قراءة يف شعر توبة بن ا ُ
حل رِّ
مي
اخلفاجي باملنهج البنيوي املعاصر
القصيدة الثالثة من ديوانه منوذجاً

د .بهية فهد هوّاري

أستاذ مساعد /تخصص اللغة العربية وآدابها /برنامج التربية /فرع رام اهلل والبيرة /جامعة القدس المفتوحة.

83

قراءة في شعر توبة بن ُ
احلميِّر اخلفاجي باملنهج البنيوي املعاصر
القصيدة الثالثة – من ديوانه – منوذجاً

د .بهية هواري

ملخص:
العذري – يف الع�رص الأموي– ،والقى
ان�صب اهتمام الباحثني والن ّقاد على �شعراء احلب
ّ
�أدبهم رواج ًا كبرياً ،فدر�سوه بعناية وعمق ،با�ستثناء �شاعر منهم ،مل ُين�صـفه الدار�سون،
أخيلية) الذي عا�ش جتربة عاطفية ،باءت
�إ ّنه (توبة بن احلُميرِّ اخلفاجي� ،صاحب ليلى ال ّ
بالف�شل.
وملا كان ُم�سلّم ًا به �أن التجربة العاطفية من مقومات الإن�سان ال�سوي ،وبعد العودة
ل�شعر توبة يف ديوانه املطبوع ،ا�ستهدفت هذه الدرا�سة �شعره ب�صورة علمية مو�ضوعية.
إبداعية،
فاتخذت الق�صيدة الثالثة من الديوان منوذج ًا ال�ستنطاقه وفق ًا ملقولة القراءة ال ّ
وقمت بتحليل لهذه الق�صيدة يف حماولة لتطبيق معطيات االجتاه النقدي املنبثق عن
النظرية البنائية ( )1والل�سانية املعا�رصة ،لأنها يف اعتقاد بع�ض الباحثني ،هي املنهج
الأف�ضل الذي يو�صل �إىل الك�شف عن الغاية والهدف املرجو� .إنها درا�سة يف جوهر ال�شعر،
تبد�أ من الظاهر لتدخل �إىل الباطن ،فك ّل َم ْن ُيعيد حتليل املادة املدرو�سة بهذا املنهج نف�سه،
�سي�صل �إىل النتيجة نف�سها �أو ما يقاربها.
وقد در�ست �شعر توبة من خالل خم�سة م�ستويات هي :م�ستوى الوزن والإيقاع (امل�ستوى
ال�صوتي)  ،وامل�ستوى ال�رصيف ،وامل�ستوى املعجمي (اللفظي /الداليل)  ،وامل�ستوى الرتكيبي
(النحوي)  ،وامل�ستوى البالغي (البياين)  .م�ستعينة بعدد من اجلداول الإح�صائية ،للتو�صل
�إىل النتائج املو�ضوعية الدقيقة.
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Abstract:
The researchers and critics focused their attention on Platonic love poets
in the Umayyad Age. These poets' literature gained so much popularity that
it was studied thoroughly and carefully. However, one of those poets was not
dealt with fairly. This poet is Tawbah Ben Al Humayyer Al-Khafaje, Laila AlAkhyaliyyah's lover, who underwent a failure love affair.
As it is universally acknowledged that a romantic emotional experience
characterizes the normal human being, this study attempts to investigate this
poet's literature in a profound scientific and objective way.
I selected the third poem of his Diwan as a model and made a
comprehensive analysis of it in an attempt to apply the critical trend within the
contemporary structural and linguistic theory, as most researchers maintain
that this is the best method to reveal the truth. It is a study in the essence of
poetry starting from the outside and moving to the inside.
Therefore, it is a reliable approach in the sense that each researcher
who repeats analysis of the same material will come up with the same or
nearly the same conclusion. I followed five levels in studying Tawba’s Diwan:
phonetic, morphological, lexical, structural, and rhetorical level. I used some
statistical tables to get precise results.
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هدف البحث:
ت�ستهدف هذه الدرا�سة� ،إلقاء ال�ضوء على �أ�سلوب توبة وخ�صائ�صه الفنية ،والعنا�رص
التي يرتكز عليها منهجه ال�شعري فتجعله يتمايز عن غريه من ال�شعراء العذريني الذين
عا�رصوه .وهذا يقت�ضي معاجلة ل�شعره ال ميكن �إدراكها �إ ّال بالتحليل الذي يعتمد على
التفكيك والربط ،الكت�شاف العالقات بني مظهر و�آخر من مظاهر العمل الأدبي� ،أي اكت�شاف
بنائه ،للو�صول �إىل النتائج املرجوة.
اخرتت ديوان توبة لدرا�سة �شعره ،ال�شتهار هذا الديوان بني علماء امل�رشق واملغرب
قدمي ًا ( )2وحديث ًا ( ، )3وات�ضح يل من خالل ذلك �ضياع كثري من �شعره ،واختالطه ب�شعر
غريه .والديوان على �صغره حجماً ،قد ا�ستوفى مو�ضوعه (. )4
واخرتت الق�صيدة الثالثة من هذا الديوان للدرا�سة ،لأنها – يف اعتقادي – �أن�سب ق�صيدة
من بني ق�صائد الديوان ومقطّ عاته ،من حيث عدد الأبيات ،ويف متثيلها معظم خ�صائ�ص
بناء.
إن�شاء ،والت�رشيح ً
�شعره الفنية ،فاتخذتها منوذج ًا للقراءة الإبداعية التي ت�صيرّ النقد � ً
وقد �أقمت درا�ستي ل�شعر توبة على م�ستويات خم�سة هي :م�ستوى الوزن والإيقاع
(امل�ستوى ال�صوتي) ( ، )5وامل�ستوى ال�رصيف ،وامل�ستوى املعجمي (اللفظي /الداليل) ،
وامل�ستوى الرتكيبي (النحوي)  ،وامل�ستوى البالغي (البياين)  ،وا�ستعنت بعدد من اجلداول
الإح�صائية ،واملخططات ال�رضورية ،للتو�صل �إىل النتائج املو�ضوعية الدقيقة.
و�ستخدم هذه الدرا�سة – من وجهة نظري -عدداً من م�ساقات تخ�ص�ص اللغة العربية
در�س يف جامعة القد�س املفتوحة وهي:
التي ُت ّ
 1 .1مناهج النقد الأدبي احلديث.
2 .2منهج قراءة الن�ص العربي.
3 .3ن�صو�ص �شعرية (. )3 ،2 ،1
4 .4علم البالغة.

متهيد:
و�شهرت به ،و�أحب �أحدهما الآخر حتى ُعدا
�شُ هر توبة اخلفاجي بليلى الأخيلية
ْ
من الع�شاق العذريني ( . )6لذا يعدهما امل�ؤرخون من �شعراء الع�رص الأموي ،ففيه برزا
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�شاعرين عذريني ،و�شاع خربهما ،وظهرت �شاعريتهما ،وانت�رش �شعرهما ،وتردد ذكره ،ال
�سيما يف جمال�س اخللفاء والأمراء.
وقد متيز الع�رص الأموي بانت�شار الغزل العذري ومنوه ،فقد �شاع يف بوادي جند
لبه ،فكان
واحلجاز ،وبخا�صة بني بني عذرة ،وبني عامر� .أحب توبة ليلى حب ًا ملك عليه ّ
يعاود زيارتها ،ويقول فيها ال�شعر ،وكانت كما يحدثنا امل�ؤرخون «جميلة ،طويلة ،دعجاء
العينيني ،ح�سنة امل�شية ،ح�سنة الثغر» ( . )7ويبدو �أن قومهما كانا متجاورين ،يغزوان مع ًا
«فغزوا يوم ًا فلما رجعوا حانت من توبة التفاتة وقد برزت الن�ساء بالب�رش والإ�سفار للقاء
القادمني من الغزو ،فر�أى توبة ليلى فافتنت بها ،وجعل يعاودها فيتحدث �إليها �إىل �أن
لبه» (. )8
�أخذت قلبه و�أطارت ّ
«فخطبها �إىل �أبيها ف�أبى �أن يزوجه �إياها ،وزوجها رج ًال من بني الأدلع» (� ، )9إ ّال �أن
هذا مل مينعه من معاودة زيارتها« ،فعاتبه �أخوها وقومها فلم ُيعتب ،و�شكوه �إىل قومه
فلم ُيقلع ،فتظلموا منه �إىل ال�سلطان ،ف�أهدر دمه �إن �أتاهم» ( . )10وعلمت ليلى ب�إهدار
دمه «وجاءها زوجها ،وكان غيوراً ،يعزب بها عن النا�س ،فحلف لئن مل تعلمه مبجيئه
ليقتل ّنها ،ولئن �أنذرته بذلك ليقتل ّنها» (« . )11وكان توبة يزورها على خيفة وخفية ،فلما
مررت فوجدتني مربقعة فاجل�س
ا�شت ّد التحريج عليه ،جعلت بينها وبينه �أمارة ،فقالت �إذا
َ
مطمئناً ،فال حرج حينئذ» (« . )12ف�صادف �أن جاء يوم ًا لزيارتها ،فلما علمت به خرجت
�سافرة حتى جل�ست يف طريقه ،فلما ر�آها �سافرة فطن ملا �أرادت ،وعلم �أنه قد ُر�صد ،و�أنها
�سفرت لأمر ذي بال ،فرك�ض فر�سه فنجا» ( . )13وبلغ بني الأدلع �أنه �أتاها ،فتبعوه،
ففاتهم .ولذلك قال بيته:
فقد رابني منها الغَدا َة �سفورها ()14
			
تربقعت
زرت ليلى
ْ
ُ
وكنت �إذا ما ُ
ُ ُ
وال تذكر املظان عن �أحوال توبة �شيئ ًا بعد اقرتان ليلى ،ولكن الأرجح �أنه تزوج ،و�أنه
احلجاج �س�ألها بقوله« :هل كان
مل ينقطع ت�شبيبه بها .وقد جاء هذا على ل�سان ليلى ،وكان َّ
بينكما ريبة قط �أو خاطبك يف ذلك قط؟ فقالت :ال واهلل �أيها الأمري� ،إ ّال �أنه قال يل ليلة – وقد
خلونا – قو ًال فظننت �أنه قد خ�ضع لبع�ض الأمر ( )15فقلت له:
ييت �س���بي ُل
وذي حاجـةٍ قُلنا له :ال ت ُب ْح بها		
فلي����س �إليها م���ا َح َ
و�أنت لأخ���رى ف���ارغ وحلي ُل ()16
�صاحـب ال ينبغي �أن نخو َن ُه		
لنا
ٌ
َ
ٌ
فرق بيننا املوت».
فو اهلل ما �سمعت منه ريبة بعدها حتى ّ
فال�شطر الثاين من البيت الثاين ،يو�ضح �أمر زواجه.
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احلجاج� :أن�شدينا يا ليلى بع�ض ما قال فيك توبة ،قالت نعم �أيها الأمري هو الذي
فقال َّ
يقول (: )17
عل���ي ودونـ���ي جنْ���د ٌل و�ص���ـفائـح ()18
ّـمـت
َولَـ ْو �أ ّن لـيلـى الأخـيلـيّـ َة َ�سـل ْ
َ
َ
ُ
َّ
ل�سـلّمـت ت�سـليم الب�شا�شـة �أو زقـا	�إليها �ص���دى من جانب القرب �ص���ائح ()19
ِ َ
ِ
ُ
ِ
ُ
َ
ً
ال�ص���وائـح
وق���ام عل���ى ق�ب�ري الن�س���ا ُء
ـت قـبلَهـا
فَـ َه ْل تبكينَ ْ ليلـى لئ ْن مِ ُّ
ُ
�س���ــافح
الدم���ع
وج���ا َد لها ج���ا ٍر م���ن
املوت ليلى بـكيتُها
أ�صاب
ُ
ُ
ِ
كما لو � َ
و�أن�شدته الق�صيدة كلها.
وتع ُّد ق�صة مقتل توبة خري مثال للع�صبية القبلية ،والنزاع الذي كان م�ستفح ًال بني
القبائل – يف ع�رص بني �أمية – �آنذاك ،حتى بني الأرهاط التي بينها ن�سب ،فقتل ُة توبة من
بني عوف بن عامر ،وه�ؤالء وخفاجة من بني ُعقيل.
وكان �سبب مقتله �أنه كان بينه وبني بني عوف بن عامر بن عوف بن عقيل حلاء (،)20
فهبوا لأخذ الث�أر واالنتقام ،فكان لهم ما �أرادوا،
وكان يجدد غاراته عليهم ،ويطرد �إبلهمّ ،
وقد وافته املنية وهو يف ريعان �شبابه ،كما قالت عنه ليلى من خالل رثائها له:
أق��ص�ر عن��� ُه ك ُّل قِ��� ْر ٍن ُيطاو ُل ْه
و�
�أتتْـ ُه الـمنايا حـني تــ َّم تـمـا ُمـ ُه		
َ
وتر�ض���ى به �أ�شـبا ُله وحالئلُه ()21
الغاب يحمي عري َن ُه		
وكان ك َل ْيثِ
ِ
ِ ْ
ُ
ِ

القصيدة الثالثة (احلائية)
قال توبة:
		
�أال ه ْل ُف�ؤادي عن ِ�صبا اليو ِم �صاف ُِح
		
وه ْل يف غـ ٍد � ْإن كـا َن يف اليـو ِم عِ لّ ٌة
		
َ�ضاف فَ�صـَرّ َد ْت
َ�سقتْني ِب�شرُ ِب املُ�ست ِ

(من الطويل)
ـح
وه ْل ما و�أَ ْت ليلـى بـ ِه ل َك ِ
ناج ُ
ُفو�س ال�شَ ـحائ ُِح
اح لمِ ا َتلْوي الن ُ
�سرَ ٌ
حا�ض ُح
كما �صرَّ َد
اللوح النِطافُ َّ
ال�ض ِ
َ

ِـح
		
ّمــت
ولـو � َّأن لـيـلـى الأخـيـلـيــ َة �سل ْ
لـ���ي ودونـي َجنْـ َد ٌل َ
و�ص���فَائ ُ
َع َّ
جانب ال َقبرْ ِ �صائ ُِح
�صدى مِ ْن
		�إليها
ّمـت ت�سلي َم ال َبـ�شـا�شــ ِة �أ ْو َزقــا
لَ�سل ُ
ِ
ً
َ
ـح
		
ـدت
ولو � َّأن ليلى فـي ال�سـما ِء لأ ْ�ص َع ْ
ِب َط ْريف �إِىل ليلى العيو ُن الكَوا�شِ ُ
يـح فـ���ي َم ّوا ِرها ا ُ
ملتَنا ِو ِح
		
إلـي َعــرفْـتُـ ُه
أر�س ْ
َم َع الرّ ِ
ولـو � َ
ــلـت َوحـْيـاً � َّ
للنا�س �صال ُِح
قلت:
		
أنت وقـد بـدا
�إذا
ِ
�ضمريُ الذي بي ُ
النا�س قـالوا :كيفَ � َ
ُ
		�أال ُك ُّل ما قَـرّ ْت ب ِه العيـ ُن �ص���ال ُِح
و�أُغْ ــ َبـطُ مِ ــ ْن لـيـلـى ِبـمـا ال �أَنـالُـ ُه
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وقا َم على قبـري النِ�سا ُء ال�صّ وائ ُِح
مع �س���اف ُِح
وجـا َد لها جـا ٍر مِ َن ال ّد ِ
علـ���ى ظَ ْهـ ِر ُمغْبـ ِّر املَف���ا ِو ِز نا ِز ُح
ـ�س ُب املُتطا ِو ُح
ُجن ٍ
ال�س ْب َ
ُوفَ ،هواها َّ
حا�ص ُح
ال�ص ِ
ِبنـجـرا َن� ،إالّ الترُ َّ ُ
هات َ

		
فـهـ ْل تبك َيـ ْن لـيلى َلئِـ ْن مِ ُّّت قبلَهـا
		
املوت ليلى َبكَيتُـها
أ�صـاب
ُ
كما لو � َ
		
ناحهم
ْيان ِ�صـ ْد ٍق قد
و ِفت ِ
ُ
و�صلـت َج َ
		
بمِ ائِـ َر ِة ال�ضَ ْب َع ْي ِـن َمعقـو َد ِة الـنَّ�سـا
		
وما ُذ ْك َرتـي ليلى على َنـ�أْ ِي دا ِرهـا
حتليل القصيدة:
هذه الق�صيدة من ال�شعر الوجداين الذي يقرتب من الإف�ضاء الرومان�سي ،لأنها مزيج من
مناجاة �شاعر حمب ي�ستلهم الطبيعة ،فمداها الت�أرجح بني الواقع واخليال.
فكيف ال�سبيل �إىل فك روابط هذا الن�سيج ال�شعري من حلمته املتحولة؟ تلك هي وظيفة
اال�ستنطاق الن�صي وفق ًا ملقولة القراءة الإبداعية.
حول القراءة األوىل:
�أول ما ي�سرتعي االنتباه ،عند قراءة الن�ص للوهلة الأوىل ،تكرار لفظة (ليلى)  ،وعلى
م�ساحة الن�ص (ثماين مرات)  ،ويف الأبيات ( ، )14 ،11 ،10 ،9 ،6 ،4 ،1ثم كرثة الأدوات
على اختالف �أنواعها ،ولهذا نتوقع االنعطافات الرئي�سة �أو التحوالت الداخلية يف الأبيات
حيث ترد هذه اللفظة� ،أو تلك الأداة التي حتدد �أ�سلوب اجلملة .ويحدث هذا التكرار يف مطالع
املقاطع �أو نهاياتها ،ويف الأق�سام الداخلية ،مما ي�سمح بالتق�سيم الآتي:
♦ ♦املقطع الأول :الأبيات ( ، )3 – 1ويبد�أ ب�أداة اال�ستفتاح والتنبيه واال�ستفهام،
وتوارد اللفظ املفتاح (ليلى) �( ،أال هل ...البيت . )1
♦ ♦املقطع الثاين :الأبيات ( ، )9 – 4ويبد�أ ب�أداة ال�رشط (لو) وباللفظ امللهم (ليلى
الأخيلية) الذي يعود ليغلق املقطع مع �أداة اال�ستفتاح والتنبيه (�أال كل  ...البيت . )9
♦ ♦املقطع الثالث :الأبيات ( ، )14 -10ويبد�أ بامتزاج �أداتي اال�ستفهام وال�رشط،
وبدفع من اللفظ املوحي (ليلى) ( ،فهل  ...ليلى لئن  ...البيت  ، )10وينتهي �أي� ًضا باللفظة
ٍ
نف�سها املحركة (ليلى) ( ،البيت . )14
أ .املستوى الصريف:

1 .1ال�ضمائر:
تعتمد الق�صيدة �صيغة املتكلم (�أنا ،ال�شاعر) والغائب (هي ،ليلى)  ،فهما القطبان اللذان
تتحرك بينهما الق�صيدة.
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يك�شف تكرار �ضمريي املتكلم والغائب عن و�ضعية االنف�صال ما بني ال�شاعر /وهي؛
ب�سبب البعد املكاين (البيت  )14و�سواه.
يدور الكالم بجملته على ل�سان املتكلم ،فقد تكررت �ضمائر املتكلم املتعلقة بال�شاعر
( 17مرة) وعلى النحو الآتي:
 املقطع الأول ، )3 -1( :تكرر �ضمري املتكلم مرتني.
 املقطع الثاين ، )9 -4( :تكرر �ضمري املتكلم ع�رش مرات.
 املقطع الثالث ، )14 -10( :تكرر �ضمري املتكلم خم�س مرات.
وتكررت �ضمائر الغائب املتعلقة بليلى ( 10مرات)  ،كما ي�أتي:
 املقطع الأول ، )3 -1( :تكرر �ضمري الغائب مرتني.
 املقطع الثاين ، )9 -4( :تكرر �ضمري الغائب ثالث مرات.
 املقطع الثالث ، )14 -10( :تكرر �ضمري الغائب خم�س مرات.
(جدول الضمائر)

املقطع

�ضمري املتكلم

الغائب

1
2
3

2
10
5

2
3
5

ونالحظ الت�ساوق العددي ل�ضمريي املتكلم والغائب يف املقطع الأول� ،إذ تكرر كل من
ال�ضمريين مرتني ،ويف املقطع الثالث تكرر كل من ال�ضمريين خم�س مرات .ولهذا داللته
النف�سية ،و�شعور املتكلم (ال�شاعر) بالتقارب الروحي مع الغائب رغم البعد املكاين .كما �أن
جميء هذين ال�ضمريين (مت�صلني) دليل على رغبة ال�شاعر اخلفية يف �إقامة ات�صال حقيقي
على �أر�ض الواقع.
مل يرد �ضمري الغائب الدال على اجلمع� ،سوى مرتني .الواو يف  ...قالوا ( ...البيت )8
والعائد على (النا�س)  ،وهم يف  ...جناحهم ( ...البيت  )12والعائد على (فتيان �صدق) .
والكالم عن اجلماعة ب�صيغة الغائبني ،ا�ستبعاد للعالقة بني املتكلم (ال�شاعر) وبينهم،
وتعبري عن انف�صاله عنهم ،لذلك ال ي�شرتك (النا�س) �أو الغائبون معه يف �ضم ٍري واحد ،ك�ضمري
املتكلمني وال يتوجه �إليهم ب�ضمري املخاطبني.
ورد ال�ضمري الدال على املخاطب املفرد مرتني فقط ،مر ًة مت�ص ًال (لك  ...البيت ، )1
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و�أخرى منف�ص ًال (�أنت  ...البيت  )8واملق�صود بال�ضمريين املتكلم نف�سه (ال�شاعر) � ،أي �أنه
و�ضع نف�سه مر ًة �أخرى يف عزلةٍ عن اجلماعة .ف�أبيات الق�صيدة جتري يف ت�صور ثنائي� .أنا،
املتكلم (ال�شاعر)  /هي الغائب (املحبوبة) .

2 .2الأ�سماء:
وردت يف الق�صيدة على النحو الآتي:

● ●ليلى:
كرر ال�شاعر هذا اال�سم ثماين مرات ،جاءت على النحو الآتي:
 املقطع الأول ، )3 -1( :و�أت ليلى  ...البيت (. )1
 املقطع الثاين ... ، )9 -4( :ليلى الأخيلية �سلمت  ...البيت ( ... ، )4ليلى يف ال�سماء ...
�إىل ليلى العيون  ...البيت ( ، )6و�أغبط من ليلى  ...البيت (. )9
 املقطع الثالث ، )14 -10( :تبكني ليلى  ...البيت (� )10أ�صاب املوت ليلى  ...البيت
( ، )11وما ذكرتي ليلى ...البيت (. )14
فقد ورد ا�سم (ليلى) يف املقطع الأول مرة فقط مقرون ًا بفعل الوعد والأمل ،بينما
تكرر يف املقطع الثاين �أربع مرات مقرون ًا بال�سالم والعلو واالرتفاع �إىل ال�سماء ،ثم الغبطة،
وينعك�س احلال يف املقطع الثالث والأخري ،فيرتدد ا�سمها ثالث مرات ،ممزوج ًا بالبكاء
واملوت والذكرى.
وانت�شار ا�سم (ليلى) بوجوهه املتعددة يدفعنا �إىل الإح�سا�س ب�أن ال�شاعر يهذي با�سم
(ليلى) لي ًال ونهاراً� ،إنه اللحن الوحيد الذي يظل يعزفه على �أوتار �شعره دون �أن ميل �أو يي�أ�س
فهي حبه الوحيد فيه يظل �أبداً هائم ًا حاملاً ،وال ُيف�رس �إال �أنه قدر حمتوم ،وليلى حتمل
وجهي القدر ،هي احلياة ،وهي املوت ،وهي مفتاح �شعره.

● ●جنران:

()22

ذكر هذا اال�سم مرة فقط ،البيت ( ، )14ويبدو �أنها املكان الذي ا�ستقرت فيه ليلى بعد
زواجها .وقد و�ضعه على �شكل جملة اعرتا�ضية.

3 .3ا�سم الفاعل
تكرر يف الن�ص ( )13مرة على النحو الآتي:
مرتان يف املقطع الأول (� ، )3 -1صافح ،ناجح .خم�س مرات يف املقطع الثاين (-4
� ، )9صائح ،الكوا�شح ،املتناوح� ،صالح (مرتني) � .ست مرات يف املقطع الثالث (، )14 -10
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جار� ،سافح ،نازح ،مائرة ،املتطاوح.
ال�صوائحٍ ،
ومبا �أن �صيغة ا�سم الفاعل بنية تدل على احلدث ومن قام به ،كما �أنها تعمل عمل الفعل،
فقد تعمد ال�شاعر الإكثار من هذه ال�صيغة ،لتكون عون ًا له ،مع الأفعال ب�صيغها املختلفة،
املقيد بزمان.
لتدعيم حماور احلركة يف الق�صيدة؛ لأنها تفيد الإطالق واال�ستمرار غري ّ

�4 .4صيغة اجلمع:
وردت �أ�سماء ب�صيغة اجلمع ( )15مرة على النحو الآتي:
تكررت �صيغة اجلمع يف املقطع الأول (� )3 -1أربع مرات :النفو�س ،ال�شحائح ،النطاف،
ال�ضحا�ضح.
وتكررت يف املقطع الثاين ( )9 -4خم�س مرات� :صفائح ،العيون ،الكوا�شح ،النا�س
(مرتني)  .وردت يف املقطع الثالث (� )14 -10ست مرات :الن�ساء ،ال�صوائح ،فتيان ،املفاوز،
الرتهات ،ال�صحا�صح .ف�إكثار ال�شاعر من هذه ال�صيغ ي�ستثري يف بنية الق�صيدة ح�س ًا بالقهر
وال�رصاع.
ومن الالفت للنظر �أن اال�سم ب�صيغة املثنى ،مل يرد يف الق�صيدة �سوى مرة فقط
(ال�ضبعني) البيت ( ، )13علم ًا ب�أن الق�صيدة ،كما ذكر تدور يف ثنائية �أنا (ال�شاعر)  /هي
(املحبوبة)  ،فلو تناولنا املعنى اللغوي لكلمة (ال�ضبعني)  ،والتي وردت �صفة للناقة ،وجدنا
ني املنكبني ،و�ضبعاها ع�ضداها ،و�سميا كذلك؛ لأنها ت�ضبع بهما،
�أنها تعني بعيد َة ما ب َ
�أي متد بهما ( . )23فالكلمة حتمل معنى البعد واالمتداد ،وهذا ي�ؤكد حقيقة و�ضع ال�شاعر
واملحبوبة ،ويف�رس عدم التقاء املثنى ،ب�صورة وا�سعة ،على �أر�ض الق�صيدة.

5 .5الزمان واملكانك
وظّ ف ال�شاعر �ألفاظ الزمان واملكان للم�ساهمة يف هند�سة الق�صيدة� ،إذ وردت هذه
الألفاظ على النحو الآتي:
(جدول الزمان والمكان)

املقطع
الأول
()3 – 1

اللفظ

البيت
()1

�صبا اليوم

زمان

()2

يف غد

زمان

()2

يف اليوم

زمان
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املقطع
الثاين
()9 -4

الثالث
()14 -10

اللفظ

البيت
()4

ودوين

مكان

()5

جانب

مكان

()5

القرب

مكان

()6

يف ال�سماء

مكان

()10

قبلها

زمان

()10

قربي

مكان

()12

املفاوز

مكان

()14

دارها

مكان

()14

جنران

مكان

الحظنا تكرار �ألفاظ الزمان يف املقطع الأول ،ثالث مرات ،بينما تال�شى املكان .ويف
املقطع الثاين تال�شى الزمان ،وتكرر املكان �أربع مرات .وتراجع ح�ضور الزمان يف املقطع
الثالث ملرة فقط ،يف حني تكررت �ألفاظ املكان �أربع مرات .كما نالحظ �أن �ألفاظ الزمان يف
جميع الق�صيدة ( )4مرات بينما جاءت �ألفاظ املكان �ضعف هذا العدد ( )8مرات.
ال�شاعر يركز على املكان ملعاناته من البعد املكاين حيث تقبع احلبيبة ،وقد و�ضح
ذلك ب�صورة مبا�رشة بقوله( .على ن�أي دارها بنجران) البيت (. )14
�أخرياً ،فقد ابتد�أ ال�شاعر ق�صيدته بزمان ،و�أنهاها مبكان ،وهذا توازن بني النقطة العليا
والنقطة اخلتامية ،ناهيك عن التوازن اخلفي داخل املقاطع.

6 .6الأفعال:
نالحظ يف الأفعال ما ي�أتي:
Ú Úانعدام فعل الأمر يف جميع الق�صيدة ،وهذا ي�ؤكد عدم وجود خماطَ بني فيها.
Ú Úورود الفعل امل�ضارع ( )4مرات فقط ،وعلى النحو الآتي:
املقطع الأول ( )3 – 1تلوي ،البيت ( . )2واملقطع الثاين ( )9 -4و�أغبط ،ال �أناله ،البيت
( . )9واملقطع الثالث ( )14 -10تبكني ،البيت (. )10
ويحمل امل�ضارع الزمن احلا�رض وامل�ستقبل �أي ا�ستمرارية احلدث ،ولكن جميء هذا
الفعل بهذه ال�ض�آلةَ ،ي ْنفي احل�ضور احلقيقي ،ويجعله يف ُحكم الغياب املتمثل يف الأفعال
املا�ضية.
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Ú Úكثافة الفعل املا�ضي ،فقد ورد ( )21مرة على النحو الآتي:
 املقطع الأول ( )3 -1و�أت ،البيت ( . )1كان ،البيت (� . )2سقتني ،ف�رصدت� ،رصد،
البيت (. )3
 املقطع الثاين (� )9–4سلمت ،البيت (� . )4سلمت ،زقا ،البيت� ، )5( ،أ�صعدت ،البيت
قرت ،البيت (. )9
(� . )6أر�سلت ،عرفته ،البيت ( . )7قالوا ،بدا ،قلت ،البيت (ّ . )8
مت ،قام ،البيت (� . )10أ�صاب ،جاد ،بكيتها ،البيت (.)11
 املقطع الثالث (ّ )14 -10
و�صلت ،البيت (. )12
وعلى الرغم من كثافة الفعل املا�ضي� ،إال �أن له ،يف هذه الق�صيدة داللة م�ستقبلية،
وال �سيما �أفعال املقطع الثاين والثالث لت�أكيد حتمية حدوثه ،وزيادة حدته ،وقدرته على
الت�أثري.
�أما انعدام الأفعال ،ب�صيغتها املختلفة ،يف البيتني ( )14 ،13فله داللته النف�سية،
عند ال�شاعر ،فالفعل مرتبط باحلركة ،وخلو هذين البيتني من احلركة ،دليل على ال�سكون
الن�سبي املرتبط بالي�أ�س الذي انتاب ال�شاعر يف النهاية ،ويك�شف عن جو الإحباط ،وتوايل
اخليبات.
ب .املستوى املعجمي (اللفظي /الداللي) :
لو ا�ستعر�ضنا �ألفاظ املقطع الأول ( )3 -1لوجدنا بع�ضها ينتمي قامو�سي ًا �إىل (حقل
احلب) مثل( :ف�ؤادي� ،صبا اليوم� ،صافح ،و�أت ليلى ،ناجح ،علة� ،رساح ،تلوى النفو�س،
البيتان . )2 -1
وبع�ضها الآخر ينتمي �إىل (حقل املاء /العط�ش)  ،مثل�( :سقتني� ،رشب امل�ست�ضاف،
�رصدت ،اللوح ،النطاف ال�ضحا�ضح ،البيت . )3
وملا كانت �ألفاظ حقل املاء جمازية ،ن�ستطيع �أن ن�ضمها �إىل �ألفاظ حقل احلب لتقارب
دالالتهما ،ولت�شكال مع ًا ثنائيات �ضدية �أو متناق�ضة ،حتدد و�ضعية ال�شاعر واملحبوبة
واملتمثلة يف االت�صال /االنقطاع ،وعلى النحو الآتي:
اال�ستفهام (هل) الذي تكرر مرتني يف مطلع الق�صيدة ،البيت ( )1ت�أكيد لالنغالق
(انعدام املعرفة ،انغالق لطبيعة املت�ساءل عنه)  ،ف�ؤاد ال�شاعر (ف�ؤادي) وما يحويه من �شوق
(�صبا اليوم) ثم متنيه ترك هذا ال�شوق ،والإعرا�ض عنه ،هو انغالق �أي� ًضا يقابله االنفتاح
املتمثل يف وعد ليلى له (وهل ما و�أت ليلى ...البيت  . )1ويجري االنغالق /االنفتاح يف
ر�ؤية ال�شاعر يف �سياق الزمن ،يف اليوم علة /يف غد �رساح ،البيت (. )2
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ف�رصدت ،فما
وتطل ثنائية االت�صال /االنقطاع يف البيت ( )3من خالل �سقتني/
ّ
ح�صل عليه ال�شاعر – وهو امل�ستغيث من العط�ش – من ال�سقي (املجازي)  ،هو من القلة،
والندرة واملحدودية �أقرب �إىل احلرمان.
ومبالحظة مطلع املقطع الأول ونهايته ،حيث بد�أه بال�شوق�( ،صبا اليوم)  ،وهو عط�ش
جمازي ،و�أنهاه بالعط�ش (كما �رصد اللوح البيت  ، )3نتبني �أن الثنائيات املتناق�ضة التي
ا�ستخرجناها من املقطع الأول ،تتحكم بالو�ضعية اخلارجية لل�شاعر ومبوقعه من الآخر ،فهو
يعاين جتربة احلرمان املمثلة يف حبه العاثر ال�شقي ،وهذا هو املحور الأول يف الق�صيدة.
ويف املقطع الثاين ( )9 -4تنتمي الألفاظ فيه �إىل احلقول الآتية:



أر�سلت ،وحياً) .
(�سلمت،
حقل ال�سالم والت�سليم
ُ
ل�سلمت ،ت�سليمْ � ،
ْ
قرت) .
حقل ال�سعادة (الب�شا�شة� ،صالح (مرتني) � ،أغبطّ ،



حقل ال�صوت (زقا� ،صدى� ،صائح ،الريح ،موارها ،املتناوح) .



حقل احلزن (جندل� ،صفائح ،القرب ،املتناوح� ،ضمري)

وتتميز هذه احلقول بالت�ساوق العددي ،فكل منها يتكون من خم�سة �ألفاظ تقريباً.
وميكننا �أن ن�ضم �ألفاظ حقل ال�سالم �إىل حقل ال�سعادة ،ملا حتمله �ألفاظ احلقلني من دالالت
االرتياح والغبطة ،لي�صبحا مع ًا حق ًال واحداً هو (حقل ال�سعادة)  .كما �أن �ألفاظ حقل ال�صوت
حتمل يف طياتها معاين احلزن ،مما ي�سمح ب�ضمها �إىل (حقل احلزن)  ،لنخرج ب�سل�سلة مت�صلة
احللقات من الثنائيات ال�ضدية التي جت�سد الت�صورات الأ�سا�سية .االت�صال /االنقطاع،
االنفتاح /االنغالق ،القرب /البعد.
فال�سالم والت�سليم والب�شا�شة و�صوت ال�صدى يف البيتني ( )5 ،4انت�شار (انفتاح)
لالنفعال باجتاه الآخر ،فهي عوامل جتاوب وم�شاركة ،ناهيك عن االت�صال املبا�رش الناجت
– �إن كانت عملية ال�سالم يداً بيد – ولكن هذا االت�صال واالنت�شار� ،رسعان ما يتقل�ص
وينقطع ويرتد عندما ي�صدم باجلانب الآخر ،باحليز املكاين املغلق (القرب) واملغطى بجندل
و�صفائح.
وتتكرر حماولة االت�صال يف عامل ال�سماء املنفتح ،حيث �إمكانية وجود (ليلى) والنظر
�إليها بحرية ،البيت ( )6ولكنه عامل بعيد ،وجمابه مبراقبة العيون التي ت�ضمر وتخفي
العداوة .وتعود ثنائية االت�صال (االنت�شار)  /االنقطاع من جديد يف البيت ( )7ولو �أر�سلت
وحيا ،...فالإر�سال انفتاح وانت�شار ،والوحي انغالق ،لأن ما �أوحت به كالم ًا (�رساً) خمفي ًا
عن الغري ،واملعرفة ،عرفته ،انفتاح (انت�شار) .
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وت�ؤلف الريح يف حد ذاتها ثنائية �ضدية ،ففي حني تقوم بتو�صيل ما توحيه احلبيبة،
تكون الوقت نف�سه قد ب ّددت ونرثت وبعرثت ما حملته ب�سبب متوجها وا�ضطرابها ،ولهبوبها
ال�رسيع يف كافة االجتاهات � ...شماالً ...جنوباً ...فتكون عامل انقطاع.
يحاول ال�شاعر �أن يجد قنوات ات�صال بينه وبني احلبيبة الغائبة ،يف ال�سالم وال�صدى
وال�سماء والوحي والريح ،ولكنها حماوالت فا�شلة ،ال تلبث �أن تنقطع؛ لأنها جمرد متنيات،
لن تتحقق ،فهي بعيدة عن �أر�ض الواقع ،لذا �ستظل تدور يف فلك �أحالم ال�شاعر فقط.
و�إذا انتقلنا �إىل البيتني ( ، )9 ،8نهاية املقطع الثاين ،جند �أنهما يقعان بني حركتني
مت�صالبتني ،حركة احللم الذي حلق به ال�شاعر يف خياله (الأبيات  ، )7 – 4وحركة احلقيقة
الآتية ،واملمثلة يف املوت (البيتان  . )11 ،10وعرب هاتني احلركتني يعاين ال�شاعر عذاب
وعي اللحظة احلا�رضة ،من �أجل ذلك يحت�ضن التناق�ضات� ،إنه �شعور باملرارة ،وهذا هو
املحور الثاين يف الق�صيدة.
وي�س�أل النا�س ،كيف �أنت؟ البيت ( ، )8واال�ستفهام ثنائية ت�صورية ،كما ذُكر ،فهو
انغالق (لعدم املعرفة)  ،لكنه ا�ستفهام جوابه معروف وم�ؤكد (قلت :للنا�س �صالح) انفتاح.
ويلتقي ال�رسي باملك�شوف يف حركة (وقد بدا �ضمري الذي بي) ليتحول ال�رس امل�ضمر �إىل
وجود وا�ضح ،لي�شكال ثنائية �ضدية ،فما بدا وانك�شف من ال�شاعر خالف ونقي�ض ملا �أ�ضمره.
وتت�ضح جدلية �أخرى خمالفة للمنطق يف البيت ( )9و�أغبط ...مبا ال �أناله� ،...إذ كيف ي�صح
�أن ي�شعر الإن�سان (ال�شاعر) بال�سعادة وهو غري حا�صل عليها ،بل فاقدها وحمروم منها؟
�إنها حدة الأمل الذي ي�ستبد بال�شاعر ،ومقدار اللوعة التي تتولد عن التناق�ضات املتحكمة به.
فثنائية االنفتاح /االنغالق يف البيتني ( )9 ،8تتوحد يف ذات مركزية ،ت�صبح منبع ًا لطريف
الثنائية ،وت�شكل ب�ؤرة انفجارية يف الق�صيدة كلها ،هذه الذات ،هي ذات ال�شاعر العا�شق،
وهي مركز الثقل االنفعايل يف الق�صيدة.
وي�أتي ال�شطر الثاين من البيت ( )9بهذا التذييل الذي �أجراه ال�شاعر على نهاية
املقطع الثاين ،وقد خال من الثنائيات ال�ضدية ،ليقرر وي�ؤكد حقيقة �شعوره بال�سعادة،
معل ًال ومقنع ًا نف�سه بعبارة ان�سيابية ،حتمل معنى ال�شمولية والتعميم ،لينهي املقطع
الثاين ب�أداة التنبيه نف�سها التي بد�أ بها املقطع الأول (�أال كل ما قرت به العني �صالح) .
�إن املقطع الثاين هو النواة التوليدية؛ لأنه ي�شتمل على الوقائع واجلدليات التي من تفجر
تناق�ضها يتولد الن�ص كله.
وي�شتمل املقطع الثالث والأخري ( ، )14 -10على احلقول الآتية:
 حقل البكاء (تبكني ،بكيتها ،الدمع ،جاد ،جار� ،سافح) .
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حقل املوت (مت ،قام ،الن�ساء ،قربي ،ال�صوائح ،املوت) .



حقل ال�سفر (و�صلت ،جناحهم ،ظهر ،املفاوز ،نازح ،مائرة ال�ضبعني) .

نالحظ ،مرة �أخرى ،الت�ساوق العددي بني هذه احلقول ،فكل منها يت�شكل من �ستة
�ألفاظ .ويتبني �أن حقلي البكاء واملوت ينتميان �إىل حقل واحد هو (حقل احلزن) � ،أي احلقل
نف�سه الذي ورد يف املقطع الثاين ،وملا كان حقال ال�سعادة واحلزن ي�شكالن ثنائية �ضدية يف
املقطع الثاين ،جند ثنائية �ضدية �شبيهة تت�شكل بني حقلي احلزن وال�سفر يف املقطع الثالث،
ملا يحمله ال�سفر – هنا – من تفا�ؤل.
رتهات ال�صحا�صح)
وملا كانت �ألفاظ البيت ( )14مثل( :ذُكرتي ليلى ،ن�أي دارها ،ال ّ
حتمل خيبة الأمل والي�أ�س ،فيمكن �إدراجها حتت حقل احلزن لنخرج بالنتيجة الآتية:
املقطع الأول ( )3 -1وفيه حقال احلب (�سعادة)  /املاء ،العط�ش (حرمان)  .واملقطع
الثاين ( )9 -4وفيه حقال ال�سعادة (حب)  /احلزن (حرمان)  .واملقطع الثالث (،)14 -10
وفيه حقال احلزن (حرمان)  /ال�سفر (تفا�ؤل ،حب) ت�شابهت احلقول املعجمية يف �سائر
املقاطع.
ويت�شكل املحور الثالث يف الق�صيدة من �ألفاظ املقطع الثالث على النحو الآتي:
يحدد البيتان ( )11 ،10اخلط الدرامي امل�أ�ساوي يف الق�صيدة ،فيهما م�شاركة يف
احلدث (املوت)  ،وما يتبعه من بكاء وحزن وانفعال ،كما ي�شكالن ثنائية �ضدية ،فاملوت
انف�صال وعزلة عن احلياة ،وهو توحد وات�صال لل�شاعر واملحبوبة يف القرب الذي يحمل
وج َه ّي املوت واحلياة.

وتبدو ثنائي ُة العالقة بني ال�شاعر و�صحبه يف البيت ( )12وهي عالقة ات�صال/
انقطاع ،فبينما ي�ؤكد ال�شاعر حالة التناغم والتوا�صل ب�أ�صحابه (قد و�صلت جناحهم) لأنهم
عامل �إيجابي بينه وبني املحبوبة ،ينقطع هذا االت�صال عرب (مغرب املفاوز) البيئة ال�شحيحة
التي متثل عامل اجلدب واجلفاف .ويختار ال�شاعر يف البيت ( )13ناقة مميزة (خفيفة ،بعيدة
ما بني املنكبني ،مت�شنجة� ،رسيعة ،هواها �أن جتد مت�سع ًا من الأر�ض ت�سري فيه ،فهي �شعلة
من القلق والتوتر)  .وحدة انفعال الناقة ما هو �إال تعبري عن حدة انفعال ال�شاعر ،وهذا احل�س
يزود احلنني بامل�سافة ،ويطلق �سفر اجل�سد والقلب واخليال ،واالمتداد يجد يف احللم �أق�صى
حتقق له .وهكذا جند �شاعرنا �إن�سان �أحالم و�أحزان.
وي�أتي البيت الأخري ( )14ليك�شف عما يعانيه ال�شاعر من متزق وتناق�ض ،فذكراه
املتجددة امل�ستمرة للمحبوبة (ليلى) ما هي �إال من قبيل الوهم والإحباط.
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وهكذا تتحدد الو�ضعية اجلوهرية لل�شاعر امل�أخوذ مبع�ضلة االنف�صال والغياب،
وح�رسة الأ�شياء الهاربة .ليلى متثل الأمل ،والناقة متثل الإرادة للو�صول �إىل الأمل ،وهناك
�رصاع
عوائق (البعد املكاين النا�س ،املوت ،الكوا�شح ،الرتاث االجتماعي) وال�شاعر يف
ٍ
عنيف ،يرف�ض الواقع لأنه م�ؤمل ،فيزداد ت�ش ُتته وعذا ُبه ،ويبقى خيالُه �أبداً على �سفر� ،إنها
�أزمة الإن�سان ومعاناته �إذ يواجه املع�ضالت الكونية كاحلب واحلياة واملوت.
ج .املستوى الرتكييب (النحوي) :
تقوم اجلملة بوظيفة داللية حم�ض ،ومتد املخاطب بخرب �أو ب�إعالم ،وتقوم بالإ�ضافة
�إىل وظيفتها ال�سابقة بحمل �شحنة نف�سية �أو عاطفية وانفعالية ن�سميها �أ�سلوب اجلملة ،وقد
تظهر الوظيفة االنفعالية حتى يف الكلمات املنفردة� ،إ�ضافة على عن�رص �ضمني خفي يحدث
التغريات التي يتولد منها �شكل اجلملة القانوين ( . )24لذا يت�شكل �أ�سلوب اجلملة يف �شعر توبة
كما يلي:

1 .1اجلمل اال�سمية والفعلية:
�ساهمت يف هند�سة الق�صيدة ،كما ي�أتي:
 املقطع الأول )3 -1( :يبد�أ بجملة ا�سمية (�أال هل ف�ؤادي� ...صافح البيت  . )1وينتهي
بجملة فعلية (كما �رصد. )3...
 املقطع الثاين )9 -4( :يبد�أ بجملة ا�سمية (ولو �أن ليلى  )4 ...وينتهي بجملة ا�سمية
(�أال كل ما قرت. )9 ...
 املقطع الثالث )14 -10( :يبد�أ بجملة فعلية (وهل تبكني ليلى )1 ...وينتهي بجملة
ا�سمية (وما ذكرتي� ...إ ّال الرتهات . )14
فقد بد�أ ال�شاعر ق�صيدته بجملة ا�سمية ،و�أنهاها بجملة ا�سمية ،وهذا توازن بني النقطة
العليا ،والنقطة اخلتامية� ،إ�ضافة �إىل التوازن بني مطالع وخوامت املقاطع .وانت�رشت اجلمل
اال�سمية والفعلية على م�ساحة الق�صيدة على النحو الآتي:
(جدول الجمل االسمية والفعلية)

املقطع

الأبيات

اجلمل اال�سمية اجلمل الفعلية

الأول

3 -1

4

4

الثاين

9 -4

4

3

الثالث

14 -10

3

3
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ونالحظ التقارب العددي بينهما� ،إذ بلغت اجلمل اال�سمية ( )11وبلغت اجلمل
الفعلية (. )10
وقد دلت اجلمل اال�سمية على اللحظة احلا�رضة الثابتة ،بينما ف�رست اجلمل الفعلية
ات�ساع احلركة يف �أجواء الق�صيدة .وقيمة الزمن لي�ست يف امتداده الأفقي – العددي بل يف
عمقه وعموديته ،ولهذا قد تكون اللحظة التي م�ضت �أثمن و�أغلى من الدهر كله ،ال �سيما �إن
كانت ح�ضوراً مع احلبيبة ،بينما تكون �أطول من ال�شهور وال�سنني� ،إن كانت غياب ًا عنها.

2 .2اجلمل ال�رشطية:
انت�رشت يف الق�صيدة على النحو الآتي:
 املقطع الأول (�( )3 -1إن كان يف اليوم علة. )2 ...
 املقطع الثاين (( )9 -4ولو �أن ليلى� ...سلمت ...ل�سلمت ...البيتان ( ، )5 -4ولو �أن
ليلى ...لأ�صعدت( ، )6 ...ولو �أر�سلت ...عرفته�( ، )7 ...إذا النا�س قالوا ...قلت. )8...
 املقطع الثالث ( ...( )14 -10لئن مت ...وقام ...( ، )10 ...لو �أ�صاب ...بكيتها
وجاد. )11 ...
وعدد اجلمل ال�رشطية ( ، )7تركزت كثافتها يف املقطع الثاين ( ، )4ونالحظ �أن الأداة
الأكرث ا�ستعما ًال هي (لو)  .وهذه اجلمل قائمة بقوة التمني الذي مي�سك بالفعل يف �إطار من
احللم ،لذا كانت حماوالت ال�شاعر من قبيل العبث لعدم حتققها (امتناع اجلواب ،المتناع
ال�رشط) .

3 .3اجلمل املعرت�ضة:
وردت اجلمل املعرت�ضة على النحو الآتي:
 املقطع الأول (�( )3 -1إن كان يف اليوم علة  . )2فقد وقعت هذه اجلمل بني
عن�رصي جملة ا�سمية (املبتد�أ واخلرب) ( ،وهل يف غدٍ� ...رساح)  ،يليها جملة فعلية (ملا تلوي
النفو�س ، )...لت�شويق القارئ ملا يحمله الغد.
 املقطع الثاين (( )9 -4ودوين جندل و�صفائح  ، )4فقد جاءت اجلملة االعرتا�ضية
هنا بني عن�رصي جملة �رشطية ،وم�سبوقة بواو احلال ،فقد رغب ال�شاعر �أن ينبهنا �إىل احلالة
التي �سيكون عليها عند عملية ال�سالم والت�سليم احلا�صلة بينه وبني ليلى� ،أي عندما يكون
يف عداد الأموات .وجملة (وقد بدا �ضمري الذي بي  ، )8وقعت بني جملة ا�سمية (كيف �أنت؟)
 ،وجملة فعلية (قلت) للداللة مرة �أخرى على حالته عندما ي�س�أله النا�س ،وهو �إظهار ما كان
يخفي.
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 املقطع الثالث (( )14 -10على ن�أي دارها ،بنجران  ، )14فقد اعرت�ضت هذه
اجلملة حدي اجلملة اال�سمية (وما ذكرتي ليلى� ...إال الرتهات ال�صحا�صح)  ،للداللة على
البعد املكاين بينه وبني ليلى.

4 .4الإ�ضافة:
�أكرث ال�شاعر من ا�ستخدامها يف الق�صيدة ،على النحو الآتي:
 املقطع الأول (( )3 -1ف�ؤادي� ،صبا اليوم ( . )1ب�رشب امل�ست�ضاف . )3
 املقطع الثاين (( )9 -4ت�سليم الب�شا�شة ،جانب القرب ( ، )5بطريف ( ، )6يف موارها
( ، )7كل ما قرت) .
 املقطع الثالث (( )14 -10قبلها ،قربي ( ، )10وفتيان �صدق ٍ ،جناحهم ،ظهر مغرب
املفاوز ( ، )12مبائرة ال�ضبعني ،معقودة الن�سا ( ، )13ذكرتي ،ن�أي دارها . )14
«وتو�ضح الإ�ضافة يف �سائر مقاطع الق�صيدة عالقة بني ا�سمني متميزين� ،أي بني ذاتني
خمتلفتني �أو عالقة الذات بنف�سها» ( . )25وقد وردت الإ�ضافة يف املقطع الأخري �أكرث كثاف ًة
منها يف املقطعني الأول والثاين ( )11مرة ،كما �شملت يف هذا املقطع خم�س ذوات هي:
ليلى (قبلها ،دارها)  ،وال�شاعر (قربي ،ذكرتي)  ،و�أ�صحابه (وفتيان �صدق ،جناحهم)
 ،واملفاوز (ظهر مغرب املفاوز)  ،والناقة (مائرة ال�ضبعني ،معقودة الن�سا)  .وال يخفى علينا
ما لهذه الذوات من عالقة وترابط ،كما ذكر.

5 .5ال�صفات:
وال�صفة ال تربط بني ذاتني ،بل تدل على خا�صة من خوا�ص ذات معينة .وقد جاءت
ال�صفات منوعة وعلى النحو الآتي:
(جدول الصفات)

املقطع
الأول
()3 -1
الثاين
()9 -4

ال�صفة

املو�صوف

البيت

النفو�س

ال�شحائح

2

النطاف

ال�ضحا�ضح

3

ليلى

الأخيلية

4

�صدى

�صائح

5

العيون

الكوا�شح

6

موارها

املتناوح

7
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املقطع

الثالث
()14 -10

املو�صوف
الن�ساء
جار (الدمع)
الناقة
الناقة
الناقة
ال�سب�سب
الرتهات

ال�صفة
ال�صوائح
�سافح
معقودةٍ ال َّن�سا
وف
ُج ُن ٍ
هواها ال�سب�سب
املتطاوح
املتطاوح
ال�صحا�صح

البيت
10
11
13

14

ُتبني هذه ال�صفات �إما �أ�صناف النا�س الذين اهتم بهم ال�شاعر (الأبيات)10،6،4،2 :
� ،أو �صفات لعنا�رص م�أخوذة من الطبيعة ليعطيها �صفة االت�ساع والدميومة (الأبيات:
 . )13،11،7،5،3وقد احتل املقطع الثالث العدد الأكرب من ال�صفات ( )7وكان الرتكيز فيه
على الناقة .وجند �أن �سائر ال�صفات جت�سد القلق واال�ضطراب والتوتر امل�سيطر على �أجواء
الق�صيدة كلها.

6 .6تقدمي ما حقه الت�أخري:

يكون ت�أكيد التقدمي ب�إخراج �أحد عنا�رص اجلملة من املكان املخ�ص�ص له وتثبيته يف
غري مكانه� ،إذ من �أراد �أن يخ�ص �شيئ ًا باهتمام ال�سامع �أو القارئ قدمه وفاج�أه به ،ليقع
ذلك يف نف�س �سامعه �أو قارئه موقع ًا ثابت ًا ( . )26وقد �شمل التقدمي ما ي�أتي:


تقدمي اخلرب على املبتد�أ:



تقدمي اجلار واملجرور:



تقدمي اجلواب على ال�رشط:

كما يف قوله (يف غ ٍد �رساح ،يف اليوم علة  ، )1ملا يحمله امل�ستقبل املمثل يف لفظة
(غدٍ) من �أمل جديد لهذه النفو�س املتعط�شة للخال�ص مما تعانيه يف الزمن احلا�رض (اليوم).
(ودوين جندل البيت ( ، )4للنا�س �صالح البيت . )8
كما يف قوله�( :أال هل ف�ؤادي عن �صبا اليوم �صافح ( . )1زقا �إليها �صدى �( )5أ�صعدت
بطريف �إىل ليلى العيون ( ، )6و�أغبط من ليلى مبا ال �أناله ( ، )9وقام على قربي الن�ساء ،)10
جار . )11
(وجاد لها ٍ
كما يف قوله (وهل يف غ ٍد �رساح �إن كان يف اليوم علة ( )1فهل تبكني ليلى لئن مت..
وقام . )10 ...وهذا التقدمي – �سواء يف اجلار واملجرور� ،أو يف جواب ال�رشط -هو �رضب
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من التو�سعة يف الرتكيب ،غايته �إعطاء املعنى بدقة ،والت�شويق ملعرفة املت�أخر ،وم�ساوقة
خلجات نف�س ال�شاعر املت�أملة مرة ،املت�شائمة اليائ�سة مرات.

7 .7التكرار:
وقد جاء يف الق�صيدة منوعاً ،فالتكرار ي�ضع يف �أيدينا مفتاح ًا للفكرة املت�سلطة على
ال�شاعر ،وهو بذلك �أحد الأ�ضواء الال�شعورية التي ي�سلطها ال�شعر على �أعماق ال�شاعر في�ضيئها
بحيث نطلع عليها ( ، )27فمنه:


تكرار الأدوات:

�Ú Úأدوات اال�ستفهام (هل) ( ،الأبيات. )10 ،2 ،1 :
�Ú Úأدوات ال�رشط (�إن) ( ،البيتان. )10 ،2 :
(لو) ( ،الأبيات. )11 ،7 ،6 ،4 :
�Ú Úأدوات التوكيد والتحقيق (�أن) ( ،البيتان . )6 ،4
(قد) ( ،البيتان . )12 ،8
�Ú Úأدوات النفي (ال) ( ،البيت ( )9ما) ( ،البيت . )14
فالق�صيدة بكاملها �سل�سلة تتكرر فيها �صيغ اال�ستفهام وال�رشط والتوكيد والنفي،
وجوها يتحدد بهذه ال�صيغ� ،إنه جو اللوعة واال�ضطراب والقلق واحلرية.


التكرار اللفظي:

تكررت لفظة (ليلى) ثماين مرات( ،الأبيات 6،4،1 :مرتني ( . )14،11،10،9ف�رصدت� ،رصد
�( ، )3سلمت ،ل�سلمت ،ت�سليم �( ، )5 ،4إذا النا�س قالوا ،قلت للنا�س �( ، )8صالح مرتني . )9 ،8


التكرار احلريف:

مثل (ال�شحائح( ، )2اللوح ،ال�ضحا�ضح( ، )3الب�شا�شة( ، )5ال�سب�سب( ، )13ال�صحا�صح. )14
زد على ذلك تكرار حروف اجلر مثل الباء ( 8مرات)  ،الالم (4مرات)  ،يف ( 4مرات)
على ( 4مرات) � ،إىل ( 3مرات)  .وحروف العطف مثل الواو ( 7مرات)  ،الفاء (مرتان) ،
والو�صل مثل ما ( 6مرات)  ،و�سواها.
وتتعلق هذه التكرارات تعلق ًا مبا�رشاً ببناء الق�صيدة العام� ،إذ ترتبط �أ�شد االرتباط
بال�سياق ،ولها مالءمة كبرية بظروف ال�شاعر النف�سية ،فهو ي�ؤدي بها معاين �أكرث ات�صا ًال
بخلجات نف�سه وحوا�سه ،وت�سهم م�ساهمة فعالة يف البناء الهند�سي املحكم للبيت ،وتخدم
البنية املو�سيقية الداخلية واخلارجية يف الق�صيدة (. )28
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د .املستوى البالغي (البياني) :
يف هذه الق�صيدة حمطات ت�ستوقفنا على م�ستوى ال�صورة يف �شعر توبة ،فال�صورة
ابنة للخيال ال�شعري الذي يت�ألف – عند ال�شعراء – من قوى داخلية تفرق العنا�رص وتن�رش
املواد ،ثم تعيد ترتيبها وتركيبها ،لت�صبها يف قالب خا�ص حني تريد خلق فن جديد متحد
من�سجم (. )29
اتخذت ال�صور يف الق�صيدة الأ�شكال الآتية:
 املقطع الأول�( )3 -1( :أال هل ف�ؤادي� ...صافح  ، )1ا�ستعارة ،وفيها يجعل الف�ؤاد
كالإن�سان ُيعر�ض ويرتك (ما و�أت ...ناجح  )1ا�ستعارة( .يف اليوم علة ،يف غ ٍد �رساح ،)2
ا�ستعارة ،وفيها يربط الزمن احلا�رض (اليوم) باالعتالل الذي ي�صيب الإن�سان ،والزمن
امل�ستقبل (غدٍ) باخلروج واالنعتاق من املر�ض.
(ف�رصدت كما �رصد ، )3 ...وفيها ت�شبيه� ،أي قطعها لل�سقي ي�شبه املاء القليل (النطفة)،
ال تروي الظم�أ.
 املقطع الثاين( )9 -4( :ولو �أر�سلت ...مع الريح  ، )7ا�ستعارة ،وفيها يجعل الريح
كالإن�سان يحمل وينقل ما يكلف به( .كل ما قرت به العني ، )9 ...جماز مر�سل ،وعنى بالعني
النف�س ،كما ورد يف قوله عز وجل« :فكلي وا�رشبي وقري عيناً� ، )30( )...أي لتهد�أ وتطمئن
نف�سك.
ي�شبه موتها
 املقطع الثالث( )14 -10( :فهل تبكني...كما لو ، )11،10...وفيه ّ
وبكاءها ببكائه.
مبوته،
َ
جار من الدمع ، )11 ...ا�ستعارة ،وفيها ي�شبه الدمع بالإن�سان الكرمي الذي
(وجاد لها ٍ
يجود حيناً ،وبال�سيل اجلاري حين ًا �آخر ،للداللة على الغزارة والكرثة.
(قد و�صلت جناحهم ، )12...ا�ستعارة ،وفيها ي�شبه �أ�صحابه بالطيور للداللة على
ال�رسعة.
(على ظهر مغرب املفاوز ، )12...ا�ستعارة ،وفيها ي�شبه املفاوز بحيوان له ظهر
يمُ تطى.
(وما ذكرتي� ...إال الرتهات ال�صحا�صح  ، )14ت�شبيه بليغ وهو توحيد لهويتني
متباينتني عن طريق الإحلاح على نقطة االلتقاء بينهما ،و�إبطال م�سافة التباين (. )31
فال�شاعر يوحد بني ذكرياته لليلى من جهة ،وبني الرتهات ال�صحا�صح من جهة
�أخرى ،كي يلغي امل�سافة بني حدي الت�شبيه .وقد ا�ستقى ال�شاعر �صوره ،يف هذه الق�صيدة،
من �صفات متعلقة بالإن�سان �أو من الطبيعة ،وعلى النحو الآتي:
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(جدول مصدر الصورة)

املقطع
الأول
3 -1
الثاين
9 -4
الثالث
14 -10

م�صدر ال�صورة

البيت

عدد ال�صور

الإن�سان
الإن�سان
الطبيعة
الإن�سان والطبيعة
الإن�سان
الإن�سان
الإن�سان والطبيعة
الطبيعة
الإن�سان

1
2
3
7
9
11 ،10
11
12
14

2
2
1
1
1
2
2
2
1

�صوره من الإن�سان والطبيعة (بيئ ِت ِه الوا�سعة)  ،فلأنه �أقرب �إىل
وال�شاعر �إذ ي�ستمد
َ
ال�شعراء الرومان�سيني الذين يركزون على الإن�سان الفرد وعواطفه ،وعده القيمة الأوىل ،ولأن
عالقتهم بالطبيعة عالقة تعاطف وتالق وان�سجام ،فهم يفي�ضون عليها من م�شاعرهم،
فت�شاركهم ما يح�سون من حزن �أو ك�آبة.
ولذا يغلب على �صوره طابع الت�شا�ؤم وال�سلبية الناجتة عن معاناة الإن�سان يف هذه
البيئة اجلافة ال�شحيحة.
هـ .مستوى الوزن واإليقاع (املستوى الصوتي) :
«الإيقاع باملعنى العميق لغة ثانية ال تفهمها الأذن وحدها ،و�إمنا يفهمها قبل الأذن
واحلوا�س ،الوعي احلا�رض والغائب ،ولهذه اللغة عالقة ثنائية بالأجواء ال�شعرية ت�ستح�رض
الأجواء ،والأجواء تبعثها» (« . )32هذا يعني ،بالتايل� ،أن الكلمة داخل النظام العام للتجربة
ت�ستدعي ما يالئمها مو�سيقياً ،لأن املو�سيقى عامل هام يف ال�شعر ،فهي �سل�سلة من الأ�صوات
ينبعث عنها املعنى» (. )33
ثمة تناول ي�سمح باكتناه العالقات بني مكونات البنية الإيقاعية ،كما تتوزع يف
الق�صيدة ،عن طريق درا�سة الوزن.
تنتمي هذه الق�صيدة �إىل البحر الطويل ،وعدد دوائرها الوزنية ( )4دوائر .وبتمثيل
فعولن بـ ( ، )1ومفاعيلن بـ ( ، )2وفعول بـ ( ، )3ومفاعلن بـ ( ، )4نح�صل على اجلدول الآتي
الذي �سيظهر يف ال�صفحة الآتية (: )34
ويف هذا املخطط (اجلدول) ميثل كل �سهمني يربطان بني �صندوقني توحد هوية بيتني،
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�أو �أكرث من �أبيات الق�صيدة بال�شطر الأول والثاين من حيث وزنهما� .أما الأ�سهم املفردة
اخلارجة من ال�صناديق ( )13 ،9 ،4 ،1ف�إنها متثل تفرد هذه الأبيات ب�شطريها ،وانعدام
وجود �أبيات تتحد هويتها بها �أو بواحد منها يف الق�صيدة ،بينما قد تتحد بغريها �ضمن
�شطر واحد فقط.
وبا�ستقراء العالقات التي تن�ش�أ بني الأبيات ،نح�صل على الظواهر الآتية:
 هناك تنا�سق يتعلق بهند�سة الق�صيدة ،فنهاية كل مقطع تنتهي بالرتتيب الآتي1 :
( 4 1 2ال�شطر الثاين)  ،كما �أن بداية الق�صيدة ونهايتها تنتهي بالرتتيب نف�سه4 1 2 1 :
(ال�شطر الأول) .
 ثمة تنا�سق يف تكرار �صور الأبيات ،ينعك�س يف التدرج الآتي:
(. )11 /10 ،12 /7 ،8 /6 /5 /3 ،14 /2
 البيتان ،14 /2 :لهما الرتكيب املوحد ،4 1 2 1 4 1 2 1 :ووا�ضح �أن البيتني
يرتابطان ب�أكرث من عن�رص م�شرتك :كالهما يبد�أ بواو العطف ،ويبد�أ بجملة ا�سمية ،وكالهما
ينطوي على ثنائيات :فالبيت ( )2فيه لفظا زمان (غدٍ ،اليوم)  ،ويف البيت ( )14لفظا مكان
(دارها ،بنجران)  .وكالهما تت�ساوق فيه املو�سيقى الداخلية ،فتتوازى ثنائية حرف (احلاء)
يف عجز البيتني .والتناو�س احلا�صل من تكرار (ال�سني) يف (�رساح ،النفو�س  ، )2ويف تكرار
(الراء) يف (ذكرتي ،دارها ،بنجران ،الرتهات . )14
 الأبيات الأربعة ( )8 ،6 ،5 ،3لها الرتكيب املوحد ،4 1 2 1 4 3 2 1 :ويالحظ �أن
الت�شابه يف هذه الأبيات ناجت عن تكرار ثنائيات متجان�سة يف اللفظ داخل البيت الواحد،
مثل (ف�رصدت� ،رصد ( ، )3ل�سلمت ،ت�سليم  ...( ، )5ليلى �إىل ليلى ..( ، )6 ...النا�س قالوا ...قلت
للنا�س. )8 ...
ويجمع هذه الأبيات �أي� ًضا الثنائيات ال�ضدية يف كل بيت ،والتي تولد ح�س ًا باالت�صال
واالنقطاع مثل�( :سقتني /ف�رصدت ( ، )3ت�سليم الب�شا�شة� /صدى من القرب ( ، )5ليلى يف
ال�سماء /العيون الكوا�شح ( ، )6بدا� /ضمري . )8
وت�شرتك هذه الأبيات على �صعيد املكونات ال�صوتية بوجود �ألفاظ تنتهي بحرف املد
(الألف) مثل( :كما ( ، )3زقا� ،إليها �صدى ( ، )5ليلى مرتني� ،إىل �( ، )6إذا ،بدا  ، )8والتكرار
احلريف مثل( :ال�ضحا�ضح ( ، )3الب�شا�شة ( ، )5ليلى ( ، )6النا�س قالوا ...قلت للنا�س ، )8
وتناوب حريف ال�صفري (ال�سني وال�صاد) يف كل بيت�( .سقتني ،امل�ست�ضاف ،ف�رصدت� ،رصد
( ، )3ل�سلمت ،ت�سليم� ،صدى� ،صائح ( ، )5ال�سماء ،لأ�صعدت ( ، )6النا�س ،للنا�س� ،صالح .)8
 البيتان  ،12 /7لهما الرتكيب املوحد  .4 3 2 1 4 3 2 1ي�شرتك البيتان – يف ال�شطر
الأول منهما – بثنائية عالقة ات�صال اختياري ،بني املحبوبة وال�شاعر يف البيت ( )35( 7ولو
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�أر�سلت وحي ًا �إيل)  ،وبني ال�شاعر و�صحبه ،يف البيت ( 12قد و�صلت جناحهم)  ،وتعود هذه
العالقة – يف ال�شطر الثاين منهما – لالنقطاع ،حيث يتبدد ما �أوحت به املحبوبة لل�شاعر،
مع الريح ،وكذلك ات�صال ال�شاعر ب�صحبه ينقطع عرب (مغرب املفاوز) البيئة ال�صحراوية
اجلافة ،زد على ذلك ورود حرف (احلاء) متخل ًال �ألفاظ البيتني للإيحاء بال�رسعة املتعلقة
بالريح مثل( :وحياً ،مع الريح ،املتناوح ( ، )7جناحهم ،نازح . )12
 البيتان  ،11 /10لهما الرتتيب املوحد  ،4 1 2 3 4 1 2 1ومن اجلدير بالذكر �أن
هذين البيتني ي�شكالن مع ًا اخلط الدرامي امل�أ�ساوي يف الق�صيدة ،فيهما م�شاركة يف احلدث
(املوت) وما يتبعه من بكاء وحزن وانفعال ،والثنائية ال�ضدية التي يحملها املوت ،كما
ذكر� ،إ�ضافة �إىل تكرار �ألفاظ (ال�رشط ،البكاء ،ليلى ،املوت) يف البيتني.
 ويعود تفرد كل بيت من الأبيات – )13 ،9 ،4 ،1( :ب�شطريه – عن غريه من �أبيات
الق�صيدة� ،إىل ما ي�أتي:
Ú Úالبيت (( )1مطلع الق�صيدة)  ،وينفرد بالرتتيب:
( ، )4 3 2 1 4 1 2 1وهو البيت الوحيد الذي يظهر فيه وعد ليلى لل�شاعر ب�صورة
القادح ل�رشارة احلركة ال�شعورية
املفتاح
�رصيحة ومبا�رشة (و�أت ليلى)  ،فكان هذا املطلع
َ
َ
التي ت�شد �أوتار هذه الق�صيدة.
Ú Úالبيت (( )4مطلع املقطع الثاين)  ،وينفرد بالرتتيب:
( ، )4 3 2 3 4 3 2 1وهو البيت الوحيد يف الق�صيدة الذي يذكر ا�سم املحبوبة كام ًال
(ليلى الأخيلية)  ،كما ي�صف قرب ال�شاعر و�صف ًا تف�صيلياً ،وهذا يف�رس تفر َده.
Ú Úالبيت (( )9نهاية املقطع الثاين)  ،وينفرد بالرتتيب:
( ، )4 1 2 1 4 1 2 3ويبد�أ بفعل م�ضارع هو الوحيد الذي ورد يف الق�صيدة ب�صيغة
املبني للمجهول (و�أغبط) لي�ؤكد ال�شاعر مدى جهلنا بعمق الغبطة التي يح�سها ،مع �أنه غري
حا�صل عليها مطلقاً ،فهي يف حكم املجهول.
Ú Úالبيت ( )13وينفرد بالرتتيب ( ، )4 3 2 1 4 1 2 3وهو يخت�ص بو�صف الناقة ،كما
يبد�أ وينتهي با�سم الفاعل (مبائرة ...واملتطاوح) .
دلت درا�سة البنية الإيقاعية على �أن العالقات التي ت�شكلت �ضمن هذه البنية ،مرتبطة
بعمق وتناغم وان�سجام بالبنية الداللية للر�ؤية الوجودية التي ج�سدتها الق�صيدة.
جند �أن هذه الق�صيدة مبنية على �أ�سا�س من التنوع العام املتحد ،فاملواقف فيها تتغري،
وانفعاالت ال�شاعر تتلون والعنا�رص تتعدد وتتنوع ،ال على �أ�سا�س من الت�شابه فقط ،بل على
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�أ�سا�س من التنافر �أي�ضاً ،واملو�سيقى تتبدل وفق ذلك كله ،مما جعل الق�صيدة تتخذ ال�شكل
الدرامي �أ�سا�س ًا لبنائها� .إنها تكثيف قوي لتجربة حية عا�شت يف �صاحبها ،ثم انتقلت �إلينا،
فولدت فينا توتراً ممتعاً ،دفعنا �إىل متابعتها من خالل رحلة عذابه التي قدمها لنا ،ب�صورة
هذا البناء الفني املنوع الأ�صيل ،املتالحم يف �سياقه ومعانيه وتركيبه و�صوره ومو�سيقاه.
(جدول البنية اإليقاعية في القصيدة الثالثة)

املقطع

الأول
()3 -1

الثاين
()9 -4

الثالث ()14 -10

البيت

ال�شطر ()1

ال�شطر ()2

1

4121

4321

2

4121

4121

3

4321

4121

4

4321

4323

5
6

4321
4321

4121
4121

7

4321

4321

8

4321

4121

9

4123

4121

10

4121

4123

11

4121

4123

12

4321

4321

13

4123

4321

14

4121

4121
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د .بهية هواري

اخلامتة:
من خالل رحلتي يف �أعماق امل�صادر القدمية ،وجتوايل بني املراجع احلديثة – �إميان ًا
مني ب�رضورة التكامل العلمي بني القدمي واجلديد – وبعد العودة �إىل �شعر توبة يف ديوانه
املطبوع ،لأنه القا�ضي واحلكم يف كل ما ي�صدر من نتائج ،واتخاذي الق�صيدة الثالثة
(احلائية) منوذج ًا ممث ًال لهذا ال�شعر تو�صلت �إىل ما ي�أتي:
ك�شفت الق�صيدة الثالثة �أكرث اخل�صائ�ص الفنية ل�شعر توبة ،فو�ضحت مدى الفاعلية
التي كانت للمو�سيقى يف �شعره .فوزن هذه الق�صيدة من البحر الطويل امل�ؤلف من دوائر
وزنية �أ�سا�سها ال�شطر ،وهذه الدوائر تتوزع داخل الق�صيدة �إما متباعدة �أو متقاربة ،وقد
تظهر �أو تختفي يف �صدر الق�صيدة وو�سطها ونهايتها ب�شكل متجاوب ،فنلم�س الرتجيع
املتناغم املنا�سب يف املكان املنا�سب الذي يطلبه ،وال فرق �أن تكون هذه الأ�شطار �أوىل �أو
ثانية .بد�أ ال�شاعر ق�صيدته مبقدمة ،عر�ض فيها ملخ� ًصا مل�شكلته التي كانت ال�سبب الرئي�س
ين�س ذكر املحبوبة (ليلى) يف هذه املقدمة .وهذا يف�رس �أن مطلع
لقلقه وتوتره ،كما مل َ
الق�صيدة يحمل نف�سية ال�شاعر ،ويكون �صدى مل�شاعره وانفعاله« ،و�أن ال�شاعر �سواء ق�صد
�أم مل يق�صد ،ف�إنه ي�صب ما نف�سه من م�شاعر �إزاء مو�ضوع الق�صيدة ومالب�ساتها» ( . )36ثم
�صور ال�رصاع الذي اعتمل بداخله ،حتى �إذا جاء للنهاية مال �إىل الهدوء الن�سبي« .وهذا ي�ؤكد
ّ
ما جاء يف الأبحاث النقدية احلديثة التي در�ست الوزن على �أن العالقة بينه وبني االنفعال
�أ�سا�سية وثابتة ،لأنهما يتحدان داخل التجربة الواحدة ويف خيال ال�شاعر ( . )37وت�شكل
القافية ( )38يف الق�صيدة نوع ًا من االنفعال ممث ًال بها� ،إذ تعمل كرابط يربط الوزن باملعنى
العام داخل ال�سياق ،وت�أتي �أهميتها يف كونها نهاية ثالث وحدات :وحدة الوزن واملعنى
والبناء النحوي.
و�إذا تتبعنا نوع القافية يف هذه الق�صيدة ،وجدناها مطلقة ( )39ملنا�سبتها ا�ستقرار
الأ�صوات« .بالإ�ضافة �إىل خ�صائ�ص الأحرف العربية التي تقرب الإيقاع ال�صوتي من اجتاه
معني» (. )40
وقع ال�شاعر يف هذه الق�صيدة يف بع�ض عيوب القافية مثل :الإيطاء ( )41والإقواء ()42

والت�ضمني ( . )43وي�أتي الإيقاع الداخلي �ضمن املجموعة املو�سيقية للق�صيدة ،لي�ساهم بهدوء
يف بعث النغم املنا�سب واملن�سجم مع جو الق�صيدة ومعناها .وتبدو �ألوان الإيقاع الداخلي
يف هذه الق�صيدة يف التكرار ( )44اللفظي واحلريف ،ورد العجز على ال�صدر ( )45واالعرتا�ض
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والرتادف .ونالحظ �أن التكرار اللفظي واحلريف يف الق�صيدة يكمل �أحدهما الآخر ،فالأبيات
التي خلت من التكرار اللفظي مثالً ،ورد فيها تكرار حريف ،وقد باعد ال�شاعر بينها وبني
الرتابة فجعلها تتناوب احل�ضور والغياب ب�شكل ترتاح له النف�س.
وغطّ ت هذه الق�صيدة مفردات املعجم الرومان�سي وتراكيبه مثل :احلب واحلنني
وال�شكوى والبكاء واملوت والن�أي ونار ال�شوق� ...إلخ ،مما �أدى �إىل والدة حقول معجمية
جديدة ،وكان حقل احلب هو الذي انبثقت عنه �سائر احلقول الأخرى .ومن هنا كان تكرار
ال�شاعر للفظة (ليلى) بهذه الكثافة ،فهي مفتاح �شعره ،الذي اتخذ يف هذه الق�صيدة �شكل
ثنائيات �ضدية �أظهرت ت�أرجح ال�شاعر بني الأطراف ،فهو بني �شك ويقني ،م�سافر عائد،
يائ�س مت�أمل ،منف�صل عن ليلى مت�صل بها ،وهي الن�سيان والتذكر ،القرب والبعد ،احللم
والواقع ،احلياة واملوت.
وطغى على الق�صيدة �أ�سلوب اجلمل التي ت�ساعد على خلق احلركة النف�سية كاال�ستفتاح
واال�ستفهام وال�رشط والنداء والتنبيه والنفي والتوكيد ب�أنواعه املختلفة.
و�صدرت ال�صور يف هذه الق�صيدة عن جتربة ال�شاعر الذاتية ،وحياته اخلا�صة والعامة،
فارتبطت بالإن�سان واحليوان والطبيعة ،فكانت ال�صورة الب�رصية هي الأعم« ،فالكرثة
الكاثرة من ماديات الكونُ ،ترى بالعني ،ولذا ُعدت �أم احلوا�س ،وت�شتمل على الألوان،
و�إ�رشاق املنظورات و ُبعدها وقربها» ( ، )46ومل�سنا ال�صورة ال�سمعية ( )47وال�صورة اللم�سية
( )48وال�صورة الذوقية ( )49وال�صورة احلركية ( . )50واتخذت ال�صورة يف هذه الق�صيدة �شكل
الإ�شارة (� )51أو الت�شبيه (� )52أو اال�ستعارة ( . )53وال�صورة اال�ستعارية هي الأكرث �شيوع ًا من
غريها« .ون�ستطيع القول �أنه ال يجوز �أن نبحث يف ال�شعر عن ال�صورة بحد ذاتها ،و�إمنا عن
اللون ال�شعري فيه ،وعن �صلته بالإن�سان والعامل والك�شف عنهما» (. )54
ونلمح يف الق�صيدة الروح الق�ص�صية مبا فيها من حوار وحدث و�شخو�ص وعن�رصي
الزمان واملكان ،حتى العقدة تكاد تظهر فيها .ولهذا متيزت هذه الق�صيدة بالتما�سك
وااللتحام والأ�صالة والت�شكيل والرتاكم امل�ؤدي بالتايل �إىل متا�سك البنية.
و�أخرياً ،ميكن القول �إن هذا ال�شعر �إن�ساين ،ميثل ال�رصاع امل�ستدمي مع الأقدار ،وهو –
و�إن كان نابع ًا من البيئة العربية البدوية الأ�صيلة ،والثقافة الإ�سالمية املح�ض – فقد حمل
يف طياته طابع ًا فكرياً ،عبرّ �صاحبه من خالله عن موقفه اخلا�ص ك�شاعر و�إن�سان �إزاء هذه
البيئة ،وتلك الثقافة .وهو �إذ ينقل �إلينا �آراءه ومعاناته� ،إمنا ينقل جتربة �إن�سانية عامة،
مت�س فكر كل �إن�سان يف الوجود ،وعبقريته� ،أنه ا�ستطاع �أن ينقل جتربته من احليز اخلا�ص
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املحدود� ،إىل ال�ساحة الكلية العامة ،التي ي�شارك فيها بنو الب�رش جميعاً .فالفنان من ا�ستطاع
حتويل الذات �إىل مو�ضوع ،كما اتفقت على ذلك �أكرث الفل�سفات احلديثة يف الفن.
وبعد ،فلو �أمهلته يد املنون ،ومل تقطفه يف هذه ال�سن املبكرة ،الت�سعت �أ�شعاره ،وملأت
�أكرث من ديوان.

توصية:
�أمتنى �أن ُتع َتمد هذه الق�صيدة -يف جامعة القد�س املفتوحة -منوذج ًا تطبيقي ًا للمنهج
النقدي البنيوي املعا�رص ،خللو م�ساقات اللغة العربية (النقدية وال�شعرية) يف اجلامعة من
منوذج تطبيقي يو�ضح هذا املنهج.
واهلل من وراء الق�صد،،،
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اهلوامش:
1 .1البنائية �أو البنيوية ،كما يحلو للبع�ض �أن ي�سميها ،كلمة �أ�صبحت منذ حقبة لي�ست
بالق�صرية ،ترتدد يف �أبحاث الباحثني يف خمتلف فروع العلم واملعارف الإن�سانية.
ولي�ست البنائية جمرد ا�صطالح ،بل هي منهج حتاول الدرا�سات املختلفة يف العلوم
الطبيعية واالنرثوبولوجية واللغوية والأدبية والفنية �أن تطبقه يف �إ�رصار ،نبيلة
�إبراهيم« ،البنيوية من �أين و�إىل �أين» ،ف�صول� ،2 /ص .168
2 .2ابن خري الأ�شبيلي ،الفهر�ست� ،ص  395وما بعدها؛ الزبيدي ،طبقات النحويني واللغويني،
�ص 172؛ ياقوت احلموي ،معجم الأدباء27 /7 ،؛ القايل ،الأمايل166 /1 ،؛ الآمدي،
امل�ؤتلف واملختلف� ،ص .68
3 .3يف الع�رص احلديث قام بتحقيق الديوان ،والتعليق عليه ،والتقدمي له ،الأ�ستاذ خليل
ُميري اخلفاجي ،بغداد (مط الإر�شاد) .1968 ،
�إبراهيم العطية .ديوان توبة بن احل ِّ
�4 .4أحمد اجلندي« ،ديوان توبة بن احلُميرّ اخلفاجي» ،جملة جممع اللغة العربية/45 ،
.170
5 .5حيث تدر�س احلروف ورمزيتها� ،صالح ف�ضل ،نظرية البنائية يف النقد الأدبي� ،ص
 ،250وفيه م�ستويات �أخرى.
6 .6ابن قتيبه ،ال�شعر وال�شعراء356 /1 ،؛ الزجاجي ،الأمايل� ،ص 77؛ �أبو الفرج الأ�صفهاين،
الأغاين205 – 204 /11 ،؛ احل�رصي ،زهر الآداب� ،ص .934
7 .7ابن �شاكر الكتبي  ،فوات الوفيات.290 /2 ،
8 .8داود الأنطاكي ،تزيني الأ�سواق� ،ص .96
�9 .9أبو الفرج الأ�صفهاين  ،م� .س� ،ص .ن 204 /11 ،بالدال والعني املهملتني وعنه نقل
الآخرون :كاملرزباين وابن �شاكر الكتبي وابن وا�صل احلموي .وفات حمققي “طبعة دار
الكتب” حتقيقه ،و�صوابه :بالذال والغني املعجمتني ،وبنو االذلغ :قوم من بني عبادة
ابن عقيل ،البكري� ،سمط الاللئ 119 /1؛ ويف الل�سان (ذلغ)  :االذلغ بن �شداد من بني
عبادة بن عقيل عن ابن بري .وينظر :تاج العرو�س (االذلغ)  ،10 /6على �أن الفريوز
�آبادي :ذكره بالدال والعني املهملتني .القامو�س املحيط (دلع) .
�1010أبو الفرج الأ�صفهاين ،م� .س.205 /11 ،
�1111أبو الفرج الأ�صفهاين ،م .ن� ،ص .ن.
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�1212أبو الفرج الأ�صفهاين ،م .ن.207 – 206 /11 ،
1313ابن قتيبه ،ال�شعر وال�شعراء445 /1 ،؛ �أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين205 /11 ،؛ ابن
�شاكر الكتبي ،فوات الوفيات.182 /2 ،
1414ديوان توبة ،الق�صيدة ( ، )1البيت (. )10
ال�رساج ،م�صارع الع�شاق286 /1 ،؛ ابن خلكان،
1515احل�رصي ،زهر الآداب� ،ص 1007؛ ّ
وفيات الأعيان .49 /2 ،داود الأنطاكي  ،تزيني الأ�سواق� ،ص  189وفيه قال لها:
مكّنيني من تقبيل يدك ،وفيه �أي� ًضا عن الرو�ض الن�ضري� ،أنه �س�ألها قبلة.
1616ديوان ليلى الأخيلية� ،ص .96 – 95
1717ديوان توبة ،الق�صيدة ( ، )3الأبيات� ،11 ،10 ،5 ،4 :ص .48
1818ال�صفائح :احلجارة العرا�ض تكون على القرب.
1919زقا� :صاح .ال�صدى :طائر ،زعمت العرب �أنه يخرج من ر�أ�س القتيل ي�صيح ا�سقوين� ،إىل
ال�رساج ،م� .س .285 /1 ،وهذا البيت و�سابقه من �شواهد النحو .ومو�ضع
�أن ي�ؤخذ بث�أرهّ .
ال�شاهد فيهما ا�ستعمال (لو) حرف �رشط يف امل�ستقبل غري جازم .ابن ه�شام ،مغني
اللبيب ،261 /1 ،ال�شاهد ( ، )417ابن عقيل� ،رشح �ألفية ابن مالك ،302 /2 ،ال�شاهد
(. )347
2020الحاه مالحاة وحلاء :نازعه.
2121ديوان ليلى ،ق�صيدة ( ، )30البيتان� ،12 – 11 :ص.98
2222هي مدينة باحلجاز من �شق اليمن .البكري ،معجم ما ا�ستعجم� ،ص .1298
2323ديوان توبة� ،ص .50
طحان ،الأل�سنية العربية� ،2 /ص .96 ،84
ّ 2424
ُ 2525ينظر كمال �أبو ديب  ،جدلية اخلفاء والتجلي� ،ص .282
طحان ،م� .س� ،ص .86
ّ 2626
2727نازك املالئكة ،ق�ضايا ال�شعر املعا�رص� ،ص .243 ،242
ُ 2828ينظر امل�ستوى ال�صوتي� ،ص  22من هذا البحث.
الرباعي ،ال�صورة الفنية� ،ص .14
ّ 2929
�3030سورة مرمي� ،آية .26
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3131خالدة �سعيد ،حركية الإبداع� ،ص .171
3232خالدة �سعيد ،م .ن� ،ص .111
3333رينيه ويليك و�أو�سنت وارن ،نظرية الأدب� ،ص .205
ُ 3434ينظر جدول البنية الإيقاعية للق�صيدة� ،ص .26
3535البيت فيه �إقواء.
3636عبد احلليم حفني ،مطلع الق�صيدة العربية� ،ص .5
3737رينيه ويليك و�أو�سنت وارن ،نظرية الأدب� ،ص .220
3838عبد العزيز عتيق ،علم العرو�ض والقافية� ،ص .134
3939عبد العزيز عتيق ،م .ن� ،.ص .165
4040خالدة �سعيد ،حركية الإبداع� ،ص .113 – 112
4141ينظر ال�سيد �أحمد الها�شمي ،ميزان الذهب� ،ص 124؛ ديوان توبة ،البيتان� 9 ،8 :ص .49
4242ديوان توبة ،البيتان� ،13 ،7 :ص  50 ،48و ُينظر الهام�ش (. )2
4343م .ن ،ق ( ، )3البيتان� ،5 – 4 :ص .48
4444نازك املالئكة ،ق�ضايا ال�شعر املعا�رص� ،ص .230
4545نازك املالئكة ،م .ن� ،ص .242
4646ن�رصت عبد الرحمن ،يف النقد احلديث� ،ص .67
4747ديوان توبة ،ق ( ، )3البيت � ،10 ،5ص .49 – 48
4848م .ن ،ق ( ، )3البيت � ،5 ،4ص .48
4949م .ن ،ق ( ، )3البيت � ،3ص.47
5050م .ن ،ق ( ، )3البيت � ،12ص .50
5151م .ن ،ق ( ، )3البيت � ،6ص .48
5252م .ن ،ق ( ، )3الأبيات� ،14 ،11 ،5 ،3 :ص .50 – 47
5353م .ن ،ق ( ، )3الأبيات� ،12 ،11 ،2 ،1 :ص  47وما بعدها.
�5454أدوني�س ،زمن ال�شعر� ،ص .155
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قراءة في شعر توبة بن ُ
احلميِّر اخلفاجي باملنهج البنيوي املعاصر
القصيدة الثالثة – من ديوانه – منوذجاً

د .بهية هواري

املصادر واملراجع:
أوالً– املصادر:
1 .1القر�آن الكرمي ،كتاب اهلل عز وجل.
2 .2الآمدي� ،أبو القا�سم احل�سن بن ب�رش ،امل�ؤتلف واملختلف .ت�صحيح وتعليق د .ف كرنكو.
القاهرة (مكتبة املقد�سي) .1935 .
3 .3ابن خلكان� ،أبو العبا�س �شم�س الدين �أحمد .وفيات الأعيان .حتق حممد حمي الدين عبد
احلميد .القاهرة (مكتبة النه�ضة امل�رصية) طب  .1948 .1ج .8 – 1
4 .4ابن خري اال�شبيلي� ،أبو بكر حممد .الفهر�ست .حتق كوديرا وطواخو� .رسق�سطة .1893
5 .5ابن �شاكر الكتبي� ،أبو عبد اهلل حممد .فوات الوفيات .حتق �إح�سان عبا�س .بريوت (دار
�صادر) .1973
6 .6ابن عقيل ،بهاء الدين عبد اهلل� .رشح �ألفية ابن مالك .حتق حممد حمي الدين عبد احلميد.
القاهرة (مط .ال�سعادة) طب .1954 ،8
7 .7ابن قتيبة� ،أبو حممد عبد اهلل بن م�سلم .ال�شعر وال�شعراء .حتق �أحمد حممد �شاكر .القاهرة
(دار املعارف) طب  .1967 ،2ج .2 -1
8 .8ابن منظور ،جمال الدين �أبو الف�ضل حممد بن مكرم .ل�سان العرب .بريوت (دار �صادر،
دار بريوت) ال .ت.
9 .9ابن ه�شام� ،أبو حممد جمال الدين .مغني اللبيب .حتق حممد حمي الدين عبد احلميد.
بريوت (دار الكتاب العربي) ال .ت .ج .2 – 1
1010الأخيلية ،ليلى بنت عبد اهلل بن الرحال .ديوان ليلى الأخيلية .حتق وجمع خليل �إبراهيم
العطية ،وجليل العطية .بغداد (مط .دار اجلمهورية) .1967
1111الأ�صفهاين� ،أبو الفرج علي بن احل�سني .الأغاين .م�صور عن طبعة دار الكتب .بريوت
(م�ؤ�س�سة جمال للطباعة والن�رش) ال .ت .ج .16 – 1
1212االنطاكي ،داود بن عمر .تزيني الأ�سواق يف �أخبار الع�شاق .بريوت (دار حمد وحميو)
طب .1972 ،1
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1313البكري� ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز� .سمط اللآيل .القاهرة (جلنة الت�أليف والرتجمة
والن�رش) .1935
1414احل�رصي القريواين� ،أبو ا�سحق �إبراهيم بن علي .زهر الآداب .م�ضبوط بقلم زكي مبارك،
وحممد حمي الدين عبد احلميد .بريوت (دار اجليل) طب .1972 ،4
1515اخلفاجي ،توبة بني احلُميرِّ بن حزن .ديوان توبة بن احلميرّ اخلفاجي .حتق وتعليق
وتقدمي خليل �إبراهيم العطية .بغداد (مط .الإر�شاد) .1978
1616الزبيدي� ،أبو بكر حممد بن احل�سن .طبقات النحويني واللغويني .حتق حممد �أبو الف�ضل.
القاهرة (ال .ن) .1953
1717الزبيدي� ،أبو الفي�ض حممد بن حممد .تاج العرو�س .القاهرة (مط .اخلريية) .1888
1818الزجاجي� ،أبو القا�سم عبد الرحمن بن ا�سحق .الأمايل .حتق و�رشح عبد ال�سالم هارون.
بريوت (دار اجليل) ط .1987 ،2
ال�رساج� ،أبو حممد جعفر بن �أحمد .م�صارع الع�شاق .بريوت (دار بريوت ،دار �صادر)
ّ 1919
.1958
2020الفريوز �آبادي ،جمد الدين حممد .القامو�س املحيط ،القاهرة( .مط .ال�سعادة) .1913
2121القايل� ،أبو علي ا�سماعيل بن القا�سم .الأمايل .القاهرة (مط .ال�سعادة) طب  .1953 ،3ج
.2–1
2222ياقوت احلموي� ،أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل .معجم الأدباء .القاهرة (دار امل�أمون)
.1938

ثانياً– املراجع:
�1 .1أبو ديب ،كمال .جدلية اخلفاء والتجلي .درا�سات بنيوية يف ال�شعر .بريوت (دار العلم
للماليني) طب .1984 ،3
�2 .2أدوني�س ،علي �أحمد �سعيد .زمن ال�شعر .بريوت (دار العودة) طب .1978 ،2
3 .3حفني ،عبد احلليم .مطلع الق�صيدة العربية وداللته النف�سية .القاهرة (الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب) .1987
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الرباعي ،عبد القادر ،ال�صورة الفنية يف �شعر �أبي متام� .إربد (ن�رش بدعم من جامعة
ّ 4 .4
الريموك) طب .1980 ،1
�5 .5سعيد ،خالدة .حركية الإبداع .درا�سات يف الأدب العربي احلديث .بريوت (دار العودة)
طب .1979 ،1
طحان ،رميون .الأل�سنية العربية .2 /املكتبة اجلامعية .3 /بريوت (دار الكتاب اللبناين)
ّ 6 .6
طب .1972 ،1
7 .7عبد الرحمن ،ن�رصت .يف النقد احلديث .عمان (مكتبة الأق�صى) طب .1979 ،1
8 .8عتيق ،عبد العزيز .علم العرو�ض والقافية .بريوت (دار النه�ضة العربية) طب .1969 ،2
9 .9ف�ضل� ،صالح .نظرية البنائية يف النقد الأدبي .القاهرة (مكتبة الأجنلو امل�رصية)
.1978
1010املالئكة ،نازك .ق�ضايا ال�شعر املعا�رص .بغداد (مكتبة النه�ضة) طب .1965 ،2
1111الها�شمي ،ال�سيد �أحمد .ميزان الذهب .بريوت (دار الكتب العلمية) .1979
1212ويليك ،رينيه ،ووارن �أو�سنت .نظرية الأدب .ترجمة حمي الدين �صبحي .بريوت (امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش) طب .1981 .2

ثالثاً – املقاالت:
�1 .1إبراهيم ،نبيلة« .البنيوية من �أين...؟ و�إىل �أين ...؟»  ،ف�صول ،2 /جملة النقد الأدبي،
املجلد الأول ،العدد الثاين ،القاهرة.1981 .
2 .2اجلندي� ،أحمد« .ديوان توبة بن احلُميرّ اخلفاجي �صاحب ليلى الأخيلية»  .جملة جممع
اللغة العربية .مج  ،45ج  .1دم�شق.1970 .
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