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امللخص
هى بدث في الخإزحرالىٌس ي لأللىان وًاكلُتها في بىاء الِصُدة الشلسٍت كىد جىًُّ ؤخمد  ,وذلٗ إلاا
لها مً ً
مدي حلبحري ال ًخىاًس في اللوت اللادًت لِصىزها في الخلبحر كً ؤهىاز الىٌع ؤلاوظاهُت,
واطدىؼاَ كىاصس الؼبُلت ٓىجها املدصن ألاو٘ والساًد ألاطاس ي لجمُم ألالىان خاصت كىد
اإلابدكحن الرًً ًخىحهىن بلحها بالدزحت ألاولى الطخيباغ ألاًٖاز وبهىاء مخُلتهم كً ػسٍّ ألالىان
ومسادًاتها للخلبحركً مٕىىهاتهم الىٌظُت والشلىزٍت.
وهرا البدث ؛ هى دزاطت جؼبُُِت جدلُلُت لىماذج مً شلس جىًُّ ؤخمد ً ,ـهس ًحها السدًٍ
اللىوي بشٖل حلي .
وٍِىم مىهج البدث كلى اطدىؼاَ داللت السدًٍ اللىوي و مىاطله في الدواوًٍ الشلسٍت ,
والىُىي كلى ألالىان ألاطاطُت التي ٌشحر بلحها  ,وبُان دوزها في حشُٕل داللت الىص  ,زم الىُىي
كلى دخى٘ السدًٍ اللىوي في الصىزة الشلسٍت وحشُٕله ؤخد ؤػساًها ألاطاطُت ٓ ,ىهه ّ
ًِسب
الٌٕسة مً ألاذهان  ,وٍىضح ملاإلاهاًُ .خلاطد السدًٍ اللىوي مم كىاصس البىاء الشلسي في حشُٕل
ً
اللخمت الداخلُت للىصىص الشلسٍت  ,والخلبحركجها بؼسٍِت ًىُت وحمالُت في آن ملا  ,وال طُما ؤهه
ً
امتزج كىد الشاكسبجظد الِصُدة وصازحصءا مجها  ,وؤطهم في جىحُه ُساءتها وجإوٍلها.

( ) 88

2015 لسنة

)75(  العدد/ جملة آداب البصرة

The Colore Equivalent In Ahmed
Tawfeekʹs Poetry
Dr
Huda Al schnawi

Researcher
Bushra Haitham fahed
Damascus University

Abstract:
It’s a research concerned with the psychological influence of colors
and their effectiveness in the construction of the poems of Tawfeek
Ahmed.
Ordinary language lacks in expressing the Human self and making
the natural elements come alive being the reservoir and supporter of all
Colors artists especially go directly to the first place to obtain their ideas
and enrich their imaginations with an extended crucible of colors and
their associations to express their most inner, state of mind and feelings.
This research is an applied and analytic study of poetic samples of the
poet Tawfeque Ahmad, in which the "color equivalent" is shown clearly.
The main object of this approach is to examine the color equivalent
and its position in his poetry collections as well as the colours he uses.
In addition, it shows its role in forming the text signification. Then, to
examine the color equivalent taken part in the poetic impression and
forming one of its basic and most important aspects by making the mental
image clearer and more accessible.
In this way both color equivalent and the other poetic elements come
together to form the text inner unity and express it in an artistic and
aesthetic way at the same time.
Especially that the color equivalent, according to the poet, is mixed
with the body of poem and become part of it and contributed in directing
its reading .
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مقذمت
ً
حلد ألالىان مً ؤٓثر ألاشُاء حماال في خُاة البشس  ,وهي جدُؽ بهم  ,وجدخل في حمُم جٌاصُل
خُاتهم  .وجىؿٌُها في الىص ألادبي ًظٌي كلُه خُاة وخسٓت  ,وَظهم في حلمُّ زئٍخه الٌىُت
ً
والٌٕسٍت في آن ملا.
ً
ؤما بلد ً ,ةن اخخُازي لشلس جىًُّ ؤخمد مىطىكا للدزاطت  ,هخج كً كالُت ُدًمت بالشلس
الخدًث  ,خحن ٓىذ ؤبدث في مجمىكت ٓبحرة مً الدواوًٍ الشلسٍت كً مادة شلسٍت جصلح
للخؼبُّ كلى ( السدًٍ اللىوي ودالالجه في الشلس )  ,ؤعجبذ بالشاكسًِ ,سؤث مً شلسه ألاكما٘
الشلسٍت الٖاملت الظامت لىخاج الشاكس ؤحمم  ,وفي ٔل بكادة ُساءة لشلسه ٓىذ ؤخع بإهه ًخددر
كً ش يء في هٌس ي  ,ؤخببذ شلسه ًِسزث ؤن ؤهىص في ؤكماُه  ,زم كٌٕذ كلى دزاطت شلسه ,
وجسٓصث الدزاطت كلى دزاطت اإلاٌسداث التي جىحي باأللىان وال جرٓسها مباشسة وجدلُل داللت هره
ألالىان وؤزسها في الىص الشلسي.
جيبم ؤهمُت الدزاطت ٓىجها ججاوشث الدزاطاث الىصٌُت الٕثحرة  ,مً خال٘ طبر ؤكماَ
ألالٌاؾ في شلس جىًُّ ؤخمد  ,وخاصت السدًٍ اللىوي  ,ومً خال٘ الوىص في مالمذ الٌٕس
ً
ؤلاوظاوي لدي الشاكس  ,وخاولذ في هره الدزاطت ؤن ؤشمل هالبُت ألالىان  ,وهـسا الحظاق اإلاادة
اإلالسوطت  ,خاولذ اهخِاء هماذج شلسٍت جمخد كلى مظاخت ألاكما٘ الشلسٍت ٔاًت  ,والُِام
بجدو٘ بخصاجي للسدًٍ اللىوي وملد٘ جٕسازه في الدًىان ألاو٘ الصادزللشاكس.
والشاكس جىًُّ ؤخمد امخاش بسهاًخه الٌىُت وخظاطِخه الشلسٍت  ,وَلد مً ؤهم الشلساء
كصسٍت ً ,هى
بجهٕت
املخدزحن الرًً خاًـىا كلى شٖل الِصُدة اللسبُت الِدًمت اإلاؼ ّلمت
ٍ
ٍ
ٌظخخدم جسآُب لوىٍت ُدًمت ولًٕ ًىؿٌها في بػاز حدًد وزئٍت حدًدة جخسحها كً اإلاإلىي ,
وججللىا هٍِ بدهشت ؤمام خُاله الدصب  ,الري ًبدق ُصاثد شلسٍت جخمحز بإبيُت مدٕمت  ,و
ً
لوت خاصت  ,ججلل مً هصىصه بيُت مٌخىخت كلى ُساءاث مخلددة جدخمل وحىها مخلددة مً
املخآمت والخإوٍل .
وُد شٖل السدًٍ اللىوي بإكماله الٖاملت ؿاهسة الًخت للىـس  ,كبرث بخِىُت كالُت كً ًىِخه ,
وُدزجه كلى جدسٍسألالىان مً داللتها اإلاباشسة  ,ووطلها طمً طُاُاث مخخلٌت  ,في مداولت مىه
للخلبحركً مشاكسه وزئٍخه للخُاة بٖل ؤشٖالها .
وهدًذ الدزاطت بلى جدُِّ اللدًد مً الِظاًا :
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 اطخِساء خظىز ؤلٌاؾ السدًٍ اللىوي وخظىزها في شلسجىًُّ ؤخمد. الٕشٍ كً داللت السدًٍ اللىوي بإبلاده املدخلٌت . جىطُذ جىؿٍُ اللىن وؤزسه في جٕىًٍ الصىزة الشلسٍت في شلسؤخمد.بن اإلاىطىق ًدظم بالشمىلُت والظلت  ,وٍدخاج بلى كدد مً اإلاىاهج لخددًده ودزاطخه ٔاإلاىهج
ً
الىصٌي والجمالي ...الز ًٖ ,ان ػبُلُا ؤن حلخىزه بلع الهىاث والصلىباث  ,وُد اكخمد في
جدلُل الىصىص كلى مبدؤ الاهخخاب لللدًد مً الِصاثد الشلسٍت التي جمخد كلى مظاخت ألاكما٘
الشلسٍت املجمىكت في ٓخاب واخد للشاكسجىًُّ ؤخمد .
بوي ألزحى ؤن ؤٓىن ُد وًِذ ًُما ُدمذ ً ,ةن ؤصبذ ًالٌظل هلل  ,وبن لم ؤصب خظبي ؤوي خاولذ.

 -1اللىن بني العلم واألدب :
ً
ٌلد اللىن ملمدا ً ؤطاطُا مً مالمذ الخُاة ,خُث ًدخل في حمُم جٌصُالتها ً ,اإلوظان مىر
بداًت الٕىن ًخظم للخوحراث اللىهُت اإلاخلاُبت ًُلِ خالت مً الخظاد جٌسطها الؼبُلت اللىهُت
للٕىن ً ,الؼبُلت مىبم ألالىان وبخِلباتها حلسطه إلاىاخاث لىهُت مخخلٌت ٔاهخِاله مً طُاء
الشمع بلى كخمت اللُل  ,ومً اخظسازالسبُم بلى صٌسة الدسٍٍ ...الز
واللىن ًسجبؽ بالدزحت ألاولى بداطت البصس خُث ًخم بدزآه كً ػسٍّ اللحن  ,وهى مىحىد في
ألاشُاء الجامدة والخُت  ,ؤل ما خىلىا ٌظحر كلى وًّ ؤهـمت لىهُت مخخلٌت ً ,جمُم ألاشُاء مً
خىلىا ملىهت ,ومً زم ًخلرز كلى ؤلاوظان بدزاْ الص يء " دون بدزاْ لىهه ؛ ًاللىن مً ؤؿهس
خىاص الص يء لللحن " (.)1
ولِد كسًذ الشلىب ٔلها ألالىان ووؿٌتها في خُاتها الُىمُت وػِىض كبادتها ختى هدث حصءا ً
مً جساثها الشلبي ًٖ ,ان لٖل شلب مىـىمخه اللىهُت املدخلٌت كً الشلىب ألاخسي  ,خالها في ذلٗ
خا٘ اللاداث والخِالُد اإلاخوحرة بخوحر الشلىب والخظازاث وحلاُب الصمً  .واهؼالُا مً وعي
ؤلاوظان بمٖاهت اللىن وبدزآه ألهمُخه اهؼلِذ اللدًد مً ألابدار الللمُت التي جدزض ألالىان
وجإزحراتها املدخلٌت كلى ؤلاوظان ,وذلٗ في مُادًً الؼب كامت وكلم الىٌع خاصت .خُث ّ
كسي
الللماء اللىن بإهه  " :ما هى بال ذلٗ الخإزحر الٌِظُىلىجي الىاجج كلى شبُٕت اللحن  ,طىاء ؤٔان هرا
ً
ً ()2
اللىن مادة صباهُت ,ؤم طىءا ملىها"
ُ
وَلد كلماء الىٌع خحر مً دزض طُٕىلىحُت ألالىان وجإزحراتها املدخلٌت كلى هٌظُت ؤلاوظان
ٌ
ّ
 ,خُث ؤزبدذ اخخبازاتهم اللىهُت اإلاؼبِت كلى ؤلاوظان ؤن ألالىان ُادزة كلى "الٕشٍ كً مٕىىهاث
( ) 011

لسنة 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ()75

ؤلاوظان الىٌظُت  ,وفي مِدوزها جددًد ػباكه ومُىله ؛ ًاطخجابخه لبلع ألالىان ؤو هٌىزه مجها
()3
ملان ٓثحرة ُد جٕىن بزادًت ؤو ال بزادًت "
ما هى بال زدة ًلل ًٌصح كً ٍ
وفي اللصس الخدًث جم اطخخدام اللىن وجىؿٍُ ػاُاجه في حمُم مجاالث الخُاة خُث هجده
في مىطاث ألاشٍاء ,وؤدواث الخجمُل  ,وؤلاكالن  ,وؤلاطاءة  ,وفي وطاثل الخىِل والاجصاالث املدخلٌت.
وُد اهخِل اللىن مً مُدان الؼبُلت واليشاػاث ؤلاوظاهُت املدخلٌت بلى مُدان الٌىىن
الجمُلت ( زطم – هدذ – شلس ) بذ وؿٍ ٔل ًىان  -جبلا ً لخىحهه الٌٕسي والٌني  -هرا الدا٘
اللىوي بؼسٍِخه الداصت للخلبحركً خباًا هٌظه اإلاللىت ؤو املدبإة .
َ
ً
ؤما في مُدان الشلس ًِد ّ
كد اللىن كىصسا ؤطاطُا مً مٕىهاث الىص الشلسيً ,الِصُدة
وظُج مخٖامل مً اللالُاث والبيُاث الداللُت  ,خُث حلمل ٔل حصثُت ًُه بؼاُتها الِصىي
وجخٌاكل مم هحرها مً الجصثُاث إلهخاج هص ٍ زسي هني بالدالالث وؤلاًداءاث التي ججرب اهدباه
الِازت  ,وجظله طمً اإلاىـىمت الٌىُت للِصُدة  ,وجدثه كلى طبرؤهىازاإلالنى الٖامً في كمّ الىص .
واللىن ُدًم ُدم ؤلاوظان هٌظه ً ,خظم للخوحراث الروُُت لإلوظان ,وهى مخوحر بخوحرالـسوي
وألاشمىت .وهى ؤداة حلبحرًت و"لوت خاصت حلبر كً كىالم شلسٍت وطُلت ,وجسطم دهُا شلىزٍت زخبت
ًٕىن الباب بلحها هى الاخخُازاللىوي الداص الري ٌلمد بلُه الشاكس"()4لرلٗ ُد هجد للىن الىاخد
دالالث مخخلٌت جبلا للخالت الىٌظُت والظُاَ الشلسي الري طم هره اإلاٌسدة اللىهُت .
ًاللىن مدزْ خس ي ًيخِل كبر خاطت البصس ْ
ولًٕ له جإزحر هٌس ي ًخلدي خدود الٖلمت اإلإخىبت
ً
ً
ً ,الشاكس كىدما ٌظخخدم لىها ما وٍىؿٌه في ُصُدجه ًةن اطخخدامه هرا ال ًإحي كبثُا  ,وبهما له
دالالث كمُِت حشحر بلى خباًا هٌظه وخالخه الىٌظُت والشلىزٍت .وامخالْ الشاكس للمٌسداث
اللىهُت امخالْ خام ًدددها الظُاَ اللوىي والداللي في الىص الشلسي  ,وهرا اللىن ؤو ذاْ ال
ٌشحر بدد ذاجه بلى ش يء ما وبهما ًٕدظب داللخه اإلالىىٍت وصٌخه الجمالُت مً خال٘ جٌاكله مم
بُِت اللىاصس الشلسٍت خُث "جخىاشج دالالث اللىن مم دالالث الىٌع في البهجت والٌسخت في
اليشىة والىخشت في الظسوزوالبٖاء في الىصل والهجس"()5ومً زم ال ًمًٕ الخدًث كً حما٘
لىن ما دون آخس ًجمُم "ألالىان حمُلت وممخلت كىدما جىطم في ألامآً اإلاىاطبت لها"(ً)6لِع
ً
هىاْ لىن حمُل ولىن هحر حمُل  ,ولًٕ هـسجىا بلى الجما٘ هي املدخلٌت جبلا للؼبُلت
الظُٕىلىحُت لإلوظان وجإزحرالبِئت كلُه .
وُد ازجبؽ اللىن باألهساض الشلسٍت املدخلٌت  ,واحظلذ مدازٓه باحظاق مدازْ الشاكس كبر
ً
اللصىز اإلاخخابلت ً ,الشاكس في اللصس الجاهلي ٔان معجمه اللىوي مِخصسا كلى مٌسداث لىهُت
( ) 012
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مدددة وذلٗ ألهه خصس ؤلىاهه " طمً خدود طُِت ,لم حظخؼم الصخساء ؤن حظدىؼِه بوحرها,
()7
ولم ًًٕ بمِدوز صىزجه ؤن جخجاوش ؤلىان ألاشُاء الدازحُت التي ٌلٕظها الظىء كلى خدُخه "
ومم جخالي اللصىز واهدشاز مـاهس الخظازة واللمسان احظلذ اإلاىـىمت اللىهُت وؤصبذ املجا٘
ؤمام الشاكس ؤزخب الخخُاز ما ٌشاء مً ألالىان املدخلٌت التي جخٌّ مم خظاطِخه الشلسٍت ًٕ ,خب
الِصاثد اإلاخلددة التي هدث لىخاث ًىُت هاػِت حص ي باإلاخلت والجما٘ .
واللىن في الشلس بما ؤن ًسد بؼسٍِت مباشسة ؤي ؤن ًرٓس الشاكس اإلاٌسدة اللىهُت مباشسة ( ؤشزَ
– ؤصٌس – ؤخمس  , )...ؤو ؤن ًلجإ بلى مسادًاث لها ً .السدًٍ اللىوي في الشلس هى " الٖلماث التي
ً
ً
ًىزدها الشاكس للداللت كلى لىن ملحن ً ,لمجسد ؤن هِسؤها جثحر ًُىا بخظاطا لىهُا  ,وهدزْ ؤن
()8
الشاكسؤزاد بالٖلمت لىجها ولِظذ هي بالراث ًِؽ "
وبدثىا هرا مداولت في آدشاي الِامىض اللوىي اللىوي كىد الشاكس جىًُّ ؤخمد ٓ ,ىهه
ً
ً
ً
ٌشٖل في شلسه هصا ُاثما براجه ُادزا كلى بىاء ُٓىىهت خاصت له حلبر كً خلجاث زوخه بخِىُت
ًىُت كالُت .
ً
ً
ً
ً
خُث ًلخف اإلاخدبم لِصاثد الشاكس ُ ,امىطا لىهُا خاصا ومبخٕسا ً ,خدسز مً ُُد ألالىان
الاكخُادًت لِظبذ في ًظاءاث مخخلٌت حلبركً دواخل الشاكسوهٌظِخه.
 -2الرديف االمسي والفعلي :
ً
ٌلد اللىن كىصسا مً كىاصس الجما٘ في الىص الشلسي ٌ ,ظهم بشٖل ؤو بأخس في زطم اإلاالمذ
الىٌظُت للشاكس  ,وجىطُذ اإلالالم الٌىُت للىخت الشلسٍت  .ومً ذلٗ مجيء السدًٍ اللىوي في
مسٓب اطمي ً ,ىحي باللىن وال ًرٓسه مباشسة .
وهى مىحىد في ٔل ش يء وله " صٌت خاصت باملجظماث  ,بذ ال ًىحد حظم في الٕىن دون لىن
()9
ًمحزه  ,ؤو هُئت مظخِلت ؤو مترابؼت ؤو مخداخلت "
ٌ
ٌ
ملاد٘ خصب لخجسبخه
ًاللىن لِع ؿاهسة كادًت في شلس الشاكس جىًُّ ؤخمد بل هى
الشلسٍت ,وُامىطه اللوىي ًسًد شلسه بمٌسداث لىهُت ٓثحرة  ,جدـى بدالالث مخخلٌت  ,وحوؼي
مظاخت ٓبحرة مً ؤشلازه .
وبذا جدبلىا اإلاترادًاث اللىهُت في شلس الشاكس جىًُّ ؤخمد هجدها بما ؤن جسد بشٖل مٌسد كبر
مسٓباث اطمُت ؤو ًللُت  ,ؤو جدخل في جسُٓب الصىزة الشلسٍت مٕىهت ؤخد ؤػساًها .
( ) 013

لسنة 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ()75

وُد وزد السدًٍ الاطمي في شلس الشاكس جىًُّ ؤخمد بٕثرة وفي ُصاثد كدة هرٓس مجها كلى
طبُل اإلاثا٘ ال الخصسُصُدة ( صهُل الرزي ):
ُ
ػٌل ؤها ؤخؼى ولي ُ
ٌ
" ٌ
شهب
دزوب زملها
ٓخبي
للب
ً
ٌ
ُ
ً
ؤوظٕب
هىزا كلى آلاًاَ
شري
وهمامت جبٖي وطٌذ
وهج ُ اإلاظاًت َ
في ٔل طلم ح ـ ـ ـ ـ ٌ
امذ ُ
ًثب
حً في حظد
ٍ
ؤم للىدي ُ
والصبذ ٌ
ُ
وؤب
بدم
وزهُم ؤحساض اإلادي ِ
ٌ
إلاىآب اليظسًٍ جىدظب ُ
وحىازحي للىاز ُاًلت ٌ
ًجسي بإوصاله ٌ
ُ ()11
هد ٌ
وكلى حبُني جسجمي السخب "
ؤلّ
جسطم الِصُدة مً خال٘ السدًٍ اللىوي خالت حدلُت لىٌظُت الشاكس جٕشٍ كً مٕىىهاجه
الدًُىت التي حشحر بلى ػٌىلخه اإلاخجددة زهم جِدمه في الظً ً,هى ما شا٘ ًمخلٗ بساءة الؼٌىلت
ً
وػمىخاتها وشوٌه الداثم باإلاظخِبل  ,بذ ٔان داثما ًدع ؤهه في بداًت ٔل ش يء ًهى ػٌل,
والؼٌل هى بداًت الخُاة ,وهى هُمت والوُمت بداًت اإلاؼس ,وهى وهج والىهج ؤو٘ الىاز ,وهى صبذ
ً
والصبذ ؤو٘ الجهاز  ,وهره البداًاث حمُلا حلمل مجخملت لخٕىن الجروة التي ٌظخمد مجها الخماض
والؼاُت في الخؼلم والىصى٘ بلى هد مشسَ جىدني له الهاماث  .خُث ؤطٌى اللىن ألابُع اإلاظخمد
ً
مً السدًٍ اللىوي اإلاخمثل في الٖلماث آلاجُت (همامت  ,هىز  ,ؤًّ ,صبذ ,هدي ,سخب) ػابلا
ً
ً
ً
جٌائلُا كلى بيُت الِصُدة وألابُع دلُل الىِاء والصٌاء والبراءة ولٕىه لِع بُاطا كادًا بهه
بُاض مِترن بالسدًٍ اللىوي الدا٘ كلى اللىن ألاخمس اإلاخمثل ب( شهب ,وهج  ,دم  ,هاز ً ,جسي
بإوصاله :مجسي الدم ) ,وألاخمس حاء هىا ٓدلُل كلى الخىهج واليشاغ والخسٓت اإلاظخمسة للىصى٘
بلى الواًت اإلايشىدة اإلاخمثلت بود ؤلّ.
وُد ًسد السدًٍ اللىوي بمظمُاث مخخلٌت لِشحربلى لىن واخد مثا٘ ذلٗ ُصُدة "حىق" :
" ًٖي
بشازالجمس
كً حظدي
ما ؤهذ هحر
مىابم اللهب
ؤو جدسُحن
وؤهذ هاهبت
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ما في
خِى٘ الصدزمً خؼب ؟
شللخني
ؤػٌإث بي
جهمي
وطٕىخني
ٔالومص
في الهدب
ماذا ًسٍد الظٕسًا امسؤة
()11
كىب"
هحرالري
ِ
كخِذ مً ِ
ً
حلل الشاكس في ألابُاث الظابِت مً السدًٍ اللىوي اإلاباشس دالا ٌشحر في طُاُاث مخلددة بلى
مدلى٘ واخد وهى اللىن ألاخمساإلاخمثل في الٖلماث آلاجُت( الجمس  ,اللهب ,جدسُحن  ,شللخني ) الدا٘
كلى شدة كشِه ,ووصى٘ هرا اللشّ بلى ؤكلى مساجبه  ,ختى باث خبه بشاز حمس ًدُؽ بجظده ,
ً
مىبلا للهب الري ٌلمل كلى بشلاله بشٖل مظخمس ْ ,
وحلله ًدوز في بىجِت واخدة
وؤضخذ خبُبخه
وهي بىجِت خبها الري ال مٌس له مىه ,ومً زم ًةن د٘ هرا كلى ش يء ًةهه ًد٘ كلى ؤن مً "ؤهم
ممحزاث اللىن ؤهه ُاثم كلى بًِاق ًيخـم بدخابم دزحاجه ,ومً زم بخجاوز الدالالث وجداخلها"(,)12
لدظخول ٔاًت ػاُاث اللىن وممحزاجه في الخلبحركً زئي الشاكسوخالخه الىٌظُت اإلاخماهُت في اللشّ.
وفي ُصُدة "ؤهىض مً خجل" ًـهساإلاعجم اللىوي بشٖل حلي وطمً مظازب داللُت مخخلٌت
ُ
وؤهؼٌئ
خجل مني..
" ؤهىض مً ٍ
بذا طئلذ  :إلااذا ؤهذ مىٌٕئ ؟
ً
ًا طاملا صىث ُلبي ال جلم ُلمي
بن شان كً خبره ؤو طاءْ الىبإ
ؤها الري حظخلحرالشمع ؤحىدتي
ال السٍذ حظبِني ال اليظسًجترت
ً
ًٍُٕ صسث حىاخا ال حىاح له
ومىه ٔل ػُىز ألازض ُد هصثىا
ًا ؤمت ٓىذ جدذ الشمع حىهسة
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جض يء ٍُٓ اكتري ؤهصاهٗ الصدؤ
بوداد ؤًً جىازي جاج خٕمتها
وؤًً بلِِع ٓم باهذ بها طبإ ؟!
ماذا ؤصابٗ ًا بظخان كصجىا
ختى ذوٍذ وهاض اإلااء والٕأل
ٌ
موترب
الؼاثساللسبي آلان
لم ًبّ هصً كلى شهدًه ًخٖئ
ً
ًصٍد ٔل جهازحسخىا وحلا
هل ًيخهي الجسح بال خحن ًبخدت؟
لهٌي كلى ؤمت بن دوهمذ طٕخذ
هل ٔان ًا زب في جٕىٍجها خؼإ ؟
الؼاملىن كلى ًيبىكها احخملىا
وفي اللُىن زصاص الخِد ًخخبئ
ً
طخىن كاما كلى اإلاىٌى وؤزبلت
ٔل اإلاالجئ طاُذ  ,ؤًً هلخجئ ؟
جلٗ الخظازة شمع املجد هل ؤًلذ
()13
ومً ًصدَ ؤن الشمع جىؼٌئ ؟"
ً
جخٕىن الِصُدة مً زالزت كشس بِخا  ,جىِظم مً خُث ألاًٖاز بلى ؤزبلت ؤُظام ً ,ىدشس ًحها
السدًٍ اللىوي بيظب مخخلٌت ٌ ,ظهم في جىطُذ اإلالنى وببساشالخالت الىٌظُت للشاكس.
الِظم ألاو٘  :وٍمخد مً البِذ ألاو٘ بلى جهاًت البِذ السابم  ,وَلٕع هرا الِظم خا٘ الشاكس
وؤهاه اإلاخلبت  ,وخظاطِخه اإلاسهٌت  ,وُد كبر مً خال٘ السدًٍ اللىوي كً خاله خحر حلبحر,
ً
ًاطخخدم السدًٍ اللىوي ممثال ب( الخبر  ,الشمع ) ,و الخبر ٌشحر بلى اللىن ألاشزَ الدا٘ كلى
ْ
ولًٕ هرا الخبر اُترن بالٌلل (
الللم والٌٕس والبالهت التي هي ؤدواث الشاكس  ,وشاد ًٕسه وٓخاباجه.
ً
آالم جازُه  ,ختى ؤصبذ بوظاها
شان ) الري ًد٘ داللت زمصٍت كلى حشدذ الشاكسو طلٍ ُىاه بظبب ٍ
ً
ٓظحرا بال حىاح بلد ؤن ٔان كلى دزحت كالُت مً الللى واللـمت  ,الري ٌشحر بلحهما السدًٍ اللىوي
اإلاخمثل باللىن ألاصٌسالري جىحي به ٔلمت ( شمع) .
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ؤما الِظم الثاوي ًِد شمل البِذ الدامع  ,خُث اهخِل ًُه بلى وصٍ خالت ألامت اللسبُت ,
وما اكتراها مً ؤًى٘ وجساحم ,بلد ؤن ٔاهذ مىبم الخظازاث ومهادها ألاو٘  .وُد د٘ كلى ذلٗ ٌ
كدد
مً اإلاترادًاث اللىهُت اإلاخخابلت التي حاءث في بِذ واخد مشٖلت بيُت لوىٍت ًمتزج ًحها السدًٍ
الاطمي مم السدًٍ الٌللي.
ًا ؤمت ٓىذ جدذ الشمع حىهسة
جض يء ٍُٓ اكتري ؤهصاهٗ الصدؤ؟
ًالسدًٍ الاطمي جمثل بالٖلماث آلاجُت  ( :الشمع  ,حىهسة  ,ؤهصاهٗ  ,الصدؤ )  ,والسدًٍ
الٌللي حظدجه ٔلمت ( جض يء )  ,وفي جىالي اإلاترادًاث اللىهُت وجخابلها بشازة بلى جِلب ؤخىا٘ ألامت
اللسبُت ًبلد ؤن ٔاهذ مدؽ ألاهـاز  ,ومهد الللىم والخظازاث  ,مخدىلت برلٗ بلى مىازة كلم وًٕس
 ,وحىهسة ًخألأل بسٍِها جدذ طىء الشمع الظاػلت ,ؤي ال ًخٌى كلى ؤخد مجدها وكـمتها ,
وػُب اللِ والسهد ًحها  -,والري ؤشاز ث بلُه ؤلىان ألاصٌس وألابُع وألاخظس الدالت كلى ذلٗ
– بلى ؤمت طلٌُت بلُدة ٔل البلد كً الخظازة  ,اإلاشاز بلُه بٖلمت ( الصدؤ ) الري ًىحي هىا
باللىن ألاصٌساملخمس ولًٕ في ؤكلى دزحاجه والري ًسمصبلى خالت الظلٍ واإلاسض والصخىب .
ًمجيء السدًٍ اللىوي بدظمُخحن مخخلٌخحن حشحران بلى مدلى٘ واخد وهى اللىن ألاصٌس
بدزحاث مخباًىت ,دلُل كلى بساكت الشاكس  ,وخظً اطخخدامه لداللت ألالىان وزدًٌها في الخلبحر
كً زئٍخه الٌٕسٍت والٌىُت وجِسٍبها بلى الرهً .
ًالشمع حشحر بلى اللىن ألاصٌس ,وألاصٌس هىا دلُل السًلت والللى  ,وهى بخىهجه وإلالاهه ًد٘
كلى اللـمت  ,بِىما الصدؤ ٌشحر بلى اللىن ألاصٌس املخمس  ,وهىا ًىحي بدهى اإلاٖاهت ؤي ؤن ألامت
اللسبُت في خالت مسض وطلٍ .
وبالخالي ًةن اللىن ألاصٌس اإلاظخمد مً السدًٌحن اللىهُحن ( الشمع والصدؤ) ُ ,د جساوح بحن
مدلىلحن مخىاُظحن ( الللى والدهى) ً ,إطهم في ٓشٍ اإلالنى وبُان مدي اإلاٌازُت الخاصلت بحن
ماض ي هره ألامت اللسبُت وخاطسها .
ً
ؤما الِظم الثالث مً الِصُدة ًِشمل البِخحن الظادض والظابم  ,وٍخظمً كددا مً
الٖلماث التي حشحربلى اللىن ,وال جرٓسه مباشسة ً ,الخاج ٌشحربلى اللىن ألاصٌس  ,والبظخان واللشب
ٌشحران بلى اللىن ألاخظس  ,بِىما ذٓس اإلااء وَشحر به بلى اللىن ألابُع الشٌاي ؤو الٌض ي لىن
الصٌاء والىظازة  ,وحلمل هره ألالىان مجخملت كلى زطم الصىزة الخظازٍت التي ٔاهذ جخمخم بها
مدًىت بوداد  ,التي ٔاهذ مهد الدالًت ؤلاطالمُت ومىبم ؤلاشلاق الخظازي والللمي ,ومجها خسج
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ؤكـم الللماء ,وهىا ًدظاء٘ الشاكس مظخخدما ً الاطخٌهام الاطدىٖازي كً طبب طُاق ملٕها
وحشسٍد شلبها .
ؤما الِظم السابم اإلاشخمل كلى ألابُاث ألازبلت ألاخحرة ًُ ,لىد الشاكس ًحها للخدًث كً الخا٘
اإلاتردًت لألمت اللسبُت وبصسازه كلى ألامل باإلصالح  ,وكىدة الالحئحن بلى بالدهم واجخاذ اإلاِاومت
ً
طبُال للدًاق كجها زهم جٖالب اإلالخدًً ً,إشاز بلى اإلالنى الظابّ (بالشمع) خُث الىىز والظىء
ً
التي جىحي باألمل والخٌائ٘ وجبدًد ؿالم الخِبت الظابِت  ,زابؼا بحن الشمع والخّ مً خُث
الظؼىق  ,وٓظسحجاب الوُاب .
 -3الرديف اللىني والصىرة الشعريت :
ً ً
حشٖل الصىزة كىصسا هاما مً كىاصس البىاء الشلسي  ,وهي جدخل في صمُم الخجسبت الشلسٍت
ً
ً
ُدًمها وخدًثها  ,وحظخمد كىاصسها مً الؼبُلت ؤو الدُا٘  ,وجادي دوزا خُىٍا في مِازبت الخجسبت
الشلسٍت  ,وبًصالها بلى ألاذهان .
ّ
والصىزة جِظم بلى ُظمحن ازىحن  :بما صىزة مٌسدة ؤو صىزة مسٓبت جخظمً في ػُاتها كددا مً
ً
ً
الصىز الجصثُت  ,وُد ًدخل اللىن في جسُٓب هره الصىزة وٍادي بلدا هاما مً ؤبلادها الٌىُت
والخىطُدُت  ,بذ بن الىـسة ألادبُت لأللىان جسي ؤن لٖل لىن داللت ملُىت جمحزه كً هحره مً ألالىان
والدالالث  ,ودالالث ألالىان اإلاباشسة
هي :
" ألابُع  :الؼهسوالىِاء  ,زباث اللىن
ألاطىد  :الخصن  ,كدم اللىن
ألاخمس :الثىزة  ,والهجىم  ,الِدزة  ,الِىة
ألاشزَ  :الازجُاح  ,الهدوء ,الاحظاق
()14
ألاصٌس :الخٌٕحر"
ومً زم ًةن صدي اللىن وداللخه في الجملت الشلسٍت ؤو في اليظُج البىاجي للصىزة الشلسٍت ,
ًخدددان بالظُاَ اللام للِصُدة  ,واإلاسٓب الٌٕسي واللاػٌي الري حلبر كىه .
ً
ً
وَشٖل الِامىض اللىوي كىد ؤخمد هصا ُاثما براجه  ,جصبذ مله الِصُدة طلظلت مً الصىز
ً
اإلاخىالُت املخخىٍت كلى مترادًاث لىهُت ٓثحرة جدخل في ػبِاث الىص اللمُِت  ,وحشٖل ملمدا
ً
ؤطاطُا مً مالمذ حشٖله .
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مثا٘ ذلٗ ُصُدة ( الوسوب )  ,التي ًدخل السدًٍ اللىوي في جٕىًٍ صىزها وزطم ملاإلاها
الٌٕسٍت والٌىُت :
ًإها الىاز ٔلها ًـي طلىعي
" ؤخسَ ُ الىُذ باهخـازالسحىق ِ
ُ
السبُم
بصدزي و ٓبرًاء
الظٌذ
ال جـني ؤوي وظِذ ذآسة
ِ
ِ
َ
ولهار الوسوب خى٘ الِؼُم ِ
بىاي
وخدًث الساعي اإلاد٘
ٍ
ُ
ُ
الشمىق
شهِت ُ اللُ ِل في طمحر
كُىاْ ؤكسي ؤوي
كشِخني
ِ
ِ
()15
الدمىق "
مً دمىعي وما وزاء
ال جـني مظاًت الـً ؤهلى
ِ
ً
ؤلىان مخلددة ,
اطخخدم الشاكس في هره ألابُاث كددا مً اإلاترادًاث اللىهُت التي حشحر بلى
ٍ
ًاللُل ٌشحر بلى اللىن ألاطىد الري ٌلبر كً خصن الشاكس بدلُل اخخخام ُصُدجه بالدمىق  .بِىما
ٌظخخدم لٌـتي ( الىاز والوسوب اإلاخلب مً السٓع)  ,اللخحن حشحران بلى اللىن ألاخمس اإلالبر كً
ً
الخب ولىكخه ,في خحن ٌظخخدم اإلاٌسدة اللىهُت السدًٌت مخمثلت بٖلمت (الشمىق ) ً ,الشملت
ٓمٕىن مادي ٌشحرلهبها بلى اللىن ألاصٌسالدا٘ كلى الخٌٕحروخالت اللشّ املخملت بهمىم املخب .
واإلاٌسدة اللىهُت الشملت بلهبها ألاخمس جِترن بشهِت اللُل الدا٘ كلى اللىن ألاطىد ,
ً
ًخخلاطدان ملا في ٓشٍ خالت الشاكسوبطاءة اإلالنى .
ً
وُد دخلذ هره اإلاترادًاث اللىهُت في كالُاث اطخلازٍت  ,شٖلذ صىزا مخلددة ؤطهمذ في
جىطُذ البىاء الشلسي  ,والخلبحر كً لخمخه الٌىُت  ,وجِدًم زئٍخه الٌٕسٍت بؼسٍِت مخخلٌت
ً
ً
ً
ؤكؼذ للصىزة بلدا حمالُا حدًدا .
ًمًٕ جىطُذ هره الصىز كلى الشٖل آلاحي :
الصىرة
ؤخسَ الىُذ
ؤها الىاز
ذآسة الظٌذ
لهار الوسوب

نىعها
اطخلازة مٕىُت
حشبُه بلُى
حشبُه بلُى بطافي
اطخلازة مٕىُت

شهِت اللُل
طمحرالشمىق

اطخلازة مٕىُت
اطخلازة مٕىُت

الرديف اللىني
ؤخسَ ( الىاز)
الىاز
الظٌذ
الوسوب
اللُل
الشمىق
( ) 001

اللىن األساس
ألاخمس
ألاخمس
ألاخظس
مجمىكت مً ألالىان
( ؤصٌس ,ؤخمس)...
ألاطىد
ألاصٌس+ألابُع
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وجمخد الصىزة في ُصُدة ؤخسي ملخمدة كلى مجيء مشبه ًدخل صدز الِصُدة  ,زم بًساد
ً
اللدًد مً الدشبحهاث ؤو الصىز الجصثُت الالخِت  ,بشٖل مخخابم ,بدُث جخـاًس مم بلظها بلظا ,
وحلمل مجخملت كلى حشُٕل صىزة ٔلُت جسطم ملالم هرا اإلاشبه  ,وجِدم جٌاصُل واًُت كىه.
ً
ً
ً
مخخرة مً السدًٍ اللىوي كىصسا ؤطاطُا في جسُٓب ؤحصائها.
" خبٗ ٔالصٍُ الري ُ
ؤخبه
ِ
ِ
ِٓدح الدمسالري ؤصبه ُ
ٌٓسح اللصٌىز باللصٌىز ِ
ِ
ٓشهِاث الىىزْ
()16
"
* **
ًدب الشاكسًخلىن بداالث مخخلٌت ً ,هى الصٍُ  ,والدمس ,والٌسح  ,وشهِاث الىىز
الداللت اللىهُت

مشبه به
الصٍُ
خبٗ ْ
(مشبه )

خسازة الشمع (ألاصٌس)
ُدح الدمس
اللصٌىز

( ؤخمسؤو ؤصٌس)
(مخلدد ألالىان)

ٓشهِاث الىىز

( ألابُع )

ً ً
ًالخب كىدما ًٕىن خبا هُِا ًٕ ,ىن ٔالصٍُ في بشساُه  ,ؤالىىز الظاػم الري ًبلث
الساخت والخٌائ٘ في الىٌع ٌ ,وسي بجمُم ملراث الخُاة ,وٍدًم بلى شسب الدمس الري ػاإلاا ٔان
ً
ً
مسادًا لخالت اليشىة  ,وػِظا مً ػِىض الخب .
ًالشاكسًخلامل مم ألالىان بدُت ومهازة كالُخحن  ,وٍىؿٌها في هصه الشلسي ؤخظً جىؿٍُ.
( ) 000
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ً
ًٌي ُصُدة ( ؤمحرة الخبّ واللشّ ) ً ,دظلل السدًٍ اللىوي بلى الصىز الاطخلازٍت  ,مشٕال
بيُت ؤطاطُت في جٕىٍجها ,وببساشججلُاتها  ,هِخؼم مجها بلع ألا بُاث التي حلبركً الٌٕسة وحوىحها .
باللشاَ
اللشاَ
ججملان
زًاَ
" هل
ِ
ِ
ِ
للُيُٗ في اإلادي مً ِ
الطخخى الظىء والىدي والظىايي
وهما كالمي ولى طإالن
ً
هاؿسٍٗ شي اللُالي زاطما لىخت الجما٘ البايي ؟
مً بلى
ِ
ؤهى ٌ
دزاَ؟
هىء ؤم هابخا
وشسالصدززهبت ً في ُٓاوي
ِ
ٌ
السُاَ
ًصزق الديء في الظلىق
وُد
ٌٓٗ ِ البع في شخاجي
ِ
ُ
ٌ
خظس ٓخبتها كلى اإلادي ؤشىايي
ؤهذ في خاػسي ُصاثد
ألاشٌاَ
وهى ًمخاح مً دم
وخُاء
ؤهذ ٔالٌجس ًخىت ً
ِ
***
باإلشساَ
حظخدم السوخان
خحن ٔالصٍُ جدخلحن شمامي
ِ
ً
جترامى مً خلٌه آًايي
حمىح
ؤطسج الىهج صهىة مً
ٍ
* **
َ
الاختراَ
مجامس
في جخُمي
داكبي خلمي الجمُل وٓىوي
ِ
ُ
ؤًخذ اللمسبالدمىز
اللخاَ
الصدزكخُِحها ًةوي
خمسة
ِ
ِ
ٌظٕساللُل مً خٖاًا السًاَ"
واًسش ي اللُل ٔله بالخٖاًا
()17
* * * ِِ

ً
واإلاخدبم للِصُدة الظابِت ًجد كددا مً اإلاترادًاث اللىهُت التي دخلذ في جٕىًٍ الصىزة الشلسٍت ,
ً
ً
ًودا الظىء والىدي والظىايي كبر ؿاهسة الدصدُص بوظاها ٌشلس بالخُاء وٍرجل  ,وؤصبذ اللُل كسوطا
ّ
جصي بلى كسَظها في جظاد لىوي حمُل ًالصًاي ٌشحر بلى اللىن ألابُع الدا٘ كلى الٌسح والظلادة  ,هره
الظلادة التي جبدد طىاد اللُل وجخسحه مً كباءجه املخآت بالـلمت بلى آًاَ ملُئت بالٌسح ,وُد ؤكؼى
الخظاد اللىوي بحن ألاطىد وألابُع في صىزة واخدة خالت حمالُت كبرث كً خالت الشاكسالىحداهُت.
زم ًيخِل الشاكس بلى وصٍ خبُبخه ًُبدؤ بصدزها الري خىله بلى هابتي دزاَ – وهىا اهخِا٘ مً
ػسي خس ي بلى ػسي خس ي آخس مما ًجلل الؼسي الثاوي ؤُىي في الداللت  -والوابت حشحر بلى اللىن ألاخظس
اإلاِترن باللىن الدمسي اإلاظخمد مً اإلاٌسدة اللىهُت ( الدزاَ )  ,واُتران ألاخظس والدمسي ًد٘ كلى الىلُم
وُد
اإلاظخدًم والخب اإلاخجدد  ,بِىما ًخدى٘ ٌٓها البع(ألابُع) – وهىا ذٓس للىن بشٖل صسٍذ – بلى ٍ
مشخلل ًدفئ الشاكسفي لُالُه الِازطت ,والىُد ٌشحربلى اللىن ألاخمسالدا٘ كلى جىهج خالت الخبً .اللىن
اإلاباشس ألابُع احخمم مم السدًٍ اللىوي في صىزة واخدة ذاث ؤػساي خظُت ًـهس ملها ُىة اإلاشبه به ؛
( ) 001
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ً
وداللت ذلٗ احخماق البرودة اإلاظخِاة مً اللىن ألابُع مم الىهج لخإدًت خالت اهٌلالُت جدِّ جىاشها
ً
ً
واوسجاما هٌظُا .
بلد ذلٗ ٌشبهها بالٌجس الذجل الري ؤخر مً ألاشٌاَ خمسة خدوده  ,والٌجس ٌشحر بلى اللىن ألابُع
بصٌاثه وهِاثه ,بِىما ًد٘ دم ألاشٌاَ كلى اللىن ألاخمس  ,ومم حلاطد اللىن ألابُع مم ألاخمس جدشٖل
لىخت حمالُت جخظمً ؿاهسة الدصدُص الابداكُت التي جمخاشبها الصىزة الاطخلازٍت اللىهُت .
وفي اإلاِؼم الثاوي جىدمج ألازواح اللاشِت  ,وجىلم ب(ؤلاشساَ اإلاظخدًم )الدا٘ كلى اللىن ألابُع
ُ
صهىة حظسج  ,لخجى٘ آلاًاَ السخبت في وظُج لىوي مبخٕس.
بىِاثه وكروبخه ًُ .خدى٘ وهج هرا الخب بلى
ٍ
بِىما جترٓص مٌسداث السدًٍ اللىوي في اإلاِؼم الثالث في الٖلماث التي حشحر بلى اللىن ألاخمس الدا٘ كلى
الخىهج وشدة اللشّ ( مجامس الاختراَ ,خمسة الصدز )  ,في خحن ًخسج اللُل مً كباءجه الدالت كلى الخصن
لُِترن بالٌسح واليشىة التي جساًّ املخبحن في لُالي طمسهم ( ٌظٕساللُل ) .
وٍمًٕ جىطُذ هره الصىز كلى الشٖل آلاحي :
الصىرة

اطخخى الظىء والىدي والظىايي
شي اللُالي
ٌٓٗ البع وُدٌ
صدزْ هابخا دزاَ
ؤهذ ٔالٌجس ًخىت
دم ألاشٌاَ الىهج
اطسج الىهج
مجامسالاختراَ

نىعها

اطخلازة مٕىُت حصدُص
اطخلازة مٕىُت حصدُص
حشبُه بلُى
حشبُه بلُى
حشبُه جام ألازٔان
حشبُه بلُى بطافي
اطخلازة مٕىُت ججظُد
حشبُه بلُى
بطافي

داللت الرديف اللىني

ألابُع  +الٌض ي
ألابُع +ألاطىد
ألابُع +ألاخمس
ألاخظس+الدمسي
ألابُع
ألاخمس +ألاخمس ألاخمس
ألاخمس

خمسة الصدز

حشبُه بلُى بطافي

ألاخمس

اًسش ي اللُل

اطخلازة مٕىُت
حصدُص
اطخلازة مٕىُت
حصدُص

ألاطىد

ٌظٕس اللُل

( ) 002
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ً
ً
وهٕرا ٌلد كالم ألالىان مً ؤٓثر اللىالم اُترابا مً كالم الشاكس وحلبحرا كما ٌلتري وحداهه
مً ؤخاطِع وؤخالمً ,ازجبؼذ زمصٍت اللىن بشٖل هٌس ي بٖلماجه  ,لرلٗ ُدم لىخاث شلسٍت حلبر
كً ملاهاجه اإلاخلىهت بِظاًا كامت وخاصت  ,خُث وؿٍ السدًٍ اللىوي بداللخه الثابخت واإلاخوحرة .
ًللى طبُل اإلاثا٘ في دًىان ( ؤٓظس الىُذ وؤمص ي )  ,شٖل جٕساز السدًٍ اللىوي الدا٘ كلى
اللىن ألاخمس (ّ )46
مسة  ,وٍبِى الظُاَ الخٕم ألاو٘ وألاخحر في جددًد دالالث ألالىان واخخالي
مدلىالتها مً مىطم آلخس .وٍمًٕ كسض هره ألالىان وجٕسازها بشٖل جىاشلي كلى الشٖل آلاحي:
الرديف اللىني

آلاًاَ  ,ألاًّ ( ,)2الظىء(  ,)8الظُاء ,البروَ( , )2البرَ( ,)2الجهاز( , )2شي,
ًاطمُىت ,طباب ,هىز( ,)3وظسًٍ ,السخب  ,الوماثم  ,همامت,الوُم(, )2الوُمت,
الوماماث ,مىازة ,شبد ,ؤُماز  ,الِىدًل ,الصبذ( , )2صباح ,الصباخاث ,مىازة,
الىجىم(  ,)2الٌجس ,ؤلاشساَ ,هىز(.)2
لهُب  ,اللهب  ,الالهباثً ,لهب ,الىهج ( ,)5الخىهج ,الىحران  ,الىاز( ,)2هاز(,)2
حمازه  ,حمسة  ,مجامس  ,الجمس ( ,)2دم  ,دماجي ,هصٍٍ  ,خمسة  ,حساحي ,
حسوحي ,حساح  ,الجساح ,جخُم ,خسٍّ ً ,دترَ ,اخترُىا  ,الاختراَ ,الخىُد ( , )2
جخلـى ,حشلل ً,ربذ ,ذبدتها ,شهب ,بٖازة ٌ
,وُد ,الجخُم ,الصدؤ  ,الشسازة ,
وهج.
الِ  ,الجبل الِص ي  ,املخل  ,الُابع  ,الُباض ً ,ابع ً ,بع ً ,ابظاث
ً,ابظت ,الشمع ( , )4ؤحساض  ,هسحظت  ,صخازي(  , )2صخساجي  ,ؤهساماث,
اللُالي ( , )2اللُل (  , )6اللخمت  ,اللخم  ,كخم  ,ذباب  ,اإلاظاءاث ,
الدٌاًِ ,امسؤة اطخىاثُت .
الىزد ( , )2ألاشاهحر  ,طسوج  ,ؤزىابُ ,بلاث  ,الؼُىز  ,الرزي  ,الصدىز ,
ؤخداَ اللُىن  ,خِى٘  ,كىب ,الجرحع  ,الصهبّ  ,الشٌّ.
البدس( , )5الظماواث  ,الظماء ( ,)2الصزُت ( ,)2ألامىاج (.)2
ألاشجاز( ,)2الىلىاق  ,اإلاظدىِم ,هابت ( , )2هاباث ( , )2الخلى٘ ( ,)2صٌصاًت,
شزكىا ,الدصب.
الظىايي  ,حدو٘ ً ,ىابُم ( ,)2الىدي  ,اإلاؼس ,اإلااء ( ,)5الصُِم  ,دمىق .
الىخل  ,الىخل ,الخؼب  ,الخؼب
زماد  -السماد
دزاَ

( ) 003

اللىن األساس

معذل تكراره

ألابُع

47

ألاخمس

46

ألاصٌس

19

ألاطىد

15

مخلدد ألالىان

15

ألاشزَ
ألاخظس

13
13

الٌض ي
البني
السمادي
الدمسي

13
4
2
1
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مما طبّ وظخيخج هلبت اللىهحن ألابُع وألاخمس كلى طاثس ألالىان ًٖ ,ان اللىن ألاخمس
ً
اإلالسوي بدًئه مظخمدا مً الٖلماث التي حشحر في ملـمها بلى الدم والىاز ودلُل ذلٗ
الخُىٍت واليشاغ التي ًخمخم بهما الشاكس ,بِىما اللىن ألابُع مظخمد في هالبِخه مً
مٌسداث ( الصباح  ,الجهاز  ,الظىء  ,البرَ )  ,بشازة في ذلٗ بلى الصٌاء وؤلاشساَ  ,وبحن
خسازة اللىن ألاخمس وبسودة اللىن ألابُع ًيخج الخىاشن الىٌس ي الري ًخمخم به الشاكس و
اإلاىلٕع في ُصاثده ًٖ .اهذ ألالىان في شلسه دلُل ؤلاخظاض ولِع دلُل البصس ,واطخؼاق مً
خال٘ حمله الشلسٍت اإلالُئت باأللىان السدًٌت ؤن ًخولب كلى خصهه ومسطه وملاهاجه اإلاخمثلت
بمجيء اللىهحن ألاصٌسوألاطىد بيظب ُلُلت مخِازبت .
ً
بِىما هجد حلادال بحن وظب السدًٍ اللىوي الدا٘ كلى ألاخظس وألاشزَ و الٌض ي التي جد٘
بمجملها كلى الهدوء والىِاء والدصب وألامل  .و التي حلمل مجخملت ٓلامل مظاكد في زًد
اللىهحن الوالبحن ألاخمسوألابُع وجإُٓد داللتهما .
ً
ّ
ً
وبىاء كلُه هجد ؤن للسدًٍ اللىوي خظىزا كمُّ ألازس في شلس ؤخمد  ,خُث شٖل وظبت
ً
ً
ٓبحرة مً معجمه اللوىي ,ؤان خامال ملبرا كً زئٍخه الٌىُت وججسبخه الشلىزٍت .
اخلامتت

 ؤدزْ جىًُّ ؤخمد ؤهمُت ألالىان ؛ ًخجاوش بها الخدود البصسٍت  ,ووؿٌها بٕثاًت بمابشٖل مباشس  ,ؤو بشٖل هحر مباشس كبر اطخخدم مٌسداث لىهُت حشحر بلى اللىن وال جرٓسه
ً
مباشسة  ,مظبوا كلحها خاالث وحداهُت وشلىزٍت
( ًاللُل ٌظٕس’ والصبذ ًرجل . )...
 لِد ؤحاد ؤخمد في جىؿٍُ السدًٍ اللىوي بإشٖاله املدخلٌت  ,وفي طُاُاث داللُتً
مخلددة  ,ملبرا مً خالله كً همىمه الصدصُت و الىػىُت بإطلىب حمُل  ,شٖل ًُه
ً
اإلاعجم اللىوي حصءا ال ًخجصؤ مً لوخه الشلسٍت ً .إهىذ هره ألالىان ججسبخه الشلسٍت ,
وؤمدجه بسئٍت ًىُت خاصت جهلذ مً ملحن هرا الىاُم ً ,شٖل لوخه كلى وًّ بيُت الصىزة
الشلسٍت التي ٔان اللىن ًحها بيُت ؤطاطُت ؤطهمذ في جٕىًٍ كمله الشلسي ًٕ .ىن لىخاث
ًىُت جصخسبالخُاة والخسٓت وجطج باأللىان الدالت كلى اإلاىهج اللىوي الري طاد دًىاهه
( ) 004
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الشلسي  ,ولًٕ جسٓحزه ٔان ًىصب كلى لىهحن ازىحن هما ألابُع الري ٌلٕع صٌاء زوخه
وطلت ؤًِه وجٌائله اإلاظخمس ,وألاخمسالري ٌشحربلى وشاػه وخُىٍخه اإلاخجددة.
َ
 ّبحن الشاكس الدوز الري ًثحره السدًٍ اللىوي بىصٌه ًخٌىَ كلى اللىن اإلاباشس كً ػسًٍّ
ؤلاًداء والترمحز ,مآدا برلٗ كلى ؤن الـاهسة الجمالُت وؤلابداكُت ال جِخصس كلى اللىن
ًِؽ  ,وبهما ًخلداه بلى السدًٍ .
َ
وطم الشاكس السدًٍ اللىوي بِالب الصىزة الشلسٍت وبخاصت الاطخلازة اإلإىُت ؛ ألجها
ألاُدزكلى الخلبحركً مدلىالث اللىن لخمخلها بـاهسة الدصدُص والخجظُد.
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اهلىامش:
 - 1كلي  ,ابساهُم دمحم  ,اللىن في الشلس اللسبي ُبل ؤلاطالم ( ُساءة مُثىلىحُت) ,ميشىزاث حسوض بسض ,لبىان ,
غ2111 ,1 ,1 ,1م  ,ص( .)18
 - 2اإلاسحم هٌظه ,ص (.)19
 - 3اإلاسحم هٌظه  ,ص ( .)22
 - 4الٕىطا  ,كبحر ًاًص خمادة  ,اللىن في الشلس ألاهدلس ي  ,ؤػسوخت لىُل دزحت اإلااحظخحر في اللوت اللسبُت وآدابها -
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