حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )4ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
جماليات تشكيل البنى األسلوبية
في ديوان «حزم َّيات»
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

تتنــاول هــذه الدراســة قصائــد ديــوان
«حزميــات» الــذي صــدر بمناســبة «عاصفــة
احلــزم» ،وقــد كان يف إضاممتــه تســع وأربعــون
قصيــدة لتســعة وأربعــن شــاعر ًا دراسـ ًة تســتظهر
مجاليــات تشــكيل البنــى األســلوبية يف نصوصــه
مــن خــال ثالثــة مســتويات :أوالً :املســتوى
الصــويت ،ويشــمل الــوزن ،والقافيــة ،والتكــرار،
واجلنــاس ،والتــوازي ،ثانيـ ًا :املســتوى الرتكيبــي،
ويشــمل االســتفهام ،والــرط ،والتعالــق النيص،
واالنحــراف الرتكيبــي ،ثالث ـ ًا :املســتوى الــداليل،
ويشــمل التشــبيه ،واالســتعارة ،والكنايــة،
واملجــاز املرســل.
وقــد اخــرت املنهــج األســلويب؛ ألن البحــث
األســلويب يتخــذ مــن لغــة النــص أساس ـ ًا يتكــئ
عليــه يف الدراســة ،فــكل االجتاهــات األســلوبية
تتفــق عــى أن دراســة النــص للخطــاب األديب
جيــب أن ينحــى املنحــى اللغــوي الــذي يســتند
عــى التفكــر اللســاين يف دراســة مالمــح النــص
اللغويــة ،وصيغــة اخلطــاب الــذي قــرئ فيــه،
ويكــون تركيــز الدراســة عــى األصــوات،
والصيــغ الرصفيــة ،والرتاكيــب ،والــدالالت،
وهبــذا جتتمــع عــدة علــوم؛ كــي تكشــف عــن
اجلامليــات اخلبيئــة يف النــص ،كعلــم األصــوات،
والنحــو ،والــرف ،والبالغــة ،وغريهــا.

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 ،والصــاة والســام عــى أرشف
نبــي وأفضــل خملــوق ،وعــى آلــه ومــن تبعــه بإحســان
إىل يــوم الديــن ،وبعــد:
الشــك أن الشــعر -بطبيعتــه -دائــم املواكبــة لــكل
حــدث يمـ ّـر ،وتكمــن رســالته أن يكــون متفاع ـ ً
ا مــع

مهــوم الوطــن وقضايــاه الداخليــة واخلارجيــة ،وإذا
كانــت هــذه طبيعتــه وهــذه رســالته ،فإنــه مل يتخلــف
عــن إيقــاد روح احلامســة يف نفــوس جنودنــا البواســل
املرابطــن يف جبهــات القتــال عــى احلــدود مــع
اليمــن؛ لصــد البغــاة وإطفــاء هليــب الفتنــة ،كــا أنــه
بــات مدونــة تعكــس انفعــاالت الشــعراء إزاء وقائــع
«عاصفــة احلــزم» وعتادهــا وعدهتــا؛ ألن مشــاركة
الكلمــة يف احلــرب مشــاركة قديمــةُ ،عرفــت منذأيــام
العــرب البائــدة ،وهاهــم أوالء شــعراء هــذا الديــوان
حييــون هــذه اخلصيصــة مــن خــال هــذا الديــوان،
الــذي أصــدره النــادي األديب بجــدة يف طبعتــه األوىل
عــام 1437هـــ2015/م ،واعتنــى بجمعــه وتنســيقه
أ.د.عبدالرمحــن بــن رجــا اهلل الســلمي –املســؤول
اإلداري وعضــو جملــس اإلدارة -إثــر إعــان النــادي
عــن اســتقبال املشــاركات للتعبــر عــن «عاصفــة
احلــزم».
وعنــد اطالعــي عــى قصائــد الديــوان ارتأيــت أن
أدرســها دراســة تســتنطق النــص وتســتظهر مجالياتــه؛
ألن هــذه القصائــد التــي تضمنهــا الديــوان تعــدُّ مــن
أفضــل القصائــد التــي قيلــت حينهــا يف هــذه املناســبة،
أومــأت مقدمــة الديــوان إىل ذلــك ،حيــث ذكــر
وقــد
ْ
2

رئيــس جملــس إدارة النــادي أنــه «مل يكــد يبــدأ اإلعــان
عــن اســتقبال املشــاركات للتعبــر عــن عاصفــة احلــزم
حتــى وردتنــا واهنالــت علينــا قصائــد كبــار الشــعراء
وتوافــدت إلينــا إبداعــات األدبــاء؛ ألننــا ملســنا شــيئ ًا
مــن مبتغاهــم ،وفتحنــا مســاحة ملجتــى أقالمهــم
وإبداعاهتــم ،حتــى بتنــا يف حــرج االختيــار ومــأزق
االنتقــاء»(.)1

وســوف أدرس قصائــد الديــوان -الــذي كان يف إضاممته
تســع وأربعون قصيدة لتســعة وأربعني شــاعر ًا  -دراسـ ًة
تســتظهر مجاليــات تشــكيل البنــى األســلوبية يف نصوصه
مــن خــال ثالثــة مســتويات ،أوالً :املســتوى الصــويت،
ويشــمل الــوزن ،والقافيــة ،والتكــرار ،واجلنــاس،
والتــوازي ،ثانيــ ًا :املســتوى الرتكيبــي ،ويشــمل
االســتفهام ،والــرط ،والتعالــق النــي ،واالنحــراف
الرتكيبــي ،ثالث ـ ًا :املســتوى الــداليل ،ويشــمل التشــبيه،
واالســتعارة ،والكنايــة ،واملجــاز املرســل.
ـرت املنهــج األســلويب؛ ألن البحــث األســلويب
وقــد اخـ ُ
يتخــذ مــن لغــة النــص أساسـ ًا 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 ،والــرف ،والبالغــة،
وغريهــا .واهلل املوفــق وهــو املســتعان.
( )1عبدالرمحــن رجــا اهلل الســلمي ،ديــوان «حزميــات» ،مــن
إصدارات النادي األديب بجدة ،ط 1437 ،1هـ2015/م ،ص . 10
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البِنية:
أ -املفهوم اللغوي:

مدخل

البنيــة عــى وزن فِعلــة ،مشــتقة مــن الفعــل «بنــى»،
ومعناهــا الــذي يتبــادر إىل الذهــن بداهــة مأخــوذ مــن
التشــييد واإلعــار ،وممــا جــاء يف لســان العــرب أن
نــي نقيــض اهلــدم ،بنــى البنَّــاء البنــاء بنيــ ًا»(،)2
«ال َب َ
ويــرى د.صــاح فضــل أن البنيــة يف اللغــات األجنبيــة
مأخــوذة مــن «الفعــل الالتينــي ( ) stuereالــذي يــدل
عىل معنــــى البنــــاء ،أو الصفــــة التي يقــــام هبا مبـنـى
مــا»(.) 3
فمــن ذلــك نخلــص إىل كلمــة «بنيــة» ومــا يتصــل
هبــا مــن مشــتقات ال تــكاد ختــرج عــن هيــكل الــيء
وهيأتــه وتركيبتــه.

ب -املفهوم االصطالحي:

لقــد أدرك النقــاد القدامــى مفهــوم «بنيــة الكلمــة»،
وعــروا عنهــا بمصطلحــات تتفــق ومدلوهلــا ،كالنظــم،
والتأليــف ،والرتتيــب ،وكلهــا تشــر إىل عمليــة تنســيق
األلفــاظ يف تراكيــب لغويــة صحيحــة ،يقــول أبــو
هــال العســكري« :وختــر األلفــاظ وإبــدال بعضهــا
مــن بعــض يوجــب التئــام الــكالم وهــو أحســن
نعوتــه وأزيــن صفاتــه ،فــإن أمكــن مــع ذلــك منظوم ـ ًا
مــن حــروف ســهلة املخــارج كان أحســن لــه وأدعــى
للقلــوب إليــه»(.)4
( )2ابــن منظــور ،لســان العــرب ،دار صــادر ،بــروت1994 ،م،
مــادة «بنــى».
( )3صــاح فضــل ،نظريــة البنائيــة يف النقــد األديب ،دار الــروق،
القاهــرة ،ط 1998 ،1م ،ص. 120
( )4أبــو هــال العســكري ،كتــاب الصناعتــن ،حتقيــق مفيــد
قميحــة ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1989 ،2م ،ص .159

فالبنــاء إذن ،مرتبــط باجلملــة مــن حيــث ترتيــب
عنارصهــا؛ إليصــال املعنــى للمتلقــي ،وهــذه العنــارص
تســر وفــق أحــكام لغويــة وإرادة ذاتيــة تبــدأ عــر
اختيــارات جتيزهــا اللغــة؛ ليصــل املنتــج إىل مســتوى
اإلبــداع واالبتــكار بخــرق ســنن اللغــة وقوانينهــا(.)5
فالبنيــة – كــا ســيأيت يف حتليــل النصــوص -جتعلنــا نقــرأ
النــص بصــورة متكاملــة ،وبشــكل يرينــا النــص ُك ً
ال
متالحــم األطــراف؛ وفق ـ ًا ملســتوياته الثالثــة :الصــويت،
واملورفوتركيبــي ،والــداليل ،وهبــذا تكــون البنيــة أساسـ ًا

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؛ «موحيـ ًا بذلــك إىل
أحــد خــواص البنيــة ،وهــي خاصيــة التحكــم الــذايت،
حيــث تعتمــد البنيــة عــى مقوماهتــا الداخليــة كــا هــي
ماثلــة يف النــص مــرز ًا وظيفــة الوحــدات بــدالً مــن
الرتكيــز عــى املضمــون»(.)6
عرفهــا بعضهــم بأهنــا «ذلــك النظــام املتســق
ولذلــك َّ
الــذي تتحــدد كل أجزائــه بمقتــى رابطــة متاســك
وتوقــف ،جتعــل مــن اللغــة جمموعــة منتظمــة مــن
الوحــدات – أو العالقــات املنطوقــة -التــي تتفاضــل
وحيــدد بعضهــا بعضــ ًا عــى ســبيل التبــادل»(.)7
( )5انظــر :حممــد املاكــري ،الشــكل واخلطــاب (مدخــل لتحليــل
ظاهــرايت) ،املركــز الثقــايف العــريب ،بــروت ،والــدار البيضــاء،
املغــرب1991 ،م ،ص .176
( )6عدنــان حســن قاســم ،االجتــاه األســلويب البنيــوي يف نقــد
الشــعر العــريب ،دار ابــن كثــر ،دمشــق ،ط1992 ،1م ،ص.29
( )7إبراهيــم زكريــا ،مشــكلة البنيــة أو أضــواء عــى البنيويــة ،دار
مــر للطباعــة (د.ت) ،ص.8
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وكــا يبــدو فــإن هــذه املفاهيــم تنطلــق يف حتديــد مفهــوم
البنيــة مــن وظيفــة الــكل بالنســبة إىل اجلــزء داخــل
النــص ،والعالقــات التــي تربــط بــن هــذه األجــزاء
وتنتظــم عنارصهــا مــن حيــث التامســك واالنســجام.

األسلوب:
أ -املفهوم اللغوي:

يعـ ِّـرف ابــن منظــور األســلوب بقولــه« :يقــال للســطر
مــن النخيــل :أســلوب ،وكل طريــق ممتــد فهو أســلوب،
واألســلوب الطريــق ،والوجــه ،واملذهــب ،يقــال :أنتــم
يف أســلوب ســواء ،وجيمــع أســاليب»(.)8
وقــد ورد مصطلــح األســلوب عنــد الغــرب مشــتق ًا
مــن األصــل الالتينــي  stilusوهــو يعنــي ريشــة أو
مــن اإلغريقــي  stylosوتعنــي عمــود ًا ،ثــم انتقــل
مفهــوم الكلمــة إىل معــان أخــرى عــن طريــق املجــاز،
وهــي معــان تتعلــق بطريقــة الكتابــة اليدويــة الدالــة
عــى املخطوطــات ،ثــم أخــذ يطلــق عــى التعبــرات
اللغويــة( .)9إذن فمفهومــه اللغــوي يعنــي الطريــق أو
الطريقــة.

( )8ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «سلب».
( )9انظــر :صــاح فضــل ،علــم األســلوب ،مبادئــه وإجراءاتــه،
دار الــروق ،القاهرة ،مرص ،ط 1419 ،1هـ1998 /م ،ص .93
4

ب -املفهوم االصطالحي:

لــو بحثنــا يف مفهــوم األســلوب لــدى البالغيــن
ٍ
ٍ
وإشــارات
إيــاءات
العــرب القدمــاء ،لوجدنــا أن لــه
وإن مل تــورد اســم األســلوب رصاحــة ،فعندمــا يتحــدث
ابــن طباطبــا يف صناعــة الشــعر ،ويقــول« :فــإذا أراد
الشــاعر بنــاء قصيــدة حمَّــص املعنــى الــذي يريــد بنــاء
الشــعر عليــه فكــره نثــر ًا ،وأعــدَّ لــه مــا يناســبه مــن
األلفــاظ التــي تطابقــه والقــوايف التــي توافقــه ،والــوزن
الــذي يســلس لــه القــول عليــه...إىل أن يقــول :فــإذا
كملــت لــه املعــاين ،وكثــرت األبيــات و َّفــق بينهــا
بأبيــات تكــون نظــ ًا هلــا وســلك ًا جامعــ ًا ملــا تشــتت
منهــا»( ،)10فقــول ابــن طباطبــا «و َّفــق بينهــا بأبيــات
تكــون نظـ ًا هلــا وســلك ًا جامعـ ًا ملــا تشــتت منهــا» ،هــو
بذلــك يعنــي األســلوب ،فالنظــم والســلك متعلقــان
بالطريقــة أو النظــام الــذي ُيبنــى عليــه النــص؛ وعــى
ذلــك نجــد تعريفــات األســلوب لــدى النقــاد الغربيــن
أو العــرب حتــوم حــول هــذا املفهــوم ،فاألســلوب
عنــد جــراو« :هــو مظهــر القــول ،الــذي ينجــم عــن
اختيــار وســائل التعبــر ،هــذه الوســائل حتددهــا طبيعــة
ومقاصــد صاحــب النــص /املتكلــم أو الكاتــب»(،)11
عرفــه بأنــه «طريقــة الكاتــب يف
أمــا جــان كوهــن فقــد َّ
التعبــر عــن موقــف مــا ،وتتــم اإلبانــة مــن خــال هــذا
املوقــف عــن الشــخصية األدبيــة هلــذا الكاتــب املنشــئ
وتفردهــا عــن ســواها يف اختيــار املفــردات وتأليفهــا

( )10ابــن طباطبــا العلــوي ،عيــار الشــعر ،دراســة وحتقيــق
وتعليــق :حممــد زغلــول ســام ،منشــأة املعــارف ،اإلســكندرية،
مــر( ،د.ط) ،ص.11
( )11صــاح فضــل ،علــم األســلوب ،مبادئــه وإجراءاتــه ،ص
.126
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وصياغــة العبــارات ونظمهــا»( ،)12يف حــن أننــا نجــد أن
جمــدي وهبــة وكامــل املهنــدس خيتــران التعريــف بأنــه
«طريقــة اإلنســان يف التعبــر عــن نفســه كتابــة»(،)13
لكننــا نجــد حســن ناظــم خيتــر لنــا كل التصــورات
التــي تناوهلــا كتابــه بتعريــف شــامل ،إذ يعــرف
األســلوب بأنــه «نظــام لســاين خــاص حيــدس
ابتــدا ًء بوصفــه نظامــ ًا متميــز ًا هييمــن عــى جمموعــة
مــن النصــوص الشــعرية ،وينبثــق مــن طبيعــة
تشــكل البنــى اللســانية وإحاالهتــا البــارزة»(.)14
ومــن كل ذلــك نخلــص إىل أن األســلوب خيتلــف
مــن شــخص إىل آخــر ومــن نــص إىل آخــر؛ ألنــه
يعــر عــن النــص وصاحبــه ،وبذلــك يمكــن
احلكــم عــى جــودة الفكــرة جلــودة األســلوب،
وعــى العكــس أحيانــ ًا قــد يبــدع األديــب يف ســبك
األســلوب يف حــن أن الفكــرة متواضعــة أو غــر
صحيحــة ،فــإن مــن البيان لســحر ًا كــا جــاء يف احلديث.

( )12جــان كوهــن ،بنيــة اللغــة الشــعرية ،ترمجــة حممــد املتــويل،
وحممــد العمــري ،دار توبقــال للنــر ،الــدار البيــاض ،املغــرب،
ط1986/1م ،ص.185
( )13جمــدي وهبــة ،وكامــل املهنــدس ،معجــم املصطلحــات
العربيــة يف اللغــة واألدب ،مكتبــة لبنــان ،بــروت ،ط،1984/2:
ص .34
( )14حســن ناظــم ،البنــى األســلوبية ،دراســة يف أنشــودة املطــر
للســياب ،املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار البيضــاء ،املغــرب،
ط2002/1:م ،ص.30

 -عاصفة احلزم :

عاصفــة احلــزم ،هــي عمليــة عســكرية ســعودية،
مكــون مــن عــر دول ضــد
بمشــاركة حتالــف دويل
َّ
احلوثيــن أو مايســمى مجاعــة «أنصــار اهلل» ،والقــوات
املواليــة هلــم ولعــي عبــد اهلل صالــح ،وذلــك بعدمــا
ســيطر مســلحواحلوثيني عــى صنعــاء يف  21ســبتمرب
2014م بمســاعدة مــن قــوات احلــرس اجلمهــوري
والقــوات اخلاصــة اليمنيــة املرتبطــة بعــي عبــد اهلل
صالــح ،واهتــم زعيــم احلوثيــن عبــد امللــك احلوثــي
يف أكثــر مــن خطــاب الرئيــس هــادي بالفســاد ودعــم
اإلرهــاب ،وهامجــوا منــزل الرئيــس هــادي يف 19
ينايــر 2015م بعــد اشــتباكات مــع احلــرس الرئــايس،
وحــارصوا القــر اجلمهــوري الــذي يقيــم فيــه
رئيــس الــوزراء ،واقتحمــوا معســكرات للجيــش
وجممــع دار الرئاســة ،ومعســكرات الصواريــخ ،وقامــوا
بتعيــن حمافظــن عــن طريــق املؤمتــر الشــعبي العــام يف
املجالــس املحليــة ،واقتحمــوا مقــرات وســائل اإلعــام
احلكوميــة ،وســخروها لنــر الرتويــج ودعايــات
ضــد خصومهــم ،واقتحمــوا مقــرات رشكات نفطيــة
وغــروا طاقــم اإلدارة ،وعينــوا مواليــن هلــم ،وانتصــار ًا
للرشعيــة انطلقــت عاصفــة احلــزم بأمــر مــن ملــك
احلــزم خــادم احلرمــن الرشفيــن امللــك ســلامن بــن
عبــد العزيــز  -حفظــه اهلل  -يف الســاعة الثانيــة صباح ـ ًا
بتوقيــت الســعودية مــن يــوم اخلميــس  5مجــادى الثانيــة
 1436هـــ  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 إعــان
بدايــة العمليــات العســكرية يف اليمــن ،التــي تــم فيهــا
الســيطرة عــى أجــواء اليمــن وتدمــر الدفاعــات اجلويــة
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ونظــم االتصــاالت العســكرية خــال الســاعة األوىل
مــن العمليــة ،وأعلنــت الســعودية بــأن األجــواء اليمنيــة
منطقــة حمظــورة ،وحــذرت مــن االقــراب مــن املوانــئ
اليمنيــة ،وكانــت اململكــة العربيــة الســعودية -وعــى
لســان وزيــر الدفــاع صاحــب الســمو امللكــي األمــر
حممــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز -قــد حــذرت قبــل
شــن عمليــات عاصفــة احلــزم مــن عواقــب التحــرك
نحــو عــدن ،وجــاءت العمليــات بعــد طلــب تقــدم
بــه الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي إليقــاف
احلوثيــن الذيــن بــدؤوا هجومـ ًا واســع ًا عــى املحافظات
اجلنوبيــة ،وأصبحــوا عــى وشــك االســتيالء عــى مدينــة
عــدن ،التــي انتقــل إليهــا الرئيــس هــادي بعــد انقــاب
2014م يف اليمــن .وأعلنــت كثــر مــن الــدول العربيــة
واإلســامية دعمهــا الســيايس والعســكري للعمليــات
العســكرية وعــن ترتيبــات جترهيــا مــع دول اخلليــج
للمشــاركة يف العمليــات ضــد احلوثيــن(.)15

البنى األسلوبية يف ديوان «حزميات»
أوالً :البنية الصوتية:

إن أهــم عنــارص البنيــة الصوتيــة يف املفهــوم الشــعري
هــو مصطلــح «نظــام األصــوات»؛ الــذي يضــم يف
نطاقــه الــوزن ،والقافيــة ،واإليقــاع ،ورضوب الرتجيــع،
والتكــرار ،والوقفــات ،والنــرات ،والــردد ،واإلقــدام،
والعلــو ،والدنــو .والقيــم الصوتيــة يف لغــة الشــعر هــي
نقطــة االنطــاق عنــد الــروع يف وصــف أي عمــل
شــعري(.)16
( )15انظــر يف شــبكة اإلنرتنــت  :موقــع ويكيبيديــا املوســوعة
احلــرةhttps://ar.wikipedia.org :
( )16انظــر :صــاح فضــل ،نظـــرية البنــائـــية يف النقــد األديب،
ص .21
6

مكونــات البنيــة الصوتيــة يف النــص حتــى
وتتضافــر ِّ
ُفــرغ مــن خالهلــا املعــاين واملشــاعر
تشــكِّل رؤيــة ت َ
واألحاســيس التــي حتتضنهــا القضيــة الوطنيــة املتمثلــة
يف «عاصفــة احلــزم» ،واليــزال الشــاعر الســعودي مــن
خــال ذلــك يصبــغ قصائــده مازجــ ًا بــن عــدد مــن
الظواهــر الصوتيــة ،وإن َّ
دل ذلــك عــى يشء فإنــا يــدل
عــى املســاحة الواســعة التــي تكتنــف نفــس الشــاعر
حينــا يتفاعــل مــع هــذه احلــرب التــي يــزاد مــن ورائهــا
محايــة األمــن داخــل اململكــة وتأمــن دول اجلــوار.
ويف هــذا املقــام ســوف تتنــاول الدراســة عــدة مظاهــر
صوتيــة كالــوزن ،والقافيــة ،والتكــرار ،واجلنــاس،
والتــوازي الصــويت.

 -1الوزن:

الشــك أن القصيــدة يف جمموعهــا مقطوعــة موســيقية
معينــة مقســمة إىل وحــدات موســيقية خاصــة ،هــذه
الوحــدة تســمى «البيــت» ،فالبيت هــو وحــدة القصيدة،
تنشــأ مــن تكــرار البيــت بنظــام نغمــة القصيــدة(،)17
هــذا النظــام هــو مــا يطلــق عليــه الــوزن ،وقــد ارتبــط
الــوزن والغــرض بعالقــة التناغــم والتناســب؛ لذلــك
كثــر احلديــث يف النقــد القديــم عــن ائتــاف اللفــظ مــع
املعنــى ،وائتــاف اللفــظ مــع الــوزن ،وائتــاف املعنــى
مــع الــوزن(.)18

( )17انظــر :حممــد عبداللطيــف محاســة ،البنــاء العــرويض
للقصيــدة العربيـــــة ،دار الشــــروق ،القاهـــرة ،ط ،1
1420هـــ1999 /م،ص .18
( )18انظــر :يوســف إســاعيل ،بنيــة اإليقــاع يف اخلطــاب
الشــعري ،منشــورات وزارة الثقافــة يف اجلمهوريــة العربيــة
الســورية ،دمشــق2004 ،م ،ص.27
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واتســاق ًا مــع ذلــك االئتــاف ،فــإن شــعراء احلامســة
عــادة مــا يســتخدمون أوزان البحــور املمتــدة الواســعة
ذات النفــس الطويــل؛ مثــل البحــر البســيط ،والطويــل،
والكامــل ،وهــي بحــور تقــرن -عــادة -باألغــراض
التقليديــة اجلــادة ،كــا أن هلــا مســتوى إيقاعيــ ًا خيــدم
النزعــة احلامســية وخصوصــ ًا يف ميــدان شــحذ اهلمــم
نحــو الدفــاع عــن الوطــن وحماربــة العــدو.
ومــن خــال 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.
وبالفحــص العميــق للقصائــد ،وتتبــع أوزاهنــا ،يتبــن
أيضــ ًا  -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 اســتخدام ًا لــدى
عامــة الشــعراء ،وترتيبهــا وفقـ ًا للجــدول اآليت:
م

البحر

عدد القصائد

النسبة املئوية

10

%20.4

3

%6.1

1

البسيط

3

الطويل

8

5

املتقارب

3

%6.1

7

جمزوء الكامل

1

%2

2

4
6

23

الكامل
الوافر

الرمل

1

%46.9

%16.3

%2

ومــن معطيــات اجلــدول الســابق ،يتضــح أن بحــر
البســيط هــو أكثــر بحــور الشــعر اســتخدام ًا يف الديــوان،
وقــد كان النظــم عليــه بكثــرة الفتــة للنظــر؛ إذ بلغــت
ثالثــ ًا وعرشيــن قصيــدة ،أي بنســبة تصــل إىل حــوايل
نصــف قصائــد الديــوان ،وتُعــزى هــذه الكثــرة إىل أن
طبيعــة هــذا البحــر اإليقاعيــة املتنوعــة بــن ارتفــاع
وهبــوط وتلويــن نغمــي تتفــق مــع املعــاين الطويلــة
املتنوعــة التــي حيتاجهــا الشــعراء يف مثــل هــذا املقــام،
عروضــه
ولعــل ممــا يســاعد عــى انبســاط احلــركات
ُ
ورضبــه إذا ُخبنــا ،أو النبســاط األســباب يف أوائــل
أجزائــه الســباعية؛ ولذلــك فهو جيــيء يف مقدمــة البحور
التــي يســتعملها الشــعراء ،واملالحــظ كثــرة اســتعامله يف
شــعر اإلنشــاد والشــعر الفصيــح والشــعبي( ،)19وهــذا
االنبســاط تبتغيــه معــاين «عاصفــة احلــزم» التــي واكبهــا
هــذا الديــوان؛ ألهنــا حتمــل معــاين النــرة ،واإلعانــة،
واإلغاثــة ،واألخــوة ،وحقــوق اجلــار ،ووحــدة اهلــدف،
ووحــدة املصــر ،ومــا إىل ذلــك مــن املعــاين العريضــة
التــي تتطلــب بحــور ًا طويلــة التفعيــات ،كي تســتوعب
هــذه املعــاين واألحاســيس ،ولكــن جيــب أن نعــرض
يف هــذا املقــام وجهــة نظــر هلــا مــن الوجاهــة الــيء
الكثــر ،إذ يــرى د.حممــد غنيمــي هــال «أن القدمــاء
مل يتخــذوا لــكل موضــوع وزنــ ًا خاصــ ًا ،أو بحــر ًا
مــن بحــور الشــعر ،فكانــوا يمدحــون ويتفاخــرون،
ويتغزلــون يف كل بحــور الشــعر ،وتــكاد تتفــق
املعلقــات يف موضوعهــا ،وقــد نُظِمــت مــن الطويــل،
والبســيط ،واخلفيــف ،والوافــر ،والكامــل ،ومراثيهــم يف
املفضليــات جــاءت مــن الكامــل ،والطويــل ،والبســيط،
( )19انظــر :صابــر عبدالدايــم ،موســيقى الشــعر العــريب بــن
الثبــات والتطــور ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،ط 1413 ،3هـــ/
1993م ،ص.104

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

7

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )4ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
والرسيــع ،واخلفيــف»( ،)20و مــن نــاذج بحــر البســيط
يف الديــوان قصيــدة «ســري بــادي» لعبداإللــه بــن
حممــد جــدع ،يقــول:

احلزم تَوج عصف ًا طار م ِ
شتع ً
ال
ُ َّ َ َ
َ ُ
()21
الس ِ
َ
ُسور َع َ
اعيها
اش َر َ
حاب ن ٌ
فوق َّ
وقــول عبدالرمحــن بــن عــي احلمــدي ،يف قصيدتــه
«ليــوث ســلامن»:

ٍ
جلريان لنَا كَانُوا
كيت َشوق ًا
بِ ُ

أهل ِ
احلجاز ِ
هم ٌ
وخال َُّن
َ
بني َ
َين ْ

()22

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

نحن األسو ُد َف ُ
ُعرب
ُ
أرضنا الت ُ
ِ
()25
َتكس
ُ
نحن ِّ
السها ُم بأرضنا ت َّ ُ
ومــن بعــد ذلــك يــأيت بحــر الطويــل ،وهــو مــن
البحــور التــي ألقــت بظلهــا عــى ثلــث الشــعر
القديــم ،ومــن املعــروف أنــه هــو والبســيط مــن
أطــول البحــور وأحفلهــا باجلــال والرصانــة
والعمــق ،ومــن املالحــظ أنــه يعطــي إمكانيــات
للــرد والبســط القصــي ،وهلــذا نجــده يكثــر يف
أشــعار املالحــم( )26التــي تالمــس معــاين «عاصفــة
احلــزم» ،ومــن ذلــك قصيــدة لعبدالصمــد بــن حممــد
احلكمــي بعنــوان «يف موكــب احلــزم واألمــل» ،يقــول:

ويــأيت بعــد ذلــك يف الكثــرة بحــر الكامــل ،فقــد نظــم
عليــه شــعراء الديــوان عــر قصائــد بــا نســبته حــوايل
 20باملئــة ،وهــو مــن اإليقاعــات التــي يــرد فيهــا الكالم
جــزالً حســن االطــراد( ،)23وقــد وجــد فيــه شــعراء
الديــوان طواعيــة كبــرة يف تصويــر أفكارهــم ،وجتســيد
جتربتهــم الشــعرية املتمثلــة يف التعبــر عــن حســهم
الوطنــي واإلشــادة بانتصــارات جنودنــا البواســل
املرابطــن يف الثغــور وعــى جبهــات القتــال يف احلــدود،
وقــد أتــاح هــذا البحــر هلــم دفقــات شــعورية ُأحاديــة
اإليقــاع التــي تعتمــد عــى تكــرار تفعيلــة «متفاعلــن»،
وهــذا االنتظــام يســاعد الشــاعر عــى جتميــع أفــكاره

قافيات ِ
ِ
الع ِ
أحرانا
شق
َأ ِر ْح
َ
ماكان َ

()20حممــد غنيمــي هــال ،النقــد األديب احلديــث ،هنضــة مــر
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة( ،د.ت) ،ص.441
( )21ديوان «حزميات» ،ص .44
( )22املصدر السابق ،ص .67
()23انظــر :حــازم القرطاجنــي ،منهــاج البلغــاء ،حتقيــق :حممــد
احلبيــب بــن اخلوجــة ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،ط ،2
1981م ،ص.64

()24صابــر عبدالدايــم ،موســيقى الشــعر العــريب بــن الثبــات
والتطــور ،ص.87
( )25ديوان «حزميات» ،ص . 100
( )26صابــر عبدالدايــم ،موســيقى الشــعر العــريب بــن الثبــات
والتطــور ،ص.108
( )27ديوان «حزميات» ،ص .144
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عبداهلل بن خليفة السويكت :مجاليات تشكيل البنى األسلوبية يف ديوان «حزم َّيات» دراسة أسلوبية

()27

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )4ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
هــذا وقــد ســاعد بحــر الطويــل بإيقاعــه اهلــادئ عــى
اســتيعاب العاطفــة اجلياشــة نحــو االنتصــار ،وإغاثــة
اجلــار املســتجري ،ومــن ذلــك قصيــدة بعنــوان «نكبــة
الطامعــن» للشــاعر أمحــد بــن عيضــة الثقفــي التــي
يقــول يف مطلعهــا:

نجد ومن ح َّل يف ِ
«سالم عىل ٍ
نجد»
َ
َ ٌ
ِ
ِ
()28
َأ ْ
صوت املستغيث بنا ُيدي
إن
َ
جل َّ
وأمــا بقيــة البحــور فهــي قليلــة النظــم لــدى شــعراء
الديــوان ،وهــي واضحــة يف اجلــدول الســابق ،فبعــض
البحــور نظــم عليهــا الشــعراء ثــاث قصائــد ،كبحــر
الوافــر واملتقــارب ،ومنهــا قصيــدة واحــدة ،كــا يف بحــر
الرمــل وجمــزوء الكامــل.
فمــن ذلــك التلويــن اإليقاعــي مــن خــال البحــور
التامــة واملجــزوءة والبحــور ذات اإليقــاع اهلــادئ
األحــادي واملتمــوج ،يتضــح لنــا أن شــعراء الديــوان
قــد اســتغلوا تلــك اإلمكانــات املوســيقية التــي وفرهتــا
األوزان املتعــددة يف التغنــي بقــوة وعزيمــة القــرار
الشــجاع الــذي اختــذه خــادم احلرمــن الرشيفــن امللــك
ســلامن بــن عبدالعزيــز لبــدء عاصفــة احلــزم لــردع
العــدوان احلوثــي عــى اجلــارة اليمــن ،وبــث روح
احلــاس يف نفــوس اجلنــود ،ووصفهــم بالشــجاعة
والبســالة واإلقــدام واالســتعداد التــام للقــاء األعــداء
املرتبصــن ،وتقويــة عزيمتهــم بــاإلرصار عــى
االنتصــار ،وهــذا مــا حتقــق بحمــد اهلل.

( )28املصدر السابق ،ص . 73

 -2القافية:

القافيــة ركــن مــن أركان الشــعر العــريب ،وال تقــل
أمهيتهــا عــن الــوزن ،فكالمهــا حيمــان داللــة صوتيــة،
وقــد أســهب العلــاء والباحثــون يف دراســة «القافيــة»،
فجــاءت عندهــم «بإحــدى عــرة داللــة اصطالحيــة
خاصــة ،يمكــن ردهــا  -بعــد التأمــل -إىل داللــة واحدة
كــرى :هــي آخــر البيــت الشــعري» ( ،)29ويف ذلــك
داللــة أكيــدة عــى أن القدمــاء واملحدثــن مل يســتقروا
عــى تعريــف واحــد للقافيــة ،وذهبــوا مذاهــب شــتى،
يطــول البحــث فيهــا واحلديــث عنهــا.
ولعــل أقــرب التعريفــات إىل الدقــة تعريــف اخلليــل
بــن أمحــد الفراهيــدي ،وهــو مــا نقلــه عنــه ابــن رشــيق
القــرواين بقولــه« :واختلــف النــاس يف القافيــة ماهــي؟
فقــال اخلليــل :القافيــة مــن آخــر حــرف يف البيــت إىل
أول ســاكن يليــه مــن قبلــه ،مــع حركــة احلــرف الــذي
قبــل الســاكن ،والقافيــة -عــى هــذا املذهــب ،وهــو
الصحيــح -تكــون مــرة بعــض كلمــة ،ومــرة كلمــة،
ومــرة كلمتــن» ( ،)30وتبنَّــى هــذا التعريــف بعــده مجاعــة
مــن العلــاء ،منهــم :أبــو عمــر اجلرمــي ،والصاحــب بن
عبــاد ،وابــن رشــيق ،والســكاكي ،واملظفــر العلــوي،
والزنجــاين ،وحــازم (.)31

( )29حممــد أزهــري ،مصطلــح القافيــة مــن األخفــش األوســط
إىل حــازم القرطاجنــي «دراســة مصطلحيــة» ،مطبعــة نديــر ،بنــي
مــال ،املغــرب1435 ،هـــ2014/م ،ص .182
( )30أبــو عــي احلســن بــن رشــيق القــرواين ،العمــدة يف حماســن
الشــعر وآدابــه ونقــده ،قــدم لــه ورشحــه وفهرســه د.صــاح
الديــن اهلــواري ،وأ.هــدى عــودة ،دار ومكتبــة اهلــال ،بــروت،
ط 1416 ،1هـــ1996/م.261/1 ،
( )31انظر :د.حممد أزهري ،مصطلح القافية ،ص .187
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )4ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
وقــد اشــتمل ديــوان «حزميــات» عــى تســع وأربعــن
قصيــدة لتســعة وأربعــن شــاعر ًا ســعودي ًا ،وجــاءت
كل هــذه القصائــد عــى هنــج القصيــدة العموديــة ذات
الشــطرين ،ومل تــرد أي قصيــدة منهــن عــى نظــام
التفعيلــة -كــا ســبق ،-لكــن الــذي جيــب أن يشــار
إليــه هنــا أن قــوايف تلــك القصائــد جــاءت عــى نوعــن:
األول :القافيــة ذات الــروي املتحــرك ،وهــي التــي
يطلــق عليهــا القافيــة املطلقــة ،وعددهــا مخــس وأربعــون
قصيــدة بنســبة  91باملئــة ،الثــاين :القافيــة ذات الــروي
الســاكن ،وتســمى القافيــة املقيــدة ،وعددهــا أربــع
قصائــد فقــط بنســبة  9باملئــة.
ويتضــح مــن هــذه األعــداد شــبه اتفــاق شــعراء ديــوان
«حزميــات» عــى القصائــد مطلقــة القافيــة ،و ُيعــزى
هــذا االهتــام بالقافيــة املطلقــة لــدى األغلبيــة الســاحقة
مــن شــعراء هــذا الديــوان إىل مــا تؤديــه مــن وظيفــة
أســلوبية تتمثــل يف «لفــت االهتــام بإطالــة حركــة
الــروي ،فتجعــل الكلمــة منبــورة مــن جانــب ،وتقــف
عليهــا مــن جانــب آخــر ،فيــؤدي الوقــف إىل داللــة
خاصــــة فـــي تعــــلق السمـــع يف اإلنشـــاد بكلــــمة
القافيــــة» (.)32

()32حممــود الســعران ،البنيــة اإليقاعيــة يف شــعر شــوقي ،مكتبــة
بســاتني املعرفــة للطباعــة والنــر وتوزيــع الكتــب( ،د.ط)،
(د.ت) ،ص.150
10

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

أصدق إي َقاع ًا ِ
بذي الن ُُّص ِ
ُ
ب
«احلز ُم»
ِ
يف ليلِها َأ َ
بالعجب
َّطهري
غدق الت ُ
ِ
تصحيح ِه قدَ ر ًا
احلق يف
وعاهدَ ُّ
تعاويذ ِ
لذي ُح ُج ِ
ٌ
ب
فام ا َّت َق ْت ُه
ماظل من ج َل ٍد ي ِ
َّ
صغي حلكمتِ ِه
َ ُ
ِ ()33
رت عزم ًا لذي َعتَب
ماو َّف ْ
والنار َ
ُ
إىل أن قال:

		
ِ
«احلز ُم» ُم ْذ َش َّع يف األجواء بار ُقها
ِ ()34
ِ
األصل واألدب
يون عدي ِم
َأ
ْ
عشت ُع َ
تســتبني لنــا بائيــة أيب متــام التــي امتــدح هبــا اخلليفــة
املعتصــم يف فتــح عموريــة ،وفيهــا تتجــى بنيــة النــص
احلــايس املعتمــد عــى اإليقاعــات املناســبة للموقــف،
وتوظيــف طاقاهتــا وإمكاناهتــا يف إهلاب الروح احلامســية
خلــوض املعركــة ،وهــذا مــا يتجــى لنــا يف بائيــة عبــداهلل
الزيــد لــدى إشــادته بعاصفــة احلــزم التــي يقودهــا امللك
ســلامن مــع دول التحالــف ضــد احلوثيــن يف اليمــن،
وتشــمل قافيــة تلــك القصيــدة الكلــات :العجــب ،ذي
( )33ديوان «حزميات» ،ص .135
( )34املصدر السابق ،ص .136
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حجــب ،ذي عتــب ،األدب ،ويبــدو يف إطالــة حركــة
الــروي «البــاء» بالكــرة العالقــة األكيــدة بــن اإليقــاع
وداللــة املوقــف املرتكــزة عــى القافيــة املطلقــة التــي
مــن أهــم ســاهتا إطالــة الصــوت؛ ألن احلــرب حتتــاج
إىل صــر وحتمــل وختطيــط وطــول نفــس ،ويف «رســالة
عربيــة للفــرس» للشــاعر عبدالرمحــن بــن عبــداهلل
الواصــل يقــول:

بِحز ٍم فعز ٍم ما ُيرى َيتَح َّق ُق
ِ
موفق
رأي ُ
بأهدافه فاملجدُ ٌ
إذا افتُقدَ ْت يف ِ
باحلق ِحكم ٌة
اجلار ِّ
ففيم إذ ًا من ِ
()35
بعدها َيتَخ َّل ُق؟
		
ْ
َ
إىل أن يقول:

وء الس ِ
سلامن يف َض ِ
عود َي ُقو ُدها
َف
ُ
َّ
احلق َعزم ًا ُي َط َّب ُق
		
فينرص فِيها َّ
ُ
وثي لل ُف ِ
َر ُ
بالصدَ ى
رس َّ
سائل ُ
للح ِّ
ُ ()36
وللخَ ِ
ائن املخلو ِع إذ ُه َو َأ ْخ َرق
تتكــرر مفــردة «احلــزم» يف أغلــب قصائــد شــعراء هــذا
الديــوان ،ثــم تعقبهــا مفــردة «العــزم»؛ ألن العــزم نتيجة
للحــزم ،ومهــا صفتــان ال يــكاد خيلــو منهــا قائــد مظفــر
كامللــك ســلامن ،وقــد اختــار الشــاعر قافيــة مطلقــة
روهيــا «القــاف»؛ ألن احلــزم والعــزم تتطلبــان رويــ ًا
يتصــف بالشــدة ،واجلهــارة ،واملفاجــأة يف إحــداث
( )35املصدر السابق ،ص . 113
( )36املصدر السابق ،ص . 114

الصــوت ،ومــن أهــم صفــات عاصفــة احلــزم التــي
يقودهــا امللــك ســلامن شــدة الوطــأة عــى مــن اعتــدى
عــى الرشعيــة يف اليمــن ،واجلهــر هبــا أمــام املجتمــع
الــدويل ،واملفاجــأة وإحــداث الصــوت الــذي يرعــب
العــدو ،ثــم إن القــاف تفــي يف النهايــة إىل صفتــن
مهمتــن مهــا :القســاوة والصالبــة ،ومهــا مــن أهــم
الصفــات التــي جيــب أن يوصــف هبــا مــع العــدو الــذي
انقلــب عــى حكومتــه وخــان جريانــه وأنكــر مجيلهــم.
وأمــا النــوع الثــاين مــن القــوايف التي اســتخدمها شــعراء
ديــوان «حزميــات» ،فهــو القــوايف املقيــدة ،وهــي قليلــة
جــد ًا مقارنــة بالقــوايف املطلقــة ،فقــد نظــم الشــعراء
أربــع قصائــد عــى القــوايف املقيــدة فقــط ،مقابــل مخــس
وأربعــن قصيــدة عــى القــوايف املطلقــة ،وهــذا يؤكــد
مــا ذكــره د.إبراهيــم أنيــس بقولــه« :وهــذا النــوع الثــاين
مــن القافيــة قليــل الشــيوع يف الشــعر العــريب ،ال يــكاد
يتجــاوز  10باملئــة ،وهــو يف شــعر اجلاهليــن أقــل منــه
يف شــعر العباســيني»( ،)37وقــد بلغــت نســبته يف ديــوان
حزميــات  9باملئــة ،ومــن نــاذج القافيــة املقيــدة قصيــدة
لعبــداهلل بــن ســليم الرشــيد بعنــوان «والــروق تغنــي»،
يقــول فيهــا:

مع احلز ِم ملا َع ْ
صف
َع َصفنا َ
ِ
َ
لألمل املؤتن ْ
َف
بوارق
		
حمافِ ُلنا يف ِم ِ
هاد النجو ِم
َ ()38
للم ِ
قني ال ُّزل ْ
ف
رش َ
تنم ُق ُ
ّ
( )37إبراهيــم أنيــس ،موســيقى الشــعر ،دار القلــم ،بــروت،
لبنــان ،ط1972 ،4م ،ص .289
( )38ديوان «حزميات» ،ص .28
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إىل أن يقول:

ش ْد هبم
فيا َع َ
ازف احلز ِم َ ِّ

		

َعانف َراعف ًة بالن َّج ْ
َ
ف
ز

ِ
َّارها
شياه ًا ُت ِّجدُ َجز َ
ِ
()39
وراء ِ
اجل َي ْ
ف
		
ومتش ُ
الـهوينى َ
كــدأب بقيــة الشــعراء يفتتــح الشــاعر قصيــدة بمفــردة
املطاوعــة
«العصــف» ثــم يردفهــا «باحلــزم» ،وتبــدو
َ
واضحــة يف مطلــع القصيــدة «عصفنــا ...ملــا عصــف»؛
ألن الشــعب دائ ـ ًا ملتــف مطيــع لــوالة أمــره ،وتتجــى
الوظيفــة األســلوبية يف اســتخدام القافيــة املقيــدة ملــا
تؤديــه الوســيلة اإليقاعيــة مــن ســكون يســبق العاصفــة،
فقــد سـكَّن حــرف الــروي الفــاء ثــم جــاءت العاصفــة
التــي رفعــت املحافــل إىل مهــاد النجــوم معانقــة عنــان
املرشقــن ،وهــي بذلــك تــؤدي وظيفــة مجاليــة وتأثرييــة
تربزهــا قافيــة القصيــدة تلــك.
ويف قصيــدة مقيــدة تقــرب مــن مطلــع القصيــدة
الســابقة يف مفرداهتــا ،قصيــدة للشــاعر مبــارك بــن
إبراهيــم بوبشــيت بعنــوان «إعــادة األمــل» ،يقــول فيها:

احت بالو َث ْن
َع ْصف ُة احلز ِم أ َط ْ
()40
ِ
ِ
اليم ْن
بالفرس يف
وه َوت
َ
أرض َ
فعنــد تأمــل القافيــة مــن حيــث اإلطــاق والتقييــد
يتبــن أن أغلــب القــوايف وردت مطلقــة كــا ذكرنــا؛ ممــا
يســهم يف امتــداد الصــوت وإطــاق النَّ َفــس يف التعبــر
( )39املصدر السابق ،ص . 29
( )40املصدر السابق ،ص .107
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عــن هــذا احلــدث ،ثــم إن «القافيــة املطلقــة أوضــح يف
الســمع وأشــد أرس ًا لــأذن؛ ألن الــروي فيهــا يعتمــد
عــى حركــة بعــده قــد تســتطيل يف اإلنشــاد وتشــبه
ٍ
حينئــذ حــرف مــد» ()41؛ هلــذا الســبب أكثــر الشــعراء
من القافية املطلقة.
أمــا الـ ّـروي فأكثــر حروفــه جميئـ ًا :النــون ،ثــم امليــم ،ثــم
الــراء ،ثــم الــدال ،ثــم البــاء ،ثــم الفــاء ومثلهــا القــاف،
ثــم الــام ،ثــم اهلمــزة والســن واهلــاء واليــاء ،وقــد
الــروي يف ديــوان «حزميــات» وفــق
وردت حــروف ّ
اجلــدول اآليت:
احلرف

العدد
3

النسبة
املئوية

احلرف

العدد

ن

10

النسبة
املئوية

%6.1

%20.4

ق

%4

م

9

%18.3

ل

2

ر

8

%16.3

اهلمزة

1

%2

د

6

%16.3

س

1

%2

ب

4

%16.3

اهلاء

1

%2

ف

3

%16.3

ي

1

%2

وبالنظــر إىل اجلــدول الســابق نجــد أكثــر حــروف
الــروي اســتخدام ًا لــدى شــعراء ديــوان «حزميــات» مــا
يعــدُّ ه النقــاد مــن القــوايف ُّ
الذلــل كحــرف النــون وامليــم
والــراء والــدال والبــاء(.)42

( )41إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص .312
( )42انظــر :عبــداهلل الطيــب ،املرشــد إىل فهــم أشــعار العــرب
وصناعتهــا ،الــدار الســودانية ،ط1970 ،2م.57/1 ،
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وإذا كان الــروي يقــوم بوظيفــة أســلوبية تنســجم ورؤيــة
الشــاعر التي تتجســد يف النــص الشــعري( ،)43فــإن كثري ًا
مــن حــروف ديــوان «حزميــات» تــأيت منســاقة يف خدمــة
البنــاء املوســيقي للقصيــدة املطبوعــة بطابــع االنفعــال
واحلامســة؛ ألن مقــام احلــرب يقتــي مــن الشــاعر
ذلــك ،ففــي حــرف «البــاء» تنطبــق الشــفتان انطباقــ ًا
حمك ـ ًا ،وبعــد انفصاهلــا حتدثــان صوت ـ ًا انفجاري ـ ًا؛ ألن
صــوت البــاء -يف األصــل -حــرف شــديد جمهــور
انفجــاري ،وهــو  -عــادة  -يتناســب مــع الرؤيــة التــي
تنتظــم النــص ،يؤكــد ذلــك مــا نقــرؤه يف قصيــدة
«براكــن مــن عـ ِ
ـل» للشــاعر فهــد بــن عــي العبــودي،
يقــول:

ِ
ِ
ُ
رقوب
هتديد ُع
أصدق من
احلز ُم
ٍ
ِ
ِ
عبوب
ور
ومن ختا ُذل ِرعديد ُ
املواعيد يف اهليج ِ
ِ
اء كَاذب ٌة
ُج ُّل
َ
ِ
ِ ()44
غري َمكذوب
وللعزيمة َوعدٌ ُ
هنــا نجــد بائيــة أيب متــام حــارضة وزن ـ ًا وقافيــة ،وفيهــا
يقــرع الســمع اإليقــاع الصــادق يف البيت األول ،ويشــيد
باحلــزم الــذي انتهجــه امللــك ســلامن يف املعركــة؛ وهلــذا
الســبب جــاء صــوت البــاء بجهــره وشــدته مالئـ ًا هلــذه
الرؤيــة احلازمــة؛ ألن عاصفــة احلــزم فاجــأت اجلميــع
ليــأيت حــرف البــاء بــا حيمــل مــن صــوت انفجــاري
متوافقــ ًا مــع العاصفــة التــي جلجلــت أرض العــدو
( )43انظــر :نــور الديــن الســد ،املكونــات الشــعرية يف يائيــة
مالــك بــن الريــب ،جملــة اللغــة واألدب ،جامعــة اجلزائــر ،ع14
ديســمرب  ،1999ص .34
( )44ديوان «حزميات» ،ص .109

بانفجــارات طائــرات العاصفــة ،وهــو أصــدق دليــل
عــى حــرص الشــعراء املجيديــن عــى خلــق تناغــم
صــويت بــن الرؤيــة واحلــدث.

 -3التكرار:

ُيقصــد بالتكــرار يف التعبــر األديب تنــاوب األلفــاظ
وإعادهتــا يف ســياق التعبــر بحيــث تشــكل نغــ ًا
موســيقي ًا( ،)45والتكــرار بنيــة تضــم صــور ًا كثــرة ،منهــا

تكــرار الصــوت ،وتكــرار احلــرف ،وتكــرار اللفظــة،
وتكــرار العبــارة ،وتكــرار اجلملــة ،ويــرى ابــن رشــيق
أن «أكثــر مــا يقــع التكــرار يف األلفــاظ دون املعــاين،
وهــو يف املعــاين دون األلفــاظ أقــل ،فــإذا تكــرر اللفــظ
واملعنى مجيع ًا فذلك اخلذالن بعينه»(.)46
وال شــك أن األصــوات جمــرد وحــدات فيزيائيــة ال
داللــة هلــا ،غــر مــا تفيــده األصــوات املحكيــة .إال
أن تكــرار صــوت بعينــه بــن كلــات متجــاورة قــد
ينشــئ بينهــا رباطــ ًا صوتيــ ًا يكــون الصــدى لربــاط
ٍ
عندئــذ تســتحيل الصــورة الصوتيــة تعبرييــة
معنــوي،
تســتوقف الســامع()47؛ ولــذا فــإن « القاعــدة األوليــة،
أن اللفــظ املكــرر ينبغــي أن يكــون وثيــق االرتبــاط
باملعنــى العــام ،وإال كان لفظيــة متكلفــة ال ســبيل إىل
قبوهلــا .كــا أنــه البــد أن خيضــع لــكل مــا خيضــع لــه
الشــعر عمومـ ًا مــن قواعــد ذوقيــة ومجاليــة وبيانيــة»(،)48
فهــذا التكــرار يــؤدي إىل مجلــة مــن الوظائــف أمههــا
( )45انظــر :ماهــر مهــدي هــال ،جــرس األلفــاظ وداللتهــا يف
البحــث البالغــي والنقــدي ،دار الرشــيد ،بغــداد1980 ،م ،ص
.239
( )46ابن رشيق ،العمدة.121/2 ،
( )47انظــر :حممــد معــز جعفــورة ،يف الذاتيــة «عنــرة أنموذجـ ًا»،
الــدار التونســية للكتــاب2013 ،م ،ص .103
( )48نــازك املالئكــة ،قضايــا الشــعر املعــارص ،دار العلــم
للماليــن  ،بــروت  ،ط 2000 ،11م  ،ص .264
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«الوظيفــة الصوتيــة واإليقاعيــة ،ثــم الوظيفــة الدالليــة ،
حيــث يســهم التكــرار يف إنتــاج الداللــة وتأكيدهــا ،
ثــم الوظيفــة االنفعاليــة والنفســية ،حيــث يــدل التكــرار
عــى تصاعــد جمموعــة مــن االنفعــاالت النفســية عنــد
الشــاعر حيــاول أن يرتمجهــا مــن خــال هــذا التكــرار
الصــويت الــذي يتحــول بــدوره إىل داللــة خاصــة»(.)49
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):

ـر
ونعنــي بتكــرار الصــوت ،تكــرار احلــرف؛ ألنــه « ُيعـ َّ
عــن احلــرف عنــد علــاء 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 دورانـ ًا
يف الشــعر العــريب بعامــة ،وأيرسهــا نســج ًا؛ ولذلــك
يــرى بعــض الدارســن أنــه «أبســط أنــواع التكــرار،
وأقلهــا أمهيــة يف الداللــة ،وقــد يلجــأ إليــه الشــاعر
بدوافــع شــعورية لتعزيــز اإليقــاع ،يف حماولــة منــه
ملحــاكاة احلــدث الــذي يتناولــه  ،وربــا جــاء للشــاعر

( )49عبدالســام حســن ســام ،اخلطــاب الشــعري عنــد حممــد
عفيفــي مطــر(، ،د.ن) ،ط1995 ،1م  ،ص .121
( )50صابــر عبدالدايــم ،موســيقى الشــعر العــريب بــن الثبــات
والتطــور ،ص .29
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عفــو ًا ،أو دون وعــي منــه»( ،)51ومــن األصــوات التــي
تكــررت يف بعــض القصائــد حــرف امليــم ،وقــد كان
الفتــ ًا للنظــر يف قصيــدة «ارضب فديتــك يــا ســلامن»
للشــاعر رافــع عــي الشــهري التــي يقــول فيهــا:

لامن ُ
حالمنا َ
ختتال
ياس ُ
فيك َ
َأ ُ
ياموالي ُ
َ
آمال
وفيك تُع َقدُ
َ
ِ
ياملك ًا
لمت ياخاد َم
َس َ
البيتني َ
كل ِ
يف ِّ
أنت َحال َُّل
حمب َ
قلب ٍّ
ِ
اليمنني يف ٍ
زمن
يامن محى
َس َ
لمت َ
ِ
ُّ
كل الطغاة عىل اإلسال ِم قدْ َمالوا
		
يامن َحى اإلسال َم ِمن ُأ َم ٍم
َس َ
لمت َ
َّ ُ ()52
وق ِ
َعذاهبا َف َ
احلق َهطال
		
أهل ِّ
تكــرر صــوت امليــم يف البيــت األول والثــاين أربــع
مــرات ،ويف البيــت الثالــث ســبع مــرات ،أمــا يف
صــدر البيــت الرابــع فقــد تكــرر يف كل كلمــة منــه
وجممــل تكــراره ســبع ،فهــذا التكــرار حقــق رباطــ ًا
صوتيــ ًا أثــرى البنيــة الصوتيــة التــي تعضــد البنيــة
الرتكيبيــة واملعنويــة بــن األبيــات ،فتكــرار صــوت امليــم
وترجيعهــا عــدة مــرات كان كفيـ ً
ا بــأن يتلقفــه الســمع
وتطــرب لــه األذن ،وهــذا مــا يتحقــق يف مقولــة بعضهم
«أحســن الــكالم مــا دخــل األُذن بغــر إذن»؛ فبالنظــر
( )51عمــران خضــر محيــد الكبيــي ،لغــة الشــعر العراقــي
املعــارص ،وكالــة املطبوعــات  ،الكويــت  ،ط 1982 ،1م  ،ص
. 144
( )52ديوان «حزميات» ،ص .116
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إىل توزيعــات حــرف امليــم املنتــرة يف أرجــاء النــص
نجدهــا يف الكلــات اآلتيــة «أحالمنــا ،ســلامن ،مــوالي،
آمــال ،ســلمت ،خــادم ،ملــك ًا ،حمــب ،يامــن ،محــى،
اليمنيــن ،زمــن ،اإلســام ،مالــوا ،مــن  ،أمــم» ،وإذا
كنــا نؤمــن بــأن «التنظيــم الفونولوجــي للنــص ال خيلــو
مــن مغــزى مبــارش وذي داللــة» ( ،)53فــإن شــيوع هــذا
الصــوت الصامــت املجهــور املتوســط بــن الرخــاوة
والشــدة لــذو داللــة عــى أن هــذا الديــن ديــن وســط
يدعــو إىل الســام ونبــذ احلــرب -إال إذا دعــت احلاجــة
إليهــا -ويف هــذا املقطــع يتضــح شــيوع حــرف امليــم؛
ألنــه حيمــل معــاين الرغبــة اجلــادة يف حتقيــق أحــام
اليمنيــن وآماهلــم يف إحــال الســام ومحايــة اإلســام،
فسلســلة اآلمــال واألحــام والســام ارتبطــت بفــارس
العاصفــة الــذي تكــرر فيــه حــرف امليــم  :ســلامن،
خــادم البيتــن ،ملــك ًا ،مــن محــى اليمنيــن ،مــن محــى
اإلســام ،مــوالي ،واجتــاع امليــم يف الفعــل وصاحــب
الفعــل يدخــل ضمــن املؤكــدات الصوتيــة التــي باحــت
هبــا فجــوات النــص ومؤرشاتــه التعبرييــة.
وحينــا ال توضــع القافيــة اعتباطـ ًا ،ويتــم ختريهــا لتكون
ملتحمــة بالبيــت نراهــا تســبغ عــى البيــت موســيقى
تتســاوق ضمــن حــروف ذلــك البيــت لتشــكل مقطع ـ ًا
صوتي ـ ًا منســج ًام مــع الطابــع النفــي للشــاعر ،وذلــك
مــا يتمثــل يف قصيــدة «عاصفــة احلــزم» للشــاعر
جاســم بــن حممــد املحيبــس ،التــي يقــول يف مطلعهــا:

الض ِ
ِ
ُك ُّفوا عن َّ
سداس
ب أمخاس ًا َبأ

ِ
ٍ
ألنجاس
أرجاس
واج ُلوا َح َقار َة
ْ

يف هــذا املطلــع ائتلــف صــوت البيــت مــع القافيــة،
فالســن مــن احلــروف األســلية التــي ختــرج مــن أســلة
اللســان أي طرفــه ،وهــو بذلــك يعــد حرفــ ًا حــاد ًا،
وجمــاراة لــه فــإن غالــب الكلــات التــي يداخلهــا تتصف
باحلــدة؛ ألن صفــة احلــرف تنعكــس عــى الكلمــة
نفســها ،وهــذا مــا تغ َّيــا ُه الشــاعر يف مطلــع قصيدتــه
حينــا كــرر حــرف الســن أربــع مــرات موزعــة عــى
صــدر البيــت وعجــزه «أمخــاس ،أســداد ،أرجــاس،
أنجــاس» ،فهــذا التكــرار احلــاد الــذي اســتفتح بــه
الشــاعر قصيدتــه محــل كلــات حــادة أيضــ ًا تناســب
مقــام احلــزم يف احلــرب ،فاحلــرب عــى احلوثــي حتتــاج
إىل حــدة وشــدة ،فــرب األمخــاس لألســداد مثــل
يــرب للمكــر واخلديعــة التــي أمــر الشــاعر بالكــف
عنهــا؛ وهلــذا ذكــر امليــداين أن هــذا املثــل «يــرب ملــن
يظهــر شــيئ ًا ويريــد غــره» ( ،)55ثــم أتبــع الشــاعر ذلــك
بذكــر األرجــاس واألنجــاس الذيــن عاثــوا يف أرض
اليمــن الســعيد فســاد ًا ،وق َّطعــوا أوصالــه ،وانتهكــوا
حقــوق أرضــه وســاكنيه؛ لتــأيت عاصفــة احلــزم بحدهتــا
وشــدهتا لتجلــو كل حقــارة وإفســاد.

()54

( )53لومتــان ،يــوري ،حتليــل النــص الشــعري ،ترمجــة حممــد
أمحــد فتــوح ،النــادي األديب الثقــايف ،جــدة ،ط 1999 ،1م ،ص
.134
( )54ديوان «حزميات» ،ص .141

( )55أمحــد بــن حممــد امليــداين ،جممــع األمثــال ،املكتبــة العرصية،
صيدا ،بريوت1419 ،هـــ1998/م.418/2 ،
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ثاني ًا :تكرار الكلمة :

وهــو أن يكــرر الشــاعر لفظــة بعينهــا إمــا متجــاورة أو
ـت عــى مواضــع كثــرة يف الديــوان
متباعــدة ،وقــد وقفـ ُ
كــرر فيهــا الشــعراء الكلمــة مرتــن أو أكثــر يف بيــت
واحــد أو يف عــدة أبيــات متجــاورة ،فمــن تكــرار الكلمة
يف البيــت الواحــد قــول عبــداهلل بــن متعــب الســم ِّيح:

سلامن َ
قال املجدُ قو َلت ُه
سلامن،
ُ
ُ
()56
فيك ُ
َ
َ
تص
وفيك
املقال
ُ
الشعر ُي َ ُ
هنــا تكــرر اســم «ســلامن» مرتــن؛ ملــا الســمه مــن
حضــور قــوي يف هــذه العاصفــة؛ فهــو قائدهــا؛ ولــذا
تــردد اســمه كثــر ًا يف هــذه الديــوان ،ويف هــذه املواطــن
يــأيت تكــرار االســم -كــا يــرى ابــن رشــيق -تنوهيـ ًا به،
وإشــاد ًة بذكــره ،وتفخيـ ًا لــه يف القلــوب واألســاع(،)57
يف حــن رأينــا بعــض الشــعراء مــن يكــرر اســمه بصيغــة
خمتلفــة ،فيناديــه بالكنيــة ثــم يكــرره باللقــب ،ومثالــه
قــول عبدالرمحــن العشــاوي يف قصيدتــه «أدرهــا أبــا
فهــد»:

َأ ِدرها أبا ٍ
األسمى
فهد عىل املنهجِ
َ
فإن لنَا ِدين ًا ن ُ
الو ْها
َّ
ُزيل به َ

تكــرار أراد مــن ورائــه توكيــد ذلــك االســم الــذي تنامى
صــداه يف النــص متعاضــد ًا مــع املعنــى الــذي حيملــه
اســم «ســلامن» يف حــب الســام والتفــاين يف خدمــة
البيتــن ومحايتهــا.
ومــن تكــرار الكلمــة تكــرار الضمــر املنفصــل «نحــن»
مرتــن متجاورتــن ،وذلــك يف قصيــدة «ســري بــادي»
لعبداإللــه جــدع ،يقــول:

احلق يف ز ََم ٍن
نحن ُدعا ُة ِّ
فنحن ُ
ُ
ِ
ِ ()59
والش هادهيا
ْ
استأسدت ف َر ُق َّ ُّ
وجــي مــا حيملــه تكــرار الضمــر املنفصــل «نحــن» مــن
أثقــال دالليــة وإيقاعيــة ،أمههــا أن هــذه البــاد تنشــد
احلــق ،وتأبــى االعتــداء ،وترفــض الظلــم ،ومــا حــدث
للجــارة اليمــن مــن قبــل رشذمــة قليلــة مدعومــة مــن
بعــض قــوى الــر اخلارجيــة أمــر ال يمكــن الوقــوف
أمامــه موقــف املتفــرج ،وال يمكــن الصمــت حيالــه،
فجــاءت عاصفــة احلــزم ملبيــة اســتغاثة حكومــة اليمــن
الرشعيــة.

ٍ
ِ
بخدمة
البيتني َأكر ْم
أيا َخاد َم
()58
ُ
اإلنسان منزل ًة ُع ْظ َمى
ينال هبا
ُ
ففــي مطلــع القصيــدة يناديــه بالكنيــة «أبــا فهــد» ،ثــم
بعــد ذلــك يناديــه باللقــب «أيــا خــادم البيتــن» ،وهــو
( )56ديوان «حزميات» ،ص .129
( )57انظر :ابن رشيق ،العمدة123 / 2 ،
( )58ديوان «حزميات» ،ص . 12-11
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عبداهلل بن خليفة السويكت :مجاليات تشكيل البنى األسلوبية يف ديوان «حزم َّيات» دراسة أسلوبية

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

ثالث ـ ًا :تكــرار العبــارة :وفيــه يعمــد الشــاعر إىل عبــارة
معينــة يكررهــا مســتقلة يف ثنايــا النــص ،فتكســب صبغة
إحيائيــة قــد تســتغرق حالــة شــعورية جتعــل الشــاعر ال
يكتفــي بتكــرار حــرف أو كلمــة أو عبــارة تســتوعب
تلــك الدفقــة الشــعورية التــي تســيطر عليــه ،وهــذا
النــوع «شــائع يف الشــعر الســعودي؛ ممــا ينمــي الثــراء
اإليقاعــي للقصيــدة ،ويدفــع بإيقاعهــا إىل التــرب
عــر متفصــات النــص وإحكامــه»( ،)60وأمثلتــه كثــرة
يف الديــوان ،فعــى ســبيل املثــال قــول صالــح بــن
عــي العمــري يف قصيدتــه «غضبــة الرضغــام» واصف ـ ًا
اخلــراب الــذي حــل يف العــراق بفعــل الدولــة الصفويــة
التــي أرادت أن يكــون اليمــن خرابــ ًا مثلهــا:

مروا عىل َنخْ ِل ِ
الع ِ
راق َفأزه ُقوا
َ ُّ َ
َنخْ َل ِ
()61
الع ِ
راق َف َ
عاش كَاأليتا ِم

الفعــل «مــروا» حيمــل داللــة عميقــة تك ِّثــف املعنــى
وختتــزل التفاصيــل؛ ألهنــا تتيــح للفكــر أن ينفتــح أمــام
عــدد مــن االحتــاالت الدالــة عــى اخلــراب ،فاخلــراب
ُيــرى بعــد مــرور العــدو ومغادرتــه ،و ُيــرى أثــر ذلــك
فيــا خيلفــه ،أمــا املجــاز املرســل املكــرر يف عبــارة «نخــل
العــراق» ،فحت ـ ًا ال يقصــد الشــاعر نخــل العــراق عــى
ظاهرهــا ،وإنــا أطلــق ذلــك جمــاز ًا قاصــد ًا بــه احلــرث
والنســل؛ ألن النخلــة رمــز احليــاة ،فهــي العنــر
الشــجري الوحيــد الــذي يقــاوم أعتــى الظــروف
وأقســاها ،فبإزهاقهــا يكــون كل يشء يف أرض العــراق
قــد أزهــق؛ ولــذا فــإن ختــر الشــاعر شــجرة النخــل
( )60عبدالرمحــن إبراهيــم املهــوس ،الشــعر الســعودي املعــارص،
دراســة يف انزيــاح اإليقــاع ،كتــاب الريــاض ( ،)120يصــدر عــن
مؤسســة الياممة الصحفية ،ط 1424 ،1هـــ2003/م ،ص .144
( )61ديوان «حزميات» ،ص .37

دون غريهــا وإســنادها إىل أرض العــراق يوحــي بــأن
الشــجر واألرض قــد ُأفســدا ،فلــم يبــق للحيــاة بعــد
مــرور العــدو أثــر.
ومــن تكــرار العبــارة أيضـ ًا قــول عبدالرمحــن بــن صالح
اخلميــس يف قصيدتــه «عبــاءة مــن خــراء الدمــن»
واصف ـ ًا الطغمــة التــي خدعتهــا إيــران:

الهبا عن ُق ٍ
ِ
درة
َح ْ
رير ك ِ َ
سبت َه َ
()62
رير كِ ِ
عالمها
		
البا إِ ُ
وتَال َه َ
كــرر الشــاعر عبــارة «هريــر كالهبــا» مرتــن ،مصــور ًا
ـر باهلريــر
حــال احلوثيــن الذيــن خدعتهــم إيــران ،وعـ َّ
ومل يقــل النبــاح عــى الرغــم مــن أن البيــت لــن ينكــر
يف حــال اســتبدهلا بالنبــاح؛ لكنــه اختــار اهلريــر ألنــه
أدق يف التعبــر ،فاهلريــر يطلــق غالبــ ًا عــى صيــاح
الكلــب دون النبــاح مــن قلــة صــره عــى الــرد ،فحــال
احلوثيــن تشــبه هــذه احلــال يف الضعــف.
مــرت نجــد
وبالنظــر إىل أشــكال التكــرار التــي َّ
ِ
يــأت عفــو ًا ،بــل
أن كثــر ًا منهــا مل يــرد عبثــ ًا كــا مل
كان يقصــده الشــاعر قصــد ًا فنيــ ًا حيــدث موســيقى
ظاهريــة فيــه ،عــى أننــا يف ذات الوقــت نــرى يف
بعــض مواضــع التكــرار مــن يســتخدمها كعــكازة
ملــلء ثغــرات الــوزن أو لبــدء فقــرة جديــدة ليــس
غــر! ويتضــح ذلــك يف قــول عبــداهلل الســم ِّيح:

ِ
ِ
ماها ُبوا وما َذ ِخروا
باألمس
باألمس َ
ِ ()63
ِ
ِ
َ
احلرب تَستع ُر
ونار
بذل الن
ُّفوس ُ
( )62املصدر السابق ،ص .101
( )63املصدر السابق ،ص . 128

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

17

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

فتكــرار اجلــار واملجــرور «باألمــس» مرتــن مل يـ ِ
ـأت إال
ملــلء الفــراغ الــوزين وبــدء الفقــرة ،ومل يكــن لــه غــرض
آخــر ،لكــن ذلــك مل يلـ ِغ مجاليتــه اإليقاعيــة.

 -4اجلناس:

ويســميه بعــض القدمــاء «التجنيــس» ،وهــو «أن تكــون
اللفظــة واحــدة باختــاف املعنــى»( ،)64وهــو نوعــان
«تــام :وهــو مــا اتفــق فيــه اللفظــان املتجانســان يف نــوع
احلــروف ،وعددهــا ،وهيأهتــا ،وترتيبهــا ،وغــر تــام:
وهــو مــا اختلــف فيــه اللفظــان املتجانســان يف واحــد أو
أكثــر مــن األمــور املذكــورة»( ،)65ويــرى عبــداهلل الطيب
أنــه رضبــان :ازدواجــي ،وســجعي ،أمــا االزدواجــي:
فهــو يعتمــد عــى املقاربــة بــن الكلــات والفقــرات
واجلمــل يف الزنــة دون الــروي ،أمــا الســجعي:
ف ُيعمــد فيــه إىل أصــوات وحــروف بأعياهنــا ،ف ُيعتمــد
تكرارهــا ،بإيراد كلــــات تشــــرك يف هـــذه احلـــروف
واألصـوات(.)66
وحمــل اتفــاق أن البديــع مــن احلــى اللفظيــة واأللــوان
البديعيــة التــي هلــا تأثــر بليــغ ،جتــذب الســامع،
وحتــدث يف نفســه ميــ ً
ا إىل اإلصغــاء والتلــذذ بنغمتــه
العذبــة ،وجتعــل العبــارة عــى األذن ســهلة ومستســاغة،
فتجــد مــن النفــس القبــول ،وتتأثــر بــه أي تأثــر ،وتقــع
مــن القلــب أحســن موقــع(.)67
( )64ابن رشيق ،العمدة.503/1 ،
( )65بســيوين عبدالفتــاح فيــود ،علــم البديــع ،مؤسســة املختــار
للنــر والتوزيع ،القاهــرة ،ط 1418 ،2هـــ1998/م ،ص .278
( )66انظــر :عبــداهلل الطيــب ،املرشــد إىل فهــم أشــعار العــرب،
. 572 ، 571/2
( )67انظــر :عبدالفتــاح الشــن ،البديــع يف ضوء أســاليب القرآن
الكريــم ،دار الفكــر العــريب ،القاهــرة1433 ،هـــ2012/م ،ص
.158
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وقــد بــرزت هــذه الظاهــرة األســلوبية يف اخلطــاب
الشــعري لــدى شــعراء ديــوان «حزميــات» ،وجتلــت
فاعليتــه يف اعتــاد عنــر املفاجــأة؛ ألن التامثــل الشــكيل
يف الغالــب يــؤدي إىل متاثــل داليل ،لكــن الالفــت للنظــر
توظيــف الشــعراء اجلنــاس الناقــص ،وغيــاب اجلنــاس
التــام بشــكل تــام ،ويلفــت النظــر -أيض ـ ًا -أن أغلــب
األلفــاظ املتجانســة دورانــ ًا يف الديــوان مــا يكــون
التجانــس فيهــا بــن جــذر «الســن والــام وامليــم»
وألفــاظ أخــرى جتانســها يف اللفــظ واملعنــى ،ولذلــك
أمثلــة كثــرة ،مــن ذلــك قــول صالــح بــن عــي العمــري
يف قصيدتــه «غضبــة الرضغــام»:

ِ
السال ُم و َقب َل ُه اإلسال ُم
َسل َم َّ
ٍ
()68
عت من األوها ِم
من
فكرة َر َض ْ
املجانســة بــن ثــاث كلــات «ســلم ،الســام،
اإلســام» ،وكلهــا تــدور حــول نبــذ احلــرب واجلنــوح
إىل الســلم ،ولكــن إذا دعــت احلــرب فــإن يف البــاد
رجــاالً حيموهنــا؛ ولــذا فــإن الشــاعر قــد وفــق يف
توظيــف هــذا اجلنــاس الــذي أســهم يف تكثيــف اإليقــاع
يف الشــطر األول دون أن يثقلــه ،وبــا أن هــذا اجلــذر
بــات منطقــة ارتــكاز داليل يف عاصفــة احلــزم ،فــإن اســم
«ســلامن» الــذي يشــرك يف هــذا اجلــذر بــات جلي ـ ًا يف
قصيدتــه تلــك ،حيــث يقــول:

لامن َح ِام َي ِس ْل ِمها
َس ِّل ْم عىل َس َ
()69
بسالحِ ِ
احلق واإلسال ِم
نرص ِّ
( )68ديوان «حزميات» ،ص .36
( )69املصدر السابق ،ص .37
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يف هــذا البيــت جانــس الشــاعر بــن أربــع كلــات
«ســلم ،ســلامن ،ســلمها ،اإلســام» ،وكلهــا تــدور
حــول املعنــى الســابق الــذي أرشنــا إليــه ،فاألصــوات
متقاربــة والــدالالت متقاربــة أيضــ ًا ،ففــي النــص
مهيمنــات صوتيــة تنحــر يف جــذر «الســن والــام
وامليــم» انتظمــت شــطري البيــت إال أن التوزيــع مل
يكــن متســاوي ًا ،فقــد جــاءت ثــاث كلــات يف صــدره
وكلمــة واحــدة يف عجــزه ،ومــع ذلــك اســتطاع الشــاعر
أن يص ِّعــد مــن قيمــة اجلانــب املوســيقي دون أن هيمــل
الداللــة اإلحيائيــة للمصــدر «ســلم» املنســجم مــع
عاصفــة احلــزم التــي مل تنطلــق إال مــن أجــل إحــال
الســام والســلم يف املنطقــة ودول اجلــوار .ومــن
النــاذج الشــعرية التــي حــوت اجلنــاس غــر التــام قــول
عبدالرمحــن بــن صالــح اخلميــس:

ِ
هام َها
َط ْ
والسها ُم س ُ
اشت َعليها ِّ
()70
َ
األحداث َضعف ًا َه ُامها
مل ت ْقرأ
اجلنــاس بــن «ســهامها وهامهــا» ،إذ ختــم بــه صــدر
البيــت وعجــزه ،وكاد أن يدخــل ضمــن اجلنــاس التــام
لــوال زيــادة الســن يف بدايــة الكلمــة األوىل ،واحلــق أن
هــذه الســن أضافــت زخرفــة لفظيــة جعلــت مرصاعــي
البيــت يناغــي بعضهــا بعضــ ًا ،األمــر الــذي أضفــى
إيقاع ـ ًا متزن ـ ًا يف خامتــة كل شــطر.

( )70املصدر السابق ،ص .101

ومــن اجلنــاس املستحســن الــذي يعــر عــن حالــة
احلوثــي بعــد انطــاق عاصفــة احلــزم التــي أفســدت
خمططاتــه وقلبــت عليــه املوازيــن ،وجعلتــه يعيــش
أســوأ أيــام حياتــه قــول عبدالرمحــن بــن عــي احلمــدي
يف قصيدتــه «ليــوث ســلامن»:

احلوثي حي ُثو َ
فوق َهامتِ ِه
وأصبح
َ
ُّ
ِ
()71
ُ
ألوان
واإلذالل
ُرب املهانة،
ُ
ت َ
هنــا جنــاس ناقــص بــن اســم وفعــل ،فاالســم
«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 بعضهــا البعــض ،وهــذا مــا يعنيــه
عبدالقاهــر اجلرجــاين بقولــه «أمــا التجنيــس فإنــك ال
تستحســن جتانــس اللفظتــن إال إذا كان موقــع معنييهــا
مــن العقــل موقعــ ًا محيــد ًا ،ومل يكــن مرمــى اجلامــع
بينهــا بعيــد ًا»()72؛ لــذا وفــق الشــاعر يف املجانســة بــن
كلمتــي «احلوثــي ،وحيثــو» ،يف داللــة أكيــدة عــى احلالــة
البائســة التــي غمرهتــا كل معــاين الــذل واهلــوان ،وتبعـ ًا
لــه جــاء املعنــى مالمس ـ ًا حلالــة احلوثــي بعــد انطــاق
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.

( )71املصدر السابق ،ص .67
( )72عبدالقاهــر اجلرجــاين ،أرسار البالغــة يف علــم البيــان،
مكتبــة املعــارف ،الريــاض1401 ،هـــ1981/م ،ص .4
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ومــن اجلنــاس املالحــظ يف الديــوان إيــراد بعــض
الشــعراء كلمتــن خمتلفتــن يف نــوع احلــروف ،وورود
أكثــر مــن جنــاس يف بيتــن متجاوريــن ممــا يســهم يف
تكــرار اإليقــاع وحتفيــز اجلــرس ،فمــن ذلــك قــول أمحــد
بــن فالــح املغامــي يف قصيدتــه «عاصفــة احلــزم»:

واهلم ُم
ال َعز ُم واحلز ُم واإلقدا ُم
َ
ِ
ينتقم
محن
َّرص
		
والر ُ
ُ
للجارَّ ،
والن ُ
ف وال َع ْص ُ
وال َق ْص ُ
األجواء ممطر ٌة
فو
ُ
ِ ()73
َ
وقهم ح ُم
الغيث فيها ولكن َف ُ
فحينــا تــرى هــذا النســق املتجانــس يف بدايــة البيــت
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 تصيــدوتعمــد مــن قبــل الشــاعر ،ومل يكــن حمــض مصادفــة؛
ُّ
هلــذا جــاء معــر ًا تعبــر ًا داالً عــن حالــة احلــرب التــي
ســردع تقــدم احلوثــي؛ فجــاءت األلفــاظ مصحوبــة
بصخــب القــوة وجلبــة الــردع ،فالعــزم ،واحلــزم،
والقصــف ،والعصــف كلــات حتمــل يف إضاممتهــا
معــاين الشــجاعة واملواجهــة التــي تعــد مــن أهــم
صفــات القيــادة يف احلــرب ،ومــن أقــرب النــاذج التــي
تشــابه ذلــك قــول عبدالصمــد بــن حممــد احلكمــي يف
قصيدتــه «يف موكــب احلــزم واألمــل»:

فاجلنــاس هنــا بــن «احلــزم ،واحلســم» ،وهــو جنــاس
اختلفــت فيــه بعــض حــروف الكلمتــن «الســن
والــزاي» مــع قــرب يف خمرجيهــا ،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
تقــدم احلوثــي ملــا حســم وانحــر توغلــه يف أرجــاء
اليمــن الســعيد.
وعــى ذكــر اليمــن الســعيد ،خيتــم الشــاعر صالــح
العمــري قصيدتــه «غضبــة الرضغــام» بذلــك اجلنــاس
اللطيــف الــذي جانــس فيــه بــن أربــع كلــات ،يقــول :

لليمن الس ِ
عيد َسعو ُد ُه
َستعو ُد
ِ َّ
آل س ٍ
ِ ِ
()75
ُ
مسك ختامي
عود
		
بوفاء ُ
أي تفــاؤل حيملــه هــذا اجلنــاس الــذي الءم بــن
ُّ
اليمــن وشــقيقتها الســعودية بفعــل الكلــات «ســتعود،
الســعيد ،ســعوده ،آل ســعود»! وجــي أن الشــاعر عمــد
إىل ختــر كلــات فخمــة متجاوبــة مــع طــريف اجلــوار
«اليمــن الســعيد ،والســعودية» ،وبينهــا هدفــان رئيســان
«اســتعادة اليمــن ،وحتقيــق الســعادة» ،هلــذا جــاء اإليقاع
الداخــي ثري ـ ًا متناغ ـ ًا يف مجيــع مكوناتــه الصوتيــة.

ِ
للح ْس ِم َموعدٌ
ويف َعاديات احلز ِم َ
ِ ِ
()74
وجثامنَا
مع الغ ََج ِر الباغي ش ْلو ًا ُ
َ
( )73ديوان «حزميات» ،ص .151
( )74املصدر السابق ،ص .148
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( )75املصدر السابق ،ص .38
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 -5التوازي الصويت:

أوالً  :التوازي األفقي:

وهــو الــذي يتــم مــن خــال التطابــق التــام يف كل
عنــارص البنــاء النحــوي للجمــل املتوازيــة عــى
مســتوى بنــاء البيــت الواحــد( ،)79ومنــه قــول صالــح
بــن عــي العمــري يف قصيدتــه «غضبــة الرضغــام»:

يعــدُّ التــوازي مــن املفاهيــم اللســانية احلديثــة ،وهــو
يقــوم عــى «متاثــل أو تعــادل املبــاين يف ســطور متطابقــة
الكلــات ،أو العبــارات القائمــة عــى االزدواج الفنــي،
وترتبــط ببعضهــا وتســمى عندئـ ٍ
ـذ باملتطابقــة أو املتعادلــة
()76
ويعرفــه بعضهــم بأنــه «عبــارة عــن
أو املتوازيــة» ِّ ،
عنــر بنائــي يف الشــعر يقــوم عــى تكــرار أجــزاء
متســاوية»( ،)77وبذلــك يكــون التكــرار الــذي درســناه
ســابق ًا أحــد مظاهــر التــوازي عنــد بعــض الدارســن،
إال أننــا أفردنــاه يف مبحــث مســتقل؛ ألن التامثــل الصويت
الــذي حيققــه التــوازي ليــس هــو التكــرار الــذي يقــوم
عــى التطابــق التــام والــكيل بــن وحداتــه ال التامثــل،
فالتــوازي «متاثــل وليــس تطابقــا»(.)78
ـح شــعراء ديــوان «حزميــات» عــى توظيــف ظاهــرة
ويلـ ُّ
التــوازي توظيفـ ًا دالليـ ًا وإيقاعيـ ًا يف النــص ،وذلك ٍ
موح
بــأن الشــاعر يعــي مــا تؤديــه هــذه البنيــة يف تضاعيــف
القــول مــن تناســق بــن مجــل البيــت وتوزيعهــا توزيعـ ًا
قائــ ًا عــى اإليقــاع املنســجم ،وســأعمل عــى حتليــل
النصــوص مــن خــال نوعــن مــن التــوازي ،ومهــا :
التــوازي األفقــي ،والتــوازي الــرأيس.

تركَّــز التــوازي أفقيــ ًا يف الشــطر األول مــن خــال
تعممــوا» ،حيــث
ثالثــة أفعــال« :تأســلمواَّ ،
تلونــواَّ ،
جــاءت عــى وزن واحــد وهــو « َت َف َّع ُلــوا» ،مــع اختــاف
وحداهتــا املعجميــة ،بــل وتباعدهــا متامــ ًا ،والرابــط
بينهــا هــو التجــاور واحتــاد البنيــة ،وهــذا التامثــل
البنيــوي خلــق تناســق ًا تامـ ًا ،وإيقاعـ ًا متوازيـ ًا ،وتطابقـ ًا
يف الكــم واملوقــع ،بــل فحينــا ننظــر إىل البنيــة الرتكيبيــة
لألفعــال نجدهــا تشــابه احلــال اخلفيــة التــي ينتهجهــا
بعــض أولئــك القــوم ،فاختيــار بنيــة «التف ُّعــل» تأســلم،
تلــون ،تعمــم ،داللــة أكيــدة عــى أن الظاهــر ال يتطابــق
مــع الباطــن.

( )76عبدالواحــد حســن الشــيخ ،البديــع والتــوازي ،مكتبــة
ومطبعــة اإلشــعاع الفنيــة ،ط1999 ،1م ،ص.211
( )77موســى ربابعــة ،ظاهــرة التــوازي يف قصيــدة اخلنســاء ،جملــة
الدراســات والعلــوم اإلنســانية ،املجلــد  ،22العــدد 1995 ،5م،
ص.2030
( )78رومــان ياكبســون ،قضايــا الشــعرية ،ترمجــة :حممــد الــويل
ومبــارك احلنــون ،دار توبقــال للنــر ،املغــرب ،ط 1988 ،1م،
ص.106

( )79انظــر :وهــاب ودادي ،البنيــات املتوازنــة يف شــعر مصطفــى
حممــد الغــازي ( التــوازن والتكــرار) ،جملــة املخــر ،ع ،10
 ،2014ص.313
( )80ديوان «حزميات» ،ص .36

تأس َل ُموا ،و َت َل َّونُوا ،و َت َع َّم ُموا
َف ْ
()80
َقا ُدور اخليا َن َة بيننَا بِزما ِم
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وكثــر ًا مــا يقــوم حــرف العطــف «الــواو» بــدور الربــط
والتوزيــع املتــوازي ،ممــا خيلــق داخــل شــطر البيــت
إيقاعــ ًا متوازنــ ًا ،وهــو كثــر شــائع يف أغلــب قصائــد
الديــوان ،فأحيانــ ًا يربــط بــن أربعــة عنــارص داخــل
الشــطر الواحــد دون أن خيالطهــا عنــر دخيــل ،ومــن
ذلــك قــول جاســم بــن حممــد املحيبــس:

بح ،و َق ٌ
ومفسد ٌة
َذ ٌ
تل ،وتَرشيدٌ َ ،
ِ
ِ ()81
ِ
ِ
واألحجار ،والنَّاس
األرض ،واحلرث،
يف
فقــد اشــتمل الشــطر األول عــى أربــع كلــات الرابــط
بينهــا أهنــا نتائــج حتميــة لــكل حــرب تقــوم ،وهــذا
مــا أراده أعــداء الرشعيــة يف اليمــن ،لكــ َّن النظــرة
املتعجلــة للبيــت بشــطريه جتعلــك حتكــم بــأن الشــاعر
اســتخدم مــا يســمى عنــد البالغيــن أســلوب «اللــف
والنــر»؛ فاللــف يف الشــطر األول بعنــارصه األربعــة،
والنــر يف الشــطر الثــاين بعنــارصه األربعــة األخــرى،
وكأن أربعــة تنــر أربعــة ملفوفــة ،لكنــك عنــد التأمــل
املتــأين تكتشــف أن األمــر ليــس كذلــك ،فالذبــح ال
يكــون لــأرض ،وال القتــل يكــون للحــرث ،وهكــذا،
ومــع ذلــك فقــد كان البيــت متوازي ـ ًا بصــورة متناســقة
بفعــل حــرف العطــف «الــواو» الــذي ســبق كل كلمــة
يف البيــت ،ومثلــه قــول بديــع فتــح اهلل عبدالعزيــز يف
قصيدتــه «بلقيــس وعاصفــة احلــزم»:

واإليامنِ ،
ِ
والق َي ِم
باحلزمِ ،والعزمِ،
ِ ِ ِ ()82
َأمحي ال َعقيد َة من ُج َّهالا بدَ مي
( )81املصدر السابق ،ص . 141
( )82املصدر السابق ،ص .77
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ٍ
متــواز
حيــث جــاءت أربــع كلــات متوزعــة بشــكل
يف صــدر البيــت كان رابطهــا حــرف العطــف ،عــى أن
بــن الكلمتــن األوىل والثانيــة جناسـ ًا ناقصـ ًا واحتــاد ًا يف
البنيــة ،وممــا زاد البيــت مجــاالً ارتبــاط التشــكيل البنيــوي
باملــراد الضمنــي ،فالشــطر األول جيمــع بــن األســلحة
التــي ينبغــي أن يســتعني هبــا اجلنــدي املقاتــل يف محايــة
عقيدتــه ووطنــه.
وقــد ال يكــون التــوازي بــن أربعــة عنــارص يف شــطر
واحــد ،وقــد جيمــع الشــاعر بــن ســبعة أشــياء ليصنــع
التــوازي بينهــا ،ومــن ذلــك قــول حييــى بــن عبــداهلل
الزبيــدي:

احلز ُم ،وال َعز ُم ،واإلقدا ُمَّ ،
ف
والش ُ
()83
واألرواح تأتلِ ُ
ف
والوعدُ ،
ُ
وال َعهدُ َ ،
ســبع كلــات متوازيــة بشــكل أفقــي ينتظــم البيــت
مــن مبتدئــه حتــى منتهــاه ،فعنــد النظــر إىل أي كلمــة
مــن الكلــات الســبع منفــردة فلــن تــؤدي دور ًا ذا بــال،
لكــن عنــد وضعهــا يف إطــار هــذا الرتكيــب املتــوازن
ســتتفتق عــن إيقــاع متقــارب كنظــام أمــواج صوتيــة
تتــآزر حــن تدا ُف ِعهــا لتشــكل توازنــ ًا نربيــ ًا يعلــو
وينخفــض حســبام تقتضيــه الداللــة؛ لــذا فإنــك حينــا
متعــن النظــر يف الكلــات  :احلــزم ،العــزم ،الــرف،
ســتجد أهنــا كلــات منخفضــة الصــوت ،يف حــن أن
الكلــات :اإلقــدام ،األرواح ،العهــد ،الوعــد ،ســتجد
أن حــرف العلــة األلــف والــواو قــد ح َّققــا نــر ًا
عالي ـ ًا جعــل التــوازي الصــويت يرتفــع وينخفــض بــن
كلمــة وأخــرى ،متســاوق ًا مــع طبيعــة تفعيــات بحــره
البســيط :مســتفعلن فاعلــن مســتفعلن فاعلــن.
( )83املصدر السابق ،ص .42

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

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )4ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
وقــد يتولــد التــوازي األفقــي مــن خــال التــوازن
الصــويت الــذي حيــدث حينــا يتناســق الرتكيــب النحوي
بــن صــدر البيــت وعجــزه ،ومــن أقــرب نامذجــه قــول
عبدالصمــد بــن حممــد احلكمــي يف قصيدتــه «يف موكــب
احلــزم واألمــل» خماطبــ ًا َمــن انخــدع مــن اليمنيــن
بإيــران:

ِ
أنص ُار أهلِنا
فنحن  -عىل
احلالني َ -
ُ
()84
ِ
احلالني  -أزال ُم إيرانَا
وأنتم  -عىل
ْ

شــطران متوازيــان عــى مســتوى البيــت ،فقــد تــوازن
اجلــزءان يف البيــت مــن حيــث البنيــة الرتكيبيــة النحويــة
عــى النحــو اآليت:
ضمــر منفصــل يف حمــل رفــع مبتــدأ  +جــار وجمــرور
يف مجلــة معرتضــة  +خــر يتبعــه مضــاف إليــه
( نحــن ،أنتــم )  ( +عــى احلالــن ،عــى احلالــن) +
(أنصــار أهلنــا ،أزالم إيرانــا)
وهكــذا رأينــا أن هــذا التامثــل البنيــوي يتولــد عنــه
تــوازن إيقاعــي داخــل البيــت ،كــا أنــه خلــق مقارنــة
بــن احلالــن يف التبعيــة فأهــل اليمــن األصيلــون
ينــارصون أهلهــم ويدفعــون قــوى الــر اخلارجيــة
عنهــم ،أمــا احلوثــي فهــو عميــل وأحــد أزالم إيــران
التي جاءت لتنهب خريات هذا البلد اآلمن.
وقريــب منــه قــول حلمــي القــريش يف مطلــع قصيدتــه
«بــادي العظيمــة ال تضطــرم»:

بِالدي ال َعظمي ُة الت ُْض َط َر ْم
()85
التتَدَ ْم
		
بِالدي ال َعظيم ُة ُ
( )84املصدر السابق ،ص . 149
( )85املصدر السابق ،ص .85

فالتــوازي واضــح جــد ًا ،بــل إنــه يميــل إىل متاثــل
املفــردات إال بــن املرصاعــن  :ال تضطــرم ،ال هتتــدم،
مــع توافــق وزين وتقــارب معنــوي ،فــاإلرضام واهلــدم
عنــران للخــراب والدمــار ،وهــذا مــا يتغيــاه العــدو
املرتبــص يف أرضنــا وأرض اليمــن ،وهيهــات لــه ذلــك
واهلل مــن فوقنــا ثــم اجلنــود املرابطــون مــن حوهلــا.
ثانيـ ًا :التــوازي الــرأيس :أو التــوازي العمــودي« ،وهــو
كثــر يف اخلطــاب الشــعري»( ،)86و ُيعنــى بــه التطابــق
التــام أو اجلزئــي بــن كل عنــارص البنــاء النحــوي
للجمــل املتوازيــة عــى املســتوى الــرأيس أو العمــودي،
فيكــون ذلــك التطابــق بــن كل بيتــن أو جمموعــة مــن
األبيــات ،وهــو مــا حيقــق للنــص ترابطــه البنائــي
وإيقاعــه الداخــي( ،)87وقــد ورد التــوازي الــرأيس يف
ديــوان «حزميــات» عــى ثالثــة أنــاط ،وســنورد مثــاالً
واحــد ًا لــكل نمــط منهــا:

األول:

أن يكــون التــوازي بــن أشــطر أبيــات ثالثــة ،ومنــه
قــول ســعيد بــن نــارص القــرين يف قصيدتــه «يمــن املجــد
وريــاض الســام»:

رس من ر ٍ
كان لل ُف ِ
اية
فام َ
َ

		

أن َي ْص ُمدَ ا
َان لل َبغي ْ
وماك َ

أن َينثني
للح ِّق ْ
َ
وماكان َ

		

َان لل َّط ِ
أن َير ُقدَ ا
رف ْ
وماك َ

( )86حممــد مفتــاح ،التلقــي والتأويــل ،مقاربــة نســقية ،املركــز
الثقــايف العــريب ،املغــرب ،ط 2009 ،3م ،ص .152
( )87انظــر :وهــاب ودادي ،البنيــات املتوازنــة يف شــعر مصطفــى
حممــد الغــازي ،ص .314
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وماكان للغَدر أن َيبتنِي
َ
()88
ِ
بأرض اهلدَ ى
ِقال َع ًا و ُدور ًا
		

عجــز البيــت األول يتــوازى
يف األبيــات الثالثــة نجــد ُ
مــع شــطري البيــت الثــاين وشــطر البيــت الثالــث ،وقــد
تشـكَّل التــوازي مــن «مــا» النافيــة ،ثــم الفعــل الناســخ
«كان» ،ثــم اجلــار واملجــرور ،ثــم «أن» املصدريــة ،ثــم
فعــل مضــارع منصــوب هبــا ،وقــد انتظــم هــذا التــوازي
كل األشــطر املشــار إليهــا آنفـ ًا؛ ألهنــا اشــركت مجيعهــا
يف هــذا الرتكيــب ومل خيتلــف واحــد منهــا بــيء ســوى
الشــطر األول مــن البيــت األول فقــد تغــر يف اجلــزء
األخــر منــه ،وداللــة تكــرار هــذا الرتكيــب بأفعــال
خمتلفــة تأكيــد مــن الشــاعر عــى أمــر مهــم وهــو إحقــاق
احلــق وإبطــال الباطــل.
عــى أنــه حيــق لنــا أن نســمى هــذا النــوع مــن التــوازي
«تــوزاي السلســلة « -كــا حيلــو للدكتــور حممــد مفتــاح
أن يســميه -؛ ألن النــص يصبــح بذلــك متامســك
احللقــات مــن البدايــة إىل النهايــة(.)89
الثــاين :يكــون التــوازي بــن صــدري البيتــن
املتجاوريــن ،ومنــه قــول ســعيد بــن نــارص القــرين يف
قصيدتــه «يمــن املجــد وريــاض الســام»:

لامن َأ َ
رسل ْ
أشبا َل ُه
وس ُ
َ
تكون ُسدَ ى
لن
		
َ
وآما ُله ْ
َ

لامن َه َّيأ َأ ْجنا َد ُه
وس ُ
َ
()90
ملن َأ َ
خلف ال َعهدَ ُث َّم اعتَدَ ى
		
ْ
( )88ديوان «حزميات» ،ص . 87 ،86
( )89انظــر :حممــد مفتــاح ،التلقــي والتأويــل ،مقاربــة نســقية،
ص .156
( )90ديوان «حزميات» ،ص . 88
24

فالتــوازي الــرأيس بــن صــدري البيتــن املتكــون مــن
 :واو العطــف ،ثــم املبتــدأ املوحــد بــن الشــطرين
«ســلامن» ،ثــم الفعلــن املاضيــن املتحديــن يف الــوزن
«أرســل ،هيــأ» ،ثــم املفعــول بــه املجمــوع مجــع تكســر
«أشــباله ،أجنــاده» ،لكنــي متنيــت أن الشــاعر قــدم
البيــت الثــاين عــى األول؛ ألن اإلرســال ال يكــون إال
بعــد التهيئــة ،فالفعــل «هيــأ» جيــب أن يســبق الفعــل
«أرســل» ،لكننــا نجــد أن الكلمــة املانحــة للفعــل
واملحوريــة يف هــذا اخلطــاب هــي كلمــة «ســلامن» التــي
اســتفتح هبــا البيتــن؛ ألنــه الشــخص الرابطــة بــن
«يمــن املجــد وريــاض الســام»؟.
الثالــث :أن يكــون التــوازي بــن عجــزي البيتــن ،ومنــه
قــول عبــداهلل بــن عبدالرمحــن الزيــد يف قصيدتــه «تنويــع
جلدليــة النــور واللهــب»:

َراياتُنا أس َفرت وأوقدَ ت َلب ًا
لغري الن ِ
مكان ِ
ُّور وال َّل ِ
هب
فال
		
َ
َقاماتنا انتَصبت ِ
بالع ِّز وام َت َث َلت
َ
َ
َ ِ ()91
ِ
ِ
كان لغري النَّرص وال َغلب
		
فال َم َ
يتمثــل التــوازي يف الشــطرين األخرييــن للبيتــن عــى
املســتوى الــرأيس برتديــد ثــاث ألفــاظ معجميــة:
فــا ،مــكان ،لغــر ،وخيتلفــان يف كلمتــن ،ولكــن تــكاد
مكونــات الشــطرين تتفقــان حتــى مــع اختــاف يف
الكلمتــن األخريتــن؛ ألهنــا عــى بنيــة واحــدة ووزن
واحــد ،فالنــور كالنــر ،واللهــب كالغلــب ،فقــد تتابــع
البنــاء النحــوي إىل حــد التطابــق ،كــا أنــه أقــام توازي ـ ًا
صوتيــ ًا بــن الصوائــت واحلــركات ،وهــذا مــا جعــل
النــواة الدالليــة بــارزة جــد ًا يف األبيــات.
( )91املصدر السابق ،ص .138
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ثاني ًا  :البنية الرتكيبية:

ســوف تقــف هــذه الفقــرة عنــد النظــام الرتكيبــي
للجمــل مــن خــال أربعــة أســاليب :االســتفهام،
والــرط ،والتعالــق النــي ،ثــم الوقــوف عنــد أهــم
االنحرافــات الرتكيبيــة التــي طــرأت عــى اجلملــة.

-1االستفهام:

مــن املعلــوم بداه ـ ًة أن االســتفهام طلــب العلــم بــيء
مل يكــن معلوم ـ ًا مــن قبــل ،لكــن أعظــم مجالياتــه تلــك
املعــاين البالغيــة التــي خيــرج إليهــا االســتفهام حــن
يكــون عــى غــر حقيقتــه األصليــة ،فيكــون َّ
أدل عــى
املعنــى املقصــود وأوكــد لــه ،إضافــة إىل مــا يطبــع
بــه النــص مــن دالالت نفســية ومجاليــة؛ ألن نجــاح
أســلوب االســتفهام «يف إبــراز التجربــة ،وإثــراء العمــل
األديب إنــا يــأيت نتيجــة إلمكانــات هــذا األســلوب ،
وقــدرة الشــاعر عــى اســتخدامه اســتخدام ًا فني ـ ًا»(.)92
ويف ديــوان «حزميــات» اســتخدم الشــعراء أســلوب
االســتفهام حمققــن ُجلــة مــن األغــراض التــي خيــرج
إليهــا االســتفهام ،ومنهــا التقريــر والتوكيــد ،كقــول
عيســى جرابــا يف قصيدتــه «كــف الضــاد»:

ِ
مار َعوا
َمن َف َّج ُروا فيك املساجدَ َ

عامر ُها؟
ُح ُرماهتا ...أنَّى هلم إِ ُ

()93

باســم االســتفهام « َمــن» يســتفتح الشــاعر البيــت خماطب ًا
( )92حســني عبداجلليــل يوســف ،أســاليب االســتفهام يف
الشــعر اجلاهــي ،الرتكيــب واملوقــف والداللــة ،دراســة نحويــة
وبالغيــة ألســاليب االســتفهام يف ضــوء املوقــف الشــعري  ،دار
الثقافــة للنــر والتوزيــع  ،القاهــرة ( ،د.ت) ،ص .3
( )93ديوان «حزميات» ،ص . 18

«صنعــاء» ،حامـ ً
ا داللــة تقــرر املعنــى يف ذهــن املتلقــي،
وتؤكــد أن هــذه الفئــة الضالــة التــي انقلبــت عــى
احلكومــة الرشعيــة املنتخبــة مدَّ عيــة أهنــا جــاءت لتنــر
األمــن يف اليمــن إنــا هــي فئــة مفســدة مل تســلم مــن
ختريبهــا حتــى املســاجد  ،فقــوم جتــرؤوا عــى تفجــر
بيــوت اهلل حر ُّيــون بــأن يكونــوا عــى مــا ســواها أجــرأ،
ثــم يــأيت االســتفهام اآلخــر «أ َّنــى» الــذي حيمــل معنــى
«كيــف» ،وهــو يفيــد هنــا االســتبعاد مــع التعجــب،
والشــاعر يريــد أن يصــل مــن خــال االســتفهام متنــوع
األداة إىل وصــف حــال هــؤالء احلوثيــن الذيــن خربــوا
الديــار ومل يرعــوا حقـ ًا ألي يشء حتى املســاجد مل تســلم
مــن ختريبهــم فكيــف هلــم أن يعمــروا بقيــة أرجــاء اليمن
ويقومــوا عــى هنضتــه وتطــوره؟!
وبعــد خماطبــة «صنعــاء» وســؤاهلا عــن أحواهلــا ،نــراه
يعــود باالســتفهام مــرة أخــرى ليخاطــب اليمــن بعامــة
نافيــ ًا عنهــا أن ختضــع حلكــم عصبــة مأفونــة تريــد أن
تســر باليمــن نحــو اهلــاك قائ ـاً:

صبة م ٍ
َخضعني لع ٍ
أفونة
َأفت َ َ ُ
َ
ِ ِ
()94
ِ
غارها؟!
جيري هبا َ
نحو اهلالك ص ُ
الشــاعر مــن خــال االســتفهام باهلمــزة يــود أن يقــرر
صمــود يمــن اإلبــاء ،وينفــي مســتنكر ًا ومتعجبــ ًا مــن
أن يكــون هنالــك خضــوع وانصيــاع ملــا يــراد هبــا مــن
قبــل هــذه الطغمــة الفاســدة املدمــرة التــي تدفــع باليمــن
نحــو اخلــراب ،وبــا أن حــرف اهلمــزة صــوت حنجــري
انفجــاري فقــد ناســب إيقاعهــا أن حيمــل املعنــى املــراد.

( )94املصدر السابق ،ص .19
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ويف قصيــدة للشــاعر فهــد بــن عــي العبــودي خياطــب
«ذيــل كــرى» الــذي خــان بلــده وقلــب أوضاعهــا
وأســلمها إىل فئــة تريــد الدمــار ،يقــول:

آبت ُح ُشو ُد َك ِمن
كم ْ
جترب ُه؟ ْ
أمل ِّ

		

ومس ُل ِ
ٍ
وب
مابني َم
ُذرا ُه
َ
غلوب َ

من األيا ِم ِ
جترب ًة
هال
َ
استفدت َ
ِ ()95
لست تصدُ ُر عن ِعل ٍم َ
وتريب؟
أم َ
يتســاءل الشــاعر مرتــن يف البيــت األول« :أمل جتربــه؟»
وهــو اســتفهام يتعجــب مــن حــال احلوثــي الــذي
خيــوض احلــرب مــع «ســلامن احلــزم» كيــف مل يرتــدع
مــن جتاربــه الســابقة ،ويســتعني الشــاعر بــأداة التكثــر
«كــم» التــي هتيــج الســؤال ،فمــع كثــرة التجــارب
الفاشــلة التــي جعلــت حشــود احلوثــي تنقلــب مغلوبــة
أو مســلوبة ،كيــف لــه بعــد ذلــك أن يعــود إىل عراكــه
يرســخ
تــارة أخــرى ،ويف البيــت الثــاين ســؤال آخــر ِّ
الســؤال الســابق بقولــه« :أم لســت تصــدر عــن علــم
وجتريــب؟» ،ســؤال هتكمــي ســاق دليـ ً
ا واضحـ ًا عــى
أن احلوثــي ال يصــدر عــن عقــل حيكــم ترصفاتــه ،بــل
هــو يأمتــر بــا يمليــه عليــه املــايل يف طهــران ،وآيــة
ذلــك أن التجــارب التــي كبدتــه خســائر يف ال َعــدد
وال ُعــدد مل تردعــه.

( )95املصدر السابق ،ص .111
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هــذا وقــد أراد الشــاعر أن يــورد احلقيقــة عــن طريــق
االســتفهام ليكــون وقعهــا أقــوى ،وخطاهبــا آكــد،
وأملهــا أشــد ،ولتكــون أقــرب إىل اإلقنــاع والتأثــر ،كــا
أن هــذا االســتفهام جــاء إحيــا ًء بقلــة العقــل وانعــدام
االســتقالل يف الــرأي ،فمــن يقــدم عــى جتربــة فاشــلة
حتــ ًا هــو بذلــك يــودي بنفســه وجنــوده إىل اهلــاك،
وهــذا مــا أكــده االســتفهامان.
وتظــل االســتفهامات حتــوم حــول ثــاث فئــات أرادت
باليمــن الــر والتدمــر ،فتحالــف هــذه القــوى الثــاث
عــى اليمــن بــات مــدار احلديــث والتســاؤل التــي قــد
جيــد الســائل هلــا جوابــ ًا وقــد ال جيــد! ففــي قصيــدة
«يمــن اإلخــاء» لســعيد عطيــة الغامــدي يقــول:

حيسب َّ
ْ
أن ل ُه
َب
هل
احلوثي َّ
الذن ُ
ُ
ُّ
()96
وسلطانا
يف «صالحٍ » َسنَد ًا ُيغني ُ
		
إىل أن يقول:

رس عا ُثوا يف مرابِ ِ
عه
ما َذا لدَ ى ال ُف ِ َ
ََ

«احلوثي» َظمآنَا
وأس َل ُمو ُه إىل
ِّ

()97

االســتفهام بـ»هــل» للتعجــب واإلنــكار ،وفائدتــه
تنبيــه املخاطــب ليعــود إىل نفســه ،فيتخلخــل تفكــره،
فالتســاؤل هنــا مل يــرد الشــاعر مــن ورائــه جوابـ ًا ،لكنــه
تعجبــي ،إذ كيــف يتصــور هــذا احلوثــي أن «صالــح»
ســوف يكــون لــه ســند ًا يصــدر عنــه جنــود ســلامن؟
وهنــا نحتــاج إىل وقفــة ملؤهــا التســاؤلَ « :مــن اســتعان
( )96املصدر السابق ،ص . 22
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بمــن؟» هــل احلوثــي اســتعان بصالــح أم أن «صالــح»
َ
اســتعان باحلوثــي؟ كالمهــا اســتعان باآلخــر ،ويف كال
احلالــن لــن يغنــي أحدمهــا عــن اآلخــر ،فهــا يف خنــدق
اهلزيمــة ســواء.
أمــا االســتفهام الثــاين فهــو ينقــل احلديــث إىل الغــازي
احلقيقــي وهــم فــرس إيــران الذيــن اختــذوا احلوثــي
و»صالــح» مطيــة لتخريــب اليمــن مــن خــال اســم
االســتفهام «مــاذا؟» ،ولعــل صيغــة االســتفهام هــذه
قــد خرجــت عــن أصــل حــدود الداللــة الوضعيــة إىل
اإلنــكار واســتهجان التفكــر املشــتمل عــى التقريــع
والســخرية ،فــاذا لــدى الفــرس مــن يشء ســيقدمونه
لليمــن ســوى أهنــم عاثــوا بأرضــه وأســلموه إىل هــذه
الفئــة املارقــة ظمــآن.
وقــد تتــواىل االســتفهامات كــا يف قصيــدة «عاصفــة
احلــزم» جلاســم املحيبــس التــي يقــول فيهــا:

َأيستَوي ِ
بات ُم ِ
بتهالً؟!
بتق ٍّي َمن َ
بل ظامل َمن ُي ِ
ِ
ْ
باملاس
حم
ساوي ال َف َ
ٌ
رص؟
يب؟ أال َس ٌ
أال ُم ٌ
مع؟ أال َب ٌ
()98
إحس ِ
اس؟!
لوب َخ َلت من ِّ
أم ال ُق ُ
أي َ

خاشــعني يف الليــل ،وبــن جنــود العــدو الذيــن يقاتلــون
يف ســبيل الطاغــوت وإرضــاء أصحــاب العامئــم ،وإن
جمــيء مخســة اســتفهامات يف بيتــن وتــوايل ثالثــة يف
شــطر واحــد فيهــا هلــو ممعــن يف التوبيــخ والتقريــع،
وتأكيــد عــى عدم اســتواء هــؤالء بأولئــك ،فاالســتفهام
باهلمــزة يف البيــت األول يفيــد اإلنــكار ،ولعــل قــدرة
هــذا االســتفهام للخــروج إىل معــان متعــددة ممــا يقــوي
املعنــى ويؤصلــه يف ذهــن املتلقــي ،كــا أن ورود مثــل
هــذا النــص املحمــل باالســتفهامات إنــا جــاء ألجــل
تثبيــت املعنــى .ونجــاح الشــاعر يف تســاوق االســتفهام
املتتابــع :أال جميــب ،أال ســمع ،أال بــر ،أم القلــوب،
كان لذلــك دور يف مســاندة املعنــى املــراد وهــو التقريــع
والتوبيــخ ممــا جعــل االســتفهام مســيطر ًا عــى بنيــة
النــص ،ويتبــع الشــاعر بيتيــه الســابقني ببيــت آخــر جيــي
مــا كان مســتثار ًا مــن قبــل ،لكنــه يتحــدث عــن الفــرس
ويذكرهــم بيــوم «ميجــاس» ،يقــول:

َ
وكيف إذا
ريدون ِمن َهذا؟!
َماذا ُي
َ

ت ،وتَبدَّ ْت يوم ِ
ِ
يجاس»؟!
«م
تراكم ْ
ُ
َ

()99

ـي أن الشــاعر مل يضطــره إىل توايل هذه االســتفهامات
وجـ ُّ
إال إرادة عقــد املقارنــات بــن َمــن يعيــش يف الضــال
وبــن مــن يتج َّلــل يف ظــام الليــل تقي ـ ًا مبته ـاً ،وقــد
يقــول قائــل :مــا شــأن هــذه املقارنــات بعاصفــة احلــزم،
يقــال لــه :إن املقارنــة جــرت بــن جنــود اهلل املرابطــن
حلاميــة املقدســات واحلــدود الذيــن يبيتــون لرهبــم

يف هــذا البيــت يــورد الشــاعر اســتفهامني يبتــدئ
األول باســم االســتفهام «مــاذا» الــذي يفيــد التعجــب
واالســتهجان ،والثــاين باســم االســتفهام «كيــف»
الــذي يفيــد احلــال ،وكل اســم لــه ســاته ورمزيتــه
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
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قتــل أكثــر مــن مخســن ألف ـ ًا مــن الفــرس قبــل امليــاد،
وكذلــك موقعــة للخــوارج قتــل فيهــا أمريهــم أبــو
بــال مــرداس بــن أيديــة( ،)100فهــذا االســتفهام  -فعــى
الرغــم ممــا يتضمنــه االســتفهام مــن دالالت تارخييــة-
إال أنــه ســاهم يف تشــكيل بنيــة لغويــة انصهــرت مــع
املشــاعر التــي كونــت رؤيــة تــزدري أولئــك وحتقريهــم
لســوء فعلهــم.

-2الرشط:

أســلوب الــرط مــن أســاليب اللغــة العربيــة ،ومــن
األبنيــة شــائعة الــدوران عــى األلســن بكثــرة ،وبالنظــر
إليــه كأســلوب فــإن لــه طرفــن :الــرط وجوابــه،
واجلــواب معلــق بتحقــق الــرط وقبلهــا أداة الــرط،
وبنــا ًء عليــه؛ فــإن الــرط عنــد النحــاة :ترتيــب أمــر
عــى آخــر بــأداة ،وأدوات الــرط هــي األلفــاظ التــي
تســتخدم يف هــذا الرتتيــب ،والــرط يعنــي وقــوع
الــيء لوقــوع غــره(.)101

( )100انظــر :ياقــوت احلمــوي ،معجــم البلــدان ،دار إحيــاء
الــراث العــريب ،مؤسســة التاريــخ العــريب ،بــروت ،ط ،1
1417هـــ1997/م.353/8 ،
( )101انظــر :أبــو العبــاس املــرد ،املقتضــب ،حتقيــق :حممــد
عبداخلالــق عضيمــة ،القاهــرة( ،د.ط)1415 ،هـــ1994/م،
 ،45/2وموفــق الديــن ابــن يعيــش ،رشح املفصــل ،عــامل
الكتــب ،بــروت ،القاهــرة( ،د.ت).41/7 ،
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ويكثــر أســلوب الــرط يف ديــوان «حزميــات»
بمختلــف أدواتــه وروابطــه ،ومهمــة ذلــك هــي التعبــر
عــن العالقــات بــن األحــداث ،فقــد تكــون العالقــات
بــن اجلمــل مفككــة الربــط لتــأيت أســاء الــرط
ـون العالقــة بــن طــريف اجلملــة ،وحين ـ ًا
وروابطهــا لتكـ ِّ
يــأيت جــواب الــرط رسيعــ ًا ،وحينــ ًا يــأيت اجلــواب
متباطئــ ًا بعــد بيــت أو بيتــن حســب رؤيــة الشــاعر يف
التعبــر عــن املعنــى املــراد ،لكــن كثــر ًا مــن القضايــا
املتشــارطة تــأيت رسيعــة اجلــواب دون تباطــؤ؛ كــي
ال يطــول انتظــار املتلقــي ،ومــن ذلــك قــول ســعد
بــن عبــداهلل الغريبــي يف قصيدتــه «آل الســعود»:

ما إِ ْن ي ِ
اكم
القي َّ
منهم َح ٌ
احلق ْ
ُ
إال ويأيت بعدَ ه ندُِّ
		
َ ُ

()102

مجلــة رشطيــة ذات ثالثــة أركان :أداة الــرط «إن»،
وفعلــه «يالقــي» ،وجوابــه «يــأيت» ،وهــي تتحــدث
عــن يشء مــى ،كــا أهنــا تنبــئ عــن يشء مســتقبيل
جــرت العــادة عليــه ،ويالحــظ أن اســم الــرط قــد
ُســبق بـ«مــا» ،وجــواب الــرط ســبق «إال» ،واملالحــظ
أيضــ ًا -أن جــواب الــرط جــاء رسيعــ ًا جريــ ًا وراءاحلــدث؛ ألننــا أرشنــا ســابق ًا إىل أن مهمــة الــرط
هــي رســم العالقــات بــن األحــداث؛ لــذا فــإن نظــام
احلكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية أال يكــون هنالــك
فــراغ بــن ملــك وملــك ،فــا إن يتــوىف ملــك حتــى يــأيت
ملــك بعــده مبــارشة ،وذلــك مــن أســباب أســتباب
احلكــم بــن أبنــاء املؤســس امللــك عبدالعزيــز رمحــه اهلل.
( )102ديوان «حزميات» ،ص .45
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وجيمــل التعبــر بـــ«إذا» وخصوصــ ًا إذا جــاء جــواب
القســم مربوطــ ًا بالفــاء ،ومنــه قــول حممــد بــن
عبدالعزيــز املوســى يف قصيدتــه «بــك احلــق يعلــو»،
خماطبــ ًا امللــك ســلامن:

إليهم
نظرت
إذا َم َال أقوا ٌم
َ
ُ
َفعادوا إىل ر ٍ
()103
شد ومل َي َتنَ َّك ُبوا
		
ُ
ُ
أداة الــرط «إذا» ظــرف ملــا يســتقبل مــن الزمــان،
وتتضمــن معنــى املجــازاة  -كــا يــرى النحويــون -وقــد
اســتخدمها الشــاعر يف مكاهنــا املناســب ،فــإن امللــك
ســلامن بنظرتــه الثاقبــة وعقلــه املتــزن يرعــى النــاس،
فــإذا مــا رأى مــن أحــد ميــ ً
ا أو خروجــ ًا عــن املــراد
نظــر إليــه نظــرة تقويميــة فعــاد إىل رشــده ومل يتنكــب
طريــق الغوايــة.
ويقتــي التشــارط هنــا أن تكــون هنالــك قضايــا جيــري
عليهــا الربــط بــن املتشــارطني يف اجلملــة؛ ألن حصــول
هــذا مرتبــط بحــدوث ذاك ،فجــواب الــرط مكــون
مــن جزأيــن جــزء مثبــت وهــو الفعــل «عــادوا»،
واجلــزء الثــاين منفــي «ومل يتنكبــوا» ،وهــذه املراوحــة مــا
بــن النفــي واإلثبــات دليــل عــى أن صاحــب النظــرة
ذو هيبــة وعقــل فطــن ،وتفيــد اقــران جــواب الــرط
بالفــاء قــوة متينــة االرتبــاط بــن فعــل الــرط وجوابــه.
ويف ذات القصيــدة يؤكــد الشــاعر عــى املعنــى الســابق،
ويضيــف عليــه معنــى جديــد ًا مســتخدم ًا األداة نفســها،
يقــول:

ِ
وبا
إذا ما ا ْد َل َّمت يف البالد ُخ ُط ُ
ِ
()104
يم َج َّر ُبوا
َّ
وم ًا َضاغ َ
فإن هلا َق َ
( )103املصدر السابق ،ص . 81
( )104املصدر السابق ،ص . 82

يف هــذا البيــت حتققــت معايــر الــرط واجلــزاء كــا
ورد يف ســابقه ،ولذلــك جــاء اجلــواب نتيجــة مبــارشة
ترتــب حصوهلــا عــى حــدوث مــا ســبقها ،ومــن هنــا
نشــأ اجلــواب مقرتنــ ًا بالفــاء ومؤكــد ًا بـ َّ
ــ»إن» املقــدم
خربهــا واملؤخــر اســمها لألمهيــة «فــإن هلــا قوم ـ ًا» ،ثــم
إن هــذا االســم املؤخــر جــاء موصوف ـ ًا بصفتــن األوىل
اســم «رضاغيــم» والثــاين مجلــة «جربــوا» ،أي أهنــم
ليســوا مــن ســائر القــوم ،فهــم شــجعان ذوو جتــارب
وخــرات يف السياســة واحلكــم ،وهــذا املعنــى الــذي
أفــرزه الــرط ،وبالنظــر إىل أداة الــرط نجدهــا ُأتبعــت
بـ«مــا» الزائــدة التــي حققــت معنــى خاصـ ًا ،ثــم إن فعل
ومعنــى مــع احلــدث
الــرط جــاء متوافقــ ًا إيقاعــ ًا
ً
«ادهلمــت» وهــو فعــل حيمــل داللــة إحيائيــة
اجللــل
َّ
بانســداد كل الطــرق وتعــذر احللــول لينــري حللهــا
امللــك ســلامن ومــن معــه.
َّ
موشــى
ويــأيت الــرط أحيانــ ًا لــدى الشــعراء
بصــورة اســتعارية تبعــث إىل التفــاؤل؛ هلــذا
جــاء ذلــك التفــاؤل خامتــة لقصيــدة «عاصفــة
احلــزم» للشــاعر خليــل بــن إبراهيــم الفزيــع:

فإن الصبح ي ِ
إن َ
طال َل ٌ
رغ ُم ُه
ْ
يل َّ ُّ َ ُ
ِ ()105
حيلِ ،
الر ِ
بأمر اهللِ مل َي ُسد
عىل َّ
ٍ
مــاض يف حمــل جــزم
«إن» رشطيــة ،و»طــال» فعــل
فعــل الــرط ،وجــواب الــرط مجلــة مكونــة مــن
َّ
«إن» واســمها «الصبــح» ،وخربهــا «يرغمــه» ،فوقــوع
الفــاء يف جــواب الــرط أقــوى دليــل عــى أن النــر
قــادم الحمالــة مهــا طــال ليــل التعــدي ،كــا أن الصــورة
التــي صنعهــا الــرط صــورة معــرة يف تشــبيه قــوى

( )105املصدر السابق ،ص .41
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )4ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
خييف العدو فكيف لو رأوا صاحبه عيان ًا؟!
وقــد تــأيت مجلــة الــرط طويلــة ،ويــأيت جــواب الــرط
بعــد بيتــن؛ لغــرض يريــده الشــاعر ،ومنــه قول الشــاعر
عبدالرمحــن العشــاوي يف قصيدتــه «أدرهــا أبــا فهــد»:

الــر الــذي تقــوده طهــران بالليــل ،والنــر بالصبــح
الــذي يرغــم تلــك القــوى عــى الرحيــل بأمــر اهلل،
ولقــد كان الشــاعر دقيقــ ًا عندمــا جــاء بكلمــة الليــل
منكــرة ،والصبــح معرفــة ،ليربهــن أن مــن يكيــدون
الــر قــد يكونــون جمهولــن أو عمــاء مدسوســن،
وهــذا مــا تفعلــه إيــران يف دعمهــا للحوثــي باخلفــاء
وهتريــب الســاح ،لكــن النــر معــروف مصــدره غــر
خــاف عــى أحــد وهــو مــا تقــوم بــه اململكــة العربيــة
الســعودية يف حماربــة الفئــة املارقــة عــى الرشعيــة.
ويكثــر اســتخدام أداة الــرط ْ
«إن» ،كــا يف قصيــدة
«براكــن مــن عــل» للشــاعر فهــد بــن عــي العبــودي:

		

يث يوم ًا يف ِ
إن ِ
احلمى َغ َضب ًا
ْ
يزأر ال َّل ُ َ
ِ ()106
فلن تَرى َأ َثر ًا لل َك ْل ِ
ب ِّ
والذيب

ِ
َس َل ْلنا ِ
عليهم َس َ
وه ٍة
يف َعز ٍم َّ
ٍ
ٍ
()108
لن َ
زما
		
و َعاصفة َميمونَة ت ُع ُ
احل َ

وقــد كثــر اســتخدامها؛ ألهنــا  -كــا يقــول املــرد -
إن ْ
«وإنــا قلنــا َّ
(إن) أصــل اجلــزاء؛ ألنــك جتــازي هبــا
كل رضب منــه»( ،)107فاجلملــة الرشطيــة إذن مكتملــة
األجــزاء مكونــة مــن األداة «إن» ،وفعــل الــرط
«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 كــا يــزأر األســد يف
احلمــى ليختفــي بعــد ذلــك صــوت كل كلــب ينبــح أو
مجــل الصــورة وجــود الــرط الــذي
ذئــب يعــوي ،و َّ
صنــع القــوة ومــا ينتــج عنهــا مــن خــوف ،وقــد كان
الشــاعر دقيقـ ًا يف وصــف قــوة الشــخصية حني اســتخدم
فعــل الــرط «يــزأر»؛ ليد ِّلــل عــى أن الصــوت وحــده

األبيــات الثالثــة التــي تتكــون منهــا مجلــة الــرط
حتمــل يف إضاممتهــا التــأين والتمهــل وعــدم العجلــة يف
اختــاذ القــرار ،وتلــك أهــم صفــات القيــادة املحنكــة
التــي يقودهــا امللــك ســلامن؛ ولذلــك جــاءت مجلــة
الــرط طويلــة يف مبناهــا كــي تتكامــل يف معناهــا،
فــكان اســتخدام أداة الــرط «ملــا» يف حملهــا الصحيــح،
ومتوافق ـ ًا مــع املعنــى الــذي يريــده الشــاعر؛ ألننــا لــو
نظرنــا يف معناهــا عنــد بعــض النحويــن كالزخمــري
لوجدناهــا مركبــة مــن (مل) التــي ُض َّمــت إليهــا (مــا)
تضمنــت معنــى التوقــع
فــازدادت يف معناهــا أن
َّ
واالنتظــار ،واســتطالة زمــان فعلهــا()109؛ وهلــذا فــإن

( )106املصدر السابق ،ص .110
( )107املربد ،املقتضب. 49/2 ،
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فلم َت َطاو ُلوا
َص َبنا َ
وصابرنَا َّ

		

وسا ُقوا إلينَا من ج ِ
راثيم ِهم ُس ْقام
َ
َ

ومدُّ وا إىل َصنعائِنا َّ
كف ُم ْف ِس ٍد
َ

هم
وقد ك ََش ُفوا َو َ
جه ًا َّ
ألمتنا َج َ

( )108ديوان «حزميات» ،ص . 13
( )109انظــر :حممــود بــن عمــر الزخمــري ،الكشــاف عــن
حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل،
املطبعــة البهية املرصيــة ،القاهــرة1344 ،هـــ1925/م.400/2 ،
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الفعلــن اللذيــن ســبقاها «صربنــا وصابرنــا» حيمــان
املعنــى ذاتــه وباألخــص الفعــل «صابرنــا»؛ الــذي
حيمــل معنــى مغالبــة العــدو والصــر عــى شــدائده
حتــى يتحقــق النــر ،ثــم جــاءت أداة الــرط «ملــا»
التــي أرشنــا إىل معناهــا آنفــ ًا ،ثــم جــاء فعــل الــرط
متكون ـ ًا مــن أربــع مجــل كل مجلــة تشــكل شــطر بيــت
ماعــدا اجلملــة األوىل وهــي الفعــل «تطاولــوا» ،والثانيــة
«وســاقوا إلينــا مــن جراثيمهــم ســقام» ،والثالثــة
«ومــدوا إىل صنعائنــا كــف مفســد» ،والرابعــة «وقــد
كشــفوا وجه ـ ًا ألمتنــا جهــا» ،فبعــد كل هــذه األفعــال
املحاطــة بالصــر واملصابــرة ،يــأيت جــواب الــرط
نتيجــة حاســمة تقطــع أوارص الــر وأســبابه ،وقــد كان
الشــاعر موفق ـ ًا حينــا جعــل جــواب الــرط احلاســم
متحققــ ًا عــن طريــق احلســام بقولــه« :ســللنا عليهــم
ســيف عــزم ومهــة وعاصفــة ميمونــة تعلــن احلزمــا»،
هــذه العاصفــة التــي هــي بمثابــة الســيف املســلول
الــذي يقطــع دابــر الــر وأهلــه ،وهــو نتيجــة حتميــة
لفعــل الــرط املســتطيل بــا فيــه مــن إفســاد ،وســوق
اجلراثيــم التــي جتلــب الســقم.

فــإن «النــص يتولــد مــن بنيــات نصــوص أخــرى يف
جدليــة تــراوح بــن هــدم وبنــاء وتعــارض وتداخــل
وتوافــق وختالــف»(.)111
ويف ديــوان «حزميــات» نجــد أن نصوصـ ًا كثــرة تتقاطع
وتتداخــل مــع نصــوص أخــرى عــى املســتويني اللفظــي
واملعنــوي أو مهــا معــ ًا ،وأبــرز مــا رأينــا مــن أشــكال
التعالــق النــي هنــا «التنــاص اللفظــي» مــع القــرآن
الكريــم ،تلــك الطاقــة اإلحيائيــة التــي ال ينفــد عطاؤهــا،
واملعــن الــذي ال ينضــب مــاؤه؛ ألنــه كالم اهلل ومنبــع
الترشيــع الرئيــس ،ويف كل املواضــع التــي ورد فيهــا
التعالــق النــي مــع القــرآن الكريــم يــأيت اجلــزء مــن
اآليــة متداخــ ً
ا مــع النــص دون متييــز لــه بقــويس
تنصيــص ،وقــد انتظمــت هــذه اآلليــة كل النصــوص
املتعالقــة مــع القــرآن الكريــم يف الديــوان؛ ولذلــك رأينــا
الشــعراء يعتمــدون عــى القــرآن الكريــم يف اســتقطاب
األلفــاظ ،ويســتوحون معانيهــا ،ويمكــن الــذي عنــده
علــم مــن الكتــاب أن يقــع عــى التعالــق النــي بــكل
ســهولة ،ومــن ذلــك قــول الشــاعر خليــل بــن إبراهيــم
الفزيــع يف قصيدتــه «عاصفــة احلــزم»:

-3التعالق النيص:

ِ
سب َل ُه
َفتا َه يف َخ ْط ِوه وال َع ُار َ ْ
وبات يف ِج ِ
ِ ()112
يد ِه َح ٌ
املسد
َ
بل َ
من َ

أخــذ مفهــوم التنــاص عــدة مســميات بنــا ًء عــى
اختــاف الرتمجــات احلرفيــة هلــذا املصطلــح ،فســمي
«التنــاص ،والتعالــق النــي ،والتداخــل النــي».
والتعالــق النــي  -ببســاطة  -هــو تداخــل النصــوص
بعضهــا البعــض وتشــابكها ،ويــراه د.حممــد مفتــاح بأنــه
«تعالــق الدخــول يف عالقــة نصــوص مــع نــص حــدث
بكيفيــات خمتلفــة»( ،)110وانطالقــ ًا مــن ذلــك التفاعــل
( )110حممــد مفتــاح ،حتليــل اخلطــاب الشــعري (اســراتيجية
التنــاص) ،املركــز الثقــايف العــريب ،بــروت ،لبنــان ،ط ،4
2005م ،ص .121

اســتدعى الشــاعر اآليــة الكريمــة التــي نزلــت يف حــق
ــت َيــدَ ا َأ ِب َل َ ٍ
ــب
زوجــة أيب هلــب قولــه تعــاىل ﴿ :ت َّب ْ
ــب * َســ َي ْص َل
َــب * َمــا َأ ْغنَــى َعنْــ ُه َما ُلــ ُه َو َمــا ك ََس َ
َوت َّ
ـب * ِف ِج ِ
الَ َطـ ِ
ات َلَـ ٍ
حا َل ـ َة ْ
يد َهــا
ـارا َذ َ
ـب * َوا ْم َر َأ ُت ـ ُه َ َّ
َنـ ً
( )111رجــاء عيــد ،النــص والتنــاص ،جملــة عالمــات يف النقــد،
1416هـــ1995/م ،ج ،18 :م  ،5 :ص .28
( )112ديوان «حزميات» ،ص . 40
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َح ْبـ ٌـل ِمـ ْن َم َســد﴾ {ســورة املســد} ،وقــد ورد اســتدعاء
هــذه اآليــة والتنــاص معهــا يف ســياق وصــف حــال
احلوثــي بعــد حلــول عاصفــة احلــزم ،فهــو يقيــم تشــاهب ًا
بــن احلالــن ،فكالمهــا ســيكون مآلــه إىل اخلســارة
والبــوار ،ومــن الالفــت للنظــر أن الشــاعر حيــاول أن
يســتمد صــورة امــرأة أيب هلــب التــي آذت النبــي  -صــى
اهلل عليــه وســلم -فــكان مآهلــا هــذا احلبــل الــذي يلــف
عــى جيدهــا يــوم القيامــة ،كــا أن احلوثــي يف إيذائــه
لليمنيــن واعتدائــه عليهــم وانقالبــه عــى حكومتــه
املنتخبــة خيشــى عليــه مــن ذلــك املــآل.
ويف القــرآن الكريــم آيــات هلــا تركيــب خــاص ينــدر أن
يتكــرر يف الــكالم العــادي بل ـ َه 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
مــع اآليــات باختـ ٍ
ـاف يف عــدد كلامهتــا ،لكــن أغلبهــا
تتكــون مــن كلمتــن أو ثــاث ،يقــول عبــداهلل بــن ســعد
الغانــم يف قصيدتــه «عاصفــة احلــزم»:

اص ٍ
لامن أعلن إطالق ًا لع ِ
فة
َ
َس ُ ْ َ

كي تَقلع احلوثي الت ِ
ُبقي والت ََذ ُر
َ
َّ

()113

وواضــح أن هنايــة البيــت «ال تبقــي وال تــذر» تتنــاص
مــع قولــه تعــاىلَ ﴿ :سـ ُـأ ْص ِل ِيه َسـ َق َر َو َمــا َأ ْد َر َ
اك َمــا َسـ َق ُر
ال ُت ْب ِقــي َوال َتـ َ
ـذ ُر ﴾ {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
تقتلعهــم فــا يبقــى عــى أرض اليمــن منهــم باقيــة.
( )113املصدر السابق ،ص .62
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ومــا يــزال الشــاعر الســعودي يمتــح مــن معــن القــرآن
الكريــم ،ويمتــص رحيــق آياتــه لتضفــي عــى نصــه
الكثــر مــن الــدالالت التــي َت ْعــر بالنــص إىل آفــاق
أوســع ،فكــا اســتدعى الشــاعر جــزء ًا مــن آيــة هــا هــو
يســتدعي قصــة بأكملهــا ويتنــاص معهــا ،فهــذا الشــاعر
عبدالرمحــن بــن عــي احلمــدي يف قصيدتــه «ليــوث
ســلامن» يســتدعي قصــة «أصحــاب اجلنــة» التــي
وردت يف ســورة القلــم واصفـ ًا حــال احلوثيــن وأعــوان
املخلــوع صالــح الذيــن دعاهــم امللــك ســلامن إىل تــرك
القتــال وحقــن الدمــاء ،يقــول:

الق َ ِ
دعوا ِ
م َت َك ٍم
نحو ُ ْ
تال وس ُريوا َ
َُ

		

فام َتادت لص ِ
آذان
وت ِّ
احلق ُ
َ
َ

صم ًا عىل َعدَ ٍن
ن َُاموا و َقد َأ َ
قس ُموا َ ْ

		

وفان
لامن ُط ُ
من َلدُ ْن َس َ
اءهم ْ
َف َج ُ

طاف َطائِ ُفه بال َّل ِ
يل َي ِصدُ هم
َف َ
()114
َص ُاروا َ ِ
كأن القو َم َماكانُوا
صي ًام َّ
تتجــى قصــة أصحــاب اجلنــة بصــورة واضحــة جــد ًا يف
النــص الســابق ،فقــد وظــف الشــاعر القصــة املــروب
هبــا املثــل لكفــار قريــش الــواردة يف قولــه تعــاىل ﴿ :إِ َّنــا
ب َلونَاهــم َكــا ب َلونَا َأصحــاب ْ ِ
ـموا َل َي ْ ِ
ص ُمن ََّها
النَّــة إِ ْذ َأ ْق َسـ ُ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ
ــن * َوال َي ْســ َت ْثن َ
ــف
ــاف َع َل ْي َهــا َط ِائ ٌ
ُون * َف َط َ
ُم ْصبِ ِح َ
ــت ك َّ ِ
ــم ن َِائ ُم َ
ِّمــن َّر ِّب َ
َالصيــ ِم﴾
ــون * َف َأ ْص َب َح ْ
ــك َو ُه ْ
{ســورة القلــم} ،وتتلخــص قصــة أولئــك القــوم أنــه
( )114املصدر السابق ،ص .68
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كان ألبيهــم جنــة وجعــل يف ثمرهــا حقــ ًا للمســاكني،
وكان يدخــل معــه املســاكني ليأخــذوا مــن ثامرهــا ،وكان
لــه ثالثــة بنــن ،فلــا تــويف صاحــب اجلنــة وصــارت
ألوالده أصبحــوا ذوي ثــروة وكانــوا أشــحة ،فتاملــؤوا
عــى حرمــان اليتامــى واملســاكني منهــا ،وعزمــوا عنــد
انبــاج الصبــاح عــى جذاذهــا قبــل أن يــأيت املســاكني،
فباتــوا وأقســموا أيامنــ ًا عــى ذلــك ،فلــا جــاؤوا إىل
جنتهــم صباحــ ًا وجدوهــا مســودة قــد أصاهبــا مــا
يشــبه االحــراق ،فلــا رأوهــا بتلــك احلالــة علمــوا أن
ذلــك أصاهبــم دون غريهــم لعزمهــم عــى قطــع مــا كان
ينتفــع بــه الضعفــاء مــن قومهــم وأنابــوا إىل اهلل رجــاء أن
يعطيهــم خــر ًا منهــا( ،)115فمــن إشــعاعات هــذه القصــة
التــي حتكــي النيــة الســيئة وكيــف كانــت عاقبتهــا
املنيــة! يوحــي هــذا التنــاص بتخطيــط احلوثيــن املفســد
ونواياهــم الســيئة يف أرض اليمــن وباألخــص عــدن،
ونصــح امللــك ســلامن هلــم بــأن حيتكمــوا إىل املواثيــق
واألعــراف الدوليــة ،لكنهــم مل يرعــووا وخططــوا عــى
اقتحــام عــدن وإفســادها ،ففاجأهــم طائــف ســلامن
وجنــوده البواســل ليـ ً
ا فأبطل كيدهــم وحرمهــم التمتع
هبــا ،كــا حــرم أصحــاب اجلنــة خــر جنتهــم بذنبهــم.

ويف القصــة توافــق عجيــب ال أدري هــل تنبــه إليــه
الشــاعر أم ال؟ وهــل كان اســتدعاء قصــة أصحــاب
اجلنــة مقصــود ًا دون غريهــا مــن القصــص؟ أقــول
ذلــك ألن قصــة أصحــاب اجلنــة وقعــت يف اليمــن،
يقــول اإلمــام ابــن كثــر يف تفســره« :ذكــر بعــض أهــل
الســلف أن هــؤالء قــد كانــوا مــن أهــل اليمــن ،قــال
ســعيد بــن جبــر :كانــوا مــن قريــة يقــال هلــا رضوان
عــى ســتة أميــال مــن صنعــاء»( ،)116ومــن هنــا يتأســس
التوافــق عــى املســتوى الشــكيل 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
تســتكن ُه النــص القــرآين املومــأ إليــه والــذي تُلمــح
تفاصيلــه ألول وهلــة يف النــص الشــعري.
ونجــد كثــر ًا مــن أبيــات الديــوان مــا يســرفد الــراث
األديب وتتعالــق مــع نصــوص شــعرية قديمــة وتندمج يف
نســيجها البنيــوي ،بحيــث تبــدو جــزء ًا مندجم ًا مــع البيت
وأحــد عنــارصه الدالليــة ،ومــن ذلــك قــول الشــاعر
عبــداهلل بــن ســليم الرشــيد يف قصيدته «والــروق تغني»:

اخليل وال َّل ِ
ِ
يلَ ،بيدَ اؤنا
َبنُو
()117
ِحكاي ُة ٍ
فجر ُ
ف
السدَ ْ
يغيظ ُّ
الختفــى عــى املتلقــي نغمــة املتنبــي التــي تبــدت مــن
خــال شــطر بيتــه املســتدعى الــذي يقــول فيــه:

( )115انظــر :حممــد الطاهــر ابــن عاشــور ،التحريــر والتنويــر
املعــروف بتفســر ابــن عاشــور التونــي ،مؤسســة التاريــخ،
بــروت ،ط 1420 ،1هـــ2000/م.75،76/29 ،

( )116إســاعيل ابــن كثــر القــريش ،تفســر القــرآن العظيــم،
مؤسســة الريــان للطباعــة والنــر والتوزيــع( ،د.ت).522/4 ،
( )117ديوان «حزميات» ،ص . 28
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يل وال َبيدَ ُاء ت ِ
فاخليل وال َّل ُ
ُ
َعر ُفني
والضب وال َّطعن ِ
َ َ ()118
رطاس والقل ُم
والق
ُ
ُ
َّ ُ

اســتثمر الشــاعر الطاقــة الكامنــة يف بيــت املتنبــي ســالف
الذكــر وذيوعــه عــى كل لســان يف جمــال الفخــر بالقــوة
واالستبســال ،وال حيــر البيــت بنصــه هنــا ،وإنــا تتــم
اإلشــارة إليــه مــن خــال العالمــات اللغويــة يف تركيبــه
الشــعري الــذي جيعــل من يقــرأ هــذه العالمــات يقفز إىل
ذهنــه ذلــك البيــت ،فاجتــاع األلفــاظ الثــاث «اخليــل،
الليــل ،البيــداء» جتعلهــا عالمــة فارقــة تســتدعي هــذا
البيــت مبــارشة ،فمســتوى البينــة الســطحية لأللفــاظ
وحتويلهــا إىل بنيــة عميقــة مــن قبــل الشــاعر جتعــل
املتلقــي يتفاعــل مــع النــص ومضمونــه الــذي ينبــئ عــن
ذلــك اإلرث املتكــون مــن اخليــل والليــل والبيــداء التــي
حتولــت يف ســاحة عاصفــة احلــزم إىل حكايــة ُتتلــب
منــذ القــدم لينبلــج منهــا فجــر االنتصــار ويــزول ظــام
احلوثــي وأعوانــه.

ويف ســاحة احلــرب ونجــدة املســتغيث البــد أن حيــر
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 اليمــن اليــوم ،واســتغاثة احلكومــة الرشعيــة يف
اليمــن باململكــة العربيــة الســعودية وطلبهــم التدخــل
العســكري لصــد التمــدد احلوثــي ومــن معــه ،وقــد
وقفــت يف الديــوان عــى قصيدتــن حتمــان النَّفــس
التاممــي يف بائيتــه ،أمــا األوىل فهــي قصيــدة للشــاعر
عبــداهلل بــن عبدالرمحــن الزيــد بعنــوان «تنويــع جلدليــة
النــور واللهــب» ،يقــول يف مطلعهــا:

احلزم َأصدَ ُق إي َقاع ًا ِ
بذي الن ُُّص ِ
ب
ُ
ِ
ِ ()119
َ
بالعجب
َّطهري
َ
يف َليلها أغدَ َق الت ُ
والثانيــة قصيــدة للشــاعر صالــح أمحــد مكــي بعنــوان
«عاصفــة احلــزم» ،يقــول يف مطلعهــا:

احلزم َأصدَ ُق من َق ٍ
ول ومن ُكت ِ
ُب
ُ

من األش َع ِ
ار والـخُ َط ِ
والس ُ
يف َ
ب
أمض َ
َّ

()120

إن الــذي ال أشــك فيــه أن هــذا التنــاص الشــعري
وهــذا االمتصــاص الفنــي لقصيــدة أيب متــام ال خيلــو
مــن دالالت متعــددة مفادهــا أن هــؤالء الشــعراء هــم
امتــداد واقعــي وحقيــق آلبائهــم الشــعراء القدامــى
عــى الرغــم مــن التنــوع عــى مســتوى الشــكل
واملضمــون؛ ولذلــك اجتهــت هــذه النصــوص إىل
( )118أبــو الطيــب املتنبــي ،ديــوان أيب الطيــب ا ملتنبــي ،رشح أيب
البقــاء العكــري ،دار املعرفــة ،بــروت ( ،د.ت).369/3 ،
34

( )119ديوان «حزميات» ،ص .135
( )120املصدر السابق ،ص . 139
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اســتنطاق املــوروث الشــعري واســرفاده حماولــة بذلــك
صياغــة عالئــق متعــددة تتكــئ كل واحــدة منهــا عــى
اإلحيــاء واالســتيحاء؛ لينطلــق الشــعراء مــن هــذه
اإلحيــاءات إىل صياغــة النــص الشــعري ،معربيــن عــن
الواقــع احلــي مــن خــال تقــارب القضايــا( )121التــي
يعايشــوهنا اليــوم ،فأبــو متــام يعيــش حكايــة اســتنجاد
امــرأة يف عموريــة باملعتصــم فجيــش اجليــوش لنرصهتــا،
والشــعراء حيكــون قصــة اســتنجاد أهــل اليمــن بامللــك
ســلامن لنرصهتــم عــى العــدو احلوثــي ومــن معــه مــن
أنصــار املخلــوع صالــح ،فجيــش اجليــوش لنرصهتــم.
وعنــد املقاربــة بــن املطلعــن ســنجد أن الشــاعرين اتفقا
 يف غــر ميعــاد  -عــى اســتهالل قصيدتيهــا بكلمتــي«احلــزم أصــدق» ســر ًا عــى مطلــع قصــرة أيب متــام
«الســيف أصــدق» ،إال أن أقرهبــا إىل قصيــدة أيب متــام
وأكثرهــا اســتخدام ًا للكلــات هــو بيــت صالــح املكــي
فقــد اســتخدم كلمــة «الكتــب ،الســيف» ،ومهــا كلــات
تكررتــا يف مطلــع أيب متــام ،لكــن مطلــع عبــداهلل الزيــد
مل يــرد فيــه ســوى كلمــة «أصــدق»؛ إال أننــا نقــرأ مــن
اخللــف قصيــدة أيب متــام مــن حيــث الــوزن والقافيــة
واملســتفتح.

( )121انظــر :أمحــد الصغــر املراغــي ،بنــاء قصيــدة اإلبيجرامــا
يف الشــعر العــريب احلديــث ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب،
القاهــرة ،2012 ،ص.186

-االنحراف الرتكيبي:

يعــدُّ هــذا النــوع مــن االنحرافــات األســلوبية التــي قــد
تُرتكــب مــن أجــل الــرورة الشــعرية ،وقــد تكــون
عفويــة لكنهــا عنــد بعــض الشــعراء حتتمــل أكثــر مــن
معنــى()122؛ هلــذا «أمجــع معظــم اللغويــن والنحــاة عــى
التأكيــد عــى ازدواجيــة اللغــة ،والحظــوا أن نظــام اللغة
الشــعرية إنــا يكمــن يف وظيفتهــا التحويليــة؛ ملــا تضمره
مــن مبــادئ اخلــروج والتجــوز واالتســاع ،إال أن حــدود
انتهــاك قوانــن اللغــة /األصــل يتضمــن رشوطــ ًا
وإمكانــات أوجزوهــا يف الــرورة التــي تتيــح للشــاعر
()123
مــامل تســمح بــه لغــره مــن أســاليب وتراكيــب»
؛ وهلــذا أجــاز بعــض النحويــن للشــعراء -دون
غريهــم -جتــاوز بعــض احلــدود النحــــوية للضــــرورة
الشــعرية(.) 124

( )122انظــر :عبدالكريــم جماهــد ،االنزياحــات األســلوبية يف
لغــة عــرار مــن خــال ديوانــه «عشــيات وادي اليابــس» ،املجلــة
العربيــة للعلــوم اإلنســانية ،جامعــة الكويــت ،العــدد  ،82ربيــع
2003م ،ص .120
( )123خــرة محــر العــن ،شــعرية االنزيــاح ،دراســة يف
مجاليــات العــدول ،مؤسســة محــادة للدراســات اجلامعيــة والنــر
والتوزيــع ،إربــد ،ط 2001 ،1م ،ص . 15
( )124انظــر :حممــد بــن جعفــر التميمــي القــرواين ،رضائــر
الشــعر ،كتــاب ماجيــوز للشــاعر يف الــرورة ،حتقيــق ورشح
ودراســة د.حممــد زغلــول ســام ،د.حممــد مصطفــى هــدارة،
منشــأة مــر ،اإلســكندرية (د.ت) ،ص .29
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ونقــع عــى نصــوص جيــدة وظفــت االنحــراف اللغوي
توظيفــ ًا يقــرن مــع حاجــة اقتضتهــا طبيعــة اإليقــاع
أحيانـ ًا ،فخرجــت بذلــك عــن القواعــد املألوفــة ،وأكثــر
مــا وقــع فيــه شــعراء ديــوان «حزميــات» رصف املمنــوع
مــن الــرف ،وهــو مــا ســأركز عليــه ،وأول نمــوذج
نــراه يف هــذا البــاب قــول حممــد بــن عــي العمــري يف
قصيدتــه «أرسج هلــا الريــح»:

وجــاءت جمــرورة بالبــاء وحقهــا أن جتــر بالفتحــة نيابــة
عــن الكــرة ،لكــن الشــاعر جــاء هبــا مرصوفــة منونــة
وجمــرورة بالكــرة الظاهــرة عــى آخرهــا ،ورضورة
الشــعر أجلأتــه إىل هــذا االنحــراف اللغــوي الظاهــر.
كذلــك نــرى الشــاعر صالــح بــن عــي العمــري يف
قصيدتــه «غضبــة الرضغــام» يــرف املمنــوع مــن
الــرف لعلتــن مهــا الوصفيــة ووزن أفعــل ،يقــول:

سم باهللِ ُتطِ ْر َّ
اصم ٍة
كل َق َ
َو ِّ
خالق ِم ٍ
()125
ِ
يكال ِ
بإذن ِ
وج ِربيال
		

من فِ ٍ
كرة َرض َعت َحليب ًا أسود ًا
ْ

اقــرن اســم «ميــكال وجربيــل» يف القــرآن الكريــم
وكالمهــا ممنوعــان مــن الــرف للعلميــة والعجمــة،
ٍ
«ميــكال» مرصوفــة أي
لكــ َّن الشــاعر جــاء بلفــظ
جمــرورة بالكــرة الظاهــرة ومنونــة ،يف حــن أن األصــل
يف املمنــوع مــن الــرف يف حــال اجلــر أن جيــر بالفتحــة
نيابــة عــن الكــرة ،لكنــه لــو جــاء بــه جمــرور ًا بالفتحــة
الختـ َّـل وزن البيــت ،وهــذا مــن املواضــع التــي أجــاز
النحويــون للشــاعر جتــاوز حــدود اللغــة فيــه.
ومــن ذلــك  -أيضــ ًا -قــول الشــاعر ســعد عطيــة
الغامــدي يف قصيدتــه «يمــن اإلخــاء»:

فكلمــة «أســود» ممنوعــة مــن الــرف للوصفيــة وجميئها
عــى وزن «أفعــل» ،لكــن الشــاعر رصفهــا فجــاءت
منونــة حفاظـ ًا عــى وزن البيــت ،وهــو مــن الــرورات
التــي جييــز النحــاة للشــاعر ارتكاهبــا.
أمــا رصف صيغــة منتهــى اجلمــوع فهــو شــائع لــدى
كثــر مــن الشــعراء ،ومنــه قــول الشــاعر خليــل بــن
إبراهيــم الفزيــع يف قصيدتــه «عاصفــة احلــزم»:

وس ِ
ٍ
َويست ُ
طوتا
َغيث
بإيران َ

طريق الدَّ م ِع لإلجرا ِم
َت
َسلك ْ
َ

()127

محن يف ثِ َق ٍة
َأ
الر َ
ٌ
شاوس َعاهدُ وا َّ
ِ
ِ ()128
وما استَعانُوا ِ
الواحد األحد
بغري

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

وكــا رأينــا جمــيء كلمــة «أشــاوس» مرصوفــة ومنونــة
بالضــم ،وقــد أجــاز النحــاة يف مثــل هــذه األلفــاظ
الــرف واملنــع ،فذهــب فريــق مــن النحــاة إىل جــواز
رصفهــا ،وعــدوه لغــة مــن لغــات العــرب ،وهــي لغــة
أهــل مكــة واملدينــة ،وقــد قــال بعضهــم :

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

( )127املصدر السابق ،ص . 36
( )128املصدر السابق ،ص . 40

ِ
إيرانا
وقد َرأى ُع ْصب َة
الشيطان َ
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والرصف يف اجلمع أتى كثري ًا

حتى ادعى قوم به التخيريا

()129

ولكــن الشــاعر هنــا مل يتَّبــع ســبيل التخيــر ،بــل جــاء
بالكلمــة مرصوفــة؛ ألن الــوزن أجلــأه إىل ذلــك ،فلــم
يكــن أمامــه مــن ســبيل إال رصف املمنــوع.

ثالث ًا :البنية الداللية:

تــرز األمهيــة املميــزة للبنيــة الدالليــة أهنــا متثــل مســتوى
التفســر ،وفيهــا تصبــح اجلمــل املبهمــة ،واملجملــة
الداللــة خاليــة مــن اإلهبــام والغمــوض( ،)130وبنــا ًء
عليــه ،فــإن اخلطــاب الشــعري يــؤدي شــاعريته دون
عنــاء أو تكلــف ،فيجــيء ذلــك اخلطــاب فائح ـ ًا برؤيــة
الشــاعر ووهــج آالمــه ومهومــه وقضايــاه؛ ولذلــك فــإن
الشــعر كل كلمــة منــه «أ ّيـ ًا كانــت توقــظ دائـ ًا يف الذهن
صــورة مــا هبيجــة أو حزينــة ،رضيــة أو كرهيــة ،كبــرة أو
صغــرة ،معجبــة أو مضحكــة ،تفعــل ذلــك مســتقلة
عــرف هــذا
ــر عنــه وقبــل أن ُي َ
عــن املعنــى الــذي ُت َع ِّ
املعنــى يف غالــب األحيــان»( .)131ومــن ذلــك املنطلــق
فســوف يرتكــز احلديــث يف هــذا املبحــث عــى عــدة
بنيــات دالليــة تتلخــص يف اللغــة املجازيــة ،والصــور
التشــبيهية واالســتعارية ،واألخيلــة التــي متثــل الداللــة
اإلحيائيــة فيهــا ظــاالً واضحــة للمعنــى املجــازي
والتصويــري ،ثــم الوقــوف عــى الــرؤى املؤثــرة يف
إجيابيــة إنتــاج النــص.
( )129انظــر :أبــو حيــان ،حممــد بــن يوســف األندلــي ،البحــر
املحيــط ،دار الفكــر ،بــروت ،ط 1983 ،2م.394/8 ،
( )130انظــر :راث كيمبســون ،نظريــة علــم الداللــة ،ترمجــة
عبدالقــادر قنينــي ،الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون ،2009 ،ص
. 157
( )131متــام حســان ،اللغــة بــن املعياريــة و الوصفيــة ،عــامل
الكتــب ،القاهــرة ،ط 2000 ،4م ،ص . 120

-1التشبيه:

يعرفــه ابــن رشــيق»-صفة الــيء بــا
التشــبيه  -كــا ِّ
قاربــه وشــاكله ،مــن جهــة واحــدة أو جهــات كثــرة
ال مــن مجيــع جهاتــه؛ ألنــه لــو ناســبه مناســبة كليــة
لــكان إيــاه»( )132وملــا بــات تشــبيه ًا؛ ولــذا فــإن التشــبيه
بــاب واســع يمثــل دعامــة أساســية يف بنــاء الصــورة
الشــعرية ،وهــذا مــا ســنقف عنــده كثــر ًا لــدى شــعراء
ديــوان «حزميــات» ،فقــد جتلــت مناطــق التشــبيه لدهيــم
كمعطــى بنــاه اخلطــاب الشــعري الواصــف للحــرب
ضــد العــدوان احلوثــي عــى اليمــن ،وقــد جــاء بعضهــا
نوعــ ًا مــن املامرســة الكالميــة املســكوكة بنمــط قديــم
مل خيــرج عــن إطــار الوجــوه البالغيــة والتقنيــات
التشــبيهية املتداولــة؛ ألن أغلــب الشــعراء يصــدرون
عــن آليــة عامــة يف التفكــر ،أي عــن آليــة معرفيــة
إدراكيــة متشــاهبة ،أو مــا يمكــن لنــا أن نســميه بالــذوق
األديب الســائد ،مــع وجــود بعــض التجديــد يف بعــض
الصــور مكثفــة الداللــة التــي جتعــل املشــبه واملشــبه بــه
عــى حــد قريــب جــد ًا مــن االحتــاد ،وذلــك مــا أشــار
إليــه قدامــة بــن جعفــر بقولــه« :أحســن التشــبيه هــو
مــا أوقــع بــن الشــيئني اشــراكهام يف الصفــات أكثــر
مــن انفرادهــــا فيـــها ،حتـــى يــــدين هبــــا إىل حــــال
االحتــــاد»()133؛ ولذلــك جــاءت التشــبيهات ذات نمــط
معــروف متــداول ال يــكاد خيــرج املشــبه بــه عــن حــدود
الطبيعــة والتشــبيهات التــي يعرفهــا الشــاعر العــريب
ويتداوهلــا يف آنــه وتليــده.

( )132ابن رشيق ،العمدة. 455/1 ،
( )133قدامــة بــن جعفــر ،نقــد الشــعر ،حتقيــق عبداملنعــم
خفاجــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت( ،د.ت) ،ص .124
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ولــو شــئنا رضب أمثلــة عــى ذلــك فإننــا ســنعثر عــى
نــاذج كثــرة لشــعراء شــبهوا امللــك ســلامن بشــجاعته
باألســد وإقدامــه بالليــث ،وهــو تشــبيه قديــم حديــث،
اليــزال ألقــه ومجالــه حتــى اآلن باقيـ ًا؛ ألن األســد هيــزم
اجلمــوع لوحــده أحيانــ ًا ،وقــد صنــع الشــعر  -منــذ
القــدم -لألســد صــورة ذهنيــة للســمو والعظمــة،
وصــوره رمــز ًا للبطــش والتســلط ،وعنوانــ ًا للســيطرة
َّ
والشــجاعة؛ وهلــذا نالحــظ عنايــة الشــعراء الفائقــة
يف املحافظــة عــى هيبــة األســد ،وتقويــة رمــزه كســ ّيد
مملكتــه؛ وهلــذا رأيــت أن أكثــر التشــبيهات دورانــ ًا يف
ديــوان «حزميــات» هــو التشــبيه بالليــث ،ومــن ذلــك
قــول عبــداهلل بــن ســعد الغانــم يف قصيدتــه «عاصفــة
احلــزم»:

لامن ٌ
اء َس َّع َرها
َس ُ
ليث وذي َ
اهليج ُ
ِ ()134
ِ
		من ٌ
سبيل اهللِ ُمبتد ُر
َّك يف
َُ
ـاعر امللـ َ
ـك ســلامن بالليــث،
ففــي هــذا البيــت شــبه الشـ ُ
ومســعر اهليجــاء بحنكــة وحكمــة وليســت احلــرب
عنــده ألجــل احلــرب؛ وإنــا 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
األداة يكــون أقــوى مــن املشــبه ،أمــا يف حــال حــذف
األداة فــإن املشــبه واملشــبه بــه يســتويان يف القــوة.

( )134ديوان «حزميات» ،ص . 62
38

أمــا يف قصيــدة «نكبــة الطامعــن» ألمحــد بــن عيضــة
الثقفــي ،فقــد شــبه امللــك ســلامن بالليــث أيض ـ ًا لكنــه
جــاء بالتشــبيه مســتخدم ًا أداة التشــبيه «الــكاف» يف
قولــه:

إ َذا َشم ُظل ًام ثار كال َّل ِ
يث َغاضب ًا
َ
َّ
ِ
()135
ْ
إن ذا ُ
َ
أول الوعد
َرصناك،
ن
فاهنأ َّ
ولقــد كان الشــاعر دقيقــ ًا عندمــا بــدأ البيــت بالفعــل
ـم» بعــد أداة الــرط «إذا» ،يف داللــة واضحــة عــى
«شـ َّ
حــب امللــك ســلامن الســتتباب العــدل وعــدم الظلــم،
فالشــم مقدمــة للشــعور بالــيء ثــم يتلــو ذلــك
مشــاهدته ،فمــن نبــذه للظلــم أنــه بمجــرد أن يشــم
الظلــم يستشــيط غضبــ ًا ليثــأر للمظلــوم ثــورة الليــث
يف قوتــه وعنفــه وهيبتــه ،ثــم ال يرتــاح حتــى ينــر
الظــامل وهينــأ بتحقيــق الوعــد الــذي رضبــه عــى نفســه
بالنــرة.
ومــن قــوة الليــث إىل قــوة الســيل بشــدته ،فقــد شــبه
الشــاعر أمحــد عبدالرمحــن حنيــدو يف قصيدتــه «عاصفــة
احلــزم» امللــك ســلامن بالســيل يف قولــه:

كالس ِ
يل َيع ُلو َه ِد ُير ُه
َف ُ
جئته ُم َّ
()136
ب
َفيقلِب مايط ُفو
يرس ُ
َ
وماهو ُ
املشــبه بــه يف أغلــب األمثلــة الســابقة يــأيت موصوفــ ًا،
فالليــث يزجمــر مــرة ويغضــب أخــرى ،وكذلــك هنــا،
فقــد أقبــل امللــك ســلامن إىل العــدو كالســيل الــذي
( )135املصدر السابق ،ص . 74
( )136املصدر السابق ،ص . 81
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يعلــوه اهلديــر ليقلــب كل مــا طفــا عليــه أو ترســب،
فــأراد الشــاعر أن يظهــر قــوة امللــك ســلامن عندمــا أقبــل
عــى العــدو فشــبهه بالســيل الــذي ال يســتطيع أحــد
الوقــوف أمامــه ،ومــن وقــف فــإن مصــره اهلــاك؛ ألن
الســيل قــوي هــادر يقلــب أســفله أعــاه والعكــس.
أمــا «عاصفــة احلــزم» ذلــك االســم الــذي تــردد يف كل
ناحيــة مــن أنحــاء العــامل فإهنــا قــد غــرت موازيــن
القــوى وردعــت الفــرس وأفشــلت خمططاهتــم
وأصابتهــم بالتخبــط؛ لــذا أطلــق عليهــا «عاصفــة»
لقوهتــا وتغيــر معــامل املــكان الــذي حتــل بــه ،فقــد
شــبهها الشــاعر بديــع فتــح اهلل عبدالعزيــز يف قصيدتــه
«بلقيــس وعاصفــة احلــزم» بالريــح يف قولــه:

احلز ُم يبدُ و ك ِ
الريحِ َعاصف ًة
َمثل ِّ
ِ
ِ
()137
العصف كَال َعدَ ِم
ي بعدَ
تُبقي األعاد َ

الشــاعر هنــا خياطــب امللــك ســلامن بــأن يســوق ألرض
اليمــن التــي متــرد فيهــا احلوثــي وأفســد أن يســوق إليهــا
غــارات وجنــود ًا 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 إفســاد ًا
وتدمــر ًا وقتــ ً
ا وســلب ًا وهنبــ ًا حتــى جاءتــه عاصفــة
احلــزم التــي أوقفتــه وحــدت مــن متــرده ،وأفشــلت
خمططاتــه ،ومزقــت مجعــه فتــوىل الدبــر طريــد ًا ،وقــد
أبــدع الشــعراء يف وصــف حالتــه ،فنــرى الشــاعر خليــل
بــن إبراهيــم الفزيــع يف قصيدتــه «عاصفــة احلــزم»
يشــبهه باهلــر اخلائــف مــن غضبــة األســد «ســلامن»،
يقــول:

ت َج َع ُه ُّ
عر َف َّر َق ُه
وم َّز َق ْ
والذ ُ
ِ ()139
َاهلر يف َخوفِ ِه ِمن َغ ْض ِبة األسد
ك ِّ

الريــح العاصفــة القويــة البــد أن تغــر املــكان ،وهــذا
مــا كان مــن عاصفــة احلــزم التــي أطلقهــا امللــك ســلامن
عندمــا أحالــت خمططــات اإليرانيــن يف املنطقــة إىل
خســارة وبــوار ،وبــددت احلوثيــن وبعثرهتــم فأصبحــوا
كالفئــران خيتبئــون كلــا ســمعوا غــارة أو حتليــق طائــرة.
ونــرى الشــاعر حممــد العمــري يف قصيدتــه «أرسج
هلــا الريــح» يشــبه عاصفــة احلــزم هبزيــم الرعــد الــذي
يرعــب ويــأيت بعــده الســيل اجلــارف ،يقــول:

حتــ ًا لــن يقــف اهلــر أمــام غضبــة األســد ،وأنــى لــه
الوقــوف يف وجــه ســلامن احلــزم ،فوجــه الشــبه بــن اهلــر
واحلوثــي هــو مــا رصح بــه الشــاعر بقولــه «يف خوفــه»،
وقريــب منــه جــد ًا تشــبيه الشــاعر حممــد بــن عبدالعزيــز
املوســى يف قصيدتــه «بــك احلــق يعلــو» حــن شــبههم
بالفــأر بقولــه:

وس ْق هلا كَهزي ِم الر ِ
عد َساري ًة
َ
َّ
ُ

وتلِيال
اجلو تسبيح ًا َ
ت َُض ُّج يف ِّ

( )137املصدر السابق ،ص . 77
( )138املصدر السابق ،ص . 15

()138

احلوثي كال َف ِ
أر َخائف ًا
وأضحى بنو
َ
ِّ

		

إذا مارأى برق ًا ِ
وهيرب
يذ ُّل
ُ
َ
َ

()140

ٍ
ثقافــة رمــز لإلفســاد؛ لــذا جــاز
الفــأر دائــ ًا يف كل
( )139املصدر السابق ،ص .40
( )140املصدر السابق ،ص . 83
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قتلــه يف احلــل واحلــرم؛ ألنــه مــن الفواســق ،كــا أن
مــن عادتــه اخلــوف واالختبــاء ،وهــذا مــا ينطبــق عــى
احلوثــي يف أرض اليمــن ،ويف ثقافــة الشــعوب أيضــ ًا
دائـ ًا تربــط الذهنيـ ُة اهلـ َّـر بالفــأر ،ولعــل هــذا مــا جيمــع
بــن البيتــن ،وجيمــع بينهــا رابــط آخــر هــو اخلــوف،
فــكال الشــاعرين رصحــا باخلــوف للمشــبه بــه ســواء
أكان هــر ًا أم فــأر ًا.

وتنقســم االســتعارة عنــد البالغيــن باعتبــار ذكــر
املشــبه بــه أو ذكــر مــا خيصــه قســمني :ترصحييــة ،وهــي
مــا رصح فيهــا بلفــظ املشــبه بــه ،ومكنيــة ،وهــي مــا
حــذف فيهــا املشــبه بــه ورمــز إليــه بــيء مــن لوازمــه
( ،)144فمــن نــاذج االســتعارة الترصحييــة ومواطنهــا يف
ديــوان «حزميــات» قــول ماجــد بــن عبــداهلل الغامــدي
يف قصيدتــه «ســلامن املعتصــم»:

-2االستعارة:

ٌ
ُور اهللِ يد َف ُع ُه
َجمر ن ُ
ليث ُيز ُ
()145
ُ
واإلنصاف ِّ
والش َي ُم
العدل
َو َحدُّ ُه
ُ

انشــغل النقــاد والدارســون القدامــى واملحدثــون
باالســتعارة ،وأخــذت مــن تفكريهــم أي مأخــذ؛
ولذلــك تنوعــت تفســراهتم ونظرياهتــم حوهلــا،
وتبــوأت حمــ ً
ا أرحــب يف مؤلفاهتــم وأبحاثهــم ،ولــن
تســعفنا طبيعــة البحــث هــذا أن نخــوض يف تفاصيــل
تعريفاهتــا أكثــر ،لكننــا نــورد تعريــف القــايض اجلرجاين
هلــا بقولــه« :االســتعارة مــا اكتُفــي فيهــا باالســم
املســتعار عــن األصــي ،ونقلــت العبــارة فجعلــت يف
مــكان غريهــاِ ،
ومالكُهــا بقــرب التشــبيه ،ومناســبة
املســتعار للمســتعار لــه ،وامتــزاج اللفــظ باملعنــى حتــى
ال يوجــد بينهــا منافــرة ،وال يتبــن يف أحدمهــا إعــراض
عــن اآلخــر» ( ،)141لكــن عبدالقاهــر اجلرجــاين يعرفهــا
بـــ» أن تريــد تشــبيه الــيء بالــيء فتــدع أن تفصــح
بالتشــبيه وتظهــره ،وجتــيء إىل اســم املشــبه بــه فتعــره
املشــبه وجتريــه عليــه» ( ،)142فاالســتعارة رضب مــن
التشــبيه عــى حــد قــول عبدالقاهــر اجلرجــاين (.)143
( )141ابن رشيق ،العمدة. 429/1 ،
( )142عبدالقاهــر اجلرجــاين ،دالئــل اإلعجــاز ،تقديــم حممــد
رشــيد رضــا ،دار الكتــاب ،بــروت ،لبنــان ،ط1988 ،1م ،ص
. 67
( )143انظر :عبدالقاهر اجلرجاين ،أرسار البالغة ،ص .41
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االســتعارة تكمــن يف خــروج كلمــة «ليــث» عــن داللتها
احلقيقيــة إىل الداللــة االســتعارية لشــخص امللــك
ســلامن ،إذ شــبه امللــك ســلامن بالليــث يف شــجاعته
ـوض باملشــبه
وإقدامــه وقوتــه ،وســكت عــن املشــبه وعـ َّ
بــه ،أمــا القرينــة املانعــة مــن إرادة املعنــى احلقيقــي
فهــي مجلــة «نــور اهلل يدفعــه» وأيض ـ ًا عنــوان القصيــدة
«ســلامن املعتصــم» ،فقــد منعــت الذهــن مــن الذهــاب
إىل املعنــى احلقيقــي وهــو األســد.

( )144انظــر :أمحــد مصطفــى املراغــي ،علــوم البالغــة:
البيــان ،املعــاين ،البديــع ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط ،3
1414هـــ1993/م ،ص . 270،271

( )145ديوان «حزميات» ،ص . 125
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أمــا جنــود ســلامن فإهنــم قــد تربــوا عــى يديــه ،يأمتــرون
بأمــره ،وينتهــون بنهيــه ،وال عجــب أن يكونــوا آســاد ًا
مثلــه ،فالليــث ال ينجــب إال ليوثـ ًا مثلــه؛ وهلــذا اســتعار
الشــاعر عبدالرمحــن بــن عــي احلمــدي جلنــود ســلامن
كلمــة «ليــوث» ،يقــول:

ُل ُ
لامن مل تَن َف َّ
ك َصائِ َل ًه
يوث َس َ
ُأسدُ ال َف ِ
()146
الس ْح ِ
الة و َف َ
قبان
ب ُع ُ
وق ُّ
ْ

الشــاعر مل يكتـ ِ
ـف بتشــبيههم بالليــوث بــل أضافهــم إىل
امللــك ســلامن وكأهنــم أبنــاؤه الذيــن تربــوا عــى يديــه
واســتمدوا التوجيــه مــن عنــده ،وكام أن ســلامن كاألســد
يزجمــر ويغضــب يف احلــق ،فــإن اجلنــود هنــا كالليــوث
يصولــون غضبــ ًا عــى العــدو ،ومــن مجيــل هــذه
االســتعارة أن الشــاعر قــرن بــن حالتــن تشــبيهيتني
للجنــود ،فهــم ليــوث يف الفــاة يصولــون ،وأيضـ ًا هــم
عقبــان فــوق الســحاب حيومــون ،ومــا أمجلهــا مــن
اســتعارتني.

وتأكيــد ًا للمعنــى الســابق بــأن اجلنــود أبنــاء ســلامن
نــرى الشــاعر ســعيد بــن نــارص القــرين يف قصيدتــه
«يمــن املجــد وريــاض الســام» ،يســتعري هلــم لفــظ
«األشبال» يف قوله:

لامن َأ َ
رسل ْ
أشبا َل ُه
وس ُ
َ
تكون ُسدَ ى
وآما َل ُه لن
		
َ
َ
لامن ه َّيأ ْ
أشبا َل ُه
وس ُ
َ
()147
األمن أو هدَّ َدا
زعزع
ملن
		
َ
َ
ْ
ففــي البيتــن يشــبه الشــاعر جنــود ســلامن الذيــن
أرســلهم وهيأهــم بأشــبال األســد ،وال يعنــي تشــبيههم
باألشــبال أهنــم صغــار ،إنــا يعنــي أهنــم تربــوا عــى
يديــه وأخــذوا مــن حزمــه وشــجاعته وإقدامــه ،فاالبــن
رس أبيــه.
 كــا يقــالُّ -وتظهــر فاعليــة االســتعارة ويقــوى تأثريهــا عندمــا
يتهافــت الشــعراء عــى مشــبه بــه واحــد ،وهنــا تســتثرينا
اســتعارة صــورة الصقــور جلنــود ســلامن ،وقــد تكــررت
هــذه االســتعارة عنــد أكثــر مــن شــاعر ،منهــم عــى
ســبيل املثــال يف قــول صالــح بــن عــي العمــري يف
قصيدتــه «غضبــة الرضغــام»:

الب َقص ُفها
قور واملخَ ُ
َطارت ُص ٌ

كل ِع ِ
دار ِّ
صامي
صار
الفضاء َم َ
َ
ُ

()148

واالســتعارة نفســها نراهــا عنــد حممــد فــرج العطــوي يف
( )146املصدر السابق ،ص . 68

( )147املصدر السابق ،ص . 88
( )148املصدر السابق ،ص . 38
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قصيدته «تعانق كل ثانية سامء» ،حيث يقول:

بعاص َف ٍة مسو ٍ
ِ
مة َعليها
ُ َ َّ

املوت َ
اء
َطلب
َ
قور ت ُ
ُص ٌ
انتش َ

()149

واالســتعارة ذاهتــا -أيض ًا-نراهــا عنــد عــي طعفــوس
اخلــراين يف قصيدتــه «يــا خائنـ ًا يمــن اإليــان واحلكــم»،
يقــول:

َ
اجلو َح ِام َل ًة
قور ِّ
جاءتك منَّا ُص ُ

ال كُت َبت يف َغ ِ
َرسائ ً
يهب ال ُّظ َل ِم

()150

وكذلــك عنــد فهــد بــن عــي العبــودي يف قصيدتــه
«براكــن مــن عــل» ،يقــول:

حتَّى رماهم صقور ِ
انجرحوا
الع ِّز َف
ُ
َ ُ ُ ُ
ِ ()151
َم ْن ذا ُيالقي ال َّل َظى بال ِّط ِ
ني وال ُّطوب
وموطــن االســتعارة املشــرك تشــبيه اجلنــود املرابطــن
بطائراهتــم بالصقــور الذيــن يرصــدون حتــركات العــدو
عــى احلــدود ،وكل اســتعارة هلــا قرينــة مانعــة مــن
إرادة املعنــى احلقيقــي ،فاجلامــع بــن هــذه النــاذج أن
االســتعارة تعتمــد عــى العالقــة بــن املســتعار منــه
وهــي «الصقــور» واملســتعار لــه وهــم «اجلنــود» بجامــع
رسعــة احلركــة والقــوة والــذكاء ،وهنــا يبــدو الشــعراء
أكثــر عنايــة باختيــار عنارصهــم اللغويــة  ،فالرتكيــب
االســتعاري يف كل األبيــات يعكــس التوظيــف اجليــد
( )149املصدر السابق ،ص . 104
( )150املصدر السابق ،ص . 95
( )151املصدر السابق ،ص . 110
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هلــذا الطائــر؛ ملــا يمتــاز بــه مــن صفــات متيــزه عــن غــره
مــن اجلــوارح ،إذ يوصــف بأنــه صيــاد ماهــر لفريســته
التــي يتغــذى عليهــا ،كــا أنــه ُيعــد مــن أرسع الطيــور،
يتحمــل اجلــوع والعنــاء،
يف حــن أنــه ص ّيــاد صبــور،
ّ
ولــه وقفــة شــاخمة ،وحــدّ ة بــر قويــة ،يتمتــع بالــذكاء
والقــوة ،والشــجاعة ،والكربيــاء؛ لذلــك أصبــح حمــط
اهتــام الشــعراء.
أمــا االســتعارة املكنيــة ،فهــي كثــرة جــد ًا يف ديــوان
«حزميــات» ،وهــذا النــوع مــن االســتعارة يبــدو
أكثــر ثــراء وأشــد عمقــ ًا مــن ســابقتها االســتعارة
«الترصحييــة»؛ ألن «عمليــة النقــل ال تتجــى إال بعــد
تفكــر وتأمــل ،وإثبــات وتزجيــة ،ممــا يــؤدي إىل
إدراك عالقــة التشــابه التــي ختتفــي يف طيــات الصــورة
املتشــكلة؛ نظــر ًا الختفــاء املشــبه بــه ،إذ ال يوجــد إال
بعــض لوازمــه مقرتنــة باملشــبه ،وهــذا التخفــي لعالقــة
التشــابه هــو نفســه املصــدر الثــر لعطــاء هــذه الصــورة،
وهــو أيـضـــ ًا مــن أسـبـــاب تسمـــيتها باالستـــعارة
املكـــنية» ( ،)152ومــن نــاذج الصــور االســتعارية يف
ديــوان «حزميــات» قــول حممــد بــن عــي العمــري يف
قصيدتــه «أرسج هلــا الريــح»:

َأرسج هلا الريح القاالً ِ
والقيال
ِّ َ
ْ
ِ
()153
نعاء قد ُملئَت ُرعب ًا وتَضليال
َص ُ

الشــك أن لالســتعارة املكنيــة هنــا دور ًا أساســي ًا يف
عمليــة اإلنتــاج اجلــايل التصويــري يف النــص ،فتشــبيه
الريــح باملطيــة التــي تــرج وحــذف املشــبه بــه والتكنيــة
عنــه بــيء مــن لوازمــه وهــو اإلرساج أمــر يثري الدهشــة
( )152ســعد أبــو الرضــا ،يف البنيــة والداللــة منشــأة املعــارف،
اإلســكندرية1988 ،م ،ص .190
( )153ديوان «حزميات» ،ص . 15
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وجيــي احلــس التصــوري لــدى املتلقــي؛ ألهنــا تســبغ
عــى العاصفــة التــي أطلقهــا امللــك ســلامن الرسعــة
والقــوة والعظمــة ،كيــف ال؟ وهــو يــرج الريــح ثــم
يمتطــي صهوهتــا نحــو صنعــاء التــي امتــأت رعبــ ًا
وخوفـ ًا وتضليـاً ،فهــي بحاجــة إىل رسعــة إنقــاذ ،ولــن
يــؤدي هــذا املعنــى إال االســتعارة املكنيــة التــي ُوظفــت
الريــح املرسجــة فيهــا.
وقريــب مــن هــذه االســتعارة قــول حممــد فــرج
العطــوي يف قصيدتــه «تعانــق كل ثانيــة ســاء» خماطبــ ًا
امللــك ســلامن:

العنان ِّ
رأي
أرخيت
َو
َ
َ
لكل ٍّ
()154
الفضاء
أرسجت
زمت
َ
وحني َع َ
َ
َ
هــا نحــن أمــام اســتعارة تتســع لــكل املعنويــات كــي
تدخــل يف إهــاب املحسوســات مــن الكائنــات احليــة،
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 داللتيهــا ،وهنــا يــأيت دور اخليــال املبــدع أو القــدرة
الرتكيبيــة عــى الربــط بينهــا ،وهــذا مــا جعــل الفضــاء
مطيــة تــرج وهلــا عنــان ،وتلــك االســتعارة هــي
التــي اســتنطقت ذلــك الفضــاء فجعلتــه يــرخ عنــد
الشــاعر صالــح بــن عــي العمــري يف قصيدتــه «غضبــة
الرضغــام» يف قولــه:

( )154املصدر السابق ،ص . 104

صخَ الفضاء ِ
يض ُّج من َأرسابِنا
َ
ُ
()155
فأعا َد َ
الـحل ِم لألحال ِم
أهل ُ

بفعــل االســتعارة املكنيــة تُســبغ الســات اإلنســانية عــى
«الفضــاء» ويمنــح صفــة احليــاة اإلنســانية ليبــدو إنســان ًا
ذا صــوت يناغــم احلــدث ،فنظــر ًا المتــاء الفضــاء مــن
أرساب الطائــرات كأنــه يــرخ يف وجــه العــدو لينــذره
بمجــيء املقاتــات التــي ســتعيد احللــم ألصحابــه
وحتــرر أرض اليمــن مــن احلوثــي املغتصــب.
ويتســع مضــار األنســنة ليتحــول الظــل واملــوت
إىل إنســانني يمكــن التعامــل معهــا بطريقــة تتحــول
معهــا األشــياء غــر العاقلــة إىل هيــأة إنســانية «هبــدف
إغنــاء املعنــى ورفــد الصــورة االســتعارية بــا يعززهــا
ويوضحهــا ويقــوي تأثريهــا» ( ،)156وهــذا مــا يتجــى
لنــا يف الصــورة االســتعارية املتمثلــة يف بيــت عبــداهلل بــن
ســليم الرشــيد الــذي يقــول فيــه:

ِ
اهلجري
ي ُلو ُذ بنا ال ِّظ ُّل عندَ

		

ِ
للموت يف املن َع َط ْ
ف
َكمن
ون ُ

()157

تتــوىل االســتعارة هنــا مهمــة التعبــر الدقيــق عــن
قمــة الفخــر بالقــوة والســلطان ،وتــرز قــوة الصــورة
االســتعارية مــن خــال املفارقــة عندمــا يســتحيل
الظــل الــذي كان يــاذ بــه عنــد اهلجــر إىل كائــن يلــوذ
بغــره ،وعندمــا يتحــول املــوت الــذي يتصيــد النــاس
( )155املصدر السابق ،ص . 37
( )156وجــدان الصايــغ ،الصــورة االســتعارية يف الشــعر العــريب
احلديــث ،رؤيــة بالغيــة لشــعرية األخطــل الصغــر ،املؤسســة
العربيــة للدراســات والنــر ،بــروت ،ط 2003 ،1م ،ص . 103
( )157ديوان «حزميات» ،ص . 28
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ويأخذهــم عــى حــن غــرة إىل كائــن حــي ُيكمــن لــه
و ُيصطــاد عنــد املنعطــف ،وهنــا متــام الدهشــة والغرابــة؛
ألهنــا تنقــل املعنــى إىل درجــة مــن درجــات املبالغــة،
فالظــل يرمــز إىل االحتــاء واللجــوء لكنــه اليــوم كائــن
حيتمــي هبــم ،واملــوت يرمــز إىل الفنــاء والــزوال هــا هــو
اليــوم يفــر عنهــم ويكمنــون لــه ،فاملعــاين تتضاعــف
داخــل االســتعارة حاملــة داللــة إحيائيــة مركبــة لتضــع
أمــام املتلقــي لغــة حتمــل عالقــات جديــدة هتــدف
إىل إيصــال رســالة إىل العــدو احلوثــي مفادهــا أن مــن
حيارهبــم ليســوا جنــود ًا كســائر اجلنــود ،وعــى املتلقــي
أيضــ ًا أن يــدرك تلــك القــوة املتناهيــة كــي يصــل بــه
النــص إىل األفــق الــداليل الــذي يتغيــاه الشــاعر مــن
خــال هاتــن االســتعارتني.

-3الكناية :

ُت َعــد الكنايــة مــن بليــغ القــول؛ ألهنــا أبلــغ مــن
الترصيــح ،قــد خيتفــي وراءهــا الشــاعر أو الناثــر فــا
يقــول املعنــى بشــكل أو بصــورة رصحيــة مبــارشة ،فهــي
عرفهــا عبدالقاهــر
متثــل البعــد اآلخــر للمعنــى ،وقــد َّ
اجلرجــاين بأهنــا «أن يريــد املتكلــم إثبــات معنــى مــن
املعــاين ،فــا يذكــره باللفــظ املوضــوع لــه يف اللغــة،
ولكــن جيــيء إىل معنــى هــو تاليــه وردفــه يف الوجــود،
فيومــئ بــه إليــه ،وجيعلــه دليــ ً
ا عليــه»( ،)158وهــي
أســلوب منبـ ٌّ
ـث يف ديــوان «حزميــات» ،كقــول صالــح
بــن عــي العمــري:

ِ
لغريه
لامن قدْ ت ََر َك الكال َم
َس ُ
يل ِ
()159
رسى بِ َل ِ
الف ْع ِل لل ُّظ َّ
ال ِم
		
َو َ
( )158عبدالقاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،ص.66
( )159ديوان «حزميات» ،ص . 37
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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
هــذه الكنايــة تســرجع معنــا بعــض الرســائل التــي
اشــتهرت وذاع صيتهــا حتــى صــارت مث ـ ً
ا يــرب يف
العــزة والعــزم واحلــزم عندمــا يتبــادل احلــكام املســلمون
مــع أعدائهــم الرســائل ،ويف مقاربــة بــن احلالني ســنجد
التاريــخ يســعفنا بقصــة هــارون الرشــيد الــذي ثــارت
ثائرتــه مــن نقفــور الــروم إثــر هتديــده لــه ،فــا كان منــه
إال أن كتــب عــى ظهــر رســالته« :مــن هــارون أمــر
املؤمنــن إىل نقفــور كلــب الــروم ،قــد قــرأت كتابــك
واجلــواب مــا تــراه دون أن تســمعه ،والســام» ،واحلــال
مــع ســلامن احلــزم الــذي تــرك الــكالم لغــره وســار يف
ليــل هبيــم إلخــراج احلوثيــن مــن أرض اليمــن ونــرة
أشــقائه.
ومــا يتصــل بعاصفــة احلــزم تســتوقفنا كنايــة أخــرى
تصــف حــال اليمــن بعــد انطــاق تلــك العاصفــة،
يقــول عيســى بــن عــي جرابــا يف قصيدتــه «كــف
الضــاد»:

ت ُ ِم َلجل ًة فعاد ٍ
مليت
َه َّب ْ
َ
()160
َ
ن ٌ
رصارها
َبض
وأهرق َصم َت ُه إِ ُ
ٍ
مليــت نبــض» كنايــة ،وهنــا إشــارة
ففــي قولــه «فعــاد
إىل أن عاصفــة احلــزم عندمــا ه َّبــت يف أرجــاء اليمــن
قاصــدة وقــف زحــف احلوثيــن وتوغلهــم فيهــا ،كأن
النــاس كانــوا ميتــن مــن اخلــوف واهللــع ،فتجــيء
( )160املصدر السابق ،ص . 16
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العاصفــة لتعيــد احليــاة والنبــض واألمــل يف هــؤالء
األمــوات واألرض املــوات ،وتــدب فيهــا احليــاة مــرة
أخــرى ،فمــن املعلــوم أن احلــرب التــي ســببها احلوثــي
ألهــل اليمــن أماتــت احلــرث والنســل ،فالكنايــة يف
اإلحيــاء بعــد املــوت.
وتأكيــد ًا للمعنــى الســابق نقــرأ كنايــة تصــف حــال
احلوثيــن يف اتباعهــم لعمالئهــم الفــرس الذيــن أرادوا
إهنــاك اليمــن والقضــاء عليــه ،يقــول الشــاعر ســعد
عطيــة الغامــدي يف قصيدتــه «يمــن اإلخــاء»:

رس عا ُثوا يف مر ِ
ابع ِه
َما َذا َلدى ال ُف ِ َ
ََ
()161
َوأس َل ُمو ُه إىل احلوثِ ِّي َضمآنَا
الكنايــة تكمــن يف قولــه «وأســلموه إىل احلوثــي ظمآنــا»،
فالظمــأ كنايــة عــن اإلهنــاك واإلتعــاب واســتنزاف كل
طاقاتــه وثرواتــه هبــذه احلــرب التــي ال ِق َبــل لــه هبــا،
ثــم ســلموه إىل خادمهــم احلوثــي منهــك ًا كــي يقــي
عــى مــا تبقــى مــن أهلــه وخرياتــه ،ويســتفتح الشــاعر
البيــت باالســتفهام اإلنــكاري التعجبــي الــدال عــى
إفــاس التفكــر لــدى بعــض النــاس بتصديقهــم ُوعــود
الفــرس.

تشــف الكنايــة يف بعــض األبيــات عــن
وكثــر ًا مــا
ُّ
االعتــزاز بالعــرب وبالوطــن الــذي مل يفتــأ أعــداؤه
يكيــدون لــه ،لكنــه شــامخ بعيــد عــن نواياهــم
وختطيطهــم ،يقــول الشــاعر عبــداهلل بــن ســليم الرشــيد
يف قصيدتــه «والــروق تغنــي»:

حمافِ ُلنا يف ِم ِ
هاد النُّجو ِم
َ

		

رشقني ال ُّز َل ْ
ف
للم
َ
ُتن َِّم ُق ُ

()162

الشــك أن شــعراء هــذا الديــوان قــد اختــذوا مــن الكناية
منطلقــ ًا قويــ ًا لبنــاء صورهــم الشــعرية اخلالقــة التــي
جــاءت لتذكرنــا بالشــأن العظيــم هلــذا البلــد وقادتــه
ومواطنيــه ،فالكنايــة هنــا تــرز بشــكل جــي ذلــك املقام
الــذي تتمتــع بــه هــذه البــاد ،إذ إن مكاهنــا ومكانتهــا
وحمافلهــا يف مهــاد النجــوم كنايــة عــن العلــو والرفعــة
فليــس فــوق النجــوم يشء.
وإذا كانــت مكانــة هــذا البلــد يف حمضــن النجــوم
ومهادهــا ،فــإن مــا لــدى بعــض الشــعراء كنايــات مــن
هــذا القبيــل ،فالشــاعر الرشــيد يضــع مكانــة هــذا البلــد
يف النجــوم رفعــة وعلــو ًا ،والشــاعر صالــح بــن عــي
العمــري يف قصيدتــه «غضبــة الرضغــام» يشــيد بالعــرب
عامــة بــأن هلــم الســبق يف كل يشء مــن خــال هــذه
الكنايــة:

عرب هلم َقصب الر ِ
يادة َمدُ هم
ُْ ٌ
َ ُ ِّ

		

َقد زَا َد باإلسال ِم واإلقدَ ا ِم

()163

عنــد عودتنــا إىل بعــض األبنيــة القديمــة نجدهــا تتآلــف
مــع بعــض األبنيــة احلديثــة ،فقدي ـ ًا كان يقــال« :حــاز
( )161املصدر السابق ،ص . 23

( )162املصدر السابق ،ص . 28
( )163املصدر السابق ،ص 36
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )4ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
قصــب الســبق» أي اســتوىل عــى األمــد ،وأصــل الســبق
أن العــرب كانــوا ينصبــون يف حلبــة الســباق قصبــة،
فمــن ســبق اقتلعهــا وأخذهــا عــن غــره إشــارة؛ إىل
أنــه الســابق ،ويف هــذا البيــت نجــد عبــارة «هلــم قصــب
الريــادة» تكنــي عــن نيــل العــرب األحقيــة واألســبقية
عــى غريهــم يف كل يشء ،فكأهنــم أخــذوا هــذه القصبــة
فســبقوا غريهــم مــن غــر نــزاع أو منافســة مــن أحــد.
أمــا حــال احلوثيــن الذيــن خضعــوا للفــرس وأضحــوا
أذنابـ ًا هلــم ينفــذون أجندهتم التي هتــدف إىل إفســاد العامل
العــريب واإلســامي واحتاللــه ،فنــرى الشــاعر ماجد بن
عبــداهلل الغامــدي يف قصيدتــه «ســلامن املعتصــم» يقــول:

ِجئنا َج َ
ولن
هابذ ًة نُردي اخلصو َم ْ
()164
هناب ِش ِذم ًة قد َساسها َع َج ُم
َ

يف قولــه« :رشذمــة قــد ساســها عجــم» كنايــة عــن
خضــوع احلوثيــن للعجــم والفــرس يف إيــران ،وقولــه:
«ساســها» كنايــة عــن اخلضــوع التــام هلــم ،واالئتــار
بأمرهــم واالنتهــاء بنهيهــم ،فالســائس دائــ ًا يصــدر
التعليــات ومــا عــى اآلخــر إال التنفيــذ؛ ألهنــم رشذمــة
يســاقون إىل املــوت.

-4املجاز املرسل :

عرفــه الســكاكي بأنــه «الكلمــة املســتعملة يف غــر ماهــي
َّ
موضوعــة لــه بالتحقيــق اســتعامالً يف الغــر بالنســبة إىل
نــوع حقيقتهــا مــع قرينــة مانعــة عــن إرادة معناهــا يف
ذلــك النــوع»( ،)165إذن فاملجــاز املرســل كالم مســتعمل
يف غــر مــا وضــع لــه لوجــود قرينــة مانعــة مــن إرادة
املعنــى احلقيقــي(.)166
وهــو كثــر شــائع يف الشــعر العــريب عمومــ ًا ،ويف
ديــوان «حزميــات» خصوصـ ًا ،ومــن خــال االســتقراء
وجــدت أكثــر أنــواع املجــاز املرســل شــيوع ًا مــن حيــث
عالقتــه مــا كانــت عالقتــه اجلزئيــة ،وهــو إطــاق
اجلــزء وإرادة الــكل ،وقــد تكــرر توظيــف هــذه العالقــة
عنــد كثــر مــن شــعراء الديــوان ،بــل واتفاقهــم عــى
معنــى واحــد هــو إطــاق مســمى العاصمــة «صنعــاء»
وإرادة الــكل وهــي «اليمــن» ،وال غرابــة يف ذلــك فــإن
«صنعــاء» العاصمــة تنــوب عــن «اليمــن» وأهلــه ،فهــذا
الشــاعر ســعيد بــن نــارص القــرين يف قصيدتــه «يمــن
املجــد وريــاض الســام» خياطــب «صنعــاء» قاصــد ًا هبــا
«اليمــن» بأكملــه مواســي ًا هلــا وخمفف ـ ًا مــن آالمهــا التــي
حلــت هبــا بســبب احتــال احلوثــي ،يقــول:

أصنعاء الت ََبأ ِس إنَّام
ُ

واملكر أوهى َيدَ ا
املكر
		
َ
ُ
هو ُ
ِ
أصنعاء التَيأس َقد بدَ ا
ُ
ِ
()167
من ال ُّط ِ
هر َما أس َعدَ ا
َعليك َ
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( )165يوســف بــن أيب بكــر الســكاكي ،مفتــاح العلــوم ،دار
الكتــب العلمية ،بــروت ،ط 1407 ،2هـــ1987 /م ،ص .359
( )166انظــر :د.حممــد محاســة عبداللطيــف ،اجلملــة يف الشــعر
العــريب ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة1990،م ،ص .15
( )167املصدر السابق ،ص .87
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )4ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
ــف بعــض املــآيس مــن
هــذا األســلوب املــوايس املخ ِّف ُ
خــال توظيــف املجــاز املرســل بمخاطبــة «صنعــاء»
يقصــد بــه اليمــن بأكملــه ،وهــو أســلوب يبعــث األمــل
املنشــود لتحريــر اليمــن مــن عبــث هــذه الطغمــة املاكــرة
التــي أرادت تدنيــس طهــر اليمــن لكــن املكــر  -بــا
شــك -أوهــى يــدا وأضعــف ُجنــدا.
وقريــب مــن ذلــك املجــاز يف عالقتــه ومعنــاه قــول
الشــاعر عبدالرمحــن العشــاوي يف قصيدتــه «أدرهــا أبــا
فهــد»:

َف م ِ
ِ
فس ٍد
ومدُّ وا إىل َصنعائنا ك َّ ُ
َ

ألمتِنا َج ْهام
وقدْ ك ََش ُفوا َوجه ًا َّ

نعاء من َو َج ٍع
ملا استَغا َث ْ
ت بكم َص ُ

سي َت ُج َ
ندك والبا ُغون قد َخ ِسوا
َّ

()168

وهــذا البيــت يتضمــن جمازيــن أحدمهــا عالقتــه اجلزئيــة
وهــو إطــاق «صنعــاء» واملقصــود «اليمــن» ،والثــاين
«مــد اليــد» واملــراد «اإلفســاد» ،وعالقتــه الســببية
بإطــاق املســ ِّبب وإرادة املســ َّبب؛ ألن يــد احلوثــي
وأنصــاره هــي املســببة إلفســاد اليمــن وخرابــه.
وكأن السلســلة مرتابطــة املعنــى ،وقصــة صنعــاء متصلــة
يكمــل كل شــاعر فصــ ً
ا منهــا ،فبســبب مــا
العــرى ِّ
أصاهبــا مــن إفســاد ومــا تعرضــت لــه مــن دمــار جتهــم
وجــه صنعــاء واملقصــود جتهــم اليمــن بعامــة ،ويعــر
عــن ذلــك املعنــى الشــاعر عيســى جرابــا يف قصيدتــه
«كــف الضــاد» ،يقــول:

ت َصنعا َ
وضا َقت َجهر ًة
َجه َم ْ
َفت َّ
()169
باملخلِ ِصني هلا و َط َ
رارها!
اش َق ُ
( )168املصدر السابق ،ص .13
( )169املصدر السابق ،ص .18

والشــك أن هــذا التجهــم ال خيتــص بصنعــاء وحدهــا
وإنــا هــو لليمــن بعامــة؛ ألن مــا أصــاب صنعــاء قــد
أصــاب بقيــة املــدن ،وبعــد أن جتهمــت وضاقــت
ذرعــ ًا كان البــد أن تصيــح وتســتنجد باجلــار احلــازم،
فهــا هــي تطلــب النــرة مــن امللــك ســلامن ،ليــأيت
اســتخدام املجــاز املرســل يف موطــن االســتغاثة ،ومنــه
قــول عبدالرمحــن بــن إبراهيــم العتــل يف قصيدتــه «حــزم
وعــزم» خماطبــ ًا امللــك ســلامن:
()170

الشــك أن املســتغيث بامللــك ســلامن هــم اليمنيــون فهــم
الذيــن عانــوا مــن ظلــم احلوثــي وقهــره يف كل أرجــاء
اليمــن ،فإطــاق 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
احلمــدي يف قصيدتــه «ليــوث ســلامن» يعــر عــن هــذا
املعنــى الباســم بقولــه:

ِ
البؤس من َج َذ ٍل
نعاء بعدَ
ت َب َّسمت َص ُ
()171
َ
مران
عدن
واختال ُع ُ
واستبش ْت ٌ
ََ

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.
( )170املصدر السابق ،ص . 47
( )171املصدر السابق ،ص . 67
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وتكتمــل قصــة صنعــاء ،ويســتبرش اليمــن بعــودة اليمــن
إىل حضــن العروبــة ،وحيــل صبــح العــز وحيــن النــر،
ويعــود الباغــي عــى أعقابــه مهزومــ ًا ،ويــأيت املجــاز
املرســل الــذي يطلــق صنعــاء نائبــة عــن اليمــن بأكملــه
بذلــك الشــعور الســار لــدى الشــاعر ســعد عطيــة
الغامــدي يف قصيدتــه «يمــن اإلخــاء» ،يقــول:

ِ
حان ْ ِ
نعاء َبجتُها
َت ل َعينيك َ
َ
ياص ُ
ِ
()172
بح الع ِّز َقد َحانا
َف
استبشي َّ
إن ُص َ
وهكــذا رأينــا كيــف اســتطاع شــعراء الديــوان أن يعربوا
باملجــاز املرســل مــن خــال عالقتــه اجلزئيــة بإطــاق
اســم صنعــاء ويقصــدون بــه اليمــن بأكملــه! وكيــف
اســتطاعت هــذه املدينــة اجلميلــة بــا حتمــل مــن رمزيــة
أن تعــر عــن مــآيس اليمــن بأكملــه! وكيــف اســتطاع
الشــعراء -أيض ـ ًا -أن ينســجوا قصــة متدرجــة مكتملــة
األركان لوصــف حــال اليمــن منــذ اجتيــاح احلوثــي
حتــى انبــاج صبــح االنتصــار!
هــذا وقــد اكتفيــت باملجــاز املرســل يف عالقتــه اجلزئيــة؛
ألنــه هــو األظهــر واألقــوى تعبــر ًا عــن حــال اليمــن،
وإال فهنــاك عالقــات كثــرة قــد يطــول املقــام حــن
اســتعراضها نظــر ًا لطبيعــة البحــث القصــرة.

( )172املصدر السابق ،ص . 23
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اخلامتة

فيــا تقــدم مررنــا عــى قصائــد ديــوان «حزميــات»
لنســتخلص منهــا مجاليــات تشــكيل البنــى األســلوبية،
مــن خــال دراســة بنيويــة وأســلوبية تناولــت املســتوى
الصــويت والرتكيبــي والــداليل ،وقــد انتهــت الدراســة إىل
عــدد مــن النتائــج يمكــن إمجاهلــا فيــا يــي:
 -1تبنــى شــعراء الديــوان قضيــة الوطــن ،وجتلــت
صــورة احلــب الكبــر يف قصائدهــم التــي تنبــئ عــن
مــدى االنتــاء األكيــد والــوالء الصــادق لــراب هــذا
الوطــن ،فغنــوا أهزوجــة الوطــن ،ورفعــوا أنشــودة
الفخــر والعــزة؛ مشــيدين بعاصفــة احلــزم التــي
انطلقــت بأمــر امللــك ســلامن ،وقــد عــروا عــن ذلــك
بأســاليب دالليــة وإيقاعــات صوتيــة وتراكيــب فخمــة
تواكــب احلــدث وتعــر تعبــر ًا صادقــ ًا عنــه.
 -2وعــى الشــعراء طبيعــة اإليقــاع الــذي يناســب
فلونــوا إيقاعاهتــم راكبــن البحــور ذات
املوقــفَّ ،
اإليقــاع املتمــوج تــارة وذات اإليقــاع اهلــادئ أحــادي
التفعيلــة تــارة أخــرى؛ ألن كل بحــر منهــا حيمــل
إمكانــات موســيقية خاصــة تالئــم التغنــي باحلــدث
الشــجاع ،وتنســاق يف خدمــة البنــاء املوســيقي املصطبــغ
بألــوان احلامســة واالنفعــال.
 -3اتفــاق الشــعراء  -إال أقلهم-عــى القافيــة املطلقــة؛
ملــا تؤديــه مــن وظيفــة أســلوبية تتمثــل يف لفــت االهتــام
عنــد إطالــة حركــة الــروي ،وإطــاق النَّ َفــس ،ويــؤدي
ذلــك إىل داللــة خاصــة تتعلــق باإلنشــاد املناســب حلالــة
احلــرب.
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 -4توظيــف الشــعراء طاقاهتــم وإمكاناهتــم الشــعرية
وتلويــن أســاليبهم؛ مبتغــن مــن وراء ذلــك إهلــاب
الــروح احلامســية لــدى اجلنــود ليخوضــوا املعــارك
بــروح شــجاعة مستبســلة.
 -5تكــرار مفــردة «احلــزم» ،ثــم تعقبهــا مفــردة «العــزم»
لــدى أغلــب شــعراء الديــوان بشــكل الفــت للنظــر؛
ألن العــزم نتيجــة للحــزم ،ومهــا صفتــان ترتبطــان
بشــخصية القائــد املظفــر صاحــب القــرار الشــجاع
اجلــريء امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز.
 -6اســتخدم الشــعراء كثــر ًا مــن األســاليب البالغيــة
كاالســتفهام والــرط والنــداء والتعجــب؛ لتكــون
أفكارهــم أقــوى ،وخطاهبــا أوكــد وأشــد وأقــرب إىل
التأثــر ،وقــد كان أســلوب االســتفهام أكثــر األســاليب
طرق ـ ًا ،وقــد نجحــوا يف إخراجــه إىل معـ ٍ
ـان متعــددة ممــا
ْ
يقــوي املعنــى ويؤصلــه يف ذهــن املتلقــي.
 -7تو َّلــدت كثــر مــن النصــوص يف الديــوان مــن
بنيــات نصــوص أخــرى وتعالقــت معهــا ،وقــد كان
لذلــك التنــاص وظيفــة مجاليــة يف اســتقطاب ألفــاظ
نصــوص أخــرى واســتيحاء معانيهــا ،وقــد كان ذلــك
االمتصــاص الفنــي منبئــ ًا عــن حقيقــة فنيــة تســتنطق
املــوروث وتســرفده معربيــن عــن الواقــع احلــي مــن
خــال تقــارب القضايــا.
 -8جــاءت بعــض التشــبيهات مســكوكة بنمــط قديــم مل
خيرج عــن إطــار الصــورة املتداولــة والتقنيات التشــبيهية
القديمــة ،مــع وجــود بعــض التجديــد التصويــري يف
بعضهــا وإن كان قلي ـاً.
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أوالً  :الكتب:

ثبت املصادر واملراجع

 -1إبراهيــم أنيــس ،موســيقى الشــعر ،دار القلــم،
بــروت ،لبنــان ،ط 1972 ،4م.
 -2إبراهيــم زكريــا ،مشــكلة البنيــة أو أضــواء عــى
البنيويــة ،دار مــر للطباعــة (د.ت).

 -3أبــو هــال العســكري ،كتــاب الصناعتــن،
حتقيــق مفيــد قميحــة ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
ط 1989 /2م.
 -4أمحــد الصغــر املراغــي ،بنــاء قصيــدة اإلبيجرامــا
يف الشــعر العــريب احلديــث ،اهليئــة املرصيــة العامــة
للكتــاب ،القاهــرة2012 ،م.
 -5أمحــد بــن حممــد امليــداين ،جممــع األمثــال ،املكتبــة
العرصيــة ،صيــدا ،بــروت1419 ،هـــ1998/م.
 -6أمحــد مصطفــى املراغــي ،علــوم البالغــة :البيــان،
املعــاين ،البديــع ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط ،3
1414هـ1993/م.
 -7إســاعيل ابــن كثــر القــريش ،تفســر القــرآن
العظيــم ،مؤسســة الريــان للطباعــة والنــر والتوزيــع،
(د.ت).
 -8بســيوين عبدالفتــاح فيــود ،علــم البديــع،
مؤسســة املختــار للنــر والتوزيــع ،القاهــرة ،ط ،2
1418هـــ1998 /م.
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 -9متــام حســان ،اللغــة بــن املعياريــة والوصفيــة ،عــامل
الكتــب ،القاهــرة ،ط 2000 ،4م.
 -10جــان كوهــن ،بنيــة اللغــة الشــعرية ،ترمجــة حممــد
املتــويل ،وحممــد العمــري ،دار توبقــال للنــر ،الــدار
البيضــاء ،املغــرب ،ط1986/1م.
 -11حــازم القرطاجنــي ،منهــاج البلغــاء ،حتقيــق:
حممــد احلبيــب بــن اخلوجــة ،دار الغــرب اإلســامي،
بــروت ،ط1981 ،2م.
 -12حســن ناظــم ،البنــى األســلوبية ،دراســة يف
أنشــودة املطــر للســياب ،املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار
البيضــاء ،املغــرب ،ط2002/1:م.
 -13حســني عبداجلليــل يوســف ،أســاليب االســتفهام
يف الشــعر اجلاهــي ،الرتكيــب واملوقــف والداللــة،
دراســة نحويــة وبالغيــة ألســاليب االســتفهام يف ضــوء
املوقــف الشــعري ،دار الثقافــة للنــر والتوزيــع ،
القاهــرة( ،د.ت).
 -14أبــو حيــان ،حممــد بــن يوســف األندلــي ،البحــر
املحيــط ،دار الفكــر ،بــروت ،ط 1983 ،2م.
 -15خــرة محــر العــن ،شــعرية االنزيــاح ،دراســة يف
مجاليــات العــدول ،مؤسســة محــادة للدراســات اجلامعية
والنــر والتوزيــع ،إربــد ،ط 2001 ،1م.
 -16راث كيمبســون ،نظريــة علــم الداللــة ،ترمجــة
عبدالقــادر قنينــي ،الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون،
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2009م.
 -17رومــان ياكبســون ،قضايــا الشــعرية ،ترمجــة :حممــد
الــويل ومبــارك احلنــون ،دار توبقــال للنــر ،املغــرب،
ط1988 ،1م .
 -18ســعد أبــو الرضــا ،يف البنيــة والداللــة منشــأة
املعــارف ،اإلســكندرية1988 ،م.
 -19صابــر عبدالدايــم ،موســيقى الشــعر العــريب بــن
الثبــات والتطــور ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،ط ،3
1413هـــ1993 /م.
 -20صــاح فضــل ،علــم األســلوب ،مبادئــه
وإجراءاتــه ،دار الــروق ،القاهــرة ،مــر ،ط/1
1419هـــ1998 /م.
 -21صــاح فضــل ،نظريــة البنائيــة يف النقــد األديب ،دار
الرشوق ،القاهــرة ،ط 1998 ،1م.
 -22ابــن طباطبــا العلــوي ،عيــار الشــعر ،دراســة
وحتقيــق وتعليــق :حممــد زغلــول ســام ،منشــأة
املعــارف ،اإلســكندرية ،مــر( ،د.ط).

 -25عبدالرمحــن رجــا اهلل الســلمي ،ديــوان
«حزميــات» ،مــن إصــدارات النــادي األديب بجــدة ،ط
1437 ،1هـــ2015/م.
 -26عبدالســام حســن ســام ،اخلطــاب الشــعري
عنــد حممــد عفيفــي مطــر(، ،د.ن) ،ط1995 ،1م .
 -27عبدالفتــاح الشــن ،البديــع يف ضــوء أســاليب
القــرآن الكريــم ،دار الفكــر العــريب ،القاهــرة،
1433هـــ2012 /م.
 -28عبدالقاهــر اجلرجــاين ،أرسار البالغــة يف علــم
البيــان ،مكتبة املعــارف ،الرياض1401 ،هـــ1981/م .
 -29عبدالقاهــر اجلرجــاين ،أرسار البالغــة ،حتقيــق
حممــود شــاكر ،دار املــدين ،القاهــرة1991 ،م.
 -30عبدالقاهــر اجلرجــاين ،دالئــل اإلعجــاز ،تقديــم
حممــد رشــيد رضــا ،دار الكتــاب ،بــروت ،لبنــان ،ط،1
1988م.
 -31عبــداهلل الطيــب ،املرشــد إىل فهــم أشــعار العــرب
وصناعتهــا ،الــدار الســودانية ،ط 1970 ،1م.

 -23أبــو الطيــب املتنبــي ،ديــوان أيب الطيــب ا ملتنبــي،
رشح أيب البقــاء العكــري ،دار املعرفــة ،بــروت،
(د.ت).

 -32عبدالواحــد حســن الشــيخ ،البديــع والتــوازي،
مكتبــة ومطبعــة اإلشــعاع الفنيــة ،ط1999 ،1م.

 -24أبــو العبــاس املــرد ،املقتضــب ،حتقيــق:
حممــد عبداخلالــق عضيمــة ،القاهــرة( ،د.ط)،
1 4 1 5هـــ 1 9 9 4 /م .

 -33عدنــان حســن قاســم ،االجتــاه األســلويب
البنيــوي يف نقــد الشــعر العــريب ،دار ابــن كثــر ،دمشــق،
ط1992/1م.
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 -34أبــو عــي احلســن بــن رشــيق القــرواين ،العمــدة
يف حماســن الشــعر وآدابــه ونقــده ،قــدم لــه ورشحــه
وفهرســه د.صــاح الديــن اهلــواري ،وأ.هــدى عــودة،
دار ومكتبــة اهلالل ،بــروت ،ط 1416 ،1هـ1996/م.
 -35عمــران خضــر محيــد الكبيــي ،لغــة الشــعر
العراقــي املعــارص ،وكالــة املطبوعــات  ،الكويــت ،ط،1
1982م .
 -36قدامــة بــن جعفــر ،نقــد الشــعر ،حتقيــق عبداملنعــم
خفاجــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت( ،د.ت).
 -37لومتــان ،يــوري ،حتليــل النــص الشــعري ،ترمجــة
حممــد أمحــد فتــوح ،النــادي األديب الثقــايف ،جــدة ،ط،1
1999م.
 -38ماهــر مهــدي هــال ،جــرس األلفــاظ وداللتهــا
يف البحــث البالغــي والنقــدي ،دار الرشــيد ،بغــداد،
1980م.
 -39جمــدي وهبــة ،وكامــل املهنــدس ،معجــم
املصطلحــات العربيــة يف اللغــة واألدب ،مكتبــة لبنــان،
بــروت ،ط1984/2:م.
 -40حممــد أزهــري ،مصطلــح القافيــة مــن األخفــش
األوســط إىل حــازم القرطاجنــي «دراســة مصطلحيــة»،
مطبعــة ندير ،بنــي مالل ،املغــرب1435 ،هـــ2014/م.
 -41حممــد بــن جعفــر التميمــي القــرواين ،رضائــر
الشــعر ،كتــاب ماجيــوز للشــاعر يف الــرورة ،حتقيــق
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ورشح ودراســة د.حممــد زغلــول ســام ،د.حممــد
مصطفــى هــدارة ،منشــأة مــر ،اإلســكندرية (د.ت).
 -42حممــد الطاهــر ابــن عاشــور ،التحريــر والتنويــر
املعــروف بتفســر ابــن عاشــور التونــي ،مؤسســة
التاريــخ ،بــروت ،ط 1420 ،1هـــ2000/م.
 -43حممــد املاكــري ،الشــكل واخلطــاب (مدخــل
لتحليــل ظاهــرايت) ،املركــز الثقــايف العــريب ،بــروت،
والــدار البيضــاء ،املغــرب1991 ،م.
 -44حممــد محاســة عبداللطيــف ،اجلملــة يف الشــعر
العــريب ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة1990،م.
 -45حممــد عبداللطيــف محاســة ،البنــاء العــرويض
للقصيــدة العربيــة ،دار الــروق ،القاهــرة ،ط ،1
1420هـــ1999/م.
 -46حممــد غنيمــي هــال ،النقــد األديب احلديــث،
هنضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة،
(د.ت).
 -47حممــد معــز جعفــورة ،يف الذاتيــة «عنــرة
أنموذجــ ًا» ،الــدار التونســية للكتــاب2013 ،م.
 -48حممــد مفتــاح ،التلقــي والتأويــل ،مقاربــة نســقية،
املركــز الثقــايف العــريب ،املغــرب ،ط 2009 ،3م.
 -49حممــد مفتــاح ،حتليــل اخلطــاب الشــعري
(اســراتيجية التنــاص) ،املركــز الثقــايف العــريب،
بــروت ،لبنــان ،ط 2005 ،4م.

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

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )4ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
 -50حممــود الســعران ،البنيــة اإليقاعيــة يف شــعر
شــوقي ،مكتبــة بســاتني املعرفــة للطباعــة والنــر
وتوزيــع الكتــب( ،د.ط)( ،د.ت).
 -51حممــود بــن عمــر الزخمــري ،الكشــاف عــن
حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون األقاويــل يف
وجــوه التأويــل ،املطبعــة البهيــة املرصيــة ،القاهــرة،
1344هـــ1925/م.
 -52ابــن منظــور ،لســان العــرب ،دار صــادر ،بــروت،
1994م.
 -53موفــق الديــن ابــن يعيــش ،رشح املفصــل ،عــامل
الكتــب ،بــروت ،القاهــرة( ،د.ت).
 -54نــازك املالئكــة ،قضايــا الشــعر املعــارص ،دار
العلــم للماليــن  ،بــروت  ،ط 2000 ،11م.

 -58يوســف بــن أيب بكــر الســكاكي ،مفتــاح العلــوم،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط 1407 ،2هـــ/
1987م.

ثاني ًا  :املجالت والدوريات:

 -1رجــاء عيــد ،النــص والتنــاص ،جملــة عالمــات يف
النقــد ،ج ،18 :م 1416 ،5 :هـــ1995/م.
 -2عبدالرمحــن إبراهيــم املهــوس ،الشــعر الســعودي
املعــارص ،دراســة يف انزيــاح اإليقــاع ،كتــاب الريــاض
( ،)120يصــدر عــن مؤسســة الياممــة الصحفيــة ،ط ،1
1424هـ2003/م.
 -3عبدالكريــم جماهــد ،االنزياحــات األســلوبية يف لغــة
عــرار مــن خــال ديوانــه «عشــيات وادي اليابــس»،
املجلــة العربيــة للعلــوم اإلنســانية ،جامعــة الكويــت،
العــدد  ،82ربيــع 2003م.

 -55وجــدان الصايــغ ،الصــورة االســتعارية يف الشــعر
العــريب احلديــث ،رؤيــة بالغيــة لشــعرية األخطــل
الصغــر ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر،
بــروت ،ط 2003 ،1م.

 -4موســى ربابعــة ،ظاهــرة التــوازي يف قصيــدة
اخلنســاء ،جملــة الدراســات والعلــوم اإلنســانية ،ج ،22
ع 1995 ،5م.

 -56ياقــوت احلمــوي ،معجــم البلــدان ،دار إحيــاء
الــراث العــريب ،مؤسســة التاريــخ العــريب ،بــروت،
ط1417 ،1هـــ1997/م.

 -5نــور الديــن الســد ،املكونــات الشــعرية يف يائيــة
مالــك بــن الريــب ،جملــة اللغــة واألدب ،جامعــة
اجلزائــر ،ع 14ديســمرب 1999م.

 -57يوســف إســاعيل ،بنيــة اإليقــاع يف اخلطــاب
الشــعري ،منشــورات وزارة الثقافــة يف اجلمهوريــة
العربيــة الســورية ،دمشــق2004 ،م.

 -6وهــاب ودادي ،البنيــات املتوازنــة يف شــعر مصطفــى
حممــد الغــازي ( التــوازن والتكــرار) ،جملــة املخــر ،ع
2014 ،10م.
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