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} ١٩٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

   ى

  
كان فن الشعر دائمًا هو أقرب الفنون إلى نفسى .. وال غرابة فى هذا فهو  - 

رأیتنى حریصة  ةوعندما بدأت دراساتى األكادیمی ،وفن العربیة األول »عرب دیوان ال«

 ،على تتبع الشعر العربى المعاصر وتأمل نماذجه وآیات التجدید فیه شكًال ومضموناً 

وبینما حظى شعرنا القدیم والحدیث  إلى حد كبیر بدراسات هائلة أثرت المكتبة العربیة 

جة إلى تأمل وفحص وتنقیب . وٕاذا كان بعض فإن الشعر المعاصر لم یزل فى حا

الشعراء المعاصرین قد حظوا بدراسات قیمة ألقت الضوء على تجاربهم الشعریة وأبرزت 

المكانة التى یستحقونها فى التاریخ األدبى المعاصر مثل إبراهیم ناجى وعلى محمود 

اعیل طه ونازك المالئكة وبشارة الخورى وصالح عبد الصبور ومحمود حسن إسم

فإن عددًا كبیرًا من  ،ومحمود درویش وأحمد عبد المعطى حجازى وأمل دنقل وغیرهم

الشعراء المعاصرین والعرب ظلوا قابعین خلف ستائر النسیان أو على األقل ما زال 

إنتاجهم اإلبداعى یحتاج إلى أبحاث ودراسات تجلو جواهره وتضع عناصر الجمال 

ساطعة سطوع الشمس فى رائعة النهار. وحتى كبار  والجدة فیه تحت نظر المتلقى جلیة

الشعراء الذین تناولهم النقاد بالدراسة باعتبارهم من أعالم الشعر المعاصر ما زالت 

أعمال معظمهم اإلبداعیة فى حاجة لمزید من الدراسات الجادة . إن المكتبة العربیة ما 

بدعت منذ منتصف القرن خاصة بالنسبة لألجیال التى أ ،زالت فقیرة فى هذا الصدد

  العشرین حتى اآلن، فدراسات الشعر العربى المعاصر فى حاجة إلى سد النقص فیه .

جالء عندما اخترت لرسالة الماجستیر التى من هنا فقد وافقنى أساتذتى األ - 

ولهذا أیضًا  »فوزى عیسى «سكندرى معاصر هو اأعددتها التجربة الشعریة لشاعر 

ل رسالتى للدكتوراه موضوعًا من موضوعات الشعر العرب تناو توافقونى على أن 

  –المعاصر وهو :

  ألجنبى فى الشعر المصرى المعاصر "شعر النضال ورفض التسلط ا" 

ومن هنا أیضًا اخترت أحد شعراء مصر المعاصرین موضوعًا للبحث الماثل  - 

إلبداعیة العدیدة فال زالت تجربته الشعریة الثریة وأعماله ا »فؤاد طمان  «وهو الشاعر 

. وقد لفت نظرى بشدة منابع إلهامه ومصادر إبداعه الغنیة  ابحثو دراسة  تتطلب

وهى المنابع التى لم یدرسها أحد تفصیًال ولم تحظ بها  ،المتعددة تعددًا یدعو لإلعجاب

ى أسد هذا البحث  علّ  ،فرأیت أن أخصص لمنابع إلهامه تلك ،دراسة جامعة حتى اآلن

  المعاصرة . العربیةى مكتبتنا بذلك نقصا ف

)٢(  ٠٠ا ا و  



 
  
 

  
 

   

} ١٩٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

** فؤاد طمان واحد من شعراء مصر المعاصرین الذین ینسبهم عدد غیر قلیل 

رغم أن ما كتبه فى ذلك العقد لم  ،من النقاد إلى جیل الستینیات من القرن العشرین

له شاعرًا بارزًا بین شعراء وما أبدعه فى العقود التالیة هو ما جع ،یكن إال بدایات شعره

وهو من شعراء اإلسكندریة المثقفین الكبار فال تذكر  ٠٠جیله واألجیال الالحقه له 

  ٠٠الحركة الشعریة المعاصرة بالمدینة إال وذكر كرمز من رموزها 

بالجیزة وانتقل فى العام  ١٩٤٣** ولد فؤاد طمان فى الثالث من دیسمبر عام 

سكندریة حیث نشأ فیها وتعلم فى مدارسها وتخرج فى كلیة التالى مع أسرته إلى اإل

وحصل  ١٩٦٧ثم تخرج فى الكلیة الحربیة فى مایو  ١٩٦٥الحقوق بجامعتها عام 

على دورة الكلیة البحریة فى ذات العام وعین نائبًا لألحكام وعضوا بالقضاء العسكرى 

إلى  ،مرات قانون البحارثم عضوا بوفد مصر باألمم المتحدة فى مؤت ،بالقوات البحریة

وقد  ٠برتبة العقید البحرى لیعمل بالمحاماة بمدینة اإلسكندریة  ١٩٨٢أن استقال عام 

 ،اختیر فى السنوات األخیرة عضوًا بلجنة الشعر بالمجلس األعلى للثقافة بمصر

وعضوا بلجان جوائز الدولة فى  ٠وعضوا باللجان االستشاریة بمكتبة اإلسكندریة 

 حصل على جائزة كفافیس الیونانیة عن مجمل أعماله الشعریة ٢٠٠٩ام مصر وفى ع

)١(  

** وربما كان التزام هذا الشاعر الوطنى والقومى .. وخوضه فى قضایا األمة 

وغلبة الشكل التفعیلى الجدید للشعر على قصیدته ..  ،إّبان المد القومى وعقب انكساره

ومانسیة والواقعیة والرمزیة هو ما جعل وتوزع قصائده بین الكالسیكیة الجدیدة والر 

یصنفونه ضمن شعراء الستینیات الذین نحوا جمیعًا تلك المناحى ومنهم  الشعراء والنقاد

ومحمد  ،ونصار عبد اهللا ،وفاروق شوشة ،ومحمد إبراهیم أبو سنة ،الشعراء أمل دنقل

  ٠مهران السید وأضرابهم 

ینتمى الشاعر فؤاد طمان إلى جیل ** یقول الشاعر / محمد إبراهیم أبو سنة : 

وهو یمثل فى شعره الصوت  ،الستینیات أو ما یسمى بجیل االلتزام الوطنى والقومى

السكندرى المبدع الذى یمزج فى براعة فنیة بین هموم الذات وهموم الجماعة عبر 

وهو یغترف من معین  ،دیباجة شعریة تكتسى برونق مؤثر من الصور الشعریة الجمیلة

  ) ٢(ى وشعرى عمیق تلتقى فیه الحداثة باألنساق الشعریة المختلفة "ثقاف



 
  
 

  
 

   

} ١٩٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

** ویقول الشاعر الدكتور / فوزى خضر عن الشاعر : مأل صوتُه الجهورى 

مهرجانات الشعر فى اإلسكندریة منذ الستینیات واتسعت دوائر تواجده األدبى حتى 

رقیة منها والغربیة وٕاذا ذكرت صار وجهًا شعریًا معروفًا على امتداد البالد العربیة الش

   )٣(اإلسكندریة الشاعرة كان البد أن یذكر فؤاد طمان" 

** كان لإلسكندریة بتاریخها وبحرها وثقافتها وأساطیرها أثر هائل على شعر فؤاد 

وقد میز هذا التأثیر قصیدته إلى حد كبیر عن قصائد أبناء جیله من شعراء  ،طمان

وال تخلو مجموعة شعریة من  ٠٠دریة أنفسهم مصر ومن بینهم شعراء اإلسكن

  ٠مجموعاته التسع من قصائد یطل منها البحر وتطل منها المدینة بشكل الفت 

فؤاد طمان إال أن یكون وفیا�  ** یقول الشاعر / فاروق شوشة " لم یستطعْ 

لمفردات عالمه صورًا وظالًال وطقوسًا وٕایحاءات تتمركز حول " اإلسكندریة " محبوبة 

والملكة  ٠الشاعر المقدسة وركنه الحانى كما كان یقول " ناجى " عن بیت محبوبته 

التى تشاركه االستماع إلى نبض النشید القدیم هى محور هذا العالم  )اإلسكندریة(

الشعرى الشدید الخصوصیة واالمتالء حتى الحافة بعناصر متآزره تطلق فینا عطر 

لموانى وأسراب الطیور المهاجرة ورمل الشواطئ وا المكان والزمان : النوارس والریح

یاله من فضاء شعرى تتقافز فیه  ٠٠والزبد والشطوط والبحر والرحلة وطائر الرعد 

 ٠القصائد كالنوارس وتزمجر فیه الرغائب كالعواصف حین تحرك أمواج البحر العاتیة 

لمستكشف والشاعر فى حاالته المختلفة : القبطان والمغامر والباحث الجوال وا

والمحترق بنار المعرفة یطل من بین سطوره یحرضنا على اإلبحار من خلفه لعلنا 

هل هى  ٠نكتوى كما اكتوى ونشتهى كما اشتهى ونعود كما یعود بلؤلؤة المستحیل 

الروح السكندریة العارمة تلك التى تلفحنا بصهدها وهى تموج فى شعر فؤاد طمان 

اى فى رائعته " العجوز والبحر أو الكابتن " اهاب الذى عایش البحار كأنه رجل همنجو 

بكل ما فى  ،" الذى یطارد الحوت األبیض فى رائعة "هیرمان ملفیل " موبى دیك "

حتى  ٠الروایتین من بطولة وصراع أسطورى ورمزیة تكسوها فلسفة حزینة مریرة 

رقه والبحر بكل عندما ترك القوات البحریة وامتهن مهنة المحاماة فإن هذه الروح لم تفا

ما یكاد العزف الشعرى یبدأ والنزف اإلنسانى ینثال حتى یستیقظ  ٠مفرداته ساكن فیه 

وشاعرها الجوال الذى یشبه  ،محتضنا ابنته األثیرة" اإلسكندریة " ،فیه المارد البحر



 
  
 

  
 

   

} ١٩٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

كثیرًا " شعراء التروبادور " الذین كانوا یغنون لمحبوباتهم على الجیتار فى ضوء القمر 

 –إبان العصور الوسطى  –ت الشرفات فى جنوب فرنسا وفى أسبانیا وٕایطالیا تح

وكأنهم شعراء الحب العذرى فى تراثنا العربى من أمثال مجنون لیلى وقیس لبنى 

فؤاد طمان واحد من شعراء "  ٠٠وجمیل بثینة وكثیر عزة وعروة عفراء وغیرهم 

   )٤(دریة ویتغنى بها " التروبادور " یحمل جیتاره ویغنى لمحبوبته اإلسكن

  وفى دراسة أخرى یقول فاروق شوشة : - 

ولغته ومفرداته ومعجمه الشعرى عالم  ،" عالم فؤاد طمان األثیر هو عالم البحر

 ،إنه الشاعر فى حقیقته وجوهره ٠والبحر لم یعد فى شعره مجرد بحر  ٠٠بحرى زاخر 

شاعر والبحر الذى صنعه تماهى فى صاحبه فلم نعد ندرك المسافة بین ال كل منهما 

لنا على عینه وأبدع فى تشكیله والكشف عن صبواته وتجلیاته فى ایقاع موسیقى 

 –الشاعر  ٠٠٠مراوغ غیر متوقع كالبحر  ،ناعم أملس كالبحر ،صاخب كالبحر

لیس فى دیوان الشعر  ٠البحر : یكشف فى شعره عن حقیقته وعن مطلق تماهیه 

فناء والتالشى والذوبان فى حضرة البحر : المعشوق السكندرى كله ما یماثل هذا ال

   )٥(األول لكل السكندریین " 

** بدأ فؤاد طمان محاوالته الشعریة فى بدایة الستینیات وهو طالب بكلیة الحقوق 

بدأ محاوالت كتابة القصیدة التفعیلیة التى لم یكن  ١٩٦٤شاعرًا عمودیًا وفى عام 

ولم ینقطع حتى اآلن عن كتابة  ٠عیها الكبار مؤمنًا بها من قبل وأصبح من مبد

القصیدة العمودیة التى یراها خالدة جدیرة بالبقاء یكتبها جنبًا الى جنب مع قصیدة 

لم یكن فؤاد طمان راضیًا عن تجاربه الشعریة األولى كما أعلن بنفسه  ٠الشكل الجدید 

   ٠رائه وما لبث أن أخلص للشعر وتألق فى الثغر كشاعر المع من شع )٦(

** وتوالت مجموعاته الشعریة إلى أن بلغت تسع مجموعات ومن أهمها : بیروت 

  مدى للورد والرصاص  ،)١٩٩٥(أوراق الرحلة المرجأة  ،)١٩٨٥(تحت الحصار 

  نبیذ اآللهة  ،)٢٠٠٣(أبجدیة النجم البعید  ،)٢٠٠٣(بكائیة على البحر  ،)٢٠٠١(

كذا  ن أعماله الشعریة الكاملةصدر الجزء األول م ٢٠٠٥وفى عام  ،)٢٠٠٨(



 
  
 

  
 

   

} ١٩٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ،)٢٠٠٧(" ما أبقت الریح "  ،)٢٠٠٦(صدرت له المختارات اآلتیة : أشعار مختارة 

    ٠)٧( )٢٠١٠(قصائد من فؤاد طمان "  ٢٠٠٩" المختار من أشعار فؤاد طمان 

** وقد ترجمت بعض قصائده إلى اللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلیطالیة 

  ٠نانیة واألسبانیة والیو 

** فى الشكل العمودى كتب فؤاد طمان القصائد الكالسیكیة والرومانسیة والرمزیة 

وفى الشكل التفعیلى الجدید كتب قصائده المتنوعة التى تنتسب للرومانسیة  ،والحداثیة

دون أن یقع أسیرًا لمذهب معین أو لمدرسة محددة طامحًا إلى  ،والواقعیة والحداثة

  ٠على غیر مثال إبداع حقیقى أى خلق 

** فمن قصائده الكالسیكیة العمودیة قصیدته التى أهدها لروح شاعر الشام 

  وفیها یقول : )٨( الكبیر " بدوى الجبل " وعنوانها  " كالسیكیة الشام "

 ذا  ا   

ا  و    

 ً داوطا     

  د ا٠٠و ورد  ا  

  ت    ا رت

د   رو   

  و  ٠٠  ارح ااد ٠٠ ودرت

  ام –  أ اد   -

 د   ران !   

! د  ن    و  

   

ا ق :    



 
  
 

  
 

   

} ١٩٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ا زال ا  وط  

  ل ا ل ٠٠ و  

 ا  َم٠٠  ٠٠  م  

 م اقا ٠٠ و  

و ء أ    

ا " طا " و   

ر ا  ل و  

    إم  اى

 ٠٠  اد ىو ٌَْو ؟أ  

 ا د ٠٠و     

 ى َوى ا٠٠  م ؟و!  

  

ومن شعر فؤاد طمان العمودى الذى یحلق خارج الفضاء التقلیدى مقطوعته " 

التى نشم فیها عبق الجدید وٕان كتبت فى الشكل الموروث  )٩(عمر للوحى والوصال " 

  وفیها یقول :

ن ار ا أ  

     

وذاك ا    

ا  وا  

 ه   

  وا ،وااق



 
  
 

  
 

   

} ١٩٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ت ٠٠ا   

  و ظ  ٠٠ء 

  هو  

! ا    اود  

  

یقول  ٠مجددین معًا ** وقد نال شعر فؤاد طمان العمودى تقدیر الكالسیكیین وال

األستاذ الدكتور / محمد زكى العشماوى : " المجددون هم على األغلب شعراء یملكون 

وشاعرنا فؤاد طمان  ٠وعًیا تاریخیًا عمیقًا والذى ال یملك هذا الوعى لن یكون مجددًا 

أحد هؤالء الذین قویت جذورهم واستطاع أن یجعل من هذه الجذور قوة باعثة لكى 

ومحافظة شاعرنا على الشكل التراثى للقصیدة العربیة فى بعض  ٠دید یضیف الج

أعماله ال یعنى بأى شكل من األشكال الثبات أو السكون الذى یقف حائًال أو مانًعا 

فالشكل ذاته یبقى محتفظًا بدینامیته  ٠لقضایا التجدید فى الرؤیة ووسائل األداء 

 ٠زءًا خاضعًا لعبقریة الشاعر الخالقة حین یصبح ج ،قدیما كان أو حدیثاً  ،وفاعلیته

والمعجزة هى فى تشكیل اللغة واستغالل طاقاتها وتوظیف األدوات الفنیة من أجل 

وشاعرنا فؤاد طمان واع وعیًا كامًال بهذه الحقائق  ٠خلق عمل فنى متكامل وجدید 

طریقة  ومن ثم فقد كانت له ،وهو یدرك أننا نمر بمرحلة حضاریة تغایر مرحلة أسالفنا

وقد أثبت بالفعل أن فى مقدور الشاعر مع محافظته على الشكل القدیم  ،تعبیر خاصة

وأن یحقق لشعره دنیاه الفریدة المبتدعة  ،أن یفجر من خالله الطاقة ویحررها ویضیئها

 ")١٠(   

** وٕاذا كان شعر فؤاد طمان العمودى قد انحصر فى الستینیات فى الشعر 

  العاطفى 

  ٠إلى كل مناحى الفن والوجود  –فى مرحلة النضج  –فقد امتد   )١١( والوطنى  

** وهذا ما ینطبق أیضًا على شعره التفعیلى الذى امتد إلى كل األفاق وحاز فى 

معظم نماذجه صفة الشعر القومى أو سمات الشعر اإلنسانى العالمى وساهم بحق فى 

   ٠تجدید القصیدة العربیة الجدیدة 



 
  
 

  
 

   

} ٢٠٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ق شوشة : " ینتمى فؤاد طمان إلى صنف من الشعراء ال ** یقول الشاعر فارو 

تهدأ أبدًا أرواحهم الهائمة الباحثة عن العوالم المجهولة والجزر التى لم تطأها قدم بشر 

إنهم الشعراء المعذبون بحلم المستحیل الخارجون فى أثره یحاولون اقتناص لؤلؤته  ٠

یة وتتنوع عذاباته الوجودیة تتنوع تجلیات فؤاد طمان الشعر  ٠٠٠٠٠٠٠األسطوریة 

القصیدة عند فؤاد طمان عالم مفتوح  ٠٠٠٠٠وشجونه الكونیة ومعارجه الصوفیة 

   )١٢(یحاول أن یتسع لرحابة الدنیا بأكملها 

** ویقول الدكتور فوزى خضر مؤكدا على اتساع تجربة الشاعر وامتدادها إلى 

  آفاق الفن والوجود : 

قدم تجربة شعریة غنیة بأبعادها اإلنسانیة والفكریة " لقد استطاع فؤاد طمان أن ی

  )١٣(والفنیة " 

** ولعل قصیدة "البحر" هى النموذج األمثل الذى یمثل عالم فؤاد طمان الشعرى 

  ویمثل خیر تمثیل شعره الجدید ذا الشكل التفعیلى وفیها یقول : 

  زر ا  َى..

!وا اا   

  ى...و ا ا...ََ أ اَر

   اُء إ َق..

  

ََ ُّر إوا  

..َ..ُ  

*  

..رآم  ،ارسُب ا َ  واام  

..ْق ا َ ا و  

..جا ُ  م  



 
  
 

  
 

   

} ٢٠١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

..ّزاره اف أأ  

  ... أُ ا  اِء..

..ا  وُل   نا ُأم   

 ً  اءا َ  إم  

..ج ح اا أر  

!ْت ا  وا  

..ُْا و ..ُا وأم  

  وام و ُ اِب اََْ ا

زورق ا ..ا ، ذات،   

نا   أو..  

 َا ُ ىا ِا ا ط أم  

..ةط اطا ق ر د)  

..ُُرا ِزن اا أ و  

ا  و  

.. وَحا  دةأم ُُِْ  

(..  ق إو  

..أم ُا ا ا  

.ح  جا أ وأم د ر .  

  و دون وى أُص..أُص..

..ةا أ ن وا و  

!ُا ر   



 
  
 

  
 

   

} ٢٠٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

..ِا َُن دا  و أ  

..أم ُا ى ا ا  

  َا ا  تََ  

..ْ ن از   

!ُْوراء ا..ا..ا أزال أرا   

  رات  ااَة..ا

 ا   رار اوا  

..ةَا َو ..َ   

..ا  ام  ُرْوا َُف اََ  

..ةا ا َ َو..ض ا  

،ِء..وا أم ٌْ  

  واِف ا  ط اِء،

وا..ردةا ِا   وق أٍة  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

 ٍ  ُ  

.. ا  رَحط  

..را  را  َوأ  

!ا َأ   

..َوا َاا اا   أ  

!ةَرا ٍ  جا  ُِأ )١٤(  

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٠٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

شعر فؤاد طمان فقد لفتت انتباه كل من كتب عنه تقریبًا من ** أما عن اللغة فى 

فهى لغة جزلة صحیحة فصیحة بلیغة وهى وٕان كانت وثیقة الصلة  ،الشعراء والنقاد

مفرداتها طازجة  ،إنها لغة متجددة ٠٠بلغة التراث القدیم إال أنها تأخذ منها األجمل 

رة الشعریة نموذجًا باذخًا حیة تم اختیارها بعنایة ودقة وتشكل مع موسیقاه وصو 

   ٠قصائده الثالث السابقة لندرك ذلكویكفى أن نتأمل  ٠للقصیدة العربیة الجدیدة 

یقول عاشق لغتنا الجمیلة الشاعر / فاروق شوشة أمین مجمع اللغة العربیة  - 

  عن لغة ذلك الشاعر :

المحكمة أو  " عالم فؤاد طمان الشعرى المفتوح المزهو بنشوته وقدراته ال یفتقد لغته

موسیقاه المتنوعة المقامات واإلیقاعات أو صورة الطازجة المدهشة التى یبدعها 

لكن قدرته الفنیة  ،الشاعر من عناصر ومفردات وألوان مألوفة لیست غریبة وال نائیة

 ٠٠٠٠وسحره النافذ هو الذى یتیح له أن یولد منها لوحات ال تفارقنا ضربات ریشتها 

   )١٥(وحه المرتج بالعواطف یجعل لقصیدته مذاقها المختلف" لغة فؤاد طمان وجم

یصف " فاروق شوشة " لغة فؤاد طمان بأنها : " لغة شعریة شدیدة النقاء  - 

لغة تغمرنا من حیث ال نحتسب وتفهق بالكلمات فى ثقة واقتدار  ٠٠والتكثیف والحسم 

   )١٦(عینه" هذا شاعر حقیقى یجاوز نفسه باقتدار ویصنع لغته الشعریة على ٠٠

ویصف الناقد الدكتور " محمد عبد المطلب " لغة فؤاد طمان بأنها " لغة  - 

   )١٧(شعریة رفیعة " 

ویصف الشاعر الباحث العراقى " عذاب الركابى " لغة فؤاد طمان الشعریة  - 

   )١٨(بإنها لغة رشیقة 

أما الشاعر / محمد إبراهیم أبو سنة فیقول : إن " بواكیر شعر الشاعر  - 

درى فؤاد طمان كانت تلفت األنظار إلى هذه الرهافة العذبة والحرص على السكن

األلفاظ الصافیة " ویقول : إن تجربته الشعریة یتجلى فیها اإلتقان اللغوى والبالغى 

   )١٩(والفنى " 

وقد أكد العالم الناقد الدكتور / محمد زكى العشماوى ما ارتآه أبو سنة فقال "  - 

قصیدتین من شعر فؤاد طمان لتشعر أنك فى حضرة شاعر حسبك أن تقرأ قصیدة أو 

ویضیف أن : " ثمة  ٠صافى النبعة یتمتع بقدر مدهش من التلقائیة وصفاء العبارة " 



 
  
 

  
 

   

} ٢٠٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

من أهمها قدرته على  )طمان(سمات بارزة ومحددة لطبیعة األداء الفنى لشاعرنا 

لغوى تتحد فیه  تشكیل رؤیته اإلبداعیة مستعینًا فى ذلك بطریقته الخاصة فى بناء

ولألداء اللغوى عند شاعرنا فاعلیة متجددة  ٠٠٠الدفقة الوجدانیة مع الدفقة الفنیة 

داخل بناء القصیدة وهذه الفاعلیة تتمثل فى عدة عالقات متداخلة متضامة فى نسیج 

ولذلك كان من أهم ما یحدد القیمة  ٠٠من المعطیات اإلیحائیة تصویرًا وٕایقاعًا 

ویالحظ القارئ لشعر  ٠٠٠٠شاعرنا ما یختبئ تحت السطح اللغوى اإلبداعیة عند 

  فضال عما تتسم به من العذوبة والرقة  –فؤاد طمان أن اللغة عنده 

غنیة بتلك الطاقة المختزنة فى حروفها وكلماتها ومقاطعها  –والحیویة وسالسة التدفق 

یفة اللغة عند ومن هنا كانت وظ ٠٠بدرجة تشعرك بأنها تستمد حرارتها من دمها 

 )٢٠(شاعرنا اإلیحاء أكثر من اإلیضاح " 

أما الناقد الباحث الدكتور / صالح عبد الحافظ فیقول : " إن الصور الجزئیة  - 

عنده قد تحتوى التشبیه أو االستعارة وهى صور استطاع الشاعر أن یصل بها إلى 

ا توحى به الصورة باإلضافة إلى م ،قمة فنه فى عقد العالقات بین المشبه والمشبه به

لقد استخدم الشاعر بمقدرة باهرة أدواته  ٠٠٠٠من رمزیة فیزید ذلك فى كثافتها وغناها 

وتترابط الصور مع بعضها البعض عبر هذه اللغة التى أجاد استخدامها  ٠٠٠اللغویة 

)٢١( 

  

  

   ا   اد طن )٣(

  

إلهامه  منابعلشعریة تعدد ** من أكثر ما یلفت النظر فى تجربة فؤاد طمان ا

  ٠وتنوع تلك المصادر  المنابعومصادر إبداعه واتساع ثقافته  التى تغذى تلك 

ومنها وقائع التاریخ اإلنسانى  ،مظاهر الطبیعة خاصة البحر المنابع** فمن تلك 

وأحداث حضاراته بما فیها التاریخ الفرعونى بطبیعة الحال والتاریخ العربى واإلسالمى 

  ٠انى بصفة عامة واإلنس



 
  
 

  
 

   

} ٢٠٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

الفرعونیة واإلغریقیة بصفة خاصة ومیثولوجیا ( ٠٠األسطورة  منابعه** ومن 

من التراث العربى واإلسالمى والمسیحى منابع ولشعره  )٠٠٠البحر بصفة أخص 

الیونانى واأللمانى (من األدب العالمى المعاصر والحدیث ومنابع  ٠٠والیهودى 

 ،ومن الثقافة العالمیة بصفة عامة )واألمریكى والعربىوالفرنسى واإلنجلیزى واألسبانى 

ومصادر من الواقع العربى المعاصر ناهیك عن كنز إبداعه الثرى الذى یغترف منه 

ذكریات الطفولة والصبا وذكریات اللحظات ( ٠٠من آن آلخر وهو كنز ذكریاته 

 ،حرب أكتوبرثم حرب االستنزاف ف ١٩٦٧التاریخیة الحاسمة التى عایشها إثر هزیمة 

ومن تلك المصادر اتخذ الشاعر  )وذكریات حبه األول وتجاربه العاطفیة وموت حبیبته

رموزا وأقنعة وأبدع صورًا مشحونة بالعواطف وفجر انفعاالت ودالالت أثرت قصائده 

  ٠وأعطتها مذاقا مختلفا عن أقرانه ومجایلیه 

ونقاد وباحثین الى ** وقد أشار معظم من تناول أعمال فؤاد طمان من شعراء 

وبصفة خاصة األستاذ الدكتور / سعد دعبیس الذى یقول عن  ٠٠تعدد ینابیع إلهامه 

الشاعر بصدد حدیثه عن دیوانه " أبجدیة النجم البعید ": " إن مصادر إبداعه تعددت 

ففى شعره نرى قصائد ترجع إلى مصادر فرعونیة  ٠٠والتساؤل  تعددا مثیرًا لإلعجاب 

ریة ومصادر من التراث العربى ومظاهر الطبیعة ومصادر من الواقع ومصادر أسطو 

  ٠العربى المعاصر" 

وفى حدیثه عن الدیوان التالى " بكائیة على البحر " یقول إن مصادر فؤاد     

طمان الثقافیة فى هذا الدیوان التكاد تختلف فى نوعیتها عن مصادره فى الدیوان 

تشفها الشاعر لیضیفها إلى الزاد الثقافى الذى السابق ولكنها تضم مصادر جدیدة یك

  ٠ )٢٢(یقدمه شعره : مصادر فكریة وفنیة جدیدة لم یوظفها فى دیوانه السابق 

فؤاد طمان التاریخیة یقول الناقد الدكتور/ محمد عبد  إلهام نابع** وفى إشارته لم

شعریة من طراز  المطلب عن دیوانه " أوراق الرحلة لمرجأة " یمكن اعتبار هذا الدیوان

ومن ثم لم تتجه  ٠خاص ألنها تعید طرح الواقع التاریخى من خالل لغة شعریة رفیعة 

عنایة اإلبداع إلى رصد األحداث بكل تفصیالتها وٕانما اتجهت العنایة إلى استحضار 

مجموعة من الشخوص أو األحداث الملخصة وٕاحالتها إلى أقنعة للواقع الحضورى 

ما تردد منها بكثافة واضحة مثل : الممالیك والتتار ویوسف علیه وٕانما نشیر فقط إلى 



 
  
 

  
 

   

} ٢٠٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ویالحظ أن االستدعاء التاریخى كان یذهب إلى مناطق مختلفة وأزمنة  ٠السالم 

كما یذهب الى  ٠متغایرة فیذهب إلى الزمن الفرعونى الستدعاء آمون ومنف وطیبة 

ثم  ٠ )أمل دنقل(ریب والزمن اإلبداعى الق )الناصر صالح الدین(الزمن العربى 

بغداد  –األوراس  –استیعاب االستدعاء للواقع المكانى بكل أبعاده المصاحبة : الجلیل 

وفى هذا اإلطار المكانى تأخذ  ٠قرطاج  –الرملة  –اللد  –دمشق  –یثرب  ،َعّمان –

   )٢٣(اإلسكندریة أهمیة خاصة كتعبیر عن تجربة خاصة مع المكان " 

فؤاد طمان : " السفر " منابع إلهام لى إوق شوشة فیضیف ** اما الشاعر / فار 

حیثما حل  –فیصفه بأنه شدید الهوس بالسفر والترحال والتنقل ولكنه یحمل معه 

ویقول : " إنه یحمل طوق المعرفة ونزق  ٠٠٠٠ووطنه   - اإلسكندریة  –مدینته 

ته المختلفة : المغامرة ولوعة الحنین الغامض الى المزید من الرحیل" وٕانه فى حاال

القبطان والمغامر والباحث الجوال والمستكشف والمحترق بنار المعرفة یطل من بین 

ولیس غریبًا بعد ذلك أن یقول  ٠"  ٠٠٠٠٠سطوره یحرضنا على اإلبحار من خلفه 

شوشة " إن القصیدة عند فؤاد طمان عالم مفتوح یحاول أن یتسع لرحابة الدنیا بأكملها 

 ")٢٤(   

اإللهام عند فؤاد طمان الشاعر / محمود  منابعلباحثین الذى تتبعوا ** ومن ا

عبد الصمد زكریا الذى یوسع مصادر إبداعه لتمثل فى نظره التجربة اإلنسانیة كلها 

قد اختزن واستوعب تجربة بنى آدم منذ  )فؤاد طمان(فیقول : " إن هذا الشاعر 

فنیًا فى قالبه الشعرى غیر وجودهم على هذا الكوكب وهو یحاول إفراز التجربة 

التقلیدى الذى هو كون مصغر أو مختزل مشحون بتجربة اإلنسان منذ خلقه وحتى 

إذن تحاول إعادة خلق  –إن صح التعبیر  –فالقصیدة الطمانیة  ٠٠٠٠٠بعثه 

ضروب السلوك البشرى المتكرر لكن بوعى ونظام تقنى وتطویر یحقق االنسجام مع 

   )٢٥( وس التاریخ "االستفادة التامة من در 

منابع اإللهام ** أما الشاعر / محمد إبراهیم أبو سنة فهو عندما یود اإلشارة إلى 

وأن  ،نراه یتحدث عن " اغترافه من معین ثقافى متنوعالتى یستقى منها الشاعر إبداعه 

 ،التجارب التى تشكل مصدرًا إلبداعه هى تجارب الحب ومعاناة الوطن والوحدة العربیة

الصور  )وبصفة خاصة اإلسكندریة(ویستلهم من الطبیعة  ،ه یتوحد بروح التاریخوأن



 
  
 

  
 

   

} ٢٠٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

كما یمیل لتطعیم شعره بعروق رمزیة من  ،الشعریة التى ترتكز على مفردات البحر

  ) ٢٦(التاریخ العربى 

** تلك كانت إلمامة وجیزة بالشاعر موضوع البحث وتجربته الشعریة تتضمن : 

وٕاشارة وجیزة عامة  ،راء والنقاد والباحثین عن مجمل أعمالهشهادة عدد من كبار الشع

  ٠ تلك المنابعإلهامه تمهیدًا للحدیث المفصل عن لمنابع 

  

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٠٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ا اول 

 ا طا  

  

وتطل أساطیر الفراعنة والعرب  ،** یعتمد فؤاد طمان المنهج األسطورى فى شعره

باق أمیر  ،صائد كثیرة منها : لهما اللواءواإلغریق ولوحات میثولوجیا البحر من ق

هنا علمتك  ،العراف ،الحوریة ،زرقة مبتلة بالنور ،نبیذ اآللهة ،،بیت الصبا ،الشعر

لوحات من مدن  ،اقتیاد زرقاء الیمامة إلى باب زویلة ،إیزیس ،آخر المتدارك ،األسماء

ائد الواردة فى وغیرها من القص ،فینوس ،العودة من مملكة الماء ،الحب والهزیمة

  ٠مجموعاته الشعریة ومختاراته سالفة الذكر 

** وقد عرفت الحضارات المختلفة القدیمة أساطیر حاولت بها الشعوب تفسیر ما 

واستشراف الغیب والنوامیس التى تحكم  ،غمض علیها من أسرار الكون والوجود

 ٠بها البشر  والبحث عن خالق هذه الدنیا واستكناه أقداره التى یحكم ،اإلنسان

وعالمها  ،واألسطورة بطبیعتها تعتمد على الخیال وشهوة تفسیر العالم بل الكون كله

یتمیز بالغموض واإلدهاش القصص المتداخلة والمتشعبة التى أعمل الخیال البشرى 

  ٠عمله فیها 

أو  ،** فاألسطورة فى المصطلح هى روایة أعمال إله خرافى أو كائن خارق ما

 - على غیر أساس علمى حقیقى  –دثًا خیالیا أو تشرح شرحًا مفترضًا حكایة تقص حا

ولألجناس واألمم والقبائل واألماكن  ٠عادة أو معتقدًا أو نظامًا أو ظاهرة طبیعیة 

ویستعمل شعراء جمیع األمم وقصاصوهم األساطیر فى أغراض  ٠أساطیرها الخاصة 

شعراء یجدون استعماال آخر غیر أن ال ٠٠شتى فیعیدون روایتها شعرا أو نثرًا 

لألساطیر فى تلمیحاتهم وٕاشاراتهم وتشبیهاتهم واستعاراتهم وغیر ذلك من الصور 

   )٢٧(البیانیة والبدیعیة " 

** ویقول الشاعر / صالح عبد الصبور " إن من القضایا النقدیة التى طرحها الشعر 

مستویات مختلفة فى  وقد رأینا منها ٠الحدیث قضیة استعمال األسطورة كعنصر شعرى 

تراثنا الشعرى الحدیث واستطعنا أن نقبل بعضا منها حین وجدناه عنصرا فنیا مندمجا فى 



 
  
 

  
 

   

} ٢٠٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ولكننا لم  ،كیان القصیدة یؤازر عناصر القصیدة األخرى فى جالء صورها وحمل إیحاءاتها

ى أ(نستطع أن نقبل كثیرًا من صور استعمال األسطورة حین وجدناها منفصلة عن القصیدة 

   )ال تخدمها

** ویفرق صالح عبد الصبور بین األسطورة والقصص والسیر والمالحم الشعبیة فى 

  هذا الصدد فیقول : 

وٕان كان كالهما یصلح  ٠ال شك أن هناك خالفا بین األسطورة وبین التراث الشعبى  -

 مادة شعریة وكالهما یعبر بطریقة ما عن الحیاة الروحیة للشعب ولكن خالل مرحلتین

كما أن األسطورة تتعرض عادة لتفسیر  ٠فاألسطورة أقدم من القصة الشعبیة  ٠مختلفتین 

أما القصة الشعبیة فتتعرض لحادث صغیر من أحداث الحیاة الیومیة أو تنسق نمطا  ،الكون

وحین  ٠٠٠٠٠من التجربة اإلنسانیة فى سیاق یسهل تردیده وحفظة من جیل إلى جیل 

وقد  ٠٠٠٠٠٠فى عصر التنویر شغل العلماء بتفسیر األساطیر  استردت األسطورة تقدیرها

وعّدها آخرون شعائر  )قبل ظهور األدیان(رأى فیها بعض العلماء لونا من الدین البدائى 

ولكنهم جمیعًا قد لحظوا فیها عنصرین  ٠قولیة كما رآها آخرون تفسیرا لظواهر الوجود 

فهى  ٠ن مواطن اإلنسان المختلفة فى العالم واضحین أولهما هو أن األساطیر قد تتشابه بی

وثانیهما أن فى األسطورة نزوعا إلى  ٠إذن تعبیر عن الذات اإلنسانیة فى وحدتها وجوهرها 

أى أن لها منطقًا یختلف عن المنطق  ،تجاوز العالقات والنسب وردود األفعال العادیة للحیاة

األسطورة  ٠ع للعقل وٕان كان ال یجافیه یعتمد على استمداد الخیال الطلیق وال یخض ،العادى

نستطیع أن نقول إن هذا الملمح األخیر هو روح  ٠إذن ال معقولة ولكنها لیست منافیة للعقل 

ننا نستطیع أن نرى الشعر الحدیث فى العالم كله قد دآب على االستمداد إولذلك ف ،الشعر

قول أحد النقاد " إن عقل ی ٠من األسطورة حتى أصبحت األسطورة هى " مخزنه " األثیر 

   )٢٨(ُموجد األساطیر هو األنموذج األعلى لعقل الشاعر !! " 

** وقد عرفت الحضارة اإلغریقیة وآدابها القدیمة األساطیر العدیدة الزاخرة بعناصر 

  ٠الخیال والفكرة والمتعة 

  



 
  
 

  
 

   

} ٢١٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

و ال فه ٠٠** وأعمال فؤاد طمان الشعریة تعتمد األسطورة وتستخدمها أفضل استخدام 

وال یستعرض بها معلوماته المعرفیة كما یفعل بعض الشعراء ولكن  ،یلصقها بقصیدته

تعمق المعنى وتثرى الدالالت وتزید المتعة وتطلق  ٠٠األسطورة فى شعره من نسیج القصیدة 

     ٠الخیال 

وٕانما یستعمل شخوصها  ،** وال یعید فؤاد طمان روایة أى أسطورة فى شعره

أو مجازًا یصل  ،لنفسه أو لشخوصه أو یستعملها تجسیدًا ورمزًا لفكرة وعناصرها قناعاً 

وقد ال یذكر  ،وهو قد یذكر الشخصیة األسطوریة باسمها ٠به إلى التعبیر الفنى 

ویقول الشاعر الباحث /  ٠اسمها إطالقا وٕانما یشیر إلى جوهر األسطورة أو فكرتها 

أهم منابع اإللهام للشاعر فؤاد طمان  محمود عبد الصمد زكریا : " تعد األسطورة أحد

  )٢٩(بل لمعظم الشعراء الكبار على مر العصور " 

  

  أسطورة "برمثیوس" سارق النار :] ١[

التى (** تقول األسطورة اإلغریقیة القدیمة إن "برمثیوس" سرق النار المقدسة 

" زیوس "  من السماء أو من اآللهة وأعطاها للبشر فعاقبه سید اآللهة )ترمز للمعرفة

إلى أن خلصه  ،بأن أمر بتقییده على جیل لینهش عقاب كاسر كبده مدى الحیاة

  ٠هیراكلیس (ِهَرْقل) أعظم األبطال فى أساطیر الیونان 

** هكذا لخص فؤاد طمان تلك األسطورة عندما عرضها فى هوامش دیوانه " 

لتى استخدمتها ملیئة واألسطورة فى أصلها وفى آداب العالم ا) ٣٠(بكائیة على البحر " 

بالتفاصیل التى تستغرق مئات الصفحات لو شئنا حصرها ولكن تلخیص طمان لها 

  ٠یشیر إلى جوهرها الذى من أجله استخدم هو األسطورة 

** فإن شئنا أن نضیف بإیجاز إلى ما تقدم بعض عناصر األسطورة تعمیقًا لها 

ه نشیر إلى ما ورد فى مراجع تلك وتفسیرًا الهتمام الشاعر بها واستخدامها فى قصائد

أن یتنبأ بما سوف یحدث  –األسطورة من أن "برمثیوس" كان بوسعه لقوة ذهنه السباق 

وقد اقترح على " رب األرباب "  ٠وكان ممن تعتمد علیهم اآللهة فى المشورة واإلنجاز 

واسطتها أن یمنح البشر النار المباركة لتعینهم فى حیاتهم فیستدفئون بها ویصنعون ب



 
  
 

  
 

   

} ٢١١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

أدواتهم وینیرون حیاتهم بنور المعرفة لكن رب األرباب رفض الفكرة خشیة أن یظن 

فحزن "برمثیوس"  وغادر جبل  ٠البشر بعد نیلهم نار اآللهة أنهم مساوون لتلك اآللهة 

األولیمب مقر اآللهة وانضم للبشر وسرق لهم النار وعلم البشر المعارف والمهن 

اآللهة وأمر بشد وثاقه إلى صخرة ضخمة  علیه كبیر عندئذ غضب  ٠والصناعات 

وفى  )كبده(فى جبل القوقاز حیث یأتى نسر ضخم بالنهار ینهش جزءا من جسمه 

وقد وعده كبیر اآللهة بأن  ٠اللیل ینمو هذا الجزء من جدید لیعود إلیه النسر وینهشه 

عن والئه  یعفو عنه ویطلق سراحه إذا عاد لطاعته لكن "برمثیوس" رفض التخلى

إلى أن  ،وألنه متنبئ فقد كان یؤمن بأن هناك من سیأتیه ذات یوم ویخلصه ٠للبشر 

  )٣١(بعد أن أذن له رب األرباب بذلك  )هرقل(خلصه هیراكلیس 

** ویقول الدكتور / لویس عوض فى عرضه لألسطورة أن "برموثیوس"  معناها 

شر " َسوَّى اإلنسان من صلصال وأنه بحسب األسطورة خالق الب ٠٠" الفكر المتقدم " 

فقد  ٠ثم زود اإلنسان بالنار  ،وجعله یسیر منتصب القامة وقد رفع بصره إلى النجوم "

وأعطى اإلنسان  ،صعد إلى السماء وأوقد مشعله من الشمس وهبط بالنار إلى األرض

ت وكان ،الشرارة األولى، فاستطارت على مر الزمان نورا فى العقول ونورا فى الحیاة

وحین نشب الخالف بین كبیر اآللهة  ٠بها المعرفة والحضارة والفنون والصناعات 

والبشر انضم "برومثیوس" إلى البشر فأمر كبیر األلهة بحرمان البشر من النار فرفعت 

فلما  ٠عنهم ولكن "برمثیوس" صعد الى الشمس مرة أخرى وعاد بالشعلة الى مخلوقاته 

ن "برومثیوس" سرق النار اإللهیة وردها إلى البشر غیر انتهى إلى علم كبیر اآللهة أ

مبال بأوامره قیده إلى صخرة شاهقة بجبال القوقاز وجرد علیه نسرا ضاریا ینهش كبده 

   )٣٢(كل نهار فإن َجنَّ اللیل نبت له كبد جدید لینهشه النسر حین یأتى النهار 

 ،من هذه األسطورةوجدیر بالذكر أن أعماال أدبیة عدیدة وشهیرة استلهمت  - 

"برمثیوس طلیقًا " للشاعر  ،"برمثیوس فى األغالل " ،" أسخیلس" ومنها مأساة 

"برمثیوس یتوب "  ،مسرحیة "برمثیوس" لجین لوران وفردیناد هارولد ،االنجلیزى شیلى

و"برمثیوس : شذرة  ،"برمثیوس : شذرة " لهارتلى كولردج ،لمسیسالس جولد برج

وقصیدة الشاعر الفرنسى إدجار كینین : ،یب األلمانى جوتهمسرحیة " للشاعر األد

   ٠ )٣٣(وغیرها ،و"برمثیوس" مقیدًا ألندریه جید ،نابلیون



 
  
 

  
 

   

} ٢١٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ٠وقد استخدم فؤاد طمان أسطورة "برمثیوس"  فى شعره أكثر من مرة  - 

فى قصیدته " لهما اللواء " التى كتبها فى ذكرى رحیل أمیر الشعراء وشاعر  - 

هیم یصف الشعراء الذین جاءوا من بعدهما وحملوا لواءهما " بالسارقین النیل حافظ إبرا

فى إشارة إلى األسطورة وتشبیهًا لهم "ببرومثیوس" فقد حملوا نور الشعر والقیم  ،النار "

یقول طمان مخاطبًا  ٠النبیلة إلى األجیال الجدیدة استكماال لرسالة الشاعرین الكبیرین 

  إیاهما :

   ل أ ِط ادا

 ٠٠   وُد ٠٠و  

  "  ا اى ارن ار" 

  ت   د

ا ووط    

   ا  ا اُد

  ُن  أامورأى ا

  و  إمُمُ اءوُد

أ  َ إم  

   ا   ال ُد !

التى كتبها فى ذكرى " شوقى " یصف الشعب  ،** وفى قصیدته باق أمیر الشعر

 ،إلى البشر -بحضارته الخالدة  –" سارق النار " الذى حمل النور المصرى بأنه 

ویهیب به أن یغدق من نوره على وادى النیل وعلى الشرق العربى الذین غمرهما 

  الظالْم :

  

ً وحُت اوا َا ِِْأ   



 
  
 

  
 

   

} ٢١٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

     وج ا وادِب

   ٠٠إ   ََا   

ِا   أن  روا  

  " أق  ك   رق ار" 

  ق   اس واَِب

  ٌ  َ٠٠ ا ُادى ار 

  و َو ٌْ اُ ٠٠و س 

  س ارد از   

ا    ا  ر  

ٌ  " ا ُأ "  ق  

  و   ا ! ٠٠أ ت 

با " : یقول الشاعر إنه انشغل عن هناءته الخاصة  ** وفى قصیدته " بیت الصِّ

نه لم یزر البیت الذى عاش وذكریاته بسعیه الى المعرفة واإلنجاز وتحقیق أحالمه وأ

با إلى أن فوجئ بمرور العمر :    صباه فیه منذ رحل عنه فى الصِّ

 اد درت     ٠٠آِه  

  ٠٠وطردت ات ا  امِت 

  ؟وأر  ا وا اْن 

 ا ُت  ٠٠ا ٠٠وأ  

  د٠٠  

  ٠٠زف ا و أظ ى   : أ

   ٠٠واى  اٍب 



 
  
 

  
 

   

} ٢١٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ّ ٠٠ ارب اب اِْن 

٠٠٠٠٠٠٠٠  

   ا  أزر ٠٠  

  را را !! ا َْْأ   

  ٠٠آه  أ اْن 

  ت ان  اْن !

 مقصوراس فى النماذج السابقة ** وبینما كان استخدام الشاعر ألسطورة برمثیو 

" سارق النار " فإنه فى قصیدته " نبیذ اآللهة " یحیل إلى جوهر األسطورة  على ذكر 

یقول الشاعر على لسان الشعراء  ٠دون ذكر اسمها ودون ذكر صفة " سارق النار" 

الحقیقیین والمفكرین الذین ینشرون النور ویقاومون الظالم ویحاربون الظلم ویحذرون 

مضحین بحریاتهم  ،العصاة والمفسدین من أمثال قوم ثمود من مغبة الفساد والطغیان

  وحیاتهم من أجل نشر نور المعرفة والمثل العلیا :

 "را    ٠٠  

 َ٠٠أ ر ات طو  َأ  

 َن ا  وأ  

  " ُد "  ٠٠ومدى : " ُد " 

د ز٠٠٠٠٠٠ٌت ! ز  

٠٠٠٠٠٠  

٠٠٠٠٠٠  

 ا ن آم   

  ق أَرم اُ واَن

 َ زما  أ ٠٠وم  



 
  
 

  
 

   

} ٢١٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ٠٠م  نا  م  

! َُْل ا ا  ا   

ُا َدمأ  ف  

  نق أر أ   

 ِتوا ُ ٠٠٠٠٠٠٠  ا  

محیًال فى قصیدته لجوهر  ٠٠** هكذا استخدم الشاعر األسطورة بطریقة مختلفة 

للذى یأتى بالنور للبشر ویقاوم الظالم حتى لو نهش النسر كبده مثلما  ٠٠األسطورة 

  ٠نهش كبد برومثیوس " سارق النار " وناشر المعرفة 

  

  : Sisuphosأسطورة " سیزیف " ] ٢[

** فى إشارات مجموعته الشعریة " نبیذ اآللهة " لخص الشاعر فؤاد طمان 

أسطورة سیزیف بأنه : بطل األسطورة الیونانیة الذى حكمت علیه اآللهة بأن یظل 

لألبد یدفع صخرة من أسفل جبل إلى أعاله وكلما بلغ القمة تدحرجت منه إلى أسفل 

د الشاعر ولم یحتج من تفاصیلها هذا هو جوهر األسطورة عن ٠لیصعد بها من جدید 

  ٠هذه الداللة إلى إال 

نقول إنه كان  ،** فإن شئنا أن نستكمل صورة " سیزیف" فى األسطورة بإیجاز

شریفًا قانعًا بما لدیه راضیًا عن حالة وعندما سرق جاره الساحر ما شیته أثبت 

فاقتنع بأن الشر ال وأخذ یغیر أفكاره  ٠"سیزیف" أمام المأل أن هذا الجار هو السارق 

وتسلل سیزیف إلى بیت  ٠یواجه إال بالشر وأن الجریمة ال تقابلها إال جریمة مثلها 

خصمه حیث وجد ابنته الجمیلة الحزینة الرافضة ألفعال والدها فأنجب منها دون 

رضاها " أودوسیوس " الذى صار رمزا للخداع والمكر وهو بطل " أودیسا " هومیروس 

واستطاع " سیزیف " أن یؤسس  ٠صان الخشبى فى حرب طروادة وصاحب فكرة الح

مملكة واسعة األرجاء قائمة على الظلم والنهب،  وبسبب خداعه لآللهة والكبائر التى 

وحكم علیه بالبقاء فى  ،مقیداً  )عالم األموات(ارتكبها نقله اآللهة إلى العالم السفلى 



 
  
 

  
 

   

} ٢١٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ة عظیمة ویتسلق بها الجانب الوعر عالم األموات أبد اآلبدین یحمل على كتفیه صخر 

وكان كلما صعد ألعلى  ٠٠لجبل شاهق االرتفاع حتى یصل لقمته ویضعها هناك 

الجبل والصخر ینهش كتفیه والنتوءات تثقب قدمیه تسقط منه الصخرة فیعاود الصعود 

بها وعلم فى النهایة أن هذا هو العقاب الذى قدره زیوس رب األرباب وأن عذابه أبدى 

  ) ٣٤(الص منه الخ

** استخدم الشاعر أسطورة " سیزیف " فى عدة قصائد منها : " نبیذ اآللهة " " 

ا فى إشاراته ولم یأخذ من األسطورة إال الداللة التى عرضه ٠وزرقة مبتلة بالنور" 

فى قصیدته " نبیذ اآللهة " یقول على لسان الشعراء والمفكرین  -   ٠ )سالفة الذكر(

یعلمون أن قدرهم یقتضى أن یحملوا الصخرة محاولین الصعود بها الملتزمین الذین 

من  ،ولكنهم صامدون ومستمرون فى محاولتهم المستمیتة ،لقمة الجبل دون جدوى

  أجل أن تظل أعالمهم فى السماء ومشاعلهم تشق الظلمات : 

ا ن آم  "  

  ق أرم ا واَن

  زَ وم أ  ام

" َ " ة   

 ٠٠م  نا  ٠٠م  

! َْل ا ا  ا   

٠٠٠٠٠  

 نق أر أ   

  ٠٠و  اِت 

  اا أ اون إ اِت 

 واِء ا٠٠  ! ا َ٠٠٠٠٠ " ا   



 
  
 

  
 

   

} ٢١٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

وفى قصیدته " زرقة مبتلة بالنور " : یتمثل الشاعر محكمة " زیوس " رب  - 

  األرباب وهى تصدر حكمها القاسى على " سیزیف " فیقول :

: ِا  اءم   "  

 ُ٠٠    ُ  

ا  ا   "!  

تحمله بوصفه قدره األبدّى بل یظل كما وال ی ،ولكن الشاعر ال یستسلم لهذا العذاب

  على رغبته فى مقاومة خصومه الذین مألوا الدنیا ظالما : –رغم رحلة العذاب  –هو 

  "    رَى

حا  ق زوا  

  ،وأ َُْ اِت

" ! طا س ا  

ه أخذ منها قناع " سیزیف " لم یتقید الشاعر إذن بالمعانى الحرفیة لألسطورة ولكن

وواقعة حمله الصخرة إلى األبد ثم استكمل القصة من عنده ووظف داللتها لخدمة 

  ٠هدف آخر لم یستهدفه سیزیف األصلى وال عالقة له بأحداث األسطورة 

  

  میثولوجیا البحر وأساطیر الحور :] ٣[

رموزا  )انطم(یقول الناقد الشاعر الدكتور سعد دعبیس : " یوظف الشاعر  - 

ترتبط بمیثولوجیا البحر على النحو الذى نراه فى قصیدته " الحوریة " التى تقوم فى 

بنائها الفنى على استیحاء أسطورة حوریة البحر التى تذكرنا أیضًا بآلهة البحر كاإلله " 

" إله البحر فى المیثولوجیا اإلغریقیة أو حوریات البحر فى تراثنا  Posidonبوسیدن 

  ) ٣٥(فى ألف لیلة ولیلة الشرقى 

  ** فى قصیدته الحوریة یقول الشاعر : 

ا  ط ر  



 
  
 

  
 

   

} ٢١٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 م٠٠  ة ا  

  ادا ت ٠٠رو  

اج واا  ىم  

 أ ٠٠ ََِْ ِ  

 أت مى أ ؟  

**  

را اود أ   

  و  اء  رى

 ز ٠٠  و  

ة از و إم  

 ٠٠ ى وأم  تو  

   ز  ظ أى

َر نا    

  و  

 ٠٠  و !  و  

رْوا ا    

أ ل اط ظ  

   وح  ! ٠٠ح 

فاتنة  التى البد أن تكون ٠٠** إن الشاعر هنا یستلهم صورة حوریة البحر 

 ٠٠مراوغة تتمكن فى النهایة من أسر المفتون بها  ٠٠تغرى من یشاهدها باتباعها 

وهى وٕان كانت تفتنه عامدة وتفعل ما فى وسعها لالستیالء على قلبه إال أنها ال 



 
  
 

  
 

   

} ٢١٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

وتلك هى بالضبط صفات الحوریة  ٠بل تمنیه وتمنیه حتى تناله  ،تعطیه ما یطلب

   ٠٠تها التى ظهرت للشاعر وحكى لنا حكای

** ویدرك المتلقى أبعاد األسطورة فى القصیدة ومدى استفادة الشاعر من 

 ٠تفاصیلها كلما كان مطلعا على أسفار وكتب األساطیر فى مصادرها المتخصصة 

فعلى سبیل المثال أشارت القصیدة إلى أن الحوریة تركت على األغصان مئزرها ثم 

بحسب األسطورة  -ذلك أنك  ٠٠ألساطیر وهى إشارة لها مغزاها فى ا ٠تسللت للبحر 

إن نجحت فى االحتفاظ بأى قطعة من مالبس الحوریة ضمنت أال تتركك بل أنها  –

وفى القصیدة یستخدم الشاعر هذه  ٠٠) ٣٦(تظل أسیرتك وال تستطیع أن تعود لعالمها 

ها قد اإلشارة ببراعة لإلیحاء بأنه برغم مراوغة الحوریة وعدم االستسالم لحبیبها فان

 ،تركت بمحض إرادتها إزارها على أشجار الشاطئ بما یعنى أنها فى النهایة باقیة معه

ومن المستحیل أن یدرك المتلقى  ٠٠خاصة أنها عندما تغیب ترسل له باقات الزهر 

هذا المعنى بهذا القطع إال لو كان قارئًا ألساطیر البحر مستوعبًا لرموزها ودالالتها 

  ٠وٕاشاراتها 

  

  سطورة " فینوس " :] أ٤[

ترد أسطورة " فینوس " فى كتب األساطیر اإلغریقیة وآداب اإلغریق القدامى  -

على أساس أن " زیوس " كبیر األلهة الذى انتصر على أعدائه وكون جیال من اآللهة 

قرر أن یزف للدنیا  ،وجعل من قمة جبال األولیمب مجمع اآللهة ومقرا له ولمعاونیه

  ٠٠الحسن والجمال حوریة لتكون ربة 

جلس زیوس ودعا اآللهة لیشهدوا مولد  )األولیمب(ففوق قمة جبل األولمبوس  -

وُسِمَع صوُت " زیوس " یشق الكون الفسیح :  ٠أروع المخلوقات وأكثرها جماال وفتنة 

درة البحور  ،ربة األنس والبهاء ،یا عرائس البحر َكبِّرى وأنِت تستقبلین حوریة السماء

كطیف نورانى تخرج من الزبد  ٠٠إلهة الصبا والجمال  ،واحة العاشقین ،وروهالة الن

واْفَترَّ فم الدنیا  ٠٠٠تخرج طفلة تتهادى على األمواج  ،األبیض لؤلؤة كالكوكب الدرى

تلك التى هرعت تستقبل ربة  ،عن ابتسامة تنم عن السعادة التى غمرت كل المخلوقات



 
  
 

  
 

   

} ٢٢٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ثم أخذت إلهة البحار تهدهد  ٠٠٠٠٠٠٠٠ّبا الجمال التى ستمأل القلوب سعادة وحُ 

تلك الطفلة النورانیة وتلقنها كلمات الحب وتنشئها على مشارب الصبابة والغرام حتى 

وعرج مركبها  ٠٠٠٠أینعت وترعرعت وأزف أوانها لتأخذ مكانها بین آلهة األولمب 

ل ربة إلى قمة " األولمب " فى " مجمع اآللهة " حیث أعد عرش الجمال الستقبا

أخذ آلهة األولمب یتقربون منها ویخطبون ودها إال أن  ٠٠٠٠٠٠الجمال والحب 

فینوس قامت عن عرشها وسارت بینهم فى دالل وخیالء والتفتت إلیهم قائلة : لیس 

فغضبوا علیها وغضب أبوها نفسه زیوس  ٠٠٠منكم من هو جدیر بحبى ویأسر قلبى 

ولكنها لم تأبه لحكم رب  ٠٠ال تحب  وعاقبها بأن اختار لها من )رب األرباب(

 ٠وعندما ُحذِّرت قالت : إن قلوب العذارى ال سلطان علیها إال الحب وحده  ،األرباب

البهاء  لقد ولدت ألكون ربه الجمال والحب فأولى بى أن َأْسَعَد بالحب وأختار ذوى 

الذى تمنت  واختارت فینوس " مارس " ٠٠لیؤنسوا وحدتى وننهل معًا من بستان الغرام 

وأرسلت إلیه والتقت  ،أن یزوجها أبوها زیوس منه وهو الممشوق القوام الجمیل الخلقةَ 

   ٠به فى الخفاء حیث طارحها الغرام 

تعددت  ٠٠تالقى العاشقان وأخدتهما النشوة إلى مسالك الهوى ودروب الجنان     

ها ویطلع األرباب على لقاءاتهما إلى أن كشف سرهما " أبولو" فقرر أن یعلنه وینتقم من

لم تعد  ٠٠٠٠ونجح فى ذلك  ٠فضحیتها فهى التى تكبرت علیه فى مجمع اآللهة 

 ٠٠٠فینوس بعد ذلك تخشى عیون الحاسدین وراحت تمنح جسدها لمن تحب وتهوى 

)٣٧(  

ولكن " فینوس " موضوع قصیدة الشاعر  ٠تلك هى أسطورة فینوس الشهیرة  - 

أن تكون أسطورة فینوس اإلغریقیة بعیدة عن عالم ال یمكن  ٠فؤاد طمان شئ آخر 

فهو بالقطع قرأها وعاش فیها بحكم ثقافته الواسعة واهتمامه بتراث  ٠٠شاعرنا 

ولكن " فینوس "  ،وهو ما یشى به شعره ٠٠اإلنسانیة بما فیه أساطیر اإلغریق 

 هو ! فهو فى قصیدته لم هالشاعر فؤاد طمان هى أسطورة أخرى مختلفة من صنع

لم ُیحل إلى فینوس ربة  ٠٠بل لم ُیحل إلیها فى ذاتها  ٠٠یعد سرد األسطورة القدیمة 

إنه یتحدث عن امرأة من البشر الفانین بمیولها ومشاعرها  ٠٠الجمال عند اإلغریق 

امرأة تخرج على التقالید التى یؤمن بها الراوى ولكنها تحبه  ٠٠وضعفها اإلنسانى 



 
  
 

  
 

   

} ٢٢١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

بریئة مما صورها علیه وأنه ظلمها ظلما قاتال حینما وصفها الحب الحقیقى وتعتقد أنها 

بأنها " امرأة شائعة " لمجرد أنها َحیَّت أصدقاءها أمامه أو عانقتهم او لهت معهم لهوا 

القصیدة كما  ٠٠بریئًا تسمح به تقالیدها هى أو فهمها المختلف او تقالید قومها هى 

تختلف عن أسطورة اإلغریق ولكن قلنا تنطوى على أسطورة أخرى صنعها الشاعر 

األسطورة القدیمة تطل من ثنایا القصیدة على نحو ضبابى مراوغ بدلیل أننا فور أن 

  ٠نقرأ القصیدة نتذكر بال سبب دقیق فینوس األولى ربة الجمال والحب عند الیونانیین 

  

وهنا تكمن عبقریة القصیدة او عبقریة الشاعر الذى قصد االستفادة من  - 

ورة القدیمة بما فیها من خیال وسحر وهو یتحدث عن تجربة أخرى فى الحیاة األسط

إنهما فینوس :  ٠٠فلیسا هما فینوس الربة وعشقیها " مارس "  ٠٠لعاشقین مختلفین 

وقد تكون هذه الملهمة  ٠وحبیبها : الراوى فى القصیدة  ،المرأة التى ألهمت الشاعر

وقد  ،وقد یكون الراوى هو الشاعر نفسه ،ادفةامرأة حقیقیة واسمها الحقیقى فینوس مص

وقد تكون امرأة من الخیال  ٠یكون من صنع الشاعر الذى أراد الحدیث عن التجربة 

  ٠وحبیبها الراوى كذلك 

یقول  ٠ولكننا فى كل الحاالت أمام أسطورة جدیدة من صنع الراوى نفسه  - 

نساء الجمیالت اللواتى اختطفنه الشاعر فى المقطع األول إنه أثناء عودته لیال قابل ال

وعندما صحا من النوم فى  ،وقدنه إلى عش الحب وسقینه من شرابهن وطارحنه الغرام

وهو  ٠الظهیرة اكتشف أنهن انصرفن فى الفجر إال " فینوس " التى وجدها بجواره 

تصویر أسطورى یذكر بروح األسطورة القدیمة وأساطیر البحر اإلغریقیة حیث 

ات أو حور البحر أو آلهة البحر إنسانا ما ویحتجزونه فى جزرهن تختطف الجنی

السریة أو فى ممالكهن الكائنة تحت الماء إما الن هذا االنسان فتنهن او ألنهن قررن 

  ٠٠االنتقام منه لسبب ما 

أتته بالشاى  )فینوس(ثم یستطرد الشاعر فى ذات المقطع فیقول إن تلك المرأة  - 

ثم مضت به إلى البحر فى األصیل فسبحا معًا وطارحته  ،وغفت فى فراشة ،والفل

وهو تصویر أسطورى یذكرنا بأسطورة فینوس  ٠الغرام على الشاطئ وسقته العنب 



 
  
 

  
 

   

} ٢٢٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

التى أحبت مارس واختارته دون بقیة أرباب األولمب وأرسلت له فى الخفاء وطارحته 

  ٠٠الحب فى الغابات بعیدًا عن أعین الحاسدین 

یقول على لسان الراوى إن تلك المرأة تركته بعد ذلك على ویستطرد الشاعر ف - 

الشاطئ عندما قابلت أصدقاءها فقبلتهم ورقصت مع أجملهم ثم دعت الراوى للسباحة 

فى البحر وكأنها لم تفعل شیئًا فلم یستجب لها وهو ما دعاه فى النهایة إلى هجرها بل 

  وٕاهانتها :

  " وبكت عندما قلُت 

   –بث بى وهى على بابها تتش - 

 لن أقیم مع امرأة شائعة ! "

ویبین  ،وفى الجزء األخیر من القصیدة یتجلى منهج الشاعر األسطورى - 

بجالء أنه صنع  أسطورته الخاصة التى ال عالقة لها باألسطورة اإلغریقیة إال المناخ 

الذى یذكر بها وبجو األساطیر بصفة عامة فیقول إنه قابل ذات النساء الجمیالت 

التى أحبته والتى یئست منه بعد أن  )فینوس(عاتبنه على إهانة صدیقتهن صدفة و 

وصعد مع  ،أهانها والتى تؤمن بالهوى وتنتظر مثله الملك الواهب الحب للمتعبین

صدیقاتها إلى بیتها لیعتذر لها ولیقضوا اللیل معها ثم ینتهى إلى النهایة األسطوریة 

 التالیة :

 م٠٠  

 ا  درن٠٠و  

  إ اة ا أ  اة 

-   أن أ را-  

  ود إ " اى "

ا   ق م  

 :  طأ  أةا    



 
  
 

  
 

   

} ٢٢٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

)) ِ  َْْ٠٠أ  َرٍة واد ٠٠وم  

 َز ا ،  ا ََُو ٠٠ا  

  رُدا وام ً ٠٠  

! ََْ َل ا  وا  

 ِ  ى ا  ا ُ٠٠  

ََُ  ا وآ،  

"! َِْْى و ا و  

٠٠٠٠٠٠٠  

  َ٠٠ اَى 

 ا   قّ دت٠٠  

  و ُأ ُ٠٠  

 ا  وا! َا امأ   

 ُأ ِطا ا  رى٠٠وا  ُ٠٠أ  

 ت اا  ىج او  وراء ا٠٠  

  ٠٠أزرُق  ٠٠وا  اا أزرُق 

 ٌ ٠٠  

   اْ ؟ ٠٠أ ُس ؟ 

 ىع ا ُتُْ٠٠  ِا  ٠٠و  

 أ  ةى م٠٠ا ! ْأ   

  وام أموا أن ة   ااَر !

  َ٠٠ اُء 



 
  
 

  
 

   

} ٢٢٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 لا ُر ا  ّ ّ٠٠و  

  م٠٠  ار ٠٠و  

 ِا ِ د–  ِا َ–  

 ىا ٠٠   ! اا َروأز  

  

  ورة " كیوبید " :] أسط٥[

** فى قصیدة " الصغیران " أشار الشاعر فؤاد طمان إلى تلك األسطورة بسطر 

  ٠ولكن هذه اإلشارة شاركت فى بناء القصیدة فنیا وأثرتها بالداللة  ٠شعرى واحد 

ثم أخذتهما   ٠٠** یحكى الشاعر فى القصیدة قصة صغیرین تحابا منذ الطفولة 

  حلة الحیاة حتى فوجئا بالمشیب :دوامُة العشق على امتداد ر 

)١(  

َْ  ا  ٌ ن،  

  م ٠٠  

 َِ َُْ و  م٠٠  

ِا   ه  

ا ا    و،   

 َا ا  ٠٠و  

  ه و  ا اوى 

ا  َى ٠٠ب ا أو  

 " ا " ا  ٠٠أو  

     د َ  ااِء



 
  
 

  
 

   

} ٢٢٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ا  أو وردة  ٠٠و   

)٢(  

    ٠٠َء " َ "ذاق 

  ٠٠َمََ ا –  ْب اى  –ََا 

٠٠٠٠٠٠٠٠  

  ، ا ُ اى

 ور دوْن اا   

٠٠٠٠٠٠٠٠  

 أ     

 ِا  و ٠٠  

 َِر اِْ و  

  َُْ رح اْل !

فان المعنى  ،ذاق ماء " كیوبید " )أو الفتى(** عندما یقول الشاعر إن الصغیر 

سیدرك أن ٠سوف یصل إلى المتلقى حتى إذا لم یكن قد قرأ األسطورة اإلغریقیة 

ولكن المطلع على  ٠لشاعر یرید أن یقول إن هذا الصغیر قد وقع فى الحب ا

فكیوبید هو  ٠األسطورة سیعرف أن الشاعر قد استخدم بالتحدید رمزا داال من رموزها 

ابن " فینوس " ربة الجمال وعندما وقع فى حب ابنة أحد الملوك تحول من الشر إلى 

ل قدراته السحریة لیسعد حبیبته ویغمرها وأصبح عاشقًا عطوفا حنونا یسخر ك ،الخیر

و"  ٠إلى أن تزوجها وأنجب منها طفلتهما التى َسمََّیاها " المتعة " ! ،برعایته وحمایته

یأخذ من إحداهما  ،كیوبید " هذا كان یغترف من نافورتین فى حدیقة قصر فینوس

ورة األخرى ویأخذ من الناف ،الماء العذب المعطر الذى یبعث على البهجة والسعادة

وفى األسطورة أنه مأل وعاءین مصنوعین من الكهرمان من ماء  ٠الماء " الُمّر " 

وعلى هذا ما كان للشاعر أن یشیر لماء  ٠ )٣٨(النافورتین أحدهما عذب واألخر ُمّر 



 
  
 

  
 

   

} ٢٢٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ،كان قد استوحى ذلك من األسطورة لذى ذاقه الصغیر بطل قصیدته إال إذاكیوبید ا

 ،كان قد قرأ األسطورة إذاال إیدرك كنه ماء " كیوبید " بالضبط وال یمكن للمتلقى أن 

  ٠الشاعر أفاد منها على النحو المتقدم  واحدة من منابع إلهامفهى كانت إذن 

ألنه األكثر مناسبة  ،مقصود بالقطع ،** بل إن اختیار الشاعر لكیوبید بالذات

من كیوبید  لو " مثال بدالً " أبو فینوس أو فقد كان بوسع الشاعر أن یختار  ٠للقصیدة 

هو إله الحب والفن فى أساطیر اإلغریق ففینوس هى ربة الجمال والحب وأبوللو  ٠

ولكن فینوس تحب وهو الذى یقسم الحظوظ بین البشر وهو رب الموسیقى والغناء 

وتكره وتغار وتنتقم فى األسطورة األغریقیة وفیما تبحث عن المتعة الحسیة وال تحترم 

كما یقول الشاعر  –ولكن عبادة أبولو  ٠لهة وال حتى مشاعر اآلخرینمشیئة اآل

أبولو هو  ٠صالح عبد الصبور تقدس العقل وتحترم اإلحكام وتحیى طقوسها بالتأمل 

أما " كیوبید " فهو  ٠ )٣٩(إله السالم النفسى والسكینة الروحیة یوحى بالمنطق والتأمل

وقد كان أمیل للشر قبل أن یقع فى حب  ،الفهو مجرد ابن لفینوس ربة الجم ،أقل قدرا

ولكن " كیوبید " هو األكثر مالءمة لجوهر القصیدة  ،الجمیلة التى أسرته بفتنتها

ألن الشاعر ركز فیها على ولع الصغیرین ببعضهما والمتعة التى حصال  ،بالفعل

 ، وغابا بسببها عن تتبع الزمن إلى أن فوجئاالحقیقى النبیل علیها بسبب الحب

 هى التى تمیز كیوبید عن الصادق هذه المتعة الناجمة عن العشق الحقیقى ٠بالمشیب

بدلیل أن الطفلة التى  ٠لو وآلهة الحب األخرى فى األساطیر الیونانیة لأبو و  فینوس

َیاها " المتعة "  كذلك فإن أبولو قد ُخصَّ فى األسطورة  ٠أنجبها كیوبید من حبیبته َسمَّ

حیث  ،بینما تدل نهایة القصیدة على زوال الشباب ٠٠ال یزول  بالشباب الدائم الذى

ا شبابا دائمًا ألن فاقد الشئ ملذین ال یملك كیوبید أن یمنحهلفاجأ المشیب الصغیرین ا

ولیست هذه اإلشارات  ٠لذلك یبدو تمثل كیوبید فى القصیدة هو األنسب  ٠ال یعطیه 

قطعا من األساطیر التى قرأها  ولكنها مستوحاة ،الواردة فى القصیدة مجرد صدف

  ٠الشاعر بعنایة وأجاد االستفادة منها 

  

  ] أسطورة " آلهة الخمر " :٦[



 
  
 

  
 

   

} ٢٢٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ** فى قصیدته " لوحات الشتاء الدامى " یقول فؤاد طمان فى اللوحة األولى :

   ،آ ا ارَض 

ِ ،  

  ،   ٠٠٠و  ا  

وفى أى أسطورة التقى بها الشاعر  ٠٠من هى آلهة الخمر المعنیة ؟  ** ُترى

وصورها لنا ؟ إن هذه اآللهة فیما یبدو من صُنع الشاعر نفسه وٕان كان قد استلهمها 

ولكنها فى النهایة أسطورته  ٠واألساطیر اإلغریقیة بالذات  ،من نسیج األساطیر

ه ال تمت بصلة منطقیة إلله إن آلهة الخمر هذ ٠الخاصة صنعها لنا على عینه 

فهو إله النبیذ والمتعة ورمز امتالك الحیاة  ٠الخمر عند اإلغریق " دیونیزیوس " 

  ٠ )٤٠( إله یلهم الرقص واأللحان والغناء ٠٠بالفرح 

** وهذا اإلله لیس بالقطع واحدا من آلهة الخمر التى یتحدث عنها فؤاد طمان 

 ،فهى من آلهة الشر و الغلظة والعبث ،ختلفإنها آلهة من نوع آخر م ٠فى قصیدته 

تهبط األرض ممسكة بسیاطها لتهوى بها بال سبب على من تلتقیه ثم تعود من حیث 

إنها آلهة شریرة من خلق الشاعر وحده یستكمل بها لوحاته عن  ٠أتت ضاحكة الهیة 

لذى ا ،هذا الشتاء الدامى الذى تعیشه البشریة المعذبة فى عصرنا الحالى الوحشى

تتجاور فیه مع صورة تلك اآللهة اآلثمة صورة المرأة المسكینة التى تقف عند المشنقة 

وصورة الجثث الملطخة بالدماء التى  ٠٠فى أغاللها شاحبة مذعورة تنتظر الموت 

وصورة الفتى الذى یزور أحبابه الموتى فى اللیل فیتعثر بین  ،تمأل فجأة صفحة البحر

وصور الدم والنار التى نراها على  ،تنبعث من القبور الشواهد حین تفاجئه صرخة

   ٠ )٤١( شاشة " التلفزیون " فى كل بیت كل یوم إلى آخر ما ورد فى القصیدة

** ولكن الذى ال شك فیه أن جو األساطیر القدیمة واإلغریقیة بالذات هو الذى 

ع الشاعر فتلك األساطیر القدیمة هى مصدر إبدا ٠أوحى للشاعر بأسطورته الخاصة 

  ٠هنا على نحو أوآخر 

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٢٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ] أسطورة " ِهَرْقل " :٧[

أشار الشاعر فؤاد طمان لهذه األسطورة فى قصیدته " آخر المتدارك " التى 

  یقول فیها :

لا  ً ُ  

 ِِ  ء ٠٠ا  

 ا ر نا َ ر٠٠  

 " َْذرا  أوََِ "،  

)! ةَل اى ا ءات  ِتُْ ٤٢(  

فهرقل هو رمز  ٠** استغل الشاعر أسطورة هرقل فى قصیدته أفضل استخدام 

وتقول  ٠وهو أقوى وأعظم األبطال عند اإلغریق  ،القوة الخارقة فى أساطیر الیونان

  األسطورة إنه ابن 

 ،ة والشجاعة منذ نعومة أظفارهوقد ظهرت علیه عالمات القو  ،" زیوس " كبیر اآللهة

بأن ضغط بهما على عنقیهما  ،وُعِرَف بقوة ذراعیه الذین قتل بهما وحشین وهو صغیر

م المدینة األعمى للتنبؤ بأنه سیكون بطل البشریة  ،بشدة حتى ماتا  ٠مما دعا ُمَنجِّ

 ،بةوفى األسطورة أنه تعلم المصارعة من صغره وقتل بمفرده أسدا كان یعیش فى الغا

وأنجز مهاما جساما فوق طاقة البشر زخرت بها األسطورة بفضل قوته البدنیة المذهلة 

  )٤٣(وجرأته الفائقة 

 ما ا  

وا روا وا ما طا  

  

  أسطورة إیزیس وأوزوریس : ]١[

ى السابق ** كان المصرى القدیم أول من ابتدع األسطورة بحكم تكوینه الحضار 

وكانت األساطیر المصریة  ،لجمیع الحضارات المتقدمة المعروفة قبل ستة آالف عام



 
  
 

  
 

   

} ٢٢٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

وبصفة خاصة أساطیر البعث بعد  )٤٤(القدیمة منهال لكثیر من الحضارات األخرى 

ومن أشهر  ٠وفى السماء  )الموتى(الموت واألساطیر التى تدور فى العالم السفلى 

إیزیس  ٠٠الحق والخیر والوفاء أسطورة إیزیس الخالدة  هذه األساطیر وامتالئها بقیم

ربة الخصب والخیر التى قتل زوجها / أوزوریس وفرق جثمانه وتوزع على أنحاء 

  ٠مصر فراحت تجمع أشالءه حتى اكتملت وبكت بدموعها فبعثته للحیاة من جدید 

 ٠٠** استخدم الشاعر فؤاد طمان أسطورة إیزیس فى شعره أكثر من مرة 

  ٠عددت أوجه استخدامه لها وت

یمزج بین األسطورة والتاریخ والواقع المصرى  )٤٥(** فى قصیدته إیزیس 

وهیمن الموت  ،وتوحش فیه األعداء ،المعاصر فى عصر زال فیه المجد أو یكاد

كان طبیعیًا أن یتذكر  ،والهزیمة على الوطن وانحسرت الحضارة وثقافة التقدم فیه

 ٠٠ب والبعث ویشكو لها الحال ویطالبها بتكرار معجزتها الشاعر إیزیس ربه الخص

  ٠معجزة البعث 

  

  یقول الشاعر :

ُا أ ا ر أ  

  ؟وأ اْ  ٠٠وأ اوق 

  ا ٠٠ذا  ا 

ََْ ُ ِكَ أن إ  

  و  اوَن

  أدم وأطُل 

عا      

  و   و اَر 

  و   اء اِد



 
  
 

  
 

   

} ٢٣٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

! ء اد  ة و  

ینحو الشاعر منحى آخر فى تناوله  )٤٦(** وفى قصیدته " لیلة الوداع " 

ى جعل إیزیس عنوانًا لها وعلى فبینما اقتصر فى القصیدة السابقة عل ،لألسطورة

سؤالها عن سبب غیابها فى وقت مست الحاجة فیه لسطوعها ؛ یتناول فى القصیدة 

الثانیة جوهر األسطورة والفعل األساسى فیها وهو جمع األشالء والعمل على تحقیق 

فبضمیر المتكلم یتقمص  ٠البعث متخلیًا فى الوقت نفسه عن تفاصیل القصة القدیمة 

 ٠٠شخصیة إیزیس فیمضى مثلها فى الخفاء یجمع األشالء تمهیدًا للبعث  الشاعر

وهو  )مصر(ولكنها لیست أشالء أوزوریس بحسب األسطورة إنها أشالء الملیكة القتیلة 

  ٠ال یبعثها بذرف الدموع وٕانما بتحریض أبنائها البواسل على إنقاذها 

  

 ا ح  " ََْ "  َنُج اْ٠٠أ  

ا   ذات  ٌ و،  

 ا َأ ٠٠  

! ْو َُودا ا  َوأ  

***  

وا َأْذَرُع ا،  

 اِ ِِة ا َءأ َ٠٠  

 ا ِا لا ُم َ٠٠  

 ُط  ُو  

 ِا لا ٠٠  

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٣١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

للوحات فى خطاب الشاعر لمحبوبته تلك التى ظهر ** ثم تتعدد المشاهد وا

حتى یعود فى ختام القصیدة للحدیث عن رسالته التى كانت هى رسالة  ،طیفها له

  أال وهى البعث : ٠٠إیزیس 

َرَق اا ُأ إ  

َْا ط  ٠٠ِء  

ُا أ  أ  

 وع ا ٠٠  

وا َأذرُع ا،  

ِْة ا َءأ َ ٠٠  

أ   ٠٠  

 ِا  َحاَد اا ِ٠٠وأ  

  ُ ََُْ٠٠ ااَن 

 ْو أر إذا ا ٠٠و  

یحاور  ٠عث وسعیًا له ** وفى قصیدة ثالثة تظهر إیزیس تذكیرًا بالحنین إلى الب

فیدعوها للعودة من مملكة  )٤٧(الشاعر فتاته فى قصیدته " العودة من مملكة الماء " 

إلى مدینتها حیث استبداد الممالیك  ٠٠إلى الواقع  )أوجنة الحلم(الماء واألغنیات 

فتدعوه هى للبقاء حیثما هما فى  ٠الخ  ٠٠٠٠والفساد والتخلف والصحف الخائنة 

  طئ البعید الذى یمتلئ بالجمال ویهیمن علیه الحلم ویشى بالبعث : ذلك الشا

 ك اا  –مً لب ا ر٠٠  

 ٍ    ٠٠وم  

، ةة ات اء واا  و،   

 ْا ر ٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٣٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  واد اَ ٠٠وّد اء 

  َِ اِدرا ااِت و

 ا نا ا َُر٠٠و  

 ة و  زى٠٠ا  

ادك أ  ّ  

 ا ز  روأ  

 ْا نا   و٠٠م    

ُوا ق ا  !  : و  أ  

ا ز  إ  ِت ٠٠ م  

ِأ ا )ْن ٠٠ )اا   

  )الفرعونیة(أسطورة مراكب الشمس ] ٢[ 

** مراكب الشمس فى األساطیر الفرعونیة هى التى تنقل األرواح إلى السماء 

  ٠طمان إلى تلك المراكب األسطوریة وفى أكثر من موضع فى شعره یشیر فؤاد ٠٠

قول فى اللوحة الثانیة ی )٤٨(** فى قصیدته " لوحات من مدن الحب والهزیمة " 

  وهو یقر بالهزیمة ویبحث عن األمل فى هذا الظالم البهیم : 

   ٠٠ ا واْت  ،" و اُع   اِء

  إن ا َِك    ات !  ،ََِْ " آُن "

 َُ٠٠٠٠٠  

 ِاا  ا  إذن   

َْموا ار ا َ ◌ِ٠٠  

 ّ ف دفم  ا اما ،   



 
  
 

  
 

   

} ٢٣٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ت ز ّإ و،   

ن اا   و،   

   ، اُس ا  ال   اِت

  ،وا  ُ ،و  زَى

  ّ٠٠ ااِد  ،ب  ال اة

ألا  َُه و،   

  وأُِْ م َِاْت !

** وفى اللوحة الرابعة من ذات القصیدة یقول وقد تملكه الیأس وتبدد حلم البعث 

  إزاء فداحة الهزیمة : 

ا  نا  ٌدر !!  

ت اط  ٠٠  

َ  حا ،   

ََ ِد اا و! ُل ا ْ  

  أساطیر بابلیة وآشوریة وفینیقیة :] ٣[

** فى اللوحة الخامسة من قصیدته : " لوحات من مدن الحب والهزیمة " سالفة 

األلیمة یستخدم الشاعر فى لمحات خاطفة أسطورة "  ١٩٦٧البیان التى تتناول هزیمة 

 ،)آشور وبابل(ین النهرین عشتار " إلهة الحب والخصب والحرب والبعث فى بالد ما ب

" وعشتروت " إلهة الحب والخصب والجمال  ،وهى المرادفة لإللهة المصریة إیزیس

كما  )٤٩(عند الفینیقیین التى أعادت الحیاة إلى " أدونیس " بعد أن قتله خنزیر برى

یشیر إلى األسطورة الفینیقیة الخاصة بطائر الفینیق " الذى یبعث من جدید بعد موته 

  رماده المحترق :من 

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٣٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  "   اُت 

         ٠٠ اُ ا   اْر 

   ٠٠ اَب  و ر اّ ُن " آَن " 

  ٠٠   اَب " ُر "

 ا ََُْ )ق ِد اا  ر  ط(٠٠  

ا  ُءمج ا و ر٠٠  

 ٌ ا و ْر ! " ٠٠إوم  

التى رثى فیها الوحدة العربیة بین  )٥٠(** وفى قصیدته " مرثّیة المرأة عربیة "

یشیر " لعشتار " باعتبارها ربة  ١٩٦١مصر وسوریة عقب االنفصال  بینهما سنة 

  الخصب و البعث :

  ٠٠و اُن 

  ٠٠اْن     ٠٠ ااُء 

 ا ِ ا ٠٠و  

 ام  ا ا   ٠٠  

 َِس اُْ ا   ٠٠  

 َْطُا  " د " ٠٠م  

   " ٌُر "

ْ اأم َ ٠٠  

ْأ أ ٠٠ و  

وج اا  و،  

  !  اَََُْْ َ  روا  و



 
  
 

  
 

   

} ٢٣٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٣٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ا ا  

 وا ا اع اا  

  

** تنتمى إلى هذه المصادر عدة قصائد كتبها الشاعر فى مجموعاته المختلفة 

وقصیدته  ،مثل قصائده عن أمیر الشعراء أحمد شوقى وشاعر النیل حافظ إبراهیم

وقصیدته فى رثاء الشاعر السورى نزار  ،الشام الكبیر بدوى الجبل المهداة لشاعر

التى تدور (قبانى وقصائده : بكائیة على البحر واقتیاد زرقاء الیمامة إلى باب زویلة 

وأمین  ،)الشاعر العراقى(ورسالة إلى سعدى یوسف  )حول الشاعر المصرى أمل دنقل

   )الشاعر اللبنانى المعروف(نخلة 

استلهم الشاعر  )األدب العربى الحدیث والمعاصر(النبع الثرى ** من ذلك 

األولى " لهما اللواء" وقد كتبت فى  ،قصائده الثالث التى كتبها فى شوقى وحافظ

ذكرى رحیلهما وسبق اإلشارة إلیها وفیها یعلى ذكر أمیر الشعراء وشاعر النیل 

  ومطلعها :

  نَُِد  ٠٠ اوا  

  ل د  ٠٠ وم  

 ا  ازلات موا  

  وان  وورود

  وااُح و   ٠٠ ار 

  ا   اد !

 ل أ  ادا ط  

 ٠٠   ود و ٠٠  

   ا اى  ))ارن ار((



 
  
 

  
 

   

} ٢٣٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ت   د 

ا ووط    

   ا  ا اُد 

 امأ  نورأى ا  

ءود وا مإم    

 ا م نا   

و  نا و  

 أ   إم  

   ا   ال د !

اق أمیر الشعر " كتبها فى ذكرى میالد شوقى وسبقت اإلشارة إلیها والقصیدة الثانیة " ب

  ومن أبیاتها :

 ا أ  ذ٠٠  أ  

  س ِب ٠٠َان واا و  

  ا  أ ر  

  إم     ٠٠ اق 

 ا اا ،  ا  

  وامب  م   ٠٠ء اى 

  ر  م ا  وا 

!  ع و  وا   

  ٠٠   ٠٠  رام ٠٠   و  

!  و    ح إن      



 
  
 

  
 

   

} ٢٣٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

واقتداره  ،أما القصیدة الثالثة فهى بعنوان " شوقى " وفیها یقول مشیدا بسحر شعره

  وٕاثرائه لغتنا الجمیلة : ،واإلتیان بالخالد المعجب ،وٕابداع الموسیقى ،على الغناء

  ))(( ردة إن أ  

 اا ُد  ٠٠ا َو ؟و  

 ا ا  كَْ٠٠  َت  

! اا ُ  لم و  

  ءما ِ ! تا   

! من اا  ى ه  

 ُواا ٠٠ ! َََْو  َنزان ا   

   ار ! ٠٠واؤى  ٠٠ اى 

 َا   َِْو   

 ُِ وام م ا و  

  ت َف اْا مأ  

ُا م  َود او  

َرم  ُدْرَت ٌَل أم َْ  

 ! ك ام وى و  

        *  

** وتنتمى إلى هذه المصادر اإلیحائیة المتصلة باألدب العربى الحدیث قصیدته 

" كالسیكیة الشام " التى أوردناها من قبل والمهداة لشاعر الشام الكبیر محمد سلیمان 

لقد ألهمت الحیاة الحافلة لشاعر الشام ومكانته  ٠٠ألحمد الشهیر ببدوى الجبل ا

فى مطلعها یشیر إلى وقائع نفى الشاعر ابن  ٠الشاعر فؤاد طمان قصیدته تلك 

أثناء االحتالل الفرنسى ثم البریطانى للشام والعراق  ٠٠الالذقیة من بالده مرات عدیدة 



 
  
 

  
 

   

} ٢٣٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

كم المطلق فى بالده وسخر من نظامها الذى أدى ثم بعد االستقالل عندما هاجم الح

  المریرة : ١٩٦٧إلى هزیمة 

   ذا  ا   

 ا  و    

وهو یشیر فى هذا المطلع إلى أبیات قصیدة البدوى " البلبل الغریب " التى یقول 

  فیها : 

 ط ذا  ا   

   و ا  و

  د اذرا ا وأر  

 وأ   ى و)٥١(  

** وقد حرص الشاعر طمان على اإلشارة فى قصیدته إلى واقعة نفى البدوى 

كما حرص على أن یضمن قصیدته  ،)بقوله " وهو یغشى المنافیا "( ٠أكثر من مرة 

 ٠له " سقى اهللا شط الالذقیة " شطرا من قصیدة البدوى أو جزءا من هذا الشطر بقو 

  كما أشار طمان إلى ذات الطود األشم الذى ورد فى قصیدة البدوى فقال : 

 ذا  ا ٠٠٠٠ أ  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

ا    داوط  

 ورد ا  د او  

طمان لقصیدته ** وهكذا یبین جلیا أن البدوى وشعره كانا من مصادر إبداع فؤاد 

  ٠ولو لم یطلع على شعر البدوى لما ولدت أبیاته تلك  ٠سالفة البیان 

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٤٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

** كما تنتمى إلى تلك المصادر اإلیحائیة المتصلة باألدب العربى الحدیث 

  : )٥٢(قصیدة طمان فى رثاء نزار قبانى وعنوانها " وداعا نزار " 

  ؟أََ ى اُ ادُح 

ا َِ رقرُح و؟ى ا   

  

ُء ا إ َأم و  

 ا َُرُج ا؟وا  

  

حا  إ أم و  

ا  ن؟ وط  

  

َ إ ِوا وط  

  وُرخ   رُح ! 

  

بل یقر بأنه  ،ادر إبداعه** ثم یقر الشاعر صراحة بأن نزارًا مصدر من مص

 ،وأن تجربة نزار الشعریة ُتمثل جزءا من صباه وذكریاته ،كان دلیله على طریق الشعر

  ٠وأنه تعلم منه الغناء وشعر الرفض والتنبیه واإلقتحام 

 أم ََى ٠٠دَِ ُو  

 ٠٠ا  ى اُو او  

  

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٤١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 َءا  ِ  

ُُر اِْا وام  

  

** أما لغة نزار قبانى الخاصة التى تشهد علیها دواوینه األولى الزاخرة بالمفردات 

  الحیة الطازجة المموسقة األنیقة المنتقاة فقد ألهمت الشاعر البیتین اآلتیین :

ِوِف ا َُر َم  

ا  ُاا   

  

  ن وُ  اوِف

 رُق اا َْو  

  

** كذا فان إنكار بعض النقاد والشعراء الكالسیكیین من جهة ونقاد الحداثة 

وشعرائها من جهة أخرى مكانة نزار الشعریة هو الذى ألهم فؤاد طمان األبیات اآلتیة 

تلك الشعریة التى یراها ساطعة كالشمس فى  ٠٠ التى یدافع فیها عن شعریة نزار

  ولكن الشرق ال یكرم أبناءه العباقرة إال بعد موتهم أو بعد فوات األوان : ،رائعة النهار

 اون اا   

ُُث اِْك اوأم  

  

ف  ى ون و  

   اُ اطُ ا

  وُش ٠٠ ان ُش اء 

  ْ أ ازُح ٠٠اِب 



 
  
 

  
 

   

} ٢٤٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  

 َ َا ُِ٠٠ ق ْوا  

! ُما ُُه اُا  

  

** كذلك كان شاعر لبنان الكبیر وناثرها المبدع وأحد ظرفاء عصره أمین نخلة 

 )١٩٧٦ – ١٩٠٤(وأمین نخلة  ٠ن من خالل قصیدته عنه مصدرًا إلبداع فؤاد طما

" والدیوان الجدید " الذى یضم بعض  ،هو صاحب الدیوان الشهیر " دفتر الغزل "

واألعمال النثریة الشهیرة " الدقائق فى اللغة " و " كتاب الملوك  ،قصائد الدیوان األول

 ،)٥٣(وتجددها وبسحر بیانها" و " المفكرة الریفیة " وكلها أعمال تشى بفصاحة اللغة 

  یقول طمان :

 َاَا ُا م  

    اِء

  إَُُْ–   ن 

  أى  اء !

*  

َْ نََا  ُِْ  

ا اُمَ ا  

  ٠٠  ْ   

! رواَد اَ  

  

ویشیر الشاعر إلى قصائد أمین نخلة الغزلیة العاطفیة والتى كانت سببًا لإلعجاب 

  : )الغزل(به واعتباره أمیرا من أمراء شعر النسیب 



 
  
 

  
 

   

} ٢٤٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ِ ُن واُْ  

َ  ارى))َأ((   

  ا ُو  

! ِب اا   

  

ِا ُا أ  

  ؟ ِْ ُب اِت

 ا    

 آت !  ٠٠   

ة أمین نخلة المتمیزة العذبة وبیانه الساحر صدى فى قصیدة ** كما تلقى لغ

  طمان :

  ُْا )) ((  

 ا ِ و  

 ء أ   

 ِدات ا ؟!  

  

القبیلة ** وغنى عن البیان أن قبیلة " عبد شمس " المشار إلیها فى القصیدة هى 

العربیة العریقة التى ینتسب إلیها أمیة بن عبد شمس جد األمویین وكان من سادة 

فال غرو أن یندهش الشاعر من لغة أمین نخلة المتمیزة والتى لیست  ٠قریش فى مكة 

ویختتم طمان  ٠من عبد شمس القرشیة سیدة اللغة بل إنها من لغة المالئكة الهامسة 

وبیان نخلة الذى عد أشعاره عیدا للغناء وبیانه من البیان قصیدته بالثناء على شعر 

فكلمة السماء تعنى السحاب لغة فضال عن (العالى الذى یطاول السماء أى السحاب 



 
  
 

  
 

   

} ٢٤٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 )٥٤(وهى كل ما عال المرء فأَظلَّه ،والسماء من كل شئ : أعاله ،معناها المعروف

  یقول فؤاد طمان :

 ِْ٠٠أْم ا ُِء  

ُْ  ة  

  ا ن اِء

 ِ٠٠   ! ْوأ  ِ  

  

وأمین نخلة اللبنانى فى مصادر  )السورى(** وحول تجلى الشاعرین نزار قبانى 

المعاصرین الذین إبداع فؤاد طمان یقول الدكتور سعد دعبیس : " لعل أبرز الشعراء 

الشاعر أمین نخلة والشاعر نزار  )فى دیوانه أبجدیة النجم البعید(أشار إلیهم طمان 

قبانى الذى ودعه عند موته بقصیدة من روائع شعره وهى قصیدة بعنوان " وداعًا نزار 

ویمكن أن نلمح بعض الشبه بین شاعرنا ونزار قبانى ماثال فى تعدد تجارب  ٠٠٠٠" 

ولعل هذه الروح  ،والروح الساخرة المرحة فى بعض غزلیاتهما ،یهماالحب عند كل

الساخرة المرحة تبدو جلیة واضحة فى قصیدة " الحوریة " التى نرى فیها طمان یقبل 

حوریة البحر ألف قبلة بینما هى تترك مئزرها قبل ان تعود إلى عالم الخفاء معلقًا فوق 

لجمیل بینه وبین هذه الحوریة العاشقة أغصان الشجر إلى آخر هذا الحوار الفنى ا

ثم یلتقیان أیضًا فى امتزاج تجربة الحب لدیهما بالموقف السیاسى الثورى  ٠المعشوقة 

   ٠)٥٥(المتمرد على طواغیت العصر فى عالمنا العربى

فى صورتها األولى (** وفى قصیدة فؤاد طمان المعروفة " بكائیة على البحر " 

یشیر إلى أصدقائه الشعراء  ))٥٦(ذى یحمل اسم القصیدةالمنشورة فى الدیوان ال

 )منعم(المعاصرین له : یوسف عز الدین عیسى وأمل دنقل وعبد المنعم االنصارى 

  ٠فهم مصدر إلهامه فى هذه القصیدة 

  فى هذا الصدد : )٥٧(یقول الدكتور سعد دعبیس



 
  
 

  
 

   

} ٢٤٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

منها فؤاد  ** تنتمى لمصادر األدب العربى المعاصر اإلیحائیة التى استلمهم

حیث نجد الشاعر فیها یلوذ هاربا  ،طمان أعماله الشعریة قصیدته بكائیة على البحر

إلى شعراء  ٠٠من إحساسه بالغربة فى لیلة حزینة من لیالى الشتاء إلى وطنه الروحى 

من أمثال الروائى  ،اإلسكندریة وفنانیها فى مقهى " إیلیت " وعلى شاطئ البحر

حل الدكتور یوسف عز الدین عیسى والشاعرین الراحلین أمل السكندرى الشاعر الرا

  وعبد المنعم األنصارى وفى ذلك یقول : )فى مرحلته السكندریة(دنقل 

  ٠٠أُد  ٠٠ت وَى وا أُد 

َاء اا َأ   

"  " ن أ  

  ٠٠ )ن د  وودودا(

" ٌأ "   َرُه وأم  

  م اَ  ُه :

  تو  ىا أ ا ؟!أ  

  ى ما ا ؟!أ  

 َُ " " ٠٠ور  

! ا  ا ا  و  

  

** أما " یوسف " المشار إلیه فى القصیدة فهو الروائى الشاعر الراحل / یوسف 

ن من أصدقاء الشاعر وكان أستاذا بارزا بكلیة العلوم جامعة عز الدین عیسى الذى كا

اإلسكندریة وله من الروایات والمسلسالت اإلذاعیة ما جعله نجما فى الحركة األدبیة 

ووسام العلوم  ١٩٨٧باإلسكندریة ونال لذلك جائزة الدولة التقدیریة  فى اآلداب عام 

   )٥٨(١٩٩٠والفنون من الطبقة األولى 



 
  
 

  
 

   

} ٢٤٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

أمل" "ومنعم" فى القصیدة فهما الشاعران المعروفان أمل دنقل وعبد ** وأما "

المنعم األنصارى وقد عرف بهما فؤاد طمان فى هوامش دیوان بكائیة على البحر على 

  النحو التالى :

عاش عدة سنوات  ٠" أمل " : هو الشاعر المصرى الراحل أمل دنقل  - 

 ٢٣/٦/١٩٤٠ولد بصعید مصر فى  ٠باإلسكندریة فى الستینیات من القرن العشرین 

ساهم باقتدار بعد جیل الرواد فى حركة تجدید القصیدة  ٠ ٢/٥/١٩٨٣ورحل فى 

  ٠ووهب شعره لقضایا مصر والعروبة ،وهب حیاته للشعر ٠العربیة 

" منعم " وهو االسم الذى اشتهر به الشاعر السكندرى المعروف عبد المنعم  - 

ل " قد سجن فى قضیة سیاسیة فى عهد الرئیس األنصارى وكان نجله األكبر " طال

   )٥٩(السادات الذى أفرج عنه بعد رحیل الشاعر

ضمن مصادر اإلبداع السكندرى  –** كان من مصادر إبداع فؤاد طمان 

: لوحات فنان اإلسكندریة الشهیر سیف وانلى الذى كان بیته  -والمصرى المعاصر

وقد أشار إلیه الشاعر  ٠محطة الرمل " ومرسمه یقعان فى قلب المدینة بالقرب من " 

فى قصیدته " ما أبقت الریح " التى یضمها دیوانه " بكائیة على البحر " كما أشار إلیه 

  فى هوامش ذلك الدیوان بقوله :

 ١٩٠٦مارس  ٣١ولد فى  ٠" هو الفنان التشكیلى االسكندرى الكبیر سیف وانلى 

فى استوكهولم ودفن  ١٩٧٩فبرایر  ١٥توفى فى  ٠باإلسكندریة وعاش عمره فیها 

تتلمذ على رواد الفن المصرى الحدیث محمود سعید ومحمود مختار  ٠باإلسكندریة 

وفى األربعینیات أسس مع  ٠ومحمد ناجى وعلى الفنان اإلیطالى " أتورینو بیكى " 

 وهما حفیدان ٠شقیقه الفنان " أدهم وانلى " مرسما صار من معالم اإلسكندریة الثقافیة 

وجدهما ألمهما  ،ألحد أمراء دولة الداغستان وجدهما ألبیهما السنجق محمد وانلى

   )٦٠(محمد عرفان باشا "

  ** یقول الشاعر فؤاد طمان فى قصیدته " ما أبقت الریح " :

:  ا أو  ط و  

  ؟"  أ  اى  اَن 



 
  
 

  
 

   

} ٢٤٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  د ى  ات ا م ُت 

َءمن أا   

 ا  َز٠٠و  "  

٠٠٠٠٠٠٠٠  

 ارسا   ا   

   ى  َِ اِه

  ،  ان اَءِة

 ٠٠و  ٠٠  

 اوُدم  نا أ ٠٠و  

  ٠٠ورا َ أو َد 

 ُ ءا ٠٠  

 ٠٠  

  و  ف  اوارق  وَب

  ٠٠وز أ ى اَّس 

  ى اَزَع

 تط  ،  ا ٠٠وأرو  

 ت ا   ا ٠٠  

! ا را  أو  

  ٠٠وا اُ  ٠٠و اج 

 ُا ا وا  

 ِ  " وام "،  



 
  
 

  
 

   

} ٢٤٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 َطا را وأر  

  ِء واا أ  زال٠٠و  

  ٠٠واُُ اى اُس 

ا   أةوا،   

ا  ى ،  

 ل ات اط ٠٠  

 لا ِ  د ُ٠٠ا  

ُا  او،  

  ٠٠ا  أمدة ا أِة ا

  

فعندما سألت طفلة الشاعر أباها عما  ٠٠** هكذا أطل سیف وانلى من القصیدة 

تبقى لهما بعد أن ُنهبت المدینة ووجهت عربات الناهبین بنادقها نحو ساكنیها وهى 

األمل (بل ال زال لدیهما " الحلم "  ٠٠أجابها بأنهما لم یفقدا كل شئ  ٠٠تفر بكنوزهم 

لمنار " الذى برغم تهدمه ال یزال الضوء ینبعث منه وهو ضوء و " ا )فى غد أفضل

أى ال زال هناك ما یهتدیان به هما وقومهما (كاف لكى تئوب الزوارق على هدیه 

 )والمنار هنا یرمز للنور والمعرفة والقیم(ویكفى لكى یصلوا عن طریقه إلى بر األمان 

وعندما یقول  ٠األبیض المتقافز  والزال لدیهما الجمال الذى یرمز له الموج والزبد ٠

الشاعر إنه ال یزال یملك الطیور التى تنتقل ما بین شرفة " وانلى " والزرقة الساطعة 

إنما یعنى أن تراث الفن والجمال والثقافة باق وهو ما یعنى أن كنوز المدینة لم تفقد 

  ٠كلها وأن األمل فى النهضة ال زال باقیا 

  

  ویستطرد الشاعر قائال :

  "  ا ا  ا  "  



 
  
 

  
 

   

} ٢٤٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

   " : ا   ى !" ٠٠أ َام   

 َواَء اا َأ ج واا  ٠٠٠  ا  

** وفى هذا الصدد یقول الدكتور / سعد دعبیس : الشاعر إذن یرى أننا بریشة 

سنتصدى  ،والشعراء المغاویر )شاعر اإلسكندریة الیونانى الكبیر(وانلى وشعر كفافیس 

لتتار القرن الحادى والعشرین وسنجعل الضیاء مهما كان قلیال ینبعث من المنارات 

إننا بالفن  ٠التى كادت أن تتهدم ویرشدنا لموانى الوصول فى ظالم اللیل البهیم 

 ٠ومن ثم ستبقى اإلسكندریة " ٠٠الجمیل وبالحضارة نستطیع أن نهزم أعداء الحیاة 

واالشارة السابقة إلى قسطنطین كفافیس تلفتنا إلى أن أعمال هذا الشاعر السكندرى 

الیونانى الكبیر كانت أیضًا من مصادر االبداع الحدیث التى استلهمها فؤاد طمان فى 

ما " فقصیدة " المدینة " لكفافیس مثال أشیر إلیها فى قصیدتین لفؤاد طمان ه ٠شعره 

  وقصیدة  ،ما أبقت الریح " التى نعلق علیها

" بكائیة على البحر " فى قصیدة " المدینة " یقول كفافیس إنه قرر أن یذهب إلى بحر 

آخر ومدینة أخرى ولكنه عاد یقول " لكن محاوالتى مقضى علیها بالفشل لن تجد بلدا 

ارعها ذاتها وستدركك وستهیم فى شو  )اإلسكندریة(وال بحارا أخرى ستالحقك المدینة 

  ال تأمل ى بقاع أخرى !! "  ٠٠الشیخوخة ى هذه االحیاء بعینها 

** ومن هنا استوحى فؤاد طمان أبیاته السابقة التى أشار فیها صراحة لكفافیس 

وفى قصیدة طمان أیضًا "  ٠ )ستبقى هنا ال موانى أخرى(وذكر جملة من قصیدته 

متحدثا عن ظلة " الذى یتأرجح بین المدینة  بكائیة على البحر " ذكر كایس باالسم

   )٦١(والسفن المبحرات لشط السَّراب "

  

كذا فإن الشاعر أمل دنقل شخصیًا وحیاته وٕابداعه من مصادر إبداع فؤاد  - 

وقد سبقت اإلشارة إلى قصیدة طمان المعروفة " بكائیة على البحر "  ٠طمان الشعرى 

وقد كانت اإلشارة  ٠ )فى صورتها األولى(دة حیث ورد اسم " أمل " صراحة فى القصی

  وجیزة فهى مجرد لمحة حملتها األبیات التالیة :

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٥٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

   ٠٠أُد  ٠٠ت وَى  ا وا أُد 

اء اا َأ ،  ٠٠ط  ٠٠  

٠٠٠٠٠  

 "   وأٌَرُه أم "  

  َمََ ا  َُه :

  ؟! أ اى  وت ِِ أ ا

 ى ما ا ؟! أ  

  

** ولم تكن هذه هى المرة الوحیدة التى استوحى فیها الشاعر لوحات من حیاة 

  ٠أمل دنقل وٕابداعه وصلة الصداقة التى جمعته به 

  

وهى قصیدته  ،** بل كان أمل مصدرا إیحائیا لطمان فى قصیدة خصصها كاملة له

وزرقاء الیمامة امرأة فى  ٠ )٦٢(: " اقتیاد زرقاء الیمامة إلى باب زویلة "  الطویلة

الجاهلیة ضرب بها المثل فى حدة البصر وقد نبهت قومها إلى أعدائهم القادمین قبل أن 

وهذه القصة القدیمة هى التى أوحت  ٠یراهم أحد فلم یصدقوها إلى أن داهموهم بسیوفهم 

 ١٩٦٧اء بین یدى زرقاء الیمامة " التى كتبها فى هزیمة ألمل قصیدته الهامة " البك

وقد نحا أمل فى قصیدته  ٠وأسست مكانته فى الساحة الشعریة آنذاك من المحیط للخلیج 

وأسقط هذه القصة على الواقع  ٠بالالئمة على قومها الذین كذبوها فحلت بهم الكارثة 

وترمز لهم زرقاء (ى ثقتها للمثقفین فاألنظمة العربیة لم تول ،العربى الذى أدى للهزیمة

واضطهدتهم وقللت من شأنهم ولم تصغ لهم ولم  )الیمامة التى ترى ما ال یراه اآلخرون

فى دیوانه  –كتب طمان قصیدته وأهداها  ٠تلتفت لتحذیراتهم فكانت الهزیمة الساحقة 

ة منها وفى مطلع القصیدة وفى مقاطع عدید ٠٠ألمل دنقل  –أوراق الرحلة المرجأة 

تحدث عن أمل المولع ببالده والذى ظل یناجیها وینبهها حتى أیامه األخیرة التى قضاها 

  یقول طمان: ٠بمعهد األورام بعد إصابته بمرض السرطان  ٨فى الغرفة 



 
  
 

  
 

   

} ٢٥١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  

ِّك ا ُت ُ  

 ا ا  د ٠٠  

٠٠٠٠٠٠٠  

 ُ نا  ٠٠  

  ، رة  ااِء

 إ و))ِا ِ٠٠ ))ا  

ا ِ  ء   

ِا ،  أِة ا٠٠وا  

  ُ ٠٠ اَء  ُ٠٠ و ُه 

  ، ََُرة ا ا ، ُه

 ا ٠٠وا  

  ٠٠ِب  ُ او

  ٠٠اَ  ) )ا))ِدُر داَر 

 َدن ا ُج٠٠  

   ُ٠٠دِة 

  لا َب أَْ ُهَْ٠٠  

! ا وا  ِو  

٠٠٠٠٠٠٠  

 َرِك اأم ُأزل أ ٠٠  

ِِ  ال  وا،  ُ٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٥٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ٠٠د  ِِت ا    ِال

 َِِف وْط ُِْ–  َْا  َ -   

 اا ِ٠٠  

٠٠٠٠٠٠٠  

 ُت ا ُ٠٠  

 ةَِا ََُ َأط ِ  ٠٠  

ِوا ِا نز  ُ نا  ،  

 ةا ِا ٠٠  

 ت ُت  َُ ٠٠  

 َُُوَِْد  –وا ا   

 ََن اا  ىا–  ة٠٠  ٠٠  

 ُُه دُ م))َ٠٠ ))إ  

 ))ُءزر(( والا و،  

 ا مأ ٠٠و  

٠٠٠٠٠٠٠  

یاء وثیقة الصلة ** ویالحظ أن فؤاد طمان أشار فى المقاطع السابقة إلى أش

ففیها أشار إلى توجه أمل إلى " الكعكة الحجریة " وهذه  ،بأمل وتجربته اإلبداعیة

الكعكة لیست إال النصب الرخامى الضخم الذى كان یتوسط میدان التحریر بالقاهرة 

  ٠والذى أطلق علیه أمل نفسه هذه التسمیة 

یة الكعكة الحجریة " ** وفؤاد طمان یشیر بهذا إلى قصیدة أمل الشهیرة " أغن

التى سجل فیها مظاهرات الطالب ضد حالة الالحرب والالسلم مطالبین بتحریر 



 
  
 

  
 

   

} ٢٥٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

" وهى ذات القصیدة التى أسماها أمل  ٠بالقوة  ١٩٦٧األرض المحتلة فى معركة 

  فیما بعد سفر الخروج ونشرت فى دیوانه العهد اآلتى " 

یدان التحریر والذى كان ** كما أشار طمان إلى مقهى " ریش " القریب من م

   )٦٣(یجلس به أمل ساعات طواال یومیًا أثناء إقامته بالقاهرة 

** وفى المقطع األخیر سالف البیان یفسر طمان موت أمل بعدم استجابة حبیبة 

 –جماعة المثقفین  –والكاهنة المتنبئة  ،مات ولكن جذوته خالدة ٠٠له  –البالد  –

إلهة الخصب (ته سیعقبه البعث ألن دمع إیزیس ولكن مو  ٠٠تبكیه وتبكى نفسها 

وفى األسطورة الفرعونیة أن أوزوریس  ،یغمره وهو نائم مسجى )والبعث عند الفراعنة

زوج إیزیس وأخوها الذى قتل بعث بعد ما جمعت إیزیس أشالءه الممزقة وسالت علیه 

  ٠دموعها 

فقط أو لعل  لقد صعد ٠٠** وفى المقطع التالى یؤكد طمان أن أمل لم یمت 

تمامًا كما قال أمل عن صدیقه المشار إلیه فى قصیدته :  ٠٠البالد خبأته بأحضانها 

  وبینما یقول أمل فیها :  ٠الورقة األخیرة / الجنوبى 

ْ ف أن أ ءأ   

  ْة أن ا  ن ىت ا     

مان عن أمل نفس األبیات بعد یقول ط ٠٠** بینما یقول أمل ذلك عن صدیقه 

أن عدلها لتنطبق علیه فبدال من " أسماء " الواردة فى قصیدة أمل یقول طمان " عبلة 

  وهو لون من " التضمین " فى اصطالح القدماء : ،" وهى زوجة أمل وهكذا

 ٌذا را ٠٠  

  ٠٠ ط ُْ اِة 

 ْ  ُِ٠٠  

)) )( ْ  ُف أن (٠٠  

 ْ ٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٥٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ن ىت ا   

  ٠٠ن اةُ ُ  وٍب 

  ٠٠وَذْوٍد  ااِء 

 حا طا  ٠٠وذود  

)  أ)( ْ  ف أن ا (٠٠  

 َُْ م د٠٠  

 و َ أن َُُُ وراْ (   

٠٠٠٠٠٠٠   

***  

  

** ثم یقول طمان فى المقاطع التالیة من قصیدته : إن أمل بعث من جدید لیتبع 

 ،مقیدة للحریات –بعد رحیل أمل  –أصوات الشعب الغاضبة على تشریعات صدرت 

وٕانه عندما یرى بالده ماثلة یستعید قوته ویشارك حبیبته غضبها ویحثها على المقاومة 

فقد قیدها الممالیك  ،ویتخیل تكرار مأساة زرقاء الیمامة مرة أخرى ،نةوعدم االستكا

 ٠لكى یشنقوها  –الذى شنق علیه السلطان طومان باى  - الجدد واقتادوها لباب زویلة 

وهنا ینتصب أمل ماثال فى قصیدة طمان لیحرض البالد على حمایة الحریة 

  وارث : والمنافحین عنها وٕاال نالها ما نال قوم زرقاء من ك

  یقول طمان : 

  )وا  أ ) اَن 

ِا ِ  جَ،  

 دَرةا َاأ ََُْ٠٠  

 ةُا ُ  ُُ ى ٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٥٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ا ِظ  َُ٠٠  

٠٠٠٠٠٠٠   

  ِ  اِ واق وا ؛

  رُضا  مِمأر   ِتا ،  

ََِا َِِْ  ُعوا  

 زا َِ ول أن  

٠٠٠٠٠٠٠   

  ِأة ا ل، ! َوا اا م  

  ،) )زرَء(ل : أم  ِ ِر (

 وانات ا ٠٠  

 ا ا  ِز ٠٠و  

  ، م  دُؤِك

 درةا ِْا ِ ت؟وام  

 نا ِ لَُ ٠٠  

ُِس اا َُُأ  و،   

 نِد ا ٠٠  

 ةا ةَد اَ ىا  ٠٠و  

  ٠٠) )ا)ِل :  إَر ِة (

  إن ا ةا  ن٠٠    

  دوم ْ  ل))ِب زو( (  

     وَحا أو أ))لا((،  



 
  
 

  
 

   

} ٢٥٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

! ةا ََِِْ ب  ََِْإذا َدا  

٠٠٠٠٠٠٠   

بق أبیاتًا معدلة من قصیدة أمل ** ویالحظ أن فؤاد طمان ضمن المقطع السا

فأما أبیات أمل األصلیة فتقول عن لسان الفتى المتظاهر :  ٠الحجریة " الكعكة "

  ٠ الخ " ٠٠ومضبطة البرلماِن  ٠٠اذكرینى فقد نسیتنى شهود العیاِن "

وأما طمان فیقول إن أمل عندما بعث من الموت ناصر بالده وحثها على أال  

  تستكین و : 

 نا  ل   

ا أ  و س ا  

!! ند ا   

** وفى الجزء األخیر من قصیدة طمان یقول إن أمل بعد أن بعث من موته 

  :ه للحائط الملكى حیث قتله الرماةوشارك فى غضب شعبه قبض علیه الجند واقتادو 

ِ ءَِ، ! ِا ِ َوا  

  ،إذن ُ  اُر

) ا َُ )ة٠٠) )ا  

  ٠٠ظ  

ِاا ُا ُا  ىُ ،،  

 ِا ُ  و  

! م ةَن اّوا  

٠٠٠٠٠٠٠   

  ُه 

 ةاِء اا  َُ َ٠٠و  



 
  
 

  
 

   

} ٢٥٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ! ةا   ذ  

  ،اذ  ِ اَب

واطَب ا، ) َب(و(ِا (،   

 َا رأس ٠٠وز  

 نُد ا إذا م ِ٠٠اذ  

 نا ٠٠و  

َا َا و(    

  

** وفى هذا المقطع تضمین من قصیدة أمل " الكعكة الحجریة " كما اعتاد 

ورد أبیات أمل التى جاءت على لسان هذه المرة أ ٠طمان أن یفعل من بدایة قصیدته 

  المتظاهر وهو یحدث بالده طالبا منها أن تتذكره : 

  

   ،" اذ   اب

ّطب اوا، ِب او،  

 رأس ا ٠٠وز  " ا  

  

** فضمَّن طمان هذه األبیات قصیدته بتعدیل طفیف طالب من خالله البالد بأن 

كما تتذكر ما مر بها من طغاة وكما تتذكر المهرب والمطرب العاطفى  تتذكر " أمل "

  الخ  ٠٠٠٠

** وفى المقطع التالى یقول طمان إن " أمل " بعث مرة أخرى وراح یبحث عن 

فقهاء القانون الذى شرعوا (بینما كانت زرقاء فى قبضة الجند والفقهاء  )مصر(سیدته 

  القادمة بینما ال یراها الممالیك : وكان یرى السیول  )التشریعات ضد الحریة



 
  
 

  
 

   

} ٢٥٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  

ٍ  ِِ  د  

 ا نا ٠٠إ  

) ر رََ  َ)ِاِك ا((،  

 ٠٠ط  ٠٠ط   

ِ ُ راح،  

  ٠٠) ِ  اِْ واْء )زرُء(و (

   –ا  ا ا–  ن  ُ اَل 

 ة٠٠را  ر٠٠  

   ،َْ  ِك

) ْ اَرأ َََ)ْء  ٠٠) )اَر اُ٠٠  

  ٠٠ح   ة اِد 

ا ُ ىذا ا  ؟  

***  

   ُِء :

  ا آؤ ااُء !

 ُأ َ  ُتِا  

د   ََْوَس ا٠٠  

***  

  ٠٠م ا  ُ أة ااِء 

  ٠٠) )مَ(وم ُب ادق ُ أوراَق (



 
  
 

  
 

   

} ٢٥٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ٠٠واُر َِ  اََْب 

***  

  ، ما اوَف

اف ا ن  

! ُِْت اََْ  ُجَُْ  

  

من حیاة الشاعر الرائد أحمد عبد المعطى ** وأخیرًا فإن فؤاد طمان قد استلهم 

  ٠حجازى وشعره وفكره بعضا من قصائده 

** فالمعروف أن حجازى قد توقف عن كتابة الشعر سنوات طواال بعد صدور 

وقد استلهم طمان من هذا الموقف  ١٩٨٩دیوانه األخیر " أشجار األسمنت " عام 

  وفیها یقول : قصیدته الكالسیكیة البدیعة " َصْمَت الُمَغنِّى "

  

ُ َنا  ُل ا  

  َُ ا ِاُه أَْ اُدا

 ُِا ذوت ٠٠ ون اوأ  

  وُُِ   اَس اما

ً َ ا  إن أ  

  ارا ! زال  ُُِ ان 

*  

ِِِأ  ً ُا    

َُ ، اا  و  



 
  
 

  
 

   

} ٢٦٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ََْمأ  دةأم   

   زال ر ُا  اا

ا  وحا ِء و٠٠ ً  

 ا ! ٠٠اا  َب  

*  

 إن ن از َ و  

  در  ا اردّى ودا

 ا إذا ر  ْنَ  

  ََْا  ٠٠وا  ؟!  

 ِْ٠٠أم  ٠٠وأم د تا   

 سا ُا ٠٠ِا  ٌرو  

ََُ نا ا ىم   

  و ى اِ ا

*  

    

صمت ** وجدیر بالذكر أن حجازى بعد هذه القصیدة كتب قصیدتین بعد طول 

ونشرهما فى جریدة األهرام إحداهما فى رثاء أمه ! والمؤكد أن حجازى وطمان 

تجمعهما صداقة شخصیة حمیمة وأن حجازى یتمتع بمكانة خاصة لدى زمیله جعلت 

وال أدل على ذلك من قصیدة " صمت المغنى " سالفة  ٠األول یعیش فى شعر الثانى 

إلى حجازى  )قصائد من فؤاد طمان(ومن إهداء طمان مختاراته األخیرة  ،البیان

فضال  ،خالق روائعه على غیر مثال ! " ٠٠األمهر  ٠٠ووصفه إیاه بأنه " األسبق 



 
  
 

  
 

   

} ٢٦١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

عن قصیدة طمان " أنشودة البجع " الواردة فى دیوانه " مدى للورد والرصاص " وهى " 

   ٠معارضة " طویلة لقصیدة حجازى " طیور المخیم " 

  

  )٦٤(لمخیم :یقول حجازى فى قصیدته طیور ا

، را  ٌدو  

ْا  م  ُ   

! رضا ط  ن ا   

  أو ن اا   اِء !

ْا ِد  ُا ِِ ُِ  ن إُ أو  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

،  را  ٌدو  

َلأ  م  ُ   

    اَن

  ،  ز ااِء

َا  ِ ِد  َِ  و  

 إ ا إ   وا   

ة  اب دون أ  و  

ةُ  ون  

ء او ُ  ر! ْ  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٦٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

   أ ُِت !

ْر ن   

 دق ة ِا  ندا ٠٠أ  

  ُ أ ِت !

ْر َ ن   

 ا َور  

 ُم ُت ! ٠٠وا  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

      

  ود   َ اَو

! ْ ِة د ُآ  ود إن  

٠٠٠٠٠٠٠٠  

 و وا ُو  

    ااِء

  ُّد ا  َِت اِد

َاأ ُُن اا ُ ْ     

وا  ِاا ك ود  

ْا ا ِا  !  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٦٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

 وأم  

ُر اوط  

! ٌ    

  ُ ِ ر ارى 

ا ُو  

! ٌ   َ ُِو  

  و ُت اِد

! ْا ا ا ُ      

   

 ** وواضح من القصیدة أن حجازى رغم محنة فلسطین على یقین من بقاء

ویؤكد أن الصهاینة عبثا یحاولون االستیالء على األرض وٕابادة  ،فلسطین وشعبها

وأن حضارة األعداء مصیرها الفناء لیس ألنه یبشرهم بالموت ولكن ألن الفناء  ،شعبها

  ٠وأن المعركة ستستمر حتى آخر قطرة دم  ،هو نتیجة طبیعیة للمذابح التى ارتكبوها

فهو َمْعِنىٌّ  ٠٠مان لمعارضة القصیدة فیما یبدو ** وهذا بالضبط ما دفع فؤاد ط

وهو  ٠كحجازى بفلسطین قضیة العرب األولى وقضیة الشعر العربى األولى أیضًا 

ولكنه یعبر فى قصیدته عن  ٠یتحرق شوقا للعدل ولعودة حقوق الشعب الفلسطینى 

مما َحّل تشاؤمه وعن ضیاع فلسطین بل إنه یلمح إلى أنه ما لم یأخذ العرب العبرة 

وهو یحذر فى النهایة من تصدیق أكذوبة  ،بفلسطین فان مصیرهم سیكون كمصیرها

  یقول فؤاد طمان : ٠السالم 

   ، أمدة اََ ا   اِة

ا  ، ،  ٍ ٠٠  

  ٠٠ ))((ورا ال اى  ان َن 



 
  
 

  
 

   

} ٢٦٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ىا  ُْل وا ََْ ٠٠  

***  

ِا َر ََا ََ إن  

 ْأوان ا   دة٠٠أم  

 وأم–   ا  –  

   ،م أمد  ل اِت

 َا ا ٠٠  ْ٠٠ا  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

! وىا َا ِظَ  

ا ا ا  ٠٠  

 اُب ا٠٠و  ا ا ُ٠٠و  

ْ و  

 )   ٠٠و  

  )٠٠ود ا    اْل 

ا   ا ة  

  ٠٠ ))ا ))ْء   ٠٠ِه اِة 

َد  َََْا ُد اوا،  

َُرْدِب طا  ٠٠  حا   ّ٠٠و  

  ،و أما أ ا وى

 َْرى اا  ٠٠وأ  

٠٠٠٠٠٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٦٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ج ، ا ِوا  أ،  

 ْا  َ ز ٠٠  

٠٠٠٠٠٠٠  

  ٠٠َزََ اُت َى 

 روا  ُْ٠٠  

  ُْ ى ٠٠  

ة وا ا  ىا ا   

  ٠٠وأ  ُِة اََ ا   اِة 

ا ا َُت أو ،  

  وورا َف اْل !

***  

َُاَن أا ُ وط  

 ِا ا  زٌفم ٠٠وأم   ُ٠٠وا  

  مْل وز٠٠أوان ا  

٠٠٠٠٠٠٠  

 ))((  ٠٠  

  ه٠٠د  

-  ر اوا–  ِا ط ٠٠  

   ا أَى وأم ذا َى !

ً م ن ؟ أا أم أ ،  

 ْر اا   ا ل؟  



 
  
 

  
 

   

} ٢٦٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

٠٠٠٠٠٠٠  

  ٠٠اوِب  ََْ ٠٠روا  ٠٠أ ٌارى روا 

! والِت اَدَر    

 ارحر ا  ا٠٠ا  

 ِا  ُ ا٠٠وا  

 ْا  وراء َا ٠٠  

وا ا ا هُ،  

! ْا ا    

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

    او طُْ اِة !

   أ أم

ا  ،  ِءا دى و ٠٠ط  

: أِة اَْ  ُو  

 اوغا  ام ٠٠ ! ْ ام )٦٦(  

 اا ا  

 ا ا اا  

  

تتحدث عن مصر  ٠٠** إلى هذه المصادر تنتمى قصائد كثیرة لفؤاد طمان 

  ٠والكویت ولبنان والسودان والجزائر والعراق  والشام وفلسطین والمغرب

فلم یكتف الشاعر بإشارة  ٠٠** وتأتى قضایا لبنان فى صدارة تلك المصادر 

عابرة لها مثلما فعل بالنسبة للجزائر بل إن قصائده عن لبنان تدل على تعاطفه العمیق 



 
  
 

  
 

   

} ٢٦٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

لبیروت عام ئیلى اوالحصار اإلسر  ،قضایا الحرب األهلیة ٠٠معه واحتفائه بقضایاه 

٠٠ ١٩٨٢   

** لقد عبر عن الواقع العربى فى لبنان بنفس القدر من الحب والحماس 

  ٠والتعاطف الذى تشى به قصائده عن قضایا مصر وفلسطین والشام والعراق 

  یقول : )٦٧(فى قصیدته عن الحرب األهلیة اللبنانیة " لبنان یحترق " - 

  أِى ِى م ! ٠٠ُن 

! من اِا  را  

َْا٠٠اا  َْرَز اوا  

  وام ٠٠واب  ٠٠واز 

ُُر ن ! أا    

موُد ا ُر ا  

*  

ًدا وا   آٍه  

  َ ا َام أق ا

  إم  ار َُْو  ه

مَر وازا و  

أ  رطا او  

مدُاء واة اوا  

أر  رضن ا   

ام  اَحا َوا  

د  ذا نَءأ   



 
  
 

  
 

   

} ٢٦٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

مد ْاد اا و  

ُؤمت ما إن ا  

! م ىا  زوا  

وأدان العرب الذین وقفوا  ٠٠** فى تلك القصیدة وصف مأساة الحرب األهلیة 

  ٠موقفا سلبیا من الكارثة 

بیروت تحت الحصار ** وفى قصیدته الطویلة التى صدرت فى دیوان مستقل " 

وعن العمالء الذین أشهروا أسلحتهم  ،یتحدث الشاعر عن الحرب األهلیة اللبنانیة )٦٨("

  ٠فى وجه القوى اللبنانیة الوطنیة الشریفة 

  ،ََُْْ أْوَُُ ))اا((ا وراء 

ا ُ  و،  

 َُْ  ))ِتِِْ٠٠) )ا  

ا  اِء َََْ ُْ٠٠  

 ْا   ْدَنَُ٠٠  

  وُت٠٠ ! ْ نوا  

** وفى غضبه یصف الشاعر بیروت بأنها قد أصبحت حانة وخیمة للهو وفیها 

  ٠من القوى العمیلة التى یمكن أن تسلم أبطالها وحدودها للعدو 

  ٠٠آِه وُت 

 قا َم ٠٠  ا  ٠٠  

ْ َلا ُْ ،  

  ؟ أَْ اُء اوْد 

 ن   أ  

 ْف ))دواوَد((وراق ا ؟  



 
  
 

  
 

   

} ٢٦٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

أ  أ  

  ؟ِ ََُمَ  ود اْف 

ُاُل اا   ّ،  

ا  ُ  را٠٠م  

 راات ما  ٠٠و  

 لا روْد  ٠٠وا ٠٠و  

 م ُا ُُ٠٠  

 م رضا ٠٠  

 م ا ٠٠  

 ْا ا ُطا ٠٠  

** ویسأل الشاعر ما ذا عساها تقدم بیروت فى هذه المحنة لنفسها وللوطن 

  لصمود والنصر أم وثیقة العار والخیانة ؟ العربى هل تقدم غار ا

ْرا   وت إ "  

 ك ا    

  أن ل ان و ْت :

   ؟ اى ف  ط ا اْت 

  ؟أ اُر 

 ْر واا    ؟أ !  

رائیلیة لجنوب لبنان ** ویصف الشاعر فى ذات القصیدة اكتساح القوات اإلس

  ویسأل ما الذى سوف تعطیه لبنان فى زمن الحصار : 

    اس ا اُح اى 



 
  
 

  
 

   

} ٢٧٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ؟ ان  اْب 

 ما ى ت  ا  أو  

  ! ؟ ى اْد 

  اْب  ٠٠واُب 

  ؟أ  اْب 

  دا ل ااِة 

 ام  ُءوق اا   

! ْ ردة اا و  

** ویهاجم الشاعر األنظمة العربیة التى لم تساند لبنان ومن بینها الحكومات 

التى رغم رفضها السالم مع إسرائیل وتكوینها جبهة أطلقت علیها اسم " جبهة التحدى 

لم تستطع ان تشاركه وعندما تعرضت لبنان للغزو  ،إال أنها لم تفعل شیئا ،والصمود "

  المقاومة أو مساندته فى الحرْب: 

 ِأ  تأ د ا٠٠وا   

  د اْد  ٠٠وُد اى 

   ٠٠رْب 

  ٠٠و  ق أا اوِت اْد 

 ةه او  ِ  ٠٠  

 : َأة اا  ِإ  

   روَن

  إذاِا   ا وأم  

  ِ  امة ؟!



 
  
 

  
 

   

} ٢٧١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

** وفى القصیدة مقاطع عدیدة تتناول الغزو االسرئیلى وحصار بیروت الذى كان 

القصد منه أساسا قتل وأسر أبطال المقاومة الفلسطینیة المحاصرین فى بیروت أو 

  طردهم منها على األقل :

  ن  ذا  وَت 

 وا ْ ٠٠   

٠٠٠٠٠٠  

  

  "   اود "

 رج ا  ون ر٠٠ا   

 ْ أ آ ٠٠  

  ن  

صُت اط ّ   

 ْا ِء اق د ا  ٠٠و  

٠٠٠٠٠٠  

)  ب  َفون ا٠٠  

  ٠٠وأم  ا اِة 

 ِا  َل٠٠أ  

  ََُْ٠٠ا  ااْء 

ُواق اوا  

  ٠٠رو طراَُُ  آُ  ل اْء 

  أو م ا  ٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٧٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ٠٠أو ا   ى اْء 

 َا   أو  

ا   جَُ،  ا ُْء ٠٠دوا(    

وفى الجزء األخیر من القصیدة یدعو الشاعر بیروت للمقاومة الباسلة حتى لو 

ألن هذه  ،ویحذرها من االستسالم مهما كانت مغبة القتال ،سقطت بإباء وشمم

بل ویبعثانها من جدید هى  ،المقاومة الباسلة وهذا الموت المشرف كفیالن بأن یخلدانها

  والوطن العربى المحتضر : 

ا  ا  ٠٠  

 اةا َه و ِأ  ٠٠أو  

  ا،   

   ٠٠ أر ااَء 

 ْ  أ ََُْ٠٠و  

  ٠٠ن  اِت ِت 

 ا  را ٠٠  

 ْا  ُرا ُ٠٠و  

٠٠٠٠٠٠٠٠  

٠٠٠٠٠٠٠٠  

 ِت  آه ُمْن ! ٠٠دا ُُ روا  

  ،وف م   اِ ٠٠دن 

   اْح !

 ِة ا  ى ا  



 
  
 

  
 

   

} ٢٧٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ا ُ ْح ! ٠٠ ا ِب 

 داعا  ُ   ٠٠  

 ِِا   ٠٠و  

ا ط َا ن  ! ْح  

  ٠٠آِه وُت 

    ٠٠ء َل اْد 

 ٠٠  َْل ا  ِتا ى رو ٠٠و  

  ،  ِ اِة

 ِى ا ِ رْ  م٠٠  

! ْا ا ر  م  

 ك راأر –  ِ –  ْا  ٠٠را  

أر  ْدأو م ٍ َ ك٠٠  

  ه  اِت !

  واِت  اب ص اْد !

 َُُْ ى ر٠٠   

 ُ را٠٠م  

َِْا  دا م   دةأم  

  ٠٠ق ِد اْص 

ا ط،  

: َِْء ا ا وا  

ا أ إم آ َْص  ٠٠٠٠وا  



 
  
 

  
 

   

} ٢٧٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 نخ ا  ط٠٠  

وق اا  زىا، ! ْا  َُ  

٠٠٠٠٠٠٠٠  

  إ ِوُت

 ا   ك   

    ا زمَ  دْء ؟

   أِ  ،وذا و  اُت

ا رت ا  َد ِءوأ،  

  ٠٠وأُر أن ِ ْاْر 

 َِِ   نا ِّذا أ٠٠و  

    ء اْر ؟

   ،إم أرك أن   إٍء ٠٠آِه 

  و  ْت !

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

 ،** لقد عبرت تلك القصیدة أفضل تعبیر عن مأساة الحرب األهلیة اللبنانیة

وحصار بیروت ثم اقتحامها والوصول إلى مخیمات الالجئین  ،ل للبنانواكتساح اسرائی

وتعاون القوات اإلسرائیلیة مع  ،نیین خاصة مخیمى " صبرًا " و" شاتیال "یالفلسط

كان طبیعیًا لشاعر  ٠عمالئها من اللبنانیین فى المذابح التى دارت فى المخیمین 

 ،حق العربى الضائع فى فلسطینویدافع عن ال ،ویعشق لبنان ،یؤرقه الهم القومى

بهدف  - ویتألم للمذابح التى تعرض لها األهالى الُعزَّل من الفلسطینیین فى بیروت 

إلقاء الرعب فى قلوبهم حتى یضطروا إلخالء المخیمات والهروب منها بل ومن 

كان  ،ویقف إلى جانب أبطال المقاومة الفلسطینیة المتمركزین فى لبنان - بیروت كلها 

یا لمثل هذا الشاعر أن ینفعل هذا االنفعال ویكتب تلك القصیدة الزاخرة بالمشاعر طبیع



 
  
 

  
 

   

} ٢٧٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

لقد تكشفت بجالء المؤامرة  ٠ة القومیة واإلنسانیة التى ألهمته إیاها تلك األحداث الرهیب

ئیلیة التى شارك فیها عمالء إسرائیل بلبنان والقوى اللبنانیة الرافضة للوجود اسر اإل

ان والساعیة لطرد الزعیم الفلسطینى الراحل یاسر عرفات ورجال الفلسطینى فى لبن

والتى شاركت فى مذابح المخیمات الفلسطینیة وعرفها  ،المقاومة الفلسطینیة من لبنان

                 )٦٩(العالم تفصیًال بعد ذلك 

   

** كذا فإن الواقع السورى بهزائمه وصموده قد أوحى للشاعر عدة قصائد تناولت 

) ثم تعرض ١٩٦١) ثم االنفصال (١٩٥٨ریة (والوحدة السوریة المص ١٩٦٧مة هزی

كما وجد تعرض شاعر سوریا  ٠دمشق للحصار وللضغوط األمریكیة واإلسرائیلیة 

وٕاننا لنجد تعاطفا بل  ٠وهكذا  ،الكبیر بدوى الجبل للنفى صدى فى شعر فؤاد طمان

نا من قبل لقصیدة " كالسیكیة وقد أشر  ٠عشقا للشام فى أعمال الشاعر اإلبداعیة 

  الشام " التى أهداها الشاعر لبدوى الجبل وأشار فیها إلى نفیه ومطلعها : 

 ذا  ا   

ا  و    

** وهى القصیدة التى أشار فیها إلى الخطر اإلسرائیلى مشبها إیاه بجیش 

عن الحروب اإلسرائیلیة السوریة وذكر فیها والتى تحدث فیها  ٠٠المغول الضارى 

فقد كان الشاعر ضابطا كما بینا فى صدر هذا  ٠رفاق سالحة شهداء معارك الجوالن 

 ،وحرب أكتوبر المجیدة ،واالستنزاف ،١٩٦٧البحث فى " التمهید " وحضر حروب 

  یقول الشاعر :   ٠ ١٩٨٢إلى أن استقال عام 

  ٠٠ َُْ ًءد   

  وامُت  ٠٠ك  " ان " 

 نا  قر  

زا  ن ب دربوأ  

وا ر وا و  



 
  
 

  
 

   

} ٢٧٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

أ  ا  وأط  

ُء إمِأ     

 ق ا ٠٠ ادا أ  

** وفى ختام القصیدة یعد بالصمود وقتال التتار إلى أن تعود دمشق أمیرة 

  للشمال وتقام األفراح :

ر وما و    

و ت ىا  ا   

  ج ء ال أةم

 ما ء ُز  ٧٠(وم(  

وأما دمشق التى تعرضت للحصار بعد سقوط بغداد واحتالل الوالیات المتحدة لها 

فقد ألهمت الشاعر قصیدته " دمشق تحت الحصار " التى كتبها وقلبه یشتعل قلقًا 

وتتكون القصیدة من عدة لوحات  ٠امتداد العدوان على بغداد إلیها علیها ویخشى من 

فى اللوحة األولى یصور الشاعر دمشق بما عرفت به بیوتها وساحاتها من احتفاء  ٠

ویشیر للمد الوحدوى الذى نتجت عنه  ،بزهور الفل والیاسمین وقصائد الشعر، والغناء

  لعربیة :وللعاطفة القومیة ا ،١٩٥٨وحده مصر وسوریا سنة 

 َ اْت  ٠٠ا  ِهْإ ٠٠و  

وْا ُ ِهِ  رُد ،ووا،  

  ٠٠وام  اى اْت 

٠٠٠٠٠٠٠٠  

! ُد  

 ْا وا ِ َُ ا  ا٠٠و  

 ْا   ٠٠و  



 
  
 

  
 

   

} ٢٧٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

طُ ،  ِت اوا  ََ  

 َ))َرِْ((،  َو أو))وَز(( ٠٠  

 ْى ا ٠٠دا  

٠٠٠٠٠٠٠٠  

  ا  ان  أز ا واْت 

  راُتا َ  ْن((و(( !  

طر االنفصال الذى حدث بالفعل عام وهو فى الشطر األخیر یشیر إلى خ( 

١٩٦١(   

ومقاومة حلب له  ،وحة الثانیة یتحدث عن انفصال سوریا عن مصر** وفى الل

ویقول إن المدافعین  ٠ )وكانت آخر قالع الوحدة التى سقطت فى أیدى االنفصالیین(

عن الوحدة هناك كانوا یضحون بأنفسهم لتستمر الوحدة العربیة وهى قلعة العرب 

  ومالذهم األخیر فى مواجهة أعدائهم :

 –  رقوا ُا –  َب))َْ((  

 حا  ق  ٠٠  

  ٠٠وم ل  ون اْب 

 َا رك ٠٠  

 ْا َ ا  ٠٠و  

 ا َُ و  

   ٠٠ ا  ٠٠وُ  َُ٠٠ُز اَر 

ًُت ون واا ُُ ٍ ٠٠  

 ُاا    ن  

 و ق اط ٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٧٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ْط ُذ اوَل ا  ٠٠و  

 لا ُ َا  إذا ذ اا  

 ما ا ٠٠  

٠٠٠٠٠٠٠٠  

! َا ةأ ُِدرو  

ن اا ا م  َ ،  

  ٠٠ردِ اُل وإن ط

 ْق ا تا  ٠٠وإن  

َا اإذا أ ْ،  

 ِِاِ ق َا أ ََ٠٠  

 ٠٠  ضا ََْ  ٠٠  

  ِِى !

 ُى اِ ِ٠٠أم  

  ٠٠إم راُ اِ  ِِ٠٠ى 

ا  ٌ  

 ! َْ    

  

ا المقطع السابق یقطع بإیمان الشاعر العمیق بالوحدة العربیة وبأنه كان ** إن هذ

   ٠یعلق علیها اآلمال الكبار 

ثم  )١٩٦١بانفصال ( ٠٠** وفى اللوحة الثالثة یعلن الشاعر سقوط قلعة الوحدة 

ویصور جنود  ،)بحجة إسقاط نظام صدام حسین(یتحدث عن غزو األمریكیین للعراق 



 
  
 

  
 

   

} ٢٧٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

الواقفین  )المغول(واألعداء  ،والدمار الذى لحق ببغداد ،سر الحرائرالعراق القتلى، وأ

على ضفة نهر الفرات یسقون خیلهم من مائه ویرفعون ألویتهم علیه حیث تصطف 

  قواتهم المسلحة :

 ا َََِ٠٠ ! ُا  

! ْمُل اظ إ    

 ا ُء ا٠٠و  

 ودد وراء اا  را ٠٠  

 ْا  ا٠٠ا  

 ً رت اد٠٠  

  ٠٠ُروُه ى اُح 

ا   لا،  

  ،ن   ُُ ااِت

   ٠٠و ُُ  وراء ارْق 

٠٠٠٠٠٠٠٠  

  

تستعید سیوفها من  ،** أما اللوحة األخیرة فهى لدمشق وهى تحت الحصار

حیث  )الوحدة العربیة(وتبحث لصغارها عن قلعة بعد أن تهدم الحصن المنیع  ،القبو

  ولم یتبق إال الخروج لمالقاة الغزاة الخارجین من دماء العراقیین : ،ال ینفع الندم

  

 َا ُرُف أ ا ٠٠د  

 ا  فا  ذى  ٠٠  

ٍ    



 
  
 

  
 

   

} ٢٨٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ُرَذ ا ٠٠  

    اُت  اْت !

  و و َ اَن !

 ِا وُج إا إ  ٠٠  

   )٧١(إ اع  ار   دء ااْت !

   

** لم تكن قصیدة " دمشق تحت الحصار " هى الوحیدة التى عاش فیها الشاعر 

من ذلك قصیدته "  ،دت قصائده عنهابل تعد ٠٠مأساة بغداد وعبر فیها عن سقوطها 

وفیها یتحدث عن الفتاة التى فقدت كل أهلها تحت أنقاض بیتها  ،وحیدة فى بغداد "

ووقفت ذاهلة ال تنطق بینما الحرب األهلیة دائرة فى  ،المهدوم بفعل الغارات األمریكیة

السعى الشوارع والعشائر والقبائل منقسمة على نفسها وبعضها یعاون المحتل بحجة 

  للسالم :

َو ة أ ا ةا،  

ا ا ق أر،   

 ٠٠ذا  ْا د ٠٠  

 َداَد اا ا ُعو  ٠٠  

 ْض اام  ِت اا ٠٠  

 ر   ٠٠  

   ُ٠٠وأ ا  ُووِ،   

    ن نن اوا،  

 ْا ََُْ ىا ا ُ٠٠وط  

 ا ِِا ُ ر٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٨١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

! اِة و ة اُدو  

 ةرت و٠٠  

 د  ر ة٠٠وا ! ْ أو ٌ ً و  

  ْ٠٠ إ وا  ٠٠ ار 

 ُن ا ٠٠ ؟  

 رك ا اِة ؟ت ارد  نا    

 ةاق اأرض ا ا؟!  

 ةا ُ ا   ٠٠   

  ٠٠ ذا  ْل 

 ُ ٠٠  َل ا ٠٠و  

 ْق ا ا  ٠٠و  

 نق ا ا   ٠٠اُد  

   ٠٠ ا اد ُخ اِة وَن 

 ةة اا  نوا ا  

 ن ا ت أو٠٠  

  دواَن((و (( ٠٠   

! ْا م   ا )٧٢ (  

  

ه ** وقبل القصیدتین السابقتین كتب الشاعر قصیدته " عدنان " وأهداها لصدیق

 ،العراقى عدنان الركابى الذى عاش فى منفاه بانجلترا مطاردا من نظام صدام حسین

ثم فوجئ بحصار القوات األمریكیة لعاصمة بالده التى  ،تاركا أمه وعشیرته فى بغداد



 
  
 

  
 

   

} ٢٨٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ویأسى الشاعر لعدنان  ٠تعانى فى الوقت نفسه من دیكتاتور یحكمها بالحدید والنار 

دخول بغداد لیكون مع أمه ووطنه والمذابح على فى زمن الحصار وهو عاجز عن 

والقصیدة تصور الفتى وهو یغرق فى لجج البحر ثم ینتشله رفاقه فیهذى  ٠األبواب 

لیلى المریضة بالعراق) ویذكر أطفاله الذین تركهم فى المنفى (باسم وطنه بغداد 

یكیة من الخارج وبغداد التى حاصرتها القوات االمر  ،بالشمال وأمه التى تركها بالعراق

  ودیكتاتورها فى الداخل بحرسه المسلح :

 ا  و  ن ا٠٠   

ِ َدل اجا َُ،  

   ٠٠واَُ ا َِِْْ  ااق اِء  

  ٠٠مُه 

 لا  ُدَا ُا َُِ جوُه  ٠٠أُ٠٠وَد  

 نو ِا  ٍ  لاْق : ٠٠ِا ُُوأ  

))ْ( (٠٠ ) أ)() ِ  اَد() ا( (٠٠   

 ط إ ِا  ٠٠   

 ! ا ُوَدُه ا ُ  

  آه   ا اْق !

 حا ق ِ٠٠  ُُام دت ٍ٠٠  

لا   ِتا  ط،  

ُى اََ  و،  ِ ا َ٠٠وأ  

   ااِت َد ااْق ! ٠٠و ااِت َدُ اِة 

 ِأم ٠٠ اشِا  اةِك اََ، ا ور،  

   َُ٠٠ح وُْ ا ،) اُج ِ )ِموُن(و (



 
  
 

  
 

   

} ٢٨٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  و واُت ااوغ ِ ْق !

٠٠٠٠٠٠٠٠  

 َا ا  ت أم٠٠   

 ا ا َ٠٠و   

 ْا  ٠٠  ََ  ُل٠٠وا     

  ،و ُد ِِْ ا اِ ، َ –إَذْن  -

ِا ِ ، ! ْقا َِْْل ر وا   

   ٌ ٌ  ر ُِ اُاْق !

  َِْ   ! ِتا   ُو  

  م اْق !

  

 ا  نُر اا ٠٠   

  ًى َن

-  ق ا –   

 ِا ُ ُ أٍب  ًَ٠٠  

   ،اُت اا   ٌ و

لا  تدا نوا،  

  )٧٣(ارِت  مت اواْق ! 

  

** وٕالى الواقع العربى المعاصر تنتمى أیضًا قصائد كثیرة لفؤاد طمان تتعلق 

 ،وأطفال الحجارة ،والمقاومة الباسلة لفتیاتها ومنهن الشهیدات الفدائیات ،بفلسطین



 
  
 

  
 

   

} ٢٨٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

لطفل محمد الدرة الذى قتلته القوات االسرائیلیة عمدا جهارا فى الطریق العام وهو وا

  ٠یحتمى بأبیه من رصاصها 

** فى قصیدته " نضال " وهو اإلسم الحركى للفتاة الفلسطینیة " عندلیب خلیل 

قطاطقة " التى فجرت نفسها وهى دون العشرین من عمرها فى تجمع لجنود االحتالل 

 ١٢وكان ذلك وقت أذان العصر بالضبط یوم  ،الذین قتلوا أهلها من قبلاالسرائیلى 

  فى هذه القصیدة یقول فؤاد طمان : ،)٧٤(فى قلب القدس الغربیة ،٢٠٠٢إبریل 

! أذاُن ا  

  ))ْل٠٠ ))م  

  ! ))ت اَُل  اْل((

 َْ  َ٠٠  

 قا َْو  ىو ٠٠  

  ،ورى ، ِ  اََن

  و َش اْل !

**  

  َِْن((طِك ) )َم٠٠ا  

 را َأ ْ  َ٠٠و  

     ِ ِ٠٠ ارض  ورٍد 

 ٠٠و  َءُه  –وط  دى –   

 ٍ  ِِء ،وا ا ط،   

  ه  زَ اِت   ٠٠ى اَد 

    وا ز اِ  ََ٠٠ى 

 را اق أ٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٨٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

    وَََ ِت ٠٠ٌت ٍت  َ٠٠ى 

  ٠٠ور  ا ِ  ٠٠ا ِء 

 وا كوا ِ٠٠   

 ْأ ن أَُْ ِِوأ أ  ء٠٠وا   

 ْأ     

   َ رب اِء َف  اْل !

  

 سا ِا ر  َذْنإ ٠٠  

  وى  ا    ان  أ اْل !

ا طا ى را ٠٠   

 ِا  ْو شم  ِتا ٠٠وا  

   ٠٠ود أ اِد 

  َ  اِت 

 ا ادا إ َا ُ  

  َُر رق ا٠٠   

ا   ن م اَْ و،   

   َ َىوُم ٠٠   

   ف اْل !  أن مَح

 ! –  ا  –  أر ُ   

 ما  ا َِ زى ٠٠أن  

ُِِْ   أن ،  



 
  
 

  
 

   

} ٢٨٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ََ  اُش  اْل !   

  

** وعن غزو العراق للكویت الذى شق الصف العربى وأطاح باستقالل دولة 

ات األجنبیة للتدخل كتب فؤاد طمان قصیدته " باقة زهر شقیقة وأفسح المجال للقو 

ویستهلها بالحدیث عن أمته العربیة وعن وحدة المصیر العربى متفائال  ٠للكویت " 

موضحًا أن الحضارة العربیة اإلسالمیة هى حضارة الحب  ،بمستقبلها رغم المأساة

  یقول :  ٠٠والتسامح تهتدى بهدى اهللا 

 ُ٠٠ ا ا أم  ِإ   

  أو و   اِِت ٠٠ُء ان 

 ق ق ُح ا رو  

ا   ان م و  

را  ة   قو  

ا َا ا  ف رو  

 مق او ُا َ  

 ا أم-  ا رب-  ا ُِ  

** ثم یسأل الشاعر عن مصیر األسرى من الكویتیین الذین أسرتهم قوات صدام 

ویذكر بوقفة العرب بما فیهم الكویتیون والمصریون  ،حسین وقیل إنهم قتلوا فى األسر

وكیف  ،أثناء الحرب العراقیة اإلیرانیة ،ما غزت أرضه القوات اإلیرانیةمع العراق عند

ویأسى فى النهایة لقتال  ٠غدر صدام بعد ذلك بالكویت وقام بغزوها منكرا جمیلها 

األشقاء الذین كان من المفترض أن یحموا بسیوفهم حدودهم وأمتهم العربیة التى یعانى 

  یقول : ٠٠ائهم فیها أبناء فلسطین وینتظرون نصرة أشق

 ُ٠٠  ُ٠٠ نم دأ رأ   

   ا ام ؟و ا واب 



 
  
 

  
 

   

} ٢٨٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ام؟وأ انى وا  ٌ أ  

انف ط  لا    

ما      

 ا  أ ؟أ  ما اؤم ؟أ  

" ن " ءأ  ا  ا  أم  

  وة اوق    ون

    ام ! ؟أ ون 

اموو   ِءا  و! )٧٥(  

  

  

  

  

  

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٨٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ا ا  

   دب اا  

  

تنتمى  ،ومقاطع من قصائد وأبیات متفرقة فى شعره ،** قصائد كثیرة لفؤاد طمان

إن ثقافة ذلك الشاعر الموسوعیة تجعله ینهل من معین ال  ٠جمیعًا لتلك المصادر 

وقسطنطین  ،رنسىفى شعره إشارات لفیكتور هیجو الف ٠ینضب من آداب العالم 

وقصیدة كاملة مستوحاه من  ،وروایة العجوز والبحر لهمنجواى ،كفافیس الیونانى

كذا حیاة لوركا  ،أسطورة " فاوست " التى عالجها جوته األلمانى ومارلو البریطانى

وروایة موبى دیك لهیرمان ملفیل  ،شاعر أسبانیا وٕالیاذة هومیروس وأودیسا هومیروس

  ٠وغیر ذلك 

القصیدة التى كتبها فى باریس بعنوان " تجلى الملیكة على ضاف السِّین " ** فى 

وعن  ،فیتحدث عن حبیبته ،ویخلط فیها العام بالخاص ،من دیوان بكائیة على البحر

فى هذه القصیدة تأتى  ٠٠وعن باریس الطبیعة والحضارة والجمال  ،ملیكته مصر

  یقول فؤاد طمان : ٠لعظیم إشارة عابرة إلى فیكتور هیجو الشاعر الفرنسى ا

 ْزذاَذ ا أ  

 ردةا ُ َرو ٠٠و  

 ردون ام وا  ل ىذاذ اا ٠٠أ   

ِا  " ر " ،  ةا ٠٠وا  

  و "  " و ٠٠  

  ٠٠و  اَى 

  ٠٠درة و َ  م ا

٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

 "ا " ِ إ ْ٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٨٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ك  "  "٠٠  

    ان أن اَس ُت ؟

 ُ  ُس اا–   

 ن وا ٠٠  ةَ٠٠  

وكان هذا طبیعیا فقد  ٠٠هكذا ظهر فیكتور هیجو فى قصیدة طمان الباریسیة 

تحدث  ٠٠عن حضارة فرنسا ومعالمها وطبیعتها الجمیلة  تحدث الشاعر فى القصیدة

وعن نهر السِّین الذى  ،عن غیوم باریس المفاجئة ومطرها المفاجئ فى صیفها الحار

وزهورها وحدائقها الخضراء وطرقها  ،ونوافیرها التى تزین ساحاتها الملكیة ،یخترقها

العالمى " اللوفر " الزاخر  ومتحفها ،وَحَمامها الذى یمأل المیادین الشهیرة ،الشذیة

وثورتها التى غیرت تاریخ أوروبا وأثرت فى العالم  ،باللوحات البدیعة والتماثیل الخالدة

فكان طبیعیًا مع ذلك كله أن یتحدث عن عبقرى من عباقرتها وهو فیكتور هیجو  ٠

 ،الذى یمثل النفس اإلنسانیة الصافیة والضمیر اإلنسانى المعذب )١٨٨٥- ١٨٠٢(

فالشموس ومنها هیجو أو  ٠یمر فى ضفاف السین  ،اه فى قصیدته حیا ال یموتویر 

   ٠آثاره الخالدة تغرب وتغیب ولكنها ال تموت بل تشرق من جدید وٕالى األبد 

  

لیس فقط ألنه  ٠٠** والشاعر موفق فى اختیاره لفیكتور هیجو فى قصیدته 

وقرنه بالشمس  ،فرنسا إالهبدلیل انه لم یختر فى شعره رمزًا ل ،معجب بشخصه وشعره

فهیجو  ٠٠الشاعر على حق فى هذا االختیار  ٠التى ال تموت وٕان غابت أحیانًا 

الذى یمثل ضمیر االنسانیة والصفاء اإلنسانى هو من آباء الرومانسیة الفرنسیة الكبار 

وهو القائل : إن أفق الشعر أفق ال نهائى وأن وراء هذا  ،ومؤسس الموجه الثانیة لها

هؤالء الذین اعتادوا فى  ،عالم الحقیقى عالم مثالى متأللىء أمام عیون الشعراءال

والشعر هو كل ما هو حمیم  ،تأمالتهم الخطیرة أن یروا فى األشیاء ما هو أكثر منها

ویعلق على هذا القول البدیع الناقدان الفرنسیان دانیال لوفرس  ٠فى هذه األشیاء 

خصصان فى الشعر الفرنسى بجامعات فرنسا : " وجان لوى باكیس االستاذان المت



 
  
 

  
 

   

} ٢٩٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

هكذا یوصف الشاعر وكأنه من یعرف كیف یمتزج حسه الحمیم بالكون امتزاجا مثمرًا 

)٧٦(  

  

** ومن األدب العالمى أیضًا استلهم فؤاد طمان قصیدته " لوركا / اللقاء األخیر 

 "٠  

كان لوركا  ٠بداعه ** استلهمها من حیاة الشاعر اإلسبانى " لوركا " وأفكاره وإ 

وبصفة خاصة ألنها شاهدت  ،معجبا بالحضارة األندلسیة التى ازدهرت فى قرطبة

وتالقت فیها األدیان السماویة الثالثة :  ،امتزاج الحضارة اإلسالمیة المزدهرة باألسبانیة

وكان لوركا  ٠دون تمییز بین البشر الذین اعتنقوها  ،الیهودیة والمسیحیة واالسالمیة

بعودة قرطبة أو بعودة الحیاة اإلنسانیة التى یتالقى فیها البشر ویعمها الخیر  یحلم

بأن قرطبة  )٧٧("ء قصیدته الشهیرة " أغنیة الفارسوكان یعلم كما تُْنبى ،والمساواة

  ٠بحضارتها اإلنسانیة العظیمة وروحها النبیلة لن تعود مرة أخرى 

  )٧٨(** من هنا كتب طمان قصیدته وفیها یقول

  

ُ ))ر((  ا   

    ا َطْ ٠٠اَن 

  و ز(( ادى ا((وأُت 

َا ََِا أ ، َْوأ  

   أاُر ٠٠واْ  ٠٠اُُْه 

ا  ذُنا وََُْْ رِف  

  َ َُ ))ااُء((و اى 

و ))ونز ا((  ))َْ((  

 ))ر( (ِِم  رق  



 
  
 

  
 

   

} ٢٩١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

َق اُف ا، َْو  

   ٌ ا(( ط(( ول

  أن  َْادى  َْت

 م ٠٠ دوَم   

ٌرا ٌو و، ! َْأ   

  

 ٠** ومن األدب العالمى ایضا استلهم فؤاد طمان قصیدته " لنا ُسلٌَّم للسماء " 

تى كتبت من وحیها روایات تلك األسطورة ال ،فقد بناها على أسطورة " فاوست "

ومسرحیات عدیدة فى األدب العالمى أشهرها " فاوست " لشاعر ألمانیا وأدیبها الكبیر " 

" ومسرحیة " الدكتور فاوست " للشاعر والكاتب المسرحى كریستوفر  ،جوهان جوته

  )٧٩(وأعمال لتوفیق الحكیم وعلى أحمد باكثیر وفتحى رضوان  ،مارلو

" التى لها أصل من الواقع و التى مألت ألوف الصفحات  ** وأسطورة " فاوست

فى الكتابات األوروبیة واألدب العالمى البریطانى واأللمانى والمصرى وآداب العالم 

الذى  -األخرى یلخصها الشاعر فؤاد طمان فى هوامش دیوانه األخیر " نبیذ اآللهة " 

  )٨٠(كما یلى :  - مأله باألساطیر وٕاشارات األدب العالمى 

: هو شخص حقیقى حصل على الدكتوراه فى  )FAUSTUS= FAUST(" فاوست 

علوم الالهوت ومارس الطب لكنه عاش مولعا بالسحر والشعوذة ومارسهما منتهبًا 

قیل إنه خاب ظنه فى العلم والطموح المعرفى ألنهما  ٠مدعیا القدرات الخارقة  ،للذات

ا مع الشیطان یطیعه بموجبه لقاء وعقد میثاق ،ففضل السحر ٠لم یحققا أحالمه 

وفى مناخ اجتماعى یؤمن  ٠الخیرات األرضیة الزائلة وتحول إلى فاسق وملحد 

بالخرافات اعتقد الناس أنه كان على صلة وثیقة بالجن وأن الشیطان قتله فى النهایة 

٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٩٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

اتخذه بعض الشعراء والكتاب رمزًا تدور حوله إبداعاتهم ومنهم الشاعر األلمانى  - 

" والشاعر المسرحى اإلنجلیزى " كریستوفر مالو "  J.W.GOETHEالكبیر " جوته " 

"CHRISTOPHER  MRLOWE  ٠" الذى كتب مسرحیته قبل جوتة  

بنیت على هیكل  –وهى إحدى درر األدب األلمانى  –" فاوست " جوته   

لمزید من وأبرز فیها " جوته " المیل اإلنسانى لتحقیق ا ،أسطورة " فاوست " القدیمة

القوة والمعرفة وامتالك الحقیقة بأى وسیلة ممكنة أو مستحیلة من خالل سعى فاوست 

بما فى ذلك استخدام السحر بل والتحالف  ،لتحقیق ذلك بكل الطرق الطیبة و الخبیثة

مع الشیطان ! وتمثل شخصیة الشیطان " مفیستو " التى تحالف معها " فاوست " 

وهو ما وصل بفاوست إلى  ،وقیم الخیر ،على فكرة اإللهالرغبة الجارفة فى التمرد 

حیث أطاع الشیطان من أجل أن یحقق له القوة  ،النهایة المأساویة فى مسرحیة مارلو

  ٠والمتعة والنفع المادى العظیم ولكنه فى مقابل ذلك امتلك روحه وأخذه معه للجحیم 

ست أنه ذاهب إلى حیث أیقن فاو  –** وفى المشهد الختامى من مسرحیة مارلو 

یبدى أمنیته  –الجحیم فى نهایة الرحلة وأن هناك من ینتظرانه لیسوقاه إلى مصیره 

األخیرة قائال " یاروحى : تحولى إلى قطرات ماء صغیرة واسقطى فى المحیط وضیعى 

   )٨١(إلى األبد " !

لشر ** یتناول فؤاد طمان فى قصیدته " لنا سلم للسماء " قضایا الوجود والخیر وا

مؤمنا إیمانا یقینیا بأن رحلة الحیاة ستتبعها حیاة اآلخرة حیث یجنى كل انسان ثمار 

والشاعر فى ذاك یستفید  ٠فإما الجنة وٕاما العذاب فى جنهم  ،مازرعه فى الحیاة الدنیا

من أسطورة فاوست كما وردت فى األدب العالمى : فاوست " مارلو" وفاوست " جوتة 

  یقول الشاعر :  ٠عد الدنیا وموعد اآلخرة " فلإلنسان موعدان مو 

 ر اا  م ِءا  ٠٠  

٠٠٠٠٠٠  

 ىا م ا ط ٠٠٠٠٠و  ا  

بل هو تعبیر حقیقى  ،وكوكب الماء هو األرض وهو لیس تعبیرًا مجازیًا فاتنا فقط(

  ٠ )غلبیة مسطح الكرة األرضیةأیضًا ألن میاه البحار واألنهار والبحیرات تمثل أ



 
  
 

  
 

   

} ٢٩٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

** ثم ینتقل الشاعر إلى شخصیة الدكتور فاوست یحدثنا عنها وعن حلمه 

المستحیل بامتالك القوة الدینویة الخارقة وكیف أنه باع نفسه للشیطان وهجر العلم 

فى هذه  ،وكیف " أن الشیطان امتلكه تمامًا " ،مقابل منحه هذه القوة ،واستعان بالسحر

یستطیع ان یأمره بارتكاب أى عمل شیطانى فیأمره مثال بقتل حبیبته !  حیث ،الصفقة

  بل وقتل النبى المقدس !! :

لا  و،  

 ا ٠٠و  

 ِ  َا  ذا  ٠٠  

! ا    م و  

ا م، وا، ة اا  وا وا ٠٠  

ا  س أن م، : ْ   

! َاا رط  َ  

 م سا رأس ا َو  

ولكن لألقدار أیضًا أن ترد  ٠٠والشاعر یقول إن " لفاوست " أن یفعل كل هذا  

  علیه وتعاقبه وتقضى على كل أحالمه :

! َُ م  أن  "  

 ََُِء وم ٠٠  

  ،و أن ب اَج

ُ ُا   ،  

ُ ُو،  

! وا  ذا    



 
  
 

  
 

   

} ٢٩٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

** ثم یصل الشاعر إلى نهایة األسطورة كما وردت فى مسرحیة فاوست " لمارلو 

الحیاة فاوست الذى یندم اآلن وقد انتهت رحلته فى  ،إنها نهایة فاوست نفسه ٠" 

لیدفع ثمن جرائمه فى  ،أو إلى العذاب األبدى ،وحضر الشیاطین لیصطحبوه إلى جهنم

وحتى حلمه األخیر بأن تصبح روحه قطرة ماء تذوب فى  ٠الدنیا واستجابته للشیطان 

حتى  ،المحیط حتى ال یحصل علیه زبانیة جهنم الذین جاءوا إلیه لیصطحبوه للجحیم

  یال فهو ذاهب للجحیم ال محالة : هذا الحلم تبدد وأصبح مستح

   ٌُ ِء

  مأن أ  " ُو " ٠٠و  

 َا َ ٠٠  

 َا  ٠٠  

  ،واان  ا ُْوَن

  ٠٠َن 

  ،َُْ  اوُح ة ٍء

! ِط  َ ا   َى  

 أم  ََا م ا ُ٠٠وا  

ً را ط  َّوُم،  

 ا ق ا ْا  ُ ل٠٠وم  

ََأ ُُم و،  

  ٠٠ و ا واذِت 

 ٠٠وم  

 ا ا   نا  دى أن " َو "٠٠  

 َ أن  ا  ء ٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٢٩٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ُ   أن و،  

ء اا ،  

 ُُ٠٠و  

  ٠٠ر  ح ارِه 

!  ٍت  ُل أو  

       

         



 
  
 

  
 

   

} ٢٩٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ا ادس 

  وا وا ما را وامم  

       

طمان لمصادر منتسبة لحضارات العالم المختلفة ** ینتمى كثیر من قصائد فؤاد 

٠   

سعد دعبیس فى هذا الصدد : إن المصادر الفرعونیة فى شعر  ٠د٠** یقول أ

على  ،فؤاد طمان " تبدو مثال فى صورة من أروع صورها فى " وادى الملوك" باألقصر

  ٠النحو الذى نراه فى قصیدة بعنوان " طیف الملكة " ومطلعها 

 َْط   ِكوادى ا  

  )٨٢( ر  اِت

وقد صورها  ٠** وفى هذه القصیدة یتحدث الشاعر عن مصر المجد والخلود 

ثم أشرق  )رمزا النحسار الحضارة المصریة ومجدها(فى صورة الملكة التى اختفت 

ویؤكد لنفسه أنه  ٠طیفها أمامه فجأة كالشمس حین تخرج من ظلمات اللیل البهیم 

ویفسر  ،ویهیب بها أال تغیب ٠لیس طیفًا عابرا اشتبه علیه بل هو الملكة حقا 

إنها ال تقیم على الضفاف إال وجند  ٠٠اختفاءها بأن مثلها ال یقیم مع الذل والهوان 

  المجد من بنیها یتصدرون الساحات :

 كوادى ا  َْط  

  ر ِتا  

  

  و اٌد ٌ ٠٠ ااد 

   ادى  اَِت

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٩٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

د ن را و  

ات ،وا و  

  

ا س أما   ُو  

  مى   ٠٠ان 

  

ا   ، أ   

  وَََ َِا ٠٠اُ اُع 

  

 ةا ا  َح٠٠و ُْو  

  وُى ِْ ! ٠٠اَ اَن 

*  

د : ا ا ُتأ    

 َح و ٠٠ا ٠٠ا و  

  

   ُ  اة واؤى

   مرك ار  اِت

  

 ُِ ا٠٠  ٌ٠٠ ُزام   

  و  را ٠٠ُج اِد 

  



 
  
 

  
 

   

} ٢٩٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ٠٠ أو ر ا ط ِ  

ُ ُ م  

  

 َ ِأم ى ٠٠و س  

  و م ََْ  ااِت

  

ا  ُ  ِِْ   

  إ و ا  اِت  !

  

لحضارة العربیة اإلسالمیة بالمغرب یستوحى الشاعر بعض لوحات ** ومن ا

  قصیدته 

 ،فیستعید أمجاد المغرب وشمال إفریقیة العربیة واإلسالمیة ٠٠" كالسیكیة المغرب " 

ویتمثل القائد اإلسالمى الكبیر " عقبة بن نافع " الذى عبر بجیوشه شمال إفریقیا وبنى 

تشهاده عندما فاجأه جیش العدو وهو فى عدد ویشیر لقصة اس ٠القیروان وجامعها 

وصاح فى رجاله داعیا  ،قلیل من رجاله فأبى االستسالم واألسر الكفیلین بإنقاذ حیاته

یقول الشاعر  ٠إیاهم للقتال حتى نیل الشهادة فقاتل وقاتلوا معه حتى استشهدوا جمیعًا 

:  

" طا "   ٌ  

  وَْ  ُ  ُب

  

 ا  –  ى  –  

ُِْا ِ ُروم  



 
  
 

  
 

   

} ٢٩٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ا   ةأ و  

 َُْ ا و  

  

) ُ أم)َُ( (٠٠  أم   

ٍ ا٠٠ أ  ُْأ و  

  

ًر   تأ  

  و أ ن ا  

** وفى ختام القصیدة یقول الشاعر ألعداء االمة العربیة إنهم لن یطفئوا نور 

  الشمس وأن المجد العربى سیعلو نجمه من جدید :

  ا  ا  

  ت  اى َُُْب

ٍ      

   ارق واب !

ا  را مُو  

ا ُ ٌو  

َْْت أٌََن إذا َوُو  

 َِ ُب ! ٠٠ و  

ة على انتماء بعض أشعار فؤاد طمان إلى مصادر من ** تلك كانت أمثل

وقصائده زاخرة أیضًا برموز وأحداث  ،الحضارات الفرعونیة والعربیة واإلسالمیة

  ٠وثقافات حضارات العالم المختلفة 



 
  
 

  
 

   

} ٣٠٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ا ا  

  وا اث اا   

ان أحیانا مصادر ** یقول الناقد الدكتور سعد دعبیس " یختار الشاعر فؤاد طم

كما فى دیوانه ( الحب التراثیة وفى قصائد دیوانه أبجدیة النجم البعیدوحیه من أسفار 

مثال  نراه یختار من التراث العربى ومن شعراء العصر العباسى )أشعار من اإلسكندریة

شاعرًا شاء له قدره أن یقع فى مأساة حب رهیبة أدت إلى أن یقتل الشاعر العاشق 

وهو ما یذكر بعراقة هذا اللون المأساوى من تجارب الحب التراثیة العربیة  ٠معشوقته 

على النحو الذى نجد له أمثلة  ،التى تنتهى بمصرع أحد العاشقین أو مصرعهما معا

ویتعاطف شاعرنا فؤاد  ٠٠٠٠٠ونظائر فى كتاب " مصارع العشاق " البن السراج 

عر العاشق " دیك الجن " طمان مع صاحب هذه القصة المأساویة وهو الشا

الذى قتل حبیبته حین توهم خطًأ خیانتها له فى غیابه نتیجة لمكیدة دبرها  )الِحْمِصى(

وٕان راح یلومه  –یتعاطف طمان مع هذا الشاعر العاشق  ٠له ابن عمه الحاقد علیه 

أما  ،فدیك الجن قتل حبیبته بسیفه ٠كما یجد وجه اختالف  ،ویجد وجه شبه بینهما –

  فقد قتل حبیبته بهجره إیاها وفى ذلك یقول : هو

   ٠٠     

) ْْوْرٌد(أ( (٠٠ ) وأ)اُ( (٠٠ !  

 ٠٠ )  ورٍد(إن د( ًز  (  

   ا ُ ٠٠و !  

  ُ   اىََ  ى 

 َََْ و ٌْ وا َ٠٠ا!  

٠٠٠٠٠٠٠  

 ُ٠٠ظ   ٠٠أز م   

 دا ُ٠٠  اََ اك ٠٠إْذ  !  



 
  
 

  
 

   

} ٣٠١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ُ٠٠ َِْى طا    

   ٠٠َوْرٌد  َُ  س ْ٠٠ !  

   ْا  س  

 َ َْ٠٠وأ  دم  ٨٣(! ٠٠(  

  

** وٕاذا رجعنا إلى هوامش دیوان " أبجدیة النجم البعید " لفؤاد طمان والمنشورة به 

القصیدة السابقة نجده یذكر فى تعریفه بدیك الجن ما یلى : هو الشاعر عبد السالم 

بن رغبان الذى عاش فى حمص بالشام خالل القرنین الثانى والثالث الهجریین ووصفه 

وقد عشق جاریة  ٠ج االصفهانى " بأنه شاعر مجید " صاحب األغانى " أبو الفر 

وتزوجها وعاشا حیاة العاشقین  ،ودعاها إلى اإلسالم فأسلمت ،مسیحیة اسمها " َوْرد "

مصورا له  ،إلى أن تآمر ابن عمه علیها كراهیة فى دیك الجن وحقدا علیه ٠السعیدین 

وعاش عمره من  ،قیقة بعد ذلكوقیل إنه علم الح ٠أنها تخونه أثناء سفره فقتلها بسیفه 

وقیل فى تسمیته بهذا االسم إنه  ،وقد شبه دیك الجن نفسه بالِجنِّى(بعدها نادما باكیا 

   )٨٤()لعبقریته كالدیك الذى ینبه النائمین من الجن لیصحو !!

  

للشاعر فؤاد طمان تتشابه المأساتان مأساة  )ورد وخزامى(** فى تلك القصیدة 

ومأساة بطل القصیدة الذى صدق  ،ما أشیع حول حبیبته فقتلها دیك الجن الذى صدق

والشاعر وٕان كان قد َأَلمَّ بمأساة دیك الجن إال أنه  ٠ما قاله الوشاة فى حبیبته فهجرها 

لم یسردها ولم یتعمد استیحاءها ولكنها قفزت فیما یبدو إلى ذهنه حین وجد نفسه أو 

یة وهجر حبیبته ثم أكتشف بعد ذلك بطل قصیدته فى موقف مشابه فقد صدق الوشا

أنها بریئة براءة " ورد " وأن حسودا مثل ابن عم دیك الجن هو الذى دبر المكیدة التى 

  عصفت بقصة الحب الجدیدة :

  

   ٠٠ ا اُح  ٠٠م رٍد 



 
  
 

  
 

   

} ٣٠٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ا  ْبَُ  ىا ُا  

 ى  ٠٠  ٠٠  بو  

  و،    ا ،اى

    دم ى ، َن

  ٠٠ور  ٠٠ودواو اوذ  

 دا  ُ٠٠و َُْو  

زوا  ٍ  ُْ  

 َُِِ ا أ    

  ُم– َْرِد ارِد  – وَل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  
 

  
 

   

} ٣٠٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 ا ا  

   إا   

حیث تحلق  ،تتجلى الطبیعة بصورها وعناصرها ورموزها فى أشعار فؤاد طمان - 

و والحمام والیمام وطائر القطا النوارس وطیور الماء والبالبل والعصافیر وطائر السنون

وفى أشعاره نشم  ٠٠والنسور  فى سماواتها  ،والصقور ،" والطائر المسحور" والرُّخ

وتلون الزهور المختلفة وأشجار السرو  ،عبیر الورد والیاسمین والفل والریحان والنعناع

  ٠٠والكافور والصفصاف والجزورین والعشب والنجیل حدائقه الشعریة الَغنَّاْء 

وأمواجه وزبده  ،وأعماقه ،وتنوع ألوانه ،بصوره ولوحاته - كذا فإن البحر  - 

یمثل  - وموانیه وسفنه وزوارقه ومناراته  ،وصخوره وشعبه المرجانیة وكائناته وأصدافه

إن مظاهر الطبیعة كنز ذاخر لهذا الشاعر  ٠قدرا الفتا من عالم فؤاد طمان الشعرى 

  ٠ه وهى مصدر من أبرز مصادر إبداع

** یقول الدكتور سعد دعبیس : " لعل من أبرز قصائده التى نجد فیها توظیفًا 

سیرة الطائر (رائعًا لرموز وصور مستوحاة من مظاهر الطبیعة : قصیدة بعنوان (

والطائر المسحور هنا قد یكون الروح أو یكون رمزًا للشاعر وتجربة  ٠) )الَمْسُحور

  ابحة فى بحار العشق الصوفى :السّ  ،ُحّبه المتوحدة مع الكون كله

  ؟ُ اب ُ      ُ ن اُْ إ ى 

 ْ نا   وإذا     ا اا  َ؟  

  ََ وا  –ُْف ُمِك اى       -إنَْ َْ َن َق اوح 

ه القصیدة نرى الشاعر فى تجربة ُحبه الصوفیة ینادى بتواُصل مظاهر وفى هذ

  الطبیعة وتناُغمها :

   َُِْ ء مْر    ااُت ُت ار 

وا  ا  م    ْوم َن إِْط ِْ  

ً ُوواُم      ا ُِْر ٠٠ا    



 
  
 

  
 

   

} ٣٠٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

ُُْى َمت اور     ْا ُى ا ْ٠٠  

  

وكائناته  ،ونوارسه وطیوره ،بأمواجه وأعاصیره ،البحر بكائناته الحسیة دُّ عویُ  - 

من  ،))میثولوجیاه((غازه ووطالسمه وأل ،الخفیة أیضًا وسحره الجمالى الظاهر والخفى

ومن ذلك قصیدة  ،أكبر مصادر الطبیعة التى ألهمت الشاعَر طمان كثیرًا من قصائده

وال  ))العراف((وقصیدة  ))مایا والبحر((التى سبقت اإلشارة إلیها وقصیدة  ))الحوریة((

تكاد قصیدة من قصائد ذلك الشاعر تخلو من توظیف لرموِز وصور مستوحاة من 

على النحو الذى رأیناه فى هذا الدیوان وعلى النحو الذى سنراه  ،البحر  ))وجیامیثول((

  ٠ ))بكائیة على البحر((أیضًا فى دیوانه 

** لفت مظهر معین من مظاهر الطبیعة وهو البحر كل من كتب عن فؤاد 

  ٠طمان وتجربته الشعریة 

  ** یقول الناقد الشاعر الدكتور فوزى عیسى :

فقاموسه اللغوى یحتشد  ،اد طمان بالبحر من أكثر من زاویة" تتأكد عالقة فؤ 

وثمة قصائد تستلهم عالم البحر وتراه مرادفا لعالم الواقع  ٠بمفردات البحر وصوره 

وتارة أخرى تلوذ به باعتباره " العالم البدیل " الذى تتحقق  ،الملىء بالصراع والتناقض

  مفتقدة فى الواقعفیه " الیوتوبیا " أو " المدینة الفاضلة " ال

وفى قصیدة " العودة من مملكة الماء " ما یدل على ذلك : فهى تجسید واضح  - 

ومن ثم فهو یلوذ بالشواطئ  ٠رمزًا للخلود والخالص  بحسبانه ،لعالقة الشاعر بالبحر

البعیدة ویصحب كائناته الدنیویة التى تتحدى الفناء والهزیمة ویعبر بها البحر ناجیًا 

منتقًال بهم من حیاة الذل والقهر إلى حیاة أكثر أمنًا  ،صنیع موسى ،هبنفسه وقوم

  یقول فى قصیدته :  ٠وحریة 

ْو    

 اط  را ٠٠ط  

  ٠٠أك  ا ق اِد 



 
  
 

  
 

   

} ٣٠٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  : ن ت ا ل َم٠٠ا  

لا  أط  ن ، وْن  ٠٠  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

   ٠٠ا أوان ادِة 

 ٠٠أ لَع اْ َ كوأ،  

   ،اص اد

  ٠٠اة ة اِب 

  ٠٠اَب ا  ا اْن 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

ِ ُ ا أد،  

  وأ  اِء

  ،  ات ا ى اَء

  ،ج ت  او

  وأد  اْن  ٠٠إار  ااد 

** وینتقل بنا الشاعر عبر الكائنات البحریة كحوریة البحر وفرس الماء والودع 

ولكنه  ٠حیث تتعایش تلك الكائنات فى هدوء  ،األرجوانى واألسماك والشعب الملونة

) )العالم الخارجى(أن یعود إلى مشاهد (كدأبه فى مزج المشاهد والمقابلة بینها ال یلبث 

  الحافلة بالتناقض والهزیمة فیقول :

ا حن ا   ،  

 ْر اا  ٠٠وم  

) م )ب زو( ِاب ا  (٠٠  



 
  
 

  
 

   

} ٣٠٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ٠٠م ق ارِت 

  ٠٠وم  اِت 

  ٠٠د اُ وظ  ام ِ اا

 ُْر اا ٠٠و  

 ِا ض ز د٠٠  

! ا ِو ُتاا م  

اه أط ن ات اوا  

)قاِد اب ا َْ(  

 ا ون م ات ا٠٠وا  

 ا  اءون ا ٠٠و  

  ن ! ْن)٨٥(  

  

** ویقول الشاعر الناقد فاروق شوشة عن تواجد البحر بصوره ومفرداته فى عالم 

  فؤاد طمان الشعرى :

إال أن یكون وفیا لمفردات عالمة الشعرى  –فؤاد طمان  –" لم یستطع شاعرنا 

واإلسكندریة محبوبة الشاعر  ،صورا وظالال وطقوسا وٕایحاءاٍت تتمركز من حول البحر

  ٠سة وركنه الحانى كما كان یقول ناجى عن بیت محبوبته المقد

ستماع إلى نبض النشید القدیم هى محور هذا العالم ** والملیكة التى تشاركه اال

الشعرى الشدید الخصوصیة واالمتالء حتى الحافة بعناصر متآزرة تطلق فینا عطر 

شطوط واألمواج وعروس المكان والزمان : النوارس والریح والموانى والطیور والبحر وال

واإلبحار وشق البحر واألنواء والسفن  ،وعرش الماء ،وشطوط الحلم والوعد ،البحر

یا له من فضاء شعرى تتقافز فیه  ٠وحور الماء والمنارات والصوارى والقلوع والشراع 



 
  
 

  
 

   

} ٣٠٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

القصائد كالنوارس وتزمجر فیه الرغائب كالعواصف حین تحرك أمواج البحر العاتیة " 

٠  

دراسة أخرى یلفت البحر فى شعر فؤاد طمان الشاعر فاروق شوشة  ** وفى

ولغته ومفرداته ومعجمه الشعرى  ،فیقول: " عالم فؤاد طمان األثیر هو عالم البحر

  ٠عالم بحرى زاخر 

كل منهما  ،إنه الشاعر فى حقیقته وجوهره ٠والبحر عنده لم یعد مجرد بحر  - 

بین الشاعر والبحر الذى صنعه لنا على  فلم نعد ندرك المسافة ،تماهى فى صاحبه

عینه وأبدع فى تشكلیه والكشف عن صبواته وتجلیاته فى إیقاع موسیقى صاخب 

الشاعر / البحر  ٠٠٠٠٠٠٠مراوغ غیر متوقع كالبحر  ،ناعم أملس كالبحر ،كالبحر

لیس فى دیوان الشعر السكندرى  ٠: یكشف فى شعره عن حقیقته وعن مطلق تماهیه 

  ٠٠ماثل هذا الفناء والتالشى والذوبان فى حضرة البحر كله ما ی

لمن سیحاول محاكاته وتقلیده عصى وصعب فهو  –واألمر عند فؤاد طمان  - 

ألنه فى كل مرة یكون قد تغیر  ،ونحن ال ننزل البحر مرتین ،كالبحر متغیر ومتجاوز

" !)٨٦(  

مان عدة مقاالت ** الشاعر الناقد محمد إبراهیم أبو سنة الذى كتب عن فؤاد ط

وعبر عن ذلك فى كل تلك المقاالت یقول أبوسنة  ،لفته أیضًا تجلى البحر فى شعره

  فى دراسة بعنوان " فؤاد طمان عاشق الوطن والبحر " :

وال یقف أمام البحر لكى یصف  ٠٠٠٠" یبرز فى شعره ولعه العمیق بالبحر 

طعة بالضوء والجمال والحركة ه وٕانما لیجسد كائنا حیا ومالذا حنونا ومرآة ساؤَ تألل

وتتمثل خصوصیة الصورة الشعریة عند فؤاد طمان فى هذه  ٠٠٠٠٠٠للكون بأسره 

فهو مولع بالرسم والمزج  ٠الرؤیة البصریة الحسیة حتى توشك أن تلمس تفاصیلها 

بین البصر والبصیرة " [ محمد إبراهیم أبو سنة : مقدمات دیوان فؤاد طمان : أشعار 

  ] ١٩ ،١٨ص  –ریة من اإلسكند



 
  
 

  
 

   

} ٣٠٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

** ویقول أبو سنة فى دراسة أخرى : " وألن فؤاد طمان یعیش فى اإلسكندریة 

فإن الصور الشعریة التى ترتكز على المفردات المتعلقة بالبحر تأخذ مساحة واضحة 

  ى القصائد "فوملحوظة 

  ]  ١٧المرجع السابق نفسه ص  –[ محمد إبراهیم أبو سنة 

الناقد الدكتور محمد عبد المطلب : " یالحظ حضور ** وفى هذا الصدد یقول 

 ٠وبخاصة عالم اإلسكندریة  ،عالم الماء حضورا الفتا فى مجمل شعریة فؤاد طمان

   وسیطرة عالم الماء قادت هذه الشعریة إلى اإلبحار فى بشارة التكوین األول 

ن وراء العالم والالفت أن عالم الماء استحضر بعض التجلیات العرفانیة التى تدرك ا٠

المحسوس عالم غیر محسوس یمكن أن تقاربه مقاربة باطنیة دون ان توغل فى 

  )٨٧(الغموض واإلبهام "

** ولو شئنا أن نتقصى كل ما كتبه الشعراء والنقاد عن مظاهر الطبیعة فى 

شعر فؤاد طمان وكیف أنها مصدر رئیسى من مصادر إبداعه الحتجنا إلى مئات 

كننا اكتفینا بالحدیث المفصل عن مظهر واحد من تلك المظاهر الصفحات لعرضها ول

واكتفینا من الدراسات التى تناولت ظاهرة البحر فى أعمال الشاعر بالقدر  ،وهو البحر

  ٠الذى سقناه 

** وال یحتمل البحث الماثل ان نعرض كل النماذج التى قامت على عالم البحر 

 ،ت والمقاطع التى وردت فى هذا البحثوتكفى فى هذا المجال األبیا ٠فى قصائده 

ولعل قصیدة " البحر " التى أوردناها كاملة من قبل تمثل تمامًا عالم الماء فى شعر 

فضال عن القصائد التى وردت اإلشارة إلیها فى البحث الماثل ومنها :  ،فؤاد طمان

 –لریح ما أبقت ا –المصیف الغربى  –العودة من مملكة الماء  –بكائیة على البحر 

لوحات الشتاء  –أوراق الرحلة المرجأة  –العراف  –الحوریة  –أبواب البحر السبعة 

       ٠لنا سلم للسماء  –نبیذ اآللهة  –هنا علمتك األسماء  ،موعد البحر ،حلم –الدامى 



 
  
 

  
 

   

} ٣٠٩     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  

  

أو  ،فى هذا البحث بمنابع اإللهام التى أمدت الشاعر فؤاد طمان بقصائده تفوّ ط

ت ومعان وأفكار أثرت شعره ومیزته عن أقرانه ومجایلیه ومنحته طابعه بصور ولوحا

كم تعددت هذه المنابع تعددا عجیبا ودلت  وقد تبین لي من خالل البحثالخاص . 

على ثقافة واسعة وخیال غنى . فكان من منابع إلهامه عالم األساطیر الفرعونیة 

ورأینا كیف صنع الشاعر أساطیره  ،امةوالشرقیة والغربیة بصفة ع ،واإلغریقیة والرومانیة

الخاصة إلى جانب استخدامه أساطیر األولین بمهارة واقتدار . كذا رأینا كیف كان 

التاریخ الفرعونى والعربى واإلسالمى واإلنسانى بصفة عامة منبعا ثرا من منابع إلهامه 

أقنعة ذلك .. وكیف استقى من أحداث التاریخ ماء اإلبداع والحكمة .. وكیف ارتدى 

التاریخ وأسقط أحداثه القدیمة على الواقع المصرى العربى والعالمى المعاصر فى 

  نصوص یعبر فیها عن آالم وأحالم وطنه وآالم وأحالم البشر جمیعًا .

والتراث العربى  ،كذا كانت آداب العالم بما فیها األدب العربى الحدیث والمعاصر

  واإلنسانى من منابع إلهامه ..

أن الطبیعة كانت من منابع إلهامه متجسدة بصفة خاصة فى البحر  تینكما ب

  بشواطئه وأمواجه وصخوره وطیوره وكائناته الحقیقیة والمجازیة .

ذلك من منابع اإللهام كذكریات الطفولة والصبا والشباب  ما عداإلى  توألمح

  وتجربة الشاعر الحیاتیة بحلوها ومرها .

على أن إبداع شعر عظیم ال یمكن أن  –فیما أظن  –وأخیرًا فقد دل هذا البحث 

یتم إال من خالل ثقافة إنسانیة رفیعة ومنابع إلهام ثریة من شأنها أن تضیف للقصیدة 

مقومات التفرد واإلدهاش والقدرة على إعالء قیم الفن والجمال والحق والتأثیر فى وجدان 

  واهللا الموفق ..... المتلقى .

  



 
  
 

  
 

   

} ٣١٠     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  إشارات

  :] انظر ١[

" التعریف بالمشاركین " فى ملتقى القاهرة الدولى الثانى للشعر العربى الصادر عن المجلس  -

  ٠ ١٢٠ص  )٢٠٠٩مارس (األعلى للثقافة  فى مصر 

المنشور ضمن مجموعة  –مقال الدكتور / فوزى خضر : فؤاد طمان نجم فى سماء الشعر  –

من دار  ٢٠٠٦الطبعة األولى  – مقاالت بعنوان : فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة الكبیر

  ٠ )٥٣ ،٥٢ص (السفیر 

الطبعة  –مطبوعة المركز الثقافى الیونانى بالقاهرة : الدورة الحادیة عشر الحتفالیات " كفافیات"  -

  ٠ ٢٠٠٩األولى 

  ] انظر مقال الشاعر محمد إبراهیم أبو سنة : حول دیوان أوراق الرحلة المرجأة للشاعر٢[

ور ضمن مقاالت ودراسات لنخبة من الكتاب فى كتاب : فؤاد طمان فؤاد طمان [ المنش

  ٠])١٨ص (عن دار السفیر  )٢٠٠٦(شاعر اإلسكندریة " الطبعة األولى 

  ٠ ٥٢فوزى  خضر المرجع السابق ص  ٠] انظر : د٣[

  ٠ )٧-٥(ص  –] انظر : فاروق شوشة : " فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة " ٤[

بعنوان " ما  ٩/٣/٢٠٠٨قال بجریدة األهرام فى عددها الصادر بتاریخ ] انظر : فاروق شوشة : م٥[

  ١٢أبقت الریح لفؤاد طمان " ص 

مؤسسة  –] كلمة الشاعر فؤاد طمان عن تجربته الشعریة فى مؤتمر الشعر السكندرى الثانى ٦[

     ٢٠٠٩ –التقدم 

كندریة عدا المختار من ] صدرت كل هذه المجموعات الشعریة والمختارات عن دار السفیر باإلس٧[

  ٠ ٢٠٠٩أشعار فؤاد طمان الصادر عن الهیئة المصریة العامة للكتاب بالقاهرة عام 

ص ( ٢٠٠٩مختارات من القصائد الفائزة بجائزة كافیس  –] انظر : " قصائد من فؤاد طمان " ٨[

  ٠ ٢٠١٠الطبعة األولى  –دار السفیر  – )١٠٠

  ٠ )٦٣ص (المرجع السابق  –] انظر : " قصائد من فؤاد طمان " ٩[



 
  
 

  
 

   

} ٣١١     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

محمد زكى العشماوى بعنوان " فؤاد طمان وعالمه الفرید المبتدع " ضمن  ٠د٠] انظر مقال أ١٠[

المرجع (مقاالت ودراسات لنخبة من الكتاب یضمها كتاب " فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة " 

  ٠ )٤١ ،٤٠السابق ص 

  )المرجع السابقعر السكندرى الثانى (ى مؤتمر الش] كلمة الشاعر عن تجربته الشعریة ف١١[

دار السفیر  –ضمن مقدمات دیوان " أشعار من اإلسكندریة " (] انظر : مقال فاروق شوشة : ١٢[

  ٠ ١١- ٩ص  )٢٠٠٨(الطبعة األولى  –

  ٧١ص  –المرجع السابق : فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة الكبیر (فوزى خضر ٠] انظر : د١٣[

  وما بعدها . ٥) صـ٢٠١٠الطبعة األولى ( –أخرى أرابیك  ] انظر : البحر وقصائد١٤[

  ٠ ١٠] فاروق شوشة وآخرون : فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة المرجع السابق ص ١٥[

  ٠ )المرجع السابق(] فاروق شوشة : " ما أبقت الریح لفؤاد طمان " مقال بجریدة األهرام ١٦[

  ٠ ١٥ص  )المرجع السابق(سكندریة " محمد عبد المطلب : " فؤاد طمان شاعر اإل ٠د٠] أ١٧[

   ٨١ص  )المرجع السابق(] عذاب الركابى وآخرون : فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة الكبیر ١٨[

] محمد إبراهیم أبو سنة : " مقدمة مختارات فؤاد طمان المعنونة " : " أشعار من اإلسكندریة " ١٩[

  ٠ ١٧ص  –دار السفیر  – ٢٠٠٨الطبعة األولى 

مقال ضمن كتاب " فؤاد  –محمد زكى العشماوى : فؤاد طمان وعالمه الفرید المبتدع  ٠د٠] أ٢٠[

  ٠ ٢٧ ،٢٦ ،٢٤طمان شاعر اإلسكندریة " المرجع السابق ص 

   ٤٧ ،٤٥ ،٤٣دراسات فى شعر فؤاد طمان المرجع السابق ص  –صالح عبد الحافظ  ٠] د٢١[

  ٠ ٣١-٤لكبیر المرجع السابق ص فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة ا -سعد دعبیس  ٠د٠] أ٢٢[

 ١٥ص  )المرجع السابق(محمد عبد المطلب وآخرون : فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة  ٠د٠] أ٢٣[

– ٠ ١٦  

  ٠ ١١-٣المرجع السابق ص  -] فاروق شوشة وآخرون : فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة ٢٤[



 
  
 

  
 

   

} ٣١٢     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

تجربة فؤاد طمان الشعریة حول (ینابیع اإلبداع ونبیذ اآللهة  –] محمود عبد الصمد زكریا ٢٥[

  ٠ ١٢ص  ٢٠١٠الطبعة األولى  –دار السفیر  )االستثنائیة

   ٣٥ ،٢٩ ،١٨ص  )المرجع السابق(] محمد إبراهیم أبو سنة : فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة ٢٦[

   ١٠ ،٩ص  ١٩٨٨مكتبة النهضة المصریة  –] أمین سالمة : األساطیر الرومانیة والیونانیة ٢٧[

ص  ٢٠٠٣الهیئة العامة للكتاب  –مكتبة األسرة  –بد الصبور : حیاتى فى الشعر ] صالح ع٢٨[

  وما بعدها   ١٣٤

  ٠ ٢٥ص  )المرجع السابق(] ینابیع اإلبداع ونبیذ اآللهة ٢٩[

  ٠ ٣١١ص  – ٢٠٠٥األعمال الشعریة الطبعة األولى  –] فؤاد طمان ٣٠[

   ٠ ٢٠ – ١٦ص  )المرجع السابق(] أمین سالمة ٣١[

  المجلس األعلى للثقافة  –طلیقًا " لشلى  لویس عوض : فى مقدمة ترجمته " برومثیوس٠د] ٢٣[

  ٠ ٨٢ ،٨١ص  ٢٠٠١طبعة  )المشروع القومى للترجمة(

) ترجمة ٢لویس عوض : أسطورة برومثیوس فى األدبیین االنجلیزى والفرنسى جزء ( ٠] انظر د٣٣[

  ) المشروع القومى للترجمة(ة لثقافمحمد الجندى وجمال الجزیرى المجلس األعلى ل

:  ٢٠٠٩الطبعة األولى  –الناشر : دار مشارق  –حسن عبد الغفار  –] األساطیر اإلغریقیة ٣٤[

  ٠وما بعدها  ١١٧ص  )الصراع األبدى(سیسیفوس 

   ٥ص –المرجع السابق  –سعد دعبیس ٠] د٣٥[

الناشر : المجلس األعلى  –ترجمة أحمد محمود  –هوارس بیك  –] انظر : الفولكلور والبحر ٣٦[

  ٠ ٣٦٦ ،٣٦٥ ،٣٦٤ص  ٢٠٠٣الطبعة األولى  )المشروع القومى للترجمة(للثقافة 

  ٠وما بعدها  ٧٥ص  –المرجع السابق  –] األساطیر اإلغریقیة ٣٧[

   ٢٧ص  –المرجع السابق  –] صالح عبد الصبور ٣٨[

   ٢٧ص  –المرجع السابق  –] صالح عبد الصبور ٣٩[



 
  
 

  
 

   

} ٣١٣     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

 –الهیئة العامة للكتاب  – )سلسلة اإلبداع الشعرى المعاصر(ن أشعار فؤاد طمان ] المختار م٤٠[

   ٨٠ص  ٢٠٠٩الطبعة األولى 

  )٣١المرجع السابق ص (] المختار من اشعار فؤاد طمان ٤١[

  ٠وما بعدها ١٩المرجع السابق ص  –] موسوعة األساطیر ٤٢[

   ٦ص –المرجع السابق  –] األساطیر االغریقیة ٤٣[

  ١٤٣ص  )المرجع السابق( –أشعار من اإلسكندریة  –فؤاد طمان ] ٤٤[

  ٥٨ص  )٢٠٠١الطبعة الثانیة ( –الناشر : السیر  –أوراق الرحلة المرجأة  –] فؤاد طمان ٤٥[

  ٠ ٨٤المرجع السابق ص  – )مختارات(قصائد من فؤاد طمان  –] فؤاد طمان ٤٦[

  ٠ ٩٢المرجع السابق نفسه ص  –] فؤاد طمان ٤٧[

: المنجد فى  )القسم الثانى(بیروت  –الناشر : دار المشرق  –المنجد فى اللغة واألعالم  ]٤٨[

     ٣٧٥مجددة ص  ٢١ط / –األعالم 

  ٠ ٢٣٦ص  –األعمال الشعریة المرجع السابق  –] فؤاد طمان ٤٩[

ابق المرجع الس –] أنظر إشارات مختارات الشاعر فؤاد طمان المعنونة : أشعار من اإلسكندریة ٥٠[

  ) ٤إشارة رقم ( – ١٥١ص 

  ٠وما بعدها  ١٠٨ص  )المرجع السابق(] أنظر دیوان أبجدیة النجم البعید ٥١[

وما بعدها  ٦٥ص  –المرجع السابق (] أنظر دیوان أبجدیة النجم البعید للشاعر / فؤاد طمان ٥٢[

  )١١٥ص  – ٩ ،٨واإلشارتین الواردتین به رقمى 

   ٤٥٢ص  ١٩٧٣الطبعة الثانیة  -  الوسیط ] معجم مجمع اللغة العربیة:٥٣[

  ١١ ،١٠ص  )المرجع السابق(سعد دعبیس  ٠د٠] أ٥٤[

  ٣٠ ،٢٩المرجع السابق ص  –سعد دعبیس  ٠د٠] أ٥٥[

  ٠ ٣١٠،٣١١هوامش دیوان بكائیة على البحر ص  –األعمال الشعریة  –] انظر فؤاد طمان ٥٦[

  ٠ ٣١١] المرجع السابق ص ٥٧[



 
  
 

  
 

   

} ٣١٤     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ٠ ٣١٠ص  )المرجع السابق(ل الشعریة ] فؤاد طمان األعما٥٨[

  ٠ ٣٨ ،٣٧سعد دعبیس المرجع السابق ص  ٠د٠] أ٥٩[

و"بكائیة على  ،انظر أیضًا : قصیدة المدینة لكفافیس وقصیدتى فؤاد طمان : "ما أبقت الریح"] ٦٠[

وما بعدها وص  ،٣٦المرجع السابق ص  –البحر" فى مختاراته " قصائد من فؤاد طمان" 

  ا وما بعده ٢٦

وانظر أیضًا ما كتب عن كفافیس كشاعر سكندرى یونانى كبیر فى : " دیوان كافافیس شاعر  -

   ١٩٩١الطبعة األولى  -نعیم عطیة  ٠ترجمة د –اإلسكندریة " 

 – ١٩٩٢الطبعة األولى  –محمد حمدى إبراهیم  ٠ترجمة د - )قصائد(قسطنطین كافافیس  -

  الناشر : مطبعة أطلس 

 ٢٠٠٠الطبعة األولى  –جریجورى جوزدانیس ترجمة وتقدیم رفعت سالم  –س كافافی" شعریة  –

       ٠المشروع القومى للترجمة 

  ٠ ٣١٥المرجع السابق) ص (هوامش األعمال الكاملة  –] فؤاد طمان ٦١[

الناشر المجلس األعلى للثقافة  ٢٠٠٣وانظر أیضًا أمل دنقل األعمال الكاملة (الطبعة األولى) 

  وما بعدها . ٤١٩عدها وصـ وما ب ٣٢١صـ

 – ١٩٩٣ –الناشر دار سعاد الصباح  –] األعمال الكاملة للشاعر أحمد عبد المعطى حجازى ٦٢[

  ٠وما بعدها  ٥٣٣ص 

 ٤٨الناشر دار السفیر صـ ٢٠٠١دیوان مدى للورد والرصاص الطبعة األولى  –] فؤاد طمان ٦٣[

  ٠وما بعدها

  ٠ ١٣٩ص  )المرجع السابق(ة أشعار من اإلسكندری –] فؤاد طمان ٦٤[

وما  ٧صـ ٢٠٠٠تحت الحصار الناشر دار السفیر الطبعة الثانیة  بیروت –] فؤاد طمان ٦٥[

  ٠بعدها

من انقالب بشیر الجمیل إلى حرب المخیمات (أسرار حرب لبنان  –] انظر : أالن مینارغ ٦٦[

وفى هذا  ٠ )٢٠٠٦(ى الطبعة األول –بیروت  –الناشر : المكتبة الدولیة  – )الفلسطینیة



 
  
 

  
 

   

} ٣١٥     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

الكتاب الهام روى المؤلف وهو المراسل الحربى الكبیر إلذاعة فرنسا فى العالم العربى والذى 

أقام فى لبنان فترة تناهز خمسة عشر عاما روى كل أسرار الحرب األهلیة اللبنانیة واالكتساح 

الكتائب مع القوات االسرائیلى للبنان ومذابح المخیمات الفلسطینیة وتعاون میلیشیات حزب 

اإلسرائیلیة فى مذابح مخیمى صبرا وشاتیال الفلسطینیین والتنسیق السرى بین الكتائب 

وتالقى  ،!! ١٩٥٨وٕاسرائیل الذى تبین أن جذوره ضاربة فى أرض الواقع اللبنانى منذ 

الطرفین ومعهما بعض القوى اللبنانیة األخرى مثل جیش الجنوب بقیادة اللبنانى سعد حداد 

على التآمر لطرد أو قتل أو أسر قوات المقاومة الفلسطینیة فى لبنان إلى أن تم ترحیلها من 

الذى جرى التخطیط الغتیاله قبل  )وعلى رأسها الزعیم الفلسطینى یاسر عرفات(بیروت 

  ٠مغادرته میناء بیروت ولكن المحاولة فشلت 

   ٦٦ ،٦٥ص  - )المرجع السابق(] أشعار من اإلسكندریة ٦٧[

   . ٢٠٠٧دار السفیر الطبعة األولى ما أبقت الریح  –] فؤاد طمان ٦٨[

  ٠وما بعدها  ٣٠ما أبقت الریح ص  –] فؤاد طمان ٦٩[

   ٠ ٥٧] المرجع السابق نفسه ص ٧٠[

  ٠وما بعدها  ٧٧ص  )المرجع السابق(] المختار من أشعار فؤاد طمان ٧١[

    ٦٢ – ٥٨ص  )سابقالمرجع ال(] فؤاد طمان : أبجدیة النجم البعید ٧٢[

الناشر : المجلس  –ترجمة رجاء یاقوت  –] مدخل إلى الشعر الفرنسى الحدیث والمعاصر ٧٣[

  ) ٤٩ص  ٢٠٠٤ –الطبعة األولى  –المشروع القومى للترجمة ( –األعلى للثقافة 

المرجع (] كلمة الشاعر فؤاد طمان عن تجربته الشعریة فى مؤتمر الشعر السكندرى الثانى ٧٤[

    ٠ )سابقال

  ٠وما بعدها  ١٠٤ص  )المرجع السابق(] " أشعار من اإلسكندریة " ٧٥[

 –نهاد إبراهیم  -]  انظر أسطورة فاوست بین مارلو وجوته والحكیم وباكثیر وفتحى رضوان ٧٦[

  ]  ٢٠٠٩ –الطبعة األولى  –الناشر: المجلس األعلى للثقافة 



 
  
 

  
 

   

} ٣١٦     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

الطبعة  -دمشق  –دار العائدى  –بسام بدران  ترجمة –" الدكتور فاوستوس " كریستوفر مارلو 

   ١٩٩٨األولى 

   ٠ ٦٢ص  ٢٠٠٨ –الطبعة األولى  –الناشر : السفیر  –نبیذ اآللهة  –] فؤاد طمان ٧٧[

  ص  –المرجع السابق  –] الدكتور فاوستوس " ٧٨[

   ٥ ،٤سعد دعبیس : المرجع السابق ص  ٠د٠]  أ٧٩[

   ٨ ،٧ ،٦ص  –ق المرجع الساب –سعد دعبیس  ٠د٠] أ٨٠[

   ١١٤المرجع السابق ص  –] هامش رقم واحد من إشارات دیوان أبجدیة النجم البعید ٨١[

 –مطبوعات المجلس الثقافى البریطانى  –فوزى عیسى : الشعر المعاصر فى اإلسكندریة  ٠] د٨٢[

   ٣٢:  ٣٠ص  – ١٩٩٧

  المرجع السابق  –طمان "  ]  فاروق شوشة : مقال بجریدة األهرام " ما أبقت الریح لفؤاد٨٣[

وما  ١٥]  الدكتور محمد عبدالمطلب وآخرون فؤاد طمان شاعر اإلسكندریة المرجع السابق صـ٨٤[

  بعدها .

  

  

  

  

  



 
  
 

  
 

   

} ٣١٧     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

در ا  

   

  ] فؤاد طمان : شاعر اإلسكندریة :١[

 ٠د٠أ ،صالح فضل ٠د٠أ ،محمد زكى العشماوى ٠د٠أ ،مجموعة مقاالت بأقالم : فاروق شوشة(

الطبعة  )حامد أبو أحمد ٠د ،كمال نشأت ٠د ،محمد إبراهیم ابو سنة ،محمد عبد المطلب

  ٠الناشر : دار السفیر  – )٢٠٠٦(األولى 

  ] فؤاد طمان : شاعر اإلسكندریة الكبیر :٢[

 ٢٠٠٦الطبعة األولى  )عذاب الركابى ،فوزى خضر ٠د ،سعد دعبیس ٠د٠ثالثة مقاالت بأقالم : أ(

  ٠ر السفیر الناشر : دا –

  ] دراسات فى شعر فؤاد طمان :٣[

 ٠د٠أ ،حسن فتح الباب٠د ،محمد عبد المطلب ٠د٠أ ،فوزى عیسى ٠د٠مجموعة مقاالت بأقالم : أ(

  ٠)أحمد فضل شبلول ،صالح عبد الحافظ٠د ،یوسف نوفل

د الصمد محمود عب - )حول تجربة فؤاد طمان الشعریة االستثنائیة(] ینابیع اإلبداع ونبیذ اآللهة ٤[

  ٠ )٢٠١٠(الطبعة األولى  –دار السفیر  –زكریا 

مطبوعات المجلس الثقافى البریطانى  –فوزى عیسى ٠د –] الشعر المعاصر فى اإلسكندریة ٥[ 

   ١٩٩٧الطبعة األولى  –باإلسكندریة 

  ٠دار السفیر  )٢٠٠٠(] دیوان " بیروت تحت الحصار " للشاعر فؤاد طمان الطبعة الثانیة ٦[

  ٠) دار السفیر ٢٠٠١(یوان " أوراق الرحلة المرجأة " للشاعر فؤاد طمان الطبعة الثانیة ] د٧[

  ٠دار السفیر  )٢٠٠١] دیوان " مدى للورد والرصاص " للشاعر فؤاد طمان الطبعة األولى (٨[

  ٠دار السفیر  )٢٠٠٣(] دیوان " أبجدیة النجم البعید " للشاعر فؤاد طمان الطبعة األولى ٩[

  ٠دار السفیر  )٢٠٠٣(فؤاد طمان الطبعة األولى  –یوان : بكائیة على البحر ] د١٠[

  ٠دار السفیر  )٢٠٠٩(للشاعر فؤاد طمان الطبعة األولى  )أساطیر(] دیوان : نبیذ اآللهة ١١[



 
  
 

  
 

   

} ٣١٨     {

   ا   اد طن
  يةباإلسكندر  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الرابع من 

  ٠) دار السفیر ٢٠٠٧الطبعة األولى ( )مختارات من شعر فؤاد طمان(] ما أبقت الریح ١٢[

   ٠الناشر دار السفیر  )٢٠٠٨(الطبعة األولى  –فؤاد طمان  –دریة ] أشعار من اإلسكن١٣[ 

   ٠ ٢٠١٠الطبعة األولى  –دار السفیر  – )مختارات(] قصائد من فؤاد طمان ١٤[

سلسلة اإلبداع الشعرى ( –الهیئة المصریة العامة للكتاب  –] المختار من أشعار فؤاد طمان ١٥[

  ٠ ٢٠٠٩الطبعة األولى  – )المعاصر

  ٠دار السفیر  - ٢٠٠٥فؤاد طمان الطبعة األولى  – ١جـ –األعمال الشعریة ] ١٦[

  الناشر : دار مشارق  )٢٠٠٩(الطبعة األولى  –حسن عبد الغفار  –] األساطیر اإلغریقیة ١٧[

 –ترجمة مجموعة من المترجمین بتنسیق غازى برو  –] أسرار حرب لبنان : آالن مینارغ ١٨[ 

  ٠بیروت  –لناشر : المكتبة الدولیة ا – ٢٠٠٦الطبعة األولى 

مطبعة ( ١٩٩١الطبعة األولى  –نعیم عطیة  ٠ترجمة د –] دیوان كفافیس شاعر اإلسكندریة ١٩[

  ٠ )الجبالوى

الناشر  – ١٩٩٢الطبعة األولى  –حمدى إبراهیم ٠ترجمة د –] قسطنطین كفافیس : قصائد ٢٠[

  ٠مطبعة األطلس 

الناشر  – ١٩٩٨الطبعة األولى  – )ترجمة بسام بدران(ر مارلو كریستوف –] الدكتور فاوستوس ٢١[ 

  ٠دمشق  –: دار العائدى للدراسات والترجمة والنشر والتوزیع 

  ٠الناشر : المجلس األعلى للثقافة  – ٢٠٠٣الطبعة األولى  –األعمال الكاملة  –] أمل دنقل ٢٢[ 

نهاد  –رسالة دكتوراه  – )تحى رضوانبین مارلو وجوتة والحكیم وباكثیر وف(] أسطورة فاوست ٢٣[

  ٠ )مصر(الناشر : المجلس األعلى للثقافة  – )٢٠٠٩(الطبعة األولى  –إبراهیم 

المشروع  – )٢٠٠٣الطبعة األولى (ترجمة أحمد محمود  –هوارس بیك  –] الفولكلور والبحر ٢٤[ 

  ٠ )صادر عن المجلس األعلى للثقافة(القومى للترجمة 

   ١٩٨٨ –مكتبة النهضة المصریة  –أمین سالمة  –رومانیة والیونانیة ] األساطیر ال٢٥[

المجلس األعلى  –الدكتور لویس عوض  – )شلى –هوارس (برومثیوس طلیقًا  –] فن الشعر ٢٦[

  ٠ ٢٠٠١الطبعة األولى  )المشروع القومى للترجمة(للثقافة 
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لویس عوض  ٠د – )الجزء الثانى( –] أسطورة " برومثیوس " فى األدبین االنجلیزى والفرنسى ٢٧[ 

 ٢٠٠١الطبعة األولى  -فاطمة موسى ٠مراجعة د –ترجمة محمد الجندى وجمال الجزیرى  –

  ٠ )مصر(صادر عن المجلس األعلى للثقافة (المشروع القومى للترجمة  –

ترجمة  –دانیال نوفرس وجان لوى باكیس  –] مدخل إلى الشعر الفرنسى الحدیث والمعاصر ٢٨[

صادر عن المجلس األعلى (المشروع القومى للترجمة  – ٢٠٠٤یاقوت الطبعة األولى  رجاء

  ٠ )للثقافة

دار سعاد الصباح الطبعة األولى  –] األعمال الكاملة للشاعر أحمد عبد المعطى حجازى ٢٩[

٠ ١٩٩٣   

الهیئة ( سلسلة روائع السیرة الذاتیة - مكتبة األسرة  –حیاتى فى الشعر  –] صالح عبد الصبور ٣٠[

   ٢٠٠٣طبعة  )العامة للكتاب

: الدورة الحادیة عشر  )وجهات أخرى مشاركة(] مطبوعة المركز الثقافى الیونانى بالقاهرة ٣١[ 

   ٢٠٠٩الطبعة األولى  –الحتفالیات " كفافیات " 

مؤسسة  –] كلمة الشاعر فؤاد طمان عن تجربته الشعریة فى مؤتمر الشعر السكندرى الثانى ٣٢[

   ٢٠٠٩ –م التقد

  مجددة  ٢١ط  –القسم الثانى  –بیروت  –الناشر : دار المشرق  –] المنجد فى اللغة واألعالم ٣٣[

     ٠ ١٩٧٣الطبعة الثانیة  –] المعجم الوسیط : مجمع اللغة العربیة ٣٤[
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س ا  

  

... ..... ..... ..... ..... ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... مبحث تمھیدى

١٩٣  

  ١٩٣..... ..... ..... ..... ..... ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... مقدمة - ١

  ١٩٤..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....الشاعر وتجربته الشعریة  - ٢

  ٢٠٥..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... منابع اإللهام لدى الشاعر - ٣

  ٢٠٨..... ..... ..... ..... ..... ......... ..... ..... ..... .....األساطیر اإلغریقیة  -ا اول :

: ما ٢٢٩..... .....شوریة والفینیقیة األساطیر الفرعونیة والبابلیة واآل -ا  

: ا ٢٣٦..... ..... ..... ..... ..... ..... اإلبداع العربى الحدیث والمعاصر -ا  

: اا ٢٦٧...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....الواقع العربى المعاصر  -ا  

: ا ٢٨٨....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....األدب العالمى  - ا  

  ٢٩٦ ........التاریخ الفرعونى والعربى واإلسالمى واإلنسانى  -ا ادس :

: ا ٣٠٠....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....التراث العربى واإلسالمى  -ا  

: ا ٣٠٣.......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....الطبیعة - ا  

٣٠٩......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ا  

  ٣١٠...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....راتا

در ا..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..........٣١٧  

 ٣٢٠.......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....اس


