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  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  تقدیم

الحم��د � ال��ذي ال یلی��ق بالحم��د أح��د س��واه ، والص��الة والس��الم عل��ى نبی��ھ 

ومصطفاه س�یدنا "محم�د" عب�د هللا ورس�ولھ ، خی�ر م�ن تكل�م ، وأفص�ح م�ن نط�ق 

     ٠ حبھ أفضل الصالة وأتم التسلیم ان عربي مبین ، علیھ وعلى آلھ وصبلس

  ٠٠وبعد 

فق��د كان��ت النزع��ة الوجدانی��ة والتعبی��ر ع��ن التج��ارب الش��عریة المرتبط��ة 

تعبی��را ع���ن نی��ة ھ���ي م��ذھب ش��عراء جماع���ة أبول��و ، بأحاس��یس الش��اعر الوجدا

ع ش�عرھم للوج�دان وجدانھم الفردي ، وتصویرا لتج�اربھم الذاتی�ة ، ولھ�ذا ل�م یتس�

النشغالھم بما كان یعتمل  ؛ االجتماعي  وال للمساھمة في الشئون الوطنیة إال قلیال

حتى كان ھذا االتجاه الف�ردي ال�ذي س�لكوه موض�ع ، في نفوسھم من آالم وأحزان 

مؤاخذة ونقد  من أنھم تركوا قض�ایا عص�رھم ووط�نھم وم�ا یخ�وض م�ن مع�ارك 

ومحارب��ة الظل��م والجھ��ل وال��تحكم والس��یطرة ، ، ف��ي س��بیل االس��تقالل والحری��ة 

والعمل على التغلب على المشاكل االجتماعیة واألخالقیة التي فرضت نفس�ھا ف�ي 

ھذه الفترة  وفزعوا إلى الحدیث عن حبھم وھی�امھم وعش�قھم وھج�ر الحبی�ب إل�ى 

    ٠غیر ذلك 

 من ھذه الجماعة یند عن أقران�ھ ، ویش�ذ ع�ن نظرائ�ھ اإال أننا نرى شاعر

ویجعل من شعره میدانا للتعبیر عن الوجدان الجماعي فضال عن تجاربھ الخاصة 

تمثیال لھذا االتجاه وتعبیرا عن ھذا الجانب فعالج " أبولو "كبر شعراء إذ یعد من أ

أربع�ة كثیرا من قضایا مجتمعھ ، س�اعده عل�ى ذل�ك كث�رة تدفق�ھ بالش�عر إذ اخ�رج 
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بعنوان " أغاني الكوخ " عرض فیھ لكثی�ر ، كان أولھا دیوانھ الرائع  دیواناعشر 

   من التجارب التي تمثل ھذا الجانب فعبر عن أحزان القریة والفالح ، ونادي

ى للح��ب والجم��ال ، وتح��دث ع��ن الطبیع��ة ن��وغب��الثورة ، وھت��ف لل��وطن 

؛  ١٩٧٠وحت�ى ع�ام  ١٩٣٥ونظم القصائد في كل أحداث مصر القومیة من سنة 

تجرب��ة الش��اعر م��ن خ��الل ھ��ذه الزاوی��ة االجتماعی��ة لھ��ذا آث��رت أن أتن��اول أبع��اد 

فوق�ع موقع�ا وس�طاً الكثیرین من أقران�ھ ،  وبخاصة وأنھ قد انفرد من بین الفردیة 

ووقف ش�امخا ف�وق قی�ود االتجاھ�ات األدبی�ة ، ون�أى ، بین الرومانسي و الواقعي 

 ع��ن التعبی��ر ع��ن جس��د الم��رأة  وع��اش منافح��ا ع��ن قض��ایا الفق��راء م��ن ال��ریفیین

وتفرده بالنظرة إلى األش�یاء ، البسطاء  فضال عن كثرة أعمالھ األدبیة واإلبداعیة 

، تسبقھا مقدمة  وفي سبیل الوصول لھذه الغایات قسمت بحثي إلى ثالثة مباحث، 

وقد جاءت المباحث الثالث�ة عل�ى النح�و ،  وتلحق بھا خاتمة ، وثبت بأھم المراجع

   -اآلتي :

   -الشاعر ومؤثرات إبداعھ ، ویشمل :عنوانھ : و المبحث األول

  تجربتھ مؤثرات في أبعاد ثالثا :  تجربتھ  ثانیا :  الشاعر  أوال :

   -ویشمل : ، أبعاد التجربة الشعریة:  نوانھ، وع المبحث الثاني

  البعد الجمالي  ثالثا :  البعد الوطني  ثانیا :  البعد االجتماعي  أوال :

  ٠البعد الصوفي  :خامسا     يالبعد اإلنسان رابعا :  

   : أبعاد التجربة دراسة فنیة ، ویشمل :، وعنوانھ  المبحث الثالث

   ٠٠٠خصائص التجربة الشعریة  أوال :

   ٠أبعاد التجربة ووحدة القصیدة   ثانیا : 
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   ٠أبعاد التجربة والعاطفة ثالثا : 

     ٠أبعاد التجربة والصور الشعریة رابعا : 

  ٠بیل یقول الحق وھو یھدي السوهللا 
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  ومؤثرات إبداعھ الشاعر   المبحث األول : 
  

  الشاعر أوال :
  

  مولده ونشأتھ
بقری��ة  ١٩١٠محم��ود حس��ن إس��ماعیل" ف��ي الث��اني م��ن یولی��و ع��ام "ول��د  

   ٠أبوتیج) بمحافظة أسیوط ( (النخیلة)*  التابعة لمركز

قریتنا عل�ى مش�ارف نھ�ر النی�ل  یقول وھو یتحدث عن نشأتھ : عشت في 

أت�ابع الب�ذرة من�ذ غرس�تھا  ي العم�ل ، أع�زق األرض ، وأب�ذر الح�ب ،أشارك ف�

ش�ھادة  حتى الحصاد ، وتعلمت في الُخص ودرس�ت فی�ھ ، وتق�دمت إل�ى امتح�ان

كن��ت أق�رأ ف��ي الخ�ص الص��حف  "البكالوری�ا" م�ن الخ��ارج ، وحص�لت علیھ��ا ،

ص��احب  وخاص��ة (ال��بالغ األس��بوعي) وكان��ت ھ��ذه الص��حف ت��أتي إل��ى الباش��ا

تكن لدي ف�ي الخ�ص غی�ر الكت�ب المدرس�یة  ول�م  لمجاورة لحقلنا ، ولمالضیعة ا

المحفوظ�ات ب�دأ رفض�ي لك�ل  أقرأ شعرا غیر المحفوظ�ات المق�ررة ، وم�ن ھ�ذه

  .  قول مكرر وتعبیر زائف 

التي كانت  مانتقل الشاعر من قریتھ إلی القاھرة ، والتحق بكلیة دار العلو  

م حص�ل عل�ی  ١٩٣٦وتخ�رج منھ�ا ع�ام   و األدب " محینذاك تسمی " دار العل�و

 اللیسانس في العلوم العلیا ، وقد اكتسب ثقافة واسعة ، وأتیح لھ من التجارب ما لم

إذ  الك�وخ) ھزج�ت قیثارت�ھ بأنغ�ام دیوان�ھ األش�ھر (أغ�اني حت�ىیتح لزمالئھ 
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 ك��ان مدرس��ة متمی��زة م��ن م��دارس الش��عر، تخ��رج منھ��ا العدی��د م��ن األس��ماء

  )١( شعر،الالمعة في عالم ال

  صورة الرجل وشخصیتھ 

لئ القوام ذا بشرة صعیدیة كان "محمود حسن إسماعیل" فارع الطول ممت

ثغ�ر  عر كثی�ف ، مت�داخل التجاعی�د ، ذاحمل جسده رأسا كبی�را ذات ش�ی سمراء 

     ٠)٢( أفلج ، وصوت عمیق أجش ، صعیدي النغمة 

قلیل األص�دقاء ، لذا كان كان حاد الطباع ، عصبي المزاج ، سریع التأثر 

الضارب ف�ي أعم�اق الری�ف  من�ذ  والتأمل ، یمثل الحزن المصري  یؤثر العزلة

كان یعشق القوة ویكره الضعف ، یعیش نھاره نسرا جبارا متجھم آالف السنین  

الوجھ ، فإذا أتى اللیل كان حمامة ودیع�ة متدفق�ة بك�ل األحاس�یس العذب�ة الرقیق�ة 

  )٣( كما كان أنانیا أنانیة طاغیة 

ف��ي  ف��ي أط��واره ، وھ��ذا التقل��ب والت��وتر غریب��اً  ،ك��ان متقلب��اً دائ��م الت��وتر

 ا إل�ى وع�اء نفس�ھ كش�اعر ملھ�م وأن�ھ ع�انىتھ، یرجع الكثیر منھ�اصالتھ وعالق

                                                 

فـي شـارع مـن نخيل و البسـاتني املطلـة علـی حافـة �ـر النيـل النخيلة  كان هلا من امسها نصيب إذ يكثر فيها ال *قرية

الراهـب) وبجـوار بيتـه كانـت هنـاك كنيسـة كـان يسـمع أجراسـها ، ويـرى عنـدها  شوارع (النخيلـة) اسـمه (شـارع

        ٠المسيحي؛ أما بيته ففيه القرآن يتلى  والصلوات تقام بعض رجال الدين

وينظـر مقدمـة كتـاب م ، ٢٠٠٦مساعيل ، دار سعاد الصباح، القاهرة  األعمال الکاملة للشاعر حممود حسن إ )١(

  ٠م ١٩٨٨أعالم أسيوط ، كتاب صادر عن محافظة أسيوط سنة 

)٢(
ت \منشأة المعارف اإلسكندریة د  ١٩مصطفى السعدني صـ  \التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل د 

  

)٣(
٠ ١٩السابق صـ 
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واكتوى بالكثیر منذ جاء طري العود من قریت�ھ النخیل�ة إل�ى الق�اھرة ، كم�ا ك�ان 

   ٠مجدداً دائب التحلیق، طموحاً، ھادراً، ثائراً 

  مكانتھ 
  

استأثرت التجربة الش�عریة بحی�اة"محمود حس�ن إس�ماعیل" واس�تغرقت ك�ل 

وكانت القاھرة تنتظر شاعراً یمأل فراغ "ش�وقي وح�افظ" وظھ�ر  وجوده وجھوده

یختلف ش�عره ع�ن بقی�ة الش�باب  )١( فجأة دیوان "أغاني الكوخ" وإذا بشاعر مجدد 

یداً استوحاه م�ن بیئ�ة القری�ة على أنھ متمرس یعالج مضموناً جد نسیج شعرهیدل 

والف��الح  وأح��س أدب��اء ھ��ذه الفت��رة ونقادھ��ا أن ص��احب ھ��ذا االس��م ھ��و الموع��ود 

  )٢( بالمكانة 

  

: إن��ھ ش��اعر وحش��ي الطاق��ة الش��عریة وعنیفھ��ا   "من��دور "ق��ال فی��ھ ال��دكتور

: ترك���ت ع��ن ق���رض الش���عر ق���ال "محم���ود ش���اكر"العالم���ة  وحینم��ا س���ئل ٠٠٠

                                                 

)١(
  العراق التي أرخ لھا مؤرخو األدب مصر قبل حركة الشعر الحر فيریادة حركة الشعر  في ظھرت 

عشرین عاما، وكان من رواد ھذه الحركة  بقصیدة (الكولیرا) لـ(نازك المالئكة) بما یقرب من

  محمود     

قصیدتھ (مأتم الطبیعة)  ١٩٣٣عدد فبرایر  حسن إسماعیل، فقد نشرت (مجلة أبوللو) في

  وقدمتھا    

٠ ١٨٣٩صـ  ٤دة من الشعر الحر ، دیوان نھر الحقیقة جبعنوان قصی   
  

)٢(
  سلسلة كتابك  ١٥عبد العزیز الدسوقي صـ  \ینظر محمود حسن إسماعیل مدخل إلى عالمھ الشعري د

٠ ١٩٧٨دار المعارف        
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اعتق��د أن��ھ ل��ن  الت��يبروع��ة ش��عره  ا من��ھإیمان�� "یللمحم��ود حس��ن إس��ماع"الش��عر

  )١( یستطیع مجاراتھا إن كتب الشعر

   

متحدثا عن تجربتھ: " إن التجربة الحی�ة ف�ي  "حمدفتوح أمحمد ویقول د "  

معظ��م نتاج��ھ تجرب��ة رومانتیكی��ة یش��وبھا اھتم��ام دائ��ب باكتن��اه أس��رار المجھ��ول 

عل���ى ش���عره مس���حة ص���وفیة یض���في  مم���ا، واكتش���اف أس���رار ال���نفس اإلنس���انیة 

  )٢("دقیقة

  ونتاجھ األدبي أعمالھ 

و ل���م یلب���ث أن انتق���ل  ١٩٣٧مح���رراً ب���المجمع اللغ���وي س���نة  عم���ل

ث�م عم�ل  ١٩٣٨مستشاراً ثقافیاً باإلذاعة المصریة وعم�ل فیھ�ا ع�دة س�نوات 

، ث��م ت��والى مراقب��ة الثقاف��ة  ١٩٤٤م��دیرا لمكت��ب وزارة الش��ئون االجتماعی��ة 

ث�م أص�بح مراقب�ا  ١٩٥٢ثم ع�اد إل�ى اإلذاع�ة س�نة  ١٩٥٠بوزارة المعارف 

   ٠عاما للبرامج الثقافیة 

  
وبعد أن أحیل إل�ى المع�اش س�افر إل�ى الكوی�ت لیعم�ل خبی�را ب�إدارة  

وق��د أث��ار بح��وث المن��اھج ب��وزارة التربی��ة حی��ث عم��ل م��دة س��نتین أو ثالث��اً ، 

 ذا أبعاد عمیق�ة شعراً  شعره الكثیر من الجدل، فأشاد بھ بعض النقّاد باعتباره

یجس�د  ، ، وھاجمھ آخرون باعتب�اره ش�عراً غامض�اً بعی�داً ع�ن أرض الواق�ع

                                                 

)١(
٠معھد الدراسات العربیة  ١٠٠محمد مندور صـ  \الشعر المصري بعد شوقي الحلقة الثالثة د ینظر 

  

)٢(
٠ ١٩٧٧دار المعارف  ١٩٩محمد فتوح أحمد صـ  \الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر د 
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من حیث نتاجھ األدب�ي فھ�و إنت�اج غزی�ر وفی�ر م�ا  أما أخیلة مغرقة في الرمزیة

  )٢( وأعمال أدبیة  )١( بین دواوین شعریة 

  طابع شعره  

  
الح��دیث  ل " موقع��ا وس��طاً ب��ین الق��دیم و  یق��ع " محم��ود حس��ن إس��ماعي

ویصعب علی قارئ شعره أن یسلكھ في مذھب معین كالرومانسي ، و ال�واقعي ، 

و الرم��زي ألن��ھ یجم��ع م��ن أب��رز س��مات التجدی��د لدی��ھ ، ك��ان ش��اعراً ج��زالً فخ��م 

األلف��اظ ق��وي العب��ارات متن��وع اللغ��ات ، ب��دأ م��ن خ��الل الت��راث لكن��ھ ل��م یقل��د ف��ي 

الش�عر التقلی�دي ، ویع�د م�ن أوائ�ل الحقیقة ، وإنما جدد كثی�را ، تم�رد عل�ى عم�ود 

الذین قالوا الشعر الحدیث قبل الكثی�رین م�ن الش�عراء مث�ل " ب�در ش�اكر الس�یاب" 

" و"محم�د عب�د رو" نازك المالئكة " و"على أحمد باكثیر" و"صالح عبد الصبو

حاوي" وغیرھم .. ودلیل ذلك قصیدتھ التي نشرت في  المعطي حجازي" و"خلیل

  ٠)٣( أمیر الشعراء   مد شوقي"حینھا في رثاء " أح

                                                 

)١(
) المل���ك  ، ٣م(١٩٣٧)  ھك���ذا أغن���ي ، ٢م.   ( ١٩٣٥)  أغ���اني الك���وخ ، ١دواوین���ھ الش���عریة: (وھ���ي عل���ى الترتی���ب 

) التائھون ٨م(١٩٦٦) البد ، ٧( م١٩٦٤) قاب قوسین ، ٦م(١٩٥٩) نار و أصفاد ، ٥م (١٩٤٧) أین المفر، ٤م (١٩٤٦

) نھر الحقیق�ة ١٢م  (١٩٨٠) صوت من هللا ، ١١م(١٩٧٢) ھدیر البرزخ  ١٠م  (١٩٧٠) صالة و رفض ، ٩م (١٩٦٧، 

م.١٩٩٣) المغیب ، ١٤م (١٩٧٨) موسیقی من السر  ١٣م (١٩٧٢، 
  

)٢(
  ، والجزء ١٩٥٧ھ عام الذي صدر الجزء األول من» الشعر في المعركة «كتاب أعمالھ األدبیة : ومن 

  لھ عدد من الدراسات األدبیة والمقاالت والقصائد التي نشرت في العدید من  ،  ١٩٦٧الثاني عام  

الدوریات العربیة مثل: السیاسة األسبوعیة، أبوللو، النھضة الفكریة، الرسالة، الھالل، المصور، اإلذاع�ة، األق�الم العراقی�ة، 

ی�دة، األدب�اء الع�رب، ال�وعي اإلس�المي الكویتی�ة، المس�لمون، األدی�ب اللبنانی�ة، مجل�ة المجل�ة، البیان الكویتی�ة، الرس�الة الجد

مع اإلشراف على تحریرھا. وفي الصحف مثل: األھرام، البالغ، المصري، الدستور، األخبار، الجمھوریة. -مجلة الشعر
  

)٣(
  صـ  ٤وان نھر الحقیقة ج ھي قصیدة مأتم الطبیعة ومطلعھا : أطرق الطیر على ھام الغصون ، دی

                    ٠ ١٨٣٩
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ش�اھدھا ف�ي قریت�ھ  بك�ل ص�ور الطبیع�ة الجمیل�ة الت�ي ھتشّكل وجدان�

بی�نھم  ، أولئ�ك ال�ذین نش�أ النخیلة وبكل أحزان الفالح�ین البس�طاء ومعان�اتھم

، من عویل السواقي وھي تذرف حسرة اإلنسان لتراب وعاشرھم وتأثّر بھم 

ي طحن�ت إباءھ�ا مس�یرة الظل�م عل�ى الكوخ ! م�ن إط�راق الوج�وه الطیب�ة الت�

وجرعتھ��ا غفل��ة ال��رق وطمأنین��ة الھ��وان ، وقناع��ة الحرم��ان ،  أیامھ��ا الص��ابرة

   )١( ٠ حیاتھ فتشّرب كل ھذه الصور التي عكسھا في شعره طوال

ووعي قضیة الفالح ، فكان إحساسھ بالفالح عمیقاً مرھفاً ، نشأ  في القریة       

  یستسلمثھ فوق ظھره و أرضھ بین أحاسیسھ و لم بالدرجة األولی ، وحمل ترا

و ع��انی م��ن فس��اد السیاس��ة ، أم��ام االس��تعمار . ب��ل ش��ارك ف��ي قض��ایا مجتمع��ھ 

مم��ا ك��ان نتیج��ة مباش��رة لتع��دد الع��دوان   وت��أزم االقتص��اد ، واض��طھاد الحری��ة ،

علی الدستور ، و تكرر إغالق البرلمان ، و تآمر قوی الش�ر عل�ی ك�ل م�ا حقق�ھ 

م و كانت الملكیة الباغیة و االستعمار الطاغي ١٩١٩مكاسب بثورة  الشعب من

" اإلقط��اع المس��تغل أھ��م أط��راف الت��آمر ال��ذي وص��ل إل��ی ذروت��ھ ف��ي عھ��د   

  )٢( م ١٩٣٠ "إسماعیل صدقي

ك��ان یك��افح ض��د التس��لط و االس��تبداد ، ث��م اتس��عت دائ��رة العالق��ة ب��ین الش��اعر  

حتى یحق لنا أن نقول إنھ ع لدیھ ،  واإلنسان في مجتمعھ و تطور مفھوم المجتم

من أنصار مذھب " الفن للمجتمع " الذي یجع�ل ل�ألدب غای�ة ال ب�د م�ن تحقیقھ�ا  

                                                 

)١(
٠ ١١أغاني الكوخ صـ  دیواناألعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل مقدمة 

  

)٢(
٠ ٢٠التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل د. مصطفی السعدني: صـ 
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 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

إذ اإلنس��ان م��دني بطبع��ھ ال یمكن��ھ أن یع��یش بمع��زل ع��ن مجتمع��ھ ، رافض��ا أن 

  )١(یكون األدب مجردا من أیة غایة یسعى لتحقیقھا، وأن یكون الشيء علة لنفسھ

  وفاتھ 

محمود حس�ن  "غادر الشاعر ١٩٧٧ سنةوالعشرین من شھر أبریل  مسفي الخا

، وفي السابع والعشرین  جثمانھ من الكویت إلى القاھرة ، ونقل دنیانا " إسماعیل

،  ، فش��یعوا ح��ین ش��یعوه واألدب جنازت��ھ م��ن نف��س الش��ھر، ش��یع عش��اق الش��عر

ل مع��اني ا زاخ��را بك��یش��عر ا، وت��رك لن��ا ح��ین رح��ل فن�� م��ا م��ن األدب الرفی��ععالَ 

ب�دقائقھا وتفاص�یلھا وك�ل ومض�ة م�ن أم�ل  الحیاة وبكل نبضة من نبضات القریة

  ٠المصري والعربي اإلنسان 

  ٠تھ تجرب ثانیا :
  

یعد تعریف التجربة الش�عریة م�ن التعریف�ات العس�یرة ؛ ذل�ك ألنھ�ا 

یص�عب فیھ�ا عل�ى الناق�د شيء یعانیھ الشاعر أو األدیب ف�ي دخیل�ة نفس�ھ ، 

وم��ن ھ��ذا  )٢( دائ��رة اإلب��داع أن یح��دد ماھی��ة ھ��ذه العملی��ة ال��ذي یق��ف خ��ارج

خر ، وتتفاوت حدتھا ودرجتھا وتأثیرھا فیما المنطلق تختلف من شخص آل

  ٠بین الشعراء 

                                                 

)١(
٠ ١٩٢٨م ببغداد مطبعة دار السال ١ینظر دروس في تاریخ آداب اللغة العربیة  ط 

  

)٢(
  فسرت  التجربة الشعریة تفسیرات میتافیزیقیة باالستناد إلى اإللھام تارة ، وإلى العبقریة تارة 

ثانیة ، وإلى شیاطین الشعر تارة ثالثة ، كما اتصلت فكرة اإللھام القدیم�ة بفك�رة العبقری�ة الحدیث�ة اتص�اال وثیق�ا ، كم�ا 

ر قدراتھ الخالقة التي خیل إلى كثیرین أنھ�ا ال یمك�ن أن تك�ون ق�درة إنس�اني وصف الشاعر بالجنون في محاولة لتفسی

ت \دار العودة بیرة د  ٢٧عز الدین إسماعیل صـ  \، ینظر التفسیر النفسي لألدب د بشري
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ول��ذا عرفھ��ا ال��دكتور "محم��د غنیم��ي ھ��الل"  بقول��ھ ھ��ي الص��ورة 

الكاملة النفسیة أو الكونی�ة الت�ي یص�ورھا الش�اعر ح�ین یفك�ر ف�ي أم�ر م�ن 

تفكیرا ینم عن عمیق شعوره وإحساسھ ، وفیھ�ا یرج�ع الش�اعر إل�ى  األمور

اقتناع ذاتي وإخالص فني ال إلى مھارتھ في صیاغة القول لیعبث بالحقائق 

    )١( ، أو یجاري شعور اآلخرین لینال رضاھم " 

  
وق��د ش��اع اس��تعمال مص��طلح التجرب��ة الش��عریة ح��دیثا ف��ي كتاب��ات 

ك لمحاول���ة تفس���یر ھ���ذه االنفعالی���ة الش���عراء والنق���اد عل���ى ح���د س���واء وذل���

اإلنسانیة ورصد جوانبھا وأبعادھا المختلفة ، وتطلع الش�عراء للكش�ف ع�ن 

   )٢(  ٠خبرتھم الجمالیة وسیرتھم الفنیة 

إذ الفنان بما یملك من موھبة وموروث إنس�اني وثق�افي  وحساس�یة 

تمنح��ھ الق��درة عل��ى النف��اذ عل��ى ب��اطن األش��یاء ، وإع��ادة ص��یاغتھا وف��ق 

  عالقات جدیدة على

ض��وء رؤیت��ھ لإلنس��ان والك��ون یس��تطیع تج��اوز الواق��ع دائم��ا لبن��اء الحل��م 

   )٣( اإلنساني الذي یتمثل فیھ العدالة والمساواة والتبشیر بعالم أجمل 

  

                                                 

)١(
م ١٩٨٧دار العودة بیروت لبنان  ٣٣٦محمد غنیمي ھالل صـ \النقد األدبي الحدیث د 

  

)٢(
مجل�ة  ١٩٥شعریة والصوفیة لدى صالح عب�د الص�بور األس�تاذ عل�ي مص�طفى عش�ا ص�ـ ق التجربتین اللینظر تعا

م ٢٠٠٩جامعة دمشق المجلد األول 
  

)٣(
 علي مصطفى عشا \التجربتین الشعریة والصوفیة لدى صالح عبد الصبور األستاذ  ینظر تعالق

٠ ١٩٥صـ                   
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بشيء من اإلیجاز والتركیز یمك�ن أن نق�ول: إنھ�ا معایش�ة كامل�ة  و

یخل��ق فنی�ا ف��ي  إلحس�اس مع��ین ب�دءا بالمالحظ��ة إل�ى أنف�ي خ�اطر المب��دع 

   ٠شكلھ النھائي من خالل إطار فني 

  

إذ من الب�دیھي ، أن معایش�ة إحس�اس مع�ین ال تع�د تجرب�ة ش�عریة  

یتش�كل ف�ي إال إذا تحقق�ت فعلی�ا ف�ي عم�ل فن�ي ؛ ألن األدب نش�اط إب�داعي  

ومعنى ھذا أن تجربة إنس�انیة ألدی�ب مب�دع تأخ�ذ طریقھ�ا إل�ى  شكل لغوي 

اللغوي الذي تتش�كل فی�ھ مم�ا یجع�ل منھ�ا كیان�ا اآلخرین عن طریق الشكل 

  ٠)١( محسوسا جمالیا 

     
أن یعاني في تجربتھ من حین تخلقھا في قلب�ھ إل�ى  والشاعر ال بد "

ف��ي و، ص��ورھا ف��ي و، وف��ي لغتھ��ا ، یع��اني ف��ي معانیھ��ا ، ح��ین اكتمالھ��ا 

إیقاعاتھ��ا ، یدفع��ھ إل��ى ذل��ك انفع��ال م��بھم إزاء حقیق��ة م��ن حق��ائق ال��نفس أو 

حقائق الوجود ویأخذ ھذا االنفعال في التخلق والتولد عن طریق م�ا یح�رك 

فیھ من أحاسیس ویثیر من أفك�ار وعواط�ف ، وینق�ل إلین�ا ذل�ك ف�ي كلم�ات 

  )٢( " المختلفة  ھاموسیقیة لھا دالالت

والتجربة الشعریة ھي تجربة لش�اعر عل�ى ص�لة بالحق�ائق الكونی�ة 
كزھ��ا ھ��و الش��اعر، والعالق��ة غی��ر تتق��وم بھ��ا تجربت��ھ ، كم��ا أن مر الت��ي

ھ�ي عنص�ر ج�وھري ف�ي ھ�ذه  –أي الخفی�ة  –المرئیة بین الشاعر والعالم 
   ٠التجربة ، إنھا بمثابة الخط الناظم لذات الشاعر وعالمھ 

   
                                                 

)١(
م ١٩٩٧دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع  ١١٩محمود الربیعي صـ  \ینظر قراءة الشعر د 

  

)٢(
م ١٩٨١  \ ٦دار المعارف ط  ١٤٣ص  فشوقي ضی \في النقد األدبي د 
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وھي إفضاء بذات النفس بالحقیقة كما ھي خواطر الشاعر وتفكیره 

ی��ز ق��واه ف��ي إخ��الص یش��بھ إخ��الص الص��وفي لعقیدت��ھ ویتطل��ب ھ��ذا ترك

  ٠وانتباھھ في تجربتھ 

وعلیھ فالتجرب�ة الش�عریة لیس�ت عم�ال س�ھال ب�ل ھ�ي عم�ل ص�عب 

ألنھا خلق وإیجاد لحدث شعري وجداني ، حدث یتدرج فیھ الشاعر خط�وة 

خط��وة ، بحی��ث إذا انتھ��ى منھ��ا ش��عر بأن��ھ نھ��ض بعم��ل جدی��د كام��ل ، ل��م 

   )١( عثرات  تتنازعھ فیھ أعمال أخرى ، وال عاقتھ دون تمامھ عقبات أو

   
وال شك في أن للواقع المعاش تأثیرا على صدق التجربة أو كذبھا، 

فكلما كان المؤثر قویا ومؤثرا في نفسیة األدی�ب ، وانفع�ل ب�ھ وتفاع�ل مع�ھ  

كانت التجربة عمیقة وأصیلة ، والتجربة الشعریة العمیقة ھي التي تص�در 

خل ، وم�ا تبص�ره ف�ي عن ذلك التوحد الح�ي ب�ین م�ا تعانی�ھ ال�نفس ف�ي ال�دا

الخارج والشاعر الواحد قد تتعدد وتتباین مواقفھ ؛ ألن�ھ یص�در ع�ن إدراك 

، وك�ل  اوجداني یتقلب بین لحظات نفسیة یبلغ اختالفھا حد التن�اقض أحیان�

وم��ن حی��ث األس��لوب  ف م��ن خ��الل موض��وعیة العم��ل األدب��ي ذل��ك یع��ر

   )٢(  ٠غیر ذلك  واأللفاظ والصیغ واألفكار والموسیقى والصور وما إلى

  

  تھتجربمؤثرات في أبعاد :ثالثا 
  

                                                 

)١(
٠ ١٤٣، ١٣٨صـ  ٦شوقي ضیف ط  \في النقد األدبي د  ینظر

  

)٢(
ة بی�روت دار النھض�ة العربی� ٢٧١ص�ـ  ٢عبد القادر القط ط \ینظر االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر د 

٠م  ١٩٨١لبنان 
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  ٠النشأة 
  

و ل�م أول�د ف�ي بی�ت عل�م و ل�م  نش�أت تلك النشأة التي یقول ھو عنھا  

أواجھ في طفولتي مكتبة تشكل ثقافة مبكرة تعین علی أي معرفة ، و أول ما 

سمعت من اللغ�ة العربی�ة لغ�ة الق�رآن ، و أول م�ا س�معت م�ن الش�عر األنغ�ام 

، و كن�ت أض�یق بھ�ا  لجنائزیة التي كان یتصایح بھا المنشدون أمام النعوشا

، حیث سمعت من أنغام الطبیع�ة  و لھذا ھربت إلی معیشة كاملة في الحقل ،

لت��ي كان��ت أول إیق��اع موس��یقي ل��م تت��دخل فی��ھ ص��نعة اإلنس��ان الغ��ة الطی��ور 

   ٠بكل ما فیھ   یحرك نفسي إلی اإلصغاء لعالم الطبیعة

أكن في معظم الوقت مع أھلي في " الك�وخ " ب�ل كن�ت أع�یش و لم   

أب��وتیج " و ق��د ط��ال "" عل��ی مش��ارف نھ��ر النی��ل جن��وب    " الغ��یط      ف��ي

أب��ذر الح��ب و أت��ابع الب��ذرة من��ذ غرس��ھا حت��ى  ،مق��امي كج��زء م��ن الطبیع��ة 

و ال أزال أذكر الغن�اء البش�ري ال�ذائب م�ن حن�اجر الك�ادحین ف�ي  ،  الحصاد

و الحصاد و كانت كل ھذه العوالم أشبھ بمرجل انصھرت ف�ي  مراسم الزرع

داخلھ كل العناصر الترابیة التي انفصلت عنھ�ا بإض�اءة الش�عر عن�دما ب�دأت 

  )١( ة و الطبیعة إلی عالم المدینة "عقب فراقي لعالم القری  أتنفس بھ

                                                 

)١(
محمود حسن إس�ماعیل    \و ١٧ص  ماعیل : الدكتور مصطفي السعدنيالتصویر الفني في شعر محمود حسن إس

٠ ٢٠: سلوان محمود و عزت سعد الدین صـ 
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  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

ظاھرة فنیة فری�دة وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن شاعرنا 

والزھ��ر ل ص��نعتھ الطبیع��ة ، وش��اركت ف��ي ص��نعة لغ��ة الطی��ر رج��، إذ ھ��و 

   ٠والنور والھواء 

  البیئة
 

س��مات ص��عید مص��ر ع��ن ع��ن األدب��اء ف��ي  تكش��ف الدراس��ات األدبی��ة         

تمنحنا عند مطالعة نتاجھا األدبي خصیصا ممیزا، یجعلنا نج�زم ب�أن خاصة 

التمی��ز  مص��ر خصوص��یة مختلف��ة ف��ي تش��كیلھ األدب��ي، أكس��بھا ذل��ك لص��عید

النیل الع�ذب أن یس�بر أغوارھ�ا، كم�ا ك�ان  خصب األرض التي سمحت لماء

محم��ود حس��ن "ف��ي التك��وین الس��یكولوجي ألدب��اء الص��عید، و ر للس��لیقة دو

الخصوصیة التي تمیز بھا أدب�اء جن�وب مص�ر، فتغن�ى  مثال لھذه "إسماعیل

فص�ار  ، واالنط�الق ، وجسد عشق الحری�ة وھام بالنھر الخالد بحب الطبیعة

وكان���ت تجلیاتھ���ا ف���ي دواوین���ھ ، واح���دا م���ن نم���اذج الرومانس���یة الص���ادقة 

   وأعمالھ.

ال�وفي الب�ار ، تن�اول الكثی�ر والكثی�ر م�ن مظاھرھ�ا  ةكان ابن الطبیع

حت��ى لیح��ق لق��ارئ دیوان��ھ "أغ��اني الك��وخ" أن یس��میھ الری��ف المص��ري ف��ي 

ي ش��عر "محم��ود حس��ن إس��ماعیل" ، وق��د ص��درت معظ��م ھ��ذه التج��ارب الت��

وھ��و ی��رى فیھ��ا األم الحانی��ة ال��رءوم   )١( تناولھ��ا ع��ن أم واح��دة ھ��ي األرض

                                                 

)١(
ألحمد زكي أبي شادي رائد جماعة أبول�و قص�یدة ش�ھیرة بعن�ان "أمن�ا األرض " ینظ�ر جماع�ة أبول�و وأثرھ�ا ف�ي 

٠ ١٩٧١ھـ  ١٣٩١الھیئة المصریة العامة للكتاب  ٠ ٤٥١عبد العزیز الدسوقي صـ  \عر الحدیث د الش
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التي تصل أرحامھ�ا وأبناءھ�ا تطع�م م�نھم الج�ائع ، وتس�قي م�نھم العطش�ى ، 

   )١( -وتستر منھم  الموتى ، فقال :
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    :الطبع واألخالق

إن معرف��ة أخ��الق الش��اعر وطباع��ھ یس��ھم بق��در كبی��ر ف��ي تحلی��ل 

وكشف حقیقة العوامل التي تتوالد وتتدافع وراء ما یسفر وینجلي من معان 

ة في القص�یدة ، وعلی�ھ یج�ب اإلحاط�ة بطب�اع الش�اعر ؛ ألن الطب�ع واضح

تن�ازع الش�اعر م�ع الم�ؤثرات الخارجی�ة ، فیحف�زه إل�ى یؤدي إلى ھو الذي 

الشرارة في الوقت ذاتھ ھو ویساعد على إنماء تجربتھ ، واإلبداع األدبي ، 

فیبلورھ��ا ف��ي قص��ائد ، الت��ي تبع��ث الش��اعر عل��ى الب��وح بخلج��ات نفس��ھ 

  شعریة.

  
اإلنساني من األدب  اعالمكان   "محمود حسن إسماعیل"وشاعرنا 

 ، یقط��ر الح��ب والص��دق م��ن م��داد حروف��ھ،  اش��فاف اإنس��انی اروح��و الرفی��ع

عزة المصري األصیل ، وشموخ الریفي الحر األبي ، وھو ف�ي تتجلى فیھ 

ش��موخھ اب��ن الری��ف والنی��ل ، واب��ن مص��ر الت��ي اخت��ارت أن یمثلھ��ا أب��و 
                                                 

)١(
٨٩٧األعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان نار وأصفاد صـ 
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موخھ وكبریائھ  ویعد شاعرنا ندا "للعقاد "في ھ�ذا الكبری�اء "الھول "في ش

، ع��اش م��ع أح��داث وطن��ھ ، وآالم نفس��ھ متف��ائال فغن��ى ال��ذي ال ی��ذل أب��دا 

    )١( ٠ طیلة حیاتھ للحریة ، والثورة واألمل

 الحقل، وعایش عانق الریف المصري الذي أحبھ وھام بھ وغنى لھ 

 لتي كانت أول إیق�اع موس�یقي ل�مار ، حیث سمع من أنغام الطبیعة لغة الطیو

ول��یس ، نش��أة ووراث��ة وت��أثیرا  ص��وفي الم��زاج ، وك��ان تت��دخل فی��ھ ص��نعة

 ، دف�ین وزھ�د عن ألم ،  یصدر عجیبا أیضا أن یكون صوفي الكلمة والنغمة

، وفرض علیھ وأملتھ على نفس�ھ الس�امیة دواع م�ن ماض�یھ النق�ي ،وجد فیھ 

ل�ھ الت�ي اص�طدمت بص�خور الزی�ف الم�زدحم بالمتناقض�ات، وآما وحاض�ره

  )٢(  والباطل وخلل الموازین

  ٠الوجدان الخاص للشاعر

  

الت��ي ش��اھدھا ف��ي ،  الجمیل��ة ح��ب الطبیع��ة ھ��ذا الوج��دان ال��ذي ش��كلھ

، كذلك الحزن المص�ري العری�ق  والتأمل فیھا وحبھ للعزلة ، النخیلةقریتھ 

 س�مع م�نوال�ذي  الریف المصري من�ذ آالف الس�نین ، الضارب في أعماق

صوت الس�اقیة عویلھ�ا وھ�ي ت�ذرف حس�رة اإلنس�ان لت�راب األرض ، م�ن 

إط���راق الوج���وه الطیب���ة الت���ي طحن���ت إباءھ���ا مس���یرة الظل���م عل���ى أیامھ���ا 

                                                 

)١(
١٧٢صـ  ٢محمد عبد المنعم خفاجي ج  \العربي الحدیث د  بینظرا ألد

  

)٢(
محمود حسن إسماعیل المقدمة عراألعمال الشعریة الكاملة للشا  ینظر
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عل�ى كاھ�ل الف�الح بألف�ة الفق�ر  ، م�ن الض�جر القان�ت ال�ذي أخن�ىالص�ابرة 

   ٠والقھر وقناعة الحرمان 

  

ي وجدان�ھ ، متف�ردا متفردا ف�  "محمود حسن إسماعیل"ومن ثم كان  

الطبیع�ة  و قد تشكل وجدانھ بكل ص�ور  كان قلیل األصدقاءفي إحساسھ ، ف

الجمیلة التي شاھدھا في قریتھ و بكل أحزان الفالحین البسطاء ومعان�اتھم، 

أولئك الذین نشأ بینھم و عاشرھم و تأثر بھم فتشرب كل ھذه الص�ور الت�ي 

س�معت من�ھ ع�ن :  "سلوان"ھ تقول ابنتعكسھا في شعره طوال حیاتھ کما 

 ف�يوجس�د ل�ھ ح�زن قریت�ھ ، أحزن�ھ  ال�ذيواألرغ�ول  أطرب�ھ ال�ذي الن�اي

س�معت ، و ویأخ�ذون الفت�ات یش�ق أبناؤھ�ا األرض ی�ذرون الح�ب ، ص�باه

 بالص�فاء أم�ام عظمت�ھ واإلحساسرحابھ  فيمنھ عن النیل والتأمل العظیم 

الفراش��ة  س��معت ع��ن الحق��ل والس��نبلة  ع��ن الش��جرة والزھ��رة  ع��ن ،

، ع���ن القم���ح وزھ���رة القط���ن وھ���ز ال���ریح لعط���اء األرض  ،والغ���راب 

  )١( ٠ المنیف والحصاد كلھ للقصر

                                                 

)١(
  محمود حسنو، األعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل مقدمة دیوان أغاني الكوخ ینظر 

    ٢٢ص   وعزت سعد الدین،، إسماعیل :سلوان محمود  
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  المبحث الثاني

  أبعاد التجربة الشعریة 

أبعاد حول  "محمود حسن إسماعیل"تدور التجربة الشعریة عند 

    -: ما یلي األبعادھذه من و، تعد محاور رئیسیة في شعره  أساسیة

  
  

  لبعد االجتماعيأوال ا

ونعن��ي ب��ھ إدراك الش��اعر لحقیق��ة تجربت��ھ ونقلھ��ا م��ن ح��دود نفس��ھ 

الضیقة إلى حدود مجتمعھ الذي یحی�ا ف�ي كنف�ھ ، مم�ا یع�د انعكاس�ا لذات�ھ ف�ي 

   ٠المجتمع بقدر ما ھي انعكاس للمجتمع في ذاتھ 

ر للتعبی�ر وفیھ ینفذ الشاعر بحدثھ وتجربتھ إلى أعم�اق قض�ایا العص�

وم�ا دون�ھ  متجھ�ا إل�ى نق�د عی��وب ، وم�ا ف�وق ھ�ذا الوق��ع ،  ی�اةع�ن واق�ع الح

   )١( تمع وتسلیط الضوء علیھا وإبرازھا المج

ولما كان "محمود حسن إسماعیل" ابنا من أبناء الریف كانت قض�یة 

   .الدفاع عن الفالح والمغبونین من أبناء الشعب ھي قضیتھ األولى 

  
  الفالح قضیة أوال: 

إح��دى ق��رى " " حس��ن إس��ماعیل" بالنخیل��ة  "محم��ودنش��أة لكان��ت  

والواق�ع المری�ر ال�ذي ع�اش فی�ھ م�ع وال�ده ذل�ك الف�الح البس�یط وم�ا  أسیوط"

 - بخیراتھیستأثر المستعمر  –قاساه من حرمان في مجتمع متفاوت الطبقات 

                                                 

)١(
٠م ١٩٦٩دار العودة بیروت لبنان   ٧٣صـ ٣محي الدین صبحي ط \ینظر مطارحات في فن القول د
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لدی�ھ ، وبل�ورة انتمائ�ھ لطبق�ة  يكان كل ذلك كف�یال بتحدی�د اإلط�ار االجتم�اع

تبدد عرقھم ، وأھدرت دماؤھم ب�ین طبق�ة الم�الك  ، الذینالفالحین الكادحین 

أص��حاب رؤوس األم��وال والمس��تعمر ال��دخیل ،  وق��د أص��بحوا آل��ة مس��خرة 

تن��تج وال تس��تھلك ، تغن��ي غیرھ��ا وتفتق��ر ، تكس��و غیرھ��ا وتتع��رى ، تش��بع 

   . )١(  اآلخرین وتتضور جوعا ، تروي الطغاة وتموت ظمأ 

یتھ الت�ي داف�ع عنھ�ا ، واس�تمر من ھن�ا كان�ت قض�یة الف�الح ھ�ي قض�

نضالھ من أجلھا ، وجعلھا محورا لحدیثھ ، وخص�ص لھ�ا دیوان�ا بكامل�ھ ھ�و 

فض��ال ع��ن غی��ره م��ن األعم��ال   )٢( ب��اكورة أعمال��ھ دی��وان " أغ��اني الك��وخ " 

حیات�ھ القائم�ة عل�ى الظل�م والقھ�ر،  األخرى ، یتحدث فیھ عن الفالح وطبیعة

   )٣( -فیقول من قصیدتھ " الكوخ " :

  
  في قلبك األلحان یـــــا شاعر   بعثر علبیھ الدمع ما صفقت

  برح الضنى والحزن یا ساھر  واحرق لـھ األجفان ما مسھا 

  في ظلـــــھ مــأواك یـــا عابر  عِّرج علیـــھ ساعـة   واتخذ

  نور الھدى والرشد یـــا حائر  وطف حوالي ركنھ والتمس

  علیھا الزمن الجـــــائرى غشَّ   ھنا خبــــایا النفس مطمورة 

  ما قال : نفسي لغزھا قـــــاھر  لو (البن سینا) خطرة بینھا 

                                                 

)١(
 طبع الجھاز المركزي     ١٣٩صـ  ٢محمود علي السمان ج  \غایات األدب في مجتمعنا المعاصر د  ینظر

م ١٩٨١للكتب الجامعیة والوسائل التعلیمیة               
  

)٢(
م ١٩٣٥كان دیوان أغاني الكوخ ھو أول دواوین الشاعر ، وقد صدر سنة 

  

)٣(
٢١،   ١٥صـ  ١ان أغاني الكوخ ج األعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیو
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  )١( -وفیھا یقول وقد شاركھ جانبا من مأساتھ :

  والوجد من كانونھ ساعر  شھدتھ  یذرو دخان األسى 

  وما بكــــــاه مرة شـاعر!  تبكي سواقي الحقل أشجانھ 

كان�ت تحتض�ن الش�اعر ف�ي  وفي أمس�یة م�ن أمس�یات قریت�ھ الحزین�ة  

فأخ�ذ ، قریت�ھ  يأحزان ومواجع طافت بھا نفس�ھ عل�ى فالح� "النخیلة"قریتھ 

، فقال م�ن قص�یدتھ " نب�ي ج�ائع یردد ھذه األنغام  الشجیة في وقت الغروب 

  )٢( -" یقصد بھ ھذا الفالح :

  نبي في الضحى سار یولول في الربى وحده

  ـدهــــویحكي للتراب حكایـــة أسرارھــــا عن

  سألت علیھ من ناحوا على خطواتھ الحـیرى

  فقالوا : من قدیـــــــم الدھر ال ندري لھ أمرا

  شقي ، جائع ، عار ، ذلیل الوجــــــھ مصفر

  ضرـھ في األرض مــن ألم فیــخـویضرب كف

  ـــھ القدرــوبین یدیھ بلھاء الحدید جثا لھـا ل

  إذا لمست حجاب الترب أینع تحتــھا الحجـر

  ـق الفردوس تلك جنایـــة الفأسیا خالـ أفق

  ــاس ؟أم نبي أنت مغبــــون مــن الن أعبــد

                                                 

)١(
٢١السابق صـ 

  

)٢(
٨١٥األعمال الكاملة  للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان أین المفر صـ  
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ویطلب الشاعر إلى من حولھ من أبناء وطنھ أن ینظروا بعین الع�دل 

بش��قائھ آل��ة الحدی��د ف��ي ی��ده ، واإلنص��اف لھ��ذا الج��ائع الع��اري ال��ذي  ش��قیت 

  )١( -:فقال
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  ثانیا :شقاؤه 

آمن الش�اعر بح�ق الف�الح ف�ي حی�اة ح�رة كریم�ة س�لبھا اإلقط�اع من�ھ 

لیعیش أشد فقرا وإذالال ، ویعیش اإلقطاعیون أكثر غنى ورفاھیة ، فیح�دثننا 

  )١( -فیقول :، عن المظالیم من بني الفأس 

                                                 

)١(
٧٣٨السابق صـ 
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  ه من طواهطواھم في أسر    والمظالیم من بني الفــــــأس

  بھم الطیر والربــا والمیاه    عبدوا األرض من قدیم وغنت 

  موكب للھوان یخـزي رباه    وھم ضائعون في كل حــــــقل 

  یبق نصیبا لكائن في حماه    ضرب الرق في الفضــاء فلم 

  ورث الظـــلم جـــــده وأباه    غیر طـــــاغ وظــــالم مستبد 

  ھ وھـــــواهــــاد هللا رقـــا لكــــأسحسب األرض ملكھ وعبــــــــــــ

  
أجل ما أشقى ھذا الفالح وما أشد بؤسھ وھوانھ ، و ما أبشع ظلم ھذا 

  )٢( -اإلقطاعي للفالحین ھذا اإلقطاعي الذي :

  ویمضون فیمتص كل خیر حشاه    اس وھـــو یجنــــي ـیغرس الن

  وتشقى من الفــــراغ ذراه     وینامون في الحظائر عارین  

  ــاب حتـــــــى نداهـأال یجــ    وینادى علیھم فیرى الرحمة 

  ت حیـــــــــاتھ ألذاهـضجــ     وإذا كلبھ تأذى من التخـــمة

  
وفي قصیدتھ " وطن الف�أس " ینش�د أغنی�ة الحف�اة لھ�ذا الف�الح ال�ذین 

ھ�ذا الب�ائس أدمى الحفاء قدمیھ ، وبرح الشقاء بأیام�ھ ، فیخبرن�ا ع�ن أھ�وال 

یراه العابر م�ن أقص�ى ال�وادي ألدن�اه منحن�ي القام�ة ، مكب�ا  يالشقي الذ

على األرض  یغرس فیھا الحب ، ویرعى فیھا النبت ، ویحص�د الی�ابس 

                                                                                                                     

)١(
٠ ٤٥األعمال الكاملة  للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان  أغاني الكوخ صـ 

  

)٢(
٤٥السابق صـ 

  



 

 
٦٤٠ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

، ال لنفس��ھ أو بنی��ھ ، وإنم��ا لغی��ر غارس��ھ ،   ال��ذي اس��توي عل��ى س��وقھ 

  )١( -:ولواله ما أمرع وادي النیل  وال زكا نبتھ ، فیقول 

  
  ـــاتھمـاھـا ُمعذٌَّب فـي حـیـــــنَ   ي الریــــــــــــــفجنَّة نْضرة الخمـائل فـ

  ــواتھیُجلِّي بتـربـھـا دعــــــ  نـاسٌك فـي الـحقـول، َھْیمـاُن بـــــــاألْر ض

  ـاتھر العقـل كـامـٌن مـن صـفــحـیَّ   ــّراً ْت فأُسھ مـن الغـیب ســحـمـلَ 

  ھـاتزھـو الـوروُد فـي َجنَبــفت  ــــرِ َحطٌَب یـابٌس یـمـرُّ عـلى الصخـــــــــــ

  ـاتھاه لضلَّ فـي قسمــــــرقَ  "ھـــــــــارو تَ "َرَصٌد فـي الـحدیـد، لـو أنَّ 

  ھــــن معجزاتَھى حطََّم العـْلــــــــــــُم لـدیـھـا العـظیـَم مـحكـمةٌ تبـھـُر النُّ 

  اتھـــن نََزغالضالل مــ وھـو جـمُّ   لـو رنـا الـمـْلحد العـنـیـد إلـیـھــــا 

  اتھب الرشَد والھدى مـن لھــالالً تسكـــج وكــــــــــــــــادت  رَجمت َغیَّھ

ھكذا رأى الفالح بائسا محروما یئن من الظلم الواق�ع علی�ھ ، ویش�كو 

   ٠من كرامتھ المھدرة ، وإنسانیتھ المغصوبة 

    

  شركاء البؤس والشقاء  -٣

  زھرة القطن : -أ 

زھ��رة القط��ن م��ثال لبؤس��ھ وش��قائھ تل��ك الزھ��رة الت��ي  الش��اعر ویق��یم

وتس��تنفذ ك��ل ، تجھ��ده كان��ت ف��ي أول أمرھ��ا مج��رد ب��ذرة ، ولكنھ��ا بع��د ذل��ك 

طاقتھ ممھدا لھا األرض زارعا وساقیا من أج�ل إنمائھ�ا ، واض�عا ك�ل آمال�ھ 

 -الت��ي تش��كل خروج��ھ م��ن دائ��رة الفق��ر علیھ��ا ، لكن��ھ یص��دم ف��ي نھای��ة األم��ر

                                                 

)١(
٣٩٥صـ  ھكذا اغني ن إسماعیل دیوانألعمال الكاملة  للشاعر محمود حسا

  



 

 
٦٤١ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

بض��یاع المحص��ول وعائ��ده م��ن ی��ده إل��ى أی��دي أص��حاب  -اء كبی��ر وبع��د عن��

ھو فی�ھ م�ن ب�ؤس وش�قاء ،  القصور الفارھة متغافلین عن حیاتھ  متناسین ما

فیق��ول م��ن قص��یدتھ كن��ز ال��ذھب األب��یض ، بادئ��ا بوص��ف تل��ك الزھ��رة الت��ي 

  )١( -یشرق لھا وجھھ عند رؤیتھ لھا :

  
  ى كف الشـــعاعلؤلؤا یجري عل  حین ذاب الطل من كاساتھا 

  كابتسام الطفل في عھد الرضاع  لثمت خد الضحى وابتسمت 

  ذبلت نضرتــــھا یــــــوم الوداع  وبدت صفراء تحكي غــادة 

وتتبدد األماني ، وتنطفئ الفرحة في ، ولكن سرعان ما یضیع األمل 

  )٢( -قلب صانعھا :

  عأمل الفالح والحـــلم المضــا   ذاك تاج النیل فاندب عنده

  ران في كــــوخ حقــیر متــداع  وارث للمسكین عیشا أسودا 

  معدما لم یرعھ في مصــر راع  نامت النعمة عنده وجفت 

  وطوت نعمـــاءه دنیا الصــراع  عفرت ریح األسى كسرتھ 

  وھو جـــــاث بین ذل واقتنــاع  رقص القصر على أكتافھ 

  اعزورقا في الیم محطوم الشر  وسطا البؤس علیھ فغدا 

  

  : والثور الساقیة -ب

                                                 

)١(
٢٣صـ  أغاني الكوخ األعمال الكاملة  للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان 

  

)٢(
٠ ٢٦السابق صـ 

  



 

 
٦٤٢ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

ھ�ي الش�كل  عال�زر و وأم�ن النبات�ات  وح�دھاولم تك�ن زھ�رة القط�ن 

الوحید الذي استوعب آالم الشاعر نحو الفالح وشقائھ عن طری�ق اإلس�قاط ، 

إذ اس��تطاع الش��اعر أن  ، والث��ور،  ةب��ل كان��ت ھن��اك وس��ائل أخ��رى كالس��اقی

القیث�ارة " فیق�ول م�ن قص�یدتھ وإذالل�ھ ،  حن أنین الساقیة وقھر الف�الیربط بی

   )١( -" :الحزینة 

  بمدمع كالســـــیل في رفده  لھا عیون دائمات البــــــــــكا 

  ودمعــــھا باق على عھده  تفنى دموع الناس من فیضھا 

  منھلھا الصــافي على خده  ویزدھي الزھر إذا ما جـــرى 

  ھدهلم تسكب الدمع على م  یفتر إن ناحـــــــت ویذوى إذا 

  
وف��ي م��وطن آخ��ر یجع��ل ھ��ذه الس��اقیة نداب��ة تتفج��ع عل��ى ثورھ��ا     

   )٢( -فیقول :، على الذل  امقیمد القیامتھان الراسف في 

  

  على الذل یشكو إسار القیود   وندابة تحت ظل الكـــروم 

  یذوق من الســوط ذل العبید   تضج على دائر كالــرحى 

  الشـــرودشجاھـا یئن أنین    مضیعة النوح كم أرسلت

م القھ��ر الرھیب��ة ، أم��ام الفع��ل ال��ال فالس��اقیة النداب��ة تجس��ید ح��ي آلال

إنساني  وھي ندابة یضیع نواحھا ف�ي الفض�اء ، ویش�كو ثورھ�ا ذل القی�د ف�ي 

   ٠استعباد ال یملك من خاللھ سوى الشكوى 

                                                 

)١(
٦٣،  ٦٢،  ٦١صـ أغاني الكوخ األعمال الكاملة  للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان 

  

)٢(
٣١صـ السابق 

  



 

 
٦٤٣ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

الف�الح ، فإن�ھ  نوإذا كان الشاعر قد جعل من بكاء الساقیة رمزا ألن�ی

ر المغمض العینین ال�ذي ی�دور والنی�ر عل�ى كتفی�ھ ، والس�وط یجعل  من الثو

یلھب جسده رم�زا لھ�ذا الف�الح الك�ادح المع�ذب ال�ذي أغم�ض الجھ�ل عین�ھ ، 

وأثقل الذل كاھلھ تماما كھذا الثور الذي تن�وح علی�ھ الس�اقیة ، أو تن�وح علی�ھ 

  )٢( -فیقول :  )١( نفس الشاعر
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لقد اكتم�ل مش�ھد الظل�م ف�ي األبی�ات الس�ابقة بظھ�ور أبع�اده الثالث�ة ، 

الساقیة دءوبة الشكوى  والثور الراسف في الذل ، وحبال القھ�ر ف�ي رأس�ھ ، 

                                                 

)١(
م ١٩٤١دار المعارف  ٦ط  ٣٢٣د ھیكل صـ أحم \ینظر تطور األدب الحدیث في مصر د 

  

)٢(
٦٣،  ٦٢ص أغاني الكوخ ألعمال الكاملة  للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان ا

  



 

 
٦٤٤ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

وكیده المستمر  كأنھ اآلم�ر ، والسائق األبلھ الذي ال یكف عن ضربھ العاتي 

   ٠)١( ، أو المتصرف في أقدار الخالئق الناھي 

  
وإحساس الشاعر ب�الثور ھن�ا ھ�و إحس�اس باإلنس�ان المت�ألم الش�قي ، 

والقی�د یالزم�ھ ، وھ�و نف�س  مس�خر فالثور رمز لإلنسان فیما یعاني ، الث�ور 

، أو  ال یس�تطیع أن یجھ�ر بمكن�ون ص�دره و اإلنسان غیر قادر على الرفض

ین الساقیة معادل حس�ي ورم�ز واقع�ي ألح�زان نیعلن التمرد على واقعھ ، وأ

   )٢( الطبیعة على الفالح 

  : القریة -ج

ول��م تك��ن القری��ة بمع��زل ع��ن مش��اركة الف��الح ف��ي بؤس��ھ وش��قائھ ب��ل 

كان��ت الش��اھد الح��ق عل��ى أوجاع��ھ ، والن��اطق األم��ین بك��ل آالم��ھ ، یلفھ��ا 

نھ�ا القم�ر ، إال أ وتسكن في ھجوع على ض�وءالصمت ، ویحتویھا الھدوء ، 

ق��یض هللا لھ��ا م��ن أبنائھ��ا م��ن م��ا إذا  ت��أبى إال أن تب��وح بأس��رارھا یوم��ا م��ا ،

یفض حجب ھذه األسرار ،  فیطلب إلیھا الشاعر أن تص�یخ لش�كواه  وتس�مع 

آالمھ��م وم��ن ، لبل��واه فیم��ا فج��ع ب��ھ م��ن ھم��وم أبن��اء قریت��ھ م��ن الفالح��ین 

    )٣( -أوجاعھم ، فیقول :و
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)١(
٣٥مصطفى السعدني صـ  \ینظر التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل د 

  

)٢(
٠ ٣٥السابق  صـ 

  

)٣(
٥٧،  ٥١ص الكوخ  أغانياألعمال الكاملة  للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان 
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  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية
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الذي أغ�رى  إن الشاعر ھنا وكأنھ یعاتب قریتھ على خیرھا الوفیر ،  

، ول�وال ھ�ذا الخی�ر م�ا امت�دت إلیھ�ا ی�د ، وأس�ال لع�اب عب�دة الم�ال  الجشعین

   ٠الجائرین 

كما كانت ھناك مظاھر أخرى شاركت الشاعر أبعاد تجربتھ الوجدانیة في 

وزھرة  )١( سنبلة القمح  ، التعبیر عن واقع المجتمع ، من ھذه األشیاء

تجاه  التي شاركتھ مأساة حیاتھوغیرھا من ھذه األشیاء  )٣( والفراشة )٢(الفول

   ٠ قریتھفالح 

  

                                                 

)١(
٧٣السابق صـ 

  

)٢(
٧٧السابق صـ 

  

)٣(
١٦١السابق صـ 

  



 

 
٦٤٦ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

  ثانیا البعد الوطني

الوطنیة ھ�ي ح�ب ال�وطن والش�عور نح�وه بارتب�اط روح�ي  وھ�ي نزع�ة 

ویض��حي ف��ي ، یعم��ل م��ن أجلھ��ا اجتماعی��ة ت��ربط الف��رد بالجماع��ة ، وتجعل��ھ 

   )١( سبیلھا  

حب الوطن والشعور نحوه باالرتباط الروحي یفرض على الش�اعر أن و

یس بش�اعر م�ن ال یس�تطیع أن ی�رى ف�ي یعبر عن آالم وآمال أمتھ  ، وإال  فل

ومثلھ من یبصر الحقیقة ولكن�ھ ال  مجتمعھ أو عالمھ إال المظاھر الخارجیة ،

 الزیف والخ�داع لتحقی�ق مغ�نم  أو یرك�ب موج�ة ىیفصح عنھا ، بل ویلجأ إل

ویجاھر بھا  نما الشاعر ھو الذي یدرك الحقیقة وإاإلبھار لیلفت إلیھ األنظار 

  )٢(  في لغة فنیة آسرة

وال��ذي ال ش��ك فی��ھ أن التجرب��ة الش��عریة ف��ي مج��ال الوطنی��ة ھ��ي دلی��ل 

ال��روح ، والش��عر ال��وطني الص��ادق ال تنك��ر قیمت��ھ ف��ي  س��موو طھ�ارة ال��نفس

، م��ن العواط��ف الس��امیة  ابم��ا یغرس��ھ ف��ي نفوس��ھ الش��عوب وذل��ك إص��الح

ا أن تتمس��ك بالحری��ة والكرام��ة ، ویس��تحثھا ھ��واألخ��الق النبیل��ة ، إذ یھی��ب ب

                                                 

)١(
٦٨محمد الصادق عفیفي صـ  \النقد التطبیقي والموازنات د ینظر 

  

)٢(
م ١٩٨٤دار الحداثة بیروت   \١ط   ٢٦٢حسن فتح الباب صـ  \رؤیة جدیدة لشعرنا القدیم د 

  



 

 
٦٤٧ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

فیق�ول  ، الطغ�اةویحب�ب إلیھ�ا الث�ورة عل�ى وال�ذل ، العبودیة من  لى النفورع

  )١( -من قصیدتھ نفخة الصور:

  عب تلك أولى حیاتكــأیھا الش  اتك ـــنفخ الصور فانتبھ من سب

  تسقھا ما ترید من تضحیاتك  م ــاة حرا إذا لــــــلن تذوق الحی

  م زئیر ُحداتكــــــم لھــواضم  فامض للغاصبین بالنار واآلجال 

  أطربت ثاكالتكــــوم فــكل ی   حایاــــوإذا رفرفت نعوش الض

  أیھا الشعب تلك أولى حیاتك  ة وأذان ـــــــفھي للبعث صیح

و ف��ي قص��یدتھ (أن��ا الش��رق) یعب��ر ع��ن معان��اة ش��عبھ ف��ي معرك��ة 

التحریر التي تأجج لھیبھا ف�ي س�ماء (ب�ور س�عید) الخال�دة ح�ین ھ�ب الش�رق 

ھ مع مصر في نضالھا الخالد ضد الغ�زاة ، لص�د الع�دوان الثالث�ي العربي كل

  )٢( -علیھا ، فیقول :

������������������������������� �������������������������������� �

��������������������������������� ������������������������������������������ �

����������������������������������� ������������������������������������ �

                                                 

)١(
٩٦٧المجلد الثاني دیوان نار وأصفاد صـ  األعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل

  

)٢(
١٠٢٢، ١٠٢١األعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل المجلد الثاني دیوان نار وأصفاد صـ 
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�������������������������� ��������������������������)١(   

������������������������������� ��������������������������� )٢(  

  مر من كل مھجة ـــــلمصر فداء الع  فقل للطغاة المعتدین على الحمى 

ھ��ذا الع��دوان الغاش��م ،  فالش��اعر یعب��ر ھن��ا ع��ن معان��اة ش��عبھ حی��ال

، ویذكره بماضیھ التلید ویدعو ه إلى الكفاح ، ویبث فیھ روح الحریة والعزة 

، م��ن خ��الل مواقع��ھ الت��ي س��طرھا الت��اریخ وأبطال��ھ ال��ذین حف��روا أس��ماءھم 

بمداد من النور في صفحات تاریخنا المجید ،ویتجلى البعد الوطني في ن�واح 

   ٠عدة منھا :  الناحیة السیاسیة 

 

                                                 

)١(
    ربیع  ٢٥، وقعت في یوم السبت المسلمة صالح الدینوقوات  الصلیبیینمعركة فاصلة بین حطین :  

فیھا المسلمون  انتصر وطبریة الناصرة، بین قریة المجاودةھـ بالقرب من  ٥٨٣الثاني              
  

)٢(
  بقیادة الملك مواتللي الثاني بمدینة  والحیثیین مصرملك  رمسیس الثانيمعركة بین قوات الملك قادش : 

٠ق.م علي وجھ التقریب ١٢٧٤العام  حوالي سوریةفي  ينھر العاص علىالتي تقع  قادش              
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  وواقع األمة البعد الوطني

              
ولم تقف تجربة الش�اعر عن�د ح�دود وطن�ھ " مص�ر "ب�ل تع�دتھا إل�ى 

أمت��ھ العربی��ة فاتخ��ذ م��ن كف��اح الش��عب ف��ي المغ��رب العرب��ي المناض��ل ض��د 

ألن ؛ ش�عبھ إل�ی االتح�اد  م�ن خالل�ھ یدعواالستعمار الفرنسي الغاشم منطلقا 

یستنكر عل�ی المص�ریین  لذاو الفشل ، یلسب ، و التفرق الوحدة طریق النجاة

و ألج�ل  ،خالفھم في عید األضحی الذي یحمل رمزاً قدیماً لھ أبع�اده الدینی�ة 

  )١( -:یقول ، فاالتحاد یدعو الشاعر شعبھ للكفاح ضد االستعمار 

  

  انا!!ـــطـــدرب خـوّحد القید علی ال  مانا؟ ـــــــنا و ال أین حــال تسل ع          

  ) ٢(اً و أذانا ـــعث صبحـرت للبـــفجّ   فاده ـــــــا أصـــت بنـــما حلــــكل          

  )٣(ا ـــوانــــــا زادت قـكلما زّمت بن         اــــام تتری حولنــــــذه األیــــھ          

  
  )٤( مراً و دناناـال خـــان لألبطـــــــك  ـــأس الذيال و البــــــھمة األبط

  
  اناـد سنــوی الغرب و لم یغمـــفط   ھ ــرق عن أعالمــق أفق الشضا
  

  ر و یسقیھ البیاناــــــــیخطب الدھ   اده ــارق " في أجنـــلم یزل " ط
  

  )٥(جنـانا والً و ــــــــــكیف لبّاه سھ   رھا ـــذاك أرض السین فاسأل نھ

  
_______________________  

  
   ٠ ٩٥٣لمحمود حسن إسماعیل دیوان نار وأصفاد صـ األعمال الكاملة         )١(  

                                                 
)١ (  
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  األصفاد : القیود قال تعالى ( وترى المجرمین یومئذ مقرنین في األصفاد )   )٢(  

   ٠زمَّت : اشتدت   )٣(  

   ٠الدنان : جمع دن ، والدن ھو وعاء ضخم للخمر ونحوھا   )٤(  

  ، وأحد طرق النقل المائیة التجاریة. كما أنھ مصدر جذب فرنسارئیسي في شمال  نھرھو )          ٥( 

  ٠ باریسسیاحي، وبالذات في مدینة   

  )١(دثانا ـــــــدی الحــــأو فدعھا تتح  ھا ــــو اسأل الحمراء عن تاریخ

ك��ان الش��عور ب��المجتمع ال��ذي تكون��ت مالمح��ھ وس��ط ھ��ذه الظ��روف  لق��د  

مل ة والنفس��یة واالجتماعی��ة متبل��ورا ف��ي مفھوم��ھ الش��االسیاس��یة و االقتص��ادی

عن اإلنسان باعتباره الکائن الذي خلقت الطبیعة من أجل�ھ ، وعلی�ھ فالب�د أن 

یمنح کل حقوقھ المکفولة ، و أن الص�راع ب�ین الحری�ة و ال�رق أم�ر مش�ھود 

ألن الغاص�ب یمع�ن ف�ي ؛أوضاعھ السیاسیة  الشاعردائماً و ألجل ھذا یجسم 

بداد ، ر االس�تكیده و الحزبی�ة تفُ�ّت ف�ي وح�دة النض�ال و الش�عب یص�لي س�عی

  ) ٣( -یقول:ف ) ٢( وجاء عید التضحیة و الفداء

ب ـول جنــــعلى القیود یدا في الھ   العید !قلت العید أن تثبوا قالوا :أتى 
  ید

ابذ و التفــــــریق و ـــــو أنتم في خضــم ال ضفــــــاف لھ        من التن

  اللدد

لھ بوفاء العـــــھد أي  و ال یرجی  حال  ــــو بینكم غاصٌب ، یرجي الم

  غد

عھــــد الذئاب زمــــــان كاذب   م ؟ ـــعاھدتموه و من یا قوم ضللك

  األمد!
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حدید "داود" یلقي العھن في   اد لھا ـــــذبیحة بخــــــــــالفات یك

  الزرد!

  دب فیـــــھا دبیب الروح في الجسی  م ـــــفأنقذوھا بنور من تضـــافرك

أتون الثورة ، واختار طریقھ عن وعي  لقد أسھم بتجربتھ في

ومسئولیة ؛ ألن مأساة أمتھ ووطنھ جعلتھ یرفض أن یسیر في درب غیر 

دربھا فھتف لھا في كل قطر عربي ، ودعا لھا في كل سبیل ، وأھدى 

استقاللھ فقدم قصیدتھ "زھرة من  من أجل صادق تجاربھ لكل قطر ینافح

   العربي عذاب " إلى سدرة النضال

_______________________  
     

مملكة في  بادیس بن حبوس االمازیغيقصر الحمراء ھو قصر أثري وحصن شیده الملك )           ١( 

   من  غرناطة

میالً  ٢٦٧قرن العاشر المیالدي. وھو من أھم المعالم السیاحیة بأسبانیا ویقع على بعد ال                

)٤٣٠     

   ٠ بع الھجري. تعود بدایة تشیید قصر الحمراء إلى القرن الرامدریدكیلومتر) جنوب                 

   ٠ ٩٥٥ـ دیوان نار و أصفاد ، ص للشاعر محمود حسن إسماعیل ،  األعمال الکاملة  )٢( 

   ٠ ٩٥٦، ٩٥٥)         السابق صـ ٣( 

الطغ�اة ، وحی�رت بط�ش  المنیع ف�ي " الجزائ�ر" الع�زالء الت�ي قھ�رت حدی�د 

 وقدمت م�ن البطول�ة، وكانت آیة كبرى من آیات النضال العربي االستعمار 

وف�ي موك�ب   )١(وتعجز عن وصفھ األقالم ، والفداء ما تشخص لھ األبصار 

الزحف العربي الظافر مع انتفاضة العراق المجید قدم قصیدتھ " شعلة عل�ى 

                 )٢(دجلة"

وأھ��دى إل��ى " حل��ب الش��ھباء " مدین��ة الث��ائر العرب��ي الح��ر (عب��د ال��رحمن 

الخل�د ، وس�قیاھا قط�رات م�ن ال�دم القائل "إن الحری�ة ھ�ي ش�جرة ) الكواكبي
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"عدو االس�تعباد"  ذكراه قصیدتھا في مھرجان العروبة في ھاالمسفوح"  أھد

)٣(  

  تھ للعنای�ة بأح�داث الش�رق سخر "الشاعر جزءا كبیرا من تجرب لقد

ص��ور م��ن  )٤(واإلس��المیة فل��ھ ف��ي فلس��طین ش��عر كثی��ره الوطنی��ة قض��ایاو

ض�لون األح�رار م�ن أبن�اء الش�عب خاللھ جحیم المعارك التي خاض�ھا المنا

وعل��ى ھ��ذا النس��ق س��خر الش��اعر تجربت��ھ فل��م یجع��ل م��ن  العرب��ي العری��ق 

تجربتھ لحنا یتغنى فیھ بحبھ العاثر "كإبراھیم ناجي"  الذي بالغ في التعبیر 

عن األلم والشجن واالرتی�اب والقل�ق  وإنم�ا انص�رف إل�ى عواط�ف الن�اس 

   ٠السیاسیة والوطنیة من حولھ 

وھك��ذا ك��ان الش��اعر محم��ود حس��ن إس��ماعیل "ص��وتا ملھم��ا یطل��ب              

الحریة ویدافع عنھا بأقصى حدود االستطاعة ، عاش ثائرا م�ع الث�وار ، أبی�ا 

  )  ٥( في موكب األحرار یتخذ من الحق والعدل شعارا لھ وأي شعار"

          ___________________________  
  

   ٠ ١٠٤٧عر محمود حسن إسماعیل دیوان نار وأصفاد صـ األعمال الكاملة للشا   )     ١(

       ٠ ١٠٣٠السابق صـ   )٢(

    ٠ ١٠٩٤السابق صـ   )٣(

ینظر في ذلك قصیدتھ النداء المقدس ، وشجرة الحریة ، والزحف المقدس ، وقصة القناة ،    )٤(

 وأنا

  ٠رھا الشرق ، القدس تتكلم ، المسجد الصابر ، األذان الذبیح  ، وغی             

الطبعة األولى مكتبة  ١٧٢صـ  ٢محمد عید المنعم خفاجي ج  \األدب العربي الحدیث د        )٥(

   الكلیات

  م   ١٩٨٥ \ھـ  ١٤٠٥األزھریة              

  البعد الجمالي:ثالثا 
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وأعني بھ البعد ال�ذي تتجس�د م�ن خالل�ھ مص�ادر اإلحس�اس بالجم�ال 

ثیرھا في مشاعر اإلنس�ان ف�ي ك�ل زم�ان في الطبیعة والكون ، إذ للطبیعة  تأ

فھ��ي تأس��ره ، وتمل��ك ، للطبیع��ة س��لطانھا عل��ى الش��اعر العرب��ي  وومك��ان 

، تنطلق فیھا نفسھ ،  ھفیندمج فیھا بآالمھ وآمالھ ، وھي منزل وحی، عواطفھ 

وف�ي أحض�انھا ترع�رع ، ، منھا نش�أ ، وتجود فیھا قریحتھ والشعر ھو ابنھا 

مال  وآداب العرب وس�یرتھم ناطق�ة بش�دة ح�بھم لبیئ�تھم وبمثلھا العلیا بلغ الك

  ) ١(وھیامھم بھا منذ القدم 

  
ف��ي ظ��ل ھ��ذا الش��قاء ال��ذي عایش المح��ن ، س��اءلنا كی��ف لش��اعروإذا ت

اكت���وت بن���اره نف���وس بریئ���ة ال تع���رف م���ن الحی���اة إال اإلخ���الص لعملھ���ا ؟  

ون محروم��ة م��ن أتف��ھ مت��ع الحی��اة ! كی��ف ل��ھ أن تج��ود قریحت��ھ بف��ن م��ن فن��

  )  ٢( الطبیعة الجمیلة ؟

   

أن��ھ ل��م یك��ن لھ��ذه ال��روح الت��ي احتض��نتھا الطبیع��ة ، ! والج��واب 

ل�م یك�ن لھ�ا ، وعشقت الف�ن ورأت فی�ھ ص�ورة لجمالھ�ا ووحی�ا إللھامھ�ا 

، ال��ذي توش��ح ب��ھ ری��ف مص��رس��بیل س��وى البح��ث ع��ن الجم��ال م��ن 

حن�ین اج ال�ذي أورثھ�ا الب�ھ االمت�زوتغلغلت فیھ روحھ الشابة ، وامتزجت 

، تل���ك الحی���اة الھادئ���ة ب���ین الحق���ول المص���ریة الممرع���ة برباھ���ا ل ال���دائب 

  وأكواخھا  ، ونخلھا ، وأطیارھا ، ونحلھا، وأزاھیرھا 

وف��ي ھ��ذا البع��د الجم��الي تتع��دد نواف��ذ الجم��ال فھ��ي ف��ي الطبیع��ة 

والك��ون  وھ��و ف��ي الطفول��ة والم��رأة وال��ذات المبدع��ة وھ��و ف��ي الخی��ر 
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سنركز حدیثنا ح�ول ش�یئین اثن�ین ھم�ا الطبیع�ة  والحق والجمال وأن كنا

    -والمرأة :

_____________________  

   ٠ت  \دار المعارف د  ٢٨صـ ٢سید نوفل ط \في األدب العربي د ةینظر شعر الطبیع )١(

   ٠ ١٧٩األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان أغاني الكوخ صـ )    ٢( 

  

  في الطبیعة  -أ
  
طبیع��ة  وإن ك��ان اتجاھ��ا م��ود حس��ن إس��ماعیل " إل��ى الن اتج��اه "محإ

إال أن���ھ ك���ان م���دفوعا إلی���ھ بحب���ھ الش���دید للری���ف ، وتعلق���ھ ب���ھ ،  رومانس���یا 

واھتمامھ منذ شبابھ األول بالفالح وقضایاه مما یعد بھ "إسماعیل " رائ�دا أو 

صاحب اتجاه خ�اص ف�ي الطبیع�ة ، ك�ان ل�ھ أث�ره الواض�ح ، ووج�ھ األنظ�ار 

ومشاھدنا الجمیلة  فأقبل كثیر من الشعراء على ما في الطبیعة من إلى ریفنا 

   ٠مظاھر ومعالم یستلھمونھا ویعیشون في رحابھا 

  
أغ��اني الك��وخ " وبش��عره ف��ي  وق��د اش��تھر " إس��ماعیل " بدیوان��ھ "

الریف وفي ھذا الدیوان تناول كثیرا من مظاھر الطبیع�ة ف�ي ریفن�ا م�ن ذل�ك 

ا یحدثنا عن سنبلة القمح الت�ي تب�اھي بحس�نھا ، قصیدتھ " سنبلة تغني " وفیھ

      ) ١(  -وتخایل بجمالھا ، فیقول على لسانھا :

   
  مثـل ملكي فـي الكثیب ؟  من لھ في األرض ملك 

  من ثرى النیل الخصیب  موردي النیـــل وزادي 

*  *  *  *  
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  بالندى  الغض  الرطیب  كـلل  الفجـــر  جبیـــني 

  تبره  بین  جیـــــــــوبي  ى واألصیــــل  البـر  ألق

  في شــــــروق وغروب    وشعاع الشمــــس حـیا

  وصالتي فــــــي المغیب  لو رأى الرھبان طھري 

  سجدا فـــوق كثیـــــبي     ھجروا الدیر وخــــروا

  

__________________________  

   ٠ ٧٣ األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان أغاني الكوخ صـ )١(

   ) ١( -ربیع وعھده الغض النضیر ، فتقول :ثم یجعلھا تحكي حالھا مع ال

  دوات !ـق الغــاعم اآلصـــــــــــــــــــال طلــــــــــع نـــكم ربی

  واتــــن الربــــبحض    ت المھد ـھ عفـــــــنمت فی

  التــــــف النحـوزفی    واقي ـــــــل الســترتی بین 

  ون الطرقاتــفي سك    ایا ـــــــالصب    م ـــوترانی

  اةــد الرعــمن أناشی     والصدى المشبوب حولي

  
بین الشتاء والربیع كیف زانھ�ا الحس�ن ووش�اھا  "زھرة"ویصف لنا 

 حو، ویف�البھاء فغ�دت كال�در یض�حك نورھ�ا للفج�ر ، وی�رق حس�نھا للص�بح 

  ) ٢(  -شذاھا عبیرا في ربى النیل ، فیقول :

      
  كعروس  للــــــربیع     جلتزھــرة الوادي ت

  خاطف اللمح لمـوع    زانھا الحســن بطـــل 

  )٣(فــھو در في لمـــاھا          وعلى الجفن دموع            
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*  *  *  *  

  نــوره فـوق الـزروع  ضحكت للفجر یضــفو 

ــــاف    ودیـــع  ولصبح حالـــــم كالطیـــــــــــف رفـَّ

  ـــال الھجوعبعـدما ط    ولصحو الطیر یشـدو 

  في ربى النیل تضوع     وألنفـــــــاس األقاحي

________________________  
   ٠ ٧٣ األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان أغاني الكوخ صـ )١(

   ٠ ٨٩ـ األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان أغاني الكوخ ص )٢(

صور أعني تشبیھ قطرات الندى فوق الزھرة لعل الذوق األدبي  ال یرضى عن مثل ھذه ال )٣(

من تضارب في الجو النفسي بین ما تثیره بالدموع التي تنحدر من العین لمال في ذلك 

    ٠الزھرة في نفس اإلنسان وما تبعثھ الدموع من معاني الحزن والشجن 

  الطبیعة مالذ آمن 

   
 رالش��اع وكم��ا ك��ان الری��ف ف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان مص��درا ل��وحي   

في من الواقع عندما یشتد تأزمھ ، وومھربا آمنا ھ كانت الطبیعة مالذا لھاموإ

ھذه الحالة تصبح عالما مثالیا یسوده الھدوء ، فیھ الضوء والصفاء والحب ، 

ع�ادال موض�وعیا لم�ا یفتق�ده الش�اعر وتسري فی�ھ ش�فافیة ال�روح باعتبارھ�ا م

یج�ة للص�ور المش�وھة الكآبة نتھ شعور یعلویسیطر عندما تثقل قلبھ المرارة 

           )١(٠الذي یعیش فیھ  ھمجتمعفي 

  

ولذا یق�ول مس�تنكرا عل�ى الفراش�ة الحالم�ة أن تخ�الط عط�ر الزھ�ور 

الخانقة داعیا إیاھا أن تحلق في عالمھ�ا الس�امي ال�ذي ینش�ده ، حی�ث ال ع�الم 

  )٢( -فیقول : ، عالم الروح والشذى والظالل ، بلاألذى ، وال دنیا األشباح 
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  ةـونھف بجنتــھ النائیـــــــ    تعالي نطر في سماء الخیال 

  ةـترف بأظاللھ ھـــــــــانی     بعیدا عن الكون حیث المنى

  ةـأفاویـــح من حلم طافیــــ    وحیث الشــذى من أزاھیره 

  ةـطیوف على أیكھ شــــادی   ونبر الصـــدى من مطاریبھ 

  آلالمــــنا آسیــــــة بخمر     إذا ظمئت أرواحنا نرتــــوي

ح عنا شجون الحیـــــاة    وتطفي لظى الكـبد الواریة    تروَّ

  تھــاوى وال مھـجة شاكیة    ھنــــالك ال أدمــــع ثـــــــرة 

  ودنیا بأشبــــاحھا زاریــة    وال عــالم باألذى صــــاخب 

_____________________  
   ٠ ٧٥اعیل  صـ ینظر التصویر الفنني في شعر محمود حسن إسم )١(

   ٠ ١٦٣، ١٦٢األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان أغاني الكوخ صـ )٢(

انھ یبحث مع "فراشتھ " عن عالم مكتم�ل بثرائ�ھ وتنوع�ھ ، یحف�ھ الن�ور م�ن 

كل جان�ب ، یتمن�ى الش�اعر أن یھف�و بجنت�ھ النائی�ة لی�نعم بالح�ب األب�دي ب�ین 

، وآالمھ المرة ، وأھوال الب�ؤس والحی�اة حدائقھ البرة ؛ لینسى واقعھ المریر 

الملھوف��ة والح��زن الكظ��یم ، وف��ي محاولت��ھ ص��نع ھ��ذا الع��الم ال��ذي یحل��م بل��ھ 

ویتطلع إلیھ دلی�ل واض�ح عل�ى عم�ل الخی�ال ال�ذي یبن�ي الع�والم الجدی�دة ف�ي 

  ) ١(نرفضھ من عوالم واقعیة قاسیة  مقابل ما

  )  ٢(  -ولذا قال مجسدا تلك الحیاة التي یسعى إلیھا :

  

  فنطفو بغدرانھا الجاریـــة    فھیا نھلل في ظلــــــــــھا 
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  یرفرف في مھجة غافـیة     ونسبح في جوھا كالخیال

  وآالمھا المرة العــــــــاتیة    وننسى الدنــــا وأھاویلھا 

  شعاعا من النسمة الھافیة    ونفني أســـانا بأندائــــھا 

*  *  *  

  الطبیعة والطابع اإلنساني 

  
لعل الظاھرة الج�دیرة  بالمالحظ�ة ف�ي تجرب�ة الش�اعر م�ع الطبیع�ة و

ھ��ي إض��فاء الط��ابع اإلنس��اني وم��ا یتص��ل ب��ھ م��ن مش��اعر وأحاس��یس عل��ى 

المش��ھد الطبیع��ي وب��ث الحی��اة ف��ي تض��اعیفھ حت��ى لتص��بح ھ��ذه المظ��اھر 

كأنھا مخلوقات بشریة تتنفس وتحس وتتألم وتمرض وتغار وتت�ألق  ةالطبیعی

ال��داخلي ، فف��ي قص��یدتھ " زھ��رة القط��ن"  لوح��ة م��ن ھ��ذه بالبھج��ة والف��رح 

اللوحات التي یش�خص فیھ�ا الش�اعر زھ�رة القط�ن ویعطیھ�ا ن�بض المش�اعر 

   ) ٣( -اإلنسانیة ومذاق الكائن البشري  إذ یقول :

___________________________  

   ٠ ٧٥ـ التصویر الفني في شعر محمود حسن  إسماعیل صینظر  )١(

  ٠ ١٦٤صـ لشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان أغاني الكوخ األعمال الکاملة ل )٢(

    ٠ ٢٥صـ السابق  )٣(

  

  ناع ـغیر كف المبدع الفـــن الص  یا عروســــا لم تزینــــــــھا ید 

  ناع ـباھت األفــــــواف تبري الق  عقدت اكلیلھا من ســــــــوسن 

  وداع ـلوعة الھجر ومن لون ال   مستعار من ضنى العشق ومن

  سجدة الفــن زھا حســنا وراع    الشــــاعر مـــن فتنتــھ یسجـد
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  ألصیـل الح مخنــــوق الشعــاع  عانقـت طیف الضحى واكتأبت 

  بعـد ما أذھل أجفــــــان القــالع  ورنت للشمس یخبـو سحرھا 

  ترمق الغــــرب بمـض والتیاع    فبدت حانیـــــــة الرأس أسى 

  مطرق الرأس بمحــراب التالع   مثل صوفي تراءى خاشـــــعا 

  یضرم األنفاس نارا في البـقاع      وأتاھا الصیف وھــــاج السنا

  أبیض توج ھامات الضــــــیاع     فارتدت بُْرنَُســــــھا من ذھب

  سطرا تزھو على بیض الرقاع   أ    تحسب األغصان الحت بینـھ 

    

ل ق��ام بوص��ف تل��ك الزھ��رة ، ب��إنھ��ا لوح��ة ل��م یكت��ف الش��اعر فیھ��ا 

وتصویرھا كعروس فاتن�ة تعق�د إكلیلھ�ا م�ن بإضفاء الطابع اإلنساني علیھا ، 

سوس��ن ، ب��ل أورد م��ا تح��س ب��ھ م��ن ض��نى الش��وق ، ولوع��ة الھج��ر ، ول��ون 

وترنو للشمس ، تعانق طیف الضحى ، وتكتئب لألصیل أبان أنھا و، الوداع 

 ل�تالع ا الغاربة في أسى مثل الصوفي تراءى خاشعا مطرق الرأس بمح�راب

)٠) ١    

فالطبیعة في واقع الشاعر لیست مادة غفال یرید الش�اعر م�ن خاللھ�ا 

تسجیل الواقع ، أو التعبیر عن الحقائق الموض�وعیة كم�ا یراھ�ا ، وإنم�ا ھ�ي 

والعالق��ات الت��ي ت��ربط ، ف��ي واق��ع األم��ر نقط��ة انط��الق الكتش��اف الظ��واھر 

  بعضھا ببعض ، إذ أن 

________________________  

الطبعة األولى  ٥٥أنس داود صـ \ر شعر محمود حسن إسماعیل محاولة للتذوق الفني د ینظ )١(

               ھجر 

   م ١٩٨٦ھـ  ١٤٠٧للطباعة والنشر والتوزیع                  
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ھ لھ����ا جع����اله ی����درك أن احتض����ان الطبیع����ة للش����اعر وط����ول إلف����

أن تكتس��ب بمعن��ى ا  الخص��ائص اإلنس��انیة أوال ووجودھ��ا ف��ي الطبیع��ة ثانی��

   )١( ٠الطبیعة حركتھا واتساق الخطوط فیھا من اإلنسان 

  
ومن وحي أمسیاتھ الحزینة التي كانت كثی�را م�ا تحتض�نھ ف�ي قریت�ھ    

عن�دما صعید یح�دثنا ع�ن "أح�زان الغ�روب"  على ضفاف النیل في أعالي ال

ی�دخل المس��اء وتس�تبد ب��ھ الخ��واطر الحزین�ة یعیرن��ا قلم��ھ فیكت�ب لن��ا خ��واطر 

 -وأسى الش�فق ، فیق�ول :، اء الذي رأى فیھ موت النھار  وبكاء الشمس المس

)٢  (  

  

طر في دامي ـــــعلیھ تخ    ة ـمات النھار وھذي الشمس جازع

  بیبـالالج

ور ـعلى سریر بذوب الن    ا ــكئــــــــــكأنھا نعش خوفو مال مت

  وبـمخض

على دم من عیون الشرق     أھرامھ األفق یجري  فوقف ساحلھ 

  سكوبم

ع التسیار ــفي موكب رائ     ن أسىحْ عصبن بالشفق الباكي ولُ 

  مرھوب

  
ولع��ل المق��ام یط��ول بن��ا إن تتبعت��ا مث��ل ھ��ذه القص��ائد الت��ي أدارھ��ا 

إسماعیل ال نقول حول الطبیعة ، وإنم�ا م�ع الطبیع�ة من�دمجا فیھ�ا ، مص�ورا 

ش��عوره إزاءھ��ا مترجم��ا عم��ا یخ��الج نفس��ھ م��ن خفای��ا التج��ارب بین��ھ وب��ین 
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إذ ك��ان یمت��اح م��ن عناص��ر الوج��ود وص��وره  ش��اھدھا وص��ورھا المتباین��ة م

عن��اوین  لقص��ائده كالمس��اء ، والغ��روب  واألرض ، والنھ��ر ، والش��ادوف ، 

والفراش��ة ، والغ��راب ، والبوم��ة ، والض��فادع  والس��ماء ، النی��ل ، والجب��ل ، 

   ٠والبحر ، والكون ، والنجوم   

  

_______________________  

   ٠ ٧١صویر الفني في شعر محمود حسن  إسماعیل صـ ینظر الت )١(

  ٠ ١١٧األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان أغاني الكوخ صـ  )٢(

  

  المرأة في  –ب 

  
ت فیھ��ا الت��ي ب��رز تجرب��ة الجمالی��ة والح��ب  عل��ى رأس الأت��أتي الم��رأة و

 إن ظ��روف حیات��ھ القاس��یة الت��ي انغم��س فیھ��ا جعلت��ھإذ إس��ماعیل" " تجرب��ة 

یفر إل�ى رح�اب الم�رأة لیطف�ئ بحبھ�ا جم�رة الب�ؤس  كغیره من شعراء أبولو 

المجتم�ع ف�ي  ماوالحرمان المتقدة في نفسھ ویتخذ من حبھا مالذا یحتمي بھ م

  )١(٠وتنكرمن ظلم وبؤس 

  
ویغن�ي ل�ھ ، غن�اء ،  إلی�ھ  ویھف�و، وقد ظل "إسماعیل " یرنو للح�ب 

مث�ل ل�م ،  إلى مثل أعلى للم�رأةا ، وھو في حبھ یتطلع دائمالحرمان الھجر و

ألن المرأة التي أحبھا ھي امرأة من صنع خیال�ھ الس�امي ،  یتحقق في حیاتھ 

 ر ،األح��الم واألطی��اف والزھ��ووادي م��ن  إل��ى ح��د بعی��د ام��رأةام��رأة مثالی��ة 

بل من روح شفافة  وحبھا ل�یس حب�ا حس�یا ب�ل ح�ب روح�ي  الیست من جسد
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 تل�ف ع�ن ذل�ك الح�ب ال�ذي یعرف�ھ معظ�مخشفاف یسمو فوق نداء الغریزة وی

   ٠) ٢(الناس 

  

ص��ورة  أن��ت دی��ر الھ��وى وش��عري ص��الة " فف��ي قص��یدتھ الذائع��ة "

البش�ر،   ع�الم غی�ر م�ن ع�الم مالئك�ي ، أو س�حريوكأنھا  شفافة رقیقة للمرأة

إذ كان یرى في المرأة الجمیلة سحرا ھو سرھا وعالمھا  ، ولذا یقول واصفا 

  ) ٣( -الخیال:األساطیر أو  إیاھا وكأنھا من عالم

_______________________  

  
إب�راھیم  \" في عالقت�ھ ب�المرأة والح�دیث عنھ�ا م�ا وص�ل إلی�ھ د محمود حسن إسماعیل  لم یصل " )١(

ناجي ففي دواوینھ الثالثة "وراء الغمام " ولیالي القاھرة "والط�ائر الج�ریح " نح�س بوض�وح أن 

عر ف�ي الم�رأة والظم�أ إلیھ�ا ،إذ ك�ان روح�ا عاش�قا متعطش�ا ما قالھ "ناجي "ھو  خیر ما قیل من ش�

محمد من�دور الحلق�ة الثانی�ة ، ص�ـ  \دائما للحب ، ینظر محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي د 

   ١٩٨٧ت معھد الدراسات العربیة مطبوعا ٥٦

روت لبن�ان طبع دار القل�م بی� ٣٦صـ  شرجاء النقا \ینظر أبو القاسم الشابي شاعر الحب والثورة أ  )٢(

  ت \د 

  ٠ ٢٥٧أغني صـ  اھكذ األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان )٣(

  بمحراب عابد متبتل ها النسكـــــأقبلي كالصالة رقرق

  ود وحُي ُمنَزلــــــزفها للوج من اهللا علینا أقبلي أیة

  والشعر ناي معطل ثكلي وكأس الحب مأيظأقبلي كالجراح 

  

ة من الحسن والجمال ، فیراها في صور متعددة ثم یضفي علیها هال

فیراها لحنا عبقریا ، ونبعا ، وأیكة ، وخمیال ، وظال ، وجدوال وظال وترنیمة 

  ) ٢( -كأبهى ما تكون أنثى من عالم البشر فیقول :
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 بلبل دائق اهللاــــوأنا في ح أنت لحُن علي فمي عبقري

  متسلسلدولي الـــوخمیلي وج أنت نبعي وأیكتي وظاللي

 بجنبي مشعل األسى رها وهجیـــإلیأنت لي واحة أفيء 

 المبلبل اعر الحزینــوأنا الش أنت ترنیمه الوجود بشعري

ما یزی�دھا بھ�اء  ،فالشاعر ھنا لم ینس أن یخلع علیھا من صور الطبیعة 

الخی��ال بعی��دا ع��ن واق��ع م��ن ث��م یطل��ب إلیھ��ا أن یعیش��ا ف��ي ع��الم وحس��نا 

والع�ش الجمی�ل  والمن�ى حیث األحالم وال�رؤى الناس وعن دنیاھم ھناك

  ) ٢( -یقول :حبیبھ  كل حبیب إلى جوار الذي یأوي إلیھ

      

  ونرحل  ونمضي عن الوجود ب عن ضجة الدنیافتعالي نغ

 وظل وسلسل ويــــففیه هزج لله وٕالي عشنا الجمیل

  مرسل رع إلي المحبینــــبش ووفاء یكاد یسطع الدنیا

  وي طائر شرید مخبلـــلم یبق سو  ش كل طیرععاد لل

___________________________  
    

   ٠ ٢٦٤،  ٢٦٣ أغني صـ ااألعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان ھكذ)         ١(

   ٠  ٢٦٤ السابق صـ )          ٢(               

، وتناس��یھا ل��وده ، وآالم قلب��ھ ال��ذي م��لء ب��الجراح  ث��م یش��كو ھجرھ��ا

ف��ي إش��ارة إل��ى اقت��ران الح��ب ، فأص��بح یخش��ى ف��وت اللق��اء ، ون والش��ج

  ) ١( -فیقول :بالموت 
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  راح یولولـفأضحي علي الج   هو قلبي الذي تناسیت بلواه

  جلـناء المعفویهوي به ال   حـالری أقبلي .. قبل أن تمیل به

  عر ناي معطلـوالش وكأس الحب ثكلي فالجراح ظمأي أقبلي

أة عند ه عالما خاصا یحیطھ بسیاج من القدس�یة وكثیرا ما كانت المر

والجالل ، یقول  مجسدا عزتھا وصیانتھا من قصیدتھ " من لھی�ب الحرم�ان 

" )٢(  

  
  عابد الحسن واتئد في صالتك    الت رویدا ـــأسدلت سترھا !وق

  ي خلواتكــخفقات الغـــــرام ف    ون وانشدــــغب قلیال عن العی

  بد أخشى ذیوعــھ من وشاتك    إن ھمسا یرف في ساحة المعـ

  أنا والحـــــب والمنى لحیاتك    د ـــغب قلیال وفي دمي لك عھ

ألنھ یصطدم  امتشائم احزین  وفي أحیان أخرى كان الحب عند ه

، وھ�ا ھ�و ذا في كثیر م�ن األحی�ان بعقب�ات تجع�ل من�ھ حب�ا یائس�ا فاجع�ا 

ارة ، ین��اجي حبیبت��ھ بك��ل م��ا تحمل���ھ ع��ذابات الح��ب م��ن األنف��اس الح���

وال��دموع المض��نیة ، طالب��ا إلیھ��ا أن تدع��ھ ف��ي وحدت��ھ وانف��راده وص��متھ 

  ) ٣( -فیقول :

    ذریني وصمتي وانفرادي وغربتي 
  فإني لقیت السر في ظل وحدتي                                 

  وال تسألیني عنھ فھو أمانة
  یة ینوء بھا في األرض قلب البر                                
 __________________  

   ٠ ٢٦٤ أغني صـ ااألعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان ھكذ )١(

   ٠ ٢٦٤صـأغاني الكوخ دیوان السابق  )٢(
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   ٠ ٦٩١أین المفر صـ  دیوان السابق )٣(

  
ویض���وع عبیرھ���ا وھ���ي ، والم���رأة عن���د ه زھ���رة یف���وح ش���ذاھا 

الحرم��ان ل��م  غی��ر أن ش��كوى، ملھمت��ھ الت��ي تفج��ر فی��ھ طاق��ات اإلب��داع 

الع��اثر دائم��ا ف��ي حب��ھ ، الم��أزوم  تفارق��ھ یوم��ا م��ا وھ��و الع��ف الط��اھر ،

غالبا في عالقتھ ب�المرأة المج�روح عل�ى ال�دوام ف�ي نفس�ھ وكبریائ�ھ م�ن 

  ) ١( -، یقول :صدھا وھجرھا 

  وغیري سعید في الھوى بالمآثم   ف مطھر ـــشقیت بحبي وھو ع

  ن عفیف المباسم ـتجلى م صفاء  ھا ـــــتعلقتھا عذراء یندي حدیث

  ھا خالدات المالحم ـــوأُلھمت من  تلقیت منھا وحي شعري سامیا 

 المأساة ، الذي یجسد متشائمالحزین الیعبر عن ھذا الحب المثالي ثم 

اة اقتران الحب بالھجر وتبدل الحبیب  وذبول مأس في نفسھ  الكامنة 

اف أنھار خریف القاسي وجفالحب على  ید ھجران الربیع زھور 

الجاریة لیتبد ل الصفاء كدرا واألفراح أحزانا ، والسرور أسى المحبة 

  )٢(  -، فیقول :

  

  وائم ــــــیرفھ من وجد القلوب الھ  اد صفاؤنا ـــــنا وكـــــــولما تالقی

  وجافى رقیق اللحن عش الحمائم   تصاوحت العیدان في جنة الھوى 

  ح سمائم ـــــــــفحیح أعاصیر ولف   ام بین أراكھاـــــــــــوبدلت االتس

   ؟تغنى طویال في المروج النواسم  ا أین بلبلك الذي ـــــــــسألت رباھ

  ر واھم ـــن حیرة الفكـــكمرتبك م  فأطرقت األغصان حزنا وأصبحت 
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مثالیا ،یص�ور إسماعیل" حبا وجدانیا على ھذه الشاكلة كان الحب عند "

ن الح��ز لكم��ال ، ویغل��ب علی��ھ ط��ابع االم��رأة ف��ي ھال��ة م��ن التق��دیس و

   ٠العمیق 

____________  
  

ھكذا اغني من قصیدة دنیا أدمع األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان  )١(

   ٢٠٦ومآتم صـ 

)٢(
   ٠ ٢٠٩السابق صـ  

  البعد اإلنساني: رابعا 

  

تعد التجرب�ة الش�عریة تجرب�ة إنس�انیة ف�ي بع�دھا األعم�ق إذ تتمح�ور ھ�ذه 

وتعب��ر عم��ا یت��دفق ف��ي أعماق��ھ م��ن مش��اعر وأفك��ار  نة ح��ول ذات اإلنس��االتجرب��

  ) ١(٠ورؤى وتحاول رصد عالقتھ بالكون والحیاة 

واإلنس��ان ھ��و المح��ور ال��ذي ی��دور حول��ھ اإلب��داع الش��عري ف��ي كثی��ر م��ن 

البسیط الذي یتطلع إلى حیاة عادیة ولكنھا  نشعر "محمود حسن إسماعیل" اإلنسا

   ٠عادلة 

عر م��ع اإلنس��انیة م��ن خ��الل تجربت��ھ ھ��و ال��ذي یم��نح فن��ھ وتواص��ل الش��ا

دیمومتھ وبقاءه نحو عالم فیھ من قیم العطف ، والتس�امح ، والرحم�ة ، والعدال�ة ، 

مع الفطرة النقیة الت�ي تعل�ي م�ن كرام�ة ونبذ الفرقة والضغینة ، فضال عن توافقھ 

المحب��ة ، اإلنس��ان ، وت��دعو إل��ى الرف��ق ب��ھ ، والعط��ف علی��ھ ، وتن��ادي بمب��ادئ 

  )٢(واإلخاء البشري  وتسمو بكل ما یمیز اإلنسان ، ویتیح االنطالق لمواھبھ 
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ی��دفع الش��اعر إل��ى اإلیم��ان باإلنس��انیة ف��ي ص��ورھا  يوھ��ذا البع��د اإلنس��ان

  ) ٣(الوقتیة  ةالعلیا واالرتفاع على النزعات العارض

یق���ف الش���اعر مستش���عرا آالم إخوان���ھ م���ن " الالجئ���ون "فف���ي قص���یدتھ 

ئین بین الخیام والظالم وھدیر السیول ف�ي أرض المع�راج ف�ي ش�تاء مق�رور الالج

ب�ال م�أوى ،  اعرای� فأص�بحواأمط�اره خی�امھم  مس�عور العواص�ف حرق�تالریاح 

ین�دبون حظھ��م ال��تعس وواقعھ��م األل��یم ، وال��زمن اله ع��نھم ، ال یس��مع ألنی��نھم وال 

  __________________________) ٤( -لبلواھم ، فیقول : یصغي

  ٠ ١٩٨٣دار اقرأ بیروت  ٥ینظر صالح عبد الصبور حیاتي في الشعر صـ            )١(

دار الفك�ر  ٥١٨نظم�ي عب�د الب�دیع ص�ـ  \)             ینظر أدب المھجریین بین أصالة الشرق وفكر الغ�رب د ٢(

  العربي 

   ٠م    ١٩٧٦                   

د الھیئ��ة  ٤٦٦عب��د العزی��ز الدس��وقي ص��ـ  \ة أبول��و وأثرھ��ا ف��ي الش��عر الح��دیث د ینظ��ر جماع��             )٣(

 المصریة 

  م  ١٩٧١ھـ  ١٣٩١العامة للتألیف والنشر                   

   ٠ ٩١٤األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان نار وأصفاد  صـ     ) ٤(   

  ِظرُ ـــأَْنتَ   ْعرِ ــــالشِّ  لَِعّذابِ  أَزلْ  َولَمْ           َوتَرُ ــوال  واللَّْحنُ   دىــالصَّ  عليَّ  ىــبك

  واُذِكرُ  إن الناس وجود من ھمُ  فما        ھواــــوانتب  الناسـك بأوطانھم انواــك
  
ُدونَ  دَ          بواــطل وـفل ھٍ ــــــــــتی  بال  ُمَشرَّ   قََدُروا ما اآلفاق في التّیھِ   تجدُّ

  
  رواـُحش ھمـأنفاس بمدى لكنھم             ةً ــواسع ألرضا  فجاج  الشریدُ  یلقى

  
  یأتمرُ   ربِ ـالعُ  بمجدِ   باغٍ   ضمیرُ         لفَّقََھا  مـالوھ  نسیج  من  خیمةٍ   في

  
  فجــرھا عكر حـــبری الشتاء غول         ھمْ ـینھش األوحال  على ومٍ ـــلِق منْ  یا
  

  یعتذرُ  بالموت ھمـــل خفَّ   وُّ ــوالج          ھمـأعظم البرد طىــــفغ ُعراةً  كانوا
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  سقرُ  نارھا وتنعي الریاح  وــخط          بھا یُشل اضاتٍ ــــــمخ  في وُكبِكبوا

  
  تنفطرُ   النزع اويــــمط في وأمھ            نظرتھُ   راحَ ـــــــال تمد  طفل بین ما

  
  لھا خبر یُدرك لم قــألفا بغتة في            ھاــــــفتنت   دارُ ـــاألق  تُمھلُ    ادةٍ ـوغ
  

  یندثرُ  ثم شیًخا  انـــك  العصا مع            ھِ ـاربــتھ في شیخٍ  ُعرجون فِ ـوطی
  

  تستعرُ  األحرار حشا  في  نقمةٌ  بل           حكایتھا االدنی تُخجل   ورةٌ ـــــــأسط
  

وم���ن مظ���اھر البع���د اإلنس���اني ومش���اھد العط���ف الممزوج���ة بالرحم���ة ، 

یا) ممن وقعن فریسة لظلم المجتمع وقھره ، وتفشي االنحراف العطف على (البغا

فیھ ، ففي قصیدتھ " دمعة بغي" یسوق لنا تجربة مع فتاة ریفیة ذھبت إلى المدینة 

بدافع الحصول على عمل یكفیھا مؤنة العیش ، فوقعت فریسة في ید م�ن ال وازع 

عص��متھا ،  ل��دیھم م��ن دی��ن أو رحم��ة أو ض��میر ، ففت��ك الجن��اة بعفتھ��ا وھتك��وا

إلى سلعة تباع وتشترى ، سلعة لتجار المتع�ة الح�رام ، م�ع أنھ�ا ض�حیة  وتحولت 

   ) ١( -مظلومة ، فقال مصورا حال تلك الفتاة :

  فتركتھ واحســــــرتا وطني    عصفت بي األقدار من بلـدي

  ومراحي المحبوب واحزني    بي وددي كوخي الجمیل وملع

______________________  

   ٠ ٩٤، ٩٣، ٩٢الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان أغاني الكوخ صـ  األعمال  )١(

  قدس الحجاب ممزق الستر     ونزلت في بلد شھــــدت بھ

  مشي الذلیــــل بربقة األسر    مشت الفضیلة من كــواعبھ 

*  *  *  

  تغري بحســن القد والقامة    یسرین واألجســــام عاریة 

  بائل الصیـــــــاد نمــامةكح     فضحت معاطفــــھن أردیة
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*  *  *  

  من عیشھ لھو وتجمیـــــــل    وشبابُھ غاو قصـــــــــاراه 

  ومشى علیھ العار مسلول !    سلب األنوثة من عـــذاراه 

*  *  *  

  فوقعت فیـــما كنت أخشـــاه    وجرت على حسني المقادیر 

  وصبـــــابة الشاكي ونجواه    عبثت بفتنتي القــــــــواریر

*  *  *  

  ومضیت اندب حظي الكابي    سرق األثیم قداستي ومضـى 

  عن خسة الدنیا وأوصـابي    حیرى تروم القبر لي عوضا 

*  *  *  

  من لوثــــة اآلثـــــام والعار    فأبى التراب لمـــــا یدنســــھ 

  بیت الفجور وعش أوزاري    فنزلت ما أقذى وأرجســــھ !

*  *  *  

  عرضي بما یلھي الطوى شبعا    افتر فیـــھ لمـن یســــاومني

  وید تصــــــــون القلب أن یقعا    وید تصـــــــافح من یكلمني 

*  *  *  

  ونعــــم ولكـــــن من خداعكم!    ویقال في حكم الھوى سقطت!

  إثم الھـــــوى عذراء ویحكم !    لوال أذى اإلنســــان ما حملت 

______________________________  

  
إلنساني الكبیر وبلوغ إنسانیتھ أقص�ى م�داھا یص�ف لن�ا وبدافع التعاطف ا

ثورة الطبیعة في زلزال ھز أرجاء " تركیا" فوقف بقلبھ الح�اني ودمع�ھ الرق�راق 

مع ھذه البلدة الجریحة باكیا ما أصابھا ، ونادبا ما حل بھا ، وھي تتلوى من فج�أة 
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ا ترك�ھ ، قبی�ل ش�روق الش�مس ، فأخ�ذ یص�ف م�، وتئن من ھول ص�دمتھ الزلزال 

 -من أھوال و یعزي الضحایا ، ویواسي المنكوبین عارضا لحال طفل بائس فقال:

)١(  

  
  حملتـھ كف الریح في لطماتھا    واھا على الطفل المھدھد في الكرى 

ال یستریح الموت من     وحلت  كــــراه  بغفـــوة  أبدیـــــــة 

  حفراتھا

  ھ أم الصخر في ھزاتھاصعقتــ    بعــد األســــرة والحنــــــان یھزھا 

  ) ٢( -وقال في شأن األم الثكلى :

  فترى حشاھا انسل في طرقاتھا     یارب ثاكلـــــة تدور بھولــھا

  عند الفراق وال مرت عبراتــــھا    صُرعت فال مدت یدا لوحیدھا 

   ) ٣( -وفي شأن الحبیبة التي فقدت حبیبھا یقول :

  ألنفاس في زفراتھایجري مع ا    وحبیبة فجعت ووعد حبیبـــھا 

  ودجا دخان الموت في مرآتھا     قبل اللقاء ھلكن فوق شفاھھا

  ) ٤( -وعن المساجد والكنائس وما آلت إلیھ یقول :

  فھـــوت منــــابرھا علــى سداتھا  ویح المساجد مـا دھـا أركانـــھا !

  في الفجر أین مضى رنین دعاتھا ؟     أین المآذن أین صــوت أذانــھا     

  سھران یرقب في الدجى دقاتـــھا           وكنیســــــة كـانت تمیمـة راھب 

  أھل المســــــیح وتمتموا نبراتھا     أجراسھا قرعت فخف بصوتـھا

  تلقي نذیر المــــوت من أصواتھا    وإذا نواقیس القضـاء بساحـــھا 

  أشـــــالؤھم نثرت على خشباتھا     وإذا بھم صرعى على صلبانھم 

 ____________________  

   ٠   ٢١٢٧األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان ریاح المغیب صـ  )١(

 ٠ ٢١٢٧صـ السابق   )٢( 
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  ٠ ٢١٢٨السابق صـ    )٣(

  ٠ ٢١٢٨السابق صـ   )٤(

  ) ١( -ثم یتساءل في حسرة مریرة :

  تھاوفم الضحى التمتام في ورقا  ھا ؟ـــــروج الفیح أین خمیلـــأین الم

  الذابالت أسى على عتبـــــــاتھا  ھا ؟ ــــــأین الكروم النافضات عروش

  اتھاـحلم الربیع النضر من عذب   عرى الشتاء غصونھا وطوى الردى

وإمعانا في ھذا الجانب اإلنساني الذي ھو دیدنھ وطبیعت�ھ ، یل�تمس الع�ذر 

ة الخطب وھ�ول ویحاول جاھدا أن یجد لھا مبررا ، على الرغم من فداح  ةللطبیع

المصاب وجالل الرزء ، زاعما أنھا األم  ، وھو أثر من آثارھا وزل�ة م�ن زالتھ�ا 

  ) ٢( -فقال معزیا النفوس عن أساھا :، وھفوة من ھفواتھا یوجب الصفح عنھا 

  

  أم یلذ العفـــــــو عن ھفواتـــھا     یا بنت أھوال الطبیـــــــعة إنھا

  ھاـــھا زالتوت فاغتفري لـــبالم    حسناء ساخرة یعابس سحرھا 

  اـوالنفس كم شقیت بسر حیــاتھ    وأصغي لغرید كجرحك جرحـھ 

  اـسوداء فانیة على آھــــــــــاتھ    غني أسى الزلزال في أنشودة 

  
ب�ل وق�ف اإلنساني لم یفارق الشاعر ف�ي الكثی�ر م�ن قص�ائده ،  دوھذا البع

كما ت علیھ األیام ببؤسھا ، عند مشاھد األسى واأللم ، وتعاطف مع كل بائس قض

وقص�یدة " ض�جة ال�روح ) ٤(وقصیدة " قص�ة الك�وخ "  ) ٣(في قصیدتھ " فقراء " 

 ) ٧(وقصیدة " ساعة م�ع الك�وخ ") ٦(وقصیدة " الزھرة الیتیمة "  ) ٥(في یوم عید "

وغیرھا وھ�ذه النم�اذج ص�ورا لم�ن وقع�وا فریس�ة  ) ٧(وقصیدة " اللحن المقھور "

أو ضحایا االستعمار أو الطبیع�ة مم�ا ی�دل عل�ى رحاب�ة إنس�انیتھ ،  لإلذالل والقھر

  ٠وتعدد أبعادھا ومظاھرھا ، وتنوع صورھا 

__________________________  
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  ٠  ٢١٢٨األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان ریاح المغیب صـ )١(

)٢(
ـ ) قاب قوسین ص٤(    ١٣٣٧دیوان البد صـ   ) ٣(    ٠ ٢١٢٩ صـ السابق  

١٣٣٤   

) قاب قوسین صـ ٧(      ٧٦١این المفر صـ             )٦(                    ٠ ١٩٧أغاني الكوخ   ) ٥(

 ٠ ٧٥٧أین المفر   ) ٨( ٠ ١١٢٥

 

   خامسا : البعد الصوفي

  

وفیھ تتجلى التجربة الشعریة في مظھرھا الصوفي الذي یھدف فیھ 

ث��م االتص��ال ب��ا� أو ، ا الش��اعر إل��ى الوص��ول إل��ى الحقیق��ة واالن��دماج بھ��

بالعوالم األخ�رى الت�ي ال یمك�ن االتص�ال بھ�ا ف�ي األح�وال العادی�ة ، وھ�ي 

بذلك تؤدي دورا ھاما في تحویل التجرب�ة الش�عریة م�ن المن�زع الشخص�ي 

  )١(إلى اإلنساني والكوني

     

ودواوی��ن الش��اعر األخی��رة " ق��اب قوس��ین ، ونھ��ر م��ن الحقیق��ة ، 

ھ��ذه  وب��النظر ف�ي ، تنف��رد بمعالج�ة ھ��ذا البع�د  وموس�یقى م�ن الس��ر " تك�اد

ع�دة مح�اور  لح�و قصائد یتضح لنا أن البعد الصوفي عند الش�اعر ی�دورال

  -أھمھا :

   
  ٠األول : معرفة هللا  

    ٠الثاني : التأمل في قیم النفس اإلنسانیة 

   ٠الثالث : خطایا النفس ودفع الشیطان 

ر ف��ي رحل��ة إیمانی��ة ! ف��ي ھ��ذا المح��ور ینطل��ق الش��اع معرف��ة هللا )١(

لمعرف��ة هللا مح��اوال تعق��ب الظ��واھر الكونی��ة والوجودی��ة إلرش��اده 
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إل��ى تل��ك الحقیق��ة ، وق��د س��لك الش��اعرین ط��ریقین لمعرف��ة تل��ك 

 -الحقیقة :

  
ف��ي الك��ون ف��ا� ل��یس  آث��ار وجودھ��اة تتع��دد دأن هللا ذات واح�� األول : 

ري ف�ي الك�ون یس�، ، وإنما ھو معنى كل وجودنا  نفكرة یتأملھا اإلنسا

بأسره ویخلع علیھ سر الحركة والحی�اة ، والع�الم ظ�ل هللا ال�ذي تس�ري 

  ) ٢(فیھ روحھ 

______________________  

  م  ١٩٥٤مكتبة األنجلو المصریة  ٦٧عبد الحكیم حسان صـ  \التصوف في الشعر العربي د  )١(

   ٠ ٤٣التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل صـ  )٢(

والذات " یقف على أعت�اب ھ�ذه ال�ذات مت�أمال ، فیق�ول   ففي قصیدتھ " هللا

:- )١(  

  دتك ــال ، على ســــت طویـــوقف

  درتك ــالنور في س أنادي : ربى

  ة ـــومــــأر في حـــادي وأجـــأن

  رتك ــمن الصمت تھدر في حض

*  *  *  
  وح ــــــذاتین : ذاتا تن قوأنش

  تك ـــــن خشیــح مـــوذاتا تسب

  اح الضمیر ــــمن ریوكلتاھما 

  جتك صدى ذائب في صدى مو

  ان من غیر ذكر والـــــتصیح
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   ٠ؤوب في خیمتك ـــــــــصالة ت

  ) ٢(ویقول في قصیدتھ " موسیقى من اإلیمان " مجسدا ھذه الحقیقة 

  رة ــذات م ٠٠٠ظمئ اإلیمان في أعماق روحي 

  ره ـرف ســال أع     وأنا جاث على األعتاب

  ود مستمرة ـــــبقی   ـــائي ضی بـــل الحـــكب

  م أمره ــــوال أعل   إن مضى ھذا ، أتى ھذا 

         *   *  *  

   ٠٠٠ر وأصفاد بذاتك لیس لإلیمان أسوا

  ال ! ! وال فیھ مكان أو زمان لحیاتك ؟  ؟ 

  !أنى ذقتھ في سبحاتك  ٠٠ھو كل النور 

__________________________  

   ٠ ١٦٨٥صـ صوت من هللا  حسن إسماعیل دیواناألعمال الكاملة محمود   )  ١(

   ٠ ١٩٩٣،  ١٩٩١موسیقى من السر صـ  دیوان السابق  )  ٢(

، بمعنى أن هللا حاضر ف�ي  تجلي القدرة اإللھیة في الكون  الثاني :

التي یعتنقھا ، وھذه الحضرة اإللھیة قد خلعت  موالقی األشیاء التي یبصرھا

وكان���ت الس���ر ال���ذي أعطاھ���ا الحی���اة عل���ى تل���ك األش���یاء ط���ابع القدس���یة ، 

والحركة ، وببحث الشاعر عنھا أصبحت طیعة لدیھ تجسد لھ الغامض من 

   ٠) ١(معانیھ 

یقول في قصیدتھ " هللا " مؤكدا عل�ى ھ�ذه التس�ویة ، وعل�ى وج�ود 

  )٢( -ھذه الحقیقة :

  ك !ــــــإ لھي رأیت
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  ل شيء رأیتك ـوفي ك ٠٠إلھي 

  ك ـــــــــإلھي سمعت

  وفي كل شيء سمعتك  ٠٠إلھي 

  ل حي ــــرأیتك في ك

  سمعتك في كل شيء 

  ٠وفي كل أفق بروحي شھدتك 
  

  ) ٣(" في قصیدتھ " موسیقى من السر یقول و

  كلما أبصرت شیئا 

  فیھ كل شيء  كنتَ 

  فألقاك بھ شالل ضوء !٠٠أبصر اللیل

  اك بھ أنھار فئ !ــفألق٠٠أبصر الظل 

________________________  

  

   ٠ ٤٤الفني في شعر محمود حسن إسماعیل صـ  رینظر التصوی  )  ١(

   ٠ ١٨٤٥األعمال الكاملة محمود حسن إسماعیل دیوان نھر الحقیقة صـ   )  ٢(

  ٠ ١٩١٩دیوان موسیقا من السر صـ  السابق  )  ٣(

  فالقاك بھ موج عبیر!٠٠أبصر الزھر

  فألقاك بھ شط غدیر ٠٠أبصر الروض 

  ضوء !فألقاك بھ شالل ٠٠أبصر اللیل
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إلدراك الحقیق��ة  )التأم��ل ف��ي الق��یم المتعلق��ة ب��النفس واألش��یاء٢(

ومن ھذه القیم الحق ، والخیر ، الجمال ، العدل ، الیق�ین ،الس�الم، 

الص���الة  األم���ان  الخل���ود ، البق���اء ، األم���ل ، التوب���ة ، الرج���اء ، 

 ٠الحریة   الوحدة ، اإلصرار

  ) ١( -یقول في قصیدتھ الحیاة :

  اة مع الحیـــ

  حیاتي حیاة 

  وعمري جدید أراه 

  فما فات منھا رحل 

  وما غاب فھو طرید األمل ! 

  ) ٢( -:یقول ومع الحب 

  حبیبي حیاة 

  وحبي حیاة 

  وفي وجھھ كل نور حیاة 

  وى واألمل ـــــھ الھــوفی

    )٣ ( -: یقول  ،ومع األرض 

_____________________  

    ٠ ١٨٥٣نھر الحقیقة صـ  اعیل دیوانمحمود حسن إسمللشاعر األعمال الكاملة  )١(

 ٠ ١٨٤٩السابق صـــ  )٢(

  ٠ ١٨٧٥السابق صـ  )٣(

  أرضي وما أقدسھا حیاة 
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  ترابھا حیاة 

  وعشبھا حیاة  ٠٠وماؤھا حیاة 

  نسیمھا قبل 

  وأفقھا أمل 

  ) ١( -:ومع النفس یقول 

  كلما ھل صباح 

  وھفا كل جناح 

  بلبل یشكو ھواه   وعلى الورد صاح 

  ٠٠سجدي � وا    رددي شكواه 

  كلما رن أذان 

  موقظا سمع الزمان 

  ضارعا یدعو سماه     وشدا كل جنان 

  ٠٠٠٠واسجدي �   فاسمعي نجواه 

  

وھذا الجانب الذي یتصل بالتأمل في القیم المتعلقة بالنفس واألشیاء 

مادة دسمة لعالم النفس ؛ ألن الصوفیة ھم أساتذة علم النفس في العالم ، فقد 

ارھ��ا ومس��اربھا وأح��اطوا بأھوائھ��ا ودوافعھ��ا ونوازعھ��ا تعمق��وا ف��ي أغو

وتفننوا في ذلك حتى وصلوا إلى كشوف نفسیة وعالمیة ( كمرك�ب الكم�ال 

  ) ٢() الذي توصلوا بھ  إلى السماء وإلى اإلشراق والنور 

________________________  

  ٠ ١٨٧٧ـ نھر الحقیقة ص محمود حسن إسماعیل دیوانللشاعر األعمال الكاملة     )١(
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  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

مكتبة غریب الق�اھرة  ٢٣محمد عبد المنعم خفاجي صـ  \ینظر األدب في التراث الصوفي د   )٢(

   ٠ت  \د 

  ٠) خطایا النفس ودفع الشیطان ٣(

وفي ھذا الجانب یقر الش�اعر بخطای�ا ال�نفس ، ویفض�ي بارتكابھ�ا للش�رور 

تواكبت علیھ ألن الخطایا ؛  من هللا تأجیل موعد اللقاء یطلب  واآلثام  ولذا

ولعلھ�ا م�ن  ، فھ�و یری�د عم�را ثانی�ا، والتوبة ماتت ف�ي مھ�دھا ب�ین یدی�ھ ، 

حت�ى إذا ج�اء أح�دھم الم�وت ق�ال وحي قولھ تعالى  ف�ي س�ورة المؤمن�ون "

( تھقص��یدف��ي  یق��ول)  ١( ترك��ت" رب ارجع��ون لعل��ي أعم��ل ص��الحا فیم��ا

  ) ٢( -:  النفس والخطیئة)

  

 عديمو یا رب أجل    كل الخطایا في یدي

 دھا لم تولدــفي مھ     وءودةــــفتوبتي م

 مولدي ذــلروح منل     و هللاــــمازلت أدع

 

یسدد  ولكن الشیطان ال یترك التائبین النادمین على ما بدر منھم فھو

، ویقابل الشاعر ذلك  ویغري بالمعصیة كل ناسك، سھامھ لكل تائب 

واثقا أن باب ، اة طالبا بعض النور في ظلمات الحی بمزید من االستنجاد

  )٣( -فیقول : السماء لم یوصد

 قد طم الدجى في خلدي بعض النوررباه 

 عمیق أبدي ھـــــــسبحت باإلیمان في تی

  ب سرمديـــــقلبي إلى نورك نشوان بح

  یوصد ماء بابھا.. لمـــــــــمنطلق إلى س
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 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

ویعترف الشاعر بشیطانھ الذي سیطر علیھ ، وأطاعھ في الغوایة 

  الل  والض

  ) ٤( -ویھرب منھ دائما ، فیقول :، ویحاول جاھدا أن ینفلت من وثاقھ 

___________________________  

  ٠ ١٠٠سورة المؤمنون آیة  )١(

)٢( 
   ٠ ١١٧١صـ قاب قوسین  محمود حسن إسماعیل دیوانللشاعر األعمال الكاملة 

)٣( 
  ٠ ١١٧٤صـالسابق 

)٤( 
   ٠ ١١٦٨صـ  السابق

  ھربتھ ـوھي شیطاني الذي منھي نفسي 

  رى سكنتــھا الكبـسكنت فيَّ وفي صحرائ

  وعلى مصباحھا المخنوق في السفح أقمت

  ار في  اللیل انطلقتـــــوكما ینطلق اإلعص

  ود فیھ ومضیتــــــــــوتسللت الفجاج الس

  داھا وضللتــــراھبا ضلت مسوحي في ھ

  
 فإذا وصلنا مع الشاعر إلى (شاطىء التوبة) عنوانھ لقصیدة أخرى

،  ھا تع�وي كال�ذئابس�معوق�د  معاص�یھ،عل�ى  ذرف ال�دموع حزن�اكي وب، 

   )١( -یقول :   كالثكالى وتنوح

  طایا ـإلى المتاب خ  وجئت ندمان أزجي            

  دمعي ویبكي بكایا   أبكي وتبكي ویبكي           

  ـــــــاء       مــولول مـن أسایاعنوفي یدي        

  غرفتـھ مــن دمایا       وحفنــــــة من دعاء          
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  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

 ایاــــتقي ھذا.. إثمي وھذ! یا رب یقول 

 على الطریق عصایا وذاك دربي وھذي

 ایاـما كنت أعمى ولكن أعمى أغني شج

  )٢( -  :وماذا یكره؟ أجابنا، وإذا تساءلنا ماذا یرید 

 ابةـــــــــــــاء هللا ال لمتــــأرید لق

 كن توبتيـــــففي كل سر منھ تس

 وة حائرـــــــــهللا دع اءـــد لقأری

  الحقیقة اه عند بابـــتالشت خط

_____________________________  

  ٠ ١١٧٧قاب قوسین صـ محمود حسن إسماعیل دیوانللشاعر ال الكاملة األعم  )١(  

   ٠ ١١٦٣ابق صـ الس  )٢(

 

وما سبق ،  تجربة الشاعر وفي نفسھ ھكذا یتغلغل خلق الصوفي في        

ولیس عجیبا ، صوفي المزاج " محمود حسن "یدعنا نتعجب من كون  ال

ووراثة وتأثیرا وجد فیھ وفرض علیھ وأملتھ  أیضا أن یكون صوفي نشأة

یقول في  الموازین على اصطدمت بصخور الزیف والباطل وخلل

  قصیدتھ "بین

  ) ١( - هللا واإلنسان :

  یرْ ــالفق     یذرفھا  دمعةٍ    سرَّ   تعرف   ال   كنت نإ

  المریرْ      لھائھ   في  العطشان  خریفھ بھا یسقي

  النضیرْ      انَھـــبست  جفونھ   على  الوھم  فیزرع
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 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

وھذا البع�د الص�وفي م�ا ھ�و إال من�زع دین�ي یتك�ئ علی�ھ الش�اعر ف�ي 

وق���د ج���اء أكث���ر عمق���ا وت���أثیرا وارتباط���ا بع���الم الواق���ع  تجربت���ھ الش���عریة ،

ى الش��اعر ل��یس إال مظھ��را م��ن مظ��اھر والمثالی��ة ؛ ألن االتج��اه ال��دیني ل��د

تجرب��ة ش��عریة أوس��ع وأش��مل ھ��ي تجربت��ھ التأملی��ة الت��ي یج��وب فیھ��ا بعقل��ھ 

ووجدانھ عالم النفس والكون من حولھ محاوال استبطان أس�رارھا واس�تجالء 

  ) ٢( ٠ ما یكمن في حنایاھا من حقائق

 والدیني الصوفيیعد إسماعیل أحد أكثر من استھواھم الجانب بھذا و

بع�ض األحی�ان  ف�ي، حت�ى لیخی�ل للق�ارئ  فى الشعر من بین شعراء عص�ره

ب�ل یتح�ول الش�اعر نفس�ھ حینم�ا یتح�دث ع�ن ، تحول إلى مناجاة تجربتھ تأن 

   ٠هللا سبحانھ إلى روح شفاف یقطر الحب والصدق من مداد حروفھ 

________________________  

   ١٣٥٣بد "صـ " ال  یل دیوانمحمود حسن إسماعللشاعر األعمال الكاملة    ) ١(  

األثر الصوفي في شعر محمود وینظر أیضا  ١٧٩شفیع السید صـ  \شاعریة محمود حسن د   ) ٢(

  حسن

   ٠طبع دار الفكر بیوت لبنان  ٥١صـ  دد محمد عی قراءة نقدیة إسماعیل 

  البعد الصوفي والنزعة التأملیة 

  

یل تب��دو وم��ن خ��الل البع��د الص��وفي ال��ذي تحق��ق ف��ي تجرب��ة إس��ماع

النزعة التأملی�ة واض�حة جلی�ة ف�ي غی�ر القلی�ل م�ن ش�عره ، وف�ي الكثی�ر م�ن 

تجاربھ ، غیر أن تأملھ لم یكن تأمال فلسفیا منبعثا عن م�زاج ، یغ�وص وراء 

الحق��ائق ویس��تكنھ األس��رار  وإنم��ا ك��ان ف��ي الغال��ب ت��أمال منبعث��ا ع��ن حالت��ھ 

ل ف�ي أس�رار الحی�اة النفسیة وم�ا یستش�عره م�ن ب�ؤس وك�در یدفع�ھ إل�ى التأم�
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 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

والموت ، كما ف�ي قص�یدتھ ال�نعش الت�ي یص�ور فیھ�ا ح�ال الم�رء م�ع الحی�اة  

یتمنى فیھا البقاء ویسعى إلی�ھ بك�ل طاقت�ھ  ف�ي غفل�ة م�ن واقع�ھ ، متناس�یا أو 

  )  ١( -ناسیا مصیره المحتوم فیقول :

  
  راتع الخلد ال تحصى بمقدارم  ا فظن بھاـــــــــیا عابرا ھبط الدنی

  ارــات وأوتــما بین لھو وكاس  ھا ــــــــح یطرب مخدوعا بفتنتفرا

  ن وصمة العارـــكأسا مبرأة م  ام ھازئة ــــــــــــحتى أدارت لھ األی

  ال یستفیق صریعا بین أحجار   من كرمة الدھر من طافت بساحتھ

  اله من ظلماتھــــــوی  حتى ثوى في حفیر 

  اتھلھو البلى في رف   یلھو مع الدود فیھ

  
ویعجب من شأن حاملي النعش في إسراعھم بالموتى كیف ال 

 -یتوانون في سیرھم ، وقد أعیاه أمر الموت ، وحال الموتى معھ ، فیقول :

)٢(  

  من حیرة الموت أعیا بطش أفكاري  تعجل فإن أسى  یا حامل النعش ال

  ار!ـــــنصیبھ  كان منــھا عشر أشب  ھذا الذي ضـاقت الدنیا  بمطعمھ 

____________________________  

   ٠ ٨٥صـ الكوخ  األعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان أغاني )١(

   ٠ ٨٨،  ٧٨السابق صـ  )٢(

نزع�ة وقد یكون ھذا التأمل فیما یحیط بھ ، حتى لتخ�تلط ف�ي ش�عره ال

" الت�راب " ویطی�ل الوق�وف  قص�یدتھب یطالعن�ا ف التأملیة بالنزعة الصوفیة ،

ویتج�ھ للبح�ث ع�ن حقیقت�ھ مت�أمال ومق�ررا أحوال�ھ م�ع البش�ر ،   أما أس�راره
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فمنھ خلقوا ، وعلیھ سجدوا ، وفوق بساطھ طال سعیھم ، تدور علیھ الراح ، 

وتجري فوقھ األعاصیر وفي النھایة وبعد الطواف إلی�ھ یع�ودون ، ففی�ھ س�ر 

   ) ١( -من أسرار هللا ، فیقول :

  سجدنا علیھ وطال السجـــــود

  دوس على جبھتھفقمنا ن

  ومن صدره انشق فینا الوجود

  وطال المسیر ودرنا وعــــدنا

  سكونا ذلیال على راحتھ

  تدور الریــــاح بأنفــــــاســـھ

  وتجري األعاصیر في كاسھ

  ویھتز شيء بإحساســــھ

  یلف السیاط على كل حي

  ویجد الفناء إلى كل شیئ

عر م��ن الموض��وعات الواض��حة ف��ي ش��الص��وفي ك��ان التأم��ل  

ال�ذات ، وأق�ر بأنھ�ا ذات " حیث اتجھ إل�ى البح�ث ع�ن حقیق�ة إسماعیل"

واح��دة تتع��دد مظاھرھ��ا ووجودھ��ا ف��ي الك��ون ، كم��ا س��عى للبح��ث ع��ن 

الجوانب المتعلقة بالنفس وقیم الحق والخیر والجمال ، كما أدرك قدس�یة 

   ٠كثیر من األشیاء التي تشتمل على سر من أسرار هللا الخالق 

____________________  

   ٠ ١٢٦٨،  ١٢٦٧ریاح المغیب صـ  األعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان  ) ١(  



 

 
٦٨٤ 
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 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

  

  دراسة فنیة  التجربة أبعاد    المبحث الثالث 

  ٠ ووحدة القصیدةأبعاد التجربة  -١

النابع�ة  أش�عارھمبولو عل�ى وح�دة قص�ائدھم وق�دموا حرص شعراء أ

یاض���ة ف���ي ص���ورة تجم���ع الفك���رة ال���دافق ، ومش���اعرھم الف إحساس���ھمع���ن 

والعاطف�ة والخی�ال واألس�لوب والموس��یقى ف�ي وح�دة تب��دو م�ن خاللھ�ا عم��ال 

ك��امال یس��وده االنس��جام وااللتئ��ام ، وب��ذلك ب��رزت وح��دة القص��یدة ف��ي متفنی��ا 

وأص��بحت القص��یدة الش��عري ،  نت��اجھموتحقق��ت ف��ي الكثی��ر م��ن  أش��عارھم

  ) ١( األجزاءفنیا مترابط  عمال عندھم

ب�دت وح�دة القص�یدة واض�حة "  إس�ماعیلمحم�ود حس�ن "شعر وفي   

جلیة في الكثیر من تجاربھ ، وبالرجوع إلى ھذه التجارب نجد الوحدة الفنی�ة 

فیھ�ا خ�واطره  ف�رغأحی�ث تطالعن�ا الص�ور الش�عریة الت�ي  ماثلة قائم�ة  فیھ�ا 

بحی��ث ، وثالثھ��ا عل��ى ثانیھ��ا  أولھ��ا،ومش��اعره تتع��انق ویبن��ي ثانیھ��ا عل��ى 

   ٠وتترابط ترابطا قویا  تتجانس

ففي قصیدتھ " شاطئ التوبة " نجدھا وقد حوت صورا شعریة دقیقة 

تمثل مواقف ش�عریة واح�دة ، ودفق�ات ش�عوریة متح�دة ، وتعب�ر ع�ن تجرب�ة 

نفسیة خاصة اتخذ لھا عنوانا یوحي بما ف�ي ھ�ذه التجرب�ة م�ن حی�رة وتش�تت 

ع�اني قب�ل أن ترس�و ك�ل ھ�ذه الم، وضیاع وندم وتوبة وتبتل ودع�اء ورج�اء 

   ٠نفسھ على شاطئ التوبة 
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 شعر حممود حسن إسامعيل يف أبعاد التجربة الشعرية

ولنق��رأ ھ��ذه القص��یدة لنتب��ین فیھ��ا ھ��ذه الوح��دة ، والت��ي ب��دأھا بمحاول��ة س��عیھ 

  ) ١( -فقال :الذي فیھ النجاة ، ھذا الشاطئ  ىللوصول إل

  ارة للخطایاـــــــكف    ھ ـــاطئ في یدیـــوش

___________________________  

   ٠ ١١٧٥قاب قوسین صـ  لشاعر محمود حسن إسماعیل دیواناألعمال الكاملة ل  )١(  

  ایاـــعي وشقـــــــبأدم  ھ ـــا إلیــــذھبت یوم

  رایاـــصحبتھا في س   اصي التيــــوبالمع

ثم یكشف لن�ا ع�ن ح�ال نفس�ھ أثن�اء س�عیھ فب�ین أن نفس�ھ كان�ت مثقل�ة 

، تع�وي  واإلعی�اءین�ال م�ن الجھ�د ، المعاصي بالذنوب عییة بما اقترفتھ من 

وتنوح كنواح الثكالى ، وتفیح كفحیح األفاعي ، حولھا الذنوب كعواء الذئاب 

  )١(  -فیقول :، 

  ایاــة تتعـــــــجریح  سي فا ونــذھبت یوم

  ي الحنایاــمدمدم ف  واء ــــوللمعاصي ع

  ھ العشایاـــــتغافلت  وت ذئب ـــــكأنھ ص

  من الھجیر شظایا  وتھا ــأو فح أفعى ش

  اــھ بقایــــللعار فی   زة من ضمیرــأو وخ

  اـھ الرزایـــــتلقفت   ة من یتیمــأو صرخ
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بعد ص�راع م�ع نفس�ھ ، وعن�اء ، ویقرر الشاعر االستجابة لنداء قلبھ 

  ) ٢( -فیقول : ، من الحیرة والقلق والضالل ، والضیاع

  اب خطایاـــإلى المت   ان أزجيــوجئت ندم

  اـورای فيـــوضل خل  ل أمامي ــــحیران ض

  ھ وسمایاــــارضي ل  جت ــوض أفقيوضل 

  كي بكایاــــدمعي ویب  كي ـــابكي وتبكي ویب

_____________________________  

   ٠ ١١٧٦قاب قوسین صـ  األعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان )١(

   ٠ ١١٧٦السابق  )٢(

لت��ي امعترف��ا بآثام��ھ وذنوب��ھ ، مق��را بخطای��اه وعیوب��ھ ،  ویرف��ع یدی��ھ

، ھا شھوة الغناء والط�رب منكان ، أبرزھا في صورة انسیاقھ وراء شھواتھ 

  ) ١(یقول 

  ایاـمى المغني شجأع  ما كنت أعمى ولكـــن 

  اـا ھوایـــــــــإلیھ دنی  ارت ـــدق الدفوف فط

ویطل��ب العف��و والص��فح ، وق��د تاق��ت نفس��ھ إل��ى الھدای��ة ، والن��ور ، 

  ) ٢( -یقول :، اصي المع ھموموضاق صدره بما یحمل من 

  اــــــللنور مدت یدای    إني  ٠٠وك ــرباه !عف

  ایاــــوجئت ألقي أس    رار قلبي ـــــنزعت أس
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  وایاـدربا سحیق الط    ي صدري ـــواشتكي ط

  ایاــوزورقي والخط    ارب إني ـــــاك یــرحم

  ایاـاء بقـــــمن الضی    س فیھا ــــة لیــفي لج

  لت أزجي رجایاما ز    ن  ـجفت وغاضت ولك

تص�ور  فیھ�ا القصیدة تمثل قطعة من قلب الشاعر ووجدانھ و التجربةھذه    

 واإلحس��اس، ھ��و جان��ب الش��عور بالن��دم  اإلنس��انجانب��ا روحی��ا یتعل��ق بحی��اة 

كم�ا نج�د  أفكارھ�امدى الت�رابط الكام�ل ب�ین  ي جنب هللا ، وتكشفبالتفریط ف

، وفیھ�ا إل�ى متص�ل بم�ا بع�ده  التالحم بین معانیھا  فكل بیت خاضع لم�ا قبل�ھ

والمشاعر مما جعل منھا بنیة  رالخواط وحدة الجو النفسي ووحدة جوار ذلك

  ٠حیة وعمال فنیا متماسك البناء 

___________________     

   ٠ ١١٧٧قاب قوسین صـ   األعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان )١(

    ٠ ١١٧٨،  ١١٧٧السابق صـ  )٢(

  العاطفةوالتجربة  -٢

العاطفة جزء أصیل من أجزاء التجرب�ة الش�عریة ، وھ�ي ق�وة نفس�یة 

تثیرھا مؤثرات ومی�ول خارجی�ة فتظھ�ر ف�ي ص�ورة انفع�االت ش�تى كالح�ب 

   ٠ذلك  روغی، والرجاء والخوف واألسى والبغض والسرور والحزن 
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وق���د تنوع���ت العاطف���ة عن���د " محم���ود حس���ن إس���ماعیل "وتع���ددت 

الف التجارب وتنوعھ�ا ، فھ�و ش�اعر مكث�ر تھ�ز صورھا وتشعبت تبعا الخت

وجدان��ھ أح��داث كثی��رة ، وتل��تقط م��ن مش��اھد الحی��اة والطبیع��ة م��ا یخل��ق ف��ي 

وجدان��ھ أنواع��ا م��ن العواط��ف اإلنس��انیة المتباین��ة ، وإن كان��ت ف��ي مجملھ��ا 

تصور خلجات نفسھ وتجاربھ الذاتیة  كما تمثل شعوره االجتماعي والوطني 

   ٠؛ لذلك كان تنوعھا 

،  یغل�ب علیھ�ا ط�ابع الش�جي واألل�م  وذل�ك فجاءت حزینة باكی�ة  

آالم الش�عب النفس�یة ، وم�ا یص�یب ب�ؤس الف�الح ، وحدیث�ھ ع�ن  في ثنایا

، كم�ا بعض أبناء المجتمع من رزایا ومحن وخطوب اجتماعی�ة ونفس�یة 

  ) ١( -: في قولھ 

إلى محیرین سروا في الحقل   قف في سماء النیـــل وأصــــــغ 

  نتشرواوا

أنقاض عظـم لھم مـن خطــــــوھا    قوم ھم الدمع واآلھات تحملـــھا

  نذر

بأس الحــــدید من البأســــــاء   كادت مناجلھم وهللا مشربــــــھا 

  تنصھر

توراة بــؤس علیـــــھا تقرأ   جاسوا الحقول مساكینا جالببھم 

  العـــــــبر
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ح ، وش��ظف عیش��ھ فاألبی��ات تص��ور عاطفت��ھ الش��جیة نح��و ب��ؤس الف��ال

تمنى بھ حیات�ھ م�ن حرم�ان ، وم�ا ران علیھ�ا م�ن ظل�م الطغ�اة  لماوأساه 

  ______________________والمستبدین 

   ٠  ٧٣٨دیوان أین المفر صـ محمود حسن إسماعیل األعمال الكاملة للشاعر  )١(

  )١(والمستنزفین لعرقھ وجھده الجھید لیطیب لھم عیش الثراء 

ة الحزین�ة الباكی�ة الت�ي ین�دب م�ن خاللھ�ا كذلك تب�دو ھ�ذه العاطف�

  ) ١(  -الالجئین  یصف أشجانھم ، وینعي حظھم العاثر ، حین قال :

ھا ـــ���ـل یُ���درك ل���م قـ���ـاألف بغت���ة ف���ي   ھاــــــفتنت   دارُ ـــاألق   تُمھلُ   ادةٍ ـوغ
              خبر
  یندثرُ  مث ًخاــــشی  انـــك  العصا مع      ھِ ـاربــتھ  في شیخٍ  ُعرجون  فِ ـوطی

  
  تستعرُ   األحرار  حشا  في  نقمةٌ   بل        حكایتھا  االدنی  تُخجل  ورةٌ ـــــــأسط

تنب���ع م���ن نف���س  عالی���ة النب���رة ،قاس���یة ش���دیدة ،   كم���ا ج���اءت

، وتثیر الھم�م متضجرة تلتھب غیظا وحنقا على المستعمرین الغاصبین 

   ) ٢( -في قولھ : اكم األحرار نفي نفوس  المناضلی

  طانا!!ـــدرب خـوّحد القید علی ال  مانا؟ ـــــــال تسل عنا و ال أین ح          

  اً و أذانا ـــعث صبحـرت للبـــــفجّ     فاده ـــــــت بنا أصـــما حلــــكل          

  وانا ــــــا زادت قـما زّمت بنـــــكل         اــــام تتری حولنــــــذه األیــــھ          
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 رقیقة ناعمة تتسرب برقتھا إل�ى الوج�دان ، جاءتة وھذه العاطف

وذل�ك ف�ي ثنای�ا حدیث�ھ ع�ن  نسمع فیھا الھمس والحنین والمنى واألحالم 

     ) ٣( -المرأة والحب كما في قولھ :

  ي خلواتكــخفقات الغـــــرام ف    ون وانشدــــغب قلیال عن العی

_________________________  
      ٠ ٦١أنس داود صـ  \والت للتذوق الفني د محاحسن إسماعیل شعر محمود  )١(

   ٠ ٩١٤األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان نار وأصفاد  صـ   )٢(

   ٠ ٩٥٣السابق صـ  )٣(

  ٠ ٢٦٤دیوان أغاني الكوخ صـ )          السابق٤(

  بد أخشى ذیوعــھ من وشاتك    إن ھمسا یرف في ساحة المعـ

  أنا والحـــــب والمنى لحیاتك    د ـــغب قلیال وفي دمي لك عھ

واإلق��رار ، وف��ي تجربت��ھ الص��وفیة ج��اءت عاطفت��ھ تف��یض باإلیم��ان 

إذ تتجلى أمامھ الحقائق ، والتسلیم والرضا بقضائھ ، ، بقدرة الخالق سبحانھ 

المنبع�ث كم�ا یظھ�ر م�ن خاللھ�ا جان�ب التأم�ل وتكشف لھ  خبای�ا المعرف�ة ،  

ف��ي قص��یدتھ " هللا " مؤك��دا عل��ى كم��ا ع��ن فك��ر مث��الي  وإش��راق ص��وفي ، 

  )١( -وجود ھذه الحقائق  :

  ك !ــــــإ لھي رأیت

  ل شيء رأیتك ـوفي ك ٠٠إلھي 

  ك ـــــــــإلھي سمعت

  وفي كل شيء سمعتك  ٠٠إلھي 

  ل حي ــــرأیتك في ك

  سمعتك في كل شيء 
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  ٠وفي كل أفق بروحي شھدتك 
  

معبرة ع�ن عر"  وھذه العواطف في تنوعھا تتدافع في نفس"الشا

انفعاالت جاشت بھ نفسھ من خالل تجرب�ة ص�ادقة ، تنبع�ث م�ن وج�دان 

ص���ادق وتنب���ع م���ن ض���میر ح���ي ، وتنطل���ق م���ن ق���وة انتمائ���ھ ال���وطني 

ألن��ھ ع��اش الحی��اة م��ن زوای��ا متع��ددة ، فعاش��ھا بوجدان��ھ واالجتم��اعي ؛ 

ال��ذاتي م��ن خ��الل التعبی��ر ع��ن عواطف��ھ ، وعاش��ھا م��ن زاوی��ة ال��وطني 

ماس��تھ وغیرت��ھ وإخالص��ھ ، وعاش��ھا برؤی��ة االجتم��اعي  المناض��ل بح

ال�ذي س�لط الض��وء عل�ى س��ائر العی�وب الت��ي لمس�ھا ف��ي مجتمع�ھ  وھ��ي 

  ٠عواطف تتسم في مجملھا بالصدق والحرارة والسمو 

____________________  

   ٠ ١٨٤٥األعمال الكاملة محمود حسن إسماعیل دیوان نھر الحقیقة صـ   )١( 

  
   رة الشعریةالتجربة والصو -٣

  
  
لص��ورة الش��عریة إح��دى الوس��ائل القوی��ة الت��ي تھی��ئ للف��ظ الش��عري ا

مجاال ینقلھ من عالم التقریریة إلى دنیا الفن والشاعریة وھي " الش�كل الفن�ي 

الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ینظمھا الشاعر في سیاق بیاني خ�اص 

  ) ١(ة في القصیدة " لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكامن

  التعبیر بالصورة  -١
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أن یحیط الشاعر بدقائق وتفاص�یل الش�يء ال�ذي " والمراد بالصورة   

یتحدث عن�ھ ، ویق�یم عالق�ات جدی�دة ب�ین األش�یاء یجع�ل منھ�ا ص�ورا متآلف�ة 

تع��د الص��ورة أب��رز األدوات و) ٢(" مترابط��ة نابع��ة م��ن وجدان��ھ وأحاسیس��ھ 

عر في صیاغة تجربتھ ، فبھا تتجسد األحاسیس الشعریة التي یستخدمھا الشا

وتشخص الخواطر واألفكار  وتتكشف رؤیتھ الخاصة ع�ن العالق�ات الخفی�ة 

 -، فھو عندما یصور ش�قاء الف�الح وبؤس�ھ ، ف�ي قول�ھ :والحقیقیة في عالمھ  

)٣ (  

  
أنقاض عظـم لھم مـن خطــــــوھا    قوم ھم الدمع واآلھات تحملـــھا

  نذر

بأس الحــــدید من البأســــــاء   م وهللا مشربــــــھا كادت مناجلھ

  تنصھر

توراة بــؤس علیـــــھا تقرأ   جاسوا الحقول مساكینا جالببھم 

  العـــــــبر

فإننا نجد ھذه األبیات ملیئ�ة بالص�ور الجزئی�ة وم�ا فیھ�ا م�ن التع�ابیر 

جاس��وا الحق��ول ٠٠٠٠أنق��اض عظ��م  ٠٠٠م��ن مث��ل قول��ھ : ق��وم ھ��م ال��دمع 

  مناجلھم تنصھر ٠٠٠

____________________  

طب��ع مكتب��ة  ٤٣٥عب��د الق��ادر الق��ط ص��ـ  \االتج��اه الوج��داني ف��ي الش��عر العرب��ي المعاص��ر د  )١(

 ٠ ١٩٧٨الشباب 

دار الفك�ر  ٥٥٤حس�ن أحم�د الكبی�ر ص�ـ  \تطور القصیدة الغنائیة في الشعر العربي الح�دیث د  )٢(

   ٠العربي 
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   ٠ ٧٣٨ماعیل دیوان أین المفر صـ  إس األعمال الكاملة  للشاعر محمود حسن )٣(

وھ�ذه الص�ور لغ�ة طبیعی�ة لتص�ویر الش�عور العمی�ق ، جالبیبھم توراة بؤس 

     ٠بالحزن على الشقاء اإلنساني المتجسد في ھؤالء الكادحین 

وفي حدیث�ھ ع�ن الس�اقیة ی�ورد مجموع�ة م�ن الص�ور الجزئی�ة أیض�ا 

ورة وعناص�ر الطبیع�ة تتآلف لتكون مشھدا عاما یمزج الشاعر فیھ بین الص�

، ھو مشھد تھلل النبت بفیض الساقیة ، وأنینھا وبكاؤھا لحال الف�الح الب�ائس 

  )١(   -في قولھ :

  

  بمدمع كالســـــیل في رفده  لھا عیون دائمات البــــــــــكا  

  ودمعــــھا باق على عھده  تفنى دموع الناس من فیضھا 

  ــافي على خدهمنھلھا الص  ویزدھي الزھر إذا ما جـــرى 

  ) ٢( -وكما في قولھ :

  كفنـــــــا مزقت بوالي رفاتـھ  شھدت شملة علیھ تحاكي 

  من أسى نحسھ ومن عثراتھ  صبغ الخط لونھا بســــواد 

  نصف عریان لو سرى نسم الفجـــر علیھا تطیر من خفقاتھ

  

فھ��ذه الص��ور الجزئی��ة ق��د ش��كلت ص��ورة كلی��ة عام��ة ، وھ��و بھ��ذا 

بین رؤیتھ واستغالل عناصر الطبیعة قد اس�تطاع أن یجس�د  التشكیل والمزج

إحساسھ الذي یعانیھ تجاه ھذا الفالح في مشھد حسي زاخر بالحیاة والحرك�ة 

٠    

   ٠التشخیص  -٢
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یس���تخدم ھ���ذا المص���طلح لإلش���ارة إل���ى خل���ع الص���فات والمش���اعر 

ة اإلنسانیة عل�ى األش�یاء المادی�ة ، والتص�ورات العقلی�ة ، وترج�ع ھ�ذه الملك�

التشخیصیة عنده إلى إیمانھ بوحدة الوجود التي تعني عنده أن جمیع مظ�اھر 

  الكون الحسیة والمعنویة إنما 

_______________________  
  

   ٠ ٦٢،  ٦١صـ أغاني الكوخ األعمال الكاملة  للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان       )١(

   ٠ ٣٩٩دیوان ھكذا أغني صـ السابق   )  ٢(

دة العمیقة ، والعالقات الوثیقة واألش�یاء الت�ي حولن�ا تجمع بینھا الوح

وھو من عوام�ل لج�وء الش�اعر ) ١(لھا حیاة خفیة وكیان یشبھ الكیان البشري 

وھ�و ملك�ة خالق�ة تس�تمد قوتھ�ا وق�درتھا م�ن س�عة الش�عور ،  إلى التش�خیص

وظاھرة إضفاء الطابع اإلنساني وما یتصل ب�ھ م�ن مش�اعر وأحاس�یس عل�ى 

ع�ي وب�ث الحی�اة ف�ي تض�اعیف الطبیع�ة حت�ى تص�بح مخلوق�ات المشھد الطبی

بشریة تتنفس وتحس ، وتتألق البھجة والف�رح كم�ا ف�ي قص�یدة زھ�رة القط�ن 

الت��ي یش��خص فیھ��ا ھ��ذه الزھ��رة ویعطیھ��ا ن��بض المش��اع اإلنس��انیة ، وم��ذاق 

   )٢( -الكائن البشري ، حین قال :

  
  ع الفــن الصناعغیر كف المبد    یا عروسا لـــــــم تزینـــھا یــد

  باھت األفـــــواف تبري القناع  عقدت إكلیلـــــــھا مـن سوسن 

  ألصیل الح مخنـــــوق الشعاع    عانقت طیف الضحى واكتأبت 

  بعد ما أذھل أجفـــــــان القالع    ورنت للشمس یخبو سحــرھا 

  ترمق الغــــرب بمض والتیاع    فبدت حانیـــــــة الرأس أسى 

  مطرق الرأس بمحراب التالع    في تراءى خاشعا مثل صـــــو
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فالشاعر قد صورھا عروسا فاتنة تعق�د إكلیلھ�ا م�ن سوس�ن ، وتح�س 

بض��نى الش��وق ، ولوع��ة الھج��ر ، وتع��انق طی��ف الض��حى ، وتكتئ��ب لوق��ت 

الغارب��ة ف��ي أس��ى مث��ل الص��وفي خاش��عة مطرق��ة  ساألص��یل  وترن��و للش��م

حی�اة ف�ي موجوداتھ�ا منھج�ا م�ن الرأس ، وھكذا تغدو "أنسنة الطبیعة وبث ال

مناھج الشاعر في اإلحساس بھا ورؤیتھا زاخرة بالحیاة ، فیاض�ة بالمش�اعر 

  ) ٣(والحركات واألحاسیس 

_________________________  

دار نھضة مصر للطبع والنشر  ١١١درویش الجندي صـ  \ینظر الرمزیة في األدب العربي د   )١(

٠ ١٩٧٢  

  ٠  ٢٥أغاني الكوخ  صـللشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان األعمال الكاملة    )٢(

   ٠ ٥٥أنس داود صـ  \شعر محمود حسن  إسماعیل محاولة للتذوق الفني د  )٣(

  
  المزج بین المتناقضات  -٣

  

م�ن أب��رز الوس�ائل الت��ي یلج��أ إلیھ�ا الش��اعر ف��ي بن�اء ص��وره وإث��راء 

ج المتناقض�ات ف�ي تجربتھ المزج بین المتناقضات ، ونعن�ي أن الش�اعر یم�ز

ویمت�زج ب�ھ مس�تمدا من�ھ ، كیان واحد یتع�انق ف�ي إط�اره الش�يء م�ع نقیض�ھ 

بعض خصائصھ ، ومضیفا إلیھ بعض سماتھ ، تعبیرا ع�ن الح�االت النفس�یة 

 )١(واألحاسیس الغامض�ة المبھم�ة الت�ي تتع�انق المش�اعر المتض�ادة وتتفاع�ل 

  )٢( -:ومن صور ھذه المزج بین المتناقضات ، قول الشاعر 

  ت نواحھ ؟ـنغم ینوح فھل سمع   یا زھرتي طلع الصـباح وفي فمي

  ـداحھشفة تناغم لحنھ وصــــ          لم یجدما زال یصرخ في الفضاء ف      
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فالتعبیر بالنغم ھنا یوحي بالموسیقى العذبة واللحن الع�ذب ، إال أن الش�اعر 

      ٠جعلھ نغما حزینا یصدر عنھ النواح مزجا للنغم بالنوح 

یص��ور ع��الم الم��رأة وم��ا یح��یط ب��ھ م��ن س��یاج الطھ��ر : وف��ي قول��ھ 

  )٣(-:والعفة

  عابد الحسن واتئد في صالتك    الت رویدا ـــأسدلت سترھا !وق

  ي خلواتكــخفقات الغـــــرام ف    ون وانشدــــغب قلیال عن العی

  بد أخشى ذیوعــھ من وشاتك    إن ھمسا یرف في ساحة المعـ

واضحا بین الھمس بمعنى رقة الصوت أو نراه یمزج مزجا   

    ٠الصوت الخفي ، وبین الذیوع بمعنى انتشار الصوت وارتفاعھ 

_________________________  

م  ١٩٧٨دار مرجان للطباعة  ٨٤علي عشري زاید صـ  \بناء القصیدة العربیة الحدیثة د )١(

٠  

   ٠  ٢٠٣صـ أین المفر  األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان )٢(

   ٠ ٢٦٤صـأغاني الكوخ دیوان السابق  )٣(

  تراسل الحواس  -٤
  

ونعني بھ وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة أخرى 

، فنصف المشمومات مثال بصفات المسموعات  ونصف المرئی�ات بص�فات 

المشمومات ، كأن یص�یر العط�ر نغم�ا ، أو أن یص�یر ض�وء الفج�ر ذا م�ذاق 

نق��ل وس��یلة إلب��راز األث��ر النفس��ي واإلحس��اس ال��دقیق ، وق��د طی��ب ، وھ��ذا ال

ج��اءت ھ��ذه الخاص��یة ف��ي ش��عر الش��اعر إذ اس��تطاع "خل��ق لغ��ة تب��دو لل��ذین 
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خلط�ا وھ�ذیانا لكن�ھ ف�ي  ایتشبثون بظاھر العالقات المباشرة بین األلفاظ كأنھ

واقع األمر كان معب�را حقیقی�ا ع�ن العالق�ات الخفی�ة ب�ین األش�یاء وحقیق�ة م�ا 

  ) ٢( -فمثال حینما یقول : )١(ھا من روابط" بین

  

  دعاك العطر فامضي واتركیھ لشذاه إن 

  كم سكرنا من أماسیھ وأشجانا ضحاه 

  وزرعنا فیع أحالما طواھا من طواه 

   فاشربي من عطرنا اآلتي ولو طال لقاه

  
أبع��ادا ش��مومات مالفف��ي األبی��ات الس��ابقة یكتس��ب العط��ر وھ��و م��ن 

لى حاسة ال�ذوق ، فیكتس�ب ص�فات الم�ذوقات المس�كرة عمیقة بسبب إحالتھ إ

كما في البیت الثاني الذي جعل فیھ العطر مس�كرا ، وكم�ا ف�ي البی�ت األخی�ر 

   ٠فأشربي من عطرنا 

واستخدام الشاعر لھذه الخاصیة دلیل عل�ى محاول�ة اس�تنفاذه لك�ل م�ا 

ت�ھ أو ھادف�ا إل�ى نق�ل تجرب ن معان ونقلھا كاملة إل�ى نف�س المتلق�يفي نفسھ م

   ٠أثر ھذه التجربة من نفس إلى نفس 

_____________________  

     ٠ ٩٥التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل صـ     )١(

   ٠ ١٠٩١،  ١٠٩٠قاب قوسین صـ  األعمال الکاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل دیوان  )  ٢(

  خصائص التجربة الشعریة عند
  محمود حسن إسماعیل
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س���مات ب "محم���ود حس���ن إس���ماعیل"الش���عریة عن���د  ةالتجرب��� تتمی���ز

  خصائص عامة من أھمھا : و

  التفرد والتمیز -١
  

ف��ي دواوین��ھ الش��عریة  "محم��ود حس��ن إس��ماعیل "إن تجرب��ة الش��اعر

المتع��ددة تع��د تجرب��ة متف��ردة ف��ي بابھ��ا ، متمی��زة ف��ي خصائص��ھا ، ألن 

ان�ت أخرج جانبا كبیرا من الشعر العربي م�ن نمطیت�ھ الت�ي ك"إسماعیل "

الخل��ق واالبتك��ار ، وس��ابق  إل��ى ع��المس�ائدة ف��ي عص��ره ، وقبی��ل عص��ره 

وغنى للقریة ، وتحدث عن ھزج بألحان الریف ریاح الحداثة الشعریة ، ف

 ،، وغنى للحب والجمال وال�وطن والحری�ة والث�ورة اإیاھ الطبیعة واصفا

بھا وجاءت لغتھ الشعریة تعبیریة في بنائھا وتراكیبھا ، تخییلی�ة ف�ي أس�لو

م��ن خ��الل تجلی��ات لغت��ھ  تجربت��ھووس��ائل إبالغھ��ا ، ل��ذلك لمس��نا ص��دق 

     ) ١(على قارئھا آثارھا وتمیزھا و

  
لنستمع إلیھ وھو یقول من دیوانھ ساعة مع الكوخ وقد عاد إلیھ فرأى 

  )٢( -في ظالمھ وأغاللھ بقایا رفات محطمة من كرامة اإلنسان :

  سالما تراب الكـــوخ جئتك زائرا 

  لت للبعث الجدید قیـــــاثري فأشع

  وانبت في أوتارھا الزھر والربى 

______________________  

عب�د  \ینظر التجربة الشعریة عند أبي القاسم سعد هللا "مخطوط "رسالة ماجستیر لألستاذ    )١(

 الكریم
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 عر محم���ود حس���ن،  واألعم���ال الكامل���ة خاتم���ة دی���وان أغ���اني الك���وخ للش���ا ٣١شبروص���ـ               

  ١٧٢إسماعیل صـ 

  ٠ ١١٢٥دیوان قاب قوسین صـ عر محمود حسن إسماعیلاألعمال الكاملة للشا      )٢(

  

  وعطر األغاني من خریف المزاھر

  وفجرت أنھـار الحیــــــــاة بصمتھا

  فغنت بھا األشـــواق من كل خاطر

  نفضت غبار الرق من فوق جبھتي

  وبددت باألضـــــــواء ذل مشاعري

  
یعانقن��ا ، م��ذاق خ��اص م��ا أس��رع م��ا  ل��ھرب��ة تف��یض بش��عر ھ��ذه  التجف

ص�عید األرض ف�ي عبی�ر  ونحن نتأم�ل كلمات�ھ وأنغام�ھ ، م�ذاق یخ�تلط فی�ھ

یجعلن��ا  ال��ذي، ھ��ذا الم��ذاق المتمی��ز ھ��و  المص��ريمص��ر ب��روائح الری��ف 

روح  تتغلغ��ل فی��ھم��ذاق  ،ال��دالالت  ش��عر قاموس��ا فری��دھ��ذا النكتش��ف أن ل

،  قاس��یةم��ع متطلب��ات الحی��اة ال ھص��دام ف��يالبس��یط  المص��ري اإلنس��ان

فترة السادة  إبانعاصرھا الشاعر  التيوارتطامھ الدائم بالظروف القھریة 

  ٠ الماضيمطلع القرن  فيوالعبید 

  

  الرؤیة اإلنسانیة -٢

  
محم�ود حس�ن "إن ھذه التجربة الشعریة الت�ي تستعرض�ھا دواوی�ن 

معج��م خ��اص ھ��و ھ��ي ف��ي معظمھ��ا تجرب��ة إنس��انیة تنح��در م��ن  "إس��ماعیل

معجم الذات المأزومة في واقعھا ، المنكس�رة ف�ي حاض�رھا المثقل�ة بأعب�اء 
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استشراف مس�تقبلھا  وھ�ي ف�ي ك�ل ھ�ذه األزم�ان واألح�وال ص�دى لمعان�اة 

نفسیة داخلیة یستعر لھیبھا في األعماق وتنفجر براكینھا باألنین والصراخ 

ھ�ا ة الح�ق ب�ین ربوعبحثا عن تعویض نفسي یعید لھا توازنھا ، ویقیم عدال�

، وعلى أعتاب صبرھا الطویل ، یقول من قصیدتھ " فق�راء " م�ع نظ�رة ٠

  الفقیر وھي تعتز بالسكینة وترفض المذلة في 

______________________  

  

   )      ١( -حوار بین ھذه النفس وصاحبھا :

   !    ال وهللا    فقراء ؟ 

  )  ٢(بل نحن الذین شذا اإللھ یضوع فوق ترابھم 

*  *  *  
  یسقیھم لھب الحیاة جــــــداوال 
  خضرا تغرد كأسـھا لربــــــابھم 

  ویزورھم رزق الســــما بیمینھ 

  عرق الطریق یدق حسرة بابھم 

التجربة الشعریة قیمتھا وغناھا م�ن الرؤی�ة الكلی�ة  ھذه تستمدوقد ا         

ج�زأ ال یت ش�مولي من خالل منظ�ور والحیاة والطبیعة بصفة عامة لإلنسان

الواح��د  وف��ى المعن��ى، فھ��و یط��الع ف��ى الوج��ھ الواح��د عش��رات الوج��وه 

وف�ى الص�وت الواح�د تركیب�ة كامل�ة م�ن ،  المع�انيعشرات التنویعات م�ن 

      )٣( سیمفونیة متداخلة من الحوارات أو األصوات

یقول من قصیدتھ " تغییر " والتي یجسد فیھا سعي اإلنسان السوي 

لدائم ف�ي أن یك�ون متج�ددا یج�ري م�ع الحی�اة ، دوما إلى التغییر وطموحھ ا
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وتلك رغبة لإلنسان في كل زمان ومكان ، أن یك�ون أفض�ل مم�ا ھ�و فی�ھ ، 

  )  ٤( -فیقول :

    ٠٠٠غیریني 

  فأنا أشتاق أن أبصر شیئا غیر نفسي 

_____________________________  

   ٠ ١٣٤٧ال بد صـ  دیوان األعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل )١(

"شذا اإللھ " عبارة قد تؤخذ على الشاعر لما یشتم منھا من تشبیھ ال�ذات اإللھی�ة ب�النفس  )٢(

البش�ریة ، ولك��ن إذا حمل��ت عل��ى أن الفق��راء  یض��وع ع�رق عبی��رھم كس��با ح��الال طیب��ا فھ��م 

   ٠لیسوا حقیقة بفقراء 

  م  ٢٠١٢ \ ٨ \ ٢٩من مقال بعنوان شاعر الكوخ لمحمد عثمان الشبكة العنكبوتیة في  )٣(

   ٠ ١٨٤٣نھر الحقیقة صـ  دیوان الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل )٤(

  مثل أمسي ٠٠٠في ضحاه   غیر أن یصبح یومي في دجاه 

  كل یوم ھي كأسي !  غیر أن أبصر كأسي في سراھا 

  ٠٠٠غیریني 

  واسمعي في صدى التغییر من ھمس لھمس  

  خافت الضجة لم اسمعھ من قبل على أعماق حسي ! !

ذه التجربة عالما حیاتیا قائما بذاتھ بما یحملھ من عالق�ات وتشكل ھ

ك��ان ی��رى أن إذ ب��ین البش��ر وب��ین س��ائر كائنات��ھ المتن��افرة والمتجانس��ة ، 

 عرب�ياألرض ف�ى ك�ل م�ا ھ�و  وإنم�ااألرض لیست تلك التى نقف علیھ�ا 

وھ�ى مح�ور الحری�ة بمعناھ��ا ، فالعروب�ة عن�ده ھ�ى الرم�ز والكی��ان الكبی�ر 

  ٠ى األعل
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الكلی���ة لإلنس���ان والحی���اة ،  التجریب���ي للش���اعر یحف���ل بالرؤی���ة دا البع���وھ���ذ

والتجارب الشعریة عنده تستمد قیمھا وغناھا من ذلك اإلطار األكب�ر ال�ذي 

نطالعھ��ا فی��ھ  فیب��دو الج��زء ف��ي إط��ار الك��ل ، وھ��و ب��ذلك ش��اعر التج��ارب 

  ) ١(الكونیة الشمولیة  ىالكبرى ، وشاعر الرؤ

  

  ي مع الوجدان الجماعي تداخل الوجدان الفرد-٣

وإذا كانت التجربة تتن�وع ص�ورھا م�ا ب�ین تجرب�ة ذاتی�ة تعب�ر ع�ن 

 تتجاوز ذاتی�ة الش�اعرذات الشاعر وتصور أحاسیسھ ومشاعره ، وعامة  

أو اجتماعی��ة ،أو جمالی��ة ، أو ص��وفیة ف��إن  لتعب��ر ع��ن آف��اق عام��ة سیاس��یة

یھ�ا الوج�دان تجربة "محمود حسن إس�ماعیل" تجرب�ة ذاتی�ة عام�ة یتع�انق ف

تحول��ت إل��ى تجرب��ة ص��وفیة وجودی��ة  ذالف��ردي م��ع الوج��دان الجم��اعي إ

  تتناول مشكالت تصور واقع المجتمع ، و

_______________________  

مكتب��ة  ٢٦٧ف��اروق شوش��ة ص��ـ  \ینظ��ر أحل��ى عش��رین قص��یدة ح��ب ف��ي الش��عر العرب��ي أ  )١(

  مدبولي القاھرة  

   ٠م  ١٩٩٧

  ) ١( - واإلنسان ، إذ یقول :، كما في قصیدتھ بین هللا اآلخرین

  یرْ ــالفق     یذرفھا  دمعةٍ    سرَّ   تعرف   ال   كنت نإ

  المریرْ      لھائھ   في  العطشان  خریفھ بھا یسقي

  النضیرْ      انَھـــبست  جفونھ   على  الوھم  فیزرع
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  القطافْ            دانیة          ثماُرهُ 

  الضفافْ         وارفة         ظاللھُ 

  الیمینْ     ویبسط   ینحني    حین  الشيءَ   ھاــلكن

كان للطبیعة فضل كبی�ر عل�ى الش�اعر ف�ي  ومن خالل ھذا التعانق 

إلھامھ روائعھا الخالدة ، كما كان للحب فضل أكبر في كشف المخب�وء م�ن 

ورص��د إحساس��ھ لجمی��ع دقائقھ��ا ، وص��ھر مش��اعره الوجدانی��ة ف��ي  جمالھ�ا 

  ) ٢( ٠ھا نفسھ ومزجھا بكل ما یحیط بھ من صور

إذ تطالعنا في تجربة إسماعیل االعتزاز بوحي عاطف�ة ص�ادقة ش�اء الح�ب 

أن ینفثھا متباینة األلوان یبتسم من خاللھا تارة فت�رى الش�عر الغزل�ي ھادئ�ا 

رائقا ویتجھم أخرى فیفجره صارخا مشدوھا إذ كان ینظر للم�رأة كمص�در 

مج�رد ال�ذي تخلق�ھ لإللھ�ام الفن�ي قب�ل أن تك�ون وس�یلة للتع�اطف الجنس�ي ال

  طبیعة الجمال في نفس الفنان 

____________________________  

  

   ٠ ١٣٥٣بد "صـ " ال  محمود حسن إسماعیل دیوانللشاعر األعمال الكاملة     )١(  

        ٠ ١٨٢ینظر األعمال الكاملة خاتمة دیوان أغاني الكوخ صـ   )٢(

        ٠ ١٨٢لكوخ صـ ینظر األعمال الكاملة خاتمة دیوان أغاني ا  )٣(

  

  الخاتمة
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بعد ھذه اإلطاللة السریعة على أبعاد التجربة ف�ي ش�عر "محم�ود * و

نستطیع القول بأن�ھ ك�ان واح�دا م�ن الش�عراء ال�ذین ھی�أتھم  حسن إسماعیل "

عوام��ل كثی��رة ألن یتج��ھ ف��ي تجربت��ھ اتجاھ��ات یفص��ح فیھ��ا ع��ن عواطف��ھ 

   ٠ومیة والوطنیة وانتماءاتھ الق وتجاربھ اإلنسانیة ،الفیاضة 

أبع�اد متع�ددة ومختلف�ة  نتكشف التجربة الش�عریة عن�د الش�اعر ع�* 

ال�ذي تمی�ز ب�ھ الش�اعر وتف�رد فی�ھ  م�ن ب�ین أقران�ھ   :منھا : البعد االجتم�اعي

ال�ذي ی�دل عل�ى إحس�اس  :تعبیرا عن قضایا القریة والفالح ، والبعد ال�وطني

ال��ذي ل��م  : اإلنس��انيوطن��ي ع��ال ، وش��عور ج��ارف بواق��ع األم��ة ، و البع��د 

داال رحاب��ة إنس��انیتھ ، وتع��دد أبعادھ��ا یف��ارق الش��اعر ف��ي كثی��ر م��ن تجارب��ھ 

ال��ذي جس��د م��ن خالل��ھ  :والبع��د الجم��اليوتحررھ��ا م��ن الش��رور واآلث��ام ، 

ج�اء ال�ذي : والبعد الصوفي مصادر اإلحساس بالجمال في الطبیعة والكون  

مظھ��را م��ن مظ��اھر و لمثالی��ة ارتباط��ا بع��الم الواق��ع واأكث��ر عمق��ا وت��أثیرا و

   ٠تجربة أوسع وأشمل ھي تجربتھ التأملیة 

جعل "محم�ود حس�ن إس�ماعیل " ش�عره ف�ی خدم�ة الری�ف، ولھ�ذا * 

سّمی دیوانھ األول "أغانی الکوخ"  الذی یع�ّد أول ث�ورة ف�ی الش�عر العرب�ی 

علی االستعمار واإلقطاع فی وقت لم یستطع أحد أن یعبر ع�ن الظل�م الف�ادح 

  یکابده الفالح المسکین. الذی

صوتاً فنیاً عمیق التمیّز والتفّرد فی "حمود حسن إسماعیلم"یمثل * 

الشعر العربي إذ اتخذ موقفاً وسطاً بین الق�دیم والجدی�د وجم�ع عناص�ر ش�تّی 

   ٠والواقعیة فی شعره  ةمن المدارس األدبیة کالرومانسی
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________________________  

سائر التجارب التي عاشھا طوال حیات�ھ  استطاع الشاعر أن یسرد* 

الملیئة بالفقر و المعاناة بھذه الكمی�ة و الكیفی�ة األدبی�ة و ال�ذي ص�ور أح�زان 

الفالحین البسطاء و معاناتھم ، أولئك الذین نشأ بینھم و عاشرھم و ت�أثر بھ�م 

فتشرب كل ھذه الصور التي عكسھا في شعره طوال حیاتھ و ھ�ذه ال�دواوین 

عمق تجربت�ھ الت�ي ع�ایش م�ن خاللھ�ا تجرب�ة ، وتھ ال عبیر حیالشعریة تحم

  األمة العربیة.

صریا فحسب بل ک�ان أدیب�اً عربی�اً شاعرنا م" إسماعیل " لم یکن * 

ي و شاع صیتھ فی البل�دان العربی�ة ، مسلماً تغلغل شعره فی وجدان کل عرب

، ان وتجس�یدا للحرم�، وتصویرا للطبیع�ة  ، تجاربھ وصفاً للمجتمع وجاءت 

  شد التأثر.أودعوة إلی االعتصام باإلیمان وکان متأثراً بالطبیعة 

یع�د اإلنس��ان ھ�و المح��ور ال�ذي ت��دور حول�ھ أبع��اد التجرب�ة الش��عریة عن��د *  

بالتوقف إذ یبدو إضفاء  ةكما یشكل البعد اإلنساني ظاھرة جدیر  "إسماعیل"

ي وبث الحی�اة الطابع اإلنساني وما یتصل بھ من مشاعر على المشھد الطبیع

   ٠في تضاعیفھ

تحقق لھذه التجربة الصدق الفني أو الش�عوري ، وس�مو المع�اني * 

وإنسانیتھا ، وقد تجلى ذلك م�ن خ�الل انفع�ال الش�اعر بتجربت�ھ واس�تغراقھ 

  .فیھا والتعبیر عنھا بصدق دون زیف أو مبالغة
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بك��ل مع��اني  ةزاخ��ر تجرب��ة ش��عریةت��رك محم��ود حس��ن إس��ماعیل *    

م�ن  ك�ل  أم�لبب�دقائقھا وتفاص�یلھا و ك�ل نبض�ة م�ن نبض�ات القری�ةالحیاة وب

  ٠، بل والعالمي  اإلنسان المصري والعربيآمال 

____________________________  

  

  مراجع البحث

  ٠ت  \طبع دار القلم بیروت لبنان د  شرجاء النقا \أبو القاسم الشابي شاعر الحب والثورة أ 

   ٠طبع دار الفكر بیروت لبنان  د محمد عید قراءة نقدیة ن إسماعیلاألثر الصوفي في شعر محمود حس

م  ١٩٨١دار النھضة العربیة بیروت لبنان   ٢عبد القادر القط ط \االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر د 

٠   

م   ١٩٨٥ \ھـ  ١٤٠٥الطبعة األولى مكتبة الكلیات األزھریة   ٢محمد عبد المنعم خفاجي ج  \األدب العربي الحدیث د 

٠  

   ٠ت  \محمد عبد المنعم خفاجي  مكتبة غریب القاھرة د  \األدب في التراث الصوفي د 

  ٠م  ١٩٧٦نظمي عبد البدیع  دار الفكر العربي  \أدب المھجریین بین أصالة الشرق وفكر الغرب د 

   ٠م ١٩٨٨أعالم أسیوط ، كتاب صادر عن محافظة أسیوط سنة 

   ٠م ٢٠٠٦القاھرة    لشاعر محمود حسن إسماعیل ، دار سعاد الصباحاألعمال الکاملة ل

   ٠م  ١٩٧٨  ١علي عشري زاید  دار مرجان للطباعة ط  \بناء القصیدة العربیة الحدیثة د

دار األندلس للطباعة  ١یوسف حسین بكار  ط  \بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث د 

   ٠ت  \والنشر د 

  م  ١٩٥٤عبد الحكیم حسان مكتبة األنجلو المصریة  \التصوف في الشعر العربي د 

  ت  \مصطفى السعدني  منشأة المعارف اإلسكندریة د  \التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل د 

    ٠م  ١٩٤١دار المعارف  ٦أحمد ھیكل ط  \تطور األدب الحدیث في مصر د 

    ٠ت  \د ٠حسن أحمد الكبیر طبع دار الفكر العربي  \شعر العربي الحدیث د تطور القصیدة الغنائیة في ال

عش�ا مجل�ة جامع�ة دمش�ق المجل�د األول  ل�دى ص�الح عب�د الص�بور األس�تاذ عل�يتعالق التجربتین الشعریة والص�وفیة 

  ٠ م ٢٠٠٩

  ٠ت  \عز الدین إسماعیل  دار العودة بیرة د  \التفسیر النفسي لألدب د

ھ�ـ  ١٣٩١عبد العزی�ز الدس�وقي الھیئ�ة المص�ریة العام�ة للت�ألیف والنش�ر  \أثرھا في الشعر الحدیث د جماعة أبولو و

  ٠ ١٩٢٨مطبعة دار السالم ببغداد  ١دروس في تاریخ آداب اللغة العربیة  ط م  ١٩٧١
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   ٠ ١٩٧٧محمد فتوح أحمد  دار المعارف  \الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر د 

  ٠ م ١٩٨٤دار الحداثة بیروت   \١حسن فتح الباب  ط  \لشعرنا القدیم د رؤیة جدیدة 

   ٠ت  \دار المعارف د   ٢سید نوفل ط \في األدب العربي د ةشعر الطبیع

  ٠ت  \أنس داود  الطبعة األولى  ھجر للطباعة د  \شعر محمود حسن إسماعیل محاوالت للتذوق الفني د 

  ٠ ١٩٨٣ر اقرأ بیروت صالح عبد الصبور حیاتي في الشعر دا

الجھ�از المرك�زي للكت�ب الجامعی�ة والوس�ائل التعلیمی�ة  محم�ود عل�ي الس�مان  \اص�ر د غایات األدب في مجتمعن�ا المع

   ٠م  ١٩٨١

  ٠ م ١٩٨١  \ ٦دار المعارف ط   فشوقي ضی \في النقد األدبي د 

  ٠م ١٩٩٧محمود الربیعي  دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع  \قراءة الشعر د 

    ٠م  ١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤بدوي طبانة  دار المریخ للطباعة الریاض  \قضایا النقد األدبي د 

مطبوع��ات معھ��د الدراس��ات العربی��ة    محم��د من��دور الحلق��ة الثالث��ة  \محاض��رات ف��ي الش��عر المص��ري بع��د ش��وقي د 

٠ ١٩٨٧  

   م.٢٠٠٥عامة للکتاب، القاھرة  سلوان محمود ، وعزت سعد الدین الھیئة المصریة ال \محمود حسن إسماعیل  

   ٠ ١٩٧٨عبد العزیز الدسوقي سلسلة كتابك دار المعارف  \محمود حسن إسماعیل مدخل إلى عالمھ الشعري د

   ٠م ١٩٦٩بنان دار العودة بیروت ل  ٣محي الدین صبحي ط \مطارحات في فن القول د

  ٠م  ١٩٨٧محمد غنیمي ھالل  دار العودة بیروت لبنان  \لنقد األدبي الحدیث د 

   ٠محمد الصادق عفیفي  مكتبة الوحدة العربیة الدار البیضاء  \النقد التطبیقي والموازنات د 

______________________________  


