
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 قواعــد النشــر فـي املجلــة
 

  بلقبه العلمي 
ً
 بدقة، ويكتب عنوانه واسم كاتبه مقرونا

ً
يقدم البحث مطبوعا

 تفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.لالن
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر ترويس الصفحة بالعنوان واسم الكاتب واسم املجلة، 27)

ً
( سطرا

سنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العدد و 
( صفحة للبحوث الخالية من املصورات والخرائط والجداول 25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
ة فوق ( دينار عن كل صفحة زائد2000املشار إليها، تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ )

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر 
ً
العددين املذكورين، فضال

والحصول على ورقة القبول؛ لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم 
 والطباعة واإلصدار .

  لكل صفحة، ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش 
ً
ترتب الهوامش أرقاما

ت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثب
 موضع الذكر األول .

  
ً
 عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأنَّ البحث ليس مأخوذا

ً
 يقدم الباحث تعهدا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لية للمعلومات )االنترنت(.والدوريات، أو من املنشور املشاع على الشبكة الدو 
  يحال البحث إلى خبيرين يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –سالمته من النقل غير املشروع، ويحال 
 للفحص األخير وترجيح جهة القبول أو الرد.

 . ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر 
 على هدي آراء الخبراء في مدة أقصاها يتعين على 

ً
 الباحث إعادة البحث مصححا

)شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون  
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

، وتقع على الباحث مسؤولية ما يكون 
ً
 متقنا

ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
في بحثه تصحيحا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
لقراءة لغوية شاملة أخرى، يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة 
والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 

جنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات األ 
 الترجمة من ذلك عند الضرورة.

 
 ))هيئة التحرير((  



 

 الصفحــة  العنـــــوان

ة ليوسف بن عبد هللا العمرّي )ت بعد  د البريَّ ة بمدح سّيِّ رّيِّ
 هـ( 1240املنظومة الدُّ

 د. أحمد حسين محمد السادانيأ.                                              تحقيق ودراسة
1 - 34 
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 تجليات العنوان في متن القصيدة

 ) البـيت ( أنموذجا  للشـاعرة بشـرى البسـتاني

  إخالص محمود عبدهللام.د. 

25/5/2014ريخ القبول:أت  8/1/2014ريخ التقديم:أت  
 القصيدة                                   
 البيـت

 ))  كقصيدة النثر العّصية ، 
 غامٌض ....

 دري الظالَل ، وغصونه ترخي على ص
 وساعدْي ...

 ويبّث عطرًا ال يبيْن 
 في الليل يأخذني لصالِة حزنهِ 
 في الفجر أصحبه إلى حلمي 

 فيحرُس صبوتي
 وَأناُم بين يديه آمنًة 

ذ أصحو   وا 
 أراُه وقد أضاء نوافذي 
 وأعّد لي شاَي الصباح 
 طفٌل صغيٌر كلّما فارقته 

 بكت البالبُل في ضلوعي ، 
 وانجرح .. 

 (1) شيح الحديقة في دموعي.. ((
                                                 

  /جامعة الموصل.كلية اآلدابقسم اللغة العربية / 
                                 96 :2010، 1ط،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ،أندلسيات لجروح العراق، بشرى البستاني (1)
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 :توطئة  
 العنوان عتبة إلى الداللة :

تستتتتبق  )) نتتتتلمس دالالت القصتتتيدة بتتتدءا متتتن العنتتتوان،ةن للعنتتتوان وظيفتتتة أساستتتية
مستتتار التتتنح، وتتتتوحي بداللتتتته التتتتي يتمركتتتز حولهتتتا، ويحشتتتد كيانتتته كلتتته صتتتورا وتركيتتتب 

يقاعتتتا، ليكشتتتل عتتتن تلتتت  الداللتتتة وستتتي تتبتتترعم علتتتى جستتت د التتتنح ال بوصتتتفها معتتتاني أو وا 
مفتتاسيم منفصتتلة عتتن الملفتتوظ بتتل باعتبارستتا مظهتترا متتن مظتتاسر التتنح وحضتتوره الفيزيتتا ي 

في توجيته  )) . فله أسمية(2). وبؤرة اختزال اةفكار التي ينوي النح إبالغها(1) ((على الورق
. علتى الترغم (3)(( النظر إلى البؤرة التي تتكثل عندسا خطوط الموضوع ومنتاحي القتول فيته

فتالعنوان  )) من تشعبها واختالفها، وبهذا فإن معظم وظا ل العنوان تدر  من ختالل التنح
من حيث سو تسمية للنح وتعريل بته وكشتل لته يغتدو عالمتة ستيميا ية، تمتارس التتدليل، 
وتتموقتتع علتتى الحتتد الفاصتتل بتتين التتنح والعتتالم، ليصتتبح نقطتتة التقتتاطع االستتتراتيجية التتتي 

النح إلى العالم والعتالم إلتى التنح، لتنتفتي الحتدود الفاصتلة بينهمتا ويجتتاح كتل  يعبر منها
 . والعنتاوين الشتعرية تتؤدي وظيفتهتا فتي اتجتاسين متعاكستين متكتاملين أي(4) ((منهما اآلخر

أن العنوان يمكن أن يكون منطلقا لوصل النح الشعري وتفسيره وتأويله، كمتا يمكتن أن  ))
وتفستتير وتأويتتل، انطالقتتا متتن التتنح نفستته، فهتتو إذا )مفس تتر(  يكتتون ستتو نفستته محتتل وصتتل

. فالعنوان فتي الشتعر لتيس منفصتال عتن التنح، بتل (5) ((للقصيدة و)مفسَّر( بها في آن معا

                                                 

، دار الشروق للنشر  د.علي جعفر العالق الداللة المر ية، قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، (1)
 127:   2002، 1والتوزيع، عمان _اةردن ، ط

: 2010، 1،دار التكوين للتأليل والنشر، دمشق_ سوريا، ط  عبد القادر رحيم ، ينظر: علم العنونة (2)
49. 

 .31:   2000،س 6ل في العنوان الفني للدراسة النقدية، د. سوادي فرج ، اةقالم ،عنبوءة العرا (3)
، 1، دار التكوين للتأليل والترجمة والنشر، دمشق_سوريا ، ط ، د. خالد حسينشؤون العالمات (4)

2008  :47 . 
نسانية، عثمان بدري، المجلة العربية للعلوم اإل، وظيفة العنوان في الشعر العربي الحديث (5)

 19: 2003، س 81الكويت،ع
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ستتو جتتزء مكتتون متتن تشتتكيله لكتتن فتتي الوقتتت نفستته يتتتم اةختتذ بنظتتر االعتبتتار خصوصتتيته 
  عنه.الفضا ية البصرية التي تجعله يعتلي فضاء النح مستقال

إن العنتتوان سنتتا )البيتتت( يحيتتل علتتى بنيتتة ثقافيتتة فتتي أذسننتتا عتتن معنتتاه المعرفتتي لتتدى       
الشاعرة، فبيتها مركزا للثقافة والبوح العلمي، والبيت الشعري انطالقة الكلمتة الثقافيتة المألوفتة 

يتجستد فتي وغير المألوفة تجاه اآلخر، والبيت رمز السكن واآلمان والهدوء والسكنية والراحتة 
 داللته النسقية، وسو المؤطر للنح وتشكيالته، فالبيت من المألول الحياتي لدينا .

ذا ما انتقلنا إلى داللة )البيتت( بمعناستا العتام نجتد لهتا مرجعيتة دينيتة كمتا فتي قولته تعتالى:  وا 
ْذ َجَعْلَنتتا اْلَبْيتتَت َمثَاَبتتًة ِللنَّتتاِس َوَأْمًنتتا﴿ لقصتتيدة متتن إضتتفاء اةمتتن ، وستتذا متتا نلمحتته فتتي ا (1)﴾َواِ 

َل ِبِهَمتتاللتذات. وفتتي قولتته تعتتالى:﴿ ، (2)﴾َفَمْن َحتت َّ اْلَبْيتتَت َأِو اْعَتَمتتَر َفتتاَل ُجَنتتاَح َعَلْيتتِه َأْن َيطَّتتوَّ
َرب  اْبتِن ، وقولته تعتالى:﴿(3)﴾ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيتْذِسَب َعتْنُكُم التر ْجَس َأْستَل اْلَبْيتتِ وقوله تعالى: ﴿

ِني ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلهِ ِلي عِ   . وغير ذل  كثير.(4)﴾ْنَدَ  َبْيتًا ِفي اْلَجنَِّة َوَنج 
فالبيت يرتبط بالبيت الحرام وبأسل النبوة فله داللة دينية، كما ولته داللتة أخترى جتاءت متن   

ت . فيحيتل إلتى الشتعر وبحتوره، وتمثلت(5)أبيات الشعر البيت ّسمي بيتًا ةنه كالم جمتع متنظم
( سطرًا شعريًا لتواكب بحور الشتعر، خاصتة وأن القصتيدة بتدأت بتت)كقصيدة( 16القصيدة بت )

 فضاًل عن معنى )البيت( الشعري المشتق من الشعر الذي يتكون من صدر وعجز. 
فالبيت : مجموعة كلمتات موزونتة حستب قواعتد عروضتية تكتون فتي ذاتهتا وحتدة موستيقية،  

 .  (6)لتفعيالتويتألل البيت من اةجزاء أو ا
لقتتتد اتختتتذت الشتتتاعرة )البيتتتت( بطتتتاًل لقصتتتيدتها، وستتتو ركتتتن متتتن أركتتتان المكتتتان وأحتتتد رمتتتوز 
الكينونتتة النفستتية، ةن حتتس المكتتان حتتس أصتتيل وعميتتق فتتي الوجتتدان البشتتري، وخصوصتتًا 

                                                 

 .125سورة البقرة ، اآلية :  (1)
 .158سورة البقرة ، اآلية :  (2)
 .33سورة اةحزاب، اآلية :  (3)
 .11سورة التحريم ، اآلية : (4)
 ،)د.ت(. 1، طالدار المصرية للتأليل والترجمة ،ينظر : لسان العرب، مادة )بيت( (5)
 . 54:1979، 1ط بيروت، دار العلم للماليين، ،جبور عبد النورينظر :المعجم اةدبي،  (6)
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إذا كان المكان سو وطن اةلفة واالنتماء، الذي يمثتل حالتة االرتبتاط بترحم اةرض، ويترتبط 
. وبتتذل  يصتتدق (1)ولتتة ويتتزداد ستتذا الحتتس شتتحذًا إذا متتا تعتترض للفقتتد أو الضتتياعبهنتتأة الطف

، وستو كوننتا (2)قول )باشالر( )) إن كل اةمكنة المأسولة حقًا تحمل جوسر فكرة البيت...((
اةول، وأحتتد أستتم العوامتتل التتتي تتتدم  أفكتتار وذكريتتات اإلنستتانية، ومبتتدأ ستتذا التتدم  وأساستته 

متنح الماضتي والحاضتر والمستتقبل البيتت ديناميتات مختلفتة كثيترًا متا أحالم اليقظتة، كمتا)) ي
تتتتتداخل، أو تتعتتتارض وفتتتي أحيتتتان تنشتتتط بعضتتتها بعضتتتًا فتتتي حيتتتاة اإلنستتتان، ينمتتتي البيتتتت 

 .(3) عوامل المفاجأة ويخلق استمرارية، ولهذا فبدون البيت يصبح اإلنسان كا نًا مفتتًا((
و فكترة تستكن رؤيتة الشتاعرة، ورمتزًا يتشتكل يمثل البيت مكان اةلفتة والستكينة ويغتد  

متتتن ختتتالل اللغتتتة الشتتتعرية، فيكتستتتب شتتتعرية المكتتتان أو جماليتتتات المكتتتان، ويعكتتتس الحتتتس 
. فالبيتتتت (4)المكتتاني للشتتاعر، فيرمتتتز إلتتى عتتتالم الشتتاعر التتتداخلي وعالقتتته بالعتتتالم الختتارجي
إليته بعتض يحمل سمات أصحابه متن ثقافتة وأستلوب حيتاة يفضتح كتل متن يحتاول أن يتدخل 

التعتتديالت ليخضتتعه لذوقتته، فمتتن اةمتتاكن متتا تحتتول وتشتتكل علتتى شتتاكلة أصتتحابه، ويحمتتل 
فالبيت يشكل مجموعة متن الصتور التتي تعطتي اإلنستانية  (5) نمط حياة وتقاليد من أقام فيه.

بتتتراسين، أو أوستتتام التتتتوازن، ولتمييتتتز كتتتل ستتتذه الصتتتور يعتتتين أن نصتتتل روح البيتتتت، ويحتتتدد 
 يت اةليل في :باشالر صفات الب

                                                 

 حلقة دراسية لمهرجان المربد الشعري ، دار    ،ينظر: الشعر ومتغيرات المرحلة، اعتدال عثمان (1)
   51: 1985الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،             

.والمؤسسة العربية 1980للنشر، بغداد ،دار الجاحظ  ،ت:غالب سلسا، جماليات المكان، باشالر (2)
 . 42: 1984، 2ط ، بيروت للدراسات والنشر ،

 .44جماليات المكان :  (3)
إشرال د.بشرى  ،ينظر : المكان في الشعر العراقي الحديث، سعود أحمد يونس ،رسالة دكتوراه  (4)

  .46-44:  1996البستاني ، جامعة الموصل ،
،  1عالم الكتب الحديث ، اةردن ، ط ،في رواية مدن الملح ، صالح ولعةينظر : المكان وداللته  (5)

2010  :159 
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نتخيتتل  -2نتصتتور البيتتت كا نتتا عموديتتا إنتته يرتفتتع إلتتى اةعلتتى فيميتتز نفستته بعاموديتتته، -1
  (1) البيت كوجود مكثل انه يتوجه إلى وعينا بالمركزية.

ذا متتتا  نلمتتح داللتتتة العنتتتوان النستتتقية مهمتتتة وفعالتتة، وتعطتتتي معنتتتى جوسريتتتا للقصتتتيدة، وا 
شتتتخح يرمتتتز إلتتتى حتتتب  آمتتتن  -ليكتتتون شتتتي ًا آختتترحتتتذفنا العنتتتوان )البيتتتت( تحتتتول المعنتتتى 

)العالقة بين محب وحبيتب( ستذه العالقتة الُحبيتة ال يتدركها أحتد، وال يلتتمس جوسرستا إاّل متن 
دراكها.   تيقن من صدقها وا 

سكتتتذا تُّفعتتتل اةنستتتاق المضتتتمرة والظتتتاسرة دورستتتا فتتتي إعطتتتاء الداللتتتة الثقافيتتتة، وستتتي بمثابتتتة 
عتتاني ضتتدية ومخاتلتتة ُتمتترر خلفهتتا أمتتورًا أعمتتق وأبعتتد عتتن إشتتارات نستتقيه تتتتوارد، لتطتترح م

 إدرا  المتلقي لها. 
ذا متا إلتفتنتتا إلتتى نهايتتة التتنح متتع بدايتتته نجتتد فتتي ذلتت  عالقتتة واضتتحة، ةن القصتتيدة تبتتدأ  وا 
بنسق ثقافي حديث ومعاصر)قصيدة النثر العّصتية(، يتدل علتى العصتر التذي تتحتدث عنته. 

موعي(، وبذل  فهتي تجمتع بتين الشتعر والطبيعتة، والجمتع جتاء والنهاية بت)شيح الحديقة في د
طبيعيًا على وفق سذا النسق الظتاسر، كمتا نلمتح اقتتران الطبيعتة التتي تمثتل جتزءًا متن البيتت 

 بالذات، وسو جزء من التمازج والترابط بين االثنين. 
عترل بتأن كما نالحظ ما سو ذاتي يتجسد بلمحات عدة، تكاد تطغى على اآلخر )البيتت(، لن

التذات ستتي المعنيتتة واةستتاس فتي ستتذا التصتتور والفكتتر. فالبيتت يأختتذ الصتتفات اإلنستتانية متتن 
التتذات ،وتبادلتته ذلتت  متتن )بتتين يديتته( )أضتتاء نوافتتذي(، فاليتتدين للتتذات انتقلتتت إليتته، والنوافتتذ 
للبيتتت انتقلتتت للتتذات ،وستتذا التبتتادل بتتين االثنتتين يمتتنح التواشتت  بينهمتتا، وقتتادر علتتى إثارتنتتا 

 جاسه  .  ت
 
 
 
 
 

                                                 

 .45ينظر :  جماليات المكان :  (1)
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 سذا ما يبينه الجدول للكلمات :
 اآلخر الذاتي
 غامض صدري
  ساعدي
 يبث عطراً  يأخذني
 غصونه صبوتي
  نوافذي
 يديه ضلوعي
  دموعي
  حلمي

 _ اليومي والمألول في القصيدة :
 يمكن تعريل اليومي بأنه )) نتاج التكرار المتطتور متن الحتاالت، يحمتل فتي أحشتا ه       

جدليتتة زمنيتتة تجمتتع بتتين ماضتتي الحتتال وحاضتترسا، فنجتتده فتتي الشتتا ع والنتتادر معتتا. مادتتته 
استتتعمال اةشتتياء المألوفة.ولغتتته ستتي مألوفتتة ومعاشتتة وشتتا عة((.  كمتتا أن اليتتومي ستتو متتا 
يخح حياة الشخصية المفردة، أو الجماعة من الممارستة الحياتيتة لسنستان، ومتن ثتم يشتكل 

صتتة بأستلوب كتتل شخصتية أو جماعتتة، ومتا يرافقهتتا متن العالقتتة متتع ظتاسرة حياتيتتة يوميتة خا
 اةسرة والناس، ونجده مرتبطا بمتغيرات الحياة وظروفها .   

أمتتا المتتألول فهتتو متتألول حيتتاتي يمارستته الشتتخح، وقتتد يكتتون مقتنعتتا بتته أو ال ، فهتتو لغتتة 
حتتتة علتتتى تحمتتتل المحتتتتمالت ويشتتتاركه اليتتتومي، لتتتذل  تكتتتون قصتتتيدة اليتتتومي والمتتتألول منفت

التجريتتتب والتأويتتتل كمتتتا تحتتتتوي فتتتي داخلهتتتا البستتتاطة والفكتتترة الفلستتتفية .إذ يتتترتبط بالمشتتتاركة 
 الجماعية كاةعياد واةعراس والصوم والصالة.  

والقصتتيدة التتتي تتنتتاول اليتتومي والمتتألول ستتي))نمط متتن الشتتعر تعبتتر عتتن الواقتتع 
التفاصتتيل العاديتتة غيتتر هتتتم بوستتي ت ،ستتو يتتومي متتن المفتتردات والصتتور ((تعبيتترا مشتتبعا بمتتا 

نتبتتاه ، إذ تتشتتكل منهتتا الحيتتاة فتتي نستتيجها وتبلتتا الداللتتة ذروتهتتا. واستمتتام الشتتعراء الالفتتتة لال
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بتكتتتتريس متتتتا ستتتتو يتتتتتومي ومتتتتألول فتتتتي شتتتتتعرسم  رغبتتتتة فتتتتي الرجتتتتتوع إلتتتتى تفاصتتتتيل الحيتتتتتاة 
 وخصوصيتها وكل ما له صلة بها.

ت( متتتتتتا بتتتتتتين )الشتتتتتتعر/ النبتتتتتتات تكتنتتتتتتل القصتتتتتتيدة تحتتتتتتوالت جمتتتتتتة يمارستتتتتتها )البيتتتتتت       
/اإلنسان_الرجل_ الطفل( ، وسي نوع متن اةلفتة والمحبتة تشتعر بهتا التذات تجتاه متن تحتب، 
لتتذا تستتكب ستتذه اةوصتتال علتتى )البيتتت(، لتعطيتته صتتفة المحبتتة، فيجمتتع كتتّل شتتيء جميتتل 
وذات تتتتأثير مثيتتتر لخلتتتق المحبتتتة فتتتي داخلهتتتا، فتستتتري مقاربتتتة اليتتتومي والمتتتألول بتتتين ستتتذه 

 والت .التح
 التشبيه بقصيدة النثر التحول اةول : -1

ن          فتتتي بدايتتتة القصتتتيدة ومفتتحهتتتا نجتتتد )البيتتتت( يتمثتتتل )بغمتتتوض قصتتتيدة النثتتتر(، وا 
المفتتتتح بالشتتعر ورمتتوزه )قصتتيدة النثتتر(، يمثتتل قلبهتتا النتتابض بالحيتتاة وجتتوسر عملهتتا ومكتنتتز 

ة النثتتر(، وذلتت  لمواكبتتة شخصتتيتها، ومتتا يتجستتد فيتته متتن كينونتهتتا. أمتتا عتتن ربطتته )بقصتتيد
العصر وتطوره، الذي يكتنفه الغموض. أّي سنتا فتي ستذا التحتول صتفة )الغمتوض/ التطتور( 
تبرز وتتضح فيه. فالقصيدة تبتدأ بالتشتبيه التذي ينقلنتا إلتى محتور ثقتافي متن صتفاته التجديتد 

متتتتاعي والحداثتتتتة دااًل علتتتتى الشتتتتعر، وأن ستتتتذا اإلرتبتتتتاط بين)الشتتتتعر/ البيتتتتت( لتتتته متتتتدلول اجت
وثقتتتافي، لتبتتتين لنتتتا متتتدى التتتترابط بينهمتتتا، ويتتتتم استحضتتتار البيتتتت بحليتتتة القصتتتيدة الحديثتتتة، 
فأختتتذت المعنتتتى المعرفتتتي لتتته وعملتتتت علتتتى ربطتتته بتتتالنح، ةن البيتتتت الشتتتعري متتتأخوذ متتتن 
البيت الذي ينس  من الَشعر للمكوث فيه. وقد شبه بالشعر ةنه أصبح ما سو متألول لتديها 

متالزمتتان للتتذات، ونستتتطيع أن نقتتول بتتأن البيتتت لتته متتن التتتأثير الشتتيء فقتتول الشتتعر والبيتتت 
 الكبير ولواله لما أنت  سذا الشعر. والشعر داللة على قمة الثقافة كذل . 

 : النباتي                          التحول الثاني  -2
 يتحتتول البيتتت إلتتى الشتتيء )النباتي()وغصتتونه ترختتي علتتى صتتدري الظتتالل...( فجتتأة      

دون مقتتدمات علتتى وفتتق وحتتدة دمتت  را عتتة، لتعطيتته صتتفة الجمتتال واللتتون والرا حتتة الزكيتتة، 
ولتُفعتتتل ستتتذه الفاعليتتتة النباتيتتتة الحيويتتتة. ةن اإلحستتتاس بالمكتتتان يفتتتترض أن يجعتتتل القتتتار  

 . (1) ))يحس باالنطباع والنكهة واةصوات والجو المألول الخاح به ((
                                                 

 .1989س،  7مجلة اةقالم ، ع  مقدمة البحث،البي ة في القصة ،  (1)
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قتتل لنتتا إحساستتها بالمكتتان، ةن المكتتان عنصتتر داخلتتي فحاولتتت التعبيتتر بأنستتنة المكتتان، لتن
يستتهم فتتي بنتتاء العمتتل اةدبتتي، فاإلستمتتام بتته ال يعتتدو زخرفتتًا جماليتتًا حستتب، بتتل ليتتدخل فتتي 
جدلية متع اةشتخاح ونفستياتهم، فيكتون وصتل الطبيعتة والمنتازل وستيلة لرستم الشخصتيات 

عتن مشتاعر الحتزن والغربتة، . وبتذل  فالمكتان يوظتل كوستيلة لسفصتاح (1)وحاالتهم النفسية
   .(2)فليس المكان مساحة فحسب أنه حالة نفسية

 اإلنساني التحول الثالث:  -3
    )في الليل يأخذني لصالة حزنه/ في الفجر أصحبه إلى حلمي...(                 

يتحتتول )البيتتت( إلتتى كتتا ن حتتي  يحمتتل صتتفة اإلنستتانية واآلمتتان، وستتي صتتفة مشتتتركة       
 )البيت/ الرجل( معًا. إذ ال يعطي اةمان إاّل من كان له قدرة على ذل . يوفرسا      

ثتتم تستتتكمل إنستتتانيته بمتتا ستتو يتتتومي ومتتألول، ليصتتبح البيتتتت جتتزءًا ممتتا ستتتو متتألول لتتتديها 
بالصتتفات اإلنستتانية التتتي يقتتوم بهتتا. متتع مالحظتتة أن التحتتوالت غيتتر منفصتتلة عتتن بعضتتها، 

بتتتر تسلستتتل وستتترد للحتتتدث متواصتتتل بتتتل وكتتتأن وستتتي تتمتتتتع بخاصتتتية التتتدم  واالستتتتمرار ع
 القصيدة تتشكل بكا ن حي ال يتجزأ.

نجد القصيدة تكتسب داللتة اليتومي والمتألول فتي تعاقتب )الليتل والنهتار(، ومقابتل متا يمنحته 
البيت من شيء يومي تقوم الذات أيضًا بما سو يومي لكن مع تألم ومفارقتة، ومتا ستو يتومي 

وفتة ةنته جمتاد لتيس بإنستان، والتذات تحتاول أنستنته وتحويلته ومألول يكتسب داللة غيتر مأل
إلتتى جستتدي بتتل إلتتى روح وجستتد، ليمثتتل البتتراءة والطفولتتة بكتتّل صتتورسا.سكذا يكتستتب البيتتت 
صتتفاته وتخلتتع الشتتاعرة عليتته طفولتتة تحتاجهتتا فتتي اآلن. ويكتستتب البيتتت قيمتتة ثقافيتتة ممتتن 

 يش فيه وتهرب من الواقع إليه.الذي تع -الذات -يقطن فيه،)فالبيت / الشعر( عالمها
 تقول الشاعرة :   

 )) في الليل يأخذني لصالة حزنِه     
 في الفجر أصحبه إلى حلمي  ((                                      

                                                 

 1990س ،58الثقافية،ع الحياة ينظر: المكان والزمان في يوميات نا ب في اةريال، ليلى درغوث، (1)
 :44. 

 . 20-19: 1991س، 2ينظر: داللة المكان ،محمد الشوابكة ، أبحاث اليرمو  ،ع  (2)
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في الليل يأخذسا إلى حزنه حيث الهدوء الذي تبتعثه را حتة الحتزن المخيمتة علتى            
اة. وفي الفجر مبعث اةمل تصتحبه إلتى حلمهتا ومستتقبلها، التذي المكان، نتيجة أوجاع الحي

تستتعى إلتتى تأسيستته عبتتر عملهتتا صتتباحا فداللتتة الفجتتر تعطتتي االنشتتراح واةمتتل والتواصتتل، 
ويكمن بعملها العلمي ورسالتها التي تؤديها فهذه الثنا يتة الليتل /الفجتر، مقترنتة بثنا يتة البيتت 

 بالمألول والتعاقب المستمر مع االندماج بينهما. /الذات، وتعطي داللة اقتران اليومي
 الليل                                                                           

 اقتران الزمن المتناقض في نسق سلبي وايجابي                      الفجر.        
يجتتابي لهتتذه العم   ن اقتتتران التتزمن فتتي نستتق ستتلبي وا  ليتتة العكستتية التتتي وردت، جتتاءت بهتتا وا 

ستتتّمة التحتتتول للبيتتتت بتتتين اةختتتذ والمصتتتاحبة، ليتحتتتول البيتتتت علتتتى وفتتتق عمليتتتتي )اةختتتذ 
والمصاحبة( إلى كا ن بشري، فهي تعمتل علتى إضتفاء الستمات اإلنستانية علتى الجمتادات، 

لحيتاة، كيتل وما كان ذل  إاّل إلعطا ه القيمة الحقيقية لتسكنه الروح، فيكن إنسانا ينتبض با
ال وسو مركز اةمان والسكينة، ومن توفر سذه الصتفات يستتطيع أن يبعتث النتوم، فتال منتام 

 بدون أمان، وال بيت بدون أمن.
ن كتان   أما عن قصد الجمع بين )الليل والفجر(، لسحساس بعدم المفارقة فهي ال تفارقته، وا 

بحاليتته )الليتتل والفجتتر(، كتتذل  فهتتو معهتتا روحيتتًا تصتتحبه حيتتث تشتتاء ، لتتذا جمعتتت التتزمن 
والعمليتتتة متبادلتتتة بتتتين االثنتتتين لكتتتن متتتع اختتتتالل الداللتتتة النستتتقية ل لفتتتاظ فتتتاةول : يأختتتذني 
والثتتتاني : أصتتتحبه، وشتتتتان متتتا بتتتين اةختتتذ والمصتتتاحبة، ةن اةختتتذ يتتتأتي بمعنتتتى الغصتتتب 
 أحيانتتتًا، وال عجتتتب وستتتو يأختتتذسا إلتتتى حزنتتته. أمتتتا المصتتتاحبة فتتتترتبط بتتتالحلم مصتتتدر انبعتتتاث

 الرؤيا واةمل، لذا اقترن اةول بالليل والثاني بالفجر. 
أن سذا البيت الذي يتشتكل بنصتفه المكتاني والجستدي، أو التذي يتجتاور فيته الشتطرين،      

ليستتاعد اةول اآلختتر وبتتالعكس، جتتاء ليعطينتتا معنتتى مصتتاحبة التتروح للجستتد، ستتذه الثنا يتتة 
ه الداللتتة الذاتيتتة، وعنتتدما تبتعتتد عنتته التتتي ال تنفصتتل عتتن بعضتتها. وبتتذل  فهتتي تضتتفي عليتت

تظتتتل دا متتتًا تستتتتعيد ذكتتتراه ذلتتت  اإلحستتتاس بالحمايتتتة واةمتتتن اللتتتذين يوفرسمتتتا البيتتتت، فتتختتتذ 
 صفات ومالمح المكان طابعًا ذاتيَا.
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ونتتدر  متتن ختتالل ذلتت  متتدى تعلتتق الشتتاعرة ببيتهتتا ستتذا المعطتتى الثقتتافي لتتديها مركتتز أمنهتتا 
في بكتتّل متتا تحملتته الكلمتتة متتن معنتتى، لتتذا فعمليتتة االنتتدماج واستتتقرارسا وعملهتتا ستتو بيتتت ثقتتا

 والتشخيح واضحة. 
 التحول اةخير: اإلنساني الطفولي -

يتمركتتز ستتذا التحتتول عبر)طفتتل صتتغير( وكثيتتر متتا يتصتتل الرجتتل بالطفتتل متتن امتالكتته     
 بعضًا من صفاته، وما سذا التجسيد إاّل لتعطي شدة التعلق بالبيت ومدى اقترانها به. 

ستتذا البيتتت التتذي تلتتون بتتألوان عتتدة  بتتين الشتتيء المحستتوس ) الشتتعر(، والملمتتوس بتتالحواس 
 الذي يجمع صفة ) الحركة/ الجمال/ أالمان(.  )النبات( والتحول اإلنساني

 وسذا التحول شمل التنقل بين صفات            
  
  
 
 
 
 
 

 أليست سذه الصفات التي يمتلكها البيت سي ما تحتاجها الذات اةنثوية .     
تبتتث القصتتيدة ثقافتهتتا اليوميتتة والمألوفتتة متتن ختتالل اةفعتتال المضتتارعة )ترختتي/ يبتتث/      
ن بتتتتدت يأختتتتذ ني / يحتتتترس /أصتتتتحبه /أنتتتتام /أصتتتتحو/ أراه ( .فقصتتتتيدة اليتتتتومي والمتتتتألول وا 

محكومتتتة ببدايتتتة ونهايتتتة إال أنهتتتا تغتنتتتي بالحاضتتتر وباستتتتمرارية اقتتتتران متتتا حتتتدث بمتتتا ستتتول 
( فجتتاءت علتتى ستتياق قصصتتي تتابعي،وعالجتتت صتتوت الشتتاعرة)أنا( منستتحبا إلتتى 1يحتتدث.)

فتتاالقتراب متتن الحيتتاة ستتو اكتشتتال للمواقتتع  موضتتوع ختتاح ومادتتته متتن الحيتتاة االجتماعيتتة،
المهملة منها، فتأتي الشاعرة إليها من خالل إنهاض متا ستو جتدلي فيهتا، ومتن ثتم صتياغتها 

 (2من جديد.)
                                                 

 45ينظر: حجر الحروب : ( (1

 48( ينظر: المصدر نفسه :  (2 

الغمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوض والتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور                                                

                                            الل / العطتتتتتتر.ظتتتتتتالجمتتتتتتال / ال

اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانية واةمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان                                               

  تةلو فتتراءة / الطتالب
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 لكن التحول اةخير الذي تختتم فيه القصيدة يتركز في :    
 ))  طفٌل صغيٌر كلّما فارقته  

 بكت البالبُل في ضلوعي،    
 وأنجرح ..   
 شيٌح الحديقة في دموعي   ((   

فتكون الطبيعة جزءا من التذات اإلنستانية، فتتوحتد معها)بنباتهتا وطيرستا(، وبتذل  يكتون      
 )البيت( ضمن تحوالته النباتية جزءا يسكن الذات . 

تكتترس الخاتمتتة مشتتهدا معقتتدا نوعتتًا متتا، يجمتتع متتا ستتو ذاتتتي بتتالطبيعي، عبتتر تفعيتتل       
متحركتتة، ستتذه النهايتتة التتتي تستتدل الستتتار عتتن مشتتهد يتتومي ومتتألول عتتن داللتتة الطبيعتتة ال

قصتتتة ترويهتتتا، لتتتتمس جتتتزءا متتتن التتتذات )ضتتتلوعي / دمتتتوعي(، وتعبتتتر عتتتن المتتترارة والجتتترح 
 الكبير نتيجة المفارقة والبعاد.

أن متتا ترستتمه النهايتتة عبتتارة عتتن لوحتتة رستتمت بريشتتة فنتتان قتتادر علتتى التتدم  والمتتزج       
بالمتتادي، والطبيعتتي بالتتذاتي. ستتذا التتدم  ستتو متتا تبغيتته وتنشتتده، ليشتتكل  بتتين متتا ستتو معنتتوي

 جل فكرتها المتوسجة في العمق. 
 
 إن القصيدة جمعت أشياء عدة : -
 
 

طفتتل/ البتتتراءة   ألتتم المفارقتتتة    البالبل/الحريتتتة    شتتيح الحديقتتتة   يحتترس صتتتبوتي    أنتتتام 
 آمنة  

 
 وفي المقابل يتنقل بين: 

 
 

 للصبوة -ل مان   الحارس -طفل صغير   يبث عطرًا    قصيدة نثر _غامض   الجالب
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أمتتتتتتا متتتتتتا ستتتتتتو يتتتتتتومي فنجتتتتتتده فتتتتتتي اةفعتتتتتتال اليوميتتتتتتة )أنتتتتتتام / أصتتتتتتحو/ أعتتتتتتد شتتتتتتاي       
الصتتتباح...(،وما ستتتو متتتألول متتتن طقتتتوس نفستتتية : )المفارقتتتة/ البكتتتاء/ الجتتترح(. لكتتتن فتتتي 

 البالبل( دون سواسا؟ نجدسا في: النهاية ما سي الخاصية التي تتمتع بها ) 
 الصوت / الناطق             الكالم / النطق  

 والخاصية التي يتمتع بها )الشيح(            )اللون اةصفر( / النظر.
إن خاصتتتية الطبيعتتتة سنتتتا تجمتتتع بتتتين)الكالم النطتتتق والنظتتتر، اللتتتون والجمتتتال(، وستتتذا       

الشتتعري متتن الكتتالم متتا لتته متتن التتتأثير والتمركتتز.  الجمتتع يعطتتي البيتتت متتن الجمتتال، والبيتتت
وقتد عادلتت الشتاعرة بتين عمليتة )البكتتاء/ االنجتراح( فتي موازنتة، إذ خصتت البكتاء للبالبتتل، 
وستتي صتتاحبة الصتتوت المغتترد، واالنجتتراح للشتتيح واالثنتتين يقعتتان فتتي )الضتتلوع/ التتدموع(. 

أمتا االنجتراح فهتو فتي التدموع.  بالنسبة للذات فقلبت العملية. فالصوت والبكاء في الضلوع،
 سذه سي الخاتمة التي تجسد عملية التوحد بالطبيعة. 

ومتتن ذلتت  كلتته نستتتنت  أن القصتتيدة تركتتز علتتى البصتتر والصتتوت، الجمتتال والكتتالم،        
وتؤكتتد علتتى المفارقتتة التتتي أصتتبحت يوميتتة أو مألوفتتة، ومتتا تتركتته متتن ألتتم )بكتتاء / جتترح(. 

 لشاعرة فيها جل ثقلها بصورة تواش  بين)الذات/ الطبيعة(. وداللة النهاية سذه تضع ا
فالضتتتلوع رمتتتز االحتتتتواء ،تحتتتوي البالبتتتل رمتتتز الحريتتتة والجمتتتال ،ونستتتتطيع أن نتتتربط صتتتورة 
البالبل التي توجد داخل القفح )البيتت( إذ شتبهت بالحريتة تحملهتا الضتلوع، فهتي فتي حالتة 

 وي الذات وضلوعها.ألم وبكاء، وقفح البيت أصبح قفح الصدر الذي يحت
 

 في
 في

 
 الذات                          ت          البي            

ن       إن اةشتتياء الطبيعيتتة التتتي ستتي جتتزء متتن البيتتت توجتتد داختتل التتذات وتبكتتي الفتتراق، وا 
الطفل رمز للبتراءة وباعتث للمحبتة، ممتا يجعتل التذات تتعلتق بته حتد الولته، إذ ال تقتوى علتى 

 البالبل
 شيح الحديقة

  

 ضلوعي
 دموعي
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ذا متتتا حصتتتل ذلتتت ، فتتتإن الحيتتتوان والنبتتتات يشتتتار  التتتذات أحزانهتتتا، ليتتتدر  الطفتتتل فراقتتته،  وا 
 مشاعر الذات نفسها، ةنه ال يقوى على بعد من يمنحه الحنان والدلء.

 ونجد داللة عكسية يمكن أن نؤولها باآلتي:   -

 بكث البالبل         في ضلتتتوعي                  
 
 

 ح الحديقة        في دموعيوانجرح شي                 
 

فالبكتاء يقابتل التتدموع والجترح يقابتتل الضتلوع التتي تحتتوي القلتب، ةنتته متوطن الجتتراح،        
أما البكاء فيكتون فتي العيتون، وقتد رمتزت إلتى العتين بالتدموع أّي عبترت عنته بتالجزء وأرادت 

لتتب تحتويهتتا الضتتلوع، الكتتّل، والضتتلوع وأرادت القلتتب. فالبالبتتل تمثتتل الجتتوارح وجتتزء منهتتا الق
أمتتا شتتيح الحديقتتة، فالشتتيح ذا اللتتون اةصتتفر يتتدل علتتى لتتون عينتتّي التتذات الشتتاعرة، وقتتد قلنتتا 

 بأن الدموع سي العيون. 
والخالصة: بكت العيون وانجرح القلب في الضلوع. فتجمع في النهاية داللة عميقتة، لتشتمل 

رية ومركزسا القلب فتي داختل التنفس )قلب وعيون( الذات الشاعرة، فالبالبل )القلب( رمز الح
 البشرية، ةنها ال تأت إاّل بالدم والقلب يضخ الدم والمحر  للحياة والحرية. 

إن عالقتتة البتتدء بالخاتمتتة أي عالقتتة الشتتعر) قصتتيدة النثتتر( بالطفتتل ...؟ ستتو للجمتتع       
ن ناحيتتتة بتتتين االثنتتتين متتتن ناحيتتتة اتستتتامها بتتتت )الغمتتتوض/ البتتتراءة / الصتتتدق/ الحداثتتتة(، ومتتت

الغموض لت)قصيدة النثر( يجتمعان فتي تركيبهتا ومعانيهتا، و)الطفولتة( لعتدم المعرفتة فتي متا 
 يريده أحيانًا والعجز عن توفير طلباته.

ومن ناحية) الحداثة والجدة ( فكالسما حديث العهد والوالدة، ومن كان كذل  له متن المحبتة 
ب الخبتتترة، فهتتتو ُمعتتترض للوقتتتوع فتتتي والتعلتتتق فتتتي النفتتتوس، ولتتته حداثتتتة العهتتتد وعتتتدم اكتستتتا

الخطتتر والخطتتأ. وأرادت متتن الجمتتع بينهمتتا الجمتتع بتتين ) الستتمع والبصتتر( الستتمع بالنستتبة 
للقصتتتيدة، والبصتتتر بالنستتتبة للطفتتتل متتتن الناحيتتتة الجماليتتتة وغيرستتتا. أو الجمتتتع بتتتين جتتتانبين 

مليتتتتة السمع/البصتتتر فتتتتي الشتتتعر، وارتكتتتتازه عليهمتتتا دون إغفتتتتال جانتتتب منهمتتتتا، وبالتتتتالي فع
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مفارقتهتتا للقصتتيدة ستتي ذاتهتتا مفارقتهتتا للطفتتل، أو ستتي عمليتتة تشتتبيه بتتداخل تشتتبيه، أّي كتتأن 
 عملية المفارقة سي مفارقة للطفل. 

كمتتتا أن الجمتتتع بتتتين )الستتتمع والبصتتتر( سمتتتا ناحيتتتتان مؤثرتتتتان فتتتي الغيتتتر، أي أن)القصتتتيدة 
الفعتتل نفستته، كونتته أنتتت   والطفتل( لهمتتا متتن التتتأثير فتي النفتتوس والتتذوات، وبالتتتالي فالبيتتت لته

 من تشبيه تولد عنهما.
إن الخصوصتتتتية والذاتيتتتتة التتتتتي تتمتتتتتع بهتتتتا القصتتتتيدة أبينتتتتا أن نضتتتتعها فيمتتتتا ستتتتو عتتتتام      

ومطلتتتق، لتتتذا ارتأينتتتا أن نحتتتتفظ بالخصوصتتتية للبيتتتت للتتتذات وحتتتدسا. واستتتقطنا قراءتنتتتا نحتتتو 
يش فيته فتي صتفو دا تم . )البيت( بخصوصيته كونه الحياة الداخليتة للتذات وعالمهتا التذي تعت

ونأمل أن نكون قد اقتربنا من لملمة بعض رموزسا، وحتل شتفرتها لنخرجهتا بجتو  يناستبها متن 
 الذاتي، ويؤطرسا في فل  ما سو خصوصي بحت يترتب عليه اليومي والمألول . 

وعنتتدما نقتتوم بقتتراءة التتنح قتتراءة تأويليتتة مغتتايرة نجتتد )البيتتت( رمتتزا للتتوطن، إذ تطمتتت ن     
اعرة فيتته، وال ترنتتو إلتتى غيتتره ،علتتى التترغم متتن الصتتعاب التتتي تواجهتته لكنهتتا تتترتبط بتته الشتت

وتنتمتي إليته، وستذا يضتفي داللتة الحتب والتعلتق، ومتن سنتا نفهتم عمليتة التشتخيح، إلضتتفاء 
التتروح اإلنستتانية عليتته، كمتتا يؤكتتد ستتذا عنتتوان التتديوان ) أندلستتيات لجتتروح العتتراق(، وربطتته 

 يت(. بالعنوان الفرعي ) الب
يأختتذ العنتتوان داللتتته متتن التتنح، إذ ينفتتتح علتتى اإليمتتاء الستتلبي )اتصتتافه بتتالغموض       

/واإليجتتابي اتصتتافه باةمتتان (. فهتتل يتحتتول )البيتتت( متتن مكنونتته الصتتغير إلتتى حيتتز التتوطن 
الكبيتتر؟  ليمثتتل وطتتن الشتتاعرة التتذي ال تفارقتته ويطوقهتتا بيديتته بأمتتان، وتشتتمل الخصوصتتية 

وستل أكتنتل البيتت الغمتوض نتيجتة تقلبتات العصتر وكثترة نكباتته ..؟ ومتا  منطلق العمتوم..؟
حتتلَّ بتتالوطن متتن أمتتور قتتد يعجتتز اللستتان عتتن اإلفصتتاح عنهتتا، فهتتي غامضتتة عتتن اإلدرا  
والمعرفتتة لتبتتين مالبستتتها، والتتذات عتتاجزة عتتن فهتتم متتا يحتتدث وستتببه، والجهتتة المتحكمتتة بتته، 

 ويضيع كّل شيء في سذا الغموض المحيط به.
إن ستتتذا البيتتتت العصتتتري يتصتتتل بتتتالغموض، ولكتتتّل متتتا ستتتبق يشتتتار  قصتتتيدة النثتتتر       
 :صفاتها
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 من:                                        عدم االلتزام بنظام معين  
عتتتدم االلتتتتزام بتتتالوزن تنتتتازاًل عتتتن المعيتتتار المتعتتتارل                                  

 عليه
 القرب من الفوضوية                                        

 القرب من الحياة اليومية واللغة العادية                                 
وفتتتتي الحقيقيتتتتة ستتتتي ليستتتتت صتتتتفات للبيتتتتت بقتتتتدر متتتتا تعكتتتتس صتتتتفات العصتتتتر             

ا المستتوطنة فيته التتذات والبيتت معتتًا، ومتن ذلت  نفهتتم متا يتتدور فتي البيتت متتن أمتور لخصتتته
التتذات الشتتاعرة بمصتتطلح ثقتتافي واحتتد. اختتتارت البيتتت، ةنتته يضتتم الجميتتع ويظلهتتم بأمانتته، 
لتفتتارق الداللتتة الماضتتية الداللتتة اآلنيتتة وتباعتتدسا. واختتتارت البيتتت لتفصتتح عتتن سمهتتا بمتتا 
حدث له في اآلن، لتُبصرنا بصورته المحببة وما تريد تحقيقه فيته. لتتزرع فتي نفوستنا است لة 

يت الذي يجمعنتا بأمتان؟ ستل يعيتد الزمتان بريقتًا لعينيته؟ أمانتًا يصتحو فيته متن : أين سذا الب
جديتتد ..؟  أم يبقتتى فتتي تقلبتتات  جديتتدة تكتنفتته حتتروب وصتتراعات ال حصتتر لهتتا...؟ أكتتتب 

 عليه أن يكون محطًا للِعرا  الدا م !!!
 ملخح البحث :

رة الداخلي، ويحمل سماتها يمثل البيت مكان اةلفة واةمان، ويرمز إلى عالم الشاع       
 الثقافية وأفعالها اليومية والمألوفة، فيكتسي طابعا ذاتيا ثقافيا .

فعنوان القصيدة )البيت( يضعنا أمام تساؤالت لنقول ما سو البيت؟ أسو مكان اةلفة بوصفه 
ذاتي مكانا واقعيا حقيقيا ،أم مكانا متخيال أو مجازيا يأخذ المالمح اإلنسانية،أسو المكان ال

الخاح أم المكان الواسع ليتمثل بالوطن،أم لينسحب إلى البيت الشعري، فالبيت سو 
المحتوى الثقافي لشعرسا بل بيتها الشعري الذي تطلقه للعلن، ومن سنا أصبح الشعر بيتها 
وعالمها. لذل  يتخذ البيت تحوالته بين )الشعر والغموض/النبات /اإلنسان (، وما سذه 

سكب الحياة والحيوية عليه، وتضفي المالمح اإلنسانية، فهو كالكا ن الحي التحوالت إال لت
ن سذا النوع من التشخيح يعطي النح  تجاذبه الحديث وتبادله الصفات واةفعال، وا 

 الشعري الديمومة والحركة، ويكون قادرا على بث ما في الوجدان من مكنونات .  
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ل في حياة الذات، من قول الشعر الذي يكرس المشهد الشعري ما سو يومي ومألو       
ن كان ذاتيا تنس   يشكل جزءا من حياتها الثقافية إلى أفعالها اليومية والمألوفة. وسو وا 
الذات فيه حركتها اليومية لكنه يتجه إلى العام والمطلق، ليشمل البيت الكبير_ الوطن، 

 زاج والتواش . متفتعبر عنه بجو مفعم بالمحبة واال فذاتها تقطنها روح الوطن
Title  manifestations  in the  poem content 

Bushra  Al_Bustani`s (Al_Bait) as a model 

Lect. Dr.Ekhlass Mahmoud Abdullah 
Abstract 

House represents the place of familiarity and safety. It 

symbolizes the internal world of the poetess and carries her cultural 

attributes and daily and familiar actions. Thus, it takes a cultural 

subjective character. The title leads us to ask “What is the house?” 

Is it a place of familiarity for it is a right real place , a private 

subjective place , a great place representing Home , or it extends to 

the poetic line. So, house is the cultural content of her poetry ,in 

fact, her poetic line that she declares publically. Henceforth, poetry 

becomes her house and world. Therefore, house shifts between ( 

poetry and ambiguity / plants / man) as a way of the poetess to add 

life and activity to it and  to give it a human features . So, it is 

similar to a living creature with whom she talks and exchanges 

attributes and actions .This kind of personification gives the text 

permanence and movement and makes the poetess able to express 

her sentiments of her conscience. 

 


