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 املستخلص

احلب كله " :مجالية اللغة وأثرها يف تشكيل املعىن، ديوان: موضوع البحث
 ".أمنوذجا  

يهدف هذا البحث إىل تتبع مجاليات اللغة، وأثرها يف تشكيل  :أهداف البحث
 .املعىن الشعري عند شاعر من شعراء اململكة العربية السعودية

والذي املنهج الوصفي التحليلي،  اعتمد الباحث يف حبثه على :منهج البحث
 .مث حتليلها أدبيا   ،يهتم بوصف الظاهرة

رت املعجم الشاعر ابتكارات لغوية ومجالية جديدة أث   ظهرت عند :أهم النتائج
 .الشعري، فاتسم شعره ابلرقة والسهولة األمر الذي جعل الغنائية طاغية يف شاعريته

يوصي الباحث بدراسة مجالية اللغة لدى الشعراء الشباب يف  :أهم التوصيات
 .مجاليةاململكة العربية السعودية، ملا فيها من جتارب شعرية 

 .الشعر السعودي، مجالية اللغة، أثر اللغة على املعىن: لمات املفتاحيةالك
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  Abstract 

Research Topic: The aesthete of language and 

its effect on the formation of meaning in the poetic 

collection All Love: A case study 

  

Research Objectives: This study aims to sh   

                                                      

                                                

              

  

Research Methodology: The study employs the 

descriptive and analytical approach, which is 

interested in describing a phenomenon and then 

analysing it through a literary lens. 

  

Main Results: The poet displays linguistic 

innovation and new aesthetic skills that impact the 

poetic lexicon; therefore, his poetry is characterised 

by kindness and the ease with which his poems can 

be treated as, or converted into, songs. 

  

Main Recommendations: Based on the present 

study, future studies of the aesthetics of language 

among young Saudi Arabian poets is recommended. 

This is because language lends itself to aesthetic 

poetic experiences. 

 

Keywords: Saudi poetry, the aesthetics of 

language, the effect of language on meaning. 
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  املقدمة

واملرسدددل ني، سددديد    ني واللددداة والسددداش علدددى أشدددرف األ بيددداءاحلمدددد ب رب العدددامل
 :بعدمث أما  عليه أفلل اللاة وأ م التسليم، و بينا دمحم

الشدددعر العدددر ، األوىل علدددى لغدددة  احلدددديث مدددن الثدددورة العلدددرفقدددد أفددداد أداب   يف 
 وا، ووقفددددإابن العلددددر العثمددداي عدددن اسددددتيعاب ألفدددا  احللدددارة واالسددديما بعدددد أن قلددددر 

 موقفددددا  متحفظددددا  مددددن أدوات احللددددارة احلديثددددة، ومددددن امللدددد لحات ا ديدددددة يف العلددددوش
يددداة الشدددعرية عدددن اسدددتعماج أي لفدددل جدددرى اسدددتعماله يف احل لغدددتهم، فتعففددد  املختلفدددة
 .أن اللفل يفقد مجاله إذا تداولته األلسن، وخرج عن التقليد مظنا  منه العادية،

ذات ارتبدا  وثيد   مجاليةيف هذه الدراسة أن يقف عند قلية  البحثلذا، حاوج 
اللغددة، إذ ا فددتا هددذا الشددعر، يف لغتدده  بلددلب شددعر  احلددديث وأساسدده املتدد ني، أال وهددي

بعلدددها قوبدددل  ،اهر كثدددمة مدددن حولدددهعلدددى احللدددارة واحليددداة اليوميدددة، وأخدددذ يتلقدددف مظددد
 مجاليدددة اللغدددة" :اآلخدددر ابلدددرفع، فوقدددع االختيدددار علدددى العندددوان التددداي وبعلدددهاابلتأييدددد 

، فرّكد  الباحدث حددود حبثده علدى "أمنوذجدا   (احلدب كلده)ديوان : وأثرها يف تشكيل املعىن
مددع  ديددوان واحددد مددن شددعراء علددرهد لتع ددي الدراسددة قيمددة يف شابددا، ولتمنددع التشددعب

حددود  يف –ألن الباحدث  داألوىل عدن الدديوان تعدد هذه الدراسة دواوين أُخر، كما أن
، ختد  الدديوان أو بعلدهسدابقة دراسدات  قديدة  يعثدر علدىمل  – ما أتيا له من اطدا 

وتتجلى أمهية البحث يف إبراز دور اللغة ومجالياهتا، وما تكسبه مدن أثدر عميد  يف املعدىن 
، فكلمددا اهدتم الشداعر بلغتده الشددعرية ظهدر ذلدع يف عمد  معا يددهالشدعري عندد الشدعراء، 

أمددا املدددنهج الدددذي اعتمدددد عليددده الباحدددث فهددو املدددنهج الوصدددفي التحليلدددي، حيدددث حددداوج 
الباحدددث مجدددع الشدددواهد الشدددعرية مدددن الدددديوان املقدددرر دراسدددته، مث حتليلهدددا حتلددديا  أدبيدددا ، 

 .املعىن الشعريوإظهار مجاليات اللغة الشعرية، وما حتدثه من أثر يف 

 .ومبحث ني وخامتة ومدخل البحث يف مقدمة ت خ ةوقد جاء

حيدددث عُدددره   فيددده  أبدددرز  راء النقددداد  ،الشدددعرية اللغدددةمجاليدددة : بعندددواناملددددخل كدددان 
 .، وصوال  إىل مبدعي الشعرهتا، وخلائلهاافهوش اللغة ومجاليالعرب والغربي ني حوج م

دددم  وقددد   "(الةةةب كلةةةه)يف ديةةةوان  اللغويَّةةةةول مجاليةةةة القةةة": بدددد األوجاملبحدددث  وسه
 األلفدا  اسدتعماج :الثايو ، الوجدا ّية األلفا  استعماج :األوج: ناور حمفيه  تُدتُدبّهع  حيث 
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احلددب  )يف ديددوان  اللغددوي األسددلوبمجاليددة : أمددا املبحددث الثدداي فحمددل عنددوان. العاميددة
ددد  فيدده  ، وقددد(كلدده  مجاليددة :الثددايو ، وياللغدد التكددرارأسددلوب مجاليددة  :األوج: ناور حمددُرصه
خلددو الددديوان مددن عناصددر مجاليددة االقتلددار علددى هددذه ا وا ددب وال يعدد  . الدراميّددة اللغددة

احلقدددوج  تلدددعأبدددرز  علدددى ثدددر الوقدددوف  -مدددن وجهدددة  ظدددره  –أخدددرىد إال أن الباحدددث 
يف تشدددكيل  –بشدددكل أو  خدددر -الدددس أسدددهم  و  يف لغدددة الدددديوان، والظدددواهر ا ماليدددة

 .  الف الشعري بشكل املعىن
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فهد بن مرسي البقمي.امنوذجاَ                    د «هح ل  كح   ب  الح  »ديوان , مجالية اللغة وأثرها يف تشكيل املعىن

 

5 

 :مجالية اللغة الشعريةمفهوم : مدخل

متثل لغة الشعر عند أي مبد  هيكا  لتجربته الشعرية يدتمخع عنده تلدع الددوافع 
الدددس تسددداعد يف بنددداء مكدددو ت تلدددع التجربدددة مدددن ألفدددا ، وصدددور، وخيددداج، وعاطفدددة، 

مدا عدن كدل  فيندتج رية تشدكل ملدمو   بشدر ،  وموسيقى، وما يتبع ذلع من مواقف بشد
 .سب  ما يسمى ابلقليدة الشعرية الس  سجتها اللغة

ياغة رتبط ابملعدىن الشدعري وحدده أو صدمجاليدة اببددا  ال تداحلديث أن  النقديرى و 
لفددا ، ومددا رتبط ابلدرجددة األوىل ابللغددة يددا فيهددا مددن أالكلمددات وسددبع الباكيددب، بددل تدد

 .( )لع ابحلروف والعاماتأخيلة، وارتبا  ذيبكب ويلاغ منها من صور و 
غايدددة يف ذاهتدددا وليسددد  وسددديلة  اللغدددة الشدددعرية يف مفهدددوش النقدددد احلدددديثجماليدددة ف

اللغددة بندداء هندسددي للددن  لدده قوا يندده اأاصددة الددس  ددب أن تبددىن وفدد  مددا  ألن فحسددبد
 رومةةةان سكب ةةةونكمدددا يقدددوج  -فدددنحن يف الشدددعر . يت لبددده الدددن  مدددن تقنيدددات لغويدددة 

(Roman Jakobson)- " : ال  لل إىل احلقيقة من خداج اللغدة، بدل إن اللغدة
، ولددذلع فددلن الشدداعر احلددديث يسددعى ( )"تلددبا مددادة بندداء، كالرخدداش ابلنسددبة للنحددات

اللغددة ابسددتمرار ألن يبتكددر ويكتشددف دالالت جديدددة، وأبعددادا  خلددبة متكدداثرة، لرمددوز 
معهددودة مددن  ، فيسددتحدب بددذلع عاقددات لغويددة جديدددة مل تكددنوعناصددرها ومجالياهتددا

أن الشداعر ذدذه ال ريقدة  عدل  دمحم غنيمةي هة لقبدل، ويندو  يف األخيلدة، لدذلع يدرى 
اللغدة بوصدفها مدادة بنائيدة، والدس تعتد   مجاليةعملية اببدا  تتمحور يف عملية استثمار 

: " فينبددده إىل التددددبر يف عةةةل الةةةدين   اعيةةةلأمدددا  .( )مدددن أوىل ايددد ات الشدددعر احلدددديث
بددة الشددعرية ا ديددةد فقددد صددار مدن الواهددا أن شددعر هدذه التجربددة يتعامددل موقدف التجر 

، وهدو بدذلع ( )"ما يتعامل مدع ظدواهر احليداة  فسدهامع اللغة تعاما  خاصا  وجديدا ، ك
 .( )النقد يف تفسم العمل األد  من أسس اللغة أساسامن  عل 

، حيدددث شددداعرللاألداة األساسدددية هدددي اللغدددة  علدددى أن زايةةةد علةةةي عشةةةر  ويؤكدددد
تشددكل املددادة األوىل لبنائدده الشددعري بكددل وسددائل التشددكيل الشددعري املعروفددة، ويف هددذا 

والفددار  األساسددي بدد ني االسددتخدام ني : " ابطددار يفددر  بدد ني لغددة الشددعر ولغددة النثددر بقولدده
                                                 

 .( 9 :ص) معتو لل ،اللغة العليا: ينظر (( 
 .(5 :ص) لل باج ،دراسة و لوص: نالنظرية األلسنية عند رومان  كبسو  ( )
 . ( 6 :ص) اجب ،النقد األد  احلديث: ينظر ( )
 (.1  :ص) امساعيلب ،قلا ه وظواهره الفنية واملعنوية: الشعر العر  املعاصر ( )
 .(55  -76  :ص) امساعيلب، عر  وتفسم ومقار ة: األسس ا مالية يف النقد العر : ينظر ( )
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ددىن  يف البندداء اللغددوي الددذي يتلددمنه،  ل ُع امللددموُن الشددعري  ويد ف  ددتد ه  أ دده يف لغددة الشددعر ُيس 
يسددددتحيل الفلددددل بينهمددددا، فالشدددداعر، واألحاسدددديس، واألفكددددار، وكددددل العناصددددر حبيددددث 

خبداف النثدر الدذي يظدل فيده  ...الشعورية والذهنية، تتحوج يف الشعر إىل عناصر لغوية
 .( )"امللمون متمي ا  إىل حد ما عن الشكل اللغوي الذي حيمله

تجربددة اللغددة، فيمددا يسددمى ب سةةعيد الةةور يالتجربددة الشددعرية عنددد  مجاليددة وتتجسددد
حنددن ال  قلددد بلغددة الشددعر مددا ركددن أن يفسددره املفسددر اللغددوي حسددب املعجددم و : فيقددوج

اللغددوي، أو مددا ركددن أن يفهمدده النحددوي مددن حيددث عاقددة اللغددة اشددتقاقا  وتركيبددا د إمنددا 
 .   ( ) ع  بلغة الشعر طاقة القليدة الشعرية وإمكا ياهتا

إمندددا هدددي كنددد  الشددداعر و لدددة إن اللغدددة أداة، فدددبفع الفكدددرة القائ انزك امل ئكةةةةأمدددا 
وثروتدده، وهددي ين لددة مددن يلهددم ويددوحي، إذ فيهددا ملدددر شدداعريته، كمددا تؤكددد أن اللغددة يف 

 والنسددديان، لدددذلع فدددلن عمليدددة اب قددداذت ورهدددا يددددركها الغبدددار، ويدددباكم عليهدددا ابمهددداج 
متددوت يف فددلن الكلمددات كائنددات حتيددا و  ، وبددرأي الباحددث( )تعتمددد علددى الشدداعر  فسدده

عندد كدل شداعر ألصدبح  اللغدة عداج ة  التجديد املستمرولوال عملية  ،إطار لغة الشعر
عددن تلبيددة مهددوش اب سددان والتعبددم عددن قلددا ه، لددذلع فددل   أميددل إىل  ( شددعر   / مجاليددا  ) 

، وذلددع يددا يسددتخدمه ومجالياهتددا اعر هددو اددددد األوج للغددة الشددعركدداش  زأب  ن الشدد
 .تثري حبر اللغة الساكنوأسلوبية  وتعبمية من أدوات شازية

                                                 

 .(  :ص)  ايدل ،القليدة العربية احلديثة عن بناء ( )
 . ( 6- 6:ص) ورقيلل ،لغة الشعر العر  احلديث مقوماهتا الفنية وطاقاهتا اببداعية: ينظر ( )
 .(1 -9:ص) مائكةلل ،سيكولوجية الشعر ومقاالت أخرى: ينظر ( )
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 :(الب كله)يف ديوان  مجالية القول اللغوية: املبحث األول

  يف  سد  فد  يعدد مدن أولدو ت العمدل اببدداعي، فالشداعر ردتا األلفا إن وهع 
تدده، ذاكر  داخددلاملفددردات املخت  ددة  مددن شموعددة عدد مددن معجددم شددعريد يتشددكل  كلماتدده

مرجعيددات متعددددة منهددا مددا هددو ثقددايف، ومنهددا مددا هددو ديدد ، ومنهددا مددا ى علددى الددس تتغددذ
الكلمة مدن السديا  الدذي / وتتجلى قيمة املفردة  .هو اجتماعي، ومنها ما هو سياسي

إىل أن  ظددم الكدداش يكمددن ( هددد  7 : ت)تددرد فيدده، وقددد أشددار عبددد القدداهر ا رجدداي 
هدددو شموعدددة مدددن الكلمدددات  عري، فددداملعجم الشددد( )يف تناسددد  األلفدددا  وائدددتاف معا يهدددا

الددس تددرتبط دالالهتددا حتدد  عنددوان عدداش  معهددا، ولددذلع فددلن فهددم معددىن الكلمددة يقتلددي 
 .( )شموعة الكلمات املتللة ذا دالليا  

 هدذه الدراسدة، فدلن هدذا املعجدم أحد غدا ت(  )وملا كان معجم الشاعر دمحم املنعي
ن دالالهتدا اللغويدة إىل دالالت جديددة يغد  بقائمة من املفدردات اللغويدة الدس  ُقلد  مد

وعليده ركدن أن . م جها بشعوره اأاص، وشدحنها ب دابع  فسدي يعد  عدن ر اه وأفكداره
 شدكل  معجمدا  لغدو    دتج عندهالدس ، و يف شدعره تقف الدراسة عند أبرز احلقدوج اللغويدة

كلمدددات ولددديس ابددددف إحلددداء   اأددداص، وريدددا جتددداوزه إىل عدددوامل اآلخدددرين،عدددامل الشددداعر 
ويف أي حقددددل لغدددوي ركددددن أن تددددرج، إمنددددا ابددددف هددددو هدددرب شموعددددة مددددن  ،الدددديوان

 كا دد وقددد  . النمدداذج الشددعرية الددس تبدد ني مجاليددة احلقددوج اللغويددة وأثرهددا يف تشددكيل املعددىن
اسدددتعماج : احملدددور الثددداي. اسدددتعماج األلفدددا  الوجدا يدددة :احملدددور األوج: حمدددورين، مهدددا يف

 . األلفا  العامية

 :األلفاظ الوجدانيةاستعمال : األول رو احمل

الوجددداي بسددمات فنيددة يعددرف ذددا ميلدده إىل األلفددا  الشددعرية احململددة  الشددعريتسددم 
 فسددية  معدداي -أيلددا   –بدددالالت شددعورية غددم مقيدددة يعددانو ماديددة حمدددودة، ويتلددمن 

 ة،سدهل، وقدد تكدون يسدمة معقددة مركبدة الشداعر وأخاقية حلدارية، تكدون فيهدا ألفدا 
الشدفافية " فنجد الشداعر يعتمدد يف معجمده الشدعري علدى التجديدد، فتظهدر يف ألفاظده 

                                                 

 .(1  -9  :ص) لجرجايل ،دالئل ابعجاز: ينظر( ) 
 .(51 -79 :ص) عمرل ،اللةعلم الد: ينظر ( )
ددد، حلددل علددى البكددالوريوع مددن جامعددة (ه  1  )أمحددد بددن علددي املنعددي، شدداعر سددعودي، ولددد عدداش : هددو  ( )

 .(ش 11 )امللع فهد للببوج واملعادن يف ختل  ابندسة الكهرابئية عاش 
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في غددى طددابع التجديددد واالبتكددار علددى معجددم  الددس تددرتبط احيدداءات  فسددية ووجدا يددة" 
 .( )الشاعر الوجداي

جندد أن وعند العودة إىل ديوان أمحد املنعدي، وممدل اسدتعماله لالفدا  الوجدا يدة، 
جتربتده الشدعرية هدي جتربدة  ت غدى علدى الدديوان بشدكل صدار د ألنجدا يدة تكداد الو  لغته

مدددرا ذدددا أغلدددب الشدددعراء وال سددديما يف ( مرحلدددة ) شدددابو يف عمدددر ال هدددور، وهدددي جتربدددة  
بدا هتم الشعرية، فا يل ش القارئ ا هد املل  يف البحث عن تلدع األلفدا  الوجدا يدة 

 (احلب  كله  ) :ذلعب حُ ُيل رهّ عنوان الديوان ف
 معجمددده،الدددس يسدددتعملها املنعدددي يف تكدددوين الوجدا يدددة  ابلشدددواهدإن الدددديوان يعدددج 

 :ومن األمثلة على ذلع قوله
 وَمَساَي أنَّة  .. َمَساؤِك ُسنُدس  

َ األَرائِِك واألِسنَّة    َكََم َبْي 

 ..ِمن  فِرَدوِس ُروِحي.. َهبَطُت اليَومَ 

َ ِهدا  يتي َوُخَطاَي ُجنَّة  وَبْي 

َي    ..ما َعاَد ِمنِّي  .. تِنيَلقد أْن 

 .( )سوى َناٍي ُيَرتُِّل ِِفَّ حل نَه

إن براعة االستهاج ابملساء تبعث عذوبة تسدري يف ألفدا  القلديدة، فاملسداء هدو 
 هومسددائقددة مجيلدة بدد ني مسداء احملبوبددة زمدن اللقدداء بد ني العاشددق ني، لكدن الشدداعر خلد  مفار 

 أحددث ستهل امليشقى به، ولعل األلفا  الوجدا ية يف  هو، فاحملبوبة تنعم ابملساء وهو
ا جرسددا  موسدديقيا خفيددا  مددا بدد ني األلفددا  لنددون أهددافد فحرفددا السدد ني واعذوبددة يف إيقاعهددا

سدهم يف كلمات بدت منتقاة مدن حقدل وجدداي أالس تتدف  بعاطفة جياشة، كما أن ال
والفددددردوع، والددددروح، السددددندع، واأل دددد ني، : إبددددراز املعددددىن الددددذي يرومدددده الشدددداعر، فنجددددد

ولدو ببعندا الددن  . واللددبابة كلمدات ختددش غددر  اللوعدة والفرقدةوهددي  والنداي، واللحدن، 
 :لوجد  مثل ذينع األلفا ، يقوج

بَاَح  دي الصَّ تَج   .. وَيس 
ٍ
ء  ..ُفتَاَت َضو 

ِرُمهُ  َطاُه .. َفيَح   نَّه  مولو أع 

                                                 

 .(6  -   :ص) لقطل ،لوجداي يف الشعر العر  املعاصراالجتاه ا: ينظر (( 
 .( 5:ص) منعيلل ،احلب  كله: ديوان (( 
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 – "هتوى؟  "إِن  قِي َل  –  َدة  يَتن هِ لُه 
ت  ِِف   اِق ُسنَّةََسَ  .( )َعاََلِ الُعشَّ

يف شازيدددة األلفددا  املركبدددة يف قالدددبو غددد ي حيكدددي مدددا  -هندددا-تتجسددد مجاليدددة اللغدددة 
، ومدددا ياقيددده مدددن لوعدددة هفيددد ياقيددده الشددداعر مدددن عنددد  احلدددب، حددد  بلددد  حدددد القداسدددة

، فالكلمدات الدس بثهدا أمدد الددهر صدبح  يف شدر  العشدا  سدنةأل لو     ذدا و هات
لتشددكل  بععالدد مددع بعلددها تلددافرت صددرفة لددن  تنبددع مددن قرحيددة وجدا يددةالشدداعر يف ا

 .األامساء أش األفعاج أش األصوات املعىن سواء على مستوى
قيمدة نعي معجم امل قد منح  - األ ثىمتمثلة يف حلور  - جتربة احلبيبدو أن 
ليمدددده  احللدددور يف أكثدددر مدددن موهدددعد  هدددذا علدددىشدددعره، وهدددو يعدددوج  يفمجاليدددة تعبميدددة 

 :، قولهومن تلع املواهع ل اقة الشعرية،اب
 يبني هبا وطنا  .. قويل لُه كلَِمة  

تقد .. فىفإنَّ شعرَي ِف املَن  !!ِِضااح 

 ذاَب فوَق َفمٍ حرفا   "ُأِحبَُّك  "قالت 

َورا  لٍ طِف  كأنَُّه َفُم   .( )!!يقرُأ السُّ

 (كلمدة) مثدل يفوهذا القوج يت ،( قوي) املرأة بفعل األمر  الستن ا يعمد املنعي 
وقدددد جدداءت هدددذه وأي كلمدددة سددتب  للشددداعر وطنددا   واحدددة، فمدددا هددي تلدددع الكلمددة  

بعدد   جداءتإن الكلمدة  مث، ادهوج/ يعود للغائب (له) ، وأن اللمم يف  كرة الكلمة
حلددددور املددددرأة ، إذ إن (شددددعري ) يف  ، وجدددداء اللددددمم معلومددددا  (أحبددددع )  ذلددددع معرفددددة

املدرأة  حلدور ، وإن كدانوجفداء للشداعر غيدااب  غياذدا يعد  ، و يشكل حالة حلور وبقداء
وهدذا احلداج يدبدد صدداه يف بعدع  .أخذ مكا   أرحدب يف البقداء واالسدتمرارية يف احليداة

 –ولددذلع فددلن احلددوار النفسددي الددذي أجددراه الشدداعر بيندده وبدد ني حمبوبتدده  قلددائد املنعددي،
ليعدد  عددن حالددة  فسددية تنبدد   قددد ا  ددوى حتدد  حاجتدده العاطفيددةد –بعيدددا  عددن احلقيقددة 

 . على النق 
 :موهع  خر يف إذ يقوج

دِي يل  ُذ أزِمنَةٍ ُمن.. فإّن .. َوغرِّ

                                                 

 .( 5 :ص)، منعيلل ،احلب  كله: ديوان (( 
 .( 7 - 7 :ص) املرجع الساب ( ( 
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ِري ُن ُعم  َشَة الطََّللِ .. وُغص   .( )ُيَعاِن َوح 

 :أيضا   ويقول ِف موضع آخر

ر  ألوُذ بِهِ   باٍق َمَع اللَّيِل ال ُنو 

نَى ألفالكي ِمِك ال مع  َن َنج   وُدو 

رُ  ع  تُبُني الشِّ ُكبُنِي.. َيك  ُع َيس  م   ..والدَّ

ِعي ِري وَدم  اكي.. وبَْي ِشع   .( )ِعط ُرِك الزَّ

معداي كلماتده  تتشدكلوالغياب جلّية يف معجدم املنعدي، حيدث  احللور ثنائيةتبدو 
 .تبيان حالته الشعوريةليف حالة ح ن وشقاء مع الشعر الذي يعوج عليه 

تغددددىن ذددددا الشددددعراء يف   املددددافوان املنعددددي، ة يف ديددددوال  عدددددش حلددددور ألفددددا  ال بيعدددد
 :، يقوج( )أشعارهم والذوا ذا

 !ماذا فِتنُة األوركيِد؟.. وشَذاي

 !؟ماذا األقحوان  

 ..ُخلَِق اجلَََمُل هلا ومنها

 .( )!فكان  .. إّْنا كاَنت  

ال بيعددة الددس  الشددذا، واألوركيددد، واألقحددوان تلددب يف حقددل: مفددردات احددل أن 
حمبوبتدده وهددي صددفات تدد ز مفدداتن ا مدداج، فألفددا  ال بيعددة صددورت  يلددف ذددا الشدداعر

كمددا أن هددذه األلفددا  عكسدد  حالددة البندداء بددذا   .حالددة البهجددة والسددرور لدددى مبدددعها
املدددرأة الدددس متدددنا املنعدددي شدددعورا  خاصدددا ، فتثدددري جتربتددده ، خاصدددة إذا أسدددندت إىل ا مددداج

عجددم احلددب اأددال  الددذي متيدد ت اهتددا الفنيددة مددن مالشددعرية  لفددا  وجدا يددة تسددتمد طاق
 .به التجربة على املستوى النفسي واببداعي على حد سواء

                                                 

 .( 9 :ص)، منعيلل ،احلب  كله: ديوان ( )
 .(   :ص) منعيلل ،احلب  كله: ديوان( ) 
 .وما بعدها (   :ص) لناعوريل ،أدابء املهجر: ينظر على سبيل املثاج ال احللر ( )
 .(5  :ص) منعيلل ،احلب  كله: ديوان ( )
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 :استعمال األلفاظ العامية: احملور الثاين

متبدداين ني حددوج قلددية اسددتخداش األلفددا   تيددارينيدباوح موقددف الشددعراء والنقدداد بدد ني 
  ويرى أن تكون  ا،هفالتيار األوج يرفلالعامّية الدارجة على ألسنة العامة من الناع، 

ا بعدددددث مدددددن الواقعيدددددة  والتيدددددار الثددددداي يقبلهددددداد أل ددددده. ( )األلفدددددا  مرتب دددددة ابلدددددباب
ا ديدة، فقد شكل  الواقعية االشباكية أهدم روافدده وبيتاتده، ورثدل هدذا التيدار صداح 

 لغتدددهويتبدددىن هدددذا التيدددار اجتددداه البسددداطة يف  غدددمهم،عبدددد اللدددبور والبيددداب و ددد ار قبددداي و 
الشدددعر " ، ومتثدددل ذلدددع يف متدددردهم علدددى فكدددرة قددداموع الشدددعر حينمدددا أدركدددوا أن يةالشدددعر 

، حد  ( )"احلديث، يف العامل كله، جتاوز من قة القاموع الشعري منذ أمد لديس بقريدب
 وحنددن علددى حدد  حدد ني  لددتقط الكلمددة مددن أفددواه السددابلة، مددا: " يقددوج عبةةد الوةةبورإن 

  ليةةةةةةوتمث  ددددددراه يشدددددديد  سددددددارة ، ( )"دمنددددددا  سددددددت يع أن  دددددددخلها يف سدددددديا  شددددددعري
(Thomas Stearns Eliot)  يعدد و   ليةةوتمددا تددذكر  أن اللغويددة خاصددة إذا

تفاوت حاد ب ني لغدة الشدعر، ولغدة احليداة اليوميدة، لدذا " هرورة الثورة الشعرية إىل وجود 
 .( )"برزت هرورة لتحقي  ثورة يف لغة الشعرد ملاحقة ت ور احلياة اليومية

ر الدددذي يعدددي  فيددده، العلدددروح حتددداكي  رشددديقة ددد  ألفاظددده سدددهلة أمدددا املنعدددي فكا
احليددداة اليوميدددة، لكنددده  ى ذدددا ، فحلدددرت املفدددردة املسدددتعملة يف وتنسدددجم وأفكددداره ور اه

متجدده األذن، وإمنددا صدداغها يف  الددذي عددن االبتددذاج، ومل يسددرف يف اسددتخدامها إىل احلددد
تعماج املفددردة العاميددة عنددد مددن األمثلددة علددى اسدد، و املوقددفاقتلدداه   مجدداي قالددب شددعري
 :املنعي، قوله

ارِع النَّائِِم املستفيق    وِِف  الشَّ

ِفل تِ  ِحيوبِرُ ُأِحسُّ   ..هِ كإس 

قوق َب َبَْي الشُّ  ..َنَداها َترسَّ

 ..وَل  َيُك هذا الَطِريُق كهذا

َحا    َلَقد َكاَن خيِفُق قلبا  َوُرو 

 ..ُنِحسُّ بِِه وُُيِسُّ بِنَا

                                                 

 .(9  :ص)لسامرائيل ،لغة الشعر ب ني جيل ني :ينظر ( )
 .(65 :ص)عبد اللبورل ،حياب يف الشعر (( 

 .(77  :ص) املرجع الساب  ( )
 .(5 :ص)ثامرل ،إشكالية امللاحلة ب ني الثنائيات املتلادة: صاح عبد اللبور  قدا   ( )
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 ه  ي  لَ ا َحنَانا  عَ َفنمِِش  اهلُوينَ 

 .( )..بيََدي هَوَُي ِمُل ُخط َواتِنَا 

يف سديا  الدذاكرة الدس تقدارن " ابسدفل  " ، و "الشدار  " يستعمل املنعي لفظس 
بدد ني حيدداة الريددف، وحيدداة املدينددة، ويبدددو أن الشدداعر يقددف موقفددا  سددلبيا  مددن املدينددة الددس 

الدددذي يتمثدددل بدددروح األلفدددة واحملبدددة،  ، علدددى عكدددس الريدددفامل يفدددة تتمثدددل بدددروح املددداد ت
فالشاعر يلف حاله ب ني شارع ني، شدار  املديندة املسدفل ، وشدار  القريدة الدبا ، وهندا 

واملفارقدددة ا ماليدددة الشدددعرية يف الوقددد   فسددده، حيدددث إن روح الشددداعر يف  تكمدددن الوقفدددة
اهددة القريددة تكددون في/ شددار  املدينددة تكددون جامدددة قاسددية كابسددفل ، ويف شددار  الريددف

( الددبا  )شددعوره  ن شددار  القريددة وقددد وصددل الشدداعر إىل حددد . ابألحاسدديس واملشدداعر
، (   عليدده، وحيمددل خ واتنددا بيديدده فنمشددي ابوينددا حنددا) حيددس ويشددعر يددن يسددم عليدده 

أحددس )  شددار  املدينددة ابسددفلس ا امددد القاسددي الددذي ال يشددعر يددن يسددم عليددهعكددس 
لقددددد كددددان اسددددتعماج املنعددددي بددددات ني . ( ني الشددددقو  ددددداها تسددددرب بدددد.. بروحددددي كلسددددفلته

املفردت ني  جحا  وموفقا د بشراكه كلمت ني عامت ني يف سيا  شدعري مجداي، خلد  منهمدا 
 . املدينة والقرية اجتاه هموقف اوصفا  ومفارقة بينت

تظهر ال رافة يف شعر املنعدي، وذلدع ابسدتخدامه كلمدات شدعبية تدرد علدى ألسدنة و 
 :ع قولهبعع الناع، من ذل

تَاُق َلك  أَكم  .. أيُّوه  ..ش 

 َيا َمن  ُمتَيَُّمُه َهَلك  

 ..يا َعاطَِر األن َفاسِ 

ٍب  أَلك  .. هل  ملَُعذَّ  أن  َيس 

َكاَرى؟يأَتَرى ُُمبِّ   َك السُّ

َغَلك    .( )أم  ََجَاُلَك أش 

                                                 

 .(7:ص) منعيلل ،احلب  كله: ديوان (( 
 .(99:ص) املرجع الساب  (( 
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 ال يتعفف املنعي مدن اسدتعماج بعدع الكلمدات الدس ترددهدا العاّمدة يف هدذا الدن 
هامشددا  يف أسددفل اللددفحة  الشدداعر ، وقددد وهددعشددعبية تبدد ني  شددوة احلددب املفددر بلهجددة 

 .( )"ملرية للتوجد والشو   سكندرا يةإكلمة عامية : " أهنا فذكرالكلمة ليب ني معىن 
 إن مجالية اللغة الس يستخدمها املنعي تبدو سهلة وبسي ة ومنكشفة يف أغلب 

، واحلقيقددة أن هددذه اللددفات ( )يدددمعداي قلددائده، فابتعددد ذددا عددن الغمددو  والتعق
مل تقلل من القيمة الفنية، أو اللمسة ا مالية الس حتل  ذا قلدائده علدى حندو مدا تبقدى 

 :من القليدة السابقة، يقوج
ُت ُكلَّ  نِ  َحِقيَقةٍ وَرَفض   ..للُحس 

 يََّلك  كي أَتَ 

 ..قلبي اصطفاَك عىل الربايا

لَك  .. واصطفاكَ   وَفضَّ

... 

 ..يَم  َسََمِويَّ اللحونِ وَتاَلَك ترنِ 

 َوَرتََّلك  

 ..يا آخَر احلُبِّ اجلَميلِ 

َلك   ِرُك أوَّ ُت ُأد   وَلس 

 ..أيووووه  .. ُكلُّ احلَكاَيِة أنَّنِي

 .( )َكم  أشتَاُق َلك  

ت غددددى الدفقددددة الشددددعورية علددددى املق ددددع السدددداب  عدددد  أسددددلوب ابهددددافة والوصددددف 
ذددا الشدداعر، وإن كا دد  ألفاظهددا بسددي ة احلالددة الشددعورية الددس حيددس  لتجسددد والددبادف

املشدداعر ا يااشدددة، وال اللددور والباكيددب واملعددداي، إال أهنددا أدت ال دددابع احلسددي حلقيقدددة 
  عد سيما قفل القليدة بلوت اتدد يعد  عمدا جدتلج بوجددان الشداعر مدن شدو  وولده 

 .أيووووه: كلمة شعبية طريفة هي

                                                 

 .(99:ص)هام   :ينظرو ،  لمنعيل ،احلب  كله: ديوان (( 
 ينظر على سبيل ،على بعع مناذج الشعر العر  احلديث الذي يتسم ب ابع الغمو  والتعقيد طا لا ( )

 .وما بعدها( 57:ص)قعود، لل ،تأويلالعوامل و ليات ال: ابذاش يف شعر احلداثة :املثاج ال احللر
 .( 1  - 1 :ص)، لمنعيل ،احلب  كله: ديوان (( 
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مقتنيددات العلدددر متددذكرا  طفولتددده  ويف موهددع  خددر جندددد أن املنعددي يسدددتعمل بعددع
 :الس حين  إليها، يقوج

ن يَا َغَله  .. َأِمَن الدُّ  ..فََم أش 

َمى  .( )واللعِب .. َشاِغل  غري الدُّ

ذاكرتده بتقنيدات هدذا العلدر عائددا   مدن وهي ،(الدمية ) جند أن الشاعر استعمل 
ان  دددد أيلدددا  مثدددل هدددذا الدددس تتدددو  إىل ال فولدددة وحتدددن إليهدددا، واحلقيقدددة أن القدددارئ للدددديو 

، حيدددث ( )، واملكاملدددة( )، والشدددبابيع( )ابواتدددف ر ددد ني: التوظيدددف يف شدددعر املنعدددي، مثدددل
بدد ني الندداع لتلددف بعددع احلقددائ   جددةالدار عر إىل اسددتخداش بعددع األلفددا  عمددد الشددا

اب سددددان وأ دددده شدددداهد علددددى علددددره بكددددل مددددا فيدددده مددددن أحددددداب ووقددددائع  شددددهاييعالددددس 
 .ومتغمات

 ،(6)وزما يددددددة ،( )مددددددن ألفددددددا  مكا يددددددة جددددددل ملاملنعددددددي الشددددددعري أن معجددددددم  كمددددددا
األلفدددا  : إال أ ندددا  ثدددر  الوقدددوف علدددى أبرزهدددا وهدددي ،، أخدددرى غدددم مدددا ذكدددر (7)و بايتدددة

أسددددهم يف  الشددددعري طابعددددا مجاليددددا   معجمددددهالوجدا يددددة، واأللفددددا  العاميددددة الددددس أكسددددب  
 .تشكيل معناه كما وهحنا

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(56 :ص) لمنعيل ،احلب  كله: ديوان ( )
 .(6  :ص): ينظر ،املرجع الساب ( ) 
 .(   -   :ص): ، ينظراملرجع الساب  ( )
 .( 9:ص): ، ينظراملرجع الساب  (( 

 .(   -   -1  -9  -5  -7 : اللفحات) –مثا   –ينظر  ،املرجع الساب  ( )
 .(   -   -   -1  -  : اللفحات) -مثا   –، ينظر املرجع الساب  (6)
 .(   -6  -   -5 : اللفحات) -مثا   –، ينظر املرجع الساب   ((7
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 :(الب كله)يف ديوان  اللغو  األسلوبية مجال: املبحث الثاين

ا  من مقومات اللغة الشعرية قدرا  وحدديثا ، وقدد حظدي يعد األسلوب مقوما  أساس
البندددداء األسددددلو  يف اللغددددة الشددددعرية ابهتمدددداش الفاسددددفة والنقدددداد، فهددددذا أرسدددد و يددددرى أن 

احملاكداة أعظدم األسلوب ينبث  من  ظرية احملاكداة الدس  دى ذدا سدقرا  وأفاطدون، وأن 
من احلقيقة والواقع، فالفنون عنده حتاكي ال بيعةد فتسداعد علدى فهمهدا، وتكمدل مدا مل 

ويكمدددن مجددداج األسدددلوب اللغدددوي ب دددر  متعدددددة يف التعبدددم ترب هدددا  .( )تكملددده ال بيعدددة
 لدده علددى حنددو حيقدد ، إذ يلجددأ الشدداعر إىل البحددث ( )عاقددات لغويددة ومعجميددة منتظمددة

إن اختيداره لاسدلوب إمدا أن يدتم ابلتحقيد  والتددقي ،  مثابعجداب، ا ماج الدذي يثدم 
وإمددا أن يددتم عددن بداهددة وطبددع، ويف كلتددا احلددالت ني، ال بددد مددن تددوافر املوهبددة واأدد ة، وإال  

 .( )كان يف االختيار تلّنع وتكلف
وقد تنوع  األساليب ا مالية الس  أ إليها املنعي يف لغته الشعرية، وبددت علدى 

 ،واحلددددددذف ،والدددددددراما ،التكددددددرار :األسدددددداليب، ومددددددن تلددددددع مجدددددداي جتلدددددد  يعا يدددددده حنددددددو
كلوحدة   بلغتده، فكا د  الشداعر  سدجهاوالنداء، وغمها من األساليب الس االستفهاش، و 

 :احملدددور األوج: اأبدددرز تلدددع الظدددواهر يف حمدددورين، مهددد أ ددده ركدددن حتديددددبيدددد . رسددداش مددداهر
 .الدراميةمجالية اللغة : مجالية أسلوب التكرار، واحملور الثاي

 :مجالية أسلوب التكرار :احملور األول

 بكدرة بيدديعد التكرار واحدا  من الظواهر الدس رافقد  الشدعر العدر  مندذ علدوره امل
، إذ صار يعدد لدو   مدن ألدوان التجديدد وملمو   شكا   أ ه حتوج يف لغة الشعر احلديث

سد ر  حدرف، أو كلمدة، أو عبدارة، أو :تكرار التكرار هو، ف( )البارزة يف الشعر احلديث
  .( )عري مكون من أكثر من س ر شعريمق ع ش وس ر شعري كامل، أ

                                                 

 .(    -6   :ص) جاب ،النقد األد  احلديث: ينظر (( 
 .(1 :ص) عبد امل لبل ،كوين البديعيالت: بناء األسلوب يف شعر احلداثة: ينظر ( )
 .( 7  - 7  :ص) لنحويل، األدب ابسامي وإ سا يته وعامليته: ينظر ( )
 . ( 6 :ص) مائكةلل ،قلا  الشعر املعاصر: ينظر ( )
 .(76 - 7 :ص) املرجع الساب : ينظر ( )
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تكددرار درامددي و فسدددي يسددتهدف أصددا  البدددوح "  احلدددديثالشددعر  لغددة والتكددرار يف
ولعدل يف هدذا . ( )" حاسيس الشاعر الباطنة، أو حالتده الذهنيدة، وابحيداء يعدان ةتلفدة

لددى وظيفددة التكددرار وأمهيتدده يف الددن ، إذ إن الشدداعر يعمددد إىل تكددرار القددوج مددا يؤكددد ع
والبكيددد  علدددى  ،جعلتددده يعمدددد إىل التأكيدددد عليهدددا بدددهيددددج علدددى حالدددة شدددعورية ملتلدددقة 

، بددل وجدددت ذه الظدداهرة مل تقددف عنددد الشددعر احلددديثالعنلددر املكددرر، وال شددع أن هدد
ثمهددا يف  فددس املتلقدديد  تيجددة يف مسددمة الشددعر العددر  كافددة إال أهنددا تبايندد  يف مدددى م

 .الة الشاعر واملوقف الذي قيل  فيهحبارتباطها 
  مندددا  وأشدددكاج ةتلفدددة، بيدددد أن مدددا (احلدددب كلّددده)حلدددر التكدددرار يف ديدددوان وقدددد 

ددد رتيبدددا  وادددا  يف لغتددده  ه، حبيدددث مل  علدددرف يف اسدددتخدامهيلفددد  اال تبددداه أن املنعدددي مل ُيس 
فلددم يلددل بتكددراره  ،لددى موسدديقى الكلمددات الداخليددةحددافل عابيقددا  أن الشددعرية، كمددا 

، بدل جداء التكدرار علدى شدكل أ غداش مجاليدة موسديقاه إىل احلد الدذي متجده األذن لركاكدة
 :القليدة، ومن األمثلة على ذلع، قوله يف أثناءتظهر وختتفي 

تِيَاق  .. ىَهوَ   ..ح  ُتراق  وَورُ .. واش 

َد الِفراق   َق َبع   .( )وَقل ب  ََتَزَّ

القدداف يف املق ددع السدداب ، وقددد يقددوج قائددل و األلددف  احددل أن املنعددي كددرر حددريف 
ددع   ن الشدداعر  بدد ني قدرتدده الشددعرية، وهددذا صددحيا، واللددحيا يإىل هددذا األسددلوبد ل د  م 

 دددب أن ينظدددر إىل السددديا  الدددذي وردت فيددده احلدددروف، إن املعدددىن يلدددف حالدددة  ،  أيلدددا
بعدث  غمدة موسديقية بد ني الكلمدات  –نداه –الشاعر من لوعة احلب والفدرا ، فدالتكرار 

، وبدددا إيقاعهددا منسددجما  وحالددة الشدداعر، ولددو الحظنددا أن حددرف األلددف رثددل حالددة مددد
 سداعد الشداعر ليخدرج مدا ياقيده مدن صدبابةاستمرار مد اللدوت، وكأ ده ي يف همأس قدو 

، على النقيع من حرف القاف الذي رثل حالة ا ق ا  لللوت وتوقفده، ع  اللوت
سدددداكنا  يف املق ددددع  -يف ثاثددددة مواهددددع –حظنددددا أيلددددا  أن حددددرف القدددداف جدددداء ولددددو ال

 .توقف وسكونالساب د ليمثل حالة 
 

                                                 

، موريدددده. سلددددد،  األدب الغددددر ت ددددور أشددددكاله وموهددددوعاته بتددددأثم (ش971 -511 )الشددددعر العددددر  احلددددديث  ( )
  (.   :ص)

 .(  :ص) منعيلل ،احلب  كله: ديوان (( 
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 دورا  يف ابيقدددددا  الدددددداخلي أدىومدددددن األمثلدددددة أيلدددددا  علدددددى تكدددددرار احلدددددرف الدددددذي 
 :عند املنعي، قوله للكلمات

 ..َوَطنِي.. َعاملَِي  .. ِجنَاِن  .. َجنَاِن .. ُروِحي  

 .( )يا ُمن تَهى َحَزِن .. َجَذيِل يا ُمبتََدا 

التكددرار علددى مسدددتوى  غمددة مددن متددددفقا  إن املتأمددل يف املق ددع السدداب   ددد سدديا  
و  الندداء  ،(سدبع مدرات ) حدرف الندون ، و (مدرات  سدبع) حرف اليداء احلروف، فنجد 

وحدددرف ، (مدددرات  أربدددع) األلدددف وحدددرف  ،(سدددبع مدددرات) جددداءت –تقدددديرا  ابلندددداء  –
، وال أظدن الشداعر قدد تعمدد التكدرار (ثاب مدرات)، وحرف امليم (اب مراتث) ا يم 

تُرهدي عند كتابة هدذا الدن ، وإمندا كدان بداخلده صدوت يبحدث عدن صدداه يف أوصداف 
ن أن يشددعر، األمددر الددذي أهددفى كلمددات دو ال، فتولددد هددذا ابيقددا  بدد ني حددروف حمبوبتدده

أو السددامعد ألن التكددرار يف أبسددط  علددى الددن   غمددا  موسدديقيا  جارفددا   تدداح أذن املتلقددي
  .وظيفة له هو اللوت الذي يردد على األذن

يف شددعر املنعددي،  قددف عنددد تكددرار الكلمددة،  ددو   خددر مددن التكددرار وابال تقدداج إىل 
 :ومن أمثلته

َرهُ .. َيا َمن  َسَلب ِت ِمَن التَُّفاِح   ُسكَّ

َرا   َب ُيث ِمُلنِي.. ُسك   ألنَّ َهَواِك الَعذ 

 َزلَّ َفِمي.. ؟ معاَذ اللِ !را  أقلُت ُسك  

را   ُت ُشك  ُب ُيث ِمُلنِي.. قَصد   .( )َهَواِك الَعذ 

، وتتجلدى مجاليدة التكدرار يف مراوغدة (يثملد   –ُسدكرا  ) يظهدر التكدرار يف كلمتد ني 
ث إن الشداعر جعدل كلمدة ، حيد(سدكر ) املعىن الذي استخدمه الشاعر يف أصل كلمة 

ة احملبوبدددة، وهدددذا ال عدددم أوصدددل الشددداعر إىل النشدددو  ريددد ل عدددم األوىل وصدددفا  ( ُسدددكرُه ) 
شدعوره ح  أصبا مثا ، وكدأن الشداعر قدد فقدد  الثا ية،( ُسكرا  )وتغييب العقل يف كلمة 

صدددحوته إىل تكدددرار الكلمدددة يف  بعدددد تنبددده ، مث إن الشددداعرهيلدددعندددد خت ذدددذا ال عدددم وعيدددهو 
 على أ ه يلحا هذا اأ أ حاوج أن ف ،الثالثة  (ُسكرا  ) استفهامي أقل  فعا   قالب

                                                 

 .(  :ص) منعيلل ،احلب  كله: ديوان( ) 
 .(6  :ص) املرجع الساب  ( )
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 ني ليتغددم حددرف السدد إىل  قددا  ةهدداف فددس الكلمددة وإوذلددع بتكددرار  ،خ ددأ لغددوي     
ابسددامي  ال ددابعاملعددىن رأسددا  علددى عقددب، ويتحددوج مددن سددكر إىل شددكر، وهنددا يظهددر 

يدوحي لقارئده   ده مل  حيداوج أن الذي حيرش هدذا السدلوأب ويرفلده ويشدينه، إال أن الشداعر
، فتتجلدى وظيفدة يدوازي فعدل معداقر اأمدر ريد  حمبوبتدهمدا فعلده  وأن ،ر حقيقدةاأم يعقر

 وأدتعدددن وظيفتهدددا  الدددس عددد تللكلمدددة   –إن جدددازت التسدددمية  –التكدددرار القلددددي 
فالشددداعر بشدددر يتحددددب إىل بشدددر " ، داخدددل الدددن  أكثدددر مدددن وقعهدددا املوسددديقي معناهدددا

كدددي  عدددل جتربتددده الشدددعرية ويعمدددل جاهددددا  ليعثدددر علدددى أجدددود األلفدددا  يف أجدددود  سددد  ل
يف إطددار احلنكددة  داخلددة، كمددا ركددن أن تكددون وظيفددة التكددرار ( )"تعددي  لدددى اآلخددرين

 .ادازية والتاعب ادازي من خاج اللجوء للجناع الناق 
وال  عدش تكرار ا مل يف شعر املنعي إال أ ه كان حاهرا  بنسبة أقل وتكاد تكدون 

واصددفا   املنعدي قدوجومدن األمثلددة علدى تكدرار ا مدل،  ،تقليلدة مقار دة ابحلدروف والكلمدا
 :حاله بعد ا قلاء شهر رملان

َداح   ُت أمل َُس حَل َن الصُّ  ..فََم ُعد 

بَاح   َء الصَّ َمُع َضو  ُت أس   .( )..وَما ُعد 

، والشدداعر هنددا ينفددي (مددا عدددت ) يقددع أسددلوب التكددرار يف ا ملددة الفعليددة املنفيددة 
ن الشعائر الدينية الرملدا ية قدد اختفد  مدع زواج شدهر رملدان قياش احلواع بدورهاد أل

ابلددتاوات القر  يددة، وال بدد وغ النهددار  صددادحةاملبددارأب، فمددا عدداد يسددمع أصددوات املدد ذن 
: مثددل ،داللددة معندداهبعددد صدداة الفجددر، وإن كددان هددوء اللددباح أخددذ أبعددادا  أخددرى يف 

يف أسدددلوب  -ظدددر الباحدددث مدددن وجهدددة   – يوفددد   بيدددد أن الشددداعر مل اسدددتمرار احليددداة،
، ( أملدددس حلدددن اللدددداح  )  تكدددرار املق دددع السددداب د ألن اللحدددن ال يلمدددس وإمندددا يسدددمع

ولدددو أبددددج  ،(أامسدددع هدددوء اللدددباح  ) عُر بددده وال ُيسدددمع كمدددا ذكدددر الشددداعرواللدددوء ُيشددد
ويبددادج  إن الشدداعر أراد أن حيددوج وظيفددة احلددواع: وإن قدداج قائددل بينهمددا لكا دد  أجنددع،

لمدددس يدددا ا ية وقدددع رحيدددل شدددهر رملدددان املبدددارأب يف  فسددده، فأصدددبد ليلدددف شددددبينهدددا
ن مثل هدذا القدوج قدد يُقبدل يف عدامل الشدعر، إال أن طبيعدة يسمع، ويسمع يا يلمس، وإ

 يف  إىل الغمو  متيلال و متيل إىل الوهوح والسهولة،   -كما أسلفنا   -لغة الشاعر

                                                 

 .(9  :ص) دورل ،الشعر كيف  فهمه و تذوقه ( )
 .(61:ص) منعيلل ،احلب  كله: ديوان ( )
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 لقدارئ ملثدل هدذا التأويدل،تعقيدد يف تراكيبهدا أو صدورها، حد  يدذهب االوال  ،لغتها
دج أدوار احلدواع قدد يكدون مقبدوال  شدري ة أن حيمدل قريندة دالدة بد ني األلفدا  اكما أن تب

 .ب ني ملس اللحن، وامسا  اللوء فيما أحسبلتشبأب يف املعىن، لكن هذا مل يظهر 

 :مجالية أسلوب اللغة الدرامية: احملور الثاين

واشددددددت  " ، ( )أو العمددددددل أو األداءالدددددددراما كلمددددددة إغريقيددددددة تفيددددددد ملدددددددر الفعددددددل 
، والددراما ( )"اليو  يدة، ومعناهدا عمدل الشديء ( دراميندون ) مل لا الددراما مدن كلمدة 

 دددو  مدددن أ دددوا  الفدددن األد  ارتب ددد  مدددن حيدددث اللغدددة : " إمندددا هدددي يف مفهومهدددا العددداش
ابلروايددددة والقلددددة، واختلفدددد  عنهمددددا يف تلددددوير اللددددرا ، وجتسدددديد احلدددددب، وتكثيددددف 

 .( )"دةالعق
تخداش األسددددلوب الدددددرامي يف بندددداء وقددددد عمددددد بعددددع الشددددعراء يف علددددر  إىل اسدددد

القلددديدة، فخ ددد  القلدددائد خ دددوات متقدمدددة حندددو الدراميدددة، وشدددكل  خ دددواهتم حندددو 
 .هذه التقنية ملمحا  متغما  على النظاش التقليدي للقليدة العربية

سدددتوى الفدددن، ويتلدددا أن القلددديدة ب ابعهدددا الددددرامي، أخدددذت مسدددتوي ني علدددى م
وعلددى مسددتوى احليدداة ذاهتددا، فددنحن ال  ستبلددر يف هددذه القلدديدة ذات ال ددابع الدددرامي 

علدددى تددده فنيدددا  فحسدددب، بدددل  عددداين قدر  بنددداء  شددداعر علدددى بنددداء عملددده الشدددعري يقددددرة ال
، وتكتسدب القلديدة العربيدة احلديثدة بنيتهدا الدراميدة مدن تعددد ( )املشاركة يف بنداء احليداة

كمددا   قدددا اللدورة يف قالددب زمدداي ومكدداي يلدف املشدداهد املتعددددة،األصدوات فيهددا، وت
األسددددلوب  بددددذلع يظهددددراألحددددداب واملواقددددف، ف نهددددمأهنددددا ترسددددم مامددددا األشددددخاص 

 .( ) ابع دراميب  يف لغة القليدة السردي والقللي
وقدددددد  دددددأ املنعدددددي إىل أسدددددلوب اللغدددددة الدراميدددددة يف بعدددددع قلدددددائدهد أل ددددده أسدددددلوب 

إن أبددددرز . طبيعددددة احليدددداة العلددددرية مددددععرية ا ديدددددة ويتناسددددب يسددددتوعب امللددددام ني الشدددد
السدرد القللدي، وتعددد األصدوات، واحلدوار، يف املاما الدرامية يف شدعر املنعدي تظهدر 

واللدددرا ، وهدددي مامدددا متداخلدددة يف القلدددائد ذات البنددداء الددددرامي، لددديس مدددن السدددهل 

                                                 

 .(6   :ص) داوسنل، (موسوعة املل لا النقدي) الدراما والدرامي : ينظر (( 
 .(  :ص) سرحانل ،دراسات يف األدب املسرحي ( )
 .(7:ص) دبليو .سلد ،الدراما والدرامية: مقدمة كتاب   ( )
 .(    :ص) امساعيلب ،قلا ه وظواهره الفنية واملعنوية: الشعر العر  املعاصر: ينظر  ( )
 .(6  :ص) لحاويل ،لشعر احلديثفنية التعبم يف ا :ينظر ( )
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لتكدون  د وا بهداابملداش الفلل بينها ودراستها حت  عنوا ت منفللة، لكنندا سدنحاوج 
 :يقوج املنعي يف إحدى قلائده. طبيعتها الدرامية ا وفهمأيسر يف فهمه

 ..َجَلَست  ُهنَاك  

 
ِ
ََمء ُو السَّ ه  بِِه َصف   َوج 

 وُُح رُة احلُُلِم اخلَُجولِ 

 ..وَبع ُض أحَزاِن األِصيل  

ه    ..وج 

 ..أطلَّ عىل اخلَلِيِج كأنَّهُ 

 !َشَفق  ُيَقابُِلُه َشَفق  

ج  َدَنا  ..َمو 

اطِئ الَغاِِف َعَلي َها  ُيل ِقي َسالَم الشَّ

نَتَي َها َرى ُتاَلِمُس َوج   وَنَسائِم  َسك 

 :َكاَنت  َثالُث َقَصائِدٍ 

 "أن ثى  "

ج " اطِئ الَغاِِف   َوَمو   "الشَّ

ِب  َوأن َسام "  "الُغُرو 

 .( )أيُّ الَقَصائِِد َهذِه َكاَنت  أَرق  ؟

رامي يف هددددذا املق ددددع بشددددكل ابرز، حيددددث شددددكل الفلدددداء ي غددددى األسددددلوب الددددد
املكددداي حلدددورا  هددديمن علدددى أحدددداب املق دددع بكدددل تفاصددديله، أال وهدددو البحدددر، وجتلددد  

الددد مند ألن الشددداعر فدددرغ إىل مجاليدددة  الدددس أوقفددد  حمدددرأب مجاليدددة املكدددان ابلوقفدددة الدراميدددة
 لددددور يفتفاصدددديل احل ، وبتتددددابع(جلسدددد  هندددداأب ) وصددددف حلددددور املددددرأة  ددددوار البحددددر 

املدددرأة اسدددتمرت التدددداعيات ا ماليدددة املكا يدددة، مدددا بددد ني حلدددور األ ثدددى، / وصدددف الوجددده
يف قالددب درامددي كددان ب لدده املشددهد، وأحداثدده مجاليددة  ومددوج الشدداطأ، وأ سدداش الغددروب

 .التلوير

                                                 

 .(5  -7  :ص) منعيلل ،احلب  كله: ديوان ( )
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يف بعع القلدائد، وال  " احلب كله " إن األسلوب الدرامي يلادف قارئ ديوان
داخدل الدن ، ومدن  تدؤدي دورهدا حتدتم وجدود شخلديات فاعلدة سيما اللغة احلوارية الس

 :ذلع قوج املنعي
َستَِها.. :َقاَلت   نيَا هِلَم   ..وأن َصتت الدُّ

ةٍ ُد ِمن  َتَكا  ..احلََجَرا أن  ُتن طِق ِرقَّ

ُر َدِمي "أشاِعر  أنَت ؟  "  واجتَاَح الُغُرو 

َ  ُت َوَِس   مِ النُّ َبْي  رِ الزُّ  ُجو  تَِخَرا ه   ُمف 

عر :ُت فقل ََتَك   َبيني وبَْي الشِّ  ُمع 

عرِ  ا .. كم اْنَزم ُت أَماَم الشِّ  !!!ُمن تَِِصَ

عُر يا قمري: وما ذاك؟ قلُت : َقالت    الشِّ

يِي .. روح  َتوُت   !!!ُأَخَرا  ا  أنُفَس َفتُح 

... 

ُس  ": قالت م   َخالَِدة  .. هلذا تظلُّ الشَّ

نى ُن َيف  رُ .. والغص   !! ما اندَثَرا.. ويبقى اجلذ 

... 

 أنِت ُمل ِهُمهُ .. اخللوُد لشعرٍ : قلُت 

 .( )!!!لإلهلاِم ُمن تَظَِرا  زاَل  ماوالقلُب 

، امسددا ابلقيمددة الشددعرية للددن  الشدداعر اتكددأ علددى أسددلوب درامددي رفيددع نأ احددل 
ة احلوار السدردي يف ، وقد وظف تقنيوحمبوبتهالشاعر  :ب ني رااحلو  حيث عمد إىل ثنائية

 السدامع ملدا يددور بد ني املتحداورين، وكدأن املتلقدي أشدبه مدا يكدون أمداش  بتداهااملق ع ليشد 
، قددم  احملبوبدة شموعدة (وحمبوبتده  –الشداعر )  شخلدانمسرحية م ثال  علدى خشدبتها 

من التسا الت أجاب عليهدا الشداعر ب دابع غد ي، وقدد أجداد إىل حدد كبدم بلدب  لغتده 
 .تلقي إىل حوار القليدةامل ا تباه أسهم يف جذب الشعرية  سلوب درامي

 

                                                 

 .( 7 - 7 -71 :ص) منعيلل ،احلب  كله: ديوان ( )
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إن للمنعددي أسدداليب دراميددة تفددنن يف براعددة اسددتخدامها وتلددويرها يف شددعره، مثددل 
 :أسلوب التسا ج الذي يقتلي وجود حوار مسب ، يقوج

 ..َفََم َماُء اخلليِج ِسَوى.. اخلَليَج  َسِل 

ِل اهلََوى ع َأه   .( )ِمن  َساِهِر املَُقلِ .. ُدُمو 

يف سددددبب  ن يف املعددددىن الددددذي ابتكدددره الشدددداعر وكأ ددده حقيقددددةإن مجاليدددة اللغددددة تكمددد
د ألن أسدددلوب األمدددر يف املبتدددد  البحدددر، لقدددد جندددا املنعدددي يف هدددذا االبتكدددار ميددداهملوحدددة 

يثبد  بدا  ه، فكأ ده حيداوج أنالسؤاج، يقتلي امتددادا  حلدوار مسدب  بد ني الشداعر وحمبوبتد
يكدددداد يكددددون ( ي األدددديج سددددل) يف غياذددددا سدددداهرا  مددددع البحددددر، وأسددددلوب األمددددر  هبكدددداء

مسدددتحيا د ألن البحدددر لددديس بشدددرا ، لكدددن الشددداعر أع دددى حقيقدددة يف ميددداه البحدددر وهدددي 
 .امللوحة الس تستحلر حاسة الذو  فتثب  حقيقة دعواه

لقد تنوع  األساليب ا مالية يف لغة املنعي بتنو  مواقف جتربته الشدعرية، فبددت 
ة، ومددد ج بددد ني الشدددعرية والدراميدددة إىل حدددد ال لغتددده يف امسدددو كلمدددا  دددو  يف أسددداليبه املبتكدددر 

تتددداخل يف قلددية األجندداع األدبيددة، األمددر الددذي ميّدد  لغتدده بغنائيددة أقددرب مددا تكددون إىل 
 .طبيعة النفس البشرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 .( 9 :ص) منعيلل ،احلب  كله: ديوان( )
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 اخلامتة
 

والوقددوف  وأثرهددا يف تشددكيل املعددىن،اللغددة  مجاليددةبعددد هددذه الدراسددة املددوج ة حددوج 
 : يجموعة من النتائج، منها خرج الباحث، "احلب كله " يف ديوان  هرهاظواأبرز عند 

  سدددعى املنعدددي إىل ابتكدددار دالالت جديددددة، وأبعددداد خلدددبة متشدددعبة للغدددة
 .الشعرية، و تج عن ذلع ثراء معجمه الشعري

  واهرهدا، وقدد علدى احللدارة وتقنياهتدا وظتددج  يف لغة املنعدي ألفدا  تظهر
 .طاقاهتا يف شعره أفاد منها الشاعر واستثمر

  إذ ا قسددددددموا  تيجددددددة اللغددددددة عنددددددد أصددددددحاب الشددددددعر احلددددددديث تشددددددظ ،
قسددم ا تلددر :  -مددن وجهددة  ظددر الباحددث  -توجهدداهتم وأفكددارهم إىل قسددم ني

للبساطة والسهولة يف اللغة ومدلوالهتا، وقسم  خر  من اببحياء والرم  ورفدع 
ف غددد  الغنائيدددة فكدددان املنعدددي مدددن أ لدددار البسددداطة والسدددهولة فكدددرة البسددداطة، 
 .بذلع على شعره

 أسدددلوب التكدددرار الدددذي  :مثدددل ،وظدددف املنعدددي أسددداليب جديددددة يف شدددعره
لغتددده الشدددعرية أبعدددادا  دالليدددة يف تشدددكل املعدددىن، كمدددا عمدددد إىل أسدددلوب   أع دددى

 .اللغة الدرامية الس أهف  على لغته الشعرية طابعا  مجاليا  يف إثراء معا يه
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 داوسن، ع دبليو، ، (موسوعة املوطلح النقد )  الدراما والدرامي

احد لؤلؤة، وزارة الثقافة وابعاش، دار الرشيد للنشر، عبد الو : ت
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