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عري الحداثي إل�ى بن�اء ع�والم جدي�دة، فك�ان لزام�ا عل�ى الّش�اعر الح�داثي  ق النص الشّ يتو    

أداة فني�ة ض�من ل�ه ا.س�تمرار والّتواص�ل، فكان�ت اللّغ�ة وس�يلته باعتبارھ�ا أن يتزّود بآلي�ات ت

فاللّغ��ة الش��عرية ليس��ت التراكم��ات اللغوي��ة، و.ھ��ي ع��رض « تنق��ل ا1حاس��يس والمش��اعر، 

ل8لف��اظ الغريب��ة وا.س��تعما.ت الش��اّذة، وإّنم��ا ھ��ي تعبي��ر الّنس��ق الجمي��ل المناس��ب للّش��عور 

»ة، بل ھو الّتعبير المستنفذ للطاقات الوجدانيةالمنّسق عن تجربة شعورية معين
)1(

       .  

1ن المس��ألة ليس��ت مس��ألة  ،غ��ة مق��رون بالس��>مة ف��ي البن��اء والرق��ي ف��ي ال��ذوقونج��اح اللّ     

، اعر المعاص�رعھ�ا الّش�اختيار أو تصنيف أو ترصيع، ب�ل مس�ألة تعبي�ر قض�ايا ومعان�اة تجرّ 

وأصبح بذلك يعيش ف�ي غرب�ة روحي�ة ف�ي ع�الم  ،ىالذي خّيم عليه الحزن وا.ضطھاد والمنف

   .اتسيطرت عليه الماديّ 

ي اھرة ا1ول��ى ف��ي ك��ل عم��ل فّن��الّظ�� «: ھ��ي " إس��ماعيلع��ز ال��دين "غ��ة كم��ا يعرفھ��ا واللّ     

م��ن خ>لھ��ا  ل ش��يء يص��ادفنا، وھ��ي الناف��ذة الت��ي نط��لّ يس��تخدم الكلم��ة أداة للتعبي��ر، وھ��ي أوّ 

»صغير الذي يفتح كل ا1بواب وھي المفتاح الذھبي ال ،منتنسّ و
)2(

. 

واھر ومواجھة للحقيقة الباطنية وتجاوزا للظّ  ،)3(عر مغامرة وجودية ولغويةوإذا كان الشّ     

تحيد عن معناھا العادي، وذلك أن المعنى  أنفإن على اللغة  ه،في شيء ما أو في العالم كلّ 

لغة الّشعر ھي لغة اJشارة، في وأن ركة، ترؤى أليفة ومش خذه عادة . يقود إ.ّ إلىالذي تتّ 

)4(حين أن اللغة العادية ھي لغة اJيضاح، فالّشعر ھو جعل اللغة تقول ما لم تتعلم تقوله
.  

  

  

  

  

  .44، ص  1980، 3ة في الشعر العربي، دار العودة للنشر والتوزيع، بيروت، طيالك>سيك: إيليا الحاوي )  1(
  .173ربي المعاصر، صالّشعر الع:  إسماعيلعز الدين )  2(
  ، منشورات اّتحاد الكتاب العرب، دمشق، )محاورات مع أدباء العصر(مطارات في فن القول : محي الدين صبحي )  3(

  .22، ص1978دط،  سوريا    
  .87الّشعر العربي الحديث، ص: محمد بنيس )  4(
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ص�ر ة ش�كلية أو جمالي�ة تقية ليست ث�ورفي اللغة العرب "أدونيس"ع إليھا والثورة التي تطلّ     

م���ا ھ���ي تفجي���ر للغ���ة م���ن وإنّ  «، ھ���ا ف���ي الح���روف والج���رس الخ���ارجي وت���آلف ا1لف���اظھمّ 

»اخلالدّ 
)1(

. 

 وإيقاعات��هوعل��ى الج��رس  إن ث��ورة اللغ��ة ح��ين تقتص��ر عل��ى الش��كل، «ل ذل��ك بقول��ه وعلّ��

  .ع مرضييل إلى ترجالنغمية، تتحوّ 

عبي��ر، الت��ي تعتم��د محاك��اة مظ��اھر ا1ش��ياء ف��ي ة م��ن لغ��ة التغ��ة الش��عريّ وھك��ذا تحول��ت اللّ     

قل الطبيعة إلى لغة تب�دع نانعكاس أمين إلى لغة تخلق ا1شياء بنظرة فكرية جديدة، فمن لغة ت

اعر . يخدم اللغ�ة بھ�ذا فالشّ  ا تعّبر،مّ لمة تتجاوز مدلولھا وتشير أكثر موتعيد خلق الطبيعة بك

، ف> يستعمل كلمة ما إ. لتخلق موضوعا وتتش�كل رھا من الداخلكل بل يثور عليھا ويفجّ الشّ 

» مع كل بنية أو تركيب جديد بحثا عن حقيقة ذاتية
)2(

. 

غة الشعرية من لغة وص�ف للع�الم الخ�ارجي، إل�ى لغ�ة وص�ف للع�الم لت بذلك اللّ وقد تحوّ     

غة ع�ن اللّ فة الد.لة، فابتعدت ر بذلك عن شجنه النفسي باستخدام لغة مكثّ الداخلي للشعر، ليعبّ 

ع�ن ى ذل�ك إل�ى  الخ�روج ، وأدّ والتم�اث>تي الذي يعتمد عل�ى لف�ظ التش�ابھات الوصف المادّ 

من الخلق  مواكبة متطلبات العصر، إذ . بدّ  باستطاعتهالمعجم الشعري التقليدي الذي لم يعد 

تج�ارب جوھرھا  إبداعلغة  ،مة بالحياة، لغة تتغير بتغيرات العصرابتكار لغة مفعّ  ،وا.بتكار

)3(سةتتجاوز القيم المألوفة وا1شكال المكرّ 
.   

ه حياة فظه ليصل إلى معنى جديد كلّ القاموسي للتجاوز المعنى ياعر أن أي على الشّ     

اعر كما لو أنه يخلق لغة جديدة، لغة تملك القدرة على الكشف عن وحيوية، فيشعر بذلك الشّ 

)4(ةيّ غة قوة سحرمكنوناته ومشاعره، فكان لتلك اللّ 
من المبدع  من شأنھا أن تنقل ك>ّ  

  .كرار رونقھا وجمالھال بلغة جديدة لم يفقدھا ا.جترار والتّ د مشكّ ي إلى عالم جديوالمتلقّ 

  

  .131 صزمن الّشعر، : أدونيس )  1(
  . 14-13، ص )البنية والّد.لة(شعر أدونيس : راوية يحياوي )  2(
  ، دط، دت، اJسكندرية، منشأة المعارف، )الّشعر العربي المعاصر قراءة في(لغة الّشعر : رجاء عيد )  3(

  .64ص      
  .135، ص)دراسة جمالية(في نقد الّشعر العربي الحديث : رمضان الصّباغ )  4(
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د ألفاظ قضى عري قد أصبح مجرّ عر العربي الحر أن القاموس الشّ وقد رأى رّواد الشّ     

جعلھم  ، ھذا ماإلى عصرھم بصلة ا جعل ألفاظ . تمتّ ممّ ل، ا.ستعماكرار وكثرة عليھا التّ 

غة وقد أيقنوا أن كل تجربة لھا لغتھا، وأن التجربة الجديدة يدعون إلى ضرورة تجديد اللّ 

)1(عاملليست إ. لغة جديدة أو منھجا جديدا في التّ 
.   

  ة ؟ الشعريّ  غةاد إلى اللّ كيف نظر الروّ : والسؤال الذي يتبادر إلى أذھاننا ھو     

  اعرية ؟ غة لتحصل على صفة الشّ روط التي يجب توافرھا في اللّ وما ھي الشّ 

عرض بعض اRراء الخاصة بتحديد مفھوم  ارتأيناولQجابة عن كل ھذه ا1سئلة وغيرھا، 

  :غة الشعرية اللّ 

  :غة الشعرية في ماھية اللّ  -1

عر من في الشّ  فالكلمة . بدّ  اشر للفظ،تجاوز المعنى المبينظام لغوي عر الحداثي ھو الشّ     

فليست الكلمة  ،ا تقولبه وأن تشير إلى أكثر ممّ  أن تعلو على ذاتھا وأن تزخر بأكثر مما تعدّ 

)2(في الشعر تقديمھا أو عرضا محكما لفكرة أو موضوع ما، ولكنھا رحم لخصب جديد
.   

وتؤمن بأن ا1لفاظ  ،)3(تھاوقوّ  غة العربية فقدت إيحاءھاأن اللّ  "نازك الم>ئكة"وترى     

استغ>ل القوة  ادوتعراء العرب لم يعة أن الشّ ل وترى في دعوتھا التجديديّ تصدأ وتتحوّ 

إن ذاتية العربي تنفر بطبعھا من : الكامنة في ا1لفاظ إ. حديثا و. تثق بالرأي القائل 

لنا من  البشرية . مفرّ سي من حياة النفس وتعتقد أيضا بأن اJبھام جزء أسا ،)4(موزالرّ 

د في ، وطلبت من الشاعر المعاصر أن يجدّ ما رغبة في الّتجديدرغبت نازك أيّ  وقد مواجھته

  .ة تطويرھا وتجديدھاغة وأوكلت له مھمّ قضية اللّ 

  

  

  .174الّشعر العربي المعاصر، ص:  إسماعيلعز الدين )  1(
  ، 2007، 1بي الحديث، تقديم شكري المبخوت، دار الجيل، تونس، طالّد.لة اJيحائية في الّشعر العر: عفاف موقو )  2(

  .20ص       
  .10مقدمة شظايا ورماد، مج، ص: نازك الم>ئكة )  3(
  المدارس ا1دبية في الّشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط،: نسيب نشاوي )  4(

  .513، ص1984    
  

  

 غةر على يديه اللّ اعر ھو الذي تتطوّ أن الشّ « " ورماد اشظاي"وانھا ية دإذ تقول في مقدم    

«
)1(

ا ا مرھفً اعر أن يملك ثقافة عميقة وحسًّ لھذا الشّ  با1مر الھّين، بل . بدّ  والتغيير ليس 
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غوي المستعمل في إدخال تغيير جوھري على القاموس اللّ و ديدةج نه من ضع معانييمكّ 

ما على الشاعر أن ينفخ فيھا من روح العصر ومن ص>بة لذلك كان لزا .أدب عصره

)2(اJيحاءة باب وقوّ الشّ 
.   

بين لغة فنية وأخرى فقي�رة محنط�ة ف�ي الت�ابوت القاموس�ي " بور>ح عبد الصّ ص"ق ويفرّ     

تجد فيھا رم�زا لك�ّل الم�دركات الحس�ّية والوجداني�ة « : غة التي تلك اللّ " ةباللغة الفنيّ "ويقصد 

ة جاري�ة ا.س�تعمال ولكن رموزا حسيّ  ،. رموزا محنطة في القواميس اJنسانجھھا يواالتي 

»في الحياة اليومية 
)3(

.   

رھ��ا المس��تمر لك��ي تك��ون فني��ة، يج��ب لھ��ا أن تس��اير حرك��ة الحي��اة وتغيّ الش��عرية غ��ة فاللّ     

  .والمفاجئ أحيانا

قف�ا معادي�ا مص�طلح تق�ف مو" >ح عب�د الص�بورص�"عن�د الش�عرية غ�ة يضاف إلى ذلك أن اللّ 

ف�ظ ووض�وح فھ�و ي�ؤمن بمص�طلحي ص�دق اللّ  ،فظ وب>غته الت�ي كان�ت س�ائدة ق�ديماجودة اللّ 

  ..لةالدّ 

عر لغ�ة م�ن ن�وع فلغ�ة الّش�« أھمية خاصة، " عبد W حمادي"وتحظى اللغة الشعرّية عند     

» راعر من أجل التعبير عن أشياء . يمكن  قولھا بشكل آخخاص يبدعھا الشّ 
)4(

.   

 م�ن الش�ذوذممعن�ة ف�ي المجازي�ة، تبل�غ أحيان�ا درج�ة « : عرية أنھ�ا غة الّش�ز اللّ والذي يميّ     

» م�ن ن�وع خ�اص النا وصفه ھك�ذا، ھ�و ال�ذي يكس�بھا روحن�ة وأس�لوب وشذوذھا إن جاز
)5(

. 

  .داة وجما. ومتعة وتفرّ غة شعريّ أكسب اللّ  ھذا ما

  

  

  .10، ص2مج، مقدمة شظايا ورماد: نازك الم>ئكة )  1(
  .138رحيق الشعرّية الحداثية، ص: بشير تاوريريت : ينظر )  2(
  .171-170، ص3، مج"حياتي في الّشعر"ديوان : ص>ح عبد الصبور )  3(
  .05، ص  2002وري، قسنطينة، الجزائر، نتالبرزخ والسّكين، منشورات جامعة م: عبد W حّمادي )  4(
  .11المرجع نفسه، ص)  5(
   

  

  

إلى ا.بتعاد عن ا1لفاظ الباھتة والمص�ابة "  حداثةال"في بيانه عن " يوسف الخال"ودعى     

ويج��ب علين��ا  ،، وس��بب مرض��ھا ھ��و كث��رة ا.س��تعمال"ن��ازك"تعبي��ر  م، عل��ى ح��دّ بفق��ر ال��دّ 

»داول استبدالھا بمفردات جديدة لم يجھدھا ويعيبھا التّ 
)1(

.   
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ويض��يف أن  ،)2(غ��ة اليومي��ةتھ��ا م��ن اللّ ادمفر يؤك��د عل��ى التجرب��ة واس��تنباط "الخ��ال"ـ ف��    

ح�تفظ ب�المعنى ا1ص�لي المباش�ر، تث�ر اق ذات�ه، فھ�ي ف�ي النّ تھا تبعا للسيّ ا1لفاظ تكتسب شعريّ 

1نھا تستعمل لما وضعت له اصط>حا بينما تخرج في الشعر عن ذلك لت�وحي بمع�ان جدي�دة 

  .لدخولھا في ع>قات جديدة، ھذا ما يكسب ا1لفاظ كثافة

د ع>قاتھ��ا ف��ة نتيج��ة تع��دّ عر مكثّ ذل��ك 1ن لغ��ة الّش��" الكثاف��ة"مص��طلح " الخ��ال"ويس��تعمل     

)3(ن بهن غيرھا وتتلوّ بغيرھا، فھي تلوّ 
.  

وعل�ى  ،غة معط�اة م�ن خ�ارج الوج�دان وم�ن خ�ارج العق�لأن تكون اللّ " المقالح"ويرفض     

م�اذج والوص�ف ومحاك�اة النّ  ،س�جيلص�د والتبالرّ  وا.كتف�اء ،ة والخيال التأليفيور الحسيّ الصّ 

)4(ماني والمكاني والموسيقيالقديمة في تشكيلھا الزّ 
.  

 ،روح العصر شك> ومض�موناإلى الربط بين الشعرّية و" الحالمقعبد العزيز "لذلك سعى     

وھ�ذا  ،)5(العص�ور ويجع�ل منھ�ا لغ�ة ك�لّ  ،مھما يطيل في عمرھا مفرداتھا وموسيقاھا وإثراء

س�م ص ال�ذي يتّ ال�نّ  «: ا ص�فة الحداث�ة الت�ي . ت�رتبط بزم�ان و. مك�ان فھ�ي ما يض�في عليھ�

»من ص الذي يظل دائما حديثا، أي يفلت من شرط الزّ ھو ذلك النّ  ،بالحداثة
)6(

لتتل�ّون ب�ذلك  .

ة ف�ي في بحث دائم عن لغته الخاصّ  ويضّل الّشاعر –الحداثة  –بذات اللّون " اللّغة الشعرية"

د في أسلوبه الشعري، فك�ان مي�دان ساعيا إلى تطوير مفرداته كي يضمن التجدّ عرية غة الشّ اللّ 

» عريةغة ا1وسع لكي يخوض فيه غمار التجربة الشّ اللّ 
)7(

.  

  

  

  .84استراتيجية الشعرّية عند أدونيس، ص: بشير تاوريريت )  2(-)1(
  .214مفھوم الشعر الحّر عند رّواد الشعر العربي الحر، ص: فاتح ع>ّق )  3(
  ، )الحداثة المتوازنة(عبد العزيز المقالح وتأصيل الّنقد ا1دبي في اليمن، ضمن كتاب : ينظر ثابت البداري )  4(

  .116، ص1995، 1طسوريا،منشورات الّرائي، دمشق،       
  .113المرجع نفسه، ص)  5(
  .34في بنية الّشعر المعاصر، ص: محمد لطفي اليوسفي )  6(
  .29استلھام الّتراث في شعر عبد العزيز المقالح، ص: خديجة المغنج )  7(

  

 ائن أو التعريف ب�ه،ا ھو كخاطب عمّ د وسيلة للتّ ليست مجرّ " الحقلما"ة عند غة الشعريّ اللّ ف    

 واJبداع قـي والخلـاز للتغيير والتخطّ ـما ھي جھياه، وإنّ افاع عنه وتفسير مزأو امتداحه والدّ 

)1(> حدود أو حواجزترقة بخفض والرؤية الموالرّ 
.   
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غة المألوفة، وعندئذ يسقط اعر الحداثي يبحث عن لغة خاصة به، ينتقيھا من بين اللّ فالشّ     

اعر الحقيقي، فھي صيغة بين لحظة اJبداع ا عن لغة الشّ ن يدعون أنھم شعراء، وأمّ كثير ممّ 

توياتھا المختلفة حسب غة في مساعر يستخدم اللّ الشّ  ولحظة الوعي بالعالم الخارجي، كما أنّ 

)2(د رؤيتهما يجسّ 
.  

. تنفصل عن حياة صاحبھا وعن عصره وظ>له . ظ>ل أي عصر من فاللّغة الشعرّية     

اعر نفسه، . لغته و. ضخامة ألفاظه وعظمتھا، بمعنى اعر الحق ھو الشّ العصور، والشّ 

)3(اعر ھو ما يريد أن يقول . كيف وبم قالالشّ  آخر إنّ 
.   

م اد العرب المعاصرون وعيھِ عراء والنقّ ونخلص من خ>ل ما سبق إلى تأكيد الشّ     

    .الجوھري، بين اللغة الشعرية القديمة با.خت>ف

غ�ة بات العصر واللّ عر الحداثي من لغة توافق متطلّ به الشّ يتطلّ  وما عرية الحديثةغة الشّ واللّ     

د وقلق، . لغة يقين وق�رار ي لغة تساؤل وتمرّ ھ ،اعر الحداثيالتي يبحث عنھا الشّ  ،ةالشعريّ 

اعر جديد في بدايات القرن العش�رين وعل�ى رأس�ھم الّش�وھذا ما سّجله بعض رّواد التّ  ،وثبات

   ."الحقبد العزيز المع"اقد والنّ 

  

  

  

  
  
  

  .129-128عبد العزيز المقالح وتأصيل الّنقد ا1دبي في اليمن، ص: ينظر ثابت البداري )  1(

  .130مرجع نفسه، صال)  2(
  .132المرجع نفسه، ص )  3(

  

  

  

  :حوية شعرية البنى النّ  -2

ع وتس�تجمع ف�ي نف�س المب�دع إل�ى ت وتت�وزّ ھو مجموع�ة م�ن البن�ى تتش�تّ  اJبداعيص النّ     

مس��تويين، أح��دھما نحوي��ا واRخ��ر ص��رفيا، وف��ي ھ��ذه المحط��ة س��نحاول الوق��وف عن��د ھ��ذين 

  .واليالمستويين على التّ 
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ياق الع�ام للجم�ل، فالجمل�ة أس�اس تحدي�د المعن�ى، ف عل�ى الّس�التع�رّ  ذا المستوى نودّ في ھ    

  . حاة العرب قديما بھذا الموضوعص قيمته، وقد اھتم النّ منھا النّ  وھي التي يستمدّ 

ة جل تل�ك الوش�يفھ�و يمّث� ،وأص�ل م�ن أص�ولھا" العلوم العربية"حو ھو جوھر دراسة والنّ     

  .ضح المعانيحو تتّ غوي بعضه ببعض ويقوم بضبطھا، فبالنّ ام اللّ ظالتي تربط عناصر النّ 

ركيب فيما بين الكل�م لتأدي�ة أص�ل المعن�ى مطلق�ا كيفية التّ  «حو بأنه النّ  "السكاكي"وقد عّرف 

»بمقاييس مستنبطة من استقراء ك>م العرب وقوانين مبنية عليھا 
)1(

.  

رة لنظ�ام ت�أليف الكلم�ات ف�ي لقواع�د المفّس�بكيفية الوصول إل�ى ا حوي يعنىرس النّ وبھذا فالدّ 

   .الجملة

عل��م بق��وانين « بوص��فه " التعريف��ات"ح��و ف��ي كتاب��ه النّ " ش��ريف الجرج��اني"وق��د ع��ّرف     

»غيرھما غوية من اJعراب والبناء وراكيب اللّ يعرف بھا أحوال التّ 
)2(

.  

د تراكيبھ��ا والعوام��ل وقواع�� ،ھ��و العل��م ال��ذي يھ��تم بدراس��ة الجمل��ة وأحكامھ��ا "ح��والنّ "ـ ف��    

  ...وإعرابھا وأقسامھا  ،حوية الداخلة عليھاالنّ 

س�ية يغوي�ة الرئالوح�دة اللّ  وھ�ي الت�ي تع�دّ ركي�ب، التّ / وبما أن البنية التركيبية أساس�ھا الجمل�ة 

)3(واصلفي عملية التّ 
.   

  

  

  

  .32، ص1998دط، ع،مدخل إلى علم اللّغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزي: فھمي حجازي )  2(-)1(
  .166، ص  2005، 1الّتعريفات، دار غريب للّطباعة والّنشر والتوزيع، القاھرة، مصر، ط: شريف الحرجاني )  3(

  

  

  

  

اJنس�انية . تك�ون لغ�ة ذات معن�ى،  غ�ةغ�وي، 1ن اللّ رس اللّ ل دراسة الجملة غاية الدّ وتمثّ     

ن م�ن ھ�ي ك�ل ك�>م تق�رؤه وتس�معه مك�وّ  « : فالجمل�ة ،إ. إذا كانت  كلماتھا ضمن جملة م�ا

»عدد الوحدات ذات المعنى المفيد 
)1(

.  

عنص�ر  رب م�ن كلمت�ين ف�أكثر م�ع ت�وفّ ذل�ك المرّك� «: وحسب تعري�ف علم�اء اللغ�ة ھ�ي     

»" الخبر"و  "المبتدأ" ،"الفاعل" و "الفعل"، "المسند إليه" و" المسند"ر اJفادة، أي توفّ 
)2(

.  



الشعرية شعرية اللغة                                                                                                          الفصل ا�ول   

 49

  .جملة فعلية واسمية: حوي نوعان ركيب النّ والجملة في نظام التّ 

  : الجملة الفعلية  -1.2

ھي الجملة التي تبدأ بفعل وعمدتھا الفاعل أو نائب الفاعل، فإذا كان المس�ند فع�> معلوم�ا     

 ،فالمس��ند إلي��ه ف��اع>، وإذا ك��ان المس��ند فع��> مبني��ا للمجھ��ول فالمس��ند إلي��ه ھ��و نائ��ب الفاع��ل

» وابعالمفاعيل، المجرورات، التّ « : ثل وماعدا ذلك فھو فضلة م
)3(

.  

ة ف�ي قص�ائد حاضرة بق�وّ " ا1حزان هبلقيس وقصائد لميا"ولقد كانت الجملة الفعلية في ديوان 

   .يوانالدّ 

حقيقة الح�زن وا1ل�م ال�ذين يعيش�ھما  ،"تقرير الحقيقة"وجاءت كلّھا لغرض واحد أ. وھو     

  .اعرالشّ 

  : يلي  نذكر ما" يوانالدّ "اردة في ومن بين الجمل الفعلية الو

  

  

  

  

  

  

  ، دار ھومة )دراسة صوتية وتركيبية(خصائص الخطاب الّشعري فيد ديوان أبو فراس الحمداني : بي محمد كرا)  1(
  . 123، صالجزائر، 2003، 1للطباعة والنشر، ط      

  .07، ص1998ي، القاھرة، الّنحو ا1ساسي، دار الفكر العرب: محمد حماسة عبد اللطيف وآخرون )  2(
  ، 2000، 1ط الجزائر،، دار ھومة للّنشر والتوزيع، الجزائر،)دراسة وصفية تطبيقية(الّصرف والّنحو : صالح بلعيد )  3(

  .163ص      

  

  

  دةـالقصي  ةــالجمل  دةـالقصي  ةــالجمل

  ھطلت ذات صبح مع الغيم  -

  تتفتح كالضوء عبر الزمان  -

  أخفت دھشتھا  -

  العيون  ءقط ماتسا -

  س جدران الذكرى يتحسّ  -

  تغيب عن القصر  -

  يشرب من جمال عيونھن  -

  "ســبلقي"

  "بلقيــس"

  "بلقيــس"

  "بلقيــس"

  "بلقيــس"

  "بلقيــس"

  "رومانتيكيـات"

  ة صمته يخرج من عباء -

  ي نخانت مواعيد الھوى سف -

  غدائرھا  استرجع شمس -

  أحتاج إليك اRن  -

  يمشي بين خراف ترعى  -

يھطل الحزن رم> على  -

  كبدي 

  "رومانتيكيـات"

ضريح من الكلمات لـ "

  )"مريم(

ضريح من الكلمات لـ "

  )"مريم(

ضريح من الكلمات لـ "

  )"مريم(
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  يرسم لي طريق الحب  -

  انسكبت عطور في الحدائق  -

  يحاصر أيامنا المقفرات  -

  س وجه الطريق يتحسّ  -

  أطلق في ا1رض أشجاره  -

   الطيبينتكتب ا1رض أبنائھا  -

  تغسل أرواحھم بندى الكلمات  -

  اكتم عن القمع رؤياك  -

  اغتسلوا بدم كاذب  -

  أتيت ا1رض مورق الد..ت  -

  انكسر الوقت  -

  ضاق صدر ا1رض  -

  يعجز الصوت عن فتح أقفاله -

  وح شاھدت الرّ  - 

  حملتني إيماءات يديھا  -

  تعبر الفؤاد  -

  ھطلت على دمي القصيدة  -

  ألقت ماء معناھا  -

  طارت في شراييني  -

  بالموت يتواصون  -

  اح تتشظى الريّ  -

  انسكبي في غيمة شاردة  -

  "رومانتيكيـات"

  "رومانتيكيـات"

  "شتـائيــة"

  "شتـائيــة"

  "خمـس لوحـات"

  "خمـس لوحـات"

  "خمـس لوحـات"

  "إيمــاءة"

  "إيمــاءة"

  "ي يأتيفي انتظار الذ"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "سبع قصائد للموت"

  "سبع قصائد للموت"

  "سبع قصائد للموت"

  "سبع قصائد للموت"

  "دةــالقصي"

  "القصيــدة"

  "القصيــدة"

 إلى أھل داحس" وحـاب مفتـخط"

  "والغبراء

إلى أھل داحس "خطـاب مفتـوح "

  "والغبراء

  "2002خمس قصائد لعام "

  أغمض حزنه ونام  -

أغمضت الشمس نھارھا  -

  ونامت 

  عر ينحني القلب للشّ  -

  ل ساخنة تتنزّ  -

  شعر  جادك الغيث يا -

  جرا 1نام عليه أعطيني ح -

  ماد اختزلت زمان الرّ  -

  حققت معجزة الخالدين  -

  الشھادة رؤياك باكتملت  -

  اس تمسح عن وجوه النّ  -

  تفيض الشوارع بالخوف  -

  تخرج من غرفة الحياة  -

  يھطل كالمطر الموت  -

  تشرب من مائه  -

  بكى صاحبي  -

  أجھشت روحه  -

  خور تقيلي الصّ  -

  وء الضّ  اند.عقي تتّ  -

    الطيبينغافلت أحبابك 

  

  "خمس قصائد للّصيف"

  "ث>ث قصائد للّشعر"

  "معزوفة غرناطية"

  "معزوفة غرناطية"

  "ما تيّسر من رعشة الخوف"

  "ما تيّسر من رعشة الخوف"

  "ّسر من رعشة الخوفما تي"

  "ث>ث قصائد"

  "الغياب في ملكوت الكلمات"

  "الغياب في ملكوت الكلمات"

  "الغياب في ملكوت الكلمات"

  "إجھــاش"

  "إجھــاش"

  "لـؤلـؤة"

  "لـؤلـؤة"

  "وجه البراءة الّنائم"

  

  

  : وسنمثل للجملة الفعلية على سبيل المثال . الحصر بالجمل اRتية  -
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ل ف��ي ب ا.س�مي تمّث��والمرّك��، "الغب��ار" "تزي�ل"ف م�ن الفع��ل المض��ارع ل��ة تت��ألّ فھ�ذه الجم    

   .)وحالرّ (والمجرور ) عن(الجار 

  " : تراتيل ومرايا"ل بجملة ثانية من قصيدة ونمث -

  

  

  

  

                    ،   2005المكتب المصري للمطبوعات، القاھرة، مصر،  وقصائد لمياه ا1حزان،.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .10ص      

  

  

  

  

)1(وحتزيل الغبار عن الرّ   

 

 مركب اسمي مركب فعلي

 مجرور جار فاعل فعل
 

ـنع الغبار تزيل وحالرّ    
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 صل مبني على الضمّ والفاعل ضمير متّ ) خرجت(نت من الفعل الماضي فھذه الجملة تكوّ     

ھ��و ، و"الكھ��ف"ومج��رور  " م��ن"ون م��ن ج��ار مرك��ب اس��مي مّك�� مّ ، ث��ف��ي مح��ل رف��ع فاع��ل

ة تلي��ق مرتب��"ل ك��ذلك بالجمل��ة التالي��ة م��ن قص��يدة ونمّث�� ،"العق��يم"مض��اف والمض��اف إلي��ه 

  " ".بالوطن

  
  
  
  
  
  
  .309ص، وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  
  
  
  
  

)1(خرجت من الكھف العقيم
  

 

 مركب اسمي مركب فعلي

  فاعل فعل

 جار

مجرور 
 مضاف 

 الكھف مـن ضمير مستتر أنا خرجت 

 

 مجرور
 

 العقيم 
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)1(وارعك في الشّ أسمع الھدوء يتحرّ   

 

1مركب فعلي  مركب اسمي 

 فاعل فعل

 

 أسمع
 

2مركب فعلي  

لفاع فعل مفعول به   مجرور  جار 

ضمير 
مستتر 

) أنا(  

 

 الھدوء
 

يتحرك 
  

ضمير مستتر 
  تقديره

) ھو(  

 

 في 
 

 الشوارع

  

  

  

  

  

ل في الفعل ونت من مركب فعلي أول تمثّ ھذه الجملة تكّ     

ب فعلي ومركّ " الھدوء"والمفعول به  ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا ،"سمعأ"المضارع 

ب اسمي تمثل في ومركّ " ھو"والفاعل ضمير مستتر تقديره " كيتحرّ "ل في الفعل ثان تمثّ 

  ".وارعالشّ "الجار والمجرور 

  .يوانة التي وردت فيھا الجملة الفعلية في الدّ فيما يأتي تمثيل ببعض المقاطع الشعريّ و

   ."الحرب"اعر في قصيدة بعنوان حيث يقول الشّ 

  

  

  .375ص، ا1حزان وقصائد لمياه.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
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  ،بُ رْ الحَ  يَ ھِ        

  ةِ ھايَ الن>  قسَ طَ  تحُ فْ تَ          

  امً ظْ عَ  تطحنُ          

  )1(عامْ دَ  تخبزُ وَ          

  :إلى أن يقول في نفس القصيدة  -

  مكلA تتَ  ا و@َ ھَ ضِ ي بعْ فِ  وهُ جُ الوُ  دقُ تحَ 

  اهِ فَ لى الش> اظ عَ فَ ت ا�لْ سَ بِ يَ 

  اقنَ ت ا�عْ الَ مَ 

  ورھُ ت الظB سَ وA وتقَ 

  فِ وْ الخَ  قِ عرْ بِ  سادُ جْ لت ا�َ تسَ واغْ 

  وابِ ى ا�بْ علَ  وتُ ة والمَ دائرَ  بُ رْ الحَ 

  تامِ صَ  وبّ شحُ  وهُ ة يعلُ ينَ دِ المَ  هُ ووجْ 

  ينِ الحزينتَ  يهِ حتَ من فتْ  سقطُ وتَ                 

  )2(ةاصصَ رَ  مِ ي حجْ ة فِ دمعَ                            

  

د وم�ا جّس� .اعر للجملة الفعلي�ة بأنماطھ�ا المختلف�ةھذا المقطع استخدام الشّ  والم>حظ على    

..ت بم�ا ك�ان مناس�با لل�دّ  ،ذلك مزاوجته بين ا1فعال المضارعة تارة والماضية تارة أخ�رى

واصل .رتباطھا با1بع�اد وحدة لغوية رئيسية في عملية التّ « ذلك أن الجملة  ،ر عنھاالتي عبّ 

» يب�ة والعوام��ل النفس�يةركالص�وتية والتّ 
ا رس��مته عّم�" ق��الحالم"ر عّب�" الجمل�ة"فبواس��طة  ،)3(

د المفھ�وم وثبات�ه ق�ائ> مقطعه بجمل�ة اس�مية د.ل�ة عل�ى ع�دم تج�دّ  ابتدأوقد  ،الحرب في نفسه

  دته فنتيجة الحرب واحدة وھذا ما أكّ  ،محاو. بذلك تثبيت مدلولھا) ھي الحرب(

  

  .341ص  ، وقصائد لمياه ا1حزان.. قيس بل: عبد العزيز المقالح )  1(
  .344-343المصدر نفسه، ص  )  2(
  .64شعرّية القصيدة الّثورية في اللّھب المقّدسة، ص: نّوارة ولد أحمد )  3(
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تطح��ن  ،ھاي��ةھ��ي الح��رب تف��تح طق��س النّ : ( سلس��ة الجم��ل الفعلي��ة المتوالي��ة ف��ي ق��ول الش��اعر

لھ�ذا عم�د  .عة بطحن البشر وتغيي�ر مع�الم ا1رض، فعجلة الحرب متسار)عظما وتخبر دمعا

 ،ود.ل�ة  الح�رب يت�واءم ام�بة ة وديناميكّي�الشاعر إل�ى توظي�ف ا1فع�ال لم�ا تملك�ه م�ن حركّي�

  .عوبفھي وباء الشّ 

  انهِ بألوَ  باحُ ا الصA ھَ منْ  رُ تفجA يَ 

  يحِ سِ الفَ  ضاءِ ي الفَ ص فِ اقِ ا رَ دھَ نھْ        

  ادَ ض ورْ ا�رْ  شُ ا تنقُ امھَ دَ وأقْ              

  )1()ةعَ ارِ فَ (                                   

وذل�ك  ،)68( ةثمانية وس�تون م�رّ " رومانتيكيات"الجملة الفعلية أيضا في قصيدة  ووردت    

  : اعر في قول الشّ 

  - ھدِ المَ  ذُ منْ  - شقُ العِ  انَ كَ 

  ،ينِ حبُ صْ يَ              

  ياقِ وار أشْ نَ  ھدُ ھدْ يُ                 

  وانِ با�لْ  الحبّ  ريقَ ي طَ سم لِ رْ ويَ                 

  )2(ماتِ لِ بالكَ                  

ل ونمّث�، )42(م�رة  وأربع�وناثن�ان " ض�ريح م�ن الكلم�ات لم�ريم"كما وردت في قص�يدة     

  : اعر ذلك بقول الشّ 

  

  

  

  

  .16-15ص، وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .26المصدر نفسه، ص )  2(

  

  

  

  

  اھَ يديْ  ي بينَ كف>  تْ كَ رَ تَ 
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  ايًّ رِ ار طَ زمَ المِ  وتُ صَ  لَ سلA وتَ 

◌ً ونَ                          ادي>

  شوةِ ي النA ا فِ انَ وحَ ت رُ ابَ ذَ 

               Aاءَ ى جَ حت  Aيلُ الل
)1(  

  : إلى أن يقول في نفس القصيدة -

  ديبِ ى كَ علَ  رمMً  زنُ الحُ  لُ طِ يھْ 

  دائِ صَ والقَ                        

  قِ ي ا�فُ س فِ مْ شَ  @َ  رقُ الشA  دمُ ھَ ينْ 

  رمَ رب @ قَ الغَ  دمُ ھَ ينْ 

  جومُ نُ  @َ              

  –ق تأل> المُ  ا�لمِ بِ  –زن ي الحُ نِ وجھّ يُ 

  يدُ يرِ  يثُ حَ                 

  مرِ العُ  ةِ اشَ لى شَ ت عَ رّ ومَ 

  .... تُ أيْ رَ ي ر أن> كُ أذْ ) Mمفْ أ(            

  )2(اھَ وارِ أدْ  ِض ي بعْ فِ  تُ اركْ وشَ                     

أن . اعر للجمل�ة الفعلي�ةس�تخدام الّش�.مثي�ل بھ�ا وما ي>حظ في ھذه المقاطع التي أردن�ا التّ     

. ة والحرك�ةيوان كثيرا من الحيوّي�عة من ا1فعال منحت الدّ اعر اختار جملة واسعة ومتنوّ الشّ 

  ."ريح من الكلمات لمريمض"المقطع ا1خير من قصيدة يوضحه  وھذا ما

  

  

  .45ص، وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .48-47المصدر نفسه، ص)  2(

  

  

  

  

، يھط�ل، ينھ�دم، ، جاءل، ذابتتركت، تسلّ (  : فع> )13( ھذا المقطع ث>ثة عشر فقد ضمّ     

ر ف�ي ھ�ذا المقط�ع الفع�ل المض�ارع إذ تك�رّ  ،)، ش�اركتت، أذك�ر، رأي�تيوجھني، يري�د، م�رّ 
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فس�ي ف�ي ش�كل اعر ليرس�م مش�ھدا لحزن�ه النّ ات فك�ان بمثاب�ة وس�يلة اس�تعان بھ�ا الّش�تس�ع م�رّ 

ف الفعل الماضي ليحمل د.ل�ة الحاض�ر المع�يش، ظّ اعر قد وكما نلحظ أيضا أن الشّ  ،شعري

  .قوله ق على حدّ ا يوحي با1لم المتألّ ممّ 

فق�د ك�ان ش�اھد عي�ان وھ�ذا  ،عريال ف�ي ھ�ذا المش�ھد الّش�نفسه صاحب دور فّع� فقد جعل من

   .ة القرارلما فيھما من قصدية وحريّ ) شاركت ،رأيت(ل عليه يدلّ 

ھا أنّ  "ا1حزان هديوان بلقيس وقصائد لميا"وما يمكن أن نقوله عن الجملة الفعلية في     

عت التي تضمنتھا ھذه الجمل، حيث تنوّ دته جملة ا1فعال وھذا ما جسّ  ،زةدة ومركّ متعدّ 

خ رؤيته اعر من خ>لھا أن يرسّ ليحاول الشّ  ،حسب زمنھا بين ماض ومضارع وأمر

عة التي ة الحزينة وقد ساعده في ذلك انتقاؤه 1فعال تعكس وقوع ھذه ا1حداث المتنوّ الشعريّ 

   .جمعاء اJنسانيةيتشارك فيھا تارة مع نفسه وتارة أخرى مع 

ة على حساب عة تعكس ھيمنة الجمل الفعليّ فالعنوان جملة اسمية متفرّ  ،فارقة عجيبةوھناك م

  .ا.سمية

بوت مز الذي يحمل سيرورته في داخله د.لة على الثّ ھي الرّ  "بلقيس"ما سبب ذلك أن وربّ 

      .ا.سميةوھي سمات الجمل  ،وا.ستمرارية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  ا@سميةالجملة  - 2.2
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يمكن ا.ستغناء عنھما أو عن  ف من ركنين أساسيين .تتألّ  ،رھا اسميتصدّ ھي كل جملة     

)1(أحدھما، وھما المبتدأ والخبر ويكون ك>ھما مرفوع
.   

  : اعر في ديوانه فھا الشّ وسنمثل في الجدول التالي للجمل ا.سمية التي وظّ  -

  عنوان القصيدة  الجملة  عنوان القصيدة  الجملة

  اعد صّ لؤلؤة ھذا اسمھا ال -

  اس صامتة عيون النّ  -

  دة الوقت س>ما سيّ  -

  ام غف> كانت ا1يّ  -

  ا1سابيع ب> أسماء  -

  يور الفضاء كان كالطّ  -

  خاض مھفيف أجنحة وأوجاع  -

  العين بالكلمات  ارتطامصوت  -

  شامخا كنت  -

  ك . تعرف ا.نحناء وحقامة ر -

  عطرك يم8ھا  -

  روحي فدى وطني  -

  وح نوم على مرفأ الرّ بين نوم و -

  لزمان مضى  -

  لحدائق كانت  -

  قصائد من ذھب الكلمات  -

  م الكلمات رائحة لد -

  بكاء عميقا 1وردة الياسمين  -

  بعطر من ا1غنيات  -

  وطنا للعصافير  -

  كل الجبال زجاجية  -

  حلة مضنية لكن الرّ  -

  صوت مؤتلق  -

  راجفة  اخلجان -

  ھذا آخر العام  -

  ابل جر المي>د الذّ وھذا ش -

  نازفة أح>مه  -

  "ؤةــؤلــل"

  "لــؤلــؤة"

  "لــؤلــؤة"

  "والھذيان مميراث مبتل بالدّ "

  "ميراث مبتل بالّدم والھذيان"

  "م والھذيانميراث مبتل بالدّ "

  "دةـود القصيـصع"

  "صعـود القصيـدة"

  "مـائـراءة النـه البـوج"

  "وجـه البـراءة النـائـم"

  "وجـه البـراءة النـائـم"

  "وجـه البـراءة النـائـم"

 "يـانـعمنـامـات الض"

  "منـامـات الضعـانـي"

  "منـامـات الضعـانـي"

  "منـامـات الضعـانـي"

  "منـامـات الضعـانـي"

  "امـات الضعـانـيمنـ"

  "منـامـات الضعـانـي"

  "منـامـات الضعـانـي"

  "منـامـات الضعـانـي"

  "بقـايـا حبـر مضـيء"

  "بقـايـا حبـر مضـيء"

  "بقـايـا حبـر مضـيء"

  "ثــ>ث رســائــل"

  "ثــ>ث رســائــل"

  "ثــ>ث رســائــل"

  يل. صوت في جسد اللّ  -

  وحدة الحزن مستيقظ -

  يل فالكفن اللّ  -

  نون وأوجاع الظّ  -

  احل في فجر من العمر  ھا الرّ أيّ  -

  ام وفي صحو من ا1يّ  -

  يا أخي في الحزن وا1ح>م  -

   وعصر طالع من عالم الحبّ  -

  وا1جنحة الغرقى على جبھته  -

  ون احبة اللّ تھا القصائد الشّ أيّ  -

  الحزينة الحروف  -

  ھيرة أمواج القصيدة في الظّ  -

-  W يا فضاء  

  يا أرض كوني دوحة للعشق  -

  صوتھا وأنا  -

  ذيذ الخطى يا صديقي اللّ  -

  أنت يا صوتھا 

  مس رفقا بھمتھا الشّ أيّ  -

  كن مشفقا  -

  واحة من عصافير  -

  كان صدى لي  -

  بيع رّ لعيناه ل -

  مس قلبه للشّ  -

  ه ل8رض كفّ  -

  نيا د ھذه الدّ سيّ  -

  صباح جديد  -

  

  "وجـه البـراءة النـائـم"

  "وجـه البـراءة النـائـم"

  "نزيــف الــّروح"

  "نزيــف الــّروح" 

  "نزيــف الــّروح"

  "نزيــف الــّروح"

  "نزيــف الــّروح"

  "نزيــف الــّروح"

  "نزيــف الــّروح"

  "رســائــل ثــ>ث"

  "ثــ>ث رســائــل"

  "قصـائـد الّظھيــرة"

  "قصـائـد الّظھيــرة"

  "قصـائـد الّظھيــرة"

  "صبــاحّيـــة"

  "صبــاحّيـــة"

  "صبــاحّيـــة"

  "قصـائد لزمـن الّطفولـة"

  "قصـائد لزمـن الّطفولـة"

  "قصـائد لزمـن الّطفولـة"

  "ينــابيـع أولــي"

  "ينــابيـع أولــي"

  "ـابيـع أولــيينـ"

  "ينــابيـع أولــي"

  "بكــائّيـــة"

  "بطاقـة للقـرن الجديـد"
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  شعرك ا1بيض  -

  من اليابس ثلج الزّ  -

  تعويذة من الحسد  -

  رصاصة حاقدة عطش  -

  اعر             اعر للشّ ھدية الشّ  -

  "ثــ>ث رســائــل"

  "ثــ>ث رســائــل"

  "ثــ>ث رســائــل"

  "ثــ>ث رســائــل"

  "ثــ>ث رســائــل"

  

  

فكذلك الجملة ا.سمية  ،منوذلك لخلوه من الزّ  ،باتعلى الثّ  من المعلوم أن ا.سم يدلّ     

اعر بمقارنتھا مع الجملة الفعلية، ومن بين ديوان الشّ بأس به في  التي كان لھا فضاء .

  : نذكر على سبيل المثال  الواردة في الديوان، ا.سميةالجمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ".بطاقة للقرن الجديد"وھي من قصيدة (*)  
  .301ص ،وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  
  

  

  

  )1(صباح جديد(*) 

)مسند(مبتدأ    خبر مسند إليه 

  جديد صباح
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وھي " جديد"ل في كلمة وھو مرفوع، والخبر متمثّ " صباح"رت بمبتدأ فھذه الجملة صدّ     

ھناك  ا يحيلنا إلى أنّ ممّ  ،على دخوله صباحا جديدا اعر ھذه القصيدة لتدلّ الشّ ضمنھا  ةجمل

  .اعرث عنھا الشّ توالد وتوارد لصباحات أخرى تحدث وسيتحدّ 

   ."خطاب مفتوح إلى أھل داحس والغبراء"إلى ذلك الجملة اRتية من قصيدة أضف 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محلّ  اتصل بھا ضمير ليحلّ " أي" ّناسخرت بـ الوالم>حظ على ھذه الجملة أنھا صدّ     

  ."لداحسيونا"ل في ليأتي بعدھا خبر متمثّ " ءالھا"وھو  ،اسمھا

  ."بلقيس"وإليك الجملة اRتية من قصيدة  -

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  .105، صوقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .14المصدر نفسه، ص)  2(

  
  
  
  
  

   )2(الشعر ھراء

)  مسند( مبتدأ    )مسند إليه( خبر  

ر  ـالشع   ھراء  

   )1(أيھا الداحسيون

  خبر  ناسخ 

  الداحسيون  أّي 

 ضمير متصل 

 ھـــا



الشعرية شعرية اللغة                                                                                                          الفصل ا�ول   

 61

 ،اعرقول الّش� يب وافر في توظيف الجملة ا.سميةعرية التي كان لھا نصومن ا1مثلة الشّ     

   ."سبع قصائد للموت"وذلك في قصيدة 

اعر العربي والتي أصبحت رمزا لة الشّ لحادثة تاريخية تجذرت في مخيّ  إستنصاصوفي ھذا 

  .، وھي من سمات العرب في كل العصورقاق وانقسام الصفوفللشّ 
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 Aد ھِ البِ  فإنM َتُ وْ ي الم  

 Aتُ وْ م المَ فاق ھُ الر>  إن  

 A1(تُ وْ المَ  وَ ھُ  انَ المكَ  إن(  

وھ�ي " إنّ "، فقد ابت�دأت جميعھ�ا ب�ـ أن جملة جاءت متقاربة" المقطع"والم>حظ على ھذا     

اعر بذلك يح�اول تأكي�د حقيق�ة الم�وت وثباتھ�ا الشّ  أداة توكيد واختتمت جميعھا بالموت، وكأنّ 

زحف�ه عل�ى جمي�ع ر ب�ذلك اكتس�اح ش�بح الم�وت وف�اق وال�ب>د والمك�ان ليص�وّ م�ن الرّ  ك�لّ  في

جري�رة الوق�ت  «، ف�الحزن اعر قص�ة م�ع الم�وت والح�زنكيف . وللّش� .ا1شياء الخاصة به

»وھبته 
لع�ذابات  ات بش�فافية عالي�ةش�كل م�ن أش�كال اس�تجابة ال�ذ «: الح ق�وھ�و عن�د الم ،)2(

ات بخس�ارات ه الحالة القص�وى .نفع�ال ال�ذّ اعر بوطأة الوقت، إنّ الشّ ل كثقّ ومصائر اRخر الم

ي��د الي��أس ف��ي  إط��>قل��يس  ة وانكس��ار حلمھ��ا المش��روع، وھ��و عل��ى العم��ومجماعتھ��ا البش��ريّ 

كما ليس تس�ويدا لوج�ه التف�اؤل  "الحقالم"الحواس، وليس تعطي> ل8مل، وھو واضح في لغة 

وخصوص��ا أس��بابا للح��زن والج��زع، يم��نح لQنس��ان  بم��ا ، فواقعن��ا العرب��ي مل��يء)3(المش��روع

   ".الحالمق"1حزان كـ باقلين لشعراء مث

  

  

  

  

  

  

  

  

  .86، صوقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .17إشارات أولى، ضمن كتاب الحداثة المتوازنة، ص: إبراھيم الجرادي  ) 2(
   .17المرجع نفسه، ص)  3(

  

  

  

   : "بلقيس"ل في مقطع آخر من قصيدة ويقو -    
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  اءْ رَ ھُ  بّ الحُ 

  اءْ رَ ھُ  عرُ الش> 

  رقِ الشA  اواتِ مَ اب سَ بَ  ةُ كمَ والحِ 

  مالَ العَ  اقيتيو زن كلّ مخْ وَ          

  مِ ھْ اب الوَ بَ ذُ  ة كلّ مَ الحكْ بِ  درطأفَ                  

)1(اتِ غبَ الرA  ارصَ وإعْ                                 
  

  :اعر في ھذا المقطع أن يبرز لنا حقيقتين ول الشّ يحا    

والحقيق��ة الثاني��ة أن الحكم��ة ھ��ي الحقيق��ة  ،د ھ��راءعر مج��رّ والّش�� الحقيق��ة ا1ول��ى أن الح��بّ 

 وإعص�ارذب�اب ال�وھم الوحيدة في ھذا الوجود، فھي القنديل الذي يني�ر درب الحقيق�ة ويط�رد 

ص�فة  ب�ذلكد ب�ات ليؤّك�ة عل�ى الثّ ة الدالّ�سميّ مقطعه الجملة ا.في اعر واستخدام الشّ  ،غباتالرّ 

   .عروالشّ  للحبّ  "الھراء"

دي��وان "ش��غلت فض��اء . ب��أس ب��ه ف��ي " الجمل��ة ا.س��مية"ن خ��>ل م��ا س��بق ن>ح��ظ أن م��    

كتق�ديم للخب�ر وت�أخير للمبت�دأ  ،ع�ةومتنوّ  مختلف�ةوقد وردت الجملة ا.سمية بأنم�اط  ،"اعرالشّ 

  .أو غيرھا من الحا.ت ا1خرى...  و معطوفةأ، وجمل معترضة بينھماأو فصل 

  

  

  

  

  

  

  

  .14، صوقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1( 

  

  

  

  

  : الجملة اRنشائية  -3.2
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ثرن��ا آتن�ا ھ�ذه وف�ي محطّ  ،داءف�ي، الّن��ھ�ي، النّ الجمل�ة اJنش�ائية ا.س��تفھام، ا1م�ر، النّ  تض�مّ     

ھا كانت ا1كث�ر ورودا ف�ي 1نّ  ،Jنشائية من استفھام وأمر ونداءتسليط ا1ضواء على الجمل ا

   .يوانالدّ 

  : ا@ستفھام ) أ

ق بھ�ذا أو ب�ذاك وس�واء تعلّ� ،ا بالمسند أو المس�ند إلي�هق إمّ ويتعلّ  ،.ستفھام ھو طلب الفھما    

)1(ا.ستفھامه يكون دائما بأحد أدوات فإنّ 
.   

   ..)..، الھمزة ، كيف، ما، متى، منھل: ( ة وھي فھي أدوات كلھا مبنيّ 

  :  اعر ح في الجدول اRتي ورود الجملة ا.ستفھامية في ديوان الشّ وسنوضّ  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .158صري، صيالبنية اللغوية لبردة البو: رابح بوحوش )  1(

  

  

  

  

  عنـوان القصيـدة  الجملــة  عنـوان القصيـدة  الجملــة
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ھل ينجو البحر وينجو من  -

  ام؟ ضمأ ا1يّ 

  ھل الكأس من عينيك أسئلة؟  -

ھل أفاضت وردة عن حّبنا  -

  الّذاوي؟  

ھل أخطأت طريق حين  -

  اخترت الحرف فضاء وجناحا؟ 

  

  لماذا يجيء الّشتاء؟ -

  أّي تراب سأدفن فيه؟  -

  أي مكان سيعلن موتي؟  -

  أين ترحل الّروح؟  -

في  كيف تصعد ا1جساد -

  معراج نورھا؟

ت مثلما ھل تموت الكلما -

   نموت؟

   ھل تشّكلت القصيدة؟ -

   إلى أين يمضي بھم حقدھم؟ -

والّرأي ھاوية ھم مسرعون  -

  بأوزارھم؟

  

   ماذا تخاف؟ -

  

من يعصم الورد من شّر  -

  عينيك؟

  "بلقيــــس"

  "بلقيــــس"

  "رومـانتيكيـات"

  "رومـانتيكيـات"

  "رومـانتيكيـات"

  "رومـانتيكيـات"

  "أسئلــة ومـرايــا"

  "سئلــة ومـرايــاأ"

  "شتــائيـــة"

  "شتــائيـــة"

  "سبـع قصـائـد للمـوت"

  "سبـع قصـائـد للمـوت"

  "سبـع قصـائـد للمـوت"

  "سبـع قصـائـد للمـوت"

  "سبـع قصـائـد للمـوت"

  "سبـع قصـائـد للمـوت"

  "القصيـــدة" 

خطـاب مفتـوح إلى أھل "

  "داحس والغبـراء

خطـاب مفتـوح إلى أھل "

  "والغبـراء داحس

تسـع قصائـد Jنسـان آخـر "

  "القــرن

تسـع قصائـد Jنسـان آخـر "

  "القــرن

  ھل تشتكي -

ھل تكره الحرب أم تستطيب  -

  غوابتھا القاتلة؟

  كيف تنسي القناديل رجع أحاديثنا؟ -

ھل يتغّير خط الّزوال وخط  -

  الحضارات؟

    أين تختبئ اRن؟ -

   أم كان منفي؟ -

   القناديل؟وماذا تقول  -

   أين نحن من الّنھر؟ -

   ؟...من ترى قتل الورد  -

   أم ھو العشق؟... ھل ھو الحزن  -

   من يصغي لحزن ا1رض؟ -

   زمن ينبّئه أّني حزين؟ -

   أّي م>ك كان؟ -

   أّي عشب كان؟ -

  ؟......ھل  -

   من أين جاءت؟ -

  من أّي أفق في فضاء إليه؟ -

  من آّي موج يخرج اJيقاع -

  ن يوّزع بين ت>ميذك البركات؟م -

  

  

  "2002خمس قصائد لعام "

  "2002خمس قصائد لعام "

  "معزوفـة غرنـاطيـة"

  "معزوفـة غرنـاطيـة"

  "معزوفـة غرنـاطيـة"

  "معزوفـة غرنـاطيـة"

  "معزوفـة غرنـاطيـة"

  "معزوفـة غرنـاطيـة"

ما تيّسر من رعشة "

  "الخوف

الغياب في ملكوت "

  "الكلمات

ملكوت  الغياب في"

  "الكلمات

الغياب في ملكوت "

  "الكلمات

  "لــؤلــؤة"

  "لــؤلــؤة"

  "لــؤلــؤة"

  "صعـود القصيـدة"

  "صعـود القصيـدة"

  "صعـود القصيـدة"

  "وجـه البـراءة الّنـائـم"
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 –الجمل التي حواھا الجدول  -والم>حظ على الجمل ا.ستفھامية الواردة في الديوان     

الكشف عن الحقيقة وإماطة لثام حائرة تائھة . تعرف ا.ستقرار، بغية  أنھا أسئلة نفس

  .المخبوء، علّھا تجد ما يشفي غليلھا ويشعرھا بطمأنينة

إجابة، فأسئلة الشاعر كانت  ھكذا ھي أسئلة الشعراء الحداثيين، أسئلة . تحتاج إلى    

  .ه روح ا.ستقرار من جديدموجھة إلى عالم آخر علّه يجد ما ينسيه ألمه وحزنه ويبعث في

ديوانه، وستكون البداية من في اعر الشّ  ساقھامثل للجمل ا.ستفھامية بھذه الجمل التي نو    

  ".ة تليق بالوطنمرثيّ "قصيدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .367، صوقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  :موالي وقد وردت ھذه الجملة في المقطع ال -

   )1(كيف أختفي ؟

  مركب فعلي أداة استفھام

  فعل  فاعل   كيف

ضمير مستتر    اختفى
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  يارِ ي توَ ل> احِ ا السA تنَ يْ بَ 

  ملُ ره الرA اصِ حَ يُ       

َ فَ طَ ذ انْ افِ ي نوَ ِذ◌َ ھَ    تأ

َ◌◌َ وَ       Aدَ الن َ◌ Aى جن  

ً فِ شْ مُ  هُ رَ ادَ غَ  رُ حْ والبَ             قا

  ...يناً زِ حَ وَ                            

  ...وح الرB  رَ حجَ  هُ لَ  تْ بَ جِ عَ 

  ر ؟كسA تَ  فَ يْ كَ           

  ى ؟تفَ اخْ  يفَ كَ           

  بطُ ھْ ي يَ لِب◌ِ قَ  انَ كَ 

  دُ صعَ يَ  وفُ الخَ وَ      

  ي ؟احلِ ا السA يتنَ ى بَ تفَ اخْ  نَ أيْ 

  ؟  حرُ ا البَ ادرنَ غَ يُ  نَ وأيْ 

  اصصَ ات الرA لقَ من طَ  افَ خَ  لْ ھَ                    

ةيلَ بِ القَ  وتُ وصَ        
)1(

.  

مّم��ا جعل��ه يقح��م سلس��لة م��ن الجم��ل  ،ھش��تهإن ھ��ذا المقط��ع يعك��س جلّي��ا حي��رة الّش��اعر ود    

ا.ستفھامية للّد.لة عّما يجول في خاطره وما يعتريه من مشاعر، حيث بدا ذل�ك واض�حا ف�ي 

  :قوله 

  

  

  .367-366، ص وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

اِحل>ي تَواِري Aَبْيتَنا الس  

ملُ        Aُيَحاِصره الر  
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  ِذَ◌ي نَوافِذ اْنَطَفأَتھَ 

       َ◌ Aَدى جن◌َ◌َ Aَوالن  

  والَبْحُر َغاَدَرهُ ُمْشفِقاً            

...َوَحِزيناً                             
)1(

  

ث�م ) قبيلت�ه(فالّشاعر ھنا يصّور مشھدا لما آل إليه بيته بسبب الحرب التي شھدتھا منطقته     

م�ّم جّس��د لن�ا رؤي�ة ش�عرية توّض��ح ج�د. روحّي�ا ب��ين  تج�ده بض�ع احتم�ا.ت لس��بب ا.ختف�اء،

  .يحاءً إالسؤال والجواب في حلّة استفھامية تشّع د.لة و

تس�ع قص�ائد "ف�ي دي�وان الش�اعر ن�ذكر قص�يدة " ا.س�تفھام"ومن المق�اطع الت�ي ورد فيھ�ا     

  ".آخر القرن Jنسان

  اف ؟ا تخَ اذَ مَ 

  U مكَ صِ عْ يَ  اسِ النA  نَ مِ      

  نكَ مِ  اسَ النA  مُ عصِ ن يَ مَ ...  نْ لكِ           

  سكَ فْ نَ  ر> ن شَ مِ وَ                                            

  يكَ نَ يْ عَ  ر> د من شَ رْ م الوَ صِ ن يعْ مَ           

  كديْ ات يَ مَ لُ من ظُ وء الضA وَ                            

  كمنْ  اسِ ى النA لَ ي عَ ھفِ آه لَ◌َ                                                              

)2(ليكَ ي عَ ھفِ ولَ                                                      
.  

  

  

  .367-366، ص وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .110-109المصدر نفسه، ص  )  2(

  

  

  

  

وھ�و يتس�اءل ع�ن س�بب خوف�ه م�ن " آخ�ر الق�رن إنس�ان"يخاطب الّشاعر في ھذا المقط�ع     

أنت تشبھني، وأنا أشبه اRخ�رين، كلّن�ا م�ن ت�راب وم�اء، أتين�ا م�ن (أخيه اJنسان وھو يشبھه 

)ا1رض
، ويذكره أن W ھو العاصم من الّناس لكن من يعصم الّناس من شّرك، وھي كم�ا )1(



الشعرية شعرية اللغة                                                                                                          الفصل ا�ول   

 69

تس�اؤ.ت ال�نفس البش�رية الت�ي سبق وأن ذكرنا تساؤ.ت . تستجوب اJجاب�ة عنھ�ا، ب�ل ھ�ي 

  ".الموت"أتعبتھا الّصراعات وأثقلھا المصير المحتوم 

للّنظ�ر،  .ف�تأن الّش�اعر ق�د وّظ�ف الجمل�ة ا.س�تفھامية ف�ي ديوان�ه بش�كل : وما يمكنن�ا قول�ه 

  .تكاد . تخلو أي قصيدة منه

  :ا�مــر  )ب

ي طل�ب الش�يء، وأحيان�ا تك�ون تكون جملة ا1مر بصيغة فعل ا1مر أو باسم فعل ا1م�ر أ    

صيغة ا1مر بغرض الّدعاء أو الّطلب من ا1سفل إلى ا1على، كدعاء اJنسان ع�ّز وج�ّل، أو 

)2(طلب مّمن ھو أعلى مستوى
.  

فا1مر ھو أسلوب يراد به ا1مر من المأمور بفعل شيء ويكون بلفظ ا1م�ر بالّص�يغة، أو     

)3(با1مر بال>ّم
.  

  :لة ا1مر في الجدول التالي وسيّتضح ورود جم -

  

  

  

  

  

  
  
  

  .111 ، ص وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(  
  .31، ص1977التطبيق الّنحوي، دار النھضة العربية للطباعة والنشر، : عبده الّراجحي )  2(
  .153البنية اللغوية، ص : رابح بوحوش )  3(
  
  

  

  
  

  عنـوان القصيـدة  الجملــة  ةعنـوان القصيـد  الجملــة
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  من قلبي المخزون أخرجي -

  أخرجي من ماء أجفاني -

  لتخرجي من نار أغنيتيف -

  .... تقل ما ترى  -

  إّياك أن تتكلّم -

  أدخل الّسجن -

  قّطع يديك -

  واقترف من ذنوب البراءة ما شئت -

  .فأكتم عن القمع رؤياك -

  أخرجي صافية من جلدك -

  شاردة انسكبي في غيمة -

  وانسكبي في عش عصفور -

  تساءلي -

  فانزع قناع الّطين من عينيك -

  واقرأ ما وراء الّطين من كنز -

  سّيدي نم -

فاخرج يا صديق الّروح غادر  -

  مسرعا

  

  

  

  

  "اتـانتيكيـروم"

  رومـانتيكيـات رومـانتيكيـات

  "إيمــــاء"

  "إيمــــاء"

  "إيمــــاء"

  "إيمــــاء"

  "إيمــــاء"

  "ــاءإيمــ"

  "2002خمس قصائد لعام "

  "2002خمس قصائد لعام "

  "2002خمس قصائد لعام "

  "2002خمس قصائد لعام "

  "2002خمس قصائد لعام "

  "2002خمس قصائد لعام "

  "وجـه البـراءة الّنـائم"

  "نزيــف الــّروح"

  
  
  
  
  
  

  ...وقل . أرى  -

  يا ھذا اقتربه -

  ضع قدميك فوق شوك ا1رض -

  بيب ا1رضأھبط يا ح -

  أخرج إلينا من أعالي الّروح -

  فلتكن لنا -

  فاخلع ج>بيب عينيك -

  واھبط دھاليز قلبك -

  ساعدني على أن أقھر المحنة -

  

  دّثرني بعباءة أھل العشق ا1كبر -

  

  خذ بيدي من ھذا اللّيل -

  أطلقي الّرماء الظھيرات -

  اقترب مّني -

  ودع كفى ت>مس جسم ھذا الغيم -

  حة لغناء أسراب الحمامكوني سا -

  قف قلي> -

  يقول الحمام –خذيني إليھم  -

  خّفف من الظلمات -

  فأبناؤنا يقرأون كتاب المساء -

  

  "إيمــــاء"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "في انتظار الذي يأتي"

تسع قصائد Jنسان "

  "قرنآخر ال

  "ـه البـراءة الّنـائـموج"

  "بقـايـا حبـر مضـيء"

  "بقـايـا حبـر مضـيء"

  "قصــائـد الظھيـرة"

  "قصــائـد الظھيـرة"

  "قصــائـد الظھيـرة"

  "قصــائـد الظھيـرة"

  

  

  

  

  

  
  

  ".بقايا حبر مضيء"بجملة اقتطفناھا من قصيدة جملة ا1مر ب لوسنمثّ     

  : يقول الّشاعر 
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  ".قصائد لزمن الطفولة"ونمّثل بجملة أخرى من قصيدة  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .249الديوان، ص وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .249المصدر نفسه، ص)  2(
  
  
  
  
  
  
  

، وم�ن أمثل�ة ھ�ذه "ح�ال"والمسند إليه مش�فقا وھ�و ) كن(وھي جملة مكونة من فعل ا1مر     

  .في شعره) جمل ا1مر(لة الجم

  "يماءإ: "الّشاعر يقول  -

)1(ُخْذ  بَيِدي  ِمن    َھَذا اللAيل
  

)فعل أمر(مسند    مضاف إليه 

  من ھذا  الّلـيل

)1(جرورجار وم )2(جار ومجرور   

  بيـدي  خــذ

  )2(كــن       مشقفــا

)فعل أمر(مسند    )حال(مسند إليه  

  مشفقا  كن مشفقا
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  نَ جْ ل الس> خُ أدْ     

  كَ يْ دَ ع يَ ط> قَ     

  هامِ صد أيA ي رَ فِ  كَ ليْ جْ رِ وَ          

  ئتَ ا شِ مَ  ةِ اءَ رَ البَ  وبِ نُ ن ذُ ف مِ رِ تَ واقْ        

  وكَ كرُ ن يذْ لَ                           

 Aكَ ونَ فُ جُ  هُ لتْ مَ ي حَ يق الذ> دِ الص  

  منھُ ازِ نَ ت زَ اعَ تطَ ا اسْ مA◌َ ر مِ ثَ أكْ              

  رذكA د يتَ عُ م يَ لَ                                  

  مِ الكMَ ا بِ تلئً مْ مُ  انَ م كَ كَ                   

  رظِ نتَ تَ  فMَ  امِ صَ الخِ ا بِ لئً ممتَ وَ                      

  بهّقّ◌◌َ رَ ي تتَ يص الذ> مِ القَ وَ 

  اارھَ صَ بْ إ كَ ينيْ عَ لِ  يدَ عِ يُ لِ            

  يءَ جِ ن يَ لَ                               

  ىأَ رَ  دْ ن قَ كُ يَ  لمْ 

  ئبِ ى الذ> إلَ  وهُ ادُ قَ  ينَ حِ         

  ... بٍ اذِ كَ  ٍم◌ٍ دَ وا بِ لُ سَ واغتَ                   

  ب> لجُ لِ  وهُ ادُ قَ  ينَ حِ 

  ... مِ اھِ رَ الدA وا بِ رُ تمَ واعْ      

  

  

  

  

  

  

  

  

  مُ اوِ سَ ت تُ انَ كَ  ارِ أة الدA رَ وامْ      

  مِ ى اRثْ لَ ات عَ ائشَ ا الطA ھَ وتَ سْ نِ 

  يقةِ قِ الحَ  صفُ نِ 

  مَ لْ الحُ  عُ ضَ يَ  @َ       



الشعرية شعرية اللغة                                                                                                          الفصل ا�ول   

 73

  ياكَ ؤْ رُ  حِ مْ القَ  نِ عَ  مْ اكتُ فَ    

  الشعير اتِ نوَ سَ  عنْ          

  ...ى أرَ  @َ :  لْ قُ وَ    

  يبع الش> مَ أن يلْ  لَ بقَ           

)عيبان( سِ أْ ي رَ فِ                         
(*)  

  )1(افِ جَ العِ  اتِ وَ نَ السA  رِق◌ِ ي مفْ فِ                         

الّطلبي  اJنشاءإدراج الّشاعر " إيماء"ل>نتباه في المقطع المأخوذ من قصيدة  ال>ّفتو    

، وسبب ذلك موقف الشاعر الذي يحرص بعدم قول نصف )ا1مر والّنھي(الذي جّسده 

ذلك . يصنع الحلم، وبالتالي فھو يدعو إلى الّصمت 1ن البوح في زماننا الحقيقة 1ن 

  .اعتراف بجرم الحقيقة التي تتحول إلى سيف يقطع أوردة الحياة لقائلھا

.ت التخلّص من قانون ال>مبا.ة برجا وابتداء الّشاعر با1مر ثم الّنھي د.لة على رغبته في

  :قوله  عنه فيالوطن المخلصين، ذاك ما عّبر 

  ئتَ ا شِ مَ  ةِ اءَ البرَ  نوبِ ن ذُ مِ  فْ رِ تَ واقْ 

  وكَ رُ كُ ذْ يَ  نْ لَ 

  :ويواصل الّشاعر رؤيته في قوله  -

  َفاكُتْم َعِن الَقْمِح ُرْؤياكَ 

  ...@َ أَرى : َوقُلْ 

  .ھو جبل يطّل على مدينة صنعاء: عيبان (*)  
  .72- 71-70 ، ص وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

، "المقالح"كر في ديوان جملة ا1مر كان لھا نصيب من الذ نإمّمّ◌ا سبق نستطيع القول     

من اعتراف بجزم الحقيقة التي تتحول إلى سيف يقطع أوردة إ.ّ أنه لم يكن بقدر ما سبقته 

  ....جمل كا.ستفھام، والجمل الفعلية .... الحياة لقائلھا 

  :الّنــداء  )ج
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، وھو اسم تناديه بأحرف "منادى"و " حرف نداء"جملة الّنداء ھي جملة تتكّون من     

)1(الّنداء
.  

الّنحاة، 1نھم يجعلونه منصوبا بفعل محذوف كما يرى والمنادى نوع من أنواع المفعول به 

)2(تقديره أنادي وأدعو
.  

في " الّنداء"يخص ورود  ، أّما فيما"أي، أّيھا، أيا"ومنھا ) يا(وأحرف الّنداء كثيرة أشھرھا 

  : مدونتنا، إليك الجدول اRتي ليوضح ورود ھذه الجملة

  عنوان القصيدة  جملـة الّنـداء  عنوان القصيدة  جملـة الّنـداء

  يا سّيد الّصدق -

  يا ثاني اثنين في الغار -

  يا ھذا اقترب -

  يا حلم العصر -

  ويا ضمير الّصوت -

  يا صاحب الّزمان -

  ...يا صاحب قلب  -

  يا سّيد الحرف فاكتب ھواك -

أسئلة ساذجة ... يا سّيدي  -

  خضراء

  أّيھا اللّيل . تنجل -

  .أّيھا الداحسيون -

  "اتــس لوحــخم"

  "خمــس لوحــات"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "د للموتسبع قصائ"

خطاب مفتوح إلى أھل "

  والغراء" داحس

  يا صاحبي خشبا صار قلبك -

  يا أنا -

  يا صاحبي -

  :تساءلي .. يا نفسي  -

  أّيھا العام -

  يا قمر العشّية البعيد -

يا بقايا الضوء في الّدماء ويا نجوم  -

  الّشاردين في أقاصي ا1رض

  ..يا بشرا . قلوب لھم  -

  تھي الّطفليا شعر لي منك ما يش -

  يا أيھا العائدون أفيقوا -

آخر  Jنسانتسع قصائد "

  "القرن

تسع قصائد Jنسان آخر "

  "القرن

  "2002خمس قصائد لعام "

  "س قصائد للّصيفـخم"

  "خمـس قصائد للّصيف"

  "خمـس قصائد للّصيف"

  "خمـس قصائد للّصيف"

  "ث>ث قصائد للشعر"

  "معزوفـة غـرناطيـة"

  "معزوفـة غـرناطيـة"

  .407في الّنحو وتطبيقاته، ص: د مطرجي ومحم)  1(
  .278التطبيق الّنحوي، ص: الّراجحي  هعبد)  2(
  
  
  
  
  

  
  " :في انتظار الذي يأتي"وسنمّثل لجملة الّنداء بجملة من قصيدة  -

  انِ مَ الزA  احبُ ا صَ يَ 

  تُ قْ ر الوَ سَ كَ انْ           

  ِض ا�رْ  درُ صَ  اقَ وضَ           

  لِ عدْ للْ  انَ مكَ  @َ                  
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  ب> لحُ لِ  @َ وَ                        

  انُ سَ ]نْ لِ  انَ كَ مَ  @َ                    

  وحِ ي الرB الِ ن أعَ ا مِ نَ إليْ  جْ رُ أخْ           

                  Aلِ لقتْ ة لِ ابَ غَ  ضَ ا�رْ  إن  

  )1(يB شِ حْ الوَ  منِ ة للزA ابَ غَ                     

  

  :  فجملة -

  

  

  

  

  

  

: ، ومنادى منصوب بالفتحة وھو مضاف المتمّثل في "يا"وھي جملة مكّونة من أداة الّنداء  -

  .مضاف إليه" الّزمان"و " صاحب"

  
  

  .77، صوقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  
  
  
  
  
  
  

وب من واقعه الذي لم يحاول الھر" صاحب الّزمان يا"فالّشاعر ومن خ>ل ھذه الجملة     

مشاعر  تضمّ  بوتقة الزمانيعد يسعه، فعندما تضيق ا1رض ويختنق الصوت يصبح 

وقت والّزمان ھو وأحاسيس الّشاعر، إذ يصبح كل شيء عنده عدم، فالوقت ھو ال>ّ 

ھو ال>إنسان، وبالّتالي تصبح الغربة النفسية م>ذا يستنجد به الّشاعر  واJنسانال>زمان، 

  .تلك ا1رواح الوحشية التي تعيش في زمان وحشيلينقل 

  يــا  صـاحـب  الّزمــان

  مضاف إليه أداة نداء

  صاحب  الّزمان  يـا

  منادى
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الّشاعر وّظف جميع ھو أن وما يمكننا قوله بعد ھذه الجولة في ثنايا البنى التركيبية     

، وقد جاءت واJنشائيةأنواع الجمل، إ.ّ أّنھا وردت بنسب متفاوتة بين الفعلية وا.سمية 

ه، وقد كان للجملة الفعلية الّنصيب ا1كبر في قصائد ثّمنتالتي  واJيحاءاتمليئة بالّد..ت 

عاشھا لحقائق الّديوان وھذا ليس با1مر الغريب، ذلك أن الشاعر في حاله سرد وتقرير 

خاطره ووجدانه من بعّما يجول  لQفصاحالوسيلة ا1برع " الجملة الفعلية"ويعيشھا فكانت 

دائم وصديق حميم، ومھماز .بد رفيق « " لحالمقا"مشاعر غلب عليھا الحزن، فالحزن عند 

»منه لكي نواصل الحياة بقدر من الّنقاء 
، ھذا ما يؤّكد لنا أن حزن الّشاعر مصدر إلھام )1(

  .وإبداع . ع>قة بينھا وبين اليأس والتشاؤم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .24إشارات أولى ضمن كتاب الحداثة، ص: إبراھيم الجرادي )  1(
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فية ة البنى الصرشعريّ  -3

البنى الصرفية المكونة للنصوص الشعرية  في ھذا المستوى نوّد التعّرض إلى مجمل    

  .، التي شّكلت ظاھرة جمالية متمّيزة"في الّديوان"

من العلوم الھاّمة في تحديد معنى الكلمة، وذلك من خ>ل الّضبط " علم الّصرف"يعتبر     

ة، ولتطابقھا مع الصوت والمعنى من جھة الّدقيق في القالب الوزني للكلمة ھذا من جھ

)1(أخرى
.  
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رّد الشيء عن وجھه، وصّرف الشيء أعمله في غير وجھه : فالّصرف أو الّتصريف لغة  -

  .وكأنه يصرفه على وجھه

  ).2(أبنية الك>م التي ليست بإعرابعلم بأصول تعرف بھا ا1حوال : حا والّصرف اصط> -

به ا1بنية المختلفة للك>م، وما يشتّق منھا كأبواب الفعل وأصل وھو العلم الذي تعرف     

ل في القواعد والقوانين التي تعرف المشتقات والمصادر بأنواعھا والّتصغير والّنسب، ويتمثّ 

  .بھا أحوال أبنية الكلمة، مّما ليس بإعراب و. بناء

ملة ويعالج مختلف إذن فالّصرف ھو العلم الذي ينظر في الكلمات مستقلّة عن الج    

التغيرات المختلفة التي تلحق ھذه الكلمات حسب قواعد متعارف عليھا من تذكير وتأنيث، 

وإفراد وتثنية، وجمع مختلف أحوالھا العارضة لھا من صّحة وإع>ل ونحوھما، كما يبحث 

)3(في صنع الكلمة وتحويلھا إلى صور مختلفة بحسب المعنى المقصود
.  

  

  

  

  

  .97البنية اللغوية، ص: ش رابح بوحو)  1(
  ، 1، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط"منھج في التعليم الّذاتي"علم الّصرف : فارس محمد عيسى )  2(

  .20، ص  2000     
  .163الّصرف والنحو، ص: صالح بلعيد )  3(
  
  
  
  
  

ل اعتمادا على ا1وزان من بنية أفعا" عريالديوان الشّ "ولذلك سنتطّرق إلى ما احتواه     

  .الفعلية، بداية بالّصيغ البسيطة والّصيغ المرّكبة

  :بنية ا�فعال  -1.3

وفي ھذا في اللغة، نحوھما  الفعل ھو الذي يحدثه الفاعل من قيامه أو قعوده أو    

الماضي : كلمة تدل على معنى في نفسھا مقترنة بأحد ا1زمنة الث>ثة ا.صط>ح ھو 

  .مرالمضارع، ا1

  ماضي          سافر على أمس          -     :كقولنا  -

  مضارع        أنا أسافر اليوم             -               
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)1(مستقبل          سأسافر غدا             -               
  

  :ھذا من ناحية الّزمن، أما من ناحية الوزن فكالتالي 

ل، َفْعَل، فعْل، َفُعَل ( : الفعل الثMثي المجّردأوزان  - aَفع.(...  

ل، َفاِعل: المزيد بحرف واحد  - aأَفَعل، َفع.  

  .اْنَفَعَل، اْفَتَعَل، تَفاَعلَ : المزيد بحرفين  -

  .اسَتْفَعل، اْفَعال، اْفُعول، اْفَعْوَعل: المزيد بث>ثة أحرف  -

  .َفْيَعَل، َفُعولُ  : الّرباعي

  .علaلa، افعْللَلَ افْ : باعي المزيد بحرفين الرّ  -

  ... لَ لْ لَ عْ فعلaْل، فَ : أوزان الخماسي  -

  .، 1نه يمثل ظاھرة بارزة فيه"ديوان الّشاعر"استنباط الفعل الث>ثي من  ولكّننا أردنا

  

  

  
  

  ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، )دروس وتطبيقات(في النحو العربي : إياد عبد المجيد إبراھيم : ينظر  )1(
  .14، ص  2002، 1عمان، ط     
  

 
 
 
 

  

، "ديوان بلقيس وقصائد لمياه ا1حزان"من أو الصيغ ويمكن لنا استخراج بعض ا1وزان     

  :وذلك في الجدول اRتي 

  "لَ ـعَ ـفَ : "الفعل الثMثي  -

  عنـوان القصيـدة  وزنـه  مـاضـي الفعـل  الفعــل

  ھطلت

  تزيل

  وھب

  عاد

  كانت

  ھطل

  زال

  وھب

  عاد

  كان

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  )1(بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس
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  بكت

  راح

  أرى

  قال

  عش

  رحا

  باعوا

  شابت

  سكبت

  رسمتھا

  شاخت

  بكى

  راح

  أرى

  قال

  عاش

  حار

  باع

  شاب

  سكب

  رسم

  شاخ

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  فعــل

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  بلقيـــس

  

  

  

  

  

  .21-09ص ،وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  :المزيد بحرف  الفعل الثMثي -

  عنوان القصيدة  وزنـه  الفعــل  عنوان القصيدة  وزنـه  الفعـل
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  أقفل

  تعبث

  تخرج

  أطرد

  يلعق

  تنقش

  يرسم

  يسند

  يشرب

  يخرج

  أطلق

  أبحث

  تفتح

  أھدأ

  يعصم

  يكتب

  يلھث

  يجرح

  تنھش

  تفتح

  أفعل

  تفعل

  تفعل

  أفعل

  يفعل

  تفعل

  يفعل

  يفعل

  يفعل

  يفعل

  أفعل

  أفعل

  تفعل

  أفعل

  يفعل

  يفعل

  يفعل

  يفعل

  تفعل

  تفعل

  "ســــبلقي"

  "بلقيــــس"

  "بلقيــــس"

  "بلقيــــس"

  "بلقيــــس"

  "بلقيــــس"

  "بلقيــــس"

  "بلقيــــس"

  "اتـانتيكييـروم"

  "رومـانتيكييـات"

  "اـرايـة ومـأسئل"

  "أسئلـة ومـرايـا"

  "ضريح من الكلمات لمريم"

  "آخر القرن Jنسانتسع قصائد "

  "آخر القرن Jنسانقصائد  عتس"

  "2002ام ـائد لعـس قصـخم"

  "2002ام ـائد لعـس قصـخم"

  يھطل

  يغلق

  أوصل

  أوصد

  أطلق

  لتغس

  يصنع

  يلمع

  يخرج

  أرجع

  يعجز

  يثقل

  أصعد

  ترحل

  تقرآ

  تسقط

  تمشي

  أغمض

  ينقر

  يغدق

  يفعل

  يفعل

  أفعل

  أفعل

  أفعل

  تفعل

  يفعل

  يفعل

  يفعل

  أفعل

  يفعل

  يفعل

  أفعل

  تفعل

  تفعل

  تفعل

  تفعل

  أفعل

  أفعل

  يفعل

  "ضريح من الكلمات لمريم"

  "اتـوحـس لـخم"

  "خمـس لـوحـات"

  "خمـس لـوحـات"

  "خمـس لـوحـات"

  "اءــــإيم"

  "إيمــــاء""

  "إيمــــاء"

  "إيمــــاء"

  "وتـد للمـع قصائـسب"

  "سبـع قصائـد للمـوت"

  "سبـع قصائـد للمـوت"

  "سبـع قصائـد للمـوت"

  "2002خمـس قصـائد لعـام "

  "2002خمـس قصـائد لعـام "

  "2002خمـس قصـائد لعـام "

  

  

  

  

  

  

  

  :المزيد بحرفين  الفعل الثMثي -

  عنوان القصيدة  وزنـه  الفعــل
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  تساقط

  يتكئ

  ينھدم

  تسلاغ

  ينسكب

  ينكشف

  يجسّ 

  تساقط

  احتشد

  انكسر

  يطارد

  تنشرح

  تفاعل

  ينفعل

  ينفعل

  انفعل

  ينفعل

  ينفعل

  يفعل

  تفاعل

  انفعل

  انفعل

  يفاعل

  تنفعل

  "بلقيــــس"

  "بلقيــــس"

  "ضريح من الكلمات لمريم"

  "يـأتـذي يـار الـفي انتظ"

  "داحس والغبراءخطاب مفتوح إلى أھل "

  "تسع قصائد Jنسان آخر القرن"

  "خمـس قصائـد للّضيــف"

  "1997إلى أصدقائي الذين رحلوا عام "

  "انـّدم والھذيـراث مبّتل بالـمي"

  "ّروحــف الـزيـن"

  "ىـانـات الضعـامـمن"

  "منـامـات الضعـانـى"

  

  :المزيد بثMث أحرف  الفعل الثMثي -

  صيدةعنوان الق  وزنـه  الفعــل

  انسكبت

  يتساقط

  انكسرت

  يتحّسس

  انفعلت

  يتفاعل

  انفعلت

  يتفّعل

  "خطاب مفتوح إلى أھل داحس والغبراء"

  "1997إلى أصدقائي الذين رحلوا عام "

  "ّروحــف الـزيـن"

  "نـزيـف الــّروح"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل ، والفع��"فع��ل"م��ن خ��>ل الج��داول الس��ابقة ، الفع��ل الث>ث��ي المج��ّرد عل��ى وزن ي>ح��ظ     

ليع�ة، ث�م ي�أتي بع�دھما الفع�ل الث>ث�ي المزي�د بح�رفين و جاء في الطالث>ثي المزيد بحرف قد 
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مختلف�ة ويرج�ع  ص�يغالفعل المزيد بث>ثة أح�رف بمعن�ى آخ�ر، وج�دنا أن الش�اعر م�زج ب�ين 

، وذل��ك للّد.ل��ة "فع��ل"دام أوزان وعل��ى رأس��ھا ص��يغة ذل��ك لموقف��ه ال��ذي يف��رض علي��ه اس��تخ

ا مّم�ا جع�ل ا وصوتيّ تضت تشكيل جمل للتعبير عّما يجول بخاطر الّشاعر لغويّ غوية التي اقاللّ 

  .مارس تأثيرا خاّصا على مشاعر المتلقّيتتراكيب الّشاعر وأفعاله على وجه الخصوص 

عل�ى أجس�اد  وينشرھاصيغة فعل ھي حصاد لتجارب الّشاعر الماضية، فھو يستحضرھا     

اض�ي أو المض�ارع، أو ھ�و ن�وع م�ن البك�اء عل�ى زم�ن قھا عل�ى حب�ل ال�ّزمن المقصائده ليعل

  . اعر في الماضي واستحضره في الحاضر جاھزا بصيغته الماضويةوعالم مثالي ناشده الشّ 

وبعد دراسة الفعل من ناحية الوزن ننتقل إل�ى دراس�ة الفع�ل م�ن ناحي�ة ال�ّزمن ف�ي دي�وان     

فع��ال ال��واردة ف��ي ص��ورتھا ، وس��نعمل عل��ى إحص��اء ا1"بلق��يس وقص��ائد لمي��اه ا1ح��زان"

  :الماضوية والمضارع وا1مر، وذلك في الجدول اRتي 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عنوان القصيـدة  ا�مــر  المضـارع  المـاضي
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  ھطلت

  ألقى

  جاء

  وھب

  أعاد

  قالت

  اخفت

  عاد

  خبأت

  تساقط

  أضاع

  أقفل

  قال

  باحت

  شعشع

  أسلم

  اكتحلت

  ھطلت

  أعادوك

  باعوا

  ھرمت

  شابت

  احتدمت

  سكبت

  غسل

  امتّدت

  أيقظ

  أحيا

  أثمر

  أغلق

  قالت

  انسكبت

  تنحدر

  تتفّتح

  تزيل

  تخّبئ

  تعبث

  تقذف

  يتحّسس

  يغفو

  ترفل

  تعشق

  تراوغ

  تغيب

  يخرج

  يرّمم

  يورق

  نتعلّم

  تمنحك

  يشتاق

  يلوك

  تنتقي

  ترفع

  تبعثر

  خافت

  يلعق

  يّتكئ

  تقول

  ترتعش

  تت18

  تخرج

  يتفّجر

  تنقش

  تنشق

  انكسري

  أطرد

  عش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ألمحت

  خرجيأ

  

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  "بلقيـــس"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"
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  خبأت

  أفاضت

  سمعت

  خانت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أخطأت

  اخترت

  تخلّى

  دّثرني

  أخفى

  عانقت

  أيقضت

  أطلقت

  

  يورق

  يكتب

  يرسم

  تتعّرى

  يدنو

  يرتدي

  يستحمّ 

  يشرب

  تقتات

  تمدّ 

  ترتعش

  أشتاق

  يھدھد

  يرسم

  تنكسر

  أطلق

  أبحث

  يرسم

  انسكب

  تحملّني

  يواريني

  يتسّول

  أتعّثر

  أغفو

  أشكو

  ينام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "رومـانتيكيــات"

  "أسئلــة ومـرايـا"

  "اأسئلــة ومـرايـ"

  "أسئلــة ومـرايـا"

  "أسئلــة ومـرايـا"

  "أسئلــة ومـرايـا"

  "أسئلــة ومـرايـا"

  "أسئلــة ومـرايـا"

  "أسئلــة ومـرايـا"

  "أسئلــة ومـرايـا"

  "أسئلــة ومـرايـا"

  "أسئلــة ومـرايـا"

  

  

وظف ا1فعال بمختلف " عبد العزيز المقالح"ضح لنا أن من خ>ل ھذه الجداول يتّ     
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منتھا، إ.ّ أن وجودھا كان بنسب متفاوتة حيث كانت الّصدارة للفعل المضارع الّدال على أز

ا.ستمرارية والتجّدد على الّرغم من المعاناة وا1لم، وجاء الماضي في مرتبة ثانية إ. أن 

استخدامه كان دا.ّ على ا.ستمرارية وأتى ا1مر في المرتبة الثالثة، ذلك أن الّشاعر ليس 

  .موقف يسمح له بالتأّمر بل على عكس ذلك إذ ھو في موقف وصف لمعاناتهفي 

  :الي يوضح لنا نسبة ورود ا1فعال وتواترھا في الّديوان والجدول الت -

  

  مجموع ا�مر  مجموع الماضي  مجموع المضارع

1016  636  45  

  نسبة ا1مر  نسبة الماضي  نسبة المضارع

59.87 %  37.47 %  2.65 %  
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جاء الفعل المضارع على الماضي وا1مر، وقد " ھيمنة"انط>قا من ھذه الّنسب ن>حظ     

 ا.ستمراريةغم ألمه، فھو يصّر على تحّدي الشاعر لواقعه وماضيه رذلك تعبيرا عن 

  .ومواجھة الواقع المر ورفع كل التحدّيات ومن أجل البقاء

  :بنية ا�سماء  -2.3

للحديث أو الكشف عن بنية ا1سماء الواردة في  نتنقّلبنية ا1فعال على نا بعد أن تعّرف    

  .من مشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة وصيغة المبالغة" الديوان"

  .والمشتق ھو ما أخذ عن غيره أو مصوغ الكلمة المأخوذة من كلمة أو أكثر

الفعل المبني للمعلوم دال على الحدث اسم مشتق من مصدر « وھو : اسم الفاعل  -1.2.3

»شارب، صعد، ضرب، ضارب : ومن قام به مثل شرب 
)1(

.  

وھو اسم مصوغ للد.لة على الحدث ومن وقع عليه أو تعلّق به على جھة الحدوث 

)2(والطروء
.  

وأما صيغته فھي من الفعل الث>ثي وتكون على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة     

  .كسر ما قبل اRخرميما مضمومة و

  

  

  

  

  

  

  

  

  .48، ص  2000، 1المدخل إلى علم الّصرف، دار المسيرة، عمان، ط: محمد منال عبد اللطيف )  1(
  .211، ص  1995، 2الصرف واJعراب، دار الحضارة، الجزائر، طوالمفيد في النحو : خير الدين ھّني )  2(
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  عنوان القصيدة  وزنه  اسم الفاعل

  دائم

  فاتنة

  ساكنة

  حاضرة

  باردة

  باحثا

  حاكم

  ھاطل

  حام>

  حاصدا

  صاعدة

  خالصا

  صافية

  صافيا

  عاصم

  ناصعة

  باحثا

  عاشقا

  باحثة

  فاعل

  فاعلة

  فاعلة

  فاعلة

  فاعلة

  فاع>

  فاعل

  فاعل

  فاع>

  فاع>

  فاعلة

  فاع>

  فاعلة

  فاع>

  فاعل

  فاعلة

  فاع>

  فاع>

  فاعلة

  "ـســبلقيــ"

  "ســبلقيـــ"

  "مـريات لمـح من الكلمـضري"

  "ضريـح من الكلمـات لمريـم"

  "ــةــائيـشتـ"

  "شتــائيــــة"

  "ـاتـوحـس لــخم"

  "يـأتـذي يـار الـي انتظـف"

  "فـي انتظـار الـذي يـأتـي"

  "فـي انتظـار الـذي يـأتـي"

  "فـي انتظـار الـذي يـأتـي"

  "فـي انتظـار الـذي يـأتـي"

  "وتــد للمـائـع قصــسب"

  "مــوتسبــع قصـائـد لل"

  "تسع قصائد Jنسان آخر القرن"

  "تسع قصائد Jنسان آخر القرن"

  "يفـد للصّ ـائـس قصـخم"

  "خمـس قصـائـد للّصـيف"

  "ةـاطيـرنـة غــزوفـمع"
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  .الذي كان بنسبة قليلة ومتواضعة" اسم الفاعل"من خ>ل الجدول السابق ن>حظ تواترا     

ويشير إلى تنّوع الفاعلين " فاعلة"و " فاعل"نا تتراوح بين وزن وقد استعمل الّشاعر أوزا

في قصائده، ونجد استخدامه .سم الفاعل جاء دا. على اضطراب نفسيته في بعض 

  .ا1حيان

أشجان "قوله في قصيدة " اسم الفاعل"الشعرية التي استخدم فيھا الشاعر  تهومن أمثل    

  ".مائية

  رِ ذكB تَ اب الضَ ھِ  وقَ فَ  طىيمْ  انَ كَ 

  لُ اطِ ا ھَ و ذَ ا ھُ ھَ            

  يفٍ فِ خَ  مٍ لْ مثل حُ                     

  هُ وَ حْ ي نَ دِ يَ  دB أمُ                         

  )1(يبُ غِ يَ فَ  هُ اءتَ رَ بَ  اءٍ مَ  سُ سA حَ أتَ                         

ة ويغرقھا في قرين بالمطر الذي يغسل وجه العبوس على المدين" ھاطل"فاسم الفاعل     

 خيمةا المطر على حياة التي ينصُبھال فھيماء نّ أشجان مائية تحمل البراءة والخصب وال

  .ا1رض

اء التأنيث د.لة على تمقرونة ب "فاعلة"على وزن  "باحثة"د لزمن الطفولة ئأما في قصا

  .سير دربھا قنديل ينيرفولة وحاجة إلى ضعف الطّ 

  

  

  

  

  

  .325ص ،وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  " :فولةقصائد لزمن الطّ "ويقول في قصيدة أخرى  -
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  ةٍ فَ آسِ  يرَ ا غَ امنَ أيA  لُ حَ رْ تَ      

  ةِ ولَ فُ الطB  بِ شْ عُ  وَ حْ نَ           

  )1(ةٍ فضA  اديلِ نَ قَ  نْ عَ  ةً ثَ احِ بَ                

  : المفعولاسم  -2.2.3

من مصدر الفعل المبني للمجھول للّد.لة على الحدث وعلى  اسم مشتق يصاغ« وھو     

»من وقع عليه الفعل مثل مسموع 
)2(

.  

على ما وقع عليه الفعل وعلى الذي وقع عليه المعنى، يصاغ من الفعل والمصدر « ويدل 

»الث>ثي المبني للمجھول على وزن مفعول 
)3(

.  

بني للمجھول ويدل على ما يقع عليه وھو كذلك اسم مشتق من الفعل المضارع المتعّدي الم

»الفعل 
)4(

.  

  " :بلقيس وقصائد لمياه ا1حزان"ديوان والجدول اRتي يوّضح ورود اسم المفعول في  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .275ص ،وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .50مدخل إلى علم الصرف، ص: محمد منال عبد اللطيف )  2(
  .100علم الصرف منھج في التعليم الذاتي، ص: لح بلعيد صا)  3(
  .72التطبيق الّصرفي، ص: عبده الّراجحي )  4(

  

  

  

  عنوان القصيدة  وزنـه  الفعــل
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  مسكونا

  مشحونا

  مكسورا

  معصوبة

  مثلوم

  مرسوم

  مفتونا

  مغمودا

  مشتاقا

  معشوقة

  موصو.

  مغسولة

  موعود

  مغمورة

  مقذوفة

  مفعو.

  مفعو.

  مفعول

  مفعولة

  فعولم

  مفعول

  مفعو.

  مفعو.

  مفعو.

  مفعولة

  مفعو.

  مفعولة

  مفعول

  مفعولة

  مفعولة

  "ــدةـالقصيـــ"

  "ــدةـالقصيـــ"

  "ــدةـالقصيـــ"

  "2002ام ـد لعـس قصائـخم"

  "يفـد للصـس قصائـخم"

  "فـد للصيـس قصائـخم"

  "اتـوت الكلمـاب في ملكـالغي"

  "الغيـاب في ملكـوت الكلمـات"

  "ي ملكـوت الكلمـاتالغيـاب ف"

  "الغيـاب في ملكـوت الكلمـات"

  "ّدم والھذيانـل بالـراث مبتّ ـمي"

  "مـائـراءة النّ ـه البـوج"

  "اـرايـل ومـراتيـت"

  "نـــاض اليقيــبي"

  "ربــدة الحــصيق"

  

كان حاضرا في بعض قصائد الّديوان " اسم المفعول"ن>حظ من خ>ل الجدول أن     

، ".سم الفاعل"أخرى، وكانت نسبة وجوده معادلة أو موازية تقريبا وغائبا في قصائد 

ة التي وھذا د.لة على حالة الشاعر النفسيّ " مفعو."و " مفعول"وتنوعت صياغته بين وزن 

عرية التي وّظف فيمه جعلته في موقف كشف عن جراحه وحزنه الداخلي، ومن ا1مثلة الشّ 

  ".الغياب في ملكوت الكلمات" قول الّشاعر في قصيدة" اسم المفعول"

  

  

  

  

  

  آنمْ ضَ  الَ ا زَ وا مَ بُ رِ تَ قْ تَ  @َ 

  وءِ يء الضA رِ بَ  حٍ بْ ى صُ إلَ                  
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  سمْ الشA  بُ ذْ عَ                            

  Mكِ مْ ن ا�َ مِ  لٍ فْ ي حَ فِ                                         

  ةِ وَ شْ والنA  ةِ شَ ھْ ن الدA مِ  يٍض ي فَ ِف◌ِ                                         

  ... Mً ھْ مَ 

 Aمِ لْ الحُ  جِ ھْ وَ ا بِ ورً مُ غْ مَ  الَ ا زَ مَ  هُ إن  

  )1(يمِ قِ المُ  دِ لْ ى الخُ ا إلَ اقً تَ شْ مُ 

  
نزار قباني، فقد " الكلمة"ھي عربون محبة لساحر " الغياب في ملكوت الكلمات"و     

تاقا لوقوعه في دائرة المفعولية فھو الذي غادر مغمورا ومش" اسم المفعول"وّظف الّشاعر 

  .بجسده لكن وصاله بوھج الحلم . زال مغمورا ومشتاقا

إلى الخلد المقيم بعد أن خانته إرادة الحياة وتوقعت دقّات عمره فسقط القلم وارتعشت     

  .في الكلمة، بعد أن كان فاع> "مفعو. به"في ھذه القصيدة فجعله " المقالح" هُ ّبنالكلمات وأ

  

  

  

  

  

  

  
  

  .182-181ص   ،وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

   :ھة الصفة المشبّ  -3.3.3

وھي اسم يصاغ من الفعل ال>ّزم للد.لة على معنى اسم الفاعل، ومن ثمة سّموه الّصفة     

إّن الصفة المشبھة « : يقولون  بھة، أي التي تشبه اسم الفاعل في المعنى لكن الصرفيينالمش
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»عن اسم الفاعل في كونھا تدل على صفة ثابتة تختلف 
من بات فعل « ، وعادة ما تبني )1(

»بكسر العين ومن باب فعل بضّم العين 
)2(

.  

  " :بلقيس وقصائد لمياه ا1حزان"والجدول اRتي يوّضح ورود الصفة المشّبھة في ديوان     

  قصيدةعنوان ال  وزنـه  الفعــل

  جمال

  سحيق

  غريبا

  وحيدا

  سوداء

  حنينا

  ا1خضر

  جميل

  كئيب

  لئيم

  فعال

  فعيل

  فعي>

  فعي>

  فع>ء

  فعي>

  أفعل

  فعيل

  فعيل

  فّعال

  "ســـــبلقي"

  "بلقيـــــس"

  "بلقيـــــس"

  "بلقيـــــس"

  "بلقيـــــس"

  "بلقيـــــس"

  "راياـة ومـأسئل"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "في انتظار الذي يأتي"

  "ىـع أولــابيــين"

  

  
  
  
  
  .70التطبيق الّصرفي، ص: عبده الّراجحي )  1(
  .52مدخل إلى علم الصرف، ص: محمد منال عبد اللطيف )  2(

  
  
  
  
  
  

م��ا نلحظ��ه ف��ي الج��دول ھ��و تن��ّوع أوزان أو ص��يغ الص��فة المش��بھة ف��ي دي��وان الّش��اعر،     

) إل��خ...ق��ديم، فس��يح، كس��ب  جمي��ل،(ال��ذي ورد بش��كل ب��ارز " فعي��ل"فتنّوع��ت م��ا ب��ين وزن 

  " :بكائية"وفّعال، وفع>ء وغيرھا من ا1وزان ا1خرى، يقول الشاعر في قصيدة 

  انَ ذُ قِ نْ يُ  وتُ المَ  إ@A  بقَ يَ  مْ لَ           
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  يلٌ عِ فَ                       يبِ ئِ الكَ  نِ مَ ن الزA ا مِ نَ رُ ر> حَ يُ                

)1(امِ ئَ الل>  ةِ لَ اتَ خَ ن مُ مِ وَ                
  الٌ عA فَ                            

إلى جانب الّص�يغ البس�يطة نج�د ذل�ك الّص�يغ المركب�ة الت�ي وردت : الّصيغ المرّكبة  -4.3.3

  .في ديوان الّشاعر بنسبة . بأس بھا وإذا ما قورنت بالّصيغ البسيطة نجدھا أقل

ة الجزم أو نھي أو نفي زائد فعل مضارع، ونعني بالّصيغ المركبة الصيغ المكونة من أدا    

إلى غير ذلك من الّصيغ ..." لن يفعل، . تفعل، . أفعل، قد أفعل، قد فعل، قد يفعل : "نحو 

  .تبعا لموقف الّشاعر أو الحالة التي يعيشھا

منامات "ينام، ورود ذلك في قصيدة ) فعل مضارع) + (. النفي(" : @ يفعل"صيغة  )أ

  ".الصنعاني

  اقً امِ ا غَ مدً ا كَ ارھَ جَ شْ أَ  قُ ورِ تُ 

)2(امُ نَ يَ  ى @َ أسَ وَ 
  

. ينام و.  "الّصنعاني"ـ في أوصال الّنص الشعري، ف لتشيع فصفة الّنفي تحمل د.لتھا    

  .كينة فھو دائما في مد وجزر بين الحلم الموجود والواقع المريعرف ا.ستقرار والسّ 

  

  

  

  

  .298ص   ،وقصائد لمياه ا1حزان. .بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .239المصدر نفسه، ص)  2(

  
  
  
  
  

  
  يبئِ الكَ  منِ ن الزA ا مِ نَ رُ ر> حَ يُ 

  امِ ئَ الل>  ةِ لَ اتَ خَ ن مُ مِ وَ 

أن من سماتھا الّثبوت وقد جعلھما الّشاعر في ھذا المقطع " اللئيم والكئيب"الم>حظ على     

  .ثنائية تضع معادلة المجتمع بينھما ا.ثنين
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الكآبة صفة العصر الّراھن الذي يعاني تضّخما في الحزن واللئام صفة البشر وما آل إليه ف

  .تحت ضل ھذا العصر

  .فعل ماضي+ أداة تحقيق : قد فعلو  صيغة )ب

    :قول الّشاعر " وجه البراءة الّنائم"ورد ذلك في قصيدة  -

  يهِ اء إلَ رَ عَ الشB  سُ لِ جْ يَ 

)1(يلوِ طَ  يفٍ زِ ي نَ م فِ ھِ تِ مْ وا صَ لُ مَ د حَ قَ وَ 
  

  فعل المضارع+ قد  :إضافة إلى صيغة 

  :في قوله " قصيدة الحرب"وقد ورد ھذا في  -

◌َ تَ تَ وَ  Aةً ورَ عُ ذْ مَ  نُ آذِ المَ  تُ لف  

)2(ةيقَ تِ ة العَ ارَ جَ الحِ  وقَ فَ  انُ د ا`ذمA جَ د تَ قَ وَ 
  

  الفعل+ أداة النفي والجزم  :لم أفعل صيغة  )ج

  " :عبد العزيز المقالح"حيث يقول " ومراياأسئلة "وجاء مثل ذلك في قصيدة  -

  هتِ ابَ حَ سَ  تَ حْ ي تَ سِ أْ ي رَ فِ خْ أُ وَ 

  ، مدَ أنْ  مْ لَ 

)3(تمْ قت الصA انَ عَ 
  

  
  
  

  
  

  .225ص ،وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .345المصدر نفسه، ص  )  2(
  .35المصدر نفسه، ص)  3(

  

  

  

  :الفعل المضارع وذلك بقول الشاعر + لم : صيغة " سبلقي"وجاء كذلك في قصيدة  -

  البَ الجِ  اءِ يA رِ بْ ن كِ مِ وَ 

  اتِ الحرافَ  ماءِ ن سَ ر مِ دِ حَ نْ م تَ ولَ 

  فعل المضارع+ ماذا : صيغة ماذا تفعل  )د

  :حيث يقول الشاعر " صباحية"وھذا نجده في قصيدة  -
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  ةيفَ فِ اح الشA بَ الصA  ُغُيوم انيَ سِ تَ حْ يَ وَ 

  )1(نُ وكُ ا تَ اذَ مَ 

الّصيغ المركبة إثبات ذاته رغم ما أص�ابه م�ن أل�م وح�زن فھ�ذا خدامه اعر باستالشّ يحاول     

يعكس تركيبة نفسيته الحزينة، لكن�ه يح�اول ف�ي الّنھاي�ة أن يثبتھ�ا رغ�م الص�عوبات  ا.ستخدام

  .التي تعرض إليھا إ.ّ أّنه سيضّل واقفا صامدا إلى نھاية طريقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .270ص ،وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

بين ا1فعال وا1سماء في بسطه لھذه  وجَ اعل ما تقّدم نستطيع القول إّن الّشاعر ز بناءً     

استطاع الّشاعر وعن طريق ھذه المزاوجة أن يمنح ديوانه المعادلة الشعرية الجديدة، حيث 

عال معانيه، وما استخدامه لتلك ا1ف في نسجأخصب بناءه و ريا أثرىنفسا حيويا ودفقا شعو

إ.ّ من باب التعبير ھن الحركة . الّثبات، حركة نفسية الّشاعر في تذبذبھا بين الماضي 

تعبيرا عن حركة نفسية المجتمع العربي بصفة عامة  والحاضر، وما ھذه الحركة أيضا إ.ّ 

  .ھاواليمن بصفة خاصة وتوترھا وتمّزق
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  .وتأتي بنية ا1سماء لتعطي للقصيدة نفسا حيويا آخر تزرعه في ملفوظاتھا

وقد وفق الّشاعر في ھندسة نص خاص به وذلك من خ>ل إقحامه للفعل المضارع،     

 الذي ترّبع على عرش ا1زمنة ا1خرى من ماض وأمر وكأن الّشاعر يريد أن يستمرّ 

مھا، وكذلك ا1مر بالنسبة لبنية ا1سماء، فقد تعادل وحزنھا وآ. ويصارع الحياة رغم كآبتھا

اسم الفاعل واسم المفعول في الورود، أضف إلى ذلك أن الصفة المشبھة جاءت على صيغ 

مختلفة، أّما فيما يخص الّصيغ المرّكبة فقد تراوحت بين الّنھي والّنفي والتحقيق حسب نفسية 

  .وموقف الّشاعر الذي يراوده في كل مّرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الحقول الّد@لّيـة  -4

واصل بين الفرد عتبر من أھم وسائل ا.ّتصال والتغة مؤسسة اجتماعية 1نھا تاللّ     

ف>  البعض بعضھاعن مستقلّة من حيث ھي مفردات ھميتھا عندما و. تتجسد أوالمجتمع، 

  .بد لتلك المفردات من رابط د.لي يجمعھا

مجموعة من « : الحقل الد.لي على انه " G.Mouninجورج مونان "عّرف لقد     

»الوحدات المعجمية التي تشمل على مفاھيم تندرج تحت مفھوم عامي حّدد بالحقل 
)1(

.  
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إّن الحقل الد.لي ھو مجموعة جزئية لمفردات « : الحقل قائ> " جون ليونز"ويعرف     

»اللغة 
)2(

ليلة من الكلمات تتعلّق وھذا يعني أن الحقل يتضّمن مجموعة كثيرة أو ق. 

  .بموضوع معّين وتعّبر عنه

تعتبر نظرية الحقول الد.لية من أھم النظريات الد.لية في دراسة المعنى وتطورت ھذه     

الدراسات وأغدقت الجھود في مضمارھا وحضيت بالتنقيب وا.ھتمام من قبل العلماء، ويعد 

في الميدان ا1دبي الذي يتمّيز بالمعاني البحث في الحقول الد.لية مثمرا وخصبا وبخاصة 

بمفردات عند كانت أو في جنس أدبي فيبحث  كدراسات الحقل الد.ليوالّنادرة،  اJيحائية

)3(عن مجموع المعاني
.  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  .419، ص  1978، 1ط الجزائر،قضايا الفقه واللغة العربية، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،: صالح بلعيد )  1(
  .79علم الد.لة، ص  : أحمد مختار عمر )  2(
  .419قضايا الفقه واللغة العربية، ص: صالح بلعيد )  3(
  
  
  
  
  
  

  :ولنظرية الحقول الد.لية جملة من المبادئ أھمھا     

نجدھا ضمن الحقل ) رجل(. تشترك الوحدة المعجمية في أكثر من حقل، فمث> كلمة  -1

  .. نجدھا ضمن أي حقل د.لي آخرالد.لي الخاص باJنسان، و

تنتمي إلى الحقل الد.لي ) بنت(. توجد وحدة معجمية ليس لھا حقل معّين مث> كلمة  -2

) خيل(، تنتمي إلى حقل د.لي خاص بالطبيعة، وكلمة )أرض(، وكلمة باJنسانالخاص 

  .تنتمي إلى الحقل الد.لي الخاص بالحيوان وھكذا

  .ذي ترد فيه الكلماتيجب مراعاة السياق ال -3
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استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبھا الّنحوي، فإذا أخذنا على سبيل المثال  -4

ستاذ ندرسھا على أنھا فاعل و. يمكن شرح ا1ستاذ الّدرس، فكلمة ا1: الجملة التالية 

)1(دراستھا مستقلة عن تركيبھا النحوي
.  

1لفاظ يقوم بدراسة الحقل الد.لي وذلك باعتبار أن إّن علم الد.لة في متابعته د.لة ا    

النص عبارة عن حقول د.لية في بؤرة الد.لة وتتجلّى تلك الحقول من خ>ل التكرارات 

)2(والمترادفات
.  

 غاص بحقول د.لية شّتى هومن خ>ل قراءتنا للديوان تبّين لنا منذ الوھلة ا1ولى، أن    

  :والجدول الّتالي يوّضح ذلك 

  

  

  

  

  

  
  

  .70علم الد.لة، ص: أحمد مختار عمر )  1(
  .84شعر أدونيس البنية والد.لة، ص: راوية يحياوي )  2(
  
  
  
  
  
  
  

  :حقل الحزن  -أو@

  تواترھا  الكلمة  القصيدة

  بلقيس

أحزانھا، المكسور، الصمت، بكت، يبكي، مرارته، 

الحزن، الموت، القبر، الحروب، وحيدا، غريبا، دمھا، 

  .مذبوحا

  مـّرة 14

  رومنتكيات
صمته، تدفنوا، يصطادنا، مصرعه، خانت، 

  .المحزون، ثورات، نار
  مـّرات 08

  أسئلة ومرايا
مسجون، أشكو، صمتي، دثرني، أندم، الصمت، 

الحزن، الحسرات، تخلّى، مكسورا، تسرق، يصطاد، 
  مـّرة 16
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  .تنھل، يتخلّى، يھجرني، معتمة

  ضريح من الكلمات لمريم

، ماتت، الجوع، الحزن، الموت، الذاوي، جمر

ضريحا، صمت، ينھدم، ا1لم، دم، حزني، خيبته، 

  .ضريح

  مـّرة 15

  شتائية
داكن، تخاف، يكسر، عزلتھا، المفقرات، أحزانه، 

  .كآبته
  مـّرات 07

  مـّرات 04  .الظلمة، دم، العزلة، اليتامى  خمس لوحات

  مـّرات 06  .دم، الّدم، السوء، السجن، ذنوب، زنازنھم  إيماء

  في انتظار الذي يأتي

شوك، تخش، رماد، احترقت، حزنا، شابت، 

اضمحّل، انكسر، ضاق، القتل، الوحشي، الغريب، 

  .الظ>م

  مـّرة 13

  سبع قصائد للموت
القبر، المخاوف، الحقد، الموت، مظلمة، الرعب، 

  .أدفن، موتي، ترحل، أحزاننا، تموت، تموت
  مـّرة 12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القصيدة
صمتھا، يحزن، مكسور، الخوف، الحزن، دمى، 

  .أحزاني، اصطدمت، يجوع
  مـّرات 09

خطاب مفتوح 1ھل داحس 

  والغبراء

  .الموت، حزن، خنقھم، ھاوية، ارتحلي، ذبحت، حزنا
  مـّرات 07

  مـّرات 06  .تخاف، شّر، ظلمات، الحزن، الخوف، نار  تسع قصائد Jنسان آخر القرن

  2002خمس قصائد لعام 

لخائف، شاردة، مضى، القبر، النعوش، رفضا، جامد، ا

بكت، احترقت، تنكسر، الذاب>ت، تتعّرى، تنھش، 

الموت، الذبول، اختفى، احترقت، الغامضة، الشيب، 

تشتكي، تسقط، التجاعيد، الّصمت، تخشى، تبكي، 

  مـّرة 36
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الحرب، تكره، القاتلة، عتمة، الجوع، القتلى، اليتامى، 

  .الحرب، نارھا، اشتعال، تحاصر

  خمس قصائد للصيف

حزنه، صمتھا، الذئاب، الفراغ، قبورھم، خائفون، نفيت، 

الدم، تحوم الدموع، الخائف، بكى، الشاحنة، قبورنا، 

  .القحط

  مـّرة 15

  ث>ثة قصائد للشعر
أوجاعنا، أحزاننا، شارد، الّصمت، الجمر، اشعا.تھا، 

  منكسر، خالية، خيبته، مّيت
  مـّرات 10

  اطيةمعزوفة غرن

  موعالفناءات، الدّ   وال،الزّ  ، الحزن،أىينقبر، 

، ، تصطاد، تھجرنا، الحزينات، خنجرا، ، تطاردرماد

   .، أنين، رجل، الحقدبكاء

  مـّرة 16

  ر من رعشة الخوف  ما تيسّ 

  

  

  

  

ماد ، الرّ ، البكاء، الموتمع، مشتع>وداعك، الدّ 

صاص، الميتة، أعدائك، دمك، انكسرت، الحاقدين، الرّ 

القتل، الحزين، رحلت، الفراغ، الخوف، دمعي، نموت، 

، الظلمات، قتل، أزھق ين،، المغرقنغور، يخنق، اكتوى

   .، أعدائك، أرھبممت، الدّ الوساوس، الصّ 

  

  مـّرة 31

  ث>ث قصائد 
، الحقد، الموت، الخوف، البرد، الحزن، بة، يبكيالكآ

   .، صمت، للموتى، باكية، صمتالقتلى
  مـّرة 12

  اب في ملكوت الكلمات الغي

، تعش، الباذخاالموت، الوفاة، تغادرنا، ننكسر، النّ 

مضي، ، ي، تموت، مثواه، حزنه، الحزن، نارقتنةال

يموتون، غربة، كفن،  ،، تقتل، الخوفالحزن، قتلناك

   .، أحزان، أوجاع، القبر، ا1كفانتمقا

  مـّرة 25

  مـّرات 03   .بكى، أجھشت، أخاف  إجھاش 

ي الذين رحلوا عام إلى أصدقائ

1997  

يرحلون، أحزانھم، يذوب، الّنفاذ، يئن، يصرع، الّنزيف، 

  .الموت، المر، ينقض، جراحه
  مـّرة 11

  مـّرات 03  .يرحلون، صامتة، البكاء  لؤلؤة

  مـّرات 04  .حزنه، أحزانه، الخوف، ا1فاعي  ميراث مبتل بالّدم والھذيان

  صعود القصيدة
، أّنات، ارتطام، مّيتة، منھكة، دم، نازفا، تشابكت، أوجاع

  .الشّريرة
  مـّرات 09
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  وجه البراءة الّنائم
الّدموع، الجثث، الظلمات، حزنھم، الحزن، صمتھم، 

  .نزيف، تلھث، دم، تھّشم
  مـّرات 10

  نزيف الّروح

انكسرت، الكفن، أوجاع، الّراحل، أقھر، المحنة، أرثي، 

وداع،  الباكي، أدمت، مات، نعشك، قبرك، موتك، حزن،

  .الّنزيف، مثواك، الغرقي، شجون، اليأس، المر

  مـّرة 21

  عانيصنمنامات ال

خوف، فراغي، الذئاب، احتراق، الّدم، خوفي، الفقراء، 

 ،......زنازن، يطارد، تصرخ، أحزانھم، الفجيعة، م

أدفن، بكاء، الموت، الحزن، الخوف، الجنون، نشّرد، 

  .يرتمي، أحزانھا

  مـّرة 22

  مضيئ بقايا حبر
دثرني، الّنار، عطش، الحيرة، الّرھبة، استوحشت، 

  .رحلت، تناحر، مشتعل، فجائع، خاسرة، العتمة
  مـّرة 12

  ث>ث رسائل
تصرخ، ذابل، نازفة، أشتكى، خسروا، نأت، شوكا، 

  .الّرذيلة، الحزين، الّشاحبة، الحزينة، ترحلين
  مـّرة 12

  مّرتــان  .المكسور، يبكي  قصائد الظھيرة

  مـّرات 03  .الّدموع، نيرانھا، أھرق  حيةصبا

  قصائد لزمن الطفولة

الخوف، ترحل، مبعثرة، غارقة، الحزن، الّصامتة، 

ه، الحزن، قلق، شاحب، توّدعھم، الظلمات، أشواك

  .صرخة

  مـّرة 13

  ينابيع أولى
بكيت، يبكي، الّنار، الّظلمات، ا1حزان، دمي، المجروح، 

  .الغريبة
  مـّرات 08

  مـّرات 06  .لموت، رماد، تحزن، ا1يتام، المقابر، خانتا  بكائية

  مـّرات 03  .نشتكي، جنون، الحقد  بطاقة للقرن الجديد

  تراتيل ومرايا
شكوت، بكى، أحزاني، عطش، دم، انكسرت، أفّر، 

  .ذبلت، الّنسيان، عتمة
  مـّرات 10

  بياض اليقين

موتھا، تنوح، تشكو، الّرعب، الخوف، شاردة، أوجعتني، 

حزن، الّذبول، تقتل، الّذابلة، ساقطة، غريبا، الوحيد، ال

  .الموت، دموع، يكسر، الظلمة، القاتلة

  مـّرة 19

  أشجان مائية
يعذب، عتمة، دمي، شجن، تبدد، منسية، شاحب، 

  .المغيب
  مـّرات 08
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  خمس قصائد لمياه ا1حزان

لمتي، خانت، الفجيعة، يكسر، تنزف، دفنت، أحزانھا، ظ

الخوف، الحروب، وداعا، حزني، قبرا، خدعتني، دمي، 

  .ارتحل، وحيدا، ھجرتني، القبور

  مـّرة 18

  قصيدة الحرب

الحرب، تسلبني، وحدتھا، الموت، الجراح، الحقد، مات، 

قبورا، الكآبة، الّظ>م، الخراب، صامت، دمعه، 

الحزينتين، المرارات، الحقد، متخنة، حزنه، مذعورة، 

، شاحب، دمع، الحزن، الّرعب، القتلة، الّدم، ماتت

  .أوجاعنا، نموت

  مـّرة 28

  مرثية تليق بالوطن

يطفئ، المتعبين، اJثم، تخون، متناثرة، شاحبة، 

الخناجر، قتيلة، المحنة، الّظلمات، تبكي، يغرق، قاتلة، 

، الّدم، اJعصاركين، المسموم، مقابرنا، حزنا، السّ 

ونة، ت>شت، موت، الّذابل، مات، يغفلون، قتلوا، المطع

الخوف، الكذاب، الظلمة، القتل، يختصمون، يذبحني، 

  .صرخت

  مـّرة 33

  

  

  

  

  

  

  

  

يتصّدر ھذا الحقل قائمة الحقول الد.لية، إذ بلغ ترّدد مفرداته خمسمائة وأربع مّرات     

الحزن، الموت، : (، وقد وردت مفرداته الحقل على النحو اRتي %46.06بنسبة ) 504(

  ).الخ...عش، الّدفن، مخاوف، ظلم، قتل القبر، الّدموع، النّ 

، إ. أّنھا تتمّيز بالتنّوع "حقل الحزن"وھذه ا1لفاظ رغم ورودھا في حقل واحد وھو     

  :فمنھا ما جاء متعلقا بالحزن في حّد ذاته نحو قول الّشاعر 

  يدِ بِ على كَ  مMً ن رَ زْ الحُ  لُ طِ ھْ يَ 

  دائِ القصَ وَ 

)1(قِ ي ا�فُ فِ س مْ شَ  ق @َ رْ شA ال مُ دِ ھَ نْ يَ 
  

  " :ث>ث رسائل"ومنھا جاء على ھيئة صفات أو نعوت نحو قول الّشاعر في قصيدة  -
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  لٌ ابِ ذَ  دِ يMَ ر المِ جَ ا شَ ھذَ وَ 

)2(مهُ Mَ أحْ  ةٌ فَ ازِ نَ 
  

  :ومنھا ما جاء مرتبطا بأماكن تدّل على الحزن نحو قول الّشاعر  -

  وتِ المَ  عدَ بَ  ھكَ جْ ع وَ شَ عْ شَ وَ 

  ).3(برِ د القَ بعْ وَ 

لتا دورا وھاتان المفردتان لعبتا ومث "الخوف"و " الحزن"وأكثر ألفاظ الحقل شيوعا  -

ميراث مبتل بالّدم "وسببا في حزن الّشاعر، وما يؤّكد ذلك قول الّشاعر في قصيدة 

  :، حين يختلي لحزنه "والھذيان

  

  

  

  

  .27ص ،وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .255مصدر نفسه، صال)  2(
  .10المصدر نفسه، ص  )  3(

  

  هِ لدِ ن جِ ا مِ جً ارِ وع خَ لُ ع الضB لَ خْ يَ وَ      

  هِ كلِ شَ وَ                                     

  هُ انَ زَ حْ ي أَ دِ تَ رْ ة يَ اعَ سَ 

  هِ ائِ ضَ ن أعْ مِ  رB فِ يَ       

  رفِ ي الحَ ا فِ مَ ا بِ دً جِ نْ تَ سْ مُ                  

)1(اءِ يA ن ضِ مِ وَ  لA ن ظَ مِ                                   
  

فالّشاعر في ھذا المقطع يصف مشھدا جديدا للحزن، فعند ا.خت>ء للحزن . يجد الّشاعر  -

  .ليستنجد بما فيه من ظّل وضياء م>ذا آمنا سوى حرفه

 "قالحالم"ـ كان طاغيا على مدونة الّشاعر، ف" حقل الحزن"مّما سبق يّتضح لنا أّن     

الحزن قد يداھمني وأنا ماش في الّطريق، وقد يتسلّل إلّي « : فيقول " الحزن"يحترف بقّوة 

لي>، قد يحاصرني وأنا أرى أطفا. يسيرون بالم>بس الممّزقة ويضعون أقدامھم الحافية 

»... الّشمس  وقدةعلى الّطريق في 
، وھذا ما أّكدته مفردات حقل الحزن التي عّبرت عّما )2(
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يختلج الّشاعر من أحاسيس اتجاه وطنه الذي عانى ويعاني من وي>ت الفقر والتخلّف 

  .والحروب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .210ص ،وقصائد لمياه ا1حزان.. بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1( 
  .16إشارات أولى ضمن كتاب الحداثة المتوازنة، ص : إبراھيم الجرادي )  2(

   

  
  
  
  
  

  : حقل الطبيعة - ثانيا

  عـدد تـواترھا  الكلمـــــــــة  القصيـــدة

  بلقيس

ا1رض، السھول، الجبال، السماء، الشمس، النھر، ا1كوان، طيف، 

إعصار، الصحراء، التراب، الوادي، الرمل، النجوم، مطرا، 

  .الحجارة، صخور، الّت>ل، البحر

  مّرة 20

  مّرات 04  ا1فق، الغيم، النھر، الحجارة  يكياترومانت

  مرتان  ض>ل، الشمس  ومرايا أسئلة

ضريح من الكلمات 

  لمريم

شمس، نجوم، واد، ا1فق، الفضاء، غيمة، شواطئ، ا1حجار، 

  .ا1رض، قمر، نجوم، التراب
  مّرة 12

  مّرتان  أمطار، غيوم  شتائية

  خمس لوحات
وات، فضاء، جبال، نھر، الحجارة، االشمس، ا1رض، ضلّھا، الّسم

  راء، نجمة، نجوما1فق، النجوم، أحجار، صح
  مّرة 14

  /  /  إيماء

  مّرات 08  المطر، السماء، طقس، ا1رض، الجبال، نجمة، أرضنا، ا1نھار  في انتظار الذي يأتي
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  سبع قصائد للموت
التراب، الّرمال، تراب، نھر، الّشاطئ، البحر، شمس، فضاء، 

  .الغيم، ا1فق، ض>ل
  مّرة 11

  اتمرّ  03  .الغيم، ا1فق، ا1رض  القصيدة

خطاب مفتوح إلى أھل 

  داحس و الغبراء

  .نجوم، الشمس، الرياح
  مّرات 03

تسع قصائد Jنسان آخر 

  القرن

ا1رض، الضوء، أحجارھا، البحر، النھر، تراب، ماء، الطين، 

  جبل، حجر، الفضاء
  مّرة 12

  2002خمس قصائد لعام 
، جليدھا، غيمة، ا1رض، ا1فق، سماؤنا، البحر، الصحراء، الفضاء

  .النجوم، أمطارھا، بحر، الوديان، الخلجان، ريح
  مّرة 14

  خمس قصائد للصيف
الشمس، نجومه، الجبال، البحر، ماءه، ا1رض، ض>ل، الرمل، 

  .الرياح، قمر، نجوم، الغيم، المطر
  مّرة 13

  مّرات 08  .البحر، تمطر، ض>ل، الماء، الفضاء، الشمس، الندى، الحصى  ث>ث قصائد للشعر

  ة غرناطيةمعزوف
الغيث، ا1فق، غيمة، حجرا، الماء، وادي، تراب، الندى، غيمة، 

  .الّرمل، واد، الحجارة، الغبار، الّريح، البحر
  مّرة 15

ما تيسر من رعشة 

  الخوف

موجة، الّرياح، الّندى، الجبال، الشمس، ا1رض، جبا.، سماء، 

  .فضاء، سحاباته، نھر، ماءه
  مّرة 12

  ث>ث قصائد
جارته، سماء، فضاء، ا1رض، البرد، الغيوم، التراب، الشمس، ح

  الفضاء
  مّرات 09

الغياب في ملكوت 

  الكلمات

  .المطر، ماءه، النجوم، الشمس، الماء، الطبيعة، ا1رض، الغيوم
  مّرات 08

  //  //  إجھاش

إلى أصدقائي الذين 

  1997رحلوا 

  فضاء، تلوح، الّندى
  مّرات 03

  لؤلؤة
ور، الكوكب، ا1رض، الھواء، الشمس، أحجارھا، الغيم، الصخ

  .النبع، الماء، الّندى، ا1حجار، الّرمل
  مّرة 12

ميراث مبتل بالدم 

  والھذيان

ضّل، ا1رض، البحر، الفضاء، الّسماء، صخر، الشمس، النجوم، 

  .السماء، الفضاء
  مّرات 10

  ّراتم 07  .وات، الغيم، الندى، الطيناشمس، الشمس، أفق، الّسم  صعود القصيدة

  مّرات 04  العواصف، حجرة، الندى، النجوم  وجه البراءة النائم
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  مّرات 05  النجوم، ا1فق، ا1رض، نجما، النھر  نزيف الروح

  منامات الصنعاني

أرض، النجوم، الفض، ماء، حجارته، البحر، أمواجه، بحرا، 

ا1رض، المحيطات، البحيرات، غيمة، الجبال، الحجارة، السماء، 

  .ھا، فضاءشمس، خلجان

  مّرة 18

  مّرات 06  .شمس، نجوم، نجوما، ندى، الّريح، الّصحراء  بقايا حبر مضيء

  مّرات 08  .الشمس، واد، ندى، المطر، التراب، الحجر، غيمة، القمر  ث>ث رسائل

  مّرات 07  .الطبيعة، غبار، فضاء، الغيم، السحاب، الوادي، المطر  قصائد الظھيرة

  مّرات 07  .الفضاء، ا1فق، الطبيعة، السحابة ماء، الندى، شمس،  صباحية

  قصائد الزمن الطفولة

شاطئ، النھر، الت>ل، الشمس،  شاطئ، الض>ل، أودية، ماء، نھر،

ل، الّريح، العاصفة، ا1رض، غيوم، ا1فق، النجوم، الّرياح، الظ

  .نھرا

  مّرة 18

  مّرات 05  غيمة، السحابة، النجوم، الشمس، ا1رض  ينابيع أولى

  مّرة واحدة  ا1رض  بكائية

  مّرات 06  غيمة، سحابة، سماء، ثلوج، شمس، الّندى  بطاقة للقرن الجديد

  مّرات 08  .وديانه، شطآنه، برق، السماء، ماء، الحجر، نجوم، شمسا  ومرايا لتراتي

  مّرات 05  .التراب، ض>ل، ظل، ا1رض، الفضاء  بياض اليقين

  مّرات 05  .حابة، ا1رضالماء، شمس، الظل، السّ   أشجان مائية

خمس قصائد لمياه 

  ا1حزان

  .الجبال، الرياح، الشمس، سماء، الغيم، سمائي، الفضاء، ا1رض
  مّرات 08

  قصيدة الحرب
النجم، ا1رض، الھواء، الحجارة، الجبال، الوديان، الشواطئ، 

  .الشمس، الّسماء
  مّرات 09

  مرثية تليق بالوطن

فضاء، ا1فق، الّصخر، صخرا، البحار، الصحاري، غبار، ماء، 

اJعصار، أمواج، جبال، ا1رض، البحر، الصحراء، رمال، 

  .الشمس، الكون، الرياح

  مّرة 18

  
  

مّرة، بنسبة  309في المرتبة الثانية، إذ تكّررت مفرداته " حقل الطبيعة"يأتي     

س، ا1رض، السھول، الجبال، الشم: (، وتمثلت مفردات ھذا الحقل في %) 28.24(

النجوم، الحجارة، البحر، ا1فق، الغيم، الّرمال، الظ>ل، اJعصار، الصحراء، التراب، 

  .ا1ودية إلى أخره
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، وقد يعود "المدونة الشعرية"بيعة حظا وافرا في مفردات بمعنى آخر نالت مفردات الطّ     

عالمنا خاّصا ھذا إلى أن الشاعر يحاول أن يتجاھل الواقع الذي يعيش فيه محاو. أن يجّسد 

بيعة علّه ينسى ھّما وحزنا عالقين في ذھنه، وفي نفسه وبالتالي يلجأ إلى به في حضن الطّ 

  .واسعا . يضيق رحباوبيعة التي كانت م>ذا الطّ 

  

  

  

  

  

  

  

  :حقل المكان  - ثالثا

  عدد تواترھا  الكلمـــــــــة  القصيـــدة

  مّرات 04  .القصر، القرية، القبيلة، القصر  بلقيس

  مّرات 03  .الشام، الشارع، الطرقات  يكياتنتروما

  مّرتان  .طريقي، ب>د  أسئلة ومرايا

  مّرات 06  .القرية، المكان، الب>د، قصر، الحقول، شارع  ضريح من الكلمات

  مّرات 03  .المدينة، المنازل، المقاھي  شتائية

، مملكة، الّشام، الّنيل، حدائق، القصور، المملكة، العراق  خمس لوحات

  .حدائق، مّكة
  مّرات 09

  //  //  إيماء

  مّرات 03  .حقول، مكان، غابة  الذي يأتي انتظارفي 

المكان، غرفة، مكان، ب>د، بستان، مدائن، حدائق،   سبع قصائد للموت

  .الظريف
  مّرات 08

  مّرتان  .الب>د، داحس  القصيدة

  تسع قصائد Jنسان آخر

  القرن

  .لمكانالحقول، الشوارع، الحديقة، مدن، ا
  مّرات 05
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عش، سقف، مدن، قرى، الوطن، رصيف، مخّيمات،   م2002خمس قصائد لعام 

  .الوديان، الخلجان
  مّرات 09

  مّرات 06  .المعسكرات، أعشاشا، بيوتنا >ت،قتعالمالحقل، المدينة،   خمس قصائد للصيف

  مّرات 03  البراري، الشوارع، الحدائق  ث>ث قصائد للشعر

  مّرات 06  .البراري، منزل صنعاء،ناطة، وادي، العريف، غر  معزوفة غرناطة

اتمرّ  03  .الحدائق حقو.،الب>د،   من رعشة الخوف تيّسر ام  

 مّرتان  .مكان، الّشوارع  ث>ث قصائد

  مّرتان  .غرفة، المكان  الغياب في ملكوت الكلمات

  تانمرّ   .الب>د، الّسور  إجھاش

  مّرة واحدة    .ئقحدا  1997إلى أصدقائي الذين رحلوا عام 

  لؤلؤة
قرية، حدائق، البيوت، مدينة، سقف، الحقول، القرية، 

  .حديقة
  مّرة واحدة

  مّرة واحدة  .المكان  ميراث مثل بالّدم والھذيان

  مّرات 04  .الطريق  صعود القصيدة

  //  .المدينة، الحديقة، الطريق، ا1زقة  وجه البراءة النائم

  //  //  نزيف الّروح

  مّرات 06  .الحدائق، المساجد، المعابد، صنعاء، الشوارع، المدينة  نيعاالصنمنامات 

  مّرة واحدة  .خلجانا  بقايا حبر مضيء

  مّرات 03  .غابة، حّملونا، القبيلة  ث>ث رسائل

  مّرتان  .القرى، حديقة  قصائد الظھيرة

  مّرة واحدة  .البيوت  صباحّية

  مّرات 07  .زل، الّطرقات، مكان، الحدائقبيت، قرى، المدارس، المنا  قصائد الّزمن الطفولة

  مّرة واحدة  .غرفته  ينابيع أولى

  مّرة واحدة  .المدينة  بكائية

  //  //  بطاقة للقرن الجديد

  مّرتان  .الكھف، طريقي  تراتيل ومرايا

  مّرات 07  .سقف بيت،المدينة، كھوف، خندق، بلد، وطني،   بياض اليقين

 //  //  أشجان مائية

مّرات 04  .مملكته، قصور، مكان بيت،  اه ا1حزانخمس قصائد لمي  
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  مّرتان  .الب>د، الوطن  قصيدة الحرب

  مرثية تليق بالوطن
موطنه، الواحة، الوطن، البيوت، القرى، شوارع، الب>د، 

  .المكان ب>د،وطن، البلد، 
  مّرة 11

  

  

  

  

  

  

  

  

وواحد وأربعون مّرة  في المرتبة الثالثة، إذ تكّررت مفرداته مئة" المكان"جاء حقل     

لت مفرداته قول شيوعا في ھذا الّديوان، وتمث، وھو من أكثر الح% 12.88بنسبة ) 141(

الحدائق، الشوارع، البيوت، القرى، المدارس، المنازل، الطرقات، المدن، المساجد، : (في 

  ...).الحقول، القبيلة، البساتين، الّسجون، الواحات، البلدان، الكھوف

حظه مّما سبق اّتساع حّيز المكان الذي تعامل معه الّشاعر، كيف . وھو أحد أھم وما ن>    

أسباب الحزن الذي اعتراه الشاعر، ودليل ذلك مفرداته التي عّبرت عن ضيق المكان، ھذا 

 دفعتا1خير الذي كان فضاء رحبا للحروب والّصراعات الّداخلية بين الّشعب الواحد مّما 

  . كنة جديدة داخل الّروحبالشاعر إلى خلق أم
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  : نالّزمحقل  - رابعا

  عـدد تواترھا  الكلمـــــــــة  القصيـــدة

صبح، الّزمان، يوما، الّزمان، القديم، مواقيت، الصباح،   بلقيس

  .الماضي، وقتا، ا1يام، زمن
  مّرات 11

  مّرة واحدة  .مواعيد  رومانتيكيات

  مّرات 04  .مسائي، غديمساء، صباح،   أسئلة ومرايا

  ضريح من كلمات

  )مريم(لـ 

الذاوي، زمان، القديمة، صبحا، ظھيرة، يوم، يوم آخر، 

  .الغرب، مساٍء، قديم
  مّرات 10

  مّرات 05  .أيامنا المقفرات، الخريف، الّربيع، الّصيف  شتائية

  مّرات 03  .لحظة، العصور، مواقيتھا  خمس لوحات

  مّرتان  .أّيامه، سنوات  إيماء

  مّرات 07  .العصر، ا.نتظار، ومضة، الزمان، الوقت، الّزمن، ألف عام  في انتظار الذي يأتي

  مّرات 04  .الّصباح، غمضة، تمضي، فضاء  سبع قصائد للموت

صبح، اليوم، الصبح، زمن، صباح، صبح، وقتھا، النھار،   القصيدة

  .المساء
  مّرات 09

  خطاب مفتوح

  إلى أھل داحس والغبراء
//  //  

  تسع قصائد Jنسان

  آخر القرن

  .الّنھار، العصر، المواقيت، الّزمان، الغّياب
  مّرات 05
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كانون، للعاِم، الّشتاء، الّربيع، عاّم مضى، وآخر أتى، العمر،   م2002خمس قصائد لعام 

عمّر آخّر، لحظة، عاّم يجيء، وآخر يطوي، يمضي، 

  .السنوات، عاّم، العمر، الّزمان، للعام

  مّرة 17

  مّرات 04  .ا1ّيام، الوقت، العشّية، أوقاته  س قصائد للصيفخم

  مّرات 05  .مواقيت، صباح، ساعة، الوقت، زمنا  ث>ث قصائد للشعر

  معزوفة غرناطّية
ا1مس، لحظة، عصر، زمان قديم، القديمة، اليوم، با1مس، 

  .الّصباحات، عھد، عصور
  مّرات 10

  مّرات 04  .باح، اليومزمان، فصول، الصّ   ما يسّر من رعشة الخوف

  مّرات 05  .الّصبح، اليوم، الّزمان، الفجر، غُدنا  ث>ث قصائد

  مّرات 05  .عام، الّزمان، الّسنين، اليوم، أّيامنا  الغياب في ملكوت الكلمات

  مّرتان  .العمر، قديم  إجھاش

إلى أصدقائي الذين رحلوا عام 

  م1997

  .الغروب، العمر، وقت
  مّرات 03

  مّرتان  .، الّزمانالوقت  لؤلؤة

  مّرات 07  .الّزمان، ا1ّيام، ا1سابيع، القديم، فصول، الوقت، الّصبح  ميراث مبتل بالّدم الھذيان

  //  //  صعود القصيدة

  مّرات 04  .ا1مس، عصرك، الصبح، المساء  وجه البراءة الّنائم

  مّرات 05  .فجر، العمر، ا1ّيام، الوقت، يوم  نزيف الّروح

  مّرة واحدة  .زمان مضى  ائيمنامات الضع

  مّرات 03  .تعرب، الّصبح، الغرب  بقايا حبر مضيء

  مّرات 04  .العام، الّزمن، الّزمن الحاضر، زمان  ث>ث رسائل

  مّرتان  .الظھيرة، ساعة  قصائد الظھيرة

  مّرة واحدة  .الّصباح  صباحّية

  قصائد الّزمن الطفولة
عمرا، 1ّيامنا، ا1مس،  ليالي، أّيامنا، الّزمان القديم، الّسنين،

  .زمن، ساعة، الّصباح، الوقت، اليوم، المساء، الّصبح، زمنا
  مّرة 16

  مّرات 03  .الّصباح، اللّيالي، الّزمن  ينابيع أولى

  مّرتان  .زمن، العمر  بكائية

  مّرات 03  .صباح، الّزمان، أّيامه  بطاقة للقرن الجديد

  مّرات 04  .زمني، دھرا، أّيامي، ظھر  تراتيل ومرايا
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  مّرات 03  .زمن، الّزمان، قرون  بياض اليقين

  مّرات 06  .زماٍن، وقت، الّصباح، العمر، فصٍل، الّظھيرة  أشجان مائية

  مّرات 03  .الوقت، زمان، الفصول  خمس قصائد لمياه ا1حزان

  مّرات 06  .عام، الّزمان، المساء، يوما، زمنفصل، ال  قصيدة الحرب

  مّرات 05  .مر، زمان، قرون الّصباح، المساءالعُ   مرثية تليق بالوطن

  

  

%) 12.79(مّرة، نسبة  140في المرتبة الّرابعة، إذ تكّررت مفرداته " حقل الّزمن"جاء     

  .من نسب أكثر الحقول الد.لية تكرارا

صباح، دھر، قرون، عمر، : في مجموعة من الدوال أھمھا وقد تمّثل ھذا الحقل     

  .عناه الحقيقي وإنما كان يعّبر عن مدى حزن الّشاعربميعّبر عن الّزمن كذلك لم  ...مساء 

     dالشّ  فالّزمن ھو عدو dالحياة، فيه تختزل تجارب وتطوي في غياھب الذكريات  اعر وعدو

ويبقى المستقبل ھو الّزمن المجھول الذي يبّث الّرھبة في اJنسان، ا1مر الذي يعّمق عداءه 

  .مرجّوا للموت باعتباره زمنا

بلقيس وقصائد لمياه "والمنحنى الّتالي يوضح لنا نسبه ورود الحقول وتواترھا في ديوان  -

  " :ا1حزان

 

  

  

                        

  

  

  

  

  

  

  

الحقول وتواترھا في ديوان "بلقيس وقصائد لمياه ا�حزان"

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

حقل الطبيعةحقل المكانحقل الزمنحقل الحزن

النسبة
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إّن شعرّية اللّغة في  ، يمكننا القول"شعرّية اللّغة الشعرّية"ختاما لھذا الفصل والموسوم بـ     

، ھي شعرّية تتخّطى الواقع المرئي إلى واقع . مرئي "لمياه ا1حزان بلقيس وقصائد"ديوان 

 اJيحاءاتيجّسده الواقع الّشعري، وكذا ا.نفتاح الّد.لي، مّما جعله يقبل عددا . نھائيا من 

عن  من قيد المعجم وا.نحراف والحياد والّتأوي>ت، وكان ھذا عن طريق تخلّص ا1لفاظ

  .المعنى الواحد

، مشحونة بكم من الّد..ت "لعبد العزيز المقالح"جاءت لغة المدونة الشعرية  وقد    

بين الطلبّية  ال>نھائية، تّم التعبير عنھا بأسماء وأفعال وصيغ متعّددة، وجمل تّنوعت

فصاحية، أضف إلى ذلك الحقول الّد.لية التي شّكلت لغة المقالح وھي والوظائفية وأخرى إ

  .ث عن اRتي الذي . يأتيلغة مفعمة بسؤال يبح

ا1فعال وا1سماء في بسطه لھذه المعادلة الشعرّية ن>حظ أيضا مزاوجة الّشاعر بين     

وما . فسا حيوّي ودفقا شعورّياالجديدة، حيث أعطى لھذه المزاوجة في ا1بنية لديوانه ن

نفسّية الّشاعر في  استخدامه لتلك ا1فعال إ.ّ من باب الّتعبير عن الحركة . الّثبات حركة

تذبذبھا بين الماضي والحاضر وما ھذه الحركة أيضا إ.ّ تعبيرا عن حركة نفسّية المجتمع 

وتأتي أبنية ا1سماء لتعطي للقصيدة نفسا حيويا ، واليمن بصفة خاصةالعربي بصفة عامة 

  .آخر تزرعه في ملفوظاتھا

للفعل المضارع الذي  إقحامهل وقد وفّق الّشاعر في ھندسة نص خاص به وذلك من خ>    

ريد أن يستمّر ويصارع يترّبع على عرش ا1زمنة ا1خرى من ماض وأمر وكأن الّشاعر 

 اسمالحياة رغم كآبتھا وحزنھا وآ.مھا، وكذلك ا1مر بالنسبة لبنية ا1سماء، فقد تعادل 

لى صيغ الفاعل واسم المفعول في الورود، أضف إلى ذلك أّن الّصفة المشّبھة جاءت ع

  .مختلفة
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ّصيغ المرّكبة فقد تراوحت بين الّنھي والّنفي والّتحقيق حسب نفسّية أّما فيما يخص ال    

  .وموقف الّشاعر الذي يراوده في كّل مّرة

ھيمنة واضحة طغت على بساط الطبيعة فيه وقد وّظف الّشاعر معجما د.لّيا كان للحزن     

  .وفضاء الّزمان والمكان


