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الملخص
عن األدوات الفنية

Abstract

األسلوبية التي اتكأ عليها الطرماح في البناء الفني

The study seeks to uncover the
stylistic technical tools that
Tarmah relied upon in the artistic
construction of his poem "Burt
lka Hamae El Aalat Sajoua", and
how he delivered what he
wanted to convey to the recipient
through a series of artistic
methods, linguistic and lexicon
structures that combined his
message and his suffering to the
recipient to whom the poem was
directed , And the study focused
on the rhetorical lexicographical
.methods employed by the poet
in his poem

تسعى الدراسة

للكشف

لقصيدته " برت لك حماء العالط سجوع"  ،وكيف

أوصل ما يريد إيصاله للمتلقي عبر سلسلة من
األساليب الفنية  ،والتراكيب اللغوية والمعجمية  ،التي

وجه
أوصلت مجتمعة رسالته ومعاناته إلى المتلقي الذي ّ

إليه القصيدة  ،وقد ركزت الدراسة على األساليب
البالغية المعجمية الداللية التي وظفها الشاعر في

قصيدته .

رماح ،سلمى ،الذئب ،المستوى
الكلمات المفتاحية :الطِّ َّ

المعجمي.

 -األبعاد الداللية التي تمحورت حولها القصيدة:

.Keywords:
Alturmuah, Salma, the wolf,

تشكل القصيدة كال متكامال ترتبط عناصرها

dictionary level

نصا منسجما في بنائه الكلّي،
فيما بينها لتحقق ّ
لتصل الرسالة للمتلقي منظومة تكاملية؛ فاالتساق

تحدده كنص  .ويمكننا قراءة
مفهوم داللي يحيل إلى العالقات المعنوية القائمة داخل النص ،والتي ّ
ك أن المستوى الداللي هو المدخل الذي
العناصر االتساقية في المستويات اللغوية المتعددة ،وال ش ّ
يقف عليه المتلقي في البداية ليدرك المحاور األساسية التي تدور حولها هذه القصيدة ،ويمكننا

تقسيم األبعاد الداللية في القصيدة في مجموعات تتناول دالالت متقاربة على النحو اآلتي :

 -األلم على فراق األحبة والديار والتعبير عن هذا األلم عبر ظواهر الطبيعة (.)21-1
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-
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وصف جماليات الحياة الصحراوية في ديار الشاعر من حيث أبعادها الزمانية والمكانية

تغرب عنها رغما عن إرادته طلبا للرزق (. )42-22
والتي ّ
 وصف صعوبة الصيد في القفر  ،مما يزيد من معاناة من يعيش في هذه الصحراء()62-43تعرضه لسهام الغدر واختراق السهم لجسده (.)77 -63
 وصف معاناة الذئب بعد ّوتميز قبيلته عن غيرها (. )92 -78
 -االفتخار واالعتزاز بذاته وصفاته ّ ،

المعجمية في بنية النص الشعري ،وأثرها في تشكيل الداللة :
الحقول
ّ
حفلت القصيدة بألفاظ تنتمي إلى البيئة الصحراوية في سياقها الزماني والمكاني مما جعلها

صورة نابضة بالحياة ،فش ّكلت اللوحات الشعرية قصصا نابضة بالحياة ،ومشاهد تبوح
بالتفاصيل الدقيقة للمكان ،ويمكننا أن نستقرئ مشاهد هذا المكان من خالل انفعاالت الشاعر

في هذه الصحراء ففي مطلع القصيدة جعل " الحمامة السوداء العالط " مرساال يبوح له
يبث لنا مشاعره في مرحلة االغتراب ،وقد انتقى
بمشاعر أحبته وأهله له ،ومن هذا المدخل بدأ ّ
عرفه
الشاعر أوصافاً تنسجم مع موصوفاته الصحراوية بكل أحوالها وهيئاتها؛ فالوصف كما ّ

قدامة بن جعفر":إنما هو ذكر الشيء بما فيه من األحوال والهيئات( .")1فمن أحوال النوق
العطاش يأخذ صورة المعاناة ،ومن ريح "الجربياء "ريح الشمال الباردة يرسم بوح مشاعر الشوق
()2

الحسية؛ يقول:
لألهل والديار بألفاظ تتناغم فيها الموصوفات
ّ
َكأ َّ
الح َشا ِمن ِذك ِر َسل َمى إِ َذا اعتََرى
اء لَ ُموعُ
َجنـ ـ ٌ
َن َ
ـاح َح َدتهُ ال ـ ِـجربَِي ُ

ِ
ام ٍّي أرَى الصَّي َد ب ـ ِ
جنـ ــاح قُطَ ِ
ـاك اًر
وقَد َب ـ َ
َ ُ
وى َ
ـات َيع ُروهُ طَ ً
َ
وصقيعُ
إن حال الشاعر أشبه بحال طائر "القطامي هو نوع من أنواع الصقور الصح اروية الجارحة

 ،وهو أشد ما يكون انقضاضاً على فريسته في حال الجوع ،وهذا هو حال قلب الشاعر من ذكر
تتضح رؤية
عبر عنها الشاعر تعكس حجم المعاناة والشوق معاً ،ولكي ّ
سلمى ،فالصورة التي ّ
بد من الوقوف على مستويات بناء القصيدة ؛الصوتية والتركيبية
الشاعر في هذه القصيدة ال ّ
والمعجمية الداللية لكي يلقي الضوء على مافيها من غنى إيقاعي وموسيقي من جهة ،وما فيها
من أساليب تركيبية وبالغية ،فضال عن األبعاد الداللية المحملة باالنفعاالت واإليحاءات اإلنسانية

المؤثرة.

لعل الباحث في هذا النوع من القراءة يسعى إلى التقاط طريقة الشاعر في بناء قصيدته،

وكيف استطاع بصوغها كسر المتوقع والمألوف ،وابراز االختيارات التي فضلها من األساليب
اللغوية المتاحة بين يديه ،وتأليفه بينها على نحو يجري مجرى المعتاد حينا وينزاح انزياحات

اسلوبية حينا آخر ،ونعتمد في تقرير كون أي ميزة بنائية في القصيدة هي سمة لغوية على مقدار
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تكرارها .والسمة اللغوية عند حسن غزالة هي":أية وحدة من وحدات نظام اللغة ككل ،المعجمية منها
والداللية والقواعدية والصوتية والشكلية ...فالتحليل اللغوي يتناول وصف السمات اللغوية وصفا

دقيقا " (.)3

أوالً :المستوى البالغي :

الوفية
أحبته
ّ
ويعتز وبنسبه ويفخر بذاته ّ
رسم الطرماح قصيدته وهو يعاني من البعد عن أهله و ّ
()4
للجماعة والعشيرة رغم كرهها له؛ وهو القائل:
ف عن م ِّس ِ
الخ َش ِ
اش ُكُنوعُ
وبال َك ِّ َ َ

أعداء الـ ــعشيرةِ رؤيتي
ـارهُ
ُ
تك ـ ُ
()5

مفتخر بقومه  ،فيقول:
ًا
ورغم ذلك بقي

ابن حماةِ المج ِـد في ِّ
كل موطن
َأنا ُ

إذا جعَلت خ ــور ِّ ِ
ُ
الرجــال تهيعُ

الطرماح إلثبات ذاته القوية نجده يتكئ على الصورة؛ فالشعر  ":تشكيل للمدركات في
وفي رحلة
ّ
حسية ترتسم في الخيال الذهني ،وأنه ال مجال في الشعر للتجريد أو للمعاني المتعلقة بإد ارك
صور ّ

العقل الخالص"

( )6

.

وال شك أن بنية الصورة الشعرية ساهمت في إيصال رسالة الشاعر للمتلقّي؛ وقد ساهمت الصورة
الداخلي للشاعر ،إضافة إلى أن "
بشكل واضح في إظهار االنفعاالت النفسية التي غلّفت العالم ّ
ذوق الشاعر وتجربته الذاتية كانا وراء اختياره لموضوعات صوره وتشكيلها في أوضاع مختلفة

تساق جميعا نحو المواءمة واالتساق"
وجنساً من التصوير

()8

()7

 .فإذا كانت صناعة العمل الشعري ضربا من النسيج،

،فقد أحسن الطرماح هذا الجنس التصويري ،ذلك ألنه انتقى مفردات

صورته الشعرية من عناصر متضافرة معاً في عالقة تناغمية ،فالصورة كما يرى ابن طباطبا نتاج

عدة عناصر تتضافر معاً لتعطي شكالً أخاذا حاص اًر صفتها ضمن التشبيه " فمنها
تركيبي من ّ
()9
تمتد لتشمل عناصر مألوفة
تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة " .فالصورة الشعرية عند الطرماح ّ

بنائية
ا
 ،وأخرى حاول فيها أن يتجاوز حدود الوصف المألوف ،ليش ّكل
بتقنيات ّ
صور غير اعتيادية ّ
متعددة.
ّ
أما الصور المألوفة ،فهي تتجلّى بأوصاف تنسجم مع مفردات البيئة الصحراوية فيلمس قارئ
ّ
طبيعة الموصوفات في بنية الصورة الشعرية عند الطرماح ذلك الشاعر الذي يقف عند دقائق

تفاصيل الوصف ليعطي للصورة أبعاداً نفسية وداللية وايحائية ،واألمثلة على ذلك متعددة ،فمن
المألوف أن توصف النساء بالغزالن ،والمرأة الحزينة بالناقة الهيمى ،يقول:
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وغ َـدت ِغزالَُنهُم و َكـ ـأََّنها
َغ َدوا َ

د علي عوده

امن غرم ما َّ
ض ـ ـو ُ
لهن تبيعُ

َخو ِ
اشعُ َكالهَي َمى َي ِمد َن ِم َن الهَ َوى
َ

ـث ِف ِ
البـ ِّ
وخ ُشوعُ
يه ِكلَّةٌ ُ
وُذو َ

بأعين
ـارى
اقبن
ُ
ير َ
أبصار الغي ـ َ
َ

َغ َو ِارَز َما تِج ِري لَهُ َّن ُد ُموعُ

فالنساء اللواتي شبههن بالغزالن الضوامن ،في إشارة لحزنهن على الفراق ،كأنهن ضمن غرماً

فيهن خشوع كخشوع النوق الهيمى العطاش  ،وفي
وهن ظاعنات ساكنات حزينات ّ
عليهن تأديتهّ ،
العطش حاجة للحياة ،ورغم الحب الشديد فقد حافظن على دموعهن ليبقى لهن المراقبة لحال

المحبوب الذي ابتعد عنهن.

عبرت عن كثافة الشوق والحب عند الشاعر ،وهذا ما يسعى
وهكذا فإننا نجد أن الصورة هي التي ّ
الشاعر إلى تحقيقه ،فالصورة كما قال نصرت عبدالرحمن ":هي الجوهر الثابت والدائم للشعر "(.)11

الخاصية األساسية للغة الشعرية " (.)12
و"هي
ّ

تقدمه الصورة الشعرية من خالل أركان
وهناك معان لن تصل للمتلقي إال في إطار وصفي ّ
متناغمة وممتدة في أبعاد تحتاج إلعمال العقل للربط بين أركانها حتى يكتمل المعنى ،فتصبح

الصورة أكثر وضوحاً من خالل التمثيل ،وحول هذا المعنى يرى عز الدين إسماعيل أن الصورة
تركيبة وجدانية عقلية تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكر أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع .

وتظهر فاعلية الصورة المركبة في معظم األبيات ،ومثال ذلك قوله:
ِ
اح تَلُفُّــهُ
ومستَ ــأنس بِالـ ــقَف ِر َر َ
ُ
النطَـ ِ
ال ِّ
ونهَا
ف أَو َش َ
ـافُ ،
تَُن ِّش ُ
ود َ

()13

()14

طَ َبائِ ُخ َشمس َوق ُعهُ َّن َسفُوعُ
ِ
ِ
ُكلَــى ع َـجل َمكتُ ُ
وبهُ َّن َوكيعُ

يرسم الشاعر لوحة للصياد الذي يسعى لصيد فريسته في القفر ،حيث الشمس تطبخ في
فيسود جلده وهو يسعى لصيد الفريسة ،ولتكتمل صورة
لتغير لون بشرته
ّ
الهاجرة وتشتد ح اررتها ّ
معاناة الصياد نجد الشاعر يقف عند تفاصيل وصفية من عالم الحركة واللون تساهم في إبراز
المعنى ،فالبشرة السوداء للصياد كشفت عن طول معاناته تحت أشعة الشمس ،وهذه الشمس قادرة

على أن تن ّشف األوشال وهو الماء القليل الذي يتحلب من جبل أو صخرة قطرة قطرة ،وما دونها
من النطاف وهو الماء القليل ،وحتى العجل وهي قرب الماء تنفذ وتتبخر في وسط هذه الصحراء.
ك أن انتقاء الشاعر لمفردات صورته ساهم في إبراز صورة معاناة الصياد في وسط الصحراء
الش ّ
التي يبحث فيها عن فريسته.
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د علي عوده

ومما يلحظه الدارس أن معجم الصورة الشعرية تمحورت حول الحيوان الصحرواي ،فقد استعان

الشاعر بأوصاف الحيوانات وحركاتها وخصائصها ليصل من هذه التفاصيل الوصفية لصورة تعكس

معاناته في رحلة العودة لألهل والقبيلة ، ،فمشهد الحيوان إنما هو "صورة من تأمالت اإلنسان

يعبر فيها الشاعر عن مقاصده وأفكاره  ،كلما دعته الحاجة إلى ذلك" (.)15
ومشاعره ّ ،
ومن ذلك نق أر :

()16

الع ِ ِ
تَرى ِ
ُّحى
ين فيهَا من لَ ُدن َمتَعَ الض َ
َ
َ
ِ
تَقَ َّمــعُ فــي أَظـ ـالَ ِل ُمحنطَةِ الـ َـج َنى
ـاد أ َُو ُاره
تُـ ـالَ ِوُذ ِمـ ــن َحـ ـ ـ ّـر َيـ ـ َك ـ ُ

الغيض ِ
َّ
ات وه َي ُه ُكوعُ
إِلَى اللي ِل في َ َ
صحـ ــاح الم ـ ِ
ـآقيَ ،مــابِ َّ
هن قُ ُموعُ
ََ َ َ
ِ
غ ال ــض َّ
يب ِد َمــا َ
َّب َوهـ َـو َخ ُدوعُ
ُيذ ُ

شدة ح اررة الصحراء نجد الذباب
الحر ،ومن ّ
في األبيات السابقة ما زلنا في الهاجرة شديدة ّ
الرمث الذي
األزرق يعتري البقر الوحشي ،فيلسعها ويؤذيها ،فتلجأ إلى محنطة الجنى وهو شجر ّ

أحنط وأردك ثمره ،فالبقر تلجأ إليه وسط ح اررة الشمس التي تذيب دماغ الضب داخل حجره .

فالشاعر وظّف "العين والذباب األزرق والضب" لينقل للقارئ اإلحساس بارتفاع الح اررة .فالصورة
ساهمت في إيصال الداللة وتحقيق البالغة ،فالبالغة كما قال الرماني ":إنما هي إيصال المعنى

()17
يطوع الصورة لنقل أحاسيسه ،
إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ "  .فالشاعر استطاع أن ّ
ورسم بكلماته عالقات خاصة بين أركان الموصوفات  ،فالصورة السابقة جمعت بين الحيوان

والشجر الصحرواي والصخور لتكتمل رؤية الشاعر في التعبير عن الوهج الصحراوي ،فالصورة

ربما كانت  ":من أفضل الوسائل للكشف عن المعاني الخلفية للنصوص األدبية ،التي كونتها عقلية

أصحابها ورؤيتهم للكون واإلنسان والحياة (.")18
ثانياً :المستوى الصوتي:
أ_ الوزن الخارجي :

حسية وفكرية، ،
تش ّكل مفردات القصيدة المتناغمة صوتياً وايقاعيا دالالت ذات أبعاد ّ
بد أن تنتظم في إطار الوزن القائم على قيود
فاألفكار التي يسعى الشاعر إلى التعبير عنها ال ّ
ليعبر
وشروط ،وهنا تأتي قدرة الشاعر على استغالل إمكانات اللغة الصوتية والصرفية والتركيبة ّ
عن أحاسيسه وانفعاالته ضمن قيود الوزن والقافية.
فاإليقاع خاصية جوهرية في الشعر  ،وهو نسيج متناسق من أصوات عدة تعطينا انسجاما
وتآلفا نغميا بين األبيات وتحقق توافقا بين االنفعاالت النفسية والفكرية من خالل ما يصدر عنها

من كلمات وحروف وكلمات متكررة  ،وايقاع يحققه الوزن والقافية التي تتضمن بالضرورة عالقة
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داللية وترابطية صوتية متكاملة بين وحداتها فتتشابه في الصوت وتختلف في المعنى في وئام

إيقاعي يتولد عنه جمال فني ،وهو أمر الزم الشعر منذ النشأة " (.)19

فالشعر إذا كان محكوماً بالوزن تحقق له  ":اإليقاع الذي يطرب الفهم لصوابه  ،ويرد عليه من

وصحة المعنى وعذوبة اللفظ
حسن تركيبه واعتدال وأجزائه ،فإذا اجتمع الفهم مع صحة وزن الشعر
ّ
تم قبوله له ،واشتماله عليه،وان نقص جزء من أجزائه التي يعمل بها  ،وهي اعتدال الوزن ،وصواب
ّ

المعنى  ،وحسن اللفظ ،كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه " .

()20

يوضح ذلك :
وهكذا نجد أن بناء القصيدة يقوم على نمطين من األوزان؛ والمخطط اآلتي ّ

نظم الشاعر أبياته على البحر الطويل ،وهوأحد البحور كثيرة التكرار في الشعر العربي القديم .وقد

أطلق عليه هذا االسم -زعموا -لكثرة حركاته (.)21وال شك أن عدد مقاطعه كثيرة فهي في السالم
منه ثمانية وعشرون مقطعاً.وهو ثمانية تفعيالت يتألف من تكرار تفعيلتين مختلفتين هما (فعولن
ومفاعيلن) وهاتان التفعيلتان تتكرران بالتتابع كل منهما أربع مرات على النحو اآلتي:

برت لَ َك ح َّماء ال ـ ِـع ِ
الط َس ُجــوعُ
َ ُ
ََ

وداع دع ــا مــن خلّـ َ
ـتيك نـزيعُ

ل/ع/ال/ط /س/جو/عو
ب/رت /لَ /ك/
حم/ما/ء ِ
ُ
َن/زيـ/عو.
//

ب -ب /ب  /---ب-ب/ب--

فعو ُل /مفاعيلن  /فعول /مفاعي

//

خل/ل /تي/ك/
َو /دا /عن /د /عا /من/
َ

ب  /--ب/---ب-ب /ب. --
//

فعولن  /مفاعيلن  /فعول /مفاعي .
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أال إنما ال ّذكرى هوىً وولوعُ

-

ى/أو/ر/ثت/ك /ص /با/ب/تن //أ /ال /إن /ن/مل /ذك/رى /ه/وى /و/
و /لو /عن /و/ذك/ر
َ
و/لو/عو.
ب /--ب /---ب-ب /ب-ب-

//

فعولن /مفاعيلن /فعو ُلِ /
مفاعلن

ب /--ب /---ب-ب /ب— .-
فعولن /مفاعيلن  /فعول /مفاعي

في مطلع القصيدة نجد أن التفعيالت انتظمت في هذا البحر الذي ال يأتي إال تاماً  ،وقد

وقع زحاف القبض في تفعيلتي ":فعولن " حيث وقع حذف الحرف الخامس الساكن ،وقد وقع
زحاف القبض أيضاً في تفعيلة "مفاعيلن " فيحذف الخامس الساكن وتصبح " م ِ
بد
فاعلن"  .وال ّ
َ
من اإلشارة أن تفعيلة العروض من النادر أن تأتي سالمة وكثي اًر ما تأتي مقبوضة .أما الصورة
األخرى التي تكررت في مطلع األبيات فهي تفعيلة " مفاعي"  ،وقد جاءت هذه التفعيلة (

تم فيها إسقاط السبب الخفيف األخير من تفعيلة مفاعيلن لتصبح مفاعي.
محذوفة )حيث ّ

ك أن حركة الزحافات والعلل التي جرت بين الفعيالت أحدثت تناغماً في األوزان ،وقد
ال ش ّ
الهاشمي إلى العالقة بين "الوزن واإليقاع" من خالل حديثه عن شمولية اإليقاع ،إذ
أشارعلوي
ّ
عد خطّاً عمودياً ،بينما الوزن واحد من الخطوط األفقية  ،إلى جانب من خطوط اللغة
ّ
يمتد من أول
واألصوات واألفكار وغيرها من الخطوط األفقية ،وتظهر أفقية الوزن في كونه ّ

السطر أو البيت لينتهي بنهايته المتمثّلة عادة بالقافية ثم يبدأ من جديد .ويقوم اإليقاع باخت ارق

كمية إلى
تلك الخطوط بما فيها من الوزن
مجرد تراكمات ّ
ليحولها عند تقاطعه معها ،من ّ
ّ
مميزة "(.)22
مظاهر أسلوبية ّ
ليعبر
ففي القصيدة ّ
يبث الطرماح هموم ذاته وهو يسعى للتضحية من أجل األهل والعشيرة؛ ّ
عن انفعاالت المعاناة واألسى التي اعتصرت قلبه وهو يصارع الطبيعة والذكريات ،فالوزن الشعري

وحدة ولين ،ويتردد فيه
كما قال النويهي ما يتردد على اللسان بين إسراع وابطاء وضغط وارتخاءّ ،
وعلو وهبوط  .وهذه
الصوت  -إن أحسنا قراءة الشعر – بين انطالق وانحباس ورقّة واكتظاظ ّ
التموجات تحكي حكاية قرينة ارتعاد الجسم وتراوح الصوت في األزمة العاطفية الشديدة".
ّ

()23

ب) اإليقاع الداخلي :
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يتمثّل اإليقاع الداخلي في القصيدة من عدة ظواهر أبرزها التكرار الصوتي  ،والتكرار ظاهرة

موسيقية لها دورها في اإليقاع الشعري ،وقد عرفها العرب منذ القدم وحفل بها شعرهم ،وقد يكون
التكرار " في اللفظ والمعنى " وقد يكون في اللفظ دون المعنى" وتعددت صور التكرار عند القدماء
إال أن داللة التكرار واحدة ،ويظهر هذا في تعريف السجلماسي بأنه اسم محمول يشابه به شيء

ونسميه مشاكلة ،
شيئاً في جوهره المشترك لهما ،فلذلك هو جنس عال تحته نوعان :التكرير اللفظي
ّ
والثاني التكرير المعنوي ونسميه " مناسبة .وهو إما أن يعيد اللفظ إما أن يعيد المعنى .فإعادة اللفظ
()24

هو التكرير اللفظي وهو المشاكلة ،واعادة المعنى هو التكرير المعنوي وهو المناسبة

".

وال شك أن التكرار أبرز ملمح أسلوبي يتوقف عنده الدارس ،فال يكاد يخلو بيت من أبيات القصيدة
عند الطرماح إال وفيه تكرار بأنواعه المختلفة وعلى سبيل المثال ال الحصر أورد أمثلة عليه :
دعا  /داع  ،ذكرى  /الذكرى  ،سلمى  ،جناح  /جناح  ،أنس  /أنس  ،تقظ  /قيظة  ،غدوا  /غدت
 ،شفاعة  /شفيع  ،أشاع  /مشيع  ،ع ّكفا /عكوف  ،هوى  /الهوى ....
ثالثاً  :المستوى الداللي :

المعجمي للمفردات المتقاربة في
التوسع في البناء
تقنية
اتكأ الشاعر بشكل واضح على ّ
ّ
ّ
تعمق
التوسع في البناء المعجمي الشعري عند
الحقول الداللية ،مما ّأدى إلى
ّ
الطرماح وكلّها ّ
ّ
نوضح ذلك من
يلح على الشاعر في مرحلة اغترابه ،ويمكننا أن
اإلحساس
ّ
النفسي الذي كان ّ
ّ

خالل الحقول المعجمية اآلتية :

 -1حقل العشق والحب:

يصرح بحبه ويكرر مفردات العشق
من أكثر الحقول الداللية حضو ار في النص الشعري ،فتارة ّ
()25
فيقول :
ِّ
ولُ ــوعٌ ِ
ص َب َابةً
ـوى َوولُوعُ
أَالَ إَِّن َما الذكـ َـرى َهـ ً
وذك ـ َـرى أَوَرثَت َك َ
َ
ك أن التكرار يؤكد الداللة
فالتذكر للمحبوبة " سلمى " جعله ولوع بصبابتها ،وال ش ّ
يتحرج من توظيف
حركت أحاسيس الطرماح منذ مطلع القصيدة  ،وهو ال ّ
الغرامية لسلمى التي ّ
قصة ثأره مع
بعدة صيغ ،فهو
مكررة ّ
يصر على العودة إلى ديار سلمى رغم ّ
ّ
المفردة ذاتها ّ
ود محبوبته كلما سرى القطا؛ يقول :
عامر ،وقد ّبرر إص ارره بأنه العاشق الذي يحافظ على ّ

()26

ِ
فَآَلَي ُ ِ
طا
اسرى القَ َ
ت أَلحي َعاشقاً َم َ
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مستمرة  ،ومادام القطا يسير ويطلب
فالولوع بالمحبوبة لن يتوانى عن ديارها ما دامت الحياة
ّ
استمرت الحياة
الماء ومادامت النخلة تخرج طلعها ،وكأن سيرورة الحياة مرتبطة بعشقه ،فإذا
ّ

حبه لسلمى .
سيستمر ّ
ّ
المتمنعة فهي
الحرة
ّ
وهو حريص على أن تبقى المحبوبة ضمن مواصفات المرأة العربية ّ
الطرماح بها ،يقول
رغم أنها تأتيه ليال إال أنها بقيت منوعة محافظة على ذاتها ليزداد تعلّق
ّ

:

()27

ارق ج َّـنة،
أسلم ــى ألَّـّـمت ،أم طـ ـو ُ
َ

تكرى َّ ،
هـو َ
اك ،إذا َ
لهن ضجيعُ

ـالل ُّ
ـاجتي
تُلفَــى ِخ ـ َ
النب ِه َوه َي َمُنوعُ
وتب ُذ ُل لــي سل ـ َـمى إذا ُ
نمت حـ َ
حسية  ،فالهوى الذي يزداد في نفسه إذا طرق الليل
فهو حريص أن يرسم صورة العشق بأبعاد ّ

متمنعة فهي للوصال قطوع  ،مما زاد تعلّقه
ولكن الكرى لم ُيضعف سلمى أمام الطرماح فبقيت ّ
ّ
()28
يتوجع لفقدان والدته؛ يقول :
فيها ،فإذا ذكر اسمها أصبح كالطفل الذي ّ
ِ
إِ َذا ُذ ِك ـ َـرت َسل ـ َـمى لَـ ـ ــهُ فَ َك ـ ـأََّنما
يغلغ ُل طفـ ـ ٌل ف ــي الفؤاد وجيعُ
شدة التعلّق بالمرأة التي إن لم
وال يكتفي برسم الصورة
الحسية للمحبوبة  ،بل إنه يكشف عن ّ
ّ
تكن على وجه الحقيقة ،فهي رمز يوحي بمدى تعلّقه باألنثى التي تش ّكل جزءا من وجوده في
شدة تعلّقه بسلمى فيجمع
ليعبر عن ّ
هذه الصحراء ،ومن هنا نجده يتكئ على عناصر الطبيعة ّ
ليعبر عن شوقه فيشبه قلبه كجناح القطامي الذي ينقض على
بين عنصري الحركة والصوتّ ،

الصيد ؛ يقول:

()29

َكأ َّ
الح َشا ِمن ِذك ِر َسل َمى إِ َذا اعتََرى
َن َ

ام ٍّي أرَى الصَّي َد ب ـ ِ
طِ
ـاك ًار
ـاح قُ َ
َجنـ ـ ُ
َ
 - 2الحقل الذي ينتمي للبيئة الصحراوية :

اء لَ ُموعُ
َجنـ ـ ٌ
ـاح َح َدتهُ ال ـ ِـجربَِي ُ
ِ
ـات َيع ُروهُ َ
وقَد َب ـ َ
وى َ
ط ً
وصقيعُ

عناصر البيئة الصحرواية

الحيوانات

النباتات

صورة المعشوقة سلمى
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تتجلى البيئة الصحراوية في ثالثة أبعاد رئيسية؛ إضافة إلى عناصر أخرى تُكمل بناء
ي في اللوحات المتوالية في هذه القصيدة.
تفاصيل المشهد الشعر ّ

استند الطرماح في معجمه الشعري على الكشف عن معالم البيئة الصحراوية ،وتتمثّل

هذه المعالم بثالثة عناصر؛هي  :الحيوانات والنباتات واإلنسان ،ولم يغب عن معالم الصورة

فالطرماح حريص على
الجوية كاشتداد الح اررة في وقت القيظ،
ّ
األبعاد البيئية المتمثّلة بالعوامل ّ
()30
نصه بأحاسيسه ومن هنا نجده يقول :
جعل المتلقي يتفاعل مع ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
سلمى على
الغمر قيظةً
ولَ ــم َينقَطع منه ــا بفَي َد َربيــعُ
كأن لم تقظ َ
الطرماح يذكر في
وصفيا تفصيليا للواقع المكاني ،نجد
ولكي يصبح النص الشعري سجال
ً
ّ
قصيدته أسماء األماكن الجاهلية ،كاألريمين و خليف الخل والبرقة المروراة وذو السدير والبقيع
()31

وغيرها من األماكن  .يقول:
النو ِ
وهل بِ َخلِ ِ
بِ ِه َغي ُر أُح َد ِ
ان َّ
اش ِط ُروعُ
يف َ
َ
الخ ِّل َم َّمن َع ِهدتُهُ
ولع ّل حقل الوصف المتعلّق بالحيوانات الصحراوية من حيث أسماؤها وصفاتها وسلوكها هو
الحقل األكثر توظيفا في القصيدة الشعرية .فقد كانت أوصاف الحيوانات جزءا فاعال من

يبث مشاعر شوقه
الصورة الحسية والحركية في النص الشعري ،ففي مطلع القصيدة نجده ّ
فجرد من نفسه شخصا يخاطبه ليبوح
ألرضه وأهله ومحبوبته عن طريق حمامة سوداء العالطّ ،
له بمشاعر الشوق ،فيقول:

()32

برت لَ َك ح َّماء ال ـ ِـع ِ
الط َس ُجــوعُ
َ ُ
ََ

وداع دع ــا مــن خلّـ َ
ـتيك نـزيعُ

ومن مشاعر الشوق تأتي الصورة الوصفية التفصيلية لتظهر الحيوانات الصحرواية لتُكمل بناء
يعبر عن سرعة خفقان قلبه حين تذكر المحبوبة "سلمى "بسرعة خفقان
الصورة الشعرية ،فنجده ّ
فهن كالغزالن الحزينات للفراق ،وتارة يصف النواشط في دياره
جناح القطامي،أما نساء قبيلته ّ
الوحشي الذي ينشط في حركته حزنا على غياب الطرماح .
أي البقر
ّ
وفي التفاصيل اللونية والحركية الدقيقة للحيوانات نجد أوصاف اإلبل تكشف عن معرفة

بتقنياته الوصفية على اإلحاطة بصورة
الطرماح بطبيعة الحيوانات الصحرواية ،فهو قادر
ّ
ليعبر عن شوقه
الحيوان ليجعله أكثر فاعلية في إيصال الداللة ،فنجده يقابل بين العشار والعوذ ّ
لدياره بكل موجوداتها ،أما العشار فهي النوق الحوامل التي مضى لحملها عشرة أشهر ،والعوذ
()33

هي النوق الحديثة الوالدة؛ يقول:
ِع َشــار ُوع ــوذ أَش َب َعت طَ ِرفَاتِها
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يكشف البيت السابق عن ثالثة أصناف من اإلبل " العشار والعوذ والطرفات التي

يشبه
تستطرف في المرعى " مما يشير إلى دقّة التوظيف الداللي في أوصاف الحيوانات ،فهو ّ
النحل بالنوق العشار ،في موضع آخر يضيف مفردة جديدة تنتمي إلى الحقل المعجمي ذاته،

النص الشعري بالتفاصيل الوصفية
وهو حقل أوصاف البعير ،ليزيد من تفاعله مع البيئة ويغني
ّ
الخاصة في هذه القصيدة ،فلفظة " العقير تنتمي في داللتها المعجمية إلى حقل البعير ،ولكنها
ّ

يعبر عن صعوبة
تحدد وصف هذا البعير بأن العقير هو البعير الجريح  ،فأراد الشاعر أن ّ
()34
سيره في الصحراء وهو يعدو وراء فريسته كسير البعير الجريح ،فيقول في ذلك :
َع ِق ٌير بِمستَ ِّن السِّر ِ
ُّوى ِفيهَا إِ َذا َما استَ َخلتَها
اب َي ُكوعُ
َ
ُ
َكأَ َّن الص َ
()35
ويدخلنا الشاعر في معجمه الوصفي إلى تفاصيل جسد البعير ،يقول :
َّم أَنساء لَه ِ
ِ
آل ِمن أَش َرِاف ِه ،وتَ َج َّرَمت
وقَد َ
م َن الض ِّ َ ٌ ُ َ
وبضيعُ
فاألشراف  :جمع شرف وهوسنام البعير هاهنا ،أما األنساء فهي جمع نسا وهو عرق يخرج من
الورك  ،فيستبطن الفخذ  .ويبدو أن بعيره هزيله من كثرة المسير في الصحراء.

إن وقوف الشاعر عند هذه التفاصيل الدقيقة يغني النص من ناحية معجمية ووصفية،

وحركية ،فقدرة الطرماح على بنية الجملة الشعرية عالية مما تعكس ثقافته البيئية واللغوية
وداللية
ّ
سجال حضاريا نابضا بالتفاصيل الدقيقة للصورة الشعرية .
والحياتية العالية ،فأصبحت القصيدة
ّ
ولكي يزيد من التفاصيل البيئية في الصورة الشعرية ،نجده يوظّف " التفاصيل الزمكانية " أو

يطوعها لخدمة المفردة الموصوفة؛ فالزمان والمكان ينسجمان مع داللة الحيوان الموصوف  .ومن
ّ
()36
ذلك نجد قول الشاعر :
الغيض ِ
الع ِ ِ
تَرى ِ
َّ
ُّحى
ات وه َي ُه ُكوعُ
إِلَى اللي ِل في َ َ
ين فيهَا من لَ ُدن َمتَعَ الض َ
َ
َ
فالعين أي البقر الوحشي يرتفع في وقت الصباح إلى الغيضات مواضع الشجر الملتف ،وتبقى
ساكنة ومستظلّة في هذه األشجار طيلة الوقت.

النص المقروء مرئيا
يبدو أن الشاعر يعتمد على نقل المشاهد الوصفية الفاعلة بالحياة ،فيصبح
ّ
الطرماح على التفاصيل الوصفية الدقيقة .ومن ذلك نجده يصف اقتراب الذباب
من خالل اتكاء
ّ
()37

لوحشي في وقت اشتداد الح اررة  ،يقول :
األزرق من البقر ا
ّ
ِ
الم ِآقيَ ،مابِ َّ
الج َنى
هن قُ ُموعُ
ص َح َ
تَقَ َّمعُ في أَظالَ ِل ُمحنطَةِ َ
َ
اح َ
ولتخيل تفاصيل هذه الصورة :
ّ

" -معجم مفردات الحيوانات  " :العين  :البقر الوحشي" أشار إليها عن طريق الضمير المتصل

(بهن)  +القمع ضرب من الذبان األزرق الذي يعتري البقر الوحشي.
ّ
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 -معجم النباتات  :محنطة الجنى  :شجر الرمث الذي أحنط .

 المعجم اللوني :الذباب األزرق  +القموع  :احمرار في موق العينتقمع  :أي حركة رؤوس البقر الوحشي وهي تبعد الذباب األزرق عن
 معجم أفعال الحركة ّ :مآقي عيونها وهي تأكل من األشجار المحنطة .
وفي بعض األبيات نجده يوظّف المكان في المشهد الشعري ،ليزيد من تفاصيل البيئة المحيطة
بالحيوان  ،يقول :

()38

عن لمسر ِ
ُّحى ِّ ،
متأنف
اب الض َ
ير َ

تحنو َّ
لهن ضلوعُ
ضواحي رباًُ ،

ِ
ِ
ـلي َب َنت بِ ِه
ـالخـ ِّ
إِ َذا َم ــا تَأ ََّوت بـ ـ َ
َش ِر َ
يجي ِن م َّم ـ ــا تَ ــأتَِري وتُتيعُ
يفصل الشاعر صورة جماعات النحل التي تخرج في وقت الضحى بقيادة اليعسوب الذي
ّ
يتأنف النباتات الموجودة في الربا العالية والشماريخ في أعالي الجبال  ،هذه الصورة الفاعلة بالحياة

والحركة والضوء توحي بشوق الشاعر لدياره .

ومن تفاصيل الوصف في المعجم اللغوي المتعلّق بالحيوانات تظهر "األروى" وعول الجبال التي
تستكين في السلوع وهي شقوق الجبال .واألروى حيوان صحراوي يظهر في أعالي الجبال ،وبين

شبه الحيوان
شبه قرن األروى بالعقرب الممتلئ المعكوف؛ في ّ
الرمال والجبال يظهر العقرب ،فقد ّ
()39
بالحيوان لتزداد تفاصيل الصورة وضوحا؛ يقو ل :
تََرى َب َد َن األَرَوى بِهَا ُك َّل ِ
شارق
كنن مــن دونِهـا وسـلوعُ
لهُ ٌ
ُّ
ِ
ِ
ويقتَِري
صـ ـالَهُ َعقـ َـرَبـاهَُ ،
َي ُحك َ
َم َساي َل ُخض اًر َبي َنهُ َّن َوقــيعُ
ومما يبدو أن الشاعر خبير بتفاصيل األوصاف المتعلّقة بالنحل ،فنجده يصف حركة النحل،
فيتحدث عن األجباح وهو
ليوسع في إطار الوصف المكاني
ّ
واليعسوب ،ويعود في األبيات التالية ّ
()40
تعسل فيه النحل إذا كان غير مصنوع ،فاختار الهضاب لذلك يقول:
المكان الذي ّ
الح ِّي َبعضاً َك ِّ ِ
ضها
صوعُ
إلى َ
وبع ُ
احت َ
اليوِم َر َ
إ َذا َما َرُج ُّل َ
الصالَل َي ُ
الح ِّي َشث َنة
وتُض ِحي بِ َجِّر الهَض ِب َوه َي ُرتُوعُ
تَبِ ُ
يت بِأَج َن ـ ــاح لَ َدى َ

الطرماح يجد عالقة وطيدة بينه وبين الذئب ،فديوانه الشعري حافل بصوره مع
ولع ّل الدارس لحياة
ّ
بمعية
الذئب .وفي هذه القصيدة من الطبيعي أن ال يغيب الذئب عن الحضور ،فنجده حاض ار ّ

فيشبه نفسه بالذئب الجريح ،يقول :
الشاعر ّ ،
فألقيت رحلي ،واح ـز َّ
أل ك ـ ـ َّ
ـأنه
ُ
تخــن
فقلت :تعلَّم يـ ــا ذؤ َ
ال ،والَ ُ
ُ
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فالشاعر يشبه نفسه بالجرف بالذئب الجريح  ،ويجري ديالوغا "حوارا" خارجيا ويرفع صوته

من أجل تحذير هذا الذئب من الخيانات التي تحيط به ،وربما تعكس هذه األوصاف وهذا
النفسي للشاعر الذي يعاني في أرض االغتراب .وبالرغم من هذا التحذير إال أن
التوظيف البعد
ّ
ليبين أن قتل الذئب ليس باألمر
هذا الذئب أصيب بسهم أغدق الشاعر في أوصاف هذا السهم ّ
()42
السهل ،يقول :
الشم ـ ـ ِ
َفلَ َّما َعوى ِلف َ ِّ
كمــا أن ــا أحي ــاناً ل ـ َّ
ـهن سبــوعُ
ـال َس َبعتُهُ
َ
ت َ
َ
ـادرةِ الـ ـ ـ ِ
ِ
ِ
ِ
َدفَع ُ
ُ
ت إِلَي ـ ــه َسل َج َم اللّـَح ِيَ ،نصلُهُ
َك َبـ َ
ـح َّواءَ ،و ُه ـ َـو َوقيعُ
الجسدية  ،لع ّل تفسير ذلك رفض الشاعر للغدر بكافة
يفصل في أوصاف اإلصابة
ونجده
ّ
ّ
()43
تفاصيله ،فالتوظيف هنا يخرج للبعد الرمزي  ،فنجده يعلن العداء لكل من يخونه ،فيقول :
ِ
ِ
علي لبعض في
بعضهُم
عدو
عدو ُّ
ٌّ
َّ
األمور ضلوعُ
األصل ،واألص ُل ُ
وفي آخر القصيدة تغيب صورة الحيوانات  ،لتأتي رسالة الشاعر مباشرة بعد صورة الذئب الجريح،
ليعلن أنه سيدافع عن قبيلته وعشيرته ضد كل األعداء  ،يقول :

()44

ف عن م ِّس ِ
الخ َش ِ
أعداء الـ ــعشيرةِ رؤيتي
اش ُكُنوعُ
ـارهُ
ُ
تك ـ ُ
وبال َك ِّ َ َ
 -توظيف النباتات في الحقول المعجمية الداللية في القصيدة .

ال شك أن توظيف معجم النباتات أق ّل حضو ار في النص الشعري عن معجم الحيوانات،
إال أن لها دالالت في بنية النص الذي يبوح بشوق الشاعر لدياره .فالطلح التي تستظ ّل بها
()45

الحيوانات واإلنسان لم تغب عن المشهد الصحراوي ،يقول:
ِ
ِ
لخ ،سام اًر
وقد َ
أبرم الطَّ ُ
مال من ليل التَمام هزيعُ
والَ منشداً ،ما َ
الخاصة بالبيئة الصحراوية وأتى الشاعر على ذكرها( ،الوشع) وهو شجر البان
ومن األشجار
ّ
وجمعه "الوشوع " فيتذكر الجلوس بالواديين عند شجر البان ،أما (النبع) فهوشجر من أشجار

يحرك األحاسيس التي دفعته لالعتزاز بذاته،
الجبال أصفر العود رزينة ثقيلة في اليد.وهذا الثقل ّ
()46
يقول :
إذا جعَلت خ ــور ِّ ِ
ابن حماةِ المج ِـد في ِّ
كل موطن
َأنا ُ
ُ
الرجــال تهيعُ
ِ
ُّ
امترست بهَا
الحرب ،ال ُيلفَى بنبعةِ عوِدهم  ،إذا
ُبنو
األكف ،صدوعُ
َ
تفعل معجما لغويا
وقد تدخل ألفاظ تنتمي في توظيفها السياقي للعصور القديمة التي كانت ّ
داللي لهذه المفردات لغايات
نجدها غائبة عن النصوص الحديثة ،فيحتاج القارئ إلى توضيح
ّ

النصي للجملة الشعرية التي توظّف هذه المفردة اللغوية ،ومن ذلك نجد كلمة "الطُفية
فهم البناء
ّ
" :كلمة تنتمي في حقلها الداللي لمعجم النباتات ،فهي تعني  ":خوصة شجر المقل " ولكن
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يطوعها في السياق
القارئ لن يدرك داللة توظيف هذه المفردة في البيت الشعري دون أن ّ
()47
النصي الكامل  ،يقول الشاعر :
ّ
ُّ
يبل بمعصــور جــناحي ضـئيلة
ـاويق ،منها هلَّةٌ ونقوعُ
أف ـ َ
ِ
كما َّ
نضح عائط
مثنى طُفية
وسفُـوعُ
بل َ
ُ
ُي َزيُِّنها ك ـ ٌّـن لَه ــا ُ
الصياد على فريسته
أراد الشاعر أن ينقل لنا في صورة شعرية متنامية صعوبة حصول
ّ

مرة بالماء لكي ال ينفذ
مرة بعد ّ
فهو يجري خلفها وال يستطيع أن يلتقط أنفاسه ،فنجده يب ّل فمه ّ
ولكي يزيد من تفاصيل صورة
الماء منه وينقطع في هذه الصحراء وهو يجري وراء فريسته،
ّ

يصور طريقة ترطيب الشفاه بالماء كما ترطّب الجارية بيتها
العطش نجده في البيت التالي
ّ
المصنوع من شجر الخوص" الطفية " ،فهو حريص على أن ال يفقد الماء ويبقى معتمدا على
ترطيب الشفاه ،الشاهد في هذا البيت كلمة " طفية " تلك المفردة التي تعيدنا إلى طبيعة بناء

البيوت الصحراوية في المجتمع األموي ،فالبيت مصنوع من أوراق سيقانها سميكة وأوراقها
كثيفة يمكن ترطيبها بالماء لتعطي شيئا من البرودة.

 -حقل األوصاف المتعلّقة بالعنصر اإلنساني " البشري " :

ظهرت الحقول الوصفية المتعلقة باإلنسان في بعدين ،البعد األول في وصف المحبوبة

فصل في توضيح عالقته بهذه المحبوبة فهي الرمز الذي يعني الحب واالستقرار
سلمى .وقد ّ
والثبات على حالة من التفاعل بين عنصرين بشريين يظهران العالقة اإليجابية في ديمومة
الحب بينهما ،فالطرماح ارتباطه بسلمى ارتباط الشاعر

بتقاليد القصيدةالعربية التي تبدأ

بالجانب الغزلي وقد جاء على ذكرها ما يزيد على أحد عشر موضعا ،إضافة إلى االرتباط
الروحي  ،فيقال أن سلمى هي الزوجة الحقيقية للطرماح ،فقد ارتبط ذكرها بأسماء األماكن التي

يعيش بها الشاعر،يقول :

()48

ولست براء من مـروراةَ ب ـ ـرق ًة
ُ

الج َن ُ
بِهَا آ ُل َسل َمى و َ
اب َم ِريعُ

أما البعد الثاني ظهر في رسم بعض صور البشر على شكل جماعات ،ويظهر ذلك عبر
حديثه عن جماعات من نساء قبيلته  ،كما في قوله :
الهوى،
اعب أتراباً ،تر َ
كو َ
اخى بهَا َ

()49

وأَخلَى لَها ِمن ِذي الس َ ِ
َ
ُّدي ِر َبقيعُ

"هن" طبيعة التفاعل بين الشاعر
ويصف تفاعله مع الجماعات من النساء ،فيظهر الضمير ّ
الذي حافظ على صورته االنفرادية في كثير من األبيات في القصيدة ،إال أبيات الغزل
فيقول:

()50

فَ ِجئ ُ ِ
ِ
ـار ِغ َّرةً
ت انسـالَ َل السَّيل أَقتَ ـ ُ
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وفي موضع آخر نجد الشاعر يلمح إلى الجانب اإلنساني من خالل اإلشارة إلى كراهيته

ألعداء عشيرته ،فصيغة األعداء البشريين ارتبط ذكرهم بحضور العشيرة والقبيلة في نفس
الشاعر يقول :

()51

أعداء الـ ــعشيرةِ رؤيتي
ـارهُ
ُ
تك ـ ُ

ف عن م ِّس ِ
الخ َش ِ
اش ُكُنوعُ
وبال َك ِّ َ َ

وهكذا نجد أن المعجم اللغوي الداللي في قصيدة الطرماح  ،اتسع ليشمل العناصر البيئية

الوصفية المتعلّقة بالحيوانات الصحرواية هي
المتمثلة باإلنسان والحيوان والنبات ،ولع ّل الحقول
ّ
متعددة ،فنجد الحيوانات األليفة
األكثر توظيفا ،واشتملت صورة الحيوانات على تفاصيل
ّ

تتطوع لخدمة الصورة في النص الشعري كما أشرنا
والوحشية ،ونجد الطيور والحشرات ،وكلّها
ّ
إلى ذلك سابقاً .
أما أوصاف النباتات فقد ارتبط حضورها بالمكان الصحراوي ،وجاءت األوصاف مقتضبة

على مشاهد سريعة ،دون الولوج إلى العناصر التكوينية والوظيفية.

تفرد ظهوره في النص
ا
أما العنصر اإلنساني فهو األقل
حضور فقد حافظ الشاعر على ّ
باستثناء المقدمة التي جمعته مع معشوقته " سلمى" وفيما عدا ذلك ظهر الشاعر وحيدا في
رحلته ومعاناته ،وأعلن في آخر القصيدة عن كراهيته للغدر والخيانة ،وعاد إلى صور الجماعة

عبر اعت اززه بقبيلته التي لم يتوان عن التضحية من أجلها .
الخاتمة :

ركزت الدراسة على الكثير من األبعاد التي تمحورت داخل النص الشعري كالبعد المكاني

والزماني الذي كان لهما األثر األكبر في هذا النص  ،وكيف استطاع أن ينقل لنا صورة للمكان
وصفيا
بأبعاده المختلفة  ،وكيف استطاع أن يوظفه في جسد نصه الشعري  ،فغدا هذا النص
ً

اقعيا بكافة صوره المكانية الفنية .
و ً
كما كان للبعد اللغوي والداللي والنفسي النصيب األكبر في هذه الدراسة  ،فقد حاولت قد اإلمكان
تسليط الضوء عليها ألنه تمثل بال شك محور القصيدة واهتمامها  ،ففاض هذا النص بالغة

ولعل هذه الق ارءة استطاعت أن تضع القارئ ألدب الطرماح في صلب األحداث
وفصاحة و ً
أسلوبا ّ .
ست
قسم الطرماح نصه إلى ّ
تم الكشف عن القضايا المضمونية والفنية  ،إذ ّ
والصراعات بعد أن ّ

وعضويا  ،فهو يسعى من ورائها إلى بيان بطولته وفخره بذاته حين
موضوعيا
لوحات مترابطة
ً
ً
استطاع أن يتجاوز المخاطر والعقبات التي وقفت بطريقه  .وقد ساعدته األساليب الفنية المتعددة
النص بها في الوصول إلى مبتغاه  ،فغدت القصيدة لوحة فنية تشعّ جماال وألقاً.
التي صبغ
ّ
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قصيدة الطرماح بن حكيم الطائي" دراسة أسلوبية داللية يف املعجم اللغوي

Abstract
The study aims at achieving the following:
The content dimension: we strive to introduce a content reading for a poem by
“Alturmuha bin Hahim” entitiled, “Barrat Lakah Hama` Alallat Sujuau” by means of
analyzing the discourse, highlighting the content dimension that the poet tried to
investigate and introducing it to the receiver.
The rhetoric dimension: we strive to uncover the stylistic rhetoric devices that
Alturmuha relied on to build his poem rhetorically, and how he conveyed what he
wanted to convey to the receiver through a series of rhetoric devices, linguistic and
structures that helped convey his agony and message.
The main objective of the research investigates the nature of the semantic fields and the
rhetoric methods that were prevalent in the poem, and how the poet was able to employ
it in his text. The study focuses on the different semantic levels. At the rhetorical level,
the study focuses on how the poet managed to make the most of the artistic images in
the poem and how he made them an equivalent to him talking about the image of the
trip in the harsh desert, and the images of the women who were swaying on the female
camels as well as the image of bees which represent an integrated world, and how these
bees can move between the plains and mountains during the day and then climb to the
mountains to build their beehives in the cracks. The poet then moves to the image of the
wolf with its ferocity and realism. This attempts to prove the extent of his courage and
strength and that he does not fear the desert and the extent of his diligent movement on
the other hand until he reaches the image of the bow and arrows where he describe them
clearly.
At the acoustic level, the research dealt with the external and internal rhythmic
connotations of the poetic text with the sensory and intellectual dimensions represented
by the poet himself. The rhyme was within the proper limits and conditions of the poetic
text. The most prominent internal acoustic phenomena were the phenomenon of
repetition which appeared in the epicenter of the poetic text. The poet was able to
employ it successfully in building his text.
The level of the semantic has been in many fields: the field of love and love between the
poet and his lover “Salma” and the field that belongs to the silent desert. The animal and
plant were present in it. As for the field of the human element, it was present through
the poet and his lover “Salma”. The port alluded to his tribe. All these levels contributed
to the formation of the poetic text and presented it in the required technicality.
Keywords: Alturmuha, Salma, the wolf, dictionary level, bees, sheep
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