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 مقتطفات مه ملحمة شاطئ األعزاف 

 " دراسة بالغية"  حملمذ عبذ ادلعطي اذلمشزي

 إيماف سعيد حسف مكسى 
 –جامعػة األزىػر  –كمية الدراسػات اسسػالمية كالعربيػة لمبنػات  -قسـ البالغة كالنقد 

 مصر .  –باسسكندرية 
 emansaid_islam.alx@azhar.edu.egالبريد اسلكتركني : 

 ادللخص : 
يدكر ىذا البحث حكؿ شاعر مف شعراء العمر القصير، الذم كاتتو المنية في ريعاف 

أصيبت أمعاؤه بالشمؿ، ثـ تكفػاه ا  بعػد ذلػؾ بأربعػة شبابو، إثر جراحة أجريت لو، ف
التي كانت سببنا فػي شػيرتو حتػى إنػو عػرؼ  »األعراؼ«ككاف مف بيف ما كتب ، أياـ

بشاعر األعراؼ، كىي ممحمة عبارة عف رحمة خيالية طاؼ بيا شاعرنا بخيالو لعػالـ 
تو تمؾ : سفف يشاىد في رحم في ىذه المرحمة آلية الشعر، كما آخر، مصطحبنا معو

المكت، قبر الميالي، ثـ يمتقػي بمػنػى الػكادم الػذم يحمػؿ قيثػارة صػامتة، يحػاكؿ أف 
كقػػد تجكلػػت مػػع الشػػاعر عبػػر ىػػذه المرحمػػة بكػػؿ  يبعػػث أنػاميػػا فػػال تسػػتجيب لػػو.

محطاتػػو، محاكلػػة تتبػػع مػػا كرد فييػػا مػػف صػػكر كأخيمػػة كتراكيػػب،  كتشػػاؼ طػػرؽ 
غيره مف شعراء عصره، كقد اشػتمؿ ىػذا البحػث بنائيا، كبياف تميز ىذا الشاعر عف 

عمى : مقدمة كتمييد ، ثـ تطرقت لتحميؿ مقتطفات مػف الممحمػة  ثػـ كصػمنا لنيايػة 
 المطاؼ عبر الخاتمة ثـ المصادر كالمراجع.

 مػني الكادم -قبر الميالي  -األعراؼ  –شاطئ الكلمات ادلفتاحية:  
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Abstract:- 

This research revolves around a poet from the short life 

of poets, who died his youth , as a result surgery, his intestine 

was paralyzed, then God passed away four days later. Among 

what he wrote was “Al-A'raf”that was a reason for his fame 

so he was known as the poet of al-A'raf which is an epic that 

is a fictional  journey through which our poet roamed with 

his imagination to another world, he taking with him at this 

journey the goddess of poetry . as he witnesses in his journey: 

ships of death, Tomb of the Nights, then he meets the valley 

singer who carries a silent lyre, He tries to resonate her tunes, 

but she does not respond to him. I wandered with the poet 

through this stage with all his stations, trying to trace what 

was mentioned in them in terms of pictures, imaginations and 

compositions, to discover the methods of their construction, 

and to demonstrate the distinction of this poet from other 

poets of his time, and this research included :  introduction 

and Preface, then dealt with the analysis of excerpts from the 

epic, then we reached the end through the conclusion, then 

the sources and references . 

Keywords: Beach -  Al-A'raf - Tomb of the Nights - Valley 

singer 
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 مـقذمة

الحمد   رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف، سيدنا محمد 
 كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

 كبعد ......                         
 "شػػػعراء الشبػػػػاب"، خػػػـر عػػػف األريػػػػ

 

 كػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػاد مخ ػػػػػػػػػػػػػػبنا بجراحػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 مػػػػػات كفػػػػػي ثػػػػػػره النشػػػػػيد كجفػػػػػت
 

 خمػػػػػػػػػػػػرة المميمػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػي أقداحػػػػػػػػػػػػو 
 

 كىػػػي بعػػػض مػانيػػػو  ػػػفة النيػػػؿ،
 

 صػػػػػػػحت تسػػػػػػػأؿ الربػػػػػػػا عػػػػػػػف صػػػػػػػداحو 
 

 أيػػػف منيػػػا صػػػداه فػػػي ذركة الفجػػػر
 

 كىمػػػػػػػػػػس األنػػػػػػػػػػداء حػػػػػػػػػػكؿ جناحػػػػػػػػػػو  
 

 قػػػػػػـ فقػػػػػػد أقبػػػػػػؿ الشػػػػػػتاء كأدمػػػػػػت
 

 سػػػػػػػػػػػنبالت الػػػػػػػػػػػكادم إلػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػباحو 
 

 ىػػػػػؿ لػػػػػو مػػػػػف ىتافػػػػػؾ العػػػػػذب داع
 

 ينطػػػػػػػػػػػؽ الكاجمػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػف أدكاحػػػػػػػػػػػو 
 

 عبػػػػػػػر النيػػػػػػػر كالنخيػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى أف
 

 و.جػػػػػػػاء مثػػػػػػػكل رقػػػػػػػدت فػػػػػػػي أصػػػػػػػفاح 
 

أجؿ يا شػعراء الشػباب، لقػد خػر اليمشػرم عػف األريكػة مخ ػبنا بجراحػو، كمػا 
جاء في رثاء الشاعر الكبير عمى محمكد طو لصديقو اليمشرم، الذم انطفأت شعمة 

، كلقى كجو ربو بعد عناء أربعة أيػاـ مػع ُّٖٗحياتو في الرابع عشر مف ديسمبر 
 .(ُ)المرض

مػػس نفػس اليمشػػرم، لتبقػى قائمػػة بػػو كػأف الحيػػاة كانػت تسػػرم فػي كػػؿ مػا  
 قركننا كدىكرنا بعد مكت باعثيا.

 ؛ألنيؿ مػف معينػو العػذب ؛ألجؿ ىذا كغيره كجيت كجيي نحك شعر اليمشرم
مف التصػكير كالخيػاؿ كالتراكيػب الممزكجػة  جدت أثناء قراءة شعره جكانب عديدةإذ ك 

                                           

ىػػػػ، ُُُْ، ُ( اليمشػػػرم شػػػاعر أبكلمػػػك، ت/د. عبػػػد العزيػػػز شػػػرؼ، دار الجيػػػؿ، بيػػػركت، طُ)
 .ٓـ صُُٗٗ
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يمنحيػا ا  لمػف يشػاء  بركحو كقمبو كفكره، كىذا دليػؿ عمػى العبقريػة الشػعرية التػي
 مف عباده، لذا كقع اختيارم عمى ىذا المك كع.

"مقتطفػات مػف ممحمػة شػاطئ األعػراؼ لمحمػد عبػد المعطػي اليمشػرم دراسػػة 
 بالغية"

كقد سرت في ىذا البحث عمى المنيج التحميمي التػأممي، حيػث قمػت بالكشػؼ 
حمػة "شػاطئ األعػراؼ" كاستخراج فنكف البالغة مف المم ،عف دقائؽ األسرار البالغية

كأبػيف  ،كاستطعت أف أتذكؽ األساليب البالغية ،مقت اه أمعنت النظر في الممحمةبف
 كسرىا البالغي. ،نكعيا

 كقد جاءت خطة البحث عمى النحك التالي:
 :أوالً: مقذمة

 كتشتمؿ عمى: أىمية المك كع كأسباب اختياره كالمنيج.
ا: متهيذ

ً
 :ثاوي

 كيشتمؿ عمى:
 اعر األصداؼ كاألعراؼ.أ/ لمحة عف ش

 مكلده كنشأتو. -ُ
 مصادر شعره. -ِ
 كفاتو. -ّ

 ب/ نبذة عف ممحمة شاطئ األعراؼ.
ا: مقتطفات مه ملحمة شاطئ األعزاف دراسـة بالغيـة وتشـتمل علـة عـذ  

ً
ثالث

 :قصائذ
 الذكريات. -ُ
 سفف المكت. -ِ
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 الشاعر كاآللية. -ّ
 مطمع الشاطئ. -ْ
 كصؼ الشاطئ. -ٓ
 الي.قبر المي -ٔ
 السككف الحاكـ. -ٕ
 ساحر الكادم المػني. -ٖ

 اخلامتة -
 ادلصادر وادلزاجع -

 ،،،، كا  مف كراء القصد      
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 متـهيذ
 :حملة عه شاعز األصذاف واألعزاف -

اليمشػػرم شػػاعر الحػػب كالطبيعػػة، فحياتػػو قصػػيدة قصػػيرة مشػػحكنة بػػالمعنى 
ـ مػػف قصػػر حياتػػو كػػاف شػػاعرنا كالفػػف، قصػػيدة شػػديدة الثػػراء كالعمػػؽ .... فعمػػى الػػرغ

عظيمنا بأعظـ مػا فػي اسنسػانية مػف معنػى، ذلػؾ أف الحيػاة كانػت تسػرل فػي كػؿ مػا 
 مس مف نفس رفيقػو شػيمي، لتبقػى   مس نفس اليمشرم، كما كانت تسرم في ما
قائمة بو قركننا كدىكرنا بعد مكت باعثيا ..... 

(ُ). 
 مى فيـ نتاجو الشعرم.كسكؼ أقـك بعرض مكجز لسيرة اليمشرم تساعد ع

 اذلمشزي "مىلذي ووشأتً:
ـ َُٖٗىك محمد عبد المعطي اليمشرم، كاف ميالد شاعرنا في يكليػك سػنة 

عمػػى شػػاطئ رأس البػػر، إذ كانػػت األسػػرة تصػػطاؼ ىنػػاؾ، كىكػػذا شػػاء القػػدر أف يػػرل 
النكر ألكؿ مػرة عمػى تمػؾ الرمػاؿ الناعمػة، كتحػت تمػؾ السػماء الحالمػة بػيف شػاطئ 

البحر األبيض المتكسط، كاف يحمك لعثماف اليمشرم أف يسمى أك ده بأسػماء النيؿ ك 
 ثالثية، فسمى أكؿ أك ده محمد عبد المعطي اليمشرم.. كىكذا.

:كلـ ترؽ ىذه التسمية   ف مف كاف اسمو ىكذا   يككف شاعرنا.إ لشاعرنا قائالن
ية لػـ ظيرت مخايؿ الشاعرية عمى اليمشرم منذ طفكلتػو، كلكػف ىػذه الشػاعر 

تتفتح إ  في مدرسة المنصكرة الثانكية حيف أقبؿ في سػف مبكػرة عمػى التعػرؼ عمػى 
أعػالـ الشػعر فػػي األدب اسنجميػزم ، كمػػف ينػابيعيـ اسػتقى اليمشػػرم ثقافتػو األكلػػى 

بشمي ككيتس كبيركف، تأثر بيـ حتى فػي المػكت فمػات فػي  -كثر ما تأثرأ -متأثرنا 
 الثالثيف.

                                           

( اليمشرم شاعر أبكلمك دراسة ممحقة بقصائد اليمشرم جمعيا كقدـ ليا صالح جػكدت/ تػأليؼ ُ)
 .ٔـ ص ُُٗٗىػ، ُُُْسنة  ُ، ط-بيركت-د/ عبد العزيز شرؼ، دار الجيؿ 
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كالتحؽ بكمية  ،كترؾ المنصكرة ،ـُُّٗثانكية في سنة ناؿ شيادة الدراسة ال
 اآلداب، لكنو لـ يتـ دراستو فييا.

كمنذ أكؿ عيده بالقاىرة، اتصؿ بجماعة أبكلمك، كأصػبح مػف شػعراء الطميعػة فػي 
ىذه المجمكعة، كقد كاف لمجمتيا أكبر الف ؿ في حفظ تراثو عمى صفحاتيا، كفي سػنة 

قسػػػـ التعػػاكف بػػػكزارة الزراعػػػة كمحػػػرر بمجمػػػة  ـ التحػػؽ اليمشػػػرم بكظيفػػػة فػػػيُّٓٗ
 .(ُ)التعاكف ... 

 :(ِ)مصادر شعزي
"يتبيف لنا أف اليمشرم يتمثؿ في مصادره الشعر الركمانسي اسنجميزم، الػذم 

و مػػف قبػػؿ مدرسػػة العقػػاد أك مدرسػػة الػػديكاف، كىػػك الشػػعر الػػذم يمجػػد شػػأف تػػتمثم
جتمػع كنظمػو، كلػـ يػتحفظ فػي كيجعؿ حقكؽ القمب تطػػى عمػى قػكانيف الم ،العاطفة

مياجمة ما استقر في المجتمع مف عقائػد سياسػية أك فكريػة ، فكػاف كػؿ شػيء فػي 
 .(ّ)أدب الركمانسييف مك ع تساؤؿ"

 كفي ذلؾ يقكؿ اليمشرم صراحة:
 كليذا لف يعيش أدب ىؤ ء ا رستقراطييف  ؛" كما السركر إ  عارض في ىذه الحياة

فػػي األدب اسنجميػػزم، أك األديػػب البرجػػكازم )بػػكؿ بكرجيػػو(   أمثػػاؿ )كبمػػنج( ك)مانسػػفيمد( 
 .(ْ)في األدب الفرنسي، أك )شكقي( شاعر األمراء في األدب المصرم"

                                           

 (.َُِ-َُُرم شاعر أبكلمك )ص ( اليمشُ)
 (.ّٕ( السابؽ )صِ)
 (.ُْ( الركمانتيكية، د/ محمد غنيمي ىالؿ )صّ)
 ٖـ ِمجمػة التعػاكف ع -( ـ.ع اليمشرم األدب الديمقراطي كالتعاكف يتمخصاف مف الرأسػمالية ْ)

 ـ.ُّٔٗأغسطس  -
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فػػاذا كػػاف اليمشػػرم شػػاعرنا ركمانسػػينا، غارقنػػا فػػي الركمانسػػية بطبعػػو كظػػركؼ 
تصػدر حياتو كما تكحي بذلؾ قصائده، فاف ركمانسيتو   يمكف القكؿ فييػا بأنيػا لػـ 

عف تمذىب ككعػي نظػرم، كمػا يػذىب إلػى ذلػؾ الػدكتكر منػدكر، ذلػؾ أف ركمانسػية 
اليمشػػرم نتػػاج عكامػػؿ كثيػػرة منيػػا مػػا يرجػػع إلػػى العصػػر:  خصائصػػو ا جتماعيػػة 

كمنيػػا مػػا يرجػػع إلػػى التيػػارات الفمسػػفية كاألدبيػػة السػػائدة التػػي ميػػدت  ،كالسياسػػية
ع إلػى منػابع أدبيػة جديػدة تتمثػؿ فػي لتمجيد العكاطػؼ كاسشػادة بيػا، كمنيػا مػا يرجػ

أدب شماؿ أكركبا ، حيث يمتقي اليمشػرم بمنػابع التجديػد فػي مدرسػة الػديكاف، كمػا 
أف كجداف الشاعر جاء مييئنا ليذا الكعي الركمانسي، الذم رسـ شعره بحيث أصبح 

في نياية األمر شعرنا   ينـ عف أدنى قصد أك افتعاؿ
(ُ). 

 وفاتً:
عرنا ليتـ رسالتو في سبيؿ إقامة الح ارة الريفية، لػـ يػرحـ لـ يميؿ القدر شا

القػػدر ىػػذا الشػػاب القػػكم المػػؤمف المخمػػص، كفػػي غم ػػة عػػيف، فػػي أربعػػة أيػػاـ، 
انطفأت شعمة حياة اليمشرم، عمى إثر جراحة أجريت لو  ستئصاؿ الزائػدة الدكديػة، 

ـ الرابػع عشػر مػف ثناء العممية، كلقى كجو ربو فػي اليػك أفأصيبت أمعاؤه بالشمؿ في 
 ـ.ُّٖٗديسمبر سنة 

 كقد رثاه صديقو الشاعر صالح جكدت بقكلو: 
"أيػػف ىػػذا الشػػباب كاألمػػؿ ال ػػاحؾ بػػيف الخطػػكب كاألرزاء  كأحاديثػػؾ المميئػػة 
عصػارىا ييػد بنػائي،  باألحالـ في عػالـ قميػؿ الرجػاء، كنػت ألقػاؾ كالحيػاة تجػافيني كا 

 دائي" )صالح جكدت(فاذا ما سمعت  حكتؾ العذبة أحببت بيا أع
 
 

                                           

 (.ٔ( الشعر المصرم بعد شكقي، د/مندكر، الحمقة الثالثة )صُ)
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َِِٗ 

 شاعز األعزاف:
التػػػي كتبيػػػا عػػػاـ  »األعػػػراؼ«قامػػػت شػػػيرة شػػػاعرنا عمػػػى قصػػػيدتو الطكيمػػػة 

كبمػػع عػػدد أبياتيػػا ثػػالث مئػػة كسػػبعة أبيػػات، كأطمػػؽ عمييػػا النقػػاد اسػػـ  ،ـُِٗٗ
 نظرنا لطكليا كخياؿ شاعرىا المحمؽ. »ممحمة األعراؼ«

فيػػي  »ياسػػة األسػػبكعيةالس«كممحمتػػو تمػػؾ نشػػر منيػػا مقتطفػػات فػػي جريػػدة 
تتجمػػى فييػػا خصػػائص التجديػػد التػػي كػػاف يتسػػـ بيػػا شػػعر جماعػػة  ،مطكلػػة تأمميػػة

كىػػي تصػػكر رحمػػة خياليػػة قػػاـ بيػػا الشػػاعر بعػػد أف شػػرب كػػأس الفنػػاء،  ،)أبكلمػػك(
كحممتػػو سػػفينة الػػذكريات إلػػى "شػػاطئ األعػػراؼ" كىػػك شػػاطئ خيػػالي، تسػػتقر عنػػده 

ليس فيو شػيء  ،اح بعد طكاؼ ساكف سككننا أبدينااأللحاف بعد شتات، كتمكذ بو األرك 
 جميؿ سكل الثمكج البي اء فكؽ الصخكر.

كىػي صػكرة تراثيػة مػف  -اصطحب الشاعر معػو فػي ىػذه الرحمػة آليػة الشػعر
ثػػـ يشػػاىد سػػفف المػػكت  -إدعػػاء الشػػعراء قػػديمان إف لمشػػعر شػػيطانان أك آليػػان مميمػػان 

ر الميالي، كىك ىيكؿ عميو مػف المنايػا كىي تبحر إلى شاطئ األعراؼ، كما يشاىد قب
ثـ يسػكد  ،بشحكب يمكح في األفؽ، كلو فتحات تتسرب منيا المياه، مياه بحر الكقت

السػػككف كالعػػدـ، كيػػرل الشػػاعر مػنينػػا فػػي كادم المػػكت مػػف شػػاطئ األعػػراؼ، يحمػػؿ 
 قيثارة صامتة، يحاكؿ أف يبعث أنػاميا، فال تستجيب لو....

 يذه الصيحة التي يناجي بيا المػني قائالن:كيختـ الشاعر مطكلتو ب
مػػػػػػػػػػا أىرىاؾ تىٍبعػػػػػػػػػػثي لحننػػػػػػػػػػا  لىٍيًفػػػػػػػػػػي ى

 

ػػػػػػا دىػػػػػػى قيثػػػػػػارؾ   فػػػػػػأخبر اًلشػػػػػػعر مى
 

ػػػػػػػػػػكءة ًلميىػػػػػػػػػػد الًتػػػػػػػػػػي عىٍطمتيىػػػػػػػػػػا  سى
 

 كعفىػػػػػػػػػػت ًفػػػػػػػػػػي ًغنىائيػػػػػػػػػػا أىٍكتىػػػػػػػػػػاًرؾ 
 

إف الػيب، أك بمعنى آخر المػكت، يشػد الشػاعر إليػو فػي أكثػر قصػائده، كفػي 
ا رائعنا مف الشعر كالفمسفة معنا.ىذه الممحمة يقدـ لنا   نمكذجن

يقكؿ الدكتكر مختار الككيؿ عف شاطئ األعراؼ: "تمؾ الممحمة الكبرل التي   
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كالتػي حػػاكؿ  ،( لمشػاعر اسنجميػزم بيػرس شػميطميقنػا تقػؿ ركعػة عػف )بركميشػيكس
فكػاف لػو مػا أراد، بحيػث أصػبحت دراسػة شػيمي  ،فييا شمي أف يككف المبرز المجمػي

رسػػالة حػػب كحريػػة، كلكنيػػا  -كمػػا أصػػبحت )شػػاطئ األعػػراؼ( لميمشػػرم -يػػةالػنائ
تحتاج إلى تأكيػؿ، شػأنيا شػأف  كػؿ كتػاب مقػدس، عمػى تعبيػر ذم شػأف عػف درامػة 

 .(ُ)شيمي"

                                           

 ـ.ُِْٗيكنيك  ُٗمنبر الشرؽ في  ( جريدةُ)
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 (ُ) ملحمة شاطئ األعزاف

ىػي ذكريػات حزينػة، تحػاكؿ أف تحجبيػا أكفػاف سػنكات أربػع، فيتكتيػا أشػػباح 
نػي، كنػت آنئػذ فػي المنصػكرة ، كقػد مػرت عمػي فييػا سكداء ما تزاؿ تتراءل أمػاـ عي

سنكات ثالث تػيرت فػي أثنائيػا نفسػي كمالػت إلػى صػكرة باىتػة مػف األمػؿ المكتئػب 
 اليائس.

أكاف جك المنصكرة ىك الباعث عمى ذلؾ، كىؿ كاف في أمسػيات  ،كلست أدرم
شػػتائيا الحػػزيف المنقػػبض مػػا بعػػث فػػي نفسػػي ىػػذا الشػػعكر الحػػزيف المتشػػائـ نحػػك 
الحياة، أـ كاف ذلؾ عمى إثر خمجػة ... أسػتػفر ا  ... بػؿ خمجػات كثيػرة خفػؽ ليػا 
قمبي في أدكار حداثة مػرت بػيف التاسػعة كالخامسػة عشػرة، التػي انتيػت كمػا انتيػت 
إلى الثامنة عشػرة مػف عمػرم، ىػي خمجػات أنيكػت قػكل ىػذا القمػب، كأحالػت شػعاع 

شػفؽ شػتاء، كمػا زالػت تخفػؽ عمػى  األمؿ الربيعػـي ال ػاحؾ إلػى خطفػات باىتػة مػف
  عفيا في محراب الحب.

كزادت ىذه الحاؿ في نفسي سكءنا، فيبطت نفسي مف جراء ذلؾ إلى قػرار مػف 
الحػػزف السػػحيؽ   أدرم سػػببو، فمػػـ أجػػد بػػدنا مػػف أف أتػػرؾ ىػػذا البمػػد الحػػزيف حسػػب 

 مشكرة األطباء إلى بمد آخر، أجد في جكه سمكل، فاخترت القاىرة مقامنا.
فقػد ىاجػت سػماء المدينػة األزليػة كركحيػا  ،لكف ... كاف ما خفت أف يكػكفك 

ىاجػت كػؿ ذلػؾ الحػزف  :العتيدة الناعسة الحالمة عمى أعتاب القػدـ كاألبػد ... أقػكؿ
إلى أبعد قراره في نفسي، ك  سيما حينما كقفت عمى مقربػة مػف الجزيػرة أرقػب النيػؿ 

شػػاعر يػنػػي فػػي جانػػب المػػكت أغػػاني كأنػػو  (ِ)مػػف ناحيػػة بػػدا لػػي فييػػا ذلػػؾ األزلػػي

                                           

، ككاف ِٕٔص -ُّّٗٗ( المصدر مجمة أبكلمك العدد السادس مف المجمد األكؿ فبراير سنة ُ)
الشاعر يكمئذ طالبنا بكمية اآلداب بالجامعة المصرية "جامعة القاىرة اآلف"، كقػد أثبػت الشػاعر 

تػذييالن عنػكاف "شػرح كتعميػؽ" في نفس العدد مف أبكلمك مقدمة عنكانيػا "كيػؼ خمقػت فكرتيػا" ك 
 فنقمناىما كما ىما.

 ( يعني بو النيؿ.ِ)
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 تالشت معانييا في حكاشي األلحاف.
ثـ تركت القاىرة إلى "نكسنا البحر" كىي قريػة تتكػئ عمػى النيػؿ، كيخػيـ عمييػا 

ا.  جك المنصكرة أكثر ما يككف كحشة كانقبا ن
مكثت بيذه القرية خمسة أياـ، كنػت أختمػؼ فػي أمسػياتيا مػع قريػب لػي إلػى 

ى النيؿ في مشيد رائع، طالعتو عمى مبعدة أشجار باسقة مف مكاف ىادئ يشرؼ عم
الصفصاؼ كالمبخ كالجميز كىائش الػاب، فكانت تكسبو ركعة  افية، ككأنيا بعض 
عباد البراىمة فنيت نفكسيـ في ذىكؿ العبادة، كىـ ينصػتكف بػألؼ أذف إلػى مزاميػر 

 اآللية.
لـ يكف غير نير الحيػاة ثـ كانت بعد ذلؾ نكاة قصيدة "شاطئ األعراؼ" فالنيؿ 

كالمكت في ىذه األعراؼ، كالظممة المركعة التي كانت تألؼ نفسي إلييػا، ىػي رىبػة 
ا.  األبدية في ىذه األعراؼ أي ن

كقد م ى اآلف عمػى ىػذه القصػيدة سػنكات أربػع، كنشػرت منيػا متفرقػات فػي 
ك الػػػراء "السياسػػة األسػػبكعية" كىأنػػذا أعػػكد بعػػد تنقيحيػػا، فأقػػدميا إلػػى مجمػػة أبكلمػػ

 كاممة   ينقصيا شيء.
لقػػد انتيػػت قصػػيدة شػػاطئ األعػػراؼ، كلكػػف ىػػذه الػػركح العمكيػػة التػػي غمػػرت 

ما  - سماء حياتي بنكر جماليا الباىت الحزيف، كىي تصاحبني في شاطئ األعراؼ
 تنفؾ تصاحبني بعد شاطئ األعراؼ.

ىػػذه فػػالى ىػػذه الػػركح التػػي أرىفػػت أذنػػي لسػػماع أصػػداء مكاكػػب اآلبػػاد، إلػػى 
الركح التي تتػنى بيا كؿ مشاعرم، كما يتػنى الجدكؿ بكؿ أمكاجو، إلػى ىػذه الػركح 

لييا كحدىا أىدم ىذه القصيدة  .(ُ) العالية، كا 
 اليمشرم . .ع ـ                           

                                           

( اليمشػػرم شػػارع أبكلمػػك/ دراسػػة ممحقػػة بقصػػائد اليمشػػرم جمعيػػا كقػػدـ ليػػا "صػػالح جػػكدت"، ُ)
-ُُٓـ، )صُُٗٗىػػػ/ُُُْ، ُط -بيػػركت -تػػأليؼ د/ عبػػد العزيػػز شػػرؼ، دار الجيػػؿ 

ُُٕ.) 
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(2)شزح وتعليق
 

األعػػراؼ، كمػػا فسػػرىا المفسػػركف مكػػاف بػػيف الجنػػة كالنػػار، كأيٍطمًقػػت ىنػػا عمػػى 
 كيشرؼ عمى عالـ المكت. ،الي يقع كراء عالـ الحياةشاطئ خي

كبعػػد أف مػػات الشػػاعر، حممتػػو آليػػة الشػػعر عمػػى زكرقيػػا السػػحرم فػػي بحػػر 
كأرستو عمى ىذا الشاطئ، كالشاعر يصؼ لنا كؿ ما رآه في طكؿ رحمتو مػف  ،الكقت

 عجائب المكت التي تحمـ بيا كؿ شاعرية تسمـ زماميا إلى الخياؿ المطمؽ.
يصؿ الشاعر إلى شاطئ األعراؼ، يصؼ لنا ىذا الشػاطئ، ثػـ يركعػو كعندما 

بحر ىائج مصطخب يشرؼ عميو شاطئ األعراؼ، فيصفو لنا: ىػذا البحػر ىػك "بحػر 
الكقت"، كيعترض ىذا البحر عمى صفحة األفؽ ىيكؿ قصر خرب، بو فتحػات مظممػة 

، ىػذا الييكػؿ تنساب في خالليا مياه بحر الكقت، كتفنى في أحشاء المجيكؿ كالعدـ
 الحالؾ ىك "قبر الميالي" التي كانت تدفف أشالءىا فيو أثناء الحياة.

كبينمػػا كػػاف الشػػاعر يرعػػى ذلػػؾ، طمػػع عميػػو مككػػب فخػػـ مػػف زكارؽ سػػحرية 
 يتقدميا فمؾ عميو خياؿ مالؾ يعزؼ عمى قيثارتو.

ىذا المالؾ ىك الحياة، تقكد عناصر الكجػكد مػف الجمػاؿ كالشػر ... إلػخ، فػي 
كاختفى في غياىب ىذا القصر الذم ىػك  ،قيا، كمر ذلؾ المككب في بحر الكقتزكار 

 .(ِ)قبر الميالي، ثـ أرخى عمى العالـ ستار العدـ كالصمت
 

                                           

 ُْٕبعد انتياء الممحمة.ص / (   ىذا الشرح كالتعميؽ كتبو اليمشرم ُ)
 (.ُْٕ(   اليمشرم شاعر أبكلمك )صِ)
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(1)الذكزيات
 

ػػػػػػكىاتي -ُ  ًعٍنػػػػػػدىما خػػػػػػـدرى الفنػػػػػػاءي شى
 

ٍنًسػػػػػػػػػػػػيىاتً   ػػػػػػػػػػػػوي المي ػػػػػػػػػػػػقىاًني كيئيكسى سى  كى
 

 بىعػػػػثى الشػػػػعري ًمػػػػٍف لديٍنػػػػو نىًسػػػػيمنا -ِ
 

ػػػػػػػػػاتً  فىػػػػػػػػػاًئحى    العطػػػػػػػػػًر طـيػػػػػػػػػب الـنػمى
 

 ىػػػػـز ًقٍمػػػػعى الـصػػػػباًر فػػػػأٍيقظ ًفكػػػػًرم -ّ
 

 فىيفىػػػػػػػػػٍت بػػػػػػػػػًي سػػػػػػػػػفينةي الػػػػػػػػػذكرياتً  
 

ــ األفكػػػػاًر تطػػػػكل ًبػػػػي -ْ ػػػػ  فػػػػي ًخ ى
 

 الكقػتى كتىٍيفيػػك بػػًي إلػى  ػػفاؼ الحيػػاةً  
 

 رىٍحمػػػػػةى منػػػػػؾ يػػػػػا ريػػػػػاحي كرفقنػػػػػا -ٓ
 

مىٍييىػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػٍف يىنيػػػػػػػػػػكحي عى مى دىعييػػػػػػػػػػا كى  كى
 

 حيػػػػػاًة كػػػػػالبرًؽ آمػػػػػافىمػػػػوي فػػػػػي ال -ٔ
 

 ؿي تسػػػػػػػاًريًو فػػػػػػػي ديجػػػػػػػى شػػػػػػػاًطئييىا 
 

 ترمػػؽي الشػػاطئيف مػػف خمنػػًؿ الدمػػػ -ٕ
 

 ع حزيننػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػال يكػػػػػػػػػػػادي يبػػػػػػػػػػػيفي  
 

شػػقىتٍ  -ٖ  غيػػر نػػكرو يىميػػكح كػػالكمًض، ي
 

 فكقػػػػػػو السػػػػػػحب فيػػػػػػك فييػػػػػػا كنػػػػػػيف 
 

 كسػػػػنا يزدىػػػػي عميػػػػو كمػػػػكف الػػػػػ -ٗ
 

ى مكىػػػػػكفي    طيػػػػػؼ كػػػػػابو عمػػػػػى الػػػػػديجى
 

 ذكػػػػػركهي  ىػػػػػك حػػػػػب الػػػػػذيف قػػػػػد -َُ
 

اىـ بعػػػػػػػػد الفػػػػػػػػراًؽ الحنػػػػػػػػيفي   ػػػػػػػػجى  كشى
 

 كتىكاتيػػػو  ػػػـجةي العػػػيش ىمسنػػػا -ُُ
 

 مثممػػػػػػػػا يسػػػػػػػػمعي الجنػػػػػػػػيفي اليىزيىمػػػػػػػػا 
 

ػػخبي العكاصػػًؼ فيػػو -ُِ  يىتىمـشػػػى صى
 

 ميشػػػػػًبينا فػػػػػي كػػػػػرم المنػػػػػكف نسػػػػػيىما 
 

رٍ  -ُّ ـي كػػػػالجى  ك ػػػػجيجي األيػػػػاـ يىػػػػٍنعى
 

ػػػػػػػػا  فيكتنػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػرم إليػػػػػػػػو بىييمى  س خى
 

ػػكٍ  أبػػدنا مػػا -ُْ  يػػزاؿ ييمػػسي فػػي المى
 

ٍسػػػػػػػػػػػػتىًديمنا   ًت صػػػػػػػػػػػػداىا بأذيًنػػػػػػػػػػػػو مى
 

ػػػػػب  مػػػػػا يػػػػػزاؿي ييعىػػػػػاني -ُٓ  إنػػػػػو الحي
 

يىٍمتىًطػػػػػػي كػػػػػػـؿ صػػػػػػعبً    كػػػػػػـؿ ىػػػػػػكؿ كى
 

 يىٍجثـ الصػخري فيػو كالسػربي الػدا -ُٔ
 

 جػػػػي كيطػػػػًكم سػػػػيالن خصػػػػيبنا لجػػػػدبً  
 

ػػػكٍ  -ُٕ ػػػتىٍقتىًحـ المى  أىتيػػػرلى يىػػػا ىىػػػكىل سى
 

 ًو رىدىاكػػػػػػػا تى كتمقػػػػػػػى كػػػػػػػالـنٍفس منػػػػػػػ 
 

تػػػى تىػػػرىاؾ ًصػػػييكدا -ُٖ  أك سػػػتبقى حى
 

 فػػػي غيػػػاًض الفػػػردكًس تىٍرًمػػػي ىينىاكػػػا  
 

                                           

 َُِ:  ُُٖالديكاف ص ( 1)
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 أىٍييىػػػا الحػػػب  أنػػػت لممػػػكًت مػػػكتي  -ُٗ
 

مػػػػػػى ال   ًبمػػػػػػى ميٍسػػػػػػتىًخؼ  ذيك غػػػػػػالبو عى
 

 المػػػك أنػػػت صػػػٍنكي الحيػػػاًة كارثػػػة -َِ
 

 عمػػػػػػػػػى ا لػػػػػػػػػو يىػػػػػػػػػًرؼ   ، كنػػػػػػػػػكره ت 
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 الذكزيات
ػػػػػػكىاتيًعٍنػػػػػػدىما خػػػػػػـدرى الفنػػػػػػ -ُ  اءي شى

 

ٍنًسػػػػػػػػػػػػيىاتً   ػػػػػػػػػػػػوي المي ػػػػػػػػػػػػقىاًني كيئيكسى سى  كى
 

 بىعػػػػثى الشػػػػعري ًمػػػػٍف لديٍنػػػػو نىًسػػػػيمنا -ِ
 

ػػػػػػػػػاتً  فىػػػػػػػػػاًئحى    العطػػػػػػػػػًر طـيػػػػػػػػػب الـنػمى
 

 ىػػػػـز ًقٍمػػػػعى الـصػػػػباًر فػػػػأٍيقظ ًفكػػػػًرم -ّ
 

 فىيفىػػػػػػػػػٍت بػػػػػػػػػًي سػػػػػػػػػفينةي الػػػػػػػػػذكرياتً  
 

ــ األفكػػػػاًر تطػػػػكل ًبػػػػي -ْ ػػػػ  فػػػػي ًخ ى
 

 فاؼ الحيػػاةً الكقػتى كتىٍيفيػػك بػػًي إلػى  ػػ 
 

 ادلعىن:
رذكرياتو التي   زالت حية بداخمو، ك  يكاد ينفػؾ عنيػا حيػث  يركم لنا الشاع

ا بعػػد أف ىبػػت نسػػائـ الشػػعر العطػػرة، يشػػير إلػػى "عكدتػػو إلػػى ذكرياتػػو التػػي نسػػيي
فأيقظت بنػماتيػا الطيبػة قمػكع صػباه الػافيػة، كحركػت سػفينة ذكرياتػو لتمخػر عبػاب 

 .(ُ)لكقت إلى  فاؼ الحياة السعيدة التي كاف ينعـ فييا بحبواألفكار كتطكم بحر ا
 التحليل البالغي:

تأخذ ىذه القصيدة طابع الرحمة، كىػي رحمػة خياليػة مػف نسػج الشػاعر، حيػث 
حمؽ في عالـ الخيػاؿ بعػد مػا كػاف الكاقػع معػو أشػد قسػكة، فأخػذ ييػيـ فيػو، كينسػج 

قصػيا عمػى محػكريف أساسػييف، كتعتمد فػي  ،خيكط رحمتو، فتبدك متماسكة الحمقات
محػػكر  -محػػكر يػػدكر حػػكؿ الشػػاعر كنفسػػو الحزينػػة المتيالكػػة، كثانييمػػا -أكليمػػا

يدكر حكؿ العالـ اآلخر كفكرة المكت المسيطرة عمى الشاعر لشدة حزنو كألمو لفراؽ 
 محبيو الذيف لـ يعد ليـ أثر سكل ذكرياتو.

نيػة البديعػة التػي تسػيطر لذا نجد شاعرنا قد اسػتيؿ قصػيدتو بيػذه المكحػة الف
ل ياع كؿ ما ىك جميؿ، فمػـ يجػد ممجػأ ك  مػالذنا  ؛فييا مشاعر الحزف كاأللـ ،عميو

                                           

ـ، ُٖٗٗم ط د( اليمشػػػػرم كرمانسػػػػية اليػػػػركب إلػػػػى الريػػػػؼ، د/ أحمػػػػد أحمػػػػد منصػػػػكر نفػػػػاُ)
 (.َٔ)ص
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لػػو سػػكل تمػػؾ الرحمػػة الخياليػػة التػػي يعر ػػيا عمػػى سػػامعو بييئػػة قصػػة ليػػا بدايػػة 
كيسػكدىا الصػمت أحياننػا  ،كنياية، بيا أحداث كشخكص، حكارات عديدة تعمك أحياننػا

المجيػػػكؿ إلػػػى أف يفيػػػؽ كيصػػػؿ بنػػػا إلػػػى نيايػػػة رحمتػػػو "شػػػاطئ أخػػػرل، ييػػػيـ مػػػع 
 األعراؼ".

فقػػد  ،كأكؿ مطمػػع ليػػذا الشػػاطئ ىػػي تمػػؾ الػػذكريات األليمػػة المحفػػكرة بداخمػػو
كحممتػػو سػػفينة الػذكريات إلػػى رحمػػة  ،كخػػدر الفنػػاء شػكاتو ،"تخيػؿ الشػػاعر أنػػو مػات

 .(ُ)مجيكلة
ػػػػػػكىاتي -ُ  ًعٍنػػػػػػدىما خػػػػػػـدرى الفنػػػػػػاءي شى

 

ػػػػػػػػػػػػقىانً   سى ٍنًسػػػػػػػػػػػػيىاتكى ػػػػػػػػػػػػوي المي  ي كيئيكسى
 

ابتػػداء جيػػد بػػالع لمناسػػبتو لممك ػػكع الػػذم يتناكلػػو الشػػاعر، حيػػث إنػػو يػػذكر 
سكالؼ األياـ التي مرت عميو مع محبيو كسكء ما آؿ إليو حالو مف فراقيـ، فقد كلى 

كحؿ عيد الحزف كاأللـ كالفقد ... كىذا محػكر  الرحمػة كمركزىػا  ،عيد الكصاؿ كالكد
ا كميا إليو في كحدة شعكرية كعاطفة قكية، كجاءت بقية القصيدة تػدكر الذم يشدى

"كأحسػػف  ،كتؤكػده، كىػػذا ا بتػػداء الحػػي يعػرؼ ببراعػػة ا سػػتيالؿ ،حػكؿ ىػػذا المعنػػى
 .(ِ)ا بتداءات ما ناسب المقصكد ..."

كتػػكقظ  ،كىػػك مػػف الفنػػكف البالغيػػة التػػي تسػػاعد عمػػى تحريػػؾ نفػػس المتمقػػي
يثير في نفسو كثيران مف التساؤ ت حتى إذا كصؿ لمبتػاه تمكف لما سيأتي، ف انتباىو

                                           

معيػد الدراسػات العربيػة  ُ( جماعة أبكلمك كاثرىا في الشعر الحديث د/ عبد العزيز الدسكقي، طُ)
 ـ.َُٔٗ( سنةٗٔٓ )ص

( بػيػػة اسي ػػاح لتمخػػيص المفتػػاح فػػي عمػػكـ البالغػػة المعػػاني كالبيػػاف كالبػػديع، عبػػد المتعػػاؿ ِ)
ـ، كينظػر فػي المطػكؿ/ التفتػازاني ََِٓ( سػنة َٖٕالقاىرة )ص -مكتبة اآلداب-الصعيدم 

( ت/ ُْٓ( المكتبة األزىرية لمتػراث، الصػناعتيف األبػي ىػالؿ العسػكرم )صْٕٗ-ْٖٕ)ص
(، النقػد األدبػي ِْٓاكم كأبػي الف ػؿ/ دار الفكػر العربػي/ ط الثانيػة، سػر الفصػاحة )صالبج

 دار ني ة مصر/ القاىرة. َِٕالحديث د/ محمد غنيمي ىالؿ/ ص
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كاسػػتقر، كقػػد اسػػتعاف الشػػاعر باألسػػمكب الخبػػرم "عنػػدما خػػدر  ،المعنػػى فػػي نفسػػو
كليظير حزنو كألمو عمػى مػا فػات، فالصػكرة  ،الفناء شكاتي"  ليصكر حالتو النفسية

ىػػػذا المعنػػػى باكيػػػة، كشػػػاعرنا محطػػػـ، كل سػػػمكب دكر بػػػارز فػػػي إظيػػػار  -إذف -
 كثيرة . يفيك يحمؿ في طياتو معان ،كتقريره

كلمظػػرؼ "عنػػدما" الػػذم بػػدئت بػػو األبيػػات دكر بػػارز فػػي إظيػػار ىػػذا المعنػػى 
بمعنػى فػي الكقػت  (ُ)فيي كممة كظيفيػة مركبػة مػف "عنػد" ك"مػا" المصػدرية ،كتأكيده

ـدرى الفناء شكاتي.  الذم خى
مكفقان، ليفصؿ بيا بيف  ةاختياره لمفظكلما ابتدأ الشاعر كالمو بػ )عندما( كاف 

بيف حاؿ المرح كحػاؿ السػركر كاسقبػاؿ عمػى ، حاليف كنكعيف مف األياـ بينيما تػاير
الحيػػاة كطمػػب الكصػػؿ مػػف األحبػػة ، كالػػذكريات الجميمػػة كبػػيف حػػاؿ الفكػػر الفمسػػفي 

ظػرة المسيطر كالنظرة المستقبمية لما بعد الحيػاة ، فيجعػؿ ذلػؾ بدايػة لحػاؿ جديػدة كن
مػايرة إلى المستقبؿ أنستو تمؾ الحػاؿ السػابقة بمجػرد أف انػمػس فػي الحػاؿ الثانيػة 
بالتفكر في الفناء الذم شػبيو بطبيػب التخػدير عمػى سػبيؿ ا سػتعارة بالكنايػة أنسػاه 
الكاقع السابؽ الذم كاف يعيشو ، ثـ جعؿ الفكرة تمك الفكرة في الحاؿ بعد الحػاؿ ممػا 

كتنسػيو حالػو  ،كس مػذىبات لمعقػؿ متتابعػات تسػيطر عميػوىك بعػد المػكت كأنيػا كئػ
 السابقة ، عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية  .

كيزداد شاعرنا تفكقنا كبراعة في إظيار تباريح اليكل كمػرارة الفػراؽ فػي إسػناد 
ك"خػػـدر" فػػي كػػالـ العػػرب يػػأتي بمعنػػى: "الخػػدر مػػف ، الظػػرؼ "عنػػدما" لمفعػػؿ "خػػـدر" 

فيػػذا الفعػػؿ كصػػيػتو الما ػػية  (ِ)ر يعتػػرم الشػػارب ك ػػعؼ..."الشػػراب كالػػدكاء: فتػػك 
تدؿ عمى تعطيؿ اسحسػاس كالسػيطرة عمػى التفكيػر كالفتػكر كا سػترخاء، كقػد ناسػب 

                                           

   ُ( معجػػػـ المػػػػة العربيػػػة المعاصػػػرة/ أحمػػػد مختػػػار عمػػػر / الناشػػػر عػػػالـ الكتػػػب / القػػػاىرة طُ)
  َِِص ََُِ/ُِْٗ

 ( مادة خدر.ّٔ/ْ)ج ( لساف العرب  بف منظكرِ)
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المفظ المعنى، فالشاعر يسرد قصتو عمى شػاطئ األعػراؼ، كاألعػراؼ مػا بػيف الحيػاة 
كػػكف كالنػػـك يكالمػػكت، كػػذلؾ الخػػدر أك التخػػدير يكػػكف اسنسػػاف معػػو بػػيف اليقظػػة 

لػذا آثػر الشػاعر تمػؾ المفظػة دكف غيرىػا لػيقص ؛ مسػمكب اسرادة مسػمكب اسحسػاس
عمينا رحمتو الخيالية تمؾ، ثػـ ينطمػؽ بنػا شػاعرنا بخيالػو الػذم   ين ػب إلػى صػكرة 

بالحركػة كالنشػاط بفعػؿ الكنايػة خالبة مف خػالؿ رسػـ صػكرة كميػة رسػمنا حينػا مممػكء 
بقكلػو: "خػدر الفنػاء شػكاتي" كأسػمكب الكنايػة مػف أركع سرة، فقد كنى عف المكت اآل

المسالؾ البيانية كالطرؽ األسمكبية التػي يعبػر بيػا تعبيػرنا ىادفنػا يخفػي تحتػو لطػائؼ 
 .(ُ): لفظ أريد بو  ـز معناه مع جكاز إرادتو معوـمراده، كقد عرفكىا بقكلي

ث شػخص الشػاعر كما نجد تمؾ ا ستعارة الرائعة المميئة بالحركػة كالنشػاط حيػ
كالن مف الفناء كالشككل عف طريؽ ا ستعارة المكنية، فقد شبو الفناء بانساف يمتمػؾ 
مادة مخدرة يستطيع أف يسيطر بيا عمى الناس ، فقد استطاع الفناء مف خػالؿ تمػؾ 
المادة أف يسكت الشككل عف بث شككاىا، كما شخص الشككل حيف شبييا بانساف 

كحػػذؼ المشػػبو بػػو فػػي كػػؿ  ،الحػػديث مػػف خػػالؿ التخػػديرفأسػػكتو الفنػػاء عػػف  ،يػػتكمـ
 منيما.

ثػػـ الػػكاك العاطفػػة حيػػث  ، "خػػـدر" :كىػػك قكلػػو ،كذكػػر  ـز مػػف لػػكاـز ا سػػتعارة
أف يصػكر مػا  التكسط بيف الكماليف "كسقاني كئكسػو المسػنيات" ، كلمػا أراد الشػاعر

خػدير فػي الشػطر اجتمع مف الحزف كا كتئػاب الشػديد المنسػي أليػاـ المػرح، ذكػر الت
كأتبعو بالعطؼ عميو بالشطر الثاني بػذكر السػكر كالخمػر كالكئػكس المتتابعػة  ،األكؿ

كمػا  ،التخػدير كالسػكر :ىمػا ،المنسية ، فيك في حاؿ اجتمع عمييا أمراف متشػابياف
نػػتج عنيمػػا مػػف نسػػياف الحػػاؿ السػػػابقة ، كىػػذه قيمػػة الكصػػؿ فػػي تأكيػػد المعػػػاني 

                                           

( دار الكتػػب ْ( شػػركح التمخػػيص عمػػى المفتػػاح لمخطيػػب القزكينػػي: سػػعد الػػديف التفتػػازاني )جُ)
 (.ِّٕلبناف  )ص -بيركت-العممية 



 

  

 

 
 " دراسة بالغية"  مقتطفات مف ممحمة شاطئ األعراؼ لمحمد عبد المعطي اليمشرم

 

ََِْ 

ي الكصػػكؿ بػػالمعنى إلػػى غايتػػو كالمبالػػػة فيػػو ، فالجممتػػاف المترادفػػة أك المتقاربػػة فػػ
ككػذا المسػند مػف نػكع كاحػد "فعػؿ  ،كالمسػند إليػو فييمػا كاحػد ،خبريتاف لفظنػا كمعنػى

 فحسف الكصؿ بينيما. ،ما ي"
كقد استطاع الشاعر مف خػالؿ تمػؾ الصػكرة أف ينقػؿ لنػا مشػاعره بدقػة فائقػة 

 ليا، مما أ فى عمى الكالـ قكة كمبالػة. مف خالؿ تداخؿ صكرىا الجزئية المككنة
"فالصػػمة بػػيف المبالػػػة كالشػػرح كالتك ػػيح صػػمة كثيقػػة، ذلػػؾ أف المبالػػػة تعػػد 

 .(ُ)كسيمة مف كسائؿ شرح المعنى كتك يحو"
 .(ِ)كيقكؿ ابف رشيؽ: "إف ا ستعارة   تككف إ  لممبالػة، كا   فيي حقيقة"

ر" الداؿ عمى تأكد كقػكع الفعػؿ كتحققػو كلعمنا نممح ذلؾ التشديد في الفعؿ "خدـ 
يصػػكر بصػػكت حركػػات حركفػػو  -بصػػيػتو الما ػػية، كاليمشػػرم كػيػػره مػػف الشػػعراء 

ألف "الحػركؼ المشػددة أشػبو بحػاؿ المتػكتر  ؛مالمح دقيقة كميمة مف معانيػو كذلػؾ
" فالتشػػديد فػػي الصػػكرة كغيرىػػا مػػف صػػكره يشػػعرنا با  ػػطراب  ،(ّ)الػا ػػب الميمػػـك

 نفعاؿ الذم تمكج بو نفس الشاعر.كالقمؽ كا  
كلما كاف ىذا   يفي بػرض الشاعر سبػراز مػا يعتمػؿ بداخمػو، نجػده عمػد بنػا 

يسػقي  كنيػة ، حيػث صػكر الفنػاء بصػكرة سػاؽو إلى ظؿ آخر مف خػالؿ ا سػتعارة الم
 ،ثػـ حػذؼ المشػبو بػو ،ليسقييـ مف كئكسو المنسيات ؛كيطكؼ بيـ ،الناس الخمكر

 كئكس".-كىك"سقى ،مف لكزاموكرمز إليو بالـز 
                                           

ـ، ُْٕٗ -دار الثقافػة القػاىرة-( الصكرة الفنيػة فػي التػراث النقػدم كالبالغػي: جػابر عصػفكر ُ)
 (.ُْٔ)ص

ط -كنقده، ابف رشيؽ/ تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد  ( العمدة في محاسف الشعر كأدبوِ)
 (.َِٕص ُالمكتبة التجارية الثالثة/ القاىرة )ج

( مكتبػػة كىبػػة ط األكلػػى سػػنة َِٗ( دراسػػة فػػي البالغػػة كالشػػعر، د/ محمػػد أبػػك مكسػػى، )صّ)
 ـ.   ُُٗٗىػ ُُُْ
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َُِْ 

كقػرره فػي الػنفس فػي محاكلتػو نسػياف اليمػـك ،  ،كبذلؾ يككف قد أكد المعنػى
لػذا  ؛كاآل ـ كاليركب مف كاقعو الحزيف إلى ذلؾ العالـ الخيالي الذم كجد فيػو سػمكاه

 قيد الكئكس بقكلو "المنسيات".
بػو صػدر شػاعرنا ما يعػتمج لكفي إ افة الشككل كالسقيا ل مير المتكمـ بياف 

مػػف ىمػػـك ، ككػػأف ىػػذه الشػػككل أصػػبحت تخػػتص بػػو كحػػده دكف غيػػره ، ككأنػػو ىػػك 
 كبذلؾ يككف قد أكد فكرتو لسامعيو. ،كحده مف يتجرع كئكس الفراؽ كاأللـ

تو ، ر ثـ ينطمؽ بنا اليمشرم إلى لكف بديعي آخر يزيد مف ركعة كجمػاؿ صػك 
فػي قكلػو:  (ِ)اة بقافية ال ربالبيت مقف (ُ)كىك "السجع" حيث جعؿ الشاعر عركض

 "شكاتي"، "المنسيات".
فػػي  كىػػك خػػاص بالشػػعر كيكثػػر -التصػػريع-كىػػذا النػػكع مػػف السػػجع يسػػمى 

 .(ّ)مطالع القصائد
فقد تكافؽ الحرؼ األخير مف المصراع األكؿ "شكاتي" كالحرؼ األخير مف ىػذا 

الشػػاعر  كمجػػئ التصػػريع فػػي مطمػػع القصػػيدة يػػدؿ عمػػى عنايػػة ،البيػػت "المنسػػياًت"
ألنو أكؿ ما يصافح األذاف، كمف ثـ فاف لو أثرنا محمػكدنا فػي  ؛كاىتمامو بيذا المطمع

كىػػك ، كىػػذا مػػف صػػفات الشػػاعر الجيػػد ،كتحريكيػػا لسػػماع الشػػعر ،تشػػكيؽ الػػنفس
"فػاف المجيػديف مػف الشػعراء القػدماء كالمحػدثيف ، مذىب القدماء مف الشعراء كالنقاد

كف عنو، كربما صرعكا أبياتنػا أخػرل مػف القصػيدة بعػد ك  يكادكف يعدل ،يتكخكف ذلؾ

                                           

القػدـ كأكزاف الشػعر ( العركض: ىػك آخػر تفعيمػة فػي الشػطر األكؿ مػف البيػت، ينظػر العػركض ُ)
 .ِِـ صُْٖٗالعربي كقكافيو، محمكد عمي السماف، دار المعارؼ سنة 

 ( ال رب: ىك آخر تفعيمة في الشطر الثاني مف البيت، المصدر السابؽ.ِ)
، ُتحقيػػػػؽ عبػػػػد المتعػػػػاؿ الصػػػػعيدم، مطبعػػػػة الحمبػػػػي، )ج -( اسي ػػػػاح: الخطيػػػػب القزكينػػػػيّ)

 (.ُُِ-ُُُص



 

  

 

 
 " دراسة بالغية"  مقتطفات مف ممحمة شاطئ األعراؼ لمحمد عبد المعطي اليمشرم
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إنمػا يػذىب الشػعراء  كذلؾ يككف مف اقتػدار الشػاعر كسػعة بحػره ... ، ،البيت األكؿ
فكممػا  ،ألف بنية الشػعر إنمػا ىػي التسػجيع كالتقفيػة ؛المطبكعكف المجيدكف إلى ذلؾ

و مػػف مػػذىب كأخػػرج لػػ ،كػػاف الشػػعر أكثػػر اشػػتما ن عميػػو كػػاف أدخػػؿ فػػي بػػاب الشػػعر
 .(ُ)النثر"

ثػػـ  ،كمػػا يحدثػػو مػػف تنػػػيـ مكسػػيقى خػػالب ،كبيػػذا يت ػػح لنػػا أثػػر التصػػريع
فمػـ  ،م عػف نفسػور  ، كيحػاكؿ أف ييسىػسػرعاف مػا حػاكؿ الشػاعر أف ييػدئ مػف ركعػو

 يجد سمكل لنفسو سكل الحديث عف الشعر الذم ىك بمثابة الحياة لو حيث قاؿ :
 بعػػػػػػثى الشػػػػػػعري مػػػػػػف لدنػػػػػػو نسػػػػػػيمنا

 

 ئىحى العطػػػػػػػػػًر طـيػػػػػػػػػبى الـنػىمػػػػػػػػػاتً فػػػػػػػػػاً  
 

فقػػد صػػكر اليمشػػرم الشػػعر ذا المكانػػة العاليػػة عنػػده بمحػػرؾ لمريػػاح، يحركيػػا 
كيصرفيا كيؼ يشاء، تمؾ الرياح العطػرة ذات النػمػات الطيبػة التػي تحػرؾ فػي نفػس 
الشػػاعر ذكرياتػػو الجميمػػة عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعارة المكنيػػة ، كلمػػا كػػاف ىػػذا   يفػػي 

الما ػػي الػػداؿ عمػػى  " بعػػث" شػػاعر كسػػعة أفقػػو نجػػده أسػػند الفعػػؿ بخصػػب خيػػاؿ ال
 التحقؽ كالحدكث إلى الشعر عمى سبيؿ ا ستعارة التخيمية.

لمػػا فػػي معنػػى  ؛نبػػو" -كقػػد آثػػر الشػػاعر لفظػػة " بعػػث " دكف غيرىػػا كػػػ "أيقػػظ 
ينقمػو مػف  ،خػاذأفالشػعر لػدل اليمشػرم كقعػو  ،البعث مف اسثارة كاليقظة كالحماسػة

فيحػػدث فػػي نفسػػو إثػػارة كنشػػاطنا جديػػدنا  ،ينقمػػو مػػف الحػػزف إلػػى الفػػرح ،آلخػػرشػػعكر 
 يستطيع معو أف يكمؿ حياتو المجيكلة.

تمػاـ التكفيػؽ فػي اختيػار ألفاظػو ، فقػد أ ػفى حديثػو  لذا نجػد شػاعرنا مكفقنػا
 :عػػف الشػػعر الفػػرح عمػػى ألفاظػػو بعػػد مػػا كػػاف يسػػكدىا الكأبػػة كالحػػزف ، فنػػراه يقػػكؿ

ككػػأف  ،كميػػا ألفػػاظ تػػدؿ عمػػى الفػػرح ، كىػػذهنػمػػات" -طيػػب -عطػػر -فػػائح -"نسػػيـ
كىك بيذا يسرم عف نفسو مف كطأة  ،حالتو النفسية قد تبدلت بمجرد سماعو لمشعر

                                           

 (ْٓٓص ْ( شركح التمخيص )جُ)
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َِّْ 

معبرة  - األحداث، كعمى ذلؾ أصبحت ألفاظ الشاعر بما تكحي بو مف د  ت نفسية
 عف مكقفو الفكرم.

لػو "مػف لدنػو نسػيمنا" حيػث قػدـ كساعد عمى تأكيػد ىػذا المعنػى التقػديـ فػي قك 
الجار كالمجركر "مف لدنو" عمى المفعكؿ بو "نسيمنا" ليبيف منزلة الشعر لدل شاعرنا 
كأف سمطانو عميو قكم فيػك يبعػث فيػو الحيػاة بعػد المػكت، كتقػديـ الجػار كالمجػركر 
ىػػذا يكسػػب المعنػػى ثػػراء كجمػػا ن ، فػػاف تمػػؾ الزحزحػػة ت ػػفي حركػػة عمػػى األسػػمكب 

 ثير مف المطائؼ كالبدائع.فيرمي بك
كالتقديـ "باب كثير الفكائد جـ المحاسف، كاسع التصرؼ، بعيػد الػايػة،   كلـ  

 .(ُ)كيف ي بؾ إلى لطيفة" ،  يزاؿ يفتر لؾ عف بديعو
أم -ك ػػحيا سػػيبكيو فقػػاؿ: "ككػػأنيـ  ،كالعػػرب ليػػا سػػنة متبعػػة فػػي التقػػديـ

ف كانػػا جميعنػػا إنمػػا يقػػدمكف الػػذم بيانػػو أىػػـ ليػػـ، كىػػـ ب -العػػرب بيانػػو أعنػػى، كا 
 .(ِ)ييمانيـ كيعنيانيـ"

؛ سػػكاء أفػػاد ا ختصػػاص أـ لػػـ يفػػد ،كنسػػتطيع أف نقػػكؿ ذلػػؾ فػػي أم تقػػديـ
فيقكؿ: "كقد كقع في ظنكف الناس أنو  ،كلذلؾ كجدنا اسماـ عبد القاىر   يقنع بذلؾ

أيػف كانػت  مػف :كألف ذكػره أىػـ، مػف غيػر أف يػذكر ؛يكفي أف يقاؿ: إنػو قػدـ لمعنايػة
 .(ّ) "  كلـ كاف أىـ  تمؾ العناية

كذلػػؾ  ؛كمػػا أكػػد أثػػر الشػػعر عمػػى نفسػػو مػػف خػػالؿ التفكيػػر فػػي قكلػػو "نسػػيمنا"
طيػػب النػمػػات" المػػذيف يشػػعاف فػػي الػػنفس  -كأتبعػػو بكصػػفيف "فػػائح العطػػر ،لمتعظػػيـ

                                           

 (.َُٔ( د ئؿ اسعجاز ا ماـ عبد القاىر الجرجاني )صُ)
(، ت أ/ عبػػد السػػالـ ىػػاركف، مكتبػػة الخػػانجي ط الثالثػػة سػػنة ّْص ُ( الكتػػاب: سػػيبكيو )جِ)

 ـ.ُٖٖٗىػ ُِْٖ
 (.ُُٗ( د ئؿ اسعجاز )صّ)
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 الفرح كاليدكء كالطمأنينة كبياف ما يفعمو الشعر في نفسو المحترقة.
 

ػػػػػػػبا فىػػػػػػػأٍيقظى ًفٍكػػػػػػػًرمىػػػػػػػـز قمػػػػػػػعى ا  لصى
 

 فيفىػػػػػػػػػٍت بػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػفينةي الػػػػػػػػػذكريات 
 

يكاصػػؿ الشػػاعر حديثػػو عػػف ىػػذا النسػػيـ المنبعػػث مػػف الشػػعر الػػذم كصػػفو 
بالرائحػػة العطػػرة الطيبػػة، كالػػذم كػػاف لػػو تػػأثير عظػػيـ، فقػػد ىػػز شػػراع سػػفينة صػػباه، 
 فتحركػػت ذكرياتػػو لػػذا نجػػده بػػدأ بيتػػو بالفعػػؿ "ىػػـز" الم ػػعؼ كمالػػو مػػف أثػػر عمػػى
المعنػػػي،  فػػػاليز يعنػػػي تحريػػػؾ الشػػػيء بقػػػكة فالتشػػػديد يشػػػعرنا با  ػػػطراب كالقمػػػؽ 

فتمؾ اليزة العنيفػة التػي  ،كا نفعاؿ الذم تمكج بو نفس الشاعر، كذلؾ لتذكر ما يو
ليرجػع إلػى زمنػو  ؛كينػتج عنيػا قػكة فػي المعنػى قػد أيقظتػو ،يصاحبيا قكة فػي المفػظ

 الجميؿ.
الغية أف تأخذ حظيا مف الثراء الفنػي كاسيحػاءات كلما أراد الشاعر لمكحتو الب

كالرمكز كاألخيمة حػكؿ المعنػى، عػرض الصػكرة فػي معػرض ا سػتعارة المكنيػة حيػث 
كرمز إليو بالـز  ،ثـ حذؼ المشبو بو ،صكر الصبا بالسفينة التي تيتز بفعؿ الرياح

 كىك "قمع". ،مف لكازمو
 ،نسػاف نػائـ يػنيض ليػزة الصػباىذه اليزة أيقظت ذكرياتو، فنجده شبو فكػره با

كىػك  ،كرمز إليو بػالـز مػف لكازمػو ،كحذؼ المشبو بو ،عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية
"أيقظ"، كقد عطؼ قكلو: "فأيقظ فكرم" عمى الفعؿ "ىز" بالفاء، ك"الفاء" ت ـ الشيء 

 .(ُ)إلى الشيء كما فعمت "الكاك" غير أنيا تجعؿ ذلؾ متسقنا بع و في إثر بعض
كذلػؾ يناسػب مجريػات  ،ء أكحت بسرعة كقكع األحػداث كتكالييػا كتتابعيػافالفا

األحػػداث، كتصػػاعدىا إلػػى بػػؤرة الحػػدث، فيػػذه الفػػاء قػػد طػػكت الػػزمف بػػيف "اليػػز"          
لمػػا فػػي  ؛ (تحرؾ ....كػػػ)كقػػد اختػػار الشػػاعر لفظػػة "أيقػػظ" دكف غيرىػػا  ،ك"اسيقػػاظ"

؛ عساه يجد ة ، ليًجـد في بحثو في ذكرياتومعنى "اليقظة" مف التنبيو كالتحفيز كاسثار 
                                           

 (.ُِٕ، صْ( الكتاب )جُ)
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 يحيا ألجمو. أمالن 
ثػػـ جعػػؿ الشػػاعر لمػػذكريات سػػفينة، تنقميػػا مػػف مكػػاف آلخػػر حتػػى تجػػد شػػاطئان 

لتحفظيا مف  ؛كجعؿ السفينة مكاننا ليا ،ترسك عميو، كبيذا يككف قد شخص ذكرياتو
اسػػتعاراتو ىنػػا عصػػؼ الريػػاح بيػػا عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعارة المكنيػػة، كقػػد كػػرر الشػػاعر 

لمتأكيد عمى مػدل حرصػو عمػى تخمصػو مػف اآل ـ كالػذكريات الحزينػة كاسبقػاء عمػى 
 الذكريات الجميمة.

كبيذا نرل شاعرنا ينتقؿ بػيف مكنكنػات الطبيعػة ليشػكؿ صػكره التشػبييية مػف 
 ؛انتزاع التشبيو مف الصػبا كالػيـ كالفكػر كالسػفف ... كجميعيػا تػدكر فػي معػيف كاحػد

صػػكرة حيػػة شاخصػػة، كىػػذه الممكػػة التشخصػػية نجػػدىا كثيػػرنا فػػي شػػعر لينػػتج لنػػا 
اليمشرم، كترجع ىذه الممكة عنده إلى إيمانو بكحػدة الكجػكد التػي تعنػي عنػده " أف 
جميػػع مظػػاىر الكػػكف الحيػػة كالمعنكيػػة إنمػػا تجمػػع بينيػػا الكحػػدة العميقػػة كالعالقػػات 

 .(ُ)ا"بو كياننليا حياة خفية ككياف يش الكثيقة كاألشياء التي حكلنا
 اعر إلػى ظػاىرة التشػخيص، ىػذا ف ػالن كلعؿ ىذا عامؿ مػف عكامػؿ لجػكء الشػ

عف لجكئػو لعناصػر الطبيعػة الجامػدة، مسػقطنا عمييػا مشػاعره كىمكمػو لخمػؽ رمػكز 
كثمػػة عامػػؿ ثالػػث، كىػػك أف الطبيعػػة الجامػػدة مظيػػر مػػف مظػػاىر الكجػػكد  ،معادلػػة
حتػػى يحسػػيا غيػػره مػػف خػػالؿ التعبيػػر  فمػػـ   يبػػرز الحيػػاة كالحركػػة فييػػا ،اسليػػي

 الجميؿ .
سػكاء  ،ليذا كاف التشخيص كسيمة أساسية مػف كسػائؿ تشػكيؿ الصػكرة عنػده

                                           

 ُِٕٗط: دار ني ة مصر سػنة الرمزية في األدب العربي  -( ينظر الدكتكر دركيش الجندم ُ)
عػػف بنػػاء القصػػيدة العربيػػة الحديثػػة: ط دار مرجػػاف  -كأنظػػر د/ عمػػي عشػػرم زايػػد  ُُُص

الميػػزاف الجديػػد ط:ني ػػة مصػػر  -كانظػػر د/ محمػػد منػػدكر  ْٖص  ُٖٕٗلمطباعػػة سػػنة 
 (.ٔٗ-ٓٗ)ص
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 كانت جزئية أك مركبة.
ػػػـً األفكػػػاًر تطػػػكل بػػػي الكقىػػػػ  فػػػًي ًخ ى

 

 ت كتىٍيفيػػػػػػػك إلػػػػػػػى ً ػػػػػػػفىاًؼ الحيػػػػػػػاةً  
 

كمػا يمػكج  ك  زاؿ شاعرنا يصارع داخمو ،  زاؿ الحديث مكصك ن عف الذكريات
بخػػاطره مػػف األفكػػار المزدحمػػة الدفينػػة التػػي   حػػد ليػػا ، فنػػراه يشػػبو تمػػؾ األفكػػار 
المزدحمػػة فػػي خمػػده كا ػػطرابيا فػػي خػػاطره بػػالبحر ذم األمػػكاج الم ػػطربة ، كقػػد 
اسػػتخدـ اليمشػػرم فػػي تشػػكيؿ صػػكرتو تمػػؾ األسػػمكب الخبػػرم، كلػػـ يػػأت مػػرادنا بػػو 

نمػا جػاء لػػرض آخػرحقيقتو الدالة عمػى الصػدؽ أك الكػذب،  كىػك تأكيػد التحسػر  ،كا 
 كغمبة الحزف كاأللـ عمى نفسو. ،عمى ما فات

كحتى يتخمص الشاعر مػف تمػؾ الػذكريات األليمػة صػكر الكقػت بشػيء حسػي 
كفي ىذا د لة قاطعة عمػى مػدل رغبػة الشػاعر  ،يطكم عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية

بتقديـ الجػار كالمجػركر "بػي" عمػى التخمص مف تمؾ الذكريات األليمة، كأكد ذلؾ  في
المفعػػػكؿ بػػػو "الكقػػػت" حتػػػى يبػػػيف مػػػدل تمسػػػكو بالػػػذكريات السػػػعيدة كتخمصػػػو مػػػف 

 الذكريات األليمة.
ألنو األكثؽ بػرض الكالـ كسياقو، فقد أعطتنػا تمػؾ  ؛فقد قدـ الجار كالمجركر

تحتػدـ فػي نفػس الشػاعر،  ات نفسػيةخمجػككشػفت عػف  ،الزحزحة كثيرنا مػف المعػاني
ككيػػؼ أنػػو حػػزيف  ،لقػػد كشػػى ىػػذا التقػػديـ بمػػدل الصػػدمة النفسػػية التػػي أصػػابتوك 

 كم طرب، فكؿ ىذه المعاني أفادىا ذلؾ التقديـ.
-كاليمشرم مكفؽ تماـ التكفيؽ في اختيػار ألفاظػو، فػالتعبير باألفعػاؿ "تطػكل

 تيفك" يكحي باسحساس الم طرب كالتمزؽ النفسي.
الحركػػة كالتجػػرد، كمػػا يمكػػف أف يتصػػؿ  "ذلػػؾ أف الم ػػارع كاألمػػر يػػد ف عمػػى

بيما مف فرح بالحياة، كتفاؤؿ بيػا ، أمػا الما ػي المنتيػي فقريػب فػي الد لػة عمػى 
المػػكت كالفنػػاء كعػػدـ التقبػػؿ لمحيػػاة، كالكاقػػع أك تقبػػؿ الػػالإرادم ليمػػا، كعػػدـ الر ػػا 
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 .(ُ)عنيما"
زاىػرنا  عمػو يجػد مسػتقبالن  ،كعميو يككف اختياره لمم ارع ىنا لػػرض فػي نفسػو

لذا نجده ختـ بيتو بقكلو: تيفك إلػى  ػفاؼ الحيػاة "  ؛كتختمؼ ،تتبدؿ معو األك اع
أم ترسك إلى شاطئ األماف كالسعادة في شاطئو الخيالي ، كما نمحظ في ىذا البيػت 
أف الحػػركؼ تتبػػادؿ مكاقعيػػا سي ػػاح المعنػػى كالتأكيػػد عميػػو، حيػػث ك ػػع الشػػاعر 

ي قكلو "في خ ـ األفكار" فػالمعركؼ أف السػفينة الحرؼ "في" مكاف الحرؼ "عمى" ف
كنفسػػية  ،تسػػير عمػػى ميػػاه البحػػر   فػػي بػػاطف البحػػر، كلكػػف لمػػا كػػاف األمػػر جمػػؿ

جعػػؿ السػػفينة تمػػؾ  ،الشػػاعر م ػػطربة كا ػػطراب األمػػكاج ، كالحػػزف مسػػيطر عميػػو
كتػالب أمكاجو حتى إنيا قد شارفت عمى الػرؽ ، كما كؿ  ،تػكص في أعماؽ البحر

كيترؾ كؿ ما  ،فيتمسؾ بما ىك جميؿ ،إ  ألنو أراد أف يفتش في ذكرياتو كصباهذلؾ 
كيحقؽ أمانيو في ذلػؾ  ،ىك حزيف ككئيب، عساه يجد لنفسو مخرجان مف ىذه المحنة

 العالـ الخيالي.
كلكف يبػدك أف أمػر شػاعرنا بانقػاذ سػفينتو مػف األمػكاج العاتيػة قػد تبػدد حيػث 

ألف األمػػكاج  ؛لػػـ تسػػتطع أف تصػػؿ إلػػى مرفػػأ األمػػاف إف: "سػػفينة الػػذكريات الحػػائرة
كأخذت تتعاكرىا مف جميػع  ،الصاخبة المعربدة في بحر الكقت عبثت بيا عبثنا شديدنا

ػا غيػر ممقيػة بػا ن  ،جياتيا كترقص رياحيا اليكجاء فػي قمكعيػا، حتػى حطمتيػا تمامن
 :فنراه يقكؿ،  (ِ)لت رعات صاحبيا أك تكسالتو

 حي كرفقنػػػػػػػارىٍحمػػػػػػػةى منػػػػػػػؾ يػػػػػػػا ريػػػػػػػا 
 

مىٍييىػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػٍف يىنيػػػػػػػػػػكحي عى مى دىعييػػػػػػػػػػا كى  كى
 

 فىمػػػػػػػوي فػػػػػػػي الحيػػػػػػػاًة كػػػػػػػالبرًؽ آمػػػػػػػا 
 

 ؿي تسػػػػػػػاًريًو فػػػػػػػي ديجػػػػػػػى شػػػػػػػاًطئييىا 
 

                                           

 ـُُٖٗ -ط دار المعػػػػػارؼ الثانيػػػػػة القػػػػػاىرة  -( شػػػػػعر نػػػػػاجي المكقػػػػػؼ كاألداة: طػػػػػو كادم ُ)
 (.ُٗ)ص

 (.ُٔ( اليمشرم كرمانسية اليركب إلى الريؼ )صِ)
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كخالؿ ىذا ال جيج األليـ الذم ابتمع أناتو كتكسالتو كػاف يتطمػع إلػى شػاطئ 
ا لمحػػالميف، فػػال يكػػاد يتبػػيف شػػيئنا، ألف دمػػكع حزنػػو كانػػت تمػػ  مقمتيػػو، ككػػؿ مػػ آمػػف

استطاع تبينو إنما ىك كمض باىت ألحبائو الباقيف ممف أحزنيـ فراقو، كأف يمكح ثـ 
 .(ُ)يختفي كسط السحب الداجية"

 ترمػػػػػؽي الشػػػػػاطئيف مػػػػػف خمػػػػػؿ الدمػػػػػػ
 

 ع حزيننػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػال يكػػػػػػػػػػػادي يبػػػػػػػػػػػيفي  
 

 غيػػػػر نػػػػكرو يىميػػػػكح كػػػػالكمًض، شيػػػػقىتٍ 
 

 فكقػػػػػػو السػػػػػػحبي فيػػػػػػك فييػػػػػػا كنػػػػػػيف 
 

 كسػػػػػػػنان يزدىػػػػػػػي عميػػػػػػػو كمػػػػػػػكف الػػػػػػػػ
 

ى مكىػػػػػكفي طيػػػػػ   ؼ كػػػػػابو عمػػػػػى الػػػػػديجى
 

 ىػػػػػػػػك حػػػػػػػػب الػػػػػػػػذيف قػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػركهي 
 

اىـ بعػػػػػػػػد الفػػػػػػػػراًؽ الحنػػػػػػػػيفي   ػػػػػػػػجى  كشى
 

كفي بحر الكقت الخيالي الرىيب الذم تخيػؿ الشػاعر آليػة الشػعر حممتػو إليػو 
في زكرقيا السحرم بعد مكتػو، ألقػى السػتار عمػى حكاسػو، فػذىؿ عػف عػالـ الحيػاة، 

سكل ىمػس مػبيـ يسػرل إلػى أذنيػو كػذلؾ فمـ يكد يسمع شيئنا مف  جيجو كصخبو 
مػػف صػػكت الرعػػكد  -إف أمكػػف ىػػذا -الػػذم يسػػمعو الجنػػيف كىػػك فػػي أحشػػاء أمػػو 

 .(ِ)كالرياح في عالـ األحياء الخارجي
 كتيكاتيػػػو  ػػػـجةي العػػػيش ىمسنػػػا -ُُ

 

 مثممػػػػػػػػا يسػػػػػػػػمعي الجنػػػػػػػػيفي اليىزيىمػػػػػػػػا 
 

ػػخبي العكاصػػًؼ فيػػو -ُِ  يىتىمـشػػى صى
 

 نسػػػػػيىما ميشػػػػػبىينا فػػػػػي كػػػػػرم المنػػػػػكف 
 

رٍ  -ُّ ـي كػػػػالجى  ك ػػػػجيجي األيػػػػاـ يىػػػػٍنعى
 

ػػػػػػػػا  نيكننػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػرم إليػػػػػػػػو بىييمى  س حى
 

ػػكٍ  -ُْ  أبػػدنا مػػا يػػزاؿ ييمػػسي فػػي المى
 

ٍسػػػػػػػػػػػػتىًديمنا   ًت صػػػػػػػػػػػػداىا بأيذيًنػػػػػػػػػػػػو مى
 

ظمميػا  ،ذلؾ عف طريؽ لكحة تشبييية بديعػة ،عمد بنا اليمشرم إلى التصكير
خب الحيػاة بسػماع الجنػيف صػكت "التمثيؿ" ، فقد شبو الشاعر سماعو ل ػجيج كصػ

                                           

 (ُٔاليمشرم كرمانسية اليركب إلى الريؼ )ص (ُ)
 (.ِٔ( السابؽ )صِ)
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كاألداة "مثػػؿ"، كالصػػكرة التشػػبييية ىنػػا تجمػػع بػػيف  "،ىمسنػػا"قكلػػو:  كالكجػػو ،الرعػػد
المتباعدات في إيجاز ، كىي صكرة تشبييية كثيفة الظالؿ بناء عمى مػا شػكمت منػو 
الكممػػات كبنػػاء العبػػارات لنقػػؿ مػػا يتفاعػػؿ بػػو صػػدر الشػػاعر، ك  يمكػػف التكقػػؼ عنػػد 

فيػػػذا صػػػالح فػػػي الجانػػػب التعميمػػػي  ،عػػػرؼ عمػػػى طرفػػػي التشػػػبيو كاألداةحػػػدكد الت
 كالتدريبي.

أمػػا النظػػر فػػي اسبػػداع أك اسنتػػاج الشػػعرم كنقػػده فالبػػد مػػف التمبػػث أمػػاـ مػػا 
ليػؤدم التصػكير دكره الػرئيس  ؛كتىكىـكف منػو ،تتشكؿ منو الصكر بما بنى عميو النظـ

 .(ُ)قةكالشعر صكرة ناط ،كما قيؿ: الرسـ شعر صامت
كعمى ىذا ... فبالغة التشبيو كغرابتو، أتت مف الجمع بيف المتباعدات بحيث    

عجابان. سيتحكؿ طرفا الصكرة إلى درجة مف ا تحاد كا ئتالؼ تأثر النف  طرباى كا 
يقكؿ اسماـ عبد القاىر "إذا استقريت التشبييات كجدت التباعػد بػيف الشػيئيف 

عجػب، ككانػت النفػكس ليػا أطػرب ، ككػاف مكانيػا كمما كاف أشد كانت إلى النفػكس أ
 .(ِ)إلى أف تحدث األريحية أقرب"

بػؿ أ ػفى عمػى كالمػو ظػالن كارفنػػا  ،كلػـ يكتػؼ شػاعرنا بتمػؾ الصػكرة التعبيريػػة
 آخر مف خالؿ ا ستعارة المكنية.

كمػا يػدكر  ،فقد أسػند ال ػجة لمعػيش فػي قكلػو " ػجة العػيش" بمعنػى الحيػاة
ة، فػػالعيش سػػبب، ، كىػػك مجػػاز مرسػػؿ عالقتػػو السػػببي ث ك ػػجيجيػػفييػػا مػػف أحاد

، كالتعبيػػر بالمجػػاز المرسػػؿ ىنػػا لىشػػارة إلػػى الحركػػة الدءكبػػة لممخمكقػػات فػػي لمحيػػاة
تتكقػػؼ ممػػا يحػػدث  ػػجيجاى ، لػػذا حسػػف  حركػػة   ،انتػػزاع أسػػباب حياتيػػا كبقائيػػا

                                           

 ـ.ُُٖٗ(، دار المعارؼ القاىرة ُُِ( الصكرة كالبناء الشعرم/ محمد حسف عبد ا  )ُ)
سػػػنة  ُلبنػػػاف، ط -يػػػركت ( أسػػػرار البالغػػػة/ عبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني. ىػػػػ ريترػػػػ دار المسػػػيرة بِ)

 (.ُُٔـ )صُّٖٗىػ َُّْ
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ـ الكاحػد متطمبػات يكميػة متكػررة خػالؿ اليػك  ىناعف الحياة بػالعيش الػذم ىػك التعبير
كمع كؿ طمػب حركػة ، كمػع كػؿ حركػة  ػجة ، كتقييػد الفعػؿ "تكاتيػو" بقكلػو "ىمسنػا" 
يكحي بأف ال جيج مف حكلو يعطؿ الحػكاس كي ػعفيا، ىػذا ال ػجيج الػذم يسػمعو 

كمػا يسػمع  ،كلجػأ إليػو   يسػمعو إ  ىمسنػا ،شاعرنا في عالمو الخيالي الذم اختػاره
كىػػك مػػف كمػػاؿ حفػػظ ا  كرعايتػػو ليػػذا  ،الجنػػيف صػػكت الرعػػد كىػػك فػػي بطػػف أمػػو

 المخمكؽ.
ككػػأف كػػؿ مػػا حكلػػو ي ػػج مػػف  ،كفػػي إ ػػافة ال ػػجة لمعػػيش مبالػػػة شػػديدة

 .- سبحانو -مخمكقاتو
فنػراه يعبػر  ،كلقػد أجػاد الشػاعر فػي اختيػار ألفاظػو المعبػرة عػف المعنػى المػراد

 يسمع". -"تكاتيو :بالم ارع حيث يقكؿ
ك ستح ػػار الصػػكرة كتمػػؾ  ،جػػدد كا سػػتمراركذلػػؾ لد لػػة الم ػػارع عمػػى الت

 الييئة في نفس السامع.
كبيػػذا تتػػازر الصػػكر الجزئيػػة لكػػي تكػػكف الصػػكر الكميػػة العميقػػة التػػي تػػؤدم 
بدكرىا إلى الكحدة الع كية لمقصػيدة، كنحػس بمػا   يػدع مجػا ن لمشػؾ بيػذه الػركح 

تتعػانؽ مػع األلفػاظ  المتسامية التي تيمس في كجداننا مف كحدة األثر النفسي التي
 لتأخذىا في نشكة ركحية خالدة. ؛كالرمكز

كعمى ىذا تككف الصكرة الفنية عنده قد أدركت أبعادنا مف التجسيد كالتشخيص 
شأنو في ذلؾ شأف الركمانسيف، فجنح إلػى  ،كتفتحت بفكره كخيالو كمعانيو كخكاطره

لػى اسيمػاء بػد ن مػف ال الرمز بد ن  كييػرل ىػذا  ،تقريػر كاسلحػاحمػف التعبيػر المباشػر كا 
ا في معظـ الصكر عنده.  كا حن

ثـ "يم ػي الشػاعر فػي تشػبيياتو كصػكره التػي تفسػر مػا تػراه ركحػو مػف ألػـ 
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 مف خالؿ صكرة رائعة:  (ُ)كحزف في الحياة"
ػػػػػػػخبي العكاصػػػػػػػًؼ فيػػػػػػػو  يىتىمـشػػػػػػػػى صى

 

 امميشػػػػػًبينا فػػػػػي كػػػػػرم المنػػػػػكف نسػػػػػيى  
 

ارع الداؿ عمى التجدد كا ستمرارية، فال بدأ الشاعر بيتو بالفعؿ "يتمشى" الم 
زاؿ شاعرنا م طربان كحزينان مثقؿ اليمـك كالحزف مف حكلو ككاف ىػذا حالػو ك  يػزاؿ 
م ػطربان كحزينػان مثقػؿ اليمػـك ، كلمػا أراد أف يؤكػد شػاعرنا ىػذا المعنػى كيقػرره لجػأ 

بالكػائف الحػي  لالستعارة المكنية ليعبر عما يدكر بخمده ، حيث نراه شبو "العكاصػؼ"
كالقرينػػة إسػػناد الفعػػؿ  ،كرمػػز إليػػو بػػالـز مػػف لكازمػػو "يتمشػػى" ،كحػػذؼ المشػػبو بػػو

 "يتمشى إلى صخب العكاصؼ" كىذا اسسناد استعارة تخيمية.
كلـ يكتؼ شػاعرنا بػذلؾ بػؿ أكػد صػكرتو تمػؾ مػف خػالؿ لكحػة تشػبييية رائعػة 

لتشػػبيو المرسػػؿ حيػػث شػػبو صػػخب العكاصػػؼ بالنسػػيـ ، كالتشػػبيو ىنػػا مػػف قبيػػؿ ا
كتػذىب  ،المجمؿ لذكر األداة، كحذؼ الكجو، كحذؼ الكجػو يػدعك إلػى إعمػاؿ الػذىف

 كيدعك إلى إمعاف النظر كالفكر كالتساؤؿ. ،فيو النفس كؿ مذىب
ثـ انتقؿ شاعرنا إلى كجية أخرل كبدأ يتحدث عما بداخمػو يتحػدث عػف الحػب 

كمزاكلػػة العنػػاء ىػػك دأب كعػػف صػػكتو الحنػػكف مػػدلالن عمػػى ذلػػؾ بػػأف تجسػػـ الصػػعاب 
الحػػب فقػػد مػػر حبػػو بكثيػػر مػػف الصػػعاب كعػػانى فػػي الما ػػي، كمػػا زاؿ يعػػاني فػػي 

 كليبيف لنا مدل قكة الحب كتحممو لمصعاب نجده يقكؿ: ،الحا ر
ػػػػػػػػب  مػػػػػػػػا يػػػػػػػػزاؿي ييعىػػػػػػػػاني  إنػػػػػػػػو الحي

 

ػػػػػػٍعبً   يىٍمتىًطػػػػػػي كيػػػػػػـؿ صى  كػػػػػػـؿ ىىػػػػػػٍكؿو كى
 

 يىٍجػػػػػثـ الصػػػػػخري فيػػػػػو كالسػػػػػربي الػػػػػدا
 

 م سػػػػيالن خصػػػػيبنا لجػػػػدبً جػػػػي كيطػػػػكً  
 

ك  يعبػػأ بػػو، فيكػػذا دأبػػو  ،إنػػو صػػكت الحػػب   يبػػالي بيػػكؿ الفنػػاء المنتشػػر
 .(ِ)يتحدل كؿ صعب يقؼ في طريقو ،دائمنا

                                           

 (.ُُْ( الديكاف )صُ)
 (.ِٔ( اليمشرم كرمانسية اليركب إلى الريؼ )صِ)
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كمجيئيا في مفتتح الجممة أفاد التأكيػد عمػى  ،بدأ الشاعر بيتو بالتأكيد بػ "إف"
ىػػك مثػػاؿ لمعطػػاء  قػػكة تحممػػو لمصػػعاب كاآل ـ محتػػذينا فػػي ذلػػؾ حػػذك الحػػب الػػذم

 بػؿ  ػـ ليػا مؤكػدان آخػر، كىػك ،كالت حية، كلػـ يكتػؼ شػاعرنا بالتأكيػد بػاف فحسػب
فنػػزؿ الخػػالي مػػف الحكػػـ منزلػة المتػػردد،  فأكػػد لػػو الكػػالـ بػػأكثر مػػف  ،اسػمية الجممػػة

مؤكد حتػى يسػتقر المعنػى فػي نفسػو، كقػد أجػاد الشػاعر فػي اختيػار مفرداتػو الدالػة 
 و د لة "إف" عمى التأكيد كامف في جانبيف:عمى المعنى المراد، فكج

األكؿ: مػػف ناحيػػة البنػػاء الصػػكتي ليػػذا الحػػرؼ حيػػث ينبعػػث اليػػكاء المقػػذكؼ 
كيجػكؿ فييػا، كيسػمع لجك تػو فػي األنػؼ صػدل  ،فيتػردد ،مف الحمػؽ إلػى الخياشػيـ

ػػا  ػػا تتبعػػو غنػػة مدكيػػة باحتكػػاؾ اليػػكاء بجػػدار األنػػؼ، فيحػػدث فػػي السػػمع إيقاعن ناعمن
 ،ثػػـ أخػػرل بػػالفتح، كبػػذلؾ يػػزداد السػػامع كالسػػمع تشػػبعنا بػػو ،مػػرة بالسػػككف يتكػػرر

 .(ُ)كحينئذ يقع الكالـ مؤكدنا ،كغايتو في الكجداف ،فيستقر مفيكمو في الذىف
فالد لػػة الصػػكتية لػػػ "إف" تفيػػد التككيػػد "كمػػا تػػكحي بيػػا تمػػؾ الػنػػة التػػي تػػػف 

 ػػط كا رتكػاز الػذم يشػبو بمقدار حركتيف يحػدث مػف خػالؿ النطػؽ بيػا نػكع مػف ال
 .(ِ)اسصرار عمى تأكيد المعنى كتثبيتو لدل السامع"

الثاني: دخكليا عمػى الجممػة اسسػمية: "كالجممػة ا سػمية تفيػد تأكيػد المعنػى، 
كلػػذلؾ كػػاف تػػأثير الجممػػة  ؛كتػػدؿ عمػػى معنػػى أكفػػي ممػػا تػػدؿ عميػػو الجممػػة الفعميػػة

كذلؾ لد لتيا عمى الثبكت كالدكاـ، كلعػؿ  ؛(ّ)ا سمية أقكل مف تأثير الجممة الفعمية"

                                           

( عمػػـ أصػػكات الحػػركؼ سػػر مػػف أسػػرار العربيػػة لمشػػيخ العالمػػة/ محمػػكد محمػػد شػػاكر، الناشػػر ُ)
 ـ.ُْٓٗعدد يكنيك سنة  ْٔمجمة المقتطؼ ص

( الػدار الثقافيػة لمنشػر ط ّٗكريـ، د/ عبد الحميد ىنػدكام )ص( اسعجاز الصكتي في القرآف الِ)
 ـ.ََِْىػ، ُِْٓأكلى 

 ( المكتبة السمفية بدكف.   ٔٓ(  البالغة العالية، عمـ المعاني، د/ عبد المتعاؿ الصعيدم )صّ)
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التأكيد الذم أقيمت لو "إف" في أصؿ ك ػعيا يفػرغ في ػو فػي تأكيػد عميػو مػا بعػدىا 
 .(ُ)في مثؿ ىذا المقاـ، كليس لتأكيد م مكف خبرىا فحسب

بػػؿ أراد إظيػػار المعنػػى المقصػػكد، كتك ػػيح اليػػدؼ  ،كلػػـ يكتػػؼ الشػػاعر بػػذلؾ
يػة رائعػة مػف خػالؿ ا سػتعارة المكنيػة حيػث شػبو الحػب المنشكد ، فأكرد لكحة تعبير 

 ،ثػـ حػذؼ المشػبو بػو ،؛ ليصػؿ إلػى ىدفػو المنشػكدبكائف حػي يشػعر كيعػاني كيتػألـ
 كالقرينة تخيمية. ،كىك قكلو "يعاني" ،كرمز إليو بالـز مف لكازمو

ثـ يستمر الشاعر في تصعيد مكقؼ الحػزف كاألسػى الكػامف فػي نفسػو القػابع 
ليصؿ إلى قمة المعاناة كالركمانسية في تكشؼ ىائػؿ لمصػكرة بطريقػة  عمى كجدانو،

منتظمػػة مشػػبعة بالعاطفػػة كاألحاسػػيس، فنػػراه يكمػػؿ لكحتػػو التعبيريػػة مػػف خػػالؿ ظػػؿ 
آخر مف خالؿ ا ستعارة التمثيمية حيث شبو الحب كدخكلو سراديب الفناء التى يفنى 

إنسػػاف يمتطػػي ظيػػر إبػػؿ    فييػػا كػػؿ شػػيئ مػػع بقائػػو كمقاكمتػػو لمفنػػاء بحػػاؿ كىيئػػة
ثبػات ذلػؾ  تيركبي ك  ييكطأ ظيرىا إ  مصحكبان بتكقع الفناء كاليالؾ كاقتحػاـ الخطػر كا 

كقػد حػػذؼ  ،لمحػب كا  ػفاء صػػفة الكػائف الحػي عميػػو قرينػة ىػذه ا سػػتعارة التمثيميػة
 كرمز إليو بامتطاء الخطر .، المشبو بو "اسنساف المػامر"

سػػو رغػػـ مػػا فمثيميػػة ككشػػفت عػػف بقػػاء الحػػب فػػي نكأفػػادت ىػػذه ا سػػتعارة الت
عػف تمكػف الحػب أس ممػف يحػب ، فجػاء التصػكير كاشػفنا يحيط بو مػف عكاصػؼ كيػ

ك  يعتمػى  ،يكطػأ ظيرىػا كثباتو عميػو ثبػات مػف يمتطػي اسبػؿ الصػعاب التػي   ،منو
 سناميا .

ية، ليذا المعنى نمحػظ ىنػا أف البيػت كمػو تجسػيد لحالػة الشػاعر النفسػ كتأكيدنا
فنراه يرتفع بصكتو عالينا بالمد في قكلػو: "مػا يػزاؿ،  ،كما يدكر بداخمو مف ألـ كحزف

يمتطي .." مما جعؿ العناصػر المخمػكع عمييػا ىػذه الػركح البائسػة الحزينػة  -يعاني 
                                           

 (.َُِ( سبؿ استنباط المعاني مف القرآف كالسنة، د/ محمكد تكفيؽ )صُ)
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 فالءمت الحالة التي عبر عنيا. ،تكتسب أبعاد األلـ كالحزف
د لػة عمػى تجػدد اسحسػاس لم ؛"يعاني كيمتطػي" :كقد عبر بالم ارع في قكلو

ك ستح ػػار تمػػؾ  ،بػػاأللـ كالمعانػػاة كاسػػتمرار اسػػتبداد الحػػزف كاأللػػـ بػػنفس شػػاعرنا
كقػػد كمػػؿ تمػػؾ الصػػكرة بػػكاك العطػػؼ حيػػث عطػػؼ قكلػػو:  ،الصػػكرة الحزينػػة لشػػاعرنا

لمتكسػػػط بػػػيف الكمػػػاليف لكجػػػكد المناسػػػبة الجامعػػػة  ؛"يعػػػاني" :"كيمتطػػػي" عمػػػى قكلػػػو
 بينيما.

كىػػػي الحسػػػي  ،ـ شػػػاعر تػػػكفرت لديػػػو أطػػػراؼ الصػػػكرة الثالثيػػػةإذف إننػػػا أمػػػا
طػار التػأثير  كالمعنكم كاسنساني، ككميا تجاكبت بتأثير بع يا في الػبعض اآلخػر، كا 
ىػذا كفاعميػة التجػاكب ىمػا مػف صػنع الخيػاؿ الػذم يعمػؿ عمػى مػؿء المسػافات بػػيف 

 األطراؼ ميما تباعدت.
 يىٍجػػػػػثـ الصػػػػػخري فيػػػػػو كالسػػػػػربي الػػػػػدا

 

 ًكم سػػػػيالن خصػػػػيبنا لجػػػػدبً جػػػػي كيطػػػػ 
 

يكاصػػؿ الشػػاعر حديثػػو عػػف كعػػكرة الطريػػؽ الػػذم سػػمكو الحػػب، فيػػك طريػػؽ 
محفػػكؼ بالمخػػاطر بدايػػة مػػف الصػػخكر التػػي تعتر ػػو فػػي كػػؿ مكػػاف، تمػػؾ الصػػخكر 

يا عف مكانيا، كليؤكػد ىػذا المعنػي رسػـ حالثابتة التي   يستطيع أم شيء أف يزحز 
سػتعارة المكنيػة حيػث صػكر الصػخكر بصػكرة كػائف لنا لكحة فنية رائعة مف خالؿ ا 
كرمػز إليػو بػالـز مػف لكازمػو  ،ثـ حػذؼ المشػبو بػو ،حي مستقر في مكانو ممتـز بو

تمبػد  :أم، يقػاؿ: "لػـز مكانػو فمػـ يبػرح، استقر كتمكػف :كىي تعني ،كىك قكؿ: "جثـ"
 .(ُ) باألرض"

فيػػو" التػػي كأكػػد ىػػذا الػػتمكف كعػػدـ زحزحػػة تمػػؾ الصػػخكر مػػف مكانيػػا الحػػرؼ "
تكحي بتمكف الصخكر بمكانيا فػال يسػتطيع أم شػيء مػف إزالتيػا فكأنيػا ليػا جػذكر 

 كأصكؿ في تمؾ األرض   تكاد تنفؾ عنيا.
                                           

 (.ُٖٕ/ِ( لساف العرب )ُ)
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كبالرغـ مف قسكة تمؾ الصخكر إ  أف الحػب لػـ يتراجػع، بػؿ ظػؿ صػامدنا أمػاـ 
ظػالـ كىػك ذلػؾ ال ،تمؾ العقبات، كلكف سرعاف ما ظيرت، عقبة أخرل أماـ ذلؾ الحب

الحالؾ الذم يسكد الطريػؽ، كلكػف ىييػات فػال يكجػد شػيء يسػتطيع أف ي ػعؼ مػف 
؛ عساه يستطيع مسػاعدتو أك درء المػكت عًنػو ،عـز ذلؾ الحب لمكصكؿ إلى الشاعر

المسػمؾ فػي خفيػة  :فالـسربي في معاجـ المػػة يعنػي ،لذا عبر بقكلو: "الـسربي الداجي"
 "كفػػي التنزيػػؿ العزيػػز                       :[، كالسػػرب ُٔ﴾ ]الكيػػؼ

 يسػػتطيع حفيػػر تحػػت األرض   منفػػذ لػػو، ك"الػػداجي" تعنػػي الظممػػة الشػػديدة التػػي  
، فات ح مف ىذا أم نكع مف الصعاب التي تقابؿ شاعرنا اسنساف أف يرل فييا شيئنا

 ز كؿ تمؾ األمكر.كبالرغـ مف شدة ما يقابمو إ  أنو مصر عمى تجاك  ،المكمـك
كلما أراد اليمشرم لمكحتو البالغية أف تأخػذ حظيػا مػف الثػراء الفنػي كاألخيمػة 

فػذكر الطػرؼ المقابػؿ ل خػر حيػث  ،حكؿ المعنى عرض الصكرة فػي معػرض الت ػاد
"يطػكم سػيالن خصػيبنا  :كالكعر مقابػؿ الػذلكؿ فػي قكلػو ،ي ع األخ ر مقابؿ اليابس

ثػـ سػرعاف  ،لبالغية بطريقة جيدة، فحيف يذكر شيئنالجدب"، فالت اد عرض المكحة ا
ا ،ما يػذكر المقابػؿ، فػاف ذلػؾ يؤكػد الفكػرة فاليمشػرم كظػؼ أدكاتػو  ،كيزيػدىا ك ػكحن
كنفػػد  بعػػد أف سػمؾ ىػػذه الصػػخكر -عنػػده  -لخدمػة المكقػػؼ كتأكيػػد فكرتػو، فالحػػب 

ك كليس خصبو الخصػب المعػركؼ بػالنم ،منيا إذ بو يستقر المقاـ في سيؿ خصيب
كيترعػرع آكػالن  ،ينبػت فيػو ذلػؾ الفنػاء ،كالحياة كالتجدد، بؿ ىك سػيؿ خصػيب لمفنػاء

كمنيا الحب ، فقكلو : " سيالن خصيبان لجدب" اسػتعار السػيؿ الخصػيب  ،كؿ المعاني
كينمييا لمسيؿ الذم يترعرع فيو الفناء ، كىك مػف اسػتعارة ال ػد  ،الذم ييثمر الحياة

 لم د .
انات تصكيرية أدت أدكارنا فنية متنكعػة مػف حيػث ككنيػا فالمطابقة امتمكت إمك

كتنشػػط الشػػعكر، فال ػػد يظيػػر حسػػنو ال ػػد، كمػػا ب ػػدىا  ،تكلػػد حركػػة تثيػػر التأمػػؿ
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 تتمايز األشياء.
كحتى تترابط رحمتػو التػي بناىػا شػاعرنا عمػى الحكػي كالقػص نجػده يكثػر فييػا 

الشػػطر األكؿ فقػػد عطػػؼ قكلػػو: "كيطػػكم سػػيالن خصػػيبنا لجػػدب" عمػػى  ،مػػف العطػػؼ
 فكالىما خبريتاف كالمناسبة بينيما تامة. ،لمتكسط بيف الكماليف

كليكمػؿ لكحتػػو الفنيػػة ظمميػا با سػػتعارة المكنيػػة حيػث شػػبو األرض فػػي قكلػػو: 
"يطػػػكل سػػػيالن خصػػػيبنا لجػػػدب" بنكعييػػػا الخصػػػبة كاألرض الجػػػدباء بشػػػيء يطػػػكم 

كىػػك :   ،مػػف لكازمػػوكرمػػز إليػػو بػػالـز  ،ثػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو ،كيتػػداخؿ فػػي بع ػػو
 يطكل.

كىػػذه الجػػرأة العجيبػػة لمحػػب تثيػػر دىشػػة الشػػاعر، إذ كيػػؼ أمكنػػو أف يػػتخمص 
مف شباؾ المنكف، كيبعػث أنفاسػو الحػائرة تبػث شػككاه كآ مػو، كمػا عسػى يمكػف أف 
يترتب عمى محاك تو الجسكرة  أيمقى حتفو، كما لقى صاحبو  أـ سينجك كيخمؽ في 

 .(ُ)غياض الفردكس
ػػػػػػتىٍقًتحأىتيػػػػػػر   ػػػػػػكٍ  ـي لى يىػػػػػػا ىىػػػػػػكىل سى  المى

 

 تى كتمقػػػػػػػى كػػػػػػػالـنٍفس منػػػػػػػًو رىدىاكػػػػػػػا  
 

تػػػػػػػػى تىػػػػػػػػرىاؾ ًصػػػػػػػػييكدا  أك سػػػػػػػػتبقى حى
 

 فػػػي غيػػػاًض الفػػػردكًس تىٍرًمػػػي ىينىاكػػػا  
 

كأكثر أسمكب ا ستفياـ في تقرير  ،بدأ الشاعر بيتو با ستفياـ "أترل" لمتقرير
بيف لحسف تمقي مع في إعداد المخاطكالمو  قت اء مقاـ المحاجة كاسقناع، فيك األب

ارتو الذىف، كتحريؾ الفكر كالكجداف، ثـ أردؼ ا ستفياـ بأسمكب ما يرد بعده،  ستث
حيػث أخػذ ينػادم  "كىػك أسػمكب النػداء "يػا ىػكل ،كيزيػده ركنقنػا ،يثرم األسػمكب خرآ

ف ، كيجعميػػا كائننػػا حينػػا مسػػتقالن عػػاليػػكل"، كىػػذا تجريػػد لممعػػاني ينتزعيػػا مػػف نفسػػو
كيسألو، فأثار ىذا النداء تشخيصان لميكل، فقد صكره بكائف حي يسمع النداء كيانو، 

كىػػك  ،كرمػػز إليػػو بػػالـز مػػف لكازمػػو ،كيجيػػب عمػػى التسػػاؤ ت، ثػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو
                                           

 (.ِٔ( اليمشرم كركمانسية اليركب إلى الريؼ )صُ)
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اسقبػػاؿ عميػػو بالنػػداء عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعارة المكنيػػة، كذلػػؾ ليؤكػػد لنػػا عمػػى سػػيطرة 
 ،ر محقؽ ، فشبو اليكل كمكتػو بمػكت صػاحبوالمكت عمى المكاف، كيشعرنا بأنو أم

 لذكر األداة "كالنفس". ؛كىك مف التشبيو المجمؿ المرسؿ ،كالكجو التسكية بينيما
فالشػاعر محطػـ كمػدرؾ لمػا يئػكؿ إليػو حػاؿ  كتأتي "أك" لمد لة عمى التخييػر،

اليكل في ظؿ ىذا الجػك الكئيػب المظمػـ، فيػك يتطمػع إلػى أف يحػدث لػو أم األمػريف 
 أك: ،تقتحـ المكت كتمقي كالنفس منو رداؾ"س

تػػػػػػػػػػى تىػػػػػػػػػػرىاؾ ًصػػػػػػػػػػييكدا  سػػػػػػػػػػتبقى حى
 

 فػػػي غيػػػاًض الفػػػردكًس تىٍرًمػػػي ىينىاكػػػا  
 

 ،فقد شبو اليكل بصياد يصطاد فريستو، فػاليكل يتنقػؿ بػيف األشػجار الممتفػة
 كيقع عمى فريستو كالتشبيو مجمؿ مؤكد "بميع".

عر مػػف كػػؿ مػػا كقعػػت عميػػو كبيػػذه الصػػكرة التشػػبييية نقػػؼ عمػػى إفػػادة الشػػا
 ،شاعريتو مف مظاىر طبيعيػة، كانتػزاع تشػبيياتو منيػا، ليبػيف مػا اعتمػؿ فػي نفسػو

لتجمػع بينيمػا المشػاركة كالمفاعمػة، كليػذه  ؛لينقميػا إلػى المتمقػي ؛كجاؿ في كجدانو
التشػػبييات المنبثقػػة عػػف الطبيعػػة عنػػد اليمشػػرم كمنابعيػػا لكحػػات تصػػكيرية رائعػػة، 

لكؼ إلى اسبػداع الفنػي الػذم يسػتدعي التنبيػو سدراؾ مػا كراء الحيػاة انتقمت مف المأ
ك" ا نتقػػػاؿ مػػػف تصػػػكير المػػػألكؼ إلػػػى تصػػػكير فنػػػي يعتمػػػد عمػػػى التأمػػػؿ كالتفكيػػػر 

ثػارة ا نتبػاه مػا يميزىػا عػف غيرىػا مػف  ،كالكصكؿ إلى معاف جديدة فييا مف القػكة كا 
 .(ُ)المعاني التي   دكر لمخياؿ فييا"

صكرة التشبييية بأسمكب ا ستفياـ الداؿ عمى التعجب مػف حالتػو، كقد لفت ال
ف بػػدت بييػػة حسػػنة إ  أف  كبيػػذا ا سػػتفياـ ك ػػعت الصػػكرة مك ػػعيا، كالصػػكرة كا 
كراءىػػا نفػػس محطمػػة تعتصػػر ألمػػان، مػػا يػػدلنا عمػػى أف التشػػبيو   يكػػكف فقػػط "لرسػػـ 

                                           

( رسػػالة دكتػػكراه بجامعػػة القػػاىرة َُُ( الصػػكرة الفنيػػة فػػي شػػعر ذم الرمػػة/ خميػػؿ عػػكده )صُ)
 ـ.ُٖٕٗ
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نمػػا ينقػػؿ الشػػاأل عكر بيػػذه األشػػكاؿ شػػكاؿ كاأللػػكاف محسكسػػة بػػذاتيا كمػػا تراىػػا، كا 
 .(ُ)كاأللكاف مف نفس إلى نفس"

ي بألفػػاظ كصػػكر كتعبيػػرات مأسػػاكية تػػنـ كميػػا عػػف ىكػػذا نػػرل الشػػاعر ينػػاج
مثػػؿ:  ،األحػػزاف التػػي تمػػ  نفسػػو، كمػػا نجػػده قػػد اسػػتخدـ تعبيػػرات غايػػة فػػي التشػػاـؤ

ترمػػي" كغيرىػػا ممػػا يت ػػح مػػف  -غيػػاض  -صػػيكدنا  -رداكنػػا  -المػػكت  -"سػػتقتحـ 
 مدل تػمػؿ الركمانسية في أعماقو الحزينة. خالليا

 أىٍييىػػػػػػا الحػػػػػػب  أنػػػػػػت لممػػػػػػكًت مػػػػػػكتي 
 

مػػػػػػى العيمػػػػػػى ميٍسػػػػػػتىًخؼ     ذيك غػػػػػػالبو عى
 

رثيػػػػػػةأنػػػػػػت ًصػػػػػػٍنك الحيػػػػػػاًة ك   المػػػػػػك ا 
 

، كنػػػػػػػػػكري عمػػػػػػػػػى اآل   لػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػرؼي تي
 

فيقػر لمحػب بقدرتػو الخارقػة عمػى تخطػي  ،  يمبث الشاعر أف يعكد إلى نفسػو
 سػتخفاؼ بيػا، ألنػو صػنك الحيػاة التػي تػرث المػكت، كتبقػى عباب المكت كقيرىا كا

 .(ِ)أنكاره في ف اء األثير خالؿ سبات المنايا
ثـ اسػتعار  ،قكلو: "أييا الحب" شبو الحب بانساف يحاكره بجامع الفيـ في كؿ

كىك النػداء بػػ  ،كرمز إليو بالـز مف لكازمو ،ثـ حذؼ المشبو بو ،المشبو بو لممشبو
 يؿ ا ستعارة المكنية."أييا" عمى سب

كقد عبر الشاعر بقكلو: "أييػا" مػع حػذؼ حػرؼ النػداء "يػاء" لمد لػة عمػى أف 
الحاجة ماسة لمف يحدثو كيتحاكر معو، كما حػاكؿ جػذب انتباىػو إليػو بػأداة التنبيػو 

 "ىا".
ثػػـ يجيػػب الشػػاعر عمػػى أسػػئمتو الػمبػػة لمػػف  لمحػػب أـ لممػػكت بقكلػػو: "أنػػت 

يؿ التشػبيو، حيػث شػبو قػكة الحػب كغمبتػو كسػيطرتو عمػى لممكت مكت ..." عمى سب
المكت بالمكت الذم ينتيي معو األجؿ كينقطػع األثػر، كالطرفػاف عقميػاف عمػى سػبيؿ 

                                           

 ، دار الشعب القاىرة.ّ( طُُِ/ُ( الديكاف في األدب كالنقد/ العقاد كالمازني )ُ)
 (.ّٔ( اليمشرم كرمانسية الريؼ )ِ)
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 التشبيو المؤكد المجمؿ.
فكما أف الحياة  د المكت كتنتصر عميو، لذا ألحؽ الشاعر الحب بالحياة فػي 

رثقكلو "ك  قير المكت كالبقاء مف بعده، كتأكيدنا عمى ذلؾ ة المكت" فقد صكر المػكت ا 
 بكائف حي يمكت كيرثو كارثو الكحيد كىك الحياة.

ؿ زاد عمييػا بقكلػو: "كنػكر عمػى ب ،ؼ الشاعر بذكر تمؾ الصفات لمحبكلـ يكت
لػػو يػػرؼ" حيػػث شػػبو الحػػب بػػالنكر بجػػامع ال ػػياء كا ىتػػداء فػػي كػػؿ عمػػى سػػبيؿ اآل

طعة عمى عظيـ دكر الحب كعطائو الذم التشبيو المجمؿ المؤكد ، كفي ىذا د لة قا
   حدكد لو الذم ينير المكاف.

: "كنكر عمػى ىذا: كقد بنى الشاعر تمؾ الصكرة عمى حذؼ المسند إليو فقكلو
لو يمؼ" حذؼ فييا المسند إليو أم "أنت نكر" يسمط ال كء عمى المسند "المشػبو اآل

راد، كقػد أجػاد الشػاعر حبػؾ بو" الداؿ عمى كجو الشػبو كزيػادة فػي تأكيػد المعنػى المػ
لكحتػػو تمػػؾ مػػف خػػالؿ تمػػؾ الصػػكر كاألخيمػػة كمػػف خػػالؿ الكصػػؿ الكاقػػع بػػيف الجمػػؿ 

 لمتكسط بيف الكماليف لكجكد المناسبة التامة بينيـ.
كما نمحظ أف اليمشػرم قػد لجػا إلػى التكػرار فػي بيتػو عمػى اعتبػار أنػو كسػيمة 

غبة في اسلحػاح عمػى تعميػؽ تساعده في الكشؼ عما يحتمؿ في نفسو ، كتفسر الر 
نما عمى ما بعػد المفظػة  الفكرة، إذ نراه يدرؾ أف مدار ذلؾ ليس عمى التكرار ذاتو ، كا 
المكررة كمدم ا رتبػاط بينيمػا فػي سػياؽ جيػد ، كأكؿ مػا يمفػت النظػر تكػراره لمكممػة 

لحرؼ كتكراره لمحركؼ كتكراره  ،الكاحدة فمثالن ىنا نجده قد ذكر "المكت" أكثر مف مرة
سػمكب التكػرار يحتػكم عمػى كػؿ مػا أالعيف كالراء أكثر مف مرة، كما ىذا كمػو إ  ألف "

يت منو أم أسمكب آخر مف إمكانيات تعبيرية، إنو فػي الشػعر مثمػو فػي لػػة الكػالـ 
 .(ُ)يستطيع أف يػني المعنى كيرفعو إلى مرتبة األصالة -

                                           

 (.ُِٖ/ نازؾ المالئكة )ص( ق ايا الشعرُ)
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مشػرم كظركفػػو النفسػػية كليػذا فػػاف التكػرار لػػو عالقػػة كثيقػة بطبيعػػة حيػػاة الي
كرغبة اليمشرم الجامحة في ا ىتماـ عمى تمؾ الجية بالذات كىي تمثؿ بذلؾ د لة 

 نفسية قيمة.
ػػا أف اليمشػػرم قػػد أكثػػر مػػف ذكػػر المػػكت فػػي شػػعره كىػػي  ،كمػػف المالحػػظ أي ن

كممػػة تػػأتي بػػدكرىا تجسػػيمنا لكػػؿ مػػا يخػػامره خػػكؼ إزاء الحيػػاة، فيػػك صػػكرة أخػػرل 
كالػذم يفػرض عميػو الحرمػاف دكف أف يسػتطيع أف يفعػؿ  ،بص بػولممجيكؿ الذم يتر 

نما ظؿ بطابعو المميز الحػزيف الػذم يعبػر بػو  ،شيئنا ، فمـ يعد بالفرح ك  بالمتفائؿ كا 
كىػـ فػي  -شػأنو فػي ذلػؾ شػأف الركمانسػييف الػذيف يشػعركف  ،عف عزلتػو الركحيػة

  تػػدـك ،  - ظػػرىـفػػي ن -السػػعادة ف أل ؛ بػػالتمني الجػػامح لممػػكت - قمػػة سػػعادتيـ
كمػػف ىنػػا نجػػد ىػػذا الميػػؿ الفطػػرم عنػػد الػػنفس الركمانسػػية لمشػػككل كاألنػػيف كالميػػؿ 

 بة عند اليمشرم.المحزف كالشعكر باآل ـ المريرة كالك
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(1)سفه ادلىت
 

ػػػمىٍت ًمػػػٍف غبارًىػػػا سيػػػفيف المػػػك -ُ  نىصى
 

 ًت كسػػػػػػػػػارىٍت بمػػػػػػػػػف تيًقػػػػػػػػػؿي خفافىػػػػػػػػػا 
 

 لـفيػػػا المػػػكتي فػػػي غياًىًبػػػو السػػػك -ِ
 

 ًد كأٍسػػػػػػػرىل يىٍطػػػػػػػكل ًبيػػػػػػػا األىٍسػػػػػػػدىافىا 
 

ًبيىػػػػػا رىايػػػػػػةه تيًشػػػػػيري ًإلػػػػػػىى الـشػػػػػػػ -ّ  كى
 

ٍكحه يىٍيػػػػػػػػػػدم لىػػػػػػػػػػوي زىٍفزفػػػػػػػػػػا  رى  ػػػػػػػػػػػـط كى
 

 كيـممػػػػػػا طىافىيىػػػػػػا الًفنىػػػػػػاءي بصػػػػػػكتو  -ْ
 

 رىفىٍعػػػػػػػػػػػػٍت ًقٍمعىيىػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػو إٍرىىافنػػػػػػػػػػػػا 
 

 كىأىرل فيًمكػػػػػػػػػي الكسػػػػػػػػػيرى عميػػػػػػػػػو -ٓ
 

ٍبييكتػػػػػػػػػػا   يىتىيىػػػػػػػػػػادىل مػػػػػػػػػػف بىٍينًيػػػػػػػػػػا مى
 

 فاجأتػػػو الػػػكيالتي مػػػف كػػػؿ صػػػكبو  -ٔ
 

ٍبػكتػػػػػػػػػا   خـمفٍتػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػف عيٍصػػػػػػػػػفىًيا مى
 

 فػػي ذينػػاب ي األفػػالًؾ يىٍيفيػػك إلػػي الشىػػػ -ٕ
 

تػػػػػػػ   اػػػػػػػػط فييٍمػػػػػػػكل بػػػػػػػو الػػػػػػػـردم مكٍبكي
 

 فػػػػػاذا عػػػػػادهي ًمػػػػػف الشػػػػػط  طيػػػػػؼي  -ٖ
 

كتػػػػػػػ  ػػػػػػػاًرم الحي  اشػػػػػػػـذ مػػػػػػػف قىٍمًعػػػػػػػو ييسى
 

 كلكػػػػػػػـ مػػػػػػػرًت الـميػػػػػػػالي أمػػػػػػػامي -ٗ
 

 ف مثػػػػػػػػؿى الـظػػػػػػػػالؿً ميٍحػػػػػػػػيمسػػػػػػػػػرعاتو  
 

 ككػػػػأـف السػػػػاعاًت فػػػػييف كاليػػػػك -َُ
 

 ـى ككػػػػػػػػػـؿ األكقػػػػػػػػػاًت نػػػػػػػػػكري الػػػػػػػػػـزكىاؿً  
 

 

                                           

 ُِِ،  ُُِالديكاف ص  (ُ)
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 سفه ادلىت

فػي ىػذا الظػالـ الػدامس الػذم يمػؼ المكػاف كتمػؾ الػركح الحزينػة المكتئبػة ، 
كىػػذه التسػػاؤ ت العديػػدة، ينتبػػو شػػاعرنا عمػػى سػػفف  ،كفػػي ظػػؿ ىػػذا الجػػك المشػػحكف

 فيقكؿ: ،كيقـك بكصفيا، كيقص عمينا قصتيا ،عنيا المكت، فيجنح لمحديث
ػػػمىٍت ًمػػػٍف غبارًىػػػا سيػػػفيف المػػػك -ُ  نىصى

 

 ًت كسػػػػػػػػػارىٍت بمػػػػػػػػػف تيًقػػػػػػػػػؿي خفافىػػػػػػػػػا 
 

 لـفيػػػا المػػػكتي فػػػي غياًىًبػػػو السػػػك -ِ
 

 ًد كأٍسػػػػػػػرىل يىٍطػػػػػػػكل ًبيػػػػػػػا األىٍسػػػػػػػدىافىا 
 

ًبيىػػػػػا رىايػػػػػػةه تيًشػػػػػيري ًإلػػػػػػىى الـشػػػػػػػ -ّ  كى
 

ٍكحه يىٍيػػػػػػػػػػدم لىػػػػػػػػػػوي   رى  زىٍفزىفنػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػـط كى
 

 كيـممػػػػػػا طىافىيىػػػػػػا الًفنىػػػػػػاءي بصػػػػػػكتو  -ْ
 

 رىفىٍعػػػػػػػػػػػػٍت ًقٍمعىيىػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػو إٍرىىافنػػػػػػػػػػػػا 
 

أثػػار الشػػاعر تمػػؾ السػػفف العاتيػػة "سػػفف المػػكت" التػػي تشػػؽ غبػػار الظػػالـ 
كتسػػرع بمػػف فييػػا، عسػػاىا تجػػد أناسػػان أخػػريف تقميػػـ كتأخػػذىـ عمػػى جنباتيػػا، تمػػؾ 

نما يطػى عمييا الالسفف ليست كأم س سكداد، ككػأف ذلػؾ المنظػر قػد كابة كاسفف، كا 
اكتسبتو مف المكت الذم "لفيا في غياىبو السكد" حيث صكر المكت بانساف يسيطر 

كيفػػرض  ،كيمفيػػا بظػػالـ حالػػؾ يكسػػكىا كمػػا يكسػػك الثػػكب الجسػػد ،عمػػى تمػػؾ السػػفف
"لؼ"، كما شػبو تمػؾ الظممػة  كرمز إليو بالزمو ،ثـ حذؼ المشبو بو ،سيطرتو عمييا

 ز إليػو بالزمػوكرمػ ،يد المكت يمفيا عمى ىذه السفف، ثـ حذؼ المشبو بػو بثكب في
عمػػػى سػػػبيؿ ا سػػػتعارة المكنيػػػة، كتأكيػػػدنا منػػػو عمػػػى شػػػدة سػػػكاد ىػػػذه السػػػفف أردؼ 

فكأف السكاد أصػؿ  ،فكأنيا أصبحت سكداء عمى سكادىا ،"الػياىب" بالكصؼ "السكد"
 فييا، كالكصؼ بالسكاد فيو إطناب أكد المعنى كك حو.

كنممػح مػػف خػػالؿ ىػذه الصػػكرة التعبيريػػة أف الشػاعر قػػد اسػػتفاد مػف كػػؿ مػػا 
كقعت عميو شاعريتو مػف مظػاىر الكػكف، كانتػزاع تشػبيياتو منيػا، ليبػيف مػا اعتمػؿ 

لتجمػػػع بينيمػػػا المشػػػاركة  ؛كجػػػاؿ فػػػي كجدانػػػو، كنقميػػػا إلػػػى المتمقػػػي ،فػػػي نفسػػػو
ا أف ي في عمى صكرتو ما فقد استطاع مف خاللي ،كالمفاعمة، كلنتأمؿ تمؾ المبالػة
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 ،تتمتع بو نفسو مف الحزف، تمؾ الػنفس الممتيبػة، التػي امتػد لييبيػا إلػى كػؿ مكػاف
حتػػى كػػأف األشػػياء حكلػػو قػػد  ،فسػػاد الظػػالـ كالسػػكاد كػػؿ مػػا حكلػػو مػػف سػػفف كغيرىػػا

 كأصبحت سمة خاصة بو. ،اكتسبت ذلؾ السكاد
يتحػػرؾ يميننػػا  بػؿ أخػػذ ،ثػـ يكاصػػؿ حديثػػو حػكؿ المػػكت الػػذم لػـ يكتػػؼ بػػذلؾ

كيقطع معيا مسػافات طكيمػة فػي الظػالـ فنػراه يقػكؿ :  "كأسػرل  ،كيسارنا، كينتقؿ بيا
 ،بيا األسدافا" حيث صكر المكت بانساف ينتقؿ مف مكاف آلخر لتحقيػؽ ىػدؼ معػيف

كرمػز إليػو  ،ثػـ حػذؼ المشػبو بػو ،كىك سيطرتو الكاممة عمى تمؾ السػفف كمػف فييػا
  ستعارة المكنية."أسرل" عمى سبيؿ ا وبالزم

كمػػا أكػػدن امتالكػػو عمػػى زمػػاـ األمػػكر مػػف خػػالؿ قكلػػو: "يطػػكل" حيػػث صػػكر 
انتشػػاره لمظػػالـ كالسػػكاد عمػػى ىػػذه السػػفف ، كقطعػػو لتمػػؾ المسػػافات الكاسػػعة بثػػكب 
يطػػكم عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعارة المكنيػػة، كقػػد جػػاء قكلػػو "أسػػدافنا" جمعنػػا لمد لػػة عمػػى 

 كاستسالميا لو. ،فف أمامياك عؼ الس ،كقكة إحكاميا ،الكثرة
كقػد افػادت ىػػذه الصػكرة تشػػخيص المػكت حتػى كأنػػو مػف كثػػرة إحساسػو بػػو 
كعمؽ ألمو شاخص أمامو ، كىذا مف أسرار جماؿ ا سػتعارة التػي أكمػأ إلييػا اسمػاـ  

 عبد القاىر بقكلو:
ا، كاألجسػاـ الخػرس مبينػة  ،"فانؾ لترل بيا الجماد حينا ناطقنا كاألعجـ فصيحن

 .(ُ)عاني الخفية بادية جمية"كالم
كذلػؾ لمد لػة  ؛سارت" -كقد عبر الشاعر بالفعؿ الما ي في قكلو: "نصمت 

عمى تأكيد كقكع الفعؿ، كما أف الكصؼ بالجممػة الما ػية يمقػي بػاأللـ كالفجيعػة فػي 
فػػػ" الما ػي المنتيػي قريػب فػي الد لػة  ،ركع المتمقيف، كما فزعت بو نفس الشػاعر

أك التقبػػؿ الػػالإرادم ليمػػا كعػػدـ  ،كعػػدـ التقبػػؿ لمحيػػاة كالكاقػػع ،فنػػاءعمػػى المػػكت كال
                                           

 (.ّْ( أسرار البالغة/ عبد القاىر الجرجاني )صُ)
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 .(ُ)الر ى عنيما"
ًبيىػػػػػا رىايػػػػػػةي تيًشػػػػػيري ًإلػػػػػػىى الـشػػػػػػػ -ّ  كى

 

ٍكحه يىٍيػػػػػػػػدم لىػػػػػػػػوي زىٍفزىفنػػػػػػػػا  رى ػػػػػػػػػـط كى
(ِ) 

 

فأخػػذ يشػػير إلػػى أنيػػا بيػػا  ،  زاؿ الشػػاعر يسػػتطرد فػػي كصػػؼ سػػفف المػػكت
حيح، كما تساعدىا الريح في الكصكؿ إلى ىدفيا كتيدييا لمطريؽ الص ،راية ترشدىا
 المنشكد.

لذا نجده بدأ بيتو بقكلو: "بيا" عمى سػبيؿ تقػديـ المسػند عمػى المسػند إليػو، 
زيػػادة فػػي ا ىتمػػاـ ، كلفػػت ا نتبػػاه كالتشػػكيؽ لػػذكر المسػػند إليػػو "رايػػة" ، ثػػـ نممػػح 

و تمػػؾ السػػفف حيػػث شػػب ؛لكحػػة تعبيريػػة رائعػػة رسػػميا الشػػاعر مػػف خػػالؿ ا سػػتعارة
"ييػػدم"  الزمػوكرمػز إليػو ب ،بانسػاف يرشػد لمطريػؽ الصػحيح ، ثػـ حػػذؼ المشػبو بػو

نما  عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية، كلـ تكف الراية ىي الكسيمة الكحيدة لالسترشاد ، كا 
ساعدتيا الركح عمى تأدية ميمتيا عمى أكمؿ كجو، لذا نراه نسج لكحة أخرل لتأكيػد 

حيػػث شػػبو النسػػيـ العميػػؿ بانسػػاف  ؛الؿ ا سػػتعارة المكنيػػةالمعنػػى كتك ػػيحو مػػف خػػ
"ييػػدم" عمػػى سػػبيؿ  الزمػػوكرمػػز إليػػو ب ،كحػػذؼ المشػػبو بػػو ،يرشػػد كييػػدم لمصػػكاب

 ا ستعارة المكنية.
كمف خالؿ ىذه الصكر التعبيرية نممح القدرة الفائقة لميمشرم، فقد استطاع 

ة العظيمػة، فتػرل تفػاعالن فػي كمػا فكقػو مػف مكنكنػات البيئػ ،اسفادة مف كؿ مػا حكلػو
كمشػاعر  ،صكره، كقد أ فى عمييا صفات الكائف الحي، فترل ليػا أحاسػيس مرىفػة

حانيػة، كقػػد جمػػع أطرافيػا فػػي صػػكرة بديعػة تشػػكمت مػػف لػػة شػػعرية تفػػيض عذكبػػة 
 كرقة.

                                           

ـ ُُٖٗالقػػػاىرة  -طبعػػػة دار المعػػػارؼ "الثانيػػػة" -( شػػػعر نػػػاجي المكقػػػؼ كاألداة: طػػػو كادمُ)
 (.ُٗ)ص

 (.ُُِالزفزفة : المشية الحسنة )ديكاف اليمشرم ص  (ِ)
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كمػػا نالحػػظ دقػػة األلفػػاظ المسػػتخدمة التػػي تػػدؿ عمػػى المعنػػى بأجمػػؿ لفػػظ 
 ستح ػػار الصػػكرة فػػي ذىػػف  ؛م ػػارع "تشػػير، ييػػدم"كأحسػػف عبػػارة، فقػػد عبػػر بال

 كلىشارة إلى ديمكمة الحاؿ التي عمييا سفف المكت. ،المتمقي
 كيـممػػػػػػا طىافىيىػػػػػػا الًفنىػػػػػػاءي بصػػػػػػكتو  -ْ

 

 رىفىعىػػػػػػػػػػػػػٍت ًقٍمعىػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػو إٍرىىافنػػػػػػػػػػػػػا 
 

كذلػؾ لمد لػة عمػى  ؛بدأ الشاعر بتيو بػ "كمما" الدالة عمى التجػدد كا سػتمرار
المتكػػررة لمسػػطك كالق ػػاء عمػػى تمػػؾ السػػفف التػػى تحػػاكؿ جاىػػدة أف  محاكلػػة الفنػػاء

تصؿ إلى طريقيا المنشكد، كما عبر بمفظو "طاؼ" الدالة عمى الدكراف حكؿ الشيء، 
كأف الفناء مصمـ عمى السيطرة عمى تمؾ السفف، لذا نػراه يشػبو الفنػاء بانسػاف  :أم

قيػكده حتػى   يتػأتى  كيفػرض عميػو كػؿ ،يطكؼ حكؿ الشيء لمسيطرة كالسطك عميو
 كلكف ىييات. ،لو الفرار

فالسفف مصرة عمى الكصكؿ لمشاطئ ، لذا نراىا تجػد فػي السػعي لمفػرار مػف 
الفناء كالكصكؿ ليدفيا، ففي قكلو: "رفعت قمعيا لو إرىافنا" كناية رائعة عػف إصػرارىا 

ؿ كيحػاك ،كيخػاؼ ،عمى الفرار كمكاصمة سعييا، ثـ صكر السفينة بكػائف حػي يشػعر
 الفرار كاليركب مف سيطرة الفناء عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.

"ككسػػط حشػػد رىيػػب مػػف سػػفف المػػكت البشػػعة كػػاف الػػزكرؽ السػػحرم الػػذم 
حممت الشاعر فيو آلية الشعر ، يتيادل  عيفنا متخاذ ن مبيكتنا تفاجئو الكيالت مف 

 .(ُ)"، كحكلو عف جيتوأراد التقدـ صكب الشط كبتو الردل كؿ صكب، كمما
 كىأىرل فيًمكػػػػػػػػػي الكسػػػػػػػػػيرى عميػػػػػػػػػو -ٓ

 

ٍبييكتىػػػػػػػػػػا   يىتىيىػػػػػػػػػػادىل مػػػػػػػػػػف بىٍينًيػػػػػػػػػػا مى
 

 فاجأتػػػو الػػػكيالتي مػػػف كػػػؿ صػػػكبو  -ٔ
 

ٍبػيكتنػػػػػػػػػا  ـمفٍتػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػف عيٍصػػػػػػػػػفىًيا مى  خى
 

 فػػي ذينػػابي األفػػالًؾ يىٍيفيػػك إلػػي الشىػػػ -ٕ
 

تنػػػػػػػا ػػػػػػػػط فييٍمػػػػػػػكل بػػػػػػػو الػػػػػػػـردل   مكٍبكي
 

                                           

 (.ْٔيركب إلى الريؼ )ص( اليمشرم كركمانسية الُ)
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 فػػػػػاذا عػػػػػادهي ًمػػػػػف الشػػػػػط  طيػػػػػؼي  -ٖ
 

كتىػػػػػػػاشػػػػػػػـذ   ػػػػػػػاًرم الحي  مػػػػػػػف قىمًعػػػػػػػو ييسى
 

فػػػي ظػػػؿ ىػػػذه السػػػفف العاتيػػػة سػػػفف المػػػكت نجػػػد زكرؽ شػػػاعرنا ال ػػػعيؼ 
كأخػذ  ،المتياكم، فبعد كصفو ليذه السفف كىيئتيا كقكتيا نظر إلػى زكرقػو ال ػعيؼ

 يصفو بعدة أكصاؼ حيث قاؿ:
 كىأىرل فيًمكػػػػػػػػػي الكسػػػػػػػػػيرى عميػػػػػػػػػو -ٓ

 

ٍبييكتىػػػػػػػػػػا   يىتىيىػػػػػػػػػػادىل مػػػػػػػػػػف بىٍينًيػػػػػػػػػػا مى
 

 ،شبو فمكو الكسير المتياكم بكائف حي  عيؼ بجامع ال عؼ في كؿ حيث
"يتيػػادل مبيكتنػػا" عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعارة  الزمػػوكرمػػز إليػػو ب ،ثػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو

 المكنية.
كقػػػد غمػػػب عمػػػى تشػػػبييو اسػػػتخدامو ل لفػػػاظ الدالػػػة عمػػػى الػػػكىف كالحػػػزف 

فػي ىػدكء،  متثاقػؿ يمشػي :"يتيػادل" أم ، عيؼ :أم ،كال عؼ، فيك زكرؽ كسير
لمد لػة عمػى  ؛كفػي اسػتخدامو ليػذه الصػيػة "مفعػكؿ" ،باس افة إلػى ككنػو "مبيكتنػا"

المبالػة في الحيرة التػي انتابػت زكرقػو لشػعكره بػالكىف كال ػعؼ، كبػالرغـ مػف ىػذه 
 الحالة السيئة التي عمييا زكرقو إ  أف غيره مف السفف لـ تدعو في حالو بؿ

 كبو فاجأتػػػو الػػػكيالتي مػػػف كػػػؿ صػػػ -ٔ
 

ٍبػكتنػػػػػػػػػا  ـمفٍتػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػف عىٍصػػػػػػػػػًفيىا مى  خى
 

التي فاجأتػو بػالخراب، كأحاطتػو مػف كػؿ  ،عميو الكيالتصدـ الشاعر بتجمع 
 فمـ يستطع الحراؾ مف ىكؿ المفاجأة. ،مكاف، فأصيب بالذىكؿ

فنراه يصكر فمكو في ىذه الحالة بانساف أصيب بالذىكؿ كالمفاجأة مف ىكؿ 
تنػػا" عمػػى سػػبيؿ ك مبػ -"فاجأتػػو  الزمػػوكرمػػز إليػػو ب ،المكقػػؼ ، ثػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو

كأنػػػػو محػػػػاط مػػػػف جميػػػػع الجيػػػػات  ،ا سػػػتعارة المكنيػػػػة، كليشػػػػعرنا بيػػػػكؿ المكقػػػػؼ
فػال يسػتطيع الفكػاؾ"، كقػد أجػاد  ،بالمخاطر، قاؿ: "مػف كػؿ صػكب" أم مػف كػؿ جيػة

، كانتيػػى بالمباغتػػة كالػػذىكؿ ،فقػػد بػػدأ بيتػػو بالمفاجػػأة ،الشػػاعر اسػػتخدامو لمفرداتػػو
ككقػع أخػاذ عمػى الػنفس  ،كىذا يعرؼ بتشابو األطػراؼ، ك  يخفػى مالػو مػف أثػر بػيف
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بداعاتيا أف تكحي بجػك المعنػى، كأف يتناسػب مبناىػا كمعناىػا  ،"فمف جماؿ الكممة كا 
كاتساؽ ىذا المعنى مع السياؽ الذم بنى مف ىذه المفػردة كأخكاتيػا، كأف يكػكف ليػا 

 .(ُ)ليادكر فعاؿ في نمك الصكرة كتعميؽ ظال 
كمػػا نممػػح عبقريػػة اليمشػػرم الفػػذة مػػف خػػالؿ ربطػػو ل بيػػات بػػدكف حػػرؼ 

"فاجأتػػو  :حيػػث نزلػػت الجممػػة الثانيػػة؛ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ "كمػػاؿ ا تصػػاؿ"  ،العطػػؼ
"خمفتػو مػف عصػفيا  :الكيالت مف كؿ صػكب" بمنزلػة التككيػد المفظػي لمجممػة األكلػى

فيمػػا بمنزلػػة الشػػيء  ،تصػػاؿ قػػكملػػذا تػػـ الفصػػؿ بينيمػػا لمػػا بينيمػػا مػػف ا ؛مبيكتنػػا"
ك  يعطػؼ الشػيء عمػى  فػي الشػطر األكؿ،فالشطر الثاني مك ح لما خفػي  ،الكاحد
 نفسو.

 فػػي ذينػػابـي األفػػالًؾ يىٍيفيػػك إلػػي الشىػػػ -ٕ
 

تنػػػػػػػا   ػػػػػػػػط فييٍمػػػػػػػكل بػػػػػػػو الػػػػػػػـردم مكٍبكي
 

 فػػػػػاذا عػػػػػادهي ًمػػػػػف الشػػػػػط  طيػػػػػؼي  -ٖ
 

كتىػػػػػػػا  ػػػػػػػاًرم الحي  شػػػػػػػـذ مػػػػػػػف قىمًعػػػػػػػو ييسى
 

كلـ تكتؼ بحصاره مف كػؿ  ،السفف ت ع زكرؽ شاعرنا نصب عينيا   تزاؿ
كممػػا ىػػـ لمكصػػكؿ إلػػى الشػػط لمفػػرار منيػػا كمػػف أسػػرىا،  ،صػػكب ، بػػؿ جعمتػػو خمفيػػا

  ربتو بقسكة كأردتو حزيننا خمفيا.
كقػد صػكر الشػػاعر زكرقػو كالحػػاؿ ىػذه بصػػكرة إنسػاف مكبػػكت بجػامع الحػػزف 

نيػة ، كليبػيف مػدل إصػرار ىػذا الػزكرؽ عمػى كاأللـ في كؿ عمػى سػبيؿ ا سػتعارة المك
 ف ىذاإ :الفرار إلى الشط كمحاك تو المتكررة نراه عبر بالم ارع في قكلو ييفك "أم

تصػعيد لممعنػى ، كما فييا مف كذلؾ  ستح ار تمؾ الصكرة  ىك حالو الدائـ المتكرر،
 كتكثيؼ لممكقؼ.

                                           

( أثػػر اسػػتخداـ نظريػػة الػػنظـ عنػػد الشػػيخ عبػػد القػػاىر الجرجػػاني فػػي تنميػػة التػػذكؽ البالغػػي ُ)
، ُلطالبػػات المػػػة العربيػػة، د/ نجػػاح أحمػػد عبػػد الكػػريـ الظيػػار/ مكتبػػة العبيكػػات/ الريػػاض ط

 ـ.ََِٔىػ، ُِْٕ
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عطػؼ قكلػو "فيمػكم"  كلكف سرعاف مػا يخيػب أممػو فيػرده الػردل حزيننػا ، لػذا
بالفػػاء عمػػى مػػا قبميػػا دكف غيرىػػا مػػف حػػركؼ العطػػؼ ، كذلػػؾ لمد لػػة عمػػى أف رد 

عميو عقب كصكلو لمشػط دكف ميمػة منػو ، فيػك يباغتػو فػكرنا بمجػرد كصػكلو  لالرد
صػكرة عمػى حػذؼ المسػند اللمشط فيرديو بعيدنا في أذناب األفالؾ ، كقد بنى شػاعرنا 

عمى المسػند "المشػبو بػو" الػداؿ عمػى كجػو الشػبو، كيعػد  كذلؾ ليسمط األ كاء ؛إليو
كعمتػو أف الحػذؼ فػي مثػؿ ىػذا المقػاـ  ؛الحذؼ ظاىرة أسمكبية فػي شػعر اليمشػرم 

"فػػي ذنػػابي األفػػالؾ" أبمػػع مػػف الػػذكر، كالصػػمت عػػف اسفػػادة أزيػػد إفػػادة ، فيػػو ألقيػػت 
كما ىػي فػي نفػس الكممات في بؤرة ا ىتماـ، تناؿ مكانتيا في نفس المتمقي كفكره، 

 الشاعر كخاطره.
كبػالرغـ مػف المحػػاك ت العديػدة لمق ػاء عمػػى الشػاعر كزكرقػو إ  أنػػو  زاؿ 

 ،حاألمؿ لمكصكؿ إلى الشط ، لذا كمما  حت لو بارقة أمػؿ تمسػؾ بيػا يحدك الشاعر
كسرعاف ما تػدب فيػو القػكة كالنشػاط كالدعػة لمكصػكؿ إلػى الشػط ، فيػك فػي سػرعتو 

ة الحكت، لذا نراه صػكر زكرقػو كمػا حػدث لػو مػف كيػالت كخػذ ف كالحاؿ ىذه كسرع
فتتحسػف  ،ليعكده في مر و ؛ك عؼ كانكسار، بحاؿ إنساف مريض يأتي إليو البشر

نفسيتو كما يحدث لمزكرؽ كمما طاؼ بو طيػؼ أمػؿ ، فانػو يتمسػؾ بيدفػو لمكصػكؿ 
كيتػػألـ  ،رإليػػو عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعارة المكنيػػة ، كمػػا أنػػو صػػكر الطيػػؼ بانسػػاف يشػػع

 ليخفؼ عنو. ؛كيزكره
ألف الطيػؼ شػيء غيػر مممػكس   ؛كاستخدـ الشاعر لفظو "طيؼ" دكف غيرىا

ف كػػاف  ػػعيفاى مثػػؿ  ،م أمػػؿأكفػػي ىػػذا د لػػة قاطعػػة عمػػى مػػدل تمسػػؾ الشػػاعر بػػ كا 
صػرار الشػاعر كزكرقػو عمػى النجػاة  الطيؼ، كمما يؤكد ىذا المعنى كيزيد مػف قػكة كا 

ف ت ػعيؼ دلػت عمػى مػدل إصػراره عمػى السػير كالكصػكؿ " كما بيا مقكلو "شذ قمعو
 لميدؼ ميما كانت الظركؼ المحيطة بو.
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 ،كمحاك تػو المتكػررة ،"يسارم الحكت" كناية عػف سػرعة الػزكرؽ :كفي قكلو
 كعزمو الشديد لتحقيؽ ىدفو.

كاختيػػػار لفػػػظ الحػػػكت دكف غيػػػره مػػػف الحيكانػػػات البحريػػػة لمعرفػػػة الحػػػكت 
كىكػػذا اسػػتطاع شػػاعرنا أف يػػؤدم المعنػػى بأحسػػف لفػػظ ب ػػخامتو حجمػػو كسػػرعتو ، 

 ،فتتػأزر الصػكر ،جزئيات لكحتو الشػعكرية بصػكر تنبثػؽ مػف ذاتػو الشػاعرة كيصكر
 كتتداخؿ لتأدية المعنى المراد.

ثػػـ ينتقػػؿ بنػػا شػػاعرنا لكصػػؼ آخػػر ، كىػػك كصػػفو لمكقػػت فػػي ىػػذا العػػالـ 
 الخيالي كمركر الكقت فيو بسرعة خاطفة حيث يقكؿ:

 كػػػػػػػـ مػػػػػػػرًت الـميػػػػػػػالي أمػػػػػػػاميكل -ٗ
 

 ميٍحػػػػػػػػف مثػػػػػػػػؿى الـظػػػػػػػػالؿً يمسػػػػػػػػػرعاتو  
 

 ككػػػػأـف السػػػػاعاًت فػػػػييف كاليػػػػك -َُ
 

 ـى ككػػػػػػػػػـؿ األكقػػػػػػػػػاًت نػػػػػػػػػكري الػػػػػػػػػـزكىاؿً  
 

حيػػث شػػبو الشػػاعر مػػركر الكقػػت بسػػرعة فػػي عالمػػو الخيػػالي بحػػاؿ الظػػالؿ 
شػاعر المسرعات ، ككجو الشبو سرعة الزكاؿ، كالتشبيو مرسػؿ مجمػؿ، كلقػد أجػاد ال

كأحسف اختيار المشبو بو، فالميػالي إذا مػرت لػف تعػكد كحػاؿ الظػؿ  ،في ىذا التشبيو
مػى الكثػػرة إذا ظيػر سػرعاف مػػا يػزكؿ، كليؤكػد ىػػذا المعنػى جػػاء بمفظػة "كػـ" الدالػػة ع

 كثيرة كعديدة في ظؿ ىذا العالـ بسرعة خاطفة. كالتعدد، فقد مرت لياؿو 
جعػؿ مػركر تمػؾ األيػاـ المسػرعة  ؛كليبيف مدل عجزه لعػدـ كصػكلو لمػا يريػد

 كىذا قمة الحزف كاأللـ. ،تمر "أمامو" مسرعة دكف أف ينتفع بيا
ليؤكػػد مػػراده، أداتػػو "كػػأف" القكيػػة الد لػػة  ؛ثػػـ أردؼ التشػػبيو بتشػػبيو آخػػر

كالػػربط بػػيف المشػػبو كالمشػػبو بػػو، كاسػػتعاف بيػػا فػػي رسػػـ صػػكرتو حيػػث شػػبو فييػػا 
كالكجو سرعة ا نق اء، كىػك تشػبيو تسػكية  ،كاؿالساعات كاليـك كاألكقات بنكر الز 

 حيث التعدد في المشبو كالمشبو بو كاحد.
 ؛في أكمؿ معنى كالمو جمع بيف األلفاظ المتشابية كلما أراد اليمشرم تأكيد
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فبينيـ مراعػاة نظيػر، فجمػيعيـ  ،األكقات" -اليـك  -لذا نراه قد جمع بيف "الساعات 
لػػة عمػػى الكقػػت، فناسػػب استيػػاف بيػػـ لمد لػػة عمػػى كىػػك الد   ،بيػػنيـ مناسػػبة تامػػة

 المعنى المراد.
لمد لػة القاطعػة عمػى أنػو مػا مػف كقػت  ؛كقد ذكرىا شػاعرنا عمػى ىػذا النحػك

 ،يمر في اليػـك الكاحػد، كمػا بػو مػف أكقػات كسػاعات ، إ  إنيػا تمػر بطريقػة سػريعة
ك   ،مسػػاؾ بيػػا  يسػػتطيع اس ،كىػػك كػػالمتفرج عمييػػا ،تمػػر أمػػاـ عينػػو مػػر السػػحاب

 يستطيع تحقيؽ آمالو المرجكة.
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(1)الشاعز واآلذلة
 

 الشاعر:
 أم نػػػػػػكًر ىػػػػػػذا الػػػػػػذم يبيػػػػػػري األفػػػػػػػ

 

نىبىاًتػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػينا جى يٍزىيػػػػػػػػػػك ميػىش   ػػػػػػػػػػػؽى كى
 

 اآللية:
 ىػػػػػك يػػػػػا شػػػػػاعرم الصػػػػػػير ركػػػػػابي

 

 كيشػػػػػػػػع  ال ػػػػػػػػػياءي مػػػػػػػػف ًمٍشػػػػػػػػػكاًتوٍ  
 

 إليػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػـؿ ىىبػػػػػػػػكبو  قىػػػػػػػػٍد تخطىػػػػػػػػى
 

 جاًتػػػػػػػػوٍ كمسػػػػػػػػـؼ المجػػػػػػػػاًت فػػػػػػػػًي مائ 
 

 اآللية:
ػػػػػػاًعرم تىـحمٍمػػػػػػت صػػػػػػبرنا  أىٍنػػػػػػتى يىػػػػػػا شى

 

 فػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػاةو محفكفػػػػػػػػػةو بػػػػػػػػػػالـزكىاؿ 
 

، كيقظتيػػػػػػو المػػػػػػك ؤيػػػػػػا حمػػػػػػـو  ًىػػػػػػي ري
 

، كقفػػػػػػػػػػػػػػره    ؿً آسػػػػػػػػػػػػػػماؤه مػػػػػػػػػػػػػػف  تي
 

 تبػػػػدأي العػػػػيشى فػػػػي الػػػػًذم تنتيػػػػي فيػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػكادي عمػػػػػػػػػى قفيػػػػػػػػػرو خػػػػػػػػػاؿً  
 

 يىم ػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػاحةو ليمىٍيػػػػػػػػػػ كنيػػػػػػػػػاره 
 

ػػػر خى    يػػػاليً ػػػػف، ىػػػك العػػػيشي كىػػػك عمي
 

 

                                           

 ُِّالديكاف ص ( ُ)
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 (1)جىة الشعزاء
 يىػػػػػػا خيػػػػػػالي  مػػػػػػاذا يطػػػػػػكؼي بىقىٍمبػػػػػػيً 

 

ػػػػػػاىذا ييسػػػػػػارؽ أيذٍ   يىػػػػػػالًي، مى  نػػػػػػييىػػػػػػا خى
 

 أم  شػػػػػػػػػػيءو أيًحػػػػػػػػػػس   أم دبيػػػػػػػػػػبو 
 

ػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػركحى ًمنػػػػػػػػػػػىٌ    مسػػػػػػػػػػػتمذو يخ 
 

 اآللية:
ػػػػػػػػػػػػف الفنػػػػػػػػػػػػاء  ييػىن ػػػػػػػػػػػػي إنػػػػػػػػػػػػو أرغي

 

 لىٍحػػػػػػػفً  كييعيػػػػػػػدي الحيػػػػػػػاةى فػػػػػػػي مثػػػػػػػؿً  
 

 جيػػػػػػػػكرم  المكجػػػػػػػػاًت تػػػػػػػػنقحي فيػػػػػػػػو
 

 يىًفٍ ػػػػػػفى ًمػػػػػػٍف كػػػػػػؿى فػػػػػػفً  ٍسػػػػػػمىًعاته مي  
 

 

                                           

 ُِٓ( الديكاف صُ)
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 (ُ)الشاعز واآلذلة
حيػث تخيػؿ  ؛و كبػيف آليػة الشػعراليمشرم مقطكعة حكارية تخيميا بينأنشأ 

بأف لمشعر آلية، فنراه تحدث عف ىذا قائالن: "يسػتفيؽ الشػاعر مػرة أخػرل عمػى نػكر 
 .(ِ)فتجيبو" ،فيستفسر اآللية عف ذلؾ ،يػشى األفؽ

 الشاعر:
 ىػػػػػػذا الػػػػػػذم يبيػػػػػػري األفػػػػػػػ أم نػػػػػػكرً 

 

يٍزىيػػػػػػػػػػك ميػى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى كى نىبىاًتػػػػػػػػػػوش   ينا جى
 

حيػث بػدأه با سػتفياـ  ؛بدأ الشاعر بيتو بداية مشػكقة لجػذب انتبػاه السػامع
كأخذ يسير في تيو كخيالء، كقد عبػر  ،لمسؤاؿ عف ىذا النكر الذم م  المكاف؛ "أم"

كتحريػؾ لممشػاعر، ككانػت اليمشرم با ستفياـ في مقاـ التعجػب لمػا فيػو مػف إثػارة 
"أم" ىي األداة المستخدمة لتفيد تعجبنا مصحكبنا بالتحسر كالتفجع، كالسياؽ بما فيو 

 مف كممات كأساليب كصكر كاشؼ عف حزنو كألمو.
كمػػا أشػػار إليػػو باسػػـ اسشػػارة "ىػػذا" المسػػتخدـ لمقريػػب ، كذلػػؾ لمد لػػة عمػػى 

ذلػػؾ النػػكر بكػائف حػػي يمشػػى  التعظػيـ مػػف شػأنو كعمػػك قػػدره، لػذا نجػػد شػػاعرنا شػبو
كىك  ،كرمز إليو بالـز مف لكازمو ،متفاخرنا مزىكنا بنفسو عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية

كذلػؾ لمػا  ؛"أم نػكر ..." :ا جنباتو عمى قكلػوين ش: "كيزىك مػ"يزىك"، كقد عطؼ قكلو
 كىك ما يعرؼ التكسط بيف الكماليف. ،بينيما مف مناسبة تامة

 كذلػؾ لمد لػة؛ "يبيػر، يزىػك" :ارع عمى البيت في قكلػوكقد غمب الفعؿ الم 
 عمى الديمكمة كا ستمرار كتجدد حدكث الفعؿ باستمرار.

 ثـ ترد اآللية عف سؤاؿ الشاعر بقكليا:

                                           

 (.ُِّ( ديكاف اليمشرم )صُ)
 ( السابؽ نفسو كنفس الصفحة . ِ)
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 اآللية:
 ىػػػػػك يػػػػػا شػػػػػاعرم الصػػػػػػير ركػػػػػابي

 

 كيشػػػػػػػػع  ال ػػػػػػػػػياءي مػػػػػػػػف ًمٍشػػػػػػػػػكاًتوٍ  
 

 إليػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػـؿ ىىبػػػػػػػػكبو  قىػػػػػػػػٍد تخـطػػػػػػػػى
 

 (ُ) ئجاًتػػػػػوٍ كمسػػػػػـؼ المجػػػػػاًت فػػػػػًي ما 
 

لـ تترؾ آلية الشعر شػاعرنا فػي حيػرة مػف أمػره، بػؿ أسػرعت بػالجكاب عمػى 
مػػف  ئأسػػئمتو، كمػػا ردت عميػػو بأسػػمكب غمػػب عميػػو المطػػؼ كالمؤانسػػة، حتػػى تيػػد

 كأخبرتو بأف ىذا النكر ىك نكر مككب سفنيا. ،ركعو
كذلػػؾ  ؛كقػػد بػػدأ الشػػاعر بيتػػو ب ػػمير الػائػػب "ىػػك" بػػد ن مػػف ا سػػـ الظػػاه

لمد لة عمى تعظيـ مككب سفف آلية الشعر، كلمد لػة عمػى أف مػا سػيأتي بعػده أمػر 
كيتأكد لو ، كذلؾ عف طريؽ ذكره  ،كيستقر في ذىف المتمقي ،يستدعي ا نتباه ،ميـ

 كمف ىنا يتـ التأكيد عمى إعظاـ شأنو. ،كمرة با سـ الظاىر ،مرة بال مير
فقد نادتػو آليػة الشػعر بػذلؾ ، كنممح جماؿ ا عتراض في قكلو: "يا شاعرم"

مف  ، كمزيده ىا لو بذلؾ فيو راحة نفسيةءدليالن عمى حبيا لو، كترفقيا بحالو، فاف ندا
 اليدكء كالطمأنينة.

أف التعريض مناسب أتـ المناسبة ىنا، إذ فيو مالينػة فػي الخطػاب،  ك  شؾ
يصاؿ المعنى مف خاللو السػامع بمػا "فالتعريض يساعد منشئ الكالـ عمػى إعػالـ  ،كا 

كذلػػؾ فػػي مػػكاطف معينػػة، كأكقػػات  ،يريػػد عمػػى صػػكرة   تقت ػػي مكاجيتػػو بالخطػػاب
 .(ِ)كمكا ع يعرفيا البميع" ،مخصكصة

                                           

لفظة )مائجات( يدؿ أصميا المػكم عمى ا  طراب " الميـ كالكاك كالجيـ أصؿ كاحد يدؿ عمى  (1)
ا طراب في الشئ ، كماج الناس يمكجكف إذا ا طربكا ، كالمكج : مكج البحر سمى 

 ِْٖ/ ٓ  طرابو ..... ككؿ شئ ا طرب فقد ماج " مقاييس المػة 

( مطػػػابع األىػػػراـ َِٓ( الكنايػػػة مفيكميػػػا كقيمتيػػػا البالغيػػػة، د/ محمػػػكد شػػػاكر القطػػػاف )صِ)
 ـ.ُّٗٗط
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كاختيار أداة النداء "يا" المك كعة لنداء البعيد بػالرغـ مػف قربػو منيػا، كفػي 
اعر أف ذلؾ د لة عمى عمك منزلتو عندىا كعظمتو، كما أف أداة النداء "يا" تتيح لمش

ينفس عما بداخمو مف آ ـ كعذابات تتسرب مع مدتيا المتطاكلة، كساعد عمى تأكيد 
"شاعرم" باس افة لمد لة  :محاكلة اآللية انتزاع الخكؼ مف قمبو كتيدئتو جاء قكلو

عطائػو الثقػة، كمشػاركتو إحساسػو حتػى  ،عمى مزيد اختصاص كرغبػة فػي تيدئتػو كا 
ؿ لشػػػاطئو المتخيػػػؿ ، كأردؼ تمػػػؾ اس ػػػافة يسػػػتطيع الخػػػركج ممػػػا ىػػػك فيػػػو، كيصػػػ

 بالكصؼ "الصػير" زيادة في اطمئنانو كلطفو كمؤانستو.
كالشػػاعر ىنػػا مكفػػؽ تمػػاـ التكفيػػؽ فػػي اختيػػار ألفاظػػو المعبػػرة "يػػا شػػاعرم 

 لمشعكر بالطمأنينة كالمؤانسة. ؛الصػير"
كبعػػد أف ىػػدأت نفػػس شػػاعرنا أخبرتػػو بػػأف ىػػذا ال ػػياء كالنػػكر ىػػك  ػػياء 

حيػػث شػػبو ركػػاب آليػػة الشػػعر بمصػػباح  ؛ا، مػػف خػػالؿ لكحػػة تعبيريػػة رائعػػةركابيػػ
"المشػػكاة" عمػػى سػػبيؿ  :م ػػيء بجػػامع ال ػػياء فػػي كػػؿ ، كذكػػر  ـز مػػف لكازمػػو

حيػث  ؛ا ستعارة المكنية، كقد أ فت ىذه ا ستعارة عمى المعنػى تػأثيرنا بػالع األىميػة
شػػعر كالشػػعراء ، كأنيػػـ بػػيف الشػػاعر مػػف خالليػػا مػػدل تػػأثير آليػػة الشػػاعر عمػػى ال

كقد عطؼ جممة "كيشػع ال ػياء .." عمػى الجممػة  ،بمثابة مصدر النكر كاسلياـ ليـ
 فكالىما خبريتاف مع كجكد المناسبة التامة بينيما. ،لمتكسط بيف الكماليف ؛قبميا

، " فقػد بؿ بعد عناء طكيؿ ،ىذا المككب لـ يصؿ إلى الشاعر بسيكلة كيسر
حػارب األىػكاؿ حتػى كصػؿ لمشػاعر، كفػي تقػديـ الجػار  :أم ،إليؾ كػؿ ىبػكب" تخـطى

د لػػة عمػػى بيػػاف منزلػػة الشػػاعر كقربػػو منيػػا،  ؛كالمجػػركر "إليػػؾ" عمػػى المفعػػكؿ فيػػو
كبالرغـ مف األىكاؿ التي قابمتيا إ  أنيا لـ تيأس في الكصكؿ إليػو، رغبػة منيػا فػي 

خراجػػو لمشػػط، كتصػػدير البيػػت بػػالحرؼ "قػػد" الدالػػة ع كالتحقيػػؽ مػػى التأكيػػد انقػػاذه كا 
كأنيػا   زالػت  ،بفكرتو كخيالػو ، كبيف قناعتوأكد صكرتو كدخكليا عمى الفعؿ "تخطى
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 كؿ العقبات. تى تستطيع الكصكؿ إليو بالرغـ مفتقاسي ما تقاسيو ح
كقد أجاد الشاعر في اختيار ألفاظو، كقد غمبت عمييا الحزف كاأللـ كالػنفس 

إنػو اختيػار دقيػؽ نػابع مػف ، مائجاتػو" -مجػاتال -مسػؼ -المكمكمة في نحك "ىبكب
ا لفػػاظ جػػاء تمقائينػػا مػػف نفسػػو  حيػػث اختيػػار ؛كصػػدقو الفنػػي ،تجربتػػو فػػي الحيػػاة

 :الصافية، كفي صيػة تحقيؽ مراده في نفػكس متمقيػو ، فالشػعر رسػالة بػيف طػرفيف
 كالمتمقي كتأثره كتجاكبو معيا. ،المبدع ككجدانو

لمد لػة عمػى  ؛كمسؼ المجات في مائجاتو"كجاءت "كؿ" في قكلو "كؿ ىبكب 
حاكلػػت أف تعصػػؼ بيػػـ  الكثػػرة، فالريػػاح التػػى كاجيػػت ذلػػؾ المكقػػؼ كثيػػرة كقكيػػة،

خراجػو ممػا ىػك  -كبسفنيـ، كلك  تمسكيـ لمكصكؿ ليدفيـ كىك الكصػكؿ لمشػاعر كا 
لما استطاعت أف تنجك، كلكف عزيمتيا  - فيو مف آ ـ الذكريات كغمكض المستقبؿ

القكية أكصمتيا لما تريد بالرغـ مف قكة الرياح كاقتراب المكجػات الم ػطربة الشديدة 
"مسػؼ المجػػات" ، فقػد أ ػػاؼ  :دؿ عمػى تمػػؾ اس ػافة فػي قكلػػو ،بع ػيا مػف بعػػض

"مسػػؼ" لػػػ المجػػات" كىػػػذا إف دؿ فانػػو يػػدؿ عمػػى قػػػرب المجػػات بع ػػيا مػػف بعػػػض 
 كصكؿ إليو.كتتابعيا إثر بعض، كبالرغـ مف كؿ ىذا إ  أنيا استطاعت ال
 ثـ نجد آلية الشعر تمد يد النصح لشاعرنا قائمة لو:

ػػػػػػاًعرم تىـحمٍمػػػػػػت صػػػػػػبرنا  أىٍنػػػػػػتى يىػػػػػػا شى
 

 فػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػاةو محفكفػػػػػػػػػةو بػػػػػػػػػػالـزكىاؿ 
 

، كيقظتيػػػػػػو المػػػػػػك ؤيػػػػػػا حمػػػػػػـو  ًىػػػػػػي ري
 

، كقٍفػػػػػػػػػػػػػػره    ؿً آسػػػػػػػػػػػػػػماؤه مػػػػػػػػػػػػػػف  تي
 

 تبػػػػدأي العػػػػيشى فػػػػي الػػػػًذم تنتيػػػػي فيػػػػػ
 

 خػػػػػػاؿً  (ِ)عمػػػػػػى قفيػػػػػػرو  (ُ)ػػػػػػػو سػػػػػػكاده  
 

 ليمىٍيػػػػػػػػػػ يىم ػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػاحة كنيػػػػػػػػػاره 
 

يػػػاليً   ػػػر خى  ػػػػف، ىػػػك العػػػيشي كىػػػك عمي
 

يبدك عمى الشاعر الحزف لمػا حػدث لػو، فػأرادت آليػة الشػعر أف تػركح عنػو 
                                           

 (.َِْ/ٔ( السكاد: جماعة الناس/ لساف العرب )ُ)
 (.ُِْ( القفير: خمية النحمة/ ديكاف اليمشرم )ِ)
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أم  ،كتأخذ بيده قائمػة لػو بطريقػة المطػؼ كالتػكدد :  "أنػت يػا شػاعرم تحممػت صػبرنا"
فمػيس بمسػتػرب  ،فتحمػؿ ،ككاجيت كثيػرنا مػف األحػزاف ،كفاؾ  جرنا فقد صبرت كثيرنا

كذلػؾ زيػادة فػي تقكيػة الحكػـ  ،عميؾ ، لذا قدـ المسند إليو "أنت" عمى الخبر الفعمػي
فػالحكار  ،ألف المقػاـ مقػاـ تكمػـ ؛كتأكيده ، كجاء المسند إليو معرفنا بال مير المتكمـ

 .قائـ بيف الشاعر كاآللية 
ا" نكػرة جػاء بمفظػة "صػبرن  ؛كقػد تحمػؿ الكثيػر ،كليبيف لنا بأنو شخص صػبكر

صبرنا فاؽ الحدكد، كقد رشح اليمشرم بيتػو عػف طريػؽ كنايػة  :أم ،لمتكثير كالتعظيـ
كأعطتو مزيػدنا مػف المبالػػة فػي الكصػؼ كدقػة  ،أكدت البيت ،غاية في دقة التصكير

"فػػي حيػاة محفكفػػة بػالزكاؿ" كنايػػة عػف شػػدة  :اسيجػاز فػي العبػػارة ،  فنجػد فػػي قكلػو
اؿ، فسػرعاف مػا تنق ػي األيػاـ حتػى كلػك كانػت ذكػرل إحاطتو بالمخاطر كسرعة الػزك 

 سعيدة ، فيي تمر لمحظات ثـ تنتيي، 
نى ، كالتأكيد عميػو عىذا ....كالكناية مف أركع الطرؽ التي يعبر بيا عف الم

حيث الدعكل كدليميا . " كقػد أرادت اآلليػة أف تؤكػد نصػيحتيا لػو بػأف يسػتمر عمػى 
د إليو  ميرنا لمتكمـ كلمفت انتباىو لما سيأتي صبره ، لذا اقت ى الحاؿ مجيء المسن

 بعده مف تكجييات لو حتى يتصبر كيتحمؿ .
 ثـ نراه يكرر جممة "يػا شػاعرم" عمػى اعتبػار أنػو كسػيمة تسػاعد فػي التكػرار

ذلػؾ ؛ كيفسػر الرغبػة فػي اسلحػاح عمػى تعميػؽ الفكػرة ،لمكشؼ عما يعتمؿ في نفسو
ىامة في العبارة يعني بيا الشاعر أكثر مػف  ف التكرار في حقيقتو إلحاح عمى جيةأ"

عنايتػػو لسػػكاىا، كىػػذا ىػػك القػػانكف األكؿ البسػػيط الػػذم نممحػػو كامننػػا فػػي كػػؿ تكػػرار 
كما أف "أسػمكب التكػرار يحتػكم عمػى كػؿ مػا يت ػمنو أم أسػمكب  ،يخطر عمى الباؿ"

ي آخػػر مػػف إمكانيػػات تعبيريػػة، إنػػو فػػي الشػػعر قبمػػو فػػي لػػػة الكػػالـ يسػػتطيع أف يػنػػ
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 .(ُ)كيرفعو إلى مرتبة األصالة" ،المعنى
فمػف كصػفيا الػزكاؿ، فالحيػاة ىػي مجػرد  ،لـ تػدـ ألحػد ،فيذا ىك حاؿ الدنيا

 لذا نجده يقكؿ: ؛رؤيا أك حمـ يمر عمى اسنساف كينتيي بخيره كشره
، كيقظتيػػػػػػو المػػػػػػك ؤيػػػػػػا حمػػػػػػـو  ًىػػػػػػي ري

 

، كقفػػػػػػػػػػػره    (ِ)ؿً آسػػػػػػػػػػػماؤه مػػػػػػػػػػػف  تي
 

بيريػة رائعػة، حيػث بادرنػا ألكؿ كىمػة بتشػبيو أقاـ شاعرنا بيتو عمى لكحة تع
ثػػـ سػػرعاف مػػا أردؼ الرؤيػػا بػػالحمـ لمػػا يعمػػؽ بالػػذىف مػػف أف الرؤيػػا  ،الحيػػاة بالرؤيػػا

ػػا فػػي الخيػػر لػػذا لػػـ  ؛فيػػك يكػػكف إمػػا فػػي الخيػػر أك الشػػر ،بخػػالؼ الحمػػـ ،تكػػكف دائمن
ا أنيا حمـ  ا،يكتؼ بتشبيو الحياة بالرؤي ى الخير دائمنا ألنيا لـ تسر عم؛بؿ ذكر أي ن

 كىذا مف كجية نظره. ،مع الشاعر
فػػي انتيائيػػا تشػػبيو  كالرؤيػػا فالحيػػاة فػػي سػػرعة انق ػػائيا تشػػبو المػػكت ،
كقرره في نفػس السػامع، كقػد  ،اليقظة ، كقد قابؿ كؿ طرؼ بصاحبو مما أكد المعنى

استطاع الشاعر أف يجمػع فػي ىػذه الصػكرة المعبػرة بػيف المت ػاديف ، فسػاعد عمػى 
 كتأكيد فكرتو. ،ح المعنىتك ي

كلكنػو يقػـك بػدكر فاعػؿ  ،فالطباؽ   يقػؼ عنػد مجػرد إظيػار المعنػى ك ػده
فال ػػد  ،كتقريػػر الػػػرض المسػػكؽ لػػو الكػػالـ ،فػػي تعميػػؽ المعنػػى فػػي نفػػس المتمقػػي

ألف "ذكػر الشػيء كمقابمػو  ؛يظير حسنو ال د ، كيككف لو في النفس األثػر العميػؽ

                                           

 (.ِّٔـ )صُّٖٗدار العمـ بيركت  -ق ايا الشعر المعاصر -( نازؾ المالئكةُ)
السراب كقيؿ: اآلؿ: ىك الذم يككف  حى كالماء بيف السػماء كاألرض يرفػع الشػخكص  ( اآلؿ:ِ)

كيزىاىػػا، فأمػػا السػػراب فيػػك الػػذم يكػػكف نصػػؼ النيػػار  طئنػػا بػػاألرض كأنػػو مػػاء جػػار، كاآلؿ: 
 (.ِٕٔ/ُالخشب، لساف العرب )
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 .(ُ)المعاني المرادة في الذىف تحديدنا قكينا" فتتحدد ،يك ح خصائص كؿ منيما
فقد بيف الت ػاد مػكقفيف متناق ػيف أتػـ التنػاقض، كبػذلؾ يكػكف الشػاعر قػد 

فيتأكػػد المعنػػى فػػي نفسػػو  ،ك ػػع الك ػػعيف أمػػاـ المتمقػػي حتػػى يػػدرؾ الفػػارؽ بينيمػػا
 كيستقر.

حيػث  ؛ممػا يػدؿ عمػى قػكة شػاعريتو ؛كقد أجاد شاعرنا فػي سػبؾ ىػذا البيػت
ىػػي قفػػر، كقػػد حػػذؼ  :"قفػػر سػػماؤه" كالتقػػدير :ه قػػد حػػذؼ المسػػند إليػػو فػػي قكلػػونػػرا

 كلد لة ما قبمو عميو. ؛كلككنو مفيكمنا مف السياؽ ؛لىيجاز
"كقفػر  :ك  تخفى تمػؾ الصػكرة الرائعػة التػي خػتـ بيػا شػاعرنا بيتػو فػي قكلػو

قػػد  ،كمػػا بيػػا مػػف ذكريػػات سػػعيدة ،سػػماؤه مػػف آؿ" حيػػث شػػبو الحيػػاة التػػي عاشػػيا
كقد  ح  ،باألرض القفر األجادب -كذكريات مريرة   تزاؿ راسخة في نفسو  ،أنق ت

فيطمػع  ،المنظػر البػراؽ مىيئة الشيء الالمع المطمع ذ وكالكج ،في سمائيا السراب
 كيرجع بدكف فائدة. ،كلكف سرعاف ما يزكؿ ىذا المنظر ،الرائي

"الخشػب" يكػكف شػاعرنا ىذا إذا كاف "آؿ بمعنى السػراب، كعمػى معنػى ككنػو 
 ،كمػػا بيػػا مػػف ذكريػػات بييئػػة األرض األجػػادب ،قػػد شػػبو الحيػػاة الػػدنيا التػػي عاشػػيا

فػػي كػػؿ ، كعمػػى كػػال المعنػػيف فػػاف  رة سػػماؤىا، مػػف خشػػب، بجػػامع عػػدـ النفػػعالمقفػػ
 ،ذلؾ الحزف الذم استأثر عمى جكارحو ككجدانػو ىيالعاطفة المسيطرة عمى شاعرنا 

كذكرياتػو   طائػؿ مػف  ،صػبحت الحيػاة عنػده بػال معنػىحتػى أ ،كغطى جميع حكاسو
 يا.ئكرا

 ؛لمتكسػػط بػػيف الكمػػاليف ؛كقػد عطػػؼ شػػاعرنا جمػؿ بيتػػو بع ػػيا عمػػى بعػض
ممػا سػاعد عمػى  ؛كلكجكد المناسػبة التامػة بيػنيـ ؛ تفاقيـ في الخبرية لفظنا كمعنى

                                           

(، دار الكتػػػػػػػػػاب العربػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػركت ط ُْٕ( الصػػػػػػػػبع البػػػػػػػػػديعي، د/ أحمػػػػػػػػػد مكسػػػػػػػػى )صُ)
 ـ.ُٗٔٗىػ/ُّٖٖ
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 تأكيد كالمو:
 تبػػػػدأي العػػػػيشى فػػػػي الػػػػًذم تنتيػػػػي فيػػػػػ

 

 خػػػػػػػػػاؿً عمػػػػػػػػػى قفيػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػكاده  
 

 ليمىٍيػػػػػػػػػػ يىم ػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػاحةً  كنيػػػػػػػػػاره 
 

يػػػاليً   ػػػر خى  ػػػػف، ىػػػك العػػػيشي كىػػػك عمي
 

تمػؾ  ،كلػـ يحقػؽ فييػا مػا يريػد ،  زاؿ الشاعر يشكك مف حياتو التي عاشيا
الحياة مف أىـ سماتيا الرتابة كالممؿ الذم يسيطر عمييا، فما يفعمو في اليـك الكاحد 

متتالية كاألفعاؿ كاحدة ، لذا نراه يصكر ذلؾ  فاألياـ ،ىك نفسو يفعمو في اليـك التالي
اؿ قفيػر حيث شبو حياتو كأيامو فييا كعػدـ حػدكث جديػد بيػا بحػ ؛مف خالؿ التشبيو

لمجميػػع ، كلكػػف سػػرعاف ذىػػاب تمػػؾ  اعتقػػد الرائػػي أف بػػو خيػػرنا كنفعنػػا كثيػػرنا كمطمعنػػا
 كبدكف فائدة. ، كأىاكالتأكد مف خمكىا مف أم مطمع ،اليالة

الييئػػة الحاصػمة مػف ا نتفػػاع بػأبمع نػافع كالطمػػع فػي الحصػػكؿ  كالكجػو ىػك
 عميو يتبعو يأس كفقداف أمؿ كخيبة رجاء.

نيػا تػدؿ إكما أكػد ىػذا التشػبيو بقكلػو "خػاؿ" التػي خػتـ بيػا شػاعرنا بيتػو إذ 
 د لة قاطعة عمى خمك حياتو مف أم أمؿ أك جديد.

ايػة عػف الممػؿ الػذم "تبػدأ العػيش فػي الػذم تنيػي فيػو" كن :كما أف في قكلػو
 .، فميس فييا أم جديد أك خبره سعيده يعيشو شاعرنا في حياتو

 و:طبػاؽ بػيف قكلػالفنجػد  ،كختـ بػو ،ك  يخفى ذلؾ الطباؽ الذم بدأ بو بيتو
 ،فػأكؿ يكمػو كػأخر يكمػو ،كقرره في نفػس السػامع ،تنتيي" مما أكد المعنىك"، ""تبدأ

في نفس المتمقي، انطمؽ لتصكير ذلػؾ مػف  ليس بو جديد ، كلما أراد الشاعر التأثير
"تبػدأ العػيش  :عف طريؽ الكناية في قكلو ،خالؿ لكف مجازم غاية في دقة التصكير

كسػاعد عمػػى تأكيػد ىػػذا الحػاؿ التػػي يمػر بػػو  ،تنتيػي فيػػو" كنايػة عػػف الرتابػة كالممػػؿ
ستح ػار تمػؾ الصػكرة أمػاـ عػيف ؛  تنتيػي"-شاعرنا مجئ األفعاؿ الم ارعة "تبػدأ 

 المتمقي ، كما أف مجيئيا عمى صيػة الت اد أ فى عمى المعنى قكة في التأثير.



 

  

 

 
 " دراسة بالغية"  مقتطفات مف ممحمة شاطئ األعراؼ لمحمد عبد المعطي اليمشرم

 

َُِٖ 

"سػكاد عمػى قفيػر خػاؿ"  :كقد أقاـ لكحتو البالغية تمؾ عمى الحذؼ فػي قكلػو
كعمتػػو أف  ،أم ىػػك سػػكاد ىػػك قفيػػر، كىػػذا يعػػد ظػػاىرة أسػػمكبية فػػي شػػعر اليمشػػرم

كالصػػمت عػػف اسفػػادة أزيػػد إفػػادة، فيػػو  ،ـ أبمػػع مػػف الػذكرالحػذؼ فػػي مثػػؿ ىػػذا المقػػا
لتناؿ مكانتيا في نفس المتمقي كفكره، كما ىي في  ؛ألقيت الكممات في بؤرة ا ىتماـ

 نفس الشاعر كخاطره.
ثػػػـ عطػػػؼ قكلػػػو "كنيػػػار يم ػػػي بسػػػاحة ..." عمػػػى البيػػػت السػػػابؽ لكجػػػكد 

 بالتكسط بيف الكماليف.كىك ما يعرؼ عند البالغييف  ،المناسبة التامة بينيما
عتقد السامع مف خالليا أنو سيذكر شيئان يعطي لو ؛ليكبدأ بيتو بقكلو "نيار" 

 ،األمؿ في الحياة كاشػراقة الصػباح المػبيج، كلكػف النيػار كالميػؿ عنػد شػاعرنا سػياف
فيك يػذكره بميمػيف "كالمقصػكد  ،فال يشعر معيما إ  بالممؿ ، بؿ إف الميؿ قسكتو أشد

 ؛كالميؿ اآلخر ىػك فقػده لمحبكبتػو ،الميؿ األكؿ ا ستعمار الذم حؿ بالبالد بيما ىنا:
فيػو إ   كذلؾ لمتعظيـ، فبالرغـ مف الحزف كاأللػـ الػذم يعػيش ؛لذا جاء بالنيار منكرنا

 و حياة يافعة.ئيأمؿ شاعرنا مف كار  أف النيار  زاؿ مكجكدنا،
داد مػع األبيػات آ ميػا،   زلنا نرل نفسنا حزينة جريحة، تتعمؽ جركحيا كتز 

 ،فقد أصبح كحيدنا ي يع في ىذا العالـ الخيػالي الػذم نسػجو حتػى يػركح عػف نفسػو
فقػد األمػؿ مػف حياتػو كأحبابػو كخالنػو، كيتجمػى ىػذا  ،مف ركعة، فيػك كحيػد ئكتيد

إياىػا عمػا يػدكر حكلػو، ثػـ  كي في حكراه مػع آليػة الشػعر سػائالن المعنى الحزيف البا
شفاقيا عمػى الشػاعر المسػكيف المعػذب فػي تمػؾ الحيػاة إالشعر  تظير مميمات آلية

الزائمة، فتعرض عميو أف تحممو معيا إلػى جنػة الشػعراء الجميمػة التػي يسػتريح فييػا 
 .(ُ)مف أكصابو، كينعـ بالمتعة بكؿ ما يشتييو
كيستمع إلى صكت عذب جميؿ يسػمى  ،يركب شاعرنا عمى فمؾ آلية الشعر

                                           

 (.ٓٔ( اليمشرم كرمانسية اليركب إلى الريؼ )صُ)
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 فيتسأؿ قائالن: ،(ُ)ليةأرغف المكت عمى فمؾ اآل
 يىػػػػػػا خيػػػػػػالي  مػػػػػػاذا يطػػػػػػكؼي بىقىٍمبػػػػػػيً 

 

ػػػػػػاىذا ييسػػػػػػارؽ أيذٍ   يىػػػػػػالًي، مى  نػػػػػػييىػػػػػػا خى
 

 أم  شػػػػػػػػػػيءو أيًحػػػػػػػػػػس   أم دبيػػػػػػػػػػبو 
 

ػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػركحى ًمنػػػػػػػػػػػىٌ    مسػػػػػػػػػػػتمذو يخ 
 

 اآللية:
ػػػػػػػػػػػػف الفنػػػػػػػػػػػػاءو ييػىٍنػػػػػػػػػػػػي  إنػػػػػػػػػػػػو أرغي

 

 لىٍحػػػػػػػفً  كييعيػػػػػػػدي الحيػػػػػػػاةى فػػػػػػػي مثػػػػػػػؿ 
 

 جيػػػػػػػػكرم  المكجػػػػػػػػاًت تػػػػػػػػنقحي فيػػػػػػػػو
 

 ًعاته يىًفٍ ػػػػػػفى ًمػػػػػػٍف كػػػػػػؿى فػػػػػػف  ميٍسػػػػػػمى  
 

المػػو الخيػػالي، فػػاذا بػػو يسػػمع دار حػػكار بػػيف آليػػة الشػػعر كالشػػاعر فػػي ع
يم  عميو قمبو كعقمو، كيمتمؾ إحساسو، لػذا رسػـ لكحػة تعبيريػة رائعػة  صكتنا جميالن 

مف خالؿ ا ستعارة المكنية، حيث صكر شاعرنا خيالو الذم جرده مف نفسو بصػكرة 
كىػك  ، كرمػز بالزمػو،ثـ حذؼ المشبو بػو ،يجيب كيدكر بينيما حكارإنساف يسمع ك 

النػػداء "يػػا" عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعارة المكنيػػة، كالتجريػػد  ػػرب مػػف مخاطبػػة اسنسػػاف 
ػا يسػألو كيتحػاكر ، (ِ)نفسو معػو، ممػا أ ػفى فاليمشػرم قػد انتػزع مػف نفسػو شخصن

 كقكة. عمى األسمكب جما ن 
كىػذا إف دؿ إنمػا يػدؿ  ،كمناداتػو خيػاؿكالمالحظ في شعر اليمشػرم كلعػو بال
ثػار مف الكسػائؿ المعرفيػة الصػانعة ل  عمى "تقديس اليمشرم لمخياؿ بكصفو كسيمة

كتالحـ المنادل مع ال مير العائد عمى الشاعر يػؤكؿ بنػا إلػى تأكيػد  ،الفنية الخالدة
 .(ّ)قصدية اليمشرم إلى إيثار ىذه الكسيمة سبراز قيمة الم اؼ

كذلػػؾ لتمػػذذه بػػاليركب لمعػػالـ  ؛ه لمخيػػاؿ مػػرة أخػػرلءاعر نػػداثػػـ يكػػرر الشػػ
 كاليركب مف الكاقع، كىذا التكرار مظير مف مظاىر اسطناب. ،المجيكؿ

                                           

 (ُِٖ( الديكاف: )صُ)
 ( المكتبة األزىرية لمتراث.َِْ( المطكؿ، السعد )صِ)
 (.َّ( شعر محمد عبد المعطي اليمشرم دراسة مك كعية فنية )صّ)
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 ،كيػػرد عمػػى تسػػػاؤ تو ،ليحكػػي لػػو ؛ثػػـ يسػػتكقؼ شػػاعرنا خيالػػو، كيناجيػػو
فتكجيو إليو بالسؤاؿ في قكلػو: "مػاذا يطػكؼ بقمبػي " عمػى سػبيؿ التعجػب مػف تػأثره 

لػذا نجػده  ؛ديد بذلؾ الصػكت الرائػع الػذم اختػرؽ كػؿ حكاسػو، كاسػتقر فػي نفسػوالش
كينتقؿ في األرجاء  ،شبو الصكت الصادر مف أرغف الفناء بانساف يطكؼ في المكاف

 عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.
نػػي " عمػػى سػػبيؿ ثػػـ أردؼ ىػػذا ا سػػتفياـ باسػػتفياـ آخػػر "مػػاذا يسػػارؽ أيذٍ 

 ذم امتمؾ كؿ أحاسيسو.التعجب مف ىذا الصكت ال
كتأكيدنا ليذا التساؤؿ السابؽ، كتكاصالن مع ىذه الظالؿ المنبثقة مف تصكيره 

"تيسػػارؽ" الػػداؿ عمػػى المفاعمػػة كالمشػػاركة كالتجػػاذب، كىػػذا يػػدؿ  :السػػابؽ جػػاء قكلػػو
عمػػى التفاعػػؿ الشػػديد الػػذم دار بػػيف الشػػاعر كأرغػػف الفنػػاء، فػػأرغف الفنػػاء يحػػاكؿ 

كيحػػاكؿ  ،نحػػكه بجمػػاؿ لحنػػو، كالشػػاعر يػالػػب ىػػذا الشػػعكر جاىػػدنا جػػذب الشػػاعر
اسبقاء عمى نفسو، كالمتتبع لشعر اليمشرم يجد إيثاره لمصيع الدالػة عمػى المفاعمػة 

دؿ عمػى أف كغيرىا، كىذا يتطابؽ مع شخصية الشاعر ذات التأثير كالتكاجػد، كىػذا يػ
جػػاء تمقائينػػا مػػف نفسػػو  مػػف تجربتػػو فػػي الحيػػاة، فاختيػػاره ليػػااختيػػاره لمكممػػات نػػابع 

 الصافية، كفي صيػة تحقيؽ مراده في نفكس متمقيو.
 أم  شػػػػػػػػػػيءو أيًحػػػػػػػػػػس   أم دبيػػػػػػػػػػبو 

 

ػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػركحى ًمنػػػػػػػػػػػىٌ    مسػػػػػػػػػػػتمذو يخ 
 

  زاؿ الشػػاعر مسػػتفيمنا عمػػى سػػبيؿ التعجػػب مػػف شػػأف ىػػذا الصػػكت الػػذم 
لػذا نجػده شػبو سػرياف الصػكت  ؛تخيمو شخص يطكؼ كيحس كيػدب بيػدكء كسػكينة

كىػػك  الزمػػوكرمػػز إليػػو ب ،ثػػـ حػػذؼ المشػػبو ،كىػػك المشػػي اليػػادئ البطػػيء ،دبيببالػػ
النداء عمى سبيؿ ا ستعارة التصريحية، كقد لفت تمؾ الصكرة التشػبييية با سػتفياـ 
الػػػداؿ عمػػػى التعجػػػب مػػػف حالتػػػو، فكيػػػؼ لمثمػػػو أف يقاسػػػي الكحػػػدة كاليجػػػر، فبيػػػذا 

 ا ستفياـ ك عت الصكرة  مك عيا.
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ف الشاعر قد انتقى مف معجػـ ألفاظػو مػا يػتالءـ مػع المعنػى كمف المالحظ أ
الذم يعبر عنو، فاختار فييا ما يدؿ عمى اليدكء كالرقة كامػتالؾ الحػكاس، كمػا كػرر 

"يػػػا خيػػػالي" مػػػرتيف، ككػػػرر أداة  :فنػػػراه كػػػرر قكلػػػو ،كممػػػات كحػػػركؼ أكثػػػر مػػػف مػػػرة
أكثر مف مػرة، كعميػو ماذا" مرتيف، باس افة إلى تكرار حركؼ المد  -ا ستفياـ "أم 

فاف التكرار يمثؿ عنصرنا جكىرينا في طبيعة الصػياغة الشػعرية عنػد اليمشػرم، حيػث 
ليػػؤدم كظػػائؼ عديػػدة أسػػيمت بػػدكرىا فػػي إبػػراز  ؛يتكسػػؿ بػػو فػػي تشػػكيؿ الصػػكرة

 مكقفيا الفني.
"ك  يرتفػػع ىػػذا المػػكف مػػف التكػػرار إلػػى مرتبػػة األصػػالة كالجمػػاؿ إ  عمػػى يػػد 

نمػا عمػى مػا بعػد شاعر مكىكب يدر  ؾ أف المعػكؿ فػي مثمػو   عمػى التكػرار نفسػو، كا 
 .(ُ)فاف كاف مبتذ ن رديئنا سقطت" ،الكممة المكررة

ذا تتبعنػػػػا إيحػػػػاءات األلفػػػػاظ نجػػػػد دقػػػػة ا ختيػػػػار لممفػػػػردات كخصكصػػػػية  كا 
ظيار ا ستخداـ، فنجده لما أراد تعظيـ ك  -جماؿ ذلؾ الصكت لجأ إلى تنكير "شػيء ا 

ردا التصكير عف الحالة كاستح ارىا في ذىف المتمقي عبػر بالم ػارع كلما أ ،دبيب"
"دبيػب" عمػى  :كلما أراد تأكيد المعنػى كثبكتػو عبػر بقكلػو ،يخدر" -"أحس  :في قكلو

لمد لة عمى المبالػة، كأردفيا بكصفو "مستمذ" لمد لة عمى الثبػكت عمػى  ؛كزف فعيؿ
 ثـ تجيبو اآللية: تمؾ الحالة.

ػػػػػػػػػػػػف الفنػػػػػػػػػػػػ  اءو ييػىٍنػػػػػػػػػػػػيإنػػػػػػػػػػػػو أرغي
 

 كييعيػػػػػػػدي الحيػػػػػػػاةى فػػػػػػػي مثػػػػػػػؿو لىٍحػػػػػػػفً  
 

كذلػؾ عػف  ،ينطمؽ بنا شاعرنا نحك ظؿ كارؼ مف ظالؿ تمؾ المكحة البالغية
رغػف الفنػاء يػنػي..." جكابنػا عػف أحيث أتت جممػة "إنػو  ؛طريؽ "شبو كماؿ ا تصاؿ"

ط شػديد، لما بينيما مف ارتبا ؛لذلؾ فصمت الجممة الثانية عف األكلى ؛أسئمة الشاعر
 ارتباط الجكاب بالسؤاؿ، كىذا الفصؿ كصؿ خفي.

                                           

  ِْٔ( ق ايا الشعر المعاصر : نازؾ المالئكة صُ)
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أم أنو كصؿ بػير أداة لفظية، كذلؾ لما بينيما مػف ا تصػاؿ كالػربط الػذاتي 
المنػػافي لمعطػػؼ، فيػػذا المػػكف مظيػػر مػػف مظػػاىر نشػػأة المعػػاني بع ػػيا مػػف بعػػض، 

 كجػػاءت ىػػذه الجممػػة جكابنػػا عنػػو، ،كتمييػػد بع ػػيا لػػبعض، فالجممػػة السػػابقة سػػؤاؿ
كىذه ىي المحمة المعنكية، الكاصمة بيف الجمػؿ، يقػكؿ الخطيػب: "أمػا ككنيػا بمنزلػة 

فتنػػزؿ منػػزلتيف، فتفصػػؿ  ،المتصػػمة بيػػا فمككنيػػا جكابنػػا عػػف سػػؤاؿ اقت ػػتو األكلػػى
 )الثانية عنيا كما يفصؿ الجكاب عف السؤاؿ"

ىنا "أغنى عف الربط، يقكؿ اسماـ عبد القاىر: "كأعمػـ أف مػف  (إف)كمجيء 
عاطفػة مػثالن، كأف تفيػد الػنػي غنػاء الفػاء تشأف )إف( إذا جاءت عمى ىػذا الكجػو أف 

مف ربط الجممة بما قبميا أمرنا عجيبنػا، فأنػت تػرل الكػالـ بيػا مسػتأنفنا غيػر مسػتأنؼ 
 .(ُ)كمقطكعنا مكصك ن معنا

لمد لػػة عمػػى تقريػػره فػػي نفػػس  ؛كبػػذلؾ أكػػد كالمػػو بػػػ "إف" كاسػػمية الجممػػة
"يعيػد الحيػاة فػي مثػؿ  :آخػر مػف خػالؿ التشػبيو فػي قكلػو راه نسج ظػالن ، ثـ نالسامع

 ،كالكجػو الصػكت الجميػؿ ،بػالمحفلحف" حيث شبو الحياة كجماليا كتمػذذ النػاس بيػا 
 كىك تشبيو مرسؿ مجمؿ.

لجممػػػة "يعيػػػد" عمػػػى جممػػػة "يػنػػػي" لمتكسػػػط بػػػيف  كقػػػد أكػػػد كالمػػػو بكصػػػمو
 كلكجكد المناسبة التامة بينيما. ،الخبريةكذلؾ  تفاقيما لفظنا كمعنى في  ؛الكماليف

"ىػػػك  :أم،ثػػػـ أخػػػذ يصػػػؼ صػػػكت أرغػػػف الفنػػػاء، بأنػػػو "جيػػػكرم المكجػػػات" 
لمد لػة  ؛"تػنفخ" :فحذؼ المسػند إليػو لمعمػـ بػو، كعبػر بالم ػارع فػي قكلػو ،جيكرم"

 ك ستح ار الصكرة في ذىف السامع. ،عمى التجدد كالدكاـ
راه صػكر كثػرة المميمػات لمشػاعر بالمػاء ثـ ختـ بيتو باستعارة رائعػة حيػث نػ

 الزمػو، كرمػز إليػو بثـ حذؼ المشػبو بػو ،فيػدؽ الشاعر بألحانو ،الذم يتدفؽ بكثرة
 ف" عمى سبيؿ ا ستعارة."يف ٍ 

                                           

 (.ِّٕ( د ئؿ اسعجاز : )صُ)
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 (ُ)مطلع الشاطئ
ػػػػػػػػػػػامي   أًيػػػػػػػػػػػو رـبػػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػا أىراهي أىمى

 

ػػػػػػػػػا أىٍسػػػػػػػػػدىاًؼ أم  نػػػػػػػػػكرو فػػػػػػػػػي أىيـ    مى
 

 اآلليػػػة: ىػػػك شػػػط  األعػػػراؼ.........
 

  
 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر: أم  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  

 

 ذا الميـسػػػػػػػػػمى بشػػػػػػػػػاطًئ األعػػػػػػػػػراًؼ  
 

 اآللية:
 ىػػػػػػك مثػػػػػػكل األلحػػػػػػاف بعػػػػػػد شػػػػػػتاتو 

 

 كمقػػػػػػػػػػػػػر  األركاح بعػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػكاؼً  
 

 تىٍرقيػػػػػػػػػبي المػػػػػػػػػكًت كالحيػػػػػػػػػاًة تسػػػػػػػػػيرا
 

 ًف عمػػػػػػػى الكقػػػػػػػًت كىػػػػػػػك كالـرـجػػػػػػػاؼ 
 

 

 

 

                                           

 (ُّٔديكاف اليمشرم )ص:   (ُ)
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 (ُ)مطلع الشاطئ
 الشاعر:

ػػػػػػػػػامي  (ِ)أًيػػػػػػػػػو  رـبػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػا أىراهي أىمى
 

ػػػػػػػػػا أىٍسػػػػػػػػػدىاًؼ  أم  نػػػػػػػػػكرو    فػػػػػػػػػي أىٍيمى
 

 اآلليػػػػػػػػػػة: ىػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػط  األعػػػػػػػػػػراؼ
 

  
 

 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر: أم  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  
 

 ذا الميـسػػػػػػػػػمى بشػػػػػػػػػاطًئ األعػػػػػػػػػراًؼ  
 

 اآللية:
 ىػػػػػػك مثػػػػػػكل األلحػػػػػػاف بعػػػػػػد شػػػػػػتاتو 

 

 كمقػػػػػػػػػػػػػر  األركاح بعػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػكاؼً  
 

 ترقػػػػػػػػػبي المػػػػػػػػػكتى كالحيػػػػػػػػػاةى تسػػػػػػػػػيرا
 

 ًف عمػػػػػػػى الكقػػػػػػػًت كىػػػػػػػك كالـرـجػػػػػػػاؼ 
 

 ى شػاعرنا كاسػتماعو أللحػاف أرغػف الفنػاء ،في ظؿ ىػذا الجػك المسػيطر عمػ
كتبػدأ  ،ب بالػذىكؿ كالدىشػة، فيصػاسارا معنا في بحر الكقػت حتػى رأل مطمػع شػاطئ

 رحمتو بالشاطئ
ػػػػػػػػػػػامي   أًيػػػػػػػػػػػو رـبػػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػا أىراهي أىمى

 

ػػػػػػػػػا أىٍسػػػػػػػػػدىاًؼ أم  نػػػػػػػػػكرو فػػػػػػػػػي أىيـ    مى
 

كىػا ىػك ذا بعػػد ىػذه األحػػداث  ،  زؿ الحػديث مكصػك ن عػػف شػاطئ األعػػراؼ
فبػػدأ  ،يصػػؿ شػػاعرنا لمطمػػع الشػػاطئ ، ككػػأف مػػا سػػبؽ يعػػد تمييػػدنا لكصػػؼ الشػػاطئ

 ،بدأ الشاعر بيتو بداية قكيػة ،"أيو رباه"، فنراه يقكؿ: الشاعر بكصؼ مطمع الشاطئ
بدايػػة تػػدؿ عمػػى الدىشػػة كالعجػػب كالػػذىكؿ ممزكجػػة بالشػػعكر باألمػػؿ الػػذم يخالطػػو 

 اليأس كالمشاعر المختمطة مع بع يا.

                                           

 (ُّٔ( الديكاف: )ُ)
 (.ِٓٗ/ُ( إيو: كممة استزادة كاستنطاؽ لساف العرب )ِ)
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كذلؾ لشعكره بقربو مػف  ،"يا رباه" :إذ التقدير ؛ؼ الشاعر أداة النداءكقد حذ
عسػػاه ييػػدأ  - عػػز كجػػؿ -فالتجػػأ لمػػك ه  ،رب العػػالميف ، فيػػك فػػي حيػػرة مػػف أمػػره

لػذا نػراه اسػتخداـ  ؛ف ، كبما أف المقاـ مقاـ عجب كدىشة فاسػتدعى اسيجػاز كيطمئ
 النداء الداؿ عمى التفجع.

با ستفياـ أكثر مف مرة عمى سبيؿ اسي اح كالتفسير  ثـ يتبع النداء كعادتو
إذا  ،ا سػػتفياـ كغيػػره ،  ػػرب مػػف اسطنػػاب الػػذم ي ػػفي عمػػى الكػػالـ حسػػننا كتكػػرار

استدعاه المقاـ، فنراه يتساءؿ: ما أراه أمامي ، أم نكر في إيماء أسداؼ  كقد خرج 
نػػكر المشػػع الػػذم ا سػػتفياـ لمعنػػى التعجػػب كالدىشػػة كالػػذىكؿ ممػػا يػػراه مػػف ىػػذا ال

كقػػد نكػػر "نػػكر" المسػػند إليػػو ، كذلػػؾ  ،ي ػػرب الظػػالـ الػػدامس الػػذم يطػػكؼ بالمكػػاف
كأعطػى  ،كىتػؾ أسػتار المكػاف ،نكرنا اخترؽ حجب الظػالـ ،لككنو نكران مف نكع خاص

خركجػػو مػػف ىػػذا المكػػاف المظمػػـ ، ككأنيػػا ظممػػات بع ػػيا فػػكؽ  فػػياألمػػؿ لصػػاحبنا 
كتػرؽ  ،تم  ،ظممات بع يا فكؽ بعض :أم ،داؼ""أس :بعض ، لذا نراه جمع قكلو

 المكاف في تيو سحيؽ.
 ،مف ركعػو ئفأرادت أف تيد ،كسرعاف ما سمعت آلية الشعر أسئمة شاعرنا

فأجابتو عمى أسئمتو ، ككاف مقت ى الحاؿ أف تككف اسجابة عمييا مؤكدة بأكثر مف 
كيػػؤتي  ،لي الػػذىفكينػػزؿ السػػائؿ منزلػػة خػػا ،مككػػد ، كلكػػف شػػاعرنا يخػػالؼ كػػؿ ذلػػؾ

نبييػػػان عمػػى أف ىػػػذا الشػػػاطئ كذلػػؾ ت،"ىػػػك شػػط األعػػػراؼ"  :بػػالكالـ بػػػدكف مؤكػػدات
  يحتػاج معيػا  ،  يحتػاج إلػى مؤكػدات تك ػيحية ، فالشػكاىد عميػو كثيػرة معركؼ،

 إلى تأكيد.
كأنو أراد أنػو    ،لطرفيف و الشاعر في معرض القصر حيث عرؼ اكقد عر 

كلكػػف الشػػاعر سػػرعاف مػػا يبػػادرىـ بسػػؤاؿ آخػػر: "إم شػػاطئ غيػػر شػػاطئ األعػػراؼ ، 
مكػػررنا جػػكابيـ عمػػى سػػبيؿ اسطنػػاب ، مسػػتخدمنا  ،شػػط ذا المسػػمى بشػػاطئ األعػػراؼ"

كلتميزه أكمػؿ تميػز، كك ػع  ؛كذلؾ لكماؿ العناية بو ؛ا سـ الظاىر بد ن مف ال مير
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ه المقػػاـ اقت ػػا ا  سػػيما إذك  ،المظيػر مك ػػكع ال ػػمير لػو إيحػػاءات بالغيػػة متعػددة
حيث يظير "كحي الكممة كعمميا لما يثيره لفظيا مف شئكف في النفس   يسػتطيعيا 
ال مير العائد عمييا، فال مير   يعمؿ فػي العقػكؿ عمػؿ اسفصػاح كالتكشػؼ،  فػاذا 
كاف يعطي إشارة ذىنية إلى العائد عميو ىذه اسشارة تح ػره فػي الػنفس، إ  أف قػدرنا 

ا سػـ الظػاىر محتفظنػا بيػا ك  يسػتطيع ال ػمير حمميػا نيابػة كثيرنا مف التػأثير يظػؿ 
 ،ألنيا تتكلد حيف يقرع المفظ السمع بجرسو كارتباطاتو المختمفة حػد ا خػتالؼ ؛عنو

 .(ُ)كالتي اكتسبيا في قصتو الطكيمة مع الكممات كاألحداث كالمكاقؼ"
 اآللية: فأجابتو ،أكثر، فأراد أف يعرؼ أكثر ك فيك لـ يقنع بردىـ المكجكد

 ىػػػػػػك مثػػػػػػكل األلحػػػػػػاف بعػػػػػػد شػػػػػػتاتو 
 

 كمقػػػػػػػػػػػػػر  األركاح بعػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػكاؼً  
 

 ترقػػػػػػػػػبي المػػػػػػػػػكتى كالحيػػػػػػػػػاةى تسػػػػػػػػػيرا
 

 ًف عمػػػػػػػى الكقػػػػػػػًت كىػػػػػػػك كالـرـجػػػػػػػاؼ 
 

فيػػك مركػػز األلحػػاف المتفرقػػة  ،تجيػػب اآلليػػة الشػػاعر عػػف حقيقػػة ىػػذا الشػػط
ي الميػؿ كحينمػا يػأت ،في نيارىػا ،تطكؼ، كتسير في كؿ مكاف ،المبعثرة في كؿ مكاف

ثػـ تػأكم  ،كىك الشط، كما أنو مأكل األركاح التي تسير فػي كػؿ مكػاف ،ترجع لمقرىا
 إليو بعد تطكافيا.

كلجػذب انتبػاه  ،كذلػؾ لمتعظػيـ كالتنبيػو ؛نرل الشاعر بدأ بيتو بال مير "ىػك"
السامع لما سأتي بعده، ثـ أردفو بمكحة تعبيرية رائعة مف خػالؿ التشػبيو حيػث شػبو 

ككجػو الشػبو ا سػتقرار كالمكػكث ، كالتشػبيو مؤكػد  ،األعراؼ" بػالمثكلالشط "شاطئ 
 لحذؼ األداة كمجمؿ لحذؼ الكجو.

كنمحػػظ فػػي تشػػكيؿ الصػػكرة اختيػػار األسػػمكب الخبػػرم، كلػػـ يػػأت مػػرادنا بػػو 
نمػا جػػاء لػػرض آخػر، ككثيػرنا مػا يػدؿ عمػػى  حقيقتػو لمد لػة عمػى الصػدؽ كالكػذب، كا 

 ر كالحزف كالكأبة.كىك تأكيد التحس ،أغراض كثيرة
                                           

-ِْٕ( خصائص التراكيب دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعػاني، د/ محمػد محمػد أبػك مكسػى )ُ)
 ـ.َََِىػ، ُُِْ ٓ( مكتبة كىبة طِْٖ
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كلما أراد اليمشرم لبيتو أف يأخذ حظنا مػف البالغػة انطمػؽ لمكحػة أخػرل مػف 
حيػػث شػػبو األلحػػاف بالكائنػػات الحيػػة "مثػػكل األلحػػاف" تمػػؾ  ؛خػػالؿ ا سػػتعارة المكنيػػة

ثـ ترجػع لمقرىػا كمأكىػا فػي آخػر النيػار،  ،الكائنات التي تسعى لرزقيا في كؿ مكاف
 كىك "مثكل" عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية. مز إليو بالزمو،، كر ثـ حذؼ المشبو بو

الحيػاة"  -ثـ جمع الشػاعر فػي ىػذه المكحػة التعبيريػة بػيف ال ػديف "المػكت 
.  في صكرة رائعة أ فت عمى المعنى ركنقنا كجما ن

كيعد الت اد مف األدكات الفنية البارزة التي أسػيمت بػدكر كبيػر فػي تشػكيؿ 
م، كقد امتمكت المطابقة إمكانػات تصػكيرية أدت أدكارنا فنيػة الصكرة الشعرية لميمشر 

داخؿ الجممة الشعرية يخمؽ مفاجئة  -متنكعة، في أف الجمع بيف المعاني المت ادة
ا كتأكيػدنا، لػذا نجػده صػكر كػالن تثير األمؿ كتنشط الشػعكر، كتزيػد الفكػرة ك ػ مػف  كحن

مػػا يسػػيراف معنػػا فػػي بحػػر المػػكت كالحيػػاة بالكػػائف الحػػي الػػذم يسػػير كيشػػعر ، فجعمي
"يسػػيراف" عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعارة  الزمػػوكرمػػز إليػػو ب ،ثػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو ،كقػػتال

كىػػك تشػػبيو مرسػػؿ  ،كالكجػػو ىػػك المػػركر فػػي كػػؿ ،ثػػـ شػػبو الكقػػت بػػالبحر المكنيػػة .
 مجمؿ لذكر األداة كحذؼ الكجو.
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 (ُ)وصف الشاطئ
 فػػػػػػي انتحػػػػػػاءو عػػػػػػف العػػػػػػكالـو قػػػػػػاصو 

 

 مرقػػػى الف ػػػاءً حيػػػثي يىٍرقىػػػى السػػػككف  
 

طييػػػػػكر الق ػػػػػاًء تىٍنعػػػػػبي فػػػػػي المػػػػػك  كى
 

 ًت نعيبنػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػػدي ىػػػػػػػػػكؿى الفنػػػػػػػػػػاءً  
 

 غيػػػػػػػػرى أىف السػػػػػػػػككفى ينيشيػػػػػػػػو نيػػػػػػػػػ
 

فىػػى عمػػى ال ك ػػاءً   ػػػي الحى  شنػػا كيمشو
 

ـي فػػػػػي المػػػػػك  سػػػػػرمدم  البقػػػػػاًء يحكػػػػػ
 

 ًت كيبقػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػى بقػػػػػػػػػاء البقػػػػػػػػػاء 
 

 لػػػػيس شػػػػيء ييحيػػػػى المينىػػػػى فيػػػػو إ 
 

 صػػػػػخكرابي ػػػػػاض الثمػػػػػكج فػػػػػكؽ ال 
 

 ثػػػػػؿ صػػػػػكًب العيػػػػػاد تمحػػػػػؽي بالبعػػػػػػم
 

 ض كتنيػػػػػاؿي فػػػػػي اصػػػػػطخابو نكيػػػػػرً  
 

ر كالكيػػػػػػػكؼى كتنقػػػػػػػػ  تطػػػػػػػسي الصػػػػػػػخى
 

 ض  عمييػػػػا مثػػػػؿ انق ػػػػاض النسػػػػكرً  
 

 ليفػػػػػػى  كػػػػػػؿ  مػػػػػػا أرل فيػػػػػػك مػػػػػػكتي 
 

 يينػػػػػػػػػػػًذري األرضى مكعػػػػػػػػػػػدنا بػػػػػػػػػػػالثـبكر 
 

 ىػػػػػػػػػػك كادو لممػػػػػػػػػػكت يىٍنشػػػػػػػػػػػري فيػػػػػػػػػػو
 

ػػػػػػػبو حيػػػػػػػاةً   ػػػػػػػٍبو ديٍنيىػػػػػػػا تيفًنػػػػػػػي كشى  شى
 

 سػػػػػػػطي الكقػػػػػػػتى كالخ ػػػػػػػـ ليطكيػػػػػػػػى يب
 

 ػػػػػػػػػػػو كيعػػػػػػػػػػدك عميػػػػػػػػػػو كالسػػػػػػػػػػعالة 
 

 مزقػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػيا الريػػػػػػػػػاحي عميػػػػػػػػػو
 

 داكيػػػػػػػػػػاتو مػػػػػػػػػػف فكقػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػك تو  
 

 لػػػػػػػػػط يشػػػػػػػػبو الحيػػػػػػػػاة بمػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػ
 

 مػػػػػػػػف األصػػػػػػػػكات كم كلكػػػػػػػػف خمػػػػػػػػكه  
 

 

                                           

 (.ُّٕ( الديكاف: )ُ)



 

  

 

 
 " دراسة بالغية"  مقتطفات مف ممحمة شاطئ األعراؼ لمحمد عبد المعطي اليمشرم

 

َِِٗ 

 

 (ُ)وصف الشاطئ
 فػػػػػػي انتحػػػػػػاءو عػػػػػػف العػػػػػػكالـو قػػػػػػاصو 

 

 حيػػػثي يىٍرقىػػػى السػػػككف مرقػػػى الف ػػػاءً  
 

طييػػػػػكر الق ػػػػػاًء تى   ٍنعػػػػػبي فػػػػػي المػػػػػككى
 

 ًت نعيبنػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػػدي ىػػػػػػػػػكؿى الفنػػػػػػػػػػاءً  
 

 غيػػػػػػػػرى أىف السػػػػػػػػككفى ينيشيػػػػػػػػو نيػػػػػػػػػ
 

فىػػى عمػػى ال ك ػػاءً   ػػػي الحى  شنػػا كيمشو
 

ـي فػػػػػي المػػػػػك  سػػػػػرمدم  البقػػػػػاًء يحكػػػػػ
 

 ًت كيبقػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػى بقػػػػػػػػػاء البقػػػػػػػػػاء 
 

كىػي  ،انتقؿ الشاعر في كصفو لرحمتو مف مطمع الشاطئ إلػى مرحمػة أخػرل
حػدثنا عػف مكػاف الشػاطئ ،  فيػذكر أنػو يقػع فػي ناحيػة كصؼ الشاطئ حيػث أخػذ "ي

قاصية جػدنا عػف كػؿ العػكالـ، كىػذه المنطقػة يخػيـ عمييػا صػمت رىيػب يػنيش نعيػب 
ألنػو يػتحكـ فػي المػكت، كيبقػى  ؛الق اء نيشنا، كيػدكس  ك ػاءىا مسػتييننا طيكر

 .(ِ)بقاءن سرمدينا فكؽ كؿ شيء"
ر بأنو كاقػع فػي مكػاف بعيػد أخذ شاعرنا في كصؼ شاطئو المراد ، حيث يذك

لػػذا نػػراه عبػػر عػػف اسػػتقراره ىنػػاؾ بأريحيػػة عػػف طريػػؽ  ؛مسػػتقر فيػػو أيمػػا اسػػتقرار
كأصػبح  ،فنراه يشبو المكاف الػذم اسػتقر فيػو الشػاطئ ،ا ستعارة التصريحية التبعية

ثـ استعار  ،فا نتحاء ظرؼ لمشاطئ "المظركؼ" مستقرنا لو بحاؿ الظرؼ كالمظركؼ،
الظػركؼ بػالمظركؼ عمػى سػبيؿ ا سػتعارة التبعيػة فػي الحػرؼ، كتأكيػدنا "في" لتمبس 

مف الشػاعر عمػى بعػد الشػاطئ أتػي بكممػة "قػاص" أم شػديد البعػد ، كأنػو فػي عػالـ 
آخر عف العالـ الذم نعػيش فيػو، يػمػب عميػو السػككف كاليػدكء، لػذا نػراه صػكر ىػذا 

 ،، كحذؼ المشبو بػوالسككف المسيطر عمى الشاطئ بكائف حي يرقى مرقى الف اء 
 كذكر  زمو "يرقى" عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.

                                           

 (.ُّٕ(  الديكاف: )ُ)
 (.ّٕليمشرم كرمانسية اليركب إلى الريؼ: )(  اِ)



 

  

 

 
 " دراسة بالغية"  مقتطفات مف ممحمة شاطئ األعراؼ لمحمد عبد المعطي اليمشرم

 

َِّٗ 

كلما أراد شاعرنا لصكرتو تمؾ أف تترؾ أثرنا في نفػس سػامعيو أتػى بالجنػاس 
يأثر  ،مرقى" ، كىك جناس اشتقاؽ أ فى عمى الكالـ ركنقنا أخاذنا -"يرقى  :في قكلو

ػػا عػػذبنا أستصػػ كاسػػتماؿ النفػػكس،  ،ػى اآلذافالقمػػكب، كقػػد أحػػدث ىػػذا الجنػػاس تنػيمن
فػاف  ،"فاف تشابو ألفاظ التجنيس تحػدث بالسػمع مػيالن إليػو ،مشدكدة لسماع المعاني

النفس تتشكؽ إلى سماع المفظة الكاحدة إذا كانت بمعنيف ، كتتشػكؽ إلػى اسػتخراج 
 .(ُ)فصار لمتجنيس كقع في النفكس كفائدة،المعنيف المشتمؿ عمييما ذلؾ المفظ 

طييػػػػػكر ا  لق ػػػػػاًء تىٍنعػػػػػبي فػػػػػي المػػػػػككى
 

 ًت نعيبنػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػػدي ىػػػػػػػػػكؿى الفنػػػػػػػػػػاءً  
 

فقػد عطػؼ ىػذا البيػت عمػى  ،يبادرنا الشاعر بػالعطؼ لمتكسػط بػيف الكمػاليف
 ك  يكجد مانع مف الكصؿ. ،لمتناسب التاـ بينيما ؛السابؽ

كذلػػؾ ليؤكػػد  ،كمػػا قػػدـ المسػػند إليػػو "طيػػكر الق ػػاء" عمػػى المسػػند "تنعػػب"
 ؛السػككف كالرىبػة، كقػدـ المسػند إليػو طئ، كغمبػةسابقنا ببعد الشػاالمعنى الذم قرره 

 .(ِ)ك  مقت ى لمعدكؿ عنو" ،ألنو األصؿ ؛ألف "ذكره أىـ
ػػا عميػػو "ك  بػػد مػػف  ،كترجػػع ىػػذه األىميػػة كتمػػؾ األصػػالة إلػػى ككنػػو محككمن

ا أف يككف ذكره قبؿ ذكر الحكـ عميو، تحققو قبؿ الحكـ  .(ّ)فقصدكا في المفظ أي ن
ىنا تككف العناية بو أكثر مف العناية بػيره، كلما كانت كؿ ىذه الظػالؿ  كمف

البالغية   تفي بػرض الشاعر لجأ لظػؿ آخػر عػف طريػؽ الكتابػة فػي قكلػو: "طيػكر 
 كذلؾ لشيرة ىذه الطيكر بأنيا طيكر شـؤ كخراب. ،فيي كناية عف الشـؤ ،الق اء"

 ؛ي قكلػػػػو: "تنعػػػػب"كأكػػػػد عمػػػػى أنيػػػػا تجمػػػػب الشػػػػـؤ بػػػػالتعبير بالم ػػػػارع فػػػػ

                                           

، ت/ محمد زغمكؿ سالـ، منشأة المعارؼ ا سػكندرية ُٗ( جكىر الكنز  بف األثير الحمبي، صُ)
 بدكف.

 (.ّّ( اسي اح: )صِ)
 (.َُٔ( المطكؿ/ التفتازاني )صّ)
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َِْٗ 

كتسػب ا ستح ار تمؾ الصكرة فػي ذىػف المتمقػي ، فالحػاؿ ىػذه متجػددة كمسػتمرة ك 
ذلؾ التجدد مف معنى الم ارعة كما تالىا مف كصؼ لمنعيب "يزيػد ىػكؿ الفنػاء" أم 

 كي في الرعب عمى ىذا الكادم. ،يزيد الرىبة كالخكؼ
ػا  أخػاذنا، كسػاعد عمػى كفي قكلػو "تنعػب" ك"نعيبنػا" جنػاس اشػتقاؽ أحػدث نػمن

 يزيد كادم الفناء ىك ن كرعبنا. ،تأكيد أف ىذا النعيب مخيؼ
 غيػػػػػػػػرى أىف السػػػػػػػػككفى ينيشيػػػػػػػػو نيػػػػػػػػػ

 

فىػػى عمػػى ال ك ػػاءً   ػػػي الحى  شنػػا كيمشو
 

كالػذم يحػدث جمبػة كصػدل إ  أنػو ييػكم أمػاـ  ،بالرغـ مف النعيػب المخيػؼ
ا نػراه شػبو السػككف لػذ ؛السككف، كيسكف مف خالؿ الصمت الذم يخيـ عمػى المكػاف

كرمػػز إليػػو  ،ثػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو ،كقكتػػو كسػػيطرتو عمػػى الك ػػع بحيػػكاف مفتػػرس
 بالزمو "ينيش" عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.

كليؤكػػد قػػكة السػػككف أمػػاـ النعيػػب أكػػد الجممػػة بػػأكثر مػػف مؤكػػد) إف كاسػػمية 
نعيػػب كحػػائط ، ككػػأف السػػككف يقػػؼ أمػػاـ ال("نيشنػػا"ك "يػػنيش"كتأكيػػد الفعػػؿ  ،الجممػػة

 كمما ىـ بالنيكض كرر نيشو كافتراسو مرة أخرل. ،صد
ككجكد  ،كذلؾ لمتكسط بيف الكماليف ؛كقد عطؼ قكلو: "يمشي" عمى "ينيش"

 المناسبة التامة بينيما.
بػػػػؿ إنػػػػو تجػػػػاكز النعيػػػػب إلػػػػى  ،فحسػػػػب ،ىػػػػذا السػػػػككف   يسػػػػكت النعيػػػػب

ا عمى ال ك ا  جعؿ ال ك اء شيئناء كيحجمو ، ككأنو ال ك اء، فيك يمشي أي ن
كيمشػػي ، كىػػذا يػػدؿ عمػػى مػػدل سػػيطرتو عمػػى  ،يسػػتطيع أف يطػػأ عميػػو ا،مممكسػػ

 المكقؼ كاخ اع مف في الشاطئ لو.
ـي فػػػػػي المػػػػػك  سػػػػػرمدم  البقػػػػػاًء يحكػػػػػ

 

 ًت كيبقػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػى بقػػػػػػػػػاء البقػػػػػػػػػاء 
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لفيمػو مػف السػياؽ، فقػد ؛بدأ الشاعر بيتو بحذؼ المسند إليو "ىك سرمدم" 
 ،السككف مسيطر عمػى كػؿ شػيء لػيس فقػط الطيػكر كال ك ػاء أراد أف يك ح بأف

 بؿ تعداىما إلى المكت نفسو الذم يتجاكزه ىك كيبقى البكاء.
لذا نراه صػكر السػككف بييئػة قػاض يحكػـ كيصػدر حكمػو عمػى المػكت ، ثػـ 

ة ، ممػػا كرمػػز إليػػو بالزمػػو "يحكػػـ" عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعارة المكنيػػ ،حػػذؼ المشػػبو بػػو
 عمى السككف. كسيطرتويكحي بمدل ىيمنتو 

لمد لػة عمػى التجػدد  ؛يبقػى" -"يحكػـ  :كقد عبر الشاعر بالم ارع في قكلػو
فالسككف  زاؿ يتحكـ في المكت، كيبقى عمػى الحيػاة كمػا يػرل الشػاعر،  ،كا ستمرار

كما أف التعبير بالم ارع فيو استح ار لتمؾ الصكرة أمػاـ المتمقػي، كقػد عمػؿ عمػى 
"يبقى" عمى "يحكـ" لمتكسط بيف الكماليف  :مف خالؿ عطؼ قكلو زيادة الترابط بينيما

 لكجكد المناسبة التامة بينيـ.
كيبدك لي أف الشاعر في ىذا البيت قد جانبو الصكاب، كأخفؽ في تأدية 

كذلؾ لككنو خالؼ ما ىك معمـك مف الديف بال ركرة، فا  سبحانو  ؛المعنى المراد
              الحياة كالمكت، كلو البقاء سبحانو ىك المتحكـ في ىذا الككف، كبيده 

  مصداقنا لقكلو تعالى:                          

       :الرحمف[ ﴾ِٔ-ِٕ.] 

كخالفػت الشػريعة اسسػالمية ، كيمكػف  ،فيي مبالػػة شػديدة جانبػت الصػكاب
"أف إغراقػو فػي ركمانسػيتو  إلػىالسبب لكقكع اليمشرم في مثؿ ىذا الخطػأ  أف نرجع

 .(ُ)ألف البقاء السرمدم إنما ىك   كحده" ؛المتمردة جعمتو يتجاكز الديف في تعبيره
فاف "الشاعر الركمانسي بما عيد فيو مف اندفاع  ،كىذا ىك حاؿ الركمانسي
                                           

 (.ّٕ( اليمشرم كركمانسية اليركب إلى الريؼ )صُ)
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فنػراه  ،خـ مف انفعا تػو كأحاسيسػوكخياؿ جامع كانفعاؿ جياش، كثيرنا ما يجسـ كي 
ذا مػا نػبض فػي صػدره األمػؿ،  ألقؿ شػيء يحػكؿ الكػكف كمػو إلػى صػكر مقبك ػة، كا 

 .(ُ)تداعت عمى كممة صكر النكر كالصفاء كالطمأنينة"
 لػػػػيس شػػػػيء ييحيػػػػى المينىػػػػى فيػػػػو إ 

 

 ابي ػػػػػاض الثمػػػػػكج فػػػػػكؽ الصػػػػػخكر 
 

 ثػػػػػؿ صػػػػػكًب العيػػػػػاد تمحػػػػػؽي بالبعػػػػػػم
 

 بو نكيػػػػػرً ض كتنيػػػػػاؿي فػػػػػي اصػػػػػطخا 
 

ر كالكيػػػػػػػكؼى كتنقػػػػػػػػ  تطػػػػػػػسي الصػػػػػػػخى
 

 ض  عمييػػػػا مثػػػػؿ انق ػػػػاض النسػػػػكرً  
 

 ليفػػػػػػى  كػػػػػػؿ  مػػػػػػا أرل فيػػػػػػك مػػػػػػكتي 
 

 يينػػػػػػػػػػػًذري األرضى مكعػػػػػػػػػػػدنا بػػػػػػػػػػػالثـبكر 
 

كتمػكت اآلمػاؿ، فػال  ،كينعدـ األمف ،يخيـ عمى ىذا الشاطئ السككف المميت
قميؿ الذم ينشأ مػف الثمػكج أمؿ في الحياة فيو، فكؿ ما فيو يشعر بالكأبة إ  النكر ال

البي اء التي تنقض عمى كؿ شيء ، كتعمك الصخكر مما يشػعر بانبعػاث األمػؿ فػي 
النفس مرة أخرل، "فيا ليكؿ تمؾ المناظر المرعبة التي ىػي فػي حقيقتيػا مػكت ينػذر 

 .(ِ)األرض باليالؾ"
 ،النفػػي كا سػػتثناء عػػف طريػػؽكقػػد بنػػى شػػاعرنا بيتػػو عمػػى أسػػمكب القصػػر 

كر إحيػػػاء المنػػػي كالمقصػػػكر عميػػػو ابي ػػػاض الثمػػػكج قصػػػر صػػػفة عمػػػى فالمقصػػػ
كزاده تأكيػدان بمجػيء لفظػة "شػيء"  ،مكصكؼ، كقد أكد أسمكب القصػر مػراد الشػاعر

 نكرة لمتقميؿ.
حيث شػبو المنػي بكػائف  ؛ثـ انتقؿ لمكحة أخرل عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية

كرمػز إليػو  ،ؼ المشػبو بػوكيعيػد الحيػاة مػرة أخػرل ، ثػـ حػذ ،حي يبعػث عمػى األمػؿ
 حياء لو عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.إسناد اسكىك  ،بالزمو

                                           

( ْاليمشػػرم رسػػالة ماجسػػتير، د/ سػػمكل بسػػيكني يكسػػؼ )ص ( النزعػػة الركمانسػػية فػػي شػػعرُ)
 ـ.ُٖٗٗ

 (.ّٕ( اليمشرم كركمانسية اليركب إلى الريؼ )صِ)
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 ثػػػػػؿ صػػػػػكًب العيػػػػػاد تمحػػػػػؽي بالبعػػػػػػم
 

 ض كتنيػػػػػاؿي فػػػػػي اصػػػػػطخابو نكيػػػػػرً  
 

فتمػؾ الثمػكج تشػبو  ،  زاؿ الحديث مكصك ن عف الثمػكج التػي تحػيط الصػخكر
الكجػو ىػك الييئػة الخاصػة كىك المطر الػذم ينػزؿ فػي أكؿ الربيػع ، ك  ،صكب العياد

كتكسػكىا  ،فعقب مطر أكؿ الربيع تزىػر األرض ،لنزكؿ حبات المطر كالثمكج البي اء
نمػػا أراد  ،كيشػػع الجػػك بيػػاء كجمػػا ن ، لكػػف الشػػاعر لػػـ يػػرد تمػػؾ الصػػكرة ،الخ ػػرة كا 

ممػا يػدؿ عمػى قػكة  ؛"تنياؿ في اصطحاب نكيػر" :لذا قاؿ ؛حركتو كصكتو كقت نزكلو
 صكتًو.

تفػػاقيـ ؛ لمتكسػػط بػيف الكمػاليف   ) تمحػؽ( عمػى ؼ قكلػو: ) تنيػػاؿ(عطػ كقػد
يد ف عمػى التجػدد  ،فكالىما فعالف م ارعاف ،في الخبرية، كلكجكد المناسبة التامة

 كا ستمرار.
ر كالكيػػػػػػػكؼى كتنقػػػػػػػػ  تطػػػػػػػسي الصػػػػػػػخى

 

 ض  عمييػػػػا مثػػػػؿ انق ػػػػاض النسػػػػكرً  
 

ر كالكيػػكؼ بقػػكة يشػػبو الشػػاعر تمػػؾ الثمػػكج القكيػػة التػػي تنػػزؿ عمػػى الصػػخك 
كتنقض عمييما بحاؿ النسكر كقت انق ا يا عمى الفريسة ، كالكجػو القػكة كالشػدة 
في كؿ، كىك تشبيو مرسؿ مجمؿ، كقد استخدـ الشاعر األلفاظ المكحيػة الدالػة عمػى 

بقكلو : "تطس، تنقض" لما يحدثانو مف قكة عند النطػؽ بيمػا ، ككػذلؾ  المعنى فعبر
 فناسب المفظ المعنى. ،عند ا صطداـ باألشياء

لمتكسػػط  ؛كقػػد عطػػؼ قكلػػو : "كتػػنقض عمييػػا ..." عمػػى "تطػػس الصػػخر ..."
ك تفاقيمػػا فػػي الخبريػػة لفظنػػا كمعنػػى ، كقػػد بنػػى الشػػاعر بيتػػو عمػػى  ،بػػيف الكمػػاليف

ػالجناس ا شػتقاقي فػي قكلػو: "يػنقض" اا ػا عػذبنا ؛نق ا ن اسػتماؿ  ،ممػا أحػدث تنػيمن
 لسماع المعاني. كجعؿ القمكب مشدكدة ،القمكب
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رغـ مف جماؿ منظر الثمكج إ  أنيا بالف ،ثـ يتحسر الشاعر مف ىكؿ المنظر
كتحػػكؿ المكػػاف إلػػى  ،تطػػيح بكػػؿ شػػيء يقابميػػا ،إنيػػا ثمػػكج قكيػػة ،ليسػػت كػػأم ثمػػكج

 فنراه يقكؿ: ،يخيـ عميو السككف كالكابة ،كيؼ مرعب
 ليفػػػػػػى  كػػػػػػؿ  مػػػػػػا أرل فيػػػػػػك مػػػػػػكتي 

 

 لثـبكريينػػػػػػػػػػػًذري األرضى مكعػػػػػػػػػػػدنا بػػػػػػػػػػػا 
 

إذ  ؛كلمشػػػعكر بالحسػػػرة كالخػػػكؼ كاأللػػػـ نجػػػد شػػػاعرنا حػػػذؼ "أداة النػػػداء"
     لػذا نػراه يقػكؿ:  ؛"ليفػي" تحسػر كتكجػع لمػا آؿ إليػو الحػاؿ :التقديـ: يا ليفي، كقكلو

 "يا ليفي" كأنو يدعكه أم أقبؿ عمى فقد آف أكانؾ، كأصؿ النداء أف يككف لمف يعقؿ.
، ية التي أفادت تشخيص ىذا "الميؼ"ستعارة المكنه "ليفي" مف قبيؿ ا ؤ كندا

كتجسػػيده أمامػػو حتػػى كأنػػو مػػف كثػػرة إحساسػػو بػػو كعمػػؽ ألمػػو بػػو شػػاخص أمامػػو 
يخاطبو كيناديو ، كىذا مف أسرار جماؿ ا ستعارة التي أكمأ إلييا اسمػاـ عبػد القػاىر 

ا، كاألجسػا ـ الخػرس مبينػة بقكلو: "فانؾ لترل بيا الجماد حينا ناطقنا، كاألعجػـ فصػيحن
 .(ُ)كالمعاني الخفية بادية جمية"

ثـ ينتقؿ بنا إلى ظؿ آخر مف خالؿ لكحتو التعبيرية ليؤكد فكرتو عػف طريػؽ 
بػالمكت ، كالكجػو الخػكؼ  -كيخيفو مف ىذا المنظػر ،حيث شبو كؿ ما يراه ؛التشبيو

إلى  لحذؼ الكجو كاألداة، كىك تشبيو يدعك ؛كىك تشبيو مجمؿ مؤكد ،كالفزع في كؿ
كتذىب فيو النفس كؿ مذىب، كما نجده شبو المكت بكائف حػي ينػذر  ،إعماؿ الذىف

"ينػذر" عمػى سػبيؿ ا سػتعارة  ، كذكػر  زمػوثـ حذؼ المشبو بػو ،األرض بما ىك آت
 المكنية.

كلـ يكتؼ الشاعر بذلؾ، لػذا لجػأ لظػؿ آخػر عػف طريػؽ المجػاز المرسػؿ فػي 
 كالعالقة المحمية. ،ر أىؿ األرضكينذ :أم ،قكلو: "كينذر األرض مكعدنا"

                                           

 .      ّْ( أسرار البالغة لمشيخ عبدالقادر الجرجاني ص ُ)
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 ثـ نراه يقكؿ:
 ىػػػػػػػػػػك كادو لممػػػػػػػػػػكت يىٍنشػػػػػػػػػػػري فيػػػػػػػػػػو

 

ػػػػػػػبو حيػػػػػػػاةً   ػػػػػػػٍبو ديٍنيىػػػػػػػا تيفًنػػػػػػػي كشى  شى
 

 يبسػػػػػػػطي الكقػػػػػػػتى كالخ ػػػػػػػـ ليطكيػػػػػػػػى 
 

 (ُ)ػػػػػػػػػو كيعػػػػػػػػدك عميػػػػػػػػو كالسػػػػػػػػعالة 
 

 مزقػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػيا الريػػػػػػػػػاحي عميػػػػػػػػػو
 

 داكيػػػػػػػػػػاتو مػػػػػػػػػػف فكقػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػك تو  
 

 لػػػػػػػػػط يشػػػػػػػػبو الحيػػػػػػػػاة بمػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػ
 

 كي مػػػػػػػػف األصػػػػػػػػكاتكم كلكػػػػػػػػف خمػػػػػػػػ 
 

يخبرنا اليمشرم عػف ذلػؾ الشػط بأنػو: "كاد فسػيح يعربػد فيػو المػكت، كينثػر 
خيا ت تشبو الحياة، كما أنػو يبسػط الكقػت كػالبحر الزاخػر، ثػـ يعػدك عميػو كػالػكؿ، 

 .(ِ)تاركنا الرياح تمزؽ نفسيا في البكاء عميو كرثائو"
عميػو المػكت كيسػتبد يك ح لنا الشاعر بأف ىذا الكاد كاسع كفسيح يسػيطر 

 بو لذا نراه يقكؿ:
 ىػػػػػػػػػػك كادو لممػػػػػػػػػػكت يىٍنشػػػػػػػػػػػري فيػػػػػػػػػػو

 

ػػػػػػػبو حيػػػػػػػاةً   ػػػػػػػٍبو ديٍنيىػػػػػػػا تيفًنػػػػػػػي كشى  شى
 

فكػأف  ،ابتدأ الشاعر بيتو بال مير لمتعظػيـ كالمبالػػة كلجػذب انتبػاه المتمقػي
السكاد أصبح ممؾ لممكت يسيطر عمى كؿ ما فيو ، كلػـ يعػد فػي أم مكػاف منػو ثمػة 

نما أشباه حياة، ىذه الكابة التي خيمت عمى الػكاد ،حياةشيء يدؿ عمى ال تالىػا  مكا 
ككأف ألفاظػو تػأثرت بمػا تحمػؿ مػف معػاني ، فنػرل التنكيػر فػي  ،التنكير عمى األلفاظ

كذلػػؾ سفػػادة التخصػػيص كالنكعيػػة فػػي "كاد" ككأنػػو أصػػبح ؛قكلػػو : "كاد، دنيػػا، حيػػاة" 
 شباه الحياة.أنشر فيو كي ،كاديان مف نكع خاص يعثك فيو المكت كالفساد

نمػا  ،ىي ليست دنيا ك  حياة :أم ،كالتنكير الكارد في "دنيا، حياة" لمتحقير كا 
 ىي أشباه دنيا كحياة.

                                           

( السػػػعالة: الػػػػكؿ، كأنثػػػى الػػػػكؿ، كقيػػػؿ سػػػاحرة الجػػػف، كقيػػػؿ أخبػػػث الػػػػيالف/ لسػػػاف العػػػرب ُ)
(ٔ/َِٕ.) 

 (.ْٕم كركمانسية اليركب إلى الريؼ )ص( اليمشر ِ)
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كذلػؾ لمد لػة عمػى ؛كنراه يكثر مف استخدامو لمفعؿ الم ارع "ينشػر، يفنػى" 
ذم بنػاه الخيػالي الػ مالتجدد كا ستمرار في العبث الذم يقـك بو المكت في ىذا الكاد

شػػاعرنا ، كليتػػكج بيتػػو بيػػذا المعنػػى المػػراد لجػػأ لظػػؿ كارؼ يؤكػػد ىػػذا المعنػػى مػػف 
كي في عمى لكحتو التعبيرية جما ن كركنقنا مف خالؿ لكحة تشبييية تمثيمية  ،خاللو

خ ػر كيػأتي عمػى األ م،حيث شبو ىيئة المػكت ، كىػك يعسػكا الفسػاد فػي ىػذا الػكاد
شػػبو حيػػاة ، كالكجػػو ىػػك تمػػؾ الييئػػة الحاصػػمة مػػف ك  كاليػػابس فيػػو بييئػػة دنيػػا تفنػػى

الت ػاد بػيف المػكت كالحيػاة الػذم أكػد  ، ك  يخفػىالدمار كالخػراب الػذم حػؿ بالمكػاف
 المعنى كك حو.

 يبسػػػػػػػطي الكقػػػػػػػتى كالخ ػػػػػػػـ ليطكيػػػػػػػػى 
 

 ػػػػػػػػػػػو كيعػػػػػػػػػػدك عميػػػػػػػػػػو كالسػػػػػػػػػػعالة 
 

 م،  زاؿ الحػديث مكصػك ن عػػف المػكت كاسػػتبداده بكػؿ مػا ىػػك مكجػكد بػػالكاد
بينيـ الكقت ، فنراه يعبر عف سيطرتو كتحكمو بالكقت مف خالؿ لكحة تعبيريػة  كمف

فنراه يصكر الكقت بالبحر الكاسع بجػامع الكبػر فػي  ،رائعة قكاميا التشبيو كا ستعارة
 كؿ عمى سبيؿ التشبيو المرسؿ المجمؿ.

الكقت بشيء يطػكل كينشػر عمػى سػبيؿ  ثـ يتبعو باستعارة رائعة حيث صكر
كرمز إليو بالزمو )ببطءػ يطكم( كقػد أفػادت  ،ة المكنية، ثـ حذؼ المشبو بوا ستعار 

ا ستعارة عمى مدل استبداد الكقت بالمكت ، فيك يطكيو كينشره كيفما شػاء ككقتمػا 
 أراد.

ككمما أراد أف يبيف لو رىبتو كاسػتبداده بػو عمػى الكجػو األكثػر صػكر المػكت 
عمػى سػبيؿ التشػبيو المرسػؿ  اء عمييػبالػكؿ الذم يثب كينقض عمى فريسػتو لمق ػا

 كالكجو العنؼ كا ستبداد في كؿ. ،المجمؿ
كلكػػػي يكمػػػؿ جمػػػاؿ تمػػػؾ المكحػػػة زينيػػػا بػػػذلؾ الطبػػػاؽ الكا ػػػح بيف"يبسػػػط"          

ق كمجيئيمػػا عمػػى الم ػػارع لمد لػػة عمػػى ،ك"يطػػكم" كذلػػؾ ليك ػػح المعنػػى كيؤكػػد
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 ا ستمرارية كاستح ار الصكرة في ذىف السامع.
 نفسػػػػػػػػػيا الريػػػػػػػػػاحي عميػػػػػػػػػومزقػػػػػػػػػت 

 

 داكيػػػػػػػػػػاتو مػػػػػػػػػػف فكقػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػك تو  
 

بالرغـ ما يحدثو المكت لمكقت كاسػتبداده بػو، إ  أف الكقػت كجػد مػف يحػزف 
كتعكؿ عمى رفيقيا "الكقت" حيػث شػبو الشػاعر  ،عميو، فيا ىي الرياح تمزؽ نفسيا

 ،يػاالرياح بالثكب الممزؽ بجامع التمػزؽ فػي كػؿ ، فالريػاح تتمػزؽ حزننػا عمػى رفيق
 كالثكب يمزؽ مف كثرة ا رتداء عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.

ثـ صكرىا مرة أخرل بكائف حي يبكي عمى عزيػز لػو كمػا تبكػي الريػاح عمػى 
 الكقت كتعكؿ عميو ، كحذؼ المشبو بو عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.
ككػأف ىميػا  ،ك  يخفى تقديـ المفعكؿ بو "نفسيا" عمػى الفاعػؿ لالىتمػاـ بػو

 اف الحزف الشديد عمى الكقت.ك
 لػػػػػػػػػط يشػػػػػػػػبو الحيػػػػػػػػاة بمػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػ

 

 مػػػػػػػػف األصػػػػػػػػكات كم كلكػػػػػػػػف خمػػػػػػػػكه  
 

 ،لتميػػزه أكمػػؿ تمييػػز؛ ىػػك لػػػط  :كالتقػػدير ،بػػدأ البيػػت بحػػذؼ المسػػند إليػػو
فحذؼ لىيجاز  ،"ىك لػط" :إذ التقدير ؛كقد حذؼ المسند إليو ،كلجذب انتباه السامع

لمػط كاألصكات المبيمة المختمطة كالجمبة التي كقد شبو شاعرنا ا ،كلعممو مف الكالـ
شػبو تمػؾ األصػكات المبيمػة بالحيػاة  - (ُ)  تفيػـ، كقيػؿ: ىػك الكػالـ الػذم   يبػيف"

تالط فػي كػؿ ، كجػاء كما فييا مف تمكجات ، كما تحكيو مػف ا ػطرابات بجػامع ا خػ
مبػػة يحػػدث ج ،ىػػك لػػػط مػػبيـ م ػػطرب :أم ،لمد لػػة عمػػى التفخػػيـبالمكصػػكؿ "مػػا"؛ 

 كا  طرابات المكجكدة في الحياة الدنيا.
كلكف سرعاف ما يستدرؾ الشػاعر حكمػو عمػى األصػكات الصػادرة مػف الريػاح 

كيػؼ ذلػؾ  كلكػف يبػدك مػػف خػالؿ مػا سػبؽ أنػو قصػػد  ،فيخبرنػا بأنػو لػػط بػال صػػكت
               فأصػػػػػػبحت    يسػػػػػػتطيع أحػػػػػػد أف يفيػػػػػػـ منيػػػػػػا شػػػػػػيئنا، ،بأنيػػػػػػا أصػػػػػػكات مبيمػػػػػػة

                                           

 (.ِٕٗ/ُِ( لساف العرب: )ُ)
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 ال صكت.كأنيا ب
مػع آليػة الشػعر أـ يتحركػكف بػو  مترل ىؿ سيستقر شاعرنا أماـ ىػذا الػكاد

ما ىك إ  قطعة صػػيرة  مليرل بقية شاطئ األعراؼ   ألف ىذا الكاد ؛إلى مكاف آخر
و "قبػر نمف شاطئ األعراؼ، بالفعؿ أخذتو آلية الشعر إلػى قصػر خػرب أك مػا يسػمك 

 كمف يعيش بو.كما يسيطر عميو، ، كنعرؼ أكصافو ،دعكنا نراه، الميالي" 
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 (1)قرب الليايل
ػػػػػػػؿ يمػػػػػػػكحي عمػػػػػػػى األفػػػػػػػؽً   فػػػػػػػاذا ىىٍيكى

 

نىايىػػػػػػػػػػا ًشػػػػػػػػػػحكبي    عميػػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػػٍف المى
 

 أغػػػػػػػػػػػدؼي كىـنفىٍتػػػػػػػػػػػوي  قػػػػػػػػػػػاتـ الجػػػػػػػػػػػك
 

ػػػػػػػػػػعيكبي    بمجػػػػػػػػػػاج مػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػالـً شى
 

 ترسػػػػػػػػػؿي الطػػػػػػػػػرؼى نحػػػػػػػػػكه فيالقػػػػػػػػػي
 

جنػػػػػػػػػ   المػػػػػػػػػكت فىكقىػػػػػػػػػو فىيػػػػػػػػػؤكبي  ةحي
 

ػػػػػػػػك ًع األمػػػػػػػػاًف كخػػػػػػػػكؼه   كحشػػػػػػػةي تى ى
 

 خػػػػكؼو عمػػػػى الػػػػـردل مىٍحسيػػػػكبي  إثػػػػر 
 

 ىػػػػػػك ركػػػػػػبي الحيػػػػػػاًة يمشػػػػػػػي حثيثنػػػػػػا
 

 مسػػػػػػػػتخفنا إلػػػػػػػػى  ػػػػػػػػريح الميػػػػػػػػالي 
 

 فيػػػػػػك مثػػػػػػكل األحقػػػػػػاًب بعػػػػػػد تمػػػػػػاـ
 

 كمقػػػػػػػػػػر  األجيػػػػػػػػػػاًؿ بعػػػػػػػػػػد اكتمػػػػػػػػػػاؿً  
 

 قػػػػػػػٍؼ تأمػػػػػػػٍؿ فمػػػػػػػؾى الحيػػػػػػػاًة عميػػػػػػػو
 

 ًممػػػػػػػػػػػؾي فػػػػػػػػػػػي ك ػػػػػػػػػػػاءةو كجػػػػػػػػػػػالؿً  
 

 عبقػػػرمي الخيػػػػاًؿ فػػػي سػػػػندسو خ ػػػػػرً 
 

 ؿييػٍنػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػرةو كاختيػػػػػػػػػػػا 
 

بىمػػػػػػٍت ىىػػػػػػذه الحيػػػػػػاةي عمػػػػػػى الشػػػػػػػ  جي
 

ف كػػػػػػػاف نامينػػػػػػػا فػػػػػػػي الخيػػػػػػػر   ػػػػػػػػر  كا 
 

يىػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ثمػػػػػػػػارو  ػػػػػػػػرارو   كأرلى الخى
 

ػػػػدٍت خصػػػػبى أرً ػػػػيىا فػػػػي الشػػػػػرً   جى  كى
 

 إف ىػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػراب كىػػػػػػػػػػك قبػػػػػػػػػػيحي 
 

 فػػػػػػػاح مػػػػػػػف ركحػػػػػػػو أريػػػػػػػجي الزًىػػػػػػػػر 
 

ـي غيػػػػػػػر شػػػػػػػقاءو   لػػػػػػػيس ىػػػػػػػذا النعػػػػػػػي
 

 فحػػػػػػػػػػػذاًر حػػػػػػػػػػػذاًر مػػػػػػػػػػػف أيـٌ دفػػػػػػػػػػػرو  
 

 

                                           

 ُُْالديكاف ص( ُ)
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 (ُ)قرب الليايل
ػػػػػػػؿ يمػػػػػػػكحي عمػػػػػػػى األفػػػػػػػؽً   فػػػػػػػاذا ىىٍيكى

 

نىايىػػػػػػػػػػا ًشػػػػػػػػػػحكبي    عميػػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػػٍف المى
 

 قػػػػػػػػػػػاتـ الجػػػػػػػػػػػكي أغػػػػػػػػػػػدؼي كىـنفىٍتػػػػػػػػػػػوي 
 

ػػػػػػػػػػعيكبي    بمجػػػػػػػػػػاج مػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػالـً شى
 

 ترسػػػػػػػػػؿي الطػػػػػػػػػرؼى نحػػػػػػػػػكه فيالقػػػػػػػػػي
 

جنػػػػػػػػػ   المػػػػػػػػػكت فىكقىػػػػػػػػػو فىيػػػػػػػػػؤكبي  ةحي
 

 كخػػػػػػػػكؼه  كحشػػػػػػػةي تىصػػػػػػػػرع األمػػػػػػػاف
 

 إثػػػػر خػػػػكؼو عمػػػػى الػػػػـردل مىٍحسيػػػػكبي  
 

و بػ "إذا" الفجائية مػف ىػكؿ مػا شػاىده أمػاـ عينػو، فػاذا بػو بياتأبدأ الشاعر 
أماـ قصر خرب ، بناء  خـ خيـ عميو الشحكب كالكابة، لذا جاء قكلو "ىيكػؿ" نكػرة 

كلكنػػو مػػع ىػػذه ال ػػخامة يػمػػب عميػػو  ،فيػػك ىيكػػؿ كبيػػر  ػػخـ ،لمتعظػػيـ كالتفخػػيـ
فيػػك شػػحكب  ،كذلػػؾ لمتفخػػيـ ،"شػػحكب" نكػػرة :كليؤكػػد كالمػػو جػػاء بقكلػػو ؛الشػػحكب

 :كأنو قد لؼ البناء كشممو ، جاء بقكلو ،كليؤكد عظـ ىذا الشحكب ؛عظيـ   حد لو
فالشحكب قد كسا جميع البناء كأحػاط بػو مػف كػؿ مكػاف  ،"عميو مف المنايا شحكب "

كما يحيط الثكب الجسد ، لذا نراه عبر عف ذلػؾ المعنػى بطريػؽ ا سػتعارة المكنيػة ،  
كرمػز إليػو  ،ثػـ حػذؼ المشػبو بػو ،مع ا حاطػة فػي كػؿفقد شبو الشحكب بثكب بجػا
 بالزمو عمى سبيؿ ا ستعارة.

كمػػف المالحػػظ أف الشػػاعر قػػد غمػػب عميػػو ا تجػػاه الصػػكفي كالتػػأثر بالنزعػػة 
 الدينية التي بدت كا حة عمى كالمو مف خالؿ بيتو في قكلو "الييكؿ".

ار كالمجركر الكاقع فقد قدـ الج ،كقد أقاـ الشاعر بيتو عمى التقديـ كالتأخير
كذلػػؾ  ؛كمػػا قػػدـ "مػػف المنايػػا" عمػػى متعمقػػو "شػػحكب"، خبػػرنا عمػػى المبتػػدأ "شػػحكب" 
فالشػحكب مقصػػكر عمػى الييكػؿ "قبػػر الميػالي" بحيػػث    ،سفػادة القصػر كالتخصػػيص

قصػػر صػػفة عمػػى مكصػػكؼ، كالمعػػركؼ أف د لػػة التقػػديـ عمػػى  ،يتجػػاكزه إلػػى غيػػره

                                           

 (.ُُْ( الديكاف: )ُ)
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لػذلؾ فيػك يسػتعمؿ  ؛حكل الكػالـ، كىػي د لػة ىادئػةتفيـ مف ف ،ذكقية القصر د لة
في الحا ت البعيدة عف اسنكار كالشؾ، كمف ثـ فيك أقؿ خصكبة كخالبة مػف غيػره، 

نما، كليس ىذا بقادح في بالغتوثكالنفي كا ست  .(ُ)ناء كا 
كد لة التقديـ عمى القصر في مكاف مساك لػيره مف طػرؽ  ،فمكؿ مقاـ مقاؿ

نما يقع التفا ػؿ بػيف طػرؽ القصػر القصر في مكانو،  كؿ طريؽ قكم في مكانو ، كا 
 باعتبار الد لة.

 ثـ يكاصؿ الشاعر حديثو في كصؼ قبر الميالي بقكلو:
 قػػػػػػػػػػػاتـ الجػػػػػػػػػػػك أغػػػػػػػػػػػدؼي كىـنٍفتىػػػػػػػػػػػوى 

 

ػػػػػػػػػػعيكبي  جبمجػػػػػػػػػػا   مػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػالـً شى
 

أسػػػكد مائػػػؿ  :أم ،(ِ)كصػػؼ الشػػػاعر الجػػػك المحػػيط بالييكػػػؿ، بقكلػػػو "قػػاتـ"
ككأف السكاد ستر أرخػى  ،شديد السكاد :أم ،ثـ كصفو بقكلو "أغدؽ"لمحمرة الداكنة، 

كىػػذا  ،صػػبح كأنػػو قطعػػة مػػف السػػكاد، كلفػػو مػػف كػػؿ مكػػاف ، فأسػػتكره عمػػى الييكػػؿ
مما جعؿ الصكرة  ؛فقد ترقى كتدرج مف شيء ألخر ،التدرج يعرفو البالغيكف بالترقي

 كأنيا ماثمة أماـ العيكف.
كلكنػػو  - أم الييكػػؿ -ىػػك قػػاتـ الجػػك  :يركقػػد حػػذؼ المسػػند إليػػو إذ التقػػد

 حذؼ لمعمـ بو كلعدـ اسطالة بالكالـ لمحزف الشديد المسيطر عمى الشاعر.
كليػدلؿ شػػاعرنا عمػػى اسػػتبداد السػػكاد بيػذا الييكػػؿ مػػف جميػػع جياتػػو يقػػكؿ: 

كلػػـ  ،السػػكاد كالظػػالـ مػػف جميػػع جياتػػو تػػو بمجػػاج مػػف الظػػالـ شػػعكب"، أم لفػػو"كنف
مػف التعبيػر  جػاء بقكلػو: "لجػاج" جمػع لجػة بػد ن  إ  أحاطػت بػو ، لػذا تترؾ لو مجا ن 

 بالمفرد كلمد لة عمى الكثرة.

                                           

 ـ.ُٕٖٗىػ، َُْٖ، سنة ِ( مكتبة كىبة طُْٖ( د  ت التراكيب )صُ)
( القتمة: سكاد ليس بالشديد، كقيؿ القاتـ: األحمػر، كقيػؿ الػذم فيػو حمػرة كغبػرة، لسػاف العػرب ِ)

(ُُ/ّٕ.) 
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كقػػػد قػػػدـ الجػػػار كالمجػػػركر "بمجػػػاج مػػػف الظػػػالـ" عمػػػى "شػػػعكب" لمتفخػػػيـ 
 ككأف الظالـ لـ يدع مكاننا إ  كفرض سيطرتو عمى ىذا الييكؿ.،كلالىتماـ بالمقدـ 

 ترسػػػػػػػػػؿي الطػػػػػػػػػرؼى نحػػػػػػػػػكه فيالقػػػػػػػػػي
 

 المػػػػػػػػػكت فىكقىػػػػػػػػػو فىيػػػػػػػػػؤكبي  جنػػػػػػػػػةحي  
 

ىػػػذا القبػػػر أك الييكػػػؿ المسػػػتقر فػػػي مكػػػاف قصػػػي عػػػف العػػػالـ حيػػػث يخػػػيـ 
فػػال مالمػػح  ،الصػػمت، كيمػػكف الف ػػاء شػػحكب المػػكت، يقطػػع الصػػمت نعيػػب المػػكت

كا ػػحة ىنػػا تحيػػي األمػػؿ فػػي الػػنفس ، فمػػا يجػػد الرائػػي سػػكل منظػػر القبػػر المخيػػؼ 
و الطػػرؼ محػػاك ن النظػػر إليػػو ، فانػػو يقطػػع الػػذم يخػػيـ عميػػو المػػكت، فػػاذا أرسػػؿ إليػػ

فيرجع مفزعنا مسرعنا، كقد جاءت ىذه الجممػة مفصػكلة عمػا  ،النفس مف شدة اليكؿ
فقػاؿ: يرسػؿ   كأنػو قيػؿ: مػاذا يالقػي النػاظر إلػى الييكػؿ ،قبميا لشبو كماؿ ا تصاؿ

 ..............لذا تـ الفصؿ بينيـ .
يرسػؿ فػي استيػاف بشػيء قػاتـ ،  الطرؼ بييئة كائف حػي كقد صكر الشاعر

 ثـ حذؼ المشبو بو عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية .
كيرجع إلػى مكانػو لػذا  ،كبمجرد النظر إلى ىذا الييكؿ سرعاف ما يرتد الناظر

فاسنسػػاف    ،عطػػؼ بالفػػاء لمػػا فييػػا مػػف السػػرعة كالتعاقػػب ،"فيالقػػي" :قػػاؿ الشػػاعر
نمػػا بمجػػرد النظػػر يتػػأتى ىػػذا يحتػػاج سطالػػة النظػػر حتػػى يشػػعر بػػالخكؼ كا لفػػزع ، كا 

فيـ مف الفاء ، كما أف في التعبير بالم ػارع د لػة قاطعػة  الخكؼ كيحدث، كىذا ما
 عمى تجدد كاستمرار ىذا األمر.

 ترل ......ماذا يالقي الناظر إلى الييكؿ  
نجد الجكاب "حجنة المكت فكقػو فيػؤكب" ، لػذا تػـ فصػؿ الشػطر الثػاني عػف 

المػكت برجػؿ كػاف يقعػد فػي  دصكر الشاعر لشبو كماؿ ا تصاؿ ، كؽالشطر األكؿ 
الجاىمية عمى الطريؽ فيأخذ بمحجنة الشيء بعد الشيء مف أثاث المػارة، فػاف عثػر 
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كأتػى بالحجنػة عمػى سػبيؿ  ،ثـ حػذؼ المشػبو بػو  (ُ)،عميو اعتؿ بأنو تعمؽ بمحجنو
 ا ستعارة المكنية.

كرمز إليو بالزمو "الحجنػة"  ،و بوثـ صكر المكت بكائف حي ثـ حذؼ المشب
 عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية . 

كفي ىػذا تػأثر بػاألدب الجػاىمي كأعرافػو ، كفػي ىػذا د لػة عمػى سػعة ثقافػة 
 .الشاعر

ػػا "فيػػؤكب" :كقػػد عطػػؼ قكلػػو لمد لػػة عمػػى تأكيػػد  ؛عمػػى مػػا قبمػػو بالفػػاء أي ن
 ؛يػار ألفاظػو بدقػةسرعة رجكعو مف شدة الخكؼ كالفزع، كقد أحسف الشاعر فػي اخت

ثػػـ  ،ثػػـ يالقػػي ،رسػػؿيحيػػث صػػكر المراحػػؿ الػػثالث التػػي يمػػر بيػػا المرسػػؿ بالشػػيء 
 مما أ فى عمى األسمكب ركنقنا كجما ن. ؛كىذا ما يعرؼ بحسف التقسيـ ،كبؤ ي

 كخػػػػػػػػكؼه  كحشػػػػػػػةي تىصػػػػػػػػرع األمػػػػػػػاف
 

 إثػػػػر خػػػػكؼو عمػػػػى الػػػػـردل مىٍحسيػػػػكبي  
 

ؼ حكؿ قبر الميالي فييالػو كػؿ   زاؿ الشاعر يعبر عف الرعب كالخكؼ الممت
كلكػي يعبػر عػف كحشػة ىػذا المكػاف جػاء  ؛مف ينظر إليو ، ك  يستطيع ا قتراب منو

حيث شبو الكحش كاألماف بييئة كائف حي يتصػارع كػؿ منيمػا  ،بمكحة تعبيرية رائعة
رديو قتيالن ، ثـ حذؼ المشبو تػمب الكحشة عمى األماف ك تتمع اآلخر، كلكف ل سؼ 

سبيؿ ا ستعارة المكنية، كقد أكدت ا ستعارة انعػداـ األمػاف كسػيطرة الخػكؼ بو عمى 
 كالرعب كالفزع عمى كؿ مكاف.

كلعػػدـ ا طالػػة فػػي  ؛كذلػػؾ لىيجػػاز ؛كقػػد حػػذؼ المسػػند إليػػو "ىػػي كحشػػة"
ألف المقاـ مقاـ خكؼ كفزع، كلػـ يكتػؼ الشػاعر بػمبػة الكحشػة كالفػزع عمػى  ،الكالـ

كؿ مف يشػاىده كيػراه ، يشػعر بخػكؼ رىيػب يتبعػو خػكؼ بؿ عمى  ،المكاف كمف فيو
كىػػك مػػا  ،"كخػػكؼ إثػػر خػػكؼ...." لمتناسػػب بينيمػػا :لػػذا عطػػؼ الشػػاعر قكلػػو ؛آخػػر

                                           

 .ٗٔ/ّلساف العرب  (ُ)



 

  

 

 
 " دراسة بالغية"  مقتطفات مف ممحمة شاطئ األعراؼ لمحمد عبد المعطي اليمشرم

 

َُِٖ 

 يعرؼ بالتكسط بيف الكماليف.
كتطمػب منػو أف يتػرؾ ىػذا المكػاف  ،ثـ يدكر حكار بيف آلية الشعر كالشػاعر

كظممػات بع ػػيا  ،مػكجكمػكج متعػاؿ عمػى  ،كديػاجير ،المػكحش كمػا بػو مػف خيػا ت
كىػػي تم ػػي الكقػػت يقطػػع منيػػا حبائػػؿ اآلمػػاؿ،  ،فػػكؽ بعػػض، ككػػذلؾ سػػفائف العمػػر

كقبػػؿ أف يجيبيػػا الشػػاعر إذا بػػو يسػػمع صػػكتنا حنكننػػا ينػػاجي األركاح، كيصػػدر منػػو 
نػػكر سػػاطع فكقػػو مككػػب مثػػؿ قصػػر مػػف  ،نػػكر، يبػػدك مػػف بعيػػد عمػػى صػػفحة األفػػؽ

 ىذا المككب ىك ركب الحياة: ،ال ياء
 ك ركػػػػػػبي الحيػػػػػػاًة يمشػػػػػػػي حثيثنػػػػػػاىػػػػػػ

 

 مسػػػػػػػػتخفنا إلػػػػػػػػى  ػػػػػػػػريح الميػػػػػػػػالي 
 

 فيػػػػػػك مثػػػػػػكل األحقػػػػػػاًب بعػػػػػػد تمػػػػػػاـ
 

 كمقػػػػػػػػػػر  األجيػػػػػػػػػػاًؿ بعػػػػػػػػػػد اكتمػػػػػػػػػػاؿً  
 

 قػػػػػػػٍؼ تأمػػػػػػػٍؿ فمػػػػػػػؾى الحيػػػػػػػاًة عميػػػػػػػو
 

ًمػػػػػػػػػػػؾي فػػػػػػػػػػػي ك ػػػػػػػػػػػاءةو كجػػػػػػػػػػػالؿً    مى
 

 عبقػػػرمي الخيػػػػاًؿ فػػػي سػػػػندسو خ ػػػػػرً 
 

 ييػنىػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػرةو كاختيػػػػػػػػػػػاؿ 
 

اكيػػػة إلػػػى مثػػػكل األحقػػػاب حتػػػى تػيػػػب فػػػي تبػػػدك ركائػػػب الحيػػػاة تسػػػير متي
فػػال يبقػػى منيػػا غيػػر طيػػؼ الخيػػاؿ، كقػػد "تبػػيف أف المككػػب المختػػاؿ ركػػب  ،ال ػػريح

الحياة يمشي في اسػتخفاؼ إلػى  ػريح الميػالي الػذم تسػتقر فيػو األحقػاب كاألجيػاؿ 
بعد انتياء أياميػا، كعنػدما يتأمػؿ الشػاعر فػي المككػب يجػد فمػؾ الحيػاة عميػو مػالؾ 

 .(ُ)ميؿ في حمة سندسية خ راء يػني غناء سحرينا في ثقة كاختياؿ"ك يء ج
كذلػؾ لجػذب انتبػاه  ؛بدأ الشاعر بيتػو بػذكر المسػند إليػو  ػمير غائػب "ىػك"

ثارة الشكؽ لديو لرؤيتو بارقة أمؿ،  كء في ىذا الييكػؿ المظمػـ كبػالرغـ  ،المتمقي كا 
 مف ذلؾ فاف مصيره المحتـك يأخذه إلى  ريح الميالي.

ػا عبػر بالم ػارع لمد لػة عمػى  ،يعبر عف ىذا األمركل كأنو حاؿ الركائب دائمن
ا ستمرار كاستح ار تمؾ الييئة في ذىف السامع، كقد كصػؼ الشػاعر تمػؾ المشػية 

                                           

 (.ٖٕ( اليمشرم كرمانسية اليركب إلى الريؼ )صُ)
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لػذا يمشػي  ؛  يريػد الػذىاب ،بككنيا حثيثنا مستخفنا، كأف ىذا الركػب متمسػؾ بالبقػاء
 فمكؿ بداية نياية. ،يركأنو يعمـ أنو   مفر مف مثكاه األخ ،ببطء

 ثـ جاء قكلو:
 فيػػػػػػك مثػػػػػػكل األحقػػػػػػاًب بعػػػػػػد تمػػػػػػاـ

 

 كمقػػػػػػػػػػر  األجيػػػػػػػػػػاًؿ بعػػػػػػػػػػد اكتمػػػػػػػػػػاؿً  
 

ـى يمشػػػي حثيثنػػػا مسػػػتخفنا إلػػػى  ػػػريح الميػػػالي  فكػػػاف  :سػػػأؿ ككػػػأف سػػػائالن  لػػػ
"السػبب ىػك أنػو  :ككأنو يقػكؿ ،الجكاب: "فيك مثكل األحقاب ..." مصدر بيتو بالفاء

 البيت تعميؿ لما قبمو.مثكل األحقاب ..." فيذا 
 ،"مثػكل األحقػاب بعػد تمػاـ" :مػف خػالؿ قكلػو ةكقد أقر الشػاعر حقيقػة كاقعػ

 :ىك مأكل ل زمنة، كمقر األجياؿ بعد اكتماليا ، لذا عبػر باسػـ المفعػكؿ بقكلػو :أم
"األحقػاب كاألجيػاؿ"  :بػدليؿ كجػكد قكلػو ،الذم يدؿ عمى الزمف الحا ػر "مثكل كمقر"

 المتعاقبة.
لكجػػكد  ؛عمػػى الشػػطر األكؿ ،كمقػػر األجيػػاؿ بعػػد اكتمػػاؿ :طػػؼ قكلػػوكقػػد ع

 كىك ما يعرؼ بالتكسط بيف الكماليف. ،المناسبة التامة بينيما
 قػػػػػػػٍؼ تأمػػػػػػػٍؿ فمػػػػػػػؾى الحيػػػػػػػاًة عميػػػػػػػو

 

 ًممػػػػػػػػػػػؾي فػػػػػػػػػػػي ك ػػػػػػػػػػػاءةو كجػػػػػػػػػػػالؿً  
 

كقػػد جػػرد مػػف  ،تأمميػػة فػػي فمػػؾ الحيػػاة كمػػف عمييػػا ةبػػدأ الشػػاعر بيتػػو بػػدعك 
ا يحدثو كيخا كتأمػؿ"، فأ ػفى عمػى الكػالـ مزيػدنا مػف -طبو بقكلػو: "قػؼنفسو شخصن

ككػػاف مقت ػػى الظػػاىر أف يقػػكؿ لػػو: ألػػتمس منػػؾ أف تقػػؼ كتتأمػػؿ فمػػؾ  ،التشػػكيؽ
الحيػػػاة، كلكنػػػو تػػػرؾ ىػػػذا األسػػػمكب الخبػػػرم ل مػػػر الػػػذم خػػػرج مػػػف معنػػػاه لمعنػػػى 

ستكعب ما لي ؛فأراد أف يأخذ نفسنا عميقنا ،ليشعرنا بيالة المنظر الذم رأه  ؛ا لتماس
 يدكر حكلو.

 ؛كقد قدـ المسند "عميو" عمى المسند إليو "ممؾ" لمتشػكيؽ لػذكر المسػند إليػو
ك ػاءة  اذ اكالنيايػة األليمػة لكػؿ شػيء، يجػد ممكنػ ،ألنو في ظؿ ىػذا الظػالـ الحالػؾ



 

  

 

 
 " دراسة بالغية"  مقتطفات مف ممحمة شاطئ األعراؼ لمحمد عبد المعطي اليمشرم

 

َُُِ 

 كيك حو لمسامعيف. ،فأخذ يقدـ كيؤخر حتى يؤكد المعنى ،فيالو المكقؼ ،كجالؿ
رل عػف طريػؽ ا سػتعارة المكنيػة فػي قكلػو: "ممػؾ فػي ثـ انتقؿ إلى لكحة أخ

ك ػػػاءة كجػػػالؿ" حيػػػث شػػػبو تمكػػػف الممػػػؾ مػػػف الك ػػػاءة كالجػػػالؿ بػػػتمكف الظػػػرؼ 
كرمز إليو بػالـز مػف لكازمػو  ،ثـ حذؼ المشبو بو ،بالمظركؼ بجامع التمكف في كؿ

 "في" عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.
ألف الفعػػؿ  ؛مػػاؿ ا تصػػاؿكقػػد فصػػؿ قكلػػو: "تأمػػؿ" عػػف قكلػػو: "قػػؼ" لشػػبو ك

 أ  ىك: لـ الكقكؼ  فجاء الجكاب: تأمؿ فمؾ الحياة ....، ثار سؤا ن أاألكؿ 
ك  شؾ أف الفصؿ في شبو كماؿ ا تصاؿ يسيـ بشكؿ كبيػر فػي إثػارة ذىػف 

لياب عكاطفيـ كذلػؾ بف ػؿ  ،كاستمالة أسماعيـ إلػى مػا يمقػى إلػييـ ،المخاطبيف، كا 
ة األسئمة المقدرة، ثػـ التصػريح باألجكبػة المناسػبة، ك  شػؾ ما يحممو الكالـ مف إثار 

ػا، كيممػح  حكامن يجػازان  كا  في أف حذؼ السؤاؿ المقدر في المحاكرة يكرث الكالـ دقػة كا 
فيقػكؿ:  ،ىذا المعنى المبدع في السػؤاؿ المقػدر فػي المحػاكرة -رحمو ا -السكاكي 

مػا لتنبيػو "كتنزيؿ السػؤاؿ بػالفحكل منزلػة الكاقػع   يصػار إليػ و إ  لجيػات لطيفػة، كا 
أك لػئال ينقطػع  ئنا،أك لػئال يسػمع منػو شػي ،أك سغنائو أف يسأؿ ،السامع عمى مكقفو
كتػرؾ  ،لمقصد إلى تكثير المعنى بتقميؿ المفػظ، كىػك تقػدير السػؤاؿ كالمؾ بكالمو، أك

 .(ُ)أك غير ذلؾ مما ينخرط في ىذا السمؾ" ،العطؼ
 ػرً عبقػػػرمي الخيػػػػاًؿ فػػػي سػػػػندسو خ ػػػػ

 

 ييػٍنػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػدةو كاختيػػػػػػػػػػػاؿ 
 

ىػػك  :إذ التقػػدير ؛حيػػث حػػذؼ المسػػند إليػػو ؛"بػػدأ شػػاعرنا بيتػػو عمػػى الحػػذؼ
ػػػػػػ ؛عبقػػػػػػرم الخيػػػػػػاؿ                 لػػػػػػدل المخاطػػػػػػب، كىػػػػػػذا مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ  اكذلػػػػػػؾ لككنػػػػػػو معمكمن

                                           

( كمػػػا بعػػػدىا/ دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت ط أكلػػػى سػػػنة َِِ( مفتػػػاح العمػػػكـ لمسػػػكاكي )صُ)
 ـ، ت/ نعيـ زرزكر.ُّٖٗىػ، َُْْ
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 .(ُ)بايجاز الحذؼ"
بػؿ ثيابػو يبػدك  ،فحسػب افحذؼ لىيجاز كلفيمو مػف السػياؽ، كلػيس عبقرينػ

كىػػذا ىػػك  ،فيػػي مػػف سػػندس أخ ػػر، يػنػػي فػػي فخػػر ككبريػػاء ،يػػا الزىػػك كالػنػػىعمي
 لذا عبر بالم ارع لمد لة عمى ا ستمرارية كالدكاـ. ؛حالو

كما صكر شاعرنا تمكف الفخر كالكبريػاء بالممػؾ بتمكػيف الظػرؼ بػالمظركؼ 
مػى كرمز إليو بالـز مف لكازمػو "فػي" ع ،ثـ حذؼ المشبو بو ،بجامع التمكيف في كؿ

 سبيؿ ا ستعارة المكنية.
بػػؿ تبعػػو  ،كلػػـ يكػػف زكرؽ الحيػػاة فقػػط ىػػك مػػف مػػر بالشػػاعر كآليػػة الشػػعر

 حيث نرل الشاعر يقكؿ فييا: ؛منيا زكارؽ لمشر ،زكارؽ أخرل
بىمػػػػػػٍت ىىػػػػػػذه الحيػػػػػػاةي عمػػػػػػى الشػػػػػػػ  جي

 

ف كػػػػػػػاف نامينػػػػػػػا فػػػػػػػي الخيػػػػػػػر   ػػػػػػػػر  كا 
 

يىػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ثمػػػػػػػػارو  ػػػػػػػػرارو   كأرلى الخى
 

ػػػػدٍت خصػػػػبى أر ػػػػيً   جى  ا فػػػػي الشػػػػػرً كى
 

 إف ىػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػراب كىػػػػػػػػػػك قبػػػػػػػػػػيحي 
 

 فػػػػػػػاح مػػػػػػػف ركحػػػػػػػو أريػػػػػػػجي الزًىػػػػػػػػر 
 

ـي غيػػػػػػػر شػػػػػػػقاءو   لػػػػػػػيس ىػػػػػػػذا النعػػػػػػػي
 

 فحػػػػػػػػػػػذاًر حػػػػػػػػػػػذاًر مػػػػػػػػػػػف أيـٌ دفػػػػػػػػػػػرو  
 

رائعة بأف الحياة مطبكعة عمى الشر كأف ما فييػا مػف  ةخمص الشاعر بحكم
 خير أصمو الشر.

لػة عمػى تحقػؽ لمد   ؛استيؿ الشاعر بيتػو بالفعػؿ الما ػي المبنػى لممجيػكؿ
الكقكع كتأكيد معنى أف الحياة جبمت عمى الشر، كأف الشر أصػؿ منيػا، كلمػا أراد أف 

ف كػاف نامينػا فػي الخيػر"  :يؤكد ىػذا المعنػى نجػده شػبو قكلػو حيػث صػكر الشػر ، "كا 
كىػك  ،كرمز إليو بػالـز مػف لكازمػو ،ثـ حذؼ المشبو بو ،بنبات بجامع النمك في كؿ

يؿ ا سػتعارة المكنيػة، كىكػذا نمحػظ مظيػرنا لحالػة نفسػية لػدل "نامينػا" عمػى سػب :قكلو
الشػػاعر لػػـ يكػػف لكسػػعو أف يخمعيػػا عمػػى األشػػياء الكاقعيػػة إ  بف ػػؿ الخيػػاؿ الػػذم 

                                           

 .ُِٔ( د ئؿ اسعجاز صُ)
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أ اؼ ليا الحس كالحركة ، كالتجػارب كالتفاعػؿ   يقتصػراف إ  عمػى األشػياء الحيػة 
ية فػي صػيركرة كاسػتمرار فقط، بؿ تأخذ األشياء المعنكية دكر المثير ل شػياء الحسػ

إنسانية الم مكف كالخصػائص ممػا يتػيح لىنسػاف ىػك اآلخػر أف يصػبح طرفنػا ثالثنػا 
 في المجاؿ.

كلػػئال يػتػػر اسنسػػاف  ،لمتحقيػػر مػػف شػػأنيا ؛"ىػػذه" :كأشػػار إلػػى الحيػػاة بقكلػػو
 ك  يخفي جماؿ الطباؽ المكجكد بيف الخير كالشر الذم يؤكد المعنى كيك حو. ،بيا

يىػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ثمػػػػػػػػارو  ػػػػػػػػرارو كأرلى ال  خى
 

ػػػػدٍت خصػػػػبى أر ػػػػًيا فػػػػي الشػػػػػرً   جى  كى
 

بنػى الشػاعر بيتػو عمػى التشػبيو حيػػث شػبو الشػر بػاألرض التػي تنبػت فييػػا 
نمػػا ىػػي األرض الخصػػبة حتػػى ينمػػك بيػػا الخيػػر عمػػى  كليسػػت أم أرض، ،الخيػػر كا 

سػػػبيؿ التشػػػبيو المجمػػػؿ المؤكػػػد ، كقػػػد عطػػػؼ البيػػػت عمػػػى مػػػا قبمػػػو لمتكسػػػط بػػػيف 
لكجػػكد المناسػػبة بينيمػػا، كنممػػح لكحػػة الت ػػاد التػػي أقػػاـ الشػػاعر عمييػػا  ؛يفالكمػػال
كذلؾ ؛الشر"  -فنرل الطباؽ بيف قكلو: "الخير  ،كختمو بيا ،حيث بدأ بيا بيتو ؛بيتو

 كيك حو. ،ليؤكد معناه
 إف ىػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػراب كىػػػػػػػػػػك قبػػػػػػػػػػيحي 

 

 فػػػػػػػاح مػػػػػػػف ركحػػػػػػػو أريػػػػػػػحي الزًىػػػػػػػػر 
 

ػا خصػبة بدأ الشػاعر بيتػو بػػ "إف" لتأكيػد مػا ذ ىػب إليػو مػف كػكف الشػر أر ن
 ينمك كيترعرع فييا الخير.

كقػػد بنػػى بيتػػو عمػػى التشػػبيو حيػػث صػػكر ىيئػػة نمػػك الخيػػر فػػي أرض الشػػر 
بييئة انتشار رائحة الزىكر، كتعطيرىػا الجػك بػالرغـ مػف إنباتيػا فػي التػراب الممػزكج 

 بالشر كالمكصكؼ بالقبح.
صكرة التشبييية كما زاد الصػكرة كقكلو "قبيح" جممة اعترا ية لمتقبيح مف ال

 جما ن كركنقنا.
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مػف شػأنو ،  كفي اسـ اسشارة "ىذا" المشار بو لمتراب كذلؾ مف باب التحقير
في فيح الرائحة الطيبة لمزىكر، لذا نراه شػبو  اكبالرغـ مف ككنو قبيحان إ  أف لو تأثيرن 

ازمػػو عمػػى سػػبيؿ كرمػػز إليػػو بػػالـز مػػف لك  ،ثػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو ،التػػراب باسنسػػاف
 ا ستعارة المكنية.

ـي غيػػػػػػػر شػػػػػػػقاءو   لػػػػػػػيس ىػػػػػػػذا النعػػػػػػػي
 

 فحػػػػػػػػػػػذاًر حػػػػػػػػػػػذاًر مػػػػػػػػػػػف أيـٌ دفػػػػػػػػػػػرو  
 

سػمكب أفقػد بنػى بيتػو عمػى  ،استيؿ بيتو بػالنفي بمػيس كا سػتثناء بػػ "غيػر"
لتأكيد حقيقة دعكاه بأف كؿ ما في ىػذه الحيػاة الػدينا مػف خيػر يكػكف منبتػو  ؛القصر

 مف نعيـ فيك نعيـ زائؼ   يدكـ فحذار حذار منيا.مف شر، كما في ىذه الحياة 
كأردؼ القصر بالتعبير باسـ اسشارة القريب  ،كىك قصر مكصكؼ عمى صفة

كيدمجيا في  ،فاسـ اسشارة يمسؾ بالجممة التي قبمو ،لمتحقير مف شأف الدينا ؛"ىذا"
نما خصت الذاؿ بالد لة عمػى اسشػارة " ؼ المسػاف، ألنيػا مػف طػر ؛ الجممة الثانية، كا 

كيستثير مػع ذلػؾ بمسػانو،  ،بمفظو أك بيده ،فالمتكمـ يشير نحكه ،كالمبيـ مشار إليو
فػػاذا ذىػػب القمػب إلػػى شػػيء ذىابنػػا معقػػك ن ذىبػػت الجػػكارح  ،فػاف الجػػكارح خػػدـ القمػػب

ك   ،نحػػكه ذىابنػػا محسكسنػػا، كالعمػػدة فػػي اسشػػارة فػػي مػػكاطف التخاطػػب عمػػى المسػػاف
كالالـ ىنا لمبعػد المعنػكم،  (ُ)ككف مخرجو مف عذبة المسافيمكف إشارتو إ  بحرؼ ي
 كىذا قمة في البعد. ،  تبقي عمى حاؿ ،فيذه الدنيا نعيميا زائؿ

"حػذار حػذار" عمػى سػبيؿ  :حيػث كػرر قكلػو ؛كقد خػتـ الشػاعر بيتػو بػالتكرار
عمؿ لما كبممذاتيا كال ،كالتأثر بيا ،كذلؾ لمتحذير مف اسغترار بالحياة الدنيا ،اسطناب
 بعدىا.

كبذلؾ تت ح عبقرية اليمشرم في استخدامو ليذا التكػرار، إذ نػراه يػدرؾ أف 
نما عمى ما بعد المفظػة المكػررة كمػدل ا رتبػاط  مدار ذلؾ ليس عمى التكرار ذاتو ، كا 

                                           

 (ُٖٓص ُ( بدائع الفكائد  بف القيـ، )جُ)
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بينيما في سياؽ كاحد، لذا نراه كرر حتى يؤكد بعدـ دكاـ الدنيا كأنيا   تستقر عمػى 
 ا اسنساف.فال يػتر بي ،حاؿ

كبيذا فاف التكرار لو عالقة كثيقػة بطبيعػة حيػاة اليمشػرم كظركفػو النفسػية  
كرغبة اليمشرم الجامحة في ا ىتماـ بتمػؾ الجيػة بالػذات ، كىػي تمثػؿ بػذلؾ د لػة 

 نفسية قيمة، كفي قكلو أـ دفر كناية عف الدنيا.
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(1)السكىن احلاكم
 

ـٍ أجػػػػٍد فػػػػي الحيػػػػاة لػػػػي أيذيننػػػػ  ػ ا تسػػػػلىػػػػ
 

ػػػػػػػػػمػػػػػػػػ   اٍككىامى أك فػػػػػػػػػؤادنا حنكنػػػػػػػػػػعي شى
 

 بػػػػػي كلػػػػػذا قىػػػػػد أتيػػػػػتي أشػػػػػككؾ مػػػػػا
 

 فمقػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػرحـ الكئيػػػػػػػػػب الحزينػػػػػػػػػػا 
 

 طػػػػركبه  كػػػػاف لػػػػي فػػػػي الحيػػػػاة قمػػػػبه 
 

 يىتىػـنػػػػػػػػػػػػػػػى كالطىػػػػػػػػػػػػػػػائًر الـصػػػػػػػػػػػػػػػداح 
 

 أىٍحػػػػرؽ الحػػػػزفي منػػػػو ريػػػػش جناحيػػػػػ
 

 ػػػػػػػػًو كأىٍىػػػػػػػكىل بػػػػػػػوى كسػػػػػػػيرى الجنػػػػػػػاحً  
 

ف  رٍقػػػػػػػػػػػػفـتحمػػػػػػػػػػػٍؿ منػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػاه كى
 

 اشػػػػػػعاع  ػػػػػػاءً ػػػػػػػوي عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ الف 
 

 قبػػػػػػؿ أف يق ػػػػػػػى الفػػػػػػؤاد كيم ػػػػػػػي
 

ػػػػػػاًمالن معػػػػػػو فػػػػػػي الفنػػػػػػاء التياعػػػػػػ   احى
 

 

                                           

 ُْْ( الديكاف صُ)
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 (ُ)السكىن احلاكم
"فػػي ىػػذا النشػػيد حيػػث تنتيػػي الحيػػاة كيسػػكد الصػػمت كيخػػيـ الفنػػاء يصػػرح 
الشاعر في العدـ مستجدينا أف يسمع شككاه، كيبدك أف الشاعر فقد أذف المصػيخ لػو 

ركح الشػعر ليصػؿ إلػى ىػذا العػالـ العجيػب ليبثػو شػككاه في عالـ الحياة، فاسػتعاف بػ
 :(ِ)فنراه يقكؿ"

ـٍ أجػػػػٍد فػػػػي الحيػػػػاة لػػػػي أيذيننػػػػا تسػػػػ  ػلىػػػػ
 

ػػػػػػػػػٍككىامى أك فػػػػػػػػػؤادنا حنكنػػػػػػػػػمػػػػػػػػ   اػعي شى
 

 بػػػػػي كلػػػػػذا قىػػػػػد أتيػػػػػتي أشػػػػػككؾ مػػػػػا
 

 فمقػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػرحـ الكئيػػػػػػػػػب الحزينػػػػػػػػػػا 
 

 كػػػػاف لػػػػي فػػػػي الحيػػػػاة قمػػػػبه طػػػػركبه 
 

 يىتىػـنػػػػػػػػػػػػػػػى كالطىػػػػػػػػػػػػػػػائًر الـصػػػػػػػػػػػػػػػداح 
 

 رؽ الحػػػػزفي منػػػػو ريػػػػش جناحيػػػػػأىٍحػػػػ
 

 ػػػػػػػػًو كأىٍىػػػػػػػكىل بػػػػػػػوى كسػػػػػػػيرى الجنػػػػػػػاحً  
 

 فـتحمػػػػػػػػػػػٍؿ منػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػاه كفرٍقػػػػػػػػػػػػ
 

 اػػػػػػػوي عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ الف ػػػػػػاًء شػػػػػػعاع 
 

 قبػػػػػػؿ أف يق ػػػػػػػى الفػػػػػػؤاد كيم ػػػػػػػي
 

ػػػػػػاًمالن معػػػػػػو فػػػػػػي الفنػػػػػػاء التياعػػػػػػ   احى
 

ػ ؛لـ يجد الشاعر في دنيا الحياة مف يسػمعو ، كيبثػو شػككاه  الػذا تخيػؿ عالمن
يسمعو بقمبو الحنػكف قبػؿ أذنػو، لػـ  ،كيعيره اىتمامو ،ساه يجد مف يسمعوع ا،خيالين 

يجد في ىذا العالـ الخيالي مف يسػتمع لشػككاه سػكل السػككف المخػيـ عمػى المكػاف، 
لػذا نجػد  ؛فأراد أف يجذب انتباىػو ألكؿ كىمػة حتػى يقبػؿ عميػو مصػػينا بكػؿ جكارحػو 

 ػح عػدـ كجػكد مػف يسػتمع إليػو فػي مف خالليا يك  ،شاعرنا بدأ بيتو بأداة نفي "لـ"
كيأخػذ بيػده كبنصػيحتو، كقػد انتقػى  ،لذا لجأ إليو عساه يفرغ لو شككاه ؛دنيا الناس 

ا ستعطاؼ كالترحـ كالنظر إلى  ساليب األسمكب الخبرم، كالػرض منوالشاعر مف األ
 كيستمع لو. ،عمو يتأثر ؛حالتو الحزينة

                                           

 (.ُْْ( ديكاف اليمشرم )صُ)
 (.ٔٓ( الرحالت الخيالية في الشعر العربي الحديث/ محمد الصالح السميماف )صِ)
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قػديـ فػي أكثػر مػف مك ػع ، فقػد بػؿ اعتمػد عمػى الت ،لـ يكتؼ الشاعر بذلؾ
كذلؾ لالىتماـ بالمقػدـ، كمػا قػدـ  ؛قدـ الجار كالمجركر "في الحياة" عمى المفعكؿ بو

كفي ىذا التقديـ كذاؾ د لة قاطعة مف شاعرنا عمى عدـ كجكد مف  ،"لي" عمى "أذننا"
فعػدـ  ،ليجػد مػف يسػتمع إليػو ؛يستمع لػو فػي دنيػا البشػر، لػذا لجػأ لشػاطئ األعػراؼ

مػا الحيػاة الخياليػة التػي نسػجيا الشػاعر أعمػى الحيػاة الػدنيا ،  صرستماع إليو قاا 
كيستعطفو حتػى  ،فيك يأمؿ أف يجد فييا مف يستمع لو، كىا ىك يحاكؿ مع السككف

 يستمع إليو.
"كالمعػركؼ أف د لػة التقػديـ عمػى القصػر  ،كقد أفاد ىذا التقديـ ا ختصاص

لػػذلؾ فيػػك يسػػتعمؿ فػػي  ؛ـ، كىػػي د لػػة ىادئػػةتفيػػـ مػػف فحػػكل الكػػال ،د لػػة ذكقيػػة
غيػػره قػػؿ خصػػكبة كخالبػػة مػػف أالحػػا ت البعيػػدة عػػف اسنكػػار كالشػػؾ، كمػػف ثػػـ فيػػك 

نما، كليس ىذا كالنفي كا ستثن  .(ُ)قادح في بالغتو"باء كا 
فد لػػة التقػػديـ عمػػى القصػػر فػػي مكػػاف مسػػاك  ،كاألكجػػو أف لكػػؿ مقػػاـ مقػػا ن 

نما لػيره مف طرؽ القصر في مكا نو، فكؿ طريؽ مف طرؽ القصر قكل في مكانة، كا 
 يقع التفا ؿ بيف طرؽ القصر باعتبار الد لة.

 ؛لػػـ يكتػػؼ الشػػاعر بالتقػػديـ لتك ػػيح غر ػػو، بػػؿ لجػػا إلػػى المجػػاز المرسػػؿ
 :كقكلػػو ،"أذننػا تسػمع" :كأكفػى عبػارة، فنجػد فػي قكلػو، ليعبػر عػف مػراده بػأكجز لفػظ 

ألف األذف يعبػر بيػا عػف الكػؿ  ؛قتو في األكلى الجزئيػةنكننا" مجاز مرسؿ عال"فؤادنا ح
يسػػتطيع أف  ،إنسػاف ذك أذف صػاغية :أم ،كقيػد األذف بككنيػػا تسػمع ،كىػك اسنسػاف

كذلؾ ألف األذف  ؛يبيح لو بكؿ مكنكناتو، كيحكز أف يككف مجازان مرسالن عالقتو اآللية
 آلة السمع.

                                           

، ػىَُْٖسنة  ِلناشر :مكتبة كىبة ط، اُْٖ( د  ت التراكيب ،  د/ محمد أبك مكسى /ص ُ)
 ـ.ُٕٖٗ
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 ،و الجزئية، حيػث عبػر بػالجزءكما أف قكلو: "فؤادنا حنكننا" مجاز مرسؿ عالقت
إنسػاننا  :أم ،كىك اسنسػاف، كمػا أنػو قيػد الفػؤاد بككنػو حنكننػا ،كأراد الكؿ ،كىك الفؤاد

عسػػاه يصػػؿ إلػػى مخػػرج  ،كيتجػػاذب أطػػراؼ الحػػديث معػػو ،يسػػمعو ،حنكننػػا عطكفنػػا
 لشككاه.

 بػػػػػي كلػػػػػذا قىػػػػػد أتيػػػػػتي أشػػػػػككؾ مػػػػػا
 

 فمقػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػرحـ الكئيػػػػػػػػػب الحزينػػػػػػػػػػا 
 

كقد عطؼ ىػذا  ه عنده،ءاك عساه يجد عمتو كد ؛لمسككف قدـ الشاعر أسبابو
فبينيمػا تناسػب  ،كذلؾ لما بينيما مػف التكسػط بػيف الكمػاليف ؛البيت عمى السابؽ لو

 ك  يكجد مانع مف الكصؿ. ،كترابط تاـ
فقػد شػكى مػف ، كقد بدأ الشاعر بيتو بحرؼ التحقيؽ الداؿ عمى التأكيػد "قػد"

كتالىػا الفعػؿ  ،كأتبػع "قػد" بالما ػي ،كى منػو إليػوفاشػت ،كلـ يجد مف يسمعو ،زمانو
، كيأمػؿ أف يجػد مبتػػاه المد لة عمى تأكيػد الكػالـ السػابؽ بأنػو لػـ يجػد أحػدن  ؛"أتيت"

عنده، فالفعؿ "أتيت" دؿ عمى التحقيؽ كالحػدكث كتأكيػد كقػكع الفعػؿ، ثػـ أتبعػو بفعػؿ 
صػػػكرتو لػػػدل  كسػػػبؽ بقػػػد لزيػػػادة التأكيػػػد ك ستح ػػػار ،آخػػػر "تػػػرحـ" فعػػػؿ م ػػػارع

كتمػػؾ الييئػػة التػػي عمييػػا مػػف ا سػػتعطاؼ ليػػذا السػػككف ليسػػتمع لػػو،  ،السػػامعيف
فيػك حػزف  ،كالتعبير بالمكصكؿ "ما"  لمتفخيـ كالتيكيؿ بما يشعر بو مػف آلػـ كحػزف

   حد لو. ،عميؽ
كلقػػد عطػػؼ الشػػطر الثػػاني: فمقػػد تػػرحـي الكئيػػب الحزينػػا عمػػى الشػػطر األكؿ 

ؾ لمد لة عمى السرعة، فيك يريد مف السػككف أف يسػتمع لػو بالفاء دكف غيرىا، كذل
كتالىػا  ،في أقرب كقت ممكف، ألنو كئيب ممتمئ باألحزاف كاآل ـ، كتـ العطؼ بالفاء

غيػػر أنيػػا تجعػػؿ ذلػػؾ  ،فالفػػاء ت ػػـ الشػػيء إلػػى الشػػيء كمػػا فعمػػت "الػػكاك" ،بػػػ "قػػد"
 .(ُ)متسقنا بع و في إثر بعض

                                           

 (.ُِٕصْ( الكتاب )جُ)
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كذلؾ يناسب مجريػات  ،داث كتكالييا كتتابعيافالفاء أكحت بسرعة كقكع األح
األحػػداث، كتصػػاعدىا إلػػى بػػؤرة الحػػدث، كسػػاعد عمػػى ذلػػؾ لفظػػو "قػػد" التػػي أكػػدت 

 كقررتو. ،المعنى
كقد تكج شاعرنا ىذا المعنى الرائع بأسػمكب ا لتفػات، فقػد التفػت مػف الػتكمـ 

ؾ الحالػػة التػػي كذلػػؾ لمتأكيػػد عمػػى السػػامع عمػػى تمػػ ؛"أتيػػت" إلػػى الػيبػػة فػػي "الكئيػػب"
ليبػيف لنػا مػدل معاناتػو ،عمػو يجػد  ؛كصؿ إلييا شاعرنا مف الحزف كالبؤس بعد ذلؾ

كىػي التسػرية عػف نفسػو، كىػذا التفصػيؿ بعػد اسجمػاؿ   شػؾ  ،مقصده مف الشككل
 .(ُ)كيستح رىا في الذىف ،نو يقرب الصكرة مف النفسأ

ككػػأف ىػػذه  ،طػػرفيفلػػذا نػػراه جػػاء بقكلػػو "الكئيػػب الحزينػػا" بطريقػػة تعريػػؼ ال
أصبحت حالتو الدائمة ، ككأف الحزف كالكأبة أصبحا مالزميف لو، كيبدك أف السككف 

 حيث يقكؿ: ؛يةفي شككاه كيركييا لو عمى ىيئة ق  قد استمع لو، لذا نراه يفصؿ
 كػػػػاف لػػػػي فػػػػي الحيػػػػاة قمػػػػبه طػػػػركبه 

 

 يىتىػـنػػػػػػػػػػػػػػػى كالطىػػػػػػػػػػػػػػػائًر الـصػػػػػػػػػػػػػػػداح 
 

كيسػػتقر فػػي  ،يتأكػػد المعنػػى فػػي الػػنفسل ؛بػػدأ بيتػػو بالتفصػػيؿ بعػػد اسجمػػاؿ
؛ عمػو ليبػيف لنػا مػدل معاناتػو بعػد ذلػؾ؛ ثـ فصػميا ،الكجداف ، فقد أجمؿ أك ن شككاه

 كىى التسرية عف نفسو ، كىذا التفصيؿ بعد اسجماؿ يجد مقصده مف الشككل، 
 (ُ) كيستح رىا في الذىف " ،ة مف النفسنو يقرب الصكر أ شؾ 

كذلػؾ لتشػكيؽ السػامع  ؛ي" عمػى المسػند إليػو "قمػب"كقدـ الشاعر المسند "لػ
  ،"كاف لي" عمى طريقة الما ي الممزكج باأللـ كالحسرة :لممسند إليو، فقد ذكر قكلو

بالفرح  ، قمب مميئ"قمب طركب" :كبالتالي بشر التساؤؿ، ماذا كاف لو  فيأتي الجكاب
 يتػنى كالطائر الصداح. ،ينشر الفرح في كؿ مكاف ،كالسعادة

حيث شبو القمػب  ،لممبالػة الشديدة في كصؼ حالو بالطرك بالقمب  صؼكك 
                                           

 (.َِٗصّح التمخيص )ج( ينظر اسي اح،  مف شرك ُ)
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كىػك  ،الـز مػف لكازمػوبػكرمز  ،ثـ حذؼ المشبو بو ،باسنساف بجامع التعبير في كؿ
 عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية. "،"يتػنى

ا بالطائر كلػيس  ،كبعد أف شبو القمب في تػنيو كفرحو باسنساف، شبيو أي ن
نما ق ،أم طائر  ،)الصػداح ( الػذم يسػمع صػكتو الجميػؿ فػي كػؿ مكػاف :يػده بقكلػوكا 

عمى سبيؿ التشػبيو المرسػؿ المجمػؿ ، ك  تخفػى تمػؾ  ،بجامع الصكت العذب في كؿ
ففي ذلػؾ كنايػة عػف شػدة  ،الكناية الرائعة الكامنة في قكلو: "يتػنى كالطائر الصداح"

 الفرح كالسركر عمى الحالة التي كاف عمييا قبؿ ذلؾ.

فكميػػا معػػاف  ،"طػػركب يتػنػػى" مػػف مراعػػاة النظيػػر :يخفػػى مػػا فػػي قكلػػو ك 
سػػى الكػػامف فػػي نفسػػو الشػػاعر فػػي تصػػعيد مكقػػؼ الحػػزف كاأل ثػػـ يسػػتمر ،متسػػاكية

قمػة المعانػاة الركمانسػية فػي تكشػؼ ىائػؿ لمصػكرة ؛ ليصػؿ إلػى القابع عمى كجدانو
 حيث يقكؿ: ،بطريقة منتظمة مشبعة بالعاطفة كاألحاسيس

 الحػػػػزفي منػػػػو ريػػػػش جناحيػػػػػأىٍحػػػػرؽ 
 

 ػػػػػػػػًو كأىٍىػػػػػػػكىل بػػػػػػػوى كسػػػػػػػيرى الجنػػػػػػػاحً  
 

فبعد أف شبو قمبو كتػنيو بالطائر الصداح، نراه قػد  ،نراه يسترسؿ في شككاه
تخيؿ أف قمبو أصبح طائرنا دقيقنا فكنى عف تحطيمو ككسره فػي قكلػو: "أحػرؽ الحػزف 

لػذا نػراه تخيػؿ  ؛يقػةمنو ريش جناحيو" كالحزف لـ يشعؿ النار، كلـ يحػرؽ عمػى الحق
كىػك اسحػراؽ  ،كرمز إليو بالـز مػف لكازمػو ،ثـ حذؼ المشبو ،أف الحزف يشبو النار

حراقػػو تخيػػػؿ أف جناحيػػػو ا  كلتأكيػػػد اشػػتعاؿ داخمػػػو ك  ؛عمػػى سػػػبيؿ ا سػػتعارة المكنيػػػة
 ر الجناح.يفق ت عميو تمامنا، كأصبح كسً  ، رمت منيما النارأ

مػػى كزف فعيػػؿ الدالػػة عمػػى الثبػػات كىػػي ع، ك  يخفػػى مػػا فػػي لفظػػو "كسػػير"
ػا داخم ،كالمبالػة في الشيء كفػي ىػذا د لػة  ،اينػا كخارجينػككأف شاعرنا أصبح محطمن

ا كبيرنا في قمبو ،قاطعة عمى قصة حبو التي لـ تكتمؿ ـ تستطع األياـ ل ،كأحدثت جرحن
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 اكييا.ك  األحداث أف تد
 فـتحمػػػػػػػػػػػٍؿ منػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػاه كفرٍقػػػػػػػػػػػػ

 

اػػػػػػػوي عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ الف ػػػػػػاًء شػػػػػػ   عاعن
 

 قبػػػػػػؿ أف يق ػػػػػػػى الفػػػػػػؤاد كيم ػػػػػػػي
 

ػػػػػػا  ػػػػػػاًمالن معػػػػػػو فػػػػػػي الفنػػػػػػاء التياعن  حى
 

"فتحمػؿ  :بعد ما كاف شاعرنا يحدثو عف نفسو التفت ثانينا لمسػككف قػائالن لػو
كعطؼ بالفاء حتػى   يمػؿ السػككف منػو كيتعػاطؼ معػو عمػو  ،منو أساه كفرقو ..."

المشػػػاعر كاألحاسػػػيس  يجػػػد لػػػو مخػػػرج ، فكػػػأف الفػػػاء فػػػي سػػػرعتيا صػػػكرت سػػػرعة
 كصكرت ا طرابو في إخراجيا كبثو شككاه لمسككف. ،المتداخمة في نفس شاعرنا

فيػػك  ،" تحمػػؿ، كفػػرؽ" عمػػى سػػبيؿ التمنػػي:ثػػـ يتكجػػو إليػػو بػػاألمر فػػي قكلػػو
كيفرج عنو كربػو قبػؿ أف يصػؿ  ،كيحمؿ معو ىمو ،يتمنى مف السككف أف يستمع لو

ثـ حذؼ  ،كيفرؽ ،ألسى بشيء مممكس يحمؿكقد صكر الشاعر ا ،إلى مثكاه األخير
 المشبو بو عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.

كىػي أف  ،كاألمر ىنا لػيس بػالتفريؽ فحسػب، بػؿ التفريػؽ عمػى ىيئػة معينػة
كفػي ىػذا د لػة  ،فػال يسػتطيع أف يجػد أجػزاءه مػرة أخػرل ،ينشر في الف اء الفسيح
رادتو لمتخمص منو نيائينا ،عمى حنؽ الشاعر منو ف كػؿ إ :لذا نراه يقػكؿ لمسػككف ؛كا 

 ىذا يحدث:
 قبػػػػػػؿ أف يق ػػػػػػػى الفػػػػػػؤاد كيم ػػػػػػػي

 

ػػػػػػا  ػػػػػػاًمالن معػػػػػػو فػػػػػػي الفنػػػػػػاء التياعن  حى
 

فالقمػب  جزئيػة،كفػي ىػذا مجػاز مرسػؿ عالقتػو البالفؤاد عػف الكػؿ،  كقد عبر
ذا فسػػد، فسػػد سػػائر  ،صػػمح سػػائر الجسػػد ،فػػاذا صػػمح ،مػػكطف الحػػزف كالسػػعادة كا 

 الجسد.
لمد لػػة عمػػى ا سػػتمرار كاستح ػػار  ؛فػػي "يم ػػي، يق ػػي"كعبػػر بالم ػػارع 

ا لتيػػاع بصػػكرة حقيبػػة يحمميػػا  الحػػزف كاألسػػى لػػو صػػكر ةالزمػػالصػػكرة ، كلتأكيػػد م
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كرمػز إليػو بػالـز مػف لكازمػو  ،ثـ حذؼ المشبو بو ،في كؿ الزمةالمسافر بجامع الم
مناسػػبة "يم ػػي" عمػػى "يق ػػي" لم :عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعارة المكنيػػة، كقػػد عطػػؼ قكلػػو

 كىك ما يعرؼ بالتكسط بيف الكماليف. ،بينيما
ك  يخفى جماؿ الجناس الناقص فػي قكلػو يم ػي، يق ػي ممػا أحػدث مػيالن 

صػاءن إلى المعنى كأحدث تطريبنا ل ذف.  كا 
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 (ُ)ساحز الىادي ادلغىي
 سػػػػػاحر المػػػػػكًت طػػػػػاؿ صػػػػػمتىؾ ـىيػػػػػا

 

ػػػػػػػػػع المحػػػػػػػػػفى أـييػػػػػػػػػ   الشػػػػػػػػػادم ذارىج 
 

ػػػػػػػفـ قػػػػػػػـ أيػػػػػػػا عػػػػػػػازؼ المنػػػػػػػكًف ك   غى
 

ـى فػػػػكؽ صػػػػمًت الػػػػكادم   كابعػػػػث الػػػػنػ
 

 راؾ تبعػػػػػػػػػثي لحننػػػػػػػػػاأليفػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػا 
 

 فػػػػػػاٍخبًر الشػػػػػػعرى مػػػػػػا دىػػػػػػى قيثػػػػػػارؾً  
 

 سػػػػػػػػػػكءة لميػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػي عطمتيػػػػػػػػػػا
 

 كعفػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي غناًئيػػػػػػػػػػا أكتػػػػػػػػػػارؾ 
 

 

                                           

 (.ُْٓ(   الديكاف )ُ)
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 (ُ)ساحز الىادي ادلغىن

يعػػد ىػػذا النشػػيد األخيػػر لشػػاطئ األعػػراؼ، يتخيػػؿ فيػػو الشػػاعر مػنينػػا يعبػػث 
لمػػكت يػنػػي أىػػؿ الفنػػاء، كمػػا كػػاف يػنػػي ألحػػاف الحيػػاة، غيػػر أف بقيثػػارة فػػي كادم ا

فيطمب منو الشاعر النيكض كبعث لحف الحياة في  ،كطاؿ صمتو ت،قيثارتو قد تعطم
 صمت الكادم ككحشتو حيث يقكؿ:

 سػػػػػاحر المػػػػػكًت طػػػػػاؿ صػػػػػمتىؾ ـىيػػػػػا
 

ػػػػػػػػػع المحػػػػػػػػػفى أـييػػػػػػػػػ   الشػػػػػػػػػادم ذارىج 
 

ػػػػػػػفـ   قػػػػػػػـ أيػػػػػػػا عػػػػػػػازؼ المنػػػػػػػكًف كغى
 

 ـى فػػػػكؽ صػػػػمًت الػػػػكادمكابعػػػػث الػػػػنػ 
 

 ليفػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػا اراؾ تبعػػػػػػػػػثي لحننػػػػػػػػػا
 

 فػػػػػػاٍخبًر الشػػػػػػعرى مػػػػػػا دىػػػػػػى قيثػػػػػػارؾً  
 

 سػػػػػػػػػػكءة لميػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػي عطمتيػػػػػػػػػػا
 

 كعفػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي غناًئيػػػػػػػػػػا أكتػػػػػػػػػػارؾ 
 

"يتخيػػؿ الشػػاعر مػنينػػا فػػي كادم المػػكت يػنػػي الفنػػانيف لحننػػا صػػامتنا ، كىػػك 
تفرقيػا عمػى الربيػع ك  ،بعينو المػني الذم كانت مكسيقى الكجكد تستمد ينابيعيا منػو

كاألطيار كالمياه كالنكر.... يتخيؿ الشػاعر كقػكؼ المػنػي صػامتنا بقيثارتػو المحطمػة 
 .(ِ)فال تسمع األلحاف" ،يعزؼ عمييا

تو كسػػماه بػػذلؾ لجمػػاؿ صػػك  ،نػػادل الشػػاعر المػنػػي بقكلػػو: "سػػاحر المػػكت"
از ألف المكقػؼ لىيجػ ؛ذاف، كنراه قد حػذؼ األداة "يػا"كألحانو التي تسحر القمكب كاآل
فػػالجك معػػتـ ككئيػػب يسػػكد الصػػمت عمػػى مػػف فػػي  ،  يسػػتدعي اسطالػػة فػػي الكػػالـ

كيحرر نفسو منيا ، كيرجع ليػا األلحػاف  ،فأراد الشاعر أف يكسر تمؾ القيكد ،المكاف
كحطمػػػت ، ككممػػػا حػػػاكؿ  ،كقػػػد كسػػػرت القيثػػػارة ،كلكػػػف ىييػػػات ىييػػػات ،كاألنػػػػاـ

 صمت كالسككف.ككأنيا استسممت لم ،استرجاعيا أبت
            طػػػاؿ كقػػػت صػػػمتؾ  :"طػػػاؿ صػػػمتؾ" أصػػػميا :لىيجػػػاز نجػػػد قكلػػػو اكاسػػػتمرارن 

"فحػػػذؼ الشػػػاعر الم ػػػاؼ كأقػػػاـ الم ػػػاؼ إليػػػو مقامػػػو لمعمػػػـ بػػػو، كألف المقػػػاـ   
                                           

 (.ُْٓ( الديكاف )ُ)
 (.ُْٓ( الديكاف )ِ)
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 يستدعي كجكده .
ممكاف الحياة لكليعكد  ؛حتى يقـك بميمتو ؛ثـ أراد أف يمفت انتباىو مرة أخرل

عساه يسػتمع  ؛عمى سبيؿ ا لتماس كالتمطؼ أمر ،"ىيا رجـع المحف" كما كاف بقكلو:
ثـ يناديو مرة أخرل بكصؼ آخػر "أييػذا الشػادم" حتػى ينتبػو كيسػتعيد  كيقـك بعممو،

عمػو قػد نسػاه ثػـ ذكػر ، كيذكره بو، كناداه بػ"الشادم" حتى يحثو عمى الػناء ،أمجاده
ألف الك ع  ؛لتماس بالقياـ بميمتوفطمب منو عمى جية األمر المفيد ا   ،قكلو: "قـ"

 ،كفػػي ىػػذا د لػػة عمػػى عظػػـ مػػا سػػيأتي بعػػد ىػػذه األداة ،جمػػؿ، كأتبػػع األمػػر بالنػػداء
ػػا أنيػػا لمبعيػػد "أيػػا" كاألمػػر الػػذم  ،كذلػػؾ لمد لػػة عمػػى تعظػػيـ شػػأف المػػدعك ؛كخصكصن

 يدعي إليو.
حيػػث صػػكر المػػكت بممػػؾ يعػػزؼ حكلػػو  ؛"عػػازؼ المنػػكف" :ثػػـ كصػػفو بقكلػػو

ثػـ حػذؼ المشػبو بػو عمػى سػبيؿ ا سػتعارة المكنيػة، كفػي إ ػافة العػازؼ  ،كفالعازف
 ككأنو قد اختص بالمكت دكف سكاه. ،لممنكف تفيد التخصيص

ككميػا ، "غػف، كابعػث" :كىػك الػنػاء ،كبعد ما أمره بالقياـ جػاء األمػر الثػاني 
بة لكجػكد المناسػ ؛عمى سبيؿ ا لتماس، كقد عطفت ىذه األكامر بع يا عمػى بعػض

 فكصؿ لمتكسط بيف الكماليف. ،التامة بينيـ
كحػذؼ المشػبو  ،كقد صكر الشاعر الػنػـ بكػائف حػي يرسػؿ لطمػب شػيء مػا

"ابعػث" عمػى سػبيؿ ا سػتعارة المكنيػة، كبعػد نػداء  :كرمز إليػو بػالـز مػف لكازمػو ،بو
كىتػػاؼ شػػاعرنا لممػنػػي لبعػػث األلحػػاف كلمػنػػاء إ  أف المػنػػي   يسػػتجيب لكػػؿ ىػػذا 

 فيقكؿ: ،المكت مفقد عطمت قيثارتو عف بعث الحياة في كاد ،اءالند
 ليفػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػا اراؾ تبعػػػػػػػػػثي لحننػػػػػػػػػا

 

 فػػػػػػاٍخبًر الشػػػػػػعرى مػػػػػػا دىػػػػػػى قيثػػػػػػارؾً  
 

 سػػػػػػػػػػكءة لميػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػي عطمتيػػػػػػػػػػا
 

 كعفػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي غناًئيػػػػػػػػػػا أكتػػػػػػػػػػارؾ 
 

"ليفػػي  مػػا اراؾ تبعػػث  :فنػػادل متحسػػرنا عمػػى تمػػؾ الحالػػة التػػي كصػػؿ إلييػػا
فػال يقت ػي اسطالػة ، ثػـ أخػػذ  ،المقػاـ مقػاـ حػزف كحسػػرةألف  ؛كحػذؼ األداة ،لحننػا"

كذكرىػػا   مػػا سػػبب عػػدـ بعثػػؾ ل لحػػاف :أم ،"مػػا أراؾ تبعػػث لحننػػا" :يحثػػو مػػرة أخػػرل
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كذلؾ لمتقميػؿ ،  ؛كأنو يريده أف يدافع عف نفسو ، كقد نكر لفظة "لحننا" ؛بيذه الييئة
 .قميال المحفابعث لحننا حتى كلك كاف  :أم

كىػك بيػذه  ،أخبر" عمى جية ا لتماس بتقػديـ أسػبابو لمشػعرثـ طمب منو "ف
ثػـ حػذؼ المشػبو  ،الطريقة يككف قد صكر الشعر بانساف أك قاضو يحكػـ فػي ق ػية

 كىك اسخبار عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية. ،كرمز إليو بالـز مف لكازمو ،بو
 سػػػػػػػػػػكءةن لميػػػػػػػػػػًد التػػػػػػػػػػي عـطمىٍتيىػػػػػػػػػػا

 

فىػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػي غناًئيػػػػػػػػػػا أٍكتىػػػػػػػػػػارؾ   كعى
 

عك الشاعر عمى تمؾ اليد التي عطمػت قيثارتػو عػف بعػث الحيػاة فػي كادم يد
ألف اليػػد  ؛"سػػكءة لميػػد" التعبيػػر باليػػد مجػػاز مرسػػؿ عالقتػػو السػػببية :كقكلػػو ،المػػكت

 سبب في اسفساد كالتخريب.
لمتناسػب التػاـ  ؛كقد عطؼ جممة "كعفػت فػي غنائيػا أكتػارؾ" عمػى مػا قبميػا

"عـطمتيػػا" بالتشػػديد يػػدؿ عمػػى مػػدل  :كقكلػػو ،اليففكصػػؿ لمتكسػػط بػػيف الكمػػ ،بينيمػػا
ككأف مف قاـ بيذا التعطيؿ كاف عمػى بينػة بمػا يفعػؿ ، كقػد اسػتطاع  ،إحكاـ التعطيؿ

ليبػيف لنػا مػدل  ؛الشاعر ببراعة فائقة أف يكظؼ ىذه الحركات الطكيمػة تكظيفنػا جيػدنا
تية يػػرتبط تحممػػو كصػػبره عمػػى مػػا قاسػػى كعػػانى، ففػػي امتػػداد الحػػركؼ إمكانيػػة صػػك 

ك  نػدرم نيايتػو مػف عػدـ  ،كىػك إيقػاع نحسػو ،اسيقاع بيا حسػب ارتباطيػا بػالمعنى
فطكؿ األلػؼ  ،فا متداد مستمر في استمرار المد ،فسكاء طاؿ الميؿ أك قصر ،نيايتو

الػػكادم ...." طػػكؿ  - عػػازؼ – أيػػا -الشػػادم - أييػػذا -ىيػػا -طػػاؿ -فػػي "سػػاحر
 لمحزف كالخكؼ مصحكبنا بالرجاء.

قد اسػتطاع شػاعرنا أف يرسػـ جزيئػات لكحتػو الشػعكرية بصػكر تنبثػؽ مػف ك 
ثػرنا نفسػينا مكحػدنا ، بحيػث إنيػا أكتتداخؿ لكي تكلد لنا  ،ذر الصكرافتت ،ذاتو الشاعرة

كانت مف الجدة كا بتكار فانتيت إليو لكحة شعكرية تنطؽ بما تحممػو ذاتػو الشػاعرة 
 في تجربة فنية صادقة.

عنػػد اليمشػػرم   تختمػػؼ فػػي شػػيء عػػف نظائرىػػا لػػدل كرؤيػػة ىػػذا الجانػػب 
كىذا القمػؽ كلػد فػي شػعره تمػردنا عمػى  ،فيك دائـ القمؽ ،الشعراء الركمانسييف بعامة
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ف ىػك تمػرد الركمانسػييف  األحياء، لكنو غير التمرد الذم يف ي إلى مكقػؼ مجػدد كا 
ع دكف أف يجرؤكا الذم نرل عندىـ استعذابنا ل لـ نفسو كرغبة في الفرار، كنبذ الكاق

عمى تحطيـ ىذا الكاقع الذم يزىؽ نفكسيـ بقساكتو، كمف ثـ يأتي الحػزف كالتشػاـؤ 
 تعبيرنا عف ىذا المكقؼ القمؽ.

 ؛ىكذا طاؼ اليمشرم في عالـ الخياؿ الذم أبدعتو مخيمتو كركحو الشػعرية
عميػو  ليطرح في ىذا العالـ بقايا حزنو الكئيب الذم رسمتو الحيػاة الحزينػة ، فجعمػت

، ككاف  بد ليذه الركح مػف التطيػر منيػا فكانػت الرحمػة  ،مسحة مف الرىبة كالتشاـؤ
 كسيمة لمخالص ك رتقاء الركح في عالـ الطير.

إف رحمة اليمشرم ىي تعبير عف نزكع ركمانتيكي يسمك مف خاللو الشاعر 
عى بيذا كيبكح بمشاعره كنزعاتو كأىكائو، بما فييا مف شجف كألـ، كيس ،فكؽ الكاقع

 .(ُ)البكح إلى تحقيؽ شيء مف الخالص أك التكازف

                                           

 .ٔٓ( الرحالت الخيالية في الشعر العربي الحديث صُ)
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 اخلامتة
الحمد   رب العالميف ، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا رسكؿ ا  ، كعمى آلو 

 كصحبو كمف ك ه.

 أما بعد...
 فاف مف أىـ النتائج التي يمكف رصدىا في نياية ىذه الدراسة ما يمي :

 فقػػد رسػػـ صػػكره بطريقػػة دقيقػػة  ةكثػػرت الصػػكر التشػػبييية بصػػكرة ممفتػػ ،
عمػػى ا سػػتعارة بأنكاعيػػا المختمفػػة ، كأ ػػفى عمييػػا  ، معتمػػدان كعنايػػة فائقػػة 

مما جعميا صػادقة  ؛كمشاعره لمستو اسبداعية الخاصة ، كأكدعيا أحاسيسو
 كمعبرة .

 ظ كالجمؿ الناصعة الصافية ، فقد كاف اتميز اليمشرم بدقتو في اختيار األلف
فػػػي تشػػػكيؿ الصػػػكرة ، فبػػػدت اختياراتػػػو متسػػػقو مػػػع حالتػػػو  لمكممػػػة دكرىػػػا

  ؛تعرؼ تراكيبو كمكسػيقاه النبػك الكجدانية ، كمتناغمة مع نفس مبدعيا ،  
تنيػؿ مػف كػؿ الينػابيع  ،لتمرنو بيا زمنان طكيالن، كلصدكرىا عف مكىبػة غنيػة

 ، بؿ تنفرد بطرائقيا في التعبير المؤدم لمػرض .ك  تقمد
 بعناصػػر الطبيعػػة ، إذ كػػاف يسػػتمع إلػػى مناجػػاة أركاحيػػا ،  امتػػزاج اليمشػػرم

ف الحػس الركمانسػػي الممتػػزج كيبثيػا آ مػػو كأحالمػو ، كمػػا يفصػػح شػعره عػػ
 بالرؤيا الكاقعية . اأحيانن 

  نشػػػػائية ، التػػػػي بنيػػػت عمييػػػػا أبياتػػػػو، التنػػػكع بػػػػيف األسػػػػاليب الخبريػػػة كاس
 كاستخداميا كفؽ مقت ى الحاؿ كمتطمب المقاـ .

 ف دؿ فانما يدؿ عمى نفس شاعرة تنكع ص كره بيف الحسية كالعقمية ، كىذا كا 
 كمعبرة ، عما يعتمؿ في كجدانو كفؽ ما يقت يو المقاـ .
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  تصػاؿ كلػذلؾ كػاف ا ؛كاف الحكار ىػك الكاشػؼ عػف األحػداث كالمصػعد ليػا 
بو كمػاؿ شػ عمػى اتصػاؿ ذاتػي داخمػي مػف خػالؿ ابيف الجمؿ في أغمبو قائمنػ

 مف بالغتو . ابينا شيئن ا تصاؿ ، كقد 
 لحاجػػة المعنػػى ، كمتطمبػػات المقػػاـ مثػػؿ أسػػمكب  اكثػػرت أسػػاليب التككيػػد تبعنػػ

 الحصر بالتقديـ كالنفي كا ستثناء كغيرىا ....
 مكسػػيقاه ، حيػػث تتنػػكع بػػيف مكسػػيقى نفسػػية  قدرتػػو عمػػى تنكيػػع مصػػادر

 ىامسػػة ، كمكسػػيقى لفظيػػة ممتعػػة ، كمػػا نػػرل مقػػدرة رائعػػة فػػي الجمػػع بػػيف
مكسػيقى األلفػاظ الرشػيقة ، ذات الخفػة عمػى المسػاف ، كحسػف التػأثير عمػى 

 الحكاس كمكسيقى المعنى ، حيث نشعر بالتكاـؤ المكسيقي كالفكرم .
  لجػػكء الشػػاعر لمتكػػرار ، فيػػك كسػػيمة تسػػاعده فػػي الكشػػؼ عمػػا يجػػكؿ فػػي

 نفسو ، كتفسر الرغبة في اسلحاح عمى تعميؽ الفكرة .
 لػكاف مػف البػديع كالجنػاس كالطبػاؽ كالمقابمػة كمراعػاة اشتممت الرحمة عمى أ

النظيػػر كا قتبػػاس مػػف المعػػاني القرآنيػػة أحيانان.........ككميػػا قػػد اسػػتدعاىا 
 المقاـ كتطمبيا المعنى .

     كاف لحرؼ العطػؼ الفػاء الح ػكر القػكم ، فػي الػربط بػيف األحػداث ، إذ
 أكثر مف مرة ، فحكت سرعة األحداث كتكالييا  تكرر

كبعد تتبع لمػا قالػو اليمشػرم ، كجػد أف الصػكرة الكجدانيػة كخصػائص المدرسػة 
 فجعمتو مف ركاد المدرسة اسبداعية الحديثة.  الركمانسية تػمب عميو،

 ،،، كانا أف الحمد   رب العالميف كآخر دع ،كا  المكفؽ
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َُِّ 

 ادلصادر وادلزاجع

 القرآف الكريـ. -
يخ عبػد القػاىر الجرجػاني فػي تنميػة التػذكؽ أثر استخداـ نظرية النظـ عند الش .ُ

البالغػػػي لطالبػػػات المػػػػة العربيػػػة، د/نجػػػاح أحمػػػد عبػػػد الكػػػريـ الظػػػاىر، مكتبػػػة 
 ـ.ََِٔىػ، ُِْٕسنة  ُالعبيكات/ الرياض/ ط

لبنػاف،  -أسرار البالغػة/ عبػد القػاىر الجرجػاني. ىػػ ريترػػ دار المسػيرة بيػركت  .ِ
 ـُّٖٗىػ َُّْسنة  ُط

القػػرآف الكػػريـ، د/ عبػػد الحميػػد ىنػػداكم، الػػدار الثقافيػػة  اسعجػػاز الصػػكتي فػػي .ّ
 ـ.ُّٗٗىػ، ُُّْالقاىرة/ ط أكلى سنة 

 ُاسي ػػػاح/ الخطيػػػب القزكينػػػي، ت.د/ عبػػػد المتعػػػاؿ الصػػػعيدم، ط الحمبػػػي ج .ْ
 القاىرة.

بػػدائع الفكائػػد،  محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف قػػيـ الجكزيػػة أبػػك عبػػد ا  ،  .ٓ
 الفقو اسسالمي جدة. الجزء األكؿ،الناشر / مجمع

بػية اسي اح لتمخيص المفتاح فػي عمػـك البالغػة المعػاني كالبيػاف كالبػديع، د/  .ٔ
 ـ.ََِٓالقاىرة سنة -عبد المتعاؿ الصعيدم، مكتبة اآلداب

بنػػاء القصػػيدة العربيػػة الحديثػػة، د/ عمػػي عشػػرم، ط دار مرجػػاف لمطباعػػة سػػنة  .ٕ
 ـ.ُٖٕٗ

 بدكف.-يدم، المكتبة السمفيةالبالغة العالية، د/ عبد المتعاؿ الصع .ٖ
جماعػػة أبكلمػػك كأثرىػػا فػػي الشػػعر الحػػديث، د/عبػػد العزيػػز الدسػػكقي، ط معيػػد  .ٗ

 ـ.َُٔٗالدراسات العربية سنة 
-مػػد زغمػػكؿ سػػالـ، منشػػأة المعػػارؼثيػػر الحمبػػي، ت/محجػػكىر الكنػػز  بػػف األ  .َُ

 بدكف. -سكندريةاس
حمػد محمػد أبػك خصائص التراكيب دراسػة تحميميػة لمسػائؿ عمػـ المعػاني، د/ م .ُُ
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 ـ.َََِىػ، ُُِْ ٓط ،مكسى، مكتبة كىبة
دراسة في البالغة كالشعر، د/ محمد محمػد أبػك مكسػى، مطبعػة مكتبػة كىبػة،  .ُِ

 ـ.ُُٗٗىػ، ُُُْ ،ط أكلى
د ئؿ اسعجاز/ عبد القاىر الجرجاني، ت/محمكد محمد شاكر ط/ الثانية سػنة  .ُّ

 ـ.ُِٗٗىػ، َُّْ
ىػػػ ، َُْٖسػنة  ،ِط ،/ مكتبػة كىبػةد  ت التراكيػب  د/ محمػد أبػك مكسػى  .ُْ

 ـ.ُٕٖٗ
 -طبعػة دار الشػعب الثالثػة  -الديكاف في األدب كالنقػد/ عبػاس محمػكد العقػاد .ُٓ

 ـ.ُِٕٗ -القاىرة
ديػػػكاف اليمشػػػرم ت/صػػػالح جػػػكدت، تقػػػديـ د/ عبػػػد العزيػػػز شػػػرؼ، ط الييئػػػة  .ُٔ

 ـ.ُٗٗٗالمصرية العامة لمكتاب 
 بدكف. -د الصالح السميماف الرحالت الخيالية في الشعر العربي الحديث/محم .ُٕ
ـ نشػػػر ُُٕٗالركمانتيكيػػػة، د/ محمػػػد غنيمػػػي ىػػػالؿ، ط دار العػػػالـ العربػػػي  .ُٖ

 ني ة مصر.
 ـ.ُِٕٗالرمزية في األدب العربي، ط دار ني ة مصر  .ُٗ
سبؿ استنباط المعاني فػي القػرآف كالسػنة، د/ محمػكد تكفيػؽ، مطبعػة كىبػة ط  .َِ

 بدكف. -أكلى 
ابػػػف سػػػناف الخفػػػاجي ت/ عبػػػد المتعػػػاؿ  سػػػر الفصػػػاحة/ أبػػػي محمػػػد عبػػػد ا  .ُِ

 ـ.ُِٓٗىػ ، ُِّٕالصعيدم/ الناشر مكتبة كمطبعة محمد عمي صبيح 
 الشعر المصرم بعد شكقي، د/ محمد مندكر، الناشر مكتبة ني ة مصر. .ِِ
، ْشركح التمخيص عمى المفتاح لمخطيب القزكيني/ سعد الػديف التفتػازاني، ج .ِّ

 لبناف. -بيركت -دار الكتب العممية 
سػػنة  -القػػاىرة- ِعر نػػاجي المكقػػؼ كاألداة/ طػػو كادم، دار المعػػارؼ، طشػػ .ِْ

 ـ.ُُٖٗ
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دار الكتػػػػػػػاب العربػػػػػػػي بيػػػػػػػركت ط  الصػػػػػػػبع البػػػػػػػديعي، د/ أحمػػػػػػػد مكسػػػػػػػى ، .ِٓ
 ـ.ُٗٔٗىػ/ُّٖٖ

ىالؿ العسكرم، ت/ مفيػد قميحػة، دار الكتػب العميمػة بيػركت  الصناعتيف ألبي .ِٔ
 .ُط

-ر عصػػفكر، دار الثقافػػة الصػػكرة الفنيػػة فػػي التػػراث النقػػدم كالبالغػػي/ جػػاب .ِٕ
 ـ.ُْٕٗالقاىرة 

الصػػػػكرة كالبنػػػػاء الشػػػػعرم/ محمػػػػد حسػػػػف عبػػػػد ا  ، دار المعػػػػارؼ القػػػػاىرة  .ِٖ
 ـ.ُُٖٗ

، ت/ محمػد محػي الػديف  بػف رشػيؽ العمدة فػي محاسػف الشػعر كآدابػو كنقػده .ِٗ
 .ُالقاىرة ج -الثالثة -عبد الحميد/ ط المكتبة التجارية 

 ـ.ُّٖٗئكة، دار العمـ بيركت ط ق ايا الشعر المعاصر/ نازؾ المال  .َّ
الكتػػاب/ سػػيبكيو، ت/ عبػػد السػػالـ ىػػػاركف، مكتبػػة الخػػانجي/ ط ثالثػػة سػػػنة  .ُّ

 ـ.ُّٗٗىػ ُِْٖ
الكناية مفيكميا كقيمتيػا البالغيػة/ محمػكد شػاكر القطػاف/ مطػابع األىػراـ ط/  .ِّ

 ـ.ُّٗٗ
 بيركت. -لساف العرب/ ابف منظكر، دار صادر .ّّ
 ىػ.َُّّلمكتبة األزىرية لمتراث طالمطكؿ/ سعد الديف التفتازاني، ا .ّْ
أكلػى  بيػركت ط. -مفتاح العمـك السكاكي، ت/نعيـ زكزكر، دار الكتب العمميػة .ّٓ

 ـ.ُّٖٗىػ ، َُْْ
معجـ المػة العربية المعاصرة/ أحمد مختار عمر/ الناشر/ عػالـ الكتػب القػاىرة  .ّٔ

 ـ.ََِٖىػ، ُِْٗ
، المجمػس ُط.ـ.ع. اليمشرم حياتو كشػعره/ صػالح جػكدت، ط. دار اليػالؿ،  .ّٕ

 بدكف.-األعمى لرعاية الفنكف كاآلداب 
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المعجـ الكسيط/ إبراىيـ أنيس كآخركف/ الناشػر: مجمػع المػػة العربيػة، مكتبػة  .ّٖ
 ـ.ََِٖ، ْـ، طََِْالشركؽ الدكلية 

في الميزاف الجديد، د/محمػد منػدكر، الناشػر، ني ػة مصػر لمطباعػة كالتكزيػع  .ّٗ
 ـ.ََِْ

 يمي ىالؿ دار ني ة مصر/ القاىرة.النقد األدبي الحديث، د/محمد غن .َْ
، سػػنة ُاليمشػػػرم شػػاعر أبكلمػػك، ت/عبػػد العزيػػز شػػرؼ، دار الجيػػؿ، بيػػركت ط .ُْ

 ـ.ُُٗٗىػ، ُُُْ
 ُمى الريؼ، د/ أحمػد أحمػد منصػكر تفػادم طعاليمشػرم كركمانسية اليركب  .ِْ

 ـ.ُٖٗٗسنة 
 ـ.ُِْٗيكنيك  ُٗجريدة منبر الشرؽ،  .ّْ
دراسة مك كعية فنية لمباحث/ ىشاـ  رسالة شعر محمد عبد المعطي اليمشػرم .ْْ

 جامعة عيف شمس.-محفكظ محمد أبك عيشة، كمية اآلداب 
الصػػكرة الفنيػػة فػػي شػػعر ذم الرمػػة، د/خميػػؿ عػػكدة، رسػػالة دكتػػكراه بجامعػػة  .ْٓ

 ـ.ُٖٕٗالقاىرة 
النزعػػة الركمانسػػية فػػي شػػعر اليمشػػػرم رسػػالة ماجسػػتير، د/ سػػمكل بسػػيكني  .ْٔ

 ـ.ُٖٗٗيكسؼ 

ت قوالله ول           
 
وف

 ،  ، ، ي  الت 


