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Abstract 

Referral is the most powerful means of finding cohesion and connection and creating 

textual unit, because it connects the interconnectedness of the narrative and the 

conceptual interdependence, i.e., between verbal and conceptual. The recipient is 

faced with a tool that refers to something to be searched for, either former referral 

of the text (previous referral), or in the future (subsequent) referral. This is why I 

wanted to clarify this concept and identify it and know the elements that, if available 

in the text, make its parts a problem, so both are unified. These semantic 

relationships are the characteristics of the text as a unit of emulation through 

examples and applications, and for this study I used the descriptive analytical 

method, which is the methodology used in such a study, as the referral can function 

only by determining the location of the referential and the referred element. Such an 

element may refer to one element or multiple elements. It can also refer to a full text 

or multiple texts. It also links the former to the subsequent, to remove confusion. It 

also refers to the exterior of the text, as is the case in the Holy Qur'an. One of the 

most important results of the topic is that none of the texts can be free of this 

phenomenon, and knowing the textual characteristics that characterize the text as 

well as clarifying the relationship of the coherence of internal and external elements 
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with the aesthetics of the text, and how to link what is inside the text and what is 

related to it from outside through implication, indication, script analysis and other 

tools. 

Key words:  

Referral, textual, situational, former, subsequent  

  الملخص

ذلك ألهنا تربط و  متكاملة اجلوانب، وصنع وحدة نصية مجلي، على إجياد متاسك وترابط ل قدرة  ائحالة تعد أكثر الوساإل
بني الرتابط الرصفي والرتابط املفهومي أي بني ما هو لفظي وما هو معنوي، فاملتلقي يرى أمامه أداة حتيل إىل شيء البد 

 أن يبحث عنه، إما فيما سبق من أجزاء النص يف اإلحالة القبلية، أو فيما هو آت يف اإلحالة البعدية.
 ُمشَِّكَلة   تماسكة مرتابطةمده ومعرفة العناصر اليت إذا توافرت يف النص جتعل أجزاءه وهلذا أردت توضيح هذا املفهوم وحتدي

 التطبيق.ميزة للنص باعتباره وحدة املالعالقات الداللية  أدوات اإلحالة منتعد ، و بذلك كال موحدا
ل يإال من خالل حتديد موضع العنصر احملال واحملال إليه، وهذا العنصر ميكن أن حي بوظيفتهاال ميكن أن تقوم اإلحالة و 

على عنصر واحد أو عناصر متعددة، كما أنه ميكن أن حييل على نص تام، أو نصوص متعددة، كما يقوم بربط السابق 
لنصوص ع أنه الميكن لنص من االلبس، ويقوم أيضا باإلحالة إىل خارج النص، ومن أهم نتائج املوضو  إلزالةبالالحق، 

ة متاسك العناصر توضيح عالق ، واها نستطيععرفة السمات النصية اليت يتميز اها النصمل، الظاهرةأن خيلو من هذه 
الداخلية واخلارجية جبمال النص وكيف يتم  الربط بني ما يوجد داخل النص وما يتصل به من خارجه، عن طريق اإلحياء 

 .األدواتواإلشارة وغريها من 
 وقد استخدمت يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وهو املنهج املستخدم يف مثل هذه الدراسة

 الكلمات المفتاحية : اإلحالة ، النص ، الترابط ، التماسك ، الرصفي ، المفهومي 
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  المقدمة
، يشرُي اها إىل لدِّاللةاغري واضحة ألفاظ ب اإلتياناملتكلُِّم يف ذهِن املخاَطب، عن طريق  دهها اإلحالة عملية معنويّة، حي

خارج النص أو داخله، سابقة عليها أو  أخرى عبارات أو ألفاظالشخاص أو األواقف أو امل مرجعيات وتتمثل يف:
يث والعكس، حب هسبق امب تقدمربِط املويكون ذلك باللفظ، ختصار من كثرة ، يقصد بذلك االمعنيالحقة، يف سياق 

اإلحالة يف علم اللغة النصي هي وسيلة مـن وسـائل االتساق وربط أجزاء كما أن ؛  قق االستمرار والتماسك يف النصحي
النص ومتاسكها، فهـي، تأخذ بعني االعتبار العالقات بني أجزاء النص وجتسـيدها، وخلق عالقات معنوية من خالل 

 فالعنصر احمليلرة ظ مباشطريق مباشر، وهو القصد الداليل إىل ما يشري إليـه اللفب إما اإلحالية، ويتم ذلك تلك العناصر
 ودون حاجة إىل التأويل، ويرتبط ذلك باإلحاالت داخل النص قبلية أال إليه، البد أن يكونا بارزين،واحمل ،أيا كان نوعه

تجسيد لضعان الطريقتني خت كالو ، التأويل، وذلك يف حالة عدم وجود احملال إليه بشكل مباشر داخل النصوإما ب، بعدية
ال تتسم تلك العالقة بالتوافق واالنسجام من خـالل اشرتاك اللفظ احمليل واحمل ،كمابني احمليل واحملال إليهداللية عالقة 

التذكري ك  ة اإلسـناد إليه، واآلخر صريف، بعضها حنِوي مثل إمكانيأيضا العالقة وهذه ،إليه يف جمموعة من العناصر
 ه العالقات ذوالنص كاشف هل، نيث واإلفراد والتثنية واجلمعالتأو 

 مشكلة البحث 
لكي نفهم النص، ومنه معرفة مراجع األلفاظ وما تشري إليه سواء كانت إشارة الحقة  ضرورية معاين االلفاظمعرفة إن  

ذا ال ميكننا أن وهل، م اللغة أمساء  وأفعاال  وحروف اقال الزركشي: حيتاج الكاشف عن ذلك إىل معرفة علأو سابقة، وهلذا 
نفسر أي نص دون اإلحاطة مبعىن اللفظ يف سياقه اجلملي وما يشري إليه  وكل كاشف للنص له فهم خاص هلذا اللفظ 
ومن هذا الفهم ظهرت املذاهب يف الدين اإلسالمي واختلفت الشروح للنص الواحد فأردت أن أسلط بعض الضوء 

   نص حيث أنه ال ميكن ألي نص أن خيلو منها ألهنا تعني على فهم النص.يف العلى مثل هذه الظاهرة وبيان أمهيتها 
 الهدف من دراسة علم الداللة :

 التواصل اللغوي من حيث هو ممارسة تلقائية حيققها االكتساب املعريف باللغة .    – 2
اللغة، وذلك  لى هنجهاعاليت تسري  صولواختالفها وتطورها، واألاملعاين  تبادلالقوانني اليت تنظم  معرفة وتبيني – 1

 .  معروفة وحمدودةبأدوات  واملرتادفة ضبط املعاين املختلفةو النصوص اللغوية  مبطالعة 
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ة، وقد ترد إىل أصلها ارخييا التهتيف مسار  تعقبهاالكلمات، و  ظهورقف على ة اليت تالتأصيلي ةهج التطورياإتباع املن – 3
طبع والضرورة مدين بال فاإلنسان كائن اجتماعي ،مفروضة على األفراد قواعدحتكمها  اجتماعيةالن اللغة مؤسسة  األوىل

 واجتماعيته وقف على التواصل اللغوي من حيث هو ممارسة تلقائية ينبثق منها عامل الكالم.
  .(1)وهذا يكشف لنا العالقة املعرفية الرابطة بني اإلنسان والظاهرة اللغوية كليا

 .           (2)التخلص من العناصر الدخيلة على علم اللسان، بغية االقتصار على املميزات الذاتية املالزمة لطبيعة اللغة – 4

  سبب اختيار الموضوع : 
 فأحببت أن أشارك اهذا اجلزء .  ،هذا املوضوع جزء من البحث الذي أنا بصدد الكتابة فيه – 2
 تعريف بعض القارئني والباحثني والذين هلم عالقة باللغة اهذا اجلانب حىت يأخذوه بعني االعتبار .  – 1
   ين املختلفة املعااللفظ حيمل الكثري غزارة ألفاظها ، وأن و   الناطقني بالعربية جبماهلا وسعهاتعريف غري – 3

 أهمية اإلحالة في الترابط النصي : 
أهنا الوسيلة األكثر قوة يف صنع التماسك الشامل للنص وجتسيد وحدته العامة وهي ال تقل دورا املتأمل يف اإلحالة يرى 
على إجياد  بل إهنا تعد الوسيلة األكثر قدرة ؛حلذف والتناص والسبك واحلبك، مثل التكرار واوأمهية عن بقية الوسائل

و لفظي وما هو ي والرتابط املفهومي أي بني ما همتاسك وترابط وصنع وحدة نصية وذلك ألهنا تربط بني الرتابط الرصف
معنوي، فاملتلقي يرى أمامه أداة حتيل إىل شيء البد أن يبحث عنه، إما فيما سبق من أجزاء النص يف اإلحالة القبلية، 

وجد ما يأو فيما هو آت يف اإلحالة البعدية أو أن املتلقي يعمل عقله يف السياق واملقام يف اإلحالة إىل غري مذكور، ل
تصدق عليه اإلحالة حديثا وزمنا ومكانا ومنطقا وعلى هذا تأيت رتبتها يف مقدمة تلك الوسائل ألهنا تشغل عقل املتلقي  
كثريا بالبحث عن مرجع األداة خالفا للتكرار الذي يعطي الطابع اللفظي غالبا وكذالك االستبدال والبدل واإلحالة 

ساق حيث أهنا حتيل إىل العالقات املعنوية داخل النص، فهناك عالقات معينة بذلك تكون وسيلة مهمة من وسائل االت
إذا توافرت يف نص ما جتعل أجزاءه متآخذة مشكلة بذلك كال موحدا حيث تعد هذه العالقات الداللية مميزة للنص 

 باعتباره وحدة داللية ومن هنا تأيت أمهية اإلحالة .
  عناصر اإلحالة

                                                           

وعبد السالم  28ص م(  1002أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب) دمشق: منشورات احتاد الكتاب العرب؛ ينظر منقور عبد اجلليل  علم الداللة  - (1)
  201ص  م(2881) تونس: الدار التونسية للنشر  اللسانيات وأسسها املعرفية ،املسدي

  211اللسانيات وأسسها املعرفية  ص  -)2( 
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 تتوزع عناصر اإلحالة كما يلي 
  .املتكلم أو الكاتب صانع النص، حيث يشري علماء النص إىل أن اإلحالة عمل إنساين – 2
 مري أو مقدرا كالض واملوصول اإلشارةكاسم   اللفظ احمليل وهذا العنصر اإلحايل ينبغي أن يتجسد إما ظاهرا – 1
 ال إليه . عرفة بالنص وفهمه يف الوصول إىل احملاملفيد ي، و هخارجأو  النص يف وجودامل العنصر احملال إليه، وهو – 3
 . (3) أن يكون التطابق جمسدا بني اللفظ احمليل واحملال إليه هيالعالقة بني اللفظ احمليل واحملال إليه  – 1

 اإلحالة  النصية والمقامية 
 يرى هاليداي وحسن أن أهم ما حُيََدد ما إذا كانت جمموعة من اجلمل تشكل نصا يعتمد علي عالقات الرتابط 

 فالنص له بناء نصي مييزه عما ال ميثل نصا وحنصل على ، (4)بنية النصالنصي داخل اجلمل وفيما بينها مما خيلق 
 :(5)عن طريق داخل النصهذه احلبكة عن طريق عالقة الرتابط وتتكون هذه العالقة 

  :اإلحالة النصية -أ 
 وهي اإلحالة داخل النص حيث يطلب من القارئ  أو املستمع أن ينظر يف النص ذاته ويبحث عن الشيء احملال

عني القارئ أنه ي اوهذوهذا يتطلب منه أن يفهم النص فهما دقيقا لكي يصل هلذا الشيء وتضح صورته أمامه،  ،إليه 
 لل بالعودة إىل الوراء عن طريق سلسلة اإلحاالت حىت نصامهما غاص يف النص فإن أي إحالة الحقة ال بد أن حت

إىل شيء  شريت وتأيت اإلحالة النصية ، بصورتني، إما  قبلية،كل هذه اإلحاالت،   رجع األول الذي ميتلك مبفردهإىل امل
 وهذا توضيح لإلحالتني.إحالة إىل شيء الحق سيأيت ذكره يف النص سبق ذكره يف النص، وإما بعدية، 

  :اإلحالة القبلية - 1
هي الرجوع إىل ما سبق ذكره يف النص، وهي اإلحالة السابقة أو اخللفية اليت تستخدم فيها كلمة كبديل لكلمة أو 

 طر سبق التلفعود على مفست: )هي اليت جمموعة من الكلمات السابقة هلا يف النص، ويف تعريف آخر مقارب ملا سبق
وما جتدر  ،رييف املكان الذي يرد فيه املضم ذكر ض أن يرت فسر الذي كان من املفلتتعويض لفظ ا ى، حيث جير ((6)به

طابق ت املرطوا رجوع الضمريعندما شكبريا عند النحاة العرب، وذلك ترحيبا  من اإلحالة القى  مطاإلشارة إليه أن هذا الن

                                                           

  23اإلحالة يف حنو النص ، ص  ؛ينظر أمحد عفيفي - (3)
 .  118ص  (م2881بول )جامعة امللك سعود  ، تأليف براون وحتليل اخلطاب ،ينظر د. حممد لطفي الزليطين و د. منري الرتيكي - (4)
  118ينظر السابق )حتليل اخلطاب ( - (5)

 228ـ  228 ، صـ األزهر الزناد، نسيج النص  - ( (6
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عية العالقات االسرتجا)إذ يعترب اإلحالة عبارة عـن: :هذا ما ذهب إليه ماجنينوو ، (7)رابط ان بينهماا كان اجلملتدإلالسم 
 إن العالقات)وكذلك الينز يف سياق حذيثه عن االحالة يقول  ،(8)(بني عنصر وعنصر أخر يف السلسـلة النصـية العائدية

 (9)(إحالة فاالمساء حتيل إىل مسمياتالقائمة بني االمساء واملسميات هي عالقة 
   اإلحالة البعدية : – 2

 تأيت مبصطلحات خمتلفة مثل )أمامية، الحقة، بعدية( واملعىن أنهتكون داخل النص وقد  أيضا اإلحالةوهذه 
 يستعمل كلمة أو جمموعة كلمات تشري إىل كلمات أو عبارات سوف تستعمل يف النص بعد تلك الكلمات  

 .  (10)وهذه اإلحالة تثري دهن املتلقي فيظل متيقضا منتبها باحثا عن مرجع الضمريالسابقة، 

تتسق النصوص الشعرية مع طبيعة العصر الذي يعيشه الشاعر وينعكس هذا التفاعل بوعي, وبال وعي يف الغالب 
اجملتمع فكان لبيئة, واإلنسان و وطبيعة العالقات بني اإلنسان وا فالشاعر اجلاهلي أفاد من أشكال احلياة والبناء,، األعم

 البيت الشعري يف بناءه يشبه البيت /اخليمة وأبدى الشاعر العريب القدمي اهتماما كبريا مبطالع قصائده 
 . ومناسبتها للمقام واحلال ومل يسمِّ الشاعر العريب قصيدته وإمنا عرفت القصائد العربية القدمية مبطالعها

منها: مركز النص ة عدعوامل  علىدفاعه عن القراءة النصية اليت جتعل النص الشعري غاية املنهج  عنديستند  الباحثو 
ضرورة التعاون بني ك كذل، و اليت من أجلها ذكر غرا ضاألو  اليت يؤديها عايناملو  ئهبنايف صوصية اخل، و عند تلقيه أول مرة

إىل الناقد حباجة النص ف ،هاتطور و  املناهجمنوها ، وكذلك النص حتليليف النقد األديب و والتاريخ األديب  ،يةاألدب اتنظريال
عل القراءة النصية مطلب ا جيعامل  ذاوه (11)قيد بقواعدهاأن يتللمناهج دون  )أي الناقد(يفته، واستلهام هذا األخريطوو 

إبداعية  لثانيةخيية واتار  جهةيصدر عنها يف مقاربته؛  جهاتالباحث إىل حتديد هالث  مجالي ا وبالغي ا على حنو ما دفع
 . معه وتوسيع آفاقه غبة يف التواصل، ر امجيع جوانبهمن  وصذه الزوايا إىل اإلحاطة بالنصاه اإلملاموالثالثة نقدية. ويؤدي 

األطر النظرية  شعر البغدادي، إذ حناول حتليل البنيات النصية، يف تفاعلها مع إن الوقوف على النظام البنيوي املتميز يف
هذا، كل حتليل للبنية، يفرت ض سياقيا، معرفة بالتاريخ األديب، و  مع املهيمنة على الكتابة الشعرية احلديثة. و لكن

                                                           

  151/  1 مغين اللبيب  ابن هشام ،   310 – 311 – 122/  2 ، ابن احلاجب، الكافية يف النحو ينظر -( (7
 .  138،  13ينظر حتليل اخلطاب ص  - ((8
   31حتليل اخلطاب ص  والرتيكي ؛  الزليطين – ( (9

  11اإلحالة يف حنو النص، ص ، ينظر أمحد عفيفي  - ((10
 (ص.1020كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، منشورات   :تطوان)معامل وعوامل،  -حممد األمني املؤدب، يف بالغة النص الشعري القدمي -( (11
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أول ملحوظة نسوقها هنا، هي تعدد و  .هذا التاريخ يف اإليقاع الشعري ذاته. معرفة تساعد على رصد البنيات باستقصاء
املمارسات النصية ضمن هذا اإلطار الشعري، مما جيعلنا نضطر معه إىل اختزال هذه املمارسة، يف جتربة واحدة دالة، 
هي نص )البغدادي (: ]أشواق عربية مهاجرة إىل احلبشة[، و حنن إذ عمدنا إىل هذا النمط من املمارسة النصية االنتقالية 

ية، نعلم أنه من الناحية املنهجية، يلغي التحليل النصي. ذلك أن االختيار النظري، ينصب على اخلطاب بالدرجة االختزال
األوىل، قراءة البنية النصية للنص ]أشواق عربية مهاجرة إىل احلبشة[، تتطلب تبعا لذلك، ضرورة تلمس خمتلف املمارسات 

لف هذه الدراسة، حلظة تأمل يف منوذج شعري ، يعود ملرحلة  عاشها الدالة األخرى يف إطار نظري و إجرائي. لذلك تؤ 
الشاعر بعيدا عن وطنه ، فقد أغنت رؤيته الشعرية ، وسامهت يف تشكيلها ، وصقلها ، وإهرائها ، وبعث احليوية فيها ، 

لك البلد ل دوما زال الشاعر يتحدث عن احلبشة حبب وشغف شديدين ، رغم الغربة واالبتعاد عن الوطن ، وقد مث
)املرحلة السمراء( يف حياة الشاعر، وقد أهدته تلك املرحلة قصيدة من أمجل قصائده وأنضجها، وأهراها بالصور  األفريقي

 قربا والتصاقا اهموم اإلنسان .  واإلحياءات الفنية، وأكثرها 
  :اإلحالة المقامية -ب

 الكالم ياقس روبـرت ديبوقراند؛ فهي تعتمد يف األساس علىمذكور مبصـطلح حالة لغري إالنص، أو   خارجإحالة و هي 
ا دهل التصايلا رتكيز على عـامل املوقـفإىل السيحتاج  وصخارج حدود النص، و تأويلها يف عامل النص احاهلو مقتضى 

تعمال طرق  اسيف بشكل كبري ؛ فاملوقف يؤهراللغة و  املوقـفتفاعال متبادال بني جند وف عليه سو ، (12)العامل النصي
إىل خارج النص تتطلب من  اإلحالةو ،  (13)اجملال اداية يف هنعتكون مع هذا موضع  األعراف، ولكن بعض اإلجراء

 املستمع أن يلتفت خارج الـنص حتـى يتعرف على احملال إليه .
 إحالة مثل ،(14)اخلارجيغري لغوي موجود يف املقام  ىإىل عنصر إشار  إحاىلعنصر لغوي حتويل فاإلحالة هنا )هي 

 بط العنصر اللغوي اإلحايل بعنصر إشاري غري لغوي(لمفرد إىل ذات صاحبه، فري لضمري املتكلم 
يتوقف تقال بنفسه و ومسميكن أن يشري العنصر اللغوي إىل املقام ذاته يف تفاصيله أو جممال؛ حيث ميثل مرجعا موجـودا و 

 األحـداث واملواقف اليت حتيط بالنص، حىت ميكن معرفة احملال إليه منهذا النوع من اإلحالة على معرفة سياق احلال أو 
بني األشياء و املالبسات احمليطة اهذا النص ومن هذا املنطلق تصبح كل العناصر متلك إمكانيـة اإلحالـة واالستعمال 

                                                           

 331روبرت دبوقراند، النص و اخلطاب و اإلجراء، ص  - (12)
 138، و ينظر برواون ويول، حتليل اخلطاب، ص 338املرجع نفسه ، ص -  (13)
 12/  2، و ينظر صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي،  228ص نسيج النص األزهر الزناد،  -  (14)
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اهم حالـة املقامية تسوحده هو الذي حيدد نوع إحالتها وعن دورها يف إحداث االتساق يقول هاليداي و حسن )إن اإل
ساهم هذه اإلحالة لكنها ال ت يف تكون النص )خلقه(، حيث جندها تربط بـني اللغـة فـي الـنص والسياق الذي تقال فيه

 ((15)املقاميـة فـي اتسـاقه بشـكل مباشر

يضفي صفة الرتابط ا النوع الذي بصفته هو اإلحالة النصيةلى النوع األول من اإلحالة أال و و لذلك جندمها يركزان ع
 على هذا األساس سارت هذه الدراسة يف هذا املبحث و  لذا يتخـذاهنا معيارا لإلحالةو  االتساق يف النصو 

 وهذا تطبيق  لإلحالة بنوعيها يف الديوان من قصيدة بعنوان )أشواق عربية مهاجرة إىل احلبشة (
 (أوال مقدمة للنص )  النص مع الشرح 

 ية له أيام حافالت بالتجارب اليت أغنت قرحيته الشعر عاش الشاعر حينا من الدهر يف احلبشة ويف ربوعها كانت 
 بابأحد أسألنه بعاملية األدب ،  مرتبطباملكان  الشاعر هتماما ، إنوسامهت يف تشكيلها وصقلها وإهرائها 

 سب عامليةالذي يكت ألديبلعمل ه . فاصالاألو صوصيته اخلفقد املكانية يفقد عمل أديب أي ألن ،الوصول إليه 
 يشق أن  طيعيست ، ومثل هذا األدبفيهخصوصيته وجيد  األديبالذي يستطيع أن يتبناه العملهو ذلك  وشهرة 

  (16)بارزة أحدها املكانيةو قوية مالمح قومية توابت و ، ولكنه يفعل ذلك عرب والشهرةإىل العاملية  هطريق
وما زال يتحدث عنها حبب وشغف وقد مثل ذلك البلد األفريقي ) املرحلة السمراء يف حياة الشاعر ( وقد اليت ارتبط 

أهداه هذا البلد قصيدة من أمجل قصائده وأنضجها وأهراها بالصور واإلحياءات الفنية هناك عانق الشاعر أفريقيا وامتزج 
ال والنساء والشيوخ األطفيعيشها اإلنسان األفريقي ويف عيون  مع روحها احلرة وهناك رأى ضروبا من الفقر والشقاء اليت

قرأ الشاعر عبد املوىل عذابات مل يكن يعرفها من قبل فانطبع ذلك كله يف ذاكرته الشعرية ليصوغه قصيدة مجيلة 
وهذه ، ريخامتماسكة دعاها )أشواق عربية مهاجرة إىل احلبشة( إهنا حقا قصيدة عرب من خالهلا عن رؤيته لإلنسان والت

احلالة ال ميكن أن يعرب عنها اهذه الروعة ما مل يكن عاشها وامتزج معها واستحضرها بعقله الواعي فالتجربة تفوق كل 
 ناقد ابن رشيقالاألديب العالقة اخلاصة  هذهبه إىل نتوأول من  ،وصف، وجتعل الشاعر يسوق قصيدته دون وعي منه

وساكنه  ،وبابه الُدربة ،لم، ودعائمه الع، قراره الطبع ومسكه الروايةاألبنية الِشعر كالبيت منوالبيت من )ه: قوليف  القريواين
                                                           

  333النص واخلطاب واإلجراء ص  روبرت دبوقراند،  وينظر 228نسيج النص صاألزهر الزناد، ينظر  -(15)
 . 1-5ص  م(1000  ،5ط معية للدراسات والنشر والتوزيعبريوت: املؤسسة اجلا)،ترمجة: غالب هلسامجاليات املكان،  ،باشالرغاستون  - (16)
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واخي واألوتاد كاأل  وايف كاملوازين واألمثلة لألبنية، أووصارت األعاريض والق ،خري يف بيت غري مسكوناملعىن، وال
هذه صل يؤ كد و ؤ يحازم القرطاجين  أن  كما(،  (17)، فأما ما سوى ذلك من حماسن الشعر فإمنا هو زينة .. لألخبية

 )ألن إمنا كان –تح بالف –لبيوت الشَّعر  –بكسر الشني  –ن قصد حماكاة بيوت الشِّعر إ) يقولسرها حيث يفاملسألة و 
أحق البواعث بأن يكون هو السبب األول الداعي إىل قول الشعر هو الوجد واالشتياق، واحلنني على املنازل املألوفة 

 (..(18)وتذكر عهودها وعهودهم احلميدة فيها، وكان الشاعر يريد أن يبقى ذكرا  أو يصوغ مقاال  خيُيل فيه حال أحبابه
عرب عنها فنانون   فقد الكشف( الفين( أو )ظات نادرة من حلظات )التجليهذه احلالة العجيبة قد جيسدها الفنان يف حل

 ،بار مثل ابن العريب وابن الفار ض( يف الرواية  وشعراء ومتصوفون ك(20)كافكا ( يف الرسم و)(19)بيكاسوكبار مثل )
وقد صور لنا الشاعر حلظات احلب واليأس اليت رآها يف عيون أؤلئك الناس ، فكان للمكان والزمان أهرمها يف هذه 

والقصيدة تتكون من سبعة مقاطع تشتمل على مقدمة وخامتة، وكل مقطع من مقاطعها يتناول موضوعا  ،القصيدة
شة ا تؤلف موضوعا واحدا موضوعه انطباعات احلبحمددا فهو خيرج من موضوع ويدخل يف آخر دون أن يشعرك، يف كله

ج ، أكسبت القصيدة الوحدة العضوية وجودة البناء الفين ودقة النسيمن عواطف وأحاسيس أيقظتهيف نفس الشاعر وما 
 الشعري .

علوم ا جديدة وتيارات فكرية وفلسفية ، مما طبع حداهتها مبركبات مغامرة جديدة كذلك شأن حتمل القصيدة احلديثة إن 
البيت من األبنية فهو اآلخر قد محل إضافات العصر وتطوراته، وأفكار البنائيني اجلدد، واجتهاداهتم الفلسفية والفكرية 

إال أن )دة القصيدة والوحدة العضوية للمكان:  . وهذا يؤكد القيمة الفنية لنص ابن رشيق يف فكرة الَعالقة بني وح

                                                           

 2/212دار اجليل  ،م 2882_ 5طحتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد وآدابه،  العمدة يف حماسن الشعر ،بن رشيقاحلسن  القريواين -(17)
 .  150ص م ،2882،(1طبريوت : دار الغرب اإلسالمي )حممد احلبيب، حتقيق:، منهاج البلغاء وسراج األدباءحازم القرطاجين،  - ((18
فن لبابلو بيكاسو رسام وحناث وفنان تشكيلي أسباين وأحد أشهر الفنانني يف القرن العشرين وينسب له الفضل يف تأسيس احلركة التكعيبية يف ا - (( 19
   2813ابريل  8وتويف  2882اكتوبر  15ولد 
 االعمال والقصص الروائية  كاتب روائي أملاين له العديد من  2811يونيو  3وتويف  2883يوليو  3فرانس كافكا ولد  -( (20
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الوحدة  الفكرة العامة للعالقة بني وحدة القصيدة و يفقد بعد وقد يساعدنا على تأكيد املضمر يف نص ابن رشيق مل 
  ((21)العضوية للمكان املعربر عنه

 ثانيا النص 
 دربك السفرسلي جفونك يا مســــــراء ما فعلت                بنازح غره يف 

 صادي اجلوانح يف حمراب غربته                ما هزه الشوق إال بات يستعر
 (22)أحبرت يف موجك الفضي ليس معي              إال املشـاعر أذْكيها فتنــــهمر

مر خدما فعل األمست يف هذا املقطع الذي يعترب مدخل القصيدة يبدأ الشاعر خبطاب بالد احلبشة بقوله )يا مسراء(
 ،)سلي( من السؤال فمثل هذا األمر عندما تكون صادق القول تقول سل فالن وهذا املسؤل يكون ذا هقة عند السائل

شاعرنا يضع املكان يف مقدمة اهتمامه عند كتابته للقصائد، لذا جند االرتباط الوهيق بني املكان والشاعر الذي ما  إن
  صفة نصا  حماكيا  للمكان بروح شفافة وعاطفة صادقة زال حىت اآلن ميثل منوذجا  رائعا  للشعر بو 

  :(23)زهري بن أيب سلمىوهذه الصيغة كثريا ما كان الشعراء القدامى يبدؤون اها يقول 
 أمن أم أوىف دمنة مل تكلم           حبومانة الدراج فاملتتلم

 وهذه الصيغة فيها الكثري من الدالالت منها التمين واإلرشاد وغريها . 
غري أن الشاعر عبد املوىل وإن كان تقليديا يف هذا األسلوب الشعري، إال أنه يوظفه توظيفا فنيا رائعا يعرب عما جيول يف 

، هري اإلحياء فجاء به يف سياق جمازي قوي ؛نفسه من حرقة وأمل وحسرة على هذا البلد الغين خبرياته وشعبه الفقري
فهو اهذه الكلمة حييلنا إىل خارج النص، لنتمعن وننظر يف ربوع هذه القارة لنقرأ يف عينيها ما حيسه الشاعر ، الصورة

يعين شديد  اجلوانح(ويعانيه من أمل وحرقة فهو ال يدري ما فعلت به جفون تلك السمراء غري أنه يدرك أنه )صادي 
مشاعره تنهمر   موج مسرائه الفضي( ال ميلك سوىبحر أبدا يف )بلهيب الشوق لكنه مالظمأ )يف حمراب الغربة( وأنه يتعر 

 كالدمع مىت أدكتها صباباته . 

                                                           

    12،ص( م2881بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ،)انظر: ياسني النصري، إشكالية املكان يف النص األديب،  - ((21
    132الديوان  - ((22
    2/315م 2811معاهد التنصيص على شواهد التلخيص؛ حتقيق حممد حمي الدين ؛عامل الكتب  ،عبد الرحيم أمحد العباسي - ((23
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 البناء قوية االستعارة يف مثل قوله )سلي(، )صادي اجلوانح(، )يف إن الصورة الشعرية يف هذه األبيات الثالهة جيدة
وإمنا يصفها بالنزوح  ه بالغربةدقة فهو ال يصف نفسحمراب الغربة( بالغة اإلحياء ، واختياره لأللفاظ والعبارات شديد ال

الشاعر جيعل و ( وهذه الكلمة حتمل إحياءات البعد واالنفصال واالنقطاع ومعروف أن النازح قد ال يعود أبدا، )نازح غره
والتبتل  عيف حمراب غربته( وهذه اإلضافة تزيد من اإلحياءات اليت تبعث فينا اخلشو ن الغربة والنزوح حمرابا فيقول )م

 والتوحد الن احملراب من الناحية الدينية هو أطهر مكان على وجه األر ض . 
اد بوسع ع والشاعر يصور نفسه مسافر ظل طريقه وغره السفر يف درب ال يعرف له هناية ومشاعره دموع تنهمر ما

 صاحبها منعها أو حىت كفكفتها يف قوله )إال املشـاعر أذْكيها فتنــــهمر ( 
 الشاعر يف خطاب مسرائه فيقول :  ويوغل 

 يا غابة من حنني ظــــــامئ لـــهث               ماذا خيبئ يف أغوارك السحر؟
 فهو يكثف يف أذهاننا إحساسه بالظمأ الذي عرب عنه يف البيت الثاين عندما وصف نفسه بأنه ) صادي( فيقول 

 يف هذا البيت )ظــــــامئ لـــهث( يف ربط مجيل ورائع ومعرب عن احلالة اليت مير اها من العطش واخلوف واجملهول الذي 
 ينتظره يف الغابة وهو يتساءل يف هلفة )ماذا خيبئ يف أغوارك السحر؟(

 ربـــابة يف أكـــف الريح مطبقة الــ               أجفان ما مسها عود وال وتــر
قية يقصد اها الشاعر وهي آلة موس ربابة(البيت بالبيت الذي يسبقه بقوله )انظر إىل هذا الربط البديع يف بداية هذا  

( مطبقة .. حـابة يف أكـــف الريشجار يف هذه الغابة السمراء فيهيج حنينه الظامي )ربــهنا صوت الريح عندما حيرك األ
ن ذه سوى أالربابة هلا أنني ال تسمعولكنها عذراء مل ميسها عود ومل يوضع عليها وتر ومل تبح بأحلاهنا ألحد، وهذه 

ومن خالل صوريت الغابة والربابة الصامتة النائمة اليت تلعب اها أكف الريح، يفلح الشاعر يف خلق جو من ، الشاعر
 أدغال أفريقيا املخيفة الساحرة . فيقول : الغمو ض والضبابية حول مسرائه وكأنه مستمد من

 تئن كالشفق الـــــدامي على غــــسق              فنحن خالن يف أعماقــنا ســقر
 على )غــــسق( شاعرها، فتلهب جراحه وحتوهلا إىل )ســقر(أي نار تلظى يف أعماقهما معا فيقول:  جرح   أي تداوي

 هل يدفع احلب ما يأيت به القدر ؟             ماذا أَحــِدُث عنـــــها إهنا قدري 
هذه الوحدة بينه وبني مسرائه جيعل منهما قدرا واحدا ويرسم هلما مصريا واحدا فيقول يف ربط مجيل وبديع يف البيت 

 الذي يلي هذا البيت فيشتد فيه احلنني وتزداد هلفته للسمرة العذراء لكنها تنأى وتعتذر . 
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 ــعذراء هلفته              أحن شوقا إليها وهي تعتذرقليب وللسمرة الـــــ
 تربج الزهر يف روضي ليفتنها                  فجف بني يديها ذلك الزهر

 فيعلن الشاعر انكساره وخيبة أمله بعد كل هذه احملاوالت يف بيت حزين جيعله خامتة هذا املقطع يقول فيه : 
 خضراء تعزفها األنداء واملطر      والشعر يف حضنها ما عاد أغنية        

اء ؟ نفس القاري عدة تساؤالت جتعله منجدبا متشوقا ملعرفتها مثل من هي هذه السمر فهذا املقطع من بدايته يثري يف 
ا انعكاسات نفس الشاعر ورؤاه ؟ أم تراها هي نفسه داهت أهي امرأة بعينها ؟ أهي احلبشة ؟ أهي أفريقيا بكاملها ؟ أهي

 تشافها يف مرآة احلبشة فرياها قد أكتسبت من السمرة سرباال ؟ يعيد أك
كل هذه التساوالت ممكنة فهي تكشف عن إحساس الشاعر املؤمل بالزمن ، فيستل من نفسه على مستوى اخلطاب 

عن أنيااها ؛كناية عن أهنا تنذر باملو ضمري ا خياطبه فيما يشبه العتاب على بقائه  حاسرة   كالزهر   تحىت جاءته كاحلة  
 ( يديها ذلك الزهر يديها )فجف بني الذي يتربج يف روضه ليفتنه لكنه جيف بني

 أدواهتا التعبريية ووسائلها الفنية اليت متدها بالقيمة  فإذا كان لكل جتربة شعرية إطارها السوي، فإن هلا كذلك
 التعبري وتوظيف الصور البيانية والرموز واللغة وطريقةمنها جتربة متميزة متكاملة يف البناء العام للقصيدة  اجلمالية لتجعل

 .بياهتا أواألساطري اليت تساهم يف متاسك 
مث نأيت على املقطع الثاين يف إحالة خارجية )مقامية( الذي نلتقي فيه بعازف الربابة وهي صورة مستوحاة هز وجدان 

ية كي يسمعهم ى موائد السمار يف املقاهي احلبشية الشعبالشاعر لفنان أهقل اإلمالق كاهله ، حيمل ربابته ويطوف اها عل
ن ن صاغية ألذ، ولكن الفن ال جيد أطائهم ما يقيم به أودهأحلانا علها إن المست أذاهنم تلني هلا قلواهم ، فينال من ع

 ، فيتساءل الشاعر على لسان هذا اإلنسان البائس : عليها الفقرالناس منشغلون اهمومهم يف بيئة يسيطر 
 ملن يغين ويشدو الهــثا تـعـــبا          أليس يعنيه غاب القوم أم حضروا؟
 فالذ بالصمت واسرتخت أنامله         على الربابة ال حس وال خرب
 وارتد يف حلقه ما كان ينثره             على موائد مسار به سخروا
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دل على وكلمة الذ ت ،فعازف الربابة )يلوذ بالصمت( ،اإلحساس بعدم اجلدوى هو الشعور الطاغي يف هذه األبيات
وده لقد والسمار ال يعون وج ،واسرتخت أنامله( وماتت احلروف يف حلقه)االبتعاد بسرعة إما ا خلوف أو لعدم جدوى 

  ويلخص الشاعر املأساة يف هذا البيت :وصار الفنان صدى نفسه  ،انعدم التواصل
 وذاب يف اخلبز حىت كاد يندهر       فالفن أصبح منبوذ الرؤى خجال    

ألديب هذا املقطع حيمل رؤية إنسانية ملأساة اف ؛عرب عنها هذا املقطع من القصيدةمأساة كاملة خيتزهلا هذا البيت وي
والفنان واملفكر والعامل يف حبثهم عن الرزق عن مورد حيفظ كرامتهم  فكم تطحن مأساة اخلبز اإلبداع فيتالشى ويندهر 

إىل قول الشاعر )ذاب يف اخلبز حىت كاد يندهر( هذه االستعارة املوفقة تدل على اإلشفاق على البائسني واملعذبني  وانظر
ه داللة اللفظة فاالستعارة  وجه بالغي تنتقل ب مؤملا ملرارهتا، ، وهي حتمل إحياء فنيا عميقا بفداحة املأساة ، وتلخيصا

  (24)األوىل إالَّ من خالل تشبيه مضمر يف الفكراحلقيقة إىل داللة أخرى ال تتناسب مع 
 ملن يغين ويشدو الهثا تعبا            أليس عنيه غاب القوم أم حضروا
 فالذ بالصمت واسرتخت أنامله         على الربابة ال حس وال خرب

 وارتد يف حلقه ما كان ينثره           على موائد مسار به سخروا
 ( (25)ا دمنا َبَسَماْي ِسِنْفِس أَيـَُرو َزنَاَب يل َماطََنا ْو ،بـَُلو َدَهَنَدُرووكان آخر ترنيم يردده )ي

  
 (اهلل سليمان سطورة سابا مع نبيأ)والمقطع الثالث للقصيدة 

يرتكز يف بنائه الفين على أسطورة حبشية مفادها أن نيب اهلل سليمان عليه السالم قد زار احلبشة ، وأقام بعاصمتها 
تزوج اها، لتعود سابا( ف، وهناك أحب فتاة حبشية امسها ) أكسوم ( ، اليت صارت فيما بعد مقرا مللوك احلبشةالقدمية ) 

                                                           

  18م ص 2881 2ينظر الفكر اللبناين ـ بريوت ـ ط - (24)
ة يف مراحلها األوىل خاصللغة األمهرية هي اللغة الرمسية لدولة إهيوپيا وهي لغة اإلدارة واملصاحل احلكومية كما أهنا تستخدم يف املدارس احلكومية و ا - (25)

ات، واللغة األمهرية ليست اللغة الوحيدة املستخدمة يف إهيوپيا، فإهيوپيا من الدول اليت تتعدد فيها اللغات واللهجا،وتصدر اها غالبية الصحف يف إهيوپي
ذات أمهية كبرية، وهي  لغة. ومن بني هذه اللغات هناك أربع أو مخس لغات 80ـ  10ويرتاوح عدد اللغات الوطنية اها ما بني 

، وهذه اللغات تنال أمهيتها إما بسبب عدد متحدهيها كلغة أم أو بسبب أمهيتها السياسية والثقافية والدينية أو والصومالية والتيگرينية واألورومية األمهرية
 .هانية بسبب حجم استخدامها كلغة

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%DA%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%DA%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 يت يعود إليهاال لقومها بعد ستة أشهر، وقد محلت من سليمان لتضع بعد هذا احلمل ولدا نشأت عنه ساللة األحباش،
 من يعرفون اليوم )بيهود الفالشا( وهذا يعتقد األحباش أهنم من نسل سليمان عليه السالم  بزعمهم

 هذه األسطورة يف خطوطها األساسية ليس يعنينا يف شيء إن كان هلا أساس تارخيي أوصلة بالواقع فالتوهيق مهمة
، وحنن ادم رؤيته الفنية وتكثف شعورنا اهظالل وألوانا خت الباحث واملؤرخ، أما الشاعر أو الفنان بعامة، إمنا يستوحي 

 هنا نتكلم عن العالقة املقامية بالعالقة النصية، وكيف يؤهر املقام على النص . 
كننا التوصل عان كثرية. تلك املعاين اليت ميصل إىل ميف سياق النص  حينما تكون موحية وتو   الكلمات تصري رموزا إن 

عن عالقتها   تكرارها داخل النص , ومن كيفية توظيفها يف إطار الصورة الفنية, فضال إليها من طبيعة الكلمة ذاهتا, ومن
الوعي أبعاد حسية ملا ال وجود له إال ب أعطى، وهذه عبقرية فذة من الشاعر عندما من شخصياتلنص ببقية عناصر ا

  :ففي هذه اإلحالة يقول (26)وفيه, ويف إضفاء صفة الواقعية على ما هو تصوري حمض
 مسراء ذات اهلوى العذري ما برحت          فتاكة اللحظ ال تبقي وال تدر

 يا للهوى أي حسن يف مفاتنها                  وأي سحر رهيب الفتك حتتكر
 بلقيس وامللك يف ميىن معاصمها             أودت اها الريب احلمقاء والغري

 تقتص من سابا وتنتصر وىل سليمان عنها كيف تتبعه                   وكيف
 بثت من الوجد ألوانا فما صرفت            هوى سليمان عنها إنه بشر

 هذا العرس أذل اجلن وامتثلت              له الشياطني يدعوه فتأمتر
 لكَن مخرية األحباش قد نصبت              له الشباك فلم يفلت به احلذر

 فيه النجوم وغىن الشمس والقمررقصت    قد  ((27)يف)أكسومعرس من اجلن 
 وخاصر اإلنسان حور اجلن والتهبت         فيه الكؤوس ورن العود والوتر

 ذراء قد سكرواالع ( (28)السمراء قد زرعوا           غابة وبـ )الطَّلةومن ملى الشفة 
 ( أهر (30)(مخرا وانتشى طربا          ال زال من دونه يف )طجهم(29))أُواشُ ففا ض 

                                                           

 .85م, ص2885, بريوت, دار الطليعة للطباعة والنشر, سبتمرب 1رمزية املرأة يف الرواية العربية ودراسات أخرى, ط ،جورج طرابيشيينظر  - (26)
 عاصمة األحباش  التارخيية اليت كان اها النجاشي  -( (27
 شراب مسكر يصنعونه من ماء الشعري  -( (28
 أواش : احلبشة  -( (29
 الطج : شراب مسكر يصنع من العسل   -( (30
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صور تلك امللكة ، فيقع، وهو يرسم صورة بريشة اخليالالشاعر يف هذا املقطع يتحدث بلسان األسطورة ال بلسان الوا
 وقد دبت يف نفسها الغرية من )سابا( ، فكيف تقبل وهي امللكة االسرة اجلمال بأن( (31))بلقيس العظيمة

 حيوي قلب زوجها امرأة أخرى . ! ويف هذا يقول الشاعر موميا أىل )سابا( :  
، )عرس من اجلن يف أكسوم(، )وغىن الشمس والقمر(، )ومن ملى الشفة األحباش( ، )فلم يفلت به احلذر( )لكَن مخرية

ع صياغة فصاغ هذا املقط أتاحت إىل الشاعر رؤية جلية للحبشة من منظوره الفين األسطورةهذه  ،السمراء قد زرعوا(
ذه ليست ه ، و)سابا( هذه ليست سوى احلبشة بأدغاهلا وجباهلا وأهنارها و)سابا(معربة تعبريا دقيقا هلذه الرؤية راقية

مل  ورد يف عبارة نزارية مجيلة )األنوهة هي السلطة الوحيدة اليت وقد وسحرها وفتنتها، األنثىيل لسطوة سوى رمز مج
 أقاومها  ومل أكتب ضدها(

مسحنا ألنفسنا و  حنس اهذه اجلمالية مىت اقرتبنا بشفافية فنية،و  ،إن هذا املقطع عميق يف  مجاليته وساحر يف أخيلته
وم(عاصمة شاعر حلضور ذلك العرس اجلميل يف )أكسباخرتاق حجب الواقع الكثيفة، ومل خنلد إىل األر ض، وقبلنا دعوة ال

غىن الشمس ( و))رقصت فيه النجوماحلبشة القدمية  ومقر النجاشي ووجهة املهاجرين األوائل، إنه عرس عجيب حقا 
 (وصدحت األوتار، )والتهبت الكؤوس والقمر( و)خاصر فيه اإلنس حور اجلن(

 وغىن الشمس والقمرعرس من اجلن يف)أكسوم( قد رقصت    فيه النجوم 
 وخاصر اإلنسان حور اجلن والتهبت         فيه الكؤوس ورن العود والوتر

 انظر هذا التصوير الرائع هلذا العرس، وهذا التسلسل املتماسك لأللفاظ، الذي جيعلك كلما قرأت مقطع جيعلك 
 قد حظي كللفرنا يف هذا املقطع ال مداه بشاعتتوق للمقطع الذي يليه، واألحداث اليت جرت فيه، فلقد بلغ اخلي

اوز كونه جمرد يتج الشعري; ألن املكان يف النص والشعراء باهتمام كثري من الدارسني الشعر من الفضاء واملكان يف 
من   أساسيا  حامل لداللة, وميثل حمورا شعر, فهو عنصر غالب يف الالشعرشيء صامت أو خلفية تقع عليها أحداث 

هو يفقد أن العمل األديب حني يفتقد املكانية, ف), لذا يرى البعض قصيدة الشعريةاحملاور اليت تدور حوهلا عناصر ال
 (  (33)املفجر لطاقات املبدع وللمكان تأهريه خارج النص الروائي, إذ يلعب ؛دور) ((32)خصوصيته وبالتايل أصالته

                                                           

 ملكة سبأ اليت ورد ذكرها يف القرأن  -( (31
 .1 – 5م, ص 2881, بريوت, املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 3غاستون باشال ر. مجاليات املكان; ترمجة غالب هلسا, ط   -( (32

 .10مصطفى الضبع. مرجع سابق, ص   - (33)
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  (، النجوم، القمرومن االلفاظ اليت تذل على املكان يف هذا املقطع )الشمس ،((34)عن مقاصد املؤلفويعرب ) 
، واليت تكشف ة شعورية معّينةالتعبري عن حالبغية  تعدُّ تقنية املفارقة من التقنّيات اليت مييل الشاعر املعاصر إىل توظيفها

عن طاقات تعبرييّة كامنة يف لب التجربة اإلنسانية وملا كانت املفارقة خاصية من خصائص اإلبداع األديب كان هلا أن 
لكلمة اتّتخذ أنواعا متباينة منها املفارقة الساخرة اليت تتّم عن طريق االختالف بني الواقع ومفهومنا عنه، وتكون يف 

شعور اليت يتبنّي فيها الشاعر االختالف بني الواقع وإحساسه به، ومنها مفارقة التعار ض أو ومنها مفارقة الواملوقف، 
والشاعر عندما يلجأ إىل توظيف هذه التقنية ال يعين أنّه يقوم برصد  ،(35)االزدواج ومفارقة التناقض وصراع األضداد
ية سياقية فحسب، بل هي إضافة إىل ذلك، أداة أسلوبألهّنا ليست ظاهرة  الكلمات واإلتيان بأضدادها أو ما يقابلها،

فّعالة يف تنمية قوى التماسك الداليل للنص، وذلك باعتبار بنية املفارقة جزءا من بنية نصّية أكرب، إهّنا أداة إلعالء دور 
بداع يت حتّقق لإل.كما تعّد املفارقة بنية من البىن األساسية ال(36)السياق ذاته، الذي يكون املخاطب جزءا ضروريا منه

األديب وباخلصوص الشعري حضوره وكينونته، وحتمل رؤية وتعكس الواقع بطريقة تثري يف ذهن املتلقي الدهشة واإلهارة، 
ـل الّنص الشعـري وهذا ، ألهّنا آلية من آليات حتليشارك يف بنـاء وتشكيل بنيـة النصوتعمل على كسر أفق توقعه وجتعله ي

على مستـوى القصيدة  وبنسبة كبرية سامهت بشكل الفت لالنتباه يف تشكيل عناصر النص النوع من الصور حاضر 
ليت تقوم على ، جند املفارقة الغالبة مفارقة التضاد القصيدة الصراع بني احلياة واملوتالشعري ومتاسكه وملَّا كان موضوع ا

قق بتجاورها املعاين جمتمعة يف كالم واحد، فيتح التناقض والتضاد يف الكالم يعين اإلتيان باملتضادات من األلفاظ أو
وتعترب صور الفقر والبؤس والشقاء  صورة مهيمنة يف القصيدة  وهي احملور الرئيسي ، (37)للذهنتناسب وتالحم وإهارة 

وتعرب  ،(38)ةيهلا، كما تتمّثل يف تلك الّصور اليت ترتّدد يف أعمال الفنان بأشكال بيانّية خمتلفة حتمل أبعاد جتربته الشعور 
عن وجهة نظره جتاه احلياة، ويتبلور فيها موقفه العام واخلاص. واملتأّمل يف قصيدة جدارية يرى أّن الصورة الثيمية املهيمنة 

أيت تهي صورة املوت اليت تتكرر بنسب متفاوتة ، وبصيغ أسلوبية خمتلفة، تبني رؤيته وموقفه جتاه هذا املوضوع ، وبعدها 
 .ختتلف عن صورة املوت، فكالمها جتسدان حالة نفسية عاشها الشاعر اليت الصورة الغربة 

 
                                                           

 .31م, ص2880, ط, الدار البيضاء, املركز الثقايف العريب,(الفضاء الزمن  الشخصية )حبراوي.بنية الشكل الروائيحسن    - (34)
 255تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث ، نعيم اليايف  ص    - (35)
 31م ص  1001 1حممد العبد ، املفارقة القرآنية ـ دراسة يف بنية الداللة ـ مكتبة القاهرة ط  - (36)
  12بناء املفارقة  ـ رضا كامل ـ ص   - (37)
  110تطور الصورة الفنية ص   - (38)
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  السمراء في مهب الريح
ت عن ذلك الرمز وجه خمتلف القسما الذي رأيناه يف املقاطع السابقة.تطل علينا بوجه آخر غري  السمراء يف هذا املقطع

يف هذا لثالث و اول وعن سابا الفاتنة بكل عنفواهنا وسطوهتا يف املقطع  الذي داعب خيالنا يف املقطع األالساحر احملري
  :يقولشفقة ف املقطع تضعها األقدار يف مهب الريح فتتقاذفها وتعبث اها الليايل وترسم مصريها بال

 مثلي، جتمَّد يف أحلاظها الكدرُ                              ما لألقاحّيِة السمراء وامجة  
 وال األساور يف كفَّيِك تنصهرُ                     اجلذوع فال األغصاُن ذابلة  ُهزِّي 

 براعم الطهر يف هندْيِك تـُْبَتسرُ                      إين ألمحُل عنك الوْزَر حني أرى
 أمست عليها خطاياهنَّ تعتذر                           يا للضياع الذي جيتاُح أروقة  

 تلك الغصوُن ووجه الليل معتكرُ                     ن الليل حني دنتْ املاشطاُت ُغصو 
 وما هلن سوى األعرا ِض ُمّدخرُ                          البائعاُت اهلوى خْبس ا لطالِبه

 ما ٍض يشعُّ وال آٍت فُينتظرُ                          من كّل حاسرة النهدين ليس هلا
 بُتولة  مل يُدّنس ُطْهرَها َبشرُ                           مُسهايصحو الضمرُي اها حين ا فري 

 فُيصبح الطهر شيئ ا ما له أَهر                         وتعصف الريح أحيان ا بزورقها
 قلب طهور  وقلب  آخر  َحجرُ                            كأنَّ قلبني فيها يصرخان مع ا

 جيول يف مقلتْيها األمن واخلطرُ                     امرتابة احلّب يف أحضان عاشقه
 فاخلصر ميرُح واألحشاُء حُتتضرُ                              بّسامُة الثغر واألعماق نازفة  

 أن يُلجَم الِوْزُر فاها مث ال تزِرُ                           اجلوُع واألمُل الدامي وكيف هلا
 بك الليايل مداها واختفى السََّحُر؟                ّي هل بَلغتْ مسراُء ذاَت اهلوى السحر 

 بك اخلطايا ومل تـُْهتُك بِك السُّرتُ                  ال زِْلِت يف نظري عذراَء ما َعبثتْ 
احلب هو السر اجلميل الذي يقرب القلب من القلب مبكاشفة من غري كالم, وهو رابط قوي وخفي يربق فجأة قادحا 

لقلب الذي تتضوع , افيهما كما تؤهر اخلمرة يف الرؤوسعلى الصوان ليغزل خيوط النار, جيمع بني املرأة والرجل ويؤهر 
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اطفية شحنة عمطار العامل على ترميد جذوة واحدة منه: )احلب من هناياه أعمق املشاعر وأكثرها إنسانية, التقوى أ
 (. مجيلة تغزو قلب اإلنسان, تعشق شغافه وحتفر عميقا يف سويدائه

هلذه  كحطام إنساين مستباح يبيع اهلوى خبسا لطالبه، يعيش يف اخلطيئة، وللخطيئة وليس  ففي هذا املقطع صور السمراء
ما متلك ، وقد غدا أخس ما متلك، .. جتارهتا عرضها ... أنوتتها ... صدرها ...  السمراء الذليلة تتجر اها سوى أعز

 رمز أمومتها .. قد حسرهتا لطالب اللذة، لذئاب الليل اجلائعة . 
ال  نسانياإيف هذا املقطع مأساة )البغاء( إن معاجلة هذا املوضوع حيتاج، إىل شجاعة أخالقية، وشفافية فنية، وعمقا 

تتوفر إال عند قلة أو صفوة من الشعراء ، وهو موضوع ظل عرب العصور )من احملرمات الشعرية( يعين أحجم بعض 
الشعراء عن احلديث فيه، وبعضهم ال ميلك اجلرأة عن اخلو ض فيه، غري أن شاعرنا من الشعراء القليلون الذين امتلكوا 

وكانت  ؛ شعرهم، ومن هؤالء الشعراء بدر شاكر السياب، ونزار قبايناجلرأة االخالقية والفنية  لتصوير هذه املأساة يف
ات مبتكرة اليت يستعملها الشاعر يف وصفهن حتمل استعار  فاأللفاظأعمق وأشد وقعا يف نفس القارئ؛  معاجلة البغدادي

رارة نفسه هن ق ( وكأنه يقول يفاملاشطاُت ُغصون الليلطريفة تدل على عبقرية الشاعر وسعة مداركه  وهي قوله )
احية السمراء عندما خياطب االقلكل مسول على تقصريه  إشارةضحايانا هن خطايانا وحيمِّل نفسه الوزر ويف كالمه هذا 

 بقوله :
 براعم الطهر يف هندْيِك تـُْبَتسرُ             إين ألمحُل عنك الوْزَر حني أرى
( وهذه دفع هؤالء إىل اخلطيئة بل يعلن أنه )حيمل الوزر عنهنفالشاعر يف هذا البيت ال يكتفي بإدانة اجملتمع الذي 

ما ويبلغ التكثيف الفين يف هذا املشهد من القصيدة دروته حينلشاعر قد ال تكون عند شاعر آخر، لفتة شجاعة من ا
ن م حياول الشاعر النفاذ إىل ما يدور داخل ضمري املومس من صراع يكشف لنا عن ما خيتلج يف غياهب تلك الذات

 :  عذابات وصراعات فيقول
 بُتولة  مل يُدّنس طُْهرَها َبشرُ               يصحو الضمرُي اها حين ا فريمُسها

 فُيصبح الطهر شيئ ا ما له أَهر                وتعصف الريح أحيان ا بزورقها
 قلب طهور  وقلب  آخر  َحجرُ                    كأنَّ قلبني فيها يصرخان مع ا

   هذا املقطع فيقول : وميضي الشاعر يف تصوير الوضع املأساوي لصراعات البغي يف 
 جيول يف مقلتْيها األمن واخلطرُ                     قهاـــــمرتابة احلّب يف أحضان عاش

 فاخلصر ميرُح واألحشاُء حُتتضرُ                   ماق نازفة  ــثغر واألعـــــــــــبّسامُة ال
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 أن يُلجَم الِوْزُر فاها مث ال تزِرُ                     هــــــيف لــاجلوُع واألمُل الدامي وك
 بك الليايل مداها واختفى السََّحُر؟                مسراُء ذاَت اهلوى السحرّي هل بَلغتْ 

 بِك السُّرتُ  بك اخلطايا ومل تـُْهتكُ                  بثتْ ــــال زِْلِت يف نظري عذراَء ما عَ 
و يف يأخذ شكال  خمتلفا  عن الصراع الدرامي الذي هلقد بلغت الدراما الشعرية ذروهتا يف هذه األبيات، حيث أنه هنا 

تعبث  فتلك السمراء املستباحة ما زالت يف نظر الشاعر )عذراء( مل، يل حلالة الفعل حلظة وقوع احلدثأبسط أشكاله متث
 يف هذا السياق خيلق يف نفس القارئ مفارقة مذهلة تفر ض عليه تدعيات عذراء(الشاعر لفظ )ا اخلطايا، واستخدم اه

أخالقية واجتماعية ونفسية ترغمه على اختاذ موقف وتثري فيه التفكري، ولن يستطيع مطلقا أن يبقى حمايدا أمام هذا 
شعري خمتوما  لشاعر سرد احلكاية بوصفمث يكمل االشاعر يف طرائق التفكري التقليدية،  يقذفهاالستفزاز املشحون 

 :  بقوله بومضة كتلك اليت خيتتم اها كتاب القصة قصصهم القصرية جدا  
 تـُْهتُك بِك السُّرتُ بك اخلطايا ومل                  بثتْ ــــال زِْلِت يف نظري عذراَء ما عَ 

د لنشم عبق التاريخ ونعيش البعي جتليات احلضارة احلبشية عرب التاريخ يف هذا املقطع اخلامس ليصور لناالشاعر  مث يأيت  
يشري اهذا اخلطاب ، و ، صاحب الوجنة السمراءعهود املاضي وقد بعثت يف الوجوه احلبشية وخياطب الشاعر أخاه احلبشي

، وقد تطاير غضبهم شررا، وانفجر ( محل اآلالَم دامية  إىل معناة قارة كاملة، وقد محل األحباش واألفارقة، اآلالم الدامية )
(،  مُتحى بزوبعةٍ ال إّن احلضارة(، ليعيد روائع ما قد درس وحاول االستعمار طمسه )انفجْرت شظايا تستعيُد اهاشظايا )

دبَّ يف أطرافها ( وهي وإن )ال زالت حرارتهُ « النجاشيِّ »دُم ) (39)وإن الدماء اليت جتري يف عروقهم هي دماء النجاشي
 : (40)الشاعر يقول ( ُمهج األشبال تستعرُ ( ومازالت تبعث روح النضال يف )غْضىب( فهي )اخلَدرُ 

 بك العهود وكم جالت بَك العُصرُ            إيٍه أخا الوجنة السمراِء كم رَحلتْ 
 حىت تطاير من أحلاِظَك الشَّررُ                      أنَت الذي محل اآلالَم دامية  

ار ا مبن غدروا               شظايا تستعيُد اهامث انفجْرت   روائع األمس غدَّ
 هوجاء، أو يتعاىل بامْسها نَفرُ               إّن احلضارة ال مُتحى بزوبعةٍ 

 غْضىب، ولو دبَّ يف أطرافها اخلَدرُ           هي العروُق اليت جتري الدماء اها

                                                           

ملك احلبشة    - (39)  
  151الديوان    - (40)
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 اَء حىت منا يف ُغْصنها الثَّمرُ خضر          رَوْيُت أمسى غراِس اجملد فانبعثت
 يف الّنْبع، يف ُمهج األشبال تستعرُ              ال زالت حرارتهُ « النجاشيِّ »دُم 

 توقض احلبشة يف أعماق شاعرنا عزيزة على قلب كل مسلم فإىل هذه البالد أشار الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 على اصحبه أن يهاجروا إليها عندما أدهتم قريش، واستضعفتهم وأنزلت اهم صنوف العذاب، وهناك أحسن 
 :( 41)، قائال  لاألهوا ويصور هجرة املظلومني الذين يعانونالنجاشي استقباهلم وأكرم وفادهتم.  

 ترتُ ـــــيك يســـهودها، أيُّ سرٍّ فـــع           نا جُمّددة  ــــــــيا هجرة  مل تَزْل في
 شرُ ـــــَلها بَ ــــعاقر مثْ ـــدامة  مل يُ ــــم            قد أينعْت فيِك من أشهى مدامعنا

 حىت اليوم تـُْعتصرُ « ابن عّفان»منذ            ما فتئتْ « أكسوم»أعنابُنا يف رُبا 
 ندهرُ ــــــــديث  ليس يــــويف الشفاه ح           ال زال يف الّدوح شدو  من بالبلنا

رضي اهلل عنه إشارة رمزية إىل املهاجرين األوائل، ووروده باالسم يعد (42)إن اإلشارة يف البيت الثالث لعثمان بن عفان
 توصيفا رمزيا يف الشعر، واهلجرة يف هذا املقطع ضرب من ضروب املقاومة ونشر الدين وليس الفرار . 

 يقول: ؤهرة ففيلتفت الشاعر هلم التفاتة مأما اليوم نرى يف بقاع كثرية من العامل العريب واإلسالمي مهاجرين فارين 
 من املدامِع وليذهب مبا ظفروا           يا من يعيُد إىل األغراِب ما سكبوا
 تعشقوه ومل ينبْض اهم َخربُ             مهو الضحايا ومل حيفل اهم وطن  

 من الصراِع فما ارتدُّوا وال كفروا               الراكبون متوَن الريح يف هلبٍ 
 من الدماء فما ارتاعوا وما اندحروا               الساحبون مع األهوال يف ِبركٍ 

ولكنهم مل يرتدوا  (ركٍ مع األهوال يف بِ  اسبحو وقد )، ( متوَن الريح يف هلبٍ هؤالء املهاجرين يف منافيهم املتعددة قد ركبوا )
 ، ومل يكفروا اها، وإن أوقعت اهم صنوفا من األذى (فما ارتاعوا وما اندحرواعن حب أوطاهنم فيقول عنهم )

قفة جادة مع و إن مأساة املهاجرين العرب واملسلمني يف هذا العصر جد جمزنة، وأسبااها كثرية ومتعددة وال بد لنا من 
  (43)ولسان حاهلم يقول هم حيملون جرحا يف أعماقهمدهم ألوطاهنم فء وطنهم، أو نعينعيد هلؤالنفوسنا و 

                                                           

    151الديوان  - (41)
راهيم بن املغرية إمساعيل بن إبالتاريخ الكبري حممد بن عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرشي أبو عمرو ويقال أيضا أبو عبد اهلل .     - (42)

 108/  1دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد  هـ(151البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف: 
  12/ 5، والتذكرة احلمدونية  211/  2ديوان املتنيب   - (43)
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 إن كان سركم ما قال حاسدنا ... فما جلرح إذا أرضاكم أمل
 ويف املقطع السادس مازال شاعرنا يستنطق التاريخ يف هذه القصيدة املرحتلة عرب القرون واألساطري والوقائع . 

 فها هو ذا يقف بنا عند مدينة حبشية قدمية بعثت يف نفسه احلنني إىل جذوره األوىل، فقد وجد يف هذه املدينة 
  مدينة يفاستقبلوه استقباله وغمروه بكرمهم ولطفهم فأهال مل يكن قد التقى اهم من قبل لكنهم أحسنوا 

من إخوانه اليمنيني  وجد الشاعر جالية والثقافة العربية اإلسالميةُمضر  وُعمق انتمائها إىلروفة يف أهيوبيا املع« (44)هرر»
 هدع عند بعض حكامها وخاصة يف األفقالذين أحبهم وأحبوه، ورأى معامل اإلسالم باقية وإن كان التعصب وضيق 

مسيئا بذلك  ،اجديف املدينة وخصوصا املس اإلسالميةقد جعل يد التخريب والطمس متتد للمعامل  ( (45)هيال سيالسي)
 :(46)فيها يقولف .لتاريخ احلبشة وإىل قرون التسامح والتعايش بني املسلمني واملسيحيني

 فاجملد يفخُر أن تشدو به َهررُ ر        يا شعُر هالّ روْيت اجملد عن َهرَ 
 فيها اخلُزامى وفيها املندُل العِطرُ           مضارُب الُعْرِب حتيا يف مضاراها

 مهما تشاغل عن أشواقها ُمَضرُ (         ُمضرٍ )مل يربح الشوُق حيدوها إىل 
 مل تكتنْزها حميطات  وال ُجزرُ           فالشمُس يف ِحْضنها تغفو على ُدررٍ 

 من طول ما احتجبت يف قاعه الدُّررُ                   فيا لَكنٍز َشكْت منه جواهرهُ 
 كم حّلقْت فوقه الِعقباُن والنُّسرُ            يا ُسوَرها املتحدي كل  عاصفةٍ 

 على جوانبه األمساُء والصورُ             وذاق خمتلف األهواء وازدمحتْ 
 عاث الصليُب اها والليُل معتكرُ               ما شّدين من رؤاها غرُي مئذنةٍ 

 حينو عليها الصدى والرمل واحلجرُ           جتثو املسابُح حريى حول منربها
 ويشرُق الذْكُر واآلياُت والسُّورُ                    مْن يعيُد إليها كفَّ ناظمها يا

                                                           

املرتفعات  املدينة على قمة تل، يف امللحق الشرقي منهي مدينة يف شرق إهيوبيا، وعاصمة أحد مقاطعات إهيوبيا. لقبت مبدينة األولياء. تقع    - (44)
، ومل مينعها بعدها من تغلغل العامل احلديث إىل داخلها، إال أن التقاليد مرت 2885اإلهيوبية حوايل مخسمائة كيلومرت من أديس أبابا على إرتفاع أكثر من 

ظام جتاري حديث ا جعلها تتمتع اهوية متفردة وتتميز بلغة اهلرر اليت متت احملافظة عليها ، وبنالتارخيية والثقافية والدينية اخلاصة اهذا املكان ما تزال حية، مم
 [10ص 8111، العدد   18/8/1021ومنتوجات حرفية مشهورة ]صحيفة العرب نشر يف 

 13/ 11م2888املكتب اجلامعي احلديث، األزاريطة/اإلسكندرية  تاريخ إفريقية احلديث واملعاصر، ،جالل حيىي  - (45)
 158الديوان   - (46)
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اها الشاعر أياما يف ضيافة جاليتها العربية املسلمة، فكانت وقفته معها وقفة حنني وتأمل ففي فمدينة )هرر( أقام 
 :  ة عن سابقهيقل روع )مضاراها( شم رائحة )اخلزامى(و)املندل العطر( . فيقول يف بيت ال

 فيها اخلُزامى وفيها املندُل العِطرُ           مضارُب الُعْرِب حتيا يف مضاراها
( إىل ةويزداد توهجه وتوقد عاطفته اجلياشة وكأنه يستنطق املكان أو كأنه حياوره وخيربه بشوقه وحنينه )أي املكان احلبش

مبضر( وإن كان مضر الهيا عنها ومنصرفا عن مهومها فيصور هذا احلنني يف أمجل تصوير يف هذا عروبتها اليت رمز إليها )
 البيت الذي يقول فيه : 

 مهما تشاغل عن أشواقها ُمَضرُ (        ُمضرٍ )مل يربح الشوُق حيدوها إىل 
 :ويعرب عن كنوزها وما حتويه من درر وما حباها اهلل من خريات بقوله

 مل تكتنْزها حميطات  وال ُجزرُ           ِحْضنها تغفو على ُدررٍ فالشمُس يف 
 من طول ما احتجبت يف قاعه الدُّررُ                   فيا لَكنٍز َشكْت منه جواهرهُ 

 ويزداد حنني الشاعر إىل ما ض قد درس وجمد قد غرب، وينظر الشاعر إىل سور املدينة القدمي، ويستحضر خبياله
 قوة والعظمة، ففوق هذا السور حامت العقبان والنسور، وكم صد هذا السور من غزاة حاولوا رموز اجملد وال 

 فكان مصريهم أشالء ممزقة خلف السور  فيقول:  اقتحام )هرر(
 كم حّلقْت فوقه الِعقباُن والنُّسرُ            يا ُسوَرها املتحدي كل  عاصفةٍ 

 جوانبه األمساُء والصورُ على        وذاق خمتلف األهواء وازدمحتْ 
يها سبب املأساة بيات املؤهرة، اليت أوضح فصل إليها حال أهل احلبشة اهذه األوضاع اليت و يصف الشاعر عبد املوىل األو 

اليت وقعت هلم بسبب الضعف واخلنوع فقد عربت بوضوح عن مشاعر وأحاسيس الشاعر واحلزن العميق الذي أحسه 
ليب مسجد )عاث الص مئذنةأطالل  األفقفيعقب ويقول وقد الحت يف  جسام، حداثأعلى ما حل اهذه البالد من 

معاملها، فحىن عليها الصدأ والرمل واحلجر ولعل اهلل  األياماملسابح حريى حول منربها(، وقد طمست  جثتاها( و)
 ، فيقول يف تصوير بديع : اقتها، فيشرق فيها الذكر احلكيمبأن تعود هلا اشر  يأذن

 يُل معتكرُ ـــــــعاث الصليُب اها والل         ئذنةٍ ـــــشّدين من رؤاها غرُي مما 
 حينو عليها الصدى والرمل واحلجرُ           جتثو املسابُح حريى حول منربها

 اُت والسُّورُ ــــــــويشرُق الذْكُر واآلي             مهاــــفَّ ناظــــيا مْن يعيُد إليها ك
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مؤهرة   هنا أبياتإوهذا من سنن احلياة، حقا  ال تستقيم على حال، وال يقر هلا قرار، فيوم لك، ويوم عليك فاحلياة الدنيا
  :تذكرنا بلون حزين يف شعرنا العريب القدمي يعرف برهاء املدن ومن أشهره وأحزنه قول أيب البقاء الرندي

  (47)لكل شيء إذا ما مت نقصان       فال يغر بطيب العيش إنسان
 ، وسنظل نرقب معها فجرا سيأيت ومشسا ستشرق ا يزال قلب )هرر( خفاقا باإلسالمفربغم كل حماوالت الطمس، م

 :  وفي المقطع السابع يقول
 ظالهلا، كّلما جّلْت يّب السُُّعرُ                يا واحة يف فجاج األر ض تغمُرين

 احليارى وإن عقُّوا وإن غدرواإىل                     أحلى املغاين وأنداها وآنُسها
 مهما تلّون يف أحداقِك النظرُ                عظيمة أنت يا مسراُء يف نظري

 فَلجَّ فيه شراعي وهو ُمنكسرُ           أحبرُت يف موجِك الدامي على عجلٍ 
 أطفو جبسمي قليال  مث أحندرُ                أصارع الريح يف أعىت زوابعها

   محاِك مثلي وال خوف  وال َحذرُ                    ضعف  يدبُّ إىلقوية أنِت ال 
 لكنما العيُب إن راقت هلا احلُفرُ                      ال عْيَب يف قدٍم زلَّت اها ُحفر  

 فيبتليه مبا ال يرغُب الَبشرُ                       قد يـُْؤهُر الدهُر إنسان ا مبحنته
 .! فاحلُب آخر ما يغتاله القدرُ                         نتنافلنحتفْل اهوانا رغم حم

، بعد ودع مسراءهي ع، والشاعرتوشك الرحلة أن تشارف هنايتها وحنن ندخل ختوم املقطع السابويف ختام هذه القصيدة 
 يقول: فيعلن أنه قد وجد عظيمة مهما تباينت ألواهنا ، و وشعااهاوغاباهتا  وجباهلامروجها  رحلة طويلة يف

 مهما تلّون يف أحداقِك النظرُ                عظيمة أنت يا مسراُء يف نظري
الشاعر  غرىأ، وقد كان يف بداية الرحلة موجا فضيا رائقا، ا حىت ختامها إحبار يف موج متلونفالقصيدة منذ بدايته

ن ، وسار بنا الربان يف حميطات مسرائه ، ووضع مرساته يف أكثر من جزيرة ، ليعل األعماقوأغرانا بان نتوغل ماضني حنو 
لنا يف هناية الرحلة أن شراعه قد انكسر، وأن املوج الفضي قد استحال موجا داميا، وان الرياح تعصف به ، فيالمس 

                                                           

  181/  1نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،  ،ملقري التلمسايناينظر   - (47)
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عن موهبة  اشفةك  الشاعر يف هنايامثقل باإلحياءات والرموز والدالالت، اليت تلتمع ،  أخرىالسطح تارة وينحدر تارة 
 :التاريخ والتطلع إىل املستقبل، يقول البغداديآسي غري عادية، ورؤية مثقلة مب

 فَلجَّ فيه شراعي وهو ُمنكسرُ           أحبرُت يف موجِك الدامي على عجلٍ 
 أطفو جبسمي قليال  مث أحندرُ                أصارع الريح يف أعىت زوابعها

 : فتية قوية مل يعرف الضعف وال اخلور وال اليأس إىل محاها طريقا فيقول تعبته رحلته، ولكن السمراءأفالشاعر قد 
 محاِك مثلي وال خوف  وال َحذرُ           قوية أنِت ال ضعف  يدبُّ إىل

 ؟ لقد تساءلنا يف البداية من تراها تكون هذه السمراء؟ أحلم أم واقع؟ أحقيقة أم خيال ؟ أسراب أم ماء 
لفالسفة يبحث عنها الشاعر يف خياله ،  ومازال الشعراء وا علها تكون هذه األشياء كلها ولعلها تكون )اليوتوبيا (اليت

واحلاملون مجيعا يف حبث دؤوب عن مدهنم الفاضلة فهي وإن ظلت حلما غري قابل للتحقيق ، فإن احللم حبد ذاته مجيل 
ئ واحد ش، وما اتعس ألئك الذين ال حيلمون ! احملن قد تعصف بنا ، وقد تطيح بأحالمنا ، وقد تغتال رؤانا ، لكن 

ال تطاله احملن، وال تنال منه االيام، وستظل باقيا ما بقي على االر ض قلب ينبض ، فيقول الشاعر هذا البيت املعرب 
 الذي ختم به قصيدته الرائعة : 

 .! فاحلُب آخر ما يغتاله القدرُ ا          فلنحتفْل اهوانا رغم حمنتن
عة فاستخدمها  لظواهر الطبي الشاعر هذه؛ األول أهنا تبني كيف جلأ هذه القصيدة متثل جانبني مهمني من دراستنا إن 

والعصور  ، ، على غرار الشعراء الرومانسيني العرب الذين برزوا يف عصرهأو ما حيس به كوسيلة فنية لوصف عواطفه
حياته، فأهارت  ، أما يف اجلانب الثاين فهذه القصيدة تربز جانب الوجدانيات اليت عكستها الظروف عليه يفاليت قبله

ت شاعريته خصائص شعره وقسماوكأهنا أمام أعيننا وهذه من  يف شعره لنا األحداث  صوريقرحيته الشعرية حىت بدا 
ثقل باإلحياءات ميسيل رقة، ويفيض سالسة، ويتفجر لطفا ، وهو   ل انطالقه حُملِّق ا يف فضاء شعري عريض،موجمَْ 

 اياه كاشفة عن موهبة غري عادية، ورؤية والرموز والدالالت، اليت تلتمع يف هن
 الذي ميكن أن يكون أفضل من هذا الواقع املرير .  مثقلة بالتاريخ والتطلع إىل املستقبل
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  السمات النصية والمقامية في هذه القصيد : 
نعومة (، وملسنا سلي جفونكهلذه القصيدة تذوقنا فيها مرارة الوجع  باالستفهام يف قوله ) إن الديباجة املشرقة – 2

 العبوس يف االبتسام، وأدركنا أن بكاء األطالل الوامجة عبث وعيث وعناء . 
تتورد، صف ، تشاهد خدود الو القصيدة وإذا سبحنا خالل وصفه لتلك الربوع احلبشية، الذي استغرق جل أبيات – 1

 وروائع البالغة تتوقد، وأسباب اإلعجاب تتناهر .  
نا مؤنقة من اعلقت اها صور مشرقة، وألو اليت عباراته، يرى السالسل الذهبية،  إن القارئ إذا وضع عينه على – 3

 عدها من درر.، وتشوق إىل ما ب، والتشبيهات املعربة، اليت تأخذ مبجامع القلب، وتشد االنتباهاالستعارات الرائعة
دها، ومجاهلا، وبالغ يف وصف قمم اجلبال والسهول امرأة تزوجت، وتكلم عن بل أطال الشاعر احلديث عن – 1

الماته عوالوديان يف أحد عشر بيتا، رسم خالهلا صورة واضحة املعامل بني فيها صفات هذا البلد وأظهر مساته وأوضح 
 ، وتناول ذكر العادات والتقاليد، ووصف الشراب واحلفل الذي أقاموه . 

الستعارات والكنايات، ا إن تراكيبه تسيل بالفصاحة، وتنصع بالصباحة، وتزخر بنفيس الآلل ويف هناياها عقود من – 5
يف مساء الفن، ويسمق إىل أجواء التأهري الساحر، والتعبري املائر، ويعلو دوائر الفلك الدائر، فينسج خيوطا من اها حيلق 

 لزفرات، ويتلوى ا حديث يفيض باحلسرات واالبكاء واحلنني، إىل عهود مضت، ويتحدث عنه
 هذه اجملرة الالمعة ،وأمت قطاف الثمار اليانعة باحلديث عن املصري حني قال :    ، وقد أهنىوالعرباتباآلهات 

 .! فاحلُب آخر ما يغتاله القدرُ ا          فلنحتفْل اهوانا رغم حمنتن
ق، كل هذا ، وملعة من سناه املشر ، وإهارة من شاعريته السامرةالساحرةهذه القصيدة نفته من نفتات الشاعر تعد  – 1

 ، وكلما جزت أفياءها هاجتك التصاوير، وشاقتك التعابري .  يف أسلوب قوي، ونسيج متني
  النتائج

 ن العمل األديب حني يفتقد املكانية, فهو يفقد خصوصيته وبالتايل أصالتهإ   - 2
  املفجر لطاقات املبدع , إذ يلعب دوركتوب واملقروءامل للمكان تأهريه خارج النص - 1
 االحالة أكثر الوسائل قدرة وقوة اليت تصنع التماسك الداليل للنص وجتسد وحدته العامة  – 3
    سامهت الضمائر وأمساء اإلشارة بدور كبري يف حتقيق اإلحالة والصلة بني أجزاء الكالم  – 1
 عنصر االلتفات من العناصر اإلحالية املهمة اليت حتقق الرتابط الرتكييب والداليل ومن مت الفهم التام للنص.  – 5
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ضمري الفصل وسيلة بارزة من الوسائل اليت حتقق الصلة املعنوية بني أقسام الكالم، حيث أنه حييل إىل شيء  – 1
   .     اهاماإلسابق، ليؤكد وخيصص بشكل قوي ويزيل أي نوع من أنواع 
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