
ال!الم!ألمعهه!عبد

ال!غصانعيهدالم!وماتالمغوقيبنيةإ8مفاملأت

ضرروطهفهأ-!4

فيالمعرالنلسضالفراربكت!ال!اثةمتىلةكانتاذا

،وزصحتشثيقعنهلناكانمنذالبثريالعقلوحمويةعنتنقيبه

اللحنفاحتىوالقراءةالنقد1واركمكالادبيالفقفواعد

تعفسدااشدالقضيةفكبناءواللائظامجبراوامرعوابأ

لديهمتتزلاذاخصاباوكثرقةكلاقىراهيبل،اليومالصبند5

المعامر،العلمافيالمنهمفيالبديلمقاميقومآضاقتضاءمعفنفاعله

اليومالعرب1يدعثوهوحيثمنالترافىقضيةمدارهالافتصلاو!ا

ذلكمعنى-الراهنةالنقديةالمنبعييارة،حدعما-قراءتهلىا

ولكنلديهمحغوريملكانهعلىلاتراثهميواجهونلعرباان

هوواسشداده،"يعشرموهلمما.بالقوةيظلافتراضيملكأنهعك

وحملاثعحرإلمنهبمالمنكلرعلىحملهتهواستعا،لهاستعالة

ال!يومالربعندالاستمادةمانضهعديه،ا!طرةالنقديةالدى

توأن،سواهمعندوجوثا!وفلاتكادبنفسهاقلالمهةمقولة

علىنظرك!اتمرالمقودةهذه!يالتاسيسيةالئوأعدعلىوفوفا

واالمجددينواا!دينبينالصرأعاشكطية!،هيالتيغائيتها

ذاالديمومةتنفيالاستعدةافمقولة،.والحديثاصسيكبمبين!ل

وا"لاوزانظيلي-صرأ!شصانقر!شد:الزم!نمحدهي

لبشار،الجاحظ!اءة،!أحعيهااوالمضامينمعشق،ثوريما

فراءة'يضاالهتنبينقهرأت!تكنللمعلقملاكلالضبيوالقعل

وانفسانيايكونتمنفدرك11تنسبوانماأحداألىفنسبهالا

.يكونانالباحمهلهماءمااواسلوبيااوبنيويااواجتماعيا

بل،والسدادالحكمةمنكداذاانهائنمردعافالقضية

اليومالمتنييقرأانوأدبهاالعربيةللذاتاتاسيسواالتاصيلمن

معامريواللعتنبيحسينطهقىامةاوالهالعلاءابيقىاءةبعضنا

الطيبابيشعريتفعص"ن!ضللبعضالشرعيمنيكونأفلأ

*دبيلنقدالمقوسققضمونمامرةوالمطالحدالةمنعوربسسة

ومضقسبم*بمررخيلقاعدكسرولونماعنشاالقلالم

فيه.النصوص

يستلمانيمكللاالغصيب1القصيالياءهذااالىالسبيلان

ا!دارسع!يهاانبنتمصلعرةومحا*ختعبعاىتمازجخضمفيالا

طىا!يومال!ناقدلا!!يئمااوقىامنولل،جميط"لم!ثعرةالنقدية

النضيوعيالنفسلأ!ىأررمنكلايستلمانالمتنبمشعرقرامة

احسني.
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بالنقدالنفسانيعليهيعطيماوهو)الادبيالنفيعلمفاما

الادبيةللشومىالنفساني1بالتحليلوكذلكأفىءكالالأفى!ا9هـدا

استوحتيةنقدهمدهـسة!ياعيمولهمكللك!4كما*م!هه!أ،أه3!!

54!؟لأا+ـ+!"حلأ؟"النفسيافنحليلمدرسةمنراسامباشها

الانسفيةالحضارةعرففدفرويدانومعلومفرويددائدهاونظريات

فوازعهبموجبهفيرفضالفردعلىالمجتمعيسلطهكبتمصيلةبانها

فاستفلهاالظواهرمنحعيدغزازةالىفرويداهتدىوقد،اـفطريةا

الظواهرعق!هتلكبينومن،والجما!يةالفرديةابتتغسيرفي

عالمبينذاتهفىالانسانوازثواجالاحلاموعالمواطجيدواوديب

..ا!وعيوعالمالوعي

هدالابفينقديأتجاهمنالمعرسةهذهعنانبثقمااما

تتمضىنفسيةلمينبهاتاستجابةيكونماكميراالفنيالخلقاناقر

اورغبكفرافرعنالاديباليهيفرجمتنفسايكونةو،ماحبةعنها

طالمامرضيةلحسعلاجيةقيمةالفنيللخلقكانلذلك،مكبوتة

ككفلها،،النضيثموالنأاختصط!اسايساتقومأسبقرية"ن

منالمق!يدتحر-سمحرك!لهمناذلدوصالطلمصدىالادبيلخلقا

مثلما،الوعيحيزألىا!وعيحيزمنباخراجهالانسانحاص!

!مليةقان،ولدس!روالجنونوالعىالاحلامفيا!عبوتاتظ!فو

الالحبههةلرسالةاسصعلىيفومااستجلامحاولةكانتالنقد

مصىنه.واسشمفا!

الاسقدررلوحةمقامتفومنفسيةواليقةيلادبيالنعىاعتبرهصأ

لنفساني.االتصيلةفحيا

ها(م33اط!لاحالاحكي!33لاها7ال!لغويلنفساعلمواما

وضعهمهوتعاون؟591سنةمصطلحهعهونس!بياحديثافىلهيد

ك!ط"وللاس!(5كاه5!5لاسفود.سالنفسلاليالطلما

الف!نوهذا(آك!لهلاول..3كامحهحالسابوكوالالسني

ونواياءالمتكممقامدطفوكيفيدرسالاسمانيةالمعرفةضالجديد

ال!تياللنةفيقنصهرلملسنيةاشاراك!لشكلفيال!ابم1سكلعمى

يصلهامعينةبشريةمجمومةغليفهاوسنن،لماطهاطىتتواع

قوصلسبليموصىكما،ثقافيةمجموعةالىاللغويالرابذ

يعكفالئمصقأ،الافعاراءتلكتاويلالىالخط!الل!إعقبفين

يكون؟لي"لالةجمسلنوكيفوالتفكيكالتركيبعمل!يتيسامعاما

الستين!ا!العلمهذااتسعنموالمنقبلالب!منكلعليها

شومسكيثعرياتبقعلاتوليديالنمومباثيفذكهأنبمد



المظاهرةبعراسةموضوعهعندئذفتحددا*.وله!31"3

المتقبل،لمىتتضتىكيفالاثراكوطاهوة،"لباثلم!تنثاكيف

نفسبعلم!ىكانعمعاتماماالوليدالطمهناتمي!زوهكا

احك!طد!لام!3؟م5لاه8ـ9+ـ9+ما"ال!مسي!ولوهيةاولال!

!ي!،،

اذااثنبيالطيبابيعندالش!يةبنفلاينإثتشبعفالن!

علهىيصالدانا!شط!علنقديين1المعينيئكلا.ا.لىاحعكمما

شعخصيةأدبيمهفيافننبيشخصهةان:اولهما،اثنينتقريرين

ومملايهما،1وسلباايبابامتباينانخبانشجافبهامعوف!صر"عية

تقابليةعتتفيت!رقدالثاعرعندالشضمانيةألقوىامرا!ان

الروابصمن!شبكيةبروثرالى1أدىسا*لسيالصعيدطي

لوفت.انفسهيونفميادلالياالثنملأية

*لهـ*

الحياةقيعموحبمهكللالىفالمع!عبم2نعليهفصاثوماومطد

فيروحديثهمقديم!مال!نقلاامسلم!احمىفطماوهومش!

في"لمركبوحقيقة،علومركبمتص*حتىتجنوتالط!حهداان

المتلبسأنذلكمعنى،اللاوممهلهممصنةظاهرةإنهافنفسملم

واشئونعايعيلاانهاي،ا،خريناحسعىبهايحىلابها

نفسه،فيوهي،بهاأحسفاذا،القالمةالانميفىخروصا

الشصر،سمععداوطض2وسفاتحررت،هيهبهاالنمعياحساس

؟و!ثسذوانبهاكعلقا*-نريدهلاوعييابطمو!1عوع!حواثنبي

اسلاكيستحيطعلوعصند!اال!تحمييخنقمعىانهحتى،.ثص

ينزرلطموحالئيهووهذا،ا!مةالحقيقةعلىتمرد؟لديهاللض

كفساني.11ا!كبمنزدالمننبيعند

نذهبلمانفلأشاأدكباهذاتولداليهيشىمالثرععناما

"لجينيتيكية(التكوينيةباعومداوالورايفيابالعنمريقولمنمب

المتنبيعاشهالليالحرمانفي*سبغ!بعضنجدقدفثنا

ضدانحيثمناوالماديةالحاجةحيثمنسواءصنرهمنذ

!*بوجمآ.العطف

الشاس!ربهكصفمافيتجسمقد؟لفسثيألاختيارفهن!ا

الصالألىممنهااقرب؟لمرضيالىهي'ل!مرهفةصماسيةمن

مرمىبينمراًعاجملتهقىمككأدبئ!بعالسالسيةوبتلكالسعوية0

مرخاتكان"لا،وادسيلةلظيةابين،قحقيقهوسبيلا!تا

المتفجر.النفسيالتضلطمن

،،سي

عندالحراعثناييةوهىالبحثفىمصلدرتنا"لىعلنافكأ

كالفاذ4جبالفإأالحيديةابطهلوافيتجسمتر(ينمهاالمتنبيا

هما:متاقبدنوبهان

ال!ولةسيف-أك!نبى،ا

كافدور-المتنبي(ب

متفاعلةيهدطواليةأكلاتيةالعراع!قبلورتالثياالروجوقى

بعريحالضاعرافطقتقابلياثن!لياولدصا"لظرجيالصأعمع

مرمىبينالمتلارمموفعمقفلكوكل،*عترافاتومر-سالتنلأش!ه

'ليه.والسعبيلالطموح

شعورالمقامهذ؟لىالشعريةالبنيةسععلىعلوماوأول

"لنقدمنقفمو2هنتعبيروهو،التقززحد2لى؟لنا!منالأمتطهي

*ملأمواجفصممرءالغاليةا"اميتضيىملامحفيهقصمتاطهتي

بركوبمصارحةالشكليالينفسهذاوفى،الوسيلةجدرانعمى

:"!نمعودللمطمحسعيافذارتهاطىالاسباب!مطية

خافياالنفسأضمتلوالرض!ريك

راضياعنكولانضعيمنليافىلأ
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!باب!ا!ةهيحيثمنللنفسىمعاكمةالاافقذلكفليس

واشكلامصرايتلونالنقىا!وقفوهط،النايلابهاةالمنشوا

عنها:الشصديةلحاسةابثقطاعالنفستهمةيقاربمتى

ثحركنيلامال!هياناأصخرة

*غادالدهاذيولأا!امهغي

والاستفزهازاث!لبيشبهبماالبيتطلعإن!فج!رةالولاحلاوهي

انحارقمةانفيوالصوفيينانصطدااوا!واقيينتجلد/لطنناها

ما*أح!أ!ا؟هيا!بالتثيثة1تنبيشعورعنهسناهااشكالئمزى

وبههمنهيقفيمتعايت!هانماكافيراباناحسامندصاوذلك

الشهرةمراميالىبشعرهيمت!طىجمرأالش!شريعموفلا،اوطارا

.قياطموحهيقبرو6والصيت

سلمانقلا-اممامالشاعرو!ينفبمالاحساسمنالحدهذاعند

وال!:بالق!ربلبنضهفيصرخالقيم

ويمسكنيزاصيمنيثلجومهن

مقصودالدكلعيم:يقالمي

قابلهاويلمخطةويل!ا

القودالم!يةخحى!ثلها

كنعيايشكلفالهاالول!ةسيف-اثمنبيوهولاخراالزوجاما

يفرزالطيبابيوشعر،التنانراوالتقطع1اشبف!رضتكاطيا

العولةسيفوبينبينهواترانجحةالمتعلالهالمقارنةعناصرلنلأ

؟لتالية:الثلأتالانط!علىالحمداني

اثنبي=المولةسيف:هيمعادل!ة(ا

المتنبيسيالدولةسيف:هيأوليمتراجحة(با

الدولة.شيفتا*نبي:هيثافيةمتراجحة2-

لل!!دراماالشاملالسوسيولوء!البعدفتخصالمعادلةفاما

فيالؤ،نيةالخصثصوجماع،علاة،لشخصيةمقوم!هدفيلذاتيا

كفىسواءللفردالمستوعبالمجتمعانم!ضمنامربيالفردا

هيالماالسياسيالبناءفيمتنظماضريااوبداليافبليةمحتمعا

التاريخية،جاهليتهفىالاول1الربيالمتصورخلفهاكماالقنوة

الشرفعنامرمنه!ستوصورافهمعينوهوالنسبركلافيهاواولى

بتضدد"لمتجعرالداحلالزمنبعدكلالضاربوا!هوالرض

الممكاطعة:االعادلةكلفيف!ضرا،لنسبوعنصر،اليهالحاجة

الدولة=وسيفالمتنبي

:!عودهالىيتعرضاذ!'

الطريدوفىىالجانيوهوذالمادتطقمنكل!روبهم

وحكمةراياا.لناسإتؤلىوتكن!ب

وستداونفساحلاهتمكما

فىوهوامرميجسمها*جتماعياج!فيالثثيةوالدملاة

دمزانهرلكمعنى،بلاحصا!ادةثعمعنقطةالعربيةالضمارة

سررلكوفي6وننى.لها'لبهميوحصورهمهعنمداولدةنكرأنا

فيالقيمسلمعليهاقامالم!قمةالقيمةمنزءلى6،امرم'رلقاء

لاغردالمحررةالقعسيةالشعلالرضمنالاسلاموافرهاالجاطية

صوماستقطبالاسبل!اولهذه،1النارمنوامؤةللا3والم!ة

رصي!مد!كلهأهياياهالملابسعةاقعوراتمنمجموعةالهـرم

الصدقةلايثاروواو؟لضىالتصحيةوكلاحسكال!ماعية!االفرديةاقيما

..والبمدوالسخلاوالصاءوالجة

اب!شعرفيالومفمعالممنمطمةاليميبرز؟ن.وبيص

برلذهككسواء"ث!،1يلايسراوالافيالمادلةكل!لى!مو1ءالطيب

م!حاثاو!يا

ألبحراق!نيثطهدوبصالجبالاننيقشهدجبالمنوكم-ا

والقناالصوارمالملالهوتحيي-ب

والجطاالمتمبسمتحيماوتتل



مفوموهوالعزةفيفيتمثلالقنوةاسسىمنالثطلعهالاساما

فعزة،والارادةالقوةعنمريا&يتطلوضهاحيافاضبابي

توابعمنفانتالنروسيةمفهوملابستلللك،البطشهيالقوة

القمرةعندالكلمدارهابالأرادةالمتلاليةوالزة،والبكللاتاطرحم

الثالوالكفماالزم:فنباينينمنمؤتلفعنصروهو،البطش2!لى

اللضة.نفسفيعنه

البدثي:عزةفون

القوافيورباالندىترباًنا-ا

الحسودوغيطلممىا"سمام

القنايؤعوالقنافاعلىبناهـا-ب

فلاطمحولهاالمناياوموج

الحلم:عزةومن

يدبهيفىوالنارالماءبينالجمعوما-ا

والفهماالعداجمعاناخمهبأصب

قدرةمضف!الحلممعضرايتكبس

المهندامنكالعلمكانشئتولو

الوصفطحمةنيالطرفينصالاجتماعيالمجديكنملهكذا

بهذاوال!مال،المنشودأمملامرتبةيبوئهعاعماالاخلاقيالذاتي

لنفسه:!و"تنبيشعرفيالاع!تبارصريحالتقدير

مجلسناضمممنالحهعسيطمسا

فعمبهتسىمنخيربانني

الدولة:لسيفايصاوهو-ب

الورىفيمثلكالايامفىليومافذا

اوحداككاوحدافيمكعحنت

يبقيلامماا!لقبألتغضيلمشحونولذاكلفامالتؤد

.الكمال"!التطابقلنيراحتمالا

فئة:الم!المعلالةرصيدهذ

---ت=ب-----
زل!الدسمصايمتن!-اعبىسل-مالإلمححبه!6

ا،

ع-+النسبا

+'-الكرما

++-البطس،

الحلم؟لعزة

!ء!يهيمكااألكحالا

وضنما:اسدغنالتيا*ولىالمنراجحهاتيناطذا

المتنبي-ال!ولةسب

!يعفاوتياذالسيدسيالمعدفييتجسمالشاجحوعنعر

ادمرابظفالظعانسعياليهيسىاثننبيو!السلطانالمولة

يقىهتىيىكهيكادلاالجبل1تلاليبصضهسيزيفسسبل

.ميعاودمالسفحالىالعؤ

البيت:هذامثل!لذلك
سجداودلتلاملييكنارقهله!اثمعةالارضملوكتظل

لاخر،ا؟لرفاليهوافتقرالمواذنةطركللاحدتوفر،،ديللؤن

مقبورااللاورمي،دفينظلفدأسلفناالذينسيعهوبيتاانذلكمت!

انلهككولو،الشلالىالخروجلبرارةلهننقدعلم،القوةفي

:لكانيكون

.لناخلأشمعةالارشمدكتظلأ

لهه(سجداو!لقانهلكىتفارفنا

يقومبأث!ناثيأثرموجاننركيبهذافي-المولةفسيف

نالهاءرريدكانوكماكانتكمانفسهفميهاروىالمرآةمفامللمتنبي

لها.الاماالمثلاتعكسحهثمنتكون

وايجابص،،االالمنصرلىسلبالاولى1المتراجحةمحعيلة

"بالالعنصر

ولهلدلعنص!&نن!ىلمسيلسماالعهدا

+-السلفار

حر+لترابرحلم

نقيضةتقوماذسبقماآيةفتهكسالث!ليهالمتراجحةاما

:انوفيهاالاولىللتواءحة

الدولةسيفص!المتنبي

السلطةزمامينقدلملئنالمتنبيانالرجحكهذاومدار

بهله!كان،االشعرايوانعلىتربعللقدمشيثتهالىالسي!سيه

أطغرةلولاثأنالعربيةال!فارةإفىوللشعر،الادبيالمج!

الردبهرضيولالاسلاميةالامبراطوريةانفجارعتالسياسية

متنفسمقام؟لمتنبيموازنةفىالشعرقامكلهلهذا،بديلاالعربي

حيبةعندالنقصثغرةالشاعوبهيطمسالذيالملاذفهوالتعويض

فءمواجةعندالشعربسلطانالمتنبيينفردانوبد،!الامل

الثنعي:المترممي!ب

ادبيالىالاعمىنطرالذيأفا

صممبهسنكلماتيو.اس!

اللف!!رمميب؟لىاستنادافحسبالادييلاالاعجدعببنوهو

يبرى"بشعرهااذالمضمونفيالاعجةولكنهالحصبالسحر

."ديلاصمالاعى

دونيعليلاولىالمتراجحةفيالبيتشمانشانهالبعتوهلا

البديللبيتااناي،.للاخويتسنولمالطرفينلاحدتسثتى،بديل

اللولة:سيفعنيكونانيعنكمهن

ادبهاالى*عمىنظرلذياهول

(*(ض!بهمنكلم!واسمعت

الرجحانمقابل!ةالتوا!فيجسر-ادنبي!اموبه-فالشعر

موازيا.سلباالمقا"لاللطرالىفثبتانالسلبينقض

"ا"فيوايجاب"(ب"فيسلبالثانيةاننراجضة.افمصارة

يكونبحيث

ولهالدسبي!الشبيكيا!دلحصدا

-!-+الشعر

-!س.ءالنراهـخ



ا!والدولةسيف-المتنبيالالزوجانكيفلشايبينه!ا

والرجحانالتكافىمنبينهمايتعارربماتكاملياثناليايشكلزوج

التصميومنطوفهلملالىابمضمونهنفسهالطيبابيمشرالاوليس

بصمةجدولهفييعم!كليهمهاانطالاالتكملهذاالىيهدينا

بصمةمعالغربعمةقي"السطح"كعاملتعاملتللذاالسلب

ط!لقا:ايجابااخضبتالاخرجدولىلىلسلبها

)+!=-"-ل*،-)

المتنبيمعاملةمثرعيةتتضوالموقعهذاومنالمنظوربهذا

العث!قومنطقيتنفىلابماوا+سادالتطقمعاملةالمولةالسيف

كشفان!هرفيالبوحهذاعنلحعةالشاعريتجافولم،المجرد

وفيلاية:التمارالشفوضللبدن

صفيتالالونكمي!تهاردتائا،

مفقودالقلبوحبيبوجد!تها

جسديبرىقدحباحعممالي!!

الاممالمولةسيفحبوكميي

الافصهاراهـ!التكاملاتحلاالاهوان،لصوفىلثعق2هذا

لمحو:كما

سواءالايجب*م!سلسلةانكعيففت!بينالبن!ههناعلى

كعل)كر!الغربعلامةفىتفاطتاو،()البمعلامةفىتراكمت

لم،سلبابالجمعفتنتعالسلببصماتكتجمعبينما،ايجابا

الاينتعفلاالايجابوحصيلةالسلبصيلةالغرب1علامةفيكتفمل

وبنيهدم8ضرالننالننعىيحملانهالمتبيماسا6وكلك،سلب

*لهةصفةفينشدوضعهءفضالبشريالكلاتنمراعفصراعه

المنثمودللكمالسعيهفىالشاعر!رىتحمعتولقد،واعجازاكمالا

السيالي.المجدوهو*بهحقيق!انضهيرىكانم!اباسترجاع

الطموحعنانجهوحاسلفناكماالمتنبيعندالعراعالهامفمرد

بالواقسعيلأقىارصاحبهبه-!نفىالطومنمركبامعهغداحدالى1

الائثانيوفلأالوافععلىمتهردشعريالهامفهوبآ!غروشوالسليم

ناالرفضو!ة،اتهايحلابكلالرشفيهالرحىق!مكلذلك

دميته:3منتقزوبهالانسانكاله

نكللسمكانقوملمنو،.لي!!

والعطمااللحمتسكناناتابها

عجيدببخىمببااكنان،

مريدمننفمى،افيديجدلم

،،،

عيسطا!لناكأتركيبمنالانحدالىاليهانتهيناماأن

اد!،ؤعةولدفدالفنيةوصورهاالهاصافيلشعريةاالمضامين

،الديلاتحقلفي-واءالاد-ضيالمسؤىعلىالبناليبالترب

ا،يقاعية.الننمماتحقلفياو،والتبيببةامن!النردية

نصطلحانيمكنماالثنثيااتركيبمطاهرمنكظهرواول"ا

ع!نامركلهاوبعضهف!البيتيحملانوهوالمزموجبألتقابلعليه

ذلككانوسواء،تطابقواذمواجا!مادازلواجسواء،لنلايعاتزموج

التالى:فالبيت،اايحلإسااوليلألببا

ملسلعنكمقريبكلجزاء

ضذنمنكممحبكلوحظ

فيرمنهااثنان،اوراجخمسةعلىحصلناافمناه،اذا

وهما:تمييزيين

كل/كل

لمامنكم-كم

منيحلهاترادفوظابقها،بالتابقتمييزيةمنهاوثلالة

واحد:دلاليمجاله

حظ/جزاء

محبلمقريب

/!قمننملل

صىص:لدينايكونبحيث

فوله:فياما

ساكناكساناذافيهنفصالبحرهو

مزبداكاناذاواحلوءالدرعلى

اررالطرفينمتطدلغيرايصما1ولكنهتامغيرالمزدوجاالتقابلفان

مما:تمييزلاننوجانالبيتمجموعمنكطيحصل

واصه/فيهض

مزبالمسعنا

هو:تمييزيغيرذوجلناويحصل

كاناذا/ككاذا

وهما:؟ءلثناء!يةءال!متفيمنصرجينفيرعنحراناخيراويبقى

ال!بحرههو-

ال!ر-على

حي!يه!عا!د!ر!ركحممثككو!
-ثص-م--ثم

ناداءىاراحدروالدرعلىساكنا"نءادا-حوالهحرعص

!ى-آ

يخلقمماا!نتصافئقطةك!ثزاحوا!نشطارالتقابلفمحور
الشعريالبثنغسفيويطيل،ا!ب2لدويرل!االبيتيجعلابقاعا

عتراصة.كظةالبيتكانما

،لع!الفصيفلتنيي.ا

+-معاعبئا!الفحد

! -سبئالشطالئعد

-+ا؟ديميالععد

الححمله

العردمةأ

طلىظ

صيثالنناشةالححمطه



ا:البيتيردباتؤاكوالىنذووعلا

عاجزةالبيضالفحولانوذاك

ا،سودالخصيةفكيفالجميلعن

تقابلإ-افيربط2الثجزاليمطلعالنقابلمدارينزاعحيث

الروجين:

يهلح!لحمالعحول

السود-البيس

ف!جمكو!صح!ث
السمودالخصمةمكمفصهلالحسسحرهعالبمصاالثحول2!اكو!

ا

مرقعان"ثوناثتركةللدلالةخادمةيتاءعهإصر4"يخةوتبقى

ثئمان!ية.علافاتالكا

يكون!لاتماماالعجزطنهءفالىالتقابلمداريتحولوفد

في:كماوذلكالنفابليةاله*قةلابرازافتتاحهامجا،الاالصعر

بهاالابقيناممالخعيصار

معبودوالبمسص*فال!سر

اك-واعلىوتطابقالقابلاالمناعرابطروإالعجزمذافيوتنكاثف

التالي

العب!دح!لمرا3-

عإدحىس!عسد

شبههصءمكلاسكعلاللع!ةالهحيميلالعبدلم/الحر-ب

(صكسهاب!ياو

(صعولاسمكلامعالكصكأ)-معهود/لمسمعهد

صحودعالعر-بم

عىمنيصتعي

إرب

-
مدمعتعهدلمرفا

صذي

!!عنإإ
ولعبل!صعو

ص

اإ!التر
!،

صعبعود

3!اوساباايجاباوعاملهاالدلاليةالشحندتقابلعنفضلا

.الثالثال!هرفيسياتي

ظاه!رةهـ!تتمثلالثنانيالتركيبمظاهرمنالثانيوالمظهر

مه

توازياواللغويةو"جموعاتادلاليةاالكتلسواء:اتواذي

البيتالشعرييردالظاهرةهذهوبموجب.الغرديةالاتيةالعناصر

يحملانان!احيثمنلجزهصدرهامم!،نمطيناحدعما

عنامرطيهعتج!ةالبيتيردوةامامتكاملهيناوقوا!تيندلالتين

معيند،ا!لحقلخسةينوعمهاواالاخربعضهايرددمتلاحقةمتراصفة

.مبسوط

فوله:الاولالنمصفمن

ددنبهعوضيبماالذولابهافلمالعلىاقيمولا

العناصر:اتوازىبث

،الذ)دلال!يا(المإفميم

)نغميا،افللمالذ

درن)ايحائيا.(/اذل

:التمرانبالمفايرةوينوازى

عرض/ةال

بالتطابق:ايخراويتوازى

به...ولال/به...ولا

صصوسكوميت

7-د!!قير2

كوله:ايضاالنمطنفسومن

المكارمالكرامفدرعلىو-!العزائمتاتيالعزماهلفدرعلى

!يةلشهاالبنيةفيويلابسهالدلالةفيا؟!ريداخلالمصراعينفكلا

التطابق:بايوازىبحيثالالسنيوالترك!يب

فدرعلىؤدهـ/على

تاتي/تا!ى

الحفة:بالدلالةوكذلكالاشتقاقيالمقطه!بافيءوقيازى

المكاوما/العزائم1

77-7-77-لاس

مكرمة.الزيمةاذ

من:كلاالسياقطباةلتضاءويتوازى

الكرام1/العزماهل

عليهالبيتقامالذيلننوازيافرزعفدالشاعرانغير

قاتي/ناتي:بين

قدرم!؟لم"لمر!ه

.:ؤيخصالضطيم،!اللبىفأما،وأ،دلولافنن!مإ!ابر!س

المكارما/الؤائم

اسلفنا:كمافيخعيالمدلولفيالئيواول

الياملمالعزما!ل

ال!رم/اهلال!زم!ل:بص

الكرامإ/،الطزمون)



لريحابئوسطيف

ظيمام

العناصرتجويمفي!خصالتوازيموضوعفيالثائي!النهواما

ماء-لمولدتصريستقطبهالنت!جميعهذاانوالملا-ف،اللغوبة

ناالشسريالال!،مفيوالريف،عموماالبييتبنيةفيمتحكم

المو-ا!ا"باالبيتطرفيبينيضجولالمستفطبالمنصر

الصدر:طليعةا!مرةهو9،ا!ثيرالصماد!

وطنولااهللاالت!لملبم

سكنولامماسولاند!همولا

عنتجيبانهالىوىببهاراد!لاااًلمنلأحقةالمنامرانب!ت

لذلبكمو"؟التعللفيل)البيت1لبنيةالمحم!المطلسالتساال!ل

لو:ك!م!امرادىيستقطبها

شمسيةثعا!يةدالرةمركزاًلمولدالتصركانلو3!ااو

:يكونبحيت

كزربهكهنبم ث!بهروك

3ثع!دثتحللا1جو

ددئذه!هبأهه

ثا!دك

التصاعدشديدالشعريالنفستجملانمااالبنيةهذهووقع

انحدارايتمرجعمطلعهمنذالنغميةنبرتهالبيتيبلغاذالتنلارلبطيء

خلالمتهء-عالنبرةسفحيبلغانالى

ربعمعبيت؟ألمؤخرةفيالمس!نفطبالمولدالتمريردوور

.:فيكماخنن!طفيف

----جي!ج!حص

آمحاريالمجمالحفذختظلأنخفاويشةج!تهاامتساثاحك

كأهب

وجشا:الاستقطابدائرةمركزالموردالحنصراحللنااولذا

؟خك!وسط1-د
م.؟دطدس

بمل!ب.ألدلحفثلا

ها-وخشه

ليجبا!

البثؤ-الصعودنفصينطيلانشانهامنالبنيةوهذه

فنازل!ةعتمفهالىينهكأيكادوالبيتالامداهيبلمغفلاالشعري

علىالشعريةالنيرةعندئذفتقعالرالسقو!بمثابةهوفجئي

لبيت:اولخرة

معتدلاايقاعافيعدثالييتبنيةمتولممطا2المولدالعنصريبردوقد

الانتصملى:محوربمثابةقطابالاتفيهيكونالطرفين"ضكافىء



1قمم-..حي!بحصبم!مجنؤ
-ورع1وهـ-لعررحنى،لسزسلليل9ا-د!1

سح!-لمخحد-مى

المنعهمالمركزمنزلةالاشقطابدائرةتننزلالت،ءهذاوفي

:الشعرياتركيبلانشطار

1!ك

صحضلمنزحهـ-رز

اهـهـابمي!

ت!ج!برحم!هـا

والقر

لتوصاحاهـ1ص!وافمع

بحيثالمتكاضءالتوانن!لىالفميالايقاعينبني،انوبديهي

ويكون،الضلعينمتساويمثلثنيتكونالبناءمنتصفالنبرةتتبوا

االتندلت!رجفنصرجاالصعود

تعررحصب!

ظاهرةفيفيتمثلالثنائياتركيبمطاهرمنالثالثالمعهراما

افريالبيتانذلكوصورة،وسلبا14ايجاأجزنيةاالعنامرتفاعل

يوادبماضنهافيشتدمتنافضكيشحنماكثيراالمننبيعند

.لمعروضنقضاولمبسوطاقواراماهين!*يةشحنة

ببثالدقةمنهولشحناتاتاملممارسةمبدآانع!

يقتض!كها،والضمنيمنهالصريحالدلاليالم!.لاعتباريقضي

وهـ*لك،حافةديلاتمناليهيفضيبماالسياصأالىالاحتكام

التيالحي!ديةبالةالسلبيةاواالايجابيةالطمقةتتلابسضد

الصفر.لرجةهي

:اكردوجالتقلإلعنعرنياسلفناهبيتالىعمناظو

معبودابوامستعبدفالوبهاأ"بقينامامال!ئمار

بحيث:وسلباايجابامنتظمالثنائىلننريهباانللاحظنا

2صح

--ج-لحرلم

-*صسامة

بحصح+الحز!!ا
رراص

ا=*ستعيدم

الصح-!-
=حص+تح.محامعبي

فيتفاعلهيوالئلاثةالازواجهذهمنزوجكلاناعتبرنافاذا

لملبا!وجكلحصيلةكانت)كو،الضربعلامةالىيرضخبحيثداخلي

:يكونايحيثسالبفيموجبفربمنمتاتيا

،،ح-حالا9 -=!هـصئ1

-!ا--ىايىأب
حص-كا-

هع-!ر%صع1!ب!بم
صحورج!*

مب!االىارجعنااليتحصيلةمتتبعيناستطردنانحنفان

قامم!وطبقنمامتجمعةدلاليةكلالبيتأانحي!ثمنتراصفا

سلباالثلا!ةالسلبيهالعنامربينالجمعحصيلةفنكون،الصم

وبنكلفا:مضموناالبيتحهالرمصوهونهاءيا

1!صض!1

حا-.!ءاسص9

-أ--حا93

،-!ت!-1كا!فر1 صحص-سحصبصع!.

أ+سعمح!سـل!

لبيصح:9ليلر!

معبدذدحختعما!ىم!تخب!جابفيناث1؟ماأقص!لمحماهـ1

-."-،.،.ه0 سبسحسطل!سص

المتصو.رفيالهجلالمفص!رياضية!ق!نةالسلبيةنالحصيلة
فدا*لعابيةالصيلةانف،هإءالبيت!وردوسالادبي
البيت:فنى،"دحاوالخرهف!ومتعقلن

بةأثلمالعلىأقيمولا

ثرنبه!فيبماألذولا

التمالية:الشحن!عدهنق!ف

ئغيهيحيث--منلا
.والوجودللابقاءفعلهواذ+-قي

الايب!منزلةسوسيوكجيايتشلالانه+صيمال



المياريةالقيمسلمعلىعريحةالسلبيةوالشحنةس-انل

صي-لا

اللذة.منعحسبايحاشوالايجاب+صيالذ

السيا!!يوايجابيمجرداحياديعنعروهو5/+-عرضي

التعا"ل.نتيجةمنلتبادلهايفيرولا

اجتماعياخلا!العنمرهذاقيوالسلب--!ن

مض!أالىالطلاتتبأرضاخايجابيةحصيلةذاالصدرفيكون

)ك!كاالنرب

بهل!ذ1مالىقوعو1ور

!ئثصثط

+

1لمخاصلبنخ!ىح!م!يخاتا!11!فل!ون!كما

دهـتبهعررضىبما1ءلتوك

لخعتهئت

!

حدث51وسلباايجابأالبيتفىاًلضاغيةالعنامرتتشبوف!

:الحمامرةللذات"راشاء"وهيالشكوىفيكمااثنغايرةلصممةا

مراميصعبحاسديكثير!اديسقمعأئديظيل

انن:فلدينا

الكممعيلرحسبه-ص!قليل

المريضمنشودهواذ+-عائدي

الشكوىموضوعاديضرمزوهو-صيسقم

ه-ديفيا
جي+كثير
--!اسدي

الرفعةعلىللدلالةلتقييماسلمعلىاللفظكرساذ+-صعب

سياديمحضهقدنفسهاللفظانصه،الشانوعد

،،فيصعبمسلكالقكطلوكماالسلبالىآخر

الجبل.نيكالطريقالماديمعناه

،المنشودالموحكائيةوهو+-مرامي

ياب:إرنينغلأضايينجتغبالؤهـرابئرليعامل

دهـ!-بهلماصرض!لملى1وكبهك1لأقرعدصإلك3

ص!تصط
ص!+ب
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