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� ا���ء أردد �� د/ �	��� ����:"ا�
	��ة ����   � ����أ
�3%� *1�2( ,0%�ج إ�� أن ,�'ق *�*( ط'"�ت �%$�دة "�رئ "!ي، 

�$� 4��  :%� ,9ذن �( *���7!ل".  ر

   )��و ا�C$' ا�$'*� A3B ��@ أ�? ,0%�ج إ�� <
=�> ا�2;' 
 ،'��E%ر,�ح ا� )�� و� GH�I%,و �I	, ع أن��%Hا �
�*$� ا�2;' 

 )E�1%1> ��*��1ن �'�� ا��B �IB ،7'ىLا���2? وا M�* <N> �ا�%
 �
�
'اءات �%$�دة و�4 ��2ھP� Q%=�?؛ � A*�" )أ� S�Tذواق، وأLا
� (B%�*() ا�'ؤى �:�ول ا��B%!ر �IB)ل أ*! د,>( "'اء<( *�2!,� 

 ?�*!=Hزي ���1 "'اءة أ!�
QN2� !0� ?$2 *2!ي ��,�، و"'أه Iا�
 �
� Zأدو�� <%B �I��� B%�*( ا�2\ ا�C$'ي وآ���ت ا�
'اءة أ�� �

� B%�*( (B^م ا���ا,�ت). � �I�H Q�2ھIا� M� �0���  �Bن 

"أن ا�2	!ص ا�� ?,'$C	II?  وأAB S%�T ھ_ه ا�
'اءات أن  

A ا�91ال"، �'�a أ�I%1� �2%� إ�� :� *$�� *N_ه =" �2�� '�b%�
ا�
'اءات إe أن ا�91ال ا�_ي ظA ,�ور *P=�ي، �� <c2I ھ_ه 

 ?���I� ?,�Eا� Aھ ،?�Lاث ا'%� ��g> اءات �=�3'؟ و��ذا'
ا�
� إ�� ��Iiوز ا��$� ا��i> ف إ���N> اءات'
�10>؟ أم أن ھ_ه ا�

� و ا��3'ي. ا"^7L  

��*? �G=> M اHe%��1رات، ��0و�? "'اءة   kإ�� ا A��1ن ا��Bو

�ر*? � �%�H ��B ،���3? أ7'ىlوھ�2 ��'ح إ ،��\ l$'ي ��ھ=

  ھ_ا ا�2\؟ وأي أ�Hس �H%� ا�%�Iده؟ 

   �%N> ���I أbB' ا��2IھQ ا�% ?�"� ,�C3 ھ_ا ا�91ال �H M_ا
S"!ذات ا� �� M3ھ_ا، و� M� ?*��k�*  �Inإ��2 �'دد دا ،�N*'aأ ��

 �$1� �T ،?�*!=HLوا��3',? وا ?���
b!��%( ا�	7 \� A3� أن
�b�b: ��$H �32!ن ��ى ��2IھQ و���ة ظ'وف �$�2? و�	!ص 

. ?2�$�  



�%�ت    �=� o�$� أ��2 دون �1%!ى ھ_ه ا����$? إذ S�T �"ھ_ا و
 �� ،��lرLا �� �2� �� A��" M� S>�* ���2ھQ ا�2
�,? ا�%

  اطM ظN!رھ�. �!

ھ_ه ا���0? ا��3',? ا�n'%NI?، ا�%� �$��NC ھ� ا�%�اد �=%'دي   
 �N2� '�� �IB ،�N* �%I%� �ا�_ي ,M� �C3 "�*=�? ا�I$%Heر ا�%


�*=��a �Nب ا����=�? , ،?�B^N%Hا ?�=*�" ��)، وھ�� M*ا G���)
 .M,د��Iا� �=%P� �� ?���%�kا  

� AB ھ_ا، ��B �IB  '1�> �� A3ن �=3%> ا�%� �%$���N* A دورا  �
 �2i> �� أ�' اeط^ع �=�(، �Bن �%�ج ا�%'�I? ور�a ا����nة ا�%�

 ��^*� �M د���? �3',? وو� ،�N�=� �=%P� M� ��M ا�%'�I?، وا�%
 ����'iل ا�!
, ��!ة و ا�%'Iا� ?�'$I4 ا�
,�21ھ� :%� <0

 �H1%40 ا, e دبLا ?Hل درا�i� �� q:دھ�: " إن ا����	*
'$I��2". ا�� �	درا �=� إ"�2ع 7�" M3, �� �� ?�  

   ?Hر�IIا� ?�
%��2� *�$@ ا��را�Hت ا�%���" �و*��%��� "�د<2
�%'ات ز��2? �%2!�? أن �Ab ھ_ه  M� ،?�=%P� ص!	� �=�

ا��را�Hت ھ� ا�A��1 إ�� ا�M� �C3 7	!��? �	!��2، وB_ا 
�'ا�n? ا�%� ,M3I أن <3!ن *�,^ ��I ,1!د، ��3نkدوات اLأن و"�  ا

 M� �N�ا7%��ري �=� �\ �=	$�����e" G? ا�$'ب" ا�_ي �Bن و
 M,_اد ا�'�Lا @$* )l�� ء ا�_ي�	:kا M� و<$��'ا @�و�!ه ا�'

 .?In�
  <I'دوا �=� ا�2I;!�? ا�1=��? ا�

   M�* ة!i� M� �C3> �" ?*ر�
Iا� ?�=I� اءة أو'
وأ�l' أن ا�
�!r? ا�'�@ ا�_ي ط':%( ا���3lk?، و اkذ��ن  �='Iھ�� ا���I

 �I%2> �ا�_ي أ�T%( ا�M%I ، و�� ا�P%Hام �M� ?=Ii ا�I	�=�0ت ا�%
 �NC�$, �
�,? l%�، إe ا�L �H�3$ز�? ا�I	�c= ا�%� Qإ�� ��2ھ
 G=> أن <3!ن ?���%Heر ا�" S,'0> �اا�$��� ا�$'*�، �=� أ�
  ا�I	�=�0ت و���ة ا�2\ وe )"��H أن <=	4 *( �2!ة و"N'ا.

�� "SI *( أ�� :�و�b0b: S? ا�2\ "'اءة، 7L=4 و�Bن أول   
 ، ?��

� :!ار,� *�2� و*�2( واH%��� ھ_ا <
��1 ا��q0 إ��: ��أ

�	!ل.  ?T^Tو A7�� �IN�%�  وM�* ?I>�7 د



   :�0�	
��( �!رة ���? �l M$' ا�	$���G أ�� ا S�2و�> �
�
و�'l ?�!IiI� Sr$',? (���eة ا��L) ا�%� ,�NI;2 ��ظ� 

B ،ك'%C� ?="�� ،��Iأ� ��I��� �$r!� ?��^ا� �rو M� �2%23� �I
 M� '��$%وز�2() إ�� ا� �ا�M� \2 اkط�ر اL:�دي (ا�C$' ا��iھ=
 A3l ھ! ا�$2!ان ا�_ي A7�Iھ_ا ا� �� AI$=� '1, و�� �I��� ء�g�


�ر*? ھ_ه ا�2	!ص I� ا�$2!ان ?�n��IH ت�I%��� ،�B'%C� �IH�"
e4 ا��? إ�� ��N!م <��P> أ�rس إ�HLا ���%;�ر ا�_ي ھ! 

 .G���$	ا� \� ��  7	l ?��!$',? و�3',? و

   :�,�g
��ءت ا��	!ل <���� �%�'ح �M� ?=I ا� �T  

,ــــــ� ا
 +,ـــــ�            -
  ا
�45 ا�ول: ا

   A3C> �Nاءة أ�'
�r ھ_ا ا��	M� ?�!Ii� A اL*��ت أS%�T ا�
��<( ا��3'ى، و"� "�م <���b3 �=2\، و<0!ي �7رط? ا��20ءا<( وا�$��

.q:��Iا� M� ?=I� �=�  

  . ا��I=� ا��Iدي �=��2? ا�3=�?: 1  
و�Bن ھ�ف ھ_ا ا�q0�I؛ ا�!"!ف �=� ���=�? ا��I=� *��%��ر   


�ء �$=�? (*	',?، ��;�?، وIH$�?) و�;'ا � ?�=I� أول A3C,  )أ�
  �=%!ظ�� ا��b3I �=0!اس ھ�2 أط=
S �=�( ا��Iدي.

   ?:. *9tرة ا���2? ا�3=�2  

,�C3 ھ_ا ا�q0�I أن ا�2\ ��N0�r!> M3I, ?=I ھ_ه   
ا�$u2I* �%> e ?�=Iى �M اkط�ر ا�$�م �=2\، إذ <�C3 *9رة ا���2? 
 �C3> �IB ،دي�Iا� �=�Iا� M�*و �N2�* A��0ا�%$��4 ا� M� ?�=3ا�

� ا�2\ � �N1�� ا�� ���0? <�'ض!$* ?"^
<�ا���<M� �N ا�$
��1�).(��B$��� ا��0!ا��)، (���� ا��kد)، (وا�$��� ا�Ii  

� ا���2? ا�3=�?:3  �وھ�, �2	c ا��I> .  M� \2	A ا����2ت 
ا�$^"�ت ا�%� <�30 و�A ���2'ه *�$M� �Ng *$@ و"� �Bن 

 M� ?��� رة!� MIg> )�L )b:��� q�: M� رwaLا A	ھ�ذا ا��
 A��B ا�2\.

 

 

  



�9+,ــــ� 8,ـــ� ا
7 ـــ�ار  � :���:
      ا
�45 ا

ا��	A ھ! و��� ا���2? ا�3=�? ا�%� <M� SgPI �^"�ت ھ_ا   
�S��3 ا���2?  ،�N=و���� �N>ن ا��9رة ��' <�ا����,'H �30>

ا�%3'ار,? ا�%� <1'ي ��' A��B ا���gء ا�2	�، و�M3 *%!ا<' 
�2
? �3C� ?2�$=? ظ�ھ'ة �	�?، *$� أن � �� MI�N> وت، إذ��%�

g%"وا .?�nw�� ا���2? ا�3=�? �^"? � S��B إ�� )I�1
> A	ھ_ا ا�� ?
� ا�2\ �
'اء ا��I2ذج ا�%3'ار,? ا�!اردة %Hا �INإ�� �g���q0 أ

  وا�%� أظN'ت: 

  . <3'ار �%!ا��? ا��2�/ا��gIر�?:1  
��I� �=� �N!ذج <3'اري <$=��* 4	�x و"� A3l ظ�ھ'ة    S�"و

.�N=,وu%� ءا�g� S0%�  *�n�2? ا�S13$ �=� ا��eeت و

  2y�=!رة:. <3'ار �%!ا��? ا�	ا� /  
   �I� ���P� 3'اري> zI� ر!Nة �=� ظ�,�iا��? ا�!%Iا� w3>'>


�، ,'<w3 أ�H�H �=� <3'ار ا�=�;? ذا<�N، وB_ا ا�P%Heام *�H 'Nظ
ا�I%3'ر �=	!ر ا�%�N��C?، ,!�} ھ_ا إ�� دeeت <%41 و ا��eeت 

  ا�%� أو�u إ���N ا�q0�I اLول. 

ة ا�%3'ار,? �M ا���2? و"� ا���2 ا��b0�Iن �=� ا�I%Hاد ا�	!ر  
 ،A���I�2_ت إ:�ى ھ_ه ا�%Hا �I=B ا�%3'ار �=� S��" �ا�3=�?، ا�%
� وأ�@ إ�� ا�M� �C3 ا��eeت ا�%� أ�lرت =3Cوھ_ا ا�%$��4 ا�
�@ و ا��M� q0 ا���,A، ا�_ي '��* 4=$%> �إ���N ا���2? ا�3=�?، و ا�%

�	�A ��م ��'ت ا���2? ا�M� ?�=3 ��م <�1iه *	!رة �Ii=?، و<� <
 .?%0* ?�	� ?��!	7 �Nأ� S%�Tأ �
�2? ا�%3'ار ا�%> '�� �1i%ا�  

  :;
�:
8,ــــ� ��9+,ــــ� ا
>�ـــ(  أ�� ا
�45 ا     

   e ?�2? ز����* " ?=��
�'�r? أن ا� M� A	�2=4 ھ_ا ا��,
� ا���2? ا��B q�: ،?�=3ن ا�M�w أ:� � Gى ذ��* �IB ،"?���3�

<��I��* z=� ا��Iدي، و*9رة ا���2? ا�3=�? ا��0Iور ا���رزة ���N، ار
 ،?��bB 'bB!رة أ	ر *!N;=� A��1غ �( ا�!H �I� ،��$ار<��ط� ط��

 �N%r'� q:��� ?T^T إ�� A	��1 ھ_ا ا��

�، و"� <� <:e �$,!2>و
 M� ىu2� �%: \2أ �=� *�2? ا�'�> �ا�%�E'ات اHL=!*�? ا�%



"kا M� ب'%
� وا��3'ي. ا�
'اءة ا�_و"�? ا������e? و���Ii�2ع ا�
 :�=, �� 4��S��3 ا�q:��I <���� و  

  1 :@�  . ز�M ا�'
ا�_ي ار<�z *����2? ا�3=�?، وB_ا ا�$^"? ا�%3'ار,? �M ط',4   

 A$��? إ�� �rإ M�wھ_ا ا� M� '��$%=� S��P%Hا �
�2? ا��2�؛ ا�%>
  ا�L' ا�_ي �Bن أ�H�H �%�ج ا��I=� ا��Iدي �=��2? ا�3=�?. 

  0=�: . ز�M ا�2  
   ?�2
��' �2( أ��C%��* ��*!=H( ا�_ي uC� �=%P, eة �M ا�%

 .@�� ا�%$��' �M ز�M ا�'� ?��P%1Iا�  

  
  . ز�M ا����=�?: 3  
   q:��Iھ_ه ا� �C3>و (S=$���' ��P%H�* )2ام ��E? (أ�$A و

 M�* A	� M� ?*ر�
Iو�� "� <�'زه ا� ،��eا�� �NI:^>و �N�*ا'> M�
�HLا ��س ا�$����ت 3l=�? <9دي Tk'اء ا���i> ���2' ا�2\ ھ! 
 .\2=� ���Iiو ا� ��eا��  

   Qة ��2ھ�� M� c%ر*? ھ_ه أن أ��
Iا� ?�=I� �=� Sr'�و"� 

�,?، *$@ ا�I	�=�0ت و���ھ��NI ا�%� <%$=b� 4^ *����2?، وا���2? �
ا��3'ى ، وا����2ت ا�	E'ى و��N!م ا�$^"�ت �=� أ�� <S,'0 "�ر 

!3, e 1%��ع أنIم ا��P> e ھ����I� إ"�0م ?�=I� )* ن �� أ"!م
 ?,!�2* �ا�2\، وإ��Nr'�> �I ا�%�$�?، S=I� �IB أن e <3!ن "'اءا<

�? �%�iوزة ذ�M� G ط',�i�> 4' ا�$^��ت ا��n��I�1?، و<%�� ��
 ?�n��I�H :Ab� ت�:^�	� M� A
� ھ_ا ا�0�ا��eeت �1%���ة 

�? إ���rھ� إ'�aازي و!Iا�$2!ان، ا�2\ ا�  M� ،ھ����Iا� @$*

A �;',? ا�
'اءة �Ab أ�4 ا�%!"� و ا�%���M�* A ا�2\ و ا�
�رئ.:  

و"� �Bن ا�2\ ����0 را��g أن ,2	�ع �QN2I *$�2(، أو أن   
 ?IH G=>و )�� �rي ا�_ي و�
,3!ن �9ھ^ Lن ,A3l _7u ا��kء ا�2

  ا�2	!ص ا����Pة. 

  �	Iا� M� ?=I�در و و�I� '��1%=�? ا��q0 ا�%�Iت �=� 
  ا�I'ا�� "�N%I1 إ�� �Ii!��ت: 



  1 �. ا�IiI!�? اLو�� ا�%�Iت ��A��_> �=� �N ا�	$!*�ت ا�%
 :�NIن أھ�B \2ا� M�*و �2�* ?�2�wا� ?��1Iا� M� �H�Hأ uC2>  

   M*e ت) ��1ن ا�$'ب�:'�l'ح د,!ان ا�	$���3l) G'ي 
....��=7 �H!, :ـ� G���$	اء ا�'$C2;!ر، ا��  

  2��bا� ?�!IiIا�%2;�'ي . ا� <��i��* �%N> �*�%B SIr :?�
 Mھ�!B ن!��M�?=Ii ا��2IھQ ا�2
�,? ��N2: *�2? ا�=E? ا�C$',? �ـ 

��I0� ?I ا�!��، <A�=0 ا�2\ ا�C$'ي *�2? ا�
	��ة �!ري '>
 ��� �I0� :ـ� ?�*!=HLوا ?a^و ا�� �I:ح أ!%� �I0� ?I��!<�Iن <'

..<=�Iا�  

  3g> أن Sو��: :?b��bا� ?�!IiIا� . ?���B �� '1�> ?�!Ii� �
 �� M�* Mو� ?,'$C!ص ا�	ا�2 ?H�2ء دراTأ ?,�
<!ظ�� ا��2IھQ ا�2


2$? �ـ: �IBل أ*! د,>، B^م Iا�'ؤى ا� :?�!IiIا:%!<( ھ_ه ا�
  ا���ا,�ت �ـ أدو��l .Z$'�� ا�
�,� و ا�2
� ا��i,� �ـ وھ> رو��?. 

  "'اءة C� ?���T$'�� ا�
�,� �ـ: �	��� ����.   

�? إ  �rإ �Pدر دا��

�eت �ـ: دB%!ر ��� ا�Iا� M� ?�!Ii� ��
 .?I,�

�ر*? ا�2	!ص ا�C$',? ا�I* SI%اھ  

�~ن    �ھ_ا و ر�a و�'ة ا�3%> ا�%� <�2و�S ا�$	' ا��iھ=
 �� )1�� �i, اءة'
ا���:q أ�2Tء �I=�? ا���P, �I� q0م �I=�? ا�
 c=1%, رئ�
*4�r �N، ذ�G أن ھ_ه ا�%3> <
!م �=� <A�3C ذ�7'ة �=

�? :!��N و�M3 ا��Nii0* 4���% إ�� �
T A�3C>و )�!	� �N� ��
 .�� �:  

�? إ��   �rإ q0�1'ة ا��� �� �2�و�$A ھ_ا �M أھ� ����د
 !N� "�Hدر Aَِ%ُ" )ون أ�'�b3ر ا��lط��$? ا�2\ ا�_ي <�2و�%( و ا�_ي أ


'أه �=� �a' ا�!<�'ة �� �
n��:�t2_ ,0%�ج إ�� أن ,�_ل ا�I'ء ��Nا 
=� �
�� ����,�" �IB إ�lر إ�� ذ�G إ*'اھ�� ا���1  M� )�� Mا�� �


��? ا�2;',? ا�2
�,? و��N!م أ�4 ا�%!"� .�  

  '��Cل ا�!" �1���3ن ھ�  

  �� أرا�� �
!ل إe �$�دا         �M ��;�2 �3'ورا.  

      �Iد� S��B ���*? �M اtHL=? ا�%� رواد<2kا �� �%�aر M3و�
2$� �=�0Iو�?، ھ_ا وأ"' إ��, c��� ر!%Bا�� Ag�* ^�=�"'ارا 



��3ن  q0اف �=� ھ_ا ا��'lkا ?IN� )

!دة ا�_ي أ7_ �=� ��<��
 q0اف �=� ھ_ا ا��'lkا ?IN� )

!دة ا�_ي أ7_ �=� ��<�� c���

.�I�=: ر�	ا� �H�3ن وا�  

و:�1� أن أ"!ل أن ھ_ا ا��Ni إن �Bن ,'"� إ�� �� طcI إ��(   
 )N��!> ?=�	: !N�و�	0( ا��1,�، أ�� إذا �Bن أH%�ذي ا�CI'ف 

 .A
Iا� �Ni� Gذ� '�a  



,$� l$' ا�	$���G ظ�ھ'ة �w�I%� ?�2ة "�1B �=� ?In' ا�2;�م 
 ?�!;2Iا� M� �"^وج ا��'Pھ_ا ا� �=i%, )2� وج'Pو ا� �n�1ا�

 '$l رواة �N* '$l �ا�=�;�? ا�I$%1I=? و ا�G=>" ?�,'E ا�E'ا*? �%
!E=ا� �N* '$l �IB ):ا'lو G���$	ا� e �N�u* ا!:'	� �g,ن أ!,

�!ن ط�M� ?�n أ���ظ( (....) أو *�N�u أ���ظ ��درة"'$,)1(      

    ،�ھ_ا ا�P'وج �M ا��uI!ف ,%2
A��B c1I�� A ا���gء ا�2	
.?I,�

�س ا�_ي �'�%( ا�
	��ة ا�Iا� A3�Nا ا�'H�B  

� ا�_ي أدى إ�� �l!ع   =3C1%!ى ا�Iد �=� ا�'I%ا� <���إ�� 

�!�? ا��ا�?، �I> �i'دا ����2 �=� �1%!ى ا���S ا��ال و اI�

ا�r!I!ع، ا�_ي ,�'ح "�g? إ����1? ���7ة، ھ� "N' ا�1=�? �=�'د؛ 
 G�1ة ذ�i� �N� M��IH'اء ا�'$C�0*�ة ا�� M� S�CB �ا�1=�? ا�%

\=P, �� دة�� M,_=ا� 'Pح وا���Iا� ��� �I!ذ�)2(  '��Cا� �INإ��

)�=� �Nr'�, ��I!ع  *$� اH%���ء اaL'اض ا�% A$� �I� ذج!I2ا�
ا�C$'اء "I=3%, e!ن وe ,�3'ون دون إط��? أر��l ا�
!ا��M و 

"�N2� 31!تIد ا�!�
  . )3(ا�

و"�*=S ا�
��=? ھ_ا ا�!eء *�e:%��ء *�I^د ا���C' وإ"��?   
 �N2ا��!
�؛ ,	�ح *IH'ا� �N
ا�!�ne �=!ا�� ا��i,� ا�_ي 3�H!ن ��ط

 .�N�'lھ� و�iI* �2E%,و  

^ف ھ_ه ا�$^"? ا�l �C3, ?�'I$' ا�	$���G و�!د �=� 7  

�ت، �$� �g> �IB ?=��
�i!ة <0!ل دون 7=4 :!ار *�M ا���C' وا�
�=�0=!�? دون و�!ل ر��H? ا�	$=!ك، و ا�%�iوب �$�N، و�M أھ� 

� واe"%	�دي ا�_ي �Bن H��1و ا� ،���I%�eا�� ا��3' ا!Iھ_ه ا�

                                                 
 3تبـة الدراسـات األدبيـة دارة املعـارف القـاهرة، طيوسف خليـف الشـعراء الصـعاليك يف العصـر اجلـاهلي مك - 1
 .313ص  1978(
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> �=� AI� و ا�_ي ،?=��
A,!0 ا���Pب إ�� �i!ء ,E_ي <	'ف ا�
 .�2$=�  

   M� @�'��* )*�i, ،$=!ك	ا� )i%2, ي ا�_ي'$Cب ا���Pإن ا�
 z�>', ا�_ي �IH'ي ا�'$Cب ا���P7^ف ا� �=� ?=��
ط'ف ا�

  أ�^ *�e:%��ء *(. 

� ھ_ا ا���Pب ,%0!ل إ�� <��E' ا���Pب   
=> ��إن ا��2$ 
<N2ات ا�'��E� ��� ��1iا أداء �=H A$�وا�1=>  و<0!,=( إ�� 

 .G���$	ا� �N* 'N%lا �  ا�%

� ھ_ا اkط�ر <$'ض ��e? ا�$'ب l$',� ھ_ا ا�%0!ل   �و
�2 *( �%2
=? �iN� M? ا��PIط�?: E%>و  

�~�ـ� إ�� "ـ!م        أ"�I!ا *2� أ�� ��ور ���3ــ�  
Aأ�� e �Bا!H  

  إ�� ا��2$: 

� ا�
!س ر*Nـ�  =�	, Z0� ?=و��       �وأ"�$( ا�^<ـ
 A�2ـــ%, �N*  


�وم و*  * �P,0!ل ا�2;�م ا��3'ي و:�وث ا�$��ف <�ر%
 AI� ا�_ي ��^Hkا�2;�م ا ?i�%� ?3=$	ظ�ھ'ة ا� ��%P> م^Hkا
 q�=> �� M3� �
�=� ا�M� �0 ظN!رھ� �M ط',4 ��_ ا�2;�م ا���

 ،�H��$ي وا�!�L' ا	ا�$ ��" ?N�ھ_ه ا�;�ھ'ة ط!,^ �%$!د �=!ا
��1د ا� A$ة و��,�l ة!" S,!"ت و'Nظ A* ،?,د�	%"e��0ة ا

وا�r'اب اL:!ال ا��H��1?، و ا�%G1I *��'وح ا��iھ=�? ھ� أھ� 
"G���$	ة ا�uC� أدت إ�� �
?. )4(ا��HLب ا�%:e ر!	� ��  

�2 �
!ل �M *�ب   =$i, G���$	ا� '$C� ر ا��وري!N;إن ا�

�د، أن l$' ا�	$���G ظ�ھ' ��2? و�3',? ���7ة %�eوا M;ا�

kھ' ا!i��* �Nر<��طk �I� )�=� ر!b,ا�;=� و @���1� ا�_ي ,'�
 �IB ،رة!b��* z�>'� ي'$l wإ�� ر� ?��� �B!=$	ل ا�2\ ا�!:

�M� ?=I ا�
	��n ا�I$��'ة ا�%� ا<P_ت �M ا��2C'ى  �� �i�
                                                 

، ص 1997، 4حسني عطوان، الشعراء الصعاليك العصـر العباسـي األول، دار اجليـل، بـريوت، لبنـان، ط - 4
56. 



� "	��<( ا�%
�م � �H�
وr!� )>'�H!�� و��دة �c�IH":Ab� �N ا�

�1 ا�ubر ا�$'*� �=� ��1ن � ?a��� �2'ى، إذ ,�0ولCا�

�ء ,�N2ر �=� أ,�ي أ��ا�2n وا��1!ف ا�$'*�? اl A3���2C'ى(...) 
�I!ذج  -ا���C' ا�	$=!ك-<	�أ و<M� AN2 ا��م ا�$'*�، وا��2C'ى 


!ا أ"^��3 ا�_ھ��? C%ا� :�H�
�',� ��0Iو�? NB_ه ,
!ل c�IH ا�
� ��3'ا<�3�  ودو�!ا 

   99 "���
� وا�%�ga د�	5("%�^ :(  


� ا�IgI!ن وا:�،  إذا "<i%�ز ا�2	!ص ا�
'ون  ���وا�
'وع 
 �Nإذ أ� ?N*�C%� �
�> �rا!Iو:%� ا� (...) A3Cا� eل إ��%, eو

   )�I%1�)6ة �M ا���0ة وا�1�kن".

   �و"� ��e) S��B? ا�$'بM�* M� ( ا�2	!ص ا��iھ=�? ا�%
 �=%P> �Nأ� �aت، ر�
=$Iر ا��C%ازي إ�!, ،�Hر وا�C%�~* S�g:

Nأ� �IB ،��!r!�2? و�* �N2� '	$ر 7^ل ا��C%�kا Gذ� �NC> �� �
 ،�=�
ا��iھ=� *~�%��رھ� و���ة Pl\ ��2!ذ �M ط'ف ا�2;�م ا�


�� �M ا���iC? وا�
!ة <'اھ� ا�
��=? :3'ا �=� اL:'ار * �2E%>و
.z
�  وا��HLد 

   �I� ����P� ن�B (ا�^��?) وا�_ي )��ور�a ا�A3C ا�_ي *�ت 
=1> �� �N�~� ،�� ا�$	' ا��iھ=�� �M ا�GC ا�_ي :�م :!ل �Hد  

 ��
�A أ�M� �N و�r ا�'واة وأ��N �02!�?، وھ_ا � ،�ا�C$' ا�$'*
%2
\ �I�" M? ا�2\ ا�_ي أS�T أ�( ���7، <�2و�%( , �� ?
�
ا�0

ا��را�Hت �2_ ا�
�م "�S��2 ا�
	��ة �M ا�C'ح وا��1�%' �� �� <��2( 
ا�CP�w'ي، أي "	��ة أ7'ى إذ <�2و�C��* �N'ح ��Bر اLد*�ء ��bل: 
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 �N:و'l وأر*� ��د ،)*�%B �� ���aLھ� ��:> ا'Bادي، وذ�Eوا��
."�:'l M,'C$7(�=� ا�(               

�? إ�� ھ_ا <%I%� ا�^��? *$���I? إM� �N%�1%B ا�%'�I? إ��   �rإ
 �� MIr�Nص �=� �2!ا�!	� M� {Cأ� �I����ة ��Eت، وB_ا 

:e �N2%�2و�H �
�. ,$'ف *ـ���e)ت ا(��L، ا�%  

و"� �Bن ��ارM�H ا�M,'��$I و"��ت �� ا�^��? ��C' إ��   
� ا�!"!ف �=� رؤى �M� ?�=%P 7^ل �� � ?�aر �N2� @$*

 :�N*ر�C� ط':!ه �=� ا7%^ف  

  1:�=��  . �!	�د ?<( أ�8 
   ،M1: د!I0� <%B �I�� ?,��=
> ?Hدرا A0� ?��^ا� S��B �
�

� l$'ه، �T 7	\ إذ <�2ول :��ة ا��2C'ى وا�$!ا�A ا�%� أT'ت �
 4�T!%*" ?�2ا�� ?Hه ا��را_N� م�
� ?�2� ?Hا�^��? درا ?Hرا�� ^	�

 �� �N* ?N��C7'ى ا�L!ص ا	ا�2 @$�* �N%ر��
ا�^��? و�
�� و��N>�B�0 إ,�ھ�".��Lھ� �=� *$@ ا'�Tu> ن��* �T ،�N>��!r!� 

)8(    

   " �=� Gذ� ���IB ط'ح اLھ�I? ا7L^"�? )ا�^��?�I%$� (ا 
 ?��e �Bدeا أو!I=�) �=Hل �=� هللا �=�( و!H'� 21!دIا� q,�0ا�
ا�$'ب، �~ن ���N ا�
��2? وا���iC?)، (...) و"!ل �M* 'I ا���Pب 

(إ2l!C7!ا �~ن ا�e �$2 <�وم)، ����e? <	!ر ا��Cة وا��uس 
وا�	�' �=� ا��3Iره، �T أ�M� �$�> �N ا�1�kن c�l ا�%'ف ا�_ي 

           )9( و,�'د ��N2 ا�'�7وة وا��'اوة".,��' ا�Z�2 و,��1ھ�، 

%2
A *$�ه إ�� �� أ�IHه ا��راH? ا�0%=�=�?،   �� �,�
و�Bن ھ_ا <
 �T ?�$	ا� �Nح أ���ظ'C, ،ت��*Lا M� ?�!Ii� ة إ����	

�1 ا��
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�ط� �Ab� M (إ:%�Cم وأدب I�2 ��م و,$2!ن *$@ ا�$I* Gذ� <
$,
(...?�!���، ��il? وإ"�ام، و:H�I?، ور.  

   ?�0�H ?Hو درا��> M1: د!I0� �N* م�" �إن ھ_ه ا��راH? ا�%
 ?=:'Iا� ��P> ?ا�2\ دون ��0و� M� 'ا�;�ھ )�!��* SI%إھ

.\2=� ?���Iiا���2? وا� )�  ا�%��1',? إ�� ا�M� �C3 اLو

  . وھA رو�,�:       2  

  ,�%%c د/ وھ> رو��? "'اءة ا�^��? *���2C=� S'ى:   

و�' إذا ��Z     ^و<� وإ�� �0=! إذا أر,�ت :  
  ا�$wوف إI%H'ت 

   �� " :�و�Bن ھ_ا إ�lرة إ�� ا�w0ن ا�_ي ,1!د ا�C$' ا�$'*
�w2, e 'Pف د�� أو  M� ن، و��w0ا� )��%i, e <0ا� M� q,�: M�

'ون *��=!�? � eب إ��Cا� M� q,�: M� و�� ،�gE*اوة و�� cl',

� ��e? ا�$'ب ا�_اn$? ا�	���'ة (...) و�H ة أو'��r ?*!12Iوا� S
."c,'�     )10(إ�� ا��2C'ى �'ارة eذ�? و:1'ة، وإa%'اب 

�uو�u إ��    G���$	ا� '$l ق��H ��و*$� ھ_ا و�r ا�^��? 
 q,د (أ:�د!=Pوة "�9رق *�3'ة ا�'$��'وة *M ا�!رد و<l z*u'ا ، 

 A��H !د ھ!=Pا� A��H ن ,�رك أن�B���7)، و '�a �%وا�� �
�>
)IN���1� ا�_ي �kا AI$�2  ا�%E, �0ول أن, !N���IN ���7، و�_ا 

�'�? ا���0ة ��0
4 �!رة رو:( ا�0��i?، وذات <l z*u'ا ذا<� 
."�I%iIدرة �=� ا�%��3 �� ا��" '�a ?*'%E� ?
=")11(       

و,1$� د/ وھ> رو��? �%�2ول ا�^��? �1%�2ا إ�� �!ا�>   
w�I%�، ذات �%�'دة �Nأ� �
�I� �H�1:إ Z0, ن�B " Ab� M� ?,!E� ة

 '�Ir )��
'ع , �g��%1� �b,�: �0ث%, !N� '�;� �N� أن ,3!ن w$,
     )12(ا�I%3=� اLذان "'�� ����2(...) و,%3'ر ��( ا��2� <3'ارا ��و,�".

                                                 
وهب رومية ، شعرنا القدمي والنقد اجلديد، الس الوطين لثقافة والفنون لألداب، الكويت،  -  10
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� �!�r آ7' " و"� ��1ت ھ_ه ا�=E? ا���2? ا�'ا"�?   �و,
!ل 
<��1iا ��ھ�C <	!ر ا���C' أ:��I* )1�H *'ز ��M� �N إ�0'اف 

u> (...) �*!=Hا�$�"=?: "!م أ '�a ھ_ه ا��0!ا��ت M� '�� ��B A�
."... �N,�� �n1%!دع ا�1' ذا� e ،AھLو��و��3 أھ=!ن، ھ� ا ،�Bا!H 

)13(         

   ?=��B ة��	
� ھ_ه ا�
'اءة  أ��N �� <%�2ول ا�� �g,أ y:^Iو ا�
 z*'> �T ���Iiھ� ا��$* �C3%� ?2�$� �2 ���0ت� �
> S��B A*

l !ص	د *2�$*Lھ%� أو ھ_ه اLا M* و'I� أو ZI=%I=� ،أ7'ى �,'$
��2%Iا�*   

  . ��زي 9,<�:3  


!ل:   , ?�*!=H�2ول ا�2\ إ��^"? أ> ���!زي ���1  �2=4,
� *�ا,? "	��<( إ�� "!�( وھ! ��( ا��2C'ى ��7*( ا�C$'ي !," - 

?,!E=ا� x�	ا� M� �=i%, �IB-  �0,'� ��^إ� AI0, ��7ب :�د
."�N%$ط�
I*)14(   

  � 'I%1,و ،'�Lا A$� )?,!E=ا��وال ا� ^E%1� \2اءة ا�'" �
 Sا��� ��2� �=NiI!ل ا�!اردة �Iا� �%E�� ،?,�232ا� M� �C3=� ،(

  ���!eت ا�2\.


�? �0!ر,? ���دھ�" <$'ض   � M� \2اءة ا�'" ��و,4=�2 

��=? أو ا�q�: �I%iI و�N� cr أن ��* �N%"^� ��ا�_ات Lز�? :�دة 

"^� �N* ?=��

!م �=� ا��3%�9 �^"? ا�, e �N$� �N=��$> وأن ?�"!� ?
    )15(وا��1Iواة *A �=� اLذى وا�N�reد".

   �Nأ� eإ ?
�Iو� ?���I� ?Hإ�� أن <3!ن ا��را )�$H �aور

� �=� �0> ا���C' : "إن �=$> )�!" �� �IB ح'C=� ����:أ c2i>

                                                 
 .266نفسه ص -  13
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$�l �� )�uBام ا�_ي ,��و و�
Iا� <=
? أو ھ_ه اHL=0? ا�T^b? ھ� ا�
 ?,!
���I? وا���1 ا�iI'د ��Ia Mه ا�u%Iھ> �=w2ال، وا�
!س ا�

    )16(ا�I	il M� ?�!2' ا���2 ذات ا�	!ت ا�'��ن واTL' ا��$�ل".

   G=> M�* z*'ھ�، دون ا��C� إ�� )I�1
و"� <�2ول ا�2\ *%
 G=> 7^ل M� \2=� ?��� ھ�، و*$� أن أ��� �!رة�CIا�

 ?�*!=HLھ�، ر�� ا�;!اھ' ا�CIھ_ا ا� ��� ا�
	��ة و� ?%�ا�^
 ��%> �=� ?1H9� S��B �N�L ���2"إ 'bBأ ?Hا��را S��B ءwiا�

.���eد �N>�H�3$ا���0=? �=� �1%!ى ا���2? وإ� ?�*!=HLا�%�!رات ا  

  4:C,�  . أدو

<�2ول أدو��Z �\ ا��2C'ى M� ?�!Ii� MIr ا�
'اءات   
�1i، �2	!ص ��ھ=�? �$A ا�'ا*�N2�* z ا�l" :?,'$C$',? ا�

."?��H'ا� ?,'$l ،@�  l$',? ا�'

   M�* ،'7وا� ��Lا M�* ?"^$3^ت " ا�C� \2و"� ط'ح ا�
 ��" �=� @N2, '7آ �I%i� اف'C%H3^ت اCو� ،�I%iIا�_ات وا�

��E,'ة، و<=G ھ� �3C^ت ا�0',? وا�'3C� ،?�a^ت ا���0ة 
       )17(وا�%3C� ،'��E^ت اk*�اع".

   Zأن "'اءة أدو�� y:^Iأو وا� ?,!E� ةw�B1%�2 إ�� ر> e
 �N0%�> �
�? ر�a أھ�I? ا�
�g,� ا��CIر إ���N وا�'ؤ,? ا�%�H!�

 �I� ا�2\ *�ون "�!د ���� �� c�1, Zأدو�� A$�
�رئ، وھ_ا �� =�
�?، ا����$?. �
b��1?، ا�0',?، وا�%0'ر، ا�=� �,�g" إ�� ط'ح �g�  أ


� و*$� أن و"��2 �=� *$@ ا��را�Hت ا�%� <�2و�S ا�^  � ?��
 Aإ�� <!ا� Sg�
�ط$S �� ا�^��? وأ> ��=� *$@ ا�
	��n ا�%

 ��Lت ا���e �H4 �=�( ا=�, �I�� �1i> ��I��� ��Iا�^��? <!ا�^ أ�
<=G "ا�IiI!�? ا�w�I%Iة �M ا�
	��n ا�%� ,C� �H�" �NIg%2%'ك 
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 .88، ص 1989، 1أدونيس  ، كالم البدايات ، دار األداب، بريوت، لبنان، ط-  17



 ��
���N ھ! <=G ا� �;�Lك ا'%CIا� �H�
ھ! "���? ا�^م (...) و�M3 ا�
kا"�N%*ا!T ت�Bu>و �N%أ��� S%�T �  )18(����1? ا����Pة ا�%

   ،�N� ?�$�إ�� ���> ھ_ا <%P_ ھ_ه ا�
	�M� �n ا�^��? �'
 4�� ا�$2!�?، واe<�3ء إ�� <��P> أ�� ا�%�Iد A��H وا:� � �=i%>

ا�e%;�ر، وو�4 ھ�<�M ا��02H M�%�0Iول أن �
� �� ا�^��? 
� إط�ر ھ_ا �!�r ا��راH? �2%0'ى �!"$�N ا�C$'ي �و ا��3'ي 

ا�$2	' ا����i (���eت ا��L)، وإن �2B �'دد �� ا��B%!ر ��� 
 A�=0%ا� �� �I%$> ةwھ���� و��? !> e" )�!" �ا��Nدي ا��'ا*=1

� ا��ارس 
و<��4 <���
� آ���، �� اeط�2tIن إ�� أ�MIg%> �N ��دة <
� ا�
!ل.� ?�� ا�%
�,' و ا��iIز� u�Pا� 'l)19(     

  1�,	,D .:ان�$
   E,� ا

�ر*? ا�2\   � �� �$��� ��nا'�",$� ا�$2!ان �	�=�0 إ

"�، " ,w* ���Iاد G�3�%� M�IT ا�2\، ودراH%( إ�( ,
�م ��2 )20(اLد*

�? �B'ى �z�g ا��i1م ا�2\ و�Ia �� �N@ �2(، إذ ھ! '$�
   )21(ا�0I!ر ا�_ي ,%!ا�� و ,���2%".

*��2	!ص  و�$A ا�91ال ا��i,' *���'ح �� �^"? ا�2$!�?  
�S��3 ا�2	!ص  ?���Pھ_ه ا� M� دت ��دة'� �ا�
�,I? ا�%

 M,ء وا�$2!ا�IHLا AB �N� ع^rLا"� و ا!Iدة ا��$%� ?���E'ا"
"?23II22(ا�( .  


? ا�%�ر,�P?، و��C� M3' إ�� أ��2   �
�P� M%=� :!ل ھ_ه ا�0
 �� '�a �=� ?��7 ?�I1%* و�23( ا"%'ن ،�
أ��م �\ l$'ي "�,� :
                                                 

 .11، ص 2002، 83حممود الربداوي ، جملة الرتاث العريب احتاد كتاب العرب، دمشق، ع  - 18

 .9عبد اهلادي الطرابلسي، حتاليل أسلوبية، دار اجلنوب، للنشر والتوزيع، تونس، د.ط، د.ت، ص - 19

اوي، السيميوطيقا والعنونة، عامل الفكر جملة تصدر عن الس الوطين للثقافة والفنـون و األدب،  مجيل محد- 20
 .96، ص1997، مارس 3،  ع 25مج

 .27، ص 1990، 2حممد مفتاح، دينامية النص املركز الثقايف العريب، الدار البضاء، املغرب ، ط - 21

بداالا، التقليدية دار توبقال، للنشـر والتوزيـع الـدار البيضـاء حممد بنيس، الشعر العريب احلديث ، بنياته وإ - 22
 . 103، ص 1989، 1املغرب، ط



، �IB أ�2H �2%�2ول ھ_ا ا�$2!ان MIr �2!ان رZ�n ھ! �Bن �n�Hا
���eت اM�=n�1%� ،��L ھ�223I, A أن �%�0ث ھM� �2 ا�$2!ان 

 )2� �*e ��%%?  د��e? ذات ط�"�ت �w2%3ة و��A7 أو�e" )��!*
23(�
'اءة ا�2\"(   .  

�nw( اLول ا�%�اد إ��    ��إن ھ_ا ا�$2!ان ��e)? ا�$'ب( ھ! 
,$'ف ��( ا�$'ب <�I1? ا�
	��n و��1!ھ� إ�� روي  ا�M�w ا�_ي ��

 ��S�I1 آ�_اك ا�
	��n *0'ف رو,�N و��:��n�* Ab� �N? أ*" M�$�
  )�I>)24م، و�2�H? ا��0%'ي"

   ?
:e ر!	� �� �T ?=��B ?أن <12> ا�^��? إ�� أ� M3و�

�ط� �$�N �2!ا���، �~ن ھ_ا �� ,A$i"ا�$2!ان ���رة %> �n�	" 'N;>

�H ?�^� M� �IB ،\2ل ا�!��I� اء!%:eم *!ظ��? ا!
> ?�
�I!ط�
  ، M� cg%�H �IB 7^ل <A�=0 ا�$2!ان. )25(<9دي وظ��? <���2?"

إن أول �
�? ,M3I ا�!"!ف �=��N ھ� أن ��2و,���e Mت   
 :���rإ <B'� M� رة��� ،��Lا  

   ?��e /2!دNا� ?��e /د!Nا�� ?��e/ �i$ا� ?��e /ا�$'ب ?��e
.M�,!�Lا  

   (?��e) �B'%C� ^��� A3C, <B'Iھ_ا ا� M� ولL4 اCا�
 ،�� ،e) �� <A�3C :'وف ا��2� A7�, �1? إ�� :'ف ا�^م"ا�_ي�

"(M� )26( ،S��) �2I%وف ا�': A�3C> ��، A7�, �IB ھ_ا ا�0'ف 

� �E? اLداء *����Ii� ?�12 ھ_ه ا�^���ت ��!، �$A)، إن اle%'اك 
���N إذ <
!م �=� ا��A$i, ���� M� q0 ��$!ل  :'ف ا�^م �Hري 

 �I��� @�'> �� ��e? ا�$'ب ا�%� crوا A3C* �1i%>و ،A,�*

�2? ا��2�، و<�N! إ�� ا�I%�eء إ�� �!ا�� ��,�ة وھ! > ?��P%1� �In�"
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 A
� ا�^���ت، �M ط',4 ا�k^ء �H M=�? ا�$"�* )* S�%:ا ��
� 4��: ا�%� <N%�ي إ�� ر�@ ا�!ا"�، و ا�0%	A�:'��* M و=, �  



  . )�,� ا
$�ب:1  


!ل ا��2C'ى   ,)*( :  

H'ى را��a أو راھ��   �$I'ك �� *�Lرض 4�r �=� ا�'ئ   
A
   )27(وھ! ,$

  2:#G$
  . )�,� ا

   �nا'Eل ا��!
,)**(:  

2%� وھ� ��د"ــ?   T�: ^$إن ا�     w$ــ� <�0ث أن ا�I��
A
� ا�2�  

� l'ف ا�uIوى *=!غ ��2  � �� <�'ح ا�ZIC ,!��    �! أن 

AI028(دارة ا�(  

�د:. 3  �
  )�,� ا


%�ر ا��23ي ا��ھ=!ي   Iل ��� ا�!
,)*** ( :  

                                                 
الشنفرى أمري شـعراء الصـعاليك وبطـل أسـطورة الثـأر العربيـة، اختلـف املؤرخـون حـول اسـم الشـنفرى ونسـبه،  - *

يف الفصل الثـاين  ويكاد جيمع املؤرخون على أن الشنفرى لقب له، معناه الغليظ الشفتني، ويقول صاحب احمليط
،  "الشــــنيفرة بالكســــرة، نشــــاط الناقــــة وحــــدا، كالشــــنفارة بالكســــر، والرجــــل الســــيء اخللــــق، 2بــــاب الــــراء، ج

  والشنفرى األزدي شاعر عداء".
وقــد مــات الشــنفرى قــتال وختتلــف الروايــات حــول مقتلــه إال أن األخبــار تكــاد تتفــق علــى أنــه بعــد هربــه مــن بــين  

تــل مــنهم مائــة رجــل، فكــان يرتصــد الواحــد مــنهم حــىت ميــر أمامــه، فيصــوب ســهمه، ســلمان أقســم علــى أن نيق
(...)، واحتــال عليــه بنـــو  99ويقــول لطرفــك مث يرميــه فيصــيب عينــه، وبقــي علــى هـــذه احلــال حــىت قتــل مــنهم 

ســلمان وقتلــوه، إال أن رجــال مــنهم مــر جبمجمتــه فرفســها فــدخل يف رجلــه عظــم مــن اجلمجمــة فاهتاجــت رجلــه 
ها فكان ذلك الرجل هو متام املائة. ينظر، يوسف شكري فرحات، شرح ديوان الصعاليك، دار اجليـل، ومات من

 .1992، 1بريوت لبنان، ط
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هــو احلســن ابــن علــي بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد الصــمد مؤيــد الــدين أبــو إمساعليــل األصــبهاين، صــدر  - **
، ينظر ، ياقوت احلموي الرومـي، 515هـ، وقتل سنة 453ئي، ولد سنة العراق وشهرة اآلفاق، املعروف بالطغرا

معجــم األدبــاء، إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب، حتقيــق إحســان عبــاس، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت لبنــان، 
 . 1107، ص  3، ج1993، 1ط
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   S;�: أن �$* �Nإ�� A��1ا� ��B   �=أ� �� 'I1و ا� @����*
 A�iدار ا�  

�ــ_ل    �� A�=ة و ا�ui� �N%"'ط   ��� A1B وا�
!م �وا�_nـ> 
AEl)29(   

  )�,� ا���",(:.4  


!ل أ*! ا��Ag ا�!���   ,)**** ( :  

��G و�A ا�$�4l     *�� ,� أ,%�N ا�2Iـ�زل �7'ي    Aھ
  ا��II!ل 

   ��3�%1� ��Bا     أ*�ا أزورك *ـ�'B_ـــ'ا و�Bأو ذا
A���B)30(   

  :.)�,� ا
,��د5  


!ل ا�9I1ال  ,)*(  

� l AB'ق و�E'ب   � �2���Hاع     وأ'" M� �N*
�=!ل M31(ا��ار��(  

  I%�eا M� �C3, )�~�� �M ا�$2!ان؛ ��b4 ا�Cء إ�� أ�� أ�� ا��
.M�,!د، أ�!N, ،ھ2!د ،�i� ،دة �'ب�$%�  

                                                                                                                                            
الصورية واملعنوية، كوكب دري أنار اآلفاق  عبد  املقتدر الكندي الدهلوي: " عامل مقتدر على العلوم -***

باللوامع القدسية (....) منهاج الدين، قاض من شعراء اهلند بالعربية ولد يف (انيسر)، ونشأ وعاش يف دهلي 
 .  19يف القرن الثامن اهلجري، ينظر، حممود الربداوي ، الميات األمم، ص  

 حممود الربداوي، الميات األمم. - 29

الفضــل الوليــد: شــاعر مــن شــعراء املهجــر ، كــان يســمى قبــل اعتناقــه لإلســالم إليــاس عبــد اهللا طعمــة،  أبــو - ****
 ، املرجع السابق. 1889ولد يف قرية احلمراء يف لبنان، سنة 

 نفسه. - 30

السمؤال بن عادياء، اليهودي اليثريب األصل صاحب تيماء اليت عرفت بتيماء اليهود (...)، للسمؤال شـعر  - *
ل، أهــم ميزاتــه الفخــر، بشــرف األصــل والكــرم ونبــل الفعــال، وأشــهر شــعره الالميــة املتناقلــة بــني كتــب األدب، قليــ

 .8-7، ص 1992، 1ينظر ، يوسف شكري فرحات، ديوان املروءة، دار اجليل بريوت لبنان، ط
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   M2!ا��� S0> �N��2	>و �N	�=
> M3I, ?�!IiIإن ھــ_ه ا�
 :�  *�رز,M و�4 ا�<

     ��Lت ا���e  

  

  ��i        �ـ'ب           

  ھ2!د    أ�!,!ن          

   ��  {3%> �N�L ،د!Nا�� ?��e ء�	إ�� إ" �g�, ��1
إن ھ_ا ا�%
� ھ_ا ا�%
��1 ا��I1%? إ�� د,���?، ��I ,��!�� إ�� إ��دة ا��3�%' 

� ا�^���ت (��i، ھ2!د، أ�!,!ن) إ�� I%2> دا �=� ا��,��?، إذ�I%ا�

�� أ7^"�? * �2E%> ا�$'ب إذ ?��e �N* 40=2Hو  ?��^Hkا ?�Lا

 :�=, �� �=� A	02�  ,�iIھ� اHk^م، 

    

  ),	+>	
  )�,� ا
,��د     )�,�ت ا
  ـNـ!د ,ـ    �ـــــ'ب   

  �ـــiــ�  

  ھـــ2ــ!د  

  أ�ــ!,ــ!ن  

    ?��e ء�	ول ,9دي إ�� إ"Lا A3Cا� ��إن ا�%	��2 ا�!ارد 
 .�  ا��N!د ذ�G أ�S�2� �N �=� أ�Hس د,2

�~�( ,���e )2Ig%> �$* M� �C3ت      ���b��2 ا�	أ�� ا�%
 �=� ،M��Iأ� M���" د!�� ,M� �C3 وP,ري و<�ر�g: �$* ��Lا

   �'اع أز�� أ*�ي.

   �N>��*أ M� S�* أول ��<%��e) �2E? ا��N!دN* (_ا ا�	'اع 
 M�* 'اع	د، أو ا��g%3'س ��7*( �2_ ا���ا,? ��3'ة ا�," G�_*و

."?,'bBLوا ?�="L32(ا(  


=�N� S إن ا�A�=" �,'3      <$�'�� أ�� "=�A ��اد��   �)33(  

                                                 
 .142فوزي عيسى النص الشعري وآليات القراءة، منشأة املعارف االسكندرية، د.ط، د.ت، ص   - 32
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إن ھ_ا ا�	'اع ا�A��C ا�_ي ���e )%�CBت ا��L ھ! ا�%�اد   
�!د ا!�.M�>!" M�* ھ_ه ا�^���ت �=%P� ��  �	'اع 



�ر:2  �7
  . A,JK أ�I ا�
   ?�!;2� M� �"^ر) ا���;%�e4 ا�2
� ��2 ھ_ا ا�N�I!م:(أH

 (��Lت ا���e) �N�!Ii� �� �I1> �n�	
�I=? ا� M� A3C%> ?,'$l
 �N%�$�
� إ�� �'*�H ��'lأ �
� *ـ ��e? ا�$'ب، ا�%�Tار<��ط� و z�>'>

� <A�3C ا�$� 4���,�ة <%$=��P%* 4> أ ?�
2!ان و��C' ھ�2 إ�� �
ا�e%;�ر ا�_ي �Bن "',M �\ ا�	$���G، ھ_ه ا�w�Iة <%!�H �%0!ي 

� إط�ر ��0د ,%$=4 � <��P%ا� Gذ� M� �C3> ����eت ا��L ا�%
�)، أو ,%$=4 *��0ة "!�����a *��2\ ا�I!ازي (�2!ان أو �\ 


� ا�
=%Iا� A�
%Hأ�( "إذا ا Gذ� '��Cأ�( ا� �=� '$Cة أو ا���	
 ��!	P� ��
=> )�
=%� ��=
��^ن �M ا�C$'اء �~�( *_�u�N%, G ����1 و�

."'��Cھ_ا ا� '$C* ?
  )34(,%^ءم �� �7'ا<( ا��1*

    �� <��P%ھ_ا ا� )�وو�4 ھ_ا �02Hول ا�M� �C3 *$@ أو
  *$@ ا�^���ت.

  . )�,� ا
$�ب:1  
�l!�� ���7 إن ھ_ا ا�a �=� \2'ار ��e? ا�$�i ,$'ف    

وا�%�Iء إ�� ا�$	' ا��iھ=�، ا�_ي "�A أ�( اG=N%H "'اءة و�� ھ_ا 
"<;A ھ�2ك �M� ?:!%�� ?:�1 ��م ا�E=� cI1> �10? ا�C$',? أن 

    )35(<3!ن l$',? أي e <1%�2_ھ� ا�%�E'ات"

و*$��ا �M ا�A3�N ا�_ي أ�=S2 ا�^��? ا�P'وج ��i� )2 أن   
!�
Iة �\ ��!ل �=� 7^ف ا���	
��ت ا�%� ط�$l S$' ا�

�? إ�� ھ_ا �=ZI ���ر"? <%� �=� �1%!ى �rإ ،?��� G���$	ا�
 ?=��B ?ذا ,12> ھ_ا ا�2\ إ�� أ��I� ،�2'ىCة إ�� ا���	
ا�%�1ب ا�

 M� ب'r ھ_ا �� Aھ  ،?=��
ر�a أ�( �Bن �%�ج �'د �7رج �M ا�
  إ:
�ق ا���C=� 40' و�I!ع ا�	$���M� G 7=�(؟

                                                 
ابــراهيم الســيد النظريــة النقديــة، ومفهــوم أفــق التوقــع، جملــة عالمــات يف النقــد، النــادي األديب الثقــايف، جــدة - 34
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  2:#G$
  . )�,� ا

ا�^��? �=� 7^ف ��e? ا�$'ب ,�H ANi> إط^ق ھ_ه ھ_ه   
2
� ��2 ا�2\ ا��!"� أي �I=? ا�C'وح و Hو �N�=� ?�I1%ا�

 S��>ار �ا�%$=�
�ت ا�%� ار<��S *��2\ و ا�%� <�!ق <=G ا�%
� إ�� �E� ?�!;2!,?   )36(*^��? ا�$'بI%2> �7'ةLأن ھ_ه ا �aر ،

 .?�$�  

�د:3  �
  . )�,� ا


� <S1Hu ا�  � �� ?,��=
^���ت ا��1*
? �=� ����P? ا��'ق ا�%
 ?=bI%Iا� ?��Pـ"�0;�ت ا�* z�>', )�~�*�2ء ا�
	��ة أ�� ھ_ا ا�2\ ، 

 4�� ���ر"? أ�4 ا�I=� \2$�,�' ا��1*
? ا�%� ,�N=I0 أ�
      )37(ا�e%;�ر".

   �� S��a �
��? ا���wE? ا�%Iدة إ�� ا�!� �i� ?��^ھ_ه ا� ��
�Z ھ_ا ��i� A* ،<10 ھ_ه ا�
	��ة ا�%� "�=S ا�^���ت ا��1*
? و�

� ��ح ا�'H!ل � S=�" �
	��n ا�%=� ?���P�" ل(ص)!H'ح ا��� ��
 �� S�� ا�
'ن ا�M��b ا�_ي ��ش ��( ��ظ�NI وا�%� در�)ص( 
� "	��<( ا��I�I? ا�%� �aت �أ�N�=a �=� �$�رr? ا��!�'ي 


� ��M ا���,$�=�2� ?rا���,$��ت �=� �$�ر M�� �
�ت، ا�_ي ��2=
�;C� )�=� SI'ات ا�
	�r!� �n!�?، ووز��، و"���?، �c�0 أن 

� �� ا���,$��ت، 
وزن ھ_ه ا�
	��ة ھ! ا��0' ا��z�1 ا�_ي ,=%
���I ا���,$��ت،  M� ا�'وي �� �=%P, )2310>، و��
�ع ,k�*
�����,$��ت رو,�N ا���I ا�13I!رة وھ_ه رو,�N ا�^م ا�13I!رة، 


!ل ��2 إ�( ��رض ��e? ا�$�i وا7%�ر ا�^م ا�13I!رة�� ،
"�nا'E�=�)38(    
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، ص 2001، 1بشرى صاحل، نظرية التلقي، أصول  وتطبيقات، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط  - 37
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  . )�,� ا���",(:4  
إن ا�%$��A �� ھ_ا ا�$2!ان �=!ھ=? اLو�� ,!:� *��%�Iء ا�2\   

 ���I> @�*ا�2\ وذھ2( أ �
=%, e"رئ�
إ�� ز�M�$� M، ذ�G أن ا�

�ه و��( �$=!��ت"=%, A*)39(  

  و�M3 اkط^ع �=� ��<0? ا�2\:   

   M,4 أCأد� �
!ا ��gرة :G21       *2! أ��? "!���
   )40(ا��I_ول

� �$;� ا�2	!ص   ��
�د "%�eا Gذ� A,�$> �=� رئ�
<q0 ا�
اLد*�? <3!ن �%%���? ا�A$i, A3C* ?�2�� AIi ا�%'ا*��ت <
!م 

."�N>ر�T4 وأن أ�H �    )A,�$%*)41، و:%� *~:��ط ا�%!"$�ت ا�%

  . )�,� ا
,��د: 5  
  ;%�e4 ا�L ����P> AbI> ?,'3ا�� ?��B'%دا �=� ا��I%ر ا��

 �� ���P> �وا7L^"�? ا�%� �'ف *�N ا��N!د ��' ا�$	!ر، وا�%
 .Abو� ��" M� ة��	
  :�=S *( ا�

   <��P> 9دي إ��> �" \� A3� ?
I$Iا� ?Hإ�� أن ا��را '�Cو�

�س *uي , e )�!� M� �,'� AI� A3�" ،4I!رة أ�	ر *�;%�e4 ا�أ

   )AI�)42 آ7'".

أن ھ_ه ا�2	!ص :��=? *��I30? "و ا���r ?I30? و:�2�1   
"�N* 4:أ !N�     .ا�M�9I أ,M و��ھ� 
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  ا
�45 ا�ول:
  

  

  

  

  

�,+ 
,� ا-
  ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�5ى �� �L+M )�,� ا
$�ب�
   ) *(ا
ـــO: ".�ل ا

� إ�� "!م H!اA��L �B    أ"�I!ا *2� أ�� ��ور ����3 �~�  

'I
� A�=ت وا���
� :SI ا��0�  )43(,� وأر:Aو�lت ����ت ���    

� اLرض �u2ى �=M� �,'3 اLذى�  )44(و��MI� �N �7ف ا�
=� �%$wل  و

 �=� 4�r رضL�* �� ك'I$�
  ا�'ئ

A
  )H)45'ى را��a أو راھ�� وھ! ,$

Z=I� ��H دو��3، أھ=!ن �  )46(وأر"z زھ=!ل و�'��ء ��uل    و�

Lھ� ا �n1%!دع  ا�1' ذا� e Aل    ھ_P, '��I* ،���iا� eو �N,��)47(  

 �  )48(إذا �'Sr أو�� ا��'ا�n، أ*A1      وAB أ*� *��a ،AH' أ�2
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MBاد  �� أwي إ�� ا��,Lوإن ��ت ا    Aiم أ�!
  *�N=i�u، إذ أ��C ا�

Ag�> M� ?�1* eو�� ذاك إ  Ag�%Iا� Ag�Lن ا�Bو ،�N�=�  

��ز,� Z�� M� �
� ����B �� "'*( �%$=A  وإ�� e�210  و*  

��C� 9اد�  )49(وأ*�@ إ�=�S و��'اء ���T^T  A? أ��0ب 

�N2,w, ن!%Iا� Z=Iا� M� ھ%!ف  AI0و� �Nإ�� S��� �" �n50(ر��(  

�N�uB S2: �N1ا� �N2� 51(�'زأة <3=�، <'ن و<$!ل  إذا زل(  

                                                 
 عيطل:  طويل.  -أبيض إصليت : سيف صقيل. صفراء: صفة للقوس  - مشيع: شجاع  -  49

نيطت إليها: علقت  - امللس املتون: مالسة اجلوانب  -انة صفة:  للقوس الرن - هتوف : كثري  اهلتاف -  50
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  مرزأة: مصابة برزيئة وهي املصيبة. -  51
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1: �,+ 
,� ا-
  . �L+M ا

   ?
�2� �إن ا���<0? ا�2	�? *��%��رھ� �0;? *�ء اe<	�ل ھ
�$1> q�: ?,wB'�  رات�lkا�$^��ت و ا M� ?=��B ?�!Ii�

.�Ii%ا�2\ إ�� ا� �� (...) AH'Iإ�� ا� ?N�!I52(ا�(   

    �I%2> �إ��^"� �M ھ_ا ,�%%c ا�2\ ��د,� *=�;? )أ"�I!ا( ا�%
3l=�� إ�� :�ود ا���S اLول و"� وردت "�=� a'ار ا�P!ا�� 

"'�Lا A$�* <��Eا� �� �N$ط!ا� S=N%Hا �' ھ_ه <�C )53(ا�'�IH? ا�%

 ،'��Cا� �Nط��P, د ذات!�ا�	�E? إ�� :!ار,? أو *�L:'ى إ�� و
 �=i%, ي!�=H Z���gء ا�0!ار، و,'�� إ�� <!��� ھ� \=
%, M3�

� ا���2 ا�I!ا��?: I2��B!ذج ا�
��دي �=_n>، وB_ا ا�%�!ق �=� �
.�  ا�I2!ذج ا��0!ا�

� و*q ا�31!ن   =�
<�N! ھ_ه ا�1=�? ا��'ة إ�� <��Ii ا�3!ن ا�
�وا�%� <$M� ،)�)54(  Al �=� AI ط',4 د�e? ا��$A "أ"�I!ا"

  ا�B ?B'0=�? أ�=�N و�'��N ذB'ھ� وأ��bھ�، :�!ا��N و*C'ھ�.
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    M� Aوا���� A$ا�� M�* �=3Cا� <,'

!م �$A ا�L' �=� ا�%,
 �=3Cا� <,'
ط',4 :_ف :'ف ا��2اء (أ"�I!ا *2� أ��)، ھ_ا ا�%

� إ�� ���A ذي *�2? ��7?. g�,  

� أ�� ,�C2' إ�� ذا<��I�I: ?"^� �=� M? (اM*e و اLم) *2  
 �و,3%1> اI%H'ار,? ز�M� ?��7 ?�2 ط',4 <$=
( *=�;? (أم) ا�%

 ZI=� دا�i%� ھ_ا ا��2اء A;, �<%I%� *���1'ورة و ا�%�iد و*��%��
.'��$Iا� '$Cا� M� '�b3ا� ��  ��اه 

  � �=� 7^ف ا��C' اLول ا�_ي ا���2 �=� ا�31!ن وا�$1

 ?B'0� ZH9�� ���bا� '�Cا� �>u, ،?�=�
� ا�� ?B'0ف ا��
إ�� إ,
 M�* ي!E=ر ا�_iا� ���2? �=� �
!��ت �$�2? أوeھ� اle%'اك ��

 S=أھ ���;? "!م وأ"�I!ا و*��%��� ,%cg ھ�2 �	�ر ا�
!ة ا�%
 e!ء ا�_ي ,$� و��I%�eوھ! ھ_ا ا '�Lا A$�ا���C' إ�� اH%	�ار 

?,�E=� )55(  ��~�  "!م) �إ�(

   ?;�� �� ا���ء ھ��ا�I%�eء إ�� "!م ,c2I ا���C' "!ة ��7? 
 M�>ة إ�� ذا'�C2� ذات وا:�ة A3C> �2� أ�� ا�%* ?;�� M� �=%P>

�'د ��N و"�  e ?$Ii%� ذوات �� :�M ��;? "!م ھ�)ا*M وأم(، 
.�   )56(<3!ن M� ?���7 أي �2	r '$� ط��$

� ,c2I ا���C' "!ة �=0'  ��Iiد ا�!�B? و�=P'وج �M ھ_ا ا�!
 �%1
�I? ا�%Iا� ?B'0ھ_ه ا� �r  ?����iل ا�
��=? *B'0? ا�0'ا

 ?In�" ?��� و�! <wود�� �
=�2 أ�B': �N? ا�0'ا=�
� ا�3!ن ا��أر�Hھ� 

� �M ط',��a �=�)57(  )=�$> 4ب ا�1^ح: e )*��a ا�_ي ,%3'ر

  �M أداء ا�!ظ��?: 

  �N*س ر!
� ا�=�	* Z0� ?=و��     �  *A�2%, �Nوأ"�$( ا�^<

                                                 
إىل: حــرف جــر مــن معانيــه انتهــاء الغايــة يف الزمــان و املكــان، احلســن بــن قاســم املــرادي: اجلــىن الــداين يف  - 55
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!H( و�C� )��NHة ا��'د �=�Z وراء   * �وإذا ا��=� ا�L'ا*
�ء.l  ة�Cا� ��  G58(ذ�(  

    ?�2�� ?���I��M3 ھ_ا ا�2E%Heء �M ا�1^ح ,%� �!�!د "!ة 

�N ��;? ("!م).
  �=� ا�%!:� <0

� ا�
	��ة   �وا��^"� �M ھ_ا ,�223I أن �
!ل أن ا��I=� ا��Iدي 
%=��� M�%;�� �=� �2�, .Aا/ أ��!I�"أ :M�  

أ"�I!ا *�N%B'0 ا�%� <2!س *�M�I��� M ���� <=�( *��31!ن    
� ��;? أ��A، و<%�1i ا�$^"? �و���� <02I( "!ة ا�B'0? ا�%� <%�=!ر 

:cg%�H �IB 7%^فeا �=� M�%;�=ا� M�*  

!I�"أ  Aأ��  

 A$�  

 ?��
%Hت وا��T  

� ا�2\�
�م %� �"!�  

�I0!م *��g0%Hر 
  ا�7':

ا��uI!ر، ا�
	��ة 
 ?I,�
  ا�

 �Hا  

 ?��  :'B? ا�0'ا

 '7u%� �"!�  

 ��Lا ?�=��� ?i�%�

!م��* �N�  وا����

    

   ?=��
��* ?
=$%� ?B': ،ن�%B': 7%^ف، <�'زeھ_ا ا ?i�%و�
 ?�I�I: ?*ا'" M� أ�' ��در A$� ?i�%� '>!%� ار'I%H�2? �=� ا��

.?��I$!,? ھ�د ?B':و  

  I%� q��bوا� ���bا� Sا��� �>u, ء�Hول، إرLا Sن �� ا�����l�
���> آ7'.   �� ?B'0وز,�دة ��2@ ا� <��� ��  �=31!ن 

  ,'<�z ا���S *�ا,? *=�;( "!م:   

    'I
� A�=ت وا���
� :SI ا��0�و�lت ����ت ���,�     
  A:وأر  
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23( ,%2
M� A إط^"�? ا�=�;? إ�� 7	M�) �N%��! "!م إ��   �
� وھ! ز�M ا����=�? g0%1, �IB' ا���C' ا�M�w ا�=�= )59(:�)

:4
0, )�L $=!ك	�12? �=��*  

  3H!ن ا�
��=?  أو):    

  :�,��P  وزه، و"� *�أ�i%� '��Cا� !�N, ل ا�_ي�	��eا �=� �B9,
ا��I, '��Cرس ھ_ا ا��e	�ل �M ط',4 ا�%�رج �M ا�
!م إ�� 

.�� ا���S ا�I!ا�� ?�w$إ�� ا� ��I0ا�  

   );�� ?�eد ��(أ��A) وا�M�w ا�=�=� إن ��aب ا�1^ح ا�!ارد 
 M�w؛ ,��و ا�'��Cا� ?B': 2$�ن	, �IN�L �� ا���3ن ا�2	�,I%�ان 

:)�!" ��  

H'ى  را��a أو   �$I'ك �� *�Lرض 4�r �=� ا�'ئ  
A
  راھ�� وھ! ,$

� ا�
!س ر*Nــ�   =�	, Z0� ?=و��     A�2%, �N* �  وأ"�ــ$( ا�^<ـــ

دون <0
�4 ,��و ا�M�w ا�=�=� و��aب ا�1^ح ���2' <0!ل   
 �B9, <=�� '��Cف ا�'� �� �N23و� ?=��
� �'ف ا��ا��Nف 

� ا�3!ن � ، ���bا� '�Cا� �� �N�H', ����=�%B': �N? ا�31!ن ا�%
� إ�� I%2> �� ا�M� 'g0%1I ط',4 "ا���I,� واLر:A"، ا�%=�
ا�

.An�H!ام ھ_ه ا��P%Hم �=� ا!
> e $=!ك	��0ة ا�� ?=��
  ا�

   �Iو"� <3'رت ��;? ا� �
*�H ورودھ�  �$* '�Cھ_ا ا� �� �,�
�$A ا�L' ا�_ي  �1i> M� '�Cھ_ا ا� �C3,و ?=��
�i� MIrل ا�

�N
�T!> إ�� !�N��� ا���ء إ�� ا,
�ف ا�B'0? أ�� ھ�2 � !�N, ن�B)60( ،

 �=�
� ا��iIل ا��وھ! r'ب �M ا,
�ف ا�i%, �IB ?B'0=� ا�31!ن 
A:أر ?;�� ��)61( %Bkإ�� ا A*kا Aوا�_ي ,9ھ M� �"!%�2ز؛ ھ! ا�

� ا�_ي �� =�
اkر<�0ل ��IB M�$� M�w ,1%�رك ھ_ا ا��C' ا���gء ا�

                                                 
 .1)، مجحم: احلميم  القريب/ مادة ( ح م م -  59

 .2شد: شده وثقه وربطه/ مادة (ش د  د)، مج - 60
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��Pء ا��g1( ا�31!ن، وھ! ا��I=,)62(  ?B'0ب ا���a ة'nدا �H!%%�

� �%AIC ا�;�ھ' وا���طM، ا�;�ھ' �M ط',4 ��;? =�
� ا�3!ن ا��
  (��ور) وا���طM� M ط',4 ��;? (ط��ت).

   '�Lا M� رج ا�31!ن�%, AB c1I, �IB 4�T!%ت إ�� ا���b��*

!م �=� و�!د ���2' > �N�~� '��Cا� ?�B': أ�� �=�
ا���gء ا�

 ?�B'0ا� '�l�� �=3Cا� �
I')، إe أن ا�%!ا�� A�=ا� ،Aأ��) ?
�$�
���=�? ا�_ات �%�'دة *$� أن  )����gء :'��B واH$�، <��و  ��!,

 .(SI:م، و!") ?,!$Iiا�> ا�!iا� M� ة!
  اB%1> ا�

   �N�~� ?�=�
� ا��
!م �=� *q ا�31!��? > �أ�� ا�lL' ا�%
���C��* ?�!30ر *�N%�2 إ�� M���%%� '�a M,'�l و�4 ا���Cر 

:M�>إ�� ذا �N=���  

  :'3H    ?B!ن     

     ?B':       3!نH  

   :�� ,�B': Q%2? ا���S ا�I!ا���%%Iوا� Q%2, e A	�2Iا�  

� اLرض �u2ى �=M� �,'3 اLذى  �M �7ف و��I� �N    و
  ا�
=� �%$wل

   )7'C> ���B'> $=!ك <��و	ر ا�!	> �� ?=��
" إن ا�
"A��3%وا�%^:� وا� Z��i%=� ا�"��ھ_ا ا�C'خ  )63(ا��g"�2%ت ا��0دة 

.q��bا� S$=!ك ھ! ا�_ي ,�'ر *�2? ا���	ا� ';� ��  

� (ا�
!م، :�) ,�
� �	�ا"�%(   � AT�Iا� �Ii%ذج ا�!I� ن�B �
�
 \�=
� ذات ا�ن <1'ع <�ر,M� ��i ط',4 <�داn'ة ا�I%�eء، و

 A$i, �I� ?�=�
� ا��ا�) M� ?B'0أ��A إ�� :(SI و<�q ا�31!��? 
�? إ�� ھ_ا �rا�7' إ �,�N>و ��L؛ *�2ء اM�I��� ة إ��'�C2� ?B'0ا�


? ���2ء ا��L و�4 ا�QN2I ا�Ii$!ي ، ذ�G أن �$� Aا�!� �=i%>

                                                 
 .2الطية : الطي ، ضمن الشئ أو داخله/ مادة (ط و ي)، مج  -  62

ة للكتاب كمال أو ديب الرؤى املقنعة حنو منهج بنوي يف دراسة الشعر اجلاهلي مطابع اهليئة املصرية العام  - 63
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 Z0> �إ:�H�1 ط���a أ��N ط��$? ا�	$=!ك <1%�2 إ�� ا��'د,? ا�%
  .)64("�درة �=� ھ�م "��!ن ا�g'ورة"

�؛    =�
� ا���S ا�k ���i%1� q��bرھ���ت ر�@ ا�3!ن ا�>u,
 ���gء ���3 M� q0ف ا���N%1, ���1�kء ا�I%�eا M� �a'�� �>u,

� واLول �M ا���%�M اLول ��bا� M,'�Cا� �� ?B'0ا� ?�=��� S�b,
4=�Iوج ا�'P4 ا��
� أي <0��bوا�  �IB ء�gا�� �H!%, ،?=��
�M ا�

� دواو,l M$'اء �$����a G' ا��2C'ى�  .   )*(ورد 

   �Nأ� cg%, �2� ھ_ا ا�����H!> �=� S داn'ة ا�%3'ار ا�%�,
 �� 4�� ر�@ ا�7' و�� اL*��ت ا��1*
? �� ا�%�رج � <H�2%>

� ا��iول.� �
:e cr!2H  

�3� M� ?B'0=� ء�g� M� q0إ�� ا�� Sف ھ_ا ا����N, M�$� ن
.Gذ� �=�  Aد�� (لw$%Iى، و ا�u2Iا�) �3نIا� �H2(، وورود ا�$*  

� ر�@ ا�7'. ���ول ,!H�2> cr> ا�%3'ار �� ا�%�رج   

  

  

,-
ا
  ت

 ��5+
ا
  ا
	 �رة

��ع ا
7 �ار  AD�7
  ا
$�R� أو ا

1    

  "!م -أ"�I!ا

 �=� �n�" 3'ار>
eر ا_iا� ��l%'اك 

  ا�=E!ي.

 "�2� أ�*" M� A,�* ر�g0%Hا
ھ! ا�
!م ا�_ي ,
!م �=� 

� ا�i_ر.�  اle%'اك 

2    

SI: - ت�l  

 �=� �n�" 3'ار>
.?��  ا�	�E? ا�	'


�ء �%Heم وا!
ا�2E%Heء �M ا�
 ?"^� )* �N$Ii> M� �=�

.?��7  

� اLرض    3�
? وا:�ة و*��%��� ��;? اLرض =: ��دوران 
                                                 

 .19ص  3/1979لبنان/ط -أدونيس  مقدمة للشعر العريب دار العودة بريو ت  - 64

  يقول عروة بن الورد  - *
  ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه    وسائلة أين الرحيل وسائل    
  إذا ضن عنــه بالفعال أقاربه         مذاهبه أىن الفجاج عريضة   

 املروءة، ص       .يوسف شكري فرحات، ديوان  



 �N���u2ى و
  �%$wل 

 '�Ig��* 3'رة�
  وا�H ا��3Iن

�� ذات H!اء �M ا�
!م أو !> e
�M ��7? أ"�ر*( <0
4 �( ھ_ا 

و,%cg أن ا�A0 اAb�L ھ! 
�w$ا� .?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2- :�,+ 
,� ا-
8'رة ا  

� ا���2? ا�3 ����g� �I إ�� ا��I=�، و<�Tu'ه  ��'lأ '�Cو� ،?�=
?�=������> M� '��B اLھw3>'> ?�I إ��  �=� ?�
*$@  ھ�2 إ�� �

�� ?=I	E'ة إ�� إHا�$��2' أ�NH�H "أن ا� M� ��!%> ة��	
�Nب 
 �� �1i%>ا��9رة، و ?=Ii�2=4 �=� ھ_ه ا�H، (65)"�
��!ل و�$

ھ\ ��N ا���S ا�'ا*� :�, q	A ا���C' إ�� <��1i ا�_ات ا�%� أر
�w$4 �( ا��$� و ا�
?.ا���S ا�q��b؛ ا�_ات ا�%� <N�C( و<0  

                                                 
مايكل ريفاتر سيميوطيقا الشعر ، ترمجة، فريال جبوري غزول من كتاب أنظمة العالمات يف اللغة  -  65

واألدب، مدخل إىل السيميوطيقا، مقاالت مرتمجة ودراسات، دار إلياس العصرية، القاهرة، مصر ، د.ت، 
 .232، ص 1986



� ا���S اLول �<=G  و*��%��� <;N' :!ار,? �$��I� ?1B ورد 
�N ا�=iN? ا�1=�!,? ا��'ة <%0!ل ھ�2 إ�� ا�g0%Hر ذات ,�Pط�


I$* �1'ھ�:��* '��Cا� 
�$I'ك �� *�Lرض 4�r �=� ا�'ئ      H'ى را��a أو   

A
 راھ�� وھ! ,$

 :�N2� ء��lLا M� ?=I� ��   �=�Iا� �� Sط� ھ_ا ا����
%,  

- ��	
� ا��  �1
A3B.  ةاHL=!ب ا�I%�'د إذ e ,%3'ر ا�L' وا�  

- .���bا� '�Cا� ��  ?�B'0� ء�Hرkا  

 > �� ?=��
� ا�� �Nb* '��Cأراد ا� �B': ?,�i� M3? ا�31!ن ا�%
 *���A ا�L!ر ا�%� د�$�w$=� '��C��* S? وھ� (ا�ذى و7!ف

.(�=
 ا�
  =��

�و�? �M ا�� A$� M� �C3,  q��bا� Sن ا���uBو �� ?

gا�� A��B )"ا'E%Hا �aھ_ا ا�31!ن ر )�� و,'<�zو=�
<$�A  �ء ا�
M� ?=��
��* A�Lا �� ?B'0ا�31!ن *%$=4 ا� q*  ?�=I�  4,'ط

� ا���S ا�'ا*� ��0>u, ?�w$4 ا��
0> �$* M3� (�: ،م!") ?B': 4

�� ���2? ؛�=� أ�I%$> ?2�$� ZH �=� ا�_ات ا��'د,? وB_ا <2;

� ا��$H     A'ى � AbI%> �N� ت��!
� 4=P* ?B'0ا� 
       ��را��a أو راھ��وا��ا  

  A
ا�0I'ك         وھ! ,$  

 

 :O
8,� ا �� S,-
 أ�P ھ*ا ا
 �=$��M� ?=I ا��Tu> 'T9> '��2$'ا  Sھ_ا ا��� AIC, �"�* �� �

�ط� ا�2\:� 

 :�2� �=� ا��2�� ��
 ا
ـــL�* ��  :�5رض إذ ,!�� �
� H!ا�( C$, ف��NI* S1و�   AN* �
����N وھH ?��i� 

  �NBء أ��� eو)H'$* ب'�   �, ��B )�ul �� �N$���,A$  

 b, ��%�N ا�2\. إ�� آ7' اL*��ت ا�%� <S1Hu �=� ا��2�، وا�%
   

��1� ا�_ي ,9دي <��E( إ�� �kا <��iا� '�ا��ئ : r'ورة <!
 :?=��
=� ',�E� ���� إ�� )n�I%ا� �� ^b� 1'انPا� 



 Z=I� ��H دو��3 أھ=!ن �وأر"z زھ=!ل   و�
 و�'��ء ��uل

  q�:.�
!"$( �=� ا�$��� ا��0!ا�> S�b,  

0%
�4 ا�e%	�ر.* z�>', ا�_ي � �Dى: ا�M�w ا�=�=

� ا�2\ �� ا��I2ذج ا�
��د,? � �=i%> �وھ� "$.�: ا�
!ة ا�$
=�? ا�%
                  .<n_رة ا�!� �H'B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Kا9,�ت ا
-'رة: -3   

 �I%��* '��Cح ا�'	, ?I;21? و�H9� ?B': ء�Cإ� �$*)n  إ��
)�!" M� A,�* ���� 

 Z=I� ��H دو��3 أھ=!ن �وأر"z زھ=!ل   و�
 و�'��ء ��uل

 :��
# ا
!,�ا�$
 أ. ا

!م ھ_ا ا�$��� �=� <��iI ا�M� ?B'0 ط',4 ���ت ا��0!ا�, �IB ت�


!م �=� ر*M�* ?�I�I: ?"^� z ا��0!ان وا�1�kن(*) , 

                                                 
  لإلنسان ورفيقا له  يف الشعر العريب القدمي يقول:  الذئب وكانت صورة الذئب دائما ملجأ -سيد -*

  ملا عوى و صوت انسان فكدت أطري        عوى الذئب فاستأنست بالذئب  
 . 407عن ابن قتيبة الشعر والشعراء ، ص   



� إ��Cء ا�B'0? ا��1*
? �=� ا�
!م و � '��Cا� u3>3} ھ�2 ,%ا
> �%$=4 �=�: )اLھ=!ن( ,1%$'ض أ��Iل ھ_ا ا�$��� ا�i,k*�? وا�%

:��2��* �N%�*�i,إ 
 �n1%!دع ا�1' ذا� e AھLھ� ا     '��I* ���iا� eو �N,��
 ,P_ل

�*=�M� M ا��e	�ل.%� M�I��� y�: �=� e AI$> 

# ا�ول: "!ا�( ا�e%�0م و ا��I%3ن(66) ، ,%$=4 ا�1I%!دع  �$
ا

��� اL:��ء و,%$=4 ا�1' *$��� ا��lLء.*$  

� �1%!اه  ���: "��n �=� ا�%��Bu �=� ا��e	�ل �:

# ا�$
وا
 M� M3I%> �ا�0�(67) وا����i(68)  ور�a ھ_ا �~ن :'B? ا��2

� ��!ر<( ا���1'ة �=� ا�!�r و<0!ل دون <0
�4 ا��e	�ل 

�N ��;? (ذاع) *I$�2 ا�%C' و<�$b' أو
0> �� ا���C=? ا�%��!ر<(  

 ا��e'اد,? �M ط',4 ��;( (,P_ل).
 * ����12? ھ_ه ا�	��ت ا�%� ,�N��2 ا�M� '��C ا�
!م ا���,A ھ

%Hأي ا M� ?���7 ?,w,'a ?,'����ت '	> ��Pام �=
!ة �=$��� ا��0!ا�
��Cا� �$H ���ھ�ا ا�$
=�?،  L�* z�>'> �IBھA أي *��
��=? ا�% '

.��i,ر�> �N2� \=P%=�  
�إن <$=4 ا�$�� �N9دي إ�� �!دة ا�, ?�=�
��* �Z � ا��0!ا�

� �I!ذج ا�%�!ق ا�� 'N;, ،\2ا� )* c%%�
( ا�1=�!ي ا�_ي ا
_ي ,0
:M�2,��%� M��"!� �� '��Cا� 
(�nأو�� ا��'ا Sr'� إذا) :م�
%� �"!� 

� ز��a M' ا�M�w ا�g'و � AH�* �ري ���$��� ا��0!ا�� أ*
?=��
��* AھL4 ا=$> <Hروا M� وھ_ا ?B'0=�1ا� �=, �3!ن ،ا�%

                                                 
/ الســـر : لـــب الشـــيء وخالصـــه، مـــادة (س ر ر)، 3مســـتودع مـــا اســـتقر  يف الـــرحم، مـــادة (و د ع)،مـــج - 66
  .              2مج

 .1جر: و أجر الفصيل ثقب لسانه ليكف عن الرضاع/ مادة (ج ر ر )، مج - 67

 .1اجلاين: جىن الثمرة قطفها من الشجرة/ مادة (ج ن ى)، مج - 68



���=�? ا�	$=!ك  �، وا�B'0? ا�%� <�'ز ھ�2 ھ
(69)�N2ظ�ھ'ھ� و*�ط

B': ���%1> �� إط�ر و�!د *!ادر ��N وھ� ظN!ر ا��',�ة ا�%� ?
 <9ول  إط^"�%�N إ�� ا�31!ن(70).

�q0 إن :'B? ا���C' ا<�iه ا��',�ة ھ� ا�%� <b0%1( دو�� �= 
��A,�* ���� M ھ'*� �M ا��e'اد و:%� :� A,ا��� �
�, M�  z�0, ��

*( ,=ui إ�� ذا<( ���N2� 4%C اZ��L وا�	�:>:    

 �%iو� oE*و o�a �=� S1د�  '�H$�ر و ارز,w و
A3� وأ

 I?( U��� ?B'0�: وھ! �!"� ا�$!دة �M ا�	�� وا��'د 
� ا�0	!ل �=� و�'ة �M ا�	� �=i%, 'ا	ز �'�> '��Cا� )=$i> ��

=� ?In�" ?B'0* '7ا� )��%( � �g! وا:� وھ! اL,�ي C,,�a'ك 
 .?�=
 إ,
�ف ا�
�رة ا�$
  ?I�� ��Z ا�!"��a Sب ذات ا�L '��Cن ا�B'0? ا��2�و

�*A$�� A ا�A�9>  �=� �n�" '��C �^��	�ل(71)، Iا� A$ن ا���B وإذا

��ن ا�N;, '��C' "!ة <9ھ=( �P%Heام ?�=
"!<(  إr$�ف ا�
!ة ا�$
� ا�%%E�� M�* w��I%ا� �� ?�=
� �A�g وا�P%Hا�Nا�$� ?�*�i,إ �

 ،A1*أ) ،�%E�� ھ! :�ل �IB ،'7آ <��� �� ?��=H و <���
.(Aiأ� 
 
� �� ?=��l ?B': ?�'� '��Cا� c2I, إن ���� ا��0!ان A*�

g
� ZH9, S"!ا� Z�� �� M3ا��1*4 و� ?=��
�? ا��	�ل 3H!ن ا�
.?��=H وذات ،?�*�i,؛ ذات إM�>إ�� ذا A�9Iا�$��� ا� 
�'�� �_ات أ�=ا�_ات ا�1   �$> q�0* ?
=�� '�a ?��= ?=��� ?�

����3? ھ� ذات ا���C' ا�I%�!"? و*��%��� ,c2I ا�I2!ذج ا��0!ا�� إ
2Cق ا��
0%H�* اف'%�eا ا_Bل، و�	��eا Aظ ���'ى " �=%�!ق 

                                                 
 1،2عن طريق لفظيت صدر ومطية يف البيتني  - 69

رساء ، ويف توطني النفس على املوت إ1أبسل واستبسل : وطن نفسه على املوت، مادة (ب س ل)، مج -  70
 لتحول السكون إىل حركة.

 ، 1أجشع: جشع اشتد حرصه و جزع لفراق الفه/ مادة (ج ش ع)، مج  - 71



IB )�=� 32' ھ_ا> e �� أ�3'ھ� �	�? ا�%�Ag �=� و:!ش ا��' ا�%
 ")�!" 
�د: 	G

# ا� ب.9

q �$��� ا��0!ا�� دون �1%!ى طI!ح ا���C' ا���:�
� �Bن ا 
:�,�� ���� M� q0�=� )* ى�: �I� )N�C> ذات M� 

��ز,�   Z�� M� �
� ����B �� "'*(  وإ�� e�210 و* 

 A=$%� 

<'<�z ا�_ات ھ�n�" A$�* �2 �=� ا�%��Ii وا�%!:��(72) �=�  

%Heء وأ"��%( �=� ا�I%�eدت ا�: ��2ء 7b^ف اL*��ت ا7L'ى ا�%
.<��� M� <��� A	� �=� S��" � )دون، H!ى(، و*��%��

 ��^� A�=N%��* z�>', ?�>4 ا�!:�ة وا���3,? ا�_ا�
0> '�C> ل ا�_ي�	
 :M�I��� @�'* �Nار<��ط �
�) و,!:� إ��( ��;? (
 �+,-.

# ا�9:  

  �=� )%��P� )>!" 'P1,إ��( و �g2, ھ�ا أن��,�iز  ا�_ي :�ول 
I�210 وإ���* Gذ�  �=�.@�'��* �  


# ا
!,�ان:   �9 

  �ا�_ي ظA دون �1%!ى طI!:( و�� ,M3 أھ^ �=$^"? ا�%
H ?B': وذو ?�=�
=��?.   �N�*'� �$H �$(، و�Bن ذو Ab� ?��!3H ا�

                                                                                   

                                                            

 �=� "?T^T" ا�%�0,� ا�$�دي �=� �n�" <0	7^ف  إن ���� ا�
� "أھ=!ن"�� ""!م" و� اkط^"�? ا�!اردة 
  ?���1�kا M�* M�iھ_ا ا�$��� إ�� 7=4 ���� ھ !�N, �IB

kت ا�
=$%� M� !ا ا�$��� *���9اد ا�_ي ھ_N� 4�1����1ن وا��Iiد,? 
 و,'<�S����* z ا�wB'Iي(73) 

H'ى را��a أو راھ��  �$I'ك �� *�Lرض 4�r �=� إ�'ئ  
A
 وھ!  ,$
                                                 

 .3كف الشيء ضم بعضه إىل بعض/مادة (ك ف ف)، مج  - 72

 .2الفؤاد: القلب و يطلق القلب على العقل/ مادة (ف و د)، مج  - 73



 ^T �=� �n�" <0	ء إ�� ���� ا��0!ان و���� ا��I%�eإن ا ?T
 أ��2ف:

Z=I� ��H، وأر"z زھ=!ل، و�'��ء ��uل. اLھA/ ا��0!ان   

�9اد ���C، أ*�@ ا�=�S، ��'اء ���A.  ا�	0>/ا��Iiد. 
 � ���C>g%'ك ھ_ه ا�2�Lف Lء و<$!د ا��lLا M� ?=I ?�=

��1� ا�_ي ,�k4 <!ا�^ �� ا�$��� ا
� إ�� ���� ا��Iiد �3!�( :I%2
� :�M "�م ا�$��� ا��0!ا� ��u%Iا�$��� ا� G$=!ك ذ�	إ��( ا� �=� ��

 <!ا�A �� ���� ا�
��=? �M ط',4 اLھ=!ن و�M ط',4 ���ت

� ھ_ا ا��iول:� �N0r!� أ7'ى 

# ا
!,�ان �9
 ا�ھ�

�د 	G

# ا�9

A!4ا  

��R$
 ا

 

 

 أھ=!ن

 

 

 T^T? أ��0ب

� ا�$��� ا��0!ا�� وا��%�Iء إط^"�? 
� :�M ���� ا�	0> "�� �=�" �n

$%*eا ?�r'��د �M �=� ا�%�0,� و
� إط�ر ���� "!ا�( � AھLا
.?Bر�CIا� 

 

 

Z=I� ��H 

 

 

�9اد ��C�  

� ���� اLھA "!ة ���2? �=� �
 ا��2$ 

���� ا�	0> ��2� �=� "!ة 
<=
 �	�رھ� ا�

 

 أر"z زھ=!ل
 

 

S�=أ*�@ أ� 

�!رة �!��? ���2? �=� ��م 
و ا�	��ء <�Iزج �!��M (أ*�@ أ

 أH!د)

�ء �!رة ا�	0> ���2? �=� ا�2

4=�Iا� 
 

 

��ء ���ل '� 

 

 

A��� اء'�� 

� ا�=3Cا� <��iا� �=� w�B'> AbI%I
�g��* z�>ا��!ل ا�_ي ار ��� وھ! 

 اردأ ا���1ع.
� ,'<�z *���!ل " =3l <��� �n�

�  ا�1^ح �$���? �=� أbB' أ�!اع�



 :��ة ا�	$=!ك. 

ءا إن ھ_ا ا�%	�دم ا�!ا"� *�M ���� ا��0!ان و���� ا��Iiد *�         
B �N,9د, ��$�ل ا�%Lا ��A ���� *��	��ت وا�IHLء، ,!�� <	�د�� 

.'��Cا� ?��P� 
 

��n�" 'Ni �=� ا. ���� ا��0!ان "��n �=� ا��I%3ن     ���� ا��Iiد 1   
 *��L' (ھ%!ف

وھ_ا ,2$� اB%�1ب "!ة ��7?                                         
 Gـ�_� A9ھ> 
       �N� ���I%1ة �M ذات ا���C' ا�%
 ا�
�رة �ـ=� 
 ا�C3ـــــ� �Iــــ� <ــ',�        

2�=� �n�" د�Iiل       ���� ا��	��eا �=� �n�" 7=4  . ���� ا��0!ان

'ار%H^� !� 

'� A$� ��� و��iا� ?;�� ��? وا�ــM� �T�3% ط',4 ��;  
 (ر��)(74)

 �N*ذ�i%> ذج �7ص، �!رة!I� �I%i, س!
� و�� ا�� و

N_ا ط
!س ا��'ح و ا�w,2? وط
!س ا�A3b و ا���i$? وھ� ا�%�اد �
 �� z�>',وا�'��,?(75) و y�0م �=� ا�!
ا�$��� ���� ا�	0> ا�_ي ,


�.ذات ا�ن *���L وا��  

 Hس إ�� ر!
� ا�� ?$I%iIن ا�w0رة ا��'ح وا�!� !�N>و �
M�
*A وأ�Hu�  �1Hوي �M ا��e	�ل ا�_ي �� ,A�0 *( ا�$��M�I ا��1*

 :M� AB �� �(، إ�� �M ط',4 ا�31!ن أو ا�B'0? ا�1=��? 
� اLرض �u2ى �=M� �,'3 اLذى �و��MI� �N �7ف   و
 ا�
=� �%$wل 
  :)�!" �� وB_ا 
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L,�ي إ�� ا�wاد �� أMBوإن ��ت ا  *�N=i�u إذ    
 Aiم أ�!
 أ��C ا�
 bBأ �� G���$	ا� '$l ��' �M و"� ار<�z و�� ا�1^ح 
 <=
��* �r!� 


!ل �I'و *M *'ا"?:  , 
� و ��ر��  B_ا� <=
وأ��� :�Ii> �%�    ��I ا�
 <G�2%i ا�I;ــ���(76)

'B? ا�0 إن ھ_ا اeر<��ط ,c2I ا�	$=!ك ا�
!ة �=� <��E' ا<�iه 
اe*%$�د �M ذا<( إ�� ا�
��=? ا�%� <	��II* ?����� cرH? ا�02%� و

 .'��Cا� M� 

� و�� ا�
!س ��' <=G ا�	 �!رة <%i=� ط
!س ا��'ح 
 :?2,w��* z�>'> � ا�Ii$!,? ا�%

            �N2,w, ن!%Iا� Z=Iا� M� ھ%!ف    �" �nر��
AI0و� �Nإ�� S��� 
  %� �ا�i� 4��$%? ا�%^:� و���w,2? ا�%� <	�x �=� ا�
!س ھ

, ��=3l �I:^> AIC, وا�_ي ���bا� '�C2( ا�� �C3, ا�_ي A$� ),��
ا�%'���، و<^:� �$2!ي ,��,( �$A ا�%$=4(77)، وB_ا و�!د "!ة 

�$A ا��gIرع <�Iرس �I=�? ا�%M�,w، و�$A ھ_ا � ��� د�� �I%1'ة 

? �M ا�2\ �=( ,13>:e ?=:'� �� ):^H A��$%� '��Cا� 

� 7%�م ا�
	ا�7' � �i2H �IB �$� �INا��
�� إ�� N%2, )23�:ة��  

   �N*س ر!
� ا�=�	, Z0� ?=و��*   �وأ"�$( ا�^<
 A�2%, �Nـــ* 
�SI,u �1ـ!ا�� وأ,%SI و�ــ�ة  *    �IB و��ت
 Aأ��ـ A�=أت وا��* 
q�=> e ?B ط
!س ا��'ح ط!,^، إذ H'��ن �� <%'ا�� <�ر 

,?.ا���gء �	!رة ا��e	�ل ا��HuIو  
                                                 

، ص   21، مج 1983، 6البيت مأخوذ من أبو الفرج األصفهاين األغاين،دار الثقافة بريوت لبنان، ط -  76
197. 

 نيطت إليها علقت ا. - 77



  �Nــ�uB S2:  �N1ا� �N2� 3ـــ=� <'ن   إذا زلT رأةw�
 و<$!ل 

  )�lأ �:'B? 7'وج ا��N1 وا��^"( �M ا�
!س ��2'دا ھ
��$!د ا���C' ���<0? ا� ،)�!" M� )��	وا�� '��Cا� ?B'0* \2

ا��Iد,? ��I%1ا ��N2 �!رة ا���Cر ا����A إ�� ذا<�M (اLم، 
c�', �Iو� ،(�N1س، ا�!
M ھ_ه ا��'�r?، ا�%
�ط� *� اM*e)(ا�

��1�(78)، وB_ا ردة ا��$A ا�%� <�'زھ� ا�
!س �kوا�$��� ا �N1ا�

�� ا���C' إ�� ا�%	',G�_* c ا�2�, �I� ل�	��eذج :��ل ھ_ا ا!I
 ا�_ي :�ول ��ھ�ا إ,
�ف ��1ره �M ط',4 ا��M� q0 �!ا�� ��,�ة؛

� �M ط',4 ا�w�" )* )�CIرأة ��	��eذج ا!I2ا� M� c	�,
3T=�"(79)، وھ� �!رة �=�? �M ا��e	�ل وھ_ا �� ,!cr ار<��ط 

�u3ن ا�	$=!ك ,$� H=��? ھ_ا ا�	�:> * ،��L�* <0	�12? ا���
B )23و� ، AھLم وا!
� �!رة ا�� )�1B ھ�ا���ن ��7' ا�_ي :�ول 

 داP, �n_ل. 
 

 

  :�,+ 
,� ا-
�ت �� ا,-
 K	�45 ا
 C%> ھ��i� ��
I0\ *�2? ھ_ا ا��T M� A3 �2^ث *�M 7^ل 
 �E'ى "�In? �=� ا�%�C*( وا�%0!ل: 

� AB *�2? وا�% �0!ل إ�� ا�%�C*( �=� �1%!ى ا���ء وا�P%�م 
.�N%"و�� ط�L�2_ت ا���2? ا%Hا �%� ?N*�C� ة�,�� ?�2* 
 :�
,� ا�و-
 ا
 إ�� + T^ث أ*��ت آ7'ھ� �ZH9 �=� ا��2� �$I'ك  ��  

n�	7 �=� �n�" ���� إ�� �g�> رضL�*إ��  \ إ����1? <9ول
 .@� ا�'
 :�,��:
,� ا-
 ا
   :�و�� + T^ث أ*��ت + *�ZH9� S �=� ا��2  
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   Ag�> M� ?�1* eو�� ذاك إ  Ag�Lن ا�Bو �N�=�
 Ag�%Iا� 
�@ ���� "��n إ�� 7=4 ا���,A ا��0!ا�� وا�_ي ,9ول إ�� ا�' 
 .A3C%ا� �� ?
��,�ة <�C( ا���2 ا��1* ?�2* Q%2, �I� 

  �,-

:�:ا�:
  ا
⇐وإ�� + T^ث أ*��ت     .���1H9� ?�2? �=� ا��2  

 '��C3!ن ا�, � ���� ھM�* M�i ا��Iiد وا�1�kن و*��%��

 اE%H'ق ���� اL:��ء (:�!ان وإ��1ن) و���� ا��lLء. 
  .A3Cا ا�_N* �2إ�� ھ_ه ا�� A�bI%ا� M3I,و 

  � إ�
ة إ�� إ�� �!دة إ�� إ��        �!دة إ�� ��      �!د         
 �ـ�     

8,� ?+>و�,� CDW7K 9+� ا
��V و ا
$�دة إ
� ا
*ات 
 � ��
� إ�� �g�, ?�2ھ_ه ا�� A���� M� A	�� AB إن �
 ا�2\:
��1� ا�_يا
	�45 ا�ول :  �kا�$��� ا @�� إ�� رg�,  ز'�,
 .���bا� A	ا�� �� 
� H!ا�(  C$, ف��NI* S1و�  AN* �
����N وھH ?��i� 

 ��:
� إ�� ا��M� q0 ���� :�!ا�� * �:ا
	�45 اg�, ا�_ي A,�
.��
� �!ر<� ا�_n> وا�� :�=i%, 
 :;
�:
� إ�� ا��M� q0 ���� ا�I!ا�N? ا� ا
	�45 اg�, �%

�N ا�1^ح.
0, 
�M� ?=I ا�$^"�ت <$� ا�$^"?   �NI30>  A���Iإن ھ_ه ا�

 <3'ار ا�%3'ار,? ھ� ا��N�=� ?2I�NI إذ <%AB ZHu *�2? ا�%�Iدا �=�

�، إ��)، <3'ار ا��� ،�� ا���2? ا��1*
? (إ���ل *$@ �� ورد    

  Z=I� ��H دو��3 أھ=!ن �وأر"z زھ=!ل و�'��ء   و�
��ــuل  

  ��C� 9اد�A وا*�@ أ�=�S و��'اء ���  T^T? أ�ــ�0ب 
  



 B ا�_ي" Aا���� M�w' ا�	2� M� ?ا��!%Iھ_ه ا� �C3> �IB ن�

A ا�1�kن"(80).$� Aa�Cا� AECا� �Inدا 

 Iؤھ�Iإ� �%, (M�wا�%3'ار و ا�) M�%ا��ا� M�%�^$ا� M,_ھ �
:e �
?=3C� ?�^� AB c�	%� ���iIل  �=� �1%!ى A��B ا���gء ا�2	

� ا��	!ل� cg%�H �IB �N� ?=T�I� ت��^� �g, ب��
%Hا .?
ا�^:  

 �* �NIN� M3I, eء آ7' و�C* ?"^� eإ S1�� ?�^$���ون "
  (81)"�� ?3�l �� اI%H'ار <M� �N>e!0 �2	' إ�� آ7' 

                                                 
هــانز مــري هــوف، األدب والــزمن ، تــر، أســعد رزوق، مراجعــة العــويف أبــو كيــل، مؤسســة فــرانكلني للنشــر   - 80

 .  09، ص 1972مصر ، د.ط /  -والطباعة،  القاهرة

 .224مايكل ريفاتري سيميوطيقا األدب، ص   -  81



:���:
 ا
�45 ا
 

 

���=�? *�2? ا�%3'ار: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�9+,� ا
7 �ار:   � 
�C$',? ,%�4 ا��ارH!ن �=2	!ص ا�C$',? �=� "أن ا���2? ا 

ذات ط��$? <3'ار,?"(82)، و"� اھ%B SI%> ا��^a? ا�$'*�? *�NI!م 

 ?b,�0ا�3%> ا� )=IN> (83)، و������ '�aا�%3'ار و��2%( إ�� ���� و

� �2T,�ه.(*)  � :�q ,%'دد 

2
!م *$'ض �!ر ا�%3'ار ا�!اردة "و H A	ھ_ا ا�� ���4 و
أ�3lل �!ظ�? �%uد,? د�N%�e"(84) إ,���I ��2 أن ا�%3'ار إذا وظ� ���ا 

� '�b, 3'رة%Iت ا�!:�ة ا���� M� ';2ا� @E*ذا<( و ��،" �
(85)."?=	�2� �NB4 ��2 إدرا
0%, e ����I� �H�1:إ Z�2ا� 

 '�C� \2ا� ��إ�� أن  و"�A <�2ول ا�	!ر ا�%3'ار,? ا�!اردة 
q�: ولLا A	ا�� �� ا�%3'ار ھ! إ:�ى ا�$^"�ت ا�%� ظN'ت 


Iا� G�_� ?=3CIى ا�'E	ا���2  ا� �=%P� M�* ��*را 'Nظ .��  

                                                 
دار املعـــارف القـــاهرة، د.ط يـــوري لومتـــان حتليـــل الـــنص الشـــعري بنيـــة القصـــيدة، تـــر د. حممـــد فتـــوح أمحـــد  - 82
 .11، ص 1995/

ورد هذا التصنيف عند ابـن رشـيق (وللتكـرار مواضـع حيسـن فيهـا ومواضـع يقـبح فيهـا) يف كتابـة العمـدة، يف - 83
، 1934، 1حماســن الشــعر وآدابــه، حتقيــق وضــبط وشــرح، حممــد حمــي الــدين عبــد احلميــد، مطبعــة حجــازي، ط

 .70، ص 2ج

املفهوم  حممد مفتاح الذي وظف هذا املفهوم حتت مسميات متعدد (التشـاكل، من بني من كتب عن هذا  - *
التـــوازي) يف كتـــب مثـــل اســـرتاتيجية التنـــاص، التشـــابه و االخـــتالف، وكـــذا حممـــد عبـــد املطلـــب يف كتابـــه البالغـــة 

صـــورة واألســـلوبية، حيـــث عـــدد األشـــكال الـــواردة يف الكتـــب البالغيـــة وأشـــار إىل عـــدم اســـتغاللية هـــذا املفهـــوم ب
جيدة، أما حممود السـيد شـيخون يف كتابـه أسـرار التكـرار فقـد قـام هـو اآلخـر بتعـداد هـذه األشـكال انطالقـا مـن 
الكتب البالغية إذ جند نفس النمـاذج الـيت عرضـها الكتـاب السـابق كمـا أوضـح األغـراض الـيت يؤديهـا التكـرار يف  

 كل آية. 

، 1985، 3ألديب منشـورات دار األفــاق اجلديـدة بــريوت طميـين العيـد يف معرفــة الـنص دراســات يف النقـد ا- 84
 .98ص  

نبيــل رشـــاد نوفـــل العالقــات التصـــورية بـــني الشـــعر العــريب و الفـــن اإلســـالمي مركــز الـــدلتا للطباعـــة مصـــر، د - 85
 .135ط،د.ت، ص 



 > �i� M�=	ا�� M�* �=3Cا� Aإ�� ھ_ا ا�%!ا� ?��rا�^ إ!
��eد� M� q0ا�� �=� S��" �!ا�� *�,=? �؛ ��$� ا�
�gء اL*��ت ا�%

 M� ?,و�Hu� ق إ���2 �!رة�H د ا�_ي�Iiا� ���� 'Nظ ?=��
=�
iا� M�* زج�I%س �=� ا��HLا �� �In�" ن�B ل وا�_ي�	��eا <��

� �!رة ا�
!س. ���1� وا��Iiدي ��1iا �kا 
 =��
� ھ_ا ا��	A ,�'ر ا���C' ا��e	�ل �M  ا��
!م ? ا�, �%

�� ���P%1� ?���	��eا ?B'0=� Z�Hu%ادھ� �=� ا�'��A أ �E? ا��2
A	ا�� ��ا�S1�)  4*�1 و( e، و"� *'زت ھ_ه ا�	�E? ا�%$��',? 

�eا �� )%�aر '��Cا� �N�� 'Bذ �� <=G ا�%� z�g��*و M� ل�	�
02I( *$�ا ا�
�=�?  وا�$��� ا���,4I$> ?;�� ���P%1� A ا��e	�ل و<

�:��Huو,  

 �� eز,�             *�210 و�� Z�� M� �
� ����B �"'*(  وإ�
A=$%� 


�� �%�2ول ظ�ھ' Iھ_ا ا� M� ق^��eأن ا cg%, �ة و*��%��
�Iا��$@ وإ� �Ng$* M� �2ا�� A	�
!م �=� , e إ��  ا�%3'ار {�!,

�� و�!د ���0ت ا�$��ف ا��B �I� \2ن �n�Hا "دون أن ,2$� أن 
 ھ_ا ا�%
��1 *%' ���2? ا�2\"(86)

�'ض و��C' إ�� أن ا�S1�� ?,�E إ:	�ء ا��I2ذج ا�%3'ار,? و 
� M3� )* 4=$%, �� AB �C0� q�0* \2ا� �=� ?
1$� إ�� ر"�*? ��=


	�ء �� ,M3I أن ,A3C ظ�ھ'ة و��0ول أن �M� �C3 وظ��%Hا ?
� ا�M� �C3 ا��eeت ا��n�E? و<�� ?�n�2�2? ا��
�i' ا�$^��ت ھ_ه ا�%


'اء �3lLل ا�%3'ار ا�!ارا�2	�? ا�%Heا �CB �"و,?، و�b ��دة 
�� AB A3C, M�b0�� إ�� A	��1 ھ_ا ا��
q0 �%!ا��? ا�2\ إ����3? <

� AB �%!ا��? <3'ار,? ��2 �7ص: � �=i%, ?,3'ار> 
<3'ار �%!ا��? ا��2� / ا��gIر�?  -1  

<3'ار �%!ا��? ا�=�y   / ا�	ــ!رة -2  

 1-  / �5
�رK :(�9 �ار ��7ا
,� (ا[	
ا  

                                                 
 . 17ص  1/1989سامي سويدان يف النص الشعري العريب مقارنات منهجية دار اآلداب بريوت، ط - 86



  =i%> �
!م ھ_ا ا�q0�I �=� �'ض <3'ار ا�	�x ا�%, �� �
 ھ_ه ا�I%!ا��?.

� H!ا�ـ( C$, ف�N�I* S1و�   �
ـ����N وھـH ?ــ��iـ�
AN* 

���ء أ�NB �'ب *$'Hـ(  eـ�   و�B )�ul ��ـــ �N$���,
 A$�, 

,;A *( ا�3Iـــ�ء ,$=ــ!   وe 7'ق ھ�B 4ـuن �ــ9اده  
A�1,و 

 ���7 eل  وwـــE%� ?دار,ـ ,'وح و,ـ�Eو داھــــ�2   
 A03%, 

أ�� إذا �� ر�%( اھ%�ج   و�l A$* S1ـ'ه دون �7ـ'ه 
 أ�ـــwل 

 S0%��0ر ا�;^م إذا ا�I* S1ا�$��1   و� A�!Nھ�ى ا�
 A� ,�INء ھ!

  ?�*!=Hظ�ھ'ة أ AbI, �I� أ*��ت ?%H �",E%1'ق ا��2
واP, (87)"?0r%\ ا��2� *��%3'ر �=� �1%!ى ا�	�ور *��I$%Hل 

�� ا�2\ أ*��<� أ7'ى <%3'ر � �i� �IB ،(e / S1�) M�>أدا �N�
�_ا  ��E? ا��2� إe أ�N* S1�� �N_ا ا�%!ا�� ا�_ي ,A3C ظ�ھ'ة،

.�N��g� �� �N2� q,�0�2 ا�=g� 
� ھ_ه ا�I%!ا��? �I!ذج <3'اري آx=�, e ،'7 د � �i� �IB ?�ر

� ا�%!زع �=� �1%!ى ��gء ھ_ه� �ذ ,AIC ا�I%!ا��? إ <3'ار ا��2
Bر�? "أ�gIا� ?E�� /?�^$3'ار ا�> M3و� z
�T^T M� 'b? أ*��ت 

 (88)"�N%داء وظ��L ?=9ھ� �N=$i, ة'� 

%� وإذا �Bن ا��2� ا7%\ *��	�ور �~ن ��E? ا��gIر�? < 
�' ا�I2!ذ��M ا�3%'�g%, �� �=� �1%!ى ا�i�Lز، و*��%��� M,ار

� ا�2\�. ا�M� �C3 ا��eeت ا�9�PIة   
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 � �C3> (?ر��gIا� /��I=? إذ ,%cg أن <
�2? <3'ار (ا��2 M
.?r!�'Iذج ا��I2ا� M� 

. K �ار ��7ا
,� ا
+5\ / ا
�4رة:2   

!%� �� A3C%, 3'ار �7ص �����ظ> �=� q0�Iم ھ_ا ا�!
, �IB ?ا��
�? إ�� <3'ار ا�����ظ ��i <3'ارا �=	!ر�rإ ،�
:e �i2H ?��7 ،

   .?�N��C%!ر ا�	ا� 



�ر9�   .1 [	
K �ار ��7ا
,� ا
�5 / ا    

 �> �
!م ھ_ا ا�q0�I �=� �'ض �%!ا��? ا�%3'ار ا�%, M� c	
 I2ا� M� ?=I�� <�'M� )1�� ?n ا�I%�eء إ�� � '��Cا� ?�aذج ر�

� ا���	��eا A$�=� ZH9, ض!��!r?، أول �I!ذج �''Iي ا�_
� ا�	�? ا�M� ?��2I ذ� eأو �=i%, �1ن وا�_ي�kه ا'l��,ات 

� اA�L �=� د�e? ا��	����
!م > �? *�M ا���N�)'��Cف(، و ا�%
 �n�" (90)A*kا �ا��'ع وا�IB ،(89)A�L أن ا��$A ا�_ي ,
!م *( را�

� ا�2!ق ���N2� ���%1 و,0'م���Eرھ�  �=� �I=�? اw%7ان ا�0=�> 
 .M*eم واLا M�* A	� ?�=I� ھ�2ك � و*��%��

  �وا��0!ا��ت ا�%� <%$'ض �=�	A ھ�2 ھ� (ا�1
��ن)(91) وھ

%� �N��Iدة �� ,3!ن إھ�� M,_ا� G���$	ا� �=� ?���E? ا��	ا� ?i�
0
? *��2!ق، (*AN) أي <AIN أ�i�%� �N>�N? ظ'وف �=I? ا��	2? ا��$

� �A�9, �I ��2_ ا�	�Eر. =�
 <1!د ا�2;�م ا�
 G�_� ة',�E� ض ھ�2 �!رة!�'Iذج ا�!I2ا� �i� � و*��%��

Iiا� �� 4
0Iذج ا�!I2�9^.ا�� �I��� A;, د وا�_ي�  

 � c	�> �
� أن ا���2? اHL=!*�? ا�%*�H ��'lأ �
M ا�$��� �
 :�
*�H !رة ا�!اردة	ا� G=%� ا�%�اد ��!ض ھ'Iا� 

��ز,�         Z�� M� �
� ����B �وإ�  )*'" �� e�210 و* 

A=$%� 

 	� ?�=I$� ض'$%> ?
Z��) A وا�y:^I أن ��E? ا��2� ا��1*
- 2> q�: (eت أ7'ىو��*u* eت و��*Lا M� ?=Ii* Z�� د'�.  

� H!ا�( C$, ف��NI* S1و�   .AN* �
����N وھH ?��i� 
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  �� ��E? ا��2� *ـ M3� (*)(Z��) <3'ار ا��2�%P> Sھ_ا ا��� �$*

� ,;�P%H�* �In�" Aام ا���,A ا�_ي ,* AI$%1	�E? <3'ار,�? �%!ا��? 
� إ�� ��E? <3'ار,? �zI� M آ7'g�, ور�	1%!ى ا�� �=� 

 ا�i�Lز. 
 )H'$* ب'� �NBأ u�� eو    )�ul �� �N$���,

 Aـ$�, ��B 

,;A *( ا��3Iن ,$=!    وe 7ـ'ق ھ�uB 4ن �9اده  
 Aو,�1ـ 

,'وح و,Eــ�و داھ�2    وe 7ـ��� دار,? �%wEل  
 A03%, 

? 7=4 إن ا��I2ذج ا�r'$%1I? وا���2I? *ـIn�" (e)? �=� ��0و� 
��!ع �M ا�I%�eء إ^� Z�Hu%ط',4 ا� M� $=!ك؛	ع �� ���� ا��I%

 .?B'0=� Z�Hu%وا� 


�*A ا�1 � ��3!ن ا�_ي cg%�H �IB ا�%� ا<	� *�N ا�	$=!ك 
eوا ?�nا!C� ?B': �2ھ ?B'0أن ا� eإ ،?�=�
�%�Iع *�ا ��I�P �=� ا�

 .?�=
� و"��n �=� إr$�ف ا�
!ة ا�$�=H 

 Lا ���	��eذج ا!I2ا� ����I2!ذج ا�_ي ,!ا�=� �n�" ول �
 ?In�
��~)(92) ا�) ?;�� ?�e7^ل د M� ولLا )���� �� ?���	��eا

 .�N* z�0, �� M� ا�_ات A	� �=� 

و,�0ول I� 4=7!ذج �I$!ي �M ط',4 �^ز�? ا�$'س،        
�	��eا �=� �n�" 4�r إط�ر ��ل �M وھ� �^ز�? H=��? إذ <%� 


z، وB_ا �ا�M� ?��Ii 7^ل ��;? (�'س)(93) ا�%� <%$=4 *���'دي 

ھ_ا �M 7^ل H=��? ھ_ا ا�%!ا�A ا�
�c2� �=� �n ا�I=� ?�=1'أة و
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02I> �
�ر ھ_ا ا�I2!ذج إ�� ا�
�رة ا�$
=�? ا�%%�( ا�%	'ف ,!�} إ�� ا
�$( إ�� ا�=i!ء إ�� �M ھ! دو�� ��w2� )2? وھ_ا �, �I� )9و�l ��

N$���,) رع�gIا� A$7^ل ا�� M� اري'I%Hء <3'اري وا!i=ا� �� �
.(A$�, ��B )�ul 

  '�a ?B': ��!ض ھ'Iذج ا�!I2ھ_ا ا� ?B': �و*��%��

���� ا��a ��*  �30'ه (�a' ھ_ا ا�1�kن) �=�� A$i> ?91و�� 

 7^ف ا���C' ا�_ي �Bن "��n ��1( و:
4 ا�',�دة. 



  ZH9� )أ� eي إ!$I�ھ_ا ا�I2!ذج إذن :�ول <0
�I� 4!ذج 
�> <�2و!%1, �I� ?tا <3'�=� 7=��? �7ط�I%$� '7ذج آ!I� ر ل

� ?
� د�e? ا�	�E��) ?E? ا��2�) إe أ�( ,�I%i �� ا��I2ذج ا��1*
 eل ( و�	��e�* �g,ھ�2 أ z�>'> �ا�=�;? ا�%� <=� ا��2�، وا�%
 4=$%> ?�nا!C� ?B': �Nأ� cg%, ?B'0* �:!> �IB (94) (7'ق

�� *���9اد (uBن �9اده ,;)* A ا��3Iء ,$=! و,(A�1 ا�_ي �Bن  A	ا��
 ا��1*4 ���^ *�2ء.ً 

  ��C� 9اد�وأ*�@ إ�=�S و��'اء   T^T? أ��0ب 
 A��� 

 ^
%Hأو ا ?���	���* )$%I> 7^ل M� )%�=��� �I%H��7?، ا ?��
 M� )=	�إذ ر�a أ�( �M ذات ا���C' إe أ�( ا�%M� )�w ��1( و

 ذا<( وا<P_ه ��:��. 
  ?�=�
=� �I%2Iا��'د ا� ?��: ��� :�M ا��9اد ��n�"  �=�

%B': إ�� )r'$, �3ء ا�_يIا� Gذ� ?�=H 1=�? أ7'ى� )��g7إ M�
eا <3'ار د_Bو ��? ا�=�;? �%�gد<�(A�1, /!=$,) M؛ إن <3'ار ا��2

� و<�'ة ا�%3'ار�� إ�� ز,�دة g�, ،ور�	1%!ى ا�� �=�  �=�
A$ا�� ?E�	* ا�%3'ار )��ا��gIرع  �1%!ى ا�i�Lز و ا�_ي ,%$=4 

� A��B ا�lL' و� ��  3، 2<3'ار ا����ق 

 .A$�, ��B )�ul �� �N$���, .1 

 .A�1,�3ء ,$=! وIا� )* A;, .2 

   .A03%, �2و وداھ�E,3. ,'وح و 

 و2H$!د إ�� ھ_ا *$� ا�!"!ف �=� ا���S ا�I!ا�� وھ! آ7' 

� ھ_ه ا���n�" ?�2 �=� <3'ار ا��2� *��P%Hام (e) إ� S�* ن ھ_ا
,M�* �Ii ا�I2!ذ��M  ا�I2!ذج (وe ���7 دار,? �%wEل)

:�
*�H M�r!�'Iا� 
  ?�eود ()H'$* ّب'�) ?�e7^ل د M� ?��=1ز�? ا�^Iا� *

.���7 

 .���7 ?�e7'ق ود ?�eد M� ?��2%1Iا� ?B'0ا� * 
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 �� A$ا�� ?�nا!C$� A�9> (?�nا!C�) ?B': Q%2, �I�  ذج�I�
�و��2 ا�
�=�? �M 7^ل ا��$=�M ا��g%Iد,M (,'وح و,�Eو) و�! :

�!ض ��iھ� �1iا'Iا� �=�
� ا�1I%!ى ا�� ?B'0=� A�bI%� ھ_ا ���ة 
:A3Cا� 

 A�1,                 !=$, 
 ,'وح       

 

 و,�Eو         

�aMJ "�`_ ا
$K ),8 ��R �ار ا
�5 وK �ار ^,[�   
�رع: [	
 ا

  ?��i� )ا�!H �C$,                          ف��NI* S1و�
 AN* �
����N وھH 

 

���ء أ�NB �'ب 1 eو .   1$�, ��B )�ul �� �N$���, .  A  

 

.  وe 7'ق ھ�4 2                  2A�1,�3ء ,$=! وIا� )* A;, .  

 

. ,'وح و,�Eو داھA03%, �2 3. وe ���7 درا,?                   3  

 :M�,!%1� �=� ا�%3'ار  �%, 
� �=� �1%!ى ا���S ا� 
�Lا �=3C1%!ى  ا�Iا�I1%!ى !ا:� و ا�

���=�? *��i�Lز أ, 'bB!رة أ	دي؛ و,%$=4 *!I$ا� �=3C3'ر ا�> M

�N �!"� اI$, ?,ار'I%Hا ?B': ?
��$E�� A? ا��$A ا��gIرع ��7

 ا��gIرع ا�_ي ,A%0 �!"� *�ء ا��C' و��%7(: 
A$�,              ����, 

 A�1,               A;, 
  A03%,            وح',  

�(  و,wداد �)cg%�H �IB: 3، ��2@ ا�%3'ار   

  ) ��2g�� دادw> ��، ) �M 7^ل ��E? ا��$A ا��gIرع ا�%
≠(,;A�1, ،!=$, A) و<wداد ا�M� ?B'0 ط',4 ا����ق ,$=!    .A�1,  



 ) ���ق ) ز,�دة �=� ��E? ا��gIرع ,%3'ر ا�P%Hام ا���3
E�� ؛?B'0دا�? �=� ا� '�Cا� ��? و<3!ن AB ا���Lظ ا�!اردة 

? �A$�� M ا��gIرع  و��E? ا�H ا����A وB_ا ,wداد ��@ ا�B'0ا
A%0 7%�م ط',4 <��دل ا�I!ا"� *�M ا����"�M (,$=! و,A�1) ا�_ي ,

 ا��C' (,'وح و,�Eو) وا�_ي ,A%0 ا���ء.
 ,�NC ا��C' ا�B': ،'�7L? "	!ى وظ�AB S ا���2$' 

 :?�B'0ا� 
  Aا���� �Hرع، ا�gIا� A$ا����ق، ا�� 

  ��'Sa وuBن ا�	�E? ا�%3'ار,? ھ�2 اB S3=N%H=�� أو*��%��
 M� �C3, \2أن ا� eإ '�Cھ_ا ا� �� ?�B'0ا�> ا�!iا� A��B

��Ng و,�N! إ�� <�iوزھ� �a' أن', '��Cذج أ7'ى �� زال ا��I� 

Lا '�Cا� �� S3=N%Hا �E�� '�7? اI%He'ار,? و<3'ارھ� ا�%

��د�$%( إ�� <�i,� ا�M� Z�2 ط',4 ا�$!دة إ�� *�ا,Iا  ? ا��I%1�

.(S1�) و��Lا � �E�� �N2? ا��2

أ�� إذا �ــ� ر�%( اھ%ـ�ج   و�l A$* S1'ه دون �7ــ'ه 
 أ�wل 

  S0%��0ر ا�;^م إذا ا�I* S1ا�$��1   و� A�!Nھ�ى ا�
 A� *�INء ھ!

�د و,��و ھ�2 أن ا���C' ا��	M� A ا�	�E? ا�I!��ة (e) و� 
� �!د<( �إ�� ھ_ه ا�	�E? إ�� ا�	�E? ا(S1�) ?�=�L، و

:� �g0%1, M' �'ة أ7'ى �!رة ا��e	�ل *�M أ*�2ء ا�Z2i ا�!ا
  (95) (A�) ?;�� ?�e7^ل د 

 eا Gط',4 ذ� M� "e" ��2? *ـIت ا���*L�* z�>', �IB ل�	>
(96) .z
� ا�1=�� ا�_ي ,0%
��i��* 4> ا�12!ي 

 ?�nا!C� S�b, '7ذج آ!I� �7' ,$'ضLا Sا��� ��ا��$A  و
� اB'0ا�M� ء)�INوا�_ي ,0!ل (ا�� ?=��
�����N  �_ي ,
!م *( أ�'اد ا�

.?
=�� ?��=H إ�� �*�i,kا 
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� �=� اLرض و�=� اe<�1ع ا�_ي  *�H '��Cا� �I%إذ ا�
> ?=��
%�i%� )� )02I> �%Iوز 4�r أ�4 ا�
��=?، إe أن ��Iذج ا�

�I2ا� �� �=i%> ?�=
ذج ا�%� *�0Iود,? ����3? <9ول إ�� ��0ود,? �
> .�N* ل�	>eا �  

 و*��%��� �P=\ إ�� أن:  

 �����I? إe أن �^"�ت أ�'ادھ� �^"�ت 7^ ?�2* ?�=�
�? ا�
g* A* ت��b��* �1%> e �� أ�$�ل أ��N*�0 ا�%�'ب �M <�'ز 


'ار.%H^از وا�w%ھeا 
 �
� اkط�ر ا�� ?r!�'Iذج ا��I2ا� '��Cأن �'ض ا� �$* ،�=

� ا�	��ت ا�� ?�H2(، ,!د أن ,و�'ف ��1( *!ا� �N* ?
0=I� ف'$
*_ا<( �M ط',4 ا��$A وھ_ه �!رة ���? إذ ",ZH9 ا�2\ 

�=i%>ا�$��� (...) و ��� ����=�? ا�1�kن ا��'د B!=$	ھ_ه  ا�
� M� \2=� ?=3CIا� ?�H�HLا ?=Iiب ا�^
� ا���S�� ?E ا����=�? 

 .(97)"S=$� ?E�� إ�� ^b� ا��,�ر 


!م �=� وو*��%��� ,�C' إ�� ���=�? ا�_ > e ��!د وz�H ات ا�%
4�
0> �=� ?In�" ?��: 4=7 �=� م!
> A* (...�3ءIا�$'س ا�) 

 �=�
ا�%!ا�M�* A ا���C' و ا��0!ان ا�_ي �AI ا�I2!ذج ا�
.A	ا�� ���!ض �=� ا�P%Hا�( 'Iا� 

 �L ھ_ا ا��0!ان �� A4 ا�%!ا�
���0ول أن ,0 '��Cأ�� ا� )
� اA�L <�2"@ ���ت�� ا��e	�ل ا�I%, 1%� *	��ت، ���nة 


!ل ا��2C'ى:, ?�=�
 ا�
 �IH�2� �"e !ان	ا� w$�Lـ�,' �2( "ـ�دح    إذا  ا�>

 A=و��ــ 

وأr'ب �2( ا�_B' ���0   أد,� ���ل ا�iـ!ع :%ـ� أ��%ـ(
Aذھu� 

� e ,'ى �(B رضLب ا'> �%Hا��!ل ا�'ؤ   وأ M� �=�
 �%�!ل 

!انو�� ا��0و,	A ا���C' إ�� <0
�4 ا�%!ا�A �� ا��Iiد    
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.(98)(�"e) ?;�� 7^ل M� د؛�Iiا� ��  

  � q,�0=� )* ا�_ي ,9دي A���%7^ل ا� MI�M أ�� ا��0!ان 
.)n�gأ� M� @$* )�uB�12 ا��$�' و� 

 ���� A%0> �ا��Iiد  إن ا�%�اد �I=�? ا�%!ا�N* A_ا ا�A3C و ا�%
�30%=� '��Cا� Aإ�� "�رة ��7? <9ھ �g�> و���� ا��0!ان  ��

 ?
�
� ا�0��I=�? ا��e	�ل �M 7^ل د�e? ��;? <��,'(99) وھ_ا 

�31!ن اI%H'ار,? ��$A ا���C' �2_ ا���ء :��B Mن ,$q* �=� AI ا
.�N2� وج'P=� )=? <9ھ���	ا�� ?B'0* م��
� ا�
��=? وا�� 

� إ�� "!م H!ا�B   أ"�I!ا *2� أ�� ��ور ����3 �~�
 Aأ��e 

  ?�=�
 ا�%� �N> S��B!ھ_ه ا��I� ?B': Z3� ?�B'0ذج ا�

0%
�4 و:�ة ��7* ?����� �Nأ� �aر )� Z�Hu%ل وا��	��^� �� ?
� اA�L <��� اeر<�3ز �=�� ?=��
�، إذ أن ا�=�
د���n  اkط�ر ا�

�I2ط',4 إ*$�د ا� M� ،ا�!:�ة �=� ?;��0Iوا� Aا�%!ا� �NH�Hذج أ
.?�*'Eا� 

� ,$'ف ا�M� )1�2* '��C ط',  =�
�$و�%�iوز ا�
N' ا�eل 4 ا�
%iIو<�!"( �=� ا� '��Cا�%�اد �',�دة ا� �
!م *�N وھ, ��I ا�%

 :� ا��0!ا�
 �إذا �'Sr أو�� ا��'اAB   �n أ*� *�Hـــ�a Aــ' أ�2

  A1*أ  

  MBاد �� أwي إ�� ا��*Lم  وإن ��ت ا!
*�N=i�u إذ أ��C ا�
  Aـiأ� 


� <!cr أن *�H ت'Bذ ��$�ل ا�%L3'ار ھ_ه ا> ?�=I� إن 

E%ا� ?�=I�4,'ط M� ?B'0�3ن ا�Hإ �=� ?In�" ع!iا� �=� <=  A$�
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A�Iا�) ?=��
� إ�� ��iل ا�I%2, �1را� _P%> �N=$�) أr'ب ا��k<? أو 
.Aذھu� (100)�0�� 'B_2( ا�� 

 g>ا �IB ع!i�3ت أ�� ا�Hرة �=� إ�
c ر�a أن ا�G=I, '��C ا�
� ا��	A ا��1*4 إe أ�( ,$�ود ذB' ��ى <�i> M� )23Iوز ھ_�ه 

?20Iا� ��H �� ?����Nدي أ�iI��* )�lھ�ات ا�	! Z
� ط� �A ا�'"
 إ�� ا��Nف.

 � A4 ا�%!ا��
0> ?�E* �%> ع ھ_ه!iا� ?���E� ?�=I� إن M
 ط',4 اH%��ال ا�E_اء *��luء <0
4 ا�%!ا�A �� اLرض. 

H!ى را��a أو راھ��  �$I'ك �� *�Lرض 4�r �=� ا�'ئ  
    A
 وھ! ,$

  :)�!" �� و,%i=� ھ_ا 

� e ,'ى �(   B رضLب ا'> �%Hا��!ل ا�'ؤ  وا M� �=�
 �%�!ل 

  ?�=I� 7^ل M� رضLا �� A4 ا�%!ا��
إذ ,�0ول <0
�$A ا�%�Ag ا M� '��C=� ��_ي �Bن اH%��ف <'*�N ا�_ي ,AbI وا"

,�Nده �M ا��I%iI ا��0!ا��، إe أ�( اH%��ع <�iوزه إذ �aا ھ! 
 �N�=� Ag�%Iا� 

 g�> M� ?�1* eو�� ذاك إ A   Ag�Lن ا�Bو �N�=�
.Ag�%Iا� 

و�� أن ا�G=I, '��C ا�
�رة �=� <�iوز :�ل ا�i!ع ا�!ارد  
�!�� *ـ: �� AI$ھ_ا ا� @�� ا���%�M إe أ�( ,'� 

 1�* z�>'> ���Ci وھ! / إن �I=�? ا���Iدرة <'<�i$��* z=? ا�%
� ��7? وا:�ة �� ��%�Iع eا�_ي ,9دي إ�� ا A	ا�� �=� �n�"

.?=��
 ا�
� اL*��ت ا�!اردة إ�� ا�ن �� ,1%�� أن </ 2 � '��C4 إن ا�
0

9دي إ�� �I!ذ�� ا��	���� �$=�� إذ أن �I%�^� !�N, ���� ABء إ��( ,

��=? A,�* ���� 4=7 *�30 ا<�3ء ھ_ا ا�$���  �=� *$@ �'<w3ات ا�
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� اkط�� A4 ا�%!ا��
� و*��%��� إ�� ا�ن e زال ,0%* �=0=�
ر ا�
)=I0, �� A���* :�ا���S ا�I!ا�  

 ,$�ش *( إe ��ّي و�ABu  و�!e ا�%�2ب ا�_أم �� ,=� �C'ب 
 �$�Lا �aور ?=��
� ا�� ?r!�'Iذج ا��I2ا� AB  �aل إذن ر

� (�=
~ن ا���C' ا�%� أ�=�N� S ا�
��=? وا�%� <'<�L�*) zذى و ا�
�ول ا�%�2ب ,',� أن ,�0�y �=� �^"? �!��? *�2( و*�M ا�
�=�? إذ ,0

=?، إذن م ا�_ي "� ,=40 *( �'اء اH%0!اذه �=� �o�� �*�2 ا�
��ا�_أ
�� �2%I, )أ� eإ ?=��
� أ�!اء ا���!�� ھ! "�در �=� *$q ا�P'اب 

�
� ��م <0
�4 ا��	A ا��I=4 *�2( و*�M ا�� )%�a'* �=� ظ���: ?=�
$* M0, �� (?=��
� إذ ا���Ii?، أو Lن اLوان �G�3�% روا*��N (ا�

�� �
:e �i2H ء ا��gھ�م ا�� �=� AI$, )أ� �� ا��	A ا�I!ا�=�

� ھ_ا ا�$AI ھ! �� ,1%� ��? إ�� ھ_ا ��i أن ا�M� ���I ا�$1�rإ �

 :� *( و ا�_ي ,!0r( ا���S ا�I!ا�
  �* ��
> e �1 �'ة�� M3و�   �I�Tر eإ ��gا� �=�

 أ<0!ل.
� ا��	A ا��1* �z�>', :4 ھ_ا ا���S����* S ا�wB'Iي   

Lرض 4�r �=� ا�'ئ �$I'ك �� *�  H'ى را��a أو راھ��  
 A
 وھ! ,$

�M 7^ل د�e? ��;? (�'ة) (101) و*��%��� ,;N' ��$!ل  

'ب اL*��ت ا��1*
? ا�%� "�����E� �=� S? ا�i!ع واH%��ف <

� :	M ا���C' وأ�0n�"و A$�* S��" �N�uBرض إذ *�ت وLا )

eا S����* z�>', �IB )
�
� �H M%*��$��� ا�_ي ,�cI إ�� <0�^N
 : �� Aأ�� ?;�� ?�eط� �� د�
%> � 7^ل د�e? ��;? (أ<0!ل)(102) ا�%

/ ا���e? �=� ا0�e'اف وا��I^ن 1   

�~ن2  A�
� ا��Iل (�~ذا S��B اA*k ��ل ا�'� �=� ?�eا�� / 

 ا���1 ��ل ا���رس).
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 n�%� إ�� �g�, M�;�=ا� M�* ��eط� ا���
N*�C%� Q?، إن ھ_ا ا�%
 '�Hأ �I3�0!ل) إ�� )ا�(A�I إ�� ا��A,�* �I%i� M� q0 ,�1' (ا�%

q0ء ا�_ات إ�� ��0و�? ا��^$%Hوا ?=��
�M  ا�%0!ل �M ر�@ ا�
.�N�� ?��EIا�$��2' ا� �� *�,A�3, �N� A <!ا



 K �ار ��7ا
,� (ا
+5\/ ا
�4رة) 
 �IB �,ا�0!ا \IPوأط!ى �=� ا�

 ا��!ت
A%�>ر و�E> �7!ط? ��ري 

أطA0 أزل <�Nداه ا��n�2% وأ�aو �=� ا�
!ت ا�wھ�� �a �IBا  

��� ,P!ت *uذ��ب ا�C$�ب و,�a A1$ا ط�و,� ,$�رض ا�',c ھ�
�=�I �!اه ا�
!ت �q�: M أ�( A0� 'n�;� )%*��u� د�� 

 �N�uB ه!�
=�l ?=N=N� A> ا�!%, 'H�, � "�اح *�3
 ��0*�@ أرداھ�H Mم �A1$  أو ا�CP'م ا��I$!ث :q0b د*'ه

 �N"و�l نuB ،ه!� ?>'N� ��B �	$ق ا�!
l A1*�0ت و  

 �N�uB اج'���* Sirو cg� A3T ق �=��ء!� وإ,�ه �!ح 

* S1>وا<�1 وا Sgaوأ �gaوأ)   A�'� )>wاھ� و�w� Aا��'� 

�3l و�T ،S3l ار�!ى *$� 
 وار�!ت 

I�A و�=	�' إن �� ,��2 ا�3C' أ  

3� �=� �N=Bءت *�درات و��yو��ء و   AIi� �>�3, �I� 



  �� �
ھ_ا ا�M��!� �=� q0�I *�رز,M� M ا�%3'ار  �
� ,g2!,�ن <S0 �!اء �%!ا��? (ا�=�y/ ا�	!رة) ھ�I ا�%3'ار ا;�=�

 .?��C%!رة ا�	ا� �I�H !ر	و<3'ار ا� 

,'د ا�%3'ار ا�=�;� r�7$� �%!زع �7ص �=� �1%!ى   
� �%3'ر *���B'> A���M ا�=�;? ا���gء ا�2	� �%�ر�� �M و�!د 

IB 3'رIو�;�'ھ� ا� :'��Cل ا�!" �� �  

 أط!ى �=� ا�IP\ ا�0!ا,� �IB ا��!ت 
 أ�aو �=� ا�
!ت ا�wھ�� �a �IBا 

 B'%ا� Aا���� ?��1� M� \=
, �� وھ_ا N;, �T' <3'ار ��;��
: )�!" A��" M� 

  /A�'� �N>wاھ� و�w� Aا��'� /S3l3? وl /Sirو Qg�
ار�!ى *$� وار�!ت/ ��ء و��ءت،  و�M 7^ل <%�� ا��I2ذج 

� ا�%3'اا�3%� <��Eأن ا� �i� �2	4 ھ_ا ا��ر 'ار,? ا�!اردة و
$* �� eإ ،wi$ر أو ا��	إ�� ا� M�$� '�l  ھ! ا:%^ل �@ ا�=�;

 ا�e�0ت ا��2درة 2H �IB'ى، أ*'زھ� <3'ار ��;? (ا��2C'ى) 
  A�1" �2'ى أمC��* Zt�%> ن~�"��I�  A ا�2C��* S���%a'ى 

 أط!ل 
�? إ�� ھ_ا ,%!�� �M ا�%3'ا �rإ���،�=� ر ا�=�;� <3'ار <'$

� اL*��ت: � A$1%!ى ا��� 

  :)�!" ��� �=� �1%!ى ا�
!ل ��0ورة  $� و<3'ار <'

  �2*^B A�=* ھ'ت �

��!ا ��   Z� أم Z� <n�2 أذ=
�
 A�'� 

  Sھ!�ـ �T ةu�� eإ G> �=�
=�2 "��ة  ر,ـ� أم ر,�   �
 أ��ل 

<3'ار أ�� ا�%3'ار �=� �1%!ى ا�	!ر �~ن ا���E> ھ!  
��I� <��� M� �N��� AB �'ة ,�'ز � �C3, ا�_ي ،)��C%ا�.M�$� �  

 ���? إ�� ا�	M��2 ا��1*
��i� M ا�%3'ار ا�0'�rإ  A"ا<' أ!%*
� ا�2\ *	�? ��2	=�? �M ذ�G أ��2 �� �'�� <3'ار ا�0'وف 

 e�0دة و� ?,wر� �I�" )�� �� ,$z أ�!ات :'و*'$���ا�=�;?،" 



��3ن أن ر���� 3l^ آ7' أ�'زه ا�2\ *
!م  ،(103)"?
�$�ن ��=

=N�) Ab� ��N=?، �=� <3'ار ا�0'ف �=� �1%!ى ا�=�;? ا�!ا:�ة 

> ،A	=	AE=E%> ،MH�2H ،A...) ھ_ه ا��I2ذج=
%, ،q0b:  وإن

�: ��� ��C' إ��( ��I� �$* M� �C3> �Nأ� eودة إ�$� S��B .)2  

 �* A	ھ_ا ا�%3'ار ,%�=> ��م ا�� ?���I� M� �C3ھ_هوا� M 

" �IB رة، �!رة  أ7'ى!� �,I%� ا��I2ذج أ�2Tء ا�A�=0% إذ <��%1
 AIC�� �:ا�!ا Sا�!ا:�ة أو ا��� ?=Iiا�%3'ار إ�� �7رج :�ود ا�

 "�$? �I%3=?"(104) و*��%��� M3I, e ا�M� q,�0 ا��eeت ��2	=?.

 $, �'ض  *$� <=G ا�	!رة ا�%3'ار,? ا�%� "��S �=� ا��2
���=�? ا�_ات �M ط' '��Cا�N* م!
> ��$�ل ا�%Lوإن ,4 �'ض ا �

� ا��1*4 إe أ�2� �IB ?!رة �%!ا��	و *��, e ن ا�%3'ار�B أن M3I, �
I* '�%$, وا�_ي "�%Hأد,�، ا" )�!" �� ��'lأ �I=b� )1I=� ?*�b

� أو �=	�E? ا�%3'ار,? ا��i,�ة.:e �>u, �I� �NI, A	�� 

 � M� '��Cا� q0�, �,��� A��H ا��I� M� q0!ذج �I!ذج و
�� �!ا�N? آ7' ,�0ول أن ,0
M� 4 7^�( ا�%!ا�A واI%He'ار,? 

 ا�i!ع <�!ق <=G ا�%�  <��!ه إ�� اH%��ف <'ب اLرض.
�I� M� '�1, �I!ذج <3'اري ��,� ,M� �=%P ا�I2!ذج  

2�* �Ii, ?�=%P� �3لlأ �� �=i> ا�%3'اري ا��1*4 ا�_ي @��N ا�'
���C' ھ�2 إ�� ��Iذج ,��و أ��N �9ھ=? �.):!I4 ط�
0%  

  M� ?=I�و"� ا�%�I ا�%
�2? ذا<�N (ا�%3'ار)، إe أن ھ�2ك 
 .�N2�: �� cg%%H ا��'وق 

 وا�91ال ا��I'وح ھ�2 ھA <1%��� ھ_ه ا�%
�2? أن <	!ر 

 ا�$��� ا�A�9I؟
�7!ط? ��ري    �IB ا��!ت  أط!ي �=� ا�IP\ ا�0!ا,� 

.A%�>ري و�E> 
�$A ا�e إن �$A ,�!ي ھ�C, �2' إ�� :��? ���1?  M3� اء ھ_ا!�

� <=G ا���e? ا��=�1E=, �I� ي!$I�  ��CB إط�ر �� �%, A$�=� ?�
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�N! �� ,1%�� *$� أن ,=�0% * ),!I> ?�=I� إ�� ui=, )�uBرج و�P
ج MIr ا�
��=? ا�%� �Bن ,%�iوز *�ا�N=n، وB_ا �� ,1%�� أن ,�2ر
�^� �ء، �!اا�
��=? و��i> M� )b0* 4I$, �Iوز ا�N�I!م ا��=�1
? (<�Eر ا�	!رة ا�%�N��C? ا�
�In? �=� ا�g0%Hر �!رة ��3%<�

���=�N إe أن �a,? ا��$A ھ� ا��"? واk:�3م "	 ANi, (A%�>و �

� ا���gء ا��� ا�!�!ل إ�� �!رة ر��$? �=� 7^ف �� :�ث =�

* M3� ل!NiI=� �2�Iا� A$ا�� 'Nإذ ظ ،(Aأ��) 'Bذ �$* �
*�H ?,�E
 .(105)z�7 ?;�� ?�e7^ل د M� ا_Bو ?,�Eھ_ه ا� M� �=%P> 

  S��B �
*�H ع!iء �=� ا��g
إن ا�y:^I ھ�2 أن �I=�? ا�
 "�In? �=� ا�%w�I وا�%�!ق أو ا�%�2ب ا�=!م وا�$_ل. 

     MـBاد �� أwي إ�� ا��,Lإن ��ت ا       �ilإذ أ �N=i�u*
  Aiم أ�!
 ا�

� e ,'ى �(         B رضLب ا'> �%Hا � �M ا��!ل  =�
ئ �%�!ل ا�'   

       Iا� �I%iIا� M�* A	�=� ZH9, و ا�%�!ق w�I%إ��( ھ_ا ا� �I%2
� <%� �H M!اء ا�
��=? أو ا�$��� ا��0!ا�� �=� 7^ف ا�$I=�? ھ�2 وا�%

:�� ا���S ا�I!ا�� cg%�H �IB � ط',AbI> 4 ���� :�!ا�

أزل <�Nداه ا��n�2%   أ�aو �=� ا�
!ت ا�wھ�� �a �IBا 
A0أط 

,? ��S ا��1*4 وھ_ا ا���E�� ZI=� S? <3'ار�M 7^ل ا� 
� <	!,' ا��I2ذ� ?=T�� S��B �ج ��,�ة <G=> M� �=%P ا�%

 .?r!�'Iا� 
 أط!ى �=� ا�IP\ ا�0!ا,� �IB ا��!ت  

 أ�aو �=� ا�
!ت ا�wھ�� IBـــ� �aا 

�� �M ط',4 ا��$A ا�_ي ,
!م *( ا �
!م ا�%3'ار ھ�2 أ, '��C�

�_ر �E!ي وا:�. و�$A ا�$��� ا��CI( *( إذ , ���B'%Cن   

 أط!ى            ا��!ت / أ�aو        �aا
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 !%1I3'ار �=� ا�> �i� �2�~�ى أ�� �=� ا�1I%!ى ا�$I!دي 
 :���B'%ا� 

 أط!ى �=� ا�IP\  ا�0!ا,� �IB ا��!ت 
 أaــ�وا  �=� ا�
!ت ا�wھ�� IBـ� �aا   

 , M,_=ا� M�%�2? ا���* �� )*�C> ?�=I� ن ھ�2ك�B ن 'إذا�	ھ
',!	> ��ا��CI(  �=$��� ا�A�9I إe أ�M� �*'r ZI=� �2 ا7e%^ف 

 .)* 
 �C> ذج!I� ض'� �=� ?In�" و��Lا )��C%رة ا�!	��� �N�

.A%�>ر و�E> �7!ط?: ��ري GH�I%� 

 N> رة ا��'اد,?( أزل!� �Hر �=� ?In�" ?���b!رة ا�	داه ا��
�ل ا�M� '��C : ا��n�2% أطA0)، وا�M�* ���i ا�%M�N��C ھ! ا�%$��'

q0 ا�_ي ,�N! إ�� <0
�I� 4!ذج �I$!ي �2_ ا���ء �M ط',4 ا��
�� AB �'ة *��'� �2I, )أ� '�a ض!�'Iا� ���$=� Anا�* M� !وھ @


� أن ھ:e cg%�Hو ،)* )�C%إ�� ا� ui� ا�_ي <n_ا :�ل ھ_ا ا�_
Lام ��;? (ا�P%H�* ذا<( *�ءا '��Cھ! ا� ?
�
� ا�0� <n_زل) ا�

P%Hا ��  "	��n   أ7'ى �=%$��' �M ذا<وا�%� '��Cا� �N�� �� )
 :)�!" Ab� 

  �و�! �$��7�2l S>   أ�� ا��I1 اLزل �^ أ*��
 ا�$
�ب


	' �M   وe ظuI ,ــ79'�� و:' , \I7 eو
 ط^ب (106)  

M  وB_ا ��;? (اLطA0) وھ� ��? �M ���ت ا�	$���G ا�_, 
 ���'اء ا�%C'د و ا���gع  �Nھ!�
�ع ا�	0 ,$=! ا���Eر و* eاء و'

 �I�� �%: A* ?�	أو ا� ?�I1%1%!ى ا�� �=� ?N*�CI4 ا�=$%>
 '��C=� ن ,�0ث�B �� Z�� !وھ (A0أط �n�2%داه ا��N>) )� ض'$%,

� ا��	A اLو� cg>ا �IB '7إ�� ���� آ )* �
ل.إذ �Bن ���� ,=  
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 > M�%=ا� M�%;�=ا� M�* �Ii�� �� ا���S ا�I!ا�>u, �
*�H �>3'ر
�) و,
!م �=� ��I أط'اف ا�	!ر<�M ا��e'اد,? (�aا ط�و,

.?���Iiوا�  


� �M ط',4 ھ_ه ا� *�H M�%ا��� M�* �Iiإ�� ا� ?��rإ ?E�	
��S ا�%3'ار,?، �=r ZI'*� <3'ار,� آ7' ,%� �=� �1%!ى ھ_ا ا�

 وھ! <3'ار �0!ي: 

%2
A ف (ط�و,�) ھ�2 :�ل ووظ��? ا��0ل ھ� <��M ا�t�N?، وھ! , 
�I'د إ�� ا�Ii=? ط�و,�، ,$�رض ا�',c، ھ���� ھM� �2 ا��0ل ا�

 .(A1$,ب و�$Cذ��ب ا�u* ت!P,/ 
���A ا�_ي ,�ل �=� �  �Hا ?E�� �=� د ورد'�Iوا��0ل ا� ?�

�Nا� M� A
%2, q�: '��C9ول إ��( :�ل ا�, �� Z�� !وھ ?nط�ر ?t
.?���Iiا��0ل ا� M� q0�=� ?,اد'��eا 

 ،'��Cا� A$�� ھ! ا�%�اد <n_ا� A$�? وإن "�م �=� ا�N*�CI إذن 
� :�ل ا���C' ا�%��C( (أط!ى �IB ا��!ت / أ�aو � �N0rن و�B

 A$ا�� ?�eھ! د <n_ل ا��: �� �N0r!, ن ا�_ي~��a �IBا)  
 (��رض)(107).

 %1Iھ_ا ا� �=� �%, e ،'��Cوا� <n_ا� M�* ط��
!ى ھ_ا ا�%

, �I� A�Lا �� ��$�ل ھLا M� ?=I� !م *(�A*  <10 ,%$�اه إ�� 

ا���C'، و<�0=�2 د��C��* 4=$%, �� �=� �N%�e' *�ءا *=�;? 
 )%���Eع و�!iإ���2 �!رة ا� ��$> � (ھ����)(108) ا�%

وأr'ب �2( ا�_B' ���0  (أد,� ���ل ا�i!ع :%� أ��%(  
 Aذھu� 

�$A ا�
�=�? إزاء   �=� )%�eت)(109)، ا�_ي <�0=�2 د!P,( A$� �T

 AB )��� ھ_ا، )أذ��ب ا�C$�ب( ا�ا���C' وB_ا ا�1I'ح ا�_ي ,%� %
� ا���S ا�wB'Iي. � )1I=� ا�_ي �H!%�0=�2 �=� ا�> 
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H'ى را��a أو راھ��  �$I'ك �� *�Lرض 4�r �=� ا�'ئ 
 A
 وھ! ,$

  ZH9, �و<�0=�2 دA1$, ?;�� ?�e(110) إ�� ا�B'0? ا�n�I=? ا�%

 .'��Cا� �N� 
 <n_ا� �=� )>��� Z3$, ول أن�: '��Cأن ا� cg%, إذن 

_7u��  .�
:e )2�  

 ور�a �� ,��و �I;%2� ?B': M? ھ�2، و�I%1'ة  

  ���7!ت *uذ��ب ا�C$�ب  �aا ط�و,� ,$�رض ا�',c ھ�
 A1$,و 

 > �=� ?In�" ة�,�� ?B': M� �C3, �3'ار �~ن ا���S ا�I!ا�
$� )02I, �T �1ن�k�* ت!

!م �=� ا�	!رة اHe%$�ر,? إذ ,�C( ا�, ^

��'lا�_ي أ <n_ا� A$� ?1B�$� � )>��� ?��B �I%Hإ��  أ�( ا M
 �
!ت(111) وا�%��* �
*�H S
ا���C' و�$A ھ_ا *�1> ا�	�? ا�%� أ�0

 <9ول د�N%�e إ�� ا��e	�ل.
 	%, A$�* <n_م ا�!
A و�%�iوز ھ_ا ا��$A (�!اه ا�
!ت) ,

� ا�� �=�
�، ا�_ي *�ا �M� ���E ا���gء ا��!
�I2ذج *����i> ا�
 �
:e و���H وا�_ي ?r!�'Iا�	* M3� '�7Lا A	ا�� ��.?��=H ?E�  

 =� ?In�" )�0و� <n_ا� M�* �%> �� ا�!�I� A=�? ا�%�iوب ا�%
��%( *����ء ا�%� <��� ا�%'<�> دu�ون ا�%'ا7� *�M ا��$=�M د�� 

?���Ii4 ا�!:�ة ا��
0> A��H ���� ��Iط=? !, e �*�M  و*��%��
أ�( ا�_n> و��0( وھ_ا �� �aب �M ا���C' وB!l '1B%( وھ! 

�^ ,�iب. !��, 
_ا إن �0> ا�_w�I> ?��7 ?�� G=I> <nھ� (وھ� �;�n')، ھ 

3Cا� ?N*�CI3'ا �=� ا�: A;, e <n_0> ا�� M�* )*�C%ا� M�* ?�=

� *;^��N �=� ا�2\ ا�_ي <%=> �Iوإ� �I%iI��2' ھ_ا ا�� )�� A3C

� إ����M� ?=I ا�In�" 'n�;2? �=� ا�%�رج �M ا�1I%!ى ا�0' 

I� ،?I=3ا�
Iھ_ا ا� �� ���. � ,P=4 ��01 <3'ار,� �=��gء ا�2	  
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� ا���S ا � 'n�;� ?;�� �$* ?,ا�%3'ار ?E�	أ ا���> :��I!ا�  

  �N�uB ه!�"ــــ�اح *�3� ,��l ?=N=N�   'Hــــ> ا�!
 A
=
%, 

��0*ـ�@ أرادھM   أو ا�CP'م ا�I$�!ث :q0b د*'ه 
.A1$� ،م�H 

  ?�eد ��*�ءا *=�;? (�N=N=?) وا�%� <AI0 ��? ا�%3'ار 
 M��': M� إذ <%3!ن �n�21%!ى ا��Iا �=� ا�_Bا�=�;?(112) و

? ,%�2ظ'ان ��3C^ ا�=�;? وھ�I ا��Nء وا�^م (/ھAَْ/ھAَ)َ،ھ_ه ا�=�;
�(113)، وھ! �=H <����، و*�i,إ <��� M����� ���eد AI0> �g,أ

� �'ف ا�
��=?، أ� �N؛ إذ أ�G���$	ا� �I%i� 1!د, �� Z�� ردأ
� �'ف أ���N1 أ:M1 ا�P=4.ا�P=4، و�  

� ا�%$',� *N_ه ا�n�;2'، *$� �'ض �� � 'I%1, �T ?=N=NIا� ?

�م �!رة أ7'ى ,%$=4 ا�!�� ���N *;�ھ'ھ�، ا�!�( و,=40,  )*

��? ا��C>(114) ا�%� <�0=�2 د�N%�e �=� ��م ا�	��ء وھ! �� ,��و 


'ب ا�	!رة �, 'bBأ c�r!%=ن �2( و�!��$, G���$	ط',4 أن ا� M
�%��C( ا�_ي ,%�'ع ��( ا��CI( *( إ�� "M�I1.ا  

           A
=
%, 'H�, �"�اح *�3  

    �N�uB ه!�أو ا�CP'م ا��I$!ث :q0b د*'ه   ��l ?=N=N> ا�!
@�*�0� 

                   .A1$� م�H Mأرادھ  

��I ا�$^"? *�M �!ر<� ا��T )* )�CI �� �^"? ا�	!   M�>ر
.)�CI��* 

 1,8 ��R$
( ^�ر�K ا
	�-� 8�: . ا  
إن أول �^"? ,M3I أن �=�N;0 ھ� ط��$? ا�
�اح و ا�CP'م  

iا� ?E�� 7^ل M� اح�
� ا�� ?���I��I ا�%� <A�0 إ�� �!رة 
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 �� A$إن ا�� �T ،(115)?;�=7^ل ط��$? ا� M� م'CPا� ��و

 ا�	!ر<�M� �%, M ط',4 وا�H? إ����1? (,��H ،'Hم).
� ,�C( �و,%$'�rن ��$�n�" A �=� ا�3% n�2ار ا��' ?=N=N� رة!

.(q0b: ،A
=") �Iوھ 

 '
%Hا wوھ G,'0%=� ن�r'$%, م'CPاح و ا��
ارھ�IB ،�I أن ا�
.(A1$Iا��1م ا� ،'Hا���) �Iھ'�E� AB!� �Iوأ�'ھ 

 �B �IBن أ�' ��Iذج ا�
��=? �!�E� AB'ھ�.  

� *%�'ق ھ_ه ا�
�اح *$ :!> '��
Iاح *�3 ا��
� و�!رة ا�
IB ���I> �Nر���<!�}  � ,�0ث �=CP'م ا�_ي ,%$'ض �=b0b0? ا�%


�ط� ا�	!ر<�ن �M 7^ل%> �IB )%�=7 M�*2( و�* A	�=�  ?;�� ?�eد
 (116)"�Nإ�� 17'ا� {�!> A* اح�

�ط� �� ا�%> � "د*'ه و ا�%

 n�I%��* ��N إ�� إذن وuBن ا�	!رة اLو��? �=_n> و�;�n'ه <!:
 )�C� ار<�3زھ� إ�� q�: M� �=�
'ه �=� *( <
!م ���2ا���gء ا�

'�C, ة ا�_ي'��
Iا� A$�* ر<��طeل وا�	��^� Z�Hu%إ�� ��م  ا�
�S��B  <�0د ا��0ل (إ�� ا�'*c أو ا�1P'ان <�I2B ���Iذج ا�
��=? ا�%

e <�رك أ�'ھ� و<�!ض �N�ul إ�� ��Iذج دو�� ��N2، ھ_ا �M أول 
 �!رة.

�T ,�0ول أن ,
�م �I!ذ�� آ7':    

�!ه uBن �lو"  ?>'N� �N 
!ق ا�$	� �0��Bت   l
 A1*و 

 *�H إذ :�ول ،)
*�H M� ?=��

� أن إن ھ_ا ا�I2!ذج ھ! أ�	4 *��
� z=1Iا� A$أن ا�� eإ )��C%ا� ��=�( ,ui=, A�0 إ�� �I!ذج �I$!ي 

� :�M ھ_ا ا���S أول و��  ,AI0 إ,�Iء  إ��� أ�'ه إ�� ا�%�'ق، 
 ،Gذ� S�b, �� ،(117)(ھ'ت) ي!E=ر ا�_iا� ��� و��2 =�
ا�I%�eء ا�
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 '�P>و ،?=��
وھ_ا �� �Bن داع �M دوا�� 7'وج ا�M� '��C ا�
��gء ��,�، �M �!ا���<( ��م إ��Cء ا�1':   

  �n1%!دع ا�1' ذا� e AھLھ� ا   �I* ���iا� eو �N,��
�' ,P_ل  

 �� ھ_ا ا���S إ�� bB'ة ا�3^م �� أ�( ,��و � '�C, �IB \2ا� �
�* �	%> e ،'��Cأن ذات ا��
�=?، ��$A* A ا�I%	� *( ھ! ا�

=� و,%i=� ھ_ا �M 7^ل �$A ا�
��=? و���2'ھ� ا�
�In? أ�^ �

�� M� 4:e ا� ��
	��ة:ا�
!ل و ا�%�!ه ا�1=�� �a e'، إذ ,
!ل �  

�1���2� *���IE	�ء � cل  وأ��u1, '7ن �91ول وآ�
,'� 
 �2*^B A�=* ھ'ت �

��!ا �� A�'� Z� أم Z� <n�2: أذ=
� 

 S�!ھ �T ةu�� eإ G> �=�
=�2 "��ة ر,� أم ر,� أ��ل  � 
� *	!رة "�In? �=� ا�%�   :!> )* )�CIأن �!رة ا� �IB :ق'  

 (118)A1*�0ت و��B �
!ق ا�$	l            �N"و�l نuB 

وا�y:^I أن ا�!"!ف �=� ا��B ،(?>'N� ،?=N=N�) 'n�;2ن  
�، إ�N,eف إ�� 7=4 �!رة �In�" ?=T�I? �=� ا�%�2ظ' ا=3C�  �� �Nأ�

� د���e و*��%��=�
� ,�N�L ?,�i� M3> �$1 ا�0'�S إ�� ا��iIل ا�

!م �=� <3'ار,? ��I%1ة �M ا�I�Lل ا�, ،�,��� إ�� 7=4 ���ق %

�B:<nن ,��در إ�� �$=�N، وأرھ\ *�N إ�� ا�$^"? *�2( و*�M ا�_  

 أط!ي �IB ا��!ت/ أ�aو �a �IBا.  

�ر*? ا�L!ات"إذ أن <%�*� ا��I=3ت ا� %Iأو ا� ?
H�2%I  �2$,

�7!%Iف ا��Nن ا�~� A��� �N2�* A	��M  ا�q0 أو ا��3، أ�� إذا 
 (119) "A"�b%� دوري Mز� �� M3و� )�� ا�%3'ار �'a!ب 

� ا�S��B 4*�1 ا�M�* ?N*�CI ا�$��In�" M�I? �=� ا� � �� ?=T�II
 :A��� ا��$A؛ �M ط',4 <3'اره �� و�!د 

  أط!ي �=� ا�IP\ ا�0!ا,� �IB ا��!ت         
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 أ�aو �=� ا�
!ت ا�wھ�� �a �IBا  
 " �N�~��In? أ�� ا�I2!ذج ا��i,�، أو ا�	!رة ا�%3'ار,? ا��i,�ة 


� �=� <3'ار ا�=�;? ذا<��a �� �Nب ا����A، و,%$=4 ھ_ا  *� )�!
7 �=� ?In�" �N=�" رة!B_Iذج ا��I2��� / )%*��u�=4 ا��1*4: د�� 

�N2�* ،?,رة <3'ار!� )%*��u����A أ�� ا�B_I!رة *$� (د��  �N�~� (
 .Aا���� �E=> ?,رة <3'ار!� �=� ?In�" 

 �=� ?In�" ا�%3'اري zI2ھ_ا ا� MIr إن أول �!رة <$'ض 

�Qg وSir) (120) ا�%� <AI0 د�N%�e و�!د ) �N>إ��دة ا�=�;? ذا

30%> �� Aب إ�� �!ا��n_ض ا�'$%* �:!, �I� �N�w�, �� ء�l �� �
ث ا��B �IB ،?B'0ن :�ل ا�
�اح وا�CP'م �!B!ل إ�� أ�'ھ� و<�0

 ���2' أ7'ى. 

g0%1, �IB :)��C' �!رة أ,In�" �g? �=� <3'ار �I=�? ا�%   

  �N�uB اح'���* Sirو Qg�    A3T ق �=��ء!� وإ,�ه �!ح 

� ا��1*4، ھ! ا�I%�eء إ � )* )�CIا� M�* ���iن ا��B وإذا ��
�~ن ا������CI ا��Iiد �M ط',4 ��دة (��0*�@ (�( ، "�اح، �	

 A$ا�� �� ?Bر�CIط',4 ا� M� د�Iiإ�� ���� ا� �I%2, �2ھ )*
 :A3bر �!رة ا��g0%Hوا 

  �N�uB Sَّ2: �ُNَّ1ا� �N2� 3=� <َِ'نَّ و<ُْ$!لُ  إََذا َزّلT ٌأة  �'زَّ

 �Nّ�uB اح'���* Siّrو َّQg� A3َُT ق �=��َء!� وإ,ّ�ه �ُ!ٌح  

  M� ل�	��eرة ا!� 'g0%1��� �N* 4=$%, �� 4,'ط M
 أ�!ات: 

 <'ن و<$!ل          �!ح  
 A3T                �=3T 

 e ؛ أو?=��
� ��3ن ��$� �M ا�� و,�0ول أن ,A$i ھ_ا ,%� 

%i� 4�
0> A�H �=� '�!%, e q�:،(ا��'اح) )* �N� ?��: ،�=�" �I
� �M ط',4 B': ��� 7=4 د� ?=:�
و<�1ھ� ھ_ه اLرض ا�

Iاض ا�'$%Hق �ا!�) �n�3ا�� Z
=��ء) ��I �3ن ا�_ي ,%� ��( ھ_ا ا��
��Cه ا��*u, ل ا�_ي!�%=� ?r'� ،?�n�3!رة ا��	ھ_ه ا� A$i, إذن ،'
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�"kا ?�=I� ل ،إ���	��^� A��u%وزت ا��i> <n_ام �=� �!رة ا�
�!ق �=��ء).) � �C'ه �M 7^ل ا�P%Hام ا��3Iن ا�$=

 � 'n�;2ة ا�'nدا ��H!> إ�� '��C1$� ا���M �!ر �02'ف �
�? <3'ار,?�bB 'bB0!ي أ, �� ا���S ا�I!ا�>u�� ،A3bدا  ا��I%إذ ,%� ا�

 Sأر*� أ���ظ �%3'رة ���2ء ا��� �=� 

  )* Sْ1ََّ>وا<�1َّ وا ،Sْgَaَوأ �gَaَْاھ�  وأ َّw� Aُا��'�
 ُA�'� ُ)>wّو� 

 (أ�ga، ا<�1، ر�w� ،Aى). 
 4 <3'ار<!�� M� ?;�� AB ھ_ه ا���Lظ �;�'ا �M� �N ط', 

 .Sا��� �� ا�=�;? و�4 �� ورد 
 ()* S1>ا��? (ا<�1 ا��و  <
!م ھ_ه ا�	!رة �=� ��CرB? و


!م أ,�g �=� ا�g0%Hر> �N'، إ�� أ��	ا� A�0* G1I%ا�  M� �
ا��
 7^ل د�e? ��;? (ر�A) وا���!ة �=%$wي �=� ھ_ا ا�I	�ب ا�_ي

.?=��
��* ��=$� أھ�I%i� A ا�_�nب �^ر<��ط 
  A
� ا�_ي ,'<�z *ـ (د�و,%2B�C%ا� A$���*%() *$� ھ_ا إ�� u� �

T) ام�P%Hط',4 ا M� ��2'ه� ?�
�* Sا��� Aو� �%, �T ���> �� )ا�%
4�
0> �� ����A ز�2 G��2أي أن ھ ،�ا��$A  ا�%'<�> �� ا�%'ا7

2� ھ! (ار�!ى) ا�_ي ,'<��wا� Aھ_ا ا���� AI0, ا�_ي A$وا�� z

�N �د���e *��'��?.  أي *%1=�� ا�I$,و ،�� \Pl دة إ����
M ط',4 

                    121.('��) ?;�� ?�eد 

  Hوا A,�* ���� M� �b0* ب�n_ا� �I%i� '��Cا� 'g0%Hم ا�P%
��* )%"^� M� S*�a ?=T�IIا� M� 4 �!ع=P* �2? ا�%3'ار

��=?، إ�� <

 أن �!رة ا�_n> ا�0'�M� S ھ_ا إ�� �ZH9, �I%i �^��	�ل

I%iI��* )��l* �=� '	2� A�g�> �=� م!
, ،�=�

�? ا�$��2' � ا�
� S�CB دي ا�_ي��
� ا���i> ا��2( و�02( ا�1=�? و,%i=� ھ_ا 

gaأ ،Sir / Qr) ،ل�$�Lا AB ر�	ن ��B �
� <n_رة ا�!� �
 (...S3l/ �3l ،Sgaأ/ 
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� ا� �
�ط� %> ?E�	* ب�n_ا� �I%i� �=� '�� )أ� �IB '��$%
�$, �I� ،q�9Iا� '�Ig* �N2� ذج�I2��* �I%iIھ_ا ا� z*ر �

�? إ�rأة، إ'Iھ! ا� �N�� A' ا����	ن ا�$2�B ��!r? ا�%'Iا� ��
> �� أ��b ا�_�nب وا�%�ZH9 ا�g0%Hر �!رة ا��	A ا��1iIة 

.122M*eم واLا M�* A	�=� 

   Gذ� AB �� ذا�I� �1ر���%H4 ھ_ا ا��'ح ھ! اI$, وا�_ي
"? �1P'ان أ�N_ا �^ا�$AI ا�_ي �Bن ,��و  ��2I> ،�I;2 ا�_�nب *�


��'ة ؟ وا�_ي أ��I%�^� Aء *��
��=?، أو �N_ا �^"Iا� A$�* ���$��* ?
> �� M3� ،ا���ء ��M3 �( ا��0!ا�� ا�_ي :�ول ا���C' أن ,%�P'ه 
Lر<��ط( *=�;? اe '��Cإ��( ا� !�N, �� 4�
ھA :ا�
�رة �=� <0  

Z=I� ��H دو��3 أھ=!ن �وأر"z زھ=!ل و�'��ء   و�
��uل 

��� ھ_ا ا�M� �=%P, q0�I ا�%3'ار � وا�y:^I أن ا�%3'ار 

 :�N2� ط�
�M� ?=I ا�2 M� �"^ا��1*4 ا�� q0�Iا� 
  I%إ� �IB (S1� أو e) �
� إ�%�I �=� ا��2*�H 3'ار ا�%3'ار> �

3� '�a A��� ��!, e ا��? أي!%� A3C, ن�B )إ�� أ� x�	ر أ�� ا�'
Lا M� ?=I� �=� ZHu> ن ا�%3'ار~� �N2� ZH ا�%3'ار �=�ھ�2 

 M� 'bBأ�!ات أ �Bط',4 <'ا M�" �� ا�1I%!ى ا�0'
 Z�� �=� ھ�"123 �=� �1%!ى ا�=�;? ا�!ا:�ة و*�2ء أ���ظ أ7'ى'�a

� ا�I=3? و,9دي وظ��%(� 4
�$A ا�%3'ار ",0% �I� 412ا�  M�
 124"<�B'%ا� �� �=i%ط',4 ا� 

 %1� �=� �N>م ا�%3'ار ھ�2 �=� إ��دة ا�=�;? ذا�" �IBى ا! S���
� A3C, و�� ،?�!IiI1%!ى ا�� �=� <�B'%ا��? ا�!ا:�، و<3'ار ا�!%
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�ل �zI� M <3'ا%�eا ��ري �I;%2? إذ "�م �=� :'�1i> ?�Bت 
 <n_ض �!رة ا�'� �� إ�� آ7' 


�� ا =� ?��eرة د!� �IHا�%3'اري را zI2ھ_ا ا� 'I%1,و �%�
4=
� ا�%'اث ا�$'*� "*�eر<�0ل وا�iN'ة وا�� S=	>وع وا� ا'

 ��!�� اeھ%�اء إ�� �!ط125")2 ، ���(...) �IB �'ف *���NIرة 

 *��M�20 وا�C!ق إ��(. 
=? ,=ui ا���C' إ�� <I� '�P!ذج :�!ا�� �( �!ا���ت ��9 

� '��C7%��ر أن ھ� ا�eھ_ا ا M� cg%��� ا�_اB'ة ا�$'*�?، � M3, �
ھ� *a M� q0_اء أو l'اب، �IB ,��و ��7? وأن �=��C' ا�
�رة 

�� �
*�H �2ه;:e �� 4�"!�( : �=� ا�%�Ag �=� و:!ش ا��',?، و  

 �إذا �'Sr أو�� ا��'ا�n    وAB أ*� *��a AH' أ�2
 A1*أ  

  MBاد �� أwي إ�� ا��,Lم  وإن ��ت ا!
*�N=i�u إذ أ��C ا�
 Aiأ� 

  M�  q0ا�� �إذن ا�'�a? ا�%� c=> S��B �=� ا���C' ھ
�� أ�I%i� 4�7 ا�_�nب ��I�� :�I�%, M!ذج � ،)
�
0> �'اءى أن 

%1Iھ_ا �=� ا� �� 4
0%�H AN�!ى ا�
�� ,G=I �� ,9ھ=( �;',�، 
 ا�2	�؟

�'�? ا�%�Ag وا�',�دة إذ ,�Eو <  '��Cا� c2I, ��
�*$� �( ا�
�I%iI=� ا���0ة AbI> �
( إ�� ��2*� ا�C!ب ا�%�H 7^ل M�  �ا��0!ا�

 : �=�
 وB_ا ا��I%iI ا�

ر *$��� و<C'ب أ�Hري ا�
�� ا��3 H'ت "'*� أ:�2ؤھ�    
A	=	%> 

���=�? ا�	$=!ك، (H'ت "'*� أ:�2ؤھ�  Mز� ��
�P> �IB' ا�
 (A	=	%> 

H'ى را��a أو راھ��   �$I'ك �� *�Lرض 4�r �=� إ�'ئ 
A
 وھ! ,$
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ھ_ا ا��I%iI ("��) ,	�ر أ�!ا<� <%	A *��$��� ا��Iiدي 
C�� �2ظ'ان%, M��': M� �2و<%3!ن ا�=�;? ھ (A	=	%,)3 ?;�=ن ا�^


�ط� ��%, �=3Cا� <�B'%ھ_ا ا� (A�/A�) د وا�^م�	ا� �Iھ 

b: ،A
=" ،AN=ب (ھ�n_ا� �I%i� ��q0) �!ا���ت ا�	!رة ا�!اردة 
� ,$�� �!ر�� ا�
��n �=� ا�%3'اري ا�0'=3Cط� ا��
ة ا��e	�ل ا�%

 �M 7^ل ط��$? ا�	!ت ا�	�در ا�_ي ,%	A *��0'ب.(126)  

�
����=M�* ?�=* �N ا���C' وا�
��، ,$'ض <�P, �I=4 �!رة ��,? <
� ا���S ا�I!ا�� ا�_ي ,
!م �=� <3'ار,? ا�=�;? (ھSII / ھ� (SI
Sir/ Qr) ب�n_ا� ���� �Hر �� ?�*!=Hة أw�� S��B �...) ا�%

�Nإ�� أ� ?�=T�I> ?�=$�� إ�� <3'ار,?  g�> S��B �، ھIn�" �2? وا�%
 '��Cوا� ��

!��ن *�Z�2=� <3'ار,? <
�*=�?، أي أن ا�,  M� A$ا��

�2��T ،?1 ,%!:�ان �=� �1%!ى �$A (ا*%�ر��) ا�_Iب ا��* z�>', ي
� ا���i> ا�M� �I%1I ا�_�nب:� ?=��
��* 

�N=Bءت *�درات و�� �=� �AIi� �>�3, �I� y3   و��ء و

<�2C��* z�>', �IB )$%I'ى �M 7^ل <w�Iه �M ا�$��� ا��0!ا�� و
)�=� Ag�%��* 

  �� ?Bر�CIإن ا�%� z
�02'ف ا��$A <%� �=� �1%!ى ا���ء 

�*=�M و,$!د ھ_ا إ�� أن �$A ا�%� M�=$� ?=3C� �$* �I�� ���Iدرة أ�=

, ��~�( �M� �I%1 ا�_�nب ا�% ��
� :�ل ا��%cg ��ى ا��2C'ى أ�� 
� ا���S ا�_ي �'ح *�Iل �17'ا�A* �N إن ھ_ه ا�=�;? وردت 

 ا�_�nب .
� إذن ا�	�E? ا�%3'ار,? ا�!اردة �= �� ا�1I%!ى ا�0'

$�� إ�� g�> )SIھ ،SII(ھ �=�) A	�T ( A ا�1I%!ى ا�=�;
 S��Hأ : �=*�
>≠                         .'Il  

�$A ا�%I$* '�IC=�? ا��C3 ا�%� اھ%�ى إ���N ا z�>'�� '�Tu%* '��C�
��N%��a  ا���S ا�wB'Iي ا�_ي أZH ا�I%�eد �=� ا�
!ة ا�$
=�? ا�%

'Iا� ?=��
�!�I�.?rذج ا�  
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  A�Lا �� �أ�� �$A أ�Hل127 �~�( ,%	w��* A,2?، ا�%� ھ

: ?=��
� ا�� ?r!�'Iا�$��2' ا� M� '	2� 

 ,'وح و,�Eو داھA03%, �2   وe ���7 دار,? �%wEل 
 , G�_B'�Lو��دام ا ?=��
�c ار<��ط ا�
�� *$��� ا�', �I� cg%

�ء �a' ا�_ي "�ل *( ا�C'اح، C� ��
أن ا�ui� '��C �	!رة ا�
�
T ��
^ �1B' و���ده أ�( :" �Hر وا�
�� "���ا ا��3Iن ��3ن �H' ا�

.128"�$,'H �3ن� �M أرT �7!*(، أم �H' ا��2C'ى 

       \2=� ?�0�H ة';� �=� ?In�" M,'�1ا� M�* ?ر��
I��� 

* AB M� q,�0ا� �=� ?In�
�S وا�!"!ف ��2 د�e%( ا�l��I'ة وا�
 *	�? ا��'اد,? 

� �'ض  � '��Cا� 'I%1,9> S>�* ��A �!رة ا�
��، ا�%
�^��	�ل، و*��%��� �^�%�Iء �=
��=?، �M 7^ل ��3ن ا�C'ب129 ا�_ي 

e�3ن، واIام �=�  ھ_ا ا��"kا M3� ،ل�	��kإ�� ا )%�eل <!�} د�	>
� �1%!ى ,�N! إ�� <�iوز ھ_ه ا�� *���e	�ل ,%� *�i,kا M� ?��0�

 <��i* 130، أو(M"_ا�) ء رديء�C*  ب'Cا� ?�=I� ة'l��� 4,'ط

 ��
> �,�N! إ�� <0
�4 ا�%!ا�M� A 7^ل ��;? 131(A�!:)، ا�%

 �^"? *�M ا���!ر و��Eرھ�.


��، ui=, �T إ�� �!رة <M�* �Ii> ،?�N��C ا�
��=?، وا� 
: ?���	��e!رة ا	وا� 

أ�H M� ��� �r' ا�
��uB    Anن و�aھ� :i'<�( و:!�(
 �wل
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�NIg�اد ا��Lر,�، �r �IB أذو   <!ا��l M� M%� إ��( 
.AN2� 

    )�CIا� z�>',!رة "�=�?، و	132 *(ھ��aو) ��
���C( �!ت ا�

!� �IN�=P, M,_=ا� A3bوا� �
ا�0'ب،  *	!رة ا��	���? �!رة ا��
�~ن ا�M� �g$* �g, )* )�CI ھ_ه  )�CIھ_ه ط��$? ا� Sو��دا�

� �!رة ا�
��=?، وا�%� أوcr ا�� �=i> )!رة ��7? أ�	2\ �2_ ا�
�N?.  ا���ء، أ����	ا��  

 :)��� ا���S ا�_ي ,
!ل � أ�� �!رة ا�%�Ii ا�!اردة 
�NIg��r �IB أذواد ا��Lر,�    <!ا��l M� M%� إ��( 

 AN2� 

ة �~�In�" �N? �=� ا�%M� �Ii أ���I� ،�%l MB ,$�� إ���2، �!ر
� 'n�;� )%*��u�A0).ا�_P,) <n!ت *uذ��ب ا�C$�ب و,A1$/ د��   

� !اردة ھ�2 (��r �IB �NIg ) إ�<9ول ا�	�E? ا�%3'ار,? ا� 
��E? ا��	���? �M 7^ل د�e? ا�i_ر ا�=E!ي �M� A3 (�'م)133 ، 

            134(AN�) 

� ���C> ?�=I( ا�
�� إ��        � w3>ار '��Cأن ا� y:^Iث  وا�^T
 �!ر :

أ�H M� ����r' ا�
��w� Anل        uBن و�aھ�                   

 �NIg� (...) M���r �IB أذواد ا��Lر,� �AN2              <!ا  

�$��N�uB                        (...) S ��  ا�	�c رM� <B أ:�ظ? 
A�i� 

�=�
� إ�� ا���gء ا�I%2, ث^b!ر ا�	ا� �� )* )�CIا�  ��و,%�رج، 
z �'ض ا�	!رة ا�M� ?,!$Ii ا�
��An إ�� اLذواد، و ا�_ي ,'<�

� �!رة "�In? �=� ��3ن ,9ول إ� *��%�0,� ا�$�دي واe<�3ء إ��
 (AN�)ي �ـ!E=ر ا�_iا� ?�e7^ل د M� ل�	��e4 ا�
0> 
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� ا�	!رة ا�%�N��C? ا�7L'ة وا�%� <$!د إ�� ا�	 >u> رة!
��1�، �I%1> �IB ا����$? ا��kا���*� ا �N2� ة�I%1� و��L�0!ا��? ا

!م �=� ا�M�* �Ii ا�	!ر> � <�M�M� M ا�	!رة ا����b?، و*��%��

. (<Bر) ?�e7^ل د 

 7 M� ?=��
��* M�* ل�	إ�� ا< �g�, �Iiل  إ�� أن ھ_ا ا�^
: M�wا� 

�N�uB ت'� �T �l�Ca S�$��� ا�	�c رM� <B أ:�ظ?    
A�i� 

����=�? ا�	$=!ك، إ�� ا�	  Mت ز�'H M� M�w0!ل ا�%, c�
� ا�� �=i%, ا�_ي ،�N%�3� �=� ?=��
�	A ا�^:4 وھ! ز�M اH%��"? ا�

 !" ��:'��Cل ا�  

�1���2� *���IE	�ء � cن �91ول وآ7'    وأ���
,'�
 ,u1ل

 1Iا� �=� �%, e ?=��
%!ى واe<	�ل *��I%i� M ا�
�� وا�
�A* ،<10 �=� �1%!ى ا��$A ا�_ي <
!م *( ا�
�� و �2�wا�_ي ا�

              135?r!�'Iذج ا��I2ط� �� ا��
%, 

 > ��
� �'ض �I!ذج ا�� ��? =G ا��NC, ��3 ا���2ء ا�2	�b
�%�ادا ا�%3'ار,? ا�%� �Hدت ا�	!ر<�M ا��1*
%�M، و�� ورد �Bن ا

> �Nإ�� أ� <n_ذج ا�!I� ض'� �� ?��P%1I!ر ا�%3'ار ا�	م �!

1� �=� ��
? إذ ��i ا�%3'ار ا�0'*�1=� ?���P� ?ى ھ�2 *!ظ��!%

 )�!" ��  �N>إ��دة ا�=�;? ذا �i� �IB ،(A	=�) ?;�=ا�
 ا ا�%3'ار "��n �=� ا�T�II=? ا��2,?، وا�_ي(ھSII،ھSI) إ�� أن ھ_

!N;ود ا��$, �Iا��1*4، وإ� �� �IB ?!رة �%!ا��	ر *!�%, e �� ر
S? إ�� �=� �1%!ى ا������	رة ا��!	*  M3ا�!ا:�،  ��;? أ7'ى و�

:)�!" �� M�%أو �=� �1%!ى ا��� 
أ�H M� ����r' ا�
��uB    Anن و�aھ� :i'<�( و:!�(

 �wل
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�NIg��r �IB أذواد ا��Lر,�    <!ا��l M� M%� إ��( 
AN2� 

(�r ،�NIr ،����rأ) M�* ي!E=ر ا�_iا� ���'�a اle%'اك  

S
� �c2  وا���e? ا�%� <�N=I0 وا�%� <'<���Ii��* z? إe أ��N أ�7�
.?=��
��* )* )�CIل ا��	>e '��C=� A,ا��� 

 �%=, ،?=��
ى S ا��2C'و*$� أن آل �	�' ا�
�� إ�� ا�e%�0م *��
�  y:^Iوا� ،?
� ھ_ا إ�� ذا<( ���0د �$=�N ا�M� <�EI ا��I2ذج ا��1*

: Z,�
� ?T^T 4�
�� أن ا���C'، �'ف *1�2( وIا� 
1B ?,3'ار> ?E�	* ت �2(، و"� وردت��	ا� M� ?=I�  ��� . �I

� ا�q0�I اLول� ورد 
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 �%%�:�? إن ا�M�* ���i ھ_ه اL*��ت ھ! ا�%�Iدھ� �=� ��E? ا
وا:�ة، (أ�$A، وأ�$A)، (أد,� وأH%�)/(أط!ي وأ�aوا)/ (آ�� 
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H%��ف �n�2T? *�%�? و ا�%� "��S �=� ا�I%Hاد ا�
!ة �M ا 7^ل أول

7=4  <'ب اLرض و�!e إ�� ا��n�2b? ا�7L'ة وا�%� أS1H إ��
 r'ب �M ا�M�* ?���I ا���C' وا�7'.    

ا�%3'اري  z�>'> �IB ھ_ه ا��I%iI* ?�n�2b ا�_�nب �=� ا�1I%!ى 
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'Hة ا���uوط S0> الw> e S��B ،�N��� �$* ف'$> �� ?*'�g� أ�� .
� :��? ا��2C'ى �~ن (ا�3$�ب) �-��=? ذات ا����$? ا��Iiد,? ا��- 

 M� 'Hا��� �, M� S�<�iوزت �I=�? إeء أ�'ھ� ��E'ھ�، و7'
�	> �c ھ� ط',G=> z1* ?�=I�                   4 ا�3$�ب، و*��%��

��H' أو ا�^�>. ا�%� <�30 أ�' ا�  
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     nw��? "�م ا��	A ا��1*4 �=� �'ض �!رة <3'ار,? ظN'ت 
��gء �	�� أو�H، و,
!م ھ_ا ا�� A%0%� ،ولLا A	ا�� �� �=� A	

!N3^ ظl _7u�� ?�nw�
� *	!رة *�H 'N' آ7' ظ	ر,� �'ض �2
. ?�2�wم �=� �'ض ا���2? ا�!
 آA��B AIC, '7 ا�2\ و,

     wم ا�!N�� إ�� أن '�C� \2ا� �� A��$%ا� ���M و"�A ا���ء 
�r!� !N!ع ذا<� و�3'ي وإ���1� AEl ا�_ھ" G*�C%� �Hوا M


!ة أ�;� �AEl �I ا�_ھM ا��C'ي B=("(136) و�Bن �( * �I,�" �ا�$'*

� ا�2\ ا�C$'ي .� :g!ر �7ص 

� "	��ة ا�	$���AbI, e G ذھ_ا      � M�wإ�� أن ا� '�Cو� G�
%��N> 4=P, �I� '�	Iا� A3CI* z�>'Iا� �
,wا��� M�wء ا���:k �

2� *M�w ا���Cب "�A أن <�ر�NB ا�P�C!7? أو اE%�3ء ا�=_ات وا���
. A�Lا *��! ا',_� <�Cب *$� أن ز:� ا���Cا� Mز� �=� 
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~� G���$	ا*�، " أ�� :��ة ا�'�rوا �
=" o�$, M�wا� Anا!a )���N و

aا �� ?�aوا�'ا " ��Lت ا��Tإ M� ?b:0? ا���,'i�2م آ7' �=_ات ا�%
$��'اء  �N* 40د ا�_ي أ�!HLا �r�Iا� ?�%� ��P%� 'r�0ا� �� A

.)�'%
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    �!N�� �C3�H )2%�2و�H ا�_ي M�w7^ل ا��وال إن ا� M� )

� ا�2\؛ وB_ا �M 7^ل ا�$^"�ت ا����e? ا�%�� ا��2�w? ا�!اردة 
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�����ن ������، ����رة ا���ز�ن ���� ا�درا����ت ا��ر	����، ������ ا����راث ا��ر	���، ������  -  
�در �ن ا���د ا����ب ا��ر	�،ع � �����86/2001. 



  الدوال الزمنية                                 
 

 

��E? ا��$A                  ا�H دال �=� ا�l9�         M�w'ات 
cg%> أ7'ى  �N2�: ��  

 ..�N$ا�،c�	ا� ،A�=رع..)       ا��gIا� .�r�Iا�) 
  

و"� أ��g ا�%$��A �� ا�2\ إ�� ا�q:��I ا�%���?:     

  : يعرب عنه أسلوبيا بفعل األمر والنفي. زمن الرفض  .1
  : يعرب عنه غالبا بالتشبيه. زمن الحلم  .2
  :  يعرب عنه جبملة من املؤشرات.زمن الفاعلية  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  زمن الرفض:  -1

ينطلق النص يف عرض الداللة الزمنية من خالل لفظة ( أقيموا) فعل األمر"       
  )137(الذي يفيد إجناز فعل مل يقع أو مل حيدث من قبل".

وذا يومئ إىل ا لرغبة يف إحداث قطيعة بني الزمن املاضي واحلاضر عن طريق      
إىل استحداث هيئة مل تعهدها القبيلة ويرتبط تغيري احلركة   ففعل األمر يهفو 

                                                                                                          )138(استصدار األمر "بذات ضعيفة تعاين االزدراء".
العبودية يتغري حال هذه الذات الحقا كاشفا عن الرغبة يف االنتقال من زمن   

  واالستذالل إىل زمن السلطة واملكنة ( كما سنجد يف خامتة القصيدة)
إن فعل األمر يكشف عن رفض الشاعر للمرحلة املاضية من حياته واليت      

ارتبطت بالقبيلة اليت جرعته أمل االضطهاد  والعنت. وكإجراء أويل للتعبري عن هذا 
  الرفض يتخري الشاعر الرغبة يف الرحيل:

أقيموا بني أمي صدور مطيكم                      فإني إلى قوم سواكم         

  ألميل 

ويف تغري املكان تغري لزمن معني ذلك إن العالقة بني" الزمان واملكان قدمية قدم      
  )139((...) اإلنسان الواعي  بتأثري الزمان واملكان عليه تأثريا هائال ال فكاك منه "

ة تغيري املكان يعمل على جبهة أخرى، إذ حياول أن يبث موازاة مع فكر     
  )*(السكونية يف القبيلة مقابل خلق حركية لصيقة به تعزز طرح فكرة الزمن.
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، دار �	د ا��ر�م 	�ري ا�ز�ن �� ا�&رآن ا��ر�م، درا��� د#���� �"����ل ا��واردة ���� - 
 .24، ص  2/1999ا�-�ر ��,+ر وا��وز�*، ا�&�ھرة، ��ر، ط

138
 .64أدو,�س �/م ا�	دا��ت ص  - 

139
�	��د ا������د 4ط���ب إ+������� ا������ن وا�ز����ن ���� ا�-���ر ا���2/�� �و�����ت �������  - 

 .12ص  1999 -12ا��زا5ر �ر�ز ا�ط	��� ������ ا��زا5ر ع 

ر، �ن ���م ا�د�ن ا8�و��، ا�ز��ن �� ا�-�ر ��رف ا�ز��ن أ,� �&��س ا��ر�� وا����6 -* 
، 1/1980ا�د�,� وا�-��-� ا�&د�م، ا��ؤ��� ا��ر	��، ��درا���ت وا�,+�ر، 	��روت �	,��ن، ط

 .18ص 



     4=�� Mو���ة ز� � إن ا�B'0? ا�%� ,!د ا���C' أن ,'�N�H ھ

�2�wا� ?�e7^ل ا�� M� ،A�
%1Iوا� 'r�0وا� �r�Iا� AIC, A$�=� ?
:Sا��� �� l'ط�2� �=NiI!ل(140)، وا�_ي  ,�30% �Iا� 

�ت        ,M
�ت وا
+,� �.	�                 و�bت =�!
�.� ?	S ا
� وأر?� "�M� 

هذه اإلطالقية الزمنية يرافقها مؤشر زمين إجيايب( الليل مقمر) ؛ إن الصفة اليت 
أحلقت بالليل جتعله ينزاح عن طبيعته يف العرف البشري والشعري عادة فتبدو 

يعة وكأا تبارك قرار الرحيل وتثمن زمن الرفض مشرية إىل أنه  رغم أسى الطب
القطيعة مع اتمع واليت ال مياثلها إال ظالمية الليل فإن لالنفصال جانبه اإلجيايب 

  الذي يتعالق والقمر.  
  إن التصريح ذا الزمن اإلجيايب يكشف سبيل اخلالص:

0�ف        و�� ا�رض �Wى 
+ �"# 9( ا�ذى       )	
 �و�,�
        ا
.+� �7$>ل 
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  ����ز ا�-�ل ا��	,� ����=ول 	���6راق ا8ز�,� ا�;/;�.  - 



ويؤكد أن يف تغيري املكان تغيري لزمن الظلم "ذلك أن يف كل جتربة للخروج   
وموجعة ولكنها ترتبط يف الوقت نفسه باخلالص(...) ورمز جتربة مثة عذابات ثقيلة 

  )141(اخلروج هو املكان القفر املكان الواسع اخلايل املعزول".
ى للكريم عن األذى                  وفيها لمن خاف القلى وفي األرض منأ

  متعزل

إن الزمن املرفوض هو زمن ساد فيه األذى و القلى مما دفع إىل الرغبة يف جتاوزه   
عن طريق فعل األمر الذي كان خروجا عن نظام القبيلة " وكل خروج عن النظام 

  )142(ائد".السائد هو نوع من احلياة يف زمن آخر غري الزمن الس
M�$� M�w* �NTو�: z*', وج'Pا� ?�=��� �=� ��Bu%=و�               :

                           

� أو -fى را�D                    9+� ا��ئ I,` رض��8 �
$	�ك �
 راھ-� وھ� "$.�

 M�wا� M� احw2> �Nأ� eإ ?�r�� ھ�2 وإن وردت A$ا�� ?E�� إن
�%� �r!ا� Aأ� M� �r�Iذ�ا� ?�!I,ار,? وا��'I%Heأن ل �=� ا G

 ?�!I,ا�%��ز ا�� ?I30=و� ?I30ا� M� ب'r Sھ_ا ا��� ��
.?�2�wوا��1'ورة ا� 

    ���=�? إن ا�%$��' �M ا�M�w *!ا�H? ا��$H) A'ى( ,$�� إ���2 
 ?�H�
H'ى �
��n,�(*) و*��%��� ,'<�z ھ_ا ا�M�w، ز�M ا�P'وج *

0* A�:'ا� ?�'� '��Cا� c2I> ?��7.�,�� ���� M� �b  
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��ر ا��2/�� و��د �,�ر : ا�,ص ا�&رآ,�� ��ن ا������ إ��< ا�����م، ا���=�د ا������� ��- - 
 .163م ، ص 1،1997ا�&�ھرة ط

142
 .62أدو,�س �/م ا�	دا��ت، ص  - 

����� ,���د ���� ا���,ص ا�&رآ,��� ���ن ��4/ل ا���2راء 	��ر���ول (ص)/ و���ذا أ���ر @ ��,	��� -* 
�و�< �� Hو�� ����< " و�&د أو��,� إ�< �و�< أن ا�ري 	�	�دي ��Fرب �=�م طر�&�� ��� 

 �77ورة ط� ا��I ا�	�ر �	�� # ��4ف در�� و# �4+<" 



   =
4 "وا�':=? ا�
�,Z�2=� '�N�> ?I وا�$I,w? و ا*%$�ث �=
 AھLا�$!ا�� ا���,=? (ا �� �1i%, (143) ا�_ي."A�=iوا� @��Eوا�

 وا�	0>):

و�� دو�3ـ� أھ=!ن I� ��Hــ=Z         وأر"z زھ=!ل و�'��ء  -6
�ـــ�uل 


�"�#        و) -7 LEذا �>
� = ھ# ا�ھ� ) �<�7دع ا	8 ���� ا
Gــ
 "Jـــ*ل

ـ�    إذا �9`ــS أو
� ا
�MاEـ�  -8�و�� أ�8 8�Dـــ� f,ـــ� أ
 أ8<�

9-  Lإذ أ=�ــ ،#�+G9W8     )أ� #
وإن ��ت ا�"�ي إ
� ا
ــ>اد 
�G9م أ�.
.ا  

�� إن ھ_ه ا�$!ا�� <M� �C3 ز�M �7ص؛ " �H�2%> �2%;� و��30 
 �r�Iا� M�wا� �� �30%, ��*�i,(144)، و,��و إ"?�!I,ود S"و

�' ,P_ل) �M ط',A��$> 4 اLداة  �I* ���iا� e )'r�0وا�
*�i,kا 'r�0ا��1*4 "وھ_ا ھ! ا� ��� ا�$
�*�? :�r'ا ��I :�ث 

�"(145)،و�M3 ھI%1%H A' ھ_ه ا�i,k*�?؟.r�Iا� y�0, ا�_ي 

إن هذا الزمن اخلاص بالعامل البديل فعال يف إطار تقوقع اتمع على ذاته هو      
زمن إجيايب قبل املواجهة  قبل بروز الطريدة فيتجلى أمامنا أن احلديث عن ذلك 

العامل البديل، كان مطية للحديث عن زمن يتصل بالرفض؛ فالشاعر يرفض ذلك 
الزمن الذي ال متتد إجيابيته لتطال املستقبل وإمنا " تعتمد على املاضي الذي  يعيش 

و احلاضر، فيتورط يف انقسام حلظاته و تعددها حركته الكاملة املندفعة إىل األمام حن
  ، )146(و اختالفها  و تتولد عرب حتوالته املتدرجة أخطاء و أخطاء ".
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��ط-< ,���ف : ����ورات ��* ا�,;�ر ا��ر	�� ، ����م ا���ر��� ، ا�����س ا��وط,� - �
 .204م ، ص 218/1997��;&��� وا�-,ون واIداب، ا��و�ت ع 

144
���Jون 	�+/ر: �د��� ا�ز�ن ، �ر/ ��4ل أ��د ��4ل ، د�وان ا��ط	و��ت ا�������  - 

 147م،ص1982ا��زا5ر�� ،د ط 

145
 .147,�ر ا�,ص ا�&رآ,� �ن ا����� إ�< ا����م ص:و��د � - 

146
 .148ص ,-��،  - 



هذه األخطاء اليت تتولد عن العامل احليواين و الذي كين عنه سابقا باألهل تدفعه  
) و  8إىل رفض زمن ذلك  االنتماء معربا عن رفضه بصيغة التفضيل  يف البيت  (

  ).9ذا النفي يف البيت(ك
إن التعبري بالنفي وصيغة التفضيل جتمع بينهما صيغة أسلوبية حتمل مؤشرا زمنيا 

وذا متتد فاعلية الشاعر إىل املستقبل الذي غيب يف  يفيد االستقبال (إذا/ إن )،
  فعل  العامل اجلديد.

و الشمولية  إن هذا املستقبل الفعال، ينقل الشاعر من زمن يتصف بالعمومية     
إىل زمن الذات الباحثة عن هوية وانتماء، بدال من ذلك الزمن املرفوض مما جيعله 

يرتد يف البيت املوايل إىل الزمن املاضي إميانا منه " أن املاضي ليس أصم و إمنا هو 
        )147(زمن مفتوح منطلق وبناء "

 �>!8                        ��ز"= C,
 )� �.� ���5� ��� و ) �إ
�+$7� �8�� 

   ���b� ���� 9ه ا�0=� *��!�!ل إ��=I, �r�Iا� M�wإن ھ_ا ا�
Mز� M� �CB ء  إ�� ���� ا��0!ان، وا�_ي�I%�eوز �20? ا�i%, 

� ,�ل �=� <'��H د�e? ا�r�� Mز� ( ����B ��!ض ( وإ�'� ?��2

� �'ف ا���C' و��0و�? <�iوز ا�IC!��? إ�� ا�%��0,� و ا���3,? 

 ا�$�دي
PRP� أ^!ــ�ب �'اد ��,L                      وأV,8 إ^+,S ، و 

�M,9 �5اء^ 

��2? إن ا�$��� ا��i,� ���� ا�	�n�" <0 �=� ا�M� �C3 دeeت ز   
:cg%�H �IB ?�I1%7^ل ا� M� 

1  /       L,�	
� إن أو�� أ��n�" <0 �=� ا���iC? ا�% ا
5'اد ا
'3��N د�e? ة ا�I!ت، ا�%� <�i> x=�� x=�>,_Eوز ا�M� M�w ط',4 

(148)(��CIا�) ي!E=ر ا�_iا� 
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 -  K� ،(ش ي ع) ره/ ��دة	H >�د إ��H2ا��+�*: ا�ذي ا. 



2 /S,+^إ V,87^ل ا�           أ M� �2�2? ھ�wا� ?�eن <�'ز ا��!=
�N? ؛ اL*�@، و ا�_ي ,!:� أن ا�M� q,�0 ا�	0> ھA�" �2 ا�I!ا

 ا�%� <'دي ا����ض إ�� :I'ة .
من خالل اللون ( األصفر الداللة الزمنية هنا أيضا تربز           صفراء عيطل/ 3

  ) و الذي يستخدم للداللة على القدم. 
إذن ���� ا�	ZH9, <0  ��3'ة <�iوز ا�M� M�w ط',4     

� ط'��(؛ ا��1*4 (��'اء) ،و ا�^�:4 ( ا�I%He<? و B_ا ا��30% 
M�w7^ل أداة ا� M� �2�wض ا�'� �=� '��Cا� c=, �T ( @�*أ 

� ( ا�
!س ) و ا�%� <�C' أ,r�Iا�M�7ص و ھ! ز� Mإ�� ز� �g 

 ا�0'ب .
� �M  7^ل ا�=!ن    r�Iا� M�wا� �=� ?�eا�� M� داةLاح ھ_ه اw2> 

� ا���� z�>', و ا�_ي (A$ا�� ) 7^ل M� 'r�0ا� M�wء  إ�� ا�
� ا��	A اLول  ص    )� Gذ� ��'lأ �IB ) ?2,w��* 

 �"!%Iأو ا� �=�
%1Iا� M�wإ�� ا� �T 
�,SM إ
,� ھ�7ف  �( ا
	+C ا
	�7ن �� LE��ــ�          ر^"<" �

 و�!	ــ�

��ــ�     �ــ�زأة K �+ Pــ�ن وK$ــ�لW� S� ا
<�ــ# ?� إذا زل 9

!م *$��b3> ?�=I ��ز�2?  ( ا�, '��Cن ا�uB و ��r�I? و و *��%��

� �!رة ا�
!س. � ( ?�=�
%1Iة ا�'r�0ا� 
     �2�wھ_ا ا��$� ا� �N�=� z=H ��  ا�$C3> 4�Iإن  ا�	!رة ا�%

w0ن و �M �!رة ا��
� و ا�A3b و�C, )�uB' إ�� اI%H'ار,? ز�M ا�
_ي "�م ا���i$? و ا�_ي ,%!�� أM� �H�H ��م �$���? ز�M ا�'�@ (ا�


��=? و B^ھ�I و��Nن �$I=? وا:�ة ) =� ^,�* AھLد ا�I%ا� �=� 

�$�e و �G=> M� �CB �I� �,�i ا�	      @�!رة �! �Bن ز�M ا�'
uIا��
�$? ا�%� �Hو,? ا�%� <%	A *��	0> و ا�%� i�%� S��B? ا�

. ?=��
 ,�N! إ�� إ:�ا�NT �� ا�
%P_ إن �!رة ا�
!س �bB �=%P> e'ا �M �!رة ا��0!ان؛ إذ <    

ا�%�  ���? �=%$��' �M ر�@ ز�M�$� M ، ھ! ز�SI� M ا�
��=? و

',�( ز�M� ��2 ط',> �=� AI$> A* ل�	��e�*  u�$> e�;2م 4 ا�



 ا�_ي �'r%( " �;�م ا����? *A3C ��=4 (...) وAB ا�P'وج �=�

ھ_ا ا�2;�م ھ! 7'وج �M ا�
��=? و �
�ب ھ_ا ا�P'وج ھ! ط'د 
 ا��'د ا��Pرج ".(149) 

      : Gذ� cr!,  z�P� �=, �I�� و
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 .63أدو,�س: �/م ا�	دا��ت، ص  - 



 :�+,-.
��9 وا�
    �aMJ "�`_ ا
$�R� 8,( ^�رة ا
.�س وا

�ت             -:
ا
.-,+�                   ا
.�س ھ� ^�رة ا  

'��Cا�                                ?B'0ھ! �!رة ا� �N1ا� 
 

 )* )*u> e ل�	أ�(                           ا�� eوي إ�Hu� ل�	ا��
?=��
 ا�

<�	, M�: ل�$�وا��N, '��C! إ�� �$=(     ,��و 
�$�M�  e ط',4 

� ا�!ا"�)�� ا�%;�ر*�2ء ا    ا��N1 ا��Nف (� �_ات 

 إ��*? ا��Nف
�C3, \2ا�       )�C3> ا�_ي)

(�
:e ?N� ا�I!ا
       '��C�1ر ا�� 

� ا<�iه وا:�  � �N1�1ر ا��    �� �%, ا��	�ل                 �%,
� ز�M ا����=�?� 

(ا�P'وج)                  4�
0> )%,�a      @�ز�M ا�'
   ?=��
�!دة إ�� ا�  

���=�?     ا�                  )%,�a
 إ��Tت ا����=�?

�
:e )=��$> إ�� !��, �� 

       �N%Eس، و أ��!
إن �!رة ا�'�@  ا�%� ��'ت ��N2 ا�
%P, رع، ا�_ي�gIا� A$ط',4 ا�� M� ة'I%1� ?�2ز� ?E�	* )* �%
wi� ?�e ا���S *	!رة ��b'ة ( <'ن و<$!ل)، ا��$^ن ,I0^ن د

eد '�C2, ��n�3* ا'l9� AI0> ?�>!ط� M� '��$%=� ��� ا��'ح :M�1

�13$2,  M,_=وا� ، A,!$7^ل ا� M� نw0وا� ، M��'7^ل ا� M� ن

��$%=� �n�3ا�� Z
' �M إ�^ن �=� ذات ا�1�kن، و ا�%� <�P%1م ا��
�iوا�� �
$? .ا��I^د �P%1> �IBم ذات ا�M� '��$%=� ?��0 ا��  


�*=( ي ,�
� أرSH �!رة  ا�
!س �=%$��' �M ز�M ا�'�@ ا�_    
��=%�M ا�	�IB ، SI أS1H إ�� Il!��? ز��g> ?�2 ا�=M�%;0 ا��

� :��ة ا�1�kن ( ا��I^د / ا�I!ت).� 



    � '��،��	" �E=�� @�2( ھ_ه ا�	!رة أدت إ�� *=!غ ز�M ا�'

�? ا�$��ف� �
*�H S=3l �� أG=%* ��*!=H ا�I%!ا��? ا�%�. <3'اري 

2���1ر ا�2\ و<A3C ا�ن �
�? ا�$��ف ز�  

� وھ����-.D �9�G�                   �ا��D ��$" ف�,�	8 S>
 و

 �8ــ�
U,� ��Wb ��  ��$
�M"               �ــD�$8 ء أ��� ��ب� و) =-

 "5$ــ�
�ء "$+� و"<5 	
ـــ�و) �0ق ھــ,I �ــWن �'اده             "�� 8� ا  


U دار"�، �7[>ل                   "ــ�وح و"[�و�� و) 0ــ، واھ
 "7 !ـــ�

و
<�b �$8 Sه دون 0,�ه                      أ
U، إذا �� ر79� 
 اھ7�ج أ9ـــ>ل

 U,>$
�Rم إذا ا�S!7              ھ�ى ا
��=� ا
�ر ا,!	8 S>
و
�ء ھ�=ــ�	�" 

! ,��أ ھ_ا ا�e$��ف *��M�* �Ii ز�M�2 ؛ ز�4�H M ذB'ه وھ      

� �l9'ا *�H (150)، وا�_ي *�ا(�C$, )      7^ل M� �ا�M�w ا�=�=

?
0=I? ا��	ا ا�_Bو  ، ?�H�
*��=�A (  إ,M� ��*�i 7^ل د�e? ا��$A ا�

I') إe ا�( ,%0!ل ھ�2 إ�� د4�H �IB ?��=H ?�e وأن أ� A�=ا� .��'l  

ھ_ا و,�C' ا���S إ�� ز�M آ7' ھ! ا�M�w ا��N2ري �M 7^ل       
 )�د��N� ) ?;�� ?�eف((151) ا�_ي ,3%1> ا�M� ?��=1 7^ل ��م ا<	�

�( وا<	 -ا�_ي �M ا��I%'ض أن <%	� *( ا�
��=? - *��e%^ء �
.?����i��* 

     Sھ_ا ا��� �C3, - M�wا� ZH9> ?إ�� �%!ا�� �I%2, ا�_ي 

�!ض'Iا� - �� �!رة �M�w ��0د ,!م *�'��( : )ا�=�A وا��N2ر( 
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 .  �2دة ( ع ش ى)، �K ��+�:�ر�< ا2	ل ��// � -  

151
  - K� ،(ھـ ي ف) و�ط ا�,=�ر/��دة �ط+�   .�3=��ف : ا�ذي �+�د 

  ��+ف �ن ھذا  +�راء ذ�ك ا���ر ��� ,�د �� Hول طر��. -*

و�و# ;/ث ھن �ن ��+� ا�-�<          و�دك �م أ�-ل ��< �Hم �ود   

 Q�����ا�+��,&�ط�، دار ا�+��,&�ط� : +��رح ا����&���ت ��+��ر وأ4	���ر  +���را5=� ، ����* و�
 .103ص  4/1982ا8,د�س 	�روت، �	,�ن ط



إ�� ت �
�*A ا�	!رة ا�%� �N2� S�CB �!رة ا�	0>،  وا�%� أ�lر
�!ض ، �=�I أن ذ�'� Mاض ز�'$%H�* �H�H4 ,%$=4 أ=�� Mز� G

ا�M�w  ا��I=4 ا��=M� 4 ز�M ��0د  �H AN%9ول �!ر ا��I2ذج 
� ا�
��=? إ�� ا��I=4 ؟� ?r!�'Iا� 

    ��!M� �2� �C3, ?r ز�M �7ص 'Iذج ا��I2ا� �� Aa!%إن ا� �
� �'ف ا� �H'> وا�_ي ، )>�"�I:ب  و��Cا� Mھ! ز� ?=��

��=? �ا�

 أ�( "��n �=� إ:��ء ا�I%� و إ��lع ا�=_ات(*)

  من مميزات هذا الزمن  يف نص الشنفرى أنه مينح السلطة للمرأة 
  وال جباء أكهى مرب  بعرسه                      يطالعها في شأنه كيف يفعل



? إن ھ_ه ا�$^"? *��I'أة و ا�I^ز�? <$�� إ���2 �!رة ا�I^ز�       
ا,? M ا�'�A و ا�I'أة <=G ا�	!رة ا�%� <I%� إ�� ا���اLو�� *�

، �N�I1, وق �=�$@ أن', �IB و��Lا ?t��Pا� Mز� ،?,'Cا��  G=>
iا� M� �1ن�kأودت  *��0ة ا �� ا�uCن ا�%� ?$���Iز�? و ا�^I2? ا�
� �^"? ا�'�I��* A'أة �^"?� إ�� اLرض ، �_ا أ:1> أ�( ,'ى 

"? wن و ا���i$? �=� 7^ف ھ_ه ا�$^H=��? ھ� إ�lرة إ�� ز�M ا�0
� ا�
��=? إ,�iد إ�� ز�M ا�'�7ء ز�M ا���Cب.� �$> � ا�%

�@ ذ�G ا�M� M�w 7^ل ��� ا�I%�eء إ��( و       ', '��Cإن ا� )�uB
� <=G ا�I^ز�? ا�M�* ?�2�w ا�'�A وا�I'أة ھ� <3'ار ��=��P,� ,'ى 

� ا����0?  وا�%� <'وي ا�
	\ أ�� �=i%> ��S2ا�% �N  S��Bو )�=�
(152).)�'	� �� ���H 

ھ_ا اk:�1س ھ! �� ,��� *����C' إ�� إ*'از �!رة ا�$
�ب       

� ور*�( *���12ء .:e ?=��
 ا�z=1I �=� ا�

� وأ"7	S و
�ة��<�ا S	"W�     �8أت �و�9ت �	
.�,
 وا
+,� أ

(�
:e A�=0%��* !رة	ه ا�_N� 2$'ضHو) 
� �!رة أ7'ى ,N��2و,%�Bu ر�@ ز�M ا�
��=? / ا�12�� ا���C' �ء 

:)1�� M� 


U دار"� �7[>ل�� "7 !�.    و) 0 "�وح و"[�و داھ
     * �
%'ب أM� 'bB ���� ا�I'أة ا�_ي ,!:> �M�w ھ_ه ا�	!رة ا�%

� ا��M� ?$�i ط',4 <
I\ أ�$���N  ( داھA03%, �2) واI%He'ا�ر,?  
.  AI$ھ_ا ا� 

   'Iا� M�wأن ا� �i� 7^ل ھ_ا M�?=��
�!ض وا�_ي ,AbI ز�M ا� 

:�=, �IB �0د� Mز� M� 4=�2, 
·  e!م، و��
��* )2� '�$I�0د ا�Iا� M� S
 إ�� �!رة ا�
!س ا��=

.4=�Iا� 
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 -   �=�	S	 د أن �&�ل��� ا�+,-رى و,���� ���رأة ا��� �وH �� ذ�ك >�����ن ا#ط/ع 
 K�، �,�J8ا ،�,�=-� . 216/ ص �5��21 ر�ل ، را�* أ	و ا�-رح ا8



· �2� ا�I%�eء إ���N ا��=
M� S ا , ��!r? وا�%'Iذج ا��I2�0د ا�I�
.4=�Iإ�� ا� e!2( *���!م، و�� '�$Iا� 


��=?.و,%�اA7 ا�3C^ن �=%$��' �M ر�@ ز�M ا�  

   %2> )1�� M� ت��	ا� M� ?=I� ��2* '��Cم ا��" �
� �� �I
�'l �B9,و �N2وز ز��i> '��C�0ول ا�, �
��=? ا�%=� �N=Ii� ?�

�$���N ر�@ ز�M ا�
��=? ، ��7? وأ��N <��و �	'ة �=� �!ا"��N وأ
�$�ل ا�%L�* '��Cا� �N
� �M 7^ل ��E? ا��gIر�? ؛ ا�%� أ�0

 �� <7u_ ��02 اI%H'اري وا, �0r	A أ<12> �=
��=? وا�%�"	�ه 
.(A03%, �2و داھ�E,وح و', ) )�!" 

� ا��$A ا�1=�     ��!ض �=� اI%He'ار,? 'Iا� M�wم ا�!
� ���!م ,

� و,�B9ه ر**�H cg>ا �IB �z ا�=�A *'ؤ,? H=��? إ�� ا�M�w ا�=�=

:)�!" �� *���0'ة 
S!7��Rم، إذا ا
�ر ا,!	8 S>
,U ھ�ى ا
��=� ا
$<  و

�ء ھ�=�	�" .  

�M ھ_ه ا��0'ة <'*M�* z ا�=�A واeر<�0ل ، و *��%��� ھ! �Z3 ز
���=�? ا���C' ا�_ي ,'*M�* z ا�=�A واeر<�0ل.  

M�w=� ��=H ل^E%Hا + 'I%1� ��=H A$�  : <B'I4  إن ھ_ا ا�I$,
�
� ر�@ ز�M ا�
��=? ا�_ي أرk �H:�اث ا�� '��Cا� ?�aر ?$�

 'l9� ز'�, M3م *!�$( ، و�!
4 *���2� إe أ�( ,=$%, �,��ظ��?  

!ل ا��2C'ى, ، @�: �G=%� ?���P ا�%� M� S�CB ز�M ا�'  

�ب ا
*أم 
# "+U ���ب �ش 8� ، إ) 
�ي و���W  و
�) ا=7$" 
�5<ــ� ��ة ) K.,ــ# �8  ) 
9+� ا
],# إ) ر":	�   و

 أK!�ل
�'�a إ�^      ،@����=�? ا�' M� �0, �2ب ا�_أم%�' ن ا���Cإن ا

� إ:�اث "��$? �$( إe أ�( � ?�a'وا� ?=��
�M ر�@ ز�M ا�
Sا��� A3C,ار، و'
�%�2ب ا�_أم ,%'ا�� M� �� �t�l ھ_ا ا��*  �ا�I!ا�
Cأن ا� G3'ار,� ؛ ذ�> ��
� ا�$��*�H A3l �IB ��2ز� ����' ,!د ا�$��

@�
��=? ,�N2� �C3 ا�%0!ل �M ز�M ا�'=� ?�'� c2I, إ��  أن
 ز�M ا�0=�.

 



  :#+!
 2-ز�( ا

     �
�=? ، ھ! إن ���� ا��0!ان ا�$��� ا�_ي وّد ا��B !� '��Cن *�,^ �=
�CB M� 'bBأ @�( �M �!رة �M �!ر ا�0=� إe أ�( ,M� �C3 ا�'

ي ا�0=�، و,C'ع *�ب ا�0=� �'ة أ7'ى �M ط',4 ���� ا�	0> ا�_
 ,A�9 ھ! ا�7' �='�@ و,w2اح �=0=� *!ا�H? �!رة ا�
!س

HuI0!ل إ�ا�%��* �
*�H ��'lأ �IB @�� ز�M ا�'N%2,و,? ، و� Mز� �
 ا�0=�.
     �aر M� �� ا��2�
�2?  ا�%3'ار ا��1iIة > S�CB �
� �� '��Cا� ?

�*� <�iوز ز�M ا�'�@ �M ط',�i> 4وز  �3'ة اHe%�^ء �=� �2
0
4 ��,2? ط!*�و,? �3�H AN!ن ا�0> ��=� ز��2 :��ة ا�
��=? أ�^ 

 �=P^ص؟.
i%,.:)��C%ط',4 ا� M� �=0ا� Mز� �=  

� ا��Mت	� ��ر   وأط�ي 9+� ا
J	O ا
!�ا"]K ري�0,�ط� �
 و75Kـــ�

�UE   وأ�fو 9+� ا
.�ت ا
>ھ,�، �	� fـــ�ا 7
�داه ا�K أزل
 أط!ــــ�

 ��ب  �fا ط�و"� "$ــ�رض ا
�"_ ھ��ــــ,$�
�ب ا�"�Jت W8ذ
 و"$<ـــ�

 ) ا�_ي ,AbI ا��e	�ل,�2=4 ا�M� M�w ا�r�0' ( أط!ي،أ�aو    

0%
�4 �!رة �$�2? ، إe أ* ?I��0ا�_ات ا� A$�ن �M ا�
��=? و
r�Iا� M�wر<�اد إ�� ا�eإ�� ا �g�, )��C%د �=� ا��I%�eا �

�B ع وا�_ي!iا� Mز� / ?=��
� إط�ر ا��ن و*��z�g ز�M ا���0ة 
A )،  ا�P'وج �M ا�
��=? <0',' �2( (إذا �'Sr أو�� ا��'ا�n أ*1

� ا�%�2ب ا�إe أ� �1i> وا�_ي ?=��
�%�Iع  *��e�* �=0أم ,0!ل ن ا�_
��1%��ل ز�M ا�'�@ *M�w ا�0= �N2� ل ا�%�م�	��eدون ا �

.�� إط�ر "�=��%�Iع eوا 

�  �C3> e �2( د�e? ( ا�i!ع)     r�Iا� M�wر<�اد إ�� ا�eإن ا 

��'�* 4=$%> �
z،  و إ�E�� )2� �C3> �I? ا��$A ا�%�  )�CIا� )*
:�gIا� ?E�� � وھ

أط!ى   �IB ا��!ت / أ�aو        �a �IBا  



! <�'ز �!رة ���� ا��0!ان �'<w3ة �=� أ�Hس ز�2� �$�M ھ      
 (*)�� �M ا�M�w ا����$��bا� '�Cا� ?�=��� M� �C3, ا�_ي (و�Eا� )

�C3, M�wا� �� A��$%ري ، إن ھ_ا ا��N2ء ا�wi��* 4=$%, وا�_ي 

�� M�w=� ?��7 ?,ر � رؤ�N2وا� /@�'=� A�=ا� :'��C0=�.�;�م ا�=  

��P� �=� م!
> ��?  وھ_ا ا�P%Heام  �M� �I%1 :��ة ا�	$=!ك ا�%
.?=��
 �;�م ا�

    �Hء ا�!ا�gا�� �=� w�B'%ع *�ب ا�0=� �=� ا�'C,
�%�Iھ� وا��e'اد,? ا�=_,l ���B M'ط� �%Z�Hu ر:=? ا�P'وج  ا�%� ا

، ?
=�� ?
�
0B �
*�H @�0
 ز�M ا�'B �=0ا� Mھ� ز��I%$,و ?
�
.(<n_ا�) !$=!ك وھ	ا� ?�	Pl M� ب'%
, Mn�3� ?*'i� 

  
A أو أ�2Tء اH%$'اض �$A ا�_y0=� <n أن ا��a) M�wا%2, (
$�L7^ل ا M� 'r�0ا� ��� إ�� ر�H �!رة r�Iا� M� ل ( ,%0!ل�

Nأ� �����$�ل �!Lھ_ه ا �� �2$I> !و� (A1$, ، ت، ,$�رض!P, �
��C��* z�>'>: �=, �� 4�' و  

يعارض              مياثل القبيلة يف فعلها وينقل السلطة إليه ليمارس عليها القهر  
  الذي مارسته كما سيتجلى يف املعركة اليت تصورها القصيدة الحقا

  �Iا� ?B': �� ط��
A1$, A                  ا�re'اب واeھ%wاز ,%
.�N� ZH9, � ا�%

       $�Lوا�*$� ھ_ه ا <n_ا� M�* ط��

�ط <� AbI> ���C' �ل ا�%
l�B ،�r�Iا� M�wر<�اد  إ�� ا�eا �=� w3>', '7آ 'l9� ز'�, ��

�r�Iا� M�wا �=0? �=� ا��a �IB و�aأ ) ?�I=0!رة ا�	ا� G=> M� 

�M 7^ل إ��دة ا�=�;? ( �aا).   

� ,w2اح إ�� ا�M�w ا�M� 'r�0 ط',4       r�Iا� M�wأن ا� eإ
'ض M أ�$�ل ا�_n> وأ�$�ل ا���C' ، وI%1, e' ز�M �ا�4��$% *�

 <n_رة ا�!� �� ��Lرة ا –ا!� �� ��Lض ا'� 'I%1, �� �IB A,���
 �� ا���10ن ھ! �I=� –ا��0!ا�� M3, �� �,��? إذ ,�'ز ط�رئ 

%> �$�د ا�a��I%? ا�%� ,!ا��NN ا�_M� <n ط'ف ا�
!ت ؛ و*��%��
> �M ا���C':��و �B'%C? *�2( و*�ا��N�iت ا�%� ,!ا��NN ا�_n> وا�%  

                                                 

 ا�ز�ن ا�ط	��� ,&�د 	� ا��وم(��ل/ ,=�ر). -* 



�9ــ�:�
 :الجبــهات الذئــب: ا

 

 A,�* ���� M� q0ا�� �� ?�a'�
%�H �IB ?$ا���� '��Cوز ا��i%, �=i

A�	�%��* �
:e 

ا��i> '��Cوزه و:	M ذا<((أد,�    
(.....�%Hأ 

 

 �n�2%داه ا��N> أزل
A0أط 

 ?r7^ل �$�ر M�
 c,'ا� 

 ,1$� إ�� <�iوزه 

  
  التفرد

�$?ا���  

 ا�
!ت

               

       $B �N2� ���$, e '��Cو أن ا���, �
��ت ، *%$�د ا��N�iت و ا�%
� ��0	l G�_* A'خ *�M ا�'r�Iا� M�wإ�� ا� <n_ا� �>', �� ?�a

B و�$> e �
? ذ�G ا�$��� و ا�%�
!��N ا�I%�eء إ�� ���� ا�_n> و :
. ?=��
 �!رة أو �I!ذج ��I� Mذج ا�

   �
 �	+� �78�=W� �اه ا
.�ت �( ?,; أ��                          د9
 �!� �E��� 

    <%i=�" د�e? ا�M�w  ا��r�I?  ��;� و �M� (153)"�2$ 7^ل أول 

( �I=�) Sھ_ا ا��� �� �2� I=B?  <	�د

�
� ھ_ا ا���S  إ�� ���� ا���=?  ���� و *N_ا <�0=�2 ا�	!رة  ا��1iIة 
��=? �E_اء و ا��Iء  ا�_ي ,!:� أ�'اد ا�
ا��q0  ا�CI%'ك  �M ھ��Z ا

eا�� �C3, و 'r�0ا� M�wا� ?E��  <�E, �I� ، �N>�%l �=, و ?�
( )%*��u��$�ل ( �!اه ، أ�( ، د�� ، L7^ل ا M� �r�Iا� M�wا� �=� 

?�aر '��Cو <'اود ا� ،?=��
�  ، و*N_ا ,w2اح ا�_n> إ�� ���� ا��
��,� ، ,!�} إ�  �I=: ء�g� M� q0ا�_ي ,�ا�� )��C%ا�  )� ��'ز 

 :'n�;2رة ا�!� 

مهلهلة شيب الوجوه كأنها                           قداح بكفي ياسر       

  يتقلقل 

� إ��       r�Iا� M�wوز ا��i> ?���3إ� c2I> 'n�;2إن �!رة ا� 

��,� و �M3 أي ز�M؟ Mز�!  
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�� ?=��
��( ��Iذج ا� AB!> ا�_ي �r�Iا� G�_� 7'إ�( ا�%�اد M� ؛
 �I3^ھ�
��'ة، وا�%� <$� r M� �*'r'وب ا�0=� ؛ Iط',4 ا�

I1> ا�B  / �=04 ا�
0> ��~�� �0;? ا�%'">،  �
��' ة و ,�B'%Cن  
 إ�� ,
;? �=� ا�!ا"� ا�I' / ا��1Pرة .

     � �aر ?=��

� �wiت ا�	!رة اLو�� ��i> Mوز ز�M ا�� ?E�
%�eو د ،A$ا�� �N* �%I%, �_ه ( ا��B'0?  إe أن ھا��gIر�? ا�%

�9> �N=$� �I�  �N�=� z=1> A* ا�_ات M� ر�	> e ?�B'0ا� A
. ?=��
 �^�%�Iء �=

وذا تربز الصورة الثانية قائمة على استحضار صورة القبيلة من خالل جمتمع     
  النحل الذي يتعرض هلز استقراره :

    � V,8 أرادھ(أو ا
��Jم ا
	-$�ث ?:!; د�8ه                   �!

�م �$<�D 

    
 

� ھ� �$�وف 9+	,� وھ�       	� �,.-M
�E# 9+� ا� L	7G� ��إ
D ��Dر�	" �7

r+7 ا
�>ة  (?:!;) ا �`��م "7$�ض �� ز�( �
��bي أ*
�  أ�� �$<� وا
*ي "��7ك �L "$<� �� ا
G*ر  ا
+[�ي  ا


� K-�ز ^��7
���9 و ا
*AE،  و 8�
�طL 8,( ا.K )9 U�� رة
�W� و �>$�"�f  د��م �$58 �],.+
� ��,�ة إ
� K!�ل ا
*ات � �7

7+
 �,M� ت*JK�7 ا
$-,� ا
r+K �+9 s"��7 ا
�4رة ا
G	$�"� ا
 .�E��

# ا�9 )9 

� ا�%Q%2> o,!C �%!ا��? <3'ار,    � ?�a'وز ھ_ه ا��i%م و�!
> ?
3$��* A* 'r�0ا� M�w=�  'T4 أ�, ^� �r�Iا� A$ا�� �=� M�wا� Z

� ,3!ن ���r�Iا�bا� )     ?$�iوا�� �
A3، رة �M *!ا*? �M�w ا��
 �'ا��w� ،Aاھ�، ا�3C!ى).



�_ي <�C3 ھ_ه ا�	!رة أن �!رة ا�_B <n	!رة  ا��2C'ى ا        
� S��B �Iوإ� ?=��
�'د,%( " �'د,? ا��	�ل �M ا� M3> �� Z3$ا� �=

�'د,? ا<	�ل".(154)  

� *��$!دة إ�� أول ا��0ل         N%2> <n_ءإن �!رة ا���ت)(��ء و  

              ��K#  و��ء و��ءت 8�درات ، و�+� " �	� ، \ � �+9
�	G� 

� :�q ,$!د �IN2� AB إ�� :��(؛  ا�_n> إ�� <�'ده وا�	0> إ� 
��
��* )�lأ �I%i� �2� �� <n_إذن :%� ���درة ا� ، �N��: '132> ?=

 �=� أرض ا�!ا"� .

<P*  QN%2=4 <!ا*� إن ���� ا�_�C3, <n أن ز�M ا�0=� ,%$=4      
aر ?I0%=� و��> �� QN� ?��=H ا���C'، �!ازاة *$��2' ا�
��=? ا�%

e�* �=0ا� M� <n_رة ا�!� �C3> �IB ، )Hر�I> ا�_ي A$ل ا���	��

�
0> M� @�(.�M ا��I%iI ذ�G ا��e	�ل ا�_ي �wi ز�M ا�'  

      Mا�> ز�!� M� <��� �C3* 4=$%> و<�'ز �!رة أ7'ى
2( *��
��ا�0=�،  ,$�' �  

  ، �� ا
 �ر ��$8�            �Dت ��8M.
�رى اDب أ��Kو
�4+47K ��ؤھ أ?

ــ�  � �	bو              S
�Dوأ ��ھ		S ، وھ	S وا�78ر
�رط �7	���  

� ذ �
$.�ه              "-�bـ�ه � �- K وھ� ، ��9 S,��� ن��
 ،و?�^�

  و يتجلى زمن احللم باملوجهة يف حمورين :  
  ر الزمن احلاضر:  املنطلق منه و الذي يرتد إىل زمن ماضي./ حمو 1
/ حمور الزمن  املاضي : سرت وهو زمن قدسي يف عرف الشاعر أما يف  منطق 2

جمتمع القطا فالنص يكشف أنه يرتبط باحلرمان ، وهو الزمن الذي بلغت فيه  القطا 
تتصلصل درجة قصوى من العطش  كشفها ذلك الصوت املنبعث  من جوانبها ( 
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.(  
إن االنطالق من الزمن احلاضر ( و تشرب ) يساهم يف خلق تبعية للشاعر   

تتحول إىل رغبة يف املواجهة، و االستباق غري أا سرعان ما تكشف عن تفوق 
الشاعر ، الذي يوايف القطا وهي يف حال أشبه بالسكونية املعرب عنها بـ (تكبو) ، 

بالقبيلة اليت يبدو أا  خضعت لرغبة الشاعر وتزداد صورة القطا ضعفا حني يربطها 
  حني باشرت أمر الشرب بسرعة.

إن صورة القطا تكشف عن احللم يف مواجهة القبيلة وإذالهلا ، وصورة الذئب       
تكشف عن احللم بتحقيق االنفصال والذئب أوىل بنموذج املواجهة؛ إال أن 

عدم القدرة على ممارسته ،  االنفصال يف عرف الشاعر أصعب من املواجهة بدليل
واليت تنفضح من خالل البحث عن بديل أو االنتقال من زمن الرفض إىل  زمن 

  احللم.
أما املواجهة فإا ال ختيف الشاعر، حيث يرى يف القبيلة بنية مهرتئة قابلة     

  للتصدع.
  إن احلديث عن املواجهة متهيد للحديث عن الذات وفاعليتها.

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  



  زمن الفاعلية: -3    
أفضى زمن الرفض إىل زمن احللم الذي جتسد يف حلم االنفصال وحلم املواجهة      

الذي كان متهيدا للكشف عن زمن الفاعلية " فاحللم والذاكرة حلظتني رئيسيتني 
  )155(للذاتية".

  يرتبط زمن الفاعلية باملواجهة اليت تتعلق باحلرب:
  تبطت بالشنفرى قبل أطوللما اغ    فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل

نلحظ أن الشاعر استخدم لفظا خاصا للتعبري عن احلرب ( أم قسطل) يتقاطع      
وذلك االنفصال الذي ارتكز عليه سابقا بني ( األم واالبن) ويف هذا إشارة إىل 

  االستهزاء بتلك العاطفة ( األمومة) ما دامت قابلة لالرتباط باحلرب.
( أم قسطل) تتمكن الذات، من التصريح بامسها (  يف هذا الزمن احلرج     

الشنفرى) على خالف زمن الرفض الذي عرب عن الذات بصيغة ( أين، يل..)،  
وزمن احللم الذي عرب عن الذات بصيغة ( أفعل ) ( أطوى، أغدو..) ، هذا 

التصريح باالسم واإلحلاحية على ذلك يلمح إىل أن زمن احلرب هو الزمن الفعال 
ربز فيه الذات سافرة بعيدا عن الرغبة يف االنضواء حتت ألوية عوامل أخرى ،  الذي ت

كما أن هذا الزمن يقوم على قلب املوازين عن طريق ربط احلرب بالغبطة ، على 
  خالف ارتباط وسائلها سابقا بالفجيعة واحلزن.

كما حيدث هذا الزمن نقله خاصة بالشاعر الذي يتحول  من املطارد إىل       
  طريد ؛ من :ال

  إذا عرضت أولى الطرائد أبسل    وكل أبي باسل غير أننـي 

  إىل :
  عقيرتـه أليهــا حـــم أول          طريد جنايات تياسرن لحمه 
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إن الشاعر يتعرض هلذه الصفة ( طريد) من قومه الذين أبعدوه حبكم انتمائه       
 ا .كما يتعرض هلا من ذاته ، إذ هي نتيجة األفعال اليت قام  

  إن املتسبب يف فعل طرده هي اجلنايات:
  عقيرته أليها حم أول      طريد جنايات تياسرن لحمه

  وقد سبق وأن ربط اجلنايات بالعامل احليواين ربطا إجيابيا:
  لديهم وال الجاني بما جر يخذل    هم األهل ال مستودع السر ذائع

  ولكن ذلك العامل جوبه بالرفض وبالتايل تسقط أسسه:
  عن طريق  إثبات تفوقه كما أشرنا لذلك يف زمن الرفض . :أوال
عن طريق عدم االستفادة من أسس ذلك العامل؛ بدليل أن اجلاين يف عرفه  :ثانيا

  خيذل .
هذا وتعيدنا  قضية املطاردة إىل زمن آخر هو زمن املقامرة / احللم ( طريد      

رحلة حلمية يف زمن فاعليته حلمه) ، وبالتايل تدخل مناذج القبيلة متياسرن جنايات 
حني حتلم باقتسام حلمه مياسرة وتعرب عن ذلك بصيغة املاضي الدالة على استمرارية 
ذلك احللم ، واستغراقه زمنا طويال لكن سرعان ما يزول ذلك احللم حني يكشف 

  مشروطية  تلك القسمة (عقريته أليها حم أول) .
ل ما يتعلق بالشاعر إذ يعرب على ويبدو أن زمن الفاعلية ينسحب على ك       

ذاته بالعقرية واليت ترتبط يف جذرها اللغوي باملكان الذي أثبت فاعلية الشاعر يف 
  املواجهة زمن احللم:

  .يباشره منها ذقون وحوصل                فوفيت عنها وهي تكبو لعقره
إذن يف الوقت الذي يدرك الشاعر عدم جدوى احللم ، ووجوب العمل   

ت الذات ، تدخل القبيلة مرحلة حلميه ساذجة، أو تدخل مرحلة من حالة إلثبا
الفوضى و الالتوازن  تتجلى أوال يف احللم ، وثانيا يف احلركة اليت حتاول أن تتصف 

  ا حاليا إزاء السكون الذي خيم عليها سابقا:



  تتغلغلتنام إذا ما نام يقظي عيونها                          حثاثا إلى مكروهه 
إن الزمن املعرب عليه هنا يرتبط بالليل الذي عرب الشاعر سابقا عن فاعليته ،     

لكنه يربز هنا ملتصقا حبركة سكونية هي النوم هذه احلركة السكونية ظاهرا غري 
متحققة يف القبيلة ، إذ أا مشروطة حبصوهلا عند الشاعر ( تنام إذا ما نام ) و 

ضرب من الفاعلية  اليت أشار زمن احللم  إىل حتقيقها ، بالتايل تساهم يف حتقيق 
عن  طريق  خلق تبعية للشاعر ، و حىت يف حال حتققها يف الشاعر ، حتيد عن 
مسارها السكوين لرتتبط باحلركة من خالل ( يقظى ، حثاثا ، تتغلغل )  إذا نوم 

يه من قبل أنه الشاعر خيلق حركية غري جمدية للقبيلة ، ذلك أن زمن النوم أشري إل
  يرتبط بالفاعلية يف حياة الشاعر و السلبية يف حياة القبيلة .

إن الزمن الليلي ( النوم) يصبح أداة إلحداث القطيعة مع القوم من خالل       
  .)156(داللة اجلذر اللغوي للفظة

بعد هذا يعرض الشاعر جبهة أخرى من التأزم  إا   اجلبهة الداخلية اليت   
موم متتاز بصفة االرتباط الشديد به، املعرب عنها ب(إلف) ،وكذا تكشف أن اهل

االستغراق   يف الزمن املاضي  واحلاضر ( ماتزال تعوده عيادا ) ، إضافة إىل جتاوزها 
  الداخل إىل اخلارج يف اهليئة املرضية اليت يشاها ا.

ه الالتي بها و ليلة نحس  يصطلي القوس ربها                           و أقطع

  يتنبل

بل هي ذلك الزمن  )157(إن ليلة حنس هي امتداد لزمن احلرب ( أم قسطل )
الذي ربطه الشنفرى بالفرح وف التقاطع بني الزمنيني  إمياء إىل أن  الليلة هذه 

  تكون ذات فاعلية إجيابية بالنسبة للشاعر.
" الثائر  قامت هذه الليلة على تعطيل وسائل احلرب ويف هذا إشارة إىل أن
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  وال يستخدم تلك اليت توفرها الطبيعة أو النظام .)158(خيلق الوسيلة "
كما يكشف هذا التعطيل يف وسائل احلرب عن جتاوز زمن الرفض،و احللم 

معا ، اللذين عربت عنهما سابقا  الصورة املأساوية لالنفصال احلاصل بني السهم و 
ل لسهم الذي يدل على الرقابة القوس ، ولرتسيخ داللة إحداث القطيعة ، يستبد

  باألقطع  اليت تشري داللتها اللفظية إلحداث االنفصال .
و بالتايل يـتجسد االنفصال عن الصحب استكماال لالنفصال عن األهل 
الذي جتسد سابقا  و يرتكز االنفصال و املواجهة يف زمن احللم ، على زمن ليلي  

ا من الليل إىل النهار؛ و قد بدأ زمن سرت /واري أغدو يتضح أنه سيمتد هنا أيض
احلرب باستعراض الفاعلية يف الزمن الليلي الذي كان منذ البدء ذا فاعلية إجيابية،إال 

انه انتقل من ليل مقمر ،إىل ليل متأزم ( ليلة حنس ) تذكيه الوحدة  واالنفصال 
  الذي بات أمرا ضروريا ، أفضى إليه زمن الرفض و احللم .

عملية جتاوز عامل الصحب ، تتم يف زمن ليلي و هو الذي  واملالحظ أن  
ارتبط  بزمن فاعلية الصعلوك ، و كأن له الرغبة يف إثبات ذاته بعيدا عن األهل و 

  بعيدا عن الصحب وهذا ما يفسر  استخدامه لضمري األنا :
دعست على غطش و بغش و صحبتي                    سعار و أرزيز  و وجر 

  و أفكل 

إن هذه العملية تتم يف الزمن املاضي من خالل صيغة الفعل، ومن خالل داللة     
الصحب اليت تتضح أا نتيجة للزمن املاضي ، زمن اجلوع الذي سعى الشاعر إىل 

  إحداث قطيعة معه. 
يكشف الزمن ( ليلة حنس ) عن  فاعلية خاصة من خالل سرعة بروز 

  الفاء ):النتيجة اليت يعرب عنها حبرف العطف ( 
  دعست             فأميت .
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  فأيمت نسوانا وأيتمت ولدة             وعدت كما بدأت والليل أليل

كما تقع الغارة على النساء،  وكأنه يود أن ينتقم لنفسه من املرأة اليت أشرنا سابقا 
إىل أا مصدر بؤسه وشقائه ، كما أن داللة األفعال هذه ( أميت ، أيتمت ) ترتبط 

لثكل والفقد الذي برز يف صورة الذئب ويف صورة القوس ، إذن الشاعر يقوم با
بعملية سحب مواصفات زمن الرفض وزمن احللم إىل زمن الفاعلية ، ناقال ذلك 

  اإلحساس املرير من ذاته إىل القبيلة.
ويستمر يف عرض سرعة األداء ؛ عن طريق االنتقال من النتائج إىل عرض 

ا بدأت) مستخدما تقنية ( الفالش باك) حيث يعيدنا إىل كم انتهائها   ( عدت
  الصورة السابقة واليت كان عليها قبل الغزو وأشارت إىل زمن اجلوع والفقر.

يتضح إذن أن اإلشكالية ليست إشكالية جوع يود أن يتجاوزه  وإمنا هي 
  رغبة يف االنتقام من القبيلة اليت جرعته املرارة واملهانة.

أى املعركة دون إحداث تغيري يذكر( عدت كما بدأت)  صحيح أن الشاعر
، إال أن الزمن يشهد تغيريا واضحا ( الليل أليل) ، ومع هذا كانت املعركة أو الغارة 

فعالة وبالتايل يكتسب الليل املطلق فعالية يف عرف الشاعر، إذ ال يقتصر على( 
  الليل مقمر) بل يتعدى إىل (الليل أليل).

  :لليل لتشمل الزمن النهاري ومتتد فاعلية ا
  وأصبح عني بالغميصاء ، جالسا              فريقان مسؤول وآخر يســأل

  فقالوا: لقد هرت بالليل كالبــنا              فقلنا: أذئب عس أم عس فرعل

  فلم تك إال نبأة ثم هومــــت               فقلنا: قطاة ريع أم ريع أجـــدل

  طارقـــا             وإن يك إنسا ماكها اإلنس تفعـــلفان يك من جن ألبرح 

إن هذا الزمن هو امتداد لزمن احللم الذي كشف عن عدم فاعلية هذا اجلزء 
من الزمن الطبيعي (الصبح) يف عرف القبيلة ،( يف صورة القطا ، صورة الذئب) كما 

الليل إىل الصبح  أنه وسيلة إلظهار زمن الفاعلية يف عرف الشاعر؛ بامتداد األثر من



  فكيف سيتجلى هذا الظهور؟
زمن الصبح يكشف عن حتقيق الرغبة اليت ساورت الشاعر، واليت تتمثل يف 
إحداث قطيعة مع القبيلة، صحيح أن زمن هذه القطيعة يتم ليال، إال أن الصبح 
الذي حلمت  القبيلة به كعنصر فاعل يغدو صورة لكشف القطيعة احملدثة واليت 

الشاعر إىل القوم إىل انقسام  عناصر القوم أنفسهم إىل فريقني ، وليس تنتقل من 
هذا فحسب بل يكشف هذا الزمن على السكونية اليت كان الشاعر يعمل جاهدا 
على إرسائها يف القبيلة ، وذا يتحقق شطر من السلطة اليت كان يهفو إليها عن 

لسكونية يف القبيلة ،ويتجلى طريق حتقق فعل األمر الوارد يف البدء والداعي لبث ا
السكون يف اهليئة  اليت أصبح القوم عليها واليت توحي بغياب رد فعل  أو حركة 

  معينة ملواجهة فعل الشاعر :
  جالساأصبح عني بالغميصاء 

وال تقف مناذج القبيلة عند السكونية السلبية بل ينضاف إليها االنشقاق واالنفصال  
ذلك الزمن الليلي ، تنفصل القبيلة إىل فريقني مسؤول بني صفوفها والذي أسفر عنه 

وآخر يسأل ويف هذا االنفصال اعتماد على الكالم الذي غيب يف زمن الرفض من 
  النماذج املرفوضة ولكنه ظهر يف صورة الذئب:

  شقوق العصي كالحات وبسل    مهرتة فوه كأن شدوقها

  و ما جسدته عناصر القبيلة.واليت ربطت يف صورة تشبيهية بني األفواه والفرقة وه
إن زمن حتقق السكونية واالنفصال بفضل بروز الفاعلية يف الزمن الليلي،  يفضي 

إىل حوارية بني تلك العناصر هي استحضار ملا حدث يف تلك الليلة مفصحة عن 
حرية تعرتي أفراد القبيلة " لقد أذهلتهم الغارة وطارت بألبام فكل منهم يسأل 

حبثا عن الفاعل الذي تضاربت اآلراء حوله ، إن هذه احلرية تغطي    1)159(اآلخر"
  الزمن النهاري: 
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  فريقان مسؤول وآخر يسأل  أصبح عني بالغميصاء جالسا       
  ليلتحم بالزمن الليلي الذي متلؤه احلرية يف زمن الرفض.

  ولست بمحيار الظالم إذاانتحت         هدى الهوجل العسيف يهماء هوجل

شمل احلرية الزمن الطبيعي للقبيلة،  وتكشف عن فاعلية  ذات وبذلك ت
الشنفرى اليت جتاوزت صورة احليوان واالنسان واجلن  لتشمل بذلك منوذجا متفردا ال 

  مثيل له. 
إن تلك الصورة املتفردة واليت ال مثيل هلا يف زمن معني ( ليلة حنس) تكشف 

  فاعليتها 
طل و ليلة حنس ) ، إنه امتداد لـ : ( الليل يف زمن آخر ال يقل حرجا عن ( أم قس

كما جيمع هذا الزمن بني ( ليلة حنس وأصبح) من   ) *(، أليل) الرتباطه بالشعرى
  خالل يوم

  أصبح                   ليلة حنس   
  

  تكشف عن خارقية الذات             تكشف عن ماهية
  قبيلة الفاعلة وماهية الضعف يف ال      الضعف يف القبيلة وخارقية

  الذات الفاعلة
إن هذا الزمن يرتبط بعرض صورة عنه ترتبط باملكان الواسع عن طريق 

  الرمضاء:
  أفاعيه في رمضائه تتململ    ويوم من الشعرى يذوب لعابه 

إن فاعلية هذا الزمن تتمثل يف جتاوز الشاعر ملرحلة القهر والظلم الذي كان 
جلى هذا التجاوز يف عملية حيصده نتيجة صورته ، اليت تكشف عن نسبه ويت

الكشف عن وجهه يف هذا اليوم؛ ذو امليزة احلربية مع رفض كل مامن شأنه أن 
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  يكون عائقا أمام هذا الكشف:
  وال ستر إال األتحمي المرعبل        نصبت له وجهي وال كن دونه

  لبائد عن أعطافه ما ترجــل      وضاف إذا هبت له الريح ،طيرت

له عبس عاف عن الغسل     ي عهـده   بعيد بمس الدهن والفل

  محول

  بعاملتــين ظهره ليس يعمل            وخرق كظهر الترس قفر قطعته

  على قنة أقعي مرارا وأقعد      وألحقت أواله بأخراه موفيــــا

عذارى عليهن المالء            ترود األراوي الصحم حولي كأنها 

  المذيل

صم أدفى ينتحي الكيح من الع         ويركدن باآلصال حولي، كأنني

  أعقل
إن الكشف عن الوجه يف هذا الزمن ( يوم  من الشعرى) هو امتداد 

للكشف عن االسم   ( فإن تبتئس بالشنفرى...)،  إن عملية الكشف هذه جتعل 
ذات الشاعر تتحول إىل االرتباط الفعلي بالزمن الذي أبرز فاعليتها ، هذا االرتباط  

  دوال زمنية كما سنرى. جيعل ذات الشاعر تتحول إىل
  يكشف عن زمن الفاعلية                 الوجه

الثياب البالية واليت تكشف عن الزمن املاضي   األحتمي املرعبل 
زمن الفقر                      وبالتايل يصل 
الشاعر إىل املزاوجة بني زمن الفاعلية والزمن 

  املاضي.
ن ذاته يف زمن الفاعلية مقارنة مث يتخذ من صورة الشعر مطية للتعبري ع    

  بالصورة املرفوضة يف القبيلة واليت ترتبط باملرأة (داهنا يتكحل).
لبـــائد عن أعطافه ، ما            وضاف إذا هبت له الريح ، طيرت



  ترجل

له عبس ، عاف عن الغسل               بعيد بمس الدهن والفلي عهده

  محول

  بعـــاملتين، ظهره ليس يعمــل         وخرق كظهر الترس قفر قطعته   

  على قنـــة أقعـي مرارا وأمثــل         وألحقت أواله بأخراه موفيـــا 

عذارى عليهــن  المالء          ترود األراوي الصحم حولي كأنها 

  المذيـل

من العصم أدفى ينتحي الكيح           ويركدن باآلصال حولي كأنني 

  أعقـل

وال زمنية، خيضع هذا التحول الطبيعة إلبراز تتحول ذات الشاعر إىل د  
فاعلية الشاعر وهذا وليد عالقته بالطبيعة على خالف عالقة أفراد القبيلة ا ، 
الشاعر حيتفي ا ألا تكشف عن بعد زمين خاص سيما لفظة " ضاف" اليت 

توحي ببعد زمين أما القبيلة فإا تسعى لتحريف الطبيعة من خالل طقوس الزينة 
  اليت متارسها واليت تؤدي ا إىل احلتف رغم بريقها كما ظهر يف صورة القوس.

عملية الكشف عن البعد الزمين الطبيعي واحتفاء الشاعر به يكشف عن 
فاعلية الزمن    ( يوم من الشعرى) يف الكشف عن املخالفة التامة للقبيلة ، عن 

ينة ( داهنا يتكحل) يف زمن طريق خمالفة أفعاهلا ، فإذا كانت حتتفي بأصناف الز 
الرفض فإن الشاعر يشغل وقته بأمر أعظم " ذلك أن النفس مشغولة فإن مل متلئ 

  بعظائم األمور، ملئت بصغائرها".
بدليل أنه يصور فجوة زمنية بينه وبني فعل الزينة يبلغ مبلغ احلول وهذا زمن 

  قياسي إذا ما قرن بالفعل نفسه يف زمن القبيلة.
  بعيد ميس الدهن والفلى عهده       داهنا يتكحل  يروح ويغدو

هذا اليوم تتجلى فاعليته أكثر من خالل خمالفة القبيلة ،واليت كان االنفصال 



عنها صعب يف كل مرة ، وبالتايل جلأ إىل استغالل الزمن ذلك " أن األساس  يف 
..) بناء القبيلة هو الزمن الذي أرقها فهاجسها كان هاجس انقضاء زمن معني(.

  )160(القبيلة زمان وليست مكانا"
وامتدادا ملخالفة القبيلة حيول صفة من الصفات اليت أحلقها بنماذجها ( 

خرق) مستخدما اللفظة ذاا للتعبري عن استعراض فاعلية املكان ، وحتقيق تلك 
  الفاعلية اليت أشار إليها يف البيت املركزي.

  أو راهبا وهو يعقلراغبا  سرى    لعمرك ما باألرض ضيق على امرئ 

حيث أن سرى عربت على الزمن وعلى احلركة، الزمن أثبتت فاعليته سابقا وهذا 
زمن إثبات فاعلية احلركة اليت سامهت الطبيعة يف بعثها من خالل حركة الريح املتعلق 

  بالزمن من خالل لفظة ( ضاف).
كانت   كما أن هذا الزمن قائم على استبعاد البحث عن ذات ترافقه ، واليت

  هاجسا يراوده ويتجلى هذا يف املكان الذي تتم فيه احلركة ( قفر قطعته).
كما أن للشنفرى القدرة على السيطرة على أبعاد املكان: ( أحلقت أواله 
بأخراه) ويف السيطرة على أبعاد املكان ميالد زمن جديد غري ذلك الزمن الذي 

  مهشه من الفضاء املكاين للقبيلة حني لفظته.
السيطرة على املكان والزمان تفضي إىل الوصول إىل القمة أي السلطة  هذه

اليت أشار إليها سابقا من خالل فعل األمر، والبحث عن األتباع ووصوله كان 
خاضعا لفعلني متضادين    ( أقعي مرارا وأمثل)  والذي يرتبط أحدمها ( أقعي) 

قائم على مشاة مناذج  بتلك النكسات اليت كانت حصاد حماولة االرتباط بنموذج
  القبيلة.

لكن ال ننس أن السلطة تقتضي وجود فضاء مكاين وزماين متارس فيه 
يتجلى املكاين يف القمة والزماين يف ذلك الوقت الربزخي قرب انتهاء النهار ومشارفة 
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  الليل وهو زمن حيتل مرتبة وسطى بني زمنني أثبتا فاعلية خاصة.
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وبالتايل كانت الالمية مرجعية هلذه النصوص، كما كانت حقال لتوظيف بعض 

العنوان، أفق االنتظار). رغم صعوبة تطبيق هذه املفاهيم نظريا، املفاهيم   (سيمائية 
فعنوان الالمية يف جزئه األول امتداد إىل الزمن الذي مل يعرف فيه العرب تسمية 
القصائد وارتبطت التسمية حبرف الروي أو الشطر األول من القصيدة، غري أن 

تبطت المية الشنفرى تفردت بشكل واضح وكسرت ذلك العرف حيث ار 
  بتسميةخاصة (المية العرب).

       r ?��^إدراج ا� �> M�: (ا�$2!ان ?�n�I�H) S�CB �"و MI
� �M� �N و�!د "����C�$, Mن �I%2> �'ا�� ا�2I;!�? ا�I�L? ا�%
N!د.أز���، أ*�,�، *��I�H M ا��'ح ا�_ي <��e )�=� S1Hu? ا��  

���e) �1�n'ن ا�_ي :�3 ا�$2!ان ا�!��
�30 ت ا��e) *و�Bن ھ_ا ا�

!م ا�^���ت *> q�: �N2Ir �2رج> �$'ض ا�$�2و,M ا��'��? ا�%
e ?H�
Iا� Mا��!
��3ك �'اع *�M�>!" M، "!ة �M� ?=Ii* ?�!30 ا� 

�@ ا�_و*�ن �=�'د ��N2، و�=� �
��Ng، "!ة <M�9 *���=�? ا��'د و<'
�$A ا�^���ت ا�%� أ�lر إ�� �I� ،'n�iا�2;�م ا� G�2,� ذ�: �� �N

� ���2E%> q0 *�3'ة ا�':�M� A ط',4 إ�^ء H=�? ا�$
A اا%�
 <N%�ي �'�@ ا�!ا"� .
 M� �*'r ��Lت ا���e ��و"� �Bن ��N!م �n�I�H)? ا�$2!ان( 

> �� ?I,�
� r'وب <��P> أ�4 ا�e%;�ر، ذ�G أن ا�
	��n ا�� A�0
. ?�!2$��* �N�!I� 

$� �3n�l ر�;%�e4 ا�
� �Bن ��N!م <��P> أ�%���4، > ا�و�� ھ_ا 
�N! ,��! إ�� ا��M� q0 ا��i,� دو��، وھ_ا u%, e<� إM� e ط' 4,
�Iظ�� ھ_ا ا�!> A$� �I� ،\2ا� ��� ا��eeت ا�2��3? 	
N!م <

� '��Cازي و*��0ة ا�!I4، <$=4 *��2\ ا��r إط�ر �� �%, ?��e) �
 ا�$'ب).

-
�' ا��9رة و��=� ا��;> M� ا�$'ب ?��e �� q0ا�� �CB ة��	
9��* A��: و��� ا7%^ف ،�=�I�3ن ا����1H M دeeت ا�2\، 



�
� ا�� ?��=H ?��!31� �Hأر �I�(Aا، أ��!I�"أ)M�%;�� ?B': أو ،?=�
�N%�2* ا ���1د'l9� ن ھ_ا�Bم، و!
ا��اC�  ،?�=7!اe ?�n <1%�2 ا�� �

 M� ?I;2� ?B': �=� �=�Iا� �CB ?��!31و�=� 7^ف ھ_ه ا�
!
� �=� ?1H9و� '��Cط'ف ا�.?=�����ت   

1i>و M��� ھ_ا و"� أ�AB �g ھ_ا إ�� و�!ب ا��e	�ل *�M ا��'
Cوا� ،Aوا���� A$ا�� M�* A	ا�� �� ،��*!=Hل ا�	��eا Aر ا������

� ا��H�3$ د���e إذ ظN'ت*!=HLا ا���2ء ا_N� ن�Bو M�>ا�� ذا 

� ��ة �!ر ر�NIH ا��B �IB \2ن ا��0ل� ?���	��e�3ل اlLا 

ا�
!س �b^.*���12? �	!رة   

iو� ?=��
%�I وS��B ا��9رة �k e�iظ�Nر ا�C'خ ا�M�* A��0 ا�
� "'ار ا�':�A وا�I,kن *N_ه ا��3'ة،��?  ا�	$���i> G=� ھ_ا �rإ
� q0ا�� �CB �=�Iا��9رة وا� M�* ��e4 إ�� ھ_ا ا�%$��4 ا����$> M


� ا�2\؛ اLول (ا���3^ھ�I ا�%E�� �I? �%�'دة  ،�*!=H�1) أ
��bت ا�وا���nw� A��B �30, G*�C%وا� z*ھ_ا ا�%'ا ('�Lا) � ،\2

'��2� M� !ره ,%3!ن	أو , )=
���Ab� \2 ا�$��� ا�_ي ,2  �N�*'>
 �^"�ت.

-GH�I%ا� M� ة'��B ?�، إن ا�$^"�ت ا�%� ط':�N ا�2\ �=� در
�a �NI' أن ھ_ا �� ,M� �2I و�!د ھ�2I? �$��2' أ�B ?�*!=Hن ,30

b3%> اح إ�� �!ر�;�م ا�%�2وب إذw2> �T ،S�=� A3C* �.ة أ7'ى  

��� ا�	!ر ا�%3'ار,? ا�%� *'زت � �=� A3C* ھ_ا 'N;,ا���ا,?،  و
S=	ا�� �T ?�=3ت <�30 ���2' ا���2? ا��"^� A3l �=�  A3l ��

.� �%!ا���ت <3'ار,? <C%2' ��' ا���gء ا�2	

�
�@ ا�'* ���eد z�>ا�_ي ار (��=? ا�%�I ا�I2!ذج اLول (ا��2
� ا�!"�B )1�� Sن <
k ?�2*'از ���=�? ا�Lو���، وھ! ��2'ھ�، و

Hا M� \2ا� �bB إذ ،���bذج ا�%3'اري ا�!I2أ*'زه ا� �� Z�� ام�P%
�2�_ ا�� M� 7'ى ��2_اLا ��q0 ا�	!ر ا�%�N��C? وا�%� S��B ھ

g0%Hا M� S:اwا� �Nأ� eإ ،'��Cإ��( ا� �I%2, A,�* ���� M� ر�
� إ�� إ��Tت ��I� Z
���=�? ا��'د، و<i=� ھ_ا *!r!ح �ط �

S�2� �
n_��* S>، و*��%��=$> �ا�	!ر  ا�	!ر ا�%�N��C? ا�%



 ا����Ii? ا�%� ,'�NIH ا�M� ��=3l '��C ط',Ii� 4=7 4!��ت

 <3'ار,? *���7kق .
� ا�I!ظ"�
%lkا�%3'ار ا M�* ?"^$ا� M� q0ا�� �CB �"و �� �

���Sig، ار�!ى، ار�!ت، ��ء،  ،Qg�ار ءت...) وا�%3'ا�2\ (
q0b: ،AE=a ،A
� ا���Lظ("=� �=i%Iا� ���N_ا  و�Bن…) ا�0'


=�\ ا�g'ب �M ا�%3'ار ا��H�3$<( ا����e? إذ �Bن �l9'ا إ�� <
.A,�* ���� M� q0ا�� ?�'� 


A و"� �Bن ا�M� q,�0 ا�%3'ار �'�? �=!"!ف �=� �$!*? �
��Iأن ھ_ه ا� Gا�%���4 ذ� A
<SI1 ھ�� وإن اا���Iھ�� ا�2;',? إ�� :

�!	7 \� A3� ن���? *M�* �B'%C� �IH�" �N�!3 ا�2	!ص 
.)=�=0> �N2� �C3, 

� ا�2\، و�����A ا�	!ر ا�%3'ار,? ا�%� وردت  S��Bط ھ_ا و�
ة �
� �'ض ا�$^"�ت� ?=���ا�%�  ا�$��ف S=3l ��1ر ا�2	M؛ *�ت 

� ا���2? ا�%�3'ار,?، <�30 ���2' ا�2\، و"� ا<1
S ھ_ه ا�2
�ط 
���2? ا��2�w? .وا  

�2? ا�P%Hم ا�2\ دواe ز��2? �%2!�? أ�Sg ا�� ا�M� �C3 أز-
�
� ا�2\ ار<��ط� د"��:�q  <!ا�4 ھ_ه ا��وال وار<��S اLز�2? 

�� ?,'3��2ھ� �Bن AB ز�M�w=� ?i�%� M ا��1*4، وھ_ه 7	!��? 
.�*!=Hأ 

�'�? k*'از ا�%I'د ا�_ي ,�30 ا���i> ا� M�wن <�2ول ا��Bو ��e�
gP>و ،�$( �^��? ا�$'ب، إذ ,AEC ا�N�� \2!م ا�M�w ا����$

.�1=��ن (ا��L) ا�_ي <�I� ����P� )=$i ,1!د ا�$'ف ا��C'ي  

�=�� _2� '��Cا�1=�? ا�_ي راود ا� Z� �CB �IB ا��M� q0 ھ�

2\، ا�
	��ة �M ط',4 �$A ا�L'، و�Bن �l9'ا �4��$% ��<0? ا�
�3Iا���1'ة �=� ا� Sg� - �E!,� ا�%� S%�T- ن وا���wنوI>�7%( إذ أ

 إ�� ا�!�!ل ا�� ا�1=�?. 
�%2%��ت ا�%� و"� �=��N ا��M� q0 7^ل <Heإ��  ا ?��rإ A�=0

� G���$	ا� '$C* 4=$%> ?=tHد أن ,�'ح أ!, )�~�� �I!�(.ا�2\   

�� �u2ى �M ا�
�g? ا�%� وردت � G���$	ا� '$l ن�B �
� �
�3C=?  ا�%� <�C' إ��ا�
	��n ا�'M� ?�IH 7^ل �=�1? ا��=A و



?=3CIأن ھ_ه ا� Gم، ذ�^Hkا �N2� ب�� ا�I	�'، وا�!�!د ا�%� أ


? ��ى ا�	
0%� M3> �� �$���z�>'> S��B.G *0',? ا��'د ا�%  

 �IB ,%�1ءل �M ا�$^"? ا�!ط��ة *�l M$' ا�	$���G و*$@

 ا�C$'اء ا�M,'��$I إذ ��i ا�%�Iدا �=� �2;!�? ��;�? ��7?،

2�=� @�
�!�?وB_ا رIا��ال أو ا� Sد ا����I%ة وا��n�1ا��ا�?،  �? ا�
��:kا ?=:'Iا� �" q,�0ا� ��n? �=� 7^ف ا<	�ل ا�C$' ا�$'*


	��n و�$A ا�$^"? *�l M$' ا=� �IH'ا� A3�Nا� ��=
%* G���$	�
وا�C$'اء ا�M,'��$I ,$!د إ�� ا�%I'د ا�M�* ���i ا�C$'اء 
.M,'��$Iاء ا�'$Cوا� G���$	ا� 

�(، ، أ:1> أن ا��S0r!> A* ،)%2, �� q0 �$��� ا���ء �و���%7-
�2� �
ھ� ، ذ�G أن ا�I'ء �C3, Aa!> �I=B ���2' <1%40 أن ,

. A,�$>و ?$�� أن ا��q0 ,0%�ج إ�� �'ا$�� 
���I ,$%'ي ا��b� M� q0'ات و�B!ات أ� �nاw� A�I� M3و� M3I> )

q0�=� ��w�0,و �2$��, �I� ��!ا�0 M�* رة ا�91ال�Tإ M�  دة��
�M0 �'ددة �� ا��B%!ر �	��� ����" إن �=��2 أن �%_B' دا�In و

� ذ�G ��0ور ا�M,'7، أ�� AI$� �2	���g: cرة *�N2�$ دون أن ,2$
."?�	$%Iا� �N%�"'و� �N$"!
 ا��N"^E، و<
 

                          �-� )� � �
وu ا
 و�( �$8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:I!+�  



�ت ا��#:,�( 

 

5ـ�ى)�,ـ� ا�+
$ـ�ب   

 



 # ,M� أ�� ^�ور �  �,	�ا 8

 

�� إ
� ��م �Dا�# ��,� v� 
 

 �	.� �,+
�ت، وا=�!
 و�lت، ����ت، ���,� وأر:? �.�  A	S ا

 و��MI� ،�N �7ف ا�
=�، �%$wل   و�� ا�رض �Wى 
+ �"# 9( ا�ذى

8��رض `,I 9+� ا��ئ �
$	�ك �  A
 H'ى را��a أو راھ��، وھ! ,$

  C+	9 �,D : أھ+�ن ،# �زھ=!ل، و�'��ء ��uلوأر"z   و
�، دو  

LEذا �>
�'، ,P_ل     ھ# ا�ھ�، ) �<�7دع ا �I* ،���iا� eو ،�N,�� 
  ،�� إذا �'Sr أو�� ا��'ا�n، أ*A1   و�� أ�8، 8�f ،�D,� أ
 *�N=i�u، إذ أ��C ا�
!م أ�Ai   و إن ��ت ا�"�ي إ
� ا
>اد 
# أ�(
 �[5K )9 �M>8 (ذاك إ ��Ag ا��N�=�Ag�%I، و�Bن اL  و�   

 ��ز"= C,
 )� �.� ���5� ��� "'*( �%$=A   وإ� e�210، و* 
 L,�� ب : �'اد�Aوأ*�@ إ�=�S، و��'اء ���  PRP� أ^!  

 �� ر��S��� �" �n إ���N، و�AI0  ھ�7ف، �( ا
	+C ا
	�7ن ">"

 S? #�>
� ا�� إذا زل 9��W�  �'زأة 3T=�، <'ن و<$!ل   

�ف "$�� �Dا��,�	8 S>

����N، وھ� *AN  وH ?��i� 

�D�$8 أ���، ��ب �� A$�, ��B )�ul  و( =-� �N$���, 
 ,;A *( ا��3Iء ,$=! و,A�1  و) �0ق ھ,W� Iن �'اده 

U دار"� ، �7[>ل،� ,'وح و,�Eو، داھA03%, ،�2   و) 0

ن 0,�هو
<�b �$8 Sه دو  أ��،  إذا �� ر�%( اھ%�ج ، أ�wل  
S!7��Rم،  إذا ا
�ر ا,!	8 S>
�A ا��IN, ��1$ء ھ!�A  و!Nھ�ى ا� 

،�	D� <��,' �2( "�دح و��=A   إذا ا��$> ا
�4ان )�� �
�ل ا
�Gع ?�7 أ�,7� M� #"أد  Aذھu� �0�� 'B_ب �2( ا�'rوأ 

�
�، �M ا��!ل، ا�'ؤ �%�!ل   وأ�K U7Dب ا�رض �� ) "�ى =� 

�ب ا
*أم 
# "+U ���بو�ABu ,$�ش *(، إe ��ي،  و
�) ا=7  

 �8 #,.K ( ة�� �>5� ) 
 �=� ا���g إe ر,�Ib أ<0!ل  و

 �ww	� �ww"ا�!
وأط�wwي �ww+9 ا
J	Oww ا
 ا��Mت 

  A%�>ر و�E> �7!ط( ��ري 

 أزل <�Nداه ا��n�2%، أطA0    وأ�fو 9+� ا
.�ت ا
>ھ,�، �	� �fا 
�ر$" ���fا ط�و",��ض ا
�"_ ھ   A1$,ب و�$Cذ��ب ا�u* ت!P, 


�اه ا
.�ت �( ?,; أ��،  �	+�  A0� 'n�;� )%*��u� د�� 



���W� ،ه�=�

A,b ، �+�+��  A ا=
%,  ،'H�, � "�اح *�3
 ��0*�@ أرداھ�H Mم، �A1$  أو ا
��Jم ا
	-$�ث ?:!; د�8ه،

�
!ق ا�$	�، �0��Bت و*K���   A1�، ��ه، �Wن �bو��l 

،x[�  ���W� اح�-
�8 SG`و   A3T ،ق �=��ء!� وإ,�ه �!ح 

 Sww>Kوا �ww>Kوا ،Sww[fوأ �ww[fوأ
 �8 

 A�'� )>wاھ� و�w� Aا��'� 

 �wwwww$8 ى�wwwww9ار #wwwwwP ،S wwwwwbو � wwwwwb
 وار�9ت 

 �AI و�=	�'، إن �� ,��2 ا�3C!، أ  

 � �=� �AIi� �>�3, �I� ،y3    و��ء و��ءت 8�درات، و�+�

 �� ا
 �ر ��$8M.
 H'ت "'*�، أ:�2ؤھ� <%	=	A   و��Kب أyDرى ا

،S
�Dوأ ����رط، �%ANI و  ھ		S، وھ	S، وا�78ر �2� 'Il  


$.�ة  �- K وھ� ،��9 S,���  A�!:ذ"!ن، و �N2� ه'l��, 
  ،�
�ھ�، ?K�G,� و?�fن وW�  لw� An��
 أ�H M� ����r' ا�
 ��	[� ،�,
 �r �IB أذواد ا��Lر,�، ��K  AN2ا�,( �( �7b إ

��f S-$����W� ت�� #P  ،�b    A�i� )أ:�ظ M� <Bر ،c�	ا� �� 

 ،��bا��7ا � *uھ�أ <A0" MH�2H )��2  وآ
U و=� ا�رض، 9
� �Wن ��4^� `�!�Ab� AN   وأ�9ل � ،<�e ب د:�ھ��$B 

M>� �5ى أم�
�8 C{7-K ن��� !ل��I ا�2C��* S��%a'ى "�A أط    

 ،�	!
��Dن ,K ت�"�
�'<(، �N,L :� أول  ط�"� =� 

 ����,9 ���م، ".� ��م، إذا �K  =E%> ،)إ�� �3'وھ ،�T�b: AE  


A  و إ
U ھ	�م �� K>ال K$�ده Tأ � ���دا، �I0B ا�'*� أو ھ

 ����، P# إ�Kإذا وردت أ^�ر  � Mو� S�0> M� �>u%�b>A!ب،   

�,?�` ،���
8� ا�� �"�K ��v�  A$2>أ eر"? أ:�� و �=� 


� ا
4-� أ=�	
 ��vب 8>ه��7 Ab� �=�A "=> ا�cI1، وا�w0م أ�$    

�	�� ، وإfوأ ،��� ,�2ل ا��2E ذو ا��$�ة ا�I%�_ل  وأ�9م أ?,
U> 7� �+0 )� ع<= R�   A�P>�2 ، أEا� S0> ،ح'� eو 


�ب اL"�و,A أ�AI  و) K>دھ� ا�=��ل ?+	�، و) أرى �u* e9وH 

��!M4" C+� ا
.�س ر�8 �+,
 وأ"�$( ا�^<� *A�2%, �N  و

� دsMf �+9 S>9 وs]8 و^!-7   A3� H$�ر وإرز,w وو�' وأ

� وأ"7	S و
�ة��<�ا S	"W�   Aأ�� A�=أت، وا��* �IB و��ت 



�>
�4�ء، =,	]
�8 ،�
�ن: �91ول، وآu1, '7ل:   وأ^-_ 9,'� 
،�8R� �,+8 ھ�ت �.

�ا: ��'�A؟  �. Z� أم Z� <�2: أذ�=
� 
 Sھ�� #P ةW-�
=�2: "��ة ر,� أم ر,� أ��ل؟   �+# rK إ) � 
 ،� وإن ,G إ��NB�� ،�1 اv�  A$�> Z�eن "r �( =(، ��8ح ط�ر�

 �8�$
� ر�AI=I%> ،)n�g  و"�م �( ا
�$�ى "*وب � ،)���� أ
 ��
� و=��، و) �( دو S-4�  A��'Iا� �I0>Lا eإ '%H eو 


� ا
�"_، ط,�ت   S-ف إذا ھ��A   و`'> �� ،)� ���M� �n أ���
 �( ��Z ، ��ف �M ا�A1E �0!ل  8 �,$8	C ا
�ھ( وا
5+� ��9ه، 
 �7$M� �5� �7س
 *$��=%�M، ظN'ه ��AI$, Z   و�0ق ���� ا
 � �=� "2?، أ"$� �'ارا وأ�Ab  وأ
!.S أو)ه �0W8اه، ���,

 ���W� �
�? #!4
 �_ارى، �=�MN ا��I ا��K  A,_Iود ا�راوي ا

، �
�ل، ?�^|��  و"� ��ن 8�W� 0%2� ا�c�3 أ  , ��
M�A ا�$	� أد�  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

�� ا
,��دي�>]
�ل ا
<	'ال 8( 9�د"� ا� 
 

��ـ� أ�ـ� �+,ـ� �9"ــ��ــ�,$K   Aـ� إن ا�3ــ'ام "=�ـN� Sـ=
� 
 ��"ـ�ه �:+ـ.8 Sـ��� )� �` � �lـ�ب <���1 �=$ـ^ وBــN!ل  و�

 ���ـ� أ�ـ� �+,ـ�  و=ـ�ر�` � �w,ـw ، و�ـ�ر اbBLـ',M ذ��A   و�

�G,�ه  )� �+7!" �-= �
  , )�2�A�=B !د ا��'ف وھ'  

�8 �	Dى و�:
� أ^+� S!K اDر   A,!�2ل ط, e ع'� �i2إ�� ا� 
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  الميــــة العجــــم 

  هـ) 515وقيل  -هـ 514للطغرائي املتوىف (    
  وهو العميد مؤيد الدين، أبو إمساعيل احلسني بن حممد بن عبد الصمد األصبهاين

  ـلوحلية الفضل زانتين لـدى العطـــ    أصالة الرأي صانتين عن اخلطـل
  و الشمس رأد الضحى كالشمس يف الطفـل     جمـدي أخريا وجمـدي أوال شرع
  ا وال ناقتــــي فيها وال مجلـــي     فيم اإلقامـة بالزوراء ال سكنــي



  كالســـيف عري متناه عن اخلـــلل    ناء عن األهل صفر الكـف منفـرد
  هى جـــذيلوال أنيـــس إليه منتــ    فال صــديق إليه مشتكى حزنــي
  ورحـلها وقرا العســالة الذبـــــل    طـال اغرتابـي حىت حن راحلتـي

 

  ألقى ركايب، وجل الركب يف عذيل      وضج من لغب نضوي وعج ملا
  على قضاء حقوق للعلى قبلي     أريد بسطة كف أستعني ا 

  من الغنيمة بعد الكد بالقفل    كس آمايل ويقنعينوالدهر يع
  مبثله  غري هياب وال وكل    وذي شطاط كصدر الرمح معتقل
  بشدة البأس منه رقة الغزل    حلو الفكاهة مر اجلد قد مزجت 
  والليل أغرى سوام النوم بالنقل    طردت سرح الكرى عن ورد مقلته

  صاح، وآخر من مخر الكرى مثل     والركب ميل على األكوار من طرب
   يف احلادث اجلللوأنت ختذلين    فقلت : أدعوك للجلى لتنصرين
  وتستحيل وصبغ الليل مل حيل     تنام عيين وعني النجم ساهرة 

  والغي يزخر أحيانا عن الفشل    فهل تعني على غي مهت به
  وقد محاه رماة من بين ثعل    إين أريد طروق احلي من إضم

  سود الغدائر محر احللي واحللل    مر اللدان بهحيمون بالبيض والس
  فنفحة الطيب دينا إىل احللل    فسر بنا يف ذمام الليل معتسفا

  حول الكناس هلا غاب من األسل    فاحلب حيث العدا واألسد رابضة
  نصاهلا مبياه الغنج والكحل    تؤم ناشئة باجلزم قد سقيت

  ما بالكرائم من جنب ومن خبل    قد زاد طيب أحاديث الكرام ا
  رى منهم على القلل حرى ونار الق    تبيت نار اهلوى منهن يف كبد

  وينحرون كرام اخليل واإلبل     يقتلن أنضاء حب ال حراك م
  بنهلة من غدير اخلمر و العسل    يشفى لديغ العوايل يف بيوم



  يدب منها نسيم الربء يف عللي     لعل إملامة باجلزع ثانية 
  برشقة من نبال األعني النجل    طعنة النجالء قد شفعتال أكره ال

  بامللح من خلل األستار والكلل    وال أهاب الصفاح البيض تسعدين
  عن املعايل ويغري املرء بالكسل     حب السالمة يثين هم صاحبه
  يف األرض أو سلما يف اجلو فاعتزل    فإن جنحت إليه فاختذ نفقا 

  ركوا واقتنع منهن بالبلل    ودع غمار العال للمقدمني على 
  والعز عند رسيم األينق الذلل    يرضي الذليل خبفض العيش مسكنه

  معارضات مثاين اللجم باجلدل    فادرأ ا يف حنور البيد جافلة
  فيما حتدث أن العز يف النقل    إن العال حدثتين وهي صادقة

  مل تربح الشمس يوما دارة احلمل    لو أن يف شرف املأوى بلوغ مىن
  شغل واحلظ عين باجلهال يف     أهبت باحلظ لو ناديت مستمعا 

  لعينه نام عنهم أو تنبه يل    لعله إن بدا فضلي ونقصهم 
  ما أضيق العيش لوال فسحة األمل    أعلل النفس باآلمال أرقبها

  فكيف أرضى وقد ولت على عجل    مل أرتض العيش واأليام مقبلة 
  فصنتها عن رخيص القدر مبتذل     اغاىل بنفسي عرفاين بقينته

  وليس يعمل إال يف يدي بطل    وعادة السيف أن يزهى جبوهره
  حىت أرى دولة األوغاد والسفل    ما كنت أوثر أن ميتد يب زمين 

  وراء خطوي لو أمشي على مهل     تقدمتين أناس كان شوطهم
  من قبله فتمىن فسحة األجل    هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا

  يل أسوة باحنطاط الشمس عن زحل     عالين من دوين فال عجب فإن
  يف حادث الدهر ما يغين عن احليل    فاصرب هلا غري حمتال وال ضجر

  فحاذر الناس واصحبهم على دخل    أعدى عدوك من وثقت به



  من ال يعول يف الدنيا على رجل    فإمنا رجل الدنيا وواحدها
  فظن شرا وكن منها على وجل    وحسن ظنك باأليام معجزة 

  بني القول والعملمسافة اخللف     غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت
  وهل يطابق معوج مبعتدل    وشان صدقك عند الناس كذم 

  على العهود فسبق السيف للعذل    إن كان ينجع شيء يف ثبام
  أنفقت صفوك يف أيامك األول     يا ورادا سؤر عيش كله كدر

  و أنت تكفيك منه مصة الوشل     حر تركبهفيم اقتحامك جل الب
  حيتاج فيه إىل األنصار واخلول    ملك القناعة ال خيشى عليه وال

  فهل مسعت بظل غري منتقل     ترجو البقاء بدار الثبات ا
  اصمت ففي الصمت منجاة من الزلل    ويا خبريا على األسرار مطلعا

  فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل    قد رشحوك ألمر إن فطنت له
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  اإلهداء                                     

  إلى قوافل الشهداء في كل األزمنة المرة.      

   

  إلى اللذين الزالو يؤمنون أن العالم يحكمه نظام القبيلة.   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مقدمة     

أجــدين يف البــدء أردد مــع د/ مصــطفى ناصف:"القصــيدة عــامل مكتــف بنفســه حيتــاج   
  أن يطرق بابه طرقات متعددة قارئ قوي، رفيق معا حىت يؤذن له بالدخول".  إىل

و الشعر العـريب ككـل نـبض أمـة حيتـاج إىل تقليـب النظـر فيـه بعـد النظـر فقـد اسـتطاع   
أن يصــمد ويتماســك يف وجــه ريــاح التغيــري، الــيت ــب بــني الفينــة واألخــرى، كمــا كــان مرنــا 

نه قابل لقراءات متعددة وفق منـاهج خمتلفـة؛ فقـد حـاول انسيابيا تستسيغه األذواق، وأثبت أ
الــدكتور (كمــال أبــو ديــب) قراءتــه بنيويــا يف (كتابــه) الــرؤى املقنعــة حنــو مــنهج بنــوي جديــد، 
وقـــرأه فـــوزي عيســـى قـــراءة أســـلوبية يف كتابـــه الـــنص الشـــعري وآليـــات القـــراءة أمـــا فيمـــا كتـــب 

  (كالم البدايات).  أدونيس فقد كان جاحما عن املناهج سيما يف كتابه
وأثبتـــــت كـــــل هـــــذه القـــــراءات أن "أن النصـــــوص الشـــــعرية مصـــــممة لتثـــــري فينـــــا قلقـــــل   

الســؤال"، فــرغم أننــا نســتمتع إىل حــد بعيــد ــذه القــراءات إال أن الســؤال الــذي ظــل يــدور 
خبلــــدي، مــــا متــــنح هــــذه القــــراءات للفكــــر؟ ومــــاذا تضــــفي لــــرتاث األمــــة، هــــل الغايــــة مجاليــــة 

  ه القراءات دف إىل جتاوز البعد اجلمايل إىل األخالقي و الفكري. فحسب؟ أم أن هذ
وكان السبيل إىل اإلجابة عن تلك االستفسارات، حماولـة قـراءة نـص شـعري جـاهلي،   

  وهنا نطرح إشكالية أخرى، كيف سيتم مقاربة هذا النص؟ وأي أساس سيتم اعتماده؟ 
الـيت ـتم باإلجابـة عـن هـذا،  قد يكشف هذا السؤال عن سـذاجة فمـا أكثـر املنـاهج  

ولكن يف ذات الوقت مـا أغرـا، إننـا نـردد دائمـا أن لكـل نـص خصوصـيته الثقافيـة والفكريـة 
واألسلوبية، مث نسعى سعيا حثيثا لنكـون صـدى ملنـاهج وليـدة ظـروف معينـة ونصـوص معينـة 

.  
ية اليت هذا وقد ثبت أننا دون مستوى هذه الطبيعة إذ نعيش على فتات مناهج النقد  

  باتت من قبيل ما صنف يف األرشيف، يف مواطن ظهورها. 



هذه احلالة الفكرية املهرتئة، اليت نعيشها هي امتداد للرتدي الذي يكشـف عـن قابليـة   
االستعمار اليت نتمتع ا، كمـا عـرب عنهـا (مالـك ابـن نـيب)، وهـي قابليـة اسـتهالكية، يقابلهـا 

  مليادين. غياب الفاعلية اإلنتاجية يف خمتلف ا
كمـا كــان للكتـب الــيت نتعامـل ــا دورا يف كـل هــذا، فكـل مــا تيسـر يل أمــر االطــالع   

عليه، كان نتاج الرتمجة ورغم الفائدة اليت جتىن من الرتمجة، واليت لن خنتلف عليها، فالبد من 
دعامة فكرية ووعي يسندها حىت حتقق املعرفة املرجوة و الـيت يقـول اجلرجـاين بصـددها: " إن 
الباحــث يف جمــال دراســة األدب ال يســتحق اســم املعرفــة مــا مل يكــن قــادرا علــى إقنــاع خصــم 

  عنيد". 
وبالتايل قادتين قناعيت ببعض الدراسات التطبيقية املمارسـة علـى نصـوص خمتلفـة، مـن   

فــــرتات زمنيــــة متنوعــــة أن مثــــل هــــذه الدراســــات هــــي الســــبيل إىل الكشــــف عــــن خصوصــــية 
جرائيـــة الـــيت ميكـــن أن تكـــون بـــديال ملـــا يســـود، فكـــان أن وقـــع نصوصـــنا، وكـــذا األدوات اإل

اختياري على نص للصعاليك "المية العرب" الذي كان وجها مـن وجـوه الـرفض وتعبـريا عـن 
  اإلحصاء الذي عاشه بعض األفراد الذين متردوا على املنظومة السلطية القائمة. 

بــني الــرفض الــذي طرحتــه وأشــري أن القــراءة أو عمليــة املقاربــة قــد تكشــف عــن فجــوة   
اإلشـــكالية، و اإلذعـــان  للمفـــاهيم املرفوضـــة الـــذي أثبتـــه املـــنت ، ومـــا اســـتخدام جلملـــة مـــن 
املصــطلحات الــيت تنتمــي إىل منــاهج نقديــة شــىت، إال انعكاســا ألزمــة املصــطلح الــيت يعيشــها 

ص االعــامل العــريب، علــى أين حتريــت قــدر االســتطاعة أن تكــون تلــك املصــطلحات وليــدة الــن
  وسياقه ال أن تلصق به عنوة وقهرا.

وكان أول ما قمت به أين حاولت حثحثة النص قراءة، ألخلق أفقا حواريا بيين وبينـه   
  واستدعى هذا تقسيم البحث إىل: مقدمة ، وخامتة بني دفتيهما مدخل وثالثة فصول. 

فقــد تناولــت فيــه صــورة عامــة عــن شــعر الصــعاليك وعرضــت موعــة أمــا المــدخل:   
عرية (المياة األمم) اليت ينظمها ناظم مشرتك، كما مكنتين من وضع الالمية موضعا عامليا ش

أمميا، ناقلة الـنص مـن اإلطـار األحـادي (الشـعر اجلـاهلي وزمنـه) إىل التعبـري عـن فضـاء عـاملي 



ومــا يســر للعمــل يف هــذا املــدخل هــو العنــوان الــذي شــكل قامســا مشــرتكا، فاعتمــدت مسيائيــة 
اربــة هــذه النصــوص إضـافة إىل مفهــوم ختييــب أفــق االنتظـار الــذي هــو يف األســاس العنـوان ملق

  خصوصية شعرية وفكرية ويف نص الصعاليك. 
  مث جاءت الفصول تباعا لتطرح مجلة من القضايا:   
  الفصل األول: البنيــــــة الكليـــــة            

ل تكثيفـــا للـــنص، ضـــم هـــذا الفصـــل جمموعـــة مـــن األبيـــات أثبتـــت القـــراءة أـــا تشـــك  
  وحتوي خارطة احنناءاته وانعطافاته الكربى، وقد قام على مجلة من املباحث.

  . املطلع املادي للبنية الكلية: 1  
وكان هدف هذا املبحث؛ الوقوف على فاعلية املطلع باعتبار أنه  يشكل أول عملية   

هنـــا أطلقـــت عليـــه لقـــاء فعليـــة (بصـــرية، لفظيـــة، ومسعيـــة) ونظـــرا للتوظيـــف املكثـــف للحـــواس 
  املادي.
   . بئؤرة البنية الكلية:2  

يكشف هذا املبحث أن النص مجلـة ميكـن توضـيحها هـذه العمليـة ال تـتم مبنـأى عـن   
اإلطــار العــام للــنص، إذ تكشــف بــؤرة البنيــة الكليــة عــن التعــالق احلاصــل بينهــا وبــني املطلــع 

رض نفسـها يف الـنص (كالعـامل املادي، كما تكشـف تـداعياا عـن العقالقـة بعـوامل حميطـة تفـ
  احليواين)، (عامل اجلماد)، (والعامل اإلنساين).

وهنــا يفصــح الــنص عــن العالقــات الــيت حتكــم  . متفصــل البنيــات يف البنيــة الكليــة:3  
وصـــل عناصـــره ببعضـــها عـــن بعـــض وقـــد كـــان هـــاذا الفصـــل األغـــزر مـــن حيـــث مباحثـــه ألنـــه 

  تضمن صورة عامة عن كامل النص.
      ي: فاعليــــة بنيـــة التكـــرارالفصل الثان  
هذا الفصل هو وليد البنية الكلية اليت متخضت عن عالقات حتكم سريان البؤرة عـرب   

تــداعياا ومفاصــلها، فكانــت البنيــة التكراريــة الــيت تســري عــرب كامــل الفضــاء النصــي، ولكــن 
ن كانـــت يف البنيـــة بتـــواتر متفـــاوت، إذ ـــيمن يف منطقـــة معينـــة مشـــكلة ظـــاهرة نصـــية، بعـــد أ



الكلية عالقة جزئية. واقتضة هذا الفصل تقسيمه إىل مبحث أفضى إليهما اسـتقراء النمـاذج 
  التكرارية الواردة يف النص واليت أظهرت: 

  . تكرار متوالية النفي/املضارعة:1  
وقفت فيها على منوذج تكراري تعلق بالصيغ وقد شكل ظاهرة بنائية انعكست علـى   

  حت فضاءا لتأويلها.الدالالت وفت
  . تكرار متوالية اللفظ/ الصورة:2  
ترتكز املتوالية اجلديدة على ظهور منط تكراري خمـالف ملـا ظهـر سـابقا، يرتكـز أساسـا   

على تكرار اللفظة ذاا، وكذا االستخدام املتكرر للصـور التشـبيهية، يـومئ هـذا إىل دالالت 
  ول. تتسق و الدالالت اليت أومأ إليها املبحث األ

وقد انبىن املبحثان على استمداد الصورة التكرارية مـن البنيـة الكليـة، الـيت قامـت علـى   
التكــرار كلمــا اســتنفذت إحــدى هــذه املفاصــل، وهــذا التعــالق الشــكلي وأفــض إىل الكشــف 
عن الدالالت اليت أشارت إليها البنيـة الكليـة، و الـيت تتعلـق بـالرفض و البحـث عـن البـديل، 

نية الكلية عن عدم جتسده بصورة جمملة، ومت تفصيل عدم التجسد عرب تقنية الذي عربت الب
  التكرار اليت أثبتت أا خصوصية نصية حبتة. 

     بنيــــة فاعليــــة الزمـــن  أما الفصل الثالث:  
ينطلق هذا الفصل من فرضية أن القبيلة " بنية زمانية ال مكانية"، كما بدى ذلـك يف   

حيـث كــان الـزمن أحـد احملــاور البـارزة فيهـا، ارتـبط بــاملطلع املـادي، وبـؤرة البنيــة البنيـة الكليـة، 
الكلية ارتباطـا طبيعيـا، ممـا سـوغ لـه السـبيل للظهـور بصـورة أكثـر كثافـة، وتنويعـا الحقـا، وقـد 
مت تقســـيم هـــذا الفصـــل إىل ثالثـــة مباحـــث فرضـــتها التغـــريات األســـلوبية الـــيت تطـــرأ علـــى بنيـــة 

القـــراءة الذوقيـــة االنطباعيـــة ونقـــرتب مـــن اإلقنـــاع اجلمـــايل والفكـــري.  الـــنص حـــىت ننـــأى عـــن
  فكانت املباحث تباعا وفق ما يلي: 

  . زمن الرفض: 1  



الــــذي ارتــــبط بالبنيــــة الكليــــة، وكــــذا العالقــــة التكراريــــة عــــن طريــــق تقنيــــة النفــــي؛ الــــيت   
ج املطلع املادي استخدمت للتعبري عن هذا الزمن إضافة إىل فعل األمر الذي كان أساسا نتا 

  للبنية الكلية. 
  . زمن احللم: 2  
عرب عنه أسلوبيا بالتشبيه الذي ال خيتلف نشأة عن التقنيـة املسـتخدمة يف التعبـري عـن   

  زمن الرفض. 
  

  . زمن الفاعلية: 3  
عــــرب عنــــه باســــتخدام صــــيغة (أفعــــل وفعلــــت) وتكشــــف هــــذه املباحــــث عــــن ترابطهــــا   

املقاربــــة مــــن فصــــل بــــني عناصــــر الــــنص هــــو يف األســــاس وتالمحهــــا الــــداليل، ومــــا قــــد تفــــرزه 
  انعطافات شكلية تؤدي إلثراء اجلانب الداليل و اجلمايل للنص. 

وقــــد فرضــــت علــــي عمليــــة املقاربــــة هــــذه أن أمــــتح مــــن عــــدة منــــاهج نقديــــة، بعــــض   
املصطلحات ومفاهيمها اليت تتعلق مثال بالبنية، والبنية الكـربى ، والبنيـات الصـغرى ومفهـوم 

القــات علــى أين حتريــت قــدر املســتطاع أن ال يكــون مــا أقــوم بــه عمليــة إقحــام ملفــاهيم ال الع
ختــدم الــنص، وإمنــا تفرضــها التبعيــة، كمــا عملــت أن ال تكــون قــراءايت بنيويــة جافــة متجــاوزة 
ذلــك عــن طريــق تفجــري العالمــات الســيميائية، وتتبــع الــدالالت مســتفيدة يف هــذا احلقــل مــن 

ئية العنــوان، الــنص املــوازي وغريهــا إضــافة إىل بعــض املفــاهيم، مــن مصــطالحات مثــل: ســيميا
  حقل نظرية القراءة مثل أفق التوقع و التفاعل بني النص و القارئ.

وقد كـان الـنص جاحمـا رافضـا أن ينصـاع ملـنهج بعينـه، أو أن يكـون مـؤهال ألن يأخـذ   
  شكل اإلناء النقدي الذي وضع فيه وتلك مسة النصوص اخلالدة. 

تســــيري عمليــــة البحــــث اعتمــــدت علــــى مجلــــة مــــن املصــــادر و املراجــــع قســــمتها إىل ول  
  جمموعات: 



. اموعــــة األوىل اعتمــــدت فيهــــا علــــى تــــذليل الصــــعوبات الــــيت تنشــــأ أساســــا مــــن 1  
  املسافة الزمنية بيين وبني النص كان أمهها: 

شـــــرح ديـــــوان الصـــــعاليك (شـــــكري فرحـــــات) لســـــان العـــــرب البـــــن منظـــــور، الشـــــعراء   
  عاليك لـ: يوسف خليف....الص

. اموعــة الثانيــة: ضــمت كتابــا ــتم باجلانــب التنظــريي جلملــةمن املنــاهج النقديــة 2  
منها: بنية اللغة الشعرية لـ جون كوهني ترمجة حممد الويل، حتليل النص الشعري بنية القصيدة 

  املطلب..لوري لومتان ترمجة حممد فتوح أمحد و البالغة واألسلوبية لـ: حممد عبد 
. اموعة الثالثة: حاولت أن تضم جمموعة تيسر يل كيفية توظيف املناهج النقديـة 3  

أثناء دراسة النصوص الشعرية ومن بني ما احتوته هذه اموعة: الرؤى املقنعـة لــ: كمـال أبـو 
  ديب، كالم البدايات لـ أدونيس. شعرنا القدمي و النقد اجلديد لـ وهب رومية. 

  ية لشعرنا القدمي لـ: مصطفى ناصف. قراءة ثان  
إضافة إىل جمموعة من املقاالت لـ: دكتور عبد القادر داخمي اهتمت مبقاربة النصوص   

  الشعرية القدمية. 
هـــذا و رغـــم وفـــرة الكتـــب الـــيت تناولـــت العصـــر اجلـــاهلي فـــإن الباحـــث أثنـــاء عمليـــة   

ه الكتـــب تقـــوم علـــى البحـــث عمـــا خيـــدم عمليـــة القـــراءة جيـــد نفســـه يف ضـــيق، ذلـــك أن هـــذ
تشـــكيل ذخـــرية للقـــارئ يتســـلح ـــا يف فهـــم نصوصـــه وتشـــكيل ثقافـــة حوهلـــا ولكـــن التطبيـــق 

  حبججها إىل حد ما. 
ولعل هذا من أهم ماصادفين يف مسرية البحث إضافة إىل طبيعـة الـنص الـذي تناولتـه   

جهدا فائقا ليقرأه  و الذي أشار الكثريون أنه قُِتَل درسا" فهو حينئذ حيتاج إىل أن يبذل املرء
على غري الوترية ليقع على الفن فيه من جديد" كمـا إشـار إىل ذلـك إبـراهيم السـيد يف مقالـة 

  النظرية النقدية ومفهوم أفق التوقع .
  فكان هاجسي قول الشاعر  
  ما أرانا نقول إال معادا         من لفظنا مكرورا.  



دتين كانت دعما يدفعين للمحاولة، هـذا ولكن رغبيت يف اإلجابة عن األسئلة اليت روا     
وأقر إقرارا جليال بفضل الدكتور صاحل مفقودة الـذي أخـذ علـى عاتقـه مهمـة اإلشـراف علـى 
هذا البحث فكان صاحل مفقودة الـذي أخـذ علـى عاتقـه مهمـة اإلشـراف علـى هـذا البحـث 

  فكان واسع الصدر حليما.
ا طمح إليه أسـتاذي املشـرف فهـو وحسيب أن أقول أن هذا اجلهد إن كان يرقى إىل م  

  حصيلة توجيهه ونصحه السديد، أما إذا كان غري ذلك فجهد املقل. 
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يعــد شــعر الصــعاليك ظــاهرة فنيــة متميــزة قائمــة علــى كســر النظــام الســائد و اخلــروج    
عنــه يتجلــى هــذا اخلــروج انطالقــا مــن املنظومــة اللفظيــة املســتعملة و الغريبــة "تلــك الغرابــة لــيت 
شعر ا رواة شعر الصعاليك وشراحه كما شعر ا اللغويـون أيضـا فصـرحوا بـأم ال يعرفـون 

      )1(ظه (....) أو بأا ألفاظ نادرة"طائفة من ألفا
هذا اخلروج عن املألوف ينتقل ليمسح كامل الفضاء النصـي، كاسـرا اهليكـل املقـدس    

  الذي عرفته القصيدة القدمية.
ــــدال و    ــــت ال ــــذي أدى إىل شــــيوع البي إىل جانــــب التمــــرد علــــى املســــتوى الشــــكلي ال

وضـوع، الـذي يطـرح قضـية إنسـانية خالـدة، املقطوعة الدالة، جند متـردا عنيفـا علـى مسـتوى امل
هي قهر السلطة للفرد؛ السلطة اليت كشفت عن حماباة الشعراء الرمسيني هلم جمسدة ذلك يف 

إليهمـا الشـاعر بعـد اسـتيفاء األغـراض الـيت  )2(منوذجي املدح والفخـر اللـذين عـادة مـا خيلـص
يفكرون دون إطاعـة أرشـيف  يفرضها عليه النموذج مما جعل مجوع الشعراء "ال يتكلمون وال

  . )3(القوانني و القيود املسكوت عنها"
وقابلت القبيلة هذا الوالء باالحتفاء مبيالد الشاعر وإقامة الوالئم للوافد اجلديد الذي   

  سيكون ناطقها الرمسي؛ يصدح بقوانينها ويتغىن مبجدها وشرفها. 
فجوة حتول دون خلق  على خالف هذه العالقة املرنة يكشف شعر الصعاليك وجود  

حــوار بــني الشــاعر والقبيلــة كمــا تضــع معيقــات، للحيلولــة دون وصــول رســالة الصــعلوك، و 

                                                           
 1978( 3يوسف خليـف الشـعراء الصـعاليك يف العصـر اجلـاهلي مكتبـة الدراسـات األدبيـة دارة املعـارف القـاهرة، ط - 1

 .313ص 

طالع على األغراض أو بناء القصـيدة وفـق األغـراض يف نـص ابـن قتيبـة املشـهور، مـن كتابـه الشـعر والشـعراء، ميكن اال - 2
 .76، ص 1981، 1حتقيق وضبط وشرح مفيد قميحر، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط

، 1989، 1ن ، األردن، ط رمان سلوم، النظرية األدبيـة املعاصـرة، تـر سـعيد الغـامني دار فـارس، للنشـر والتوزيـع عمـا - 3
 .148ص 
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التجــاوب معهــا، ومــن أهــم هــذه املوانــع الفكــر االجتمــاعي، و السياســي واالقتصــادي الــذي  
  كان يغذي تصرف القبيلة، و الذي عمل على حتويل اخلطاب إىل جلوء للعنف. 

ي الــذي ينتجــه الصــعلوك، جيابــه بــالرفض مــن طــرف القبيلــة علــى إن اخلطــاب الشــعر   
  خالف اخلطاب الشعري الرمسي الذي يرتبط أصال باالحتفاء به. 

إن العنــف يف تلقــي هــذا اخلطــاب يتحــول إىل تغيــري اخلطــاب وحتويلــه إىل فعــل ســليب   
  جمسدا أداء يف مغامرات النهب والسلب اليت اشتهر ا الصعاليك. 

طــار تعــرض الميــة العــرب شــعريا هــذا التحــول وتتغــىن بــه منتقلــة مــن هلجــة ويف هــذا اإل  
  املخاطبة: 

  فإنـي إىل قـوم سواكم ال أميل       أقيموا بين أمي صدور مطيكــم  
  إىل العنف: 

  وأقطعه الالتـي ا يتنبـــل       وليلة حنس يصطلي القوس رـا  
اإلســـالم ختتفـــي ظـــاهرة وبتحـــول النظـــام الفكـــري وحـــدوث انعطـــاف تـــارخيي بقـــدوم   

الصعلكة نتيجة النظـام اإلسـالمي الـذي عمـل علـى احلـد مـن ظهورهـا عـن طريـق نبـذ النظـام 
الطبقي لكن مل تلبث هذه الظاهرة طـويال لتعـود للواجهـة "يف العصـر األمـوي والعباسـي، بـل 
ظهرت وقويت قوة شديدة ولعـل فسـاد احليـاة االقتصـادية، واضـطراب األحـوال السياسـية، و 

يف عصــور  )1(التمســك بــالروح اجلاهليــة هــي أهــم األســباب الــيت أدت إىل نشــأة الصــعاليك"
  الحقة.
إن الظهور الدوري لشعر الصعاليك جيعلنـا نقـول مـن بـاب الظـن واالعتقـاد، أن شـعر   

الصــعاليك ظــاهر فنيــة وفكريــة خالــدة إلرتباطهــا بــاجلوهر اإلنســاين الــذي يــرفض الظلــم ويثــور 
الصــعلوكي عامــة إىل رمــز شــعري مــرتبط بــالثورة، كمــا جنــد يف مجلــة مــن  عليــه ممــا حــول الــنص

القصائد املعاصرة اليت اختذت من الشنفرى وسريته موضوعا ومادة هلا مثل:"مسيح القاسم يف 
قصـــيدته انتقـــام الشـــنفرى، إذ حيـــاول صـــياغة لقســـم الثـــأر العـــريب علـــى لســـان الشـــنفرى(...) 

                                                           
 .56، ص 1997، 4حسني عطوان، الشعراء الصعاليك العصر العباسي األول، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط - 1
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لســـيوف العربيـــة تصـــدأ وتنهـــل مـــن الـــدم العـــريب، فكـــل شـــيء ينهـــار علـــى أيـــدي أعـــدائنا وا
منـــوذج فريـــد حملاولـــة كهـــذه يقـــول مســـيح القاســـم: امتشـــقوا  -الشـــاعر الصـــعلوك-والشـــنفرى 

  أقالمكم الذهبية ودونوا يف مفكراتكم
  )1(قتيال حصاد غضيب وانتقامي" 99   

شـــكل إذا "جتتـــاز النصـــوص القـــرون والقـــروع فيبقـــى املضـــمون واحـــد، وال يتبـــدل إال ال  
   )2((...) وحىت املواضع تبقى متشاة إذ أا مستمدة من احلياة واإلنسان".

وقــد كانــت (الميــة العــرب) مــن بــني النصــوص اجلاهليــة الــيت حضــيت بإنتشــار واســع،   
يـــوازي إنتشـــار املعلقـــات، رغـــم أـــا ختتلـــف عنهـــا بنيـــة وموضـــوعا، كمـــا أـــا مل تشـــهد ذلـــك 

تبارهــا وليــدة شــخص منبــوذ مــن طــرف النظــام القبلــي، اإلنتشــار خــالل العصــر اجلــاهلي بإع
  وتتغىن بقيم من الشجاعة والقوة تراها القبيلة حكرا على األحرار واألسياد فقط.

ورغـــم الشــــكل الــــذي بــــدت فيــــه (الالميــــة) والــــذي كــــان خمالفــــا ملــــا ســــاد  يف العصــــر   
ا مل تسلم من الشك الذي حام حول الشعر العريب، فقيل أا من وضع الـرواة اجلاهلي، فإ

وأــا منحولــة، وهــذا يف احلقيقــة مل ينــتقص مــن قيمــة الــنص الــذي أثبــت أنــه خالــد، تناولتــه 
الدراسات منذ القدم "فنالت القصيدة من الشـرح والتفسـري مـا مل تنالـه أي قصـيدة أخـرى إذ 

تابـه، تناوهلا بالشرح كبار األدباء مثال: الزخمشري، والبغدادي، وذكرها صاحب األغاين يف ك
               )3(وأرىب عدد شروحها على العشرين شرحا".

إضافة إىل هذا تتمتع الالمية بعاملية إكتسبتها مـن الرتمجـة إىل عـدة لغـات، وكـذا فيمـا   
  أنشئ من نصوص على منواهلاضمن ما يعرف بـ(الميات األمم)، اليت سنتناوهلا الحقا. 

                                                           
 .84، ص 339/1987ع. املقصود عبد الكرمي، أسطورة الثأر والمية العرب، جملة العريب الكويت، عدد  - 1

ألسلوبية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت، لبنان، جوزيف ميشال شرمي، دليل الدراسات ا - 2
 . 32، ص 1984/ 1ط

حممود حسن أبو ناجي، الشنفرى شاعر الصحراء األيب، دراسة فنية تتناول حياة الشاعر ومذهبه، وحتليل الالمية  - 3
 .    110والتائية لغة وادبا وشعرا، دار الشروق جدة، السعودية ، د.ط/ د.ت، ص 
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ميــــة نشــــري إىل بعــــض منهــــا رغبــــة يف وقــــد كــــان لدارســــني املعاصــــرين وقفــــات مــــع الال  
  الوقوف على رؤى خمتلفة من خالل ما طرحوه على اختالف مشارم: 

  . محمود حسن أبو ناجي:1  
لقـــد كانـــت الالميـــة حمـــل دراســـة تقليديـــة فيمـــا كتـــب حممـــود حســـن، إذ تنـــاول حيـــاة   

ة فقــدم الشــنفرى والعوامــل الــيت أثــرت يف شــعره، مث خصــص فصــال لدراســة الالميــة دراســة فنيــ
هلـــذه الدراســـة الفنيـــة "بتوثيـــق الالميـــة ومقارنتهـــا بـــبعض النصـــوص األخـــرى الشـــبيهة ـــا يف 

    )1( موضوعاا، مث بيان تأثريها على بعض األعاجم وحماكام إياها".
كمــــا طــــرح األمهيــــة األخالقيــــة (الالميــــة) معتمــــدا يف ذلــــك علــــى " احلــــديث املســــنود   

ا أوالدكــم الميــة العــرب، فــإن فيهــا القناعــة والشــجاعة)، لرســول صــلى اهللا عليــه وســلم (علمــو 
(...) وقول عمر بن اخلطاب (إخشوشنوا فإن النعم ال تدوم)، فاالمية تصور الشدة والبأس 
والصــرب علــى املكــاره، مث أــا تبعــد عــن اإلنســان شــبح الــرتف الــذي يبطــر الــنفس ويفســدها، 

           )2( ويطرد عنها الرخاوة والطراوة".
كــان هـــذا تقــدمي لينتقـــل بعـــده إىل مــا أمســـاه الدراســـة التحليليــة، فقســـم القصـــيدة إىل و   

جمموعة من األبيات، يشرح ألفاظها الصعبة مث يعقب ذلك مبعىن عام ويعنـون بعـض املقـاطع 
  من مثل (إحتشام وأدب جم، شجاعة وإقدام، ومحاسة، ورجولة...).

دراســـة ســـطحية إهتمـــت بالوجـــه  إن هـــذه الدراســـة الـــيت قـــام ـــا حممـــود حســـن تبـــدو  
الظــــاهر مــــن الــــنص دون حماولــــة ختطــــي املرحلــــة التفســــريية إىل الكشــــف عــــن األوجــــه الفنيــــة 

  واجلمالية للنص.
  . وهب رومية:       2  

  يفتتح د/ وهب رومية قراءة الالمية ببيت للشنفرى:   
  ومر إذا نفس العزوف إستمرت     وإين حللو إذا أريدت حالويت   

                                                           
 5حممود حسن أبو ناجي، الشنفرى شاعر الصحراء األيب، ص  - 1

 .112نفسه ص  - 2
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إشارة إىل احلزن الذي يسود الشعر العريب: " ما مـن حـديث عـن احلـب ال وكان هذا   
جيتافـــه احلـــزن، ومـــا مـــن فخـــر ال ينـــزف دمـــا أو يرشـــح عـــداوة وبغضـــا، ومـــا مـــن حـــديث عـــن 
ـــــة العـــــرب الذائعـــــة الصـــــيت  الشـــــباب إال مقـــــرون باللوعـــــة ضـــــامرة أو ســـــافرة (...) ويف المي

     )1(غرتاب جريح".واملنسوبة إىل الشنفرى مرارة الذعة وحسرة، وإ
وبعد هذا وضع الالمية يف سياق شعر الصعاليك فأومأ إىل عروة بن الورد وتأبط شرا   

، فعـــروة "مـــؤرق بفكـــرة اخللـــود (أحاديـــث تبقـــى والفـــىت غـــري خالـــد)، وكـــان يـــدرك أن ســـبيل 
اخللود هو سبيل العمل اإلنساين الذي فهمه فهمـا خاصـا، ولـذا فهـو حيـاول أن يغتـنم فرصـة 

اة ليحقق صورة روحه اجلاحمة، وذات تأبط شرا ذاتا قلقة مغرتبة غـري قـادرة علـى التكيـف احلي
       )2(مع اتمع".

ويســـعى د/ وهـــب روميـــة لتنـــاول الالميـــة مســـتندا إىل جوانـــب لغويـــة مـــن مثـــل " كـــان   
حيس إحساسا عميقا أا ذات متفـردة ،متميـزة يعـز أن يكـون هلـا نظـري فهـو يتحـدث حـديثا 

ا يقـــــرع فيـــــه ضـــــمري املـــــتكلم األذان قرعـــــا عنيفـــــا(...) ويتكـــــرر فيـــــه النفـــــي تكـــــرارا مستفيضـــــ
     )3(مدويا".
ويقول يف موضع آخر " وقد جسدت هذه اللغة الفنية الراقيـة جتسـيدا مدهشـا تصـور   

الشاعر أحاسيسه مبا برز فيها من إحنراف أسلويب (...) تأمل كيف عرب عن هذه احليوانـات 
 سواكم، ولدونكم أهلون، هم األهـل، ال مسـتودع السـر ذائـع لـديهم ...".غري العاقلة: قوم 

)4(         

                                                           
، ص 208/1996وهب رومية ، شعرنا القدمي والنقد اجلديد، الس الوطين لثقافة والفنون لألداب، الكويت، ع - 1

255،256. 

 . 257، 256نفسه ، ص - 2
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و املالحظ أيضا يف هذه القراءة  أا مل تتنـاول القصـيدة كاملـة بـل كانـت تقـف عنـد   
حمطــــات معينــــة لتكشــــف بعــــدها اجلمــــايل مث تــــربط هــــذه األبعــــاد بنصــــوص شــــعريا أخــــرى، 

   *يبللمتلمس أو عمرو بن األهتم أو املتن
  . فوزي عيسى:3  

ينطلق فوزي عيسـى يف تنـاول الـنص إنطالقـة أسـلوبية يقـول: "يوجـه الشـنفرى خطابـه   
خطــاب حــاد  -كمــا يتجلــى مــن الصــيغ اللغويــة  -الشــعري يف بدايــة قصــيدته إىل قومــه وهــو 

   )1(حيمل إعالما صرحيا مبقاطعتهم".
، الكنايــة، صــيغتا املبــين ويســتمر يف قــراءة الــنص مســتغال الــدوال اللغويــة( فعــل األمــر  

  )، للكشف عن مدلوالت النص.2للمجهول الواردة يف البيت 
وينطلـــق يف قـــراءة الـــنص مــــن نقطـــة حموريـــة مفادهـــا" تعــــرض الـــذات ألزمـــة حــــادة يف   

عالقتهــا بالقبيلــة أو اتمــع حيــث وضــح هلــا أن عالقــة القبيلــة ــا عالقــة فوقيــة وأن تعاملهــا 
    )2(واملساواة بل على األذى واالضطهاد".معها ال يقوم على التكافؤ 

ورغم سعيه إىل أن تكون الدراسة مجالية وعميقة إال أـا جتـنح أحيانـا للشـرح كمـا يف   
قوله تعليقا على صحب الشاعر : "إن هذه األسلحة الثالثة هي القلـب املقـدام الـذي يبـدو 

ال، والقـوس القويـة املصـنوعة وكأنه يف شيعة أو مجاعة والسيف ارد مـن غمـده املتأهـب للنـز 
    )3(من شجر النبع ذات الصوت الرنان واألثر الفعال".

وقـــد تنـــاول الـــنص بتقســـيمه إىل مشـــاهد، دون الـــربط بـــني تلـــك املشـــاهد، وبعـــد أن   
أعطـــى صـــورة عامـــة للـــنص مـــن خـــالل تلـــك املشـــاهد، رصـــد الظـــواهر األســـلوبية الالفتـــة يف 

                                                           
 .264، 263، 262الطالع على هذا الربط بتوسع يف املرجع السابق، ص ميكن ا - *

 .  159فوزي عيسى، النص الشعري وآليات القراءة، منشأة املعارف، اإلسكندري، مصر،د.ت/د.ط، ص  - 1
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أكثر إقناعا ألا كانـت مؤسسـة علـى تتبـع التطـورات  القصيدة ويف هذا اجلزء كانت الدراسة
  األسلوبية احلاصلة على مستوى البنية وإنعكاساا دالليا.

  . أدونيس:4  

تنــاول أدونــيس نــص الشــنفرى ضــمن جمموعــة مــن القــراءات لنصــوص جاهليــة جعــل   
  الرابط بينها الشعرية: "شعرية اجلسد، شعرية الرفض، شعرية الرسالة".

ــــذات واتمــــع، وقــــد طــــرح الــــ   ــــني األنــــا واآلخــــر، بــــني ال نص مشــــكالت " العالقــــة ب
ومشــكالت استشــراف جمتمــع آخــر يــنهض علــى قــيم مغــايرة، وتلــك هــي مشــكالت احلريــة 

       )1(والرغبة، مشكالت احلياة والتغيري، مشكالت اإلبداع".
القضـايا  واملالحظ أن قـراءة أدونـيس ال تسـتند إىل ركيـزة لغويـة أو موسـيقية رغـم أمهيـة  

املشار إليها والرؤية اليت تفتحها للقارئ، وهذا ما جعل أدونـيس يسـبح يف عـامل الـنص بـدون 
  قيود مما أفضى إىل طرح قضايا فلسفية، احلرية، والتحرر، الثقافة، الطبيعة. 

وبعد أن وقفنا على بعض الدراسـات الـيت تناولـت الالميـة نقـف علـى بعـض القصـائد   
يــة وأفضــت إىل تواصــل الالميــة تواصــال أمميــا عامليــا جتســد فيمــا يطلــق الــيت تقاطعــت مــع الالم

عليه اسم الميات األمم تلك "اموعة املتميزة من القصائد اليت ينتضمها قاسم مشرتك هو 
قافية الالم (...) ولكن القاسـم املشـرتك األعظـم فيهـا هـو تلـك القـيم اإلنسـانية اخلالـدة الـيت 

  )2(ها"ثبتت أصالتها وتأكدت ثوابت
إىل جانب هذا تتخذ هذه القصائد من الالمية مرجعية هلـا، تتجلـى يف اعتمـاد سـبيل   

واحد يف العنونة، واالتكاء إىل ختييب أفق االنتظار، ووفق هاتني احملطتني سنحاول أن نقـف 
مع الالمية موضع الدراسة لنتحـرى موقعهـا الشـعري و الفكـري يف إطـار هـذا العنصـر اجلـامع 

مــم)، وإن كنــا نــردد مــع الــدكتور عبــد اهلــادي الطرابلســي قولــه "ال توجــد وصــفة (الميــات األ

                                                           
 .88، ص 1989، 1أدونيس  ، كالم البدايات ، دار األداب، بريوت، لبنان، ط- 1

 .11، ص 2002، 83حممود الربداوي ، جملة الرتاث العريب احتاد كتاب العرب، دمشق، ع  - 2
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جـــاهزة تعتمـــد يف التحليـــل وتطبـــق تطبيقـــا آليـــا، مـــع االطمئنـــان إىل أـــا تتضـــمن مـــادة تقـــي 
     )1(الدارس شر اخلطأ يف التقدير و اازفة يف القول.

   . سيميائية العنوان:1  
، " ميــدنا بــزاد مثــني )2(جعــا يف مقاربــة الــنص األديب""يعــد العنــوان مصــطلحا إجرائيــا نا  

لتفكيــك الــنص، ودراســته إنــه يقــدم لنــا معرفــة كــربى لضــبط انســجام الــنص وفهــم مــا غمــض 
   )3(منه، إذ هو احملور الذي يتوالد و يتنامى".

ولعل السؤال اجلدير بالطرح ما عالقة العنونة بالنصوص القدمية اليت جردت عادة من   
ــــة متعــــددة املواقــــع و األضــــالع هلــــا كــــل األمســــاء هــــذه اخلاصــــي ــــت النصــــوص "جغرافي ة فكان

  . )4(والعنواين املمكنة"
لــن خنتلــف حــول هــذه احلقيقــة التارخييــة، ولكــن نشــري إىل أننــا أمــام نــص شــعري قــدمي   

حقــا، ولكنــه اقــرتن بتســمية خاصــة علــى غــري مــا كــان ســائدا، كمــا أننــا ســنتناول هــذا العنــوان 
هــو الميــات األمــم، متســائلني هــل ميكننــا أن نتحــدث هنــا عــن العنــوان  ضــمن عنــوان رئــيس

  .   )5(بوصفه "الفتتة  داللية ذات طاقات مكتنزة ومدخل أويل البد منه لقراءة النص"
إن هــذا العنــوان (الميــة العــرب) هــو يف جزئــه األول امتــداد إىل الــزمن الــذي مل يعــرف   

معـني "فســميت آنــذاك القصــائد حبــرف رويهــا  فيـه العــرب تســمية القصــائد ونســبوها إىل روي
  )6(وصاحبها مثل بائية أيب متام، وسينية البحرتي"

                                                           
 .9عبد اهلادي الطرابلسي، حتاليل أسلوبية، دار اجلنوب، للنشر والتوزيع، تونس، د.ط، د.ت، ص - 1

،  25ة والفنـون و األدب،  مـجمجيل محداوي، السيميوطيقا والعنونة، عامل الفكر جملة تصدر عـن الـس الـوطين للثقافـ- 2
 .96، ص1997، مارس 3ع 

 .27، ص 1990، 2حممد مفتاح، دينامية النص املركز الثقايف العريب، الدار البضاء، املغرب ، ط - 3
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 .32، ص 2001، 1بسام موسى قطوس، سيميائية العنوان وزارة الثقافة، عمان، األردن، ط - 5
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ولكـــن أن تنســـب الالميـــة إىل أمـــة كاملـــة مث يف عصـــور الحقـــة تظهـــر قصـــائد تتقـــاطع   
معها عنوانيا، فإن هذا ما جيعل"العنوان عبارة عن عالمـة سـيميوطيقية تقـوم بوظيفـة االحتـواء 

  ، كما سيتضح من خالل حتليل العنوان. )1(ا تؤدي وظيفة تناصية"ملدلول النص، كم
إن أول نقطـة ميكـن الوقــوف عليهـا هـي أن عنــاوين الميـات األمـم، عبــارة عـن مركــب   
  إضايف: 
  المية العرب/ المية العجم /المية اليهود/ المية اهلنود/ المية األمويني.  
ـــــة) نســـــبة إىل حـــــرف الشـــــق األول مـــــن هـــــذا املركـــــب يشـــــكل عـــــامال مشـــــرتكا (ال   مي

، كمـا يـدخل هـذا احلـرف يف )2( الالم"الذي يدخل يف تشـكيل حـروف النفـي (ال، مل، لـن)"
تشــكيل حــروف التمــين (ليــت، لــو، لعــل)، إن االشــرتاك يف لغــة األداء بالنســبة جلميــع هــذه 
الالميـــات جيعـــل مفعـــول  حـــرف الـــالم ســـاري فيهـــا إذ تقـــوم علـــى البحـــث عـــن عـــامل بـــديل، 

كل واضح يف المية العرب اليت ترفض عاملا قائما مستخدمة تقنية النفي، وفو وتتجسد بش
إىل االنتمــاء إىل عــوامل جديــدة وهــو مــا احتفــت بــه بــاقي الالميــات، عــن طريــق اإلعــالء مــن 

  سلطة العقل اليت تدي إىل رفض الواقع، و التحصن بالرحيل وفق ما يلي: 

                                                           
 .98، ص 3، ع 25مجيل محداوي، السيميوطيقة والعنونة، مج،  - 1

 .15ص حممود الربداوي ، لالميات األمم، - 2
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  . المية العرب:1  

  : )*(يقول الشنفرى   
   )1(سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل  لعمرك ما باألرض ضيق على امرئ   
  . المية العجم:2  

  :)**(يقول الطغرائي   
  فيمــا حتدث أن العز يف النقل    إن العال حدثتين وهي صادقــة   
  )2(مل تربح الشمس يوما دارة احلمل    لو أن يف شرف املأوى بلوغ مىن  
  المية الهنود:. 3  

  : ) ***(ملقتدر الكندي الدهلوييقول عبد ا   
  بالبيض و السمر يف أعلى دار اجلبل   كيف السبيل إليها بعد أن حفظت   

                                                           
الشنفرى أمري شعراء الصعاليك وبطل أسطورة الثأر العربية، اختلف املؤرخون حول اسم الشنفرى ونسبه، ويكاد جيمع  - *

،  2املؤرخــون علــى أن الشــنفرى لقــب لــه، معنــاه الغلــيظ الشــفتني، ويقــول صــاحب احملــيط يف الفصــل الثــاين بــاب الــراء، ج
  كالشنفارة بالكسر، والرجل السيء اخللق، والشنفرى األزدي شاعر عداء".  "الشنيفرة بالكسرة، نشاط الناقة وحدا،

وقد مات الشنفرى قتال وختتلف الروايات حول مقتله إال أن األخبار تكاد تتفق على أنه بعد هربـه مـن بـين سـلمان أقسـم  
ول لطرفــك مث يرميـــه علــى أن نيقتــل مــنهم مائــة رجــل، فكــان يرتصــد الواحــد مـــنهم حــىت ميــر أمامــه، فيصــوب ســهمه، ويقــ

(...)، واحتـال عليـه بنـو سـلمان وقتلـوه، إال أن رجـال مـنهم مـر  99فيصيب عينه، وبقي على هذه احلال حىت قتـل مـنهم 
جبمجمته فرفسها فدخل يف رجله عظم من اجلمجمة فاهتاجت رجله ومات منها فكان ذلك الرجل هو متام املائـة. ينظـر، 

 .1992، 1اليك، دار اجليل، بريوت لبنان، طيوسف شكري فرحات، شرح ديوان الصع

 .38نفسه ص  - 1

هو احلسن ابن علي بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد مؤيد الدين أبـو إمساعليـل األصـبهاين، صـدر العـراق وشـهرة  - **
اء، إرشـاد ، ينظـر ، يـاقوت احلمـوي الرومـي، معجـم األدبـ515هــ، وقتـل سـنة 453اآلفاق، املعروف بالطغرائي، ولد سنة 

، ص  3، ج1993، 1األريــــب إىل معرفــــة األديــــب، حتقيــــق إحســــان عبــــاس، دار الغــــرب اإلســــالمي، بــــريوت لبنــــان، ط
1107 . 

 .1114نفسه، ص  - 2

عبد  املقتدر الكندي الدهلوي: " عامل مقتدر على العلوم الصورية واملعنوية، كوكب دري أنار اآلفاق باللوامع  -***
الدين، قاض من شعراء اهلند بالعربية ولد يف (انيسر)، ونشأ وعاش يف دهلي يف القرن الثامن القدسية (....) منهاج 

 .  19اهلجري، ينظر، حممود الربداوي ، الميات األمم، ص  
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   )1(والذئـب يف كسل والقوم يف شغل  طرقتها فجأة و الليل يف جــذل   
  المية األمويين:.4  

  : ) ****(يقول أبو الفضل الوليد   
  عاشق املمطول هل فيك وصل ال    باهللا يا أيتها املنـازل خربي   
   )2(أو ذاكـــرا ومذكرا كدليل    أبدا أزورك بـاكيا مستبكيا   
  :.المية اليهود5  
  )*(يقول السمؤال  
  ))3ا من قراع الدارعني فلول    وأسيافنا يف كل شرق ومغرب   
أمـــا الشـــق الثـــاين مـــن العنـــوان؛ فإنـــه يكشـــف عـــن االنتمـــاء إىل أمـــم متعـــددة عـــرب،   

  .عجم، هنود، يهود، أمويني
  إن هــذه اموعة ميكن تقليصها وتصنيفها حتت عنوانني بارزين وفق اآليت:   

  الميات األمم     
  

  عجم        عـرب           
  هنود    أمويون          

                                                           
 حممود الربداوي، الميات األمم. - 1

س عبـد اهللا طعمـة، ولـد يف قريـة أبو الفضل الوليد: شاعر من شعراء املهجر ، كان يسـمى قبـل اعتناقـه لإلسـالم إليـا - ****
 ، املرجع السابق. 1889احلمراء يف لبنان، سنة 

 نفسه. - 2

الســمؤال بــن عاديــاء، اليهــودي اليثــريب األصــل صــاحب تيمــاء الــيت عرفــت بتيمــاء اليهــود (...)، للســمؤال شــعر قليــل،  - *
املتناقلــة بــني كتــب األدب، ينظــر ، يوســف أهــم ميزاتــه الفخــر، بشــرف األصــل والكــرم ونبــل الفعــال، وأشــهر شــعره الالميــة 

 .8-7، ص 1992، 1شكري فرحات، ديوان املروءة، دار اجليل بريوت لبنان، ط

 284، ص 1983، 1عبد الكرمي النهشلي، املمتع يف صنعة الشعر، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط - 3
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إن هذا التقسيم يفضي إىل إقصـاء الميـة اليهـود، ألـا تتكـئ  يف التسـمية إىل ديانـة،   
م اعتمـــادا علـــى الديانـــة، إذ تنتمـــي الالميـــات ممـــا يـــدعونا إىل إعـــادة التفكـــري يف هـــذا التقســـي

ـــة العـــرب إذ تتغـــىن بقـــيم  (عجـــم، هنـــود، أمويـــون) إىل األمـــة اإلســـالمية  وســـنلحق ـــم المي
  أخالقية ميجدها اإلسالم، فنحصل على ما يلي: 

    
  المية اليهود     الميات المسلمين  
  يــهـود     عـــــرب   
  عـــجــم  
  هـــنــود  
  أمــويــون  
التصــــنيف الــــوارد يف الشــــكل األول يــــؤدي إىل إقصــــاء الميــــة اليهــــود ذلــــك أــــا إن    

  صنفت على أساس ديين. 
أمــا التصــنيف الثــاين فإنــه يكشــف عــن بعــد تتضــمنه الميــات األمــم بعــد حضــاري     

  وتارخيي يكشف عن وجود قطبني أمميني، على صراع أزيل أبدي. 
ت من أبياا وبذلك "يكرس خطابـه منـذ تتغىن (المية اليهود) ذا الصراع يف أول بي  

  )1(البداية لفكرة التضاد، أو الصراع بني األقلية واألكثرية".
  )2(فقلت هلا إن الكرمي قليل      تعرينا أنا قليل عدادنا   
إن هــذا الصــراع الشــامل الــذي كشــفته الميــات األمــم هــو امتــداد لوجــود الصــراع يف   

  خمتلف هذه الالميات بني قوتني.

                                                           
 .142السكندرية، د.ط، د.ت، ص فوزي عيسى النص الشعري وآليات القراءة، منشأة املعارف ا  - 1

 .283عبد الكرمي شلي، املمتع يف صنعة الشعر ،  - 2
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  خيب أفق اإللنتظار:. ت2  
سنقف عند هذا املفهوم:(أفق االنتظار) انطالقا من منظومة شعرية تتشكل مـن مجلـة   

القصائد تسمى يف جمموعها (الميات األمم) ترتبط ارتباطا وثيقا بــ الميـة العـرب، الـيت أشـرنا 
ق ســـابقا إىل مرجعيتهـــا يف تشـــكيل العنـــوان ونشـــري هنـــا إىل نقطـــة جديـــدة تتعلـــق بتخييـــب أفـــ

االنتظــار الـــذي كـــان قـــرين نــص الصـــعاليك، هـــذه امليـــزة تتوســع لتحـــوي الميـــات األمـــم الـــيت 
ـــالنص املـــوازي (عنـــوان أو نـــص  ـــا ب تكشـــف عـــن ذلـــك التخييـــب يف إطـــار حمـــدد يتعلـــق غالب
فــوقي)، أو يتعلــق حبيــاة الشــاعر ذلــك أنــه "إذا اســتقبل املتلقــي القصــيدة أو الشــعر علــى أنــه 

ذلك يتهيــأ نفســيا وعقليــا لتلقيــه تلقيــا خمصوصــا يــتالءم مــع خرباتــه لفــالن مــن الشــعراء فإنــه بــ
  )1(السابقة بشعر هذا الشاعر".

  ووفق هذا سنحاول الكشف عن بعض أوجه هذا التخييب يف بعض الالميات.   
  . المية العرب:1  
ـــة العجـــم يعـــرف شـــيوعا خاصـــا وانتمـــاء إىل العصـــر     إن هـــذا الـــنص علـــى غـــرار المي

ل أنــه اســـتهلك قــراءة ومــع هــذا "تظــل هنـــاك مســاحة مفتوحــة مــن عـــدم اجلــاهلي، الــذي قيــ
    )2(احلسم تسمح للغة الشعرية أن تكون شعرية أي ال تستنفذها التغريات"

وبعيــدا عــن اهليكــل الــذي أعلنــت الالميــة اخلــروج عنــه جنــد أن القصــيدة نــص مطــول   
ا نلمــس مفارقــة علــى خــالف املقطوعــات الــيت طبعــت شــعر الصــعاليك عامــة، إضــافة إىل هــذ

تتم على مستوى انتساب القصيدة إىل الشنفرى، ملاذا ينسب هذا النص إىل أمة كاملة رغـم 
أنــه كــان نتــاج فــرد خــارج عــن القبيلــة،  هــل يف هــذا ضــرب مــن إحقــاق احلــق للشــاعر ومجــوع 

  الصعاليك من خلفه؟

                                                           
ابــراهيم الســيد النظريــة النقديــة، ومفهــوم أفــق التوقــع، جملــة عالمــات يف النقــد، النــادي األديب الثقــايف، جــدة الســعودية، - 1

 .164، ص 32، ج 8مج

 .166نفسه ، ص  - 2
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  . المية العجم:2  
ذه التســـمية عليهـــا هـــذه الالميـــة علـــى خـــالف الميـــة العـــرب جيهـــل ســـبب إطـــالق هـــ  

وسنقف عند النص الفوقي أي مجلة الشروح و التعليقات اليت ارتبطـت بـالنص و الـيت تفـوق 
  ، رغم أن هذه األخرية تنتمي إىل منظومة لغوية صعبة.   )1(تلك اليت ارتبطت بالمية العرب

  . المية الهنود:3  
بنــاء القصــيدة أمــا لقــد تأسســت الالميــات الســابقة علــى خمالفــة الطــرق التقليديــة يف   

هذا النص ، فإنه يرتبط بـ"حلظات اخليبـة املتمثلـة يف مفارقـة أفـق الـنص للمعـايري السـابقة الـيت 
      )2(حيملها أفق االنتظار".

يف هذه الالمية جند عـودة إىل املقدمـة الغزليـة الـيت غيبـت يف الالميـات السـابقة ولـيس   
مدح الرسـول(ص) "خمالفـة للقصـائد الـيت هذا فحسب، بل جند هذه القصيدة اليت قيلت يف 

ـــه ناظمهـــا والـــيت درجـــت يف  ـــامن الـــذي عـــاش في قيلـــت يف مـــدح الرســـول (ص) يف القـــرن الث
أغلبهــا علــى معارضــة البوصــري يف قصــيدته امليميــة الــيت غــدت منطلقــا لفــن البــديعيات علــى 

ا، معارضـــة منطلقـــا لفـــن البـــديعيات، الـــذي نظمـــت عليـــه عشـــرات القصـــائد موضـــوعة، ووزنـــ
وقافيـــة، صـــحيح أن وزن هــــذه القصـــيدة هـــو البحــــر البســـيط الـــذي يلتقــــي مـــع البــــديعيات، 
باإليقــاع فحســـب، ولكنـــه خيتلـــف يف الـــروي عـــن مجيـــع البـــديعيات، فالبـــديعيات رويهـــا املـــيم 
املكســورة وهــذه رويهــا الــالم املكســورة، واختــار الــالم املكســورة، ليقــول لنــا إنــه عــارض الميــة 

    )3(العجم للطغرائي"

                                                           
 .23مم.، ص حممود الربداوي، الميات األ - 1

 .47، ص 2001، 1بشرى صاحل، نظرية التلقي، أصول  وتطبيقات، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط  - 2

 .20حممود  الربداوي، الميات األمم، ص   - 3
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  . المية األمويين:4  
إن التعامل مـع هـذا العنـوان للوهلـة األوىل يـوحي بانتمـاء الـنص إىل زمـن معـني، ذلـك   

  )1(أن القارئ"ال يتلقى النص وذهنه أبيض متاما بل يتلقاه وفيه معلومات"

  ولكن اإلطالع على فاحتة النص:   
   )2(ليقوا نضارة حسنك املبذول      أدمشق أين بنو أمية قويل   
حتث القارئ على تعديل ذلك االعتقـاد "ففـي معظـم النصـوص األدبيـة تكـون متتاليـة   

اجلمــل مبنيــة بشــكل جيعــل الرتابطــات تقــوم بتعــديل، وحــىت بإحبــاط التوقعــات الــيت ســبق وأن 
    )3(أثارا".
  . المية اليهود: 5  
يت عـــرف ـــا متثـــل ختييبـــا ألفـــق االنتظـــار اعتمـــادا علـــى الرتكيبـــة الفكريـــة واألخالقيـــة الـــ  

  اليهود عرب العصور، واليت ختالف ما حفلت به القصيدة من قيم ومثل. 
ونشــري إىل أن الدراســة املعمقــة لكــل نــص قــد تــؤدي إىل ختييــب أفــق االنتظــار بصــورة   

   )4(أعمق، "فكل عمل فريد من نوعه ال يقاس بأي عمل آخر".
ؤمن أيـن وجـدها فهـو وحسبنا أن هذه النصوص حافلة باحلكمة "و احلكمـة ضـالة املـ  

     .أحق ا"

                                                           
 .168إبراهيم السيد النظرية النقدية ومفهوم أفق التوقع، ص  - 1

 .22عن حممود الربداوي ، الميات األمم، ص  - 2

فولفغــانغ إيــزر ، فعــل قــراءة نظريــة مجاليــة التجــارب يف األدب، تــر محيــد احلمــداين، جــالل الكديــة، منشــورات مكتبــة  - 3
 .60، ص 1994املناهل، فاس املغرب، د.ط، 

بيري جريو، األسلوب واألسلوبية ، ترمجة د/ منذر عياشي ، مركز اإلمناء القومي، بريوت، لبنان، د.ط، د.ت، ص  - 4
62 . 
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   ) *(النـــص: يقول الشنفرى في مطلع المية العرب

  فإين إىل قوم سواكم ألميل    أقيموا بين أمي صدور مطيكم 
  )1(وشدت لطيات مطايا وأرحل    فقد محت احلاجات والليل مقمر

  )2(وفيها ملن خاف القلى متعزل  ويف األرض منأى للكرمي عن األذى
  )3(سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل  ما باألرض ضيق على امرئ لعمرك

  )4(وأرقط زهلول وعرفاء جيأل    ويل دونكم، أهلون سيد عملس
  )5(لديهم وال اجلاين، مباجر خيذل    هم األهل ال مستودع  السر ذائع 

  )6(إذا عرضت أوىل الطرائد، أبسل      وكل أيب باسل، غري أنين 
  بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل    اد  مل أكنوإن مدت األيدي إىل الز 

  عليهم، وكان األفضل املتفضل  وما ذاك إال بسطة عن تفضل
  حبسىن  وال يف قربه متعلل  وإين كفاين فقد من ليس جازيا

  )7(وأبيض إصليت وصفراء عيطل  ثالثة أصحاب فؤاد مشيع
  )8(رصائع قد نيطت إليها وحممل  هتوف من امللس املتون يزينها

  )9(مرزأة تكلى، ترن وتعول  إذا زل عنها السهم حنت كأا

                                                           
 .38القصيدة مأخوذة من كتاب يوسف شكري فرحات، شرح ديوان الصعاليك، ص - *

 مطايا وأرحل نياق جمهزة للرحيل.   -الطيات : احلاجات، مجع طية  -محت: يأت  - 1

 القلى: البغض والعداوة. - 2

 سرى: مشى ليال.  - 3

جيأل:  -عرفاء: ذات عرف أي شعر  -س األرقط: صفة للنمر، زهلول: أمل -العملس: القوي  -السيد: الذئب  - 4
 ضبع. 

 جر: ارتكب.   - 5

 أبسل: أشجع- 6

 عيطل:  طويل.  -أبيض إصليت : سيف صقيل. صفراء: صفة للقوس  -مشيع: شجاع  - 7

 نيطت إليها: علقت ا. -امللس املتون: مالسة اجلوانب  -صفة:  للقوس الرنانة  -هتوف : كثري  اهلتاف - 8

 ابة برزيئة وهي املصيبة.مرزأة: مص - 9
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  . مطلع البنية الكلية :1  

إن الفاحتـــة النصـــية باعتبارهـــا حلظـــة بـــدء االتصـــال هـــي منطقـــة مركزيـــة حيـــث تســـعى   
ـــــــة مـــــــن العالمـــــــات و اإلشـــــــارات املوجهـــــــة إىل املرســـــــل (...) يف الـــــــنص إىل  جمموعـــــــة كامل

   )1(التجمع.
فتــتح الــنص ماديــا بلفظــة (أقيمــوا) الــيت تنتمــي شــكليا إىل حــدود إنطالقــا مــن هــذا ي   

البيــت األول وقــد وردت "علــى غــرار اخلوالــد الرمسيــة الــيت اســتهلت طوالعهــا يف الغالــب بفعــل 
تشري هـذه الصـيغة إىل حواريـة أو بـاألحرى إىل وجـود ذات خياطبهـا الشـاعر، لكـن  )2(األمر"

اجس ســلطوي يتجلــى يف البــىن املواليــة: كــالنموذج يــتقلص فضــاء احلــوار، ويرمــي إىل توليــد هــ
  القيادي للذئب، وكذا التفوق على النموذج احليواين.

فـــو هـــذه الســـلطة اآلمـــرة إىل جتميـــد الكـــون القبلـــي وبـــث الســـكون فيـــه، عـــن طريـــق   
والــيت تعمــل علــى شــل احلركــة كليــة أصــلها وفرعهــا ذكرهــا وأنثاهــا،  )3(داللــة الفعــل "أقيمــوا"

  شرها.حيواا وب
يقوم فعل األمر على التقريب الشكلي بـني الفعـل والفاعـل عـن طريـق حـذف حـرف    

  النداء (أقيموا بين أمي)، هذا التقريب الشكلي يفضي إىل فاعل ذي بنية خاصة. 

                                                           
أندري دي النغو يف إنشائية الفواتح النصية، ترمجة، سعاد بن دريس نبيغ، جملة نوافذ النادي األديب الثقايف، جدة  - 1

 .  44، ص 1999/ 10السعودية، ع 

الرمسيــــة، حممــــد عبــــد اهلــــادي الطرابلســــي، خصــــائص األســــلوب يف الشــــوقيات، منشــــورات اجلامعــــة التونيســــية، املطبعــــة  -2
 .360، ص 20،1981، الفلسفة واألدب جملد   عدد  6اجلمهورية التونسية، السلسلة 

أقــام: ثبـــت واســتقام/ ابـــن منظـــور لســان العـــرب احملـــيط، قــدم لـــه العالمــة الشـــيخ عبـــد اهللا العاليلــي، إعـــداد وتصـــنيف   -3
 .3يوسف خياط، دار لسان العرب، بريوت، لبنان، د.ط، د.ت، مادة (ق و م) مج 
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بــين أمــي ينشــطر إىل ذاتــني علــى عالقــة محيميــة (االبــن و األم) ويكتســب اســتمرارية   
م) الـيت تتمتـع بالسـريورة و التجـدد وبالتـايل يظـل هـذا زمنية خاصة عن طريـق تعلقـه بلفظـة (أ

  النداء متجددا نلمس صداه يف الكثري من الشعر املعاصر.
علــى خــالف الشــطر األول الــذي انبــىن علــى الســكون والســعي إىل إيقــاف احلركــة يف   

القبليـــة، يـــأيت الشـــطر الثـــاين ليؤســـس حلركـــة مبنيـــة علـــى مقومـــات معينـــة أوالهـــا االشـــرتاك يف 
ذر اللغوي بني لفظة قوم وأقيموا وبالتايل يتضح هنـا مصـدر القـوة الـيت أهلـت الشـاعر إىل اجل

   قوم)إىل(فإين  )1( استصدار فعل األمر وهو هذا االنتماء الذي يعد وصوال للغاية
االنتماء إىل قوم مينح الشاعر قوة خاصـة ففـي البـدء هـي لفظـة ختتلـف عـن لفظـة بـين   

منشــطرة إىل ذاتــني (ابــن وأم)، يف حــني لفظــة قــوم هــي ذوات  أمــي الــيت تشــكل ذات واحــدة
   )2(متجمعة ال فرد هلا وقد تكون خالية من أي عنصر ضعف طبيعي.

هـــذا الوجـــود اجلمـــاعي ميـــنح الشـــاعر قـــوة للحركـــة وللخـــروج عـــن جمـــال القبيلـــة حبركـــة   
ا لقلنـا أـا حركـة احنرافية  ضد هذه احلركة املستقيمة اليت أرسـاها يف الكـون القبلـي ولـو تزودنـ

الـذي يتكـرر غيابـه ال حقـا عـن طريـق تعطلـه عـن أداء  )3(احنرافية قائمـة علـى غيـاب السـالح
  الوظيفة: 

  وأقطعه الاليت ا يتنبل    وليلة حنس بصطلي القوس را  
وإذا اصـــــطلى األعـــــرايب بقوســـــه وســـــهامه لشـــــدة الـــــربد فلـــــيس وراء ذلـــــك  يف الشـــــدة    
  )4(شيء.

ناء عـن السـالح يـتم لوجـود قـوة مجاعيـة مبنيـة علـى التوحـد حتققهــا لكـن هـذا االسـتغ   
  لفظة (قوم).

                                                           
إىل: حرف جر من معانيه انتهاء الغاية يف الزمان و املكان، احلسن بن قاسم املرادي: اجلىن الداين يف حـروف املعـاين:  - 1

 .217، ص 2حتقيق فخر الدين قباوة وحممد ندمي فاضل، ط

 .3قـَْوٌم: ذوات متجمعة وقد تطلق على الرجال دون النساء/ مادة (ق و م)، مج  - 2

 . 3ميل الذي ال سالح معه/ مادة (م ي ل)، مج أَِميُل: أل - 3

 .240البغدادي خزانة األدب نقال عن وهب رومية شعرنا القدمي، النقد اجلديد، ص  - 4
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وانطالقــا مــن هــذا ميكننــا أن نقــول أن املطلــع املــادي يف القصــيدة يبــىن علــى لفظتــني   
  فاعلتني: أقيموا/ أميل. 

أقيموا حبركتها اليت تنوس بني عاملني عامل تلفه بالسكون وعامل متنحه قـوة احلركـة الـيت    
  تبلور يف لفظة أميل، وتتجسد العالقة بني اللفظتني على االختالف كما سيتضح:ت

  أميل  أقيمو
  فعل 

  ثبات واستقامة 
  موقع متقدم يف النص

  حمموم باستحضار اآلخر:
  املأمور، القصيدة القدمية 

  اسم 
  حركة احنرافية 
  موقع متأخر 

نتيجة فاعلية األنا واندماجها 
  بالقوم

    
الختالف، تربز حركتان، حركة متعلقة بالقبيلة مبنية على استمرار متوتر ونتيجة هذا ا  

  نتيجة فعل أمر صادر من قرابة محيمية وحركة مجعوية هادفة.
يـــأيت البيـــت الثـــاين والثالـــث متماشـــيان مـــع البيـــت األول، إرســـاء للســـكون يف جانـــب   

  وزيادة لنبض احلركة يف جانب آخر.  
  م: يرتبط البيت بداية بلفظه قو   
  وشدت لطيات مطايا وأرحل      فقد محت احلاجات والليل مقمر    
كمـا يستحضـر   )1(لكنه ينتقل من إطالقية اللفظة إىل خصوصيتها (من قـوم إىل حـم)  

  الشاعر الزمن الليلي وهو زمن الفاعلية بالنسبة للصعلوك ألنه حيقق:
  سكون القبيلة  أوال:    
الشاعر لتجاوزه، وقد بدأ الشـاعر ميـارس هـذا  يؤكد على االنفصال الذي يهفو ثانيا:  

  االنفصال عن طريق التدرج من القوم إىل احلميم إىل العزلة يف البيت املوايل.
                                                           

 .1حم: احلميم  القريب/ مادة ( ح م م)، مج - 1
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إن غيـــاب الســــالح الــــوارد يف داللــــة لفظــــه (أميــــل) والــــزمن الليلــــي ميتــــدان يف الكيــــان   
  النصي ألما يصنعان حركة الشاعر؛ يبدو الزمن يف قوله:

  سرى  راغبا أو راهبا وهو يعقل  رض ضيق على امرئلعمرك ما باأل  
  وأقطــعه الالتـــي ا يتنبل     وليلة حنس يصطلي القوس رــا   
يبدو الزمن الليلي وغياب السـالح عناصـر حتـول دون حتقيـق اهلـدف يف عـرف القبيلـة   

الثـاين ولكنها يف عرف الشاعر مطلب يؤكـد فاعليتهـا حركـة السـكون الـيت يرسـيها يف الشـطر 
، يف الكــون القبلــي املستحضــر عــن طريــق "املطايــا واألرحــل"، الــيت تنتمــي إىل القبيلــة فحيــاة 

  الصعلوك ال تقوم على استخدام هذه الوسائل.
وقــد تكــررت لفظــة املطايــا يف هــذا الشــطر بعــد  ورودهــا ســابقا ضــمن جمــال القبيلــة    

لبـدء إىل ايقـاف احلركـة أمـا ويكشف هذا الشطر عن جتسد فعل األمـر الـذي كـان يهفـو يف ا
، وهـــو ضـــرب مـــن ايقـــاف احلركـــة كمـــا يتجلـــى الســـكون يف اـــال )1(هنـــا فيهفـــو إىل توثيقهـــا
والــذي يؤهــل اإلبــل إىل اإلكتنــاز؛ هــو التوقــف عــن اإلرحتــال لــزمن  )2(القبلــي يف لفظــة أرحــل

 معـــني كمـــا يســـتدرك هـــذا الشـــطر الفضـــاء القبلـــي الـــذي مل يلمســـه الســـكون، وهـــو الفضـــاء
فتتوسع دائرة غيـاب احلركـة يف الكـون القبلـي لتشـمل الظـاهر والبـاطن، الظـاهر عـن  )3(اخلفي

  طريق لفظة (صدور) والباطن عن طريق لفظة (طيات).
يتـــدرج الســـكون مـــن األمـــر بالثبـــات إىل التوثيـــق كمـــا ميســـح كـــل الفضـــاء القبلـــي أمـــا   

ليـــل مقمـــر)، إال أن التـــوايل حركيـــة الشـــاعر فإـــا تقـــوم علـــى وجـــود عناصـــر معيقـــة (أميـــل، ال
الشــكلي لألشــطر احلركيــة يولــد فضــاء حركيــا واســعا، تبــدو فيــه فاعليــة الــذات متفــردة بعــد أن 

  اكتسب القوة من اجلوانب اجلمعوية (قوم، ومحت). 

                                                           
 .2شد: شده وثقه وربطه/ مادة (ش د  د)، مج - 1

 . 1مجاألرحل: اإلبل مسنت بعد هزال/ مادة (ر ح ل)،  - 2

 .2الطية : الطي ، ضمن الشئ أو داخله/ مادة (ط و ي)، مج  - 3
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أما األشطر اليت تقوم على بث السكونية يف القبلية فإا حمكومـة بانشـطار بنيتهـا إىل   
  انشطار فاعلها إىل ذاتني:شطرين غري متتالني وفق 

  حركة    سكون     
  سكون       حركة     
  املنفصل ال ينتج واملتتايل ينتج حركية البيت املوايل:   
  وفيها ملن خاف القلى متعزل    ويف األرض منأى للكرمي عن األذى  
 " إن القبيلة يف تصور الصعلوك تبدو تركيبا تشرخه التناقضات احلادة فاقـدا للتجـانس  
  هذا الشرخ يف نظر الصعلوك هو الذي يربر بنية البيت الثالث. )1(م والتكامل"والتالح
فقــد كــان منــوذج التجمــع املاثــل يف (القــوم، حــم) يفقــد مصــداقيته تــدرجييا عــن طريــق   

تقليص دائرة االنتماء، ويف ذات اآلن تسرع احلركة من (أميل إىل محت) وتبـث السـكونية يف 
رة إىل عــاملني؛ بنــاء األنــا وــدمي اآلخــر إضــافة إىل هــذا تتجلــى القبليــة ممــا جيعــل احلركــة منشــط

عوامل معيقة لبناء األنا وفـق املـنهج اجلمعـوي ، ذلـك أن طبيعـة الصـعلوك تسـتند إىل الفرديـة 
  .)2(اليت حتس إحساسا طاغيا أا قادرة على هدم قانون الضرورة"

؛ يــــأيت مفرغــــا مــــن يــــأيت البيــــت الثالــــث مســــتجيبا إلرهاصــــات رفــــض الكــــون القبلــــي   
االنتماء اإلنساين يستهدف البحث عن فضاء مكاين يثبت فاعلية احلركة يف الشطرين الثاين 
واألول مــن البيتــني األول والثــاين أي حتقيــق اخلــروج املطلــق عــن القبيلــة، يتوســع الفضــاء كمــا 

  .   )*(ورد يف دواوين شعراء صعاليك غري الشنفرى

                                                           
 1986كمال أو ديب الرؤى املقنعة حنو مـنهج بنـوي يف دراسـة الشـعر اجلـاهلي مطـابع اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب   - 1

 .587ص 

 .19ص  3/1979لبنان/ط -أدونيس  مقدمة للشعر العريب دار العودة بريو ت  - 2

  ل عروة بن الورد يقو  - *
  ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه    وسائلة أين الرحيل وسائل    
  إذا ضن عنــه بالفعال أقاربه         مذاهبه أىن الفجاج عريضة   

 يوسف شكري فرحات، ديوان املروءة، ص       . 
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ئــــرة التكـــرار الـــيت يتضــــح أـــا تتناســـب يف األبيــــات يبـــين هـــذا البيــــت علـــى توســـيع دا  
  السابقة مع التدرج يف رفض اآلخر وفق ما سنوضح الحقا يف اجلدول.

يهدف هذا البيت إىل البحث عن فضاء للحركة عن مكـان معـني بعينـه، وورود اسـم املكـان 
  (املنأى، و املتعزل) دليل  على ذلك.

  رفض اآلخر.جدول يوضح تناسب التكرار مع التدرج يف  
  
  

  العالقة أو التناسب  نوع التكرار  اللفظة المكررة  البيت

1    
  قوم -أقيموا

ــــــــــــــى  تكــــــــــــــرار قــــــــــــــائم عل
االشـــــــــــــــرتاك يف اجلـــــــــــــــذر 

  اللغوي.

استحضـــار بـــديل عـــن "بـــين أمـــي" هـــو 
القـــــوم الـــــذي يقـــــوم علـــــى االشـــــرتاك يف 

  اجلذر.
2    

  شدت -محت
تكــرار قــائم علــى الصــيغة 

  الصرفية.
ســــتبقاء علــــى االســـتغناء عــــن القــــوم واال

  من جتمعهم به عالقة خاصة.
يف األرض  منأى   3

  وفيها متعزل 
لفظـــــــــــــة األرض مكـــــــــــــررة 

  بالضمري واسم املكان
دوران يف حلقـــــــــة واحــــــــــدة وبالتــــــــــايل ال 
توجـــــد ذات ســـــواء مـــــن القـــــوم أو مــــــن 
خاصــة أقاربــه حتقــق لــه هــذا ويتضــح أن 

  احلل األمثل هو العزلة. 
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  نية الكلية:بؤرة الب -2       

أشـــرنا فيمـــا مضـــى إىل املطلـــع، وتـــأثريه يف البنيـــة الكليـــة، ونشـــري هنـــا إىل نقطـــة علـــى   
جانــب كبــري مــن األمهيــة ترتكــز إىل فاعليــة بعــض العناصــر أساســها "أن القصــيدة تتولــد مــن 

،ســنطلق علــى هــذه اجلملــة البــؤرة، وتتجســد يف  )1(مجلــة مصــغرة إىل إســهاب مطــول ومعقــد"
حيــث يصــل الشــاعر إىل جتســيد الــذات الــيت أرهــص هلــا البيــت الثالــث؛ الــذات البيــت الرابــع 

  اليت تشبهه وحتقق له البعد و العزلة.
وبالتايل تظهر حواريـة معاكسـة ملـا ورد يف البيـت األول تلـك اللهجـة السـلطوية اآلمـرة   

  تتحول هنا إىل استحضار ذات خياطبها الشاعر بالقسم بعمرها:
  سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل    ضيق على امرئ لعمرك ما باألرض     

  يتقاطع هذا البيت مع املطلع   يف مجلة من األشياء منها:   
  األسلوب املتفرد إذ ال يتكرر األمر والقسم  يف القصيدة ككل.  -
  اإلرساء حلركية  يف الشطر الثاين. -

                                                           
ت يف اللغة واألدب، مدخل مايكل ريفاتر سيميوطيقا الشعر ، ترمجة، فريال جبوري غزول من كتاب أنظمة العالما - 1

 .232، ص 1986إىل السيميوطيقا، مقاالت مرتمجة ودراسات، دار إلياس العصرية، القاهرة، مصر ، د.ت، 
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ليل األمـــور الـــيت حركـــة الســـكون الـــيت أراد الشـــاعر بثهـــا يف القبيلـــة مل تكـــن جمديـــة بـــد  
  دفعت بالشاعر للعزلة وهي (اآلذى وخوف القلى).

وكأن البيت الثالث  يكشف عن فعل مقاومة من القبيلة يف وجه هذا السكون رغـم    
اســتغراقه كامــل الفضــاء القبلــي ويــرتبط تعطــل عمليــة  بــث الســكون بتعلــق احلركــة يف األصــل 

عزلـة يـأيت البيـت الرابـع ليحقـق حركـة مبنيـة بالقبيلة عـن طريـق (قـوم، حـم) لكـن بعـد حتقيـق ال
؛على أسس معينة تعتمد على الذات الفردية وكذا تنظيم احلركة خبلق مقومات هلـا تتمثـل يف 

  الفعل     سرى 
  والدافع       راغبا أو راهبا

  احملرك         وهو يعقل  
  

  أثر هذا البيت في بنية النص:  
  تؤثر تأثريا فعليا يف باقي مقاطع النص:يشمل هذا البيت مجلة من العناصر   
  ما باألرض إذ يولد مقطع مبين على النفي:   الـنــفي:
  جمدعة سقباا وهي ل     ولست مبهياف يعشي سوامه  
  يطالعها يف شأنه كيف يفعل    وال جباء أكهى مرب بعرسه  
  إىل آخر األبيات اليت تأسست على النفي، واليت يثبتها النص.     
ضــرورة تــوفر اجلانــب اإلنســاين الــذي يــؤدي تغيبــه إىل اخلســران مــثال يف انتمائــه إىل  :امــرئ 

  عامل مغاير للقبيلة: 
  وأرقط زهلول وعرفاء جيأل    ويل دونكم أهلون سيد عملس  
  حيث يثبت تقوقعه على العامل احليواين.  
  الزمن الليلي الذي يرتبط بتحقيق االنتصار. :سرى

ليت تتجلى يف النماذج القيادية يف النص كرسم صورة الذئب.                  القوة العقلية ا وهو يعقل:
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  تداعيات البؤرة: -3  

  بعد إنشاء حركة مؤسسة ومنظمة يصرح الشاعر بانتمائه إىل عامل بديل عن قومه  
  وأرقط زهلول وعرفاء جيأل    ويل دونكم أهلون سيد عملس  
  أ. العالم الحيواني:  

ا العامل على متجيـد احلركـة عـن طريـق صـفات احليوانـات كمـا يقـوم علـى ربـط عالقـة يقوم هذ
   )*(محيمية بني احليوان واإلنسان

اتكــــأ الشــــاعر يف إنشــــاء احلركــــة الســــابقة علــــى القــــوم ويتكــــئ هنــــا علــــى: (األهلــــون)   
  يستعرض أعمال هذا العامل اإلجيابية واليت تتعلق إجيابيتها بالنفي:

  لديهم وال اجلاين مباجر خيذل     ودع السر ذائعهم األهل ال مست  

                                                           
  الذئب وكانت صورة الذئب دائما ملجأ لإلنسان ورفيقا له  يف الشعر العريب القدمي يقول:  -سيد -*

  كدت أطري    ملا عوى و صوت انسان ف    عوى الذئب فاستأنست بالذئب  
 . 407عن ابن قتيبة الشعر والشعراء ، ص   
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  تعمل ال على حفظ عاملني متقابلني من االنفصال.
، يتعلــق املســتودع بعــامل األحيــاء ويتعلــق  )1(: قوامــه االلتحــام و الكتمــانالعــالم األول  

  السر بعامل األشياء.
  )3(واجلامـــد )2(: قـــائم علـــى التأكيـــد علـــى االنفصـــال يف مســـتواه احلـــيالعـــالم الثـــانيو  

ورغم هذا فإن حركة النفي تتمكن من السيطرة على الوضع وحتول دون حتقيق االنفصال يف 
صورته الشاملة اليت حتققها لفظة (ذاع) مبعىن انتشر وتبعثر أو يف صورته االنفرادية عن طريـق 

  لفظه (خيذل).
احليـــواين هـــذه الصـــفات الـــيت ينفيهـــا الشـــاعر عـــن القـــوم البـــديل هـــي بالنســـبة للعـــامل   

تصرفات فطرية غريزية خالية من أي استخدام للقوة العقلية،  كما ترتبط باألهل أي بالقبيلة 
    اليت سعى الشاعر جاهدا للتخلص منها تدرجييا.

إن تعلــق العــامل احليــواين بالقبليــة يــؤدي إىل عــودة اهلــاجس الســلطوي الــذي افتــتح بــه   
  اعر يف موقفني متباينني:النص، يظهر يف منوذج التفوق الذي حيققه الش

  موقف متقدم: (إذا عرضت أوىل الطرائد)
فالعامل احليواين أيب باسل يف زمن غري الزمن الضروري للحركة وهذا من رواسـب تعلـق   

)4(األهـــل بالقبيلـــة،اليت يلـــف الســـكون ظاهرهـــا وباطنهـــا
واحلركـــة الـــيت تـــربز هنـــا هـــي فاعليـــة  ،

هور الطريـدة الـيت تسـتدعي حركـة تـؤول  إطالقيتهـا الصعلوك يف إطار وجود بوادر هلا وهي ظ
  .)5(إىل السكون

                                                           
 .               2/ السر : لب الشيء وخالصه، مادة (س ر ر)، مج3مستودع ما استقر  يف الرحم، مادة (و د ع)،مج - 1

 .1جر: و أجر الفصيل ثقب لسانه ليكف عن الرضاع/ مادة (ج ر ر )، مج - 2

 .1الشجرة/ مادة (ج ن ى)، مج  اجلاين: جىن الثمرة قطفها من- 3

 1،2عن طريق لفظيت صدر ومطية يف البيتني  - 4

، ويف توطني النفس على املوت إرساء لتحول 1أبسل واستبسل : وطن نفسه على املوت، مادة (ب س ل)، مج - 5
 السكون إىل حركة.
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إن حركــة الشــاعر اجتــاه الطريــدة هــي الــيت تســتحثه دومــا للبحــث عــن عــامل بــديل هربــا   
مــن االنفــراد وحــىت حــني يفقــد البــديل يف مــا حيــيط  بــه يلجــأ إىل ذاتــه ليشــتق منهــا األنــيس 

  والصاحب: 
  ارزيز وجر وأفكلسعار و   دعست على غطش وبغش وصجىت  
: وهـــو موقـــف العـــودة مـــن الصـــيد والطـــرد فحركـــة الشـــاعر تفـــرز نصـــرا موقـــف الحـــق  

يتجلــى يف احلصــول علــى وفــرة مــن الصــيد جتعلــه يشــرك فيــه اآلخــر حبركــة قائمــة علــى عضــو 
  واحد وهو األيدي غايته إيقاف القدرة العقلية. 

وإذا     )،1(ل لالنفصالويف نفس الوقت غياب ذات الشاعر ألن احلركة النامجة تؤص  
كــان الفعــل املقابــل لفعــل الشــاعر قــائم علــى إضــعاف القــوة العقليــة فــان الشــاعر يظهــر قــوة 
تؤهله الستخدام قوته العقلية يف التمييز بني صيغيت التفضـيل واسـتخدامها إجيابيـة يف جانـب 

  و سلبية يف جانب آخر، كما هو حال صيغيت، (أبسل، أعجل).
نح الشـــاعر فرصـــة حركـــة شـــاملة يف مقابـــل ســـكون القبيلـــة الســـابق إن عــامل احليـــوان ميـــ  

ولكن يف نفس الوقـت يؤسـس لقضـية انفصـال العـامل املؤمـل إىل ذاتـني؛ ذات إجيابيـة، وذات 
  سلبية.
الــذات الســلبية غــري مطلقــة حبيــث تعــد فرعــا لــذات أصــلية فاعلــة هــي ذات الشــاعر    

نيــة للتفــوق يف ظــل االنفصــال، وكــذا االعــرتاف املتفوقــة وبالتــايل ميــنح النمــوذج احليــواين إمكا
باستحقاق الشنفرى " لصـفة التفضـل علـى وحـوش الـرب الـيت ال تنكـر هـذا عليـه كمـا أنكرهـا 

  قومه" 
  ب.عالم الجماد:  
لقــد كــان العــامل احليــواين دون مســتوى طمــوح الشــاعر الباحــث عــن ذات تشــبهه ممــا   

  حدى به للبحث عن عامل جديد:
  حبسىن وال يف قربه متعلل     من ليس جازيا وإين كفاين فقد   

                                                           
 ، 1أجشع: جشع اشتد حرصه و جزع لفراق الفه/ مادة (ج ش ع)، مج  - 1



  المدخل: الميات األمم.

  37

على خالف األبيات األخرى  )1(ترتبط الذات هنا بفعل قائم على التجميع والتوحيد  
الـــيت حـــددت االنتمـــاء وأقامتـــه علـــى االســـتثناء (دون، ســـوى)، وبالتـــايل قامـــت علـــى فصـــل 

  جانب عن جانب.
ال الـــذي تشـــري إليـــه لفظـــة (فقـــد) حتقيـــق الوحـــدة والكفايـــة الذاتيـــة يـــرتبط بالتهليـــل لالنفصـــ 

  ويوحي ارتباطها برفض عاملني: 
  :عالم القبيلة  
الـــذي حـــاول جاهـــدا أن ينضـــم إليـــه ويســـخر قوتـــه خلدمتـــه فلـــم جيـــاز علـــى  ذلـــك    

  باحلسىن وإمنا بالرفض.
  عالم الحيوان:    

الذي ظل دون مستوى طموحه ومل يكـن أهـال للعالقـة الـيت سـعى لربطهـا معـه، وكـان   
ونية مثل القبلية وذو حركة سلبية.                                                                                             ذو سك
إن عامل الصحب قائم على التحديد العددي "ثالثة" على خـالف اإلطالقيـة الـواردة   

  قوم" ويف "أهلون"يف "
كمـــا يهفـــو هـــذا العـــامل إىل خلـــق عـــامل هجـــني بـــني اإلنســـانية واجلماديـــة فيســـبق هلـــذا   

   )2(العامل بالفؤاد الذي هو من متعلقات اإلنسان ويرتبط بالبيت املركزي
  سرى راغبا أو راهبا وهو  يعقل  لعمرك ما باألرض ضيق على إمرئ   
  لصحب قائم على ثالثة أصناف:إن االنتماء إىل عامل احليوان وعامل ا  

  سيد عملس، وأرقط زهلول، وعرفاء جيأل. األهل/ احليوان 
  فؤاد مشيع، أبيض اصليت، صفراء عيطل.  الصحب/اجلماد.

تشــرتك هــذه األصــناف يف مجلــة مــن األشــياء وتعــود األفضــلية إىل عــامل اجلمــاد لكونــه   
ك ذلـك العـامل املتـأمل يف حـني قـام حقق تواصال مع العامل اإلنسـاين الـذي ينتمـي إليـه الصـعلو 
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العــامل احليــواين علــى تواصــل مــع عــامل القبيلــة عــن طريــق األهلــون وعــن طريــق صــفات أخــرى 
  نوضحها يف هذا اجلدول:

عالم الجماد   عالم الحيوان األهل

  الصحب

  العالقة

  
  

  أهلون

  
  

  ثالثة أصحاب

إطالقيـــة يف العـــامل احليـــواين وانتمـــاء قبلـــي يف 
قــــائم علــــى التحديــــد  حــــني عــــامل الصــــحب

وفرضـــية االبتعـــاد عـــن األهـــل يف إطـــار عـــامل 
  قوامه املشاركة.

  
  

  سيد عملس

  
  

  فؤاد مشيع

  يف عامل األهل قوة مبنية على العنف 
ـــــى قـــــوة مصـــــدرها  ـــــين عل عـــــامل الصـــــحب مب

  القلب
  

  أرقط زهلول
  
  

  أبيض أصليت

صـــورة لونيـــة مبنيـــة علـــى عـــدم الصـــفاء متـــازج 
  لونني (أبيض أو أسود)

  ة الصحب مبنية على النقاء املطلقصور 
  
  

  عرفاء جيال 

  
  

  صفراء عيطل

ــــــل يف  تركيــــــز علــــــى اجلانــــــب الشــــــكلي املتمث
الطــــــــول الــــــــذي ارتــــــــبط بالضــــــــبع وهــــــــو اردأ 

  السباع.
جانــــب شــــكلي يــــرتبط بــــالطول قــــائم علــــى  

أكثـــــــــر أنـــــــــواع الســـــــــالح فعاليـــــــــة يف حيـــــــــاة 
  الصعلوك. 

يــوان وعــامل اجلمــاد بــدءا بالصــفات واألمســاء، إن هــذا التصــادم الواقــع بــني عــامل احل         
  يولد تصادما يف األفعال اليت يؤديها كل عامل خلدمة الشاعر.
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  . عامل احليوان قائم على الكتمان     عامل اجلماد قائم على اجلهر باألمر (هتوف1   
   وهذا يعين اكتساب قوة خاصة تؤهل لذلـك                                        

  مستمدة من ذات الشاعر اليت هلا القدرة عـلى             
  الكشـــــف عمــــا تــريد              

  . عامل احليوان قائم على االنفصال       عامل اجلماد قائم على خلق جو لالستقرار2
  )1(والــتكاثف عن طريق لفظة (رصع)    يف لفظة اجلاين ويف فعل جر

صــــورة تتجاذــــا طقــــوس الفــــرح و الزينــــة  ويف وصــــف القــــوس جيتمــــع منــــوذج خــــاص،  
وطقــوس الثكــل و الفجيعــة وهــي امتــداد هلــذا العــامل عــامل الصــحب الــذي يقــوم علــى احلفــظ 

  ويرتبط يف ذات اآلن باألمل والفقد. )2(والرعاية
وفو صورة الفرح واحلـزن اتمعـة يف القـوس إىل رسـم مأسـاوي عـن االنفصـال الـذي   

بقني بل وأسسا له، إما عن طريق السكون أو احلركـة السـلبية يف كـل مل حيفل به العاملني السا
  من: 

  متعزل  القلىوفيها ملن خاف     األذىويف األرض منأى للكرمي عن   
  وكذا يف قوله:   
  بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل       وإن مدت األيدي إىل الزاد مل أكن  
  ضع بالقلب وقد ارتبط وصف السالح يف شعر الصعاليك يف أكثر من مو   
  يقول عمرو بن براقة:   
  )3(وأنفا محيا جتتنبك املظــامل      مىت جتمع القلب الذكي و صارما   
إن هذا االرتباط مينح الصعلوك القوة على تغيري اجتـاه احلركـة مـن ذاتـه إىل القبيلـة الـيت   

  تصبح مطالبة مبمارسة التنحي واالبتعاد عن الشاعر. 
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  لقوس عرب تلك الصورة اجلمعوية اليت ترتبط بالزينة: تتجلى طقوس الفرح يف وصف ا  
  رصائع قد نيطت إليها وحممل    هتوف من امللس املتون يزينها            

فالزينـــة الـــيت تصـــبغ علـــى القـــوس هـــي نتيجـــة الـــتالحم والتعـــالق الـــذي يكشـــف عنـــه    
يبديــه فعــل الشــطر الثــاين والــذي يشــمل تالمحــا شــكليا يبديــه فعــل الرتصــيع، وتالحــم معنــوي 

، وكذا وجود قوة مستمرة يف فعل املضارع متـارس عمليـة التـزيني، ولعـل هـذا مـا دفـع )1(التعلق
الشــاعر لتعطيــل ســالحه يف مرحلــة الحقــة مـــن الــنص علــه يكســب اآلخــر لكنــه ينتهـــي إىل 

  فقداما معا كما سنجد يف ختام القصيدة:
  ها يتنبل وأقطعه الاليت بـــ    *وليلة حنس يصطلي القوس را    
  وعدت كما بدأت والليل أليـل       *فأميت نسـوانا وأيتمت ولــدة   
ال تلبــث طقــوس الفــرح طــويال، إذ ســرعان مــا ترتاجــع تاركــة الفضــاء لصــورة االنفصــال   

  املأساوية.
  مزرأة ثكـــلى ترن وتعول     إذا زل عنها السهم  حنت كأنــها   
هي أشبه حبركة الشاعر وانفصاله عـن  حركة خروج السهم وانطالقه من القوس منفردا  

قومـــه، فيعـــود الشـــاعر لفاحتـــة الـــنص املاديـــة مســـتمدا منهـــا صـــورة انشـــطار الفاعـــل إىل ذاتـــني 
(األم، االبن)(القــــوس، الســــهم)، وممــــا يــــرجح هــــذه الفرضــــية، التقــــاطع بــــني الســــهم والعــــامل 

ممــا يــدفع الشــاعر إىل ، وكــذا ردة الفعــل الــيت تربزهــا القــوس حيــال هــذا االنفصــال )2(اإلنسـاين
التصــريح بــذلك النمــوذج الــذي حــاول جاهــدا إيقــاف مســاره عــن طريــق البحــث عــن عــوامل 

، وهـي صـورة )3(جديدة؛ يفصح عـن النمـوذج االنفصـايل عـن طريـق املشـبه بـه "مـزرأة ثكلـى"
جليــة عــن االنفصــال وهــذا مــا يوضــح ارتبــاط الصــحب بــاألمل، فكــأن الصــعلوك يعــي ســلبية 
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لنســبة لآلخــر الــذي حــاول جاهــدا كســبه يف صــورة القــوم واألهــل ، ولكنــه  هــذا الصــاحب با
  كان دائم خيذل. 

  
  

  تمفصل البنيات في البنية الكلية:   

من خالل فحص بنية هـذا املقطـع جنـدها تتشـكل مـن ثـالث بـىن صـغرى قائمـة علـى   
  التشابه والتحول: 

بنيـة جديـدة مشـاة مـىت التشابه على مستوى البدء واخلتام يف كـل بنيـة والتحـول إىل   
  استنفذت البنية األوىل طاقتها.

  البنية األولى:  

بـاألرض تفضـي إىل عـامل  مـاإين + ثالث أبيات آخرها مؤسس علـى النفـي لعمـرك     
  قائم على خصائص إنسانية تؤول إىل الرفض. 

  البنية الثانية:  

  ويل + ثالث أبيات + بيت مؤسس على النفي:    
  عليهم وكان األفضل املتفضل   عن تفضل  وما ذاك إال بسطة   
عـــامل قـــائم إىل خلـــق البـــديل احليـــواين والـــذي يـــؤول إىل الـــرفض ممـــا ينـــتج بنيـــة جديـــدة   

  تشبه البىن السابقة يف التشكل. 
   البنية الثالثة:  
  مبنية مؤسسة على النفي.  ⇐وإين + ثالث أبيات   
عر اســــتغرق عــــامل األحيــــاء عــــامل هجــــني بــــني اجلمــــاد واإلنســــان وبالتــــايل يكــــون الشــــا  

  (حيوان وإنسان) وعامل األشياء. 
  وميكن التمثيل إىل هذه البىن ذا الشكل.   
  إين    
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    عودة إىل إين        عودة إىل ما      عودة إىل إين            
  مـا     

  بنية حلزونية تتأسس على الرفض و العودة إلى الذات
  إىل مقطع يف النص:إن كل مفصل من مفاصل هذه البنية يفضي   
  يفضي إىل رفض العامل اإلنساين الذي يربز يف الفصل الثاين. المفصل األول :   
  جمدعة سقباا وهي ل   ولست مبهياف يعشي سوامه   
يفضي إىل البحث عن عامل حيواين بديل الذي يتجلى: يف صـوريت  المفصل الثاني:  

  الذئب والقطا.
  عن عامل املواجهة اليت حيققها السالح.يفضي إىل البحث  المفصل الثالث:  
إن هـــذه املفاصـــل  حتكمهـــا مجلـــة مـــن العالقـــات تعـــد العالقـــة التكراريـــة هـــي املهيمنـــة   

عليهـــا إذ تتأســـس كـــل بنيـــة اعتمـــادا علـــى تكـــرار بعـــض مـــا ورد يف البنيـــة الســـابقة (إين، يل، 
    إين)، تكرار البدل 

  اء جيــأل وأرقط زهلول وعرف   ويل دونكم أهلون سيد عملس   
  وابيض أصليت وصفراء عيطل     ثالثة أصــحاب فؤاد مشيع   
كمــــا تكشــــف هــــذه املتواليــــة عــــن عنصــــر الــــزمن الفاعــــل "الــــذي كــــان دائمــــا الشــــغل   

  .)1(الشاغل لعقل اإلنسان"
هــذين العالمتــني الــدالتني (التكــرار و الــزمن) يــتم إمناؤمهــا الحقــا علــى مســتوى كامــل   

المــة مشــكلة ــال اســتقطاب يضــم عالمــات مماثلــة هلــا كمــا الفضــاء النصــي لتصــبح كــل ع
  سيتضح يف الفصول الالحقة.

"فالعالمة ليست إال عالقة بشـيء آخـر وال ميكـن فهمهـا بـدون اسـتمرار حتوالـا مـن   
    )1(عنصر إىل آخر يف شبكة ما"
                                                           

الطباعـــة،  هــانز مــري هــوف، األدب والــزمن ، تــر، أســعد رزوق، مراجعــة العــويف أبــو كيــل، مؤسســة فــرانكلني للنشــر و   - 1
 .  09، ص 1972مصر ، د.ط /  -القاهرة
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  فاعلية التكرار:    

، )1(ت طبيعــة تكراريــة"يتفــق الدارســون للنصــوص الشــعرية علــى "أن البنيــة الشــعرية ذا  
، ومل ملـه )2(وقد اهتمت كتب البالغة العربية بفمهوم التكرار وصنفته إىل مفيـد وغـري مفيـد

   ) *(الكتب احلديثة حيث يرتدد يف ثناياه.
ويف هـــذا الفصـــل ســـنقوم بعـــرض صـــور التكـــرار الـــواردة "وفـــق أشـــكال موظفـــة لتأديـــة   
ف جيدا "،يف ذاته وبغض النظر عن صـفات الوحـدة إميانا منا أن التكرار إذا وظ )3(داللتها"

  )4(املتكررة يثري يف النفس إحساسا مجاليا ال يتحقق عند إدراكها منفصلة".
وقبــــل تنــــاول الصــــور التكراريــــة الــــواردة يف الــــنص نشــــري إىل أن التكــــرار هــــو إحــــدى   

 العالقــــات الــــيت ظهــــرت يف الفصــــل األول حيــــث ظهــــر رابطــــا بــــني خمتلــــف البــــىن  الصــــغرى
  املشكلة لذلك املقطع. 

إضـــافة إىل هـــذا التواصـــل الشـــكلي بـــني الفصـــلني جنـــد تواصـــال دالليـــا؛ فبعـــد انقضـــاء   
األبيات اليت قامت على البحث عن عوامل بديلة للقبيلـة ظهـر عـامل اجلمـاد الـذي سـاق إلينـا 

                                                           
، ص 1995يــوري لومتــان حتليــل الــنص الشــعري بنيــة القصــيدة، تــر د. حممــد فتــوح أمحــد دار املعــارف القــاهرة، د.ط / - 1

11. 

اضع يقبح فيها) يف كتابة العمدة، يف حماسن الشعر ورد هذا التصنيف عند ابن رشيق (وللتكرار مواضع حيسن فيها ومو - 2
 .70، ص 2، ج1934، 1وآدابه، حتقيق وضبط وشرح، حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة حجازي، ط

من بني من كتب عن هذا املفهوم  حممد مفتاح الذي وظف هـذا املفهـوم حتـت مسـميات متعـدد (التشـاكل، التـوازي)  - *
التناص، التشابه و االختالف، وكذا حممـد عبـد املطلـب يف كتابـه البالغـة واألسـلوبية، حيـث عـدد يف كتب مثل اسرتاتيجية 

األشــكال الــواردة يف الكتــب البالغيــة وأشــار إىل عــدم اســتغاللية هــذا املفهــوم بصــورة جيــدة، أمــا حممــود الســيد شــيخون يف  
مــن الكتــب البالغيــة إذ جنــد نفــس النمــاذج الــيت  كتابــه أســرار التكــرار فقــد قــام هــو اآلخــر بتعــداد هــذه األشــكال انطالقــا

 عرضها الكتاب السابق كما أوضح األغراض اليت يؤديها التكرار يف كل آية. 

 .98، ص  1985، 3ميين العيد يف معرفة النص دراسات يف النقد األديب منشورات دار األفاق اجلديدة بريوت ط- 3

عر العـريب و الفـن اإلســالمي مركـز الــدلتا للطباعـة مصــر، د ط،د.ت، ص نبيـل رشـاد نوفــل العالقـات التصــورية بـني الشــ- 4
135. 
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صـــورة مأســـاوية عـــن االنفصـــال والـــذي كـــان قائمـــا يف األســـاس علـــى التمـــازج بـــني اجلانـــب 
  ساين واجلمادي جمسدا يف صورة القوس. اإلن

يف هـــذا الفصـــل يـــربر الشـــاعر االنفصـــال عـــن  القبيلـــة الـــيت يقـــوم جـــل أفرادهـــا علـــى   
التأسـيس للحركـة االنفصـالية مسـتخدما صـيغة النفـي (لسـت وال )، وقـد بـرزت هـذه الصــيغة 

االنفصـال عـن التعبريية يف الفصل السابق وبالضبط يف تلك اليت ذكر فيهـا الشـاعر رغبتـه يف 
  القبلية  والعامل البديل مستخدما لفظة تعمق االنفصال ومتنحه بعدا مأساويا:

  وإين كفاين فقد من ليس جازيا             حبسىن وال يف قربه متعلل  
وبالتايل يتضح أن االنطالق من هذا املقطع لتناول ظاهرة التكرار ال يقوم على فصل   

مئ إىل وجـود حمطـات انعطـاف الـنص ملـا كـان سـائدا "دون البىن عن بعضها الـبعض وإمنـا يـو 
  )1(أن يعين أن يف هذا التقسيم برت لبنية النص"

ونشري إىل أن الغاية ليست إحصاء النماذج التكرارية وفرض رقابة مطلقـة علـى الـنص   
حبيث حنشد كـل مـا يتعلـق بـه لكـن نسـعى إىل استقصـاء مـا ميكـن أن يشـكل ظـاهرة وحنـاول 

وظيفــــة هــــذه التقنيــــة البنائيــــة يف الكشــــف عــــن الــــدالالت الغائبــــة وتفجــــري أن نكشــــف عــــن 
العالمــات النصــية الثاويــة، وقــد كشــف االســتقراء ألشــكال التكــرار الــواردة يف الــنص إمكانيــة 
تقســيم هــذا الفصــل إىل مبحثــني يشــكل كــل مبحــث متواليــة تكراريــة يتجلــى يف كــل متواليــة 

  تكرارية صنف خاص: 
  النفي / املضارعة تكرار متوالية  -1
  تكرار متوالية اللفظ   / الصــورة -2

  تكرار متوالية (النفي / المضارعة):  -1  

  يقوم هذا املبحث على عرض تكرار الصيغ اليت تتجلى يف هذه املتوالية.   
  مـجدعــة سقـباا وهـي ل    ولست مبيهاف يعشي سوامـه  
  نه كيـف يفعل يطالعها فـــي شأ    وال جباء أكهى مرب بعرسـه  

                                                           
 . 17ص  1/1989سامي سويدان يف النص الشعري العريب مقارنات منهجية دار اآلداب بريوت، ط - 1
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  يظل به املكـــاء يعلــو ويسفل    وال خرق هيق كـأن فــؤاده   
  يروح ويـغدو داهــــنا يتكحل     وال خالف داريـة متغـــزل   
  ألف إذا ما رعته اهتاج أعـــزل     ولست بعل شـره دون خيـره  
  هدى اهلوجل العسيف يهماء هوجل     ولست مبحيار الظالم إذا انتحت  
خيـتص النفـي بـالتكرر  )1(النفي ستة أبيات مما ميثل ظـاهرة أسـلوبية واضـحة""يستغرق   

على مستوى الصدور باستعمال أداتني (لست / ال)، كما جند يف النص أبياتا أخرى تتكـرر 
فيها صيغة النفي إال أا ليست ـذا التـوايل الـذي يشـكل ظـاهرة، لـذا فضـلنا احلـديث عنهـا 

  يف مضاا.
املتواليـة منــوذج تكـراري آخـر، ال يبلــغ درجـة تكــرار النفـي يف التــوزع كمـا جنـد يف هــذه   

علــى مســتوى فضــاء هــذه املتواليــة إذ يشــمل ثالثــة أبيــات فقــط ولكــن تكــرار العالمــة/ صــيغة 
   )2(املضارعة "أكثر من مرة جيعلها مؤهلة ألداء وظيفتها"

األعجــاز، وإذا كــان النفــي اخــتص بالصــدور فــإن صــيغة املضــارعة تــتم علــى مســتوى   
  وبالتايل يتضافر النموذجني التكرارين يف الكشف عن الدالالت املخبؤة يف النص. 

  إذ يتضح أن تقنية تكرار (النفي/ املضارعة) تكشف عن مجلة من النماذج املرفوضة.  
  . تكرار متوالية اللفظ / الصورة:2  

د الحقـا، إضـافة يقوم هذا املبحث على تكرار خاص لأللفاظ يتشكل يف متواليـة كمـا سـنج
  إىل تكرار الأللفاظ جند تكرارا للصور، خاصة الصور التشبيهية.   

                                                           
 .179فوزي عيسى، النص الشعري وآليات القراءة، ص  - 1

 161يوري لومتان، حتليل النص الشعري، بنية القصيدة، ص   - 2
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     . تكرار متوالية النفي / المضارعة  1  

يقوم هذا املبحث على عرض متواليـة التكـرار الـيت تفصـح عـن  رغبـة الشـاعر يف تربئـة   
يؤســــس للفعــــل نفســــه مــــن االنتمــــاء إىل مجلــــة مــــن النمــــاذج املرفوضــــة، أول منــــوذج مرفــــوض 

االنفصــــــــايل الــــــــذي يباشــــــــره اإلنســــــــان والــــــــذي يتجلــــــــى أوال يف الصــــــــفة املنفيــــــــة عــــــــن ذات 
، كما أن )1(الشاعر(مهياف)، و اليت تقوم يف األصل على داللة انفصالية بني الفرع واألصل

قائم على عملية اختـزان احلليـب يف النـوق ليسـتفيد منهـا  )2(الفعل الذي يقوم به راعي اإلبل
  غارها وبالتايل هناك عملية فصل بني األم واالبن. وحيرم ص
وهـــي الصـــفة الغالبـــة علـــى  )3(واحليوانـــات الـــيت تتعـــرض للفصـــل هنـــا هـــي (الســـقبان)  

الصـــعاليك الـــذين عـــادة مـــا يكـــون إمهـــاهلم نتيجـــة الصـــفة امللحقـــة بـــالنوق، (ـــل) أي مـــل 
  لصغار. أمهام نتيجة ظروف معينة تسود النظام القبلي مما يؤصل لنبذ ا

وبالتـــايل جنـــد النمـــوذج املرفـــوض هنـــا صـــورة مغـــايرة لـــذلك النمـــوذج احملقـــق يف اجلمـــاد   
  والذي يظل عاملا مؤمال.

لقد أشرنا سابقا أن البنية األسلوبية اليت تفصح عن العامل املرفـوض هـي امتـداد لتلـك   
  الصورة الواردة سابقا: 

  يف قربه متعللحبسىن وال   وإين كفاين فقد من ليس جازيا         
وال) حيــث تنفــرد  -واملالحــظ أن صــيغة النفــي الســابقة تتعــرض لعمليــة فصــل (لــيس   

  ليس جبملة من األبيات وال بأبيات أخرى.
  جمدعة سقباا وهي ل.     ولست مبهياف يعشي سوامه  

  

                                                           
 .3هيف: هيف ورق الشجر سقط/ مادة (هـ ي ف)، مج - 1

ورد يف شرح هذا البيت أن الشنفرى ليس كبعض الرعـاة الـذين ال يقـوون علـى احتمـال العطـش، فيمنعـون صـغار اإلبـل - 2
 .  38رضع أماا كي يبقى من احلليب ما يشربون، عن يوسف شكري فرحات، شرح ديوان الصعاليك، ص 

 .2ب ولد الناقة وقيل الذكران/ مادة (س ق ب)، مج سقب: السق - 3
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لكــــن تكــــرار النفــــي يظــــل قائمــــا  )*(بعــــد هــــذا البيــــت ختتفــــي صــــيغة النفــــي بـــــ (لــــيس)  
بــــديل الــــذي يســــتعمل بصــــيغة تكراريــــة متواليــــة يف الصــــدور يفضــــي إىل صــــيغة باســــتخدام ال

  تكرارية من منط آخر على مستوى األعجاز. 
   يفعـليف شأنه كيف  يطالعها       جبأ أكهى مرب بعرسهوال  
   يسفـلبه املكان يعلو و  يظل       خـرق هيق كأن فؤاده وال  
   كحليتداهنا  يغــدوو  يروح       خـالف دارية متغزل وال  
إن النمــاذج املستعرضــة واملنفيــة بـــ(ال) قائمــة علــى حماولــة خلــق نــوع مــن االنتمــاء إىل   

  عامل الصعلوك؛ عن طريق التأسيس لالجتماع والتأسيس للحركة. 
كمــا سيتضـــح الـــيت اتصـــف ـــا الصـــعلوك يف مقابــل الســـكون الـــذي بـــدا خميمـــا علـــى   

  اع سليب وقائم على إضعاف القوة العقلية. القبلية، إال أن احلركة هنا حركة عشوائية واالجتم
فالنموذج الذي يوايل النموذج االنفصايل األول قائم على االنفصالية يف جانبه األول   

  القائمة على فصل الذات عن ما حييط ا.  )1(من خالل داللة لفظة (جبإ)
إذ تــتم يف وحيـاول خلـق منـوذج مجعـوي عـن طريـق مالزمـة العـرس، وهـي مالزمـة سـلبية        

اليت تتعلق بـالفردي  )2(إطار ضيق قائم على االنفصال عن اجلماعة من خالل لفظة (عرس)
فقط، وكـذا مـن خـالل سـلبية هـذا التواصـل القـائم علـى مـنح السـلطة للمـرأة وهـذا يـومئ إىل 
افتقــار هــذا النمــوذج إىل القــدرة العقليــة الــيت متنحــه التصــرف يف شــؤونه ممــا يدفعــه إىل اللجــوء 

                                                           
 إن اختفاء النفي بـ (ليس) يتم شكليا فقط إذ حتل حملها ال الدالة على ليس. - *

 .1جبأت العني عن الشيء نبت عنه وكرهته/ مادة (ج ب أ)، مج  - 1

لـة انفصـالية، اعرتسـوا عنـه تفرقـوا عنـه، عرس تعين املالزمـة و االجتمـاع يف اجلانـب الفـردي وإذا ارتـبط بـاجلمع حتمـل دال- 2
 .2مادة (ع ر س)مج
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ـــة وهـــذا اللجـــوء تكـــراري واســـتمراري مـــن خـــالل الفعـــل املضـــارع إىل ـــا منـــه منزل  مـــن هـــو دون
  (يطالعها يف شأنه كيف يفعل).

وبالتايل حركة هذا النموذج املرفوض هي حركة غري مسؤولة جتعل مقاليـد احلكـم  بيـد   
  غريه (غري هذا اإلنسان) على خالف الشاعر الذي كان قائد نفسه وحقق الريادة. 



  المدخل: الميات األمم.

  50

ا النموذج إذن حاول حتقيق منوذج مجعوي إال أنـه مؤسـس علـى خلفيـة خاطئـة ممـا هذ  
يستوجب تناول منوذج آخر معتمدا تكـرر الصـيغة (صـيغة النفـي) إال أنـه جيتمـع مـع النمـاذج 

  )1( السابقة يف داللـة اللفظـة الـيت تلـى النفـي، والـيت تـرتبط هنـا أيضـا باالنفصـال ( وال خـرق)
أـا حركـة عشـوائية تتعلـق بـالفؤاد (كـأن فـؤاده يظـل بـه املكـاء يعلـو كما توحي حبركـة يتضـح 

  ويسفل) الذي كان يف الفصل السابق عامال بناء.ً 
  وأبيض إصليت وصفراء عيطل     ثالثة أصحاب فؤاد مشيع   
استمد فاعليته من خالل متتعه بانفصالية أو اسـتقاللية خاصـة، إذ رغـم أنـه مـن ذات   

  ن نفسه وفصله عن ذاته واختذه صاحبا. الشاعر إال أنه انتزعه ع
يف حني الفؤاد يف حالة الفرد املنتمي للقبلية قائم على إخضاعه لسلطة أخـرى سـلطة   

ذلك املكاء الذي يعرضه إىل حركتني متضادتني (يعلو/ يسفل)؛ إن تكرار النفي وكذا تكرار 
ر على مستوى األعجاز داللة اللفظة على مستوى الصدور، يفضي إىل زيادة يف وترية التكرا

   3، 2و الذي يتعلق فيه التكرار بصيغة الفعل املضارع يف كامل األشطر وتكرار الطباق يف 
  . يفعلا يف شأنه كيف يطالعه. 1
  . يسفلبه املكاء يعلو و  يظل. 2
  .   يتكحلوداهنا  يغدوو  يروح. 3

ه البنيـة قـائم وسنعود إىل هـذا بعـد الوقـوف علـى البيـت املـوايل وهـو آخـر بيـت يف هـذ  
علـــى تكـــرار النفـــي باســـتخدام (ال) إن هـــذا النمـــوذج (وال خـــالف داريـــة متغـــزل) جيمـــع بـــني 

  النموذجني املرفوضني سابقا:
  * املالزمة السلبية من خالل داللة (مرّب بعرسه) وداللة خالف.  
  * احلركة املستنبطة من داللة خرق وداللة خالف.  

                                                           
 .1خرق: اخلرق الفرجة وهو الشق يف احلائط والثوب، مادة (خ ر ق)، مج - 1
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شـوائية الفعـل يف منـاذج القبليـة مـن خـالل الفعلـني مما ينتج حركة (عشـوائية) تؤصـل لع  
املتضـــادين (يـــروح ويغـــدو) ولـــو حاولنـــا التمثيـــل للحركـــة يف املســـتوى القبلـــي املرفـــوض جنـــدها 

  جمسدة يف هذا الشكل:
  يعلو                 يسفل  
  يروح             

  
  ويغدو               

  مضارع: مخطط يوضح العالقة بين تكرار النفي وتكرار صيغة ال   

  ولست مبهياف                          يعشى سوامه جمدعة سقباا وهي ل   
  
  . يطالعها يف شأنه كيف يفعل  1    . وال جباء أكهى مرب 1
  
  . يظل به املكاء يعلو ويسفل 2                  .  وال خرق هيق 2
  
  اهنا يتكحل . يروح ويغدو د3. وال خالف دراية                   3

  يتم  التكرار على مستويني:  
املســـتوى  الشـــكلي األفقـــي علـــى مســـتوى البيـــت الواحـــد و املســـتوى الشـــكلي العمـــودي؛  

ويتعلق بصورة أكثر فاعلية باألعجاز أين تكرر صـيغة الفعـل املضـارع خالقـة حركـة اسـتمرارية 
  يعمقها موقع الفعل املضارع الذي حيتل موقع بدء الشطر وختامه: 

  يطالع              يفعل
  يظل               يسفل 

  يروح            يتكحل  
  )كما سيتضح: 3، 2ويزداد نبض التكرار يف(   
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) مـــن خـــالل صـــيغة الفعـــل املضـــارع الـــيت تـــزداد نبضـــا، (يظـــل يعلـــو، يســـفل) 2يف (   
  يسفل.  ≠وتزداد احلركة عن طريق الطباق يعلو 

رع يتكــــرر اســــتخدام الطبــــاق وتكــــون كــــل األلفــــاظ ) زيــــادة علــــى صــــيغة املضــــا3يف (  
الــواردة يف الشــطر دالــة علــى احلركــة؛ صــيغة الفعــل املضــارع  وصــيغة اســم الفاعــل وكــذا يــزداد 
نــبض احلركــة عــن طريــق تبــادل املواقــع بــني الطبــاقني (يعلــو ويســفل) الــذي حيتــل ختــام الشــطر 

  (يروح ويغدو) والذي حيتل البدء.
  كية قصوى وظفت كل العناصر احلركية: يشهد الشطر األخري، حر   
  الطباق، الفعل املضارع، اسم الفاعل   
وبالتايل وكأن الصيغة التكرارية هنـا اسـتهلكت كليـا أفرغـت كامـل اجلوانـب احلركيـة يف   

هـــذا الشـــطر إال أن الـــنص يكشـــف عـــن منـــاذج أخـــرى مـــا زال الشـــاعر يرفضـــها ويهفـــو إىل 
كرارهـــا الـــيت اســـتهلكت يف الشـــطر األخـــري دفعتـــه إىل جتاوزهـــا غـــري أن صـــيغة االســـتمرارية وت

  جتديد النفس عن طريق العودة إىل بداية املقطع مستمدا منها صيغة النفي األوىل (لست).
  ألف إذا مــا رعته اهتـاج أعزل     ولست بعل شره دون خيــره  
  هدى اهلوجل العسيف ماء هوجل     ولست مبحيار الظالم إذا انتحت   
أن الشـــاعر انفصـــل عـــن الصـــيغة املولـــدة (ال) وعـــاد إىل الصـــيغة األصـــلية  ويبـــدو هنـــا  

(لست)، ويف عودته إىل هذه الصيغة يستحضر مرة أخرى صورة االنفصال بني أبناء اجلـنس 
    )1( الواحد من خالل داللة لفظة (عل)

كمــا يــرتبط باألبيــات املنفيــة بـــ "ال" عــن طريــق ذلــك االتصــال الســليب الــذي يتحقــق   
  )2(انب النسوي فقط. باجل

ويف البيت األخري يعرض منوذج آخر يثبت عشوائية الفعل احلركي الذي يقوم به أفراد   
  القبيلة والذي حيول (البهماء) من جانبها اإلجيايب إىل سلبية مطلقة.

                                                           
 .1أبناء عالت بضرب مثل للتفرقة/ مادة (ع ل ل )، مج- 1

 العل: الذي يزور النساء .- 2
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إذ اعتمــد الشــاعر ســابقا علــى األرض وعلــى االتســاع الــذي متنحــه لــه لتجــاوز ضــيق   
اذج القبيلــة تتمتــع مبحدوديــة مكانيــة تــؤول إىل حمدوديــة عقليــة تتجلــى أفــق القبيلــة، إال أن منــ

  يف النماذج اليت مت االتصال ا. 
  وبالتايل خنلص إىل أن:   
القبليــة بنيــة مجاعيــة إال أن عالقــات أفرادهــا عالقــات خالفيــة تــربز يف أفعــال أصــحاا   

  اليت ال تتسم بالثبات بل بضرب من االهتزاز والالستقرار.
عد أن عرض الشاعر النماذج املرفوضة يف اإلطار القبلي، وعرف نفسه بواسطة نفي ب  

الصـــفات امللحقـــة ـــا عنـــه، يـــود أن يعـــرف بذاتــــه عـــن طريـــق الفعـــل وهـــذه صـــورة عامــــة إذ 
"يؤســس الــنص الصــعلوكي لفاعليــة اإلنســان الفــرد يف العــامل (...) وتتجلــى هــذه الفاعليــة يف 

  . )1(لة للنص من صيغة عفت الديار مثال إىل صيغة فعلت"انقالب اجلملة األساسية املشك
وبالتــايل يشــري إىل فاعليــة الــذات الــيت ال تقــوم علــى وجــود وســيط (العــرس املكــاء...)   

بــل تقــوم علــى خلــق حالـــة قائمــة علــى حتقيــق التواصــل بـــني الشــاعر و احليــوان الــذي عمـــل 
  النموذج القبلي املرفوض على استخدامه يف الفصل.

ـــه يتمتـــع بصـــفات، يف أمـــا ا   لشـــاعر فيحـــاول أن حيقـــق التواصـــل مـــع هـــذا احليـــوان ألن
  األصل تناقض صفات االنفصال السائدة يف القبلية يقول الشنفرى:

  تطـاير منه قـادح ومفــلل       إذا  األمعز الصوان القى منامسي 
  وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل    أدمي مطال اجلـوع حتـى أميتـه

  علي من الطول امرؤ متطول     كي ال يرى له  وأستف ترب األرض
  ويصل الشاعر إىل حتقيق التواصل مع اجلماد ومع احليوان  

  .)2(مع اجلماد؛ من خالل لفظة (القى) 

                                                           
 .576كمال أبو ديب، الرؤى املقنعة ص   - 1

 ئني مجع بينهما.القى بني شي- 2
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أمــا احليــوان فمــن خــالل التفاعــل الــذي يــؤدي بــه للحــديث عــن منســم البعــري وكأنــه    
  بعض من أعضائه.

يت حتتل عامل اجلماد وعـامل احليـوان تفضـي إن امتداد عملية التواصل ذا الشكل و ال  
 )1(إىل قدرة خاصة تؤهل الشاعر للتحكم يف عملية االنفصال مـن خـالل داللـة لفظـة تطـاير

وهـذا يف احلقيقــة اسـتمرارية لفعــل الشــاعر منـذ البــدء حـني كــان يعمــل علـى بــث الســكون يف 
  القبيلة والقيام حبركة انفصالية تؤهله للخروج عنها.

  فإين إىل قوم سواكم الأميل      أمي صدور مطيكمأقيموا بين  
هذه احلركية عكس حركة مناذج القبلية اليت كانت فـو لالنفصـال والتأسـيس لـه رغـم   

أا مطالبة بتحقيق وحدة خاصة يف اإلطار القبلي، إذ أن القبيلة يف األصل تدعى االرتكـاز 
  ريق إبعاد النماذج الغربية.على دعائم أساسها التواصل واحملافظة على الوحدة، عن ط

ولتجــاوز القهــر القبلــي يعــرف الشــاعر بنفســه عــن طريــق االفعــال الــيت يقــوم ــا وهــي    
  امتداد لريادة الشاعر وتفوقه على اتمع احليواين: 

    إذا عرضت أوىل الطرائد أبسل      كل أىب باســـل غيــر أنين  
  أجشع القوم أعجـل  بأعجلهم إذ   وإن مدت األبدي إىل الزاد مل أكن   
إن عملية تكرار هذه األفعال اليت ذكرت سابقا توضح أن عملية التغلب علـى اجلـوع   

قائمــة علــى إســكان احلركــة عــن طريــق فعــل اإلماتــة أو جعلهــا تتخــذ مســارا ينتمــي إىل جمــال 
  فأذهل. )2(القبيلة (امليل) أضرب عنه الذكر صفحا

مل اجلـوع كمـا اتضـح يف الفصـل السـابق رغم أن الشاعر ميلـك القـدرة علـى إسـكات أ  
إال أنــه يعــاود ذكــر مــدى متكنــه مــن جتــاوز هــذه احملنــة يف طقــس جهــادي أشــبه بااهــدات 

  الصوفية يف سبيل الرقي إىل اهلدف.

                                                           
 .2تطاير: التطاير التفرق والذهاب/ مادة (ط ي ر)، مج- 1

 .2الصفح اجلنب، املصفح املمال/ مادة (ص ف ح)، مج - 2
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إن عمليـــة مغالبـــة اجلـــوع هـــذه تـــتم بغيـــة حتقيـــق التواصـــل عـــن طريـــق اســـتبدال الغـــذاء   
  بأشياء حتقق التواصل مع األرض. 

  سوى راغبا أو راهبا وهو يعقل      ا باألرض ضيق على امرئ لعمرك م  
  ويتجلى هذا يف قوله:   
  علي من الطول امرؤ متطول   كي ال يرى له    ترب األرضواستف   
إذ حياول حتقيق التواصل مع األرض من خالل عملية استفاف ترا الـذي ميثـل واقـي   

احليــواين، إال أنــه اســتطاع جتــاوزه إذ للشــاعر مــن فعــل التفضــل الــذي كــان يهــدده مــن اتمــع 
  غدا هو املتفضل عليهم 

  عليهم وكان األفضل املتفضل.  وما ذاك إال بسطة عن تفضل   
ومــع أن الشــاعر ميلــك القــدرة علــى جتــاوز حــال اجلــوع الــوارد يف البيتــني إال أنــه يــرفض   

  هذا العمل مدفوعا بـ: 
ط باجلشع وهو قائم علـى الفصـل الـذي / إن عملية املبادرة ترتبط بالعجلة اليت ترتب1  

  يؤدي إىل االجتماع يف خانة واحدة مع القبيلة.
/ إن الشاعر يف األبيات الواردة إىل اآلن مل يستطع أن حتقق منوذجا انفصاليا فعليا 2  

إذ أن كل عامل يهفو لالنتماء إليه يؤدي إىل خلق عـامل بـديل حبكـم اتكـاء هـذا العـامل  علـى 
بيلـــة وبالتـــايل إىل اآلن ال زال حيلـــم بتحقيـــق التواصـــل يف اإلطـــار القبلـــي بعـــض مرتكـــزات الق

  بدليل ما حيمله البيت املوايل:
  يعاش به إال لدّي ومأكل    ولوال اجتناب الذأم مل يلف مشرب 

إذن رغم  كل النماذج املرفوضة يف القبيلة ورغم األفعـال الـيت أصـلت هلـا القبيلـة والـيت   
) فـإن الشـاعر يريـد أن حيـافظ علـى عالقـة نوعيـة بينـه وبـني القبليـة إذ ترتبط (باألذى و القلى

حياول اجتناب الذأم الذي قـد يلحـق بـه جـراء اسـتحواذه علـى منـابع عـيش القبيلـة، إذن هـو 
قادر على بعث اخلراب يف أجـواء القبيلـة إال أنـه ميتنـع مـدفوعا برغبتـه يف عـدم حتقيـق الفصـل 

ا علــى اجلماعــة، أو ألن األوان لتفكيــك روابطهــا (القبيلــة) مل املطلــق بينــه وبــني القبيلــة حفاظــ
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حيـن بعـد إذ سـنجد الحقـا يف الفصــل املـوايل أنـه يعمـل علــى هـدم الفضـاء القبلـي إضــافة إىل 
  هذا جند أن املانع من السعي يف هذا العمل هو ما يتسم به و الذي يوضحه البيت املوايل: 

  م إال رثيما أحتول.على الضي    ولكن نفسا مرة ال تقيم يب   
  يرتبط هذا البيت بالبيت املركزي يف الفصل السابق:   
  سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل   لعمرك ما باألرض ضيق على امرئ   
وبالتــايل يظهــر مفعــول األبيــات الســابقة الــيت قامــت  )1( مــن خــالل داللــة لفظــة (مــرة)  

مت بفعـل وقـائي حصـن الشـاعر على مغالبة اجلوع واستفاف ترب األرض إذ بدت وكأا قا
وأحلقه بالعامل الذي يطمح إىل حتقيقه كما يرتبط بالبيت االسـتهاليل مـن خـالل داللـة لفظـة 

  اليت تتقاطع مع داللة لفظة أميل يف :  )2((أحتول)
  / الداللة على االحنراف وامليالن 1  
  ل الفارس)./ الداللة على فقد املال (فإذا كانت اإلبل مال الرجل فإن السيف ما2  
إن هذا التقاطع الداليل بـني اللفظـني يفضـي إىل نتـائج متشـاة، فكمـا أسـفر (امليـل)   

إىل البحث عن جمتمع بديل يسفر (التحول) إىل التحول من رفـض القبيلـة واسـتعالء الـذات 
  إىل حماولة البحث عن بديل هلا يكفل تواجد العناصر املغيبة فيها.

                                                           
 .3ذو مرة ذو عقل/ مادة (م ر ر )، مج - 1

  حول، استحال أرض مستحيلة هي اليت ليست مبستوية ألا استحالت من االستواء إى العوج. - 2
 .1ذ حالت ابله ومل حتمل/ مادة (ح و ل)، مجأحل الرجل  إ
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  صورة)تكرار متوالية (اللفظ/ ال  

  خيوطة ماري تغار وتفتل  وأطوى على اخلمص احلوايا كما انطوت
  أزل اداه التنائف أطحل  وأغدو على القوت الزهيد كما غدا

  خيوت بأذناب الشعاب ويعسل  غدا طاويا يعارض الريح هافيا
  دعا فأجابته نظائر حنل  فلما لواه القوت من حيث أمه

  ي ياسر يتقللقداح بكف  مهلهلة شيب الوجوه كأا 
  حمابيض أرداهن سام معسل   أو اخلشرم املبعوث حثحث دبره

  شقوق العصى كاحلات وبسل   مهرتة فوه، كأن شدوقها 
  وإياه نوح فوق علياء ثكل  فضح وضجت بالرباج كأا 

  مراميل عزاها وعزته مرمل   وأغضى وأغضت واتسى واتست به
  ن مل ينفع الشكر أمجل وللصرب إ  شكى وشكت، مث ارعوى بعد وارعوت 

  مما يكامت جممل   وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكظ
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نقف يف هذا املبحث على نوعني بارزين من التكرار ينضويان حتت لواء متوالية    
  (اللفظ/ الصورة) مها التكرار اللفظي وتكرار الصور سيما الصورة التشبية. 

مســتوى الفضــاء النصــي متــدرجا مــن  يــرد التكــرار اللفظــي خاضــعا لتــوزع خــاص علــى   
  وجود فاصل تركييب متكرر بني اللفظة ونظريها املكرر كما يف قول الشاعر: 

  انطوتوى على اخلمص احلوايا كما أط  
  غداعلى القوت الزهيد كما  أغدو  
  مث يظهر تكرار لفظي يقلص من مسافة الفاصل الرتكييب وهذا من قبيل قوله :  
راميــل عزاهــا وعزــا مرمــل/ ارعــوى بعــد وارعــوت/ فضــج وضــجت/ شــكة وشــكت/ م  

فاء وفاءت،  ومن خالل تتبع النماذج التكرارية الواردة وفق هذا الصنف جنـد أن الغالـب يف 
التكرار اللفظي هو احتالل  شطر معني إما الصدر أو العجز، إال يف بعض احلـاالت النـادرة  

  كما سنرى، أبرزها تكرار لفظة (الشنفرى) 
  ملا اغتبطبت بالشنفرى قبل أطول   س بالشنفرى أم قسطل فإن تتبئ  
ـــد عـــن التكـــرار اللفظـــي تكـــرار ترجيعي،علـــى مســـتوى الفعـــل يف    إضـــافة إىل هـــذا يتول

  األبيات: 
  وتكرار ترجعي على مستوى القول حماورة  يف قوله:   
  فقلنا أذئب عس أم عس فرعل     فقالوا لقد هرت بليل كالبنا   
  فقلنا قطاة  ريـع أم ريع أجدل     هومـت فلم تك إال نبأة مث   
أمــا التكــرار علــى مســتوى الصــور فــإن الغالــب هــو تكــرار التشــبيه، الــذي يكشــف يف    

  كل مرة يربز فيها عن جانب مجايل معني.
إضافة إىل الصنفني السابقني جند التكرار احلـريف بتـواتر أقـل ذلـك أننـا مل نرصـد تكـرار   

اللفظــة،" فــالعريب مل يعــط أصــوات حروفــه قيمــا رمزيــة  احلــروف يف الــنص بصــفة منفصــلة عــن
، فكـــان أن رصـــدنا شـــكال آخـــر أفـــرزه الـــنص بقـــوم علـــى تكـــرار )1(حمـــددة وال معـــان مطلقـــة"

                                                           
 .7، ص 1998حسن عباس خصائص احلروف العريب ومعانيها، منشورات احتاد لكتاب العرب،  - 1
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احلـــــرف علـــــى مســـــتوى اللفظـــــة الواحـــــدة يف مثـــــل (مهلهلـــــة، حثحـــــث، يتقلقـــــل، تصلصـــــل، 
د مجـايل نشـري سناسن، تتغلغل...) هذه النماذج وإن كانت معدودة إال أا تكشف عن بعـ

  إليه يف حينه. 
والكشـــف عـــن مجاليـــة هـــذا التكـــرار يتطلـــب عـــدم الفصـــل بـــني هـــذه النمـــاذج أثنـــاء   

التحليــــل إذ تســــتدعي صــــورة، صــــورة  أخــــرى كمــــا "ميتــــد التكــــرار إىل خــــارج حــــدود اجلملــــة 
وبالتايل ال ميكن احلديث عن الـدالالت  )1(الواحدة أو البيت الواحد ليشمل قطعة مكتملة"

  لة.منفص
بعد تلك الصورة التكرارية اليت قامـت علـى النفـي يعـرض  الشـاعر فاعليـة الـذات عـن   

طريــق عــرض األفعــال الــيت تقــوم ــا وإن كــان التكــرار ال يبــدو بصــورة متواليــة كمــا يف الســابق 
إال أننا ميكن أن نلمسه مثلما أشرنا يف قولـه "أدمي، اسـتف" والـذي يعتـرب مبثابـة مفصـل ميهـد 

  الحقا أو للصيغة التكرارية اجلديدة.ملا يأيت 
ويف سبيل البحث عن منوذج جديـد يبحـث الشـاعر عـن منـوذج آخـر حيـاول أن حيقـق   

مـــن خاللـــه التواصـــل واالســـتمرارية يف مواجهـــة اجلـــوع تفـــوق تلـــك الـــيت  تـــدعوه إىل اســـتفاف 
  ترب األرض.

الـذي جتلـى  مما يسفر عن منوذج تكراري جديد خيتلف عن النموذج التكراري السابق  
  يف أشكال خمتلفة جيمع بينها الرفض فيشري هنا إىل مناذج يبدو أا مؤهلة لتحقيق طموحه.

  وقد اعتمد التقنية ذاا (التكرار)، إال أن هناك مجلة من الفروق ستتضح يف حينها.   
  والسؤال املطروح هنا هل تستطيع هذه التقنية أن تصور العامل املؤمل؟  
  خيوطة ماري تغاري وتفتل.   كما انطوت   احلواياأطوي على اخلمص   
إن فعل يطوي هنا يشري إىل حالة نفسية لكن فعل االنطواء هذا يتم يف إطار كشفي    

مجعــوي ممــا يلغــي تلــك الداللــة الفلســفية للفعــل وكأنــه يلجــأ إىل عمليــة متويــه فهــو مل يســتطع 
كــذا مل يســـتطع أن ينــدرج ضـــمن بعــد أن يلـــتحم خبــارج القبيلـــة الــيت كـــان يتجــاوز بـــدائلها، و 

                                                           
 يوري لومتان، حتليل النص الشعري يف بنية القصيدة، ص     .- 1



  المدخل: الميات األمم.

  60

القبيلة ومما يعمق حبثه عـن جتـاوز املفهـوم الفلسـفي لالنطـواء، الصـورة التشـبيهية القائمـة علـى 
استحضـــــار صـــــورة متكاتفـــــة (تغـــــار وتفتـــــل) جيهـــــل فاعلهـــــا إال أن غايـــــة الفعـــــل هـــــي الدقـــــة 

بقا واإلحكــام قصــد الوصــول إىل صــورة رفيعــة علــى خــالف مــا حــدث يف الفضــاء القبلــي ســا
بعد ذكر (أميل)، إذ ظهر الفعل املبين للمجهول لكن بغاية ختتلف عن هذه الغاية وكذا من 

  . )1(خالل داللة لفظة خيط
إن املالحــــظ هنــــا أن عمليــــة القضــــاء علــــى اجلــــوع ســــابقا كانــــت قائمــــة علــــى التميــــز   

  والتفوق أو اجتناب اللوم والعذل. 
  أعجلهم إذ أشجع القوم أعجل  ب       إن مدت األيدي إىل الزاد مل أكـن     
    علي من الطول امرئ متطول   استف ترب األرض كي ال يرى له         

هــذا التميــز و التفــوق يؤســس للفصــل بــني اتمــع املنتمــي إليــه ســواء القبيلــة أو العــامل         
احليــواين علــى خــالف العمليــة هنــا والــيت تــتم عــن طريــق متثــل عــامل حيــواين كمــا سيتضــح يف 

  لبيت املوايل:ا
  أزل اداه التنائف أطحل    أغدو على القوت الزهيد كما غدا  
من خالل البيت السابق وهذا البيت نلمـس صـيغة تكراريـة جديـدة ختتلـف عـن تلـك   

  اليت كانت ماثلة يف تصوير النماذج املرفوضة. 
  اخلمص احلوايا كما انطوت على أطوى   
  القوت الزهيد كمـــا غداعلى  أغدو  
وم التكرار هنا أفقيا عـن طريـق الفعـل الـذي يقـوم بـه الشـاعر وفعـل العـامل املشـبه بـه يق  

  إذ يشرتكان يف جذر لغوي واحد. 
  أطوى            انطوت / أغدو        غدا

  أما على املستوى العمودي فإننا جند تكرار على املستوى الرتكييب:   
                                                           

ليــة إقامــة بــدائل عــن القبيلــة ترقــع خــيط: يف األصــل الرتقيــع ومل اجلوانــب وهــو نفــس مــا يأمــل الشــاعر للوصــول إليــه عم - 1
 ذلك النقص الذي يفضي إليه انفصال الشاعر عنه.
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  كما انطوتاحلوايا   على اخلمص  أطوى  
  كمـا غدا  الزهيد   على القوت  أغــدوا  
ـــا    ـــة تشـــابه يف بنيـــة البيتـــني اللـــذين يرهصـــان للعـــامل املؤمـــل إال أنن إذا كـــان هنـــاك عملي

  نلمس ضربا من االختالف يف تصوير املشبه به. 
فالصــورة التشــبيه األوىل قائمــة علــى عــرض منــوذج تشــبيهي متماســك خيوطــة: مــاري   

  تغار وتفتل.
علـى رسـم صـورة انفراديـة( أزل ـاداه التنـائف أطحـل)، واجلــامع الصـورة الثانيـة قائمـة   

بني التشبيهني هو التعبري عن حـال الشـاعر الـذي يهفـو إىل حتقيـق منـوذج مجعـوي منـذ البـدء 
عن طريق البحث عن بدائل للعامل املرفوض غري أنه ميىن يف كل مـرة بـالرفض وهـو حـال هـذا 

حقا أن هذا الذئب يف احلقيقة هو الشاعر ذاتـه الذئب الذي جلأ إىل التشبه به، وسيتضح ال
بدءا باستخدام لفظة (األزل) واليت استخدمها الشاعر يف  قصـائد   أخـرى للتعبـري عـن ذاتـه 

  يف مثل قوله: 
  ولو صعبت شناخيب العقاب    فال أبايل  األزلأنا السمع   
    )1(وال مخص يقصر من طالب     وال ظمأ يــؤخرين وحر  
طحل) وهي صفة من صفات الصعاليك الذين  يعلو الغبار وجـوههم وكذا لفظة (األ  

جراء التشرد و الضياع يف  بقاع الصحراء وال تتعلق املشاة على مستوى التسمية أو الصفة 
وهـو نفـس مـا كـان حيـدث للشـاعر إذ كـان  أطحـل) التنـائف اداهبل حىت فيما يتعرض له (

  الفصل األول.عامل يلقى به إىل عامل آخر كما اتضح يف 
يأيت البيت املوايل ليجمع بني اللفظتني اللتـني تكررتـا سـابقا (غـدا طاويـا) ويقـوم علـى   

    مجع أطراف الصورتني االنفرادية واجلماعية.
إضــافة إىل اجلمــع بــني البيتــني ســابقا عــن طريــق هــذه الصــيغة التكراريــة، نلمــس ضــربا   

  حنوي:  تكراريا آخر يتم على مستوى هذا البيت وهو تكرار
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ف (طاويا) هنا حال ووظيفة احلال هي تبني اهليئـة، وهـو ينتقـل هنـا مـن احلـال املفـرد   
  إىل اجلملة طاويا، يعارض الريح، هافيا /خيوت بأذناب الشعاب ويعسل). 

واحلـال املفـرد ورد علـى صــيغة اسـم فاعـل الــذي يـدل علـى صـفة طارئــة وهـو نفـس مــا   
  اهليئة االنفرادية للبحث عن احلال اجلماعية. يؤول إليه حال الشاعر حيث ينتقل من

إذن فعــل الــذئب هــو امتــداد لفعــل الشــاعر، قــام علــى املشــاة وإن كــان وضــحها يف   
حال الشاعر التشبيه (أطوى كما انطـوت / أغـدو كمـا غـدا)  فـإن الـذي يوضـحها يف حـال 

  .)1(الذئب هو داللة الفعل (عارض)
 يتم على هذا املستوى فحسـب  بـل يتعـداه إىل هذا التقاطع بني الذئب والشاعر، ال  

مجلة من األفعال هي يف األصل مما يقوم به الشاعر، وحتيلنا داللتهـا علـى مـا يتعلـق بالشـاعر 
  اليت تعيد إلينا صورة اجلوع ومغالبته  )2(بدءا بلفظة (هافيا)

  وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل   (أدمي مطال اجلوع حىت أميته   
، الــذي حتيلنــا داللتــه علــى فعــل القبليــة إزاء الشــاعر وكــذا املســرح )3()مث فعــل (خيــوت  

الــذي يــتم فيــه كــل هــذا، (أذنــاب الشــعاب) الــيت حتيلنــا علــى التوســع الــذي نلمســه يف البيــت 
  املركزي. 
  سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل   لعمرك ما باألرض ضيق على امرئ  
  ئلة اليت يؤسس هلا الشاعر. إىل احلركة املا )4(وحتيلنا داللة لفظة يعسل  
  إذن يتضح أن الشاعر حاول أن يعكس صفاته على الذئب ليأخذ منه الحقا.   
  ورغم ما يبدو من حركة منتظمة هنا، ومستمرة   
  خوت بأذناب الشعاب ويعسل   غدا طاويا يعارض الريح هافيا   
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سـتعارية إذ فإن البيت املوايل يكشف عن حركـة جديـدة قائمـة علـى تكـرار الصـورة اال  
يشــبه القــوت باإلنســان مث مينحــه فعــال يقــوم علــى معاكســة فعــل الــذئب الــذي أشــرنا إىل  أنــه 

والـيت  )1(استمد كافة صفاته من الشاعر ولعل هذا بسبب الصفة اليت أحلقت سـابقا بـالقوت
  تؤول داللتها إىل االنفصال.

نــب القــويل، الــذي ولتجــاوز هــذا الفعــل (لــواه القــوت) يقــوم الــذئب بفعــل يتصــل باجلا  
بــدا مغيبــا عــن الفضــاء القبلــي يف النمــاذج املرفوضــة والــذي ســيبدو الحقــا يف الفصــل األخــري 

  لكن بصيغة سلبية.
عمليــة التجــاوب الــيت تــتم بــني الــذئب وصــحبه قائمــة علــى الوصــل بــني الفعلــني دعــا   

ســـبيل حتقيــــق  فأجبتـــه بالفـــاء الـــيت تفيـــد الرتتيـــب دون الرتاخــــي وبالتـــايل ال يوجـــد مماطلـــة يف
الوحــدة اجلماعيــة بــني الــذئب وصــحبه وهــذا مــا غــاب عــن الشــاعر وكســر شــوكته وهــو أنـــه 

  يدعو فال جياب.
إن صحب الذئب متلك صفة خاصة متيزها (وهي نظـائر)، هـذا التشـابه بـني صـحب   

الذئب ال يظل حكرا على املشاة الشكلية بني عناصر هذا اتمع وإمنا تلقى بظالهلا علـى 
الذي تتشكل فيه مجلة من النظائر قائمة على التدرج من املستوى احلريف إىل الكلمـة،  النص

  مما خيلق مسحا تكراريا للفضاء النصي يف هذا املقطع. 
  تبدأ الصيغة التكرارية بعد لفظة نظائر يف البيت املوايل:   
  قــــداح بكفي ياسر يتقلقل     مهلهلة شيــــب الوجوه كأا   
  حمابـيض أرادهن سام، معسل.    دبره حثحثاملعبوث أو اخلشرم   
وكذا على املستوى  )2(بدءا بلفظة (مهلهلة) واليت حتمل صفة التكرار يف داللة اللفظة  

البنـــائي إذ تتكـــون مـــن حـــرفني يتنـــاظران ليشـــكال اللفظـــة ومهـــا اهلـــاء والـــالم (/َهْل/َهلَ)،هـــذه 
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، وهـــو نفـــس مـــا يســـود )1(نـــب ســـليباللفظـــة أيضـــا حتمـــل دالليـــا جـــانبني جانـــب إجيـــايب، وجا
  جمتمع الصعاليك؛ إذ أم يف عرف القبيلة، أردأ اخللق، ويف عرف أنفسهم أحسن اخللق.

مث يســـتمر يف التعريـــف ـــذه النظـــائر، بعـــد عـــرض صـــفة املهلهلـــة يقـــدم صـــورة أخـــرى   
الــيت حتيلنــا داللتهــا علــى  )2(يتعلــق الوصــف فيهــا بظــاهرهم، الوجــه ويلحــق بــه صــفة الشــيب

عــدم الصــفاء وهــو مــا يبــدو أن الصــعاليك يعــانون منــه وللتوضــيح أكثــر يقــرب الصــورة عـــن 
  طريق التشبيه الذي يتفرع فيه املشبه به إىل قسمني.

  قداح بكفي ياسر يتقلقل                
  أو اخلشرم املبعوث حثحث دبره حمابيض   مهلهلة شيب الوجوه كأا    

  . أرادهن سام معسل                     
  فما العالقة بني صوريت املشبه به مث ما عالقة الصورتني باملشبه.   
  . العالقة بين صورتي المشبه به: 1  
إن أول عالقــة ميكــن أن نلحظهــا هــي طبيعــة القــداح و اخلشــرم الــيت حتيــل إىل صــورة   

، مث إن )3(مجاعيــة يف القــداح مــن خــالل صــيغة اجلمــع ويف اخلشــرم مــن خــالل طبيعــة اللفظــة
  ل يف الصورتني يتم عن طريق واسطة إنسانية (ياسر، سام).الفع

  ويتعرضان لفعل قائم على التكرار البنائي يشبه صورة مهلهلة ومها (قلقل، حثحث).  
كمــا أن القــداح و اخلشــرم يتعرضــان للتحريــك وهــز اســتقرارمها، وأمرمهــا موكــل لغريمهــا   

  (الياسر، السام املعسل).
  موكل لغريها.  كما كان أمر مناذج القبيلة  
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وصــورة القــداح بكــف املقــامر تــوحي بتفــرق هــذه القــداح بعــد رميهــا متامــا كمــا حيــدث   
للخشــرم الــذي يتعــرض للحثحثــة الــيت تــومئ للفصــل بينــه وبــني خليتــه كمــا تتقــاطع الصــورتان 

   )1(من خالل داللة لفظة "دبره و اليت تتقاطع مع القداح بل تومئ إىل خسراا"
األوليـــة للـــذئب ونظـــائره تـــوحي بانتمائهـــا إىل الفضـــاء القبلـــي مـــن  إذن وكـــأن الصـــورة  

حيث ارتكازها إىل مشبه به تقوم عناصـره علـى التأسـيس لالنفصـال واالرتبـاط بفعـل املقـامرة 
الذي يشـري إىل عـدم حتـدد احلـال (إمـا الـربح أو اخلسـران متامـا كنمـاذج القبيلـة الـيت كانـت ال 

  ذج دونا عنها، هذا عن أول صورة.تدرك أمرها وتفوض شأا إىل منا
  مث حياول أن يقدم منوذجا آخر:  

  شقوق العصي كاحلات وبسل     مهرتة فوه كأن شدوقها   
إن هــذا النمــوذج هــو ألصــق بالقبيلــة مــن ســابقه، إذ حــاول ســابقا أن يلجــأ إىل منــوذج   

هـذا البيـت أول مجعوي يف التشبيه إال أن الفعل املسلط عليه حييل أمره إىل التفرق، يف حـني 
، مــا يثبــت ذلــك، )2(وصـف  حيمــل إميــاء  إىل االنتمــاء القبلــي ولنــا يف اجلـذر اللغــوي (هــرت)

وهذا ما كان داع من دواعي خـروج الشـاعر عـن القبيلـة، وختـري فضـاء جديـد، مـن مواصـفاته 
  عدم إفشاء السر:  

  لديهم وال اجلاين مبا جر خيذل     هم األهل ال مستودع السر ذائع   
ا يشري يف هذا البيت إىل كثرة الكالم مع أنه يبدو يف الـنص أن ذات الشـاعر، ال كم  

تتصــف بالفعــل بــل املتصــف بــه هــو القبيلــة، ويتجلــى هــذا مــن خــالل فعــل القبيلــة وعناصــرها 
  القائمة أصال على القول و التفوه السليب ال غري، إذ يقول يف مقطع الحق من القصيدة:

  فريقان مسؤول وآخر يسأل   وأصبح عين بالغميصاء جالسا
  فقلنا: أذئب عس أم عس فرعل  فقالوا لقد هرت بليل كالبنا 
  فقلنا قطاة ريع أم ريع أجدل   فلم تك إال نبأة مث هومت 
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  كما أن صورة املشبه به توحي بصورة قائمة على التفرق:     
  )1(كأن شدوقها            شقوق العصي كاحلات وبسل  
قــوف علــى النظــائر (مهلهلــة، مهرتــة)، كــان يهــدف إىل خلــق صــورة واملالحــظ أن الو   

مماثلــة قائمــة علــى التنــاظر الشــكلي، إال أــا مل تكــن جمديــة ألــا احنرفــت إىل اــال القبلــي 
دالليا وبالتايل يسعى إىل خلق نطـاق جديـد، يقـوم علـى تكراريـة مسـتمدة مـن األعمـال الـيت  

  العالقة بينه وبني الذئب:كان يبادر إىل فعلها، وأرهص ا إىل 
  أطوي كما انطوت/ أغدو كما غدا.   
"إذ أن تتابع الكلمات املتناسقة أو املتقاربـة األصـوات يعـين احلـث أو الكـف، أمـا إذا   

فصل بينها فاصل فإن اهلدف املتوخى من التكرار مرغوب فيه ولكـن يف زمـن دوري متثاقـل" 
)2(   

ني قائمة على املماثلة يف الفعل؛ عن طريـق تكـراره يف السابق كانت املشاة بني العامل  
  مع وجود فاصل: 

    انطوت         على اخلمص احلوايا كماأطوي   
  غدا  على القوت الزهيد كماأغدو   
أما النموذج اجلديد، أو الصورة التكرارية اجلديدة فإا قائمة على تكرار اللفظـة ذاـا   

 الســابق: دعـا فأجابتــه / فالنمـاذج املــذكورة قبلهــا مـع غيــاب الفاصـل، ويتعلــق هـذا  بقولــه يف
قائمــة علــى خلــق صــورة تكراريــة، بينهــا فاصــل أمــا املــذكورة بعــد (دعــا فأجابتــه) فإــا قائمــة 

  على صورة تكرارية تلغي الفاصل. 
إن أول صـــورة تعـــرض ضـــمن هـــذا الـــنمط التكـــراري قائمـــة علـــى إعـــادة اللفظـــة ذاـــا   

داللتهــا وجــود شــيء مــا يفزعهــا ممــا يــوحي بتعــرض الــذئاب الــيت حتمــل  )1( (فضــج وضــجت)
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إىل عوامــل مــا تــتحكم يف أمرهــا وحتــدث احلركــة، كمــا كــان حــال القــداح واخلشــرم موكــول إىل 
  عناصر أخرى. 

  كما يستحضر صورة أيضا قائمة على تكرار عملية التشبيه:   
     وإياه نوح فوق علياء ثكل   كأافضج وضجت بالرباح    
اجلــامع بــني املشــبه بــه يف الســابق، هــو االنتمــاء إىل عــامل اجلمــاد عــن طريــق  وإذا كــان  

مادة (حمابيض، قداح، عصي) فإن املشبه به هنـا ينتمـي إىل عـامل اجلمـاد عـن طريـق املشـاركة 
  يف الفعل واستحضار صورة الثكل: 

  مرزأٌة ثكلى َترِن وتـُْعولُ   إََذا َزّل عنها السهُم حنت كأا   
   ا فضجّوإيّاه نُوٌح  فوق علياَء ُثَكل وضّجت بالرباح كأ  
  فيستحضر صورة االنفصال عن طريق ما يتعلق ا من أصوات:   
  ترن وتعول          نوح   
  ثكلى                ثكل  
وحيــــــاول أن جيعــــــل هــــــذا يــــــتم يف مكــــــان مبعــــــد عــــــن القبيلــــــة؛ أو ال حاجــــــة هلــــــا بــــــه   

بل حتقيـــق جمتمـــع قبلـــي، وتســـاهم هـــذه األرض القاحلـــة يف (الرباح)،حيـــث ال يتـــوفر علـــى ســـ
خلــق دفـــع حركــي عـــن طريــق اســـتعراض املكــان الـــذي يــتم فيـــه هــذا الطقـــس البكــائي (فـــوق 
علياء) مما جيعل هذه الصورة البكائية، عرضة للتطول الذي يأباه الشاعر، إذن صـورة الـذئب 

من خالل استخدام املكان العلـي جتاوزت التأصيل لالنفصال ،إىل عملية اإلقدام على نشره 
  (فوق علياء).

فيســـعى الشـــاعر إىل توســـيع دائـــرة النظـــائر لينحـــرف عـــن صـــور الثكـــل، فيـــأيت البيـــت   
  املوايل حيوي أكثر كثافة تكرارية إذ يتم اعتمادا على أربع ألفاظ متكررة لبناء البيت 

  تُه مرملُ مراميُل عزاها وعزّ   وَأْغَضى وَأغَضْت، واتسى واتَسْت به   
  (أغضى، اتسى، رمل، عزى).  
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تولــد كــل لفظــة مــن هــذه األلفــاظ نظــريا هلــا عــن طريــق تكــرار اللفظــة وفــق مــا ورد يف   
  البيت. 
تقوم هذه الصورة على مشاركة وجدانيـة (اتسـى اتسـت بـه) و التمسـك حببـل الصـرب،   

عوة للتعزي علـى إىل أا تقوم أيضا على استحضار الفقد من خالل داللة لفظة (رمل) والد
  هذا املصاب الذي أهل جمتمع الذئاب لالرتباط فعليا بالقبيلة.

وينتقل بعد هذا إىل فعل التشاكي الذي يـرتبط بــ (دعـا فأجابتـه) مث يـتم وصـل البيـت   
ببقية عناصره عن طريق استخدام (مث )اليت تفيد الرتتيب مـع الرتاخـي، أي أن هنالـك فاصـل 

ل الـــذي حيمــل هـــذا الفاصــل الـــزمين هـــو (ارعــوى) الـــذي يـــرتبط زمــين يف حتقيـــق الفعــل والفعـــ
                    1دالليا بالرعية.  أي بتسليم القيادة إىل شخص ما، ويعمقها عن طريق داللة لفظة (صرب).

استحضــر الشــاعر جمتمــع الــذئاب حبثــا عــن عــامل بــديل واســتخدم تقنيــة التكــرار خبلــق    
ته بالقبيلة، إىل أن صورة الذئب احنرفت عن هذا إىل جمتمـع نوع من املماثلة غابت عن عالق

يؤسس لالنفصال شبيه باتمع القبلي، يقوم على تفضيل عنصر على بقية العناصـر ومنحـه 
السلطة ويتجلى هذا يف اجلانب القيادي الـذي كشـفت عنـه صـورة الـذئب فقـد كـان مصـدر  

  كل األفعال، (ضج / ضجت، أغضى /أغضت، شكى /شكت...) 
كما أنه عرب علـى جمتمـع الـذئاب بصـيغة تتقـاطع يف التعبـري عنهـا بضـمري املؤنـث، ممـا   

يعيد ربط هذا اتمع بالنماذج املرفوضة اليت كان العنصـر الفاعـل فيهـا هـو املـرأة، إضـافة إىل 
  .2استحضار صورة الفصل اسدة يف أنثى الذئاب واليت تؤسس للفصل بني األم واالبن

هــذا الطــرح هـو استفســارنا ملــاذا مــع كــل ذلـك العمــل الــذي كــان يبــدو  والـذي يعمــق    
منظما، متىن الذئاب باخلسران أهلذا عالقة بفعل املقامرة ؟ والذي أصل لالنتماء بالقبيلـة، أو 
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هلذا عالقة بالعامل احليواين الذي حاول الشاعر أن يتخريه يف البـدء، لكـن مل تكـن لـه القـدرة 
  الشاعر الرتباطه بلفظة األهل : على حتقيق ما يهفو إليه

  وأرقط زهلول وعرفاء جيأل    ويل دونكم أهلون سيد عملس
واملالحــظ أن التكــرار يف هــذا املبحــث خيتلــف عــن التكــرار يف املبحــث الســابق انطالقــا مــن 

  مجلة من النقاط منها: 
التكــرار ســابقا إعتمــد علــى النفــي (ال أو لســت) كمــا إعتمــد تكــرار الصــيغ إىل أنــه     

كــان يشــكل متواليــة أي ال يوجــد فاصــل غــري مكــرر أمــا هنــا فــإن التكــرار تأســس علــى مجلــة 
  من األسس منها التكرار على املستوى احلريف "عن طريق تراكم أصوات أكثر من 

على مستوى اللفظة الواحدة وبناء ألفاظ أخرى على نفس النسق مما جعـل التكـرار  1غريها"
   2عن طريق التجلي يف الرتكيب" "يتحقق يف الكلمة ويؤدي وظيفته

كمــا قــام التكــرار هنــا علــى إعــادة اللفظــة ذاــا علــى مســتوى البيــت الواحــد، وتكــرار   
الرتكيــب علــى مســتوى اموعــة، ومل يشــكل متواليــة منتظمــة إذ قــام علــى حركيــة جتســدت يف 

  االنتقال من منط تكراري إىل آخر يف عرض صورة الذئب 
اري رامسا صورة دالليـة للقطـا الـيت اتصـلت يف الـرتاث العـريب ويستمر هذا النمط التكر   

،  3"باالرحتــــال واهلجــــرة والقلــــق والــــروع (...) كمــــا عــــرف باملهــــارة يف االهتــــداء إىل موطنــــه"
  مدفوعا باحلنني والشوق إليه. 

يلجأ الشاعر إىل ختري منوذج حيواين له مواصفات مؤصـلة يف الـذاكرة العربيـة، فيتضـح   
تيار أن هـم الشـاعر مل يكـن هـم حبـث عـن غـذاء أو شـراب، كمـا يبـدو خاصـة من هذا االخ

  وأن للشاعر القدرة على التفضل على وحوش الربية، وفق ما الحظناه سابقا يف قوله :
    إذا عرضت أوىل الطرائد أبسل       وكل أيب باسل غري أنين 
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  بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل   وإن مدت األيدي إىل الزاد مل أكن  
إذن الرغبة اليت كانت تلح على الشاعر هي البحث  عن منوذج مجاعي أخفق جمتمع   

الـذئاب يف حتقيقــه، يف حــني يــرتاءى أن القطــا ميلــك مــا يؤهلــه نظريــا، فهــل ســيتحقق يف هــذا 
  على املستوى النصي؟

القطا مينح الشاعر فرصة التفضل والريادة إذ يغدو تابعا له من خالل سبقه إىل منابع   
  ب اليت متثل احلياة للمجتمع احليواين وكذا اتمع القبلي : الشو 

  سرت قربا أحناؤها تتصلصل      وتشرب أسآري القطا الكدر بعدما 
  كما ختري القطا زمن فاعلية الصعلوك، (سرت قربا أحناؤها تتصلصل) 

  سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل    لعمرك ما باألرض ضيق على إمرئ 
صدر أصواتا تتصل بالعامل اجلمادي (يتصلصل) وتتكون اللفظة هنا مـن هذا اتمع (قطا) ي

حـــرفني يتنـــاظران ليشـــكالن اللفظـــة مهـــا الصـــاد والـــالم (صل/صـــل) هـــذا الرتكيـــب الشـــكلي 
يتقــاطع مــع مواصــفات الصــورة الــواردة يف جمتمــع الــذئاب (هلهــل، قلقــل، حثحــث) التقــاطع 

االنفصـــال مـــن خـــالل طبيعـــة الصـــوت الشـــكلي القـــائم علـــى التكـــراري احلـــريف يعيـــد صـــورة 
    )1(الصادر الذي يتصل باحلرب.

مما خيلق صورة ندية تقابلية بني الشاعر والقطا، يعرض تفاصيلها يف البيت املوايل الذي يقوم 
على تكراريـة اللفظـة (مهمـت / مهـت) الـيت كانـت ميـزة أسـلوبية يف رسـم عـامل الـذئاب (ضـج 

اريـة  فعليـة متاثليـة إىل أـا، هنـا قائمـة علـى تكراريـة /ضجت...) واليت كانت تفضي إىل تكر 
تقابليــة، أي أن القطــا والشـــاعر يقومــان بــنفس الفعـــل مــن بــاب املنافســـة، مث يتوحــدان علـــى 

  مستوى فعل (ابتدرنا) الذي يرتبط بالقبيلة يف اجلانب املستمد من الذئاب:
  على نكظ مما يكامت جممل      وفاء وفاءت بادرات وكلها

  بط بالشنفرى من خالل متيزه عن العامل احليواين ومتتعه بالتفضل عليهكما يرت
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إن املشاركة يف الفعل تتم على مسـتوى البـدء فقـط لتنحـرف فيمـا بعـد مشـكلة فعلـني   
متقابلني ويعود هذا إىل أن فعل املبادرة أصلي لدى الشنفرى أما يف حال القطا فإنه مستمد 

هـــذه اللفظـــة وردت يف البيـــت الـــذي صـــرح مبـــآل  مـــن الـــذئاب الـــيت يتضـــح خســـراا بـــل إن
  الذئاب .

إذن الصـــيغة التكراريـــة الـــواردة علـــى املســـتوى احلـــريف (صلصـــل ) مث املســـتوى اللفظـــي   
  مشر.                        ≠(مهمت، مهت) تفضي إىل فعل تقابلي : أسدلت 

البيــت املركــزي الــذي  فريتــبط فعــل التشــمري بعمليــة الكشــف الــيت اهتــدى إليهــا الشــاعر بتــأثري
  أسس االعتماد على القوة العقلية اليت غيبتها مناذج القبيلة املرفوضة.

فإنه يتصل بالزينة، اليت هـي يف األصـل عنصـر مـن العناصـر املرفوضـة  1أما فعل أسدل  
  يف القبيلة :

   يروح ويغدو داهنا يتكحل    وال خالف دارية متغزل 
يلـة ومـادام األمركـذلك يتضـح أن الشـاعر جلـأ لصـورة مما يرجح ارتبـاط القطـا بعـامل القب  

القطا لشيء غري الذي قال به الشراح، ومفاده أنه :" سار والقطا قاصـدا املكـان فكـان سـري 
  .2القطا ثقيال كسري من أرخى ثوبه، أم سري الشنفرى فكان سريعا"

اللتــه املباشــرة فاملقارنــة بــني الســريين قائمــة علــى نظــرة ســطحية للــنص والوقــوف عنــد د       
  والقائمة على احلديث عن كل بيت بصفة انفرادية 

يستمر الشاعر يف عرض صورة القطا، اليت باتت تؤصل لالنفصال، وبالتايل لالنتمـاء   
الــذي تــومئ داللتــه إىل اإلنفصــال، لكــن اإلقــدام علــى   3للقبيلــة، مــن خــالل مكــان الشــرب

يف مسـتوى يهفــو إىل جتـاوز هـذه احلالـة عــن  هـذا املكـان، واالتصـال اإلجيــايب باالنفصـال يـتم
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، أو جبانــب يهفــو إىل حتقيــق التواصــل 1طريــق مباشــرة عمليــة الشــرب  بشــيء رديء (الــذقن)
  ، اليت تقيم عالقة بني الطيور وصغارها.2من خالل لفظة (حوصل)

  مث يلجأ إىل صورة تشبيهية، جتمع بني القبيلة، والقطا، والصورة االنفصالية :  
  أضا ميم من سفر القبائل نزل      ا حجرتيه وحولهكأن وغاه

  كما ضم أذواد األصارمي، منهل.      توافني من شىت إليه فضمها
بصـــورة قبليـــة، ويـــرتبط املشـــبه بصـــورة انفصـــالية صـــورة  3فيشــبه صـــوت القطـــا (وغاهـــا)    

الفقد والثكل اللذين خيلفهما جو احلـرب، ومادامـت هـذه طبيعـة املشـبه فـإن املشـبه بـه يضـم 
بعضا من هذه الصورة خاصة أنه جتلى يف صورة القبيلة، واليت أوضـح الـنص منـذ البـدء، أـا 

  انفصالية. 
  أما صورة التجمع الواردة يف البيت الذي يقول فيه:  

  كما ضم أذواد األصارمي منهل       توافني من شىت إليه فضمها
لــذئب (خيـــوت بأذنـــاب فإــا قائمـــة علــى التجمـــع مـــن أمــاكن شـــىت، ممـــا يعيــد إلينـــا، صـــورة ا

  الشعاب ويعسل/ دعا فأجابته نظائر حنل).
تؤول الصيغة التكرارية الواردة هنا (فضمها كما ضم ) إىل صيغة انفصالية من خـالل   

              5، (ل) 4داللة اجلذر اللغوي لكل من (صرم)
  واملالحظ أن الشاعر ارتكز يف عملية تشبيه القطا إىل ثالث صور :        

  أضاميم من سفر القبائل نزل         كأن وغاها                 
  توافني (...) فضمها               كما ضم أذواد األصارمي منهل

  فعبت (...)                        كأا مع  الصبح ركب من أحاظة جمفل
                                                           

 .  1ذقن : يف املثل مثقل إستعان بذقنه يقال ملن يستعني مبن الدفع عنده ومبن هو أذل منه، مادة (ذ.ق.ن)،مج - 1

 . 1فراخها. مادة (ح ص ل)مج حوصل: حوصلة الطائر قرار ما يأكله، ما حتمل فيه القطاة املاء ل - 2

 الوغى: قيل أصوات احلرب. - 3

 .3صرم: قطع  مادة (ص ر م)، مج - 4

 .3ل: املنهال القرب، مادة (ن هـ ل) مج - 5
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الصــورة اجلمعويــة املشــبه بــه يف الصــور الــثالث ينتمــي إىل الفضــاء القبلــي ويتــدرج، يف عــرض 
مــن القبائــل إىل األذواد، و الــذي يــرتبط بالتحديــد العــددي واالتكــاء إىل صــورة قائمــة علــى 

  مكان يؤول إىل حتقيق االنفصال من خالل داللة اجلذر اللغوي لـ(ل) 
تــأيت الصـــورة التشــبيهية األخـــرية والـــيت تعــود إىل الصـــورة األوىل مســتمدة منهـــا الطـــابع   

ســتمد الطبيعــة احليوانيــة مــن الصــورة الثانيــة، وبالتــايل تقــوم علــى اجلمــع بــني اإلنســاين، كمــا ت
  الصورتني من خالل داللة (ركب) .

  إىل أن هذا اجلمع يفضي إىل اتصال بني بالقبيلة من خالل  الزمن :  
  مع الصبح ركب من أحاظة جمفل      فعبت غشاشا مث مرت كأا

، إىل الصـبح وهـو زمـن اسـتفاقة القبيلـة يتحول الزمن من سرت زمن فاعيليـة الصـعلوك  
  على نكبتها، الذي يتجلى يف الفصل الالحق  يف قول الشاعر:

  فريقان مسؤول وآخر يسأل      وأصبح عين بالغميصاء جالسا
واالتصــال بــني جمتمــع القطــا والقبيلــة ال يــتم علــى املســتوى الــزمين فحســب، بــل علــى   

                1اطع مع النماذج املرفوضةمستوى الفعل الذي تقوم به القطا والذي يتق
مل يشـــهد البنـــاء النصـــي يف عـــرض منـــوذج القطـــا تلـــك الكثافـــة التكراريـــة الـــيت ســـادت   

الصورتني السابقتني، وما ورد كان امتدادا لصور التكرار املسـتخدمة يف عـرض منـوذج الـذئب 
علــــى مســــتوى اللفظــــة إىل أــــا تقــــوم هنــــا بوظيفــــة خمالفــــة للســــابقة إذ جنــــد التكــــرار احلــــريف 

(صلصــل)، كمــا جنــد إعــادة اللفظــة ذاــا  يف قولــه (مهمت،مهــت) إىل أن هــذا التكــرار قــائم 
على املماثلة الندية، والذي ال يتطور بصورة متواليـة كمـا يف السـابق، وإمنـا يعـاود الظهـور مـع 
لفظـــة أخـــرى ولكـــن  بصـــورة انفصـــالية إمـــا علـــى مســـتوى البيـــت الواحـــد، أو علـــى مســـتوى 

  لبيتني يف قوله:ا
  من سفر القبائل نزل أضاميم      كأن وغاها حجرتيه وحوله

  أذواد األصارمي منهل ضمكما       فضمهاتوافني من شىت إليه 
                                                           

 العل: الشرب بعد الشرب، مادة (ع ل ل)، مج   . / العب تتابع الشرب، مادة (ع ب ب)، مج  . - 1
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فــرغم االشــرتاك يف اجلــذر اللغــوي بــني (أضــاميم، ضــمها، ضــم) والداللــة الــيت حتملهــا والــيت 
  ال املشبه به بالقبيلة.ترتبط باجلماعة إال أا أخفقت يف منح البديل للشاعر التص

ـــه ليحـــدد    وبعـــد أن آل مصـــري القطـــا إىل االلتحـــام بالقبيلـــة، يلتفـــت الشـــنفرى إىل ذات
فعلها املغيب عن النماذج السابقة، واملالحظ  يف هذا املقطع أن الشاعر، عرف بنفسه وفـق 

  ثالثة مقايس :
  املبحث األول. نفي  مجلة من الصفات عنه، وقد وردت بصيغة تكرارية كما ورد يف 1
. التشـــبيه بالـــذئب الـــذي ينحـــرف عـــن ســـياقه إىل خلـــق صـــورة تنتمـــي إىل القبيلـــة تبعـــث 2

  الشاعر للبحث عن البديل وقد اعتمد يف تعريف نفسه بالتشبيه على تقنية التكرار أيضا
. عرف نفسه عن طريق الفعل الـذي مل يـرد بصـورة تكراريـة منتظمـة، بـل ورد بصـيغة تضـم  3

حــدى، تشــكل فاصــال التفاتيــا مــن عــامل إىل عــامل آخــر وهــذه األبيــات هــي:كـل بيتــني علــى 
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  وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل    أدمي مطال اجلوع حىت أميته

  علّي من الطول امرؤ متطول           وأستف ترب األرض كي ال يرى له 
  خيوطة ماري تغار وتفتل    أطوي على اخلمص احلوايا كما انطوت  

  أزل اداه التنائف أطحل   لقوت الزهيد كما غدا وأغدو على ا
  بأهدأ تنبيه سناسن قحل   وآلف وجه األرض عند افرتاشها  

  كعاب دحاها العب فهي مثل   وأعدل منحوظا كأن فصوصه 
  

إن اجلـــامع بـــني هـــذه األبيـــات هـــو اعتمادهـــا علـــى صـــيغة افتتاحيـــة واحـــدة، (أفعـــل،   
  )/ (آلف وأعدل). وأفعل)، (أدمي وأستف)/(أطوي وأغدوا

كمــا أن هـــذه األبيـــات تلتقـــي يف التأســـيس لالرتبـــاط بـــاألرض مـــن خـــالل أول ثنائيـــة   
بيتية و اليت قامت على استمداد القوة من اسـتفاف تـرب األرض وصـوال إىل الثنائيـة األخـرية 

  واليت أسست إىل خلق ضرب من املآلفة بني الشاعر واآلخر.    
تمــــع الــــذئاب علــــى املســــتوى التكــــراري احلــــريف للفظــــة كمــــا تــــرتبط هــــذه الثنائيــــة مبج  

(سناسن) إال أن التناظر احلريف قائم على وجـود فاصـل بـني احلـرفني املكـررين هـو األلـف مـع 
  تقاطع معه يف الصورة التشبيهية صورة املقامرة: 

  كعاب دحاها العب فهي مثل       قداح بكفي ياسر تتقلقل   
ورة الســابقة إىل هــذه الــيت جلــأ إليهــا الشــاعر؛ ففــي هــذا التقــاطع قــائم علــى تطــور الصــ  

منــوذج الــذئب كانــت القــداح يف عمليــة حركــة مضــطربة مل تعــرف بعــد مآهلــا، كانــت ال تــزال 
-ذات الطبيعة اجلمادية الفاعلـة -حتت وطأة الياسر. أما يف حالة الشنفرى فإن (الكعاب) 
عن طريق                   عمليـة جتاوزت عملية إالء أمرها لغريها، وخرجت من يد الياسر 

  بسط تلك الكعاب، وبالتايل تصبح هي اليت حتكم أمر الياسر أو الالعب. 
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كما ميكن أن نالحـظ أن األبيـات الـيت عرفـت بالشـاعر عـن طريـق الفعـل، هـي بعـدد   
األبيـــات الـــيت عرفـــت بـــه مســـتخدمة النفـــي إال أن هنـــاك عالقـــة تقابليـــة بينهمـــا يف مجلـــة مـــن 

  ت:املستويا
   

  الصورة المؤسسة على الفعل  الصورة المؤسسة على النفي

  إثبات األفعال (أدمي و أستف...)  تقوم على نفي الصفات لست وال
تقوم على تكرار متوايل يستمر يف 

  صورة الذئب 
تكرار انفصايل يفضي إىل حتقيق 

متوالية فعلية تتشكل من بيتني 
  متواليني 

  
ذج الــيت كانــت قائمــة علــى التكــرار علهــا ختلــق نوعــا مــن ومــا خنلــص إليــه هنــا أن النمــا  

األفق اجلماعي الذي يبحث عنه الشـاعر أخفقـت، رغـم الكثافـة الـيت شـهدها حمـور الـذئب، 
إال أن األفعال اليت ارتبطت بذات الشاعر وأناه حققت الغلبة إذ ينتهـي املقطـع شـكليا ـذه 

صـيغة الفعليـة (أَفْـَعـُل وأَفْـَعـُل) أو التكـرار احلـريف الثنائية البيتية مع تغييب للتكرار فيهما عـدا ال
  يف لفظة (سناسن). 

وبالتــــايل متــــىن الصــــورة اجلماعيــــة الــــيت يستحضــــرها الشــــاعر شــــكليا عــــن طريــــق خلــــق   
جمموعات تكرارية إىل اإلخفاق يف منحه الفضاء املؤمل، ألنه ظل يتصل بالقبيلـة مـن خـالل 

ل، على خالف جمتمع الصعاليك الذي يقوم على وجـود تلك التكرارية أو املشاة يف األفعا
  روابط مع اختالف يف الفعل مما يفضي إىل عمل منظم ومتكامل.        
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  فاعلية الزمن  

قــام الفصــل الســابق علــى عــرض صــورة تكراريــة ظهــرت جزئيــة يف الفصــل األول، لتحتــل      
آخــر ظهــر ســابقا بصــورة جزئيــة فضــاء نصــيا أوســع، ويقــوم هــذا الفصــل علــى عــرض عنصــر 

  ليأخذ شكال ظهوريا آخر يشمل كامل النص ويقوم على عرض البنية الزمنية .
وقبـــل البــــدء يف التعامــــل مــــع الــــنص نشـــري إىل أن مفهــــوم الــــزمن واســــع متشــــابك "فهــــو      

موضوع ذايت وفكري وإنساين شغل الذهن العريب قدميا بقوة أعظـم ممـا شـغل الـذهن البشـري  
  وكان له حضور خاص يف النص الشعري . )1(كله"
هـــذا ونشـــري إىل أن الـــزمن يف قصـــيدة الصـــعاليك ال ميثـــل ذلـــك الـــزمن الفيزيقـــي املـــرتبط      

مبشــــكل املصــــري ممــــا خيلــــق افتــــا إلحيــــاء اللــــذات والتغــــين بــــزمن الشــــباب قبــــل أن تــــدركهم 
  ألجل .الشيخوخة أو البكاء على زمن الشباب بعد أن زحف الشيب نذيرا بدنو ا

لقـد كــان اإلنســان العــريب ( كمــا جتلــى يف الشـعر اجلــاهلي) ال يــأمن غوائــل الــزمن يعــيش      
قلقا واضطرابا، " أما حياة الصعاليك فإا وجه آخر للذات اجلرحية الباحثة عـن إثبـات األنـا 
ـــة املاضـــي األســـود الـــذي أحلـــق ـــا جـــراء فعـــل مل  ـــام احلاضـــر لتخطـــي عتب " والراغبـــة يف اغتن

  رتفه.تق
إن الزمن الـذي سـنتناوله سيكشـف مفهومـه مـن خـالل الـدوال الزمنيـة الـواردة يف الـنص؛     

وكذا من خالل العالقات الداللية الـيت تفضـي إىل تصـنيف األزمنـة وفـق التعبـريات األسـلوبية 
  النصية.

                                                           
1

ت ا��ر���، ���� ا���راث ا��ر���، ����� 	����� ���در ���ن ����، 	�رة ا�ز�ن 	� ا�درا�� -  
86/2001�ن ا���د ا����ب ا��ر��،ع . 
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  الدوال الزمنية                                 
  
  

  اسم دال على الزمن         مؤشرات أخرى تتضح يف حينها   صيغة الفعل                
  (املاضي. املضارع..)       الليل، الصبح،العهد.. 

   
  وقد أفضى التعامل مع النص إىل املباحث التالية:   

  : يعرب عنه أسلوبيا بفعل األمر والنفي. زمن الرفض  .1
  : يعرب عنه غالبا بالتشبيه. زمن الحلم  .2
  :  يعرب عنه جبملة من املؤشرات.عليةزمن الفا  .3
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  زمن الرفض:  -1

ينطلــق الــنص يف عــرض الداللــة الزمنيــة مــن خــالل لفظــة ( أقيمــوا) فعــل األمــر" الــذي       
  )1(يفيد إجناز فعل مل يقع أو مل حيدث من قبل".

اضــر عــن طريــق تغيــري وــذا يــومئ إىل ا لرغبــة يف إحــداث قطيعــة بــني الــزمن املاضــي واحل     
احلركــة   ففعــل األمــر يهفــو إىل اســتحداث هيئــة مل تعهــدها القبيلــة ويــرتبط استصــدار األمــر 

                                                                                                          )2("بذات ضعيفة تعاين االزدراء".
ات الحقـــا كاشــــفا عــــن الرغبــــة يف االنتقـــال مــــن زمــــن العبوديــــة يتغـــري حــــال هــــذه الــــذ  

  واالستذالل إىل زمن السلطة واملكنة ( كما سنجد يف خامتة القصيدة)
إن فعــل األمـــر يكشـــف عـــن رفـــض الشـــاعر للمرحلـــة املاضـــية مـــن حياتـــه والـــيت ارتبطـــت      

هـــذا الــرفض يتخـــري  بالقبيلــة الــيت جرعتـــه أمل االضــطهاد  والعنـــت. وكــإجراء أويل للتعبـــري عــن
  الشاعر الرغبة يف الرحيل:

  أقيموا بني أمي صدور مطيكم                      فإني إلى قوم سواكم ألميل         

ويف تغري املكان تغري لزمن معني ذلك إن العالقـة بـني" الزمـان واملكـان قدميـة قـدم (...)      
  )3(ريا هائال ال فكاك منه "اإلنسان الواعي  بتأثري الزمان واملكان عليه تأث

مــوازاة مــع فكــرة تغيــري املكــان يعمــل علــى جبهــة أخــرى، إذ حيــاول أن يبــث الســكونية يف     
  )*(القبيلة مقابل خلق حركية لصيقة به تعزز طرح فكرة الزمن.

                                                           
1
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2
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إن احلركــة الــيت يــود الشــاعر أن يرســيها هــي وليــدة زمــن مطلــق يشــمل املاضــي واحلاضــر      
والــذي  يــتحكم يف شــرطي  ،)1(خــالل الداللــة الزمنيــة للفعــل املبــين للمجهــول واملســتقبل، مــن

  البيت:
  فقد حمت الحاجات والليل مقمر                 وشدت لطيات مطايا وأرحل        

هـــذه اإلطالقيـــة الزمنيـــة يرافقهـــا مؤشـــر زمـــين إجيـــايب( الليـــل مقمـــر) ؛ إن الصـــفة الـــيت أحلقـــت 
يعتـه يف العـرف البشـري والشـعري عـادة فتبـدو الطبيعـة وكأـا تبـارك بالليل جتعله ينزاح عن طب

قرار الرحيل وتثمن زمن الرفض مشرية إىل أنه  رغم أسى القطيعة مـع اتمـع والـيت ال مياثلهـا 
  إال ظالمية الليل فإن لالنفصال جانبه اإلجيايب الذي يتعالق والقمر.  

  اخلالص:إن التصريح ذا الزمن اإلجيايب يكشف سبيل 
         وفي األرض منأى للكريم عن األذى             وفيها لمن خاف القلى متعزل 

ويؤكـــد أن يف تغيـــري املكـــان تغيـــري لـــزمن الظلــــم "ذلـــك أن يف كـــل جتربـــة للخـــروج مثــــة   
وموجعة ولكنها ترتبط يف الوقت نفسه بـاخلالص(...) ورمـز جتربـة اخلـروج هـو عذابات ثقيلة 
  )2(كان الواسع اخلايل املعزول".املكان القفر امل

  وفي األرض منأى للكريم عن األذى                  وفيها لمن خاف القلى متعزل

إن الزمن املرفوض هو زمن ساد فيه األذى و القلى مما دفع إىل الرغبة يف جتـاوزه عـن طريـق   
ئد هـو نـوع مـن فعل األمر الذي كان خروجا عن نظام القبيلة " وكل خروج عـن النظـام السـا

  )3(احلياة يف زمن آخر غري الزمن السائد".
  :                                         وللتأكيد على فاعلية اخلروج يربط حدوثها بزمن معني

  لعمرك ما باألرض ضيق على امرئ                    سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل

                                                           
1
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أــا تنــزاح عــن الــزمن املاضــي عــن أصــل الوضــع  إن صــيغة الفعــل هنــا وإن وردت ماضــية إال
لتدل على االستمرارية والدميومة ذلك أن يف هذا البيت ضرب من احلكمة وللحكمـة امتيـاز 

  الدميومة والسريورة الزمنية.
وبالتــايل  )*(إن التعبــري عــن الــزمن بواســطة الفعــل (ســرى) يعيــد إلينــا فاعليــة ســرى عقائــديا    

خلـــروج بقدســية خاصــة متــنح الشــاعر فرصـــة الرحيــل حبثــا عــن عـــامل يــرتبط هــذا الــزمن، زمــن ا
  جديد.

  
  

الـــذي ) 1("والرحلـــة القدميـــة تطهـــري للـــنفس والعزميـــة و ابتعـــاث للقلـــق والغـــامض واجلليـــل".   
  يتجسد يف العوامل البديلة (األهل والصحب):

  ولي دونكـم أهلون سيد عمــلس         وأرقط زهلول وعرفاء جـــيأل -6

  م األهل ال مستودع السر ذائع لديهم        وال الجــاني بما جر يخـــذله -7

  وكل أبي باســـل غيـــر أننـي    إذا عرضــت أولى الطرائـد أبسل -8

  .وإن مدت األيدي إلى الــزاد لم أكن     بأعجلهم، إذ أجشــع القوم أعجل -9
، )2(كــم يف وقــت ودميومــة"إن هــذه العــوامل تكشــف عــن زمــن خــاص؛ " متناســب منــتظم وحم

ويبدو إجيابيا يتحكم يف الـزمن املاضـي واحلاضـر( ال اجلـاين مبـا جـر خيـذل) عـن طريـق تعطيـل 
األداة العقابيـــــة حاضـــــرا ملـــــا حـــــدث يف الســـــابق "وهـــــذا هـــــو احلاضـــــر اإلجيـــــايب الـــــذي حيفـــــظ 

  ؟.،ولكن هل ستستمر هذه اإلجيابية)3(املاضي"
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بــديل فعــال يف إطــار تقوقــع اتمــع علــى ذاتــه هــو زمــن إن هــذا الــزمن اخلــاص بالعــامل ال     
إجيـايب قبـل املواجهـة  قبـل بـروز الطريـدة فيتجلـى أمامنـا أن احلـديث عـن ذلـك العـامل البـديل،  
كــان مطيــة للحــديث عــن زمــن يتصــل بــالرفض؛ فالشــاعر يــرفض ذلــك الــزمن الــذي ال متتــد 

ي  يعـيش حركتـه الكاملـة املندفعـة إىل إجيابيته لتطال املستقبل وإمنا " تعتمد على املاضي الـذ
األمــام حنــو احلاضــر، فيتــورط يف انقســام حلظاتــه و تعــددها و اختالفهــا  و تتولــد عــرب حتوالتــه 

  ، )1(املتدرجة أخطاء و أخطاء ".
هـذه األخطـاء الــيت تتولـد عــن العـامل احليــواين و الـذي كــين عنـه ســابقا باألهـل تدفعــه    

) و كذا النفي 8ربا عن رفضه بصيغة التفضيل  يف البيت  (إىل رفض زمن ذلك  االنتماء مع
  ).9يف البيت(

إن التعبري بالنفي وصيغة التفضيل جتمع بينهما صيغة أسلوبية حتمل مؤشرا زمنيا يفيـد   
وــذا متتــد فاعليــة الشــاعر إىل املســتقبل الــذي غيــب يف فعــل  العــامل  االســتقبال (إذا/ إن )،

  اجلديد.
بل الفعال، ينقل الشاعر من زمن يتصـف بالعموميـة و الشـمولية إىل زمـن إن هذا املستق     

الــذات الباحثــة عــن هويــة وانتمــاء، بــدال مــن ذلــك الــزمن املرفــوض ممــا جيعلــه يرتــد يف البيــت 
املــوايل إىل الــزمن املاضــي إميانــا منــه " أن املاضــي لــيس أصــم و إمنــا هــو زمــن مفتــوح منطلــق 

        )2(وبناء "
  د من ليس جازيا                        بحسنى و ال في قربه متعللإني كفاني فق

إن هذا الزمن املاضي ميلؤه احللـم بالوصـول إىل عـامل مثـايل يتجـاوز حمنـة االنتمـاء  إىل عـامل   
احليوان، والذي كشف عن زمن مرفوض ( وإين كفاين ) زمن ماضي يدل على ترسيخ داللـة 

  عر وحماولة جتاوز الشمولية إىل التحديد العدديالقناعة و الكفاية يف عرف الشا
  ثالثة أصحــاب فؤاد مشيع                      وأبيض إصليت ، و صفراء عيطل

                                                           
1
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إن العامل اجلديد عامل الصحب قائم على الكشف عن دالالت زمنية من خالل التسمية     
  كما سيتضح:

شجاعة اليت تبلغ مبلغ جتاوز الزمن إن أوىل أصحب قائم على ال الفؤاد المشيع       /  1
  )1(عن طريق فكرة املوت، اليت تغذيها داللة اجلذر اللغوي (املشيع)

ــيض إصــليت/ 2 تــربز الداللــة الزمنيــة هنــا مــن خــالل اللــون األبــيض، و الــذي            أب
  يوحي أن احلديث عن الصحب هنا قبل املواجهة ؛ اليت تردي البياض إىل محرة .

الداللــة الزمنيــة هنــا أيضــا تــربز مــن خــالل اللــون ( األصــفر ) و           عيطــلصــفراء / 3
  الذي يستخدم للداللة على القدم. 

إذن عامل الصحب يؤسـس  لفكـرة جتـاوز الـزمن عـن طريـق االسـتماتة و كـذا الـتحكم يف     
ل طرفيه؛ السابق (صفراء) ،و الالحق ( أبيض ) مث يلح الشاعر علـى عـرض الـزمين مـن خـال

  أداة الزمن املاضي ( القوس ) و اليت تشري أيضا إىل زمن خاص و هو زمن احلرب .
تنزاح هذه األداة من الداللة على الزمن املاضي من  خـالل اللـون إىل الـزمن احلاضـر مـن     

خــالل ( الفعــل) و الــذي يــرتبط يف البــدء  بالزينــة ( كمــا أشــرنا ذلــك يف الفصــل األول  ص    
(  

  املستقبلي أو املتوقع  مث إىل الزمن
  هتوف  من الملس المتون يزينهــا          رصائع قد نيطت إليها ومحمــل

  إذا زل عنها السهــم حنت كأنهــا     مــرزأة ثكلى تــرن وتعــول

و بالتــايل و كــأن الشــاعر يقــوم بعمليــة تكثيــف لألزمنــة  ( املاضــية و احلاضــرة املســتقبلية ) يف 
  صورة القوس. 

إن  الصـــورة الـــيت ســـلط عليهـــا هـــذا البعـــد الـــزمين العميـــق تكشـــف  عـــن صـــورة الفقـــد و     
الثكل وكأنه يشري إىل استمرارية زمن احلزن و الفجيعة و الذي يتولد أساسا عـن عـدم فعاليـة 

  زمن الرفض (الذي قام على اعتماد األهل بديال للقبيلة و كالمها وجهان لعملة واحدة ) 
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رفض فعــاال و جمــديا ملــا كشــف عــن تلــك الصــورة املأســاوية الــيت تتصــل لــو كــان زمــن الــ     
  بالصحب و اليت كانت نتيجة القطيعة اليت يهفو إىل إحداثها مع القبيلة .

إن صــورة القــوس ال ختتلــف كثــريا عــن صــورة احليــوان؛ إذ تتخــذ مطيــة للتعبــري عــن رفــض     
نفصـال بـل تعمـل علـى تقريبـه زمنيـا زمن معـني ، هـو زمـن صـمت القبيلـة و الـيت ال تعبـأ  باال

عــن طريــق النظــام الــذي فرضــته " نظــام الطاعــة بشــكل مطلــق (...) وكــل اخلــروج علــى هــذا 
   )1(النظام هو خروج عن القبيلة و عقاب هذا اخلروج هو طرد الفرد اخلارج ".

  وفيما يلي خمطط  يوضح ذلك :      
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  : القبيلةمخطط يوضح العالقة بين صورة القوس والشاعر و    

  القوس هي صورة الثبات                                القبيلة
  السهم هو صورة احلركة                                الشاعر

  
  انفصال مأساوي إال أنه                           انفصال ال تأبه به القبيلة

    عن طريقوالشاعر يهفو إىل جعله فعاال        يبدو فعال حني يصيب
  بناء الذات يف انتظار إصابة اهلدف        السهم اهلدف (يف الواقع)

  (الذي تكشفه املواجهة الحقا)            النص يكشف
  مسار الشاعر              

  يتم يف زمن الفاعلية  انفصال               يتم يف    مسار السهم يف اجتاه واحد  
  يق        عودة إىل القبيلةزمن الرفض      غايته حتق            (اخلروج)   

  غايته إثبات الفاعلية  الفاعلية                           
  ما يدعو إىل تعطيله الحقا

إن صورة الرفض  اليت عربت عنها القوس، و أصبغتها بصيغة زمنية مستمرة عـن طريـق       
مــالن الفعــل املضــارع، الــذي خيتــتم بــه عجــز البيــت بصــورة مثــرية ( تــرن وتعــول)، الفعــالن حي

داللة صوتية حتمل مؤشرا بكائيا ينشطر دالليـا للتعبـري عـن طقسـني: الفـرح مـن خـالل الـرنني 
، واحلـــزن مـــن خـــالل العويـــل ، واللـــذين  ينعكســـان علـــى ذات اإلنســـان، و الـــيت تســـتخدم 
الطقـــس البكـــائي للتعبـــري عـــن إعـــالن املـــيالد كمـــا تســـتخدم ذات احلالـــة للتعبـــري عـــن الفقـــد 

  والفجيعة .
قد أرست صورة  القوس للتعبري عـن زمـن الـرفض الـذي يقابلـه الصـمت ، كمـا أسسـت ل    

  إىل مشولية زمنية تضم اللحظتني الفاعلتني يف حياة اإلنسان ( امليالد / املوت).
هذه الصورة أدت إىل بلـوغ زمـن الـرفض مبلغـا قصـيا،عرب عنـه أسـلوبيا بتلـك املتواليـة الـيت     

  كراري يف مسار النص وتشكل اآلن نقطة انعطاف زمينشكلت سابقا نقطة انعطاف. ت
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  ولست بمهياف يعشى سوامه                   مجدعة سقبانها وهي بهــل

  وال جباء أكهى مرب بعرســه               يطالعها  في شأنه كيف يفعــل

  وال خرق هــيق كــأن فؤاده             يظل به المكاء يعلو ويسفـــل

  دارية، متغزل                   يــروح ويغدو، واهنا يتكحـــل وال خــالف

  ولست بعل شره دون خيره                      ألف، إذا ما رعته اهتاج أعـــزل

  ولست بمحيار الظالم إذا انتحت              هدى الهوجل العسيف يهماء هوجــل
بق ذكـره وهـو الـزمن الليلـي مـن خـالل      يبدأ هذا االنعطاف بـاجلمع بـني زمنـني ؛ زمـن سـ      

، والذي بدا سابقا مؤشرا إجيابيا من خالل داللة الفعل القدسـية ،  وكـذا الصـفة )1(( يعشي)
  امللحقة بالليل ( الليل مقمر) إال انه يتحول هنا إىل داللة سلبية كما سبق وأن أشرنا. 

 )2(من خالل داللة لفظة ( مهيـاف)هذا ويشري البيت إىل زمن آخر هو الزمن النهاري       
الذي من املفـرتض أن تتصـف بـه  -الذي يكتسب السلبية من خالل عدم اتصافه باالمتالء 

  واتصافه باجلفافية. -القبيلة
صـورة لـزمن حمـدد  -الذي ينتمي إىل متوالية تؤسس الزمن املرفوض -يكشف هذا البيت     

ورة الــيت كشــفت عنهــا صــورة الصــحب،  والــيت يــوم بطرفيــه : (الليــل والنهــار) يف مقابــل الصــ
أشارت إىل زمن مطلق يتعلق أساسا باستعراض زمن مرفـوض ، علمـا أن ذلـك الـزمن  املطلـق 

  انطلق من زمن حمدد  فهل ستؤول صور النماذج املرفوضة يف القبيلة إىل املطلق ؟
و زمـن الشـباب  إن التوغل يف النماذج املرفوضـة يكشـف لنـا عـن زمـن خـاص يف القبيلـة هـ    

  )*(ومحاقاته ، والذي ترسخ يف عرف القبيلة أنه قائم على إحياء املتع و إشباع اللذات
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  من مميزات هذا الزمن  يف نص الشنفرى أنه مينح السلطة للمرأة 
  وال جباء أكهى مرب  بعرسه                      يطالعها في شأنه كيف يفعل
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املالزمــة تعيــد إلينــا صــورة املالزمــة األوىل بــني الرجــل و املــرأة  إن هــذه العالقــة بــاملرأة و        
تلك الصورة اليت متتد إىل البدايـة البشـرية، زمـن اخلطيئـة األوىل كمـا يـروق للـبعض أن يسـميها 
، تلــك املالزمــة و املطالعــة يف الشــأن الــيت أودت  حبيــاة اإلنســان مــن اجلنــة إىل األرض ، لــذا 

رجــل بــاملرأة عالقــة ســلبية هــي إشــارة إىل زمــن احلــزن و الفجيعــة أحســب أنــه يــرى يف عالقــة ال
  على خالف هذه العالقة اليت تعد يف القبيلة إجياد إىل زمن الرخاء زمن الشباب.

إن الشاعر يرفض ذلك الزمن من خالل نفي االنتماء إليه وكأنـه يـرى يف تلـك املالزمـة        
ا الـيت تتجلـى يف احلبيبـة  والـيت تـروي القصـص أـا الزمنية بني الرجل واملرأة هي تكرار للخطايـ

  )1(جنت عليه وكانت سببا يف مصرعه.
هـــذا اإلحســـاس هـــو مـــا يـــدفع بالشـــاعر إىل إبـــراز صـــورة العقـــاب املســـلط علـــى القبيلـــة       

  الحقا وربطه بالنساء .
  وعدت كما بدأت والليل أليل.        فأيمت نسوانا وأيتمت ولدة

  التحليل الحقا)(وسنعرض هلذه الصورة ب
  ويتأكد رفض زمن القبيلة / النساء يف صورة أخرى ينفيها الشاعر عن نفسه:

  يروح ويغدو داهنا يتكحل.        وال خالف دارية متغزل

هـــذه الصـــورة الـــيت تقـــرتب أكثـــر مـــن عـــامل املـــرأة الـــذي يـــوحي بـــزمن الفجيعـــة عـــن طريـــق      
  ذا العمل  .تقمص أفعاهلا  ( داهنا يتكحل) واالستمرارية  يف ه

من خالل هذا جند أن الزمن املرفـوض والـذي ميثـل زمـن القبيلـة ينطلـق مـن زمـن حمـدد كمـا    
  يلي:

  صورة القوس انطلقت من احملدد املعرب عنه بالقدم، وصوال إىل املطلق.  ·
النمــاذج املرفوضــة والــيت ينفــي االنتمــاء إليهــا انطلقــت مــن احملــدد املعــرب عنــه بــاليوم، وصــوال   ·

 املطلق.إىل 

                                                           
1
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  ويتداخل الشكالن للتعبري عن رفض زمن القبيلة.
لقــد قــام الشــاعر بنفــي مجلــة مــن الصــفات عــن نفســه تنتمــي يف جمملهــا للقبيلــة الــيت      

حيــاول الشــاعر جتــاوز زمنهــا ويؤكــد شــرعية رفــض زمــن القبيلــة ، خاصــة وأــا تبــدو مصــرة علــى 
قها الشاعر باألفعـال الـيت تنسـب للقبيلـة مواقفها وأفعاهلا من خالل صيغة املضارعة ؛ اليت أحل

  واليت تأخذ منحى استمراري واضحا يصل أقصاه يف قوله ( يروح ويغدو داهنا يتكحل).
يقــوم الــزمن املرفــوض علــى االســتمرارية يف الفعــل الســليب مــدعوم برؤيــة ســلبية إىل الــزمن      

  الليلي كما اتضح سابقا ويؤكده ربط الليل باحلرية يف قوله:
  . هدى الهوجل العسيف يهماء هوجل    ست بمحيار الظالم، إذا انتحتول

هذه احلرية تـربط بـني الليـل واالرحتـال ، و بالتـايل هـو عكـس زمـن فاعليـة الشـاعر الـذي يـربط 
  بني الليل واالرحتال. 

إن هــذا املركــب :  فعــل ســليب مســتمر + اســتغالل ســليب للــزمن يعمــق رغبــة الشــاعر يف رفــض 
ذي أرسـى إلحـداث القطيعـة معـه ، ولكـن يـربز مؤشـر جديـد يتعلـق بـالنفي إال زمن القبيلـة الـ

  أنه يقوم بوظيفة  خمالفة لتلك اليت كشفت عن زمن الرفض ، يقول الشنفرى :
  يعاش به ، إال لدي ومأكل    ولوال اجتناب الذأم لم يلف مشرب 

  على الضيم إال ريثما أتحول    ولكن نفســا مرة ال تقيــم بي 

اجتنــاب الــذأم حيــد مــن فاعليــة الــرفض، فــرغم إعــالن الشــاعر عــن رفــض زمــن القبيلــة  إن     
والرغبـــة يف إحـــداث قطيعـــة معـــه إال أنـــه باجتنـــاب الـــذأم يرتاجـــع شـــيئا مـــا عـــن هـــذا القـــرار، 
ويشكل البيت املوايل انعطافا زمنيا كمـا شـكل سـابقا انعطافـا تكراريـا ؛ ذلـك أن الشـاعر يـود 

  يكشف عنها التحول من زمن الرفض إىل زمن احللم.أن مينح فرصة للقبيلة 
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  زمن الحلم:-2    
إن عــامل احليــوان العــامل الــذي وّد الشــاعر لــو كــان بــديال للقبيلــة ، هــو صــورة مــن صــور      

احللم إال أنـه يكشـف عـن الـرفض أكثـر مـن كشـفه عـن احللـم، ويشـرع بـاب احللـم مـرة أخـرى 
ر للرفض وينـزاح للحلـم بواسـطة صـورة القـوس عن طريق عامل الصحب الذي يؤصل هو اآلخ

  املأساوية ، وينتهي زمن الرفض كما أشرنا سابقا بالتحول إىل زمن احللم.
لقد كشفت تقنية  التكرار اسدة يف النفي عن رغبة الشاعر يف جتاوز زمـن الـرفض عـن      

نـــة طوباويـــة فهـــل طريـــق جتـــاوز  فكـــرة االســـتيالء علـــى منـــابع حيـــاة القبيلـــة أمـــال يف حتقـــق مدي
  سيكون احللم زمنا للخالص؟.

  يتجلى زمن احللم عن طريق التشبيه:.
  خيوطة ماري تغار وتفتـــل    وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت

  أزل تهاداه التنائف أطحــــل    وأغدو على القوت الزهيد، كما غـــدا 

  عســـليخوت بأذناب الشعاب وي  غدا طاويا يعــارض الريح هافــــيا 

ينطلق الـزمن مـن احلاضـر ( أطوي،أغـدو) الـذي ميثـل االنفصـال عـن القبيلـة وفعـل الـذات     
احلاملـــة بتحقيـــق صـــورة معينـــة ، إال أن االعتمـــاد علـــى التشـــبيه يفضـــي إىل االرتـــداد إىل الـــزمن 
املاضــي وبالضــبط زمــن احليــاة يف إطــار القبيلــة / زمــن اجلــوع والــذي كــان اخلــروج عــن القبيلــة 

ير منه (إذا عرضت أوىل الطرائد أبسل )،  إال أن احللم باالجتماع  بالقبيلـة والـذي جتسـد حتر 
يف اجتنـــــاب الـــــذأم حيـــــول دون االنفصـــــال التـــــام عنهـــــا فيســـــتبدل زمـــــن الـــــرفض بـــــزمن احللـــــم 

  واالجتماع يف إطار قبلي.
تكشــف إن االرتــداد إىل الــزمن املاضــي  ال تكشــف عنــه داللــة ( اجلــوع) فقــط،  و إمنــا      

  عنه صيغة الفعل اليت تتعلق بطريف املشبه به وهي صيغة املضي:
  كما انطوت / أغدو        كما غدا    أطوى 
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تربز صورة عامل احليوان مرتكزة على أساس زمين معني هو ( الغدو) الذي يكشف عن       
هـذا التعامـل مـع والـذي يتعلـق بـاجلزء النهـاري ، إن  )*(فاعلية الشطر الثاين من الزمن الطبيعي

  الزمن يكشف رؤية خاصة للزمن يف نظام الشاعر: الليل للرفض/ والنهار للحلم.
  وهذا االستخدام  مستمد من حياة الصعلوك اليت تقوم على خمالفة  نظام القبيلة.

يشــرع بــاب احللــم علــى الرتكيــز علــى الفضــاء الواســع واالنفراديــة اللــذين كانــا شــرطا      
الــيت اعتمــدها زمــن الــرفض ســابقا كحقيقــة مطلقــة ، ويعتمــدها زمــن  لتأســيس رحلــة اخلــروج 

  احللم كحقيقة جمربة لكائن يقرتب من شخصية الصعلوك وهو (الذئب).
أثناء استعراض فعل الـذئب نلحـظ أن الـزمن (غـدا) ينتقـل أو يتحـول مـن املاضـي إىل     

عنـــا يف هـــذه رســـم صـــورة يف احلاضـــر مـــن خـــالل األفعـــال ( خيـــوت، يعـــارض ، يعســـل) ولـــو مت
  األفعال لوجدنا أا ترتبط بالشاعر وفق ما يلي :

يعــارض              مياثــل القبيلــة يف فعلهــا وينقــل الســلطة إليــه ليمــارس عليهــا القهــر الــذي  
  مارسته كما سيتجلى يف املعركة اليت تصورها القصيدة الحقا

  كة امليل اليت يؤسس هلا.يعسل                  االضطراب واالهتزاز يتقاطع مع حر   
بعد هذه األفعـال الـيت متثـل نقـاط تقـاطع بـني الـذئب والشـاعر يـربز مؤشـر آخـر يرتكـز        

علــى االرتــداد  إىل الــزمن املاضــي، كاشــفا عــن تلــك الصــورة احللميــة ( أغــدو كمــا غــدا ملحــة 
  على الزمن املاضي  من خالل إعادة اللفظة ( غدا).

ضـــي ينــــزاح إىل الـــزمن احلاضـــر عــــن طريـــق التعـــالق بــــني أفعـــال الــــذئب إال أن الـــزمن املا      
كمـا مل يسـتمر عـرض األنـا   –وأفعال الشاعر ، وال يستمر زمن عرض األنـا يف صـورة الـذئب 

إذ يربز طارئ جديد مل يكـن يف احلسـبان هـو عمليـة املباغتـة الـيت  –يف صورة البديل احليواين 
ايل تتعدد اجلبهات اليت يواجههـا الـذئب والـيت تبـدو يواجهها الذئب من طرف القوت ؛ وبالت

  مشرتكة بينه وبني الشاعر:
 :الجبــهات الذئــب: الشاعــر:
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ــــــديل يتجــــــاوز  ــــــة يف البحــــــث عــــــن عــــــامل ب لرغب
  الشاعر الطبيعة كما سيتجلى الحقا بالتفصيل

الشـــــــــــــــــاعر جتـــــــــــــــــاوزه وحصـــــــــــــــــن ذاتـــــــــــــــــه(أدمي    
 أستف.....)

  
  أزل اداه التنائف أطحل

  معارضة الريح  من خالل
 يسعى إىل جتاوزه 

  
  التفرد

  الطبيعة
 القوت

                
بتعـــدد اجلبهـــات و الـــيت يبـــدو أن الشـــاعر ال يعـــاين منهـــا كعقبـــات ، يرتـــد الـــذئب إىل        

الــزمن املاضــي ليحصــل بــذلك شــرخ بــني الرغبــة يف االنتمــاء إىل عــامل الــذئب و حقيقــة ذلــك 
  صورة أو منوذج من مناذج القبيلة . العامل و اليت ال تعدو كوا

  فلما لواه القوت من حيث أمه                          دعا فأجابته نظائر نحل    

مــن خــالل أول كلمــة  تصــادفنا يف هــذا  )1(تتجلــى" داللــة الــزمن  املاضــية  لفظــا و معــىن"    
  البيت (فلما )

عــامل القبيلــة  عــامل البحــث  املشــرتك  عــن و ــذا حتيلنــا الصــورة  اســدة يف هــذا البيــت  إىل 
هـــاجس الغـــذاء و املـــاء  الـــذي يوحـــد أفـــراد القبيلـــة و يلـــم شـــتاا ، ممـــا يغيـــب  صـــيغة الـــزمن 
ـــواه ، أمـــه ، دعـــا ،  ـــزمن املاضـــي مـــن خـــالل األفعـــال ( ل ـــة علـــى ال احلاضـــر و يكشـــف الدالل

ر رغبـة يف البحـث عـن فضـاء فأجابته ) ، وذا ينزاح الـذئب إىل عـامل القبيلـة، و تـراود الشـاع
  حلمى  جديد ، يومئ إليه  التشبيه الذي يربز يف صورة النظائر: 

  مهلهلة شيب الوجوه كأنها                           قداح بكفي ياسر يتقلقل       

   !إن صورة النظائر متنح إمكانية جتاوز الزمن املاضي إىل زمن جديد و لكن أي زمن؟       
د لذلك املاضي الذي توكل فيه مناذج القبيلة لآلخـر؛ عـن طريـق املقـامرة، والـيت تعـد إنه امتدا

ضربا مـن ضـروب احللـم ؛ فكالمهـا يشـرتكان  يف حلظـة الرتقـب،  فإمـا حتقـق احللـم /  كسـب 
  املقامر ة و إما يقظة على الواقع املر / اخلسارة .
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صــيغة املضــارعة الــيت يتمتــع ــا  لقــد عجــزت الصــورة األوىل عــن جتــاوز زمــن القبيلــة رغــم     
الفعـــل، و داللتـــه احلركيـــة  إال أن هـــذه احلركيـــة ال تصـــدر مـــن الـــذات بـــل تســـلط عليهـــا  ممـــا 

  جعلها تؤصل لالنتماء للقبيلة .
وــذا تــربز الصــورة الثانيــة قائمــة علــى استحضــار صــورة القبيلــة مــن خــالل جمتمــع النحــل     

  الذي يتعرض هلز استقراره :
  خشرم المبعوث حثحث دبره                   محابيض أرادهن سام معسلأو ال     

    
  
إنه جمتمع قائم على الطبقية كما هو معروف علميا وهو يتعرض يف زمن ماضـي لتلـك       

اهلزة  (حثحث) اليت ميارسها سام معسل والذي يشرتك مع يعسل يف اجلذر  اللغـوي  الـذي 
اعر و الــذئب،  و بالتــايل تــربز صــورة معســل و كأــا أشــرنا  أنــه كشــف عــن تقــاطع بــني الشــ

مشرية إىل حتول الذات للقيام بفعل مضاد  غايته التشويش على تلـك الصـورة اجلمعويـة الـيت 
  اختذت مطية للتعبري عن عامل النظائر. 

ولتجاوز هذه الرغبة يف التشويش تنتج متواليـة تكراريـة تقـوم علـى الفعـل املاضـي فـال يبـق     
للــزمن احلاضــر بــل بــالعكس الــزمن املاضــي يكــون عبــارة عــن بوابــة لــزمن الفقــد والفجيعــة     أثــر  

  ( الثكل، مراميل، عزاها، الشكوى).
تكشـــف هـــذه الصـــورة أن صـــورة الـــذئب كصـــورة  الشـــنفرى الـــذي مل تكـــن فرديتـــه "         

   )1(فردية انفصال عن القبيلة وإمنا كانت على العكس فردية اتصال".
  إن صورة الذئب تنتهي بالعودة إىل أول احلال (فاء وفاءت)        

  على نكظ ، مما يكاتم مجمل  وفاء وفاءت بادرات ، وكلها              

حيـــث يعـــود كـــل منهمـــا إىل حالـــه؛  الـــذئب إىل تفـــرده والصـــحب إىل حـــاهلم ، إذن حــــىت  
  مبادرة الذئب يف صنع جمتمع أشبه بالقبيلة تنكسر على أرض الواقع .
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إن عــامل الــذئب يكشــف أن زمــن احللــم يتعلــق خبلــق توابــع تنــتهج ــج الشــاعر، مــوازاة       
بعناصـــر القبيلـــة الـــيت تبـــدو ملتحمـــة رغـــم ســـلبية الفعـــل الـــذي متارســـه ، كمـــا تكشـــف صـــورة 
الـــذئب عـــن احللـــم باالنفصـــال عـــن اتمـــع ذلـــك االنفصـــال الـــذي عجـــز زمـــن الـــرفض عـــن 

  حتقيقه.
  تتعلق بكشف جانب من جوانب زمن احللم،  يعرب عنه بالقطا وتربز صورة أخرى     

  وتشرب أسارى القطا الكدر بعدما            سرت قربا ، أحناؤها تتصلصل  

    هممت ، وهمت وابتدرنا وأسدلت              وشمر منــي فارط متمهل  

  فوفيت عنها ، وهي تكبو لعقره              يباشـره منها ذقون ،وحوصل  

  يتجلى زمن احللم باملوجهة يف حمورين : و  
  / حمور الزمن احلاضر:  املنطلق منه و الذي يرتد إىل زمن ماضي.1
/ حمــور الــزمن  املاضــي : ســرت وهــو زمــن قدســي يف عــرف الشــاعر أمــا يف  منطــق جمتمــع 2

القطا فالنص يكشف أنه يرتبط باحلرمان ، وهو الزمن الذي بلغت فيه  القطـا درجـة قصـوى 
  لعطش  كشفها ذلك الصوت املنبعث  من جوانبها ( تتصلصل ).من ا

إن االنطالق من الـزمن احلاضـر ( و تشـرب ) يسـاهم يف خلـق تبعيـة للشـاعر تتحـول   
إىل رغبــة يف املواجهــة، و االســتباق غــري أــا ســرعان مــا تكشــف عــن تفــوق الشــاعر ، الــذي 

(تكبـو) ، وتـزداد صـورة القطـا ضـعفا  يوايف القطا وهي يف حال أشبه بالسكونية املعرب عنها بـ
حـــني يربطهـــا بالقبيلـــة الـــيت يبـــدو أـــا  خضـــعت لرغبـــة الشـــاعر حـــني باشـــرت أمـــر الشـــرب 

  بسرعة.
ــــة وإذالهلــــا ، وصــــورة الــــذئب        إن صــــورة القطــــا تكشــــف عــــن احللــــم يف مواجهــــة القبيل

النفصــال يف تكشــف عــن احللــم بتحقيــق االنفصــال والــذئب أوىل بنمــوذج املواجهــة؛ إال أن ا
عـــرف الشـــاعر أصـــعب مـــن املواجهـــة بـــدليل عـــدم القـــدرة علـــى ممارســـته ، والـــيت تنفضـــح مـــن 

  خالل البحث عن بديل أو االنتقال من زمن الرفض إىل  زمن احللم.
  أما املواجهة فإا ال ختيف الشاعر، حيث يرى يف القبيلة بنية مهرتئة قابلة للتصدع.    
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  للحديث عن الذات وفاعليتها. إن احلديث عن املواجهة متهيد
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  زمن الفاعلية: -3    
أفضى زمن الرفض إىل زمن احللم الذي جتسـد يف حلـم االنفصـال وحلـم املواجهـة الـذي       

  )1(كان متهيدا للكشف عن زمن الفاعلية " فاحللم والذاكرة حلظتني رئيسيتني للذاتية".

  ق باحلرب:يرتبط زمن الفاعلية باملواجهة اليت تتعل
  لما اغتبطت بالشنفرى قبل أطول    فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل

نلحظ أن الشاعر استخدم لفظا خاصا للتعبـري عـن احلـرب ( أم قسـطل) يتقـاطع وذلـك      
االنفصــال الــذي ارتكــز عليــه ســابقا بــني ( األم واالبــن) ويف هــذا إشــارة إىل االســتهزاء بتلــك 

  بلة لالرتباط باحلرب.العاطفة ( األمومة) ما دامت قا
يف هذا الزمن احلرج ( أم قسطل) تتمكن الذات، من التصريح بامسها ( الشـنفرى) علـى      

خالف زمن الرفض الذي عرب عن الذات بصيغة ( أين، يل..)،  وزمـن احللـم الـذي عـرب عـن 
الــذات بصــيغة ( أفعــل ) ( أطــوى، أغــدو..) ، هــذا التصــريح باالســم واإلحلاحيــة علــى ذلــك 
يلمح إىل أن زمن احلرب هـو الـزمن الفعـال الـذي تـربز فيـه الـذات سـافرة بعيـدا عـن الرغبـة يف 
االنضواء حتت ألوية عوامل أخرى ، كما أن هذا الزمن يقوم على قلب املوازين عن طريق ربط 

  احلرب بالغبطة ، على خالف ارتباط وسائلها سابقا بالفجيعة واحلزن.
ه خاصة بالشاعر الـذي يتحـول  مـن املطـارد إىل الطريـد ؛ مـن كما حيدث هذا الزمن نقل      

:  
  إذا عرضت أولى الطرائد أبسل    وكل أبي باسل غير أننـي 

  إىل :
  عقيرتـه أليهــا حـــم أول          طريد جنايات تياسرن لحمه 

إن الشـــاعر يتعـــرض هلـــذه الصـــفة ( طريـــد) مـــن قومـــه الـــذين أبعـــدوه حبكـــم انتمائـــه كمـــا      
  هلا من ذاته ، إذ هي نتيجة األفعال اليت قام ا .يتعرض 

                                                           
� ظر�� ا����ر�� ��ر: أ���د درو��ش ، ا�����س ا6���< ��;(�	�� ، �ون �وھ�ن: � �� ا���7 ا����� ا -1

 . 271، ص 1995ا���روع ا�(و�� ���ر���،��روت، �� �ن، د.ط/



  المدخل: الميات األمم.

  98

  إن املتسبب يف فعل طرده هي اجلنايات:
  عقيرته أليها حم أول      طريد جنايات تياسرن لحمه

  وقد سبق وأن ربط اجلنايات بالعامل احليواين ربطا إجيابيا:
  لديهم وال الجاني بما جر يخذل    هم األهل ال مستودع السر ذائع

  لعامل جوبه بالرفض وبالتايل تسقط أسسه:ولكن ذلك ا
  عن طريق  إثبات تفوقه كما أشرنا لذلك يف زمن الرفض . :أوال
  عن طريق عدم االستفادة من أسس ذلك العامل؛ بدليل أن اجلاين يف عرفه خيذل . :ثانيا
هــذا وتعيــدنا  قضــية املطــاردة إىل زمــن آخــر هــو زمــن املقــامرة / احللــم ( طريــد جنايــات      

حلمـــه) ، وبالتـــايل تـــدخل منـــاذج القبيلـــة مرحلـــة حلميـــة يف زمـــن فاعليتـــه حـــني حتلـــم تياســـرن 
باقتســام حلمــه مياســرة وتعــرب عــن ذلــك بصــيغة املاضــي الدالــة علــى اســتمرارية ذلــك احللــم ، 
واســـتغراقه زمنـــا طـــويال لكـــن ســـرعان مـــا يـــزول ذلـــك احللـــم حـــني يكشـــف مشـــروطية  تلـــك 

  ) .القسمة (عقريته أليها حم أول
ـــة ينســـحب علـــى كـــل مـــا يتعلـــق بالشـــاعر إذ يعـــرب علـــى ذاتـــه         ويبـــدو أن زمـــن الفاعلي

بالعقرية واليت ترتبط يف جـذرها اللغـوي باملكـان الـذي أثبـت فاعليـة الشـاعر يف املواجهـة زمـن 
  احللم:

  .يباشره منها ذقون وحوصل                فوفيت عنها وهي تكبو لعقره
رك الشـــاعر عـــدم جـــدوى احللـــم ، ووجـــوب العمـــل إلثبـــات إذن يف الوقـــت الـــذي يـــد  

الــــذات ، تــــدخل القبيلــــة مرحلــــة حلميــــه ســــاذجة، أو تــــدخل مرحلــــة مــــن حالــــة الفوضــــى و 
الالتــــوازن  تتجلــــى أوال يف احللــــم ، وثانيــــا يف احلركــــة الــــيت حتــــاول أن تتصــــف ــــا حاليــــا إزاء 

  السكون الذي خيم عليها سابقا:
  ا                          حثاثا إلى مكروهه تتغلغلتنام إذا ما نام يقظي عيونه

إن الزمن املعرب عليه هنا يرتبط بالليـل الـذي عـرب الشـاعر سـابقا عـن فاعليتـه ، لكنـه يـربز     
هنا ملتصـقا حبركـة سـكونية هـي النـوم هـذه احلركـة السـكونية ظـاهرا غـري متحققـة يف القبيلـة ، 
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تنـام إذا مـا نـام ) و بالتـايل تسـاهم يف حتقيـق ضـرب  إذ أا مشروطة حبصوهلا عنـد الشـاعر (
من الفاعلية  اليت أشار زمن احللم  إىل حتقيقهـا ، عـن  طريـق  خلـق تبعيـة للشـاعر ، و حـىت 
يف حال حتققها يف الشاعر ، حتيد عن مسـارها السـكوين لرتتـبط باحلركـة مـن خـالل ( يقظـى 

غــري جمديــة للقبيلــة ، ذلــك أن زمــن النــوم ، حثاثــا ، تتغلغــل )  إذا نــوم الشــاعر خيلــق حركيــة 
  أشري إليه من قبل أنه يرتبط بالفاعلية يف حياة الشاعر و السلبية يف حياة القبيلة .

إن الـــزمن الليلـــي ( النـــوم) يصـــبح أداة إلحـــداث القطيعـــة مـــع القـــوم مـــن خـــالل داللـــة       
  .)1(اجلذر اللغوي للفظة

تـأزم  إـا   اجلبهـة الداخليـة الـيت تكشـف بعد هذا يعرض الشاعر جبهة أخـرى مـن ال  
أن اهلمـــوم متتـــاز بصـــفة االرتبـــاط الشـــديد بـــه، املعـــرب عنهـــا ب(إلـــف) ،وكـــذا االســـتغراق   يف 
الـزمن املاضــي  واحلاضـر ( مــاتزال تعـوده عيــادا ) ، إضـافة إىل جتاوزهــا الـداخل إىل اخلــارج يف 

  اهليئة املرضية اليت يشاها ا.
  القوس ربها                           و أقطعه الالتي بها يتنبل و ليلة نحس  يصطلي

بــل هــي ذلــك الــزمن الــذي  )2(إن ليلــة حنــس هــي امتــداد لــزمن احلــرب ( أم قســطل )
ربطه الشنفرى بالفرح وف التقاطع بني الزمنيني  إمياء إىل أن  الليلة هـذه تكـون ذات فاعليـة 

  إجيابية بالنسبة للشاعر.
ة علــى تعطيــل وســائل احلــرب ويف هــذا إشــارة إىل أن " الثــائر خيلـــق قامــت هــذه الليلــ

  وال يستخدم تلك اليت توفرها الطبيعة أو النظام .)3(الوسيلة "
كمــا يكشــف هــذا التعطيــل يف وســائل احلــرب عــن جتــاوز زمــن الــرفض،و احللــم معــا ، 

القــوس ،  اللــذين عــربت عنهمــا ســابقا  الصــورة املأســاوية لالنفصــال احلاصــل بــني الســهم و
ولرتسيخ داللة إحداث القطيعة ، يستبدل لسهم الذي يدل على الرقابة باألقطع  اليت تشري 

  داللتها اللفظية إلحداث االنفصال .
                                                           

1
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3
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و بالتــايل يــــتجسد االنفصـــال عـــن الصـــحب اســتكماال لالنفصـــال عـــن األهـــل الـــذي 
يلـي  سـرت /وـاري جتسد سابقا  و يرتكز االنفصال و املواجهة يف زمن احللم ، علـى زمـن ل

أغــدو يتضــح أنــه ســيمتد هنــا أيضــا مــن الليــل إىل النهــار؛ و قــد بــدأ زمــن احلــرب باســتعراض 
الفاعلية يف الزمن الليلـي الـذي كـان منـذ البـدء ذا فاعليـة إجيابيـة،إال انـه انتقـل مـن ليـل مقمـر 

، أفضــى ،إىل ليــل متــأزم ( ليلــة حنــس ) تذكيــه الوحــدة  واالنفصــال الــذي بــات أمــرا ضــروريا 
  إليه زمن الرفض و احللم .

واملالحـــظ أن عمليـــة جتـــاوز عـــامل الصـــحب ، تـــتم يف زمـــن ليلـــي و هـــو الـــذي ارتـــبط    
بـــزمن فاعليـــة الصـــعلوك ، و كـــأن لـــه الرغبـــة يف إثبـــات ذاتـــه بعيـــدا عـــن األهـــل و بعيـــدا عـــن 

  الصحب وهذا ما يفسر  استخدامه لضمري األنا :
ســـعار و أرزيـــز  و وجـــر و               دعســـت علـــى غطـــش و بغـــش و صـــحبتي      

  أفكل 

إن هــــذه العمليــــة تــــتم يف الــــزمن املاضــــي مــــن خــــالل صــــيغة الفعــــل، ومــــن خــــالل داللــــة     
الصحب اليت تتضح أا نتيجة للزمن املاضي ، زمن اجلوع الـذي سـعى الشـاعر إىل إحـداث 

  قطيعة معه. 
عة بـروز النتيجـة الـيت يكشف الزمن ( ليلة حنـس ) عـن  فاعليـة خاصـة مـن خـالل سـر 

  يعرب عنها حبرف العطف ( الفاء ):
  دعست             فأميت .

  فأيمت نسوانا وأيتمت ولدة             وعدت كما بدأت والليل أليل

كما تقع الغارة على النساء،  وكأنه يود أن ينـتقم لنفسـه مـن املـرأة الـيت أشـرنا سـابقا إىل أـا 
داللة األفعال هذه ( أميت ، أيتمت ) تـرتبط بالثكـل والفقـد  مصدر بؤسه وشقائه ، كما أن

الذي برز يف صورة الـذئب ويف صـورة القـوس ، إذن الشـاعر يقـوم بعمليـة سـحب مواصـفات 
  زمن الرفض وزمن احللم إىل زمن الفاعلية ، ناقال ذلك اإلحساس املرير من ذاته إىل القبيلة.

نتقــال مــن النتــائج إىل عــرض انتهائهــا   ويســتمر يف عــرض ســرعة األداء ؛ عــن طريــق اال
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كمـــا بـــدأت) مســـتخدما تقنيـــة ( الفـــالش بـــاك) حيـــث يعيـــدنا إىل الصـــورة الســـابقة  ( عـــدت
  واليت كان عليها قبل الغزو وأشارت إىل زمن اجلوع والفقر.

يتضــح إذن أن اإلشــكالية ليســت إشــكالية جــوع يــود أن يتجــاوزه  وإمنــا هــي رغبــة يف 
  اليت جرعته املرارة واملهانة. االنتقام من القبيلة

صــحيح أن الشــاعر أــى املعركــة دون إحــداث تغيــري يــذكر( عــدت كمــا بــدأت) ، إال 
أن الزمن يشهد تغيريا واضحا ( الليل أليل) ، ومع هذا كانت املعركة أو الغارة فعالـة وبالتـايل 

ر) بـل يتعـدى يكتسب الليل املطلق فعاليـة يف عـرف الشـاعر، إذ ال يقتصـر علـى( الليـل مقمـ
  إىل (الليل أليل).

  :ومتتد فاعلية الليل لتشمل الزمن النهاري 
  وأصبح عني بالغميصاء ، جالسا              فريقان مسؤول وآخر يســأل

  فقالوا: لقد هرت بالليل كالبــنا              فقلنا: أذئب عس أم عس فرعل

  قطاة ريع أم ريع أجـــدل فلم تك إال نبأة ثم هومــــت               فقلنا:

  فان يك من جن ألبرح طارقـــا             وإن يك إنسا ماكها اإلنس تفعـــل

إن هــذا الــزمن هــو امتــداد لــزمن احللــم الــذي كشــف عــن عــدم فاعليــة هــذا اجلــزء مــن 
الزمن الطبيعي (الصبح) يف عرف القبيلة ،( يف صورة القطا ، صـورة الـذئب) كمـا أنـه وسـيلة 

زمن الفاعلية يف عرف الشاعر؛ بامتداد األثـر مـن الليـل إىل الصـبح فكيـف سـيتجلى إلظهار 
  هذا الظهور؟

زمن الصبح يكشف عن حتقيق الرغبة اليت سـاورت الشـاعر، والـيت تتمثـل يف إحـداث 
قطيعـــة مـــع القبيلـــة، صـــحيح أن زمـــن هـــذه القطيعـــة يـــتم لـــيال، إال أن الصـــبح الـــذي حلمـــت  

دو صــورة لكشــف القطيعــة احملدثــة والــيت تنتقــل مــن الشــاعر إىل القبيلــة بــه كعنصــر فاعــل يغــ
القوم إىل انقسام  عناصر القـوم أنفسـهم إىل فـريقني ، ولـيس هـذا فحسـب بـل يكشـف هـذا 
الزمن على السكونية اليت كان الشاعر يعمل جاهدا على إرسـائها يف القبيلـة ، وـذا يتحقـق 

حتقـق فعـل األمـر الـوارد يف البـدء والـداعي شطر مـن السـلطة الـيت كـان يهفـو إليهـا عـن طريـق 
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لبــث الســكونية يف القبيلــة ،ويتجلــى الســكون يف اهليئــة  الــيت أصــبح القــوم عليهــا والــيت تــوحي 
  بغياب رد فعل  أو حركة معينة ملواجهة فعل الشاعر :

  جالساأصبح عني بالغميصاء 

نشـقاق واالنفصـال  بـني وال تقف مناذج القبيلـة عنـد السـكونية السـلبية بـل ينضـاف إليهـا اال
صــفوفها والـــذي أســـفر عنـــه ذلـــك الـــزمن الليلــي ، تنفصـــل القبيلـــة إىل فـــريقني مســـؤول وآخـــر 
يســـأل ويف هـــذا االنفصـــال اعتمـــاد علـــى الكـــالم الـــذي غيـــب يف زمـــن الـــرفض مـــن النمـــاذج 

  املرفوضة ولكنه ظهر يف صورة الذئب:
  شقوق العصي كالحات وبسل    مهرتة فوه كأن شدوقها

  ربطت يف صورة تشبيهية بني األفواه والفرقة وهو ما جسدته عناصر القبيلة. واليت
إن زمــــن حتقــــق الســــكونية واالنفصــــال بفضــــل بــــروز الفاعليــــة يف الــــزمن الليلــــي،  يفضــــي إىل 
حوارية بني تلك العناصر هي استحضار ملا حدث يف تلـك الليلـة مفصـحة عـن حـرية تعـرتي 

حبثـا عـن    1)1(ة وطارت بألبـام فكـل مـنهم يسـأل اآلخـر"أفراد القبيلة " لقد أذهلتهم الغار 
  الفاعل الذي تضاربت اآلراء حوله ، إن هذه احلرية تغطي الزمن النهاري: 

  فريقان مسؤول وآخر يسأل  أصبح عني بالغميصاء جالسا       
  ليلتحم بالزمن الليلي الذي متلؤه احلرية يف زمن الرفض.

  هدى الهوجل العسيف يهماء هوجل        ولست بمحيار الظالم إذاانتحت 

وبــذلك تشــمل احلــرية الــزمن الطبيعــي للقبيلــة،  وتكشــف عــن فاعليــة  ذات الشــنفرى 
  اليت جتاوزت صورة احليوان واالنسان واجلن  لتشمل بذلك منوذجا متفردا ال مثيل له. 

 إن تلــــك الصــــورة املتفــــردة والــــيت ال مثيــــل هلــــا يف زمــــن معــــني ( ليلــــة حنــــس) تكشــــف
  فاعليتها 

يف زمن آخر ال يقل حرجا عن ( أم قسطل و ليلة حنس ) ، إنه امتداد لـ : ( الليل ، أليـل) 

                                                           
1
 260وھب رو��� ��ر � ا�(د�م وا� (د ا��د�د ص - 



  المدخل: الميات األمم.

  103

  كما جيمع هذا الزمن بني ( ليلة حنس وأصبح) من خالل يوم  ) *(الرتباطه بالشعرى
  أصبح                   ليلة حنس   
  

  تكشف عن خارقية الذات             تكشف عن ماهية
  الفاعلة وماهية الضعف يف القبيلة       القبيلة وخارقيةالضعف يف 

  الذات الفاعلة
  إن هذا الزمن يرتبط بعرض صورة عنه ترتبط باملكان الواسع عن طريق الرمضاء:

  أفاعيه في رمضائه تتململ    ويوم من الشعرى يذوب لعابه 

ان حيصـده إن فاعلية هذا الزمن تتمثل يف جتاوز الشاعر ملرحلـة القهـر والظلـم الـذي كـ
نتيجة صورته ، اليت تكشف عن نسـبه ويتجلـى هـذا التجـاوز يف عمليـة الكشـف عـن وجهـه 
  يف هذا اليوم؛ ذو امليزة احلربية مع رفض كل مامن شأنه أن يكون عائقا أمام هذا الكشف:

  وال ستر إال األتحمي المرعبل        نصبت له وجهي وال كن دونه

  ائد عن أعطافه ما ترجــللب      وضاف إذا هبت له الريح ،طيرت

  له عبس عاف عن الغسل محول    بعيد بمس الدهن والفلي عهـده   

  بعاملتــين ظهره ليس يعمل            وخرق كظهر الترس قفر قطعته

  على قنة أقعي مرارا وأقعد      وألحقت أواله بأخراه موفيــــا

  لمذيلعذارى عليهن المالء ا           ترود األراوي الصحم حولي كأنها 

  من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل         ويركدن باآلصال حولي، كأنني
إن الكشـف عـن الوجــه يف هـذا الـزمن ( يــوم  مـن الشـعرى) هــو امتـداد للكشـف عــن 
االسم   ( فإن تبتئس بالشـنفرى...)،  إن عمليـة الكشـف هـذه جتعـل ذات الشـاعر تتحـول 

هـا ، هـذا االرتبـاط  جيعـل ذات الشـاعر تتحـول إىل االرتباط الفعلي بـالزمن الـذي أبـرز فاعليت
  إىل دوال زمنية كما سنرى.

                                                           

 ا���رى: �و�ب 	� ا��وزاء �ط�- � د �دة ا��رب. -* 
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  يكشف عن زمن الفاعلية                 الوجه
الثيـــاب الباليـــة والـــيت تكشـــف عـــن الـــزمن املاضـــي زمـــن   األحتمي املرعبل 

الفقــــر                      وبالتــــايل يصــــل الشــــاعر إىل 
  اضي.املزاوجة بني زمن الفاعلية والزمن امل

مث يتخـــذ مـــن صـــورة الشـــعر مطيـــة للتعبـــري عـــن ذاتـــه يف زمـــن الفاعليـــة مقارنـــة بالصـــورة     
  املرفوضة يف القبيلة واليت ترتبط باملرأة (داهنا يتكحل).

  لبـــائد عن أعطافه ، ما ترجل           وضاف إذا هبت له الريح ، طيرت

  ن الغسل محولله عبس ، عاف ع              بعيد بمس الدهن والفلي عهده

  بعـــاملتين، ظهره ليس يعمــل         وخرق كظهر الترس قفر قطعته   

  على قنـــة أقعـي مرارا وأمثــل         وألحقت أواله بأخراه موفيـــا 

  عذارى عليهــن  المالء المذيـل         ترود األراوي الصحم حولي كأنها 

  فى ينتحي الكيح أعقـلمن العصم أد          ويركدن باآلصال حولي كأنني 

تتحــــول ذات الشــــاعر إىل دوال زمنيــــة، خيضــــع هــــذا التحــــول الطبيعــــة إلبــــراز فاعليــــة   
الشاعر وهذا وليد عالقته بالطبيعة على خـالف عالقـة أفـراد القبيلـة ـا ، الشـاعر حيتفـي ـا 
ألا تكشـف عـن بعـد زمـين خـاص سـيما لفظـة " ضـاف" الـيت تـوحي ببعـد زمـين أمـا القبيلـة 

ا تسعى لتحريف الطبيعة من خالل طقوس الزينة اليت متارسها واليت تؤدي ا إىل احلتف فإ
  رغم بريقها كما ظهر يف صورة القوس.

عمليــة الكشــف عــن البعــد الــزمين الطبيعــي واحتفــاء الشــاعر بــه يكشــف عــن فاعليــة 
خمالفـــة  الـــزمن    ( يـــوم مـــن الشـــعرى) يف الكشـــف عـــن املخالفـــة التامـــة للقبيلـــة ، عـــن طريـــق

أفعاهلــا ، فــإذا كانــت حتتفــي بأصــناف الزينــة ( داهنــا يتكحــل) يف زمــن الــرفض فــإن الشــاعر 
يشـــغل وقتـــه بـــأمر أعظـــم " ذلـــك أن الـــنفس مشـــغولة فـــإن مل متلـــئ بعظـــائم األمـــور، ملئـــت 

  بصغائرها".
بدليل أنه يصور فجوة زمنية بينه وبـني فعـل الزينـة يبلـغ مبلـغ احلـول وهـذا زمـن قياسـي 
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  قرن بالفعل نفسه يف زمن القبيلة. إذا ما
  بعيد ميس الدهن والفلى عهده       يروح ويغدو داهنا يتكحل 

هـذا اليـوم تتجلـى فاعليتــه أكثـر مـن خــالل خمالفـة القبيلـة ،والــيت كـان االنفصـال عنهــا 
صعب يف كل مرة ، وبالتايل جلأ إىل استغالل الزمن ذلـك " أن األسـاس  يف بنـاء القبيلـة هـو 

لـــذي أرقهـــا فهاجســـها كـــان هـــاجس انقضـــاء زمـــن معـــني(...) القبيلـــة زمـــان وليســـت الـــزمن ا
  )1(مكانا"

وامتـــدادا ملخالفـــة القبيلـــة حيـــول صـــفة مـــن الصـــفات الـــيت أحلقهـــا بنماذجهـــا ( خـــرق) 
مستخدما اللفظة ذاا للتعبري عن استعراض فاعلية املكان ، وحتقيق تلك الفاعلية اليت أشار 

  ي.إليها يف البيت املركز 
  راغبا أو راهبا وهو يعقل سرى    لعمرك ما باألرض ضيق على امرئ 

حيث أن سرى عربت على الزمن وعلى احلركة، الزمن أثبتت فاعليته سابقا وهذا زمن إثبـات 
فاعلية احلركة اليت سامهت الطبيعة يف بعثها من خالل حركـة الـريح املتعلـق بـالزمن مـن خـالل 

  لفظة ( ضاف).
قائم على استبعاد البحث عن ذات ترافقه ، واليت كانـت هاجسـا كما أن هذا الزمن 

  يراوده ويتجلى هذا يف املكان الذي تتم فيه احلركة ( قفر قطعته).
كمــا أن للشــنفرى القــدرة علــى الســيطرة علــى أبعــاد املكــان: ( أحلقــت أواله بــأخراه) 

شــه مــن الفضــاء ويف السـيطرة علــى أبعــاد املكــان مـيالد زمــن جديــد غــري ذلــك الـزمن الــذي مه
  املكاين للقبيلة حني لفظته.

هـــذه الســـيطرة علـــى املكـــان والزمـــان تفضـــي إىل الوصـــول إىل القمـــة أي الســـلطة الـــيت 
أشار إليها سـابقا مـن خـالل فعـل األمـر، والبحـث عـن األتبـاع ووصـوله كـان خاضـعا لفعلـني 

لنكســـات الـــيت  متضـــادين    ( أقعـــي مـــرارا وأمثـــل)  والـــذي يـــرتبط أحـــدمها ( أقعـــي) بتلـــك ا
  كانت حصاد حماولة االرتباط بنموذج قائم على مشاة مناذج القبيلة.

                                                           
1
 .62أدو �س �/م ا��دا��ت ص   -  
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لكـــن ال نــــنس أن الســــلطة تقتضـــي وجــــود فضــــاء مكــــاين وزمـــاين متــــارس فيــــه يتجلــــى 
املكــاين يف القمــة والزمــاين يف ذلــك الوقــت الربزخــي قــرب انتهــاء النهــار ومشــارفة الليــل وهــو 

  ثبتا فاعلية خاصة.زمن حيتل مرتبة وسطى بني زمنني أ
  
  
  
  
  
  
  
  الخاتمة :            

حاول البحث أن يتعامل مع نص شعري تعامال حتليليا للكشف عن البىن اجلمالية والفكريـة 
  اليت تؤسسه وقد وقف على جمموعة من املالحظات:

ترتبط المية العرب باجلانب اجلوهري واخلالـد يف حيـاة اإلنسـان، جتسـد هـذا يف مـا أثـر مـن -
ا أوالدكــم الميــة العــرب فإــا تعلمهــم مكــارم األخــالق " هــذه امليــزة األخالقيــة، قــول "علمــو 

ســاندا ميــزة فنيــة، فأصــبغت شــعر الصــعاليك عمومــا بصــبغة رمزيــة، وأهلــت (الميــة العــرب) 
  ألن حتتل موقعا مركزيا يف منظومة شعرية عاملية (الميات األمم).

ا كانــت حقــال لتوظيــف بعــض املفــاهيم   وبالتــايل كانــت الالميــة مرجعيــة هلــذه النصــوص، كمــ
(سيمائية العنوان، أفق االنتظار). رغم صعوبة تطبيق هذه املفـاهيم نظريـا، فعنـوان الالميـة يف 
جزئــه األول امتــداد إىل الــزمن الــذي مل يعــرف فيــه العــرب تســمية القصــائد وارتبطــت التســمية 

نفرى تفــردت بشــكل واضــح حبــرف الــروي أو الشــطر األول مــن القصــيدة، غــري أن الميــة الشــ
  وكسرت ذلك العرف حيث ارتبطت بتسميةخاصة (المية العرب).
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وقـــد كشـــفت (ســـيمائية العنـــوان) حـــني مت إدراج الالميـــة ضـــمن املنظومـــة األمميـــة الـــيت        
تنتمــي هلــا عــن وجــود قطبــني يعيشــان صــراعا أزليــا، أبــديا، بــني ســيما الطــرح الــذي تأسســت 

  عليه المية اليهود.
هذا القانون الذي حكم العنوان الرئيسي (الميـات االمـم) حبكـم العنـاوين الفرعيـة الـيت وكان 

تندرج ضمنها حيث تقوم الالميات بعرض صراع بني قوتني، قوة حمكومة جبملة من القـوانني 
املقدســة ال فكــاك للفــرد منهــا، وعلــى نقيضــها، قــوة تــؤمن بفاعليــة الفــرد وتــرفض الــذوبان يف 

اجلــائر، ممــا جعــل الالميــات الــيت أشــار إليهــا البحــث تتغــىن بفكــرة الرحيــل  حنايــا ذلــك النظــام
  عن طريق إعالء سلطة العقل اليت تدي لرفض الواقع .

وقد كان مفهوم (سيمائية العنوان) يف الميات األمم ضربا من ضروب ختييب أفق االنتظـار، 
  ذلك أن القصائد القدمية مل حتفل يف عمومها بالعنونة .

ا فقـــد كـــان مفهـــوم ختييـــب أفـــق االنتظـــار شـــائكا صـــعب التطبيـــق، فهـــو يـــدعو إىل ومـــع هـــذ
البحث عن اجلديد دوما، وهذا ال يتأتى إال عن طريـق تقصـي الـدالالت الكامنـة يف الـنص، 
ممــا جعــل توظيــف هــذا املفهــوم يــتم يف إطــار ضــيق، تعلــق بــالنص املــوازي وحبيــاة الشــاعر يف 

  (المية العرب).
مية العرب عن تظافر البؤرة ومطلع القصيدة ليؤسسـا دالالت الـنص، كشف البحث يف ال-

فكان املطلع، وليد اختالف حاصـل بـني لفظتني(أقيمـوا، أميل)ممـا أرسـى لسـكونية سـلبية يف 
القبيلـــة، أو حركـــة عشـــوائية ال تســـتند اىل مقـــوم، وكـــان هـــذا مؤشـــرا لفســـاد بنيتهـــا الداخليـــة، 

علـى حركـة منظمـة مـن طـرف الشـاعر ومؤسسـة وعلى خالف هذه السكونية كشـف املطلـع 
  على مقومات فاعلة.

وقــد أفضــى كــل هــذا إىل وجــوب االنفصــال بــني الطــرفني وجتســد هــذا االنفصــال اســلوبيا، يف 
الفصـل بــني الفعــل والفاعــل، وانشـطار الفاعــل اىل ذاتــني وكــان هلـذا البنــاء األســلويب انعكاســا 

صــور رمسهــا الــنص كمــا كــان احلــال بالنســبة دالليــا إذ ظهــرت األشــكال االنفصــالية يف عــدة 
  لصورة القوس مثال.
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وكانت البؤرة جماال إلظهار الشرخ احلاصـل بـني القبيلـة وجمتمـع الصـعاليك جتلـى هـذا يف قـرار 
الرحيـــل واإلميـــان ـــذه الفكـــرة، إضـــافة إىل هـــذا التعـــالق الـــداليل بـــني البـــؤرة واملطلـــع كشـــف 

د صـيغة متفـردة يف الـنص؛ األول (القسـم) والثـاين البحث عـن تعـالق أسـلويب، فكالمهـا اعتمـ
(األمـر) هـذا الـرتابط والتشـابك حيكــم كامـل جزئيـات الـنص، فــالنص مثـل العـامل الـذي ينقلــه 

  أو يصوره يتكون من عناصر تربطها عالقات.
إن العالقـات الـيت طرحهـا الـنص علـى درجـة كبـرية مـن التماسـك، غـري أن هـذا مل مينـع مــن -

اصر أسلوبية كان حيكمها نظام التناوب إذ تتكثف بشكل ملفـت، مث تنـزاح وجود هيمنة لعن
  إىل صورة أخرى.

ويظهــر هــذا بشــكل جلــي يف الصــور التكراريــة الــيت بــرزت يف البدايــة، علــى شــكل عالقــات 
حتكــــم عناصــــر البنيــــة الكليــــة مث انفصــــلت يف شــــكل متواليــــات تكراريــــة تنتشــــر عــــرب الفضــــاء 

  النصي.
ل (النفي) الذي ارتبط دالليا برفض القبيلة وعناصرها، ويف الوقت نفسـه  اعتمد النموذج األو 

كان تقنية إلبراز فاعليـة األنـا، وهـو نفـس مـا أبـرزه النمـوذج التكـراري الثـاين، إذ كثـف الـنص 
من استخدام الصـور التشـبيهية والـيت كانـت هـي األخـرى منفـذا مـن منافـذ البحـث عـن عـامل 

أــا انزاحــت عــن استحضــار طقــس مجــاعي إىل إثبــات فاعليــة بــديل ينتمــي إليــه الشــاعر، إال 
الفـرد، وجتلـى هــذا بوضـوح يف الصــور التشـبيهية الـيت تعلقــت بالـذئب، وبالتــايل منيـت الصــور 

  اجلماعية اليت يرمسها الشاعر شكليا عن طريق خلق جمموعات تكرارية باإلخفاق .
ف يف الـنص (فضـج، فضـجت، وقد كشف البحث عن العالقة بني التكرار اإلشتقاقي املوظ

ارعـــــوى، ارعـــــوت، فـــــاء، فـــــاءت...) والتكـــــرار احلـــــريف املتجلـــــى يف األلفاظ(قلقـــــل، غلغـــــل، 
وكــان هلــذا الضــرب مــن التكــرار انعكاســاته الدالليــة إذ كــان مؤشــرا إىل تقلــيص …) حثحــث

  فرصة البحث عن عامل بديل.
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يم النظريــة إىل حقــل وقــد كــان احلــديث عــن التكــرار فرصــة للوقــوف علــى صــعوبة نقــل املفــاه
التطبيــق ذلــك أن هــذه املفــاهيم وإن اتســمت بكوــا قامســا مشــرتكا بــني النصــوص فــان لكــل 

  نص خصوصية يكشف عنها حتليله.
هذا وكانت جل الصور التكرارية اليت وردت يف النص، وليدة نقـاط انعطـاف شـكلت مسـار 

قد اتسقت هـذه النقـاط النصن؛ بدت فاعلة يف عرض العالقات اليت حتكم عناصر النص، و 
  يف البنية التكرارية، والبنية الزمنية .

اســـتخدم الـــنص دواال زمنيـــة متنوعـــة أفضـــت اىل الكشـــف عـــن أزمنـــة توافـــق هـــذه الـــدوال -
وارتبطــت األزمنــة يف الــنص ارتباطــا دقيقــا حيــث كــان كــل زمــن نتيجــة للــزمن الســابق، وهــذه 

  خصوصية فكرية مبناها أسلويب.
رصـة إلبـراز التمـرد الـذي حيكـم اجلانـب الـداليل لالميـة العـرب، إذ يشـغل وكان تناول الزمن ف

الــنص مفهــوم الــزمن الطبيعــي، وختضــعه لســلطان (األنــا) الــذي جتعلــه خمالفــا ملــا يســود العــرف 
  البشري.

كما كشف البحث عن هاجس السـلطة الـذي راود الشـاعر منـذ مطلـع القصـيدة عـن طريـق 
حتــــة الــــنص، وخامتتــــه إذ أفضــــت الســــيطرة علــــى املكــــان فعــــل األمــــر، وكــــان مؤشــــرا لتعــــالق فا

  إىل الوصول اىل السلطة.  -اليت ثبتت لغويا-والزمان
إضافة إىل  االستنتاجات اليت وقف عليها البحث من خالل حتليل النص فإنه يود أن يطـرح 

  أسئلة تتعلق بشعر الصعاليك يف عمومه.
دت يف القصــائد الرمسيــة مــن خــالل لقــد كــان شــعر الصــعاليك يف منــأى عــن القضــية الــيت ور 

فلسـفة الطلــل والـيت تشــري إىل مشـكلة املصــري، والوجـود الــيت أجـاب عنهــا اإلسـالم، ذلــك أن 
  هذه املشكلة كانت ترتبط حبرية الفرد اليت مل تكن متحققة لدى الصعاليك.

كمــا يتســاءل عــن العالقــة الوطيــدة بــني شــعر الصــعاليك وبعــض الشــعراء املعاصــرين إذ جنــد 
عتمـــادا علـــى منظومـــة لفظيـــة خاصـــة، وكـــذا رفـــض للبنيـــة الســـائدة واعتمـــاد البيـــت الـــدال أو ا

املقطوعــة الدالــة، علــى خـــالف اتصــال الشــعر العــريب احلـــديث قــي املرحلــة اإلحيائيــة بتقليـــد 
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اهليكـــل الرمســـي للقصـــائد ولعـــل العالقـــة بـــني شـــعر الصـــعاليك والشـــعراء املعاصـــرين يعـــود إىل 
  لشعراء الصعاليك والشعراء املعاصرين.التمرد اجلامع بني ا

وختامــا، أحســب أن البحــث مل ينتــه، بــل توضــحت معــامل البــدء فيــه، ذلــك أن املــرء كلمــا -
توغــــل يكشــــف عناصــــر تســــتحق أن يقــــف عنــــدها ، فيعــــي أن البحــــث حيتــــاج إىل مراجعــــة 

  وتعديل .
الســؤال بــني ولكـن مجيــل عزائــي فيمـا يعــرتي البحــث مـن عثــرات وكبــوات أنـه متكــن مــن إثـارة 

جواحني مما يدفعين وحيفزين للبحث جادة مرددة مـع الـدكتور مصـطفى ناصـف" إن علينـا أن 
نتـــذكر دائمـــا وحنـــن حنـــاور اآلخـــرين، أننـــا نعمـــل لصـــاحل حضـــارة بعينهـــا دون أن يعـــين ذلـــك 

  انغالقها، وتقوقعها وعرقيتها املتعصبة".
  

 .وهللا الشكر من قبل ومن بعد                              

  
  
  
  
  
  
  

  الميـة العـرب للشنفـرى
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    قيموا بين أمي صدور مطيكم 

  

  فإين إىل قوم سواكم ألميل 
  

  وشدت، لطيات، مطايا وأرحل    فقد محت احلاجات، والليل مقمر 
  وفيها، ملن خاف القلى، متعزل    ويف األرض منأى للكرمي عن األذى 
  ، وهو يعقلسرى راغبا أو راهبا    لعمرك ما باألرض ضيق على امرئ

  وأرقط زهلول، وعرفاء جيأل    ويل، دونكم، أهلون : سيد عملس  
  لديهم، وال اجلاين، مبا جر، خيذل       هم األهل، ال مستودع السر ذائع

  إذا عرضت أوىل الطرائد، أبسل     وكل أيب، باسل، غري أنين،  
   بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل    و إن مدت األيدي إىل الزاد مل أكن

  عليهم، وكان األفضل املتفضل      وما ذاك إال بسطة عن تفضل 
  حبسىن، وال يف قربه متعلل     وإين كفاين فقد من ليس جازيا 

  وأبيض إصليت، وصفراء عيطل    ثالثة أصحاب : فؤاد مشيع 
  رصائع قد نيطت إليها، وحممل    هتوف، من امللس املتون يزينها 
  مرزأة ثكلى، ترن وتعول     إذا زل عنها السهم حنت كأا 

  جمدعة سقباا، وهي ل    ولست مبهياف يعشي سوامه
  يطالعها يف شأنه كيف يفعل    وال جبا أكهى، مرب بعرسه

  يظل به املكاء يعلو ويسفل    وال خرق هيق كأن فؤاده 
  يروح ويغدو، داهنا، يتكحل     وال خالف دارية ، متغزل،

  إذا ما رعته اهتاج ، أعزلألف،      ولست بعل شره دون خريه
  هدى اهلوجل العسيف يهماء هوجل    ولست مبحيار الظالم،  إذا انتحت

  تطاير منه قادح ومفلل     إذا األمعز الصوان القى منامسي،
  وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل    أدمي مطال اجلوع حىت أميته 
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  علي، من الطول، امرؤ متطول     وأستف ترب األرض كي ال يرى له
  يعاش به، إال لدي، ومأكل    ولوال اجتناب الذأم مل يلف مشرب

  على الضيم إال ريثما أحتول    ولكن نفسا مرة ال تقيم يب 
  خيوطه ماري تغار وتفتل     وأطوي على اخلمص احلوايا كما انطوت 

  أزل اداه التنائف، أطحل      وأغدو على القوت الزهيد، كما غدا 
  خيوت بأذناب الشعاب ويعسل    هافياغدا طاويا يعارض الريح 

  دعا فأجابته نظائر حنل    فلما لواه القوت من حيث أمه، 
  قداح بكفي ياسر،  يتقلقل    مهلهلة ، شيب الوجوه، كأا

  حمابيض أرداهن سام، معسل    أو اخلشرم املبعوث حثحث دبره،
  شقوق العصي، كاحلات وبسل     مهرتة، فوه، كأن شدوقها

  وإياه نوح فوق علياء، ثكل    لرباح كأا فضج، وضجت با
  مراميل عزاها وعزته مرمل    وأغضى وأغضت، واتسى واتست به 

  وللصرب، إن مل ينفع الشكو، أمجل     شكى وشكت، مث ارعوى بعد وارعوت 
  على نكظ، مما يكامت جممل      وفاء وفاءت بادرات، وكلها 

  أحناؤها تتصلصل سرت قربا،     وتشرب أسآرى القطا الكدر بعدما 
  ومشر مين فارط، متمهل     مهمت، ومهت، وابتدرنا وأسدلت،

  يباشره منها ذقون، وحوصل    فوفيت عنها، وهي تكبو لعقرة 
  أضاميم من سفر القبائل نزل    كأن وغاها، حجرتيه وحوله،  
  كما ضم أذواد األصارمي، منهل    توافني من شىت إليه، فضمها 

  مع الصبح، ركب من أحاظه جمفل     كأافعبت غشاشا،  مث مرت  
  بأهدأ تنبيه سناسن قحل    وآلف وجه األرض، عند افرتاشها، 

  كعاب دحاها العب، فهل مثل     وأعدل منحوضا كأن فصوصه 
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  ملا اغتبطت بالشنفرى قبل أطول    فان تبتئس بالشنفرى أم قسطل
  عقريته، أليها حم أول    طريد جنايات تياسرن حلمه، 

  حثاثا، إىل مكروهه، تتغلغل     إذا ما نام، يقظي عيوا  تنام،
  عيادا، كحمى الربع أو هي أثقل    و إلف مهوم ما تزال تعوده 
  تثوب، فتأيت من حتيت ومن عل    إذا وردت أصدرا، مث إا 

  على رقة أحفى وال أتنعل    فإما تريين كابنه الرمل، ضاحيا
  ثل قلب السمح، واحلزم أنعلعلى م    فإين ملوىل الصرب أجتاب بزه
  ينال الغىن ذو البعدة املتبذل    وأعدم أحيانا، وأغىن ، وإمنا
  وال مرح، حتت الغىن ، أختيل     فال جزع من خلة متكسف

  سؤوال بأعقاب األقاويل أمنل    وال تزدهي األجهال حلمي، وال أرى 
  وأقطعه الاليت ا يتنبل    وليلة حنس يصطلي القوس را

  سعار وإرزيز ووجر وأفكل    على غطش وبغش وصحبيت  دعست
  وعدت كما بدأت، والليل أليل     فأميت نسوانا وأيتمت ولدة

  فريقان: مسؤول، وآخر يسأل:    وأصبح عين، بالغميصاء، جالسا 
  فقلنا: أذنب عس أم عس فرعل؟    فقالوا: لقد هرت بليل كالبنا،

  يع أم ريع أجدل؟ فقلنا: قطاة ر     فلم تك إال نبأة مث هومت 
  وإن يك إنسا، ماكها االنس تفعل    فإن يك من جن، ألبرح طارقا، 
  أفاعيه، يف رمضائه، تتململ    ويوم من الشعرى يذوب لعابه 

  وال سرت إال األحتمي املرعبل    نصبت له وجهي، وال كن دونه 
  لبائد عن أعطافه، ما ترجل     وضاف إذا هبت له الريح، طريت  

  له عبس ، عاف عن الغسل حمول    الدهن والفلي عهده،  بعيد مبس
  بعاملتني، ظهره ليس يعمل     وخرق كظهر الرتس قفر قطعته 
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  على قنة، أقعي مرارا وأمثل    وأحلقت أواله بأخراه، موفيا 
  عذارى، عليهن املأل املذيل    ترود األراوي الصحم حويل كأا 

  عصم أدىف ينتحي الكيح أعقلمن ال    وير كدن باآلصال، حويل ، كأنين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قال السمؤال بن عاديا الغساني اليهودي
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  فقلـت هلـا إن الكــرام قليـل     تعرينـا أنـا قليـل عديــدنــا
  شبـاب تسامى للعـال وكــهول    وما ضر من كانـت بقايـاه مثلنـا 

  ـرين ذليل عزيـز ، وجـار األكث    وما ضرنـا أنـا قليـل  وجـارنا 
  منيه يرد الطرف وهو كليل    لنا جبل حيتله من جنريه 

  إىل النجم فرع ال ينال طويل     رسا أصله حتت الثرى ومسا به
  إذا ما رأته عامر وسلول     وحنن أناس ال نرى القتل سبة  

  وتكرهه أجاهلم فتطول    يقصر من أعمارنا حبنا له
  نا حيث كان قتيل وال طل م      وما مات منا سيد يف فراشه

  وليست على غري السيوف تسيل    تسيل على حد السيوف نفوسنا 
  إناث أطابت محلنا وفحول    صفونا فلم نكدر وأخلص سرنا
  لوقت إىل خري البطون نزول    علونا إىل خري الظهور وحطنا 
  كهام، وال فينا يعد خبيل    وحنن كماء املزن ما يف نصالنا

  وال ينكرون القول حني نقول    س قوهلموننكر إن شئنا على النا
  هلا غرر معلومة وحجول    وأيامنا معلومة يف عدونا 

  ا من قراع الدارعني فلول    وأسيافنا يف كل شرق ومغرب 
  فتغمد حىت يستباح قبيل    معودة أال تسل نصاهلا 

  فليس سواء عامل وجهول    سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم 
  قؤول ملا قال الرجال فعول    سيد إذا مات منا سيد قام 

  وال ذمنا يف النازلني نزيل    وما أمخدت نار لنا دون طارق
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  الميــــة العجــــم 

  هـ) 515وقيل  -هـ 514للطغرائي املتوىف (    
  وهو العميد مؤيد الدين، أبو إمساعيل احلسني بن حممد بن عبد الصمد األصبهاين

  وحلية الفضل زانتين لـدى العطــــل    انتين عن اخلطـلأصالة الرأي ص
  و الشمس رأد الضحى كالشمس يف الطفـل     جمـدي أخريا وجمـدي أوال شرع
  ا وال ناقتــــي فيها وال مجلـــي     فيم اإلقامـة بالزوراء ال سكنــي
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  كالســـيف عري متناه عن اخلـــلل    ناء عن األهل صفر الكـف منفـرد
  وال أنيـــس إليه منتــهى جـــذيل    صــديق إليه مشتكى حزنــيفال 

  ورحـلها وقرا العســالة الذبـــــل    طـال اغرتابـي حىت حن راحلتـي
  ألقى ركايب، وجل الركب يف عذيل      وضج من لغب نضوي وعج ملا

  على قضاء حقوق للعلى قبلي     أريد بسطة كف أستعني ا 
  من الغنيمة بعد الكد بالقفل    يقنعينوالدهر يعكس آمايل و 

  مبثله  غري هياب وال وكل    وذي شطاط كصدر الرمح معتقل
  بشدة البأس منه رقة الغزل    حلو الفكاهة مر اجلد قد مزجت 
  والليل أغرى سوام النوم بالنقل    طردت سرح الكرى عن ورد مقلته

  ى مثل صاح، وآخر من مخر الكر     والركب ميل على األكوار من طرب
  وأنت ختذلين يف احلادث اجللل    فقلت : أدعوك للجلى لتنصرين
  وتستحيل وصبغ الليل مل حيل     تنام عيين وعني النجم ساهرة 

  والغي يزخر أحيانا عن الفشل    فهل تعني على غي مهت به
  وقد محاه رماة من بين ثعل    إين أريد طروق احلي من إضم

  سود الغدائر محر احللي واحللل    حيمون بالبيض والسمر اللدان به
  فنفحة الطيب دينا إىل احللل    فسر بنا يف ذمام الليل معتسفا

  حول الكناس هلا غاب من األسل    فاحلب حيث العدا واألسد رابضة
  نصاهلا مبياه الغنج والكحل    تؤم ناشئة باجلزم قد سقيت

  خبل ما بالكرائم من جنب ومن    قد زاد طيب أحاديث الكرام ا
  حرى ونار القرى منهم على القلل     تبيت نار اهلوى منهن يف كبد

  وينحرون كرام اخليل واإلبل     يقتلن أنضاء حب ال حراك م
  بنهلة من غدير اخلمر و العسل    يشفى لديغ العوايل يف بيوم

  يدب منها نسيم الربء يف عللي     لعل إملامة باجلزع ثانية 
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  برشقة من نبال األعني النجل    ء قد شفعتال أكره الطعنة النجال
  بامللح من خلل األستار والكلل    وال أهاب الصفاح البيض تسعدين

  عن املعايل ويغري املرء بالكسل     حب السالمة يثين هم صاحبه
  يف األرض أو سلما يف اجلو فاعتزل    فإن جنحت إليه فاختذ نفقا 

  اقتنع منهن بالبللركوا و     ودع غمار العال للمقدمني على 
  والعز عند رسيم األينق الذلل    يرضي الذليل خبفض العيش مسكنه

  معارضات مثاين اللجم باجلدل    فادرأ ا يف حنور البيد جافلة
  فيما حتدث أن العز يف النقل    إن العال حدثتين وهي صادقة

  مل تربح الشمس يوما دارة احلمل    لو أن يف شرف املأوى بلوغ مىن
  واحلظ عين باجلهال يف شغل     ت باحلظ لو ناديت مستمعا أهب

  لعينه نام عنهم أو تنبه يل    لعله إن بدا فضلي ونقصهم 
  ما أضيق العيش لوال فسحة األمل    أعلل النفس باآلمال أرقبها

  فكيف أرضى وقد ولت على عجل    مل أرتض العيش واأليام مقبلة 
  ن رخيص القدر مبتذل فصنتها ع    غاىل بنفسي عرفاين بقينتها

  وليس يعمل إال يف يدي بطل    وعادة السيف أن يزهى جبوهره
  حىت أرى دولة األوغاد والسفل    ما كنت أوثر أن ميتد يب زمين 

  وراء خطوي لو أمشي على مهل     تقدمتين أناس كان شوطهم
  من قبله فتمىن فسحة األجل    هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا

  يل أسوة باحنطاط الشمس عن زحل      فال عجبفإن عالين من دوين
  يف حادث الدهر ما يغين عن احليل    فاصرب هلا غري حمتال وال ضجر

  فحاذر الناس واصحبهم على دخل    أعدى عدوك من وثقت به
  من ال يعول يف الدنيا على رجل    فإمنا رجل الدنيا وواحدها

  وجل فظن شرا وكن منها على    وحسن ظنك باأليام معجزة 
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  مسافة اخللف بني القول والعمل    غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت
  وهل يطابق معوج مبعتدل    وشان صدقك عند الناس كذم 

  على العهود فسبق السيف للعذل    إن كان ينجع شيء يف ثبام
  أنفقت صفوك يف أيامك األول     يا ورادا سؤر عيش كله كدر
  و أنت تكفيك منه مصة الوشل     فيم اقتحامك جل البحر تركبه

  حيتاج فيه إىل األنصار واخلول    ملك القناعة ال خيشى عليه وال
  فهل مسعت بظل غري منتقل     ترجو البقاء بدار الثبات ا

  اصمت ففي الصمت منجاة من الزلل    ويا خبريا على األسرار مطلعا
  فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل    قد رشحوك ألمر إن فطنت له

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة المصادر والمراجع

  سورة طه. القرآن الكريم:
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  الكتب:  

: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، حتقيق وضـبط وشـرح، حممـد ابن رشيق القرواني .1
  .2، ج1/1934حمي الدين مطبعة حجازي، ط

كتـاب احليـوان، حتقيـق وشـرح، عبـد السـالم هـارون، ابو عمر بـن بحـر الجـاحظ:  .2
  .1، ج1992لبنان، دط/-وتدار اجليل، بري 

ــــو الفــــرج األصــــفهاني: .3 ــــان، ط-األغــــاين، دار الثقافــــة، بــــريوت أب ، 6/1983لبن
  .21مج
جممــع األمثــال، منشــورات  أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد النيســابوري الميــداني: .4

  .1/دت، مج2مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، ط
  .1/1989كالم البدايات، دار اآلداب، بريوت ،لبنان، ط  ادونيس: .5
  .3/1979مقدمة للشعر العريب، دار العودة، بريوت،لبنان، ط / / :     .6
نســـيج الـــنص، حبـــث فيمـــا يكـــون بـــه امللفـــوظ نصـــا، املركـــز الثقـــايف  األزهـــر الزنـــاد: .7

  .1/1993العريب، بريوت،لبنان، ط
  .1/2001سيمائية العنوان، وزارة الثقافة، عمان،األردن، ط بسام قطوس: .8
وتطبيقــــــات، املركــــــز الثقــــــايف العــــــريب، …أصــــــول نظريــــــة التلقــــــي بشــــــرى صــــــالح: .9

  .1/2002بريوت،لبنان، دار البيضاء، املغرب، ط
األســـلوب واألســـلوبية، ترمجـــة، منـــذر عياشـــي، مركـــز األمنـــاء القـــومي، بييـــر جيـــرو:  .10

  بريوت لبنان، دط/دت.
دليـل الدراسـات األسـلوبية، املؤسسـة اجلامعيـة للدراسـات  جوزيف ميشال شـريم:  .11

  .1/1984لبنان، ط-يع، بريوتوالنشر والتوز 
بنيــة اللغـــة الشــعرية، ترمجــة أمحــد درويـــش، الــس األعلــى للثقافـــة،   جــون كــوهين: .12

  .1995بريوت، لبنان، دط/
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الزمــــان يف الفكــــر الــــديين والفلســــفي القــــدمي، املؤسســــة  حســــام الــــدين األلوســــي: .13
  .1/1980والعربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط

اجلـىن الـداين يف حـروف املعـاين، حتقيـق فخـر الـدين  رادي: الحسن بـن قاسـم المـ .14
  قبارة وحممد ندمي فاضل.

الشـــــعراء الصـــــعاليك يف العصـــــر العباســـــي األول، دار اجليـــــل،  حســـــين عطـــــوان:  .15
  .4/1997لبنان، ط-بريوت

النظريـــة األدبيـــة املعاصـــرة، ترمجـــة ســـعيد الغـــامني، دار فـــارس للنشـــر  رامـــان ســـلون: .16
  .1/1996دن، طوالتوزيع، عمان، األر 

يف الــــــنص الشــــــعري العــــــريب مقاربــــــات منهجيــــــة، دار اآلداب،  ســــــامي ســــــويدان: .17
  .1/1989بريوت،لبنان، ط

أنظمـة العالمـات يف اللغـة واألدب، مـدخل إىل السـميوطيقا مقــاالت  سـيزا قاسـم: .18
  .1986مرتمجة ودراسات، دار إلياس العصرية، القاهرة،مصر، دط/

خبــار شــعراءها، دار األنــدلس، بريوت،لبنــان، شــرح املعلقــات العشــر وأ الشــنقيطي: .19
  .4/1982ط

ـــد الســـالم المســـدي: .20 ـــدار العربيـــة للكتـــاب، تـــونس،  عب األســـلوبية واألســـلوب، ال
  /دت.3ط

ـــد الكـــريم بكـــري: .21 ـــواردة فيـــه، دار  عب ـــزمن يف القـــرآن، دراســـة دالليـــة لألفعـــال ال ال
  .2/1999الفخر للنشر والتوزيع، القاهرة،مصر، ط

املمتع يف صنعة الشعر، دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان،  ي:عبد الكريم النهشل .22
  .1/1982ط

خصــائص األســلوب يف الشــوقيات منشــورات اجلامعــة  عبــد الهــادي الطرابلســي: .23
  .20/1981، جملد ع6التونسية، املطبعة الرمسية، سلسلة 
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ــد الهــادي الطرابلســي: .24 حتاليــل أســلوبية ،دار اجلنــوب للنشــر والتوزيــع، تــونس،  عب
  ت.دط/د

جدليــــة الــــزمن، ترمجــــة خليــــل أمحــــد خليــــل، ديــــوان املطبوعــــات  غاســــتون باشــــالر: .25
  .1982اجلامعية اجلزائرية، دط/

النص الشعري وآليات القراءة، منشأة املعـارف، اإلسكندرية،مصـر،  فوزي عيسى: .26
  .1997دط/
ـــزر: .27 ـــانغ اي ـــو لفغ ، فعـــل القـــراءة نظريـــة مجاليـــة التجـــاوب يف األدب، ترمجـــة محيـــد ف

  .1994، جالل الكدية، منشورات مكتبة املناهل، فاس، املغرب، دط/احلميداين
الرؤى املقنعة حنـو مـنهج بنيـوي يف دراسـة الشـعر اجلـاهلي مطـابع  كمال أبو ديب: .28

  .1986اهليئة املصرية العامة للكتاب، دط/
الشـــعر العـــريب احلـــديث، بناياتـــه و إبـــداالا، دار توبقـــال للنشـــر  محمـــد بنـــيس : .29

  .1/1989ار البيضاء،املغرب، طوالتوزيع، الد
البالغــة واألســلوبية، الشــركة العامليــة للنشــر لوجنمــان، مصــر،  محمــد عبــدالمطلب: .30
  .1/1994ط

حتليــل اخلطــاب الشــعري اســرتاتيجية التنــاص، دار التنــوير للطباعــة  محمــد مفتــاح: .31
  والنشر والتوزيع بريوت، لبنان، دط/دت.

ـــة الـــنص، املركـــز الثقـــا    //      .32 ـــدار البيضـــاء، املغـــرب،ط: دينامي / 2يف العـــريب، ال
1990.  

ــاجي: .33 ــو ن الشــنفرى شــاعر الصــحراء األبــيب، دراســة فنيــة تتنــاول  محمــود حســن أب
  حياة الشاعر ومذهبه وحتليل الالمية والتائية، دار الشروق، وجدة، السعودية، دط/دت.

ريـة، أسـرار التكـرار يف لغـة القـرآن، مكتبـة الكليـات األزه محمود السـيد شـيخون: .34
  .1/1983القاهرة، مصر، ط
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قـراءة ثانيـة لشـعرنا العـريب القـدمي، دار األنـدلس، بـريوت، لبنـان،  مصطفى ناصف: .35
  .2/1981ط

حمــاورات مــع النثــر العــريب، عــامل املعرفــة، الــس الــوطين للثقافــة  مصــطفى ناصــف: .36
  .218/1979والفنون واآلداب، الكويت، ع

نقد العريب، دار األندلس، بريوت، لبنـان،دط، / /       : نظرية املعىن يف ال        .37
  دت.
العالقــات التصــويرية بــني الشــعر العــريب والفــن اإلســالمي، مركــز  نبيــل رشــاد نوفــل: .38

  الدلتا للطباعة والنشر، مصر، دط/دت.
األدب والــــزمن، ترمجــــة أســــعد رزوق، مراجعــــة العــــويف أبــــو كيــــل،  هــــانز ميرهــــوف: .39

  .1972اهرة،مصر، دط/مؤسسة فرانكلني للنشر والطباعة ، الق
الــنص القــرآين مــن اجلملــة إىل العــامل املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي،  وليــد منيــر: .40

  .1/1997القاهرة، مصر، ط
قـــراءة جديـــدة لشـــعرنا القـــدمي، عـــامل املعرفـــة، الـــس الـــوطين للثقافـــة  وهـــب روميـــة: .41

  .207/1996والفنون واآلداب، الكويت، ع
اســــات يف النقــــد األديب، منشــــورات دار اآلفــــاق  يف معرفــــة الــــنص در  يمنــــى العيــــد: .42

  .3/1985كاجلديدة، بريوت، لبنان، ط
معجم األدباء، إرشاد األريـب يف معرفـة األديـب، حتقيـق  ياقوت الحموي الرومي: .43

  .3، ج1/1993إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط
د/حممــود فتــوح أمحــد، حتليــل الــنص الشــعري، بنيــة القصــيدة، ترمجــة  يــوري لوتمــان: .44

  .1995دار املعارف، القاهرة، مصر، دط/
الشعراء الصعاليك يف العصـر اجلـاهلي، مكتبـة الدراسـات األدبيـة،  يوسف خليف: .45

  .3/1978دار املعارف، القاهرة، ط
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شـــرح ديــــوان الصـــعاليك، دار اجليــــل، بـــريوت، لبنــــان،  يوســـف شــــكري فرحــــات: .46
  .1/1992ط

ــــــــــان، / /              :شــــــــــرح         .47 ــــــــــريوت، لبن ــــــــــل، ب ــــــــــوان املــــــــــرؤة، دار اجلي دي
  .1/1992ط

  المعاجم: 

لسان العرب احمليط، قدم لـه العالمـة الشـيخ عبـد اهللا العاليلـي، إعـداد  ابن منظور: .48
  .1،2،3وتصنيف يوسف خياط، دار لسان العرب، بريوت،لبنان، دت/دط، مج

ان، دط/دت، القـــاموس احملـــيط، دار العلـــم للجميـــع، بـــريوت، لبنـــ الفيـــروز أبـــادى: .49
  .2ج

  المجالت:

النظرية النقدية ومفهـوم أفـق التوقـع، جملـة عالمـات، النـادي األديب  إبراهيم السيد: .50
  الثقايف، جدة.

يف إنشــائية الفــواتح النصــية، ترمجــة ســعاد بــن ادريــس نبيــغ، جملــة  أنــدري دي لنقــو: .51
  .10/1999نوافذ، النادي األديب الثقايف، جدة، ع

والعنونـــة، عـــامل الفكـــر، جملـــة تصـــدر عـــن الـــس  الســـميوطيقا جميـــل حمـــداوي: .52
  .1997، مارس3، ع25الوطين للثقافة والفنون واألدب، مج

أسطورة الثـأر والميـة العـرب، جملـة العـريب، الكويـت، عبد المقصود عبد الكريم:   .53
  . 1987/ 339ع

  األنترنيت:
http://WWW.awu-dam.Org/book  

ربيــة، جملــة الــرتاث العــريب، منشــورات : فكــرة الــزمن يف الدراســات العحســن جمعــة .54
  .86/2001احتاد الكتاب العرب، ع
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خصـــائص احلـــروف ومعانيهـــا، منشـــورات احتـــاد الكتـــاب العـــرب،  حســـن عبـــاس: .55
1998.  

الميــات األمــم، جملــة الــرتاث العــريب، منشــورات احتــاد الكتــاب  محمــود الربــداوي:.56    
 .83/2001العرب، ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  اإلهداء                                     

  إلى قوافل الشهداء في كل األزمنة المرة.      

   

  إلى اللذين الزالو يؤمنون أن العالم يحكمه نظام القبيلة.   
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