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القيم النسقية يف لوحة الطيف األنثوي
قراءة يف الشعر األندلسي يف ضوء ثنائية الذات واآلخر
 دمحم كاضع عجيل.د.م
السجيخية العامة لمتخبية في محافطة ذي قار
Mkadm1184@gmail.com
السمخز

،  على وفق مقاييذ الشقج الثقافي، يعالج هحا البحث ضاهخة الصيف األنثػي في الذعخ األنجلدي

 والشطخ في دور الؿيع، ليكػف مشهجًا تديخ عليه الجراسة في عسلية استجعاء الشساذج الذعخية وتحليلها

 إذ.  األنثى/  واآلخخ،  الذاعخ/  وبياف فاعليتها في تحجيج العالقة بيغ الحات، الشدؿية السختبئة فيها

. الستغيخ في حخكة األنداؽ الثقاؼية التي تجور في إشار السخكد والهامر
ِّ تهتع الجراسة ببياف الثابت و
. ) التحػؿ الشدقي
 و ( مطاهخ، )  ( مطاهخ الرخاع الشدقي: وستتع مقاربة ذلظ عبخ مبحثيغ هسا
ُّ

 الحات واآلخخ،  الذعخ األنجلدي،  الصيف األنثػي،  األبعاد الشدقية: الكمسات السفتاحية

The phylogenetic values in the panel of the female spectrum are
read in Andalusian poetry in light of the dualism of the self and
the other
Dr. Mohammed Kazem Ajeel
General Directorate of Education in Dhi Qar Governorate
Abstract
This research deals with the phenomenon of the female spectrum in
Andalusian poetry , according to cultural criticism standards , to be an approach
that the study will follow in the process of summoning and analy zing poetic
models , and considering the role of systemic values hidden in them , and
demonstrate its effectiveness in determining the relationship between the poet
and the female other , As the study is concerned with explaining the constant
and variable in the movement of cultural coordination that revolves within the
framework of the center and the periphery , this will be approached through two
themes : the aspects of systemic conflict and the aspects of system
transformation .
Key words : format dimensions , The female spectram , Andalusian Poetry ,
The self and the other .
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تػشئة
لقج كثخت في اآلونة األخيخة الجراسات والبحػث التػي تشاولػت اآلخػخ  ،وقػج اختلؤػت ر
الجارسػيغ والبػاحثيغ حػػؿ مؤهػػـ اآلخػخ  ،تبعػًا وخػتالؼ ونهػات الشطػخ  ،وتع ُّػجد زوايػا الخ يػػا
التي يشصلقػف مشها في تحجيج ماـية اآلخخ ديشياً أو انتساعياً أو فلدػؽياً أو نؤدػياً  .ونطػ اًخ لسػا
تؤخضه شبيعة البحث وقبل الذخوع بالجانب التصبيقػي لسػضػػع البحػث  ،نجػج ل ادمػًا أف نذػيخ
إلػػى العالقػػة بػػيغ شاذيػػة الػػحات واآلخػػخ  ،فحزػػػر أحػػجهسا يدػػتجعي حزػػػر اآلخػػخ  ،إذ و
يسكغ اوستغشاء عػغ أي مشهسػا  ،و م
َّف معػالع اآلخػخ تتزػو بػنػػد الػحات  ،لػحا فهػػ (( ال ػاذغ
السختلف عغ الحات  ،وهػػ مؤهػػـ ندػبي متحػخؾ ؛ ذلػظ م
أف اآلخػخ و يتح مػجد إو بالؿيػاس إلػى
نقصػػة مخكديػػة هػػي الػػحات )) ( كػػاضع 4002 ،ـ  . ) 40 :وهػحا يعشػػي تعػ ُّػجد اآلخػػخ الػػحي قػػج
((يتسػض ػ فػػي ذوات أُخػػخ إندػػية كدنػػاَّ  ،وقػػج يتحمقػػق فػػي العػػالع الصبيعػػي بسؤهػمػػه السػػادي
الرخؼ  ،بسػا يذػتسل عليػه مػغ كاذشػات وضػػاهخ )) ( البصػا 4022 ،ـ  . ) 22 :ف ػل مػا
يقابػػل الػػحات هػػػ ضخػػخ بغػػس الشطػػخ عػػغ نشدػػه وماهيتػػه  (( ،فالػػحات فػػي حؿيقتهػػا ليدػػت إو
نديجًا لخيػ أخخوية و نهايػة لهػا  ،و م
َّف هػحَّ الخيػػ تتػخؾ ض ارهػا علػى الػحات  ،بسػا يجعػل
مشها مذخوعًا تشاصيًا بامتياز )) ( العسخي  -البصحاوي 4020 ،ـ . ) 220 :

ومشح أف ُخلِق اإلنداف ُع ِخؼ بسيله الؤصخي إلػى أبشػاء نشدػه  ،لػحلظ سػعى إلػى اونخػ اخ

واونرهار في مشطػمات انتساعيػة بحثػًا عػغ األمػغ واوسػتقخار  ،لػحلظ فهػػ كػاذغ تعػارفي و
إف حػػجود الػػحات هػػي حػػجود اآلخ ػخيغ  ،و م
ت تسػػل إندػػانيته إو بالتػاصػػل م ػ اآلخػػخ  ،إذ (( م
َّف
الؤخد و يسلظ أف يكػف إندػاناً إو بلغتػه  ،فَّمنػه أيزػاً و يسكػغ أف يكػػف كػحلظ إو بػاآلخخيغ ،
أي و يسكػ ػػغ فرػ ػػل اإلندػ ػػاف عػ ػػغ لغتػ ػػه ومجتسعػ ػػه  ،إذ بهسػ ػػا يكػ ػػػف إندػ ػػانًا )) ( العسػ ػػخي –
البصح ػػاوي 4020 ،ـ  . ) 220 :وبسػ ػػا م
أف الذ ػػاعخ قػ ػػج حب ػػاَّ ب سػ ػػبحانه وتع ػػالى بالسػـبػ ػػة
والقػػجرة علػػى ترػػػيخ م ػا يكشػػه بجاخلػػه مػػغ هسػػػـ وضوـ وأح ػداف  ،ؼيكػػػف قػػاد ًار أ ثػػخ مػػغ ي ػخَّ
علػػى تجدػػيج مػػا يسػػخ بػػه  ،واإلفرػػاح عػػغ مذػػاعخَّ وأحاسيدػػه تجػػاَّ اآلخػػخ  .فسػػا يرػػجر مػػغ
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اآلخخ تجاَّ الحات إيجابًا أو سلبًا  ،فيتخؾ أ ًاخ في نؤدية الذاعخ  ،التي هي مػغ تح ِّػجد شبيعػة
العالقة م اآلخخ مغ ناحية القخب واوندجاـ  ،أو البعج واوختالؼ .

أف العالقة بيغ الحات باآلخخ م
ويبجو م
تتجلى بدبهى صػرها في قزية الصيف األنثػي ،
الحي البًا ما يكػف ميجانًا لغلياف السذاعخ ُّ
وتجفقها  ،ؼيخخج الذاعخ عغ صسته  ،ويغادر
التلهف ،
حالة اوستالب الذعػري  ،إذ إمنه في العادة يعير واقعاً مليئاً بسذاعخ اون دار و ُّ
ويعاني تدزمًا نؤديًا حادًا  ،ؼيقػـ بتذكيل أحجاث السذهج الصيؤي انصالقًا مغ حانته إلى
التخؽيف مغ لػاء الؤخاؽ  ،الحي يسِثّل حان ًاد يقف حاذالً أماـ اولتقاء باآلخخ  /السحبػبة ،

لحلظ كاف اوستئشاس بصيف السحبػبة  ،مغ القػ الذعػرية الؤاعلة في التػاصل الذعػري
بيغ م
العذاؽ  ،ويعكذ مج

اللهؤة والذػؽ  ،وهػ عالمة على وصػؿ السحبػب إلى أعلى

درنات الهياـ  ،ؼيكػف في حالة مغ ُّ
التخقب الذجيج وستؿباؿ شيف السحبػبة الداذخ والتخحيب
وتتحخر مغ قيػد ال بت واونتطار  ،لتعانق هسدات السحبػبة التي
به  ،فتشبعث السذاعخ ،
م
يترػرها السحبػب  .لحلظ انجف عجد مغ الذعخاء نحػ ُّ
التغدؿ باألنثى  ،وأصبحت ر يتها
م
والتغشي بجسالها مشػشة بحجود الخ يا الصيؽية  ،لػنػد السعػقات السادية والسعشػية التي تحػؿ
دوف تحقيق الخ ية الػاقعية  .م مسا يجعل الذاعخ في حالة تدهب للجػء إلى ندؿية الصيف
ألف الغاية التي تدسػ بجاخله هػ لقاء األنثى البعيجة عشه زمكانيًا  .ولهحا م
األنثػي؛ م
فَّف

الصيف يسِثّل فدحة اللقاء بعجما ع ِ
ري عليه ر يتها في الػاق  ،فدصبحت أنثى الصيف
ُ

مرجر اللحة واونتذاء الحدي لجدج قج ت البت مهيسشات الثقافة الحكػرية على زرعه في

مجاؿ الحكػرة الذهػاني  ،فاتمخح بعس الذعخاء مغ الصيف عسادًا لهػية شهػته الجدجية ،
فالسخأة كانت وما زالت قخيشاً لعػز الحكػرة الذهػاني ( السػسػي 4022 ،ـ . ) 24 – 22 :
بسعشى م
أف ر ية الذاعخ إلى السخأة في إشار الخ ية الصيؽية  ،تبقى محكػمة بالعامل الثقافي
 ،لحلظ فهػ يتمب ما ـيدته له الثقافة  ،عبخ الشطخ إلى السخأة على أمنها وسيلة ُخلِقت لدعادته
قػته الحكػرية  .بعج أف شعخ
ومتعته  ،وما عليها إو أف تدتجيب لخغباته  ،ليقػـ باستعخاض م

بؤقجاف مخكديته  ،ؼيعسل ناهجًا على إعادة ِ
علػَّ  ،وَّ بات ونػدَّ وـيسشته حتى وَّف كاف عبخ
ّ
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حالة مرصشعة في بعس السػاقف الصيؽية  ،وفيها شيء مغ الػهع  .أو استثسار الصيف
التؤػؽ الحكػري  .وفي حاوت أخخ يحعغ لألمخ الػاق ،
القادـ فعالً في عسلية تحقيق ُّ
ٍ
وعشجذح ُيراب ندق الحكػرة بالتخلخل .
فتطهخ عليه عالمات اون دار والزعف ،
وبشاء على ذلظ سيكػف الشقج الثقافي مشهجًا تديخ عليه الجراسة في عسلية استجعاء
الشساذج الذعخية وتحليلها  ،والشطخ في دور األنداؽ الثقاؼية  ،وبياف فاعليتها في تحجيج
العالقة بيغ الحات  /الذاعخ  ،واآلخخ  /األنثى  ،على وفق السعصيات التي وقف عشجها
الشقج الثقافي كثي ًاخ  ،و سيسا ما م
يتعلق بؤػؾية الحكػرة  ،ودونية األنػ ة  .ل غ ما يهع الجراسة

الستغيخ في حخكة األنداؽ التي تجور في إشار السخكد والهامر  .وستتع
هػ بياف الثابت و ِّ

التحػؿ الشدقي ) .
مقاربة ذلظ عبخ مبحثيغ هسا  ( :مطاهخ الرخاع الشدقي )  ،و( مطاهخ
ُّ

السبحث األول  /مطاىخ الرخاع الشدقي
م
إف الحجيث عغ شقػس الصيف األنثػي لع يكغ مجخد إف اخزات لحالة شعػرية معيمشة
تشتاب الذاعخ في لحطات الؤقج والؤخاؽ  ،بل هػ ميجاف لرخاع األنداؽ الثقاؼية  ،التي مغ
تذػقه لديارة
أبخزها ندقا الحكػرة واألنػ ة  ،فؤي الػقت الحي يذكػ الذاعخ مغ البعج  ،ويعلغ ُّ
شيف السحبػبة  ،م
فَّف ذلظ يعشي انهيار ندق الحكػرة  ،وتخلخل الحالة الشدؿية الخاصة
بهيسشة الخنل على األنثى  ،ل مغ هحا و يعشي اندالخه كلياً مغ السشطػمة الحكػرية  ،التي
تعسل على بث أنداقها في خصابه  ،في محاولة مشها إلنقاذ الشدق الؤحػلي مغ اون دار ،
ومشحه الؤاعلية والقجرة على الرسػد والثبات  .وبسا أ مف الحياة تقػـ على شاذية ( الحكخ
واألنثى )  ،ف ليهسا في مػض مشاسب لػنػد اآلخخ  ،إو م
ال
أف العقل الحكػري يبقى عق ً
أحادي الجانب  ،ي ِ
ؤزل الحكػرة مهسا كانت متجنية و يخ فاعلة في الرعيج السجتسعي .
ُ ّ
أف هشاؾ ونػداً أنثػيًا له سصػة فعلية وم ِّ
حخؾ قافي  ،إو م
وعلى الخ ع مغ م
أف الشطخة الجونية
ُ
انت ومازالت محاشة بهالة كيشػنتها  ،وقج م
تعدزت هحَّ الشطخة بسخنعيات معخؼية وَّيجيػلػنية

ذكػرية ( السػسػي 4022 ،ـ  . ) 21 :نعلت مغ الرعب أف يغادر الخنل العقل الثقافي
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الحي أ ُِريج له أف يكػف هػ صاحب الدصػة في الشطخ إلى السخأة  ،مهسا كانت الطخوؼ
السحيصة به  ،لحلظ نجج أ لب الذعخاء يدتجعػف الصيف والخياؿ في حالة تدامشية  ،تقابل
قػة اإلرادة  ،والتػازف والخغبة أماـ قدػة الػاق ،
حالة الهجخ والؤخاؽ  ،وكدمنهع يدتعيجوف م
وارتجاداته الشؤدية ( شؤاقػج 4002 ،ـ  . ) 63 :م
وكدف الذاعخ و ت تسل رنػلته إو أماـ
ِّ
ؼيذكل ندقه الخنػلي في مخضتها  ،ؼيخاشبها داذساً ليخسع كساؿ رنػلته في نطخها ،
السخأة ،
و لل ساؿ والجساؿ واإلعجاب  ،سػاء أ انت امخأة حؿيؿية  ،أـ دافعًا شعخيًا يحيي
ؼيكػف مثا ً

الشسػذج الذعخي  ،لحلظ يجخل استحزار شيف السخأة في ميجاف نجلية الحكػرة واألنػ ة
(شؤاقػج 4002 ،ـ  . ) 264 :وهحا األمخ يجعل الذاعخ يبحث عغ الحلػؿ لسلء الؤخاغ
الحي أحج ه البعج  ،وَّلغاء السػان الدمانية والسكانية  ،وتدسيذ حالة ندؿية تشدجع م
متصلبات الخ ية الثقاؼية التي تخمي إلى الحؤاظ على مديخة الشدق الحكػري  ،مغ دوف أف
يرصجـ بديمة عػاذق  .وَّف حجث اوصصجاـ  ،فَّمنها لع تقف عاندة  ،فقج ومفخت البجاذل
الشدؿية التي بَّمكانها التخؽيف مغ ض ارَّ  ،وَّعادة الؤاعلية الالزمة  ،ل ي تجعله يشصلق مغ
نجيج  ،ويػاصل ُّ
تسجدَّ وانتذارَّ  ،عبخ ضليات ووساذل مختلؤة  .لحلظ م
فَّف نقصة اوصصجاـ
تعكذ حالة مغ الرخاع بيغ ندقي الحكػرة واألنػ ة  ،ويعصي صػرة واضحة عغ م
أف و سيادة
مصلقة للشدق الحكػري  ،ويجحس مقػلة م
حكخ تقف أماـ سصػته .
أف ليذ هشاؾ معارضة تُ َ

وفي الذعخ األنجلدي نجج م
أف بعس الذعخاء عسل على عجـ اونجخار كلمياً خلف شػقه

ولهؤته لسحبػبته  ،م
وسلع زماـ نؤده لسذاعخَّ  ،مغ أنل أف ُيصؤئ نسخة اللػعة واوشتياؽ ،
عبخ مسارسات قاؼية ِ
متعجدة  ،التي تدتي رضػخًا لسعصيات التؤ يخ الحكػري  ،الحي يدبى
ّ
التشازؿ واوعتخاؼ بالهديسة  ،وتهجؼ إلى الحؤاظ على مخكديته الثقاؼية  ،إذ استعاف بػساذل

تهسيذية م
متعجدة  ،انصالقًا م مسا تػارد في الثقافة الؤحػلية  ،التي مغ أبخزها ما شاع فيها مغ
يتحػؿ ال خـ إلى ؾيسة ذكػرية مشاهزة لألنػ ة
(( الؤرل ما بيغ األنثى وال خـ  ،ل ي
م
تدخبت إلى
ومتزادة معها )) ( الغحامي 2112 ،ـ  . ) 12 :فدصبو ذلظ حالة ندؿية م
أذهاف بعس الذعخاء ،وأخحت مجاها في الذعخ الغدلي  ،ف ثي ًاخ ما وصف الذعخاء معذػقاتهع
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بالبخل ،ونجج صج

ذلظ في شعخ ابغ عبج ربمه  ،فقج شكا مغ بخل محبػبته  ،إذ كانت

شحيحة معه حتى في زيارة شيؤها في السشاـ  ،ؼيقػؿ (ابغ عبج ربمه2121 ،ـ : ) 221 :
بالجس ِ
ــــــــــال
ُم َّ
عر ٍ
ــــــــــب َ َ

الل
وشــــــــــــــــادن ذي َد ٍ
ٍ
ِ
ـــــــــػيو
أن َي ْح َت
َي
ُّ
زــــــــغ ْ
أَو يْم َت ِقي فــــــــي م ِ
شامي
ْ َ
َ
ز
ُغ ْر ٌغ َنسا َف ْػ َق ِد ْع ٍ

ضــــــــــــــالم َّ
الميالي
َمعي َ
ُ
ـــــــع َخيالي
َخياُل ُ
ـــــــــــو َم ْ

اخ ِ
تيال
ـــــتال ُك َّ
ـــــــــــل ْ
َي ْخ ُ
ُ ِ
الي ِ
ثل ِ
الل
و
الػجـــــــــو م ُ

سيــــــز
ــغ مشيا َخ
الب ْص ُ
ٌ
َ

ما يسكغ أف نلحطه في الشز الدابق هػ ـيسشة األداء اونؤعالي  ،واعتشاء الذاعخ
بتجديج أبعاد السػقف الغدلي  ،وَّبخاز مذاعخَّ  ،وعػاشؤه الستراعجة التي بخزت عبخ البشاء
الذعخي  ،فعسل على اختيار اللغة الخشيقة  ،لت ػف وسيلته للبػح الػنجاني  ،فجاءت

مذحػنة باأللؤاظ السؤِّخة  ،والرػر الجسيلة  .إو أف الشز يزسخ ندقاً قاؼياً متػار اً  ،وقج

تسمثل في اقتخاف السخأة بالبخل  ،فشعت محبػبته بالبخل  ،إذ لع تَ ُجج عليه باللقاء حتى بصيؤها
ِ
ِ
التسشي للقاء الصيؤي ،
يسشي الشؤذ أف تدتيه في السشاـ  ،فيلتقي خيالها بخياله  ،وهحا ّ
 ،فدخح ّ
بػصؤه ندقاً مغ أنداؽ الغدؿ الذؤاؼ  ،وحالة مغ حاوت اللقاء والتقارب بيغ م
العذاؽ ،

أف الذاعخ كاف في مػقف الزعف بَّزاء السحبػبة  ،التي كانت ُّ
يكذف عغ م
بتسشعها هي
صاحبة الدصػة  ،ولع تعج شاذعة ومشقادة للخنل  .لحلظ استعاض بػسيلة قاؼية أخخ تسمثلت
بالػصف الجدجي  ،ليتجاوز حالة الزعف التي استػلت على السػقف الغدلي  ،إذ لع
يدتص فظ القيػد الثقاؼية التي بدصت نؤػذها على تؤ يخَّ ومذاعخَّ  ،فعسل على إبقاء السخأة
في إشار الجدج  ،وقج س مخخ إمكاناته اإلبجاعية مغ أنل بياف نساؿ محبػبته  ،الحي م
يتجلى
في ندجها  ،فدبج

إعجابه بجساؿ ونهها  ،وبحخكتها حيشسا شبمه ندجها بالغرغ الجسيل

الستسايل  ،لإليحاء بخشاقتها وروعة مذيتها  ،فزالً عغ رمقتها ودمقة خرخها  ،وهي الرػرة
الذاذعة في الػعي الثقافي الحكػري  ،فالذاعخ العخبي القجيع وصف الجدج األنثػي ال امل ،
وأضؤى عليه مغ الرؤات التي نعلته ندجًا شعخيًا يخ مختبط بامخأة محجدة  ،بقجر ما هػ
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اذغ يت مػف في رحع اللغة الػاصؤة  ،ليخخج مغ شػر األذهاف إلى األعياف  .وقج عسل على
تذكيل نسػذنه الجدجي السثاؿ وفق معاييخ الجساؿ الخاسخة في تلظ العرػر  ،حتى
أضحى الجدج األنثػي السست خصاباً تؤريلياً  ،يدتحزخ كل مقػمات الجساؿ ( ضاهخي ،
4022ـ  . ) 222 – 226 :ويبجو تخابط الستعة والذهػة بالشسػذج الجسالي واضحًا ،
ِ
فتؤسذ اللحطة الجشدية السختؿبة وعلى مدتػ الستخيل  ،لحلظ م
تتحكع مقرجية الذهػة في
ّ
تعج نػعًا مغ العذق  ،فَّمنها ِّ
أف كل رغبة ُّ
صيا ة الشسػذج الجسالي  .وبسا م
تجخد الجدج مغ

لتتسكغ مغ ُّ
م
تخيالً وواقعًا  ،وعشجذح يربو الجدج الجسيل مخضة يخية  ،وقشاة
عالقاته ،
تسل ه ُّ
تسخ عبخها الخغبات والذهػات ( الداهي 2111 ،ـ  . ) 21 :فالذاعخ العخبي القجيع قج
وصف الجدج األنثػي انعكاسًا للثقافة الحكػرية  ،الستسِثّلة بسغاوته في تزخيع حاؿ الخغبة

تعبخ عغ ندعة نامحة تجفعه للبػح عغ السكبػت  ،وَّخخاج نؤثاته الذعػرية  .وبحلظ
التي قج ِّ

يربو ندج السخأة شيؤاً للخغبة الحكػرية الحبيدة بجاخله  ،ولذهػاته السقسػعة ( ضاهخي ،

4022ـ  . ) 242 :لحلظ نجج بعس الذعخاء يلػذ برػرة الصيف ليحِّقق عبخها ما عجد
عغ تحؿيقه في اليقطة  ،فتغجو عسلية اصصشاع شيف الخياؿ محاولة لتصػي السخأة ألهػاذه

و خاذدَّ  ،فهشاؾ رغبات مكبػتة م
تتدلل عبخ صػرة الصيف  ،لتتجاوز شخو الدماف والسكاف ،
وتتحخر مغ السػاضعات اونتساعية التي يخاها الذاعخ عاذقًا أماـ تحقيق رغباته ( دمحم ،
م

ِ
تػسلها عبخ نساليات الخصاب
4026ـ  .) 231 :فتعسل الثقافة الؤحػلية على تسخيخ أنداؽ ّ
الحدي  ،الحي ارتدست معالسه في ر يا الصيف  ،لحلظ يحخص بعس الذعخاء على استثسار
األنثى ضسغ واق خيالي  ،يخخنه مغ حالة التدا ؿ الػاقعي  ،ويزسغ له سالمة الخخوج
عغ حجود الحخمة ( السػسػي 4022 ،ـ  . ) 42 :وفي ذلظ يسارس نػعاً مغ التسػيه
والتحايل  ،ؼيجج الؤدحة ال اؼية لتسخيخ ما يخيج  ،والبػح بسا يكمشه بجاخله  .ؼيعسج إلى إقحاـ
م
الستمَبعة تجاَّ
الجدج األنثػي في الرػرة ال لية للصيف  ،وكدنه نػع مغ الدياسة الحكػرية ُ
السخأة  ،التي و تدسو للخنل بالتخِّلي عغ شسػخه الثقافي  ،وهػ ما م
تجلى في شعخ ابغ عبج
ربمه  ،إذ يقػؿ ( ابغ عبج ربمه 2121 ،ـ : ) 42 :
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ِ
ِ ِ
قـــــــــــاد
الخ
ــــــح َبْي َغ َعْيشي و ُّ
لُي ْرم َ
لِػجَش ِ
ــــــــتو كســــــــا َي ُج ُه ِوســادي
َْ

بيب عمى الب ِ
الح ِ
عاد
َسخى َ
شْي ُ
ف َ
ُ
ساد
الر ِ
بات ِإلى َّ
باح َي ِجي ِو ٌ
َف َ
لي َن ْفدي
ِبَش ْفدي َم ْغ أ
َ
َعــــــــاد ِإ َّ
لســــــــــــا رآني
خـــــــــــــــيال زارني َّ
ٌ

ُيػاصُمشي عمــــــــى ِ
الي ْجَخ ِ
ان ِمْش ُو

ورَّد ِإلى جػ ِان ِح ِ
ــــــــو ُفــــــــــــــؤ ِادي
َ
ََ
زيارِت ِو َع َػادي
َع َج ْتشي َع
ْ
ــــــــــــــغ َ

ػل الب ِ
عاد
َوُي ْج ِنيشي عمــــــــــــــــى ُ
ش ِ ُ

فالسالحع في الشز الدابق م
أف الحات الذاعخة تعير لحطات فاصلة على مدتػ
بالتحػؿ واونتقاؿ مغ حالة إلى أخخ  ،ؼبعج أف عانى
السذاعخ واألحاسيذ  ،اتمدست
ُّ
الذاعخ مغ التسدُّؽ الشؤدي  ،واونهيار والتذتُّت  ،بؤعل غياب السحبػبة ندجياً  ،وما نلبه
ذلظ مغ سهخ وأرؽ  ،فجاء شيؤها في خزع أنػاء الحدف واأللع التي سيصخت على حالته

صي تلظ الحالة السؤلسة التي أصابته بالػهغ والزعف ،
الشؤدية  ،ونعلته عان ًاد عغ تخ ِّ

ف اف السشقح الحي انتطخَّ  ،وبشى ضماوً كبيخة على قجومه  ،م
لعله يديو عشه األوناع والهسػـ

ِّ
ؼيحخر مذاعخَّ ،
واآلهات  ،ويخّلِره مغ ضفة القلق والزياع  ،ويعيج إليه شعع الحياة ،
ويصلق لها العشاف لتعير في أنػاء الؤخح والدعادة  .وقج م
تجلت شاذية الحات واآلخخ على
وفق مدتػيات الؤاعلية والهامذية  ،عبخ األفعاؿ التي مشحت اآلخخ  /السحبػبة القجرة على
تحخيظ األحجاث  ،وَّضعاؼ مػقف الذاعخ  ،وَّذعانه لديصختها وـيسشتها على خالؼ ما
اف شاذعاً في الثقافة العخبية  ،التي أضهخت الحكخ بسػقف القػي الساسظ بدماـ األمػر ،
وصا حب السبادرة في تعامله م األنثى  ،التي ليذ أمامها إو اوستجابة  ،والخضا بدي
ػض ؼيه  (( ،لحلظ ممثل العذق خص ًاخ على بشية الحكػرة  ،وقتالً
مػقف تُ َ

للؤحػلة ))

(قخامي 4002 ،ـ  ) 362 :األمخ الحي أسهع في انتعاش األنػ ة  ،وَّعالء شدنها .
وبعج معايشة الشز نجج لبة األفعاؿ التي كاف الصيف األنثػي هػ الؤاعل األساسي
فيها  ،ف انت م
َعاد ،
بات  ،أ َ
مػزعة بيغ األفعاؿ الساضية والسزارعة َ ( ،سخى ُ ،ي ْرمِ َح َ ،
َردَّ ،زارني ُ ،يػاصُمشي ُ ،ي ْج ِنيشي  ،رآني )  ،وفي السقابل نجج تخان الهيسشة الحكػرية التي
إف في تجخبة العذق عسػمًا م
تجدجت في غياب األفعاؿ السدشجة إلى الذاعخ  ،إذ م
تتجلى
م
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فاعلية السخأة  ،عبخ األلؤاظ الجالة عليه التي تؤكج سلبية الخنل  ،عغ شخيق وقػع األفعاؿ
فَّف هحَّ الدلبية م
عليه  ،عالوة على ذلظ م
تتجلى في افتقار الخنل للسخأة  ،وسعيه الحثيث
ومتال ها  ،فيبقى في حانة داذسة إلى الحبيبة  ،التي ِّ
تذكل السخت د األساس في تبادؿ
األدوار بيغ الؤاعلية والسؤعػلية  ،ومغ ع بيغ األنػ ة والحكػرة ( نبخ 4024 ،ـ  . ) 2 :بسا
ُّ
التحكع بالسذهج الصيؤي  ،واورتؤاع باألنثى  /السحبػبة إلى مدتػ
يشع عغ فاعلية السخأة في
أعلى مغ مدتػ الخنل  /العاشق  ،األمخ الحي يكذف عغ ان دار الشدق الحكػري ،
ُّ
قػته  ،وان ساش تد يخَّ في رسع مدار األحجاث  .إو م
أف السشحى الثقافي لع يتخؾ
وترجع م
صػرة الصيف تسخ مغ دوف أف يتخؾ ض ارَّ  ،عبخ تسخيخ بعس األنداؽ الؤحػلية  ،التي
التػسج بيغ الذاعخ ومحبػبته  ،وبحلظ ان ذف الشدق
تجدجت في الستعة الجدجية عبخ فعل
ُّ
م
السدتػر  ،واتمزحت شبقيته الجشدية  ،التي كانت وسيلته في تد يج هػيته الحكػرية .
وبسا الذاذ في الثقافة الؤحػلية م
أف (( الؤعل الجشدي نؤده يشطخ إليه الخناؿ على أمنه
شكل مغ أشكاؿ الهيسشة واوستيالء والتسلظ )) ( بػرديػ 4001 ،ـ  ،) 22 :لحا اتمخح
الذاعخ السعتسج بغ عباد مغ الرػرة الصيؽية قشاعاً  ،للبػح بسا يعتسل بجاخله مغ مذاعخ

متجِّفقة نحػ استغالؿ الجدج اونثػي  ،وَّخزاعه لخغباته الحكػرية  ،في محاولة مشه إلعادة
التػازف لحالة الرخاع الشدقي  ،التي مبعثها العذق  ،وَّف اخزاته الصيؽية  .وفي ذلظ يقػؿ وهػ

يتذػؽ إلى محبػبته ( ملظ إشبيلية 4000 ،ـ : ) 2 :
م
الخــــــــــــــج و َّ
َّ
الشيجا
أباح لِصيفي شي ُفيا
َ
ِ
ــــو
وأل َثســـــَشي َث ْغ َ ًا
يس ُ
ــــــــــخ َش َس ْ
ـــــــس ُت َند َ
ِ
حـــــال يقط ٍة
ارت عمى
قجرت ز ْ
ولــــــــػ ْ

َّ
فعـــــــــس بيا تفاحـــــــــ ًة واجتشى وردا

ف ُخِيل لــــــــي أِّني َشســــــســـــــــت ِ
بو نَّجا
َ ْ ُ
َّ
حجــــــاب ِ
البيغ مـــــــــا بيششا ُمَّجا
ولكغ
َّ
َ

وجـــجت عِّشا ُّ
عخجـــــ ًا
أما
الذجــــــــػ ُن ُم َّ
ْ

ــــــــػب َّ
وجـــــجت َّ
الشػى ُبجَّا
وال
مشا ُخ ُ
ْ
ص ُ
كسا قـــــــــج َسَق ْت قمبي عمى َحِّخِه َبْخَدا
الخبى َعْخَفاً و ُغ ْر ُغ َّ
الشقا َقجَّا
وروض ُّ
ُ

ِ
أم ُعبيج ٍة
صػب
هللا
القصــــــــخ َّ
َ
سقـــى ُ
ىي الطبي جيجاً والغدالـــــــــــ ُة مقمــــــــ ًة
ُ
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وهشا لع يخخج الذاعخ مغ داذخة ُّ
التعلق بالجدج األنثػي  ،فقمجـ الستعة الجدجية على

القزايا األخخ  ،الستسِثّلة ببث أوناعه وضومه  ،وما يكابجَّ في لحطات الػياب  ،لحلظ لع
اف في اإلفراح عغ رغباته الذهػية  ،وشغؤه الجامو نحػ اوستستاع بجدج محبػبته ،
يتػ َ
فابتجأ خصابه الذعخي بالؤعل ( أباح ) الحي ممثل عتبة نرية  ،أتاحت للذاعخ استيعاب
رغباته الجدجية  ،ومشحها متمدعاً للخخوج إلى العلغ  ،مدتثس اًخ حسػوته الجولية  ،ليسشو نؤده
األذف باستباحة الجدج األنثػي  ،واوستستاع بد ثخ األعزاء إ ارة وَّ خاء ( الخج  ،والشيج ،
والثغخ )  ،بسا يعصي صػرة واضحة عغ مج الخغبة الجشدية الجامحة  ،التي كانت تديصخ
على تؤ يخ الذاعخ  ،فجعلته و يتخمدد في اإلعالف عغ تلظ الخغبة  ،عبخ األفعاؿ ( َّ
عـس ،
اجتشى  ،أل َثسـَشي َ ،ش َس ْس ُت )  .وهحَّ األفعاؿ تخصج لشا حخكة الذاعخ في مغامخته الغخامية ،
عبخ السذهج الصيؤي  ،فهي تسِثّل عالمات دالة على ـيسشة الشدعة الجشدية  ،وخزػع
ِ
الذاعخ لتد يخاتها الشدؿية  .لحلظ م
ليجدج رغبة
فَّف هحا اإللحاح على الجدج  /الجشذ  ،ناء ّ
التعبيخ عغ الحات والػنػد  ،وانػناد الخنل بػصؤه مخك ًاد  ،و م
ألف الجدج يكتسل باونؤعاؿ

والؤ خ والخغبة واللحة نسيعًا  ،فػياب أي عشرخ يجعل اإلنداف ناقرًا ( الدعجي 4022 ،ـ
أف الذاعخ لع يكغ يعاني مغ ُّ
 . ) 60 :والسالحع في السذهج الصيؤي السػصػؼ م
تسش
السحبػبة  ،إذ لع ندس ُّ
ال أبجاَّ الذاعخ إلقشاعها بتدليع ندجها  ،بل عخضته أمامه شاذعة
تحل ً
ُّ
تزخع األنا الؤحػلية  ،على حداب األنثى في ضل حالة
راضية  ،وهحا األمخ مؤشخ على
مغ التباهي والؤخخ  ،بسا قاـ به مغ أفعاؿ ومسارسات هجفها إشباع نهسه الذبقي .
ومغ الحاوت الشدؿية الذاذعة في الػعي الحكػري  ،وصف السخأة بالغجر وعجـ الػفاء ،
ونعل الػفاء ميدة خاصة بالخنل  ،إو م
أف الذاعخ دمحم بغ شخيز عسل على دف تهسة عجـ
الػفاء عغ محبػبته  ،في صػرة دلية كاف يخنػ فيها أف يشاـ  ،م
لعله يحطى بخيالها  ،إذ
يقػؿ ( الحسيجي 4002 ،ـ : ) 262 :

عتم ِ
وم َّ
ِ
ـــــة
األجفان مــــــــا زْل ُت ُم ْذ ِفقاً
ُ
جفـــػ ٌن
فييغ َف ْتَخُه
الح ْد ُغ َّ
أجـــــــــال ُ
َ

عمييا ولكـــــــــــِّشي أ ُّ
َلـــــــــح اعتال َليـــــــا

ِ
فحل ُعــــــــخى
اآلجـــــــــال ُمْش ُح أجاَليا
َّ
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ـــــــت ألقى خياَليا
لعّمِي إذا مــــــــــا ِن ْس ُ
وعـــــج ْت ليمى فأشكػ ِمصاَليا
ومـــــــا
َ

الكَخى
فيل مغ
عشج ليمى إلى َ
شفيع َ
ٍ
يقػلػ َن لي صب ًخا عمى م ْص ِل ِ
وعـجىا
َ
وما كان َذْنبي غيخ ِح ْف ِ
ــــع ُع ِ
يػدىا
َ
َ

اىــــــــــــــــــا واحتسالي دال َليا
َو َ
ش ِّي َىػ َ
فخصاب الذاعخ يشصػي على حالة مغ الرخاع الشدقي  ،التي أخحت مدارات ِ
متعجدة ،
ّ

فشجج خزػع صػرة السخأة إلى ـيسشة الشدق الؤحػلي  ،حيشسا أقجـ الذاعخ إلى التخكيد على
إرضاء لشدوعه الغخيدي ،
و ؼيه ،
نساؿ الجدج األنثػي  ،باحثًا عغ السشاشق األ ثخ نسا ً
ً
فدبج إعجابه بدنؤاف محبػبته  ،وأفرو عغ ُّ
تلحذَّ باعتالؿ أنؤانها وفتػرها  .ل غ سخعاف ما
ذف الشز عغ انهداـ الشدق الحكػري  ،وتقهقخَّ حيشسا عسج الذاعخ إلى سلػؾ سبيل
التػسل  ،وشلب الذؤاعة  ،م
لعله يحطى بلحطات تغسس ؼيه عيشاَّ  ،ؼيطؤخ بخياؿ محبػبته
ُّ
 /ليلى  ،وهحَّ الحالة تشبئ عغ وصػؿ الذاعخ إلى ضعف حيلته  ،وغياب أسلحته ووساذله
في الحرػؿ على مبتغاَّ  ،فخكغ إلى أضعف الحلػؿ وهػ اوستستاع بصيف محبػبته  .ع
بعج ذلظ يكذف الشز عغ صخاع ندقي ضخخ  ،تسمثل بالخخوج على الخ ية الحكػرية التي
تؤمغ بعجـ وفاء السخأة بػعػدها  ،بسا يذيخ إلى حالة ندؿية راسخة في الثقافة الؤحػلية  ،وقج

أ ج الذاعخ ونػدها بقػله  ( :يقػلػ َن لي صبخاً عمى م ْص ِل ِ
وعـجىا )  ،فالحجيث بريغة
َ
الجس ( يقػلػن ) يكذف عغ شيػعها على نصاؽ واس  .م
ال  ( :وما
فتحج اآلخخيغ قاذ ً

وعج ْت ليمى فأشكػ ِمصاَليا )  ،ناؼياً عغ محبػبته السصاؿ بالػعج  ،فهي لع تعجَّ حتى تخلف
َ
تػنهات
وعجها  ،وفي مػقف الذاعخ هحا انترار لشدق األنػ ة  ،عبخ عجـ اونجخار خلف ُّ

الثقافة الحكػرية  ،والجفاع عغ صؤات السخأة السعشػية  ،وعجـ اختداؿ صػرتها بالجدج .
وبحلظ يلجد أ لب الذعخاء إلى اوحتساء بشدق الؤحػلة  (( ،بػصؤه نديخة أماف أخيخة
يلجد إليها الذاعخ  ،هخوبًا مغ إخؤاقاته  ،أو عجـ ُّ
تحقق ضماله وأحالمه )) ( شؤاقػج ،
4002ـ  . ) 261 :ؼيعسل تحت تد يخ الثقافة بددواتها السختلؤة إلى إرناع الشدق الحكػري
إلى عشؤػانه  ،عبخ تذكيل صػر دلية  ،تذتسل في بعس نػانبها على مذاهج مغ العشف
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قارة في الثقافة الحكػرية  ،وفي ذلظ يقػؿ الذاعخ ابغ خؤانة ( ابغ
 ،بػصؤه حالة ندؿية م
خؤانة 4003 ،ـ : ) 224 :
يا َحَّبحا و َّ
ق
يف ِ
شــار ٌ
يف َض ٌ
الص ُ
الذســـــال ِ
َتمػي َّ
بو َق ِزيب ًا َّربسا
ُ

أج َّ
ــــــــج َمدا ار
يف عمى َش ٍ
َ
ش ٌ
حـــط َ

ىشاك َعـــــــخا ار
ػسان
بد ٍ
َ
عاشــى ُ

الع ِ
قار ُعقـــــــــارا
ديل َ
مع ُ
َخ َّــجاً َي ُ
أج َّ
ــــشةً أم َن َ ا
ار
مــــــــــاذا ر ُ
أيــــــت َ

القـــةً
ست َع َ
ست فيسا قــــج َل َث ُ
فَم َث ُ
ست بَم ْث ِس ِو
يت وقــج َن ِع ُ
ما إن َدَر ُ

وهشا أخح الخصاب الصيؤي مدا ًار معخوفًا  ،إذ دخل الذاعخ في عسق األنػاء الحالسة ،

التي تؽيس رمقة وعحوبة  ،ف اف راذق السداج  ،محِّققًا رغباته التي دفعته إلى استحزار

الصيف األنثػي  .إو م
التجخد مغ ضاهخة ندؿية متغلغلة في أعساؽ
أف الذاعخ لع يدتص
ُّ
فتحخؾ الشدق
الثقافة الؤحػلية  ،التي تشطخ إلى السخأة بػصؤها ندجًا للستعة ليذ إو ،
م
الحكػري أ شاء عسلية تذكيل الرػرة الصيؽية  ،فطهخت نػاياَّ إلى العلغ  ،إذ نجج انجفاعًا
بي ًاخ نحػ اوستستاع بجدج محبػبته  ،فسا أف وحت له صػرتها  ،وان ذف أمامه ندجها
الجسيل حتى بادر إلى معانقتها واولتؤاؼ معها  ،في إشارة إيحاذية إلى أمنه كاف يشتطخ
اللحطة السشاسبة لالنقزاض على ندجها  ،حتى وَّف كاف اللقاء خارج حجود الػاق  ،فسا
يهسه هػ أف يطؤخ بها  ،ويخزعها لخغباته الؤحػلية  ،التي كذف عشها عبخ تقبيل خج
ُّ
محبػبته  ،في صػرة تعج بجووت اوستغالؿ الجدجي  ،إرضاء لسيػله و خاذدَّ الصافحة التي
نعلته يػ ل كثي ًاخ في لثع الخج  ،إلى أف أصبو يديل م الخسخ الحي كاف شخابه  ،يخ

ٍ
وندجها
مباؿ بالشتاذج الستختبة على ما يقػـ به  ،ما داـ هػ مغ أونج حالة الصيف الداذخ  ،م
شع اًخ ناء امتثاوً لسا يكمشه بجاخله مغ تػؽ شجيج نحػ الجدج األنثػي .
والالفت للشطخ في الشز الدابق م
أف الذاعخ قج مارس العشف تجاَّ محبػبته  ،حيشسا

ألو كثي ًاخ بلثع ِ
خجها  ،إلى أف نعل دمها يديل  ،وهػ بهحا الؤعل العشيف يشحاز للثقافة
م
ّ

الحكػرية التي سسحت بسسارسة التهسير واإلقراء تجاَّ السخأة  ،بسا في ذلظ العشف بدنػاعه

التؤػؽ الحكػري  .فخسع الرػرة العشيؤة في السذهج الصيؤي ،
السختلؤة  ،في محاولة إلضهار ُّ
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يجؿ على التذبُّث بالشدق الحكػري  ،واوحتؤاء به  ،سػاء كاف الذاعخ هػ مغ يسارس العشف
ُّ
تجاَّ حبيبته  ،أو هي مغ تقجـ على ذلظ  .إذ و شى للخنل عغ ِاتّباع أساليب العشف ؛ م
ألف
ذلظ مختبط برشاعة الخنػلة  ،التي تعتسج على تذجي العجوانية  ،وَّبخاز القػة  ،واستعخاض
الدعامة الحكػرية ( قخامي 4002 ،ـ  . ) 224 :التي مغ شدنها إخؤاء ندق األنػ ة ،
والتغصية على محاووته للطهػر في ضل الغلياف العاشؤي  ،وحالة اإللحاح الذعػري التي
مبعثها العذق  ،وانعكاساته الشؤدية على الحات العاشقة .
ولع يقترخ ذلظ على الذاعخ ابغ خؤانة  ،بل ت مخر العشف في تجارب عجد مغ
الذعخاء األنجلدييغ  ،وأ لب الطغ م
أف ذلظ قج ناء بتد يخات الػاق الدياسي الحي شهج
اضصخابات كثيخة  ،وتشافدًا شجيجًا على الدلصة والشؤػذ  ،وما أفخزَّ مغ صخاعات وحخوب ،
هحا فزالً عغ األخصار الخارنية التي كانت تدعى إلى تقػيس الػنػد العخبي واإلسالمي
ُّ
التغدؿ
في األنجلذ  .ؼيسا كاف للعامل الثقافي تد يخ كبيخ على شيػع الرػرة العشيؤة في
باألنثى  ،عبخ رغبة بعس الذعخاء الشدج على مشػاؿ القجماء ( العبيجي 4022 ،ـ )620 :

 .وقج م
وضف الذاعخ ابغ خسيذ الخعيشي ( الشباؿ )  ،وهي مغ أدوات الحخب والقتاؿ  ،التي
صػر ؼيه الذاعخ عالقته م اآلخخ /
تؤدي إلى القتل وسؤظ الجماء  ،في مذهج دلي م
السحبػبة  ،في ضل عسلية التػاصل عبخ الصيف  ،وكدمنه يعير في معخكة م حبيبته ،
فشقلشا بحلظ إلى أنػاء الحخب والقتاؿ  ،إذ يقػؿ ( التلسداني 2132 ،ـ : ) 632 / 4 :
ق
شعـــع وصالِ َيا
عجـــب ًا ليا أيحو ُ
َ
الفقيخ إلـــى َّ
تعم ِة ساعـــــــــــــ ٍة
وأنا
ُ

يسخ ببالِيا
ليذ
يأمـــــــــل أن َّ
مغ َ
ُ
مشيا وتسشعشي زكـــــــــــا ُة جســــالِيا

بجر ُّ
ال
الججـــى متزائ ً
يدسػ ليا ُ
ِ
نارىا
يجيء
الدبيل
ابغ
و ُ
يقبذ َ
ُ
ُ
شيف خيالِيـا
يعتادني فـي الشػمِ ُ

فتسشح ُو عقيمــــــــــ َة مـــــــــالِيا
ال
لي ً
َ
فتريبشي ألحـــــــــــــــــاضُيا بشبالِيا

خفي مصالِيا
يبجو ويخفي فــــــي
ِّ
ِ
ِ
الحدشاء فـــي أسسالِيا
كتزاؤل

ذاد عغ عيشي الكــــخى
متألق
كع َ
ٌ
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لقج لب على خصاب الذاعخ شاب الزعف والتحلُّل  ،فبجا اآلخخ  /السحبػبة بسطهخ
القػة و ُّ
التدلط  ،وما وصف نؤده بالؤقيخ إو دليل على تخان الحات واستالبها أماـ اآلخخ ،
السشتَج  ،إذ أضهخ تخلخالً واضحاً لشدق
بسا يؤكج
ُّ
التحػؿ الشدقي الحي كذف عشه الشز ُ

ُّ
التسدؽ
الحكػرة  ،أفقجَّ القجرة على مػانهة ندق األنػ ة  ،الحي يبجو أمنه انتعر في ضل
الشؤدي الحي يعيذه الذاعخ  ،فلع يتسالظ نؤده ويحافع على مخكديته السعتادة تجاَّ األنثى .

ويبجو م ِ
تغشي الذاعخ األنجلدي ُّ
بتدلط األنثى عليه  ،لع يقترخ على الذعخ األنجلدي
أف ّ
فحدب  ،فقج كاف ذلظ شاذعًا ومعخوفًا في الذعخ العخبي القجيع  ،لحلظ م
بقػة
فَّف اعتخافه م

األنثى مجخد أنذػدة شعخ  ،و تدحدح الرػرة الثقاؼية الخاسخة  ،التي ترف السخأة بالزعف
ُّ
والتبعية للخنل  .والذاعخ يجرؾ نيجًا م
التدلط األنثػي له ارتبا
أف

بالتؤػؽ الحكػري
و يق
ُّ

على األنثى ُّ ،
وقػتها و يخخج عغ إشار الذعخ  ،أي م
إف مخكديتها أدبية وليدت
فتدلصها م
واقعية  ،مخكدية زاذؤة ( العبيجي 4022 ،ـ  . ) 624 – 622 :ومغ دوذل ذلظ ؾياـ
الذاعخ بَّدخاؿ الرػرة الحخبية العشيؤة إلى الخصاب الصيؤي  ،إذ لع يخخج مغ مهيسشات
الثقافة الحكػرية  ،التي تعج الحخب وما يقتزيه القتاؿ مغ سالح  ،مغ أبخز مقػمات

الخنػلة ،حتى وَّف ُمِشحت هحَّ الؿيسة الحكػرية للسخأة  ،إو أمنها تدتي تعبي ًاخ عغ حانة الذاعخ
إلى رسع الرػرة التي تحا ي تؤ يخَّ وتصلعاته .

التحػل الشدقي
السبحث الثاني  /مطاىخ
ُّ
م مسا و شظ ؼيه هػ م
أف السخأة كانت ومازالت ترصجـ بسشطػمة مغ الؿيع الشدؿية
الؤحػلية  ،التي رسخت في وعي السجتس  ،فانعكدت على مسارسات ذكػرية مختلؤة  ،وهي
ال  ،فازداد تد يخها  ،واتمد مجاها  ،فتشاقلتها األنياؿ الستعاؾبة عبخ
بحلظ قج ع مسخت شػي ً
متشػعة  ،لتحاصخ السخأة مغ نػانب ِ
متعجدة  .إو م
أف الحالة الذعػرية التي
وساذل وأساليب م
ّ

يكتشؤها مذهج الصيف والخياؿ  ،وما أنتجته مغ واق نؤدي مخيخ  ،كاف ؼيه الذاعخ يسخ

بحالة مغ الزعف و ُّ
التدزـ واون دار  .قج كذؤت عغ بخوز حالة ندؿية مغايخة  ،إذ شهجت
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في بعس نػانبها خلخلة وَّزاحة لبعس األنداؽ الثقاؼية الخاسخة في مشطػمة الثقافة الؤحػلية
.
وبسا م
أف الذاعخ الحي يعير لحطات فخاؽ السخأة ( الحبيبة أػػ الدونة ) سػاء بؤعل
(البعج أو السػت)  ،يكػف بدمذ الحانة إلى ر يتها  ،وَّنعاش مذاعخَّ التي عبث بها الؤخاؽ،
َّف زيارة الخياؿ ِّ
وعذعر فيها األلع  ،لحا ف م
يذكل باعثًا مغ بػاعث البهجة والدخور والتخويو

عغ الشؤذ  ،و سيسا في الليل  ،إذ يكػف العاشق في أوج عشؤػانه العاشؤي  ،وت ػف
اوستجابة الذعػرية على أتع اوستعجاد لالستستاع بالػهج الذعػري الحي يثيخَّ الصيف اآلتي
لحة الصيف الحي يصخؽ خياؿ السحبػب تؤػؽ م
مغ السحبػبة  .لحلظ نعل ابغ حدـ م
لحة اليقطة
بقػله  (( :ومغ القشػع الخضى بسدار المصيف وتدميع الخيال ،وىحا إنسا يحجث عغ ذكخ ال
يفارق ،وعيج ال يحػل ،وفكخ ال يشقزي ،فإذا نامت العيػن ،وىجأت الحخكات سخى الصيف،
وفي ذلظ أقػل :
الحَّخ ِ
ط ْو
ٍ
عمى
الح َف َ
اس و َ
احتفاظ مغ ُ
َّ ِ
َّ
ط ْو))
اليَق َ
ولح ُة الصيف ُتشدي لــــــــــح َة َ

صبابت ُو
الخــــــيال فتى شــــــاَل ْت
زَار
ُ
ُ
الن م ِ
ُّ
بتيجاً
فبت في ليمتي َجــــــــــــ ْح َ ُ

( األنجلدي 2122 ،ـ  . ) 466 / 2 :وفي أ لب السػاقف الذعػرية التي تذهج
حزػر الصيف  ،يكػف (( الذاعخ هػ الصخؼ األضعف في معادلة الحب  ،والحبيبة وشيؤها
هسا الصخؼ األقػ  ،ومغ شدف القػي أف يدتبج بسغ هػ دونه  ،بل ويسلي عليه شخوشه ))
أن األميخ عبج الخحسغ
( دمحم 4026 ،ـ  . ) 232 :وهشا يحكخ السقخي خب ًاخ يخوي ؼيه (( َّ
خخج في بعس أسفاره  ،فصخقو خيال جاريتو شخوب أم ولجه عبج هللا  ،وكانت أعطع
حطاياه عشجه  ،وأرفعيغ لجيو  ،ال يدال كمفاً بيا  ،ىائس ًا بحبيا  ،فانتبو وىػ يقػل :
يجر ِ
في ِ
بو الجَّاري
الداري
الميل لع ِ
شاقظ مغ قــــــخشب َة َّ
َ

ثع أنبو عبج هللا بغ الذسخ نجيسو  ،فاستجازه كسال البيت فقال :

أحبب ِ
ائخ ساري ))
بو مــــــغ ز ٍ
ْ

فحيا في ضالمِ ُّ
الججــــى
زَار َّ
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( التلسداني 2132 ،ـ  . ) 326 / 6 :يطهخ الخبخ الدابق مج فخح األميخ وتخحيبه
بصيف محبػبته  ،وهي السعاني التي أ م جها نجيسه الذاعخ عبج ب ابغ الذسخ  .وهحا يػحي
بانقالب السػازيغ  ،واهتداز الدياقات الشدؿية  ،إذ ادرت السخأة مكانها في الهامر الحي
وضعتها ؼيه الثقافة الحكػرية  ،وتشازؿ األميخ عغ فػقيمته ومخكديمته  ،وـبط إلى مشصقة

ضؤت ضج
الهامر  ،في صػرة تعكذ تهذيع ندق الحكػرة  ،وتقػيس سلصته التي شالسا ُو ِّ
األنثى  .إذ م
إف مؤهػـ العذق يشصػي على شبكة سلصػية خاصة بالسخأة  ،تػازي سلصة الخنل
السعهػدة له  ،فتسارس بها سلصتها مغ نانبها عليه ( نحؤة 2111 ،ـ  . ) 22 :والصيف
هػ أحج العالمات الجالة على العذق  ،لحلظ م
فَّف في أ لب شقػس الصيف التي تحجث بيغ
الحكخ واألنثى  ،تبخز قػة التدلط األنثػي على معاييخ الجدج الحكػري ،بسا يؤكج دونية الحكخ
أماـ األنػ ة الصافحة للسخأة  ،فتشاؿ فػقيتها في ميجاف اللقاء الصيؤي (السػسػي 4022 ،ـ :
 . ) 42وتدتعيج شيئاً مغ حزػرها الحي اختدلته الثقافة الحكػرية  .والخبخ يكذف م
أف األميخ
عبج الخحسغ قج وق تحت سلصة ناريته شخوب  ،حيشسا عسل شيؤها على تهييج مذاعخَّ ،
فاستػلى عليه الذػؽ والخغبة إلى لقاذها  ،ل مشه اصصجـ بعػاذق السكاف والدماف  ،التي نعلته
تجخد مغ أسلحته  ،فؤقج ندءاً مغ شسػخه
محاص ًاخ في بػدقة السذاعخ واألحاسيذ  ،وقج م
ُّ
وتدلصه  .إذ لع يدتص استيعاب السػقف الذعػري  ،فغاب عشه اوتداف والرػاب  ،ولع يعج

يدتس لرػت العقل  ،فانقاد لدلصة القلب  ،م
تعخضت لدلداؿ
وسلع زماـ نؤده لعػاشؤه التي م
الصيف القادـ  (( ،فهاج اشتياقه لراحبة الخياؿ  ،فاستخلف على الجير  ،ورن إلى
قخشبة )) ( السغخبي ( ،د.ت)  . ) 22 / 2 :وفي ذلظ إقخار تاـ بزعؤه أماـ سصػة العذق
ندجها الصيف  ،وتجاعياته الذعػرية .
التي م
ؼيسا كاف شيف السحبػبة مرج ًار ونبعاث مذاعخ ابغ عبج ربمه  ،وَّضؤاء أنػاء مليئة
بالستعة والدعادة  ،عسلت على إزاحة الهسػـ الست اخ سة بجاخله  ،واستبجاؿ حالة ال جر التي
ـيسشت على مذاعخَّ  ،وأ قلته بالهسػـ  ،ف اف م
يتصل لسسارسة شقػسه اوحتؤالية  ،واوحتؤاء
بزيؤه الداذخ  ،إذ يقػؿ ( ابغ عبج ربمه 2121 ،ـ : ) 222 :
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ف َسَخى َو ْىــش ًا َف َيَّي َجشي
شْي ٍ
ور َّب َ
ُ
َّ
أغفل ِّ
بت ُو
كــــــــــــأنسا
ان ِرْق َ
الخضػ ُ
َ
وهشا م
سلع الذاعخ نؤده للصيف القادـ

الش ْف ِ
ىعِ َّ
شَخَقا
ذ إ ْذ َ
ن َفى َ
شػار َق ّ
ففخ مــغ ِ
ِ
خدوس ُم ْد َت ِخَقا
الف
وىش ًا َّ
ْ
 ،ومشحه القجرة على تغييخ الػاق الحي يعيذه ،

فسا أف شخقه حتى هانت مذاعخَّ السكبػتة  ،التي كانت قج استدلست لحالة الؤخاؽ والػياب ،
فصغى عليها شاب الحدف والذعػر باليدس  ،وفقجاف األمل بخ ية السحبػبة على مدتػ
الحزػر الجدجي  ،فعاش لحطات اون ساش والجسػد واون ؤاء  ،وأُصيبت مذاعخَّ بحالة
هيجشي ) الحي م
شكل عالمة على م
ردة فعل الذاعخ  ،واستجابته
مغ الدكػف  ،بجولة الؤعل ( َّ
تعخض م
لهدة عشيؤة أشعلت بجاخله لػاعج الذػؽ والحشيغ ،
الذعػرية للصيف  ،وكدمنه قج م
فطهخت للعلغ  ،وبجت ض ارها واضحة عبخ األداء اللغػي  ،الحي لبت عليه ندعة اإلعجاب
واوستبذار بخسػؿ الحبيبة  .لحلظ ناء خصابه وصؤًا دؾيقًا لتلظ اللحطات التي شهجت
حزػر الصيف  ،وما أحج ه مغ تجفق شعػري  ،دفعه إلى استشؤار أدواته اإلبجاعية مغ أنل
البػح بسا يكتشدَّ في أعساقه مغ كثافة ونجانية على مدتػ السذاعخ واألحاسيذ  ،وتجديجها
ِ
شعخياً  .وما نلسده في الخصاب الذعخي م
يكتف بخصج حخكة مذاعخَّ أ شاء
أف الذاعخ لع
عسلية استؿباؿ الصيف  ،بل أضؤى عليه هالة مغ الجساؿ  ،حيشسا رصج بآلته الترػيخية
حخكة شيف محبػبته  ،وال يؽية التي اتمبعها في مديخته حتى وصل إلى الذاعخ  ،في صػرة
تحكي رمقة محبػبته وتخافتها  ،حيشسا نعل قجوـ شيؤها مغ الجمشة  ،بعج أف اختار أسلػب
التخِّؤي والتسػيه  ،وبشاء على ذلظ يعج الجساؿ (( ؾيسة استعبادية  ،تثبت فيها فاعلية السخأة
في مقابل سلبية الخنل )) ( قخامي 4002 ،ـ  . ) 243 :وهػ ما م
تجلى في إذعاف الذاعخ،
رضػخه لسذاعخَّ التي قج دعته إلى إضهار البهجة والدخور .
ال
وبشاء على ما سبق  ،فالذاذ في تجارب عجد مغ الذعخاء األنجلدييغ أمنهع أبجوا تؤاع ً
م زيارة شيف السحبػبة  ،ونطخوا إليه وكدمنه البلدع الذافي لجخاحاتهع التي سبمبها البعج
يتع ُّ
التغلب على حالة او تخاب والحدف  ،وتدسيذ أنػاء اورتياح  ،تدػد
والؤخاؽ  ،وعشجذح ُّ
فيها لغة الؤخح واوستبذار بتحقيق الػصاؿ  ،وَّنهاء حالة اونقصاع والػياب  ،حتى وَّف كاف
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ذلظ للحطات معجودة  .إو م
أف الذاعخ لداف الجيغ بغ الخصيب  ،كاف له رأي في شيف
السحبػبة  ،إذ لع يطهخ ارتياحًا لديارته  ،ولع يكغ متحسدًا وستؿباله  ،واوستستاع بدنػاذه
البهيجة  ،ويعػد ذلظ إلى كثافة األلع الحي كاف يعاني مشه الذاعخ  ،فجاء م
ردَّ نابعاً مغ
تجخبة قاسية  ،قاسى فيها أصشافًا مغ العحاب  ،نعلته يخزح تحت وشدة الحدف والػن ،
لحلظ انؤجخت مذاعخَّ  ،ولع يعج قاد اًر على الػقػؼ أماـ سيل انؤعاوته  ،التي صبمها في
خصابه  ،عبخ صيا ة لغػية ناءت صج ألوناعه وضومه  ،وكذؤت عغ حالة اوضصخاب
الشؤدي التي يعيذها بعيجًا ع مسغ يحب  ،إذ يقػؿ ( الدلساني 2121 ،ـ – 612 / 2 :
: ) 614

ور
وإن
كــــــــــــــــــــــان ِعْشجي َّ
َ
أن ذلظ ُز ُ
ِ
بـــــــــــــػر
لمشائــــــــبات َص
عمـــــــــى َّأنشي
ُ
وثبيخ
يدلدل رضــــــــــــــػى َ
عشجىــــــــــــــا ُ
ُ

ور
وخَي ٍ
أمـــــــــــــــا َ
السَشا ِم َي ُد ُ
ال فـــــــــــــي َ
َ
لقج ِضْق ُت َذْر َع ًا َّ
بعج بعجكــــــــع
بالشػى َ
أدافع مغ شػقي ووجــــــــــــــجي كتائباً
ُ

ِ
ِ
ِ
تغيخ
الربخ
ساحـــــــــــــة
عمى
الجسيل ُ

َّ
مــــــــــــج روا َق ُو
الميل
سخايا إذا مــــــــــــــا ُ
ام ولػعـــــــ ٌة
بخى جدجي فيكع غـــــــــــــخ ٌ

تثػر
الميل
إذا
َ
البيــــــــــيع ُ
سكـــــــــــــــــغ ُ
ُ
ِ
تدور
بالميل
ــــــــع
خياُل
ُ
َ
حيـــــــــــغ ُ
ـــــــــــــك ُ

فمػال أنيشي ما اىتجى نحػ مزجعي

ولع ِ
ــػر
تجر عِّشي
ٌ
وسصـُ ُ
أحـــــــــــــــــخف ُ
ْ

ِ
لدرتك ُع
الكتاب
شـــــــي
شئت في
ُ
ولػ ُ
ِّ
لقج بشى الذاعخ خصابه على ؾيسة ندؿية لصالسا ت مخرت في تجارب الذعخاء الغدلية ،

ُّ
التصل نحػ ر يتها ندءاً مغ حالة شعػرية ضا صة ،
أو وهي زيارة خياؿ الحبيبة  ،ف اف
دفعت الذاعخ إلى بث ما يعتخيه مغ ألع  ،فػنج في زيارة الصيف نػعًا مغ السرارحة ،
وكذف ما يكتشؤه مغ ضهات وهػانذ وهسػـ  ،بعج أف أصابه اليدس  ،ولع يعج قاد اًر على
وتحسل األنػاء الخانقة التي سبمبت له أرقًا وَّحداسًا
إخؤاء تجاعيات السػقف الذعػري ،
ُّ
باو تخاب واون دار  ،األمخ الحي نعله يزيق ذرعًا بسا ضلت إليه حالة الؤخاؽ  ،وما أنتجته
مغ ض ار سلبية على حياته  ،مأدت إلى ـيجاف مذاعخَّ  ،بعجما م
تقصعت سبل الػصاؿ  ،ويئذ
فحل الجؤاء وأصبو الدسة الصاغية على السذهج الذعخي  .لحا
مغ التػاصل م حبيبته  ،م
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عسل على بث شكػاَّ  ،وبياف أساَّ في ضل حالة اوضصخاب التي كاف يعيذها في لحطات
البعج والؤخاؽ  .وهحا األمخ يجعل الشز الذعخي يجور في فلظ التجاذبات الشدؿية  ،وتد يخها
على الذاعخ في لحطة إنتاج الشز  ،فخخج إلى الػنػد وهػ يحسل تخانعاً ملحػضاً لشدق
الحكػرة  ،عبخ الرػرة السش دخة التي ضهخ عليها الذاعخ  ،بؤعل الؤخاؽ وبعج الحبيبة  ،و
ُّ
التجلج مغ
سيسا وَّمنه لع يطهخ نلجاً وقػة في مقاومة تبعات السػقف الذعػري  ،إذ (( ُعمج

الرؤات التي تجؿ على فحػلة الخنل  ،وخذػنته  ،وقجرته على مػانهة الرعاب )) ( نبخ

و لالرتقاء إلى صجارة الحجث ،
4024 ،ـ  . ) 42 – 40 :م مسا مشو الشدق األنثػي مجا ً
يسخ به الذاعخ مغ أوناع .
بػصؤه الجواء الذافي لسا ُّ
التحػؿ الشدقي ر اء السخأة  ،إذ م
إف أنػاء السذهج الخ اذي  ،وما
ومغ أبخز مطاهخ
ُّ
يتز مسشه مغ مذاعخ وأحاسيذ حديشة تجاَّ السخأة السخ ية  ،قج مشحها شيئًا مغ حقػقها  ،التي
عسلت الثقافة الؤحػلية على تجخيجها وسلبها مشها حتى بعج مػتها  ،و سيسا ما م
يتعلق

بالػقػؼ على قبخ السخأة  ،والبكاء عليها ور اذها  ،وَّضهار لػاعج الحدف والػن  ،وبياف ض ار
الؤقج على الحالة الشؤدية للذاعخ ال اخ ي  .إذ لع ت غ هحَّ السطاهخ والسسارسات شيئاً راذجاً في
السشطػمة الثقاؼية العخبية  ،ولع تدخح نريبها مغ الذيػع واونتذار على نصاؽ واس في
السجونة الخ اذية العخبية في السذخؽ العخبي  .فهحا (( الشػع مغ الذعخ قليل – أو على األقل
م
فلعل بعزهع يشطع ذلظ شع اًخ  ،ويخ ب في عجـ نذخَّ )) ( الجاية ،
– قليل الػنػد ،
م
4000ـ . )224 :إو م
أف البيئة األنجلدية قج أسهست في انتعاش هحا الشػع مغ الخ اء  ،الحي
م
عجَّ الجكتػر إحداف عباس ( البكاء على زواؿ الخمقة والجساؿ )  ،وقج ناء نتيجة شعػر
األنجلدييغ بؿيسة السخأة  ،وتقجيخهع لجورها ال بيخ في مختلف نػانب الحياة اونتساعية
والدياسية والثقاؼية ( عباس 4002 ،ـ  . ) 12 :لحلظ لع يتخمددوا في تدبيغ أ ممهاتهع وبشاتهع
وزوناتهع ومعذػقاتهع ونػاريهع  ،في قراذج مليئة باللػعة والحدف  .وقج تجاوزوا في ذلظ
القيػد التي كانت ساذجة في مشطػمة الػعي الحكػري  ،وخخقػا قػانيشها  ،مغ أنل أف يكػف
ر اء الشداء شيئًا شبيعيًا و عيب وو حخج ؼيه  ،كسا كاف شاذعًا عشج شعخاء السذخؽ .
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وبسا م
أف الذاعخ في السػقف الخ اذي يتمخح مغ الخ اء وسيلة للتعبيخ عغ خلجات الشؤذ
يسخ بتجخبة مؤلسة يؤتقج فيها أحج ذويه مغ األهل واألقارب واألصجقاء ،
وأحدانها  ،حيشسا ُّ
ِ
ِ
متؤجعًا بيغ اللهؤة
يرػر ض ار الؤقج على نؤده ،
فيبكيه بجمػع تهصل ألساً وحخقة  ،وهػ
ّ
ّ
والحدخة ،بَّحداس صادؽ ،وحدف عسيق ،وقلب ملتهب لؤخاقه ( ذكػؿ 4022 ،ـ ) 202 :
 .لحلظ ت ػف عسلية استجعاء الصيف تسطه اًخ لحالة الزعف والتسدُّؽ الشؤدي التي يعيذها
ندج في نز شعخي ضخخ أبعاد تجخبته
ال اخ ي  ،ونجج ذلظ ؼيسا ذكخَّ ابغ حدـ األنجلدي  ،إذ م
الذعػرية  ،وعسل على إيراؿ صخخات قلبه السؤجػع بقػله ( األنجلدي 2122 ،ـ / 2 :
: ) 466
زجعي بعج ىـــــجأ ٍة
أتى ُ
شيف َن ْع ٍع َم َ
تحـــــت التخ ِ
اب ُمقيســـــ ًة
وعيجي بيا
َ
فع ْجنا كسا ُك َّ
وعـــــــــــــاد زماُنشا
ـــــــــــــشا
َ
ُ

وضـــــــــــل ُم َّ
ســـــــج ُد
سمصـــــــــــان
ولميل
ٌ
ٌ

أعيج
قبل
ُ
وجاءت كسا قج ُ
كشت مغ ُ
كسا قــــــــــج ِ
أحسج
الع ْػُد
ُ
قبل و َ
عيجنا ُ

وهشا كاف الليل مشاخًا مالذسًا وحتػاء لياف مذاعخَّ التي بعثخها ألع الؤخاؽ  ،وعاث بها

الؤقج  ،لحلظ كاف التستُّ بصيف محبػبته  /الؤقيجة يسِثّل هخوبًا مغ م اخرة الػاق  ،ومحاولة بشاء

يلبي الخغبات ال امشة بجاخله  ،ويشراع ونهسار مذاعخَّ  ،التي لع يعج قاد ًار
فزاء ضخخ ِّ
على إيقافها  ،والحج مغ ض ار كبت اونؤعاوت الستراعجة  .فالؤقج بآ ارَّ السدساوية  ،وما

يتخكه مغ أوناع وأحداف  ،والليل بانعكاساته الشؤدية بػصؤه الؤزاء الدمشي  ،الحي ِّ
يذكل
الحاضشة األساسية للهسػـ واآلوـ الست اخ سة  ،فتشبعث بحخقة وألع  ،لتعلغ عغ نؤدها  ،وتعسل
على فخض ـيسشتها على السخء  ،وتحيصه بذ اخ ها  .قج أسهسا في لجػء ابغ حدـ إلى التذبُّث
بالصيف  ،ليكػف مشقحاً له مغ ويالت البعج والؤ اخؽ .
وفي مػقف ضخخ لع يدتص الذاعخ أبػ إسحاؽ اإللبيخي إخؤاء ض ار الحدف الحي كاف
ي سػج بجاخله  ،لحلظ عسل على استحزار شيف زونته الؤقيجة  ،مغ أنل إخساد نار الؤخاؽ
التي ألهبت أحذاءَّ  ،بعج أف فقج األمل بخ يتها في الػاق  ،فقاؿ ار ياً ( اإللبيخي األنجلدي ،
2112ـ : ) 10 :
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ِ
ِ
الغامخ
اليباب
بالسصي عمــــــــى
ُع ْج
ِّ
ِ
بزجيع ِو
فدتدتبيغ مكـــــــــــــــــــــاَن ُو
ُ

تزس َغ ناضخي
قبخ
َّ
اربع عمــــــــــــى ٍ
و ْ
ِ
ِ
العاشخ
ف
إليظ َع
ـــــــــــــــــــخ ُ
ويش ُّع مشو َ
ْ
َ
اق ِ
ِ
شاىــــــــخ
ض
ـــــــــــــخ ٍ
وكخي ِع أعخ ٍ
وع ْ

تزس َغ مــــــــــغ ُتقى وت ُّ
ف
فمكـــــع
عف ٍ
َّ
ً
واقخ الدالم ِ
عميو مغ ذي لػعـــــ ٍة
َ
َ

ــــــــو مـــغ ِ
جابخ
َ
صج َع ْت ُو صجع ًا ما َل ُ
م ِ
ِ
الد ِ
بالخيال َّ
ائخ
تعاىـــجاً لــــــــــــــــــــــــي
ُ
عّمِي أو ِ
ِ
بغـــــــــــــادر
ولدــــــــــــت
افـــــيو
ُ
َ

الكخى
يدسح لي
فعداه
ٍ
بػصل في َ
ُ
ُ
فــــــــــــــــــــأُعّمِل القمب العميل ِ
بصيف ِو
َ
َ
ُ
غي ٌب
إِّني
ألستحيــــــــــيو وىــــــــــــػ ُم َّ
ُ

فــــــــــــــي َلح ِ
َّ
ِ
كالحاضخ
فكــــــــأن ُو
ــــج ِه
ْ

وهشا اتمخح الذاعخ مغ الشز الذعخي
فزاء للبػح الػنجاني  ،وَّفخاغ ما يجير بجاخله
ً
مغ مذاعخ وأحاسيذ  .فحالة اونؤعاؿ التي يعيذها الذاعخ ألقت بطاللها على الشز
السشتج  ،فدخح يتشامى السج الذعػري ليرل إلى درنة إحداس الذاعخ العسيق بزخورة
استجالء معاني الحدف  ،فجاءت صػرَّ مؤعسة بالػن واألسى  ،ومسدونة بالذػؽ واللهؤة ،
لحلظ عكذ الشز الذعخي نؤدية الذاعخ السش دخة  ،وهحا يجعل قراذج الخ اء ذات بشاء
خاص يتالءـ م أنػاء الحدف والبكاء  ،يتع فيها تحذيج األلؤاظ السؤ خة لتؤدي وضيؤة دولية،
تعسل على استيعاب حالة الغلياف العاشؤي  ،وتجديجها عبخ نعل الصيف نػاة أساسية في
تذكيل الرػر السعبخة القادرة على وصف أ خ الؤقج على حياة ال اخ ي  .لحا م
فَّف هحا اون دار
ُّ
فالتجلج عشج السريبة ،
ونه ضخبة قاصسة للشدق الحكػري ،
الحي سبمبه السػقف الخ اذي  ،قج م
ودف البكاء بالربخ مغ الػانبات السلقاة على كاهل الخنل في مػقف السػت  .أ مما الشحيب
يجخدَّ مغ فحػلته ِّ ،
والعػيل والشػح  ،فَّمنه محخـ عليه ؛ ألمنه ِّ
ويعخيه مغ خراذز الحكػرة ،
ويجعله متمرؤاً برؤات أنثػية ( قخامي 4002 ،ـ  . ) 422 :فزالً عغ ذلظ فقج كاف مغ
أشج الخ اء صعػبة على الذاعخ  ،أف يخ ي امخأة لزيق ال الـ عليه  ،وقلة صؤاتها وشساذلها
ؾياسًا بالخناؿ كسا تقػؿ الثقافة  ،وتؤكجَّ األدبيات اونتساعية الستػار ة ( قخامي 4002 ،ـ :
 . ) 434إو م
أف الذاعخ خخج عغ الجاذخة الثقاؼية التي يشتسي إليها  ،فعسج إلى إعالء شدف
زونته  ،إذ وصؤها برؤات التقى والعؤاؼ  ،وشيب األصل  ،ونقاء العخض  .وهحا األمخ
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يسِثّل نػعًا مغ اوعتخاؼ بحقػؽ السخأة  ،وَّعادة الحياة لشدق األنػ ة الحي عسلت اإلرادة
الحكػرية على تهسيذه وَّخؤاذه  ،والحج مغ فاعليته  .وما لهؤة الذاعخ لخياؿ زونته ،
ور يتها عبخ حزػر شيؤها  ،إو تجديج لخػاء الشدق الحكػري  ،وعجـ قجرته على الثبات
الجاذع .
وقج ت مخر هحا السذهج الخ اذي في شعخ ابغ حسجيذ الرقلي  ،وهػ يخ ي نارية له
ماتت خيقة أ شاء خخونه مغ األنجلذ إلى إفخيؿية  ،إذ يقػؿ ( ابغ حسجيذ (د.ت) 424 :
– : ) 426
ِ
ض
لــــــــــت وال ِع َػ ٌ
كشت الذبيبةَ إ ْذ َو ْ
كشت ِ
ال باليػى َسفخِي
عشظ مصي ً
مــــــا ُ
ىــــــــــل واصمــــي ِ
شيف َمّي َتةٍ
مشظ إال ُ
مذتسل
القبخ شػقاً وىـــــــػ
أعـــــانق َ
ُ
ٌ

الجنيا الحي َخ ِدَخ ْك
ربح ّ
مشيا ولــــــــــػ َ
وقج ِ
سفخك
أشمت لحيشي فـــــــــي البمى
ْ

ـــخك
ُت ْي ِجي
ذاك الدكػ ِن َح ْ
لعيشي مغ َ
َّ
ِ
خبخك
كشت فيو عـــالساً
ْ
عميظ لـــــــــــــػ ُ

برخي
ُ
وددت يا َ
نػر عيشي لـػ َوَقى َ
يذيخ سياؽ الشز الذعخي إلى أمنه قج ُولِج مغ رحع السعاناة واأللع  ،لحلظ عال صػت
بذخك
الصـــــــــــق ًا
ْ
جــــــــــــــــشاد ًال وتخاب ًا َ

األنيغ والبكاء  ،بعجما انهسخت مذاعخ الذاعخ التي لب عليها شاب الحدف واللػعة ،

فجاءت تجديجًا لحالة الؤقج  .وهشا كاف السػت الحي يمب نارية ابغ حسجيذ  ،قج دفعه إلى
اوستشجاد بسػهبته الذعخية  ،مغ أنل احتػاء حالة الغلياف العاشؤي التي انتابته في تلظ
اللحطات  ،والعسل على ترػيخ ارتجاد أ خ الؤقج على حالته الشؤدية  ،فعسج إلى تجديج
مذاعخَّ وأحاسيده في نز شعخي  ،ناء مح مسالً بجووت الػن واألسى  ،التي أضهخت
حالة اون دار واونهيار التي عاشها الذاعخ  ،فبجا حديشاً با ياً يئغ تحت وشدة او تخاب

والحدف  ،وليذ أمامه سػ البكاء والشػح  ،يخ ٍ
مباؿ بسا ور ه مغ ر

وأف ار تسييدية  ،و

تبيو للؤاقج البكاء ور اء فقيجته  ،مهسا كانت مشدلتها وتد يخها  ،ومهسا كانت قخيبة مغ قلبه .
التعدؤي  ،الحي خلق نػعاً مغ التهسير والعجاء و ِّ
مبخر له .
وهػ نػع مغ العشف واإلرهاب
ُّ
إو م
الزيِقة  ،التي كانت تقف
أف وعي عجد مغ الذعخاء األنجلدييغ  ،قج أزاح تلظ الشطخة
ّ
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ال أماـ التػاصل والتعاير اإلنداني  ،بعيجًا عغ نشذ اإلنداف  ،فالسذاعخ اإلندانية
حاذ ً
واحجة و يسكغ تجدذتها واختدالها  .بعج أف شاع في الثقافة الحكػرية م
أف الربخ على مريبة
تسدظ الخناؿ بخراذرهع الحكػرية  ،وبهيبتهع التي تسشعهع مغ إبخاز
الؤقج دليل على ُّ
مذاعخهع الخؾيقة  ،بػصؤها شاهجًا على الزعف والخػر  ،وونهًا مغ ونػَّ التدنيث  .كسا م
أف
البكاء يدلب فحػلته  ،ويشتدع مشه صؤات الحكػرة ( ،قخامي 4002 ،ـ . ) 422 – 422 :
ويخميها في خانة التدنيث  ،وعشجذح تشاله نطخة السجتس التي قج تحسل في بعس نػانبها
معاني اوزدراء والدخخية .
الخاتسة
مخ ذكخَّ  ،فقج كانت مذاهج الصيف مدخحًا لترارع األنداؽ الثقاؼية ،
وتدسيدًا على ما م
إذ كذف البحث م
أف الهيسشة الحكػرية لع ت غ شيئًا ابتًا ومصلقًا  ،بل ونجنا في بعس

أف السخأة ادرت مشصقة الهامر التي و ِ
الحاوت م
ضعت فيها بسعدؿ عغ إرادتها  ،لتختقي إلى
ُ
السخكد الحي ُح ِخمت مشه  ،في صػرة ندؿية عبثت بشدق الحكػرة  ،وعسلت على تذكيل
أنداؽ قاؼية مغايخة  ،ناء بعزها تحت تد يخ بعس السػاقف الذعػرية التي تخز لتد يخات

الذػؽ والحشيغ  ،بؤعل عػامل البعج والؤخاؽ  ،ف اف تد يخ ذلظ كبي ًاخ في تحجيع هالة الشدق

لس ِحب إلى الزعف واوستدالـ  ،فتجعله يخ قادر على تحقيق
الحكػري  ،إذ كانت تجف ا ُ
ٍ
وعشجذح تشهاؿ مذاعخَّ  ،ؼيزصخ إلى البحث عغ
رغباته الذعػرية في التػاصل واللقاء ،
بجاذل للقاء السحبػبة  ،ف اف اللقاء الصيؤي وسيلته لإلشباع العاشؤي  ،وتعػيس الػياب
الجدجي  .وهحا األمخ نعله يتدحدح عغ سلصته  ،ويتشازؿ عغ صؤاته  ،فؤقج ندءًا مغ
حقػقه التي مشحتها له الثقافة الؤحػلية  .ل غ هحا و يعشي استدالـ عجد مغ الذعخاء
األنجلدييغ  ،واقتشاعهع بؤقجاف ندقهع الحكػري للديصخة السصلقة على الشدق األنثػي  ،تحت
تد يخ بعس السػاقف  ،بل ونجنا ؾياـ بعس الذعخاء بسعالجة حاوت اون دار التي أصابت
ندقه  ،وَّنقاذَّ مغ التخان عغ مػقعه الحي شغله ألزماف شػيلة  ،عبخ مسارسات مختلؤة
م
تجلت بتذبُّثه وَّص اخرَّ على ر ية السخأة عبخ ندجها  ،ف اف واضحًا في إضهار أشساعه
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الخامية إلى اوستئثار بالجدج األنثػي  ،واستخالصه لشؤده ليسارس ملحاته  ،ويحِّقق رغباته
الؤحػلية  ،ؼيحرل على متعته بعيجًا عغ الػاق واشتخاشاته اونتساعية  .م
ولعلشا و نجانب
الرػاب كثي اًخ إذا قلشا م
إف صػرة الجدج في مذاهج حزػر الصيف  ،هي صػرة خاضعة
لسقاييذ الثقافة الحكػرية  ،التي تجعل الغاية مغ استجعاء الجدج األنثػي  ،ليكػف مػضعًا
وستعخاض السيػؿ واألهػاء الغخيدية  .ؼيسا كاف إدخاؿ مطاهخ العشف  ،ونعلها ندءاً مغ
مذهجية الصيف  ،يدتي ضسغ السحاووت الحكػرية التي تجف باتجاَّ استعادة عشؤػاف الشدق
الحكػري  ،وَّعادته إلى مخكديته السعهػدة  .فزالً عغ مسارسات أخخ تسمثلت بَّلراؽ
الرؤات الديئة بالسخأة  ،وترػيخ ذلظ على أمنه شيء ابت في شخريتها .
السرادر والسخاجع
صححه وقمجـ له  :د .إحداف عباس ( ،د ، ) .دار
 ابغ حسجيذ (د.ت)  ،ديػانو ،
م
صادر – بيخوت .
 ابغ خؤانة ( 4003ـ )  ،ديػانو  ،تحقيق  :عبج ب سشجة  ، 2 ،دار السعخفة  ،بيخوت
– لبشاف .
 ابغ عبج ربمه ( 2121ـ )  ،ديػانو  ،تحقيق  :د .دمحم رضػاف الجاية  ، 2 ،مؤسدة
الخسالة – بيخوت .
 األنجلدي  ،ابغ حدـ ( 2122ـ )  ،رسائل ابغ حدم األنجلدي  ،تحقيق  :د .إحداف
عباس  ، 4 ،السؤسدة العخبية للجراسات والشذخ – بيخوت .
 األنجلدي  ،أبي إسحاؽ اإللبيخي ( 2112ـ )  ،ديػانو  ،تحقيق  :د .دمحم رضػاف الجاية ،
 ، 2دار الؤ خ السعاصخ  ،بيخوت – لبشاف .
 البصا  ،راذج حسيج مجيج ( 4022ـ ) " ،ججلية الحات واآلخخ في شعخ سجػن العرخيغ
األمػي والعباسي – دراسة نفدية"  ،أشخوحة دكتػ ارَّ  ،كلية اآلداب  -نامعة البرخة ،
العخاؽ .
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 بػرديػ  ،بيار ( 4001ـ )  ،الييسشة الحكػرية  ،تخنسة د .سلساف قعؤخاني  ،مخانعة :
د .ماهخ تخيسر  ، 2 ،السشطسة العخبية للتخنسة  ،بيخوت – لبشاف .
 التلسداني  ،أحسج بغ دمحم السقخي ( 2132ـ )  ،نفح الصيب مغ غرغ األنجلذ الخشيب
 ،تحقيق  :د .إحداف عباس  ( ،د ، ) .دار صادر – بيخوت .
 نبخ  ،نابخ خزيخ ( 4024ـ ) " ،السخأة والدمصة قخاءة في السػروث الشقجي"  ،مجلة
واسط للعلػـ اإلندانية  ،مجلج ، 2ع. 21
 نحؤة  ،عبج السجيج ( 2111ـ )  ،سصػة الشيار وسحخ الميل – الفحػلة وما يػازييا في
الترػر العخبي  ، 2 ،دار تػبقاؿ للشذخ  ،الجار البيزاء – السغخب .
 الحسيجي  ،أبػ عبج ب دمحم بغ فتػح بغ عبج ب ( 4002ـ )  ،جحوة السقتبذ في تأريخ
عمساء األنجلذ  ،تحقيق  :بذار عػاد معخوؼ ودمحم بذار عػاد ،

 ، 2دار الغخب

اإلسالمي – تػنذ .
 الجاية  ،دمحم رضػاف ( 4000ـ )  ،في األدب األنجلدي ،

 ، 2دار الؤ خ  ،دمذق –

سػرية .
 الداهي  ،فخيج ( 2111ـ )  ،الجدج والرػرة والسقجس في اإلسالم ( ،د ، ) .أفخيؿيا
الذخؽ – السغخب .
 الدعجي  ،ضوء عبج األميخ ( 4022ـ )  ،شقػس الجدج والكتابة مقاربات في الشز
اإلبجاعي ،

 ، 2دار الخافجيغ  ،لبشاف – بيخوت  ،دار ومكتبة عجناف  ،العخاؽ –

بغجاد.
 الدلساني  ،لداف الجيغ بغ الخصيب ( 2121ـ )  ،ديػانو  ،تحقيق  :د .دمحم مؤتاح 2 ،
 ،دار الثقافة للشذخ والتػزي  ،الجار البيزاء .

542

اشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد السادس والـعـشـــرون

 شؤاقػج  ،و ار عبج الخ وؼ أميغ ( 4002ـ ) " ،السخأة في شعخ السفزميات واألصسعيات
الجاىمي – دراسة نقجية ثقافية"  ،أشخوحة دكتػ ارَّ  ،كلية الجراسات العليا – الجامعة
األردنية  ،األردف .
 الراذغ  ،عبج اإلله ( 2112ـ )  ،الخصاب اإلبجاعي الجاىمي والرػرة الفشية ، 2 ،
السخكد الثقافي العخبي  ،الجار البيزاء .
 ضاهخي  ،ناصخ ( 4022ـ )  ،وصف الجدج في الذعخ الجاىمي  ، 2 ،دار الخليج ،
السسل ة األردنية الهاشسية – عساف .
 عباس  ،إحداف ( 4002ـ )  ،تاريخ األدب األنجلدي عرخ الصػائف والسخابصيغ ،2 ،
دار الذخوؽ للشذخ والتػزي  ،عساف – األردف .
السيسر في الذعخ األنجلدي في عرخي
 العبيجي  ،دمحم ( 4022ـ )  ،السخكدي و َّ
الصػائف والسخابصيغ  ، 2 ،دار يجاء للشذخ والتػزي .
 العسخي  ،عبج الحديغ عبج الخضا – البصحاوي  ،هادي شعالف حسج ( 4020ـ ) ،
"ثشائية الحات واآلخخ بيغ السفيػم الفمدفي والمغػي"  ،مجلة ضداب ذي قار ،ع، 4
مجلج ، 2كانػف األوؿ .
 الغحامي  ،عبج ب دمحم ( 2112ـ )  ،قافة الػهع  ،مقاربات حػؿ السخأة والجدج واللغة،
الجار البيزاء – بيخوت  ،السخكد الثقافي العخبي .
 قخامي  ،ضماؿ ( 4002ـ )  ،االختالف في الثقافة العخبية اإلسالمية دراسة جشجرية ،
 ، 2دار السجار اإلسالمي .
 اضع  ،نادر ( 4002ـ )  ،تسثيالت اآلخخ – صػرة الدػد في الستخيل العخبي الػسيط
 ، 2 ،السؤسدة العخبية للجراسات والشذخ  ،بيخوت – لبشاف .
 ذكػؿ  ،هشاء عباس عليػي ( 4022ـ )  ،شعخ أبي شالب دراسة أدبية  ، 4 ،مكتبة
الخوضة الحيجرية – الشجف األشخؼ .
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 دمحم  ،سامي ناسع ( 4026ـ ) " ،شيف الخيال في الذعخ الجاىمي بػاعثو وتجمياتو"،
مجلة نامعة ت خيت للعلػـ اإلندانية  ،مجلج ، 40عجد. 2
 السغخبي  ،ابغ سعيج( .د.ت) ،السغخب في حمى السغخب ،

 ، 2تحقيق  :د .شػقي

ضيف  ،دار السعارؼ .
 ملظ إشبيلية  ،السعتسج بغ عبماد (4000ـ )  ،ديػانو  ،نسعه وحمققه  :د .حامج عبج
السجيج  ،د .أحسج أحسج بجوي  ،رانعه  :شه حديغ  ، 6 ،مصبعة دار ال تب السرخية
بالقاهخة .
 السػسػي  ،زيشب علي حديغ ( 4022ـ ) " ،األنداق الثقافية في شعخ الفقياء ( 747
–  656ىـ )"  ،أشخوحة دكتػ ارَّ  ،كلية اآلداب  -نامعة القادسية  ،العخاؽ .
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