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 جدنية ) األنا / االخر ( يف شعر انشواعر االندنسيات                       
 أ.م. د. مثشى عبدهللا دمحم عمي                                       الديد / صباح فارس احسد

 العراق / جامعة السوصل / كمية التربية لمعموم االندانية                   
 السدتخمز:

لقج أخح مػضػع ) األنا / األخخ( اىسية بارزة في الكتابات الفكخية والشقجية واالدبية وفي شتى         
معيا و فييا ،  وىي    العمػـ االندانية ، ألف الكذف عغ الحات ال يتأتى اال عبخ االخخ الحاضخ باستسخار

عبلقة مغ شأنيا أف تشيس عمى افتخاض الغيخية التي يتألف مشيا الػجػد االنداني الستزسغ دوما قصبيغ 
 االختبلؼ ) االنا  / األخخ ( .

والحجيث عشيسا ) االنا / االخخ ( حجيث يتدع ألفق رحب تذعب معانيو مغ تذعب          
 خؤى الفكخية والثقافية والسشصمقات االخخى.    ججليتيسا وتشػعيا وتعجدىا حدب ال

ودراسة ) االنا / االخخ ( في شعخ الذػاعخ االنجلديات يعشى البحث في مكشػنات             
 الذاعخة وخفاياىا السختبصة  ببشائيا الشفدي وتفاعبلتيا االجتساعية ورؤيتيا لؤلشياء .

مغ الطػاىخ األدبية التي دأب عمى معالجتيا ودراستيا في مجاؿ  ،أصبحت ضاىخة األنا واآلخخ
ويسّذ  ،وتأتي أىسية ىحا السػضػع ؛ ألنو يسذ روح القريجة مغ جية ،األدب  الكثيخ مغ الباحثيغ والشّقاد

ميسا كاف مػضػعيا  ،فكل قريجة تعتسج عمى ىحه الثشائية أو عمى أحج شخفييا ،روح الذاعخ مغ جية أخخى 
لى كذف الرخاع إوكحلظ جاءت أىسية دراسة ثشائية )األنا/اآلخخ( لشرل مغ خبلؿ ىحه الثشائية  .الجوالحي تع

 . (1)والرج واليجخ ،وما يجور بيشيسا مغ تبادؿ الحب والػصل ،بيغ الستعاشقيغ
لى زمغ إولخبسا تعػد جحوره  ،))إّف ججؿ العبلقة بيغ ثشائية )األنا/اآلخخ( ىػ ججؿ قائع مشح األزؿ

بعج ما تأصل الػعي لجييسا وأدركا مجى  ،وحػاء -آدـ عميو الدبلـ–بػجػد  ،جاية الخمق عمى ىحه السعسػرةب
يػ ))مرصمح مخاوغ يدتعري ف (2)العقاب الحي أسقط عمييسا بخخوجيسا مغ الجشة ليذكيا عمى ىحه األرض((

                                 
 . 2: صبلح صالح ،  األنا واآلخخ عبخ المغة الدخدية  ،سخد اآلخخ :يشطخ (1)
 ب. : بخيدة سػاعجية  ، األنا واآلخخ في مدخحيات سشاء الذعبلف (2)
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فذ، ، عمع الشأغمب الفخوع االندانية )الفمدفة ؛ ألف يجخل في مذاركة في صصبلحياالعمى التعخيف والحج 
 .(1)(...(عمع االجتساع، عمع العخبية

فعشج الفبلسفة العخب  ،إذف يأتي ىحا السرصمح عمى دالالت مختمفة وحدب الحقل الحي جاء فيو
ىي  نافااليدوا بيغ )األنا( و )الّحات(: )). وعشج الفبلسفة الغخب م(2)تذيخ األنا ))الى الشفذ السجركة((

أما )الّحات( في ضػء تسيدات )يػنظ( فيي  .نداف العادي السػجػد اآلف ىشا يعاني الشقز والفقج الزباباإل
حدب ىحا  تجاء فاالنا ،جتساعاالأما في عمع ، (3)نيا االكتساؿ والتحقق والػجػد((إ ،ح اليو جسيعا  صسما ن

 . (4)بالسحيط(( والرتباشورتباشيا بالسحيط فيي ))فخد واٍع ليػيتو السدتسخة االسفيـػ مغ حيث 
  .(5)أما في الجراسات األدبية فيي ))األنا الشرية أي األنا الذاعخة كسا تجدجت في الخصاب الذعخي((

فيػ كسا يخاه ))بعس الشّقاد ىػ السزاد لمّحات والػجو  ،ىحه الثشائية فيػ اآلخخ فيأما الصخؼ الثاني 
فإنيع يػسعػف دائخة السفيػـ بحيث شسل كل مغ يغايخ عمى  ،وتأسيدا  عمى ذلظ ،السقابل أو الشكيس ليا

والسخثي والسخأة وغيخىع يشجرجػف في ىحا  ،والسيجػ ،فإف السسجوح ،وإذا شبقشا ذلظ عمى الذعخ ،االشبلؽ
 .(6)اإلشار((

ومػضػعشا الحي نحغ برجد دراستو يقـػ  ،جشبا  الى جشب ه الثشائية حاضخة في القريجة العخبيةوىح

                                 
 .  187 :  عباس يػسف ، (-انسػذجا  -األنا في الذعخ الرػفي )ابغ الفارض  (1)
 .139 :  جسيل صميبا ، السعجع الفمدفي (2)
 .4 : صالح سعج ، ازدواجية الفّغ التسثيمي ، اآلخخ–األنا  (3)
 .29 : األنا واآلخخ في مدخحيات سشاء الذعبلف (4)
 . 146: مفمح الحػيصات ، األنا واآلخخ في شعخ الستشبي (5)
 .5 :  فػزي عيدىد    ، صػرة اآلخخ في الذعخ العخبي (6)

 مغ أىل غخناشة ، وىي شاعخة أديبة ، حاج الخكػنيةحفرة بشت ال ،*وىي إحجى شاعخات األنجلذ في القخف الدادس اليجخي 
 ،أحبت الػزيخ أبي جعفخ بغ سعيج ،ُأستاذة ،رقيقة الذعخ ،جيجة البجيية ، مذيػرة بالحب واألدب والجساؿ والساؿ ،

مغ نداء  :وعّسخت إلى نياية القخف الدادس اليجخي. يشطخ ،فقالت جّل شعخىا الغدؿ فيو ،فُذغفت بو وُشغف بيا
 . 137 :تخكي الغداوي  -د ،، معجع شاعخات األنجلذ191 :أحسج جسعة ،األنجلذ
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 ،عتبار أّف األنا تسّثل الذاعخةإ عمى  ،يقـػ عمى ثشائية )األنا/اآلخخ( أساسا  فغدؿ الذػاعخ األنجلديات  ،عمييا
)اليجخ والػصل( بػ  يديخ ضسغ ثشائيةأّما اآلخخ فيػ يتسّثل في قرائج الذػاعخ األنجلديات في شعخىّغ الحي 

 .أو الستغدؿ بو ،أو العاشق ،اآلخخ السعذػؽ 
لى تحجيج الرػرة الكاممة التي جاءت عمييا ىحه الثشائية )األنا/اآلخخ( في شعخ إولكي نرل 

التي جاءت عمييا أو جسيع الطخوؼ التي تعخضت ليا الذاعخة األنجلدية مع  بعس الرػرتشاولشا  ،الذػاعخ
  ....تحت الطخوؼ الخارجية والفخاؽ أو البعج ،أو اليجخ والقخب مشومغ حيث الػصل  ،خخخؼ اآلالص

 )الوافر(  :                                                تقػؿ حفرة الخكػنية *
ْوُر َفززززززززززز ّن َ ْمِبزززززززززززي  أُزْورَك أْم َتزززززززززززُّ

 
 إَلزززززززززى َمزززززززززْا ُمْمزززززززززُت  أَ زززززززززَدا  َ ِسْيزززززززززلُ  

ْمزززززز ُ    أن َتْظَسززززززى َوَتْزززززززَحى َوَ ززززززْد أم 
 

 إَذا َوْاَفززززززززززززززززى إلززززززززززززززززي  الُ ُبززززززززززززززززْولُ  
ل     َفَثْغزززززززززززززِرذ َمززززززززززززززْوِرد  َعززززززززززززززْ    ُزاَلْ

 
ُِ َذَواِظِبزززززززززززي ِ زززززززززززل  َ ِمْيزززززززززززلُ    َوَفزززززززززززْر

زززززززززْل ِْزززززززززالَجَوْاِ  َفَسزززززززززْا َجِسْيزززززززززل     َفَعجِّ
 

  (1)أَناُتَك َعن ُ َثْيَشَة َ ْا َجِسْيُل  
 
 

وىحا الخبط لو مجلػالتو ومعانيو التي تبيغ  ،الصخفيغب ،الديارةتطيخ ثشائية )األنا/اآلخخ( مغ حيث ربط 
يو في ّف الستعارؼ عمأمع  ،عسق العبلقة بيشيسا لجرجة أنو سياف لجى الذاعخة أف تقػـ ىي بالديارة بجال  عشو

باألثشيغ ؛ وذلظ الذاعخة وليذ السخأة، لكغ ىشا ربصتيا  ،أف ُيبادر الخجل ىػ بالديارة ،جانب العبلقات العاشفية
لى ما تذتيي أبجا  إوكحلظ يذيخ قػليا :)فإف قمبي  .يجّؿ عمى عسق حّبيا لو وصجقيا وتعّمق قمبيا بيحا اآلخخ

 أما عشج قػليا :  .في ىحه العبارة تػحج بيغ اآلنا واآلخخ مغ حيث السيل والخغبة .يسيل(
 َفَثْغزززززززززززززِرذ َمززززززززززززززْوِرد  َعززززززززززززززْ    ُزاَلْل  

 
ُِ َذَواِظِبزززززززززززي   ِ زززززززززززل  َ ِمْيزززززززززززلُ  َوَفزززززززززززْر

إذ تحػلت األنا  ،إذ بجأت الذاعخة بتقجيع السغخيات لآلخخ لكي تفػز بالػصل والمقاء ،فالسعادلة تغيخت 
لعصذو وفخع ذوائبيا ضّل  يا  وشاف ا  فيي تتعيج أف يكػف ثغخىا مػرد ،لى اآلخخإلى أنيا أكثخ ليفة وأكثخ شػقا  إ

  .لو

                                 
 .   145: معجع شاعخات األنجلذ  ، 43  :،  الديػشي   ندىة الجمداء في أشعار الشداء (1)
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تخى فيو  فيي ،فاألنا تخى بأّف اآلخخ ىػ يسثل ليا كل شيء ،قاءوالمِّ فاألنا ىشا األكثخ تحسدا  لمػصػؿ 
لى مخحمة إحاوؿ اآلنا تجاوز مخحمة البعج واليجخ واإلنذغاؿ .. وىشا ت.ألفتيا وغخبتيا ،دنياوح ،فخحيا

 . (1)مغ الحاسجيغ والستخبريغ والسشافديغ ،وإلغاء كل الحػاجد التي تبعج وتفرل بيشيسا ،خخاإلنريار مع اآل
لى عالع تػاصٍل حسيع إبخاليع أّف الحب يحػؿ الّحات مغ عالع أصغخ مغمق عمى ذاتو إ))ويخى زكخيا 

 . (2)ويغيخ حسيع وججانيا(( ،ىحا اآلخخ )الحبيب( فُيخخج الّحات مغ عدلتيا حإذ تشف ،مع العالع األكبخ
تسّثل  ،السشذئ بشتاجو األدبيأف عبلقة تؤكج ي فيوما نجج لجى )األنا( في ىحه األبيات الذعخية 

إذ يحػؿ صاحب الشز دواخل نفدو السزسخة بيغ جشبات نفدو وحشايا فؤاده وىي  ،نريارإنجماج و إعبلقة 
وعمى وفق عبلقة نطسية قائسة عمى قػانيغ المغة  ،لى بشية لغػية في ليأة حجث كبلميإمجّدجة لػ )األنا( 

 . (3)لية الستػّلجة وشبيعة تخاكيبياسخة إمكاناتيا الببلغية الجساثومدت ،وأسديا
كانت الشػف العادية أـ  ورود حخؼ )السيع( و)الشػف( سػاء   أما مغ حيث الجانب الرػتي نجج كثخة

وذلظ قج يكػف إشارة ألبي جعفخ الذاعخ السعذػؽ )اآلخخ( بأّف األنا  ،فالسيع لو داللة عمى األنيغ ،التشػيغ
صػت مجيػر متػسط أما صػت )الشػف( فيػ  .والذعػر باألماف بقخبو ،بأمذ الحاجة لحجوث الػصل والمقاء

 . (4)فيػ صػت يخخج مغ الرسيع لمتعبيخ عغ األلع العسيق واألنيغ ،الذّجة ويأتي لمتعبيخ عغ بصػف األشياء
وىحا نابع مغ شبيعة  ،أّما المغة التي جاءت عمييا األبيات فيي لغة سيمة ميدػرة قخيبة الرػر

 فيػ يسثل الخقة والػضػح وقخب األفكار.  ،السػضػع الحي تعالجو الذاعخة فيػ مػضػع الغدؿ
تعبيا شػؿ أوىكحا فإف ىحه األبيات ىي عبارة عغ عاشفة قػية صجرت عغ تّمظ )األنا( السعحبة التي 

 أّف الذاعخة قج وصمت الى آخخ مخاحل التحسل.  ىشارة إلإوكحلظ جاءت ىحه األبيات  ،خخ(اليجخ وبعج )اآل
 ،أما عشج الذاعخة )حفرة بشت حسجوف الحجارية(*فإف ثشائية )األنا/اآلخخ( يشحياف مشحى ججيجا  

 )الخفيف(                                                           بقػليا : 

                                 
 .  7 :    خميل عػدةد    ،  ججلية العبلقة بيغ األنا واآلخخ في سيشاريػ جاىد لسحسػد دروير :يشطخ (1)
 . 55  :   دمحم سيج عمي عبجالعاؿ    ،  األنا والّحات وآلخخ (2)
 .288  :  د. احسج دمحم عمي   ،   أثخ األنا في اسمػبية قريجة الستشبي :يشطخ (3)
 .  وما بعجىا  74 :  حدغ عباس ،خرائز الحخوؼ العخبية ومعانييا :يشطخ (4)
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           ا   َتزززززززززعِ ي لِ ِشزززززززززثَ شْ يَ  حبيززززززززز   اَلْ  يْ ِلززززززززز
 

 !! ا  يَ يْ تِ  دَ اْ زَ  وُ تَ كْ رَ تَ  اْ مَ  اْ إذَ وَ  
 
 

      و  يَ بِ َشزز نْ ِمزز يْ أيززِ  ِلززرَ  لْ : َىزز يْ ِلزز الَ َ زز
 

 (1)ا  يَ بيْ ي شَ رى لِ تَ  لْ ىَ ا  : وَ َز أ ْ   ُ مْ  ُ  

 
 

إذ أّف اآلخخ ال يثشيو عتاب  ،الخد عميولى إفاآلخخ ىشا قج تبجح بالتعالي والتفاخخ مسا دفع )األنا( 
ففي  ،تباع األسمػب نفدو معو بقػليا : )ىل رأيت لي شبييا (الى إمسا دفع )األنا(  ،وىػ مغتخ ومعجب بشفدو

وىحه مغ صفات العخبي ؛ إذ كاف العخبي  ،ىحا البيت سار كل مغ األنا واآلخخ عمى شخيق التفاخخ بالشفذ
ويحخص في ذلظ أف يػّجو  ،بأف يحكخ صفاتو ومفاخخه ومحامجهِ  ،خجلمغ قبل ال السيساو  ،يحّب الفخخ بشفدو

وىي  ،عمسا  أّنيا تعذق ىحه الرفات في الخجل ،لى الحبيبةإىحا الخصاب الحي يقع ضسغ دائخة الفخخ بالشفذ 
 .(2)نحػه امغ جحبتي

 إذ تقػؿ :  ،لكغ ىحا اآلخخ ال يخمػ مغ الدمبيات
           ا   َتزززززززززعِ ي لِ ِشزززززززززثَ شْ يَ  حبيززززززززز   اَلْ  يْ ِلززززززززز

 
 !! ا  يَ يْ تِ  دَ اْ زَ  وُ تَ كْ رَ تَ  اْ مَ  اْ إذَ وَ  

 
 

 ،لكشو يساشل فييا ،فيػ يغجؽ عمييا سيل الػعػد ،وتعحيب السحبػبة ،أمعغ في اليجخ والرجفيػ 
تسادى في التيو  ،وإذا تخكتو دوف لـػ أو عتاب ،وإذا ما عاتبتو لع يكتخث لعتابيا ولػميا ،ويبخل عمييا بعصائو

يتباىى أماـ األنا بأنو  ،كأّنسا بمغ عشاف الدساء ،والّجالؿ والخيبلء وفػؽ كل ىحا تخاه مدىػا  بشفدو متكبخا  مغخورا  
 . (3)جا  ػػػػػػػػػػذ لو أبػػػػػػػػػػػػػػػدّرة زمانو وفخيج دىخه فبل شبيٌو وال مشاف

ف )األنا واآلخخ( إوبيحا يسكغ القػؿ  .ل اآلخخلكغ لع تبَق مكتػفة األيجي تجاه ىحا الترخؼ مغ قب
 ،فكّل مشيسا يخى في نفدو صفات ال تتػفخ في غيخه ،متبلء والثقة والخيبلءلى تأكيج معشى اإلإيدعياف 

                                 
ورائجة شعخ الغدؿ عشج السخأة  ،وشاعخة ،عالسة ،مغ أىل السئة الخابعة كانت أديبة ،*حفرة بشت حسجوف مغ وادي الحجارة

  .جّل شعخىا في السجح والغدؿ ،الذاعخة األنجلدية
 .55-54:   معجع شاعخات األنجلذ ،     44 :  ندىة الجمداء :يشطخ

 .44 :ندىة الجمداء (1)
 . 145:   ،أحسج سمساف عبج هللا ،اآلخخ في شعخ الشداء في العرخيغ الجاىمي واالسبلمي :يشطخ (2)
 . 58 :  بذخى ابخاليع ،صػرة االنداف في الذعخ الشدػي األنجلدي :يشطخ (3)
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 . (1)وكأنيسا ال شبيو ليسا
لكغ ىحا الرخاع ىػ صخاع  ،في داخل ىحه الثشائية ،ونمسح في ذلظ نػعا  مغ الرخاع بيغ األنا واآلخخ

  .لى تعسيق التخابط والتبلحع بيغ )األنا واآلخخ(إو ئوصخاٌع يدعياف مغ ورا ،ثبات كل مشيسا أماـ اآلخخإ
فجاءت  ،واخل )األنا( الذاعخةأما الجانب الرػتي ليحه األبيات فقج جاء مفرحا  عسا يجػؿ في د

ويػحي صػت ىحا الحخؼ بسديج  ،ىػ ))صػت مجيػر متػسط الذّجةو  ،خة واضحة في تكخار حخؼ )البلـ(كث
. وعمى ىحا التعخيف فإف وراء تكخار الذاعخة ليحا الحخؼ ىػ (2)لتراؽ((تساسظ واإللمغ الميػنة والسخونة وا

عغ كل شيء يكّجر ىحا التبلحع  تجعػهُ أّف )األنا( تدعى الى التسدظ والتػّحج الخوحي مع )اآلخخ(، ليحا 
 والتقارب والػصل. 

 مشيا:ألسباب  ،فيشذأ بيغ الذاعخة والحبيب الرخاع ،ا واآلخخ أبعادا  ومدبباٍت كثيخة ٍ وتأخح ججلية األن
وقج يدىػ أيزا  بالػصل  ،والجفاء واليجخ ،والرج ،والتسادي والتكبخ ،ونار الغيخة ،والّمػعة ،والذغف ،الذػؽ 

، دفعتيا غيختيا عمى حبيبيا مغ كّل شيء إلقامة (حفرة الخكػنية)فيحه  ،والمقاء ويخويو ضسأ الذػؽ والّميفة
واآلخخ السعذػؽ صاحب الػجو الحدغ والذسائل  ،السكتػية بشار الغيخة الستيسةحػار بيغ األنا العاشقة 

 )الوافر(                                                                        إذ تقػؿ :  ،الجسيمة
 ي        ِبزززززيْ  ِ ي رَ ِشزززززيْ عَ  نْ ِمززززز كَ ْيزززززمِ عَ  رُ اْ أَغززززز

 
  نِ اْ كَ السَ وَ  كَ انِ مَ زَ  نْ مِ وَ  كَ شْ مِ وَ  

 
 

ززززززز وْ َلززززززز  ي         نِ وْ ُيزززززززعِ  يْ ِفززززززز خبأُتزززززززكَ  يْ أنِّ
 

  (3)يْ انِ فَ كَ  اْ مَ  ةِ امَ يَ القِ  ِموْ يَ لى إ 
 
 

فيي تحذ بأف ىحه االشياء تقاسسيا حبيبيا، ،تخاؼ عميو مغ الخقيب ومغ نفدو ومغ زمانو ومكانو
فيحه األبيات ))ىي داللة قاشعة عمى الحب   .فبل تجج مكانا  مشاسبا  تخبئو فيو الى يػـ الكيامة غيخ عيػنيا

الحي سخخت لو الذاعخة لغة الجدج لتسّثل درجة عذقيا ليحا السحبػب  ،السقتخف بالغيخة وصجؽ السذاعخ
فيي تجعل العيغ والقمب مغ جدجىا  ،والتسّمظستحػاذ لى حج اإلإوالبقاء معيا  ،ومجى حخصيا عمى قخبو مشيا

                                 
 . 172 :  األنا واآلخخ في شعخ الستشبي :يشطخ (1)
 .79 :  خرائز الحخوؼ العخبية ومعانييا (2)
 . 147 :  معجع شاعخات األنجلذ  ،168 :  زيشب بشت عمي بغ حديغ  ، الجّر السشثػر (3)
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والعيغ كالقمب يعّبخ بيسا عغ مكانة  .مشيا مشافديغ قػييغ تغار مشيسا، وغيختيا مذخوعة بالخغع مغ أنيا جدءٌ 
 .(1)ح السخأة قّػة حبيا وشّجة غيختيا((رولع يكغ مدتغخبا  في األنجلذ أف تف .الحبيب ومعّدتو

فاألنا لع تكغ تشجحب  ،والسيسا مغ قبل )األنا( ،في ىحيغ البيتيغ كبيخٌ  والتجاذب بيغ األنا واآلخخ 
  .بيحه القػة لػال أف وججت ما يذّجىا نحػ اآلخخ

ـّ واأللفة والتػحج يجؿ في أبيات حفرةذلظ فالحي يطيخ مغ خبلؿ  فالغيخة ال تأتي  ،عمى التشاغع التا
فعشجما وصل بيغ اآلنا  ،بل تأتي إذا وصل العذق والتخابط الخوحي بيغ األنا واآلخخ أعمى مدتػياتو ،مغ فخاغ

وكحلظ تكذف لشا ىحه  ،واآلخخ في ىحه األبيات التخابط الخوحي أعمى مخاتبو أصبحت تغار عميو مغ كل شيء
 .يذاركيا في حّبيا لو أي شيءفيي تخيج أف ال  ،لى تسّمظ اآلخخإالغيخة مغ كل شيء محاولة مغ قبل األنا 

، وال (2)لى الستكّمعإوالحي عّبخت عشو الذاعخة بالزسائخ التي تذيخ  ،لى فاعمية األنا وحزػرىا البلفتإكحلظ 
لى أعمى درجاتو حتى ال يجشح الى إغخابة في ذلظ فالذاعخة تحاوؿ أف تجعل حزػرىا في حياة حبيبيا 

فيحه الغيخة وىحه العاشفة القػية تجعل مغ اآلخخ مذجودا  نحػ  .مشيا ولكي يبقى مػاصبل  ليا وقخيبا   ،غيخىا
 وحخؼ الشػف ىػ صػت يجّؿ عمى معافٍ  ،وجعمت الذاعخة حخؼ الخوي ألبياتيا الشػف السكدػرة .األنا الذاعخة

خ أّنيا ىي . وبيحا الخوي تؤكج األنا لآلخ(3)وكحلظ األلع الجفيغ(( ،عّجة فيػ ))يعّبخ عغ حاالت الخشػع والتحلل
وليحا جاءت القافية خادمة لسا تخيج الذاعخة إيرالو  .ليحه العاشفة التي تذّجىا نحػه السيسامتحلمة لو ولحبو و 
 لآلخخ السعذػؽ. 

 ،فيي السحبػبة السخغػب فييا وفي يجىا مقاليج الحب ال بيج الخجل ،إّف حّب السخأة حب صامت مكتػـ
. فصبيعة السخأة وعبلقتيا (4)وتبغس يػما  واحجا  فيطيخ ذلظ ،غ سشة وتقػى عمى كتساف ذلظ يوالسخأة تحب أربع

                                 
 . 24:  وردة محرخد.  ،  لغة الجدج في قريجة الغدؿ عشج شاعخات األنجلذ (1)

 .148 :  األنا واآلخخ في شعخ الستشبي : ( يشطخ1) 
 . 171 :  خرائز الحخوؼ العخبية ومعانييا (2)
 .89 :  اآلخخ في شعخ الشداء في العرخيغ الجاىمي واإلسبلمي :يشطخ (3)

وكاف  ،وىي مغ شػاعخ عرخ ممػؾ الّصػائف والسخابصيغ ،ىي بشت السعترع باهلل أبي يحيى ابغ صسادح التيجيبي :*اـ الكخاـ
وقاؿ عشيا مرصفى  ،وقالت أشعارىا الغدلية فيو ،عذقت الفتى السذيػر بالدسار ،ليا اليج الصػلى في نطع السػشحات
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السبادرة بالترخيح بالحب تأتي مغ ء فيي ال تبادر في أغمب األحياف فبالخجل والسيل نحػه تتسيد بالكبخيا
تسع العخبي أف تكػف عمى ذلظ أّف السجتسع ال يتقبل ىحه األمػر مغ السخأة فجورىا في السج ضفأ .الخجل

لكغ ما نججه لجى الذاعخة "أـ الكخاـ"*مشافيا  لحلظ فيي تصخح معاني الكبخياء وتتجاوز  ،معذػقة ال عاشقة
 األعخاؼ اإلجتساعية لتعمغ عذقيا بكل صخاحة لآلخخ.

  ؿ : إذ تقػ  ،والحي أّدى بيا ىحا العذق الػصػؿ الى أعمى درجات الّمػعة والسخارة مغ حّبيا ليحا اآلخخ
                                                                              ) الدخيع (                                                                                   

ززززززز رَ َذزززززززعْ مَ  اْ َ ززززززز  وا            بُ جَ اعْ َفززززززز أالْ  اسِ الش 
 

  ِّ الحُ  عةُ وْ لَ  وُ تْ شَ جَ  اْ سَ مِ  
 
 

 ى              جَ الزززززززد   درِ َبززززززز ِ  لْ ِّ ْشزززززززيَ   ْ َلززززززز الهُ وْ َلززززززز
 

 رِ  ت  مْ لِ  ذِّ وِ مْ العُ  وِ ف ِ ن أُ مِ  
                أّنوُ  وْ لَ  اهُ أىوَ  نْ سَ َحْدِبي ِْ  

 
     (1)بيمِ  َ  وُ عَ ي تاَْ شِ ر َ اْ فَ  

 
 

لشا عّسا تعانيو في عبلقتيا مع اآلخخ فالذاعخة في ىحه األبيات تتحجث بمداف حاؿ األنا الستكّمع لتعّبخ 
يشاسب ذلظ مع ما  ،ستعساؿ الذاعخة رويا  مكدػرا  إوما يفّدخ  .الحي سبى عقميا وروحيا وقمبيا ،السعذػؽ 

وىجخه  ،ماـ حدغ السحبػب مغ جيةنكدار األنا وتبلشييا أإ ،إذ يعكذ ىحا اإلنكدار .ترخح بو في أبياتيا
تخيج  ،مغ خبلؿ نفديا السمتػعة ،بيحا الخوي وبيحه السعاني التي تصخحيا. وىي (2)مغ جية ثانية هجودوص

وجاءت  فيي تخيج الػصل معو دوف أدنى رادع وحاجد. ،مشيا ُيبادليا الحب والّميفة ا  بحلظ أف يبقى اآلخخ قخيب
تى الحي يعع الكػف ويشتذخ ح ،الذاعخة ىشا باستعارة ترخيحية إذ شبيت حبيبيا ببجر الججى في ضيائو

  يزيئ مغ في التخاب.
والطيػر البارز لحخوؼ القمقمة في ىحه األبيات داللة االضصخاب الكبيخ الحي تعيذو الذاعخة مغ 

ثع إف الباء الحي جعمتو الذاعخة رويا  لقافيتيا ىػ  .الحي أخح دور السعّحب ليا ،جّخاء وقػعيا في حب اآلخخ
  .وجاءت حخكتو تؤكج ىحا السعشى ،ةضصخاب الكبيخ في ذات الذاعخ لى اإلإاآلخخ يذيخ 

                                                                                                        
   .155: ، معجع شاعخات األنجلذ   25 :يشطخ: ندىة الجمداء ،أنيا أميخة مغ بيت السمظ :الذكعة

 .157 :  معجع شاعخات األنجلذ ،  54 :  الجّر السشثػر ،  25 :  ندىة الجمداء (1)
 . 41:  صالح نجع ، ججلية األنا واآلخخ في الذعخ الرػفي :يشطخ (2)
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 السشخفس(وتتجو الذاعخة بدبب مكانتو الكبيخة في قمبيا الى ثشائية أخخى وىي ثشائية )العالي / 
والبجر لو  ،فأعصت لحلظ اآلخخ السعذػؽ صفة العمػ والخفعة عشجما نعتتو بالبجر ،ليتبيغ لشا صفات السحبػب

 الجساؿ والعمػ البياء والزياء. ،دالالت كثيخة مشيا
األوؿ إخخاج  ،فيي بحلظ قج حققت غخضيغ ،لو مدػغاتو ،والشجاء الحي جعمتو الذاعخة بجاية ألبياتيا

خخاج ما في قمبيا مغ إتداعج األلف السسجودة في )ياء الشجاء( عمى  كحلظ ،حدافأما في نفديا مغ لػعة و 
جج في ذلظ غ مشيا بسا تحذ وما يتسّمكيا، إذ تاؾ السقخبيشخ إواألمخ اآلخخ ىػ محاولة  ،حدخات وآىات

فالرػرة التي ،  الذاعخة التخفيف عغ )األنا( السعّحبة وما يستمكيا مغ حدف بدبب دخػليا في معتخؾ الحب
فتكػنت حػلو ىالة مغ البياء والزياء وعجـ القجرة  ،كػنتيا األنا عغ اآلخخ ىي خميط مغ العػاشف واألفكار

  (1)ومفارقتو عمى بعاده
كسا  ،إذ يتسيد أحجىسا بالتفاؤؿ والثاني بالتذاؤـ ،وقج تأتي ثشائية )األنا/اآلخخ( عمى صػرة أخخى 

إذ يطيخ  ،حرل ذلظ في السداجمة الذعخية التي حرمت بيغ الذاعخة )حفرة الخكػنية( وحبيبيا )أبػ جعفخ(
فالسعذػؽ )اآلخخ( يؤّكج عمى سخوره  ،والتذاؤـ مغ قبل الذاعخة ،في ىحه السداجمة التفاؤؿ مغ قبل الحبيب

 ،والسياه الجارية ،لى الخياض الكاسيةإلكغ نطخة )األنا(  ،بالمقاء والػصل مع حبيبتو بيغ الخياض واألشيار
ي تغار إّنيا نطخة السخأة الت ،والشجـػ السشيخة تختمف تساما  عغ نطخة الػزيخ العاشق السخح ،واألشيار الرادحة

فخّدت عميو بأبيات تحسل ىحه السعاني الستذائسة  .وتعّجه حائبل  أو راصجا  بيشيا وبيغ اآلخخ ،مغ كل شيء
  إذ تقػؿ :  ،(2)مغ الغيخة وخػؼ الحدج ةوالشابع

 
 )الطويل(                                                                           

َيززززاُ   ِ  َعْسززززُرَك َمززززا ُ ززززر  لَ   ا              شَ مِ ْصززززوَ الرِّ
 

  دْ دَ الحَ وَ  ل  ا الغِ شَ ى لَ دَ أ ْ  وُ ش  كِ لَ وَ  
                 اْ َشززززززربِ  ُ ا  لِ ياَحززززززرتِ إ رُ ْيززززززالش   قَ ف  َصززززززاَلْ وَ  

 
  دْ جَ ا وَ سَ لِ  إالْ  ذ  رِ سْ ال ُ  دَ ر  غَ  الْ وَ  

 
                                 

 .10:   نساذج مشتقاة _ ليا ناصخ الذيػاني –يشطخ: صػرة الخجل في الستخيل الشدػي في الخواية الخميجية  (1)
 . 223:   مرصفى الذكعة ، األدب األنجلدي :يشطخ (2)
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             وُ ُمزززأىْ   َ أْنززز ذْ الززز ِ  ن  الظ ززز نِ َدزززحْ تَ  َلْ َفززز
 

 دْ شَ ْالر   نِ اطِ وَ السَ  لِّ ي كُ فِ  وَ ىُ  اْ سَ فَ  
            وُ وَمززجُ ى نُ دَ أْ زز قَ  ا األْفززَىزز مزز ُ خِ  اْ َسززفَ  

 
     (1)دْ َص رَ  اشَ لَ  ونَ كُ ا  َ سَ يْ ى كَ وَ ر  ِ  ألمْ  

ألنيع كانػا يسثمػف العائق  ،عبلقة عجاء وكخالية ،لقج كانت العبلقة بيغ الذاعخة والػشاة والحاسجيغ 
ضصخاب في ويدعػف دائسا  الى أحجاث الدعدعة واإل .الحي يحػؿ دوف حجوث الػصل والّمقاء بيغ األنا واآلخخ

حياتيسا ؛ لحلظ جاءت ىحه األبيات عمى شكل ججلية وصخاع بيغ ثشائية )األنا/األخخ( مغ جية واآلخخ 
فاآلخخ الػاشي  .يغ األنا واآلخخ مغ حيث التذاـؤ والتفاؤؿإضافة لججلية الرخاع ب ،الػاشي مغ جية أخخى 

وأّف ىحا األمخ بقجر ما كاف ويحجث اليجخ والقصيعة كاف دوره يكيج السكائج وُيحيظ السؤامخات لكي يػقع بيشيسا 
 فقج بثّ  ،إال أّنو جاء إيجابيا  بالشدبة لؤلنا واآلخخ في الػقت نفدو ،سمبا  وأحجث اليجخ في أوقات محجدة

، (2)في قمب الذاعخة وخاصةوَجَعَل الحب يتعسق ويتجحر  ،الحيػية والحخكة في ىحه العبلقة التي تجسعيسا
قج أّثخ عمييا ىحا اآلخخ  ،وعجـ قجرتيا عمى تحسل الخػؼ والقمق ،لكغ في الػقت نفدو وبدبب شبيعة السخأة 

الحي  ،)الخجل( عكذ اآلخخ السعذػؽ عمى  ،شبلؽ ىحه الشطخات عغ شبيعة المقاءاتإلى إالػاشي مسا أّدى 
 أبجى الخضا والتفاؤؿ والفخح بالػصل. 

التجأت الذاعخة الى أسمػب أندشة السكاف، وجعمت  ،وبدبب خػفيا عمى نفديا وعمى اآلخخ السعذػؽ 
  .والستخبريغ بحبيسا مشو رمدا  لمتحجث عغ السشافديغ

 ،لى جشب مع اآلخخإوقفت جشبا   ىا قجنجج *لى نز آخخ لمذاعخة )حسجة بشت زياد(إوعشج ما نشتقل 
إذ  ،ستدبلـ بل أصبحت سشجا  لآلخخ في وجو تّمظ اليجسةفيي لع تفزل اإل .في وجو الػاشيغ والستخبريغ

 )الطويل(                                                                           تقػؿ : 

                                 
 .   140:  معجع شاعخات األنجلذ   ،  169 :  الجّر السشثػر ، 40 :  ندىة الجمداء (1)
 .24 :  سخور الدػيخي  ،  ليات ابغ زيجوف اليجخ والػصل في غد  :يشطخ (2)

وكاف ليا أخت تجعى زيشب  .يقع ىحا الػادي بالقخب مغ غخناشة .مغ أىل وادي آش ،مغ بشي غيث السؤدب :حسجة بشت زياد *
خشداء الغخب وشاعخة  :وكاف ُيقاؿ لحسجة ،وليا شعخ في الغدؿ ،وكانت ىي وأختيا شاعختيغ مغ شييخات شػاعخ األنجلذ

 .99 : معجع شاعخات األنجلذ ،11:   السصخب في أشعار أىل السغخب ،  45:  ندىة الجمداء :يشطخ .األنجلذ
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ززززززززلَ   ا             َشززززززززا َ رَ  فِ إال   ونَ اُشززززززززى الوَ أَ زززززززز اْ س 
 

  أرِ ن ثَ مِ  دكَ شْ عِ ذ وَ دِ شْ عِ   ُ يُ ا لَ مَ وَ  
      ة  ارَ َغزززززز ل  نشززززززا ُكززززززوَشززززززّشوا َعمززززززى  ذا 

 
 ذْ ارِ َر وأنْ  كَ اْ ذَ  دَ شْ ي عِ اتِ ُحسَ  ْ  م   َ وَ  

ْوُتُي  ِمزززززززْن ُم ْ    ي     ِعزززززززمُ وأدْ  كَ ْيزززززززتِ مَ َغزززززززَّ
 

  (1)ارِ والش   يلِ والد   فِ يْ ي ْالد  فِد نَ  نْ مِ وَ  
ويتجّخعاف مغ الّمػعة  ،والذاعخة صػرة عغ )األنا واآلخخ( معا  وكيف يبلقياف السريخ نفد رسست 

وليذ ىشاؾ  ،ويشقمػف أحاديث كاذبة ،يقاع بيغ السحّبيغمغ قبل أشخاؼ أخخى ىع )الػاشػف( ))ىػاة اإل يانفد
 يدتخيحػف إال إذا ششػا وال ،نا عغ اآلخخ..راحتيع في فخاؽ األ.ما يػجب ىحه العجاوة بيشيع وبيغ السحبيغ

 ،. فُيربح في ىحه األبيات قصبيغ(2)غارات مغ كبلـ كاذب والشاس يرجقػف وتقّل الحساة واألنرار عشج ذاؾ
أو ثشائية ضجية أحج قصبييا )األنا/اآلخخ( والثاني )الػاشػف( فتتكاتف الثشائية الثانية عمى األولى فتعسل عمى 

فتخاء والكحب في سبيل أحجاث التفخيق واليجخ بيغ األنا واآلخخ بذغ غارات مغ الكبلـ واإل ،تفخيقيع
وىحا  ،لتعمغ فيسا بعج األنا )الذاعخة( الشرخ لمقصب األوؿ ،. ويحتجـ الرخاع بيغ ىحيغ القصبيغ(3)الحبيب

لى قػة العبلقة بيغ شخفي ثشائية إفيحه إشارة  ،ىػ الحي صسج بػجو الرعاب والتحجياتيعشي أّف حّبيع 
وبقي حبيع  ،ا/اآلخخ(. فمع تفمح الغارات التي ُشّشت ضجىع وكاف مريخ تمظ الغارات الخيبة والغمبة)األن

  .ستسخاريتو وبقيت تعير الػصل مع اآلخخ )الحبيب(إمحافطا  عمى 
ؤلنا الجور البارز في جعل الشرخ حميفيع إذ أصبحت ىحه األنا ضيخا  لآلخخ لوكسا ذكخنا سابقا  كاف 

 يع والسكائج. توجو الفي الػقػؼ في 
لكغ ال يسكغ أف نعتبخ  .بدبب شبيعة السخأة في السجتسع ،لكغ األنا كانت األكثخ تزخرا  مغ اآلخخ

فالّجمع ىػ  ،الى دالالت أخخى  الجمع ىشا داللة عمى اإلنكدار والزعف واالستدبلـ بل يأتي الجمع لئلشارة
إذف بيحا الجمع تحقق الذاعخة نػعا   ،وما  عمى التجخيبيشصػي د ،والتساس الساء ،ماء والساء ىػ سّخ الحياة

                                 
 . 107-106 :   معجع شاعخات األنجلذ ، 45   : ندىة الجمداء (1)
 .45 :  ندىة الجمداء :يشطخ (2)
 . 25 :  اليجخ والػصل في غدليات ابغ زيجوف  :يشطخ (3)
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 .  (1)نبداط بعج الكبسواإل ،نفخاج بعج الكبتوما فييا مغ معاني اإل ،ندكاب دمػعياإمغ خبلؿ  ،مغ التػازف 
جساؿ األشياء مغ حػليا  ف خ قت لػججناىا *ـ العبلء بشت يػسف الحجارية(ألى الذاعخة )إنتقمشا إولػ 

 :  إذ تقػؿ،فيي بحلظ تشذج الػصل بو والفػز بالعير الخغيج بقخبو ،بػجػد اآلخخ بقخبيا
  )الرمل(

     نُ َدزززز  حَ كُ شْ َعزززز رُ دُ ْرززززا  َ َمزززز ل  ُكزززز
 

  نُ مَ ى الَّ م  حَ   تَ اكُ عميَ وبِ  
     كُ رِ شَظزززززمززززى مَ عَ  نَ يْ الَعززززز فُ ِطززززعْ تَ  

 
  نُ ذُ األُ  م     تَ كُ ار كْ  ِ وبِ  

  هِ رِ ْسزززي عُ ِفززز  ُ ُكزززونَ دُ  ْش ِعزززن  َ َمزززوَ  
 

 (2)نُ بَ ي ُ غْ انِ األمَ  لِ يْ ي نَ فِ  وَ يُ فَ  

 
 

 ،واألنا ىشا جاءت عاشقة مغخمة ومتميفة لآلخخ ،تطيخ ثشائية )األنا/ االخخ( جمية في ىحه األبيات
 ،الختبووصل العذق مع األنا الى أعمى  ،وأّكجت الذاعخة مغ خبلؿ أبياتيا أّف لو مشدلة عطيسة في نفديا
فإف الحب يغصي عمى بريخة  ،الوكيف  ،لجرجٍة أصبحت تخى ما يرجر مغ اآلخخ فيػ حدغ في عيشيا

ويجعل كل شيء يطيخ مشو حدغ في عيشيو. أما اآلخخ فقج جاء ىػ ذلظ السعذػؽ الحي يتسيد  ،العاشق
مسا دفعت ىحه الرفات )األنا( الذاعخة  ،معة والذكلمغ حيث األفعاؿ وجساؿ الص ،برفات أفخدتو عغ غيخه

  .مغ شمب الػصل بو والقخب مشو
تخى بأف الدمغ يتجّمى بسا ىػ عميو اآلخخ مغ  ،لى مخحمة التساىي والحوباف في اآلخخإنا وصمت فاأل
صت فخحيا فكيف يكسل العير بجونو ؟ فالّحات رب ،والعيغ تسيل عميو وذكخاه عصخة تمّحىا اآلذاف ،مجج وشخؼ

  .ى عيشياباآلخخ وقخبو مشيا وكػنو تحت مخم لى الحياة وجساؿ األشياءإونطختيا 
 ،واألذف تدسع وال تدتمح ،ستعسمت تقشية تخاسل الحػاس بقػليا :)تمّح األذف(إكحلظ نجج أّف الذاعخة 

                                 
 . 39 :  ججلية األنا واآلخخ في الذعخ الرػفي :يشطخ (1)

وىي مغ أىل السئة  ،تشدب الى وادي الحجارة مغ أعساؿ األنجلذ ،وىي الذاعخة اـ العبلء بشت يػسف بغ جدر الحجارية *
 :  ندىة الجمداء :وتسيل الى الحكسة في شعخىا. يشطخ ،والسخوءة ،ووصف الصبيعة ،وليا قرائج في الغدؿ ،الخامدة

 .164 :  معجع شاعخات األنجلذ ،26

 . 167 :  معجع شاعخات االنجلذ ، 119  :  نداء مغ األنجلذ ،  26   :  ندىة الجمداء (2)
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في  الفّعالةلى دور ىحه الػضيفة إوبياف سبب ذلظ وكثختو في األشعار األنجلدية  ،فالّمحة مغ وضائف المداف
  .والكذف عغ اإلحداس العسيق في ذات الذاعخة ،تعسيق السعشى وزيادة قػتو في ذىغ الستمقي

ضسغ ىحه الثشائية، تشجرج  لى اآلخخإكحلظ يسكغ القػؿ أف السعاني التي تصخقت الييا األنا وندبتيا 
، و أف تدتسيل اآلخخ اليياوؿ عغ شخيقاا ربسا تح، وبيحا األسمػب السجحي الحي صجر مشيتحت معاني السجح

لى الغدؿ السبصغ بسعاني إولعل ىشاؾ ما يبخر لجػء السخأة األنجلدية  .وجعمو يبادليا الذعػر نفدو تجاىيا
 وسخاء، وأف التغشي بالفزائل مغ عّفة وكـخ في األدب العخبيالسجيح لكػف ىحا الغخض لو حزػر دائع 

إذ اتخحتو الذاعخة في تحقيق  ،غيخىا مغ الدجايا قج ُذكخ كثيخا  في الذعخ العخبي وبياء وجساؿ الصمعة الى
 . (1)رغباتيا الّحاتية وغيخ الّحاتية

وقج تأتي األنا وقج أوجع قمبيا فخاؽ الحبيب )زوجيا( الحي غيبو السػت وسمب مغ عيػنيا الشػـ 
 تقػؿ :  إذ ،*لتسيسيةوالّخقاد وكسا نجج ذلظ عشج الذاعخة حدانة ا

 )البديط(                                                                                 

                                 
 .124:   وآخخوف  د. صالح ويذ  ،حفخيات أنجلدية :يشطخ (1)
فيي أوؿ  .وقج تأدبت عمى يج أبييا الحي كاف أيزا  مغ الذعخاء ،كانت مغ أىل البيخة ،وىي حّدانة بشت ابي الحديغ الذاعخ *

وال نعمع سشة والدتيا ووفاتيا عمى وجو الّجقة لكشيا عاشت اواخخ  .شاعخة شمع نجسيا في سساء األدب العخبي في األنجلذ
. أما 24و20 : ذمعجع شاعخات األنجل،وىي أولى الذػاعخ الحخائخ.  ،وأوائل القخف الثالث اليجخي  ،القخف الثاني

 السػضػعات الذعخية التي تصخقت الييا في شعخىا فيػ مديج مغ الخثاء والذكػى والسجح وشمب العػف.   

 ي              شِ كُ حِ ْززززززتُ  اءَ يَ أْشززززز ْ  َضزززززرِ إنزززززي وإن عُ 
 

 نِ َّ مى الحَ عَ  ذِّ وِ طْ مَ  مِ  ال َ  عُ وج  لسُ  
   ة  رَ كِ  ْ ي َتززززززززا ِلززززززززَيززززززززأحْ  لُ ْيززززززززالم   اْ َجززززززززدَ  اْ إذَ  

 
 يشِ جَ مى شَ انا  عَ جَ أشْ  بحُ الر   ينِ ادَ زَ وَ  

 يا        ُدززززززؤنِ مُ  ارَ َصزززززز ين  َعزززززز دُ رُ ززززززتَ  فَ كْيززززززوَ  
 

  نِ والكفَ  رِ ال بْ  وبينَ  راِ  التُ  ينَ  َ  
        وِ ِتزززززززد  جِ  األر ِ  را ُ ُتزززززززرى وَ ى الث زززززززْ َمزززززززأ 

 
 ِن كُ تَ   ْ لَ  اءِ الحدشَ  وُ تَ ورَ ُص  كأنَ  

       هُ رُ ُكزززززززأذْ  ينَ ِحزززززززَحشَيشزززززززا   ميزززززززوِ ي عَ ِكزززززززأْْ  
 

  نِ لى وطَ إ ة  جّشْ  اليَ وَ  نَ حشيْ  
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وقج عالجت الذاعخة )األنا( مػضػع السػت في شعخىا ؛ ألف  ،فالذاعخة قج سخؽ مشيا السػت زوجيا
ويحىب باّلمغة بعيجا  عغ  ،ال ضػاىخىا ،فالذعخ يخيشا جػاىخ األشياء ،رتباشا  بالسػتإالذعخ مغ أكثخ الفشػف 

ألنو  ،حداسا  بقزية السػت والفشاءإألنيا تخزع لتجخبة الذاعخة فالذاعخ أكثخ  ،وجييا الحي نصالعو مباشخة
ثع إف  ،الحات وحدنيا العسيق نكدارأما في ىحه األبيات فيطيخ في ثشاياىا إ،  (2)أكثخ تأّمبل  في الػجػد والعجـ

 ،قتخاف اشعار الشداء بغخض الخثاءإولعّل ذلظ مرػغ لكثخة  ،كػف أشّج وأعسق مغ الخجليالحدف لجى السخأة 
  .وخاصة في العرخ الجاىمي واالسبلمي

في أعساؽ قمبيا  ئا  فإف ذلظ ال يغيخ شي ،فالذاعخة حتى وإف عخضت عمييا أشياء تثيخ الفخح والزحظ
فعيشيا ال  ،في داخميا ويديجىا الرباح ىّسا  وحدنا   ى الحكخ  يفالميل يحي ،عمى اآلخخ ونرفيا الثاني مغ حدف 

فيشا  .شكخ عمى العيغ الشـػ بعج أف أصبح مؤنديا بيغ التخابتتعخؼ الشػـ فيي جاءت باستفياـ إنكاري حيث 
باكية عميو  ،بتعاد اآلخخ عشياإباألنا نتيجة  نا باآلخخ واألسى والحدف الحي حل  الذاعخة مبيشة شّجة تعّمق األ

نا كيف تزحظ أو راسسة صػرة األ ،ػت بعاشفة صادقةة أماـ صجمة السفخة مذاعخىا السخىثيمدت ،الجىخ كّمو
 لى األبج. إتخقج العيغ لمشػـ. ثع تختتع الذاعخة بأنيا ستبقى عمى ىحه الحالة مغ الذػؽ والّميفة عمى اآلخخ 

، لتختبط ومالت إلى اآلخخ بكّميتيا ،جتسعندمخت مغ الػاقع والسإألبيات قج تجّخدت و فاألنا في ىحه ا
 .، وتحقق لشفديا نػعا  مغ الػجػد السديف(3)معو في العالع الخيالي بعبلقات متذعبة تعيج بحلظ تجّميات األنا

لى ماضييا الدالف الحي إوجعميا تشدمخ مغ واقعيا السعير وتتػّجو  ،فاآلخخ ىشا أصبح دوره اآلسخ لؤلنا
  .نقزى ولغ يعػد أبجا  إ

 ،الحدف  ،أما البشية الّمفطية فقج جاءت مفرحة عّسا يجػؿ في أعساؽ الذاعخة نحػ)مػجع القمب
أبكي....( فيحه األلفاظ تجؿُّ عمى أّف األنا تعير في حالة مغ التغخب والطمسة التاّمة  ،الكفغ ،القبخ ،الذجغ

                                 
 .66 :، عيدى سبأ   غدؿ الشداء (1)
 .30:  مبلؾ سعيج دمحم ،  يشطخ: رؤية السػت في شعخ دمحم الكيدي(2)
 . 32 : األنا واآلخخ في الذعخ الرػفي :يشطخ (3)

             وُ تَ بَ يْ ِرززززرذ مُ ْيزززز َ  ْ  َشززززاجَ أْكززززي عمززززى مَ 
 

  (1)يْ شِ  َ اي وأر شِ عن عيْ  ومَ الش   رَ وطي   
 



 

 

 

 

 

 

531 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

إذ تخى مغ خبللو األنا  ،تعشي أّف اآلخخ ُيسّثل لجييا كل شيء ،التي تحّديا الذاعخةوىحه الغخبة  .في حياتيا
مختيغ لمجاللة عمى الحدف  فزبل  عغ ذلظ أف الذاعخة قج كخرت لفطة" بكاء"فخحيا وحدنيا وأونديا ووحذتيا. 

 .الذجيج لفقجاف مغ تحب
ا  مغ التعػيس يسكغ أف تتجاوز بو وججت فيو نػع ياألن ،عخوقج ُيفدخ سبب لجػء الذاعخة الى الذِ 

نكدارىا إّف ذات الذاعخة جاءت ىشا متألسة تػاري أسباب إإذ  ،ازمتيا القائسة وأوضاعيا الشفدية الستأزمة
 . (1)الشػائبمغ  عمييا وضعفيا بػجو مغ التحجي والسكابخة واإلصخار عمى مجابية ما أوقع الجىخ

فالسػسيقى ))ىي فغ تألف  ،مع احداسات األنا ا  فقج جاء متألف ،أما الجانب الرػتي والسػسيقي
فجعمت الذاعخة حخؼ الخوي ألبياتيا حخؼ  (2)األصػات السػسيكية السشدجسة لتعّبخ عّسا يجػؿ في الشفذ((

، يأتي لمتعبيخ عغ أعساؽ الشػف ىػ صػت مجيػر متػسط الذّجةت ػ وص .الشػف وجاءت الشػف مكدػرة
مع الكدخ الكبيخ  ا  . أما الكدخ فيػ جاء مشاسب(3)يأتي لمتعبيخ عغ الحدف العسيق واألنيغفيػ ىشا  ،األشياء

وتخؾ )األنا( وحيجة تقاسي اليع  ،ىحه الجنيا وعغالحي حجث في حياتيا وىػ رحيل )االخخ( عغ حياتيا 
  .والحدف 

وجاءت داللة االستفياـ ىشا  ،لى اآلخخ باالستفياـإ، فإنيا تبجأ بإشبلؽ أوجاعيا *أما الذاعخة واّلدة
   :             تقػؿإذ ، الفخاؽ وحاجة األنا لمقخب مغ اآلخخالتعجب مغ ىحا  مىمجاللة عل

 )الطويل(                                                                                
زززز ا الت  َىزززز عززززدِ ن َْ ِمزززز اْ لَشزززز لْ َىزززز أاَلْ         رقِ ف 
 

  يْ ا ل ِ سَ  ّ  ِْ َص  و كل  كُ ذْ فيَ  ل  يْ  بِ  
 

                                 
 . 174 : األنا واآلخخ في شعخ الستشبي :يشطخ (1)
 . 86 : مي عػدة احسج ،االخخ في الذعخ الجاىمي (2)
 . 160 :  خرائز الحخوؼ العخبية ومعانييا :يشطخ (3)
كانت  ،حدشة الذعخ ،جدلة القػؿ ،شاعخة ،أديبة ،مغ بشي أمية باألنجلذ ،ىي الذاعخة واّلدة بشت السدتكفي باهلّل عبجالخحسغ *

وجاءت  .وكانت مشدلتيا في الغخب كسشدلة ُعمية بشت السيجي في الذخؽ  .وتفػؽ البخعاء ،تجالذ األدباء ،تخالط الذعخاء
=  =    أشعارىا في مػاضع الغدؿ واليجاء و الفخخ أحبت الػزيخ الذاعخ ابغ زيجوف فجاءت أجسل أشعارىا الغدلية فيو

 .  184 : معجع شاعخات األنجلذ  ، 340 /5: نفح الصيب ،10:السصخب مغ أشعار أىل السغخب :يشطخ=  
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ززززِفزززز ّاورِ الّتزززز تَ اْ أوَ زززز  ُ ْشززززد كُ َ زززز  ا   تَ ي الذِّ
 

 قِ رِ ُمحْ  قِ وْ ن الذ  مِ  عمى جسر    ُ يْ أ ِ  
 َ ْطَعزززة   فزززي حالزززةِ   ُ يْ َدزززأمْ   زززدْ وَ  يزززفَ كِ فَ  

  طعزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة       
 

 يْ  ِ أت   كش ُ  ماْ  دارُ  ْ السِ  لَ ج  عَ  دْ  َ لَ  
 ي    ِزززززز َ شْ يَ  نَ بزززززيْ أرى الَ  ي الْ الِ الّمَيززززز سزززززر  تَ  

 
 ي ِ تِ عْ مُ  وقِ ذُ الت   ِرقِّ  من برَ الر   الْ وَ  

 ال    شزززززِّ لزززززك مَ  أرضزززززا  غزززززدْت   ززززز ى هللاُ  
 

  (1)ِدقِ غْ مُ  الوبلِ  ىاطلِ   كو    ْكلِّ  
أو ، أما لبعج السكاف ،زىجه في وصمياو  ،وضعف شػقو ليا ،إذ شعخت )األنا( بانذغاؿ اآلخخ عشيا 

. (2)لى جادة الصخيقإفإنيا سخعاف ما تحاوؿ إعادتو  ،أو انذغاؿ بالجنيا ،أو لعّمة عغ الػاجب ،القمبلجفػِة في 
الذػؽ و  ،هبعجمغ اإلحداس بالزعف بدبب  ،ت بيا السخأة خ فتدتعسل )أنا الذاعخة( أساليبيا والتي شي

. عمى الخغع مغ أّف اليجخ والجفئ والقخبوكحلظ تحكيخ اآلخخ باألياـ الجسيمة التي شيجت الػصل  ،البّلىب
ودليل  ،خارج حجود إرادتيسا ،في ىحه األبيات لع يكغ بإرادة الصخفيغ بل وقع عمييسا بدبب عػامل خارجية

فيشا شخفا الثشائية )األنا/اآلخخ( يجخعاف سع ىحا التفخؽ والتذتت  ،ب بسا لقي(َص ذلظ قػليا : )فيذكػ كل 
بل وججنا الّمػـ بجال   ،لو لسا دعتبيحا اليجخ  ا  فمػ كاف ىػ مبادر  ،عاء لوإذ تختع الذاعخة أبياتيا بالجّ  ،والغخبة
  .لمجعاء

فاألنا قج فقجت الصخؼ  ،وأكثخ ما تذيخ ىحه األبيات الى األنا السعّحبة التي تجخع عحابات الفخاؽ
ما أصبح  فإذا ،نجماج بيغ روحيغإفالحب الرادؽ ىػ  ،بعج أف باعجت بيشيسا الدبل ،السكسل ليا وىػ اآلخخ

 .نفراؿ عغ الػاقع السحيط بيشيسافإف ذلظ يؤّدي الى شعػر الصخفيغ بالتغّخب والػحجة واإل ،ة  وجفػ ا  وُبعج ا  ىجخ 
وُتطيخ ىحه الرػرة جػانب  ،فاألنا رسست في ضػء ذلظ لشا صػرة مخّكدة مغ الحدف واليّع والُبعج والديخ

 ،محخؽ  ،جسخ ،لفاظ التي أوردتيا في أبياتيا وىي )التفخؽ وتجّؿ عمى ذلظ األ ،اإلنكدار في جػانب الّحات
  .الربخ( ،البيغ ،حالو قصعة

فإف ذلظ  ،أما كثخة ورود حخوؼ القمقمة وخاصة )القاؼ السكدػرة( الحي جعمتو الذاعخة حخفا  لقافيتيا

                                 
 . 192 : معجع شاعخات االنجلذ (1)
 . 170 : اآلخخ في شعخ الشداء في العرخيغ الجاىمي واالسبلمي :يشطخ (2)
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  .ضصخاب واإلنكدار الحي تسّمظ جػانح الذاعخةلى اإلإُيذيخ 
صػرة إيجابية تدخخ بالػصل  ،العبلقة بيغ )األنا واآلخخ( جاءت عمى صػرتيغّف إوىكحا يسكغ القػؿ 

بالصبلؽ او بالسػت او  عشجما تقتخف ىحه الثشائية باليجخ والُبعج والفخاؽ ،وصػرة سمبية ،والداعات الجسيمة
األكثخ تزخرا  . وكحلظ وججنا أّف )األنا( ىي (1)فتكػف أوقاتيا بائدة مطمسة تفرح عغ اليع والحدف  ،غيخه

 كفخاؽ اآلخخ ،لى شبيعة السخأة وأّنيا ال تقػى عمى تحسل الرجمات الكبيخةإوىحا راجع كسا قمشا  ،واألكثخ تأثخا  
  .السعذػؽ 
 

 الخاتسة                                      
غ العاشفة القػية إف الذاعخة العاشقة قج ربصت وجػد كيانيا وفخحيا وحدنيا  باآلخخ ، فيحا يفرح ع      

التي تتسيد بيا الشداء، فشججىا وقج غسخىا الفخح والدخور والشطخة الستفائمة لؤلشياء مغ حػليا عشج وجػد 
اآلخخ بقخبيا ،ووججناىا وقج غسخىا الحدف واألسى والمػعة والسخارة  عشج ىجخ أو بعج أو فخاؽ اآلخخ عشيا 

األنجلدية عمى الخغع مغ مشحيا الحخية والتصػر إال أنيا  تحت أي ضخؼ كاف. كحلظ وججت الجراسة أف السخأة 
بقيت محافطة عمى عفتيا وخراليا الحسيجة ، فػججناىا إمخأة رسست أعطع صػر الػفاء والثبات عمى الحب 

 .ت لكي تبجؿ ذلظ الحب أو خيانتو والتزحية مغ أجل ذلظ الحب ،ورفزت جسيع السغخيا
االرتباط ب ) االخخ (اذ عغ شخيق االخخ تكذف ) االنا ( وعييا كسا وججنا ) االنا ( شجيجة 

ومذاعخىا وأحاسيديا وعػاشفيا تجاىو ، ووجػد احجىسا يقتزي وجػد االخخ ، وقج شكل )االخخ ( لبلنا 
محػرا  لمتغكيخ واالىتساـ مشح المحطة االولى وحتى وقتيا الحاضخ ، ولع يقترخ ىحا االىتساـ في ميجاف واحج 

 جسيع السياديغ االخخى ، وىحا اف يجؿ عمى شيء فانو يجؿ عمى أىسية )االخخ ( في حياة ) االنا (.بل شسل 
عكدت التجخبة العاشفة لمذاعخة االنجلدية التي عاشتيا ما بيغ وصل وىجخ مع االخخ ، صجؽ حبيا 

يب لع يفارؽ فالحب –ومذاعخىا لبلخخ ) الحبيب (، فيي _ الذاعخة _ ضمت اسيخة لمحب االخخ _ الخجل 
  عػاشفيا و وججانيا رغع كل ما يحرل بيشيسا مغ اختبلؼ .

                                 
 .53 : اليجخ والػصل في غدليات ابغ زيجوف  : يشطخ (1)



 

 

 

 

 

 

534 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

 
 السرادر والسراجع :

 اوال  : الكت  
اآلخخ ، ازدواجية الفغ التسثيمي ، د .صالح سعج ، تقجيع : شاكخ عبج الحسيج ،  -األنا   •

 ت .-ط ،د-عالع السعخفة ، الكػيت ،د
عباس يػسف الحجاد ، دار الحػار لمشذخ  -انسػذجا أبغ الفارض  -األنا في الذعخ الرػفي  

 .2009، 2والتػزيع ،ط
 . 2013، 1دمحم سيج عمي عبج العاؿ ،مكتبة اآلداب ،القاىخة ،ط-األنا والحات واآلخخ ، د    •
 1حفخيات أنجلدية ، د_ صالح ويذ دمحم وآخخيغ ،دار نػف لمصباعة والشذخ والتػزيع ، ط  •

،2018. 
ط -العخبية ومعانييا ، حدغ عباس ،مشذػرات اتحاد الكتاب العخب ، د خرائز الحخوؼ •

،1998     . 
الجر السشثػر في شبقات رباب الخجور ،زيشب بشت عمي بغ حديغ ،السصبعة الكبخى االميخية   •

 ىجخي .1321، 1،بػالؽ ،مرخ ،ط
قافي العخبي ، االنا واآلخخ عبخ المغة الدخدية ، صبلح صالح ، السخكد الث –سخد اآلخخ  •

  2003، 1الجار البيزاء ، السغخب ، ط
صػرة اآلخخ في الذعخ العخبي ، د . فػزي عيدى ، مؤسدة عبج العديد سعػد البابصيغ   •

  . 2011ط، -لبلبجاع الذعخي ،الكػيت ،د
 . 1953،  1غدؿ الشداء ،عيدى سابا ،دار العمع لمسبلييغ ،بيخوت ،ط  •
 . 2012، 1. تخكي العداوي ، دار الشػادر ، الكػيت ، طمعجع شاعخات االنجلذ ، د  •
 . 1982ط ، -السعجع الفمدفي ، د . جسيل صميبا، دار الكتاب المبشاني ، بيخوت  ، د  •
ابخاليع االيباري  وحامج حسيج واحسج  -السصخب في اشعار اىل السغخب ،أبغ دحية ، ت      •

 . 1954، 1بجوي ، السصبعة االميخية ،القاىخة ،ط
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عبج المصيف عاشػر، مكتبة -ندىة الجمداء في اشعار الشداء ، جبلؿ الجيغ الديػشي ، ت  •
 ت .-ط ، د-القخآف لمصبع والشذخ والتػزيع ، د

  ـ 2001، 1نداء مغ األنجلذ ، أحسج خميل جسعة ، اليسامة لمصباعة والشذخ ، دمذق ،ط   •
دمحم محي الجيغ االزدي ،مصبعة -نفح الصيب مغ غرغ االنجلذ الخشيب ،السقخي ،ت   •

 .1949ط ،-الدعادة  ، مرخ ،د
 ثانيا  : الخسائل و االشاريح : 

اآلخخ في الذعخ الجاىمي ،مي عػدة احسج ياسيغ ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الشجاح ،      •
 .2006كمية الجراسات العميا ،فمدصيغ ،

  
خخ في شعخ الشداء في العرخيغ الجاىمي واالسبلمي ،احسج سمساف عبج هللا ، أشخوحة اآل   •

 .2017دكتػراه ،الجامعة االسبلمية بغدة ،كمية اآلداب ، 
 
األنا واآلخخ في مدخحيات سشاء الذعبلف ، بخيدة سػاعجية ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة   •

 ـ. 2015بػضياؼ السديمة ، كمية االداب والمغات ،
 
ججلية األنا و اآلخخ في الذعخ الرػفي عمى امتجاد القخنيغ الدادس والدابع اليجخي   •

 .  2013،صالح ابخاليع نجع ،إشخوحة دكتػراه ،جامعة تذخيغ، كمية االداب والعمـػ االندانية ،
 
رؤية السػت في شعخ دمحم الكيدي ،مبلؾ سعيج دمحم ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الذخؽ االوسط  •

 . 2016ة اآلداب والعمػـ ،قدع المغة العخبية ،، كمي
 
صػرة االنداف في الذعخ الشدػي االنجلدي ،بذخى بجر ابخاليع ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة  •

 .2009البعث ،كمية اآلداب والعمػـ االندانية ،
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،ليا ناصخ -نساذج مشتقاة -صػرة الخجل في الستخيل الشدػي  في الخواية الخميجية  •
 .2014رسالة ماجدتيخ ،جامعة قصخ ،قدع المغة العخبية ،الذيػاني ،

 
اليجخ والػصل في غدليات ابغ زيجوف ،سخور احسج الدػيخي ، رسالة ماجدتيخ ، جامعة  •

 .2007صبلح الجيغ ،اربيل ،
 ثالثا  : الجوريات : 
، 3، ع19احسج دمحم عمي ،مجمة التخبية والعمع ،مج -أثخ االنا في اسمػبية قريجة الستشبي ،د •

2012 . 
وردة محرخ ،مجمة سياقات المغة  -لغة الجدج في قريجة الغدؿ عشج شاعخات االنجلذ ، د •

 .2018، 2،ع 3العخبية والجراسات البيشية ، الجدائخ ، مج
 رابعا  : السػاقع االلكتخونية :

جامعة  ججلية العبلقة بيغ األنا واآلخخ في سيشاريػ جاىد لسحسػد دروير ، د.خميل عػدة ، •
 الشجاح .

 
 
 
 
 


