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 امللخص:
 

يشيس مفيػـ البشية بأبعاده الذكمية كتأشيخه السزسػني كإمكاناتو الفعمية عمى إختداؿ  
كجية الشطخ الفشية كالسعسارية التي تصخحيا القريجة إلى ىشجسة ندؿية، ىي مغ السخكنة كالتكامل 

، لتربح قادرة عمى إعادة إنتاج كتػليج ُبشى شعخية تججيجية مفارقة كالتبلحع العزػؼ كالسزسػني
لشسصية القريجة السحافطة ذات المػحات الستعجدة، كػ )السصػالت ذات الغخض الػاحج كالسقصػعات 
كالشتف(، إذ تراغ عشاصخ ىحه الُبشى كمكػناتيا داخل قػالب لمترسيع الذكمي تعكذ بصابع 

اؼية كالتفاعبلت الػججانية كاألنساط التخييمية الشاشئة عغ تجاكب شفاؼ كمػٍح السكتدبات الثق
قخيحة الذاعخ كمعصيات بيئتو، لشتمسذ ىحِه الشساذج البشائية في شعخ ابغ حسجيذ بخكح تججيجية 
تشدع مشدعًا إيحائيًا كىي ُتشَتج بقجر عاٍؿ مغ االنزباشية السعيارية داخل حجكد القالب الذعخؼ 

  الػضيؽية.السؤشخ لخرػصيتيا 
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Abstract : 

The concept of construction with its formulaic dimensions, 
substantial frame and actual abilities arises on the reduction of the 
artistic and architectural, which is presented in the poem into 
coordinated geometry. It is so flexible, complementary and organically 
and substantially blended in a way which enables it to regenerate 
renewed poetic constructions apart from the conservative, prototypical, 
and multi-images poem such as mono-purpose long poems, sonnets 
and shreds. These constructions are formulated within formulaic 
designing molds, which reflects, in a transparent and inspirational mode, 
the cultural gains and emotional interactions which results for the 
interaction between the poet's faculty and his surrounding environment. 
So let's seek theses connotational constructions in Ibn Himdees's poetry 
with a renewed research spirit as it is constructed with high criterion 
discipline within the poetic mold that frames its unique functionality. 

 :مدخل
 

السحافع القائع عمى تعجد لشسط جانب اإلى  نجلديةػعبت البشية الييكمية لمقريجة األاست
البحكر القجيسة  تفاعمت إذ، تججيجياً ُأخخػ مثمت ممسحًا  بشائيةنساشًا أغخاض كتشػع السػضػعات األ
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الججيجة، لتشتج غخسًا يجدج شبيعة تمظ البيئة كحياة شعخائيا،  تخبة الحياةلبلتجاه التقميجؼ مع 
قيجًا يحػؿ بيشيع كبيغ إدراكيع  شاء التقميجؼ(البشاء التعجدؼ )البالحيغ كججكا في التداميع بشسصية 

سياب يتحتع إإلى ما يفخضو ىحا االلتداـ مغ  ضافةسػقف الحؼ يتصمبو نطع الذعخ، باإلآلنية ال
ة، كىػ التعبيخؼ لكل قصع بالسزسػف يفاء الذعخؼ، الحؼ تدتػجبو تجاعيات اإلمعو إشالة الشفذ 

لسػقف( كالػحجة الذعػرية، كالػحجة الفكخية )كحجة انساط مغ الػحجة، أما يؤدؼ بجكره إلى تػافخ 
 عمى سبيل السثاؿ ال حرخ. نساط أخخػ كالػحجة السػضػعيةأكغياب 

 يبلئع سياؽ القػؿ كيعبخ عشو لساتصػيع الذكل البشائي  في الذاعخمغ ىشا فقج غجت مخكنة 
فخاغ إيدتصيع  ب الجيج ىػ مغديالبًا معيشًا كشكبًل محجدًا، كاأل"الف كل تجخبة تفخض ق ميساً مصمبًا 

أك  عاشيا –بجاعية إججانو مغ شحشات انفعالية كتجارب ما يعتسل بجاخمو، كما يسػر في ك 
ختيار كاٍع كمقرجية ا عمىحا الذكل عغ غيخه، استشادًا في ىحا القالب دكف سػاه، كى –عايذيا 

 . (1)يجازًا"إًا ك بمحكسة شػاًل كقرخًا، إششا
ىحا أف  يساف الذاعخإمعيا سسة الججة، يأتي مغ نساط بشائية تحسل أثع أف البحث عغ 

الفغ )الذعخ( ال يتسػضع ساكشًا بل ىػ فغ يتصمع كيتخصى كيتجاكز ما ىػ محجد لو، فتتشػع 
 التجارب لتتشػع معيا شخائق السعالجة الفشية.

عبخ عغ ذات الذاعخ شعخؼ بل بابتجاع شخيقة ت خ ال يتع عبخ كراثة جاىدة لسبشىفاإلبجاع في الذع
 . (2)كتجخبتو، بالتالي ال يػجج شخيقة عامة كنيائية في الذعخ

قالبو الفشي، فإلى جانب مصػالتو نجج أنو قج زاكج  انتقاءكلع يدمظ ابغ حسجيذ سبيبًل كاحجًا في 
أف نعجه ممسحًا  في نطسو بيغ السصػالت ذات الغخض الػاحج كالسقصػعات كالشتف، ؼيسا يسكغ

تعبيخًا عغ تجخبتو  الذاعخنسػذج الجاىمي كمتسسًا لمشدج البشائي الحؼ صاغو مفارقًا لؤل تججيجياً 
 الكمية.

 اواًل: السطوالت ذات الغرض الواحد:
جاللية حػؿ مػضػع كاحج ال تحيج عشو، كال تختمط ال بشيتياكىي القرائج التي تتسحػر 

 الإلسقجمات يسيج بيا لسػضػعو، "بلب بغيخه، ؼيأتي الذاعخ سبيل مػضػعو مباشخة دكف استج
بقي عمى  والكبلـ )السصمع(، كبسختتس بسفتتحاالعتشاء بيحا الشػع مغ القرائج ؼيسا يتعمق أف 

 التي كاف عمييا في االتجاه السحافع. (3)حالو"
كمغ الذعخاء مغ ال يجعل لكبلمو ": شيق بقػلور شار ابغ ألى ىحا الشسط مغ القرائج إك 

مكافحة، كيتشاكلو مرافحة، كذلظ عشجىع ىػ: الػثب،  هيخيج ل ييجع عمى ماب الشديببدصًا مغ 

                                                           

 .113      دمحم دياب دمحم غداكؼ د.     جسع كتحقيق كدراسة      شعخ الصميق السخكاني  (1)
 .43     أدكنيذ    يشطخ: مقجمة لمذعخ العخبي  (2)
  .11      ـ. د سسيخ جعفخ ياسيغ     ىػ( 648)ت  البشاء الفشي في ديػاف ابغ الجشاف االنجلدي (3)
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مغ عرخ آلخخ تبعًا لمطخكؼ الفكخية  يتغيخالحكؽ الشقجؼ أف  لكغ يبجك (1)كالبتخ، كالقصع"
أك  السسجكح –رضاًء لمحائقة الفشية إأف نعجه  كالحزارية كاالجتساعية كالدياسية، فسا كاف يسكغ

تياف غخضو إػقت نفدو تقييج لحخية الذاعخ في ىػ في ال –تعجد السػضػعات الجسيػر مغ قبيل 
 مباشخة.

انفعالية مفخدة، ىسا  كحالة"عمى صعيج التجخبة، في سيصخة نبس كاحج  كيتسيد ىحا الشسط 
 ،يةشعخية مثل اليجاء، كشعخ الحب، كبعس قرائج الخسخ، كالسخث ألنساطمسيدتاف  خريرتاف

مشطخًا ما عغ شخيق التفاصيل الحدية أك  خة التي تبخز ذاتًا معيشةالػصؽية القريكالقصع 
 ي.حذات التأثيخ السػ  ،(2) المساعة" الجؾيقةكالبرخية 

صشاؼ كيزفي عمييا مسا أف يحيط بكل تمظ األ كقج ـيأت السمكة الذعخية البغ حسجيذ
ة كالدىج، غخاض أخخػ، كالسجح الحؼ تدتجعيو آنية القػؿ، كالحكسأ بو قخيحتو مغ  جادت

ال إذلظ  في كل يتخفعكالقرائج التي تشحػ مشحى السجاكبات، كالذعخ الحاتي في صقمياتو، كلع 
 يدايخ ركب مغ قالو ؼيو.أف  بت شاعخيتوأعغ فغ اليجاء فقج 

 :(3)كمغ ىحا الشسط البشائي قاؿ ابغ حسجيذ متغدالً 
 

ااااااااا   التااااااااا   لللعلااااااااا    د   ياااااااااا حاااااااااورط ل الح 
ااااااااااااااش    ال  مااااااااااااااا بااااااااااااااال   ل يداااااااااااااا    د   ح 

اااااااااااااااملرل  ل ااااااااااااااا وااااااااااااااادت   لااااااااااااااوا   خل  س 
 ال تشكاااااااااااااااااااار  داً   حلاااااااااااااااااااا   باااااااااااااااااااا 
 يااااااااااااا كياااااااااااا ل أ اااااااااااات م  حاااااااااااا    اتكااااااااااااة
ااااااااااااااااااااااية   ذكاااااااااااااااااااااار  محب ت ااااااااااااااااااااااا د   إ  
اااااااااااااا ل     ولقااااااااااااااد يخااااااااااااااامر      ااااااااااااااا  ل
 يااااااااااااااااا ماااااااااااااااا  يجااااااااااااااااازيش  بداااااااااااااااا   ة
 وأ ااااااااااا   اااااااااااوا   وماااااااااااا حل ااااااااااا   بااااااااااا 
 ال  اااااااااااااح لاااااااااااا    اااااااااااا   الحياااااااااااااط وال
ااااااااااااااااال  يجسعشاااااااااااااااااا ح   حتاااااااااااااااااي أر ، والول

 

 البااااااااااا بالذااااااااااسن  اااااااااا  خااااااااااو  ماااااااااا   
ااااااااااااليسا   اااااااااااااد  الد   يحشااااااااااااو سلااااااااااااي ول

  ااااااااااااااااااااوا   روحااااااااااااااااااااا  أ   أيقشاااااااااااااااااااا   
م  اااااااااااااق  م ا ساااااااااااااا    ر ااااااااااااا فب د  اااااااااااااق   س 

 يبديااااااااااااااااااااا  إساااااااااااااااااااااارار  و س  اااااااااااااااااااااا 
ااااااااااااااااااااو   تلغ ذااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااة   بالذ   اشي 
تلاااااااااااااااااااااادل  مشاااااااااااااااااااااا  بداااااااااااااااااااااالوا    الي   
 أ اااااااااااااااحا يياااااااااااااااو  اااااااااااااااا ا   إحداااااااااااااااا  
اااااااااااااد   مااااااااااااا   اااااااااااااا    إالَّ وكاااااااااااااا ل الر 
طلااااااااااااارل الكااااااااااااار  بزاااااااااااااس ر  أا اااااااااااااا    خل

داااااااااااااا ااااااااااااا ل إ   داااااااااااااا  س شااااااااااااا    ر     إ  
 
 

                                                           

 .1/231      ابغ رشيق القيخكاني      ( العسجة1)
 .48      بػ ديبأكساؿ       ( الخؤػ السقشعة2)
 .494 – 493     تحقيق: د. إحداف عباس    حسجيذ  غديػاف اب (3)
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يحجد لشا معالع تمظ أف  يزعشا الذاعخ في مصمع قريجتو اماـ )صػرة لمحدغ( دكف 
يصمعشا عمى تفاصيل صاحبة الرػرة، مغ ىشا فقج تحتسل أك أف  الرػرة، أىي مادية أـ معشػية؟

قج تكػف تمظ أك  ـ بيا الذاعخ،غخ كػف محبػبة كاقعية أُ تالجاللة بُعجًا كاقعيًا كآخخ رمديًا، فقج 
السحبػبة رمدًا لػششو )صقمية(، كفي كمتا الحالتيغ فيي صػرة مغ زمغ مزى عبخ الذاعخ عغ 
حزػرىا في زمغ القػؿ بالفعل الساضي)شمعت(، كقج مثمت الذسذ إشارًا مكانيًا يحتػؼ تمظ 

  لمذاعخ بييأة مادية جدجىا )خػط الباف(. تبجت   ما لبثت أف الرػرة التي
نو في أ)يا(، مايجؿ عمى  داة الشجاءأأفتتح قريجتو باستعساؿ لذاعخ قج ف اإككسا نمحع ف

مػضع مخاشبة لآلخخ، ؼيحثسا يكػف السقاـ مقاـ خصاب نمسذ التخكيد عمى بعس المػاـز 
التعبيخية كمشيا اساليب الشجاء كالريغ االنذائية عمى كجو الخرػص، كقج نمسذ كحلظ الحخص 

التي يفتعميا الذاعخ نفديا  اإليحاءاتالستمقي كإثارة  جحبعبخ سياقات مختمفة بػية  تقميبياعمى 
  (1)عشج إتيانو بسقجمة تدبق الغخض الخئيذ في القريجة التقميجية. 

كتسل معو مبلمح لمحالة، لع ت تػصيفاً كؿ احتػػ أف الخصاب الذعخؼ في البيت األ غيخ
ال بسجيء البيت الثاني الحؼ أسيع في تشامي تمظ البشية، ؼيسا يقع تحت إالبشية الجاللية 

عيبًا مغ  –سػػ عبج القاىخ الجخجاني كابغ االثيخ  –مدسى)التزسيغ( كالحؼ عجه القجماء 
يتعمق بغيخه، تأكيجًا مشيع عمى أف  السعشى في البيت الػاحج دكف حبحكا تساـ فقج ، (2)القاؼيةعيػب 

يق ضخب مغ التػضيف البشائي ىشا مغ قبل الذاعخ ؼيو حخص عمى تحقف أ كحجة البيت، غيخ
 الجانب الجاللي. إلى  بيات ال يقترخ عمى الجانب المغػؼ بل يتعجاه الخبط كالتساسظ بيغ األ

 البيت الثاني معو سياقًا تقابميًا بيغ صػرة السخأة كصػرة الخجل، كذلظ في قػؿ الذاعخ: فحسل
 

 ال حدااااااااااااااش     مااااااااااااااا بااااااااااااااال  ل يداااااااااااااا
 

 يحشاااااااااااو سلاااااااااااي وااااااااااااد  الداااااااااااليسا   
  

مقابمة لسا بمؿيذ، لتقف تمظ الرػرة إلى  ستعساؿ )ياء الشدب( تبيشت عائجية الحدغاؼب
، إلى لفع )الدميساني( ضافتوإإلى مشدلة القػة كالعطسة عشج  رتقى بواحسمو الذاعخ مغ كجج، 

الرػرة بتأشيخىا العاـ إلى السخجع الجيشي، السسثل بييأة دخػؿ ممكة سبأ عمى  فتحجد بحلظ عائجية
 ٰه مهجه هن من خن ُّ  صخح الشبي سميساف )عميو الدبلـ(، مسا جاء في اآلية الكخيسة "

 لك  هش مش هس مسهث مث هت مت هب مب هئمئ  هي مي خي حي جي
. فتكتدب الرػرة بحلظ دفقًا كججانيًا عشجما (3)"َُّّـ َّـ هي مي هن من مل مك

                                                           

 .38      حسجأػح تد. دمحم ف     قخاءة أخخػ  –شعخ الستشبي  يشطخ: (1)
 .312    د. يػسف حديغ بكار     العخبي القجيعبشاء القريجة في الشقج  يشطخ: (2)
 .44     سػرة الشسل (3)
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التمقي في الخصج كالتأكيل مع قػة التحفيد الذعػرؼ الحؼ يزؽيو استعساؿ القرز تمتحع خبخات 
 القخآني عمى بشية الشز مسا يفزي إلى تعزيج الشدق الجاللي.

بيات الثبلثة االكلى، كججنا إلى بثيا عبخ األ كإذا تقريشا نػع العاشفة التي سعى الذاعخ 
ىحه الرػرة سخعاف ما تتساىى أف  صػرة مادية لمحدغ، غيخ مبعثياعاشفة ذات تأثيخ نفدي  أنيا

مع البعج الباششي )الشفدي(، لتدتسخ معيا ججلية العبلقة بيغ )السخأة كالخجل(، كذلظ عشج استعساؿ 
فحسل  ،ُكشو الشفذ كمخالصتو لمػججافإلى  الذاعخ لمفع )خامخني( الحؼ يذي بتدخب أمخ اليػػ 

مذاركة السخأة كالخجل في  - (1)بتػضيف صيغة اسع الفاعل –كة الفعل)خامخ( معو داللة السذار 
أمخ اليػػ، كقج عبخ عغ ىحه السذاركة كحلظ بتػضيف )كاؼ الخصاب في ىػاِؾ( ك)ياء الستكمع 

 .بيغ بمؿيذ كسميسافالدابقة في خامخني(، بتبعيتيا لمرػرة 
)العامل الشفدي(  ( تدداد حجة الترػيخ، مختكدة عمىكباستعساؿ الذاعخ لمفع )ركحاني 

مخ ىحا أيرجر عشو اليقيغ كتثبت الشفذ مغ ليربح ىػ الباث ِعػضًا عغ الجانب الطاىخ، ؼ
مخ، خار في )ىػاِؾ( مؤكجة عمى ىحا األبيا، فتخد صيغة التك جاليػػ، الحؼ اجتاح كيشػنتو كامتد 

لذصخؼ البيت  ترخيعوإلى  صػات السج التي فّعميا الذاعخ في البيت الثالث، باإلضافةأأف  كسا
 جػاء الخكحانية.بلب ذات الستمقي لتعير في تمظ األفي است أسيسابمفطي )خامخني، ركحاني( قج 

بيات كتساسكيا، فشجج أعخاض حا السعشى لتتدايخ معيا ُلحسة األكتدتسخ القريجة في ى 
في البشية بقػلو: ىحا اليػػ بجأت بالتجمي بييأة )داء( ألع بالذاعخ، فعبخ عشو بإجخائو تقاببلت 

  .)ؼبدقع شخفظ سقع جثساني(
لحؼ نججه غ الغدؿ الحدي )العابث( اع كمياً كالحؼ يفتخؽ  –ىحا الشسط مغ الغدؿ أف  كنحغ نجج

قج حسل معو ممسحًا مغ الججة قػاميا حخارة الػجج  – (2)شعار الجاىميةمثبًل عشج قخاءة بعس األ
 ا نطيخًا في شعخنا العخبي.بطبلٍؿ فمدؽية، قمسا نجج لي السمفعالعحرؼ 

فقج استثسخ الذاعخ عشرخ القجاسة الكامغ في القرز القخآني لمتأثيخ عمى الستمقي  
ساليب كالتخاكيب المغػية التي كضفيا مع تجخبة القريجة، ككحلظ جانب األكحسمو عمى التجاكب 

ه التخاكيب كتعج ىح عبلني، تغذاني، سمػاني...(،إ ني، ركحاني، )سميسا ػالذاعخ في سياؽ القػؿ ك
صحاب الفمدفة كتستج أف قبل ياء الستكمع مغ استعساالت لف كالشػ دخاؿ األإالمغػية القائسة عمى 

، فتسكغ الذاعخ (3)رية، إذ تعج ىحه الدسة إحجػ خػاصيا التي امتازت بياإلى المغة اآل جحكرىا
التستع بشكية ججيجة تفتخؽ معيا  ليسشحشامغ صيخ الجانبيغ )الجيشي كالفمدفي( في سياؽ الغدؿ، 

 شعار الغدؿ.أفي  أِلفشاهعسا 
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اء كاالستفياـ( في قػلو )يا الجانب المغػؼ تػضيف الذاعخ لريغتي )الشجإلى  كيزاؼ 
 فاد في تعسيقأسمػبيغ بتتابع، مسا بيغ ىحيغ األكتع حبًا( في سياؽ ججيج يشجر ؼيو الجسع أكيف 

، فيتعجب الذاعخ مغ عجـ مقجرتو عمى كتع أمخ الحب ثخ الجاللي لمسشحى السجازؼ لبلستفياـاأل
حداني( إندية كجشية( ك )الديئة ك أعبلني( ك )إ تو في سياؽ التزاد بيغ )اسخارؼ ك لتطيخ تجميا

مخ تدخيخ أكما كاف مغ قرة سيجنا سميساف )عميو الدبلـ(، إلى  في إحالة تعػد بشا مججداً 
 ىث نث مث زث رث يت  ىت  ُّ"االنذ كالجغ في خجمتو، بقػلو تعالى 

 يل ىل مل خل  ُّ " عل الجداء مغ جشذ العسل، بقػلو تعالىبجككحلظ  (1)"َّيف ىف يث
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم
 . (2)"َّ يي

الذاعخ قج أكج الحفاظ عمى خط سيخ كاحج استسخ بالتشامي كالتجرج مشح أف  مسا يثبت 
 : وصيغة القدع، بقػل عشجالسصمع كحتى بمػغ ذركتو 

 
 وأ ااااااااااا   اااااااااااوا   وماااااااااااا حل ااااااااااا  بااااااااااا 

 ال  اااااااااااااح لاااااااااااا    اااااااااااا  الحياااااااااااااط وال 
 ر ، والوحااااااااااااااااال يجسعشااااااااااااااااااأحتاااااااااااااااااي 

 

 ال وكاااااااااااااا  الراااااااااااااد  مااااااااااااا   ااااااااااااا   إ 
   بزاااااااااااااس ر أا اااااااااااااا  خطاااااااااااار الكااااااااااااار 

  داااااااااااااا  إإ داااااااااااااا  س شااااااااااااا    رااااااااااااا  
  

يقدع بأصل اليػػ مغ نفدو، لسا قج سبق لو مغ تػصيف كتثبيت أف  ختار الذاعخاف
)الرجؽ( ضخكرة الزمة  أصبحلسكانتو بجعمو ركحانيًا، فمصالسا كاف ىػاىا ُمتأصبًل في نفدو حتى 

 ال معجؿ عشيا.
ال بعج إمخ السقدع عميو أ كؿ، فمع نعِ صيغة القدع لع تكتسل مع البيت األككسا نمحع فإف 

إلى استعساؿ سياؽ التزسيغ، ليشطع  غ، كعميو فقج خخج الذاعخ مججداً يليمجيء البيتيغ التا
 بيات في سمظ كاحج في سياؽ الػحجة الكمية لمقريجة.األ

كقٍع صػتي شجيج ناجع بمغ الذاعخ خاتسة القريجة ميج ليا بترعيج انفعالي ذؼ  إذاحتى  
نتقل اكشيب كخصخ(، ف ء كالصاء( في )شاب)البا ػصػات ذات صفة انفجارية كمغ تكخار األ

، إذ  نو ال يأبو بالحياة عمى ما فييا مغ شيب كلحة، كمشيا ىشاءة أالذاعخ معيا مغ سياؽ العسـػ
الجفغ، لكي إلى  جفاف( كلع يدشج الكخػ مباشخة)ضسيخ األ لسقػلوالعيغ القخيخة بالكخػ، فاختار 

عيجًا معو يقزي بعجـ الشػـ، الجفغ باتخاذه  ئةـ اغفايجعل الزسيخ ىشا مدؤكاًل كرقيبًا عغ عج
 السيثاؽ كبجكنو قج يخمف الجفغ عيجه كيشاـ.أك  يحفع ىحا العيج تجعموفػضيفتو 
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عغ شخيق صػرة مغ  –كعشج نياية القريجة يخز الذاعخ الػصل بيشو كبيغ محبػبتو  
ع بؤبؤ تحتسل نسصًا مغ الحجة كدقة التػجيو في تحجيج الستقابميغ بػض كالخجلالتقابل بيغ السخأة 

بعجىا  سيتحرلبالشعسة التي  –نداني( إ)نرب  شخروعيشِظ( بسػاجية تسثاؿ  ندافإعيشيا )
ت الرفيخية السيسػسة صػااالنفعالية لمذاعخ كتدػد معيا األبمػغ الصيب كالخاحة لتيجأ الجحكة 

نداني( كالراد في )الػصل، نرب( كالتي تكثخ في مػاضع الدكيشة إنداف، إكالديغ في )
 .         (1)كاليجكء كالشعسة

مغ تفعيل العبلقات بيغ مدتػيات السبشى  –مغ خبلؿ ىحا العخض  –كقج تسكغ ابغ حسجيذ 
 الذعخؼ )لغػيًا كدالليًا كمػسيؿيًا(.
لفاظ كرقتيا كتعبيخيتيا كػ )بمؿيدّي، سميساني، نمسذ سيػلة األفعمى السدتػػ المغػؼ 

شجاء ساليب كالريغ المغػية السدتعسمة، كالعغ تعجد األ، شاب، شيب...( فزبًل حدشظ، خامخني
كتع ُحبًا(، كاالستفياـ )كيف أكتع، أكحا يكػف(، كالقدع )كأبي أفي )يا صػرة الحدغ، يا كيف 

الشغسة الخصابية بيغ )كاؼ الخصاب  تشاكبىػاِؾ(، كصيغة اسع الفاعل )خامخني، فاتكة(، مع 
(، )شخفظ، جثساني(، )عيشِظ، ركحانيخني(، )ىػاِؾ كياء الستكمع( مثل قػلو في )ىػاِؾ خام

 انداني(.
ة الججيجة في البيئة نو جاء مشدجسًا مع تسطيخات الحياأسدتػػ المغػؼ الكجسمة القػؿ في  

ما يسكشو مغ صياغة  كألق تراكيخىانجلدية، التي مشحت الذاعخ مغ رىافة حديا الرقمية كاأل
أك  مخامييا إدراؾكالفمدؽية( صياغة لغػية ال يرعب معيا تجخبتو الغدلية ذات الطبلؿ )الجيشية 

صالة الػاقع كتعبيخية الذعػر فبل أبجاع حٍذ كججاني يشحجر مغ إة عغ نابع ألنيا ،ليمياتقري مجا
داء بتشسيط عبلئقي يجسع سا ىػ كائغ بل يشبثق عغ تسييد األاالتباع لأك  يبعث عمى السحاكاة

 كثقافتو.بيغ ذات الذاعخ كمجتسعو 
كصقل تجخبتو فاد الذاعخ مغ القرز القخآني لتيحيب أما عمى السدتػػ الجاللي فقج أ 

زدكاج التعبيخ مدتثسخًا سياؽ التقاببلت في البشية الجاللية، فقج كاف "ال قعسأ كجعميا مؤثخة برػرة 
مغ  عمى البشية قجراً  أنو يزفيقل ىحه الغايات أليذ كثخ مغ غاية، ك أ –بخاصة  –الذعخؼ 

يحاء ة مغ خرػبة اإليخفج بو الرػرة الذعخيأف  عدى كماالتػازف سػاًء عمى مدتػػ الدياؽ، 
شكاؿ الريغ كاأل نتقاءايقتزيو مغ دقة أف  عمى السدتػػ السػقعي، كما عدىأك  ةكثخاء الجالل

ة في الشياي –يقابل بعزيا بعزًا، كبحيث يتكػف مشيا أك  التخكيبية بحيث يعادؿ بعزيا بعزًا،
دكار رسصػ، كىػ يعشي باألأر السقابمة )..( كسا كاف يجعػىا دكاأك األ القػلية الجفقاتما يذبو  –
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أك  ،(1)جسبًل محجكدة البجء كالختاـ، كمعقػلة الحجع شػاًل كقرخًا حتى يسكغ ادراكيا دكف عشت"
 مذقة.

)ؼبدقع شخفظ دكار السقابمة في القريجة عمى مدتػػ الذصخ الػاحج، كقػلو كقج سادت األ 
 عمى مدتػػ البيت الػاحج كقػلو: أك  نداني(إنرب  –نداف عيشظ إأك ) سقع جثساني( –
 
  دااااااااااااااااااااااية ذكاااااااااااااااااااااار  محبت اااااااااااااااااااااااإ

 ياااااااااااااااا مااااااااااااااا  يجاااااااااااااااازيش  بدااااااااااااااا  ة
 
 

 بالذااااااااااااااااااااااو  تغذااااااااااااااااااااااا   اشيااااااااااااااااااااااة  
 حداااااااااااااااا  إأ اااااااااااااااحا يياااااااااااااااو  اااااااااااااااا ا   

  
صػات كتشطيسيا ببعجييا الذاعخ في ىشجسة األ نجحما عمى السدتػػ السػسيقي فقج أ

 الجاخمي كالخارجي فسغ الريغ الجاخمية التي كاف ليا كقعًا مػسيؿيًا:
كالجشاس )شاب،  )يجازيشي، جداء(، كالتخجيعلفاظ مثل )ىػاِؾ، سقع، خامخني(، التكخار لبعس األ
عبلني...(، كلدـك ما ال يمـد قبل القاؼية )الباِف، سميساني، ركحاني( إ سخارؼ، إشيب(، كالتقابل )

 )خامخني، ركحاني(. كالترخيع
فزبًل عغ السػسيقى السػسيؿية الجاخمية،  البشيةساليب في تشػيع سيست ىحه األأكقج  

الكامل مغ نفٍذ مػسيقي يتدع بالصػؿ  بحخفاد الذاعخ مسا تحسمو تفعيمة أالخارجية فقج 
خغع مغ في بعس مػاقع الكمع، بال )متفاعمغ(، لتتدق مع االشالة التي مشحتشا اياىا حخكؼ السج

كذلظ لتحقيق  و* مبلزمة لذصخيححذنو تجاكز الشسصية التخاتيبة ليحا البحخ عشجما جعل عمة الأ
 إلى يقاع الذعخؼ كمقتزيات الرياغة التي تيجؼاإل بشيةبيغ  السػاَءمةنسط مغ 

التابعة  التفعيمةتحقيق نسط مغ االتداف بيغ بشية التعبيخ الخاضعة لمرػرة الحىشية كبيغ حخكة  
 .  (2)ليا شػاًل كقرخاً 

لتشريخ كل تمظ السدتػيات في كحجة مػضػعية قػاميا غخض الغدؿ ككحجة عزػية 
مبعثيا التحاـ العبلقات الجاخمية فزبًل عغ اندجاميا كاتدانيا، مع تشامي البشية الجاخمية تجريجيًا 

 تحقيق رؤية شاممة لمسذيج الذعخؼ.إلى  كصػالً 
 : (3)غ عمي بغ يحيى، يقػؿ فييادميخ أبا الحح بيا األكفي قريجة أخخػ يسج
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سااااااااااااد   ااااااااااارا رل األل   ااااااااااادا ل سل ذااااااااااا  يل  ت   
ااااااااد   إال  سلااااااااي  اااااااا وع ي ب ااااااااد  ب اااااااا   الع 
مع  اااااااااااااااااارا   اااااااااااااااااا ا  مع تلاااااااااااااااااارم   م ب زل  وسل
ااااااد  ع  ااااااة  م ق  اااااارع  اااااا  الكلري ل م  اااااا  كاااااال  ذ   م 
اااااااااةع  يزل ر   ل   داااااااااشاد  ملداااااااااس رلطع وقلداااااااااول
ااااااااااوار     اااااااااااب غات  حل م  اااااااااا  الد  اااااااااا ل َّ    وكل

لاااااااااود   م مااااااااا  ا  للااااااااا    اااااااااد  سل  ألراقااااااااامع  أ س 
سااااا اااااو    ديااااا   م حل ااااايس    ماااااا حل  دع مااااا  هل

 
 

ِ   ااااااااااااا ع واخاااااااااااات      لااااااااااااواد     ل ق طااااااااااااا
 ّلل   ماااااااااااااا   اااااااااااااا وع للاااااااااااااا   وا اااااااااااااااد  
ِل با حااااااااااااااااااااااااااد    تدت حااااااااااااااااااااااااال  ا ال
ااااااااااااع ر ا الوق اااااااااااااد   اااااااااااار  سل ااااااااااااالع ل حل  حل
اااااااااااااااااة  واد   ي  حل اااااااااااااااااةع ول بل ال  وس قااااااااااااااااااح  ملر 
ااااااااااا ل األل سااااااااااااد   ااااااااااام م  ااااااااااااب غات  لل    والد 

اااااااااااا    ت  ااااااااااااا س ااااااااااااو   اااااااااااااراد   ق س  ر   أز 
ااااااااااااا د    إال  بداااااااااااااي  ل ياااااااااااااو ل كااااااااااااال  ا 

 
يفرح عشو سياؽ يتخح الذاعخ مغ مقاـ الذجاعة كالفخكسية مصمعًا لقريجتو، ىحا ما  

ىحا السقاـ يدتجعي التساس السباشخ مع شخز السسجكح ف إ كؿ، ثعلفاظ البيت األالبشية الجاللية أل
أك التأخيخ آلنية  معو التدػيف يججؼلسا يدتمدمو مغ رصج كترػيخ لتجاعيات السػقف مسا ال 

 جحكة الرخاع. كتخبػتياف بسقجمة قج تصػؿ كقج تقرخ، فتقل بجاىة التأثيخ الحجث باإل
يجية، إذ تذحح بجيمة عغ السقجمة التقم( كريغة يجاؾسمػب الخصاب مسثبًل بمفع )أفيخد  

سمػب ، ليجعل ىحا األودراؾ العبلقة الحسيسة التي تجسع الذاعخ بسسجكحمعيا ذىغ التمقي إل
 . الصمميةأك  يشيس بسا تشيس بو عشاصخ السقجمة الغدلية تعػيزيكسجخٍل 
جليل لمت –الذاعخ قج كضف أف  كؿ، نججإلى الخرائز الترػيخية لمبيت األ كبالعػدة 

اليج( بجؿ سخار )فذاء األإادؿ مجركات الحػاس، جاعبًل مػضع خاصية تب –عمى قػة السسجكح 
لتحسل لػاء الشرخ، بعيجًا عغ  فعاالً أف كاقعة الحخب تدتجعي رجااًل ك بمغ ألأ)المداف(، كىحا القػؿ 

 قػاؿ التي ال شائل كرائيا. األ
مغ الذجاعة كالبأس كالعديسة  ( اضخب  االغسادكتدتتخ كراء صيغة الجسع في )سخائخ 

 التحريغ. كمشعةكثخة مقارعة الحخكب ك 
أف  بسقػؿ المداف، غيخ اقتخنتذا إداللة سمبية  –في عخفشا  – األسخار الفذاءف إ كسا

زخكرة الحجث با مقتخنة باليج، فزبًل عغ ربصيا يجابية عشجما جعميإلى اإل الذاعخ نقل داللتيا
لتصمعشا  –لقصاؼ  –لحلظ فقج حسل الذصخ الثاني معو )الـ التعميل(  فذاء مغ العجـ،فمع يأِت اإل

قصف مغ سيػلة التشاكؿ  عمى ما يحسمو لفع –عمى تمظ الزخكرة التي تجدجت بقصف اليامات 
 عشاؽ.كقصع األ –

كلػية سسجكح عمى رأس القػؿ ليكػف لو األالذاعخ قج كضع الإلى أف  كنخمز مسا سبق
 مػر لسا يخجـ صالحو.دارة األإالجبية ك  جيوالترخؼ كتػ  إحكاـفي 
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إلى  ثع يػجو الذاعخ عجستو باتجاه متعمقات تمظ الرػرة، بكػف مشطػمة الحخب تحيمشا 
لشا باستعسالو لشدق )الرػرة الدخدية( التي  تجميتيامجسػعة مغ العشاصخ يجتيج الذاعخ في 

نسا إحجاث، ك خبار عغ األإلبا ، فبل يكتفي الذاعخ(1) يتجاخل فييا عشرخا )الدخد كالػصف(
سمػب عمى لسشحى التقخيخؼ، كقج ساعج ىحا األتحيج بالسذيج عغ سمػؾ ا ترػيخيةيخافقيا بػقائع 

 جدائيا.أإشار مغ العبلقات التي تخبط بيغ في  تجريجياً تشامي القريجة 
إمختو السسجكح في مقابل )العجػ(،  يحسلؼيزع الذاعخ في البيت الثاني )الغدك( الحؼ  

حه المفطة مغ داللة الجشج، لسا تحسمو ىأك  الجير عمىكقج آثخ الذاعخ اختيار لفع الغدك 
لفطة أف  الإااللفاظ مغ كثخة في عجيج الجشج، ما تفرح عشو ىحه إلى  ضافةمزّعفة، ؼباإل

ىػ ما يبخر مجيئيا في الدياؽ مى قػة االقتحاـ كشجة االنجفاع، ك ع)الغدك( تخبػ عشيع بجاللتيا 
(، غدك لوبادة( كمتدمصة عمى العجك، فزبًل عغ تكخارىا بدياؽ التعجب في )هلل مغ خنة )باإلمقت

دّؿ فإنسا يجؿ عمى شجاعة السسجكح أف  فيتعجب الذاعخ مغ قػة ىحا الغدك كشجة بأسو، كالحؼ
 ( داللة عمى ىحا )التسميظ(.بكػنو القائج الحؼ يحسل لػائو، فكاف الستعساؿ )البلـ( في )لو

العصف )الػاك( ليخبط مغ خبلليا البيت الثالث بسا سبقو  داة أبإستعساؿ  –كيشتقل الذاعخ  
( السعػؿ عميو بتػجيو دفة ترػيخ كقائع السذيج الحخبي، ؼيجدج لشا )السحخؾ الخئيذإلى  –

إحخاز الشرخ، كالسيسا عشج عغ بعج نفدي يتدع بالقػة كفيل ب تشبأال كىػ )العديسة( التي أالحخب 
فعائل(،  -االجتساع كالكثخة كىػ ما عبخ عشو الذاعخ باستعساؿ صيغة مشتيى الجسػع )عدائع 

ػف مفع )الزخاغع(، كاذا تع تدميصيا عمى العجك فدتكبالقػة فعبخ عشيا  تتزاعفأف  فكاف مشيا
يجؼ القميل مغ أمغ العجػ عمى  كثيختتجدج بإبادة  –حاد الؼ كاآلبيغ اآل –الشتيجة صػرة مقابمة 

 غدك السسجكح.
كقج استعاف الذاعخ بخرائز السػسيقى الترػيخية لتديع بتجديج السذيج )مخئيًا  

)تدتأصل(، فعشج الشصق بيا يتسثل ألذف  وتيانو بمفطإيًا( في حاضخة الستمقي، كمغ ذلظ كصػت
ـ( يحسل معو داللة )خخكج الجمج بيغ صػتي )الديغ كالبلأف  الدامع كقع صميل الديػؼ كسا

ركاح مغ فإنشا سشتسثل عبخ صػتيا خخكج األ الشزإلى  ، فإذا ما نقمشا ىحه الجاللة(2) الذيء(
 الجدج.

إلى  مغ عخضو لرػرة )الذجاعة الجساعية( –في سياؽ مغ التجرج  –ثع يشتقل الذاعخ 
 كل فخد مشيع، بقػلو:  بومى حاستقراء ما ت
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 مقاااااااد مااااااا  كااااااال ذمااااااار  ااااااا  الكري اااااااة 
 

 حااااااااااااااالع لحاااااااااااااار  سااااااااااااااع ر ا الوقاااااااااااااااد 
  

ما يديج بو مغ ضخاكة السذيج،  (1)"َّ ىن نن من  ُّ "ؼيدتعيخ الذاعخ مغ اآلية الكخيسة 
ظ يأتي كصفيا بعج ذلأف  تياج كاالتقاد، فبل عجبىفتكػف ساحة الػغى كدعيخ جيشع في اال

 ضخب الذجائج كالسحغ.أ)بالكخيية( لسا تذتسل عميو مغ 

جاء كصفو أف  لداحة الػغى يدتمـد معو )قػة الُسشاِزؿ( كالحؼ سبقكإف ىحا الػصف 
 )بالحمخ( ليتيئ معو تحسل تمظ الذجائج، فعسج الذاعخ بقػلو: 

 
  دااااااااااشادع مدااااااااااسرط وقدااااااااااور  يزااااااااااة

 
 وسقااااااااااااااااااااح مراباااااااااااااااااااة، وحياااااااااااااااااااة واد 

  
 الدياؾية نذاء نسط مغ العبلقاتإعجًا بصػليًا مزاعفًا، كذلظ عبخ لى مشح الدياؽ بُ إ

ستعساؿ عشرخ التذبيو االدابقة، ك باألبياتلتعدز مغ متانة السبشى الذعخؼ كتخبط ىحا البيت 
مغ التكثيف الرػرؼ، تجمى عبخ بشسط ـيأة ىحا البصل، فتع تجديج السػقف باالستعانة  لتبياف

 جانبيغ:
 ذاتولحيػاف ، قدػر، ُعقاب، حية(، ال لغاية في اِسشادباالستعانة بعشرخ )الحيػاف( نحػ ) االول:

أف  رادأ - كالتحسل، كسخعة االنقزاض، كحجة الشطخ، كالجىاء كالسكخ –بل لرفة يستاز بيا 
الترػيخ، تبقى كل صػرة محتفطة  يخمعيا عمى البصل، كعمى الخغع مغ ىحه الكثافة في

 ستقبلليا كانفخادىا في معخض الرػرة الكمية لمبصػلة الستكاممة.اب
)السكاف( نحػ )مدسخة، غيزة، مخؾبة، كاٍد( ليفرح ىحا التػضيف  باالستعانة بعشرخ ال ا  :

ي عمى السداحة السستجة ما يصػؽ صػرتو بشسط مغ االستحػاذ السكانأف  فيعغ رغبة الذاعخ 
 رض كالدساء، لتتدع معيا رقعة البصػلة كالديصخة السكانية التي تحمى بيا ىحا البصل.بيغ األ

)سسة البصػلة( عبخ سياؽ مغ الخبط السعشػؼ تديع في كتدتسخ القريجة في التأكيج عمى 
شار العػدة إفي  -صف مقتخنًا بإداة التذبيو سمػب العأه عشاصخ البشية الشحػية، كتػضيف تذييج

 كذلظ في قػؿ الذاعخ: –الجساعية  الذجاعةلرػرة 
  

 وكااااااااااا   م  ااااااااااا  الداااااااااااابغات حاااااااااااوار 
 

  ساااااااااااااادوالداااااااااااااابغات ل ااااااااااااام مااااااااااااا  األ 
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إذ تتسطيخ سسة الذجاعة كشػع مغ ججلية العبلقة التي تجدج تفاعبًل مذتخكًا بيغ بشيتي 
ة  الجاخل كالخارج، لتعدز بشية التذبيو مغ التعبئة الجاخمية لمذكل البصػلي بسزاميغ الربلبة كحج 

نصمع عمى  –في الذصخ الثاني  –الطيػر فزبًل عغ فاعميتو، كعشج االنفتاح عمى الخارج 
نة السكانية التي ُجعمت الدابغات مغ جشديا أال كىي )األغساد( ليصػؽ الذكل البصػلي الحزا

ج كالحساية.  بسجاليل اإلحاشة كالر 
يخاده في البيت إما تع  عخض صػرة تتساثل عشاصخ صياغتيا معإلى  كيمجأ الذاعخ 

شػر البصػلة الجساعية، نو يكدبيا ُحم ًة ججيجة عشجما يجعميا متخاكبة كمتبلّفة في أال إالخامذ، 
 كذلظ في قػلو:

 
 أ سااااااااااد سلاااااااااا  م مااااااااااا  الااااااااااود أراقااااااااااام

 
ت ااااااااااااااا س ااااااااااااااو  اااااااااااااااراد   قساااااااااااااا  أزر 

  
ستجبلب عشاصخ اب فتعسل مخيمة الذاعخ في ىحا البيت عمى تذييج )نرٍب لمبصػلة(

 ساس ىحا الشرب سسة الذجاعة كيكدػ جمجه قسيز مغ الجىاء كالسكخ، كأزّرةأمتسايدة، ؼيكػف 
 ىحا القسيز عبارة عغ عيػف رقيبة ذات مجًػ كاسع.

شياء، إذ ال يكتفي بالشطخ أة األىحه الرػرة تفرح عغ خياؿ مخف محجث لييأف  كال شظ 
لييا بإبعاد مكانية ثابتة بل يفتعل بيشيا العبلقات كيؿيع بيشيا سببًل لتتػاصل كتتجاكب، فتغجك ىحه إ

لشسصية الخياؿ التقميجؼ القائع عمى تحقيق فكخة السذابية بيغ عشاصخ الرػرة  تجاكزاً الرػرة 
ق بيغ القائع عمى التػفي -ج خدكػل حدب تػصيف –الذعخية ليقتخب مغ الخياؿ الخبلؽ 

 . (1)الػحجة تتسثل لسخيمة الستمقي مشطػرة بعيغ مبجعيا مغيجاد نسط الستشاقزات كالجسع بيشيا إل
بيات الدابقة الحكخ قج غيب عغ السذيج، كبقي ما يجؿ جكح في األككسا نمحع فإف السس

 الذاعخ يعػد ليؤثخ صيغة الخصاب مججدًا، بقػلو:أف  عميو كما يعدز مغ مكانتو، غيخ
 حاااااااااو  ديااااااااا    مااااااااا  هااااااااايس  ماااااااااا

 
 اال بداااااااااااااااي   ياااااااااااااااو  كااااااااااااااال اااااااااااااااا د 

  
مفتتحًا دالليًا ىحا الديف يجدج أف  فقخف الذاعخ حساية الجيغ بديف السسجكح، كال شظ

 لسعاٍف عجيجة قج جخػ ذكخىا سابقًا.
في تقري صػر البصػلة عبخ سياؽ مغ الػحجة السػضػعية محػرىا  كيدتسخ الذاعخ

 : (2)السجح كقصبيا الخئيذ السسجكح بقػلو
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  الباااااااادر يااااااااو  الطعاااااااا  يط اااااااا  رمحاااااااا 

   سااااااااااااسا  سجااااااااااااااة تبشاااااااااااا  ساااااااااااا 
 رض العااااااد أوياااااارد سااااااسر الطعاااااا  ساااااا  

 مشاحاااااااااالوسااااااااااقو   امااااااااااات بزاااااااااارح 
 

 روح الكساااااااااااااااااااا   بيوكاااااااااااااااااااا  وق اااااااااااااااااااااد 
 درمااااااااااااااح ذات سساااااااااااااااأل  لمااااااااااااا  ذ ااااااااااااا

 وك   اااااااااااااا  ااااااااااااا  حااااااااااااابغة ال رحااااااااااااااد
 رواح بطعااااااااااااااااا  حاااااااااااااااااعادأوحاااااااااااااااااعود 

 
 

  عاااااااااااااا  أمااااااااااااااا  ااااااااااااااداد السجاااااااااااااارم   
 الغزاااااااااوالشااااااااار ت خااااااااح  اااااااا  تزاااااااارم ا 

 

 أبقاااااااااااااااا م بالاااااااااااااااحل   ااااااااااااااار  اااااااااااااااداد 
 اااااااااااااااا اًل، وتتركااااااااااااااا  م  ااااااااااااااال رمااااااااااااااااد

 
 

 
السعخكة، مدتثسخًا الصاقة رض أفي ىحا السقصع صػرة لمسسجكح عمى يخسع الذاعخ 

كؿ جخػ الذاعخ عمى ف الجسالي لؤللفاظ، ففي البيت األفي تفعيل السخدك  )الحخكية الزػئية(
أف  عخاء عمىذىحه المفطة مغ خػاص حدية دأب ال كمع ما تحسموتذبيو السسجكح )بالبجر( 
 ئوجو السسجكح كضيااستجارة ك  وكأف يدتػحػا مغ استجارة البجر كلسعان –يخمعػىا عمى مسجكحييع 

أف  فإف الذاعخ يكدب ىحه المفطة بعجًا ججيجًا عشج تػضيفيا في سياؽ السعجع الحخبي، فسعمػـ –
البجر يدتسج جساؿ تألقو كلسعانو مغ العتسة السحيصة بو، فكحلظ صػرة السسجكح تبخز عبخ ما 

تمظ الدسة أف  ل، االالدػاد لكثخة الػبار الحؼ تثيخه حػافخ الخي اكتدى كشاحيحيط بيا مغ جػ 
حجػ مشازؿ القسخ التي يكتدبيا إىي  البجرتمتحع مع البعج الحخكي لو، فسشدلة  الزػئية )لمبجر(

خكة الذسذ، مسا نجع عشو تبايغ حخكتو مع حإلى  ضافةتسشحو ـيأتو باإل عجة تحػالت فمكية بعج
      كداب السسجكح لتمظ الرػرة )الحخكية الزػئية(.           إبالتالي 

يحسل ىحا التػضيف أف  كسا كيحجد الذاعخ البعج الدماني لمرػرة )بيػـ الصعغ(، كيسكغ
 .- كسا تعارؼ عمى يـػ الشحخ لمجاللة عمى العيج –عمى الذيخة 

ة الزػئية( في مشحًى مغ العبلقات يالذاعخ في مدايخة تمظ الرػرة )الحخك كيدتسخ
مة يى البعج الرػرؼ لمفع نفدو كما يثيخه في مخضج مدتشجة عماالجاخمية التي تدتسخ في التع

 يشفرل عغ الدياؽأف  الستمقي، مسا يعدز المحسة الجاخمية عمى مدتػػ البيت السشفخد، مغ غيخ
 بيات.العاـ لسشحى األ

 فسغ ذلظ التػضيف الجسالي لمفع )يصفئ( كما يدتجعيو مغ صػرة ذىشية )لمسؤثخ( ال
شفاء ىشا انتداع الخكح ىػ )ركح الكسي(، فتحتسل داللة اإلك  الأال عشج كجػد )الستأثخ( إ تكتسل

كدب الرػرة ىالة ضػئية مدتسجة مغ اشعاع البجر في أتػقف معيا جحكة الحياة، ثع عاد ك لت
شجة بأسو، ك  كقػتو)كػكب كقاد( لتشتيي صػرة ىحا البيت كتثبت معيا جبلء صػرة السسجكح 

فزبًل عغ تفعيل مكاندىا الحدية  –لبجر، الكػكب ا –ة في ىحا البيت كاستجبلب عشاصخ الصبيع



  مالمح التجديد البنائي في شعر ابن حمديس
 

044 

 صشػهنجلدي عمى األ الخياؿ ضخبًا مغ الخؤية التججيجية التي جاد فييا يعج)الزػئية كالحخكية( 
 السذخقي.

 كيشتقل الذاعخ بقػلو:
 

   سااااااااااااسا  سجااااااااااااااة تبشاااااااااااا  ساااااااااااا 
 

 رماااااااااااااح، ذات سسااااااااااااادماااااااااااا  ذ اااااااااااال األ  
  

لى حخكة الخيل في مذيج يعتسج عمى تخاكب العشاصخ، السدتػحاة مغ السخجعية الجيشية إ
 "َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّ "السسثمة بقػلو تعالى 

ؼيحجد الدقف السػضعي ليحا  (1)
رض السعخكة، كسا أالخيل لمػبار عمى  سشابظثارة إلتي تذكمت نتيجة عغ السذيج )بالدساء( ا

ضافة فاعمية يستاز بيا الكائغ إرماح(، كاف )ُعُسج( تكػنت نتيجة )ُذبل األمى كتدتشج تمظ الدساء ع
 .(الخمح) إلى مػت حامل ذلظ الجساد عسق يحيلأ إلى الجساد، تفرح عغ بعج  الحي

 كيرّعج الذاعخ مغ كتيخة القتاؿ بقػلو: 
 

 العااااااد رض أوياااااارد سااااااسر الطعاااااا  ساااااا  
 

 وك   ااااااااااااااا  اااااااااااااا  حاااااااااااااابغة ال رحاااااااااااااااد 
  

الفعل )يخد(  ؼيدتعسل الذاعختأتي ىحه الرػرة تكسيمية لمسذيج الدابق كمعصػفة عميو، 
بسا يػحي بو مغ حخكة تدتجعي الزمة قبمية كبعجية، كقج تسثمت بالجانب المػني لمخمح قبل 

 اٍف كمػف التػت.قحسخ أإلى  حاؿ لػف الخمحأداللة الفتظ الحؼ الصعغ كبعجه كىػ ما يعدز مغ 
 ذاعخ:كفي قػؿ ال

 
 وسااااااااااقو   امااااااااااات بزاااااااااارح مشاحاااااااااال
  أمااااااااااااااا  ااااااااااااااداد السجاااااااااااااارم    عاااااااااااااا  

 

 وحاااااااااااااااااعود ارواح بطعاااااااااااااااااا  حااااااااااااااااااعاد 
 ابقااااااااااااااااا م بالااااااااااااااااحل   اااااااااااااااار  ااااااااااااااااداد

  
تبجك حخكية الرػرة مبشية عمى استعسالو لمفشػف الببلغية، كالسقابمة بيغ )سقػط 

 ، بالحؿ(.هبيغ )شجاد، غيخ شجاد( ك )فعد  ؽابركاح(، كالصػد األاليامات(ك )صع
الحخكي داخل الشز، كالتحػؿ كلئغ عبخت ىحه الستزادات عغ حالة مغ االضصخاب 

االنتقاؿ الفكخؼ مغ مقاـ آلخخ  –سيست في تػليج حالة مغ التحػؿ الحىشي أفي الػقت نفدو  فيي
 -داة )تكسيمية أ بػصفيالجػ الستمقي، مسا عدز مغ الػجػد السػضعي ليا داخل الشز ال  –
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في تذكيل البشية الييكمية لمشز. كتدتكسل تمظ  كرئيداً فيا عشرخًا فعااًل نسا بػصإتدييشية(، ك 
 المػحة البصػلية بقػؿ الذاعخ:

 
 والشااااااااار ت خااااااااح  اااااااا  تزاااااااارم ا الغزااااااااا

 
 ااااااااااااااااا اًل وتتركاااااااااااااااا  م  اااااااااااااااال رماااااااااااااااااد 

  
، مجدجًا بمفع )الشار(، كسا اجتسع في بجاية ىحه بالحخكيذ يجتسع العشرخ الزػئي إ

القصعة بمفع )البجر(، كىػ ما يفرح عغ دقة في تخصيط السبشى الذعخؼ، ؼيدػؽ الذاعخ عبخ 
سياؽ مغ التقابل بيغ )الغزا جداًل( ك )مييل رماد( صػرة رمدية، اذ تغجك ذركة السذيج البصػلي، 

ىػ حاؿ العجك مغ قدػة كشجة قبل التزـخ ك )مييل  فتكػف )الشار( ىي السسجكح ك )الغزا جداًل(
. اكتداحرماد( ىػ حالو بعج   السسجكح لو بالتزـخ

 : (1)كيسيج الذاعخ لختاـ قريجتو بقػلو
 

ااااااااااالع   ياااااااااااا مااااااااااا  إليااااااااااا  با تجاااااااااااا   م  م  
 أ ل ق  اااااا   ماااااا   ل اااااال  السشااااااي ساااااا  سااااااات  ع 
 مااااااا لاااااا  ب رهاااااا ل يااااااو ل اااااااود ل م عاااااارح  

 

 مداااااااااااااتسطر  مشااااااااااااا  ساااااااااااااسا ل أيااااااااااااااد   
   ساااااااااااااااي  بغ ااااااااااااااار   جااااااااااااااااد كااااااااااااااا  ش

  لدااااااااااااااااا    ساااااااااااااااا  خاااااااااااااااادمت  ووداد 
 إال  قرااااااااااااااااا د  بالسحامااااااااااااااااد  حااااااااااااااااغت ا 

 خلعاااااااااااا   معا   ااااااااااااا سلااااااااااااي أل ا  ااااااااااااا
داااااااااااطاس  البااااااااااادي  و  َّ اااااااااااا حااااااااااا   ب قل ال  رل
 تبقاااااااي كاااااااشقش  الراااااااخر  و ااااااا   اااااااوارد  

 

ااااااااااااااار اً    ت ااااااااااااااا   محا ااااااااااااااال ا  ذااااااااااااااااد   
اااااااااااااااولاد ااااااااااااااارل  ل  ألحاااااااااااااااا ل أ اااااااااااااااعارع و لق 

 اداااااااااااااااااااااااااااد  لخفي ااااااااااااااااااااااااااة   األرواح  واأل
ومل لااااااااال   اااااااااد   الحااااااااااد  الس ااااااااايم    اااااااااا وحل

  
بيا السسجكح كىي  اشتيخفي ىحا السقصع عمى خرمة اخخػ مغ الخراؿ التي  نقف

 ،) الذاعخ يتبع مدمكًا نفديًا معبخًا عشو، يشحرخ معو الجانب الفشي الحؼ يتسثل أف  الإ)الكـخ
 . - لفزيمة الكـخ–بإبخاز كتشػيع اسمػب العخض 

مشو  ة لجػ السسجكح بقػلو )مدتسصخ  ضيار تمظ الرفنمحع فإف الذاعخ قج اكتفى إل فكسا
سساء ايادؼ( كفي السقابل كاف ىشاؾ ـيسشة لمزسائخ كالرػر العائجة عمى الذاعخ، فسغ ذلظ 

 قػلو:
 ماااااا    اااااال السشااااااي ساااااا  سااااااات  ألق اااااا   

 
  كااااااااااااااا  ش  ساااااااااااااااي  بغ ااااااااااااااار  جااااااااااااااااد 
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ة التي حازىا بر، تتسثل في افتقاده لتمظ الختماف كاالستقخاالحؼ يعبخ عغ حاجة نفدية لؤل
 بتػضيفسابقًا، فكانت تمظ الحاجة تدبق حاجتو لمساؿ، فجخػ تسثيل ىحه الرػرة  مسجكحيوعشج 

غ نجاده، فافتقاد الديف عالستكمع، فذبو نفدو بالديف الحؼ افتخؽ  بياءعشرخ التذبيو مقتخنًا 
 كنرب.كغ الحؼ يحمو بعج عشت دلمشجاد ىػ افتقاد لم

فراح عسا لع يتسكغ لداف ه مشابًا لئلكفي معخض جػد السسجكح، يتخح الذاعخ قرائج
بقرائجه، عبخ  دةشاجمة ككداد، ؼيكػف ذلظ مفتتحًا لئلحالو التعبيخ عشو مسا يكشو لمسسجكح مغ خ

 نشا ال نذعخ بقػلو: أقامتو عمى عشرخ التزسيغ، اذ إفي ندق كاحج اعتسج الذاعخ 
 

 معاااااااارح  اااااااااود  مااااااااال  ب رهاااااااا  يااااااااو 
 ال قرااااااااااااااااا د بالسحامااااااااااااااااد حااااااااااااااااغت اإ

 

 خااااااااااااااااادمت  ووداد  لداااااااااااااااااا   سااااااااااااااااا   
اااااااااااااااارًا ت اااااااااااااااا  محا اااااااااااااااال ا     ذاااااااااااااااااد  

 بانقصاع في الكمع. 
عغ تػضيفو لمرػرة الحخكية،  ؼيرف الذاعخ جػدة تحبيظ قرائجه في سياؽ ال يخخج

 سامعو.نذاد( كشاية عغ قػة كقعيا في أذف فعاؿ تذي بحلظ نحػ )تيد محافل اإلتيانو بأإعبخ 
لفاضو أإلى اكتداب  كلى ممسح، رجحت( فكاف في األلفاظ )خمعتكحلظ عشج استعسالو األ 

لمشغع السػسيقى السخىف الستاتي مغ السعشى فيػ السكسغ كالجػىخ، كفي الثانية تأكيج عمى ضبط 
)لفطًا أك  (خفتيا )ركحًا كجدجاً  يييءمعيار البجيع في قرائجه عمى مشحى االعتجاؿ، كىػ ما 

 الرخخ( عمى كجو الدمغ. كشقركمعشى(، فتبقى خالجة )
كقج فدح ىحا السقصع السجاؿ لبخكز صػت الذاعخ عبخ عجد مغ الزسائخ العائجة عميو  

شادة مالي، خجمتي، كدادؼ( فزبًل عغ اإلكتاء الفاعل )ألقيُت، صغتيا( كياء الستكمع )كأنشي، 
ية التي يبثيا الذاعخ عادة في مقجمات عغ الحات لمتعبيخيعج كبجيل أف  يسكغ بسا بقرائجه
ؼبػياب السقجمة غابت معيا الحاتية لتصخح القريجة ذات السمسح التججيجؼ نسصًا مغ  قرائجه،

كتفتخض تػافخ قدط مغ تمظ الحاتية عشج قاعجة القريجة، فيشحػ ىحا الشدق مغ البشاء  السػضػعية
دكار ؼيو بيغ السقجمة تتبادؿ األالعخض مشحًى تكػيشيًا  القائع عمى ضغط كتكثيف عشاصخ

    كالخاتسة.
 :   (1)كقاؿ في الصمل
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   مراتعاااااااااااحماااااااااارابع م للااااااااااوحش أهاااااااااا
ااااااااا الغاااااااااادي  سااااااااا  مبلااااااااا    شااااااااااا ب    سش 

 ساااااااوا  ً  دما اااااااا  مااااااا  حمعاااااااالم أهااااااا
 و  شااااااااااااا بس  ااااااااااااا  الع ااااااااااااود لربع ااااااااااااا

 كس شااااااة *تحاااااا  القطااااااوح دمشااااااة ساااااا  
 ومااااااااااا  خااااااااااا  رمااااااااااان دارس  ك  ساااااااااااا

 اً حاااااااااا  مشاااااااااا   اااااااااا   الركاااااااااا   ا تاااااااااا و  
 زلااا  أااار  الااادم  ماا  حااار  االسااايومااا 

 أرهااااااا م تااااااارحوأ حااااااا  سااااااا    اااااااار م 
 

   ااااا  حاااااا رًا تداااااعد سلاااااي الحااااا   اازسااااااً  
 السااااااااااااادامعا   ااااااااااااا   وق شاااااااااااااا وأاريشاااااااااااااا 

 السطامعااااااا قااااال  ااااا    ااااااوس قاااااد  جااااار  
 كا اااااااااا   اااااااااارا عا الرباااااااااا  ااااااااا   س ااااااااااود 

   اااااااااااااااا و ااااااااااااااا ث را ااااااااااااااادات ساااااااااااااااوا عا 
 حااااااااابعاالبلااااااااي محااااااااوًا سل  ااااااااا األ أماااااااار  

ح فيااااااااا  ملغااااااااا  الط ااااااااار ساااااااااااعا   طااااااااار 
 وأدساااااو  اااااو  االحبااااااح لاااااو كاااااا  ساااااامعاً 
  اااااااااا    قااااااااااد اودساااااااااا     ااااااااااا ودا عااااااااااا

  
ركاف القريجة العخبية الجاىمية، فقج اعتاد الذعخاء أالسذيج الصممي ركشًا رئيدًا مغ  يعج

كثخ السقجمات "أرائجىع، حتى غجت تمظ السقجمة مغ يدتيمػا بيحه السقجمة قأف  الجاىميػف عمى
، كلقج استعار ابغ حسجيذ سسات ذلظ السذيج، ال ليجعمو (1)"الجاىميةشيػعًا في صجكر القرائج 

بل ليريغ مشو  –فّجل قرائجه السجحية لع يخد ترجيخىا بيحا السقصع  –مجحتو إلى  مقجمة لمػلػج
قالبًا بشائيًا مدتقبًل، يعكذ مبلمح الججة، الف تجخبة الصمل عشج ابغ حسجيذ لع تكغ محاكاة 

الجاىمي الحؼ رسخ مبشاه الذعخاء عشج مقجمات قرائجىع، بل ىي جدء الصمل  ألنسػذجخالرة 
مغ تجخبة خاصة عاشيا الذاعخ كضيخت تجمياتيا في )صقمياتو(، ليمتقي محػر الصمل الجاىمي 

رض ر بالفقج كاالرتباط الػججاني باأللرقمية في التعبيخ عغ فكخة الذعػ امع محػر القرائج 
يساثل جدئية تكػيشو  –كػف فكخة الصمل كانت شعػرًا جدئيًا  في كذكخيات الذاعخ عمييا، كيفتخقاف

يخ ـيأتو بفعل حداس بفقج معالع ذلظ السكاف كتغباإل –بشى العاـ لمقريجة السجحية ضسغ الس
مظ التجخبة شعػرًا كميًا بفقجاف ما عشج ابغ حسجيذ فقج كانت تأىمو عشو، أ سصػة الدمغ كتخحل 

 رض الػشغ كتخحالو ىػ عشو.أ
سقاشات ذلظ الذعػر بخنة حديشة انتابت السقصع الصممي، كتزافخ في خمقيا إطيخ لت

 ثبلثة عشاصخ كىي: العشرخ السكاني كالعشرخ البذخؼ كالعشرخ الشفدي.
باستعساؿ الفعل الساضي  ففي مصمع القريجة يخصج الذاعخ صػرة لتغيخ حاؿ السكاف، 

مختع آنٍذ بالػحػش، مسا استجعى إلى  يزج بألػاف الحياة عضحى(، فسغ مخبأالشاقز )
ىحا الراحب الحؼ استجعاه الذاعخ أف  الإ –جخيًا عمى عادة السذارقة  – الرحباستيقاؼ 
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ليذاركو ىسػمو في تجخبتو الخاصة قج ال يكػف اال )معاداًل مػضػعيًا( لو اتخحه لمتشؽيذ عغ 
حاؿ الذاعخ كالرابخ ىػ ًا(، فالجازع ىػ عبيغ )صابخًا كجاز  جخاىاأ ةىسػمو، كذلظ عبخ ضجي

 يجابي محفدًا الستشياض ىستيا.مغ جانبيا اإل الشفذ تتخحأف  ، كساوحاؿ معادل
غ كجػد السبمغ الحؼ بمغ الغاديغ عشا( عمكفي البيت الثاني يدتفيع الذاعخ بقػلو )فسغ  

كفي  حاجتو لمذاىج الحؼ يطيخ حالو كيجميو لسغ رحمػا،إلى  شارةإليو حالو، في إيفرح عسا آؿ 
يت احجػ عذخة مخة، كاف لو دكر الدياؽ الجاللي فإف صػت )الشػف( الحؼ تكخر في ىحا الب

تكمسيغ( في )عشا، )نا الس ػتػضيف الذاعخ لأف  عغ ىحا الحاؿ لمستمقي، كسا (1)كالتجميةضيار اإل
لذأف لذاعخ مسا نجع عشو تعطيع تعجد الستكمسيغ بمداف حاؿ اإلى  جخيشا( يذيخأبأنشا، كقفشا، 

 جعمو شعػرًا جساعيًا ال يشيس بو الذاعخ كحجه.بلع األ
عمى ما كججه  –ار خ قفي سياؽ مغ اإل –ظ السكاف، ليعثخ تفحز الذاعخ معالع ذليكسا ك  

حػؿ معيا تضحى( لمتأستعساؿ الفعل الشاقز )امججدًا ب في مصمع القريجة مغ تغيخ كتحػؿ ساقو
ـيأة ىخمة جامجة، عبخ عشيا إلى  مخيمة الذاعخ سابقاً  تمظ الرػرة الذابة السمػنة التي كانت في

 ػاشبل(.عباستعساؿ صيغة مشتيى الجسػع )
مغ التأكيج عمى تمظ الحاؿ  ضخباً  –بيغ السصمع كىحا البيت  -كقج حسل التكخار الجاللي 

 ضحت عمييا الجيار.أالتي 
ريجة، ج الييكمي لمقفكاف ليحا االرتباط الدياقي دكر  في تذييج عبلقات داخمية تذج الشد

سمػب الحػار في قػلو )فقل في نفػس قج ىجخف السصامعا( ليجعل عدز مشيا استعساؿ الذاعخ أل
 الدامع في حالة مغ التأىب كاالستعجاد لسعخفة جسمة )مقػؿ القػؿ(، فإذ ىي تخد في قػلو:

 
 و  شااااااااااااا بس  ااااااااااااا  الع ااااااااااااود لربع ااااااااااااا 

 
  ااااااااا   س اااااااااود الربااااااااا  كا ااااااااا   ااااااااارا عاً  

  
دػؽ الذاعخ صػرة مشازؿ الكمع، لي كتدمذفعمى ىحا السشحى مغ التخابط تتدق الجالالت 

تقجيذ تمظ العيػد إلى  ، في داللةعداة التذبيو )كأف( ؼيذبو عيػد الخبع بالذخائأبديصة باستعساؿ 
الدكاؿ كالتبجؿ، كمسا عدز مغ ىحه الجاللة صيغة التكخار في )عيػد  عغكالػفاء بيا كصػنيا 

 بع( تأكيجًا عمى سسة الػفاء.الخ 
ي لمذاعخ مع معصيات كتشحػ ىحه الجالالت مشحًى نفديًا ناجسًا عغ التفاعل الػججان

 ذ كجساد( كيدتصخد الذاعخ عغ ىحا االتجاه، ؼيصمعشا بقػلو:  أنالسكاف مغ )
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  ساااااااا  دمشااااااااة تحاااااااا  القطااااااااوح كس شااااااااة
 ومااااااااااا  خااااااااااا  رمااااااااااان دارس  ك  ساااااااااااا

 

   اااااااااااااا و ااااااااااااا ث را ااااااااااااادات ساااااااااااااوا عا 
 لبلااااااااي محااااااااوًا سل  ااااااااا األحااااااااابعاأماااااااار  ا

  
بقايا حجارة أك  ثار تمظ الجيار الكامشة تحت مػضع القصػب،آعمى صػرة مادية مغ 

، فتمظ صػرة مادية تفرح عغ خمػ السكاف مغ أىمو التي كانت تػضع فػقيا القجكر لمصييالسػقج 
خ ب)البمى( كذلظ عشسذ تاـ لسعالع تمظ الجيار بفعل إلى  كمغادرتيع لو، لتستج تمظ الرػرة

 ثار ؼيسحػىا.صابع يسخرىا عمى تمظ اآلأتذخيرو بإنداف لو 
عجسة الذاعخ مغ تمظ الجيار لتعيج  انتقتياكتعكذ تمظ الرػر مذاىج مػضعية ثابتة 
 تجديجىا بييأة حخكية ذات مشدع نفدي كذلظ في قػلو:

 
 اً حاااااااااا  مشاااااااااا   اااااااااا   الركاااااااااا   ا تاااااااااا و  

 وماااا زلااا  أاااار  الااادم  مااا  حااار  األساااي
 وأ حااااااا  سااااااا    اااااااار م تااااااارح أرهااااااا م

 

 ح فيااااااااا  ملغااااااااا  الط ااااااااار ساااااااااااعاطااااااااار    
 حبااااااح لاااااو كاااااا  ساااااامعا اااااو  األ وأدساااااو

 ودا عااااااااااا اااااااااا    قااااااااااد أودساااااااااا     ااااااااااا 
  

يقاع، ليغجك التأثيخ بلمح صػرة حخكية مرحػبة بعشرخ اإلم األكؿ تختدعففي البيت 
الرػتي محخؾ قػؼ يقاع "اإل الذاعخ بأف إليساف ةمبلمح تمظ الرػر  أبخزيقاع السدسػع باإل

، شخب، نائحاً تحسل ىحه الدسة مثل )تأكه،  أللفاظكتع ذلظ بتػضيف الذاعخ ، (1)لبلنفعاؿ الشفدي"
 ممغط، ساجعًا(.

ثخ ذلظ أفأسقط الذاعخ ، (2)كفي سياؽ الحخكة يحسل الفعل )تأكه( داللة عمى السصاكعة
مثل ىحا السفعػؿ نججه عشج ًا(، ك حالفعل عمى )شيق الخكب( فأضحت الشتيجة مسثمة بمفع )نائ

كؿ مغط، ساجعا(، كسا ارتبط الذصخ األتػضيفو لمفع )فصخب( فشدبة أثخ السصاكعة كاف لمفطي )م
االثخ الرػتي لمذصخ الثاني الذصخ االكؿ، فمغط الحساـ  بالثاني عبخ )الفاء العاشفة( ليتبع

اال استسخار لمتأكه كالشػاح كقج اختار الذاعخ عشرخ الحيػاف كال سيسا شائخ الحساـ  كسجعو ماىػ
ضفاء نسط مغ الحياة عمى ذلظ الصمل البالي، كالثانية: في إدستيغ: تتسثل االكلى: بخغبتو في ل

 كػف ىحا الصائخ يخمد لمفخاؽ كالحدف كىػ ما يجدج حاؿ الذاعخ.
ماـ أىميا، بالتجاعي أ بحاؿ الجيار كفقجاف  –لة ما زلت بجال –كيدتسخ ىحا التأثيخ الشفدي 

زمغ الحاضخ،  لتؤشخحباب، كتستج تمظ االستسخارية فتشيسخ دمػعو راجية عػدة ىػػ األ الذاعخ
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الة مغ البحث كالتشقيب عغ تمظ (، فيػ في حافحز)بمفع ؼيعبخ الذاعخ عغ تمظ السزارعة 
 ال بالعثػر عمييا.إلو عير  أفبل ييشرض أمانة كدع في األأثار، تذابو حاؿ مغ اآل

الذاعخ في كقج شيجت البشية الجاللية تشاميًا تجريجيًا، بجءًا مغ الشػاة الجاللية التي كضعيا  
كؿ، كاستسخ ىحا التجرج مرحػبًا بتجارب صادقة كانفعاالت حؿيؿية كلجت ضخبًا مغ البيت األ

صياغتيا بصخيقة ججيجة، فقج كضع الذاعخ فكخة سبق ذكخىا ك إلى  االرتجادات الشرية في العػدة
 الفكخة في مصمع القريجة بقػلو:  أصل

 
   مراتعااااااااااااحهاااااااااااأع م للاااااااااااوحش ماااااااااااراب

 
   اااا  حااااا رًا تدااااعد سلااااي الحاااا   اازساااااً  

  
مختع إلى  بالحياة يزجصياغة فكخة ىحا البيت السسثمة بتحػؿ الجيار مغ مخبع  أعادثع 

العاشمة عغ كل مطاىخ الحياة( ككحلظ في البيت  آنذ بالػحػش في البيت الثالث بييأة )الجمى
 ىمو عشو.أ التي سكشت ىحا السكاف عقب تخحل  الخامذ بتسثل فكخة الػحػش )القصػب(

فق جنو احتجب كراء الأأك  بيات ىحا السقصع قمة فاعمية الخياؿ،أحع عمى بلكسا ي 
كالتي كردت  –التخكيب  بيات، فشحغ نقف عمى صػر بديصةالعاشفي السشداب عبخ األ

حداس في إشار كحجة غ اإليقابل ىحا الجانب تعبيخ مباشخ ع –داة التذبيو كأف أباستعساؿ 
تجخبتو الخاصة، "لحلظ  إشارجػاء في ج اصصشع لشا الذاعخ تمظ األساسيا الصمل، فقأمػضػعية 

 حبة.كاأل (1)"األىل األرض كبفكخة فقجتختبط الصمميات لجيو بفكخة 
 : (2)بيات في قػلوىحه الفكخة باالندياب عبخ األتسخ كتد

 
  اااااااا    حراااااااااطل القلاااااااا  كا اااااااا  زاااااااااااةً 
 أمااااااااااتل رباااااااااو ل الااااااااادار  قااااااااادا   أ ل اااااااااا
ااااادا ل الياااااين  ااااا  الدااااا ر  ع  اااااا   ااااا    ح 

 يااااااااً أدارل البلاااااااي ول اااااااي الرااااااابا سشااااااا  ال 
 أمااااااااااا ولبااااااااااا ع در  لاااااااااا  أسااااااااااحم  باااااااااا 
 لقااااد دخلاااا    اااا  مشاااا   اااا  الحاااا    لوسااااة  

 لت اااااااااا    اااااااااا الع لااااااااااي   إ أيااااااااااا  ااااااااااح 
 ذلريشاااااااا  أ  اااااااا   للعاااااااا   والل اااااااال والداااااااار  

 
 

 مقارساااااااًة مااااااا  السااااااا   الذاااااااو  حاااااااادسا 
   برااااااااااارت  مش اااااااااااا ا  ااااااااااا ت  ب قعاااااااااااا
اااااااق  ل   ساااااااس ًا مااااااا  البااااااا    اقعاااااااا  وقاااااااد س 

ااااي الراااابا فياااا    اااا  لاااا  ب اااا ل  أللقل عااااا  لسل  راا 
ااااااعا  وماااااا  كااااااا  ماااااا  أ لاااااا   ااااااود   م رلاه 
ااااااة  الراااااابر رااعااااااا م  اااااا     ااااااا ماااااا  ذ  ر م   ح 

دااااااامًا سلااااااي  ِ  الحااااااوادح  اااااار   ث  قا عاااااااحل
 جم  سااااااااااااب عاوللحااااااااااارح والب ااااااااااادا   والاااااااااااش
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دخميا ؼيو ؼيرفيا أك  – وبسثابة ُلبّ  –دؽ نقصة مغ القمب أكؿ يختار الذاعخ ي البيت األفف

ج خػاصيا مشو، كيدقط سبقػلو )حراة القمب( كيذبييا باستعساؿ )كأف( بالدجاج السقارع، لتدت
قج كرد ىشا التذبيو ليػقفشا الشتيجة تحصيسيا بمفع )صادعًا(، ك عمييا تأثيخ )العج الذػؽ( لتغجك 

حػتو  الخصيج العاشفي الحؼإلى  يحاءات نفدية صادقة اختز بيا الذاعخ، لتزاؼإعمى 
ىميا، لتتحػؿ أ السخابع، ؼيعمل سبب فشائيا بفقج تمظ إلى  بيات الدابقة، فالذاعخ يختج مججداً األ

)الساضي  بيغعقج تشاضخ إلى  مة الذاعخيفي مخ –ظ الجيار السػجية نحػ تم –الرػرة البرخية 
سكاني كالحاضخ( فيتفػؽ السشطار السكاني لمحاضخ السسثل )بالييأة السقفخة( عمى السشطار ال

 ىمة لمدكغ(.لمساضي السسثل )بالييأة األ
 مغ سكغ تمظ الجيار، يبغينسا إأف الذاعخ ال يبغي الجيار لحاتيا ك  كؼيسا سبق تأكيج عمى

 كسا كيػقفشا بقػلو:
 

  ااااا   حااااادا  الياااااين  ااااا  الدااااا ر  ع  اااااا
 

 عااااااااً ق ا  وقاااااااد ساااااااق   ساااااااسًا مااااااا  البااااااا  
  

 .*عمى مشطخ الطعائغ في تخحاليا، بذكل عاـ يصغى عميو السشحى الشفدي دكف السادؼ
تيقغ مغ الحاؿ التي أف  صػب تمظ الجيار بقػلو )أدار البمى( بعج هكيػجو الذاعخ نجاء

ياـ الربا أالذاعخ بسزي  يقخغجت عمييا فتأتي لفطة )البمى( مزافة لمجيار كممترقة بيا، كسا 
دكار السقابمة( في )كلى الربا عشظ ، ؼيرػغ ىحا السذيج في سياؽ )األكيتسشى عػدتيا مججداً 

 لقى الربا ؼيِظ راجعًا(.أ) ـيًا(ال
مغ القتامة، يدػقيا الذاعخ  بععمى السذيج كتمػنو بصافتمقي ىحه الجيار بطبلليا الدمبية 

اـ الحاضخ التي تّجُر يأذ كاف يختزع الػد مغ أىمو، كبيغ مغ قبيل السفارقة بيغ اياـ الساضي، إ
 سسحا.ألو لبانًا 

جػاء السذيج الصممي، الحؼ كاف معمسًا رئيدًا مغ أابغ حسجيذ في اصصشاع كقج نجح 
لقريجة الجاىمية، كاجتيج في رسسو كبار الذعخاء السذارقة، كربسا يتأتى السعالع التي امتازت بيا ا

لقريجة البعج عغ التكمف، نجاحو مغ التػحيج بيغ شعػره الخاص كدقائق ذلظ السذيج مسا حجا با
مغ حيث دقة الرشعة كمغ حيث حدغ استخجاـ السذيج الصممي لمتعبيخ  - تزارع"بيات فيحه األ

ما عبخ عشو كثيخ مغ محتخفي فغ الػصف الصممي في الذعخ  -لفخدية عغ الحاالت الػججانية ا
                                                           

 كىحه الرػرة التذبييية مدتػحاة مغ قػؿ امخغ الؿيذ: *
 

  اااااااااااااا    ي  ااااااااااااااداط الباااااااااااااا   يااااااااااااااو  تحسلااااااااااااااوا
 

 لااااااااااااد  سااااااااااااسرات الحاااااااااااا   اااااااااااااا  حش اااااااااااال 
  

يع     ديػاف   .9امخغ الؿيذ    تحقيق: دمحم ابػ الفزل إبخـا
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دبية سجيذ الثقافة األالسذخقي مسغ مدجػه بخمجات الذعػر كؼيس الػججاف كقج تسثل ابغ ح
 الذعخؼ. نسػذجوأ عبخ (1)يسيا كحجيثيا"العخبية قج

 ، كذلظ في قػلو: لؤلخخكفي ختاـ القريجة تتعالى الشغسة السخاشبة 
 

 دخلااا   اااا  مشااا    اااا  الحااا   لوسااااةلقاااد 
  اااااااااا     العلااااااااااي لت ااااااااااإ أيااااااااااا  ااااااااااح   

 ذريشااااااا  أ ااااااا  للعااااااا   والل ااااااال والدااااااار  
 

 حرمااااااا    اااااااا مااااااا  ذماااااااة الرااااااابر رااعاااااااا 
 حداااااااامًا سلاااااااي حاااااااِر الحاااااااوادث قا عاااااااا
 *وللحااااااااااارح والب ااااااااااادا  والاااااااااااشجم ساااااااااااابعا

الذاعخ يتػجو بخصابو لمسخأة، باستعساؿ كاؼ الخصاب أف  بياتذ يبجك مغ خبلؿ األإ 
الدياؽ  عغ يشفرلالسذيج ال أف  ة )ذريشي(، غيخبشارة )ىحه( كياء السخاشكاسع اإل )مشِظ(،

 الدابق لتغجك ىحه السخأة رمدًا لمجيار.
عبخ صيغة  – بإقخارهكؿ يحاكؿ الذاعخ التػقف عغ تشاكؿ تمظ الجخعة مغ الحدف، ففي البيت األ

قج دخمت كاستقخت في الػججاف تمظ المػعة أف  –حخؼ التحقيق )لقج( بالفعل الساضي السدبػقة 
 فأصبحت أمخًا كاقعًا، عانى الذاعخ إثخىا الحخماف مغ الربخ.

بيات الدابقة كاف مػقفًا انيداميًا، إذ تكاثخت إلى أف مػقف الذاعخ في األ شارةتججر اإلك 
يار بصمب جخيغ نجج محاكلة لمتأسي عغ ذكخ الخيما في البيتيغ األأكشأة الحشيغ،  الجمػع كاشتجت

نو لع أؼ أفحسل الفعل )تيد( داللة حخكية،  العمى، إذ استعاد الذاعخ رباشة جأشو كقػة عديستو،
مػقف الستفخج الجازع عمى الساضي، فأضحى داخمو صمبًا كالحداـ، كفي الخاتسة سعى لو يعج 

كاستذخؼ السدتقبل بدعيو لشيل عجد مغ الساضي االنفبلت مغ ؾبزة إلى  الذاعخ مججداً 
 .حالسصام

في  وخيخيغ مغ صبخ كقػة كعديسة، كمػقفسثمشا مػقف الذاعخ في البيتيغ األكاذا ت 
ضسشو  الحؼبيات الدابقة مغ جدع كحدف، تبيغ لشا مجػ االرتباط السعشػؼ كالتبلحع الجاللي األ

كؿ قػلو: )فقف صابخًا تدعج عمى الحدف أف الذاعخ ذكخ في البيت األ الذاعخ لقريجتو كذلظ
خيخيغ في جانب األبيات عجا البيتيغ بيات قريجتو، فاألأما تسثمو شعػريًا عبخ عًا( كىحا جاز 

يمتحساف في  الجانباف كىحافىسا عخض لمجانب الرابخ مغ الذاعخ،  الجدع، كالبيتاف األخيخاف
ال إكػف )الراحب( الحؼ استػقفو ليذ  ليو مغإاعخ، كىحا ما يؤكج صحة ما ذىبشا ذات الذ
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، كبحلظ تكػف تجخبة الذاعخ الخاصة قج احتزشت السذيج الصممي كاندجست معاداًل مػضػعيًا لو
 ػعية متكاممة. معو في إشار كحجة مػض

 
  ا يًا: السقطوسات: 

تعج السقصػعة بشية مغ البشيات السخكدة ذات الغخض الػاحج، كالتي تتشامى جساليًا كفكخيًا 
 بجاع الذعخؼ.لعشاصخ اإلػعية، فيي تكثيف داللي داخل إشار مغ الػحجة السػض

شار ابغ سبلـ أمػؼ، فقج ذكل الفشي مشح العرخ الجاىمي كاألكقج ضيخت تجميات ىحا ال
كائل العخب مغ ى عشج الحاجة، بقػلو: "كلع يكغ ألبياتًا تمقأإلى أف بجاية الذعخ كانت  يحالجس

خ عمى عيج عبج نسا قرجت القرائج كشػؿ الذعإيقػليا الخجل في حاجتو ك  األبياتال إالذعخ 
 . (1)السصمب كىاشع بغ عبج مشاؼ"

الفخزدؽ لسا كقع بيشو أف  يحكى"إذ مػؼ، ل بيغ الذعخاء في العرخ األكسا عجت معيارًا لمتفاض
أقػاىسا أسخ كبلـ،  نوقاؿ بعس الحكاـ: الفخزدؽ أشعخ، ألكبيغ جخيخ ما كقع كحكع بيشيسا 

 (2)سا قصعًا، فقجـ بالقصع كسا تخػ".حدشيأتصػيل، ك قجرىسا عمى أساليب الذعخ، ك أكأجخاىسا في 
عشجما "رافقت حخكة التججيج في  كبػاعثونيا بخزت كبشاء شعخؼ مدتقل لو خرائرو أغيخ 

كاحجًا كال تكاد  الذعخ، بل كانت سسة مغ سسات ىحا التججيج الذكمية، إذ تعالج السقصعة مػضػعاً 
 السػجدة. (3)بالخاشخة الدخيعة كالفكخة القريخة"بيات تحفل أي يصابع اليج، فأبياتيا تتعجػ أ

 "كالذعخاء غالبًا ما يعسجكف في نطع السقصػعات، (4)كتتػسط بشية السقصػعة بيغ القريجة كالشتفة
حا ى أف   تأدية السعشى السخاد بعبارات قريخة كمكثفة، فيع يخكف إلى  شالة كالدعيإلى اجتشاب اإل

عجد  رخَ قِ أف  يجازه، إذإال تكثيف السعشى ك إليا  يرمحتيع في مػاقف معيشة ال الذكل يمبي حاج
بشائية، مسا يديع في تساسظ كحجة التداـ الػحجة السػضػعية كالإلى  بيات السقصػعة يجفع الذاعخأ
 . بيات السقصػعة كيقػؼ تأثيخىا في الشفذأ

بالذاعخ نفدو  تتعمقلييا ألسباب إكيخجع نطع الذعخاء عمى السقصػعات كميميع 
في  أسيلبالستمقي كمجػ استيعابو لمقصع، كػنيا  كبصبيعتو كقجرتو الذعخية، أك ألسباب تتعمق

 كأخف عشج الدساع. (5)"الحفع كأعمق بالحىغ
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بيات السقصػعة كتسييدىا عغ القريجة، فقج ذكخ ابغ رشيق قػلو: "كقيل: أما عغ تحجيج أ 
حج مغ أج يصاء بعج سبعة غيخ معيب عشكليحا كاف اإل بيات سبعة فيي قريجة،بمغت األ إذا

أف  غيخ .(1)جاكزىا كلػ بيت كاحج"ك ال ما بمغ العذخة إ.. كمغ الشاس مغ ال يعج القريجة الشاس.
ليحا" يبقى  بيات ال تخزع لسعيار العجد بقجر ما يحبح فييا تساـ الفكخة كاكتساليا،مدألة تحجيج األ

نو أتسبًل، يذعخ معو الستمقي كميًا مك تشاكالً ليو مغ زاكية تشاكؿ السػضػع إتحجيجىا فشيًا يشطخ 
 فق االنتطار.أ يسؤل بو (2)خخ"آإلى الشياية دكف انتطار لكبلـ  كصل

نجلديػف بيحا الشسط مغ البشاء، إذ "شكمت السقصػعات حزػرًا كقج احتفى الذعخاء األ 
عمى حٍج سػاء  –نجلدية كالرقمية الصبيعة األ ف تشػع مطاىخ، أل(3)نجلدي"ًا في الذعخ األحكاض

تكػف مدايخة لجقائق السذيج الجسالي مغ حيث دقة التقري أف  فخضت عمى مخيمة الذاعخ –
 كسخعة الخصج كحزػر البجيية.

 تقاسستكقج شكل ىحا الشسط البشائي حزػرًا بارزًا في شعخ ابغ حسجيذ، إذ  
عمى مغ الجيػاف، ككاف لغخضي ( الشدبة األج السدتقمة بغخض كاحج)السقصػعات كالقرائ

يا مكاف الرجارة فييا، تتبع –التعبيخ  كحدغمسا نمسذ معو تػقج الخياؿ  –)الػصف كالغدؿ( 
ة كالذيب مسا ىػ تعبيخ ذاتي عغ عاشفة الذاعخ، مع استسخار سخخػ كالدىج كالحكأغخاض أ 

 ئيل ججًا ألغخاض تقميجية كالسجح كالفخخ.ض
صػعات* لجػ ابغ حسجيذ، قضاىختيغ متخافقتيغ شاعتا في بشاء عجد كبيخ مغ الس عشجكنقف 

كلى: بترجيخ الكثيخ مشيا بالػاك العاشفة، ككسا تبيشا عشج تحميل عجد مغ القرائج تسثمت األ
جداء القريجة عمى السدتػػ الجاخمي مع ضخكرة كجػد أكضيفة حخكؼ العصف في الخبط بيغ 

 يعصف عميو الكبلـ البلحق. –ف لحخكؼ العص –كبلـ سابق 
 –الحؼ حخص عمى تذييجه في شػر السحافطة  –ما الثانية: فقج تسثمت بسخالفة الشيج التخاثي أ

 عجد كبيخ مغ مصالع تمظ السقصػعات. ترخيعفي تخؾ 
 يأخح تعميل ىحه الطاىخة بعجيغ:أف  كيسكغ
 كتجاكز لشسصية الذكل السحافع. بقرجية الذاعخ في انتياج ىحا الشسط مغ الشطع،  :األكؿيتسثل 

ئج شػيمة، فخبسا تكػف القريجة فيتسثل في كػف ىحه السقصػعات مجتدأة مغ سياؽ قرا :ما الثانيأ
 صل قج تعخضتاأل
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مغ شعخ ابغ حسجيذ قج تعخض  – (1)عمى ما ذكخه الباحثػف  – اً كبيخ  قدساً أف  لمزياع، كالسيسا
 عغكفق ذكؽ فخدؼ ألصحاب السختارات في تفزيل ىحه القصعة  مقتصعةلمزياع، كقج تكػف 

 رائق خياؿ. أك  حدغ استعارةأك  غيخىا لسا تحتػيو مغ جساؿ تذبيو
مخ تمظ االفتخاضات، فإنشا نتعامل مع السقصػعة كػاقع شعخؼ يسثل أكميسا يكغ مغ 

 استسخارًا لتمظ الذاعخية الفحة التي انتيجيا في مباني قرائجه.
 : (2)نيخ شقياقػلو يرف بخكة  كمغ ذلظ

 
 وزرقااااااااا   اااااااا  لااااااااو  الدااااااااسا  تشب اااااااا 
 يذااااااااااااا  حذاااااااااااااا ا اااااااااااااادول متك ااااااااااااال

 السقااااادا   ااااا  الحااااارح دارسااااااً  ساااااا  عااااا  
 وسااااااًا مشاااااا   اااااا  اداااااام حيااااااةؤ يرياااااا  ر 

 ال اسااااااااااتعارت لذااااااااااير إ  اااااااااا  روهااااااااااة
 

 ت ااااااااا  مااااااااا  ال جااااااااار ريااااااااا   لتحبيي اااااااااا  
لاااااااال ال  اااااااار  بدااااااااق  رياااااااااض أ لبداااااااا  ح 

 الخراااارإلااااي  بعزاااا   ذاااا  الخراااار مشاااا 
 حيااااااط  ااااا  حدا قااااا  الخزااااار ساااااع  مااااا 

 لدااااااااا  حاااااااابًا تداااااااار  مط بااااااااة الشذاااااااار
  

ـٍ أع الذاعخ ىحه السقصػعة عمى خسدة نط كلييغ، في البيتيغ األجدئي بيات، إذ بجأت بتشا
)الججكؿ( في كؿ، كأك الغجيخ( في البيت األ فأستحزخ الذاعخ عشاصخ مذيجه السسثمة )بالبخكة

في لػحة جسالية، فالبخكة قج اكتدبت لػنيا مغ لػف البيت الثاني، كقاـ برياغة تمظ العشاصخ 
الدساء، فكاف ىحا المػف محجدًا مػضعيًا لخمؽية الرػرة، إذ تجدج في لػف البخكة كلػف الدساء 

،  -األزرؽ  – ة العاكدة ليحا المػف آ ا فكانت البخكة كالسخ سُكبًل عمى حجة، كسا تجدج في اجتساعي
كقجرًا مغ ، (3)ما تػحي بو داللة ىحا المػف  كىػالعحكبة كالشقاء مسا مشح الرػرة قجرًا مغ الرفاء ك 

ة، الدكػف سخعاف ما كدخه الذاعخ بمفع )تشبيت( إذ يػحي ىحا المفع بتغيخ مفارؽ لمحالة الجاري
بخمق حالة مغ التشبو الحىشي لجػ الستمقي نفدو في المفع  –الدكػف  –الرػتي  الػقفسيع أكقج 

 .مساثمة ألمخ ىحا التغيخ
 –تقاف إحكاـ الرشعة بتأٍف ك إبسا تػحي بو مغ  –طة )لتحبيكيا( ثع استعار الذاعخ لف 

يتشاسب صػتيًا مع حخكؼ الػقف في الكمسة  –التأني  –لتسارس فعميا في تمظ البخكة، كىحا 
ىحا إلى  ، ككاف ىحا الفعل مدمصًا عمى البخكة بتأثيخ )الخيح(، فمػ تخؾ الذاعخ خيط الجاللةنفديا

داللة )التحبيظ(، ألف الخيح إلى  يقيج ىبػبيا بػقت الفجخ، فمغ نرل كلػ لعحج )لتحبيكيا ريح( ال
ىا  ذات مجلػؿ سمبي، إذ اقتخف كركدىا في القخآف الكخيع بسػاضع العقػبة كاليبلؾ، لسا يثيخه َمجُّ
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مثل لعحكبة اليػاء كنقائو كىجكء تشدسو عخ ليا بػقت الفجخ، كىػ الػقت األمغ دمار، فتقييج الذا
 حسل ليا ذلظ الػقع اليادغ. –زرؽ كىػ ما يترل دالليًا بالمػف األ –

يقاع الجاللة بخمق انسػذج حي لػصف الصبيعة إيقاع المػني مع خ اإلضتشا أسيعكقج  
عمى  فاض بجكرهأجاع كالتجػيج في فغ الػصف، الحؼ بنجلدي عمى اإلمجػ قجرة الذاعخ األيعكذ 

خيمة السبتكخة كالتفاصيل الجؾيقة، ألػاف مغ العحكبة، كمداحات مغ األنسصية الرػرة السذخؾية ب
نجلدية بكػنيا ىي السفاتغ التي حسمتيا الصبيعة األ ليكػف بحلظ خيخ شاىج كخيخ ناقل لسجسل

بة السصمع، فكاف ىحا البيت بسثا .(1)السحفد النتذاء فغ الػصف كالتمػيغ لجػ الذعخاء االنجلدييغ
تقاف، فقج تبيشا التآزر الجاخمي الحؼ حسمتو جسمة و الذاعخ لسقصػعتو عمى قجر مغ اإلسذ ؼيأ

لبيت الثاني، إذ مشيا البيت، كتدتسخ تمظ البشية في التشامي مع ا تألفالتي  التكػيشيةالعبلقات 
الججكؿ كسذيج بخز ؼيو عشرخ )التذخيز(، فمع يقتصع الذاعخ الجاللة ليرف كاف السمسح األ

كشػع مغ التعاضج البشائي  –جانبي، بل استعسل في ذلظ قابمية الججكؿ عمى اختخاؽ تمظ البخكة 
نداف يذقيا ذلظ جدع اإلكأحذاء حذاًء أػضيفو الفعل )يذق(، كسا جعل ليا عبخ ت –كالجاللي 

 الججكؿ فيػ بسثابة الذخياف الحؼ يسجىا بجفق الحياة.
 كيذكل قػلو: 

 
 سقااااادا   ااااا  الحااااارح دارسااااااً  ساااااا  عااااا  ال

 
 الخراااارإلااااي  بعزاااا   ذاااا  الخراااار مشاااا  

  
لرػرة تذبييية اكتدبت  ؼيوذركة التشامي البشائي ليحه السقصػعة، إذ يعخض الذاعخ 

خػاصيا مغ السذيج الدابق كارتبصت معو، فقج شبو الذاعخ مذيج اختخاؽ ذلظ الججكؿ لمبخكة 
 السسثل بقػلو )يذق حذاىا ججكؿ ,,,( بسذيج قتالي يتسثل )بصعغ السقجاـ لمجارع( فكبلىسا يذيخ

 دخاؿ بحجة كقدػة.إلى الػلػج كاإل
كلكي يديج مغ حجة تػتخ السذيج اتخح زاكية لمشطخ يؿيذ مشيا ما بمغو فعل الصعغ في 
الجارع كذلظ بتجديج برخؼ يتسخكد حػؿ حجة الفاعمية الحخكية لمصعغ كالسسثمة تذكيميًا بخط 

إلى  ليسدؽ مجيات السدافة السكانية الستسػضعة عشج محيط الخرخ، ليشتيي داللياً  يختخؽ عخضي 
ية البرخية عمى جدئيغ متشاضخيغ يقصعسيا خط عخضي، كىػ ما يعكذ بالتالي تسفرل الخؤ 

حخكية تجعع السعشى فشيًا  جسالية السخاكغة التذكيمية بيغ السذيج الحخبي كالسذيج الػصفي بتشقبلت
 يقاع التخاتب بيغ الرػر فزبًل عغ تشذيط خياؿ التمقي.إكتكدخ 

البيت الخابع عمى  كض جخػ الذاعخ فيكاستكسااًل لمعخض السذيجؼ لعشاصخ ذلظ الخ  
بالخؤكس، فسشح الرػرة  –ستجارتو امسا لو ـيأة الخأس ب –شجار أك األ زاىيختذخيز قامة األ
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برػرة عخضية، ككامتجاد  –جدع الحية  مشحوالحؼ  –بعجًا شػليًا يتقاشع مع مطيخ ذلظ الججكؿ 
الحية  حخكةإلى  حية تذيخلتذخيز الججكؿ بالحية كضف الذاعخ لفطة )سعت(، فيي مغ نا

إلى  ، كمغ ناحية أخخػ تذيخ(1)"َّمل يك ىك مك لك اك  ُّ"مغ قػلو تعالى  باقتباس
خزخ مكسبًل لمخمؽية المػنية ي تمظ الحجائق، كسا جعل المػف األمطاىخ الحياة التي بجأت تجب ف

 . (2)لمعيغلػاف اليادئة السخيحة مغ األ -األزرؽ كاألخزخ  – كمييساأف  لمرػرة عمى اعتبار
بجاع التي تجمت في مقصػعتو، خ البيت الخامذ كخبلصة لسطاىخ اإلكقج ساؽ الذاع 

فخز ذلظ الججكؿ بكل مطاىخ الثشاء كالذكخ التي تجمت برػرة شسية عصخة تشداب مغ تمظ 
 الخياض لتفرح عغ عطيع االمتشاف.

داؤىا بأكاصخ جأة قػاميا غخض الػصف، كسا ارتبصت لتجدج ىحه السقصػعة كحجة مػضػعي
كبخ في تذييجىا، كذلظ بالجسع بيغ معصيات مغ صسيع مية كاف لسخيمة الذاعخ الشريب األداخ

 التجخبة الذخرية لمذاعخ كصيخىا في نديج كاحج ضسغ إشار تمظ الػحجة.  
 : (3)كقاؿ في الذقائق

 
 حداااااا  الرياااااااض، و يس اااااااإلااااااي    اااااارت

  لاااااااااام تاااااااااارل س شاااااااااا    ش ااااااااااا كذااااااااااقا  
  ااااااااعور ا  سااااااااا مذااااااااط    ااااااااد ال يااااااااا 

 

 سااااا   ال  ااااارأاااااار  دمعااااا  ماااااش    ااااا   
 رواح  ااااااا  القزااااااا  الخزااااااارتبلبل اااااااا األ 

 وقاماااااا  لاااااارق   اااااا     ل ااااااا الحساااااار
  

 ىخميًا، إذ تشاكؿ بيات، متخحًا في عخضيا تذكيبلً أالذاعخ ىحه السقصػعة عمى ثبلثة  بشى
امل جدجتو عبارة )حدغ الخياض( عاـ كش مشطػركؿ السذيج الجسالي لمخياض مغ في البيت األ

 –زاىيخ نػاع األأثاني فقج خرز الذقائق مغ بيغ كل ما في البيت الأ –ؼ بسجامع حدشيا أ –
بالػصف، كفي البيت الثالث قجـ لخبلصة ذلظ السذيج بترعيج  –التي جاد فييا ىحا الخكض 

 جسالي كفشي لسطيخ تمظ الذقائق.
الرػرة التي  لخارجي ليحه السقصػعة كالحؼ يحتػؼ عمى جػىخكيسثل ىحا التشامي البشائي الييكل ا

 بيات.جاءت مشدابة عبخ األ
حدغ الخياض( إلى  )نطخت :وفرح عشيا بقػلأكؿ لرػرة برخية فقجـ في البيت األ

استعساؿ عشرخ التذخيز، فجعل لمػيع دمػعًا تجخؼ، كسا إلى  كعسج في صياغة تمظ الرػرة
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 –ؼ مغ جساليغ أ –إلى حدغ الخياض  كحجد سبب جخيانيا بقػلو )مشيغ( بعائجية الزسيخ
استعساؿ عشرخ أف  كجعل لمدىخ عيػنًا مثمت البؤرة التي تديل مشيا تمظ الجمػع، كال شظ

حداس الذاعخ لحلظ لع إنفديًا فجساؿ ىحه الخياض قج حخؾ التذخيز ىشا مشح الرػرة ممسحًا 
ثار يخيقة تجخيجية جامجة بل خمع عمييا مغ خمجات كججه ما يجعل الستمقي يجِخ عمى كصفيا بص

دىػ عغ الجسالية جعميا ت بالحطػة –في البيت الثاني  –ليا كيتأثخ بيا، كتخريز تمظ الذقائق 
سػد ك خاكح بيغ )حسخة لػنيا السذػب باألت ذأخآصشاؼ الدىخ لسا تتستع بو مغ تشاسق لػني أبؿية 

 خزخة قزبيا(.
الشذػة، كىحا ما فدخ عذق  مغدرجة نفدية إلى  حداسإذ بيحا التشاسق يدسػ باإلف 

االركاح ليا فأخحت في صػرة حخكية )تبمبميا( لبلستستاع بسشطخىا، ليجتسع استػاء قػاميا مع 
لة حسخاء في حخكة ال سغ ليخقرغ في غبلتشاسق ألػانيا في مطيخ كأنو اندجاؿ شعػر الؿياف قُ 

 .(1)ثارةتخمػ مغ اإل
لػاف الػصؽية التي بخع فييا بخز األأ أحجالجسالي لػصف الشػاكيخ  االستقراء كيعج 

 تجاكزكىعنجلدييغ قج األششبػا في كصف محاسغ الػرد، فإف أنجلديػف "فإذا كاف السذارقة قج األ
، كفرمػا الكبلـ عغ هقبيل الفتح كبعيج وإلى كصف حػالو كتريجكا خرائرو، مالػاأؼيو فتدقصػا 

مسا انصػت عميو ىحه السقصػعة تذكيميًا، فزبًل عغ أدائيا البشائي الحؼ اتدع  (2)جساؿ لػنو"
 بياتيا.أؼ بيغ بػحجة مػضػعية جاءت في سياؽ مغ التجرج كالتشاسق كاالرتباط العزػ 

 : (3)كقاؿ يتغدؿ
 

 حداااااااااااااا  تااااااااااااادير بداااااااااااااحر ال اااااااااااااو  
  اااااااااااااوال ال ااااااااااااارو  قراااااااااااااار الخطاااااااااااااا

   الحااااااااااااااااااااديث تط اااااااااااااااااااا  ا ااااااااااااااااااااوا 
 قحااااااااااااااوا بااااااااااااااالورد واأل سااااااااااااااا ماااااااااااااار  

 

 س ااااااااااو  الس ااااااااااا  اااااااااا  واااااااااااو  الباااااااااادور 
 الخرااااااااااااور  ياااااااااااا  قااااااااااااال الااااااااااااروادِ 

 بحسااااااااااااار الذااااااااااااا ا  وباااااااااااااي  ال غاااااااااااااور
  دااااااااااااااايم مذاااااااااااااااوح  رياااااااااااااااا العب ااااااااااااااار

  
بيات، استغخقيا في التغدؿ السادؼ بسفاتغ أربعة أنطع ابغ حسجيذ ىحه السقصػعة عمى 

تديخ عمى مدتػػ كاحج في نيا أال إسػضػعية عمى كفق ىحا الغخض، السخأة، فتأسدت الػحجة ال
رؽ ما في السخأة أجسل ك أخخػ، بجءًا بدحخ العيػف لكػنيا تقري مفاتغ السخأة الػاحجة تمػ األ
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ضفى عمى كجػه تمظ الحدشاكات ىالة أكسا ، (1)فرػرىا بعيػف السيا التداعيا كصفائيا كبياضيا
اـ السخأة بتقٍز لسػاصفات معيشة قػ إلى  ضػئية بتذبيييا بالبجكر بجامع االستجارة كالمسعاف، كانتقل

فػاه( كأداة ذعخاء مشح القجـ، كسا استعسل )األارتزتيا ذائقة ال –تجدجت في البيت الثاني  –
جسًا عغ التساىي تصيب الحجيث، عشجما أضفى عمييا بعجًا لػنيًا ناأف  لمتدييغ كالتجسيل كضيفتيا

يقاع إ، كيشبثق عغ ىحا التجاكر المػني غػربيس( السجدج في الذفاه كالثحسخ كاألبيغ المػنيغ )األ
عشفػاف كحخارة المػف ك تذكيمي يحسل معو تقاشبًا دااًل عمى تزاد لػني كشعػرؼ بيغ حيػية 

س السجدج في الثغػر، مغ ىشا بياء كشيخ كبخكدة المػف األحسخ السجدج في الذفاه كبيغ نقاأل
 –بيس األ -كاألخخ ج لذيػتو، عسل كجاذٍب لعاشفة الذاعخ كمؤج –حسخ األ –حجىع أفإف 

 .(2)االقتخاب مشوأك  عسل كسثبط لتمظ الذيػة بكػنو يجدج شيئًا ال يسكغ لسدو
ختار افاه كالثغػر( فثع استعار الذاعخ مغ ركض الصبيعة ما يجدج بو جساؿ )الذ 

جيث جعل ذلظ الح ماقحػاف( ليذبو بو )بيس الثغػر(، د( ليذبو بو )حسخة الذفاه( ك )األ)الػر 
 ذاؾ العبيخ. أثخمغ  شيءيعبق بو أف  قحػاف( فبل بجالسصيب نديع يسخ )بالػرد كاأل

 خمت مغنيا أال إلحؼ بثو الذاعخ في ىحه السقصػعة نثػؼ اكعمى الخغع مغ الجساؿ األ 
الحبكة( الحؼ يعسل كسؤشخ لتمظ الرػر، فمع يكغ ىشالظ تراعج داللي يؤدؼ لبمػغ )عشرخ 

الذاعخ عػض عغ ىحا أف  السقصػعة، لكغ يبجكإلى  ذىغ الستمقي ذركة الحجث مسا يجحب
عبخ تػضيفو لعجد مغ السحدشات البجيعية،  لمسقصػعةالسمسح بالتعديد مغ البشاء السػسيقي الجاخمي 

)ثقاؿ الخكادؼ  كحدغ التقديع كالتقابل بيغ الجسل كسا في قػلو: )شػاؿ الفخكع قرار الخصا(
يف  ع يذج الييا ذىغ ع بيغ )بحسخ الذفاه كبيس الثغػر(، فإف ل(، كحدغ التقديالخرػرـك

 لييا.إ صغاءلئلنيا ستدتسيل سسعو أالستمقي فبل شظ 
 : (3)كمسا جاء في الدىج كالحكسة، قػلو

 
اااااااااااااال    ماااااااااااااار مشاااااااااااااا    واسلااااااااااااااماأل م سل

 ذا  سشاااااااااااااااااد   اااااااااااااااااا  م حااااااااااااااااا    و ذا
 ال حااااااااااارا إ ااااااااااال   اااااااااااي  الدااااااااااايو  
 إلااااااااااااي أ    يااااااااااااحا يشقزاااااااااااا  ال مااااااااااااا 

 مااااااااااا إلااااااااااي  الشيااااااااااا وتقااااااااااو  السااااااااااوتي 
 بجشااااااااااااااااا  ي اااااااااااااااايم    ااااااااااااااااا م اااااااااااااااايم

 

 باااااااااا  سااااااااااييو   قزاااااااااايأ  مااااااااااا قااااااااااد  
 ل الزاااااااااااس ر مشااااااااااا  اشاااااااااااو  أ   اااااااااااغ

 داااااااااااااااايو  الال إو  ااااااااااااااااي  الحاااااااااااااااارا  
 تذااااااااااااسل العااااااااااااالس   فياااااااااااا  السشااااااااااااو  
   حلااااااااااااا  بالحيااااااااااااااط مشااااااااااااا  الع اااااااااااااو  
 أو  شاااااااااااااار    اااااااااااااا ساااااااااااااحاح  م ااااااااااااا  
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سمػبًا تقخيخًا كاضحًا، أمشحًى نفديًا مباشخًا اعتسج ؼيو سمظ الذاعخ في ىحه السقصػعة 

نشا نصالع شخرية )ابغ حسجيذ( الػاعطة إالتجخبة الحياتية بسجسػعيا، إذ  ه مغدػ ءَ كرا يكسغ
خخ )السخاشب( برػرة كاضحة، اآل كراء الخصاب الذعخؼ، بيشسا يتجمى ضسيخ مدتتخةالشاصحة 

تقتزي ـيسشة ضسيخ  ذاتية لتجخبةف السقاـ لمػعع الحؼ يخز العامة كمشيع الذاعخ كليذ أل
نا عمى الشز، مغ ىشا فقج بشى الذاعخ مقصػعتو عمى مخاحل يتراعج معيا الخصاب برػرة األ

كلى )بالبيتيغ مخاحل، تختز األثبلث إلى  تجريجية، فيي مقصػعة سجاسية يسكغ اختداؿ فكختيا
 زسيخفيع( بتقجيخ الأعشظ(، )سمع، عمع،  -صاب في )مشظ كلييغ(، إذ ـيسغ ضسيخ الخاأل

يساف بقزاء هللا ككضع مقاليج سبغ عميو فكخة مقتزاىا اإلأنت(، فخز الستمقي بالخصاب ثع أ)
يساف ؿ كمعصػفًا عميو، فإذا ما كقع اإلك ة البيت األمخ بيجه ، فجاء البيت الثاني معاضجًا لفكخ األ

فسا داـ  أك ترػيبو، ندافشغل الزسيخ( السدؤكؿ عغ تخصأة اإلكالتدميع خبت السخاكؼ كمشيا )
 مخ هلل فقج أضحى شغمو لمجشػف.األ

عمى فكخة فمدؽية تعػد  تشصػؼ ثع تأتي السخحمة الثانية لتزع البيتيغ )الثالث كالخابع( كالتي  
فكل  –كالتي شبقيا عمى نطخيتو في السثل  –ال كىي )التغيخ كالثبات( أ، (1)جحكرىا ألفبلشػف 

ال حخاؾ( إكؿ )ىل نؿيس الدكػف ففي الذصخ األتعجد مريخه الػحجة، تغيخ غايتو الثبات ككل 
إلى الذصخ الثاني )كنؿيس  الفكخة لتفزيَتسُثل  لبجاية الحياة كالتي ىي في تغيخ مدتسخ كمتتابع، 

ؼ )السػت( التي صػرىا كحلظ في البيت الخابع، أدكػف( كالحؼ يسثل حالة الثبات ال الإالحخاؾ 
عمى السخاشب، فأضحى الدياؽ  يعػد ؼ شيءأك أ كنمحع في ىحه السخحمة اختفاء الزسائخ

  يصفػ في جٍػ مغ الحكسة الخالرة السدتقاة مغ تمظ الفمدفة.
كالدادس( كىسا يسثبلف السخحمة كيختتع الذاعخ ىحه السقصػعة مع البيتيغ )الخامذ  

أك  مغدػ الحياة، ففي البيت الخامذ ترجرت فكخة )البعثأك  خيخة التي قجـ فييا خبلصةاأل
حالة مغ الغفمة بقػلو )الشياـ( لخزػعيع إلى  جىعشسأبقػؿ الذاعخ: )تقػـ السػتى( كقج شذػر( ال

الشار( كىحا ىػ أك  خيخ، فإما )الجشةيت األالجنيا كزيشتيا، ؼيأػتي تقخيخ الجداء في الب لسمحات
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 لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّ "القخآنية الكخيسة كقػلو تعالى  اآلياتمرجاؽ الكثيخ مغ 

 "َّ ىك مك

(1).  

مغي فكخة االرتباط الزسشي بيغ ذلظ ال يأف  الإجعمشا ىحه السقصػعة عمى مخاحل،  كلئغ 
سمػب العصف في التػثيق مغ أ أسيعفكار الجدئية لتقخيخ الحؿيقة الكمية، كقج بيات، بتعاضج األاأل

 القريجة كحجة مػضػعية متكاممة.  متانة ىحا االرتباط حتى اكتشفت
 : (2)كقاؿ يرف فخساً 

اااااااااااااحَّ  و اااااااااااااا رطع   الخ اااااااااااااول بدااااااااااااابق ا   
 ألقاااا   اااا  سلاااي الغاااارح رال ااااا إذا  ااا    

 لحااااااااو  كاااااااا    ااساااااااال ماااااااا  ساااااااادا  ا
 تاااااار  ماااااا   قع ااااااا سااااااحبًا ل ااااااا  ااااااري 

 
 

 وقااااااد لبدااااااا  للعاااااا   مااااااا   اااااارس خلقاااااااا 
 و الاااااااا  يااااااااد  مش ااااااااا  و بت ااااااااا الذاااااااارقا*
 لرسااااا  ال ااااارا* سقاااااً  وا اااااد الس اااااا ربقاااااا
 ومااااا  ر اااااح ا قطااااارًا ومااااا  لح  اااااا  رقاااااا

  
في ىحه السقصػعة صػرة لمفخس، جاعبًل مغ سسة )الدخعة( السحػر يخسع الذاعخ 

ػر مػزعة بيغ خصيغ رئيديغ، تسثبل في حبخز فييا، كقج جاءت بشية ىحا السالسػضػعي األ
تشػيع الرياغة الفشية لرػرة إلى  عشاية الذاعخ قج تػجيت فييساأف  )السصمع كالخاتسة( إذ نمحع

 عمى الفخس )صػرة الصائخة(، كفي الخاتسة خمع عميياالسػصػؼ. ففي السصمع خمع الذاعخ 
 يخاده في السصمع.إكانت بسثابة تعديد ذىشي لسا تع  بيات فقج)صػرة الخيح(، كما بيشيسا مغ األ

كؿ لع ذاعخ في البيت األلاأف  كباستقراء الدسات الفشية ليحه البشية الييكمية، نجج 
سسة الدخعة  لتغميبتعار لو لفع )الصائخة( مباشخة، بل اس - الفخس –السػصػؼ  باسعيرخح 

أك  ذىغ الستمقي حػؿ ىحه الفخس، كمػنياإلى  تتبادرأف  االخخػ التي يسكغ الدساتمغ  أؼٍّ عمى 
ليو الذاعخ، فإذا ما تسثل إػع مغ التعادؿ بيغ الدخعتيغ سعى شكميا...، مسا نجع عشو نأك  قػتيا

ة الفائقة التي تتحمى بيا ىحه  الفخس مقارنة الستمقي ىحه الرػرة أدرؾ مغ غيخ جيج القجر 
صػتي يتعادؿ سل معو تذجيج الحاؿ مغ قػة دفق بشطائخىا، لحلظ جاء الذاعخ بمفع )ُبّح( بسا يح

                                                           

 .14-13    سػرة االنفصار  (1)
 .329      بغ حسجيذا( ديػاف 2)
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الجفق الجاللي ليا مغ حيث العمػ في التجاكز كالدبق لغيخىا مغ الخيػؿ، ثع صخح في الذصخ  مع
ا( بييأة ىحا السػصػؼ، فبحلظ تسيل التخكيبة الثاني، بقػلو: )كقج لبدت لمعيغ مغ فخس خمق

أف  كليذ العكذ لكػف ما يػحي بو الدياؽ ىػ جعل الفخس بزعًا مغ الصائخةإلى  الرػرية
ما )الفخس( فيي التي كدت صػرتيا أكالغالب  ( فيػ األساسالصائخةالجدج عائج عمى )أك  الستغ

 ىحا الجدج.
عبخ  –في البيت الثاني  – الدخعةسياؽ السبالغة بتسثل الفخس لتمظ إلى  كيعسج الذاعخ

الذاعخ يقيج تمظ الحخكة  أف   الإمكانيًا ما بيغ )الذخؽ كالغخب(، حخكتيا، إذ يجعميا مشقدسة 
رسيا كشيعة نيا فخس مدخخة لخجمة فاأذا شئُت القت بي( بسعشى إبقػلو )مشح بجايتيا  بسذيئتو

يزًا قػلو في البيت الثاني )كأني جاعل  مغ عجائيا( فجعل نفدو ىػ أبيجه، كىحا ما يثبتو 
سخارية الستحكع بحخكتيا، كاستعسل مججدًا سياؽ السبالغة في صيغة فعػؿ )لحػؽ( لمسبالغة في است

أك  سخعة ىحِه الفخس في المحاؽ بفخيدتيا )الفخاإلى  ؼيو يعخضخٍخ، آتمظ الحخكة لكغ عبخ سياؽ 
الخبق(، فيػ بجسمتو قيج يقيج أك  مييا، ؼيرف ىحا االنقزاض )بالعقلالسيا( كاالنقزاض ع

 الفخيدة كيسشعيا مغ الحخاؾ.
بيات متانة العبلقات الدياؾية في تخكيدىا عمى فكخة مػضػعية كاحجة كيتزح مغ ىحه األ 

بجاعية لمسخيمة الفخدية س. كسا يتجمى عبخىا الصاقة اإلحمت بيا تمظ الفخ تكىي )الدخعة( التي 
عشج ابغ حسجيذ كالتي قامت عمى سستي التججيج كاالبتكار في الجسع بيغ دقائق الرػرة كالتخكيد 

بجاع الػصفي الحؼ يعتسج عمى تججيج الرػرة يا كىػ ما يجخل فشيًا تحت باب اإلعمى جدئيات
ؼيو مغ الحيػية كالصخافة ضيارىا في لبػس فشي ججيج كاخاذ، إلػصؽية الشسصية الستعارؼ عمييا ك ا

 . (1)البيئة السحيصة ما يجعمو حامبًل لمؿيع التعبيخية كالتأثيخية كالجسالية أثخكسا ؼيو مغ 
خخ غيخ )الصائخة( ليشدعو عمى )الفخس( فإذ آسة السقصػعة يختار الذاعخ شكبًل كفي خات 

العشرخيغ )الفخس كالخيح( كتذيخ اليات رجعية تعػد عمى كبل ػ بو يذبييا بالخيح، ثع يمحقيا بست
عًا يتجدج لعيغ الشاضخ كييأة الدحب، قالفخس لدخعتيا تثيخ ن ىحهإلى أف  عسػـ الرػرة التذبييية

ا لحطيا ؼيذع عبخ م  أنجيُّيا )عخقيا( يتداقط كالقصخ، كنتيجة الحخكة الستػالية الدخيعة فإف 
 سخعتيا كدشا البخؽ.

مػر متعجدة يخبصيا سياؽ الجاللة كالعصف، كسا تتجمى أ جو الذبو ىشا مشتدعًا مغفكاف ك  
الحخكة الجؤكب التي سعى كسمسح ببلغي عبخ )حدغ التقديع( الحؼ كّلج نغسًا متػاليًا مساثبًل لتمظ 

 ثباتيا لتمظ الفخس.الذاعخ إل
لبجيعة، كيعبخ غخاض السعاني اأ ماـ "شاعخ ماىخ يقخشذ أعة تزعشا ىحه السقصػ  كجسمة 

لفاظ الشفدية الخؼيعة، كيترخؼ في التذبيو كيغػص في بحخ الكبلـ عمى در السعشى عشيا باأل
 نيق.أمسا لو كقع شخيف كسست  (2)الغخيب"
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 : (1)كقاؿ يسجح يحيى بغ تسيع
     

  اا ا   ماا  ا ال   ااا  الذاا ة اللسياااا
اااااااااا ال تجااااااااود  ريقااااااااا  ةوكياااااااا  وري 

  تااااط  تااادير الداااحر مااا  لحااا  م قلاااة
  ا  حاادود ا ساراض السشاايإتعارض و 

 ماا  سااي  ا ش ااا ومااا بال ااا لاام تعاا   
  ااا   تسااايم بال باااا مل اااة ال اااد حساااي ا

 اااااااااااااد    مالشااااااااااااا   باتاااااااااااا أو   
 

 محياااااااااااااااااااا ال  ااااااااااااااااااا   ريقت اااااااااااااااااااا أحياااااااااااااااااااا و  
اااااااار   إاااااااااد  اااااااا  السااااااااا  ماااااااا   سااااااااأذا لاااااااام إ  ا ي 
] ................................................ 
[ 

 ياولااااااااااااو أقبلاااااااااااا  بالوحاااااااااااال أقبلاااااااااااا  الااااااااااااد 
 سطااااااااااا  ماااااااااا  سااااااااااي   يح اااااااااايأأما ااااااااااًا وقااااااااااد 

 وأهاااااااااحي زماااااااااا   السلااااااااا   ااااااااا  ياااااااااد  العلياااااااااا 
 حاااااااااااااادا   لاااااااااااااام تعااااااااااااااد  أل سلاااااااااااااا   ساااااااااااااا يا

 
 

جاءت ىحه السقصػعة في غخض السجح، كقج اتبع الذاعخ مغ حيث بشيتيا نسط 
)السحافطة(، إذ نجج فييا السفاصل الخئيدة التي احتػتيا القريجة التقميجية كػ )السصمع، كالسقجمة، 

ل قالب ، كالخاتسة( غيخ انيا جاءت مزغػشة لغػيًا كمكثفة دالليًا داخكالعخضكحدغ التخمز 
 بياتيا الدبعة.أالسقصػعة التي لع تتجاكز 

، إذ يزع نفدو فييا مػضع غدليةفيػقفشا الذاعخ في مصمع تمظ السقصػعة عمى مقجمة  
و بيج السخأة الستغدؿ بيا، كيشتقي مغ مفاتشيا ئئي مغ اآلالـ(، كسا كيزع أمخ شفاالعميل )شفا

مخ أمغ اآلمو، فبػصل ريقتيا يتساثل  الجسالية )الذفة المسيا( لتكػف ىي التخياؽ الذافي لو
 ائو.يأح

ىحا ما يػحي بو مصمع السقصػعة ضاىخًا، أما ما يذف تحتو مغ داللة فيي اقتخاف مباشخ  
مب )الػصاؿ( كىحا الصمب في حؿيقتو يمتسدو مغ بذخز السسجكح )يحيى بغ تسيع(، فالذاعخ يص

السخأة كإف تسثل لو ضاىخًا، لحلظ نمحع كفي سياؽ مغ التزاد إتيانو بألفاظ  مغ السسجكح كليذ
لتخدد( مذتقة صػتيًا مغ اسع السسجكح بقػلو )أحيا، فبل محيا(، كسا كيبخز الدياؽ ذاتو حالة مغ )ا

 الرجكد.يحاء كامغ بإبيغ رغبة جامحة بالػصاؿ ك 
لع يكغ ىػ أف  ؼيكػف السصمع بحلظ عتبة بشائية ىامة كدالة عمى غخض ىحه السقصػعة، 

الغخض ذاتو مزسخًا خمف ستار مغ الغدؿ، كسا كقج حافع الذاعخ عمى ترخيعو لذصخؼ البيت 
 . (2)تػفي تجػيجه ما كضعو الشقاد مغ شخكطدلي
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لمسصمع، ففي البيت الثاني الحؼ يأتي بيات التالية دتسخ تمظ الحالة مغ التخدد في األكت 
نذ بيغ لفطي يقّخ الذاعخ بعجـ كصاليا لو بقػلو )ال تجػد بخيقة(، كسا كيجا باألكؿمختبصًا دالليًا 

عائجة عمى )السخأة / السسجكح( كالثانية  فاألكلىكؿ، ك)ِرّيا( في الذصخ الثاني، )َرّيا( في الذصخ األ
 ذف.سيقي تمتح لدساعو األخمق نغع مػ بسيع ىحا الجشاس ألذاعخ، كقج عمى ضسأ ا

ال كىػ سحخ مقمتيا، أخخ لمسخأة آيدتصخد الذاعخ لعخض ممسح جسالي  كفي البيت الثالث 
 أقاموبيات األكلى عبخ تزاد ة التخدد، التي ارتدست لشا في األحالإلى  ثع يعػد في البيت الخابع

سع امغ الترخيح ب أكثخىحا البيت يقتخب  عل(، لكشو مؾباؿ( ك)الرجكد كالػصعخاض كاإلبيغ )اإل
بإؾباؿ الجنيا بسا  –ؾباؿ السسجكح إكالحؼ ليذ سػػ  –اؿ السخأة عميو ؾبإالسسجكح عشجما يقخف 

 تحسمو مغ زيشة كممحات.
السخأة  –سجكح(، كالتي لع تكغ كفي البيت الخامذ يخد الفرل بيغ شخريتي )السخأة كالس 

ه السعجف الؿيع لذخز السسجكح، ءَ الحؼ يدتتخ كراسمبي تسثل دكمًا بالرجكد، ك ال بسثابة قشاع إ –
التي عبخ الذاعخ عشيا في ىحا البيت  –عخاض كالرج اإل –القشاع ىػ ندع  لتمظ الحالة فشدُع ىحا 

عبخ سياؽ الجـد بقػلو )لع تعِط(، كسا عبخ عغ معجف السسجكح في سياؽ يقتخف بأداة التػكيج في 
 أعصاه(. قػلو )كقج

فثبت لمذاعخ في ذلظ حدغ التخمز عشجما فرل بيغ الحاليغ ككضعشا في صمب الغخض 
 السشذػد.
كتسثل حالة االقتخاف الجاللي بيغ شخريتي )السخأة كالسسجكح( خجمة لبشية السقصػعة،  كسا 

كاحج، فأرضى أف  يجاز الجاللة، فقج تغدؿ كمجح فيإإلى تكثيف العخض ك  التي تسيل بصبعيا
بسقجمة، كأرضى ذكقو الخاص في الػصػؿ عبخ تمظ  ؿلظ الحكؽ الشقجؼ الحؼ يفزل االستيبلبح

 السسجكح.إلى  السقجمة
)ِمّمة  مجح )يحيى بغ تسيع( عشجما يجعل حج سيفو صػنًا كدفاعًا عغإلى  كيمج الذاعخ 

بمفع )الَعميا( لكي تترف بجاللة )الديصخة  اليجمخ بيجه، كيقخف تمظ اليجػ( كسا كيزع زماـ األ
 كالسمظ(.
 ليخمعالسسجكح، ؼيجعل مغ ـباتو )حجائقًا(  بكـخسقصػعة يذيج الذاعخ الكفي خاتسة  

صشافيا فزبًل عغ كثختيا، كلتحسل في سياقيا تقاببًل بيغ األماؿ أتشػع كعمييا عجدًا مغ الرفات 
تحشػ عمى تمظ  تفتأنامل التي ال الحجائق، كاأل تمظمػجيًا صػب  شسػحياالتي أججبت، فػججت 

 اآلماؿ بالدؿيا.  
 

  ال ًا: الشت : 
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 انفعاؿ شعػرؼ معيغأك  تعج الشتفة لسحة فشية مػجدة، تختدؿ التعبيخ عغ فكخة محجكدة
داء الذعخؼ شسط البشائي لخغبة مشو في قرخ األىحا الإلى  بيتيغ مغ الذعخ، ؼيجشح الذاعخإلى 

الػمزة التي اجتاحت كيانو، فتعج بحلظ "صػرة متكاممة لسػقف شعخؼ أك  المحطةحػؿ تمظ 
كؿ ىػ التأسيذ السػضػعي لمرػرة مدتشجة عميو حتى ليو الذاعخ ؼيكػف البيت األإتصخؽ 

ىحه  غتكتسل، كتأخح حجسيا في الحىغ عشج الستمقي في البيت الثاني، كتتكامل السعاني الستػخاة م
 الشتفة.

الشتفة لغة سيمة كسمدة السفخدات، كىي ذات معاٍف كاضحة بيشة غيخ عدخة تبجك لغة  
عمى الفيع. كتذكل الشتفة كحجة مػضػعية في بيتيغ متساسكيغ في معانييسا حتى ال يسكغ فكاؾ 

البيتيغ  أحجغفاؿ ركاية إ ، ك ألحجىسا غفاؿإ البيتاف سػية مغ غيخ  ػ خك خخ، إذ يُ عغ اآل أحجىسا
، ألف تفكظ مفاصل السبشى الذعخؼ مغ (1)"كالسعاني الستػخاة مغ ىحه الشتفةيقمل مغ قػة الجاللة 

 .شأنو اإلخبلؿ بتجاعيات اإلحاشة السزسػنية بأنداؽ السعشى
ع، إذ كانت الشتف "تسثل الذكل كقج عخؼ ىحا الشسط مغ البشاء في الذعخ العخبي القجي 

شاعخة تقػؿ البيت كالبيتيغ، ككانت تعبخ مة العخب كميا أف كؿ الحؼ قالو الذعخاء القجامى، ألاأل
تشامى السجتسع العخبي قرجت أف  فكارىع لحجث ما، كبعجأليو مغ نتاج إتيع كما يخمػف اعغ حاج
 شعار.كشػؿ األ (2)القرائج"
خخػ، فزبًل عغ نساط الشطع األأإلى نفذ الستمقي مغ بؿية  دخلأ الشتفةكربسا تكػف  

تختدؿ تجخبة الذاعخ في مػضػع ما كفي إشار محجد ال  سيػلة حفطيا كركاج تجاكليا، فيي
تسشح الستمقي مداحة لمتحميق في  يجاز كتكثيف داللي فييإ، كلسا تتدع بو مغ (3)يتجاكز البيتيغ

يحاءات الرػر السشبعثة مغ تمظ السجاليل السكثفة تفػؽ السداحة الشرية التي يذغميا حجسيا إ
 الفعمي السختدع عمى الػرؽ.

الجقائق التي بخز أاتخحه ابغ حسجيذ لمػقػؼ عمى  ميساً ت )الشتف( شكبًل بشائيًا كقج مثم 
غخاض الذعخية التي شخقيا غمب األأ في  مبثػثةثخت بو، ليحا نججىا أعخضت لو في حياتو ك 

فقج احتل غخض  ةاكتفرشاد، لكغ بشدب متلحكسة كالغدؿ كالخثاء كالشرح كاإلكالػصف كا
 غخاض.بؿية األ عمى عغ)الػصف( الشدبة األ

 نساط البشائية التي نطع عمييا ابغ حسجيذ.ى ندبتيا في الجيػاف دكف بؿية األبشية الشتفة تبقأف  اال
 :(4)كمغ ىحِه البشية قػلو يرف ركاقرا
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 راقرااااااااااااتع سااااااااااااحبات ذيول ااااااااااااومااااااااااا  
 ذيال اااااااااا  ااااااااا   اااااااااديل اأ ساااااااااا ااااااااااررت 

 

ااااااااس خ، بسداااااااا   اااااااا  العب اااااااار دع  ااااااااوا   تلزل
  ااااااااااااواوين تبااااااااااااح أو  حسااااااااااااا م أياااااااااااا ع 

  
 فبجءاً قجـ الذاعخ في البيت االكؿ )صػرة حدية( اشتخؾ في تكػيشيا عجد مغ الحػاس، 

ثػابيا في أذيػؿ  تدحبدراكو عبخ حاسة البرخ، لخاقرات إ نتسثليعخض لشا مشطخًا جساليًا 
سدظ في ( ثع حاسة الذع )بدٍ صػرة حخكية، كقج اقتخف ىحا السشطخ بإشخاؾ حاسة الدسع )شػا

الرػرة قجرًا مغ الشزارة  مشحدراؾ جساؿ السخأة كثخ مغ حاسة إلأشخاؾ إ(، كإف زسخالعبيخ ت
ال في شػر التكامل الجسالي بيغ تمظ الحػاس، إلييا إحيانًا الػصػؿ أػية، قج ال يسكغ كالحي

يتػلج  تداكقيا ف  إ ط بعس الحػاس ببعزيا، إذبال بتخاإالعزػؼ داخل القريجة قج ال يتع  "فالشسػ
عبخ  –أك  سعشى ؼيوالبيت شعخؼ يتصمب  زييقالعبلئق التي يتصمبيا الشز، إذ مغ داخل 

السخأة فجساليا  صػرة، كال سيسا عشج رصج (1)حاسة ثانية كثالثة كرابعة" تشبثقأف  –حاسة معيشة 
 كثخ مغ حاسة لتحكقو مغ قبل الذاعخ.أشخاؾ إيقتزي 
جسالي لفاعمية الحػاس )برخية كؿ عبخ ترعيج البيت األ بشيةما تكاممت  إذاحتى  

كؿ في بعس خػاص إلى مشطٍخ آخخ يساثل األ حخكية، سسعية، شسية( نقمشا الذاعخ ذىشياً 
تخاصفو البشائي )صػرة برخية حخكية، سسعية( كيختمف عشو في عشرخ التكػيغ، فقج كجج خياؿ 

غ ركض الصبيعة الذاعخ صػرة تذبييية تميق بجساؿ تمظ الخاقرات، لكغ باستيحاء معصياتيا م
 عشرخ الحيػاف )الصيخ( في تجديجىا. شخاكوإكال سيسا عبخ 

كالسسثمة ذىشيًا بقامة مشتربة يمحقيا ذيل  –ثػاب ابو الرػرة الحخكية لدحب ذيػؿ األلتذ 
لذاعخ كىي اقتخاف الصػاكيذ( لكغ فقط في حالة معيشة اشتخشيا اأك  صػرة )الحسائع –كالسخكحة 

 ىاتيغفقط عبخ  ألنوة( ك )الصػاكيذ بحالة الدىػ كالتبحخ(، فظ الستبلياأل ف)الحسائع بأغرا
ستعساؿ حاسة الدسع كؿ، كسا حقق تساثبًل اليكتسل تػصيف الرػرة الحىشية لمسذيج األ الحالتيغ

فقجـ بحلظ مػقفًا جساليًا، متكامبًل مغ الشاحية الجاللية  –، ىجيميا دشػا –كؿ بحدب البيت األ
 حية السػضػعية في بيتيغ مغ الذعخ.كمختبصًا مغ الشا

 : (2)كقاؿ متغدالً 
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 أ  ااااااااااااااااااااارو  تااااااااااااااااااااا ألت أ   غاااااااااااااااااااااور
 أ  قااااااااااااااااااااادود  تااااااااااااااااااااا ودتو راااااااااااااااااااااو  

 

    اااااااااااااااعورأولياااااااااااااااال داااااااااااااااا  لشاااااااااااااااا  
 حاااااااااااااااااااام ت  رماااااااااااااااااااا    الرااااااااااااااااااادور

  
نو لع يدتعسمو أال إ" اس تػضيفو " لبلستفياـ الترػرؼ سأالذاعخ ىحه الشتفة عمى  بشى

تسامًا جساؿ ىحه الشدػة  مجرؾ ألنوجيمو بيا، أك  جابةاية في ذاتو تقتزي مشو انتطار اإللغ
خة جسالية بيغ ركض الصبيعة كالسفاتغ ضيتغدؿ بيغ، لحلظ كاف استعسالو مغ قبيل عقج مشا البلتي

لػاف الجساؿ كتحدذ مػاشغ أا ذىغ الستمقي لمسذاركة في تخيخ السادية لمسخأة، بصخيقة تذحح معي
كؿ، يغ في البيت األمع السخأة ليحا نجج الخبط بيغ ىحيغ العشرخ الفتشة التي تذتخؾ فييا الصبيعة 

( في لفع خػ فييا التخكيد عمى عشرخ )الزػءجكؿ مشو تصالعشا صػرة ففي الذصخ األ
الثاني الحؼ  ليو أمخ التؤللؤ كاف )بخؽ الدسا كثغخ السخأة(، كفي الذصخإ)تؤلألت(، كالحؼ ُأسشج 

ة لػنية يذتخؾ في رسسيا )الميل الجاجي كالذعخ الفاحع كؿ تصالعشا صػر جاء معصػفًا عمى األ
 لمسخأة(. 

عشرخ إلى  كتدتكسل في البيت الثاني تمظ السشاضخة الجسالية، عبخ صػرة برخية تدتشج    
)الغرػف كالقجكد(، ليشتيي في إلى  الحخكة السسثل بمفع )تأكدت(، كسا قج ُأسشج أمخ ىحا الفعل

مخ عمى إشخاؾ حج العشرخيغ، بل كحلظ جخػ األخيخ الغمبة ألإلى عجـ تق الذصخ الثاني مشو
 تمظ المػحة. إلنياءالجسالية  المسداتكضع  كالسخأة فيالصبيعة 
السػسيقي  الػقعككسا يبجك فإف الذاعخ قج اعتسج في ىحه الشتفة تكثيف الرػرة كتعديد  

بالخغع مغ تمظ الرػر، ك سيع بجكره في تسثل أقاعيغ )الجاخمي كالخارجي( كالحؼ يبتزافخ اإل
ؼ التي كصاف كل تمظ األج نازلت قمب الذاعخ فغمبتو، ألالصبيعة قأف  الإتغدلو بسفاتغ السخأة، 

ليحا كاف التقجيع ليا في حاؿ  الصبيعة ركضنسا ُخمعت عمييا مغ إاسبغ ضبلليا عمى السخأة، 
بيا، "فيػ يدخخ الصبيعة  ةشعػريًا في نفذ ابغ حسجيذ كمستدجسشاد كاجبًا، فيي متقجمة ال اإل

، كبيحا (1)الصبيعة كمخخجيا ابغ حسجيذ" إلياميافي خجمة غدلو، حتى يخسع لػحة غدلية جسيمة 
 حزاف الصبيعة األـ كبيغ يجؼ فغ الغدؿ. أفة بشيتيا الفشية كالسػضػعية في تدتكسل الشت

 : (2)كقاؿ في ىبلؿ رمزاف
 

 والشااااااااااااااس يرقباااااااااااااو   ااااااااااااا الً  ،قلااااااااااااا   
  ااااااااااحا رمزااااااااااا ماااااااااا  يياااااااااا  حااااااااااا سًا 

 

 ادااااااااس   حا ااااااااةيذااااااااب  الراااااااا  ماااااااا   
 ول اسااااااااااااس أخاااااااااااا  بااااااااااااالشور للااااااااااااور  
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ُت(، كلع يتجاكز في صجر بشيت ىحه الشتفة عمى حػارية بديصة، استيميا الذاعخ بمفع )قم

أف  كؿ تقخيخ حالة مفادىا مخاؾبة الشاس ليبلؿ رمزاف، كما لبثت شاعخية ابغ حسجيذبيتيا األ
شياء كالػقػؼ رة كصؽية بارعة في تقري دقائق األالسسثل بقجشبعت السذيج بصابعيا الخاص، 

ة كمقػسة كؿ الذيخ كالسجدج بييأة خيصية نحيفأتيا، فذبو حاؿ اليبلؿ عشج بدكغو عمى جدئيا
ضشاه الذػؽ حتى حاز تمظ الييأة التي ارتدع بيا اليبلؿ أمخ الحب ك أبحاؿ )الرب( الحؼ العو 

 الدساء. صفحةعمى 
رتخ في البيت الثاني، إذ اعمى ىحا التػ كيدتسخ الذاعخ   أف يكػف  كحلظ بسا يحدغ ُصجِّ

يكغ صائسًا فحا رمزاف( ىي مقػؿ القػؿ لسغ يخقب ذلظ  مغكؿ، فعبارة )تقخيخًا لحالة القػؿ األ
اليبلؿ، مسا ندتجؿ بو كحلظ عمى قػة التعاضج البشائي بيغ بيتي الشتفة، كفي الذصخ الثاني مشو 

رمزاف بإنداف لو يج  لذيخيحاء الرػرؼ، عبخ تذخيرو خمق حالة مغ اإل إلى يشقمشا ايزاً 
عبخ خصية كتابية تخسع  بياتخط حخكؼ اسسو كتختار مادة )الشػر( بجؿ )الحبخ( لمكتابة، فإذ 

 حخؼ )الخاء( بسا يدتجعي معو مباشخة ـيأة اليبلؿ السقػس.
ة جسالية يتدامى معيا ذكقو كانتياء الشتفة عمى ىحه الحاؿ، يتخؾ لمستمقي أثخًا مغ لح

حداف عباس بذأف شعخ ابغ حسجيذ إليحا كاف مغ الرػاب ما ذكخه د.  كيخىف بيا خيالو،
 قػلو: "كقج كاف معاصخكه كمغ جاء بعجىع يعجبػف ببعس السعاني السبتكخة كالرػر في كصفو

أك  حه الشتفةعبخ ى يسكغ تمسدو، كىػ ما (1)بشاحية الجقة الجدئية في شعخه الػصفي عامة"أك 
 لػاف شعخه. أغيخىا مغ 

 : (2)كمغ شعخه الحاتي، قػلو
 

 الااااادم   ااااا  الخاااااتم  ا دااااايبا سااااا وااااااد  
 الساااااااااااااا  قبل سااااااااااااااأ   وماااااااااااااا تيقشااااااااااااا 

 

 ردت خساااااااااااود الجسااااااااااار  الت بااااااااااااأبااااااااااا   
 ييااااااو  للشااااااار مااااااا  اااااا   الحذااااااا حطبااااااا

  
كيسػج كؿ صػرة حخكية، جاءت كتعبيخ عّسا يعتسل في كججانو قجـ الذاعخ في البيت األ

كؿ كتحجيجًا في قػلو البيت األجخاىا بيغ شصخؼ أثل تمظ الرػرة عبخ مقابمة ذىشية في خاشخه فتس
ذا عجنا لتسثل ىحه الرػرة مشح بجايتيا، كبحثشا إدكبا( ك )خسػد الجسخ فالتيبا(، ك )فس الختع فان

ضغط  الذاعخ كاف تحتأف  عغ العشرخ الحؼ حخؾ عػاشف الذاعخ ليػلج تمظ الييأة، قمشا
كلى غ متزاربتيغ، األكبت عاشفي عبخ عشو بمفع )الػجج(، كقج تبمػر عبخ عاشفتيأك  نفدي

الذعػر أف  خارجية مادية مسثمة بييأة )الجمع( كالثانية معشػية مسثمة بييأة )الجسخ(، كال شظ
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ًا في السعشػؼ يدبق الحذ السادؼ بل كيسيج لو، ليحا كانت الرػرة الثانية اسبق ضيػرًا كاعسق أثخ 
الجسخ السمتيب( لع الشفدي الحؼ مثمو صػريًا )بكلخغبة مشو في التخؽيف مغ حجة األذات الذاعخ 

السشدكب(، كسا عبخ عغ ارادة استجعائيا بقػلو )بو اردت(،  الجمعكلى )استجعى الرػرة األ
تطخ أمخًا غبلؽ )بالختع(، كانمحكسة اإل –تجدجىا العيغ  –اركرة فكأنسا كاف الجمع مختدنًا داخل ق

أف الشتيجة كانت عكدية،  الإختع كيشدكب، كىحا ما حرل فعبًل، مغ كجج الذاعخ ليكدخ ال
البيت بحخؼ )الباء( ذؼ الشغسة  ترخيعسيع أزاد بو لييبًا، كسا قج سخ الحؼ ضشو أنصفأ بالجمع جفال

 في الترعيج مغ حجة التػتخ العاشفي. (1)االنفجارية الذجيجة
التفاعل بيغ عشرخؼ )الجمع كالجسخ( تػلج البيت الثاني، كخبلصة لمتجخبة كنتيجة ليحا  

الساء )الجمع( ىػ الػقػد الحؼ زاد مغ تأجج أف  كؿ نتج عشيا التثبت كاليقيغ مغثمة بالبيت األالسس
 نار جػفو.

 خح العبخة مشيسا، ليحا فقجأأك عجـ  الفرل بيشيسا أصعبكتسثل ىحه الشتفة )تجخبة كخبلصة( كما 
  تبمػرت الػحجة السػضػعية بيغ ثشايا البيتيغ لتصمعشا عمى تجخبة ذاتية قاسى الذاعخ ُمّخىا. 

 
 

 الخاتسة
 
يتكػف األداء الذعخؼ عشج ابغ حسجيذ مغ كعي عسيق بؿيسة التجخبة اإلنفعالية، ِإذ يختدع  -

كفقيا السذخكع المغػؼ الحؼ تصخحو القريجة، كسعسار بشائي ذؼ كياف مػضػعي مػحج 
 متشاسق كمشدجع يكذف عغ جػىخ السقػلة الذعخية.

عكدت الُبشى الذعخية التي حسمت ممسحًا تججيجيًا )السصػالت ذات الغخض الػاحج،  -
السقصػعات، الشتف( صػرة كاضحة لمعبلقة التي تجسع الذاعخ بػاقعو كمجتسعو كثقافتو، 

تكثيف داللتيا، كأنسػذج بدبب شبيعتيا اإلنبثاؾية، كسيخكرتيا التجاكلية ككحجة مػضػعيا ك 
 تقاني تسيل الشفذ إلى إدراكو دفعة كاحجة.

تتدع السصػالت ذات الغخض الػاحج بإندجاـ ـياكميا كإتفاؽ مقاصجىا، بالتػجو نحػ تأسيذ  -
شكمي يفخض لبػسًا معساريًا مجيج البشية، كخاليًا مغ الشتػئات الدياؾية كالبخكزات السػضػعية 

يفخضيا أحيانًا ندق البشاء التعجدؼ )البشاء الشسصي(، لتختدؿ  كالتسايدات األدائية التي
السقجمات إلى لػاـز تعبيخية حاممة لدسة تأثيخية كتصػػ أشخاؼ السػضػع بترعيج أدائي 

 متجرج نحػ الخاتسة، التي تحسل إستثارة كججانية تقجـ كخبلصة لمسػضػع.
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لتخييمية كدمجيا في سياقات القجرة الخبلقة البغ حسجيذ عمى التحكع بأنداؽ الرػرة ا -
تخكيبية، بتػضيف العجة المغػية نفديا كصػغيا بتجميات ججيجة، ِإذ نتشدع الجػىخ الجاللي 

 لمرػرة بعبيخ متسايد في كل مخة.
شكمت بشية السقصػعة حزػرًا بارزًا في شعخ ابغ حسجيذ بأبياتيا السحجدة كمػضػعاتيا  -

ندق بشائي كاحج، فقج تتذكل خيػشيا كتتراعج  الستشػعة، إال أنو لع يمتـد صياغتيا عمى
مجاليميا لتبمغ ذركة تشامييا البشائي كال تمبث أف تقجـ خبلصة لسطاىخ اإلبجاع الستجمية فييا، 
كقج تتخح تذكيبًل ىخميًا، ِإذ يعسج الذاعخ في إنسػذج عخضيا تختيبًا دالليًا يتجو مغ سياؽ 

ًا كخبلصة ليحا البشاء، كسا قج تتدايخ لحستيا العسػـ إلى الخرػص ثع يقجـ ترعيجًا جسالي
الجاللية بسدتػػ كاحج معتسجة عمى شاقاتيا الجاخمية في التذكيل كالتشػيع، كيعسج أحيانًا 
إنتاجيا عمى دفقات مخحمية تذكل بسجسميا حؿيقة كمية ككحجة مػضػعية، كقج يكػف مختكد 

ألبيات بيشيسا مرػرة كمعدزة عخضيا الجاللي مػزعًا بيغ السقجمة كالخاتسة فتجخؼ ا
كمػضحة، كتتمبذ السقصػعة أحيانًا بشية القريجة الجاىمية بسفاصميا الخئيدة فتأتي 
مزغػشة كمكثفة داخل قالب السقصػعة، كسا كانت دقة الترػيخ كبخاعة التأثيخ سسة 

 مذتخكة بيغ مختمف األنساط البشائية.
ذ تكتشد داخل نديجيا الحيػؼ ما يسكغ أف يشسػ تسثل الشتفة بحرة بشائية ذات خرػبة داللية، إِ  -

ؼيسا بعج في ذىغ الستمقي مغ إيحاءات ترػيخة كارتدامات جسالية ذات كقع مؤثخ كقجرة 
 تجديجية عالية.
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