ ٙقشاترٙ

تٓا ٔتُٕ اٜتاء فٓٛا تُٕ أتٙ

المظاىر الموضوعية في شعره

انًذٚخ ْٕٔ أْى األغشاض انر ٙذرجهٗ فٓٛا خصائصّ ,يصم قٕنّ ف ٙذصٕٚش أٚاو ػشقّ انًاظٛح:

أػٕا ُو َٔصْ م كاد ِ ُْ ُٚغٗ غٕنَٓا ...رك ُش انَُّ َٕٖ فكأَٓا أٚا ُو

ْ
ْ
أسدفد ...تِ َج ًٕٖ أع ًٗ فكأَٓا أػٕاو
ْجش
اَثشخ أٚاو
شى
ٍ

ْ
اَقعد ذهك انغٌُٕ ٔأْهٓا  ...فكأَٓا ٔكأَٓى أدْ الو
شى

ٔف ٙانغضل ٔانُغٛة قٕنّ:

غٕل ٔقٕ ِد
أجذس تجًش ِج نٕػ ٍح ئغفاؤْا  ...تان َّذيغ أٌ ذضداد
َ

ٔقٕنّ:

أدْ هَٗ انشجال يٍ انُغاء يٕاقؼا  ...يٍ كاٌ أشثٓٓى َّ
تٍٓ ُخذٔدا

ٔف ٙانششاء قٕنّ:

ػ ٌٕٛقثٛه ٍح  ...دَيا ً
ْ
ْ
ُ
ظذكد ػُّ األدادٚس ٔان ِّز ْكش
فاظد
فَر ًٗ كهًا

فر ًٗ ياخ ت ٍٛانطَّؼٍْ ٔانعَّشْ ب يٛرحً ...ذقٕو يقاو انُصش ئٌ فاذّ انَُّصْ ُش

ٔيا ياخ درٗ ياخ َيعْ شب عٛفّ ...يٍ انعَّشْ ب ٔاػره َّ ْ
د ػه ّٛانقَُا ان ُّغ ًْ ُش

انٕ ْػ ُش
ٔقذ كاٌ فٕخ انًٕخ عٓال فش َّدِ  ...ئنِ ّٛ
انذفاظ ان ًُشُّ ٔانخهق َ

ٔيُٓا أٚعا :

قصائذ انثذٚؼح  ,انٕصف  ,انفخش .

أسلوبو الفني

شؼش أت ٙذًاو صاخش تًا ٚذل ػهٗ أَّ اَقط ػهٗ يؼاسف ػصشِ اَقعاظا َ درٗ ذًصهٓا ذًصالَ
دقٛقا َ
ٔخاصح انراسٚخ ٔػهى انكالو ٔيا ٚرصم تّ يٍ انفهغفح ٔانًُطقٔ ,كاٌ ٚؼشف كٛف ٚذٕل انراسٚخ
شؼشا ػهٗ شاكهح قٕنّ ف ٙئدذٖ قصائذِ نخانذ تٍ ٚضٚذ انشٛثأَ ٙاَرصاس قٕيّ فٕٚ ٙو ر٘ قاس
انًشٕٓس ػهٗ انفشط :

صذةُ
فش ٌدٔ ...دٌ ٛذ يٍ األشثاِ نٛظ نّ َ
ْٕٔ ُي َ
نٓى ُ ٕٚو ر٘ قاس َي َ
عٗ َ

تّ ػهًد صُٓةُ األػاجى أَّ  ...ت ِّ أػشتد ػٍ راخ أَفغٓا انؼُشبُ

تٍ كغشٖ ال َعُا ٌو ٔال صُهةُ
ْٕ انًشٓذ انفَصم انز٘ يا ََجا ت ِّ  ...نكغشٖ ِ

