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  الشعر المصري

  یاسر حشیش. د

  أصلیون

  

  :السؤال
استطاع ابن سناء الملك في بعض أبیاتھ التي یرثي فیھا أمھ أن یوظف الفن البدیعي المعروف برد األعجاز على 

  :الصدور من أجل اإلیحاء بالمعنى كما في قولھ

  اد مسائيوصباحي من السو* فمسائي من السھاد صباحي 

 ) درجات2(   عرف بمصطلح رد األعجاز على الصدور ) أ(

  :اإلجابة
 یكون أحد  یكرر الشاعر لفظین في بیت بحیثأن: یعني في أبسط مفھوم لھ رد األعجاز

اللفظین المكررین في آخر البیت، واآلخر في صدر المصراع األول أو حشوه أو آخره 
  .أو صدر الثاني

 

 )جات در3 (.اشرح البیت شرحا فنیا  ) ب(
للطالب أن یشرح البیت بأسلوبھ الخاص على أن یصیب كبد المعنى والتحلیل الفني، وال یلزم أن : ملحوظة(

  )  الرسومات التوضیحیةھیضمن شرح

 :اإلجابة
استطاع ابن سناء الملك أن یوظف الفن البدیعي لإلیحاء بمعانیھ الحزینة نحو فراق أمھ، وعلى وجھ 

د من أبیاتھ على رد األعجاز على الصدور في كافة صوره، بل حریًصا في العدیالخصوص كان 
یزید على ذلك بتكرار ألفاظ المسند والمسند إلیھ في الشطرتین، مع تبادل موقع كلٍّ منھما 

اإلسنادي، حتى یكاد البیت لدیھ یمثِّل الصوَت النفسيَّ للشاعر وصداه في آٍن واحٍد، ولنقرأ قول 
  :»ابن سناء الملك«

 ساِئي من السَُّھاِد َصباحي فم

  وصَباحي من السََّواِد َمَساِئي 

  :   مضمون الجملتین یكاد یتساوى ویؤدي معنى واحًدا یتمثل في أنفنجد أن  

  )المساء= الصباح (و ) صباح= المساء (

 آخر المصراع

  المصراعأول



نستطیع أن ندرك بوضوح أن الشاعر لم یقف من خالل ذلك التوازي عند مجرد التأثیر كما   
دات المتكررة، وھو تأثیر ناتٌج عن اشتمال ألفاظ الجملتین على أصوات صفیریة، الصوتي للوح

مسائي ـ السھاد ـ (ومدود طویلة، تتفجر في صدورھا اآلھات المترددة في رحلتي الزفیر والشھیق 
 بل قصد الشاعر ؛؛ كما أنھ لم یقف عند حدِّ استواء المدلول وإیحاءاتھ في وجدانھ)صباحي ـ السواد

  أن یجسد حالة الحزن )رد األعجاز على الصدور( والمبني على اء التركیب المتعمَّدمن ور
، وبالتالي فقد امتسخت طبیعة )السواد(و) السھاد(المستولیة علیھ من خالل التمییزین المجرورین 

، ولم یكن  أمسى لیال آرقااألشیاء في رؤیة وجدانیة قاتمة، ولم یصبح للیل سكونھ المعھود بل
  .غ الصباح معنى غیر حلول السواد على آفاق روحھلبزو

إن األھم في نظري ھو ترتیب الجملتین، الذي ابتدأ أوالھما بالمساء وھي صدر الشطرة   
الصباح في بؤرة دائرة  وھاھنا ینحسر. عجزالالثانیة بالمساء، وھي الشطرة األولى، وكانت نھایة 

   :ا ھو موضح في الشكل التاليسوداء مؤرقة، یلفھا الظالم في دائرة أخرى، كم

  

  

  

  

  

  

  ) درجات3(         .اكتب ما ال یقل عن عشرة أبیات من قصیدة ابن سناء الملك مراعیا التشكیل) ج(

  :اإلجابة

  ):للطالب أن یكتب عشرة أبیات كاملة ومشكلة من قصیدة ابن سناء لیحصل على الدرجة(

اءِ      1 اُة الَحی ا وف ن دھِرن حَّ م   ص
  

ْل  اءِ  فلَیُط اُء الَوف ا ُبَك   منكم
  

صب     2 ن ال دُتماه م ا عق بن م   ـوْلَی
  

اِءـ اَء الُبَك ال ِوَك َأن َتْحُل   ِر ب
  

الً    3 ْكبًا وَعْط دُُّموَع َس ا ال   وَأِھَین
  

اءِ   ُل الَھب ن ِمْث ا َأنھ   وَھب
  

ادي       4 بٍّ ین لَّ ص ْوَم ك ا النَّ   واْمنح
  

الِكَراءِ    ْو ب َرى وَل ُر الَك ن ُیعی   م
  

ا     5 یُن منكم ست الع ْینٍ لی ي ِبَع   ل
  

ائي    َأو ُت َبْعِض عَن ًال ل اني َحْم   ع
  

ھ بخَ  ْدَق   6 اُن من اني الزَّم ٍب رم   ط
  

اءِ   ُسُن الُخَطب ھ َأْل ْت عن   ُأْفِحَم
  

ھ    7 زَّى فی ا ُأع اني بم   ودھ
  

ي    ْسِن َعزائ ھ وُح اِتي ل ن ثب   ع
  

اً    8 اَء ُنواح رى الِغَن ھ ی ار من   ص
  

ْسَمِعي اءِ ،م َل الِغَن واَح ِمْث    والن
  



ي   9 لّ   وَأَراِن د ق َة ق اِلي اَألِنیق    َح
َ  

اءِ     ن بھ ا م ا بھ يَّ م   بعین
  

ي     10 ري َنحیب وِل ُعْم ي بط ضى ل   وق
  

ائي  ديَّ رج ھ ل ضى َنْحَب ذ َق   م
  

ي َقْل     11 مِّ ف ُب الھ ت ركائ   ـوَأناخ
  

واءِ   ـ ول الثَّ ِشْم لط م َتْحَت   بي ول
  

ي     12 اِرَق َرْبِع ت َأالَّ ُتف م آل   ث
  

اِئي   َب َفن ائي ِإال عِقی   وِفن
  

اَدَفْت    13 ین   ص ن الع ُصبُّ م نھًال َی   م
  

شُ  ارًا ُت َشاءِ  ون ي اَألْح   بُّ ف
  

ھ َألْرَوى     14 و فارقْت ًا ل   وَأُلوف
  

دِّماءِ  ماِء ال ن س ھ اَألرَض م   جْفُن
  

َة الَبْل     15 شتكي ُفْرَق ان ی   ـوِإذا ك
  

اِءـ ي النَّْعَم وُل ف اذا یق   وى فم
  

اني     16 دھرنا ِإْذ َدَھ ذٍر ل   َأيُّ ع
  

ِھ َدَھ    مَّ ِفی َصاٍب َأَل   اِئيِبُم
  

ھ     17 لَّ من د ح بالَء ق ي ال   وَأراِن
  

ي  ُل بالئ َزْل ُتِزی و َت الَّتي ل   ب
  

وِدي    18 ي ُوُج ا ِل ُض ُجوِدھ ي بع   والت
  

اِئي  ا َحْوَب ن ِحباِئھ ي م  والت
 

الً     19 َي َأص َدْت ِل ُذ َغ ُت ُم ْد َتیقَّْن   َق
  

الءِ   وَن الع ٌر ُفَن ي ُمْثِم   َأنَّن
  

اً    20 ھ ُأّم وُن ل ن تك اس م ُذر الن   یع
  

اءِ  ى اآلب ى عل ا اْزَدَھ   ِإذا م
  

سب اَألو     21 صواَب َأن تن َرْوَن ال   وَی
  

ساءِ   ْل للنِّ ال ب   الُد ال للرج
  

سناٍت   22 ا ح ّدمت لَھ ن ق ي م   ھ
  

اِء اَء الِحب ھا رج ضي َغْرَس   تقت
  

م َأْغ     23 یِن فك َب الیم ْت كاِت   ـَأتعب
  

اءِ   ـ ن اِإلْعَی ا م   َفل ِإْثَباَتھ
  

وا     24 ساِب ث ي اكت ر ف ُق الُعْم   ٍبُتْنِف
  

اءِ   اِء ثن آٍب ال الْقِتَن   لم
  

ْشَتر    25 رى ُم صاً  ىوت الِء رخی    الع
  

الءِ  َأغلى الغ ال ب و َأنَّ الُع   وَل
  

ي ال      26 َث ُتْغن ت َأحادی د خلَّف ـ ولق   ـ
  

اءِ  ٍة غنَّ ْشِر َروض ن َن َف ع   َأْن
  

اءٌ    27 ٍة وذك ع دیان ٌر م   َخَف
  

ي ز اف خاءِ ك ْع س ٌة َم   ٍة وعف
  

راً       28 ِة َدْھ ْرَب المنی ت ُق م تمن   ك
  

اءِ  ر اِء واِإلختب ي الخب ة ف   غب
  

ْعِري     29 َت ِش رى لی َب الثَّ   وَأرادت حج
  

َراءِ    َذا الثَّ رى بھ ا للثَّ ْن َدَع   َم
  

ن المْج       30 ُھ م ا حَوت ي ِبَم   ـِإن ِعلِم
  

ضاءِ    ـ ْذِر الَق ْسِط ُع ي ِبَب َضى ِل   ِد َق
  

ن الَوْج    31 تِقل م ي ال َأس َر َأنِّ   ـغی
  

ائي   ْن ُبَرح َتِقیُل ِم   ِد وَال َأْس
  

صبُُّر للقل وِإ   32 َرَض الت   ـذا َأْع
  

اِئيـ يَّ ِإَب ًة عل ى منَّ   ب َأَب
  



ي    33 ب دْمِع َأْت ركاُئ   وِإذا َأْبط
  

داءِ    ا كاْلُح ي َحثِّھ َأنیني ف   ف
  

اِتي     34 َدْت َحَی اِة َأْع ا بالَوف   لیَتھ
  

اِئي     ْزَر َبَق ِدھا ِبن ْم ُأْع یَن ل   ح
  

ا       35 اِلي علْیھ اَق م و ِإنَف ُت َأرُج   كن
  

ا  ي لھ دْت َأْدُمِع َداِءفَغ    كالِف
  

ي    36 ا بقلب ا َم ِك ی سي علی ف نف   لْھ
  

اِئي   ْسَرِتي وَعن وَل ح ا ُط ِك ی   من
  

َأنَّ اب     37 یَن ب ل تعلم ْعِري ھ َت ِش   ـلی
  

رَُّواءِ   ـ  ُل ال وَرى قلی یَن ال   َنِك ب
  

ریمٍ     38 ْزٍن َغ اٍض وُح ٍب ق   ذو نحی
  

ي  ْشر ُمَراِئ ْدٍل وِب َقام َع   وَس
  

یم     39 اٍء وم ْین َھ ا ب ؤاٍد م   وف
  

ا  م َیُكفَّ اءِ ل یٍم وَھ ُھ بِم    عن
  

امٌ     40 وٌم عظ ھ ھم غلت قلَب   ش
  

سَّرَّاءِ    ن ال رُّه م َال س   وَخ
  

رًة حم       41 اكبًا عب كُّ س یس ینف   ـل
  

ضاءِ ـ ٍة بْی ِر ِمنَّ ي ذك   راَء ف
  

اً      42 َسَب َحّق ین ُیْح ي المیِّت َو ف   فْھ
  

اَء ي اَألْحَی دُّ ف ازًا ُیَع   َوَمج
  

اً    43 ؤاِد یمین صْبُر للف َف ال   حل
  

ُھ َال ِلق اِءَأنَّ ى اللِّق   اَء حتَّ
  

ص    44 َدَأ ال ا َأْص ُت َأنَّ َم   ـَفَتَحقَّْت
  

الءِ   ـ ن ِج ُھ ِم ِب ماَل ن القل   د م
  

ِسیحٍ      45 ْأٍس َف یَن ی ذَّبُت ب   وتع
  

اِء َضیِق اَألْرَج اٍء ُم   وَرَج
  

باحي    46 سَُّھاِد َص ن ال ساِئي م   فم
  

َساِئي  سََّواِد َم ن ال َباحي م   وص
  

ُدوِّي    47 ِھ كَع ِدیقي ِلعْذل   وص
  

ُد دقائي  َوَع ن َأص ار ِم د ص   وِّي ق
  

یمٌ       48 یم عل ارق النَّع ْن ف لُّ َم   ك
  

شَّقاءِ   اِء ال ْن ِلَق ّد ِم   َأن َالُب
  

ا    49 ُت منھ ٍة فُأخرج ي جن ُت ف   كن
  

اءِ  اَء ربُّ الَعط تعاَد العط   واس
  

ي اَألْك     50 یَس ف ُت ِإبل ي َأطع   ـَأُتَران
  

واِءـ ْع ح َع آدٍم وم   َلِة م
  

صْبُر كُ     51 سكوُت وال یَس ِإالَّ ال ًال   ْرھ
  

الءِ    ى الُعَق ْت عَل وٍر َأْعَی ي ُأم   ف
  

لٌ    52 اِن َلَجْھ ى الزم ي َعَل   ِإنَّ َغْیِظ
  

اَألْزَراءِ    صاُب ب ي ُی َو مثِل   ُھ
  

ھ       53 دا من ا َغ ِدھا م ن فق اُه م د َدَھ   ق
  

ضِّیاءِ    َل ال ا قلی َل البَھ   قلی
  

لِّ تَأبی    54 ْن ُك لُّ ِم ِدي َأَج ِت ِعْن   ـَأن
  

ائي  ـ ا رث ْغُت بالثُّریَّ و ُص   ٍن ول
  

ْعري    55 ِرُز ِش یَس ُیْب ا ل ِمیري م ي َض   ف
  

شَُّعراِء َعر ال ُت َأْش و كن   ال ول
  

ْد َعیَّ        56 سي وق رِك نف ي ت ْذٍر ف   ـَأّي ُع
  

اِئي ـ ْسَوِتي وَجَف ْبح َق ا ُق   ْت َأَی
  



وقاً      57 َرِك ش وُت قب ا دع   وِإذا م
  

َدائي   ي ِن ي َأالَّ ُتخیب   فبحقِّ
  

ا َأخ        58 واُه وم ا ُح ُر م ل َدَرى القب   ـھ
  

سََّناِءفاُهـ سَّنى وال َك ال ن ذِل    م
  

ھُ     59 وِر مْن اھُر الن فَّ ب ْم َش   فلك
  

َضاِئي   ي ِإْغ ضاَء ف ُت اِإلغ   فرَأی
  

در    60 ضریُح بب ا ال احتفْظ َأیَُّھ   ف
  

سََّماِء ِل ال ِھ كمث ن َأْجل رَت م   ص
  

ْسِدي      61 َك ُت ِھ فِإن ْق ب   وترفَّ
  

اِء ى اْلَعْلی ًة ِإَل ًة َجمَّ   ِمنَّ
  

َت       62 ا حوی ِدي لم َت عْن ن الطُّْھ َأن   ـم
  

اءِ ـ سجٌد ِبُقَب َك م   ِر ُیَحاكی
  

ْن فی     63 ي ولم ي وِھْجرت َك َحجِّ   ـَل
  

اِئي ـ ْدَحتي وُدع ائي وم   َك ثن
  

دٌّ    64 دُّ ِن ُھ النَّ ي َل الٌم من   وس
  

اءِ     وٌة ِلْلكَب ُھ كب رى ِمن   وُت
  

ا ُأمّ     65 ة ی وَم القیام ي ی   ُأْذُكرین
  

ِقیاءِ    ي اَألْش دَّ ف ئالَّ ُأَع   ِل
  

ي فجنَّ    66 فِعي ل دا  واش َت َأق ي تح   ت
  

َراءِ  ْبھٍة واْمِت ِر ُش ن غی ِك م   ِم
  

ي     67 ك َعنِّ كَّ یْأتی ًا َال ش   فقریب
  

اءِ   ُد الَھَن ِك وف ُدوِمي علی   بق
  

اِتي    68 ْن َحَی ي ِم ل اهللا راحت   عّج
  

ي  ُم َداِئ اِن َأعظ ي الزَّم ا ف   ِإنَّھ
  

دا    69 ل ال ْت كمث اُة كاَن ا الحی   وِإذا م
  

دََّواءِ    َل ال اُت مث اَن المم   ِء ك
  

  


