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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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العدد ()89

بناء األُسلوب يف شعر نافع عقراوي
 قراءة يف قصيدة (أَنا والليل) –حسن حممد سعيد إِمساعيل
تأريخ التقديم2018/8/20 :



تأريخ القبول2018/9/17 :

المستخلص:

تناول البحث الموسوم ب ـ ـ ـ (بناء الأسلوب في شعر نافع عقراوي) وهي دراسة قائمة

على قصيدة للشاعر نافع عقراوي مترجمة من اللغة الكردية إلى اللغة العربية وبالعنوان

اآلتي (أنا والليل) مسلطا الضوء على بناء الأسلوب الذي يتجلى في القصيدة التي
ستخضع للتحليل والدراسة ،من خالل رصد الأدوات البالغية والسمات السلوبية المتشكلة

في النص الشعري ،وابراز العالقة المتواشجة التي تربط البناء الكلي للنص (البناء
الصوتي والتركيبي والداللي) بالأدوات البالغية والسمات السلوبية التي تشكله في محاولة
للكشف عن البنى السطحية للنص والوصول إلى أغوار النص وبنيته العميقة.

إن الأسلوب في أية لغة  -ال سيما السلوب الشعري – ال بد له أن يستند إلى بناء

يقوم على ربط الدال بالمدلول وانتاج مجموعة من العالقات المتواشجة بين التراكيب بعد
أن تغلف بقوالب شكلية جمالية هي من إف ارزات البالغة ،لذا آثرنا أن يكون العنوان بالشكل

اآلتي ( :بناء السلوب في شعر نافع عقراوي – قراءة في قصيدة أنا والليل )-من هنا

تأتي شرعية الدراسة فضال عن كوناا تشغل المنا الأسلوبي الذي ينفتح على البناء

اللغوي العام للنص الفني واصفا ومحلال ومستنطقا.

تقوم خطة البحث على استقراء النص الشعري والكشف عن مواطنه الجمالية أينما

وردت من دون اللجوء إلى تقسيمات وتبويبات تثقل كاهل الدراسة فالبحث يدرس نصا
واحدا كامال ،المر الذي يستدعي تتبع بنية أسطره واحدا تلو اآلخر استنادا إلى بنائه
السلوبي الذي يقضي بذلك.
 مدرس/كلية التربية/عقرة /جامعة دهوك/إِقليم كوردستان العراق.
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بناء األُسلوب يف شعر نافع عقراوي  -قراءة يف قصيدة (أَنا والليل) –

حسن حممد سعيد إِمساعيل

الكلمات المفتاحيَّة :التعبير ،اللغة ،الأسلوب.

ويادف البحث إلى إثبات أن الشعر المترجم من اللغة الكردية إلى اللغة العربية

يستند إلى أسلوب مبني على ألوان فنية في التعبير ال تقل جماال وابداعا عن الشعر
المكتوب باللغة العربية.
()1

النص( /أنا والليل)
ِ
الظالم – أصدقائي
وحجب
اللي ُل
ُ
ِ
الحداد – أحبائي
اب
السو ُ
اد وأثو ُ

الفجر وال الشفق…
أنا لم أبصر
َ
اآلالم الكبيرةُ راحتي
وقد أصبحت
ُ
فاللي ُل يخفي َّ
كل شيء
ضياء القلب…
ويلتهم
َ
كيف لمن يحيا مع الليل

جمال الشمس..؟
يبصر
أن
َ
َ
ما هو الفجر ؟
وماذا يعني الصباح

مع األحز ِ
ان واألشجان…؟
ما هي السعادة
(طعمها)
إن من ال يتذوق
َّ
َ

()2

يجهل المرارة…؟
كيف له أن
َ
أنا الليل
واللي ُل أنا
ِ
برفقة الحزن
أسير
إني ُ
()1نـ ــافع عقـ ـ ـراوي ،قناديـ ــل الفك ـ ــر والدب (، ) www.kanadeelfker.comص: 2013/11/3 ،2-1:
 02:02مســاء ،علينــا أن ننبــهأ إلــى أن الموقــع اإللكترونــي ال يشــير إلــى اســم متــرجم الــنص إال أن الشــاعر
نفسه ترجم كثي ار من أعماله الشعرية من الكردية إلى العربية –كما يشير إلى ذلك الموقع نفسه.-

( )2في المصدر (طعم) وهي من تعديل الباحث ليستقيم السياق.
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ألجل السو ِاد والعزاء
ألجل الصباح…

بعيد عني
إن
َّ
الصباح ٌ
َ
والنور قد تالشى في سمائي
ليمضي إلى اآلخرين….
اء الذئاب
أنا عو ُ
وزئير العاصفة
ُ

وظالم الليل….
ُ
وحين ُّ
يحل الربيع

أكون أنا الخريف…
جدير بالدموع
إني ٌ
وال أدري أهو قدري
أم أن (جمالي)

()1

جاء برفقتي للدنيا وترعرع
َ
أم أني من محيطي
صرت ليالا
ُ
وغدوت رفيقا حميما للظالم…
ُ
هذا هو حالي دائما

وال أدري متى
ُّ
سيطل الفجر

ومتى ستطالعُ عيناي
الشمس الذهبية
َ
أقول  ،ثاني اة :
لكيال َ

(( )1جمــالي) هكــذا وردت فــي الــنص ونتوقــع أناــا (ظالمــي) أو (بكــائي) لكــون الــدال الول ال ينســجم مــع
البناء السياقي للنص ولكون الدالين الثاني والثالث ينسجمان.
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أنا الليل
واللي ُل أنا
تحليل النص:

تعد قصيدة (أنا والليل) المؤلفة من اثنين وأربعين سط ار للشاعر نافع عقراوي

()1

من

قصائد النثر إال أناا ال تخلو من إيقاع داخلي على الرغم من خلوها من اإليقاع الخارجي.
يشير شكل القصيدة العام إلى تداخل مباشر ومستمر بين الضمير (أنا) الذي يمثل
الذات الشاعرة والدال (الليل) الذي يشغل الذات الشاعرة عبر البناء السلوبي للنص من
أوله إلى آخره.

يفتتح النص بسمة أسلوبية هي التوازي

()2

بين السطرين الول والثاني:

الليل وحجب الظالم – أصدقائي
السواد وأثواب الحداد – أحبائي

ويمكن توضيح التوازي بالشكل اآلتي:

المبتدأ  +حرف عطف  +اسم معطوف (م ضاف)  +مضاف إليه  +خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبر
(الليل)

(الواو)

(حجب)

(الظالم)

(أصدقائي)

(السواد)

(الواو)

(أثواب)

(الحداد)

(أحبائي)

( )1نافع عقراوي :شاعر كردي عراقي ،من مواليـد قضـاء عقـرة 1944م ،حصـل علـى شـاادة البكـالوريوس
من كلية الطب – جامعة الموصل عام 1968م ،رأس تحرير مجلة الصحة والمجتمع كما رأس اتحـاد أدبـاء
الكرد لدورتين ،توفي عام 1992م ،من مؤلفاته:

 -1دراسة عن أدباء بادينان -دراسة نقدية باللغة الكردية 1976م .
 -2شيخ صنعان – مسرحية باللغة الكردية 1977م .

 -3الليلة التي لن أنساها – مجموعة قصصية باللغة الكردية 1979م .

 -4من أدب المقاومة اإليراني-دراسة ونصوص باللغة العربية 1981م .
 -5الادية والجرح – مسرحيات باللغة العربية 1988م .

ينظر :من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م ،د.م ،منشورات دار الكتب العلميـة ،بيـروت ،ط2002 ،1م:
.334 /6

( )2يع ــرف التـ ـوازي – ف ــي أيس ــر مفاهيم ــه -بأن ــه "مفا ــوم ألس ــني بالغ ــي يتعل ــق ببني ــة العب ــارة وداللتا ــا،
والخصوصية الساسية له أنه تناظر بين جمل العبارة" النقد والسـلوبية – بـين النظريـة والتطبيـق  ،-عـدنان

بن ذريل ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،دمشق  ،د .ط 1989 ،م .278 :
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ثمة تطابق رأسي بين الوحدات الصوتية في كل من السطرين ويعد هذا التطابق الرأسي

من التطابق النحوي الذي ينت بدوره تطابقا دالليا فإن الدال (الليل) يقابل الدال (السواد)

وان (حجب الظالم) تقابل (أثواب الحداد) وان (أصدقائي) تقابل (أحبائي) المر الذي
يعبر عن الحالة النفسية المتأزمة للشاعر والمتركزة في الذات الشاعرة في الدالين
(أصدقائي ،أحبائي) إذ يتبين أن ذات الشاعر المتشائمة المتضخمة هي التي أدت إلى

إفراز هذا البناء السلوبي الذي تمثل ببنية التوازي الرأسي التام

()1

منذ بداية النص ،ثم

يأتي السطر الثالث مفتتحا بضمير المتكلم (أنا) الذي يأتي ليبرهن عن حقيقة الواقع المر
في السطرين الثالث والرابع:
أنا لم أبصر الفجر وال الشفق…
وقد أصبحت اآلالم الكبيرة راحتي

يأتي ذكر الضمير (أنا) مرتين في هذين السطرين ،فيذكر صراحة في أول السطر الثالث

في قوله( :أنا) ويذكر ضمنا في آخر السطر الرابع في قوله( :راحتي) من خالل الياء

ال تي تعود إلى المتكلم ،وفي ذلك كشف عن هيمنة الام الذاتي في السطرين اللذين يؤديان
إلى مفارقة في البناء السياقي في قوله:
أنا لم أبصر الفجر وال الشفق…

إذ ال يمكن أن يعقل من إنسان بصير أن ال يستطيع إبصار الفجر وهو فترة ظاور

الضوء أو ال يستطيع إبصار الشفق وهو فترة غروب الشمس( ،)2ففي ذكر (الفجر)

( )1يعــرف التـوازي ال أرســي التــام بأنــه التطــابق التــام فــي كــل عناصــر البنــاء النحــوي للجمــل المتوازيــة علــى
المســتو ال أرســي ،مســتو بنــاء القصــيدة ،ويك ـون ذلــك بالتطــابق التــام بــين كــل بيتــين متتــاليين أو ســطرين

متتاليين وهـو مـا يحقـق للـنص ترابطـا بنائيـا أرسـيا ،ينظـر :الجمـل المتوازيـة فـي ديـوان أبـي القاسـم الشـابي –

د ارســة نحويــة دالليــة – ضــمن كتــاب ( المــؤتمر الثــاني للغــة والدب والنقــد )  ،د .محمــود محمــد ســليمان

الجعيدي  ،منشورات جامعة إربد الهلية  ،ط2003 ، 1م .227 :

( )2الشــفق" :حمـرة تظاــر فــي الفــق حيــث تغــرب الشــمس ،وتســتمر مــن الغــروب إلــى قبيــل العشــاء تقريبــا"
المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر ،د.ط ،د.ت.487/1 :
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و(الشفق) كناية( )1عن الفرح والراحة والطمأنينة فاذا كله ال يعرفه الشاعر وهو محاط بقدر
كبير من الحزن والظالم ،ثم تتعمق المفارقة السياقية في قوله:
وقد أصبحت اآلالم الكبيرة راحتي

فال يمكن أن تكون اآلالم – السيما الكبيرة مناا – مصدر راحة لإلنسان فالعالقة بين
اآلالم والراحة عالقة ضدية إال أناا أفرزت بدورها بعدا دالليا يقوم على المفارقة وهي أن
حياتي بعد أن امتألت باآلالم الكبيرة أصبحت أعيش معاا فأصبحت كالراحة لي ال أقو
على العيش بدوناا فذلك يسبب فراغا في حياتي ال أحتمله ،ثم إن هذا المعنى مرتبط
بالسطر الخامس والسادس:
فالليل يخفي كل شي
ويلتهم ضياء القلب…
فالفاء الداخلة على (الليل) هي الفاء السببية التي يكون ما قبلاا سببا لما بعدها

()2

فالليل

يعد الطرف الحقيقي في تحقق اآلالم الكبيرة فاو الصاحب الوحيد للشاعر ،المر الذي

جعل منه رفيقا يبعث الراحة ،ثم تأتي الجملتان (يخفي كل شيء) و (يلتام ضياء القلب)

حالين من (الليل) ليعب ار عن حال الليل وهو يستحوذ على كل شيء ويغطيه بشدة ظالمه
لدرجة أنه يغطي (ضياء القلب) أيضا وهو النور الباقي للشاعر وفي ذلك كله داللة

( )1تعرف الكناية بأناا لفظ أريد به الزم معناه مـع جـواز إرادة معنـاه الصـلي ،ينظـر :دالئـل اإلعجـاز فـي
علــم المعــاني  ،عبــد القــاهر الجرجــاني ( ت 471هـ ـ )  ،صــححه وعلــق حواشــيه  :محمــد رشــيد رضــا  ،دار
الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت ،د  .ط ،د  .ت ،52 :و مفت ــاح العل ــوم ،أب ــو يعق ــوب يوس ــف ب ــن محم ــد ب ــن عل ــي

السكاكي (ت 626هـ) ،تحقيق  :د  .عبد الحميد هنداوي  ،دار الكتب العلميـة  ،بيـروت  ،ط2000 ، 1م :

 ،512و اإليضاح في علوم البالغة  ،جالل الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن القزوينـي ( ت 739ه ـ )  ،شـرح
وتحقيق  :أ  .د  .محمد عبد المنعم خفاجي  ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  ،الرياض  ،ط2006 ، 1م :

 ،345و التعريفــات  ،علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني ( ت 816ه ـ )  ،تحقيــق  :عــادل أنــور خضــر ،
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت  ،ط2007 ، 1م .172 :

( )2ينظــر :المناــاج فــي القواعــد واإلعـراب ،محمــد النطــاكي ،دار التربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،د.ط،
د.ت .269 :
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عميقة على الحزن واللم غلفت باستعارة

()1

غريبة فالليل ليس كائنا حيا يستطيع أكل

الشياء والتااماا والضياء كذلك ليس شيئا يؤكل لكي يستطيع الليل التاامه ،لكننا نعزو
كل ذلك إلى تضخم حالة اللم والحزن لد

الشاعر التي دفعت إلى هذا البناء السلوبي

المغاير من حيث التركيب والداللة.

ثم تأتي السطر ( )14-7لتحمل في طياتاا مجموعة من السئلة التي تدور حول

الذات الشاعرة والواقع الذي تتفاعل معه بدءا بالليل وانتااء بالصباح:
كيف لمن يحيا مع الليل
أن يبصر جمال الشمس..؟
ما هو الفجر ؟
وماذا يعني الصباح
مع األحزان واألشجان…؟
ما هي السعادة
إن من ال يتذوق طعمها
كيف له أن يجهل المرارة…؟

إن السطر الثمانية السابقة تحمل عبر بنائاا السلوبي خمسة أسئلة قائمة بذاتاا

باستثناء السؤال الخامس الذي ينبثق عن السؤال الرابع ،ويمكن إعادة تشكيل السئلة

بالشكل اآلتي:

السؤال الول = كيف لمن يحيا مع الليل أن يبصر جمال الشمس؟
السؤال الثاني = ما هو الفجر؟

السؤال الثالث = ماذا يعني الصباح مع الحزان والشجان؟

السؤال الرابع = ما هي السعادة  السؤال الخامس = إن من ال يتذوق طعماا (السعادة)

كيف له أن يجال الم اررة؟

( )1تعرف االستعارة بأناا استعمال اللفظ في غير مـا وضـع لـه لعالقـة المشـاباة بـين المعنـى المنقـول عنـه
والمعنــى المســتعمل فيــه مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة المعنــى الصــلي .ينظــر :أس ـرار البالغــة  ،عبــد القــاهر

الجرجاني ( ت 471هـ )  ،شرح وتعليق  :محمد عبد المنعم خفاجي  ،مكتبة اإليمـان – المنصـورة  ،د  .ط

 ،د  .ت  ،94 :ودالئل اإلعجاز ،53 :ومفتاح العلوم ،477 :واإليضاح.301 :
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نجد أن السئلة كلاا تؤكد -مجتمعة -على قضية واحدة هي أن الشاعر توحد مع
الليل بما يمنحه من ظالم وألم وحزن فلم يعد يعرف أيا من الشياء اإليجابية أو المفرحة

أو المضيئة كـ (جمال الشمس ،الفجر ،الصباح ،السعادة).
ثم يأتي السطران الخامس عشر والسادس عشر:
أنا الليل
والليل أنا

فيسند الدال (الليل) إلى الضمير (أنا) في السطر الخامس عشر ،ويسند الضمير (أنا) إلى

الدال (الليل) في السطر السادس عشر ،ليدل كل من السطرين على اإلصرار على داللة
التوحد بين (الليل) الذي يعد مساحة النص و(أنا) الذي يتوزع على هذه المساحة ليمأل
أبعادها كافة ،ثم إن ضمير المتكلم (أنا) تظار من خالله –هنا -النا الشعرية التي تعرف
بأناا "ذلك الضمير الشعري الذي يجول في النص الشعري ليحقق الوعي الذاتي داخل
النص"

()1

وذلك الوعي هو التوحد مع الليل الذي يعد رم از للعناء والبؤس والم اررة ،ثم إن

التكرار المتحقق من خالل القلب المكاني للمسند والمسند إليه بين التركيبين:
يبدأ السطر السابع عشر بضمير المتكلم إال أنه متصل بالحرف المشبه بالفعل (إن)
–هذه المرة -ليحمل داللة التوكيد

()2

ثم يأتي الفعل (أسير) الذي يحمل داللة السير في

الحال واالستقبال (برفقة الحزن) والحزن – في الحقيقة -ال يسير برفقة أحد إال أن الشاعر

عمد إلى استعم ال االستعارة من خالل محور االستبدال /استبدال العيش حزينا بالسير
برفقة الحزن ،وقد أد

هذا االستعمال االستعاري إلى تعميق داللة البنية التركيبية للسطر

الشعري فالشاعر هنا ال يعيش حزينا فقط إنما هو يحمل حزنه أينما ذهب ،ويأتي السطر
الثامن عشر المتصل ببنائه التركيبي مع السطر السابق:
ألجل السواد والعزاء
( )1النا في الشعر الصـوفي – ابـن الفـارض أنموذجـا  ، -د  .عبـاس يوسـف الحـداد  ،دار الحـوار للنشـر
والتوزيع  ،الالذقية  ،ط.194 : 2009 ، 2

( )2ينظر :شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك  ،باـاء الـدين عبـد اهلل بـن عقيـل العقيلـي ( ت 769ه ـ ) ،
تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد  ،منشورات سيد الشاداء  ،إيـران  ،د  .ط 1959 ،م .346/1 :
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ليكون بمثابة جواب عن سؤال يفام من السطر السابق (إني أسير برفقة الحزن)

ويمكن توضيحه بالشكل اآلتي:

السؤال = ألم تسير برفقة الحزن  الجواب = لجل السواد والعزاء
لكن ربما تكون هيمنة (الحزن) على الذات الشاعرة هي التي أدت إلى خلل في الرؤية
لد

الشاعر دفعه إلى التغريب في هذا االستعمال التركيبي ،والذي يؤكد هذه الخلخلة

البنائية هو السطر التاسع عشر:
ألجل الصباح
فإن ثمة مفارقة بين التركيبين (لجل السواد والعزاء) و (لجل الصباح) تصل درجة

الضدية إال أن النظر إلى الشكل اآلتي الذي ننثر فيه السطر الثالث يعيد البناء التركيبي
إلى المعيار:

إني أسير برفقة الحزن
والسواد والعزاء
لجل الوصول إلى الصباح
إذن يكون (الصباح) هو الغاية التي ينشدها الشاعر ويطمح إلى الوصول إلياا بعد
معايشة كل من (الحزن والسواد والعزاء)  ،ويأتي السطر العشرون ليشكل مع السطر

التاسع عشر عالقة فصل:
ألجل الصباح…
إن الصباح بعيد عني

إن العالقة التي تجمع السطر التاسع عشر بالسطر العشرين عالقة سؤال وجواب إذ

يفام من السطر التاسع عشر معنى السؤال فلماذا الصباح إي لماذا يرغب الشاعر

بالوصول إلى الصباح ،في حضر الجواب في السطر العشرين وهو لن الصباح بعيد عنه
وهنا تأتي داللة البعد للصباح من كون الصباح يحمل داللة السعادة والمل فاذا كله بعيد

عن الشاعر ال يحس به وال يعيشه ،ثم إن عالقة الفصل بين السطرين تحققت عبر
االستئناف

()1

بيناما من كون أحدهما سؤاال واآلخر جوابا عنه ،ويتحقق العطف في

( )1ينظر :دالئل اإلعجاز 182 :وما بعدها ،واإليضاح 173 :وما بعدها.
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السطر الواحد والعشرين والسطر الثاني والعشرين مع السطر العشرين فكأن السطرين
(الواحد والعشرين والسطر الثاني والعشرين) جملة واحدة:
والنور قد تالشى في سمائي
ليمضي إلى اآلخرين….
فالدال (النور) معطوف على الدال (الصباح) من خالل حرف العطف (الواو) واذا

كنا قد قررنا حقيقة اقتران داللة البعد بالصباح في السطر العشرين فإن السطرين الحادي
والعشرين والثاني والعشرين يعطيان داللة مغايرة من خالل الفعل الماضي (تالشى) الذي

يعبر عن حضور سابق وغياب حالي ،فإن النور كان حاض ار في سماء الشاعر في وقت
ما إال أنه اآلن تالشى ليس لسبب الغياب فقط وانما لغرض الذهاب إلى اآلخرين:
ليمضي إلى اآلخرين
كل ذلك يدل على أن الذات الشاعرة تنفرد بالعيش في الظالم والحزن وكأناا تستأثر به
لنفساا بينما يعيش اآلخرون حياة ملؤها النور والسعادة ،وتأتي السطر ( )27-23لتؤكد

داللة السطر السابقة وتؤسس بناء أكثر انحرافا في السلوب السياقي:
أنا عواء الذئاب
وزئير العاصفة
وظالم الليل….
وحين يحل الربيع
أكون أنا الخريف…

يفتتح المقطع بضمير المتكلم (أنا) ويسند إلى الدال (عواء الذئاب) ويسند ضمنا إلى

الدالين (زئير العاصفة  ،ظالم الليل) ويمكن توضيح ذلك بالشكل اآلتي:
عواء الذئاب
الذات الشاعرة

أنا

زئير العاصفة

ظالم الليل

إف ارزات الليل

إن كال من الدوال (عواء الذئاب ،زئير العاصفة ،ظالم الليل) هي من إف ارزات الليل

ومعطياته في الواقع أما الدال (ظالم) فقد أضيف إلى (الليل) صراحة وأما الداالن (عواء
الذئاب) و (زئير العاصفة) فقد جاءا –هنا -مرتبطين بالليل فعواء الذئاب يكثر في الليل
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وأصوات الرياح يظار في الليل ذلك أن كال من الصوتين (عواء الذئاب ،زئير العاصفة)

سم عا وذلك ال يكون إال في الليل فضال عن داللة
يحتاجان إلى هدوء وسكينة لكي أي أ
الظالم التي جاءت في الدال الثالث (ظالم الليل) وكل ذلك ال يشكل انحرافا أسلوبيا في
البناء التركيبي لوال جعل هذه الدوال (عواء الذئاب ،زئير العاصفة ،ظالم الليل) أخبا ار

لمبتدإ واحد هو الضمير (أنا) الذي ما انفك الشاعر يؤكد من خالله معنى االتصال
والتمازج الذي بلغ حد التوحد بين الذات الشاعرة والليل ،ثم يأتي السطران السادس
والعشرون والسابع والعشرون المرتبطان بالسطر السابقة من خالل واو االستئناف كأناما
جملة واحدة:
وحين يحل الربيع
أكون أنا الخريف…

ال شك أن داللة (الربيع) تباين وتخالف داللة (الخريف) فالربيع رمز لإلشراق وانبعاث

الحياة ففيه ينبت الزرع وتخضر الرض ويعتدل الطقس ،أما الخريف فاو رمز للظالم
وانعدام الحياة ففيه تتساقط أوراق الشجار ويبدو الجو شاحبا كئيبا ،ذلك يؤكد إصرار
الشاعر على الرؤية التشاؤمية التي جعل من (الليل) محو ار لاا وأخذ يزيد من دوالاا ،فجاء

بالطباق

()1

–هنا -بين (الربيع – الخريف) ليبرهن على حد التشاؤم البالغ أقصى درجاته

عنده ال سيما أن داللة الربيع هي ضد داللة الخريف كما أوضحنا ذلك قريبا ،إال أن

الشاعر يقدم هذه التقانة البالغية عبر امتزاجه بالدال (الخريف) من خالل قوله( :أكون أنا
الخريف) ليكشف عن ضبابية الواقع المرير الذي يعيشه وينتمي إليه ،ونأتي إلى المقطع

الخير من النص الشعري والذي يعد المقطع الطول ،يبدأ بالسطر الثامن والعشرين
وينتاي بالسطر الثاني والربعون:
إني جدير بالدموع
وال أدري أهو قدري
أن بكائي
أم َّ

( )1يعرف الطباق بأنه "الجمع بين المتضادين ،أي معنيين متقابلين في الجملة" اإليضاح.362 :
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يحمل السطر الول اعترافا من الشاعر بكونه جدي ار بالدموع وأهال لاا ،ثم ينتقل إلى طرح
تساؤالت تتأسس من خالل الدال (الدموع) :
وال أدري أهو قدري
أن بكائي
أم َّ
جاء برفقتي للدنيا وترعرع
أم أني من محيطي
ال
صرت لي ا

وغدوت رفيق ا حميم ا للظالم…
هذا هو حالي دائما

وال أدري متى
سيطل الفجر
ّ
ومتى ستطالع عيناي
الشمس الذهبية
لكيال أقول  ،ثانية :
أنا الليل
والليل أنا

ينقسم المقطع على قسمين يبدأ القسم الول بإقرار حالة الحزن والدموع من خالل

استعمال الحرف المشبه بالفعل (إن) بعد إسناده إلى ضمير المتكلم (الياء) ليعطي داللة
التوكيد:
إني جدير بالدموع

يحمل السطر الول اعترافا من الشاعر بكونه جدي ار بالدموع وأهال لاا ،ثم ينتقل إلى طرح

تساؤالت تتأسس من خالل الدال (الدموع) :
وال أدري أهو قدري
أم أن بكائي
جاء برفقتي للدنيا وترعرع
أم أني من محيطي
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صرت ليالا

وغدوت رفيقا حميما للظالم…

فالذات الشـاعرة تحـاول عـرض واقعاـا المـر الـذي مـا فتئـت تعرضـه منـذ السـطر الول

من القصـيدة إال أناـا –هنـا -تسـأل عـن شـرعية العالقـة بيناـا وبـين الـدموع مـن جاـة وبيناـا
وبــين الليــل مــن جاــة ثانيــة ،أ فالــدموع قــدر يلحــق بالشــاعر اليــوم أم أن الشــاعر جــاء إلــى

الدنيا وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بـالظالم فكأنامـا رفيقـان أو لكأنامـا شـيء واحـد ال ينفصـالن
عن بعضاما ،المر الذي يجعـل مـن الـدموع مجـرد نتيجـة معروفـة لتلـك العالقـة الحميمـة /
المحتومة بين الشاعر والليل ،والليل والظالم –هنا -شيء واحد يعرف أحدهما باآلخر.
أمـا القســم الثـاني مــن المقطـع فيبــدأ بـإقرار الحالــة نفسـاا – أي حالــة الحـزن والــدموع –

إال أنه ال يعبر عن الدموع صراحة بل يكتفـي باإلشـارة إلياـا والـى الظـالم ضـمنا مـن خـالل
اســتعمال اســم اإلشــارة (هــذا) ليشــير إلــى الحالــة الســابقة ويقررهــا مــن جديــد ثــم يعــود لطــرح

تساؤالت جديدة تستشرف هذه المرة مستقبال أفضل:
هذا هو حالي دائما
وال أدري متى
سيطل الفجر
ّ
ومتى ستطالع عيناي
الشمس الذهبية
لكيال أقول  ،ثانية :
أنا الليل
والليل أنا

بعد إقرار الشاعر لحالة الحزن والدموع والظالم التي تصاحبه عبر التركيب (هذا هو

حالي) الذي ينتاي بالدال (دائما) الذي يبين أبدية الحزن ودائميته ،يتساءل باستعمال
الفعل المضارع المنفي (ال أدري) كتمايد لطرح تساؤالته الخيرة التي سبق أن طرحاا في
السطر السابقة إال أنه يلبساا –هنا -لباس المل ،فاو يقترب من التفاؤل بإدخال حرف

االستقبال (السين) على الفعلين (يطل ،تطالع) فضال عن وصفه الشمس بـ (الذهبية)
ويمكن تشكيل السئلة بالشكل اآلتي:
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سيطل الفجر
متى
ّ
متى ستطالع عيناي الشمس الذهبية

يبدو أنه يستعمل في بداية كل سؤال اسم االستفاام (متى) التي تفيد السؤال عن

الزمان وفي ذلك داللة على التغير الزمني المرتقب ال سيما دخول اسم االستفاام (متى)
على حرف االستقبال (السين) الداخل على الفعل المضارع الذي يحمل إلى جانب كل

ذلك داللة الحال واالستقبال التي تؤكد بدورها الداللة الكلية التي نحن بصدد الوصول
إلياا والكشف عناا وهي اقتراب الذات الشاعرة من التفاؤل الذي قد يتحقق عند إطالل

الفجر واشراق الشمس الذهبية اللذين يعدان رم از للخالص وللحياة السعيدة فإذا ما تحقق
كل ذلك فإن الشاعر ينفي ترديد الالزمة الصوتية (أنا الليل والليل أنا) التي عددناها مفتاح

النص.
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الخاتمة

يمكن أن نجمل في هذه الخاتمة أبرز النتائ التي توصل إلياا البحث:

• تبين أن القول القائل بأن النص الفني يفقد قيمته بعد الترجمة ال يرتقي إلى درجة
الشمول والعموم ذلك أن النص الذي بين أيدينا هو نص مترجم من الكردية إلى العربية
وهو – كما كشفت الدراسة ذلك – متماسك فنيا وذو بناء أسلوبي مترابط ومتناغم ،وربما

نعزو عدم جدو دراسة بعض النصوص المترجمة إلى ضعف الترجمة والى كون المترجم
من غير الدباء ،المر الذي يؤدي إلى قتل روح العبارة الفنية في النص المترجم.
• استطاع اإليقاع الداخلي للنص أن يسد ثغرة غياب اإليقاع الخارجي لكونه قد وظف
أدوات بالغية صوتية تركيبية مثل الطباق والتكرار والتوازي.

جو
• وظف النص على صعيد المستو التركيبي كال من االستفاام الذي
هيمن على ِّ
أ
القصيدة العام ،والتقديم والتأخير بين المسند والمسند إليه اللذين اتحدا مع بنية التكرار.
• شغلت االستعارة مساحة مامة في النص على صعيد المستو الداللي بوصفاا انزياحا
أسلوبيا أسام بشكل فاعل باندسة البناء السلوبي للنص.
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– ) قراءة يف قصيدة (أَنا والليل- بناء األُسلوب يف شعر نافع عقراوي

The Construction of Style in the Poetry of Nafeh Aqrawi

-A Reading of the Poem ‘I and the Night ‘ Hassan Mohamed Said Ismail



Abstract
The paper entitled (The Construction of Style in the Poetry of
Nafeh Aqrawi) deals with a poem translated from Kurdish into
Arabic under the title (I and the Night). It sheds lights on style
structure which becomes very obvious in the poem that is under
study. This is done through looking at the stylistic features in this
text. It reveals the integrated relationship which connects the whole
structure of the text with the stylistic features which form it trying to
.reveal the surface structure of the text
Style in any language, including poetic style, should be based on
a structure stands on connecting the signified with signifier and
producing a group of integrated relations among the structures after
being covered by aesthetic designs produced by rhetoric. Therefore,
we see that the title should be: (Style structure in Nafia' Aqrawi's
Poetry: Reading in (I and the Night) Poem. This is the importance
of the study in addition to keeping the stylistic approach busy. It is
important also because it is based on hypothesis that poetic text is
built intentionally and consciously .
This research aims at proving that the translated poetry from
Kurdish into Arabic is based on a style of artistic colours in
expression which are as creative and as aesthetic as those written in
Arabic .
Keywords: expression, language, style.
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