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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

كالتبلحع العزػؼ كالسزسػني ،لتربح قادرة عمى إعادة إنتاج كتػليج ُبشى شعخية تججيجية مفارقة
لشسصية القريجة السحافطة ذات المػحات الستعجدة ،كػ (السصػالت ذات الغخض الػاحج كالسقصػعات

البشى كمكػناتيا داخل قػالب لمترسيع الذكمي تعكذ بصابع
كالشتف) ،إذ تراغ عشاصخ ىحه ُ
شفاؼ كمػ ٍح السكتدبات الثقاؼية كالتفاعبلت الػججانية كاألنساط التخييمية الشاشئة عغ تجاكب
قخيحة الذاعخ كمعصيات بيئتو ،لشتمسذ ِ
ىحه الشساذج البشائية في شعخ ابغ حسجيذ بخكح تججيجية
تشدع مشدعاً إيحائياً كىي تُشتَج بقجر ٍ
عاؿ مغ االنزباشية السعيارية داخل حجكد القالب الذعخؼ
السؤشخ لخرػصيتيا الػضيؽية.
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Features of Constructional Renewal in Ibn Himdees's
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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
استػعبت البشية الييكمية لمقريجة األنجلدية إلى جانب الشسط السحافع القائع عمى تعجد

 إذ تفاعمت البحكر القجيسة،ًاألغخاض كتشػع السػضػعات أنساشاً بشائية أُخخػ مثمت ممسحاً تججيجيا
693
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لبلتجاه التقميجؼ مع تخبة الحياة الججيجة ،لتشتج غخساً يجدج شبيعة تمظ البيئة كحياة شعخائيا،
الحيغ كججكا في التداميع بشسصية البشاء التعجدؼ (البشاء التقميجؼ) قيجاً يحػؿ بيشيع كبيغ إدراكيع
آلنية السػقف الحؼ يتصمبو نطع الذعخ ،باإلضافة إلى ما يفخضو ىحا االلتداـ مغ إسياب يتحتع
معو إشالة الشفذ الذعخؼ ،الحؼ تدتػجبو تجاعيات اإليفاء بالسزسػف التعبيخؼ لكل قصعة ،كىػ
ما يؤدؼ بجكره إلى تػافخ أنساط مغ الػحجة ،كالػحجة الفكخية (كحجة السػقف) كالػحجة الذعػرية،

كغياب أنساط أخخػ كالػحجة السػضػعية عمى سبيل السثاؿ ال حرخ.

مغ ىشا فقج غجت مخكنة الذاعخ في تصػيع الذكل البشائي لسا يبلئع سياؽ القػؿ كيعبخ عشو

مصمباً ميساً "الف كل تجخبة تفخض قالباً معيشاً كشكبلً محجداً ،كاألديب الجيج ىػ مغ يدتصيع إفخاغ
ما يعتسل بجاخمو ،كما يسػر في كججانو مغ شحشات انفعالية كتجارب إبجاعية – عاشيا أك

اع كمقرجية
عايذيا – في ىحا القالب دكف سػاه ،كىحا الذكل عغ غيخه ،استشاداً عمى اختيار ك ٍ
محكسة شػالً كقر اًخ ،إششاباً كإيجا اًز").(1
ثع أف البحث عغ أنساط بشائية تحسل معيا سسة الججة ،يأتي مغ إيساف الذاعخ أف ىحا

الفغ (الذعخ) ال يتسػضع ساكشاً بل ىػ فغ يتصمع كيتخصى كيتجاكز ما ىػ محجد لو ،فتتشػع
التجارب لتتشػع معيا شخائق السعالجة الفشية.
فاإلبجاع في الذعخ ال يتع عبخ كراثة جاىدة لسبشى شعخؼ بل بابتجاع شخيقة تعبخ عغ ذات الذاعخ
كتجخبتو ،بالتالي ال يػجج شخيقة عامة كنيائية في الذعخ).(2

كلع يدمظ ابغ حسجيذ سبيبلً كاحجاً في انتقاء قالبو الفشي ،فإلى جانب مصػالتو نجج أنو قج زاكج
في نطسو بيغ السصػالت ذات الغخض الػاحج كالسقصػعات كالشتف ،ؼيسا يسكغ أف نعجه ممسحاً

تججيجياً مفارقاً لؤلنسػذج الجاىمي كمتسساً لمشدج البشائي الحؼ صاغو الذاعخ تعبي اًخ عغ تجخبتو
الكمية.
اوالً :السطوالت ذات الغرض الواحد:
كىي القرائج التي تتسحػر بشيتيا الجاللية حػؿ مػضػع كاحج ال تحيج عشو ،كال تختمط

بغيخه ،ؼيأتي الذاعخ سبيل مػضػعو مباشخة دكف استجبلب لسقجمات يسيج بيا لسػضػعو" ،إال

أف االعتشاء بيحا الشػع مغ القرائج ؼيسا يتعمق بسفتتح الكبلـ (السصمع) ،كبسختتسو بقي عمى

حالو"

)(3

التي كاف عمييا في االتجاه السحافع.

كإلى ىحا الشسط مغ القرائج أشار ابغ رشيق بقػلو" :كمغ الذعخاء مغ ال يجعل لكبلمو

بدصاً مغ الشديب بل ييجع عمى ما يخيجه مكافحة ،كيتشاكلو مرافحة ،كذلظ عشجىع ىػ :الػثب،

( )1شعخ الصميق السخكاني

د .دمحم دياب دمحم غداكؼ

جسع كتحقيق كدراسة

( )2يشطخ :مقجمة لمذعخ العخبي

أدكنيذ

.43

( )3البشاء الفشي في ديػاف ابغ الجشاف االنجلدي (ت 648ىػ)
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كالبتخ ،كالقصع"

)(1

لكغ يبجك أف الحكؽ الشقجؼ يتغيخ مغ عرخ آلخخ تبعاً لمطخكؼ الفكخية

رضاء لمحائقة الفشية – السسجكح أك
كالحزارية كاالجتساعية كالدياسية ،فسا كاف يسكغ أف نعجه إ
ً
الجسيػر مغ قبيل تعجد السػضػعات – ىػ في الػقت نفدو تقييج لحخية الذاعخ في إتياف غخضو

مباشخة.

كيتسيد ىحا الشسط "عمى صعيج التجخبة ،في سيصخة نبس كاحج كحالة انفعالية مفخدة ،ىسا

خريرتاف مسيدتاف ألنساط شعخية مثل اليجاء ،كشعخ الحب ،كبعس قرائج الخسخ ،كالسخثية،
كالقصع الػصؽية القريخة التي تبخز ذاتاً معيشة أك مشط اًخ ما عغ شخيق التفاصيل الحدية

كالبرخية الجؾيقة المساعة" ) ،(2ذات التأثيخ السػحي.

كقج ـيأت السمكة الذعخية البغ حسجيذ أف يحيط بكل تمظ األصشاؼ كيزفي عمييا مسا

جادت بو قخيحتو مغ أغخاض أخخػ ،كالسجح الحؼ تدتجعيو آنية القػؿ ،كالحكسة كالدىج،

كالقرائج التي تشحػ مشحى السجاكبات ،كالذعخ الحاتي في صقمياتو ،كلع يتخفع في كل ذلظ إال

عغ فغ اليجاء فقج أبت شاعخيتو أف يدايخ ركب مغ قالو ؼيو.

كمغ ىحا الشسط البشائي قاؿ ابغ حسجيذ متغدالً):(3
ياااااااااا حاااااااااورطل الحدااااااااا التااااااااا

بالذااااااااااسن اااااااااا خااااااااااو ماااااااااا البااااااااااا

لل لعااااااااا

يحشااااااااااااو سلااااااااااااي لواااااااااااااد الدااااااااااااليسا
أيقشاااااااااااااااااااا أ ااااااااااااااااااااوا روحااااااااااااااااااااا

مااااااااااااااا بااااااااااااااال ل يداااااااااااااا حدااااااااااااااش ال

ااااااااااااااملر
لسااااااااااااااا وااااااااااااااادت لااااااااااااااوا لخا
ل
ال تشكاااااااااااااااااااار دا ً حلاااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااا
يااااااااااااا كياااااااااااا ل أ ااااااااااااتم حاااااااااااا اتكااااااااااااة

فبداااااااااااااقم ر ااااااااااااا ساااااااااااااقم ا ساااااااااااااا

يبديااااااااااااااااااااا إساااااااااااااااااااااارار و س اااااااااااااااااااااا

إ دااااااااااااااااااااااية ذكاااااااااااااااااااااار محبت ااااااااااااااااااااااا
ولقااااااااااااااد يخااااااااااااااامر

اشيااااااااااااااااااااة بالذااااااااااااااااااااو لتغذااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااد مشاااااااااااااااااااااا بداااااااااااااااااااااالوا
الي لتا
ل
أ اااااااااااااااحا يياااااااااااااااو اااااااااااااااا ا إحداااااااااااااااا

ااااااااااااااا ل اااااااااااااا ل

يااااااااااااااااا ماااااااااااااااا يجااااااااااااااااازيش بداااااااااااااااا ة

وأ ااااااااااا

إالَّ وكاااااااااااااا ل الراااااااااااااد مااااااااااااا
اااااااااااار الكااااااااااااار بزاااااااااااااس ر أا اااااااااااااا
لخ ل
طا ل

اااااااااااوا وماااااااااااا حل ااااااااااا بااااااااااا

ال اااااااااااااح لاااااااااااا

اااااااااااااا

اااااااااااا الحياااااااااااااط وال

الوحااااااااااااااااال يجسعشاااااااااااااااااا
حتاااااااااااااااااي أر  ،و ل

( )1العسجة

ابغ رشيق القيخكاني

( )2الخؤػ السقشعة

( )3ديػاف ابغ حسجيذ

كساؿ أبػ ديب

إ داااااااااااااا س شااااااااااااا

.231/1
.48

تحقيق :د .إحداف عباس

.494 – 493
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يزعشا الذاعخ في مصمع قريجتو اماـ (صػرة لمحدغ) دكف أف يحجد لشا معالع تمظ

الرػرة ،أىي مادية أـ معشػية؟ أك أف يصمعشا عمى تفاصيل صاحبة الرػرة ،مغ ىشا فقج تحتسل

بعجاً كاقعياً كآخخ رمدياً ،فقج تكػف محبػبة كاقعية أُغخـ بيا الذاعخ ،أك قج تكػف تمظ
الجاللة ُ
السحبػبة رم اًد لػششو (صقمية) ،كفي كمتا الحالتيغ فيي صػرة مغ زمغ مزى عبخ الذاعخ عغ

حزػرىا في زمغ القػؿ بالفعل الساضي(شمعت) ،كقج مثمت الذسذ إشا ًار مكانياً يحتػؼ تمظ
الرػرة التي ما لبثت أف تبجت لمذاعخ بييأة مادية جدجىا (خػط الباف).
ككسا نمحع فإف الذاعخ قج أفتتح قريجتو باستعساؿ أداة الشجاء (يا) ،مايجؿ عمى أنو في

مػضع مخاشبة لآلخخ ،ؼيحثسا يكػف السقاـ مقاـ خصاب نمسذ التخكيد عمى بعس المػازـ

التعبيخية كمشيا اساليب الشجاء كالريغ االنذائية عمى كجو الخرػص ،كقج نمسذ كحلظ الحخص

عمى تقميبيا عبخ سياقات مختمفة بػية جحب الستمقي كإثارة اإليحاءات التي يفتعميا الذاعخ نفديا
عشج إتيانو بسقجمة تدبق الغخض الخئيذ في القريجة التقميجية.

)(1

غيخ أف الخصاب الذعخؼ في البيت األكؿ احتػػ تػصيفاً لمحالة ،لع تكتسل معو مبلمح
البشية الجاللية إال بسجيء البيت الثاني الحؼ أسيع في تشامي تمظ البشية ،ؼيسا يقع تحت

مدسى(التزسيغ) كالحؼ عجه القجماء – سػػ عبج القاىخ الجخجاني كابغ االثيخ – عيباً مغ
عيػب القاؼية) ،(2فقج حبحكا تساـ السعشى في البيت الػاحج دكف أف يتعمق بغيخه ،تأكيجاً مشيع عمى
كحجة البيت ،غيخ أف التػضيف البشائي ىشا مغ قبل الذاعخ ؼيو حخص عمى تحقيق ضخب مغ

الخبط كالتساسظ بيغ األبيات ال يقترخ عمى الجانب المغػؼ بل يتعجاه إلى الجانب الجاللي.

فحسل البيت الثاني معو سياقاً تقابمياً بيغ صػرة السخأة كصػرة الخجل ،كذلظ في قػؿ الذاعخ:
يحشاااااااااااو سلاااااااااااي وااااااااااااد الداااااااااااليسا

مااااااااااااااا بااااااااااااااال ل يداااااااااااااا حدااااااااااااااش ال

ؼباستعساؿ (ياء الشدب) تبيشت عائجية الحدغ إلى بمؿيذ ،لتقف تمظ الرػرة مقابمة لسا

حسمو الذاعخ مغ كجج ،ارتقى بو إلى مشدلة القػة كالعطسة عشج إضافتو إلى لفع (الدميساني)،
فتحجد بحلظ عائجية الرػرة بتأشيخىا العاـ إلى السخجع الجيشي ،السسثل بييأة دخػؿ ممكة سبأ عمى

ﳗﳙ
ﳘ
صخح الشبي سميساف (عميو الدبلـ) ،مسا جاء في اآلية الكخيسة " ﱡ ﳔ ﳕ ﳖ
ﳦﳨﳩﳪ ﳫ
ﳧ
ﳟﳡﳢﳣﳤﳥ
ﳠ
ﳚﳛﳜﳝﳞ
ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﳳﱠ") .(3فتكتدب الرػرة بحلظ دفقاً كججانياً عشجما
( )1يشطخ :شعخ الستشبي – قخاءة أخخػ

د .دمحم فتػح أحسج

( )2يشطخ :بشاء القريجة في الشقج العخبي القجيع
( )3سػرة الشسل

.44

.38

د .يػسف حديغ بكار
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تمتحع خبخات التمقي في الخصج كالتأكيل مع قػة التحفيد الذعػرؼ الحؼ يزؽيو استعساؿ القرز

القخآني عمى بشية الشز مسا يفزي إلى تعزيج الشدق الجاللي.

كإذا تقريشا نػع العاشفة التي سعى الذاعخ إلى بثيا عبخ األبيات الثبلثة االكلى ،كججنا

أنيا عاشفة ذات تأثيخ نفدي مبعثيا صػرة مادية لمحدغ ،غيخ أف ىحه الرػرة سخعاف ما تتساىى
مع البعج الباششي (الشفدي) ،لتدتسخ معيا ججلية العبلقة بيغ (السخأة كالخجل) ،كذلظ عشج استعساؿ

الذاعخ لمفع (خامخني) الحؼ يذي بتدخب أمخ اليػػ إلى ُكشو الشفذ كمخالصتو لمػججاف ،فحسل
الفعل(خامخ) معو داللة السذاركة – بتػضيف صيغة اسع الفاعل) - (1مذاركة السخأة كالخجل في
أمخ اليػػ ،كقج عبخ عغ ىحه السذاركة كحلظ بتػضيف (كاؼ الخصاب في ىػ ِ
اؾ) ك(ياء الستكمع
في خامخني) ،بتبعيتيا لمرػرة الدابقة بيغ بمؿيذ كسميساف.

كباستعساؿ الذاعخ لمفع (ركحاني) تدداد حجة الترػيخ ،مختكدة عمى (العامل الشفدي)
ليربح ىػ الباث ِعػضاً عغ الجانب الطاىخ ،ؼيرجر عشو اليقيغ كتثبت الشفذ مغ أمخ ىحا
اليػػ ،الحؼ اجتاح كيشػنتو كامتدج بيا ،فتخد صيغة التكخار في (ىػ ِ
اؾ) مؤكجة عمى ىحا األمخ،

فعميا الذاعخ في البيت الثالث ،باإلضافة إلى ترخيعو لذصخؼ البيت
كسا أف أصػات السج التي ّ
بمفطي (خامخني ،ركحاني) قج أسيسا في استبلب ذات الستمقي لتعير في تمظ األجػاء الخكحانية.
كتدتسخ القريجة في ىحا السعشى لتتدايخ معيا ُلحسة األبيات كتساسكيا ،فشجج أعخاض

ىحا اليػػ بجأت بالتجمي بييأة (داء) ألع بالذاعخ ،فعبخ عشو بإجخائو تقاببلت في البشية بقػلو:

(ؼبدقع شخفظ سقع جثساني).

كنحغ نجج أف ىحا الشسط مغ الغدؿ – كالحؼ يفتخؽ كمياً عغ الغدؿ الحدي (العابث) الحؼ نججه
مثبلً عشج قخاءة بعس األشعار الجاىمية) – (2قج حسل معو ممسحاً مغ الججة قػاميا ح اخرة الػجج
ٍ
بطبلؿ فمدؽية ،قمسا نجج ليا نطي اًخ في شعخنا العخبي.
العحرؼ السمفع
فقج استثسخ الذاعخ عشرخ القجاسة الكامغ في القرز القخآني لمتأثيخ عمى الستمقي

كحسمو عمى التجاكب مع تجخبة القريجة ،ككحلظ جانب األساليب كالتخاكيب المغػية التي كضفيا

الذاعخ في سياؽ القػؿ كػ (سميساني ،ركحاني ،إعبلني ،تغذاني ،سمػاني ،)...كتعج ىحه التخاكيب

المغػية القائسة عمى إدخاؿ األلف كالشػف قبل ياء الستكمع مغ استعساالت أصحاب الفمدفة كتستج

جحكرىا إلى المغة اآلرية ،إذ تعج ىحه الدسة إحجػ خػاصيا التي امتازت بيا) ،(3فتسكغ الذاعخ
مغ صيخ الجانبيغ (الجيشي كالفمدفي) في سياؽ الغدؿ ،ليسشحشا معيا التستع بشكية ججيجة تفتخؽ
عسا ألِفشاه في أشعار الغدؿ.

( )1يشطخ :الجاللة الرػتية في المغة العخبية
( )2يشطخ :بشية القريجة الجاىمية

( )3يشطخ :تأريخ آداب المغة العخبية

د .صالح سميع عبج القادر الفاخخؼ

سعيجة عمي عبج الػاحج
جخجي زيجاف
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كيزاؼ إلى الجانب المغػؼ تػضيف الذاعخ لريغتي (الشجاء كاالستفياـ) في قػلو (يا

كيف أكتع حباً) في سياؽ ججيج يشجر ؼيو الجسع بيغ ىحيغ األسمػبيغ بتتابع ،مسا أفاد في تعسيق
األثخ الجاللي لمسشحى السجازؼ لبلستفياـ ،فيتعجب الذاعخ مغ عجـ مقجرتو عمى كتع أمخ الحب
لتطيخ تجمياتو في سياؽ التزاد بيغ (اسخارؼ كإعبلني) ك (أندية كجشية) ك (الديئة كإحداني)

في إحالة تعػد بشا مججداً إلى قرة سيجنا سميساف (عميو الدبلـ) ،كما كاف مغ أمخ تدخيخ

االنذ كالجغ في خجمتو ،بقػلو تعالى " ﱡ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽﱠ"

)(1

ككحلظ بجعل الجداء مغ جشذ العسل ،بقػلو تعالى "ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ
ﱚﱠ").(2
مسا يثبت أف الذاعخ قج أكج الحفاظ عمى خط سيخ كاحج استسخ بالتشامي كالتجرج مشح

السصمع كحتى بمػغ ذركتو عشج صيغة القدع ،بقػلو:
وأ ااااااااااا

اااااااااااوا وماااااااااااا حل ااااااااااا بااااااااااا

ال اااااااااااااح لاااااااااااا

إال وكاااااااااااااا الراااااااااااااد مااااااااااااا

اااااااااااا الحياااااااااااااط وال

ااااااااااااا

خطاااااااااااار الكااااااااااااار بزاااااااااااااس ر أا اااااااااااااا
إ داااااااااااااا س شااااااااااااا

حتاااااااااااااااااي أر  ،والوحااااااااااااااااال يجسعشاااااااااااااااااا

رااااااااااااا إ داااااااااااااا

فاختار الذاعخ أف يقدع بأصل اليػػ مغ نفدو ،لسا قج سبق لو مغ تػصيف كتثبيت
لسكانتو بجعمو ركحانياً ،فمصالسا كاف ىػاىا ُمتأصبلً في نفدو حتى أصبح (الرجؽ) ضخكرة الزمة
ال معجؿ عشيا.
نع أمخ السقدع عميو إال بعج
ككسا نمحع فإف صيغة القدع لع تكتسل مع البيت األكؿ ،فمع ِ
مجيء البيتيغ التالييغ ،كعميو فقج خخج الذاعخ مججداً إلى استعساؿ سياؽ التزسيغ ،ليشطع
األبيات في سمظ كاحج في سياؽ الػحجة الكمية لمقريجة.
كقع صػتي شجيج ناجع
حتى إذا بمغ الذاعخ خاتسة القريجة ميج ليا بترعيج انفعالي ذؼ ٍ
مغ تكخار األصػات ذات صفة انفجارية كػ (الباء كالصاء) في (شاب كشيب كخصخ) ،فانتقل
الذاعخ معيا مغ سياؽ العسػـ ،إذ أنو ال يأبو بالحياة عمى ما فييا مغ شيب كلحة ،كمشيا ىشاءة
العيغ القخيخة بالكخػ ،فاختار لسقػلو (ضسيخ األجفاف) كلع يدشج الكخػ مباشخة إلى الجفغ ،لكي
يجعل الزسيخ ىشا مدؤكالً كرقيباً عغ عجـ اغفائة الجفغ باتخاذه عيجاً معو يقزي بعجـ الشػـ،
فػضيفتو تجعمو يحفع ىحا العيج أك السيثاؽ كبجكنو قج يخمف الجفغ عيجه كيشاـ.
( )1سػرة الشسل
( )2سػرة الشسل
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كعشج نياية القريجة يخز الذاعخ الػصل بيشو كبيغ محبػبتو – عغ شخيق صػرة مغ
التقابل بيغ السخأة كالخجل تحتسل نسصاً مغ الحجة كدقة التػجيو في تحجيج الستقابميغ بػضع بؤبؤ
ِ
عيشظ) بسػاجية تسثاؿ شخرو (نرب إنداني) – بالشعسة التي سيتحرل بعجىا
عيشيا (إنداف
بمػغ الصيب كالخاحة لتيجأ الجحكة االنفعالية لمذاعخ كتدػد معيا األصػات الرفيخية السيسػسة
كالديغ في (إنداف ،إنداني) كالراد في (الػصل ،نرب) كالتي تكثخ في مػاضع الدكيشة
كاليجكء كالشعسة).(1
كقج تسكغ ابغ حسجيذ – مغ خبلؿ ىحا العخض – مغ تفعيل العبلقات بيغ مدتػيات السبشى

الذعخؼ (لغػياً كداللياً كمػسيؿياً).
فعمى السدتػػ المغػؼ نمسذ سيػلة األلفاظ كرقتيا كتعبيخيتيا كػ (بمؿيدي ،سميساني،
ّ
بل عغ تعجد األساليب كالريغ المغػية السدتعسمة ،كالشجاء
حدشظ ،خامخني ،شاب ،شيب )...فز ً
في (يا صػرة الحدغ ،يا كيف أكتع ُحباً) ،كاالستفياـ (كيف أكتع ،أكحا يكػف) ،كالقدع (كأبي
ىػ ِ
اؾ) ،كصيغة اسع الفاعل (خامخني ،فاتكة) ،مع تشاكب الشغسة الخصابية بيغ (كاؼ الخصاب
ِ
اؾ خامخني)( ،ىػ ِ
كياء الستكمع) مثل قػلو في (ىػ ِ
(عيشظ،
اؾ ركحاني)( ،شخفظ ،جثساني)،

انداني).

كجسمة القػؿ في السدتػػ المغػؼ أنو جاء مشدجساً مع تسطيخات الحياة الججيجة في البيئة

الرقمية كاألنجلدية ،التي مشحت الذاعخ مغ رىافة حديا كألق تراكيخىا ما يسكشو مغ صياغة
تجخبتو الغدلية ذات الطبلؿ (الجيشية كالفمدؽية) صياغة لغػية ال يرعب معيا إدراؾ مخامييا أك

تقري مجاليميا ،ألنيا نابعة عغ إبجاع ٍ
حذ كججاني يشحجر مغ أصالة الػاقع كتعبيخية الذعػر فبل
يبعث عمى السحاكاة أك االتباع لسا ىػ كائغ بل يشبثق عغ تسييد األداء بتشسيط عبلئقي يجسع

بيغ ذات الذاعخ كمجتسعو كثقافتو.

أما عمى السدتػػ الجاللي فقج أفاد الذاعخ مغ القرز القخآني لتيحيب كصقل تجخبتو

كجعميا مؤثخة برػرة أعسق مدتثس اًخ سياؽ التقاببلت في البشية الجاللية ،فقج كاف "الزدكاج التعبيخ
الذعخؼ – بخاصة – أكثخ مغ غاية ،كليذ أقل ىحه الغايات أنو يزفي عمى البشية قج اًر مغ
ف
اء عمى مدتػػ الدياؽ ،كما عدى أف يخفج بو الرػرة الذعخية مغ خرػبة اإليحاء
التػاز سػ ً
كثخاء الجاللة أك عمى السدتػػ السػقعي ،كما عدى أف يقتزيو مغ دقة انتقاء الريغ كاألشكاؿ

التخكيبية بحيث يعادؿ بعزيا بعزاً ،أك يقابل بعزيا بعزاً ،كبحيث يتكػف مشيا – في الشياية
– ما يذبو الجفقات القػلية أك األدكار السقابمة ( )..كسا كاف يجعػىا أرسصػ ،كىػ يعشي باألدكار

( )1يشطخ :الجاللة الرػتية في المغة العخبية
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جسبلً محجكدة البجء كالختاـ ،كمعقػلة الحجع شػالً كقر اًخ حتى يسكغ ادراكيا دكف عشت") ،(1أك

مذقة.

كقج سادت األدكار السقابمة في القريجة عمى مدتػػ الذصخ الػاحج ،كقػلو (ؼبدقع شخفظ

– سقع جثساني) أك (إنداف عيشظ – نرب إنداني) أك عمى مدتػػ البيت الػاحج كقػلو:

اشيااااااااااااااااااااااة بالذااااااااااااااااااااااو تغذااااااااااااااااااااااا

إ دااااااااااااااااااااااية ذكاااااااااااااااااااااار محبت ااااااااااااااااااااااا

أ اااااااااااااااحا يياااااااااااااااو اااااااااااااااا ا إحداااااااااااااااا

ياااااااااااااااا مااااااااااااااا يجاااااااااااااااازيش بدااااااااااااااا ة

أما عمى السدتػػ السػسيقي فقج نجح الذاعخ في ىشجسة األصػات كتشطيسيا ببعجييا
الجاخمي كالخارجي فسغ الريغ الجاخمية التي كاف ليا كقعاً مػسيؿياً:
التكخار لبعس األلفاظ مثل (ىػ ِ
اؾ ،سقع ،خامخني) ،كالتخجيع (يجازيشي ،جداء) ،كالجشاس (شاب،

ِ
(الباف ،سميساني ،ركحاني)
شيب) ،كالتقابل (إسخارؼ ،إعبلني ،)...كلدكـ ما ال يمدـ قبل القاؼية

كالترخيع (خامخني ،ركحاني).

كقج أسيست ىحه األساليب في تشػيع البشية السػسيؿية الجاخمية ،فزبلً عغ السػسيقى
ٍ
نفذ مػسيقي يتدع بالصػؿ
الخارجية فقج أفاد الذاعخ مسا تحسمو تفعيمة بحخ الكامل مغ
(متفاعمغ) ،لتتدق مع االشالة التي مشحتشا اياىا حخكؼ السج في بعس مػاقع الكمع ،بالخغع مغ

أنو تجاكز الشسصية التخاتيبة ليحا البحخ عشجما جعل عمة الححذ* مبلزمة لذصخيو كذلظ لتحقيق

اءمة بيغ بشية اإليقاع الذعخؼ كمقتزيات الرياغة التي تيجؼ إلى
نسط مغ السػ َ
تحقيق نسط مغ االتداف بيغ بشية التعبيخ الخاضعة لمرػرة الحىشية كبيغ حخكة التفعيمة التابعة

ليا شػالً كقر اًخ).(2

لتشريخ كل تمظ السدتػيات في كحجة مػضػعية قػاميا غخض الغدؿ ككحجة عزػية

مبعثيا التحاـ العبلقات الجاخمية فزبلً عغ اندجاميا كاتدانيا ،مع تشامي البشية الجاخمية تجريجياً

كصػالً إلى تحقيق رؤية شاممة لمسذيج الذعخؼ.

كفي قريجة أخخػ يسجح بيا األميخ أبا الحدغ عمي بغ يحيى ،يقػؿ فييا):(3

( )1شعخ الستشبي – قخاءة أُخخػ

.56

* عمة الححذ تعشي ححؼ الػتج السجسػع مغ آخخ التفعيمة .عمع العخكض كالقاؼية
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( )2يشطخ :شعخ الستشبي – قخاءة أخخػ
( )3ديػاف ابغ حسجيذ
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ت ذااااااااااا ليااااااااااادا ل
إال سلااااااااي اااااااا عو

لااااااااااااواد

لسااااااااااا ار لر األل سااااااااااااد
يب ااااااااد باااااااا العااااااااد

لقطاااااااااااااِ ااااااااااااا ع واخاااااااااااات
ّلل ماااااااااااااا اااااااااااااا عو لاااااااااااااا وا اااااااااااااااد

وكاااااااااا لَّ م اااااااااا الدااااااااااابغات لحااااااااااوار
ل

وسقااااااااااااااااااح لمرلالبااااااااااااااااا عة لو لحياااااااااااااااااة واد
والداااااااااااابغات ل ااااااااااام مااااااااااا ل األل سااااااااااااد

الِ با حااااااااااااااااااااااااااد
تدت حااااااااااااااااااااااااال ا ل
ااااااااااااال ل لحاااااااااااار لسااااااااااااع ر ا الوقاااااااااااااد
لح
ع

وساااااااااااااااااا ا عم لتاااااااااااااااااارم م ب لزاااااااااااااااااا ار عم
ل
ماااااا كاااااال ذما ع
ااااار اااااا ل
الكري ل ااااااة مقااااااد ع
يزااااااااا عة
ااااااااور ل ل
داااااااااشاد لمداااااااااسلرعط ولقدا ل

أساااااااااد لسلااااااااا م مااااااااا الاااااااااود ألراقااااااااامع
ماااااا لحاااااو ديااااا م لحسااااا عد مااااا لهااااايس

قساااااااااااا

أزرت ااااااااااااا س ااااااااااااو اااااااااااااراد

إال بداااااااااااااي ل ياااااااااااااول كااااااااااااال اااااااااااااا د

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

البشية الجاللية أللفاظ البيت األكؿ ،ثع إف ىحا السقاـ يدتجعي التساس السباشخ مع شخز السسجكح
لسا يدتمدمو مغ رصج كترػيخ لتجاعيات السػقف مسا ال يججؼ معو التدػيف أك التأخيخ آلنية

الحجث باإلتياف بسقجمة قج تصػؿ كقج تقرخ ،فتقل بجاىة التأثيخ كتخبػ جحكة الرخاع.

فيخد أسمػب الخصاب مسثبلً بمفع (يجاؾ) كريغة بجيمة عغ السقجمة التقميجية ،إذ تذحح

معيا ذىغ التمقي إلدراؾ العبلقة الحسيسة التي تجسع الذاعخ بسسجكحو ،ليجعل ىحا األسمػب
ٍ
كسجخل تعػيزي يشيس بسا تشيس بو عشاصخ السقجمة الغدلية أك الصممية.
كبالعػدة إلى الخرائز الترػيخية لمبيت األكؿ ،نجج أف الذاعخ قج كضف – لمتجليل

عمى قػة السسجكح – خاصية تبادؿ مجركات الحػاس ،جاعبلً مػضع إفذاء األسخار (اليج) بجؿ

(المداف) ،كىحا القػؿ أبمغ ألف كاقعة الحخب تدتجعي رجاالً كأفعاالً لتحسل لػاء الشرخ ،بعيجاً عغ

األقػاؿ التي ال شائل كرائيا.

كتدتتخ كراء صيغة الجسع في (سخائخ االغساد) اضخب مغ الذجاعة كالبأس كالعديسة

ككثخة مقارعة الحخكب كمشعة التحريغ.

كسا إف الفذاء األسخار – في عخفشا – داللة سمبية إذا اقتخنت بسقػؿ المداف ،غيخ أف

الذاعخ نقل داللتيا إلى اإليجابية عشجما جعميا مقتخنة باليج ،فزبلً عغ ربصيا بزخكرة الحجث
فمع ِ
يأت اإلفذاء مغ العجـ ،لحلظ فقج حسل الذصخ الثاني معو (الـ التعميل) – لقصاؼ – لتصمعشا
عمى تمظ الزخكرة التي تجدجت بقصف اليامات – عمى ما يحسمو لفع قصف مغ سيػلة التشاكؿ

– كقصع األعشاؽ.

كنخمز مسا سبق إلى أف الذاعخ قج كضع السسجكح عمى رأس القػؿ ليكػف لو األكلػية

في إحكاـ الترخؼ كتػجيو الجبية كإدارة األمػر لسا يخجـ صالحو.
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ثع يػجو الذاعخ عجستو باتجاه متعمقات تمظ الرػرة ،بكػف مشطػمة الحخب تحيمشا إلى

مجسػعة مغ العشاصخ يجتيج الذاعخ في تجميتيا لشا باستعسالو لشدق (الرػرة الدخدية) التي
يتجاخل فييا عشر اخ (الدخد كالػصف)

)(1

 ،فبل يكتفي الذاعخ باإلخبار عغ األحجاث ،كإنسا

يخافقيا بػقائع ترػيخية تحيج بالسذيج عغ سمػؾ السشحى التقخيخؼ ،كقج ساعج ىحا األسمػب عمى
تشامي القريجة تجريجياً في إشار مغ العبلقات التي تخبط بيغ أجدائيا.

ؼيزع الذاعخ في البيت الثاني (الغدك) الحؼ يحسل إمختو السسجكح في مقابل (العجػ)،

كقج آثخ الذاعخ اختيار لفع الغدك عمى الجير أك الجشج ،لسا تحسمو ىحه المفطة مغ داللة
مزعفة ،ؼباإلضافة إلى ما تفرح عشو ىحه االلفاظ مغ كثخة في عجيج الجشج ،إال أف لفطة
ّ
(الغدك) تخبػ عشيع بجاللتيا عمى قػة االقتحاـ كشجة االنجفاع ،كىػ ما يبخر مجيئيا في الدياؽ
مقتخنة (باإلبادة) كمتدمصة عمى العجك ،فزبلً عغ تكخارىا بدياؽ التعجب في (هلل مغ غدك لو)،

دؿ فإنسا يجؿ عمى شجاعة السسجكح
فيتعجب الذاعخ مغ قػة ىحا الغدك كشجة بأسو ،كالحؼ أف ّ
بكػنو القائج الحؼ يحسل لػائو ،فكاف الستعساؿ (البلـ) في (لو) داللة عمى ىحا (التسميظ).
كيشتقل الذاعخ – بإستعساؿ أداة العصف (الػاك) ليخبط مغ خبلليا البيت الثالث بسا سبقو

– إلى ترػيخ كقائع السذيج الحخبي ،ؼيجدج لشا (السحخؾ الخئيذ) السعػؿ عميو بتػجيو دفة
الحخب أال كىػ (العديسة) التي تشبأ عغ بعج نفدي يتدع بالقػة كفيل بإحخاز الشرخ ،كالسيسا عشج
االجتساع كالكثخة كىػ ما عبخ عشو الذاعخ باستعساؿ صيغة مشتيى الجسػع (عدائع  -فعائل)،

فكاف مشيا أف تزاعفت القػة فعبخ عشيا بمفع (الزخاغع) ،كاذا تع تدميصيا عمى العجك فدتكػف
الشتيجة صػرة مقابمة – بيغ اآلالؼ كاآلحاد – تتجدج بإبادة كثيخ مغ العجػ عمى أيجؼ القميل مغ
غدك السسجكح.

كقج استعاف الذاعخ بخرائز السػسيقى الترػيخية لتديع بتجديج السذيج (مخئياً

كصػتياً) في حاضخة الستمقي ،كمغ ذلظ إتيانو بمفطو (تدتأصل) ،فعشج الشصق بيا يتسثل ألذف
الدامع كقع صميل الديػؼ كسا أف الجمج بيغ صػتي (الديغ كالبلـ) يحسل معو داللة (خخكج

الذيء)
الجدج.

)(2

 ،فإذا ما نقمشا ىحه الجاللة إلى الشز فإنشا سشتسثل عبخ صػتيا خخكج األركاح مغ

ثع يشتقل الذاعخ – في سياؽ مغ التجرج – مغ عخضو لرػرة (الذجاعة الجساعية) إلى

استقراء ما تحمى بو كل فخد مشيع ،بقػلو:

( )1يشطخ :الدخد القرري في الذعخ االنجلدي
( )2يشطخ :الجاللة الرػتية في المغة العخبية

د .إنقاذ عصا هللا محدغ
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اااااااااااااال لحاااااااااااااار سااااااااااااااع ر ا الوقاااااااااااااااد
حا
ع

مااااااا كااااااال ذمااااااار ااااااا الكري اااااااة مقاااااااد

ؼيدتعيخ الذاعخ مغ اآلية الكخيسة "ﱡ ﲌﲍﲎﱠ"

)(1

ما يديج بو مغ ضخاكة السذيج،

فتكػف ساحة الػغى كدعيخ جيشع في االىتياج كاالتقاد ،فبل عجب أف يأتي كصفيا بعج ذلظ
(بالكخيية) لسا تذتسل عميو مغ أضخب الذجائج كالسحغ.

كإف ىحا الػصف لداحة الػغى يدتمدـ معو (قػة الس ِ
شازؿ) كالحؼ سبق أف جاء كصفو
ُ
(بالحمخ) ليتيئ معو تحسل تمظ الذجائج ،فعسج الذاعخ بقػلو:
وسقااااااااااااااااااااح مراباااااااااااااااااااة ،وحياااااااااااااااااااة واد

اااااااااشاد مدااااااااااسرط وقدااااااااااور يزااااااااااة
ع
دا

إلى مشح الدياؽ ُبعجاً بصػلياً مزاعفاً ،كذلظ عبخ إنذاء نسط مغ العبلقات الدياؾية
لتعدز مغ متانة السبشى الذعخؼ كتخبط ىحا البيت باألبيات الدابقة ،كاستعساؿ عشرخ التذبيو

لتبياف ـيأة ىحا البصل ،فتع تجديج السػقف باالستعانة بشسط مغ التكثيف الرػرؼ ،تجمى عبخ
جانبيغ:

االول :باالستعانة بعشرخ (الحيػاف) نحػ ( ِسشاد ،قدػرُ ،عقاب ،حية) ،ال لغاية في الحيػاف ذاتو
بل لرفة يستاز بيا – كالتحسل ،كسخعة االنقزاض ،كحجة الشطخ ،كالجىاء كالسكخ  -أراد أف
يخمعيا عمى البصل ،كعمى الخغع مغ ىحه الكثافة في الترػيخ ،تبقى كل صػرة محتفطة

باستقبلليا كانفخادىا في معخض الرػرة الكمية لمبصػلة الستكاممة.

ال ا  :باالستعانة بعشرخ (السكاف) نحػ (مدسخة ،غيزة ،مخؾبة ،ك ٍاد) ليفرح ىحا التػضيف
عغ رغبة الذاعخ في أف يصػؽ صػرتو بشسط مغ االستحػاذ السكاني عمى السداحة السستجة ما

بيغ األرض كالدساء ،لتتدع معيا رقعة البصػلة كالديصخة السكانية التي تحمى بيا ىحا البصل.

كتدتسخ القريجة في التأكيج عمى (سسة البصػلة) عبخ سياؽ مغ الخبط السعشػؼ تديع في

تذييجه عشاصخ البشية الشحػية ،كتػضيف أسمػب العصف مقتخناً بإداة التذبيو  -في إشار العػدة

لرػرة الذجاعة الجساعية – كذلظ في قػؿ الذاعخ:
وكااااااااااا م ااااااااااا الداااااااااااابغات حاااااااااااوار

( )1سػرة االنذقاؽ

والداااااااااااااابغات ل ااااااااااااام مااااااااااااا األ سااااااااااااااد
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إذ تتسطيخ سسة الذجاعة كشػع مغ ججلية العبلقة التي تجدج تفاعبلً مذتخكاً بيغ بشيتي

الجاخل كالخارج ،لتعدز بشية التذبيو مغ التعبئة الجاخمية لمذكل البصػلي بسزاميغ الربلبة كحجة
الطيػر فزبلً عغ فاعميتو ،كعشج االنفتاح عمى الخارج – في الذصخ الثاني – نصمع عمى
الحزانة السكانية التي ُجعمت الدابغات مغ جشديا أال كىي (األغساد) ليصػؽ الذكل البصػلي
بسجاليل اإلحاشة كالرج كالحساية.

كيمجأ الذاعخ إلى عخض صػرة تتساثل عشاصخ صياغتيا مع ما تع إيخاده في البيت

الخامذ ،إال أنو يكدبيا ُحم ًة ججيجة عشجما يجعميا متخاكبة كمتبلّفة في شػر البصػلة الجساعية،
كذلظ في قػلو:
قساااااااااااااا

أسااااااااااد سلاااااااااا م مااااااااااا الااااااااااود أراقااااااااااام

أزرت ااااااااااااااا س ااااااااااااااو اااااااااااااااراد

ٍ
(نرب لمبصػلة) باستجبلب عشاصخ
فتعسل مخيمة الذاعخ في ىحا البيت عمى تذييج

أزرة
متسايدة ،ؼيكػف أساس ىحا الشرب سسة الذجاعة كيكدػ جمجه قسيز مغ الجىاء كالسكخ ،ك ّ
مجػ كاسع.
ىحا القسيز عبارة عغ عيػف رقيبة ذات ً
كال شظ أف ىحه الرػرة تفرح عغ خياؿ مخف محجث لييأة األشياء ،إذ ال يكتفي بالشطخ

إلييا بإبعاد مكانية ثابتة بل يفتعل بيشيا العبلقات كيؿيع بيشيا سببلً لتتػاصل كتتجاكب ،فتغجك ىحه
الرػرة تجاك اًز لشسصية الخياؿ التقميجؼ القائع عمى تحقيق فكخة السذابية بيغ عشاصخ الرػرة

الذعخية ليقتخب مغ الخياؿ الخبلؽ – حدب تػصيف كػلخدج  -القائع عمى التػفيق بيغ

الستشاقزات كالجسع بيشيا إليجاد نسط مغ الػحجة تتسثل لسخيمة الستمقي مشطػرة بعيغ مبجعيا).(1

ككسا نمحع فإف السسجكح في األبيات الدابقة الحكخ قج غيب عغ السذيج ،كبقي ما يجؿ

عميو كما يعدز مغ مكانتو ،غيخ أف الذاعخ يعػد ليؤثخ صيغة الخصاب مججداً ،بقػلو:
اال بداااااااااااااااي ياااااااااااااااو كااااااااااااااال اااااااااااااااا د
مااااااااا هااااااااايس
ماااااااااا حاااااااااو ديااااااااا
فقخف الذاعخ حساية الجيغ بديف السسجكح ،كال شظ أف ىحا الديف يجدج مفتتحاً داللياً
ٍ
لسعاف عجيجة قج جخػ ذكخىا سابقاً.
كيدتسخ الذاعخ في تقري صػر البصػلة عبخ سياؽ مغ الػحجة السػضػعية محػرىا

السجح كقصبيا الخئيذ السسجكح بقػلو):(2
( )1يشطخ :كػلخدج

( )2ديػاف ابغ حسجيذ

د .دمحم مرصفى بجكؼ
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الباااااااادر يااااااااو الطعاااااااا يط اااااااا رمحاااااااا

تبشاااااااااااا ساااااااااااا

روح الكساااااااااااااااااااا بيوكاااااااااااااااااااا وقاااااااااااااااااااااد

سااااااااااااسا سجااااااااااااااة

مااااااااااااا ذ ااااااااااااال األ رمااااااااااااااح ذات سسااااااااااااااد

امااااااااااات بزاااااااااارح مشاحاااااااااال

وحاااااااااااااااااعود أرواح بطعااااااااااااااااا حاااااااااااااااااعاد

وياااااارد سااااااسر الطعاااااا ساااااا أرض العااااااد

وسااااااااااقو

أمااااااااااااااا ااااااااااااااداد السجاااااااااااااارم

وك اااااااااااااا ااااااااااااا حااااااااااااابغة ال رحااااااااااااااد

أبقاااااااااااااااا م بالاااااااااااااااحل

عاااااااااااااا

والشااااااااار ت خااااااااح اااااااا تزاااااااارم ا الغزااااااااا

ااااااااااااااار اااااااااااااااداد

اااااااااااااااا الً ،وتتركااااااااااااااا م ااااااااااااااال رمااااااااااااااااد

يخسع الذاعخ في ىحا السقصع صػرة لمسسجكح عمى أرض السعخكة ،مدتثس اًخ الصاقة
(الحخكية الزػئية) في تفعيل السخدكف الجسالي لؤللفاظ ،ففي البيت األكؿ جخػ الذاعخ عمى
تذبيو السسجكح (بالبجر) كمع ما تحسمو ىحه المفطة مغ خػاص حدية دأب الذعخاء عمى أف

يخمعػىا عمى مسجكحييع – كأف يدتػحػا مغ استجارة البجر كلسعانو استجارة كجو السسجكح كضيائو

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

يحيط بيا مغ جػ اكتدى كشاح الدػاد لكثخة الػبار الحؼ تثيخه حػافخ الخيل ،اال أف تمظ الدسة
الزػئية (لمبجر) تمتحع مع البعج الحخكي لو ،فسشدلة البجر ىي إحجػ مشازؿ القسخ التي يكتدبيا

بعج عجة تحػالت فمكية تسشحو ـيأتو باإلضافة إلى تبايغ حخكتو مع حخكة الذسذ ،مسا نجع عشو

بالتالي إكداب السسجكح لتمظ الرػرة (الحخكية الزػئية).

كسا كيحجد الذاعخ البعج الدماني لمرػرة (بيػـ الصعغ) ،كيسكغ أف يحسل ىحا التػضيف

عمى الذيخة – كسا تعارؼ عمى يػـ الشحخ لمجاللة عمى العيج .-

كيدتسخ الذاعخ في مدايخة تمظ الرػرة (الحخكية الزػئية) في مشحى مغ العبلقات
ً
الجاخمية التي تدتسخ في التعاضج مدتشجة عمى البعج الرػرؼ لمفع نفدو كما يثيخه في مخيمة

الستمقي ،مسا يعدز المحسة الجاخمية عمى مدتػػ البيت السشفخد ،مغ غيخ أف يشفرل عغ الدياؽ
العاـ لسشحى األبيات.

فسغ ذلظ التػضيف الجسالي لمفع (يصفئ) كما يدتجعيو مغ صػرة ذىشية (لمسؤثخ) ال

تكتسل إال عشج كجػد (الستأثخ) أال كىػ (ركح الكسي) ،فتحتسل داللة اإلشفاء ىشا انتداع الخكح

لتتػقف معيا جحكة الحياة ،ثع عاد كأكدب الرػرة ىالة ضػئية مدتسجة مغ اشعاع البجر في
(كػكب كقاد) لتشتيي صػرة ىحا البيت كتثبت معيا جبلء صػرة السسجكح كقػتو كشجة بأسو،

كاستجبلب عشاصخ الصبيعة في ىحا البيت – البجر ،الكػكب – فزبلً عغ تفعيل مكاندىا الحدية
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(الزػئية كالحخكية) يعج ضخباً مغ الخؤية التججيجية التي جاد فييا الخياؿ األنجلدي عمى صشػه

السذخقي.

كيشتقل الذاعخ بقػلو:
تبشاااااااااااا ساااااااااااا

ماااااااااااا ذ اااااااااااال األ رماااااااااااااح ،ذات سساااااااااااااد

سااااااااااااسا سجااااااااااااااة

إلى حخكة الخيل في مذيج يعتسج عمى تخاكب العشاصخ ،السدتػحاة مغ السخجعية الجيشية
السسثمة بقػلو تعالى " ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ"

)(1

ؼيحجد الدقف السػضعي ليحا

السذيج (بالدساء) التي تذكمت نتيجة عغ إثارة سشابظ الخيل لمػبار عمى أرض السعخكة ،كسا

(ع ُسج) تكػنت نتيجة ( ُذبل األرماح) ،كاف إضافة فاعمية يستاز بيا الكائغ
كتدتشج تمظ الدساء عمى ُ
الحي إلى الجساد ،تفرح عغ بعج أعسق يحيل إلى مػت حامل ذلظ الجساد (الخمح).
كيرعج الذاعخ مغ كتيخة القتاؿ بقػلو:
ّ
وياااااارد سااااااسر الطعاااااا ساااااا أرض العااااااد

وك ااااااااااااااا اااااااااااااا حاااااااااااااابغة ال رحاااااااااااااااد

تأتي ىحه الرػرة تكسيمية لمسذيج الدابق كمعصػفة عميو ،ؼيدتعسل الذاعخ الفعل (يخد)

بسا يػحي بو مغ حخكة تدتجعي الزمة قبمية كبعجية ،كقج تسثمت بالجانب المػني لمخمح قبل

الصعغ كبعجه كىػ ما يعدز مغ داللة الفتظ الحؼ أحاؿ لػف الخمح إلى أحسخ ق ٍ
اف كمػف التػت.
كفي قػؿ الذاعخ:
وسااااااااااقو

امااااااااااات بزاااااااااارح مشاحاااااااااال

أمااااااااااااااا ااااااااااااااداد السجاااااااااااااارم

وحاااااااااااااااااعود ارواح بطعاااااااااااااااااا حااااااااااااااااااعاد

ابقااااااااااااااااا م بالااااااااااااااااحل

عاااااااااااااا

اااااااااااااااار ااااااااااااااااداد

تبجك حخكية الرػرة مبشية عمى استعسالو لمفشػف الببلغية ،كالسقابمة بيغ (سقػط
اليامات)ك (صعػد األركاح) ،كالصباؽ بيغ (شجاد ،غيخ شجاد) ك (فعده ،بالحؿ).

كلئغ عبخت ىحه الستزادات عغ حالة مغ االضصخاب كالتحػؿ الحخكي داخل الشز،

فيي في الػقت نفدو أسيست في تػليج حالة مغ التحػؿ الحىشي – االنتقاؿ الفكخؼ مغ مقاـ آلخخ

– لجػ الستمقي ،مسا عدز مغ الػجػد السػضعي ليا داخل الشز ال بػصفيا أداة (تكسيمية -

( )1سػرة الخعج
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تدييشية) ،كإنسا بػصفيا عشر اًخ فعاالً كرئيداً في تذكيل البشية الييكمية لمشز .كتدتكسل تمظ

المػحة البصػلية بقػؿ الذاعخ:

ااااااااااااااااا الً وتتركاااااااااااااااا م اااااااااااااااال رماااااااااااااااااد

والشااااااااار ت خااااااااح اااااااا تزاااااااارم ا الغزااااااااا

إذ يجتسع العشرخ الزػئي بالحخكي ،مجدجاً بمفع (الشار) ،كسا اجتسع في بجاية ىحه
القصعة بمفع (البجر) ،كىػ ما يفرح عغ دقة في تخصيط السبشى الذعخؼ ،ؼيدػؽ الذاعخ عبخ

سياؽ مغ التقابل بيغ (الغزا جدالً) ك (مييل رماد) صػرة رمدية ،اذ تغجك ذركة السذيج البصػلي،
فتكػف (الشار) ىي السسجكح ك (الغزا جدالً) ىػ حاؿ العجك مغ قدػة كشجة قبل التزخـ ك (مييل
رماد) ىػ حالو بعج اكتداح السسجكح لو بالتزخـ.
كيسيج الذاعخ لختاـ قريجتو بقػلو):(1

اااااااااال
ياااااااااااا مااااااااااا إليااااااااااا با تجاااااااااااا م ما ع

مداااااااااااااتسطر مشااااااااااااا ساااااااااااااسا ل أيااااااااااااااد
كااااااااااااااا ش ساااااااااااااااي بغ ااااااااااااااار جااااااااااااااااد

إال قرااااااااااااااااا د بالسحامااااااااااااااااد حااااااااااااااااغت ا

اااااااااااااار ت ااااااااااااااا محا ااااااااااااااال ا ذااااااااااااااااد
ا
اً

ألق اااااا ماااااا ل اااااال السشااااااي ساااااا سااااااات ع
مااااااا لاااااا ب رهاااااا ل يااااااول اااااااود ل معاااااارح

لدااااااااااااااااا

خلعاااااااااااا معا ااااااااااااا سلااااااااااااي أل ا ااااااااااااا

ساااااااااااااااا خاااااااااااااااادمت ووداد

ااااااااااااااواد
اااااااااااااار ل ا
ألحاااااااااااااااا ل أ ا
ع
ل
ااااااااااااااعار ول قا ل
لخفي ااااااااااااااااااااااااااة األرواح واألاداااااااااااااااااااااااااااد

لر لاحااااااااااا بلقداااااااااااطاس البااااااااااادي و َّ اااااااااااا
اااااااوارد
تبقاااااااي كاااااااشقش الراااااااخر و ااااااا

لم ل ااااااااال الس ااااااااايم

وحااااااااادو الحااااااااااد
اااااااااا ل

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

(الكخـ) ،إال أف الذاعخ يتبع مدمكاً نفدياً معب اًخ عشو ،يشحرخ معو الجانب الفشي الحؼ يتسثل
بإبخاز كتشػيع اسمػب العخض –لفزيمة الكخـ . -

فكسا نمحع فإف الذاعخ قج اكتفى إلضيار تمظ الرفة لجػ السسجكح بقػلو (مدتسصخ مشو

سساء ايادؼ) كفي السقابل كاف ىشاؾ ـيسشة لمزسائخ كالرػر العائجة عمى الذاعخ ،فسغ ذلظ
قػلو:

ألق اااااا ماااااا

اااااال السشااااااي ساااااا سااااااات
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الحؼ يعبخ عغ حاجة نفدية لؤلماف كاالستق اخر ،تتسثل في افتقاده لتمظ الختبة التي حازىا

عشج مسجكحيو سابقاً ،فكانت تمظ الحاجة تدبق حاجتو لمساؿ ،فجخػ تسثيل ىحه الرػرة بتػضيف
عشرخ التذبيو مقتخناً بياء الستكمع ،فذبو نفدو بالديف الحؼ افتخؽ عغ نجاده ،فافتقاد الديف

لمشجاد ىػ افتقاد لمدكغ الحؼ يحمو بعج عشت كنرب.

كفي معخض جػد السسجكح ،يتخح الذاعخ قرائجه مشاباً لئلفراح عسا لع يتسكغ لداف
حالو التعبيخ عشو مسا يكشو لمسسجكح مغ خجمة ككداد ،ؼيكػف ذلظ مفتتحاً لئلشادة بقرائجه ،عبخ

ندق كاحج اعتسج الذاعخ في إقامتو عمى عشرخ التزسيغ ،اذ أنشا ال نذعخ بقػلو:
لداااااااااااااااااا

مااااااااال ب رهاااااااا يااااااااو اااااااااود معاااااااارح

إال قرااااااااااااااااا د بالسحامااااااااااااااااد حااااااااااااااااغت ا

سااااااااااااااااا خااااااااااااااااادمت ووداد

اااااااااااااااا اًر ت اااااااااااااااا محا اااااااااااااااال ا ذاااااااااااااااااد

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

عبخ إتيانو بأفعاؿ تذي بحلظ نحػ (تيد محافل اإلنذاد) كشاية عغ قػة كقعيا في أذف سامعو.

كحلظ عشج استعسالو األلفاظ (خمعت ،رجحت) فكاف في األكلى ممسح إلى اكتداب ألفاضو

لمشغع السػسيقى السخىف الستاتي مغ السعشى فيػ السكسغ كالجػىخ ،كفي الثانية تأكيج عمى ضبط

معيار البجيع في قرائجه عمى مشحى االعتجاؿ ،كىػ ما يييء خفتيا (ركحاً كجدجاً) أك (لفطاً

كمعشى) ،فتبقى خالجة (كشقر الرخخ) عمى كجو الدمغ.

كقج فدح ىحا السقصع السجاؿ لبخكز صػت الذاعخ عبخ عجد مغ الزسائخ العائجة عميو

(ألقيت ،صغتيا) كياء الستكمع (كأنشي ،مالي ،خجمتي ،كدادؼ) فزبلً عغ اإلشادة
كتاء الفاعل
ُ
بقرائجه بسا يسكغ أف يعج كبجيل لمتعبيخ عغ الحاتية التي يبثيا الذاعخ عادة في مقجمات

قرائجه ،ؼبػياب السقجمة غابت معيا الحاتية لتصخح القريجة ذات السمسح التججيجؼ نسصاً مغ

السػضػعية كتفتخض تػافخ قدط مغ تمظ الحاتية عشج قاعجة القريجة ،فيشحػ ىحا الشدق مغ البشاء
القائع عمى ضغط كتكثيف عشاصخ العخض مشحى تكػيشياً تتبادؿ األدكار ؼيو بيغ السقجمة
ً
كالخاتسة.
كقاؿ في الصمل):(1

( )1ديػاف ابغ حسجيذ
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ماااااااااارابع م للااااااااااوحش أهااااااااااح مراتعااااااااااا
سااااااااا مبلااااااااا الغاااااااااادي سشاااااااااا ب شاااااااااا

معاااااااالم أهاااااااح مااااااا دما اااااااا ساااااااوا ً
و شااااااااااااا بس ااااااااااااا الع ااااااااااااود لربع ااااااااااااا
ساااااا دمشااااااة تحاااااا القطااااااوح* كس شااااااة

ومااااااااااا خااااااااااا رمااااااااااان دارس ك ساااااااااااا

تاااااااااا و مشاااااااااا

اااااااااا

الركاااااااااا

وأ حااااااا

وق شاااااااااااااا وأاريشاااااااااااااا
قااااال ااااا
ااااااااا

ااااااااااااا السااااااااااااادامعا

ااااااوس قاااااد جااااار السطامعااااااا

س ااااااااااود الرباااااااااا كا اااااااااا

اااااااااا ار عا

اااااااااااااااا و ااااااااااااااا ث ار ااااااااااااااادات ساااااااااااااااوا عا

أماااااااار البلااااااااي محااااااااواً سل ااااااااا األحااااااااابعا

ا حاااااااااااً

طااااااااارح فيااااااااا ملغااااااااا الط ااااااااار ساااااااااااعا

اااااااار م تااااااارح أرهااااااا م

ااااااااااا ودا عااااااااااا

ومااا زلااا أااار الااادم ماا حااار االساااي
سااااااا

ااااا

حاااااا اًر تداااااعد سلاااااي الحااااا

اازسااااااً

وأدساااااو اااااو االحبااااااح لاااااو كاااااا ساااااامعاً
اااااااااا

قااااااااااد اودساااااااااا

يعج السذيج الصممي ركشاً رئيداً مغ أركاف القريجة العخبية الجاىمية ،فقج اعتاد الذعخاء
الجاىميػف عمى أف يدتيمػا بيحه السقجمة قرائجىع ،حتى غجت تمظ السقجمة مغ "أكثخ السقجمات
شيػعاً في صجكر القرائج الجاىمية") ،(1كلقج استعار ابغ حسجيذ سسات ذلظ السذيج ،ال ليجعمو

فجل قرائجه السجحية لع يخد ترجيخىا بيحا السقصع – بل ليريغ مشو
مقجمة لمػلػج إلى مجحتو – ّ
قالباً بشائياً مدتقبلً ،يعكذ مبلمح الججة ،الف تجخبة الصمل عشج ابغ حسجيذ لع تكغ محاكاة

خالرة ألنسػذج الصمل الجاىمي الحؼ رسخ مبشاه الذعخاء عشج مقجمات قرائجىع ،بل ىي جدء

مغ تجخبة خاصة عاشيا الذاعخ كضيخت تجمياتيا في (صقمياتو) ،ليمتقي محػر الصمل الجاىمي

مع محػر القرائج الرقمية في التعبيخ عغ فكخة الذعػر بالفقج كاالرتباط الػججاني باألرض
كذكخيات الذاعخ عمييا ،كيفتخقاف في كػف فكخة الصمل كانت شعػ اًر جدئياً – يساثل جدئية تكػيشو

ضسغ السبشى العاـ لمقريجة السجحية – باإلحداس بفقج معالع ذلظ السكاف كتغيخ ـيأتو بفعل

سصػة الدمغ كتخحل أىمو عشو ،أما عشج ابغ حسجيذ فقج كانت تمظ التجخبة شعػ اًر كمياً بفقجاف

أرض الػشغ كتخحالو ىػ عشو.

لتطيخ إسقاشات ذلظ الذعػر بخنة حديشة انتابت السقصع الصممي ،كتزافخ في خمقيا

ثبلثة عشاصخ كىي :العشرخ السكاني كالعشرخ البذخؼ كالعشرخ الشفدي.

ففي مصمع القريجة يخصج الذاعخ صػرة لتغيخ حاؿ السكاف ،باستعساؿ الفعل الساضي

ٍ
آنذ بالػحػش ،مسا استجعى
الشاقز (أضحى) ،فسغ مخبع يزج بألػاف الحياة إلى مختع
استيقاؼ الرحب – جخياً عمى عادة السذارقة – إال أف ىحا الراحب الحؼ استجعاه الذاعخ
* القصػب :األسج

القامػس السحيط

مجج الجيغ الفيخكز آبادؼ

( )1مقجمة القريجة العخبية في الذعخ الجاىمي
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ليذاركو ىسػمو في تجخبتو الخاصة قج ال يكػف اال (معادالً مػضػعياً) لو اتخحه لمتشؽيذ عغ
ىسػمو ،كذلظ عبخ ضجية أجخاىا بيغ (صاب اًخ كجازعاً) ،فالجازع ىػ حاؿ الذاعخ كالرابخ ىػ

حاؿ معادلو ،كسا أف الشفذ تتخح مغ جانبيا اإليجابي محف اًد الستشياض ىستيا.

كفي البيت الثاني يدتفيع الذاعخ بقػلو (فسغ مبمغ الغاديغ عشا) عغ كجػد السبمغ الحؼ

يفرح عسا آؿ إليو حالو ،في إشارة إلى حاجتو لمذاىج الحؼ يطيخ حالو كيجميو لسغ رحمػا ،كفي

الدياؽ الجاللي فإف صػت (الشػف) الحؼ تكخر في ىحا البيت احجػ عذخة مخة ،كاف لو دكر

اإلضيار كالتجمية

)(1

عغ ىحا الحاؿ لمستمقي ،كسا أف تػضيف الذاعخ لػ (نا الستكمسيغ) في (عشا،

بأنشا ،كقفشا ،أجخيشا) يذيخ إلى تعجد الستكمسيغ بمداف حاؿ الذاعخ مسا نجع عشو تعطيع لذأف

األلع بجعمو شعػ اًر جساعياً ال يشيس بو الذاعخ كحجه.

كسا كيتفحز الذاعخ معالع ذلظ السكاف ،ليعثخ – في سياؽ مغ اإلقخار – عمى ما كججه

في مصمع القريجة مغ تغيخ كتحػؿ ساقو مججداً باستعساؿ الفعل الشاقز (أضحى) لمتتحػؿ معيا
تمظ الرػرة الذابة السمػنة التي كانت في مخيمة الذاعخ سابقاً إلى ـيأة ىخمة جامجة ،عبخ عشيا

باستعساؿ صيغة مشتيى الجسػع (عػاشبل).

كقج حسل التكخار الجاللي  -بيغ السصمع كىحا البيت – ضخباً مغ التأكيج عمى تمظ الحاؿ

التي أضحت عمييا الجيار.

فكاف ليحا االرتباط الدياقي دكر في تذييج عبلقات داخمية تذج الشدج الييكمي لمقريجة،

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

و شااااااااااااا بس ااااااااااااا الع ااااااااااااود لربع ااااااااااااا

س اااااااااود الربااااااااا كا ااااااااا

ااااااااا ار عاً

فعمى ىحا السشحى مغ التخابط تتدق الجالالت كتدمذ مشازؿ الكمع ،ليدػؽ الذاعخ صػرة

بديصة باستعساؿ أداة التذبيو (كأف) ؼيذبو عيػد الخبع بالذخائع ،في داللة إلى تقجيذ تمظ العيػد
كالػفاء بيا كصػنيا عغ الدكاؿ كالتبجؿ ،كمسا عدز مغ ىحه الجاللة صيغة التكخار في (عيػد

الخبع) تأكيجاً عمى سسة الػفاء.

كتشحػ ىحه الجالالت مشحى نفدياً ناجساً عغ التفاعل الػججاني لمذاعخ مع معصيات
ً
السكاف مغ (أنذ كجساد) كيدتصخد الذاعخ عغ ىحا االتجاه ،ؼيصمعشا بقػلو:

( )1يشطخ :الجاللة الرػتية في المغة العخبية
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اااااااااااااا و ااااااااااااا ث ار ااااااااااااادات ساااااااااااااوا عا

ساااااااا دمشااااااااة تحاااااااا القطااااااااوح كس شااااااااة

أماااااااار البلااااااااي محااااااااواً سل ااااااااا األحااااااااابعا

ومااااااااااا خااااااااااا رمااااااااااان دارس ك ساااااااااااا

عمى صػرة مادية مغ آثار تمظ الجيار الكامشة تحت مػضع القصػب ،أك بقايا حجارة
السػقج التي كانت تػضع فػقيا القجكر لمصيي ،فتمظ صػرة مادية تفرح عغ خمػ السكاف مغ أىمو

كمغادرتيع لو ،لتستج تمظ الرػرة إلى شسذ تاـ لسعالع تمظ الجيار بفعل (البمى) كذلظ عبخ

تذخيرو بإنداف لو أصابع يسخرىا عمى تمظ اآلثار ؼيسحػىا.

كتعكذ تمظ الرػر مذاىج مػضعية ثابتة انتقتيا عجسة الذاعخ مغ تمظ الجيار لتعيج

تجديجىا بييأة حخكية ذات مشدع نفدي كذلظ في قػلو:
تاااااااااا و مشاااااااااا

ا حاااااااااااً

طااااااااارح فيااااااااا ملغااااااااا الط ااااااااار ساااااااااااعا

اااااااااا

الركاااااااااا

اااااااار م تااااااارح أرهااااااا م

ااااااااااا ودا عااااااااااا

وماااا زلااا أاااار الااادم مااا حااار األساااي

وأ حااااااا

سااااااا

وأدساااااو اااااو األحبااااااح لاااااو كاااااا ساااااامعا
اااااااااا

قااااااااااد أودساااااااااا

ففي البيت األكؿ تختدع مبلمح صػرة حخكية مرحػبة بعشرخ اإليقاع ،ليغجك التأثيخ

باإليقاع السدسػع أبخز مبلمح تمظ الرػرة إليساف الذاعخ بأف "اإليقاع الرػتي محخؾ قػؼ

لبلنفعاؿ الشفدي") ،(1كتع ذلظ بتػضيف الذاعخ أللفاظ تحسل ىحه الدسة مثل (تأكه ،نائحاً ،شخب،
ممغط ،ساجعاً).

كفي سياؽ الحخكة يحسل الفعل (تأكه) داللة عمى السصاكعة) ،(2فأسقط الذاعخ أثخ ذلظ

الفعل عمى (شيق الخكب) فأضحت الشتيجة مسثمة بمفع (نائحاً) ،كمثل ىحا السفعػؿ نججه عشج
تػضيفو لمفع (فصخب) فشدبة أثخ السصاكعة كاف لمفطي (ممغط ،ساجعا) ،كسا ارتبط الذصخ األكؿ

بالثاني عبخ (الفاء العاشفة) ليتبع االثخ الرػتي لمذصخ الثاني الذصخ االكؿ ،فمغط الحساـ
كسجعو ماىػ اال استسخار لمتأكه كالشػاح كقج اختار الذاعخ عشرخ الحيػاف كال سيسا شائخ الحساـ

لدستيغ :تتسثل االكلى :بخغبتو في إضفاء نسط مغ الحياة عمى ذلظ الصمل البالي ،كالثانية :في
كػف ىحا الصائخ يخمد لمفخاؽ كالحدف كىػ ما يجدج حاؿ الذاعخ.

كيدتسخ ىحا التأثيخ الشفدي – بجاللة ما زلت – بحاؿ الجيار كفقجاف أىميا ،بالتجاعي أماـ

الذاعخ فتشيسخ دمػعو راجية عػدة ىػػ األحباب ،كتستج تمظ االستس اخرية لتؤشخ زمغ الحاضخ،
( )1مع الجساؿ كالذعخ االنجلدي

د .حسيجة صالح البمجاكؼ

( )2يشطخ :الجاللة الرػتية في المغة العخبية
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ؼيعبخ الذاعخ عغ تمظ السزارعة بمفع (افحز) ،فيػ في حالة مغ البحث كالتشقيب عغ تمظ

اآلثار ،تذابو حاؿ مغ أكدع في األرض أمانة فبل ييشأ لو عير إال بالعثػر عمييا.

كقج شيجت البشية الجاللية تشامياً تجريجياً ،بجءاً مغ الشػاة الجاللية التي كضعيا الذاعخ في

البيت األكؿ ،كاستسخ ىحا التجرج مرحػباً بتجارب صادقة كانفعاالت حؿيؿية كلجت ضخباً مغ
االرتجادات الشرية في العػدة إلى فكخة سبق ذكخىا كصياغتيا بصخيقة ججيجة ،فقج كضع الذاعخ

أصل الفكخة في مصمع القريجة بقػلو:

اااا

مااااااااااارابع م للاااااااااااوحش أهاااااااااااح مراتعاااااااااااا

حااااا اًر تدااااعد سلااااي الحاااا

اازساااااً

ثع أعاد صياغة فكخة ىحا البيت السسثمة بتحػؿ الجيار مغ مخبع يزج بالحياة إلى مختع
آنذ بالػحػش في البيت الثالث بييأة (الجمى العاشمة عغ كل مطاىخ الحياة) ككحلظ في البيت

الخامذ بتسثل فكخة الػحػش (القصػب) التي سكشت ىحا السكاف عقب تخحل أىمو عشو.

كسا يبلحع عمى أبيات ىحا السقصع قمة فاعمية الخياؿ ،أك أنو احتجب كراء الجفق

العاشفي السشداب عبخ األبيات ،فشحغ نقف عمى صػر بديصة التخكيب – كالتي كردت
باستعساؿ أداة التذبيو كأف – يقابل ىحا الجانب تعبيخ مباشخ عغ اإلحداس في إشار كحجة

مػضػعية أساسيا الصمل ،فقج اصصشع لشا الذاعخ تمظ األجػاء في إشار تجخبتو الخاصة" ،لحلظ
تختبط الصمميات لجيو بفكخة األرض كبفكخة فقج األىل"

)(1

كتدتسخ ىحه الفكخة باالندياب عبخ األبيات في قػلو):(2
اااااااا حرااااااااا لط القلاااااااا كا اااااااا زااااااااااا ًة
ااااااااات رباااااااااو ل الااااااااادار قااااااااادا أ ل اااااااااا
أما ل

مقارسااااااا ًة مااااااا السااااااا الذاااااااو حاااااااادسا

ااااا حااااادا ل الياااااين ااااا الدااااا ر ع اااااا
أدار البلاااااااي ولاااااااي الرااااااابا سشااااااا ال يااااااااً
ل
أمااااااااااا ولبااااااااااا ع در لاااااااااا أسااااااااااحم باااااااااا
لقااااد دخلاااا

اااا مشاااا

اااا الحاااا

أيااااااااااا ااااااااااح إ العلااااااااااي لت اااااااااا

برااااااااااارت مش اااااااااااا ا

ااااااااااا ت ب قعاااااااااااا

وماااااا كااااااا ماااااا أ لاااااا

ااااااود ملراهااااااعا

ساااااااساً مااااااا البااااااا

وقاااااااد ساااااااقل
للقااااي الراااابا فياااا رااعااااا
ل لساااا لاااا باااا ل أ ل
حرماااااا

لوسااااة
اااااااااا

اقعاااااااا

ااااااا ماااااا ذمااااااة الراااااابر رااعااااااا

حداااااااماً سلااااااي لحاااااارِ الحااااااوادث قا عااااااا

لذريشاااااااا أ اااااااا للعاااااااا والل اااااااال والداااااااار

وللحااااااااااارح والب ااااااااااادا والاااااااااااشجم ساااااااااااابعا

( )1الذعخ العخبي في جديخة صقمية اتجاىاتو كخرائرو الفشية
( )2ديػاف ابغ حسجيذ

كاألحبة.
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ففي البيت األكؿ يختار الذاعخ أدؽ نقصة مغ القمب – بسثابة ُلّبو – كأدخميا ؼيو ؼيرفيا
بقػلو (حراة القمب) كيذبييا باستعساؿ (كأف) بالدجاج السقارع ،لتدتسج خػاصيا مشو ،كيدقط

عمييا تأثيخ (العج الذػؽ) لتغجك الشتيجة تحصيسيا بمفع (صادعاً) ،كقج كرد ىشا التذبيو ليػقفشا

عمى إيحاءات نفدية صادقة اختز بيا الذاعخ ،لتزاؼ إلى الخصيج العاشفي الحؼ حػتو

األبيات الدابقة ،فالذاعخ يختج مججداً إلى تمظ السخابع ،ؼيعمل سبب فشائيا بفقج أىميا ،لتتحػؿ
الرػرة البرخية – السػجية نحػ تمظ الجيار – في مخيمة الذاعخ إلى عقج تشاضخ بيغ (الساضي
كالحاضخ) فيتفػؽ السشطار السكاني لمحاضخ السسثل (بالييأة السقفخة) عمى السشطار السكاني

لمساضي السسثل (بالييأة األىمة لمدكغ).

كؼيسا سبق تأكيج عمى أف الذاعخ ال يبغي الجيار لحاتيا كإنسا يبغي مغ سكغ تمظ الجيار،
كسا كيػقفشا بقػلو:
ااااا

وقاااااااد ساااااااق

حااااادا الياااااين ااااا الدااااا ر ع اااااا

ساااااااساً مااااااا البااااااا

اقعااااااااً

عمى مشطخ الطعائغ في تخحاليا ،بذكل عاـ يصغى عميو السشحى الشفدي دكف السادؼ*.
كيػجو الذاعخ نجاءه صػب تمظ الجيار بقػلو (أدار البمى) بعج أف تيقغ مغ الحاؿ التي
غجت عمييا فتأتي لفطة (البمى) مزافة لمجيار كممترقة بيا ،كسا يقخ الذاعخ بسزي أياـ الربا
كيتسشى عػدتيا مججداً ،ؼيرػغ ىحا السذيج في سياؽ (األدكار السقابمة) في (كلى الربا عشظ
الـياً) (ألقى الربا ِ
ؼيظ راجعاً).
فتمقي ىحه الجيار بطبلليا الدمبية عمى السذيج كتمػنو بصابع مغ القتامة ،يدػقيا الذاعخ
مغ قبيل السفارقة بيغ اياـ الساضي ،إذ كاف يختزع الػد مغ أىمو ،كبيغ أياـ الحاضخ التي ّتج ُر
لو لباناً أسسحا.
كقج نجح ابغ حسجيذ في اصصشاع أجػاء السذيج الصممي ،الحؼ كاف معمساً رئيداً مغ
السعالع التي امتازت بيا القريجة الجاىمية ،كاجتيج في رسسو كبار الذعخاء السذارقة ،كربسا يتأتى
نجاحو مغ التػحيج بيغ شعػره الخاص كدقائق ذلظ السذيج مسا حجا بالقريجة البعج عغ التكمف،
فيحه األبيات "تزارع  -مغ حيث دقة الرشعة كمغ حيث حدغ استخجاـ السذيج الصممي لمتعبيخ
عغ الحاالت الػججانية الفخدية  -ما عبخ عشو كثيخ مغ محتخفي فغ الػصف الصممي في الذعخ
*كىحه الرػرة التذبييية مدتػحاة مغ قػؿ امخغ الؿيذ:
اااااااااااااا ي ااااااااااااااداط الباااااااااااااا
ديػاف امخغ الؿيذ

يااااااااااااااو تحسلااااااااااااااوا

تحقيق :دمحم ابػ الفزل إبخاـيع

لااااااااااااد سااااااااااااسرات الحاااااااااااا
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السذخقي مسغ مدجػه بخمجات الذعػر كؼيس الػججاف كقج تسثل ابغ حسجيذ الثقافة األدبية
العخبية قجيسيا كحجيثيا") (1عبخ أنسػذجو الذعخؼ.
كفي ختاـ القريجة تتعالى الشغسة السخاشبة لؤلخخ ،كذلظ في قػلو:
لقاااد دخلااا

اااا مشااا

اااا الحااا

أيااااااااااا ااااااااااح إ العلااااااااااي لت اااااااااا

لوسااااة
اااااااااا

ذريشااااااا أ ااااااا للعااااااا والل ااااااال والدااااااار

اااااااا مااااااا ذماااااااة الرااااااابر رااعاااااااا

حرمااااااا

حدااااااااماً سلاااااااي حااااااارِ الحاااااااوادث قا عاااااااا
*

وللحااااااااااارح والب ااااااااااادا والاااااااااااشجم ساااااااااااابعا

إذ يبجك مغ خبلؿ األبيات أف الذاعخ يتػجو بخصابو لمسخأة ،باستعساؿ كاؼ الخصاب

ِ
(مشظ) ،كاسع اإلشارة (ىحه) كياء السخاشبة (ذريشي) ،غيخ أف السذيج ال يشفرل عغ الدياؽ
الدابق لتغجك ىحه السخأة رم ًاد لمجيار.

ففي البيت األكؿ يحاكؿ الذاعخ التػقف عغ تشاكؿ تمظ الجخعة مغ الحدف ،بإق اخره – عبخ صيغة

الفعل الساضي السدبػقة بحخؼ التحقيق (لقج) – أف تمظ المػعة قج دخمت كاستقخت في الػججاف

فأصبحت أم اًخ كاقعاً ،عانى الذاعخ إثخىا الحخماف مغ الربخ.

كتججر اإلشارة إلى أف مػقف الذاعخ في األبيات الدابقة كاف مػقفاً انيدامياً ،إذ تكاثخت

الجمػع كاشتجت كشأة الحشيغ ،أما في البيتيغ األخيخيغ نجج محاكلة لمتأسي عغ ذكخ الجيار بصمب

العمى ،إذ استعاد الذاعخ رباشة جأشو كقػة عديستو ،فحسل الفعل (تيد) داللة حخكية ،أؼ أنو لع

يعج لو مػقف الستفخج الجازع عمى الساضي ،فأضحى داخمو صمباً كالحداـ ،كفي الخاتسة سعى

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

السصامح.

كاذا تسثمشا مػقف الذاعخ في البيتيغ األخيخيغ مغ صبخ كقػة كعديسة ،كمػقفو في

األبيات الدابقة مغ جدع كحدف ،تبيغ لشا مجػ االرتباط السعشػؼ كالتبلحع الجاللي الحؼ ضسشو

الذاعخ لقريجتو كذلظ أف الذاعخ ذكخ في البيت األكؿ قػلو( :فقف صاب اًخ تدعج عمى الحدف

جازعاً) كىحا ما تسثمو شعػرياً عبخ أبيات قريجتو ،فاألبيات عجا البيتيغ األخيخيغ في جانب
الجدع ،كالبيتاف األخيخاف ىسا عخض لمجانب الرابخ مغ الذاعخ ،كىحاف الجانباف يمتحساف في

ذات الذاعخ ،كىحا ما يؤكج صحة ما ذىبشا إليو مغ كػف (الراحب) الحؼ استػقفو ليذ إال

( )1الذعخ العخبي في جديخة صقمية اتجاىاتو كخرائرو الفشية
* البيت يجخل في تشاص مع قػؿ الستشبي:

الخ اااااااااااااااال والل اااااااااااااااال والب اااااااااااااااادا تعر شاااااااااااااااا
ديػاف الستشبي

.172 -171
والدااااااااااااي

.332
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معادالً مػضػعياً لو ،كبحلظ تكػف تجخبة الذاعخ الخاصة قج احتزشت السذيج الصممي كاندجست

معو في إشار كحجة مػضػعية متكاممة.
ا ياً :السقطوسات:

تعج السقصػعة بشية مغ البشيات السخكدة ذات الغخض الػاحج ،كالتي تتشامى جسالياً كفكخياً

داخل إشار مغ الػحجة السػضػعية ،فيي تكثيف داللي لعشاصخ اإلبجاع الذعخؼ.

كقج ضيخت تجميات ىحا الذكل الفشي مشح العرخ الجاىمي كاألمػؼ ،فقج أشار ابغ سبلـ

الجسحي إلى أف بجاية الذعخ كانت أبياتاً تمقى عشج الحاجة ،بقػلو" :كلع يكغ ألكائل العخب مغ
الذعخ إال األبيات يقػليا الخجل في حاجتو كإنسا قرجت القرائج كشػؿ الذعخ عمى عيج عبج
السصمب كىاشع بغ عبج مشاؼ").(1

كسا عجت معيا اًر لمتفاضل بيغ الذعخاء في العرخ األمػؼ ،إذ "يحكى أف الفخزدؽ لسا كقع بيشو
كبيغ جخيخ ما كقع كحكع بيشيسا قاؿ بعس الحكاـ :الفخزدؽ أشعخ ،ألنو أقػاىسا أسخ كبلـ،

)(2

كأجخاىسا في أساليب الذعخ ،كأقجرىسا عمى تصػيل ،كأحدشيسا قصعاً ،فقجـ بالقصع كسا تخػ".
غيخ أنيا بخزت كبشاء شعخؼ مدتقل لو خرائرو كبػاعثو عشجما "رافقت حخكة التججيج في

الذعخ ،بل كانت سسة مغ سسات ىحا التججيج الذكمية ،إذ تعالج السقصعة مػضػعاً كاحجاً كال تكاد

أبياتيا تتعجػ أصابع اليج ،فيي أبيات تحفل بالخاشخة الدخيعة كالفكخة القريخة"

)(3

السػجدة.

كتتػسط بشية السقصػعة بيغ القريجة كالشتفة)" ،(4كالذعخاء غالباً ما يعسجكف في نطع السقصػعات
إلى اجتشاب اإلشالة كالدعي إلى تأدية السعشى السخاد بعبارات قريخة كمكثفة ،فيع يخكف أف ىحا
ِ
رخ عجد
الذكل يمبي حاجتيع في مػاقف معيشة ال يرمح ليا إال تكثيف السعشى كإيجازه ،إذ أف ق َ
أبيات السقصػعة يجفع الذاعخ إلى التداـ الػحجة السػضػعية كالبشائية ،مسا يديع في تساسظ كحجة
أبيات السقصػعة كيقػؼ تأثيخىا في الشفذ.

كيخجع نطع الذعخاء عمى السقصػعات كميميع إلييا ألسباب تتعمق بالذاعخ نفدو

كبصبيعتو كقجرتو الذعخية ،أك ألسباب تتعمق بالستمقي كمجػ استيعابو لمقصع ،كػنيا أسيل في
الحفع كأعمق بالحىغ"

)(5

( )1شبقات فحػؿ الذعخاء
( )2العسجة

كأخف عشج الدساع.

.26

دمحم بغ سبلـ الجسحي

.186/1

( )3الذعخ العخبي كالفمدفة

رياض ششتة جبخ

( )4يشطخ :شعخاء انجلديػف مشديػف

211

د .دمحم عػيج الدايخ

( )5مدتػيات البشاء الذعخؼ عشج ابغ جبيخ االنجلدي

.72

د .عمي إسساعيل الدامخائي
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أما عغ تحجيج أبيات السقصػعة كتسييدىا عغ القريجة ،فقج ذكخ ابغ رشيق قػلو" :كقيل:
إذا بمغت األبيات سبعة فيي قريجة ،كليحا كاف اإليصاء بعج سبعة غيخ معيب عشج أحج مغ
الشاس ...كمغ الشاس مغ ال يعج القريجة إال ما بمغ العذخة كجاكزىا كلػ بيت كاحج") .(1غيخ أف
مدألة تحجيج األبيات ال تخزع لسعيار العجد بقجر ما يحبح فييا تساـ الفكخة كاكتساليا ،ليحا" يبقى
تحجيجىا فشياً يشطخ إليو مغ زاكية تشاكؿ السػضػع تشاكالً كمياً مكتسبلً ،يذعخ معو الستمقي أنو
كصل إلى الشياية دكف انتطار لكبلـ آخخ") (2يسؤل بو أفق االنتطار.
كقج احتفى الذعخاء األنجلديػف بيحا الشسط مغ البشاء ،إذ "شكمت السقصػعات حزػ اًر
كاضحاً في الذعخ األنجلدي") ،(3ألف تشػع مطاىخ الصبيعة األنجلدية كالرقمية – عمى ٍ
حج سػاء
– فخضت عمى مخيمة الذاعخ أف تكػف مدايخة لجقائق السذيج الجسالي مغ حيث دقة التقري
كسخعة الخصج كحزػر البجيية.
كقج شكل ىحا الشسط البشائي حزػ اًر بار اًز في شعخ ابغ حسجيذ ،إذ تقاسست
(السقصػعات كالقرائج السدتقمة بغخض كاحج) الشدبة األعمى مغ الجيػاف ،ككاف لغخضي
(الػصف كالغدؿ) – مسا نمسذ معو تػقج الخياؿ كحدغ التعبيخ – مكاف الرجارة فييا ،تتبعيا
أغخاض أخخػ كالدىج كالحكسة كالذيب مسا ىػ تعبيخ ذاتي عغ عاشفة الذاعخ ،مع استسخار
ضئيل ججاً ألغخاض تقميجية كالسجح كالفخخ.
كنقف عشج ضاىختيغ متخافقتيغ شاعتا في بشاء عجد كبيخ مغ السقصػعات* لجػ ابغ حسجيذ،
تسثمت األ كلى :بترجيخ الكثيخ مشيا بالػاك العاشفة ،ككسا تبيشا عشج تحميل عجد مغ القرائج
كضيفة حخكؼ العصف في الخبط بيغ أجداء القريجة عمى السدتػػ الجاخمي مع ضخكرة كجػد
كبلـ سابق – لحخكؼ العصف – يعصف عميو الكبلـ البلحق.
أما الثانية :فقج تسثمت بسخالفة الشيج التخاثي – الحؼ حخص عمى تذييجه في شػر السحافطة –
في تخؾ ترخيع عجد كبيخ مغ مصالع تمظ السقصػعات.
كيسكغ أف يأخح تعميل ىحه الطاىخة بعجيغ:
يتسثل األكؿ :بقرجية الذاعخ في انتياج ىحا الشسط مغ الشطع ،كتجاكز لشسصية الذكل السحافع.
أما الثاني :فيتسثل في كػف ىحه السقصػعات مجتدأة مغ سياؽ قرائج شػيمة ،فخبسا تكػف القريجة
تعخضت
قج
األصل

( )1العسجة

.189 - 188/1

( )2البشاء الفشي في ديػاف ابغ الجشاف األنجلدي (ت )648
( )3البشاء الفشي في شعخ شياب الجيغ بغ الخمػؼ

.15

يػنذ حسيج عديد

.44

* يسكغ مخاجعة عجد مغ السقصػعات التي حسمت تمظ الدسة ،كمشيا السقصػعات السخقسة بػ (– 39 – 23 – 22

.)...61 – 51 – 44

044

تمارة نوفل نوري
أ م د صالح ويس دمحم

كبيخ – عمى ما ذكخه الباحثػف) – (1مغ شعخ ابغ حسجيذ قج تعخض
لمزياع ،كالسيسا أف قدساً اً
لمزياع ،كقج تكػف مقتصعة كفق ذكؽ فخدؼ ألصحاب السختارات في تفزيل ىحه القصعة عغ
غيخىا لسا تحتػيو مغ جساؿ تذبيو أك حدغ استعارة أك رائق خياؿ.
كميسا يكغ مغ أمخ تمظ االفتخاضات ،فإنشا نتعامل مع السقصػعة كػاقع شعخؼ يسثل
استس اخ اًر لتمظ الذاعخية الفحة التي انتيجيا في مباني قرائجه.
كمغ ذلظ قػلو يرف بخكة شقيا نيخ):(2
وزرقااااااااا

لتحبيي اااااااااا ريااااااااا ت ااااااااا مااااااااا ال جااااااااار

اااااااا لااااااااو الدااااااااسا تشب اااااااا

بدااااااااق رياااااااااض ألبداااااااا حلاااااااال ال اااااااار

يذااااااااااااا حذاااااااااااااا ا اااااااااااااادول متك ااااااااااااال

ساااااا عااااا السقااااادا ااااا الحااااارح دارسااااااً

بعزاااا

اااااااااا روهااااااااااة إال اسااااااااااتعارت لذااااااااااير

لدااااااااا حااااااااباً تداااااااار مط بااااااااة الشذاااااااار

يرياااااا رؤوساااااااً مشاااااا

اااااا اداااااام حيااااااة

ذاااا الخراااار مشاااا إلااااي الخراااار

ساااااع مااااا حيااااااط ااااا حدا قااااا الخزااااار

نطع الذاعخ ىحه السقصػعة عمى خسدة أبيات ،إذ بجأت بتشا ٍـ جدئي في البيتيغ األكلييغ،

فأستحزخ الذاعخ عشاصخ مذيجه السسثمة (بالبخكة أك الغجيخ) في البيت األكؿ ،ك(الججكؿ) في

البيت الثاني ،كقاـ برياغة تمظ العشاصخ في لػحة جسالية ،فالبخكة قج اكتدبت لػنيا مغ لػف

الدساء ،فكاف ىحا المػف محجداً مػضعياً لخمؽية الرػرة ،إذ تجدج في لػف البخكة كلػف الدساء
كالسخة العاكدة ليحا المػف – األزرؽ ، -
آ
ُكبلً عمى حجة ،كسا تجدج في اجتساعيسا فكانت البخكة

مسا مشح الرػرة قج اًر مغ الرفاء كالعحكبة كالشقاء كىػ ما تػحي بو داللة ىحا المػف) ،(3كقج اًر مغ
الدكػف سخعاف ما كدخه الذاعخ بمفع (تشبيت) إذ يػحي ىحا المفع بتغيخ مفارؽ لمحالة الجارية،
كقج أسيع الػقف الرػتي – الدكػف – في المفع نفدو بخمق حالة مغ التشبو الحىشي لجػ الستمقي

مساثمة ألمخ ىحا التغيخ.

ثع استعار الذاعخ لفطة (لتحبيكيا) – بسا تػحي بو مغ إحكاـ الرشعة ٍ
بتأف كإتقاف –

لتسارس فعميا في تمظ البخكة ،كىحا – التأني – يتشاسب صػتياً مع حخكؼ الػقف في الكمسة
نفديا ،ككاف ىحا الفعل مدمصاً عمى البخكة بتأثيخ (الخيح) ،فمػ تخؾ الذاعخ خيط الجاللة إلى ىحا

الحج (لتحبيكيا ريح) كلػ لع يقيج ىبػبيا بػقت الفجخ ،فمغ نرل إلى داللة (التحبيظ) ،ألف الخيح
ذات مجلػؿ سمبي ،إذ اقتخف كركدىا في القخآف الكخيع بسػاضع العقػبة كاليبلؾ ،لسا يثيخه َمُّجىا

( )1يشطخ :الذعخ العخبي في جديخة صقمية اتجاىاتو كخرائرو الفشية
( )2ديػاف ابغ حسجيذ

.187

( )3يشطخ :تقشيات التعبيخ في شعخ ندار ؾباني

بخكيغ حبيب
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مغ دمار ،فتقييج الذاعخ ليا بػقت الفجخ ،كىػ الػقت األمثل لعحكبة اليػاء كنقائو كىجكء تشدسو
– كىػ ما يترل داللياً بالمػف األزرؽ – حسل ليا ذلظ الػقع اليادغ.
كقج أسيع تشاضخ اإليقاع المػني مع إيقاع الجاللة بخمق انسػذج حي لػصف الصبيعة

يعكذ مجػ قجرة الذاعخ األنجلدي عمى اإلبجاع كالتجػيج في فغ الػصف ،الحؼ أفاض بجكره عمى

نسصية الرػرة السذخؾية بألػاف مغ العحكبة ،كمداحات مغ األخيمة السبتكخة كالتفاصيل الجؾيقة،

ليكػف بحلظ خيخ شاىج كخيخ ناقل لسجسل السفاتغ التي حسمتيا الصبيعة األنجلدية بكػنيا ىي
السحفد النتذاء فغ الػصف كالتمػيغ لجػ الذعخاء االنجلدييغ) .(1فكاف ىحا البيت بسثابة السصمع،

أسذ ؼيو الذاعخ لسقصػعتو عمى قجر مغ اإلتقاف ،فقج تبيشا التآزر الجاخمي الحؼ حسمتو جسمة

العبلقات التكػيشية التي تألف مشيا البيت ،كتدتسخ تمظ البشية في التشامي مع البيت الثاني ،إذ
كاف السمسح األبخز ؼيو عشرخ (التذخيز) ،فمع يقتصع الذاعخ الجاللة ليرف الججكؿ كسذيج

جانبي ،بل استعسل في ذلظ قابمية الججكؿ عمى اختخاؽ تمظ البخكة – كشػع مغ التعاضج البشائي

حذاء كأحذاء جدع اإلنداف يذقيا ذلظ
كالجاللي – عبخ تػضيفو الفعل (يذق) ،كسا جعل ليا أ ً
الججكؿ فيػ بسثابة الذخياف الحؼ يسجىا بجفق الحياة.
كيذكل قػلو:

بعزاااا

ساااااا عااااا السقااااادا ااااا الحااااارح دارسااااااً

ذاااا الخراااار مشاااا إلااااي الخراااار

ذركة التشامي البشائي ليحه السقصػعة ،إذ يعخض الذاعخ ؼيو لرػرة تذبييية اكتدبت

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

إلى الػلػج كاإلدخاؿ بحجة كقدػة.

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

جسالية السخاكغة التذكيمية بيغ السذيج الحخبي كالسذيج الػصفي بتشقبلت حخكية تجعع السعشى فشياً

كتكدخ إيقاع التخاتب بيغ الرػر فزبلً عغ تشذيط خياؿ التمقي.

كاستكساالً لمعخض السذيجؼ لعشاصخ ذلظ الخكض جخػ الذاعخ في البيت الخابع عمى

تذخيز قامة األزاىيخ أك األشجار – مسا لو ـيأة الخأس باستجارتو – بالخؤكس ،فسشح الرػرة
( )1يشطخ :الصبيعة االنجلدية كأثخىا في استثسار المػف الذعخؼ
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بعجاً شػلياً يتقاشع مع مطيخ ذلظ الججكؿ – الحؼ مشحو جدع الحية – برػرة عخضية ،ككامتجاد
لتذخيز الججكؿ بالحية كضف الذاعخ لفطة (سعت) ،فيي مغ ناحية تذيخ إلى حخكة الحية

باقتباس مغ قػلو تعالى "ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ") ،(1كمغ ناحية أخخػ تذيخ إلى
مطاىخ الحياة التي بجأت تجب في تمظ الحجائق ،كسا جعل المػف األخزخ مكسبلً لمخمؽية المػنية
لمرػرة عمى اعتبار أف كمييسا – األزرؽ كاألخزخ  -مغ األلػاف اليادئة السخيحة لمعيغ).(2
كقج ساؽ الذاعخ البيت الخامذ كخبلصة لسطاىخ اإلبجاع التي تجمت في مقصػعتو،

فخز ذلظ الججكؿ بكل مطاىخ الثشاء كالذكخ التي تجمت برػرة شسية عصخة تشداب مغ تمظ

الخياض لتفرح عغ عطيع االمتشاف.

لتجدج ىحه السقصػعة كحجة مػضػعية قػاميا غخض الػصف ،كسا ارتبصت أجداؤىا بأكاصخ

داخمية كاف لسخيمة الذاعخ الشريب األكبخ في تذييجىا ،كذلظ بالجسع بيغ معصيات مغ صسيع
التجخبة الذخرية لمذاعخ كصيخىا في نديج كاحج ضسغ إشار تمظ الػحجة.

كقاؿ في الذقائق):(3

اااااارت إلااااااي حداااااا الرياااااااض ،و يس ااااااا

ااااااااار س شاااااااااا
لاااااااااام تا ل
ااااااااد ال يااااااااا
سااااااااا مذااااااااط

اااااار دمعااااا ماااااش

ش ااااااااااا كذااااااااااقا

ااااا أسااااا

ال ااااار

تبلبل اااااااا األ رواح ااااااا القزااااااا الخزااااااار
وقاماااااا لاااااارق

ااااااااعور ا

اااااا

ل ااااااا الحساااااار

بشى الذاعخ ىحه السقصػعة عمى ثبلثة أبيات ،متخحاً في عخضيا تذكيبلً ىخمياً ،إذ تشاكؿ

في البيت األكؿ السذيج الجسالي لمخياض مغ مشطػر عاـ كشامل جدجتو عبارة (حدغ الخياض)

– أؼ بسجامع حدشيا – أما في البيت الثاني فقج خرز الذقائق مغ بيغ كل أنػاع األزاىيخ –
التي جاد فييا ىحا الخكض – بالػصف ،كفي البيت الثالث قجـ لخبلصة ذلظ السذيج بترعيج

جسالي كفشي لسطيخ تمظ الذقائق.

كيسثل ىحا التشامي البشائي الييكل الخارجي ليحه السقصػعة كالحؼ يحتػؼ عمى جػىخ الرػرة التي

جاءت مشدابة عبخ األبيات.

فقجـ في البيت األكؿ لرػرة برخية أفرح عشيا بقػلو( :نطخت إلى حدغ الخياض)

كعسج في صياغة تمظ الرػرة إلى استعساؿ عشرخ التذخيز ،فجعل لمػيع دمػعاً تجخؼ ،كسا
( )1سػرة شو

.21

( )2يشطخ :األلػاف "نطخياً كعسمياً"
.192
( )3ديػاف ابغ حسجيذ

إبخاـيع دممخي

.72-71
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كحجد سبب جخيانيا بقػلو (مشيغ) بعائجية الزسيخ إلى حدغ الخياض – أؼ مغ جساليغ –

كجعل لمدىخ عيػناً مثمت البؤرة التي تديل مشيا تمظ الجمػع ،كال شظ أف استعساؿ عشرخ

التذخيز ىشا مشح الرػرة ممسحاً نفدياً فجساؿ ىحه الخياض قج حخؾ إحداس الذاعخ لحلظ لع
ِ
يجخ عمى كصفيا بصخيقة تجخيجية جامجة بل خمع عمييا مغ خمجات كججه ما يجعل الستمقي يثار
ليا كيتأثخ بيا ،كتخريز تمظ الذقائق – في البيت الثاني – بالحطػة الجسالية جعميا تدىػ عغ

بؿية أصشاؼ الدىخ لسا تتستع بو مغ تشاسق لػني أخآذ تخاكح بيغ (حسخة لػنيا السذػب باألسػد ك

خزخة قزبيا).

فإذ بيحا التشاسق يدسػ باإلحداس إلى درجة نفدية مغ الشذػة ،كىحا ما فدخ عذق

االركاح ليا فأخحت في صػرة حخكية (تبمبميا) لبلستستاع بسشطخىا ،ليجتسع استػاء قػاميا مع
تشاسق ألػانيا في مطيخ كأنو اندجاؿ شعػر الؿياف ُقسغ ليخقرغ في غبللة حسخاء في حخكة ال
تخمػ مغ اإلثارة).(1
كيعج االستقراء الجسالي لػصف الشػاكيخ أحج أبخز األلػاف الػصؽية التي بخع فييا

األنجلديػف "فإذا كاف السذارقة قج أششبػا في كصف محاسغ الػرد ،فإف األنجلدييغ قج تجاكزكىع
ؼيو فتدقصػا أحػالو كتريجكا خرائرو ،مالػا إلى كصفو قبيل الفتح كبعيجه ،كفرمػا الكبلـ عغ

جساؿ لػنو") (2مسا انصػت عميو ىحه السقصػعة تذكيمياً ،فزبلً عغ أدائيا البشائي الحؼ اتدع
بػحجة مػضػعية جاءت في سياؽ مغ التجرج كالتشاسق كاالرتباط العزػؼ بيغ أبياتيا.
كقاؿ يتغدؿ):(3

حداااااااااااااا تااااااااااااادير بداااااااااااااحر ال اااااااااااااو

س ااااااااااو الس ااااااااااا اااااااااا واااااااااااو الباااااااااادور

اااااااااااااوال ال ااااااااااااارو قراااااااااااااار الخطاااااااااااااا

قااااااااااااال الااااااااااااروادِ ياااااااااااا

سااااااااااااااا ماااااااااااااار بااااااااااااااالورد واألقحااااااااااااااوا

دااااااااااااااايم مذاااااااااااااااوح رياااااااااااااااا العب ااااااااااااااار

تط اااااااااااااااااااا ا ااااااااااااااااااااوا

بحسااااااااااااار الذااااااااااااا ا وباااااااااااااي

الحااااااااااااااااااااديث

الخرااااااااااااور
ال غاااااااااااااور

نطع ابغ حسجيذ ىحه السقصػعة عمى أربعة أبيات ،استغخقيا في التغدؿ السادؼ بسفاتغ

السخأة ،فتأسدت الػحجة السػضػعية عمى كفق ىحا الغخض ،إال أنيا تديخ عمى مدتػػ كاحج في

تقري مفاتغ السخأة الػاحجة تمػ األخخػ ،بجءاً بدحخ العيػف لكػنيا أجسل كأرؽ ما في السخأة

( )1يشطخ :صػرة المػف في الذعخ األنجلدي
( )2دفاتخ أنجلدية

( )3ديػاف ابغ حسجيذ

د .يػسف عيج
.264

د .حافع السغخبي

.312
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فرػرىا بعيػف السيا التداعيا كصفائيا كبياضيا) ،(1كسا أضفى عمى كجػه تمظ الحدشاكات ىالة

ٍ
بتقز لسػاصفات معيشة
ضػئية بتذبيييا بالبجكر بجامع االستجارة كالمسعاف ،كانتقل إلى قػاـ السخأة

– تجدجت في البيت الثاني – ارتزتيا ذائقة الذعخاء مشح القجـ ،كسا استعسل (األفػاه) كأداة
لمتدييغ كالتجسيل كضيفتيا أف تصيب الحجيث ،عشجما أضفى عمييا بعجاً لػنياً ناجساً عغ التساىي
بيغ المػنيغ (األحسخ كاألبيس) السجدج في الذفاه كالثغػر ،كيشبثق عغ ىحا التجاكر المػني إيقاع

تذكيمي يحسل معو تقاشباً داالً عمى تزاد لػني كشعػرؼ بيغ حيػية كعشفػاف كح اخرة المػف
األحسخ السجدج في الذفاه كبيغ نقاء كشيخ كبخكدة المػف األبيس السجدج في الثغػر ،مغ ىشا

ٍ
كجاذب لعاشفة الذاعخ كمؤجج لذيػتو ،كاألخخ  -األبيس –
فإف أحجىع – األحسخ – عسل
عسل كسثبط لتمظ الذيػة بكػنو يجدج شيئاً ال يسكغ لسدو أك االقتخاب مشو).(2

ثع استعار الذاعخ مغ ركض الصبيعة ما يجدج بو جساؿ (الذفاه كالثغػر) فاختار

(الػرد) ليذبو بو (حسخة الذفاه) ك (األقحػاف) ليذبو بو (بيس الثغػر) ،ما جعل ذلظ الحجيث
السصيب نديع يسخ (بالػرد كاألقحػاف) فبل بج أف يعبق بو شيء مغ أثخ ذاؾ العبيخ.

كعمى الخغع مغ الجساؿ األنثػؼ الحؼ بثو الذاعخ في ىحه السقصػعة إال أنيا خمت مغ

عشرخ ( الحبكة) الحؼ يعسل كسؤشخ لتمظ الرػر ،فمع يكغ ىشالظ تراعج داللي يؤدؼ لبمػغ
ذركة الحجث مسا يجحب ذىغ الستمقي إلى السقصػعة ،لكغ يبجك أف الذاعخ عػض عغ ىحا
السمسح بالتعديد مغ البشاء السػسيقي الجاخمي لمسقصػعة عبخ تػضيفو لعجد مغ السحدشات البجيعية،
كحدغ التقديع كالتقابل بيغ الجسل كسا في قػلو( :شػاؿ الفخكع قرار الخصا) (ثقاؿ الخكادؼ

كـيف الخرػر) ،كحدغ التقديع بيغ (بحسخ الذفاه كبيس الثغػر) ،فإف لع يذج الييا ذىغ

الستمقي فبل شظ أنيا ستدتسيل سسعو لئلصغاء إلييا.
كمسا جاء في الدىج كالحكسة ،قػلو):(3

لساااااااااااااالم األماااااااااااااار مشاااااااااااااا

و ذا حااااااااااااااااا ذا سشاااااااااااااااااد
ااااااااااال اااااااااااي

أ مااااااااااا قااااااااااد قزااااااااااي باااااااااا سااااااااااييو

واسلاااااااااااااام

أ

اااااااااااااااااا م

الدااااااااااايو إال حااااااااااا ار

و ااااااااااااااااي

يااااااااااااحا يشقزاااااااااااا ال مااااااااااااا إلااااااااااااي أ

( )2يشطخ :األلػاف "نطخياً كعسمياً"
.516
( )3ديػاف ابغ حسجيذ

فياااااااااااا السشااااااااااااو

حلااااااااااااا بالحيااااااااااااااط مشااااااااااااا الع اااااااااااااو

ااااااااااااااااا م اااااااااااااااايم

( )1يشطخ :الؿيع الجسالية في شعخ السخأة األنجلدية

الحاااااااااااااااا ار إال الداااااااااااااااايو

تذااااااااااااسل العااااااااااااالس

وتقااااااااااو السااااااااااوتي الشيااااااااااا إلااااااااااي مااااااااااا
بجشااااااااااااااااا ي اااااااااااااااايم

اااااااااااغل الزاااااااااااس ر مشااااااااااا اشاااااااااااو

أو شاااااااااااااار

د .أحسج حاجع الخبيعي

.73-69
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سمظ الذاعخ في ىحه السقصػعة مشحى نفدياً مباش اًخ اعتسج ؼيو أسمػباً تقخي اًخ كاضحاً،
ً
يكسغ ك ار َءه مغدػ التجخبة الحياتية بسجسػعيا ،إذ إنشا نصالع شخرية (ابغ حسجيذ) الػاعطة

الشاصحة مدتتخة كراء الخصاب الذعخؼ ،بيشسا يتجمى ضسيخ اآلخخ (السخاشب) برػرة كاضحة،
ألف السقاـ لمػعع الحؼ يخز العامة كمشيع الذاعخ كليذ لتجخبة ذاتية تقتزي ـيسشة ضسيخ
األ نا عمى الشز ،مغ ىشا فقج بشى الذاعخ مقصػعتو عمى مخاحل يتراعج معيا الخصاب برػرة
تجريجية ،فيي مقصػعة سجاسية يسكغ اختداؿ فكختيا إلى ثبلث مخاحل ،تختز األكلى (بالبيتيغ

األكلييغ) ،إذ ـيسغ ضسيخ الخصاب في (مشظ  -عشظ)( ،سمع ،عمع ،أفيع) بتقجيخ الزسيخ
(أنت) ،فخز الستمقي بالخصاب ثع أسبغ عميو فكخة مقتزاىا اإليساف بقزاء هللا ككضع مقاليج
األمخ بيجه  ،فجاء البيت الثاني معاضجاً لفكخة البيت األكؿ كمعصػفاً عميو ،فإذا ما كقع اإليساف
كالتدميع خبت السخاكؼ كمشيا (شغل الزسيخ) السدؤكؿ عغ تخصأة اإلنداف أك ترػيبو ،فسا داـ
األمخ هلل فقج أضحى شغمو لمجشػف.
ثع تأتي السخحمة الثانية لتزع البيتيغ (الثالث كالخابع) كالتي تشصػؼ عمى فكخة فمدؽية تعػد
جحكرىا ألفبلشػف) ،(1أال كىي (التغيخ كالثبات) – كالتي شبقيا عمى نطخيتو في السثل – فكل
تغيخ غايتو الثبات ككل تعجد مريخه الػحجة ،ففي الذصخ األكؿ (ىل نؿيس الدكػف إال حخاؾ)
تَسُثل لبجاية الحياة كالتي ىي في تغيخ مدتسخ كمتتابع ،لتفزي الفكخة إلى الذصخ الثاني (كنؿيس

الحخاؾ إال الدكػف) كالحؼ يسثل حالة الثبات أؼ (السػت) التي صػرىا كحلظ في البيت الخابع،

كنمحع في ىحه السخحمة اختفاء الزسائخ أك أؼ شيء يعػد عمى السخاشب ،فأضحى الدياؽ
يصفػ في ٍ
جػ مغ الحكسة الخالرة السدتقاة مغ تمظ الفمدفة.
كيختتع الذاعخ ىحه السقصػعة مع البيتيغ (الخامذ كالدادس) كىسا يسثبلف السخحمة
األخيخة التي قجـ فييا خبلصة أك مغدػ الحياة ،ففي البيت الخامذ ترجرت فكخة (البعث أك
الشذػر) بقػؿ الذاعخ( :تقػـ السػتى) كقج أسشجىع إلى حالة مغ الغفمة بقػلو (الشياـ) لخزػعيع
لسمحات الجنيا كزيشتيا ،ؼيأػتي تقخيخ الجداء في البيت األخيخ ،فإما (الجشة أك الشار) كىحا ىػ

( )1يشطخ :قرة الفمدفة اليػنانية

أحسج أميغ – زكي نجيب محسػد
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مرجاؽ الكثيخ مغ اآليات القخآنية الكخيسة كقػلو تعالى "ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂﲃﱠ").(1
كلئغ جعمشا ىحه السقصػعة عمى مخاحل ،إال أف ذلظ ال يمغي فكخة االرتباط الزسشي بيغ
األبيات ،بتعاضج األفكار الجدئية لتقخيخ الحؿيقة الكمية ،كقج أسيع أسمػب العصف في التػثيق مغ
متانة ىحا االرتباط حتى اكتشفت القريجة كحجة مػضػعية متكاممة.
كقاؿ يرف فخساً):(2
و اااااااااااااا رعط ا َّ
ااااااااااااح الخ اااااااااااااول بدااااااااااااابق ا

إذا ااا

ألقاااا

لحااااااااو كاااااااا

وقااااااد لبدااااااا للعاااااا

اااا سلاااي الغاااارح رال ااااا

و الاااااااا يااااااااد مش ااااااااا و بت ااااااااا الذاااااااارقا*

ااساااااااال ماااااااا ساااااااادا ا

ااااااري تاااااار ماااااا

مااااااا

اااااارس خلقاااااااا

لرسااااا ال ااااارا* سقااااا ً وا اااااد الس اااااا ربقاااااا
ومااااا ر اااااح ا قطااااا اًر ومااااا لح اااااا رقاااااا

قع ااااااا سااااااحباً ل ااااااا

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

السػضػعي األبخز فييا ،كقج جاءت بشية ىحا السحػر مػزعة بيغ خصيغ رئيديغ ،تسثبل في
(السصمع كالخاتسة) إذ نمحع أف عشاية الذاعخ قج تػجيت فييسا إلى تشػيع الرياغة الفشية لرػرة

السػصػؼ .ففي السصمع خمع الذاعخ عمى الفخس (صػرة الصائخة) ،كفي الخاتسة خمع عمييا

(صػرة الخيح) ،كما بيشيسا مغ األبيات فقج كانت بسثابة تعديد ذىشي لسا تع إيخاده في السصمع.

كباستقراء الدسات الفشية ليحه البشية الييكمية ،نجج أف الذاعخ في البيت األكؿ لع

يرخح باسع السػصػؼ – الفخس  -مباشخة ،بل استعار لو لفع (الصائخة) لتغميب سسة الدخعة

أؼ مغ الدسات االخخػ التي يسكغ أف تتبادر إلى ذىغ الستمقي حػؿ ىحه الفخس ،كمػنيا أك
عمى ٍّ
قػتيا أك شكميا ،...مسا نجع عشو نػع مغ التعادؿ بيغ الدخعتيغ سعى إليو الذاعخ ،فإذا ما تسثل
الستمقي ىحه الرػرة أدرؾ مغ غيخ جيج القجرة الفائقة التي تتحمى بيا ىحه الفخس مقارنة

(ب ّح) بسا يحسل معو تذجيج الحاؿ مغ قػة دفق صػتي يتعادؿ
بشطائخىا ،لحلظ جاء الذاعخ بمفع ُ
( )1سػرة االنفصار

( )2ديػاف ابغ حسجيذ

.14-13

.329

* البيت يتشاص مع قػؿ امخغ الؿيذ:
ميااااااااااااااار م ااااااااااااااار مقبااااااااااااااال ماااااااااااااااد ر معااااااااااااااااً

ديػاف امخغ الؿيذ

* الفخأ :حسار الػحر

.19

القامػس السحيط

جلساااااااااود حاااااااااخر حطااااااااا الدااااااااا ل مااااااااا سااااااااال

.1228
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مع الجفق الجاللي ليا مغ حيث العمػ في التجاكز كالدبق لغيخىا مغ الخيػؿ ،ثع صخح في الذصخ
الثاني ،بقػلو( :كقج لبدت لمعيغ مغ فخس خمقا) بييأة ىحا السػصػؼ ،فبحلظ تسيل التخكيبة

الرػرية إلى جعل الفخس بزعاً مغ الصائخة كليذ العكذ لكػف ما يػحي بو الدياؽ ىػ أف

الستغ أك الجدج عائج عمى (الصائخة) فيػ األساس كالغالب أما (الفخس) فيي التي كدت صػرتيا
ىحا الجدج.

كيعسج الذاعخ إلى سياؽ السبالغة بتسثل الفخس لتمظ الدخعة – في البيت الثاني – عبخ
حخكتيا ،إذ يجعميا مشقدسة مكانياً ما بيغ (الذخؽ كالغخب) ،إال أف الذاعخ يقيج تمظ الحخكة
شئت القت بي) بسعشى أنيا فخس مدخخة لخجمة فارسيا كشيعة
بسذيئتو مشح بجايتيا بقػلو (إذا ُ
بيجه ،كىحا ما يثبتو أيزاً قػلو في البيت الثاني (كأني جاعل مغ عجائيا) فجعل نفدو ىػ
الستحكع بحخكتيا ،كاستعسل مججداً سياؽ السبالغة في صيغة فعػؿ (لحػؽ) لمسبالغة في استس اخرية
خخ ،يعخض ؼيو إلى سخعة ِ
تمظ الحخكة لكغ عبخ سياؽ آ ٍ
ىحه الفخس في المحاؽ بفخيدتيا (الف اخ أك
السيا) كاالنقزاض عمييا ،ؼيرف ىحا االنقزاض (بالعقل أك الخبق) ،فيػ بجسمتو قيج يقيج
الفخيدة كيسشعيا مغ الحخاؾ.
كيتزح مغ ىحه األبيات متانة العبلقات الدياؾية في تخكيدىا عمى فكخة مػضػعية كاحجة
كىي (الدخعة) التي تحمت بيا تمظ الفخس .كسا يتجمى عبخىا الصاقة اإلبجاعية لمسخيمة الفخدية
عشج ابغ حسجيذ كالتي قامت عمى سستي التججيج كاالبتكار في الجسع بيغ دقائق الرػرة كالتخكيد
عمى جدئياتيا كىػ ما يجخل فشياً تحت باب اإلبجاع الػصفي الحؼ يعتسج عمى تججيج الرػرة
الػصؽية الشسصية الستعارؼ عمييا كإضيارىا في لبػس فشي ججيج كاخاذ ،ؼيو مغ الحيػية كالصخافة
كسا ؼيو مغ أثخ البيئة السحيصة ما يجعمو حامبلً لمؿيع التعبيخية كالتأثيخية كالجسالية).(1
كفي خاتسة السقصػعة يختار الذاعخ شكبلً آخخ غيخ (الصائخة) ليشدعو عمى (الفخس) فإذ
بو يذبييا بالخيح ،ثع يمحقيا بستػاليات رجعية تعػد عمى كبل العشرخيغ (الفخس كالخيح) كتذيخ
عسػـ الرػرة التذبييية إلى أف ىحه الفخس لدخعتيا تثيخ نقعاً يتجدج لعيغ الشاضخ كييأة الدحب،
كنتيجة الحخكة الستػالية الدخيعة فإف نجيُّيا (عخقيا) يتداقط كالقصخ ،أما لحطيا ؼيذع عبخ
سخعتيا كدشا البخؽ.
فكاف كجو الذبو ىشا مشتدعاً مغ أمػر متعجدة يخبصيا سياؽ الجاللة كالعصف ،كسا تتجمى
كسمسح ببلغي عبخ (حدغ التقديع) الحؼ كّلج نغساً متػالياً مساثبلً لتمظ الحخكة الجؤكب التي سعى
الذاعخ إلثباتيا لتمظ الفخس.
كجسمة ىحه السقصػعة تزعشا أماـ "شاعخ ماىخ يقخشذ أغخاض السعاني البجيعة ،كيعبخ
عشيا باأللفاظ الشفدية الخؼيعة ،كيترخؼ في التذبيو كيغػص في بحخ الكبلـ عمى در السعشى
الغخيب") (2مسا لو كقع شخيف كسست أنيق.
( )1يشطخ :الذعخ العخبي في جديخة صقمية اتجاىاتو كخرائرو الفشية
( )2الحخيخة في محاسغ اىل الجديخة

ابغ بداـ الذشتخيشي
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كقاؿ يسجح يحيى بغ تسيع):(1
اا ا

وكياااااااا

ماا ا ال ااا الذاا ة اللسياااا
ورياااااااااا ال تجااااااااود ريقاااااااااة

تااااط تااادير الداااحر مااا لحااا مقلاااة

وتعارض إساراض السشااي ا حاادود ا
ومااا بال ااا لاام تع ا م ا سااي

ا ش ااا

حساااي ا ااا تسااايم بال باااا ملاااة ال اااد
و أاااااااااااااد

مالشااااااااااااا

باتاااااااااااا

ريقت اااااااااااااااااااا أحياااااااااااااااااااا و ال ااااااااااااااااااا محياااااااااااااااااااا

إذا لاااااااام أاااااااااد اااااااا السااااااااا ماااااااا

سااااااااإ ريااااااااا

] ................................................
[

ولااااااااااااو أقبلاااااااااااا بالوحاااااااااااال أقبلاااااااااااا الااااااااااااد يا

أما اااااااااااً وقااااااااااد أسطااااااااااا ماااااااااا سااااااااااي
وأهاااااااااحي زماااااااااا السلااااااااا

حاااااااااااااادا

يح ااااااااااي

ااااااااا ياااااااااد العلياااااااااا

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،
كحدغ التخمز كالعخض ،كالخاتسة) غيخ انيا جاءت مزغػشة لغػياً كمكثفة داللياً داخل قالب

السقصػعة التي لع تتجاكز أبياتيا الدبعة.

فيػقفشا الذاعخ في مصمع تمظ السقصػعة عمى مقجمة غدلية ،إذ يزع نفدو فييا مػضع

العميل (شفائي مغ اآلالـ) ،كسا كيزع أمخ شفائو بيج السخأة الستغدؿ بيا ،كيشتقي مغ مفاتشيا
الجسالية (الذفة المسيا) لتكػف ىي التخياؽ الذافي لو مغ اآلمو ،فبػصل ريقتيا يتساثل أمخ

أحيائو.

ىحا ما يػحي بو مصمع السقصػعة ضاى اًخ ،أما ما يذف تحتو مغ داللة فيي اقتخاف مباشخ

بذخز السسجكح (يحيى بغ تسيع) ،فالذاعخ يصمب (الػصاؿ) كىحا الصمب في حؿيقتو يمتسدو مغ

السسجكح كليذ مغ السخأة كإف تسثل لو ضاى اًخ ،لحلظ نمحع كفي سياؽ مغ التزاد إتيانو بألفاظ

مذتقة صػتياً مغ اسع السسجكح بقػلو (أحيا ،فبل محيا) ،كسا كيبخز الدياؽ ذاتو حالة مغ (التخدد)
بيغ رغبة جامحة بالػصاؿ كإيحاء كامغ بالرجكد.

ؼيكػف السصمع بحلظ عتبة بشائية ىامة كدالة عمى غخض ىحه السقصػعة ،أف لع يكغ ىػ

الغخض ذاتو مزس اًخ خمف ستار مغ الغدؿ ،كسا كقج حافع الذاعخ عمى ترخيعو لذصخؼ البيت

ليدتػفي تجػيجه ما كضعو الشقاد مغ شخكط).(2

( )1ديػاف ابغ حسجيذ

.525 – 524

( )2يشطخ :بشاء القريجة في الشقج العخبي القجيع

.218 – 217
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كتدتسخ تمظ الحالة مغ التخدد في األبيات التالية لمسصمع ،ففي البيت الثاني الحؼ يأتي

يقخ الذاعخ بعجـ كصاليا لو بقػلو (ال تجػد بخيقة) ،كسا كيجانذ بيغ لفطي
مختبصاً داللياً باألكؿ ّ
(رّيا) في الذصخ األكؿِ ،
ك(رّيا) في الذصخ الثاني ،فاألكلى عائجة عمى (السخأة  /السسجكح) كالثانية
َ
عمى ضسأ الذاعخ ،كقج أسيع ىحا الجشاس بخمق نغع مػسيقي تمتح لدساعو األذف.

كفي البيت الثالث يدتصخد الذاعخ لعخض ممسح جسالي آخخ لمسخأة أال كىػ سحخ مقمتيا،

ثع يعػد في البيت الخابع إلى حالة التخدد ،التي ارتدست لشا في األبيات األكلى عبخ تزاد أقامو

بيغ (اإلعخاض كاإلؾباؿ) ك(الرجكد كالػصل) ،لكشو مع ىحا البيت يقتخب أكثخ مغ الترخيح باسع

السسجكح عشجما يقخف إؾباؿ السخأة عميو – كالحؼ ليذ سػػ إؾباؿ السسجكح – بإؾباؿ الجنيا بسا
تحسمو مغ زيشة كممحات.

كفي البيت الخامذ يخد الفرل بيغ شخريتي (السخأة كالسسجكح) ،كالتي لع تكغ – السخأة

– إال بسثابة قشاع سمبي تسثل دكماً بالرجكد ،كالحؼ يدتتخ ك ار َءه السعجف الؿيع لذخز السسجكح،
فشدعُ ىحا القشاع ىػ ندع لتمظ الحالة – اإلعخاض كالرج – التي عبخ الذاعخ عشيا في ىحا البيت
عبخ سياؽ الجدـ بقػلو (لع ِ
تعط) ،كسا عبخ عغ معجف السسجكح في سياؽ يقتخف بأداة التػكيج في
قػلو (كقج أعصاه).

فثبت لمذاعخ في ذلظ حدغ التخمز عشجما فرل بيغ الحاليغ ككضعشا في صمب الغخض

السشذػد.

كسا كتسثل حالة االقتخاف الجاللي بيغ شخريتي (السخأة كالسسجكح) خجمة لبشية السقصػعة،

التي تسيل بصبعيا إلى تكثيف العخض كإيجاز الجاللة ،فقج تغدؿ كمجح في أف كاحج ،فأرضى
بحلظ الحكؽ الشقجؼ الحؼ يفزل االستيبلؿ بسقجمة ،كأرضى ذكقو الخاص في الػصػؿ عبخ تمظ

السقجمة إلى السسجكح.

كيمج الذاعخ إلى مجح (يحيى بغ تسيع) عشجما يجعل حج سيفو صػناً كدفاعاً عغ ِ
(مّمة
(العميا) لكي تترف بجاللة (الديصخة
اليجػ) كسا كيزع زماـ األمخ بيجه ،كيقخف تمظ اليج بمفع َ

كالسمظ).

كفي خاتسة السقصػعة يذيج الذاعخ بكخـ السسجكح ،ؼيجعل مغ ـباتو (حجائقاً) ليخمع

عمييا عجداً مغ الرفات كتشػع أصشافيا فزبلً عغ كثختيا ،كلتحسل في سياقيا تقاببلً بيغ األماؿ

التي أججبت ،فػججت شسػحيا مػجياً صػب تمظ الحجائق ،كاألنامل التي ال تفتأ تحشػ عمى تمظ

اآلماؿ بالدؿيا.
ال اً :الشت :
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تعج الشتفة لسحة فشية مػجدة ،تختدؿ التعبيخ عغ فكخة محجكدة أك انفعاؿ شعػرؼ معيغ

إلى بيتيغ مغ الذعخ ،ؼيجشح الذاعخ إلى ىحا الشسط البشائي لخغبة مشو في قرخ األداء الذعخؼ

حػؿ تمظ المحطة أك الػمزة التي اجتاحت كيانو ،فتعج بحلظ "صػرة متكاممة لسػقف شعخؼ

تصخؽ إليو الذاعخ ؼيكػف البيت األكؿ ىػ التأسيذ السػضػعي لمرػرة مدتشجة عميو حتى
تكتسل ،كتأخح حجسيا في الحىغ عشج الستمقي في البيت الثاني ،كتتكامل السعاني الستػخاة مغ ىحه

الشتفة.

ٍ
معاف كاضحة بيشة غيخ عدخة
تبجك لغة الشتفة لغة سيمة كسمدة السفخدات ،كىي ذات

عمى الفيع .كتذكل الشتفة كحجة مػضػعية في بيتيغ متساسكيغ في معانييسا حتى ال يسكغ فكاؾ

أحجىسا عغ اآلخخ ،إذ ُيخكػ البيتاف سػية مغ غيخ إغفاؿ ألحجىسا ،كإغفاؿ ركاية أحج البيتيغ
يقمل مغ قػة الجاللة كالسعاني الستػخاة مغ ىحه الشتفة") ،(1ألف تفكظ مفاصل السبشى الذعخؼ مغ
شأنو اإلخبلؿ بتجاعيات اإلحاشة السزسػنية بأنداؽ السعشى.

كقج عخؼ ىحا الشسط مغ البشاء في الذعخ العخبي القجيع ،إذ كانت الشتف "تسثل الذكل

األكؿ الحؼ قالو الذعخاء القجامى ،ألف أمة العخب كميا شاعخة تقػؿ البيت كالبيتيغ ،ككانت تعبخ
عغ حاجاتيع كما يخمػف إليو مغ نتاج أفكارىع لحجث ما ،كبعج أف تشامى السجتسع العخبي قرجت

القرائج"

)(2

كشػؿ األشعار.

كربسا تكػف الشتفة أدخل إلى نفذ الستمقي مغ بؿية أنساط الشطع األخخػ ،فزبلً عغ

سيػلة حفطيا كركاج تجاكليا ،فيي تختدؿ تجخبة الذاعخ في مػضػع ما كفي إشار محجد ال

يتجاكز البيتيغ) ،(3كلسا تتدع بو مغ إيجاز كتكثيف داللي فيي تسشح الستمقي مداحة لمتحميق في

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

كقج مثمت (الشتف) شكبلً بشائياً ميساً اتخحه ابغ حسجيذ لمػقػؼ عمى أبخز الجقائق التي

عخضت لو في حياتو كأثخت بو ،ليحا نججىا مبثػثة في أغمب األغخاض الذعخية التي شخقيا
كالػصف كالحكسة كالغدؿ كالخثاء كالشرح كاإلرشاد ،لكغ بشدب متفاكتة فقج احتل غخض

(الػصف) الشدبة األعمى عغ بؿية األغخاض.

اال أف بشية الشتفة تبقى ندبتيا في الجيػاف دكف بؿية األنساط البشائية التي نطع عمييا ابغ حسجيذ.
كمغ ِ
ىحه البشية قػلو يرف ركاقرا):(4
( )1مدتػيات البشاء الذعخؼ عشج ابغ جبيخ االنجلدي

.171

( )2البشاء الفشي في ديػاف ابغ الجشاف األنجلدي (ت  648ىػ)
( )3يشطخ :ابغ الذبل البغجادؼ حياتو كشعخه
( )4ديػاف ابغ حسجيذ

.112

.16

د .سيى يػنذ سمساف الجبػرؼ
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ااااااااااات سااااااااااااحبات ذيول اااااااااااا
ومااااااااااا راقرا ع
ساااااااااا ااااااااااررت أذيال اااااااااا ااااااااا

ااااااااوا عد ،بسداااااااا

اااااااااديل ا

اااااااا العب اااااااار لت لزااااااااسخ

حسااااااااااااا م أياااااااااااا ع أو ااااااااااااواوين تبااااااااااااح

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

يعخض لشا مشط اًخ جسالياً نتسثل إدراكو عبخ حاسة البرخ ،لخاقرات تدحب ذيػؿ أثػابيا في
صػرة حخكية ،كقج اقتخف ىحا السشطخ بإشخاؾ حاسة الدسع (شػاٍد) ثع حاسة الذع (بسدظ في

العبيخ تزسخ) ،كإف إشخاؾ أكثخ مغ حاسة إلدراؾ جساؿ السخأة مشح الرػرة قج ًار مغ الشزارة
كالحيػية ،قج ال يسكغ أحياناً الػصػؿ إلييا إال في شػر التكامل الجسالي بيغ تمظ الحػاس،
"فالشسػ العزػؼ داخل القريجة قج ال يتع إال بت اخبط بعس الحػاس ببعزيا ،إذ إف تداكقيا يتػلج
مغ داخل العبلئق التي يتصمبيا الشز ،إذ يقزي بيت شعخؼ يتصمب السعشى ؼيو أك – عبخ

حاسة معيشة – أف تشبثق حاسة ثانية كثالثة كرابعة") ،(1كال سيسا عشج رصج صػرة السخأة فجساليا
يقتزي إشخاؾ أكثخ مغ حاسة لتحكقو مغ قبل الذاعخ.

حتى إذا ما تكاممت بشية البيت األكؿ عبخ ترعيج جسالي لفاعمية الحػاس (برخية

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

الذاعخ صػرة تذبييية تميق بجساؿ تمظ الخاقرات ،لكغ باستيحاء معصياتيا مغ ركض الصبيعة

كال سيسا عبخ إشخاكو عشرخ الحيػاف (الصيخ) في تجديجىا.

لتذابو الرػرة الحخكية لدحب ذيػؿ األثػاب – كالسسثمة ذىشياً بقامة مشتربة يمحقيا ذيل

كالسخكحة – صػرة (الحسائع أك الصػاكيذ) لكغ فقط في حالة معيشة اشتخشيا الذاعخ كىي اقتخاف

(الحسائع بأغراف األيظ الستبلفة) ك (الصػاكيذ بحالة الدىػ كالتبحخ) ،ألنو فقط عبخ ىاتيغ

الحالتيغ يكتسل تػصيف الرػرة الحىشية لمسذيج األكؿ ،كسا حقق تساثبلً الستعساؿ حاسة الدسع

بحدب البيت األكؿ – شػاد ،ىجيميا – فقجـ بحلظ مػقفاً جسالياً ،متكامبلً مغ الشاحية الجاللية

كمختبصاً مغ الشاحية السػضػعية في بيتيغ مغ الذعخ.

كقاؿ متغدالً):(2

( )1الرػرة الدسعية في الذعخ العخبي قبل اإلسبلـ
( )2ديػاف ابغ حسجيذ
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أ ااااااااااااااااااااارو تااااااااااااااااااااا ألت أ غاااااااااااااااااااااور
و راااااااااااااااااااااو تااااااااااااااااااااا ودت أ قااااااااااااااااااااادود

ولياااااااااااااااال داااااااااااااااا لشاااااااااااااااا أ

حاااااااااااااااااااام ت رماااااااااااااااااااا

اااااااااااااااعور

الرااااااااااااااااااادور

بشى الذاعخ ىحه الشتفة عمى أساس تػضيفو " لبلستفياـ الترػرؼ "إال أنو لع يدتعسمو
لغاية في ذاتو تقتزي مشو انتطار اإلجابة أك جيمو بيا ،ألنو مجرؾ تساماً جساؿ ىحه الشدػة
البلتي يتغدؿ بيغ ،لحلظ كاف استعسالو مغ قبيل عقج مشاضخة جسالية بيغ ركض الصبيعة كالسفاتغ
السادية لمسخأة ،بصخيقة تذحح معيا ذىغ الستمقي لمسذاركة في تخيخ ألػاف الجساؿ كتحدذ مػاشغ
الفتشة التي تذتخؾ فييا الصبيعة مع السخأة ليحا نجج الخبط بيغ ىحيغ العشرخيغ في البيت األكؿ،

ففي الذصخ األكؿ مشو تصالعشا صػرة جخػ فييا التخكيد عمى عشرخ (الزػء) في لفع

(تؤلألت) ،كالحؼ أُسشج إليو أمخ التؤللؤ كاف (بخؽ الدسا كثغخ السخأة) ،كفي الذصخ الثاني الحؼ

جاء معصػفاً عمى األكؿ تصالعشا صػرة لػنية يذتخؾ في رسسيا (الميل الجاجي كالذعخ الفاحع

لمسخأة).

كتدتكسل في البيت الثاني تمظ السشاضخة الجسالية ،عبخ صػرة برخية تدتشج إلى عشرخ

الحخكة السسثل بمفع (تأكدت) ،كسا قج أُسشج أمخ ىحا الفعل إلى (الغرػف كالقجكد) ،ليشتيي في
الذصخ الثاني مشو إلى عجـ تقخيخ الغمبة ألحج العشرخيغ ،بل كحلظ جخػ األمخ عمى إشخاؾ

الصبيعة كالسخأة في كضع المسدات الجسالية إلنياء تمظ المػحة.

ككسا يبجك فإف الذاعخ قج اعتسج في ىحه الشتفة تكثيف الرػرة كتعديد الػقع السػسيقي

بتزافخ اإليقاعيغ (الجاخمي كالخارجي) كالحؼ أسيع بجكره في تسثل تمظ الرػر ،كبالخغع مغ
تغدلو بسفاتغ السخأة ،إال أف الصبيعة قج نازلت قمب الذاعخ فغمبتو ،ألف كل تمظ األكصاؼ التي

اسبغ ضبلليا عمى السخأة ،إنسا ُخمعت عمييا مغ ركض الصبيعة ليحا كاف التقجيع ليا في حاؿ
اإلسشاد كاجباً ،فيي متقجمة ال شعػرياً في نفذ ابغ حسجيذ كمستدجة بيا" ،فيػ يدخخ الصبيعة
في خجمة غدلو ،حتى يخسع لػحة غدلية جسيمة إلياميا الصبيعة كمخخجيا ابغ حسجيذ") ،(1كبيحا

تدتكسل الشتفة بشيتيا الفشية كالسػضػعية في أحزاف الصبيعة األـ كبيغ يجؼ فغ الغدؿ.
كقاؿ في ىبلؿ رمزاف):(2

قلااااااااااااا  ،والشااااااااااااااس يرقباااااااااااااو ااااااااااااا الً
ماااااااااا يياااااااااا حااااااااااا ساً ااااااااااحا رمزااااااااااا
( )1ألفاظ البيئة الصبيعية في شعخ ابغ حسجيذ
( )2ديػاف ابغ حسجيذ
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بشيت ىحه الشتفة عمى حػارية بديصة ،استيميا الذاعخ بمفع (قم ُت) ،كلع يتجاكز في صجر
بيتيا األكؿ تقخيخ حالة مفادىا مخاؾبة الشاس ليبلؿ رمزاف ،كما لبثت شاعخية ابغ حسجيذ أف
شبعت السذيج بصابعيا الخاص ،السسثل بقجرة كصؽية بارعة في تقري دقائق األشياء كالػقػؼ
عمى جدئياتيا ،فذبو حاؿ اليبلؿ عشج بدكغو أكؿ الذيخ كالسجدج بييأة خيصية نحيفة كمقػسة
بحاؿ (الرب) الحؼ العو أمخ الحب كأضشاه الذػؽ حتى حاز تمظ الييأة التي ارتدع بيا اليبلؿ
عمى صفحة الدساء.
صِّجر كحلظ بسا يحدغ أف يكػف
كيدتسخ الذاعخ عمى ىحا التػاتخ في البيت الثاني ،إذ ُ
تقخي اًخ لحالة القػؿ األكؿ ،فعبارة (مغ يكغ صائساً فحا رمزاف) ىي مقػؿ القػؿ لسغ يخقب ذلظ
اليبلؿ ،مسا ندتجؿ بو كحلظ عمى قػة التعاضج البشائي بيغ بيتي الشتفة ،كفي الذصخ الثاني مشو
يشقمشا ايزاً إلى خمق حالة مغ اإليحاء الرػرؼ ،عبخ تذخيرو لذيخ رمزاف بإنداف لو يج
تخط حخكؼ اسسو كتختار مادة (الشػر) بجؿ (الحبخ) لمكتابة ،فإذ بيا عبخ خصية كتابية تخسع
حخؼ (الخاء) بسا يدتجعي معو مباشخة ـيأة اليبلؿ السقػس.
كانتياء الشتفة عمى ىحه الحاؿ ،يتخؾ لمستمقي أث اًخ مغ لحة جسالية يتدامى معيا ذكقو

كيخىف بيا خيالو ،ليحا كاف مغ الرػاب ما ذكخه د .إحداف عباس بذأف شعخ ابغ حسجيذ

قػلو" :كقج كاف معاصخكه كمغ جاء بعجىع يعجبػف ببعس السعاني السبتكخة كالرػر في كصفو

أك بشاحية الجقة الجدئية في شعخه الػصفي عامة") ،(1كىػ ما يسكغ تمسدو عبخ ىحه الشتفة أك
غيخىا مغ ألػاف شعخه.

كمغ شعخه الحاتي ،قػلو):(2

وااااااد سااااا الااااادم

ااااا

بااااااااااا أردت خساااااااااااود الجسااااااااااار الت باااااااااااا

الخاااااتم ا دااااايبا

ييااااااو للشااااااار مااااااا اااااا

وماااااااااااااا تيقشااااااااااااا أ الساااااااااااااا قبل ساااااااااااااا

الحذااااااا حطبااااااا

عسا يعتسل في كججانو كيسػج
قجـ الذاعخ في البيت األكؿ صػرة حخكية ،جاءت كتعبيخ ّ
في خاشخه فتسثل تمظ الرػرة عبخ مقابمة ذىشية أجخاىا بيغ شصخؼ البيت األكؿ كتحجيجاً في قػلو
(فس الختع فاندكبا) ك (خسػد الجسخ فالتيبا) ،كإذا عجنا لتسثل ىحه الرػرة مشح بجايتيا ،كبحثشا
عغ العشرخ الحؼ حخؾ عػاشف الذاعخ ليػلج تمظ الييأة ،قمشا أف الذاعخ كاف تحت ضغط
نفدي أك كبت عاشفي عبخ عشو بمفع (الػجج) ،كقج تبمػر عبخ عاشفتيغ متزاربتيغ ،األكلى
خارجية مادية مسثمة بييأة (الجمع) كالثانية معشػية مسثمة بييأة (الجسخ) ،كال شظ أف الذعػر
( )1السرجر نفدو
( )2السرجر نفدو
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أثخ في
السعشػؼ يدبق الحذ السادؼ بل كيسيج لو ،ليحا كانت الرػرة الثانية اسبق ضيػ اًر كاعسق اً
ذات الذاعخ كلخغبة مشو في التخؽيف مغ حجة األلع الشفدي الحؼ مثمو صػرياً (بالجسخ السمتيب)
استجعى الرػرة األكلى (الجمع السشدكب) ،كسا عبخ عغ ارادة استجعائيا بقػلو (بو اردت)،
فكأنسا كاف الجمع مختدناً داخل قاركرة – تجدجىا العيغ – محكسة اإلغبلؽ (بالختع) ،كانتطخ أم اًخ
مغ كجج الذاعخ ليكدخ الختع كيشدكب ،كىحا ما حرل فعبلً ،إال أف الشتيجة كانت عكدية،
فالجسخ الحؼ ضشو أنصفأ بالجمع زاد بو لييباً ،كسا قج أسيع ترخيع البيت بحخؼ (الباء) ذؼ الشغسة
االنفجارية الذجيجة) (1في الترعيج مغ حجة التػتخ العاشفي.
كنتيجة ليحا التفاعل بيغ عشرخؼ (الجمع كالجسخ) تػلج البيت الثاني ،كخبلصة لمتجخبة
السسثمة بالبيت األكؿ نتج عشيا التثبت كاليقيغ مغ أف الساء (الجمع) ىػ الػقػد الحؼ زاد مغ تأجج
نار جػفو.
كتسثل ىحه الشتفة (تجخبة كخبلصة) كما أصعب الفرل بيشيسا أك عجـ أخح العبخة مشيسا ،ليحا فقج

تبمػرت الػحجة السػضػعية بيغ ثشايا البيتيغ لتصمعشا عمى تجخبة ذاتية قاسى الذاعخ ُم ّخىا.

الخاتسة
 يتكػف األداء الذعخؼ عشج ابغ حسجيذ مغ كعي عسيق بؿيسة التجخبة اإلنفعاليةِ ،إذ يختدعكفقيا السذخكع المغػؼ الحؼ تصخحو القريجة ،كسعسار بشائي ذؼ كياف مػضػعي مػحج

متشاسق كمشدجع يكذف عغ جػىخ السقػلة الذعخية.

البشى الذعخية التي حسمت ممسحاً تججيجياً (السصػالت ذات الغخض الػاحج،
 عكدت ُالسقصػعات ،الشتف) صػرة كاضحة لمعبلقة التي تجسع الذاعخ بػاقعو كمجتسعو كثقافتو،
بدبب شبيعتيا اإلنبثاؾية ،كسيخكرتيا التجاكلية ككحجة مػضػعيا كتكثيف داللتيا ،كأنسػذج

تقاني تسيل الشفذ إلى إدراكو دفعة كاحجة.

 -تتدع السصػالت ذات الغخض الػاحج بإندجاـ ـياكميا كإتفاؽ مقاصجىا ،بالتػجو نحػ تأسيذ

شكمي يفخض لبػساً معسارياً مجيج البشية ،كخالياً مغ الشتػئات الدياؾية كالبخكزات السػضػعية

كالتسايدات األدائية التي يفخضيا أحياناً ندق البشاء التعجدؼ (البشاء الشسصي) ،لتختدؿ
السقجمات إلى لػازـ تعبيخية حاممة لدسة تأثيخية كتصػػ أشخاؼ السػضػع بترعيج أدائي
متجرج نحػ الخاتسة ،التي تحسل إستثارة كججانية تقجـ كخبلصة لمسػضػع.

( )1يشطخ :الجاللة الرػتية في المغة العخبية

.143

064

مالمح التجديد البنائي في شعر ابن حمديس

 -القجرة الخبلقة البغ حسجيذ عمى التحكع بأنداؽ الرػرة التخييمية كدمجيا في سياقات

تخكيبية ،بتػضيف العجة المغػية نفديا كصػغيا بتجميات ججيجةِ ،إذ نتشدع الجػىخ الجاللي

لمرػرة بعبيخ متسايد في كل مخة.

 شكمت بشية السقصػعة حزػ اًر بار اًز في شعخ ابغ حسجيذ بأبياتيا السحجدة كمػضػعاتياالستشػعة ،إال أنو لع يمتدـ صياغتيا عمى ندق بشائي كاحج ،فقج تتذكل خيػشيا كتتراعج
مجاليميا لتبمغ ذركة تشامييا البشائي كال تمبث أف تقجـ خبلصة لسطاىخ اإلبجاع الستجمية فييا،

كقج تتخح تذكيبلً ىخمياًِ ،إذ يعسج الذاعخ في إنسػذج عخضيا تختيباً داللياً يتجو مغ سياؽ

العسػـ إلى الخرػص ثع يقجـ ترعيجاً جسالياً كخبلصة ليحا البشاء ،كسا قج تتدايخ لحستيا
الجاللية بسدتػػ كاحج معتسجة عمى شاقاتيا الجاخمية في التذكيل كالتشػيع ،كيعسج أحياناً
إنتاجيا عمى دفقات مخحمية تذكل بسجسميا حؿيقة كمية ككحجة مػضػعية ،كقج يكػف مختكد
عخضيا الجاللي مػزعاً بيغ السقجمة كالخاتسة فتجخؼ األبيات بيشيسا مرػرة كمعدزة

كمػضحة ،كتتمبذ السقصػعة أحياناً بشية القريجة الجاىمية بسفاصميا الخئيدة فتأتي
مزغػشة كمكثفة داخل قالب السقصػعة ،كسا كانت دقة الترػيخ كبخاعة التأثيخ سسة

مذتخكة بيغ مختمف األنساط البشائية.

 -تسثل الشتفة بحرة بشائية ذات خرػبة دالليةِ ،إذ تكتشد داخل نديجيا الحيػؼ ما يسكغ أف يشسػ

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

تجديجية عالية.

قا سة السرادر والسراا
أ -الكت :
 -1ابغ الذبل البغجادؼ حياتو كشعخه ،د .سيى يػنذ سمساف الجبػرؼ ،دار غيجاء لمشذخ
كالتػزيع ،عساف ،ط2111 ،1ـ.

 -2األلػاف "نطخياً كعسمياً" ،إبخاـيع دممخي ،مصبعة أكفدت ،حمب ،ط1983 ،1ـ.

 -3بشاء القريجة في الشقج العخبي القجيع (في ضػء الشقج الحجيث) ،د .يػسف حديغ بكار،
دار األنجلذ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت ،لبشاف ،ط1982 ،2ـ.

 -4تاريخ آداب المغة العخبية ،جخجي زيجاف ،مؤسدة ىشجاكؼ لمتعميع كالثقافة ،القاىخة ،د .ط،
2113ـ.
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 -5تقشيات التعبيخ في شعخ ندار ؾباني ،بخكيغ حبيب ،السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ،
بيخكت ،ط1999 ،1ـ.

 -6دفاتخ أنجلدية في الذعخ كالشثخ كالشقج ،كالحزارة كاألعبلـ ،د .يػسف عيج ،السؤسدة
الحجيثة لمكتاب ،شخابمذ ،لبشاف ،د .ط2116 ،ـ.

 -7الجاللة الرػتية في المغة العخبية ،د .صالح سميع عبج القادر الفاخخؼ ،السكتب العخبي
الحجيث ،اإلسكشجرية ،د .ط ،د .ت.

 -8ديػاف ابغ حسجيذ ،تحقيق د .إحداف عباس ،دار صادر ،بيخكت ،د .ط ،د .ت.

 -9ديػاف امخغ الؿيذ ،تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخاـيع ،دار السعارؼ ،القاىخة ،ط ،4د .ت.

 -11ديػاف الستشبي ،دار بيخكت لمصباعة كالشذخ ،بيخكت ،د .ط1983 ،ـ.

 -11الحخيخة في محاسغ أىل الجديخة ،ألبي الحدغ عمي بغ بداـ الذشتخيشي ،تحقيق د.
إحداف عباس ،دار الثقافة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت ،لبشاف ،ط1979 ،1ـ.

 -12الخؤػ السقشعة نحػ مشيج بشيػؼ في دراسة الذعخ الجاىمي ،كساؿ أبػ ديب ،مصابع
الييئة السرخية العامة لمكتاب ،القاىخة ،د .ط1986 ،ـ.

 -13الدخد القرري في الذعخ األنجلدي (دراسة نقجية) ،د .إنقاذ عصا هللا محدغ ،دار
السشاىج ،ط2113 ،1ـ.

 -14شعخ الصميق السخكاني جسع كتحقيق كدراسة ،د .دمحم دياب دمحم غداكؼ ،الجار الثقاؼية
لمشذخ ،القاىخة ،ط2117 ،1ـ.

 -15الذعخ العخبي في جديخة صقمية إتجاىاتو كخرائرو الفشية مشح الفتح حتى نياية الػجػد

العخبي فييا 647 – 212ق ،د .أسامة إختيار ،الييئة العامة الدػرية لمكتاب ،دمذق ،د.

ط2118 ،ـ.

 -16الذعخ العخبي كالفمدفة ،رياض ششتة جبخ ،دار الحامج لمشذخ كالتػزيع ،عساف ،األردف،
ط2113 ،1ـ.

 -17شعخ الستشبي – قخاءة أخخػ ،د .دمحم فتػح أحسج ،دار السعارؼ ،القاىخة ،ط1988 ،2ـ.

 -18شعخاء أنجلديػف مشديػف ،د .دمحم عػيج الدايخ ،دار الكتب العمسية ،لبشاف ،ط،1
2113ـ.

 -19الرػرة الدسعية في الذعخ العخبي قبل اإلسبلـ ،د .صاحب خميل إبخاـيع ،مشذػرات
إتحاد الكتاب العخب ،دمذق ،د .ط2111 ،ـ.

 -21صػرة المػف في الذعخ األنجلدي دراسة داللية كفشية ،د .حافع السغخبي ،دار السشاىل
لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،لبشاف ،ط2119 ،1ـ.
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 -21شب قات فحػؿ الذعخاء ،دمحم بغ سبلـ الجسحي ،تحقيق محسػد دمحم شاكخ ،دار السجني،
ججة ،د .ط ،د .ت.

 -22عمع العخكض كالقاؼية ،د .عبج العديد عتيق ،دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ،
بيخكت ،د .ط1987 ،ـ.

 -23العسجة في محاسغ الذعخ كآدابو كنقجه ،ابغ رشيق القيخكاني ،تحقيق دمحم محي الجيغ
عبج الحسيج ،دار الجيل لمشذخ كالتػزيع كالصباعة ،بيخكت ،لبشاف ،ط1981 ،5ـ.

 -24القامػس السحيط ،مجج الجيغ الفيخكز آبادؼ ،تحقيق أنذ دمحم الذامي ،زكخيا جابخ
أحسج ،دار الحجيث ،القاىخة ،د .ط2118 ،ـ.

 -25قرة الفمدفة اليػنانية ،أحسج أميغ ،زكي نجيب محسػد ،مصبعة دار الكتب السرخية،
القاىخة ،ط1935 ،2ـ.

 -26الؿيع الجسالية في شعخ السخأة األنجلدية ،د .أحسج حاجع الخبيعي ،دار غيجاء لمشذخ
كالتػزيع ،عساف ،ط2116 ،1ـ.

 -27كػلخدج ،د .دمحم مرصفى بجكؼ ،دار السعارؼ ،القاىخة ،ط1988 ،2ـ.

 -28مدتػيات البشاء الذعخؼ عشج ابغ جبيخ األنجلدي ،د .عمي إسساعيل الدامخائي ،دار
غيجاء لمشذخ كالتػزيع ،عساف ،ط2114 ،1ـ.

 -29مع الجساؿ كالذعخ األنجلدي ،د .حسيجة صالح البمجاكؼ ،دار الفخاىيجؼ لمشذخ كالتػزيع،
بغجاد ،ط2114 ،1ـ.

 -31مقجمة القريجة العخبية في الذعخ الجاىمي ،د .حديغ عصػاف ،دار السعارؼ ،مرخ،
د .ط1971 ،ـ.

 -31مقجمة لمذعخ العخبي ،أدكنيذ ،دار العػدة ،بيخكت ،ط1979 ،3ـ.
ح -الرسا ل واأل اري الجاميية:
 -1ألفاظ البيئة الصبيعية في شعخ ابغ حسجيذ ،رأفت دمحم سعج استيتي ،أشخكحة ماجدتيخ،
إشخاؼ أ .د .يحيى جبخ ،كمية الجراسات العميا ،جامعة الشجاح الػششية في نابمذ2117 ،ـ.

 -2البشاء الفشي في شعخ شياب الجيغ بغ الخمػؼ ،يػنذ حسيج عديد ،أشخكحة دكتػراه ،إشخاؼ
أ .د .عمي عبج الخزاؽ حسػد ،جامعة سانت كميسشتذ العالسية2113 ،ـ.

 -3بشية القريجة الجاىمية (دراسة فشية مػضػعية) ،سعيجة عمي عبج الػاحج ،رسالة ماجدتيخ،

إشخاؼ د .عبج الخحسغ عصا السشاف ،كمية المغة العخبية ،جامعة أـ درماف اإلسبلمية2116 ،

– 2117ـ.
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ت -الدوريات:
 -1البشاء الفشي في ديػاف ابغ الجشاف األنجلدي (ت 648ق) ،ـ .د .سسيخ جعفخ ياسيغ ،مجمة
آداب السدتشرخية ،بغجاد ،ع 2115 ،71ـ.

 -2الصبيعة األنجلدية كأثخىا في استثسار المػف الذعخؼ ،لؤؼ صييػد فػاز ،مجمة التخبية
األساسية ،جامعة ديالى ،ع 2112 ،73ـ.
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