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 لص: امل

 جاء اختيار البحث لجراسة شعخ ذي الشػن األشخقجي لتسيده بالبحػر الذعخية ذات السػسيقى
ة وفخعية تختبط بالشز الذعخي ارتباشًا وثيقًا مغ جية مغ جية ، وؾيامو على عشػنات رئيدالستجفقة 

ثانية ، إذ تكػن العشػنات الفخعية أشبو بـ )بيػت العشكبػت( مغ حيث السشطػر الرػري التي تسج 
حع والتخابط خيػشيا مع العشػنة الخئيدية في ديػان )جدخ على وادي الخماد( مسا تؤدي إلى التال

الذجيجيغ مع الشز الذعخي ، إذ يكػن العشػان بسثابة الخأس مع الجدج وما يتزسشو الشز مغ سلدلة 
العشاصخ الشرية مغ مثل االستيالل والستغ والخاتسة ، وتشجرج ىحه العشاصخ تحت لػاء القريجة 

الشرية غيخ القابلة  تجدئة الذعخ الحجيث الحي يقػم على الػحجةإلى يجف التي ت الذعخية الحجيثة
الشػن األشخقجي مغ حيث  دراسة شعخية ذيللتفكيظ وىي تشسػ وتتفاعل مع الشز الذعخي ، لحا آثخنا 

للتسكغ مغ تػضيح شبيعة عالقة العشػان بسحيصو مغ حيث العشػنة الكبخى وتخابصيا مع بؿية  ،تجدئتو
مع العشػان الخئيدي والشز واترال  تالحعوما تحسلو مغ العشػنة الفخعية القرائج الفخعية وعالقة 

الذعخي ، فزاًل عغ األساليب الشحػية للعشػنة مغ حيث الجسل االسسية والفعلية لسا ليا مغ دور في 
 .الشز الذعخي لحنػن األشخقجي علىـيسشة عالية 
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Abstract: 
We chose this research to study poetic rhythms which have gusher music 

from one side, and it stand on main and branch title related with the poetic 

text strongly from another side, the branch titles are same to the (spider's 

houses) from the image prospective which spread its lines with the main title 

in divan of (A Bridge on the Ash Valley) which lead to strong join and 

interlink with the poetic text. 

The title is such a head with the  body, and what existence in the text 

from chain from the textual elements like inception, text, and conclusion. 

These elements listed under title the modern poetic poem which aimed to 

separate the modern poetry which stand on the non separating textual unity 

when it is grow and interact with the poetic text.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

  ....في شعخ ذي الشون يونذ العتبات الشرية

 عالقة العهواى مبحيطٌ 
 أواًل: بشية العشونة الكبخى:

الحــجيث نحــػ التخويــد واالىتســام  شقــج، والشقجيــة ، الفكخيــة ، فــي ال األدبيــةلقــج اتجيــت الجراســات 
 .بشية الشز الذعخي(و بجراسة الطػاىخ الفشية للذعخ الحجيث الستزسشة )العتبات الشرية ، 

شطػر الرــػري احيحــائي ب نيــا ندــيه مكســل ميــيسغ لســا فــ ن دراســتشا للعشػنــة الكبــخى تؤوــج بــالس
تحػييا مغ السعاني ، وتجور األلفـا  وترـب نحـػ أذىـان الستلقـي باالرتبـاي مـا بـيغ الشرـػص الذـعخية 

 والعشػانات الفخعية للقرائج.
اتخـح الذـاعخ ذو الشــػن يـػنذ مرــصفى فـي قرـائجه سياســة خاصـة للعشػنــة الكبـخى للسجسػعــة 

جدخ( ألنيا الخابط التي تديخ علييا باقي القرائج للعشػنة الرغخى للسجسػعـة الذـعخية الذعخية مفخدة )
 الستشاسقة دالليًا وتخويبيًا مغ السعاني واأللفا  اللغػية لقرائجه.

تسثــل أشــعار السجسػعــة الذــعخية ىشجســة تذــكيلية فشيــة للعرــػر السختلفــة ســػاء العرــخ القــجيع 
والحجيث ، باالعتساد فـي شـعخه علـى األوزان الذـعخية لبحـػر الذـعخ احسالمي ، العباسي ، السيجخي ، 

العخبــي مســا يعــدز التــخابط وتػثيــن الرــلة بــيغ الذــعخ التقليــجي والحــجيث ، ؼيجخفــو الدــيل ويػششــو فــي 
أرضــو ليدــتقخ فــي وادي يشصلــن مشــو نحــػ االرتفــات إلــى فزــاء مشفــتح يصــػر بــو وتاباتــو احنتاجيــة نحــػ 

 الحخية.
 :(6)دي الخماد""جدخ عمى وا

 لغة واصطالحًا:
( لغتـــان ؼيـــو، وىـــػ القشصـــخة ونحـــػه مســـا يعبـــخ عليـــو،  ـــخا د( ـــخا ، جه د( الجدـــخ مذـــتن مـــغ مـــادة )جر

 .(0)واستعسلت ىحه السفخدة للجاللة على حلقة الػصل بيغ الجانبيغ
أمــــا مفــــخدة )وادي( فيييجســــع أوديــــة علــــى غيــــخ ؾيــــاس و نــــو جســــع ودي  مثــــل ًســــخي  وأرســــخهية  

 .(1)خيللشي
ويالخمادي يجل على يُدقـاق الفحـع مـغ ُحخاقـة الشـار ومـا ـبـا مـغ الجسـخ فصـار دقاقـًا والصائفـة مشـو 

 .(2)رمادةي
                                                 

 .2009األردن،  -( ديػان يجدخ على وادي الخمادي، دار الس مػن، عسان1)
، دار الكتب العلسية، 2تحقين: عسار أحسج حيجر، ي ( يشطخ: لدان العخب وتيحيب اللغة، ابغ مشطػر، مادة )جدخ(،2)

 .4/159، مادة جدخ: 2009بيخوت، 
 . 15/449( لدان العخب ، مادة )ودي(: 3)
 .3/228( السرجر نفدو، مادة )رمج(: 4)
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يبــجو االنفتــاح اللغــػي الشحــػي السبتــجأ فــي العشــػان بجسلــة اســسية تخويبيــة دالليــة للعشػنــة الكبــخى 
بعــجىا الكلســات والحــخوف السكسلــة ليــا  لسفــخدة )جدــخ( مبتــجأ أو مفعــع بالحخوــة االســتسخارية التــي تتــػالى

يعلى وادي الخمادي وىي شبو جسلة لخبخ للسبتـجأ وػنيـا معجومـة الحخوـة والدـكػن ، ويكـػن حـخف الجـخ 
 )على( حلقة الػصل ؼيسا بيشيسا جدخ         على           وادي الخماد.

ًا إغخائيـًا علـى حـج تعبيـخ تعصي قخاءة العشـػان انفتاحـًا مػسـيؿيًا )جدـخ علـى وادي الخمـاد( تػضيفـ
))روالن بـــارت(( فــــ ن ىـــحا التبلــــػر الـــػضيفي يرــــب حــــػل التخويـــد والتشبيــــو بـــيغ السخســــل )الذــــاعخ( و 

جــخاء ميــل  ه)الستلقــي/ القــارب( يباالعتســاد علــى السدــتػى الرــػتي الــحي يــشجح دائســًا فــي جلــب االنتبــا
تي ، واالنجــــحاب إليــــو عــــغ شخيــــن الــــشفذ البذــــخية إلــــى استذــــعار الجســــال الكــــامغ فــــي احبــــجات الرــــػ 

 .(6)السػسيقىي
ــحا تعــج لفطــة )جدــخ( التــي ولــجت )قــجيسًا( وبــخزت )حــجيثًا( ألثــخ تــجاواًل فــي العسليــة العسخانيــة  ل
السدــتحجثة ، مســا يثيــخ ىــحا الػصــي ـيسشــة وضيؽيــة علــى العشــػان السعتســج قخائيــًا علــى إيرــال القرــائج 

يًا واسعًا م خػذًا مغ واقع الحجث الحي عاشو الذـاعخ فـي مدـيخة الذعخية الستشاثخة التي تسثل فزاًء شعخ 
 حياتو.

الخمــاد( علــى السدــتػى الــجيشي الستذــطي السثقــل ب شــارات و يحــاءات  -وال تخلــػ لفطتــي )الــػادي
ذات دالالت قجســية مفيػميــة واضــحة معشػيــة ، مرــحػبة بجساليــة تبلــػرت فــي أذىــان الستلقــي لتحقــن 

ؼية العالية في اختيار العشػانات باالعتساد على السخـدون الفكـخي والخيـالي لـجى الحريلة احبجاعية الحخ 
 الذاعخ ؼيسا أنتجتو العشػنة مغ مفارقات معشػية على الرعيج الجاللي.

 فكانت رويدة الت ثيخ لسحػر التغايخ في األلفا  اآلتية:
خدة األولـــى )وادي( السدـــتشبصة رمـــاد(( فـــي رســـع فـــغ التعبيـــخ السفعـــع بالحخوـــة االســـتسخارية للسفـــ -))وادي

الحياة( ومـغ ثـع االنتقـال السغـايخ السـؤثخ الـحي يتخللـو  -الخيخ -السعبخة عغ روح البشية الجاللية )العصاء
شابع الحدن القاسي لسفـخدة )الخمـاد( الـحي يـجل علـى التـحويخ )اليـالك ، الجحـيع، السـػت( وال تخلـػ ىـحه 

 يػم السخسل إليو.االنتقاالت مغ رؤى ودالالت أخخى لجى مف
يستاز شاعخنا بالفشػن التعبيخية السشزػية تحت ت ثيخ الخؤية الذعخية العالية في قرائجه أخحت 
مجااًل واسعًا في الخيال واححاشة بـ )التجفن العاشفي( وأسيست يبػصفو عالمة برخية إيقػنية ىشـا فـي 

                                                 

، عسان، 1( جساليات العشػان، مقاربة في خصاب محسػد دروير الذعخي، جاسع دمحم جاسع، دار مججالوي، ي1)
 .104: 2014األردن، 
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ــ(6)إنعــاش الخؤيــة الت ويليــة واالحتساليــةي ات انجىاشــًا تذــكيليًا صــػريًا تذــبيييًا و نيــا ، التــي أعصــت العشػان
 الديل الجاري نحػ العشػنة الكبخى للسجسػعة الذعخية الستخبعة على عخش العشػان.

ثسة عالقة مػسـيؿية للعشػنـة الكبـخى )جدـخ علـى وادي الخمـاد( الػاقعـة فـي دفتـيغ األولـى تكـخار 
ة أخـــخى، إذ تبـــخىغ ىـــحه العالقـــة أصـــػات الحـــخوف مـــغ جيـــة والثانيـــة دالالت ىـــحه األصـــػات مـــغ جيـــ

الجاللية الرػتية السبشية تحت وش ة الجاللة مغ تفاسيخ ورؤى مدتقبلية للسفيػم الرػتي للعشػنـة ، وىـحا 
خيخ دليل على أن الذاعخ لو رويدة وبيخة في التفشغ احيقاعي والتسكغ مغ إعصاء أنغام مػسيؿية شعخية 

أن الرــػت أصــغخ وحــجة إيقاعيــة ويكــػن ألثــخ فاعليــة فــي  تذــج انتبــاه فكــخ الستلقــي ، علــى الــخغع مــغ
 العشػنة أو الشز الذعخي.

يحسل اسـتعسال األلفـا  ذوت األحـخف السحتذـجة فـي العشـػان )جدـخ علـى وادي الخمـاد( سـسات 
نغسية إيقاعية إحرائية تتكـػن مـغ )سـتة عذـخ حخفـًا( لكـل حـخف معشـى خـاص بـو يـؤثخ فـي شـج انتبـاه 

سبتجأ بحخف )الجيع( والسشتيي بحـخف )الـجال( ، فـالسعشى الـجاللي الرـػتي للسجسػعـة القارب للعشػان ، ال
الذــــعخية السبتــــجأ برــــػت )الجــــيع( يالحقــــو صــــػت الخاتســــة )الــــجال( ووالىســــا مــــغ األصــــػات شــــجيجة 

 ، التي تكشى بحخوف القلقلة.(0)االنفجار
 -الـــخاء -خية )الدـــيغومـــغ ثـــع االنتقـــال اليـــادب إلـــى الـــجائخة الػســـصية لحـــخوف السجسػعـــة الذـــع

 .(1)الياء( فيي تسثل بـ ياألصػات الليشة السيسػسة الرامتة الذفػيةي -الػاو
وقــج جـــاء حــخف الـــالم فـــي مــػقعيغ األول: ملفـــػ  نصقــي حخوـــي، ألنـــو حــخف قســـخي، والثـــاني: 

 مخفي قخائي صػتي ألنو حخف شسدي.
اعــًا حخويـًا دالليــًا يثيـخ مــغ شــجة إيق –تسثـل الحذــػد الرـػتية التــي تصخقشـا إلييــا للعشػنــة الكبـخى 

انتبـــاه القـــارب )الستلقـــي( نحـــػ الفزـــػل لسعخفـــة مـــا يـــجور فـــي قرـــائج السجسػعـــة الذـــعخية، والتػغـــل فـــي 
يسشتــو الػضيؽيــة فــي الكذــي الذــعخي الســبصغ للســتغ  السخــدون الفكــخي الخيــالي السلتيــب لــجى القــارب ـو

لخمـــاد( ألنـــو يرـــب فـــي فلدـــفة االنتاجيـــة الشرـــي والشدـــيه السحـــاي حـــػل العشـــػان )جدـــخ علـــى وادي ا
احبجاعيــة التــي قجمتــو اللغــة الذـــاعخة الجالــة علــى قــػة التــجفقات واألحاســـيذ السشبعثــة مــغ فكــخ الذـــاعخ 

 واستشباشو بالؿيسة التخاثية والعقائجية.
 

                                                 

 .226: 2007العخب، دمذن،  ( صػت الذاعخ، دمحم صابخ عبيج، اتحاد الكّتاب1)
 .6( علع األصػات، د. وسال بذخ، دار غخيب للصباعة والشذخ والتػزيع، القاىخة ، )د. ت(: 2)
 .6( السرجر نفدو: 3)
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 ثانيًا: بشية العشونة الرغخى )الفخعية(:
وشــًا أساســيًا للسجسػعــة الذــعخية ومــا تحسلــو بعــج اســتقخائشا للعشػانــات الذــعخية الفخعيــة التــي تعــج ر 

مغ أساسيات وعالقات تخابصية علـى السدـتػى الذـعخي بـيغ العشـػان والـشز مـغ جيـة ، واالست رـاالت 
 )الستفخقة للعشػنة( لسا يتسبد بو العشػان الخئيذ والعشػان الفخعي مغ جية أخخى.

 :(6)يالصخين الجاميي
بذكل ملحػ  بسشطػرنا الرػري للعشػنة الفخعية لحا جاء على الخغع مغ ـيسشة الجسلة االسسية 

 انتقاؤنا ليحا العشػان.
تبــجو السفــخدة األولــى )الصخيــن( مبتــجأ مفعســة بالحخوــة االســتسخارية أمــا السفــخدة الثانيــة )الــجامي( 
فيـــي خبـــخ دال علـــى عـــجم االســـتسخارية الحخويـــة الستػقفـــة السدـــتشدفة ، فقـــج ارتقـــى الذـــاعخ فـــي اختيـــاره 

طتيغ على ما تحسالنو مغ فزاءات واقتباسات شعخية زمكانية ليا صلة بالعشػان الـخئيذ ومـا تحسلـو للف
 مغ دالالت إيقاعية تبشى على اللغة التي اختارىا الذاعخ السعبخة عغ أفكار مخدونة خيااًل شعخيًا.

لغػيـًا لـجى  فكان لتػضيف العشػانات الفخعية لفغ الػصي والتذبييية دورا بارزا مرحػبًا بالغياً 
الذـــاعخ ب لفاضيـــا وتخاليبيـــا السخادفـــة مـــغ مثـــل )الصخيـــن الـــجامي( أو )مـــغ بـــػاليخ الكفـــاح( ، إذ جـــاءت 
الرـــػرة االنتقاليـــة للعشػنـــة الفخعيـــة )الصخيـــن الـــجامي( إلـــى الســـتغ الشرـــي أنتجـــت مفارقـــة حخويـــة ذىشيـــة 

خة التـــي تخزـــع تحـــت سلدـــلة متحخوـــة ذات ســـيصخة تامـــة علـــى )أنـــا( الذـــاعخ فـــي انتقـــاء األلفـــا  السعبـــ
 تذكيلية شعخية أمخية الفعل وقػلو:

 
 ازرع طخيقكككككككا بالكككككككجما  وبالكككككككجموع

 

 ال تككككككخبق  بخفككككككل مككككككا تحككككككت الزككككككموع 
 

 فالككككجرس لككككيذ بككككجرس  ككككوار همككككوع
 

 شكككخل الذكككقادر مككك  طخيقكككا لككك   زكككي  
 

 وأنككخ طخيقكككا لككك   غكككون لشكككا  كككخوس
 

 (0)أوقكككج مككك  األجدكككام مذكككبوس المق ككك  
 

 -فالــجرب -للسفــخدات )ازرت ي قخاء الســتغ الشرــي أن السذــيج االســتياللي العــامخ يتبــيغ بعــج اســت   
وأنـــخ( السترـــجرة لابيـــات الذـــعخية لـــع تكـــغ عـــغ قرـــج بـــل تـــػحي إلـــى دالالت ذات حزـــػر اســـتفيامي 

 عاشفي شكلي ترػيخي يلتبذ مع العشػان الفخعي )الصخين الجامي(.
 يصخة العشػنة الفخعية )الصخين الجامي(:وتخزع التذكيالت االستياللية للشز الذعخي تحت س

 

                                                 

 .22( ديػان )جدخ على وادي الخماد(: 1)
 .22( السرجر نفدو: 2)
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 عصي                             
 

 ازرت                   الصخين                  وأنخ
 
 

 أمخ              فالجرب             استفيام   
 

ت إيقاعية وأنخ( دالال -فالجرب -تبجو بالتذكيل اليشجسي للسخصػشة الديسية لكل مفخدة )ازرت
ــــػر فــــي مفــــخدات مزــــي ة ترــــب فــــي  ــــى ضــــسيخ السخاشــــب الغائــــب الستبل ــــة التجــــ ت إل تخويبيــــة جسالي
مجسػعــات تذــكيلية مــغ االســتيالالت الستشاســقة التــي تحقــن قــجرًا وبيــخًا مــغ الجساليــات للقرــيجة ، إذ يال 

الكذــي عــغ يسكــغ إدراك شبيعــة ودالالت الســتغ الشرــي مــغ دون فيســو واســتيعاب حــجوده ، ومــغ دون 
 .(6)حسػلتو الديسيائية والخمدية السكثفةي

ومغ ىحا السشصلن فالستغ ىػ بسثابة شبكة وحلقة وصل بيغ مكػنات القريجة التي تشبع مغ قػة 
فكخية متذطية مغ التيار الجاخلي العسيـن لـجى الذـاعخ إلـى البي ـة التـي عبـخ عشيـا الذـاعخ مـغ أحـجاث 

 ية.تست صياغتيا وتخجستيا إلى نرػص شعخ 
يشزـــػي ىـــحا العشـــػان )الصخيـــن الـــجامي( تحـــت العشػنـــة الكبـــخى )جدـــخ علـــى وادي الخمـــاد( فـــ ن 
السذاىجة الكاميخاتية الترػيخية ، إذ تؤدي العشػنة الرغخى )الصخين الجامي( اترااًل وثيقـًا بـيغ العشـػان 

التـــي عاشـــيا  والســـتغ الشرـــي ، مســـا نـــته عـــغ الـــتالحع والعالقـــة الذـــعػرية تحـــت ضـــل السػاقـــي اليػميـــة
الذاعخ في مػاقي زمكانية شكلت في ذىـغ الذـاعخ اسـتعارات ورؤى تذـبييية ذات مفـخدات لغػيـة تقـػم 

 على فغ الرػرة الذعخية التقليجية القائسة على استشداف شعػري ال حجود لو لجى الذاعخ.
 

 أبحث ع  مغة:
ترـــشعيا السخوديـــة تترـــجر ملفػضيـــة العشػنـــة الفخعيـــة )ابحـــث عـــغ مكـــة( اســـتيالالت القرـــيجة 

الشحػية الفعلية السبتجأ بـ )أبحث( فعل مزارت مرحػبًا بذبو الجسلة االسسية )عغ مكة( ، ويتع إيرال 
ىــحا االقتبــاس الــجاللي اللغــػي ، الشــاته عــغ تالحــع بــيغ الجسلــة االســسية والجسلــة الفعليــة ذات االندــجام 

                                                 

الذعخي، سيسياء العتبة إلى فزاء الستغ، ( سيسياء الخصاب الذعخي مغ التذكيل إلى الت ويل، بحث انفتاح العشػان 1)
 .168: 2009، دىػك، 1نافع حساد دمحم، إصجار اتحاد األدباء، ي
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فكخ الذـاعخ برـػرة أسـلػبية تسيـل إلـى التـخاث  السدشػد لفطًا ، إلى فكخ الستلقي بالسخدون الخيالي لجى
 الجيشي.

يقدـــع العشـــػان بسشطـــػر الرـــػري إلـــى جـــدأيغ زمكـــانييغ األول )أبحـــث( يسثـــل الحخوـــة السدـــتسخة 
الخاضعة تحت ت ثيخ ضغػي ديشية تاريخية رمدية زمكانية ، أما الجـدء الثـاني )مكـة( فيـػ السكـان الـحي 

عبـــادة ز عـــد وجـــل ، بالسذـــاىجة الرـــػرية الذـــعخية للعشػانـــات جسيعيـــا ل يجســـع فييـــا األشيـــاف العخؾيـــة
 .(6)الفخعية التي يتؤسذ داللتيا في ضػء القريجة السعشػنة على أساس احييام في االحالي

مســا ييــيسغ إحدــاس الذــاعخ وتخويــده العــالي نحــػ بجايــة الــشز الذــعخي )أبحــث فــي مكــة عــغ 
جيــو الستلقــي قبــل الػلــػج إلــى الــشز الذــعخي ومســا يعصــي مكــة( وتــ ثيخه وفاعليتــو الػاضــحة ودوره فــي تػ 

 دالالت وتفديخات وأفكار ذات ت ويالت ذىشية ، وتشته اضاءات وتذكيالت سيسيائية أخخى.
لقج ولجت الرػرة القرـجية عشـج الذـاعخ فـي قرـيجتو )أبحـث عـغ مكـة( عشػانـًا فخعيـًا مـغ رحـع 

 الشز الذعخي )أبحث في مكة عغ مكة(.
ج اللغػي لحخفي )الجخ( اعتباشيًا بل يكػن حلقة وصل بيغ حخفي الجخ مغ جيـة لع يكغ السذي

 وتكخار الكلسة )مكة( مغ جية ثانية.
ألنيـا أعصــت الشــاته الذـعخي وحــجة دالليــة حؿيؿيــة ديشيـة ال جــجال فييــا تعـػد إلــى األصــػل التــي 

 تختبط بالدمان والسكان لجى احندان وبجأ الذاعخ قريجتو:
 
   مغةبحث في مغة عأ

 ع  آثار الب ت األول
 أتمسذ في الدحسة ع  بعج

 ضو  الحجخ األسود
 سمم تدميساً وأكبخ وأ

 .(0)أبحث ع  وط  الخوح
تشتقــل معطــع القــخاءات الذــعخية مــغ الســتغ الشرــي إلــى العشػنــة الفخعيــة ، مســايصلن علــى ىــحه 

 العسلية بـ ياالختدالي أو التشاص.

                                                 

 .130-129( جساليات العشػان: 1)
 .278( ديػان )جدخ على وادي الخماد(: 2)
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تشاصــًا اختداليــًا وجــاءت لت ليــج أن يتقتزــي إنتاجيــة جــاءت العشػنــة يأبحــث فــي مكــة عــغ مكــةي 
، مسـا (6)العشػان في فلدفتيا عسػمًا أن يسثل العشػان الذعخي متشو ، ويحيـل إليـو ، ويحسلـو حسـاًل دالليـًاي

يعشـي أن التشــاص تالقـح الشرــػص إبــجاعيًا علـى أســاس أن السشـته احبــجاعي ال يتػلــج عـغ فــخا  فالسبــجت 
لعشػنة الفخعية التشاصية ىي الطاىخة األساسية التي تعصي أبعاد برخيًا دالليـًا اغخائيـًا . فا(0)ذالخة وثقافة

 إيجيػلػجيًا على السدتػى البرخي والبشيػي السييسغ لجى الذاعخ.
يعســل ىــحا احبــجات الذــعخي االنتقــالي لــجى الذــاعخ بتجــجد السخــدون الــجاللي الــحي يلجــ  الذــاعخ 

يجة بالحخوـــة االســـتسخارية االنتقاليـــة الذـــعخية التـــي اســـتيل الذـــاعخ إليـــو ويعســـل علـــى تشاصـــو فـــي القرـــ
قريجتو. إذ تعصي الؿيسة الجاللية داللة انتقالية لكل بيـت شـعخي مـغ السـتغ إلـى العشػنـة لتعـجد الحـاالت 

 مسا تعصي لشا الرػر الذعخية تلػن يرب في السكان الحخوي االنتقالي للعشػنة )مكة(:
 في مغة ع  مغةابحث الجاللة األولى: 

 
 ع  آثار الب ت األولالجاللة الثانية: 

 
 أتمسذ في الدحسة ع  بعجالجاللة الثالثة: 

 مغة
 ضو  الحجخ األسودالجاللة الخابعة: 

 
 واكبخ واسمم تدميساً الجاللة الخامدة: 
 أبحث ع  وط  الخوحالجاللة الدادسة: 

خد إذ يعـــج األداة الدـــاردة فـــي القرـــيجة يشتقـــل الذـــاعخ بعـــج السذـــاىجة الرـــػرية إلـــى أســـلػب الدـــ
مختكدًا تحت ت ثيخ الفغ الػصفي للعشػنة الفخعية )أبحث عغ مكة( التي ىي مغ )شعائخ الحه( ، ويلج  

 الذاعخ إلى تعجد لػحة الدخد في القريجة.
 

 :(1)"لغتان"

                                                 

 .57: 2001األردن،  -( سيسياء العشػان، بدام مػسى قصػس، وزارة الثقافة، عسان1)
 .130: 1999، ججة، 1لشز الذعخي ، دمحم مفتاح، ي( يشطخ: تحليل ا2)
 .150( ديػان )جدخ على وادي الخماد(: 3)
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ي يتدــــع الــــشسط القرــــائجي للســــتغ الشرــــي فــــي اتدــــات السدــــاحة السكانيــــة للكتابــــات الذــــعخية فــــ
القريجة الذعخية بسا يعخف بـ يالستغ ذو السقصعيغي ألنو ُيعبخ عغ لـػحتيغ فشيتـيغ شـعخيتيغ ترـبان فـي 

 إناء واحج ىػ )العشػان(.
ال يعتسج احنتاج الذـعخي علـى االنتقـاء فـي التشـػيخ القرـجي مسـا ال يبـخىغ أن االنتـاج الذـعخي 

شبع مغ فكـخ الذـاعخ السختكـدة فـي مخدونـو ىػ اتدات قرجي بل نته عغ انتقاء مفخدات ذىشية شعخية ت
الخيــالي السعبــخة عــغ شــحشات انفعاليــة، ألنيــا يوضيفــة مــغ وضــائي العقــل التــي تعســل فــي عــالع األشــياء 
بػساشة احدراك الحي يشحػ نحػ إعادة خلن العالع انصالقًا مغ بشاء ترػراتو األوليـة عشـو السدـتسجة مـغ 

 .(6)ناحية اححداسي
التي مخ بيا الذـاعخ للحؿبـة الثانيـة مـغ حياتـو السعبـخة عـغ األحـجاث الخجعيـة  فالتجخبة الذعخية

 للرػرة الدمشية ذات التلػيغ الذكلي والسكاني في السػسع بالتججيج بالحالخة الذعخية.
يعــج األســلػب الكتــابي للذــعخ ذي السقصعــيغ مــغ خرــائز الذــعخ الحــجيث ، إذ يعصــي حخيــة 

خاليب مسا يعسل علـى اتدـات السجـال الرـػري والكتـابي فـي وضـع رؤيـة التجػال في اختيار األلفا  والت
 أوسع مغ األسلػب الكتابي للذعخ ذي السقصع الذعخي الحي يشته عغ لػحة صػرية واحجة.

 "لغتان"
 لغة م  ب   الفرول

 م  عب خ الشخ ل
 .(0)وم  حسحسات الخ ول

ػصــــفي( بشــــاًء علــــى السفــــخدة ال -اتخــــح الذــــاعخ أســــلػبو الكتــــابي الذــــعخي للقرــــيجة )التذــــبييي
 االستعارية ياللغةي ، إذ عبخت عغ تدلدالت صػرية جاءت مغ باب التسييج للجخػل إلى جدج الشز.

امتـــازت القرـــيجة ب ســـلػبيا الستسيـــد باللغـــة الذـــعخية وتػضيفيـــا التقشـــي والـــػضيفي لتعـــجد مخاحـــل 
 االستعارات التذبييية السختكدة على حخف الجخ )مغ(.

 
 رحين                              

 مغ                           عبيخ
 حسحسات                                 

                                                 

 .34: 2007، لشجن، 1( جساليات الشز األدبي: دراسات في البشية والجاللة، د. مدلع حبيب حديغ، دار الدياب، ي1)
 .150( ديػان )جدخ على وادي الخماد(: 2)
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 -الشخيــــل -ويعتســـج ىــــحا االرتكـــاز علــــى أندـــشة البي ــــة السدـــشجة إلــــى الكلســـات اآلتيــــة )الفرـــػل
 الخيػل(.

 
 ثالثًا: العشونة التخك بية:

التجخبة الذعخية ، فيػ السيـجان العسلـي لتجدـيج رؤى  يعج الشز الذعخي روشًا أساسيا مغ أروان
الذــاعخ وأفكــاره ، وىــػ السؿيــاس الــحي يعــج مختكــدًا وانعكاســا ضــسغ السحــػر الفشــي الــحي يرــب فــي بــؤرة 
التجــارب التــي عاشــيا الذــاعخ. إذ يــتع رصــج وتقيــيع ىــحه التجــارب الذــعخية عبــخ مشرــة العشػنــة الكبــخى 

 الفخعية.التي أعصت تػىجًا نحػ القرائج 
إذ يتسيد الـشز الذـعخي برـفة التذـبيو مـغ مثـل الجدـج وأعزـائو ، فـالعشػان ىـػ بسثابـة الـخأس 
مــغ الجدــج ، وأمــا بؿيــة العشاصــخ الشرــية فيــي االســتيالل والســتغ الشرــي والخاتســة ، وىــي أيزــًا التــي 

 تسثل أعزاء الجدج الشري.
ة( وؼيــو نتعــخف علــى مغــدى الــشز يتــخأس العشــػان أول نقصــة دالــة لبػابــة الــشز األدبــي )القســ

الذعخي وما يتبلػر مـغ عالقـة تـخابط بـيغ العشـػان والسـتغ الشرـي ، إذ تجلـت العشـاويغ الشرـية بػصـفيا 
وبخوزىـــا وتعلييـــا وتخؤســـيا ـيكليـــة الـــشز ، فيـــي مشطـــار القـــارب وعيشـــو وبرـــيختو التـــي تكســـغ فـــي قـــػة 

يــػم مــع الشقــج الحــجيث ومشــح نذــ ة الذــكلية والبشيػيــة انجحابــو نحــػ الــشز الذــعخي ، لــحا يبــات معخوفــًا ال
وخرػصـــًا مـــع علـــع العالمـــات. إن تحليـــل العشـــػان لـــو أىسيـــة وبيـــخة مـــغ حيـــث ىـــػ نـــز صـــغيخ يزـــع 

 .(6)وضائي شكلية وجسالية وداللية تعج مجخاًل لشز وبيخ وثيخًا ما يذبيػنو بالجدج رأسو ىػ العشػاني
 

 الجسمة االسسية:
ياح واســع فــي مشجــد )ذو الشــػن يــػنذ( الذــعخي مــغ حيــث تكــخار السذــيج للجسلــة االســسية اشــت

العشػاني األول السخوب تلػ السذيج العشػاني السخوب اآلخخ التـي وقعـت ضـسغ سلدـلة القرـائج الذـعخية 
 التي تسذخرت في حياة الذاعخ السختكدة بحخوتي الشفدية والدمشية.

نصـاق واسـع للجسلـة االسـسية التـي ترـجرت  اتخحت العشػنة التخويبية ـيسشة واضحة سـػاء علـى
العشػانات الخئيدة والفخعية في مشجد )ذو الشػن يػنذ( الذعخي مغ حيث استخجام التخاليب الشحػية في 

 تجخبتو الذعخية.
                                                 

: 1999، 1(، ت 28لداق، دمحم اليادي السصػي، مجلة عالع الفكخ، الكػيت، مه )( شعخية عشػان وتاب الداق على ا1)
456. 
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وقـج أشــار البالغيــػن إلــى الجــجل والخــالف ؼيســا يتعلــن بـــ )الجسلــة االســسية السخوبــة( ومــشيع مــغ 
التــي يــجل فييــا السدــشج علــى الــجوام والثبــػت أو التــي يترــي فييــا السدــشج  يــخى أن يالجسلــة االســسية ىــي

إليو بالسدشج اترافا غيخ متججد ، أو بعبارة أوضح: ىي التي يكػن فييا السدشج أساسًا اسسًا ، على مـا 
 .(6)بيشو الجخجاني ؼيسا اقتبدشا مغ والمو ىيشاي

تيا على الثبـػت ف نيـا تقيـج التجـجد عشـجما ؼيسا يجج آخخون أن يالجسلة االسسية وبالخغع مغ دالل
 .(0)تكػن ىشاك قخائغ سياؾيةي

ولكل شاعخ ميدة خاصة في اختيـار مفخداتـو الذـعخية للعشػانـات الشحػيـة السخوبـة بسـا ييتستـع بـو 
العشــػان مــغ أىسيــة بالغــة فــي الحزــػر علــى مدــتػى حجــع العشػنــة مــغ جيــة ، وت ثيخىــا فــي جدــج الســتغ 

 .(1)ة أخخى استشادًا إلى ؾيستو ووضعو وشخائن تذكيلويالشري وليًا مغ جي
يعج استقخاؤنا للسشجد الذعخي لـ )ذو الشػن يػنذ( أن شيػت الشدبة العليا ليحه العشػانات السخوبة 

 ( عشػانًا صيغ في الجسلة االسسية.61التي أحريشاىا بشحػ )
برـخي( للعشـػان ومـا  -يتذيخ ىـحه البشيـة الشرـية إلـى وجـػد عالقـة تـخابط ذات إحدـاس )سـسع

يحسلو مغ داللة واضحة )حياة الحوخى( لجى الذاعخ إذ يقرًج في اختيار مفخداتـو الذـعخية التعبيـخ عـغ 
 الحدن واألسى.

 ويقجم الستغ الشري السذحػن بالزسيخ السخاشب بقػلو:
 وال زلكككككككككككككككككت كسكككككككككككككككككا كشكككككككككككككككككت

 

 تركككككككككككككككككك  الككككككككككككككككككجم  لمسككككككككككككككككككوتى 
 

 وال زلكككككككككككككككككت كسكككككككككككككككككا كشكككككككككككككككككت
 

 تمكككككككككككككككككككح القككككككككككككككككككككول والرككككككككككككككككككككستا 
 

 الميكككككككككككككالي الدكككككككككككككود وتدكككككككككككككخل
 

  كككككككككككككا محكككككككككككككدون مككككككككككككك  أنتكككككككككككككا   
 

 أأنكككككككككككككت العكككككككككككككاثخ السحسكككككككككككككوم
 

 باألسككككككككككككككككككككككككككككككككخار الزلتككككككككككككككككككككككككككككككككا   
 

 

ألنــو يذــغل الزــسيخ السخاشــب )الزلــت ، تدــ ل ، أنــت( فــي السشطــػر الكــامخاتي حيــدًا وبيــخًا فــي 
القريجة الذعخية وػنو ذا صـلة بتجخبـة الذـاعخ الحاتيـة التـي تستـج مـغ أعسـاق الذـاعخ السػصـػفة باللغـة 
السعاتبــة الجارحــة الستجفقــة ، فــي رســع الرــػرة احنتاجيــة لتقــانتيغ مــغ تقانــات احيقــات الرــػتي ، وىســا 
التكـــخار والتـــػازي ، إذ يتسيـــد الـــشز مـــغ الشاحيـــة السخئيـــة اســـتجابة واضـــحة وجـــاء بتػضيـــف التكـــخار فـــي 

                                                 

 .46: 2005، بغجاد، 1( في الشحػ العخبي: )نقج وتػجيو(، د. ميجي السخدومي، دار الذؤون الثقاؼية العامة، ي1)
 .166: 2008 ، لشجن،1( اللغة في الجرس البالغي،ـ أ.د. عجنان عبج الكخيع جسعة، دار الدياب، ي2)
، الذارقة، 1( السغامخة الدخدية وجساليات التذكيل القرري، سػسغ ىادي جعفخ، دار الثقافة واحعالم للشذخ، ي3)

2009 :235. 
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لشفدــية ف نيــا ذات وضيفــة القرـيجة ب ســلػب التكــخار الالزمـة الشــاته لـــ يدوافــع نفدـية ، وأخــخى فشيــة ، أمـا ا
مددوجــة تجســع الذــاعخ والستلقــي علــى الدــػاء ، فســغ ناحيــة الذــاعخ يعشــي التكــخار احلحــاح فــي العبــارة 
على معشى شـعػري يبـخز مـغ بـيغ العشاصـخ الذـعخية ألثـخ مـغ غيـخه ، وربسـا يخجـع ذلـظ إلـى تسيـده عـغ 

(6)سائخ العشاصخي
 السترلة الستكخرة. 

ــــت( ورافــــن تكــــخار الالزمــــة تكــــ خار حــــخف )الــــػاو( العصــــي السدــــتيل لزــــسيخ السخاشــــب )والزل
)وتدــ ل( مســـا يــجل علـــى قـــػة شــعػرية ال تدـــسع صـــػتو إال محاليــًا مخاشبـــًا تحـــت تــ ثيخ وحـــجة الذـــعػر 

 ووحجة الرػت.
بخز في ىحه البشية الشرية لذعخ )ذو الشػن يـػنذ( تقانـة )التـػازي( التـي تذـكل بشيـات إيقاعيـة 

بـجوره يـختبط  -لتكػيغ ، أحـج شخؼيـو ال يعـخف إال مـغ خـالل اآلخـخ ، وىـحا اآلخـخبػصفو يمخوب ثاني ا
مع األول بعالقـة أقـخب إلـى التذـابو ... ، ومـغ ثـع فـ ن ىـحا الصـخف اآلخـخ يحطـى مـغ السالمـح العامـة 

د بسا يسيده احدراك مغ الصخف األول ، وألنيسا في نياية األمخ شخفا معادلة وليدا متصابقيغ ، ف نشا نعػ 
 .(0)ونكافئ بيشيسا على نحػ ما ، بل ونحالع أوليسا بسشصن وخرائز وسلػك ثانييساي

يحســـل ىـــحا العشـــػان معصيـــات وتفاســـيخ عجيـــجة لثبـــػت الجسلـــة االســـسية ذات الرـــلة بـــيغ الســـتغ 
الشرــي والعشــػان )حيــاة الــحوخى( الــحي يــجل علــى الحخوــة واالنقصــات ، وفــي اختيــاره لالفــا  الجالــة علــى 

 )الجمع ، القػل( والدكػت )للسػتى ، الرستا( ، فزاًل عغ تعديده بالرلة الزجية ؼيسا بيشيسا.الحخوة 
تـــؤدي الـــحات الذـــعخية فـــي اقتشـــاص التخويبـــة الشحػيـــة الجالليـــة إذ يعتســـج الذـــاعخ فـــي تػضيـــف 

لشـجاء أسلػب االستفيام في بشاء قريجتو )أأنت ؟( بالتشػيع مع أسلػب التعبيخ الحي مدج االستفيام مـع ا
في لفطة )يا مخدون( للتعبيخ عغ الذعػر الحدي القائع على لػن مغ القلن الشفدي في لفطتي )الليالي 
الدػد( السؤثخة فكخيًا وذىشيـًا مسـا يغسـخ الذـاعخ فـي الدـؤال عـغ ضـسيخه السخاشـب )العـاثخ السحسـػم( إذ 

 تزع األنا الذاعخة الستلقي في شجة انتباه نحػ الشز الذعخي.
 لفعمية:الجسمة ا

أخحت بشية العشػان الذعخي جانبًا ميسـًا مـغ حيـث االتجـاه إلـى االلتـدام الشحـػي ، إذ بـجأ التغييـخ 
فـــي االختيـــار احبـــجاعي الـــحي تسيـــد بـــو الذـــاعخ نحـــػ التججيـــج والتغييـــخ فـــي انتقائـــو العشػانـــات )الجسلـــة 

الجالليــة الذــعخية مســا تــجفع الفعليــة( مســا يدــيل للذــاعخ حخيــة التػضيــف فــي اختيــار األلفــا  التخاليبيــة 

                                                 

، د. ت: 1987( البشيات األسلػبية في الذعخ العخبي الحجيث، د. مرصفى الدعجني، مشذاة السعارف، احسكشجرية، 1)
172. 

 .5: 1999، ججة، 1الشز الذعخي، تخجسة: دمحم فتػح أحسج، الشادي األدبي الثقافي، ي ( يػري لػتسان: تحليل2)
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ـــحا يفـــخض الذـــاعخ أســـلػبو  الذـــاعخ إلـــى اســـتساللو قـــػة اححدـــاس ورســـع الرـــػرة الذـــعخية الحىشيـــة ، ل
 الذعخي العالي في سيصختو السحكسة للقريجة.

وأشـــار بعـــس البالغيـــيغ فـــي يوصـــي الجسلـــة االســـسية بالجاللـــة علـــى الثبـــػت والجسلـــة الفعليـــة 
 .(6)وثيبالجاللة على التججد والحج

ؼبعج القخاءة الفاحرة لػضائي العتبات ثبت للشقاد أن العشػان ىػ صـػر بثـت مـغ داخـل الـشز 
 .(0)الذعخي أمام شاشة القخاءة لتشقل للستلقي تلظ التجاعيات التي تراحب الكتابة الذعخيةي

ولكــل شــاعخ حؿيقتــو فــي وضــع فلدــفتو الخاصــة فــي اختيــار العتبــات العشػانيــة بســا ييتستــع بــو 
لعشــػان مــغ أىسيــة بالغــة فــي الحزــػر علــى مدــتػى حجــع العشػنــة مــغ جيــة ، وت ثيخىــا فــي جدــج الســتغ ا

 .(1)الشري وليًا مغ جية أخخى استشادًا إلى ؾيستو ووضعو وشخائن تذكيلوي
انتقى الذاعخ )ذو الشـػن يـػنذ( العشػانـات السبـجوءة بالجسلـة الفعليـة مـغ قرـائجه بتخويـد عـالي 

ستسثلة بـ )الجسلة الفعلية السخوبة( السسدوجة مع بعس األساليب الشحػيـة سـػاء وانـت السدتػى الحىشي ال
 اسسية أو مزاف إليو ، إذ تع تجدئة وتفكيظ ىحه األساليب عبخ شفخة العشػنة السخوبة.

تتجلـــى فاعليـــة الذـــاعخ فـــي التسييـــد وفـــي اختيـــار ىـــحه العشػانـــات لقرـــائجه الجالـــة علـــى الحخوـــة 
الجسلــة الفعليــة وػنيــا تزــيء الخؤيــة للذــاعخ السشبثقــة مــغ يارتبــاي اللغــة الذــعخية والتجــجد ضــسغ ســياق 

بالتجخبة احندانية حؿيقة الشظ فييا إذ ليدت اللغة إال التجديج الحدـي لخؤيـة الذـاعخ الكػنيـة والتعبيـخ 
 .(2)عغ عالسو الخاصي

يــػنذ( فــي اختيـــار تتذــطى اللغــة الجارحــة )السفــخدات والرــػرة الذـــخعية( لذــاعخنا )ذو الشــػن 
العشػانات الخئيدة أو الفخعية الجالة على التػتخ واالنفعال الشفدي لجيـو فـي اختيـار التخاليـب السعبـخة عـغ 
أســاليب عاشــيا الذــاعخ فــي ضــل بي ــة قاســية تقــػم علــى الحــجث فــي الــدمغ الساضــي والتحامــو بالػقــت 

 الحاضخ.
نحــػ االرتقــاء فــي اختيــار العشػانــات  تسيــدت الكتابــات الذــعخية لــجى الذــاعخ )ذو الشــػن يــػنذ(

السذحػنة بفكخ تجخيبـي وذىشـي يعـػد إلـى السـػروث السجتسعـي الثقـافي للذـاعخ وتخجسـة ىـحا الفكـخ ليـتع 
 إيرالو إلى الستلقي.

                                                 

 .166( اللغة في الجرس البالغي: 1)
و  459( يشطخ: العتبات الشرية في شعخ سعجي يػسي، د. حسج محسػد الجوخي، مجلة السػقي األدبي، العجدان )2)

 .268: 2009( لدشة 460
 .235ليات التذكيل القرري: ( السغامخة الدخدية وجسا3)
 .81( جساليات الشز األدبي: 4)
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يتــ لي عشــػان القرــيجة )أغــث ُضالمــة شــعبي( علــى السدــتػى الشحــػي التخويبــي مــغ فعــل األمــخ 
االسـتغاثة واالسـتشجاد ، تعبـخان عـغ اللغـة الرـارخة التـي تشحـجر )أغث( إذ يعصي لػحتيغ قائستيغ على 

مشيا الحخوة واالنتقال نحػ االسـتقخار والتسخوـد الفكـخي لـجى الذـاعخ ، أمـا اللػحـة الثانيـة بػصـفيا حلقـة 
 وصل بيغ الشز والستلقي السخاشب السشكػب وما يتػغل ؼيو مغ األسى والحدن.

تكـخرة )أغـث( فـي اجتيـاده وحخيـة االنتقـال فـي السػنػلـػج يقجم الستغ الشري صاحب السفـخدة الس
 الجاخلي للشز الذعخي بالزسيخ السخاشب وسا جاء في قػلو:

 أ ككككككث لقككككككاث دم  ستركككككك  الوجكككككك 
 

 ويدكككككككككتغ ث دعكككككككككا  جخحككككككككك  القمككككككككك  
 

 أ ث دمارًا، أ كث طقكخًا، أ كث سكبباً 
 

 إليككككككككككا كككككككككككاد مكككككككككك  األوزار يشقطكككككككككك    
 

 أ ككث رؤى كككان فككي بغككجاد مذككتمقا
 

 الت فككككككبوس البغككككككي تقتمكككككك   ذوت وصكككككك 
 

 أ ككككككث صككككككحانه أقككككككجاس تمونقككككككا
 

  سامككككككككة مكككككككك  دم األحقككككككككاد تختزكككككككك    
 

 أ ككككث إ ككككور إ سككككان وهككككي  رككككك 
 

 مشقككككككا وأهككككككوت يككككككج األهككككككوا  تقتطكككككك    
 

 أ ككككث  المككككة شككككع  سككككام  عشتككككاً 
 

 محتمككككككك  واأللكككككككى فكككككككي سكككككككخب  رتعكككككككوا 
 

  
جر البيـت األول بفعـل بعج مذاىجة )الكاميخا الترػيخية( للسـتغ الشرـي تبـجو ويؽيـة اسـتيالل صـ

األمخ )أغث( وختام القاؼية بـ )أفعال مزارعة( )يشقصـع ، تقتلـع ، تختزـع( لتعـدز وتقـػي السـتغ الشرـي 
 وانتقالو مغ الحخوة واالستسخار نحػ الدكػن.

 
 )أغث( حخوة

 
 
 

 عيشقصع                   تقتلع                         تختزع               تقتص     
 
 

 سكػن                  سكػن                         سكػن                سكػن      
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ي خح العشػان دورًا بارزًا في ويؽية اترالو مع الستغ الشري ليعصي صػرة شـعخية مذـحػنة بقـػة 
 االنفعال ووحجة الدمغ تختكد على الػاقع السخيخ لجى الذاعخ.

ـــة فـــي الـــشز بفعـــل األمـــخ )أغـــث( تـــؤدي تقانـــات التكـــخار فـــي  فـــخض ســـيصختو احيقاعيـــة الفعال
الستحخوة الستكخرة الجالة على يأنيا تسـارس ضـغػشًا وبيـخة علـى الذـاعخ وتذـكل محـػر اىتسامـو ، لـحلظ 
يلج  في ول مشاسبة إلى تكخارىا وذلظ قرج التشؽـيذ مـغ الزـغط الـحي يعـاني مشـو ، مـغ جيـة ، ولفـت 

 .(6)يةيانتباه القارب مغ جية ثان
 أغث           الػجع
 أغث           دماراً 

 أغث           مذتبياً 
 أغث           تلػنيا

يعبخ ىحا التكخار عـغ الالزمـة التـي عخفيـا شـعخ )ذي الشـػن يـػنذ( إذ يقـػم علـى تكـخار الكلسـة 
رًا أساســـيًا يعلـــى انتخـــاب ســـصخ شـــعخي أو جسلـــة شـــعخية ، تذـــكل بسدـــتػياتيا احيقاعيـــة والجالليـــة محـــػ 

 .(0)ومخوديًا مغ محاور القريجةي
تعصي السفخدات ألـع شـعػري صـارخ باسـتيالالتو الستكـخرة فـي السـتغ الشرـي الستسثلـة بلغـة الـجم 
والدـــكػن السرـــحػبة بتػضيـــف األســـاليب الشحػيـــة مشيـــا العاشفـــة )ويدـــتغيث( الستســـخدة وتػغليـــا داخـــل 

تيـار األلفـا  )دم ، دمـارًا( لتعصـي صـػتًا جيػريـًا يلفـت تشتقل الخؤية الحىشية لجى الذـاعخ فـي اخ الشز.
االنتباه ليكـػن داللـة واضـحة علـى اترـالو فـي البيـت األول بتخويبـة الجسلـة الفعليـة بفعـل األمـخ )أغـث( 
ليكػن ليا اترال مع السفـخدات الشرـية لــ يتدـاعج علـى تـجفن احيقـات ، وتخلـن نػعـًا مـغ التـخابط القـػي 

أو مقاشعيـا ، وال تكـاد تخلـػ أغلـب القرـائج الحجيثـة الصػيلـة مـغ عشرـخ الالزمـة ، بيغ أجداء القريجة 
 .(1)سػاء ألانت قبلية أو بعجيةي

 -يــجخل العشــػان بالبػابــة الشرــية الذــعخية وصــػاًل إلــى القســة اليخميــة علــى وجــػد عالقــة ســسعية
كـغ لـع يشبـع ىـحا االلتفـات عـغ برخية بيغ العشػان والجاللة مسا يلفت انتباه القـارب وشـجه نحـػ الـشز، ول

حجس حدي ذاتي و نسا جاء عبخ أبعاد مػضػعية تجدجت باألنـا الذـاعخة بقـجرتيا وتسخدىـا علـى الـحات 
                                                 

 .49: 2001( الطاىخة الذعخية العخبية الحزػر والػياب، د. حديغ خسخي، اتحاد الكّتاب العخب، دمذن، 1)
ع الكتب ( القريجة العخبية الحجيثة حداسية االنبثاقة الذعخية األولى جيل الخواد والدتيشات، أ.د. دمحم صابخ عبيج، عال2)

 .424: 2010، إربج، 1الحجيث، ي
، عسان، 1( بشية القريجة في شعخ عد الجيغ السشاصخة، د. ؼيرل القريخي، دار مججالوي للشذخ والتػزيع، ي3)

2006 :189 . 
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الثــائخة مســا يــؤدي إلــى تػضيــف الرــخات الشفدــي الدــيكػلػجي السرــحػب باالنفعــاالت الحالخاتيــة الفكخيــة 
 لجى الذاعخ.

 اخلامتة
الشرـية فـي شـعخ ذي الشـػن يـػنذ مرـصفى األشخقجـي لـبعس يكذي البحث بعج دراسة يالعتبـات 

 الشساذج الشتائه اآلتية.
* يبــجو السدـــتػى الشحـــػي الــحي يـــؤدي دورًا بـــارزًا فــي شـــعخ )ذو الشـــػن يــػنذ( بـــالتشػت فـــي اختيـــار 

 األساليب الشحػية مسا يجل على قػة األسلػب في اللغة.
التـــي أخـــحت دورًا بـــارزًا فـــي شـــعخ )ذو الشـــػن  * نلحـــي ـيسشـــة العشػانـــات الستسثلـــة بالجسلـــة االســـسية

يــػنذ( مســا يؤوــج والمشــا فــي اختيــار العشــػان الــخئيذ السبتــجب بالجسلــة االســسية إذ عبــخت عشػانــات 
 القرائج عغ السػاقي الثابتة واالستقخار الشفدي والفشي لجى الذاعخ.

علــى الحخوــة والتججيــج * لعشػانــات الجسلــة الفعليــة حزــػر فــي مشجــد )ذو الشــػن يــػنذ( التــي تــجل 
لتؤدي الحاجة الديكػلػجية التي تترل بـالػاقع السخيـخ الـحي عاشـو الذـاعخ التـي أدت إلـى تػضيـف 

 ىحه العشاويغ.
*  يــؤدي التشــاص دورًا مــؤثخًا أيزــًا فــي تذـــكيل العشػانــات الفخعيــة السدت رــلة مــغ الســتغ الشرـــي 

 لتكػن مشصلقًا لعشػانات قرائجه.   
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