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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

  
م
 )امل
 
 خ

م
ص
ّ
 امنوذجا( وقباني املقاحل يف انشعر انعربي احلديج ه

 .م.د عبدالمنعم جبار عبيدأ

 لمعمؾم اإلندانية جامعة بغجاد/كمية التخبية ابؽ رشج

 قدؼ المغة العخبية

Abdulmuneam.j@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

07710323278 

اىتست البذخية مشح نذأتيا بالبحث عؽ مخمص يشقحىا مؽ ويالتيا وعحاباتيا ويججد االمل فييا 
تمػ اآلداب االدب العخبي  لتحقيق رغباتيا ورفع الغمؼ والحيف عشيا فتجمى ذلػ في ادبيا ومؽ

في فؽ الذعخ الحي ما انفػ يتشاول القزية مؽ حيؽ آلخخ كمسا عرفت االىؾاء بالسجتسعات 
واحذ الذاعخ انو بحاجة لسشقح فخدي او جساعي يكدخ بؾتقة الجىخ ويعيج التؾازن لمحياة ومؽ 

وندار قباني في جؾدو(  عبجالعديد السقالح في قريجتو) في انتغار ىؤالء الذعخاء الذاعخ اليساني
دب الغخبي ومؾروث الفكخ اإلنداني، وقريجة في عالل اال انتقع ؽتيمالقريجتو)بانتغار غؾدو( 

 السقالح)أغشية لمفارس السشتغخ( فرؾر الذاعخان ىؾية السخّمص وانتغاره الحي مدجاه باستشياضو،
 .ومظمعو، وصفاتو

 .السقالح، قباني، ، السشتغخسات السفاتيح: السخّمص، جؾدوالكم

 

  السقجمة:

تسيل الشفذ البذخية الى البحث األبجي عؽ مخافئ آمشة وشؾاطئ دافئة بالعجل والحخية نتيجة    
معاناتيا السدتسخة تحت نيخ القيخ والغمؼ وربسا الجؾع والجيل، ويعج البحث عؽ مخّمص وانتغاره 

ألديان؛ فميدت القزية حكخا عمى اق وامؽ اىؼ السحظات التي يتقاسسيا البذخ مؽ مختمف األعخ 

mailto:Abdulmuneam.j@ircoedu.uobaghdad.edu.iq
mailto:Abdulmuneam.j@ircoedu.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

605 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

قؾم مؽ دون غيخىؼ، وما دام األمخ ىكحا فسؽ الظبيعي ان ترجح بو أصؾات الذعخاء السعبخيؽ 
عؽ ذواتيؼ وعؽ تظمعات امسيؼ نحؾ مدتقبل أكثخ اشخاقا يخون فيو شسذ العجل تدظع مؽ ججيج 

 ؾيع والتجييل.بعج قخون مؽ معاناة البذخية التي تخزح تحت الغمؼ والتفخيق والتج

في الذعخ العخبي الحجيث وتقف عمى عمى دراسة تتشاول السؾضؾع  -حدب عمسشا-ولؼ نقف  
استشظاق الشرؾص التي سؾدت بياض السجسؾعات الذعخية واالعسال الذعخية الكاممة لكثخ مؽ 

 شعخائشا.

 العديد عبجومؽ اىؼ مؽ تشاول ىحه القزية في شعخنا العخبي الحجيث الذاعخان العخبيان   
، ويججر الحكخ ان السقالح تشاول قزية السخّمص في السقالح مؽ اليسؽ وندار قباني مؽ سؾرية

؛ لحا آثخنا االقترار عمييسا لزيق ا في قريجة واحجة عشج ندار قبانيقريجتيؽ بيشسا نججى
مداحة البحث ولكؾنيسا يقجمان رؤى يكذفيا البحث مؽ حيث التظابق واالختالف في أشياء 

ليؾية السخّمص، وثانييا النتغاره، وثالثيا الجيا في مباحث أربع يخرص أوليا خكان بيا فشعيذت
 و، ورابعيا لرفاتو، وخاتسة لمبحثلسظمع

 السبحث األول: ىؾية السخمص

لؼ يقترخ الذاعخان عمى تقجيؼ شخرية واحجة لمسخمص؛ ألنيسا يتفقان في قريجتيؽ عمى    
مخمص معخوف يدتميسانو مؽ االدب الغخبي ىؾ )جؾدو( أو)غؾدو( باختالف تخجسة الحخف 
األول بيشيسا فيتخجسو السقالح جيسا بيشسا يتخجسو قباني غيشا؛ لعجم وجؾد ما يقابمو في المغة 

عتبة نرو تخجسة لعشؾان السدخحية  السقالح، فيقجم ( ويقابل الكاف الفارسيةGh)العخبية ؛ ألنو
قباني ، ويفعل  1فيزع عشؾان نرو)في انتغار جؾدو( (WAITING FOR GHODOTنفدو)

ستعسل الحخف)في( ا ، فيغيخ ان األول 2ا)بانتغار جؾدو(فيدسيي األمخ نفدو باختالف التخجسة
 .حخف)الباء(بيشسا يدتعسل اآلخخ 

ويفتخق الذاعخان بديادة رؤية وتظمع السقالح نحؾ مخّمص ال يدسيو باسؼ معيؽ حيشسا يجعل    
 . 3)اغشية لمفارس السشتغخ( عشؾان نرو
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

 يقجم السقالح ىؾية مخّمرو حيشسا يرخح بو في عشؾان نرو وفي الشص نفدو حيشسا يشاديو:   

 "جؾدو"

.... 

 تخقب "جؾدو" تدتعج لمخالص

 بيشسا يبجأ قباني بعشؾان قريجتو بيؾية مخمرو لكشيا يسيل لإلبيام في مظمعيا األول:

 نشتغخ السدافخ الخفي كاألقجار

 ثؼ يرخح بو بعج طؾل مداحة شعخية ليشاديو:

 تعال يا غؾدو..

.... 

 تعال يا غؾدو..وجفف دمعشا..

.... 

 تعال يا غؾدو..

.... 

 تعال يا غؾدو.. فان أرضشا

سخّمص يخد عشج السقالح ثالث مخات بزسشيا ثخيا نرو، بيشسا يخد خسذ مخات في الفيغيخ ان 
مخّمرو ومشاداتو  نص قباني باإلضافة الى ثخيا نرو، ويؾحي التكخار عشج األخيخ بإلحاحو عمى

 أكثخ مسا تؾافخ عشج األول الحي جعمو "جؾدو" مخة وفارسا مشتغخا يغشي لو قريجتو مخة أخخى.

 انتغار السخّمص السبحث الثاني: 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

رس اتؾافخ نرا السقالح ونص قباني عمى انتغار السخّمص الحي يشتغخانو، فيخى األول انو ف  
 عتيج يشتغخه اآلخخون:

 وواحج ىشاك.. واحج بل رفيق

 يمرق عيشو بؾجو الذسذ يدأل الذخوق 

 يا شخوق 

 متى يجئ مؽ مكانو البعيج

 فارسشا العتيج

 فشحؽ جشجه، ونحؽ جيمو الججيج

 ويأتي بالترخيح ببمجه وبسمكيا القجيؼ سيف بؽ ذي يدن:ويسدج االنتغار باالستشياض 

 فمتشتفض يا فارس األحالم والدمؽ

 ليشتفض فيػ الذخيج "ذو يدن"

 فإن معبؾدتػ "اليسؽ"

 تؾشػ أن تدمؼ الدمام مؽ ججيج

 :وحيؽ يخى ان مخمرو "جؾدو" في نرو اآلخخ يديج مداحة االنتغار في نديجو الذعخي 

 لكشيا

 تشيجات األم آىة الدجيؽ 

 اشؾاقشا إليو والحشيؽ

 تزئ كالشيار
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

 طخيقو الجبار

 أقجامشا ثابتة عمى الظخيق

 أعيششا مذجودة الى الحخيق

 ولؽ نسل ميسا طال

 ميسا لّج االنتغار

 بيشسا يشتغخه قباني بقؾلو:

 نشتغخ القظار

 نشتغخ السدافخ الخفي كاألقجار

.... 

 نشتغخ القظار

.... 

 فشحؽ محبؾسؾن في محظة التاريخ كالخخفان

 اوالدنا نامؾا عمى اكتافشا..

 رئاتشا، تدسست بالفحؼ والجخان

 والعخضحاالت لتي نحسميا

 عؽ قمة الجواء..

 والغالء..

 والحخمان..
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

.... 

 فقج تخذبت أقجامشا انتغار

 وصار جمج وجيشا 

 كقظعة اآلثار..

 ويسدج االنتغار باالستشياض كدابقو بقؾلو:

 تعال يا غؾدو.. فإن أرضشا

 تخفض أن تدورىا األمظار

 تخفض أن تكبخ في تخابشا األشجار

 تعال.. فالشداء ال يحبمؽ..

 والحميب ال يجر في االبقار

 إن لؼ تجئ مؽ أجمشا نحؽ..

 فسؽ أجل السالييؽ مؽ الرغار..

 السبحث الثالث: مظمع السخمص

سخمص ومرجر قجومو وان كان بظخيق التخيل السقالح وقباني مكان طمؾع اليعالج الذاعخان   
 ال بج ان يظمع مؽ مكان جؾي أو بحخي أو أرضي:والترؾر، فيخى األول انو 

 مؽ الدساء.. ربسا

 مؽ زبج األمؾاج مؽ رياح األرض ان ضشت بو الدساء

 ال بج أن يأتي ذلػ الذيء الحي تعجدت
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
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 تكاثخت مؽ حؾلو األسساء

رجر ما إذا لؼ تأت بو الدساء فديخخج مؽ البحخ أو البخ، فيؤمؽ بحتسية قجومو وطمؾعو مؽ م
 بيشسا يخى قباني انو سيخخج مؽ عباءة الدشيؽ أو مؽ وقائع تاريخية ماضية:

 يخخج مؽ عباءة الدشيؽ

 يخخج مؽ بجر..

 مؽ اليخمؾك..

 مؽ حظيؽ..

 السبحث الخابع: صفات السخّمص

انو فارس وعابج وخظيب سيسدح الحدن السقالح مجسؾعة مؽ الرفات عمى السخّمص فيخى يدبغ 
 والجمؾع عؽ صشعاء عاصسة بمج الذاعخ:

 متى يجيء مؽ مكانو البعيج

 فارسشا العتيج

 فشحؽ جشجه، ونحؽ جيمو الججيج

             .   .   . 

 يا فارسا أحببتو مؽ قبل أن تمسحو عيشاي أو تخاه 

 أحببت فيو شعبشا

 ما كتبت، ما صشعت يجاه 

 رأيتو في مأرب

 ت في معبجه الرالةخ حز
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
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 سسعتو يخظب في الجسؾع

 غجا سشعمؽ الخجؾع

 ونسدح األحدان عؽ "صشعاء" والجمؾع

 يخى انو معيج الذباب لمسجيشة وطارد الجؾع عؽ األطفال وعؽ تيامة:و 

 حيؽ تعيج لألم، ولمسجيشة الذباب

 واألم والسجيشة

 مؽ خمف كل دمعٍة داميٍة حديشة

 تخقب "جؾدو" تدتعج لمخالص

 تحبل مؽ أحدانيا الحخاب والخصاص

 فسخحبا بالجؾع والجمؾع

 "تيامة" األحدان بعج أن يأتي لؽ تجؾع

 لؽ يعخف األطفال والخجال جؾع

 أّي جؾع

بيشسا يخاه قباني مخمرا مؽ الظغاة والظغيان وانو مشقح االندان مؽ مخالب االندان، وانو مجفف 
 الجمع كسا ىؾ عشج السقالح:

 تعال يا غؾدو..

 وخمرشا مؽ الظغاة والظغيان..

.... 
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 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   
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 تعال يا غؾدو.. وجفف دمعشا..

 وانقح االندان مؽ مخالب االندان

 الخاتسة:

يغيخ مسا تقجم ان لسؾضؾع السخّمص في الذعخ العخبي الحجيث اىتساما وعشاية وبخاصة عشج    
ان بقريجتيؽ كسا الذاعخيؽ عبجالعديد السقالح وندار قباني فكالىؼ ميتؼ بيحا السؾضؾع سؾاء أك

 فعل السقالح أو بقريجة كسا فعل قباني.

وقج عالج الذاعخان ىؾية السخّمص فخأى السقالح انو فارس عتيج يشتغخه ليغشي لو اغشيتو ويكؾن   
بحلػ مشفخدا عؽ قباني بيحه الخؤيا ومذتخكا معو؛ ألن قريجتو األخخى تتشاول السخّمص 

وانو ىؾ السخمص السشتغخ؛ لسا يحسمو ىحا االسؼ مؽ بؾصفو)جؾدو( أو )غؾدو( كسا يدسيانو، 
ويرخحان بو  (WAITING FOR GHODOTاقتخان فشي مؽ خالل مدخحية صسؾئيل بيكت)

فيحكخه السقالح ثالث مخات ن ويحكخه قباني خسذ  في الثخيا والشص باختالف عجد ترخيحسا
وعالج الذاعخان قزية انتغار السخمص فخأى السقالح انيؼ جشج لو؛ ألنو فارس عتيج وانيؼ  ،مخات

جيمو الججيج ومدج االنتغار باالستشياض وقخنو ببمجه مؽ خالل ذكخ صشعاء وسيف بؽ ذي يدن، 
وحيشسا يخى ان مخّمرو)جؾدو( تديج مداحة االنتغار فيحكخ تشيجات األم وآىة الدجيؽ واالشؾاق 

يؽ وتخقبيؼ عمى الظخيق بأعيؽ مذجودة وانيؼ لؽ يسمؾا ميسا طال االنتغار، بيشسا يشتغخ والحش
قباني مخّمرو)غؾدو(  ربسا مؽ خالل انتغار القظار الحي يحسل السدافخ الخفي ويسدج انتغاره 
باالستشياض أيزا ويعمل ذلػ بان األرض تخفض زيارة االمظار وال تكبخ األشجار وال تحبل 

  يجر الحميب في االبقار فيدتشيزو مؽ أجل السالييؽ مؽ الرغار.الشداء وال

أما مظمع السخّمص فخأى السقالح انو طالع عمييؼ مؽ لدساء ربسا مؽ زبج األمؾاج أو مؽ رياح    
صفات السخمص األرض، ورأى قباني انو طالع مؽ احجاث تاريخية ذكخىا، وتشاول الذاعخان 

ابج وخظيب يسدح الحدن عؽ صشعاء، ورآه قباني مخمرا مؽ فخأى السقالح انو فارس عتيج وع
 الظغاة والظغيان وانو مخمص االندان مؽ مخمب االندان.
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