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جماليات تشكيل البنى األسلوبية
ات« في ديوان »حزميَّ

دراسة أسلوبية

أ.د.عبداهلل بن خليفة السويكت
أستاذ االدب والنقد بقسم اللغة العربية بكلية الرتبية بالزلفي بجامعة املجمعة

مرشوع بحثي مدعوم من مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية بجامعة املجمعة

امللخص
ديــوان  قصائــد  الدراســة  هــذه  تتنــاول 
»حزميــات« الــذي صــدر بمناســبة »عاصفــة 
ــون  ــع وأربع ــه تس ــد كان يف إضاممت ــزم«، وق احل
قصيــدة لتســعة وأربعــن شــاعرًا دراســًة تســتظهر 
ــه  ــلوبية يف نصوص ــى األس ــكيل البن ــات تش مجالي
مــن خــالل ثالثــة مســتويات: أوالً: املســتوى 
ــة، والتكــرار،  الصــويت، ويشــمل الــوزن، والقافي
واجلنــاس، والتــوازي، ثانيــًا: املســتوى الرتكيبــي، 
ويشــمل االســتفهام، والــرشط، والتعالــق النيص، 
واالنحــراف الرتكيبــي، ثالثــًا: املســتوى الــداليل، 
والكنايــة،  واالســتعارة،  التشــبيه،  ويشــمل 

ــل. ــاز املرس واملج
ــث  ــلويب؛ ألن البح ــج األس ــرتت املنه ــد اخ  وق
األســلويب يتخــذ مــن لغــة النــص أساســًا يتكــئ 
ــلوبية  ــات األس ــكل االجتاه ــة، ف ــه يف الدراس علي
ــاب األديب  ــص للخط ــة الن ــى أن دراس ــق ع تتف
ــتند  ــذي يس ــوي ال ــى اللغ ــى املنح ــب أن ينح جي
عــى التفكــر اللســاين يف دراســة مالمــح النــص 
ــه،  ــرئ في ــذي ق ــاب ال ــة اخلط ــة، وصيغ اللغوي
األصــوات،  عــى  الدراســة  تركيــز  ويكــون 
والصيــغ الرصفيــة، والرتاكيــب، والــدالالت، 
ــن  ــف ع ــي تكش ــوم؛ ك ــدة عل ــع ع ــذا جتتم وهب
ــة يف النــص، كعلــم األصــوات،  اجلامليــات اخلبيئ

ــا. ــة، وغره ــرصف، والبالغ ــو، وال والنح

Abstract
This study will tackle the poetical works 
titled «Hazmiat» which included 49 
poems for 49 poetries where the study 
clearly demonstrates the formation of 
stylistic structures for its scripts through 
three levels: First is the phonetic level 
which includes rhythm, rhyme, repetition, 
alliteration, and parallelism. The second 
one is the structural level which includes 
Interrogation, condition, text correlation, 
and structural drift. The third one is the 
semantic level which includes simile, 
metaphor, metonymy, and metaphor.
I chose the stylistic approach as the 
stylistic research takes the text language 
as a basis to recline on in your study since 
all stylistic trends agree that studying the 
literary discourse must be from a linguistic 
view which is based on the lingual thinking 
in studying all aspects of the linguistic 
texts, the way it was read from the view 
of discourse where the study will focus 
on phones, morphological formations, 
structures, and semantic forms. By this, 
many sciences go together to find out the 
hidden aesthetics in the text like phonetics, 
syntax, morphology, rhetoric, etc.
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مقدمة

احلمــد هلل رب العاملــن، والصــالة والســالم عــى أرشف 
نبــي وأفضــل خملــوق، وعــى آلــه ومــن تبعــه بإحســان 

إىل يــوم الديــن، وبعــد:

الشــك أن الشــعر -بطبيعتــه- دائــم املواكبــة لــكل 
حــدث يمــّر، وتكمــن رســالته أن يكــون متفاعــاًل مــع 
مهــوم الوطــن وقضايــاه الداخليــة واخلارجيــة، وإذا 
ــف  ــه مل يتخل ــالته، فإن ــذه رس ــه وه ــذه طبيعت ــت ه كان
ــل  ــا البواس ــوس جنودن ــة يف نف ــاد روح احلامس ــن إيق ع
مــع  احلــدود  عــى  القتــال  جبهــات  يف  املرابطــن 
ــه  ــام أن ــة، ك ــب الفتن ــاء هلي ــاة وإطف ــد البغ ــن؛ لص اليم
ــع  ــعراء إزاء وقائ ــاالت الش ــس انفع ــة تعك ــات مدون ب
»عاصفــة احلــزم« وعتادهــا وعدهتــا؛ ألن مشــاركة 
ــام   ــت منذأي ــة، ُعرف ــاركة قديم ــرب مش ــة يف احل الكلم
ــوان  ــذا الدي ــعراء ه ــم أوالء ش ــدة، وهاه ــرب البائ الع
ــوان،  ــذا الدي ــالل ه ــن خ ــة م ــذه اخلصيص ــون ه حيي
ــه األوىل  ــدة يف طبعت ــادي األديب بج ــدره الن ــذي أص ال
ــيقه  ــه وتنس ــى بجمع ــام 1437هـــ/2015م، واعتن ع
–املســؤول  الســلمي  اهلل  رجــا  بــن  أ.د.عبدالرمحــن 
ــادي  ــالن الن ــر إع ــس اإلدارة- إث ــو جمل اإلداري وعض
للتعبــر عــن »عاصفــة  املشــاركات  اســتقبال  عــن 

ــزم«. احل

وعنــد اطالعــي عــى قصائــد الديــوان ارتأيــت أن 
ــه؛  ــتظهر مجاليات ــص وتس ــتنطق الن ــة تس ــها دراس أدرس
ــن  ــدُّ م ــوان تع ــا الدي ــي تضمنه ــد الت ــذه القصائ ألن ه
أفضــل القصائــد التــي قيلــت حينهــا يف هــذه املناســبة، 
ــر  ــث ذك ــك، حي ــوان إىل ذل ــة الدي ــأْت مقدم ــد أوم وق

رئيــس جملــس إدارة النــادي أنــه »مل يكــد يبــدأ اإلعــالن 
عــن اســتقبال املشــاركات للتعبــر عــن عاصفــة احلــزم 
ــعراء  ــار الش ــد كب ــا قصائ ــت علين ــا واهنال ــى وردتن حت
ــيئًا  ــنا ش ــا ملس ــاء؛ ألنن ــات األدب ــا إبداع ــدت إلين وتواف
أقالمهــم  ملجتــى  مســاحة  وفتحنــا  مبتغاهــم،  مــن 
ــأزق  ــار وم ــرج االختي ــا يف ح ــى بتن ــم، حت وإبداعاهت

االنتقــاء«)1(.
وســوف أدرس قصائــد الديــوان -الــذي كان يف إضاممته 
تســع وأربعون قصيدة لتســعة وأربعن شــاعرًا -  دراســًة 
تســتظهر مجاليــات تشــكيل البنــى األســلوبية يف نصوصه 
مــن خــالل ثالثــة مســتويات، أوالً: املســتوى الصــويت، 
واجلنــاس،  والتكــرار،  والقافيــة،  الــوزن،  ويشــمل 
ويشــمل  الرتكيبــي،  املســتوى  ثانيــًا:  والتــوازي، 
ــراف  ــيص، واالنح ــق الن ــرشط، والتعال ــتفهام، وال االس
ــبيه،  ــمل التش ــداليل، ويش ــتوى ال ــًا: املس ــي، ثالث الرتكيب

ــل. ــاز املرس ــة، واملج ــتعارة، والكناي واالس
 

وقــد اخــرتُت املنهــج األســلويب؛ ألن البحــث األســلويب 
يتخــذ مــن لغــة النــص أساســًا يتكــئ عليــه يف الدراســة، 
فــكل االجتاهــات األســلوبية تتفق عــى أن دراســة النص 
للخطــاب األديب جيــب أن ينحــى املنحــى اللغــوي الــذي 
يســتند عــى التفكــر اللســاين يف دراســة كل ملمــح مــن 
مالمــح النــص اللغويــة، وصيغــة اخلطــاب الــذي قــرئ 
فيــه، ويكــون تركيــز الدراســة عــى األصــوات، والصيغ 
الرصفيــة، والرتاكيــب، والــدالالت، وهبــذا جتتمــع عــدة 
علــوم كــي تكشــف عــن اجلامليــات اخلبيئــة يف النــص، 
كعلــم األصــوات، والنحــو، والــرصف، والبالغــة، 

وغرهــا. واهلل املوفــق وهــو املســتعان.

ــن  ــات«، م ــوان »حزمي ــلمي، دي ــا اهلل الس ــن رج )1( عبدالرمح
إصدارات النادي األديب بجدة، ط 1، 1437هـ/2015م، ص 10 .
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مدخل
البِنية:

أ- املفهوم اللغوي: 
ــى«،  ــل »بن ــن الفع ــتقة م ــة، مش ــى وزن فِعل ــة ع البني
ــن  ــوذ م ــة مأخ ــن بداه ــادر إىل الذه ــذي يتب ــا ال ومعناه
التشــييد واإلعــامر، وممــا جــاء يف لســان العــرب أن 
ـاء البنــاء بنيــًا«)2(،  »الَبنــَي نقيــض اهلــدم، بنــى البنَـّ
ــة  ــة يف اللغــات األجنبي ويــرى د.صــالح فضــل أن البني
مأخــوذة مــن »الفعــل الالتينــي )stuere ( الــذي يــدل 
عى معنــــى البنــــاء، أو الصفــــة التي يقــــام هبا مبـنـى 

مــا«)3 (.
فمــن ذلــك نخلــص إىل كلمــة »بنيــة« ومــا يتصــل 
ــيء  ــكل ال ــن هي ــرج ع ــكاد خت ــتقات ال ت ــن مش ــا م هب

ــه. ــه وتركيبت وهيأت

ب- املفهوم االصطالحي:
ــة«،  ــة الكلم ــوم »بني ــى مفه لقــد أدرك النقــاد القدام
وعــروا عنهــا بمصطلحــات تتفــق ومدلوهلــا، كالنظــم، 
والتأليــف، والرتتيــب، وكلهــا تشــر إىل عمليــة تنســيق 
األلفــاظ يف تراكيــب لغويــة صحيحــة، يقــول أبــو 
ــا  ــدال بعضه ــاظ وإب ــر األلف ــكري: »وخت ــالل العس ه
مــن بعــض يوجــب التئــام الــكالم وهــو أحســن 
نعوتــه وأزيــن صفاتــه، فــإن أمكــن مــع ذلــك منظومــًا 
ــى  ــه وأدع ــن ل ــارج كان أحس ــهلة املخ ــروف س ــن ح م

ــه«)4(.  ــوب إلي للقل

)2( ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، 1994م، 
مــادة »بنــى«.

)3( صــالح فضــل، نظريــة البنائيــة يف النقــد األديب، دار الــرشوق، 
القاهــرة، ط 1، 1998م، ص120 .

ــد  ــق مفي ــن، حتقي ــاب الصناعت ــكري، كت ــالل العس ــو ه )4( أب
قميحــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 1989م، ص 159.

ترتيــب  حيــث  مــن  باجلملــة  مرتبــط  إذن،  فالبنــاء 
عنارصهــا؛ إليصــال املعنــى للمتلقــي، وهــذه العنــارص 
تســر وفــق أحــكام لغويــة وإرادة ذاتيــة تبــدأ عــر 
ــتوى  ــج إىل مس ــل املنت ــة؛ ليص ــا اللغ ــارات جتيزه اختي
ــا)5(.  ــة وقوانينه ــنن اللغ ــرق س ــكار بخ ــداع واالبت اإلب

فالبنيــة – كــام ســيأيت يف حتليــل النصــوص- جتعلنــا نقــرأ 
ــص ُكاًل  ــا الن ــكل يرين ــة، وبش ــورة متكامل ــص بص الن
متالحــم األطــراف؛ وفقــًا ملســتوياته الثالثــة: الصــويت، 
واملورفوتركيبــي، والــداليل، وهبــذا تكــون البنيــة أساســًا 
لقــراءة النــص الــذي ُيعــدُّ بنيــة كــرى خاضعــة لقوانــن 
األســلوب التــي تســتمد قوهتــا مــن كيــان النــص؛ وعــى

ذلــك بنــى دي سوســر فكــرة البنيــة عــى مــا تتضمنــه 
اللغــة مــن أنظمــة وقوانــن خاصــة؛ »موحيــًا بذلــك إىل 
أحــد خــواص البنيــة، وهــي خاصيــة التحكــم الــذايت، 
حيــث تعتمــد البنيــة عــى مقوماهتــا الداخليــة كــام هــي 
ــن  ــدالً م ــدات ب ــة الوح ــرزًا وظيف ــص م ــة يف الن ماثل

ــون«)6(. ــى املضم ــز ع الرتكي

ــق  ــام املتس ــك النظ ــا »ذل ــم بأهن ــا بعضه فه ــك عرَّ ولذل
الــذي تتحــدد كل أجزائــه بمقتــى رابطــة متاســك 
وتوقــف، جتعــل مــن اللغــة جمموعــة منتظمــة مــن 
ــل  ــي تتفاض ــة- الت ــات املنطوق ــدات – أو العالق الوح

ــادل«)7(.  ــبيل التب ــى س ــًا ع ــا بعض ــدد بعضه وحي

)5( انظــر: حممــد املاكــري، الشــكل واخلطــاب )مدخــل لتحليــل 
ــاء،  ــدار البيض ــروت، وال ــريب، ب ــايف الع ــز الثق ــرايت(، املرك ظاه

املغــرب، 1991م، ص 176.
ــد  ــوي يف نق ــلويب البني ــاه األس ــم، االجت ــن قاس ــان حس )6( عدن
ــق، ط1، 1992م، ص29. ــر، دمش ــن كث ــريب، دار اب ــعر الع الش

)7( إبراهيــم زكريــا، مشــكلة البنيــة أو أضــواء عــى البنيويــة، دار 
مــرص للطباعــة )د.ت(، ص8.
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وكــام يبــدو فــإن هــذه املفاهيــم تنطلــق يف حتديــد مفهــوم 
ــل  ــزء داخ ــبة إىل اجل ــكل بالنس ــة ال ــن وظيف ــة م البني
ــزاء  ــذه األج ــن ه ــط ب ــي ترب ــات الت ــص، والعالق الن
ــجام. ــك واالنس ــث التامس ــن حي ــا م ــم عنارصه وتنتظ

األسلوب:
أ- املفهوم اللغوي: 

ــه: »يقــال للســطر  ــن منظــور األســلوب بقول ف اب يعــرِّ
مــن النخيــل: أســلوب، وكل طريــق ممتــد فهو أســلوب، 
واألســلوب الطريــق، والوجــه، واملذهــب، يقــال: أنتــم 

يف أســلوب ســواء، وجيمــع أســاليب«)8(.

ــتقًا  ــرب مش ــد الغ ــلوب عن ــح األس ــد ورد مصطل وق
ــة أو  ــي ريش ــو يعن ــي stilus  وه ــل الالتين ــن األص م
ــل  ــم انتق ــودًا، ث ــي عم ــي stylos وتعن ــن اإلغريق م
ــاز،  ــق املج ــن طري ــرى ع ــان أخ ــة إىل مع ــوم الكلم مفه
ــة  ــة الدال ــة اليدوي ــة الكتاب ــق بطريق ــان تتعل ــي مع وه
ــرات  ــى التعب ــق ع ــذ يطل ــم أخ ــات، ث ــى املخطوط ع
ــق أو  ــي الطري ــوي يعن ــه اللغ ــة)9(. إذن فمفهوم اللغوي

ــة. الطريق

)8( ابن منظور، لسان العرب، مادة »سلب«.
)9( انظــر :صــالح فضــل، علــم األســلوب، مبادئــه وإجراءاتــه، 
دار الــرشوق، القاهرة، مرص، ط 1، 1419هـ/ 1998م، ص 93.

ب- املفهوم االصطالحي:
البالغيــن  لــدى  األســلوب  مفهــوم  بحثنــا يف  لــو 
ــاراٍت  ــامءاٍت وإش ــه إي ــا أن ل ــاء، لوجدن ــرب القدم الع
وإن مل تــورد اســم األســلوب رصاحــة، فعندمــا يتحــدث 
ــإذا أراد  ــول: »ف ــعر، ويق ــة الش ــا يف صناع ــن طباطب اب
ــاء  ــد بن ــذي يري ــى ال ــص املعن ــدة حمَّ ــاء قصي ــاعر بن الش
ــن  ــبه م ــا يناس ــه م ــدَّ ل ــرًا، وأع ــره نث ــه فك ــعر علي الش
األلفــاظ التــي تطابقــه والقــوايف التــي توافقــه، والــوزن 
ــإذا  ــول: ف ــه...إىل أن يق ــول علي ــه الق ــلس ل ــذي يس ال
كملــت لــه املعــاين، وكثــرت األبيــات وفَّــق بينهــا 
ــتت  ــا تش ــًا مل ــلكًا جامع ــا وس ــاًم هل ــون نظ ــات تك بأبي
ــات  ــا بأبي ــق بينه ــا »وفَّ ــن طباطب ــول اب ــا«)10(، فق منه
تكــون نظــاًم هلــا وســلكًا جامعــًا ملــا تشــتت منهــا«، هــو 
ــان  ــلك متعلق ــم والس ــلوب، فالنظ ــي األس ــك يعن بذل
ــى  ــص؛ وع ــه الن ــى علي ــذي ُيبن ــام ال ــة أو النظ بالطريق
ذلــك نجــد تعريفــات األســلوب لــدى النقــاد الغربيــن

أو العــرب حتــوم حــول هــذا املفهــوم، فاألســلوب 
ــن  ــم ع ــذي ينج ــول، ال ــر الق ــو مظه ــراو: »ه ــد ج عن
اختيــار وســائل التعبــر، هــذه الوســائل حتددهــا طبيعــة 
ــب«)11(،  ــم أو الكات ــص/ املتكل ــب الن ــد صاح ومقاص
فــه بأنــه »طريقــة الكاتــب يف  أمــا جــان كوهــن فقــد عرَّ
التعبــر عــن موقــف مــا، وتتــم اإلبانــة مــن خــالل هــذا 
املوقــف عــن الشــخصية األدبيــة هلــذا الكاتــب املنشــئ 
ــا  ــردات وتأليفه ــار املف ــواها يف اختي ــن س ــا ع وتفرده

ــق  ــة وحتقي ــعر، دراس ــار الش ــوي، عي ــا العل ــن طباطب )10( اب
وتعليــق: حممــد زغلــول ســالم، منشــأة املعــارف، اإلســكندرية، 

مــرص، )د.ط(، ص11.
ــه، ص  ــه وإجراءات )11( صــالح فضــل، علــم األســلوب، مبادئ

.126
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وصياغــة العبــارات ونظمهــا«)12(، يف حــن أننــا نجــد أن 
جمــدي وهبــة وكامــل املهنــدس خيتــرصان التعريــف بأنــه 
ــة«)13(،  ــه كتاب ــن نفس ــر ع ــان يف التعب ــة اإلنس »طريق
ــورات  ــا كل التص ــرص لن ــم خيت ــن ناظ ــد حس ــا نج لكنن
يعــرف  إذ  شــامل،  بتعريــف  كتابــه  تناوهلــا  التــي 
حيــدس  خــاص  لســاين  »نظــام  بأنــه  األســلوب 
ــة  ــى جمموع ــن ع ــزًا هييم ــًا متمي ــه نظام ــداًء بوصف ابت
طبيعــة  مــن  وينبثــق  الشــعرية،  النصــوص  مــن 
البــارزة«)14(. وإحاالهتــا  اللســانية  البنــى  تشــكل 

ومــن كل ذلــك نخلــص إىل أن األســلوب خيتلــف 
مــن شــخص إىل آخــر  ومــن نــص إىل آخــر؛ ألنــه 
يمكــن  وبذلــك  وصاحبــه،  النــص  عــن  يعــر 
األســلوب،  جلــودة  الفكــرة  جــودة  عــى  احلكــم 
ــبك  ــب يف س ــدع األدي ــد يب ــًا ق ــس أحيان ــى العك وع
غــر  أو  متواضعــة  الفكــرة  أن  حــن  يف  األســلوب 
صحيحــة، فــإن مــن البيان لســحرًا كــام جــاء يف احلديث.

)12( جــان كوهــن، بنيــة اللغــة الشــعرية، ترمجــة حممــد املتــويل، 
وحممــد العمــري، دار توبقــال للنــرش، الــدار البيــاض، املغــرب، 

ص185. ط1986/1م، 
ــات  ــم املصطلح ــدس، معج ــل املهن ــة، وكام ــدي وهب )13( جم
العربيــة يف اللغــة واألدب، مكتبــة لبنــان، بــروت، ط:1984/2، 

ص 34. 
)14( حســن ناظــم، البنــى األســلوبية، دراســة يف أنشــودة املطــر 
للســياب، املركــز الثقــايف العــريب، الــدار البيضــاء، املغــرب، 

ص30. ط:2002/1م، 

- عاصفة احلزم :
عســكرية ســعودية،  عمليــة  هــي  احلــزم،  عاصفــة 
ــد  ــرش دول ض ــن ع ن م ــوَّ ــف دويل مك ــاركة حتال بمش
ــوات  ــار اهلل«، والق ــة »أنص ــمى مجاع ــن أو مايس احلوثي
ــا  ــك بعدم ــح، وذل ــد اهلل صال ــي عب ــم ولع ــة هل املوالي
ــبتمر  ــاء يف 21 س ــى صنع ــلحواحلوثين ع ــيطر مس س
2014م بمســاعدة مــن قــوات احلــرس اجلمهــوري 
والقــوات اخلاصــة اليمنيــة املرتبطــة بعــي عبــد اهلل 
ــي  ــك احلوث ــد املل ــن عب ــم احلوثي ــم زعي ــح، واهت صال
ــم  ــاد ودع ــادي بالفس ــس ه ــاب الرئي ــن خط ــر م يف أكث
الرئيــس هــادي يف 19  اإلرهــاب، وهامجــوا منــزل 
ــايس،  ــرس الرئ ــع احل ــتباكات م ــد اش ــر 2015م بع يناي
فيــه  يقيــم  الــذي  اجلمهــوري  القــرص  وحــارصوا 
للجيــش  معســكرات  واقتحمــوا  الــوزراء،  رئيــس 
وجممــع دار الرئاســة، ومعســكرات الصواريــخ، وقامــوا 
ــر الشــعبي العــام يف  ــق املؤمت ــن حمافظــن عــن طري بتعي
املجالــس املحليــة، واقتحمــوا مقــرات وســائل اإلعــالم 
ودعايــات  الرتويــج  لنــرش  وســخروها  احلكوميــة، 
ــة  ــرات رشكات نفطي ــوا مق ــم، واقتحم ــد خصومه ض
وغــروا طاقــم اإلدارة ،وعينــوا مواليــن هلــم، وانتصــارًا 
ــك  ــن مل ــر م ــزم بأم ــة احل ــت عاصف ــة انطلق للرشعي
ــن  ــلامن ب ــك س ــن املل ــن الرشفي ــادم احلرم ــزم خ احل
عبــد العزيــز - حفظــه اهلل -  يف الســاعة الثانيــة صباحــًا 
بتوقيــت الســعودية مــن يــوم اخلميــس 5 مجــادى الثانيــة 
1436 هـــ - 26 مــارس 2015م، وذلــك عندمــا قامت 
القــوات اجلويــة امللكيــة الســعودية بقصف جــوي كثيف 
عــى املواقــع التابعــة ملســلحي مجاعــة احلوثــي والقــوات 
التابعــة لصالــح يف اليمــن. وتعــد عاصفــة احلــزم إعــالن 
ــا  ــم فيه ــي ت ــن، الت ــكرية يف اليم ــات العس ــة العملي بداي
الســيطرة عــى أجــواء اليمــن وتدمــر الدفاعــات اجلويــة 
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ــاعة األوىل  ــالل الس ــكرية خ ــاالت العس ــم االتص ونظ
مــن العمليــة، وأعلنــت الســعودية بــأن األجــواء اليمنيــة 
منطقــة حمظــورة، وحــذرت مــن االقــرتاب مــن املوانــئ 
ــى  ــعودية  -وع ــة الس ــة العربي ــت اململك ــة، وكان اليمني
ــر  ــي األم ــمو امللك ــب الس ــاع صاح ــر الدف ــان وزي لس
ــل  ــذرت قب ــد ح ــز- ق ــن عبدالعزي ــلامن ب ــن س ــد ب حمم
ــرك  ــب التح ــن عواق ــزم م ــة احل ــات عاصف ــن عملي ش
ــدم  ــب تق ــد طل ــات بع ــاءت العملي ــدن، وج ــو ع نح
بــه الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي إليقــاف 
احلوثيــن الذيــن بــدؤوا هجومــًا واســعًا عــى املحافظات 
اجلنوبيــة، وأصبحــوا عــى وشــك االســتيالء عــى مدينــة 
عــدن، التــي انتقــل إليهــا الرئيــس هــادي بعــد انقــالب 
2014م يف اليمــن. وأعلنــت كثــر مــن الــدول العربيــة 
ــات  ــكري للعملي ــيايس والعس ــا الس ــالمية دعمه واإلس
ــج  ــع دول اخللي ــا م ــات جترهي ــن ترتيب ــكرية وع العس

ــن)15(.  ــد احلوثي ــات ض ــاركة يف العملي للمش

البنى األسلوبية يف ديوان »حزميات«

أوالً: البنية الصوتية: 
ــعري  ــوم الش ــة يف املفه ــة الصوتي ــارص البني ــم عن إن أه
هــو مصطلــح »نظــام األصــوات«؛ الــذي يضــم يف 
نطاقــه الــوزن، والقافيــة، واإليقــاع، ورضوب الرتجيــع، 
والتكــرار، والوقفــات، والنــرات، والــرتدد، واإلقــدام، 
والعلــو، والدنــو. والقيــم الصوتيــة يف لغــة الشــعر هــي 
ــل  ــف أي عم ــرشوع يف وص ــد ال ــالق عن ــة االنط نقط

ــعري)16(. ش

ــوعة  ــا املوس ــع ويكيبيدي ــت : موق ــبكة اإلنرتن ــر يف ش )15( انظ
https://ar.wikipedia.org احلــرة: 

)16( انظــر: صــالح فضــل، نظـــرية البنــائـــية يف النقــد األديب، 
.21 ص 

ــى  ــص حت ــة يف الن ــة الصوتي ــات البني ن ــر مكوِّ وتتضاف
ل رؤيــة ُتفــَرغ مــن خالهلــا املعــاين واملشــاعر  تشــكِّ
ــة املتمثلــة  واألحاســيس التــي حتتضنهــا القضيــة الوطني
يف »عاصفــة احلــزم«، واليــزال الشــاعر الســعودي مــن 
ــن  ــدد م ــن ع ــًا ب ــده مازج ــغ قصائ ــك يصب ــالل ذل خ
الظواهــر الصوتيــة، وإن دلَّ ذلــك عــى يشء فإنــام يــدل 
ــاعر  ــس الش ــف نف ــي تكتن ــعة الت ــاحة الواس ــى املس ع
حينــام يتفاعــل مــع هــذه احلــرب التــي يــزاد مــن ورائهــا 

ــوار. ــن دول اجل ــة وتأم ــل اململك ــن داخ ــة األم محاي

ــر  ــدة مظاه ــة ع ــاول الدراس ــوف تتن ــام س ــذا املق ويف ه
صوتيــة كالــوزن، والقافيــة، والتكــرار، واجلنــاس، 

ــويت. ــوازي الص والت

1- الوزن:
ــيقية  ــة موس ــا مقطوع ــدة يف جمموعه ــك أن القصي الش
ــذه  ــة، ه ــيقية خاص ــدات موس ــمة إىل وح ــة مقس معين
الوحــدة تســمى »البيــت«، فالبيت هــو وحــدة القصيدة، 
ــدة)17(،  ــة القصي ــام نغم ــت بنظ ــرار البي ــن تك ــأ م تنش
هــذا النظــام هــو مــا يطلــق عليــه الــوزن، وقــد ارتبــط 
ــك  ــب؛ لذل ــم والتناس ــة التناغ ــرض بعالق ــوزن والغ ال
كثــر احلديــث يف النقــد القديــم عــن ائتــالف اللفــظ مــع 
املعنــى، وائتــالف اللفــظ مــع الــوزن، وائتــالف املعنــى 

مــع الــوزن)18(.

)17( انظــر: حممــد عبداللطيــف محاســة، البنــاء العــرويض 
 ،1 ط  القاهـــرة،  الشــــروق،  دار  العربيـــــة،  للقصيــدة 

.1 8 ص ، 1م 9 9 9 / 1هـــ 4 2 0
اإليقــاع يف اخلطــاب  بنيــة  انظــر: يوســف إســامعيل،   )18(
العربيــة  اجلمهوريــة  يف  الثقافــة  وزارة  منشــورات  الشــعري، 

ص27. 2004م،  دمشــق،  الســورية، 
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ــة  ــعراء احلامس ــإن ش ــالف، ف ــك االئت ــع ذل ــاقًا م واتس
ــدة الواســعة  عــادة مــا يســتخدمون أوزان البحــور املمت
ذات النفــس الطويــل؛ مثــل البحــر البســيط، والطويــل، 
ــراض  ــادة- باألغ ــرتن -ع ــور تق ــي بح ــل، وه والكام
ــدم  ــًا خي ــتوى إيقاعي ــا مس ــام أن هل ــادة، ك ــة اجل التقليدي
ــم  ــحذ اهلم ــدان ش ــًا يف مي ــية وخصوص ــة احلامس النزع

ــدو. ــة الع ــن وحمارب ــن الوط ــاع ع ــو الدف نح

ومــن خــالل املعاجلــة العروضيــة لقصائــد ديــوان 
»حزميــات« تبــن اتفــاق شــعرائه عــى عدم اخلــروج عن 
دائــرة البحــور التقليديــة يف قصيدته العموديــة، ومل يرد يف 
الديــوان أي قصيــدة ســارت عــى هنــج قصيــدة التفعيلة.

ــن  ــا، يتب ــع أوزاهن ــد، وتتب ــق للقصائ ــص العمي وبالفح
-أيضــًا - أن الشــعراء قــد نظمــوا قصائدهــم عــى 
»ســبعة أبحــر« فقــط يف تســع وأربعــن قصيــدة هــي كل 
قصائــد الديــوان، مــع تفــاوت واضــح يف كثــرة القصائد 

التــي نظمــت عــى بحــر دون آخــر.

وعندمــا نســتعرض هــذه البحــور التــي طرقها الشــعراء، 
ســنلفيها مــن أشــهر البحــور الشــعرية اســتخدامًا لــدى 

عامــة الشــعراء، وترتيبهــا وفقــًا للجــدول اآليت:

النسبة املئوية عدد القصائد البحر م
%46.9 23 البسيط 1
%20.4 10 الكامل 2
%16.3 8 الطويل 3
%6.1 3 الوافر 4
%6.1 3 املتقارب 5

%2 1 الرمل 6
%2 1 جمزوء الكامل 7

ومــن معطيــات اجلــدول الســابق، يتضــح أن بحــر 
البســيط هــو أكثــر بحــور الشــعر اســتخدامًا يف الديــوان، 
ــت  ــر؛ إذ بلغ ــة للنظ ــرة الفت ــه بكث ــم علي ــد كان النظ وق
ــوايل  ــل إىل ح ــبة تص ــدة، أي بنس ــن قصي ــًا وعرشي ثالث
ــرة إىل أن  ــذه الكث ــزى ه ــوان، وُتع ــد الدي ــف قصائ نص
ــاع  ــن ارتف ــة ب ــة املتنوع ــر اإليقاعي ــذا البح ــة ه طبيع
ــة  ــاين الطويل ــع املع ــق م ــي تتف ــن نغم ــوط وتلوي وهب
ــام،  ــذا املق ــل ه ــعراء يف مث ــا الش ــي حيتاجه ــة الت املتنوع
ــه  ــركات عروُض ــاط احل ــى انبس ــاعد ع ــا يس ــل مم ولع
ورضبــه إذا ُخبنــا، أو النبســاط األســباب يف أوائــل 
أجزائــه الســباعية؛ ولذلــك فهو جيــيء يف مقدمــة البحور 
التــي يســتعملها الشــعراء، واملالحــظ كثــرة اســتعامله يف 
ــذا  ــح والشــعبي)19(، وه ــاد والشــعر الفصي ــعر اإلنش ش
االنبســاط تبتغيــه معــاين »عاصفــة احلــزم« التــي واكبهــا 
هــذا الديــوان؛ ألهنــا حتمــل معــاين النــرصة، واإلعانــة، 
واإلغاثــة، واألخــوة، وحقــوق اجلــار، ووحــدة اهلــدف، 
ــة  ــاين العريض ــن املع ــك م ــا إىل ذل ــر، وم ــدة املص ووح
التــي تتطلــب بحــورًا طويلــة التفعيــالت، كي تســتوعب 
ــرض  ــب أن نع ــن جي ــيس، ولك ــاين واألحاس ــذه املع ه
ــيء  ــة ال ــن الوجاه ــا م ــر هل ــة نظ ــام وجه ــذا املق يف ه
ــاء  ــالل »أن القدم ــي ه ــد غنيم ــرى د.حمم ــر، إذ ي الكث
مل يتخــذوا لــكل موضــوع وزنــًا خاصــًا، أو بحــرًا 
ــرون،  ــون ويتفاخ ــوا يمدح ــعر، فكان ــور الش ــن بح م
تتفــق  وتــكاد  الشــعر،  بحــور  كل  يف  ويتغزلــون 
ــل،  ــن الطوي ــت م ــد ُنظِم ــا، وق ــات يف موضوعه املعلق
والبســيط، واخلفيــف، والوافــر، والكامــل، ومراثيهــم يف 
املفضليــات جــاءت مــن الكامــل، والطويــل، والبســيط، 

ــن  ــريب ب ــعر الع ــيقى الش ــم، موس ــر عبدالداي ــر: صاب )19( انظ
الثبــات والتطــور، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة، ط 3، 1413هـــ/ 

ص104. 1993م، 

عبداهلل بن خليفة السويكت:  مجاليات تشكيل البنى األسلوبية يف ديوان »حزميَّات« دراسة أسلوبية



حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )4(  ، ربيع األول  1440هـ - ديسمرب 2018م

8

ــامذج بحــر البســيط  ــع، واخلفيــف«)20(، و مــن ن والرسي
ــن  ــه ب ــالدي« لعبداإلل ــري ب ــدة »س ــوان قصي يف الدي

ــول: ــدع، يق ــد ج حمم

َج َعصفًا طاَر ُمشتِعاًل احلزُم َتوَّ
حاِب ُنسوٌر َعاَش َراعيَها)21(        فوَق السَّ

وقــول عبدالرمحــن بــن عــي احلمــدي، يف قصيدتــه 
»ليــوث ســلامن«:

بِكيُت َشوقًا جلرياٍن لنَا َكاُنوا 
         بنَي احلَجاَزيِن هْم أهٌل وِخالَُّن)22(

ــرة بحــر الكامــل، فقــد نظــم  ــأيت بعــد ذلــك يف الكث وي
عليــه شــعراء الديــوان عــرش قصائــد بــام نســبته حــوايل 
20 باملئــة، وهــو مــن اإليقاعــات التــي يــرد فيهــا الكالم 
ــعراء  ــه ش ــد في ــد وج ــراد)23(، وق ــن االط ــزالً حس ج
الديــوان طواعيــة كبــرة يف تصويــر أفكارهــم، وجتســيد 
جتربتهــم الشــعرية املتمثلــة يف التعبــر عــن حســهم 
البواســل  جنودنــا  بانتصــارات  واإلشــادة  الوطنــي 
املرابطــن يف الثغــور وعــى جبهــات القتــال يف احلــدود، 
ــة  ــاح هــذا البحــر هلــم دفقــات شــعورية ُأحادي ــد أت وق
اإليقــاع التــي تعتمــد عــى تكــرار تفعيلــة »متفاعلــن«، 
ــكاره  ــع أف ــى جتمي ــاعر ع ــاعد الش ــام يس ــذا االنتظ وه

)20(حممــد غنيمــي هــالل، النقــد األديب احلديــث، هنضــة مــرص 
للطباعــة والنــرش والتوزيــع، القاهــرة، )د.ت(، ص441.

)21( ديوان »حزميات«، ص 44.
)22( املصدر السابق، ص 67.

)23(انظــر: حــازم القرطاجنــي، منهــاج البلغــاء، حتقيــق: حممــد 
ــروت، ط 2،  ــالمي، ب ــرب اإلس ــة، دار الغ ــن اخلوج ــب ب احلبي

ص64. 1981م، 

وإرســاهلا عــر بحــر شــعري فخــم مطــواع ذي »ثالثــن 
حركــة مل جتتمــع يف غــره مــن بحــور الشــعر«)24(، ومنــه 
قــول هــارون بشــر صديقــي يف مطلــع قصيدتــه »كلنــا 

عاصفــة احلــزم«:

نحُن األسوُد َفأرُضنا الُتعرُب 
)25( ُ هاُم بأرِضنا َتتكسَّ           نحُن السِّ

ومــن بعــد ذلــك يــأيت بحــر الطويــل، وهــو مــن 
الشــعر  ثلــث  عــى  بظلهــا  ألقــت  التــي   البحــور 
أنــه هــو والبســيط مــن  املعــروف  القديــم، ومــن 
والرصانــة  باجلــالل  وأحفلهــا  البحــور  أطــول 
إمكانيــات  يعطــي  أنــه  املالحــظ  ومــن  والعمــق، 
للــرسد والبســط القصــيص، وهلــذا نجــده يكثــر يف 
أشــعار املالحــم)26( التــي تالمــس معــاين »عاصفــة 
ــد  ــن حمم ــد ب ــدة لعبدالصم ــك قصي ــن ذل ــزم«، وم احل
احلكمــي بعنــوان »يف موكــب احلــزم واألمــل«، يقــول:

َأِرْح قافياِت الِعشِق ماكاَن أحَرانا
          إذا انتَفَض الباروُد ِرحيًا وُطوفاَنا)27(

ــات  ــن الثب ــريب ب ــعر الع ــيقى الش ــم، موس ــر عبدالداي )24(صاب
والتطــور، ص87.

)25( ديوان »حزميات«، ص 100 .
ــات  ــن الثب ــريب ب ــعر الع ــيقى الش ــم، موس ــر عبدالداي )26( صاب

ــور، ص108. والتط
)27( ديوان »حزميات«، ص 144.
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ــى  ــادئ ع ــه اهل ــل بإيقاع ــر الطوي ــاعد بح ــد س ــذا وق ه
ــة  ــار، وإغاث ــو االنتص ــة نح ــة اجلياش ــتيعاب العاطف اس
ــة  ــوان »نكب ــدة بعن ــك قصي ــن ذل ــتجر، وم ــار املس اجل
ــي  ــي الت ــة الثقف ــن عيض ــد ب ــاعر أمح ــن« للش الطامع

ــا: ــول يف مطلعه يق

»َسالٌم عىل نجٍد ومن َحلَّ يف نجِد«
        َأجْل إنَّ صوَت املستغيِث بنا ُيِدي)28(

ــعراء  ــدى ش ــم ل ــة النظ ــي قليل ــور فه ــة البح ــا بقي وأم
الديــوان، وهــي واضحــة يف اجلــدول الســابق، فبعــض 
ــر  ــد، كبح ــالث قصائ ــعراء ث ــا الش ــم عليه ــور نظ البح
الوافــر واملتقــارب، ومنهــا قصيــدة واحــدة، كــام يف بحــر 

ــل. ــزوء الكام ــل وجم الرم
ــور  ــالل البح ــن خ ــي م ــن اإليقاع ــك التلوي ــن ذل فم
اهلــادئ  اإليقــاع  ذات  والبحــور  واملجــزوءة  التامــة 
ــوان  ــعراء الدي ــا أن ش ــح لن ــوج، يتض ــادي واملتم األح
قــد اســتغلوا تلــك اإلمكانــات املوســيقية التــي وفرهتــا 
القــرار  بقــوة وعزيمــة  التغنــي  املتعــددة يف  األوزان 
الشــجاع الــذي اختــذه خــادم احلرمــن الرشيفــن امللــك 
ــردع  ــزم  ل ــة احل ــدء عاصف ــز لب ــن عبدالعزي ــلامن ب س
العــدوان احلوثــي عــى اجلــارة اليمــن، وبــث روح

بالشــجاعة  نفــوس اجلنــود، ووصفهــم  احلــامس يف 
ــداء  ــاء األع ــام للق ــتعداد الت ــدام واالس ــالة واإلق والبس
عــى  بــاإلرصار  عزيمتهــم  وتقويــة  املرتبصــن، 

االنتصــار، وهــذا مــا حتقــق بحمــد اهلل.

)28( املصدر السابق، ص 73 .

2- القافية:
القافيــة ركــن مــن أركان الشــعر العــريب، وال تقــل 
أمهيتهــا عــن الــوزن، فكالمهــا حيمــالن داللــة صوتيــة، 
ــة«،  وقــد أســهب العلــامء والباحثــون يف دراســة »القافي
ــة  ــة اصطالحي ــرشة دالل ــدى ع ــم »بإح ــاءت عنده فج
خاصــة، يمكــن ردهــا - بعــد التأمــل- إىل داللــة واحدة 
ــك  ــعري« )29(، ويف ذل ــت الش ــر البي ــي آخ ــرى: ه ك
ــتقروا  ــن مل يس ــاء واملحدث ــى أن القدم ــدة ع ــة أكي دالل
عــى تعريــف واحــد للقافيــة، وذهبــوا مذاهــب شــتى، 

ــا. ــث عنه ــا واحلدي ــث فيه ــول البح يط
ــل  ــف اخللي ــة تعري ــات إىل الدق ــرب التعريف ــل أق ولع
بــن أمحــد الفراهيــدي، وهــو مــا نقلــه عنــه ابــن رشــيق 
القــرواين بقولــه: »واختلــف النــاس يف القافيــة ماهــي؟ 
ــت إىل  ــرف يف البي ــر ح ــن آخ ــة م ــل: القافي ــال اخللي فق
أول ســاكن يليــه مــن قبلــه، مــع حركــة احلــرف الــذي 
ــو  ــب، وه ــذا املذه ــى ه ــة -ع ــاكن، والقافي ــل الس قب
ــة،  ــرة كلم ــة، وم ــض كلم ــرة بع ــون م ــح- تك الصحي
ومــرة كلمتــن« )30(، وتبنَّــى هــذا التعريــف بعــده مجاعــة 
مــن العلــامء، منهــم: أبــو عمــر اجلرمــي، والصاحــب بن

ــوي،  ــر العل ــكاكي، واملظف ــيق، والس ــن رش ــاد، واب عب
ــازم )31(. ــاين، وح والزنج

)29( حممــد أزهــري، مصطلــح القافيــة مــن األخفــش األوســط 
إىل حــازم القرطاجنــي »دراســة مصطلحيــة«، مطبعــة نديــر، بنــي 

مــالل، املغــرب، 1435هـــ/2014م، ص 182.
)30( أبــو عــي احلســن بــن رشــيق القــرواين، العمــدة يف حماســن 
ــالح  ــه د.ص ــه وفهرس ــه ورشح ــدم ل ــده، ق ــه ونق ــعر وآداب الش
الديــن اهلــواري، وأ.هــدى عــودة، دار ومكتبــة اهلــالل، بــروت، 

ط 1، 1416هـــ/1996م، 261/1.
)31( انظر: د.حممد أزهري، مصطلح القافية، ص 187.
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ــن  ــع وأربع ــى تس ــات« ع ــوان »حزمي ــتمل دي ــد اش وق
ــاءت  ــعوديًا، وج ــاعرًا س ــن ش ــعة وأربع ــدة لتس قصي
ــة ذات  ــدة العمودي ــد عــى هنــج القصي كل هــذه القصائ
الشــطرين، ومل تــرد أي قصيــدة منهــن عــى نظــام 
ــار  ــب أن يش ــذي جي ــن ال ــبق-، لك ــام س ــة -ك التفعيل
إليــه هنــا أن قــوايف تلــك القصائــد جــاءت عــى نوعــن: 
األول: القافيــة ذات الــروي املتحــرك، وهــي التــي 
يطلــق عليهــا القافيــة املطلقــة، وعددهــا مخــس وأربعــون 
ــروي  ــة ذات ال ــاين: القافي ــة، الث ــبة 91 باملئ ــدة بنس قصي
الســاكن، وتســمى القافيــة املقيــدة، وعددهــا أربــع 

ــة. ــبة 9 باملئ ــط بنس ــد فق قصائ

ويتضــح مــن هــذه األعــداد شــبه اتفــاق شــعراء ديــوان 
ــزى  ــة، وُيع ــة  القافي ــد مطلق ــى القصائ ــات« ع »حزمي
هــذا االهتــامم بالقافيــة املطلقــة لــدى األغلبيــة الســاحقة 
ــة ــن وظيف ــه م ــا تؤدي ــوان إىل م ــذا الدي ــعراء ه ــن ش م

أســلوبية تتمثــل يف »لفــت االهتــامم بإطالــة حركــة 
الــروي، فتجعــل الكلمــة منبــورة مــن جانــب، وتقــف 
ــة  ــف إىل دالل ــؤدي الوق ــر، في ــب آخ ــن جان ــا م عليه
ــمة  ــاد بكلــ ــع يف اإلنشـ ــلق السمـ ــة فـــي تعــ خاصــ

ــة« )32(. القافيــ

)32(حممــود الســعران، البنيــة اإليقاعيــة يف شــعر شــوقي، مكتبــة 
بســاتن املعرفــة للطباعــة والنــرش وتوزيــع الكتــب، )د.ط(، 

ص150. )د.ت(، 

ومــن أمجــل القصائــد التــي نظمهــا شــعراء »حزميــات« 
بــن  عبــداهلل  للشــاعر  بائيــة  املطلقــة  القافيــة  عــى 
النــور  جلدليــة  »تنويــع  بعنــوان  الزيــد  عبدالرمحــن 

واللهــب«، يقــول فيهــا:

»احلزُم« أصدُق إيَقاعًا بِذي النُُّصِب
         يف ليلِها َأغدَق التَّطهرُي بالعجِب

وعاهَد احلقُّ يف تصحيِحِه قَدرًا 
َقْتُه تعاويٌذ لِذي ُحُجِب                       فام اتَّ

ماظلَّ من َجَلٍد ُيصِغي حلكمتِِه
          والناُر ماَوفَّرْت عزمًا لذي َعَتِب)33(

إىل أن قال:
  

»احلزُم« ُمْذ َشعَّ يف األجواِء بارُقها
         َأعشْت ُعيوَن عديِم األصِل واألدِب)34(

ــة  ــا اخلليف ــدح هب ــي امت ــام الت ــة أيب مت ــا بائي ــتبن لن تس
ــص  ــة الن ــى بني ــا تتج ــة، وفيه ــح عموري ــم يف فت املعتص
ــف،  ــبة للموق ــات املناس ــى اإليقاع ــد ع ــاميس املعتم احل
وتوظيــف طاقاهتــا وإمكاناهتــا يف إهلاب الروح  احلامســية

خلــوض املعركــة، وهــذا مــا يتجــى لنــا يف بائيــة عبــداهلل 
الزيــد لــدى إشــادته بعاصفــة احلــزم التــي يقودهــا امللك 
ــن،  ــن يف اليم ــد احلوثي ــف ض ــع دول التحال ــلامن م س
وتشــمل قافيــة تلــك القصيــدة الكلــامت: العجــب، ذي 

)33( ديوان »حزميات«، ص 135.
)34( املصدر السابق، ص 136.
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ــة  ــة حرك ــدو يف إطال ــب، األدب، ويب ــب، ذي عت حج
الــروي »البــاء« بالكــرسة العالقــة األكيــدة بــن اإليقــاع 
ــي  ــة الت ــة املطلق ــى القافي ــزة ع ــف املرتك ــة املوق ودالل
ــاج  ــرب حتت ــوت؛ ألن احل ــة الص ــامهتا إطال ــم س ــن أه م
إىل صــر وحتمــل وختطيــط وطــول نفــس، ويف »رســالة 
عربيــة للفــرس« للشــاعر عبدالرمحــن بــن عبــداهلل 

ــول: ــل يق الواص

ُق بِحزٍم فعزٍم ماُيرى َيَتحقَّ
                        بأهدافِه فاملجُد رأٌي موفُق

إذا افُتقَدْت يف اجلاِر باحلقِّ ِحكمٌة
ففيَم إذًا مْن بعِدها َيَتخلَُّق؟)35(   

إىل أن يقول:  
 

عوِد َيُقوُدها َفسلامُن يف َضوِء السَّ
فينرُص فِيها احلقَّ َعزمًا ُيَطبَُّق   

َدى َرسائُل للُحوثيِّ للُفرِس بالصَّ
                             وللَخائِن املخلوِع إذ ُهَو َأْخَرُق)36(

تتكــرر مفــردة »احلــزم« يف أغلــب قصائــد شــعراء هــذا
الديــوان، ثــم تعقبهــا مفــردة »العــزم«؛ ألن العــزم نتيجة 
للحــزم، ومهــا صفتــان ال يــكاد خيلــو منهــام قائــد مظفــر 

ــة  ــة مطلق ــاعر قافي ــار الش ــد اخت ــلامن، وق ــك س كاملل
ــًا  ــان روي ــزم تتطلب ــزم والع ــاف«؛ ألن احل ــا »الق روهي
يتصــف بالشــدة، واجلهــارة، واملفاجــأة يف إحــداث 

)35( املصدر السابق، ص 113 .

)36( املصدر السابق، ص 114 .

ــي  ــزم الت ــة احل ــات عاصف ــم صف ــن أه ــوت، وم الص
يقودهــا امللــك ســلامن شــدة الوطــأة عــى مــن اعتــدى 
ــع  ــام املجتم ــا أم ــر هب ــن، واجله ــة يف اليم ــى الرشعي ع

ــب  ــذي يرع ــوت ال ــداث الص ــأة وإح ــدويل، واملفاج ال
ــن  ــة إىل صفت ــي يف النهاي ــاف تف ــم إن الق ــدو، ث الع
ــم  ــن أه ــا م ــة، ومه ــاوة والصالب ــا: القس ــن مه مهمت
الصفــات التــي جيــب أن يوصــف هبــا مــع العــدو الــذي 
انقلــب عــى حكومتــه وخــان جرانــه وأنكــر مجيلهــم.

وأمــا النــوع الثــاين مــن القــوايف التي اســتخدمها شــعراء 
ديــوان »حزميــات«، فهــو القــوايف املقيــدة، وهــي قليلــة 
ــعراء  ــم الش ــد نظ ــة، فق ــوايف املطلق ــة بالق ــدًا مقارن ج
أربــع قصائــد عــى القــوايف املقيــدة فقــط، مقابــل مخــس 
ــد  ــذا يؤك ــة، وه ــوايف املطلق ــى الق ــدة ع ــن قصي وأربع
مــا ذكــره د.إبراهيــم أنيــس بقولــه: »وهــذا النــوع الثــاين 
ــكاد  ــة قليــل الشــيوع يف الشــعر العــريب، ال ي مــن القافي
يتجــاوز 10 باملئــة، وهــو يف شــعر اجلاهليــن أقــل منــه 
ــوان  ــد بلغــت نســبته يف دي يف شــعر العباســين«)37(، وق
حزميــات 9 باملئــة، ومــن نــامذج القافيــة املقيــدة قصيــدة 
لعبــداهلل بــن ســليم الرشــيد بعنــوان »والــروق تغنــي«، 

يقــول فيهــا:

َعَصفنا مَع احلزِم ملا َعصْف
بوارَق لألمِل املؤتنَْف    

حمافُِلنا يف ِمهاِد النجوِم
َلْف)38(              تنّمُق للُمرِشقنَي الزُّ

ــروت،  ــم، ب ــعر، دار القل ــيقى الش ــس، موس ــم أني )37( إبراهي
لبنــان، ط4، 1972م، ص 289.
)38( ديوان »حزميات«، ص 28.
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إىل أن يقول:

ْد هبم فيا َعازَف احلزِم َشِّ
َزعانَف َراعفًة بالنَّجْف   

اَرها ُد َجزَّ ِشياهًا ُتجِّ
وتِش الـُهوينى وراَء اجِلَيْف)39(   

ــدة بمفــردة  ــة الشــعراء يفتتــح الشــاعر قصي كــدأب بقي
ــة  ــدو املطاَوع ــزم«، وتب ــا »باحل ــم يردفه ــف« ث »العص
واضحــة يف مطلــع القصيــدة »عصفنــا... ملــا عصــف«؛ 
ألن الشــعب دائــاًم ملتــف مطيــع لــوالة أمــره، وتتجــى 
ــا  ــدة مل ــة املقي ــتخدام القافي ــلوبية يف اس ــة األس الوظيف
تؤديــه الوســيلة اإليقاعيــة مــن ســكون يســبق العاصفــة، 
ن حــرف الــروي الفــاء ثــم جــاءت العاصفــة  فقــد ســكَّ
ــان  التــي رفعــت املحافــل إىل مهــاد النجــوم معانقــة عن
املرشقــن، وهــي بذلــك تــؤدي وظيفــة مجاليــة وتأثريــة 

ــدة تلــك. ــة القصي ترزهــا قافي
القصيــدة  تقــرتب مــن مطلــع  ويف قصيــدة مقيــدة 
الســابقة يف مفرداهتــا، قصيــدة للشــاعر مبــارك بــن 
إبراهيــم بوبشــيت بعنــوان »إعــادة األمــل«، يقــول فيها:

َعْصفُة احلزِم أَطاحْت بالوَثْن
                         وَهَوت بالفرِس يف أرِض اليَمْن )40(

ــد  ــالق والتقيي ــث اإلط ــن حي ــة م ــل القافي ــد تأم فعن
يتبــن أن أغلــب القــوايف وردت مطلقــة كــام ذكرنــا؛ ممــا 
يســهم يف امتــداد الصــوت وإطــالق النََّفــس يف التعبــر 

)39( املصدر السابق، ص 29 .
)40( املصدر السابق، ص 107.

ــة املطلقــة أوضــح يف  ــم إن »القافي عــن هــذا احلــدث، ث
ــروي فيهــا يعتمــد  الســمع وأشــد أرسًا لــأذن؛ ألن ال

ــبه  ــاد وتش ــتطيل يف اإلنش ــد تس ــده ق ــة بع ــى حرك ع
ــعراء ــر الش ــبب أكث ــذا الس ــد« )41(؛ هل ــرف م ــٍذ ح حينئ

من القافية املطلقة.

أمــا الــّروي فأكثــر حروفــه جميئــًا: النــون، ثــم امليــم، ثــم 
الــراء، ثــم الــدال، ثــم البــاء، ثــم الفــاء ومثلهــا القــاف، 
ــد  ــاء، وق ــاء والي ــن واهل ــزة والس ــم اهلم ــالم، ث ــم ال ث
ــق  ــات« وف ــوان »حزمي ــّروي يف دي ــروف ال وردت ح

ــدول اآليت: اجل

 النسبة
املئوية العدد احلرف  النسبة

املئوية العدد احلرف

%6.1 3 ق %20.4 10 ن

%4 2 ل %18.3 9 م

%2 1 اهلمزة %16.3 8 ر

%2 1 س %16.3 6 د

%2 1 اهلاء %16.3 4 ب

%2 1 ي %16.3 3 ف

وبالنظــر إىل اجلــدول الســابق نجــد أكثــر حــروف 
الــروي اســتخدامًا لــدى شــعراء ديــوان »حزميــات« مــا 
لــل كحــرف النــون وامليــم  ه النقــاد مــن القــوايف الذُّ يعــدُّ

ــاء)42(. ــدال والب ــراء وال وال

)41( إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 312.
ــرب  ــعار الع ــم أش ــد إىل فه ــب، املرش ــداهلل الطي ــر: عب )42( انظ

ــودانية، ط2، 1970م، 57/1. ــدار الس ــا، ال وصناعته
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وإذا كان الــروي يقــوم بوظيفــة أســلوبية تنســجم ورؤيــة 
الشــاعر التي تتجســد يف النــص الشــعري)43(، فــإن كثرًا 
مــن حــروف ديــوان »حزميــات« تــأيت منســاقة يف خدمــة 
ــال  ــع االنفع ــة بطاب ــدة املطبوع ــيقي للقصي ــاء املوس البن
واحلامســة؛ ألن مقــام احلــرب يقتــي مــن الشــاعر 
ــًا  ــفتان انطباق ــق الش ــاء« تنطب ــرف »الب ــي ح ــك، فف ذل
ــًا؛ ألن  ــًا انفجاري ــان صوت ــد انفصاهلــام حتدث حمكــاًم، وبع
صــوت البــاء -يف األصــل- حــرف شــديد جمهــور

انفجــاري، وهــو - عــادة - يتناســب مــع الرؤيــة التــي 
تنتظــم النــص، يؤكــد ذلــك مــا نقــرؤه يف قصيــدة

ــودي،  ــن عــي العب »براكــن مــن عــِل« للشــاعر فهــد ب
يقــول:

احلزُم أصدُق من هتديِد ُعرقوِب
                           ومن ختاُذِل ِرعديٍد وُرعبوِب

ُجلُّ املواعيِد يف  اهليَجاِء َكاذبٌة
                          وللعزيمِة َوعٌد غرُي َمكذوِب )44(

هنــا نجــد بائيــة أيب متــام حــارضة وزنــًا وقافيــة، وفيهــا 
يقــرع الســمع اإليقــاع الصــادق يف البيت األول، ويشــيد 
باحلــزم الــذي انتهجــه امللــك ســلامن يف املعركــة؛ وهلــذا 
الســبب جــاء صــوت البــاء بجهــره وشــدته مالئــاًم هلــذه 
ــع  ــأت اجلمي ــزم فاج ــة احل ــة؛ ألن عاصف ــة احلازم الرؤي
ــاري  ــوت انفج ــن ص ــل م ــام حيم ــاء ب ــرف الب ــأيت ح لي
ــدو  ــت أرض الع ــي جلجل ــة الت ــع العاصف ــًا م متوافق

ــة  ــعرية يف يائي ــات الش ــد، املكون ــن الس ــور الدي ــر: ن )43( انظ
مالــك بــن الريــب، جملــة اللغــة واألدب، جامعــة اجلزائــر، ع14 

ديســمر 1999، ص 34.
)44( ديوان »حزميات«، ص 109.

ــل ــدق دلي ــو أص ــة، وه ــرات العاصف ــارات طائ بانفج
ــم  ــق تناغ ــى خل ــن ع ــعراء املجيدي ــرص الش ــى ح ع

ــدث. ــة واحل ــن الرؤي ــويت ب ص

3- التكرار:
ُيقصــد بالتكــرار يف التعبــر األديب تنــاوب األلفــاظ 
نغــاًم  تشــكل  بحيــث  التعبــر  ســياق  يف  وإعادهتــا 
موســيقيًا)45(، والتكــرار بنيــة تضــم صــورًا كثــرة، منهــا 
ــة،  ــرار اللفظ ــرف، وتك ــرار احل ــوت، وتك ــرار الص تك
وتكــرار العبــارة، وتكــرار اجلملــة، ويــرى ابــن رشــيق 
ــاين،  ــاظ دون املع ــرار يف األلف ــع التك ــا يق ــر م أن »أكث
وهــو يف املعــاين دون األلفــاظ أقــل، فــإذا تكــرر اللفــظ

واملعنى مجيعًا فذلك اخلذالن بعينه«)46(.
وال شــك أن األصــوات جمــرد وحــدات فيزيائيــة ال 
ــة. إال  ــوات املحكي ــده األص ــا تفي ــر م ــا، غ ــة هل دالل
ــد  ــاورة ق ــامت متج ــن كل ــه ب ــوت بعين ــرار ص أن تك
ــاط  ــدى لرب ــون الص ــًا يك ــًا صوتي ــا رباط ــئ بينه ينش
ــة  ــة تعبري ــورة الصوتي ــتحيل الص ــٍذ تس ــوي، عندئ معن
ــة،  ــدة األولي ــإن » القاع ــذا ف ــامع)47(؛ ول ــتوقف الس تس
أن اللفــظ املكــرر ينبغــي أن يكــون وثيــق االرتبــاط 
ــبيل إىل  ــة ال س ــة متكلف ــام، وإال كان لفظي ــى الع باملعن
ــه  ــع ل ــا خيض ــكل م ــع ل ــد أن خيض ــه الب ــام أن ــا. ك قبوهل
الشــعر عمومــًا مــن قواعــد ذوقيــة ومجاليــة وبيانيــة«)48(، 
ــا  ــف أمهه ــن الوظائ ــة م ــؤدي إىل مجل ــرار ي ــذا التك فه

)45( انظــر: ماهــر مهــدي هــالل، جــرس األلفــاظ وداللتهــا يف 
ــداد، 1980م، ص  ــيد، بغ ــدي، دار الرش ــي والنق ــث البالغ البح

.239
)46( ابن رشيق، العمدة، 121/2.

)47( انظــر: حممــد معــز جعفــورة، يف الذاتيــة »عنــرتة أنموذجــًا«، 
الــدار التونســية للكتــاب، 2013م، ص 103.

العلــم  دار  املعــارص،  الشــعر  املالئكــة، قضايــا  نــازك   )48(
.264 ص   ، 2000م    ،11 ط   ، بــروت   ، للماليــن 

عبداهلل بن خليفة السويكت:  مجاليات تشكيل البنى األسلوبية يف ديوان »حزميَّات« دراسة أسلوبية



حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )4(  ، ربيع األول  1440هـ - ديسمرب 2018م

14

»الوظيفــة الصوتيــة واإليقاعيــة، ثــم الوظيفــة الدالليــة ، 
ــا ،  ــة وتأكيده ــاج الدالل ــرار يف إنت ــهم التك ــث يس حي
ثــم الوظيفــة االنفعاليــة والنفســية، حيــث يــدل التكــرار 
ــد  عــى تصاعــد جمموعــة مــن االنفعــاالت النفســية عن
ــرار  ــذا  التك ــالل ه ــن خ ــا م ــاول أن يرتمجه ــاعر حي الش
ــة خاصــة«)49(. ــدوره إىل دالل الصــويت الــذي يتحــول ب

وقــد أخــذ التكــرار لــدى الشــاعر الســعودي عــى وجــه 
العمــوم،  ولــدى شــعراء ديــوان »حزميــات« عــى وجــه 
اخلصــوص عــدة أشــكال، وقامــوا بتوظيــف إيقاعاتــه يف 
اإلشــادة بعاصفــة احلــزم، وجلــؤوا إىل تكــرار أصــوات 
معينــة أو جمموعــة مــن األصــوات التــي تــي بالعالقــة 
املعنويــة بــن الصــوت واملضمــون، وجــاءت هــذه 

التكــرارات عــى النحــو اآليت:

أوالً : تكرار الصوت ) الفونيامت(: 
ونعنــي بتكــرار الصــوت، تكــرار احلــرف؛ ألنــه »ُيعــرَّ 
عــن احلــرف عنــد علــامء اللغــة بالصــوت اللغــوي«)50(،

وقــد تكــررت كثــر مــن احلــروف واختلفــت مقاصــد 
الشــعراء فيهــا، فبعــض التكــرارات جــاءت عــن قصــد، 
وبعضهــا جــاء مــن غــر قصــد؛ وليــس ذلــك بغريــب؛ 
ألن تكــرار احلــروف يعــد أكثــر أشــكال التكــرار دورانــًا 
ــك  ــجًا؛ ولذل ــا نس ــة، وأيرسه ــريب بعام ــعر الع يف الش
ــرار،  ــواع التك ــط أن ــه »أبس ــن أن ــض الدارس ــرى بع ي
ــاعر  ــه الش ــأ إلي ــد يلج ــة، وق ــة يف الدالل ــا أمهي وأقله
بدوافــع شــعورية لتعزيــز اإليقــاع، يف حماولــة منــه 
ــاعر  ــاء للش ــام ج ــه ، ورب ــذي يتناول ــدث ال ــاكاة احل ملح

)49( عبدالســالم حســن ســالم، اخلطــاب الشــعري عنــد حممــد 
ــر، ،)د.ن(، ط1، 1995م ، ص 121. ــي مط عفيف

ــات  ــن الثب ــريب ب ــعر الع ــيقى الش ــم، موس ــر عبدالداي )50( صاب
ــور، ص 29. والتط

ــي  ــه«)51(، ومــن األصــوات الت عفــوًا، أو دون وعــي من
ــد كان  ــم، وق ــرف املي ــد ح ــض القصائ ــررت يف بع تك
ــلامن«  ــا س ــك ي ــدة »ارضب فديت ــر يف قصي ــًا للنظ الفت

ــا: ــول فيه ــي يق ــهري الت ــي الش ــع ع ــاعر راف للش

َأحالُمنا فيَك ياَسلامُن ختتاُل
                              وفيَك ُتعَقُد ياموالَي آماُل 

َسلمَت ياخادَم البيتنِي ياَملكًا
     يف كلِّ قلِب حمبٍّ أنَت َحالَُّل

َسلمَت ياَمن محى اليمننِي يف زمٍن
كلُّ الطغاِة عىل اإلسالِم قْد َمالوا   

َسلمَت ياَمن مَحى اإلسالَم ِمن ُأَمٍم
َعذاهبا َفوَق أهِل احلقِّ َهطَّاُل)52(   

تكــرر صــوت امليــم يف البيــت األول والثــاين أربــع 
أمــا يف  الثالــث ســبع مــرات،  البيــت  مــرات، ويف 
ــه ــة من ــرر يف كل كلم ــد تك ــع فق ــت الراب ــدر البي ص

ــًا  ــق رباط ــرار حق ــذا التك ــبع، فه ــراره س ــل تك وجمم
صوتيــًا أثــرى البنيــة الصوتيــة التــي تعضــد البنيــة 
الرتكيبيــة واملعنويــة بــن األبيــات، فتكــرار صــوت امليــم 
وترجيعهــا عــدة مــرات كان كفيــاًل بــأن يتلقفــه الســمع 
وتطــرب لــه األذن، وهــذا مــا يتحقــق يف مقولــة بعضهم 
ــر ــر إذن«؛ فبالنظ ــل األُذن بغ ــا دخ ــكالم م ــن ال »أحس

ــي  ــعر العراق ــة الش ــي، لغ ــد الكبي ــر محي ــران خض )51( عم
ــت ، ط 1، 1982م ، ص  ــات ، الكوي ــة املطبوع ــارص، وكال املع

.  144
)52( ديوان »حزميات«، ص 116.
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ــص  ــاء الن ــرشة يف أرج ــم املنت ــرف املي ــات ح إىل توزيع
نجدهــا يف الكلــامت اآلتيــة »أحالمنــا، ســلامن، مــوالي، 
ــى،  ــن، مح ــب، يام ــكًا، حم ــادم، مل ــلمت، خ ــال، س آم
ــم«، وإذا  ــن ، أم ــوا، م ــالم، مال ــن، اإلس ــن، زم اليمني
كنــا نؤمــن بــأن »التنظيــم الفونولوجــي للنــص ال خيلــو 
مــن مغــزى مبــارش وذي داللــة« )53(، فــإن شــيوع هــذا 
ــاوة  ــن الرخ ــط ب ــور املتوس ــت املجه ــوت الصام الص
ــط  ــن وس ــن دي ــذا الدي ــى أن ه ــة ع ــذو دالل ــدة ل والش
يدعــو إىل الســالم ونبــذ احلــرب -إال إذا دعــت احلاجــة 
ــم؛  ــرف املي ــيوع ح ــح ش ــع يتض ــذا املقط ــا- ويف ه إليه
ــالم  ــق أح ــادة يف حتقي ــة اجل ــاين الرغب ــل مع ــه حيم ألن
اليمنيــن وآماهلــم يف إحــالل الســالم ومحايــة اإلســالم، 
فسلســلة اآلمــال واألحــالم والســالم ارتبطــت بفــارس 
ــلامن،  ــم : س ــرف املي ــه ح ــرر في ــذي تك ــة ال العاصف
ــى  ــن مح ــن، م ــى اليمني ــن مح ــكًا، م ــن، مل ــادم البيت خ
اإلســالم، مــوالي، واجتــامع امليــم يف الفعــل وصاحــب 
الفعــل يدخــل ضمــن املؤكــدات الصوتيــة التــي باحــت 

ــة. ــه التعبري ــص ومؤرشات ــوات الن ــا فج هب
وحينــام ال توضــع القافيــة اعتباطــًا، ويتــم خترهــا لتكون 
ــيقى  ــت موس ــى البي ــبغ ع ــا تس ــت نراه ــة بالبي ملتحم
تتســاوق ضمــن حــروف ذلــك البيــت لتشــكل مقطعــًا 
ــع النفــي للشــاعر، وذلــك  ــًا منســجاًم مــع الطاب صوتي
للشــاعر  احلــزم«  »عاصفــة  قصيــدة  يف  يتمثــل  مــا 
ــا: ــول يف مطلعه ــي يق ــس، الت ــد املحيب ــن حمم ــم ب جاس

ِب أمخاسًا بَأسداِس وا عن الضَّ ُكفُّ
                        واْجُلوا َحَقارَة أرجاٍس ألنجاِس )54(

ــد  ــة حمم ــعري، ترمج ــص الش ــل الن ــوري، حتلي ــان، ي )53( لومت
ــدة، ط 1، 1999م، ص  ــايف، ج ــادي األديب الثق ــوح، الن ــد فت أمح

 .134
)54( ديوان »حزميات«، ص 141.

ــة،  ــع القافي ــت م ــوت البي ــف ص ــع ائتل ــذا املطل يف ه
فالســن مــن احلــروف األســلية التــي ختــرج مــن أســلة 
ــادًا،  ــًا ح ــد حرف ــك يع ــو بذل ــه، وه ــان أي طرف اللس
وجمــاراة لــه فــإن غالــب الكلــامت التــي يداخلهــا تتصف 
باحلــدة؛ ألن صفــة احلــرف تنعكــس عــى الكلمــة 
ــه  ــع قصيدت ــاعر يف مطل ــاُه الش ــا تغيَّ ــذا م ــها، وه نفس
ــى  ــة ع ــرات موزع ــع م ــن أرب ــرف الس ــرر ح ــام ك حين
ــاس،  ــداد، أرج ــاس، أس ــزه »أمخ ــت وعج ــدر البي ص
ــه  ــتفتح ب ــذي اس ــاد ال ــرار احل ــذا التك ــاس«، فه أنج
ــب  ــًا تناس ــادة أيض ــامت ح ــل كل ــه مح ــاعر قصيدت الش
مقــام احلــزم يف احلــرب، فاحلــرب عــى احلوثــي حتتــاج 
ــل  ــداد مث ــاس لأس ــرب األمخ ــدة، ف ــدة وش إىل ح
ــي أمــر الشــاعر بالكــف  يــرب للمكــر واخلديعــة الت
عنهــا؛ وهلــذا ذكــر امليــداين أن هــذا املثــل »يــرب ملــن 
يظهــر شــيئًا ويريــد غــره« )55(، ثــم أتبــع الشــاعر ذلــك 
ــوا يف أرض  ــن عاث ــاس الذي ــاس واألنج ــر األرج بذك
ــوا  ــه، وانتهك ــوا أوصال ــادًا، وقطَّع ــعيد فس ــن الس اليم
حقــوق أرضــه وســاكنيه؛ لتــأيت عاصفــة احلــزم بحدهتــا 

ــاد. ــارة وإفس ــو كل حق ــدهتا لتجل وش

)55( أمحــد بــن حممــد امليــداين، جممــع األمثــال، املكتبــة العرصية، 
صيدا، بروت، 1419هـــ/1998م، 418/2.
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ثانيًا: تكرار الكلمة : 
وهــو أن يكــرر الشــاعر لفظــة بعينهــا إمــا متجــاورة أو 
متباعــدة، وقــد وقفــُت عــى مواضــع كثــرة يف الديــوان 
ــت  ــر يف بي ــن أو أكث ــة مرت ــعراء الكلم ــا الش ــرر فيه ك
واحــد أو يف عــدة أبيــات متجــاورة، فمــن تكــرار الكلمة 
ــميِّح: ــب الس ــن متع ــداهلل ب ــول عب ــد ق ــت الواح يف البي

سلامُن، سلامُن قاَل املجُد قوَلتُه
                         فيَك املقاُل وفيَك الشعُر ُيترَصُ )56(

ــن  ــمه م ــا الس ــن؛ مل ــلامن« مرت ــم »س ــرر اس ــا تك هن
ــذا  ــا؛ ول ــو قائده ــة؛ فه ــذه العاصف ــوي يف ه ــور ق حض
تــردد اســمه كثــرًا يف هــذه الديــوان، ويف هــذه املواطــن 
يــأيت تكــرار االســم -كــام يــرى ابــن رشــيق- تنوهيــًا به، 
وإشــادًة بذكــره، وتفخيــاًم لــه يف القلــوب واألســامع)57(، 
يف حــن رأينــا بعــض الشــعراء مــن يكــرر اســمه بصيغــة 
ــه  ــب، ومثال ــرره باللق ــم يك ــة ث ــه بالكني ــة، فينادي خمتلف
ــا  ــا أب ــه »أدره ــاموي يف قصيدت ــن العش ــول عبدالرمح ق

فهــد«:

َأِدرها أبا فهٍد عىل املنهِج األسَمى
                           فإنَّ لنَا ِدينًا ُنزيُل به الَوْها

أيا َخادَم البيتنِي َأكرْم بخدمٍة
                           يناُل هبا اإلنساُن منزلًة ُعْظَمى )58(

ــم  ــد«، ث ــا فه ــة »أب ــه بالكني ــدة ينادي ــع القصي ــي مطل فف
ــا خــادم البيتــن«، وهــو  ــه باللقــب »أي بعــد ذلــك ينادي

)56( ديوان »حزميات«، ص 129.
)57( انظر: ابن رشيق، العمدة، 2 / 123

)58( ديوان »حزميات«، ص 12-11 .

تكــرار أراد مــن ورائــه توكيــد ذلــك االســم الــذي تنامى
ــه  ــذي حيمل ــى ال ــع املعن ــدًا م ــص متعاض ــداه يف الن ص
ــة  ــاين يف خدم ــالم والتف ــب الس ــلامن« يف ح ــم »س اس

ــام. ــن ومحايته البيت
ومــن تكــرار الكلمــة تكــرار الضمــر املنفصــل »نحــن« 
مرتــن متجاورتــن، وذلــك يف قصيــدة »ســري بــالدي« 

لعبداإللــه جــدع، يقــول:

فنحُن نحُن ُدعاُة احلقِّ يف َزَمٍن
ُّ هاِدهيا )59(                             استأسدْت فَِرُق والرشَّ

وجــي مــا حيملــه تكــرار الضمــر املنفصــل »نحــن« مــن 
ــد  ــالد تنش ــذه الب ــا أن ه ــة، أمهه ــة وإيقاعي ــال داللي أثق
احلــق، وتأبــى االعتــداء، وترفــض الظلــم، ومــا حــدث 
ــة مدعومــة مــن  للجــارة اليمــن مــن قبــل رشذمــة قليل
ــوف  ــن الوق ــر ال يمك ــة أم ــرش اخلارجي ــوى ال ــض ق بع
ــه،  ــت حيال ــن الصم ــرج، وال يمك ــف املتف ــه موق أمام
فجــاءت عاصفــة احلــزم ملبيــة اســتغاثة حكومــة اليمــن 

ــة. الرشعي

)59(املصدر السابق، ص 44.
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ثالثــًا: تكــرار العبــارة: وفيــه يعمــد الشــاعر إىل عبــارة 
معينــة يكررهــا مســتقلة يف ثنايــا النــص، فتكســب صبغة 
ــة شــعورية جتعــل الشــاعر ال  ــة قــد تســتغرق حال إحيائي
ــتوعب  ــارة تس ــة أو عب ــرف أو كلم ــرار ح ــي بتك يكتف
ــذا  ــه، وه ــيطر علي ــي تس ــعورية الت ــة الش ــك الدفق تل
ــراء  ــي الث ــا ينم ــعودي؛ مم ــعر الس ــائع يف الش ــوع »ش الن
اإليقاعــي للقصيــدة، ويدفــع بإيقاعهــا إىل التــرسب 
ــه كثــرة  عــر متفصــالت النــص وإحكامــه«)60(، وأمثلت
يف الديــوان، فعــى ســبيل املثــال قــول صالــح بــن 
ــًا  ــام« واصف ــة الرغ ــه »غضب ــري يف قصيدت ــي العم ع
اخلــراب الــذي حــل يف العــراق بفعــل الدولــة الصفويــة 

ــا: ــًا مثله ــن خراب ــون اليم ــي أرادت أن يك الت

وا َعىل َنْخِل الِعراِق َفأزهُقوا َمرُّ
                            َنْخَل الِعراِق َفعاَش َكاأليتاِم )61(

ــى  ــف املعن ــة تكثِّ ــة عميق ــل دالل ــروا« حيم ــل »م الفع
وختتــزل التفاصيــل؛ ألهنــا تتيــح للفكــر أن ينفتــح أمــام 
عــدد مــن االحتــامالت الدالــة عــى اخلــراب، فاخلــراب

ــر ذلــك  ــرى أث ــه، وُي ــرى بعــد مــرور العــدو ومغادرت ُي
فيــام خيلفــه، أمــا املجــاز املرســل املكــرر يف عبــارة »نخــل 
العــراق«، فحتــاًم ال يقصــد الشــاعر نخــل العــراق عــى 
ظاهرهــا، وإنــام أطلــق ذلــك جمــازًا قاصــدًا بــه احلــرث 
والنســل؛ ألن النخلــة رمــز احليــاة، فهــي العنــرص 
الظــروف  أعتــى  يقــاوم  الــذي  الوحيــد  الشــجري 
ــراق  ــون كل يشء يف أرض الع ــا يك ــاها، فبإزهاقه وأقس
ــل  ــجرة النخ ــاعر ش ــر الش ــإن خت ــذا ف ــق؛ ول ــد أزه ق

)60( عبدالرمحــن إبراهيــم املهــوس، الشــعر الســعودي املعــارص، 
دراســة يف انزيــاح اإليقــاع، كتــاب الريــاض )120(، يصــدر عــن 
مؤسســة  الياممة الصحفية، ط 1، 1424هـــ/2003م، ص 144.

)61( ديوان »حزميات«، ص 37.

ــأن  ــي ب ــراق يوح ــنادها إىل أرض الع ــا وإس دون غره
ــد  ــاة بع ــق للحي ــم يب ــدا، فل ــد ُأفس ــجر واألرض ق الش

ــر. ــدو أث ــرور الع م
ومــن تكــرار العبــارة أيضــًا قــول عبدالرمحــن بــن صالح 
ــن«  ــراء الدم ــن خ ــاءة م ــه »عب ــس يف قصيدت اخلمي

ــران: ــي خدعتهــا إي ــًا الطغمــة الت واصف

َحسبْت َهريَر كاِِلهبا َعن ُقدرٍة
وَتال َهريَر كاِلهِبا إِعالُمها )62(   

ــورًا  ــن، مص ــا« مرت ــر كالهب ــارة »هري ــاعر عب ــرر الش ك
حــال احلوثيــن الذيــن خدعتهــم إيــران، وعــرَّ باهلريــر 
ومل يقــل النبــاح عــى الرغــم مــن أن البيــت لــن ينكــرس 
ــه  ــر ألن ــار اهلري ــه اخت ــاح؛ لكن ــتبدهلا بالنب ــال اس يف ح
أدق يف التعبــر، فاهلريــر يطلــق غالبــًا عــى صيــاح 
الكلــب دون النبــاح مــن قلــة صــره عــى الــرد، فحــال 

ــف. ــال يف الضع ــذه احل ــبه ه ــن تش احلوثي
نجــد  ت  مــرَّ التــي  التكــرار  أشــكال  إىل  وبالنظــر 
ــل  ــوًا، ب ــأِت عف ــام مل ي ــًا ك ــرد عبث ــا مل ي ــرًا منه أن كث
كان يقصــده الشــاعر قصــدًا فنيــًا حيــدث موســيقى 
يف  نــرى  الوقــت  ذات  يف  أننــا  عــى  فيــه،  ظاهريــة 
بعــض مواضــع التكــرار مــن يســتخدمها كعــكازة 
ملــلء ثغــرات الــوزن أو لبــدء فقــرة جديــدة ليــس 
الســميِّح: عبــداهلل  قــول  يف  ذلــك  ويتضــح  غــر! 

باألمِس باألمِس ماَهاُبوا وماَذِخروا
                          بذَل النُّفوِس وناُر احلرِب َتستِعُر )63(

)62( املصدر السابق، ص 101.
)63( املصدر السابق، ص 128 .
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فتكــرار اجلــار واملجــرور »باألمــس« مرتــن مل يــأِت إال 
ملــلء الفــراغ الــوزين وبــدء الفقــرة، ومل يكــن لــه غــرض 

آخــر، لكــن ذلــك مل يلــِغ مجاليتــه اإليقاعيــة.

4- اجلناس:
ويســميه بعــض القدمــاء »التجنيــس«، وهــو »أن تكــون 
ــان  ــو نوع ــى«)64(، وه ــالف املعن ــدة باخت ــة واح اللفظ
»تــام: وهــو مــا اتفــق فيــه اللفظــان املتجانســان يف نــوع 
ــام:  ــر ت ــا، وغ ــا، وترتيبه ــا، وهيأهت ــروف، وعدده احل
وهــو مــا اختلــف فيــه اللفظــان املتجانســان يف واحــد أو 
أكثــر مــن األمــور املذكــورة«)65(، ويــرى عبــداهلل الطيب 
ــي:  ــا االزدواج ــي، وســجعي، أم ــان: ازدواج ــه رضب أن
ــرات  ــامت والفق ــن الكل ــة ب ــى املقارب ــد ع ــو يعتم فه
الســجعي:  أمــا  الــروي،  دون  الزنــة  يف  واجلمــل 
ــد  ــا، فُيعتم ــروف بأعياهن ــوات وح ــه إىل أص ــد في فُيعم
تكرارهــا، بإيراد كلــــامت تشــــرتك يف هـــذه احلـــروف 

واألصـوات)66(.
ــوان  ــة واألل ــى اللفظي ــن احل ــع م ــاق أن البدي ــل اتف وحم
البديعيــة التــي هلــا تأثــر بليــغ، جتــذب الســامع، 
ــه  ــذذ بنغمت ــاء والتل ــاًل إىل اإلصغ ــه مي ــدث يف نفس وحت
العذبــة، وجتعــل العبــارة عــى األذن ســهلة ومستســاغة، 
فتجــد مــن النفــس القبــول، وتتأثــر بــه أي تأثــر، وتقــع 

ــع)67(. ــن موق ــب أحس ــن القل م

)64( ابن رشيق، العمدة، 503/1.
)65( بســيوين عبدالفتــاح فيــود، علــم البديــع، مؤسســة املختــار 
للنــرش والتوزيع، القاهــرة، ط 2، 1418هـــ/1998م، ص 278. 
)66( انظــر: عبــداهلل الطيــب، املرشــد إىل فهــم أشــعار العــرب، 

. 572 ، 571/2
)67( انظــر: عبدالفتــاح الشــن، البديــع يف ضوء أســاليب القرآن 
الكريــم، دار الفكــر العــريب، القاهــرة، 1433هـــ/2012م، ص 

.158

وقــد بــرزت هــذه الظاهــرة األســلوبية يف اخلطــاب 
ــت  ــات«، وجتل ــوان »حزمي ــعراء دي ــدى ش ــعري ل الش
فاعليتــه يف اعتــامد عنــرص املفاجــأة؛ ألن التامثــل الشــكي 
يف الغالــب يــؤدي إىل متاثــل داليل، لكــن الالفــت للنظــر

توظيــف الشــعراء اجلنــاس الناقــص، وغيــاب اجلنــاس 
ــام، ويلفــت النظــر -أيضــًا- أن أغلــب  ــام بشــكل ت الت
األلفــاظ املتجانســة دورانــًا يف الديــوان مــا يكــون 
ــم«  ــالم واملي ــن وال ــذر »الس ــن ج ــا ب ــس فيه التجان
ــك  ــى، ولذل ــظ واملعن ــها يف اللف ــرى جتانس ــاظ أخ وألف
أمثلــة كثــرة، مــن ذلــك قــول صالــح بــن عــي العمــري 

ــام«: ــة الرغ ــه »غضب يف قصيدت

الُم وَقبَلُه اإلسالُم َسلَِم السَّ
                         من فكرٍة َرَضعْت من األوهاِم )68(

الســالم،  »ســلم،  كلــامت  ثــالث  بــن  املجانســة 
اإلســالم«، وكلهــا تــدور حــول نبــذ احلــرب واجلنــوح 
ــالد  ــإن يف الب ــرب ف ــت احل ــن إذا دع ــلم، ولك إىل الس
رجــاالً حيموهنــا؛ ولــذا فــإن الشــاعر قــد وفــق يف 
توظيــف هــذا اجلنــاس الــذي أســهم يف تكثيــف اإليقــاع 
ــذر  ــذا اجل ــام أن ه ــه، وب ــطر األول دون أن يثقل يف الش
بــات منطقــة ارتــكاز داليل يف عاصفــة احلــزم، فــإن اســم 
ــًا يف  ــات جلي ــذر ب ــذا اجل ــرتك يف ه ــذي يش ــلامن« ال »س

ــول: ــث يق ــك، حي ــه تل قصيدت

َسلِّْم عىل َسلامَن َحاِمَي ِسْلِمها
                               بسالِح نرِص احلقِّ واإلسالِم )69(

)68( ديوان »حزميات«، ص 36.
)69( املصدر السابق، ص 37.
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يف هــذا البيــت جانــس الشــاعر بــن أربــع كلــامت 
»ســلم، ســلامن، ســلمها، اإلســالم«، وكلهــا تــدور 
ــه، فاألصــوات  ــا إلي ــذي أرشن ــى الســابق ال حــول املعن
متقاربــة والــدالالت متقاربــة أيضــًا، ففــي النــص 
ــالم  ــن وال ــذر »الس ــرص يف ج ــة تنح ــات صوتي مهيمن
وامليــم« انتظمــت شــطري البيــت إال أن التوزيــع مل 
يكــن متســاويًا، فقــد جــاءت ثــالث كلــامت يف صــدره 
وكلمــة واحــدة يف عجــزه، ومــع ذلــك اســتطاع الشــاعر 
ــد مــن قيمــة اجلانــب املوســيقي دون أن هيمــل  أن يصعِّ
الداللــة اإلحيائيــة للمصــدر »ســلم« املنســجم مــع 
ــالل  ــل إح ــن أج ــق إال م ــي مل تنطل ــزم الت ــة احل عاصف
ومــن  اجلــوار.  ودول  املنطقــة  يف  والســلم  الســالم 
النــامذج الشــعرية التــي حــوت اجلنــاس غــر التــام قــول 

ــس: ــح اخلمي ــن صال ــن ب عبدالرمح

هاُم ِسهاُمَها َطاشْت َعليها والسِّ
                           مل تْقرأ األحداَث َضعفًا َهاُمها )70(

ــدر  ــه ص ــم ب ــا«، إذ خت ــهامها وهامه ــن »س ــاس ب اجلن
البيــت وعجــزه، وكاد أن يدخــل ضمــن اجلنــاس التــام 
لــوال زيــادة الســن يف بدايــة الكلمــة األوىل، واحلــق أن 
هــذه الســن أضافــت زخرفــة لفظيــة جعلــت مرصاعــي 
ــى  ــذي أضف ــر ال ــًا، األم ــام بعض ــي بعضه ــت يناغ البي

ــطر. ــة كل ش ــًا يف خامت ــًا متزن إيقاع

)70( املصدر السابق، ص 101.

ومــن اجلنــاس املستحســن الــذي يعــر عــن حالــة 
ــدت  ــي أفس ــزم الت ــة احل ــالق عاصف ــد انط ــي بع احلوث
خمططاتــه وقلبــت عليــه املوازيــن، وجعلتــه يعيــش 
أســوأ أيــام حياتــه قــول عبدالرمحــن بــن عــي احلمــدي 

ــلامن«: ــوث س ــه »لي يف قصيدت

وأصبَح احلوثيُّ حيُثو فوَق َهامتِِه
                             ُترَب املهانِة، واإلذالُل ألواُن )71(

فاالســم  وفعــل،  اســم  بــن  ناقــص  جنــاس  هنــا 
»احلوثــي«، والفعــل »حيثــو«، وقــد حســن اجلنــاس هنــا 
ألن اللفــظ تعاضــد مــع املعنــى، وأرســل الشــاعر املعنى 
عــى ســجيته دون تكلــف أو إقحــام؛ هلــذا جــاءت 
اللفظتــان ملتئمتــن بعضهــام البعــض، وهــذا مــا يعنيــه 
ــك ال  ــس فإن ــا التجني ــه »أم ــاين بقول ــر اجلرج عبدالقاه
تستحســن جتانــس اللفظتــن إال إذا كان موقــع معنييهــام 
ــع  ــى اجلام ــن مرم ــدًا، ومل يك ــًا محي ــل موقع ــن العق م
ــذا وفــق الشــاعر يف املجانســة بــن  ــدًا«)72(؛ ل بينهــام بعي
كلمتــي »احلوثــي، وحيثــو«، يف داللــة أكيــدة عــى احلالــة 
البائســة التــي غمرهتــا كل معــاين الــذل واهلــوان، وتبعــًا 
ــالق  ــد انط ــي بع ــة احلوث ــًا حلال ــى مالمس ــاء املعن ــه ج ل
العاصفــة التــي عــر عنهــا الشــاعر بالفعــل الــدال عــى 
التحــول إىل حالــة جديــدة يف مطلــع البيــت »وأصبــح«، 
إذ ال قيمــة للفظــة تطــرق األذن مــن دون أن تفتــح أمــام 

العقــل نافــذة لوعــي جديــد مــن املعــاين. 

)71( املصدر السابق، ص 67.
)72( عبدالقاهــر اجلرجــاين، أرسار البالغــة يف علــم البيــان، 

مكتبــة املعــارف، الريــاض، 1401هـــ/1981م، ص 4.
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ومــن اجلنــاس املالحــظ يف الديــوان إيــراد بعــض 
ــروف، وورود  ــوع احل ــن يف ن ــن خمتلفت ــعراء كلمت الش
ــهم يف  ــا يس ــن مم ــن متجاوري ــاس يف بيت ــن جن ــر م أكث
تكــرار اإليقــاع وحتفيــز اجلــرس، فمــن ذلــك قــول أمحــد 

ــزم«: ــة احل ــه »عاصف ــي يف قصيدت ــح املغام ــن فال ب

الَعزُم واحلزُم واإلقداُم واهلَمُم
محُن ينتقُم  والنَّرُص للجاِر، والرَّ   

والَقْصُف والَعْصُف و األجواُء ممطرٌة
                            الغيَث فيها ولكن َفوقُهم مِحُم)73(

ــت  ــة البي ــس يف بداي ــق املتجان ــذا النس ــرى ه ــام ت فحين
األول والثــاين بــن »العــزم، واحلــزم«، وبــن »القصــف، 
والعصــف«، ال خياجلــك أدنــى ريب أن مثل هــذا اجلناس 
- مــع تغيــر يف بعــض حروفــه - مل يكــن إال بعــد تصيــد 
ــة؛  ــض مصادف ــن حم ــاعر، ومل يك ــل الش ــن قب ــد م وتعمُّ
ــي  ــة احلــرب الت ــرًا داالً عــن حال ــرًا تعب ــذا جــاء مع هل
ــة  ــاظ مصحوب ــاءت األلف ــي؛  فج ــدم احلوث ــرتدع تق س
بصخــب القــوة وجلبــة الــردع، فالعــزم، واحلــزم، 
والقصــف، والعصــف كلــامت حتمــل يف إضاممتهــا

معــاين الشــجاعة واملواجهــة التــي تعــد مــن أهــم 
صفــات القيــادة يف احلــرب، ومــن أقــرب النــامذج التــي 
ــي يف  ــد احلكم ــن حمم ــد ب ــول عبدالصم ــك ق ــابه ذل تش

ــل«: ــزم واألم ــب احل ــه »يف موك قصيدت

ويف َعادياِت احلزِم للَحْسِم َموعٌد
                         مَع الَغَجِر الباِغي ِشْلوًا وُجثامَنا )74(

)73( ديوان »حزميات«، ص 151.
)74( املصدر السابق، ص 148.

ــاس  ــو جن ــم«، وه ــزم، واحلس ــن »احل ــا ب ــاس هن فاجلن
»الســن  الكلمتــن  حــروف  بعــض  فيــه  اختلفــت 
والــزاي« مــع قــرب يف خمرجيهــام، وممــا يزيــد املجانســة 
مجــاالً أن الكلمــة الثانيــة نتيجــة لــأوىل، كيــف ال؟ 
واحلســم ثمــرة للحــزم، فلــو مل يكــن هنــاك حــزم وقــوة 
يف الــرأي ملــا حســمت األمــور، وهــذا مــا يكــون يف حال 
اليمــن، فلــو مل يكــن هنــاك قــرار جــريء وحــازم يف ردع 
ــاء  ــه يف أرج ــرس توغل ــم وانح ــا حس ــي مل ــدم احلوث تق

ــعيد. ــن الس اليم
ــاعر صالــح  ــم الش ــن الســعيد، خيت ــر اليم ــى ذك وع
ــاس  ــة الرغــام« بذلــك اجلن ــه »غضب العمــري قصيدت
اللطيــف الــذي جانــس فيــه بــن أربــع كلــامت، يقــول :

عيِد َسعوُدُه  َستعوُد لليمِن السَّ
بوفاِء آِل ُسعوٍد مسُك ختامي )75(   

بــن  الءم  الــذي  اجلنــاس  هــذا  حيملــه  تفــاؤل  أيُّ 
اليمــن وشــقيقتها الســعودية بفعــل الكلــامت »ســتعود، 
الســعيد، ســعوده، آل ســعود«! وجــي أن الشــاعر عمــد 
ــوار  ــريف اجل ــع ط ــة م ــة متجاوب ــامت فخم ــر كل إىل خت
»اليمــن الســعيد، والســعودية«، وبينهــام هدفــان رئيســان 
»اســتعادة اليمــن، وحتقيــق الســعادة«، هلــذا جــاء اإليقاع 

ــة. ــه الصوتي ــع مكونات ــاًم يف مجي ــًا متناغ ــي ثري الداخ

)75( املصدر السابق، ص 38.
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5- التوازي الصويت:
ــو  ــة، وه ــانية احلديث ــم اللس ــن املفاهي ــوازي م ــدُّ الت يع
يقــوم عــى »متاثــل أو تعــادل املبــاين يف ســطور متطابقــة 
ــارات القائمــة عــى االزدواج الفنــي،  الكلــامت، أو العب
وترتبــط ببعضهــا وتســمى عندئــٍذ باملتطابقــة أو املتعادلــة 
ــن  ــارة ع ــه »عب ــم بأن ــه بعضه ف ــة«)76(، ويعرِّ أو املتوازي
عنــرص بنائــي يف الشــعر يقــوم عــى تكــرار أجــزاء 
ــذي درســناه  متســاوية«)77(، وبذلــك يكــون التكــرار ال
ــد بعــض الدارســن،  ــوازي عن ســابقًا أحــد مظاهــر الت
إال أننــا أفردنــاه يف مبحــث مســتقل؛ ألن التامثــل الصويت 
الــذي حيققــه التــوازي ليــس هــو التكــرار الــذي يقــوم 
ــل،  ــه ال التامث ــن وحدات ــكي ب ــام وال ــق الت ــى التطاب ع

ــا«)78(. ــس تطابق ــل ولي ــوازي »متاث فالت
ويلــحُّ شــعراء ديــوان »حزميــات« عــى توظيــف ظاهــرة 
التــوازي توظيفــًا دالليــًا وإيقاعيــًا يف النــص، وذلك موٍح 
بــأن الشــاعر يعــي مــا تؤديــه هــذه البنيــة يف تضاعيــف 
القــول مــن تناســق بــن مجــل البيــت وتوزيعهــا توزيعــًا 
ــل  ــى حتلي ــأعمل ع ــجم، وس ــاع املنس ــى اإليق ــاًم ع قائ
ــا :  ــوازي، ومه ــن الت ــن م ــالل نوع ــن خ ــوص م النص

ــرأيس. ــوازي ال ــي، والت ــوازي األفق الت

ــة  ــوازي، مكتب ــع والت ــيخ، البدي ــن الش ــد حس )76( عبدالواح
ومطبعــة اإلشــعاع الفنيــة، ط1، 1999م، ص211.

)77( موســى ربابعــة، ظاهــرة التــوازي يف قصيــدة اخلنســاء، جملــة 
الدراســات والعلــوم اإلنســانية، املجلــد 22، العــدد 5، 1995م، 

ص2030.
ــا الشــعرية، ترمجــة: حممــد الــويل  )78( رومــان ياكبســون، قضاي
ــرب، ط 1، 1988م،  ــرش، املغ ــال للن ــون، دار توبق ــارك احلن ومب

ص106.

أوالً : التوازي األفقي: 
وهــو الــذي يتــم مــن خــالل التطابــق التــام يف كل 
عــى  املتوازيــة  للجمــل  النحــوي  البنــاء  عنــارص 
ــح  ــول صال ــه ق ــد)79(، ومن ــت الواح ــاء البي ــتوى بن مس
ــام«: ــة الرغ ــه »غضب ــري يف قصيدت ــي العم ــن ع ب

ُموا ُنوا، وَتَعمَّ َفتأْسَلُموا، وَتَلوَّ
َقاُدور اخلياَنَة بيننَا بِزماِم )80(   

ــز التــوازي أفقيــًا يف الشــطر األول مــن خــالل  تركَّ
ــث  ــوا«، حي م ــوا، تعمَّ ن ــلموا، تلوَّ ــال: »تأس ــة أفع ثالث
ُلــوا«، مــع اختــالف  جــاءت عــى وزن واحــد وهــو »َتَفعَّ
وحداهتــا املعجميــة، بــل وتباعدهــا متامــًا، والرابــط 
بينهــا هــو التجــاور واحتــاد البنيــة، وهــذا التامثــل 
البنيــوي خلــق تناســقًا تامــًا، وإيقاعــًا متوازيــًا، وتطابقــًا 
يف الكــم واملوقــع، بــل فحينــام ننظــر إىل البنيــة الرتكيبيــة 
ــا  ــي ينتهجه ــة الت ــال اخلفي ــابه احل ــا تش ــال نجده لأفع
ــل« تأســلم،  بعــض أولئــك القــوم، فاختيــار بنيــة »التفعُّ
تلــون، تعمــم، داللــة أكيــدة عــى أن الظاهــر ال يتطابــق 

ــن. ــع الباط م

)79( انظــر: وهــاب ودادي، البنيــات املتوازنــة يف شــعر مصطفــى 
حممــد الغــامزي ) التــوازن والتكــرار(، جملــة املخــر، ع 10، 

ص313.  ،2014
)80( ديوان »حزميات«، ص 36.
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وكثــرًا مــا يقــوم حــرف العطــف »الــواو« بــدور الربــط 
ــت  ــطر البي ــل ش ــق داخ ــا خيل ــوازي، مم ــع املت والتوزي
ــد  ــب قصائ ــائع يف أغل ــر ش ــو كث ــًا، وه ــًا متوازن إيقاع
ــل  ــارص داخ ــة عن ــن أربع ــط ب ــًا يرب ــوان، فأحيان الدي
الشــطر الواحــد دون أن خيالطهــا عنــرص دخيــل، ومــن 

ــس: ــد املحيب ــن حمم ــم ب ــول جاس ــك ق ذل

َذبٌح، وَقتٌل، وَترشيٌد، وَمفسدٌة
           يف األرِض، واحلرِث، واألحجاِر، والنَّاِس )81(

ــط  ــع كلــامت الراب فقــد اشــتمل الشــطر األول عــى أرب
ــذا  ــوم، وه ــرب تق ــكل ح ــة ل ــج حتمي ــا نتائ ــا أهن بينه
مــا أراده أعــداء الرشعيــة يف اليمــن، لكــنَّ النظــرة 
ــأن الشــاعر  ــة للبيــت بشــطريه جتعلــك حتكــم ب املتعجل
ــف  ــلوب »الل ــن أس ــد البالغي ــمى عن ــا يس ــتخدم م اس
ــة،  ــارصه األربع ــطر األول بعن ــف يف الش ــرش«؛ فالل والن
ــارصه األربعــة األخــرى،  ــاين بعن والنــرش يف الشــطر الث
وكأن أربعــة تنــرش أربعــة ملفوفــة، لكنــك عنــد التأمــل 
ــح ال  ــك، فالذب ــس كذل ــر لي ــف أن األم ــأين تكتش املت
يكــون لــأرض، وال القتــل يكــون للحــرث، وهكــذا، 
ومــع ذلــك فقــد كان البيــت متوازيــًا بصــورة متناســقة 
بفعــل حــرف العطــف »الــواو« الــذي ســبق كل كلمــة 
ــز يف  ــح اهلل عبدالعزي ــع فت ــول بدي ــه ق ــت، ومثل يف البي

ــزم«: ــة احل ــس وعاصف ــه »بلقي قصيدت

باحلزِم، والعزِم، واإليامِن، والِقَيِم
اهِلا بَِدِمي )82(                           َأمحي الَعقيدَة من ُجهَّ

)81( املصدر السابق، ص 141 .
)82( املصدر السابق، ص 77.

ــواٍز  ــكل مت ــة بش ــامت متوزع ــع كل ــاءت أرب ــث ج حي
يف صــدر البيــت كان رابطهــا حــرف العطــف، عــى أن 
بــن الكلمتــن األوىل والثانيــة جناســًا ناقصــًا واحتــادًا يف 
البنيــة، وممــا زاد البيــت مجــاالً ارتبــاط التشــكيل البنيــوي 
باملــراد الضمنــي، فالشــطر األول جيمــع بــن األســلحة 
ــة  ــل يف محاي ــدي املقات ــا اجلن ــتعن هب ــي أن يس ــي ينبغ الت

عقيدتــه ووطنــه.
ــطر  ــارص يف ش ــة عن ــن أربع ــوازي ب ــون الت ــد ال يك وق
واحــد، وقــد جيمــع الشــاعر بــن ســبعة أشــياء ليصنــع 
ــداهلل  ــن عب ــى ب ــول حيي ــك ق ــن ذل ــا، وم ــوازي بينه الت

ــدي: الزبي

ُف احلزُم، والَعزُم، واإلقداُم، والرشَّ
                      والَعهُد، والَوعُد، واألرواُح تأتلُِف )83(

ــت  ــم البي ــي ينتظ ــكل أفق ــة بش ــامت متوازي ــبع كل س
ــة  ــر إىل أي كلم ــد النظ ــاه، فعن ــى منته ــه حت ــن مبتدئ م
مــن الكلــامت الســبع منفــردة فلــن تــؤدي دورًا ذا بــال، 
ــوازن  ــب املت ــذا الرتكي ــار ه ــا يف إط ــد وضعه ــن عن لك
ــة  ــواج صوتي ــام أم ــارب كنظ ــاع متق ــن إيق ــتتفتق ع س
تتــآزر حــن تداُفِعهــا لتشــكل توازنــًا نريــًا يعلــو 
ــام  ــذا فإنــك حين ــة؛ ل ــه الدالل وينخفــض حســبام تقتضي
ــرشف،  ــزم، ال ــزم، الع ــامت : احل ــر يف الكل ــن النظ متع
ــن أن  ــوت، يف ح ــة الص ــامت منخفض ــا كل ــتجد أهن س
ــتجد  ــد، س ــد، الوع ــدام، األرواح، العه ــامت: اإلق الكل
قــا نــرًا  أن حــرف العلــة األلــف والــواو قــد حقَّ
ــن  ــوازي الصــويت يرتفــع وينخفــض ب ــًا جعــل الت عالي
كلمــة وأخــرى، متســاوقًا مــع طبيعــة تفعيــالت بحــره 

ــن. ــتفعلن فاعل ــن مس ــتفعلن فاعل ــيط: مس البس
)83( املصدر السابق، ص 42.
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ــوازن  ــالل الت ــن خ ــي م ــوازي األفق ــد الت ــد يتول وق
الصــويت الــذي حيــدث حينــام يتناســق الرتكيــب النحوي 
بــن صــدر البيــت وعجــزه، ومــن أقــرب نامذجــه قــول 
عبدالصمــد بــن حممــد احلكمــي يف قصيدتــه »يف موكــب 
ــن  ــن اليمني ــدع م ــن انخ ــًا َم ــل« خماطب ــزم واألم احل

ــران: بإي
فنحُن - عىل احلالنِي - أنَصاُر أهلِنا

                    وأنتْم - عىل احلالنِي - أزالُم إيراَنا )84(

ــوازن  ــد ت ــت، فق ــتوى البي ــى مس ــان ع ــطران متوازي ش
اجلــزءان يف البيــت مــن حيــث البنيــة الرتكيبيــة النحويــة 

عــى النحــو اآليت:
ــدأ + جــار وجمــرور    ضمــر منفصــل يف حمــل رفــع مبت
إليــه مضــاف  يتبعــه  خــر   + معرتضــة  مجلــة  يف 

ــن( +      ــى احلال ــن، ع ــى احلال ــم ( +  ) ع ــن، أنت ) نح
ــا( ــا، أزالم إيران ــار أهلن )أنص

ــه  ــد عن ــوي يتول ــل البني ــذا التامث ــا أن ه ــذا رأين وهك
ــة  ــق مقارن ــه خل ــام أن ــت، ك ــل البي ــي داخ ــوازن إيقاع ت
األصيلــون  اليمــن  فأهــل  التبعيــة  احلالــن يف  بــن 
ــة  ــرش اخلارجي ــوى ال ــون ق ــم ويدفع ــارصون أهله ين
ــران  ــد أزالم إي ــل وأح ــو عمي ــي فه ــا احلوث ــم، أم عنه

التي جاءت لتنهب خرات هذا البلد اآلمن.
ــه  ــه قــول حلمــي القــريش يف مطلــع قصيدت وقريــب من

ــرم«: ــة ال تضط ــالدي العظيم »ب

باِلدي الَعظميُة الُتْضَطَرْم
باِلدي الَعظيمُة الهُتَتَدْم )85(    

)84( املصدر السابق، ص 149 .
)85( املصدر السابق، ص 85.

فالتــوازي واضــح جــدًا، بــل إنــه يميــل إىل متاثــل 
ــدم،  ــرم، ال هتت ــن : ال تضط ــن املرصاع ــردات إال ب املف
مــع توافــق وزين وتقــارب معنــوي، فــاإلرضام واهلــدم 
ــاه العــدو  ــا يتغي عنــرصان للخــراب والدمــار، وهــذا م
املرتبــص يف أرضنــا وأرض اليمــن، وهيهــات لــه ذلــك 

ــا. ــن حوهل ــون م ــود املرابط ــم اجلن ــا ث ــن فوقن واهلل م
ثانيــًا: التــوازي الــرأيس: أو التــوازي العمــودي، »وهــو 
ــق  ــه التطاب ــى ب ــعري«)86(، وُيعن ــاب الش ــر يف اخلط كث
التــام أو اجلزئــي بــن كل عنــارص البنــاء النحــوي 
للجمــل املتوازيــة عــى املســتوى الــرأيس أو العمــودي، 
ــن أو جمموعــة مــن  ــن كل بيت ــق ب ــك التطاب فيكــون ذل
األبيــات، وهــو مــا حيقــق للنــص ترابطــه البنائــي 
ــرأيس يف  ــوازي ال ــد ورد الت ــي)87(، وق ــه الداخ وإيقاع
ديــوان »حزميــات« عــى ثالثــة أنــامط، وســنورد مثــاالً 

ــا: ــط منه ــكل نم ــدًا ل واح

األول:
ــه  ــة، ومن ــات ثالث ــطر أبي ــن أش ــوازي ب ــون الت  أن يك
قــول ســعيد بــن نــارص القــرين يف قصيدتــه »يمــن املجــد 

ــالم«: ــاض الس وري

فام كاَن للُفرِس من َرايٍة
وماَكاَن للَبغي أْن َيْصُمَدا    

وماكاَن للَحقِّ أْن َينثني
وماَكاَن للطَّرِف أْن َيرُقَدا   

ــز  ــقية، املرك ــة نس ــل، مقارب ــي والتأوي ــاح، التلق ــد مفت )86( حمم
ــرب، ط 3، 2009م، ص 152. ــريب، املغ ــايف الع الثق

)87( انظــر: وهــاب ودادي، البنيــات املتوازنــة يف شــعر مصطفــى 
حممــد الغــامزي، ص 314.
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وماكاَن للَغدر أن َيبتنِي
ِقالَعًا وُدورًا بأرِض اهلَدى)88(   

ــوازى  ــت األول يت ــز البي ــد عُج ــة نج ــات الثالث يف األبي
مــع شــطري البيــت الثــاين وشــطر البيــت الثالــث، وقــد 
ل التــوازي مــن »مــا« النافيــة، ثــم الفعــل الناســخ  تشــكَّ
ــم  ــة، ث ــم »أن« املصدري ــرور، ث ــار واملج ــم اجل »كان«، ث
فعــل مضــارع منصــوب هبــا، وقــد انتظــم هــذا التــوازي 
كل األشــطر املشــار إليهــا آنفــًا؛ ألهنــا اشــرتكت مجيعهــا 
يف هــذا الرتكيــب ومل خيتلــف واحــد منهــا بــيء ســوى 
ــزء  ــر يف اجل ــد تغ ــت األول فق ــن البي ــطر األول م الش
ــال  ــب بأفع ــذا الرتكي ــرار ه ــة تك ــه، ودالل ــر من األخ
خمتلفــة تأكيــد مــن الشــاعر عــى أمــر مهــم وهــو إحقــاق 

احلــق وإبطــال الباطــل.
عــى أنــه حيــق لنــا أن نســمى هــذا النــوع مــن التــوازي 
»تــوزاي السلســلة » -كــام حيلــو للدكتــور حممــد مفتــاح 
بذلــك متامســك  النــص يصبــح  أن يســميه- ؛ ألن 

ــة)89(. ــة إىل النهاي ــن البداي ــات م احللق
البيتــن  صــدري  بــن  التــوازي  يكــون  الثــاين: 
ــرين يف  ــارص الق ــن ن ــعيد ب ــول س ــه ق ــن، ومن املتجاوري

الســالم«: وريــاض  املجــد  »يمــن  قصيدتــه 

وَسلامُن َأرسَل أْشباَلُه
وآَماُله لْن تكوَن ُسَدى   

وَسلامُن َهيَّأ َأْجناَدُه
ملْن َأخلَف الَعهَد ُثمَّ اعَتَدى )90(   

)88( ديوان »حزميات«، ص 86، 87 .
ــقية،  ــة نس ــل، مقارب ــي والتأوي ــاح، التلق ــد مفت ــر: حمم )89( انظ

.156 ص 
)90( ديوان »حزميات«، ص 88 .

ــن  ــون م ــن املتك ــدري البيت ــن ص ــرأيس ب ــوازي ال فالت
: واو العطــف، ثــم املبتــدأ املوحــد بــن الشــطرين 
ــوزن  ــن يف ال ــن املتحدي ــن املاضي ــم الفعل ــلامن«، ث »س
»أرســل، هيــأ«، ثــم املفعــول بــه املجمــوع مجــع تكســر 
»أشــباله، أجنــاده«، لكنــي متنيــت أن الشــاعر قــدم 
ــون إال  ــال ال يك ــى األول؛ ألن اإلرس ــاين ع ــت الث البي
ــل  ــبق الفع ــب أن يس ــأ« جي ــل »هي ــة، فالفع ــد التهيئ بع
»أرســل«، لكننــا نجــد أن الكلمــة املانحــة للفعــل 
واملحوريــة يف هــذا اخلطــاب هــي كلمــة »ســلامن« التــي 
ــن  ــة ب ــخص الرابط ــه الش ــن؛ ألن ــا البيت ــتفتح هب اس

ــالم«؟. ــاض الس ــد وري ــن املج »يم
الثالــث: أن يكــون التــوازي بــن عجــزي البيتــن، ومنــه 
قــول عبــداهلل بــن عبدالرمحــن الزيــد يف قصيدتــه »تنويــع 

جلدليــة النــور واللهــب«:

بًا َراياُتنا أسَفرت وأوقَدت هَلَ
فال مكاَن لغرِي النُّوِر واللَّهِب    

َقاَماتنا انَتَصبت بالِعزِّ وامَتَثَلت
فال َمكاَن لغرِي النَّرِص والَغَلِب)91(   

ــى  ــن ع ــن للبيت ــطرين األخري ــوازي يف الش ــل الت يتمث
املســتوى الــرأيس برتديــد ثــالث ألفــاظ معجميــة: 
فــال، مــكان، لغــر، وخيتلفــان يف كلمتــن، ولكــن تــكاد 
ــالف يف  ــع اخت ــى م ــان حت ــطرين تتفق ــات الش مكون
ــدة ووزن  ــة واح ــى بني ــام ع ــن؛ ألهن ــن األخرت الكلمت
واحــد، فالنــور كالنــرص، واللهــب كالغلــب، فقــد تتابــع 
البنــاء النحــوي إىل حــد التطابــق، كــام أنــه أقــام توازيــًا 
ــل  ــا جع ــذا م ــركات، وه ــت واحل ــن الصوائ ــًا ب صوتي

ــات. ــدًا يف األبي ــارزة ج ــة ب ــواة الداللي الن
)91( املصدر السابق، ص 138.
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ثانيًا : البنية الرتكيبية: 
ســوف تقــف هــذه الفقــرة عنــد النظــام الرتكيبــي 
للجمــل مــن خــالل أربعــة أســاليب: االســتفهام، 
ــم  ــد أه ــوف عن ــم الوق ــيص، ث ــق الن ــرشط، والتعال وال
االنحرافــات الرتكيبيــة التــي طــرأت عــى اجلملــة.

1-االستفهام: 
مــن املعلــوم بداهــًة أن االســتفهام طلــب العلــم بــيء 
مل يكــن معلومــًا مــن قبــل، لكــن أعظــم مجالياتــه تلــك 
ــن  ــتفهام ح ــا االس ــرج إليه ــي خي ــة الت ــاين البالغي املع
ــى  ــون أدلَّ ع ــة، فيك ــه األصلي ــر حقيقت ــى غ ــون ع يك
املعنــى املقصــود وأوكــد لــه، إضافــة إىل مــا يطبــع 
ــاح  ــة؛ ألن نج ــية ومجالي ــن دالالت نفس ــص م ــه الن ب
أســلوب االســتفهام »يف إبــراز التجربــة، وإثــراء العمــل 
ــلوب ،  ــذا األس ــات ه ــة إلمكان ــأيت نتيج ــام ي األديب إن
ــًا«)92(. ــتخدامًا فني ــتخدامه اس ــى اس ــاعر ع ــدرة الش وق
ويف ديــوان »حزميــات« اســتخدم الشــعراء أســلوب 
ــرج  ــي خي ــراض الت ــن األغ ــة م ــن مُجل ــتفهام حمقق االس
ــول  ــد، كق ــر والتوكي ــا التقري ــتفهام، ومنه ــا االس إليه

ــامد«: ــف الض ــه »ك ــا يف قصيدت ــى جراب عيس

ُروا فيِك املساجَد ماَرَعوا َمن َفجَّ
                         ُحُرماهتا... أنَّى هلم إِعامُرُها؟ )93(

باســم االســتفهام »َمــن« يســتفتح الشــاعر البيــت خماطبًا 

يف  االســتفهام  أســاليب  يوســف،  عبداجلليــل  حســني   )92(
ــة  ــة نحوي ــة، دراس ــف والدالل ــب واملوق ــي، الرتكي ــعر اجلاه الش
ــة ألســاليب االســتفهام يف ضــوء املوقــف الشــعري ، دار  وبالغي

ــرة ، )د.ت(، ص 3. ــع ، القاه ــرش والتوزي ــة للن الثقاف
)93( ديوان »حزميات«، ص 18 .

»صنعــاء«، حامــاًل داللــة تقــرر املعنــى يف ذهــن املتلقــي، 
وتؤكــد أن هــذه الفئــة الضالــة التــي انقلبــت عــى 
عيــة أهنــا جــاءت لتنــرش  احلكومــة الرشعيــة املنتخبــة مدَّ
ــن  ــلم م ــدة مل تس ــة مفس ــي فئ ــام ه ــن إن ــن يف اليم األم
ــر  ــى تفج ــرؤوا ع ــوم جت ــاجد ، فق ــى املس ــا حت ختريبه
ــون بــأن يكونــوا عــى مــا ســواها أجــرأ،  بيــوت اهلل حريُّ
ــى« الــذي حيمــل معنــى  ثــم يــأيت االســتفهام اآلخــر »أنَّ
ــب،  ــع التعج ــتبعاد م ــا االس ــد هن ــو يفي ــف«، وه »كي
والشــاعر يريــد أن يصــل مــن خــالل االســتفهام متنــوع 
األداة إىل وصــف حــال هــؤالء احلوثيــن الذيــن خربــوا 
الديــار ومل يرعــوا حقــًا ألي يشء حتى املســاجد مل تســلم 
مــن ختريبهــم فكيــف هلــم أن يعمــروا بقيــة أرجــاء اليمن 

ــوره؟! ــه وتط ــى هنضت ــوا ع ويقوم
ــراه  ــا، ن ــن أحواهل ــؤاهلا ع ــاء« وس ــة »صنع ــد خماطب وبع
يعــود باالســتفهام مــرة أخــرى ليخاطــب اليمــن بعامــة 
ــد أن  ــة تري ــة مأفون ــم عصب ــع حلك ــا أن ختض ــًا عنه نافي

ــاًل: تســر باليمــن نحــو اهلــالك قائ

َأفَتخَضعنَي لُعصبٍة َمأفونٍة
                         يِري هبا نحَو اهلالِك ِصغاُرها؟! )94(

ــرر  ــود أن يق ــزة ي ــتفهام باهلم ــالل االس ــن خ ــاعر م الش
ــن  ــًا م ــتنكرًا ومتعجب ــي مس ــاء، وينف ــن اإلب ــود يم صم
أن يكــون هنالــك خضــوع وانصيــاع ملــا يــراد هبــا مــن 
قبــل هــذه الطغمــة الفاســدة املدمــرة التــي تدفــع باليمــن 
نحــو اخلــراب، وبــام أن حــرف اهلمــزة صــوت حنجــري 
انفجــاري فقــد ناســب إيقاعهــا أن حيمــل املعنــى املــراد.

)94( املصدر السابق، ص 19.
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ــودي خياطــب  ــن عــي العب ــدة للشــاعر فهــد ب ويف قصي
ــا  ــب أوضاعه ــده وقل ــان بل ــذي خ ــرسى« ال ــل ك »ذي

ــول: ــار، يق ــد الدم ــة تري ــلمها إىل فئ وأس

بُه؟ كْم آبْت ُحُشوُدَك ِمن أمل جترِّ
ُذراُه مابنَي َمغلوٍب وَمسُلوِب    

هال استفدَت مَن األياِم جتِربًة
                أم لسَت تصُدُر عن ِعلٍم وجَتريِب؟)95(

ــه؟«  ــت األول: »أمل جترب ــن يف البي ــاعر مرت ــاءل الش يتس
وهــو اســتفهام يتعجــب مــن حــال احلوثــي الــذي 
ــدع  ــف مل يرت ــزم« كي ــلامن احل ــع »س ــرب م ــوض احل خي
ــأداة التكثــر  ــه الســابقة، ويســتعن الشــاعر ب مــن جتارب
»كــم« التــي هتيــج الســؤال، فمــع كثــرة التجــارب 
الفاشــلة التــي جعلــت حشــود احلوثــي تنقلــب مغلوبــة 
ــه  ــود إىل عراك ــك أن يع ــد ذل ــه بع ــف ل ــلوبة، كي أو مس
ــخ  ــر يرسِّ ــؤال آخ ــاين س ــت الث ــرى، ويف البي ــارة أخ ت
ــم  ــن عل ــدر ع ــت تص ــه: »أم لس ــابق بقول ــؤال الس الس
وجتريــب؟«، ســؤال هتكمــي ســاق دليــاًل واضحــًا عــى 
ــل  ــه، ب ــل حيكــم ترصفات ــن عق ــدر ع ــي ال يص أن احلوث
ــة  ــران، وآي ــاليل يف طه ــه امل ــه علي ــام يملي ــر ب ــو يأمت ه
ذلــك أن التجــارب التــي كبدتــه خســائر يف الَعــدد 

ــه. ــدد مل تردع والُع

)95( املصدر السابق، ص 111.

ــق  ــن طري ــة ع ــورد احلقيق ــاعر أن ي ــد أراد الش ــذا وق ه
االســتفهام ليكــون وقعهــا أقــوى، وخطاهبــا آكــد، 
وأملهــا أشــد، ولتكــون أقــرب إىل اإلقنــاع والتأثــر، كــام 
ــدام  ــل وانع ــة العق ــاًء بقل ــاء إحي ــتفهام ج ــذا االس أن ه
ــلة  ــة فاش ــى جترب ــدم ع ــن يق ــرأي، فم ــتقالل يف ال االس
ــالك،  ــوده إىل اهل ــه وجن ــودي بنفس ــك ي ــو بذل ــاًم ه حت

ــتفهامان. ــده االس ــا أك ــذا م وه
وتظــل االســتفهامات حتــوم حــول ثــالث فئــات أرادت 
باليمــن الــرش والتدمــر، فتحالــف هــذه القــوى الثــالث 
ــات مــدار احلديــث والتســاؤل التــي قــد  عــى اليمــن ب
ــدة  ــي قصي ــد! فف ــد ال جي ــًا وق ــا جواب ــائل هل ــد الس جي

ــة الغامــدي يقــول: »يمــن اإلخــاء« لســعيد عطي

َنُب احلوثيُّ أنَّ لُه هْل حيسُب الذَّ
                        يف »صالٍح« َسنَدًا ُيغني وُسلطانا)96(

إىل أن يقول:  

ماَذا لَدى الُفرِس َعاُثوا يف َمَرابِعِه
« َظمآَنا )97(                           وأسَلُموُه إىل »احلوثيِّ

للتعجــب واإلنــكار، وفائدتــه  بـ«هــل«  االســتفهام 
ــره،  ــل تفك ــه، فيتخلخ ــود إىل نفس ــب ليع ــه املخاط تنبي
فالتســاؤل هنــا مل يــرد الشــاعر مــن ورائــه جوابــًا، لكنــه 
ــح«  ــي أن »صال ــذا احلوث ــور ه ــف يتص ــي، إذ كي تعجب
ــلامن؟  ــود س ــه جن ــدر عن ــندًا يص ــه س ــون ل ــوف يك س
وهنــا نحتــاج إىل وقفــة ملؤهــا التســاؤل: »َمــن اســتعان

)96( املصدر السابق، ص 22 .

)97( املصدر السابق، ص 23 .
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ــح«  ــح أم أن »صال ــتعان بصال ــي اس ــل احلوث ــن؟« ه بَم
ــر، ويف كال  ــتعان باآلخ ــا اس ــي؟ كالمه ــتعان باحلوث اس
احلالــن لــن يغنــي أحدمهــا عــن اآلخــر، فهــام يف خنــدق 

اهلزيمــة ســواء.
أمــا االســتفهام الثــاين فهــو ينقــل احلديــث إىل الغــازي 
ــي  ــذوا احلوث ــن اخت ــران الذي ــرس إي ــم ف ــي وه احلقيق
ــم  ــالل اس ــن خ ــن م ــب اليم ــة لتخري ــح« مطي و«صال
ــذه  ــتفهام ه ــة االس ــل صيغ ــاذا؟«، ولع ــتفهام »م االس
ــة إىل  ــة الوضعي قــد خرجــت عــن أصــل حــدود الدالل
ــع  ــى التقري ــتمل ع ــر املش ــتهجان التفك ــكار واس اإلن
ــيقدمونه  ــن يشء س ــرس م ــدى الف ــامذا ل ــخرية، ف والس
ــذه  ــلموه إىل ه ــه وأس ــوا بأرض ــم عاث ــوى أهن ــن س لليم

ــآن. ــة ظم ــة املارق الفئ
ــة  ــدة »عاصف ــام يف قصي ــتفهامات ك ــواىل االس ــد تت وق

ــا: ــول فيه ــي يق ــس الت ــم املحيب ــزم« جلاس احل

َأيسَتوي بتِقيٍّ َمن باَت ُمبتِهاًل؟!
                    بْل ظاملٌ َمن ُيساِوي الَفحَم باملاِس

أال ُميٌب؟ أال َسمٌع؟ أال َبرٌص؟
                   أم الُقلوُب َخَلت من أيِّ إحَساِس؟! )98(

وجــيُّ أن الشــاعر مل يضطــره إىل توايل هذه االســتفهامات 
ــالل  ــش يف الض ــن يعي ــن َم ــات ب ــد املقارن إال إرادة عق
ــد  ــاًل، وق ــًا مبته ــل تقي ــالم اللي ــل يف ظ ــن يتجلَّ ــن م وب
يقــول قائــل: مــا شــأن هــذه املقارنــات بعاصفــة احلــزم، 
ــن  ــود اهلل املرابط ــن جن ــرت ب ــة ج ــه: إن املقارن ــال ل يق
حلاميــة املقدســات واحلــدود الذيــن يبيتــون لرهبــم 

)98( املصدر السابق، ص 142 .

خاشــعن يف الليــل، وبــن جنــود العــدو الذيــن يقاتلــون 
ــم، وإن  ــاب العامئ ــاء أصح ــوت وإرض ــبيل الطاغ يف س
ــة يف  ــوايل ثالث ــن وت ــتفهامات يف بيت ــة اس ــيء مخس جم
ــع،  ــخ والتقري ــن يف التوبي ــو ممع ــا هل ــد فيه ــطر واح ش
وتأكيــد عــى عدم اســتواء هــؤالء بأولئــك، فاالســتفهام 
ــدرة  ــل ق ــكار، ولع ــد اإلن ــت األول يفي ــزة يف البي باهلم
هــذا االســتفهام للخــروج إىل معــان متعــددة ممــا يقــوي 
ــل  ــام أن ورود مث ــي، ك ــن املتلق ــه يف ذه ــى ويؤصل املعن
ــل  ــاء ألج ــام ج ــتفهامات إن ــل باالس ــص املحم ــذا الن ه
تثبيــت املعنــى. ونجــاح الشــاعر يف تســاوق االســتفهام 
ــوب،  ــرص، أم القل ــمع، أال ب ــب، أال س ــع: أال جمي املتتاب
كان لذلــك دور يف مســاندة املعنــى املــراد وهــو التقريــع 
ــة  ــى بني ــيطرًا ع ــتفهام مس ــل االس ــا جع ــخ مم والتوبي
النــص، ويتبــع الشــاعر بيتيــه الســابقن ببيــت آخــر جيــي 
مــا كان مســتثارًا مــن قبــل، لكنــه يتحــدث عــن الفــرس 

ــول: ــاس«، يق ــوم »ميج ــم بي ويذكره

َماذا ُيريدوَن ِمن َهذا؟! وكيَف إذا
ْت يوُم »ِميجاِس«؟! )99(                    تراكَمْت، وَتبدَّ

يبتــدئ  الشــاعر اســتفهامن  يــورد  البيــت  يف هــذا 
ــب  ــد التعج ــذي يفي ــاذا« ال ــتفهام »م ــم االس األول باس
»كيــف«  االســتفهام  باســم  والثــاين  واالســتهجان، 
ــه  ــامته ورمزيت ــه س ــم ل ــال، وكل اس ــد احل ــذي يفي ال
االســتفهامية، لكــن الــذي يلفــت النظــر هنا أن التســاؤل 
يتداخــل مــع التذكــر باملــايض املهــزوم وباألخــص يــوم 
»ميجــاس«، وهــو موقــع باألهــواز وقعــت بــه معــارك

منهــا اإلســكندر األكــر مــع الفــرس، ويف ذلــك اليــوم 

)99( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
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قتــل أكثــر مــن مخســن ألفــًا مــن الفــرس قبــل امليــالد، 
ــو  ــم أب ــا أمره ــل فيه ــوارج قت ــة للخ ــك موقع وكذل
بــالل مــرداس بــن أيديــة)100(، فهــذا االســتفهام - فعــى 
ــة-  ــه االســتفهام مــن دالالت تارخيي ــا يتضمن الرغــم مم
ــع  ــرت م ــة انصه ــة لغوي ــكيل بني ــاهم يف تش ــه س إال أن
املشــاعر التــي كونــت رؤيــة تــزدري أولئــك وحتقرهــم 

لســوء فعلهــم.

2-الرشط: 
ــن  ــة، وم ــة العربي ــاليب اللغ ــن أس ــرشط م ــلوب ال أس
األبنيــة شــائعة الــدوران عــى األلســن بكثــرة، وبالنظــر 
ــه،  ــرشط وجواب ــن: ال ــه طرف ــإن ل ــلوب ف ــه كأس إلي
واجلــواب معلــق بتحقــق الــرشط وقبلهــام أداة الــرشط، 
ــر  ــب أم ــاة: ترتي ــد النح ــرشط عن ــإن ال ــه؛ ف ــاًء علي وبن
ــي  ــأداة، وأدوات الــرشط هــي األلفــاظ الت عــى آخــر ب
تســتخدم يف هــذا الرتتيــب، والــرشط يعنــي وقــوع 

ــره)101(. ــوع غ ــيء لوق ال

ــاء  ــدان، دار إحي ــم البل ــوي، معج ــوت احلم ــر: ياق )100( انظ
الــرتاث العــريب، مؤسســة التاريــخ العــريب، بــروت، ط 1، 

.353/8 1417هـــ/1997م، 
ــد  ــق: حمم ــب، حتقي ــرد، املقتض ــاس امل ــو العب ــر: أب )101( انظ
عبداخلالــق عضيمــة، القاهــرة، )د.ط(،  1415هـــ/1994م، 
عــامل  املفصــل،  رشح  يعيــش،  ابــن  الديــن  وموفــق   ،45/2

.41/7 )د.ت(،  القاهــرة،  بــروت،  الكتــب، 

»حزميــات«  ديــوان  يف  الــرشط  أســلوب  ويكثــر 
بمختلــف أدواتــه وروابطــه، ومهمــة ذلــك هــي التعبــر 
عــن العالقــات بــن األحــداث، فقــد تكــون العالقــات 
بــن اجلمــل مفككــة الربــط لتــأيت أســامء الــرشط 
ن العالقــة بــن طــريف اجلملــة، وحينــًا  وروابطهــا لتكــوِّ
ــواب  ــأيت اجل ــًا ي ــًا، وحين ــرشط رسيع ــواب ال ــأيت ج ي
ــاعر يف  ــة الش ــب رؤي ــن حس ــت أو بيت ــد بي ــًا بع متباطئ
ــا  ــن القضاي ــرًا م ــن كث ــراد، لك ــى امل ــن املعن ــر ع التعب
املتشــارطة تــأيت رسيعــة اجلــواب دون تباطــؤ؛ كــي 
ال يطــول انتظــار املتلقــي، ومــن ذلــك قــول ســعد 
الســعود«: »آل  قصيدتــه  يف  الغريبــي  عبــداهلل  بــن 

ما إِْن ُيالِقي احلقَّ منهْم َحاكٌم
إال ويأيت َبعَدُه نِدُّ )102(   

مجلــة رشطيــة ذات ثالثــة أركان: أداة الــرشط »إن«، 
وفعلــه »يالقــي«، وجوابــه »يــأيت«، وهــي تتحــدث 
ــتقبي  ــن يشء مس ــئ ع ــا تنب ــام أهن ــى، ك ــن يشء م ع
ــد  ــرشط ق ــم ال ــظ أن اس ــه، ويالح ــادة علي ــرت الع ج
ُســبق بـ»مــا«، وجــواب الــرشط ســبق »إال«، واملالحــظ 
ــًا وراء  ــًا جري ــاء رسيع ــرشط ج ــواب ال ــًا- أن ج -أيض
احلــدث؛ ألننــا أرشنــا ســابقًا إىل أن مهمــة الــرشط 
هــي رســم العالقــات بــن األحــداث؛ لــذا فــإن نظــام 
احلكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية أال يكــون هنالــك 
فــراغ بــن ملــك وملــك، فــام إن يتــوىف ملــك حتــى يــأيت 
ــتباب  ــباب أس ــن أس ــك م ــارشة، وذل ــده مب ــك بع مل
احلكــم بــن أبنــاء املؤســس امللــك عبدالعزيــز رمحــه اهلل.

)102( ديوان »حزميات«، ص 45.
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ــواب  ــاء ج ــًا إذا ج ــر بـــ»إذا« وخصوص ــل التعب وجيم
بــن  حممــد  قــول  ومنــه  بالفــاء،  مربوطــًا  القســم 
ــو«،  ــق يعل ــك احل ــه »ب ــى يف قصيدت ــز املوس عبدالعزي

خماطبــًا امللــك ســلامن:

إذا َماَل أقواٌم نظرَت إليهُم
ُبوا )103( َفعاُدوا إىل ُرشٍد ومل َيَتنَكَّ   

أداة الــرشط »إذا« ظــرف ملــا يســتقبل مــن الزمــان، 
وتتضمــن معنــى املجــازاة - كــام يــرى النحويــون- وقــد 
ــك  ــإن املل ــب، ف ــا املناس ــاعر يف مكاهن ــتخدمها الش اس
ــاس،  ــى الن ــزن يرع ــه املت ــة وعقل ــه الثاقب ــلامن بنظرت س
ــراد  ــن امل ــًا ع ــاًل أو خروج ــد مي ــن أح ــا رأى م ــإذا م ف
ــب  ــده ومل يتنك ــاد إىل رش ــة فع ــرة تقويمي ــه نظ ــر إلي نظ

ــة. ــق الغواي طري
ويقتــي التشــارط هنــا أن تكــون هنالــك قضايــا جيــري 
عليهــا الربــط بــن املتشــارطن يف اجلملــة؛ ألن حصــول 
ــون  ــرشط مك ــواب ال ــدوث ذاك، فج ــط بح ــذا مرتب ه
مــن جزأيــن جــزء مثبــت وهــو الفعــل »عــادوا«، 
واجلــزء الثــاين منفــي »ومل يتنكبــوا«، وهــذه املراوحــة مــا 
ــرة  ــب النظ ــى أن صاح ــل ع ــات دلي ــي واإلثب ــن النف ب
ذو هيبــة وعقــل فطــن، وتفيــد اقــرتان جــواب الــرشط 
بالفــاء قــوة متينــة االرتبــاط بــن فعــل الــرشط وجوابــه.

ويف ذات القصيــدة يؤكــد الشــاعر عــى املعنــى الســابق، 
ويضيــف عليــه معنــى جديــدًا مســتخدمًا األداة نفســها، 

يقــول:

ت يف البالِد ُخُطوهُبا إذا ما اْدهَلمَّ
ُبوا )104(                           فإنَّ هلا َقوَمًا َضاِغيَم َجرَّ

)103( املصدر السابق، ص 81 .

)104( املصدر السابق، ص 82 .

ــام  ــزاء ك ــرشط واجل ــر ال ــت معاي ــت حتقق ــذا البي يف ه
ــارشة  ــة مب ــواب نتيج ــاء اجل ــك ج ــابقه، ولذل ورد يف س
ــا  ــن هن ــبقها، وم ــا س ــدوث م ــى ح ــا ع ــب حصوهل ترت
ــدم  « املق ــدًا بـــ«إنَّ ــاء ومؤك ــًا بالف ــواب مقرتن ــأ اجل نش
خرهــا واملؤخــر اســمها لأمهيــة »فــإن هلــا قومــًا«، ثــم 
ــًا بصفتــن األوىل  إن هــذا االســم املؤخــر جــاء موصوف
ــم  ــوا«، أي أهن ــة »جرب ــاين مجل ــم« والث ــم »رضاغي اس
ــارب  ــجعان ذوو جت ــم ش ــوم، فه ــائر الق ــن س ــوا م ليس
ــذي  ــى ال ــذا املعن ــم، وه ــة واحلك ــرات يف السياس وخ
أفــرزه الــرشط، وبالنظــر إىل أداة الــرشط نجدهــا ُأتبعــت 
بـ»مــا« الزائــدة التــي حققــت معنــى خاصــًا، ثــم إن فعل
ــدث  ــع احل ــًى م ــًا ومعن ــًا إيقاع ــاء متوافق ــرشط ج ال
ــة  ــة إحيائي ــل دالل ــل حيم ــو فع ــت« وه ــل »ادهلمَّ اجلل
ــا  ــري حلله ــول لين ــذر احلل ــرق وتع ــداد كل الط بانس

ــه. ــن مع ــلامن وم ــك س املل
ــى  موشَّ الشــعراء  لــدى  أحيانــًا  الــرشط  ويــأيت 
هلــذا  التفــاؤل؛  إىل  تبعــث  اســتعارية  بصــورة 
»عاصفــة  لقصيــدة  خامتــة  التفــاؤل  ذلــك  جــاء 
الفزيــع: إبراهيــم  بــن  خليــل  للشــاعر  احلــزم« 

بَح ُيرِغُمُه إْن طاَل َليٌل فإنَّ الصُّ
حيِل، بأمِر اهللِ مل َيُسِد )105(                              عىل الرَّ

»إن« رشطيــة، و«طــال« فعــل مــاٍض يف حمــل جــزم 
ــن  ــة م ــة مكون ــرشط مجل ــواب ال ــرشط، وج ــل ال فع
ــوع  ــه«، فوق ــا »يرغم ــح«، وخره ــمها »الصب « واس »إنَّ
ــرص  ــى أن الن ــل ع ــوى دلي ــرشط أق ــواب ال ــاء يف ج الف
قــادم الحمالــة مهــام طــال ليــل التعــدي، كــام أن الصــورة 
ــوى ــبيه ق ــرة يف تش ــورة مع ــرشط ص ــا ال ــي صنعه الت

)105( املصدر السابق، ص 41.
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ــح  الــرش الــذي تقــوده طهــران بالليــل، والنــرص بالصب
ــر اهلل،  ــل بأم ــى الرحي ــوى ع ــك الق ــم تل ــذي يرغ ال
ــل  ــة اللي ــاء بكلم ــا ج ــًا عندم ــاعر دقيق ــد كان الش ولق
ــدون  ــن يكي ــن أن م ــة، ليره ــح معرف ــرة، والصب منك
ــن،  ــالء مدسوس ــن أو عم ــون جمهول ــد يكون ــرش ق ال
ــاء  ــي باخلف ــا للحوث ــران يف دعمه ــه إي ــا تفعل ــذا م وه
وهتريــب الســالح، لكــن النــرص معــروف مصــدره غــر 
ــة  ــة العربي ــه اململك ــوم ب ــا تق ــو م ــد وه ــى أح ــاف ع خ

ــة. ــى الرشعي ــة ع ــة املارق ــة الفئ ــعودية يف حمارب الس
ويكثــر اســتخدام أداة الــرشط »إْن«، كــام يف قصيــدة 
ــودي: ــن عــي العب »براكــن مــن عــل« للشــاعر فهــد ب

إْن يزأِر اللَّيُث يوَمًا يف احِلمى َغَضبًا
يِب )106(                            فلن َترى َأَثرًا للَكْلِب والذِّ

ــرد -  ــول امل ــام يق ــا - ك ــتخدامها؛ ألهن ــر اس ــد كث وق
ــا  ــازي هب ــك جت ــزاء؛ ألن ــل اجل ــا إنَّ )إْن( أص ــام قلن »وإن
ــة  ــة إذن مكتمل ــة الرشطي ــه«)107(، فاجلمل كل رضب من
الــرشط  وفعــل  »إن«،  األداة  مــن  مكونــة  األجــزاء 
»يــزأر«، وجوابــه »لــن تــرى«، والرابــط »الفــاء«. وتــرز 
فاعليــة الصــورة االســتعارية يف إيضــاح مــدى شــجاعة 
امللــك ســلامن مقابــل جبــن األعــداء، وفيهــا تــرز قــوة 
الشــخصية وخــوف األعــداء منهــا كــام يــزأر األســد يف 
احلمــى ليختفــي بعــد ذلــك صــوت كل كلــب ينبــح أو 
ــذي  ــرشط ال ــود ال ــورة وج ــل الص ــوي، ومجَّ ــب يع ذئ
ــد كان  ــوف، وق ــن خ ــا م ــج عنه ــا ينت ــوة وم ــع الق صن
الشــاعر دقيقــًا يف وصــف قــوة الشــخصية حن اســتخدم 
ــل عــى أن الصــوت وحــده  فعــل الــرشط »يــزأر«؛ ليدلِّ

)106( املصدر السابق، ص 110.
)107( املرد، املقتضب، 49/2 .

خييف العدو فكيف لو رأوا صاحبه عيانًا؟!
وقــد تــأيت مجلــة الــرشط طويلــة، ويــأيت جــواب الــرشط  
بعــد بيتــن؛ لغــرض يريــده الشــاعر، ومنــه قول الشــاعر 

عبدالرمحــن العشــاموي يف قصيدتــه »أدرهــا أبــا فهــد«:

َصرَبنا وَصابرَنا فلامَّ َتَطاوُلوا
وَساُقوا إلينَا من َجراثيِمِهم ُسْقام    

وا إىل َصنعائِنا كفَّ ُمْفِسٍد وَمدُّ
تنا َجهاَم وقد َكَشُفوا َوجَهًا ألمَّ   

ٍة َسَلْلنا عليِهم َسيَف َعزٍم وِهَّ
وَعاصفٍة َميموَنٍة تُعلُن احَلزَما)108(   

األبيــات الثالثــة التــي تتكــون منهــا مجلــة الــرشط 
ــأين والتمهــل وعــدم العجلــة يف  حتمــل يف إضاممتهــا الت
ــة  ــادة املحنك ــات القي ــم صف ــك أه ــرار، وتل ــاذ الق اخت
ــة  ــاءت مجل ــك ج ــلامن؛ ولذل ــك س ــا املل ــي يقوده الت
الــرشط طويلــة يف مبناهــا كــي تتكامــل يف معناهــا، 
فــكان اســتخدام أداة الــرشط »ملــا« يف حملهــا الصحيــح، 
ــو  ــا ل ــده الشــاعر؛ ألنن ــذي يري ــى ال ــًا مــع املعن ومتوافق
ــرشي  ــن كالزخم ــض النحوي ــد بع ــا عن ــا يف معناه نظرن
ــا(  ــا )م ــت إليه ــي ُضمَّ ــن )مل( الت ــة م ــا مركب لوجدناه
التوقــع  معنــى  نــت  تضمَّ أن  معناهــا  يف  فــازدادت 
ــإن  ــذا ف ــا)109(؛ وهل ــان فعله ــتطالة زم ــار، واس واالنتظ

)108( ديوان »حزميات«، ص 13 .
ــن  ــاف ع ــرشي، الكش ــر الزخم ــن عم ــود ب ــر: حمم )109( انظ
حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، 
املطبعــة البهية املرصيــة، القاهــرة، 1344هـــ/1925م، 400/2.
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ــالن  ــا« حيم ــا وصابرن ــبقاها »صرن ــن س ــن اللذي الفعل
املعنــى ذاتــه وباألخــص الفعــل »صابرنــا«؛ الــذي 
ــدائده  ــى ش ــر ع ــدو والص ــة الع ــى مغالب ــل معن حيم
ــا«  ــرشط »مل ــاءت أداة ال ــم ج ــرص، ث ــق الن ــى يتحق حت
ــرشط  ــل ال ــاء فع ــم ج ــًا، ث ــا آنف ــا إىل معناه ــي أرشن الت
ــت  ــطر بي ــكل ش ــة تش ــل كل مجل ــع مج ــن أرب ــًا م متكون
ماعــدا اجلملــة األوىل وهــي الفعــل »تطاولــوا«، والثانيــة 
والثالثــة  ســقام«،  جراثيمهــم  مــن  إلينــا  »وســاقوا 
ــد  ــة »وق ــد«، والرابع ــف مفس ــا ك ــدوا إىل صنعائن »وم
كشــفوا وجهــًا ألمتنــا جهــام«، فبعــد كل هــذه األفعــال 
املحاطــة بالصــر واملصابــرة، يــأيت جــواب الــرشط 
نتيجــة حاســمة تقطــع أوارص الــرش وأســبابه، وقــد كان 
ــم  ــرشط احلاس ــواب ال ــل ج ــام جع ــًا حين ــاعر موفق الش
ــم  ــللنا عليه ــه: »س ــام بقول ــق احلس ــن طري ــًا ع متحقق
ــا«،  ــن احلزم ــة تعل ــة ميمون ــة وعاصف ــزم ومه ــيف ع س
ــلول  ــيف املس ــة الس ــي بمثاب ــي ه ــة الت ــذه العاصف ه
ــة  ــة حتمي ــو نتيج ــه، وه ــرش وأهل ــر ال ــع داب ــذي يقط ال
ــه مــن إفســاد، وســوق  ــام في لفعــل الــرشط املســتطيل ب

ــقم. ــب الس ــي جتل ــم الت اجلراثي

3-التعالق النيص: 
أخــذ مفهــوم التنــاص عــدة مســميات بنــاًء عــى 
ــمي  ــح، فس ــذا املصطل ــة هل ــات احلرفي ــالف الرتمج اخت
النــيص«.  والتداخــل  النــيص،  والتعالــق  »التنــاص، 
ــق النــيص - ببســاطة - هــو تداخــل النصــوص  والتعال
بعضهــا البعــض وتشــابكها، ويــراه د.حممــد مفتــاح بأنــه 
»تعالــق الدخــول يف عالقــة نصــوص مــع نــص حــدث 
ــل  ــك التفاع ــن ذل ــًا م ــة«)110(، وانطالق ــات خمتلف بكيفي

ــرتاتيجية  ــعري )اس ــاب الش ــل اخلط ــاح، حتلي ــد مفت )110( حمم
 ،4 ط  لبنــان،  بــروت،  العــريب،  الثقــايف  املركــز  التنــاص(، 

.121 ص  2005م، 

ــرى يف  ــوص أخ ــات نص ــن بني ــد م ــص يتول ــإن »الن ف
ــل  ــارض وتداخ ــاء وتع ــدم وبن ــن ه ــرتاوح ب ــة ت جدلي

ــف«)111(. ــق وختال وتواف
ويف ديــوان »حزميــات« نجــد أن نصوصــًا كثــرة تتقاطع 
وتتداخــل مــع نصــوص أخــرى عــى املســتوين اللفظــي 
ــكال  ــن أش ــا م ــا رأين ــرز م ــًا، وأب ــا مع ــوي أو مه واملعن
ــرآن  ــع الق ــي« م ــاص اللفظ ــا »التن ــيص هن ــق الن التعال
الكريــم، تلــك الطاقــة اإلحيائيــة التــي ال ينفــد عطاؤهــا، 
ــع  ــه كالم اهلل ومنب ــاؤه؛ ألن ــب م ــذي ال ينض ــن ال واملع
الترشيــع الرئيــس، ويف كل املواضــع التــي ورد فيهــا 
ــن  ــزء م ــأيت اجل ــم ي ــرآن الكري ــع الق ــيص م ــق الن التعال
اآليــة متداخــاًل مــع النــص دون متييــز لــه بقــويس 
ــوص  ــة كل النص ــذه اآللي ــت ه ــد انتظم ــص، وق تنصي
املتعالقــة مــع القــرآن الكريــم يف الديــوان؛ ولذلــك رأينــا 
الشــعراء يعتمــدون عــى القــرآن الكريــم يف اســتقطاب 
ــده  ــذي عن ــن ال ــا، ويمك ــتوحون معانيه ــاظ، ويس األلف
علــم مــن الكتــاب أن يقــع عــى التعالــق النــيص بــكل 
ســهولة، ومــن ذلــك قــول الشــاعر خليــل بــن إبراهيــم 

ــزم«: ــة احل ــه »عاصف ــع يف قصيدت الفزي

بَلُه  َفتاَه يف َخْطِوِه والَعاُر َسْ
                       وباَت يف ِجيِدِه َحبٌل مَن املَسِد )112(

ــة الكريمــة التــي نزلــت يف حــق  اســتدعى الشــاعر اآلي
ــٍب  ــَدا َأيِب هَلَ ــْت َي ــاىل:  ﴿ تبَّ ــه تع ــب قول ــة أيب هل زوج
ــَيْصَى  ــَب * َس ــا َكَس ــُه َوَم ــُه َماُل ــى َعنْ ــا َأْغنَ ــبَّ * َم َوَت
ــَة احْلََطــِب * يِف ِجيِدَهــا  ــُه مَحَّاَل ــاًرا َذاَت هَلَــٍب * َواْمَرَأُت َن

)111( رجــاء عيــد، النــص والتنــاص، جملــة عالمــات يف النقــد، 
1416هـــ/1995م، ج: 18، م : 5، ص 28.

)112( ديوان »حزميات«، ص 40 .
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َحْبــٌل ِمــْن َمَســد﴾ }ســورة املســد{، وقــد ورد اســتدعاء 
ــال  ــف ح ــياق وص ــا يف س ــاص معه ــة والتن ــذه اآلي ه
احلوثــي بعــد حلــول عاصفــة احلــزم، فهــو يقيــم تشــاهبًا 
بــن احلالــن، فكالمهــا ســيكون مآلــه إىل اخلســارة

ــاول أن  ــاعر حي ــر أن الش ــت للنظ ــن الالف ــوار، وم والب
يســتمد صــورة امــرأة أيب هلــب التــي آذت النبــي - صــى 
اهلل عليــه وســلم- فــكان مآهلــا هــذا احلبــل الــذي يلــف 
ــه  ــي يف إيذائ ــام أن احلوث ــة، ك ــوم القيام ــا ي ــى جيده ع
ــه  ــى حكومت ــه ع ــم وانقالب ــه عليه ــن واعتدائ لليمني

ــآل. ــه مــن ذلــك امل ــة خيشــى علي املنتخب
ويف القــرآن الكريــم آيــات هلــا تركيــب خــاص ينــدر أن 
يتكــرر يف الــكالم العــادي بلــَه الشــعر، فبمجــرد قــراءة 
ذلــك الرتكيــب يبتــدر إىل ذهــن القــارئ النــص القــرآين 
املتعالــق معــه دون أن يذهــب التفكــر أي مذهــب؛ 
ولذلــك وقفنــا عنــد كثــر مــن األبيــات التــي تعالقــت 
ــا  ــن أغلبه ــا، لك ــدد كلامهت ــالٍف يف ع ــات باخت ــع اآلي م
تتكــون مــن كلمتــن أو ثــالث، يقــول عبــداهلل بــن ســعد 

ــزم«: ــة احل ــه »عاصف ــم يف قصيدت الغان

َسلامُن أْعلَن إطالقًا لَعاِصفٍة
                    كي َتقلَع احلوثيَّ الُتبِقي والَتَذُر )113(

ــاص  ــذر« تتن ــي وال ت ــت »ال تبق ــة البي ــح أن هناي وواض
مــع قولــه تعــاىل: ﴿ َســُأْصِليِه َســَقَر َوَمــا َأْدَراَك َمــا َســَقُر 
الُتْبِقــي َوال َتــَذُر ﴾ }ســورة املدثــر{، ففي اآليــة ورد ذكر 
النــار التــي ال تبقــي وال تــذر لشــدة حرارهتــا، مــع فارق 
التشــبيه لكــن الشــاعر اســتعار هــذا الرتكيــب ليســقطه 
عــى عاصفــة احلــزم التــي أعلنــت عــى احلوثيــن كــي 
ــة. ــم باقي ــن منه ــى أرض اليم ــى ع ــال يبق ــم ف تقتلعه

)113( املصدر السابق، ص 62.

ومــا يــزال الشــاعر الســعودي يمتــح مــن معــن القــرآن 
ــه  ــى نص ــي ع ــه لتضف ــق آيات ــص رحي ــم، ويمت الكري
ــاق  ــص إىل آف ــر بالن ــي َتْع ــدالالت الت ــن ال ــر م الكث
أوســع، فكــام اســتدعى الشــاعر جــزءًا مــن آيــة هــا هــو 
يســتدعي قصــة بأكملهــا ويتنــاص معهــا، فهــذا الشــاعر 
عبدالرمحــن بــن عــي احلمــدي يف قصيدتــه »ليــوث 
التــي  اجلنــة«  يســتدعي قصــة »أصحــاب  ســلامن« 
وردت يف ســورة القلــم واصفــًا حــال احلوثيــن وأعــوان 
املخلــوع صالــح الذيــن دعاهــم امللــك ســلامن إىل تــرك 

القتــال وحقــن الدمــاء، يقــول:

َدُعوا الِقتاَل وِسرُيوا نحَو حُمَْتَكٍم
فام هَتاَدت لَصوِت احلقِّ آذاُن    

مًا عىل َعَدٍن َناُموا وَقد َأقَسُموا َصْ
َفَجاءُهم مْن َلُدْن َسلامَن ُطوفاُن   

يِل حَيِصُدهم َفطاَف َطائُِفه باللَّ
ياًم كأنَّ القوَم َماكاُنوا)114(                               َصاُروا َصِ

تتجــى قصــة أصحــاب اجلنــة بصــورة واضحــة جــدًا يف 
النــص الســابق، فقــد وظــف الشــاعر القصــة املــروب 
ــا  هبــا املثــل لكفــار قريــش الــواردة يف قولــه تعــاىل: ﴿ إِنَّ
ُمنََّها  َبَلْوَناُهــْم َكــاَم َبَلْوَنا َأْصَحــاَب اجْلَنَّــِة إِْذ َأْقَســُموا َلَيرْصِ
ُمْصبِِحــَن * َوال َيْســَتْثنُوَن * َفَطــاَف َعَلْيَهــا َطاِئــٌف 
ــِم﴾  ي ِ ــْت َكالرصَّ ــوَن * َفَأْصَبَح ــْم َناِئُم ــَك َوُه بِّ ــن رَّ مِّ
ــه  ــوم أن ــك الق ــة أولئ ــص قص ــم{، وتتلخ ــورة القل }س

)114( املصدر السابق، ص 68.
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ــاكن،  ــًا للمس ــا حق ــل يف ثمره ــة وجع ــم جن كان ألبيه
وكان يدخــل معــه املســاكن ليأخــذوا مــن ثامرهــا، وكان 
ــارت  ــة وص ــب اجلن ــويف صاح ــام ت ــن، فل ــة بن ــه ثالث ل
ــؤوا  ــحة، فتامل ــوا أش ــروة وكان ــوا ذوي ث ألوالده أصبح
ــد  ــوا عن ــا، وعزم ــاكن منه ــى واملس ــان اليتام ــى حرم ع
انبــالج الصبــاح عــى جذاذهــا قبــل أن يــأيت املســاكن، 
ــاؤوا إىل  ــام ج ــك، فل ــى ذل ــًا ع ــموا أيامن ــوا وأقس فبات
جنتهــم صباحــًا وجدوهــا مســودة قــد أصاهبــا مــا 
ــة علمــوا أن  ــام رأوهــا بتلــك احلال يشــبه االحــرتاق، فل
ذلــك أصاهبــم دون غرهــم لعزمهــم عــى قطــع مــا كان 
ينتفــع بــه الضعفــاء مــن قومهــم وأنابــوا إىل اهلل رجــاء أن 
يعطيهــم خــرًا منهــا)115(، فمــن إشــعاعات هــذه القصــة 
التــي حتكــي النيــة الســيئة وكيــف كانــت عاقبتهــا 
املنيــة! يوحــي هــذا التنــاص بتخطيــط احلوثيــن املفســد 
ــدن،  ــص ع ــن وباألخ ــيئة يف أرض اليم ــم الس ونواياه
ــق  ــوا إىل املواثي ــأن حيتكم ــم ب ــلامن هل ــك س ــح املل ونص
واألعــراف الدوليــة، لكنهــم مل يرعــووا وخططــوا عــى 
ــلامن  ــف س ــم طائ ــادها، ففاجأه ــدن وإفس ــام ع اقتح
وجنــوده البواســل ليــاًل فأبطل كيدهــم وحرمهــم التمتع 
هبــا، كــام حــرم أصحــاب اجلنــة خــر جنتهــم بذنبهــم.

ــر  ــر والتنوي ــور، التحري ــن عاش ــر اب ــد الطاه ــر: حمم )115( انظ
ــخ،  ــة التاري ــي، مؤسس ــور التون ــن عاش ــر اب ــروف بتفس املع

.75،76/29 1420هـــ/2000م،   ،1 ط  بــروت، 

ويف القصــة توافــق عجيــب ال أدري هــل تنبــه إليــه 
ــاب  ــة أصح ــتدعاء قص ــل كان اس ــاعر أم ال؟ وه الش
اجلنــة مقصــودًا دون غرهــا مــن القصــص؟ أقــول 
ــن،  ــت يف اليم ــة وقع ــاب اجلن ــة أصح ــك ألن قص ذل
يقــول اإلمــام ابــن كثــر يف تفســره: »ذكــر بعــض أهــل 
ــال  ــن، ق ــل اليم ــن أه ــوا م ــد كان ــؤالء ق ــلف أن ه الس
ــا رضوان  ــال هل ــة يق ــن قري ــوا م ــر: كان ــن جب ــعيد ب س
عــى ســتة أميــال مــن صنعــاء«)116(، ومــن هنــا يتأســس 
التوافــق عــى املســتوى الشــكي واملضمــوين، إذ يتكــون 
املشــهد يف النصــن مــن أرض واحــدة هــي اليمــن، 
فتتنــاص أحــداث اليــوم التــي جتــري عــى أرض اليمــن 
مــع القصــة القرآنيــة، وهــي مقاربــة جتعــل بنيــة النــص 
ــح  ــذي ُتلم ــه وال ــأ إلي ــرآين املوم ــص الق ــتكنُه الن تس

ــعري. ــص الش ــة يف الن ــه ألول وهل تفاصيل
ونجــد كثــرًا مــن أبيــات الديــوان مــا يســرتفد الــرتاث 
األديب وتتعالــق مــع نصــوص شــعرية قديمــة وتندمج يف 
نســيجها البنيــوي، بحيــث تبــدو جــزءًا مندجمًا مــع البيت 
ــاعر  ــول الش ــك ق ــن ذل ــة، وم ــارصه الداللي ــد عن وأح
عبــداهلل بــن ســليم الرشــيد يف قصيدته »والــروق تغني«:

يِل، َبيَداؤنا َبنُو اخليِل واللَّ
َدْف )117(                 ِحكايُة فجٍر يغيُظ السُّ

ــن  ــدت م ــي تب ــي الت ــة املتنب ــي نغم ــى املتلق ــى ع الختف
ــه: ــول في ــذي يق ــتدعى ال ــه املس ــطر بيت ــالل ش خ

ــم،  ــرآن العظي ــر الق ــريش، تفس ــر الق ــن كث ــامعيل اب )116( إس
ــع، )د.ت(، 522/4. ــان للطباعــة والنــرش والتوزي مؤسســة الري

)117( ديوان »حزميات«، ص 28 .
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يُل والَبيَداُء َتعِرُفني فاخليُل واللَّ
ُب والطَّعُن والِقرطاُس والَقَلُم )118(              والضَّ

اســتثمر الشــاعر الطاقــة الكامنــة يف بيــت املتنبــي ســالف 
الذكــر وذيوعــه عــى كل لســان يف جمــال الفخــر بالقــوة 
واالستبســال، وال حيــر البيــت بنصــه هنــا، وإنــام تتــم 
اإلشــارة إليــه مــن خــالل العالمــات اللغويــة يف تركيبــه 
الشــعري الــذي جيعــل من يقــرأ هــذه العالمــات يقفز إىل 
ذهنــه ذلــك البيــت، فاجتــامع األلفــاظ الثــالث »اخليــل، 
ــذا  ــتدعي ه ــة تس ــة فارق ــا عالم ــداء« جتعله ــل، البي اللي
ــاظ  ــطحية لألف ــة الس ــتوى البين ــارشة، فمس ــت مب البي
ــل  ــاعر جتع ــل الش ــن قب ــة م ــة عميق ــا إىل بني وحتويله
املتلقــي يتفاعــل مــع النــص ومضمونــه الــذي ينبــئ عــن 
ذلــك اإلرث املتكــون مــن اخليــل والليــل والبيــداء التــي 
ــب  ــة جُتتل ــزم إىل حكاي ــة احل ــاحة عاصف ــت يف س حتول
منــذ القــدم لينبلــج منهــا فجــر االنتصــار ويــزول ظــالم 

احلوثــي وأعوانــه.

)118( أبــو الطيــب املتنبــي، ديــوان أيب الطيــب ا ملتنبــي، رشح أيب 
البقــاء العكــري، دار املعرفــة، بــروت ، )د.ت(، 369/3.

ــر  ــد أن حي ــتغيث الب ــدة املس ــرب ونج ــاحة احل ويف س
صــوت أيب متــام وحتــر معــه بائيتــه التــي قاهلــا يف فتــح 
عموريــة، فنــرى بعــض الشــعراء يعيــدون إنتاجهــا 
تــارة أخــرى كــي تتواكــب مــع األحــداث التــي جتــري 
يف  الرشعيــة  احلكومــة  واســتغاثة  اليــوم،  اليمــن  يف 
ــل  ــم التدخ ــعودية وطلبه ــة الس ــة العربي ــن باململك اليم

ــد  ــه، وق ــن مع ــي وم ــدد احلوث ــد التم ــكري لص العس
ــس  ــالن النَّف ــن حتم ــى قصيدت ــوان ع ــت يف الدي وقف
ــاعر  ــدة للش ــي قصي ــا األوىل فه ــه، أم ــي يف بائيت التامم
عبــداهلل بــن عبدالرمحــن الزيــد بعنــوان »تنويــع جلدليــة 

ــا: ــول يف مطلعه ــب«، يق ــور والله الن

احلزُم َأصَدُق إيَقاعًا بِذي النُُّصِب
                      يف َليلِها َأغَدَق التَّطهرُي بالعَجِب )119(

ــوان  ــي بعن ــد مك ــح أمح ــاعر صال ــدة للش ــة قصي والثاني
ــا: ــول يف مطلعه ــزم«، يق ــة احل »عاصف

احلزُم َأصَدُق من َقوٍل ومن ُكُتِب
يُف أمَض مَن األشَعاِر والـُخَطِب )120(           والسَّ

إن الــذي ال أشــك فيــه أن هــذا التنــاص الشــعري 
ــو  ــام ال خيل ــدة أيب مت ــي لقصي ــاص الفن ــذا االمتص وه
ــم  ــعراء ه ــؤالء الش ــا أن ه ــددة مفاده ــن دالالت متع م
ــى  ــعراء القدام ــم الش ــق آلبائه ــي وحقي ــداد واقع امت
الشــكل  مســتوى  عــى  التنــوع  مــن  الرغــم  عــى 
إىل النصــوص  هــذه  اجتهــت  ولذلــك  واملضمــون؛ 

)119( ديوان »حزميات«، ص 135.
)120( املصدر السابق، ص 139 .
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اســتنطاق املــوروث الشــعري واســرتفاده حماولــة بذلــك 
ــى  ــا ع ــدة منه ــئ كل واح ــددة تتك ــق متع ــة عالئ صياغ
اإلحيــاء واالســتيحاء؛ لينطلــق الشــعراء مــن هــذه 
ــن  ــن ع ــعري، معري ــص الش ــة الن ــاءات إىل صياغ اإلحي
ــي  ــا)121( الت ــارب القضاي ــالل تق ــن خ ــي م ــع احل الواق
ــتنجاد  ــة اس ــش حكاي ــام يعي ــو مت ــوم، فأب ــوهنا الي يعايش
امــرأة يف عموريــة باملعتصــم فجيــش اجليــوش لنرصهتــا،  
والشــعراء حيكــون قصــة اســتنجاد أهــل اليمــن بامللــك

ســلامن لنرصهتــم عــى العــدو احلوثــي ومــن معــه مــن 
ــم. ــوش لنرصهت ــش اجلي ــح، فجي ــوع صال ــار املخل أنص

وعنــد املقاربــة بــن املطلعــن ســنجد أن الشــاعرين اتفقا 
- يف غــر ميعــاد - عــى اســتهالل قصيدتيهــام بكلمتــي 
ــام  ــرة أيب مت ــع قص ــى مطل ــرًا ع ــدق« س ــزم أص »احل
ــام  ــدة أيب مت ــام إىل قصي ــدق«، إال أن أقرهب ــيف أص »الس
وأكثرهــا اســتخدامًا للكلــامت هــو بيــت صالــح املكــي 
فقــد اســتخدم كلمــة »الكتــب، الســيف«، ومهــا كلــامت 
تكررتــا يف مطلــع أيب متــام، لكــن مطلــع عبــداهلل الزيــد 
ــا نقــرأ مــن  ــه ســوى كلمــة »أصــدق«؛ إال أنن ــرد في مل ي
ــة  ــوزن والقافي ــث ال ــن حي ــام م ــدة أيب مت ــف قصي اخلل

ــتفتح. واملس

)121( انظــر: أمحــد الصغــر املراغــي، بنــاء قصيــدة اإلبيجرامــا 
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة املرصي ــث، اهليئ ــريب احلدي ــعر الع يف الش

القاهــرة، 2012، ص186.

-االنحراف الرتكيبي: 
يعــدُّ هــذا النــوع مــن االنحرافــات األســلوبية التــي قــد 
ــون  ــد تك ــعرية، وق ــرورة الش ــل ال ــن أج ــب م ُترتك
ــر مــن  ــد بعــض الشــعراء حتتمــل أكث ــة لكنهــا عن عفوي
معنــى)122(؛ هلــذا »أمجــع معظــم اللغويــن والنحــاة عــى 
التأكيــد عــى ازدواجيــة اللغــة، والحظــوا أن نظــام اللغة 
الشــعرية إنــام يكمــن يف وظيفتهــا التحويليــة؛ ملــا تضمره 
مــن مبــادئ اخلــروج والتجــوز واالتســاع، إال أن حــدود 
انتهــاك قوانــن اللغــة/ األصــل يتضمــن رشوطــًا 
وإمكانــات أوجزوهــا يف الــرورة التــي تتيــح للشــاعر 
ــب«)123(  ــاليب وتراكي ــن أس ــره م ــه لغ ــمح ب ــامل تس م
-دون  للشــعراء  النحويــن  بعــض  أجــاز  وهلــذا  ؛ 
غرهــم- جتــاوز بعــض احلــدود النحــــوية للضــــرورة 

ــعرية)124 (. الش

ــلوبية يف  ــات األس ــد، االنزياح ــم جماه ــر: عبدالكري )122( انظ
لغــة عــرار مــن خــالل ديوانــه »عشــيات وادي اليابــس«، املجلــة 
العربيــة للعلــوم اإلنســانية، جامعــة الكويــت، العــدد 82، ربيــع 

.120 ص  2003م، 
يف  دراســة  االنزيــاح،  شــعرية  العــن،  محــر  خــرة   )123(
مجاليــات العــدول، مؤسســة محــادة للدراســات اجلامعيــة والنــرش 

إربــد، ط 1، 2001م، ص 15 . والتوزيــع، 
ــر  ــرواين، رضائ ــي الق ــر التميم ــن جعف ــد ب ــر: حمم )124( انظ
ــق ورشح  ــرورة، حتقي ــاعر يف ال ــوز للش ــاب ماجي ــعر، كت الش
ــدارة،  ــى ه ــد مصطف ــالم، د.حمم ــول س ــد زغل ــة د.حمم ودراس

منشــأة مــرص، اإلســكندرية )د.ت(، ص 29.
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ونقــع عــى نصــوص جيــدة وظفــت االنحــراف اللغوي 
ــاع  ــة اإليق ــا طبيع ــة اقتضته ــع حاج ــرتن م ــًا يق توظيف
أحيانــًا، فخرجــت بذلــك عــن القواعــد املألوفــة، وأكثــر 
مــا وقــع فيــه شــعراء ديــوان »حزميــات« رصف املمنــوع 
ــوذج  ــه، وأول نم ــأركز علي ــا س ــو م ــرصف، وه ــن ال م
ــري يف  ــي العم ــن ع ــد ب ــول حمم ــاب ق ــذا الب ــراه يف ه ن

ــه »أرسج هلــا الريــح«: قصيدت

َوسمِّ باهللِ ُتطِْر كلَّ َقاصَمٍة
بإذِن خالِق ِميكاٍل وِجرِبيال )125(   

اقــرتن اســم »ميــكال وجريــل« يف القــرآن الكريــم 
ــة،  ــة والعجم ــرصف للعلمي ــن ال ــان م ــا ممنوع وكالمه
لكــنَّ الشــاعر جــاء بلفــظ »ميــكاٍل« مرصوفــة أي 
جمــرورة بالكــرسة الظاهــرة ومنونــة، يف حــن أن األصــل 
يف املمنــوع مــن الــرصف يف حــال اجلــر أن جيــر بالفتحــة 
نيابــة عــن الكــرسة، لكنــه لــو جــاء بــه جمــرورًا بالفتحــة 
ــاز  ــي أج ــع الت ــن املواض ــذا م ــت، وه ــلَّ وزن البي الخت

ــه. ــة في ــدود اللغ ــاوز ح ــاعر جت ــون للش النحوي
ومــن ذلــك - أيضــًا- قــول الشــاعر ســعد عطيــة 

اإلخــاء«: »يمــن  قصيدتــه  يف  الغامــدي 

َويسَتغيُث بإيراٍن وَسطوهِتا
وقد َرأى ُعْصبَة الشيطاِن إيَرانا )126(   

مــا يقــال يف املثال الســابق يقــال يف كلمــة »إيــران«، لكنها 
ممنوعــة من الــرصف للعلميــة وختمهــا باأللــف والنون، 

)125( ديوان »حزميات«، ص 15 .
)126( املصدر السابق، ص 21 .

وجــاءت جمــرورة بالبــاء وحقهــا أن جتــر بالفتحــة نيابــة 
عــن الكــرسة، لكــن الشــاعر جــاء هبــا مرصوفــة منونــة 
ــرة عــى آخرهــا، ورضورة  ــرسة الظاه ــرورة بالك وجم
ــر. ــوي الظاه ــراف اللغ ــذا االنح ــه إىل ه ــعر أجلأت الش

ــري يف  ــي العم ــن ع ــح ب ــاعر صال ــرى الش ــك ن كذل
قصيدتــه »غضبــة الرغــام« يــرصف املمنــوع مــن 
ــول: ــل، يق ــة ووزن أفع ــا الوصفي ــن مه ــرصف لعلت ال

مْن فِكرٍة َرضَعت َحليبًا أسودًا
مِع لإلجراِم )127(   َسلَكْت طريَق الدَّ

فكلمــة »أســود« ممنوعــة مــن الــرصف للوصفيــة وجميئها 
ــاءت  ــا فج ــاعر رصفه ــن الش ــل«، لك ــى وزن »أفع ع
منونــة حفاظــًا عــى وزن البيــت، وهــو مــن الــرورات 

التــي جييــز النحــاة للشــاعر ارتكاهبــا.
ــدى  ــائع ل ــو ش ــوع فه ــى اجلم ــة منته ــا رصف صيغ أم
ــن  ــل ب ــاعر خلي ــول الش ــه ق ــعراء، ومن ــن الش ــر م كث

ــزم«: ــة احل ــه »عاصف ــع يف قصيدت ــم الفزي إبراهي

محَن يف ثَِقٍة َأشاوٌس َعاهُدوا الرَّ
  وما اسَتعاُنوا بغرِي الواحِد األحِد )128(

ــة  ــا جمــيء كلمــة »أشــاوس« مرصوفــة ومنون وكــام رأين
ــاظ  ــذه األلف ــل ه ــاة يف مث ــاز النح ــد أج ــم، وق بالض
ــواز  ــاة إىل ج ــق مــن النح ــب فري ــع، فذه ــرصف واملن ال
رصفهــا، وعــدوه لغــة مــن لغــات العــرب، وهــي لغــة 

ــم : ــال بعضه ــد ق ــة، وق ــة واملدين ــل مك أه

)127( املصدر السابق، ص 36 .

)128( املصدر السابق، ص 40 .
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والرصف يف اجلمع أتى كثريًا
     حتى ادعى قوم به التخيريا )129(

ــاء  ــل ج ــر، ب ــبيل التخي ــع س ــا مل يتَّب ــاعر هن ــن الش ولك
ــم  ــك، فل ــأه إىل ذل ــوزن أجل ــة؛ ألن ال ــة مرصوف بالكلم

ــوع. ــبيل إال رصف املمن ــن س ــه م ــن أمام يك

ثالثًا: البنية الداللية:
تــرز األمهيــة املميــزة للبنيــة الدالليــة أهنــا متثــل مســتوى 
التفســر، وفيهــا تصبــح اجلمــل املبهمــة، واملجملــة 
ــاًء  ــوض)130(، وبن ــام والغم ــن اإلهب ــة م ــة خالي الدالل
ــاعريته دون  ــؤدي ش ــعري ي ــاب الش ــإن اخلط ــه، ف علي
عنــاء أو تكلــف، فيجــيء ذلــك اخلطــاب فائحــًا برؤيــة 
الشــاعر ووهــج آالمــه ومهومــه وقضايــاه؛ ولذلــك فــإن 
الشــعر كل كلمــة منــه »أّيــًا كانــت توقــظ دائــاًم يف الذهن 
صــورة مــا هبيجــة أو حزينــة، رضيــة أو كرهيــة، كبــرة أو 
ــتقلة  ــك مس ــل ذل ــة، تفع ــة أو مضحك ــرة، معجب صغ
ــذا  ــَرف ه ــل أن ُيع ــه وقب ــرِّ عن ــذي ُتَع ــى ال ــن املعن ع
ــق  ــك املنطل ــن ذل ــان«)131(. وم ــب األحي ــى يف غال املعن
ــدة  ــى ع ــث ع ــذا املبح ــث يف ه ــز احلدي ــوف يرتك فس
ــور  ــة، والص ــة املجازي ــص يف اللغ ــة تتلخ ــات داللي بني
التشــبيهية واالســتعارية، واألخيلــة التــي متثــل الداللــة 
اإلحيائيــة فيهــا ظــالالً واضحــة للمعنــى املجــازي 
والتصويــري، ثــم الوقــوف عــى الــرؤى املؤثــرة يف 

ــص. ــاج الن ــة إنت إجيابي

)129( انظــر: أبــو حيــان، حممــد بــن يوســف األندلــي، البحــر 
املحيــط، دار الفكــر، بــروت، ط 2، 1983م، 394/8.

ــة  ــة، ترمج ــم الدالل ــة عل ــون، نظري ــر: راث كيمبس )130( انظ
عبدالقــادر قنينــي، الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون، 2009، ص 

.  157
ــامل  ــة، ع ــة و الوصفي ــن املعياري ــة ب ــان، اللغ ــام حس )131( مت

.  120 ص  2000م،   ،4 ط  القاهــرة،  الكتــب، 

1-التشبيه: 
ــام  ــيء ب ــيق-«صفة ال ــن رش ــه اب ف ــام يعرِّ ــبيه - ك التش
ــرة  ــات كث ــدة أو جه ــة واح ــن جه ــاكله، م ــه وش قارب
ــة  ــبة كلي ــبه مناس ــو ناس ــه ل ــه؛ ألن ــع جهات ــن مجي ال م
لــكان إيــاه«)132( وملــا بــات تشــبيهًا؛ ولــذا فــإن التشــبيه 
ــورة  ــاء الص ــية يف بن ــة أساس ــل دعام ــع يمث ــاب واس ب
الشــعرية، وهــذا مــا ســنقف عنــده كثــرًا لــدى شــعراء 
ديــوان »حزميــات«، فقــد جتلــت مناطــق التشــبيه لدهيــم 
ــرب  ــف للح ــعري الواص ــاب الش ــاه اخلط ــى بن كمعط
ضــد العــدوان احلوثــي عــى اليمــن، وقــد جــاء بعضهــا 
ــم  ــط قدي ــكوكة بنم ــة املس ــة الكالمي ــن املامرس ــًا م نوع
البالغيــة والتقنيــات  الوجــوه  مل خيــرج عــن إطــار 
ــدرون  ــعراء يص ــب الش ــة؛ ألن أغل ــبيهية املتداول التش
عــن آليــة عامــة يف التفكــر، أي عــن آليــة معرفيــة 
إدراكيــة متشــاهبة، أو مــا يمكــن لنــا أن نســميه بالــذوق 
ــض  ــد يف بع ــض التجدي ــود بع ــع وج ــائد، م األديب الس
الصــور مكثفــة الداللــة التــي جتعــل املشــبه واملشــبه بــه 
عــى حــد قريــب جــدًا مــن االحتــاد، وذلــك مــا أشــار 
ــو  ــبيه ه ــن التش ــه: »أحس ــر بقول ــن جعف ــة ب ــه قدام إلي
ــر  ــات أكث ــرتاكهام يف الصف ــيئن اش ــن الش ــع ب ــا أوق م
مــن انفرادهــــام فيـــها، حتـــى يــــدين هبــــام إىل حــــال 
االحتــــاد«)133(؛ ولذلــك جــاءت التشــبيهات ذات نمــط 
معــروف متــداول ال يــكاد خيــرج املشــبه بــه عــن حــدود 
ــريب  ــاعر الع ــا الش ــي يعرفه ــبيهات الت ــة والتش الطبيع

ــده. ــه وتلي ــا يف آن ويتداوهل

)132( ابن رشيق، العمدة، 455/1 .
)133( قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشــعر، حتقيــق عبداملنعــم 
خفاجــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )د.ت(، ص 124.
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ــا ســنعثر عــى  ــك فإنن ــة عــى ذل ــو شــئنا رضب أمثل ول
ــامذج كثــرة لشــعراء شــبهوا امللــك ســلامن بشــجاعته  ن
باألســد وإقدامــه بالليــث، وهــو تشــبيه قديــم حديــث، 
اليــزال ألقــه ومجالــه حتــى اآلن باقيــًا؛ ألن األســد هيــزم 
ــذ  ــعر - من ــع الش ــد صن ــًا، وق ــده أحيان ــوع لوح اجلم
القــدم- لأســد صــورة ذهنيــة للســمو والعظمــة، 
ــيطرة  ــًا للس ــلط، وعنوان ــش والتس ــزًا للبط ره رم ــوَّ وص
ــة  ــعراء الفائق ــة الش ــظ عناي ــذا نالح ــجاعة؛ وهل والش
ــّيد  ــزه كس ــة رم ــد، وتقوي ــة األس ــى هيب ــة ع يف املحافظ
ــًا يف  ــبيهات دوران ــر التش ــت أن أكث ــذا رأي ــه؛ وهل مملكت
ــك  ــن ذل ــث، وم ــبيه باللي ــو التش ــات« ه ــوان »حزمي دي
ــة  ــه »عاصف ــم يف قصيدت ــعد الغان ــن س ــداهلل ب ــول عب ق

ــزم«: احل

َرها َسلامُن ليٌث وذي اهليَجاُء َسعَّ
حُمَنٌَّك يف سبيِل اهللِ ُمبتِدُر )134(   

ففــي هــذا البيــت شــبه الشــاعُر امللــَك ســلامن بالليــث، 
ــرب  ــت احل ــة وليس ــة وحكم ــاء بحنك ــعر اهليج ومس
عنــده ألجــل احلــرب؛ وإنــام جــاءت لغــرض واحــد هــو 
صــد احلوثــي وأعوانــه، فالتشــبيه منــزوع األداة »ســلامن 
ليــث«، ومل يقــل ســلامن كالليــث؛ ألنــه يف حــال وجــود 
األداة يكــون الليــث أقــوى منــه، فاملشــبه بــه مــع وجــود 
ــذف  ــال ح ــا يف ح ــبه، أم ــن املش ــوى م ــون أق األداة يك

ــه يســتويان يف القــوة. األداة فــإن املشــبه واملشــبه ب

)134( ديوان »حزميات«، ص 62 .

ــة  ــن عيض ــد ب ــن« ألمح ــة الطامع ــدة »نكب ــا يف قصي أم
ــه  الثقفــي، فقــد شــبه امللــك ســلامن بالليــث أيضــًا لكن
جــاء بالتشــبيه مســتخدمًا أداة التشــبيه »الــكاف« يف 

ــه: قول

إَذا َشمَّ ُظلاًم ثاَر كاللَّيِث َغاضبًا
  َنرصناَك، فاهنْأ إنَّ ذا أوُل الوعِد )135(

ــل  ــت بالفع ــدأ البي ــا ب ــًا عندم ــاعر دقيق ــد كان الش ولق
« بعــد أداة الــرشط »إذا«، يف داللــة واضحــة عــى  »شــمَّ
حــب امللــك ســلامن الســتتباب العــدل وعــدم الظلــم، 
فالشــم مقدمــة للشــعور بالــيء ثــم يتلــو ذلــك 
ــم  ــرد أن يش ــه بمج ــم أن ــذه للظل ــن نب ــاهدته، فم مش
ــث  ــورة اللي ــوم ث ــأر للمظل ــًا ليث ــيط غضب ــم يستش الظل
ــرص  ــى ين ــاح حت ــم ال يرت ــه، ث ــه وهيبت ــه وعنف يف قوت
الظــامل وهينــأ بتحقيــق الوعــد الــذي رضبــه عــى نفســه 

ــرصة. بالن
ــبه  ــد ش ــدته، فق ــيل بش ــوة الس ــث إىل ق ــوة اللي ــن ق وم
الشــاعر أمحــد عبدالرمحــن حنيــدو يف قصيدتــه »عاصفــة 

ــه: احلــزم« امللــك ســلامن بالســيل يف قول

يِل َيعُلو َهِديُرُه َفجئتُهُم كالسَّ
  َفيقلِب مايطُفو وماهَو يرُسُب )136(

ــًا،  ــأيت موصوف ــابقة ي ــة الس ــب األمثل ــه يف أغل ــبه ب املش
ــا،  ــك هن ــرى، وكذل ــب أخ ــرة ويغض ــر م ــث يزجم فاللي
ــذي  ــيل ال ــدو كالس ــلامن إىل الع ــك س ــل املل ــد أقب فق

)135( املصدر السابق، ص 74 .

)136( املصدر السابق، ص 81 .
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ــب،  ــه أو ترس ــا علي ــا طف ــب كل م ــر ليقل ــوه اهلدي يعل
فــأراد الشــاعر أن يظهــر قــوة امللــك ســلامن عندمــا أقبــل 
ــد  ــتطيع أح ــذي ال يس ــيل ال ــبهه بالس ــدو فش ــى الع ع
الوقــوف أمامــه، ومــن وقــف فــإن مصــره اهلــالك؛ ألن 

ــس. ــاله والعك ــفله أع ــب أس ــادر يقل ــوي ه ــيل ق الس
أمــا »عاصفــة احلــزم« ذلــك االســم الــذي تــردد يف كل 
ــن  ــرت موازي ــد غ ــا ق ــامل فإهن ــاء الع ــن أنح ــة م ناحي
خمططاهتــم  وأفشــلت  الفــرس  وردعــت  القــوى 
وأصابتهــم بالتخبــط؛ لــذا أطلــق عليهــا »عاصفــة« 
ــد  ــه، فق ــل ب ــذي حت ــكان ال ــامل امل ــر مع ــا وتغي لقوهت
ــه  ــز يف قصيدت ــح اهلل عبدالعزي ــع فت ــاعر بدي ــبهها الش ش

»بلقيــس وعاصفــة احلــزم« بالريــح يف قولــه:

يِح َعاصفًة احلزُم يبُدو َكمثِل الرِّ
ُتبقي األعاِدَي بعَد العصِف َكالَعَدِم )137(  

ــذا  ــكان، وه ــر امل ــد أن تغ ــة الب ــة القوي ــح العاصف الري
مــا كان مــن عاصفــة احلــزم التــي أطلقهــا امللــك ســلامن 
عندمــا أحالــت خمططــات اإليرانيــن يف املنطقــة إىل 
خســارة وبــوار، وبــددت احلوثيــن وبعثرهتــم فأصبحــوا 
كالفئــران خيتبئــون كلــام ســمعوا غــارة أو حتليــق طائــرة.

ونــرى الشــاعر حممــد العمــري يف قصيدتــه »أرسج 
هلــا الريــح« يشــبه عاصفــة احلــزم هبزيــم الرعــد الــذي 

ــول: ــارف، يق ــيل اجل ــده الس ــأيت بع ــب وي يرع

عِد َساريًة وُسْق هلا َكَهزيِم الرَّ
  َتُضجُّ يف اجلوِّ تسبيحًا وهَتلِيال )138(

)137( املصدر السابق، ص 77 .

)138( املصدر السابق، ص 15 .

الشــاعر هنــا خياطــب امللــك ســلامن بــأن يســوق ألرض 
اليمــن التــي متــرد فيهــا احلوثــي وأفســد أن يســوق إليهــا 
غــارات وجنــودًا وعاصفــة قويــة كهزيــم الرعــد تضــج 
يف األفــق تســبح وهتلــل، وهــذا مــا حــدث يف عاصفــة 
احلــزم التــي حققــت الكثــر مــن أهدافهــا بحمــد اهلل .

أمــا احلوثــي فقــد متــرد وعــاث يف أرض اليمــن إفســادًا 
ــة  ــه عاصف ــى جاءت ــًا حت ــلبًا وهنب ــاًل وس ــرًا وقت وتدم
ــلت  ــرده، وأفش ــن مت ــدت م ــه وح ــي أوقفت ــزم الت احل
ــد  ــدًا، وق ــر طري ــوىل الدب ــه فت ــت مجع ــه، ومزق خمططات
أبــدع الشــعراء يف وصــف حالتــه، فنــرى الشــاعر خليــل 
بــن إبراهيــم الفزيــع يف قصيدتــه »عاصفــة احلــزم« 
ــلامن«،  ــد »س ــة األس ــن غضب ــف م ــر اخلائ ــبهه باهل يش

ــول: يق
َقُه  عُر َفرَّ َقْت َجَعُه والذُّ ومزَّ

  َكاهلرِّ يف َخوفِِه ِمن َغْضبِة األسِد )139(

ــه  ــى ل ــد، وأن ــة األس ــام غضب ــر أم ــف اهل ــن يق ــاًم ل حت
الوقــوف يف وجــه ســلامن احلــزم، فوجــه الشــبه بــن اهلــر 
واحلوثــي هــو مــا رصح بــه الشــاعر بقولــه »يف خوفــه«، 
وقريــب منــه جــدًا تشــبيه الشــاعر حممــد بــن عبدالعزيــز 
ــبههم  ــن ش ــو« ح ــق يعل ــك احل ــه »ب ــى يف قصيدت املوس

بالفــأر بقولــه:

وأضَحى بنو احلوثيِّ كالَفأِر َخائفًا
إذا َمارأى َبرقًا يِذلُّ وهيرُب )140(   

الفــأر دائــاًم يف كل ثقافــٍة رمــز لإلفســاد؛ لــذا جــاز 

)139( املصدر السابق، ص 40.
)140( املصدر السابق، ص 83 .
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ــام أن  ــق، ك ــن الفواس ــه م ــرم؛ ألن ــل واحل ــه يف احل قتل
مــن عادتــه اخلــوف واالختبــاء، وهــذا مــا ينطبــق عــى 
ــًا  ــعوب أيض ــة الش ــن، ويف ثقاف ــي يف أرض اليم احلوث
دائــاًم تربــط الذهنيــُة اهلــرَّ بالفــأر، ولعــل هــذا مــا جيمــع 
ــوف،  ــو اخل ــر ه ــط آخ ــام راب ــع بينه ــن، وجيم ــن البيت ب
ــواء  ــه س ــبه ب ــوف للمش ــا باخل ــاعرين رصح ــكال الش ف

ــأرًا. ــرًا أم ف أكان ه

2-االستعارة: 
واملحدثــون  القدامــى  والدارســون  النقــاد  انشــغل 
مأخــذ؛  أي  تفكرهــم  مــن  وأخــذت  باالســتعارة، 
حوهلــا،  ونظرياهتــم  تفســراهتم  تنوعــت  ولذلــك 
ــن  ــم، ول ــم وأبحاثه ــب يف مؤلفاهت ــاًل أرح ــوأت حم وتب
ــل  ــوض يف تفاصي ــذا أن نخ ــث ه ــة البح ــعفنا طبيع تس
تعريفاهتــا أكثــر، لكننــا نــورد تعريــف القــايض اجلرجاين 
هلــا بقولــه: »االســتعارة مــا اكُتفــي فيهــا باالســم 
ــت يف  ــارة فجعل ــت العب ــي، ونقل ــن األص ــتعار ع املس
مــكان غرهــا، وِمالُكهــا بقــرب التشــبيه، ومناســبة 
املســتعار للمســتعار لــه، وامتــزاج اللفــظ باملعنــى حتــى 
ال يوجــد بينهــام منافــرة، وال يتبــن يف أحدمهــا إعــراض 
عــن اآلخــر« )141(، لكــن عبدالقاهــر اجلرجــاين يعرفهــا 
ــح  ــدع أن تفص ــيء فت ــيء بال ــبيه ال ــد تش بـــ« أن تري
ــره  ــه فتع ــبه ب ــم املش ــيء إىل اس ــره، وجت ــبيه وتظه بالتش
املشــبه وجتريــه عليــه« )142(، فاالســتعارة رضب مــن 
ــاين )143(. ــر اجلرج ــول عبدالقاه ــد ق ــى ح ــبيه ع التش

)141( ابن رشيق، العمدة، 429/1 .
ــد  ــم حمم ــاز، تقدي ــل اإلعج ــاين، دالئ ــر اجلرج )142( عبدالقاه
ــان، ط1، 1988م، ص  ــروت، لبن ــاب، ب ــا، دار الكت ــيد رض رش

. 67
)143( انظر: عبدالقاهر اجلرجاين، أرسار البالغة، ص 41.

وتنقســم االســتعارة عنــد البالغيــن باعتبــار ذكــر 
املشــبه بــه أو ذكــر مــا خيصــه قســمن: ترصحييــة، وهــي 
ــا  ــي م ــة، وه ــه، ومكني ــبه ب ــظ املش ــا بلف ــا رصح فيه م
حــذف فيهــا املشــبه بــه ورمــز إليــه بــيء مــن لوازمــه 
ــا يف  ــة ومواطنه ــتعارة الترصحيي ــامذج االس ــن ن )144(، فم

ديــوان »حزميــات« قــول ماجــد بــن عبــداهلل الغامــدي 
ــم«: ــلامن املعتص ــه »س يف قصيدت

ليٌث ُيَزمُر ُنوُر اهللِ يدَفُعُه
َيُم )145( ُه العدُل واإلنصاُف والشِّ   َوَحدُّ

االســتعارة تكمــن يف خــروج كلمــة »ليــث« عــن داللتها 
امللــك  لشــخص  االســتعارية  الداللــة  إىل  احلقيقيــة 
ــجاعته  ــث يف ش ــلامن باللي ــك س ــبه املل ــلامن، إذ ش س
ض باملشــبه  وإقدامــه وقوتــه، وســكت عــن املشــبه وعــوَّ
بــه، أمــا القرينــة املانعــة مــن إرادة املعنــى احلقيقــي 
ــدة  ــوان القصي ــور اهلل يدفعــه« وأيضــًا عن ــة »ن فهــي مجل
»ســلامن املعتصــم«، فقــد منعــت الذهــن مــن الذهــاب 

ــد. ــو األس ــي وه ــى احلقيق إىل املعن

البالغــة:  علــوم  املراغــي،  مصطفــى  أمحــد  انظــر:   )144(
ــروت، ط 3،  ــة، ب ــب العلمي ــع، دار الكت ــاين، البدي ــان، املع البي

.  270،271 ص  1414هـــ/1993م، 
)145( ديوان »حزميات«، ص 125 .
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أمــا جنــود ســلامن فإهنــم قــد تربــوا عــى يديــه، يأمتــرون 
ــادًا  ــوا آس ــب أن يكون ــه، وال عج ــون بنهي ــره، وينته بأم
مثلــه، فالليــث ال ينجــب إال ليوثــًا مثلــه؛ وهلــذا اســتعار 
ــلامن  ــود س ــدي جلن ــي احلم ــن ع ــن ب ــاعر عبدالرمح الش

كلمــة »ليــوث«، يقــول:

ُليوُث َسلامَن مل َتنَفكَّ َصائَِلًه
ْحِب ُعقباُن )146(   ُأْسُد الَفالِة وَفوَق السُّ

الشــاعر مل يكتــِف بتشــبيههم بالليــوث بــل أضافهــم إىل 
ــه  ــوا عــى يدي ــن ترب ــاؤه الذي امللــك ســلامن وكأهنــم أبن
واســتمدوا التوجيــه مــن عنــده، وكام أن ســلامن كاألســد 
ــا كالليــوث  ــود هن ــإن اجلن يزجمــر ويغضــب يف احلــق، ف
يصولــون غضبــًا عــى العــدو، ومــن مجيــل هــذه 
ــبيهيتن  ــن تش ــن حالت ــرن ب ــاعر ق ــتعارة أن الش االس
للجنــود، فهــم ليــوث يف الفــالة يصولــون، وأيضــًا هــم 
ــن  ــام م ــا أمجله ــون، وم ــحاب حيوم ــوق الس ــان ف عقب

ــتعارتن. اس

)146( املصدر السابق، ص 68 .

ــلامن  ــاء س ــود أبن ــأن اجلن ــابق ب ــى الس ــدًا للمعن وتأكي
ــه  ــرين يف قصيدت ــارص الق ــن ن ــعيد ب ــاعر س ــرى الش ن
ــظ  ــم لف ــتعر هل ــالم«، يس ــاض الس ــد وري ــن املج »يم

»األشبال« يف قوله:

وَسلامُن َأرسَل أْشباَلُه
وآَماَلُه لن تكوَن ُسَدى   

وَسلامُن هيَّأ أْشباَلُه
َدا )147( ملْن زعزَع األمَن أو هدَّ   

ففــي البيتــن يشــبه الشــاعر جنــود ســلامن الذيــن 
أرســلهم وهيأهــم بأشــبال األســد، وال يعنــي تشــبيههم 
ــى  ــوا ع ــم ترب ــي أهن ــام يعن ــار، إن ــم صغ ــبال أهن باألش
يديــه وأخــذوا مــن حزمــه وشــجاعته وإقدامــه، فاالبــن 

ــه. ــال- رسُّ أبي ــام يق - ك
وتظهــر فاعليــة االســتعارة ويقــوى تأثرهــا عندمــا 
يتهافــت الشــعراء عــى مشــبه بــه واحــد، وهنــا تســتثرنا 
اســتعارة صــورة الصقــور جلنــود ســلامن، وقــد تكــررت 
ــى  ــم ع ــاعر، منه ــن ش ــر م ــد أكث ــتعارة عن ــذه االس ه
ــري يف  ــي العم ــن ع ــح ب ــول صال ــال يف ق ــبيل املث س

ــام«: ــة الرغ ــه »غضب قصيدت

َطارت ُصقوٌر واملَخالُب َقصُفها
  صاَر الفضاُء َمداَر كلِّ ِعصاِمي )148(

واالســتعارة نفســها نراهــا عنــد حممــد فــرج العطــوي يف

)147( املصدر السابق، ص 88 .

)148( املصدر السابق، ص 38 .
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قصيدته »تعانق كل ثانية سامء«، حيث يقول:

مٍة َعليها بعاِصَفٍة ُمَسوَّ
  ُصقوٌر َتطلُب املوَت انتَشاَء  )149(

ــوس  ــي طعف ــد ع ــا عن ــا -أيضًا-نراه ــتعارة ذاهت واالس
اخلــراين يف قصيدتــه »يــا خائنــًا يمــن اإليــامن واحلكــم«، 

يقــول:

جاءتَك منَّا ُصقوُر اجلوِّ َحاِمَلًة
  َرسائاًل ُكتَبت يف َغيهِب الظَُّلِم )150(

ــه  ــودي يف قصيدت ــي العب ــن ع ــد ب ــد فه ــك عن وكذل
ــول: ــل«، يق ــن ع ــن م »براك

حتَّى َرماُهم ُصقوُر الِعزِّ َفانجرُحوا
                 َمْن ذا ُيالقي اللََّظى بالطِّنِي والطُّوِب )151(

ــن  ــود املرابط ــبيه اجلن ــرتك تش ــتعارة املش ــن االس وموط
بطائراهتــم بالصقــور الذيــن يرصــدون حتــركات العــدو 
ــن  ــة م ــة مانع ــا قرين ــتعارة هل ــدود، وكل اس ــى احل ع
ــامذج أن  ــذه الن ــن ه ــع ب ــي، فاجلام ــى احلقيق إرادة املعن
ــه  ــتعار من ــن املس ــة ب ــى العالق ــد ع ــتعارة تعتم االس
وهــي »الصقــور« واملســتعار لــه وهــم »اجلنــود« بجامــع 
رسعــة احلركــة والقــوة والــذكاء، وهنــا يبــدو الشــعراء 
ــب  ــة ، فالرتكي ــم اللغوي ــار عنارصه ــة باختي ــر عناي أكث
ــد  ــف اجلي ــس التوظي ــات يعك ــتعاري يف كل األبي االس

)149( املصدر السابق، ص 104 .
)150( املصدر السابق، ص 95 .

)151( املصدر السابق، ص 110 .

هلــذا الطائــر؛ ملــا يمتــاز بــه مــن صفــات متيــزه عــن غــره 
ــته  ــر لفريس ــاد ماه ــه صي ــف بأن ــوارح، إذ يوص ــن اجل م
التــي يتغــذى عليهــا، كــام أنــه ُيعــد مــن أرسع الطيــور، 
ــاء،  ــوع والعن ــل اجل ــور، يتحّم ــاد صب ــه صّي ــن أن يف ح
ولــه وقفــة شــاخمة، وحــّدة بــرص قويــة، يتمتــع بالــذكاء 
ــط  ــح حم ــك أصب ــاء؛ لذل ــجاعة، والكري ــوة، والش والق

اهتــامم الشــعراء.
ــوان  ــدًا يف دي ــرة ج ــي كث ــة، فه ــتعارة املكني ــا االس أم
يبــدو  االســتعارة  مــن  النــوع  وهــذا  »حزميــات«، 
أكثــر ثــراء وأشــد عمقــًا مــن ســابقتها االســتعارة
ــد  ــى إال بع ــل ال تتج ــة النق ــة«؛ ألن »عملي »الترصحيي
إىل  يــؤدي  ممــا  وتزجيــة،  وإثبــات  وتأمــل،  تفكــر 
ــورة  ــات الص ــي يف طي ــي ختتف ــابه الت ــة التش إدراك عالق
ــد إال  ــه، إذ ال يوج ــبه ب ــاء املش ــرًا الختف ــكلة؛ نظ املتش
بعــض لوازمــه مقرتنــة باملشــبه، وهــذا التخفــي لعالقــة 
التشــابه هــو نفســه املصــدر الثــر لعطــاء هــذه الصــورة، 
ــعارة  ــيتها باالستـ ــاب تسمـ ــن أسـبـ ــًا م ــو أيـضـ وه
املكـــنية« )152(، ومــن نــامذج الصــور االســتعارية يف 
ــري يف  ــي العم ــن ع ــد ب ــول حمم ــات« ق ــوان »حزمي دي

ــح«: ــا الري ــه »أرسج هل قصيدت

يَح القاالً والِقيال َأسْج هلا الرِّ
  َصنعاُء قد ُملَِئت ُرعبًا وَتضليال )153(

الشــك أن لالســتعارة املكنيــة هنــا دورًا أساســيًا يف 
ــبيه  ــص، فتش ــري يف الن ــاميل التصوي ــاج اجل ــة اإلنت عملي
الريــح باملطيــة التــي تــرسج وحــذف املشــبه بــه والتكنيــة 
عنــه بــيء مــن لوازمــه وهــو اإلرساج أمــر يثر الدهشــة

ــة منشــأة املعــارف،  ــة والدالل ــو الرضــا، يف البني )152( ســعد أب
اإلســكندرية، 1988م، ص 190.

)153( ديوان »حزميات«، ص 15 .

عبداهلل بن خليفة السويكت:  مجاليات تشكيل البنى األسلوبية يف ديوان »حزميَّات« دراسة أسلوبية



حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )4(  ، ربيع األول  1440هـ - ديسمرب 2018م

43

ــبغ  ــا تس ــي؛ ألهن ــدى املتلق ــوري ل ــس التص ــي احل وجي
ــة  ــلامن الرسع ــك س ــا املل ــي أطلقه ــة الت ــى العاصف ع
ــم  ــح ث ــرسج الري ــو ي ــف ال؟ وه ــة، كي ــوة والعظم والق
ــًا  ــأت رعب ــي امت ــاء الت ــو صنع ــا نح ــي صهوهت يمتط
وخوفــًا وتضليــاًل، فهــي بحاجــة إىل رسعــة إنقــاذ، ولــن 
يــؤدي هــذا املعنــى إال االســتعارة املكنيــة التــي ُوظفــت 

ــا. ــة فيه ــح املرسج الري
فــرج  قــول حممــد  وقريــب مــن هــذه االســتعارة 
ــًا  ــامء« خماطب ــة س ــق كل ثاني ــه »تعان ــوي يف قصيدت العط

ــلامن: ــك س املل

َوأرخيَت العناَن لكلِّ رأيٍّ
وحنَي َعزمَت أسجَت الفضاَء )154(   

ــي  ــات ك ــكل املعنوي ــع ل ــتعارة تتس ــام اس ــن أم ــا نح ه
ــة،  ــات احلي ــن الكائن ــات م ــاب املحسوس ــل يف إه تدخ
فالفضــاء يشء ال يمكــن إدراكــه، بحيــث يكــون الطرف 
الثــاين »املســتعار منــه« وهــو »املطيــة« من املحسوســات؛ 
ألن الطــرف األول »املســتعار لــه«  وهــو »الفضــاء« غــر 
حمســوس، وحــن ينصهــر الطرفــان يف بوتقــة االســتعارة 
تنبثــق مــن انصهــار الطرفــن دالالت جديــدة هــي مزيج 
مــن داللتيهــام، وهنــا يــأيت دور اخليــال املبــدع أو القــدرة 
الرتكيبيــة عــى الربــط بينهــام، وهــذا مــا جعــل الفضــاء 
مطيــة تــرسج وهلــا عنــان، وتلــك االســتعارة هــي 
ــد  ــرصخ عن ــه ي ــاء فجعلت ــك الفض ــتنطقت ذل ــي اس الت
الشــاعر صالــح بــن عــي العمــري يف قصيدتــه »غضبــة 

ــه: الرغــام« يف قول

)154( املصدر السابق، ص 104 .

َصَخ الفضاُء يِضجُّ من َأسابِنا
  فأعاَد أهَل الـُحلِم لألحالِم )155(

بفعــل االســتعارة املكنيــة ُتســبغ الســامت اإلنســانية عــى 
»الفضــاء« ويمنــح صفــة احليــاة اإلنســانية ليبــدو إنســانًا 
ذا صــوت يناغــم احلــدث، فنظــرًا المتــالء الفضــاء مــن 
أرساب الطائــرات كأنــه يــرصخ يف وجــه العــدو لينــذره 
بمجــيء املقاتــالت التــي ســتعيد احللــم ألصحابــه 

وحتــرر أرض اليمــن مــن احلوثــي املغتصــب.
واملــوت  الظــل  ليتحــول  األنســنة  ويتســع مضــامر 
ــول  ــة تتح ــام بطريق ــل معه ــن التعام ــانن يمك إىل إنس
ــدف  ــانية »هب ــأة إنس ــة إىل هي ــر العاقل ــياء غ ــا األش معه
ــا  ــام يعززه ــتعارية ب ــورة االس ــد الص ــى ورف ــاء املعن إغن
ــى  ــا يتج ــذا م ــا« )156(، وه ــوي تأثره ــا ويق ويوضحه
لنــا يف الصــورة االســتعارية املتمثلــة يف بيــت عبــداهلل بــن 

ــه: ــول في ــذي يق ــيد ال ــليم الرش س

يُلوُذ بنا الظِّلُّ عنَد اهلجرِي
وَنكمُن للموِت يف املنَعَطْف )157(   

تتــوىل االســتعارة هنــا مهمــة التعبــر الدقيــق عــن 
ــورة  ــوة الص ــرز ق ــلطان، وت ــوة والس ــر بالق ــة الفخ قم
االســتعارية مــن خــالل املفارقــة عندمــا يســتحيل 
الظــل الــذي كان يــالذ بــه عنــد اهلجــر إىل كائــن يلــوذ 
ــاس  ــد الن ــذي يتصي ــوت ال ــول امل ــا يتح ــره، وعندم بغ

)155( املصدر السابق، ص 37 .
)156( وجــدان الصايــغ، الصــورة االســتعارية يف الشــعر العــريب 
ــة  ــر، املؤسس ــل الصغ ــعرية األخط ــة لش ــة بالغي ــث، رؤي احلدي
العربيــة للدراســات والنــرش، بــروت، ط 1، 2003م، ص 103 .

)157( ديوان »حزميات«، ص 28 .
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ــه  ــن ل ــي ُيكم ــن ح ــرة إىل كائ ــن غ ــى ح ــم ع ويأخذه
وُيصطــاد عنــد املنعطــف، وهنــا متــام الدهشــة والغرابــة؛ 
ــة،  ــات املبالغ ــن درج ــة م ــى إىل درج ــل املعن ــا تنق ألهن
فالظــل يرمــز إىل االحتــامء واللجــوء لكنــه اليــوم كائــن 
حيتمــي هبــم، واملــوت يرمــز إىل الفنــاء والــزوال هــا هــو 
ــف  ــاين تتضاع ــه، فاملع ــون ل ــم ويكمن ــر عنه ــوم يف الي
داخــل االســتعارة حاملــة داللــة إحيائيــة مركبــة لتضــع 
أمــام املتلقــي لغــة حتمــل عالقــات جديــدة هتــدف 
ــن  ــا أن م ــي مفاده ــدو احلوث ــالة إىل الع ــال رس إىل إيص
ــود، وعــى املتلقــي  ــودًا كســائر اجلن حيارهبــم ليســوا جن
ــه  ــل ب ــي يص ــة ك ــوة املتناهي ــك الق ــدرك تل ــًا أن ي أيض
ــن  ــاعر م ــاه الش ــذي يتغي ــداليل ال ــق ال ــص إىل األف الن

ــتعارتن. ــن االس ــالل هات خ

3-الكناية : 
ُتَعــد الكنايــة مــن بليــغ القــول؛ ألهنــا أبلــغ مــن 
ــال  ــر ف ــاعر أو الناث ــا الش ــي وراءه ــد خيتف ــح، ق الترصي
يقــول املعنــى بشــكل أو بصــورة رصحيــة مبــارشة، فهــي 
ــر  ــا عبدالقاه فه ــد عرَّ ــى، وق ــر للمعن ــد اآلخ ــل البع متث
ــن  ــى م ــات معن ــم إثب ــد املتكل ــا »أن يري ــاين بأهن اجلرج
ــة،  ــه يف اللغ ــوع ل ــظ املوض ــره باللف ــال يذك ــاين، ف املع
ــه يف الوجــود،  ــه وردف ــى هــو تالي ولكــن جيــيء إىل معن
ــي  ــه«)158(، وه ــاًل علي ــه دلي ــه، وجيعل ــه إلي ــئ ب فيوم
ــح  ــات«، كقــول صال ــوان »حزمي ــثٌّ يف دي ــلوب منب أس

بــن عــي العمــري:

َسلامُن قْد َتَرَك الكالَم لغريِه
َوَسى بَِليِل الِفْعِل للظُّالَِّم )159(   

)158( عبدالقاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص66.
)159( ديوان »حزميات«، ص 37 .

يف قولــه »قــد تــرك الــكالم لغــره«، كنايــة عــن أن امللــك 
ســلامن صاحــب فعــل وحــزم وعــزم ال صاحــب كالم 
فقــط، فقــد تــرك الــكالم لغــره مــن النــاس يفاخــرون 
بــه، أمــا هــو فأفعالــه هــي التــي تنبــي عــن اخلــر، ولعــل 
ــي  ــائل الت ــض الرس ــا بع ــرتجع معن ــة تس ــذه الكناي ه
اشــتهرت وذاع صيتهــا حتــى صــارت مثــاًل يــرب يف 
العــزة والعــزم واحلــزم عندمــا يتبــادل احلــكام املســلمون 
مــع أعدائهــم الرســائل، ويف مقاربــة بــن احلالن ســنجد 
ــارت  ــذي ث ــخ يســعفنا بقصــة هــارون الرشــيد ال التاري
ثائرتــه مــن نقفــور الــروم إثــر هتديــده لــه، فــام كان منــه 
ــر  ــارون أم ــن ه ــالته: »م ــر رس ــى ظه ــب ع إال أن كت
ــك  ــرأت كتاب ــد ق ــروم، ق ــب ال ــور كل ــن إىل نقف املؤمن
واجلــواب مــا تــراه دون أن تســمعه، والســالم«، واحلــال 
مــع ســلامن احلــزم الــذي تــرك الــكالم لغــره وســار يف 
ليــل هبيــم إلخــراج احلوثيــن مــن أرض اليمــن ونــرصة 

أشــقائه.
ــرى  ــة أخ ــتوقفنا كناي ــزم تس ــة احل ــل بعاصف ــا يتص وم
ــة،  ــك العاصف ــالق تل ــد انط ــن بع ــال اليم ــف ح تص
يقــول عيســى بــن عــي جرابــا يف قصيدتــه »كــف 

الضــامد«:

َلجلًة فعاَد مليٍت َهبَّْت ُمِ
  َنبٌض وأهرَق َصمَتُه إِصاُرها )160(

ــارة  ــا إش ــة، وهن ــض« كناي ــٍت نب ــاد ملي ــه »فع ــي قول فف
ــن ــاء اليم ــت يف أرج ــا هبَّ ــزم عندم ــة احل إىل أن عاصف
ــا، كأن  ــم فيه ــن وتوغله ــف احلوثي ــف زح ــدة وق قاص
ــيء  ــع، فتج ــوف واهلل ــن اخل ــن م ــوا ميت ــاس كان الن

)160( املصدر السابق، ص 16 .
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ــؤالء  ــل يف ه ــض واألم ــاة والنب ــد احلي ــة لتعي العاصف
ــرة  ــاة م ــا احلي ــدب فيه ــوات، وت ــوات واألرض امل األم
أخــرى، فمــن املعلــوم أن احلــرب التــي ســببها احلوثــي 
ــة يف  ــل، فالكناي ــرث والنس ــت احل ــن أمات ــل اليم أله

ــوت. ــد امل ــاء بع اإلحي
ــال  ــف ح ــة تص ــرأ كناي ــابق نق ــى الس ــدًا للمعن وتأكي
ــن أرادوا  ــرس الذي ــم الف ــم لعمالئه ــن يف اتباعه احلوثي
ــعد  ــاعر س ــول الش ــه، يق ــاء علي ــن والقض ــاك اليم إهن

ــاء«: ــن اإلخ ــه »يم ــدي يف قصيدت ــة الغام عطي

َماَذا َلدى الُفرِس َعاُثوا يف َمَرابِعِه
  َوأسَلُموُه إىل احلوثِيِّ َضمآَنا )161(

الكنايــة تكمــن يف قولــه »وأســلموه إىل احلوثــي ظمآنــا«، 
ــة عــن اإلهنــاك واإلتعــاب واســتنزاف كل  فالظمــأ كناي
ــا،  ــه هب ــل ل ــي ال ِقَب ــرب الت ــذه احل ــه هب ــه وثروات طاقات
ــي  ــي يق ــكًا ك ــي منه ــم احلوث ــلموه إىل خادمه ــم س ث
عــى مــا تبقــى مــن أهلــه وخراتــه، ويســتفتح الشــاعر 
ــى  ــدال ع ــي ال ــكاري التعجب ــتفهام اإلن ــت باالس البي
إفــالس التفكــر لــدى بعــض النــاس بتصديقهــم ُوعــود 

ــرس. الف

)161( املصدر السابق، ص 23 .

وكثــرًا مــا تشــفُّ الكنايــة يف بعــض األبيــات عــن 
االعتــزاز بالعــرب وبالوطــن الــذي مل يفتــأ أعــداؤه 
نواياهــم  عــن  بعيــد  شــامخ  لكنــه  لــه،  يكيــدون 
وختطيطهــم، يقــول الشــاعر عبــداهلل بــن ســليم الرشــيد 

يف قصيدتــه »والــروق تغنــي«:

حَمافُِلنا يف ِمهاِد النُّجوِم
َلْف )162( ُق للُمرشقنَي الزُّ ُتنَمِّ   

الشــك أن شــعراء هــذا الديــوان قــد اختــذوا مــن الكناية 
ــي  ــة الت ــعرية اخلالق ــم الش ــاء صوره ــًا لبن ــًا قوي منطلق
ــه  ــد وقادت ــذا البل ــم هل ــأن العظي ــا بالش ــاءت لتذكرن ج
ومواطنيــه، فالكنايــة هنــا تــرز بشــكل جــي ذلــك املقام 
ــا  ــا ومكانته ــالد، إذ إن مكاهن ــذه الب ــه ه ــع ب ــذي تتمت ال
ــة  ــو والرفع ــن العل ــة ع ــوم كناي ــاد النج ــا يف مه وحمافله

ــوم يشء. ــوق النج ــس ف فلي
وإذا كانــت مكانــة هــذا البلــد يف حمضــن النجــوم 
ومهادهــا، فــإن مــا لــدى بعــض الشــعراء كنايــات مــن 
هــذا القبيــل، فالشــاعر الرشــيد يضــع مكانــة هــذا البلــد 
ــي  ــن ع ــح ب ــاعر صال ــوًا، والش ــة وعل ــوم رفع يف النج
العمــري يف قصيدتــه »غضبــة الرغــام« يشــيد بالعــرب 
ــذه  ــالل ه ــن خ ــبق يف كل يشء م ــم الس ــأن هل ــة ب عام

ــة: الكناي
يادِة َمُدهم ُعْرٌب هلم َقَصُب الرِّ

َقد َزاَد باإلسالِم واإلقَداِم )163(   

عنــد عودتنــا إىل بعــض األبنيــة القديمــة نجدهــا تتآلــف 
ــاز ــال: »ح ــاًم كان يق ــة، فقدي ــة احلديث ــض األبني ــع بع م

)162( املصدر السابق، ص 28 .
)163( املصدر السابق، ص 36
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قصــب الســبق« أي اســتوىل عــى األمــد، وأصــل الســبق 
ــة،  ــباق قصب ــة الس ــون يف حلب ــوا ينصب ــرب كان أن الع
ــارة؛ إىل  ــره إش ــن غ ــا ع ــا وأخذه ــبق اقتلعه ــن س فم
أنــه الســابق، ويف هــذا البيــت نجــد عبــارة »هلــم قصــب 
ــة واألســبقية  ــادة« تكنــي عــن نيــل العــرب األحقي الري
عــى غرهــم يف كل يشء، فكأهنــم أخــذوا هــذه القصبــة 
ــزاع أو منافســة مــن أحــد. فســبقوا غرهــم مــن غــر ن

أمــا حــال احلوثيــن الذيــن خضعــوا للفــرس وأضحــوا 
أذنابــًا هلــم ينفــذون أجندهتم التي هتــدف إىل إفســاد العامل 
العــريب واإلســالمي واحتاللــه، فنــرى الشــاعر ماجد بن 
عبــداهلل الغامــدي يف قصيدتــه »ســلامن املعتصــم« يقــول:

ِجئنا َجهابَذًة ُنردي اخلصوَم ولْن
  هناَب ِشِذمًة قد َساسها َعَجُم )164(

يف قولــه: »رشذمــة قــد ساســها عجــم« كنايــة عــن 
خضــوع احلوثيــن للعجــم والفــرس يف إيــران، وقولــه: 
ــامر  ــم، واالئت ــام هل ــوع الت ــن اخلض ــة ع ــها« كناي »ساس
ــدر  ــاًم يص ــائس دائ ــم، فالس ــاء بنهيه ــم واالنته بأمره
التعليــامت ومــا عــى اآلخــر إال التنفيــذ؛ ألهنــم رشذمــة 

ــوت. ــاقون إىل امل يس

)164( املصدر السابق، ص 127 .

4-املجاز املرسل : 
فــه الســكاكي بأنــه »الكلمــة املســتعملة يف غــر ماهــي  عرَّ
ــه بالتحقيــق اســتعامالً يف الغــر بالنســبة إىل  موضوعــة ل
ــا يف  ــن إرادة معناه ــة ع ــة مانع ــع قرين ــا م ــوع حقيقته ن
ذلــك النــوع«)165(، إذن فاملجــاز املرســل كالم مســتعمل 
ــن إرادة  ــة م ــة مانع ــود قرين ــه لوج ــع ل ــا وض ــر م يف غ

ــى احلقيقــي)166(. املعن
وهــو كثــر شــائع يف الشــعر العــريب عمومــًا، ويف 
ديــوان »حزميــات« خصوصــًا، ومــن خــالل االســتقراء 
وجــدت أكثــر أنــواع املجــاز املرســل شــيوعًا مــن حيــث 
عالقتــه مــا كانــت عالقتــه اجلزئيــة، وهــو إطــالق 
اجلــزء وإرادة الــكل، وقــد تكــرر توظيــف هــذه العالقــة 
ــى  ــم ع ــل واتفاقه ــوان، ب ــعراء الدي ــن ش ــر م ــد كث عن
معنــى واحــد هــو إطــالق مســمى العاصمــة »صنعــاء« 
وإرادة الــكل وهــي »اليمــن«، وال غرابــة يف ذلــك فــإن 
»صنعــاء« العاصمــة تنــوب عــن »اليمــن« وأهلــه، فهــذا 
ــن  ــه »يم ــرين يف قصيدت ــارص الق ــن ن ــعيد ب ــاعر س الش
املجــد وريــاض الســالم« خياطــب »صنعــاء« قاصــدًا هبــا 
»اليمــن« بأكملــه مواســيًا هلــا وخمففــًا مــن آالمهــا التــي 

ــي، يقــول: حلــت هبــا بســبب احتــالل احلوث

أصنعاُء الَتبَأِس إنَّام
هَو املكُر واملكُر أوهى َيَدا    

أصنعاُء الَتيأِس َقد بَدا
َعليِك مَن الطُّهِر َما أسَعَدا)167(   

ــوم، دار  ــاح العل ــكاكي، مفت ــر الس ــن أيب بك ــف ب )165( يوس
الكتــب العلمية، بــروت، ط 2،  1407هـــ/ 1987م، ص 359. 
ــعر  ــة يف الش ــف، اجلمل ــة عبداللطي ــد محاس ــر: د.حمم )166( انظ

ــرة،1990م، ص 15. ــي، القاه ــة اخلانج ــريب، مكتب الع
)167( املصدر السابق، ص 87.
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ــن  ــآيس م ــض امل ــُف بع ــوايس املخفِّ ــلوب امل ــذا األس ه
ــاء«  ــة »صنع ــل بمخاطب ــاز املرس ــف املج ــالل توظي خ
يقصــد بــه اليمــن بأكملــه، وهــو أســلوب يبعــث األمــل 
املنشــود لتحريــر اليمــن مــن عبــث هــذه الطغمــة املاكــرة 
ــال  ــر - ب ــن املك ــن لك ــر اليم ــس طه ــي أرادت تدني الت

ــدا. ــدا وأضعــف ُجن شــك- أوهــى ي
ــول  ــاه ق ــه ومعن ــاز يف عالقت ــك املج ــن ذل ــب م وقري
الشــاعر عبدالرمحــن العشــاموي يف قصيدتــه »أدرهــا أبــا 

ــد«: فه

وا إىل َصنعائِنا َكفَّ ُمفِسٍد وَمدُّ
تِنا َجْهام )168(   وقْد َكَشُفوا َوجهًا ألمَّ

وهــذا البيــت يتضمــن جمازيــن أحدمهــا عالقتــه اجلزئيــة 
ــاين  ــن«، والث ــود »اليم ــاء« واملقص ــالق »صنع ــو إط وه
»مــد اليــد« واملــراد »اإلفســاد«، وعالقتــه الســببية 
بإطــالق املســبِّب وإرادة املســبَّب؛ ألن يــد احلوثــي 

ــه. ــن وخراب ــاد اليم ــببة إلفس ــي املس ــاره ه وأنص
وكأن السلســلة مرتابطــة املعنــى، وقصــة صنعــاء متصلــة 
ــا  ــبب م ــا، فبس ــاًل منه ــاعر فص ــل كل ش ــرى يكمِّ الع
أصاهبــا مــن إفســاد ومــا تعرضــت لــه مــن دمــار جتهــم 
ــر  ــة، ويع ــن بعام ــم اليم ــود جته ــاء واملقص ــه صنع وج
ــه  ــا يف قصيدت ــى جراب ــاعر عيس ــى الش ــك املعن ــن ذل ع

ــول: ــامد«، يق ــف الض »ك

َمْت َصنعا وَضاَقت َجهرًة َفَتجهَّ
  باملخلِِصني هلا وَطاَش َقراُرها! )169(

)168( املصدر السابق، ص 13.

)169( املصدر السابق، ص 18.

ــا  ــاء وحده ــص بصنع ــم ال خيت ــذا التجه ــك أن ه والش
ــد  ــاء ق ــاب صنع ــا أص ــة؛ ألن م ــن بعام ــو لليم ــام ه وإن
أصــاب بقيــة املــدن، وبعــد أن جتهمــت وضاقــت 
ــازم،  ــار احل ــتنجد باجل ــح وتس ــد أن تصي ــًا كان الب ذرع
ــأيت  ــلامن، لي ــك س ــن املل ــرصة م ــب الن ــي تطل ــا ه فه
ــه  ــتغاثة، ومن ــن االس ــل يف موط ــاز املرس ــتخدام املج اس
قــول عبدالرمحــن بــن إبراهيــم العتــل يف قصيدتــه »حــزم 

ــلامن: ــك س ــًا املل ــزم« خماطب وع

ملا اسَتغاَثْت بكم َصنعاُء من َوَجٍع
َت ُجندَك والباُغون قد َخِسوا )170(   سريَّ

الشــك أن املســتغيث بامللــك ســلامن هــم اليمنيــون فهــم 
ــاء  ــي وقهــره يف كل أرج ــم احلوث ــن ظل ــوا م ــن عان الذي
اليمــن، فإطــالق اجلــزء »صنعــاء« وإرادة الــكل »اليمن« 

داخــل حتــت املجــاز املرســل ذي العالقــة اجلزئيــة.
وبعــد أن ســر امللــك ســلامن جنــده لنجــدة صنعــاء مــن 
البــؤس الــذي أصاهبــا، كان البد هلا أن تبتســم وتســتبرش 
بقيــة مــدن اليمــن، ونــرى الشــاعر عبدالرمحــن بــن عــي 
ــذا  ــن ه ــر ع ــلامن« يع ــوث س ــه »لي ــدي يف قصيدت احلم

املعنــى الباســم بقولــه:

مت َصنعاُء بعَد البؤِس من َجَذٍل تَبسَّ
ْت عدٌن واختاَل ُعمراُن )171( واستبرَشَ   

هــا هــي صنعــاء تبتســم مــن شــدة الفــرح بعــد عــودة 
الرشعيــة إىل أهلهــا يف اليمــن، وطــرد احلوثــي عــن كثــر 
مــن مــدن اليمــن، فــإذا تبســمت صنعــاء فــكأن اليمــن 

بأكملــه يبتســم.

)170( املصدر السابق، ص 47 .

)171( املصدر السابق، ص 67 .
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وتكتمــل قصــة صنعــاء، ويســتبرش اليمــن بعــودة اليمــن 
إىل حضــن العروبــة، وحيــل صبــح العــز وحيــن النــرص، 

ــاز  ــأيت املج ــًا، وي ــه مهزوم ــى أعقاب ــي ع ــود الباغ ويع
املرســل الــذي يطلــق صنعــاء نائبــة عــن اليمــن بأكملــه 
ــة  ــعد عطي ــاعر س ــدى الش ــار ل ــعور الس ــك الش بذل

ــول: ــاء«، يق ــن اإلخ ــه »يم ــدي يف قصيدت الغام

َحاَنْت لَِعينيِك ياَصنعاُء هَبجُتها
  َفاستبرِشي إنَّ ُصبَح العزِّ َقد َحانا )172(

وهكــذا رأينــا كيــف اســتطاع شــعراء الديــوان أن يعروا 
ــالق  ــة بإط ــه اجلزئي ــالل عالقت ــن خ ــل م ــاز املرس باملج
ــف  ــه! وكي ــن بأكمل ــه اليم ــدون ب ــاء ويقص ــم صنع اس
اســتطاعت هــذه املدينــة اجلميلــة بــام حتمــل مــن رمزيــة 
ــتطاع  ــف اس ــه! وكي ــن بأكمل ــآيس اليم ــن م ــر ع أن تع
الشــعراء -أيضــًا- أن ينســجوا قصــة متدرجــة مكتملــة 
ــي  ــاح احلوث ــذ اجتي ــن من ــال اليم ــف ح األركان لوص

ــار! ــح االنتص ــالج صب ــى انب حت
هــذا وقــد اكتفيــت باملجــاز املرســل يف عالقتــه اجلزئيــة؛ 
ألنــه هــو األظهــر واألقــوى تعبــرًا عــن حــال اليمــن، 
ــن  ــام ح ــول املق ــد يط ــرة ق ــات كث ــاك عالق وإال فهن

ــرة. ــث القص ــة البح ــرًا لطبيع ــتعراضها نظ اس

)172( املصدر السابق، ص 23 .

اخلاتة
ــات«  ــوان »حزمي ــد دي ــى قصائ ــا ع ــدم مررن ــام تق في
ــى األســلوبية،  ــات تشــكيل البن لنســتخلص منهــا مجالي
مــن خــالل دراســة بنيويــة وأســلوبية تناولــت املســتوى 
الصــويت والرتكيبــي والــداليل، وقــد انتهــت الدراســة إىل 

عــدد مــن النتائــج يمكــن إمجاهلــا فيــام يــي:

1- تبنــى شــعراء الديــوان قضيــة الوطــن، وجتلــت 
ــن  ــئ ع ــي تنب ــم الت ــر يف قصائده ــب الكب ــورة احل ص
ــذا  ــرتاب ه ــادق ل ــوالء الص ــد وال ــامء األكي ــدى االنت م
ــودة  ــوا أنش ــن، ورفع ــة الوط ــوا أهزوج ــن، فغن الوط
التــي  احلــزم  بعاصفــة  مشــيدين  والعــزة؛  الفخــر 
انطلقــت بأمــر امللــك ســلامن، وقــد عــروا عــن ذلــك 
ــة وتراكيــب فخمــة  ــة وإيقاعــات صوتي بأســاليب داللي

ــه. ــًا عن ــرًا صادق ــر تعب ــدث وتع ــب احل تواك

2- وعــى الشــعراء طبيعــة اإليقــاع الــذي يناســب 
ذات  البحــور  راكبــن  إيقاعاهتــم  نــوا  فلوَّ املوقــف، 
ــادي  ــادئ أح ــاع اهل ــارة وذات اإليق ــوج ت ــاع املتم اإليق
التفعيلــة تــارة أخــرى؛ ألن كل بحــر منهــا حيمــل 
ــدث  ــي باحل ــم التغن ــة  تالئ ــيقية خاص ــات موس إمكان
الشــجاع، وتنســاق يف خدمــة البنــاء املوســيقي املصطبــغ 

ــال. ــة واالنفع ــوان احلامس بأل

3- اتفــاق الشــعراء - إال أقلهم-عــى القافيــة املطلقــة؛ 
ملــا تؤديــه مــن وظيفــة أســلوبية تتمثــل يف لفــت االهتــامم 
عنــد إطالــة حركــة الــروي، وإطــالق النََّفــس، ويــؤدي 
ذلــك إىل داللــة خاصــة تتعلــق باإلنشــاد املناســب حلالــة 

احلــرب.
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ــعرية  ــم الش ــم وإمكاناهت ــعراء طاقاهت ــف الش 4- توظي
وتلويــن أســاليبهم؛ مبتغــن مــن وراء ذلــك إهلــاب 
الــروح احلامســية لــدى اجلنــود ليخوضــوا املعــارك 

ــلة. ــجاعة مستبس ــروح ش ب

5- تكــرار مفــردة »احلــزم«، ثــم تعقبهــا مفــردة »العــزم« 
ــر؛  ــت للنظ ــكل الف ــوان بش ــعراء الدي ــب ش ــدى أغل ل
ألن العــزم نتيجــة للحــزم، ومهــا صفتــان ترتبطــان 
بشــخصية القائــد املظفــر صاحــب القــرار الشــجاع 

ــز.    ــن عبدالعزي ــلامن ب ــك س ــريء املل اجل

ــة  ــاليب البالغي ــن األس ــرًا م ــعراء كث ــتخدم الش 6- اس
كاالســتفهام والــرشط والنــداء والتعجــب؛ لتكــون 
ــرب إىل  ــد وأق ــد وأش ــا أوك ــوى، وخطاهب ــم أق أفكاره
التأثــر، وقــد كان أســلوب االســتفهام أكثــر األســاليب 
طْرقــًا، وقــد نجحــوا يف إخراجــه إىل معــاٍن متعــددة ممــا 

ــي. ــن املتلق ــه يف ذه ــى ويؤصل ــوي املعن يق

7- تولَّــدت كثــر مــن النصــوص يف الديــوان مــن 
ــد كان  ــا، وق ــت معه ــرى وتعالق ــوص أخ ــات نص بني
ــاظ  ــتقطاب ألف ــة يف اس ــة مجالي ــاص وظيف ــك التن لذل
ــك  ــد كان ذل ــا، وق ــتيحاء معانيه ــرى واس ــوص أخ نص
ــتنطق  ــة تس ــة فني ــن حقيق ــًا ع ــي منبئ ــاص الفن االمتص
ــن  ــي م ــع احل ــن الواق ــن ع ــرتفده معري ــوروث وتس امل

ــا. ــارب القضاي ــالل تق خ

8- جــاءت بعــض التشــبيهات مســكوكة بنمــط قديــم مل 
خيرج عــن إطــار الصــورة املتداولــة والتقنيات التشــبيهية 
ــري يف  ــد التصوي ــض التجدي ــود بع ــع وج ــة، م القديم

ــاًل. ــا وإن كان قلي بعضه
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مجاليــات العــدول، مؤسســة محــادة للدراســات اجلامعية 

والنــرش والتوزيــع، إربــد، ط 1، 2001م.
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معجــم  املهنــدس،  وكامــل  وهبــة،  جمــدي   -39
ــة لبنــان،  املصطلحــات العربيــة يف اللغــة واألدب، مكتب

ط:1984/2م. بــروت، 

ــش  ــن األخف ــة م ــح القافي ــري، مصطل ــد أزه 40- حمم
األوســط إىل حــازم القرطاجنــي »دراســة مصطلحيــة«، 
مطبعــة ندير، بنــي مالل، املغــرب، 1435هـــ/2014م.

ــر  ــرواين، رضائ ــي الق ــر التميم ــن جعف ــد ب 41- حمم
ــق  ــرورة، حتقي ــاعر يف ال ــوز للش ــاب ماجي ــعر، كت الش

د.حممــد  ســالم،  زغلــول  د.حممــد  ودراســة  ورشح 
مصطفــى هــدارة، منشــأة مــرص، اإلســكندرية )د.ت(.

ــر  ــر والتنوي ــور، التحري ــن عاش ــر اب ــد الطاه 42- حمم
املعــروف بتفســر ابــن عاشــور التونــي، مؤسســة 

بــروت، ط 1، 1420هـــ/2000م. التاريــخ، 

43- حممــد املاكــري، الشــكل واخلطــاب )مدخــل 
ــروت،  ــريب، ب ــايف الع ــز الثق ــرايت(، املرك ــل ظاه لتحلي

والــدار البيضــاء، املغــرب، 1991م.

44- حممــد محاســة عبداللطيــف، اجلملــة يف الشــعر 
العــريب، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة،1990م.

45- حممــد عبداللطيــف محاســة، البنــاء العــرويض 
 ،1 ط  القاهــرة،  الــرشوق،  دار  العربيــة،  للقصيــدة 

1999م. 1420هـــ/

46- حممــد غنيمــي هــالل، النقــد األديب احلديــث، 
ــرة،  ــع، القاه ــرش والتوزي ــة والن ــرص للطباع ــة م هنض

)د.ت(.
»عنــرتة  الذاتيــة  يف  جعفــورة،  معــز  حممــد   -47
2013م. للكتــاب،  التونســية  الــدار  أنموذجــًا«، 

48- حممــد مفتــاح، التلقــي والتأويــل، مقاربــة نســقية، 
املركــز الثقــايف العــريب، املغــرب، ط 3، 2009م.

الشــعري  اخلطــاب  حتليــل  مفتــاح،  حممــد   -49
العــريب،  الثقــايف  املركــز  التنــاص(،  )اســرتاتيجية 

2005م.  ،4 ط  لبنــان،  بــروت، 
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شــعر  يف  اإليقاعيــة  البنيــة  الســعران،  حممــود   -50
شــوقي، مكتبــة بســاتن املعرفــة للطباعــة والنــرش 

)د.ت(. )د.ط(،  الكتــب،  وتوزيــع 
51- حممــود بــن عمــر الزخمــرشي، الكشــاف عــن 
يف  األقاويــل  وعيــون  التنزيــل  غوامــض  حقائــق 
ــرة،  ــة، القاه ــة املرصي ــة البهي ــل، املطبع ــوه التأوي وج

1925م. 1344هـــ/

52- ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، 
1994م.

ــامل  ــل، ع ــش، رشح املفص ــن يعي ــن اب ــق الدي 53- موف
ــرة، )د.ت(. ــروت، القاه ــب، ب الكت

54- نــازك املالئكــة، قضايــا الشــعر املعــارص، دار 
2000م.   ،11 ط   ، بــروت   ، للماليــن  العلــم 

55- وجــدان الصايــغ، الصــورة االســتعارية يف الشــعر 
العــريب احلديــث، رؤيــة بالغيــة لشــعرية األخطــل 
والنــرش،  للدراســات  العربيــة  املؤسســة  الصغــر، 

2003م.  ،1 ط  بــروت، 

ــاء  ــدان، دار إحي ــم البل ــوي، معج ــوت احلم 56- ياق
ــروت،  ــريب، ب ــخ الع ــة التاري ــريب، مؤسس ــرتاث الع ال

1417هـــ/1997م. ط1، 

57- يوســف إســامعيل، بنيــة اإليقــاع يف اخلطــاب 
اجلمهوريــة  يف  الثقافــة  وزارة  منشــورات  الشــعري، 

2004م. دمشــق،  الســورية،  العربيــة 

58- يوســف بــن أيب بكــر الســكاكي، مفتــاح العلــوم، 
1407هـــ/    ،2 ط  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

1987م.

ثانيًا : املجالت والدوريات:
ــات يف  ــة عالم ــاص، جمل ــص والتن ــد، الن ــاء عي 1- رج

ــد، ج: 18، م : 5، 1416هـــ/1995م. النق

ــعودي  ــعر الس ــوس، الش ــم امله ــن إبراهي 2- عبدالرمح
ــاض  ــاب الري ــاع، كت ــاح اإليق ــة يف انزي ــارص، دراس املع
)120(، يصــدر عــن مؤسســة  الياممــة الصحفيــة، ط 1، 

1424هـ/2003م.

3- عبدالكريــم جماهــد، االنزياحــات األســلوبية يف لغــة 
ــس«،  ــيات وادي الياب ــه »عش ــالل ديوان ــن خ ــرار م ع
ــت،  ــة الكوي ــانية، جامع ــوم اإلنس ــة للعل ــة العربي املجل

ــع 2003م. ــدد 82، ربي الع

قصيــدة  يف  التــوازي  ظاهــرة  ربابعــة،  موســى   -4
اخلنســاء، جملــة الدراســات والعلــوم اإلنســانية، ج 22، 

1995م.  ،5 ع 

ــة  ــعرية يف يائي ــات الش ــد، املكون ــن الس ــور الدي 5- ن
مالــك بــن الريــب، جملــة اللغــة واألدب، جامعــة 

1999م. ديســمر  ع14  اجلزائــر، 

6- وهــاب ودادي، البنيــات املتوازنــة يف شــعر مصطفــى 
ــر، ع  ــة املخ ــرار(، جمل ــوازن والتك ــامزي ) الت ــد الغ حمم

10، 2014م.

عبداهلل بن خليفة السويكت:  مجاليات تشكيل البنى األسلوبية يف ديوان »حزميَّات« دراسة أسلوبية




















	1
	4 - Copy
	حوليات العدد - 4
	4
	2

