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 دراسة أسلوبية: دالية دروـد بن الصمة
 بتول محدي البستاني. د.م.أ

؟؟؟؟؟؟؟ : تاروخ القبول؟؟؟؟؟؟؟ : تاروخ التقدوم

القصيدة 

القسم األول 

ادلـوت 
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ِـّ َمعبد  أرّث جديُد الحبِؿ مف أ
وبانت ولـ أحمد اليؾ نواَليا 

مف الخفرات ال َسقوطا خماُرىا 
وكؿَّ تباريِح المحبِّ لقيتو 

وأني لـ أىمؾ خفاتا ولـ أمْت 
كأف حموَؿ الحيِّ إذ تمَع الّضحى 

ُـّ المحّرـُ سوُقُو  أو األثاُب الُع
أعاذَؿ ميال بعض لوِمِؾ واقصدي 

أعاذلتي كؿُّ امرىء وابُف أّمِو 
زَء في مثِؿ خالٍد  ُُ أعاذَؿ إف الَر

 

بعاقبٍة وأخمفت كّؿ موعِد  
ولـ ترُج فينا ردَة اليوـِ أـ غِد 
إذا برزت وال َخروَج المقّيِد 

سوى أنني لـ ألَؽ حتفي بمرصِد 
خفاتا، وكاًل ظّنو بَي ٌعّودي 

بناصفِة الشحناء ُعصبُة مذوِد 
بشابَة لـ ُيخبْط ولـ َيتعّضِد 

ـُ الغيب عندؾ فارشدي  ف كاف عم وا 
متاٌع كزاد الركِب المتزّوِد 

وال رزَء فيما أىمَؾ المرُء عف يِد 
 

                                                 
جامعة الموصؿ/ كمية التربية/  قسـ المغة العربية  .
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القسم الثاني 

االندمـاج 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

وقمت لعارٍض وأصحاِب عارٍض 
ج : عالنيةً  ظّنوا بألفي مدجِّ

إّف األحاليَؼ أصبحت : وقمُت ليـ
فما فتئوا حتى رأوىا مغيرًة 
ولما رأيت الخيَؿ ُقبال كأنيا 
أمرُتيـ أمري بمنعرِج الّموى 

فمّما عصوني كنت منيـ وقد أرى 
وىؿ أنا إاّل مف غّزيَة إف غوت 

 

ورىِط بني السوداِء والقوـُ شّيدي  
سراُتيـُ في الفارسي المسّرِد 

ُِ ىـمطّنبًة بيف الّستاِر فػثػ ِد
كِرجِؿ الّدبى في كّؿ َرْبٍع وَفْدَفِد 
جراٌد يباري ِوجيَة الريِح مغتدي 

فمـ يستبينوا الرشَد إاّل ضحى الَغِد 
غوايتيـ وأنني غيُر ميتدي 
غويُت وأف ترشد غّزيُة أرشِد 

 

 
القسم الثالث  

وحدة الدم والنسب 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

دعاني أخي والخيُؿ بيني وبينو 
أخي أرضعتني أمُُّو بمباِنيا 
فجئت إليو والرماُح تنوُشو 

وكنُت كذات البّوريعت فأقبمت 
فطاعنت عنو الخيَؿ حتى تنينيت  

فما رمُت حتى خّرقتني رماُحيـ 
قتاَؿ امرٍئ آسى أخاه بنفسِو 
وىّوف وجدي أنما ىو فارٌط 

 

فمّما دعاني لـ يجدني بقعُدِد  
بثدي صفاٍء بيننا لـ ُيجّدِد 

كوقع الّصياصي في النسيج الممّدِد 
إلى َجَمد مف مسؾ سقٍب مقّدِد 
وحتى عالني حالُؾ الموِف اسوُد 
وغودرت أكبو في القنا المتقّصِد 

ـُ أف المرَء غيُر مخّمِد  ويعم
أمامي وأني وارُد اليوـ أو غِد 
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القسم الرابع 

انتصار احلياة 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

أردت الخيؿ فارسا : تنادوا فقالوا
فإف يُؾ عبُد اهلِل خّمى مكانُو 
وال برما إذا الرياُح تناوحت 
وتخرُج منو َصّرُة القوـ جرأًة 

كميُش األزاِر خارٌج نصُؼ ساِقِو 
قميٌؿ تشّكيِو المصيباِت حافٌظ  

صبا ما صبا حتى عال الشيُب رأَسُو 
تراُه خميَص البطِف والزاُد حاضٌر 

ف مّسُو اإلقواُء والَجْيُد زادُه  وا 
إذا ىبَط األرَض الفضاَء تّزينت 

فال يبعدنؾ اهلل حّيًا ومّيتًا 
رئيُس حروٍب ال يزاُؿ ربيئًة 
: وىّوف وجدي أنني لـ أقؿ لو

 

أعبُد اهلِل ذلكـ الّردي ؟ : فقمت 
فما كاف وّقافا وال طائش اليِد 

برطِب العضاِه واليشيـِ المعّضِد 
وطوُؿ السُّرى ذّري َعْضٍب ميّنِد 
صبوٌر عمى العّزاِء طاّلُع أنُجِد 

مف اليوـِ أعقاَب األحاديِث في غِد 
فمّما عالُه قاَؿ لمباطِؿ اْبَعِد 

عتيٌد ويغدو في القميِص المقّدِد 
تالفًا ِلما كاف في اليِد  سماحًا وا 

لرؤيِتِو كالمأتـِ المتبّدِد 
ومف يعُمو ركٌف مف األرِض يبُعِد 

ْمِب ُممِبِد  مشيحا عمى محقوقِؼ الصُّ
كذبت ولـ أبخؿ بما ممكت يدي 
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القسم اخلامس 

حلم االنتصار 

40 
41 
42 
43 
44 
45 

وغارة بيف اليوـِ واألمس فمتٍة 
سميـِ الّشظى،عبِؿ الّشوى، َشِنج الّنسا 

يفوت طويؿ القوـِ َعْقُد ِعذاِرِه 
فكنت كأني واثٌؽ ِبُمصّدٍر 

لو كؿ مف يمقى مف الناس واحدا 
ـُ والدىُر تعمموا  فإف ُتْعقِب األيا

 

تداراكتيا ركضا بسيد َعَمّرِد  
طويؿ القرا، َنْيٍد، أسيِؿ المقّمِد 
ُمنيٌؼ كِجْذِع النخمِة المتجّرِد 
ُيمّشي بأكناِؼ الُحبيِب بمشيِد 
ف يمؽ مثنى القوـ يفرح ويزدد  وا 

( 1)بني قارٍب أّنا ِغضاٌب بمعبدِ 
 

في رثاء أخيو قصيدة ميمة مف قصائد الشعر ( 2)تعد دالية دريد بف الصمة
، ضمف اختياراتيـ الشعرية التي (4)، والمحدثوف(3)اختارىا القدماء.. العربي المختارة

. قامت عمى ترسيخ الفف والجماؿ والقيـ العربية األصيمة

                                                 

محمد خير البقاعي، دار قتيبة، : ديواف دريػد بف الصمة الجشمي، جمع وتحقيؽ وشرح (1)
1980 :45-52. 

 سيد بني جشـ وفارسيـ، إذ غزا مئة غزوة ولـ يفشؿ في واحدة منيا، ...دريد بف الصمة  (2)
يومئٍذ  أدرؾ اإلسالـ ولـ يسمـ وشارؾ في يـو حنيف مع المشركيف ضد المسمميف، وقتؿ

ابف قتيبة، طبع في مدينة ليدف بمطبعة بريؿ، : الشعر والشعراء: ومات عمى شرِكِو، ينظر
أبو الفرج األصبياني، مؤسسة جماؿ لمطباعة : ؛ األغاني470: 1902دار صادر، 

.  5-10/3:(ت. د)والنشر، بيروت،
أبو زيد القرشي، دار المسيرة، : جميرة أشعار العرب: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر (3)

أبو سعيػد عبد الممؾ بف قريػب األصمعي، : ؛ األصمعيات118-117: 1978بيروت، 
، 4أحمد محمد شاكر وعبد السالـ محمد ىاروف، دار المعارؼ، مصر، ط : تحقيؽ وشرح

عبد المنعـ أحمد . د: أبو تماـ الطائي، تحقيؽ: ؛ ديواف الحماسة106-110: 1976
صالح، دار الرشيد لمنشر، وزارة الثقافة واالعالـ، الجميورية العراقية، سمسمة كتب التراث 

صدر الديف عمي بف أبي الفرج بف : ؛ الحماسة البصرية228-230: 1980، (101)
. 1/217: 1964مختار الديف أحمد، عالـ الكتب، بيروت، : الحسف البصري، تحقيؽ

، (أدونيس)عمي أحمد سعيد : أختاره وقّدـ لو: ديواف الشعر العربي: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ (4)
.  173-1/172: 1964، 1المكتبة العصرية، بيروت، ط 
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وقد جاء اىتماـ النقاد بيذه القصيدة كونيا بؤرة لرؤى كثيفة وحاضنة 
مف ىنا كانت ىذه . (1)إليحاءات عديدة ومتنوعة، ال يمكف لقراءة واحدة أف تمـ بيا

. الدراسة لمقصيدة
* * * * * 

اعتمد البحث عمى رواية الديواف لتكامميا وتواشجيا مع بعضيا، وأضافت 
الدراسة إلى القصيدة بيتًا شعريًا بعد البيت الخامس والعشريف رواه األصمعي 

وعمدت الدراسة إلى تقديـ البيت الثالث واألربعيف . لتالؤمو مع الجو النفسي لمنص
إذ كاف ترتيبو مضطربًا في الديواف وثبت في نياية القسـ الرابع كما وجد في 

. روايتي األصمعيات وديواف الحماسة ألبي تماـ
* * * * * 

يوحي الشاعر بموضوع القصيدة منذ مطمعيا، حيث البمى والبعد والفراؽ 
لقد انتيت المودة بينيما، فالمرأة . وانتياء العيد واألماف والتواصؿ بينو وبيف المرأة

ُِ بوعودىا وعيودىا، لذا قرر االبتعاد عنيا، فيي التي   (رث جديد حبميا)لـ تِؼ
مف ىنا كاف الشاعر معذورًا حينما اتخذ .. (اخمفت كؿ موعد) (بانت)وىي التي 
لـ )، وىي (لـ احمد إليؾ نواليا)فمـ يعد يمثؿ عطاؤىا شيئًا بالنسبة لو،  موقفًا منيا،

تعود إلى ذات ( فينا)،والنا في (إليؾ)، فالكاؼ في (ترج فينا ردة اليـو أو غد
.. (وكؿَّ تباريح المحب لقيتو): الشاعر، الذي قّدـ المفعوؿ بو عمى الفعؿ في قولو

                                                 

بيجت عبد الغفور الحديثي، مجمة . د: دالية دريد بف الصمة: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ (1)
 39)وقد ثّبت القصيدة بػ . 128-115: 1980، 1، مج 3دراسات لألجياؿ، بغداد، ع 

األصمعيات، منتيى الطمب، الشعر والشعراء، األغاني، جميرة أشعار : اعتمادًا عمى (بيتاً 
اعتمادًا عمى الديواف فقط حينما نشر الدراسة في  ( بيتاً 45)وقد ثّبت القصيدة بػ . العرب
نوري حمودي القيسي . د: (دراسة وتحميؿ)نصوص مف الشعر العربي قبؿ اإلسالـ : كتاب
بيجت عبد الغفور الحديثي، مطبعة دار الحكمة، . د محمود عبد اهلل الجادر و. و د

بيتًا  (45)محمود عبد اهلل الجادر القصيدة بػ . وقد ثبت د. 481-465: 1990الموصؿ، 
حسب رواية الديواف وأعاد ترتيب بعض األبيات حسب رؤيتو إذ رأى بأف الشاعر وزع 

معادلة الموت والميالد في دالية : ينظر بحثو. الحدث عمى أربعة محاور بعد االفتتاحية
دريد بف الصمة المنشور ضمف كتاب دراسات نقدية في األدب العربي، مطبعة دار 

. 424-407: 1990الحكمة، الموصؿ، 
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أف االنزياح الذي وجدناه في نظاـ الجممة أّدى إلى التأثير في المستوى الداللي 
.. (كؿ موعد)وىو تأكيد شوؽ الشاعر ومكابداتو وتضحياتو مقابؿ بعدىا واخالفيا 

، إذ إنو خرج مف ىذه (سوى أنني لـ ألَؽ حتفي بمرصد)ثـ يستدرؾ الشاعر بػ 
. التجربة شامخًا مف غير أف ييمؾ كما ظف اآلخروف

، ووصؼ (5 - 1) الذي يتكوف مف النسيب -بدأ الشاعر القسـ األوؿ 
 في - المرأة العاذلة -، ثـ عودة أخرى إلى أـ معبد (7، 6)الظعائف في البيتيف 

 باإلنشاء الطمبي، إذ استفيـ باليمزة ليقرر وقوع الفراؽ مف -( 10، 9، 8)اآلبيات 
وتتأكد ىذه .. (أرث جديد الحبؿ مف أـ معبد ؟)خالؿ استخداـ أسموب الكناية 

الحقيقة في الشطر الثاني مف البيت األوؿ واألبيات التالية لو، مف خالؿ ترديد 
: األفعاؿ التي تدؿ عمى الزمف الماضي، الذي يفيد تحقؽ وقوع الحدث، فصيغة

لـ احمد، لـ ترج، لـ : )(لـ واألفعاؿ المضارعة المسبوقة بػ (رث، أخمفت، بانت)
، كميا تدؿ عمى حدث أنجز في زمف مضى بفعؿ تحويؿ (ألؽ، لـ أىمؾ، لـ أمت

. لـ ليا مف الحاضر إلى الزمف الماضي
ونالحظ في ىذا القسـ عدـ فاعمية المرأة، فصوتيا غائب إلى جانب 

عمى ضمائر الغيبة  (الشاعر)لذا طغت ضمائر المتكمـ ..  الراوي-صوت الشاعر 
، [أنا]، فينا، لقيت، أنني، لـ ألَؽ [يقصد نفسو]، إليؾ [أنا]لـ أحمد )، (العائدة لممرأة)

ني، لـ أىمؾ  وتركزت ضمائر .. (، بي، عودي، عاذلتي[أنا]، لـ أمت [أنا]حتفي، وا 
، [ىي]، لـ ترج [ىي]، بانت [ىي]أرث جديد حبميا، أخمفت ): الغيبة فيما يأتي

.  ([مقيدىا]، وال خروج المقيد [ىي]، برزت [ىي]خمارىا 
ويبقى صوتيا غائبًا حتى حينما يكوف الشاعر في خطاب مباشر معيا، 

أعاذؿ، : )لذلؾ تتحوؿ الضمائر مف الغيبة إلى الخطاب (10، 9، 8)في األبيات 
وىذا التحوؿ في الضمائر يشير إلى .. (لومؾ، اقصدي، عندؾ، فارشدي،أعاذؿ

: اىتماـ الشاعر بابراز مصابو العظيـ بموت أخيو
أعاذؿ إّف الرزء في مثؿ خالد         وال رزء فيما أىمَؾ المرء عف يِد 
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والشاعر ىنا يختمؼ عف الشعراء الذيف شاركتيـ المرأة أحزانيـ وتفاعمت 
معيـ، مثؿ متمـ ابف نويرة الذي يقوؿ معبرًا عف تساؤؿ المرأة عف سبب ما آؿ إليو 

(1) .
أراؾ حديثًا ناعـ البػاؿ أفرعا  تقوؿ ابنة العمػري ما لػؾ بعدما  

ولوعة حزف تترؾ الوجو أسفعا  طوؿ األسى إذ سألتني : فقمت ليا
خالفيـ أف أستكيف  وأضػرعا  وفقػد بني أـ تداعػوا  فمـ أكػف 

 

 قريبة في الوقت نفسو، -لقد رأينا المرأة في قصيدة دريد بف الصمة بعيدة 
 الحبيبة بعيدة ال ييتـ بيا الشاعر، إذ قرر -تكوف المرأة  (5-1)ففي األبيات 

أما  ،(7، 6)وىو يتكمـ عمى مراكبيا في البيتيف .. مقاطعتيا، وقررت ىي الرحيؿ
 البعيدة، فيو يكمميا وينادييا -فتمثؿ المرأة العاذلة القريبة  (10، 9، 8)األبيات 

المستخدـ لنداء القريب، ويتأكد ىذا القرب في  (أعاذؿ) - (اليمزة)بحرؼ النداء 
إذًا ىي قريبة عمى الرغـ مف .. (أعاذلتي) - (الياء)اضافتو المنادى إلى الضمير

وبالتالي .. وأف أخاه أيضًا قريب عمى الرغـ مف بعده.. بعدىا وبمي جديد حبميا
، وليست صورة لقبيمة الشاعر (2)فيي ىنا ليست زوجتو كما قررت الكتب القديمة

، بؿ ىي رمز معادؿ ألخيو الذي أحبو (3)محمود الجادر. كما رأى د (غزية)
بيجت عبد الغفور صورة تقابؿ صورة عبد اهلل . وىي كما رأى د. وأصيب فيو

. (4)المرثي
وربما يشعر الشاعر بتأنيب الضمير لموت أخيو، وقد يشعر بمـو أخيو أو 

، ولكنو سرعاف ما (أعاذؿ، أعاذلتي): عتابو لو، والذي يوحي بذلؾ تكرار كممات
                                                 

أحمد محمد شاكر وعبد السالـ محمد ىاروف، : المفضؿ الضبي، تحقيؽ وشرح: المفضميات (1)
. 268: 1964، 4، دار المعارؼ بمصر، ط (1)ديواف العرب 

. 11-10/10: األغاني: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ (2)
. 419-418: معادلة الموت والميالد في دالية دريد بف الصمة: ينظر (3)
: نصوص مف الشعر العربي قبؿ االسالـ: دالية دريد بف الصمة المنشورة في كتاب: ينظر (4)

رثاء األخوة : ينظر. الصورة األولية لعبد اهلل: عبد العزيز الشحادة. وىي في رأي د. 477
.  64: 1998، 2، مج 2في الشعر الجاىمي، مجمة البصائر، األردف، ع 
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بعدـ اإلفراط في لومو، وعدـ الغي، مف خالؿ  (العاذلة)يتمالؾ نفسو ويطالب أخاه 
استخداـ فعمي األمر  

: في قولو (أقصدي، ارشدي)
ف كاف عمـ الغيب عندؾ فارشدي  أعاذؿ مياًل بعض لومؾ واقصدي      وا 
.      وكأنما ىو يمـو أخاه عمى عدـ سماع النصيحة، مثمما سيأتي في القسـ الثاني
يفتتح الشاعر القسـ الثاني بأسموب خبري ألنو بصدد بياف موقفو مف 

القبيمة وتفاعميا معو، وتفانيو فييا، فيو جزء ال يتجزأ منيا، وال يستطيع أف يخرج 
والشاعر ىنا حكيـ القـو وكاىنيـ، .. عمييا حتى لو تيقف مف صحة وفساد رأييا

، (..إف األحاليؼ أصبحت)و  (..ظنوا بألفي مدحج)يرى ماال يرونو، فيو يحذرىـ 
ويحذرىـ كذلؾ مف الغرور بالنصر، فيو فارس مجرب ال يندفع اندفاع الشباب 

مف ىنا نالحظ أىمية بداية البيت  .. حينما يحؿ النصر
وقمت : )(13)، والبيت (وقمت لعارض وأصحاب عارض: )بالقوؿ والتنبيو (11)

ىـ ( عارض وأصحابو)ويالحظ ىنا أف اختيار االسـ لـ يأت اعتباطًا و . (..ليـ
الذيف عارضوا أمر الشاعر، وحينما لـ يجد القوؿ، أمرىـ باتخاذ الحيطة، واستخدـ 

والشاعر يحدد .. (أمرتيـ أمري بمنعرج الموى): الفعؿ ومصدره الذي يفيد التوكيد
المكاف ليثبت الواقعة ويبرىء ذمتو مما حصؿ لقومو الذيف عصوه ولـ يتبينوا صحة 

وما كاف عمى الشاعر المتفاني في قبيمتو، والمندمج .. رأيو إاّل بعد فوات األواف
وقد أحسف التعبير عف ذلؾ بػ .. فييا إاّل أف يجارييا وىو عمى يقيف مف ضاللتيا

 المترتب عمى وجود األوؿ - (كنت)وجواب الشرط   الشرطية،-الظرفية  (لما)
، وما يوحيو مف معاٍف، فالشاعر جزء مف قبيمتو، ُوجد وصار منيا (1)والمسبب عنو

:  وسيبقى دائمًا معيا في حالتي الغي والرشاد
 فمما عصوني كنت منيـ وقد أرى      غوايتيػـ وأنني غيُر ميتدي

: مف خالؿ أسموبي االستثناء والشرط (18)ويؤكد ىذا في البيت  
ف ترشد غزيُة ارشد  وىؿ أنا إاّل مف غزيَة إف غوت       غويُت وا 

. غويػت+ غػوت 

                                                 

.  4/394: 1968، 2عباس حسف، دار المعارؼ، مصر، ط : النحو الوافي: ينظر (1)
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. جوابو، فعالف ماضياف يشيراف إلى المستقبؿ+ فعؿ الشرط 
. أرشد+ يرشد 

. جوابو، فعالف مضارعاف بدالف عمى الحاؿ والمستقبؿ+ فعؿ الشرط 
إّف ىذا التقابؿ المتجانس في البيت ساعد عمى انسيابية خاصة في ايقاع 

غوت / غزية : المعنى، فضاًل عف تكرار األفعاؿ والتجمعات الصوتية الناجمة عف
. أرشد، وما إلى ذلؾ مف أثر في تركيز اإليقاع الصوتي/ ترشد / غزية / غويت / 

ف األفعاؿ التي تدؿ عمى المستقبؿ توحي بأف انتماء الشاعر إلى قبيمتو  وا 
وموقفو المتفاني منيا ال يقتصراف عمى المحظة اآلنية بؿ سيستمراف ما داـ الشاعر 

والطباؽ الموجود بينيا  (الغي والرشاد)أما تكرار األفعاؿ التي تدؿ عمى .. حياً 
فيؤكد رغبة الشاعر في التوحد  (18، 17)في البيتيف  (مف)وتكرار حرؼ الجر 

. بقبيمتو
اقترب في ىذا القسـ أيضًا عدد الضمائر التي تدؿ عمى المتكمـ 

، مع ضمائر الغيبة الدالة عمى القبيمة، وىذا يدؿ عمى قيمة الفرد داخؿ (الشاعر)
. القبيمة، إذ إنيا تتيح لو الفرصة الكاممة إلبداء الرأي وتفصح عف تفاعمو معيا

ويطمع القسـ الثالث مف القصيدة بمشيد شعري يشكمو الشاعر وأخوه، وفيو 
 المتكمـ عمى صوت أخيو، ومف ثـ تطغى - الراوي -يطغى صوت الشاعر 

ألف الشاعر عمد إلى الكالـ عمى موقفو مف .. ضمائر المتكمـ عمى ضمائر الغيبة
دعاني، أخي، بيني، يجدني، أرضعتني، جئت، كنت، )أخيو في ساحة المعركة 

،بينما (طاعنت، عالني، رمت، خرقتني، غودرت، أكبو، أمامي، اني، وجدي
بينو، يجدني، أمو، إليو، تنوشو، عنو، ): اقتصرت ضمائر الغيبة عمى ما يأتي

إاّل أنو . (1)فالشاعر يدرؾ أف أخاه أصبح مضمرًا غيبتو األرض بموتو. (ىو
. حاضر في الوقت نفسو بيف أىمو وعشيرتو

                                                 

يوسؼ خياط، دار لساف : ابف منظور، اعداد وتصنيؼ: لساف العرب المحيط: ينظر (1)
. (ضمر)، مادة 2/548: (ت. د)العرب، بيروت، 
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في الشطريف األوؿ والثاني مف البيت  (دعاني)يبدأ ىذا القسـ بالفعؿ 
،إذ أف أخاه استعاف بو (بيف)، وقد قّيد الشاعر ىذيف الفعميف بظرفيف،األوؿ (19)

 الشرطية، فعندما -الظرفية  (لّما)، واآلخر (والخيؿ بيني وبينو)في شدة المعركة 
قتاؿ امرئ آسى أخاه )كانت الدعوة كانت االستجابة منو إذ قاتؿ في سبيؿ نصرتو 

. (بنفسو
تأكيد عمى عالقة الرحـ والدـ، فقد أخذ .. (أخاه)، (أخي)إّف تكرار مفردة 

كؿ تمؾ .. كالىما نبع الحياة مف دـ واحد، ورضعا الحب والصفاء والحناف والوفاء
. المشاعر جاشت في نفس الشاعر وىو يسمع أخاه يستصرخ بو

وطغت الحركة واألصوات واألفعاؿ التي تدؿ عمى المشاركة بيف اثنيف 
فأكثر، والتي تصدر عف األشخاص والخيوؿ واألسمحة، ال سّيما وأف الشاعر ينقؿ 

وفجاًة تدور الدائرة عمييـ بعد أف . وقد كاف النصر ليـ.. لنا جو المعركة المحتدـ
دعاني أخي، ).. عصوا رأيو، فيستنجد بو أخوه، فييب ويستقتؿ في الدفاع عنو

والخيؿ بيني وبينو، لـ يجدني بقعدد، فجئت إليو والرماح تنوشو، فطاعنت عنو 
، [أي ما تباعدت] وداللة الفعؿ عمى االستمرارية -الخيؿ حتى تنينيت، فما رمت 

مف خالؿ تقديـ ( خرقتني)، إّف االنزياح الموجود في جممة (حتى خّرقتني رماُحيـ
عمى الفاعؿ،وداللة الفعؿ التي توحي  (الياء)المفعوؿ بو وىو ضمير المتكمـ 

عمى تكثيؼ  (خّرؽ)في داللة تكرار عيف الفعؿ  (الراء)بالطعف والتمزيؽ، وتشديد 
الحدث، يكشؼ عف تمزؽ الشاعر النفسي في ساحة المعركة، إذ أنو كاف متيقنًا 

في القنا )حتى ُغودر يكبو  (تنوشو)مف موت أخيو لكثرة الرماح التي كانت 
يوحي بالخيانة ونقض العيد ( ُغودر)، إّف الفعؿ المبني لممجيوؿ (المتقصد
فالشاعر دافع دفاعًا مستميتًا عف أخيو حتى ُتِرَؾ وحيدًا ال معيف لو، .. والتخمي

وال ينسى . فانسحب وىو منكب عمى وجيو مف أثر الرماح المتكسرة في جسمو
الشاعر الموف وأثره في تشكيؿ صورتو الحربية فيو يذكر لنا الغبار الشديد السواد 

. (حتى عالني حالؾ الموف أسود)الذي عاله مف شدة المعركة 
ويختتـ الشاعر ىذا القسـ ببياف موقفو مف الوجود ببيتيف يوحياف برضوخ 

أف المرء غير )يعمـ عمـ اليقيف  (25)الشاعر لمقدر وعدـ مقاومتو،فيو في البيت 
، وفارط اسـ فاعؿ (ىو فارط)فػ  (26)، وأف أخاه سبقو إلى الموت في البيت (مخمد
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وقد تقيد اسـ الفاعؿ . (1)"يدؿ عمى ثبوت الوصؼ في الزمف الماضي ودوامو فيو"
، فالشاعر استخدـ أسموب (وىوف وجدي أنما ىو فارط أمامي)، (أمامي)بالظرؼ 
وىذا التركيب النحوي لو أىمية في  (إنما)والتوكيد بالقصر  (إف، إني)التوكيد بػ 

التوجيو الداللي حيث إّف موت أخيو أمامو ىوف عميو فجيعتو بو، فضاًل عف أنو 
شعر بتوازف نفسي إذ ىانت أماـ ىذا الحدث العظيـ العواطؼ الشديدة التي كانت 

.. (وجدي)تتصارع في نفسو مف حب وحزف وغضب، وكؿ ما توحي بو لفظة 
، (وارد)ومما ساعد عمى ذلؾ أيضًا أنو سيرد الميمكة ويموت حتمًا بعده، فيو 

. (اليـو أو غد)ووارد ىنا اسـ فاعؿ يدؿ عمى االستقباؿ وقد تقيد بظرفي الزماف 
 بداللتو - (تنادوا)يوحي القسـ الرابع بوقوع أمر عظيـ، فيو يبدأ بالفعؿ 

 أي صاح الرجاؿ بعضيـ بعضًا ليعمنوا موت فارس، ولـ يذكروا -عمى المشاركة 
جالاًل وربما ذىواًل، وألف الفروسية تتمثؿ في بطؿ واحد يعرفو  اسمو تعظيمًا وا 

ىنا نكرة بكؿ ما توحي بو مف عمـ  (فارس)وجاءت لفظة . الجميع وىو عبد اهلل
. وبصيرة وحذؽ بكؿ شيء

وغمب األسموب الخبري عمى ىذا القسـ، منذ الشطر األوؿ لمبيت األوؿ 
أما األسموب اإلنشائي فقد اقتصر عمى الشطر الثاني مف البيت األوؿ، . منو

، وذلؾ ألف الشاعر بصدد تقرير حقيقة ميمة وىي (37)والشطر األوؿ مف البيت 
.  أف أخاه عمى الرغـ مف بعده باٍؽ بينيـ بأخالقو وصفاتو

استفيامًا باليمزة خرج إلى تقرير  (27)وتضمف الشطر الثاني مف البيت 
حدث وىو أف الفارس الميت البد أف يكوف أخاه عبد اهلل فال فارس في القبيمة 

وىكذا يتالءـ ىذا البيت دالليًا ونحويًا مع مطمع القصيدة وقسميا األوؿ . يضاىيو
. الذي قرر الفراؽ والبعد

وىكذا يمكننا أف نعرؼ أف غاية الشاعر في القسـ األوؿ اعالف الموت، 
.. أما في ىذا القسـ فقد أعمف موتو وحياتو في الوقت نفسو لتنتصر الحياة بعد ذلؾ

                                                 

، 1فاضؿ صالح السامرائي، جامعة الكويت، كمية اآلداب، ط . د: معاني األبنية في العربية (1)
1981 :51 .
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بكؿ ما توحي بو مف ىالؾ ]أردت الخيؿ، الردى ): فالموت متمثؿ في األلفاظ
، وخمى مكانو، وىبط األرض، ويبعدنؾ، ومف يعمو ركف مف [وموت غير اعتيادي

. (األرض يبعد
وتتمثؿ الحياة في الفارس عبد اهلل الذي فارؽ جسمو الحياة، إاّل أف روحو 
:  العظيمة بقيت خالدة بيف ناسو وقومو، وتجسدت ىذه الحقيقة مف خالؿ ما يأتي

كثرة الصفات التي وّظؼ الشاعر في بيانيا وترسيخيا أسموب الكناية، وأسموب  .1
، وكاف (طائش اليد)وال  (وقافاً )فعبد اهلل لـ يكف . التركيب اإلضافي، والنفي

وقد (. خميص البطف)و ( رئيس حروب)و ( طالع انجد)و  (اإلزار كميش)
ليؤكد صفة الصبر  (صبور عمى العزاء)يتبع الشاعر الصفة بجار ومجرور 

وال برما إذا الرياح )ويتبعيا بتركيب ظرؼ ليبرز صفة الكـر . في السنة الشديدة
.  (تناوحت

وقد تنوعت أوزاف ىذه الصفات فجاءت بصيغ متنوعة، وأوؿ ىذه 
 ليؤكد ثبوت ىذه الصفات -الصفة المشبية -  (فعيؿ)الصيغ وأكثرىا صيغة 
 والصيغة األخرى … (عتيد)و  (قميؿ تشكيو المصيبات)عند صاحبيا، فيو 

تخرج منو )و  (برمًا إذا الرياح تناوحت)إذ إف عبد اهلل لـ يكف  (فعمة)و  (فعؿ)
. (صرة القوـ جرأةً 

وتأتي صيغة اسـ الفاعؿ في المرتبة الثانية، إذ اف أخاه لـ يكف 
حافظًا مف اليوـ أعقاب )و  (خارجًا نصؼ ساقو)وغالبًا ما تراه  (طائش اليد)

عمى "إف ىذه الصيغة الدالة عمى الزمف الماضي تدؿ . (األحاديث في غد
  .(1)"ثبوت الوصؼ في الزمف الماضي ودوامو

وتأتي بعد ذلؾ صيغ المبالغة لمداللة عمى التكرار واالستمرارية، فقد 
عمى  (صبوراً )وكاف . عمى وزف فّعاؿ (وقافاً )ولـ يكف  (طالع أنجد)كاف أخوه 

. (2)وزف فعوؿ التي تُقاؿ لمف كاف قويًا عمى الفعؿ ولمف كثر فيو الفعؿ وداـ

                                                 

. 50: معاني األبنية في العربية (1)
.  وىوامشيا114: نفسو: ينظر (2)
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في القسـ األوؿ عمى ثالثة أوزاف تدؿ عمى  (أـ معبد)جاءت صفة 
، (مف الخفرات)فعيؿ، فحبميا جديد، وَفِعؿ : الدواـ والثبات وكثرة الفعؿ، ىي

. (َخروج المقيد)و  (سقوطا خمارىا)وَفعوؿ 
إذف ىناؾ تالـؤ بيف القسـ األوؿ والرابع مف الناحيتيف الداللية 

. والنحوية
غمبة األسماء عمى األفعاؿ، ليس في ىذا القسـ حسب، بؿ في القصيدة كميا،  .2

وتوزعت .. مف ضمنيا الضمائر واسماء الشرط وغيرىا (37)إذ بمغ عددىا 
: عمى أقساـ القصيدة كاآلتي

 82  القسـ األوؿ
  64  القسـ الثاني
 72  القسـ الثالث
 101  القسـ الرابع

  50 القسـ الخامس
. وقد تقارب العدد في القسميف األوؿ والرابع لمتالـؤ الموجود بينيما

. كما تقارب العدد في القسميف الثاني والثالث لتالؤىما أيضاً 
وتفيد غمبة األ سماء عمى األفعاؿ في القصيدة ثبوت الصفة 

واستمرارىا، فاألسماء غير مقيدة بزمف مف األزمنة وىي لذلؾ أشمؿ وأعـ 
بينما األفعاؿ مقيدة بزمف .. وأثبت، فضاًل عف أنيا تضفي الواقعية عمى النص

. (1)وتفيد مزاولة الصفة وتجددىا
اسـ )زيادة نسبة األفعاؿ المضارعة، واألفعاؿ الدائمة التي تشمؿ صيغة  .3

والصفة المشبية وصيغة المبالغة التي تدؿ عمى الثبوت  ،(2)(الفاعؿ
. عمى األفعاؿ الماضية( 1)واالستمرار والدواـ والمزوـ، والتكرار والرسوخ

                                                 

. 9: معاني األبنية في العربية: ينظر (1)
: تأخذ الدراسة برأي الكوفييف الذيف أطمقوا تسمية الفعؿ الدائـ عمى اسـ الفاعؿ، ينظر (2)

ميدي المخزومي، مطبعة مصطفى . د: مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو
. 241-238: 1958، 2البابي الحمبي، مصر، ط 
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في  (حذؼ المبتدأ واسـ كاف)وغمب عمى القسـ الرابع أسموب الحذؼ 
لعمة بالغية تكمف في الكشؼ عف  (38، 34، 32، 31، 29، 28): األبيات

ضفاء العظمة عمى  توجع الشاعر، وألمو، وعزوفو عف إطالة الكالـ، وا 
. المحذوؼ، وتمذذه وانشغالو بذكر صفاتو

 (أـ معبد)إّف الشاعر لـ يصرح باسـ المرأة إاّل في المطمع فيي 
بينما ذكر اسـ أخيو عدة مرات . والتصريح بالكنية يضفي الجالؿ عمييا
مف القسـ األوؿ، وعارض في  (10)وبأسماء مختمفة، فيو خالد في البيت 

مف القسـ  (28، 27)مف القسـ الثاني، وعبد اهلل في البيتيف  (11)البيت 
إّف ىذه األسماء .  مف القسـ األخير- األخير -( 45)الرابع، ومعبد في البيت 

تضفي الواقعية عمى القصيدة، وتوحي بمعاٍف مختمفة تتالءـ مع شخصية 
فيو خالد بكؿ ما توحي بو كممة الخمود مف الشباب . المرثي وعظمتو وتكاممو

الدائـ والجماؿ والبقاء والدواـ، وىو عارض أي ظاىر ومعروؼ ولو حضور 
بيف قومو، وفالف كريـ العرض أي كريـ الحسب، والعارض الجبؿ الشامخ 
والسحاب المعترض في أفؽ السماء وما يحممو مف داللة المطر والخير 

. ورجؿ عارض أي ذو جمد وصرامة وقدرة عمى الكالـ والرأي الجيد.. والنماء
وىو عبد اهلل ومعبد بكؿ ما توحي بو كممة عبد ومعبد مف تذلؿ، وعبد اهلل 

، وربما (2)المكـر والمعظـ، كأنو ُيعبد: والمعبد. يعبده عبادة ومعبدًا تألو لو
تنطبؽ ىذه الداللة عمى أخيو الذي كاف سيد القوـ، وسيد القـو آنذاؾ كاف يقـو 

. بميمات عديدة منيا الكيانة، لذا عّظمو قومو وغدا رمزًا مف رموز العبادة
: والذي يؤكد ىذه الفكرة ما يأتي

مف القسـ األوؿ بأف العاذلة  (8) ذكر الشاعر في الشطر الثاني مف البيت .1
  :تمتمؾ عمـ الغيب، والعاذلة كما بّينا آنفًا رمز معادؿ ألخيو

ف كاف عمـ الغيب عندؾ فارشدي)أعاذؿ مياًل بعض لومؾ واقصدي       (وا 

                                                                                                                       

 :(ت. د)، 2األماـ الفخر الرازي، دار الكتب العممية، طيراف، ط : التفسير الكبير: ينظر (1)
. 110: معاني األبنية في العربية: ؛ وينظر25/9

،  (عرض)مادة . 745-2/736، (خمد) مادة 877-1/876: لساف العرب المحيط: ينظر (2)
. (عبد) مادة 2/664-667
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: (1)(16) ذكر محقؽ ديواف الشاعر البيت اآلتي المنفرد تحت الرقـ .2
 (كػأف لو في اليـو عينا عمى الغد)عميـ بأعقاب األمػور برأيو      

في الدالية  (31)ورأى بأف ىذا البيت قد يكوف رواية أخرى لمبيت 
:  في ترتيب القصيدة بالبحث، وىو-( 32)برواية الديواف، والبيت 
 (حافظ       مف اليـو أعقاب األحاديث في غد)قميٌؿ تشكيو المصيبات 

: (2) جاء في قصيدة أخرى يرثي فييا أخاه خالدًا كما روى أبو عبيدة.3
 (وأكـر مخمود لدى كؿ مجمس)أعؼ وأجدى نائاًل لعشيرة       

: (3)وقاؿ فييا
إذا جاء يجري في شميؿ وقونس       (تقوؿ ىالؿ خارج مف غمامة)

يتالءـ مع الشطر األوؿ مف البيت  (27)إّف الشطر الثاني مف البيت 
 وكذلؾ يتالءـ مع الشطر الثاني مف البيت األوؿ …األوؿ دالليًا ونحويًا 

، فضاًل عف كونيما جممتيف خبريتيف (27)دالليًا مع الشطر األوؿ مف البيت 
:  ألنيما اختصتا في اإلخبار عف الفراؽ والموت

بعاقبػو وأخمفػت كػؿَّ موعػِد  أرث جديػد الحبؿ مف أـ معبػد 
ردي ػأعبُد اهلِل ذلكػـ اؿ: فقمػت أردت الخيؿ فارسا : تنادوا فقالوا

كذلؾ نالحظ التالـؤ بيف البيت األوؿ، والبيت األخير مف القسـ األوؿ،   
بكؿ ما توحي بو كممة ( أـ معبد)مف القسـ األخير، فيي  (10)وبيف البيت األخير 

يثار . وىو خالد ومعبد.. األـ مف حب واحتراـ وتقديس وتعظيـ وتضحية وا 
إّف الشاعر الذي أعمف الموت والفراؽ في األبيات األولى مف القسـ األوؿ، 

أما الكممة األخيرة مف النص . مف القسـ نفسو البقاء والخمود (10)يعمف في البيت 
. ومف خالليا يعمف الشاعر تعظيـ أخيو الخالد وتألييو (معبد)كمو فيي 

                                                 

. 53: ديواف دريد بف الصمة الجشمي (1)
. 87: ديواف دريد بف الصمة الجشمي (2)
المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ : ينظر. كاف القمر أصاًل مف أصوؿ المعبودات القديمة (3)

: 1978، 2جواد عمي، دار العمـ لممالييف، بيروت، مكتبة النيضة، بغداد، ط . د: االسالـ
دراسة في أصوليا )؛ والصورة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجري 6/238

. 44: 1981، 2عمي البطؿ، دار األندلس، بيروت، ط . د: (وتطورىا
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وبيذا أيضًا تتالءـ الكممة األخيرة مف الشطر األوؿ مف القسـ األوؿ مع 
:    الكممة األخيرة مف الشطر الثاني مف القسـ األخير

بعاقبة وأخمفػت كؿ  موعػد  أرث جديد الحبػؿ مف أـ معبد 
بني قارب أنا غضاب بمعبػد  فإف تعقب األياـ والدىر تعمموا 

 
إّف ىذا التالؤـ بيف .. وبيػذا يعمف الشاعر انتصار الحياة عمى الموت

األبيات واألقساـ واأللفاظ في النص يؤكد التواشج والتالحـ البنيوي الذي سعى إليو 
. الشاعر

وبرز في ىذا القسـ تعدد األخبار وتنوعيا، فتارة يكوف الخبر خبرًا لمفعؿ 
( ال)، وتكرار ( وال برماً …فما كاف وقافًا وال طائش اليد )، (كاف)الماضي الناقص 

وتارة . ىنا يفيد التوكيد وىو ما يتالءـ مع المنحى الداللي الذي يقصده الشاعر
كميش األزار، خارج نصؼ )أخرى يكوف الخبر مفردًا لمبتدأ محذوؼ تقديره ىو 

، عتيد …ساقو، صبور عمى العزاء، طالع أنجد، قميؿ تشكيو المصيبات، حافظ 
. (، رئيس حروب…

، (ويغدو في القميص المقدد)وجاء الخبر أيضًا جممة فعمية فعميا مضارع 
ثـ يتوالى خبراف لمفعؿ المضارع الناقص .. ليضفي التجدد والحركة عمى النص

إّف مجيء األخبار بيذا الشكؿ . (…ال يزاؿ ربيئة، مشيحًا )الداؿ عمى االستمرار 
. المتتابع يعني ارتباط القصيدة وانسجاميا مع بعضيا

لو جئنا إلى القسـ الخامس لوجدنا أنو يتكوف مف ستة أبيات، وىو أقؿ 
عددًا مف األقساـ األخرى، ألف الشاعر لـ يكف بصدد الذكرى، بؿ بصدد الكالـ 

 كما أنو ال يعمد …عمى الغارة والتنبؤ بشف غارة أخرى في المستقبؿ عمى األعداء 
. إلى الكالـ، بؿ يركز عمى الفعؿ أكثر مف القوؿ

غمبت األفعاؿ المضارعة عمى األفعاؿ الماضية، فالقسـ فيو فعالف 
، وثمانية أفعاؿ مضارعة تدجؿ عمى وقوع الحدث عند (تداركتيا، كنت)ماضياف 

التكمـ واستمراره، وتضفي الحركة عمى النص، وتوحي بأف الشاعر يعد نفسو لمقياـ 
. (يفوت، يمشي، يمقى، يمَؽ، يفرح، يزدد، تعقب، تعمموا)بحرب شعواء، 
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وتوحي بداية القسـ بواو رب بأف الشاعر قاـ بفرسو التي تشبو الذئب بغارة 
سريعة ومفاجئة لمعدو أدت غرضيا إاّل أنيا لـ تشِؼ غميمو ليذا فيو يستعد لغارات 

أخرى إذ أنيى النص باستخداـ أسموب الشرط، وقد جاء فعؿ الشرط وجوابو 
واستخدـ . مضارعيف، ألف الشاعر أراد التأكيد عمى تواصؿ المعارؾ في المستقبؿ

وأداة النداء محذوفة ىنا،  (النداء)الشاعر لتعزيز ىذه الرؤية أسموب اإلنشاء 
الذي يدؿ عمى النفور واالمتناع والرغبة في  (غضاب)، والمصدر (إف)والتوكيد بػ 

( 1)(إف)وأسموب الشرط بػ . الذي يفيد السببية (بمعبد)(الباء)االنتقاـ، وحرؼ الجر 

التي استعممت ىنا عمى أساس أف المتمقي غير متأكد مف وقوع الفعؿ وليس قاطعًا 
: بو، أما الشاعر فيو متيقف مف ذلؾ

فإف تعقب األياـ والدىر تعمموا         بني قارب  أنا غضػاب بمعبد 
بشطريو بؤرة القسـ، فقد  (41)والبيت  (40)ويعد الشطر الثاني مف البيت 

مف ىنا وجدنا . رّكز فييا الشاعر عمى وصؼ الفرس التي ستحقؽ حمـ االنتصار
االنزياحات وتنوع األساليب، فضاًل عف التشبيو والكناية، واستخدـ الشاعر أوزاف 

سميـ )الصفة المشبية المختمفة والمضافة إلى فاعميا في وصؼ الفرس، ففرسو 
و ( َعْبؿ الشوى)، و (فعيؿ)عمى وزف ( أسيؿ المقمد)و ( طويؿ القرا)و  (الشظى

. (َفِعؿ)عمى وزف  (َشِنج النسا)، و (َفْعؿ)عمى وزف  (َنْيد)
. إّف تعدد الصفات واختالؼ أوزانيا أضفى حركة وموسيقى عمى النص

وفضاًل عف ذلؾ فقد تعددت األخبار التي يصؼ الشاعر فييا الفرس وتنوعت بيف 
، وشبو جممة حرؼ الجر فييا (منيؼ)اسـ مفرد يدؿ عمى العمو واالرتفاع والشموخ 

والمبتدأ ىنا محذوؼ إلضفاء .. (كجذع النخمة المتجرد)الكاؼ الذي يفيد التشبيو 
. العظمة عميو

األوؿ ): فاألقساـ.. لقد وجدنا تضادًا في الزمف بيف أقساـ النص الخمسة
غمب عمييا الزمف الماضي وانعدـ فييا الفعؿ المضارع باستثناء  (والثاني والثالث

                                                 

فاضؿ صالح السامرائي، مطبعة التعميـ العالي في الموصؿ، . د: معاني النحو: ينظر (1)
1989 :4/449 .
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أربعة أفعاؿ مضارعة وجدت في القسـ الثاني، لذا غمب عمى ىذه األقساـ السكوف 
 الذي يتمثؿ بالموت والبعد والفراؽ،فضاًل عف أف الماضي جزء ميـ مف الشاعر،

المضارعة واألفعاؿ  ومرتبط بحياتو، يغترؼ منو متى ما يشاء، بينما شغمت األفعاؿ
 عدد ىذه األفعاؿ، -تقريبًا - الدائمة حيزًا أكبر مف القسميف األخيريف، إذ تساوى 

فغمبت الحياة والحركة والتجدد واالستمرارية عمييا،  وخففت مف السكوف الموجود 
. بسبب طغياف األفعاؿ الماضية واألسماء، وأدت المعنى البنيوي لمنص

* * * * *  
غمبت الصورة المجازية عمى النص، إذ طغت الصور الكنائية عمى 

والكناية انزياح وعدوؿ عف ظاىر النص، . (األوؿ والرابع والخامس): األقساـ
براز القيـ االنسانية واألخالقية والجمالية لممرأة  أسيمت في تأسيس وتثبيت وا 

 الحي، فضاًل عف رسـ - الميت -، ولعبد اهلل الفارس (المعادؿ الموضوعي ألخيو)
.  ، وكما سنبيف الحقاً (المعادؿ الموضوعي لمشاعر)صورة مثالية لقوة فرسو 

اتسـ القسـ األوؿ بكثافة تعبيرية تالءمت مع بنيتو الداللية التركيبية، فقد 
بدأ الشاعر باإلنشاء الطمبي، فيو يستفيـ مف خالؿ استخداـ الكناية والطباؽ 

وال  (أرث جديد الحبؿ مف أـ معبد ؟)واالستعارة في الشطر األوؿ مف البيت األوؿ 
وىي وقوع الفراؽ وانقطاع .. ينتظر جوابًا، إذ إنو يقرر حقيقة متأكدًا مف حصوليا

وتأتي بعد ذلؾ الكنايات في البيت الثالث وفييا .. حبؿ المودة بينو وبيف أـ معبد
، (أـ معبد)يركز الشاعر عمى قيمة الحياء عند المرأة 

، ويستخدـ التشبيو الذي سنتحدث عنو (ال خروج المقيد)و  (ال سقوطًا خمارىا)
( 10، 9، 8)، واختتـ القسـ بأسموب التجريد في األبيات (7، 6)الحقًا في البيتيف 

مف خالؿ محاورتو العاذلة، وىي محاولة يائسة مف قبؿ الشاعر لتفريغ شحنات 
. التوتر واالضطراب والشعور بتأنيب الضمير بسبب موت أخيو

أما القسـ الرابع فقد تالءـ مطمعو مع مطمع القسـ األوؿ، إذ بدأه الشاعر 
: بالمجاز المرسؿ واالستفياـ التقريري

أعبد اهلل ذلكػـ الردى؟ : أردت الخيؿ فارسا         فقمت ليـ: تنادوا فقالوا
مف  (15)وقد حصؿ تالـؤ بيف ىذا البيت والبيتيف السابقيف لو، البيت 

. مف القسـ الثالث (23)القسـ الثاني، والبيت 
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 الحيػاة

مرة  (15)وشغمت الكناية حيزًا كبيرًا في ىذا القسـ إذ استخدميا الشاعر 
، ويعود ذلؾ إلى أىمية ىذا (38، 37، 34، 33، 32، 31، 29، 28)في األبيات 

القسـ، إذ تنازعتو ثنائية الموت والحياة، إاّل أف الحياة ىنا كانت أقوى مف الموت، 
وبذلؾ حممت الكناية في ثناياىا األبعاد الداللية لممرثي والتي نجح الشاعر في 

 :إرساليا لممتمقي، وكما يمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28ب .  خمى مكانو.1 الفراؽ والبعد .أ 
 ومف يعمو ركف مف األرض .2 الكبر   .بالموت 

 37ب . يبعد
 33 عال الشيب رأسو، ي .3 شدة الحاؿ .ج 
 29ب .  الرياح تناوحت.4  
   
  الشجاعة والفروسية.أ 

واالجادة في الرمي 
 والعزيمة والنشاط

والقيػادة 

 28ب .  ما كاف وقافاً .1
 28ب .  وال طائش اليد.2
 31ب .  كميش اإلزار.3
 31ب .  خارج نصؼ ساقو.4

ب .  يغدو في القميص المقدد.5  
34 
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  38 ال يزاؿ ربيئة، ب .6  
.  وال برمًا إذا الرياح تناوحت.7 الكػـر .ب 

 29ب 
 تراه خميص البطف والزاد .8 اإليثار والعفة .ج 

 34ب . حاضر
ب .  قميؿ تشكيو المصيبات.9 الصبػر  .د 

32 
 31ب .  طالع انجد.10 الطموح واليمة والعالية .ىػ 

، إذ أكد الشاعر مف (41)وتركزت الكاية في القسـ الخامس في البيت 
سميـ الشظى، وعبؿ الشوى، وشنج النسا، : خالليا قوة الفرس وجمالو، فكاف قولو

وطويؿ القرا، ونيد، كناية عف القوة، وأسيؿ المقمد كناية عف جمالو، أليس ىذا 
الفرس معاداًل موضوعيًا لو ؟ ومف ىنا أيضًا نالحظ تالؤـ ىذا البيت دالليًا مع 

. مف القسـ الرابع (38، 31، 30، 28)األبيات 
وطغى األسموب الخبري عمى األقساـ الثاني والثالث والرابع والخامس، ألف 
الشاعر كاف بصدد بياف موقفو مف أخيو وقبيمتو والكالـ عمى فرسو الذي سيحقؽ 
النصر بو لذا وجدنا السرد طاغيًا عمى األبيات بينما وجدنا األسموب االنشائي 

مف  (18، 12)والبيتيف  (10، 9، 8، 1)يطغى عمى القسـ األوؿ مف األبيات 
مف القسـ الرابع والبيت األخير مف القصيدة ألف  (37، 27)القسـ الثاني، والبيتيف 

. الشاعر كاف يعبر عف مواقؼ ومشاعر ذاتية
واحتؿ التشبيو مكاف الصدارة في النص بعد الكناية واستخدمو الشاعر 

ثالث مرات في كؿ مف القسـ األوؿ واألخير وتوزع بصورة متساوية في  ( مرة13)
.  األقساـ الثاني والثالث والرابع إذ ورد مرتيف في كؿ قسـ

واقتصر التشبيو في القسـ األوؿ عمى وصؼ الظعائف وتالءـ مع المعنى 
يشبو االبؿ وما عمييا مف  (7، 6)الداللي لو ولألقساـ األخرى،  ففي البيتيف 

اليوادج وقت الضحى بجماعة خيؿ تنطمؽ مف مذاودىا وقد تحدد فعؿ الرحيؿ 
بظرؼ الزماف الضحى وىو النيار كمو وىذا التحديد ينقمنا إلى جو المعركة التي 

مات فييا أخوه أو كأنيا مجموعة أشجار ضخمة عالية وكثيفة األوراؽ ككثافة حزف 
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 والظعائف ىنا رمز الفراؽ وىو ……الشاعر، لـ تتعرض لمقطع ولـ تنفض ورقيا 
 ثـ ……موضوع القصيدة والتشبيو ىنا يتالءـ مع لوعة الشاعر وىمو الكبير 

يأتي التشبيو في البيت التاسع مجسدًا نياية االنساف الحتمية كزاد المسافر الذي 
. البد أف ينفد

حينما  (15، 14)لجأ الشاعر الى التشبيو في القسـ الثاني مف البيتيف 
وصؼ األعداء وخيوليـ إذ شبييـ بالجراد والجراد رمز لمموت الذي يمتيـ النبات، 
وبالتالي فيو رمز لألعداء الذيف أنيوا حياة أخيو، فضاًل عف أف ىذا البيت يمثؿ 

. صورة بصرية مميئة بالحركة والتدفؽ
وبدأ الشاعر ىذا القسـ بصورة سمعية تؤكد موقؼ الشاعر المعارض 
ألخيو وأصحابو ثـ تتابعت الصور السمعية المصحوبة بالحركة وتمتيا الصور 

(.  17، 16، 15، 14)البصرية الموشحة بالتشبيو في األبيات 
وتالءـ مطمع القسـ الثالث مع مطمع القسـ الثاني إذ بدأ الشاعر بصورة 

واقتصر التشبيو فيو عمى أخيو  (دعاني أخي والخيؿ بيني وبينو) حركية -سمعية 
يبيف الشاعر الحالة  (21) ففي البيت ……الميت وعميو المفجوع بموت أخيو 

وليا خشخشة ووقع كوقع صياصي "الميمكة التي كاف عمييا أخوه إذ تناولتو الرماح 
كالناقة الثكمى التي  (22)وكاف الشاعر في البيت . (1)"الحاكة في ثوب النسيج

فزعت لفقداف ولدىا ثـ أقبمت إليو وقد حشي جمده لتعطؼ عميو وتدر، فأخوه ميت 
وىو يدرؾ ذلؾ إاّل أنو فزع ال يصدؽ أوال يريد أف يصدؽ ذلؾ لذا يحاوؿ محاولة 

 وىذا التشبيو يدؿ عمى أنو كاف يشعر شعور األبوة، فضاًل … …يائسة إلنقاذه 
. عف األخوة تجاه أخيو

ويختتـ الشاعر ىذا القسـ باستعارة معبرة عف حزنو واستسالمو لمواقع مف 
وقد ..وىما داالف يتعمقاف بالماء والتقدـ إليو (االفراط وااليراد)خالؿ الداليف 

استعارىما ىذا الشاعر التياف القبر فأخوه سبقو إلى الموت، والذي خفؼ عميو ىذه 

                                                 

أبو زكريا يحيى بف عمي التبريزي، عالـ الكتب، بيروت، (: أبو تماـ)شرح ديواف الحماسة  (1)
. 2/157: (ت. د)
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 وال يفوتنا ما توحيو لفظة …… (اليـو أو غد)المصيبة أنو البد أف يمحؽ بو 
العطش، وألقاه في ورده : االفراط مف ضياع وموت ولفظة الورود مف ىالؾ، فالورد

. (1)أي في ىمكو
( 30)، ففي البيت (36، 30)وتركز التشبيو في القسـ الرابع في البيتيف 

يستمر الشاعر في وصؼ أخيو وىو ىنا ال يريد أف يقيد الصورة بمساحة معينة 
فيعمد إلى أف يطمؽ العناف لذىف المتمقي في رسـ صورة الفارس عبد اهلل لذا لجأ 
إلى التشبيو البميغ فعبد اهلل ليس ضعيفًا أماـ المحف بؿ المحف والشدائد ُتخرج منو 

فارسًا أصياًل صبورًا قويًا، قاطعًا، جمياًل كالسيؼ القاطع الذي يشبو الدرة في 
. الصفاء والنقاء

فيحوي استعارة وتشبييًا ينتقالف بنا إلى احتفاؿ الكوف  (36)أما البيت 
في الحياة الدنيا أما حينما يموت فستتغير داللة األرض  (فارس)اآلخر بو فأخوه 

وستنزاح عف الوظيفة التي خمقت مف أجميا وكذلؾ الميت سينزاح عف داللتو 
.. وسيكوف وسيمة لتزييف األرض إذ ستحتفؿ وقت نزولو وتبتيج بو لجمالو وعظمتو
ويدرؾ الشاعر بأف الزينة ال تتالءـ مع مصيبة الموت فيستدرؾ عمى االستعارة 

بتشبيو معبر عف مشاعر الحزف التي تمؼ الكوف لموت أخيو فيشبو زينة األرض 
. (بالمأتـ المتبدد)

ولـ  …والمأتـ مجموعة النساء المجتمعات في حزف وقد ارتديف السواد 
يكتؼ الشاعر بيذا بؿ جعؿ جمع النساء منفضًا ليبدو جماليف وليوحي بالفراؽ 

وىكذا ضَـّ ىذا البيت الجماؿ والفرح والحياة والزينة والحزف والمأتـ . والنياية
. والموت

وكاف لمقسـ الخامس النصيب األكبر مف التشبيو إذ احتؿ نصؼ مجموعة 
 …لبياف قوة فرسو وعظمتو وكأنو يصؼ نفسو  (43، 42، 40)القسـ في األبيات 

فعمى مثؿ ىذا الفرس سيتبدد غضب الشاعر وقبيمتو مف جراء قتؿ عبد اهلل سيد 
. القبيمة

                                                 

. (ورد)  مادة909-3/908و  (فرط) مادة 1081-2/1079: لساف العرب المحيط: ينظر (1)
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( 43، 42)في البيتيف  (الكاؼ وكأف)وعمد الشاعر إلى أداتي التشبيو 
 ويشبو نفسو بالفارس … (كجذع النخمة المتجرد)ففرسو عظيـ ومشرؼ وضخـ 
يشبو األسد ويسبؽ الخيؿ جميعًا بقوتو  (مصّدر)الذي يرمي ثقمو عمى حصاف 

: وعظـ صدره ليتالءـ مع الميمة التي تنتظره
          فكنت كأني واثؽ بمصّدر         يمشي بأكناؼ الُحبيب بمشيد 

تشبييًا بميغًا خال مف أداة  (40)وكاف التشبيو في مطمع القسـ، البيت 
يشبياف الذئب في السرعة  (فالفارس والفرس)التشبيو فاتحد المشبو بالمشبو بو 

في القسـ  (30)والدىاء والخفة والجسارة  والقوة وقد تالءـ ىذا البيت مع البيت 
: الرابع

وغارة بيف اليوـ واألمس فمتة      تداركتيا ركضػًا بسيػد عمّرد 
* * * * * 

إّف بحر القصيدة ىو البحر الطويؿ الذي تالءـ مع موضوع القصيدة، 
بسببييا الخفيفيف وقبميما وتد مجموع في  (مفاعيمف)وانسجـ مع حزف الشاعر إذ إف 

 وكاف … حالة ورودىا سالمة ساعدت الشاعر عمى أف يمتد نفسو فينفث أحزانو
العروض والضرب مقبوضيف في القصيدة كميا وذلؾ يشكؿ تناظرًا ايقاعيًا بيف 

 (مفاعمف) العروض (مفاعمف)نياية الشطر األوؿ ونياية الشطر الثاني إذ تستدعي 
. الضرب

وىو عنصر مف عناصر بناء وتفجير . واستيؿ الشاعر قصيدتو بالتصريع
شاعرية النص ولو أكثر مف دور وظيفي حينما يرد في االستيالؿ، إذ يؤثر في 

. (1)القصيدة ويكوف دااًل مف بيف دواؿ االيقاع
ف كممة معبد التي أنبأتنا بنوع القافية ال يقتصر تأثيرىا عمى إيقاع  وا 

القصيدة حسب، بؿ يمتد إلى بنية النص ودالالتو، وال سيما أف القصيدة تنتيي 
. بالمفظة نفسيا وىذا يعني تأكيد الشاعر عمى حياة أخيو واستمرارىا بعد موتو

                                                 

 : التشكيؿ البالغي وأثره في بناء النص، دراسة تطبيقية في نص ألبي تماـ: ينظر (1)
.  وىامشيا15ص : 1998، 2، ع 2ماجد الجعافرة، مجمة البصائر، األردف، مج  .د
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وقد أدى اإليقاع في القصيدة ميمة بنيوية عالية وىي إضفاء الحركة 
 التي - القبض -والحياة مقابؿ السكوف الجاثـ عمى النص مف خالؿ الزحافات 

:  دخمت عمى تفعيالت أقساميا وكما يأتي
عدد الزحافات األقســام 

 45القسـ األوؿ 
 28القسـ الثاني 
 27القسـ الثالث 
 41القسـ الرابع 
 19القسـ الخامس 

تقارب القسـ األوؿ والرابع وشّكال أعمى نسبة في عدد الزحافات ألف 
الشاعر خصص األوؿ لوظيفة ميمة وىي إعالف الموت، أما ميمة القسـ الثاني 

. فقد كانت إعالف الحياة بعد الموت مف خالؿ الذكر الحسف
واتفؽ القسـ الثاني والثالث أيضًا في عدد الزحافات تالؤمًا مع ميمتيا 

. الداللية والتركيبية
ُُ إذ تبدد  وأما القسـ الخامس فكاف أقميما عددًا الستقرار الشاعر نفسيًا

. الكثير مف غضبو وحزنو بالغارات التي شنيا عمى األعداء
بأعمى  (42، 39، 36، 18، 11، 8، 7، 6، 3، 1)واتسمت األبيات 

نسبة مف الزحافات في القصيدة، فالبيت األوؿ يمثؿ مفتاح القصيدة ويدؿ عمى 
، أما شطره الثاني فقد تالءـ ايقاعيًا مع الشطر الثاني مف مطمع القسـ (1)المقصود
. - 27 البيت -الرابع 

إيقاعيًا مع المستويات األخرى التي جّسد الشاعر مف  (3)وتالءـ البيت 
 المعادؿ الموضوعي ألخيو وتالءـ -خالليا القيـ العربية التي اتصفت بيا المرأة 
الذي جّسد فييا الشاعر القيـ  (42)ىذا البيت بمستوياتو مع القسـ الرابع والبيت 

. العربية التي وجدىا في أخيو
                                                 

محمد محيي : ابف رشيؽ القيرواني، تحقيؽ: العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده: ينظر (1)
. 1/217: 1963، 3الديف عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط 
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إيقاعيًا مع المستويات األخرى التي جّسدت الفراؽ  (7، 6)وتالءـ البيتاف 
وآالمو لدى الشاعر مف خالؿ الكالـ عمى الظعائف رمر الرحيؿ، وُتجسد األبيات 

حزف الشاعر وخوفو مف التقصير تجاه أخيو وحبو لقبيمتو واندماجو  (18، 11، 8)
. فييا

فقد دخمت الزحافات في التفعيمة األولى والثانية والرابعة  (36)أما البيت 
لكؿ مف عروضو وضربو وساعد اإليقاع بانسجامو مع المستويات األخرى عمى 

. تجسيد ثنائية الحياة والموت بصورة واضحة
مػوت = ىبط األرض 

حيػاة = تزينت 
حزف = كالمأتـ المتبدد 

وجّسد الشعور  (18، 11، 28)إيقاعيًا مع األبيات  (39)وتالءـ البيت 
بتأنيب الضمير والصراع والوجد المتأجج في نفس الشاعر تجاه موت أخيو، وخال 

مف القسـ الثالث مف الزحافات ما عدا تفعيميتي العروض والضرب  (19)البيت 
بسبب استقرار القيـ وتمكنيا وثباتيا لدى المرثي، فضاًل عف أف صفات أخيو 

المتعددة غمبت عمييا الحركة فأضفت إيقاعًا متحركًا عمى النص عّوض عف خموه 
. مف الزحافات

ووجدنا في النص صراعًا وعالقات جدلية بيف الحياة والموت، والحركة 
والسكوف، والقوة والضعؼ، وال سّيما في القسميف األوؿ والرابع وقد تجسد كؿ ذلؾ 

 وبمغ مجموعيا - بما فييا حركة الروي -مف خالؿ طغياف الكسرة عمى القصيدة 
 كسرة، والرابع 69 -وكانت أعمى نسبيا في القسميف األوؿ  ( كسرة300)أكثر مف 

، والكسرة ىنا توحي بالضعؼ والميف وتعبر عف انكسار الشاعر - كسرة 79 -
 وتقابميا حركة الضمة التي تدؿ عمى القوة واالجتماع وقد بمغ عددىا …بموت أخيو 

. ( ضمة186)
 إذ أسيمت في - ضمة 60 -وكاف لمقسـ الرابع النصيب األعمى منيا 

تخفيؼ حدة الحزف والشعور باالنكسار لدى الشاعر، فضاًل عف ظواىر أخرى تعد 
 تنوينًا في 45مف المالمح البنيوية في القصيدة، منيا التنويف الذي وصؿ إلى 
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والتشديد . (1)وىو حرؼ مجيور يدؿ عمى الشدة والقوة (الداؿ)النص، وحرؼ الروي 
شّدة، أخذ النصيب األكبر منيا القسـ الرابع  (95)إذ بمغ عدد الشّدات في النص 

والقسـ الثالث  ( شّدة22)لدوره البنيوي الميـ ثـ القسـ األوؿ والثاني  ( شّدة24)
أما القسـ الخامس فكاف أقؿ . لشعور الشاعر بالضعؼ إزاء مقتؿ أخيو ( شّدة15)

. الستقرار الشاعر النفسي ( شّدة12)األقساـ عددًا 
وقد أضفى التشديد إيقاعًا جمياُل متالئمًا مع المعنى في األلفاظ التي 

المقّيد، يتعّضد، المتزّود، شّيدي، المسّرد، المتقّصد، )اختتمت بيا األبيات مثؿ 
، فضاًل عف األلفاظ التي وجدنا فييا تشديدًا وتكرارًا مثؿ (…مخّمد، المعّضد 

. (يجّدد، مدّجج، الممّدد، مقّدد، المتبّدد)
 التي - (األلؼ والواو الساكنة والياء الساكنة)وعّبرت حروؼ المد والميف 

 …  عف استمرار حزف الشاعر وأساه وآىاتو عمى أخيو- ( حرفاً 259)بمغ عددىا 
مرة ألف الشاعر  (81)وبمغت ىذه الحروؼ أعمى مداىا في القسـ الرابع، إذ كررت 

لـ يتمكف مف إسكات حزنو عمى الرغـ مف محاوالتو العديدة التي وجدناىا مف 
 وبمغ عدد ىذه الحروؼ في القسـ األخير ……خالؿ اإليقاع وذكر صفات أخيو 

. وىو أقؿ األقساـ عددًا لألسباب التي ذكرناىا آنفاً . حرفاُ  (32)
 السكوف الجاثـ عمى النص وال سيما األقساـ -وعمى الرغـ مف الموت 

 الحركة مف خالؿ غمبة الحروؼ األنفجارية -الثالثة األولى، فقد انتصرت الحياة 
 …تسيـ في زيادة قوة االسماع  "- الشديدة عمى الحروؼ الميموسة إذ إنيا -

: وكما يأتي. (2)"وتؤجج التنغيـ وتزيد مف فعاليتو

                                                 

: ؛ والدراسات الميجية والصوتية عند ابف جني(الداؿ) 1/935: لساف العرب المحيط: ينظر (1)
حساـ سعيد النعيمي، منشورات وزارة الثقافة واالعالـ، دار الرشيد لمنشر، بغداد، سمسمة . د

.   وىامشيا315: 1980، (234)دراسات 
، 10-9قاسـ راضي البريسـ، مجمة آفاؽ عربية، ع . د: عمـ الصوت وأىميتو في نقد الشعر (2)

1995 :78 .
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العدد الحروف المهموسة العدد الحروف االنفجارية 
 60ىػ  146ل 
 52ؼ  132م 
 29ح  99د 
 27س  95ر 

 22خ  91الهمزة 
 21ص  88ن 
 17ش  87ت 
 15غ  68ب 
 14ز  42ك 
 14ض  42ق 
 12ذ  22ج 
 6ث  13ط 
 925  318 

وجدنا في القصيدة تكرارًا ساعد عمى تنوع عطائيا اإليقاعي الثري وجّسد 
ثنائية الحياة والموت، القوة والضعؼ فييا فضاًل عف وظيفتو الجمالية والداللية في 

 الحظنا تكرار األلفاظ التي تدؿ عمى - ال الحصر -النص، فعمى سبيؿ المثاؿ 
ىّوف )وما تكرار  (أىمْؾ، وأىمَؾ، والرزء، وأردت، والردى)الموت واليالؾ، مثؿ 

.  إاّل إشارة إلى األزمة النفسية التي يمر بيا الشاعر (39، 26)، في البيتيف (وجدي
بثدي صفاء بيننا لـ )وفي  (لـ يجدني بقعدد)أما تكرار النفي والداؿ في 

 وأوحى ……فقد أفاد تأكيد نجدة الشاعر ألخيو ونفي الجبف والقعود عنو  (يجدد
. باستمرار وبقاء ما رضعاه مف أميما مف حب وحناف

، فضاًل عف أف قوة (1)"مفتاح الدخوؿ إلى النص"وتمثؿ األصوات 
نالحظ ذلؾ . (2)الموسيقى تكمف في عناصرىا وبفضميا تنفعؿ الذات وتشجى

                                                 

.  وىامشيا79: عمـ الصوت وأىميتو في نقد الشعر (1)
عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار، . د: عضوية الموسيقى في النص الشعري: ينظر (2)

.  18: 1985، 1األردف، ط 
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واضحًا عمى سبيؿ المثاؿ في تكرار صوت العيف الذي بمغ مداه في القسـ الرابع 
 أعاذؿ، …معبد،عاقبة، موعد، عّودي، عصبة، يتعضد )إلى جانب صوت القاؼ،
 سقوط، المعبد، … عبؿ … العضاة …، دعاني، …عارض، عالنية، متعرج 

. ، إلى آخر ىذه الداالت(… قعدد، سقب، القنا …لقيتو، الؽ، قبال 
وكاف لمتقطيع المغوي وتنوع القوافي الداخمية في األبيات وتنوع الصفات 
يقاعي كبير في النص كما في قوؿ الشاعر عمى  بأوزانيا الصرفية دور داللي وا 

: سبيؿ المثاؿ
كميش األزار، خارج نصؼ ساقو       صبور عمى العزاء، طالع أنجد 

: وقولو
سميـ الشظى عبؿ الشوى، شنج النسا      طويؿ القرا، نيد، أسيؿ المقمد 

وكاف لنوع القافية أثر في إضفاء الموسيقى عمى النص، إذ كانت متداركة، 
…وىي التي يفصؿ بيف ساكنييا متحركاف

. (الُمْقَتِديْ )، (َأْوَغِديْ )، (َمْوِعِديْ )( 1)
وىذا يوحي بالعالقة الجدلية الموجودة في النص بيف الحياة والموت، والحركة 

 .والسكوف
كاف لمكناية والتشبيو فضاًل عف تكرار حروؼ العطؼ واألدوات النحوية 
.  المختمفة دور ميـ في بناء اإليقاع الموسيقي واحداث االنسجاـ والتوازف في النص
The D Rhyme Poem of Durayd Bin Alssima, 

(A Stylistic Study) 

Assist. Prof. Dr. Batool Hamdi Albustani 

Abstract 

The present research has dealt with the D rhyme poem 

of Durayd Bin Alssima in his elegy of his brother –  a stylistic 

study. The study was divided into four parts: death, 

integration, kinship and blood unity and the triumph of life. 

The poem was studied according to the four levels: semantic, 

                                                 

عبد الرضا . د: العروض والقافية دراسة وتطبيؽ في شعر الشطريف والشعر الحر: ينظر (1)
.  166: 1988عمي، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، 
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structural, rhetorical and phonological. The semantic level 

worked together with the structural level to confirm the 

triumph of life in spite of the poet's grief to his brother. The 

poet has found through the rhetorical level especially 

metonymy and simile for the semantic dimensions of  woman 

and the person lamented. As to the phonological level; it has 

achieved a structural task by imparting life and liveliness 

versus silence and grief oppressing the text as well as 

revealing the aesthetic, semantic and rhythmical features of the 

text. 
  

 


