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السلخص

تيجؼ ىحه الجراسة لقخاءة الشز الذعخؼ برػرة مغايخة ،تخصج مغ خالليا

الثشائيات الزجية واشتغاليا داخل الشز االدبي ،واضيار جساليتيا في بشية الشز في

ضػء قريجة – لذاعخ العخبية الستشبي ( -أغالب ؼيظ الذػؽ) التي تسثل أنسػذجا

فخيجا في تػضيف تمظ الثشائيات وججليتيا ،وقجرتيا عمى تحفيد البشية الذعخية
وترػيخ حالة الذاعخ الشفدية واختالجاتيا وىي تجدج مذاىج السجيح وانتقاالت
ا لحات الذاعخة بيغ مسجوحيغ .فجاءت الجراسة لتطيخ صخاع الستزادات وبياف اثخىا
الجسالي واالبجاعي والبالغي في ىحه القريجة التي فجخ مغ خالليا الذاعخ مكامغ
الجساؿ واضاء بشيتيا الذعخية بسعانييا الججلية وفمدفتيا الجاللية .
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Abstract
This study aims to read the poetic text in a different way, through which
it monitors antagonistic diodes and their functioning within the literary
text, and shows its aesthetic in the structure of the text in the light of a
poem - the Arab poet Al-Mutanabbi - (Aghlab Feek Al-Shawq), which
represents a unique model in the employment of these dichotomies and
their dialectic, and its ability to Stimulating the poetic structure and
depicting the poet's psychological state and its convulsions, which
embody scenes of praise and poetical self-movements between two
praises, so the study came to show the conflict of opposites and to explain
their aesthetic, creative and rhetorical effect in this poem through which
the poet exploded the beauty reservoirs and illuminated its poetic
structure with its dialectical meanings and semantic philosophy.

:السقجمة
 التي تذكل مفيػما،تعج الثشائية الزجية ضاىخة بارزة مغ الطػاىخ الصبيعية
 فالشفذ االندانية تحسل بجاخميا تمظ الخؤية الكػنية،كػنيا واسعا يتخح اشكاال عجة
 والكذف عغ ىػيتيا يتجدج عبخ تػضيفيا،الججلية القائسة عمى صخاع الستزادات

 فتسثل مشفحا وفجػة تغخؼ الكاتب ؼيختبئ خمف شاقاتيا،داخل الشرػص االبجاعية
 كسا تغخؼ القارغ،الذعخية وتذكالتيا الجاللية وفق رؤيتو الجسالية ومذاعخه الشفدية
في البحث عغ داللتيا وججليتيا الفاعمة في اضفاء معاني ججيجة ال تتػقف عغ تمظ

،الثشائيات التي تصفػ عمى سصح الشز بل اشتغاليا في ضػء سياقاتيا الشرية
وانداقيا الثقاؼية ومخجعياتيا الفكخية وابعادىا الشفدية فال بج مغ معخفة كشييا وحؿيقة
. مفيػميا
: الثشائيات الزجية لغة واصظالحا
: الثشائية الزجية لغة
:وردت كمسة ثشائية بجحرىا (ثشي) في السعاجع المغػية بسعاني متقاربة و(ثشي

-أ

الثاء والشػف والياء اصل واحج وىػ تكخيخ الذيء مختيغ او جعمو شيئيغ متػالييغ او
ٖٙٔ
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متبايشيغ)(ٔ) ،ويزيف ابغ مشطػر معشى آخخ (والثشي االخفاء)(ٕ) ،أما الثشائي مغ
االشياء (ما كاف ذا شقيغ والحكع الثشائي ما اشتخؾ ؼيو فخيقاف والثشائي اشتخاؾ امخاف
وتػحيجىسا معا)(ٖ) ،إما الزج فقج جاء بسعشى (الزاد والجاؿ كمستاف متبايشتاف في
الؿياس فاألولى الزج ضج الذيء والستزاداف الذيئاف ال يجػز اجتساعيسا في وقت
واحج كالميل والشيار.)ٗ().....

ونجج أف (الزج كل شيء ضاد شيئا ليغمبو فالدػاد ضج البياض والسػت
ضج الحياة وضجيجه وضجيجتو خالفو)(٘) ،والالفت لمشطخ االقتخاب مغ مغالبة الزج
في سياقو الشري عشج الفيخوزآبادؼ (الزج بالكدخ ،الزجيج السثل والسخالف ضج

يكػف جسعا ومشو ( ويكػنػف عمييع ضجا)(.)ٚ(،)ٙ
ب-


الثشائية الزجية اصظالحا :

تتفق اغمب السرادر أف جحور ىحا السرصمح فمدؽية( ،)ٛيقػؿ جسيل صميبا

حػؿ مفيػـ الثشائية(:الثشائية وىػ مذتق مغ  Duoومعشاه اثشاف وىػ الثشائي مغ
االشياء وما كاف ذا شقيغ والثشائية ىػ القػؿ بدوجية السبادغ السفدخة لمكػف كثشائية

االضجاد وتعاقبيا)( ،)ٜوالتزاد بعج ىحا(الجسع بيغ الزجيغ او السعشييغ الستقابميغ في

 )1معجع مقاييذ المغة :ابي الحديغ احسج بغ فارس بغ زكخيا الخازؼ :مجمج ٔ :صٕٓٓ.
 )2لداف العخب :لإلماـ العالمة جساؿ الجيغ ابي الفزل ابغ مشطػر :السجمج  :ٛص.ٔٓٛ

 )3مجسع المغة العخبية :السعجع الػسيط ،مكتبة الذخوؽ الجولية ،طٗ ،القاىخة ،مرخ ،ٕٓٓٗ ،صٔٓٔ.
 )4معجع مقاييذ المغة :السجمج ٕ ،ص.ٗٙ
 )5لداف العخب :السجمج ٕ ،ص.ٕٙٓ ،
 )6القامػس السحيط :الفيخوز آبادؼ :صٕ.ٚٚ
 )7سػرة مخيع :اآلية .ٛٛ
 )8يشطخ :مػسػعة الفمدفة والفالسفة :عبج السشعع حشفي ،مكتبة مجبػلي ،القاىخة ،جٔ ،ٕٖٓ /ويشطخ :الثشائيات
الزجية :بحث في السرصمح والجاللة :سسخ ديػب ،ص٘ٔ.

 )9السعجع الفمدفي :جسيل صميبا ،الجدء األوؿ ،دار الكتاب المبشاني ،بيخوت ،لبشاف ،ٜٕٔٛ ،ص.ٕٛٓ-ٕٜٚ

ٕٖٙ
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الجسمة)(ٔ) ،ويسكغ القػؿ مسا سبق بأف (دالالت الثشائية تفتخض وجػد شخفيغ وتعتسج
عمى التثشية وىحاف االثشاف قج يكػناف متػالييغ او معصػفيغ او متدامشيغ)(ٕ).

في حيغ نخػ أف البحث عغ الزجية في االشياء يستج مفيػمو إلى بجاية

الشذأة االندانية (والثشائية الزجية مػجػدة مشح االزؿ لكغ شخفي الثشائية يتػحجاف في
واحج كمي فحيغ تذيخ الثشائية إلى الشقج وتشيي الػحجة فال تطيخ الفزيمة اال في
اقتخانيا بالزج)(ٖ) ،فعسمية بحث الصخؼ مشيا عمى الصخؼ االخخ ليكػناف معا ضجية
في وحجة اصمية ،فيسا في صخاع مدتسخ اساسو وجػدىسا.
واذا اقتخبشا أكثخ مغ تحجيج مرصمح التزاد في ضػء السفاـيع االدبية
الحجيثة ف ((التزاد يدتعسل لمجاللة عمى عالقة التزسغ الستبادلة والسػجػدة بيغ

عشرخؼ السحػر الجاللي ،يشذأ التزاد عشجما يتزسغ حزػر عشرخ حزػر

عشر اخ آخخ والعكذ صحيح ،وعشجما يتزسغ غياب عشرخ غياب عشر اخ آخخ،
يجب أف يحسل عشرخيغ لكي يتػاججا))(ٗ).

ولكي ال نبتعج كثي اخ عغ حقمشا االصصالحي العخبي وتاريخو العخيق ،فقج ورد
في الشقج العخبي القجيع بعجة مدسيات مثل(الصباؽ ،السصابقة ،السقابمة ،التكافؤ) (٘)،

ؼيعخؼ الصباؽ( الجسع بيغ الستزاديغ)( ،)ٙأما السقابمة فيي(أف يأتي الستكمع بمفطيغ

 ) 1معجع السرصمحات العخبية في المغة واألدب ،مججؼ وـبة ،وكامل السيشجس ،مكتبة لبشاف :ٜٔٛٗ ،صٕٖٕ.
صٕٖٕ.
 ) 2الثشائيات الزجية :بحث في السرصمح والجاللة :سسخ ديػب ،السخكد االسالمي لمجراسات االستخاتيجية ،العتبة
العباسية السقجسة :الصبعة األولىٕٓٔٚ ،ـٖٜٔٗ -ىػ :ص.ٔٙ

 )3ـ .ف ،ص.ٔٚ
 ) 4قامػس مرصمحات التحميل الديسيائي لمشرػص :رشيج بغ مالظ ،دار الحكسة د .ط ،تمسداف ،الجدائخ،
ٕٓٓٓ ،ص٘ٗ.
 )5يشطخ االيزاح في عمػـ البالغة :جالؿ الجيغ الخصيب القدويشي ،السكتبة األزىخية التخاثية طٗ ،السجمج الثاني،
الثاني ،الجدء الخامذ ،ٜٜٖٔ ،ص.ٚ-ٙ

 )6السرجر نفدو :صٔٔٔ.
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متػافقيغ فاكثخ ثع باضجادىا عمى التختيب)(ٔ)(( ،فميزحكػا قميال وليبكػا كثيخا))(ٕ)،

(والزجاف يتعاؾباف في مػضػع واحج يدتحيل اجتساعيسا)(ٖ) ،والصباؽ والسقابمة وىسا

يسثالف ثشائية ضجية باعتبارىسا مغ البجيع وقج قرخه البالغيػف عمى الدخخؼ
والتدييغ حيث عخفػه بقػليع((ىػعمع يعخؼ بو وجػه تحديغ الكالـ))(ٗ).

وقج التفت عبج القاىخ الجخجاني ألىسية الزجية واثخىا في الستمقي
بقػلو((وىل تذظ في انو يعسل عسل الدحخ في التأليف بيغ الستبايشيغ حتى يخترخ

بعج ما بيغ السذخؽ والسغخب ويجسع بيغ السذئع والسعخؽ وىػ يخيظ السعاني السسثمة
باألوىاـ شبيا في االشخاص الساثمة واالشباح القائسة ويخيظ التئاـ عيغ االضجاد))(٘).
االضجاد))(٘).

ولعمشا ال نجافي الحؿيقة اذا قمشا أف الثشائيات الزجية ضاىخة فمدؽية تع سحبيا

عمى الشقج االدبي واوؿ مغ شبقيا عمى االدب ىع البشيػيػف ويعج ىحا السرصمح

مفخدة مغ مفخدات الثقافة الغخبية رغع انو مػجػد في تخاثشا العخبي فكخة وانتاجا( ،)ٙال
تدسية ،وىي تعكذ شبيعة االشياء في ىحا الػجػد وتعبخ عغ حقائق الحياة وعغ
خرائز كػنية واجتساعية ونفدية( ، )ٚأف جسيع مطاىخ الحياة ما ىي اال نتيجة ذلظ
ذلظ التجاذب بيغ قصبي ىحه الثشائية وترارعيسا.

 )1فغ البجيع :عبج القادر حديغ ،دار الذخوؽ ،القاىخة ،طٔ ،ٜٖٔٛ ،ص.ٜٗ
 )2سػرة التػبة ،اآلية.ٕٛ :
 )3يشطخ التعخيفات :عمي بغ دمحم الذخيف الجخجاني ،مكتبة لبشاف ،بيخوت ،د .ت ،ٜٔٛ٘ ،صٕٗٔ.
 )4االيزاح في عمػـ البالغة ،ص.ٕٛٛ

 ) 5اسخار البالغة في عمع البياف :عبج القاىخ الجخجاني ،تحقيق :دمحم رضا رشيج ،دار الكتب العمسية ،بيخوت،
طٔ ،ٜٔٛٛ ،صٔٔٔ.

 )6يشطخ ،مرصمح الثشائية الزجية ،سسخ ديػب ،مجمة عالع الفكخ ،السجمذ الػششي لمثقافة والفشػف واآلداب،
الكػيت ،العجد ٔ ،السجمج ٔٗ ،يػليػ سبتسبخ ،ٕٕٓٔ ،ص.ٜٜ

 )7أسار التذابو األسمػبي في القخآف الكخيع :شمتاغ عبػد ،دار السحجة البيزاء ،بيخوت ،ط
صٖٕٔ.

ٖٗٙ
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فاعلية التزاد في الشص االدبي -:
كاف الزما أف نقجـ لسا تسثمو ىحه الثشائيات مغ محػر محخؾ لمعسمية االبجاعية
داخل الشز االدبي لفيع آلية اشتغاليا في العيشة التصبيؿية(فالشز االدبي بشية لغػية
معقجة تتذابظ ؼيو العالقات شكال ومزسػنا وتتزافخ لتقجـ نرا عؿيسا تتشػع ؼيو
القخاءات وتكثخ التأويالت)(ٔ).

في ضػء ىحا السشطػر الحجيث لمشرػص االدبية (ال يسكغ أف تكػف ىحه

الثشائيات الزجية حمقة زائجة مقترخة عمى الذكل وىي في ذلظ مشصمقة مغ نطخة
المدانيات إلى المغة عمى أنيا نطاـ مغ االختالفات)(ٕ) ،وبالتالي فاف فيع الرػر
الستذكمة وفق ىحا الفيع يقتزي تجاور السفاـيع البالغية بذكميا التدييشي ،فالتزاد
في الشز االدبي فمدفة ججيجة لمرػرة في الذعخ بيغ تقابل وتعارض يؤدؼ إلى خمق
السع شى والبحث عغ تأويمو و(التي تشجع عغ الجسع بيغ الزجيغ في بشية واحجة وىحا
ما يؤدؼ إلى تعسيق البشية الفكخية لمشز بالحخكة الججلية بيغ الثشائيات الزجية)(ٖ).

ولعل الثشائية الزجية فزال عغ جساليتيا في مشح الشز وجػده الذعخؼ

وألقو الجسالي (فقج أصبحت مكػنا اساسيا النتاج بشية الشز وداللتو فالتزاد تخكيب

بشائي يشيس عمى شخفيغ متشافخيغ عمى مدتػػ الدصح متزافخيغ عمى مدتػػ
العسق النتاج داللة شعخية ذات كثافة وقػة ترل بالشز الذعخؼ إلى قسة سحخه
وتسايده عغ شخيق حخكة التفاعالت بيغ شخفي التزاد مغ جية وباقي عشاصخ

الشز مغ جية أخخػ)(ٗ) ،فانيا تسثل وضيفة أخخػ في االقشاع والتأثيخ وىحا ما عػؿ
عميو الستشبي ووضفو بذكل مائخ في اغمب قرائجه ومغ ضسشيا  -الحؼ يبجو برػرة

جمية  -ىحا الشز الحؼ سػؼ نخزعو لمتحميل والقخاءة والتأويل ،وعميو فأنشا نخػ
 )1الثشائيات الزجية في لغة الشز األدبي بيغ التػضيف الفشي والحوقي والجسالي ،عمي زيتػنة مدعػد ،صٖ.ٔٙ
 )2لغة التزاد في شعخ أمل دنقل :عاصع دمحم أميغ ،دار الرفاء لمشذخ والتػزيع.ٕٖ ،ٕٓٓ٘ ،
 )3الثشائيات الزجية بحث في السرصمح والجاللة ،سسخ ديػب ،ص.ٜٔٔ
 )4الثشائيات الزجية في الشز األدبي ،صٔ.ٔٙ

ٖ٘ٙ
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بأف تمظ الثشائيات الزجية تعج عربا شعخيا ججليا خالقا في الشز فيي(تذكل مكػنا
ميسا مغ مكػنات الخصاب الذعخؼ ،وبشية مخكدية فاعمة تكذف عبخ وضيفتيا انساط
االنداؽ السزادة داخل الخصاب إذ تتحج الزجيات عشج الذاعخ لخمق ترػرات

معيشة تجاه الحياة والكػف)(ٔ).
التظبيق -:

قبل الذخوع في قخاءة العيشة الذعخية  -قريجة اغالب ؼيظ الذػؽ ،البج أف

نذيخ أف صخاع الستش اقزات الثشائية سسة اتدع بيا شعخ الستشبي ،فاذا كانت العالقة

بيغ الثشائيات تتفاوت كسا يخػ كساؿ ابػ ديب بيغ الشفي الدمبي والتزاد السصمق
وبيغ التكامل والتشاغع(ٕ) ،فاف الشفي الدمبي والتزاد ىػ الغالب في شعخ الستشبي(ٖ)،
واساس بشاء القريجة لجيو ىػ بشاء تشاقس وليذ بشاء تكامل(ٗ).

يدتيل الذاعخ قريجتو بثشائية ضجية تكذف عغ كسية الرخاع الحؼ يكتشو
ذاتو إذ يقػؿ:

أغمب
أغالب َ
ؼيظ الذػ َؽ والذػ ُؽ ُ
ُ

ِ
الػصل
اليجخ و
أعجب ِمغ ذا
و ُ
ُ
أع ْج ُب
َ

َف أرػ
ط
أما تغم ُ
األياـ َّ
في بأ ْ
ّ
ُ

ِ
تقخب
بػيزاً تُشاءػ أو حبيباً ُ

 )1جساليات التحميل الثقافي الذعخ الجاىمي نسػذجاً ليػسف عميسات ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ طٔ،
األردف ،ٕٓٓٗ ،ص.ٕٕٜ

 )2يشطخ :ججلية الخفاء والتجمي :كساؿ أبػ ديب ،دار العمع لمسالييغ طٖ ،بيخوت ،ٜٔٛٗ ،ص.ٔٓ-ٜ
 ) 3يشطخ :تجميات الرخاع في شعخ الستشبي ،دراسة في الخؤيا بالتذكيل ،أشخوحة دكتػرا ،مفمح ضبعاف
الحػيصاف ،صٕ٘ٔ.

 )4يشطخ ،تحميل الشز الذعخؼ بشية القريجة ،يػرؼ لػتساف ،تخجسة دمحم فتػح احسج ،دار السعارؼ ،القاىخة،
٘ ،ٜٜٔص.ٔٙٚ

ٖٙٙ
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اقل تئي ًة
وهلل َسيخؼ ما َّ

وغ َّخ ُب
عذية
شخقي اَلحجاَلي ُ
ّ

يعير الذاعخ ججؿ ( الحىاب /البقاء) ويؿيع عمى اساسو ثشائيتو الزجية
(اليجخ /الػصل) إذ تبجو تجاعياتيا في اغمب ابيات القريجة فتسشح القريجة ىشجسة

شعخية ،وتكذف عغ حجع الرخاع الحؼ تػغل في جدج الشز الذعخؼ حتى اضحى
العسػد الفقخؼ لجسالية نرو(،تعج الثشائيات الزجية مغ اىع الجساليات التي تداعج

الذاعخ في نزسو لخصابو الذعخؼ وفي التعبيخ عغ الكػف باختالفو وفخوقاتو وكحلظ
ائتالفو)(ٕ).
يبجو جميا الرخاع الجاخمي الحؼ تعيذو الحات الذاعخة وقمقيا مغ التحػؿ مغ
السسجوح االوؿ(سيف الجولة) إلى السسجوح الثاني(كافػر االخذيجؼ) ،انو يبجأ مغ
البشية الدصحية في تزاد الثشائيات إلى البشية العسيقة ،فالحالة الشفدية السزصخبة
خمقت جػا متأزما مغ السذاعخ تسطيخت برػرة واضحة في البيت االوؿ(ففي عالقة
شعخ الستشبي بالدمصة في عرخه يسكغ الػقػؼ عشج العالقة التي جسعتو مشح البجء
بأجػاء مغ االلتباس وعجـ الثقة بيغ االثشيغ)(ٖ).
فالرخاع في البقاء والػصل عمى الػد مع السسجوح االوؿ واالقتخاب مشو بعج
الجفػة بجا عجيبا .والعجب أيزا مغ اليجخ واالبتعاد عشو لصػلو(ٗ) .فسدافة اليجخ
تبجو واسعة ال يسكغ الػصػؿ الييا ألف الػصل اصبح محاال ،إذ شغمت تمظ الثشائية

الزجية جسالية عمى السدتػػ الرػتي والجاللي ،أنيا نقصة االنصالؽ في البحث عغ
الحات وسط التأزـ الجاخمي ،إذ يشتقل بعج ذلظ ليؤكج مغ خالليا اف الرجمة الكبخػ

 ) 1العخؼ الصيب في شخح ديػاف أبي الصيب الستشبي :الذيخ ناصيف اليازجي ،دار القمع بيخوت -لبشاف،
صٕٓ٘.
 ) 2داللة الثشائية الزجية في قريجة سيشاريػ جاىخ لسحسػد دروير ،محكخة لشيل شيادة الساستخ في المغة واألدب
العخبي :شايمي كخيسة ،بإشخاؼ اإلستاذة -زىخة خالز ،ٕٓٔٛ -ٕٓٔٚ ،ص.٘ٛ

 )3الفغ ومحاـبو في الذعخ العخبي :شػقي ضيف ،دار السعارؼ ،ط٘ٔ ،القاىخة ،د .ت ،ص.ٖٓٛ-ٖٓٚ
 )4يشطخ ،العخؼ الصيب في شعخ أبي الصيب الستشبي :صٕٓ٘.

ٖٙٚ
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ليذ فقط في استحالة الػصل بل أيزا في البقاء ،تمظ الزجية وصخاعيا االبجؼ مع
الحات فقج تعػد الذاعخ أف تعاكدو االياـ وتدمبو احبابو وتقخب اعجائو فثشائية
(القخب /البعج) دائسا في تزاد معو.

ما تغمط االياـ في بأف ارػ
ّ

تقخب
بػيزاً تشاءػ او حبيباً ُ

أف انتطار غمط االياـ يبقي عمى وىج الرخاع في ديسػمة مدتسخة بيغ تمظ
الثشائيات وسػؼ تخمق جػا شعخيا جساليا يزج بتمظ الثشائيات السػضفة بذكل جسالي
باذخ(أف ازدياد درجة التزاد وثع بمػغ التزاد السصمق قادر عمى تػليج شاقة اكبخ
مغ الذعخية في الرػر وفي المغة ىػ التزاد ال السذابية)(ٔ).
حبيبا

الهصل

تقخب

االيام

تشاءى

اليجخ

أف نقصة االنصالؽ باتجاه مسجوحو الججيج تتجمى بقػلو :

عجوا

َّ
ِ
الشاس بي مغ جفػتُ ُو
عذي َة أصفى

أتجشب
واىجػ الصخيقيغ التي
ُ

ِ
ِ
شجؾ مغ ٍيج
وكع لطالـ اّلميل ع َ
ْ

أف السانػية تُك َح ُب
خبخ ّ
تُ ُ

 )1في الذعخية :كساؿ ابػ ديب ،مؤسدة االبحاث العخبية ،طٔ ،بيخوت :ص.ٗٚ
 )2العخؼ الصيب في شعخ ابي الصيب الستشبي :صٕٓ٘.ٖ٘ٓ-

ٖٙٛ

(ٕ)
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فرخاع ججلية الزجية (البقاء /الخحيل) تكذف عغ حجع ما يعانيو مغ
تشاقس في انصالقو نحػ(كافػر االخذيجؼ) فيػ يديخ اليو عمى مزس ،ولعل تمظ
الثشائية الزجية تتزح أكثخ باستجعائو (الشػر /الطالـ) وبسذيج لو رمدية عشج الصائفة
السانػية(ٔ) ،فسا زاؿ تجاذب الرخاع في ثشائيتو وتػضيفو لترػيخ بشيتو الذعخية وما
يعتسل في نفدو مستجا حتى ىحا البيت فمقج صػرت (السانػية) أف الشػر كمو خيخ
والطالـ كمو شخ ولعمو اراد أف يقشع نفدو باف التػجو إلى الطالـ ربسا يحقق لو نػ ار
ججيجا ،أف ثشائية(الشػر/الطالـ) التي انعكدت رؤيتيا لجػ الذاعخ في محاولة مشو
لتحقيق ضجية ترػر ما يعاني ؼيو فتحت قخيحتو لالنصالؽ مغ تسجيج مسجوحو

الججيج ،رغبة في شمب السمظ(أف العالع برػرة او بأخخػ ساحة معخكة مزصخبة فمػ

نطخنا إلى ىحه الداحة مغ عل ،لخأيشا جساعات ترارع بعزيا البعس ،وىحه تتذكل
ثع تعيج تذكيل وتقييع التحالفات ثع تشقزيا)(ٕ).

ولكغ عبقخية الستشبي لع تتػقف عشج ىحا الحج مغ الخؤية الذعخية فيػ ال يبجأ
بػصف مسجوحو وانسا يتخح الفخس وسيمة الشقل وما تحسمو مغ رمدية في التحػؿ
واالنتق اؿ والبصػلة فزاء ججيجا لصالسا اعتاد شعخاء العخبية في وصفو اثشاء رحمتيع،
اال أف ىحا الػصف والترػيخ لفخسو يحقق مغ خاللو شيئيغ االوؿ استسخار التجفق

الذعخؼ في تػضيف الثشائيات الزجية التي احكست بألقيا عمى نرو الذعخؼ بجسالية
مشفخدة مائدة والثاني شكمت السعادؿ السػضػعي والفشي لشرو في محاولة لسعالجة
التػتخ الشفدي الستجحر في ذاتو العالية فتججه يقػؿ:
كأن ُو
وعيشي إلى أ ْذني َّ
أغخ ّ
ْ

ٍ
مغ ِ
الميل ٍ
كػكب
عيشيو
باؽ بيغ
ُ

جدسو في ِ
ِ
إىابو
َل ُو َفزم ٌة عغ

ٍ
وتحىب
صجر رحب
تجيء عمى
ُ
ُ

 )1ـ.ف :صٖٓ٘.

 ) 2الشطخية االجتساعية مغ بارسػند الى ىابخماس :اياف كخيب ،عالع السعخفة ،العجد ٕٗٗ ،الكػيت،ٜٜٜٔ ،
ص٘.ٜ

ٖٜٙ
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ِ
شانو
شققت ِبو
ُ
الطمساء ْأدني ع ُ
َ

ؼيصغى و ِ
فيمعب
أرخيو م اخ اًر
ُ

الػحر َقَّفيتو ِ
بو
أؼ
ِ ُُ
وأصخعُ ّ

ِ
وِ
أركب
ثمو حيغ
اندُؿ عشو م ُ
ُ

(ٔ)

أف قخاءة ىحه االبيات تخبخنا بػضػح السيارة الجسالية التي تحققت عمى

السدتػػ الجاللي والرػتي وما تخؽيو مغ قجرات لغػية في تػضيف الثشائية

الزجية(أف شعخية الشز بفعل انصػائيا عمى البعج الجسالي الحؼ يػضف السجاز
واالستعارة فزال عغ الجالالت السحتسمة لمغة تزسخ وراءىا بشى واحتساالت داللية

مزسخة تجعل مغ الشز بشية تخكيبية ناجدة بفعل شاقة المغة)(ٕ) ،فشاؿ المػف لفخسو

(االغخ/الميل) يجسع بيغ داليغ(االبيس/االسػد) يحكخنا بثشائية(الشػر/الطالـ) وما بشاه

فييا ،ولكشو انتقل بيحه السجاليل ومغ خالؿ قجرتو الذعخية لحكخ لػف فخسو ،وبشفذ
التػازؼ الجاللي جدع الفخس(السجيء/الحىاب) ذكخ حخكتو مغ اجل خمق تػافق داللي

معشػؼ ثع يأتي بثالثة في ذكخ فخسو وسخعتو(ؼيصغى /أرخيو) ثع بجاؿ رابع لذجاعتو
وقػتو(اندؿ/اركب) أف ججلية الثشائيات الزجية مشحت الشز في ىحه االبيات ديسػمة
مدتسخة وفزاء واسع ،ما كاف يتحقق لػال ىحا التػضيف الفشي الجسالي ليا .ويسكغ
أف نترػر ىحا االشتغاؿ القار في تمظ االبيات كاالتي:

الفخس

لهنو

(األبيض× األسهد)

جدجه

(السجيئ× الحىاب)

سخعتو

(يظفى× أرضي)

شجاعتو

(اندل× اركب)

 )1العخؼ الصيب :صٖٓ٘.

 )2شعخية التزاد قريجة (عمى قجر اىل الفخـ) لمستشبي نسػذجاً :دمحم خميل الخاليمة ،دراسات العمػـ االندانية
واالجتساعية ،السجمج ٕٗ ،العجد ٔ٘.ٕٓ:

ٓٗٙ
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ولكي يػسع مغ رمدية الفخس وحقمو الجاللي يقػؿ:
وما
الخيل ّإال كالرجيق قميمةٌ
ُ

جخ ُب
وإف
ْ
كثخت في عيغ مغ ال ُي ّ

إذا لع تذاىج غيخ حدغ شيمتيا

َّب
فالح ُ
دغ َع َ
شظ ُمغي ُ
واعزائيا ُ

(ٔ)

لعل مذاىجة تمظ الثشائيات السجتسعة في فخسو ميجت لثشائية(السذاىجة/
التغيب) فقج جعل الخؤية البرخية سابقة عمى الخؤية العقمية فالرخاع بيشيسا البج مغ
أف يكسغ في انبثاؽ رؤية ججيجة في جعل الخيل كالرجيق فالعبخة ليدت في
االوصاؼ وكساليا وحدب بل بافعاليا ،وىػ بحلظ سػؼ يسيج لحكخ اوصاؼ مسجوحو
فيتخح الرخاع بيغ الستزادات بعجا وضيؽيا مغ خالؿ اضيار االثخ الشفدي والحؼ
يحجثو التزاد في عسمية االبجاع (وىػ يعػد في حؿيقتو إلى تأثيخات متزادة متدامشة
ويعػد ىحا أيزا الى شعػريغ عديديغ مختمفيغ يػقطاف االحداس وواحج مغ ىحيغ
الذعػريغ فقط ىػ الحؼ يدتثسخ نطاـ االدراؾ في الػعي والثاني يطل في
الالوعي)(ٕ).
يبجو أف الستشبي ادرؾ بعبقخيتو الفحة أف جسالية الشز ال تكسغ فقط بسا
يددحع بو مغ الفاظ ومعاف وانسا بالقجرة عمى تػضيفيا واالنتقاؿ بيغ تمظ السعاني في
الشز الػاحج ف( الشاضخ في نز الستشبي يمحع بػضػح وجػد ىحا السشحى البشائي
واشخاده في كثيخ مغ قرائجه)(ٖ) ،وىحا ما نقخأه عشجما اراد مجح(كافػر) قجـ بثالثة
ابيات يقػؿ فييا-:

فكل ِ
بعيج اليع فييا مع ّح ُب
ُّ

َلحى هللا ذؼ الجنيا مشاخاً لخ ٍ
اكب
َ ُ
ُ

 )1العخؼ الصيب :ص٘ٓ٘.

 )2المغة العميا الشطخية الذعخية :جػف كػيغ ،تخجسة وتقجيع وتعميق احسج دروير ،السجمذ األعمى لمثقافة،
القاىخة ،ٜٜٔ٘ ،ص.ٔٛٚ

 )3ابػ الصيب الستشبي دراسة في التاريخ األدبي ،ريجديخ بالشيخ ،تخجسة ،ابخاـيع الكيالني ،طٕ ،دار الفكخ،
دمذق :ٜٔٛ٘ ،ص.ٕٙٛ

ٔٗٙ
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ِ
ريجة
أقػؿ َق
ً
اال َ
ليت شعخؼ ىل ُ

فال اشتكي فييا وال اتَعتَّ ُب

وبي ما ُ
يحود الذعخ عشي اقمُوُ

َّ
ولكغ َقمبي يا ابش َة القػ ِـ ُقَّم ُب

(ٔ)

تغيب الثشائية الزجية في ىحه االبيات ،لكشيا مجخل لسا سيأتي بعجىا،

وىشاؾ خيط شعخؼ دقيق يبث فييا ويفجخ معانييا ،انو العتاب والذكػػ مغ الدماف

ومغ تقمباتو وانكدارات الحات الذاعخة التي قج تسمى عمييا اشياء ليدت مغ رغباتيا

اال أنيا تفخض عمييا مسا يجعل ما تخبخ بو ليذ استدالما لمذكػػ والعتاب وانسا

رفزا وتحجيا ليا ،فاذا كانت االبيات القادمة سػؼ ترف(مسجوحا وممكا) فمساذا

صخح الستشبي بتمظ الذكػػ والعتاب ،انو الرخاع الزجؼ الحؼ يعتسل في نفدو

واالنذصار الحؼ يفزي إلى تعجد الجالالت وانفتاحيا اماـ الفاعمية الزجية ولسا
سيؤوؿ اليو السعشى إذ يقػؿ:
اءه
إذا تخؾ االنداف أىالً ور ُ

يتغخ ُب
وي َّس َع كافػ اًر فسا َّ
َ

فتى يسألُ االفعاؿ رأياً وحكس ًة

ويغز ُب
ونادرًة احياف يخضى
َ

ِ
ِ
بالديف
الحخب
بت في
ض َخ ْ
إذا َ
كّف ُو

ِ
يز ِخ ُب
يف
ْ
تبيشت ّ
بالكف َ
ّ
الد َ
أف ّ

تديج عصاياهُ عمى المبث كثخًة

تشز ُب
ُ
الدحاب َف ُ
وتمبث أمػاهُ َ

فامتداج االضجاد الثشائية بيغ الحدي والسعشػؼ بيغ( االخالؽ /االفعاؿ) يسشح
تمظ االضجاد ابعادا جسالية ونفدية تجعل مغ تمظ االبيات ايقػنة في وصف
السسجوح(ويسكغ مغ خالؿ ابخاز تمظ الحخكة التي تسػج بيا السعاني داخل الشز كمو

 )1العخؼ الصيب :صٗٓ٘.

ٕٗٙ
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ع شجما يربح التقابل مختك اد بشائيا يتكأ عميو الشز في مكػناتو وعالقاتو)(ٔ) ،اضيار
شعخية المغة وفاعميتيا الجاللية ،فاذا كانت اخالؽ السسجوح تجبخ الحات الذاعخة عمى
مجحيا ،فانيا قج وصمت حج الكساؿ ،فبيغ السذائية وعجـ السذائية فاف اخالقو تذكل

مخكد الجاللة ،ولع تعج تمظ الزجية سػػ فخضا واكتساال لسعشى االخالؽ وعمييا يأتي

بأداة الذخط(اذا) التي تذكل مختك اد ودليال عمى سعة صجر السسجوح وكخـ اخالقو،
فالغخبة تربح ال غخبة في حزختو وشعػر االغتخاب يتالشى ويسكغ ايزاح تمظ
الحخكية في ىحيغ البيتيغ باالتي-:
اخالق

العدبة

مجح

ال عدبة

شئت
لم أشأ
تخك

ال يتغخب

وجهد مذيئة
انعجام السذيئة
وجهد أثخ
انعجام األثخ

أما افعاؿ السسجوح فتحسل معاني القػة والخأؼ والحكسة لكشيا تتأرجح بيغ
الخضا والغرب فثشائية(الخضا /الغرب) اراد الستشبي اف يفجخ مغ خالليا قخيحة
السسجوح في العصاء ،لكي يحفد تمظ الجاللة يجيء بالقػة ورمديتيا الديف ،الزخب اذ

تستدج االلفاظ عغ شخيق التػازؼ والتقابل ليييء االجػاء في شمب السمظ(فسغ وسائل
االقشاع الحجاجية العقمية القائسة عمى االستجالؿ والسقارنة بيغ الستشاقزيغ .فالججؿ
والحجاج والبخىاف كميا تحتاج إلى التزاد والى الخبط والسقارنة بيغ الستشاقزيغ وىحه
االثارة تؤدؼ إلى التأثيخ واالقشاع وتحقيق الغاية السخجػة)(ٕ) ،و ألجل تعديد الصاقة

الذعخية لمكمسات وتػضيفيا برػرة مائدة ليذ عمى السدتػػ الدصحي لمشز ولكغ
في بشيتيا العسيقة يفتح الستشبي ججؿ الثشائية الزجية(العصاء/الشزب) بكل ما تحسمو
 ) 1في البشية والجاللة رؤية الشطاـ العالقات في البالغة العخبية :سعج ابػ الخضا ،مكتبة السعارؼ ،االسكشجرية ،د.
ت ،صٔٗ.ٕٗ-

 )2الثشائية الزجية في لغة الشز االدبي بيغ التػضيف الفشي والحوؽ الجسالي ،صٔ.ٔٙ
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مغ شاقة داللية ومغ ابعاد فشية وجسالية ؼيذحغ الشز في ىحه السشصقة الستػىجة
شاعخية أف عصاياه ال تشزب ويسكغ ادراج تمظ الخؤية بيحه الخصاشة.
تدداد

العظايا

يدداد

ال تشرب

الدحاباالمػر وفق رؤية يشزب
الذاعخ
أف التزاد لع يخمق مشصقا لفيع االشياء ووضع

فحدب بل خمق جػا شعخيا وتػازيا مشح ىحا البيت بعجا وجػديا .فالتحػؿ الجاللي
شكل محصة ابجاعية تسخكدت حػليا ذات الذاعخ في رؤية الزجية ليذ بفيسيا
البديط بل بتشاغسيا في جدج الشز والتساعاتو الذعخية وايقاعاتيا السحفدة لمسعشى
ألشعار السسجوح بعسق االحداس واندجاـ الرػر.
لع يكتف الستشبي بتمظ االجػاء الزجية واالنداؽ الجاللية التي شغمت حي اد
جساليا وقجمت وضيفة فشية كذفت عغ نفدية الحات الذاعخة ،وحفدت السسجوح بسا
امتمكتو مغ اصػؿ حجاجية وايقاعية مشدجسة وانديابية الرػر وتالحسيا ،بل كذف
عغ ىستو االبجاعية في ادراج السعشى بانداؽ ضجية تختفي أكثخ مسا تطيخ ،وتعمغ
أكثخ مسا تدخ إذ يقػؿ:
زاحظ في ذا ِ
ي ِ
حبيبو
كل
العيج ُّ
ُ
ُ
ُ

أنج ُب
َححائي وأبكي َم ْغ ُّ
أحب و ُ

ُّ
ىع
لقاء ْ
أحغ إلى اىمي وأىػػ ُ

غخب
ايغ َ
و َ
شقاء ُم ُ
مغ السذتاؽ َع ُ

ِ ِ
أوى ُع
فإف لع ْ
ّ
يكغ إال ابػ السدظ ُ

فإن َظ أحمى في فؤادؼ وأع َح ُب
ّ

(ٔ)

فبيغ (الزحظ/البكاء) يتذكل ندق ضجؼ جسالي يدرع ؼيو روحو الذعخية
ويكذف عغ بشيتو الجاللية ،فسذاعخ الغخبة التي تداحست في ذات الذاعخ ووججانو ال

يعالجيا اال(ىػػ السسجوح) فسجلػؿ كمسة (يزاحظ) تجؿ عمى السفاعمة والسذاركة في
 )1العخؼ الصيب :ص٘ٓ٘.
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الحجث ،فالزجية التي امتدجت انداقيا في بػدؽ شعخؼ واحج آتت اكميا وثسختيا
االبجاعية في اعصاء تفاعمية تكاممية لالقتخاب أكثخ مغ ذات السسجوح ومشحيا وجػدا
يغشي عغ االىل ،فيػ العد والسكاف الحؼ يربػ اليو (فالخبط بيغ األشياء الستشافخة
يثيخ العػاشف األخالؾية والسعاني الفكخية في الستمقي وىحه االثارة تؤدؼ إلى التأثيخ
واالقشاع وتحقيق الغاية السخجػة)(ٔ).

فالدخع الػضيفي الشحػؼ اليائل مغ األساليب في ىحا العجد القميل مغ االبيات

تػزع بيغ الشفي واالستفياـ واالستثشاء والتػكيج والعصف ،فزال عغ التقارب الرػتي
بيغ جسيع السجاليل حقق حزػ ار جساليا ،وحقق تزاف اخ فكخيا فتق أخ الجاللة الرػتية

الستذكمة في تمظ الكمسة (ححائي ،ابكي ،احب ،انجب ،احغ ،اىمي ،اىػػ لقائيع ،ىع،

محبب ،شيب ،احمى ،اعحب ،فؤادؼ ،معحب)(،فشحغ ال ندتقبل األصػات عمى أنيا
اصػات فحدب بل أنيا عالمات تجؿ عمى حخكات)(ٕ).
أف االجادة في وصف السسجوح تشاغست مع جساليات الثشائيات الزجية داخل
القريجة ،ؼبعج أف عخض الستشبي صفات مسجوحو االخالؾية وسبب اقتخابو مشو بأدؽ
ترػيخ فشي يأخح جانب آخخ مغ صفات مسجوحو وىي عالقتو بحداده:
دافع
يخ ُيج َ
الح َّد ُاد ما هللا ٌ
بظ ُ

حر ُب
الس َّ
وسسخ العػالي والحجيج ُ

بغػ َف ما لػ تخّمرػا
ودوف الحؼ َي ُ

عذت والصفل
مشو
َ
إلى السػت ُ
أشيب
ُ
ِ
يظ ُخّيبػا
شمُبػا
إف َ
وْ
الفزل الحؼ ؼ َ
َ

وحك ّسػا
ُعصػا ُ
إذ شمبػا َج ْجواؾ أ ُ

 )1يشطخ :جساليات الترػيخ في القخآف الكخيع ،دمحم قصب ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،طٕ ،القاىخة،ٕٓٓٙ ،
ص٘٘.

 )2العخوض مغ وجية نطخ صػتية ،كخومبي وافيجايخ ،تخجسة عمي الديج يػنذ ،ٕٓٓٓ ،نػافل الثقافة بججة،
العجد (ٗٔ) ،ديدسبخ :صٕٖ.
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يػى ُب
ليذ َ
ولكغ مغ االشياء ما َ

عالؾ وىبتُيا
ولػ جاز أف يحػوا
َ

(ٔ)

بيغ ارادة الحداد وتحؿيقيا ارادتظ السسيتة ،فثشائية (السػت/العير) تحفد

القارغ لمشطخ الييا ليذ فقط التداع تمظ الثشائية في فزائيا الػجػدؼ ،وانسا لسا
وضفت لو في ىحه االبيات.

فاذا كاف الحداد (اؼ دوف وصػليع إلى ما يصمبػف مغ زواؿ ممظ وفداد

امخؾ اىػؿ مغ شجة بأسظ وانتقامظ ىي امخ عمييع مغ السػت ولػ تخمرػا مشيا إلى

السػت لبقيت انت وشاب شفميع مغ شجة ما يخوف)(ٕ) ،فكتابة (الصفل اشيب) تسثل

ثشائية أخخػ انبثقت مغ ثشائية (السػت/العير) فالجسع بيغ الستشاقزات يعصي الخؤية

الذعخية مغ خالؿ تمظ الرػر الستتابعة في بشائيا الفشي الجسالي حزػ ار مائ اد
لمسسجوح في ضل غياب فاعمية الحداد ،فزسائخ االشخاص كسا يقػؿ بشفدو ىي
نقصة معتسجة لكي تربح الحاتية سارية السفعػؿ في صسيع الكالـ(ٖ).
فاكتداب سسات البصػلة والعصاء كامشة في مسجوحو وغائبة عغ حداده ،أف

المغة الذعخية التي لخرت تمظ السػازنة بيشيسا ،لغة متخفة بالسعشى قائسة عمى تػازف

داللي وايقاعي وانفعالي يتجفق بذكل عزػؼ (اعتساد الكتابة عمى وصف السذاىج
والرػر والحخكات الستزادة وفق ندق بسػجبو تربح تحػالت الشز قائسة عمى
استجعاء الشؿيس لزجه واعتسالو معو)(ٗ).
فاجتساع الثشائية الزجية وترارعيا في االخخ ليذ عيبا او فجػة ال يسكغ
سجىا .وانسا ىي مدافة تػتخ شعخية جعمت مغ تمظ الثشائيات وسيمة في اضفاء
صفات مائدة واخخاجيا برػرة جسالية ال تتكأ عمى السجاز واالستعارة والترػيخ البميغ
 )1العخؼ الصيب :ص.٘ٓٙ
 )2العخؼ الصيب :ص.٘ٓٙ
 )3يشطخ :السؤلف في التخاث األدبي مػت أـ حياة عسالت في الشقج ،السجمج التاسع ،الجدء ٖ٘ :صٖٔٔ.

 )4الذعخ وتحخيخ الكائغ ،قخاءة في المغة والستخيل ،دمحم لصفي اليػسفي ،البحخيغ الثقاؼية ،السجمذ الػششي لمثقافة
والفشػف واآلداب ،العجد  ،ٔٛالدشة الخامدة :صٕٕٔ.
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والجسع بيغ السعشػؼ والحدي وحدب ،وانسا تػسع دائخة الجسالية وتقتخب مغ الحافات
الجاللية الالمشتيية مغ حيث التأويل والفيع .إذ يقػؿ:
وأنت الحؼ ربيت ذا الس ِ
َب
مظ ُمخضع ًا
ّ َ
َ
وليذ لو ٌّأـ سػ َ
اؾ وال أ ُ
َ
ُ
ِ
لذبمو
ليث العخيغ
شت َل ُو َ
ُ
وك َ

وما َلظ ّإال ال ِي ْش َجواني ِم ْخَم ُب
ّ

بشفذ كخ ٍ
ٍ
يسة
عشو
َ
لقيت الَقشا ُ

ِ
السػت في اليجي مغ ِ
العار تُ ْي َخ ُب
إلى

ياب ُو
ْ
يتخ ُ
الشفذ التي ال تَ ُ
ؾ َ
وقج ُ

َّب
ويختخـ الشفذ التي ال تَتَيي ُ
ُ

(ٔ)

فثشائية (االـ/االب) فزاء وجػدؼ ازلي ،يقابميا بتػازف جسالي(الميث/الذبل)،

يقابميا بتػازف داللي(اليشجواني/مخمب) ،يقابميا بتػازف بالغي( المقاء/اليخوب) ثع
تشيي ىحه الججلية الزجية بالسػاجية الحؿيؿية بثشائية(التخؾ/االختخاـ)( .ال شظ أف
ججليات الشز ،تشتج بجورىا مدافات لمتػتخ قادرة عمى تػليج االضجاد وتذكيميا في
البشى الشرية وتبجو ىحه االضجاد بسدتػياتيا الحزػرية كافة مالكة لخاصية السخاوغة
التي تدتػجب كفاءة معخؼية مغ لجف الستمقي لفظ شفخاتيا الجسالية)(ٕ) ،فالسػت قج
يتخؾ الشفذ التي ال تيابو ،ويأخح الشفذ التي تيابو ،أف ىحا الحذج مغ الثشائيات
جعل فزاء االبيات الذعخية يفرح أكثخ مسا يمسح ،ويسشح جسالية أكثخ مسا يحسل
مجازية فالتزاد الحاصل بيشيا وذوبانيا كميا في حقل الذعخية الفائزة مغ تمظ

االبيات جعمتيا مدتػدع ال يشزب مغ الرػر الذعخية بتػازف ايقاعي وصػتي
يكذف انداقيا الجسالية وتػافقيا االبجاعي ويسكغ رؤية ذلظ مغ خالؿ ىحا الخسع:
أم

يتخك

 )1العخؼ الصيب :ص.٘ٓٙ

أم

 )2شعخية التزاد في شعخ الستشبي قريجة عمى أىل العدـ أنسػذجاً.

السلك
ٙٗٚ
الليث

يحتخم
تيخب
لقيت
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تتجفق االلفاظ بذكل انديابي يبث فييا الذاعخ جساؿ العبارة واتداف السعشى
ليبقي عمى ح اخرة االضجاد مذتعمة في وىج ثشائية الشز ؼيعسج إلى تقشية التزاد
الدمبي وااليجابي عبخ ثيسات صػتية ليطيخ تػاشج العالقات الشرية في ىحه
القريجة السميئة بالتزاد والستذحة باألصػات الستػالجة في كل بيت ؼيسا يأتي مغ

ابيات تؽيس بالتػازؼ والتقابل والتكخار الرػتي فيػ يعرف بالسعشى في دوامة
التزاد الرػتي الستعالي بؽيس مغ الذعخية ؼيقػؿ:
ِ
أنج ُب
ولكغ مغ ال َق ْػا ّ
ػؾ بأساً وشجةً
وما َعج َـ الال ُق َ
اشٌج و َ
وب ْخ ُؽ الِب ِ
صادؽ
البيس
ٌ
يس في َ
ثشاىع َ

عمييع وبخؽ البيس ُخَّم ُب

ٍ
خاشب
ست ُك َّل
سممت سيػفاً عّم ْ
َ

كل ٍ
ص ُب
عمى َّ
كيف يجعػ ويخ ُ
عػد َ
وتشيب
إليظ تشاىى السكخمات
َ
ُ

يشدب الشاس ّأن ُو
غشيظ َع َّسا
وي َ
ُ
ُ

(ٔ)

فشق أخ (الالقػؾ  -القػا)( ،بأسا -شجة)( ،بخؽ البيس – في البيس)( ،كل
خاشب – يخصب)( ،يشدب – تشدب) ،واف بجت تمظ الثشائية تكاممية معخؼية فاف
االتداؽ الجاللي والشدق المفطي ربسا جعمو الستشبي نياية رحمة الزجية في ىحه
القريجة إذ يقػؿ:

بسجح قبل م ِ
حن ُب
كأني
ٍ
ّ
جح َظ ُم َ
َ

وىستي
ؼيظ القػافي َّ
وتع ُحُلشي َ
 )1العخؼ الصيب :ص.٘ٓٚ

ٙٗٛ
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يق ولع َأز ْؿ
ُ
ولكشو شاؿ الصخ ُ

شي ُب
أفتَّ ُ
ر عغ ىحا الكالـ ُ
وي َ

َف َذ َّخؽ حتَّى ليذ ِ
ِؽ
لمذخ ِؽ ُمذخ ٌ
َ
َ

لمغخب م ِ
غخ ُب
وغ َّخب َحتَّى ليذ
َ
ْ َ

اذا قمتو لع يستشع ِمغ و ِ
صػلو
ُ َ َ ْ ْ َ

َّ
خباء م َّ
صش ُب
ِج ٌ
جار ُمعمى او ٌ ُ

(ٔ)

أف الثشائية الزجية( الذخؽ /الغخب) ،تتسحػر حػؿ ندقيا معاني ىحه
االبيات التي يختع بيا الستشبي قريجتو ،فسدافة التػتخ تبمغ ذروتيا في صخاع

التزاد ،فالبعج بيغ السذخؽ والسغخب ووقػفيسا عمى عتبة الشياية الزجية الججلية في
ىحه القريجة يسثل الشدعة الشفدية والرخاع الزجؼ بيغ كل تمظ االضجاد ،بل ويجدج
عطسة صخاع الحات الذاعخة ،فبيغ بعجه عغ مسجوحو االوؿ(سيف الجولة) ومعاناة
البعج وخيبة اآلماؿ واالقتخاب مغ السسجوح الثاني(كافػر االخذيجؼ) رحمة تتشازع فييا
اآلماؿ واالحالـ بيغ اؾباؿ وادبار ،فعالقة الستشبي بالسكاف في بعس وجػىيا عالقة
ممتبدة تكذف عغ صػر مغ التػتخ وعجـ االندجاـ .ويتزح ذلظ عبخ لػمو
(عحؿ القػافي) واف كل مسجوح قبمو كاف مجحو ذنبا فعثػر الذاعخ عسا يربػ اليو

مغ معاني يبجو انو يرصجـ بخيبة فتدخؽ تمظ السعاني التي لع يتحقق

غخضيا(التفتير /الشيب) ،وىشا تأتي المحطة التي تسثل ذروة الزجية حتى كأف تمظ
الثشائية التي وضفيا في سياؽ البيت اضسحمت وتداوت اماميا جسيع االشياء ،فال
شيء يقف اماـ امكانية الػصػؿ فال حجود لمسكاف ،انيا الشقصة التي تتالشى فييا
الستشاقزات (أف بشاء احدغ القرائج ىػ بشاء تشاقس ،ألف مػاد القريجة يقػـ بيشيا
التجاذب والسقاومة والرخاع ،واحدغ بشاء ما بمغ بيحه السػاد الستشافخة السترارعة

درجة التػازف)(ٕ) ،ؼيطيخ ليا حزػر ججيج ال يقف عشج مخجعيتيا الثقاؼية الستجاولة
بل يتذح بسخجعية خاصة انبثقت فمدفتيا مغ الخؤية الذعخية لجػ الستشبي(فالذعخ
 )1ـ.ف :ص.٘ٓٛ-٘ٓٚ

 )2فغ الذعخ :احداف عباس ،دار صادر ،بيخوت ،دار الذخوؽ ،عساف :ص.ٔٚٚ
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خاصة يعسج إلى تكثيف المغة مغ خالؿ التخكيد عمى تػازنيا الرػتي وااليقاعي،

وعمى استخجاـ الرػر التي تتكػف داخل سياؽ الشز ،مسا يرخؼ نطخ الستمقي

بعيجا عغ الجالالت السخجعية لمكمسات ويحػلو إلى ما في لغة الشز مغ خرائز
فشية)(ٔ) ،انو يبشي معانيو عمى حافة السجاليل التي ال تقف عشج حجود الكمسة بل تتخح

انداقا وتكتدب حزػرىا مغ سياقات نرو الذعخؼ عبخ تساسظ نري وتقابل داللي
يشسػ بذكل جسالي ؼيقجـ ويؤخخ ويتذاكل مع مخجعيتو الشرية فمشترػر ىحا البشاء

وصخاع الثشائيات الزجية بيغ(السذخؽ /السغخب) بيحا الذكل.

 )1الخصيئة والتكفيخ مغ البشيػية الى التذخيعية (قخاءة نقجية لشسػذج انداني معاصخ) ،عبجهللا الغحامي :الشادؼ
األدبي ،ججة ،طٔ :صٕٗ.
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الخاتسة:
لقج قجمت تمظ القريجة نسػذجا حيا لجسالية التزاد في الشز االدبي ،فقج
استصاع الستشبي بقجرتو الفحة عمى امتالؾ ادوات الشز مغ تفجيخ تمظ الثشائيات
وفق ما تقتزيو حالتو الشفدية ومقجرتو االدبية وما يربػ اليو مغ جسالية مائدة فقج
مشحتو تمظ الثشائيات القجرة عمى االقشاع والترػيخ واالبجاع ،كجسالية القريجة
بتزادىا التي تختفي خمف فمدفتو دالالت مفتػحة لمقخاءة والتأويل.
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