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البصرة
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وجودات  يقول الشاعر الـفرنسي ( ماالرميه ) مـا ملخّصه : أنّ الكـاتب على عالقة متمـيّزة بالغيـاب  وح تتزاحم ا

فال شيء وال أحد  وإنّنا بالكتابة نُبدع الفراغ احمليط بنا فنضع مسافة ب أنفسنا واألشياء .
   ويقول الروائي امبرتـو إيكو ما نصّه : (( فمن أجل سـرد شيء ما يجب في البداية الـقيام بدور مبدع يـقوم بابتكار

عالم  ويجب أن يكون هذا العالم من الدقة بحيث نتحرّك داخله بكلّ ثقة )) ( اعترافات روائي شاب ص. ( 28
   ويصرّح األستاذ مـقداد مسعود : (( شـخصيًّا كقـار أنا مدين للمـفكر الكبـير سالمة موسى بالـكثير .. وحده مَن
عـرفـة اإلنـسـانيّـة )) ( زيـادة مـعـنى الـعالم فـتح شهـيـتي عـلى تـنـويعـات الـقـراءة  وعـدم التـخـصّص بـنـوع واحـد من ا

ص84).
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منـذ العـنوان الـرئيس (( أربـاض )) والعـنوان الـفـرعي (( وحدات شـعريـة ))  حاول الـشاعـر والنـاقد األسـتاذ مـقداد
مسعود  أن يستقطب اهتمام القار  ويدفعه لتوظيف ذخيرته الثقافية  التي تمكنه من جتنيس العنوان وفهم داللته
ـ  إلّا أنّـها تـعـدّ مفـاتيح تـفتح بـاشـرة  ومع أنّ العـناوين عـتـبات ( خـارج ـــ نصـيّة ) ال تـمـثّل جزءًا من ا اللـغويـة ا

أبوابه .
    فـ (( أرباض )) بـوصفه عنـوانًا لـلكـتاب  عبّـر عن رفضه لـلمـستـهلك في الـعناوين  وعـن توافقه مع لـعبـة الكـلمة :
دينة  دينـة ) ال هي غائبة وال هي حاضرة  لكنها متفـاعلة معها  فاألرباضُ : نواحي ا كان ( ا كلمة في عالقتها با
ديـنـة من العـمـارة والضـواحي  فـفي ( الـع ) لـلـفراهـيدي : (( وما يُـبـنى حول سـورهـا من اخلارج  أي مـا حـول ا

والربَضُ : ما حول مدينةٍ أو قصرٍ من مساكنِ
جُندٍ أو غيرهم  ومسـكنُ كلّ قومٍ على حِيالهم

: ربَض  ويُجمعُ على أرباض )) .  
   و (( وحـدات شـعـريّـة )) عــبّـرت عن الـتـفـرّد
والتـجريب في الـبـحث عن جنس أدبيّ جـديد 
ومــحــاولــة الــتــمـلّـص من احلــدود الــتــقــلــيــديـة
لألجــنــاس األدبــيّــة  الــتي يــعــدّ أرســطــو هــو
الــواضع األوّل لألسس الــتي تــقــوم عــلــيــهـا 
والتي نظر إليهـا وكأنها كائنـات عضوية  تنمو
وتتـطور حـتى تبـلغ كمـالهـا وتسـتقر  وتـتوقف

عن النمو .
   واحلقـيـقـة أنّ إبـداع الـتـداخل في األجـناس
األدبيّـة  وفي غيـر األدبيّـة كالـتأريخ والـفلـسفة
والسيرة الـذاتيّة والتـجارب التي عـاشها كاتب
أربـــاض  يـــنـــبع مـن مـــوهـــبـــة كـــبـــيـــرة تـــأبى
االنـــحـــصـــار ضـــمن نـــطـــاق مـــحـــدّد شـــكـــلًــا

ومضمونًا .
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 وتأسيـسًا على مـا سبق استـعان الكـاتب عند
دى كتابة وحداته الـشعرية بـ ( ذاكـرة بعيدة ا
) اندمجت فيهـا أربع ذواكر : ذاكرته ككاتب 
ـــكــان  وذاكـــرة الــتـــاريخ  وذاكــرة وذاكــرة ا
ـتـلـقّـي  وهـذا االنـدمـاج والــتـداخل بـ هـذه ا
الـذواكـر األربع  أنـتجَ نـصًّـا مـنـتـجًـا لـلـدالالت

والرموز . 
ــقــبــرة ) في  فال غــرابــة أن يــتــحــوّل اسم ( ا

دينتهم  وهذا ما نقرأه عرفي  أرباض إلى ( مزرعة )  ألنها تضمّ ب أطباقها عقولًا منـتجة تركوا آثارًا في اإلرث ا
متُ شـطر ابن سيـرين فانـتشلـته من حيرته في قول الكـاتب : (( طير مـن أجله قصـدتُ مزرعة احلـسن البـصري  و

ب احملاميد الثالثة : البروف االقتصادي محمود احلبيب ومحمود البريكان  ومحمود عبدالوهاب )) ( ص . ( 15
4

 ولكي يسحر الـقار  ويأسر لُـبّه  فال يستطـيع الفكاك من لغـة جتربته الفـنيّة  لم يكتف الـكاتب بالتـناول السطحي
لألشـيـاء واحليـوانـات واجلـمـادات واألنـواء  وإحـصاء أشـكـالـهـا وألـوانـهـا فقـط  بل نفـذ إلى جـوهـرهـا  وأنـسـنـها 
فأخـرجهـا من إطار مـاديتهـا  لتـصبح جـزءًا من النـسيج اإلنـساني  وخـلع علـيهـا رموزًا وأحـاسيـسًا  ومـنحـها قـلبًا
شاعـر التي يلونـها بها ـعنى الذي يـخلعه اإلنسـان عليهـا  وبدون ا وذاكرة (( فاألشيـاء ال وجود لها وال قـيمة بدون ا

وبدون األحاسيس التي ينفخ بها في روحها )) كما يرى أحد النقّاد . 
ـاء الغضوب )) ( ـؤطّر  في تدفّـقه أو تموّجه  يـهزأ با اء ا طـر عند مقـداد مسعـود (( يتبـاهى بعريه ويـصفع ا    فا
ـصـائرنـا بـسـفائـنـنا  ص  ( 18والبـقـاء لـلريح (( فـتـيـة دومًا  وراقـصـة لألبـد  وال تسـتـحي ال تـستـحي  تـتسـلّى 
يستفزّها كـبرياء الشجر )) ( ص ? ( 17و(( الفل يستحي مثل الـفيل ومثل الفيل والفل يـستحي احلصان ... وحده
اعـز ال حيـاء له ومنه انـبـجست عـنكـبوت الـتقـانة )) ( ص       ? ( 12و(( السـاقيـة اآلن تعـاني احتـباسًـا وسرطـنة ا

وكوابيس تسردها منهوالت ال تتوقف عن تثقيب رئة الساقية وقلبها وذاكرتها )) ( ص     . ( 72
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ا أنّ اجلـسم والعـقل والنفـس  كلّهـا تعـمل مع بعـضهـا البـعض في أثنـاء التـفاعل االجـتمـاعي  فال يعـمل أحدها  و
عزل عن اآلخر  عُدّت هذه األجزاء أجزاءً أساسيةً من البناء التركيبي للمعنى .

    ومن يتـتبع روحـيـة وحدات أربـاض يجـد أن نـفس الكـاتب أبعـد مـا تكـون عن الفـرح والسـرور  فـمن خالل تنـافذه
ا شعر بالغربة واحلزن واخلوف  وهو حزن دائم احلضور ستقبل األقتم  طا ادي مع الواقع القا  وا النفسي وا
ّا جـعله يسعى إلى بـناء عالم خاص به لـيأمن من سطوة  ناجم من الصدمـات العنيـفة التي عانى مـنها  وال زال  
البحر وصخـبه وغدره : (( وأنا في كلّ هذا وذاك  وخـوفًا من البحر الـعميق  صنـعتُ لي صحرائي فيه  ونأيتُ عن

عمقه وصخبه وغدره ))     ( ص . ( 48
   وتصل رسالـة حزن من نـوع آخر تـرثي الوطن الـذي بيع في مالهٍ ومـقاهٍ  وفنـادق الدرجـة األولى واألخيـرة (( ليتم
ضاربـة بها وتسـتبدل هـيمنـة بهيمـنة أشدّ من احلـنظل  طغـمة مالـية ريعـية طائفـية مصـابة بلـوثة الهوت الربض  ال ا

يتوقفون عن تصقيل مرايا أسيادهم )) ( ص . ( 43
عبود  هو : الريع ..  ويرثيه مرة أخرى لـتقدمه إلى اخللف (( كروش الـدولة تطوّق كروش الـسوق  هنا يكون اإللـه ا

إذن الديانة االقتصاديّة السائدة هي وحدانية الريع  ال لتنمية الوطن إنتاجيًا  نعم لتهريب األموال )) ( ص. ( 66
   وربّما داخله احلزن بسـبب الديدان اجملهرية الـتي (( تفتكُ مسرّاتنا فـنتوقف عن احللم بقـرار من الغير البغيض ))
ـسـيرة  ولـذلـك (( ال بدّ مـن حـراسة ولـكن رغم هـذا احلـزن والـقـلق واخلـوف يـبـقى األمل بـاالنـبـعـاث  وبـاسـتـمـرار ا
تـربضـ بنواظـير بنـادق القنص )) ( ص ? ( 74وإن كانت تلك أحالمنا بـسراج الفـطنـة حراستـها من الرابـض وا
نـال (( في أحالمـها مـعانٍ مـؤجـلة  في أحالمي أشـجـار نفـضـيّة  ألحالمـنا : ظـلّ عشب يـتدفق   األحالم بعـيـدة ا

نتحاور  نتكاتب  هي تكتبني نهرًا  أنا أكتبها وردة تغتسل بي كلّ فجر )) ( ص . ( 88
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 أخيرًا  فإنّ القار الدارس لكتاب ( أرباض ) لألستاذ األديب مقداد مسعود  حتت إجناسية ( وحدات شعرية ) 
ؤلف بـذواكـرها الصـادر عن دار ضـفاف لـلـنـشر / بـغـداد ـــ الشـارقـة  ينـتـابه شعـور بـأنه مـحلّق بـ تـركيـبـة ذات ا
تعـددة واخملتلـفة  وعالئق مـحيطه الـقا  ويشـعر بأن الـكاتب الكـر قد ضـمّن وحدات كتـابه رسالة مـا  فما هي ا

الرسالة التي أراد الكاتب إيصالها لقرّائه .

ستشار في الـهيئة العامـة للسياحـة والتراث الوطني السـعودية علي الغـبان عن تبني الهـيئة تسجيل سـتة مواقع سعوديـة جديدة في قائمة كـشف ا
قبــــــلـة لتضاف إلى 5 ي باليونـيسكـو في كل من: عسيـر والباحة والـسليل وجنـران وطرق احلج ودومة اجلنـدل خالل الفتـرة ا التراث العـا
ـنطـقة ـية تـعمـل مشـتركـة مع الهـيئـة في اجلوانب الـتــــراثيـة بيـنهـا اربع بعـثات في ا مـلكـة كاشـفا عن  30بـعثـة عا مـواقع التـراثـية احلـاليـة في ا

الشرقية. 
ي إن (مـشاركـة اجملتمع احملـلي في األحسـاء كان مـعيارا ؤتمـر الصـحفي اخلـاص بتسـجيل واحـة األحسـاء كموقع تـراث عا وقـال الغبـان في كلـمته بـا
لـك عبدالعزيز بـقرار استراتيجي ي مؤكدا أن جهود احلـماية آلثار األحساء بـدأت منذ عهد ا رئـيسيا في تبني تـسجيل األحساء في قـائمة التراث العـا
يتـمثل في نقل صـناعـات البـترول بعـيدا عن الـواحة للـحفـاظ علـيها كـاشفـا عن إضافة  12مـوقعا آخـر في األحساء مـوضحـا أنه ال تعارض بـ التنـمية
واحلفاظ على التراث وأن التنمية خير وسيلة للحفاظ على التراث الفتا إلى أن الهيئة مطالبة مع بدء التسجيل تقد تقارير متكاملة لليونيسكو إليضاح برامج

سجلة). واقع ا التنمية ورصد كامل لألعمال في ا

رسالة الرياض

uJ O½uO UÐ w*UF « À«d² « w  …b¹bł W¹œuFÝ l «u  ∂

6

والـفصاحـة واخلطـابة واالمالء والـنقد
ــصــحف قــد جــعل مــنــهـــا كــلــهــا في ا
بــواســطــة الــضــبط كــايــجــاد الــنــقـاط
واحلـركـات فـقـد كتـب االمـام علـي علـيه
ــــصـــحف بـــاخلـط الـــكـــوفي الـــسالم ا
الـيابس بـاحلـبـر االسـود . اما تـلـمـيذه
ابو اسـود فقد نقـطه باحلبر الـبرتقالي
ـقارب لـلـون االحمـر . امـا تـلمـيـذ ابو ا
اســــود الــــدؤلـي اخلــــلــــيل بـن احــــمـــد
الـــفــــراهــــيــــدي االزدي كــــان في وضع
احلـركات واخلط الـكوفي عـربي عراقي
كــان يـسـمى اجلـاف او احلـاد  –فضال
عن خـطوط عـربـية اخـرى مثل احلـيري

كي موجودة انئذاك . واالنباري وا
ـصـحف ويــقـول  مـضــيـفــاً ان ا •
الـكـر نـزل بـثـقـافـات لـغـويـة سـبـاقـية
متـعـددة فالـلـغة الـعـاربة هـي النـضوج
ــتـــعـــربـــة هي الـــقـــوة ولـــغــة ولـــغـــة ا
ـستـعـربـة هي احلـضـارة ذات الـداللة ا
اجـيـة وهي احلـاويـة للـغـة الـقرآن اال
اجملـيـد ...مـسـتـوثـقـاً بـقـول االمام عـلي
عليه السالم (من كان سائالً عن نسبنا
فــانـــا نــبط مـن كــوثى ويــعـــني قــريش
ـــا اراد الــــنـــبي وكـــوثى الــــعـــراق وا
ابــراهـيم كـان مـن نـبط كـوثى كــمـا قـال
ابن عباس نحـن معاشر قريش حيُ من
الـــنـــبـط من اهل كــــوثى واالنـــبـــاط من
الـعراق . وكـمـا انهم من ذريـة ثابت بن
اسـمــاعـيل بن ابـراهـيـم ومـنـهم عـدنـان
سـتعربـة . فاخلط العربي جد الـعرب ا

ماهو اال امتداد للخط النبطي).
ـصاحف سـبعـة ارسلت الى مـكة وان ا
والـشـام والـيـمن والـبـحـرين والـبـصرة
ــديــنـة . وان والـكــوفــة والـســابع في ا
حروف الـعربـية كانت عـلى وفق (ابجد
.هـــوز  . حـــطي . كـــلـــمن . ســـعـــفص .
قرشت ) ثم اضيف اليها (تخذ . فظع)
ثـم يــعـــرج بــنـــا الــبـــاحث عــلى •
مفـهومـيـة الفـصاحـة والـبالغة في لـغة
الـعـرب بحـديث الرسـول االعـظم محـمد
صـلى الـله علـيه واله واصـحـابه وسلم
(انا افـصح من نـطق بـالـضـاد بـيد اني
من قريـش ) وخيـر مـا جـاء في تـعـظيم
كـتاب الـله تـعـالى ان اخلـليـفـة عـمر بن
اخلطـاب (الـفاروق) كـان يـقول عـظـموا
كتـاب الله من حـيث احلجم كـبره وكان
يضرب من لديه صغير احلجم ويحرقه
صحف وهو بـذلك سن سنـة وهي ان ا
البـد وان يـكـون كــبـيـر احلـجم مع رسم

للكلمات كبير .
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لــــقــــد وجــــدنــــا الــــكــــثــــيــــر من •
االختالطات والتكهـنات والترجيحيات
في االصـول بـعـضـهـا يـحـتمـل التـأويل
واختالف القراءات للمفردة في االطالة
والـــقــصـــر والــرد والـــشك ســـواء عــلى
صـعــيـد الـشـعــر والـشـعـراء والــفـقـهـاء
ومــدارسـهم خـاصــة مـدرسـتـي الـكـوفـة
والـبصرة فـيما يـتعـلق االمر بالـتشريع
وفـقـه الـلــغــة والــنــحـو وفــروع الــلــغـة
ومواطن الشعـراء والكتاب وهم مصدر
الــلــغـة حــيث اعــطى الــدكـتــور عــصـام
ـوضـوعـيـة هـذه الـدراسة جـهـداً الئـقـاً 
ـعــلـومـة في الـكــشف والـبــحث ودقــة ا
الـتـاريـخـية اسـمـاً وزمـانـاً وارثـاً ادبـياً
خــالــداً في امــة مــحــمـــد عــلــيه افــضل

الصالة والسالم ..
ا حفل به وجدت في مطالـعتي  •
هـذا الـكـتــاب من طـرح عـلـمي جتـزيـئي
مـــتــــنـــاغم وراء مــــشـــفـــوعــــة بـــاالدلـــة
والتطابـقية والشواهد الـتاريخية وهو
ثـابت قطـعي في االخـذ والـتـقـيـد سواء
عـلى اصــعـدة االسـتــدالت او احملـاكـات
فاهيم القيمة واالستنباط والقياس وا
في اســـلــــوبـــيـــة عـــلـم الـــلـــغـــة واالدب
ـفهومـيها الـثنائي الـشعر والـنثر في
الـــوطن الـــعــربـي . نــشـــأتـــهـــا مــراحل
تعـددة وحروفها تطـورها ولهـجاتهـا ا
وما طرأ علـيها من انبعـاث وتقيم فيما
ورد من القرآن الـكر من تعـزيزاً لهذه
الـلغـة وامـة العـرب فـهـو القـائل تـعالى
(كنتم خير امة اخرجت للناس ) وقوله

تعالى (انا انزلناه قرآناً عربياً ).
انـــني اثـــني عـــلى الـــســـاعـــد االصـــيل
لـلـدكـتـور عـصـام حـيـنـمـا اخـتـار هـكـذا
عنوان وولج هكذا مـوضوع فيه اهمية
كـبـيرة من الـوقـوف دراسة وتـتـبع اخر
في فقه الـقرآن الكر واحـكامه مع فقه
ـوضوع لـهذا اللـغـة العـربـية والـربط ا
الـعـنـوان الـتـبـاري الـقـرآني في الـشـعر
واللغـة . وخصوبة ارضـية هذا البحث
دافـقـة في احليـويـة والـتـألق والـتـعمق
ـا يتـطلب ـتشـدد النـاجح  الـدراسي ا
ـعـرفـة ـســتـوى الـثـقــافـة وا مـتــلـقـ 
فـائــدة لالسـتــزادة واكـتـنــازاً مـعــرفـيـة
للـعالقة االصـلة مابـ االسالم والعرب
قيـتة يبقى االسالم ودون التـعصبيـة ا
ان والـعبـادة مشروع دين احملـبة واال

سماوي للجميع ..

قد اجـد من الصعـوبة التـأكيد •
االحــتــرازيــة عــلى وجــوديــة الــداللــة
ـفـرطـة في آلـيــة الـتـفـسـيـر الـفـكـري ا
اهـيـة النص الـقـرآني الكـر مـدعاة
عنى احلـقيقـة البشـرية قوال وفـعال 
الـتــبـاري الـقـرآنـي في االدب الـعـربي

شعراً ونثراً .
وهـــذا مـــا حــفـل به تـــفــســـيــر •
واستـنبـاطاً الـدكـتور الـباحث عـصام
صــبـاح ابــراهـيم فـي مـؤلـفـه اجلـديـد
ــوسـوم بـ ( الــتــبـاري ــهــداة لي وا ا

القرآني في الشعر واللغة ).
حـيث جاء اسـتـهالل الـكـتاب تـعـريـفا
موضـوعـيا لـلـشعـر كـونه لغـة تـرتقي
الى لـغة االت الـعـزف لـكونـهـا بـرهان
عــلى مــنــطق لــغــوي غــنـائـي مـوزون
ويتصف باجلموع كلما كان التحليق
عـاليا كـان الشـعر اعـذب واجمل عالم
خــيــالي مـفــتـرض الواقــعي حــتـمي ,

تدفقة . فالشعر لغة االنسان ا
وهـنـا يالحظ ان كل فيـلـسوف •
هـو شـاعـر او لــغـوي مـثل ابن سـيـنـا
شـاعر وابن رشـد له كتـاب الضروري
في الـنـحـو تـنـاول فـيه لـغـة الـعرب ..
وتناول الـكتاب لغـة العرب عبر دورة
عـاد كالم العرب بـدأ ا مـعاديـة وفقـاً 
 –نثر  –شعـر عمودي  –شعـر حر –

نثر 
مع وقـفة اسـتـدراكـيـة يشـيـر بـها الى
ان الشـعر العربي لـم يكن موزوناً في
احلـقـبـة اجلـاهلـيـة دلـيـله ان الـشـاعر
عـبـيــد االبـرص الـذي كـانت قـصـائـده
لـيـست عـلى بـحـر واحـد وخـصـوصـاً
ـتــكـونـة مـن عـدة ابـحـر – مـعـلــقـته ا
متشظية  –وهي اخلروج عن الوزن .
ثم يــــورد لــــنــــا حــــكـــايــــة عن •
االصمـعي قـائال : كـفـاك من الـشـعراء
اربــــعـــــة... امــــرؤ الــــقـــــيس اذا ركب
والــنـابــغـة اذا رهب وزهــيـر اذا رغب
واالعــــشـى اذا ضــــرب . كــــمــــا يــــرى
الــشـاعـر لــبـيــد بن ربـيــعـة الــعـامـري
ـلك الـضـلـيل والـشاب الـشـعـراء هم ا
الـقـتـيل والـشـيخ ابـو عـقـيـل ويـقـصد

نفسه .
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وقــد ســئل االمــام عــلي عــلــيه •
السالم عن الـشعراء .. فـقال ان القوم
لم يجروا في حلبة تعرف الغابة عند
لك الضليل قصتـها فأن كان والبد فـا

يريد (امرؤ القيس) .
لـقـد اعـتـمـد الـكـاتب هـنـا في دراسـته
العلميـة التطبيقيـة التجريد واالقناع
ا ورد في والنص من تطـابق عقلي 
الـقـرآن اجلـلـيل من نص كـر مع مـا
وجده من نص شعري او نثري خالل
الــعـصــور االدبـيــة الـعــربـيــة الـســتـة
اجلـــــاهـــــلي  –االسـالمي االمـــــوي –
ظلمة  –العصر العباسي  –الفتـرة ا

احلديث احلالي . 
تــطـــابــقــا مـــعــنــويـــاً وضــمـــيــنــاً في
ــضــمــون وعــلـى ســبــيل ذلك نــورد ا

امثلة على ذلك كما يلي ...
وقفة – •

من هــذه الــنــمــاذج الــتـطــابــقــيــة في

الـتـبـاري الـقـرآني الـكـر في الـشـعـر
ثال واللغة نعرض منها على سبيل ا
وذجاً واحداً حيث تكون ال احلصر 
مــحــطــتــنــا الــشــعــريــة مع اصــحــاب
علقات السبعة والعشرة كما اشرنا ا
الـــيــهــا اعاله في الـــعــصــور االدبــيــة

العربية ..
ـا قـاله امــرؤ الـقـيس واسـمه اوال : 
حندج وكنتيته ابا وهب في معلقته .
قفا نبك : انه خاطب الـواحد مخاطبة
االثــنـ كــقـولـه تـعــالى ( الــقـيــنـا في
جـهنم) وهي تنـبيه لـلتوكـيد مثل رأي

برد سورة ق . ايه .24 ا
ثانيا : طرفة بن العبد في معلقته 

الح طوراً ويهتدي كقوله يجور بها ا
تـعـالى ( وقــد خـلـقـكم اطـوارا) سـورة

نوح اية . 4
ثـالثـاً : وما قالـه زهير بن ابـي سلمى
توسم في معلقته أنيق لع الناظر ا
ــسـومـة) : كــقـوله تـعــالى ( واخلـيل ا

سورة ال عمران 14
رابـعاً : ومـا جـاء في مـعـلقـة لـبـيد بن

ربيعة .
وجال الـسيـول عن الـطـول كـأنـهـا زبر
جتــد مـتــونـهــا اراد هـنـا الــكـشف عن
الزبر وهو جمع زبـور كما يقال زبرت
الكتاب اي كتبـته كقوله تعالى ( ولقد
كــتـبـنـا في الـزبــور من بـعـد الـذكـر ان
االرض يــرثـهـا عــبـادي الــصـاحلـون )

سورة االنبياء اية . 105
خـــامـــســـاً : وقـــال عـــنـــتـــر بـن شــداد

والعبسي في معلقته ..
ـن حـــــلـت له يــــــاشـــــاة مــــــا قــــــنص 

حرمت عليَّ وليتها لم حترمُ
كـقـوله تعـالى: (واحلـرمات قـصاص )

سورة البقرة اية . 194
سـادسـاً : الـشــاعـر احلـارث بن حـلـزة
في مـعـلــقـته اجــمـعـوا امــرهم بـلـيل :
كــقــوله تـــعــالى ( فــاجـــمــعــوا امــركم
وشركاءكم ) سورة يونس االية . 71
يمون في سابعـاً : وما قاله االعشـر ا
مـعــلـقــته تـســمعُ لــلـحـلـي وسـواسـاً :
كــقـولـه تــعـالـى ( من شــر الــوسـواس

اخلناس ) سورة الناس اية . 4
ثامناً : وما قاله عبيد بن االبرص في
مـعـلـقـته ارض تـوارثـهـا شـعـوب وكل
من حلها محروبُ كقوله تعالى ( واذا
تـولى ســعى في االرض لــيــقـد فــيــهـا
ويـهلك احلرث والـنسل والـله ال يحب

الفساد ) سورة البقرة اية. 205
تاسـعاً : ومـا جاء في مـعلـقة الـنابـغة
زياد الذبياني ركبان مكة ب الغسيل
والـسـند : كـقوله تـعالى ( بـبطن مـكة)

سورة الفتح اية .24

يـرى البـاحث في دراسـته هذه •
ومن خالل مــتــابـعــاته االدبــيـة ان كل
كالم انـــــزل مـن الـــــلـه تـــــعـــــالى هـــــو
اقصوصة او قصة او رواية وكل ذلك
فـهوم يتـبوتق  فـي عنـوان السـرد بـا
العام كـما ان الله برأ انـبياؤه ورسله
من الشـعر  ,لـكونـهم يـرون ويقـصون
كالم الـــله عــز وجل .. ( ان هــذا لــهــو
الــقــصص احلـق ومــا من اله اال الــله

وان الله لـهـو الـعزيـز احلـكـيم) سورة
ال عمران اية . 62

وهنـا نورد ما جـاء بايجاز من •
ابحر الشعر الـعربي اخلليلي خلمسة

صحف الكر . عشر في ا
بــحـــر الــطـــويل : ( فـــمن شــاء •

فليؤمن ومن شاء فليكفر ).
بـحر الـبـسيط : ( لـيقـضي الله •

أمراً كان مفعوال ).
ـديـد : ( واصـنع الـفـلك بـحـر ا •

باعيننا ).
بـــحـــر الــوافـــر: ( ويـــخـــزيـــهم •
ويـنـصركم عـلـيهم ويـشف صـدور قوم

مؤمن ).
بحر الكامل : ( والله يهدي من •

يشاء الى صراط مستقيم ).
بـحـر الرجـز : ( ودانـية عـلـيهم •

ظالال وذللت قطوفها تذليال ).
بحـر الرمل ( وجفـان كاجلواب •

وقدور راسيات).
بحـر السـريع ) قال فمـا خطبك •

ياسامري ).
ـطوعـي من بـحر اجملـتث : (ا •

ؤمن في الصدقات ). ا
ـقتـضب : ( في قـلـوبهم بـحـر ا •

مرض ).
بــحـر اخلـفـيف : ( ارايت الـذي •
يكـذب بالدين . فـذلك الذي يدع الـيتيم

.(
ـنـسـرح   :(انــا خـلـقـنـا بــحـر ا •

االنسان من نطفةٍ ).
ـتــقـارب : ( وأُمـلي لـهم بـحـر ا •

ان كيدي مت ).
ـضـارع : ( يوم مـجـزوء بـحر ا •

التناد . يوم تولون مدبرين ).
مـجزوء بـحر الـهزجل : ( تـالله •

لقد أثرك الله علينا).
ـتــدارك وله عـدة ويــبـقى فــقط بــحـر ا
مـسـمـيـات مـنـهـا ( احملُـدث . اخلـبب .
اخللع . قرع النواقيس . طرد اخليل )
فـيــمــا يـورد الــدكــتـور عــصـام •
وقفـة مع كـتاب مـعـاني القـرآن الـكر
البي زكــريــا يــحـــيى بن زيــاد االقــطع
توفي  207هجرية . الفراء الديلمي ا
روايـــة مــحــمــد بن اجلـــهم الــســمــري
لــلـعــديـد من اآليــات في سـور الــبـقـرة
ـنافـق واالنـعام ويونس والـكهف وا
والـتوبـة وال عمـران وعشـرات السور

الواردة في القرآن احلكيم .
لقـد كـان نـزول القـرآن الـكر مـقـرونا
ـنـاخ عـربـي مـحض فـلم يـكن تـأثـيـر
االقــوام من االعـاجم مــلـحـوظــاً وبـعـد
انــتــهـاء اخلـالفـة االمــويــة اخــتــلـطت
ــا لم الــلــغــة وفــقــدت مـن رونــقــهــا 
يـجــعل لـونــهـا آنــذاك اسـتـشــهـاداً بل
ايـضـاحـاً .. ويـضف الـبـاحث ان الذي
يفـتـري علـى لغـة الـقرآن الـكـر كونه
خـالق او مــخـلـوق لـكـن احلـد الـقـاطع
والــرأي الــثــاقـب لالمــام عــلي بن ابي
طالب عليه افـضل السالم والقائل في
صحف (ال خـالق وال مخلوق بل هو ا

كالم الله تعالى اي صفته ).
يــقــول االمـام الــصـادق عــلــيه الـسالم
كــتـاب (روضـة الــكـافي )الـقــرآن كـتـبه
االمام علي بن ابي طالب عليه السالم
وبــهـذه الــداللـة وجـه االمـام عــلي ابـو
االســود الـدؤلـي الــكـنــانـي الى عــلـوم
صحف عـلما الـعربيـة ووضعهـا في ا
ـــــصــــحـف كــــخط ان خط كـــــتــــابــــة ا
عــروضي شــعــري يــكــتب كــمــا يـلــفظ
راعاة اخلط احياناً . واحيانا اخرى 

البياني العربي .
ويـكـتب وفـقـاً لالسـلـوب البـالغي كـما
ان عــــلــــوم الـــعــــربــــيـــة هـي االعـــراب
عـاني والـبيـان والـبديع والـصـرف وا
والــعــروض والـــقــوافي وفــقه الــلــغــة

غالف اجملموعة الشعرية
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