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 بنت خليفة هفضاء الوعي الشعري عند عوش
نات الثقافية والفنية

ّ
 )*(املكو

 خلص: امل

املحفوظ صورة نمطية بوصفها  والشفهىلقد كانت صورة املرأة يف األدب العريب املكتوب  

ما الدراسة العلمية لشعر النساء فقليلة ونادرة، أا يشغل به الرجل، ومصدر إهلام شعري له.  موضوع  

ا تواصلي  وبخاصة إذا كانت حتكمه  ا أمام كثري من الدارسني واملتلقني.ا اللهجة التي تقف عائق 

ة تدور إشكالية هذا البحث وأسئلته حول قضية غزل األنثى باألنثى. وتنقسم الدراسة إىل عد

إىل  القصائدبنت خليفة ما بني بنية االستهالل يف مطالع  هحماور تكتشف الرؤية واألداة يف شعر عوش

 التشكيل الصوري يف الشغف باألنثى ثم وضوح حالة التامهي باملحبوب كتجربة ذاتية.

 أقرب إىل لغة املناجاة الروحية والوجد الصويف منه إىل أّي باب هغزل عوش إىللتخلص الدراسة 

آخر من أبواب الشعر وأغراضه، فمنبع شعرها هو اإلعجاب باجلامل وما يرتكه يف النفس من أثر وجداين 

أميل إىل الذوبان والفناء يف املحبوب، فلم  -بال شك- ، واملحب"احلب"من شأنه أن هيّز النفس بعاطفة 

ا-يكن  الكائن ذو اجلاذبية رسيعة  يف وسع الشاعرة إقصاء املرأة بأن تكون الثيمة املركزية، وهي -قطع 

حتمل  -يف الوقت ذاته- األثر، الذي يطلق يف النفس دوافعها احليوية واستجابتها بلذة مبارشة، بيد أهنا

 كربياء املرأة العربية التي ترى يف احلب جناح العّز ال جناح الذلة.

ا يف مفهوم احلب والغزل منذ العرص من متكنت الشاعرة  ا عتيد  اجلاهيل حتى الوقت أن تكرس قيد 

ا أعتى وأشد رشاسة وهو البيئة القبلية التي تعيش فيها، وذلك بام  احلارض، واستطاعت أن تكرس قيود 

ُأوتيت من يقظة يف الفكر ورهافة يف احلس حني تصدت ملوضوع الغزل يف شعرها، وحتّملت الصعاب يف 

ّززها بوسائل الضبط االجتامعي )كالم ذلك، فالتغري يف املجتمعات أسهل من تغرّي العقليات، التي يع

تغيري رواسخ الناس  -يف املجتمعات املحافظة -الناس ولغطهم، واحلالل واحلرام( ولذلك يصعب 

ا حي ا لوعي األنثى  "املثال يف الشعر" ونمط تفكريهم.لقد انفتح وعي الشاعرة عىل فصار مثاال  ورمز 

 باحلياة وسط ثقافة تقليدية صعبة ومقّيدة.

 .الشعرية -التامهي -األنثى-الشغف  : 
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Abstract 

 

  The image of woman in written and oral Arabic literature was 

stereotyped as a subject for men, and a source of their poetic inspiration. 

Critical study of women's poetry is quite rare, especially if it is in a 

dialect that stands as a communication barrier for many learners and 

recipients . 
The polemics of this research and its questions revolve around the 

issue of a female loving another female. The study is divided into several 

sections that reveal visions and tools in the poetry of Awsha Bint Khalifa 

in the structure of the poem’s beginning, the visual form in the passion of 

the female, and eventually the clarity of the identification with the 

beloved as a subjective experience. 
The paper concludes that Awsha’s love poetry resembles the 

language of spiritual dialogue and mystical consciousness more than any 

other form of poetic diction and theme. The source of her poetry is 

appreciation of beauty and its spiritual impact that shakes the self with 

the passion of love. The lover, indeed, is more likely to dissolve into the 

beloved. The poet, definitely, could not exclude woman as the main 

theme, being the object of deep attraction, which triggers vital motives in 

the self that responds directly to pleasure. However, she - at the same 

time - bears the pride of the Arab woman who only sees dignity in love, 

not humiliation. 
 The poet was able to break rigid restrictions on the concept of love 

since the pre-Islamic era until the present time. She was even able to 

break stronger and fiercer constraints related to her tribal environment, 

by manipulating her intellectual awareness and compassion while 

addressing the theme of love in her poetry. It was a hard time for her 

indeed, because it is easier to change societies than to change mentalities, 

which are enforced by means of social control (people’s talk, halal and 

haram). Therefore, in conservative societies, it is quite difficult to change 

people's dogmas and their way of thinking. 
The poet's awareness of the "poetic example" became a vivid 

symbol of female consciousness of life in a difficult and restrictive 

traditional culture. 
 

Keywords:  Poetics- Passion- The Female- Identification 
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 مفتتح:  - 1
(1 ) 

تفعيل التواصل مع املوروث عد جوهري يتمثل يف الدراسة من بُ  هذهتنطلق 

الشعبي بتجذره الثقايف والتارخيي يف الذاكرة العربية، والكشف عن ثقافة حّية نشطة تزخر 

بشحناهتا العاطفية واإلبداعية. ويف الوقت ذاته تتجاوز الطروحات النمطية والوصفية 

لتي ُتفقد شعرنا العريب الشعبي قيمته احلضارية وقدرته عىل املواكبة الفنية، التقليدية، ا

 وُتفقد بريقه الذي مازال يلفه اإلمهال والغموض.

يف معظم -املحفوظ بدت صورة املرأة  هىويف األدب العريب املكتوب والشف

ا  بوصفها موضوعا يشغل به الرجل، مطروحة -األحوال ومصدر إهلام شعري، وعنرص 

له يف ميادين الفروسية والقتال. وبقي اجلانب اآلخر، أو اجلوانب األخرى، يف  امحاسي  

شعر املرأة وكأّنام توارت يف منطقة الظل، أو كأهّنا كّم مهمل إالّ يف حدود اإلطار األّول. 

فإذا ما ورد اإلطار الثاين بدت النظرة فيه خاطفة ورسيعة متمثلة يف أبيات أو مقطوعات 

 فظها الذاكرة أمثاال  تبرب يف املناسبات.قصرية حت

أما الدراسة العلمية لشعر النساء فقليلة قد تصل إىل حد الندرة، وبخاصة إذا 

ا تواصلي   كانت حتكمها اللهجات ا أمام كثري من الدارسني الشعبية التي تقف عائق 

تدور  واملتلقني. ولذلك أزعم أن هذا البحث هو قراءة جديدة لشعر شعبّي نسوّي.

مل تطرح  من قبل  -يف حدود ما نعلم  -إشكالية هذا البحث وأسئلته حول قضية أظنها 

وهي قضية شعرية الغزل األحادي أو الفردي أو التجانيس وهو الذي يعنى بالغزل القائم 

نثى باألنثى( يف ديوان الشاعرة عىل  اجلنس الواحد ونعني به يف هذا املوضع ) غزل األ

 .(1)ويضم مائة وست عرشة قصيدة 1990عام  بنت خليفة هعوش

(2) 

بنت خليفة السويدي هي ابنة الشيخ خليفة بن أمحد السويدي،  هالشاعرة عوشإن 

وأخت الشيخ أمحد بن خليفة وزير خارجية اإلمارات العربية املتحدة واملمثل الشخيص 

أبو ظبي. وهلذه  ومؤسس املجمع الثقايف يف-رمحه اهلل  -للشيخ زايد بن سلطان آل هنيان

العائلة مكانة سامية يف منطقة اخلليج، وتربطها عالقة قربى بالعائالت احلاكمة يف دولة 

اإلمارات مثل آل هنيان وآل مكتوم. وعاشت الشاعرة يف بيئة هتتم بالعلم وحترص عىل 
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ا يف االرتقاء هبم، أما اإلناث فال تسمح هلن بتع ّلم تعليم األبناء الذكور وال تّدخر جهد 

القراءة إال يف أضيق احلدود وحتجب عن املرأة كل وسائل الظهور والكتابة واإلبداع. وقد 

استثناء بفضل إرادهتا القوية وبفضل رصاعها إلثبات ذاهتا من خالل  همّثلت السيدة عوش

 إبداعاهتا الشعرية.

ا أمام الشا عرة يف هذا املجتمع البدوي املحافظ مل يكن درب الفن واإلبداع ممهد 

وموهبتها، ولكن بفضل يقظة الفكر، ورهافة اإلحساس لدى الشاعرة وتفتح ذهنها 

في ووعيها بطاقاهتا اإلبداعية، استطاعت إثبات ذاهتا بعد حاالت من اإلخفاق املرير. ف

مثل هذه البيئة الرشقية املحافظة مل يسمح املجتمع للمرأة أن تستخدم اللغة إال أداة 

مح هلا بأن تعرّب عن نفس حبيسة داخلية، فام بالك بنشوة تتولد ومل يس تواصل اجتامعي،

حتى بداية الستينيات بأطنابه  هكذا رضب املجتمع اخلليجي التقليديعن ذاهتا الكامنة! و

ا يف أحاديث الرجال.  ا، فلم حيفظ للنساء إال بضع أبيات تأيت عرض  عىل بوح املرأة شعر 

 .ابة الوتر األخرسوأصبحت الشاعرة وغريها من النساء بمث

ا ما يتجاوز حدود الشاعر إىل اآلخرين، وهنا يكمن خطر ظهور  والشعر كثري 

النساء الشواعر يف املجتمع، حيث تنتقل الشحنات االنفعالية يف كلامت عابرة من شخص 

إذا ورد عليك الشعر اللطيف املعنى، احللو اللفظ،  "إىل آخر، أو كام يقول ابن طباطبا 

وخالط الفهم، وكان أنفذ من نفث السحر وأخفى دبيب ا من الرقي مازج الروح 
"
(2). 

ا ينّفس  ا مفرد  ا يقمع لسان املرأة، لتظل فؤاد  ولذلك كان خطر شعر الشاعرة هيدد جمتمع 

عن مكنونه يف نفثات، احتالت هلا بشتى الوسائل لنرشها بني الناس يف حني أعرض 

يك بالرد عليها واستجابة ملطلبها. فتشتكي الرجال الشعراء عن حفظها وتداوهلا، ناه

 حاهلا قائلة:  

 اْت من َوْن..  مبروب من يمنى طليبهيا ونتى ونّ 

 (3)بصوته غري لكْن..  ما حْد لو يعزي  يثيبه يزقر

لقد ظل طموحها يدفع هبا إىل عامل الشعراء، بينام ظل الرجل يتجاهل وجودها، 

اء القبائل التي تذاع يف اإلذاعة والتليفزيون ال وال يعرتف هلا بالشعر، وظلت جمالس شعر

ا، حتى جاءت مرحلة اخلالص! وهي مرح ا أو شعر  لة الظهور واالنتشار يورد هلا ذكر 

 .للشاعرة
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تبعث برسائلها وإبداعاهتا باسم -إىل وقت قريب-كعادة املرأة يف اخلليجو

ة البيان امللحق تبعث بقصائدها إىل جريد« عوشة بنت خليفة»مستعار.. وهكذا ظلت 

الثقايف الذي يصدر كل يوم سبت باسم )فتاة اخلليج( لتدخل كل بيت دون استئذان 

 الرجل الذي جتاهل وجودها. وهكذا بدأت املرحلة الثانية يف الظهور.

الشيخ حممد بن راشد املكتوم، فكانت مساندته بمثابة الشهرة فقد نالتها عىل يد أما 

الق الواقع وإليه تدين بالفضل يف ظهور أول ديوان هلا، فقد املخّلص الذي انتشلها من مز

ا  أمر بطباعة ديواهنا وساّمها )فتاة العرب( وقّلدها وسام إمارة الشعر الشعبي استحقاق 

 لشاعريتها.

إىل النور. مجع أشعاره الشاعر محد خليفة  "فتاة العرب"ديوان  ظهروهكذا 

 اهتاممه حسب رؤيته الشخصية، جاعال  د . وعمد إىل اختيار القصائ1991بوشهاب عام 

فقد قّسم الديوان بحسب الشخصيات وقوة سلطتها احلاكمة؛  متمركزا حول املديح،

فالقسم األول هو ردود الشاعرة عىل قصائد الشيخ حممد بن راشد، والقسم الثاين مدائح 

متنوعة، الشاعرة يف الشيخة ميثاء بنت حممد آل هنيان، والثالث ردود عامة، وأشعار 

شهاب )جامع الديوان( والقسم األخري خصصه للغزليات. وقد أغفل الشاعر محد بو 

ا غفل تأريخ أشعارها. ولذا كان عصي  ذكر مناسبات القصائد، واألهم من كل ذلك أنه أ

 بنت خليفة.  هعىل الدرس تتبع التطور الفني لشعر الشاعرة عوش

 معظمه يف حماور الشعر بنت خليفة يف همن هذا املنطلق يدور شعر عوش

لكننا نعنى يف هذا الكالسيكي الرئيسة وهي، املديح، والغزل والوصف والوطنيات. 

غزل األنثى باألنثى، وملزيد من التحوط املوضع بقضية جوهرية يف شعر الشاعرة وهي 

وأكرمها أن يسرتيب مريب  -واحلرص يف حق هذه السيدة اجلليلة من أي شبهة تيسء هلا 

أقرب إىل لغة املناجاة الروحية والوجد الصويف منه إىل أّي باب آخر من  هزل عوشغ فإن–

،فمنبع شعرها هو اإلعجاب باجلامل وما يرتكه يف النفس من أثر أبواب الشعر وأغراضه

أميل إىل الذوبان  -بال شك-، واملحب"احلب"وجداين من شأنه أن هيّز النفس بعاطفة 

ا-والفناء يف املحبوب، فلم يكن  يف وسع الشاعرة إقصاء املرأة بأن تكون الثيمة  -قطع 

املركزية، وهي الكائن ذو اجلاذبية رسيعة األثر، الذي يطلق يف النفس دوافعها احليوية 

حتمل كربياء املرأة العربية التي ترى يف  -يف الوقت ذاته-واستجابتها بلذة مبارشة، بيد أهنا
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ا من هذا املعطى. تدور الدراسة حول جمموعة احلب جناح العّز ال جناح الذلة. وانطال ق 

 من املحاور هي: 

 املحور األول: شعرية الغزل واالستهالل النيص 

 شعرية الغزل والتشكيل اللغوي  :املحور الثاين

 األنثى والتشكيل الصوري املحور الثالث: شعرية

 املحور الرابع: شعرية الوعي بني الواقع واملثال

 ة الغزل واالستهالل النصي: احملور األول: شعري
(1 -1) 

تعد الشعرية من مرتكزات املناهج النقدية احلديثة رغم تداخل مصطلح الشعرية 

واألدبية زمن ا طويال  إال أن الشعرية هي التي تسعى إىل كشف مكونات النص األديب 

إلبداع تعنى بشكل عام بقوانني ا"وكيفية حتقيق وظيفتيه االتصالية واجلاملية، أي إهنا 

الفني، وتبحث بشكل أساس عن هذه القوانني داخل األدب ذاته، فالشعرية؛ مقاربة 

. وال تقف الشعرية عند القوانني األدبية (4)"لألدب )جمردة( و)باطنية( يف اآلن نفسه

ومن الذين توسعوا يف  "ا األنساق اللغوية أيض   تشملواملكونات اإلبداعية للنص لكنها 

كوهن الذي بنى شعريته عىل )االنزياح(، وتتمحور نظريته حول  مفهوم الشعرية جان

املعطيات اللغوية  الفرق بني الشعر والنثر من خالل الشكل وليس املادة أي من خالل

ا( غة وليس من خالل التصورات التي تعرب عن تلك املعطيات، وعّد الشعر )انزياح  واملص

 .(5) "عن معيار يشكل )قانون اللغة(

زوايا املقوالت يف الشعرية؛ فريى رومان ياكبسون دراسة الشعرية من  كام تعددت

فالشعرية جزء ال يتجزأ  "حيث عالقتها بالعلم عامة وباللسانيات عىل وجه اخلصوص. 

ا أن الشعرية ال ُتعنى بفهم مضامني النص وأبعاده النفسية  من اللسانيات كام أنه أكد مرار 

ر ما ُتعنى بمعرفة القوانني التي حتكم بنيته وتشّكله. واالجتامعية والفكرية وغريها بقد

ولكن ذلك ال يعني انعزالية الفن إنام يؤكد استقاللية الوظيفة اجلاملية، فمحتوى مفهوم 

 عنرص هي الشعرية الوظيفة أنّ  إال الزمن، مع يتغري وهو ثابت غري – يرى كام– الشعر

 (6)."أدواته استقالل عن فوالكش تعريته ينبغي ولكن اختزاله يمكن ال فريد
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نعني هبا اخلصيصة األدبية املهيمنة يف النص  هومن ثّم فإن شعرية الغزل عند عوش

الشعري التي تشكل مقاربة أدبية نوعية وجتسد األسس النصية اجلاملية والفنية يف شعرها، 

ا جوهري  بنت خليفة جي هواملتتبع لشعر عوش ا الشعري، ديواهنا يف د أن الغزل قد شكل حمور 

ا إنساني  وشكل قيمة نوعية مهيمنة فيه، ومّثَل الغزل  ا ا ووجداني  والفناء يف اجلامل جوهر 

ا، نقي   ا ال أثر فيه لالختالف بني الرجل واملرأة يف املرجعيات الرمزية واحد  ا ومتجانس 

الذكورة املعروفة يف هذا الشأن. فالوله باملحبوب حقيقة مطلقة وجمردة عن القيم احلسية ك

ا جاء املحبوب يف لغة الشاعر أم مؤنث ا. واألنوثة رجال    كان الواله املتيم أم امرأة ومذكر 

ا، بل هو إىل نمط الرمز  حقيقي  فتذكري املحبوب وتأنيثه يف شعر املتيَّمني ال يكون دائام  

 ه.واإلشارة أقرب منه إىل احلقيقة هذا يف صنعة شعراء احلب اإلهلي أبني منه يف غري

بنت خليفة كغريها من املبدعني واملبدعات عىل مّر األزمان  هوالشاعرة عوش

وتعدد البيئات تستهدف تصوير الفكرة واملثل األعىل يف شعرها، تدعمها رؤية ذاتية تؤمن 

بقوامة الوجدان والعاطفة عىل الروح، تغمس حميطها بلمسة وجدانية، فمن احلب تنشأ 

 جوهر الديوان، وهذا ما ترّصح به:احلياة، وهو جوهر األشياء، و

 (7)فال عيش إال لّذة احلب والصفا           ويا ضيعة اخلالّن إن صاروا أضدادي

إن اإلدراك اجلاميل لألشياء يبعث يف النفس لذة مبارشة، وأما الشعر ففيه لذة غري 

ك ببرب التأثري ويتحقق ذل"ألن من غاياته  ؛مبارشة تطلق يف النفس احليوية واالنتشاء

بارع من الصياغة، ينطوي عىل قدر من التمويه تتخذ معه احلقائق أشكاال  ختلب األلباب 

 (8)."وتسحر العقول

(1 -2) 

االستهالل هو أول مفاتيح النص، وهو يتميز بقوة داللية يكتسبها من موقعه الفني 

ن رشيق ومن اخلاص به، وهو بدء الكالم، وهو أول ما يطرق السمع من الكالم كام قال اب

ا خاص  قبله  لالستهالل بنية فنية وأسلوبية خاصة به جتعله "ا. وأرسطو الذي اهتم به اهتامم 

ا عن بقية عنارص النص، وهذه البنية اخلاصة يستمدها من أن حمتوى النص  هوأسلوب متميز 

كام أن هذه املفردات سوف متتد داخل النص ، مها اللذان يوّلدان مفردات االستهالل

عىل أن الشاعر احلاذق جيتهد يف "؛ ولذلك حرص النقاد القدماء (9)"ّلد صوره وأخيلتهلتو

حتسني االستهالل. فإهنا املواقف التي تستعطف أسامع اجلمهور، وتستميلهم إىل 
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ا  . وبداية القصيدة، هي البداية املوّلدة واملهيمنة يف(10)"اإلصغاء النص وهي التي متثل بعد 

 احلال القلقة وحلظة حتويل احلدس أو التجربة "الغزل، والبداية تشكل ا يف شعرية جوهري  

التخيلية والالشعور إىل كلامت. هي كيفية حال املبدع قبل مرحلة إنتاج العملية 

. ويتمحور االستهالل أو فن البدايات عند الشاعرة عوشة بنت خليفة يف (11)"اإلبداعية

 املمدوح والرتاسل الرتحيبي. -، بلغزليةالذاتية واملطالع ا-عنرصين اثنني مها؛ أ

 الغزلية واملطالع الذاتية - أ – 2 - 1

ا، حتى كاد أن  ا واسع  لقد شغلت املطالع الغزلية يف اإلرث الشعري العريب حيز 

يكّون اجلزء األعظم من الرتاث احلضاري األديب، يمتزج يف كل قصائده منذ العرص 

والوصل والوجد القصائد من مطالع الغزل  اجلاهيل وبشكل متواتر فال تكاد ختلو

اخليّص من ":واهلجر، حتى ُأطلق عىل اخليّل منها كام يقول ابن منظور يف لسان العرب

. ويف ذلك تنافس الشعراء بتصوير عواطفهم الغضة جتاه (12)"الشعر وهو ما مل ُيتغزل فيه

 املرأة.

ا مل  هلكن الشاعرة عوش يسلكه غريها، وأن بنت خليفة استطاعت أن تشق درب 

تكون عالمة فارقة يف عامل شعر الغزل بشقّيه الفصيح والشعبي. ويف هذه الدراسة ال 

أقصد الشاعر بكونه ممثال  لتيار فني بقدر ما هي استثناء فارق، ال يمثل ظاهرة ولكنه تّفرد 

ا يف مفهوم احلب ا عتيد  والغزل  ال ختطئه العني وال ينكره العقل، لقد متكنت أن تكرس قيد 

ا أعتى وأشد رشاسة  منذ العرص اجلاهيل حتى الوقت احلارض، واستطاعت أن تكرس قيود 

وهو البيئة القبلية التي تعيش فيها، وذلك بام ُأوتيت من يقظة يف الفكر ورهافة يف احلس 

ا له. ومما ال شك  حني تصدت ملوضوع الغزل يف شعرها، وهو غرض كانت املرأة موضوع 

صعاب يف ذلك، فالتغري يف املجتمعات أسهل من تغرّي العقليات، ألنه أهنا حتّملت ال

املكّون املرتبط بالعنارص املعنوية والثقافية، وهي قيم ثابتة وراسخة من ِقبل أجيال سابقة 

 ال تتزعزع. 

ومما يعّزز هذه العقليات وسائل الضبط االجتامعي )كالم الناس ولغطهم، 

تغيري رواسخ الناس ونمط  -يف املجتمعات املحافظة -واحلالل واحلرام( ولذلك يصعب 

بنت خليفة يف جمتمعها املحافظ، وبخاصة يف موضوع  هتفكريهم. وهذا ما واجه عوش

يتسم بطابع ذكوري كفن الغزل. هي من جانب ال جترؤ عىل التغزل يف رجل ومل نجد هلا 
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ا يف ذلك. فتقع الشاعرة املبدعة يف فخ املحذور وعدم القدر ة عىل االنسجام مع نمط شعر 

ا تعرّب فيه عن ذاهتا وابتكاريتها التي مل وواقع احلال، فتتخذ منحنى إبداعي  التفكري  ا جديد 

 يسبقها إليه أحد. تقول يف مطلع قصيدة املديح متغزلة يف أنثى:

 محااااااْم يلااااايّل باااااالّلعي ماااااوِجِعنّي

 يسااامع بكااااْي وفاااوق عاااوده يغنّاااي

 يّن مااا اْدري طاارب لااو ماان شااقا بااْه يااو

 أشاااكي حبياااب  باعاااد الااازول عناااي

 أشااااتاق شااااوفه لااااو يفيااااد التمنااااي

 وإْن الصااااابا نسااااانس هواهاااااا ْوَذيّن 

 َتااااَوْه صااااغري  مااااا كَمااااْل زوْد ساااانّي

 بيااااات  قاااااديم  يف املثااااال معجبنّاااااي

 لاااو يكثاااارون الااايّل هبااااْم مسااااتظني

 لاااو مااان حياااايت ينْعطاااى ماااا حمنّاااي

 ياااا حامااال املرساااول واخلاااّط مناااي

 قااام.. يمااااْم حممااااد وخااااّل التعنّااااي
 

 أرّقااْت جْفاان  بااات ليلااه صااحاوي 

 يشاادو وأنااا حااايل بعظاام الاابالوي

 يْل مْن لفا واْمسى عىل العاّش ضااوي

 إالّ لناااا باااني القلاااوب النجااااوي

 لااو كااوْن لااْه بااني الرعااايني شاااوي

 هْبديااْه ماان شااوقي وغاازيل غناااوي

ا حاراوي  عمر الزهور بخماس عرش 

 وصااف  رواه ماان الشااعر كاال راوي

 ساااويبااو زيااد مااا يسااواه عناادي إمْ 

 عمري وروحاي عان حياتاه فاداوي

 بأبياااْت شااْعر  مااا نظمهااا اخلااالوي

 (13)لبااْو ْجسااْيم و بلَغااْه قااوْل هاااوي
 

تبدأ القصيدة بمنولوج خفي وتفجع مرير من أمل الفراق وهجر احلبيبة للشاعرة، 

ا لواعج شوق وجفوة وصال. ولطاملا  وتظهر صورة احلامم يف أيكه يغني ويطرب مثري 

مها للشاعرة احدإوتظهر املقابلة بني صورتني . (14)الشوق والبكاء إليه نسبت العرب

وأرقها يف مكابدة احلب وصبوته وعناء الفراق والوجد، وصورة احلاممة التي تغني طرب ا 

ا، وتزيدها اجلمل الفعلية )يسمع، يشدو( حيوية، فتعتمد عىل تفعيل حاسة الصوت  وشوق 

مل اإلنشائية فتحقق التوزان بني رتابة الوصف، يف رسم الصورة وإْنطاقها. أما اجل

وبوعي -وتناسق النرب الذي تعتمد عليه يف إحداث املوسيقى الداخلية. والبد أهنا تدرك

أن شعرها مسموع ومغنّى، فالبد أن جتمع بني قوة إحياءات البيت الشعري  -منها

ا باالمتدادات الزمنية )ما أدري طرب.. أو من حالة الشقاء يئن(، و يربز االستفهام منكر 

حال من يعود إىل إلفه كل مساء، بينام تواجه هي الصد واحلرمان يف كل مرة، فقد عزمت 

نك عىل يّدان حبيل مثنّي(، ويف )چاحلبيبة عىل ذلك اهلجر، واستساغت منهج القطيعة 
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املقابل يظهر الرجاء )يا صاحب املعروف( ويزداد الطلب والتذلل يف مّد حبال الوصل 

ون أن يستجيب لضعفها قلب صّده اجلفاء، ويظهر التمني أن تكون هلا من سائر اخلدم د

 )ولو كنت له من بني الرعيان شاوي( وهي أدنى املراتب يف اخلدمة.

ويف مواجهة اإلنكار ال يسعفها إال منهج العذريني يف التواصل مع من حيبون، إهنا 

إذا نسنس هبوهبا حتمل يف ثناياها الغناء  الطبيعة التي ال تبخل عليهم بوصل، فريح الصبا

املفعم بخالص صبابة قلب جار يف وصله صدود احلبيبة، وال غرو ! فهي طفلة غريرة ال 

تتجاوز اخلامسة عرش من عمرها )توه صغري ما كمل زود سني..( وتصفها بشكل 

تلفتها،  تفصييل، تشبهها بالغزال يف مراعيه حيث اخلبرة والرخاء، هلا عنق )الرشا( يف

وعني )املها( يف مجاهلا اآلرس، ولوال خضاب يزين أناملها ملا أدركت ماهيتها من قوة 

الشبه بينهام. ولطاملا انتهج الشعراء تشبيه حبيباهتم هبذا املخلوق الوديع واجلميل يف 

يف الذاكرة  -صحرائهم، إن حبيبة الشاعرة قمة يف االكتامل )كأيب زيد( وهو كناية اجتامعية

عن الشخصية املتميزة واملكتملة. ولذلك تلتمس هلا األعذار بل  -معية يف اخلليج اجل

تبالغ يف رجاء بالوصل، وتفدهيا بالروح وال تبخل هبا يف سبيل إرضائها )لو ِمْن حيايت 

ينْعطى ما حَمنْي( ثم تتحول القصيدة إىل غرض املديح بحسن ختلص مجيل ومنسجم، إذ 

ملطالب لألمري الشاب الذي اعتاد عىل تفريج الكرب ورد تنقل هذه األشواق وهذه ا

املظامل، يف لغة نسائية حتمل دالالت احلب والتقدير والتدليل من خالل بالغة التصغري )بو 

 جسيم( إنه أبو القاسم حممد بن راشد املكتوم.

تسيطر جدلية الغياب يف هذا املحور عىل مطالعها الغزلية )أكثر من عرش قصائد(، 

ة )الغياب / احلضور( هي الثيمة املركزية التي تتولد منها البنى الدوال الفرعية من وفكر

وجد  وأمل وفراق وبكاء، وتدّعم قوة استحضارها يف ذهن ونفس املتلقي باستدعاء 

 مكونات البيئة اخلليجية املحيطة هبا يف رسم الصور والدالالت، تقول:

 خلٍّ هويته خيتلف يف اهلوى ذوقه

 خيْذ القوم وقّفا وانا توَقهَخْذين و

 وْنيت وّنْة يْل من الذود مفروقهْ 
 

 هَلْْل الطَّرْب والَغْي يف شوفه إعشاقه 

 وانا عىل ردود السلب ماليْْه طاقهْ 

 (151يوم اسلوهبا غايلٍّ يصعْب فراقهْ 
 

بنت  هفكرة الغياب، وانبتات الوصل فكرة مركزية يف عشق املطالع عند عوش
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احلبيبة ليست كسائر النساء. تستهل البيت بالتعبري عن مدى استغراقها يف خليفة، فاملرأة 

املحبة والعشق هلذه األنثى، و مدى املعاناة من صدودها، فمفردة)احلبيبة( يف البيت تأيت 

نكرة مقصودة )خلٍّ هويته( حتى ال خيتلف اثنان يف االنبهار بجامهلا ورفعتها ومتيزها عن 

سّواه صاغه عىل فاقه( فقد صنعها اهلل بعناية ومتّهل شديد فأتم هلا سائر اخللق )اشهد اليل 

 . احلسن والكامل فكانت املثال ألهل الطرب وعاشقي اجلامل

ولكن احلبيبة ال تأبه بمعاناهتا وال ترحم عجزها )وانا عىل ردود السلب ماليْْه 

ليجية التقليدية طاقة(. وتؤكد املعنى باللجوء إىل الصورة األنثوية يف املجتمعات اخل

املختزنة يف الذاكرة حيث تستعري صورة الناقة وحنينها )من الذود مفروقه( وقد ُسلب 

منها صغريها كمعادل موضوعي حلال الشاعرة، وكام كانت احلاممة يف مواقف متكررة 

 أخرى.

ويف هذه القصائد الغنائية تعتمد الشاعرة يف بنائها عىل هذه األصوات املتعددة 

ا وبام حيدثه األثر املوسيقى الداخيل من هذه احلروف املهموسة )اخلاء واهلاء وتكراره

والسني(، وتظهر هاء السكت وهي إحدى لغات العرب والتي ال تزال مستخدمة يف 

هلجات اخلليج إلظهار هَبر النََفس، وانبتات القدرة والعجز عن املقاومة يف حتّمل هذا 

ألفعال وآلية احلركة التي حتدثها هذه األفعال، الصدود. ولذلك ختففت من استخدام ا

فهذه املناجاة ال تليق هبا إالّ تقنية األساليب اخلربية. وبذكاء شديد تضع الشاعرة )األنا( 

بد أن  موضع الفاعلية املحّركة للنص بتدفق مشاعرها وأنني أملها وحاهلا النفيس الذي وال

ا من املتلقي وذهنيته  ا يثري استجابة وتعاطف  الثقافية. وبخاصة أهنا تبتكر أسلوب ا صادم 

ملشاعره وخرباته يف الغزل وهو غزل األنثى باألنثى، هي صدمة اجتامعية /ثقافية للمدرك 

 .الذهني والنسق األخالقي للذاكرة اجلمعية للفرد

وال شك أهنا تدرك أن هذا النسق من املطالع هي مطالع تقليدية يف بناء القصيدة 

العرص اجلاهيل وما بعده فقد حرص عليه الشعراء والنقاد حلفظ هذا اإلرث العربية منذ 

األديب من التحول أو التغيري، وألن هذا النمط من االستهالالت حمكوم عليه بنسق ثابت 

 فإهنا تلجأ إىل تغيري بنية االستهالل واملطالع بتحويلها من الذات إىل املوضوع.
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 رتحيبي املمدوح والرتاسل ال    -ب  -2 -1

وهي املرحلة التي انترش فيها شعر الشاعرة عن طريق الرتاسل والردود بينها وبني 

 األمري الشاعر، وال يعنى هبا تراسل مدركات احلواس باملفهوم النقدي.

فك تنقل حالة من حاالت اخللود التي لن تن األفاظ   -وال يزال-لقد كان الشعر 

ا من أشكال بل وحتمل ألفاظه شكال  خاص  "لناس، ا يف اتتكرر وكأن هلا قانون ا رسمدي  

ا -ضمن ا–املعرفة، وحتمل  ؛ ولذلك كان خطر انتشار شعر (16)"الوجود أبعاد من بعد 

ا حمافظ ا.  الشاعرة هيدد جمتمع 

ولكن الطموح واإلرصار يدفعان هبا إىل عامل الشعراء، ولو كان باسم مستعار 

حق الثقايف الذي يصدر كل يوم سبت. وتتخذ من لتنضم مع شعراء جريدة البيان يف املل

اسم )فتاة اخلليج( ثم )فتاة العرب( وسام  حيقق لشعرها االنتشار بالرتاسل املستمر مع 

، ومن ثم بدعم من أمري البالد الشيخ حممد من جهة ثانية.  جريدة البيان أوال 

رة يف غرض ومن هذا املنطلق أصبح الرتاسل هو املفتاح األول لقراءة نص الشاع

املديح، وألهنا تتعامل بوعي مع الرجل ويف جمتمع ذكوري وخاصة مع األمري، فهي ال 

ا  جترؤ فيه عىل مبادأة الرجل، وإنام املبادرة تأيت من األمري فهو الشاعر الفحل، وهو أيض 

من جانب آخر، ومهمتها بعد ذلك أن خترج إىل اآلذان "املوضوع "من جانب و "املحفز"

ها، وتستخرج بموهبتها عبقرية اللغة ودالالهتا، وهي يف مطالعها تتعاىل عىل مكنون شعر

ا -املطالع التقليدية الغزلية  وذلك بالتحول إىل تقنية الرتاسل وهو ما  -التي حتكمها وجوب 

يكّون الشطر األكرب من قصائدها، وتبدع يف االستفاضة فيه بغزارة اجلانب النفيس حيث 

ا بعد شطر، تتكئ عليه بأنوثتها،  ا، فتنمو ألفاظها بذلك شطر  فال خُتفي وهل ا وال فرح 

ا تتحقق هلا الفرادة عىل شعر الرجل، ومن  وتزداد امتالء  بأبعادها الوجدانية، وبذلك أيض 

 أمثلته قوهلا: 

 أحّب من حبّك ردود املراسيل       ودااى رّد منشامنشود لَِك مني عل

 (17)ه املخاميلاا حِوتْ ادرٍّ منّقى م          وأصفى من اللولو نظامه بالعقود  

 ففاقت – كأنثى –ورس تفوقها هو قدرهتا عىل توظيف الداللة النفسية لأللفاظ 

ا املمدوح ختاطب ال هي. الرجال من أقراهنا  لغة تقدم بل فحسب، بالشوق مفعام   خطاب 
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. ووجودها راريتهااستم ضامن وفيه احلياة، تنشأ احلب فمن املحبني، سائر هبا يتخاطب

اجلديد واملبتكر بام يليق باألمري وهبا، فهام رشيكان أو قطبان  بتقديم تعد الثاين البيت ويف

متجاوران. تصنع صورة متفائلة زاخرة بثراء مادي، فالّدر واللؤلؤ أغىل ممتلكات اخلليجي 

اجلوهر  يف تلك الفرتة، والستخراجه والغوص عليه تفنى يف سبيله األجساد. ولذلك هو

 الغالب يف معجمها الشعري.

وهو دّر خمتار بعناية وباقتدار، )ماحوته املخاميل( وهي قطعة اجلوخ توضع فيها 

مل تالمسه أيدي الرجال يف األسواق،  هللبيع، ولكن دّر عوش عرضها حالالآللئ 

وصورها مبتكرة مل تعرفها عقول الشعراء. هو متجيد لشعرها ووعي حارض بتجويد 

وانتقائها متساوية كاللؤلؤ املنضود من حيث اللون والصفاء واحلجم املتساوي الصور 

 حتى يكتمل العقد بام يليق باملمدوح والشاعر. 

وهذا ديدن الشاعرة يف نظرهتا اإلجيابية لذاهتا، فهي تقف حماذية لألمري يف مطالعها، 

ولكن رسعان ما  وحضورها دائم يف القصيدة يف احلب والنظم فهام قامتان متساويتان،

خيتفي كربياء الشاعرة خلف قيثارة الرتحيب والفرح الصادق هبذا الرتاسل، تنساب 

األلفاظ واملشاعر بسهولة )من غري ضابط(، تصوغ الصور مع حسن النغم، وتتخذ من 

قصيدة املديح وسيلة إلظهار الشوق وصبابة الوجد للمرأة احلبيبة من جديد، ويف صور 

 ّمل هذا الرتاسل معاناهتا يف احلب: تأسيسية يف النص حت

 مرحباااا ملياااون باخلاااّلْ العتاااوب

 يل وداده يضاااااامحل إال هاااااادوب

 راحتاااي فااايكم وتعاااذيبي عاااذوب

 إن بغياااات أتّوبااااه عّيااااا يتااااوب
 

 صااابكم عناادي كااام شااهد العساال 

 لااايس كااااملربوم يف نساااْج او غااازل

 ال وال عاااانكم يعوضااااني بِاااادْل 

  (18)وإن عذلتاااه ياااوم راواين زعاااْل 
 

وع من القصائد حيكمه وعي الشاعرة الفني بأنه استجابة، وحيكمها بشكل هذا الن

أكرب أنه خطاب مرسل، إىل متلقيه، تعتمد فيه الشاعرة عىل الفعل واالستجابة للحركة 

الشعورية عند املتلقي )املمدوح(. غري أن )جدلية الغياب( للحبيبة ظلت هي األبرز يف 

بالنسق الشعوري املسيطر عىل الداللة يف مضامني هذا االستهالل الرتحيبي الذي ارتبط 

سمية تتوالد يف بنية القصيدة، وتدور يف دائرة اهلجر ومكابدة النص، وظهرت اجلمل اال



  السويدي حممد فاطمة 
  

 

 

           
          

 

146 

احلرمان، حتى وإن افتقرت إىل التخييل والصور استبدلته األبعاد النفسية وقوة العاطفة 

 واإليقاع املوسيقي لألصوات وامتداداته الشعورية.

ثمر الشاعرة التقابل بني ثنائية الوصل واهلجر، وبني املعلن واملضمر يف إثراء وتست

تأويل النص. فالوداد من طرفها مستمر، ولكنه حب من طرف واحد، فهي حبيبة متعنتة 

ومتشابك  ئيف وصلها تتعمد تعذيب الشاعرة باحلرمان، وتظهر املقابلة بني حب مهرت

متامسك كالنسيج املكتمل. ويضفي عليها الطباق  كاهلدوب )اخليوط(الواهنة، وبني حب

ا ذ حلن متجانس حمكوم بتغري  ايف الراحة /العذاب، واجلناس بني العذاب /العذوبة تنويع 

الشاعرة وروحها املعذبة يف حب هذه األنثى وصدودها، ثم يكتمل املشهد  "األنا"مواقع 

 .بكلامت نثرية تثري النص بمدلوالهتا النفسية االجتامعية

وهبذه الروح الشعبية، يتحقق األفق اجلاميل الذي يتيح للقصيدة تنشيط املخّيلة من 

جانب ومّدها بالروح املحلّية لترسي يف النص استجابة املتلقي من جانب آخر؛ )إن بغيت 

أتّوبه عّيا يتوب( إهنا معاناة قلب معاكس ال يستجيب، فال توبة يف احلب. وهكذا كان 

ا من الشاعرة يف تكوين بنية النص التامة الذايت واملوضوعي وعي  ل بجانبيه االستهال

 .(19)"فاالستهالل ليس ابتداء  للقصيدة وإنام هو تأسيس هلا"

وتتخذ الشاعرة يف خامتة القصيدة املنحى نفسه، فإذا كانت نقطة االنطالق بالغزل 

االجتاه نفسه، ما  جري ا عىل تقاليد القصيدة العربية فإهنا حترص عىل تأسيس مضموهنا يف

بني الغزل واملديح حتى تصل إىل خامتة القصيدة بالوجد والتفجع ذاته، يف تقنية دائرية ما 

بني املطلع واخلامتة، وتسعى سعيا حثيثا لربط املعاين الداللية وتضافرها يف سياق القصيدة 

 بأجزائها، ومثال ذلك قوهلا: 

 دقات قلبي كنّها يف احلشا دّف 

 ينسكب دْمعيْه نّف من موق عيني 

 أبكي وليت أن البكا يل قىض شّف 
 

 واليوف له بني احلنايا عزيفي 

 لو آنا مسحته ما يكّف الذريفي

 (20)لكن زّوْدين عىل الويج هيفي
 

أما إذا استخدمت املطالع الرتحيبية يف االستهالل فإهنا تعمد إىل اختتام القصيدة 

ا يف الشعر الشعبي، ولكن اجلانب الشعوري باحلكمة والدعاء، وهي طريقة تقليدية أيض  

لدالالت األلفاظ حيمي اخلامتة من أن تكون مقحمة أو زائدة ال تدعم السياق، فقدسية 
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 اللفظ الديني وشحنته االنفعالية حتمل املتلقي عىل التفكر: 

 وداار الوجاى النبي اهلاشمي سالاوصالة هندهيا مع اخلتم تكميل        ع

 (21)من الذكر تنزيل        سورة عبس واقرأ باسم ربك أُو هودإعداد ما يتلو 

تبقى العتبة األوىل يف النص موضع قلق وحرية، وهي عنوان القصيدة، هل كان من 

 غالب وهذا – ؟عمل الشاعرة؟ أم أنه من عمل حمرر الصفحة الثقافية يف جريدة البيان

. الشعبي الشعر يف التقليدية الطريقةوب املطلع من جزء هو عنوان ا حتمل فالقصائد ،- الظن

ط الضوء عىل اجلوانب األسلوبية تسلي من بد ال النبطي، العريب الشعر يف النص ولتحليل

 اخلاصة به. ولكل حمور من هذه الدراسة خصائص )املشاهبة/ املفارقة(:

 احملور الثاني: شعرية الغزل والتشكيل اللغوي
ا عن روح العرص، بنية النص -يف األساس  -تشكل اللغة  ، وهي تكشف أيض 

ا للرشوط واملعايري الثقافية لبيئة الشاعرة، وتكشف يف الوقت ذاته  وقيم املجتمع وفق 

مقومات شخصية الشاعرة الفنية والوجودية، فاألسلوب هو الشاعر نفسه ولقد ارتبطت 

كل بنت خليفة بالتشكيل اللغوي ذلك أن اللغة تش هشعرية الغزل عند الشاعرة عوش

األسلوب ومن األسلوب الشعري تتشكل املعاين الشعرية وتتفجر ينابيعها ودالالهتا، 

؛ األول هو هولتوضيح ذلك نقف عند مستويني للتعبري اللغوي الشعري عند عوش

 املستوى الصويت، والثاين املستوى املعجمي والداليل.

  الصويت املستوى- 1 – 2

ا ملستوي الصويت للشعر الشعبي حملي  يف ا فرضت اللهجة املحلية أبنيتها اخلاصة

ا، وهذه السمة أدت إىل كثري من التجاهل للشعر الشعبي العريب بعامة واخلليجي، وعربي  

فلقد أحاط باألدب الشعبي يف منطقة اخلليج كثري من التنكر واإلمهال والشكوك يف قيمته 

هنا وسلطة ذائقتها، وبني اللغة وانتامئه، نتيجة هلذه الثنائية بني اللهجات املحكية وفنو

فظهر فريق ال يوليها اهتامم ا، بل يوّد أن يدّسها يف الرتاب بدعوى متجيد اللغة  "الفصحى. 

الفصحى. ويربر الباحثون هلذه اإلشكالية أسباب ا منها أن الزمن أو فرتة انتقال الشعر من 

وض لشح الوثائق النمط الفصيح إىل النمط النبطي الشعبي هي فرتة اتسمت بالغم

املدونة، وأسهم اتساع الفجوة الزمنية بني الشكلني يف بناء جدار من هذا التوتر اجلديل بني 
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بني مؤيد ورافض. ولكن يشري الباحثون يف هذا املجال  الفصحى والعامية، واليزال قائام  

والبد أن . (22)"إىل قضية مهمة وهي أمهية التفريق بني اللحن يف اللغة وبني عامية اللغة

 نشري إىل عامل مهم وهو تفيش األمّية يف تلك احلقبة يف اجلزيرة العربية.

ا شعبي ا، إذ يواجه املتلقي لشعر  كان ال بد من هذه اإلضاءة والبحث يتناول شعر 

ا فمثال  لفظ  فتاة العرب مشكلة حتول األصوات وتطورها اللغوي، وإن كان أصلها فصيح 

ل وأصله: ذاد يذود، أي: دفع، وفيه انتقال للداللة، وظاهرة )الذود( يرد كناية عن األب

املزج الصويت فمثال  ضمري املخاطبة املؤنثة )كأنك( تنطق الكاف باملزج الصويت بني 

، بينام القاف تنطق كاجليم القاهرية، وختتفي مهزة القطع لتحل حملها )چ(الكاف واجليم 

ة وغريها كثري يمكن النظر إليها يف مهزة الوصل وكذلك شيوع السكون يف أول الكلم

 مظاهنا فال يتسع هذا البحث لذلك. 

 ويمكن االستدالل عىل ذلك يف قوهلا:

 

 أنا ِمْن قبل ما اُشوفِك بعيني يالغيض سايل

 يقولون النّيا والبعد للمشتاق قّتايل
 

 ومن شفتك تِنَّقْض جرح  يف قلبي أعدي به 

 (23)هولوال الشوق للمشتاق ما لّذْت مشاربي
. 

( چفالقاف يف األبيات السابقة تتحول يف نطقها كاجليم القاهرية، والكاف تنطق )

 وهكذا.

وهناك ظواهر نادرة يف هلجات اخلليج، منها ظاهرة األصوات املتحولة وإن هي 

لغة من لغات العرب كإبدال اجليم ياء )جديد/ يديد( )الشجرة /الشرية( وشاع ذلك كام 

هذه " وابن سيدة يف قبيلة بني متيم، وحكى أبو زيد قراءة بعضهم: يذكر أبو عيل القايل

ا استخدمت الشاعرة )هاء (24)"وال تقربا هذه الشجرة"يف قوله تعاىل: "الّشرَية . وأيض 

ا متداوال  حتى صارت ظاهرة صوتية يف شعر عوشة  السكت( يف بناء الكلمة استخدام 

 ومثاله: بنت خليفة. 

 هْ حااااااّد مااااااثيل باااااااْت  مْشااااااجنّ 

 واْغتااااانَْم ماااااْن وْجااااادي ْاْلَوّناااااهْ 
 

 حلِااااااْم طْيااااااف  َمااااااّر خّطااااااايف 

 (25)ياااااوم كاااااالٍّ باااااالكرى غااااااايف
 

وهاء السكت بعد ياء املتكلم )لغة( كام يذكر سيبويه يف كتابه، ويذكر ابن األثري يف 
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فلام أضيفت إليها هاء السكت أضافت إليها  "فضل ظهورها يف فواصل آيات القرآن 

ا عىل  .(26)"حسنها وكستها لطافة ولباقة حسن ا زائد 

 املعجمي  وحقوله الداللية  املستوى- 2 – 2

ويعنى بتحديد البنية الداللية املعجمية، ويعتمد حتليلها عىل سياق النص لبيان 

ا  العالقات الداللية يف هذه الكلامت وكيفية توظيفها يف هذه النصوص. وقد وردت كثري 

 عىل النحو اآليت:ليفة بنت خ هيف تعبريات الشاعرة عوش

  األلفاظ الدالة عىل اإلنسان )املرأة(: حيث ال ترد األلفاظ الدالة عىل املرأة بلفظها

 اخلشف – اجلازي – الريم – الغزال –الرصيح، وإنام ترد بشكل جمازي. منها: الظبي 

 أما. املها –( خدر بيضة) اخلدر من بيض – رعبوب - اخلود – غنج– الكنس اخلّرد–

 –ارشة وبرتدد كثري، منها: العني مب ترد فإهنا املرأة جلسد احلسية الداللة ذات لفاظاأل

 - الردف– اخلرص - الريق – الشفاه – األسنان – الكف – أدعج-البابلية العيون

 .الشعر – القوام –الساق- الكشح

 نام واأللفاظ الدالة عىل الرجل: ال يرد لفظ الرجل كمفرد بلفظه أو عىل جزء منه، وإ

 – الليث – األخالق دمث – املناعري شهم  –يرد يف صيغ للصفات: كريم، سخي 

 معنية وكأهنا باملمدوح خاص وهذا. صنّاع – منّاع(: فّعال) املبالغة صيغة ويف. اخلادر

 – الناّمم– العّذال – العاشقون: مفردات تظهر اآلخر وعن. األسامء ال األفعال برتديد

لية دال عالقة ويف الديوان يف الرجال من الغالب املجموع يشكلون وهؤالء احلاسد،

 سلبية. ويرد لفظ األجانب وبشكل قليل، ولكن يف سياق احلذر منهم.

  اشتهار عىل جمازية داللة يف ويردان القمر، –األلفاظ الدالة عىل الطبيعة: مثل الشمس 

 النجم لفظ بني متالزمة عالقة ويف العاشقني، أرق سياق يف ترد النجوم،. املمدوح

- الدوق – الومل – الغبيب –لبحر: املوج ا نجد وكذلك. والفراق واحلزن والليل

 يف لتفوقها املجازية بالداللة األلفاظ هذه ترتبط. البندر – الشواطئ-الرشاع – السفن

 الشعراء من غريها وبني بينها الشعر جمال يف والتحدي الفخر سياق يف فرتد الِشْعر،

وهناك ألفاظ دالة عىل الطبيعة أيضا وردت يف  .راشد بن حممد الشاعر مرياأل باستثناء

 احليا -الغيث – الغامم –احلقب  – املطر –مثل؛ اآلثار العلوية: السحاب  هشعر عوش

 يف األلفاظ هذه وترد. الوسمي - الندى– السيل –( اخلليج هلجة يف املطر به ويقصد)
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 وبآثاره بصوته تستمتع الصحراوية، البيئة يف ةاحليا عصب فهو باملطر االستبشار سياق

 ابية يف حتويل القفار إىل مروج خبراء. أما األهنار: شط الفرات، هنر جيحوناإلجي

 رتد يف دالالت أسطورية، ويف سياق االستعراض واملباهاة بالتفوق الثقايف.ف

  ومكابدة ىوالضن بالسهر ويرتبطان: الفجر –األلفاظ الدالة عىل الزمن: مثل الليل 

 .العشق من يناهلا الذي واألرق القلق

  ومن األلفاظ التي تستوجب النظر، لفظ الشيب الذي ال يرد يف داللته احلقيقة الزمنية

 وإنام يف استعارة ترصحيية عن شيب القلوب من املعاناة وهجر احلبيب.

 ا للداللة  األلفاظ الدالة عىل احليوان: مثل لفظ الغزال ومرتادفاته: يرد كام ذكرنا سابق 

عىل املرأة. ولفظ احلامم: اسم كل مطوق عند العرب، فمنها القمري والدبيس، وهذا 

اجلنس الذي تنسبه العرب إىل البكاء والشوق. وترد ألفاظ الراعبي والقمري والورقاء 

ا الرتباطها بإثارة الشوق واحلنني وكمعادل موضوعي للشاعرة يف البكاء وشدة  كثري 

 الوجد.

 األملاس – األصفر – الذهب –مثل العسجد  :فاظ الدالة عىل أدوات الزينةاألل- 

 –( للساق زينة) اخلالخيل –( لألذن زينة) البلبكي –(العقد) النكلس - اجلامن

أكربها حجام   (G- one) جيوان – اليك -: ومرادفاته واللؤلؤ. الزنود – الطوق

. ويرد لفظ املقارنة جمال يف ويرد حجام   اللؤلؤ أصغر: اخلشري – اجلامن –الّدر  -ووزن ا

ا  الذهب ومرادفاته للداللة عىل الثراء. ويأيت لفظ اللؤلؤ ومرادفاته بصفته، كام يرد أيض 

ا للِشْعر وألفاظه التي كالدرر. وأما الداللة الثانية فريد  بدالالت جمازية، فمرة وصف 

. املالبس: اخل ا ألسنان املرأة لون ا وصفاء  -خ اجلو – الديباج – احلرير –ز الّدر وصف 

 املرأة زينة ومن. للرأس حريري غطاء الشيل –امّلزّري )املالبس املذهبة(  -املخمل 

 عطور - الزعفران – الرحيان – األذفر – العود دهن – الفل: العطور العربية؛

 فال والرفاهية الثراء وعىل املرأة زينة عىل داللة ذات األلفاظ هذه وكل. املعاريس

 يسار.وال السعة ذوو إالّ  يقتنيها

  مليون( وترد يف سياق الرتحيب باملمدوح والرتاسل معه، األلفاظ الدخيلة: مثل(

َيْك )رقم واحد( وترد يف سياق الداللة  -وكذلك )َلْك: مفردة أوردية تعني مئة ألف( 

 عىل الفرادة والتميز.
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ا يف شع بنت خليفة يف حمور  هر عوشهذه هي أهم املفردات املعجمية وأكثرها تردد 

الشغف باألنثى، وليس القصد تبويب الكلامت وتنسيق املجاالت، ولكن هدف الدراسة 

تصنيف املعاين كام تتكون يف بيئتها اللغوية ويف عقل املجتمع ونفوس أفراده وعرّبت 

فظ الشاعرة عنها بالكلمة، فتضيف إىل مجال سياقها مجال البساطة، ودون أن تتأثر قوة الل

 أو ترتاجع شحنته االنفعالية، وال تتعثر فيه بتكلف أو اّدعاء.

حيث تبني الشاعرة معجمها الداليل من الفصيح املتوارث، مع تداخل لبعض 

األلفاظ باللهجة، وتغرّي يف خمارج بعض احلروف، وتغرّي يف بنيتها النحوية، وهي يف كل 

العرب األوىل القديمة )اجلاهلية( يف  ذلك متتح من روافد بيئة بدوية قريبة ومتصلة ببيئة

 مظاهرها الطبيعية واالجتامعية.

يف هذا املحور اجلمل االسمية  -تقريب ا- أما عىل مستوى بناء اجلملة فقد تساوت

واجلمل الفعلية، وإن برز االستخدام املتكرر لألفعال وازداد ظهور األساليب اإلنشائية 

بناء اجلملة الفعلية أكثر األبنية داللة يف التوسع وبذلك يصبح "واّطرادها يف بناء النص 

 .(27)"ألن الفعل بطبيعته خاّلق  ؛واإلحالة والتفكري

 شعرية األنثى والتشكيل الصورياحملور الثالث: 
  املفهوم – 1 – 3

وهي اخلصيصة األدبية املهيمنة يف النص  هويعنى بشعرية األنثى عند عوش

نوعية جسدت األسس اجلاملية والفنية يف شعرها،  الشعري، التي شكلت مقاربة أدبية

بنت خليفة جيد أن القصيدة الشعرية املرتبطة باألنثى قد شّكلت  هواملتتبع لشعر عوش

ا جوهري   اعرة فقد اتبعت الشديواهنا الشعري، وشّكلت قيمة نوعية مهيمنة فيها ا يف حمور 

ا نوعي   وهنا تصف الشاعرة املرأة باملحبوبة،  ا وهو تأكيد شغف املرأةيف هذا املنحنى مسار 

ا حسي ا، يف جسارة وحتدٍّ  ألعراف املجتمع، وهذه سمة تظهر يف مدائحها للشيخ  وصف 

حممد بن راشد. إذ تتناول صورة األنثى يف جتسيد كامل تصف فيه العني والشفاه والريق 

زهى املالبس واخلرص والكشحني والساق واملشية بغنج ودالل تزينها بأغىل احليّل وأ

املذهبة، وتصّور السناء بوجه األنثى وضياء لوهنا من خلف غالالت الشيل الشفافة. 

)املثال( الذي يشغف به قلب الرجل العريب للمرأة، وهو من  وهي يف وصفها هذا تصّور

ه املثال البدوي الذي إنجانب آخر يؤكد شغفها هي هبذا النوع من اجلامل النسوي، إذ 
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ا يتالءم مع الذوق العام املعروف يف منطقة اخلليج (28)املمدوح يتالءم مع ذوق ، وأيض 

 . تقول يف وصفها:(29)العريب ويف ذلك الزمن

 أظن الايّل تصادّى لاك قاوام ماايِس فّتاان

 جتاذهبا ردوف  تنتصف والقّد غصاْن الباان

 وِدعْج هبْن جياد السحر مطلوقه بغري عناان  

 رحياانوثغر  به مجاان الاّدر باني الشاهد وال

 يعسعس ىف سامها ليل منشاول  عاىل لاْردان

 عنود  من خشوِف الريم مرباها خليج عاامن
 

 ذات اخلااال واخلالخاال والّدّقااه حتّليهااا  

 وكشحني  هظيمه ملتقاى الشارّبين يطوهياا 

 ونباال  ظّمنْتهااا احلاااْظ مااا ختطااي مراميهااا 

 رحيق فيه ممزوج الّشافا لاك مان أشاافيها 

 يف متّشااايها هيضاااّعها ايااايل قامااات تتّلاااهْ 

 (30)ِحَوهْتا دوْر وخادور  ربااط العاّز حتميهاا
 

بياض الشعراء القدامى،  فيها اجلامل العريب كام وصفهإن هذه النصوص يتجسد 

 لون، ودالل يف مشيتها، يبدأ املشهد بلقاء وتصد  
ِ
بني قوة الرجل اجلسدية  وطول ونقاء

العريب؛فهي ذات )خال( يزين  وبني سحر األنوثة التي يعجز عن مقاومة فتنة مجاهلا

وجنتها و)الّدقة: وشم بدوي(، ووسوسة صوت حلّيها من اخلالخل كلام اختالت يف 

ميسها ومشيتها، هذا املزج الرسيع املنسجم بني احلركة والصوت واللون هو ما أشار اليه 

القرطاجني يف أن الصورة متتلك قوة سحرية تؤثر يف وجدان املتلقي وساّمه بالكشف 

اإلدهاش. وتواصل رسم مفاتن جسدها بدقة اخلرص كغصن البان وضخمة األرداف، و

وشعرها األسود كالليل البهيم تصل متونه إىل أمخص القدمني، وهي صورة نمطية جلامل 

املرأة العربية منذ العرص اجلاهيل إىل ستينيات القرن العرشين يف منطقة اخلليج حييل تداعي 

 أ احليس جلسد امرأة:تصويرها إىل وصف عمر بن جل

 (31)اكغصن البان فاضطرب اضطراب إذا مالت روادفها بمتن     

ا حسي ا، فهي  هيفاء القّد، "ويف هذا احتذاء ملنهج القدماء يف وصف املرأة وصف 

طويلة العنق، بضة اجلسم، دقيقة اخلرص، مرجتة الروادف، خدلة الساقني، حتى ليضيق 

وتظهر االستعارة يف البيت  (32)."حلوة الريق إذا الريق خدع اخللخال عنهام، عذبة الثنايا

الذي يليه فتشبه سحر نظراهتا باخليول املنطلقة بغري عنان وبأهداب كالنبال ترصع بجامهلا 

هدف ا. ويف هذا تنزع الشاعرة يف توظيفها للتشبيه واالستعارة بآلية  ئمن يتأملها فال ختط

العريب، فتتداخل الصورة بالتناص يف تناغم بارع حذق  املزج باملكونات الثقافية للرتاث
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من غري تكلف. وبوعي منها وقصد تعمد إىل تفعيل دور اخليال وقدرته عىل التأليف بني 

من  تنبثق إاّل  األشياء التي تبدو متنافرة أو متباعدة، وخلق عالقات ومعان إبداعية ثرية ال

للغة التي تعرّب هبا عن معطيات البيئة اخلليجية بنيتها اللغوية واملعجمية اخلاصة هبا. هذه ا

بمفردات عربية فصيحة، تنحدر من بيئة العرب األوىل)اجلاهلية( يف مظاهرها الطبيعية 

 واالجتامعية وذائقتها اجلاملية.

احلب هنا نورانية الروح ورقة الطبع، وأرحيية النفس، وهو حبٌّ خال من اإلفراط 

وحتويل مساره نحو أهداف أخرى غري املعشوق.  والشطط. استطاعت تطويق العشق

، ويف هذا املحور ف من احلب هو حضور للمرأة املثالفحضور املحبوبة يف هذا الصن

تستعرض الشاعرة قدراهتا الفنية والثقافية، بني تشغيل مكونات اإلبداع الفني بمستوياته 

ا باملكونات األسلوبية املختلفة من الصوت إىل تفعيل املستوى الداليل واإل حيائي، ومزج 

وبتحليل البنى ، املحلية اخلاصة بمجتمعها وباملحيط الثقايف للموروث العريب بشكل عام

ثراء الكلمة  هاألسلوبية للنص نصل إىل البناء الفني املتامسك الذي خيتزن يف تراكيب

والنثرية والصورة والتناص واألسطورة التي شكلتها الثقافة العربية يف مصادرها الشعرية 

 .لتكون معين ا آخر يمّد الشاعرة باخلربات احلياتية التي قد تفتقر إليها يف واقعها الشخيص

 التشكيل التصويري – 2 – 3

 "إن الصورة الشعرية أداة فنية متتلك قوة سحرية تؤثر يف وجدان املتلقي وهو 

، (33) لوظيفة واملعنىالرصاع بني االذي يشري إليه الناقد جون كوهن يف حديثه عن  "اإلحياء

وما أشار إليه القرطاجني بالكشف واإلدهاش يف املتلقي تلجأ الشاعرة  لتوظيفه من 

خالل االستعارة  من حيث  الشغف باألنثى، واالستعارة هي أكثر قدرة عىل اخللق 

الشعري وإبداع الداللة، ببنيتها النشطة، ويف ذلك إثراء للموقف الشعوري، يلقي عليه 

تعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ، حتى  "تتسم بالتكثيف والرتكيز أي  بدالالت

، وتعمل الشاعرة يف هذا اجلانب عىل آلية  (34) "خُترج من الصَدفة الواحدة عّدة من الدرر.

منها وقصد. تسعى إىل التأليف بني  املزج ما بني الصورة والتناص يف تناغم بارع وبوعّي 

عالقات اإلبداعية الثرية مستمدة مدلوالهتا من بنيتها اللغوية والثقافية األشياء وخلق ال

 اخلاصة هبا.

ا بتوظيف الصورة الشعرية التي تسهم بشكل  ويف هذا املحور تظهر الشاعرة اهتامم 
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ا وجالء  يف ذهن  فّعال يف اإليضاح واإلبانة عن املعاين املستخدمة، لتكون أكثر بروز 

أن أنس النفوس موقوف عىل أن خترجها من  "بته اجلرجاين يف قوله:املتلقي، أكّد ذلك وأث

 .(35)" خفّي إىل جيّل، وتأتيها بترصيح بعد مكنيّ 

ا  ا يف الشعر العريب، وأكثرها جتسيد  والتشبيه هو أكثر األلوان التصويرية اطراد 

والكون للواقع النفيس واالنفعايل عند الشاعرة، تعكس انطباعاهتا األولية نحو وجودها 

املحيط هبا. واألمثلة كثرية، تتخذ من )الكاف( و )مثل( أداة. فالتشبيه ذو قيمة فنية، 

وحيمل طاقات داللية وانفعالية، يصعب عىل الشعراء جتاهل حضوره يف القصيدة، وإن 

أن النسق التشبيهي هو أبسط مظاهر التشبيه،  "كان بعض الباحثني يقّلل من أثره فيذكر 

 .(36)"ا، ويف الوقت نفسه يعرب عن ضعف طاقته اإلحيائيةوأكثرها وضوح  

سمية يف وصف املكنون وتغلب عىل أبنية هذا املحور االستهاليل تردد اجلمل اال

العاطفي للشاعرة حيث اختذت من نفسها هي ومشاعرها موضع التبئري يف الفاعلية 

مية بالطاقة واحليوية. ساملحركة لبنية النص االستهاليل. وبذلك مّدت حمدودية اجلمل اال

 :والشاعرة يف هذا جتمع بني املخيلة والصنعة. ويتمثل التشكيل الصوري يف بعدين

 .أحدمها التشكيل التنايص للصورة، والثاين التشكيل األسطوري للصورة

 

 التشكيل التنايص لخلصورة - أ – 2 – 3

بنت خليفة  هيعد التشكيل التنايص أحد التشكيالت الصورية البارزة يف شعر عوش

سيام التناص الديني حيث يتكرر بإشارات خمتلفة الداللة، وبواسطته تتفاعل الصياغة  ال

القرآنية بالصياغة الشعرية، التي متتح مادته من الرموز الدينية التي يصورها القصص 

القرآين لتقتبسها الشاعرة وتعيد إنتاج داللتها وتنشط إسقاطات إشعاعها الروحي يف ذهن 

 لقي. فمن ذلك مدحها األمري بحكمة لقامن وثاقب برصه تقول: املت

 (37)يف اهلوى وانت حكيم الراي يا لقامن         بحور احلب ما ختفاك دّره من آلليها حتّكمْ 

إىل مرجعه األصيل من اخلطاب  "وانت حكيم الراي يا لقامن"الرتكيب:  حييلنا

 )الشاعرة واألمري( بدالالت لفظية الشعر املتبادل بينهام القرآين. وكذلك حني تصف

 قدسية، جتمع هلا حواس الطعم بمذاق الشهد والسلسبيل، وتطرب األسامع برتانيم داوود 
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 (38)م داوودااياه تراناروب ْ وانغامامش م الشهد والسلسبيل      ان طعااوالّذ م

واحلسن ، فتفكك له )سورة يوسف( ما بني اهلجر واحلرمان وبني اجلامل اجلاملأما 

الذي خّص اهلل سبحانه يوسف عليه السالم به دون سائر اخللق. فتعقد بني املفردة الدينية 

والصياغة الشعرية وشائج أساسها التجاوب العاطفي والتوافق يف املعنى ترسم صور 

 تقول: املرأة وآيات حسنها مستمدة من حسن يوسف عليه السالم 

 (39)لعوْب إهلا صفات يوسفيه    ب         اأمّحّلهّا من اآلرام كاع

 احلبيبة هبذا اجلامل الفريد، فام بني العني واحلاجب نور يوسفي تقول: وجهويشّع 

 (40)هااااتاّياواس حاان أقاياه           وباتاي رياامجال اليوسف

  وتتأمل من هجر املحبني، فتستمد من أمل يعقوب عليه السالم معين ا ال ينضب تقول:

 (41)أنا يعقوب هجرك يف مظامي ف احلسن البديع       أال يا يوس

بنت خليفة بالتلقائية إذ أن  هعوش شعر يف –وبصورة عفوية -وتتميز املحاكاة 

تصويرها احليّس للمرأة يقرتب من العصور العربية األوىل وذائقتها التي مل تتغري يف منطقة 

حد. فحني تصف مشية املرأة اخلليج إىل وقت قريب، فمقاييس اجلامل تصدر من ذوق وا

 : احلذرة القصرية خطواته يف بالقطا تشبهها مّياس، –ترد األلفاظ ذات داللة أنثوية: ختتال 

 (42)حذِر وسرْيه يف دروب التقايْف     يدين اخلطا مثل القطا مشيْه ارفاق       

ا يف قول مجيل بثينة:  (43) وهي صورة متكررة يف الشعر العريب، نجد هلا جذر 

 تداعني فاستعجمن مشي ا بذي الغضا              دبيب القطا الكدري يف الدمث السهل

:  وتصور مشية املرأة كمن يميش موحال 

 (44)واليّل متّشت يف مشيها توحيل                متيل مثل املوز يْل هّبْه النّود

 : وهي املشية التي وصفها األعشى

 (45)متيش اهلوينا كام يميش الوجي الوحل             غّراء فرعاء مصقول عوارضها      

ا حسي اوتصف جسد املرأة   :وصف 

 (46)له احلشا منهوب واخلرِصِ َهايْف  يْل من ردوفه يشتكي ِمْدمْج الّساق

ا حسي ا  :كام يصفها عمر بن جلأ، (47)وهذا احتذاء ملنهج القدماء يف وصف املرأة وصف 
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 وغرثى حيث تعتقد احلقابا               أسيلة معقد السمطني منها   

 اب املاء  يّتبع  احلبابااباادى            حاهاي الثياب كام تاهتادى ف

 (48)ا            إذا ما ُأكرها  َنِشبا  َوهابااهاترى اخللخال والدملوج من

 :وعىل هذا املثال تسري عوشة يف وصفها ملالمح الوجه اآلرس

 ودَّع سحر هاروْت  َلْعيان  نبو حاجب  كالقوس مقرو

 (49)قاموا عىل األقدام رهبان  ونان اْيصلّ اياواهِلَدْب صفّ 

والسناء صفة هذا املحّيا، والعينان مركز اجلامل يف لفتات غزالنية،  فالبياض

واحلواجب أقواس هاللية تشبه حرف النون، والسحر كل السحر استودعه هاروت يف 

. وباستحضار قصة امللكني هاروت وماروت تكثيف تلك العيون التي تسلب العقول

للمعنى ومزاوجة ثقافية بني نص حارض ونص غائب. أما األهداب فهي مرتاصة 

ا كالرهبان، واختيار هذه اللفظة  دل عىل ثقافة تراثية تتجاوز حدود ثقافة املنطقة. ياصطفاف 

ن جانب أما من اجلانب فالدين املسيحي ال وجود له يف تلك األيام بمنطقة اخلليج، هذا م

اآلخر فإن الصالة املسيحية تستوجب القيام دون الركوع والسجود. وفيه داللة عىل شدة 

من  وتستلهم يقظتها وسعيها احلثيث عىل التفرد والتميز أمام أقراهنا من شعراء املنطقة.

ة  تشكل بنية البيت الشعري كقصالقصص التارخيي املتداخل بالقصص القرآين، دواال  

 عرش بلقيس تقول: 

 (50)ولْه ْمعلوقي كريس إيِلوْس  حّط بحشاْي عرْش بلقيس            

من قصة ذات اخلامر األسود ودالالهتا يف الغزل مدخال  لردم الفجوة  وتتخذ

 الزمنية بني شاعر من العرص األموي وهو مسكني الدارمي، وبني زمنها احلارض تقول:

 (51)مذلول واْرمى من يديه األناجيلِ           لو هو نظرها راهب  هام مهبول 

التارخيي هو ما خيلقه التناص باستلهام الرتاث وملا يضيف من أبعاد  التجسريهذا 

ذات دالالت فنية متجددة للنسق التصويري املنشود، وهي صورة مستلهمة من الرتاث 

 األموي لبائع كسدت جتارته، فأنقذه الدارمي هبذه األبيات: 

 دااباد متعالت بزاهاعاماذا ف ليحة يف اخلامر األسود         قل للم

 (52)حتى قعدت له بباب املسجد ه        اااقد كان شمر للصالة ثياب
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 ترد يف شعر النابغة يف داليته: الدارميوقبل 

 عبَد اإلله رصورة  متعبد        لو أهنا عرضت ألشمط راهب 

ا وإن مل يرشدوخل       لرنا لرؤيتها وحسن حديثها    (53)اله َرشد 

  لخلصورة األسطوري التشكيل   - ب – 2 – 3

بالذاكرة التارخيية لإلنسان، ولكل شعب من شعوب العامل  األساطريترتبط 

ا أو حادثة ما أو حيوان ا، يغلفها بالوهج العاطفي باملبالغة  أساطريه التي قد تكون شخص 

 كمجتمع –وكلام كانت احلياة املجتمعية بسيطة  واملغاالة يف رسد أحداثها ونتائج آثارها،

عقيد احلضاري، ازداد اإليامن بوجود مثل هذه الت من خالية – النفط قبل اخلليج منطقة

األساطري وزادت قابلية تصديقها. ولذلك تنسجم تناصي ا يف بنية القصيدة دون قرس أو 

يال التارخيي الثقايف افتعال، وأصبحت عامل ا متكامال  يمّد القصيدة بمكّونات اخل

 واإلنساين. 

وحيفل ديوان الشاعرة وبخاصة يف حمور الشغف باألنثى بقصص وأساطري النجوم 

من مثل أسطورة العشق بني نجمي الثريا وسهيل، وأسطورة هاروت وماروت والزهرة، 

وقصة اخللود عند لقامن والطائر لبد، وقصص اجلن وبنات اجلان من قصص ألف ليلة 

بنت خليفة ويف  هوكذلك قصص السحر يف عامن وبابل، كلها تدور يف ذهن عوشوليلة، 

ا من تكوينه الذهني والوجداين، والشاعرة  ذهن من نشأ يف هذه املنطقة، وتكّون جزء 

ا أساسه التجاوب  تستدعي هذه اخلاصية الرتاثية لتعقد بينها وبني النص احلارض حوار 

  واجليشان العاطفي والتوافق املعريف.

ا يف نفس املتلقي،  ا خاص  من هذه النامذج، سحر العيون البابلية التي حتمل وقع 

مفتتنة بجامهلا وسحرها األخاذ، فتحكي  تناولتها صور الشعراء منذ العرص اجلاهيل،

الروايات عن الكحل البابيل وقدرته عىل مّد الرؤية باالستبصار، وزرقاء الياممة أحد 

 فتستدعي الشاعرة هذا املوروث:  أبطال هذا الكحل األسطوري.

 (54)كمٍّ شجاع  صّوبْت يف املغاليسِ  ترمي سهام بابلّياْت َبْقواْس      

 وتقول يف سحر العيون البابلية:

 (55)سهام من عيون  بابليه فال ينالْم من صابه مّصوب     
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وتثري قصص ألف ليلة وليلة خميلة الشاعرة، وتتخذ من رموزها وسيلة فنية 

وأحسن ما يستعار املنثور ": فصاح عن طاقاهتا اإلبداعية، يقول صاحب العقد الفريدلإل

ملا له من وقع عىل املتلقي، يضفي عىل الصياغة  (56)"من املنظوم، واملنظوم من املنثور

الدهشة واحليوية، ويكسبها التجدد ويبتعد هبا عن نمطية العرض، فتحّمل الصورة 

املمدوح كأبطال تلك األساطري يأيت باملعجز واخلارق، دالالت أسطورة اجلن، ويظهر 

 ليصل إىل املحبوبة: 

بتوَصْلها ولو بني البنات السبع بأرض اجلان          ولو من دوهنا حظر اخلطر البْد ما 

 (57)تيها

 احملور الرابع: شعرية الوعي بني الواقع واملثال
ي الفكري واإلبداعي اخلصيصة النوعية للوع هبشعرية الوعي عند عوش ويعنى

واجلاميل التي هيمنت عىل تضاعيف النصوص الشعرية وشكلت مقاربة أدبية جسدت 

األسس اجلاملية والفنية يف شعرها وجعلت الشاعرة ممزقة بني الواقع واملثال طوال 

بنت خليفة جيد أن القصيدة الشعرية املرتبطة هبذين  همسريهتا الشعرية، واملتتبع لشعر عوش

تافيزيقية قد الوعي بالواقع املعيش بكل قيوده، والوعي باملثال بكل مجالياته املي الوعيني

ا جوهري    ديواهنا الشعري، وشّكلت قيمة نوعية مهيمنة فيها. ا يف شّكلت حمور 

ذلك أن الذات مستودع األرسار، ومكمن التجربة اإلبداعية فيها، ولكن املثري أن 

امرأة خليجية تعيش حقبة ما قبل النفط واالنفتاح تكون صاحبة هذه التجربة الشعرية 

 أن يف–من أي كائن كان  - احلضاري املصاحب هلا، فقد خرجت عىل املجتمع بام ال ُيقبل

ا؛ أعرافه يزعزع  والشوق احلب، ملشاعر الباطني عاملها بمكنون امرأة من املجاهرة وهو أبد 

بنت  ها للمسكوت عنه يف جمتمع عوشأن يكون حقال  داللي   يمكن ما وكل واللهفة، واألمل

جمتمعها التقليدي املحافظ بالترصيح عن )نشوة احلب( بل والتامهي حتّدت خليفة. لقد 

فيه، حتّمل أبياهتا حرارة الفن وقوته، وتصوير اجلامل وأرساره، وإن غابت أو غيبت يف 

والتامهي  شعرها صورة احلبيب بقصد وتعّمد أضفى عليه هالة من الغموض والتأويل،

ا، فيّكون  ا وشغف  ا وعشق  ا، إذ يذوب املحب يف حمبوبه كلف  هو أكثر مراحل احلب قّوة وتعلق 

ا ال عشق   ا فحسب، فتمأل هوى أقوى من الكتامن وأعظم من اإلخفاء، ويكون احلب تلذذ 

 ا، غلبها احلب فباحت به: الدنيا غزال  روحي  
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 عيونيوم  أهجعت ال      أمسى  غثيث  ْرقادي   

 (58)ّحرك عيْل اشجون     ساهر، وطّل النادي        

ما بني مشاعر التمني والترصيح يظهر هذا التامهي الذي يسمح للحب أن يصل إىل 

عمق األعامق يف نفس الشاعرة ومن ثّم ينعكس هباء  يف القصيدة، فتبوح بحبها، وتصور 

ا أشوقها وهلفتها إىل احلبيب املوهْم الذي ال نجد له اسام   ا مذّكر  مؤنث ا، ولكنه  و وال جنس 

 الشوق الذي يؤججه هوى النفس:

 يااا شااوق هّزْنيااْه هااوى الشااوق

 كاال اْغاارض  م الوقاات ملحااوق

 قلباااي خلاااْزْن احلاااّب صاااندوق

 عاااان الثريااااا منزلااااه فااااوق
 

 هزياااااْز غْصااااان  تااااااْح األوراق 

 إالّ وصااااول الّصاااااحب أشاااافاق

 سااايدى وفاااْتح اْقُفوَلاااه اْغاااالق

 (59)ْبْع الطباااقرف يف َساااّوماان الشاا
 

أما الفعل )هزنّيه( فتلحق به هاء السكت لتزيده  فاملنادى شوق، والفاعل شوق.

. ففي حمور التجربة الذاتية تطلق العنان لفكرة العشق املحورية التي تستغرق القصيدة  هباء 

ا، بكاملها لتنمو داخل النص شيئ ا فشيئ ا حتى يكتمل البناء الكيل تسيطر فيه عىل مفرداهت

ا الستجابات مشاعر احلب بتلقائية، فال تأبه إالّ هلذا التوحد يف  ا مضطرد  وتظهر نمو 

 تشوق ا والغموض اإلهبام يزيده–العشق من خالل احتادها الروحي بشخص آخر 

ا، جلعل الكيانني اجلسديني وحدة  بالشاعرة احلب مشاعر ترتقي! -املتلقي نفس يف وتشوف 

يض حب ا، وتدور الشاعرة حول احلبيبة أو احلبيب دون أن متوّحدة تتجىل يف النص فتف

يف غزهلا درجة عالية من الفناء يف  همن الغزل احليّس. لقد بلغت عوش -هذه املرة-تقرتب

كام أن غزهلا حييط به غموض عىل درجة عالية من التعقيد  قيمة اجلامل األزيل املطلق،

التي ظهر فيها هذا الغزل، وتفكيك هذا السيام من جهة احليثيات االجتامعية والثقافية 

الغموض حيتاج إىل نموذج يف التلقي ال يتعامل مع النص عىل أنه نسق مغلق من املعاين 

النمطية الظاهرة بل عىل أنه نسق مفتوح عىل طيف من املعاين الرمزية واملدلوالت غري 

ىل موقع األنساق الوضعية، معان رمزية يتحول فيها الغزل من موقع املدلول املبارش إ

الدالة عىل غريها. وهذا ليس ببعيد عن غزل كبار الصوفية كابن الفارض وابن عريب، 

وهلذه التجربة الوجدانية الصوفية جتليات انزياحية عدة يف استعامل أنساق اللغة الداللية 
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ا واألنساق املعجمية ا ومجع  ا وتأنيث ا والعدد إفراد  و  ويف مقدمتها أنساق النوع تذكري 

 السيميائية التي تشكل لغة شعراء العشق والفناء يف اجلامل األزيل املطلق من أئمة الصوفية.

وأما بالتشكيل اإليقاعي وتنوع موسيقى القصيدة الغنائية فإنه يزيدها ثراء 

وحيوية، فالتامثل يف اجلرس الصويت والتامثل يف اجلهر واهلمس، وتوافق الروّي وانتظام 

ال يعمل عىل جلب االنتباه جلرس حرف القافية وحده فحسب، بل تردده يف كل شطر 

خيلق ذلك االنسجام الكيل بني الوزن والنرب وقوة شيوع الصوت باختالف متوجات 

النطق به وما يطرأ عليه من الرخاوة والشدة ومن اجلهر واهلمس ليتآلف هذا اإليقاع 

 وتنسجم وحداته.

ادقة من حاالت املكاشفة مع النفس، مما هذه اخلاصية اإليقاعية ارتبطت بحالة ص

ترتب عليه هذا الصفاء يف التنغيم املتداخل واملنّصب عىل التامثل الصويت وجرسه، 

 القافية والوزن والتضمني ليست جمرد "والروي وتردده بانتظام يف كل شطر، إذ أن

لية بني املستوى فطبيعة هذه العالقة الدال، (60)"حمسنات صوتية بل إهنا تنجز وظيفة داللية

اإليقاعي واملحتوى يف هذا املحور دفع الشاعرة باالبتعاد عن الرتابة اإليقاعية لقصيدة 

 41املديح التقليدية. ودفع باملطربني وامللحنني للتغني بكل قصائد هذا املحور وعددها 

 قصيدة، والذي وسمه جامع الديوان )بالغزليات(.

التامهي مع  يدة ونمّو دالالهتا يف حمورومن خالل أمثلة أخرى تدور بنى القص

 احلبيب بني عنرصين )معلوم /جمهول( فال تصف هذه األنثى احلبيبة إالّ بصفات عامة؛

هي هيفاء تسلب ألباب الندماء، خّصها اهلل باجلامل واحلسن، عصّية متمنّعة عزيزة 

 اجلانب، ال جتود بوصل ألحد.تقول:

 (61)ه النوديااود موز  هبّ ااع  لو ما رّصح باسمك اكفايه          

ترفض الشاعرة الترصيح باسمها، ولكن بصفتها فهي ذات قوام رشيق كعود املوز 

 املتاميل إذا هبت عليه نسائم النود.

 (62)يعْل تْعمى عني حلسودي  ه     ااره املغذاياعنك يا ملْه

ا ورقتها، وتصفها كاملهرة الصغرية املدللة فتخشى عليها من عني احلاسد جلامهل

تبوح به ألحد )قلبي خِلَزْن احلب صندوق( بل يصل التامهي  ويظل اسمها طّي الكتامن ال
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ايف الغرام  ا، فقد غاب العقل املستنري، ليمتزج ال حد  ا، وتسجد سهو  نص أن تصيّل عشق 

ا من اعتناق العشق مذهب ا، فتتامهى باحلبيبة عقال  ولسان   بقداسة احلب، وفراغ القلب إاّل 

 وقلب ا ولغة يف ذات واحدة:

 (63)د اهلل اسجودياعاان لك بچ   لو السجود ايصْح يف اآليه   

 (64)ه اتاليفات ِوْردي وانتاوان  ه     اْ ناي يَل مَصلّ ات فرضاان

 (65)س الرَْشاقااَلنْه خلييل شم َبْبدْل صاليت صوبه ارشوِق    

رها، هي فرض الصالة وهي فاألنثى احلبيبة طاغية احلضور يف تفكريها ومشاع

الِوْرد والذكر وهي القبلة واالجتاه، يف هذه الوحدة ينتفي حضور الشخصني )الشاعرة / 

ا بعد تغييب الذاتني )األنا واألنت(. ويظهر  احلبيبة( أو )األنا واهلو( ليظهر صوت ا واحد 

ا النصوص بني بتداخل  -وبوعي منها يف تشغيل احلركة الشعورية للمتلقي  -التامهي أيض 

ا  ا؛ انتامء  وتناص  الزمن املايض من عشاق العرص األموي واحلقب املختلفة لتتمثله حارض 

ا بنصوص العشق فيه، تنطلق من تلك الرؤية السامية للشعراء والنقاد القدامى  وامتزاج 

ملفهوم احلب وبخلفيتهم القدسية يف النظر ملوضوع العشق. تسعى إىل تأكيد االنتامء إليه 

ا.وا ا جديد   الفتتان بموضوعه وصياغته من روحها صوغ 

ا وتناغام  لفظي  حتتذي أسلوب جمنون ليىل شوق ا، وموسيقي ا، ورهافة ة البحرتي إيقاع 

ا وإنسانية، وغريهم من تلك امُلثل العربية التي شّكلت وعي األمم  ابن زيدون وجد 

 -مثلهم  -ة واجلامل، تعتمد اإلسالمية بمفهوم احلب والوجد، ترى يف هذا املوروث القو

 عىل املوسيقى وهذا الرنني الذي يدندن يف األسامع كام يدندن تأثريه يف القلوب فتقول:

 (66)كاملوصيّل يف حبرة املأموين     كأيّن إذا مّثلت حبي عنده  

ا صور قيس بن امللوح وعذاباته يف أنساقها التصويرية، فمجنون ليىل  وتتكرر كثري 

 :الرتاثية املثال يف احلب، وهي تسري عىل هداههو الشخصية 

 (67)ااااس اهبوى ليىل هيامااق ون      ايب َوجْد ما هيّْم املجن

 فقد كان هلا يف جمنون ليىل أسوة حسنة: 

إن الدوال التي تشكل بنية األبيات باملستوى اللفظي والتصويري ترتد يف مرجعها 

لداللية، وملا فيه من ُبْعد  إنساين لتجربة حّية متألقة الثقافية وا هإىل قول جمنون ليىل بحمولت
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ا استثامر لثقافة املتلقي:  عىل مّر العصور وفيه أيض 

 فبعٌد ووجٌد واشتياٌق ورجفٌة            فال أنِت تدنيني وال أنا أقرُب 

 كعصفورة  يف كّف طفِل يزّمها       تذوق حياض املوت والطفل يلعب

 (68)ملا هبا       وال الطري ذو ريِش يطري فيذهُب  فال الطفل ذو عقل يرق  

بنت خليفة املحاكاة السمعية لرنني الشعر العريب القديم  هوتظهر يف شعر عوش

وهو من أول اإلشارات هلذا التناص تربط بني قوة إحياءات البيت الشعري باالمتدادات 

ها ألحد النصوص الزمنية، فتستحبر مفردة أو عدة مفردات تتميز بخصوصية انتامئ

 الرتاثية، فهي حتاكي ابن زيدون قصيدته املشهورة:

 أضحى التنائي بديال  من تدانينا    وناب عن طيب لقيانا جتافينا

 بقوهلا:

 فهذا الشّان من طبع الليايل        ولو ترّويك شّطّتها رخيه

 (69)عساها كل ما تطال التنائي        هبا تدين لياليك البهيه

تستلهم ابن زيدون يف وصفه لتقلب األيام واجلفاء بعد الوصل بني  فالشاعرة

املحبني، تصهر هذين البعدين باملحاكاة السمعية وهبذا التناص للمفردات، التي تشكل 

ا يربط بني النص الغائب بشحنته االنفعالية يف الذاكرة وبني نص حارض ببنيته  خيط ا حريري 

 .امل أطراف دالالته باجلمع هبذا التناصاملتاميزة بسياقه اخلاص، وبذلك تتك

وتعتمد يف بنية النص الداخلية عىل ثراء املشاعر وغنى صياغة املفردة، والتأويل 

والتداعي الذهني املتولد من الرتاث ومن التجربة اإلنسانية، وبمثل هذه الطاقات املعرفية 

ينات النص وليس بتسطيحها يكون عمق النص وثراؤه الفكري الذي متتزج به تكو

اجلديد. فحني تنحو الشاعرة يف غزهلا منحى الشعراء العذريني، تتوجع وتشتكي، وتظهر 

آالم الوجد والفراق، دون استجابة من الطرف اآلخر، وهي ال ترى يف البوح باملشاعر 

 غضاضة أو جمافاة ألحاسيس إنسانية يشرتك فيها الرجل واألنثى. تقول:

 وُلوْم الاحّب تدهاه الّدهايا     غريْم الشوق ما سمْع العذويل

 عىل الشّطات والّشدة محويل         ويصرب يف العنَا صرْب الظاميا
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 ولو ما احلّب ما خّبْت ذلويل        وال جاسيْت من مِهّى باليا

 جدا من صوهبم ِسْلكه اريويل       اتدوس الّشوْك واقدامى حفايا

 (70)ايقودين  اهلوى قوْد املطايا      ايل منْهْم عىل اخلاطر طِرْويل        

السيدة؛ فتارة هي جتّر الوّنات البكاء واألنني هو أحد مرتكزات قراءة شعر هذه 

تارة أخرى تشاركها الطبيعة بأصواهتا. هذا الرتنيم املختلط باألنني يثري القلوب، وهييج و

ا فإذا املستكني، ولذلك تتكئ عليه الشاعرة ألهنا كباقي النساء أندى صو ا وأحىل ترجيع  ت 

ا فال ختلو قصائدها من مفردات:  -متكّن منها العشق والتشبيب والصبابة كانت أقوى أثر 

  اآلهات والضيج )الضيق(والويج:

 ن عوقياام آنوح مااآه ك  ياكم أصيح و م اهلجر وجي

 (71)إْن بكيْت ايزيد يب شوقي  وإْن صرَبْت إآل يّن ابضيجي

رشوط جودة الشعر وقوته، تربز فيه صفات اجلامل صدق الشعور وهو أول 

والتعبري يف املفردة اللغوية ويف أنساقها التصويرية، لقد كانت مصادرها الرتاثية والثقافية 

واضحة جلّية االنعكاس يف البناء الفني للقصيدة من خالل معجمها اللغوي وتشكيلها 

كون سمة من سامت أسلوهبا، التصويري، ومتكنت من توظيف التناص ومّدى دالالته لي

لتتجاوز دالالت املفردة اللغوية إىل عوامل أوسع كالداللة الرمزية واإلحيائية التأويلية 

 املمتدة عرب فضاء الثقافة العربية بكل عصورها.

 اخلامتة
بنت خليفة السويدي بالظروف الصعبة التي كّونت ه طافت الدراسة يف شعر عوش

اعية فّذة يف جمتمع تقليدي ال يمنح طاقتها هذه احلرية الكافية عزلة شاعرة ختتزن طاقة إبد

للتعبري عن ذاهتا وما ختتزنه من مواقف وتناقضات كام يمنحها للرجل، وصّورت الدراسة 

ا كيف جتاوزت الشاعرة عزلتها من غري أن تعتمد عىل ما متتلك من مكانة اجتامعية  أيض 

أوال  وقبل كل يشء، لقد جعلت شعرها ورفاهية مادية، بل اعتمدت وعيها الشعري 

ا لذاهتا اخلالقة، فلم تفتخر أو تعتّز بأي يشء قدر افتخارها واعتزازها  ا موازي  عنرص 

بشاعريتها، ومن هنا حاربت من أجل إتاحة أكرب قدر ممكن من السعة واحلرية يف شعرها، 

النسب واحلسب ما  ومل جتعل منه وسيلة لالرتفاع بمكانتها االجتامعية، ألهنا متلك من
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متلك، ومل جتعل منه وسيلة لنوال مادي ألهنا ذات غنى ووفر وحياة كريمة، ومل تتذرع به 

ا، وإنام اختذت الشعر  لبلوغ منصب حرمها منه املجتمع ألهنا ليست يف حاجة لذلك أساس 

ا. ودفعت بوعيها الشعري ألن ينفتح عىل أرق ى وسيلة إلثبات ذاهتا الشاعرة أوال  وأخري 

أمثلة الشعر يف جمتمعها التقليدي الذي يزخر باملوروث الشعري، وينحدر بأمثلة حّية عىل 

اقرتان الشاعرية العربية بالرجل وما ينتجه الرجال من أمراء وشيوخ، وشعراء قبائل. لقد 

ا عىل نسق الفحولة كام جاء  جتاوزت موروث املجتمع وموروث الشعر الذي ظل حرص 

 العريب قديام  وحديث ا.ذلك يف نصوص النقد 

بنت خليفة هلذه الرتكة الثقيلة من املوروث عبث ا ودون  هومل تأت مواجهة عوش

معاناة وإنام دخلت إىل ذلك من أعىل أمثلة املوروث فارتادت األغراض التقليدية 

الراسخة كاملديح والوصف والغزل والشكوى والوطنية، وهي أغراض صال يف فضائها 

ذ العصور القديمة وحتى مراحل الشعر الشعبي النبطي الذي عرفت به فحول الشعراء من

اجلزيرة العربية يف الفرتة الوسيطة حتى اآلن. هذه أغراض أسستها فحولة شعرية سائدة، 

 هومل يتطرق هلا الشعر النسوي يف مراحل طويلة إالّ بصورة نادرة، ومع ذلك نالت عوش

ا من الثبات يف هبنت خليفة حظ   ذه األغراض ومل تزّل قدماها فيام مدحت أو ا وافر 

ا يسبغ من شخصيتها بوصفها شاعرة)أنثى( يف جمتمع  ا متوازي  وصفت، واتبعت منهج 

تقليدي لغة تتجارس أحيان ا وتشّف أحيان ا وتتخّفى بمشاعر دفينة أحيان ا أخرى. ويف كل 

زيزة املكانة ع" "نقية الروح ""كريمة النفس "األحوال مل تنحرف عن حدود األنثى

. ظّلت أخالق الوعي هبذه الشخصية الشاعرة ماثلة يف أغراضها ومفرداهتا "والنسب

 وصورها ومكّوناهتا ونظرهتا للحياة.

لقد دخلت الشاعرة االمتحان الصعب يف انفتاح وعيها الشعري باحلياة عندما 

املتحدة وهو غدت يف سجال شعري مع قامة كبرية من قامات الشعر يف اإلمارات العربية 

هذا األمري الشاعرة  اصاحب السمّو الشيخ حممد بن راشد املكتوم حاكم ديب. لقد بادهل

عجاب بشخصيتها الشعرية، وباح هلا بمكنون شعري جياور بوحها، االحرتام واإل

فأصبحت من الناحية الشعرية عىل مسافة قريبة منه. وكانت من الذكاء والشاعرية 

أن تكتسب منه املثال الشعري املحّفز،واملثال األخالقي لألمري والذاتية بحيث استطاعت 

وللرجل الفارس الذي يزهو بالشهامة واملروءة والكرامة.وكلها صفات حتسستها يف 
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 األمري فعال  و لكنها جاورته بصفات شخصيتها وكأهنا تنظر إىل مرآة نفسها.

الشكوى بنت خليفة جمال الوصف وتصوير الطبيعة و هوحني ارتادت عوش

ا عىل مكّونات واسعة  واملشاعر اإلنسانية مل يرتاجع شعرها بل ظل وعيها الشعري منفتح 

، وقد وردت متثاّلت قوية يف شعرها من قراءهتا "الشاعر الفحل"هي ذاهتا مكّونات 

ومتّثلت عنارص الرتاث العريب للشعر الفصيح )املتنبي وغريه( والنبطي)اخلالوي وغريه(، 

رآين، وتركت حلاستها البرصية ومشاعرها الرومانسية أن تلتقط من إيقاع القسلوب ِواأل

احلياة التي تراها ما شاءت من الصور و املفردات والرتاكيب التي قد يعجز عنها كثري من 

 الشعراء.

إن كانت جهته من األمري أو من  "املثال يف الشعر "لقد انفتح وعي الشاعرة عىل

رفاهية أو من حياة الطبيعة والبداوة والبساطة األوىل. ومن الشاعر العادي، ومن حياة ال

املفردة الشعبية أو من املفردة القرآنية، ومن الصور الواضحة أو من الصور املغلفة بمشاعر 

األنثى املقّيدة، ومن احلياة املادية إىل احلياة الروحية. كل هذه وغريها جماالت لرؤية 

ا حي  يفة السويدبنت خل همفتوحة وطأهتا شاعرية عوش ا ي بثبات، وصارت مثاال  ورمز 

 لوعي الشاعرة األنثى باحلياة وسط ثقافة تقليدية صعبة ومقيّدة.
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 وما بعدها. 236ص 

 ،السيد حممدرشيد رضا أرسار البالغة يف علم البيان، حتقيق: عبد القاهر: اجلرجاين، -34

 .33،ص 1982دار املعرفة،  بريوت،

 .102أرسار البالغة يف علم البيان،ص  -35

القاهرة، املجلس األعىل  حممد اهلادي: خصائص األسلوب يف الشوقيات، الطرابليس، -36

 .147،ص 1996للثقافة، 

 .60الديوان، ص  -37

 .24الديوان، ص -38

 .35الديوان، ص  -39

 .ريته: رأيته، حّياته: احلاجب .77الديوان، ص  -40

 .288ان، ص الديو -41

 .75الديوان، ص  -42

مكتبة  ، القاهرة،2حسني نصار، ط ديوان مجيل شاعر احلب العذري، حتقيق: مجيل: بثينة، -43

 .90ص  ،1967مرص، 

 .28الديوان، ص  -44

مكتبة  حممد حممد حسني، القاهرة، رشح: األعشى الكبري، ميمون بن قيس: الديوان، -45

 .55القصيدة السادسة )املعّلقة( ص 1950اآلداب، 

 .75الديوان،  -46

 .445زهر اآلداب وثمر األلباب، باب من أوصاف النساء، ص  -47

 .47شعر عمر بن جلأ التيمّي، ص  -48

 .244ص الديوان، -49

 .276ص الديوان، -50

 .121ص الديوان، -51
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مطبعة دار  حتقيق: عبداهلل اجلبوري وخليل العطية، بغداد، الديوان، الدارمي، مسكني: -52

 أليب نواس. وترد األبيات أيضا   30ص  ،1970البرصي،

، القاهرة، دار املعارف 3حممد أبو الفضل إبراهيم، ط النابغة: الديوان، حتقيق: الذبياين، -53

 .95ص  ،1990

 .104ص  الديوان، -54

 .55ص  الديوان، -55

دار  بريوت، ،5األندليس، ابن عبد ربه: العقد الفريد، حتقيق: أمحد أمني وآخرون، ج  -56

 .338، ص 1982الكتاب العريب، 

حدى بنات اجلان فإن إ. ومعنى البيت أن لو كانت هذه املرأة املحبوبة 60الديوان، ص -57

 املمدوح قادر عىل الوصول إليها.

. وتعني أهنا تتوجد من األرق املصاحب للعاشقني فال هينأ هلا نوم وال 246ص  الديوان، -58

 راحة بال، وجتمع بني دالالت دمع العني بقطرات الندى قبل اإلرشاق.

 .228ص  لديوان،ا -59

 .209اص  بنية اللغة الشعرية، -60

 .267ص الديوان، -61

 .268 ص الديوان، -62

 .267ص الديوان، -63

 .248ص  الديوان، -64

 .229 ص الديوان، -65

 .239 ص الديوان، -66

 .247الديوان، ص  1 -67

مكتبة مرص،  : ديوان جمنون ليىل، حتقيق: عبد الستار أمحد فراج، مرص،بن امللوح قيس -68

 .44ص  ،1965

 .55الديوان، ص  -69

 .226ص  الديوان، -70

 . الويج: حكاية الصوت.250الديوان، ص  -71
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      ديوان الشاعرة فتاة العرب: مجع وتقديم محد خليفة بو شهاب، اإلمارات العربية

 1991املتحدة.

األعشى: ميمون بن قيس 

 1950الديوان:رشح حممد حممد حسني، مكتبة اآلداب، القاهرة،                      

 ندليس: ابن عبد ربه األ 

 1982العقد الفريد، رشح أمحد أمني وآخرون، بريوت، دار الكتاب العريب،                

 التيمّي: عمر بن جلأ 

 1983، دار القلم، الكويت 3شعره؛مجع وحتقيق حييى اجلبوري،ط                 

  اجلرجاين: عبد القاهر 

سيد حممدرشيد رضا،دار املعرفة، بريوت، أرسار البالغة يف علم البيان، حتقيق ال

1982 

 ،عيل بن عبدالعزيز اجلرجاين 

الوساطة بني املتنبي وخصومه،حتقيق حممدأبوالفضل إبراهيم وحممد 

 1966البجاوي،مكتبة البايب احللبي.مرص

 مجيل بثينة 

، مكتبة مرص، القاهرة 2ديوان مجيل شاعر احلب العذري: حتقيق حسني نصار، ط

1967  

 عبداهلل بن خالد تم،احلا 

،منشورات ذات 3خيار ما يلتقط من الشعر النبط)مجع(، ط

 1981السالسل،الكويت.

 ،مسكني الدارمي 

 1970الديوان: حتقيق عبداهلل اجلبوري وخليل العطية، مطبعة دار البرصي،بغداد
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 الذبياين، النابغة 

 1990رف ، القاهرة، دار املعا3الديوان: حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ط

 شامهردان،أبو حممد عبيد اهلل بن حممد 

 1989كتاب حدائق األدب، حتقيق حممد بن سليامن السديس، الرياض،

 ،سعد العبداهلل الصويان 

 2000الشعر النبطي ذائقة الشعب وسلطة النص، دار الساقي.بريوت 

 ،حممد اهلادي  الطربليس 

 1996، القاهرة خصائص األسلوب يف الشوقيات، املجلس األعىل للثقافة

 ،تزفيطان:  طودورف 

 2ترمجة شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، املغرب ط الشعرية،

1990 

 ،جابر عصفور 

 1983، دار التنوير،بريوت 3مفهوم الشعر، دراسة يف الرتاث النقدي، ط 

 ،ابن طباطبا العلوي 

    1988 عيار الشعر، لبنان، دار الشامل،

  :طودورف،تزفيطان 

 2الشعرية،ترمجة شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، املغرب ط

1990 

 ،أمني: فاخر 

 1983اللهجة القطرية احلديثة،مطبعة حسان. القاهرة 

 ،احلرصي القريواين 

 ، دار اجليل، بريوت 4زهر اآلداب وثمر األلباب، رشح زكي مبارك،ط 

1972 
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 ،جون كوهني 

 مد الوايل وحممد العمري، الرباط، دار توبقال،بنية اللغة الشعرية، ترمجة حم - 

1986 

 1993،3دار املعارف.مرص،ط ترمجة أمحد درويش، بناء لغة الشعر: -

 ،عبد العزيز: مطر 

 :1976العلوم. الدوحة. ظواهر نادرة يف هلجات اخلليج العريب. مطبعة دار

 ،الشيخ حممد بن راشد  املكتوم 

 1989عة ديب، اإلمارات العربية املتحدةديوانه مجع وحتقيق محد بوشهاب، مطب

 :قيس امللوح 

 1965ديوان جمنون ليىل: حتقيق عبد الستار أمحد فراج،مكتبة مرص  

 :ابن منظور 

 .1990دار صادر،بريوت لسان العرب،

  :النصري، ياسني 

 4. ط2017االستهالل فن البدايات يف النص األديب، دار نينوى، دمشق. 

 ،رومان:  ياكبسون 

 1988الشعرية ترمجة حممد الوايل ومبارك حنون دار توبقال املغرب قضايا 

 


