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 المستخمص
؛ انشػع  (التسمية المباشرة والتعبير عػف العدػ ةفصوؿ ثالثة؛ كانت سمة الفصؿ األّوؿ بػ)

أّف المػوف األسػو  بمػا  (؛ كاف فيهاألسو  التسمية المباشرة ّلموفعمى مبحثيف؛ جاء األّوؿ بعنواف)
فيه مف قّوة راكػةة فػف فعمػه فػف الػنفدر وقػ رة نافػلة فػف الػروعر واسػتطاعة راسػخة فػف سػياقاته 

تػػف ور  في ػػا لكػػرار ومداماتػػه المتنّوعػػة تجعمػػه عنصػػررا فػػاعالر فػػف تجربػػة الشػػاعر؛ المختمفػػة الّ 
 فتنص ر فيه جميع ال الالت الحديدّية والمجاةّية.

(؛ كاف فيػه )التعبير عف العد ة بالموف المضاّ )األبيض(ا المبحث الثانف فد  جاء بعنوافأمّ  
الموف األبيض هو الموف المغاير لموف األسػو ر اّلػلع عّبػر بػه الشػاعراف ػػػػػػ عنتػرة وسػحيـ ػػػػػػ  أفّ 

 ّف السػب  الػرسيد  عف عد ت ما األساسّية؛ وهف ػػػػػ المػوف األسػو  ػػػػػػػ ؛ ول ػلا األمػر أسػبابه؛  ل
اّلػلع جعػػؿ الشػػاعريف يعّبػػراف بػه؛ هػػو أّن مػػا أرا ا االختبػػاء خمفػػه مػف أجػػؿ التغطيػػة عمػػى لون مػػا 

 األسو ر أو  ل اء نفسي ما قميالر عف عد ت ما.
؛ وكػػلا انشػػع   لػػى (بروة األنػػا وارخػػر لػػ ع الشػػاعريفّمػػا الفصػػؿ الثػػانف فدػػ  وسػػمته بػػػ)أ 

ػشعبتيف)مبحثيف(؛ كانت لكؿِّ  س  بػػ)بروة األنػا لػ ع الشػاعريف(؛  ـمبحث )شػعبة( سػمة؛ فػاألّوؿ و 
ا؛ يكػػػا  ي ػػػيمف عمػػػى جميػػػع انمػػػاة شػػػعر الشػػػاعريف ببػػػروة الػػػػػ)كػػاف في ػػػا أف   أنا( بػػػروةرا واضػػػحر

للػؾ  ؿّ ولعػ ؛؛ لمػف يدػرأ شػعري ماضوع ل ع عنترة أكثػر منػه لػ ع سػحيـه يبرة بو ؛ ولكنّ شعري ما
قػػة عمػػى أخوانػػه العبيػػ ر أو عمػػى أقرانػػه مػػف شػػبا  لب نيػػة المتفوّ متػػٍّتم مػػف شػػعور عنتػػرة بدّوتػػه ا

فعمػه فػف  ع األساسػّف لكػّؿ مػا؛  ل  ّن ا الػ افعر بسطوة عد ة الموف األسو  أكثره يشر ولكنّ الدبيمة
ؽ تػف  فعتػه  لػى أف يريػ  التفػوّ ؛ فعد ته مف الموف األسو  هػف الّ وكللؾ الحاؿ عن  سحيـر حياته

ه لػػيد ل يػػه بػػ ف قػػوّع ؛  ل  ّنػػة مػػع نسػػاس ـغيػػر شػػرعيّ  مت نيػػةعالقػػات عمػػى المجتمػػع بةقامػػة 
 سموؾ هلا الطريؽ إلثبات تفّوقه. كعنترة؛ فمجٍّ  لى

ينا لػػه ارخػػر عنػ  شػػاعر   بػػ)بروة ارخػػر لػػ ع الشػاعريف(؛ كػػاف في ػا ارخػػر فدػ  وسػػـأّمػا  
مػا ل    ماي  ت  لى شخصيِّ ةا عف ارخر فف شعر ارخريف المعاصريف ل ما؛ وللؾ عاس   ة تميّ خصوصيّ 

 .ةا عػف غيرهمػا؛ مف حيث عد ة الموف األسو  التػف تمّيػما مف اختالؼ عف كثير مف الشعراءفي 
 خرع.األ  ة نفسيّ المور األ   أو مف حيث  

ورسػػم ا(؛  الصػػورة تكػػويف أثػػر عدػػ ة المػػوف األسػػو  فػػف أّمػػا الفصػػؿ الثالػػث فدػػ  وسػػـ بػػػػ)
 (؛ كػاف فيػهتكػويف الصػورة الحّسػّية أثػر العدػ ة فػف وسػـ)وكللؾ جعمته فف مبحثيف؛ جاء األّوؿ ب

؛ يري اف االختفاء. وال انا يري اف الظ ور فف هلا الصورةر كيف فف تكوين ما لصورهماالشاعر   فّ أ



براة ألواف أخرع فف صورهماولك ة خبػوءة( م ل كانػت )الغاسّيػ ؛ّن ما يري اف  خفاء الموف األسو ر وا 
 .صورفف ما يرسماف مف 

لع الواقػػع اّلػػ؛ كػػاف فيػػه أّف (أثػػر العدػػ ة فػػف رسػػـ الصػػورة التخييمّيػػة اء ارخػػر بعنػػواف)وجػػ 
 رة  يصػػاؿ المف ومػػاتر وكيفّيػػسػػاع مخّيمتي مػػاباعتما همػػا عمػػى اتّ وقعػػت عميػػه عيون مػػا تخػػّيالا 

 ؛ ألفّ ة مػػرثرة فػػف المتمدػػفة  ب اعّيػػ؛ بوسػػاطة عممّيػػة ا فػػف الدوالػػ  الشػػعريّ واألفكػػار المػػرا  صػػب  
 .م ا ال ماغتف يتسمّ ة الّ يّ ا فف الصور الحسّ مخياؿ تٍّثيررا تولي ي  ل

وبعػػ  هػػلا الرحمػػة الشػػاّقة المضػػنية الشػػاسدة؛ اّلتػػف ج   ػػ  في ػػا الباحػػث نفسػػهر وكػػّ  في ػػا 
ػار وانطبػاع بػّيف  لهنه؛ فف نفسّيتف شاعريف ل ما أثرهما الكبير فف واقع األ   العربػّفر عمومر

ا؛ نتج لمباحث نتاسج يضع ا بارتف بيانه:    فف ساحة الشعر العربّف خصوصر
تػٍّثيررا بالغرػا فػف  تالموف األسو  عمى شعر الشاعريف؛ فٍّّثر  عد ة كشؼ البحث عف هيمنة  .1

ػػا وسػػموكرار  موجِّ ػػا لسػػموك ما نحػػو أهػػ اؼ معّينػػة. تنفسػػيتي ما؛ لػػلا كانػػ وأصػػبحت من جر
وتحػػت غطاس ػػا ب نيػػت امال مػػا وأحاسيسػػ مار وب نيػػت  يمومػػة حيات مػػا؛ وقػػ  رسػػمت هػػلا 

ايير ومحّ  ات حّ  ها المجتمعر ولكّن ما رفضا التحجيـ؛ فوج ا ك ّوة العد ة عمى حيات ما مع
ػا مػع  لينفلا من ا؛ فكانت هلا الك ّوة متنفد الشعر وروحػه واحتفػر كػؿم من مػا لنفسػه من جر

التداس مػا فػف كثيػر مػف المػػواطف الشػعرّية؛ فدػ  تػٍّثر عنتػرةر ومػػف بعػ ا سػحيـ أشػّ  التػػٍّثر 
  النفسّف هو البع  المرثر المعنوّع فف النسيج الشعرّع والمرثر ب لا العد ة. ولّما كاف البع

 .فف األبعا  الماّ ّيةر والمي اف الفسيح اللع استمّ  كؿم من ما منه معاني ه
 أّف معاممػػة المجتمػػع ال ونّيػػة ل مػػار جعػػؿ الدمػػؽ سػػاس را عمػػى شخصػػّيت ما؛ كشػػؼ البحػػث  .2

لخوؼ استحاؿ  لى وهـ مةمف؛ ومنػه  لػى وكانا فف شعري ما خاسفيفر ونتيجة اشت ا  هلا ا
الدمػػؽر وكثيػػررا مػػا يصػػع  رّ  مظػػاهر الدمػػؽر وصػػورا المختمفػػة  لػػى مصػػا رها؛ ألّن ػػا عػػا ة 
ناجمػػة مػػف مخػػاوؼ أخػػرع ومفػػاةع سػػابدة؛ ولكثػػرة األسػػبا  التػػف تػػرّ ع  لػػى الدمػػؽ وكثػػرة 

المجتمػع بالحديدػةر  مساورته ل ما؛ فد  كشفا حديدة ما يعانيانه كشفرا مباشررا؛ فد  صػارحا
 فٍّّ ع ب ما للؾ  لى عممّية اإلب اع.  وأقرّا بشعورهما وأحاسيس مار وأباحا بمتاعب ما.

يجا ؛ لتبػرة جمّيػة فػف عممّيػة تشػكيؿ الصػياغة   .3 ر وسم  وا  الت هلا العد ة  لى عموم و نوم
ي ما ومػا الشعرّية؛ فعن ما يتحّ ثاف عػف سػوا هما ور ّق مػا نممػد أثػر هػلا العدػ ة فػف نفسػ

يصاحب ا مف قمػؽ؛ فتنطمػؽ توّجعات مػا شػعررا مػف غيػر تممػيحر أو  يحػاء؛ بػؿ تبػرة العدػ ة 
 بطغياف مثيرر والفتر ومباشر.

 


