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عامة بحبثنا هذا هو حماولة للتحليق أسلوبيا يف قصيدة لعلم من أعالم الشعر العريب      

  "روتهــدين وعــار الــــبمن" اصة، وهي معنونة خبوالشعر األندلسي 

وقد حاولنا أيضا إماطة  واألسلوب،فبدأنا الدراسة بلمحة عن مفهوم األسلوبية         

ننا مل نبتعد كثريا، حيث أدركنا بأن جمال األسلوبية هو اللثام عن جمال األسلوبية، لك

  .جمال خاص بالنص األديب، ألن القواعد األسلوبية متخضت من النص لتعود إليه

بعد ذلك انتقلنا إىل اجلانب التطبيقي الذي توصلنا من خالله إىل الغوص يف          

  :كالتايلبعض املستويات اخلاصة به، فكانت النتائج املتوصل إليها  

ففي البنية الصوتية غلبت األصوات اهورة على األصوات املهموسة، وكذلك  /1

األصوات االنفجارية على األصوات الرخوة، وذلك يدل على أن الشاعر يف حالة ثورة 

داخلية، حىت وإن مل يكن صاخبا، فجل األصوات دلت على أنه يتكلم بشدة وحزم، 

غت إحساسه وأهلبت مشاعره فنقلها لنا عرب ومن هنا فهو يعرب عن مواقف دغد

  .األصوات املوظفة  بكامل حيثياا لتؤثر قي املتلقي 

لذلك عايشنا الشاعر يف كل خطوة من خطوات قصيدته، فإن ثار نثور، وإن تأمل وحزن 

نتأمل وحنزن معه، وإن ملسنا نوعا من الفرح والتفاؤل حىت وإن كانا من النادر فإننا حنس 

  .ودقةاإلحساس الذي أثارته األصوات املوظفة بإحكام معه هذا 

أما فيما خيص البنية الصرفية فوظفت جل األوزان املعربة عن العديد من األفعال،  /2

كما كانت داللتها حركية انتقالية، سواء تعلق القصيدة زاخرة بأنواع األفعال،فكانت 

احلركة املطلقة، وكذلك أفعال األمر بالذهاب واإلياب، أو احلركة أفقية االجتاه، أو 

التأكيد الدالة على احلزم والشدة، كما أن الشاعر استطاع توظيف أفعال على أوزان 

رح واحلزن واخلوف يف فاألفعال الدالة على ال: لى تعدد احلاالت واالجتاهات، مثلتدل ع

  .الوقت نفسه
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ثرية باألفعال املصورة وذا استطاع الشاعر بتنويعه لألوزان أن جيعل قصيدته          

للحاالت املتضادة ، وهذا ما أكسب السياق نوعا من احلوارية بني األفعال منتقال إىل 

  .احلاالت املعرب عنها 

أما اجلانب الرتكييب املتمثل يف البنية النحوية والبالغية فكان الزمن النحوي املعرب عنه / 3

التحديد والدقة والربط بالزمن بزمن املضارع، وزمن املاضي، مكننا كل منهما من 

التارخيي، ومن هذه األثناء كان كالم الشاعر موجها إىل املاضي ولكنه عرب عنه باحلاضر 

وهذا التداخل يف الزمن رسم عالقة وثيقة وتواصلية امتدادية معربة عن تواصل واستمرار 

لنحوي احلياة والوجود ، فاتضحت صورة تلك العالقة ومعاملها بني حدود الزمن ا

والتارخيي، فكان يصف احلاالت واألعمال اليت حدثت يف املاضي بصورة احلاضر، 

ويتمىن أن تطبق يف املستقبل وهذا ينسحب على األعمال اليت وصفها الشاعر وهي 

  .خاصة باملمدوح

  .منبثقة ونابعة من البصرية النافذة ال نظرة البصر العادي مشولية،فنظرة الشاعر  نإذ   

 لغته ، يفيف الصور الشعرية هلا داللة قطعية على مدى حتكم الشاعر إن توظ/ 4

ومدى علمه بعمق اإلحياءات والصور اليت اختارها كي تنقل ما أراد نقله، فكانت هذه 

الرسام يف هندسة ألواا فكانت صورا باهرة أرت الصور مبثابة لوحات زيتية تفنن 

املتلقي ومل تدعه يرحل قبل التأمل والتمتع جبالهلا ألا تنقله من عامل أكثر واقعية إىل 

  .عامل أكثر حرية عامل اخليال الفسيح املوحي واملغري يف الوقت ذاته 

لية فاختار الشاعر أما النقطة اخلامسة ، وهي من أهم النقاط، وختص البنية الدال/ 5

العديد من األلفاظ ، وكانت ألفاظا موحية ومعربة عن نفسها وعن احلقل الداليل الذي 

 –تنتمي إليه، فكانت بعض الكلمات اليت توحي بالشاعرية فياضة بارزة ، مفردة القلب 

املعربة  ظيستطيع الشاعر توظيفها يف عدة حقول داللية ، فإن صنفت يف حقل األلفا

اء اإلنسان أدت دورها ألا مركز األعضاء، وإن صنفت يف حقل األلفاظ عن أعض

  " .احلب" املعربة عن 
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أدت الدور الذي وظفت من أجله ألا مركز اإلحساس ومقر النبض ففي هذه احلالة 

  .تظهر براعة الشاعر يف مدى حسن اختياره لأللفاظ املعربة

ا جيعل املتلقي وكأنه يف سفر ينتقل من كما نوع الشاعر يف تعدد احلقول الداللية مم   

مركبة إىل أخرى فال حيس ال بامللل وال بالعياء، فمرة جتده على األرض بني حشائشها 

وأشجارها ، ومرة جتده يف األجواء يغازل الرعد والربق واألجنم، وهو هكذا حىت تناديه 

طول ملله حىت يرى البيداء املوحشة يلفحه هجريها فيشعر بنوع من امللل ، ولكن ال ي

  .نفسه يتأمل البحر وأمواجه العاتية 

املوظفة هذا االنتقال السريع كان وليد تداخل هذه الصورة اليت عربت عنها األلفاظ 

  .متداخلةعلى عدة حقول متنوعة ولكنها  واملنتمية

تكراره لعدة ألفاظ، فكان بذلك يقرب املعىن  التقابلي معكما وظف الشاعر الرتابط    

ثر من القارئ، وبذلك يساعدانه على الوصول إىل املعىن من جهة، وما يرمسانه من أك

  .مجالية ونقال للداللة مع تأثر املتلقي وأسره من جهة ثانية رصو 

لقد وجدنا يف هذه احملاولة البسيطة البنيات مرتابطة متالمحة يكمل بعضها البعض / 6

أثر والتأثري، ويف اجلانب الصريف وظف اآلخر، فاألصوات معربة عن الثورة والشدة والت

الشاعر أفعال القصيدة على منوال أوزان صاحلة جلميع اجلهات ومؤدية لعدة معان 

ودالئل، ويف اجلانب النحوي ربط الشاعر األزمان الثالثة يف حلقة واحدة وهذا دليل 

ات عنه بأمجل الصور وأبدع التشبيه اعلى التواصل واالستمرار وكان كل هذا معرب 

  .وجاءت األلفاظ املوظفة منتمية لعدة حقول داللية 

وما الحظناه يدل على دقة تعبريية وبراعة تصويرية فكانت القصيدة بناء هيكليا ،      

يف البناء  وعمق التجارب وشاعرية فذة، وحتكموهذا التكامل يدل على سعة اخليال 

من  كثريةة ال زالت زاخرة بأنواع  العام للقصيدة من أوهلا إىل آخرها كما نرى بأن القصيد

من الفتاة كما أا تبقى  مداعبته يف هذه القصيدة إال بعض املعاين والدالئل وما حاولنا

جمرد حماولة تطفو على السطح، فالنصوص تبقى حتتاج منا إىل دراسات معمقة حىت 

 .نصل إىل أعماقها احلقيقية، وما هذه إال حماولة 


