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 السمخز

مسا الشظ فيو أف بشاء القريجة السعاصخة وما وصمت اليو مغ الشزج والتصػر في 
وقتشا الحاضخ يعج مغ متصمبات الحجاثة الذعخية ومدمساتيا األساسية لتغجو وعيا  لمتجخبة 

 وادراكا  ليا مغ خالؿ عالقة الحات بالسػضػع سػاء  كاف الحات شاعخا  اـ ناقجا .

لى الكذف عغ بشاء القريجة السعاصخة واثخىا في التذكيل لحا فإف ىحا البحث ييجؼ إ
الجاللي عبخ األسذ والتقانات الفشية التي قامت عمييا واشتغاليا مع بعزيا لتأسيذ عالسيا 

 الخؤيػؼ وليكمتيا الخاصة بيا في محاولة مشا لدبخ اغػارىا واستكشاه ابعادىا.

سج بخيب نطخا  لسا تحسمو ىحه وقج جاء اختيارنا لقريجة )روما( لمذاعخ السرخؼ اح
القريجة مغ دالالت عسيقة ورؤػ عرخية، وتسيدا  في بشائيتيا وتقاناتيا، لحا قدسشا البحث 
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                   Abstract         
          Undoubtedly, the structure of a temporary poem as it reached 
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development and maturity in the present time is regarded as one of 

demands of modernism to become as awareness and recognition of the 

poetic experience through the relation-ship between self and subject 

whether self is a poet or a critic. There for, the study aims at discovery 

of the temporary poem and its effect on connotation through technical 

basis on which it stands and its special form. We try to delve and 

discover its dimensions. We chose the menti0ned poem because its 

temporary vision and deep connotation and its structure. We divided 

the study into four sections : 

1- The technique of Title 

2- The technique of employing the heritage 

3- The technique of employing paradox 

4- The technique of employing rhyth 

                                           

 تػشئة

شيجت القريجة العخبية تحػالت كبيخة سػاء كانت عمى مدتػػ البشاء اـ عمى مدتػػ 
السػضػع مشح نذأتيا إلى يػمشا ىحا نتيجة لتصػر الحياة في كل مياديشيا مسا انعكذ عمى 

ية، وكثخ الججؿ حػؿ القريجة العخبية الججيجة بيغ مؤيج ليا ومعارض، إذ بشاء القريجة العخب
وجج السعارضػف ليحه التحػالت أف فييا كدخا  لقػاعج الذعخ العخبي القجيع وعسػده، وخخوجا  
بل وخخقا  لبشاء القريجة، فقجيسا  قدست القريجة عمى لػحات متعجدة كمػحة الصمل ووصف 

ى غخض القريجة األساس، فزال  عغ شيػع وحجة البيت والقافية الشاقة والخحمة وصػال  إل
إذ تعج ىحه األمػر مغ السدمسات واالسذ  (1)كسا اشمق عميو الجخجاني–والتداـ عسػد الذعخ 

التي يقػـ عمييا البشاء الذعخؼ، لحا نجج معارضة مغ الشقاد القجماء لكل مغ يحاوؿ الخخوج 
عمى ىحه األسذ مغ الذعخاء، وعمى رأسيع الذاعخ ابػ نػاس، إذ تعخض لشقج كبيخ بدبب 

 :(2)مػقفو السعخوؼ مغ الصمل بقػلو

 واقفا  ما ضخَّ لػ كاف َجَمْذ   ُقْل ِلَسْغ َيْبكي عمى َرْسٍع َدَرْس 
 

                                 
، 1يشطخ: قزية عسػد الذعخ في الشقج العخبي القجيع، وليج ابخاليع قراب، دار الفكخ السعاصخ، لبشاف، ط( 1

 .234-202ـ .:2010
 .134: 1992بيخوت، ديػاف ابي نؤاس، تحقيق: عبجالسجيج الغدالي، دار الكتاب العخبي، ( 2
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واستسخت القريجة العخبية في التصػر يخافقيا معارضة مغ السحافطيغ في مختمف 
عرػرىا وصػال  إلى العرخ الحجيث واحجاثو وبدوغ شسذ قريجة الذعخ الحخ عمى يج بجر 

سالئكة وما ضسشتو مغ تغييخ مفرمي في بشائية القريجة العخبية شاكخ الدياب ونازؾ ال
بارتكازىا عمى التفعيمة والدصخ الذعخؼ بجال  مغ البيت الذعخؼ ونطاـ الذصخيغ، فزال  عغ 
تعجد القافية في القريجة الػاحجة ناليظ عغ تجاخل االجشاس األدبية في القريجة الحجيثة، 

لسفارقة والقشاع وغيخىا مغ تقشيات بشاء الذعخ العخبي وقياميا عمى تقشيات عجة كالخمد وا
الحجيث، إذ تعج ىحه التقشيات مغ اىع اإلضافات الحكيقة التي اكدبت القريجة الحجيثة مدتػا  
ججيجا  مغ العسق والخؤية، وكاف الذعخاء عمى وعي شجيج الحداسية بأىسية ىحه التقشيات وتمظ 

 .(1)ا  مغ اىجافيعالبشى الخمدية التي أصبحت ىجفا  ميس

وىكحا بجأ الذعخ الحجيث يشحػ إلى الغسػض، فالذعخ ىػ التعبيخ بالمغة البذخية وقج 
أرجعت إلى ايقاعيا األساس إيقاع السعشى الغامس لسطاىخ الػجػد، فالذعخ يشبع مغ 

يتذكل مغ قػة الغسػض في الصبقات العسيقة لمسعشى التي تحاوؿ اكتداب لغتو ايقاعا  خاصا  
وكساليا  ، إذ يعج ذلظ الغسػض سببا  مغ أسباب ثخاء القريجة(2)تفديخ مطاىخ الػجػد السعقجة

وتعجد اصػاتيا ودالالتيا وتصػرىا نحػ األفزل وذلظ مغ خالؿ افادتيا في بشيتيا وشكميا مغ 
القريجة والشقج االدبي المحيغ كاف ليسا دور فاعل وميع في تػجيو شعخائشا العخب إلى اإلفادة 

ية لمتعبيخ عغ مغ تخاثشا العخبي وااللتفات إلى التخاث العخبي بأساشيخه واشكالو الفشية الحجاثػ 
 تجارب معاصخة.

لحا نجج أف بشاء القريجة العخبية السعاصخة بذكميا الحاضخ مػجيا  مغ مػجبات 
الحجاثة الذعخية، إذ بجأت تػحي ىحه القريجة إلى تعديد وتأسيذ وعي التجخبة لجػ الذاعخ 

عاتيا والشقاد عمى حج سػاء لحا فيي القريجة التي يبخز فييا االنداف في الذاعخ ومػضػ 
مدتسجة مسا يخز الذاعخ ذاتو عبخ حالتيغ: ضاىخة ومزسخة؛ أما الطاىخة البيشة الػاضحة 
لمذاعخ والستمقي والشاقج سيخة لذخرية الذاعخ، وأما السزسخة فتتسحػر في كل العالقات 

، وىحا (3)والجالالت التي يتػخاىا الذاعخ دوف أف يرخح بيا لمػصػؿ إلى قخاءة ىحه القريجة
مكسغ خمػدىا وبقائيا فيي القريجة الستكاممة ببشائيا، إذ لع يقترخ مفيػـ البشاء عمى التصػر 

                                 
 .25يشطخ: تقشيات القريجة السعاصخة، عبج الشاصخ حدغ دمحم: ( 1
يشطخ: القريجة العخبية الحجيثة بيغ البشية الجاللية والبشية االيقاعية، دمحم صابخ عبيج، اتحاد الكتاب العخب، ( 2

 .9: 2001دمذق، 
 .4القريجة العخبية السعاصخة:  يشطخ: بشية( 3
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والشسػ ووحجة العسل الفشي والتخابط السشصقي بيغ أجداء الشز ودور األسمػب الغخبي بمغتو 
ي الجانب الذكمي والػحجة السػضػعية االنفعالية أو الخمدية في القريجة حدب، وانحدارىا ف

كسا كاف شائعا  ومتعارفا  عميو قجيسا ، بل إف مرصمح البشية في الشقج الحجيث قج اصبح يعشي 
صفات وخرائز القريجة الشاجدة مغ خالؿ مكػنات ىحه القريجة وما يخبط بيغ ىحه 

إذ يعج ىحا السكػنات مغ عالقات ترب في وحجة القريجة ككل أؼ )الػحجة العزػية(، 
 ودوره في القريجة السعاصخة. (1)السفيـػ صجػ نطخية كػلػردج في الخياؿ

ويأتي ىحا البحث لمكذف عغ بشاء القريجة السعاصخة واثخه في التذكيل الجاللي عبخ 
تي قامت عمييا القريجة السعاصخة واشتغاليا مع بعزيا في قريجة األسذ والتقشيات الفشية ال

روما لمذاعخ احسج بخيت بػصفيا عيشة البحث وانسػذجا  لمقريجة السعاصخة، إذ زاوجت ىحه 
القريجة بيغ السحافطة عمى الػزف والقافية وجدالة المغة مغ جية، وبيغ تػضيف السػروث 

وكميا تعج مغ مقتزيات البشاء الذعخؼ  *بشاء الجائخؼ والخمد والسفارقة والبشاء الجرامي وال
الحجيث، لحلظ جسعشا كل ىحه التقشيات في أربعة محاور تقشية ىي العشػنة وتػضيف السػروث 

 والسفارقة الرػرية وااليقاع.

 اواًل: تقنية العنونة

كبيخة في الجرس الشقجؼ الحجيث، إذ إف العشػاف يتػسط حمقة تحتل العشػنة أىسية 
اإلتراؿ ما بيغ الستمقي والشز ذلظ أف العشػاف بسثابة الجدخ الحؼ يعبخ الستمقي مغ خاللو 
إلى الشز لفيع عالسو، فاذا ما اتخح الستمقي مغ العشػاف وسيمة لمػلػج إلى الشز فإنو بيحا 

 .(2)ح الذيفخة الخمديةالعسل يكػف مدودا  بأحج اىع مفاتي

فالعشػاف لع يعج مكتفيا  بػضيفة )التدسية( حدب، وإنسا بات سياسة، شخيقة لمشز 
يتفاوض بسػجبيا مع القارغ، فغجت لو نريتو، بػصفو نرا  متسفرال  مختبصا  بالشز الحؼ 

 .(3)ت نفدو يتستع باستقالليتو الشرية التي تمفت االنتباه اليويدسيو وفي الػق

فالعشػاف في الذعخ الحجيث "لع يعج مخشجا  إلى غيخه، لقج اصبح حمقة أساسية ضسغ 
عغ شعخية العشػاف كحجيثشا حمقات البشاء االستخاتيجي الشري، واصبح باإلمكاف أف نتحجث 

                                 
 .2يشطخ: بشية القريجة العخبية الجاىمية، تامخ إبخاليع السراروة، ديػاف العخب:( 1
 إذ افتتحت القريجة بدؤاؿ مددوج وختست بدؤاؿ مددوج ايزا . *
 .68يشطخ: العشػنة وسيسيػشيقا االتراؿ األدبي، دمحم فكخؼ الجدار: ( 2
 .99يشطخ: شؤوف العالمات مغ التذفيخ إلى التأويل، د. خالج حديغ: ( 3
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 .(1) عغ شعخية الشرػص السعخوضة بعج العشػاف"

وىحا يعشي بالزخورة أف العشػاف "يحجد القريجة بسعشى أنو يدسييا ويخمق اجػاءىا 
ػػ رسائل الشرية والتشاصية عبخ سياقييا: الجاخمي والخارجي: ومغ ثع فالعشاويغ ليدت س

، فالعشػنة تذكل (2) مكتػبة مذحػنة بعالمات دالة تعكذ رؤية لمعالع ذات شبيعة ايحائية"
البؤرة والشػاة لذعخية الشز بػصفيا اعمى اقتراد لغػؼ مفعسة بالجالالت قابمة لمتجاوؿ لكػنيا 

لو لمعالع، ومغ ىشا تكسغ خصػرة العشػاف وقػتو "في الفتظ بالسجيػؿ ىػية الشز السعخفة 
 .(3) والعجـ وإنجاز الحزػر، بػصفو حجثا  يقع في المغة وبالمغة"

فيغجو عالمة سيسيائية تسارس التجليل وتتسػضع عمى الحج الفاصل بيغ الشاس 
التي يعبخ فييا الشز إلى العاـ، والعالع إلى الشز والعالع، ليربح نقصة التقاشع االستخاتيجية 

، فيػ عتبة عابخة وعالمة تزيء (4)لتشتفي الحجود الفاصمة بيشيسا، ويحتاج كل مشيسا االخخ
غياىب الشز وتػجو قخاءتو، فالعشػاف يسجنا بداد ثسيغ لتفكيظ الشز ودراستو بل ويقجـ لشا 

ط اندجاـ الشز، وفيع ما غسس مشو ، اذ يسثل محػرا متشاميا يعيج انتاج معخفة كبخػ لزب
 .(5)نفدو، فيػ كالخأس مغ الجدج مغ القريجة ألنو يحجد ىػيتيا 

نرية  وقج اولت الجراسات الشقجية الحجيثة مغ أىسية لمعشػاف وتحػلو مغ مجخد ضاىخة
عابخة إلى االرتقاء بو إلى مدتػػ اكثخ تخررا  وشيػعا  لسا يصمق عميو االف بػ)عمع العشػنة( 

Titrologie  الحؼ استقصب العجيج مغ الباحثيغ، ولعل ابخزىع )ليػىػؾ( الحؼ اثار االنتباه
التخكيبية  ليحا العمع وغجا احج اقصابو بعج انكبابو عمى الجراسة التفريمية لمعشػاف في مدتػياتو

وابعاده الجاللية مدتقريا  العالقات الجمية والخفية التي تػجج بيغ رمػز العشػاف والثيسات 
Themes ولحا عخفو بأنو "مجسػع العالقات المدانية التي يسكغ أف (6)التي يحيل عمييا ،

جل تعييشو، وكحا اإلشارة إلى السحتػػ العاـ وايزا  إلى جحب تخسع عمى نز ما مغ ا
 .(7)القارغ"

                                 
 .55الخصيئة والتكفيخ، عبجهللا الغحامي: ( 1
 .8تجميات الذعخية عشج عبجالػىاب البياتي، عبجالشاصخ حدغ: ( 2
 .46شؤوف العالمات: ( 3
 .47يشطخ: شؤوف العالمات: ( 4
 .121تحميل الخصاب الذعخؼ، استخاتيجية التشاص، دمحم مفتاح: ( 5
 .16يشطخ: العشػاف في الخواية العخبية، عبج السالظ اشيبػف: ( 6
 .17ـ.ف: ( 7
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فاستحػاذ العشػاف عمى كيشػنتو السسيدة والسفارقة لمخصاب االدبي وشيػع استعساؿ 
العشاويغ البميغة يػشظ أف يؤسذ ثقافة نرػصية ججيجة تحس العشاويغ دوف الشرػص 

 .(1) ذلظ جشذ كتابي يستمظ حجودا ومخامَي خاصة وربسا يكػف ارىاصا  يتأسذ عغ

وتأسيدا  عمى ما تقجـ ذكخه انفا  مغ أىسية لمعشػنة فإف عشػاف القريجة التي نحغ 
الشرية وىي برجدىا )روما( يعج ركيدة أساسية في بشائية ىحه القريجة. فيي أولى العتبات 

نز مػاٍز لمشز تسشحشا إشارات ميسة لفيع السغدػ العاـ لمشز، وايرالو لمستمقي ألنيا تسثل 
اخترارا  لفكخة العسل االدبي السخكدية ومفتاحا  يجذ نبزات الشز عبخ عالقة  ججلية تجسع 

 بيشيسا.

مفخد  فالبشية التخكيبية لمعشػنة في ىحه القريجة تسحػرت حػؿ كمسة واحجة وىي عمع
)روما( ، إذ تختدف ىحه الكيشػنة المغػية السخترخة في لفطيا السستجة في تاريخيا وحزارتيا 
وانجازاتيا التاريخية والسعاصخة الكثيخ فاختيار ىحه المفطة كاف لسقرجية أرادىا الذاعخ ، ألف 

،فزال  عغ أف العشػاف ))سسة العسل الفشي أو (2) العشػاف قج يختبط بسحػر القريجة ومخكديتيا
االدبي األوؿ، مغ حيث يزع الشز الػاسع في حالتي اختداؿ وكسػف كبيخيغ، ويختدف فيو 

، إذ تعج )روما( بؤرة استقصاب مخكدية تدخب مشيا دواؿ (3)بشيتو أو داللتو أو كمتييسا في آف((
دواؿ الشز عمى امتجاده، ومحػرا  اساسيا  في بشاء الشز، يعزج ذلظ تكخارىا في مجسل 
القريجة اكثخ مغ ثساني مخات، وفي كل تػارد تحسل داللة مغايخة لدابقتيا واف كاف الخابط 

ع والييسشة والكيج لمذعػب العخبية وىي صفة ثابتة تذي بيا بيشيا جسيعا  صفة التدمط والطم
تخكيبة العشػاف )روما(، فجاللة الجسمة االسسية السقجرة )ىحه روما( تؤكج الثبات عمى صفة 
التدمط والييسشة عكذ الجسمة الفعمية الجالة عمى التججد والحخكة وعجـ الثبات، فخوما خبخ 

 وما(.لسبتجأ مححوؼ وجػبا  تقجيخه )ىحه ر 

ولكغ داللة ىحا العشػاف تبقى عائسة لمقارغ قبل البجء بقخاءة الشز قخاءة داللية كمية، 
ذلظ أف لفطة )روما( ال يسكغ تأويميا بسعدؿ عغ عالقتيا بالشز الحؼ يعج مفدخا  لمجاؿ 
العشػاني، فيػ بسثابة السجلػؿ ولعل ما يعيغ ايزا  عمى تفديخ داللة العشػاف عتبة الترجيخ 

ي جاءت عقب التدسية لمشز وشكمت ايقػنة رمدية في تػجيو نػع القخاءة التي يتصمبيا الت
                                 

 .48ثقافة األسئمة مقاالت في الشقج والشطخية، عبجهللا الغحامي: ( 1
دراسة تصبيكية، زيج خميل القػالة، مجمة الجامعة اإلسالمية،  –الشز التذكيل المغػؼ واثخه في بشاء ( 2

 .213: 2009، 1، ع17مج
 .39ػاف، بداـ فصػس: سيسياء العش( 3
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مػجيا  لمقخاءة مذحػنا  بالجاللة مشبئا  كسا  *العشػاف، فكاف الترجيخ )الجيسية في مجيح أمخيكا(
يسكغ تػقعو مغ ثيسات داللية إيجابية وسمبية فيي مرجر االساشيخ، والسسثمة لمكشيدة 
الغخبية، ومرجر القمق الجائع لمعخب والسدمسيغ ذلظ أنيا تعكذ الحزارة الغخبية بكل ما فييا 
مغ مادية وتحخر. وتقيجىا بعتبة الترجيخ وىشا تغايخ داللة العشػاف فميذ السقرػد بيا روما 
الحكيكية بل وجيت القخاءة أف السقرػد الييسشة الغخبية التي اخزعت الذعػب العخبية ليا 
بعجما افخزتو ثػرات الخبيع العخبي عبخ تكخار لفطة روما ثساف مخات وما افاده مغ دالالت 

ليا الخغبة في تحقيق )شبع( شعػرؼ في لحطة زمشية ثابتة وثانيا  إلى الخغبة في تحقيق لعل أو 
 قجر مغ التشاغع والتآلف السػسيقي والجاللي لمقريجة.

ومع كل تكخار لمفطة روما تتكذف حقائق ججيجة عشيا فيي مخة عاقخ ممعػنة، ومخة ىي 
تعجه مغ دسائذ، وليذ ىحا فحدب ككل الداحخات السذعػذات، ومخة كالعجػز الساكخة، وما 

بل أف روما عمى الخغع مغ قػتيا تخاؼ أشياء كثيخة في عالسشا العخبي تقػض أركانيا فيي 
تخاؼ مغ اليديسة اماـ الديف العخبي داللة عمى األصالة والفخوسية، كسا تخاؼ مغ بالؿ 

اسظ الحج َفجسع وىػ رمد لرػت االسالـ ، ال بل تخاؼ مغ كمسة )لبيظ( واالحخاـ ألداء مش
وسشتصخؽ لكل ىحه  -السدمسيغ مغ أصقاع األرض لتتجدج وحجتيع في ديشيع وعبادتيع

األفكار مغ خالؿ تحميل االبيات ضسغ التقشيات األخخػ، ولعل جخيسة روما الكبخػ، 
وعشجييتيا تتجمى لشا فيسا حل باليشػد الحسخ وما تعخضػا لو مغ ضمع وقيخ وقزاء عمى 

في أمخيكا الذسالية نتيجة لمحخكة االستعسارية لخوما القجيسة )اوربا( وما  حزارتيع وشعػبيع
 نتج عشيا مغ ضيػر )لخوما الججيجة( إذ تجدجت تمظ السأساة في قػؿ احسج بخيت:

 فػؽ الزسيخ َتطل دوف عالجِ   روما اليشػد الحسخ تذبُو قخحة  
 

 يشجمل، بيج أنيا فذبو ما حل باليشػد مغ روما كأنيا قخحة مؤلسة وجخح نازؼ ال
تدتقخ فػؽ الزسيخ داللة عمى عطع الجخيسة بحق اإلندانية جسعاء، ألف فعل روما كاف 
بسثابة اإلبادة الجامعية ليحه الذعػب السقيػرة فخوما الججيجة اشج وشأة مغ القجيسة بجاللة قػؿ 

 الذاعخ عشيا:

ـِ الجاجي  َحسمْت جخائيسا القجيسَة كميا  متمسطاِت في الطال
 

                                 
تزامشا مع الذعب الدػرؼ الحؼ يػاجو القتل والسػت والتذخيج في كل يـػ وفي  2012القريجة كتبت عاـ  *

 أمخيكا وحمف الشاتػ ليحيمػا سػريا خخابا  دائسا . كل ساعة عمى يج جير بذار األسج وشائخات
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فجخائسيا القجيسة ىي مديخة االحجاث التاريخية التي مخت بيا مشح نذأىا إلى أف يخث 
 هللا األرض ومغ عمييا، فذكمت لجػ الذاعخ قشاعة مفادىا:

 حبمى مغ التاريخ دوَف زواجِ   روما الججيجُة عاقٌخ ممعػنةٌ 
 

التي فالبيت ىشا اخترخ الحالة كميا بمغة شعخية اندياحية عالية عبخ السفارقة 
 سشتصخؽ ليا الحقا  وما ابمغو مغ وصف لفعميا السشبػذ.

وبشاء عمى ما تقجـ يتزح لشا أىسية العشػنة بػصفيا تقشية في بشائية القريجة مغ 
اوليا إلى اخخىا وكيشػنة ميسة في تساسظ الشز وتساـ حبكتو، فيي البؤرة االستقصابية األىع 

 في الشز الساسكة لكل خيػشو.

 عشػاف القريجة

 داؿ لغػؼ         روما              بشية سصحية                    

 
 مجلػؿ اوؿ        أمخيكا             بشية عسيقة تػضح مجلػؿ العشػاف   

 
 )روما / أمخيكا(

 بؤرة الشز

 

 اوصاؼ روما الججيجة الدمبية          مخاوؼ روما                         ما تحبو
 

ممعػنة حبمى مغ عاقخ  -1
 التاريخ دوف زواج

تخذى مغ إمخأة  -1
بػ)تجمخ( ربسا ستعيج 

 زنػبيا مغ االمذاج

تحب شعخ ابي  -1
 نؤاس

روما اليشػد الحسخ  -2
تذبو قخة فػؽ الزسيخ 

 تطل دوف عالج

ومغ الخعاة الدسخ لػ  -2
حذجوا ليا مميػف 

 ىانيباؿ مغ قخشاج

تحبشا متفاخخيغ  -2
 بقدػة الحجاج

روما ككل الداحخات  -3
صجيقة لمحئب حيغ 

 يرػؿ بيغ دجاج

تخاؼ اليديسَة كميا  -3
سقصت اماـ الديف 

 تحت عجاج

 تخاؼ اليديسة -3

لع تخر ُأمة مشكػبة  -4تخاؼ بالؿ َدمع  -4روما َستحىب كالعجػز  -4
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لشػليا في الميل الحديغ 
 الجاجي

بالشفط أو بالسصخب  مؤذٍف 
السغشاج أو مغ 

 خسارويو فػؽ بحيخة

روما تعج لشا الغجاء  -5
 كأمشا 

تخاؼ مغ لبيظ  -5
محخمة ومغ الف 
 الجمػع بأعيغ الحجاج

 

تختار قجر السمح  -6 -6
قجر الدع قجر الػقت 

 لإلنزاج

  

 

 ثانيًا: تقنية توظيف الموروث

لقج شغمت ىحه التقشية حيدا  واسعا  في الذعخ العخبي السعاصخ ذلظ أف المجػء إلى 
بالذعخاء السعاصخيغ ،والسيسا التخاث بكل ما فيو مغ رمػز كانت مغ ورائو مقاصج خاصة 

التعبيخ عغ تجخبتو الذعخية السعاصخة ورؤيتو الذعخية والسدتقبمية احيانا  لألحجاث، واستقخائو 
 لكل ما حػلو.

والقريجة السعاصخة الستكاممة احج مطاىخ التججيج بل أىسيا وىي مترمة بالتخاث، 
الحجاثة الذعخية، فيتبادؿ فييا فالذاعخ يعتسج عمى التخاث ويتعامل معو مغ مشطار ججلية 

الذاعخ والتخاث التأثخ والتأثيخ، فيدتسج الحجاثة الذعخية مغ التخاث شخػصيا واقشعتيا وبعس 
اوصافيا، ولكغ الذاعخ ال يعيج صياغتيا كسا جاءت في القريجة الذعخية القجيسة، وإنسا 

ط الفشي، إف يػضف ما يدتعيخ حخكة أو مػقفا  أو حجثا  مشاسبا ، ويحاوؿ بػساشة االسقا
استعاره تػضيفا  معاصخا ، إذ يتجاخل في القريجة الساضي والحاضخ، وتتالقى فييا االصالة 

 .(1)والسعاصخة، وااليجابي والدمبي لمتعبيخ عغ تجخبة معاصخة

األوؿ: التعبيخ  (2)روث يديخ في خصيغوىحا يعشي بالزخورة أف تػضيف الذعخاء لمسػ 
عغ الحات، والثاني: التعبيخ بالحات والثاني ىػ األىع شبعا  ألف الذاعخ يتقشع بخمػزه التخاثية 
ليعبخ عغ تجخبتو ورؤيتو السعاصخة السدتشجة إلى احياء التخاث وتػضيفو تػضيفا  معاصخا  عمى 

ف يفعمو شعخاء حخكة االحياء في عرخ الشيزة في عػدتيع إلى بعس عشاصخ نكيس ما كا
                                 

 .5يشطخ: القريجة العخبية السعاصخة، د. فالح الكيالني: ( 1
 .240استجعاء الذخريات التخاثية: ( 2



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal 
ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

 448 

ىجفا  ليع يعػدوف اليو لبياف جسالياتو وتقجيدو والػقػؼ  -بحج ذاتو–التخاث، فقج كاف الساضي 
عشجه، بيج أف القريجة الستكاممة السعاصخة تجسع بيغ االصالة والحجاثة، وال تسيل الى احجاىسا 

 عمى حداب االخخػ.

فالعػدة لمتخاث تكػف اما عغ شخيق تػضيف حػادث تاريخية معيشة واما عغ شخيق 
استحزار شخريات تاريخية أو أدبية أو اسصػرية لمتعبيخ عغ رؤية الذاعخ عبخ رسع 
الذخز والتعبيخ الجرامي وما يتصمبيسا مغ اإلمداؾ بالخيػط الجرامية والذعخية لشدج قريجتو 

خؼ زايج مخاحل تػضيف الذخرية التخاثية وىي عمى الشحػ السعاصخة، وقج حجد  عمي عذ
 :(1)االتي

                                 
1 
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 اوال : اختيار ما يشاسب تجخبة الذاعخ مغ مالمح ىحه الذخرية

 ثانيا : تأويل ىحه السالمح تأويال يالئع شبيعة التجخبة

 ثالثا: إخفاء االبعاد السعاصخة لتجخبة الذاعخ عمى ىحه السالمح

ما( يجج أنيا تدخخ بالحاالت التاريخية، وربسا يعػد الدبب إف الحؼ يصالع قريجة )رو 
في ذلظ إلى حالة القمق التي يعاني مشيا الذاعخ وما يحدو مغ الع جخاء الػاقع العخبي 
السسدؽ، والسيسا أف القريجة كانت مػجية لمذعب الدػرؼ وما يسخ بو مغ ويالت مدتثسخا  

مختمف العرػر مػضفا  بعس لػاـز ىحا  االحجاث التاريخية في صخاع العخب والخوـ في
 الرخاع، إذ يقػؿ في مفتتح القريجة معبخا  عغ حيختو.

 َسَقَط السمػُؾ لسغ أقجـ تاجي

 

 ولع اؤدؼ جديتي وخخاجي 

 امذي إلى حمٍب ألحخَس قمعتي 

 

 فأرػ الرميبييغ في االدراجِ  

  

وما آؿ اليو وقج  فالخخاج والجدية وقمعة حمب والرميبييغ ىي مؤشخات ىحا الرخاع
تجرج الذاعخ في رسع ىحه الرػرة فبعج أف كانت الخالفة اإلسالمية في اوج قػتيا في 
العرػر اإلسالمية، والسيسا الثالثة األولى )صجر االسالـ والعرخ االمػؼ والعرخ العباسي 

يشتقل الذاعخ إلى بجاية عرخ الزعف في إشارة  (1)األوؿ(، إذ نجج أنيا تأخح الجدية والخخاج
 إلى سيف الجولة الحسجاني )امذي إلى حمب ألحخس قمعتي(.

فقج كاف ابخز مغ دافع عغ حجود الجولة اإلسالمية في العرخ العباسي وكانت قمعة 
سػقف التاريخ زمغ حمب ىي رمد الرسػد في وجو الغدوات الخومانية لكغ الذاعخ خخؽ ال

سيف الجولة بجعل الرميب في األدراج، فزال  عغ أف القمعة كانت محخوسة زمشيا، اال أف 
الذاعخ عبخ ىحا الخخؽ أراد أف يعبخ عغ حالة الذعب الدػرؼ وما تعخض لو مغ تذخد 
وضياع األرض فديف الجولة كاف يخمد لمذعب العخبي سابقا . اما االف فالذعب العخبي يخمد 

 يف الجولة مغ خالؿ حجيثو بزسيخ السفخد )قمعتي(.لد

وفي ذلظ داللة عمى وحجة السراب لمذعب الدػرؼ، فزال  عغ أف القمعة كانت ىي 
التي تحخس وىي رمد األماف لمعخب والسدمسيغ في تمظ الحكبة فيي التي كانت تجسع الخخاج 

                                 
حه السدمسػف مغ أمػاؿ الكفار(، التعخيفات الفقيية، دمحم االحداف قاؿ الشدفي )الخخاج والغشيسة ما يأخ( 1

 .86: 2003، 1السججؼ، دار الكتب العمسية، بيخوت، لبشاف، ط

والجدية ما يؤخح مغ اىل الحمة مغ ماؿ. يشطخ: الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية، ابػ نرخ الجػىخؼ، 
 .2/1477ـ.: 1987، 4بيخوت، طتحقيق:احسج عبج الغفػر عصار، دار العمع لمساليغ، 
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ي تختب عمييا عجـ تسكشو مغ وتأخح الجدية مغ الخوـ اال أف حيخة الذاعخ بدقػط السمػؾ والت
دفع الخخاج واخح الجدية دفع بالذاعخ )الذعب( إلى التػجو لحخاسة القمعة ادراكا  مشو لسا 
ستؤوؿ اليو )مديخة االحجاث(، إذ يفاجئ )اف الرميبييغ في االبخاج وفي ذلظ إشارة إلى اف 

 الرحػة جاءت متأخخة.

الذعب الدػرؼ مغ خالؿ  ويدتسخ الذاعخ في رسع صػرة البؤس التي يعيذيا
 التحجث بزسيخ الجساعة )نا( إذ يقػؿ: 

 ماذا صشعشا بالحياة ِبخكزشا

 

 َتحَت الدساِء بسائيا الثّجاجِ  

 َقْتمى َوَمقتػليغ َنحسل لعشة األفياؿ 

 

 تيخب مغ لرػص العاج 

  

فالذاعخ يتداءؿ مدتغخبا  عغ سبب التذخد )ماذا صشعشا( وىحا يعسق حيخة الذاعخ 
التي خمفيا الدؤاالف االوالف بػ)مغ( فيػ يبحث عغ جػاب، وربسا كاف استسخاره في شخح 
األسئمة ألنو لع يحرل عمى جػاب لدؤالو األوؿ وفي ذلظ أراد الذاعخ أف يتػازؼ في نرو 
دالليا  مع واقع الذعب الدػرؼ السعاشي الحؼ بجأ يدداد سػءا  بالتجرج حتى وصل قسة السأساة 

تزاعفت حيختو بتخاكع األسئمة السصخوحة التي تبحث عغ إجابة، فزال  عغ  كحلظ الذاعخ
سخعة الحجث الذعخؼ سػاء بالخكس او بالساء الثّجاج السشداؽ مغ الدساء وفي ذلظ تعبيخا  
إيحائيا ، اذ َكّشا بو الذاعخ عغ القشابل التي تدقط عمى الذعب والحؼ سبقتو الشتيجة )َركزشا( 

شتيجة عمى الدبب َخَخٌؽ لمسشصق إنسا أراد مغ ىحا التقجيع ليعزج مػقف فالذاعخ بتقجيسو ال
الحيخة التي يعيذيا الذعب الدػرؼ، فمفع الثّجاج فيو داللة عمى الغدارة نتج عشيا الخكس 

 يػضح ذلظ الحجث الحؼ يميو.

 قتمى ومقتػليغ نحسل لعشة األفياؿ

 

 َتيخب مغ لرػِص العاجِ  

  

الذاعخ رسسو لرػرة البؤس فقج تجاوز التذخد واليخوب، بل في ىحا البيت يكثف 
اصبحػا )قتمى ومقتػليغ(، إذ جاءت لفطة قتمى صيغة مبالغة وفي ذلظ داللة عمى عجد 
القتمى الكبيخ، فزال  عغ ذلظ فقط عصف الذاعخ عمييا لفطة )مقتػليغ( وىي اسع مفعػؿ 

. في القتل اال أف الذاعخ لع يؤخخ اإلجابة عمى (1)تحسل داللة االستسخارية ودواـ الفعل
تداؤلو )ماذا صشعشا( مرخحا  بالدبب بقػلو )نحسل لعشة األفياؿ( وفي ذلظ إشارة إلى أف 

                                 
 .52: 2007، 4بشية في العخبية، فاضل صالح الدامخائي، دار عساف، طمعاني األ( 1
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ياؿ ىي السقرػدة الذعب ليذ ىػ السقرػد بالقتل إنسا ما يسمكو مغ ثخوات مثمسا لع تكغ االف
 بالقتل إنسا العاج ىػ الجافع لقتميا.

فالذاعخ يعج ما تستمظ األرض العخبية مغ خيخات سببا  وراء ما يعانيو شعبيا فيحه 
الخيخ أصبحت نقسة كشقسة العاج عمى األفياؿ، وكاف الستعساؿ صيغة الجسع داللة عمى كثخة 

الذعب الدػرؼ إلى الذعب العخبي في  القتل واستسخاره، فزال  عغ أف الذاعخ تجاوز محشة
 اشارتو إلى القتل في الساضي واستسخاره إلى الحاضخ )قتمى ومقتػليغ(.

 ويدتسخ مذيج البؤس الحؼ رسسو الذاعخ مغ خالؿ تػضيفو شخرية الحالج.

ـِ الػضػِء بخكعِة الحالجِ        ُمَتمبٌذ بالسػت عخسَي صاخبٌ              َكَج
 

مغ كل جانب لجرجة أنو كالمباس شبيو بجـ الػضػء وفي ذلظ فالسػت محيط بيع 
تقابل داللي فالجـ شخعا  نجاسة والػضػء شيػر كيف جسع الذاعخ بيشيسا اال ليعبخ عغ حالة 
الفػضى وعجـ التسييد والقمق وقج استعاف الذاعخ في رسع مأساوية السذيج بسقػلة الحالج 

جـ وىي آخخ ما قالو قبل قتمو نتيجة اتيامو ركعتاف في  العذق ال يرح وضػئيسا اال بال
بفداد العقيجة ألنو عارض الدمصة وكذف فدادىا مؤلبا  الشاس عمييا، والسيسا أف الشاس كانت 
تدسع ما يقػلو مسا دفع بالػزيخ حيشيا إلى اتيامو بفداد العقيجة وقج صمب وقصعت يجيو 

الشيخ،وقج وازػ الذاعخ في  ورجميو وعمق رأسو عمى باب الكخخ وأحخؽ جدجه والقي في
تػضيفو ليحه الذخرية ومعاناتيا بدبب معارضتيا لمدمصة بػحذيتيا وبيغ مأساة الذعب 

 .(1)الدػرؼ الحؼ أْنَكَخ عمى الدمصة سياستيا فكاف مريخه اشبو بسريخ الحالج

وفي مذيج اخخ نجج الذاعخ وكأنو يخسع الصخيق لمخالص مغ ضمع روما مبيشا  ابخز 
األسباب التي تذكل تيجيجا  )لخوما( وتخذاىا وليذ والخخوج بيحه الصخيقة البجائية لمسصالبة 

 بالحقػؽ إذ يقػؿ:

 ُمتمسطات في الطالـ الجاجيِ   القجيسَة كميا َحَسمْت جخائسيا 
 

 إذ يدخد الذاعخ جسمة مغ السخاوؼ التي تذكل تيجيجا  حكيكيا  لخوما الججيجة بقػلو: 

 َتخذى مغ امخأة بػ)تجمخ( ربسا

 

 ستعيج زنػبيا مغ االمذاجِ  

 َوِمغ الخعاِة الدسخ لػ حذجوا ليا 

 

 مميػف )ىانيباؿ( مغ )قخشاِج( 

                                  
يق: احسج فخيج حل االقفاؿ لقخاءة جػىخ الكساؿ لإلماـ الغػث سيج احسج التجاني ، سيج دمحم كشػف، تحق (1

 .57ـ. :2010السديجؼ، دار الكتب العمسية،  لبشاف، 
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 شارلساف بداعةستطل دىذة 

 

 مائية  أعمى مغ السيخاجِ  

 َوَسحاُب )ىاروف الخشيج( مدافخا   

 

 في الذخؽ يدعج كبخياء التاجِ  

  

فالذاعخ في ىحا الشز يدخد حقائق تاريخية أوليا والدة زنػبيا لسا ليحه الػالدة مغ 
مشتقال  إلى  (1)ةدالالت الثػرة والعرياف ألف زنػبيا قادت العرياف ضج اإلمبخاشػرية الخوماني

لذخرية ىانيباؿ القائج العدكخؼ القخشاجي الحؼ ىـد جيػش روما وقج حكيقة أخخػ بتػضيفو 
وصفو السؤرخػف بأنو أسػأ كػابيذ روما وكاسخ ىيبتيا وقج صػره الخوماف عمى أنو وحر 

 .(2)ييػؼ القتل وسفظ الجماء

الذاعخ في سخده لسػجبات مخاوؼ روما بإشارتو إلى حادثة اىجاء الخشيج  ويدتسخ 
لمسمظ الفخندي شارلساف ساعة مائية ودىذتو بخؤيتيا وىػ مغ اعطع قادة اوربا، إذ حصع 
الخلباف الداعة السائية السيجاة لو لترػرىع أف بجاخميا شيصانا  يدكشيا، إذ قاؿ "إنشي اشعخ 

والذاعخ يخيج مغ  (3) غجاد أنشا ارتكبشا عارا  باسع فخندا كميا"بخجل شجيٍج أف يعخؼ ممظ ب
أنيع اسبق مغ الغخب واكثخ انفتاحا  فكخيا  الف )السمظ تػضيف ىحه الحادثة أف يبيغ لمعخب 

والخلباف( لع يدتػعبػا فكخة اختخاع الداعة، في حيغ أنيع اختخعػا ما ىػ أسػأ مشيا )السيخاج( 
الصائخة الحخبية مرجر الجمار، في حيغ اختخاع العخب يسثل الخقي في خجمة اإلندانية والجليل 

 ع السيخاج.دىذة شارلساف التي تجاوزت ارتفا

ثع يػضف مقػلة ىاروف الخشيج في جػ لحذج مدببات القػة العخبية ورقييا عمى مخ 
التاريخ ومػجبات خذية روما عبخ تشاسب شخدؼ مدتثسخا  ما تحسمو شخرية ىاروف الخشيج 
مغ رمدية تسثل القػة والتصػر والذسػخ العخبي اإلسالمي حيشيا يجؿ عمى ذلظ مقػلتو الذييخة 

 .(4) لدحابة "امصخؼ حيث شئت فإف خخاج األرض التي تسصخيغ فييا يجيء الي"مخاشبا  ا

                                 
  .625-622: 2010، 4يشطخ: السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسالـ، جػاد عمي، دار الداقي، ط (1
يشطخ: قخشاجة الحزارة والتاريخ، فخاندػا ووكخنو، تخجسة: يػسف شمب الذاـ، دار شالس لمجراسات  (2)

 .180-157ـ. :1994، 1والتخجسة والشذخ، ط
 . 1/42: 2017تاريخ الجولة العباسية، ايشاس دمحم الجييشي، مخكد الكتاب االكاديسي،  23
 .32ـ.:1994اشيخ الخصب ومذاىيخ الخصباء، سامة مػسى، مصبعة اليالؿ،( 34
 .461ـ.:2013، 2تاريخ الخمفاء، جالؿ الجيغ الديػشي، السشيل لمجراسات والتحقيق العمسي، قصخ، ط( 5)
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وقج مثل عرخ الخشيج تصػرا  في جػانب الحياة كافة العمسي )متسثال  بالداعة( 
وخصابو لمدحابة يسثل الجانب الدياسي واالقترادؼ وسعة الجولة في عرخه، إذ كاف ىاروف 

 .(1)، والسيسا في خصاباتو ليعالخشيج يقس مزاجع ممػؾ األرض قاشبة

ثع يشتقل الذاعخ لدخد ما تخيجه روما والرػرة التي تخيجنا أف نكػف عمييا وكأنو قجـ 
صػرة القػة ومدبباتيا وليقجـ لشا صػرة الزعف ومدبباتيا عبخ رسع تقابمي وفي سعي مشو 

تساء الييا، إذ يقجـ في لجفع القارغ لمسقارنة بيغ الحالتيغ والسيل لمحالة التي َيخغب في االن
الحالة الثانية )الرػرة الدمبية لمػاقع العخبي( التي تدعى روما ليكػف السجتسع العخبي عمييا، 

 إذ يقػؿ: 

 روما ككل الداحخات صجيقةٌ 

 

 لمحئب حيغ يرػؿ بيغ دجاجِ  

 وتحب شعخ أبي نؤاس، تحبشا 

 

 متفاخخيغ بقدػة الحالجِ  

 روما ستحىب كالعجػز لشػليا 

 

 في الميل في الميل الحديغ الجاجي 

 لُتعج عالسيا، ليخزع مثمسا 

 

 َخَزع الشديج إلصبع الشداجِ  

 لع تخر روما امة مشكػبة  

 

 بالشفط أو بالسصخب الِسغشاجِ  

يو( فػؽ بحيخةٍ    أو مغ )خساروَّ

 

 مغ زئبق يختاؿ في الجيباجِ  

  

وضف شخريات تاريخية ليا إف الحؼ يصالع ىحا السقصع بحج ذاتو يجج أف الذاعخ 
دورا  سمبيا  في مديخة االحجاث ألف روما ارادت واحبت ىحه الذخريات عمى حج تعبيخ 
الذاعخ متسثمة )بأبي نؤاس( وما ارتبط بو مغ خسخيات ومجػف وما رويو عشو مغ عجـ 
االلتداـ في حياتو، فزال  عغ شخرية الحجاج وما مثمتو ىحه الذخرية مغ قدػة وضمع كاف 

وىي تسثل كل حاكع عخبي متدمط  (2)سيا األوؿ اثبات وجػدىا عبخ الدمصػية وإرىاب الشاسى
 عمى شعبو ودفاعو عغ وجػده وليذ عغ دولتو. 

خسارويو الستكساؿ الرػرة الدمبية التي تخغب روما أف وقج جاء تػضيف شخرية 
نكػف عمييا فخسارويو عخؼ بتخفو في مديخة حكسو، إذ أنذأ بدتانا  كبيخا  ضع كل صشػؼ 

                                 
1 

يشطخ: تاريخ مرخ الحجيث مغ الفتح االسالمي الى االف، جػرجي زيجاف، مكتبة مجبػلي، القاىخة، د . ط، ( 2
 .176-173ـ. :1999

 



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal 
ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

 454 

والذاعخ بتشاولو لمجانب الدمبي  (1)األشجار والصيػر... وقاد حسمة عدكخية ضج العباسييغ 
ا ما تحب وتخذى، ثع يقتشز مغ الػاقع ليحه الذخريات كي يتساشى مع رؤيتو ومػقف روم

بعس الرػر التي تخغب روما أف تتعامل معيا فيي ككل الداحخات.... وما عخؼ مشيع مغ 
مكخ ودجل، فزال  عغ اختيارىغ لمسػاقف اليذة والتعامل معيا )الحئب بيغ الججاج، السصخب 

  يسمكػف الحيمة.السغشاِج( فيي صجيقة لكل مغ يدتقػؼ عمى الزعفاء )الججاج( الحيغ ال

ثع نجج الذاعخ يؤكج الرػرة الدمبية لخوما عبخ تػضيفو ألسصػرة )ِبِشمػب( وقمبو داللة 
 األسصػرة مانحا  إياىا بعجا  سمبيا .

 روما َستحىب كالعجػز لشػليا

 

 في الميل في الميل الحديغ الجاجيِ  

 ِلُتِعُج عالسيا ليخزع مثمسا 

 

 خزع الشديج إلصبع الشداجِ  

  

فأسصػرة ِبِشمػب تحكي أنيا مثمت رمدا  لمػفاء بانتطارىا لدوجيا )عػليذ( الحؼ لع 
يخجع مغ حخوب شخوادة زمشا  شػيال  مع كثخة خصابيا، إذ اتخحت مغ الغدؿ وسيمة لميخوب 
مغ خصابيا مدػغة تأجيميا لمدواج بأنياء غدليا، في حيغ أنيا تغدؿ في الشيار وتشفس 

والذاعخ في قمبو لألسصػرة وجعل مغ الميل  (2)مخة أخخػ وىكحا دواليظ غدليا في الميل لتعيجه
زمشا ِلمَغْدؿ ألف في الميل تحاؾ السؤامخات والجسائذ كسا ىػ متػاضع عميو فالميل يسثل 

ػؿ وقج كخر الذاعخ تخكيبة )في الميل( مختيغ لمتأكيج وتشبيو القارغ لخصخه، فزال  عغ السجي
ربط الميل بالحدف )الميل الحديغ(، إذ روما تحػؾ السؤامخات عشجما يكػف الػاقع مسدؽ، ألنيا 
تشذط في األماكغ الخخػة مؤكج ما اشخنا اليو سابقا  مغ أنيا تدتغل األوضاع السزصخبة 

 دعى اليو.لتحقق ما ت

وفي إنتقالة مقصعية أخخػ يعػد الذاعخ لدخد ما تخذاه روما وما تخافو، والسيسا 
 قػلو:

 روما تخاؼ )بالؿ( دمع مؤذف

 

 رحب الذػاشئ عاـر األمػاجِ  

 وتخاؼ مغ )لبيظ( ُمْحَخمة ، ومغ  

 

 آالؼ الجمػع، بأعيغ الحجاجِ  

  

                                 
1 

: 2013، 1يشطخ: األوديدة، ىػميخوس، تخجسة: دريشي خذبة، التشػيخ لمصباعة والشذخ والتػزيع، لبشاف، ط( 2
42-57. 
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التي ىدت عخوش ممػؾ العالع، وقج وفي ذلظ إشارة إلى بجايات الجعػة اإلسالمية، 
قخف الذاعخ شخرية بالؿ بالجمػع داللة عمى صجؽ السذاعخ ونبميا، مبيشا  جانبي الجعػة: 
الدساحة والذجة في اآلف نفدو نمسذ ذلظ بقػلو )رحب الذػاشئ عاـر األمػاج( ويؤكج 

آالؼ الجمػع الذاعخ مخة أخخػ عمى صجؽ الجعػة وابتعادىا عغ التكمف بخبصو لفطة لبيظ )
بأعيغ الحجاج(، واراد الذاعخ أف يمخز في ىحيغ البيتيغ مديخة الجعػة اإلسالمية مشح زمغ 

 بالؿ إلى يػمشا ىحا ،وىحا ما تخذاه روما الججيجة.

 السفارقة

تعج السفارقة مغ الخرائز السسيدة لبشاء القريجة السعاصخة، إذ يدتعيغ بيا الذعخاء 
ع، فزال  عسا َتحمو مغ أبعاٍد داللية ييجؼ الذاعخ مغ إلضفاء جٍػ جسالي عمى نرػصي

خالليا تعسيق رؤيتو تجاه مػقف معيغ، اذ إف السفارقة تكسغ وراء كل ما يسشح الشز سساتو 
األدبية، ويفرح عغ التزاد واالختالؼ بيغ األنداؽ الطاىخة والسزسخة في لغة الشز التي 

 يمتقي عشج اعتابيا كل مغ الباث والسدتقبل.

اذ حطيت السفارقة باىتساـ كبيخ في الجراسات الشقجية الحجيثة وذلظ لتشامي        
دورىا في ابخاز الػجو الجسالي والجاللي لمشرػص األدبية ،والسيسا الذعخ ألف "المغة الذعخية 
تذكل نطاما مغ اإلندياحات والخخؽ الحؼ يعيغ تفكيظ بشاء المغة السعيارية ولفطيا ، فاذا 

ال معيارية اكتسل وجػد الشكيس في بشيتيا ، وإف المغة الذعخية بأنيا نقس لحلظ  كانت المغة
الشكيس باعتسادىا استخاتيجية إنعصافية تعيج الى المغة ايجابيتيا السصمقة عغ شخيق نفي 

 (1) الشفي"

ومغ ابخز السفارقات الػاردة في ىحه القريجة ما نخصجه مغ تػالي السفارقات في قػؿ 
 الذاعخ: 

 ُمتمبٌذ بالسػت عخسي صاخبٌ 

 

 َكجـ الػضػء بخكعِة الحالجِ  

 سأقػؿ إف الصائخات.... صجيقتي 

 

 وتزيء لي فأضيُء دوف سخاجِ  

 تمظ الرػاريخ الكخيسة.... رحسةٌ  

 

 السػُت عغ ازعاجيِ  حتى يكفَّ  

 روما الججيجٌة عاقٌخ ممعػنةٌ  

 

 ُحبمى مغ التاريخ دوف زواجِ  

 روما اليشػد الحسخ ُتذبُو قخحة   

 

 فػؽ الزسيخ تطل دوف عالجِ  

 
                                 

 .79ـ.:1995المغة العميا ، جاف كػىغ، تخجسة: احسج دروير ،السجمذ االعمى لمثقافة ، القاىخة، ( 1
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 بيغ إبتدامتيا وبيغ دمػعشا 

 

 بيس الديػؼ وحسخة االوداجِ  

  

بيغ لفطتي )السػت، تبخز السفارقة في ىحا السقصع مغ البيت األوؿ، إذ جسع الذاعخ 
العخس( في سياؽ واحج فيػ متمبذ بالسػت وعخسو صاخب في االف نفدو وربسا أراد الذاعخ 
في ىحا الجسع بيغ الشكيزيغ يحسل القارغ عمى الخبط بيغ العخس والذيادة ،والسيسا أف 
الحالج كاف يحسل رسالة مغ وجيو نطخ اتباعو فقج قزى شييجا  والذيادة في السػروث 

المي تعشي الكثيخ، فالذاعخ ال يسكشو ايراؿ مغدػ الشز اال مغ خالؿ " جسع اإلس
 . (1) الستشاقزات في كياف واحج يعالق في اشار الذئ نكيزو ويسدج بو "

البيت الثاني يدتكسل الذاعخ رسع مذيج السػت الحؼ ال مفخ مشو عبخ مفارقة وفي 
 أخخػ يحاوؿ مغ خالليا خجاع نفدو عمى الخغع مغ أنو يجرؾ حكيقة السػقف، إذ يقػؿ:

 سأقػؿ إف الصائخات.... صجيقتي

 

 وتزيء لي فأضيُء دوف سخاجِ  

 تمظ الرػاريخ الكخيسٌة.... رحسةٌ  

 

 ازعاجي حتى يكفَّ السػت عغ 

إذ إف الذاعخ في البيت األوؿ قجـ الشتيجة )متمبذ بالسػت( عمى أسبابيا وىي        
الصائخات وصػاريخيا وىحا التخابط بيغ ابيات القريجة دليل عمى وحجة الشديج وىػ مغ 
خرائز بشاء القريجة السعاصخة، فالصائخات صجيقة وىي مفارقة لفطية، إذ ال يتزح بعجىا 

باستكساؿ السذيج )فتزيء لي( داللة عمى صجاقتيا، )فأضيء( واضاءة الذاعخ  الجاللي اال
داللة عمى احتخاقو، وقج استعار الذاعخ ىحه الرػرة مغ محسػد دروير عشج صػر االجتياح  
االسخائيمي لمبشاف وما رافقو مغ قرف الصائخات وسقػط القحائف، اذ يقػؿ دروير) يزيئشي 

فجروير جعل مغ السػت سببا لمذيادة والخمػد وىػ بحلظ قجـ الشتيجة عمى الدبب   (2) قتمي(
بخالؼ بخيت الحؼ حافع عمى التدمدل السشصقي لمحجث الف أف صػرة احسج بخيت كانت 
اكثخ مأساوية يعزج ذلظ )تمظ الرػاريخ( الكخيسة رحسة، فستى كانت الرػارؼ رحسة وىحه 

مى الحاح السػت واحاشتو مغ كل جانب مسا دفع بالذاعخالى تسشي مفارقة أخخػ داللة ع
السػت. وقج جاء الفاء في قػلو )فأضيء( داللة عمى سخعة الحجث ألف الفاء تفيج "التختيب 

                                 
االستعارة التشافخية في نساذج مغ الذعخ العخبي الحجيث، بداـ قصػس، مػسى ربابعة، مؤتة ، االردف، ( 1

 .38: 9،1994، مج1ع
 365دروير:ديػاف محسػد  ( 2
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الرػاريخ )الرػاريخ الكخيسة( داللة عمى ، فزال  إصفاء صفة الكـخ عمى (1) مع التعقيب"
كثختيا وفي استعساؿ الذاعخ ليحه االلفاظ محاولة لتعسيق الجػ ومأساويتو لكدب تعاشف 

 القارغ، إذ جاء تخاكع السفارقات وتزافخىا ليؤكج حالة الخعب التي يعيذيا الذعب الدػرؼ.

السعاناة عبخ  وبعج كذف الذاعخ عغ أسباب الخعب نجج يرخح بسغ يقف وراء ىحه
 مفارقة لفطية أخخػ بقػلو:

 حبمى مغ التاريخ دوف زواجِ   روما الججيجٌة عاقٌخ ممعػنةٌ 

فالجسع بيغ الستزادات، والسيسا )عاقخ/ حبمى( ىي مكسغ السفارقة فكيف تكػف 
العاقخ حبمى اال أف الذاعخ يكذف لمقارغ سبب الحسل مباشخة دوف أف يتخؾ مجاال  لمتأويالت 

ى مغ التاريخ(، فزال  عغ السخأة العاقخ السيؤوس مغ قجرتيا عمى اإلنجاب يحق ليا فيي )حبم
 .(2)أف تعاشخ الخجاؿ وإف كانت متدوجة لحلظ يرفيا فالسفة الييػد بأنيا ممعػنة

ويختتع الذاعخ السذيج السفارقاتي في نرو مغ خالؿ استدالمو ويأسو مغ الخالص 
 غيخ سؤاؿ مددوج في داللة عمى الحيخة والتذتت بقػلو:

 قج يرشع األعسى بألف سخاجِ   ماذا صشعشا بالحياة، وما الحؼ

يخ الجسع )نا( باألعسى واف إذ يذبو حاؿ الذعب الدػرؼ السذخد مغ خالؿ حجيثو بزس    
امتمظ ألف سخاج، وفي ذلظ داللة عمى ما يقـػ بو مغ مقخرات ومقتخحات ال تغييخ مغ واقعو 

 شيء مثمسا ال يشفع األعسى الدخاج فيػ يخيج حال  جحريا  الزمتو.

 رابعا: تقنية االيقاع

ر في يتسيد الشز الذعخؼ عغ الشز الشثخؼ بالتذكيل السػسيقي وما يؤديو مغ دو 
تعسيق داللة الشز ورؤية الذاعخ، إذ اتفق اغمب الشقاد عمى دور السػسيقى في الشز 
الذعخؼ، اذ" تقػـ القريجة في تذكيل بشاءىا السػسيقي عمى عشرخيغ أساسيغ ىسا الػزف 

فالػزف مقجس مغ وجية   (3)وااليقاع ،اذ يكسل احجىسا االخخ في تشاسب وتالحع شجيجيغ" 
نطخ الشقج القجيع، إذ عيب عمى كثيخ مغ الذعخاء خخوجيع عمى الػزف الذعخؼ الحؼ يعج مغ 
ابخز مختكدات مػسيقى القريجة ، فزال  عغ القافية والتكخار والتجسعات الرػتية فقج جاءت 

التي ترمح لجدالة الشطع، إذ يقػؿ حاـز  القريجة عمى البحخ الكامل وىػ مغ البحػر

                                 
 .215-213يشطخ: مغشي المبيب عغ كتب األعاريب، ابغ ىذاـ االناصخؼ: ( 1
 .www.m.ahewar.orgأحػاؿ السخأة عبخ العرػر والحزارات واألدياف، الحػار الستسجف، ريع دمحم ( 2
 .22االيقاعية والبشية الجاللية: القريجة العخبية الحجيثة بيغ البشية  ( 3

http://www.m.ahewar.org/
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كسا أف تكخار متفاعمغ ثالث مخات في ( 1) القخشاجشي "وتجج لمكامل جدالة وحدغ اشػار"
فزال (،2) شصخيو يسشح الذاعخ" إمكانية الدخد والتأمل واستعخاض الحجث بجدئياتو الجقيقة"

الجرامي عغ أف عيػف الخثاء العخبي نطست عمى ىحا البحخ وىحا يتشاسب مع بشاء القريجة 
بسا يحسمو مغ صػر مأساوية مغ التذخد والتقتيل والسػت وقرف الصائخات والسؤامخات 
السحاكة والقريجة في محافطتيا عمى ىحا الػزف والقافية جسعت بيغ بشاء القريجة القجيسة 
القائسة عمى وحجة الػزف والقافية والقريجة الحجيثة قريجة التفعيمة التي نطست عمى البحػر 

ية ومجدوأتيا والتي ُتخكد في بشاءىا السػسيقي عمى اإليقاع" فالذعخ التقميجؼ يعمي مغ الراف
، اما قافية القريجة، (3) شأف الػزف ويقـػ بو، والذعخ الحخ يعمي مغ شاف االيقاع ويقـػ بو"

فقج جاءت مػحجة، إذ بشيت عمى حخؼ الجيع وسسيت بالجيسية ومعمػـ أف صػت الجيع مغ 
الدسعي، وىحا يتشاسب والسذيج الحخكي الراخب  األصػات االنفجارية الذجيجة ذات الػضػح

لمقريجة ومغ امثمتيا )داجي، االدالج، ثجاج، الػىاج، األمػاج( الف تألف " االصػات في 
الذعخ يعسل مغ خالؿ عشاصخه السكػنة جسيعا عمى تحقيق اعمى ندبة مسكشة مغ 

                                 
مشياج البمغاء وسخاج االدباء، حاـز القخشاجشي: تقجـ وتحقيق: دمحم الحبيب بغ الخػجة، دار الغخب ، (1

 .269: 1981بيخوت،
ار السصبػعات الجامعية، االسكشجرية، د. ط، الذعخ العخبي القجيع دراسة نقجية تحميمية لطاىخة االغتخاب، د (4)

 .599ـ. :2008

 
 
 
 
 

2 
 .27ـ.:1981لذعخ العخبي الحجيث ، نعيع اليافي، وزارة الثقافة واالرشاد القػمي، دمذق،3 (1)

  .13ـ.:1987، 1عديد حديغ، مشذػرات عػيجات، ط ( شعخ الصميعة في السغخب،2)  
 .160: 1990، 1، ع5التكخار في الذعخ الجاىمي، مػسى ربابعة، مجمة مؤتة، مج( 3)
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ا تؤديو مغ معاف اكج الشقج ، فزال  عسا تجؿ عميو ىحه االلفاظ مغ فخامة وم(1)االندجاـ"
القجيع عمى وجػب تػفخىا في الذعخ الجيج َنمسذ ذلظ في كثيخ مسا قجمو الشقاد القجامى في 

 اعصائيع مفيػما  لمذعخ.

اما اإليقاع الجاخمي فقج تحقق عبخ التكخارت والتجسعات الرػتية، إذ لع يقترخ دور 
تحقيق االندجاـ الرػتي وتخابط أجداء اإليقاع عمى الجانب السػسيقي، بل دوره األبخز في 

الشز محققا  لو وحجة داللية عامة "ألف ميدة التكخار تتسحػر في اسيامتو الفاعمة في خمق 
التخابط وتذكيل بشاء متكامل... كسا يديع في إضفاء الجساؿ مغ خالؿ السػسيقى التي 

 .(2)يذكميا وىػ أمخ ميع يعيغ في تذكيل عشرخ التأثيخ والتأثخ

الذاعخ اعتسج أساليب تكخار مختمفة مغ الكمسة إلى العبارة إلى الجسمة، فعمى ف
مدتػػ الكمسة نجج أف لفطة )روما( تكخرت ثساف مخات عمى مداحة القريجة بجالالت 
مختمفة في كل ورود، إذ مثمث رمد الطمع وأخخػ الخجيعة والسكخ و...، وكاف ورودىا مخة 

صع الذعخؼ وليحا التكخار، فزال  عغ الجانب السػسيقي لو متتاليا  وأخخػ مفخدا  حدب السق
بعج داللي كي ال يشفرل القارغ عغ داللة العشػاف فاإللحاح عمى تكخار لفع ما البج أف يحقق 

وقج جاء تكخار لفع روما في مقجمة البيت الذعخؼ اشعارا  بأىسيتيا.   إضافة ججيجة إلى السعشى
و محسػد دروير عغ روما شكال وداللة ،الف دروير أشار ويبجو أف الذاعخ وقج اجتخ ما قال

الى أف  روما تقف وراء ما يعانيو الذعب الفمدصيشي مغ مأس وتذخدد، اال أف صػرة دروير 
 (3)كانت اكثخ مأساوية الف نفيو مخكب مغ فمدصيغ الى لبشاف الى السجيػؿ 

 وروما تحاصخ امصار عالسشا، والدنػج يجقػف اقسارنا

ا عمى الججراف، روما تعيج الدماف الى الكيف، روما  ُنحاس 

 َتُيبُّ عمى االرض، فافتح لسشفاؾ مشفى.

اما ما يخز تكخار الجسمة فانشا نجج الذاعخ يكخر لفع )أو عيحؾ( في مقصع  

                                 
1

 

 
  

 
 

2 
 .583. :ـ2000يػاف محسػد دروير، دار الحخية لمصباعة والشذخ، بغجاد، 3 (1)
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 شعخؼ يجعػ فيو لدػريا بقػلو:

 حشاف صػتظ مغ َفسيإني أعيح 

 

 وأعيح قمبظ مغ دمي الػىاجِ  

 وأعيح اذنظ مغ حجاء قػافل 

 

 ال يدتفد  الفجخ في االدالجِ  

 واعيح صػتي أف يكػف تعاسة  

 

 بيغ الخصاصة والقتيل تجاجي 

فالذاعخ اعتسج الجانب اإليقاعي عبخ تكخار )اعيحؾ( لمفت انتباه القارغ تجاه ىحه العبارة      
بأف  -يحسمو مغ بعج شعبي في دفع السكخوه، إذ يتسشى الذاعخ لدػريا وكأنو يخاط امخاة وما 

تدمع مغ كل إذا في )صػتيا، قمبيا، اذنيا( مقجما  ما يػجب االستعاذة مغ فسو فرػتيا حشػف 
وصػتو يسثل مرجر سخد السأساة التي تعاني مشو، فزال  عغ أف فسو ىػ مغ سيخثييا إذا ما 

ثع تأخح دورا  آجخا متسثال  بانتسائو ألبشاء سػريا فيػ ال يخيجىا أف تتألع عميو  تعخضت لسكخوه
إذ ما تعخض لمسػت )اعيح قمبظ( مغ دمي الػىاج كسا أنو يعحىا مغ التذخد والشدوح )اعيح 
اذنظ مغ حجاء قػافل ( وقج يشتج ىحا التكخار عغ عػامل متجاخمة يسكغ ارجاعيا. ونخصج دورا 

 ي رفج الجانب السػسيقي عبخ مفارقة ساخخة لمذاعخ بقػلو: اخخ لمتكخار ف

 روما ُتعج لشا الفجاء كأمشا

 

 في السذيج السححوؼ في السػنتاجِ  

 تخار قج السمح قجر الدع 

 

 قجر الػقت قجر الشار لإلنزاجِ  

السؤامخات عبخ إذ لعب التػازؼ دورا  في تأكيج الجاللة الدمبية لخوما متسثمة والخبث وحػؾ       
اعجدر الغحاء لكشو ححؼ مغ َمشَتجية السذيج لتحديغ صػرة روما مسثمة باألـ، إذ يبيغ ما 
تفعمو مغ مؤامخة مجروسة عبخ تحجيج مقاديخ عشاصخ السؤامخة )قجر السمح، دقخ الدمع، قجر 

نو لغة الػقت(، فزال  عغ الجور السػسيقي ألف اإليقاع "وسيمة ىامة مغ رسائل ىحا التغيخ أل
ونتيجة لحلظ فقج "ارتكد عميو الذعخ ارتكازا  اساسيا  في بشاء مػسيقيتو فيػ  (1")التػاتخ واالنفعاؿ

                                 
 110مييج في الشقج االدبي، روز غخيب:1 (2)

 . 177ـ . ف:   (3)

 .171(القريجة العخبية الحجيثة بيغ البشية االيقاعية والبشية الجاللية:"3)

ديخ السالؾ دراسة فشية في الطػاىخ الفشية في الذعخ العخاقي السعاصخ، محدغ اشيسر،   ( 4)  
  .331ـ. : 1977واالعالـ، بغجاد،  مشذػرات وزارة الثقافة
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 .(2")   احج اىع أركانيا التي تختكد اوال  عمى االندجاـ

ال بج لشا مغ االشارة الى تقشية التجويخ بعجىا مغ تقشيات القريجة السعاصخة عمى 
أنو مرصمح عخوضي قجيع اال أف التجويخ في الذعخ السعاصخ يختمف في الخغع مغ مغ 

دالتو عسا كاف عميو قجيسا وىحه التقشية تعج"مشجد حجيث تسخس عغ التصػر اليائل الحؼ 
وقج كثخت (1) حرل في بشية القريجة الحجيثة عمى وفق ضخورات وشخوط فشية خاصة بيا"

البحث لمػقػؼ عشجىا والتشبيو عمييا ومشيا قػؿ مػاضع  التجويخ في القريجة مسا استجعى 
 الذاعخ:

 َقْتمى َوَمقتػليغ َنحسل لعشة       االفياؿ       تيخب مغ لرػص العاجِ       

فقج تػزعت كمسة )األفياؿ( عخوضيا بيغ صجر البيت وعجده وفي ذلظ مقرجية مغ 
غ( فالذاعخ ناسب شخديا الذاعخ لتشدجع داللة البيت عمى استسخارية القتل )قتمى ومقتػلي

ايقعيا ودالليا في اعتساده تقشية التجويخ وما حسمتو في تكخارىا مغ "متصمبات التالحق اإليقاعي 
 (2)الحؼ تشدجع مع االحجاث الستالحقة"

                                       
 

 

 

 

 الخاتسة                                   

لقريجة روما الحسج بخيت رصج البحث ابخز الخرائز الفشية  بعج القخاءة الستأنية
 التي ميدت بشاء القريجة مشيا

_ زاوجت القريجة في بشائيا بيغ البشاء التقميجؼ لمقريجة العخبية متسثال في وحجة الػزف اذا 
جاءت القريجة عمى البحخ الكامل ، ووحجة القافية متسثمة بحخؼ )الجيع( ليشدجع مع لغة 

الفخسة التي بجورىا اندجست مع حجع السأساة وحخكة االحجاث في الشز وبيغ بشاء  القريجة
 القريجة .
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شكل العشػاف عتبة قخائية جسعت بيغ الدخخية والتػتخ العاشفي كذف عغ ذلظ عتبة -
 الترجيخ ومديخة االحجاث عبخ رؤية ترػيخية امتدجت فييا العاشفة بالخياؿ.

الذاعخ عميو عبخ مذيجية تقابمية بيغ ما تحبو روما وما أدػ السػرث دورا ميا بأتكاء  -
تكخىو عبخ تػضيفة لذخريات واحجاث كاف دورىا ايجابيا في بشاء الحزارة العخبية وىحا ما 
ال تخغب فيو روما يقابمو ما تحبو روما عبخ تػضيف شخريات كاف دورىا سمبيا في البشاء 

 الحزارؼ وفق رؤية الذاعخ.

ارقة ساخخة كانت اـ ترػيخية عبخ جسيعا بيغ الستزادات في كذفيا ساىع اسمػب السف -
عغ التػتخ االنفعالي لمذاعخ يخافقو بخاعة ترػيخية لمحيخة واليمع التي يعيذيا الذعب 

 الدػرؼ.

لع يغفل الذاعخ الجور الياـ لمجانب السػسيقي ومداىستو في تكثيف السذيج الجاللي -
ث واستسخاريتيا عبخ اعتساده تقشيات التكخار والتػازؼ والترػيخ لمشز وسخعة حخكة االحجا

 والتجويخ، فزال عغ التػازنات الرػتية، والسيسا في القافية.
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