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 امللخص
أسلوب االستفهاب هو أحد األساايبب ايعرووةا   ةال ايلاا  ايرو با   وهاو أسالوب 
بساااتهدعل ايعتحاااديوة  يباااوا   ألةااال ةو الحااا  ولبااادة  اااايحواو وايعروةااا  وايداليااا  الااا  

تيعوه ايشاارو  يبااوا  عةااة ايفاادبب  ةايفراابدة ايرو باا  ايفدبعاا  حفلاات  هااةا األشاابا   يااةا اساا
ايةوع عة األسلوب ايتر بوي ايشروي  وعع ترفبد ايحباة راوت ايفربدة ايحدبي  أ ياو 
اسااتيعاوا  يلاحاااات االساااتفهاب ودالالتااال و لاتااال عااة أقاااا ايتر باااو ااااة ترفباااد ا ةسااااة 

أساالو ا   اااويا  بةاادو أة تقااد شااااوا  حاادبيا  ال  ايحاادبث  وترفبااد ايحباااة ايحدبياا   إة راااو
تةلوي حربدتل ال  عقعوا    بوة عاة األساةل   واح بتفاةة ةال راواها الا  ايةحاو 

 ايةي بةاسب تقو تل ةل ايفربدة.
إة ايتأعااا ةاال تقو اا  ايشااااو الاال قرفااو ايراال  ايشااروب  ب شاا  اااة حبوباا  

واحدة عة حراةده ال تحتاوي الا  ايسؤاا ايشروي ةل تقو تل  إة ال ة اد ةقد حربدة 
 لا  االستفهاب  ش ا عة أش اا هةا ايسؤاا إال عةا ةدو  وأسةلتل ايشروب  ال تتوح  
اةااد حاادود ايسااؤاا ايشااروي ايتفلباادي ايااةي برتعااد ةاال تشاا بلل الاا  أدوات االسااتفهاب 
ايعرووةااا    اااا بتقااااوي ةيااائ إيااا  راااول أساااةلتل ايشاااروب  ايتااال تاااةّب الااا  حلااا  ة اااوي 

ةسااا ةل تقاااه ايحباااة واألشاابا   وب يااو ايشااااو اسااتهداب العاا  االسااتفهاب ةاال اي يبااو وا 
عاة حرااةده حباث بؤّ ااد ايرابا  االساتفهاعب   اساتهداب  العتهااا  ايتال تةلاوي الاا  

 الع   روب  تتوح  ايفوا ة اةدها  روبا .
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 م والداللة:بالغة االستفيام الشعري: المفيو 
أسلوب االستفهاب هو أحد األساايبب ايعرووةا   ةال ايلاا  ايرو با   وهاو أسالوب 
بساااتهدعل ايعتحاااديوة  يباااوا   ألةااال ةو الحااا  ولبااادة  اااايحواو وايعروةااا  وايداليااا  الااا  
األشاابا   يااةا اسااتيعوه ايشاارو  يبااوا  عةااة ايفاادبب  ةايفراابدة ايرو باا  ايفدبعاا  حفلاات  هااةا 

ايتر بوي ايشروي  وعع ترفبد ايحباة راوت ايفربدة ايحدبي  أ ياو ايةوع عة األسلوب 
اسااتيعاوا  يلاحاااات االساااتفهاب ودالالتااال و لاتااال عااة أقاااا ايتر باااو ااااة ترفباااد ا ةسااااة 
ايحاادبث  وترفبااد ايحباااة ايحدبياا   إة راااو أساالو ا   اااويا  بةاادو أة تقااد شااااوا  حاادبيا  ال 

  عقعواا    بااوة عااة األسااةل   واح تةلاوي حراابدتل ةاال رااووة عربةا  عااة رااووها الاا
 بتفةة ةل رواها ال  ايةحو ايةي بةاسب تقو تل ةل ايفربدة.

وعااة حبااث ايعرةاا  ايلاااوي واي لااال يلسااتفهاب ةاال ايلااا  ايرو باا  ةفااد   اااّو  
اي لابوة االستفهاب  أةل للب ايرلب  شال  ياب ب اة عرلوعاا   وبادوو ايساؤاا ةبال حاوا 

هو عا بّر و اة قوهو أسلوب االستفهاب عة حبث عرةاه (  و ٔحفبف  أعو أو اعا(( 
ايراب ةل ايسؤاا اة شل  عقهوا  اةد ايساةا  وبووب عة هلا توقبل ايساؤاا إيا  

 عة بهال ل  حيا  اة قواب برّوةل  هةا ايعقهوا.
 بالاا  هااةا األساااو ايلاااوي واي لااال ايعو اايي بع ااة ايفااوا إّة  ةباا  االسااتفها

وو واياباااااب  ح ااااوو ايسااااؤاا واباااااب ايقااااواب  و ح ااااوو تفااااوب الاااا  يةاةباااا  ايح اااا
ايقواب عة ابا ل بةتفل ايسؤاا ألة ايعرلوع  ايتل  اةت ااة ا  ح اوت   عرةا  أةال 
  إةا  اةت عحاوو  ايعستفِهب وايعستفَهب وايعستفَهب اةل( هل ايعحاّوئ ي ةبا  االساتفهاب 

إة تةشااالو اعلبااا   وتشااا بلتل  ةااااّة يةاةبااا  ايح اااوو وايابااااب تسااابلو الااا  أقواةااال 
(  ةفاال ايح ااوو بةتفاال ايسااؤاا ٕاالسااتفهاب ةاال  ااا ع اهوهااا إياا  هااةبة اي راادبة(( 
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وتابااب حاياا  االسااتفهاب  وةااال اياباااب ب ااّا ايساااؤاا ب حااث اااة قاااواب الاا  عااا هاااو 
 ااةب وابو عرلوب.

ايساااؤاا الااا  هاااةا ايعساااتوء بتعتاااع  ياااوا    باااو ةااال ايااادالالت  وا بحاااا ات إة 
(  ويال دوو   باو ةال إةتااج اي الب ٖياوتها واهتللها واشات ا ها تستررل ي يوتها وا

واالقتعاابا  واييفاةبا    اياةي هاو حرابل  يلحاواو  وتلاوبو ايرلحا  ايعروةبا  وا ةسااةب
 بة ايساةا وايعقبب   بة ايحا و وايااةب  وهو عا بسهب ةل إةتاج ايداليا   راووها 

بااا  اي ااالب ايتااال بساااتهدعها ايعااات لب ايعتراااددة ايتااال ب اااوة  ر اااها  لاباااا  به اااع  ي
  ايساةا(  حبة بتفةة أحباةا  ةل إةتاج ايسؤاا والسبعا حبة ب وة اي لب شروبا .

ايشرو  لل الا  هاةا ويعا  اة ايشرو  ل برتل هو  حث اة األشبا  ايااة    ة
األسااااو العااا  اساااتفهاب   باااوة  تيباااو ا هاااو  ايُعهالاااب أو ايفااااوئ( وتحو ااال الااا  

(  ألة األساااةل  ايشاااروب  ال تةتهااال ٗقاااواب أو اي حاااث ااااة ساااؤاا أب اااا  اي حاااث ااااة
 قااواب حاسااب وةهاااةل  ااا  ااا سااؤاا شااروي بفااود إياا  سااؤاا شااروي  هااو  عااة أقااا 
إاةاا  ايعرةا  ايشاروي وتلاوبو ايتقو ا  ايشاروب   وه اةا ترا ة ايفرابدة ع اةاا  يلااوح 

يشاااروب  ايتااال تتةاااوع األساااةل  ايشاااروب   وبرااا ة ايشاااااو هاااو ايعةااات  األوا ي ساااةل  ا
 إقا اتها اةد ايفاوئ.

ايااةا ايشااروي ايحاادبث  عااا حففاال عااة تلااوو وتفاادب الاا  اي يبااو عااة األرااردة 
هاااو اا ااا  وايعساااتوبات ايفةبااا  وايقعايبااا  واييفاةبااا  ياااب براااد ةراااا  تفلبااادبا  عساااايعا    اااا   

ع ةوباد عتشا    عرّفدة عة األساةل  ايقعايبا  ايعتداهلا  ايتال تحتااج إيا  عاااعوة عاة ةاو 
 قاوا  حااواو سااوي عرهااا بسااتهد  ةااّئ وعويهااا وتشااا  ها وترفباادها واعو ااها  وال  ااد 

الاا  ايتأوبااا وبسااتةد إياا  عااةه   يهااةا ايحااواو عااة افااا ةفاادي عقااّوب وعااااعو  حااادو
ةة ةاااة ايسااؤاا ايشااروي تحااوا هةااا إياا  حااواو ة ااوي ٘(( هاااا وةلسااف  هاراا . (  وا 

او ايف ااوي وايقعااايل هااو ايااةي بةاات  وؤباا  وقعااايل  اابة ايساااةا وايعقبااب  وهااةا ايحااو 
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ايشااااااو وبقرااااا عااااة حراااابدتل عبااااداةا  يلسااااقاا وايتف بااااو واي حااااث وايفااااوا ة وايتحلبااااا 
 وايتأوبا.

 السؤال الشعري عند عمي جعفر العالق:
برّد ايشااو الل قرفو ايرل  أحد أ وي ايشروا  ايرواحببة وايراوب  ةفاد أساهب 

ةاااة ايرفاااد ايساااتبةل عاااة ايفاااوة ايعا ااال حتااا  ا ة ا اااو عقعوااتااال ايشاااروب  ايايباااوة ع
 تلوبو ش ا ايفربدة ايرو ب  وايتة بو يها أب ا   ةهو ة ل اة  وةل شااوا  عقاددا 
 شااهادة اي يبااو عااة ةفاااد ايشااروب  ايرو باا  ايحدبياا  ةهااو ةاحااد عتعبااي أب ااا  ياال إسااهاعات 

تااا الااا    باااوة ةااال عقااااا ةفاااد ايشااارو  وهاااةا عاااا أ اااا  يااال عباااية قدبااادة ةااال االشااا
ايفرااابدة  اااابة اية وباااا  وايتل باااا   وحااااد ح اااال  اهتعاااااب ايةفااااد ايرو اااال الاااا  ايعسااااتوء 

 األ ادبعل وايةفدي.
ةفااااد ةوحشاااات اااااة شااااروه أ يااااو عااااة ألووحاااا  ووساااااي  قاعرباااا  ةاااال ايقاعرااااات 

(  ورااادو ااااة تقو تااال اي يباااو عاااة اي تاااب ايتااال تةاويااات ايتقو ااا  ايشاااروب  ٙايرواحبااا  
هاراا   تقو تاال عيااا  تاااب   شااروب  ايااة وء  حااوا ة ةاال ايرو باا  ايحدبياا   ويعاا   تااب 

  و تاااااب ٕٛٓٓ تا ااااات الاااال قرفااااو ايراااال (( يلااااد توو عراااالف  اي بلةاااال  ااااااب 
  يةاةبات ايعا  وايةاو  دواس  تل بفب  ةل شرو الال قرفاو  ايرال (( يلاد توو أحعاد 

بدة   و تاااب  هااو اةواةاال    ةباا  ايفراإٓٔٓافبفاال وايااد تووة سااها ايساالوحل  ااااب 
 .ٕٔٔٓوعحفيات ا  داع ةل شرو الل قرفو ايرل (( يرراب شوتة  ااب 

 ةورااادو عاااؤهوا   تااااب ةفااادي ت وبعااال شااااوئ ةبااال اي يباااو عاااة ايةفااااد وايعيففاااب
وايشروا  ايروب  رةواة   ايروت ايعهتل   الل قرفو ايرل   ةال تقو تال ايشاروب  

يتااال بتعتاااع  هاااا هاااةا ايشاااااو (   شااا  ااااة األهعبااا  اي  باااوة اٚوايةفدبااا  وا ةسااااةب (( 
ايةوال ةل إةتاقل ايشروي وايةفدي ة ل  اة تقو تال ا ةسااةب   إة  تاب اةال اي يباو 
عة ايةفاد واأل ادبعببة واي احيبة دواسات وعفاالت ةل أة  ايشرو  ودواسات وعفاالت 
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ةل أة  ايةفد  ويع  شهادات ةل أة  اياةات .. أةا  اي تا ا  شاعلت ايقاةاب ايشهرال 
ةساةل  ال  ايةحو ايةي بع ة أة بتحف  ةل هةا اي تاب  رض ايقواب اة سؤاا ا 

 ايشرو وايةفد   ا عستوباتهعا اةد الل قرفو ايرل .
إة ايتأعااا ةاال تقو اا  ايشااااو الاال قرفااو ايراال  ايشااروب  ب شاا  اااة حبوباا  
 ايسؤاا ايشروي ةل تقو تل  إة ال ة اد ةقد حربدة واحدة عة حراةده ال تحتاوي الا 
 لا  االستفهاب  ش ا عة أش اا هةا ايسؤاا إال عا ةدو  وأساةلتل ايشاروب  ال تتوحا  
اةااد حاادود ايسااؤاا ايشااروي ايتفلباادي ايااةي برتعااد ةاال تشاا بلل الاا  أدوات االسااتفهاب 
ايعرووةااا    اااا بتقااااوي ةيااائ إيااا  راااول أساااةلتل ايشاااروب  ايتااال تاااةّب الااا  حلااا  ة اااوي 

ةساااةل تقاااه ايحباااة واألشاابا   وب ياا و ايشااااو اسااتهداب العاا  االسااتفهاب ةاال اي يبااو وا 
عااة حراااةده حبااث بؤّ ااد ايراابا  االسااتفهاعب   اسااتهداب العتهااا  ايتاال تةلااوي الاا  
العاااا   رااااوب  تتوحاااا  ايفااااوا ة اةاااادها  رااااوبا  وتةاااات  العاتهااااا ايشااااروب  الاااا  هااااةا 

 األساو.
يلشاااااو الااال قرفاااو ايرااال  عقعواااا    باااوة وعتةواااا  وعتراااددة عاااة اية اااوات 
ايةفدبا  ةات ايل براا  ايف وباا  واييفاةباا  حعلتهااا  ت ال ودواساااتل ايةفدباا   وبؤ ااد ةبهااا  أة 
أسااةل  ايشاارو وأسااةل  ايشااااو هاال أسااةل  ةاتباا  عااة قهاا   و وةباا  إةساااةب  عااة قهاا  
أهااوء  وبفااوا ةاال ساابا  ايتة باال الاا  هرورااب  ايفراابدةا   إّة ايفراابدة ايحفاا   أو 

عح ااا   هايبااا  عااة د   ايااةات. وياابو حشاادا  عااة  ايااةا ايع تعااا  ياابو قهاادا  شاا لبا  
ايعفودات ايعوروة   رةاب    اا هاو عاااعوة اياووح وهال ت ت او  عاة ايلاا  وةال ايلاا   
 باةااا  حساابا  يرااةا ها ايااواو   أو اةتراااوها ايررااّل الاا  ايتحفاا . إةاال يااا  تة اا   عااا 

فةباات ايشارو ال تشتعا البل ايةات ايع دا  عة عاوح أو حباوة أو تعاسائ. ياةيئ ةااة ت
تااأتل الاا  حساااب هااةا ايعهاايوة ايووحاال ايعحتاادب. وعااة أ ااوي اي ااواهبة الاا  ا تعاااا 
ايعوه ااا  حااادوة ايشاااااو الااا  تو بااا  هاااةه ايتفةباااات واالقتهاااادات األداةبااا  يت اااوة ةااال 
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(  وو عااا ٛهدعاا  وؤباااه  وهااو ب شاا  اااة بةااا بع ووحاال ايفااّوواة  ااايوؤء واالةفراااالت(( 
ي  قوهو ايفرا ايشروي ةال ايفرابدة عاا بؤ اد ح اوو األساةل  ت وة هةه االيتفاتات إ

 ايشروب  ال  ةحو  يب  ةبها  ةهو شااو أسةل   ايدوق  األوي .
يعاا  أسااةل   يبااوة تةشااأ ةاال إلاااو  لااا  االسااتفهاب ايتاال بع ااة علح تهااا ةاال 
تقو اا  ايشااااو الاال قرفااو ايراال  ايشااروب  عااة  اادةها إياا  عااا وراالت إيباال ا ة عااة 

فدب  أسةل  عتةوا  ةل رباها واتقاهاتهاا ولاو  تر بوهاا وتشا بلها  عةهاا عاا تلوو وت
هو هاا  وعةها عا هو ااب  عةها عا هو ل برل  وعةها عا هو  وةل  عةها عاا هاو 
تأعلل وعةها عا هو حسل  وهو بستهدب تفاةاتل ةل س با إشاا  هةه األسةل  وتلوبو 

باااووة ةااال ساااؤاا ايشااارو  ساااؤاا  ح اااووها داهاااا حرااابدتل  ألةااال عاااة ايشاااروا  اياااةي
ايفربدة  سؤاا ايشااو  وسبل  ةةب  وقعايب  وداليب  ترعا يراية ا ةساة وا ةساةب  

 وايقعاا.
 السؤال الشعري التأممي:

ايشااو الل قرفو ايرل  عشاوا  يبوا   ايسؤاا ايشروي ايتأعلل اياةي بقتااح 
ف اا  ايشاروي ايتاأعلل ة اا  اي يبو عة حراةده ةل عهتل  عواحلل ايشاروب   وألة اي

وحب يلشااو ةهو داةعا علةه ايةي باوء ةبال ةاتال ايشاروب  وحاد تفتحات الا  ا ةاا   
 يب وة ايسؤاا ايشروي ايتأعلل سؤاال  ةل اع  ايتقو  .

وال ب ترااد ايتأعاااا  يباااوا  ااااة ايحساااب  ايوا بااا  حااابة بةفاااتة اية اااو ايشاااروي الااا  
 ل رووة ايشااواترعب  ايرلح   بة ايداهلل وايهاوقل ة

 ما الذي يشتعُل الميمةَ 
 في تّيارك الغامضِ 

 يا ماء المرايا.
 جسٌد تجتاحو الفّضُة؟



 
 

 

 

   

 

 د. محمد جواد صلي
 ٖٕٔٓ(  أيــلـول   1ٔالعـــدد   )

 بالضة االستفهام
 طي شعر صلي جعفر العاّلق

  011 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

 برٌق من حنين الروِح؟
 وىٌم؟

 أم شظايا؟
 ما الذي يبتيُل اآلن

 قميُص النوم؟
 أم جمُر الجسد؟
 أي عري غامضٍ 

 يندلُع الميمةَ 
 (ٜ في تيارك الغامض ...؟

تفهاب ايةي بهتلل ةبل ايتأعلل  ايحسل  ةل تقسابد ايرووة ايشروب  عيفل   االس
حل يووح ايشااو ايتل تتويع  يبوا  ابة ايتاأعلل اياةي بساتقبب يلاووح  وايحسال اياةي 
بستقبب يلقسد  وهو بلها  ا ةيئ ةل رووة   عا  ايعوابا(( حباث بقعاع ايشاااو 

عو وباا  ةاال   اابة ايعااا  وايعوابااا ةاال ساابا  واحااد  وعااة ايعرااوو  أة ايعااا  بتعتااع   يباا 
ع اااااف  ايراااووة واةر اساااها الااا  رااافحتل  ععاااا بقراااا عاااة ايساااؤاا ايشاااروي ااااة 
اشتراا ايلبل  ةل تبااو ايعواباا اياااعض عوت لاا  داليا  ايعاا    عرةا  ح اوو ايولو ا  
وايهرااب و ااا عااا بع ااة أة تةتقاال يف اا  ايعااا  عااة دالالت تقرااا عااة ايسااؤاا اعبفااا 

 وعؤيوا.
 راااد ةيااائ أة تةفاااتة الااا  أو اااع راااوو شاااروب  ياااب عاااا تل اااث ايراااووة ايشاااروب  

 استفهاعب  عتلحف  تةتهل  لها  رلع  االستفهاب تو بدا ي لا  استفهاعها هلا
 جسٌد تجتاحو الفّضُة؟
 برٌق من حنين الروِح؟

 وىٌم؟
 أم شظايا؟
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تفا اااا  اياااووح( ةااال   إة ةلحااا  عفاااودة  قساااد( ةااال ايراااووة االساااتفهاعب  األويااا
تفا ااا   ياةباا   وعفاودة  ايف اا (  ةاال ايراووة االسااتفهاعب  األويااايراووة االسااتفهاعب  اي

  و ( ةل ايرووة االساتفهاعب  ايياةبا   وعفاودة  وهاب( ةال ايراووة االساتفهاعب  ايياييا  
ةا  اةات ايعفاودات  قساد  ايف ا    تفا ا  شا ابا( ةال ايراووة االساتفهاعب  ايوا را   وا 

حةاابة  وهااب( ةات ل براا  تأعلباا    شاا ابا( ةات ل براا  حسااب   ةاااة ايعفااودات   ااو  
وعاااة هةاااا بت اااة ايتاااوا ل ايعوقاااود  ااابة عفاااودات ايتأعاااا وعفاااودات ايحاااو ةااال ت اااوبة 

 ايسؤاا ايشروي.
وعااة يااب تةتهاال ايرااوو األهااوء   لاتهااا االسااتفهاعب  اااة حاادود هااةه ايرلحاا  
 اابة ايحساال ايقساادي وايتااأعلل ايووحاال  وب ااوة ايسااؤاا ايشااروي ايتااأعلل ااااعل  عااة 

عاا ايتااوا ل وساا  ا عااة أساا ا ل  ةاال بوقاد ةاال ة ااا  ايسااؤاا ايشااروي تأعااا هااايا اوا
 عستفا ال توقد يل قةوو ةل ايقسدي ايحسل  ايواب عة اهتلةهعا.

ي ة ايسؤاا ايشروي ايتأعلل اةد ايرل  بأتل أحباةا  هايرا وعرعفاا ةال سابا  
  واسار  ال تحادها تش با ةلسفل شروي يلرووة   حبث ب دو ايسؤاا عفتوحا  الا   ةاا

حااادود  وهاااو ال ب حاااث ااااة إقا ااا  عحاااددة  فااادو عاااا بساااتهد  إيااااوة ايساااؤاا ايشاااروي 
 ايتأعللا

 أخرُس  شجرٌ 
 أم مائدةٌ 

 تنحني، جرداَء، ما بينيما؟
 أم رمادٌ 
 يتنامى:

 ـ ىل ىما
 (ٓٔ حقًا ىما؟
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ايسؤاا  اةة ةل راووتبة عتةاا وتبة بحااوا ايشاااو ايوحاو   بةهعاا عاة أقاا 
فبفاا  ايرااووة وقوهوهااا  وعااادة ايسااؤاا ةاال ايرااووة األوياا  عااادة ل برباا  است شااا  ح

عؤةسااة    شااقو أهااوو((  أعااا عااادة ايرااووة ايياةباا  ةهاال قاعاادة ي ةهااا عؤةسااة  أب ااا 
  أب عاةاادةتنتةحةل((  ي ااة وراافها  ااا   قااودا (( بحبلهااا الاا   شااقو أهااوو( ةتراا ة 

ةاةاال بةفااتة الاا  سااؤاا  هااو ايرااووتاة رااووة واحاادة  حاابة بففااا ايشااااو ايسااؤاا هةااا 
ورااووة أهااوء تةت ااو هااةه ايرااووة ايعشااتو    يب ااا ايسااؤاا اااة ايحفبفاا  حاةعااا    أب 
وعادتنبتةااااع ((  بت اااوة راااووة ايوعااااد راااووة عوايبااا  يلراااووة ايقاااودا  ايساااا ف  وب اااوة 
حراابل  راافتل  أهوو قااودا (  اااهوة ةاال ايوعاااد ايااةي بتةاااع   وهااو عااا بقرااا عااة 

يشروي بةلل  ةل ةهاب  ايعفلع ايشروي اة ايعاهب    ا ها هعانحفا  ايسؤاا ايتأعلل ا
 هعا؟((  اويا و  بوا وعفتوحا ال  إقا ات ال تةتهل.

وةل عقاا ايسؤاا ايشروي ايتاأعلل بت يا  ايفراا االساتفهاعل  فاوة ةال ايعقااا 
 ايشروي   حبث ب وة ايف ا  ايشروي علاوعا   األسةل  وتتاوا ب أدوات االساتفهاب الا 

 ةحٍو الةت  ععا بقرا عة إبفاع ايفربدة االستفهاعل لاابا وعهبعةاا
 لم يعد غير الصدى:

 ـ كيف انتيينا؟
 لم يعد بستاننا الرّيانُ 

 كيَف؟
 أعني: أين؟

 بل أعني: متى
 (ٔٔ كّنا التقينا؟

ب ااااادأ ايعفلاااااع ايشاااااروي  راااااووة عةفبااااا  ةات ل برااااا  إبفاابااااا    ياااااب براااااد اباااااو 
بفااع ايردء((   عرة  أة ايروت ا هتف  و فل إبفاع ايردء حا وا ةل ايرووة  وا 
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ايردء هو ايةي بداو إي  ايتأعا  بة اباب ايروت وح وو ايرادء  ياةا ساوااة 
عا بأتل سؤاا ايح وو واياباب   اا  با  اةتهبةاا؟(( يبر او ااة قاوهو ايراووة  وعاة 
ةا ياااب تاااأتل ايتفسااابوات اي راااوب  ايتااال تاااوحل  ايابااااب  راااد ايح اااوو   ياااب براااد  ساااتاة

ايوّباُة((  ةرف   ايوباة( اا ت اة اي ساتاة عاع ابااب ايراوت و فاا  ايرادء ةفال  
وهةا بةفتة ايتأعا ايشروي ال  ة ا  ايراووة ايشارو   اةفتاحاا  لباا عللفاا عاة هالا 
ش    األسةل  ايتل تفدعها أدوات االستفهاب ايعتةواا     باَ ؟نأاةلا أبة؟ن اا أاةالا 

سااأا اااة ايحاااا وايع اااة واييعاااة إياا  ايدوقاا  ايتاال تابااب عت ن ّةااا ايتفبةااا؟((  وهاال ت
 ايرووة ةبها تعاعا وبسبلو اياباب ال  عساحتها تعاعا.

إة ح ااااوو أدوات االسااااتفهاب  اااااياوة ةاااال ايرااااووة ايشااااروب  بفودهااااا حتعااااا إياااا  
ة ا  استفهاعل تاأعلل اباو عحادود  وااي اا عاا ب اوة هاةا ايف اا  االساتفهاعل حاةعاا 

و واياباااب  رااووتها ايشااروب  ايسااودب    حبااث ب ااوة ايسااؤاا اااة الاا  يةاةباا  ايح ااو 
 األشبا  ايااة   عدااة يلتأعا ةل ايعربو وايرايب وايرلح   بة األةا وا هوا

 لم تنْم قرطبةْ 
 كيف باغتنا النوُم؟
 أيامنا كوكٌب موحلٌ 

 أين غزالننا؟ أين تفاحة الروِح؟
 أين األناشيُد؟

 رائحة الغيِم داميٌة،
 منا الميُل؟كيف داى

 أجسادنا ضّد أجسادنا،
 كيف صارت ضمائرنا َشَركًا؟

 والرياُح أناشيدنا المتربْة؟
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 أّينا تاه عن دمو في الضحى:
 (ٕٔ نحن أم قرطبْة؟

ةايع اة ايتاوبهل   حول ا (( اياةي بح او ةال شا    األساةل  هةاا حباث تتاويع 
سااتفهاب    باا (( وهاال األسااةل   شااأةل  اابة ايحاااا ايشااروي وايع اااة ايشااروي  ةااأداة اال

تساااأا ااااة ايحااااا تت اااوو عاااة أقاااا أة توساااع عاااة حااادود ايتأعاااا االساااتفهاعل    بااا  
 ااتةااا ايةوُب؟ن باا  داهعةااا ايلبااُا؟ن ب  راااوت  ااعاةوةا َشااَو ا ؟((  عيلعااا تت ااوو أداة 
االستفهاب   أبة(( وهل تسأا اة ايع اة واألشابا  ايااة ا  ايتال  ااات عاة ايف اا  

ةةا؟ أبة تفاح  اياووِح؟نأبة األةاشابُد؟((  يتةتهال اييةاةبا  إيا  ساؤاا ايشروي   أبة ايال
ايااةات ايفااودي وايقعراال   أّبةااا تاااه اااة دعاال ةاال اي ااح انةحة أب حول ااْ ؟((  يب لاا  
ايتأعااااا االسااااتفهاعل أحراااااه  وبتااااداها ايح ااااوو  اياباااااب عااااة أقااااا أة ب فاااا  سااااؤاا 

بسااتفو ةاال ايوحاات ةفساال الاا   ايشااااو   بااوا واساارا بحتعااا عقعوااا  عااة ا قا ااات وال
قاواب واحاد  ألة ايفراد ايشااروي عاة االساتفهاب ال بتوحا  اةااد احتعااا قاواب عحاادد 

 واحد.
 السؤال الشعري الحواري:

ايساااؤاا ايشاااروي اةاااد ايشاااااو الااال قرفاااو ايرااال  ااي اااا  عاااا ُبةااات  حاااواوا  عاااع 
ب   بةشل ةال ايةات  وعع ا هو  وعع األشبا   وسؤايل هةا سؤاا عوّ ب واعب  ايةات

إلاااو ايااةاتل  عااا بةشاال ةاال إلاااو ايعو ااوال  وبسااتةفو  ااا حااواه االسااتفهاعب   اال 
بوتفع ايحواو ايشاروي  ابة ألاوا  ايرعلبا  االساتفهاعب  إيا  أالا  دوقا  عع ةا   تتابة 
يلعساااتفِهب وايعساااتفَهب وايعساااتفَهب اةااال اي هاااوو واي اااووي وايتر باااو ااااة اياااةات وايعاهبااا  

 وايرووة.
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ا هاةا ايحااواو االساتفهاعل اياةي ت اوة ايااةات ايشاااوة داةعاا لوةاال وتتةاوع أشا ا
األوا  ةااال حااابة ب اااوة ايلاااو  اييااااةل  اااعبوا  ُعهاَل اااا أحباةاااا وااة اااا أحباةاااا أهاااوء  

 عفودا حبةا وقعرا حبةا  هو  حوب ا حبةا و ربدا حبةا  هوا
 ىل ترون عمى الوسائد بعض وحشتنا؟

 ترون عمى القصائِد،
 بعض أرصفةٍ 

 طر؟بال م
 لماذا يسكُت الشعراُء؟
 ىل يصغون لألزىارِ 

 إذ تذوي؟
 ولمعشاق

 إذ يبكون عن بعِد؟
 ولمعصفورِ 

 تتبعُو الرصاصُة ال القصيدْة؟
 ىل يبصرون دم الفراتِ 

 يسيل من حجٍر،
 ومن شجرٍ 
 إلى شجرٍ 

 ليحرس خضرة الطرقاتِ 
 يمنحيا نشيدْه ..؟

 غضبٌ 
 وماءْ 



 
 

 

 

   

 

 د. محمد جواد صلي
 ٖٕٔٓ(  أيــلـول   1ٔالعـــدد   )

 بالضة االستفهام
 طي شعر صلي جعفر العاّلق

  015 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

 غضبٌ 
 وأدعيةٌ 
 وماْء.

 قصيدةُ لم تبتدئ بعُد ال
 (ٖٔ ستبدأ؟ ىل

ايسااؤاا األوا ب اادأ  ايتوقاال ةحااو ايعهالااب ايقعراال   هااا تااووة الاا  ايوساااةد 
 راااض وحشاااتةا؟نتووة الااا  ايفرااااةِد ن رض أورااافٍ ن ل علاااو؟((  ةايفراااا  تاااووة( 
بتوقاال ةحااو ا هااو ايقعراال ي اال برااو  عوحاا  ايااةات ايشااااوة عااة ايوحشاا  ايتاال هاال 

اقاال ايشااااو عراابوه اي ااوةل عااع اي تا اا  وا  ااداع سااؤاا ايشاارو اي  بااو داةعااا  حاابة بو 
وايل برا  وا ةساااة وايايعة وايع اااة  ويابو يعاا  شاال  بع اة أة ُبشاا ع ةهعال عااة أقااا 
عروة  ايعيبد إة ُت يو األسةل  أعاعل وتفّا ا قا ات  وبفوده هاةا ايعوحا  إيا  ايوحشا  

 ةرل .
 يعاااااةا بساااا ُت يااااب عااااا بل ااااث ايسااااؤاا ايياااااةل أة بتوقاااال ةحااااو  ااااعبو ايااةااااب  

ايشااارواُ ؟نها برااااوة ي يهااااِونإة تةوي؟نويلرشاااا نإة ب  اااوة ااااة  راااِد؟((  و عاااا أة 
ايسؤاا عوّقل يلشروا  وايةات ايشااوة هل  ل بر  ايحاا قي  عةهب  ة أةعاا هاو ساؤاا 
ةاتل عوّقل يلةات  ايواب عة أة ايةات ايشااوة اةفرلت هةا اةفراال  وعيبا ااة يعاوة 

 وت ايشروا   وروت األيهااو وهال تاةوي  و  اا  ايرشاا  ااة  راد  ايشروا   ي ة س
تساااهب  لهاااا ةااال تو باااد حايااا  ايوحشااا  ايتااال ورااالت إيبهاااا اياااةات ايشاااااوة ةااال ساااؤايها 

 األوا.
يااب تةتهاال ايرااووة ايشااروب  اي لباا  ايعشاا ر   األسااةل  إياا  ايسااؤاا األساساال اااة 

ا ألة هةااائ تشاا ب ا  ةاال عواااد  ااد  ايفراابدة  ي ااة ايسااؤاا بترااا  عاادء إع اةباا   اادةه
عواد هةه اي دا ة ايعحتعل    ياب ت تادئ  راُد ايفرابدُةنها سات دأ؟((  وهةاا ت لا  ايساؤاا 
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ايحواوي ع لاال ةال اي حاث ااة وسااةا ي ال ت اوة ايفورا  سااةح  يهاةه اي ادا ة  ايتال 
ت اااادو  أةهااااا  داباااا  يلحباااااة  إة إة ايحرااااوا الاااا  قااااواب وا ااااة وواٍ  الاااا  أسااااةل  

يةعوةج ايعةت و عة أقا ايوروا إي  ايف ا  ايةي بفلاا عاة ايوحشا   ايفربدة هو ا
 وبرعا ال  إشاا  عرة  ايحباة ةل ايفربدة.

أعا ايساؤاا اياةاتل اياةي تللفال اياةات ايشاااوة الا  ةفساها ةاةال بةات  ةوااا عاة 
ايحواو ايةاتل ايةي ب وة أحوب إي  ووح ايشرو  وهو سؤاا داةب ال بع ة أة بتهلا 

 ل لايعا أة هةائ ح ب  شروب  وة وة شروب  وعوح  شروي و حث شروياايشااو عة
 ُترى

 من كّوة في البيِت،
 أم من كّوةٍ 
 في الروِح،

 يممُح وردة الماضي؟
 غباراً 

 من شظايا الروِح؟
 عمرًا راكضًا؟

 أَيرى
 دخانًا؟

 (ٗٔ أم يرى شجرًا ..؟
يبا   ل بوء ةال إة ب دو  أة ايشااو هةا بةفرا اة ةاتل ايشروب  اةفراال  وع

ةاتااال ةاتاااا  أهاااوء ابوبااا  بواح هاااا عاااة  ياااب  حباااث تاااأتل األساااةل  ايةاتبااا  ايحواوبااا   ااابة 
ايشااااو وةاتاال ايعةفراال  اةاال وايعتل ساا  ةاتااا  أهااوء  إة بترعاا  هةااا سااؤاا ايحباااة عااة 
هاالا ح ااوو ايعا اال وهااو ةا ااوة ايشااااو ايشااروب    بلعااُة وودة ايعا اال؟((  وهااا 
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شا ابا اياووِح؟((  أب باواه ةال هاةا ايع اعاو اياةا واتل   اعاوا   هو ا او بتلابو   عة
وا  ا ؟(( دوة هوادة و ل قدوء  حت  تتحوا ايرووة أعاب  رو ايواةل ايشروي إي  

دهاةا ؟((  أب إي  ة اا  ح اووي  راوي  ة ا  ابا ل ااعض وابو عحدد   أَبوءن
ايشااروي ايحااواوي حاااةوا   بع ااة عشاااهدتل ويعساال   أب بااوء شااقوا  ..؟((  يب فاا  ايسااؤاا

 اابة ايااةااب وايحا ااو   اابة ايهباااا وايحفبفاا    اابة ايااةات ايشااااوة وهاال تحاااوو ةاتهااا 
 ايتل تل ست ةاتا  أهوء حا ل  يلحواو.

بتوساااااع ايساااااؤاا ايحاااااواوي حااااابة توِقاااااد اياااااةات ايشاااااااوة  هاااااو تحااااااووه  رةاااااواة 
ا و يلاةات  راح ل(  وال  ايواب عة أة عفودة  راح ل( تدا الا  وقاود  هاو عةا

ايشااوة ةل ة ا  ايحواو ايشروي ايها ع يلسؤاا ايشروي  إال أة هةا األسالوب هاو 
أسااالوب عراااوو  ةااال ايشاااروب  ايرو بااا  ايتااال حاااد ب اااوة ةبهاااا هاااةا ايرااااحب شااا ل  عاااة 
أشاا اا ايااةات  حبااث تةتهاال ايفراابدة  ااايواب عااة وقااود هااةا ا هااو إياا  عحاااووة ةاتباا  

ا هااو هااو عااة رااةع ايشااااو ةفساال عااة أقااا أة   اابة ايشااااو وةاتاال   عرةاا  أة هااةا
برلاال يلسااؤاا ايشااروي ايحااواوي ة ااا  ايعشاااو    ي ااة ايفراابدة داهااا عحااوو ايسااؤاا 

 ايشروي ايحواوي ترلل عرة  ايسؤاا وعرة  ايحواو عرا ا
 كان يسألني صاحبي:

 ـ من يعيُد لحقلٍ 
 قصيٍّ أيائمو، ولرابيةٍ 

 جيمٍة سحرىا؟
 أتساءُل عن حيرٍة:

 يمكنو أن يرىـ كيف 
 في ىواء الخرائِب قّبرًة،

 أو غزااًل؟
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 وفي ضّجة الشاحناتِ 
 (٘ٔ ندى ممطرًا ..؟

إة ايقعلاااا  االةتتاحباااا     اااااة بسااااأيةل راااااح ل(( دالياااا  الاااا  وقااااود عحاااااووة 
اسااتفهاعب   اابة عتحاااوَوبة هعااا ايااةات ايشااااوة وراااح ها  وب اادو ايسااؤاا األوا ايااةي 

اوة اااة تاباو ايحااا ويواا األشاابا    اا عاة بربااُد بتوقال  ال ايرااحب إياا  اياةات ايشاا
يحفٍانحرلٍّ أباةلل  ويوا بٍ نقهعٍ  سحوها؟((  حبث ةه ت  ا األشبا  ايقعبل  وابوها 
اييعة  حبث ال بع ة إاادتها إي  سا   اهدها  وهو عاا بقراا اياةات ايشاااوة تةتفاا 

ا ُا ااااة حباااوة((  إيااا  عةلفااا  اساااتفهاعب  شاااروب  ُاعفااا  تسااابلو البهاااا ايحباااوة   أتسااا
وبااااأتل هااااةا ايسااااؤاا ايشااااروي ايحاااااةو الاااا  ةعااااوةقبة  ايةعااااوةج األوا هااااو   ااااا  باااا  
بع ةلنأة بوءنةال هاوا  ايهواةاِب حّ اوة  نأو ااياال ؟((  وهاو ساؤاا بتراا  ايعفاوحا   ابة 
ع ااااةبة وو اااربة وحاااايبة  واييااااةل هاااو   وةااال  اااّق  ايشااااحةاِتنةدء ععلاااوا  ..؟(( 

  ايعفاوحااا  وبوسااع عااداها  وال  ااد أة عرةاا   ايهواةبن اااق  حبااث برعاا  ايسااؤاا تفةباا
ايشاااحةات(  عااا تحعلاال عااة ساال ب  ال تواةاا   ااا تتفااالع عااع عفااودات  حّ وةناياالنةاادء 
ععلااوا(  عااا تحعلاال عااة حباااة وقعاااا وحوباا   وهةااا ت عااة رااووة ايعفاوحاا  ةاال ايسااؤاا 

 ايشروي ايةي ال برا إي  ةتبق .
 سؤال الذات الشاعرة:

يااةات ايشاااوة اةااد ايشااااو الال قرفااو ايراال   يباوا   سااؤايها ايشااروي تةشااا ا
ايشهراال  وهااو باااوا ةاال  ااالة األشاابا  وباادح  ةاال تفاراابلها وبسااأا اااة أحوايهااا 

اي يبااااوة ايعتشاااار    و  هاراااا  حاااابة تعااااو ايااااةات  اواواع ااااها وحبيباتهااااا واةشااااااالته
 اادبا  وعااة أوض  ايشااااوة  تقو اا  حاسااب  ةاال اياو اا  أو ايهقااوة عااة ولااة إياا  ولااة

ااش حباتل  لها ال  أدبعها إي  أوض احتوتل ووةوت يل األعاة ايعففود  يعا  أساةل  
شاااة   تواقههااا هااةه ايااةات ايحاااةوة أعاااب ايعراابو  ايعراابو ايااةاتل وايعراابو ايع اااةل 
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وايعربو ايعستف لل   ا هةه األسةل  ايةاتب  ايشهرب  ةل داةوة اياةات ايشاااوة ترياو 
 ل ايفربدة.ال  حوبتها ة

ايشاااااو الااال قرفاااو ايرااال  عاااة ايشاااروا  اياااةي بةتعاااوة إيااا  ةواتهاااب ايشاااروب  
 عهتل  عستوباتها اةتعا   حاسعا  و لبا  ةهو بوّقل سؤايل اي  بو ةل عحةا  اياو ا   ابة 
ايااولة اي ربااد ايااةي هقااوه عواعااا و اابة ولااة  اادبا بساار  إياا  تااوةبو حةاااا  عااا  أةاال 

 ا ايسؤاا وهاوقلابع ة أة ب وة ولةا قدبدا داه
؟  ىل شممت يديَّ
 سـأكتُب: ذا وطنٌ 

 كالغزالِة، أم وحشٌة؟
 وأغّني: أذا ورقٌ 
 لمشماتِة، أم ورقٌ 

 لمرثاء؟
 أم ىوًى يتوّزعُ 

 بين اثنتيِن:
 بالدٍ 

 أحاوُل أٌلفتيا،
 (ٙٔ ورائي وبالدٍ 

ايسااؤاا ايشااروي ايااةاتل ب لاا  أالااا  دوقااات ايحبااوة وااليت اااو واياعااوض حااابة 
ايو ااوح أعاااب ايشااااو ةاال بفااو   اابة اياةااا  و اابة ايويااا   وهااو ايسااؤاا  تابااب سااعا 

ايشروي ايةي بةتهل إي  أحس  دوقات ايتويع  بة ع اةبة وولةابة وحاايبة وة اا بة 
  أب هوء  بتوّيُعن بة ايةتبِةان لٍدنأحاوُا أتيفتها نو لٍد وواةل((  ةعا عربو هةا ايهوء 

عااا حااّا  اال عااة هااواب  وولااة قعبااا بفااتة ياال ايعرلّاا   اابة ولااة راااو ووا ه  ح ااب 
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ةواابااال وبحتوبااال وهاااو بحااااوا أة بةتعااال يااال عاااا وسااارل ةيااائ  وهاااةا هاااو ساااؤاا اياااةات 
ايشروي اي  بو ايعوت ل  ايروال  وايعشااو وايوقداة ايرعب   وال بع ة حساب إقا تال 

اوة  سهوي  ألة ايقواب هةا ال بع ة أة بربد األشبا  إي  ةرا ها وبحوو ايةات ايشاا
عة افدة ايهو  وايوب   وايتوقو  إةل ايسؤاا األايو واألهب ةل داةوة ايةات ايشروب  

 ايعلتاا .
وبااااؤدي اياااايعة دووا    بااااوا ةاااال تقلاااال ايسااااؤاا ايشااااروي ايااااةاتل اةااااد ايراااال   
و هارااا  أة ايااايعة اةراااو أسااااو وةاااااا ةااال ايتقو ااا  ايشاااروب   ةهاااو  ااابة اياااةا وة 

عستف ا  وهو عواة  يلةات ايشااوة داةعا  حت  حبة وايحلب   بة ايعا ل وايحا و واي
وتتاباااو  ح اااب هاااةا ايااايعة وحاااوة تاااأيبوه ةااال ايعسااااو ا ةسااااةل وايشاااروي   تت اادا األشااابا

 يلةاتا
 حين تبدو العصافيرُ 

 غير العصافيِر،
 والريُح غيَر التي ..

 ىل أظلُّ وحيدًا كعشِب الخرائب؟
 ما من سماٍء تدوُر عمّي بقيوتيا،

 صى:وأعّد الح
 كيف لي أن أظّل بال زمٍن يحتويني

 وينّشُف جرحي،
 كيف يظّل الجريحُ 

 بال فرٍس،
 (ٚٔ أو رداٍء حزين؟ 
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ةايسااااؤاا اااااة ايوحاااادة وايوحشاااا  واياو اااا  هااااو أحساااا  سااااؤاا تترااااوض ياااال ايااااةات 
ايشروب   إة تسأا هةا ةل سبا  األشبا  ايتل تتابو  سوا  عة حاا إيا  حااا  حباث 

باا  بع ااة أة توحاا  هااةا اياايواا  حتاا  ترااا إياا  سااؤايها ال ترااو  ايااةات ايشااااوة  
  هاا أ ااو وحبادا   رشاِب ايهواةاب؟((  وهاةه ايوحادة  ايعفل  ايحاةو ايةي ال قاواب يال

 وايوحش  هل وحش  اييعة حبة ال بسر  ايةات ايشااوة ةل ايريوو ال  قواب.
ات ااوبا  ايوحدة ايتل تراةبها ايةات ايشااوة هةا هل وحدة حاتل  تقرا عاة اياة

أعاب ادو اييعة  وهو عا بفودهاا إيا  إةتااج ساؤاا قدباد لاايع عاة وحاب ايساؤاا األوا 
   باااا  ياااال أة أ ااااّا  اااال يعااااٍة بحتوبةلنوبةّشااااُ  قوحاااال  ن باااا  ب ااااّا ايقااااوبُةن ل 
ةوٍو نأو وداٍ  حيبة؟((  ةايةات ايشااوة حبة تففد  ا شل  تففد يعةها أب ا   وحبة 

ااوب  عة  ا شل   وب ا قوحها ااوبا أب اا  ال ةاوو ال بوقد يعة بحتوبها ت ا 
 أو ودا  حيبة  ععا بؤّ د ررو   سؤاا ايةات ايشااوة وحسوتل وحبوتل.

إة وحش  ايةات ايشااوة هل وحش  عو    ال تتوح  اةد رووة واحدة وعسااو 
واحد وعقاا واحد وعش ل  واحدة  إةهاا وحشا  إشا ايب  ترافها اياةات ايشاااوة  وحشا  

ووحشااا  ياةبااا   اساااتةادا  إيااا  عواحاااا ت اااوة هاااةه ايوحشااا  وهبعةتهاااا الااا  اياااةات أويااا  
 ايشااوة  ايتل يبو أعاعها سوء ايش وء وايور  وايتر بو اة حسوة ايحااا

 كيف تخرُج ىذي العصافيُر من سجنيا؟
 وأنا أتقّدُم في كّل أمسيةٍ 

 صوب ما يشتيي عاذلي،
 أتقّدم، منكسرًا،

 مثمما الطيُر:
 فتَ ـ كيف انجر 

 إلى ىذه الوحشِة،
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 اليّوِة،
 الطرُق المفضيةُ 

 لحصى بارٍد،
 أو حنيِن جديدٍ 

 (ٛٔ سيوصل لموحشة الثانيْة؟
ايحباوة هةااا تت ااا  وتةتشااو وتت يا  ةحااو ايهاووج عااة وحشا  أوياا  وايساافول 
ةل وحش  ياةب  أ يو شواس  وحسوة وتأيبوا ةل عسبوة هةه ايةات   ا  ب  اةقوةَتنإي  

يهّوِة نايلوُ  ايعف بُ نيحرا   ااوٍد  نأو حةابِة قدبٍدنسبوراا يلوحشا  هةه ايوحشاِ  نا
ايياةبْ ؟((  وعا هةه ايوحش  ايياةب  سوء عرابو قدباد بقراا عاة ساؤاا اياةات  ااو ا 

 ةل حبوتل و باال حبث ال علة وال عأعة عة اييعة.
إة سااااؤاا ايااااةات ايشااااااوة هااااو أحساااا   أةااااواع األسااااةل  ايشااااروب  ايتاااال تواقههااااا 

راابدة   وأاةفهااا وةيااائ ألة ايفراابدة تاااوت ل  ايااةات ايشااااوة اوت الاااا  أةوبااا اعبفاااا  ايف
حت  حبة بسر  ايشااو إي  ايتهفب  عة رل   هةا ايح وو األةاوي ةال حرابدتل 
هة لوب   ّهها  هراةا أسلو ب  سودب  أو دواعب   ألة ايةات ايشاااوة ت فا  يهاا 

يتشاا بلب   يااةا ب فاا  سااؤاا ايااةات ايشااااوة ةوراا  حبااادة ايفراابدة وايتلاااب  عفاادواتها ا
أ  و أسةل  ايشااو وأو حها  وهو ايةي بحابل ايف اا  االساتفهاعل ايشاروي  أساةلتل 

 ايداةع .
 سؤال الطبيعة الشعري:

تحفاااا حرااااةد ايشاااااو الااال قرفاااو ايرااال   راااوو ايل برااا   عهتلااا  أةوااهاااا 
  أسااااةلتها ايشااااروب  حتااا  يب اااااد بةاااااب شاااروبا ةاااال ح ااااة ايل برااا   ويعااااا  اااااة يلل برااا

ايهار   ةفد تعه ت اي يبو عة حراةده اة ح وو الةت ي لا  االستفهاب ايفادب 
عااة وحاال ايل براا  ةاال شااروه  وايل براا   اال أدةاا  شااّئ ايبااوة ةاال إةتاااج األسااةل  ايتاال 
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تتواةاا  عااع اعااوض اي يبااو عااة ع اهوهااا ايتاال ال بع ااة ياةساااة أة بريااو يهااا الاا  
 حلوا.

وي ايهاااا  ايل براا  هااو سااؤاا بهااتلل حتعااا  اااييعة  ةعااا سااؤاا ايراال  ايشاار
 بة ايل بر  وايايعة الحا  ويبفا  ال تةفراب اواهاا عللفاا  وايل برا  ةا اوة  وحا او  

 وعستف ا  وةل ايعستف ا بتقل  ايحلب ايشرويا
 متى

؟  يجيُء الغُد المبتلُّ
 في يدهِ 

 تزىو العصافيُر،
 واألعشاُش،

 (ٜٔ والجزُر؟ 
هةااا هااو سااؤاا ايل براا  ايشااروي ا ااو اياايعة   عت نبقاالُ  اياااُد ايسااؤاا اي اااوي 

؟((  ةلف اا    ايااد(( وراافتل   ايع تّاا(( هااو عاولة سااؤاا ايشاااو  وهااو سااؤاا  ايع تااو
ااي ااا عااا ب اادو ااع ااا ألةاال سااؤاا حلعاال ال بع ااة ةااّئ يااايه ةاال سااهوي   ةاياااد ابااو 

أة ايةات ايشاااوة ترتعاد عروو  وال بع ة عروة  عا بحعلل هةا اياد عة أشبا   ابو 
ال  ة و تها ايشروب  عة أقا استشوا  ايعستف ا ال  ةحو شروي عا  هةا ايعستف ا 
اييااااااااااوي ايااااااااااةي بحااااااااااوي الاااااااااا  األعااااااااااا ةاااااااااال رااااااااااووه ايل برباااااااااا    ةاااااااااال باااااااااادِهنتيهو 
ايرراةبُو نواألاشاااُش نوايقيُو؟((  ةعاااة ايررااااةبو بةت ااو ايحوبااا   وعاااة األاشااااش 

  حبااث ت اادو ايل براا  وحااد أشاااات أسااةلتها ايعوت لاا  ايااولة  وعااة ايقاايو االسااتفليب 
  ايحباة ال  أوسع عا ب وة ةل هةه ايرووة ايشروب .
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وتت ي  روو ايل بر  ةال أساةل  ايشارو ألةهاا عة اع قاوهوي عاة عةاا ع ايحبااة 
ايحوة  و ا أسةل  ايل بر  يها قةوو شروب  تح ل حر  عا  وايشااو ايرل  عشاوا 

  اعبفا  وأربل  وعستعوا ا أسةل  ايل بر  اةشااال  
 كم كان عذبًا شجر الساحل

 يشّم ليَل الماِء،
 ىل فّضٌة سوداُء ىذا الميُل؟
 ىل تنتيي مناحُة الغرقى؟

 وىل تنتيي
 شماتُة الريِح؟

 أال غيمٌة تضيئُو يومًا؟
 أال نورٌس 

 (ٕٓ  يصغي إلى قيثارِه الناحل؟
  ايتال تشاّ ا ايراووة ايشاروب  إة ايوحدات ايشروب  ايلاوبا  ايراةادة إيا  ايل برا

ايراعاااااااااا  ةاااااااااال هااااااااااةا ايعفلااااااااااع ايشااااااااااروي  يبفاااااااااا  وعترااااااااااددة   شااااااااااقو ايساااااااااااحانيبَا 
ايعاِ  نايلبُانايوبِةنابع تنةووو((  وتترا  لها  حفبف  ايسؤاا ايشروي ايةي تيبوه أداة 
االساااتفهاب   هاااا(( وهااال تت اااوو يااالث عاااوات ي ااال ت ااااي  ةااال تريباااي ساااؤاا ايل برااا  

 ايااةات ايشااااوة وهاال تةاااقل ايل براا  عةاقاااة اسااتفهاعب  عااة أقااا  ايشااروي  ايعااوت ل
ايوروا إي  حاي  تراية تتعةاها ايةات ايشااوة  بةها و بة عفاودات ايل برا    حباث 
ب ااوة ايسااؤاا ايشااروي هااو ايواساال  ايتاال تحفاا  هااةه ايعرااايح  ايتاال  تحففهااا تتحفاا  

 ا قا   اة سؤاا ايل بر  ايشروي.
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   األةوي  وايوا   وايحباة   ا أش ايها وتفارابلها  ياةا ةااة يلل بر  الح  ويبف
سااؤاا ايل براا  ايشااروي هااو سااؤاا األةوياا  وايوا اا  وايحباااة  وهااةا ايسااؤاا اةااد ايراال  

 سؤاا  يب  وهرب ال بةتهل وال بف  اةد حدا
 ينحني البحُر من

 شغٍف، ويغّني
 قراصنٌة،

 ُخّشعاً 
 ثمميَن،

 لمجد أنوثتيا المربكْة ..
 أّن غرابًا، غيرَ 

 قديمًا، كما الميُل،
 يخرُج،

 من ماء مرآتيا:
 كيف يذبُل في الحقلِ 

 غيٌم؟ وأفعى المرايا تسيلُ 
 عمى العشِب؟

 من أينَ 
 فاَض النداءْ 

 موجعًا، مثل موتٍ 
 وماْء؟ :

 كيف كّبمتِ 
 أحصنَة الريِح بالشبكْة؟
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 كيف مازجتِ 
 بين النقيضيِن:

 مجِد األنوثةِ 
 (ٕٔ والتيمكْة؟ 

ا ب ااااوة   اي حااااو(( هااااو عفتاااااح ايسااااؤاا ايشااااروي ايعترلاااا   ايل براااا  ةاااال وو عاااا
ةعوةقهااا ايعاااةل ايعفتااوح الاا  ا ةااا  عااة قهاا   وهااو عااة قهاا  أهااوء عفتاااح األةوياا  
  بةحةل اي حُو عةنشاٍ   وباّةلنحوارة ت نُهّشرا نيعلبَة نيعقد أةويتهاا ايعو  اْ  ..((  

الاا  رااربد ايرااف  وايفبعاا   اااي حو حبااث إة إة ا اااوة  عقااد أةويتهااا ايعو  اا ( تااوت ل 
لاباة رووة األةوي  ورووة ا و ائ ةل  ة واحد  ةب هو سؤاا ايل بر  اة اي بفبا  

 وايعاهب   وسال  أداة االستفهاب    ب (( ال  يلي  أش اا.
ايش ا األوا هو ايش ا ايعاةل ايرو  ايعاوت ل  راووة اي حاو وعاا تةتقال عاة 

يل برب  عفا ا راووة عاة راوو ايعاوت    با  باة ُا ةال ةرايبات ت ع رووة ايعا  ا
ايحفااااِاناببت؟ وأةراااا  ايعوابااااا تساااابُانال  ايرشااااِب؟نعة أبَةنةاااااَض ايةااااداْ نعوقرا   عيااااا 
عوٍتنوعااااْ ؟((  وايشااا ا اييااااةل هاااو شااا ا وعااايي تهالاااب ةبااال اياااةات ايشاااااوة أةيااا  

ةااال حااابة بتوقااال  ايفراابدة  ساااؤاا ايحوبااا     بااا   ّ لاااِت نأحرااةَ  اياااوبِة  ايشااا  ْ ؟(( 
ايسؤاا اييايث ةل ايش ا اييايث ةحو و ال ايرلحا   ابة األةويا  ايتال راةرتها ايل برا  
وايعاااوت    بااا  عايقاااِتن بة ايةفب ااابِةانعقِد األةويِ نوايتهل اااْ ؟((   حياااا ااااة قاااواب 
شاااٍ  اااة سااؤاا ايل براا  ايشااروي وهااو بتةااوع وبتراادد  تةااوع  ايرااوو وايحاااالت داهااا 

 رددها.هبع  ايتقو    وت
 سؤال الشعر الكوني:

برد سؤاا ايشرو اي وةل أحد أ وي أساةل  ايشارو ةال ايفرابدة ايرو با  ايحدبيا   
اي  اوء  وهاو ساؤاا أييال ال بساتلبع أي شاااو   وةيئ ألةهاا حرابدة عشااوي   األساةل
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تفادباااال أو االسااااتاةا  اااااة ةداةاااال ايفاااااةب ةاااال ايتقو اااا  وايوؤباااا  وايف ااااا  الاااا  اياااادواب  
قرفو ايرل  وحد  دا عشاوال   أسةل  شروب   يبوة ال  د أة ب وة ساؤاا  وايشااو الل

 ايشرو اي وةل عة أسةلتل ايعو يب  ايتل تتروض يل حربدتل.
ايرعباا   اايراال  ايشااروب   ايتأعاا  وااي ااا عااا بااوت ل عيااا هااةا ايسااؤاا ةاال تقو اا

 ايةي ب رث ال  ايحبوة وايحلبا
 إالَم تحنُّ 

 وفيَم تحاْر؟
 اءُ أجاءتَك حوّ 

 بالحمِم،
 (ٕٕ  أم بالغباْر؟

وتتفاااادب   حااااوا ((  احايتهااااا األةيوباااا  يت ااااوة عو ااااي ايسااااؤاا اي ااااوةل ايشااااروي  
 وراافها قوا ااا الاا  ايحبااوة  ةعيلعااا  اااة سااؤاا    دب(( حاابة هاا ل الاا  األوض  اال 
قااواب  و اةاات  حااوا ( قااي  عااة قااواب سااؤاا ايحبااوة اةااد   دب(  ةاااّة ايشااااو بسااأا 

  و أةها  باة عةفرا اةل بعيا   هو( بحااووه ااة  حاوا ( األةيا   و عا ةاتل ايشروب
ايتل يوالها يعا  اة يع  حبااة  دب وال حبااة ياباوه الا  األوض  عاة هةاا تتأ اد  وةبا  
ايسؤاا حبة ت وة رباتل   أقا تَئ حّواُ ن ايحلِب نأب  ايا ااْو؟(( تر باوا  ااة عساتوببة 

عاا بتحفا  ايحلاب  ي ةهاا حابة ت اوة ةال  ايا ااو( عة ايلفا   ةاةا  اةت ةل  ايحلاب( ةو 
ةاال أعااا ةاال يفاةهااا عللفااا  ألة دالياا  ايا اااو دالياا  ااع اا  ال تااأتل  ايرلااا  شااروبا  

 عيا ايحلب.
وتش ا يةاةب  األةا وا هو ةواا  عة ايسؤاا ايشروي اي وةل والسبعا حبة ب وة 

ايرل  بفدب هةه اييةاةبا  هةا ا هو واسرا وعفتوحا وابو عحدد  وايشااو الل قرفو 
  ورفها ةعوةقا يهةا ايةوع عة ايسؤاا ايشروي ايرعب ا
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 أين سيمضي كالنا؟
 أكلٌّ إلى جيٍة؟

 أم ترى
 نمتقي ذات أغنيٍة،
 خاليين من اليّم:

 حيث المصبُّ 
،  الخفيُّ
 (ٖٕ  البعيدْ 

إة ب ااادأ ايعفلاااع ايشاااروي  هاااةا ايساااؤاا ايعوّقااال إيااا  األةاااا وا هاااو عراااا   راااووة 
 لةااا(( ايتاال تر ااو هااةه اييةاةباا    أبااة سبع اال  لةااا؟((  ةايسااؤاا اااة ايوقهاا    

ايتل بع ة أة بفردها األةا وا هو عرا   ت ا هةا عقهوي  وااع    وعة يب بتوسع 
ايسااؤاا ايااةي بتقاال ةحااو احتعاااا ايفااوا    أ ااا  إياا  قهااٍ ؟((  وهةااا ب اادو أة احتعاااا 

 احتعااااا أوا ةااال اياااةا  ي ةااال عاااا بل اااث أة ايفاااوا   بةهعاااا هاااو األوقاااة ألةااال ب هاااو 
ت هااو احتعاااالت أهااوء تتو ااي ةاال ايلفااا  ايااةي بأهااة شاا ل ةةبااا وقعايبااا وشاار با   أب 
توءنةلتفل ةات أاةبٍ ((  وهةا ايلفا  ايعحتعا هو ايعللوب الا  اير او عاة احتعااا 

ايقعاااااا ايلفااااا  األوا  يفااااا  ايفااااوا (  ألة ايلفااااا  ةات أاةباااا  هااااو يفااااا  ايحااااب وايفااااة و 
وايحباة ألة ايشااو برفل  ا   هايببة عة ايهّب((  ويع  إشاوة ةل ةهاب  ايعفلع تشبو 
نايهفلو ناي ربْد((  إة إة راافتل  إياا   وةباا  ايسااؤاا عااة هاالا تأ بااد    حبااث ايعراابو
 ايهفّلناي ربد( هعا رفتاة  وةبتاة  عا تةلوباة البل عة اعوض وسحو و رد حبة 

 يعة ع  ايعرب(.بوت لاة  األرا أو ا
وعااوة أهااوء ب هااو ةرااا اياو اا  وعشاا ل  االةتعااا  وايهوباا  الاا  ساالة ايسااؤاا 
ايشروي   ل بتحوا عة سؤاا شروي شهرل ةاتل إي  سؤاا شاروي  اوةل  ةاياةات 
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ايشااااوة هةااا ال تسااأا اااة عشاا ل  شهرااب  ةاتباا  ةات تقو اا  بساابوة ةاال اياو اا    ااا 
أبةعااا  اااة وهااو ب حااث اااة ولااة ةاال  ااا تتسااع هااةه ايتقو اا  يتشااعا ا ةساااة ايعةفاال 

  باع ولةا
 أكنُت كمن مضى وعاَد،
 أضاع الحسنييِن معًا،

 لم يمَق منفاه في المنفى،
 وال وطنْو؟

 من الطريُد؟
 من الصّياُد؟

 ىل عبرْت بي القروُن خفافًا؟
 أم أرى سنًة كسمحفاٍة. مدّماٍة؟ كألفِ 

 (ٕٗ  سنْة؟
ساااتةَفوا داهاااا ة اااا  يعةااال وع ااااةل ةب هاااو ايساااؤاا ع اشاااوة قاوحاااا واعبفاااا وعُ 

أ ااااع ايحساااةببِة عراااا ((  ةفراااا ايع ااال  عفتاااوح تعاعاااا   أ ةاااُت  عاااة ع ااا  واااااَد ن
وايرااااودة ةراااالة عتحو اااااة ةاااال اياااايعة وايع اااااة  فااااوة  ي ااااة هااااةه ايحو اااا  ايفرلباااا  هةااااا 
عح وعاا   اي ااباع ايعشااتوئ  أ اااع ايحسااةببِة عرااا (  ةاال هااو ح اال  ااولة قدبااد وال 

دة إي  ايولة ايفدبب  ةايعةف  ب ا عةف  وايولة ب ا  ربد ايعةاا   يب تع ة عة ايرو 
بلَ  عةفاه ةل ايعةف  نوال ولةْل؟((  حبث بعتد ايسؤاا إي  أحراه ةل دوق    بوة عاة 

 األس  وايحبوة.
وهاااةه اييةاةبااا  ايعلت سااا  ايتااال تاااوّقة  وةبااا  ايساااؤاا تةااات  يةاةبااا  أهاااوء شاااهبوة 

رباد   عة ايلوبُد؟نعة ايرّباُد؟((  حبث ت ابع ايحادود علت س  أب ا  بة ايلوبد واي
 بةهعا ةل برو  عة هو ايلوبد وعة هو ايراباد  وهةاا تتأ اد ا شا ايب  وبتساع حقاب 
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ايسؤاا اي وةل يبر ة سؤاال  تاوبهبا بتقاوي ة وة ايعةفا  واياولة اي ادبا إيا  عر ال  
 راية عع األشبا .ا ةساة ةل ايوقود  واي بفب  ايتل بع ةل عة هليها ايت

وبةاات   ااا ةياائ سااؤاا اياايعة ايشااروي   هااا ا ااوْت  اال ايفااووُة هفاةااا ؟نأب أوء 
سااة    ساالحفاٍة. عاادّعاٍة؟  أيِ نسااةْ ؟((  وهااو سااؤاا  ااوةل  دالياا  ايسااوا  واياا ل  عااة 
قه   ودالي  يف    ايفووة( عة قه  أهوء  يب وة ايسؤاا ايشروي اي اوةل هاو أ  او 

 وها يوا  وحبوة واعو ا .األسةل  وأا عها وأ ي
 هةا ب وة ايشااو الل قرفو ايرل  شااو أسةل  عة لواي وةبع  قاا  الا  
أ يو أةواع األسةل  ايشروب  و عةها حراةده  وت دو أسةل  ايرال  ايشاروب  ةا را  عاة 
حساسااااب  شااااروب  اايبااااا   ووؤباااا   يبفااااا  وعيففاااا  وااوةااااا   وتقو اااا  ايباااااوة الاااا   اااااا 

ل أة بترااااي  الااا  ةاتااال ايشاااروب  يرااااية ايفرااابدة  تقلباتهاااا ايعساااتوبات  ععاااا أتااااح يااا
 ايعتةوا .
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 اإلحاالت واهلىامش:
اي لاااا  ايرو بااا  ةااال يو هاااا ايقدباااد  د.   اااوي شااابال أعااابة  داو ايرلاااب يلعلبااابة   (ٔ 

 .ٓٛنٔا ٜٜٚٔ بووت  
ايعفااااتبة ايشاااروب   حاااوا ة أسااالو ب  ةااال شااارو  شااااو  اااة  اااود  د. باد ااااو يلبااا   (ٕ 

 .ٓٚٔا ٕٕٔٓييعاة يلةشو وايتويبع  دعش   ايشهويووي  داو ا
أساالو ب  ايسااؤاا  وؤباا  ةاال ايتة بااو اي لااال  د.ابااد  ل ااع  داو ايوةااا   بة ااو   (ٖ 

 .ٙٚا ٜٜٜٔ  ٔايفاهوة  ل
ايسؤاا ة ا   شروبا ا دبواة حواة  ايت وبة أةعوةقاا  الال ا عااوة  قوبادة بة و  (ٗ 

 .ٕٓا ٛٚٔايردد  األدبب 
داو د. عحعاد راا و ا باد  اا دواسا  عوسواب اا   د الايعااعوة ايقعايبا  يلاةا األ (٘ 

 .ٖٔا ٕٕٔٓي ةاة ةاشووة   بووت  داو  يوةقعاة حسب ايةشو ايرو ل  ايفاهوة 
عااة األلاااوبة ايقاعرباا   ايااد توواه( ايتاال ةوحشاات ةاال شاارو ايشااااو الاال قرفااو  (ٙ 

ايراااال  الاااا  ساااا با ايعياااااا  ألووحاااا  ايااااد توواه يللايااااب ا ااااد ايافاااااو   رةااااواة 
  ايدواعب  ةال شارو الال قرفاو ايرال ((  اشاوا  األساتاة اياد توو عحعاد   اي ةب

قواد اي دواةل  ةل  لبا  ايتو با   قاعرا  ايعوراا  وألووحا  اياد توواه ايعوساوع  
 اااا    شااارو الااال قرفاااو ايرااال  دواسااا  إبفاابااا (( يللاي ااا  هدبقااا  أدوي عحعاااد 

ايتو باا   قاعراا    اشااوا  األسااتاة ايااد توو أحعااد حعااد عحسااة ايق ااووي  ةاال  لباا 
ت وبااات  ووسااااي  ايعاقساااتبو ايعوساااوع   اااا   اي حاااوو ايعو  ااا  ةااال إبفااااع ايشااارو 
ايرواحل ايعرارو  الل قرفو ايرل  أةعوةقا  دواسا  تحلبلبا (( يلشاااو االوي 
 اااا ب  شااابش  اشاااوا  اياااد توو ا اااود قاااودي ايحلااال ةااال  لبااا  ايتو بااا   قاعرااا  

   وابوها.ٕٔٔٓ و ل   
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الال قرفاو ايرال  ةال تقو تال ايشاروب  وايةفدبا  وا ةسااةب   ايروت ايعهتلا    (ٚ 
  ٕٕٔٓإاااداد وتفاادبب د. أحعااد افبفاال  داو ة ااا ات يلةشااو وايتويبااع  اّعاااة  

 أسهب ةبل عقعوا  عةته   عة اي تاب وايةفاد وايشروا  ايروب.
هااا هاال اياا اا  ةااأبة األشااقاو  الاال قرفااو ايراال   داو أيعةاا  يلةشااو وايتويبااع   (ٛ 

 .ٖٔا ٕٚٓٓ  ٔل اّعاة 
لدواساااات وايةشااااو  األاعااااا ايشاااروب   الااال قرفاااو ايراااال   ايعؤسسااا  ايرو بااا  ي (ٜ 

 .ٕٓا  ٜٔا ٜٜٛٔ  ٔ بووت  ل
 .٘ٗا األاعاا ايشروب  (ٓٔ 
 .ٚٗب . ةا  (ٔٔ 
 .ٛٚب . ةا  (ٕٔ 
 .ٜٜا  ٜٛب . ةا  (ٖٔ 
 .ٖٗٔا  ٕٗٔب . ةا  (ٗٔ 
 .ٜٗٔا  ٜ٘ٔب . ةا  (٘ٔ 
 .ٖٓٔب . ةا  (ٙٔ 
 .ٕٖ٘ب . ةا  (ٚٔ 
 .ٖٖٚا  ٕٕٙب . ةا  (ٛٔ 
 .ٚٔٗا  ٙٔٗب . ةا  (ٜٔ 
لدواسااااات وايةشااااو  ساااابد ايوحشااااتبة  الاااال قرفااااو ايراااال   ايعؤسساااا  ايرو باااا  ي (ٕٓ 

 .ٕٓا  ٜٔا ٕٙٓٓ  ٔ بووت  ل
 .ٖ٘ا  ٖٗا سبد ايوحشتبة (ٕٔ 
 .ٜٙب . ةا  (ٕٕ 
ه اااةا حلااات يلاااوبة  الااال قرفاااو ايرااال   ايعؤسسااا  ايرو بااا  يلدواساااات وايةشاااو   (ٖٕ 

 .ٖٚا ٕٛٓٓ  ٔ بووت  ل
 .ٓ٘ا ه ةا حلت يلوبة (ٕٗ 


