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 دراسة حتليلية لقصيدة "نفثة املصدور" للشيخ 
 حممد شيخ علي

 زبري محمد عيس دوكو ادلكتور
Department Of Arabic Studies 

Faculty Of Languages  And Communication Studies 

Ibrahim Badamasi Babangidan University Lapai, Niger State. Nigeria. 

لخص امل  

ن هذه املقاةل بعنوا "  خ عيلن "دراسة حتليلية لقصيدة "نفثة املصدور دلى الش يخ محمد ش يا 

بدأأ روائع اجلوانب الفنية يف شاعرة الشاعر وقد تناولت الظواهر الفني ىل ا  عرية  ة الشهتدف ا 

هنا بصفة عامة  تش متل عىل جامل الصو  نية ر الف اليت ترتك أأثرا خادل يف القارئ والسامع، فا 

مما  ريها.عرية  أأمثال احملس نات اللفظية واملعنوية والتشبهيات وغواس تخدامه بعض قضااي الش

زابة، ة اجليدل عىل أأن الشاعر ممتكن يف اختيار الألفاظ واملعاىن اجلزاةل، والأفاكر الرائع

 وكذا الباحث حياول تسليط الأضواء عام يعرقل بعض.وأأساليب سهةل التناول وال دراك

خالصهم يف العم  يفاهده ل والعبادة والكثري مما ذكره الشاعر اذلي سنشاملسلمني من عدم  ا 

 املقاةل.فاملقاةل عىل مباحث التايل:

 بذة يسرية عن الشاعرن  –املبحث الأول 

 لمتهيد يف القصيدةا –املبحث الثاين 

 نص القصيدة -املبحث الثالث 

 لتحليل الأديب للقصيدةا –املبحث الثالث 

 عرلشاانبذة يسيرة عن  –املبحث األول 
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م هو الشيخ محمد شيخ علي. ولد ببلدة تعرف ببادغي الواقعة في والية نيجر يسكنها قبيلة نوفي عا

نشأ في أسرة متدينة متثقفة ثقافة دينية إسالمية فإن  م إسم والده شيخو ووالدته زينب.1951

 أباه تلقى العلوم من منابعها حتى أصبح ثابتا على قدمية في فنون مختلفة وخاصة دراسة

 إسالمية واألدب العربي، وقد كان مولعا بالرحالت والتنقالت بغية اإلفادة واالستفادة.

ا ترعرع شاعرنا أمام والده لكنه تركه وهو في السابعة من عمره. أخذته أخته الكبيرة عند تزويجه

الشيخ يوسف اللكوجي، شيخ من مشائخ الصوفية التجانية، وذلك حسب التقاليد وقتئذ من أن 

ت إذا تزوجت طلبت من الوالدين أن تصطحبها صغيرة األوالد اإلخوة أو األخوات ليؤنس البن

وحشتها في البيئة الجديدة التي ستجد نفسها فيها، فإنه رافق أخته إلى حجرتها فتلقي مبادىء 

دراسته وأدرك في البيت كبار التالميذ فاختتم القرآن علي يد أحد هؤالء وأخذ من الشيخ فقه 

 بالغة وصرف ونحو وعروض وغيرها من العلوم العقلية والنقلية.وحديث و 

وأما التنقالت والرحالت العلمية فالقدر الذي ظفر به الشاعر حتي ينسب إليه الناس بالعلم 

 فقد من هللا عليه في محيط هذا القطر النيجري العزيز لم ينقل قدما إلى إي بالد خارجية.

حبيبا أو بغيصا بالذكاءالفائق، والبراعة في الثقافة ويشهد له العام والخاص ممن يعرفه 

اإلسالمية والعربية والسجايا الطيبة، واإلخالق الدمثة وباملهارات التعلمية تتمثل في مراكز 

 عديدة.

وأما شيوخه فالشيخ يوسف اللكوجي، واألستاذ القاض ي فاروق إمام، واألستاذ محمود يوسف، 

ته الخلقية رجل متوسط في الطول، جميل املنظر، صفر وغيرهم من العلماء األجالء. وصفا

 العينين، سواد البشر، يعجبه التيامن في كل ش يء.

وأما خلقه فقد تخلق بأخالق محمودة؛ صبور، حليم، ال يخون األمين يكرم الضيف يبسط يديه 

ه  للمحتاجين يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. وعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب

وشخصيته متواضعة تبنى على جميع  مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رض ي هللا عنه.
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معامالته الخاصة ومعاشرته للناس على أسس حسن الظن باهلل وبعباده وما زال شاعرنا على 

 قيد الحياة.

 لقصيدةالتمهيد في ا –املبحث الثاني 

جي قسم اللغات للعام هذه القصيدة قالها الشاعر مناسبة لحفلة توديع خري 

 م بكلية أمين كانو للشريعة والقانون وهي قصيدة نونية بعنوان نفثة املصدور. 2000/2001

 -واتصفت بالوحدة الفنية مختلفت األغراض فستهل الشاعر هذه القصدة بقوله: 

 لتبث ما في القلب من خفقان  *   تى نفثة املصدور دون توان  

 واختتمها بقوله: 

 خير االنام ومعدن العرفان   *  على الرسول وآله  ثم الصالة

ر إمعان النظوب ،النصيحة -الوصف   –الشكوى  -فموضوع القصيدة من حيث مضمونها ثالثة

 فيها نجد القصيدة يتناول هذه االجزاء الثالثة املصلطحات األتية: 

 الجزء األول: ظهور حالة الحزن الشديد وضجر مفزعة 

 صناف اإلخوة في ابتالء الخير أو الشر الجزء الثاني: ذكر أ

 الجزء الثالث: نصيحة إلى اإلخوة املسلمين. 

فإنك تدرك في خالل هذه القصيدة أفكاًرا ناضجة التى ساقها الشاعر يرتبط بعضها  

بعضا وكذا نجد عند الشاعر تجريبة شعورية وقعت في حياته، ألن هذه الشعور أثر من أثار 

يش اطفة التى تثير الخيال فتنشأ عنه صور تبرز الحقيقة الوجدانية التى تعاملزج بين الفكرة والع

 في نفس األديب، وتنقلها إلى القارئ، نقال صادقا أمينا. 

إن هذه املالمح واإلنفعاالت التى سنتحدث فيها عن قريب تبرز صورتها الرهيفة  

ية إتصاال وثيقا، وشاعرنا الطافحة باملعانى، وهي معانى حسية ألنها متصلة بالتجربة الشعور 
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يوضح نفسه على موقف الغرابة فيبثها في كل معانيه، وهذه املعانى تأتلف وتنسجم بعضها مع 

 بعض فينتج وحدة فنية في التأثير. 

فال شك أن كل ذي ذوق سليم وعقل سليم يدرك هذه التجربة في أقل ملحات، ألن  

ة شعوره بالفقد والخبرة املؤملة وهي الشاعر في بداية قصيدته يلفت أنظار القراء عظم

"الشكوى"، وفي صميم القصيدة يعبر عن الغرابة التى قابلها في أصناف اإلخوة "فوصف" اإلخوة 

وصفا دقيقا، واخيرا القى "النصيحة" النقية املتضمنة في طياتهما إخالص و إرشاد في حياة أمة 

 املسلمين، فهذه هي أغراض الشاعر في القصيدة

 نص القصيدة -الثالث املبحث 

 لتبث ما في القلب من خفقان  *   تى نفثة املصدور دون توان  -1

 ماذا جنيت لقاء ذالحرمان *     يازوجتى ياليغل طلقتني  -2

 ملن الصرور وحالة الخذالن  *  قاءنا لوعالم صرمك بعد طول  -3

 يا شغل الفؤاد وخير كل مبان *  عهد ماذا جنيت عهدك هذا ال -4

 فإذنه ورضاه ثم قرانى *   ولقد شكوت إلى وليك مسرعا        -5

 ومديرنا يا صاحب اإلحسان  *    أعني به يعقوب حب قلوبنا -6

 طار البيان وبان فشل لسان  *   وهو الذى مااردت ثناءه  -7

 فجزاؤه ابدا من الرحمان  *   فله علي من االيادى ثرة  -8

 في محنتى ومصيبتى وأسانى  *   عى مإن أنس ال أنس موافقه  -9

 حسب املكانة تارة ومكاني   * الصداقة لكلهم  وكذالك إخواان -10

 ين مبارك أمضيتها بأمان  *  ن سوإقامتى تربو على عشر  -11

 أخذا وردا في جميع أوان *   سا لم آل جهدا دارسا ومدر  -12

 وان وبذلت ما في الوسع دون ت *    كم منصبا بوئته فعلوته  -13

 منها تقض ي مضاجع الخالن  *  وكذلك حتى فاجئتنى صدمه  -14

 واذا ابتالئى اليوم كم عافانى *  مالهم فوقعت فيمن الغيت أع -15
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 من عنده خير وذاك كفانى *  عوضا فعساه يكشف ما يضر م -16 

 في الناس في الدنيا وفي اإلخوان *  زاد تجاربى  وبحكم هذا االمر  -17

 لم تلق قط مصائب األزمان  *  درى من اخوك الحق ما ما كنت ت -18

 أصنافها في النصر والخذالن  *  ملصيبة بان لى اإن اإلخوة في  -19

 عن حزنه وبلهجه الحيران  *   را وأخ يشاركك الهموم معب -20

 أعماقه تطوى على الوجدان  *   وأخ يدل سلوكه عن حزنه -21

 بشعورنا ماكور امللون  *   وأخ يزود بالدعاء ويشعر  -22

 أبعادها في النفس دون توان *  علنا مصنف يصارحك الشماته  -23

 في الود عند اإلبتالء جفانى.  *  تى ياخيرتى ممن أراهم صفو  -24

 أثر الضن في الوجه والحسمان  *   فإذا راك رنابنظر فاحص -25

 ان يفض ى إلى استرقاع او نقص * لبأس علةاوله التامل من في  -26

 إن اليسارة منه املنان  *  جهلياضحكتى من بعضهم اذ ي -27

 من ذا ينازع حكمة الحنان *   رضهوالخزائن في السماء وا -28

 وإذا منعت فمن يفك العنان *  منعيارب إن أعطيت من ذا ي -29

 في دقة ويحبه شيطانى  *     ئبايأبى طباعي أن أعد معا -30

 وفعالنا بل كل سوء كياني *     غفرانك اللهم في أقوالنا -31

 فإلى خريج الدار صرف عنانى  *  رى تنتهى وإلى هنا نفثات صد -32

 في كل آنة وكل مكان  *   أوصيكم أن تتقواموالكم -33

 أعراضكم صونوا من النسوان  *  موال غاية همكموال تجعلوا اال  -34

 لنشدانفمجالكم ألحّق با *  نقص في ميدانكم ال تشعروا بال -35

 لغة البشير ولهجة القرآن *  ل حبيبنا فمجالكم لغة الرسو  -36

 ال بالهوان فمن يهون يهان  *   املؤمنون شعارهم بالعزة -37

 وسنامها وكما تدين تدان *   إخالصكم هلل رأس أموركم  -38

 خير األنام ومعدن العرفان.  *  سول وآله ثم الصالة على الر  -39



-  

 زبري محمد عيس دوكو ادلكتور

 

 دراسة حتليلية لقصيدة "نفثة املصدور" للش يخ محمد ش يخ عيل

   1118ISSN - 3365               م2018)سلسةل جديدة( العدد الأول،  العربيةجمةل ادلراسات  " مالم"

 

 

204 

 أفكار النص:

  -القصيدة باألفكار األتية: تمتاز 

 إنه مؤمن متنقن في العمل أن ينفتح قصيدته بالغزال أو الفخر.  (1)

ان الغرض العام الذى يتوخاه القصيدة هو الدعوة إلى األخوة واإلخالص في العمل  (2)

ملبيا قوله سبحانه وتعالى: "انما املؤمنون إخوة" واجنتاب الحقد والحسد الذى 

شيطانا ملعونا بعد أن كان إماما للمالئكة فوق سبع لعن على اإلبليس فأصبح 

 سموات واألرض. 

إن الشاعر لم يتكلف في ابتكار املعانى واالفكار بل عبر عن تجارب مريرة يحس بها  (3)

 املسلمون. 

امكن للشاعر أن يجعل لقصيدته هذا العنوان "نفثة املصدرو" نظرا إلى االحزان  (4)

من العالم الخارجى أن يشاركه هذا املوقف  والهموم التى تراكمت في ضمير وإرادة

 البائس.

 -التعليق:

فبإمعان النظر في  القصيدة نظرة الناقد املتذوق نحكم أن الشاعر تنوع بين أساليب البالغة 

املختلفة. وذلك من حذف وتشبيه واستعارة وتكرار والغاية التى يسعى ورءها الشاعر في هذا 

 املوحية املعبرة عن حقيقة املوقف تنفعل بها نفوس القارئين. التنوع اقتناص املعانى املثيرة 

فإذا ال حظنا البيت األول نجد الشاعر في تمهيد حديث أخبارا عن املبتدأ املحذوف  

ليشعر بذلك الحذف ما تراكمت في نفسه من األالم الشديدة، ويتوجع إنظارنا كأنه يخاطب 

  -شخصا بهذه االالم املؤسقه يقول:

 لتبث ما في القلب من خفقان املصدور دون توان * تى نفثة 

تعبيرا عن ما يحسه في داخلية ليشهد ذلك العالم الخارجي، كذلك نجده في استعارة الكلية 

بزوجة له ليؤدى رسالة اللزوم والدوام. فهي إذا إنسان حي تصنع صنعة عجبية تلقاء صاحبها، 
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هي "طلقتني" ليقرب املعنى والصورة الظاهرة في واستخدم الشاعر كلمة تدق دقة مؤملة في االذن و 

 واقع حياة الزوجين وذلك في البيت الثاني بقول:

 ماذا جنيت لقاء ذالحرمان  *    يازوجتى باليغل طلقتني  

امه وقد استخدم الشاعر "االيادى" تشبيها ملا على املدير من كثرة الثناء وألن الثناء في ذروة سن

 تتم في الكثرة والجمع. 

استخدم الشاعر استعارة مكنية لظاهرة القرينة بين املشابهة على رغم من أن املشبه  

محذوف وقد رمز له بش يء من لوازمه يقول: "يازوجتى ياليغل" يعنى به الكلية وأصل الكالم. 

ينعت أإنى ألرى رؤسا قد " -ياكلية أنت ِكزوجتى كما نشاهد ذلك في قول الحجاج في الهديد يقول:

طافها وإنى لصاحبها" فأصل الكالم إنى ألرى رؤوسا كالثمرات قد اينعت، ثم حذف املشبه وحان ق

 به.

 يل األدبي للقصيدةالتحل –املبحث الثالث  

 تحليل القصيدة  تحليال أدبيا على حسب األجزاء الثالثة:

أما الجزء األول من القصيدة الذي يصف الشاعر حالته من الحزن الشديد وضجر مفزعة 

  -فيبدأ من البيت األول إلى البيت السادس عشر يقول:

فتجد الشاعر في هذا الجزء من القصيدة يشكو إلى العالم الخارجى اآلالم املفزعة التى  

فرقه بالكلية املسماة "بليغل" واذا تراكمت في ضميره ويصف موقفه من الحزن الشديد وحتى ت

نظرنا ودققنا النظر لحكمنا إن هذه التفرقة املطلوبة من الكلية التى يراها الشاعر كزوجة له 

 ممتزجة بمكيدة من األعداء التى  ال يترحب بها اإلسالم وهي من االخوة املشاركين في الكلية.

وته إلى مدير الكلية ملا زود له وكما نشاهد كذلك يعبر عن مدة قضاها في الكلية وشك 

 ا. من كثرة اإلحسان فكافئه مكافئة مخالصة. وأخيرا يتمنى هللا سبحانه وتعالى أن يعوضه خيرا منه
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الجزء الثاني: فتجد الشاعر يصف أصناف اإلخوة في ابتالء الخبر او الشر يقول: من  

من أخوك الحق مالم تلق قط  البيت السابع وعشر إلى  البيت الحادي والثالثين ما كنت تدرى 

 مصائب والخذالل. 

فوصف الشاعر أصناف االخوة منهم مشمت في املصيبة، ومنهم مؤسف في ذلك، ومنهم مؤيد في 

النصر والحياة الطيبة، وتجد األخ همته كشف ما يكمن ضر وهموم والذي يبين ذلك في 

 لخير للمصاب. الوجدان بما عليه من الخيرة والدهشة، واالخ مركز على دعاء ا

نشاهد هنا أيضا أن الشاعر يعبر أن هللا سبحانه وزع نعمائه في أرضه وسمائه وهو  

فانتهت تطالع وذلك من الشيطان امللعون. املانع واملعطى. فليس على اإلنسان أن يعرف بحب اس

حين  نفثة املصدور التى اراد الشاعر أن يعبر عنها فكلما استخرجت نفثه تبقى كحية تنفث السم

 تنكر، واستطرد الشاعر ليتناول الحديث عن وصية األخوان. 

ثم الجزء الثالث الذي يبدأ من البيت الثاني والثالثين إلى البيت الثامن والثالثين فنجد  

هو  -توجاه هذا  الجزء األخير:فجمله ما ي  -الشاعر يلقي النصيحة على اإلخوة املسلمين يقول:

فتنة النساء لتحص ى العراض، ثم افتجار بلغة الرسول والقرآن، تقوى هللا عزوجل، واجنتاب 

 واجتناب أمراض النفسية كالجسد والحقد والبغض لغير هللا. 

وعلى ذلك اختتم الشاعر قصيدته ختام املسك بالصالة على النبي عليه أزكى السالم  

رين رض ي هللا عنهم والتسليم، أفضل األولين واآلخرين رحمة للعاملين وعلى آله الطيبين الطاه

 أجمعين. 

 عناصر املعاني:

نشاهد عناصر املعاني مبعثرة في القصيدة فنالحظ نداء معجب في البيت السابعة حيث يقول 

"ياصاحب اإلحسان" داللة عميقة لشدة صحبته ملدير الكلية الفارقه. وكذلك استخدم أسلوب 



-  

 زبري محمد عيس دوكو ادلكتور

 

 دراسة حتليلية لقصيدة "نفثة املصدور" للش يخ محمد ش يخ عيل

   1118ISSN - 3365               م2018)سلسةل جديدة( العدد الأول،  العربيةجمةل ادلراسات  " مالم"

 

 

207 

دير املخلص ألن األثر ال يزال في ذكرية التكرار قائال: "إن إنس ال أنس"، لتكثير اإلحسان من امل

 الشاعر. 

ونشاهد أيضا اساليب النهي واألمر التى تنهض فكرة إرشادية حامسة ضد ما شاع في  

رابع املناطق اإلسالمية من إتباع الهوى وعبر بذلك قائال: في البيت اثنين والثالثين إلى البيت ال

 والثالثين. 

 ال تشعروا بالنقص ى في ميدانكم" *      "ال تجعلوا األموال غاية همكم 

 ال بالهوان أعراضكم صونوا من السنوان"     *             "املؤمنون شعارهم بالعزة 

ستخدم الشاعر أسلوب التكرار، ومن  املعلوم والجودة، أن التكرار عند الشعراء ش يء ا 

لكتاب، قضايا الشعر املعاصر يرحب بها إذا كانت مبينة على القواعد املتالئمة كما وردت في ا

ان إن اللفظ املكرر ينبغي أن يكون وثيق اإلرتباط باملعنى العام، وإال كك املالئكة يقول: ألناز 

لفظية متكلفة ال سبيل إلى قولها كما أنه ال بد أن يخضع له الشعر عموما من قواعد ذوقية 

نى ولم يخرج عن الغرض الذي وجمالية وبيانية لذلك الشاعر ما أتى بتكرار ردي، يفسد املع

 ينبغي أن يقصد إليه اي تكرار.

وكما استخدم الشاعر أسلوب النهي واألمر بعد تمكنته هذه الصفات القيمة قبل أن  

 يبثها إلى اآلخرين، الذي يستحسن ملحل هذه األساليب يقول أبو األسود الدولي: 

 عارعليك إذا فعلت عظيم.  * ال تنه عن خلق وتأتي مثله 

يقصد توبيخ من ينهى الناس عن السوء وال ينتهي عنه فهذا الشاعر ناجح في استعمال هذه 

 األساليب في القصيدة. 

 املحسنات البديعية:
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وترى  في القصيدة من مقابلة واقتباس.  وقد أخذ الشاعر نصيبه الوافر من البديعيات 

يهان" لغة  –"يهون  –دان" ت –ذلك في الخامس والثالثين إلى التاسع والثالثين يقول: "تدين 

 لحذالن". ا -الرسول ولهجة القرآن" الوجه والحسمان" "النصر

ففى القرآن يقول هللا القرآن والحديث النبوي الشريف.  وكذلك نشاهد اقتباس من 

تعالى: "قال اجعلنى على خزائن األرض" ونجد الشاعر يقول "وله الحزائن في السمآء وأرضه" في 

والعشرين، أما الحديث النبوي الشريف يقول: صلى هللا عليه وسلم "كما تدين  البيت السابع

 تدان أو كما قال الشاعر: كما تدين تدان في البيت السابع والثالثين. 

ستخدم الشاعر املقابلة واإلقتباس، وأن املقابلة عند البالغيين ما أتي بمعنيين أو أكثر ا 

يس الشاعر أول من استخدم هذا. قال صلى هللا عليه وسلم: ثم يؤتي بما يقابله على الترتيب، ول

"إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع" قال تعالى: "يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 

 الخبائث". 

 -وقال جرير:

 وباسط خير فيكم بيمينه * وقابض شر عنكم بشماله. 

ذلك. كما استخدم الشاعر وهكذا، شاعرنا أتى بمقابلة في مناسبتها فهو ناجح في  

بإقتباس أجاز ذلك علماء البالغة، وقد ورد ذلك عند عبداملؤمن األصفهاني يقول: "ال تغرنك من 

الظلمة كثرة الجيوش واألنصار" إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار". فرأينا أن الشاعر 

 موافق في هذا االقتباس الذي أتى به في القصيدة. 

 ع:حسن املطلع واملقط

فإن الشاعر لم يسلك مسالك  يفية استهالل القصيدة واختتامها.وهو عبارة عن ك 

الشعراء في استهالل قصائدهم من بسملة وحمدلة وحوقلة وغيرها بل إستهل بالشكوى إلى العالم 

الخارجي على صورة تجرب القارئ اآلالم املفزعة التى ضاقت صدره ويريد إخراجها، فاملوقف 
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الدهشة لذلك لم يتسهل القصيدة بذكر االطالل والفخر ألن ذلك نوع من اللهو. موقف الغرابة و 

فالستهل مباشرا حالة قلبه الهائم، كقول الشيخ عبد القادر بن املصطفى التوردي في مرثية 

  -والده يقول:

 فمالي إلى غيره من فقر. *  إلى هللا أشكو تصاريف دهري 

 تعاقب فادح أمر بأمر. *              وفجا البواق ما تأتلي 

 بوجد عميق الهوى مكفر *         يظل بها القلب مستهترا 

 وأما املقطع فنجد الشاعر انتهى قصيدته بالصالة على الرسول العظبم  

 دابا شعروانا يقول:

 خير األنام ومعدن العرفان *       ثم الصالة على الرسول وآله  

 -قافية:ال

ئعة جازبة ألن الشاعر ناجح في وضعها. إنها قافية مردوفة. ناحية القافية للقصيدة را

  -ويبدو في البيت األولى التصريع حيث يقول:

 لتبث ما في القلب من خفقان تى نفثة املصدور دون توان * 

خفقان" فإن دل على ش يء إنما يدل على عبقرية الشاعر، وذلك ليس بعيب، إنما سنة  –"توان 

قصيدته على بحر  الكامل: متفاعلن متفاعلن متفاعلن  * متفاعلن القدماء وقد بنى الشاعر 

 متفاعلن متفاعلن 

 معاني القصيدة وألفاظها:

معانى وألفاظ هذه القصيدة تتجلى فيها أشكال جميلة تواكب روح الناس وتحركهم الي إخالصهم 

ي شاعر الشاعرة، في األعمال واإلخوة وتميز القصيدة بأفكار فنية جيدة تثير األحزان والهموم ف
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ألنه عاني ظروفا قاسية لفقده هذه الكلية، وأروع من ذلك تالحم األجزاء وقوتها في أداء الرسالة 

إلى أذن السامعين، فبتعد الشاعر عن غرابة األلفاظ خوفا أن ال يغمض معانيها، فكانت واضحة 

ألبيات تنبيها لإلخوان في فالشاعر ناجح يجعل بتلك ا ال تزال تدق جرسها إلى السامع أو القارئ. 

 كل مكان وزمان، وقد وافق الشاعر على التنسيق واإلنسجام وحسن التخلص وجمال التنوع.
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