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 أنموذجاً  قصيدة "وادي الدوح" ليوسف نعيم أثر الطبيعية في الشعر

Natural effect in hair 
The poem "Valley of the Prophets" by Youssef Naim model 

 عبد الرحيم حمدان حمدانالدكتور/
abedhamdan2013@yahoo.com 

 ملخص:
ومن بين  ا،فيه ومواطن الجمال التي حباها هللا في فلسطين،طبيعة الوصف  إلىيهدف هذا البحث      

دباء ألتناوله الشعراء وا في قرية بيت حانون شمال غزة، والذيمجالي الحسن في الطبيعة وادي الدوح 
 بالوصف.
يت حانون، قرية ب الطبيعة في قارب فيها مجالي ،قصيدة للشاعر يوسف نعيم حوليدور هذا البحث     

قسم منهج الوصفي التحليلي لدراسته، وأن تالالباحث اقتضت طبيعة الدراسة أن يختار  إذوهو وادي الدوح، 
 .إلى مبحثينالدراسة بعد المدخل 

 :القصيدة، بينما عالج المبحث الثانيقاربتها المضامين واألفكار التي  :تناول المبحث األول    
ختم البحث ، و ىالخصائص الفنية لهذا النص الشعري وهي: اللغة واألسلوب، والصور الشعرية، والموسيق

 أبرز النتائج التي توصل إليها، وأتبع بذكر قائمة بالمصادر والمراجع.بذكر 
ة في هذه القصيدة يعد صور الطبيعة وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج من أهمها: أن وصف     

عتها وسحرها طبي :بيت حانون، ومرآة صادقة لحياة الشاعر التي عاش فيها من حيثقرية دقيقة للبيئة في 
، وهي لوحة بارعة الرسم أنيقة األلوان، محكمة البناء، اوأطياره اوأشجاره "وادي الدوح"ممثلة في وجمالها 

 .تشد انتباه المتلقين، وتثير اهتمامهم
 "."وادي الدوحالكلمات المفتاحية: الطبيعة، قصيدة شعرية، 

 

Abstract: 
   This research aims at describing the nature of Palestine and the beauty of it 

where God loved this country. Among the areas of Hassan in nature Wadi Al-Doh 
in the village of Beit Hanoun in northern Gaza, which was addressed by poets and 

writers description. 
    This research revolves around a poem by the poet Youssef Naeem, in which he 
is surrounded by two areas of the natural village of Beit Hanoun, the Wadi al-

Doh. The nature of the study required the researcher to choose the analytical 
descriptive method for his study and to divide the study after the entrance to two 

sections. 
    The second topic dealt with the artistic characteristics of this poetic text: 

language and style, poetic images, music, and the conclusion of the research by 
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mentioning the most important findings, followed by a list of sources and 
references. 
    The study reached a number of results, the most important of which are: The 

description of nature in this poem is an accurate picture of the environment in the 
village of Beit Hanoun, and a true mirror of the life of the poet in which he lived 

in terms of: nature, charm and beauty represented in "Wadi Al-Doh" and trees and 
aviary, Elegant colors, court building, attract the attention of recipients, and raise 

their interest. 
Keywords: Nature, Poetic Poem, "Valley of the Doh". 

 مدخل:

طبيعة ساحرة بهللا هذه القرية  اختص إذ، (1)ا من مالمح قرية بيت حانون ا بارزا تمثل الطبيعة ملمحا     
امتازت ، وجرت في جوانبها الوديان، و لطيوروالبساتين، وغنت على أغصانها ا حقولفاتنة، إذ كثرت فيها ال

الممتدة التي تنبت فيها حقول القمح الواسعة، والكروم المتنوعة األشجار والثمار، والمراعي طبيعتها بسهولها 
ماتها العليلة ونسح الفالحون فرحين بحقولهم الخضراء، ر تادها المواشي واألنعام، وفيها يسر الغناء التي ت

 .بها وحلا زاهية، أخذ بسحر جمالها كلُّ من رآها لوانا أالتي كساها الربيع  وبساتينها

 هيام بمفاتنها،كثروا من وصفها والأ، فموفجرت قرائحه ،هذه الطبيعة الفاتنة أخذت بعقول الشعراء وألبابهم
كأنه  إلحضاره في ذهن السامع ؛حال الشيء وهيئته على ما هي عليه في الواقع شرح" :ويقصد بالوصف
 (.2) يراه أو يشعر به

 ،فؤاده وتبوصفه أحد أبناء هذه القرية أثرت طبيعتها في نفسه، واسته ؛(3) والشاعر يوسف نعيم 
 ،جوى فؤادهويبثها ن ،وبساتينها وكرومها ووديانها ،هالحقو  جمالواستثارت عواطفه ومشاعره، فأخذ يتأمل 

ه لقه بمدينتاألمر الذي يشي بشدة تع ؛تتجلى فيه عاطفته الجياشة ،فجاء شعره متناهي الدقة ،ولواعج قلبه
 ا.نافهكالتي شب فيها، ودرج على أرضها، وعاش في أ

 الشاعر أساليب رصد إن إذ الوصفي، التحليلي المنهج إلى تحتكم أن الدراسة طبيعة اقتضت     

ا والوقوف المتلقي، المضامين الفكرية إلى في تقديم  األدوات وبيان وتصنيفها، بنائها أدوات على أيضا

المضامين، واإلبانة عن القيم الجمالية والتعبيرية في النصوص الشعرية، مقاربة هذه  في التي وظفها
 الفنية واألبعاد والمالمح السمات إبراز والوقوف على بنية النص الداخلية، وتحليل دًلًلته، إلى جانب

                                                                 

( بيت حانون: قرية زراعية، تقع في الشمال الشرقي من قرية غزة، تشتهر بزراعة البرتقال، وهي تشتمل على آثار إسالمية منها "جامع  1
، ص: 3، ق 3، ج 3113هـ، مصطفى، الدباغ، بالدنا فلسطين، )كفر قرع: دار الهدى،  716النصر" الذي يعود إنشاؤه إلى سنة 

223 -222.) 
 .224م، ص 3167، 2ز عتيق، األدب العربي في األندلس، بيروت، دار النهضة العربية، ط( عبد العزي 2
 م، وله 2031م، أصدر ديوان شعر بعنوان "ذكريات ًل تعود" سنة  3146( يوسف نعيم: شاعر وروائي من مواليد بيت حانون  3

 .2006رواية بعنوان: الطريق إلى المجهول" صدرت عام.    
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التحليلي الوصفي أداة  المنهج اتخاذ الباحث على حت م ذلك كل تلك المضامين؛ بها اصطبغت التي
 .النقدية الدراسات من النوع لمثل هذا األساليب أنسب ألنه ؛للدراسة

 :مناسبة القصيدة
انون ومنها بيت ح وفي أثناء زيارته لمدينته ،الشاعر إلى أرض الوطن من غربته الطويلةأن عاد بعد    

 حالههالني وأدمى قلبي ما رأيت من َتغ ير ل فقد ، عبر عن إحساسه بقوله:"وادي الدوح أحد أوديتها المعروفة
عاش في قلبي وخاطري  الذي)وادي الدوح(، إذ إن الخراب وأكوام القمامة والنفايات باتت تغمر المكان 

ا من الزمن، فكتب  . (1")هذه القصيدة تعقودا
 ا:وادي الدوح لغة واصطالحً 

يل ومنفذاا. والجمع:  الوادي: كلُّ منفَرج بين الجبال والت ِّالل واآلكام ُسم ِّي بذلك لسيالنه، يكون مسلكاا للس 
 ( 3).جمع دوحة، وهي الشجرة العظيمة المتشعبة الفروع الدوح:و(. 2َأْوديٌة، َوُوْدياٌن)

 دة عبر الكروم والبياراتينحدر من شرق البل ،بيت حانون قرية هو واٍد معروف في ف ،وادي الدوحأما 
أراضي  لىإحتى يصل عن اليمن بيارة شراب، وعن الشمال آخر بيارة الباشا؛  ويحدها إلى شمالها، متجها 

ويقطع هذا الوادي طريٌق زراعيٌّ ممتد من الغرب إلى الشرق، بلدة دمرة المحتلة، وصوًلا إلى وادي هربيا، 
كثير  ،هذا الوادي وارف الظاللوعند فيضانه يقطع الطريق على الفالحين، ويمنعهم من العبور، وكان 

 (.   4) ونباتات السموة التي تستخدم في معالجة الجروح ،الخوص، يمتاز بكثرة نبات رياطاأل
 البلدات الفلسطينية بكثرة أوديتها التي خصها هللا بأشجار وارفة الظالل، بين رفت قرية بيت حانون عُ 

من هذه و  ،وتغني األطيار ،واألزهار األشجار أوديتها وبكثرة ثمارها، ووفرة إزهارها، إذ تنبت على حواف
ْوح، ووادي لِّسن، ووادي النَّدى؛ وبسباأل ودية التي ب هذه األودية وادي بيت حانون، ووادي النَّزَّازة، ووادي الدَّ

 (. 5) تحتفظ بالماء لفترات طويلة من السنة
 :وصف األودية في الشعر العربي

 كبيرة بوصف اأُلودية في بالدهم على مر عصور عناية-ًل سيما شعراء األندلس –الشعراء العرب  يَ نِّ عُ 
ا من عناصر الطبيعة، واتخذوا منها مالذاا وملجأ يبثونها همومهم وأحزانهم لكوندب العربي؛ األ ها عنصراا مهما

 .(6) وتحزن كما يحزنون  ،وأفراحهم وأتراحهم، فتفرح كما يفرحون 

                                                                 

 42، ص 2031يوان ذكريات ًل تعود، غزة، مطبعة األندلس، ( يوسف نعيم، د 1
 ( المعجم الوسيط: مادة )واد(. 2
 لسان العرب، مادة )دوح(. ) 3
 www.palestineremembered.com،2001( محمود الزعانين، بيت حانون تاريخ وحضارة، 4
 . 2001، بيت حانون تاريخ وحضارة،( محمود الزعانين 5
( ينظر في وصف شعراء األندلس لألودية: جميلة شحادة الخوري، الطبيعة في الشعر األندلسي، بيروت، رسالة ماجستير )غير  6

 .11 – 10، ص 3174منشورة(، الجامعة األمريكية، 

http://www.palestineremembered.com/
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ع أحبته بين ح فيها ميوقاته السعيدة التي كان يسأيتذكر  ندلسي محمد بن شعيب الكريانيفالشاعر األ
بيع الجارية تحت األشجار الباسقة يكرع الماء الزًلل ويشاهد البالبل تشدو فوق الغصون الخضراء والينا

 (: 1ونسيمها العطر) ،األشجار، والطبيعة ساحرة ترف بشذاها الطيب
 الغدايــــا وتلك الليالِ  وادي شنيايـــــــــــــــــــة         وتلكَ  ى هللاُ عَ رَ 

 الظاللِ  ق المياه وسحرِ وودْ         الغصونِ  ضرِ ن خُ ا بيْ نَ رحُ سْ ومَ 

 الزَّلل يــــــــــــرِ مِ نا في النَّ رعُ كْ مَ           هِ واحـــــــــــــــِـــ أدْ  تَ نا تحْ ومرتعُ 

وقد مالت األغصان  (،3اعتماد الرميكية) يلتقي محبوبته اعتاد أنالذي  (2)ومنهم الشاعر المعتمد بن عباد
 (:4وشدت الطير ألحانها اللطيفة المطربة، يقول)  ،والزهور

 ( 5!)يبالى وما أطْ ما أحْ  ا لنـــــــا      هللِ دً هْ عَ  حِ لْ ي الطَّ وادِ بِ  واذكرْ 

   ث الصباـــــــــيب والزهرً  األغــــ    صانُ  العطف وقد مالتِ  بجانِب            

 مطربا اً ــــــــــإَّل معجب ها     وليسبين ألحانــــــــــــِـــ  مازتْ  والطيرُ 

  ( 6):فيقول ،هو أبو الحسن بن نزار وادي األشات ،ويصف شاعر أندلسي آخر

 بك النعماءُ  ما أفضتْ  ا أذكرتُ لمَّ كُ     ي  وجدِ  يهيــــجُ  ادي األشــــــــاتِ وَ             

 ـــــــــه األنداء َـ لفحاتـــــــــ دتْ رّ بقد      سلطٌ مُ  ك والهجيـــــــــــــــــــــــرُ هلل ظلُ             

                                                                 

 3م، 3161، 2هللا عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  لسان الدين: اإلحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد ( ابن الخطيب، 1
 /53. 
( المعتمد بن عباد: أحد ملوك الطوائف، في مملكة إشبيلية، شاعر مشهور له ديوان شعري، نفاه المرابطون إلى المغرب ومات في  2

يق: إحسان عباس، بيروت، دار أحمد بن المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب تحق أغمات بالسجن )المقري،
 (.424- 424ص  5ج  3، م 3172صادر، 

هـ( شاعرة أندلسية، كانت جارية لُرَميك بن حجاج فُنسبت إليه، ثم تزوجت المعتمد بن عباد أمير إشبيلية،  422( اعتماد الرَُّمْيكِّيَّة ) 3
 .142/  5قري، نفح الطيب، ورافقته حتى نفيه على يد المرابطين إلى أغمات ووفاته هناك، انظر: الم

 .713/  3( السابق،  4
الطلح: نوع من الشجر، نسب إليه وادِّ بظاهر مدينة أشبيليه باألندلس، كان الشاعر المعتمد بن عباد ذا ولع بالتردد إليه، )ابن  ( 5

 منظور، لسان العرب، مادة طلح(.
 .341/  3المقري، نفح الطيب ، ) 6
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لف في آوفي العصر الحديث وصف الشاعر هالل سالم السيابي العماني جمال واٍد نزل به، فتت     
الفنية التي تعبر عن تكامل الطبيعة من جداول وأزهار وطيور، حتى تشكل لوحة متناسقة  قصيدته الصورةُ 

  (1) له:كمثل قو 

بيــــــــــــــــــــعِ ُحّلَة  بستْ لَ   حانـــهبالعبير من ريْ  تْ حَ فَ نَ  ا           ودً رُ بُ  الرَّ

 في هوى أقحوانــــــه  وينصبُ          للورد النسرين يبسمُ  بين زهـــــــــــــــرِ 

 في تحنانــــــــــــــه فذاك الغناءُ          إلى اإللـف الحمـــــــــــــــام حنَّ  وغناءُ 

 لوَّل فنا أفنانــــــــــــــــــــــه، ماَّلً          الخلــد ــــــــةُ ــــــــــــيا لواد كأنه جنــــــــ          

بخضرته ونفحها  كسا األرضقد فالربيع ، ها في الواديقأثر الطبيعة وتألالشاعر في األبيات السابقة يبرز 
 ،ألغصانوصوت النسيم وهو يداعب ا ،وتألفت ألوانها ،األزهارولو تأملنا تعبيره عن تفتح "برائحة أزهاره، 

كما يداعب الهوى الحسان، ألدركنا مدى استقصائه للصور وتتابعها في نسق جعل الوادي كأنه جنة الخلد، 
كما تبرز هذه الصورة خيال الشاعر في تعبيره عن مكنون نفسه، فكثير من الشعراء كانوا  ،لوًل هالكه وفنائه

متعهم بها وت ،لى شعرهم ظالا من عواطفهم ونبض أحاسيسهم التي تدل على مدى حبهم للطبيعةيلقون ع
  2).ا)وانسجام أرواحهم معه

اقتضت طبيعة الدراسة أن يقسم الباحث دراسته إلى مبحثين رئيسين سيتناولهما بشيء من التحليل بما  
 يتناسب وطبيعة البحث:

 :صيدة وادي الدوحاألول: المضامين الفكرية في ق بحثالم
 قصيدة وادي الدوح:

ومترابطة  ع متآلفةموزعة على أربعة مقاط ،ااثنين وثالثين بيتا  قصيدة وادي الدوحيبلغ عدد أبيات    
 يغلب عليها الوحدة الموضوعية والعضوية. 

 ،ويناجيها ،يحاكيهاه وأشواقه، فأخذ مشاركة الطبيعة في بث همومالحديث عن قصيدته بالشاعر بدأ 
القصيدة  وسيتم تقسيم المضامين الفكرية في هذه وأحاسيسه،مشاعره  اهتز لهتو  ،يتحرك نساناا إويجعل منها 

 إلى أربعة مضامين هي على التوالي:
 
 
 

                                                                 

 . 70، ص 3124عر العماني مقوماته واتجاهاته وخصائصه الفنية، القاهرة، دار المعارف، على عبد الخالق علي، الش) 1
     2007 - 3520العدد: -الحوار المتمدنالطبيعة في الشعر العماني، موقع حجاج سالمة،  ) 2

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%CC%C7%CC+%D3%E1%C7%E3%C9
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%CC%C7%CC+%D3%E1%C7%E3%C9
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1520
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  :وحنن غربة-أ

تالل لى بلدته التي أجبره اًلحإافتتح الشاعر قصيدته بوصف مشاعر الغربة والشوق والحنين 
  .استغرقت هذه المقدمة سبعة أبيات إذ ،م3176على تركها  الصهيوني قسراا 

ا بارزاا من مالمح تعلق ا فالوطن  ،هحبه لو ان بوطنه وارتباطه به سنإليعد الحنين إلى الوطن ملمحا
ومعاهد  ،يتهب جومدار  ،حمل في قلبه ذكريات حلوة قضاها في ربوعهيو  ،اا وحبا ه وجدا بيهيم  ،انسنإلروح ا
ين بباب مع خالنه شعره ذكريات الشويستعرض في  ،فأمسى يتغنى بماضيه ،حبابهأاقه و وملتقى رف ه،أنس

 ):1)الشاعر يقول  وأطياره،حيث وادي الدوح وأسراره  ،أحضان الطبيعة

 ذكرانا؟ طويت مع األيامموعدنا     وهل  حانون( هل أخلفتِ  يا )بيتَ 

 ــــرانا جْ ِقَلًى      مّني على بعده أو كان هِ  ما كان الفراقُ  الروحِ  يا توأمَ 

 ظمَنا ـــتُ لقضيـــْـــ  هُ زّودْ ي     لو لم أُ سدِ ه جَ قد كان زادي هوًى أسكنتُ 

 كانا؟ يذي الَّ مِ كانوا ُحلْ  نْ مَ  وأينَ         رحلوا؟قد  النُ والخِ  ةُ األحبّ  أينَ 

 !قد حانا ، علَّ الفجرَ الفجرَ  ويرقبُ         هُ يؤرقُ  على همٍّ  ـــــــتُ ـــــــــبييَــ  لٌ ك

 وأدت الصور ،استحضار صورة الواديمن خالل استدعى الشاعر في هذه األبيات ذكريات الماضي 
التعبيرية دورها في إبراز نسج وقائع الحدث من خالل التركيز على الجمل الخبرية واإلنشائية الموحية 

 بدًلًلت الموقف الذي أراد الشاعر تصويره. 
 لده، وتجربةبعن الشوق والحنين إلى يوسف نعيم في تعبيره تجربة الشاعر  بينا ويبدو أن ثمة تشابها 

 (2)الشاعر: ، يقولإلى بلده مصر الشاعر أحمد شوقي في حنينه وغربته
 (3)نأسى لوادينا مْ أ جى لواديكَ ينا     نشْ وادِ عَ  أشباهٌ  الطلحِ  يا نائحَ 

 (:4)عها مفي قصيدته التي ابن زيدون أو قل إن الشاعر يوسف نعيم تأثر كذلك بالشاعر األندلسي 
 َبِدْيـاًل ِمـْن َتداِنْينـا     َوَناَب َعـْن ِطْيـِب ُلْقَياَنـا َتَجاِفْيَنـا َأْضَحى التََّناِئي

وهو جو األسى  ،امعليه نا في الروح الشعري العام الذي يهيمالقصيدتين تشابها  تلكمايلمس القارئ في 
ي، والحنين قلى الوطن في قصيدة شو إالحنين الشوق و والحسرة والحزن، وفي الغرض الرئيس للقصيدتين في 
  عن اإليقاعات الموسيقية المنبعثة من الوزن والقافية،إلى الماضي العذب وذكرياته عند ابن زيدون، فضالا 
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واإليقاعات الداخلية، وفي المعجم الشعري، عالوة على التجربة الشعورية التي عبر عنها الشاعران، وهذ 
 العرب المحدثين.  التأثر بالموروث الشعري العربي أمر معهود عند الشعراء

 وادي الدوح: جماليات-ب 

ا منألدأب الشعراء على وصف ا  ري ، فوصفوا الوادي وما يجعناصر الطبيعة ودية؛ لكونها عنصراا مهما
رددون ة يا، ورعتثغو ل، وما يتواجد فيه من ماشيةئمن أشجار وخما حوافهنبت على يفيه من مياه، وما 

 أثر البيئة في نفسه. يوسف نعيم يبرز الشاعر  أناشيدهم العذبة، وفي هذه القصيدة

بما ادي الو  مفرداتُ  ،وتأنق في تصويرها إليها، ومن مجالي الطبيعة التي شدت الشاعر يوسف نعيم
 ،ينالحساسالشاعر: ورفاق الصبا، فمن الطيور التي وصفها  وأشجار وأطيارمن خمائل يشتمل عليه 

 1):، فراح يخاطب الوادي قائالا)والحمري ،والبلبل ،والهدهد

 وفردانا؟ك أسراًبا ـــــــــــــوقد كانت      تلهو بروض ،الحساسين يا وادي أينَ 

 ــًا وألحاناــــــــــــــأل الكون أنغامـــــوتم       مسامعنا؟البالبُل تشدو في  أينَ 

ـبالت ، عٌ مرفو  منتشيــًا       والرأُس  المختالُ  لكُ دهْد؛ المَ هُ والْ  َـــّ ِِ ــــــ  دانازْ مُ  اِج

َِ  يقلْ يُ  ِِ من ذيلِ  دُّ مُ يَ          هُ ــُـــ حاجب يُّ رِ مْ حِ ، والْ التحيَة  واناـــــــــــــــرّي ديمْ الخَ  ِه

في نفسه من  لتموالتعبير عما يع ،اتخذ الشاعر من وصفه للوادي متكأ ووسيلة لنقل تجربته الشعورية
  .حنين وشوق وذكريات أمضاها على جنبات هذا الوادي

ون تحت ظاللها الوارفة التي تغرد األطيار فوق أغصانها نسفغدت مالذاا ألهله يأ ،دياأما أشجار هذا الو 
إزالة  يجابية حميمة تسهم فيإويكتشف المتلقي أن العالقة بين الوادي وأهله عالقة وثيقة  ،أعذب األلحان

 ):2)شاعربريئاا طاهراا، يقول ال دي لهواا األحزان التي تؤرق األحباب والرفاق، فيلهون في رحاب الو اموم و اله

 ألوانا  مالعهد، واألحال )وادي الّدوح ( في ولٍه!    عن سالفِ  أسألُ  مررتُ 

 وعرفانا  اً ــــــــــبً حُ  وا        بربوٍة.. ضحكتْ ى كانوا إذا مرُّ ولَ فاق األُ الرِّ  عنِ 
ا بطبيعة بالده الساحرة الفاتنة،كان ويبدو أن الشاعر  رة ترددت في شعره مشاهد ولوحات كثي إذ مغرما

امتاح مادتها األصلية من مظاهر الطبيعة ومجاليها في مدينته، إنه يهيم بمظاهر الطبيعة، ففي أحضانها 
 .ا للمحبيننت ملتقى الخالن والرفاق، ومالذا فكا ؛يلتقي باألحبة وتشاركهم مجاليها فرحتهم وسرورهم وحبورهم

 وادي الدوح بين عهدين: -ج
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در ثروة وكان مص ،طويالا يموج بالحياة، ويضج بالحركة والحيوية والنشاط والجمال زمنااظل وادي الدوح 
 (1على لسان الوادي:) يقول الشاعر ،طبيعية ألهله

  ؟اه كما كاناــــــــــــــــَعِهدن رٌ ظل أمبني          هل ذّ رفًقا بنفسِك َّل ُتعَ  ،يا صاحِ 
 َدبَّ ُعودانا ـــــــحالي كحاِلك قد شاخْت مالمحنا         وابيــــــــــــضَّ مفرُقنا واحْ 

 ذكـــــــــــرانا  من بعضِ  َخلتْ  تٍ تردده             وذكريا مٍ سالم يبَق مّني سوى 
 ذانارْ راذيـــــــــــــــــــــنًا وجُ حَ  تأوي إليها       باقيٍة       وكومٍة ِمْن ُحَطاِم العمرِ 

 سكانا  البـــــــــوُم والغربانُ تـدثرني              وصاَر لي  نٌ وذي النفايات أكفا
 انا ــزَ ـــــــــــوأحْ    اْلُحْسن أْوَجاًعاُل بدِّ تُ              اِم ما َفِتَئتْ ـــــــــنائبُة األيَّ  فتلكَ 

د عد اًلحتالل الصهيوني لقرية بيت حانون، إذ امتدت إليه يبن الحال تغير تشير األبيات السابقة إلى أ 
شكل بقرية بيت حانون داخل حدود  الدوحترض أن تجري المياه في مجرى وادي ذلك أنه يف ،الشؤم والخراب

رى في ي ببناء سدود على المجطبيعي، ولكن اًلحتالل اإلسرائيلي شرع منذ بداية ثمانينيات القرن الماض
حل ف  .تدفق المياه إلى الوادي م؛ األمر الذي منع3142الجانب الشرقي منه داخل األراضي المحتلة عام 
ولم  ،جارويبست األش ،ًل حياة فيه وًل حركةا را قفغدا و  ،به الجفاف الذي قضى على مظاهر الحياة والجمال

 يئيةبحطام وخراب تسكنه الحرادين والجرذان، وتحول إلى مكرهة كومة من  باتو  ،من الوادي إًل اسمه بقَ ي
سعادة لغربان بالحساسين والحمريات، وانتقل الوادي من مصدر للاوم و بالفيه  بدلواستُ  ،تتراكم فيه النفايات

 .وتحول جماله إلى قبح وتشويه ور،والمرح والحبور إلى مأوى لألحزان والهموم والشر 
 ورجاء: أمل-د
ط إزاء هذا أي إحساس بالقنو في قصيدته الشاعر  لم يبدِّ على الرغم من المصيبة التي حلت بالوادي، ف  
ا جيا فأخذ يمد يده إلى السماء متضرعاا إلى هللا را ،، ولم يفقد األمل في عودة الحياة إلى الواديالمفجع الوضع

 ب األلحان، وتعود الذكرياتعذتصدح بأ أن يعم الخير الوادي ويغمره بماء المطر الغزير؛ لتعود األطيار
  (:2)الوادييه يقول الشاعر مناجياا السعيدة إل

ي عظيُم الفيضِ  قدْ  ،يا دوُح  فقلتُ   إحسانا  أحسنَت موعظتي       جزاَك َعنِّ
 طوفانا  ِرٍم يأتيكَ ــــــــــــــــــــهمرًا           بوابٍل عَ الغيث بعد الغيِث منْ  وجادكَ 

 واألكناف ما رانا  يجلو عن الصدرِ   دفعًا     ـــــــــنْ والوديان مُ  لسهلَ ا يقلِّبُ 

 تمع إليه؛سالشاعر ييشخص الشاعر الوادي، ويجعل منه إنساناا يلقي عليه المواعظ والعبر بصمت، و   
 ن آلَ سعيد، وحاضر حزي على تغير األحوال ما بين ماضٍ  ب الحياة: حلوها ومرها، وكان شاهداا بوصفه جر  

ا حركياا وسمعياا زاد من جمالها،  .إليه الوادي من إهمال وخراب وتشويه لقد أضفى الشاعر على الصورة ملمحا
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فتحولت إلى صورة مفعمة بالحيوية والحركة؛ األمر الذي جعلها تلفت انتباه المخاطب؛ لما فيها من وعظ 
 واضح.

ب، ست حزناا على ما ألمَّ به الوادي فحسفاألحاسيس التي تعتمل في أعماق الشاعر في هذا المقطع لي  
 ولكنها رغبة وأمل بعودة الحياة له، ولقاء األحبة والرفاق على ضفافه.

وارتباطهم  راهمقمن تعلق الشعراء ب لقد مثلت المضامين الفكرية التي قاربها الشاعر في قصيدته لوناا   
 لها.  وحبهم الجم   ،بها

 :صيدة وادي الدوحالثاني: السمات الفنية في ق بحثالم

ن قارب الباحث المضامين الفكرية في القصيدة التي كان يجمعها مقصد واحد، وهو وصف أبعد    
ن أفرد الحديث هنا ع ،جماليات طبيعة وادي الدوح الفاتنة، وما حلَّ به بعد ذلك من خراب ودمار وتشويه

رأى أن الكالم عن هذه المالمح أو السمات يقتضي النظر إليها من  حيثالمالمح الفنية لهذه القصيدة، 
اللغة واألسلوب، والصورة الفنية، والموسيقى الشعرية، وفيما يلي بيان لما استطاع  ي:خالل عناصر ثالثة ه

 .فنية سماتالباحث أن يلمحه أو يرصده في هذه القصيدة من 
 واألسلوب: اللغة-أوَّلً 

للغة هي ، فاوالمشاعر للتعبير عن األفكارجوهرية يحمل المعاني، وهي وسيلة  تعد اللغة الوعاء الذي
لى هدف مركزي في العملية اإلبداعية، ،المعنى نفسه  إذ تتحول إلى مقصد أساس في الخطاب الشعري، وا 

نما هي الغاية في حد ذاتها ؛إنها ليست وسيلة ألداء شيء ما فالشاعر يبحث عن المعنى، وحيث يعثر  ،وا 
ا من الظواهر اللغوية في هذه القصيدة (1) من خالل اللغة شعرياا  ليه، يبنيه بناءا ع ، وقد رصد الباحث عددا

 منها:
ي لفاظ التي يكثر الشاعر من ترديدها في البناء الفنأليقصد بالمعجم اللغوي المفردات وا المعجم اللغوي:-1

   ومما حوله من مظاهر الطبيعة. لشعره، ويمتاح الشاعر معجمه اللغوي من تجربته الشعورية،

لشعورية ها بذكاء وفطنة؛ لتناسب تجربته اختيار فقد عمد الشاعر إلى انتقاء مفردات قصيدته وألفاظها وا
 وأحاسيسه تجاه بقعة غالية عليه من وطنه، وهي وادي الدوح. 

إذ يستدعي  ،و معينفي تشكيل البنية اللغوية للعمل األدبي على نح اا ن للموضوع تأثير أومن المعلوم 
 .( 2) ويقتضي خلق محاورات ومجاورات بين األلفاظ ،استعمال كلمات ذات طابع خاص
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 ويمكن تقسيم الحقول الدًللية لمفردات القصيدة وعباراتها إلى الحقول الدًللية اآلتية:  

لحزن، القلق، الرفاق، األحباب، الخالن، الهم، ا :األلفاظ والعبارات الدالة على ذات الشاعر، وهي-أ
  .، الذكرياتالشوق 

األلفاظ والعبارات الدالة على الطبيعة: الخمائل، األشجار، الحساسين، الهدهد، البلبل، الحمري، -ب
 األرض. السهول، الليل، الفجر، الربح، اًلفالك، النجوم، الصبح، الغيث،  .البوم، العريان، الوادي

رها كل أداة لتوصيل جو األسى والحنين. فالحقول الدًللية بأسيستنتج القارئ أن المادة اللغوية للنص تش  
براز المعاناة الذاتية.  ترتبط بجو الحنين والشكوى، واستحضار الذكرى، وا 

ا يربط الماضي بالحاضر في تجربة الشاعر، فهو يشي بنظرة الشاعر في    والمعجم اللغوي للنص أيضا
يدل على نظرة الحنين والشوق والوفاء للماضي الذي يستحضره الماضي والحاضر؛ نظراا لمعاناة المنفى، كما 

االمعجم  شيوي ويتذكره، )المنفى والحنين إلى الوطن( بالذات  ارتباط الذات الشعرية الفرديةب أيضا
 ي ودمار جمالياته.دالواالتي تأثرت بخراب  الجماعية
ًل  ،رقيقة، لينة، بسيطة التراكيبأللفاظ سهلة، يلحظ المتلقي أن اأما من حيث خصائص المعجم، ف  

وبة ما أعذبها من ألفاظ كعذف ،توعر فيها وًل إغراب؛ األمر الذي جعلها تنقل تجربة الشاعر واضحة جلية
أللفاظ تتالءم مع معانيها في الشكوى والحنين، ! فاوما أرقها من عبارات كرقة نسيم الوادي !ماء الوادي

 تي رغب الشاعر في التعبير عنها.ال رؤاهاوتنسجم مع أفكار القصيدة و 
ا بألفاظ الطبيعة الحية، وما يتصل بها من أشجار ا وغنيا معجم الشاعر في هذه القصيدة ثريا جاء لقد  

 .في الواديوالحيوية ا يبعث الحياة وطيور ونباتات؛ ليرسم حضورا 
لها عن ة؛ ليعبر من خالاستخدم الشاعر األساليب الخبري التنويع بين األساليب الخبرية واإلنشائية:-3

 ): 1:)م الليل وما يحمله من ظالمو ا عن قدعبرا م أفكاره ومشاعره، يقول

 فالليل يخفي غيوًما َّل حدود لها      وفي الغيث أنواء قد تولد اَلنـــا         

 ن من سماتها التغير والتبدل، ولكن الخبر خرج عنأو  يام ًل يدوم لها حال،ألن اهنا أيخبر الشاعر 
همال ًل يقصد و  .معناه األصلي إلى معنى آخر وهو إظهار التحسر والحزن على ما ألم بالوادي من خراب وا 

نما قصد التعبير عن انبثاق األمل في نفس الشاعر وسط  الشاعر أن يخبر أن الليل قد اشتد ظالمه؛ وا 
 ركةي نابضة بالحيوية والحالواد في الشدة والظالم؛ ليعم الخير الوفير، وتعود الحياة إلى سابق عهدها

 .والنشاط
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ا تجلى األسلوب الخبري    لوطن، لفي عدد من األبيات الشعرية التي تجسد معاني الشوق والحنين أيضا
عن الذكريات والحسرة واأللم على ضياع األيام العذبة التي قضاها في ربوع هذا الوطن بسبب الغربة  وتعبر
 ) 1) :الشوق إلى الوطن يقول الشاعرعنهما من مشاعر ا نجم وم ،والنفي

 لو لم أزّوده لقضيــــــــــت ظمَنا    ته جسدي   ــــــــقد كان زادي هوًى أسكن

 قد حانا الفجرَ  الفجَر، علَّ  ه    ويرقبُ يؤرقُ    همٍّ   على  تُ ــــــــــــــــــــــيبي لٌ ك

ن األساليب الخبرية في شعر الشاعر قد خرجت عن كونها مجرد خبر يلقى إلى السامع، أيدرك المتلقي  
 سبغ علىأواتساع األسلوب الخبري لمثل هذه المعاني قد  .ويفيد أغراضا مختلفة كثيرة،فصار يحمل معاني 
 ،ربته اإلنسانيةلتج اقا فَ ا فيها وَ منوعا  ،يضا ًلستخدام األساليب اإلنشائيةأجنح الشاعر ، و شعره حالوة وجماًلا 

 واألمر.  ومنها النداء واًلستفهام والتمني

والغرض   صاح، يا من ذا الذي. دوح، يايا  ،النداء: يا بيت حانون، يا توأم الروحأسلوب ومن أمثلة   
وقربه من  ،إليه وشوقه، وطنهبلفت انتباه المتلقي على حنين الشاعر، وتعلقه هو البالغي من هذه النداءات 

  (2: )وعالقته الحميمة بعناصر الطبيعة في بالده، هقلب

 !األعماق أشجاناأجابني الدوح: يا َمْن ذا يسائلني        كفى ُتحّرُك في 

َِ           هُ في قلبــــــــــي مواجعَ  كفى تجددُ    في األحشاِء نيرانا وتبعُت الشوَق

 دناه كما كانا ـــــــــــهل ظل أمُر َعهِ           يا صاِح، رفًقا بنفسِك َّل ُتَعّدبني
ا بأساليب اًلستفهام في قصيدته،    ذ أكثر من استخدامها مثل: أبن إويبدو أن الشاعر كان مغرما

  (:3)تذكرنا؟ هل ما زلت  كانوا؟الحساسين؟ أين البالبل؟ أين األحبة؟ أين من 
 وفردانا؟وضك أسراًبا وقد كانت       تلهو بر  ،أين الحساسين يا وادي
 ــًا وألحانا ـــــــوتمأل الكون أنغام         مسامعنا؟أيُن البالبُل تشدو في 

طالع المتلقي على شدة األسى والحزن إوالغرض البالغي من استخدام اًلستفهامات المتتابعة هو   
 ر.ادي من خراب ودماو وعلى ما حل بال سعيدة.والتحسر على ما فات من أيام 

زاك التمني والترجي والتوسل مثل: جاألمر التي توحي ب أساليبُ  ؛ومن األساليب اإلنشائية الموظفة    
وهي ترمي إلى إشراك المتلقي في تجربة الشاعر الشعورية والعمل الحثيث على  ، كفى،هللا، جادك الغيث

                                                                 

 (.16( المصدر السابق، ص) 1
 .40( المصدر السابق، ص 2
 .11( المصدر السابق، ص  3
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 ،يهنا عن مدى حب الشاعر للواد وقد كشفت أفعال الطلب ،إعادة الحياة والحيوية والخير والنماء إلى الوادي
 .وتمنيه الخير العميم له

ى جذب إذ يتمتع بالقدرة عل وحياة وخصوبة، األسلوب اإلنشائي يعطي الشعر حيويةيتبين للقارئ أن 
 .غيرهاو  ،والتمني ،واألمر ،واًلستفهام ،انتباه المتلقي من خالل الصور التي يأتي عليها مثل: النداء

وهو:" الجمع بين الشيء وضده في الكالم أو بيت  الطباقُ  في هذه القصيدة الظواهر اللغويةومن  الطباق:
شياء المتطابقة أو المتضادة له إيقاع خاص يكسو القصيدة ألأن الجمع بين افي وما من شك  ،(1الشعر")

غايات  تتعداها إلى تقف عند هذا الزخرف وتلك الزينة الشكلية، بل ولكن وظيفة الطباق ًل "،اجماًلا ورونقا 
ًلومغزى دقيق وراء جمع الضدين في إطار واحد،  ،بد أن يكون هناك معنى لطيف الأسمى، ف ذا كان ه وا 

 (.2ن")الجمع عبثاا وضرباا من الهذيا
حيث  ،تمييزهللمعنى و  يضفي على النص جوًّا نفسيًّا وانفعاًلت إبرازاا  التضاد؛ لكييعمد إلى  فالشاعر    
 (3) :الشاعر يقول

 وفردانا؟أين الحساسين يا وادي وقد كانت     تلهو بروضك أسراًبا 
ني الشاعر في البيت السابق بالطباق الخالص، فلم يخلط به شيئاا من المحسنات األخرى؛ لذا جاء عُ     

ا بذلك طباقا ا قا ؛ محقُوحداناا()يتذكر  ،ا(عن الغموض والتعقيد، فعندما يذُكر )أسرابا  بعيداا  ليناا  الطباق سهالا 
       ا سهالا لينا 

اضيه لتناقض الذي يشعر به الشاعر بين ملتجربة الشاعر نظراا نقل  األساليب على قدرالطباق من أيعد 
هر حسنه والضد يظ :"قالوا وقديماا  ه،فضالا عن دوره في تثبيت المعنى في النفس وتوضيح ،وحاضره
 (.4")الضد
نما طال ليجيء على يلمس المتلقي أن هناك لونا و  ا من التضاد لم يرد على مستوى الجملة الواحدة؛ وا 

ن القصيدة تشكل وحدة دًللية كبرى، تتصف بالترابط بين موضوعاتها أامتداد القصيدة كلها، وهذا يدل على 
  .وأجزائها

حاضر ليضا إنشاء موازنات بين حالة الوادي في الماضي، وحالته في اأأفاد هذا التضاد في القصيدة 
 .األطيارشدو  وخضرة األشجار، أ وسواء من ناحية تدفق المياه في الوادي أ ،من النواحي كافة

                                                                 

( ابن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  1
 2/  2م.ج 3123: 5بيروت، دار الجيل، ط

  .35، ص3713، 5( موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، األنجلو المصرية ـ القاهرة، الطبعة الخامسة، ط /  2
 (.11عيم، الديوان، ص )( يوسف ن 3
 .214/  1قول عربي قديم، ابن أبي حديد شرح نهج البردة، ج (  4
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إلعادة الحياة إلى هذا  ؛لى بذل الجهدعويهدف هذا التضاد من وراء هذه الموازنة إلى حث المسؤولين 
 .ليظل ثروة طبيعية، ومصدر خير وجمال الوادي؛

سلوب في هذه القصيدة لجوء الشاعر إلى استعمال أسلوب التكرار الذي ومن سمات األ :أسلوب التكرار-2
ة ثرة، تؤثر يئيؤدي دوراا بارزاا في موسيقى القصيدة بما يشيعه من ظالل تضيف إلى المعنى طاقات إيحا

في بيت واحد  "الفجر "يكرر كلمةعلى سبيل المثال في نفس المتلقي بما تنقله من شعور الشاعر، فالشاعر 
 :(1)ن مرتي

 قد حانا ، علَّ الفجرَ الفجرَ  ويرقبُ       همٍّ يؤرُقهُ على  بيتُ يَ  لُ ك  
 :(2)قوله مرتين في  "تذكر"يكرر الشاعر الفعل  آخروفي بيت       

 خطاوانا؟في  ي ر سْ يَ  هل ما زلَت تذكرنا     وتذكُر الصبحَ  ،باهلل يا دوحُ 
يجري كيفما  فهو تكرار ًل ،"يعكس طبيعة عالقته بها إن تكرار الشاعر مثل هذه األلفاظ في قصيدته      

 .(3)"اتفق، بل ينهض بإحساس الشاعر وعواطفه
 (:4)ومن أمثلة التكرار ما جاء من ترديد فعل الطلب" كفى" في بيتين متتابعين، ومنه قول الشاعر      

 أشجانا   األعماق   كفى ُتحّرُك في        يسائلني!يا َمْن ذا  الدوُح:أجابني 
 في األحشاِء نيراناوتبعُت الشوَق     ي مواجعه      ــــــــــكفى تجدد في قلب 

لى إمنها تعميق المعنى، وترسيخه في ذهن المتلقي،  :ًللية متعددةد " وظائفَ األمر "كفىتكرار فعل إن ل
 .متميزةجانب الوظائف اإليقاعية التي تجعل موسيقى القصيدة 

ا في هذه القصيدة ؛وارحيشغل الالحوار: -2  الشاعر فوقد وظ   ،بوصفه ظاهرة أسلوبية مهمة حيزاا واسعا
ياة ن قام بتشخيصها ومناجاتها وبث الحأمع عناصر الطبيعة بعد  الديلوج()الدرامي تقنية الحوار الخارجي 

 فيها.
حوار من جانب وقد جاء ال ،التي أجراها مع قرية بيت حانون  تُهمحاور الحوار عند الشاعر ج ذومن نما

ليها بغ عسلقد شخصها وأ ،، وهي تستمع إليه دون أن تجيبقريةسه الأالشاعر يخاطب مسقط ر  ،واحد
ه، يقول التي تربط بين الشاعر ومدينتاإليجابية وهذا الحوار يشي بالعالقة الحميمية  ،صفات اإلنسان الحي

 :(5)مدينته  مناجياا 
 ذكرانا؟ام ــــــــــــــهل أخلفت موعدنا       وهل طويت مع األي حانون( )بيتيا 

                                                                 

   12( المصدر السابق، ص  1
   11( السابق، ص  2
بداع الشعراء، مجلة إبداع، القاهرة، ع ( شفيع السيد، 3  6م ص3124، 2، سنة 7أسلوب التكرار بين البالغيين وا 
 .40( يوسف نعيم، الديوان، ص  4
 .16( المصدر السابق، ص  5
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لقد  ،إنه حوار متبادل بين الشاعر والوادي، أما حواره مع وادي الدوح، فهو يختلف عما سبق من حوار
 .(1)به ويندغم  ،ويتحد معه ،يحاوره ويستنطقه حياا  جعل الشاعر من الوادي كائناا 

 ألوانا  العهد، واألحالمعن سالف      ولٍه!في  الّدوح(مررت أسأل )وادي 
 باهلل يا دوح: هل ما زلَت تذكرنا؟        وتذكُر الصبح يسرى في خطاوانا 

ين محاورة ب ن الشاعر في هذا الحوار قد تأثر بالموروث الشعري العربي، إذ يجد المتلقي تشابهاا أيبدو 
قول ي لجبل،لالشاعر مع الوادي، وهو عنصر من عناصر الطبيعة، ومحاورة الشاعر األندلسي ابن خفاجة 

 :(2) خفاجةابن 
 وهَو أخرُس َصامٌت     فحدِثني ليَل الُســـَرى بالَعجائِب  ،أصخُت إليهِ 

  ؟آيِب فحتى متى أبقى ويظعُن صاحٌب      أودِّ منه راحال غيــــــــــــــَر 
ا، ايكتشف المتلقي أن أسلوب الحوار يجعل القصيدة أكثر وضوحا  ل المقصد وأيضا أسرع في توصي وفهما

إلى ذلك أنه  أضف بعضها،وأيضا يختصر عليك مسافات؛ لتحقيق الجمل والتراكيب مع  القصيدة،من تلك 
 .أكثر جذبا لقارئ القصيدة

لتراث اهذه القصيدة التأثر بالتراث الشعري العربي و  سلوبية التي تبدت فيألومن الخصائص ا ناص:الت-5
عراء استخدمها شعبارات  ومن أمثلة استدعاء التراث الشعري استحضار الشاعر م(،)القرآن الكريالديني 

 (:3)مناجياا وادي الدوح  مثل قوله ،عرب سابقون 
 وجادك الغيث بعد الغيِث منهمرًا       بوابٍل َعِرٍم يأتيك طوفانا  

الدعاء بالسقيا بمثل هذا التركيب اللغوي، إن  كله، أرجاء الوادي مالشاعر أن يعم الخير العميدعو ي    
في موشحة طويلة قالها في ذكر الطبيعة والغزل قد استخدمه الشاعر األندلسي لسان الدين بن الخطيب 

 ) 4، حيث يقول في مطلعها:)األندلس مخاطباا 
 بــاأَلندلِس  الــوصلِ  ــانَ مَ يــا زَ        ـى   مَ هَ  ثُ ِإذا الغيـ الغيــثُ  جــادكَ 

ا وفي بيت       في هذا  دعىاستقد فإشارة قرآنية وتاريخية ودينية، الشاعر يوسف نعيم السابق أيضا
َأْعَرُضوا ف ، يقــــول تعالى:تعني الماء الغزيرو التي وردت في القرآن الكريم في سورة سبأ، " "عرم البيت لفظة

ْلَناُهم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن َذَواَتى ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َوَشْيءٍ  ن ِسْدٍر َقِليلٍ  َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّ   (5 .)مِّ
نما وظفبيد أن الشاعر       يأسلوب اًلستحياء العكس لم يأخذ الدًللة كما وردت في النص القرآني؛ وا 

وأنكروها،  سبأ الذين جحدوا نعم هللا من هللا لقوم وعقاباا  ذا كان سيل العرم نقمةا إ، ففي التعبير عن فكرته

                                                                 

 (.12( المصدر السابق، ص ) 1
 . 25م، ص  3161، 2ابن خفاجة، ديوان ابن خفاجة، تحقيق سيد غازي، القاهرة، دار الفكر العربي، ط )  2
 (.42( يوسف نعيم، الديوان، ص ) 3
 . 111د. ت، ص  ( وردت هذه الموشحة عند: جودت الركابي، في األدب األندلسي، دار المعارف، مصر، 4
 .37( سورة سبأ:  5
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هنا الشاعر  فإن ،(1)ودمار لها إلى خراب وحو  ، دمر سدهم وبساتينهم ومزارعهم عرماا فأرسل عليهم سيال ا 
ركة تعيد الخير والب ،ميم، ونعمة سابغةر إلى هللا بالدعاء بأن يكون هذا السيل العرم مصدر خير عأجي

 .والنماء إلى هذا الوادي وأهله
 (2(ومن الشواهد الدالة على التناص في شعره قوله:

 وفردانا؟ اأسرابً  هو بروضكَ لْ تَ       يا وادي وقد كانتْ  الحساسينُ  أينَ 
 (3اْلعْنبري: ) ُقريظ بن ُأنيفالجاهلي  فيه إحالة على قول الشاعر

 دانا حْ وُ افاٍت وَ رَ زَ  اروا إليهِ طَ      مْ لهُ  يهِ ذِ إذا الشرُّ أبدى ناجِ  مٌ وْ قَ           
على مدى تفاعل الشاعر بما حوله، وتأثره بما يحيط به من مظاهر  في البيت السابق دل التناصي

  .اكتشاف دًلًلت جديدةإلى الطبيعة الحية؛ ليلفت انتباه المتلقي، ويدفعه 
إلسراع في تشابه التصوير الفني الذي يشي بالمبالغة في االشاعر يوسف نعيم يتبدى التناص في بيت و 

 .المتحركين سواء أكانوا في جماعات أم فرادى هيئةفي الحركة، والخفة في اًلنطالق، وفي 
لتي أشار ا نها تحلت بتلك الخصائص األسلوبيةأ :خالصة القول في السمات األسلوبية في هذه القصيدة

ن وتمكنه من أدواته التعبيرية، ومقدرته على التعبير ع ة الشاعر،وهي تدل على تدفق موهب، إليها الباحث
ن م وهذه السمات األسلوبية قد أسهمت جميعها في تحقيق لونٍ  ،تجربته الشعرية من خالل اللغة ودًلًلتها

، وبصورة ًلفتة اا وواضح اا يجل ألوان الوحدة الفنية والشعورية في القصيدة التي تبرز فيها هذه السمات بروزاا 
 .لدى المتلقين

 الشعرية: الصورة-ا ثانيً 
ات حسية، كا يستثير في النفس مدر فنعني بها "التعبير اللغوي الذي يتخذ نسقاا معينا  ،ما الصورأ       

 ومجازات، وكلمات ذات جرس ،اتبيهفي ذلك كل وسائل تأثير اللغة من عبارات حقيقية، وتش مستخدماا 
 ) .4("وفصل بينها، وتضاد وتجانس، وما إلى ذلك ،خاص، وربط جمل

ها ا من عناصر بناء الشعر، فهي الوسيلة الجوهرية التي يستعين بتشكل الصورة الفنية عنصراا جوهريا و 
 بير عن تجربته الشعورية تعبيراا جميالا ومؤثراا.عتالشاعر لل

ع والجمال. ويمكن باصيدة صوراا فنية كثيرة ومتنوعة للطبيعة اتسمت بالدقة والتترسم الشاعر في هذه الق
  :نواع ثالثة هيأتقسيم الصورة الفنية في هذه القصيدة إلى 

                                                                 

 .521، ص 2م، ج  3116، 3( محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، القاهرة، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، ط  1
 .11( يوسف نعيم، الديوان، ص  2
 .225/  3هـ،  3432( ابن قتيبة الدينوري، عيون األخبار، دار الكتب العلمية، بيروت  3
 12م، ص 3115، 3شفيع السيد، القاهرة، دار الفكر العربي، ط التعبير البياني" رؤية بالغية نقدية"،) 4
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الصور الخيالية التي استعان بها الشاعر في بناء شعره  ومن :التشبيهالمعتمد على  التصوير- 1
 قوله ، ومثل ذلكعنصر التشبيه؛ وذلك ًلستكمال عناصر اللوحة أو المشهد التي رسمها الشاعر للوادي

(1:) 
 أقرانا والنجماتِ  ّيروا الليلَ وَص                بينهمُ  ّسموا األفالكَ قَ  فتيةٍ  عنْ               

الشاعر في هذا البيت الليل والنجوم باألقران، وهي صورة منتزعه من الطبيعة أسهمت في شبه     
 (:2)الشاعر ومثاله قول  ،تعميق المعنى والتأثير في المتلقي

 عُت الشوَق في األحشاِء نيراناوتبْ    ه     د في قلبي مواجعَ جدّ كفى تُ              
  .ي صورة مستقاة من الواقع الحقيقي المعيشهو  ،لشوق بالنيرانشدة االسابق يصور الشاعر في البيت     

ويرسم الشاعر صورة شعرية موحية مبنية على التشبيه تصور حال الوادي بعد أن تحول إلى مكرهة بيئية 
 (3وذلك في قوله: )

 أكفاُن تـدثرني     وصاَر لي البـــــوم والغرباُن سكانا وذي النفاياتِ 
في النفايات  هن يرسم صورة فنية مبنية على عناصر التشبيه، فقد شب  أحاول الشاعر في هذا البيت   

م ن كان اللون األبيض يوحى بالسالأعمد إلى تغيير دًللة المفردات، فبعد و باألكفان البيضاء، الوادي 
ا إبراز الدًلًلت قصد الشاعر هنواًلستقرار والنقاء، فإنه اآلن يوحي بالموت والتلوث البيئي والقفر، ولم يكن 

براز الدًلًلت الشعورية  نما كان هدفه بيان دور الكلمات في بناء الصورة، وا  التي يوحي بها هذا اللون، وا 
وهجرة  ،والنفسية في وجدان المتلقي، والمتمثلة في موت الحياة الخضراء في الوادي، وجفاف األشجار والثمار

"وهذا يؤكد  ،للموت والجفاف والتشويه والرعاة، وبقاء التلوث البيئي رمزاا  الطيور لألشجار، وغياب الماشية
نما  جزاءها؛ديدها لألشياء، وتصويرها أحن الصورة ًل تكتسب قيمتها الفنية فقط من تأ ا توحي به من مبوا 

 (.4")بع من بنائها اللغوي الخاص وسياقها الشعرينية، تر عو شدًلًلت نفسية و 
 لتوضيح فكرة الشاعر، وتقريبها من معانيها، والسعي لتبسيطها، فضالا  ؛التشبيهيةوهكذا جاءت الصور 

 فهم. ن التشبيه يكسب النص الشعري روعة واستقامة وتقريبَ أعن 
تبرز الصور اًلستعارية المكنية من خالل تشخيص عناصر  المعتمد على اَّلستعارة: التصوير- 3

"إضفاء صفات الكائن الحي، وخاصة الصفات اإلنسانية لى :صوبث الحياة فيها، ويقصد بالتشخي ،الطبيعة

                                                                 

 (.12( يوسف نعيم، الديوان، ص) 1
 (.40( المصدر السابق، ص ) 2
 (. 16( السابق، ص ) 3
 . 52 ، ص2037( محمد صالح زكي ابو حميدة، علم البيان، غزة، مكتبة ومطبعة الطالب، طبعة أولى، 4
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لك إلى ذفيبث الحياة فيها، ويجعلها تحس وتتألم، كما يحس اإلنسان ويتألم، ويعود  الخارجي، مظاهر العالم
 (. (1ة"قدرة الشاعر على التفاعل مع تلك المظاهر الخارجية، من خالل رؤيته الفنية الخاص

 الريحُ  ،يؤرق  الهمُّ  ،هوى بيت حانون يسكن الجسد ة:اًلستعارية التي ترددت في القصيدومن الصور     
يخفي  والليل ،يجلو ما ران على الصدر من جفاء العيشُ  ،ل تحنو على رواد الواديئوالخما ،نسامألترسل ا
كأن و  بها، لشاعرةمزج الذات اأنسنة عناصر الطبيعة، و حاول الشاعر في هذه اًلستعارات ، وقد النجوم

 2):) عر ويستنطقه، وكأن النفس البشرية هي الوادي يناجيه الشاعر ويخاطبهاالوادي إنسان يخاطبه الش

 حالي كحاِلك قد شاخْت مالمحنا                وابيضَّ مفرُقنا واْحَدبَّ ُعودانا 

 يصف، وينقل إلى القارئ أحاسيسه، ويجعل من معطيات الطبيعة سبيالا  نْ فالشاعر يتعاطف مع مَ      
وير من األدوات الفنية التي يلجأ إليها الشعراء في استخدامهم للتص، فالتشخيص إلى مشاركة عواطفه ووجدانه

 في المتلقين. مؤثراا  اًلستعاري؛ لنقل تجاربهم الشعورية نقالا 

ائر الذي رسم فيه الشاعر طائر الهدهد وعالقته بط الفنيُّ  لمشهدُ الممتدة اشبه ومن الصور اًلستعارية  
 (3كما جاء في قول الشاعر:)الحمري، 

ـاجِ  منتشيــًا       والرأُس  المختالُ  لكُ دهْد؛ المَ هُ والْ  َـــّ  دانازْ مُ  مرفوٌع، بالتــــــ

 واناـــــــــــــــرّي ديمْ الخَ  هِ من ذيلِ  دُّ مُ يَ          هُ ــُـــ حاجب يُّ رِ مْ حِ ، والْ التحيةَ  يقلْ يُ 

نزلته، الطيور المعتز بمكانته وم ملك-رأسهالذي يعتدل فوق  والتاج-في المشهد السابق يمثل الهدهد 
سابقة "الهدهد ملك"، الصورة ال البليغ فيالتشبيه  وهكذا تآزرت صورة له. بألوانه الزاهية حاجباا  ويقف الحمريُّ 

ا في مع الصورة اًلستعارية، وأدت بذلك  حاجب" "الحمريُّ  براز هذه الصورة الفنية من خالل إدوراا مهما
 في قول الشاعر" الخمايل تحنو".المبنية على التشخيص اًلستعارة المكنية 

تعتمد هذه الصورة على الرؤية، فهي صورة بصرية فنية بديعة جعلت البصر وسيلتها للوصول إلى  
إنها  ،غرب، إذ إن البصر هو المدخل القريب إلى المشاعر واألحاسيس اإلنسانيةوليس هذا بمست ،المتلقي

لوحة مركبة من جملة من عناصر تصويرية متعددة منها: اللون والحركة والصوت، وهي لوحة متفاعلة فيما 
 (:4)يقول الشاعر ، حيث بينها في مشهد خيالي لرسم لوحة فنية رائعة الجمال

 ترحاًبا وتحنانا الوجهَ  كي تقّبــــلنا                 وتلثمُ نو تحْ  الخمائلُ  تلكَ 
                                                                 

 عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري، التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة الشعرية، طرابلس، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن،) 1
 . 332، ص  3120، 3ط 
 .43( يوسف نعيم، الديوان، ص  2
 .40( السابق، ص  3
 .11( المصدر السابق، ص  4
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شخ ص الشاعر الخمائل فبدت كأنها امرأة تحنو على ضيوفها؛ لتضمهم إلى حضنها؛ ولترويهم      
 الحنان والعطف. إًل ألنها ًل تثمر وحنانها؛بعطفها 
تغلب الصورة الحسية البصرية على كثير من صور الشاعر " فهو يصور ما تقع عليه عيناه، فالصورة    

 (.1) الجرجانياإلمام عبد القاهر البصرية أقرب إلى المتلقي من غيرها، وهي" تمثيل وقياس" كما قال 
نها األلوان م لتيصوره ااستعان بوسائل فنية متعددة؛ لبناء تشكيالت قد يلحظ القارئ أن الشاعر    

جت هذه امتز حيث المتنوعة، إذ رسم صوراا لونية يمتزج فيها اللون األحمر واألخضر واألبيض وغيرها، 
 :(2) األلوان باألنغام واأللحان، يقول الشاعر

 وفردانا؟تلهو بروضك أسراًبًا       يا وادي وقد كانتْ  الحساسينُ  أينَ               
 وَتْبُسُط األرَض ياقوتـًا ومرجانا       األفَق في ُحَلٍل مطـــــــــــّرزةٍ  تلّونُ               

ئية غير إيحانما أشار إلى هذه اًللوان بطريقة ا  ظها مباشرة؛ و الم يقم الشاعر بتوظيف األلوان بألف   
ألمر الذي جعل ا يتمتع بألوان متعددة زاهية، يدركها المتلقي بخبرته ومعرفته؛ ، فطائر الحسون مثالا مباشرة

 هذه األلوان تحمل دًلًلت نفسية عميقة تعبر عن اإلحساس بالبشر والحبور.
ن الشاعر تأثر في رسمه لصورة أشجار الوادي الكثيفة بالموروث الشعري األندلسي، رغبة في أويبدو    
وتتخلله  ،األشجارو  حمدونة تصف وادياا تغطيه الخضرةاألندلسية فالشاعرة  ،وتعزيز صلته بالتراث ،محاكاته

 ر رقيقاا مما يبعث الشع ؛السواقي والجداول واألنهار، وما يستتبع ذلك من طيور وظالل وأفياء ونسائم وأنداء
 : (3) به إلى رحاب األسماع، تقول أخاذاا 

 العميِم الغيــثِ  قاه مضاعفُ سَ        مضاء وادٍ الرَّ  وقانا لفحةَ               

 على الفطيِم رضعاتِ المُ  نــــوَ نا علينا         حُ حَ ه فَ حَ دوْ  ناللْ حَ               

 شعر بالرحمة والرأفة والعالقةفالخمائل لدى الشاعرة تحنو حنو األم على رواد هذا الوادي، وهي تُ      
عطف  رواده فييحنو على  ل، وجعلها إنساناا ئالخما تشخيصالحميمية بين الطبيعة والشاعر، من خالل 

 وحنان.

 ؛عليها في بناء صوره الشعرية الكنايةُ  الصور التي اتكأ الشاعر ومن :الكنايةالمعتمد على  التصوير- 2
من أجزاء الصورة الشعرية البيانية، وهي صور ضنينة في القصيدة إذا ما قيست بتوافر  وهي تعد جزءاا 

                                                                 

 110ل اإلعجاز، ص( عبد القاهر الجرجاني دًلئ 1
 .11( يوسف نعيم، الديوان، ص  2
 .              222/  4( المقري، نفح الطيب  3
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من أمثلة و  ،من معطيات الطبيعة الكنائية في مجملها مستوحاةٌ  الصور التشبيهية واًلستعارية، والصورُ 
 (1) الكناية التي وردت في القصيدة قوله:

 نــأتي إليك فال َهـــــــمٌّ يؤّرقــنا   وَّل نقيم لغير هللا سلطانا           

لى التدين البريءعن اللهو كناية  "وًل نقيم لغير هللا سلطانا"فقوله:      واألخالق  في أحضان الطبيعة، وا 
 (:2)الشاعر  وقول  الحميدة. 

 نا         وابيضَّ مفرُقنا واْحَدبَّ ُعودانا المحُ اخْت مَ شَ  حاِلك قدْ الي كَ حَ      

 .عن الكبر والشيخوخة والضعفات كناي ،"ناعود"أحدب و نا"،أبيض مفرق"، و"انفعبارة "شاخت مالمح    
وذهاب  ،إلى خبرة السنين والشيخوخةإنها في مجملها كنايات متتالية تعبر عن تجربة الشاعر التي تميل 

 الشباب، وأيامه الماضية.المن ة و 

 تطوراا  إلشارة يعداألن أسلوب  ما ُيسمى بالتلميح أو اإلشارة؛لحق بالكناية ومن األساليب التعبيرية التي ت
ين والجرذان الحرادإلى  أشارو  البوم والغربان للشؤم والخراب والموت،إلى الشاعر  إذ ألمحللتعبير بالكناية، 

 (:3). ومن أمثلة التلميح في القصيدة قول الشاعر للخراب والدمار والقفر والهجران

 نًا وجرذاناـــــــــــــــــــــحراذي تأوي إليهاوكومٍة ِمْن ُحَطاِم العمر باقيٍة             

 سكانا  والغرباُن  تـدثرني              وصاَر لي البـــــومُ  نٌ أكفا وذي النفاياتِ 

المفرد المتمثل في كلمة واحدة مثل: البوم، الغربان، الشفيف البسيط  التلميحاستخدام الشاعر      
نما ليزيد من حيو واإلبهام بالتعمية والغموض تلميحالحرادين، الجرذان، ولم يتصف استعماله ل ية الصورة؛ ؛ وا 

 ة وحركة وتأثيراا.ويجعلها أكثر حيوية وفاعلي
ئية فيما تضافرت الصور الجز  إذ ،شارة إليه هنا أن ثمة تناسقاا فنيًّا بين الصور الجزئيةومما تجدر اإل

بينها؛ لتبرز الغاية التي رام الشاعر إبرازها، وهي التأكيد على الموضوع األساسي للقصيدة، وهو التعبير 
 ه.ح وتشويواضمحالل هذه الجماليات، وتحولها إلى قب ،يعة في الواديبعن جماليات مظاهر الط

، جمادلإن كل بيت في هذه القصيدة ًل يخلو من صورة فنية تجسد المعنى، وتكثفه وتبث الحياة في ا 
 .م رمزيةأسواء أكانت صوراا تشبيهية أم استعارية أم كنائية 

                                                                 

 (.12( يوسف نعيم، الديوان، ص) 1
 60( المصدر السابق ص  2
 .12( السابق، ص  3
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اًلعتماد  :تشكلت البنية اإليقاعية في هذه القصيدة من عناصر متنوعة منها :ى الشعريةالموسيق –ا ثالثً 
نغمية( المتمثل ال القيم)الداخلي اإليقاع اًلتكاء على على اإليقاع الخارجي المتمثل في الوزن والقافية، ومنها 

 .دها وفي الترادف السياقييفي تماثل األصوات وترد
واء هذه القصيدة س الدور فيداء أ)القيم النغمية( بالداخلي واإليقاع  ،اضطلع كل من اإليقاع الخارجي

 بتضافر القيم الصوتية المناسبة، وما تحمله من ثراء نغمي مميز. وباختيار القافية أ أوباختيار الوزن 
سيتم دراسة عنصري الوزن والقافية؛ بوصفهما عنصرين  اإليقاع الخارجيوفي إطار  :الخارجي اإليقاع-أ 

 مهمين وبنائيين في اإليقاع الموسيقي الخارجي.
 :(1) القصيدة على بحر البسيط التام التفعيالت، المتميز بغزارة موسيقاهنظمت هذه  :الوزن - 1

الشاعر  مومالتي تستوعب هوالنغمات الهادئة التفعيالت الطويلة،  والبحر البسيط من البحور المركبة ذو 
 البسيط م بحريتس. و حزن عميق يعتمل في نفسه منوأحزانه؛ وليبث في حنايا هذه التفعيالت الكثيرة ما 

بجرسه الموسيقي المتنوع والثري الذي أضفت عليه األلفاظ والصور الشعرية والعاطفة الصادقة مسحة من 
ر مع المعاني التي أراد الشاع ومتناغماا  ،على نقل تجربة الشاعر الجمال الموسيقي، وكان هذا الوزن قادراا 

 ه من إمكانات نغمية واسعة.بلما يتمتع  ؛نقلها للمتلقي
على  أدخل زحاف الخبن(، و فعلن)وفي الضرب تفعيلة (، في العروض تفعيلة)فعلن راستخدم الشاع

شاعر، وعة بتنوع األحاسيس والمن؛ األمر الذي جعل النغمة مت(لنعِّ تفْ تفعيلة )مستفعلن(، فتحولت إلى)مُ 
 .فضال عن كونها واضحة جلية

ية ًلستخدام التفعيالت بطاقاتها النغمه أهلَّ ؛ األمر الذي كان الشاعر يتمتع بإحساس عميق بالنغم    
فنوع في موسيقى التفعيلة باًلستعانة بالزحافات والعلل التي تمنح الكلمات مساحات نغمية تكسر حدة  ،كاملة

 ة.إلى تحقيق الجمال الموسيقي في القصيد سعياا  ؛اإليقاعات
في  خاذاا آ اا موسيقي ذلك جماًلا ب فأخرج منها كنوزها النغمية محققاا  طاقات بحر البسيط،الشاعر استثمر 

ساهمت القافية المطلقة المردوفة بحرف المد األلف الذي جاء قبل حرف الروي في إثراء النغم في ه، و شعر 
 .القصيدة
ون المردفة بحرف المد األلف، والمتبوعة بحرف اإلطالق األلف نأما القافية، فهي قافية ال :القافية- 3

صوت أنفي يجعل المستمع يتوقع تردده،  نون وصوت ال  .هجرانا، ..-ذكرانا-مثل: نجوانا ا()ا+ ن+ 
لقد  ،بما يعتمل بين جوانح الشاعر من مشاعر حزن وعواطف ألم يشيرنة حزن وأسى  ويستمتع به، وفيه
كذا وه نغمياا، اوولد تكرارها إيقاعا  ،اموسيقيا  اا وجرسا داخليا  ية على جو القصيدة تناغماا نغمأضفت القافية ال

 .تضافر كل من الوزن والقافية في سبيل تحقيق الثراء النغمي للقصيدة

                                                                 

 71 ( إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 1
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يقوم اإليقاع الداخلي بدور إضافي في توفير الثراء الموسيقي للقصيدة، ويتوسل  :الداخلي اإليقاع-ب 
إلى ذلك بوسائل شتى تؤدي دورها في تعميق اإليقاع الصوتي، ومن هذه الوسائل النغمية تكرار األصوات 

 دها وتآلفها، والتصريع النغمي، والترادف السياقي.يردوت

من األساليب الصوتية توظيف الحروف اللينة السهلة ًلسيما أصوات األلف والياء الحروف:  تكرار- 1 
 :(1) تعطي مساحة صوتية؛ حتى كأنك ترى البيت بيتين. مثل حروفدها، هذه اليوالواو، وترد

 ذكرانا؟هل أخلفت موعدنا       وهل طويت مع األيام  حانون( )بيتَ يا 

 ِقَلًى            مّني على بعده أو كان هجرانا  ما كان الفراقُ  الروحِ  يا توأمَ 

 ظمَنا  تُ ـــــه جسدي          لو لم أزّوده لقضيقد كان زادي هوًى أسكنتُ 

امال؛ ع يعطي مساحة زمنية نغمية تكونُ  :)األلف والياء والواو(فتكرار حروف المد في البيتين     
للتنفيس عن المشاعر المكبوتة في داخل نفس الشاعر، ويريد التخلص منها موسيقياا؛ اإلمر الذي جعل 

 تكرارها منسجماا مع تجربة الشاعر اإلنسانية.
ن القصيدة في بيت واحد مبعينه مماثل ا آخر مثل: تكرار حرف ا نغميا يجْيء تكرار حروف بعينها أسلوبا  

مثل: حرف الحاء، وهو صوت مهموس خفيف رقيق، يشي بمشاعر األسى الكامنة في النفس والوجدان، 
 (2) يقول الشاعر:

 كانا؟ الذيكانوا ُحلمي  نْ مَ  قد رحلوا          وأينَ  والخالنُ  األحبةُ  أينَ                  
 (:3) في بيت آخرالشاعر ويقول 

 نا             وابيضَّ مفرُقنا واْحَدبَّ ُعودانا شاخْت مالمحُ  الي كحاِلك قدْ حَ                  
فتكرار حرف الحاء هنا، وهو حرف حلقي صامت تصاحبه بحة خاصة، وهو بإمكاناته الصوتية     

 ،ايزا مم ايناسب تجربة الشاعر بما يصاحبها من صمت وسكون وبوح مكتوم؛ األمر الذي يمنح اإليقاع جرسا 
 (4: )وهو صوت مهموس ذو رنة حزن وأسى، يقول السين،ويكرر الشاعر صوت 

 تشدو ِطراًبا حين تلقانا ا      والطيرُ ـــــــــــــأنساًما ُتَهْدِهدن الريحُ  وترسلُ         
 وفردانا؟أسراًبًا  تلهو بروضكَ        يا وادي وقد كانتْ  الحساسينُ  أينَ        

                                                                 

 (.16( يوسف نعيم، الديوان، ص ) 1
 12( المصدر السابق ص  2
 43( المصدر السابق ص  3
 11( المصدر السابق ص  4
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استثمار القيم النغمية لألصوات، فيلحظ القارئ تكرار صوت النون بكثرة، وهو صوت إلى يعمد الشاعر  
مجانس لمشاعر الحزن ويتصف بالجهر والغنة، ويوحي بالشكوى والحنين، وهذا الصوت يضفي على النص 

 ) 1) :ا فيه عذوبة ورقة، يقول الشاعرا موسيقيا تناغماا داخلياا، وجرسا 
 كانا؟َعِهدناه كما  أمرٌ بني     هل ظل ذّ ِك َّل ُتعَ رفًقا بنفس ،يا صاحِ        

 ).2)البيت إيقاع ثري في بيت شعري واحد ينتج عنه تكثيف صوتي ي تكرار حروف مماثلةإن 
 اا وروي اا " أن يستوي آخر جزء في صدر البيت مع آخر جزء في عجزه وزنبه التصريع: ويقصد- 3
ا؛ ألن المطلع هو أول ما يقرع سمع  انغميا  القصيدة؛ عنصرااجاء التصريع في مطلع ، و (3)" اا وا عراب مهما

عن انفعال الشاعر، وأضفي التصريع عذوبة على اإليقاع يعبر  ةخارجي ةالمتلقي، وليس التصريع حلي
 :(4) الشاعرالموسيقي المتوافر في النص، يقول 
 الحي مرآنا أهلُ  حكايانا       وَّل تذّكرَ  عاد الزماُن فما عادتْ 

وقوع  ":في إثراء القيم النغمية، ويقصد به ارزيضطلع الترادف السياقي بدور بالسياقي:  الترادف- 2 
يسعى ، و (5) لفظتين بمعنى واحد أو متقاربتين في جملة واحدة أو بيت واحد، متجاورتين أو منفصلتين

معها  كر مرادفها الذي يشتركالشاعر من وراء ذلك إلى إبراز المضمون اًلنفعالي للكلمة األولى، وا عالنه بذ
 ):6) الشاعرومثاله في القصيدة قول   .في المضمون العقلي

 حًبًا وعرفانا  وا         بربوٍة .. ضحكتْ األولى كانوا إذا مرُّ  عن الرفاقِ         

 (:7)" مثل قول الشاعر مجرد وسيلة إلنهاء البيت بقافيته المطلوبة-أحياناا-المترادفات ويبدو الجمع بين
ً  الوجه   تحنو كي تقبّــــلنا      وتلثمُ  الخمائلُ تلك              وتحنانا ترحابًا

 (:8) وقوله

 تلّون األفق  في ُحل ٍل مطّرزة     وت بْسُطُ األرض  ياقوتـًا ومرجانا         

                                                                 

  43( المصدر السابق ص 1
 . 14، ص 3114( عبد السالم المشاري، البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  2
 .106م، ص 3161( أحمد أحمد بدوي، أسس النقد اًلدبي عند العرب، القاهرة، دار نهضة مصر،  3
 .17( يوسف نعيم، الديوان، ص  4
 77ص 3122، 3( محمد العبد، إبداع الدًللة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبي، القاهرة، دار المعارف، مصر، ط  5
 . 12( يوسف نعيم، الديوان، ص  6
 11( المصدر السابق ص  7
 40( المصدر السابق ص  8
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تماثل أو  :"يقصد بهو  ،ومن العوامل التي تثري الموسيقى الداخلية في هذه القصيدة الجناُس  الجناس: – 4    
 :(2)ومن أمثلة الجناس في هذه القصيدة قوله ).1")تشابه لفظتين في النطق واختالفهما في المعنى

 من ذيله  الخمرّي ديوانا ه       يمد  رّي حاجبُ مْ يلقى التحية، والح  
لهيئة ا، وهو جناس ناقص بمعنى: أنه يوجد اختالف في "الخمري"و "الحمري"جانس الشاعر بين لفظتي:      

 ).3) ح " " خ". يسمى هذا الجناس جناس التصحيف"الحرفين،في  والنقط، اإلعجامالحاصلة في اللفظتين من حيث 
ا بين الجناس والمعنى، فاللفظتان كلتاهما عنصر من عناصر الطبيعة، ا وثيقا ن هناك ارتباطا أيبدو 

في رسم اللوحة الفنية، وتحمالن في الوقت ذاته دًللة الفرح والسرور والبشر، وهي دًلًلت نفسية  انتسهم
عميقة، ومن هنا يتأكد للمتلقي أن" ظاهرة التجنيس من أشد الظواهر التعبيرية تأثيرا في اإليقاع الصوتي 

 (.4")ومن ثم تدخل في دائرة الشعرية والدًللي،
كلها؛ األمر  اهالموسيقية في هذه القصيدة يثري اإليقاع، ويمثل ظاهرة واضحة فيإن تضافر العناصر   

الذي يطبعها بطابع موسيقي خاص، ومثل هذا اإليقاع يعكس حركة الذات الشاعرة، ويتفق مع الفكرة التي 
 نفس الشاعر وعقله. تدور في

ن تأثيرها م تعمق، و جمال األبيات من تا زادموسيقيا  ثراءا للقصيدة الموسيقى الداخلية  تحققوهكذا     
من خالل مشاعر دافئة متدفقة؛ األمر الذي حقق ن في توصيل المعنى إلى المتلقي تساعدو  ،في النفوس

 .التواصل مع تجربة الشاعر

 :نتائج الدراسة

ش ومرآة صادقة لحياة الشاعر التي عا للبيئة،في هذه القصيدة صورة دقيقة الطبيعة يعد وصف    -
رسم وهي لوحة بارعة ال ،فيها من حيث طبيعتها وسحرها وجمالها ممثلة في وادي الدوح وأشجاره وأطياره

 .أنيقة األلوان، محكمة البناء، تشد انتباه المتلقين، وتثير اهتمامهم
لتوحي بما حولها من مظاهر مختلفة  الوادي؛جاءت قصيدة وادي الدوح التي صورت طبيعة هذا  -

 متنوعة من وجوه الحياة على ضفاف هذا الوادي.
وردت العاطفة في هذه القصيدة فياضة بالصدق وحرارة الوجدان، عبر فيها الشاعر عن مكنون نفسه،  -

من عواطفه، ونبض إحساسه الذي يدل على مدى حبه للطبيعة، وتمتعه بها، كثيفاا فألقت على شعره ظالا 
 .وانسجام روحه معها

                                                                 

 117، ص  3وت،  دار الكتب العلمية، ط السيد حمد الهاشمي، جواهر البالغة، بير  1 ) 
 .17( يوسف نعيم الديوان ص  2
 .116( السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة، ص  3
 . 76ص 3115( محمد عبد المطلب، قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب،  4
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، محاطة البساطةو  جاءت اللغة في هذه القصيدة بليغة التأثير، شديدة التصوير، اتسمت بالرقة واللين -
 .باًلستعارات والصور

 .اتسمت القصيدة باألصالة والتجويد والعمق مصورة الطبيعة ومعبرة عنها -
 .اة والحركةإنساني تملؤه الحيني الشاعر في هذه القصيدة بتشخيص الطبيعة وتصويرها على نحو عُ  -
مزج فيها الشاعر حالته النفسية بمظاهر الطبيعة أي  .وردت معظم الصور مستمدة من واقع البيئة -

 المتميزعكس نفسه في الطبيعة، كما زينها بالتشخيص 
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