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ي 

  ية في المعجم الشعريأثر النزعة التشاؤم

  ألبي القاسم الشابي

  إعداد

  إياد توفيق مصطفى أبو الرب

  إشراف

  يحيى عبد الرؤوف جبر. د. أ

  ملخص

العربي التونسي أبي القاسم الشـابي  تبحث هذه الدراسة في الجانب اللغوي لدى الشاعر 

وتتألف مـن  . ثرب في العصر الحديمغو الرومانسيين في بالد اللالذي يعد من أبرز شعراء أبو

  . مقدمة وثالثة فصول وخاتمة

 ،في معجم خاصوقام الباحث في الفصل األول بجمع األلفاظ المتعلقة بالتشائم وتكرارها 

  . مرتبة ترتيباً أبتثياً

وفي الفصل الثاني، قسم هذه األلفاظ إلى مجموعات متجانسة داللياً إلى حد كبير، وعمل 

ي مجموعة منفردة عن غيرها، من خالل استخدامها على سبيل على دراسة األلفاظ وتحليها كالً ف

  . الحقيقة أو االنحراف مجازياً، ثم بيان العالقة بين ألفاظ المجموعة الواحدة

ن الشاعر من استخدامها، حيث يمكـن رد  وتبين من دراسة األلفاظ في هذا الفصل، تمكّ

عر في االبتكار والتوليد فـي األلفـاظ   نطباعاً عن قدرة الشااالكلمة إلى معانٍ عدة، وهذا يعطي 

  . ودالالتها

أما الفصل الثالث، فقد تعرض الباحث فيه لبعض القضايا اللغوية المهمة في الديوان مثل 

ب والدخيل، والغريب وصيغ المبالغة والمشترك اللفظي، األوزان والقوافي، والموشحات، والمعّر

  . يرهاوالترادف والطباق، وحسن التقسيم وغوالتضاد، 

الترادف والطباق وتوضح هذه الدراسة شغف الشبابي ببعض األلفاظ التي تقع في دائرة 

  . وابتعاده عن المشترك اللفظي عموماً، والتضاد خصوصاً

  . وأخيراً في الخاتمة، أجمل الباحث النتائج التي توصل إليها
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  مقدمة
المرسلين سيدنا محمد، ومن تبعـه  الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق و

  ...بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد، فهذه دراسة متواضعة أقدمها في جانب مهم من شعر أبي القاسم الشابي، ذاك الشـاعر  

اإلنسان، الذي هصر القدر عمره وهو في ريعان الشباب بعد كفاح مرير بينه وبـين المـرض،   

  .خامسة والعشرين من عمرهالذي ُأصيب به في شبابه، فمات وهو في ال

والحقّ إني أعلم أن الدراسات المؤلفة في هذا العبقري كثيرة جداً، وبخاصة على الصعيد األدبي 

والنقدي والبالغي، أما الجانب الداللي فكانت دراسات متناثرة، نعثر عليهـا خـالل الدراسـات    

ظهرت بعض الدراسـات الدالليـة   النقدية والبالغية، ولكْن خالل العام ألفين ميالدي، وما بعده، 

المتصلة بهذا الشاعر، إال أنها ضئيلة جداً مقارنة بالدراسات األخرى، لذا فضلت االبتعـاد عـن   

  .الدراسات األدبية والنقدية، والتركيز على الدراسات الداللية، على الرغم من وعورتها

اللغة العربية كافة، ولهذا السـبب   وُيعّد علم الداللة من أبرز العلوم اللغوية التي تتقاطع مع علوم

فضلتُ البحث والكتابة فيه، واتخذت شاعراً من شعراء العصر الحـديث ليكـون هـدفاً لتلـك     

  .الدراسة، وهو أبو القاسم الشابي الشاعر التونسي المعروف

حبي الشـديد لهـذا   : أما فيما يخص اختياري لهذا الشاعر، فكانت رغبتي مدفوعة بأمرين، هما

  )المجتث(       :الذي جعل من الشعر رسالة ومبدأ لإلنسانية عّبر عنه بقوله يالرومانسالشاعر 

ــو   ــعَر أرجــ ــُم الشــ  ال أنِظــ
 

 بـــــه رضـــــاَء األميـــــرِ   

ــعراً   ــتُ شــ ــبْي إذا قلــ  حســ
  

ــميري  ــيِه ضـــــ  أن يرتضـــــ
  

  )المجتث(                                :وقال أيضاً

إذ صبغت هذا الشاعر بصبغة األلم والحـزن  المآسي والنكبات التي تعّرض لها؛ : والدافع اآلخر

فكّل من يقرأ ديوانه، ال يمكن إالّ أن يتألم أللمه ويحـزن  . والكآبة، تلك التي انعكست في ديوانه

  .لحزنه

إذ عكست معـاني البـؤس    -ويمكن أن نجمل األحداث المأساوية التي مرَّ بها الشابي في حياته 

  :بما يلي -والتشاؤم في شعره 

و تضخم القلب الذي عانى منه أشّد أنواع المرارة والعذاب، فقد طواه المـرض  وه: مرضه

وهو في ريعان الشباب، إضافة إلى موت والده، الذي كان شديد التعلّق به، فقد ترك للشـابي  

 مسؤولية تحمل أعباء األسرة ، وموت حبيبته قبل الزواج منها،

وتقريعه لرجال الدين الذين كانوا يجيِّرون واالستعمار الفرنسي الذي حطّم آماله وآمال شعبه،

الشعب حسب مصالحهم، بعد فرض أنفسهم على الشعب، واتهام هؤالء بالكفر واإللحاد بعـد  
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اصطدامه بهم، ومحاربة الناس له واتهامه بالجنون،وتنكّر الصحافة له، وعدم اعتراف كثيرٍ 

الخيـال  "القديم، وذلك في كتابـه  منها به في بداية مشواره، نتيجة أفكاره في األدب العربي 

، ومساسه برجال الدين الذين اتهموه بالكفر واإللحاد، فقد كانت كلمـتهم  "الشعري عند العرب

مسموعة، كذلك نقمته على الشعب، الذي وقف ضده، وتقاعس عن مقاومة االحـتالل فـي   

ج مـن  فترات كثيرة، لكّن الشاعر ال يتنكّر للخيـر الموجـود فيـه، وإيمانـه بـأن يخـر      

سباته،واختالطه بطبقات الشعب، فقد تكّونت له فكرة واضحة عن حياتهم، من بؤس وفقـر  

حالة األّمة العربية المشتّتة إذ كانت هذه األسباب كفيلـة  حرمان انعكس في نفسّيته، وأخيراً و

  :بإحساس الشاعر باأللم والغربة والتشاؤم واليأس، فقال
  )الخفيف(   

 يــا شــعبي إنّنــي ذاهــٌب إلــى الغــابِ
 

ــأسِ   ــدي بيـ ــاةَ وحـ ــي الحيـ  ألقضـ

فالشاعر اختار مفردات معجمه من حياة قاسية عاشها مغموسة بالحزن والكآبة والتشاؤم، فأحببتُ 

ثــر النزعــة أ: "أن ُأعنــى بدراســة موضــوع يعــالج تلــك األلفــاظ أســميته
سم  بي القا شعري أل جم ال في المع شاؤمية  الت

انعكاس حالة الكآبة واليأس والتشاؤم التي كانت تصيبه هنا، " أثر"، وأقصد بكلمة "الشابي

وُيلحظ أن كثيراً من الدراسات حامت حول ذلـك، دون  . في كثير من مفردات ألفاظه في الديوان

، وأبو القاسـم  "أبو القاسم الشابي شاعر الحياة والموت"إيليا الحاوي في كتاب : البحث فيها، مثل

وعبـد المجيـد   " البعث"، ومحمد الحليلوي في كتابه "ه وشعرهالشابي حيات: "محمد كرو في كتابه

  ".أبو القاسم الشابي، أعطى الحياة إرادتها وأخذ منها حزنها وكآبتها: "الحر في كتاب

، وزهير أحمد منصور في "الصورة الشعرية"مدحت سعد محمد الجبار : ومن الدراسات البالغية

، ومحمود محمد سـليمان فـي بحثـه    "ة أسلوبيةدراس"بحث منشور على شبكة االنترنت للشابي 

داللية، ويقع هذا البحـث   –في ديوان أبي القاسم الشابي، وهي دراسة نحوية " الجمل المتوازية"

في تسع وثالثين صفحة، وهناك بحوث أخرى منشورة على شبكة اإلنترنت، كظاهرة التكـرار  

  .واألسلوبية، وغيرها

أبـو  "لة ماجستير للباحث محمد راضي محمد الزيني، عنوانها أما الدراسات الداللية، فهناك رسا

وتقع في قسمين، األول وهو القسم النظري وفيه عرض مـوجز  " دراسة داللية –القاسم الشابي 

للنظريات التي قامت عليها الدراسة، وهي نظرية الحقول، والسياق والتحليل الكوني، والظـواهر  

  .اللغوية ذات الصلة بالتحليل الداللي

والقسم الثاني في خمسة فصول، تناولت الكلمات الدالة علـى اإلنسـان، والحيـوان، والطيـر     

  .والحشرات والكائنات غير المرئية، والطبيعة، والكيانات الجامدة وأنواعها
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وخالل اطالعي على الكلمات التي عالجها الباحث، وجدت تقاطعاً بيني وبينه في بعض الكلمات، 

الذي أكد لـي  " يحيى جبر"ن البحث، لكن عدلت عن ذلك بعد مشورة الدكتور فََهممتُ إلسقاطها م

أن ذلك ال ينقص من قيمة البحث، فكثير من العلوم في جزٍء منها تتقاطع مـع بعضـها تـارة،    

  .ومكملة لبعضها تارة أخرى

 وقد جعلت البحث في ثالثة فصول، إذ كان اهتمامي منصباً على األلفاظ التشاؤمية، وكانت على

  :النحو اآلتي

معجم األلفاظ المتصل بالمفردات التي غلب عليها التشـاؤم أو المـوحي   : الفصل األول •

  :بذلك، وقُسِّم المعجم إلى أربعة أعمدة على النحو اآلتي

جذور الكلمات المستخرجة من الديوان حسب الترتيب األبتثي في العمود األول، والكلمات التـي  

لشاهد الشعري في العمود الثالث، وتكرار الكلمـة التـي درسـتها    درستها في العمود الثاني، وا

  .وحللتها في العمود الرابع

وقَسَّمتُ فيه األلفاظ داخل مجموعات داللية متجانسة المعنى إلى حٍد مـا،  : الفصل الثاني •

ثم دراسة األلفاظ داخل المجموعة الواحدة وتحليلها، وذلك بعرض دالالتهـا المختلفـة،   

عالقات المترابطة في المعنى للكلمات داخل المجموعة الواحدة، وربطهـا  والكشف عن ال

مع العنوان الذي ُسّميت به، وكان ذلك من خالل المنهج الوصـفي التحليلـي لدراسـة    

، )تحليل داخلي(الديوان من جوانب عدة، أهمها الجوانب النفسية، واالجتماعية، والبيئية 

وانعكاس أثرها في مفردات الـديوان، ثـم اسـتقراء    معتمداً على الكتب النقدية واألدبية 

 .وتحليلها من أجل إظهار األثر الفني والجمالي فيها) تحليل داخلي(األلفاظ التشاؤمية 

أما الفصل الثالث، فحرصتُ فيه على إفادة الدارس في بعض القضايا المهمة كـاألوزان   •

بالغة والمشترك اللفظـي  والقوافي والموشحات، والمعرب والدخيل، والغريب، وصيغ الم

والطباق والتقسيم،والتأثر والتأثير ، والمؤشرات اإلحصائية، وختمت البحث بأبرز النتائج 

 .التي توصلت إليها

وأخيراً، فإن الكمال هللا خّص به نفسه، دون سواه، واعتذر عما قد َيرُِد من سـهو أو خطـأ دون   

  . رب العالمينقصد في التحليل أو غيره، فهذا ما أعلم، والحمُد هللا
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  تعريف بالشاعر

كبرى بالد " توزر"إحدى ضواحي مدينة " الشابية"، في بلدة 1909ولد أبو القاسم الشابي عام 

تقع توزر " شط الجريد"بالجنوب التونسي وتضم هذه المنطقة بحيرة واسعة جداً تدعى " الجريد"

تخرج  1927في عام . )1(نخلوهي بلدة قديمة كثيرة ال. على الجانب الشمالي الغربي منها

والتحق في السنة نفسها بمدرسة " التطويع"الشابي من جامع الزيتونة، وحصل على شهادة 

فقد عكرت صفو . إال أن ذلك لم يدم طويالً. )2(1930الحقوق التونسية، ليظفر بشهادتها عام 

الذي عانى فيه ) تضخم القلب(وكان في مقدمها موت والده ومرضه . حياته األحداث والنكبات

توفي الشابي ، ولم  1934في تسعة اكتوبر سنة و. )3(أشد أنواع المرارة وأقسى ضروب العذاب

  )4(يكن عند موته قد بلغ السادسة والعشرين عاماً

" وذكر شوقي ضيف أن  )5(م1932رابطة أدبية ظهرت إلى حيز الوجود سنة  :جمعية أبولو

قد ضمت جماعة أبولو عدداً كبيراً من شعراء العربية و. )6("صاحب فكرتها أحمد زكي أبو شادي

البارزين من أمثال أحمد زكي أبو شادي، وأبو القاسم الشابي، وإلياس أبو شبكة، وحافظ إبراهيم، 

  .)7(محسن كامل الصيرفي، وخليل مطران، وغيرهمو

ي عند الخيال الشعر"ألقى الشابي محاضرة عن  1929في عام :  "أبولو" عالقة الشابي بـ 

َوطبعها ونشرها في كتاب صغير بنفس السنة، وبعد أربع سنوات، كتب الناقد مختار " العرب

، فوصل نقد الوكيل إلى الشابي، فلم يحتمله، فكتب 1933الوكيل مقاالً ونشره في المجلة عام 

 صلوات في(رداً، وأرسله إلى مجلة أبولو وأرفق الرَّد برسالة أدبية وقصيدتين من شعره هما 

وكأن الشابي أراد أن يثبت وجوده وشاعريته دفعة واحدة، فكانت بالفعل ) هيكل الحب، والسعادة

ومنذ وصلت رسالة الشابي األولى إلى . )8(مفاجأة رائعة لصاحب المجلة ومحررها أحمد زكي 

أبي شادي وهي تحمل قصيدتيه السالفتين ، أصبح الشابي عضواً في جمعية أبولو التي كان أبو 

 .)9(ي سكرتيرها العام، وشوقي رئيساً لهاشاد

                                                 
 .15: ، ص)أبو القاسم الشابي( عوض، ريتا، أعالم الشعر العربي الحديث) 1(

 .55: بحري، مصطفى الحبيب، الشابي النبي المجهول، ص) 2(

 .40: ، ص)ِشعره -حياته(كرو، أبو القاسم محمد، الشابي،  )3(

 .72، ص) شاعر الحب والثورة( اسم الشابيالنقاش، رجاء، ابو الق )4(

 .307: الدسوقي، عبد العزيز، جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث، ص) 5(

 .275: المصدر السابق، ص) 6(

 .الدسوقي، عبد العزيز، جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث )7(

 .34: لشرق وصداه في الشرق، صكرو، أبو القاسم محمد، آثار الشابي آثار الشابي وصداه في ا ) 8(

 .35: كرو، أبو القاسم محمد، ، ص )9(
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  الفصل األول

  معجم الكلمات الدالة على التشاؤم 

  "مع بيانات إحصائية"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ـــفاألل
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  األثم  َأِثَم
 طاميةٌ،    ومارُد الشرِ في أرجاِئها ثَِمُل باإلثمِواألرُض داميةٌ 

  

  )البسيط(

، 131: في وتكررت 60

157 ،207 ،224 ،233 ،
241  

  اآلثام  
 فأنــا السعيُد بأنني ُمتحّوٌل      عن عالمِ اآلثامِ والبغضـاء 

  

  )الكامل(
233  

  مآثم  
  مآثُممواكُب إلحاٍد وراَء سكوِتكــْم   تضجُّ، وهاْ إنَّ الفضاَء 
  )الطويل(                                             

  201 وتكررت في 161

  مأسور  َأَسَر
  ٍ مــأسورِغَّرْد ففـي قلبي إليَك موّدةٌ    لكن موّدةُ طــائر

  )الكامل(
  120: وتكررت في 119
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  األسيف  أِسفَ
  األسيِففقلّبتُ طرفي بمهوى الزهورِ   وَصّعدتُـُه في الفضاِء 
  )المتقارب(                                          

114  

ــ  األسى  َأَسي ــفُ  ك ــتْ ك ــْىم َحّرك ــين  األس ــاك الحن ــاَر ذيَّ  أوت
  

  )مجزوء الكامل(                                             

، 76: وتكررت في 73

80 ،80 ،81 ،82 ،88 ،

90 ،95 ،97 ،101 ،

109 ،114 ،116 ،116  ،

116 ،117 ،119 ،123 ،

125 ،128 ،133 ،141 ،

142 ،147 ،147 ،158 ،

165 ،176 ،176 ،180 

،181 ،186 ،193،195  ،

196 ،198 ،198 ،202 ،

202 ،213 ،214 ،215 ،

219 ،222 ،223 ،226 ،

232 ،235 ،237 ،239 ،

245 ،247 ،251.  

  تَأسِ  
 وتأسِوالمنى بيَن لوعــٍة    ويأسٍينقضي العيشُ بيَن شوٍق 

  

  )الخفيف(
  111وتكررت في  85

  مآسيها  
 َعطوفاً ُيسلّيها، فعّزيني ، وماْ وجدتْ  قلباًمآسيهاناختْ بنفِسي

  

  )البسيط(

، 111: وتكررت في 115
126  

  تأسى  
 النفوُس        ويقضْي َيؤوساً لَديَها الحنين تأسىوعلّمُه كيفَ 

  

  )المتقارب(
109  

  أسا  
 بياَض النهارِ       وتندُب حظَّ الحياِة السـخيف  أساهاْوتشكْو 

  

  )المتقارب( 
: ، وتكررت في114

116 ،118 ،86.  

  إصري  َأَصَر
ــرداً     ــنُّ، ُمنف ــاِت أئ ــي الكائن ــي ف ــرِيوتركَتن  بإص

  

  )الكامل(                                              
144  

  اإلفك  َأفََك
 ومْن ذلَك الُهراء العادي ـِك   واإلفـفهَو من َمعدنِ السخافِة 

  

  )الخفيف(                                             
  173: وتكررت في 165

  األلم  أِلَم
 األلمِ يسكُب الُحبَّ بالحانِ الوفا          باكياً بالدمعِ، من جفنِ

  
  

  )الرمل(                                               

، 53:وتكررت في 38

70 ،81 ،84 ،87 ،94 ،

153 ،154 ،154 ،158 ،

203 ،214  

  اآلالم  

ــجونِ   ــاِت الش ــن غمام ــربٍ م ــوقَ ِس ــا  ف  اآلالُمِملُؤه
  ج

  )مجزوء الرمل(

، 57: وتكررت في 48

73 ،80 ،83 ،95 ،

101 ،122 ،123 ،123 ،

149 ،167 ،173 ،173 ،

181 ،196 ،210 ،226 ،

233 ،239 ،240 ،241 ،

241 ،242 ،252  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  مُؤلم  
ــيم  ــي جح ــُه ف ــٌل قَلُب ــا، وك ــؤلمٍفتوادْعن ــبٍِ ُم  ، ُملته

  

  )الرمل(                                         
  112: وتكررت في  53

  األليم  
 األليْموقمتُ على النهرِ َأهرِقُ دمعاً     تفّجَر من فيضِ ُحْزني 

  

  )المتقارب(                                        
  192: وتكررت في 67

  
جهنم 

  األلم

 جهـنَم األلـم  كآبتي ذاتُ قسوٍة َصهرتْ    مشـاعري فـي   
  

  )المنسرح(

  

65  
  

  
صيحة 

  اآلالم

 صيحــــــةَ اآلالمها أنا أسمُع في قلبِ الحياِة           
  

 )مجزوء الرمل(
84  

  وتؤلمها  
 كلُّ ريحٍ َعصوف وتُؤلُمهاوترَهُبها غادياتُ الغمــامِ         

  

  )المتقارب(
113  

  
ظلمة 

  اآلالمِ
 واألدواء اآلالمِ أمشي بروحٍ حالمٍ ُمتََوهِّجٍ           في ظُلمـةِ 

  

  )الكامل(
233  

  تتألم  
 وأطافتْ بَك الوحوشُ وناشـتَك فلـْم تضـطرْب ولـْم تتـألم     

  ج

 )الخفيف(

: ، وتكررت في226

101 ،149 ،203.  

  تئن  أنََن
 وعلى شواِطئِه القلوُب            تـئنُّ داميــــةً عـراة   

  

 )الكامل(

: ، وتكررت في183

144 ،154.  

  أنّات  
 الشعور أناِت في خشوعِ الكونكْم سمعتُ الليَل يمشي هامساً   

  

  )الرمل(

، 37وتكررت في  38

49 ،57 ،64 ،65 ،73 ،

83 ،108 ،123 ،162 ،
238  

  األنيُن  
  في ظُلمِة اآلال         م يهفْو، كالُبلبلِ المسجونِاألنيُن يتعالى 

  )الخفيف(                                        

، 56: وتكررت في 57

59 ،62 ،69 ،73، 99 ،

104 ،109 ،123 ،121 ،

128 ،140  

  ُأوامي  َأَوَم
  َ أوامْيأظمأتْ ُمهجتي الحياةُ، فهْل يوماً تُبلُّ الحياةُ بعض

  )الخفيف(                                     
122  

  آه  َأَوه

  !كم تُلِْحُد أوهاُم الصَِّّبا     في قبورِ الحبِّ، مـْن قلبٍ َبِشْر! آٍه
  )الرمل(

، 37: كررت فيوت 37

37 ،37 ،37 ،120 ،

131 ،137 ،137 ،137 ،

147 ،169 ،169 ،170 ،

177 ،201 ،212 ،225 ،

225 ،227  

  أواه  
ــتْ  ــَم اختفـ ــون !أَواُهثُـ ــِة المنـ ــائرةً بأجنحـ  طـ

 نحــَو الســماِء، وهــا أنــا فــي األرضِ تمثــاُل الشــجون
  

)  مجزوء الكامل(                                          

، 37:وتكررت في 93

147 ،147 ،148 ،201  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  تتأّوه  
  ُ البلوى ويعتلُج النحيُبتتأّوهفي مهجتي 

  )مجزوء الكامل(
  147: وتكررت في 133

  آِيساً  َأَيَس
  لظالمي آِيساًقد تفكرتُ في الوجوِد، فأعياني،      وأدبرتُ 

  )الخفيف(
122  

  

  البــــــاء                               
  الصفحة الشاهد  المفردة صلاأل

  َبِئست  َبَأَس
 أفراُح الحياِة      إنهـــــا األحـــالم  ،األفراُحبئسِت

  

 )مجزوء الرمل(
83  

  االبتئاس  
ــروُر،   ــه السـ ــدي فيـ ــياُن عنـ ــاْس ِسـ  واالبتئـ

  

  )المجتث(                                     
54  

  البائسةْ  
  عابسةْجمدتْ على شفتيه أرزاُء الحياِة ال

  ِ البائسةْفهَو التعيُس، ُيذيبُه نَْوُح القلوب
 ) مجزوء الكامل(

، 115: وتكررت في 71

126 ،246  

  البؤس  
 ، فتبكـي، بلوعـٍة ونحيـبِ   ِ الُبـؤسِتتلَوى الحياةُ، مْن ألـم 

  

  )الخفيف(                                 

، 87: وتكررت في 87

150،151 ،151 ،162 ،

164  ،208  

  ِئسُمبت  
  غَريبِ ُمبتِئسٍأنشودةً تهُب العزاء لكلِّ 

  )مجزوء الكامل(
132  

  البأساء  
 البأسـاء وانشْر عليِه الرعَب، وانثْر فَوقه ُرجَم الردى، وصواعقَ 

  

  )الكامل(
  

  

233  

  البائسات  
  البائساتُأنتَ كهفٌ مظلٌم تأوي إليِه 

  )مجزوء الرمل(                          
140  

  بّدالمست  بدد
 أال أيُّها الظالُم المستبدُّ         حبيـُب الظـالمِ عـدوُّ الحيـاة    

  

 )المتقارب(
  .192: ، وتكررت في238

  بتباريح  َبرَِح
  الحيـــاِة البــاكية بتباريحِ   ففؤادي وهَو مغموُر الجِراحِ

  )مجزوء الرمل(                                   
82  

  فتبرمتُ  َبَرَم
  السكينِة والضجِة       بْل قْد كرهتُ فيهــا نصيبيُ بفتبّرمت

  )الخفيف(                                         
، 115: وتكررت في 88

192  

  يتبّرُم  
 يتبـــَرمُ  وقْد كاَن وّضاَح األساريرِ، باسماً َيهّب ِإلى الُجلّـى، وال 

  

  )الطويل(                                              
252  
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  الصفحة الشاهد  المفردة صلاأل

  بطشٍ َبطَشَ
 الحياة الدامي بطشِهجَر الجماعةَ للجبال تَورُّعاً    َعنها وعن 

  

  )الكامل(                                     

، 242: وتكررت في 166

244.  

  بغيضها َبغَض
  طَروبِها وكئيبها: في كَل أصواِت الوجود

  ، وحبيبِهـاوبغيِضهاورخيِمها، وعنيِفها، 
  )الكامل(                        

185  

  البغضاِء  
 والبغضـاءِ فأنا السعيـُد بأنّني ُمتحّوٌل      من عـالمِ اآلثـامِ   

  

  )الكامل(                                          
233  

  ُمْبغََضةٌ  
 كالموِت، لكْن إليها الورُد الّصدُر   ُمْبغََضةٌحقيقةٌ مّرةٌ، يا ليُل،

  

)  البسيط(                                  
245  

  تُبكي  َبكى
 أفانيُن الّرَبى        كلَّ َصبٍّ بابتساماِت الزَّهـرْ  تُبكيكم! آٍه

  

  )الرمل(                      
  .113: ، وتكررت في37

  أبكي  
 بدمــــعٍ غزيـرِ   َأبكي        بــِه تَرانـي َحزينـــاً

  

  )المجتث(                                   

، 42، 41: وتكررت في 44

62 ،63 ،63 ،72 ،73 ،

75 ،75 ،87 ،101 ،

115 ،115 ،115 ،118 ،

142 ،170 ،170 ،171 ،
239  

  يبكون  

ــاس   ــُب دامٍ        والن ــتُ والقل ــوَنفقل ــولي ُ يبك  َح
  

ــل    "  ــةُ نْع ــِه َزلّ ــي علي ــيشَ تقض ــخفَ الع ــا أس  "م
  

  )لمجتثا(                                     

117  

  البواكي  
ــك    ــنِ دموعـ ــةٌ عـ ــواكي غَنيـ ــدهوَر البـ  إنَّ الـ

  

 )المجتث(
  .123، وتكررت في 116

  الباكي  
وتُرغي صواِعقْي ورُعودي      الباكْيفيَك يمشي شتاُء أيامَي

  

 ) الخفيف(                              

، 38:وتكررت في 135

141 ،148 ،185 ،196 ،

244.  

  الباكيات  
  الباكياتْ ليٌل، ُمعتٌم، تندُب فيه أنت

  أنتَ كهفٌ، مظلٌم، تأوْي إليِه البائساتُ                        
  )مجزوء الرمل(                               

  139: وتكررت في 140

  باكية  
    باكيةًتمشْي إلى الَعدمِ المحتومِ،

  ُل والصوُرطوائفُ الخلِق واألشكا                           
  )البسيط(                                   

، 73:  ، وتكررت في245

82.  

  بكى  
  

، 117: وتكررت في 62  )مجزوء الرمل( ْ خَلفَ السحاببكىأْم 

117  



 10

  الصفحة الشاهد  المفردة صلاأل

  تباكي  
 به لُبَّها المستطـــاُر     وتَرثي بِه ما طوتُه الُحتوف تُباكي

  ج

  )المتقارب(
113  

  بكاء  
 فيَك ما في عواطفي مْن نشيِد    بكاٍءري من فيَك ما في خواِط

  ج

  )الخفيف(

، 113: وتكررت في 134

141 ،232.  

  بالئي  َبلََو
 وهمـومْي وروعتـْي وعنـائي    بالئـيأيُّها الحبُّ أنتَ ِسـُر  

  

  )الخفيف(                                      
  232، 33وتكررت في  33

  الباليا  
 تفنى وَيحَيـــا السـالمُ            جميعــــاً  البالياْكلُّ

  

)  المجتث(                             
  116: وتكررت في 55

َبلَوى   
  الحياة

 ، وأحزاُن المساكينِالحياة َبلَوى  وهدَّ من خَلدي نوٌح، ُمَرّجعةٌ
  

  )البسيط(                                       
115  

  البلوى  
 ، ويعــتلج النّحيــبْ البلــوْىفــْي ُمهجتــي تتــأوهْ  

  

  )مجزوء الكامل(                              
133  

  
 /تبلو

  فتُبليها

 ، وتخلُعها    وتستجُد حيــاةٌ مـاَ لَها قدمفتُبليهاالحياةَ،  تبلو
  

  )البسيط(
154  

  البهتان  َبَهتَ
 والَهذَيان الُبهتان وإذا التشاؤُم بالحياِة ورفُضها      ضرُب من

  ج

  )الكامل(                        
236  

  البهيم   َبهَِم
 البهـــيْم يـــأتْي بأجنحـــِة الســـكونِ، كَأنَّـــُه الليـــُل

  

  )مجزوء الكامل(              
74  

  بهيم  
ــزن   ــي الح ــَل بن ــا لي ــّماَك، ي ــْن َس ــّل َم ــيْمض  ِ، به

  

  )مجزوء الرمل(                             
97  

  المبّيد  َبَيَد
 الُمبيْدذُ، ومنُه الكريـــُه   ومنُه الُمشيُد، ومنْــُه ومنه اللّذي

  

  )المتقارب(                           
193  

  تُبيُدْه/ُيبُِدها  
  وتُبيُدْه ُيبِيُدهالستَ يــا شيـخُ للحياِة بأْهلٍ        أنتَ داٌء 

  )الخفيف(                                    
228  

  

 التـــــــاء
  الصفحة الشاهد  المفردة  لاألص

  تعوب  تَِعَب
ــيٍ  ــن وح ــعرِ م ــي الش ــا ف ــُل م ــا بلب ــَك ي ــوْب في  تَع

  

  )مجزوء الكامل(                  
104  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  لاألص

  ُمتَعباً  
 َمحمومــا ُمتَعباً ونفضتُ أعماقَ الفضاِء فلم أجْد   إالّ سكوناً،

  

  )الكامل(        
  148: وتكررت في 128

  يتعب  
 ولْم يتجشم يتعْب ى كاَن شوقُُه صغيراً، فلمإذا صغرتْ نفُس الفت

  

)  الطويل(                        
231  

  تَِعب  
   تَِعٌبوكيف يحذُر أعَمى، ُمدِلٌج،

  هوَل الظالم، وال عزٌم وال َبَصُر
  )مجزوء الكامل(                                         

244  

  التعيس  تََعَس
 ، ُيذيُبـــُه نـــْوُح القلـــوبِ البائســـةيُسالتعـــفهـــو

  

  )مجزوء الكامل(                 

، 87: وتكررت في 71

94 ،124 ،174.  

  تعٌس  
   تِعٌسإني بائٌس ! يا رَبة الشعر

  عِدمتُ ما أرتجي في العالمِ الدونِ
  )البسيط(                     

، 85: وتكررت في 115

151 ،168  

  التعاسة  
ــي دنيــ  ــشِ ف ــم تم ــِة، ل ــِةا الكآب ــذابِوالتعاس  ، والع

  ج

  )مجزوء الكامل(

، 85: وتكررت في 107

128 ،246  

  تافٍه  تَِفَه
 مـن ترائـبٍ وجبـاه    تافـهٍ  فإذا مـن أحـُب َحفنـةَ تُـرب    

  

  )الخفيف(                                 
147  

  تائٌه  تََوَه
  حيــــراْن تائـــٌههائٌم قلبي بأعمـــاِق الحيـاِة     

  

  )مجزوء الرمل(                                    

: وتكررت في 48

84 ،103 ،118 ،

123 ،128،163 ،

164 ،235  

  وتاه  
ــاَب    ــُه خــ ــُده، لكنّــ ــدا َينشُــ ــاهفغــ  وتَــ

  

  )مجزوء الرمل(                 

: ، وتكررت في104

140.  

  التيه  
ــي     ــُبطُ ف ــاحٌر، َيخْ ــٌن س ــتَ لَح ــِهأن ــوات التي  الم

  

  )مجزوء الرمل(              
  .126: وتكررت في 140

  تيهاُء  
 ، بهـا قـد تمزقـتْ أقـدامي    تيهـاُءغنّني، يا أخّي، فالكوُن 

  ج

  )الخفيف(
122  

      
 الثــــــــاء

  الصفحة الشــــاهد  المفردة  األصل
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  وأثقلت  ثَقََل
 فكـري  أثقلـتَ  وغدوتُ امشـي مطرقـاً مـن طـولِ مـا     

  

  )ملالكا(                             
145  

  ثكلى  ثَِكَل
 ، ال تغنينيثكلْى وراحةُ اللّيلِ مألى مْن مدامعِه    وغادةُ الحبِ

  

  )البسيط(                             
115  

  الثالّب  ثَلََب
 الـثالّبِ  يا أيها الغُّر المثرثُر، إنّنـي َأرثـي لثـورِة جهِلـكَ    

  

  )الكامل(                           
249  

  
  ــــمالجيــــ

  الصفحة الشاهد  الكلمة  األصل

  جاثٌم  َجثََم
 جاثُمالجبن  أفيقوا وُهّبو َهّبةً ضيغمّيةً  وال تحُجموا، فالموت في

  ج

  )الطويل(                           
161  

  جديب  جدب
  َحصيد جديبٍوتطلُب ورَد الصباحِ المخضَّبِ من كفِّ حقلٍ 

  )تقاربالم(                                

: وتكررت في 124

130 ،133  

  ُمجدب  
ــٌل  ــتَ حق ــدٌبأن ــاةْ ُمج ــُه الرع ــزأتْ من ــْد ه  ،     ق

  

  )مجزوء الرمل(
140  

  الجراح  َجَرَح
ــِه  ــراُح،في ــدمُ   الج ــا ال ــن مغاورِه ــُر م ــُل، يقط  النُّج

  

  )مجزوء الكامل(                           

، 82: وتكررت في 71

137 ،146 ،

153،214 ،214 ،

215 ،238  

  جروح  
 جـروحِ َيضمُّ القلوب إلى صــدرِِه       ليأسٍ ما مّضها من 

  

  )المتقارب(                                        
125  

  المجرود  َجَرَد
 المجـرودِ  خفقَ القلُب للحياِة، ورفّ الز    هُر في حقلِ ُعمرْي

  

  )الخفيف(                    
175  

  ستجرع  َجَرَع
 أوصاَب الحياِة، وتنتشي  فتُصغي إلى الحِق الذي يتكلُمُعَستَْجَر

  

  )الطويل(                       
79  

  تجّرعتُها  
 !، فيا شدَّ تَعسيتَجّرعتُهاوسقتني مَن التعاسِة أكوا          باً 

  

)  الخفيف(                            
85  

  وجرَعتُه  
ــى دهتُــــُه الليــــالي  ــُه    حت  َمنُونـــــْه وجرََّعت

  

  )المجتث(
، 81: وتكررت في 117

147.  
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  الصفحة الشاهد  الكلمة  األصل

  جارف  َجَرفَ
 متدفٌع    غضوٌب، ووجُه الدهرِ أربُد أقتُمَجارفٌ وسيُل الرزايا 

  

  )الطويل(                            
252  

  جرف  
 وإن جرفتْني أكفُّ المنو      نِ إلى اللحِد أو سحقَتَْك الخُطوب

  

 )ربالمتقا(
70  

  ُجرٌم  َجَرَم
 مالَُه  عنــَد القوي ِسوى أشدِّ عقابِ... ُجرٌم وسعادةُ الضعفاء

  

  )الكامل(                           
249  

  جريمةً  
 أين العدالةُ يـا رفـاقَ شَـبابي  !  ؟ِ جريمةًأُيَعّد هذا في الوجود

  

  )الكامل(                     
249  

  تجزع  َجَزَع
ــُب ال ــا قل ــزْع ي ــور  تج ــدهرِ الَهُص ــلُّب ال ــاَم تص  أم

  

  )مجزوء الكامل(                       
72  

  الجزوع  
  وقْد كاَن من قبُل َجلْدا، شديد     الجزوعِأهبتُ بقلبي، الهلوعِ 

)  المتقارب(                          
111  

  جزٌع  
  ٌض، كُلُّه خََوُرباٍك ورأٌي مري     جزٌعوذا جنوٌن لََعمري، كلُُّه

  )البسيط(                           
244  

  يتجشم  َجِشَم
 يتجشم إذا َصغُرتْ نفٌس كان شوقُُه   صغيراً، فلـْم يتعْب، ولم

  

  )الطويل(                                    
231  

  جفّ  َجفَفَ
  نعيمه وَجفَّفالعمُر قفٌر، مرعٌب إْن ذوى . وأنْس في الحياة

  )الخفيف(                  
، 180: ، وتكررت في198

192  

  الجوامح  َجَمَح
  إنَّها    شردتْ بلُّبك، واستمْع لخطابيالجوامَحفاكبْح عواطفك

  )الكامل(                            
249  

  جامداً  َجَمَد
  َجاِمـــداًغيَر أن الليــَل قد ظـ         ـّل َركُوداً، 

 ) مجزوء الكامل(                                     
  .180: وتكررت في 59

  جمد  
  النشيُد بصدرِِه، لّما رأى طيفَ الَمنون َجَمَد

  )مجزوء الكامل(                                       
75  

  وجمود  
  وُجموِدفيَك ما في شَبيبتي مْن حنينٍ        وشجونٍ، وبهجٍة، 

  )الخفيف(               
  176: وتكررت في 134

  الجنون  َجنََن
  الجنْونُِيوِلُد الماُل في الحياِة شُرورا       يتراءى بها خياُل 

  )الخفيف(                                 

، 100: وتكررت في 56

109 ،186 ،214 ،214 ،

215 ،224 ،225  
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  الصفحة الشاهد  الكلمة  األصل

  مجنونه  
  ونَهَمجنُأُي ناسٍ هذا الورى؟ ما أرى إالّ برايا، شقّيةً، 

  )الخفيف( 
  224: وتكررت في 172

  
/ تَُُجن

  جنونه

  تَُجنَّ ُجنونَهجّبلتها الحياةُ في ثورِة اليأسِ من الشرِّ، كي 

  172  )الخفيف(

  جهمةً  َجَهَم
  كـالموِت ُمقفَرةً بغيرِ سرور      َجهمةًوتظُل قاسيةَ المالمحِ،

  )الخفيف(                      
180  

  
  الَجهّم

  أدأُب في المسيْر الَجهمِّي وادي الزمانِ وبقيتُ ف

)  مجزوء الكامل(                              
201  

  جهنمي  َجهنََم
 لعيـٌن      ُمظلٌم، قاحٌل، مريٌع جموُده جهنّمـــٌيأنت قَفٌْر 

  

  )الخفيف(                    
  .65: ، وتكررت في228

  جائرات  َجَوَر
  الخطوبِ جائراتُبِ أحالمي، إلى اللحِد جرفتْ من قرارِة القل

  )الخفيف(                  
89  

  
  جائرْه

  انفُضْ الطَلَّ ففي الطلِّ حياةٌ حائرْه

  جائرةْ شرَّدتها عن فؤاِد الليلِ كفٌّ                            
  )مجزوء الكامل(                              

103  

  
  جاَر

  الزماُن علّيها   جاَربيَن القبورِ فتاةٌ

  فافْتّك منها بعنٍف كفُّ الردى أبويها
  )المجتث(                

116  

  الَجْون  َجْون
 فجـري الَجـْونِ  خُذني فقد أصـبحتُ أرقُـُب فـي فَضـاَك     

  

  )الكامل(                
144  

  الَجَوى  َجوَي
 اتَّقْد لما الَجَوى كيفَ لي بالّصبرِ، والّصبُر اندثْر    تحتَ أقدامِ

  

  )الرمل(                                 
37  

  
 المجتوى

 كالّدود في ِحَمم الرماِد الخابي  الُمْجتَوىَيحيا على رَِممِ القَديم 
  

)  الكامل(                    
246  

  

  الحــــــــاء
  الصفحة  الشاهد  المفردة  األصل

  الُحتوف  َحتَفَ
 الُحتـوفْ تواريَن خَلفَ ظالمِ     ونوُح اليتامى على أمهــاٍت

  

  )المتقارب(                                   
  113: وتكررت في 113



 15

  الصفحة  الشاهد  المفردة  األصل

  محّجبة  َحَجَب
 "إرم"كَأنّها حيَن يبدو فجُرها    ُمَحجّبٍةكم فيَك من دنيا : يا قلُب

  

  )البسيط(
153  

  الِحَداْد  َحَدَد
 الِحداْدلدهر، في الليل رفرفتْ والحبُّ َوْهناً خُلْسةً   من عيون ا

  

  )الرمل(
  45: وتكررت في 37

  حرُب  َحَرَب
 هـذي الكائنـــات   وحـرُبشغلتُهـْم عنَك الحيــاةُ       

  

) الكامل(  

، 178: وتكررت في 183

194 ،198 ،232  

  حروب  
  سوى وحشيٍَّة نهضتْ   الحروُبفما 

 في أنفسِ الناسِ فانقادتْ لَها الّدول
  

  )البسيط(

60.  

  تحاربه  
    تحارَبُهولْو َرأوُه لسارتْ كي 

  من الورى ُزَمٌر، في إثرها ُزمُر
  )البسيط(

245  

  بُحرقٍة  َحَرقَ

 ، بـــيَن األمـــاني الهاويـــةْبُحرقـــٍةأبـــداً ينـــوُح 
  

 كالبلبـــلِ الغّريـــِد مـــاْ بـــيَن الزهـــورِ الذاويـــة 
  

  )مجزوء الكامل(

71  

  الُحزأيها الحُب قد جرعتُ بَك   الُحزن  َحَزَن
  كؤوساً وما اقتنصتُ ابتغائي َن                             

  )الخفيف(

، 37: وتكررت في 33

48 ،63 ،64 ،64 ،

67 ،68 ،69 ،70 ،

70 ،70 ،70 ،70 ،

70 ،83 ،83 ،84 ،

88 ،89 ،97 ،97 ،

98 ،101 ،102 ،110 ،

115 ،124 ،135 ،

141 ،141 ،143 ،

147 ،147 ،154 ،

162 ،171 ،186 ،

186 ،203 ،219 ،

241 ،242  

  أحزنَك  
 الدهُر الخَطـرِ         يـا لنُّــــــــكر    أحزنََكفَلَكَْم 

  

  )مجزوء الرمل ( 
  113:  وتكررت في 41
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  الصفحة  الشاهد  المفردة  األصل

  األحزان  
 األحَزاْنكنتُ إذ ذَاَك على ثوبِ السكونِ            أنثُـــُر 

  

  )مجزوء الرمل(

: وتكررت في 48
62 ،72 ،73 ،84 ،

89 ،94 ،97 ،
115 ،132 ،133 

،144 ،165 ،197 
،198 236 ،242 ،

242.  

  الحزين  

ــق   ــي اُألفُ ــوِت ف ــنِ الم ــدا بلح ــزينِوش ــتكين الح  المس
  

ــفُ   ــُه الطي ــومِ، كأنَّ ــفَ الغي ــى خَل ــم اختف ــزِيْن ث  الَح
  

  )مجزوء الكامل(                          

: وتكررت في 99
37 ،44 ،48 ،57 ،

59 ،94 ،109 ،
109 ،110 ،113 ،
185 ،186 ،222 ،
222 ،225 ،242  

  /محزون  
  لمحزون

  فهل إذا لُذْتُ بالظلماِء، منتحباً  
  محزونٍ ِلَمْحزونِ؟أسلو؟ وما نَفُْع 

  )البسيط(                                 

، 98: وتكررت في 115

222 ،224  

  
كاهن 

  األحزان

 واآلالم كـاهَن االحزانِالمعبُد الحيُّ المقّدُس ههنــا  يـــا 
  

  )الكامل(                                     
241  

  
لوعة 
  الحزن

 لوعةَ الحز ورأتْ في صِميِمها، 
  ، وأصغتْ إلى ُصَراخِ القلوبنِ

  )الخفيف(

88  

  
بحزنها 
 المشبوبِ

  وعجيٌب أن يفرَح الناُس في  كهـ  
  !بحزِنها المشبوبِـِف الليالي، 

  )الخفيف(

89  

  ُمْحزِن  
 ، ُمضجرٍ على قدمَيـا،ُمْحزِن، بصمٍت    وزهوُر الحياة تهوِي

  

  )الخفيف(

196  

  
الضوِء 
  الحزين

  الداميالضوِء الحزين ولكْم َمساٍء، حالمٍ متوشّحٍ      بالظّل، و

  241  )الكامل(

  حسرى  َحِسَر
  ، يسيُر بها القَنوِط إلى الجنونَحسرىومشاعراً 

  )مجزوء الكامل(                       
، 104: وتكررت في 100

168  

  حسرات  
  الّسنين َحَسراتُوفي ثَغرِه َبسَمــاتُ الشُّجونِ    وفي طَْرِفِه 

  )المتقارب(                      

، 101: وتكررت في 109

101 ،117 ،140  

  الُحسوم  َحَسَم
 الُحســوم لســتُ أبغــي نهضــةَ العــاجزِ يتلوَهــا    

  

  )مجزوء الرمل(                                    
49  
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  تحطَمها  َحطََم
  مثَل الغُصونِ المصائُب تُحطُِّمها   أال إّن أحالَم الشَباب ضئيلةٌ

  )الطويل(                       
51  

  حطّم  
  المستعبدوَن قيوَدُهْم   وصّبوا حميَم السُّخِط أّيان تعلُم َحطَّمإذا 

  )الطويل(                     

، 80، 78: وتكررت في 78

81 ،99 ،148 ،

195،226 ،230 ،252  

 محطماتٌ  
  على ساحلٍ لجِّ     األْسى، بموجِ الخطوبِمحطَّماتٌأْم قلوٌب

  )الخفيف(                        
88  

  ُحطام  
  !الجِباه ُحطامِيا واقفاً فوقَ !       يا أيهــا السادُر في غَّية

  )السريع(                           
108  

  حطيم  
  َحطيمةً تنساب، من قلبِ ُمّر

  )مجزوء الرمل(

، 97: وتكررت في 84

113 ،129  

  المتحطّم  
  ، المهجورِالمتحطّمِغَّرْد، وال تحفْل بقلبي، إنُّه      كالمعزِف، 

  )الكامل(
119  

  الُمحطّم  
 المكـدودِ  الُمحطّمفالصباُح الجميُل ُينعشُ بالّدف       ِء حياةَ 

  

  )الخفيف(

، 200: وتكررت في 176

227 ،252  

  الحقود  َحقََد
 الَحقَـودْ فيصبُح ِمنها الوالي الحميُم        ويصبُح منها العدوُّ 

  

  )المتقارب(                        
  193: وتكررت في 193

  األحقاد  
 واآلرابِ األحقَاِد لُعٌب تَُحركُها المطاِمُع، واللُّهي      وصغائر

  

  )لالكام(                       
246  

  احتقارا  َحقََر
 احتقــــارا حــاكوا لكــْم ثــوَب عــزٍّ           خلعتمــوه

  

  )المجتث(                           
  172: وتكررت في 46

  حقيرا  
 حقَِيـرا كان ظنّي أّن النفوَس كباٌر      فوجدتُ النفوَس شـيئاً  

  

  )الخفيف(                     

، 105: وتكررت في 173

185 ،190، 200 ،202  

  أحتقُر  
 المجــــَد، وأوهــــاَم الحيــــاْه أحتقــــُرفأنــــا 

  

  )مجزوء الرمل(
  219: وتكررت في 170

  حلك  َحلََك
 الليلِ      ويلعبَن بالقلوبِ الـدوامي  َحلِكراقصاٍت، يخْلُبن في 

  

  )الخفيف(                        

، 135: وتكررت في 122
177  

  حالكات  
ــودا   ــي ُسـ ــا قلبـ ــَك يـ ــا آلفاِقـ ــاتْ؟، مـ  َحاِلكـ

  

 ) مجزوء الرمل(                       
139  

  الِحمام  حمم
 الِحمامِكلما ِسرتُ زَل بي، فيه مهوًى،    تَتضاغى به وحوشُ 

  

  )الخفيف(                              
  .226: ، وتكررت في122
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  حيران  َحَيَر
ـ هائُم قلبي بأعماِق الحياِة            تائــــــه   راْنُ َحيـ

  ج

  )مجزوء الرمل(                           
  84: وتكررت في 48

  حيرة  
ــاجي  ــرِ ُين ــُه الفك ــرة           تائ ــريْدحي ــرِ الش  َ الفك

  ج

  )مجزوء الرمل(                                   
103  

  حائرْه  

ــاةُ    ــلِّ حيـ ــي الطـ ــلَّ ففـ ــضْ الطـ ــاِئرْهأنفُـ  حـ
  

ــؤاِد اللَ  ــْن فـ ــرَّّدتَْها عـ ــائرهْ شَـ ــفُّ جـ ــلِ كـ  يـ
  

  )مجزوء الرمل(

  77: وتكررت في 103

  حاَر  
  المساكيُن، وارتاعوا، وأعَجَزهم َحاَر

  أن يحذروُه، وْهل ُيجديهم الحذُر                           
)  الكامل(                                    

244  

  

  

  

  الخـــــاء
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  بيثخ  خَُبثَ
 غاِدٌر          متربٌص بالناس شّر َمصـيرِ  خبيثما منهم إال 

  

  )الكامل(                     

، 151:  وتكررت في 120

172 ،173  

  بخبث  
 ورِْجس بخبٍثيا لها من معيشٍة، لم تدنْسـ  ـها نفوُس الورى  

  

  )الخفيف(                                   
  230: وتكررت في 152

  بالخداع  خََدَع
 فكم قد       ضلل الناَس من إمام وقسِّ بالِخداعِ،ُمليء الدهر 

  

  )الخفيف(                    
85  

  متخاذل  خَذََل
 الخطوات واألقدام متخاِذل   باكرت فيه الغاَب موهوَن القوى

  

)  الكامل(                           
240  

  الخرائب  خََرَب
 ُيمسِ          على الطـــوى، وَيبيـت   الخـــراِئببيَن 

  

)  المجتث(                      

، 117: وتكررت في 117

175  

  خراباً  
 ، كأنَّ الكل في أمسِه َوْهُمخرابا فُيصبُح ما قد شّيد اللُه والورى

  

  )الطويل(                       

، 117: يوتكررت ف 168

173 ،191 ،227  

  أخرس  خََرَس
 العصفوَر عنــي          أترى مـــات الشـعورُ   أخرس

  ج

  )مجزوء الرمل(

، 114: وتكررت في 62

233  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

 الخرساء  
 ، بـــين الكائنـــاتالخْرســـاِءفهـــَو فـــي وحشـــِتِه 

  

  )مجزوء الرمل(                    
140  

  ِخزي  خََزو
 ، وعـــارا ِخـزي لبـوسَ ثـم ارتديتم ظالمــا         

  

  )المجتث(                             
47  

  الخَْسفَ  خََسفَ
 ، وما        مل ِمن ذل الحيـاِة األرذل الخْسفكل قلب حمل

  

  )الرمل(                           
  117: وتكررت في 34

  بخشوع  خَشََع
ـ    ثمَّ ال تهتف في الفجرِ برناِت النحيبِ  ، واكتئـاب ْوعٍبخش

  

  )مجزوء الرمل(                        
  58، 59: ، وتكررت في62

  أخطأت  خَطََأ
 أحالمـي  وأخطأتأنشُد الراحة البعيدة، لكن        خاَب ظني 

  

  )الخفيف(                        
122  

  لخطبٍ  خَطََب
 َمن أزاحه ثقيلٍ،    قد َعرانا، ولم نجْدِلخطـبٍإنمــا َعْبرتي

  

  )الخفيف(                                 
42  

  
/ ِلخَطيب

  خطوبِ

 خطـوبِ  يمرُّ إثـر  ِلخَطيبٍإن في غيبِة اللياليِ، تباعاً          
  

  )الخفيف(                          

وتكررت كلمة خطوب  88

، 88، 88، 70،  61: في

88 ،89 ،101 ،123 ،

125 ،132 ،132 ،133 ،

244  

  خطُر  خَطََر
 خَطـرُ  وهْم يعيشوَن في ُدنيا مشيدٍة    من الخَطوبِ، وكـونٍ كلُّـه  

  

  )البسيط(                     
244  

  اختالس  خَلََس
ــّجٍة   ــتالٍق       وضـ ــوُن اخـ ــوُن كـ ــتالْسالكـ  واخـ

  

  )المجتث(                              
54  

  اختالق  خَلَقَ
ــون ــون كـ ــتالٍقالكـ ــجٍة        اخـ ــتالسِ وضـ  واخـ

  

  )المجتث(                     
54  

  يخمد  خََمَد
 روُح الربيـعِ الولـود   ويخمـدُ  فينضُب يمُّ الحياِة الخضمِّ          

  

  )المتقارب(           
191  

  خمود  
 خمـودِ  وهْل ينطفي في النفوسِ الحنيُن     وتصبُح أشـواقُنا فـي  

  

  )المتقارب(                          
194  

  يخنق  خَنَقَ
  الزهوَر بنحسي يخنقُليتني كنتُ كالرياحِ، فأطوي     كلَّ من

  )الخفيف(          
  250: وتكررت في 149

  المخيف  خََوفَ
  ِالمخيف سوى زهرٍة شقيتْ بالحياة         وملبثُها بالمقامِ

  )المتقارب(                         
  113: وتكررت في 113

  خوف  
 اللحـود  خـوفِ لعيشَ إال الفناُء        وال زانَه غيـُر  فما حّبب ا

  

  )المتقارب(          
  .192: ، وتكررت في192
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  المخاوف  
  ، والّدجى وزوابعِ األشواِك، والحصباِءبالمخاوِفوأمأل طريقي 

  )الكامل(                
  .239: ، وتكررت في232

  خافوا  
 لعنتي وِعقابي وخافواي،إني إله، طالما َعَبَد الورْى        ظلّ

  

  )الكامل(                  
249  

  يخاف  
 من الكونِ، وهَو المقيم األبيـد         يخافُوماذا َيودُّ، وماذا 

  

 )المتقارب(
  .218: ، وتكررت في192

  خانه  خََوَن
  والموتُ كالمــارِد الجَبارِ، منتصٌب

  األجُل خانَه َمْن قدفي األرضِ، َيخطَفُ                             
  )البسيط(                          

60  

  الخائبة  خََيَب
 والليــــالي الســـود        لخائبةَغنني نُدَب األماني ا

  

  )مجزوء الرمل(                              
83  

  خاب  
 وتَــــــاْه خــــــاَبفغــــَدا ينشــــده، لكنَّـــــُه

  

  )رملمجزوء ال(                      
  122: وتكررت في 104

  خيبٍة  
 ، وخمـولِ وخيبٍةوزهورٍ من األماني تَذوي           في شحوبٍ، 

  

  )الخفيف(                             
  114: وتكررت في 212

  الـــــــدال
  الصفحة  الشاهد  المفردة  األصل

  الدثور  َدثََر
ــي وادي   ــوِت ف ــباُب الم ــا ض ــى ُيواريه ــدثور حت  ِال

  

)  الكامل(
186  

  ديجور  َدَجَر
 دهري     وأليفي، وقُّرتي، ورجـائي  َديجورِ وشُعاعي ما َبين

  

  )الخفيف(                                     

، 119: وتكررت في 33

132 ،180 ،252  

  الدياجير  
 فجٌر جديـد  الدياجيرِوال تأَس من حادثاِت الدُّهورِ       فخلفَ

  

  )المتقارب(
  192: تكررت فيو 111

  الدجل  َدَجَل
  الدَّجُل ففي التماجِد تمويٌه وشعوذةٌ    وفي الحقيقِة ما ال يدرُك

 ) البسيط(                            
60  

  دَجنّة  َدَجَن
 النفسِ، ومٌض     لم يزْل بيَن جيئٍة، وذهـوب ُدَجنِّةوثوى في

  ج

  )الخفيف(                                  
  210: وتكررت في 89

  ُدَجّيِة  َدَجَو
 الليلِ الحـزينِ       ُزمـرةُ األحــــالم    ُدَجّيِةرفرفتْ في 

  

  )مجزوء الرمل(                    
48  
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  الدجى  
 ، ويـأتي الضِّـياءْ  ـدُّجى               الـالفجُر َيسطُع َبعد 

  

  )المجتث(                         

، 52، 51: وتكررت في 55

52 ،69 ،73 ،74 ،123  ،

135 ،141 ،163 ،195 ،

197 ،210 ،221 ،219 ،

232 ،237 ،242.  

  الداجي  
 ، وطالـت ُرؤاه الداجيال تأمنْن الدَّهر، إما غَفا       في كهفِه

  

  )السريع(                      

، 49: وتكررت في 108

100 ،135 ،135 ،141 ،

177 ،184 ،186  

  الدياجي  
 وغاَم من فوِقَك الغَمـــام         الّدياجــي فأطبقتْ َحولَك

  

  )مخلّع البسيط(                              

، 52: وتكررت في 126
62  

  
هول 

  الّدجى

  وضبــاباً من الشذى يتالشى 

  وصمِت الوجوِد هولِ الدُّجىبيَن 
  )الخفيف(

  237: وتكررت في 163

  وادفنيه  َدفََن
 الشَّـــفق بجـــاللٍ، فـــي ضـــفافِ   وادِفنيـــِه

  

  )مجزوء الرمل(                  
63  

  دفينا  
 دفينــا فــي الصَّــدرِ داًء      فــي الحــّي َصــٌب ُيعــاني

  

 )المجتث(                    
117  

  أدفن  
 ُبؤسي ِ أدفُنإنني ذاهٌب إلى الغابِ، علّي    في صميمِ الغابات

  

  )الخفيف( 

، 184:  وتكررت في 150

195 ،196 ،219  

  ادلهم  لََهمَد
ــَل، إذا  ــرَي الجمي ــّدُه، فج ــمَّ وَأِع ــري  ادله ــيَّ َده  عل

  ج

  )الكامل(                     
143  

  المدمدم  َدَمَم
 فــي ِشــعابِ الكائنــات   الُمدمــِدُموتــدفََّع الــزَّمُن  

  

  )الكامل(                            
186  

  وَدمَدَمِت  
 ..وقَ الجَِبالِ وتحتَ الشّجرالّريُح بين الِفجاجِ      وف وَدمَدَمِت

  

  )المتقارب(                      
218  

  الدامساِت  َدَمَس
ـَُه    ومشاهَد الوديانِ واآلجـامِ  الدَّاِمساِت،الِفجاَج وأرى  خالل

  

 )الكامل(                        
241  

  دموع  َدَمَع

ــوٌع ـــا   دم ــْيمٍ تدفّقـ ــَل غَ ــلتْ               مث  تسلس
  

  )وء الخفيفمجز(

، 67، 63: وتكررت في 32

73 ،73 ،73 ،76 ،80 ،

84 ،94 ،101 ،101 ،

103 ،104 ،105 ،107 ،

109 ،113، 116، 116، 

116، 123، 125، 196، 
214  
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  الصفحة  الشاهد  المفردة  األصل

  دمعاً  
 تَفجَّر من فيضِ ُحزني األليم     دمعاً وقمتُ على النّهر، أْهرِق

  

  )المتقارب(

، 87، 74: وتكررت في 67

88 ،89 ،95 ،95، 99 ،

102 ،113 ،123 ،124 ،

164 ،202 ،238  

  أدمعي  
 وَسقـامي، ولَوعتي وشـقائي ، وَعذابي     وأدُمعيونُحولي، 

  

  )الخفيف(
33  

  
دمع 

  المسا
 دمَع المساأَصّب عليك شعاَع الغروبِ          نجيَع الحياة، و

  

  )المتقارب(
69  

  مدامٌع  
ــتَ    ــعُر أن ــا ش ــدامٌعي ــاةْ   م ــدابِ الحي ــتْ بأه  عِلق

  

  )مجزوء الكامل(
  74: وتكررت في 71

  المدمُع  
ــيُل ذاَك  ــدمُعفيسـ ــدولِ  الَمـ ــبِ الجـ ــّدامي لقلـ  الـ

  

  )مجزوء الكامل(
  115: وتكررت في 95

  
الدموع 

  الّدامية
 الـــدموَع الّداميـــةســـاكباً فـــي راحـــِة الفجـــرِ، 

  

  )مجزوء الرمل(
97  

  الدمعة  
ــي    ــا ف ــَك م ــةفي ــاني  الدمع ــن مع ــدرِة م  ِ المنح

  

  )مجزوء الرمل(
104  

  دامعة  
 ٌ الطر      ف ولوٌن يسوّد في كلِّ ِطـرسِ دامعةصورةٌ للشقاء 

  

  )الخفيف(
162  

  تَُدنّسه  َدِنَس
 الحياةُ بـذام  تُدنسُه وأعيش عيشةَ زاهٍد ُمتنسٍك          ما إن

  ج

)  الكامل(                        
  206: وتكررت في 166

  ُمَدنَساً  
 شـرِّيرا ُمَدنَّسـاً   ضـياِء الفجـرِ قلبـاً   ونبيلٍ وجدتُـُه فـي   

  ج

  )الخفيف(                           
173  

  َدنَي
دنيٍء، 

  دناءه
 ودنـاءه إفْـٌك، وِقّحـةٌ،   : تاريخُه في ِسـجّل الشـرِّ   ودنيٍء

  

  )الخفيف(                     
173  

  الدواهي  َدَهي
 الدواهي َهذي جراٌح    ففي فؤادي، تشكو إليك! يا إلَه الوجوِد

  

  )الخفيف(                    

، 148: وتكررت في 146
148  

  داء  َدَوَأ
 دفينـــا  داًء في الحيِّ َصٌب ُيعاني            في الصَّـدرِ 

  

  )المجتث(                           

، 228: وتكررت في 117
232  

  األدواِء  
 واألدواِءالمِ أمشي بروحٍ َحالمٍ، ُمتََوهِّجٍ        فـي ظُلمـِة اآل  

  

  )الكامل(                       
233  
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  الصفحة  الشاهد  المفردة  األصل

  ُيداس  َدَوَس
 ُ ُيـداسُ إنَّ الحيـــاةَ ِصـراٌع       فيهـــا الضـعيف   

  

  )المجتث(                                
54  

  تدوُس  
 َبنيها           وتُغَنّي وُهْم لَـَديها ُرفَـاتُ   تدوُسوهي َجّبارةٌ 

  

  )الخفيف(                                   
  .123: وتكررت في 101

  
  ُدستَها،

  َدوْس
 َدْوسِ أيَّ وُدسـتَها ثم قَدمتُها إليـَك، فمّزقـتَ       ورودي،   

  

  )الخفيف(                             

وتكرر الفعل داس  150

  .149، 148: في

  

  الــــــذال
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  تذبل  ذََبَل
 األزهـــــار  تذَبــلُ         تلبثْ أن تَذوي كمـاْ ثم ال

  

  )مجزوء الرمل(                           

، 94: وتكررت في  83

158 ،242  

  الذُبلِ  
ــثُ المــرارةُ واألســْى، بــيَن الزهــورْ     ــذُّبلِ حي  ال

  

  )مجزوء الكامل(                          
95  

  ذابالِت  
 الوروِد ذابالِتقاً بِداداً من          ثم جاَء الدُّجى فأمستُ أورا

  

  )الخفيف(
163  

  أذَْبلَتُْه  
 ربيُع الُعُمـْر؟  أذَْبلَتُْهَهل تُعيُد الحياة        ِلَمْن : سألتُ الدُّجى

  

  )المتقارب(
219  

  ذُُعر  ذََعَر
ــي     ــرُّ أجنحت ــؤاد أج ــوَض الف ــتُ مرض ــذُعرفلبث  ب

  

  )الكامل(                        
143  

  ورةًمذع  
 تَتهاوى حولَها الُرَجُم مـذعورةً  وكْم رأى ليلُك األشباَح هائمةً

  

  )البسيط(                 
154  

  ذل  ذَلََل
 الحيـاِة األرذلِ ذُلِ كَل قلبٍ حمَل الخَسفَ ، وما        مّل من

  

)  الرمل(                   

، 136، 63وتكررت في  34
252  

  ِذلٍّة  
 وُمتْن، وأحالَمهـّن الِعـذاب           ِذلٍّةحـوَر علىلََوْيَن النَّ

  

  )المتقارب(
   45،45: وتكررت في 80

  الذليلَة  
 َ والُبكا   وَضراَعةَ األطفالِ والّضعفاءالذليلَةال يعرفُ الشكوى 

  

  )الكامل(
232  

  المستذَلّيَن  

  خافتٌ  المستذَلّيَنصوتُ : "يقولون
  ِة األرضِ أطرشُ أضخُموسمُع طغا                      

  )الطويل(
78  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  أذّل  
 تَنـاهِ  أذّلواسحقي الكائناِت كْوناً بكون         قَْبَل أن تنتهـي  

  

  )الخفيف(
148  

  َمذَلّةَ  
ــةَ ــديْر     وَمذَلّ ــمِ الق ــّزةَ الظل ــعيِف، وع ــقِّ الض  !الح

  

  )مجزوء الكامل(
201  

  بذامِ  ذََيَم
 بِـذامِ  نّسـه الحيـاةُ  وأعيشُ عيشةَ زاهٍد ُمتنسٍك       ما إن تَد

  

  )الكامل(                              
166  

  ذَمْيمها  
  وذَمْيِمهاويراَك في ُصَور الطبيعِة ُحلوِها،

  وحزِينها، وبهيجِها، وحِقيرها، وعِظيمها                      
  )الكامل(       

185  

  المذيب  ذََوَب
ــزنِ    ــن الُح ــَك م ــا في ــُب، بم ــا قل ــِك ي ــ فاب  ذيْبالُم

  

)  مجزوء الرمل(              
  131: وتكررت في 63

  تذيب  
 الصـفاه  تُـذيب وجرَّعني من ثُماالتِه        مـرارةَ ُحـزنٍ   

  

  )المتقارب(                        
  168، 71: وتكررت في 70

  الذاوية  ذَوَِي

 أبـــداً ينـــوُح بحرقـــٍة، بـــيَن األمـــاني الهاويـــْه
  

 ِ الذَّاويـــْهَن الزهـــوركالبلبـــلِ الغّريـــد مـــا بـــي
  

  )مجزوء الكامل(

  139، 81: وتكررت في 71

  تذوي  
 ُوَرْيداتُ تلَك الشفاِه؟     وتهوي إلى التربِ تلَك النهوْد وتَذْوِي

  

  )المتقارب(                     

، 83: وتكررت في 190

88 ،113 ،147 ،159 ،

168.  

  الذاوي  
 ، وعزُم الحياِة في أعصابْهيالذَّا  وماتَ شوقُ الشبابِ في قلبِه 

  

  )الخفيف(                            
  94: وتكررت في 227

  أذْوى  
 الّرَدْى سَحَرُهن الُعجاب وأذْوىفحاَل الجماُل، وغاَض العبيُر   

  

  )المتقارب(
80  

  ذََوى  
 وجفَّ نعيمْه ذََوى، فالعمُر قفٌر،  ُمرعٌب إْن ..وأنْس في الحياِة 

  

  )الخفيف(
  .114: ، وتكررت في198

  

  الـــــراء
  الصفحة  الشاهد  المفردة  األصل

  اربّدت  َرَبَد
  وأيقظتَ في قُلوبِ الناسِ عاصفةً 

  الُسبُل واْرَبّدِتغام الوجوُد لها  
  )البسيط(

60  
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  الصفحة  الشاهد  المفردة  األصل

  ُمْرَبّد  

 ، َرهيــبْ ُمْرَبـدّ  أمــا أنــا ففقدتُهـــا، والليـــلُ  
  

 ...تُ ُسـخريةَ الخطـوبْ  ، فِعشْ.....والريُح تَعصفُ بالوروِد
  

  )المتقارب(          

133  

  أربد  
 أقتُم َأربُد وسيُل الرَّزايا جارفٌ، متدفٌّع   غَضوٌب، ووجُه الّدهرِ

  

  )الطويل(                          
  97: وتكررت في 252

  تربّد  
 تلَك الوجوِه الّصباُح       وفتنـةُ ذاَك الجمـالِ الفريـدْ    وتربّد

  

  )ربالمتقا(
190  

  ترثي  َرثي
ــي ــوم   تَرثــ ــه الّرجــ ــْد هدمتــ ــْن قــ  لمــ

  

  )السريع(

، 142: وتكررت في 142
249  

  رجس  َرَجَس
 رِجسِ هذه ُسنَّةُ الحيــاِة، ونفسي    ال تَّود الرحيقَ في كأسِ

  

  )الخفيف(                 

، 151: وتكررت في 85
152  

  الرَّدى  َرِدَي
 إليهم ُمتاَحـه الرَّدى  قاتُهكذا المخلصوَن في كلِّ َصوبٍ   رش

  

  )الخفيف(                            

، 100: وتكررت في 42

101 ،116 ،124 ،128 ،

141 ،169 ،183 ،214 ،

250 ،252  

  األرذل  َرذََل
 األرذلِكلُّ قلب حمَل الخَسفَ، ومــا      ملَّ َمن ذُلِّ الحيـاِة  

  

  )الرمل(
34  

  الّرزايا  َرَزَأ
 واستباحتْ ِحمانا أيَّ استباحة       الرَّزايـانــا غير أنّا تناوْب

  

  )الخفيف(

، 116: وتكررت في 42
252  

  أرزاء  

ــفتيهِ  ــى شـ ــدتْ علـ ــْه أرزاُءَجُمـ ــاِة العابسـ  الحيـ
  

 فهـــَو التعـــيُس، ُيذيبـــُه نَـــْوُح القُلـــوبِ البائســـْه
  

  )مجزوء الكامل(

، 143: وتكررت في 71

144 ،145 ،232  

  المرزوء  

  ن تصدَّ بهّمٍة  ولكنُّه فـي أ

  ، فيَض األسى صّداالمرزوِء عن العالمِ
  )الطويل(

90  

  بُِرْزٍء  
 عذّبتها بصـوِتها الـذكرياتُ           بُِرْزٍءكُلّما َمّضَها الزماُن

  

  )الخفيف(
101  

  رزأتني  
ــي ــرِ   ورَزأتن ــلِّ أم ــي ك ــورتي ف ــدتي، ومش ــي ُعم  ف

  

  )الكامل(
143  

  يرزح  َرَزَح
 مِ الُمـرِّ       وَيشـقى بَعْيشـِه المنكـود    القلُب فيه باألل يرزُح

  

  )الخفيف(
158  
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  الصفحة  الشاهد  المفردة  األصل

 َرَضَض
مرضو

  ض
ــتُ  ــوَضفلبث ــذعر   مرض ــي ب ــرُّ أجنحت ــؤاِد أج  الف

  ج

  )الكامل(
143  

  الُرعب  َرَعَب
     - في القلوبِ، وُيذكي الرعَبيبذُر 

  في الجوانحِ نارا - حيثُما حلَّ 
  )الخفيف(

، 172:وتكررت في 172

233 ،244  

  مرعٌب  
 إْن ذوى وجفّ نعيمه مرعٌب   فالعمُر قفٌر... فّي الحياةَوانس 

  

  )الخفيف(
198  

  راغماً  َرغََم
 ويعيشُ مثَل الناسِ باألوهام   راغماًُيصغي إلى الدنيا السخيفِة 

  

  )الكامل(
166  

  راكد  َركََد
 َ األلحــــان راكــد  ساكتاً مثَل جميعِ الكائنــاِت     

  

  )مجزوء الرمل(
48  

  اًركُود  
 ، جـــامداً َركُـْوداً غيَر أنَّ الليَل قد ظــــ      ـــلّ  

  

  )مجزوء الرمل(           

: وتكررت في 59
176  

  ُمترنّح  َرنََح
 َ الخطـــوات مـــا بـــيَن المزالـــِق والصـــخورمتـــرنّح

  

  )مجزوء الكامل(
201  

  رهيب  َرِهب
 ورهيــــبْ  فســألتُ اللّيـَل، واللّيـُل         كئيــــٌب،   

  

  )رملمجزوء ال(

، 78، 69: وتكررت في 58

88 ،89 ،110 ،132 ،

133 ،241  

  ترِهُبها  
 غايات الغَمام          وتُؤلمهـا كـلُّ ريـحٍ َعصـوف     وترِهُبها

  

  )الخفيف(
  .96: ، وتكررت في113

  األرهاُب  
 اإلرهـاُب باإلرهـابِ  ال عدَل، إالّ إْن تعادلِت القَُوى      وتصـادَم  

  

  )الكامل(
249  

  
بالّصمت 

  لرهيْبا

ــوتَ    ــاِء الم ــفُّ المس ــتْ ك ــد قنّع ــمتق ــْبِ بالّص  ،الرهي
  

  )مجزوء الكامل(
74  

  اإلرهاق  َرِهقَ
 تَّواً، وما توخّـوا سـماحه   هاِق      واإلروتوخّوا طرائقَ الَعسِف 

  

  )الخفيف(
42  

  ُمرهق  
ــا  ــوَم أحي ــقَوالي ــعور  ُمره ــبوَب الش ــابِ،      مش  االعص

  

  )املمجزوء الك(                     
202  

  روعتي  َرَوَع
 ، وعنـائي وروعتـي أنتَ سرُّ بالئـي     وهمـومي،   ! أُيها الحبُّ

  

 ) الخفيف(                     
33  
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  الصفحة  الشاهد  المفردة  األصل

  ارتاعوا  
 ، وأعجــــزهموارتَــــاعواحــــاَر المســــاكيُن،  

  

ـــذر   ـــم الَحــ ــْل ُيجديُهـــ ــذروه، وهــ  أْن يحــ
  

  )البسيط(             

244  

  مريع  
 ساعةَ الموِت بين ُسخط وُبؤس  مريعٍوقضى الحبُّ من سكون 

  

  )الخفيف(

، 113، 94:وتكررت في 85

118 ،158  

  ُيَروُِع  
 راحالً ومقيماً ُيَرّوُعوكلٌّ تائٌه      فيهــا ..... شٌّردتُ للدنيا

  

)  الكامل(

، 100: وتكررت في 128

113.  

  ترْوع  
ــت    ــاةَ ليس ـــإن     الحي ــْوتَ فــ ــْكوإن غَفَ  تروُع

  

 )المجتث(
116  

  الّرْوع  
  ، إذا هبَّ الضعيفُ ببأسِه، الّرْوُعغدا 

  ستعلُم من ِمنّا سيجرفُه الّدُم 
  )الطويل(

78  

  راعُه  
ــالم،    ــباُح الظ ــُه أش ــُههالت ــورْ  وراَع ــوتُ القب  ص

  

  )مجزوء الكامل(
202  

  مرّوع  
 ، مـاُؤُه َسـراب  ُمـروِّع إن الحيـاةَ قفـٌر         ! يا صـاحِ 

  

 )مخلع البسيط(
127  

 مستريبال  َرَيَب
ــكوكَ   ــْد إال ش ــْم أج ــولي، ل ــرتُ ح ــتريبِ ونظ  المس

  

  )مجزوء الكامل(
130  

  المستراب  
 ولم تحتفْل بالمرامِ البعيـدْ            المسترابِولم تفتكْر بالغِد 

  

  )المتقارب(
  .159: ، وتكررت في192

  

  الــــزاي
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  الزوابع  زبع
 في الفضاِء النائي الزوابعِفوقَ        ورأيتموني طائراً ُمترنماً

  

  )الكامل(
234  

  زعزٌع  َزَعَع
 عقـيم  زعـزعٌ  وكلّنا فـي الحيـاِة أعمـى          َيسـوقُهُ    

  

  )مخلّع البسيط(

، 78:وتكررت في 126
154  

  ُزعافة  َزَعفَ
 وخبرتُ منــُه الُمسـتتر          ُزعافُــُهفلقــد َحَسوتُ

  

  )مجزوء الكامل(
40  

  الزفرات  َزفََر
 الزفـراتُ  غيَر أني رأيتُها وهَي تبكي         فأفاقتْ بُمهجتي

  

  )الخفيف(
  139:وتكررت في 101
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  المزالق  َزلَقَ
ــينَ   ــا ب ــواِت م ــرنَح الخط ــِقمت ــخور المزال  والص

  

  )مجزوء الكامل(
201  

  

  

  السيـــــن
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  سئمتني  َسَأَم
 الحيـاة  سئمتنيفقْد ! هيا        إلَييا أٌم "  -:فسرتٌ وناديتُ

  

  )المتقارب(
67  

  سئمتٌ  
 الحياةَ، وما في الحياِة     وما إن تجاوزتُ فجَر الشباب سئمتُ

  

  )المتقارب(

، 85، 80:وتكررت في 80

104 ،201 ،115 ،176  

  
  /سائماً

  مسؤوماً
 مسؤوما، سائماًإنُه     في الناسِ َيحيا ! يا غربةَ الروحِ المفكرِ

  

  )الكامل(
128  

  السأُم  
 السأُمكم تملّيت الحياةَ، وكْم    رقَّصتَها َمَرحاً ما مّسَك ! يا قلُب

  

  )البسيط(
  164: وتكررت في 154

  السؤوم  
ـّـتْ –فسواٌء على الطيورِ    والمستعيِد السؤومهتافُ –إذا غن

  )الخفيف(
135  

  ُسّبةٌ  َسَبَب
ــذّل ــّبةُوالـ ــيُه  ُ ُسـ ــارٍ          ال َيرتضـ ــرامعـ  الِكـ

  

  )المجتث(

: وتكررت في 55
252  

  المسجون  سجن
 المسـجونِ  يتعالى االنيُن من ظُلمة اآلال        مِ يهفـو، كالبلبـلِ  

  

 ) الخفيف(
57  

  سجيٌن  
 !بهـذا الوجـوْد؟   سجيٌنأتُنِْشُد صوتَ الحياة الرخيَم         وأنتَ

  

  )المتقارب(

وتكررت  124

  164:في

  سحقتك  َسَحقَ
 الخُطـوب سـحقتَك  كفُّ المنو      نِ إلى اللّحد، أو وإن جرفتني أ

  

  )المتقارب(
  80: وتكررت في 70

  السحيقُ  
 ، الجفيـف السـحيقُ ترنُو لما َحولها من زهورٍ        وما ثَـّم إال  

  

  )المتقارب(
113  

  اسحقي  
 الكائناِت كوناً بكـْون         قبـَل أن تنتهـي أذّل تنـاهِ     واسحقي

  

  )الخفيف(
148  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  ساخرة  َسِخَر
     ساخَرةٌهذا إلى الموت، واألجداثُ

  وذا إلى المجِد، والّدنيا له خول 
)  البسيط(

60  

  سخر  
 بأناِت شعبٍ ضعيٍف       وكفُّـَك َمخضـوبةٌ مـن دمـاه     سخرتَ

  

 )المتقارب(
238  

  المّسخر  
  زعزٌع    تَِخّر لها شمُّ العروشِ، وتُْهَدُم المسخّرِ وفي صيحِة الشعبِ

  )الطويل(
78  

  ُسخريةَ  
 ...الخطـوب  سـخريةَ  فعشـتُ ......     والّريُح تعصفُ بالوروِد

  

  )مجزوء الكامل(

: وتكررت في 133
245  

  ُسِخَر  
 ُســـخرِ ورميتَنـــي مـــن حـــالٍق، وَســـِخرتَ منّـــي أيَّ

  

  )الكامل(
143  

  تسخط  َسِخطَ
ــبُ  ــا قل ــخط ال ! ي ــديعْ  تَس ــالزهُر الب ــام، ف ــى األي  عل

  ج

  )مجزوء الكامل( 
72  

  السخط  
 أّيـاَن تعلـمُ  السُّـخِط  إذا َحطّم المستعبدوَن قيوَدهم    وصّبو حميَم 

  

  )الطويل(

، 85: ، تكررت في78

100 ،111 ،142  

  ساخطاً  
    ساخطاًثم ينهُض .. هو الحقُ ُيغفي

 فيهدُم ما شاَد الظّالُم ويحطم
 )الطويل(

78  

  السخيف  َسخُفَ
 السخيِف ُدُب حظَّ الحياِةوتشكو أساها بياَض النهــار     وتن

  

  )المتقارب(
114  

  السخافة  
 ِ واألفلـ   ـِك ومن ذلَك الُهراء العادي السخافةفهَو من َمعدنِ 

  

  )الخفيف(

، 235: وتكررت في 165
241  

  أسخف  
ــل   "  ــة نَْع ــه زلّ ــي علي ــيشَ تقض ــخفَ الع ــا أس  !م

  ج

  )المجتث(
117  

  السخائم  َسخََم
  ا  فو الحق، ما هذي الزوايا وأهلُه

  السخائُمسوى مصنعٍ فيه تصاُع 
  )الطويل(

161  

  سّدت  َسَدَد
  عليَك سبيَل السالم وسدتْ  إن حاصَرتَك الخُطوب! إلى الموِت

)  المتقارب(
125  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  سديم  َسَدَم
 وسـديمْ كاَن في قلبي فجٌر ونجوٌم         فإذا الكـلُّ ظـالٌم   

  

  )الرمل(

: وتكررت في 137
142  

  السراب  َسَرَب
 السـرابْ  قتها أكفُّ الظالم          وقد َرشفَتها شـفاهُ لقد سح

  

  )المتقارب(

وتكررت  80

  134، 127:في

  سقامي  َسِقَم
 ، ولوعتي وشقائيوَسقامي ونُحولي، وأدمعي، وعذابي        

  

  )الخفيف(

، 37: وتكررت في 33

38 ،123 ،126 ،

147 ،239 ،240 ،
242  

  سلبتُه  َسلََب
 وبزتنـــــي رداهمنـــــّي الـــــدُّنيا،  ســـــلْبتُه

  

  )مجزوءالرمل( 
170  

  السالّب  
 والغالّب الّسالّبِفَرَحتْ بهم غُوُل التعاسِة والفنا      ومطامُع 

  

 )الكامل(
246  

  َسُموم  َسَمَم
 الفـالةْ  َسُموُمفالموتُ جاٌم روّي     لمن أظمأتُه  –إلى الموِت 

  

  )المتقارب(
124  

  الّساهمة  َسَهَم
 الّســـاهمهة شـــاعراً أيأســـه ُحـــزُن الحيـــا   

  

  )مجزوء الرمل(
98  

  سُهوُمه  
 وُسـهوُمه راَعها منه َصْمته ووجوُمه       وشجاها شـُحوُبه  

  

 ) الخفيف(
197  

  ساءه  َسَوَأ
ــاَءُه ــر    سـ ــأواُه الحقيـ ــنُك ومـ ــُه الضـ  موطنـ

  

  )مجزوء الرمل(
  123: وتكررت في 105

  تسوء  
ــل أْن   ــت قبـ ــي مـ ــا ليتنـ ــوَءيـ ــاتي تسـ  حيـ

  

  )المجتث(
116  

  وَءةََََس  
 اآلرابِ َسـوءةَ وكذلَك تتخذُ المظالُم َمنطقاً       عذباً لتخفـي  

  

  )الخفيف(
250  

  السود  َسوَِد
 الســـــود  غنني ندَب األماني الخائبة        واللــيالي

  ج

  )مجزوء الرمل(                           

، 123: وتكررت في 83

139 ،173  

  سّودتَ  
ــت   ــودُّ، وأن ــاذا ت ــد م ــّودتق ــري س ــاألحزانِ فك  ب

  ج

  )الكامل(
144  

  السوداء  
  وال أرى  ... ال أرمق الظل الكئيَب

 ..السوداِءما في قرارِ الُهّوِة  
  

  )الكامل(

232  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  األسوُد  
 ؟األســــــوُدوجناحــــــاُه إذا َرف اللهيــــــُب 

  

  )مجزوء الكامل(
98  

  َسَوَم
  /فساموا

  سوم

 َبخس َسوَمشعوَرُه  اموافسجهَل الناُس روَحُه، وأغانيـ   ـها  
  

  )الخفيف(
151  

  

  الشيـــــــــن
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  شؤم  شََأَم
 وبهذا الفضـاِء أطيـافُ نحـسِ        شُْؤمٍفي ظالمِ الكهوِف أشباُح 

  

  )الخفيف(
162  

  التشاؤم  
 بالحياِة ورفُضها     ضرٌب مـن الُبهتـان والهـذيان    التشاؤُموإذا 

  

  )الكامل(
236  

  شتيت  شَتَتَ
ــدٌ    ــى، وحيـ ــُر األسـ ــاَء دهـ ــيخٌ، شـ ــتيتُ شَـ  شـ

  

  )المجتث(
117  

  الشتائم  شَتََم
 كَـيال  الشـتائمَ ونبيٌّ قد جاَء للناسِ بـالحقَ،         فكـالوا لـُه    

  

  )الخفيف(
172  

  بشتائمي  
 بِعدائي –ما شئتم  –وتجاهروا    بشتائمي -ما شئتْم -وترنموا

  

  )الكامل(
234  

  شجون  شجن
 شـجونِ  الّسنَّ ُحْرقَةً وابتهاال         وَيصيُر الحبوُر ليَل َيقرُع

  

)  الخفيف(

، 48، 41:وتكررت في 36

54 ،56 ،56 ،62 ،74 ،

87 ،87 ،93 ،98 ،99 ،

101 ،101 ،101 ،102 ،

109 ،109 ،123 ،123 ،

134 ،214 ،214 ،215 ،

223 ،223 ،224  

  أشجانَُه  
 أشــــــجانُهفلــــــْم يفهــــــمِ الغــــــاُب 

  

  )تقاربالم(

، 115: وتكررت في 67
236  

  شجوناً  
 1المستكيُن     لدى القبرِ، تحت ظاللِ المسا شجونــايّرنمُه 

  

  )المتقارب(
69  

  الَمشجونِ  
 الَمشجونِللجمالِ الذي َيِفيُض على الدنـ     ـيا ألشواِق قلبَي  

  

  )الخفيف(
223  

                                                 
هذا البيت من قصيدة الزنبقة الذاوية كما نشرت في المرات األولى ولكن يبدو أن الشاعر أجرى تعديالً، فأضاف بعض  )1(

  .األبيات ومنها هذا البيت، فكان أربعة أبيات من القصيدة التي تحمل االسم نفسه
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  شجي  شََجَو
 1خفقـاِت الـوتر  تطايُر من         شجيِّصدى يتهادى، كنغمٍ 

  

  )المتقارب(

، 99، 87: وتكررت في 69

114 ،195 ،219  ،222  

  شجو  
 الكئيبِ شجوفأرى برقعا شفيفا، من األو     جاعِ، ُيلقي عليَك 

  

  )الخفيف(

، 97، 88:وتكررت في 87

113 ،116  

  تشجيه  
 !ساحرات المالهـي  وتشجيه    تعذبه الدنيا: عبقرّي األسى

  

  )الخفيف(

، 101: وتكررت في 147

117 ،155 ،159   ،

197 ،240   

  الشحوب  شََحَب
  الشـحوبْ يا كوكَب الشفِق الضحوِك          أمـا ألـمَّ بـك   

  

  )مجزوء الكامل(                        
  .212: وتكررت في 132

  شاحَب  
 اللونِ، عارَي األملوِد شاحَبفيَك يبدو خريف نفسي ملوال     

  

 ) الخفيف(
134  

  شُحوُبه  
 ُ وُسـهوُمهْ شُـحوبه راَعها منُه َصْمتُه ووُجوُمه       وشجاها 

  

  )الخفيف(
197  

  شردتّها  شََرِد
ــّردتْها ــائرة   شـ ــفٌّ جـ ــل كـ ــؤاد الليـ ــن فـ  عـ

  

  )مجزوء الرمل(

، 128: وتكررت في 103

128 ،128 ،249  

  الشّروْد  
 ؟"الشّـرودْ  هل يؤوُب    لقلبي ربيـُع الحيـاةِ  !: "وقفتُ، وساءلته

  

  )المتقارب(
110  

  شريداً  
 وظّل شريداً، وحيداً، بعيداً      ُيغالـُب ُعنـفَ الحيـاِة العصـيب    

  

 )المتقارب(
  .103: ، وتكررت في110

  شَُروُدحتى طُوتُه من العاصفاِت ريٌح   شَُروُد  
  118  )المجتث(

  شُرورا  شََرَر
 الُجنـون َيتراءى بها خيـاُل            شُروراُيوِلُد الماُل في الحياِة 

  

  )الخفيف(

، 173: وتكررت في 56
201  

  الشرير  
 ؟الِشـرير ماذا أودُّ من المدينة، وهَي ال       تْعنو لغيـرِ الظـالمِ   

  

  )الكامل(

، 151: وتكررت في 120

173 ،207  

  الشّر  
 ، فـانقضَّ علـى النـاسِ فاتكـاً جّبـارا     الشـرِّأيقظوا فيه نزعةَ 

  

  )الخفيف(

، 60: وتكررت في 172

98 ،143 ،157 ،172 ،

173 ،230  

  شظايا  شَِظَي
 شـــظايافـــإّن القلـــوَب أمســـتْ ! رفقـــاً! يـــا دهـــُر

  

  )المجتث(
116  

                                                 
لبيت من قصيدة الزنبقة الذاوية كما نشرت في المرات األولى ولكن يبدو أن الشاعر أجرى تعديالً، فأضاف بعض هذا ا )1(

 .األبيات ومنها هذا البيت، فكان أربعة أبيات من القصيدة التي تحمل االسم نفسه
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  
/ تشظّى

  شظاياه

 فســـامْح قنوطَـُه المتنـاهي       شـظاياُه، وتلَك بعُض فتشظّى
  

  )الخفيف(
148  

  تتشظى  
 مـن كـلِّ قلـبٍ عميـد     تتشظىواألناشيُد؟ إنها شهقــاتٌ      

  

  )الخفيف(
159  

  شعوذة  عذش
 وفي الحقيقِة مـا ال ُيـدرُك الـدََّجلُ      وشعوذةٌففي التماجِد تمويٌه، 

  

  )البسيط(
60  

  الشَقَا  شَقَو

ــَي     ــى حظّـ ــٍث         فجنـ ــاٍظ نوافـ ــقابِِلحـ  الشـ
  

  )مجزوء الخفيف(

، 37، 33:وتكررت في 31

41 ،54  ،55 ،67 ،77 ،

93 ،102 ،115 ،146 ،

147 ،162 ،186 ،186 ،

192 ،194 ،197، 230  

  شقيتْ  
ــى قلبـــي   كِشـــقوِتَه قلـــوب  شـــقيتْوإن ! آٍه علـ

  

  )مجزوء الكامل(

وكلمة شقيت تكررت   131

، 158، 133، 113: في

212 ،212  

  أشقى  
 ...الـذي يقضـي الحيـاةَ بمثـلِ أمـري       أشـقىخذني، فمـا  

  

  )الكامل(
، 137: وتكررت في 144

202  

  الشقي  

 ي، ورقّـِة نفســـي  مْن كاَن مثلي في حساسـّيت  الشقيُّ والشقيُّ
  

  )الخفيف(

، 71:وتكررت في 150

96 ،114 ،124 ،128 ،

144 ،148 ،172 ،172 ،

174 ،178 ،193 ،227 ،

228 ،229 ،229 ،249  

  كشقوته  
ــى قلبـــي ــقيت  ! آٍه علـ ــقوِتَهوإن شـ ــوُب كِشـ  قلـ

  

  )مجزوء الكامل(
131  

  الشقاوة  
ــماء ــي الس ــْح ف ــاَء ! ل ــّن أبن ــقاوِةوغ ــوب الش  والخط

  

  )ء الكاملمجزو( 
132  

  شاكياً  شَكَو
 ، ضارعا، فويل لمن حطـ   ـم قلبا، من العذابِ الُهونِ شاكيا

  

  )الخفيف(
  185: وتكررت في 57

  تشكو  
 أساها بياَض النهار     وتندُب حظ الحيـاِة السـخيف   وتشكو

  

  )المتقارب(

، 118: وتكررت في 114

146 ،159 ،226  

  شكاتي  
 !"وشـــكاتير تضـــّمني مـــْن لـــي بُحفـــرة قبـــ" 

  

  )المجتث(
117  

  شاكياتْ  
ــق إال  ــارك ال تخفــــ ــاكياتوألوتــــ  شــــ

  

  

  )مجزوء الكامل(

139  

  الشكاةْ  
ــوَح     ــحراء، مكب ــي الص ــبط ف ــا، يخ ــكاةُمطرق  الش

  

 ) مجزوء الكامل(

، 183: وتكررت في 140
215  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  بشكَْوى  
ــُدو  ــكَوىيش ــر   بش ــنفس األخي ــى ال ــداجي إل ــه ال حزِن

  

  )الكامل(
  232: وتكررت في 186

  شنيع  شَنََع
 الخلـود  شـنيعُ إن ليل النفوسِ ليل مريٌع َسـرمدّي األسـى   

  

  )الخفيف(

، 160: وتكررت في 158
193  

 الشّهقات  شََهقَ
 الشـهقات حسراٍت تهّيجها الذكريات       ودمـوع تفيضـها   

  

  )الخفيف(

، 101: وتكررت في 101

139 ،159  

  شهقة  
ــي  ــهقِةف ــاكي يؤّجُج ش ـــهْ الب ــواُح النادبـ ـــا ن  هـ

  

  )الخفيف(
185  

  َمشُوْب  شََوَب
ــْوِلي،   وَينبــوِعي      ــة ح ــاه نقي ــا للمي ــوْبم  ؟َمش

  

  )مجزوء الكامل(
132  

  تشّوهك  شََوه
 النـدوب  تشـوِّْهكِ يا وجنـة الـورِد األنيـِق          ألـم     

  

  )مجزوء الكامل(
132  

  شوهاء  
 سنِ فوق تلَك الخدوِد، لوال     شفق الحشْوهاُءُصورة للوجود 

  

  )الخفيف(
159  

  تشّوه  
 سحًر الوجود      وتبذُر شوَك األسى في ربـاهْ  تشوُِّهوسرت 

  

  )الرمل(
238  

  الصـــــــاد
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  صدوع  َصَدَع
 الصـدور  ُصـدوعَ أأوقفِك الدهر حيث يفجـ     ـر نوْح الحيـاِة   

  

  )المتقارب(

، 72: وتكررت في 69

116 ،116.  

  مستصرخ  َصَرخَ

  يخرقْ الليَل، صاعداً نحَو عرش اللـ   

  اإللِه الحنون ُمْستصرخَـه، 
  )الخفيف(

57  

  صرخةً  

  

 ُمَضْعَضـــــــعةً َصـــــــْرخةًســـــــمعتُها 
  

 كجــــــدولِ فــــــي مضــــــايِق الســــــبلِ
  

  )المنسرح(

، 71: وتكررت في 64

192.  

  صرختْ  
 ها الجسـدُ روحـي فـال َيسـمعنَّ         َصـرختْكآبتي ُمّرةٌ، وإن 

  

  )المنسرح(

، 72، 72: وتكررت في 65

117 ،249  

  صراخُ  
 الصـباحِ ونـوُح المسـا    ُصراخُعلى ساحلِ البحر، أنَّى يضجُّ     

  

  )المتقارب(
67  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  
صرخاِت 

  القلوب

 وأنهلـُه مـن ُسـالِف الشـؤونْ          القلـوبِ صرخاِتوأسمْعُه 
  

  )المتقارب(
109  

  صارخاً  
  عداً  ، متصاصارخاًولكّن صوتاً 

  من الروحِ َيدري كنَهُه المتصاِمُم
  )الطويل(

161  

  صرصر  صرر
 مشـبوبٍة، تَـذَُر الجبـاَل هشـيماً       َصرَصرٍتدوي مخارَِمه بّضجِة 

  

  )الكامل(
128  

  صريعاً  َصَرَع
ــديَد   ــي الش ــرْيعاًتلف ــارا             َص ــَب ِحم ــي األدي  تُبق

  

  )المجتث(
  118: وتكررت في 46

 فتصرعه  
 الرياُح فََينثَِنـَي    متوّجعـاً، كالطائرالمكسـورِ    ْصَرُعُهفَتَ...يمشي

  

 )الخفيف(
181  

  الصريْع  
ــبِ     ــَل القلـ ــي أمـ ــَو ُيرينـ ــي فهـ ــريْعغَنّنـ  الصـ

  

  )مجزوء الرمل(
103  

  
/ مَصارع 

  الصراع

 ِ العنيـفْ الصـراع آمالَي الغابراِت        وخْيَبتَهـا فـي    مَصارُع
  

)  المتقارب(

وتكررت كلمة  114

، 113، 54: الصراع في
193  

  الصروف  َصَرفَ
 الصـروفْ وجاشتْ بنفسي دموُع الحياِة     وَعّجتْ بقلبـي ريـاُح   

  

  )المتقارب(
  114: وتكررت في 113

  الصعقات  َصَعقَ
 والّصـَعقَاتُ أمٌل ضائٌع وقلٌب عنيٌد          مزقتُْه الخطـوُب  

  

  )الخفيف(

، 37: وتكررت في 101
109  

  صواعقي  
 ورعودي َصواعقيفيَك يمشي شتاُء أّيامي البا    كي، وتُرغي 

  

  )الخفيف(
  .233: ، وتكررت في135

  واصعقي  
 كّل بلبـل تَّيـــاهِ   واصَعِقيوانثُري الْورَد للثلوج َبداداً       

  

  )الخفيف(
148  

 الصاعقْه  
ــوّي   ــي ُه ــوق، وف ــرِق الخَفُ ــِة الب ــي لَْمع ــاعقْهف  الص

  

  )الكامل( 
185  

  تّصلب  َصلََب
ــُب ــا قل ــاَم ! ي ــزْع أم ــلبِال تج ــور تّص ــدهرِ الهص  ال

  

  )مجزوء الكامل(
72  

  صامتاً  َصَمتَ
 مثــَل غــديرِ الـــ      ـقفرِ، مــن دونِ صــدى  َصــاِمتاً

  

  )مجزوء الرمل(
59  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  الَصمتُ  
  أيَن عزُم الحياِة؟ ال شيَء إال الـ

  !ُم، واألسى، والظالوالصَّمتُـموتُ،                     
  )الخفيف(

  .74: ، وتكررت في226

  َصهرت  َصَهَر
 مشاعري فـي جهـنمِ األلـم           َصهرتْكآبتي ذاتُ قسوٍة 

  

  )المنسرح(
65  

  المصائب  َصَوَب
  أال إّن أحالَم الشبــابِ ضئيلةٌ  
  المصائُبتحطِّمها مثَل الغصونِ  

  )الطويل(
  252: وتكررت في 51

  بصاب  
 بصاْبوما شعشعتْ من رحيٍق    سئمتُ الليالي وأوجاَعهــا 

  

  )المتقارب(
80  

 المصيبْه  

  

ـــْهوعّزهــا عــن أســاها فقــد دهتهــا       الُمِصيبـ
          

  )المجتث( 
118  

 المصاْب  
 والمصـابْ وأسعُد الناسِ فيه أعمى        ال يبصـُر الهـوَل   

  

  )مخلّع البسيط(
127  

  َمريٌر، وعلقُم صاٌبا إذا ما سقاَك الدهُر من كأسِه التي قرارتُه  صاٌب  
  )الطويل(

79  

  صيحة  َصَيَح
 اآلالم َصْيحــــةَ ها أنا أسمُع في قلـبِ الحيـاِة             

  

  )مجزوء الرمل(
  .78وتكررت في  84

 فصاحت  
    فصاحتْوتغشَّى الضباُب نفسي، 

  "إلى أيَن أمشي؟: "في َماللِ ُمّر
  )الخفيف(

، 58: وتكررت في 195
249  

  

  الضـــــــاد
  الصفحة الشاهد  المفردة  ألصلا

  ضئيلة  َضَأَل
 تُحطّمها مثَل الغصونِ المصائب    ضئيلةٌأال إّن أحالَم الشَباب 

  

  )الطويل(
51  

  ضّجة  َضَجَج
ــتالِق          ــوُن اخ ــوُن ك ـــةٌالك ــتالس وَضجَّـ  واخ

  

  )المجتث(

، 67: وتكررت في 54

75 ،88 ،128 ،185  

  ضجيج  
ــال    ــوِف، ب ــاِق الكه ــدا كأعم ــفغ ــب جيجٍَض  أو وجي

  

  )مجزوء الكامل(

، 58: وتكررت في 74

135 ،161.  



 37

  الصفحة الشاهد  المفردة  ألصلا

  وَضّجتْ  

  كم فيَك من قبرٍ قد انطفأتْ    ! يا قلُب

  تَحتَُه الرُمم وَضّجتْفيه الحياةُ 
  )البسيط(

، 149: وتكررت في 153

173 ،218  

  تِضّج  
 ، وها إّن الفضـاَء مـآثمُ  تَضجُّمواكُب إلحاٍد وراَء سكوِتكم     

  

  )يلالطو(

، 67: ، وتكررت في161

191.  

  ضّجات  
ــغي ــّجاتيص ــع   لض ــامِ الربي ــل أنغ ــِف قب  العواص

  ج

  )مجزوء الكامل(
72  

  الّضجر  َضَجَر
ــميري  ــا س ـــدرِ     ! ي ــاِت الك ــي ُأَوْيقَ ـــْرف  والّضج

  

  

  )مجزوء الرمل(
  219: وتكررت في 41

  أضجرتِك  
  الوجومأغاني الظالمِ           فقد عذّبتني أغاني  أضجرتِْكإذا 

  )المتقارب(
  76، 68:وتكررت في 69

  ضجرت  

      َضجَِرتْيا رّبةَ الشّعرِ، غنّيني، فقد 

  نفسي من الناسِ أبناِء الشياطين
  )البسيط(

115  

  ُمضجر  
 علـى قـدَميا   ُمْضـجرٍ وزهوُر الحياِة تهوي، بصمٍت      ُمْحزن، 

  

  )مجزوء الكامل(
196  

  تضّجروا  
  ـ  ـت تذّمروا من فكرتي وشعوري، وإذا نطقتضّجروافإذا سكتّ 

  

  )الكامل(
120  

  ضحّية  َضَحو
 األربـاب  َضـحّيةَ وسعادةُ النفسِ التقّيِة أنها         يومـاً تكـوُن   

  

  250  )الكامل(

  ضحيتي  
 فتُحّل في لحمي وفـي أعصـابي      ضحيتيأفال يسّرَك أن تكوَن 

  

  )الكامل(
، وتكررت 250

  249: في

  تضطرب  َضَرَب

  الوحــوشُ وناشـ     وأطافَتْ بَك

 ، ولم تتـألمْ تضطرِْبـتـَك فلْم                                   
  

  )الخفيف(

226  

  ُضّري  ُضَرَر
 وُضــّريوفقــدت وجهــاً، ال ُيعّبســه ســوى حَزنــي     

  

  143  )الكامل(

  الُمِضرِّ  
 الُمِضــرِّ؟مــاذا تــَوّد مــن الشــقّي بعيشــه، النِّكــد،      

  

  )الكامل(
144  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  ألصلا

  الضرير  
ــو ذ ــادي    ه ــيعيشُ كالشّ ــذي َس ــب ال ــك القل ــريْرل  الضَّ

  

  186  )الكامل( 

  ضروس  َضَرَس
 كما قد عهدتُ     ونصٌر، وكسـٌر، وهـٌم مديـد    َضروٌسوحرٌب 

  

  194  )المتقارب(

  ضارعاً  َضَرَع
 ، فويٌل لمن حطّـ   ـم قلباً، مـن العـذابِ الُهـونِ    َضارِعاًشاكياً، 

  

  57  )الخفيف(

  ضعيفة  َضَعفَ

 أنِّة صعدتْ            من ُمهجٍة هـّدها توّجُعهـا  مثل  ضعيفةً
  

  )المنسرح(
: وتكررت في 65

78 ،113 ،113 ،

232 ،238.  

  المستضعفون  

  لك الويُل يا َصْرَح المظالمِ من غٍد

  َ، وصّممواالمستضعفونإذا نهَض                             
  )الطويل(

78  

 مضعضعة  َضعَع

 كجدولِ في مضايِق السـبلِ          ُمَضْعَضعةًسمعتُها صرخةً 
  

  64  )المنسرح(

  ُيضعضُعها  
 ُيضعضـُعها سمعتُها رنّةً، ُيعانقُهــــا     شـوقٌ إلـى عـالمٍ     

  

  )المنسرح(
65  

  مضطغنا  َضغََن
 عليه، كأنَّه      سوطُ القضـاِء ولعنـةُ األربـاب    ُمْضطَِغناًوانقَض 

  

  )الكامل(
249  

  ضلَّل  َضلََل
 !الناَس ِمن إمـام وقـسِّ   َضلََّلعِ، فكْم قد         ُمِلئ الدهُر بالخدا

  

  )الخفيف(   
85  

  الضالل  
 !َ البعيـدْ الضـالل صبيُّ الحياِة، الشقيُّ العنيْد       أال قد ضـللتَ  

  

  )المتقارب(
، 123: وتكررت في 124

157  

  ضلَّ  
ــوِت   ــّمْعتُ لصـ ــلَّوتََسـ ــداه  ضـ ــي صـ ــن قلبـ  عـ

  

  )مجزوء الرمل( 
104  

  ضللت  
 الضـالَل البعيـد   ضـللتَ حياِة، الشقُي العنيْد       أال قد صبّي ال

  

  124 )المتقارب(
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  الصفحة الشاهد  المفردة  ألصلا

  ِضلّة  
 الضـميرِ المريـد   ِضلِّةصانكنَّ اإللُه من ظُلمِة الروحِ       ومن 

  

  157 )الخفيف(

  الضنك  َضنََك
ــُه  ــاءُه موطنُــ ــنُْكســ ــر الضَّــ ــأواُه الحقيــ  ومــ

  

  )مجزوء الكامل(
، 114:وتكررت في 105

118  

  اضطهاد  َضَهَد
 فاتٌك شـائٌك يـردُّ جِماَحـه           اضـطهاٍدألبسوا روَحه قميُص 

  

  )الخفيف(
42  

  أضعتم  َضَيَع
 َمجـــَد قـــومٍ        شـــادوا الحيـــاةَ فَخـــارا َأضـــعتُُم

  

  )المجتث(
46  

  فضاع  
 التنّهد في الّضجة           بمـا فـي ثنايـاه مـن لوعـةِ      فضاَع

  

  )المتقارب(
67  

  ضائع  
 لٌب عنيـد          مّزقتْـُه الخطـوُب والصـعقاتُ    وق ضاِئٌعأمل 

  

  )الخفيف(
101  

  الضائعْه  

  فتهاوى ُمْضَرَم الغلِّة، مشُبوباً صداه

  الضَّائعْهألغاريد الَحَياة 
)  مجزوء الرمل( 

104  

  يضيقُ  َضَيقَ
 بَي الوجوُد،            وكلُّ مــا حولي رحيب َيضيقُمالي 

  

  )مجزوء الكامل(
  .166:، وتكررت في133

  الطــــــاء
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  أطبقت  طََبقَ
 َحولك الّدياجي           وغاَم مـن فوِقـَك الغَمـام    فَأطَبقَتْ

  

  )مخلع البسيط(
  .147: ، وتكررت في126

  طريدا  طََرَد
ــاةُ  ــداًيقضــي الحي ــزال           طَري ــة، واعت ــي ِذلّ  ف

  

  )المجتث(
45  

  ُمطرِقاً  طََرقَ
 مـن طـولِ مـا أثقلـتَ فكـري      ُمطرِقـاًوغدوتُ أمشـي  

  

  )الكامل(
145  

  الطغاة  طَغى
ــي     ــا يبن ــّل م ــوِد بك ــِة الوج ــي لهاوي ــاةَْيرم  الطغ

  

  )مجزوء الكامل(
73  

  الطاغي  
 قــواه  الطــاغيوتالشَــتْ فــي خَضــمِّ الــزمنِ    

  

  )مجزوء الرمل( 
170  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  انطفأت  طَفََأ
    انطَفَأتْقبرٍ قد يا قلُب كم فيَك من 

  فيه الحياة وضجت تحته الرُمم
  )البسيط(

153  

  فينْطفُئ  
  الّسحُر، ِسحُر الغُُصونِ،   فَينْطفُئ

  وِسحُر الّزُهورِ وِسحُر الثَّمْر
  )المتقارب(

  .194: ، وتكررت في219

  انطمس  طََمَس
 النّوُر، وقامتْ بـه بنـاتُ الظـالم    وانْطََمَسشّعَبتُه الدهوُر، 

  

  )يفالخف(
122  

  طّمه  طََمَم
 طَمَّـــــُهوالـــــيُم ال يرثـــــي لمـــــن   

  

  )السريع( 
142  

  

  الظــــاء
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  ظلمٍة  ظَلََم
 غيَر أنّي    من وراِء الظالمِ شمتُ َصباَحه ظلمٍةإّن ذا عصُر 

  

  )الخفيف(

، 84، 57:وتكررت في 43

89 ،94 ،97 ،117 ،

126 ،140 ،140 ،146 ،

150 ،150 ،176 ،186 ،

207 ،226 ،233 ،235  

  

 فقد عذّبتْني أغانَي الوجوم         الظَّالمِإذا أضجرتِك أغاني   الظالم
  

  )المتقارب(

، 38، 33: وتكررت في 69

43 ،46 ،50 ،52 ،70 ،

76 ،80 ،81 ،83 ،87  ،

88 ،88 ،98 ،104 ،

109 ،109 ،110 ،110 ،

111 ،113 ،114 ،123 ،

123 ،123 ،123 ،124 ،

125 ،126 ،129 ،131 ،

134 ،135 ،137 ،151 ،

152 ،152 ،157 ،161 ،

162 ،164 ،176 ،183 ،

184 ،184 ،190 ،193 ،

191 ،195 ،196 ،198 ،

212 ،214 ،215 ،215 ،

219 ،223 ،224 ،225 ،

225 ،226 ،228 ،228 ،

238 ،241 ،246 ،251  

  الظلوْم  
ـ   الظّلُـومْ انِ إليَّ فقد وحدتْ بيننا              قساوةُ هذا الزم

  

  )المتقارب(
  173:  وتكررت في 70
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  الظُّلَْم  

ــم    ــي وادي األلْ ــيُر ف ــُل يس ــُع الجمي ــبَح النب  إذْ أص
  

ــَك    ــي تل ــوُر ف ــخورِ، يغ ــيَن الص ــراً ب ــْممتعثّ  الظُّلَ
  

  )مجزوء الكامل(

، 153: وتكررت في 94

203.  

  الظُّلْم  
ــّزةَ    ــعيِف، وع ــِق الض ــةَ الح ــمِومذلّ ــدير الظُّلْ  !الق

  ج

 )وء الكاملمجز(

، 208: ، وتكررت في201

252.  

  ظلمات  
 الوجوِد في األرضِ تغسي ظلماتُفإذا أقبَل الظالُم وأمستْ     

  

 )الخفيف(

، 150: ، وتكررت في152

168 ،186 ،190.  

  مظلَم  
 األفِْق مّيتَ التغريـدِ  ُمظِْلَمإن أردتُّن أن يكوَن شنيعاً           

  

  )الخفيف(

 ،71: وتكررت في 160

115 ،140  ،227 ،228 ،

252.  

  ظالمي  
 أنقذيني، فقد مللتُ ركودي!        ظّالميأنقذيني، فقد سئمتُ 

  

  )الخفيف(

، 122: وتكررت في 176

166 ،189 ،241  

  
حزن 

  الظالم

 ،         فـي العيون الُحـورْ حزن الظالموابتساُم الفجر في 
  

  )مجزوء الرمل(
48  

  المظالم  
  من غٍد لمظالمِا صرَحلَك الويُل يا 

! إذا نهَض المستضعفوَن، وصّمموا                 
  )الطويل(

78  

  الظالم  
 الشـريرِ ؟ الظالمِ ماذا أوُد من المدينِة، وهي ال     تعنو لغيرِ 

  

  )الكامل(
، 94: وتكررت في 120

161 ،238  

  
ظلمِة 

  الروح

 لِّة الضميرِ الُمريِدومن ِض      ظلمِة الروحصانكّن اإللُه من 
  

  )الخفيف(
157  

  الظلماء  
  وعقٌْل، من األضواِء، في رأسِ نابغٍ

  ، يحملُُه فَْدُم؟الظلماِءوعقُل، من                              
  )الطويل(

، 115: وتكررت في 168
186  

  
أشباُح 

  الظالم

ــُه  ــالمِهالت ــباُح الظ ــورْ  أش ــوتُ القب ــُه ص  ، وراع
  

  )مجزوء الكامل(
202  

  
هوُل 

  الظالم

       هوُل الظالمِففي األفِق الرَّحبِ 

  وقصفُ الرعوِد وعصفُ الرياْح
  )المتقارب(

  244: وتكررت في 238
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  الظِّالم  
  ثم ينهُض ساخطاً     .. هو الحقُ ُيغفي

 ، ويحطُمالظِّالمفيهدم ما شاد 
  

 )الطويل(

78  

  الظالَّم  
ـ         ى الظـالَّم فلقد حـّز فـي فـؤادي مـا َيلْقَـْون ِمـْن األس

  

 )الخفيف(
123  

  الَمظاِلُم  
 منطقاً        عذْباً لتخفي َسـْوءةَ اآلرابِ  الَمظاِلُموكذاك تتخذُ 

  

  )الكامل(
250  

  الظمياء  ظََمَأ
 أنغاَم اللّقَـا  الظمياَءواذكري أصواتَ قلبي واسمعي    مهجتي 

  

  )الرمل(
37  

  أظمأتْ  
  حياة بعض ُأُوامي؟أظْمَأتْ مهجتي الحياةُ، فهل يوماً تُبّل ال

  )الخفيف(
  .124: ، وتكررت في122

  ظمئتَ  
 من المنبع العذب قبل الممات  -ظمئتَإذا ما  -ولستَ  براو 

  

  )المتقارب(
  144: وتكررت في 124

  ظاميٌء  
 فأيَن رحيقـْك؟  ظاميٌءيا صميَم الحياِة إني فؤاٌد        ضائٌع 

  

  )الخفيف(
163  

  ظآمي  
 ظـآمي الّدهر    فؤاٌد إلـى الحقيقـِة   فمعي في جوانحي أَبَد 

  

 )الخفيف(
122  

  ظمأى  
 وعرائُس الغابِ الجميلِ هزيلةٌ    ظمَأى لكّل جني وكلِّ شرابِ

  

 )الكامل(
210  

  
  العيــــــن

  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  عبُء  َعَبَأ
 الحيـاة بالتغريـد   عبُءإنها في الوجود تشكو إلى األيام      

  

  )الخفيف(

، 178: تكررت فيو 159

193 ،228  

  أعباء  
ــتَ    ــوِد وتح ــوالِ الوج ــيَن أه ــا ب ــاِءم ــميْر أعب  الّض

  

  )مجزوء الكامل(
201  

  عبرات  َعَبَر
 عبـــراتْفـــاذرفي يـــا مقلـــةَ الليـــلِ الـــدراري 

  

  )مجزوء الرمل(
63  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  العابسْه  َعَبَس
  العابسْهجمدت على شفتيه أرزاُء الحياِة 

  ُس ُيذيبُه نوُح القلوب البائسْهفهو التعي                        
  )مجزوء الكامل(

، 198: وتكرت في 71
206  

  معبسات  
 الحياِة         وُسّدتْ عليه مناِحي الدروْب َمْعَبَساِتفقد تاَه في 

  

  )المتقارب(
110  

  العبوُس  
 لما نسَج الصبُح تلك البـرودْ         العبوُسولوال ظالُم الحياِة 

  

  )المتقارب(
111  

  ّبسهُيَع  
ــاً، ال  ــدتُ وجه ــهوفق ــّري  ُيَعّبس ــي وُض ــوى حَزن  س

  

  )الكامل(
143  

  ُمعِتٌم  َعتََم
ــٌل،  ــتَ ليـ ــتٌمأنـ ــات معـ ــه الباكيـ ــدب فيـ  ، تنـ

  

  )مجزوء الرمل(
140  

  المعتوه  َعتََه

ــالحقيرْ     ــوِد، ب ــن الوج ــلِ م ــثُ بالجلي ــلُّ نعب  :ونظ
  

ــى،   - ــائلِ األعم ــالمعتُوِهبالس ــرْ وب ــيخ الكبي  ، والش
  ج

  )لمجزوء الكام(

200  

  العاتي  َعتَو
  وهو ضــاحٌك... وكل يؤدي دورُه 

  العاتيعلى الغير، َمضحوٌك على دورِه                  
  )الطويل(

213  

  الِعثارا  َعثََر
 الِعثـارا واصبْر على ما تالقي               واصدع، ُوقِيـتَ  

  ج

  )المجتث(
47  

  عثرات  
 تُهّد بدأب الصـعودْ الطريق      قُوًى، ال  َعثَراِتونسكُب من 

  

  )المتقارب(
193  

  اعجزهم  َعَجَز

   وَأعَجَزُهْمحار المساكين، وارتاُعوا 

  أن يحذروه وهل ُيجديهم الَحذَر                         
  )البسيط(

244  

  معدم  َعَدَم
 بوأتْــــُه الــــدهوُر َمقعــــَد َضــــنك وُمْعــــَدمٍ

  

  )المجتث(

: وتكررت في 118
123  

  
  تنعدُم

 تنعـدمُ فيَك من أفق تنِّمقُُه        كواكب تتجلّى، ثّم  كم! يا قلُب
  

 )البسيط(
  .203: ، وتكررت في153
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  الَعَدم  
ــم     ــتُ األلـ ــد دفنـ ــّردى      قـ ــاجِ الـ ــي ِفجـ  فـ

  

 الَعــــــَدْمونثـــــرتُ الـــــّدموَع       لريـــــاحِ 
  

  )مشطور المتدارك(

، 154: وتكررت في 214

203 ،218 ،219 ،230 ،
245  

  منعدم  
 ُممنَّع، ولَمْن حاَبـاُهُم الَعـدمُ            منعِدمٍُس إالّ كّل ال يعبُد النا

  

  )البسيط(
230   

  العدّو  َعَدو
 الحقـود  العـدوُّ فيصبُح فيها الوالُي الحميُم        ويصـبُح فيهـا   

  

  )المتقارب(
193  

  األعداء  
 كالنّسرِ فـوق القّمـِة الشّـماء            واألعداِءسأعيشُ رغَم الداِء 

  

  )الكامل(
  244: وتكررت في 232

  الِعداء  
 العنيف     وما شـأن هـذا اإلخـاء الـودود     الِعداءوما شأُن هذا 

  

 )الخفيف(
193.  

  عذابي  َعذََب
 وسقامي، ولـوعتي، وشـقائي           وَعذابيونُحولي، وأدمعي، 

  

  )الخفيف(

، 57، 37: وتكررت في 33

59 ،80 ،107 ،114 ،

127  ،247  

  عذبتني  
 أغـاني الوجـوم   عـذَّبتْني ني الظالم    فقد إذا أضجرتِك أغا

  ج

  )المتقارب(

، 86:  وتكررت في 69

99 ،101 ،101 ،114 ،

124 ،131 ،147 ،147  

  المعذَّب  
ــَب   ــؤجج القلـ ــذَّبويـ ــدُ  المعـ ــعلةً ال تخمـ  شـ

  ج

  )مجزوء الكامل(

، 128: وتكررت في 77

144 ،147  

  اعتزال  َعَزَل
ــِة    ــي ذلّ ــدا         ف ــاةَ طري ــي الحي ــزالِوايقض  عت

  

  )المجتث(
45  

  ُعزلة  
 ِ الغابِ َينْمو ثَم َينَعِدمُعزلةواجعْل حياتك دوحاً ُمزهراً نَِضراً   في 

  

 )البسيط(
203  

  العسف  َعَسفَ
 واالر      هاق تّواً، وما تّوخوا سماَحه الَعْسِفوتوخّوا طرائقَ 

  )الخفيف(
  .42: وتكررت في 42

  باعتساف  

ــَعى         ــّوة تس ــي الق ــاٍفبأم ه ــطخاب اعِتس  واص
  

ــذاب   ـــا َرْوُح الع ـــا       َصوِته ــي ثناي ــراءَى ف  َيت
  

  )مجزوء الرمل(

59  

  يعتسف  
 النا   َس وَيقضي ما بين سيٍف وقوسِ َيعتَِسفُوالقضاُء األصّم 

  

  )الخفيف(
162  

  الَعسُوفْ  
 الَعسُوفْوبيَن الغصونِ التي جرّدتها     ليالي الخريِف القوّي، 

  

  )المتقارب(
113  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  العصيب  َعَصَب
 الَعصيْبفُحْزني وحزنَُك ال َيْبَرحــا    ن أليفين رغَم الّزمان 

  

  )المتقارب(

، 88: وتكررت في 70

110 ،130 ،131  

  إعصار  َعَصَر
 الحياة        آه ما أشقى قلوب النـاس آه  إْعصاَرآه ما أهول 

  

  )الرمل(

، 202:وتكررت في 137
252  

  األعاصير  
 قصدي اَألعاصيُرفلم تَفهُم ...   والشوق غَنّْيتُ وبمجِد الحياِة، 

  

  )الخفيف(

، 149:  وتكررت في 251
237  

  َعَصفَ
هدير 

  العاصفة

  في رنِّة المزمار، في لَغْو الطيور الشاديْه

  العاصفْه َهديرِفي ضّجِة البحرِ الُمَجلجِل، في                   
  )الكامل(

185  

  تعصف  
 ى         ههنا، تخفقُ أحالُم الوروْدأهواُل الدج تعصفُههنا، 

  ج

  )الرمل(

، 89: وتكررت في 237
133  

  
عصفُ 

  الرياح

  ففي األفِق الرحبِ هوُل الظالم  

  الرياح وعصفُوقصفُ الرعوِد  
  )المتقارب(

  .118: ، وتكررت في238

  العاصف  
 !المشتعْل  العاصفُسيجرفُك السيُل سيُل الدماِء        ويأكُلَُك 

  

  )اربالمتق(

، 77: وتكررت في 238

142.  

  للعواصف  
 وحدي للعواصِففأورقتُ     وأزهرتُ ... وتَغشّاِنَي الضباُب 

  

 ) الخفيف(

، 72: وتكررت في 251

122 ،147 ،149 ،151 ،

181 ،183 ،186 ،226 ،

232 ،233.  

  عاصفةً  
  عاصفةًوأيقظتَ في قلوبِ الناسِ 

  ا، واْرَبّدِت الّسُبُلغاَم الوجوُد له                        
  )البسيط(

، 131: وتكررت في 60

191.  

  
عصف 

  القوّي

 بَجهِد الّضعيفْعصِف القويِّ وكيِد الّضعيِف لسعيِ القويِّ    و
  

  )المتقارب(
113  

  عصوفْ  
 عصـوفْ وترِهُبها غادياتُ الغَمامِ         وتُؤلُمها كلُّ ريـحٍ  

  

  )المتقارب(
113  

  معضالت  َعَضَل
 الّدهورِ واألعـوامُ  ُمعضالتُُد الحياِة، وزادتْ         تتلظّى، ي

  

  )الخفيف(
122  

  ِعطاشاً  َعِطشَ
 ، هيماِعطاشاًفي غُربِه، روحّيٍة، ملعونٍة       أشواقُها تقضي 

  

  )الكامل(
128  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  َعفَاًء  َعفَو
  ، واضمحلّت كذّرٍةَعفَاًءفصارت 

  وجِ صاخُبعلى الشاطِئ المحمومِ، والم                       
  )الطويل(

51  

  عقيم  َعقََم
 َعِقيـــمْ وكلُّنا في الحياِة أعمى          يسوقُــُه زعـزٌع  

  

  )مخلع البسيط(
  246: وتكررت في 126

  يعتلج  َعلََج
 النحيــب ويعــتلُجفــي ُمهجتــي تتــأوه الَبلــوى،    

  

  )مجزوء الكامل(
133  

  علقُم  َعلْقََم
  إذا ما سقاَك الدهُر من كأِسِه التي   

  وَعلْقَُمقراراتُها صاٌب مريٌر، 
  )الطويل(

79  

  علّة  َعلََل
  كالما   –فاحتضِني، وضمني لك 

  يأسي علَّةُفهذا الوجوُد  –ضي  
  )الخفيف(

164  

  المعلولِ  
 المعلـولِ ودعي للشقيِّ أشواقَه الظْمأى       وأوهــاَم ِذْهنِه 

  

  )الخفيف(
212  

  العميد  َعَمَد
 العميـد معـ      ـسول للعالمِ التعيسِ  لتعيَد الشباَب والفرح ال

  

  )الخفيف(
174  

  األعمى  َعَمَي

ــالحقير    ــود، وب ــن الوج ــل م ــثُ بالجلي ــّل نعب  :ونظ
  

ــائلِ  - ــىبالس ــرْ  األعم ــيخِ الكبي ــالمعتوِه، وبالش  ، وب
  

  )مجزوء الكامل(

، 123: وتكررت في 200

126 ،126 ،127 ،217 ،
244  

  عمياء  
 باألحزانِ عمياُءشاعري ما كنت أحسب بعد موتك يا أبي   وم

  

  )الكامل(
236  

  أعمت  
 ْ ُجفـوني عواصـفَ األّيـامِ   أعمـتوأين أنتَ؟ فقد ! يا رفيقي

  

  )الخفيف(
122  

  عنائي  َعنََو
 وَعنـائي أيُّها الحُب أنت سرُّ بالئي         وهمومي وروعتي 

  

  )الخفيف(
33  

  المعنّي  
ـ           الُمَعنََّىهّون على قلبك   ر النجـومْ إن كنـتَ ال تُبص

  

  )مخلع البسيط (
126  

  َعنتَ  َعنَتَ
 الّدهـ   ـر، وال فُرقَة الصباح السعيدِ  َعنتَأنا لوالك لم أطق 

  

  )الخفيف(
135  



 47

  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  عويل  َعَوَل
 ُيمضُّ روُح الحـزين  عويلٍإنَّما األَّنةُ الضئيلةُ أصدا         ُء 

  ج

  )الخفيف(
  87: وتكررت في 57

  عارا  َعَيَر
 َوَعــــارا ظَالمــاً           لَبوَس ِخزي ثــمَّ ارتديتُم 

  

  )المجتث(

، 55: وتكررت في 47
252  

  أعياني  َعَيَي
  ، وأدبرتُ آِيساً لظالميفأعيانيقد تفكرتُ في الوجوِد، 

  ج

  )الخفيف(
122  

  
 

  الغيــــــن
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  غبية  غََبَي
 ي الدهوَر في ليل َملسِتكرُه النو     َر، وتقض غَبِيَّةٌأنت رُوح 

  

  )الخفيف(
149  

  الغبّي  
 بـتْعسِ  الغبيِّهكذا قاَل شاعٌر، فيلسوفٌ،      عاشَ في شَعبِه 

  

  )الخفيف(
151  

  غباَءه  
 غبـاَءهْ وقميٍء، ُيطـاوُل الَجبَل العاِلــي، فللّـه مـا أشـدَّ    

  ج

  )الخفيف(
173  

  غباُوة  
 األحقـابِ  غباوةُتُْه ويعيشُ في كَونِ عقيم، َمّيٍت        قد شّيد

  ج

  )الكامل(
246  

  غََبَر
ُمغَبّر 

  الشعور

ــدامِ،    ــزَّقُ اَألق ــفِّ، مم ــي األك ــردام ــعور ُمغبَّ  الش
  

  )مجزوء الكامل(
201  

  غبارا  
ــا     ــيج فيه ــاً    ُيه ــي األرضِ ريح ــُر ف ــاراُيثي  غُب

  

 )المجتث(
46  

  غثّاً  غَثَثَ
 ركّـٍة وفتـور  ، يفـيُض ب غثّاًفإذا استمعتُ حديثَهم ألفَيتَه       

  

  )الكامل(
120  

  
غَثَّ 

  الحديث

  وهناك، في أْمنِ البيوِت، تطارحوا

  ، وّميتَ اآلراءالحديِث غَثَّ                             
  )الكامل(

234  



 48

  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  غََرَب
  /غريب

  غريبةٌ

  غريْبأنا 

  فـي َعـوالم الحـَزنِ    غريبـةٌ        كآبتي خالفتْ نَظائرهـا 
  

  )المنسرح(

وتكررت كلمة الغريب  64

، 131، 113، 97، 65: في

133 ،148 ،192  

  الغروب  
 نجيَع الحياة، ودمَع المسـا          الغُروبِأَصبُّ عليَك شُعاَع 

  

  )المتقارب(
  .133: ، وتكررت في69

  الغربيبِ  

  يهجُع الكوُن، في طمأنينِة العصــ

  الغربيبِـفورِ طفالً بصدرَك                                 
  )الخفيف(

87  

  غربٍة  
 ، ما بها رفيـقٌ           وظلمـٍة، مـا لهـا ختـامْ     وغربـٍة

  

  )مخلع البسيط(

، 128: وتكررت في 126
128  

  الغاسق  غََسقَ
ــِقبــين طيــاٍت ِســجاِف،     الــّداجي البهــيم  الغاس

  ج

  )مجزوء الكامل(
49  

/غََسو

  ي
  تُغسي

 تُغسيفي األرضِ فإذا أقبَل الظالُم، وأمستْ    ظُلمات الوجوِد 
  

  )الخفيف(
152  

  ُمغس  
 !ُمغـسٍ أنتَ طفٌل صغيٌر    العٌب بالتُرب والليُل ! أيها الشعُب

  

 )الخفيف(
150  

  غشوم  غَشََم
ــَك ــظّ ! َيكفيـــ ــزَن فـــ ــوْمإّن الحـــ  غَشُـــ

  

  )السريع(
141  

  الغّصات غََصَص
 والغُصَّـاتُ َمْن لقلبٍ إذا تنهد ُحزناً        صـدعنَُّه الشـجون   

  

  )فالخفي(
101  

  غُصص  

  الردى  غَُصصفأجاَبُه الشحروُر في 

  "إليَك جوابي:"والموتُ يخنقه                           
  )الكامل(

250  

  الغضوب  غََضَب

  ذرةٌ صعدتْ للـ! أنتَ يا ليُل

  الغَضوبِـكونِ من موطِئ الجحيمِ                      
  )الخفيف(

، 89: وتكررت في 87

131 ،252  

  ِغضاْب  
ــالٌم    ــارَِك أحـ ــت بِأْعشَـ ــاً طَافَـ ــاْبهاجعـ  ِغضـ

  

  )مجزوء الرمل(

، 111: وتكررت في 97
151  



 49

  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  الغالّب  غَلََب
 والغَُـالَّبِ فرحتْ بهم غوُل التعاسة والفنا     ومطامُع الّسالبِ 

  

  )الكامل(
، 249: ، وتكررت في246

250.  

  مغمورة  غََمَر
ــةٌ،   ــاةَ كئيبــ ــورةٌإن الحيــ ــدموعها مغمــ  !بــ

  

  76  )الكاملمجزوء (

  مغموماً  غََمَم
 مغموماًشّردتُ عن وطني السماوي الذي  ما كان يوماً واجماً، 

  

  )الكامل(
128  

  فغّمه  
 ما فيه من َمَرح، وفيض شبابِ       فغَمَُّهورآه ثعباُن الجبالِ، 

  

  248  )الكامل(

  الغياهب  غََهَب
ــي    ــألقَ ف ــا ت ــدامعِ م ــن الم ــبِوم ــالنجوم الغَياه  ك

  

  )ملمجزوء الكا(
  241: وتكررت في 73

  غوائُل  غََوَل
 األيـام  غوائـل فقدوا األَب الحاني فكنتُ لضعفهم كهفاً يصـّد  

  

  )مجزوء الكامل(
  .130: ، وتكررت في166

  غّيه  غَوَِي
 يا واقفاً فـوق ُحطـام الجبـاه   !         غَيِّهيا أيها السادُر في 

  

  )السريع(           
108  

  ليغَوي  
  عنةً، ِتهُبطُأصبــَح الُحسُن ل

  أبناؤها وذووها لُيغْوياألرَض،     
  )الخفيف(

172  

  تغتال  غََيَل
 أشهى أماني         وتذوي محاجري، وشـفاهي  تَغْتاُلبالمنايا 

  

  )الخفيف(
147  

  

  الفـــــــاء
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  فاتك  فَتََك
 جماحـه  شائك َيردُّ فاتٍكألبسوا روَحُه قميَص اضطهاٍد         

  

  )الخفيف(
، 172: وتكررت في 42

244  

  فافتك  

  

ــكَّ ــا     فافْتَ ــردى أبويه ــفّ ال ــٍف       ك ــا بعن  منه
  

  )المجتث(
116  



 50

  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  تفّجع  فََجَع
 الموتور تفجُّعماذا أودُّ من المدينة، وهي ال     ترثي لصوِت 

  

  )لكامل(
120  

  فُجعتْ  
 ا الَبسَّـامِ، في وحيِده فُجعتْونواحٍ يفيُض من قلبٍ أمِّ،          

  

  )الخفيف(
، 143: وتكررت في 123

162 ،191  

  فََحَح
فَحيُح 

األفاعي 

 وعجـيُج اآلثـامِ واآلالم         فَحـيُح األفـاعيملُء آفاقـِه  
  

  123  )الخفيف(

  فظّ  فَظَظَ
ــك ــزن ! يكفيـــ ــظٌّإن الحـــ ــومفـــ  ، غشـــ

  

  )السريع(
141  

  فقدتها  فَقََد
ــا  ــا أنـ ــْدتُهاأّمـ ــففقَـ ــُل ُمَرْبـ ــب، والليـ  ّد، رهيـ

  

  133  )مجزوء الكامل(

  المفقود  
 الَمفْقُوِدأتحّساه في الّصباح، ألنسى       ما تقّضى في أمسَي 

  

  135  )الخفيف(

  الفقيد  
 الفقيـدْ ليت شعري هل ستسليني الغداةُ   وتعّزيني عن األمس 

  

  )الرمل(
  .175: ، وتكررت في138

  
ــدتُ  فقدتُ ــلّ  ففق ــيشُ بك ــهماً، يج ــاهراً، ش ــاً، ط ــر روح  خي

  

  

  )الكامل(

، 143: وتكررت في 143

143 ،143 ،143 ،144.  

  الفناء  فَِنَي
 األنكـلِ  الفنـاءِ فما          حظّه غيُر ... خلِّةُ للموت يطويِه 

  

  )الرمل(

، 148: وتكررت في 34

191 ،192 ،192 ،194 ،

237 ،246  

  فاْن  
 فــــانْ والهوى َيسكُُب أصداَء المنونِ           في فـؤاٍد  

  

  )مجزوء الرمل(
48  

  أتفنى  
 ابتساماتُ تلِك الجفونِ؟      ويخبو توّهُج تلِك الخـدود؟  َأتفْنى

  

  )المتقارب(
190  

  
/ فني

  يفنى

 النشــيُد الحلــُو فــي صــمِت األثيــْر يفْنَــى، كمــا وفَِنــَي
  

  )مجزوء الكامل(

وتكررت كلمة يفنى  201

، وكلمة ُيفنى 219: في

164.  

  الفناء  
 ، أدفُن أّيامي،        وال أستطيُع حتّى بكاها ؟الفَناِءفي ظالمِ

  

  )الخفيف(
  .55، وتكررت في 196



 51

  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  فََوتَ
/ فات

  فوات

ــد      ــي؟  لق ــا قلب ــك ي ــَن أحالُم ــاتَأي ــواتْ ف  الف
  

  

  )مجزوء الرمل(
139  

  

  القــــاف
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  انقباضٍ  قََبَض
ـ  وانقبـــاضٍ          ونشـيــٍد، وفـواحٍ   ـراحوانش

  

  )مجزوء الرمل(
50  

  قتلتْ  قَتََل
 عصـــافيُر الصـــباحِ ُصـــداَحها ونشـــيَدها قَتلـــتْ

  

  )مجزوء الكامل(
76  

  قاتل  
 رغـم ُحْسـِنه المشـهودِ    قاِتلٍلستُ أدري، فُرّب زهرٍ شِذيٍّ      

  

  )الخفيف(
157  

  قاتم  قَتََم
 ، قفرٍ             تُغَشـّيه داجيـاتُ الغمـام   قاتمٍورمتني بمهمٍه، 

  

  122  )الخفيف(

  أقتُم  
 أقـتمُ وسيُل الّرزايا جارفٌ، متدفٌّع  غضوٌب، ووجُه الّدهر أربـُد  

  

  )الطويل(
  95: وتكررت في 252

  قَتاما  
 ُمثــــارا  قَتامـــا تتلو سحابــا ُركامــا         يتلـو  

  

  )المجتث(
46  

  القاتمْه  
ــودِ   ــزانِ الوجـ ــوُم أحـ ــُه غيـ ــْد حجبتـ ــْه قـ  القاتمـ

  

  )مجزوء الكامل(
  94: وتكررت في 94

  قّحةٌ  قََحَح
 ، ودنـاءه وقّحـةٌ إفـٌك،  : الشـرِّ       -ودنيٍء، تاريخُُه في سجلِّ

  

  )الخفيف(
173  

  قذى  قَِذَي
  قذىأغّرِك أن الشعَب ُمغٌْض على 

  وأن الفضاَء الرْحَب وسناُن مظلُم                        
  )الطويل(

78  

  قوارع  قََرَع
 األيـام  قَـوارعُ ٍة،             أبهظتهـا  ونشيٌج ُمَضّرٌم مـن فتـا  

  

  )الخفيف(
123  

  قطوب  قَطََب
 وقُطُـوبِ وترفُ الشجونِ من حولِ قلبي      بُسـكونٍ، وَهيْبـٍة،   

  

  )الخفيف(

، 88، 88: وتكررت في 87

88 ،89 ،132 ،133 ،

159 ،192  

  قفٌر  قَفََر
 مـرّوٌع، مـاُؤُه َسـراب                قفـٌرإن الحيـاةَ  ! يا صاحِ

  

  )مخلع البسيط(
، 198: وتكررت في 127

228  



 52

  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  وأقفرت  
 َعَرصـاتُ صـدري   وأقفـرتْقد شاَع الفـؤاُد،         ! يا مْوتُ

  

  )الكامل(
145  

  قفرٍة  
 مـدحّوٍة للشـكِّ واآلالم             قَفـرٍةوأنا الذي َيحيا بـأرضٍ  

  

  )الكامل(
167  

  ُمقِْفَرةً  
 ، بغيـرِ سـرورِ  ُمقِْفَرةً، وتظلُّ قاسيةَ المالمحِ، جْهمةً     كالموِت

  

  )الخفيف(
180  

  قميء  قََمأ
  العالي، فِللِّه ما أشدَّ غباَءه          –، يطاوُل الجبَل قَميٍء

  )الخفيف(
173  

  القنوط  قَنَطَ
  ، وذا َيسعى به األمُلالقُنوِطذا يسعى به قدٌم  من : والناُس شخصان

  )البسيط(
، 88: وتكررت في 60

100 ،111 ،148  

  المقهور  َرقََه
 المقْهورِوأنشُد أناشيَد الجمالِ، فإنّها      روُح الوجوِد، وسلوةُ 

  

  )الكامل(
  121: وتكررت في 119

  قهراً  
 ، فأتمُرقهراًلكنَّه قوةٌ تُملي إرادتها             سراً فنعنوا لها 

  ج

  )البسيط(
245  

  القاهر  
  ال َرأَي للحقّ الضعيِف، وال صَدى

  الغالَّبِ القَاهرِوالّرأُي، رأُي                           
  )الكامل(

250  

  قوّضته  قََوَض
 الحادثـــات قَوََّضـــتُْه، لكـــن ....لبنـــاِت الشـــعرِ 

  

  )مجزوء الرمل(
140  

  

  الكـــــــاف
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  اكتئابي  كََأَب
ــدتَ  ــابيوال وج ــروري             اكتئ ــدت س  وال وج

  

  )المجتث(

، 62: ررت فيوتك 44

65 ،66 ،80 ،81 ،

89 ،95 ،197  

  كئيب  

ـــ          ـُل     ــَل، واللّي ــألت اللّي ــٌبفس ــْبكئي  ، ورهي
  

  )مجزوء الرمل(

، 64: وتكررت في 58

65 ،69 ،70 ،71 ،

76 ،77 ،80 ،87 ،

87 ،87 ،88 ،88 ،

89 ،95 ،97 ،98 ،

110 ،118 ،132 ،

133 ،175 ،180 ،

185 ،185 ،197 ،

232 ،241 ،241  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  لكآبةا  

 داستْ       قلبي الُمتَعَب، الغريَب، الـواهي  والكآبِةقَدُم اليأسِ 
  

  )الخفيف(

، 64: وتكررت في 148

64 ،65 ،65 ،65 ،

65 ،66 ،66 ،77 ،

95 ،99 ،107 ،119 ،

120 ،133 ،133 ،

135 ،168 ،175 ،

240 ،245  

  مكتئباً  
 أشدو بُحزنـي، كطـائر الجبـلِ          مكتئباًسمعتُها فانصرفتُ 

  

  )المنسرح(
، 83: وتكررت في 64

104  

  كؤود  كأد
 .كَؤودوالشباُب الحبيُب شيخوخةٌ تسعى    إلى الموِت في طريِق 

  

 )الخفيف(
159  

  مكبوح  كََبَح
ــي الصــحراِء،     ــبطُ ف ــاً، يخ ــُوَحُمطرِق  الشــكاةْ مكب

  

  )مجزوء الرمل(
140  

  فاكبح  
 واستمْع لخطابيعواطفََك الجوامَح، إنّها     شردتْ ُبلّبك،  فاكَْبْح

  

  )الكامل(
249  

  المكدود  كََدَد
 المكـُدودِ فالصباُح الجميُل ُينْعشُ بالدف       ِء حياةَ الُمحَّطـمِ  

  

  )الخفيف( 
176  

  الكدر  كََدَر
ــدْرفــي ُأيقــات  ! يــا ســميري   والضــجر       الَكَ

  ج

  )مجزوء الرمل(
  144: وتكررت في 41

  ِكذاب  كَذََب
ــي ا  ــا ف ــواِئها م ــى أض ــرى عل ــن فت ــِة م ــذاْبلَحقيق  ِك

  

  )مجزوء الكامل(

: وتكررت في 107
249  

  مكذوبة  
 والعدُل فلسفةُ اللهيب الخابي            مكْذُوبةٌإن السالَم حقيقةٌ 

  

  )الكامل(
249  

 المكروب  كََرَب
ــةُ   ــُل رن ــَك، تنه ــي كفي ــكينِة، ف ــارِة السَّ ــروبِوبقيث  المكْ

  

  )الخفيف(
88  

  الكروب  

 وهـــي باديـــةُ اللغـــوْبلكنّنـــي أجهـــدتّ نفســـي، 
  

 الكُـــروْبودفعتُهـــا وهـــي الهزيلـــةُ فـــي ُمغالبـــة 
  

  )مجزوء الكامل(

130  

  
أمواج 

  الكروب

 فـــي ُمهجتـــي تتـــأوه البلـــوى، ويعـــتلج النّحيـــْب
  

ــيشُ     ــى، وتج ــاُر األس ــّج ّجب ــواُجويض ــروْب أم  الكُ
  

  )مجزوء الكامل(

133  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  كْربها  
  وكْرُبهاما جْدَوى الحياة : "فقْل لَي

  وتلَك التي تذوي، وتلَك التي تنمو؟                           
  )الطويل(

168  

  كره  كََرَه
 الحيـاه  كُـْرهَ فلقد جّرعتنـي صـوتُ الظـالم ألمـاً علّمنـي      

  

  )مجزوء الرمل(
81  

  كرهتُ  
  فتبّرمتُ بالسكينِة والضّجـ

  ...فيها نصيبي كرِْهتُـِة، بل قد                           
  )الخفيف(

، 83: ررت فيوتك 88

101 ،113 ،147 ،
149  

  مكرهاً  
 ومشى إلى اآلتـي بقلـبِ دامِ       ُمكرهاًوأنا الذي َسكَن المدينةَ، 

  

  )الكامل(
166  

  الكريه  
 ومنه الُمشيُد، ومنـه المبّيـدْ             الكريُهومنه اللّذيذُ، ومنه 

  

  )المتقارب(                           
: وتكررت في 193

210  

  كالكسير  َركََس
ــخورِ            ــَك الص ــَو هاتي ــأوي نح ــم ت ــيْرث  كالكَِس

  

  )مجزوء الرمل(
  113: وتكررت في 41

 المكسور  
 المكسـورِ لكن لقد هاَض التراُب مالمعي       فلبثتُ مثَل البلبلِ 

  

  )الكامل(

: وتكررت في 119
181  

  كسٌر  
 ، وهٌم مديـدْ وكسٌروحرٌب َضروٌس، كما قد عهدتُ     ونصٌر، 

  

  )المتقارب(
194  

  كظيم  كَظََم
 ونَـْوحٍ ضـعيف   كَظيمٍفتبكي بكاَء الغريبِ الوحيِد        بشجوٍ 

  

  )المتقارب(
113  

  الكافُر  كَفََر
ــاَبها  ــه  –فأصـ ــاً عليـ ــاُب  -لهفـ ــافُراالكتئـ  الكـ

  

  )مجزوء الكامل(
  228: وتكررت في 95

  كفر  
 ثائر ومعالــُم كُفْرٍسكتْم، وقد ِشُمتْم ظَالماً، غضونُه     عالئُم 

  

  )الطويل(
161  

  فكفّنها  كَفََن
 بالصقيعِ الخريفْ فكفّنهاقََضتْ في حفافيْه تلَك الّزهور           

  ج

  )المتقارب(
113  

  اكفهرت  كفهر

  كأنَك األبُد المجهوُل قد عجزت 

  حولَك الظلُم واكفََهرَّتْعنك النهى،  
  )البسيط(

153  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  الكالل  كَلََل
ــا ا   ــي ظلّه ــي ف ــِت  واربض ــوارِف، إن ِخف ــالْلل  الكَ

  

  )مجزوء الرمل(
205  

  
الجفون 

  الكليلْه

 الكِليلْه الجفوَنو        تى وال يرَحُم الموصباُح الحياِة ال ُيوِقظُ 
  ج

  )الخفيف(
228  

  كَليْم  كَلََم
ــاتُ    ــلِ أنّـ ــكونِ الليـ ــوَب سـ ــتْ ثـ ــيْممزقـ  كَلـ

  

  )مجزوء الرمل(
  142: وتكررت في 49

  
/ الكلوم

  الكلوم

 الكُلـومْ كما فجرتْ فيك تلـَك   َم       الكُلوّجرتْ فّي هذي فقد ف
  

  )المتقارب(

، 73: وتكررت في 70

94 ،141 ،197  

  مكلوماً  
 َمكْلومـاً ولمست أوتاَر الدهورِ، فلم تُِفضْ       إال أنيناً، دامياً، 

  

  )الكامل(
128  

  المستكين  كََوَن
ــزينِ    ــق الح ــي األف ــوِت ف ــن الم ــدا بلح ــتكينوش  المس

  

  )مجزوء الكامل(
99  

  الــالم
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  ُيلجم  لََجَم
 المنـوُن فـؤادي          وتهـبُّ الحقـائقَ الخالـدات      ُيلجِـُمهكذا 

  

  )الخفيف( 
102  

  ألَجَمتْ  
 تغريـدي  وألَجَمـتْ بعد أن عانقتْ كآبةُ أّيـا        مـي فـؤاِدي،    

  

  )الخفيف(
175  

  تُلِْحُد  لََحَد

  أوهاُم الصِّبــــا         لِْحُدتُكْم ! آٍه

 في قبورِ الحـبِّ مـن قلـبٍ بِشْـر                                    
  

  )الرمل(

، 56: وتكررت في 37

76.  

  إلحاٍد  

  وراَء سكوِتكم          إلحـــاٍدمواكُب 

ــآثمُ                                 ــاَء م ــا إّن الفض ــّج، وه  تِض
  

  )الطويل(
161  

  لحى  َولََح

  اهللا َمن لـم تستثرُه َحمّيـــةٌ       لَحى

 علــى ديِنــِه، إن داهمتْــُه العظــائم                                
  

  )الطويل(

: وتكررت في 161
161  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  يلطم  لَطََم
 الـــدمَع الـــّدما َيلِْطـــَميهـــرقن فيـــه الـــدمع، حتـــى 

  

  95  )مجزوء الكامل(

  ملعونة  لََعَن

  ،       لْعونٍةَمفي غُربــٍة، روّحية، 

 أشــواقها تقضــي ِعطاشــاً، هيمــاً                            
  

  )الكامل(
128  

  لعنةً  

  ، تَهبطُ     لَعنةًأصبــَح الُحسُن 

ــا                              ــا وذووه ــَوى أبناُؤه  األرَض، لَيغ
  

  )الخفيف(

: وتكررت في 172

210 ،219 ،249 ،

249.  

  ألَعُن  

  ال ُيمــاِشي الّزَماَن،         َمْن َوألَعُن

ــرْ                                 ــْيشِ الَحَج ــالَعْيشِ َع ــُع ب  َوَيقْنَ
  

  )المتقارب(
219  

  لعيٌن  

  ،           لعيــٌنأنت قَفٌْر جهنّمــٌي 

ــوُدهْ                                  ــٌع جم ــٌل، ُمري ــٌم، قاح  ُمظل
  

  )الخفيف(
228  

  اللّغوب  لَغََب
ــةُ    ــي باديـ ــي، وهـ ــدتُ نفسـ ــي أجهـ ــوْبلكنّنـ  اللُّغـ

  

  )مجزوء الكامل(
: وتكررت في 130

131  

  لوعتي  لََوَع

  وشقائي ولوعتيونحولي، وأدمعي، وعذابي، َوسقامي، 
  )الخفيف(

، 65: وتكررت في 33

66 ،67 ،68 ،72 ،

77 ،77 ،85 ،86 ،

87 ،89 ،104 ،109 ،

116 ،116 ،117  

  
لوعة 

  الّروح

ــكَتَتْها ــد أسـ ــّروح قـ ــةُ الـ ــهْ لوعـ ــزينِ الواجمـ  ِ الحـ
  

  )مجزوء الكامل(
94  

  
لظى 

  اللّوعة

 فـــي تلـــَك األغـــاني الحـــائرْه لظـــى اللّوعـــةِمـــن 
  

  )مجزوء الرمل(
105  

  لََوى
/ لوت

  ألوت

 بـذاك القـوام اللطيـف    وألَْوتْجيدها الحادثاتُ          لََوتْوكيفَ 
  

  )المتقارب(
114  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  ليلة  ليل
 هـا      سـحَره النـاعَم، الطريـَر نعيُمـهْ     أسبَل الغـراُم علي  ليلةً

  

 )الخفيف(

: ، وتكررت في198

52 ،52 ،52 ،219  

  الليل  

ــكونِ   ــوَب سـ ــتْ ثـ ــلَمّزقَـ ــيمْ اللّيـ ــاتُ كلـ  ِ أنّـ
  

 )مجزوء الرمل(

، 37: ، وتكررت في49

37 ،38 ،38 ،38 ،

38 ،42 ،46 ،48 ،

50 ،52 ،52 ،55 ،

55 ،57 ،58 ،58 ،

58 ،58 ،58 ،59 ،

63 ،69 ،69 ،70 ،

74 ،74 ،87 ،87 ،

87 ،94 ،94 ،97 ،

97 ،97 ،97 ،98،98 ،

98 ،103 ،103 ،

113 ،115 ،116 ،

117 ،121 ،122 ،

122 ،131 ،132 ،

133 ،137 ،140 ،

142 ،149 ،150 ،

150 ،151 ،154 ،

154 ،155 ،155 ،

156 ،156 ،157 ،

157 ،158 ،169 ،

181 ،186 ،186 ،

191 ،198 ،198 ،

201 ،207 ،210 ،

212 ،212 ،218 ،

224 ،225 ،225 ،

229 ،235 ،237 ،

244 ،245 ،245.  

  الليالي  

 َمغاوٌر تُلِحد اللحَن،     وتقضي على الّصدى المسـكينِ  والليالي
  

 )الخفيف(

، 43: ، وتكررت في56

50 ،56 ،64 ،65 ،

66 ،80 ،83 ،88 ،

88 ،89 ،89 ،91 ،

111 ،113 ،114 ،

115 ،116 ،117 ،

127 ،135 ،147 ،

154 ،184، 185 ،

196 ،203 ،206 ،

219.  

  

  الميـــــم
  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  َمَرَر
صاٌب 

  َمريٌر

 وعلقُم َمريٌر صاٌبإذا ما َسقاَك الدهُر من كأسِه التي    قراراتها 
  

  )الطويل(
79  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  مرير  
 صـــــاغَها الخــالّقْ        المريرِإنها من طينِة الُحزنِ 

  

 )مجزوء الرمل(
83  

  مرارة  
 !"آه" مـرارةَ نتَ أوقفْتني على لُّجِة الحزنِ          وجّرعتني أ

  

  )الخفيف(

: وتكررت في 147

70 ،95  

  ُمَرة  
 ، كأني أستـ      ـُل من الشّوِك ذابـالِت الـورود   ُمرَّةًبسمةً 

  

  )الخفيف(

: وتكررت في 176

42 ،65 ،89 ،141 ،
245  

  ُمّراً  
 ، شـجوُن القلـوبِ  ُمّراً وعلى َمسمعيك، تنهّل نوحاً      وَعويالً

  

  )الخفيف(
  158: وتكررت في 87

  
مرارةُ 

  القلب

 التعـــيسِ الظالمـــْه مـــرارةُ القلـــبقـــد أخرســـتُْه 
  

  )مجزوء الكامل(
94  

  األمرِّ  
ــك ــذني إلي ــِدر، ! خُ ــتُ لكأســَك، الك ــد ظمْئ  ... األمــرِّفق

  

  )الكامل(
144  

  َمالل ُمّر  

  وتغشَى الضباَب نفسي، فصاحتْ

  "إلى أيَن أمشي؟: "َمالل ُمّرفي                              
  )الخفيف(

195  

  حياة ُمّرة  
 في دولـِة األنصـار واأللقـابِ           حياٍة ُمّرٍةهذا قليٌل من 

  

  208  )الكامل(

  المريد  مرد
 المريـد فجاشتْ بنفسي مآسي الحياِة     وسخطُ القنوِط القـويِ  

  

 )المتقارب(

: ، وتكررت في111
98  

  َمرَِض
رأي 

  مريٌض

 كُلُُّه خوُر َمرِيٌض ورأٌيوذا جنوٌن لَعمري، كلُُّه جزٌع       باٍك 
  

  )البسيط(
244  

  مّزقت  َمَزقَ
ــتْ ــيم   مّزقـ ــاتُ كلـ ــلِ أنّـ ــكونِ الليـ ــوَب سـ  ثـ

  

  )مجزوء الرمل(

، 85: وتكررت في 49
122  

  مّمزقَة  
 نْتَحُلتتلو على القفرِ شعراً، ليَس ي     ُمَمزَّقَةٌوفي المهامِه أشالُء 

  

  )البسيط( 
60  

  مزقتني  
  نيوُبها    وشدَّتْ على قلبي مخالُبها الُحْمُر َمزَّقتنيولوال خُطوُب 

  )الطويل(

، 101:وتكررت في 61

132 ،143 ،144 ،

144 ،145 ،150 ،
154  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  
للشْوك 

  الُمَمّزق

ــباحْ    ــُرها الص ــم ينْشُ ــُر، ث ــم تُْزِه ــورِقُ، ث ــّل تُ  وتظ
  

ــوِت،  ــّزِقللمـ ــْوك الُمَمـ ــاح ،للشـ ــداولِ، للريـ  للجـ
  ج

  )الكامل(

: ، وتكررت في186

201.  

  بمسَّ  َمَسَس
 بمـسِّ قد أضاَع الرشاُد في ملعبِ الجنِّ فيـا بؤَسـُه، أصـيَب    

  

  )الخفيف(

: وتكررت في 151
151  

  أمّض َمَضَض
 الحياةَ إْن ساَوَرتها        بيَن ُهّواِت يأِسها الحسـراتُ  أمضَّما 

  

  )الخفيف(

 ، وتكرر الفعل101

: بصيغة المضارع في

57.  

  َمضَّها  
 الزماُن بُِرزٍء          عذَّبتها بصـوِتها الـذكرياتُ   َمضَّهاكُلّما 

  ج

  )الخفيف(
101  

  َملََس
ليل 

  ملس

 َملْسِ ليلأنت ُروٌح غبيةٌ، تكرُه النو     َر، وتقضي الدهوَر في 
  

  )الخفيف(
149  

  مّل  َملََل
ــا مــوتُ ــِتنفســي ! ي ــدنيا،      فهــ ملّ ــأِت دوريال ــم ي  ْل ل

  ج

  )الكامل(

: ، وتكررت في145

81 ،176.  

  نَملُّ  
 فهــْل ال نَمــلُّ دواَم البقــاِء؟        وهــل ال نــودُّ كمــاالً جديــْد

  

 )المتقارب(
194  

  ملُوالً  
 شاحَب اللـون، عـارَي األملـودِ         ملُوالًفيك يبدو خريفُ نفسي 

  

  )الخفيف(
: وتكررت في 134

211  

  المِملّْه  
  داً تموتُ في قبضِة األشْـوورو

  !؟ المِملّْهـواِك ما هذه الحياةُ                               
  )الخفيف(

164  

  ممنّع  َمنََع
 ، ولَمـْن حابـاُهُم الَعـَدمُ   ُممنَّـعال يعبُد الناُس إال كلَّ ُمنعِدم        

  

  )البسيط(
230  

  المنون  َمنََن
 الَمنـونِ فإذا قَّسَها فَنَـاُر         ُيرسل اللّْحظَ للقلوبِ كَنُورٍ      

  

  )الخفيف(

، 48: وتكررت في 36

70 ،74 ،75 ،82 ،

93 ،99 ،100 ،100 ،

109 ،117 ،125 ،

183 ،223 ،225  

  المنايا  َمِنَي
 كأنهـــا جِنّة الجحـيم              المنَايـــاوحولَُه تزعق 

  

  )مخلع البسيط(

: وتكررت في 126

54 ،147 ،193  

  للمنّية  
 ال تـــرقُّ علـــى الحيـــاِة النائحـــْه ؟ للمنّيـــةمـــا 

  

  )مجزوء الكامل(
: وتكررت في 74

184 ،233  
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  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

 فما       حظُّه غيُر الفَناِء األنكـلِ ... يطويِه للموتَخلِِّه   للموت  َمَوتَ
  

  )الرمل(

، 60، 55، 55: وتكررت في 34

60 ،74 ،74 ،75 ،75 ،76 ،

85 ،93 ،99 ،100 ،109 ،

114 ،123 ،124 ،124 ،124 ،

124 ،124 ،124 ،124 ،124 ،

124 ،124 ،124 ،125 ،125 ،

125 ،140 ،143 ،144 ،144 ،

145 ،145 ،145 ،154 ،159 ،

159 ،161 ،161 ،176 ،180 ،

180 ،182 ،186 ،186 ،186 ،

187 ،191 ،195 ،196 ،202 ،

213 ،217 ،224 ،225 ،226 ،

227 ،228 ،229 ،235 ،235 ،

236 ،244 ،244 ،245 ،245 ،

252 ،252  

  المائتْ  
 المائتُْمعيداً على مهجتي بحفيـ    ـِف جناحيِه صوتُ األسى  

  

  )المتقارب(
70  

: ، وتكررت في151  َ في غيرِ رمسِاألمواتطالما خاطَب العواصفَ في اللّيلِ وناجى   األموات  

182 ،227.  

  
عالم 

  المْوِت
  س ورمسينسا   ُب بصمٍت ما بيَن رِم المْوِتِ عالمكخيالٍ من 

  )الخفيف(
  125: وتكررت في 86

  متّ  
  َيْبكيها ويبكيني ُمتُّعلى الحياِة أنا أبكي لشقوِتها       فمْن إذا 

  )البسيط(

: وتكررت في 115

77 ،80 ،116  

  مات  

ــرى    ــي      أت ــفوَر عن ــرس العص ــاتأخ ــعور م  الش
  

  

  )مجزوء الرمل(

: وتكررت في 62

63 ،63 ،99 ،

114 ،118 ،139 ،

175 ،214 ،214 ،

215 ،227 ،229 ،
245  

  تموت  
 ، شاخصةً بالهو    لِ، في ظُلمة القنوِط العصيب ؟تموتُأنفوٌس 

  

  )الخفيف(

: وتكررت في 88

128 ،164 ،246  

  مواتٌ  
 تمادتْ به غَفَواتُ الكهوفْ          مواتٌوقفتُ وحولي غديٌر، 

  

  )المتقارب(
113  

  المْيتَ  
ـ   المْيـتَفشّيع   ن حّيـِه، يندبونـــهْ  جمـــٌع           م

  

  )المجتث(

: وتكررت في 117

153 ،160 ،212 ،

219 ،219 ،219 ،

226 ،219 ،246 ،

246 ،246  

  الممات  
 المماتمن المنبعِ العذبِ قبَل     -إذا ما ظمئتَ - ولستَ  براو 

  

  )المتقارب(
124  



 61

  الصفحة الشاهد  المفردة  األصل

  الموات  

ــهِ     ــي التي ــُبطُ ف ــاحٌر، َيخ ــٌن س ــت لَح ــوات أن  الم
  

ــر  ــودةُ فْجـ ــت أنشـ ــاتْ.. ..أنـ ــا الظلمـ  ....رتّلتَهـ
  

  )مجزوء الرمل(              

140  

  
ظالم 

  الموِت

ــاةِ    ــي الحي ــذكرونَك ف ــودوا ي ــْم يع ــوَك، ول ــّل نَُس  ك
  

ــي   ــدفُن ف ــّدهُر ُي ــوِتوال ــالمِ الم ــذكريات ظ ــى ال  حتّ
  

  )الكامل(

184  

  تىالمو  
  وأنقاَض ُعْمرَك المتهّدْم تى     الموَملَّ نْهُر الّزمانِ أياَمك 

  )خفيفال(

: وتكررت في 226

227 ،228 ،246  

  
ُعُمٌر 

  َمّيتٌ

 ، وقلــٌب خَــواٌء           ودٌم، ال تثيــُره اآلالُمُعُمــٌر َمّيــتٌ
  

  )الخفيف(
226  

  
َيومُه 

  َمّيتٌ

 ، وماضيِه حـيُّ َمّيتٌ َيومُهوالشقيُّ الشقيُّ في األرضِ قلٌب     
  

  )الخفيف(
229  

  
مّيتَ 

  األصداء

 مّيتَ األصـداء هّي الذي      ُيحيي بقلبي وأصيخُ للصوِت اإلال
  

  )الكامل(
232  

  
ّميتَ 

  اآلراء

 وّميتَ اآلراءوهناك، في أْمنِ البيوِت، تطارحوا   غَثَّ الحديِث، 
  

  )الكامل(
234  

  
مسرح 

  الموِت

 وعشِّ الهمـومْ مسرحِ الموِت النــاُر أولى بعبيِد األسى     و
  

  )السريع(
235  

  
َمّيتَ 

  األيامِ

 َمّيتَ األيـامِ الرياحِ النائحاِت كأنّها        في الغابِ تبكي وإلى 
  

  )الكامل(
239  

  تمويه  َمَوَه
 ، وشعوذةٌ     وفي الحقيقِة ما ال ُيدرُك الدََّجُلتمويٌهففي التماجِد 

  ج

  )البسيط(
60  

  

  النـــــون
  الصفحة الشاهد المفردة  األصل

  النابي  نََبي
 النـابي أسمى من العـيشِ القصـيرِ         فكّْر لتدرَك ما أريُد وإنَُّه

  

  )الكامل(
250  

  النحيب  نََحَب
 النّحيــْبثُــمَّ ال تهتــفْ فــي الفجــرِ      برنــــاِت     

  

  )مجزوء الرمل(

، 62: وتكررت في 62

67 ،67 ،69 ،72 ،

76 ،87 ،89 ،89 ،

95 ،98 ،131 ،133  



 62

  الصفحة الشاهد المفردة  األصل

  االنتحاب  
ــْدُوُه     ــِه، ش ــِه    وأحالِم ــٌد بآالم ــٌب، وحي ــاْباإلنِتكئي  َح

  

  )المتقارب(
، 95: وتكررت في 80

97  

  منتحباً  
 على ما لـْم يعـْد       إال اّدكـاراً مؤلمـاً يتجـّددُ      ُمنْتَِحباًفينوُح 

  

)  الكامل(

: وتكررت في 112

104 ،115  

  تنتحر  نََحَر
  ! ترضى، وتسكتُ؟ هذا غيُر محتملٍ

  وتَنْتَِحُر؟الدنيا إذاً فهْل ترفُض                            
  )البسيط(

244  

  نحس  نََحَس
 نَْحـسِ تلَك أوجاُع ُمهجٍة، عذَّبتْها       في َجحيمِ الحيـاِة أطيـافُ   

  

  )الخفيف(

، 149: وتكررت في 86

151 ،162 ،164  

  نُحولي  نََحَل
 ، وأدمعي، وعذابي        وَسـقامي، ولَـوعتي، وشـقائي   ونُحولي

  

  )الخفيف(
33  

  تندب  نََدَب
 كو أساها بياَض النهـار      وتنـُدُب حـظ الحيـاة السـخيف     وتش

  

  )المتقارب(

: ، وتكررت في114

74 ،117 ،140  

  نََدب  
 ولما ندبتُ ولـم ينفـْع           ناديـتُ ُأمـي فلـْم تسـمع      

  

  )المتقارب(

: ، وتكررت في68

101.  

  نْدُب  
 الزفيـفْ  نَْدُبُيرّوُعها فيِه قَْصفُ الُرعوِد          وُيحزِنُها فيِه 

  

  )المتقارب(

، 69: وتكررت في 113
83  

  الندَباتُ  
 النـدَباتُ وقضى في سكينتي طائُر الحز     ن وأغفتْ بصدرِِه 

  

  )الخفيف(
102  

  الندوب  
 النـدوب يا وجنـةَ الـورِد األنيـِق            ألـْم تُشـوِّْهِك      

  

  )مجزوء الكامل(
132  

  فتندم  نَِدَم
ــُب ــا قلـ ــَك بال! يـ ــكْب دموَعـ ــاِء ال تسـ ــدمفضـ  فتنـ

  

  )مجزوء الكامل( 
  78: وتكررت في 72

  الندم  
 والنـدمُ ورفرفَ األلْم الدامي بأجنحٍة     من اللهيبِ، وأنَّ الُحـزُن  

  

  )البسيط(
154  

  الندامِة  
 مــاذا جنيــتُ مــن الحيــاِة ومــن تجاريــبِ الــّدهورْ      

  

 واألســى واليــأسِ والــدمعِ الغزيــْر ؟    الندامــِةغيــَر 
  ج

  )مجزوء الكامل(

202  

  فالنازع  نََزَع
ــّل  ــازُعصـ ــالة   فالنَّـ ــَر الصَّـ ــُه غيـ ــى لـ  ال تبقَـ

  ج

  )مجزوء الرمل(
140  
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  الصفحة الشاهد المفردة  األصل

  نشيجها  نَشََج
 شـهقاتُ  نَِشـيجِها ما ندبتُ الحيـاةَ إال وسـمعي      ِملُؤهـا    

  ج

 ) الخفيف(
101  

  ينضب  نََضَب
 يمُّ الحياِة الخضُم       ويخمـُد روُح الربيـعِ الَولـودْ    فينُضُب

  

  )المتقارب(
191  

  نَفََس
ليل 

  النفوس

 ليٌل مريٌع      سرمديُّ األسى شـنيُع الخلـود   النُفوسِ لَيَلإنَّ 
  

  )الخفيف(
158  

  النِّكِد  نَكََد
ــِه،     ــقيِّ بعيِش ــَن الش ــودُّ م ــاذا ت ــِدم ــر النِّك  الُمِض

  

  )الكامل(
144  

  المنكود  
 المنْكـودِ يرزُح القلُب فيه، باأللمِ الُمرِّ           ويشقى بعيشِه 

  

  )الخفيف(
158  

  النّكر  نَِكَر
 والشـرِّ والضـاللِ المديـدِ         والنُّكـرِوِخّضٌم، يموُج باّإلثم 

  

  )الخفيف(
157  

  النوائُب  نََوَب
 والنوائـبُ ولّما سألتُ الريَح عنها أجابني     تلقفها سيُل القضا، 

  

  )الطويل(
  161: وتكررت في 51

  نُواحةْ  نََوَح
 ونُواحْهعـسـ    ـِف، اماتوا ُصداحُه  أخمدوا َصوته اإللهُي بال

  

  )الخفيف(

، 54: وتكررت في 42

81 ،83 ،98 ،123 ،

137 ،185 ،214 ،

214 ،215  

  المناَحةْ  
  المناَحْهلستُ أنصاع ِللَّواحي ولو مُـ   ـت وقامتْ على شبابي 

 ) الخفيف(
  

42  

  نوُح  
 المسا َونوُحعلى ساحلِ البحرِ، أنّيٌّ يضُج      صراخُ الصباحِ 

  

  )المتقارب(

، 68: وتكررت في 67

69 ،70  ،75 ،81 ،

87 ،113 ،113  ،

115 ،142 ،192  

  
نَْوُح 

  القلوب

ــةْ   ــاِة العابسـ ــفتيه أرزاُء الحيـ ــى شـ ــدتْ علـ  جمـ
  ج

 البائســـةْنَـــْوُح القلـــوبِ فهـــَو التعـــيُس، يذيَبـــُه 
  

  )مجزوء الكامل(

71  

  النائحْه  
 ؟ حـــْهالنائمـــا للمنّيـــِة ال تَـــرِقُّ علـــى الحيـــاِة 

  

  )مجزوء الكامل(
74  

  النّياحة  
 ِ نحــَو أطبــاِق الّضــبابْ  النّياحــةفتســيُر أصــداُء  

  

  )مجزوء الكامل(
  119: وتكررت في 95

  فينوح  
 ُمنْتَِحباً على ما لْم َيعْد       إال اّدكـاراً ُمؤلمـاً يتجـّددُ    فينوح

  

)  الكامل(

، 71: وتكررت في 112
125  
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  الصفحة الشاهد المفردة  األصل

  ناحت  
ــتْ ــاةٌ عل ناح ــه فت ــّه  :       " ي ــن تتركونَ ــْي، لم  "ويل

  

  )المجتث(
117  

  النائحات  
 ِ كأنَّها        في الغابِ تبكي َمّيتَ األيـامِ النائحاتوإلى الرياحِ 

  

  )الكامل(
239  

  

  الهــــــــــاء
  الصفحة الشاهد  الكلمة  األصل

  هتكتُ  َهتََك
ــرِه،    ــوذُ بغي ــْرحاً ال أل ــدمتُ َص ــتُوه ــتري وَهتَك  ِس

  

  )الكامل(
143  

 المهجور  َهَجَر
 المهُجـور غّرد وال تحفْل بقلبـي، إنَّـُه كـالمعَزِف، المـتحطّمِ     

  

  )الكامل(

: ، وتكررت في119

180.  

  هّدها  َهَدَد
 توّجُعهـا  َهـدَّها ضعيفةٌ مثُل أنٍّة صعدتْ          مـن ُمهجـةٍِ   

  

  )المنسرح(
  115: وتكررت في 65

  المهدوِد  
 :المهـدودِ قبـ      ـرِ وقلبَي كالعالمِ  وأماشي الورى ونفسَي كال

  

  )الخفيف(
176  

  ينهّد  
 ذاَك القواُم الرشيقُ         وينحلُّ صـدٌر بـديٌع، وجيـدْ    وينهّد

  

  )المتقارب(

وتكررت  190

  233، 149، 131:في

  المهدور  َهَدَر
 الَمْهدورِصِحَب الحياةَ صغيرةً، ومشى بها   بين الجماجمِ، والدمِ 

  

  )الخفيف(

: ، وتكررت في181

120.  

  تَهّدلت  َهَدَل
 أغصـــاُن أّيـــامي، بـــال ثََمـــرٍ وزْهـــر وتهـــدَّلتْ

  

  )الكامل(
144  

  فيهدم  َهَدَم
  ثمَّ َينهض ساخطاً… هو الحقُ يغفي

ما شاَد الظّالُم، ويحطُم  فيهدُم                                  
  )الطويل(

:   وتكررت في 78

78 ،232 ،252  

  هّدمتُْه  
 الّرجـــــوْم هّدَمتْـــــُهِثـــــي لمـــــْن قـــــد تر

  

  

  )السريع(
142  

  تنهدُم  
 تَنْهـِدمُ وشّيدتْ حولََك اَأليَّاُم أبنيةً      مـن األناشـيِد تُْبنـَى، ثـّم     

  

  )البسيط(
154  

  الهدُم  
 الهـدمُ أرى هيكَل األَيامِ يعلو، مشّيداً    وال بدَّ أن يأتَي علـى ُأّسـِه   

  

  )الطويل(
168  
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  هدمتَ  
 اً ال ألـــوذُ بغيـــرِِه، وَهتَكـــتُ ِســـتريصـــرح وهـــدمتَ

  

  )الكامل(
143  

  هداماً  
 الخَـرابِ بنـاَءه   لُيعلـى بـين   هـّداماًوخبيٍث، يعـيشُ كالفـأس،   

  

  )الخفيف(                      
173  

  تهّدمتُ  
 في كَْو      نِ مـن اليـْأسِ والظـالمِ َمشـيدِ     تهّدمتُوارحمني فقد 

  

  )الخفيف(
176  

  المتهّدم  
 ، المهجـورِ المتهـّدمِ جامدةَ الجمالِ، كئيبةُ        كالهيكـلِ،   وتَظّل

  

  )الخفيف(

: وتكررت في 180
226  

  فتهدمها  
 الريــاُح، فــال نضــّج وال نثــورْ    فتهــدُمهانبنــي، 

  

  )مجزوء الكامل(
199  

  هدمي  
 ووّدوا لو يخـرَّ بنـائي   َهْدميوأقوُل للجمع الذين تجشّموا      

  

  )الكامل(
233  

  ذياناله  َهذََي
 والَهـذَيانِ وإذا التشاؤُم بالحياِة ورفُضها     ضرٌب من البهتانِ 

  

  )الكامل(
236  

  الُهراء  َهَرَأ
 العـادي  الُهـراءِ فهو من معدنِ السخافِة واألفـِك ومـن ذلـِك    

  

  )الخفيف(
165  

  هزأت  َهَزَأ
ــاً    ــرختُ توّجع ــإذا ص ــَزأتْف ــدهور  َه ــرختَك ال  بص

  

  )مجزوء الكامل(
  140: وتكررت في 72

  هازئاً  
  هازئاً... أرنو إلى الشمسِ المضيئِة

  ....بالّسْحبِ، واألمطارِ، واألنواِء                         
  )الكامل(

: وتكررت في 232
249  

  الهزيلة  َهَزَل
  في مغالبِة الكروبِ الهزيلَةُودفعتُها وهي 

  في َمْهَمٍه متقلّبٍ، تُخش غوائلُه، جديْب                   
  )وء الكاملمجز(

130  

  المتهزم  َهَزَم
  وقلت، وقد أصغتْ إلي الريحِ َمّرةً

  فجــاشَ بها إعصاُرُه المتَهزُِّم                       
  )الطويل(

252  

  المهشُّم  َهشََم
  يا لُه......! بالعواطِف الُمَهشُّموهو 

  !من ساذجٍ، ُمتفلسٍف، َمغرور                                
  )فالخفي(

181  
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  الهفوات  َهفََو
ــي     ــارتْ بغبطت ــذّبتُ وط ــجونها فتع ــي ش ــواتُآلمتن  الَهف

  

  )الخفيف(
101  

  الهلوع  َهلََع
 ، الجزوعِ      وقد كاَن من قبـُل َجلْـداً شـديد   الَهلوعِأهبتُ بقلبي، 

  

  )المتقارب(
111  

  وتهلك  َهلََك
 هيـد تلَك النجوُم القـدامى         ويهـرُم هـذا الزمـاُن الع     وتَْهلَُك

  

  )المتقارب(
191  

  الهمود  َهَمَد
 !الُهمـوْد  كبيٌر على النفسِ هذا العفاُء     وصعٌب على القلبِ هـذا  

  

  )المتقارب(
191  

  الهموم  َهَمَم
 ،     إنّنـي قـد مللـتُ مـن تهيـامي     همـومي غنّني، علّني َأنـيَم  

  

)  الخفيف(

، 33: وتكررت في 122

41 ،73 ،83 ،84 ،

128 ،141 ،197 ،

198 ،198 ،251  

  الهّم  
 إلـى مسـمعِ الفضـاِء السـاهي            الَهـُمهذه زفرةٌ ُيَصـّعدها  

  

  )الخفيف(

: وتكررت في 146

114 ،144 ،147 ،

148 ،194 ،213  

  مهموما  
 مهمومـا قضَّيتُ أدواَر الحياة، مفكّرا       في الكائنـاِت، ُمعـذَّبا،   

  

  )الكامل(
128  

  الهول  ُهَوَل
  نار، ملتحفُفالدهُر منتعٌل بال

  ، والويلِ، واألياَُم تَشْتَعُلبالَهْولِ                          
  )البسيط(

، 84: وتكررت في 60

87 ،88 ،88 ،89 ،

97 ،97 ،98 ،123 ،

127 ،159 ،176 ،

181 ،233  

  األهوال  
ــدهرِ، ال تصــدنَّك  ــواُلســْر مــع ال ــَك األحــداثُاَألْه  ، وتُفْزَعنّ

  

  )الخفيف(

 : وتكررت في 96

167 ،201  

  أهول  
 َ إْعصاَر الحيــاِة        آه ما أشـقى قلـوَب النـاسِ آه   أهولآٍه ما 

  

  )الرمل(
137  

  َمُهُولَْه  
  وحاِذْر! فاغُضضِ الطرفَ في الظالمِ 

  َمُهُولَْهفْهَي ُرؤيا ... ! ِفتنةَ النّورِ                        
  )الخفيف(

228  

  الُهونِ  َهَوَن
 الُهـونِ فويٌل لمن حطَّـ    ـَم قلباً، مـن العـذابِ    شاكياً، ضارعاً، 

  

  )الخفيف(
57  

  الهوان  
 ، وتَحِطـُم؟ الهـوانِ وهل تعتلي إال نفوٌس أبّيةٌ       تَُصّدُع أغـالَل  

  

)  الطويل(
252  

  الهاوية  َهَوي
 الَهاوِيـة أخي قلبَك الغضَّ صوتُ اللهيـ      ـب ُيرتّـُل أنشـودةَ    

  ج

  )المتقارب(

، 71: ت فيوتكرر 69

73 ،97  



 67

  الصفحة الشاهد  الكلمة  األصل

  المهاوي  
 وافـُر الهـول، مسـتراب الصـعيد          المهاوْيفسبيُل الغرامِ جمُّ 

  

  )الخفيف(ِ
159  

  َوتَْهوي  
 الغُُصوُن، وأْوَراقُها        َوَأْزَهـاُر َعْهـٍد َحبيـبٍ نَِضـر     َوتَْهوي

  

 ) المتقارب(

، وتكررت 219

  .149: في

  فتهاوى  
  اً صداُهُمضرَم الغلِّة، مشبوب فتهاوى

  ألغاريِد الحياِة الضائعةْ
  )مجزوء الرمل( 

104  

  
ُهوّي 

 الصاعقة

ــي      ــوِق، وف ــرِق الخَف ــِة الب ــي لَمع ــاعقة ف ــويِّ الص  ُه
  ج

  )الكامل(
185  

  
الُهّوِة 

  السوداِء

  وال أرى..... ال أرمقُ الظّل الكئيَب

  ..الُهّوِة السوداِءما في قرارِ                            
 )الكامل(

232  

  ِهيماً  َهَيَم
 ِهيمـا في غربٍة، روحّيٍة، ملعونٍة،        أشواقُها تقضـي ِعطاشـاً،   

  

  )الكامل(
128  

  هائمةً  
 مذعورةً تتهاوى حولَهـا الـُرجم        هائمةًوكْم أرى ليلَك األشباَح 

  

  )البسيط(
: وتكررت في 154

181  

  
  

  الــــــــــواو
  الصفحة الشاهد  الكلمة  األصل

  وتورالم  َوتََر
 الَموتُورماذا أودُّ من المدينـِة وهي ال       ترثي لصوٍت تَفجَُّع 

  

  )الكامل(
120  

  الَوْجُد  َوَجَد
 آسـاُد الجلـدْ   الوجـدَ ضاق صدري من َجَراها واستعْر      وَأراقَ 

  

  )الرمل(
37  

  توّجعاً  وجع
 هـــزأت بِصـــرختك الـــدهوْر توُجعـــاًفـــإذا صـــرختَ 

  

  )مجزوء الكامل(
  .65في ، وتكررت 72

  أوجاُع  
 مهجٍة، عذّبتها       في َجحـيم الحيـاِة أطيـافُ نحـسِ     أوجاُعتلك 

  

  )الخفيف(

، 67: وتكررت في 86

72 ،78 ،79 ،80 ،

86 ،87 ،133  

  متوّجع  
 ، َمقهـورِ ُمتَوجِّـعٍ فلرَبما كانت أنينا صاعداً       فـي الليـلِ مـن    

  

  )الكامل(
: وتكررت في 121

181  
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  الَوجُل  َوَجَل
  فُ العزيمِة لْحٌد، في سكينِتِهُضْع

  والوَجُلتقضي الحياةَ، َبنَاُه اليأُس                         
  )البسيط(

60  

  الوجوم  َوَجَم
ــاَل     ــْد ط ــوا          فلق ــانِ ُهٌب ــي االوط ــا بن ــوْمي  الُوج

  

  )مجزوء الرمل(

، 76: وتكررت في 49

89 ،97 ،98 ،128 ،

141 ،141 ،142 ،

197 ،198  

  واجمْه  
  أنت نشيُد هاتيَك الزهورِ الباسمْه! ا شعُري

  واجمْهيا ليتني مثُل الزهور، بال حياٍة                       
  )مجزوء الكامل(

، 92: وتكررت في 76

94 ،94 ،94 ،128 ،

141 ،161  

  َوْجمة  
  قد سألتُ الحياةَ عن نغمٍة الفجـ

  طوبِالمساِء الق َوْجمِةـرِ، وعن                          
  )الخفيف(

89  

  
أغاني 

  الوجوم
 أغـانْي الوجـوم  إذا أضجرتِْك أغاني الظالمِ        فقـد عـذّبتني   

  

  )المتقارب(
69  

  َوَجْمتُ  
ــالي ــتُم ــروْب؟   َوَجْم ــرُد ط ــابِ مغت ــي الغ ــا ف ــلُّ م  وك

  

  )مجزوء الكامل(
133  

  يجموا  
 ايجمـو  إنَك كوٌن ُمدهشٌ عجٌب  ِإن ُيسأل الناَس عن آفاقـهِ ! يا قلُب

  

  )البسيط(
153  

  وجَم  
 النا        ُي وغاَم الفضا فـأين بروقـْك؟   وجَم قد! يا صميَم الحياِة

  

  )الخفيف(
163  

  الوحيد  َوَحَد
 بِشَـْجوٍ كِظـم، ونَـوحٍ ضـعيف            الوحيِدفتبكي بكاَء الغريبِ، 

  

  )المتقارب(

: وتكررت في 113

117 ،138 ،192.  

  وحشية  َوَحشَ
  نهضتْ -ّيٍةوحشفما الحروُب سوى 

  فانقاتْ لها الدول - في أنفُس الناسِ                        
  )البسيط(

 60  

  وحشة  
 تقاسـي          خـواطراً، كُلَّهـا ِضـرامْ     َوْحشٍَةوعشتَ في 

  

  )مخلّع البسيط(

: وتكررت في 126

120، 140 ،147  

  وحشٌ  
 ، فاتٌك حِذُرشٌَوْحهذا هو اللغُْز، َعّماه وَعقَّدُه      على الخليقِة، 

  

)  البسيط(
244  
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  وحوشُ  
 الِحمـامِ  وحوشُكلّما ِسرتُ زلَّ بي، فيه مهوًى،    تتضاغى به 

  

  )الخفيف(                              
: وتكررت في 122

226  

  وِزر  َوَزَر
ــرِ      ــوِد بغَي ــي الوج ــذَّب ف ــن الُمع ــودُّ م ــاذا ت  وِْزرِم

  

  )الكامل(
144  

  أْوَصَب  َوَصَب
 الَصّب صــدَّه       والشفــــا لـو ترفّقــــا    َصَبأْو

  

  )مجزوء الخفيف(  
31  

  أوصاَب  
  الحياِة، وتنتشي أوصاَبستجرُع 

  فتصغي إلى الحقِّ الذي يتكلُم                           
  )الطويل(

79  

  وعٌر  َوَعَر
 أمـامي  َوْعـرٌ خُذ بكفّي، وغنني، يا رفيقي       فسبيُل الحيـاِة  

  

  )فيفالخ(

: وتكررت في 122

135 ،143 ،201  

  ُوُعوَر  
 الِشـعِّابِ        وال كُّبـةَ اللّهـبِ الُمْسـتَِعرْ     ُوُعوَرَولَْم َأتََجنَّْب 

  

  )المتقارب(

: وتكررت في 218
202  

  الولهان  َولَُه
ــِق   ــوَح العاش ــمعتَ ن ــانِأس ــور الَولَْه ــيَن القب ــا ب  ، م

  

  )مجزوء الكامل(
75  

  وهُم  َوَهَم
  وهُما قد شَّيد اُهللا والورى  خراباً، كأنَّ الكّل في أمسِه فيصبُح م

  )الطويل(
168  

  أوهاٌم  
 ُمَعربِدةٌ      لَّما تَِغشَّتُهُم األحالُم والظّلـمُ  َأْوهـامٌ ناجتْ به الناَس 

  

  )البسيط(

: وتكررت في 203

166 ،170 ،212 ،

226 ،239 ،240 ،
241  

  موهون  َوَهَن
 القوى     متخاذَل الخطواِت واألقـدامِ  ُهوَنَمْوباكَْرتُ فيه الغاُب 

  

)  الكامل(
240  

  واِه  َوَهي
 واِهفهو ُيصغي إلى القويِ     وال ُيصغي لصوٍت بيَن العواصِف 

  

  )الخفيف(
  

147  

  الواهية  
 الواهيـــْهردَّد علـــى ســـمعِ الـــّدجى أنّـــاِت قلبـــي 

  

  )مجزوء الكامل(
73  

  الواهي  
ــتْ  ــِة داس ــأسِ والكآب ــدََُم الي ــَب،  ق ــَي الُمتع ــواهيقلب  ال

  

  )الخفيف(
148  
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  ويْح  َوَيَح

! أمـــا تنقضـــي لـــديها الرَّزايـــا؟! الحيـــاةَ َويَْـــَح
  

ــا؟  ــاُن صـــوَب الباليـ ــذا الزمـ ــا ُيكَفِْكـــفُ هـ  !أمـ
  

)  المجتث(               

116  

  الويل  َوَيَل
  ، واألّياُم تَشْتَعُلوالوْيلِالدهُر منتعٌل بالنارِ، ملتحفٌ     بالهولِ، ف

  )البسيط(

، 78:  وتكررت في 60

97 ،117 ،117 ،

167 ،210 ،219  

  
  

  اليـــــــاء
  الصفحة الشاهد  الكلمة  األصل

  اليأس  َيَأَس
ــأُس ــقاء    والي ــُر الش ــوتٌ يثي ــن        م ــوتٌ ولك  م

  

  )المجتث(

 ،60: وتكررت في 55

72 ،85 ،85 ،85 ،

101 ،102 ،147 ،

147  ،148 ،150 ،

150 ،164 ،151 ،

176 ،196 ،202 ،
223  

  يؤوساً  
لَديها الحنين  يؤوساًوعلّمُه كيف تأسى النفوُس          ويقضي 

  

  )المتقارب(
  106: وتكررت في 109

  يائس  
ــائٌس ــدُ   ويـ ــراُم الوحيـ ــه المـ ــي لُّبـ ــات فـ  مـ

  

  )المجتث(
118  

  مأتماً  َيتََم
 مْأتَمـاً في ِضفَّتَْيــِه عرائُس          األشعـــارِ تَنُْصـُب   

  

  )مجزوء الكامل(
  128: وتكررت في 95

  يتيماً  
  أنا الشقيُّ... شّردتُ عن وطني الجميلِ

  ...يتيماًفعشتُ َمشْطوَر الفؤاِد،                            
  )الكامل(

128  
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  نيالفصل الثا

  "دراسة داللية"دراسة األلفاظ   

  

  

  

  
 
 
 
 



 72

  تمهيد

ال ُبدَّ من اإلشارة خالل دراسة هذا الفصل أن الكلمات ذات الداللة الواحدة، قـد ذكرتهـا مـرة    

وإن أراد القارئ االطالع على مزيد مـن الكلمـات المكـررة ذات الداللـة     .واحدة، في التحليل

  :الديوان، مثال ذلكالواحدة؛ يعود للمعجم لمعرفة مكانها في 

تكررت مرتين للداللة نفسها، وهي داللة الموت، إذ ذكرتُ الشاهد الشعري مـرة  " حتوف"كلمة 

واحدة، وإذا أراد القارئ التعرف إلى الشاهد الثاني، يرجع للمعجم لتعّرف مكانه في الديوان بعد 

  .وضع رقم الصفحة في المعجم

لمرات كثيرة، ولدالالت مختلفـة، ويصـعب علـى    وهناك بعض الكلمات مثالً يمكن أن تتكرر 

مثالً، لذلك خوفاً من " الليل"القارئ تحديد تكرارها الذي يعود للداللة نفسها في المعجم، مثل كلمة 

  .اللبس كنتُ أذكر رقم الكلمة المكررة في الديوان مباشرة

وجـود مواضـع   والجدير بالذكر أن الكلمات التي ُدرست في موضع التشاؤم فقط، وهذا يعنـي  

  .أخرى لأللفاظ نفسها لم تكن في موضع تشاؤم، لذا لم تدرس في الديوان

  

 
 
 
 
 

  ألفاظ المـوت: المجموعة األولى
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى ثمانية أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في 

وهذه . لى داللته المعجميةسياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة وبقي بعضها اآلخر ع

  .ثكل، حتف، وحمم، وردى، وضحى، وفني، وَمنََن، وَموت:  األصول هي
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. الثاء والكاف والالم كلمة واحدة تدل على فُقدان الشيء، وكأنه يختص بذلك فقدان الولَد :ثكل

ليس له بولد فإنما يحملُه على  فإذا قال القائل آلخر وهو. وُألمِِّه الثُّكل. يقال ثَِكلَتُْه ُأمُّه تثكلُه ثكالً

والثُّكل والثَّكل، ِفقدان الحبيب، وقيل . الموت والهالك: الثُّكْل. )1(ذلك، وإالّ فإّن األصَل ما ذكرناه

  .)2(فقدان المرأة زوجها، وقيل فقدان المرأة ولَدها

ن واألسى، فقال مجازاً للدالة على الحز) ثَكْلى(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )البسيط(                                          :متبرماً من الدنيا

ــهِ  ــْن َمداِمِع ــَألى ِم ــلِ م ــةُ اللّي  )3(ال تغنِّينــي  ثَكْلــىوغــادة الحــبِّ    وراح
  
  

الموت وجمعه ُحتُوف، وال ُيبنى منه فعل، وقول العرب مات فالن حتف أنفه أي : الَحتفُ :َحتَف

  .)4(الهالك: والحتفُ. تلبال ضرب وال ق

  :مرتين، للداللة على الموت، فقال" حتوف"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحدا هو 
  )المتقارب(   

 ونَـــْوحِ اليتـــامى علـــى ُأمهـــاٍت
 

 )5(الُحتُـــوفْتَـــواَرْيَن خَلْـــفَ ظـــالمِ  

  )المتقارب(                           :وقال

 تُبــاكي بهــا لُّبـــها المســـتطارَ   
 

ــهُ  و  ــا طوتْ ــِه م ــي ب ــوفْ تَرث  )6(الُحتُ

نالحظ أّن الشاعر لم يستخدم اللفظ مفردا، بل جمعاً على غير مثال سابق، وجاء الحتف عنده في 

ولكّن الشابي خالف فجمع " حتف أنفه"سياٍق مغاير للمألوف عند العرب إذ جرت العادة أن يقال 

ذهم، ما يوحي بأن الشاعر استجاب وشكّل، فأضاف للحتوف الظالم، وجعلها تطوي َمْن تأخ

  .لمقتضى النزعة التشاؤمية التي كانت تستبّد به، وذهب في ذلك مذهباً بعيداً
  

. الَمنايا، واحدتها ِحمَّةٌ: والِحَمُم. قُّدر قضاء الموت وقََدرُه، من قولهم ُحمَّ كذا أي: الِحماُم :حمم

يقال َعجِلتْ بنا وبكم ُحمَّةُ الِفراق وُحمَّةُ الموت أي . ما قُدَّر وقُِضَي: وُحمَّةَ المنية والِفراق منه

  .)7(أي قََدرُه وموتُه: وِحماٌم، وهذا َحمٌّ لذلك أي قََدٌر ونزل به ِحماُمه ُحَمٌم والجمع. قََدُر الفراق

                                                 
 .383: ، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .30: ، ص3،جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .115: ، صالديوانالشابي، ) 3(

  .30، ص 4، ج لسان العربابن منظور،  )4(

 .113، ص الديوانالشابي،  )5(

 .113المصدر السابق، ص  )6(

  .233-232، ص 4، ج لسان العربابن منظور،  )7(
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مرتين بصيغة الجمع للداللة على الموت ولم يخرج " الحمام"استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                       :ى المجاز، إذ قالبها إلى معن

 أّي عــــيشٍ هــــذا وأّي حيــــاٍة؟
 

 )1(الِحَمـــاُم ُرّب َعـــْيشٍ أخَـــفّ منـــه 

فالموت عند الشابي أخف من العيش دون كرامة، فالشابي يعلن رفضه للحياة الذليلة التي يعيشها 

إذ كان يستدعي . مةالقدي ونالحظ أن الشابي كان واسَع االطالع على اآلداب. أبناء شعبه

الموروث لتوظيفه بالحاضر المأساوي الذي يعيشه، فالماضي هو امتداد للحاضر ولو تغيرت 

  )الخفيف(                  :فالعجز من بيت للمتنبي وهو. الوجوه واألشكال

 ذَلَّ َمـــْن يغـــبط الـــذليل بعـــيشٍ
 

 )2(الَحمـــاُمرب عـــيشٍ أخـــفُ منـــه  

المغامرة واإلقدام، ويقول هذا هو الموت الحقيقي، وإن كان  فالشاعر يتهم شعبه بأنه فقد روح 

  .نَفَس الحياة ما زال موجوداً، فإن هذه الحياة وهمية يرى أن الموت أهون منها
  

: الراء والدال والياء أصل واحد يدّل على َرْميٍ وتَرامٍ، يقال رَدْيتُه بالحجارة أرِديه: ردي

. الهاِلُك: والرَِّدي. َهلََك فهو َرٍد: َيْردي َردًى. بكسر الدال َرِدَي،. الهالك: الرَّدى. )3(رميتُه

اثنتي عشرة مرة " الردى"استخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو . )4(أهلكتُه: أْرَدْيتُه

  )الخفيف(          :لدالالت مختلفة، وردت جميعها اسماً، فلم تَرِد فعالً أو صفة أو غير ذلك، فقال

 مخلصــون فــي كــل صــوبٍهكــذا ال
 

 )5(إلـــيهم ُمتَاحـــه الـــرَّدىرشـــقات  

فالموت يمكن أن يكون في بعض األحيان مصير بعض من يحاول أن يخلِّص شعبه، من ظلم 

ثم وردت كلمة ). 25: لالطالع على مزيد من تكرارها، ُينظَر للمعجم ص. (المستعمر واستبداده

    :اً آلالم فتاٍة فقدت أبويها، فقالللداللة على القهر، عندما عرض صور" الرَّدى"

  )المجتث(                                          

ـــا   ــان عليهـ ــار الزمـ ــاةٌ جـ ــور فتـ ــين القبـ  بـ

ــفُّ   ــٍف كَـ ــا بعنـ ــكَّ منهـ ــرَّدىفافْتَـ ــا الـ  )6(أبويهـ
  

                                                 
 .226، ص الديوانالشابي،  )1(

  .164، ص الديوانالمتنبي،  )2(

 .506، ص 2، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )3(

 .140، ص 6، ج لسان العربابن منظور،  )4(

  .42، ص الديوانالشابي،  )5(

 .116، ص الديوانالشابي،  )6(
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أسقط عالقة لغوية كشفت عمَّا في داخله من موقف، فاليد أو " الرَّدى"إلى " كف"فعندما أضاف "

ي وسيلة البطش وأداته ولذلك يمقّتها، فكفّ الرَّدى موازٍ شعري للموت، لذلك كانت كفُّ الكف ه

  .)1("الردى تأخذ والديِّ الفتاة بعنف
  

: الضاد والحاء والحرف المعتل أصٌل صحيح واحد يدلُّ على بروز الشـيء، فالضَّـحاء   :ضحو

الصَّْحرةُ والضَّحيَّةُ علـى  : سان، ضحاوفي الل. )2(امتداد النَّهار، وذلك هو الوقت البارز المنكشف

  .)3(الشاةُ التي تذبح ضحوة: الضَّحيَّة. لغةٌ في الضَّحوِة: الضَّحيَّة. ارتفاع النهار: مثال العشيَّة

 )ضحّية ثالث مرات، وضحايا مرة واحدة ( واستخدام الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

األولى بصيغة المفرد والثانية ) يا مرة واحدةضحية مرتين وضحا( فاستخدم . لدالالت مختلفة

  )الكامل(      :فقال" جمع قرابين" بصيغة جمع التكسير مجازاً، للداللة على القربان 

ـــقّية  ـــنفس التـ ـــادةُ الـ  وسـعـ
 

 )4(اَألْرَبـــابِ َضـــحّيةَيومـــاً تكـــوُن  
 

  )الكامل(                    :وقال أيضاً

 مـــنهم بِالضَّـــَحاياوتقـــّدموا لـــي 
 

ــأ   ــرحين، شـ ــد األّوابفـ  )5(ن العابـ
 

حوار بين الثعبان والشحرور، إذ يستخدم الثعبان فلسفة " وهما من قصيدة واحدة"في هذين البيتين 

القوة المثقفة في كل مكان، فقد تحدث الثعبان إلى الشحرور بلغة الفلسفة المتصوفة حينما حاول 

  .سبيل الوحيد للخلود المقدسوجعله ال" تضحية"أن يزين له الهالك الذي أوقعه فيه، فسّماه 

  

وهذا ما تقوم به اليوم سياسة الغرب تجاه الشعوب الضعيفة، فتحاول أن تسوغ طريقها في 

وتتكلّم عنها باعتبارها السبيل " سياسة اإلدماج"ابتالعها والعمل لقتل خصائصها القومية فتسميها 

، )6(، وبلوغ الكمال اإلنساني المنشودالوحيد الذي ال مفرَّ عنه لهذه الشعوب إذا أرادت نيل حقوقها

لالطالع على مزيد من تكرارها، ُينظر . (للداللة السابقة مرة واحدة" ضحّية"كما وتكررت كلمة 

  ).38: للمعجم ص

  

                                                 
 .217، ص عند أبي القاسم الشابي الصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت،  )1(

 .391، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )2(

 .22-21، ص 9، ج لسان العربابن منظور،  )3(

  .250، ص الديوانبي، الشا )4(

 .249المصدر السابق، ص  )5(

  .248المصدر السابق، ص  )6(
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الفاء والنون والحرف المعتل، هذا باب ال تنقاس كِلُمُه، ولم ُيْبَن على قياسٍ معلوم، قالوا  :فني

  .)1(واهللا تعالى قطعه، أي ذهب به. اهللا تعالى أفناُه، وذلك إذا انقطعفَِنَي َيفْنَى فنَاًء، و

، قال )2(أفنى بعضهم بعضاً: تفانى القوم قتالً: ويقال. نقيض البقاء، والفعل فَِنَي يفنّى نادر: والفناء

  )الطويل(                                     :زهير

 تــداركتُما َعْبســاً وذُْبَيــان بعــَدما   
 

ــانَْوا  ــمِ و تَف ــَر َمنِْش ــنهم ِعطْ ــوا بي  )3(َدقّ

فني مرة، يفنى مرة، فاني مرة، والفناء ( واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة وهي  

الفعل فَِنَي، ويفنى، وُيفني، واالسم فاني مرة ( فاستخدم كل من . لدالالت مختلفة )تسع مرات 

    :الندثار، فقال متبرماً من الحياة، للداللة على الموت وا)لكل منهم، والفناء ثماني مرات

  )المتقارب(

 الفَنَــاِءتبّرْمــتُ بــالعيش خــوف   
 

ــودْ     ــئمتَ الخل ــاً س ــتَ حي ــو دم  )4(ول
فالشاعر يواسي نفسه، ألنه قد مّل الحياة، ولكنّه في الوقت نفسه يخاف الموت، وهو سوف يسأم 

  .الخلود إذا استمرت الحياة

  .ليعكس عذابه وآالمه الداخلية) عيش والفناء ال( نالحظ أن الشاعر يأتي بالطباق 

فقد كانت ) 51:لالطالع على مزيد من دالالت األلفاظ التي لم تذكر ُينظر إلى المعجم ص(

الفناء " ثم انحرف إلى المجاز عندما استخدم هذا اللفظ . جميعها في إطار الداللة المعجمية العامة

  )المتقارب(                          :للداللة على الجمود والسكون، فقال" 

ــل   ــل لي ــى الك ــطو عل ــاِءأيس  الفَنَ
 

ــود   ــف الوج ــوت خَل ــا الم ــو به  )5(ليلْه

، )6(ووجه الشبه ما فيهما من سكون وجمود وفراغ" لفناء كاللي"تشبيه معكوس، أصله " ليل الفناء"

  .وبذلك اكتسبت هذه المفردة تلك الداللة الجديدة
  

الموت ألنه َيَمنُّ كل شيء يضعفه وينقصه ويقطعه، وقيل : والمنون. قطعه:هَمنَُّه َيُمنُّ: َمنن :َمنَن

  .)7(المنون الدهر، والمنون الزمان

لدالالت مختلفة، ) المنون خمس عشرة مرة ( واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقاً واحدا هو 

           :تسع مرات للداللة على الموت، فقال في قصيدة الموت" المنون " فوردت كلمة 

                                                 
 .453، ص 4، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )1(

 .232، ص 11، ج لسان العربابن منظور،  )2(

  .107، ص شرح المعلقات السبعالزوزني،  )3(

  .192، ص الديوانالشابي،  )4(

 .191، ص الديوانالشابي،  )5(

 .227، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج : ، تحقيقاألعمال الكاملةبي، الشا )6(

 .135-134، ص 14،ج لسان العربابن منظور،  )7(
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  )المتقارب(

ــل ــوِد الجمي ــفُ الخل ــوتُ طي  هــو الم
 

ــوْح  ــذي ال ينُـ ــاِة الـ  ونصـــفُ الحيـ

ــك ــدِ ...هنال ــاِء البعي ــفَ الفض  ، خلْ
  

ــيش   ــوُنيع ــبوحْ  الَمنُ ــوّي الص  )1(الق
  

فالشاعر َيعدُّ الموت هو الخالص الوحيد من ضنك العيش وبؤسه، حيث يشّبهه بإنسان قوي يفتح 

لالطالع على مزيد من التكرار، ُينظَر إلى المعجم . (غير هذا العيش البائسله األفق لعيشٍ آخر 

  ).60:ص

ثالث مرات للداللة على األلم والعذاب، فقال محذّراً من التمادي في " المنون " كما وردت كلمة 

  )الخفيف(                             :الحب

 يرســـل اللّحـــظَ للْقُلـــوبِ كَنـــورٍ
 

ــارُ    ــها فَنـ ــإذا َمسَّـ ــ فـ  )2(ونِالَمنُـ

فنظرات الحب تكون كالنور، إذا أسَرت القلوب، تكون قاتلة، ألنّها تبعث األلـم والعـذاب إلـى    
النفس، وهذا الوصف من المخالف للمألوف إذ جعل للمنون هنا ناراً تحـرق القلـوب، وبهـذا    

  .اكتسبت هذه المفردة دالالتها الجديدة
  .من الديوان) 117، 100: ( وتكررت هذه المفردة للداللة نفسها ص

  :وجاءت هذه المفردة للداللة على الحزن واأللم والتحسر، فقال في قصيدة أغنية األحزان
  

  )الرمل(        

 وصـدى األجـداث    الَمنُـوْنإن َمْن أصـغى إلـى صـوت    

ــورْ   ــاُن الطيـــ ــتهويه ألحـــ ــيس تســـ  لـــ
  

ــاحرة  ــع الســـ ــار الربيـــ ــين أزهـــ  )3(بـــ
  

  .من الديوان) 93(: وتكررت هذه المفردة للداللة نفسها ص

  )مجزوء الكامل(        :كما وردت للداللة على التشاؤم، فقال متحسراً على حبيبته

 فاصـــبْر علـــى ســـخِط الزمـــانِ
 

 ومــــا تُصـــــّرفُه الشــــؤون   

ــذَُك   ــوف ينقـ ـــوُنفلسـ  الَمنُـــ
  

ــجين   ــروُح الســ ــرُح الــ  )4(وَيفْــ
  

لة وكأن الروح اإلنسانية تشعر فالشاعر يتمنّى الموت، ألنه يعّد السعادة على هذه األرض مستحي

بالضيق وتحاول التخلّص من قفص الجسد، وهذا بدوره يكشف عن تشاؤم الشـاعر مـن هـذا    

  .)5(الوجود إلى حدٍّ بعيد
  

                                                 
  .125، ص الديوانالشابي،  )1(

 .36المصدر السابق، ص  )2(

  .82المصدر السابق، ص  )3(

  .100المصدر السابق، ص  )4(

 .303، ص 1حاشية، جإميل كبها، ال: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )5(



 78

الميم والنون والحرف المعتل أصٌل صحيٌح، يدل على تقدير شيٍء ونفاِذ القضاِء به، منه  :مني

َمني اهللا : يقال. الموت ألنه قُدَِّر علينا: والَمنى والمنيِّةُ. )1(رَمنَى له الَماني، أي قدَّر المقدَّ: قولهم

عليك خيراً، َيْمني َمنْياً وبه سميت الَمنيَّةُ، وهي الموت، وجمعها المنايا ألنها ُمقدرة بوقت 

  .)2(األحداث: وقيل المنايا. قدر الموت: والَمنيِّةُ. مخصوص

لدالالت ) المنّية ثالث مرات، والمنايا أربع مرات(  واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين هما

مختلفة، فوردت كل من المنّية مرتين والمنايا ثالث مرات للداللة على الموت، فقال في إطار 

  )الكامل(                          :التحدي والسخرية

ــده  ــيَس تزي ــُب ل ــّم الرح ــا الِخَض  وأن
 

 إال حيـــاةَ ســـطوةُ األنــــــواءِ   

ــدت ح  ــا إذا خم ــى أم ــاتي، وانقض  ي
  

ــت   ــري، وأخرس ــةُ ُعم ــائي الَمنّي  )3(ن
  

فالشاعر يصف نفسه بالبحر الواسع الذي ال يستطيع أحد أن يوقف عطاءه إال الموتُ، وبذلك لم 

  .تخرج تلك المفردة عن إطار الداللة المعجمية العامة

  ).60 :لالطالع على مزيد من المفردات المتبقية ُينظر إلى المعجم ص(

للداللة على المصائب واآلالم والمآسي فقال " المنية والمنايا "خِْدَم هذا اللفظ مفرداً وجمعاً كما استُ

  )مخلع البسيط(                                       :مشتكياً

ــى   ــاة أعمـ ــي الحيـ ــا فـ  وكلّنـ
 

ــيم   ــزٌع عقـــ ــوقه زعـــ  يســـ

ــق   ــه تزعــ ــاوحولــ  الَمنَاَيــ
  

ــيم   ــةُ الجحـــ ــا جِنَّـــ  )4(كأنّهـــ
  

يا بطائرٍ غريب مخيف مثل األشباح، لذلك فهو يصف الحياة بالوحشة والغربة فالشاعر يشبه المنا

  ).60:ُينظَر للمعجم ص" المنية"لالطالع على كلمة . (والفقر التي تضّيق عليه الخناق
  
  

منه المـوتُ خـالف   . الميم والواو والتاء أصٌل صحيح يدلُّ على ذهاب القوَّة من الشيء :موت

وَميِّتٌ يصلح لما قد مات، ولمَّا . الذي لم َيُمت بعد: لذي مات، والميِّتُ والمائتا: والميِّتُ.)5(الحياة

ماتت الريح أي : وكل ما َسكَن فقد مات وهو على المثل يقال. السُّكون: والموت.)6(ولمَّا سيموت

والمـوات  . كالفقر والذّل والسؤال والهرم والمعصية: سكنت، وقد يستعار الموتُ لألهوال الشاقَِّة

                                                 
 .276، ص 5، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )1(

 .139-138، ص 14، ج لسان العربابن منظور،  )2(

  .233، ص الديوانالشابي،  )3(

 .126المصدر السابق، ص  )4(

 .283، ص 5، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )5(

 .147، ص 14، ج لسان العربابن منظور،  )6(



 79

األرض التي ال مالك لها من اآلدميـين وال ينتفـُع بهـا    : والمواتُ أيضاً. ما ال روح فيه: تحبالف

  .)1(أحد

مات ثالث عشرة مرة، وُمـتُّ أربـع مـرات،    : ( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقّات عّدة

ويموت أربع مرات، والموت إحدى وسبعون مرة، والميت اثنتي عشرة مرة، واألموات ثـالث  

، والممات مرة، والموتى أربع مرات، والمائت مرة واحدة، وعالم الموت مرتين، ومـوات  مرات

مرتين، والممات مرة، وظالم الموت مرة، وعمر ميت مرة، ويومه ميت مرة، وميت األصـداء  

  ).مرة، وميت اآلراء مرة، ومسرح الموت مرة، وميت األيام مرة

مرتين، وُمتّ المتصل بضـمير رفـع   " يموت"ل ثمان مرات، والفع" مات"الفعل ( فَورد كل من 

للداللة على الحزن واأللم واألسى والعـذاب،   ) مرتين، والميت ثالث مرات، وظالم الموت مرة

  )مجزوء الرمل(              :فقال مخاطباً قلبه

ــؤادي  ــا فــــ  يــــ

ــاتَ ــوى َم ــن ته ــبْ ! م ــّم الحبي ــد ض ــد ق ــذا اللّح  و ه
  

ــ  ــك مــن الحــزن المذيـ ــا في ــب بم ــا قل ــِك ي  )2(ـبفاب
  .فالشاعر حزين يبكي بلوعة على فقدان الحبيب الذي ضمَّه اللحد  

  :للداللة على الحزن، فقال في إنسان مات في الحب" يموت"وفي مثال آخر ورد الفعل 
  )المجتث(

ــّيَع  ــتَفشـــ ــٌع الَمْيـــ  جمـــ
 

ــه   ــه، يندبونـــ ــن حيَّـــ  )3(مـــ

نّاس حزنى على الميت العاشـق،  فالشاعر حزين وكذلك النّاس الذين قاموا بتشييعه، فالشاعر وال

  .فشّيعوه ببكاٍء ونواح

: والفعل تموت فـي ص  )245، 229، 227، 139، 118، 114، 99 (: في ص" مات"وتكرر الفعل 

، وظـالم  )140: ( ، والممـات ص )153: ( ، والميـت ص )115، 80: ( ، ومتّ ص)128، 88(

، 75: ( ، والموت ص)86: (، وعالم الموت ص) 239 : (، وميت األيام ص)184: ( الموت ص

  .من الديوان للداللة نفسها وهي داللة الحزن واألسى واأللم والعذاب )202 ،180

                :للداللة على فقدان اإلحساس أو الشعور، فقال مشتكياً" مات"وجاء الفعل 

  )مجزوء الرمل(                                                                                                          

ــي، ــفور عنِّــ ــرس العصــ  أخــ
 

 )4(الشـــــعور َمـــــاتَأتُـــــرى  
 

                                                 
 .148-147، ص 14، ج العربلسان ابن منظور،  )1(

 .63، ص الديوانالشابي،  )2(

  .117:المصدر السابق، ص) 3(

  .62المصدر السابق، ص  )4(
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  )الخفيف(             :كما ورد للداللة على الزمن المنتهي، فقال مخاطباً محبوبته في هيكل الحب

ــد  ــا ق ــؤادي م ــي ف ــيَن ف ــِت تُِحي  أن
 

ــات  ــدِ  . م ــعيِد الفقي ــَي الس ــي أمس  )1(ف

كمـا  . أي ما انتهى وفات زمانه، وليس بمعنى الموت الذي يقصد به انتهاء األجـل : ما قد مات

  ":في الصباح الجديد"جاء هذا الفعل للداللة على وداع األحزان ونبذ الهموم، فقال 

  )مشطور المتدارك(

ــراحْ  ــا جِـــ ــكني يـــ  اســـ
 

ـــجوْن  ــا شـــ ــكني يـــ  واســـ

ــاتَ ــواْح َمـــ ــُد النـــ  عهـــ
  

ـــنونْ   ــاٌن الجــــــ  وزمـــــ
  

 ْحوأطــــــــلَّ الّصــــــــبا
  

ــرون   ــن وراٍء القـــــ  )2(ِْمـــــ
  

  .فالشاعر يطلب إخماد الجراح واألحزان، ألن عهدها وّدع وانتهى، ويعلن عن بدء صباحٍ جديد

  .للداللة نفسها من الديوان )215، 214(: وتكرر هذا الفعل في ص

  :للداللة على اليأس والتشاؤم، فقال مشتكياً ماالً من الحياة" تموت مرتين"وجاء الفعل 
  )خفيفال(

ــْوتُووروداً  ــواكِ  تَُمـ ــي األشـ  فـ
 

 )3(مـــا هـــذه الحيـــاةُ المِملـــهّْ    

فالشاعر في حالة ضيق واختناق، إذ يشبه نفسه بالورود، والحياة باألشواك التـي تحـيط بهـذه    
ال يعّبر عن الموت الحقيقي بقدر ما يعّبر عن يأس الشاعر وسأمه مـن  " تموت"الورود، فالفعل 
  .من الديوان للداللة نفسها) 246: ( تكرر هذا الفعل صو. هذه الحياة المملّة

  :فقد ورد للداللة على القهر، فقال مخاطباً الشعر" مات"أّما الفعل 
  )مجزوء الكامل(              

ــوالك ــتُّلـ ــآبتي  ُمـ ــقوتي، وكـ ــوعتي، وبشـ  )4(بلـ

  : فقدت حبيبهاللخالص من عذاب الدنيا، فقال على لسان فتاة " مات"وفي مثال آخر ورد الفعل 
  )المجتث(                 

ــي ــا ليتنـ ــتُّيـ ــاتي  ُمـ ــوء حيـ ــل أن تسـ  )5(قبـ

  .فهي تتمنى الموت قبل أن ترى فقد حبيبها وتسوء حياتها من بعده

جمع أموات للداللة على فناء الجمال والبهاء في الوجود، فقال إلى " الميت"كما استخدم الشاعر 

  :عذارى الجمال

                                                 
  .175، ص الديوانالشابي،  )1(

  .214المصدر السابق، ص  )2(

  .164المصدر السابق، ص  )3(

  .77المصدر السابق، ص  )4(

 .116المصدر السابق، ص  )5(
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  )الخفيف(                         

 إن أردتـــنَّ أن يكـــوَن شـــنيعاً  
 

ــق    ــَم األفْـ ــتَمظلـ ــدَمّيـ  )1(التغريـ

كما استخدم الشاعر هذه الكلمة للداللة على العجز والتقصير وقلة الطموح، فقال مقرعـاً شـعبه   

  )المتقارب(                     :ُمحاوالً استنهاضه ضد االستعمار

ــاة  ــبُّ الحي ــيٌّ، يح ــوُن ح ـــو الك  ه
 

ــُر   ــتَالويحتقـ ــرْ َمّيـ ــا كَُبـ  ، مهمـ

ــور  ــتَ الطي ــُن َمْي ــقُ يحُض ــال اُألفْ  ف
  

 )2(وال النّحـــل يلـــثم َمْيـــتَ الزَّهـــْر 
  

يبدو أن الشاعر يكره الموت كما يكرهه الكثير من الناس، ولشدة كرهه له صوَّر العاجز بصورة 

يسـتطيع  الموت الكريه، فالميت هو الذي ال روح فيه وهو الساكن الذي ال حراك فيـه، أي ال  

لتدل على العاجز، إذ وظّف الشاعر هذه المفردة " ميت"النهوض لعمل شيء، فلذلك استخدم كلمة 

لإلنسان العاجز الخامل عديم الحركة والقوة ليقاربها بداللة اإلنسان الميت، إذ ساوى الشاعر في 

  .المعنى بين العاجز والميت في هذه األبيات لعّل شعبه يستطيع النهوض من سباته

) 228: (ص" المـوتى "وكذلك كلمة . من الديوان للداللة نفسها) 219: (وتكررت هذه المفردة ص

  ".فالموت في الجبن جاثم" في قوله ) 161: (ص" موت"وكلمة . للداللة نفسها

  )الكامل(      :للداللة على العقم أو اليباس فقال ناعياً أمته" الميت"كما وردت كلمة 

 حـزن الثـرى  ، في الَمْيتبل في التراب 
 

 )3(األمـــواتتنمـــو مشـــاعُرهم مـــع  

  .في هذا الموضع، وأظنّه لضرورة الَوزن) الميت(خفَّفَ الشاعر الياء المشددة 

    :فقال متحسراً عليهم -كما وردت هذه المفردة للداللة على تخلف شعبه وتأخره ورجعيته

  )الكامل(  

 ،ميِّـتويعيش فـي كــونٍ عقـــيم    
 

 )4(حقـــابقــــد شـــّيدته غبـــاوةُ األ 

  )الكامل(       :للداللة على االحتقار، من أجل استنهاض شعبه فقال" الميت"كما وردت هذه المفردة 

ــيَء إال    ــاة؟ ال ش ــزم الحي ــَن ع  أي
 

ــالم   ــى والظّ ــمت، واألس ــوت والص  الم

 ، وقلـــٌب خـــواٌءَمّيـــتٌُعــــمٌر 
  

 )5(ودٌم، ال تثيــــــــــــره اآلالم 
  

، 226: (ص" موتى"وكذلك كلمة . وان للداللة نفسهامن الدي) 246: (ص" ميت"وتكررت كلمة 

 .من الديوان للداللة نفسها) 246

                                                 
 .160، ص الديوانالشابي،  )1(

 .219المصدر السابق، ص  )2(

 .246المصدر السابق، ص  )3(

 .246المصدر السابق، ص  )4(

  .226المصدر السابق، ص  )5(
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  )الكامل(           :للداللة على الفقر والذل، فقال مقرعاً شعبه" يومه ميِّتٌ"كما وردت الكلمة مركبة 

ــبٌ   ــي األرض قل ــقي ف ــقي، الش  الش
 

ــه   ــتٌيومـ ــيٌّ  َمّيـ ــيه حـ  )1(وماضـ

مع المعنى المعجمي العام، إذ استخدمت العرب هذا اللفظ للداللـة علـى   فكلمة الميت متفقةٌ هنا 

قيل له إّن هامان قـد مـات،    -عليه الصالة والسالم-الفقر والذل، ففي حديث موسى على نبينا 

، فالشعب نائٌم يفتخر بتاريخه القـديم  )2(أما تعلم أن من أفقْرته فقد أَمتُّه: فَلَِقَيه فسأل َربَّه، فقال له

  . قعه الحاضر بائس ذليلووا

، للداللة على المشاعر الحزينة المعذبة، فقال متحدياً حّسـاده  "األصداء"مركبة مع " ميت"ووردت 

  )الكامل(                    :وأعداءه

ـــي   ـــوت االاله ــيخُ للصــ  وأص
 

ــي   ــي بقلب ــذي يحي ــتَال  )3(األصــداِء َمّي

  .قلبه من الحزن واأللم فالشاعر يستمع للصوت اإللهي من أجل أن يحيي ما يكتنف في

        :للداللة على عدم الفائدة، فقال" ميت اآلراء"وفي مثال آخر وردت 

  )الكامل(                                                                                                                

 وهناك، فـي أمـن البيـوت، تطـارحوا    
 

ــديث، و   ــثَّ الحـ ــتَ َمغـ  )4(اآلراِءّيـ

عندما جعلها مضافة، وهذا يعنـي  "عديم الفائدة"خالل السياق مجازاً بمعنى " ميت"إذ جاءت كلمة 
أن الناس ال يتناولون إال الكالم الرديء الغث الذي ال فائدة منه، وبذلك اكتسبت هذه الكلمة عنـد  

، عندما شبه اآلراء باإلنسـان  اإلضافة داللة جديدة ومغايرة عن المعنى المعجمي المعروف لدينا
الميت الذي ال يستفاد منه، وبذلك نقلت داللة الكلمة من مكانها المعجمي العام إلى مكـان آخـر   

  .جعلها أكثر حيوية
مرة واحدة للداللة على السخرية والتهكم من شعبه " الموت"مرة واحدة  و" الموتى"واستخدم كلمة 
  )خفيفال(                           :المتخلف، فقال

ــم   ــي َرَم ــال ف ــّل الجم ــْوتَىوتََم  !الَم
 

ــداها  ...   ــحرها وص ــن س ــداً ع  )5(بعي
 

التي هـي  " َرَمم الموتى"فالشاعر يسخر بأسًى من شعبه، إذ يدعوه إلى االكتفاء بتملّي الجمال في 

" المـوت "وتكـررت كلمـة   . ، تاركاً الحياة تخطـو خطاهـا  )6(مجاز المعتقدات والعادات البالية

  .الديوان للداللة نفسها من) 60:(ص

                                                 
 .229، ص الديوانالشابي،  )1(

 .148، ص 14، ج لسان العربابن منظور،  )2(

 .232، ص الديوانالشابي،  )3(

  .234المصدر السابق، ص  )4(

  .227المصدر السابق، ص  )5(

 .511، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج : ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )6(
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  )الخفيف(           :للداللة على العته والجنون، فقال في اتهام شعبه له" األموات"كما ورد لفظ 

ـ     طالما خاطَب العواصـف فـي اللّيــ
 

 فـي غيـر رمـسِ    اَألْمـَواتَ ـلِ، وناجى  

ــه  ـــيخوا إلي ــردوه، وال تصـــ  اط
  

ــسِ   ــريرة، ذات نح ـــهو روٌح ش  )1(فــ
  

طب األموات ويرافق الظالم ال يكون إال معتوهاً أو مصاباً بالجنون لذلك ال بـدَّ مـن   فالذي يخا

  .طرده وعدم االستماع إليه، حيث تسكن روحه الشر

  )البسيط(               :كما وردت للداللة على الذل والعبودية، فقال مستنهضاً شعبه

ــه  ــد يألف ــواتُوالقي ــوااألم ــا لبث  ، م
 

ــاةُ فُيْبليهـــ   ــا الحيـ ــهأّمـ  )2(ا وتُْبليـ

فاألموات جمع ميت، ولكن الشاعر ال يقصد األموات العاديين، بل يقصد الشعب الحي الـذي ال  

يتحرك أمام عدوِّه، كأنَّه األموات تحت القبور ال يصنع شيئاً لوطنه، لذلك هو يرضى حياة الـذل  

عـد اسـتعارة الشـابي    والهوان من قبل عدّوه، وبذلك اكتسبت هذه المفردة تلك الداللة الجديدة ب

  .ليصف شعبه به" األموات"

  )الخفيف(       :كما جاءت هذه المفردة للداللة على اليأس والتشاؤم فقال مقّرعاً شعبه

 )3(غيـر آبـهْ  " قبـرِ أمسـهِ  "، في اَألَمواِتاصطفى البقاء مع ... وهناك

ت ال مـع األحيـاء   فهو متشائم من شعبه يائس قانط من خمولة الذي اختار أن يكون مع األموا

  .الذين يبغون العيش الكريم

  :دون اتفاق مع الداللة المعجمية إلى حدٍّ ما، حيث قال مخاطباً زنبقةً آدمية" المائت"وورد لفظ 
  )المتقارب(

ــيخي ــي ! أص ــارِ قلب ــين أعش ــا ب  فم
 

 َيــرفُّ صــــدى نَْوِحــِك الخافــت    

ــف   ــي، بحفي ـــى مهجت ــداً عل  معي
  

ــى     ــوت األس ــه، ص ــِتجناحي  )4(الماِئ
  

فالمائت هو الذي لم يمت كما ورد في اللسان، ولكنّها خالل السياق تدل على عدم انتهاء أصوات 

وبذلك انحرفت تلك الداللة عن معناهـا  " معيداً"األسى في مهجة الشاعر والدليل ذكر اسم الفاعل 

  .العام لتكتسب داللة الحزن واألسى

ة، والممات مرة واحدة للداللة على الموت والفنـاء  سبعاً وأربعين مر" الموت"وذكر الشابي كلمة 

                :، فقال معتبراً الموت َحالً ألدواء الوجود"انتهاء األجل"

  

                                                 
  .151، ص الديوانالشابي،  )1(

  .182المصدر السابق، ص  )2(

 .227المصدر السابق، ص  )3(

 .70المصدر السابق، ص  )4(
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  )المتقارب(

 يـا ابـن الحيـاة التعـيس    ! الَمـْوتِ إلى 
 

ــْوِتففــي   ــرخْيم الَم ــاة ال  )1(صــوتُ الحي

لك بقيت هذه المفـردة فـي إطـار    فالشاعر يملي الموت حالً للحياة التعسة، وعذاب الّدهور، لذ
  .الداللة المعجمّية العامة

 :المكررة للداللة نفسها ُينظَـر للمعجـم ص  " الموت والممات"لالطالع على مزيد من مفردات (
60.(  

  )المجتث(        :للداللة على االستسالم والخضوع، فقال محذراً شعبه" الموت مرتين"ووردت كلمة 

ــاةٌ  ـــعوب حيــــ  وللشــــــ
 

 ، وحينـــــاً فنـــــاءْ حينـــــاً 

 ، ولكــــنَمــــْوتٌواليــــأس 
  

ــْوتٌ  ــقاء َمـــ ــُر الشَّـــ  )2(يثيـــ
  

فاليأس يؤدي إلى الخضوع واالستسالم، واالستسالم نتيجة طبيعية تبعث الشقاء وعدم الطمأنينة، 

كما ظهرت هذه المفردة للداللـة  . وبذلك اكتسبت هذه المفردة داللتها الجديدة عندما شّبَهها باليأس

  )مجزوء الكامل(                     :السكون، فقالعلى الصمت و

ــاءِ    ــفُّ الَمسـ ــت كـ ــد قنَّعـ  قـ
 

ــْوتَ  ــبْ  الَمــ ــْمِت الرهيــ  بالصَّــ

ــوفِ  ــاِق الكهــ ــدا كأعمــ  فغــ
  

ــبْ    ــجيجٍ أو َوجيــ ــال ضــ  )3(بــ
  

  .فالشاعر يعطي الموت داللة الصمت والالمباالة، حيث جعل للموت قلباً متحّجراً

: ص" الموت"، وتكررت هذه الكلمة )4(ة كالّصمت الرهيبويقابل أفراح الناس وأحزانهم بالمباال

  .للداللة نفسها نمن الديوا) 74(

  )الكامل(       :للداللة على المرارة واأللم، فقال أثناء وفاة والده" ست مرات"ووردت كلمة الموت 

ــا  ــْوتُي ـــدري  َم ــت ص ــد مزق  ق
 

ــري   ــاألرزاء ظهــ ــمت بــ  وقصــ

 ورميتنــي مــن حــالٍق وســخرت   
  

ـــي أ  ــخرمنـــــــ  )5(ي ســــ
  

فالموت يحرمه من "فالشاعر يريد أن يصور آالمه الشديدة من سخرية الموت واحتقار شعبه له، 

والده، لذلك صوره برجلٍ يرميه من حالقه ازدراء له واحتقاراً، ثم أظهر الشاعر هذه المرارة في 

سـبوقاً  ليظهر التهويل في المرارة واأللم فجـاء بالمصـدر م  ) وسخرت مني أي سخر(تعبيره 

  .)6()"بِأْي(
                                                 

 .124، ص الديوانالشابي،  )1(

  .55المصدر السابق، ص  )2(

 .74المصدر السابق، ص  )3(

 .395، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )4(

 .143، ص الديوانالشابي،  )5(

 .95، ص عند أبي القاسم الشابي الصورة الشعريةالجبار، مدحت،  )6(
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  .، من الديوان للداللة نفسها) 145، 145، 145، 144، 144: (وتكررت كلمة الموت ص

  )الخفيف(               ":طريق الهاوية"ووردت في مثال آخر للداللة على الهالك، فقال في قصيدة 

ــعى  ــيخوخةٌ تس ــُب ش ــباب الحبي  والش
 

ــى   ــْوِتإل ــؤود  الَم ــق ك ــي طري  )1(ف

  ).سكينة هي الموت(من الديوان عندما قال ) 161: (ذه المفردة للداللة نفسها صوتكررت ه

  )الخفيف(           :كما جاءت للداللة على البؤس والشقاء، فقال أيضاً في القصيدة السابقة نفسها

ــالم   ــا األح ــّر له ــي تِخ ــاةُ الت  والحي
 

ـــْوتٌ   )2(...مثقـــٌل بـــالقيود  َمـــ

  )الخفيف(             :اللة على المهالك واألخطار فقال مخاطباً محبوبتهللد" الموت"كما وردت كلمة 

ــد ــذيني مـــــــن األســى، فلق  أنق
 

ــودي     ــل وج ــتطيع حم ــيت ال أس  أمس
 

 أمشــي الَمــْوِتفــي شــعاب الزمــان و
  

ــود    ــّم القي ــاة َج ــبء الحي ــت ع  )3(تح
  

  )طويلال(                 :وفي بيٍت آخر وردت للداللة على الخضوع للقدر، فقال

ــاحرٍ  ــة س ــدنيا، رواي ــي ال ــَك ه  وتلْ
 

 عظــيمٍ، غريــبِ الفــنِّ، ُمْبــدعِ آيــــات 

ــاُء فــي مســرح األســى  ُيمثِّلهــا األحي
  

 )4(َأْمــَواِتووســط ضــبابِ الهــمِّ، تَمثيــَل  
  

  

فاإلنسان الحي قـائم  ."كناية عن خضوع البشر بل ائتمار بما يمليه القدر: ففي قوله تمثيل أموات

ي االستجابة للمأمور غير المنظور، لذلك فالكون عند الشابي، رواية هزلية وكلٌّ بدور األموات ف

  . )5("يؤدي دوراً يظنّه ُيمثله، في حين أنه الممثِّل به عليه

  : مرتين للداللة على التعاسة والبؤس والذل، فقال مقرعاً الشعب" الموت"كما جاءت كلمة 
  )الخفيف(

 أين عـزم الحيـاة؟ ال شـــــيء إال   
 

 )6(، والصـمتُ، واألسـى، والظـالم   الَمْوتُ 

  )الخفيف(                         :وقال أيضاً لشعبه

ــاةٌ     ــالم حي ــاهن الظ ــا ك ــت ي  أن
 

ــد   ــْوتَتعب ــقيٌّ...!  الَم ــت روٌح ش  )7(أن

  )السريع(             ):األيام(وجاءت هذه المفردة للداللة على الظلمة، فقال ذاماً الزمان 

ــتُ ــا :.. وقل ــُح به ــا ري ــاذهبي ي  ف
 

 وبـــّدديها فـــي ســـحيق الجبـــــال 

                                                 
  .159، ص الديوانالشابي،  )1(

 .159المصدر السابق، ص  )2(

  .176المصدر السابق، ص  )3(

  .213المصدر السابق، ص  )4(

 .243-242، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )5(

  .226، ص الديوانالشابي،  )6(

 .228المصدر السابق، ص  )7(
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ــي فجــاج  ــل ف ــْوِتب ــالمٍ الَم ــي ع  ف
  

 )1(ال يــرقُص النــوُر بــه والضــالل    
  

  .فالشاعر يصرح بأنّه لو امتلك األّيام لذرَّها في الريح، في عالم ال نور فيه وال ظّل

  )ريعالس(                 : كما جاءت للداللة على االندثار، فقال ذاماً الزمان أيضاً

 يــا أيهــا الماضــي الــذي قــد قضــى
 

ــمَّه   ــْوتُوَضـ ــدالَمـ ــل األبـ  )2(، وليـ

  )السريع(            :للداللة على الكون وجموده، فقال" مسرح الموت"كما وردت هذه الكلمة مضافة 

ــى  ــد األسـ ــى بعبيـ ــاُر أولـ  النـ
 

ــوتِ و  ــرحِ الَم ــومْ  مْس ــشّ الهم  )3(وع

  .كونٍ جامد ساكن نتيجة هواجس الموت والهمفالنار أولى بمن  يعبد األسى ويعيش في 

           :فجاءت للداللة على حياة أخرى غير الحياة العادية، فقال" لفظة عالم الموت" أما 

  )المتقارب(

ــي  ــالمِفف ــوِت َع ــاةُ الَم ــو الحي  تنض
 

 )4(رداء األســــى وقنــــاع الظــــالم 
 

  .قالً بذاتهفالشاعر قام بتضخيم الموت لشدة وقعه عليه، فجعله عالماً مست

  )المتقارب(            :مرتين للداللة على المعاناة واليأس، فقال" موات"واستخدم الشاعر كلمة 

 َمــَواتٌوقفــت وحــولي غــدير،   
 

 )5(تمـــاَدتْ بـــه غفـــواتُ الكهـــوفْ 

فهو يقف وحوله مياٌه هادئة تسير وكأنّهـا ال  . فالشاعر في معاناة ويأس، تسللت إليه من الوجود

تسيل بال معنى وال طائل، لذلك هو يائس ألنه يشاهد فيه مياه العبث والموت الـذي  تسير، فهي 

أوثقه بالمصير البشري الجدي الذي ال يخلبه مظهر األشياء عن جوهرها وحاضرها عن غـدها  

  .من الديوان للداللة نفسها) 140: (وتكررت هذه المفردة ص. وحركتها عن غايتها
  

الـذي  : اليتيُم. قْدان األب، وال يقال لمن فَقَد األمُّ من الناس َيتيٌم، ولكن منقطعِف: الُيتُْم والَيتَُم: يتم

أمـا  . مات أبوه فهو يتيٌم حتى يبلغَ، فإذا بلغ زال عنه اسم الُيتم، والجمع أيتاٌم، ويتـامى وَيتَمـة  

  .)6(المأتم، فهو مكان يجتمع فيه الناس للعزاء والمواساة

للداللـة  " يتيم"فوردت كلمة ) يتيم مرة ومأتم مرتين(مشتقين هما  واستخدم الشابي من هذا األصل

  )الكامل(                      :على الحزن واألسى، فقال متحّسراً

 أنا الشـقيّ ...  شرِّدت عن وطني الجميلِ 
 

 )7(َيِتْيَمــافِعشــتُ مشــطوَر الفــؤاِد،    

                                                 
  .235، ص الديوانالشابي،  )1(

 .235المصدر السابق، ص  )2(

  .235المصدر السابق، ص  )3(

  .125المصدر السابق، ص  )4(

 .113المصدر السابق، ص  )5(

 .308: ، ص15، ج لسان العربابن منظور،  )6(

 .128، ص الديوانالشابي،  )7(
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ي يفقد والده، فهو متأسف لتشـرده  فالشاعر حزين ألنه أصبح فاقداً لوطنه بعيداً عنه، كاليتيم الذ

عن وطنه السماوي األصلي، فصار مقسوم الفؤاد منهوب األماني بين نوازع الـروح وأهـواء   

  .الجسد

مرة واحدة، ومآتم مرة واحدة للداللة على الحزن واألسى، فقـال واصـفاً   " مأتم"واستخدم كلمة 

  )الكامل(                          :عذاب الحياة وأساها

ــدتُ أ ــوِد  فوج ــراَس الوج ــاًع  مآِتم
 

ــاً    ــانِ جحيم ــردوَس الزم ــدتُ ف  )1(ووج

نالحظ حزن الشابي الكبير أظهر عنده النزعة التشاؤمية بشكل واضح، حيـث يـرى أعـراس    

  .الوجود كلها عزاء، وجمال الطبيعة جحيماً

  ).70 :لالطالع على مزيد من تكرارها، ُينظَر للمعجم ص(مرة واحدة، " مأتم"وتكررت كلمة 

كثرت ألفاظ الموت في ديوان الشابي، وتوزعت في معظم قصائده، حتى أنه نظم قصيدة عنوانها 

وكانت تلك القصيدة صرخة مملوءة باألحزان والذكريات، إذ قالها الشاعر فـي أيـام   " يا موت"

  .)2(نكبته بوفاة والده

عميق مـن  يتحدث عن الموت بمعنى " في ظل وادي الموت"وفي قصيدة من أجمل قصائده هي 

فليس الموت في هذه القصيدة هو موت شخص فحسب، أو هو فناء يتسلل إلى ظـاهرة  . معانيه

من ظواهر الطبيعة، بل معناه العميق الحقيقي هو أن تصبح الحياة فارغة من المعنى، أن تصبح 

جـدها  بال داللة معينة وال غاية معينة، وعندما تمشي الحياة بال غاية، ويتأمل اإلنسان الحيـاة في 

هنا ُيْولَد المـوت، ويطـل المـوت يصـنع البدايـة      ... هّوة فارغة صامتة ال تدل على شيء 

  )الخفيف(                           .)3(والنهاية

 نحــن نمشــي و خلفنــا هاتــه األكــوان
 

ـــايه؟    ــة غـــــ ــْن ألّي ــي لك  تمش

ــة الكــون للمــوت ــو رواي  نـــحن نتل
  

ــام الروايــــــه     ــاذا خت  ولكــن م
  

ـــلت  ــذا قـــ ــال  هك ــاح فق  :للري
  

ــة؟   )4(ســل ضــمير الوجــود كيــف البداي
  

  )الخفيف(                             :وقال

 َجفّ سـحُر الحيـاة، يـا قلبـَي البـاكي     
 

ــا    ــوت هّيـ ــّربِ المـ ــا نَُجـ  )5(فهّيـ

                                                 
  .128، ص الديوانالشابي،  )1(

 .558، ص الجامع في تاريخ األدب العربيالفاخوري، حنا،  )2(

  .61، ص "شاعر الحب و الثورة"أبو القاسم الشابي النقاش، رجاء،  )3(

 .195، ص الديوانالشابي،  )4(

  .196صدر السابق، ص الم )5(
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". الشاعر الموت"فلماذا ال يجرب ... لقد خلت الحياة من المعنى، وخلّوها من المعنى هو الموت "

  .)1("تجربة، تجربة كبيرة قد تكشف عن أشياء جديدةإن الموت عنده هو "

، ألن الحياة في نظرهم ال تسير )2("ونعتقد أن الرومنطيقيين كانوا يميلون إلى التشاؤم بشكلٍ عام"

كما يبغون، فكانوا دائماً يتطلعون إلى عالمٍ مثالي، يصعب تطبيقه أو حتى رؤيته على هذه الحياة 

فكـان التغنـي    -مصاعب، فكانوا يريدون التخلّص من هذا الوجـود المليئة بالجراح واآلالم وال

  .بالموت هو السبيل الوحيد لديهم

  فاستخدم الشابي عدة ألفاظ تدور حول محور الموت والفناء، ومن أصول هذه األلفاظ 

، إذ اسـتخدمت هـذه   )ثكل،حتف، وحمم، وروى، وضحى، وفني، ومني، ومنن، وموت، ويتم( 

ها لدالالت كثيرة عّبرت في مجملها عن الموت والفناء، فعكست مـا فـي   األصول وما اشتق من

اعتقاده أن حياته مهددة بالموت أقرب إليـه مـن   "داخل الشاعر من تمنيات حزينة مؤلمة بسبب 

 .، فشاعت تلك األلفاظ بوضوح وجالء في شعره)3("حبل الوريد
 

  ألفاظ الصوت المرتبطة باأللم والحزن: المجموعة الثانية
ستخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى تسعة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في ا

  .سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر على داللته المعجمية

  ). أنن، وصرخ، وصعق، وصيح، وضجج، وعجج، وعول، وفحح، ونشج( وهذه األصول هي 
 

ون مضاعفة أصٌل واحد، وهو صوتٌ بتوجع، ويقال أّن الرجل يـِئنُّ أنينـاً   الهمزة والن: أّن :أنن

كثيـر  : ورجل أنّاتٌ وأناٌن وُأننَةٌ. تأوه: أنَّ يئن أنّاً وأنيناً وأناناً وأنَّةً. )4(وأنّةً، وذلك صوته بتوجع

واألنّانة مـن النِّسـاء   . )5(الكثير الكالم، والَبثَّ والشَّكَْوى وال يشتقُّ منه فعل: األنين، وقيل اُألنَنةُ

، وقيل إذا أخرج )6(رحم اهللا فُالناً: التي يموت عنها زوُجها وتتزّوج ثانية، فكلّما رأته رنَّتْ وقالت

الَهنين، فإذا أظَْهْره فخرج خافياً : الرَّنين، فإذا أخْفَاه فهو: المكُْروب أو المريُض صوتاً رقيقاً فهو

  .)7(األنين :الحنين، فإذا زاد فيه فهو: فهو

                                                 
 .62، ص  "شاعر الحب و الثورة" أبو القاسم الشابي النقاش، رجاء،  )1(

 .25، ص "أبو القاسم الشابي" أعالم الشعر العربي الحديث عوض، ريتا،  )2(

 .360، ص خليل مطران شاعر األقطار العربيةالرمادي، جمال الدين،  )3(

 .31، ص 1، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )4(

 .177، ص 1، ج لسان العربابن منظور،  )5(

 .32، ص 1، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )6(

 .154، ص فقه اللغة وأسرار العربيةالثعالبي،  )7(
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تئن مرة، وأئن مرة، وأنّـة أربـع مـرات،    ( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

أئـن مـرة،   ( لدالالت مختلفة حيث ورد كل من ) وأنّات تسع مرات، واألنين ثالث عشرة مرة

األلم  للداللة على) وتئن مرة، واألنّةُ أربع مرات، واألنّات سبع مرات، واألنين اثنتي عشرة مرة

  )الكامل(         :والوجع والتأوه والتحسر، فقال متألماً على طفل فقدته ُأمه

ــوُب،   ــواطِئه القلـ ــى شـ ــِئنُّوعلـ ــراةْ  تَـ ــةً ُعـ  )1(داميـ

  )الخفيف(          : للداللة نفسها" أنين"وقال أيضاً، ُمستخدماً صيغة المصدر 

ــالى  ــْيُنيتع ــجون  اَألِن ــل المس ــو، كاللي ــة اآلالم يهف ــي ظلم  )2(ف

  .فأصوات الوجع مرتفعة جداً لكثرة آالمه وشّدتها، حيث تجعله مكبالً كالبلبل الذي يريد الحرية

  )الرمل(                           :وقال أيضاً

ــاً   ــَل هاِمسـ ــمعتُ الليـ ــم سـ  كـ
 

ــون   ــوع الك ــي خش ــاِتف ــُعوْر أنّ  )3(الشّ

بل ربما يكون وجعاً معنويـاً،   إن شعور اإلنسان بالوجع واأللم يمكن أال يكون حسّياً ومادّياً فقط،

  .وأعتقد هذا ما قصده الشاعر، وهذا يدلل على شعوره بقمة المأساة واإلحباط

، و أنّات 123، 65، 64، 57: ، وأنّة ص154: ، وأّن ص144: ص" أئن( "وتكرر كل من الفعل 

ــين ص162، 108، 101، 49، 37:  ص ، 123، 121، 109، 104، 99، 83، 62، 59، 56: ، واألنـ

  .من الديوان) األلم والتوجع والتأوُّه والتحسر( ، للداللة السابقة نفسها )140، 128

للداللة على الحزن واألسى فقـال مخاطبـاً   " أنّة"مرة واحدة، وهي جمع " أنَّات"واستخدم الشاعر 

                             :صاحبه العصفور

  )الرمل(

ــاح   ــا ص ــي ي ــاتَغنن ــيْم َأنّ  الجح
 

ـــقني ا   )4(آلالْمواســــــــــــ

فأنات الجحيم مجاز األسى والحزن، فالشاعر له رغبة بالغناء، ولكنّه غناء حزين مـؤلم يعكـس   

  .اضطرابه و تشاؤمه

               :مضافة أكسبها داللة جديدة، فقال" األنين"وعندما استخدم كلمة 

  )المتقارب(

ــَمَعْيكِ   ــي ِمْس ــدَّْهُر ف ــكَب ال  وإن َس
 

 )5(األمـــْل أِنـــْيَننحيـــب الـــدُّجى، و 

  

                                                 
 .183، ص الديوانالشابي،  )1(

  .57المصدر السابق، ص )2(

  .38المصدر السابق، ص  )3(

  .83المصدر السابق، ص  )4(

 .69المصدر السابق، ص  )5(
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، إذ يعتقد أنّه ال أمل للـتخلص  )1(فهو يخاطب الزنبقة اآلدمية بعد أن وّحدت بينهما قساوة الظالم

  .)2("امتناع تحققه ووصوله المرجأ"من القسوة، فجاء هذا اللفظ داللة على 

  )متقاربال(        :جاءت للداللة على كره المستعمر، فقال مهدداً المستعمر" أنّات"وعندما أضاف 

 شــعب ضــعيفٍ  بأنّــاِتســخرت 
 

ــاه   ــن دمـ ــوبة مـ ــك مخضـ  )3(وكفّـ

، جعلت المسـتعمر  )4(صورة كريهة للمستعمر" أنات شعب ضعيف"فقد رسم الشاعر بهذا اللفظ 

  .يكره نفسه
  

من ذلك الصُّـراخ، يقـال َصـَرخ    . الصاد والراء والخاء ُأصيل يدل على صوت رفيع :صرخ

الصـيحة  : الصَّـرخة . )5(المغيـث : المستغيث، والصارخ: ارخَيصُرخ، إذا صّوت، ويقال الصَّ

  .)6(الشديدة عند الفزع أو المصيبة

صرخ ثالث مرات، ويصـرخ مـرة واحـدة،    ( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

وصرخة ثالث مرات، ومستصرخ مرة، وصراخ مرتين، وصارخاً مرة، وصـرخات القلـوب   

  ).مرة

  )المنسرح(                     :فقال مشتكياً" االستغاثة"لة على للدال" صرخ"فورد الفعل 

 َصــــــــَرخَتْكــــــــآبتي ُمــــــــرَّةٌ، و إن  

ــدُ   ــمعنّها الجســــ ــال يســــ ــي فــــ  )7(روحــــ
  

عالمة في اصطراع االنتماءات عند هذا الشاعر، إصغاء روحه بأسرار عوالم الشـفافية  "فالبيت 

  .)8("ادة وموجبات اليومّيات التافهةواإليمان، وتشكّيه من غلظة الجسد المكّبل بطين الم

  

ليس للنهي والفعل ليس ) ال(وذكر إميل كبها أّن إدخال نون التوكيد على الفعل المنفي خطأ، فَـ 

  .)9(طلبياً إال إذا ُسّوغ األمر على ضوء علم المعاني، كتوكيد النفي وإظهار الشكل األقوى للتحسُّر

                                                 
 .289، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )1(

 .290المصدر السابق، ص  )2(

  .238ص  الديوان،الشابي،  )3(

  .138، ص مدرسة أبولو الشعرية في ضوء النقد الحديثفشوان، محمد سعيد،  )4(

 .348، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )5(

 .222، ص 8ج ، لسان العربابن منظور،  )6(

  .65، ص الديوانالشابي،  )7(

 .150، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )8(

 .150، ص الديوانالشابي،  )9(
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:ة على الصيحة المؤلمة، فقال مصغياً إلى الكآبةللدالل" صرخة ثالث مرات"كما وردت كلمة 
  )المنسرح(                                                                                              

ــمعتها ــْرخَةً سـ ــعةً َصـ  مَضْعَضـ
 

ــبل  ــايِق السـ ــدول فـــي مضـ  )1(كجـ
  

وحي بكآبة كيانّية في اإلنسان منذ األزل، المستعار من عالم المرئيات ما ي" البيت"ففي هذا الشكل 

، وهذا يدلل علـى أّن الشـاعر كـان مكتئبـاً     )2(لونُها ذاك االنصياع انجراراً في مضائق الحياة

  )35: لإلطالع على مزيد من المشتقات ُينظر للمعجم ص. (متشائماً من واقع الحياة برّمته

حول داللة صيحات االستغاثة مثل المصدر وخالل االطالع على باقي المشتقات تبّين أنها تدور 

، ولم تخرج "مستصرخ"واسم المفعول " صرخات"والمؤنث السالم " صارخ"واسم الفاعل " صراخ"

  ).35: لالطالع على مزيد من هذه المشتقات ُينظر إلى المعجم ص(إلى المجاز، 
  

ن ذلك الصَّْعق، وهو م. وشدَّة صوت )3(الصاد والعين والقاف أصٌل واحد يدل على َصلقٍة :صعق

ومنه الصَّاعقة، وهي الوقع الشـديد  . يقال حماٌر َصِعقَ الّصوت، إذا كان شديده. الصوت الشديد

العـذاب، وقيـل صـيحة    : وقيـل الصـاعقةُ  . )4(ويقال إن الصُّعاق الصوت الشديد. من الّرعد

  .)5(العذاب

للداللـة  ) ات ثالث مراتصواعق مرة، والصعق( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

في الديوان للداللة على األصوات القوية، تلك األصوات التي " صواعق"فوردت كلمة  -المعجمية

      :تخرج عن البؤساء الفقراء، فقال مستخدماً هذا اللفظ بصيغة جمع التكسير

  )الكامل( 

ــُه  وانشــر عليــه الرُّعــَب، وانثــر فوقَ
 

ــرََّدى، و    ــَم ال ــَواِعقَُرج ــ َص  )6(اِءالبأس

فالشاعر يخاطب القدر ويقول له اصنع ما شئت، فانشر عليه الخوف والرعب والظالم والمـوت  

فكل ذلك ال يضيرني، وفي هذا البيت وما يليه من أبيات يتحدى فيها الشاعر القدر الذي يفرض 

  .عليه المرض

عذاب، فقال ُمتألماً كما استخدم الشابي هذا اللفظ بصيغة المؤنث السالم، للداللة على صيحات ال

                         :مشتكياً ِمن صبوات الدنيا

  

                                                 
 .64، ص الديوانالشابي،  )1(

 .150، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )2(

 .دة عند الفزع والمصيبة، وقريٌب منها الصَّلقة والزعقةيقال للصرخة الصيحة الشدي )3(

 .285، ص 1، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )4(

 .242، ص 8، ج لسان العربابن منظور،  )5(

 .233، ص الديوانالشابي،  )6(
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  )الخفيف( 

ــد   ــٌب عنيـ ــائٌع وقلـ ــٌل ضـ  أمـ
 

 )1(الصَّـــَعقَاتُمزَّقَتْـــُه الخطـــوُب و  
  

نالحظ أن داللة هذا اللفظ مطابقة للمعنى المعجمي العام ولم تنحرف إلى المجاز، وتكـرر هـذا   

  ).36: للمعجم ص ُينظرن االطالع لمزيد م. (اللفظ مرتين للداللة نفسها
  

. )2(منه الصياح والواحدة َصْيحة. الصاد والياء والحاء أصٌل صحيٌح، وهو الّصوت العالي :صيح

صاَح يصيح . صوتُ كلِّ شيء إذا اشتّد: هو الصوت، وفي التهذيب: الصِّياح: وقال ابن منظور

وَّتَ بأقصى طاقته، يكون ذلك في النـاس  َص: صْيحة وصياحاً وُصياحاً وَصْيحاً وَصيحاناً وَصيََّح

  .)3(العذاب: والصيحة. وغيرهم

فورد الفعـل  ) صاح ثالث مرات، وصيحة مرتين(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

                :مرتين للداللة على الصوت العالي، فقال" صاح"

  )الخفيف(                         

ــي،   ــباب نفس ــى الض ــاَحتْفَوتغشَّ  َص
 

ــّر   ــالل ُم ــي َم ــي"ف ــن أمش ــى أي  )4("إل

  .عّما يدور في نفسه من رثاء لها، فشعبه على شفا ُجرٍف من الهاوية" صاح"حيث عّبر الفعل 

  )مجزوء الرمل(:             كما استخدم هذا الفعل للداللة على الظهور واالنتشار، فقال

 رتَّــــل الرعــــــد نشــــــيداً ردَّدتــــه الكائنــــات 

ــل ــقِّ إن  مثـ ــوت الحـ ــاَحصـ ــاة َصـ ــاق الحيـ  )5(بأعمـ
هو الصوت العالي أو المرتفع، والصـوت العـالي يسـمعه    ) صاح(فالمعنى اللغوي لهذا الفعل   

القريب والبعيد كناية عن انتشاره في الفضاء، وهذا ما دلَّ عليه الفعل، عندما شبه ظهور الحـقّ  

  .الداللة الجديدةوانتشاره بالصوت المرتفع، وبذلك اكتسب الفعل هذه 

  )الرمل(                           :مرتين للداللة على العذاب، فقال" صيحة"كما اْستَخَْدَم 

ــاةِ   ــب الحي ــي قل ــمع ف ــا أس ــا أن  ه
 

 )6(اآلالم َصْيَحـــــــــــــــــة 

لتدل على ما ) بصيحة اآلالم(ونالحظ أن الشابي ُمتألٌم معذٌّب مما يسمع ويرى أمامه، لذا جاء 

ãΝ: (شعور، فبقيت هذه المفردة لداللتها المعجمية، حيث قال اهللا عّز وجّلينتابه من  åκ øEx‹ s{ r'sù 

                                                 
  .101، ص الديوانالشابي،  )1(

 .324، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )2(

 .311، ص 8 ، جلسان العربابن منظور،  )3(

 .159، ص الديوانالشابي،  )4(

 .58المصدر السابق، ص  )5(

  .84المصدر السابق، ص  )6(
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èπ ysøŠ ¢Á9$# t⎦⎫ Ï⇔Î6óÁãΒ()1( .العذاب: فالصَّيحة) .36: لالطالع ُينظر للمعجم ص(  

ضجَّ يضجُّ ضـجَّاً  : وججَّ. )2(الضاد والجيم أصٌل صحيح يدل على صياحٍ بّضَجر: ضجَّ :ضجج

فَزُِعـوا  :  وَضجَّ القوم َيِضجُّوَن َضجيجاً. صاح، واالسم الضَّجَّة: جاً وُضجاجاًوضجيجاً وَضجا

من شيء وغُلبوا، وأَضجُّوا إْضجاجاً إذا صاحوا فجلَُّبوا، وقيل َضجَّ إذا صاح ُمستغيثاً وسـمعت  

  .)3(الصِّياح عند المكروه والمشقَّة والجزع: ضجَّة القوم، أي َجلَبتهم، والضَّجيج

ضجَّةٌ ست مرات، وضجيج أربع مـرات،  ( م الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي واستخد

  ).وضجَّ أربع مرات، وتَُضجُّ ثالث مرات، وضجَّات مرة

للداللة على الصراخ والصياح المـؤلم  ) ضجَّ أربع مرات، يضج ثالث مرات( حيث ورد الفعل 

  )البسيط(                                                                                         :فقال

 )4(تحتـه الـرممُ   َضـّجتْ كم فيَك مـن قبـر قـد انطفـأت فيـه الحيـاةُ و      ! يا قلُب

  )الطويل(      :فالشاعر يتخيل القلب اإلنساني وما فيه من خيبات، وذكر هذا الفعل مضارعاً، فقال

ــكوِتكم  ــاد وراء سـ ــب إلحـ  مواكـ
 

 )5(لفضـــاء مـــآثُم، وهـــا إنَّ اتَُضـــجُّ 

فهو يخاطب حماة الدين إلى عدم السكوت، ويدعوهم إلى اليقظة واالبتعاد عن العـادات الباليـة،   

الّداللة السابقة نفسها وهي داللة الصراخ أو الصـياح  " تضجُّ"ونالحظ أن الشاعر استخدم الفعل 

. الداللـة العامـة   ولكن هذه المرة كانت بضجر وكره من رجاالت الدين ومع ذلك بقي في إطار

لالطالع على مزيد . (وتكرر كل من الفعل الماضي والمضارع مرَّات عدَّة للداللة السابقة نفسها

  ).37 :من التكرار، ُينظر للمعجم ص

) ضجيج أربع مرات، وضجَّات مرة، وضجَّة ست مرات، ويضج مرة واحدة( واستخدم كالً من 

  )المجتث(                                :ى، فقالللداللة على الصخب والجلبة القوية والفوض

 الكــــون كــــون اخــــتالق  
 

ــجَّةٌو  ــتالس ضـــــ  )6(واخـــــ

فالضجَّة هنا بمعنى الفوضى أو الصياح والجلبة، واستعمل العرب مثل هذا القول حـين قـالوا،   

  )المنسرح(                     :وقال أيضاً مستخدماً المصدر ضجيج. أي َجلََبتَُهْم: سمعتُ ضجَّةَ القوم

ــاءِ    ــفُّ المسـ ــت كـ ــد قنّعـ  قـ
 

ــبْ   ــْمِت الرهيــ ــوتَ بالصَّــ  المــ

                                                 
  .83سورة الحجر، اآلية  )1(

 .359، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )2(

  .16، ص 9، ج لسان العربابن منظور،  )3(

 .153، ص الديوانالشابي،  )4(

 .161المصدر السابق، ص )5(

 .54السابق، ص  المصدر )6(
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ــوفِ  ــاق الكُهــ ــدا كأعمــ  فغــ
  

ــال   ــجيجٍبــ ــْب َضــ  )1(أو َوجيــ
  

وهو يعني هنا أن للمـوت قلبـاً   " دون صوت"على ضجيج أصبح المعنى " ال"فعندما تقدم النفي 

  .)2(متحجراً، ويقابل أفراح الناس وأحزانهم بال مباالة كصمت رهيب

 ).37 :لالطالع على مزيد من تكرار المفردات السابقة ُينظر للمعجم ص(
 

أْعَوَل اْعَواالً وَعوَّل تعويالً إذا صاح وبكـى،  : الصياح والبكاء، ويقال: يقال شّمر الَعوِيل :عول

  .)3(صوت الصدر بالبكاء: والَعوِيل

اء والصياح بصـوت مرتفـع،   للداللة على البك" عويل مرتين"واستخدم الشابي من هذا األصل 

  )الخفيف(                                                             :فقال

ــدا  ــئيلة أصـ ــة الضـ ــا األنَّـ  إنَّمـ
 

ــلٍُء   ــزينِ  عويـ ــضُّ روُح الحـ  )4(ُيمـ

تجمع " عويل"ألنَّ " بكاء أو صراخ"أشمل من أن يستخدم " عويالً"نالحظ أن استخدام الشاعر لفظ 

فهو يزيل الحـواجز بينـه   "، وهذا يدلُّ على مدى اضطرابه وحزنه، "بكاء والصراخال"المعنيين 

لالطالع على مزيد مـن  . ()5("وبين الحياة، ويتحول  الكون معه استصراخاً أبديَّاً لنجاٍة ما ورائّيٍة

  ).47 :تكرارها، ُينظَر للمعجم ص
 

، فحيُح "فحح: "وذكر ابن منظور. )6(صوت األفعى: الفاء والحاء كلمة واحدة، وهو الفحيح :فحح

وفَحَِّت األفْعى تَِفحُّ وتَفُحُّ فَحَّاً وفحيحاً، وهو صوتها ِمْن ِفيها شبيه بالنَّفخ . صوتها ِمْن ِفيها: األفعى

  .)7(نَفَخَ: في نْضنَضٍة، وفحَّ الرجل في نومه َيفُحُّ فحيحاً وفَْحفََح

احدة للداللة على الشرور والمفاسـد، فقـال   مرة و" فحيح"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                           :مشتكياً الحياة

ــه  ــلُء آفاقـ ــْيحِمـ ــاعيفَِحـ  ُ األفـ
 

ــامِ واآلالم   ــيج اآلثــــ  )8(وعجــــ

عند إضافتها خرجت إلى المعنى المجازي الداّل على فساد الكـون  " فحيح"نالحظ أنَّ هذه الكلمة 

  .ا كناية عن الكآبة والتشاؤم الذي يحيط بالشاعرالذي يعيش فيه هذا اإلنسان، وهذ
  

                                                 
  .74، ص الديوانالشابي،  )1(

  .395، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )2(

 .240-239، ص 10، ج لسان العربابن منظور،  )3(

 .57، ص الديوانالشابي،  )4(

 .172، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )5(

 .437، ص 4، ج مقاييس اللغةارس، ابن ف )6(

 .134، ص 11، ج لسان العربابن منظور،  )7(

  .123، ص الديوانالشابي،  )8(
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النَّشيج مثل البكاء للّصبيِّ إذا ردََّد صوته فـي صـدرِِه ولـم    : أشّد البكاء، وقيل: والنشِّيج :نشج

  .)1(صوتٌ معه توّجع، والفعل منه نَشََج َينْشُج: والنِّشيج. ُيخْرجه

للداللة على الحزن واأللـم والتوجُّـع،    مرة واحدة" نشيج"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                             :فقال

 مـــا نـــدبتُ الحيـــاة إال وســـمعي
 

ــا   ــيجِهاِملُؤهــ ــهقاتُ نَِشــ  )2(شــ

العائد على الحياة هو الذي أكسب المفـردة  " نشيجها"في " الهاء"نالحظ استخدام الشاعر للضمير 

  .ال تصوت بل استعارها الشابي وأسقطها على نفسههذه الداللة الجديدة، ألن الحياة ال تبكي و

كان الشابي كثير الشكوى، كثير التوّجع بسبب ما عاناه من أمراضٍ ومآسٍ فُجَِع بها، وبسبب مـا  

جرى لشعبه من قيود االستعمار الفرنسي الثقيل الذي حاول تجريده مـن كـل القـيم اإلنسـانية     

ي عّبرت عن آالمه وشكواه تـارة وعـن أهـداف    والروحية، فحمل شعره كثيراً من األلفاظ الت

عن طريق االستغاثة والصراخ والعويل، فقمنا بحصر هذه األلفاظ . المستعمر ومآربه تارةً ُأخرى

داخل مجموعة واحدة أطلقنا عليها ألفاظ الصوت، حيث وجدنا أنّها تدور في فلك واحد يعّبر عن 

األنـين، والصـراخ،   ( ع، ومن هـذه األلفـاظ   نداءات االستغاثة واأللم، والشّكوى بصوٍت مرتف

  ).والصياح، والضجيج، والعجيج، والعويل، والفحيح، والنّشيج
  

  ألفاظ القلق والشك: المجموعة الثالثة

  
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى ثالثة أصول،  وقد جاءت هذه األلفاظ في 

ة، وبقي بعضها اآلخر على داللته المعجمّية، وهـذه  سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديد

  .ريب، وشوب، وضرب: األصول 
  

: ويقال. َصْرفُ الدَّْهر: والرَّْيُب. )3(الراء والياء والباء أصلٌّ يدل على شكٍّ أو شّك وخوف :ريب

  .)4(.رابني األمُر رْيباً أي ناَبِنَي وأصابني
  

، فـوردت  )المستريب مرة، والمستراب مـرتين  (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

بصيغة اسم الفاعل، مرتين للداللة على الخوف والقلق، فقـال متـأمالً الحيـاة    " الُمستريب"كلمة 

  :ومصاعبها

                                                 
  .254، ص 14، ج لسان العربابن منظور،  )1(

 .101، ص الديوانالشابي،  )2(

 .463، ص 2، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )3(

 .274-273، ص 6، ج لسان العربابن منظور،  )4(
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  )الكامل(

ــد  ــم أجـ ــولي، لـ ــرتُ حـ  ونظـ
 

ــكوك   ــتَريْبإالّ شــــ  )1(الُمْســــ

  )المتقارب(                         :وقال بلسان الفيلسوف المشفق على الشاعر، فأراد أن يعلمه الحكمة

 "الُمْســتراْب"ولــم تَفْتِكــْر بالغــِد   
 

ــد   ــالَمرامِ البعيـ ــل بـ ــم تحتفـ  )2(ولـ

لالطالع على مزيد من تكرارها ُينظَر للمعجم . (وتكررت هذه المفردة مرة واحدة للداللة نفسها

  ).28: ص

  .مي العام لداللة هذه المشتقاتنالحظ أن الشابي خالل هذه األبيات لم يخرج عن اإلطار المعج

: ، الشَّوُب)3(ويقال شُْبتُ الشَّيَء أشوُبه شَوباً. الشين والواو والباء أصٌل واحد، وهو الخلط :شوب

: واشْتَاَب هـو، وانشَـابَ  . خَلَطْته، فهو مشُوب: وشُْبتُه أشوُبه. خَلَطَه: شاب الشيَء شَْوباً. الخَلْطُ

  .الخَلْط :والشَّْوُب والشِّياب. اختلط

مرة واحدة للداللة على االعتكـار، حيـث نقـل    " َمشُوب"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

الداللة من الخَلْط التي تعني امتزاج إلى االعتكار، وهو خلط المياه الصافية بالطين واألوسـاخ،  

  )الكامل(                        :فقال

ــوعي    ــولي، وينبـ ــة حـ ــاه نقيـ ــا للميـ ــوْب مـ  )4(َمشُـ

يعّبر هذا البيت عن اضطراب الشاعر وحزنه وأساه، فالينابيع صافية من حولـه إالّ ينبوعـه   إذ 

  .معتكر
  

من ذلك ضَرْبتَ ضـرباً، إذا  . الضاد والراء والباء أصٌل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه :ضرب

: ضاً، ويقالوالَمْوُج َيْضطرُِب أي يْضرِب بعضه بع. الُمتََحرِّك: الضَّرب. )5(أوقعت بغيرك ضرباً

  .)6(اختَلَّ: واْضطَرِب أمره. اْضِطراَب الَحْبل بين القوم إذا اختلفت كلمتهم

بصيغة المضـارع للداللـة علـى    " تْضطرِْب"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقَّاً واحداً هو 

  )الخفيف(                     :فقال مخاطباً أمته. الخضوع  والذل

ــتكَ   ــوشُ وناش ــك الوح ــتْ ب  وأطافَ
 

ــم   ــطرِْبفلـ ــَألَّمْ تَْضـ ــم تتـ  )7(، ولـ

                                                 
  .130، ص الديوانشابي، ال )1(

  .192المصدر السابق، ص  )2(

 .225، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )3(

 .132، ص الديوانالشابي،  )4(

  .398-397، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )5(

 .26، ص 9، ج لسان العربابن منظور،  )6(

 .226، ص الديوانالشابي،  )7(
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قلب داللته من الحركة إلـى  " بلم"جاء بمعنى الحركة، لكن استخدامه مجزوماً " تضطرب"فالفعل 

داللة أبعد وهي داللة الخنوع والذل القابع في نفوس أبناء شعبه، فالشاعر يحاول أن يفهمهـم أن  

  .بالقلق من أجل استنهاضهم الخطر قد أحاط بهم من جميع الجهات لعل ذلك يشعرهم

تدور حول محور واحد ) ريب، وشوب، وضرب( نالحظ أن المشتقات التي انبثقت من األصول 

الخوف والقلق، أما لفظ " المستريب والمستراب" هو محور القلق والخوف، حيث نجد من معاني 

م الراحة، وصفو المشوب فهو يدلُّ على الخلط، والخلط هو َعدم وضوح األمر مما يدلل على عد

يدلّل على عدم االستقرار والخلل، وهذا ما عبَّر عنه الشـابي فـي   " االضطراب" الذهن، وكذلك 

  .شعره عن شعبه الذي يسوده الخلل في طبقاته كافّةً
  

  ألفاظ الشّكوى: المجموعة الرابعة
أللفاظ فـي  استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى أصلٍ واحد، وقد جاءت هذه ا

سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية، وهذا األصل 

  .شكو: هو
 

يقال شكا الرجـُل  . )1(الشين والكاف والحرف المعتل أصٌل واحد يدلُّ على توجُّع من شيء :شكو

و شَكَْوتُ فالناً أشْكوه . م إلى بعضشكا بعضه: وتشاكى القوم. كَشَكا: وتَشَكَّى. أْمَرُه يشْكو شَكْواً

شَكْوى وشكاَيةً وشَِكيَّةً وشَكاةً إذا أخَْبْرتَ عنه بسوِء فعلِه بك، فهـو َمشْـكُوٌّ وَمشْـِكيٍّ واالسـم     

إظهار ما يصفك به غيرك من المكروه، واالشتكاء إظهار مـا  : وقيل الشِّكاية والشَّكيَّة. الشَّكوى

شتكيتُ فالناً إذا فََعلْتَ به فعالً أْحَوَجـُه إلـى أن يشـكوك،    وا. بك من مكروه أو مرض ونحوه

والشَّـكْوة جمعهـا   . وأشْكَيتُه أيضاً إذا أعتبته من شكواه  ونزعت عن شَكاته وأَزلْتَه َعّما َيشْكوه

  .)2(شَكَوات وِشكاٌء

تشكو خمس مرات، شاكياً مـرتين، شـكاة   ( واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة هي 

  ).بع مرات، شاكيات مرة، شكوى مرتينأر

  )الخفيف(             :مرتين للداللة على التذمر من بؤس الحياة ومشقتها فقال" تشكو"فاستخدم الفعل 

ــي   ــي، وتقض ــي تغنّ ـــطيوُر الت  وال
 

ــِد؟    ــرنم وغريـ ــي تـ ــها، فـ  عيشَـ

 إلـى األيـامِ   تَشْـكوإنها في الوجـوِد و 
 

 )3(...عــــبَء الحيــــاة بالتغريــــِد  

  .من الديوان للداللة نفسها) 118: (وتكرر هذا الفعل ص

                                                 
 .207، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )1(

 .123-122، ص 8، ج لسان العربابن منظور،  )2(

 .159، ص الديوانالشابي،  )3(
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  :ثالث مرات، وشاكياً مرة للداللة على األلم، فقال" تشكو"واستخدم الشاعر كالً من الفعل 
  )الخفيف(

ــه  ــا إلـ ـــراح ! يـ ــذي جــ  هـ
 

ــؤادي،   ــي ف ــكُوف ــدواهي تَشْ ــك ال  )1(إلي

تمياتـه أو بـاألحرى يخاطـب    فالشاعر يخاطب خالقه المسؤول عن خلقه ونواميسه وأقداره وح

الخالق المسؤول عّما يصيب الشاعر من مصائب القدر ودواهيه، وحديث الشاعر يفـيض عـن   

جراح نفسه، أي إنه حديث األلم والعتاب بل الشكوى والثورة ألن جرح مصائب القدر يصـيب  

مالمح له،  صاحبه دون جريرة واضحة أو ذنب مشهود، كما أنّه ال قبل له بالثأر من عدوه إذ ال

الشاعر، إذاً موتور بظلمٍ واعتـداء،  . ال يشخص أمامه، ولو أنّه تماثل وشخص فال قدرة له عليه

  .)2(وواتره خفيٌّ، مقنَّع ال تقع عليه يد وال تبصره ّعْين  وفي ذلك أفدح البؤس والفاجعة

وان مـن الـدي  ) 85: (، وشاكياً مـرة ص )226، 114: (مرتين ص" تشكو"وتكرر كل من الفعل 

  :للداللة على التوسل واالستصراخ، فقال مظهراً ألمه ووجعه" شاكياً"كما استخدم . للداللة نفسها
  )الخفيف(

ـ    شَاِكَياً  ، ضـارعاً، فويـل لمـن حطَّــ
 

ــون    ــذاب اله ــن الع ــاً، م ـــَم قلب  )3(ـ

                        :للداللة على الظُّلمة، فقال بلسان فتاة جار الزمان عليها" شكاة"واستخدم 

  )المجتث(

 َمــــْن لــــي بحفــــرة قَْبــــرٍ
 

ــمني و   ــكَاِتيتضـــــ  )4(شَـــــ

كما وردت هذه الكلمة مـرتين  . فالفتاة تتمنى أن يضمها القبر المظلم، ليتوقف دمعها على أبويها

  )مجزوء الرمل(        :للداللة على التَّظلُّم والشكوى، فقال مخاطباً قلبه

ــوَح   ــحراء، مكُبـ ــي الصـ ــبطُ فـ ــاً، يخـ ــكاةْاُمطرقـ  )5(لشَّـ

  )من الديوان 183: لالطالع على مزيد من تكرار هذه الكلمة، ُينظر ص( 

مرتين للداللة علـى التوجـع، فقـال محـاوالً وداع     " شكوى"مرة، و" شكاة"كما وردت كل من 

  )مشطور المتدارك(                          :األحزان

 إن ســـــــحر الحيـــــــاة 
 

ــزُولْ   ـــالٌد ال َيــــــ  خــــــ

 الشَّـــــــــكَاهفعــــــــالَم 
  

ــول   ــالم يحـــ ــن ظـــ  )6(مـــ
  

                                                 
  .146، ص الديوانالشابي،  )1(

 .124-123، ص "شاعر الحياة و الموت" أبو القاسم الشابي الحاوي، إيليا،  )2(

  .57، ص الديوانالشابي،  )3(

  .117المصدر السابق، ص  )4(

 .140المصدر السابق، ص  )5(

 .215المصدر السابق، ص  )6(
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نالحظ في المثال األخير أن داللة الكلمة بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة، كما وردت كلمة 

كما وردت كلمة شـاكيات مؤنثـاً سـالماً    . من الديوان للداللة نفسها) 131، 186: (ص" شكوى"

  )الرمل مجزوء(                :للداللة على األنين واأللم، فقال مخاطباً قلبه

ــهقات    ــر الشــ ــدو بغيــ ــارك ال يشــ ــا لمزمــ  مــ

ــق إالّ   ــارك ال تخفـــــ ــاِكَياتْوألوتـــــ  )1(شَـــــ
  
  .على قلبه المتحول إلى حزن وألم دائم" شاكيات"فقد دلَّ لفظ 

ثالثة عشر مشتقّاً، تنوَّعت مـا بـين فعـلٍ    " شكو"نالحظ أن الشابي ذكر من األصل اللغوي لِـ 

اً ومجازيَّاً، لدالالت التوجع والتظلم والتألم والتََّحزُّن لما يالقي واسم، قام الشاعر بتوظيفها معجميَّ

في هذه الدنيا من ألوان العذاب، والمرض الذي جعل بقية عمره بؤساً وشقاًء، فانتابـه الحـزن   

  .والتشاؤم في كثيرٍ من األوقات
  

  ألفاظ الوهم : المجموعة الخامسة
  

، تعود إلى ثالثة أصول وجاءت هذه األلفـاظ فـي   استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة

سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخـر لداللتـه المعجميـة وهـذه     

  .سرب، وموه، ووهم: األصول هي
  

، َسَرب )2(السين والراء والباء أصٌل مطرد، وهو يدلُّ على االتّساع والذهاب في األرض :سـرب 

وقيل . الظاهر الخَفيُّ: ذهب، والّسارب: وَسَرَب في األرضِ َيْسُرُب ُسُروباً. َرَجخَ: َيْسُرب ُسُروباً

  .)3(الذي يكون ِنصفَ النهار الطئاً باألرض، الصقاً بها، كأنه ماٌء جارٍ: السَّراُب

ثالث مـرات للـّداللتين الحقيقيـة    ) الّسراب(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقّاً واحداً وهو 

الذي يتـراءى مـن وهـج النـور     "مرتين للداللة على الوهم " سراب"فوردت كلمة . ةوالمجازي

  )مخلّع البسيط(                             :، فقال)4("حقيقة

ــاحِ ــا صـ ــٌر! يـ ــاة قفـ  إنَّ الحيـ
 

 )5(َســـــَراْبُمـــــروِّع، مـــــاُؤه  

  

                                                 
 .139، ص الديوانالشابي،  )1(

  .155، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )2(

 .161-159، ص 7، ج لسان العربابن منظور،  )3(

 .193، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )4(

 .127، ص الديوانالشابي،  )5(
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ادعـه  إذ تظهر نزعة الشابي التشاؤمية بجالٍء ووضوح خالل خطابه لصاحبه بصعوبة الحياة خ

لالطالع على مزيد من تكرارها، ُينظَـر  (وتكررت هذه المفردة للداللة نفسها مرة واحدة، . كاذبة

  ).30: للمعجم ص

  )المتقارب(             :واستخدم الشابي هذا اللفظ للداللة على البهتان والتحامل، فقال

ــالم  ــفّ الظـ ــحقتها أكـ ــد سـ  لقـ
 

ــفاُه   ــفتها شـ ــد رشـ ــَراْبوقـ  )1(السَّـ

المجازي، إذ نقل الشاعر داللة توهم اإلنسـان  " البهتان والتحامل"داللة اللفظ لمعنى  هنا تنحرف

  .بوجود الماء وهو موجود لداللة البهتان والكذب وهو غير صحيح
  

الميم والواو والهاء أصٌل صحيح واحد، ومنه يتفّرع كَِلُمه، وهي الَمَوه أصل بنـاء المـاء،    :موه

وذكر ابن منظور أن . )2(ا دليٌل على أنَّ الهمزة في الماء بدل من هاءوهذ: وتصغيره ُمَوْيه، قالوا

. أصله َمَوٌه، بالتحريك، ألنه يجمع على أمواه في الِقلَّة ومياٍه في الكثرة مثل َجَملٍ وأجمالٍ وجِمال

ـ : َموََّه الشّيَء ُه وهـو  طَالُه بذهبٍ أو بفضٍة وما تحت ذلك شََبٌه أو نحاٌس أو حديٌد، ومنه التَّْموي

  .)3(ُمَموِّه: التلبيُس، ومنه للمخادع

  :للداللة على الكذب والتزوير، فقال" تمويه"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً 

  )البسيط(                                    

 ، وشــعوذةٌتَْمويــٌهففــي التَّماجــِد  
 

ــدَّجلُ   ــدرِك ال ــا ال ُي ــة م ــي الحقيق  )4(وف

خالفاً للمعنى األصلي، فالتمويه هو التلبيس أو الطالء لكن الشابي أزاح الداللة إذ جاء هذا اللفظ م

بطالئهـا  . للشيء بالذهب أو الفضة إلى تزويـر الحقـائق  " التزيين"ونقلها من هذا المعنى وهو 

  .وتزيينها بخالف ما هو عليه، حيث جاء هذا اللفظ على تقبيح التماجد، أي ادعاء المجد

: والـَوْهم . منها الَوْهم، وهو الَبعير العظيم. كلمات ال تنقاس، بل أفراد: ء والميمالواو والها :وهم

تَخَّيله : والجمع أوهاٌم وتََوهََّم الشيَء. من خَطَراِت القلب: والوِْهُم. )5(َوْهُم القلب: والَوْهم. الطَّريق

ستُه وتََوسَّـْمتُه وتََبنَّْيتَـُه بمعنـى    تََوهَّمت الشّيَء وتَفَرَّ: وقال. وتََمثَّله، كان في الوجود أو لم يكن

  .)6(واحد

                                                 
  .80ص  ،الديوانالشابي،  )1(

 .286، ص 5، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )2(

 .154-153، ص 14، ج لسان العربابن منظور،  )3(

 .60، ص الديوانالشابي،  )4(

  .149، ص 6، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )5(

 .292، ص 15، ج لسان العربابن منظور،  )6(
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لدالالت مختلفة، ) وَهْم مرة، وأوهام ثماني مرات: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

للّداللة على التخيل والتََّمثُّل الذي يشير إلى ) وهم مرة، وأوهام أربع مرات( فنجده أورد كالً من 

  )الطويل(                   :ن في نفسه، فقالالتشاؤم واالنقباض المحز

ــّيداً   ــو، مش ــام يعل ــل األّي  أرى هيك
 

ــدم    ــه اله ــى ُأّس ــأتي عل ــّد أن ي  وال ُب
 

ــورى  ــّيد اهللا وال ــد ش ــا ق ــبُح م  فيص
  

 )1(َوْهــُمخرابــاً، كــأّن الكــّل فــي أمســه  
  

كـل  والشاعر يؤكد أن الحياة مهما ازدهرت، ال بّد أن يصيب جذورها وأسسها الخراب ليصبح 

ذلك دماراً كأنه وهم وخيال، وهذا يعكس تشاؤم الشابي وإحساسه الحاد بالكآبة والضيق من الدنيا 

  )الوافر(                   :وقُطَّانها وهذا يذكّرنا بقول أبي العتاهية

 لـــدوا للمـــوت وابنـــوا للخـــراب
 

ــاب    ــى تبـ ــير إلـ ــم يصـ  )2(فكلكـ
  

  .من الديوان) 241، 239، 212،  203: ( أربع مرات للداللة نفسها في ص" أوهام"وتكررت كلمة 

  :للداللة على كذب الحياة وخداعها، فقال باكياً أمسه" أوهام"كما وردت كلمة 
  )مجزوء الرمل(

ــد، و   ــُر  المجــ ــا أحتقــ ــاَمفأنــ ــاة َأْوَهــ  )3(الحيــ

من )166: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر ص(وتكررت كلمة أوهام مرة واحدة للداللة نفسها 

  نالديوا

  )الخفيف(             :كما وردت للداللة على السخرية واالحتقار، فقال مستنهضاً شعبه

ــواءٌ  ــٌب خـ ــتٌ، وقلـ ــٌر مّيـ  ُعُمـ
 

 ودٌم، ال تــــــــــــــثيره اآلالُم 

ــوا    ــة ال ــي ظلم ــاُم ف ــاةٌ، تن  وحي
  

 )4(اَألْوَهــاُمدي وتنمــو مــن فوقهــا    
  

  .وأوهاماً في عالم النسيان فالشابي ال يرى في شعبه سوى الموت، إذ أصبحت حياتُه ظلمةً

  )الكامل(          :كما وردت هذه المفردة للداللة على مدى الذهول، فقال واصفاً دخوله إلى الغاب

ــبٌ   ــْولي موك ــدي، وح ــه وح  ودخلتُ
 

 )5(اَألوَهـــامِهـــزٌج، مـــن األحـــالم و 

ليقظة الشـعورية  يذكر المّرة األولى التي دخل فيها الغاب ومدى الذهول الذي رانه، وا"فالشاعر 

  .)6("التي انتابته

                                                 
 .168، ص الديوانالشابي،  )1(

  .46:، صالديوانأبو العتاهية،  )2(

 .170، ص الديوانالشابي،  )3(

 .226المصدر السابق، ص  )4(

  .240المصدر السابق، ص  )5(

 .40-39، الحاشية، ص 1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )6(
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كان يعتقد الشابي أن الحياة أصبحت مليئة بالكذب والخداع واألوهام وكثيراً مما يتراءى أمامنـا  

  )مخلّع البسيط(           : يعتريه التزييف والتزوير، وهذا ما عّبر عنه بقوله

ــاح ــا صـ ــٌر! يـ ــاة قَفْـ  إّن الحيـ
 

 )1(ُمــــروِّع، مــــاُؤُه َســــرابْ   

  .متناسقة مع ما عبَّر عنه) ألفاظ الوهم( ءت ألفاظ هذه المجموعة لذلك جا
  

  ألفاظ عدم الثبات أو عدم االستقرار: المجموعة السادسة
  

استخدم الشابي مشتقين اثنين في هذه المجموعة، يعودان إلى أصلين، وقد جاء هذان المشتقان في 

  ).رنح، وزلق (سياقين مختلفين لداللتين مختلفتين، وهذان األصالن هما 

، )2(يقال تََرنََّح، إذا تمايل كما يترنَُّح السـكران . الراء والنون والحاء أصٌل يدلُّ على تمايل :رنح

ُرنِّح فالن ترنيحـاً إذا  : ويقال. وقيل ُرنِّح به إذا ِديَر به كالَمغِْشيِّ عليه. إذا مال واستدار: وتََرنُّح

  .)3(عاعتراه َوْهٌن في عظامه من َضْرب أو فََز

  :بصيغة اسم الفاعل، فقال" ُمترنِّح"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 
  )مجزوء الكامل(                       

 )4(الخطـــواِت مـــابيَن المزالـــِق والصـــخور   ُمتـــرنَِّح

الـذي   المتمايل غير الثابت، ولكن الشابي جاء بهذا اللفظ للداللة على الحزن واأللـم : والمترنِّح

  .يشعر به جراء الحاضر البائس الذي يعيشه
  

المكـان  : والزَّلـقُ . )5(الراء والالم والقاف أصٌل واحٌد يدلُّ على تزلُّج الشّيء عن مقامـه  :زلق

ويقال أْزلقـت الفـرس   . ال يثبت عليها قدم: وأرض َمْزلقةً وُمْزلقة وَزلَقٌ وزِلَقٌ وَمْزلَق. الَمْزلقة

  .)6(َأْسقطت: والناقةُ

بصيغة الجمع الدالة على البؤس واأللم، " المزالق" واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً 

  )مجزوء الكامل(                         :فقال

ـُعورْ  ــ ــرَّ الشّــ ــدام، ُمغَْبـ ــزَّق األقـ ــفَّ ممـ ــي األكُـ  دامـ

                                                 
  .127، ص الديوانالشابي،  )1(

 .444-443، ص 2، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )2(

  .236ص ، 6، ج لسان العربابن منظور،  )3(

  .201، ص الديوانالشابي،  )4(

  .21، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )5(

 .50، ص 7، ج لسان العربابن منظور،  )6(
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ــا بـــين   )1(و الصـــخور المَزاِلـــِقُمتَـــرنِّح الخطـــوات مـ
  

التي ال يثبت عليها شيء، حيث وردت هذه المفـردة للداللـة علـى    والشاعر هنا قصد األماكن 

  .البؤس واأللم الذي يعيشه الشاعر بسبب عدم استقراره

نالحظ أن هذين المشتقين يدوران حول معنى واحد، هو التمايل وعدم الثبات واالستقرار، لـذلك  

  .)عدم الثبات أو عدم االستقرار( وضعا في مجموعة واحدة، ُسمِّيت بِـ 

  

  ألفاظ الضباب: المجموعة السابعة

  
، وجـاء هـذا   )سدم(استخدم الشابي مشتقاً واحداً  في هذه المجموعة، يعود إلى أصلٍ واحد هو 

  .المشتق لداللتين مختلفتين إحداهما للداللة المعجمية، والثانية للداللة المجازية

، يسـمَّى  )2(ك البعيـد الهـائج  السين والدال والميم أصٌل في شيٍء ال يهتدى لوجه، ومن ذل :سدم

: سـدم : َسِدَماً، أنّه إذا هاج لم يدرِ من حاله شيئاً، كالسَّكران الذي ال يهتدي لوجٍه وفـي اللسـان  

  .)3(الضباُب الرقيق: الَهمُّ، وقيل هو التعب، و السَّديُم: السََّدُم. النََّدُم والحزن: السََّدُم

لـداللتين مختلفتـين إحـداهما للداللـة     " سديم"اً هو واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحد

  )السريع(                          :المعجمية وثانيهما للداللة المجازية، فقال

ــا    ــدو به ــجار تب ــرى األش ــا ت  أم
 

ــفَ    ــاألحالم خل ــاتُ، ك ــِديْمالغاب  )4(؟السَّ
  

، كما )5(كرة السماوّيةإذ جاءت هنا بمعنى الضباب أو الرقيق منه، وهو البقع الضعيفة النور في ال

  )الرمل(                  :استخدمها للداللة على اإلبهام والتعمية والتيه، فقال

ــوم    ــر ونج ــي فج ــي قلب ــان ف  ك
 

ــالم و    ــّل ظـ ــإذا الكـ ــِديْمفـ  )6(َسـ
  

وتبدو نزعة الشاعر التشاؤمية واضحة، حيث جاء من خالل داللة البيت على األلم والحسرة التي 

سديمٍ وعناٍء، منحرفاً بداللة الكلمة إلى معنى جديد، لكنَّه لـيس انحرافـاً    حّولت آمال الحياة إلى

بعيداً، إذ أّن الضباب إذا كان كثيفاً فإنه يحجب الرؤيا وال يستطيع اإلنسان معرفة ما يدور حوله 

  .كأنّه في تيه وحيرة

                                                 
 .201، ص الديوانالشابي،  )1(

 .149، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )2(

 .156-155، ص 7، ج لسان العربابن منظور،  )3(

  .142، ص الديوانالشابي،  )4(

 .198، ص 1إميل كبها، ج : ، تحقيقاألعمال الكاملةلشابي، ا )5(

  .137، ص الديوانالشابي،  )6(
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  ألفاظ الريح المشؤومة: المجموعة الثامنة
مجموعة، تعود إلى خمسة أصول، وقد جاءت هذه األلفـاظ  استخدم الشاعر عدة ألفاظ في هذه ال

  .في سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية

  .زبع، وزعع، وسمم، وصرر، وعصف: وهذه األصول هي
  

ن الزَّوْبَعة الريح سوء الخلق، وقيل هو ِقلَّة االستقامة كأنه م: أصل بناء التَزبُّع: الزَّْبُع: زبع :زبع

ريح تدور في األرض ال َيقِْصد وجهاً واحداً تحمل الغبار وترتفع : والزَّْوَبُع والزَّْوَبعة. المعروفة

  .)1(إلى السماء كأنه عمود ُأِخذَت من التّزبُّع

بصيغة الجمع للداللـة علـى العلـو    " الزوابع"واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )الكامل(                    :ي، فقالوالتسام

 ورأيتمــــوني طــــائراً ُمترنّمــــاً
 

ــوق   ــعِف ــائي الزَّواب ــاِء الن ــي الفض  )2(ف
  

رسٌم للبون الشاسع بين من يالزم الغبراء من األدباء األعداء وبينه مطّوفاً فـي األمـداء    "فالبيت 

  .)3("البعيدة وراء كل بْدع و ابتكار

  .ه المفردة داللة جديدة على الداللة المعجمية العامةأكسبت هذ" فوق"إلى " الزوابع"فإضافة 
 

َزْعَزْعتُ الشيء وتَزْعـَزَع هـو، إذا   : يقال. الزاء والعين أصٌل يدلُّ على اهتزازٍ وحركة :زعع

وسـير  . شـديدة : وريح َزْعَزٌع، وُزعـزوع . الزَّعزاُع: واالسم من زعزع. )4(اهتّز واضطرب

  .)5(تَها سوقاً عنيفاًَزعَزٌع وَزْعَزْعتْ اإلبل إذا ُسقْ

، للداللة على رياح القدر أو مشـيئته،  "زعزٌع"واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )مخلّع البسيط(                       :فقال

ــى   ــاة أعمـ ــي الحيـ ــا فـ  وكلُّنـ
 

 )6(عقـــــيم َزْعـــــَزٌع يســـــوقه 

ريـح زعـزع، أي الـريح    متفقاً مع ما قالته العـرب،  " زعزع عقيم"إذ جاء هذا اللفظ المركب 

الشديدة، وهو بذلك اتفق مع المعنى المعجمي، وفي هذا البيت يدلل الشاعر أنه يسير فـي حيـاة   

عمياء مقلقة كلُّها غموض، وهذا يتفق مع تشاؤمه في واقع حياته، فاستخدم هذا اللفظ ليكون أكثر 

  .تعبيراً من غيره على ذلك
  

                                                 
 .12-11، ص 7، ج لسان العربابن منظور،  )1(

  .234، ص الديوانالشابي،  )2(

  .458، ص 1إميل كبها، ج : ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )3(

 .3، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )4(

 .33-32، ص 7، ج لسان العربمنظور، ابن  )5(

 .126، ص الديوانالشابي،  )6(
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إن "بية، ألنّها من األلفاظ التي تدل على الشر، فقـد قيـل   نالحظ أّن داللة هذا اللفظ هي داللة سل

فالمبشّـرات والمرسـالت،   : فأربع رحمة، وأربع عذاب، فأّما التي للرحمة: أنواع الرحمة ثمان

والذّاريات، والنّاشرات، وأّما التي للعذاب، فالصرصر والعقيم وهمـا فـي البـّر، والعاصـف     

  .)1("والقاصف وهما في البحر

  )الطويل(:                        للداللة على الحركة والقوة المزلزلة فقال" زعزع"لمة واستخدم ك

 زعـزٌعوفي صـيحة الشـعب المسـخّر    
 

ــَدمُ    ــروش، وتُْه ــّم الع ــا ش ــّر له  )2(تَِخ

الـريح الحـاّرة،   : السُّموم. الريح الحارة، ألنّها أيضاً تُداِخل األجسام مداخلةً بقوة: السموم :سمم

  .)3(الباردة ليالً كانت أَو نهاراً، تكون اسماً وصفة، والجمع َسمائم هي: وقيل

  )المتقارب(         :للداللة على التعب والشقاء، فقال" َسموم"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

ــوت ــى الم ــاٌم َروِيِّ -إل ــالَموت َج  ف
 

ــُه   ــن أظَمَأتْـ ــُموُملمـ ــالةْ َسـ  )4(الفـ
 

  

ألّن شـبح المـوت   )5(لكن الشاعر استخدمها مجازاً للمشقة والتعبهي كل ريح حارة و: فالسموم

كان يطارده في كل مكان، فالمرض أثقله وأتعبه، إذ كان يرى في الموت راحةً من تعـب هـذه   

  .الحياة
  

البرد الذي يضرب : والصِّرُّ. هو البرْد عامَّة: شّدة البرد، وقيل: الصِّرُّ، والصِّرَّةُ: صرر  :صرر

  .)6(شديد البرد، وقيل شديدة الصوت: و ريح ِصرٌّ، وَصْرَصٌر. سِّنهالنّبات ويح

  )الكامل(     :للداللة على البؤس، فقال" َصْرَصْر"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

ــاً   ــوِد مآتم ــراَس الوج ــدت أع  فوج
 

 وَوَجــْدتُ ِفــْرَدْوس الزَّمــانِ جحيمــاً    

ــجَِّة   ــه بض ــدوي مخارم ــرٍت  َصْرَص
  

ــيماً    ـــبال هش ــِذُر الجِـ ــبوَبٍة، تَ  )7(َمشْ
  

  .)8(اليقظ الروح) يعني نفسه(ففي األبيات ينعى الشاعر الحياة، ويتحسر على رجل الفكر 
  

فـاألوَّل مـن ذلـك    . العين والصاد والفاء أصٌل واحد صحيح يدلُّ على ِخفٍَّة وسـرعةٍ  :عصف

إذا أخذْتَ العصيفةَ عن . لعصيفة والُعصافةالعصف، ما على الحبِّ من قُشور التبن، ومن الثاني ا

                                                 
 .285:، صفقه اللغةالثعالبي،  )1(

 .78: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .262، ص 7، ج لسان العربابن منظور،  )3(

  .124، ص الديوانالشابي،  )4(

 .190، ص 1إميل كبها، ج : ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )5(

 .225-224، ص 8، ج لسان العربنظور، ابن م )6(

  .128، ص الديوانالشابي،  )7(

  .194، ص 1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )8(
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، وَعَصفَت الرِّيح تعِصفُ َعْصـفَاً وُعصـوفاً،   )1(الشَّديدة: والريح العاصف. الزَّرعِ فقد اعتُِصفْ

وريـح  . وهي ريٌح عاصف وعاِصفةٌ وُمْعِصفَة وَعصوف، وأْعصفت، في لغة َأسد إذا اشـتدت 

السُّرعة مثل َأْعَصفَِت : الَعْصفُ والتََّعصُّفُو. شديدة الهبوب، وجمع العاصف عواصفُ: عاصف

. تُْهِلكُُهـمْ : والحـرب تعصـف بـالقوم   . ، وأعصف الرجل أي هلك)2(ْأسَرَعتْ: النّاقة في السَّير

  .الكَدُّ: والُعصوفُ

تعصف ثالث مرات، والعاصف ثالث مـرات،  ( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

وعاصفة ثالث مرات، وهدير العاصفة مرة، وعصـف الريـاح    والعواصف اثنتي عشرة مرة،

للداللة علـى  " تعصف" لدالالت مختلفة، فورد الفعل ) مرة، وعصف القوي مرة، وعصوف مرة

  )الرمل(                :الخوف والخطر، فقال رائياً في قلبه العالم والكون

ــقْ  ــبِ، العمي ــي الرْح ــي قلب ــا، ف  ههن
 

 ديــرقُُص المــوتُ وأطيــاف الوجــو    

ــا،  ـــفُههن ــدُّجى  تَعِص ــوال ال  أه
  

 )3(ههنــا تَخْفُــقُ أحــــالم الــورود    
  

فالشاعر يرى في قلبه غالفاً يسع الكون، ويتواصل فيه شروق األشياء وغيابها، لذلك فهو يـرى  

في هذه األبيات أّن الموت يقف أمامه ويحيط به، وهذا يبعث على الخوف والخطر الشديد الـذي  

  .بعصفه الشديد، وهو ُدنُّو أجله المرتقبأصبح ينتابه ويشعر 

  .من الديوان) 147 ،72: (مرتين للداللة السابقة نفسها ص" العواصف"كما استخدم كلمة 

  :كما ورد هذا الفعل للداللة على الحزن والكآبة، فقال واصفاً ما يتراءى أمامه
  )مجزوء الكامل(              

ـ    ــ ــل مــــ ـــقدتها، واللي ــا ففـــ ــا أن ــبأّم  ْرًبّد، رهي

ــريح  ــفُوال ــالورود تَعصش ــوب ...ب ــخرية الخط ــتُ س  )4(، فَِعشْ
  

فالشاعر يرى أن كل ما هو أمامه لم تخب أشواقه، أّما هو ففقد األشواق وارَبّد ليلـه، فالشـاعر   

  .يرى داخل نفسه خالف ما هو ظاهر أمامه

  )المتقارب(  :ال مهدداً االستعمارللداللة على الثورة الشديدة، فق" العاصف" كما استخدم اسم الفاعل 

 ســيجرفك الســيل، ســيل الــدماء   
 

 )5(المشــــتعل الَعاِصــــفُويأكلــــك  

  :مؤنثاً سالماً للداللة على القسوة فقال مخاطباً اإلله" العاصفات" كما وردت كلمة 

                                                 
 .328، ص 4، ج مقاييس اللغةابن فارس،  )1(

 .174-172، ص 10، ج لسان العربابن منظور،  )2(

  .237، ص الديوانالشابي،  )3(

 .133المصدر السابق، ص  )4(

 .238المصدر السابق، ص  )5(
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  )المجتث(    

ــي    ــاة وتبكـ ــكو الحيـ ــاة، تشـ ــن فتـ ــم، مـ ــاه كـ  ربـ

 وتائــــه، ضــــاع بــــين القفــــار، وهــــو فريــــد 
  

ـ   ريــــح شــــروُد العاِصــــفاِتى طوتــــه مــــن حتــ
  

ــاه ــديد  ! رّبــ ــٌض شــ ــان فــ ــاَك إن الزمــ  )1(رحمــ
    

  . للداللة نفسهامن الديوان  )131(: وكذلك كلمة عاصفة ص )89(: ص" يعصف"وتكررت كلمة 

إذ حّرف الشاعر داللة هذه الكلمة من الرياح  واستخدم لفظ العاصفة للداللة على اآلالم والفجائع،

، عندما شبه قوة الثورة التي سيقودها الشعب ضد المستعمر "إلى الثورة الشديدة"ب الشديدة الهبو

الذي يقتل أبناءه بالرياح الشديدة التي ال تبقي شيئاً أمامها، وبذلك اكتسبت هذه المفردة تلك الداللة 

  )البسيط(                                                           :فقال .المجازية الجديدة خالل السياق

 فما الحرب سوى وحشّية نهضت فـي أنفًـس النـاس، فانقـادت لهـا الـدول      

 )2(غـام الوجـود لهـا، واربـّدت السـبل      عاِصـفَةًوأيقظت في قلوب النـاس  
  

فالشاعر يتكلم عن الحروب التي ال تجلب وال تشيع سوى األرجاس والمآسي، إذ تجعل القلـوب  

  .متألمة ال تزيدها إالّ حقداً

كما استخدم الشاعر هذه المفردة مضافة للداللة على الرياح الشديدة، واصفاً قلـب األم الـذي ال   

  )الكامل(                :ينسى فَقْد ابنها، فقال

ـــادية    ــور الشـ ــوِ الطي ــي لَغ ــار، ف ــِة المزم ــي َرنَّ  ف

ــدير   ــي ه ــل، ف ــر الُمجلج ــجَّة البح ــي ض ــفة ف  )3(العاص
  
أربع مرات للداللة السـابقة  " العواصف"وكذلك كلمة  )191(: مرة ص" عاصفة"كما وردت كلمة 

  .من الديوان )186، 183، 181، 151(: نفسها ص

  )الخفيف(                   :واستخدم الشاعر كلمة العواصف جمع عاصفة للداللة على التحدي، فقال

ــتُ  ــباب، فأورقْـ ــانَي الّضـ  وتَغَشّـ
 

ــْرتُ  ــِف وازهـ ــديللَعواِصـ  )4(، وحـ

اول التغني بأساه وألمه بعد أن تنكّر له الناس، فحاول أن يظهر بمظهر المتحدي لهـم  فالشاعر ح

  .رغم ما به من محن وشدائد

             :وجاءت للداللة على الحزن واأللم، فقال مخاطباً رفيقه

                                                 
  .118، ص الديوانالشابي،  )1(

 .60المصدر السابق، ص  )2(

 .185المصدر السابق، ص  )3(

  .251المصدر السابق، ص  )4(
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  )الخفيف(       

 )1(األيـامِ  َعواِصـفُ و أيـن أنـت؟ فقـد أعمـت جفـوني      ! يا رفيقـي 

لمصائب واألحداث الصعبة، لكنّها داخل السياق تحمل داللة الحزن واأللم عواصف األيام مجاز ا

، وتكررت كلمة )113(: ص" عصوف"لما أصاب الشاعر في حياته من نكبات، وتكررت كلمة 

موصوفاً بالقوَّة " َعْصفٌ"واستخدم المصدر . من الديوان للداللة نفسها  )77(: ص" عاصف"

        :ل مقرعاً من مظالم الحضارةللداللة على الظلم والهالك، فقا

  )المتقارب(                        

 وكيــد الضــعيف لســعي القــوي   
 

ــفَو  ــعيف   َعْص ــد الض ــوّي بجه  )2(الق

  .من الديوان للداللة نفسها )142(: ص" العاصف"وتكررت كلمة 

  )المتقارب(                   :للداللة على مجابهة المستعمرين، فقال" عصف الرياح"كما استخدم كلمة 

ــالم  ــوُل الظ ــب ه ــق الرح ــي األف  فف
 

ــود و  ــف الرع ــفُ وقص ــاحَعْص  )3(الري

  :مرتين للداللة على القوة والشدة، فقال" العواصف"واستخدم كلمة 
  )الخفيف(                                                                                      

ـ  العواصـفليت لي قـوة    )4(عبي فـألقي إليـك ثـوَرةَ نفسـي    ، يـا ش

  .من الديوان )233(: وتكررت في ص

  :مرتين للداللة على المصائب واألهوال، فقال" العواصف"واستخدم كلمة 

 )5(األزراء وعواصـف ال ُيطفئ اللهب المؤجج في دمي مـوج األسـى،   

  .)226(: وتكررت للداللة نفسها ص. إذ اكتسبت المفردة هذه الداللة عند إضافتها

معطوفة على الجملة السابقة المعطوفـة هـي   " عصف الرياح" فعندما جعل الشاعر هذه الجملة 

في أبيات سابقة عّبرت عن داللة القّوة اآلتية لمواجهة هذا المستعمر " هول الظالم" األخرى على 

  .في القريب العاجل نتيجة االتحاد والتحالف بين مظاهر الطبيعة ضد هذا المستعمر

دم الشابي عدة ألفاظ وردت بمعنى الريح القوي الشديد، لكن الشاعر خالل األبيات سـخّرها  استخ

فالزوابع مثالً حملت داللة القوة التـي  . لتدلل على معانٍ تدور حول معنى عام وهو الشدة والقوة

، ترفع الشاعر وتسمو به، والزعزع حملت داللة القوة التي تسوق اإلنسان إلى حيثما يشاء القدر

                                                 
  .122، ص الديوانالشابي،  )1(

  .113المصدر السابق، ص  )2(

 .238المصدر السابق، ص  )3(

 .149: المصدر السابق، ص) 4(

 .232: ق، صالمصدر الساب) 5(
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والَسموم حملت داللة الشدة والقوة المتعبة لإلنسان والتي تجلب لـه الشـقاء والبـؤس، ومثلهـا     

  .الصرصر أيضاً

أّما العاصف فحملت داللة الخوف والقلق الشديد الذي يضرب القلب اإلنساني تارة، وداللة القوة 

  .العاتية التي سوف تسحق المستعمر وتبعده عن وطنه تارة أخرى
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  ألفاظ الهم والغم: التاسعة المجموعة
 

في سياقات مختلفة اكتسـب   ظاستخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، وقد جاءت هذه األلفا

بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر في إطار الداللة المعجمية العامة، حيث كـان لهـذه   

  ).بأس، وسهم، وغمم، وكََدَر، وهمم: (خمسة أصول هي ظاأللفا

العذاب، وقيل الشّـدة  : البأس. )1(ضارعها) ما(الباء والهمزة والسين أصٌل واحد، والشِّدة و :بأس

الكاره الحـزين،  : الُمبتَلى، والُمْبتَِئس: البائس. الفقير: الشِّدة والفقر، والبأس: في الحرب، والُبْؤس

وقيل وهي : ض ِنَعمنقي: الداهية، وبِْئس: وقيل المسكين الحزين، واألبُؤس جمع بؤس، وقيل َبأس

  .)2(كلمة للذّم

بئس مرة واحـدة، وبـؤس مـرة واحـدة،     : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

، بحيث وردت بعض هذه المشتقات للداللة الحقيقية والبعض اآلخر خرج )واالبتئاس مرة واحدة

  .للداللة المجازية

  )الرمل(                  :الللداللة على الذم فق" بئس" فنجد الشاعر أورد كلمة

ــِت  األفــراح، أفــراح الحيــاة   بئَس
 

ــالم  ــا أحـــــــ  )3(أنهـــــــ

اكتسبت داللة الذم، ألن األحالم رمز للضعف والسراب، فلذلك يـذم الشـاعر   " بئس"نالحظ أن 

  .الدنيا وما فيها من أفراح

لشـقاء  ست مرات، والبائس ثالث مرات للداللة على التعـب وا " البؤس"ونراه يستخدم كالً من 

  )الخفيف(                     :والعذاب، حيث قال متغنياً باأللم والليل

 الُبـــؤسِأيهـــا اللّيـــل يـــا أبـــا
 

ــب   ــاة الرهي ــل الحي ــا هيك ــول، ي  )4(واله

كناية عن الحدب والمواساة، فالشاعر يرى الليل أبا البؤس واألهـوال،  ) أبا(إذ أضيفت البؤس لِ 

الرهيب، ليدل على السكون والوقار الموجود فـي الليـل    وسّماه بالهيكل -وإطار الحياة الرهيب

  .الذي هو معين شعراء الرومانسية

  )الخفيف(           :كما جاءت للداللة على الفقر، إذ قال متألماً من مظاهر الوجود

 وخــالل القصــور أنّــاتُ ُحــزنٍ   
 

 )5(ُبـــْؤسِوبتلْـــَك األكـــواخ أنضـــاُء  

                                                 
 .238: ، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس،  )1(

 .10-8: ، ص2، جلسان العربابن منظور،  )2(

  .83: ، صالديوانالشابي،  )3(

 .87: المصدر السابق، ص )4(

 .162: المصدر السابق، ص )5(
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ومظاهر الفقر في األكواخ وهذا يجعـل الـدنيا عنـده    فالشاعر يرى مظاهر األلم في القصور، 

  .سواء، فيقعد متألماً متحسراً

  :للداللة على شعره المفعم بالحزن والهم والحسرة، إذ قال" بؤس"وفي مثاًل آخر وردت 
  )الخفيف(

 بــين قــوم ال يفهمــون أناشــيد فــؤادي
 

ــاني   ــيوال معـــــ  )1(ُبْؤســـــ

معاني شعره الحزين المعذب، نتيجة لصبوات هـذه  فالشاعر يبكي غربته، وسط قوم ال يفهمون 

حيث ال تكون " معاني"هذا المعنى الجديد عندما أضافها لكلمة " بؤس"الغربة، لذلك اكتسبت كلمة 

  .المعاني إال في الكالم سواء أكان شعراً أم نثراً

  :فقال للداللة على انقطاع الخير واألمل أثناء حديثه عن المشاعر" البائس"كما وردت كلمة 
  )الكامل(

ــر    ــةً، كزه ــوتُ خاِمل ــاِئسٍوتم  ،َب
 

ــابِ     ــالمِ الغَ ــي ظَ ــذُْبل ف ــو وَي  )2(ينم

يصف الشاعر مشاعر الناس، إذ يقول إنها تموت خاملة مثل الزهرة التي تنبـت فـي الظـالم    

وتموت في الظالم دون أن ترى النور أو يشتم أحد رائحتها، حيث نسج الشاعر على الزهر ثياب 

أثناء حديثه عن " البائسات"وافق حالة الشاعر وما هو فيه من هم وغم كما استخدم كلمة البؤس لت

  )مجزوء الرمل(                    :قلبه، فقال

 -أنـــــتَ كَْهـــــفٌ ُمظِْلـــــٌم
 

 )3(الَباِئســـــاتْتـــــأوي إليـــــه  

فقد وردت هذه المفردة للداللة على األفكار والخواطر الشعرية، إذ شبه الشاعر قلبـه بـالكهف   

لم ال يأتيه إال كل شقي معذب، فالبائسات رمز لألفكار والمشاعر المعذبـة، ألن القلـب ال   المظ

يؤوي إال األفكار والمعاني الحلوة أو المرة، لذلك اكتسبت هذه المفردة داللتها السابقة مـن هـذا   

  .البيت

  )مجزوء الكامل(        :أثناء حديثه عن الشفق، فقال" ُمبتئس"كما استخدم الشاعر كلمة 

 ُأنشــــودةً تََهــــُب العــــزاءَ  
 

 )4(غَريـــــْب ُمبتـــــئسٍلكـــــلِ  

، لذلك فالشاعر "غَنِّ"نالحظ أن أنشودة، جاءت مفعوالً لفعل محذوف، في بيت سابق، وهو الفعل 

، "مبتئس"يطلب من كوكب الشفق أن يغني أنشودة تُغري كل حزين معذب بعيد، وبهذا نرى كلمة 

  .اكتسبت داللة الحزن واأللم

                                                 
 .164: ، صالديوانالشابي،  )1(

  .246: المصدر السابق، ص) 2(

  140: المصدر السابق، ص )3(

  .132: المصدر السابق، ص )4(
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  )الكامل(      :لداللة الشدة واألهوال فقال متحدياً القدر" البأساء"تخدم كلمة كما اس

 وانشــر عليــه الّرعــب، وانثــر فوقــه
 

ــواعق    ــردى، وص ــم ال ــاءُِِرَج  )1(البأَس

فالشاعر يخاطب القدر، متحدياً له، قائالً أصنع ما شئت، فانشـر الخـوف والرعـب والمـوت     

  .والمصائب واألهوال

  .ت يعكس التحدي، فقلب الشاعر قوي يتحدى األقدارنالحظ أن هذا البي

  )المجتث(      :للداللة على الحزن فقال" االبتئاس"كما استخدم الشاعر كلمة 

 الكـــــون كـــــون اخـــــتالق واخـــــتالس   

 )2(واالبِتئــــاْسِســــيان عنــــدي فيــــه الُســــروُر 
  

  .كونفالكون عند الشاعر كله خداع وكذب، لذلك يتساوى عنده الفرح والحزن في هذا ال

فالسرور ضد الحزن، ومن هنا اكتسبت هـذه المفـردة   " سرور، ابتئاس"نالحظ الطباق في كلمة 

  .داللتها

أحدهما يدلُّ على تغيُّر في لون، واآلخُر على خطٍّ ونصـيب  : السين والهاء والميم أصالن: سهم

ا، وذلـك مـن السُّـْهَمة    ويقال أسهم الّرُجالنِ، إذا اقترع. النَّصْيب: فالسُّْهَمة. وشيٍء من األشياء

  .والنّصيبِ، أن يفُوز كل واحد منهما بما يصيبه

وأما األصل اآلخر فقولهم َسُهُم وْجُه الّرجلِ، إذا تغيَّر َيْسَهُم، وذلك مشتقٌّ من السُّهام، وهـو مـا   

داء يصـيب اإلبـل،   : والسُّـهام أيضـاً  . يصيب اإلنساَن من وَهَج الّصيف حتى يتغَّيـر لونُـه  

  .)3(كالُعطاس

مرة واحدة للداللة على اليأس، واالمتعاض مـن  " الساهمة"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )مجزوء الرَّمل(                         :الوجود، فقال

ــهْ    ــالة الواجَِمــ ــر الفــ ــين أزاهيــ ــا بــ  إّن مــ

ــاة  ــُه ُحــــزُن الَحَيــ ــاهمْهشــــاعراً أيَأَســ  )4(الّســ
  

إلنسان أو الحيوان المتغّير اللون من التعـب واإلعيـاء،   تطلق في األصل على ا" الساهمه"فكلمة 

لكن الشاعر عندما قرنها بالحياة دلّت على التغّيرالمؤدي للشقاء والبؤس إذ ينعكس على اإلنسـان  

  .فيؤدي إلى يأسه وامتعاضه

                                                 
  .233: ، صالديوانالشابي،  )1(

  .54: المصدر السابق، ص )2(

 .111: ، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .98: ، صالديوانالشابي، ) 4(
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غََمتُ الشيء أغُّمـُه، أي  : الغين والميم أصٌل واحد صحيح يدل على تغطية وإطباق، تقول :غمم

: والغَمامـة . كثيـر المـاء  : وغَيم ُمغَمِّم. الكَْروُب: واحد الغُمومِ، والغَمُّ والغُمَّةُ: والغمُّ. )1(تهغطّي

الغيم األبيض، وإنما سـمي  : والغمام. ال فُرجة فيه: وسحاب َأغَمُّ. السحابة، والجمع غَمام وغمائم

  .)2(.غَماماً ألنه َيغُمُّ السماء أي يسترها

فلسـفة  "للداللة على الغيظ والقهر فقال في قصـيدة  " غمَّ"ذا األصل كلمة واستخدم الشاعر من ه

  )الكامل(                    ":الثعبان المقدس

 فَغَمَّــــُهورآه ثعبــــاُن الجبــــال، 
 

 )3(مــا فيــه مــن َمــَرح، وفــيض شــبابِ 

 ويقصد بالثعبان قوى الشَّر أو المستعمر، فالثعبان اغتم وأصابه القهر والغيظ عندما رأى الشاعر

  .فَرِحاً مسروراً، فأطبق عليه، وكأنه ال يحق له أن ينعم بالسرور

  )الكامل(      :للداللة على الظلم فقال واصفاً ُبعده عن الوطن" مغموماً"كما استخدم الشاعر كلمة 

 شُـرْدتُ عــن وطنــي الســماوّي الــذي 
 

ــاً     ــاً واجم ــان يوم ــا ك ــاًم  )4(َمغُْموَم

د منه، إذ لم يكن هذا الوطن في الماضي إال جميالً، بعكس فالشاعر يتحسر على وطنه الذي شُّر

  .اليوم تراه مليئاً باألحزان والمآسي نتيجة الظلم والفساد

خُذ ما "الكاف والدال والراء أصٌل يدل على خالف الصَّفو، واآلخر يدلُّ على حركة، فيقال  :كََدَر

. )5(أما األصل اآلخر فيقال انكََدَر، إذا أسرعو. كَِدر عيشه: وُيستعار هذا فيقال" َصفا ودع ما كَُدَر

‘sŒÎ)uρ ãΠθàf–Ψ9$# ôNu# :(قال اهللا تعالى y‰s3Ρ $#()6(.  

  :أثناء مناجاته القمر والبحر فقال" الكََدر"وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 
  )تفعيلة الرمل(           

ــطَبرْ    ــْر واْصـ ــاري القََمـ ــا الّسـ ــيالً أيهـ ــف قلـ  قـ

ــميري ــا َسـ ــاِت .. يـ ــي ُأَويقـ ــَدْرفـ ــَجْر الكَـ  )7(والّضـ
  

  

    :كما جاءت للداللة على العلقم، العكر، فقال مخاطباً الموت

       

                                                 
 .377: ، ص4، جمقاييس اللغةابن فارس،  )1(

 .89-88: ، ص11، جلسان العربابن منظور،  )2(

  .248: ، صالديوانالشابي،  )3(

  .128: المصدر السابق، ص )4(

 .164: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس،  )5(

 .2: سورة التكوير، آية) 6(

  .41: ، صالديوانالشابي،  )7(
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  )مجزوء الكامل(

ــد  ــك فقـــ ــذْني إليـــ  -خُـــ
 

 )1(، األمـــرِالكَـــِدرظمْئـــتُ لكأســـَك  

 فالشاعر يطلب أن يأخذه الموت بعد ما ضاقت به الدنيا، على الرغم من نفور الشاعر منه بدليل

، إذ نالحظ أن هذه المفردة جاءت لداللتها الحقيقيـة ولـم تخـرج أو    )ظمئت لكأسَك الكدر(قوله 

  .تنحرف للمجاز، ولكن يمكن أن تعكس ألم الشاعر وكرهه للحياة

الهاء والميم أصٌل صحيح يدل على ذَْوبٍ وجريان وَدبيبٍ وما أشبه ذلك، ثم يقاس عليـه،   :همم

  .)3(الُحزن وجمعه ُهموٌم: ، وأما الَهمُّ)2(أذَابني: هّمني الشَّيُء: من قول العرب

الهّم سبع مرات، وهموم اثنتي عشرة (واستخدم الشاعر من هذا األصل اللغوي مشتقات عدة هي 

  ).مرة، ومهموم مرة واحدة في الديوان

  )الخفيف(         :لداللة الحزن فقال رافعاً شكواه إلى اهللا" الهّم"إذ قام الشاعر باستخدام كلمة 

ــِعُدها   ــرةٌ ُيَصـ ــِذه َزفْـ ــمُّهـ  الَهـ
 

 )4(إلـــى َمْســـَمعِ الفَضـــاِء الّســـاهي 

فهو يخاطب اهللا بأنه الخالق المسؤول عما يصيبه من مصائب ودواه، لذلك فهو يرفـع َصـوته   

بالتنهد، لعلّه يستجيب، والتنهد ال يكون إال باألحزان والمتاعب، ولذلك اكتسبت هذه الداللة معناها 

  .يد خالل هذا النص وهي داللة حقيقية وتكررت ست مرات في الديوانالجد

  )الخفيف(            :كما جاءت للداللة نفسها عندما استخدمها جمعاً، فقال مخاطباً الشعر

ــيُم  ــوِميغنّنـــي، علَّنـــي ُأنـ  ُهمـ
 

 )5(إننّــي قــد مِللــت مــن تهيــامي     

ة، فإذا بالشعر فرصة خالص وانعتـاق  نالحظ أن الشاعر في حيرة، قد ُأغلقت عليه سرائر الحيا

  . من أحزانه، لذلك يطلب منه الغناء لعلّه ينيم همومه وأحزانه

لالطالع على مزيد من ذلك . ( وتكررت هذه المفردة أحدى عشرة مرة في الديوان للداللة نفسها

  ).66: ُينظر للمعجم ص

:سي إذ قال ناعيـاً الحيـاة أسـاها   للداللة على األحزان والمآ" مهموماً"كما استخدم الشاعر كلمة 
  )مخلع البسيط(                              

ــراً   ــاِة ُمفَكِِّـ ــيتُ ادواَر الحيـ  قَّضـ
 

 )6(َمْهُمومــاًفــي الكائنــاِت، معــذَّباً،    

                                                 
  .144: ، صالديوانالشابي،  )1(

 .13: ، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس،  )2(

  .94: ، ص15، جلسان العربابن منظور،  )3(

 .146: ، صالديوانالشابي،  )4(

  .122: المصدر السابق، ص )5(

  .128: المصدر السابق، ص )6(
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فعندما يتفكر في هذه الحياة نُحسُّ كأنه يـئّن  " قضَّيتُ"فالشاعر يثبت خيبته من الحياة بدليل قوله 

  .منها ألماً وحزناً

ل الشابي عميق اإلحساس بالحياة، عميق اإليمان بها، وليس تشاؤمه سوى صورة من صـور  ظ

النقمة والثورة على األوضاع السيئة المريضة التي كان يعيش فيها مجتمعه، وهو ينطوي علـى  

، لذلك جاءت بعض )1(الرغبة في الحياة الرفيعة أكثر مما ينطوي على الكراهية والثورة الماحقة

  :ه مفعمة بالهم والحزن واأللم ما جعله يقولألفاظ شعر

 وخــالل القصــور أنــات حــزن   
 

 )2(وبتلـــك األكـــواخ أنضـــاء ُبـــؤسِ 

بـأس،  (وإذا ما ُعدنا إلى أصول الكلمات التي استخدمها الشاعر داخل المجموعة السابقة وهـي  

هي داللـة  وما تفرع عنها من مشتقات، نالحظ أنها تلتقي في داللة عامة و) سهم،غم، كدر، همم

الكرب، وكذلك الكـدر  : ، فمن معاني البأس والشدة والفقر والحزن، ومن معاني الغّم"الهم والغم"

أما الهم فهو الحزن، لذلك خصصت هذه األصول وما تفـرع عنهـا   ). النكد(هو خالف الصفو 

  ).الهم والغم(بمجموعة واحدة تسمى 

  

  ألفاظ اليأس والقنوط: المجموعة العاشرة

  
لشابي في شعره عدة ألفاظ تندرج في هذه المجموعة للتعبير عن يأسه وقنوطـه، وقـد   استخدم ا

جاءت هذه األلفاظ في سياقات عدة اكتسب بعضها دالالت جديدة غير داللتها المعجمية، وأصول 

  ).أيس، قنط، يأس: (هذه األلفاظ هي

ومصدرها واحد، وآَيسني منـه فـالن    َأِيْستُ منه آيُس َيْأساً لغة في َيِئست منه َأيَأُس َيْأساً، :أيس

قَصَّـر  : وأيََّس الرجل وأيَّس به. لَيَّنُه: الن وذّل، وأيََّسه: وآس َأيساً. مثل أيأسني، وكذلك التأييُس

  .)3(تصاغر: وتأّيَس الشيُء. به واحتقره

فـي  أثناء حديثه مع الشعر مشهداً إياه على مـا  " آيساً"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                         :الوجود من بؤس

ــودِ   ــي الوجـ ــرتُ فـ ــد تفكـ  قـ
 

ــرتُ    ــاني، وأدب ــاًفأعي ــي آيَس  )4(ِلظالم

                                                 
 .96: ، صشاعر الخضراءمحمد عبد الوهاب، حمدي، الشابي،  )1(

 .162:، صالديوانالشابي، ) 2(

 .211: ، ص1، جلسان العربابن منظور،  )3(

  .122: ، صالديوانالشابي،  )4(
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للداللة على اليأس والقنوط، فالشاعر عندما تفكّر في الوجود أتعبـه وأشـجاه،   " آيساً"إذ وردت 

  .ها الداللة المجازيةفهرب يائساً قانطاً منغلقاً على نفسه، نالحظ أن هذه المفردة غلبت علي

وقـِنط  -القاف والنون والطاء كلمة صحيحة تدل على اليأس من الشيء، يقال قَـنَطَ َيقْـِنط   :قنط

$tΑ: (قال تعالى. )1(َيقْنَط s% ⎯ tΒuρ äÝuΖ ø) tƒ ⎯ÏΒ Ïπ yϑ ôm §‘ ÿ⎯ Ïμ În/u‘ ωÎ) šχθ—9!$ Ò9$#()2(.  

أس وانقطاع األمـل والرجـاء،   للداللة على الي" قنوط"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )مجزوء الكامل(                    :حيث قال

 ذا يسـعى بـه قَـَدمٌ   : والنّاُس شخصـانِ 
 

ــن   ــوِطم ــُلالقُن ــه اَألم ــعى ب  )3(، وذا َيس

يائس يسرع الخُطى إلى الموت، والزوال، وآخر متفائـل بالحيـاة   : فالشاعر يقسم  الناس قسمين

  .يسير بال خوف

لالطالع (كررت أربع مرات للداللة نفسها، وغلب عليها الداللة الحقيقية، نالحظ أن هذه المفردة ت

  ).52: على مزيد من تكرارها، ُينظر للمعجم ص
  

ألم تَْيأَس أي : قطع الرجاء، والكلمة األخرى: أحدهما اليأس: الياء والهمزة والسين كلمتان :يأس

ة واليأس، وقد استيأَس وأيَأْسته وإنه لَيـائٌس  القنوط، والمصدر اليْأُس واليآس: ، واليأس)4( ألم تَْعلم

  .)5(س والجمع ُيؤُوسُوَيِئس وَيُؤوس وَيؤ

يأس، تسع عشرة مرة في الديوان، ويـؤوس  (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

فنـراه  . منها ما جاء في إطار الداللة العامة ومنها ما خرج عن ذلك) مرتين، ويائس مرة واحدة

  )المجتث(   :لداللة القنوط واإلحباط، حيث قال" يأس، ويائس"اً كلمة مستخدم

ــأُس ــقاء   والَيـ ــر الشـ ــوت يثيـ ــن مـ ــوت ولكـ  )6(مـ

اليأس، (نالحظ حياة الشابي بال معنى، فهو في حالة يأس سينقضي العيش عنده بالموت، فصورة 

يصـبح وحيـداً    توحي بما يشعر به اليائس من اإلحباط ومن تخلى المجتمع عنه، حتى) والموت

يموت بيأسه، فهو يشعر شعور الموت يدب في روحه وجسده، ولذا فاليأس عنـده مـوت يثيـر    

  .الشقاء، والصورة هنا توحي باليأس

                                                 
 .32: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس،  )1(

 .56: ة الحجر، آيةسور) 2(

  .50: ، صالديوانالشابي،  )3(

  .153: ، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس،  )4(

 .305: ، ص15، جلسان العربابن منظور،  )5(

 .55: ، صالديوانالشابي،  )6(
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فأنشأ عالقة لُغوية بينهما لتصور موقفه الرافض لهـذا اليـأس   "إن الشابي يكره الموت واليأس، 

  .)1("أمامهعلى الرغم من الحياة التي ال يدريها وتمر كالحلم 

لالطالع .(عشر مرات في الديوان للداللة نفسها، وكذلك يائس مرتين" يأس"وتكررت هذه المفردة 

  ).70:على مزيد من تكرارها، ُينظر للمعجم ص

  )الخفيف(                     :كما وردت لداللة الهم والحزن واإلحباط حيث قال

 )2(بيـأس حـدي،  إنني ذاهٌب إلى الغـاب، يـا شـعبي ألقضـي الحيـاة، و     
 

فالشاعر يعلن ذهابه إلى  الغاب وحده لينسى شعبه وينقطع عنه بعدما خيَّب آمالُه واختار أن يقبع 

لالطالع على مزيد من . ( وتكررت هذه المفردة ست مرات في الديوان للداللة نفسها. في الظالم

  :حيث قالكما جاءت لداللة السخرية والتهكم، ).  70: تكرارها، ُينظر للمعجم ص

  )الخفيف(              

ــاباً  ــّروا غض ــا، وم ــاحوا عنه  فأش
 

ــالوا    ــه، وق ــتخفوا ب ــأسِواس  بَِي

ــسِّ    ــيب بم ــه، أص ــا بؤس ــنِّ في ــب الج ــي ملع ــاد ف ــاع الرش ــد أض  )3(ق
  

فالشاعر قّدم النصيحة لشعبه، فلم يصدقوه وقالوا هذا كالم شاعر وسخروا منه وعـّدوه سـاحراً   

  .هذه الداللة الجديدة" يأس"اكتسبت كلمة كافراً، ومن هذا السياق 

  :لداللة القنوط وانقطاع الرجاء حيث قال واصفاً النفس" يؤوس"كما استخدم الشاعر كلمة 
  )المتقارب(  

 وعلَّمـــُه كيـــف تْأســـى النُّفـــوُس
 

 )4(لَــْديها الحنــينْ  َيؤوَســاًوَيقْضــي  

لالطـالع  . (ا الداللة المعجمية العامةوتكررت هذه المفردة مرة واحدة للداللة نفسها، وغُلب عليه

  ).70: على مزيد من تكرارها، ُينظر للمعجم ص

نالحظ أن حالة الشابي كانت ممعنة في التشاؤم، بسبب األوضاع االجتماعية القاسية المؤلمة التي 

نما في وسطها إحساسه، وبسبب الفوضى التي تحيط بأهل زمانٍ، رأوا من البؤس ما يثير حفيظة 

ر إشفاقاً عليهم، من حالة الذل التي يرى الموت خير منقٍذ لهم من العيش في ظل االستعمار الشاع

  :، أليس هو القائل)5(وهو ال يرى نفسه بأحلى مما عليه الشعب المقهور
  )مجزوء الكامل(        

 مــاذا جنيــتُ مــن الحيــاة ومــن تجــارب الــدُّهور      
                                                 

 .18: ، صالصورة الشعريةمحمد سعد الجبار، مدحت،  )1(

  .150: ، صالديوانالشابي، ) 2(

  .151: المصدر السابق ، ص) 3(

  .109: المصدر السابق، ص )4(

 .137: ، ص، أبو القاسم الشابيالحر، عبد المجيد) 5(
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 )1(والــدمع الغزيــر  والَيــأسِغيــر الندامــة واألســى   
  

فالشاعر كان في حالة يأسٍ دائم من تلك األوضاع جعلته يسقط في شعره ألفاظاً تعكـس يأسـه   

  ".اليأس والقنوط"وقنوطه، قمنا بحصرها في مجموعة واحدة ُأطلق عليها اسم 

لوجدناها تلتقي في إطار داللة عامة هي داللـة  ) أيس، قنط، يأس(ولو تتبعنا أصول هذه األلفاظ 

الفقر، والتصاغر، وهذين المعنيين يبعثان علـى اليـأس والتشـاؤم،    : اني اليأساليأس، فمن مع

  .واليأس الذي من معانيه القنوط. وكذلك القنوط الذي من معانيه اليأس
  

  ألفاظ المرض: المجموعة الحادية عشرة
استخدم الشابي في شعره عدة ألفاظ في هذه المجموعة للتعبير عن ألمه وأوجاعه التـي مبعثهـا   

لمرض والسقم، إذ وردت هذه األلفاظ في سياقات عدة اكتسب بعضها دالالت جديدة غير داللتها ا

  .المعجمية

  ).دوأ، وسقم، وضرر، وَعلل، وعمد، وعمي، ومرض، ووصب( وأصول هذه األلفاظ هي 
  

م ثم قُِلبت داَء يداُء دْوءاً وداًء مرض فهو داٍء أصله دوٌء فقلبت الواو همزةً كما قُلبت واو قاِئ :دوَأ

الهمزة األخيرة ياًء ساكنة الستقبال الّضمة عليها، وبقي التنوين عالمة األسكنيَّة فحذفت تلك الياء 

وأدوأ فالنـاً  . أْدَوأ الرجـل إْدواًء وإداًء وإداءٍة مـرض  . اللتقاء الساكنين بينهما وبينه فصار داٍء

في الجوف والكبد والرئة والقلـب   وقيل الداُء هو ما يكون. والداء المرض والعلة. أصابه مرض

وُيطلَق في الفقه على كل عيب بـاطنٍ،  . والمرض هو ما يكون في سائر البدن. واألمعاء والكلية

  .)2(ويختصُّ عند العامة بالمرض العضال كالّسّل ونحوه والجمع أدواء

فـي   )داء ثالث مرات، واألدواء مـرة واحـدة  : (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين هما

داء مرتين، واألدواء مرة واحـدة للداللـة علـى    "الديوان لدالالت مختلفة، فنجده استخدم كلمة 

  )المجتث(                  :المرض أو العلة، إذ قال مصوراً حال عاشق

ــاني   ــبٌّ ُيعـ ــيِّ َصـ ــي الَحـ  فـ
 

ــْدرِ   ــي الصَّـــ ــا داًءفـــ  َدفينـــ

 وفـــي الفُـــؤاِد َجـــًوى كـــا   
  

ــا    ــاً َمِكينـــ ــاً وِحّســـ  )3(منـــ
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. لشاعر يصور حالة عاشق يكتم ُحّبه حتى مات حيث لم يجد من يصرخ عليـه سـوى فتـاة   فا

لالطالع على مزيد من تكرارهـا،  ( ووردت هذه المفردة مرة واحدة للداللة نفسها في الديوان، 

    :كما جاءت لداللة كره الشاعر لشعبه وسخريته منه حيث قال). 23: ُينظر للمعجم ص

  )الكامل(                

ــتَ ــل    لس ــاِة بأه ــيخُ للحي ــا ش  ي
 

ــت   ــُدهْ  َداٌءأنــ ــُدها وتُبيــ  )1(ُيبِيــ

فالشاعر نعـت  . فالشاعر يحكم على شعبه بأنه غير جدير بالحياة، وما هو إال داء ستزيله الحياة

في محاولة الستنهاضه  -شعبه بالمرض سخرية واستهزاء به، ألنه غير قادر على مجاراة الحياة

  .لمسايرة الزمن بعزمٍ
  

والسقم تأثيره في البدن والمرض يكون في البدن . ، والجمع أسقام)2(المرض: السَّقاَم والسُّقُْم :َمَسِق

  .)3(والنفس

:للداللة على المرض إذ قال في قصيدة يا رفيقي" سقام"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 
  )الخفيف(                            

 ،َســقَامٍوأنــين مــن ُمْعــدم، ذي   
 

ــُه ا  ــامِ  عّض ــالخطوب الجِس ــدهر ب  )4(ل

فالشاعر استخدم هذه اللفظة لداللتها الحقيقية ولم ينحرف بها على المجاز، إذ أن الموت لم يترك 

  .أحداً حتى المعدم ذي المرض المصاب بالمصائب
  

لالطّالع على مزيد مـن ذلـك   ( وتكررت هذه المفردة في الديوان ثماني مرات للداللة نفسها، 

  ).30معجم صفحة ُينظر إلى ال
  

والمريض المهزول وكل ما خالطـُه  . الذاهب البصر والجمع أِضّراء وأضرار: الضرير :ضرر

واسـتخدم  . )5(َضرُّ والغيرة والمضارَّة وحرف الوادي والنّفْس وبقية الجسم والصبر والصـبور 

  )الكامل(    :للداللة على الحزن واأللم قال واصفاً قلب األم" ضرير"الشابي من هذا األصل كلمة 

ــَيعيشُ   ــذي َس ــب ال ــك القل ــو ذل  ه
 

ــادي   ــرِيْركالشّـــــ  )6(الضَّـــــ

إذ شبه قلب األم بالمغني الذي يغني غناًء حزيناً يبعث على األلم، ومن هنا انحرفت داللة الكلمة 

  .إلى المعنى المجازي المذكور سابقاً
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، وَأَعلَّـه اُهللا، وال أَعلَّـك اهللا أي ال   َعلَّ َيعلُّ واعتَلَّ أي مرض، فهو عليٌل. المرُض: الِعلَّة :علل

الَحَدثَ َيشْغَل صـاحبه عـن   : والِعلّةُ. واعتل عليه بِِعلَّة واعتلَّه إذا أعتاقه عن أمر. أصابك بِِعلَّة

  .)1(كأنَّ الِعلَّة صارت شُغالً ثانياً َمنََعه عن شُغْله األول. صاحبته

ِعلَّة للداللة "، إذ وردت كلمة )العلّة، والمعلول( :وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

  )الخفيف(                             :على أسباب همه ويأسه، فقال

 )2(يأسـي  ِعلّـة فاحتضني، وضّمني لك كالماضي فهـذا الوجـوُد   

فالشاعر يخاطب صميم الحياة أن يحتضنه، ويضّمه إليه، ألن الوجود أصبح مبعث يـأس وهـم   

يعّد أن ليس هناك حدود فاصلة بين الشخص والِعرق، اشتياقاً لحالٍة تنفـي الوجـود،   عنده ، فهو 

  .)3(من جديد، من ثقل المادة والطين

  )الخفيف(                  :حيث قال" المعلول"وفي مثال أخر استخدم كلمة 

ــأى    ــواقَه الظم ــِقّي أش ــي للش  وَدع
 

ــِه    ــاَم ِذْهِنــ ــْولِوأوهــ  )4(الَمْعلُــ

مفردة للداللة على انشغال العقل بكثرة، مما يؤدي إلى حيرته واضطرابه وهـذا  فقد جاءت هذه ال

  .بدوره يؤدي إلى عدم التفكير المنطقي، إذ يصبح العقل كاإلنسان المريض خالل هذا السياق
  

وهـو االسـتقامة فـي     -العين والميم والدال أصٌل كبيٌر، فروعه كثيرة ترجع إلى معنـىً  :َعَمَد

المـريض ال يسـتطيع   : ، والعميـدُ )5(و ممتداً، وكذلك في الرأي وإرادة الشيءالشيء، منتصباً أ

الجلوس من مرضه حتى ُيْعَمَد من جوانبه بالوسائد أي ُيقامِ، وقيل َعَمده المـرض أي أضـناه،   

، واستخدم الشابي من هـذا  )6(توكّأ، واعتمدت عليه في كذا أي اتّكَلْتُ عليه: واعتمد على الشيء

:للداللة على الواقع المرير المحطم فقال مخاطباً محبوبته واصفاً إياها باآلله" العميد"األصل كلمة 
  )الخفيف(                                 

ــَرحَ   ــباب والفَــ ــَد الشــ  لتعيــ
 

ــيسِ     ــالمِ التَّع ــوَل للع ــِدالمعُس  )7(الَعِمْي

متوسـداً  فقد صور الشاعر الواقع بإنسان مريض ال يستطيع النهوض من فراشـه إال إذا كـان   

  .متكئاً، وهذا يعكس واقعه المحطم، لذلك اكتسبت هذه المفردة داللتها المجازية خالل هذا السياق
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ذهاُب البصر : الَعَمى. )1(العين والميم والحرف المعتل أصٌل واحد يدل على ستر وتغطية :عمي

: الَعَمـى . القلب أي جاهٌلورجل َعِمي . من العينين كلتيهما، وَعِمَي َيْعَمى َعمًى فهو أْعمى: كُِله

$: (قال تعالى: ذهاُب نَظَر القلْب tΒuρ “ ÈθtGó¡ o„ 4‘ yϑ ôãF{$# çÅÁt7 ø9$#uρ ∩⊇®∪()2(  والمعنى وما يسـتوي ،

ويقـال َعِمـَي فـالن    . األعمى عن الحق وهو الكافر، والبصير وهو المؤمن الذي ُيبِصُر ُرشَْدُه

لضالل والعمياء تأنيث األعمـى، يريـد بهـا الضـاللة     ا: والعماية. إذا لم َيْهتَد ِلطريقه: طريقَه

  .)3(التبس: والجهالة، وعمَي عليه األمر

أعمى وهو فعل ماضٍ لمرة واحـدة وأعمـى   (وقد استخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين هما 

إذ وردت هذه المشتقات لداللة حقيقية وأخرى لدالالت مجازيـة،  ) سبع مرات في الديوان) اسماً(

لداللة الحزن والهم لكثرة المصائب، فالشاعر يستنجد بالشعر ليبـدد  " أعمت"تخدم الفعل فنجده اس

  )الخفيف(             :عنه وحشةَ الحياِة وشقاءها، قال

 )4(جفـوني عواصـف األّيـامِ    أْعَمـتْوأين أنتَ؟ فقـد  ! يا رفيقي

حديثه عن  للداللة على الّضال الطريق، فقال أثناء" األعمى"في حين نجده استخدم كلمة 

                  :المحبوبة

  )مجزوء الكامل(

ــل   ــث بالجليــ ــُل نعبــ  ونظــ
 

ــالحقير   مـــــن الوجـــــود وبـــ

 األْعَمـــــــىبالســـــــائل  
  

 )5(وبــــالمعتوه، والشــــيخ الكبيــــر 
  

فالحياة كما يقول الشاعر كانت تدللهما مع عبثهما بالجليل من الوجود وبالحقير، بالسائل الضال 

كبير، فنالحظ هنا أن هذه المفردة استعملت لداللتها الحقيقية، الطريق، بالناقص العقل، بالشيخ ال

. إذ تقول العرب عمي فالن طريقه أي لم يهتد إليها وتكررت هذه المفردة مرتين للداللة نفسها

  ).47: لالطالع على مزيد من ذلك ارجع للمعجم ص(

  :األعمى فقال كما جاءت لداللة األلم والحسرة أثناء إظهار موقفه المتعاطف مع العازف
  )مخلع البسيط(

ــاة   أْعَمـــىأدركـــتَ فجـــر الحيـ
 

ــالمْ   ــرف الظــ ــت ال تعــ  )6(وكنــ
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فالشاعر أدرك فجر الحياة، وهو رؤيته لها ولحياته في مقتبلها، وهذا يشكل نصف صورة 

شعرية، وحينما تكتمل يظهر الطباق في كلمة أعمى التي تعكس ألم الشاعر تجاه العازف 

  .)1(قض القائم في الحياة بين األعمى وإدراكه للفجر الذي ال يرى وال يسمعاألعمى، ويعكس التنا

  )مخلع البسيط(               :كما جاءت لداللة الحيرة والتيه، فقال

ــاة   ــي الحيـ ــا فـ ــىوكلّنـ  أْعَمـ
 

 )2(يســـــوقه زعـــــزٌع عقـــــيم 

ه يسوقنا فالشاعر يعكس نظرته التشاؤمية، حيث يؤكد أننا نسير في الحياة وال نعرف إلى أي اتجا

  )مخلع البسيط(           :كما جاءت للداللة على ذهاب البصر، فقال. القدر

ــه   ــاس فيـ ــعد النـ ــىوأسـ  أْعَمـ
 

 )3(ال ُيبصـــر الهـــولِ والمصـــابْ   

فأسعد الناس في نظر الشاعر األعمى الذي اليرى األهوال والمصائب، ولكن نالحظ أن هذه 

كما استخدم الشاعر . اويته من واقع الحياةجاءت كناية عن تشاؤم الشاعر وسود" أعمى"المفردة 

  )الكامل(              :لداللة األعمى حيث قال" عمياء"كلمة 

 ما كنت أحسـب بعـد موتـك يـا أبـي     
 

ــاعري   ــاُءومشـ ــاألحزانِ َعْمَيـ  )4(بـ

للداللة على الِحداد المفعم بالحزن بعد رحيل والده، إذ وصف الشاعر " عمياء"فقد جاءت كلمة 

مى ال يبصر، كناية عن فقدانه ألي إحساس يدور حوله، بسبب حزنه الشديد مشاعره بإنسان أع

  .على وفاة والده، لذلك اكتسبت هذه المفردة داللتها الجديدة داخل هذا البيت
  

الميم والراء والضاد أصل صحيح يدلُّ على ما يخرج به اإلنسان على حدِّ الصحة في  :مرض

  .)5(أعلَّه: وجمع المريض َمْرَضى وأْمَرَضه. ْمَرضَي.. َمرِض. أي شيٍء كان، منه الِعلَّة

للداللة على الرأي الساذج الذي يعتريه " رأي مريض"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )البسيط(                                         :المنطق والمعقول فقال

ــزعٌ    ــه ج ــري، كل ــوٌن لعم  وذا جن
 

 )6(كلــه خــورُ  َمــريٌضبــاك ورأي  

الشاعر أجاب عن استفهام سابق، ويقول إن االنتحار واالستسالم للقدر أمر جنوني ورأي يعتريه ف

الخلل، ونحن نالحظ أن المريض هو العليل، والعليل هو الذي فيه علّة أو خلل، ولذلك استعار 
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الشابي لفظة المريض من معناها األصلي، وهو المصاب بالمرض أو علة ونقلها إلى الرأي بعد 

  .جعلها مضافة لتؤدي هذا المعنى الذي نحن بيَّناه ما
  

دام ووصب : ووّصب الشيء وصوباً. كلمة تدل على َدوامِ شيء: الواو والصاد والباء :وصب

، والجمع َأْوصاٌب، وقد يطلق الَوَصُب على التّعب والفُتور )1(المرض المالزم الدائم: َوَجَب: الدِّيُن

  .)2(بشدةُ التع: والَوَصب. في البدن

، )َأوصب، وأوصاب مرة لكل منهما في الديوان: ( واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين هما

  )الخفيف(           :للداللة على المريض" أوصب"غلبت عليهما الداللة المعجمية، فقال مستخدماً 

 َ َصــــدُّهأوَصــــَب الّصــــّب
 

ــا   ــْو ترفَّقـــ ــفا  لَـــ  )3(والشِِّـــ

صد المحبوبة عنه، يكاد يصل حد الجنون، نالحظ هنا كلمة فالشاعر أصابه المرض بسبب 

أوصب جاءت لداللة المرض لكنها تعكس لوعة الشاعر وتعبه النفسي، لذلك نالحظ أن هذه 

  .الكلمة بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة

  :للداللة على المتاعب والمصاعب فقال مهدداً المستعمر" أوصاب"كما استخدم كلمة 
  )لالطوي(

ــتَْجَرُع  ــاَبَس ــي َأوَص ــاة، وتنتش  الحي
 

ــتكلَّم    ــذي ي ــِق ال ــى الح ــغي إل  )4(فتُص

فالشاعر يهدد المستعمر بأنه سيواجه المصاعب والمتاعب تجاه ما فعل مع شعبه، فسوف يثور 

هذا الشعب ويحطم القيود، وعندها يصغي إليه صرح المظالم ويلّبي مطالبه، نالحظ من خالل 

  .تعني المرض ولكن استُخِدَمتْ هنا مجاز المتاعب التي تصيب الُمحتل" صابأو"البيت أن كلمة 

  .وكذلك بقيت هذه المفردة في إطار المعنى المعجمي العام

لقد أصيب الشابي بمرض القلب إذ أثّر هذا المرض في حياته وأدبه ومنع صاحبه من المسّرات، 

عر الذي أغرم بالطبيعة، واحتقر الجمود، نعم إنه يمنعه من أن يكون إنساناً طبيعياً، وهو الشا

  فأنى له أن يكون أدبه فرحاً مرحاً كلّه؟! وكره الخمود

وهو لذلك يعبِّر في شعره عن أن داءه هو سبب مأساته الخاصة لذلك نراه يقول في قصيدته 

  )الكامل(                           ":)5(نشيد الجبار"

 ســأعيش رغــم الــداء واألعــداء   
 

ــوق الق   ــر فـ ــماء كالنسـ ــة الشـ  مـ

                                                 
 .117: ، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .222: ، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 2(
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 .79: المصدر السابق، ص) 4(

 .93-92: محمد عبد الوهاب، حمدي، الشابي شاعر الخضراء، ص) 5(



 124

 أرنــو إلــى الشــمس المضــيئة هازئــاً
  

ــواء   ــار واألنـ ــحب، واألمطـ  )1(بالسـ
  

لكننا نرى في شعره كثيراً من األلفاظ التي عّبرت عن حزنه وألمه وعذابه النفسي بسبب هذا 

المرض القاهر اللعين، وكانت ُجلها تدور حول األمراض والعلل، فإذا ما نظرنا إلى األصول 

) دوأ، َوَسِقم، وَضرر، وعلل، وَعمد، وعمي، ومرض، ووصب: ( لمجموعة وهياللغوية لهذه ا

السقم والمرض وكذلك : أو مشتقاتها لوجدناها تلتقي في إطار داللة واحدة، فمن معاني الداء

فمن معانيها ذهاب البصر وهو أيضاَ من العلل الدائمة المستعصية، ومثلها " َضَرَر"السقم، أما 

كل من َعلََل ومرض ووصب بمعنى المرض، وهذا يعني أنها تلتقي في  العمى، وكذلك جاءت

إطار داللة عامة وهي داللة المرض والسقم، ومن أجل ذلك سميت ألفاظ هذه المجموعة بألفاظ 

  .المرض، مع أن منها خاصاً وعاماً
  

  ألفاظ العبوس: المجموعة الثانية عشرة
موعة، للتعبير عن حاالت شعورية معينة، وقد استخدم الشاعر في شعره عدة ألفاظ في هذه المج

ومن . جاءت هذه األلفاظ في سياقات عدة اكتسب بعضها دالالت جديدة غير دالالتها المعجمية

  ).َجَهَم، سهم، عبس، قبض، قطب: (أصول هذه األلفاظ

: الوجوهمن : الَجْهُم والَجهِيُم. )2(الجيم والهاء والميم يدُل على خالف البشاشة والطالقة :جهم

  .)3(استقبله بوجه كريه: الغليظ المجتمع في َسماجة وَجَهَمه يجَهُمُه

مرة واحدة لكل منهما في ) الَجهم، جهمةً: (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين اثنين هما

  .الديوان

           :لداللة الرعب والوحشة، فقال شاكياً" الَجّهم"فنجده استخدم كلمة 

  )املمجزوء الك(      

ــان   ــي وادي الزم ــتُ ف ــموبقي ــيرْ الَجْه ــي المس  )4(ِ أدأُب ف

فالَجْهم تعني الغليظ الوجه أو الكريه أو العابس ولكن عندما وصف بها وادي الزمان انحرفت 

داللتها لتأخذ معنى آخر يدُل على الرعب والوحشية، فالشاعر بقي وحيداً يمشي في وادي الزمان 

  .يدوس أشواك الحياة

            :للداللة على الشدة والقسوة في الحياة فقال مخاطباً نفسه" جهمةً"ت كلمة كما ورد

  

                                                 
 .232: ، صالديوانالشابي، ) 1(
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  )الخفيف(

ــلُّ قاســية المالمــح،    ــةًوتظ  جْهم
 

 )1(كــالموِت، ُمقِْفــرةً، بغيــر ســرورِ    

نالحظ أن هذه المشتقات خرجت عن المعنى المعجمي لدالالت مختلفة غلب عليها المجاز، إذ 

ة النفسية التي يعيشها الشاعر، هذه الحالة انعكست على ألفاظه في الشعر، جاءت معبرة عن الحال

  .فجاءت سوداوية متناسبة مع نزعته التشاؤمية إلى حد بعيد

أحدهما يدل على تغيُّر في اللون، واآلخر على خطّء ونصيب : السين والهاء والميم أصالن :سهم

: ُد وتَغَيُّرٍ في اللون وذبول الشَّفتين، والسُّهومالضُّْم: ، والسُّهام والسَّهاُم)2(وشيء من أشياء

  .)3(الُعبوس، عبوُس الوجِه من الهم

للداللة على الضعف والهزال إذ قال واصفاً " ُسهوم" وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة

  )الخفيف(                             :شعور حبيبته بعد رؤيتها له

 َراَعهـــا منـــه َصـــْمتُُه ووُجوُمـــْه
 

 )4(وُســــهوُمْهوشَــــجاها شُــــحوُبُه  

بقيت "ُسهوم"فالمحبوبة أخافها صمت الشاعر وعبوسه وأحزنها ضعفه وهزله، نالحظ أن كلمة 

  .في إطار الداللة العامة خالل السياق

ما َيبِس : العين والباء والسين أصٌل صحيح يدل على تكرُّه في الشيء، وأصله الَعَبس :عبس

ثم اشتُقّت من هذا، اليوم الَعبوُس، وهو الشديد الكَريه واشتق . من َبَعر وغيرهعلى ُهلْب الذَّنَب 

 )5(إذا كَثَر ذلك منه. غضبان وعّباس: من َعَبَس الرجل َيْعبِس ُعبوساً، وهو عابس الوجه

  .)6(والعبوس الذي هو القُطُوُب

بس ثالث مرات، يعبس مرة واحدة العا: (وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

  ).معبسات مرة واحدة، العبوس مرة واحدة

  :لداللة القطوب والتّجّهم، إذ قال عندما فقد والده" يعبس"فنجده أورد الفعل 
  )الكامل(   

ــاً، ال   ــدتُ وجه ــُهوفق ــّري   ََيّعبُس ــي وُض ــوى َحزن  )7(س
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 إذا رأى ابنه فالشاعر يذكر صفة الوجه عند الوالد، إذ ال يظهر عليه القطوب والتّجّهم إال

  .محزوناً

  )مجزوء الكامل(      :للداللة على الشدة والقسوة، إذيقول واصفاً قلبه" العابس"واستخدم الشاعر كلمة 

 َجَمـــــَدتْ علـــــى شـــــفتيه
 

ــاة   ــْهأزراء الحيــــ  )1(الَعابِســــ

العابس هو القطوب أو الكريه، ولكن عندما نسب العابس للحياة أصبحت مجاز الشدة والقوة كما 

  )مجزوء الكامل(          :ستخدم هذه المفردة مرتين للداللة على الحزن والكآبة، فقالا

ــْيخٌ،  ــابُِسوزمـــان النـــاس شَـ ــه، ثقيـــل عـ  )2(الوجـ

فالشيخ داللة العبوس والتعب والهزال، والعابس داللة الكآبة والحزن، فالشاعر يصور زمان 

لالطالع . (ن والكآبة الباعثة لالشمئزازالناس بأنه شيخ قارب انتهاء األجل، لذلك يتملكه الحز

  ).43: على مزيد من تكرارها ُينظر للمعجم ص

واالنِْقَباُض والقَباضةُ والقََبُض إذا . خالف االنبساط: واالنقباُض. ِخالف الَبْسط: القَْبُض :قبض

  .)3(كان ُمنْكَمشاً سريعاً

الديوان للداللة على العبوس مرة واحدة في " انقباض"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )مجزوء الكامل(             :والتجهم، إذ قال واصفاً الدهر

 هكـــــذا الـــــدهُر بأزيـــــاء
 

ــدوٍ ورواحِ   غـــــــــــــــ

ــواح ــيٍد، فــــــ  ونَشــــــ
  

 )4(، وانْشـــــــراحوانِقبـــــــاضٍ 
  

فقد شبه الشاعر الدهر بإنسان يصاب بالسعادة تارة، والعبوس والحزن تارة أخرى لذلك حصلت 

  .تها الخاصة من خالل هذا التصوير الذي رسمه الشاعرهذه اللفظة على دالل
  

يقال جاءت العرُب قاطبةً، إذا جاءت  - القاف والطاء والباء َأصٌل صحيح يدلُّ على الجمع :قطب

تََزويِّ ما بين العينين، عند العبوس، يقال رأيته غضباَن قاطباً، وقَطََب : ، والقُطوُب)5(بأجمِعها

  .)6(يه، وعبس، وكلح من شرابٍ وغيرهزوي ما بين عين: َيقْطُُب

تسع مرات بحيث وردت لدالالت مختلفة، فنجده " قطوب"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

                :يستخدمها لداللة العبوس والتجهم فقال شاكياً محزوناً
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  )الخفيف(

ــي  ــول قلب ــن ح ــجون م ــرفُّ الش  وت
 

ــة،   ــكون، وهيبــ ــوبِبســ  )1(وقطُــ

 133:لمفردة بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة، وتكررت للداللة نفسها صنالحظ أن هذه ا

  .من الديوان

  )الخفيف(              :كما استخدم هذه المفردة لداللة الغموض فقال مخاطباً الليل

ــة  ــَك الكئيبــ ــفَ أْعماِقــ  -خَلْــ
 

ــّدهور، ذاتَ   ــالُل ال ــاُب ِظ ــوبِتنس  )2(قُط

كن خالل السياق وردت لداللة الغموض، الستغالق سرها، حيث فكلمة القطوب تعني العبوس، ول

  .يصعب تحديد اللون في الظالل التي تنساب من أعماق الليل الكئيب

  )الخفيف(        :كما جاءت لداللة التشاؤم فقال مخاطباً الليل واصفاً الحياة

 ال يغُرَّنَّــــَك ابتســــاُم بنــــي
 

 األرضِ، فخلفَ الشُعاعِ لَذَُع اللهيـب  

ــ ــاةَ أن ــدري أّن الحي ــوٌب-ت ت ــاةُ   قُط ــا حي ــوٌب، فم ــوبِوخُط  )3(؟القُط
  

نالحظ أن االستفهام جاء لالزدراء من الحياة، فالشاعر يخبر بأن الحياة كلها هم وغم وعبوس 

  .وهذه نظرته لها، إذ تعكس مدى تشاؤمه إلى حد بعيد

كما جاءت لداللة الهم من الديوان،) 89: (وتكررت هذه المفردة مرة واحدة للداللة نفسها، ص

  )الخفيف(                     :والشدة فقال مخاطباً عذارى الجمال

ــوال   ــالقبرِ، ل ــُب ك ــوُد الّرحي  والوج
 

ــن    ــيَن م ــا تَُجلَِّ ــوبِم ــود قُط  )4(الوج

للداللة نفسها كما جاءت لداللة السواد ) 132(وتكررت هذه المفردة مرة واحدة في الديوان ص 

  )المتقارب(           :لى لسان الفيلسوف الذي يعلمه أبياتاً من الحكمةوالظلمة، فقال الشاعر ع

ــم  ــْن ل ــوُبوَم ــُه قُط ــدَّياجير َيُرْع  ال
 

ــد   ــباح الجديـ ــبِطْ بالصـ ــم يغتـ  )5(لـ

فعندما أضاف قطوب أصبحت هذه المفردة مجاز الظلمة والسواد، فالذي ال يخاف الليل وظالمه 

  .الصباح ال ُيسر بقدوم الصباح، أي ال يشعر بجمال

نالحظ في خالصة تحليل ألفاظ هذه المجموعة أن أصول هذه األلفاظ ومشتقاتها تتشابك بعضها 

مثالً لوجدنا " جهم"مع بعض لتعطي معنًى جامعاً هو العبوس والتّجهم، فلو أخذنا األصل اللغوي 

غير اللون أنه يدل على خالف البشاشة أو الغلظة، وكذلك سهم الذي جمعه سهوم تعني الضُّمر وت
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وذبول الشفة، وهذا يكون نتيجة الغضب المؤدي إلى العبوس، ومثلها العبس الذي يدلُّ على 

الغضب، أما قطب فتعني االنكماش، وقطب الذي جمعه قطوب هو زوّي ما بين عينيه لداللة 

الغضب والعبوس، ونظراً اللتقاء هذه األصول في معنًى عامٍ جامع تكونت مجموعة أطلق عليها 

  ).مجموعة العبوس(

  
  

  ألفاظ األلم: المجموعة الثالثة عشرة
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، وتعود إلى ثمانية أصول، وقد جاءت هذه األلفـاظ  

في سياقات مختلفة، اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لدالالته المعجمية، وهذه 

  ).، ولوع، ووجعألم، وجوى، وزفر، وسوأ: (األصول هي

المؤِلُم : الَوَجعًُ، والجمع آالٌم، واألليُم: اَأللُم. )1(الهمزة والالم والميم أصل واحد، وهو الوجع  :ألم

: والتّـَألُم . وتَألّم فالن إذا تَشَكى وتََوّجع منـه . الذي يبلغ إيجاعُه البلوغ: والعذاب األليُم. الموجُع

  .)2(من باب َسِفه رأيه: َبطْنَه وَأِلَم. اإليجاُع: التوجع واإليالُم

  

تألَّم ثالث مرات في الديوان وتؤلم مـرة  : (وقد استخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة هي

واحدة، واأللم ثالث عشرة مرة، واآلالم خمساً وعشرين مرة، وجهنم األلم مرة واحدة، واأللـيم  

  ).مرتين، ومؤلم مرتين، وصيحة اآلالم مرة واحدة

للداللة على اليأس والضجر من جهة، والتوبيخ والتقريع من جهـة  " تتّألم"استخدم الفعل  إذ نجده

  )الرمل(                    :أخرى، فقال

ــتك   ــوش وناش ــك الوح ــت ب  وأطاف
 

ــم    ــطرب ولـ ــم تضـ ــألّمفلـ  )3(تتـ

فالشاعر يحاول استثارة شعبه ضد المستعمر، ولكن دون جدوى حيث صور المحتـل بصـورة   

ي تنهش أجسادهم، ولكّنها لم تنفعل أو تتوجع، وكأن ذلك الشيء اعتاد عليه الوحوش المفترسة الت

  .الشعب، وهذا ما أضجر الشاعر وأيـأسه

             :فقال -كما ورد هذا الفعل لداللة الشكوى والتحّزن في إطار حديثه عن الحياة

  )البسيط(

ــْن  ــألّْمفَم ــته  تَ ــرحْم َمضاَض ــم ت  ل
 

ــِه الق    ــزْأ ب ــم ته ــد ل ــن تجلّ ــُموم  )4(م
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فما على اإلنسان إال الصبر حتى  -ألنها ال تصغي إليه–فالشاعر ينصح بعدم الشكوى من الحياة 

يصل إلى ما يريد، ونالحظ أن هذه المفردة التي استخدمت لداللة الشكوى قد اسـتعمل العـرب   

  .مثلها، حيث قيل إذا تألم فالن من فالن، اشتكى وتوّجع منه

  )الخفيف(         :جاء مرتين للداللة على الحزن واالمتعاض من شعبه، فقال" تألم"بينما نجد الفعل 

ــتُ ــي  فَتَألّمـ ــكتُ آالمـ ــمَّ أسـ  ثُـ
 

 )1(وكفكفــتُ مــن شُــعوري وَحســي    

فالشاعر حزين ممتعض من شعبه، ألنه غبي يكره الحقيقة أو ال يريد أن يبصرها كما ذكر فـي  

نه وامتعاضه في الوقت نفسه، إذ اكتسـبت هـذه   فكان ذلك سبباً في حز. أبيات سابقة لهذا البيت

كمـا  . من الديوان للداللـة نفسـها   101: المفردة داللتها الجديدة خالل السياق وتكرر الفعل ص

  ).233: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر للديوان ص( وردت كلمة اآلالم للداللة نفسها، 

  )المتقارب(                   :فاً الزهرةلداللة الذبول والضعف فقال واص" تؤلم"واستخدم كلمة 

ــام ــات الغمــ ــا غاديــ  وترِهُبهــ
 

 )2(كـــل ريـــحٍٍ عصـــوف وتُؤِلُمهـــا 
 

فالشاعر يصف الزهرة بالخوف ففي الصباح يغمرها الضباب، وتؤلمها الرياح، وهذا يعنـي أن  

أن هذا الرياح الشديدة يمكن أن تؤذي هذه الزهرة بكسرها و إضعافها وذبولها، ومن هنا نالحظ 

العائد على الزهرة اكتسب داللة مغايرة للّداللـة األصـلية   " الهاء"الفعل عندما رفع بعده ضميراً 

لالطالع على مزيد من ذلـك ُينظـر   ( كما وردت كلمة اآلالم للداللة نفسها، . خالل هذا السياق

  ).233:للديوان، ص

  )الرمل(          :اصفاً حُبه، فقالللداللة على العيون المحزونة و" األلم"واستخدم الشاعر كلمة 

ــا  يســـكب الُحـــّب بألحـــان الوفـ
 

ــن      ــين جف ــّدْمع ب ــاً بال ــْمباكي  )3(األل

حيث ال يمكن البكـاء ونـزول   " جفن"نالحظ أن هذه المفردة اكتسبت هذه الداللة إلضافتها إلى 

د الذي أصـابه  هي كناية عن الحزن الشدي" باكياً من جفن األلم"الدمع إال عن طريق العين، فجملة

جراء ُبعد المحبوبة عنه، وبذلك اكتسبت هذا المعنى داخل هذا السياق، ونجدها في بيـت آخـر   

  )الرمل(              :جاءت للداللة على نار العشق، فقال

ــُب   ــي، ولهي ــمِقَّبلَتْن ــِكبِ   اَأللَ ــْدَمِعها الُمنَْس ــي َم ــّر ف  )4(الم
 

ة بلهيب النار، وهذا التشبيه الذي عقده الشاعر نالحظ تشبيه الشاعر انسكاب العبرات من المحبوب

ممكن، ألن قطرات الدمع التي تنسكب من العين يكون فيها شيء من الحرارة أو السخونة أثنـاء  
                                                 

 .149: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .113: المصدر السابق، ص) 2(

 .53: المصدر السابق، ص) 3(

 .113: المصدر السابق، ص) 4(



 130

تساقطها، فعندما قَّبلت الشاعر وأحس بها، رآها كأنها لهيب نار، ومن هنا اكتسبت هذه المفـردة  

  .اللة المعجميةداللة خاصة خالل هذا السياق، مغايراً للّد

  )الرمل(     :لداللة الحزن والكآبة والحسرة الممزوجة بالتعب، فقال" ألم"كما استخدم الشاعر كلمة 

ــي صــوتُ الظــالم  ــد جّرعن ــاًفلق  ألَم
 

ــاةْ  ــْرَه الحيـــ ــي كُـــ  )1(علّمنـــ

 فالشاعر يرمز للظّالم بالقسوة والشدة فقد جعل له صوتاً شديداً، فشبهه بإنسان ذي قسوة يجبـره 

  .على تجّرع الحسرات والكآبات التي تؤدي بدورها إلى مرارة ووجع دائم لدى اإلنسان

، كما )153-94-70: (وتكررت هذه المفردة ثالث مرات في الديوان للداللة نفسها في الصفحات

للداللة ) جهنم األلم، واآلالم خمس عشرة مرة، وصيحة اآلالم مرة، واألليم مرة: (وردت كل من

  ).2لالطالع على مزيد من أرقامها في الديوان ُينظر إلى المعجم صفحة ( نفسها، 

  ":أيها الليل:للداللة على الشدة والقسوة، فنراه يقول في قصيدة "  األلم"واستخدم الشاعر كلمة 
  )الخفيف(

ــن    ــاة، م ــوى الحي ــمِتتلّ ــؤ ألَ  الب
 

 )2(س، فتبكـــي، بلوعـــة ونحيـــب   

هذه المفردة داللة القسوة والشدة، وهي داللة خاصة عّبر  فعندما أضاف البؤس إلى األلم اكتسبت

لالطالع علـى  ( للداللة نفسها مرة واحدة، " األليم"كما وردت كلمة . عنها الشاعر داخل السياق

كما جاءت لداللـة القلـوب المجروحـة المكسـورة     ). 192: مزيد من ذلك ُينظر للديوان، ص

  )البسيط(                          :الخاطر، فقال

ــَرفَ  ــُمَوَرفْ  الــّدامي بأجنحــة  األلَ
 

ــدم     ــزُن والنّ ــب وأنَّ الح ــن اللهي  )3(م

إذ شبه الشاعر قلبه المجروح بالطائر المحلّق بأجنحته، يصرخ ويئن مـن األلـم علـى سـبيل     

االستعارة المكنية، وهذا يدلل على تصوير قلبه بالطائر، لذلك تغيرت داللة هذه الكلمة من معناها 

  )البسيط(         :كما جاءت لداللة الجراح فقال. بة داللة جديدة خالل هذا السياقالمعجمي مكتس

 أنتَ، أنـتَ الِخَضـُم الّرْحـُب، ال فـرحٌ    
 

 )4(ألَـمُ َيْبقى علـى َسـطِْحَك الطـاغي، وال     

نالحظ عودة الشاعر هنا بالقلب إلى دائرة الزمن الساعي، ويجعله إياه، ال لون لـه وال رائحـة،   

إال باطٌل في النهاية، فيشوب شعره زهدية باكية، تدنيه من عبثية الوجـوديين وعدميـة   وال مجد 

  .، لذلك اعتبر قلبه بحراً واسعاً يمسح بمائه كل األفراح والجراح)5(الدادائيين
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  )الخفيف(        :كما جاءت لداللة التعب واإلعياء الشديد، فقال واصفاً القلب

 )1(ويشْــقى بعيشــه المنكــوِدالمــرِّ، -أللــمِيــرزح القلــب فيــه بــا
 

فالشاعر تحدث في أبيات سابقة عن ضالل النفوس، حيث تجعل القلب لشدة ضاللها يـرزح أو  

كما . يسقط بحيث يصبح غير قادر على االستواء من هزال وتعب، ُيشقي حياته غير المحظوظة

  )البسيط(                :جاءت لداللة البؤس والمصائب، فقال واصفاً الدنيا

 ْرجو الّسعادة، يا قلبـي، ولـو ُوجِـَدت   تَ
 

 )2(ألـمُ في الكَـْونِ لـْم َيشْـتَِعْل ُحـْزٌن وال      

الـذي  ) لو(فطلب السعادة مستحيل في هذه الدنيا، كما يقول الشاعر، ألنه استخدم حرف الشرط 

ه قهراً يفيد االمتناع واالستحالة، كما نالحظ تشبيه الشاعر لألحزان واآلالم بالنار التي تحرق قلب

  .وألماً، لذلك اكتسبت داللتها الجديدة خالل هذا النص

  .من الديوان) 84(وتكررت هذه المفردة مرة واحدة في الديوان للداللة نفسها في صفحة 

  )الرمل(         :كما جاءت للداللة على التشاؤم وترك األحزان واصفاً صباحه الجديد، فقال 

ــّردى  ــاج الـــ ــي ِفجـــ  فـــ
 

ــتُ   ــد دفنــــ ــقــــ  ْماأللَــــ

 ونثـــــــرتُ الـــــــدموعْ 
  

 )3(لريــــــــاح العــــــــدم  
  

فال يمكن لأللم أن يدفن إال عن طريق المجاز، فتشبيه الشاعر األلم بإنسان يـدفن، دليـل علـى    

وداعه له وتركه، وبذلك يقاس عليه انزياح الداللة، فالشاعر نقل داللة الكلمة من الوداع الحقيقي 

  .لإلنسان، إلى وداع األحزان وتركها

خمساً وعشرين مرة لدالالت مختلفة، إذ جاءت للداللة على تكُيفـه  " اآلالم"الشاعر كلمة  واستخدم

  )الرمل(                  :مع اليأس واألسى في ظل واقعه المرير، فقال

ــيم   ــاتَ الجح ــاح، أن ــا ص ــي ي  غنّن
 

 )4(اآلالْمواســـــــــــــــقني  

ن الشاعر أصبح يطـرب  فالشاعر يطلب من الشعر أن يسمعه غناء األحزان، ويسقيه اآلالم، وكأ

لهذه األصوات، وُيروي عطشه من األحزان واآلالم، وهذا ُيشعرنا بأن الشاعر تأقلم تحت وطـأة  

الهموم اليومية التي يتعرض لها، وإالّ كيف يشبه الشاعر اآلالم بشراب يريد ارتشافه، لذلك فهذا 

  .الذي أعطى تلك المفردة داللتها الخاصة داخل البيت
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اآلالم خمس عشرة مرة، وصيحة اآلالم مرة، وجهنم األلم مـرة، واأللـيم   (الً من كما استخدم ك

، لداللة الحزن واألسى والعذاب، إذ قال مستخدماً كلمة اآلالم أثناء حديثه عن السـآمة مـن   )مرة

  )المتقارب(                           :الدنيا

ــٌد،   ــٌب، وحيــ ــِهكئيــ  بآالمــ
 

 )1(وأحالمــــه، شــــْدُوُه االنتحــــاْب 

كما جاءت لداللة اإلحباط البائس من . عر يمضي كئيباً وحيداً بأحزانه وأحالمه وهو ينتحبفالشا

  )الخفيف(                                 :شعبه، فقال

ــكَتُّ   ــم أسـ ــتُ، ثـ ــيفتألمـ  آالمـ
 

 )2(وكَفْكَفْــتُ مــن شُــعوري وِحّســي    

أللم ليس له صًدى نالحظ أن غباء الشعب، جعل الشاعر يتألم، ولكن سرعان ما اكتشف أن هذا ا

  :كما جاءت لداللة جحيم االستعمار وظلمه، فقال. عند الشعب، فُأحبِطَ الشاعر وَأخْمد آالمه
  )الخفيف(        

ــيم    ــي جح ــى ف ــعيفٍة تتلّظ ــعوب ض ــا  اآلالموش ــاً فعام  عام
 

ــن  ــُر م ــوم َيْعِص ــوّي الظل ــاوالق ــّداما آالِمَه ــذةً وُم ــوِد لَ  )3(الّس
  

داللة الدَّم فالشاعر يصور عذاب الشعوب الضعيفة على يد المسـتعمر،  وفي البيت الثاني جاءت ل

فقد يجعل من دمائها خمراً يسكر به، بعد أن يقوم بقتل النفوس، وهذا يعكس مدى كره الشـاعر  

  .للمستعمر

       :كما جاءت لداللة الغضب والشعور المحموم، أثناء وصفه تفاوت الحظوظ في الحياة

  )الكامل( 

 ناديــتُ الكواكــب ســاخطاًففــي الليــل 
 

 )4(واآلراب اآلالممتـــــــــــأّجج  

فَغََضُب الشاعر كبير ملتهب، إذ شبه غضبه بالنار الملتهبة التي تحرق صدره لما في هذه الـدنيا  

  .من انتفاء للعدالة، لذلك اكتسبت هذه المفردة داللتها داخل هذا السياق

  :لمستعمر، فقال واصفاً شعبه المتجمدكما جاءت لداللة الفجائع والمصائب التي يقوم بها ا
  )الخفيف(

ــواءٌ  ــٌب خَـ ــتٌ، وقلـ ــٌر مّيـ  ُعُمـ
 

 )5(اآلالُمودٌم، ال يثيــــــــــــره  
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وكأن الشاعر يحاول إيقاظ شعبه مما يفعله المستعمر من قتل ودمار وتخريب، ولكن الشعب في 

جـرائم المحتـل   خالل هذا النص عن ) اآلالم(غفلة، ال ُيثيره شيء مما يحيط به، فعّبرت كلمة 

            :كما جاءت لداللة اإلذالل فقال. بشتى أنواعها ومن ذلك اكتسبت داللتها الجديدة

  )الطويل(

 أرى المجــَد معصــوَب الجبــينِ ُمجــدَّالً
 

ــِك    ــى َحَس ــّدمُ اآلالمِعل ــرُه ال  )1(، يغم
  

وّضاحاً يهـُب  فالشاعر يأسف لمجد بالده المجدَّل المتروك أو الرابض على األرض، بعدما كان 

تشبيه معكوس والتقدير اآلالم كالحسك وهو الشوك المتـروك  " حسك اآلالم"، فعبارة )2(إلى الُعلى

  .على األرض ال قيمة له وهذا كناية عن الذل الذي وصل إليه شعبه

          :للداللة على نفسه المتعبة المرهقة، فقال" اآلالم"كما جاءت كلمة 

  )الكامل(

ــُد الحـــّي المقـــد ــاالمعبـ  س ههنـ
 

 )3(واآلالمِيــــا كــــاهن األحــــزانِ  
  

فالشاعر يصف نفسه بكاهن األحزان، ثم عطف اآلالم على كاهن األحزان، ونحن نعلم أن حرف 

ترمز لنفسه المتعبة، وبذلك يكون االسم المعطوف " فكاهن األحزان"يفيد المساواة، " الواو"العطف 

  ".الواو"طف يرمز للداللة نفسها، طالما وقع بينهما حرف الع
  

          :للداللة على حرارة الحّب ولهيبه، فقال" مؤلم"كما استخدم كلمة 

  )الرمل(

 فتواعــــدنا، وكــــلٍّ قلُبــــه  
 

ــيم    ــي جحـ ــؤلمٍفـ ــبُمـ  )4(، ملتهـ

فعندما افترقا بعد الوداع كانا يتبادالن حرارة الفراق الملتهب التي خرجت من أعمـاق نفسـين   

كما جاءت لداللـة  . إلى الجحيم" األليم"ه الداللة هو  إضافة اكتويا بنار الحرمان، والذي رشّح هذ

  )الكامل(                  :التحسر واألسى، فقال

ــدْ  ــم َيُع ــا ل ــى م ــاً عل ــوح منتحب  فين
 

ــاراً   ــاًإال اّدكــ ــدُد ُمؤِلَمــ  )5(يتجــ

  .فالشاعر يتحسر ويتأسى على مجد بالده الذي ضاع، حيث أصبح ذكريات من الماضي
  

                                                 
 .252: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .50: ، الحاشية، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 2(

 .241: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .53: المصدر السابق، ص) 4(

 .112: المصدر السابق، ص) 5(
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كل داء يأخـذ فـي البـاطن ال    : الَجَوى. قة وشدة الَوْجِد من عشق أو ُحْزنالُحْر: الَجَوى :جوى

. كرهـه : هو داٌء يأخذ في الصدر، وَجوَِي الشيء َجـًوى وأْجتَـواه  : ُيْستَْمَرُأ معه الطعام، وقيل

  .واجتويتُ الَبلَد إذا كرهتَ الُمقام فيه وإن كنت في ِنعمة

، لكل منهما داللـة مختلفـة،   )الجوى، الُمجتوى(: واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين هما

  )الرمل(                                   :فقال

 والّصــبر انــدثر -كيــف لــي بالصــبر
 

ــدام    ــت أق ــوىتح ــد  الَج ــا اتّقَ  )1(أم

للداللة على شّدة الَوْجِد من عشق أو ُحْزن، ألن صبر الشاعر ) الجوى(حيث جاءت هذه المفردة 

كما . إلى الحزن آالماً وبذلك لم تخرج هذه الداللة عن معناها المعجمي غُيِّب واندثر، وزاد الحّب

  )الكامل(                   :فقال" المجتوى"استخدم الشاعر كلمة 

ــديم   ــمِ الق ــى رَِم ــا عل ــوىيحي  الُمْجتَ
 

ــابي    ــاد الخ ــم الرم ــي َحم ــّدود ف  )2(كال

وهنا يعكس . )3(ُيكره المقام بهفقد جاءت للداللة على المكروه المذموم، والمعنى في األصل للبلد 

  .حالة االكتئاب عند الشاعر نتيجة حياة شعبه التي ال طائل منها
  

أحدهما يدل على ِحمل، واألخـر يـدل علـى صـوت مـن      : الزاء والفاء والراء أصالن :زفر

ةُ، والجمـع  الّزفَْر: واالسم. أن يمأل الرجل صدره غّماً هو َيْزفُر به: الزَّفُْر والَزفِيُر. )4(األصوات

  .)5(اغتراق النّفسِ للشِّدَّة: الّزفُْر من شدة األنين وقبيحه، الزَِّفير. َزفَراتٌ

جمع زفرة مرتين في الديوان، فقـال متغنيـاً   " زفرات"وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                                :بآالمه النفسية

ــي   ــي تَْبك ــا، وه ــي رأيتُه ــَر أنّ  غَْي
 

ــي   ــت بمهجتــ ــراتُفأفاقــ  )6(الزَّفَــ
 

فقد جاءت هذه المفردة للداللة على الحزن العميق والتنّهد بشدة، ألنه رأى الحياة تبكي فـانغمس  

  .في التنهيدات

  )مجزوء الكامل(     :كما جاءت للداللة على األنفاس الحارة المتلوعة، فقال واصفاً قلبه

ــب  ــي قلــ ــا قلبــ ــتَ يــ  أنــ
 

ــجته   ــراتْأنضـــــ  )7(الزَّفَـــــ
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ونالحظ تكرار كلمة قلب يعكس انفعاالته النفسية التي حطمت قلبه، وجعلته ُمتلوِّعاً يتنفس بزفير 

  .حار نتيجة هذا القلق واالنفعال

وجع القلب من المرض والحب، والحزن، وقيل هـي ُحْرقـةُ الُحـزن والَهـوى     : اللّوعةُ :لوع

للداللة على الحزن والحرقة واألسى، " ةلوع"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة . )1(والوجد

  )الخفيف(                            :حيث قال شاكياً ظلمة الحب

ــب  ــا الح ــي ! أيُّه ــرُّ بالئ ــت س  أن
 

 وهمـــومي، وروعتـــي، وعنـــائي   

ــذابي  ــي، وعـ ــولي، وأدمعـ  ونحـ
  

ــقامي،   ــْوَعتيوسـ ــقائيولَـ  )2(، وشـ
  

قلقه واضـطرابه مـن الحـب،    نالحظ حشد هذه المتضادات من األلفاظ تعكس حيرة الشاعر و

لالطالع على مزيد من . ( وتكررت هذه الكلمة في الديوان ست عشرة مرة للداللة السابقة نفسها

  ).57: ذلك ُينظر للمعجم ص

  .، والجمع أوجاع)3(اسٌم يجمع المرض كلّه: الواو والجيم والعين كلمة واحدة، هي، الَوَجَع :وجع

توجُّع مرتين، أوجاع تسع مرات، ومتوّجـع  : (ات عدة هيواستخدم الشاعر من هذا األصل مشتق

للداللة على األلم والحسـرة حيـث   " تََوجُّع"إذ نجد أن الشاعر استخدم كلمة ). مرتين في الديوان

  )مجزوء الكامل(                                     :قال

 ال تجــزع أمــاَم تَصــلّب الــدهر الهصــورْ    ! يــا قلــب 
 

 )4(هـــزأت بصـــرختَك الـــدهور تََوُجَعـــاًفـــإذا صـــرختَ 
  

فقد صور الشاعر قلبه بإنسان يصرخ من شدة أوجاع الحياة ومتاعبها، ولكن ال حياة لمن تنادي، 

وتكـررت هـذه   . بل على العكس من ذلك هناك سخرية واستهزاء لصيحات هذا القلب المتوجع

مزيد مـن ذلـك ُينظـر    لالطالع على . ( المفردة مرة واحدة في الديوان للمعنى الداللي السابق

  ).68: للمعجم ص

  )الخفيف(                    :فقال" أوجاع"كما استخدم الشاعر هذه المفردة بصيغة الجمع 

 مهجـــة، عـــذّبتها أوَجـــاُعتلـــك 
 

ــس    ــاف نح ــاة أطي ــيم الحي ــي جح  )5(ف

فقد جاءت هذه المفردة للداللة على الغُصص واللوعات واآلالم فالحياة كما يقـول الشـاعر لـم    

وتكررت هذه . تخلّف له سوى اآلالم واللوعات، ومن هنا اكتسبت هذه المفردة داللتها من السياق

                                                 
 .254: ، ص13، ج لسان العربابن منظور، ) 1(
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لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر . ( المفردة في الديوان ثماني مرات جاءت لداللة األلم السابقة

  ).68: للمعجم ص

  )الكامل(      :للداللة على األلم والعذاب فقال" متوّجع"كما استخدم الشاعر كلمة 

ــاعداً  ــاً صـ ــت أنينـ ــا كانـ  فلربمـ
 

ــن    ــل م ــي اللي ــعٍف ــورُِمتَوّج  )1(، مقه

نالحظ أن الليل هنا رمٌز للبؤس والشقاء، واسم كان ضمير مستتر عائد على دموع الفجـر فـي   

بيت سابق، لذلك نرى الشاعر يصور الفجر بإنسان له دموع تتساقط بشدة وكثرة لكثـرة آالمـه   

  .بت هذه المفردة داللتها الخاصة في السياقوقهره، ومن هنا اكتس

  )الخفيف(          :كما جاءت للداللة على انتقاص الشاعر وسخريته من العقل اإلنساني، قال

 والعقــُل، رغــم مشــيبه ووقــاره   
 

ــغير      ــّد ص ــام جِ ــي األّي ــا زال ف  م

ــي ــي.. يمش ــاح، فينثن  فتصــرعه الري
  

 )2(، كالطـــائر المكســـور ُمتوّجعـــاً 
  

تبر العقل على الرغم من بلوغه الحكمة قاصراً في تبصُّر الحياة، إذ يصوره كالطفـل  فالشاعر يع

الصغير الذي تصرعه الرياح، فيسقط متألماً كالطائر المكسور الذي ال يستطيع الطيران، لـذلك  

  .هو يسخر من هذا العقل وينّحيه جانباً

موضوعاً وال نلقاه متألماً جاعالً  نالحظ أن األلم منتشٌر في شعر الشابي فقلما نجد الشابي يطرق

  .)3(مغزى موضوعه األلم، وما ذلك إال ألن الشاعر ألطف الناس حساً، فكان ألمه أشد من ألمهم

  .)3(ألمهم

موت حبيبته، وموت أبيه ومرضه ومأسـاة  : ويمكن أن نلخص ألم الشاعر في أسباب ثالثة هي

عن آالمـه وحزنـه، وإذا مـا عـدنا     بالده، ولذلك وجدنا  ديوانه مليئاً بهذه األلفاظ التي تعبر 

لمجموعة ألفاظ األلم وأخذنا أصولها ومشتقاتها لوجدناها تدور في فلك الداء واألنـين والحـزن   

العميق والتي سببت لشاعرنا آالم بدنية ونفسية ظهرت في صدى شعره بكل وضوح في قصـائد  

  ).اظ األلمألف: (فقمنا بحصر هذه األلفاظ وزجها داخل مجموعة واحدة تسمى. شتى
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  ألفاظ الكذب: المجموعة الرابعة عشرة
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، وقد جاءت هذه األلفاظ في سياقات مختلفة، اكتسب 

بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها األخر في إطار الداللة المعجمية، إذ كان لهذه األلفاظ سبعة 

  )، وبهت، وخدع، وَضلََلَأفََك، وخلق، ودجل، وكذب: (أصول هي
  

الهمزة والفاء والكاف أصل واحد يدلُّ على قلب الشيء وصرفه عن جهتـه، يقـال ُأِفـَك     :َأفََك

. )1(الكذب، وأفكتُ الرَُّجل عن شيء، إذا َصرفته عنـه : وَأِفك الّرجُل، إذا كذَب، واإلفك. الشَّيُء

þθä9$#): (قال تعالى s% $ oΨoKø⁄Å_r& $oΨs3 Ïùù'tGÏ9 ô⎯tã $ uΖÏF oλ Î;#u™()2(جمع األفَاُك: ، اإلفُك)3(.  

كلمة اإلفك لداللة  ) َأفََك(ووردت كلمة اإلفك مرتين في الديوان، حيث استخدم الشاعر من األصل 

  )الخفيف(                   :الكذب والزيف، فقال

 وبعيداً عن المدينـة، والنـاس، وبعيـداً عـن لغـو تلـك النـوادي       
 

 )4(ومـن ذلـك الُهـراء العـادي     ِكواإلفـفهو من َمعـدن السـخافة   
  

سيذهب الشاعر بعيداً عن لغو المدينة وهرائها، وبعيداً عن التجمعات الثقافية ذات الكالم الفاسد، 

ألن ذلك كله أصبح كذباً وزيفاً، وُهراء حيث نرى الشاعر انتقل بالداللة من معنى الكذب العادي 

فها وعجزها، وهذا بدوره أكسب الكلمة إلى كذب الثقافات والحضارات، وذلك كناية عن ضع

  . داللة أوسع وأشمل من الداللة المعجمية

        :للداللة على رجس الناس وفسادهم فقال" إفك"كما استخدم الشاعر كلمة 

  )الخفيف(                        

ــاَءه     ــد غَب ــا أش ــه م ــالي، فللّ ــل الع ــال الجب ــيء، يط  !وقم
 

 )5(ة، ودنــاءة، وقّحــإفــٌك: ودنــيء، تاريخــه فــي ِســجّل الشــر
  

فالشاعر يستغرب من أناس ذات وضاعة يحاولون التطاول والتكبر والصلف، وتاريخهم حافل 

بالكذب وقلة الحياء والدجل، لذلك استخدم الشاعر كلمات مثل اإلفك والِقَحة والدناءة تعكس مما 

  .وصل إليه المجتمع من فساد وشرور
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الكذب، وخَلق : ء على مثال لم ُيسبق إليه، والخَلْقُابتداع الشي: والخَلْقُ في كالم العرب :خلق

β÷: (، قال تعالى)1(ابتدعه: الكذب واإلفك يخلُقه وتخلَّقَه واخْتَلَقَه وافتراه Î) !#x‹≈yδ ωÎ) ß,è= äz 

t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$#()2(فمعناه كِذب األولين ،)3(.  

زوير الحقائق والبشاعة للداللة على النفاق وت" اختالق"وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

                             :فقال

  )المجتث(

 اخْـــــِتالٍقالكــــوُن كــــوُن   
 

ــتالسْ   ــَجٍة واخـــــ  )4(وضـــــ

اكتسبت داللة خاصة في السياق وهي داللة النفاق " اختالق"إلى " كون"نالحظ أن إضافة كلمة 

  .وقلب الحقائق، وهذا يدل على فساد المجتمع وانحرافه وهو ما ال يريده الشابي
  

  

  

وَدَجل الرجل وَسَرج، . )5(الدال والجيم والالم أصٌل واحد مقاٌس، يدل على التغطية والِستْر :دجل

: كَذََب، وهو من ذلك ألن الكذب تغطية، وبينهم َدْوَجله وَهْوَجلَة وَدْوَجرة وَسْرَوَجة: وهو َدجَّال

الون، وقيل ُسمَي بذلك ألنه وكل كَذّاب فهو دّجال، وجمعه َدجَّ. وهو كالم ُيتناقل وناس مختلفون

  .)6(يستر الحق بكذبه

            :للداللة على الكذب والخداع، فقال" الّدَجُل"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )البسيط(

 ففـــي التَّماجـــد تمويـــٌه وشَـــْعَوذَةٌ
 

ــدرُِك    ــا ال ُي ــة م ــي الحقيق ــّدَجُلوف  )7(ال

نها كالمشعوذين الذين يزيِّنون أكاذيبهم على الناس، بحيث فالتماجد والتفاخر تزوير للحقائق بتزيي

" َدَجل"ترى العين بغير ما هو عليه، أال وهو الكذب والخداع، نالحظ خالل هذا السياق أن كلمة 

  .بقيت لداالتها المعجمية ولم تنحرف عنها إلى معنى مجازي يكسبها داللة خاصة
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 .140: ، ص5، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .54: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .328: ، ص2، ج مقاييس اللغةابن فارس، ) 5(

 .219: ، ص5، جلسان العربابن منظور، ) 6(

 .60: ، صالديوانالشابي، ) 7(
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لى خالف الصِّدق، وتلخيصه أنّه ال يبلغ نهاية الكاف والذال والباء أصٌل صحيح يدل ع :كذب

ω tβθãèyϑ: (ومنه قوله تعالى. )2(ِكذاٌب: ويقال َيكِذب. )1(الكالم في الصِّدق ó¡ o„ $ pκÏù # Yθøós9 Ÿωuρ 

$ \/≡¤‹ Ï.()3(ًتََوهَّم األمر بخالف ما هو به: وكَذََب الرْأي. ، أي كذبا)4(.  

فقال ) ِكذاب مرتين، ومكذوبةٌ مرة واحدة: (هماوقد استخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين 

  )الرمل(                   ":ِكذاب"الشاعر في قصيدة الطفولة مستخدماً كلمة 

 )5(لــم تمــش فــي دنيــا الكآبــة، والتعاســة، والعــذابْ      
 

ــن     ــة م ــي الحقيق ــا ف ــوائها م ــى أض ــرى عل ــذَاْبفت  )6(ِك
  

تمش في دنيا الكآبة والعذاب لترى على  حيث جاءت للداللة على الكذب والخداع، فالطفولة لم

ضوئها ما في الحقيقة من خداع، ونالحظ هنا أن الداللة بقيت بمعناها المعجمي، ولم تكتسب 

لالطالع على مزيد من . ( وتكررت هذه الكلمة مرة واحدة في الديوان للداللة نفسها. داللة جديدة

  ).54: ذلك ُينظر للمعجم ص

للداللة على الغش والخداع التي تقوم به الدول الكبرى تجاه الشعوب  "مكذوبة"كما وردت كلمة 

  )الكامل(                    :الضعيفة، فقال

 َمكْذُوبــــةٌأّن السَّــــالم َحقيقــــةٌ 
 

 )7(والعــْدُل فَلَْســفَةُ اللَّهيــب الخــابي    

والهدف فالسالم ال يمكن أن يكون حقيقياً إال إذا تعادلت القوى وغير ذلك بهتان وتزوير للحقائق، 

وفي هذا إشارة إلى انقالب المعايير . منه في المقام األول ليس العدل، بل تحقيق األمن للعدو

  .داللتها الخاصة في هذا السياق" مكذوبة"واختالل الموازين ومن هنا اكتسبت هذه المفردة 

. ْبَهتُ َبْهتاًالباء والهاء والتاء أصٌل واحد، وهو كالدَّهشَ والحيرة، يقال ُبهِتَ الرجُل ُي :بهت

  .)8(يا لَلَبهيتة، أي الكذب: يقول العرب. والَبْهتَةُ الَحْيَرةُ، فأما الُبْهتان فالكذب

مرة واحدة في الديوان للداللة على الكذب " الُبهتان"وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

                  :واالفتراء فقال

                                                 
 .167: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .38:، ص13، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .35: سورة النبأ، آية )3(

 .39-38: ، ص13، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .فاعلة مستتر يعود على الطفولة) تمش(الفعل ) 5(

 .107: ، صالديوانالشابي، ) 6(

 .249: المصدر السابق، ص) 7(

 .307: ، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 8(



 140

  )الكامل(

ــها  ــاة ورفُضـ ــاؤم بالحيـ  وإذا التشـ
 

 )1(والهــذيان الُبهتَــانِمــن  ضــرٌب 

وخالل هذا البيت نرى تحول مشاعر أبي القاسم، من حالة الِحداد والكآبة إلى الفرح بعد موت 

  .كناية عن رفض التشاؤم واإلقبال على الحياة" ضرٌب من البهتان"والده، ولذلك جاءت جملة 

نقص، : وخدع الرِّيقُ خَْدعاً. فََسد :وخدَع الشيُء خَْدعاً. إظهار خالف ما تُخفيه: الخَْدُع :خدع

  .)2(والخادع الفاسد من الطعام وغيره. وإذا نقَص خَثَُر وإذا خثر أنْتََن

  )الخفيف(   :للداللة على فساد المجتمع فقال" ِخداع"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

ــدهر   ــئ ال ــَداعُِمل ــد بالِخ ــم ق  ، فك
 

ــسِّ     ــام وقَ ــن إم ــاس م ــلّل الن  )3(ض

الشابي استاء من حال المجتمع المليء باألكاذيب والمفاسد، ولم يسلم من ذلك أحٌد حتى نال ف

قطاعات رجال الدين المسلمين والمسيحيين، فحملت هذه المفردة داللة الفساد والشرور، فاكتسبت 

داللة خاصة في السياق، لكن هذه الداللة مأخوذة من المنبع إذ قال أن الخدع والخادع يأتي 

  .معنى الفسادب
  

الضاد والالم أصٌل صحيح يدل على معنى واحد، وهو َضياع الشيء وذهاُبه في غير حقِّه  :َضلََل

ضد الُهَدى : والّضالل والضَّاللةُ. )4(وكل جائرٍ عن القصِد ضاٌل. ُيقال ضلَّ َيِضلُّ وَيَضّل، لغتان

  .)5(والّرشاد

:لة فساد رجال الدين في المجتمع، حيث قاللدال" َضلَّل"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 
  )الخفيف(                           

ــد   ــم ق ــداع، فك ــدهُر بالخ ــئ ال  ُمل
 

ــلَّل  ــسِّ    َض ــام وق ــنِ إم ــاس م  )6(الن

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر للمعجم ( وتكررت كلمة الضالل مرة واحدة للداللة نفسها، 

  ).39:ص

أفك، (عنى عام واحد، فلو أخذنا أصول هذه الكلمات نالحظ أن ألفاظ هذه المجموعة تدل على م

، ومشتقاتها لتبين أنها تدور في معنى الكذب )وخلق، ودجل، وكذب، وبهت، وخدع، وضلل

  .والخداع

                                                 
 .236: ، صالديوانبي، الشا) 1(

 29-28: ، ص5، ج لسان العربابن منظور، ) 2(

 .85: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .356: ، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 4(

 .56: ، ص9، جلسان العربابن منظور، ) 5(

 .85: ، صالديوانالشابي، ) 6(
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فالشاعر سئم من كذب الناس، وزيف حقائقهم، وخداع الشعوب، وإخفاء ضعفها وعجزها عن 

بعض األلفاظ التي تعبر عن ذلك، أليس هو مجاراة الحياة الكريمة، لذلك نجده يسقط في شعره 

  )الكامل(                      :القائل

 إن الســــالم حقيقــــة مكذوبــــة
 

 )1(والعــدل فَلَْســفَة اللهيــب الخــابي    
  

  ألفاظ السجن: المجموعة الخامسة عشرة
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، وقد جاءت هذه األلفاظ في سياقات مختلفة، اكتسب 

وكان لهذه األلفاظ ثالثة . الت جديدة، وبقي بعضها اآلخر في إطار الداللة المعجميةبعضها دال

  )أسر، وسجن، وكظم: (أصول هي

الهمزة والسين والراء أصٌل واحد، وقياٌس مطرد، وهو الحبس، وهو اإلمساك من ذلك  :أسر

ر أسيراً، وتقول أسيٌر، األسير، وكانوا يشُدونه بالقيد، وهو اإلسار، فسمي كلُّ أخيٍذ وإن لم يْؤس

وفي اللسان يقال أسيَر فالن إساراً واإلسار هو الرِّباطُ، . )2(وْأسرى في الجمع، وأسارى بالفتح

  .)3(شديد َعقْد المفاصل واألوصال: ورجل مأسور ومأطور. واالساُر المصدر كاألمر

  .ة المجازيةمرتين غلبت عليها الدالل" مأسور"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  :حيث جاءت مرة لداللة المعاناة والضعف اللذين يحسهما تجاه العصفور المقيد، فقال
  )الكامل(

ــوّدة    ــك م ــي إلي ــي قلب ــّرْد، فف  غ
 

ــائرٍ    ــّودة طـ ــن مـ ــورِلكـ  )4(َمأُسـ

  :كما جاءت لداللة االنطواء واالنزواء في إطار شكواه من ذوي األفكار الخبيثة، فقال

  )الكامل(                             

 وإذا حضـــرتُ جمـــوعهم الْفَْيتُنـــي
 

ــل    ــنهم كالبلبـ ــا بيـ ــورِمـ  )5(الَمأسـ

نالحظ انحراف داللة الكلمة من منبعها األصلي إلى المجازي، ولكن هذا االنحراف ليس بعيد، 

  .فالمأسور يكون منفرداً ومنعزالًً، والمنطوي أو المنزوي يكون منفرداً منعزالً
 

  

  

                                                 
 .249: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .107: ص ،1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 2(

 .104: ، ص1، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .119: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .120: المصدر السابق، ص) 5(



 142

المكان : والسجن. سجنته سجناً: ون أصٌل واحد، وهو الحْبس، يقالالسين والجيم والن :سجن

  .)2(َمْسجون، والجمع ُسَجناء وَسْجنى: ، ورجل َسجيٌن)1(يسجن فيه اإلنسان

) سجين مرتين، ومسجون مرة واحدة: (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات مختلفة هي

  )المتقارب(                    :فقال في المثال اآلتي لداللة األسر" سجين"حيث وردت كلمة 

 أتُنِْشـــُد صـــوتَ الحيـــاة الـــرخيَم
 

ــت   ــجِْيٌنوأنـ ــود َسـ ــذا الوجـ  )3(بهـ

ولكن الكلمة هنا اكتسبت معنى خاصاً باألسر، حيث شبه الدنيا بسجن كبير واإلنسان أسيرها، 

لمة سجين وتكررت ك.  فانتقلت الداللة من معنى يطلق على مكان معين، إلى معنى أشمل وأوسع

  ).29: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر للمعجم ص. ( مرة واحدة للداللة نفسها

  )الخفيف(          :للداللة على الضيق النفسي فقال" المسجون"كما ورد من هذا األصل كلمة 

 يتعــالى األنــيُن مــن ظلمــة اآلال   
 

 )4(الَمْســــُجونِم يهفــــو كالبلبــــل  

ر الذي يرفرف بجناحيه يحاول الفرار من قفصه، ألن الطائر فقد صور الشاعر األنين بالطائ

خُِلق طليقاً، ولن يستطيع العيش سوى ذلك، وبذلك اكتسبت كلمة المسجون داللة خاصة من خالل 

  .السياق خالف المعنى المعجمي لها
 

. الكاف والظاء والميم أصٌل صحيح يدلُّ على معنى واحد، وهو اإلمساك والجمُع للشيء :كظم

رّده وَحَبَسه، فهو : وكَظََمُه َيكِْظُمه كَظْماً. )5(اجتراع الغيظ واإلمساك عن إبدائه: من ذلك الكَظَْمو

  .)6(رجل كظيم

  :للداللة على الخوف والضعف معاً فقال" كظيم"وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 
  )المتقارب(

 فتبكـــي بكـــاء الغريـــب الوحيـــد
 

 )7(ونـــوح ضـــعيف كَِظـــْيمٍِبشـــجو  

فتبكي بكاء الغريب وال يسمعها أحد فنالحظ  -فالزهرة تنظر إلى ما يحيطها من مظاهر الموت

أن الكلمة اكتسبت داللة خاصة خالل السياق، إذ يصور الشاعر الزهرة بامرأة تبكي، ولكن 

  بكاءها حبيس أحشائها خوفاً وجزعاً لما حولها من مظاهر الموت، وخوفاً وجزعاً لما سيؤول إليه

  .مصيرها فيما بعد

                                                 
 .137: ، ص3، ج مقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .131: ، ص7، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .124: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .57: المصدر السابق، ص) 4(

 .184: ، ص5، جييس اللغةمقافارس،  ابن )5(

  .75: ، ص13، جلسان العربابن منظور، ) 6(

 .113: ، صالديوانالشابي، ) 7(



 143

وما اشتق منها من مفردات تدور ) أسر، سجن، وكظم: (نالحظ أن هذه األصول الثالثة وهي

حول معنى عام هو الحبس والسجن، فاألسر واألسير والمأسور والسجن والمسجون، كلها تؤدي 

ّبر معنى الحبس والسجن ومثلها الكظم هو اجتراع الغيظ وكتمه أي حبسه داخل النفس، إذ ع

  .الشاعر من خالل هذه األلفاظ عن مشاعره

  

  ألفاظ التعب والشقاء: المجموعة السادسة عشرة
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، وقد جاءت هذه األلفاظ في سياقات مختلفة،  

اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر في إطار الداللة المعجمية، وكان لهذه األلفاظ 

برح، وتعب، وتِعس، وثقل، وجشم، وحطم، ودلهم، وزرح، : (ثة وثالثون أصالً هيثال

ورضض، ورهق، وسوأ، وشقو، وضرس، َوَضَري، وضعع، وَضنَك، وعبأ، وعتو، وَعثَر، 

وعصب، وعصر، وعصف، وعنت، وَعنَي، وعيي، وقَذي، وكد، وكَلََل، ولغب، ولوع، 

  ).ومضض، ومنع، وَوعَر

هي كُلَفُ : الشدائد، وقيل: والعذاب الشديد، وبرح عنه عذّبه، والتباريح الشر: الَبْرُح :برح

  .)1(ولقيت منه َبرحاً بارحاً أي شدَّة وأذى. المعيشة في مشقة

  )الرمل(    :مرة واحدة في الديوان حيث قال شاكياً" تباريح"وورد من هذا األصل كلمة 

ــراح  ــور الجــــ ــو مغمــــ ــؤادي وهــــ  ففــــ
 

 )2(يـــــــــْهِ الحيـــــــــاِة الباكبتبـــــــــاريح
  

للداللة على األلم والعذاب الذي يعانيه الشاعر فقلبه مليء بالجراح، وحياته " تباريح"إذ جاءت 

  .قاسية مغمورة بالجراح

، وفي )3(تَِعَب تَْعباً وهو تَِعٌب: التاء والعين والباء كلمة واحدة، وهو اإلعياء حتَّى يقال :تعب

  .)4(حةشدةُ العناِء ِضدُّ الرا: التَّعُب: اللسان

تِعَب مرة واحدة، ويتعب مرة واحدة، وتعوب : (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات مختلفة

  .في الديوان) مرة واحدة، ومتعباً مرتين

جاءت لداللة اإلرهاق واإلعياء " متعباً"إذ وردت هذه المشتقات لداللة اإلرهاق واإلعياء باستثناء 

             :قاله شاكياً من ِمحن الدنيامرة، واليأس مرة واحدة، مثال ذلك ما 

                                                 
 .52: ، ص2، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .82: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .348: ، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .225: ، ص2، جلسان العربابن منظور، ) 4(
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  )الطويل( 

 إذا صغرت نفـس الفتـى كـان شـوقه    
 

ــم   ــغيراً، فل ــبص ــم يتع ــم يتجش  )1(ول

فالشاعر يرى أن شوق النفوس على شاكلتها، وإن صغرتْ صغر، وإن لم يتعب ويشقَ 

نفسه شاكياً إلى اهللا  فقد استخدمها الشاعر للداللة على اليأس أثناء مخاطبة) متعباً(، أما )2(صاحبها

  )الخفيف(                             :فقال

  )3(، الغريب، الواهيالُمتَْعَبقََدُم اليأسِ والكآبة داست قلبي 

فعندما نسب المتعب إلى القلب انحرفت داللة الكلمة عن مسارها حيث سياق البيت يوضح ذلك، 

  .فاليأس والكآبة قد وصلت قلبه المترهل فكسته بها

الَعثُْر : التَْعُس. )4(التاء والعين والسين كلمة واحدة وهو الكَبُّ، يقال تََعَسه اهللا وأتَعَسه :تعس

. االنحطاط والُعثُوُر: أن ال َينْتَِعشُ العاثر من َعثَْرِته وأن ُينكَّس في ِسفال، وقيل التَّْعُس: والتَّْعُس

  .)5(السقوط على أي وجه كان: الهالك والتُّْعُس: وقيل

، إذ وردت هذه )التعيس، تعس، التعاسة: (د استخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة هيوق 

التعس أربع مرات، والتعيس أربع مرات، : (الكلمات لداللة الشقاء والبؤس على النحو اآلتي

   :، من ذلك ما قاله مخاطباً قلبه عن طريق الشعر)والتعاسة مرتين

  )مجزوء الكامل(      

 تيه أرزاُء الحيــــاة العابســــْهجمــــدت علــــى شــــف
 

ــو  ــيُسفهـ ــه  التَِعـ ــوب البائسـ ــوُح القلـ ــه نـ  )6(، ُيذيبـ
  

فالشاعر صور قلبه بإنسان قد جمدت على شفاهه مصائب الحياة، فأصابه البؤس والتعب عندما 

مرة واحدة في " التعيس"بينما في موقع آخر من الديوان نراه استخدم . رآه متحسراً لما آل إليه

  )الخفيف(                  :اللة الدموع الحزينة فقال مخاطباً الليلالديوان لد

 )7(الغريـب  التعـيس ويـا معـزف   !         يا روعة الحزن! يا ظالم الحياة
  

فالشاعر ينادي الليل الذي هو رمز البؤس، فقد وصفه بأنه ظالم الحياة، ومسبب األحزان، إذ 

  .يحةيضرب على قيثارته فتنهّل الدموع الحزينة الجر
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ثالث مرات في البيت ليؤكد على ما فيه من بؤس " يا"نالحظ أن الشاعر استخدم حرف النداء  

  .وشقاء

  :مرة واحدة للداللة على الهالك واالنتهاء فقال ناعياً على أمته تخلُفها" التعاسة" كما استخدم 
  )الكامل(

ــوُل  ــْم غُ ــتْ به ــِةفَرَِح ــا التَعاَس  والفَن
 

 )1(لغُــــالَّبومطــــاِمع السُّــــالبِ وا 

هي الحيوان غير " الغُوُل"تغيرت داللتها ألن " غُوُل"فالتعاسة هي الشقاء، ولكن عند إضافتها إلى 

، فتناحر الناس )2(التي تضل طريق اإلنسان فتؤدي به إلى التهلكة) الجن والشياطين(المرئية 

وهذا يفرح كل  وحقدهم على بعضهم بسبب فسادهم وتخلفهم يؤدي بهم إلى التهلكة والزوال

  .وهذا الذي أكسب هذه المفردة داللتها الجديدة في السياق. مغتصب قاهر متسلط
  

. ثَقُل الشيُء ِثقَالً وثَقَالة، فهو ثقيل: مصدر الثقيل، وتقول: والثقل. نقيض الخفَّة: الثّقَل :ثقل

  .)3(الحمل الثَّقيل: والثقل. والجمع ِثقال

  )الكامل(            :دة للداللة على التعب والهم فقالمرة واح" أثقلت"وقد استخدم كلمة 

ــوتُ ــا م ــاتُ صــدري ! ي ــرت َعَرص ــؤاد، وأقف ــاع الف ــد ش  ق
 

ــا    ــول م ــن ط ــاً م ــي مطرق ــدْوتُ أمش ــتَوغ ــري أثْقَلْ  )4(فك
  

أصبحت مجاز الهموم والمتاعب، ألن " فكر"الحمل الثقيل، ولكن بعدما أتبعها بكلمة " أثقلت"فكلمة 

  .متخبطاً من كثرة التفكير بالموت الذي سرق منه والده الشاعر أصبح يمشي
  

وتََجشَّمتُ األمر وتََجسَّْمتُه . تكلّفه على مشقة: َيْجشَُمه َجشْماً وَجشامةً وتََجشَّمه: َجِشَم األْمَر :جشم

  .)5(إذا حملت نفسك عليه

ـ " تجشم"وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة  قة وهـي بهـذا   للداللة على عدم الكلفة والمش

          :المعنى جاءت لداللتها المعجمية، فقال واصفاً ما يواجه من ِمَحنِ وشدائد

  )الطويل(

 إذا صغرت نفـس الفتـى كـان شـوقُهُ    
 

ــم    ــب ول ــم َيتَْع ــغيراً، فل ــمص  )6(َيتََجشَّ

  .فالشاعر يرى أن شوق النفوس على شاكلتها وإن َصغرت صغر، وإن لم يتعب ويشقَ صاحبها

                                                 
 .246: ، صالديوانالشابي، ) 1(
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الذي يفيد الجزم والنهي والقلب ، قـد قلـب الداللـة    ) لم(عندما استخدم الشاعر الحرف نالحظ 

  .المعجمية إلى معنى معاكس للدالة األصلية

ما تكسر : َحِطٌم، والُحطاُم. التكسير: والتَّْحطيُم. َحطَْمتُُه َحطْماً، أي كسرته فانَحطََم وتََحطّّم :حطـم 

ونـار  . أسنَّ وضـعف : وفالن َحطََمتُْه السِّنُّ. )2(تلظّى: يظاًتحطّم فالن غ: ويقال. )1(من اليبيس

. إذا كان قليل الرحمة للماشـية يهشـم بعضـها بـبعض    : ورجٌل ُحطٌم وُحطَمة. شديدة: ُحطََمة

  .)3(َهزِلت: وَحطَمتْ َحطَماً

تحطم تسع مرات، محطم مرة واحدة، : (وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقات مختلفة هي

عشر مرات، محطِّمات مرة واحدة، ُحطام مرة واحدة، حطيم أربع مرات، المـتحطُم مـرة    حطّم

مرة واحدة، فقال في قصـيدة  " المحطّم"، إذ ورد من هذه المشتقات للداللة المعجمية كلمة )واحدة

  )مجزوء الكامل(                        :الجنّة الضائعة"

ــالحقيرْ  ــّل نعبـــثُ بالجليـــل مـــن الوجـــود، وبـ  -:ونظـ
 

 )4(، بالجــداول، بالغــديرْ الُمَحطّــمِبالرَّْمــلِ، بالصــخر  ..... 
  

فالصخر المحطم يقصد به المتكسر، أو فُتَاتِه، فالشاعر يصف الحياة بأنها كانت تدلّله مع محبوبته 

لذلك لم تخرج هذه الداللـة  . مع عبثهما بالجليل من الوجود أو بحقيرة من رمل وصخور مكسرة

مـرة  " المتكسر المسلوب"للداللة نفسها " المحطم"كما وردت كلمة . ي المذكورعن المعنى المعجم

  ).252: (واحدة في الديوان ص

فقد خرجت عن المعنى المعجمي لداللة اليأس واإلحباط فقال واصـفاً إحساسـه   " تحطّم"أما كلمة 

  )الطويل(                                  :بانقضاء العمر

ــباب ضـــ  ــالَم  الشّـ ئيلة أال إّن أحـ
 

ــا  ــائب  تَُحطُِّمه ــون المص ــل الغص  )5(مث

الذي يفيد التحسر، واصفاًُ ُحلم الشيوخ بالضعيف، فهو يرى ) أال(فالشاعر يبدأ بحرف االستفتاح 

  .المصائب تلويها ليَّ الغصون وتكّسرها لعجزها وقلة حيلتها وهذا يبعث على األسى والحزن

لداللة اليأس ) م مرة واحدة، ومحطمات مرة واحدةحطّم مرتين، ومحطّ(كما استخدم الشاعر كلمة 

  )الخفيف(                         :فقال مخاطباً قلبه

ــبَّ  ــال والُحـ ــاي الجمـ ــو نـ  وهـ
 

 )6(الـدواهي  حطّمتْـهُ واألحالمِ، لكـْن قـد    

                                                 
 .213: ، صالصحاح  في اللغة والعلومالعاليلي، عبد اهللا، ) 1(

 .177: ، صالمحيطمحيط البستاني، بطرس، ) 2(
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 .200: ، صالديوانالشابي، ) 4(
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فزعزعة اإليمان في قلبه، مرّدها إلى المصائب التي ألّمتْ به، فيأس لما أصاب قلبه من خيبـات  

  .الوجود

، ومحطمـات  )59، 81رقمهـا  ( 17: ُينظر إلى المعجـم ص " حطّم"طالع على مزيد من  لال( 

  ).176ورقمها ( 17: في الديوان ومحطم ص) 88(من المعجم ورقمها) 17:(ص

  )الطويل(           :مهدداً المستعمر، فقال" الثورة والغضب"كما استعمل الشاعر هذه الكلمة لداللة 

ــَمإذا  ــو  حطّـ ــتعبدون قيـ  دهمالمسـ
 

ــمُ   ــان تعل ــخط أّي ــيم الس ــّبوا حم  )1(وص

للمستعبدين، أصبحت مجاز الثورة والغضب ألن المستعبد ال يمكن لـه  " حطّم"فعندما نسب كلمة 

. فك قيوده إال بالقوة، والقوة ال تأتي إال بالثورة، وبذلك حصلت هذه المفردة على داللتها الحاليـة 

  )مجزوء الكامل(      :واصفاً ُحّبه الضائعكما استخدمها لداللة الحزن واألسى فقال 

ــونْ   ــَب الَمنـــ ــا، غَِضـــ ــفُ خَْمَرهـــ ــدنا نرشـــ ــى إذا ِكـــ  حتـــ
 

ــوب ــأس الخَلُــ  فتخْطَّــــف الكــ
  

 )2(الجـــــاَم الثمـــــين وَحطَّـــــَم 
  

قد حزن الشاعر والتاع قلبه ألماً وحسرة على محبوبته، لذلك ) حبيبته(فعندما خطف الموت كأسه 

ن والحسرة، فأصبح البون شاسعاً بين داللتها المعجمية وداللتهـا  انحرفت داللة الكلمة إلى الحز

  .إلى الجام الثمين، وهو الكأس التعيس كناية عن قلبه" حطّم"المجازية بعد ما نسب 

لالطالع على مزيد من ذلك ( ونالحظ أن الشاعر استخدم هذه المفردة للداللة نفسها مرة واحدة، 

  ).119: ص" المتحطم"، و84: ص" طيمح"وكذلك . 230ُينظر للديوان صفحة 

  :كما استخدمها الشاعر في موقع آخر لداللة الكره من الحياة، فقال واصفاً ضجره من الحياة
  )المتقارب(

ــتُ ــا فََحطّمــ ــي، وْألقيتهــ  كأســ
 

 )3(بــوادي األســى وجحــيم العــذاب    

لعذاب، حيـث  فالشاعر تحطمت آماله بسبب أوجاع الحياة، إذ أصبحت ملقاة في وديان األسى وا

  .كناية عن كره الحياة وسأمه منها" حطمتُ كأسي"جاءت جملة 

  )الحفيف(          :كما نجدها في موقع أخر جاءت لداللة التالشي والفناء ُمقرِّعاً خنوع شعبه، فقال

ــواءُ   ــفُ واألن ــك العواص  ودوت فوقَ
 

ــكت أن   ــى أوشــ ــتحطَّْمحتّــ  )4(تــ

كمـا  . حتى كاد أن يتالشى، ولكن ال حياة لمن تنـادي فالعواصف والشدائد أصابت شعبه وآذته 

                   :جاءت لداللة األنفة والقوة إذ قال محّيياً شعبه باعثاً فيه أمل التحرر
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  )الطويل( 

 وهـــل تَْعتلـــي إال نُقـــوٌس أبيَّـــة
 

ــوانِ،     ــالَل الَه ــدُِّع َأغ ــُمتُص  )1(وِتحِط

ر األغالل وتتحرر من رجس المحتـل، إال إذا  فالشاعر يسأل ويجيب فال يمكن للشعوب أن تكس

كمـا  . تَحِطُم لهذا المعنى الجديد خالل هذا السياق"كانت تمتلك اإلرادة والعزة، لذلك جاءت كلمة 

  )السريع(            :في خطاب موجه للمستعمر، فقال" ُحطام الجباه"استخدم الشاعر كلمة 

 !يــا أيهــا الّســادُر فــي غَيَّــه    
 

 )2(الجبــاه ُحطــامِ يــا واقفــاً فــوقَ   

فُحطام هو ما تداعى وتكّسر من البناء أو غيره، ولكن عندما أضاف ُحطام للحياة، صارت تعبير 

كما وردت الحطيم للداللة نفسـها  . )3(يقصد لداللة الكرامات المدالة، والخطاب للمستعمر الباغي

  .من الديوان) 113: (ص

  )مجزوء الرمل(            :صفاً الليلكما استخدمها لداللة الضعف والخنوع فقال وا

ــار   ــَك كجبــ ــو فُألفيــ ــا أرنــ ــا أنــ ــْيمهــ  َحِطــ
 

ــزن ــك الُحــ ــاكناً جلَّلــ ــوم-ســ ــناَك الوجــ  )4(وأضــ
  

، لذلك ننحن نعلم أن الليل حبيب الشعراء ونافذتهم على النفس والوجود، وخاصة عند الرومانسيي

جلّله الحزن وأضناه البؤس، بعد أن فعندما خاطب الشاعر حبيبه َوَجَدُه بصورة إنسان ذليل خانع 

كان يرى فيه كل عظمة وجبروت، لذلك نالحظ أن هذه الصورة التي رسمها الشاعر أكسبت هذه 

لالطـالع ُينظـر للـديوان    ( المفردة داللتها المجازية، كما وردت كلمة محطم للداللة نفسـها،   

  )الكامل(             :نسانكما جاءت لداللة الهزيمة والخسارة، فقال مخاطباً اإل). 227:ص

 )5(َحِطيمـاً ممشـوق الغصـون    -مثلما خلفَّـت  -فسوف تُلِْفي -سر ما استطعت
 

، وهذا يعني أنه مهما )6(فالشاعر يؤكد لإلنسان أنه سيجد أمامه ككّل شيء وراءه، حطام وخراب

ذا ما كـان يريـده   يمشي في الظالم لن يتبلّج له صبٌح، وينتهي كما بدأ فاشالً خاسراً مهزوماً وه

  .الشاعر من داللة حطيماً
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  .)1(مظلمة: كَثُفَ واسودَّ، وليلة ُمْدلَهِّمة: واْدلََهمَّ الليُل والظالم. األسود: الُمْدلَهُِم :دلهم

لداللة الشدة والقسوة، فقال واصفاً فجيعته بوالده في " ادلهّم"واستخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

  )الكامل(                    :قصيدة يا موت

ــل،  ــري الجميــ ــّده، فجــ  وُأِعــ
 

ــّمإذا   ــري  ادلََهــ ــّي دهــ  )2(علــ

فالشاعر كان يعدُّ والده فجره في الليل الذي يبدِّد عنه شدة الحياة وقسوتها، لذلك نالحظ االنحراف 

  .من شدة ظالم الليل، لشدة قسوة الحياة، وهذا جائز في اللغة) ادلهم(الداللي لكلمة 

، وفي اللسان الّرازِح والِمْرزوُح من )3(والحاء أصٌل يدل على ضغٍف وفتور الراء والزاء :رزح

الشديد الُهزال الذي ال يتحرك، الهالك ُهزاالً، وهو الرَّازم أيضاً، والجمع رَوازُح، وُرّزٌح، : اإلبل

ـ  : َرَزَح َيْرَزُح َرْزحاً وَرزاحاً وُرُزحاً. وَرْزَحى ورزاحى، وَمزاريُح . زاالًسقط من اإلعيـاء ُه

  .)4( وقولهم َرَزَح فُالٌن معناه َضُعف وذهب ما في يده

لداللة الهزال والتعب إذ قال في قصيدة " يرزح"واستخدم الشاعر من هذا األصل الفعل المضارع 

                       :الجمال المنشود محذراً الجميالت من ضالل النفوس

  )الخفيف(

ــعُ  ــٌل ُمريـ ــوسِ ليـ ــَل النُّفـ  إّن لَْيـ
 

 ْرَمديُّ األســـى، شـــنيُع الخلـــوِدَســـ 

ــْرَزُح ــاأللمِ   َيـ ــِه بـ ــُب فيـ  القلـ
  

 )5(الُمــرِّ، ويشــقى بعيشــه المنكــودِ    
  

فالشاعر يحذّر من ضالل النفوس، ألنه يجعل اإلنسان غارقاً في الضالل، قلبه متعب من األلـم  

لعـام للمعنـى   المرِّ، كالليل الحالك الذي ال ينتهي، نالحظ بقاء هذه المفـردة ضـمن اإلطـار ا   

  .المعجمي
  

. يقال رَضْضتُ الشيء أرضُّـه رّضـاً  . الراء والضاد أصُل واحد يدل على َدقَّ شيء :رضض

َرضَّ الشـيء َيَرضُّـه رضَّـاً فهـو     . )6(حجارةٌ تُرْضرََض على وجـه األرض : والّرْضراُض

  .)7(كسره: َرضَّه رّضاً: لم ُينِْعم َدقَّه، وقيل: َمْرُضوٌض ورضيٌض وَرْضَرَضه

:أثناء وصفه حاله بعد وفاة والـده فقـال  " مرضوض"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 
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  )الكامل(                

 )1(...الفــؤاد أجــّر أجنحتــي بِــذُعر    مرُضــوَضفلبثــتُ 
 
  .للداللة على التحطم بعد إضافة الصفة إلى الموصوف" مرضوض"إذ جاءت كلمة 

فأحدهما ِغشيان الشيِء الشيَء، واآلخـر الَعجلـة   : لراء والهاء والقاف أصالن متقاربانا :رهق

: ، قال تعـالى )2(الَعَجلة والظُّلم: غَِشَيه، واألرض الرََّهق: َرِهقَه األمُر: أما األول فقولهم.والتأخير

)Ÿξsù ß∃$ sƒs† $ T¡ øƒ r2 Ÿωuρ $ Z) yδu‘()3( وهو أن يحمل عليه مـا  ، في هذه اآلية الرهق اسم من اإلرهاق

الظُّلم، وقيل الطغيان وقيل الفساد وقيل : الرََّهق. ال يطيقه، ورجل ُمْرَهق إذا كان ُيظن به السوُء

  .)4(الَعظمة، وقيل السفه، وقيل الذّلة

فقال واصفاً ) اإلرهاق مرة واحدة، ُمرهق مرة واحدة(وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                                :اضطهاد المستعمر

ــِف ــق العْســ ــوا طرائــ  وتوخَّــ
 

 )5(تــوَّاً، ومــا توخَّــوا َســماَحْه واإلرَهــاِق 

فقد جاءت هذه المفردة للداللة على القهر واإلذالل، فالمستعمر يطلب من الناس فوق طاقتهم وال 

ن ما ال يطاق، ولكنها تأتي بمعنى حمل اإلنسا" اإلرهاق"يأخذهم باللين والسهولة،ولذلك فكلمة 

داخل السياق تأتي للداللة على القهر واإلذالل، ألن اإلنسان ال يحمل ما ال يستطيع إال إذا كان 

  . مجبراً، وهو هنا كذلك، لذلك اكتسبت داللتها الجديدة

    :لداللة االضطراب والقلق والتوتر فقال واصفاً شعوره" مرهق"كما استخدم كلمة 

  )مجزوء الكامل(        

 ُمْرَهـــــقَواليـــــوَم أحيـــــا 
 

ــعورْ    ــبوب الشُّـ ــابِ، مشـ  )6(األعصـ

إذ اكتسبت هذه المفردة داللتها بعدما أضافها إلى األعصاب، فالشاعر يحيا اليوم بشعور متأجج، 

وأعصاب متعبة، ومن هنا نالحظ اكتساب هذه المفردة داللتها الجديدة، عندما عطف عليها جملة 

ن يكون اإلنسان ذات شعور متأجج وأعصاب هادئة في الوقت إذ ال يمكن أ" مشبوب الشعور"

  .نفسه، فالذي يؤجج الشعور هو ضغط األعصاب وبذلك اكتسبت داللتها الجديدة
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. الفجُور والُمنْكَر: والسُّوُء. فعل به ما يكره، ونقيض َسرَّه: ساءُه َيُسوءه َسْوءاً وَسواَءةً :سوأ

  .)1(العذاب: والسَّوِء

  :أثناء تمنيه الموت فقال" تسوء"شابي من هذا األصل كلمة وقد استخدم ال
  )المجتث(                 

 تقـــول والليـــل ســـاج والقبـــُر ُمصـــغ إليهـــا      
 

 )2("حيـــاتي تَســـوءيـــا ليتنـــي ُمـــتُّ قبـــل أن    "
  

فهناك بين القبور فتاة تروم أن تُلحد إلى جانب حبيبها، تتمنى الموت بعدما أصبحت حياتها عذاباً 

فقدها حبيبها، لذلك نالحظ أن هذه المفردة جاءت خالل السياق لداللة العذاب والشقاء، وشقاء ل

  .وهي داللة حقيقية لم تخرج عن المعنى المعجمي

. الشين والقاف والحرف المعتل أصٌل واحد يدلُّ على المعاناة وخالف السُّهولة والّسعادة :شقو

المعاناة : ويقال المشاقاة. قاء والشِّقوة والشّقاوةورجٌل شقيُّ بين الش. خالف السعادة: والشَّقوة

  .)4(الشدة والعسرة: والشقاء. )3(واألصل في ذلك أنه يتكلّف الَعناء وَيشقى به. والممارسة

ثالث مرات، : ست مرات، وأشقى: شقي: (وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

  ).مرة واحدة: مرة واحدة، والشقاوة: وشقوة عشرين مرة،: تسع عشرة مرة، والشّقاء: والشقي

الشقاء عشرين مرة، ويشقى مرة واحدة، وأشقى مرة واحدة، والشقي ثالث (حيث وردت الكلمات 

لداللة البؤس والعذاب والمعاناة، ومن ) عشرة مرة، وشقوة مرة واحدة، والشُقاوة مرة واحدة

  )الخفيف(            :في إطار الحب" ُيشقي"األمثلة على ذلك، فنجد الشاعر مستخدماً كلمة 

ــاُل،   ! آه ــعُد الجم ــم ُيس ــقيك  وُيشْ
 

 )5(..مــن قلــوبٍ ِشــْعرّية، وعقــول    

إذ يمكن أن نوضح داللة هذه المفردة من خالل الطباق، فعكس السعادة هو األسى، والعذاب 

و مأمل وكأن ما يرجوه الشاعر بدعوة لترك أشواق الشقي وأوهام ذهنه المعلول، وه"والبؤس، 

استعادي عن طريق الشِّعر لتعويض عمره المتناقض برغبة تجديد يومّية وعبر الفصول في أن 

يكون شيئاً من أشياء الطبيعة، وعنصراً مكمالً لبهائها، في عميق شعوره، إال لتشكّل اإلطار 

جم لالطالع على مزيد من هذه الكلمات وتكرارها ُينظر للمع. ()6("الجمالي الالئق بالحبيبة

  ).34 – 33:ص
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          :لداللة السأم والضجر، فقال واصفاً القلب من ظلمة الروح" يشقى"كما استخدم الفعل 
  )الخفيف(

ــرّ   ــاأللم الُم ــه ب ــب في ــرزح القل  ي
 

ــقى  ــود  وَيشْــ ــه المنكــ  )1(بعيشــ

لى إن ظلم النفوس شنيع، يجعل القلب يئّن باأللم المّر، بائسٍ نتيجة حظّه القليل، وهذا ما يبعث ع

وبهذا اكتسبت هذه المفردة " يشقى بعيشه المنكود"السأم والضجر، وهو ما عّبر عنه الشاعر بقوله 

  .داللتها الجديدة من السياق

  )الخفيف(                         :لداللة المأساة فقال" الشقي"كما استخدم الشاعر كلمة 

ــقيُّ ــقيُّ الشّ ــي  الشّ ــان مثل ــن ك  م
 

 )2(فـــي حساســـيتي، ورقّـــِة نفســـي 

هذه المفردة تأتي بمعنى البائس، لكنّها هنا مجاز المأساة، ألن الشاعر يعتقد أنه وحده الذي يدرك 

مأساة شعبه، فهو يرى في نفسه مرآة لعصره وشعبه، والشاعر الكبير هو هكذا فعالً، وحده 

هون يواجه األلم ويدرك هول المصير، يصاب منه بمثل الرعب، وينذر اآلخرين ويعظهم وهم ال

  . )3(عنه بضجيج حياتهم الفارغة

  )الرمل(          :لداللة القسوة والشدة، حيث قال" أشقى"كما استخدم كلمة 

 آه مـــا أهـــول إعصـــار الحيـــاة
 

 )4(قلـــوب النـــاس آه َأشْـــقىآه مـــا  

. فالشاعر يتألم ويتوجع من شدائد الدنيا ومحنها، وكذلك من قساوة الناس وكرهها لبعضها

  ).202: (ة مرة واحدة في الديوان للداللة نفسها صوتكررت هذه المفرد

  )الخفيف(       :كما وردت في موقع آخر من الديوان  لداللة السخرية والتهكم فقال مخاطباً شعبه

ــقيُّ ــقيُّ الشَّ ــبٌ  الشَّ ــي األرض قل  ف
 

ــيُّ   ــيه حـ ــتٌ، وماضـ ــُه َمّيـ  )5(َيْوُمـ

  

بِصره بعين الّرؤيا، في يومه الحاضر، ذاك هو الشعب العربي كما رآه الشابي، فكأنه كان ُي

شعٌب نائم على وسادة التاريخ، بل على قبره، يعبث بُِرَمِمه، يفخر بفتوح تاريخه وال ينظر في 

  .)6(بؤس حاضره

  .نالحظ أن الشابي كان يكرر في بعض األبيات الكلمة مرتين لداللة التوكيد
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  )الخفيف(                  :كما جاءت لداللة التشاؤم وكره الدنيا، فقال

ــالوجود  ــقيُّفــ ــديرٍ الشّــ  جــ
 

 )1(باألغـــاني، والجمـــال الّزاهـــي   

الشاعر يعتقد أن  الوجود غير جدير باألغاني والفرح والجمال، ألنّه كون بؤس وشقاء، وهذا 

  .يبعث اإلحباط والتشاؤم في نفس الشاعر جاعله متناسباً مع نزعته التشاؤمية

  )الخفيف(             :فقر، فقال ناعياً على الحضارة اختاللها الخلقيكما وردت هذه المفردة لداللة ال

 طاف المدينـة، يسـتجدي ليْحيـا    وشَِقّي
 

 )2(فخّيبــــــــوه احتقــــــــارا 

  .فالشاعر يعجب للخلق الذي يصدون الفقير المظلوم فيرّدونه خائباً مذلوالً

د من ذلك ُينظر للديوان لالطالع على مزي. ( وظهرت في مكان آخر لداللة الرضوخ واالستسالم

  ).96: ص

اشتدَّ : وَضَرَسَهم الزمان. )3(الضاد والراء والسين أصٌل صحيح يدل على قوٍة وخشونة :ضرس

  .)4(أي جرَّبته وأحكمته: وَضّرّسْه الُحروب تَْضريساً. أقلقه: وأْضَرَسه أمر كذا. عليهم

الشديدة القاسية فقال واصفاً بقاء للداللة على " ضروس"وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

  )المتقارب(                                    :اإلنسان على األرض

ــود   ــي الخل ــْوقها ف ــزُل ش ــم َي  إذا ل
 

ــدود    ــقاء الجـ ــري شـ ــذاك لَعمـ  فـ

 ، كمــا قــد عهــدتَُضــروٌسوحــرٌب 
  

ــْد  ــّم مديـ ــٌر، وهـ ــٌر، وكسـ  )5(ونصـ
  

ستمرَّت حرُب اإلنسان بين نصرٍ إذا زال شوق النفس حّل الشقاء األرضي، وإن لم يزل ا

ونالحظ بقاء هذه المفردة في إطار الداللة المعجمية . )6(وانهزام، وخاض مراحل الهم المديد

  .العامة
  

لهَج، وقد َضرِيتُ بهذا األمر َأْضرى َضراوةً، وقد َضرَِي : َضَرَي به ضراً وَضراوةً :َضَرَي

الكلب الضاري، والجمع ِضراء وأْضرٍ، : ضِّْرُووال. إذا اعتاد الصيد: َضراً وِضراًء وَضراًء

  .)7(المعتادةُ لرعي زروع الناس: والمواشي الّضارية

                       :لداللة على الموت فقال" القدر الضاري"وقد استخدم الشابي كلمة 
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  )البسيط( 

ــَدهُ    ــاُه وَعقَّ ــُز عّم ــو اللُّغ ــذا ُه  ه
 

ــذر    ــٌك ح ــشٌ، فات ــِة، َوْح ــى الخليق  عل

ــد  ــدر ق ــَل الق ــاريكّب ــُه الّض  فرائَِِس
  

 )1(فمــا اســتَطاعوا لــه َدفَْعــاً وال َحــَزروا 
  

  ..في البيت الثاني لمعنى الوحش المعنّي" القدر الضاري"إذ جاءت كلمة 

الذي ال يستطيع أن يفلت منه الخلق فجعل ذلك " الموت"ولكن الشاعر قصد بها خالل السياق 

  .بالقدر الضاري على سبيل االستعارة حيث شبه الموت

َضُعفَ وخفّ جسمه من مرض : الخُضوُع والتّذلُّل، ويقال تََضْعَضَع الرجل: الّضعضَعةُ :ضعع

  .)2(أو حزن

فقال أثناء تغنيه ) مضعضعة مرة، ويضعضع مرة(وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )المنسرح(                                :بالحزن والكآبة

ــْرخةً   ــمعتها َصـ ــعةًمسـ  َضْعَضـ
 

ــُبْل  ــايِق الُسـ ــدولٍ فـــي مضـ  )3(كجـ

للداللة على الخضوع والذّل، فالشاعر سمع كآبته الحزينة الذليلة، إذ " مضعضعة"فقد جاءت كلمة 

  .شبهها بالجدول المتهّدم بين المضائق والطرقات

  )المنسرح(                   :كما وردت للداللة نفسها في البيت اآلتي

 ِنقُهــــاســــِمْعتها رنّــــةً ُيعا 
 

ــالمٍ   ــوقٌ إلـــى عـ ــُعهاشـ  )4(ُيضْعِضـ

من ) سمعتها(نالحظ حالة النواح الداخلي الذي ينتاب الشاعر، وهذا غير خاٍف، لما في الهاء في 

  .وقد غَلُب على هاتين الكلمتين الداللة المجازية )5(التأوه

َضنْك : غير حّل وكل عيش من. ضيِّقة: الضِّيقُ من كل شيء، ومعيشة َضنٌْك: الّضنُْك :ضنَك 

  .)6(وإن كان واسعاً، والضَّنْك، أصله في اللغة الضِّيق والشدَّة، وقيل ضيق العيش

مرتين في الديوان حيث وردت مرة لداللة " الضنُْك"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )ملمجزوء الر(                :التخلف الذي يعيشه الشعب، فقال مخاطباً الليل ويقصد نفسه

 الّضــــنُْكســــاءه موطنــــُه  
 

ــْر  ــأواُه الحقيــــــ  )7(ومــــــ
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فالمعنى الحقيقي للكلمة هو الضيق، فالشاعر متألم لحال شعبه ومكانته المنحطة وهذا يعكس 

  .تخلفه وانحطاطه

  )المجتث(            :كما جاءت للداللة على الضيق والشّدة فقال

ــي    ــاة فتبكـ ــكو الحيـ ــاة، تشـ ــن فتـ ــم مـ ــاه كـ  رّبـ
 

ــه  ــدم، بّوأتــ ــد   ومْعــ ــدهوُر مقعــ ــنِكالــ  )1(َضــ
  

فمن اللوحات الفاجعة التي يذكرها الشاعر، شكواه إلى اهللا من الحياة، فكم فتاة تبكي وكم فقير 

معدم هو في حالة ضيق وشّدة، هذا يعني أن المعدم والباكي هؤالء كلهم من أرض األحزان التي 

لالطالع . ( لديوان بنفس الداللةوتكررت هذه المفردة مرة واحدة في ا. أصبحت ضيقة ال تُْحتَمل

  ).39: على مزيد من ذلك ُينظر للمعجم ص

  .)2(الحمل والثّقل من أي شيء كان، والجمع األعباء، وهي األحمال واألثقاُل: الِعبْء :عبأ

، فنجده )عبء أربع مرات، وأعباء مرة: (وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

  :داللة ثقل الحياة وقسوتها، فقال واصفاً شكوى الطيورمضافة ل" عبء"يستخدم كلمة 
  )الخفيف(

 إنها فـي الوجـود تشـكو إلـى األيـام     
 

 )3(الحيــــاة بالتغريــــد  ِعــــبَء 

فالطيور تشكو إلى األيام عبء الحياة وثقلها، لذلك نالحظ خالل السياق أن هذه المفردة 

المفردة مرتين للداللة نفسها،  وتكررت هذه. استخدمت لداللتها العامة ولم تخرج إلى المجاز

كما استخدمها الشاعر لداللة عدم القدرة ). 43: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر للمعجم ص(

  )الخفيف(                    :أو تحمُّل المسؤولية فقال ُمقْرعاً بشعبه

 والــذي ال يجــاوب الكــون باإلحســاس
 

ــودُه عـــبٌء   )4(علـــى الوجـــود ُوجـ

بمعنى الثقل ولكنها " عبٌء"عبه بأنه غير جدير بالحياة، ولذلك وردت كلمة فالشاعر يحكم على ش

في السياق تأتي مجاز انعدام تحمل المسؤولية أو الجدارة، فاكتسبت داللتها الجديدة بناًء على 

  )مجزوء الكامل:       (واصفاً ابن آدم فقال" عبء"جمع " أعباء"كما استخدم كلمة . ذلك

 إلـــى رحلـــة الُعمـــر القصـــيْر وأرى ابـــن آدم ســـائراً
 

ــتَ      ــود وتَح ــوال الوج ــا بــين أه ــاِءم ــمير أعب  )5(الض
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  .لداللة األثقال في سياق تأنيب الضمير على الذنوب واآلثام التي يقترفها ابن آدم" أعباء"فكلمة 

. )1(استكبر: العين والتاء والحرف المعتل أصٌل صحيح يدل على استكبار، عتا َيْعتو ُعتّواً :عتو

الشديد الُدخولِ في الفساد : والعاتي. والعاتي الَجبَّار، وجمعه ُعتاةٌ. العصيان: والُعتا: قيل َعتاو

  .)2(والمتمرِّد الذي ال يقبُل موِعظة

لداللة الغموض والظلمة فقال مساوياً بين " العاتي"وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

  )الطويل(                                   :الحياة والهزلية

ــاحكٌ  ــَو ض ــؤدي َدْوُرُه، وه ــلٌّ ُي  وك
 

 )3(الَعـاِتي على الغيرِ مْضحوٌك علـى دورِه   

، )4(فالكون عند الشابي، رواية هزلية وكلٌّ يؤدي دوراًُ يظنّه يمثِّله، في حين أنَّه الممثَّل به عليه

  .لة المجازيةلذلك جاءت هذه المفردة خالل هذا السياق خارجة عن المعنى العام إلى الدال

: الّزلَّةُ، وَعثََربه فرسُه فسقط، وتََعثَّر ِلسانه: كبا، والَعثْرةُ: َعثَر َيْعثُُر َعثْراً وِعثاراً وتََعثَّر :َعثََر

  :لداللة األخطاء والّزالت، فقال" عثر"مرة واحدة جمع " عثرات"استخدم الشابي كلمة . )5(تلْعثَم
  )المتقارب( 

 لطريــِقا َعثَــراِتونكِْســَب مــن  
 

 )6(قُـــوًى، ال تُهـــّد بـــدأب الصـــعود 

  .ولكن سياق البيت يعكس قّوة العزيمة واإلرادة  التي يبديها الفيلسوف
  

ثم . العين والصاد والباء أصٌل واحد يدل على ربط شيء بشيء، مستطيالً أو مستديراً :عصب

ب َبطْنَُه من الجوع، يقال الذي َعَص: والمعصوُب. يفّرع ذلك فروعاً، وكلّه راجٌع إلى قياس واحد

الذي عّصبته السِّنون، أي أكلت ماله، وهذا صحيح، وتلخيصه : والُمَعصَّب. عصبهم إذا جّوَعهم

. الشَّديد: واليوم الَعصيب. أنَّها ذهبت بمالِه فصار بمنزلة الجائع الذي يلجأ إلى التَّعصُّب بالخرق

  .)7(اشتدَّ: واعَصوَصب اليوُم

خمس مرات في الديوان حيث نجدها في هذا " العصيب"من هذا األصل كلمة  وقد استخدم الشابي

  )المتقارب(                    :المثال ذُكرت لداللة الشّدة والمرارة والقسوة، فقال مخاطباً محبوبته

 فُحزنــــي وُحزنــــِك ال يبرحــــا
 

ــانِ     ــَم الّزم ــين رغ ــيبِنِ أليف  )8(العص

                                                 
 .225: ، ص4، جلسان العربابن فارس، ) 1(

 .32: ، ص10، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .213: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .143: إميل كبها، الحاشية، ص: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 4(

 .33: ، ص10، جلسان العربابن منظور، ) 5(

 .193: ، صالديوانالشابي،  )6(

 .339-336: ، ص4، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 7(

 .70: ، صالديوانالشابي، ) 8(



 157

  .بعدما وحدت بينهما قساوة الزمان ومرارتهفالشاعر يدعو محبوبته لتنضم إليه 

وتكررت هذه المفردة ثالث مرات في الديوان للداللة نفسها، حيث بقيت في إطار المعنى 

  ).45: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر للمعجم ص. ( المعجمي العام

  )لمجزوء الكام(         :كما جاءت لّداللة على الغضب والتوتر حيث قال واصفاً نفسه

 مـــا للريـــاح تهـــّب فـــي الـــدنيا، ويـــدركها اللّغـــوْب
 

ــا    ــةٌ، تمّرُدهـ ــي جامحـ ــاحي، فهـ ــيْبإال ريـ  )1(؟َعِصـ
  

  .فالشاعر يسال لماذا رياح الدنيا تثور وتهدأ، إال رياحه دائماً ثائرة جامحة ال تهدأ

لدنيا نالحظ أن هذا الكالم كناية عن الحالة النفسية المضطربة للشاعر كأنه خلق غريب تعذبه ا

  .دون سواه

فاألول دهٌر وحين، والثاني ضغطُ شيء : العين والصاد والراء أصول ثالثة صحيحة :عصر

الريح تُثير السحاب، وقيل هي : واِإلعصاُر. )2(حتى يتحلّب، والثالث تعلّقٌ بشيء وامتساٌك به

  .)3(ر شديدريٌح تثير سحاباً ذات رعد وبرق وقيل هي التي فيها غُبا: التي فيها ناٌر، وقيل

) إعصار ثالث مرات، وأعاصير مرتين(وقد استخدم الشاعر من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي 

  )الرمل(             :مضافة لداللة الشدائد والمحن فقال مشتكياًٍ" إعصار"فوردت كلمة 

 الحيـــاة إْعصـــاَرآه مـــا أهـــول 
 

 )4(آه مـــا أشـــقى قلـــوب النـــاس آه 

لرياح الشديدة، ولكن بإضافتها إلى الحياة أصبحت مجاز الشدائد بمعنى ا" إعصار"إذ جاءت كلمة 

  .فالشاعر يتأوه من شدة المصائب وتعاسة قلوب الناس-والمحن

  :وفي مثال آخر نجدها وردت للداللة على صيحات اآلالم فقال واصفاً ابن آدم
  )مجزوء الكامل(        

ــورْ   ــوت القبـ ــُه صـ ــالم، وراعـ ــباُح الظـ ــُه أشـ  هالتْـ
 

ــارِودوي  ــورْ    إْعص ــك الُوع ــي تل ــوت، ف ــى، والم  )5(األس
  

فالشاعر يرى ابن آدم هائماً في الجبال تطارده أشباح الظالم، مرتعباً من صيحات األسى واأللم، 

  .وخوفاً من الموت الذي يطارده في كل مكان
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  )الطويل(          :كما استخدمت لداللة مشاعر غضبه القوية العاصفة، فقال واصفاً مشاعره

 وقلتُ، وقد أصـغتْ إلـى الـريح َمـّرةً    
 

 )1(المتهـــّزُم إعصـــارهفجـــاش بهـــا  

فالشاعر يستمع إلى الريح التي كانت تحّضه لدعوة قومه إلى النضال، بعدما حفّت به المصائب 

  .فاضطربت مشاعره وثارت كالرعد نتيجة ذلك، وقد جاءت لنفس الداللة مرة واحدة في الديوان

جاءت مضافة في الثالث حاالت، وهذا ما جعلها يغلُب عليها داللة  نالحظ أن هذه المفردة

  .المجاز

جاءت لداللة الرياح التي تحمل التراب أو تثير الُسحب فقال " إعصار"التي مفردها " أعاصير"أما 

  )الرمل(                    :متغنياً بقلبه

ــابرٍ  ــبابٍ عــ ــوجٍ وضــ  وثلــ
 

ــْيَر  ــودْ  وأعاِصــ ــارٍ تجــ  )2(أمطــ

  .دة في البيت السابق أنها غلبت عليها الداللة العامةنالحظ هذه المفر

  )الخفيف(                    :كما جاءت لداللة الغضب في سياق دعوة شعبه للكفاح والمقاومة فقال

 إن َضـجَّتْ  األعاِصـْيرِليتَ لـي قـوةَ   
 

ــي    ــاة بنبســ ــأدعوَك للحيــ  )3(فــ

  .هذا الشعب الخامل فالشاعر يتمنى لو يكون كالمه كاألعاصير الجامحة لتحرك

كما جاءت لداللة األزمنة المأخوذة بأحداثها الصغيرة التي كالدّوامة في الشرق البائس أو تكون 

  )الخفيف(                 :لداللة معاصريه من الناس فقال متغنياً بآالمه

ــتُ   ــوِق غَنَّي ــاِة، والش ــِد الحي  وبمج
 

ــمٍ   ــْيُرفلـــم تَفَْهـ  )4(قَْصـــدي األعاِصـ

  .عن طريق شعره بأمجاد الحياة، لكن ما َحوله لم يفهموا مراميه ومقاصده–غنى فالشاعر يت
  

وأْعَصفَ . اإلهالك: واإلِعصاف. )5(العين والصاد والفاء أصٌل يدل على ِخفٍّة وسرعة :عصف

  .)6(تذهب بهم وتهلكهم: َهلَك والحرب تَْعِصف بالقوم: الرجُل

مضافة، للداللة على الهالك فقال شاكياً من " فَعْص"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )المتقارب(                    :مظالم الحضارة مفزعاً منها

 وكَْيــَد الضَّــعيِف لســْعي القــويِّ   
 

ــفَ  ــعيفْ   وَعْص ــِد الضَّ ــويِّ َيْجه  )7(الق
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فالشاعر كره الحضارة المدنية وما فيها من صراع عنيف، فالضعيف يتصدى للقوي حتى يظل 

لقوي يحاول أن يهلك جهد الضعيف، لذلك بقيت هذه المفردة خالل هذا السياق في إطار باقياً، وا

  .المعنى المعجمي العام

العين والنون والتاء أصٌل صحيح يدل على َمشَقّة وما أشبه ذلك، وال يدل على ِصّحة وال  :عنت

المشقَّةُ والفساد، والهالك، دخوُل الَمشَقَّة على اإلنسان، وقيل هو : الَعنَتُ: وفي اللسان. )1(سهولة

  .)2(الضََّرُر الشاقُ المؤذي: واإلثم، والغلطُ، والخطُأ، والزنا، الَعنَتت

من هذا األصل مرة واحدة في الديوان منسوبة إلى الدهر لداللة القسوة " العنت"وقد وردت كلمة 

  )فالخفي(                                       :والجبروت فقال مناجياً الشِّعر

 -الــدهرِ َعنـتَأنــا لــوالَك لــم ُأِطــقْ 
 

 )3(وال فُرقــــةَ الصــــباحِ الَّســــعيِد 

أصبغ الشاعر على الدهر صفة القساوة والشّدة، فصَّور الّدهر " للدهر"فعندما أضاف العنت 

  .بإنسان ظالم قاهر ليس ليده رحمة
  

: وعانى الشيء. الضُّرُّ: الَعناء العناء، وقيل: والَعنَْيةُ. قيل عنا عليه األمر أي شَقّ عليه :َعنََي

  .)4(المقاساة: قاساه، والُمعاناةُ

مرة واحدة لكل ) عناء، والمعنّى: (وقد استخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات مختلفة منها

  .منهما في الديوان

  )الخفيف(              :لداللة التعب واإلعياء، فقال في الحب" عناء"إذ وردت كلمة 

ــت   ــُب أن ــا الح ــي  أيه ــُر بالئ  س
 

ــي    ــومي وروعتـ ــاِئيوُهمـ  )5(وَعنَـ

في الشطر الثاني من البيت، حيث ) الواو(نالحظ خالل هذا البيت استخدام الشاعر حرف العطف 

كما استخدم الشاعر . تعكس الكلمات المتقاربة المعنى، حالة القلق والتوتر من الحب عند الشاعر

  )مخلع البسيط(                :للداللة نفسها فقال" الُمعنّى"كلمة 

ــَك   ــى قَلْبِـ ــوِّن علـ ــىهـ  الُمعنّـ
 

 )6(إن كنــــتَ ال تُْبِصــــَر النجــــوْم 

  .إذ يصور الحياة كلها ضالل ومآسي، ترهق القلوب، لدرجة أن السعادة ال تكون فيها إال لألعمى

                                                 
 .150: ص ،4، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .295-294: ، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .135: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .316-315: ، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .33: ، صالديوانالشابي، ) 5(

 .126: المصدر السابق، ص) 6(
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م ُيِطق عجز عنه ول: َعييَّ باألمر عّياً وَعِيَي وتعايا واستعيا، وهو َعيُّ وّعيٌي، وَعيَّاُن :َعيي

  .)1(وجمع الَعييِّ أعيياُء وأعيَّاُء. إحكامه

مرة واحدة في الديوان للداللة على اليأس والقنوط " أعياني"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(              :أو اإلحباط فقال ُمشهداً الشعر على ما في الوجود من بؤس

 )2(تُ آيسـاً لظالمـي  ، وأدبـر فَأْعَيـاِني-قد تفكـرتُ فـي الوجـودِ   
 

وردت لمعناها العام وهو العجز عن فهم الوجود، ولكن عندما ُيصيب " أعياني"نالحظ أن كلمة 

اإلنسان العجز وعدم إدراك الحقيقة ُيصاب باليأس واإلحباط وهذا ما قصده الشاعر، لذلك 

  . اكتسبت هذه المفردة داللتها الجديدة بناًء على ذلك
  

قذًى والقذى جمع قَذاة، وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو جمع : األقذاء :قذي

ُهْدنَةٌ على َدخَنٍ، : (، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم في فتنة ذكرها)3(تبن أو وسخ أو غير ذلك

وأراد أن اجتماعهم يكون على فساد من قلوبهم فشبهه بقذى العين . )4( )وجماعة على َأقْذاء

ويقال فالٌن يغْضي على . شراب، وقيل اجتماع على فساد في القلوب شُبِّه بقذاء العينوالماء وال

  .)5(القَذَى إذا سكت على الذّل والضيم وفساد القلب

للداللة على تحمل الظلم والضيم والقهر فقال " قَذى"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )لمجزوء الكام(                         :مخاطباً الطاغية

 قَـذًىأغّرك أن الشـعب ُمغْـضٍ علـى    
 

ــمُ   ــناُن مظل ــب وس ــاء الرح  )6(وأن الفض

ونجد أن هذه المفردة ظلت لداللتها الحقيقية، حيث استخدمت العرب ذلك ومنهم قول الرسول 

لداللة فساد القلوب، حيث تم نقل ) وجماعة على أقذاء: (.....صلى اهللا عليه وسلم في الحديث 

  .لقلوب إلى فساد المحتلالكلمة من فساد ا
  

الشدة في العمل وطلُب الرزِق واإللحاح في ُمحاولة الشيء بالشيء واإلشارة باإلصبَع : الكَدُّ :كدد

: أتعبه، ورجل َمكْدود: وكَدَّ الدابة واإلنسان وغيرهما َيكُدُّه كَّداَ. وكَْدكََد عليه أي عدا عليه

  .)7(مغلوب

                                                 
 .36: ، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .122: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .50: ، ص12، جلسان العربمنظور،  ابن) 3(

 .96: ، ص4، جسنن أبي داودالسجستاني، سليمان بن األشعث أبو داود، ) 4(

 .50:، ص12، جلسان العربابن منظور،  )5(

 .78: ، صالديوانالشابي، ) 6(

 .32: ، ص13، جلسان العربابن منظور، ) 7(
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  )الخفيف(         :مخاطباً محبوبته متغنياً بحبها" المكدود"لمة وقد استخدم الشابي من هذا األصل ك

ــدفء   ــنِْعشُ بال ــل ُي ــباُح الجمي  فالص
 

ــم    ــاة الُمحطَّــ ــُدوِدحيــ  )1(الَمكــ

فقد جاءت للداللة على اليائس البائس، فرؤية الشاعر للمحبوبة، يعيد إليه الحيوية والنشاط، 

ه حاله بحال البناء المتهدم وهذا داللة على يأسه ويبعث الحياة في قلبه المتعب المنهار، حيث شب

  .وبؤسه، ومن هنا اكتسبت هذه المفردة داللتها الجديدة
  

المصيبة تحدث، واألصل من كلَّ عنه أي نبا : والكَلُّ. أعيا: وكَلَّ َيِكلُّ كَالً وكَالالً وكَالله :كَلََل

  .وضعفُ

  .)2(بوكلَّ الرجل إذا تع. ثقيل ال خير فيه: ورجل كَلُّ

مرة واحدة ) الِكالل، والجفون الكيلة(وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقات مختلفة منها 

  .لكل منهما في الديوان

  )مجزوء الكامل(          :مرة واحدة مخاطباً أغنامه فقال" الكالل"إذ وردت كلمة 

 وامرِحــي مــا شــئِت فــي الوديــان، أو فــوق الــتاللْ      
 

 )3(الكـــالْلف، إن ِخفـــِت واربضـــي فـــي ظلّهـــا الـــوار
  

فقد جاءت هنا للداللة على التعب والملل، ونالحظ هنا عدم خروج هذه المفردة عن داللتها 

  .المعجمية

  )الخفيف(         :مخاطباً شعبه على سبيل التأنيب والتقريع قائالً) الجفون الكليلة(ونجده استخدم 

 وصــباح الحيــاة ال ُيــوِقظُ المــو   
 

 )4(الكليلــْه جفــوَنالتــى وال يــرحُم   

: ، للداللة على العجز والقصور، فالجفون مجاز العيون، والكليلة)الجفون الكليلة(إذ جاءت 

الضعيفة، والجفون الكليلة كناية عن قصورها في استجالء اآلتي من المصائر وانكفائها عجزاً 

  .)5(عن الطموح
  

وتعب تقول رجٌل لَغٌْب بين اللغابةَ  الالم والغين والباء أصٌل صحيح واحد، يدل على ضعٍف :لغب

  .)6(واللُّغوبة

  
                                                 

 .176: ، صالديوانالشابي، ) 1(
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:مرتين في الديوان لداللتين مختلفتين، فقال مشتكياً من الدنيا" اللغوب"وورد من هذا األصل كلمة 
  )مجزوء الكامل(                               

ــي  ــدتُ نفسـ ــي أجهـ ــة  –لكنّنـ ــي باديـ ــوْبوهـ  )1(اللّغـ
 

الدنيا، فالشاعر أجهد نفسه متأمالً الدنيا، لكن كانت تنظر إليه  إذ جاءت للداللة على اليأس من

  .بعين التعب واإلعياء

  )مجزوء الكامل(          :كما جاءت للداللة على الخمود والسكون، فقال واصفاً الرياح

 اللّغـــوْبويـــدركها  -مـــا للريـــاح تهـــّب فـــي الـــدنيا
 

ــيْب؟    ــا عصـ ــة، تمّرُدهـ ــي جامحـ ــاحي، فهـ  )2(إال ريـ
  

عر يصف رياح الدنيا بإنسان متعب إال رياحه تبقى ثائرة، وهذا يدلل على أن اللّغوب فالشا

جاءت بمعنى التعب ولكن خالل السياق استخدمت للداللة على الخمود والسكون، إذ ُيعَرف عن 

  .الرياح أنها تنشط وتثور ثم تخمد وتسكن، ومن هنا اكتسبت داللتها الجديدة
  

حزن والهوى والوجد، العه الحّب َيلوعُه لَْوعاً فَالَع َيالُع والتاَع فؤادُه هي ُحرقة ال: اللوعة :لوع

  .)3(حرقته: ولوعة الحب. أي احترق من الشوِق

لداللتين مختلفتين، إذ جاءت في المرة األولى " لوعة" وقد استخدم الشاعر من هذا األصل 

  )مجزوء الكامل(                :مضافة فقال مخاطباً األمواج التي ضربت جدول حّبه

ــكَتَتْها  ــد أْسـ ــةقـ ــهْ لْوَعـ ــزين الواجَِمـ ــّروح الحـ  )4(ُ الـ
 

للداللة على المعاناة والعذاب النفسي الذي يعيشه الشاعر، فإسناد اللوعة " لوعة الروح"فكانت 

  .للروح، قد حرف المفردة من داللة الحزن إلى ما هو أعمق وأشد وهو المعاناة النفسية

:فقال في قصيدة البلبل متحدثاً عن الشعر الذي يغنّيه البلبل" لظى اللوعة" كما استخدم الشاعر
  )مجزوء الرمل(                       

 فـــي تلـــك األغـــاني الحـــائرة اللّوعـــةِمـــن لظـــى 
  

 )5(صــــــاِغك الــــــّدهُر مالكــــــاً ســــــاحراً
  

  .لماللظى هو النار، واللوعة هي الحزن، أما لظى اللوعة جاءت للداللة على شدة المعاناة واأل
  

  

                                                 
 .130: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .131: المصدر السابق، ص) 2(
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الميم والضاد أصٌل صحيح يدل على ضغط الشيء للشيء، منه مّضني الشيء  :مضض

. أْحَرقني وشَقّ علّي: الحرقة، َمضَّنى الَهمُّ والُحزن: المضُّ. )1(بلغ مني المشقة: وأمضَّني

  .)2(وجع المصيبة: والَمَضُض. آلمني وأوجعني: وَمضَّني الُجرح وأَمضَّني إمضاضاً

ُيِمضُّ مرة واحدة، وامّض مرة واحدة، : (لشاعر من هذا األصل مشتقات مختلفة هيوقد استخدم ا

  ).ومّض مرة واحدة

  )الخفيف(          :يمضُّ لداللة األلم والوجع فقال ناعياً الحياة باألحزان"فنجده استخدم الفعل 

ــداُء ــئيلة أصـ ــةُ الّضـ ــا األنَّـ  )3(روَح الحـــزين ُيمـــضُّعويـــل   إنمـ
  .ُب إلى مهجة الحياة لهيباً، منه الغنّة واألنّة التي تؤلم أرواح الحزنىفالشاعر َينِس

لداللة البالء " مّض"كما استخدم الفعل . نالحظ أن هذا الفعل غلب عليه المعنى المعجمي

  )الخفيف(                                 :واالنتكاس، فقال متغنياً بآالمه النفسية

ــا  ــهاكلّم ــُر مّض ــاُن ب ــذِّكرياتُالزَّم ــوتها ال ــذّبتها بَص  )4(زِء ع
 

  .فالشاعر بسبب أوجاع الزمان ومصائبه نجده معذّب النفس

  )الخفيف(                   :لداللة  كره الحياة، فقال ُمتغنياً بآالمه النفسية" أمّض"كما استخدم الفعل 

ــا  ــضَّم ــاةَ أم ــاورتها،... الحي  إن س
 

 )5(بــين ُهــوَّاِت يأِســها، الحســراتُ     
 

  .فالشاعر كاره الحياة لكثرة الحسرات التي ولّدتْ عنده اليأس

. الميم والنون والعين أصٌل واحد هو خالف اإلعطاء، ومنعتُه الشيء، وهو ماِنٌع وَمنّاع :منع

اعتزَّ : وما نَْعتُه الشيء ُممانعةً، وَمنَُع الشيء مناعةً فهو منيغٌ. )6(ومكاٌن منيع وهو في ِعزٍّ وَمنَْعة

  .)7(روتعّس

:لداللة السخرية والتهكُّم من عقوق الناس، فقال" ُممنَّع"وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 
  )البسيط(                                   

 ال َيعُبــُد النَّــاُس إال كــّل منْعــِدم   
 

 )8(!، ولَمـــْن حابـــاهُم الَعـــَدُمُممنَّـــعِ 
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داخل النص تعّبر عن السخرية من عقوق الناس،  تأتي بمعنى متعّسر، لكن الكلمة" ُممنَّعٍ"فكلمة 

نالحظ أن . ألنهم ال يعبدون إال من مال إليهم وخّصهم، حتى ولو كان غير موجود أو متعسر

  .هذه المفردة خرجت عن المعنى المعجمي العام إلى المعنى المجازي
  

لمكان الحْزُن ذو الُوعورِة ا: الَوْعُر. )1(الواو والعين والراء كلمة تدل على صالبة وخشونة :َوَعَر

َوُعَر : وأوَعَر به الطريق. وجمع الَوِعر أْوُعٌر، والكثير ُوُعوٌر. ضد الّسهل، طريق َوْعٌر ووِعٌر

عليه أو أفضى به إلى َوْعر من األرض، وجبل َوْعٌر، بالتسكين وواِعٌر، والفعل كالفعل، 

  .)2(الموِضُع الُمخيف الَوْحشُ: والَوْعُر

منها ) َوِعٌر أربع مرات، ووعور مرتين: (الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي وقد استخدم

  .ما جاء في إطار الداللة العامة، ومنها في إطار دالالت مختلفة

وردت ثالث مرات لداللة الصعوبة والشقاوة فقال مستنجداً بالشعر ليفرج " َوِعٌر"إذ نجد كلمة 

  )الخفيف(                       :عنه عناء الحياة وشقاوتها

ــي    ــا رفيق ــي ي ــي، وغنن ــذ بكفّ  خُ
 

ــاة   ــبيُل الحيـ ــٌرفسـ ــامي َوْعـ  )3(أمـ

فالشاعر يطلب من الشعر أن يأخذ بكفّه، مغنياً له، ليَهوِّن عليه، ألن طريق الحياة صعبةٌ فيها 

  ).69: لالطالع على مزيد من تكرارها ُينظر للمعجم ص. ( كثير من الغموض واألخطار

          :لة الباليا والمصائب، فقال مخاطباً الموتكما استخدمت لدال

  )الكامل(   

 )4(وْعـــرِوقســـْوتَ إذ أبقيتنـــي فـــي الكـــون أذَْرُع كـــّل 
 

فكان الموت ذا قسوة عندما َأخذ والد الشاعر وأبقاه في الكون وحيداً يواجه مصاعب الحياة، لذلك 

الباليا والمصائب التي  هي كل مكان موحش، ولكنها في النص جاءت مجاز" َوِعٌر"فكلمة 

  .واجهها الشاعر، وبذلك حصلت على داللتها الجديدة خالل هذا السياق

جاءت لداللة الشقاء والصعوبة، فقال ُمعلناً عزيمته وإرادته متحدياً الصعاب ومواجهاً " ُوعور"أما 

              :المصير أثناء دمدمة الريح بين الفجاج وفوق الجبال، فقال

  )المتقارب(

 الشـــعِّاب ُوُعـــوَرولـــم أتجنّـــب 
 

ــتَِعرْ   ــب الُمْســ ــةَ اللّهــ  )5(وال كُبَّــ

                                                 
 .125: ، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .242: ، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .122: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .143: المصدر السابق، ص) 4(

 .218: المصدر السابق، ص) 5(
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تجتاز الشعاب الوعرة وال تخشاها أو ترتدُّ عنها، كما أنها ال تهاب أذى " ويقصد بها نفسه"فالريح 

لداللة الصعاب " ُوعور"، فجاءت كلمة )1( الحّر المستعر المحموم، فال عائق ُيعيقها عن غايتها

  .هها الشاعر بعزم ال يلين وال ُيقهرالتي يواج

كما جاءت لداللة الحيرة والخوف، إذ بقيت هنا في إطار الداللة المعجمية العامة فقال مخاطباً 

  )مجزوء الكامل(                       :ابن آدم

ــورْ   ــوت القبـ ــُه صـ ــالم، وراعـ ــباُح الظـ ــُه أشـ  هالتْـ
 

ــك     ــي تل ــوت، ف ــى، والم ــار األس ــوْرودوي إعص  )2(الُوع
  

اعر يرى أن ابن آدم هائماً في الجبال تطارده أشباح الظالم، مرتعباً من دوي إعصار األسى فالش

منحرفة عن معناها " وعور"والموت الذي يطارده حتى في األماكن الموحشة، لذلك جاءت كلمة 

ألن هروب اإلنسان إلى هذه األماكن يكون بعد " الخوف والتيه"إلى " األماكن الموحشة"العام وهو 

  .يرة وتيه في اللجوء إلى أي مكانح
  

نالحظ خالل تحليل هذه المجموعة الداللية أن الشاعر عاش ظروفاً سيئة، جعلته شاقياً متعباً في 

حياته، ونفسيته متألمة مما يدور حوله، وقد لحظنا ذلك في ديوانه، حيث نجده ما ينتقل من 

لظروف الصعبة التي عاشها موضوع إال وجاء بموضوع آخر أكثر حزناً وعذاباً، ومن ا

فسخط عليهم وسخطوا "الشاعر،  رفض شعبه لشعره، حيث عّدوه ملحداً خارجاً عن الدين، 

  )الكامل(                   :، فقال)3("عليه، فعاش في شقاء وغربة عنهم

ــراً   ــاِة ُمفَِكـ ــيتُ َأدواَر الحيـ  قَضـ
 

ــاً  ــذَباً، مهمومـ ــاِت، معـ  فـــي الكائنـ

ــم  ــاة فل ــدة الحي ــد وحضــرتُ مائ  أج
  

ــموما   ــاً مســ ــراباً آجنــ  )4(إالّ شــ
  

وذكرنا من قبل أن هناك ظروفاً أخرى جسدت مأساته، وهي استعمار بالده ووفاة محبوبته، 

وموت والده، ولكن يمكن أن نُِعّد وفاة والده حادثة مؤلمة كان لها أثٌر بالغٌ في نفسه وحياته، 

  .بسبب ملىء الفراغ الذي سيقوم به ليسدَّ مكان والده

كل . والموت  كان عدّوه اللدود، يخشاه فكان يتصوَّره دائماً بسبب مرضه  الذي أثقل عليه حياته

هذه الظروف التي تحدثنا عنها انعكست على ِشعره مباشرة، فظهرت عدة قصائد تبين شقاءه 

  ...."قصيدة يا موت، وقصيدة أوجاع الحياة، وقصيدة الدموع" وتعاسته مثل 
  

                                                 
 .185: ، صأبو القاسم الشابي، شاعر الحياة والموتالحاوي، إيليا، ) 1(

 202: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .94: ، صالشابي شاعر لخضراءمحمد عبد الوهاب، حمدي، ) 3(

 .128: ، صالديوانالشابي، ) 4(



 166

قصائد وغيرها ألفاظٌ عّبرت عّما يعانيه من شقاٍء وبؤس، فقمنا بحصر تلك فقد ظهر في تلك ال

األلفاظ داخل مجموعة واحدة، وبعد تحليلها وجدنا أنها تدور في فلك واحد هو الهم والتعب 

التعب، والثقل، والمحطم، والضنك، والعنت، والعّي، (والشقاء، ومن بعض هذه األلفاظ مثالً 

  ).ألفاظ التعب والشقاء(ذ أطلقنا على هذه المجموعة إ...) والكِّد، والكلل
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  )السقوط(ألفاظ الهاوية : المجموعة السابعة عشرة

  
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى أربعة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في 

ـ   وهـذه  . ةسياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللتـه المعجمي

  .وهوي، صرع، وعثر، وهدد، وهدم: األصول هي

: وفـي اللسـان   .)1(الصاد والراء والعين أصٌل واحد يدلُّ على سقوط شيء إلى األرض :صرع

صاَرَعه فَْصَرَعه َيْصـَرُعه َصـْرعاً   . الطرُح باألرض، وخصَّه في التهذيب باإلنسان: الصَّْراُع

هم القوم الذين َيْصَرُعون من : والصَُّرعة. ع َصْرَعىوِصْراعاً، وقيل مصروٌع، وصريٌع، والجم

  )2(.حين قُِتلُو: ومصارع القوم. صارعوا

تصرع مرة واحدة وصـريع مـرتين،   (وقد استخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات مختلفة هي 

حيث غلبت على هذه المشتقات دالالت مجازية، ومن ذلك ) ومصارع مرة وصراع أربع مرات 

  )الخفيف(                        :للداللة على السخرية من العقل فقال) تصرع(وردت كلمة 

 والعقـــُل َرغْـــم مشـــيبِِه ووقـــارِِه
 

ــغيرِ      ــدَّ َص ــامِ ج ــي األيَّ ــا زاَل ف  م

ــي ــَرُعُه... يمش ــي فَتَْص ــاح فََينْثَِن  الري
  

 )3(ُمتَوّجعـــاً، كالطـــائر المكســـورِ   
  

ه الرياح أو بالمتفلسف المغرور، فحملت هذه فالشاعر يصف العقل بالطفل الصغير الذي تَصرع

  .المفردة داللة التهكم والسخرية من العقل الذي ُيعتبر مركز القوة واإللهام لدى اإلنسان

للداللة على االنكسار والتحطُّم الذي يصيب الشاعر، فقـال  ) الصريع(كما استخدم الشاعر كلمة 

  )مجزوء الرمل(                     :مناشداً البلبل

 يهــــا الُبلبــــل يــــا شــــاعر أحــــالم الربيــــعأ 
 

ــع   ــالم الّربيــ ــوتَك أحــ ــى صــ ــي، إنَّ علــ  غنِّنــ
  

ــب     ــل القلـ ــي أمـ ــو ُيرينـ ــي، فهـ ــريْعغننـ  )4(الصَّـ
  

فالشاعر يدعو البلبل، شاعر أحالم الربيع، إلى الغناء، ليبصر أمالً جديداً، بـدالً مـن األحـزان    

عب واالنكسار الذي أحّسه قلُب الشاعر من والمتاعب المرهقة لقلبه، فحملت هذه المفردة داللة الت

                                                 
 .342:، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .227:، ص8، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .181: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .103:، صالمصدر السابق )4(
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هذه الحياة، وهذا المعنى شائع عند كثير من الناس إذ يشبهون اإلنسـان المحـزون بالصـريع،    

  .وبذلك خرجت هذه المفردة عن داللتها المعجمية إلى داللة المجاز على نحو ما رأينا

  :عر واصفاً آمالهجاءت للداللة على مظالم الحضارة فقال الشا) صراع(ونجد كلمة 

  )المتقارب(                               

ــَئنِّ   ــَجِعها المطمـ ــْرتُ بمْضـ  ذَكـ
 

ــف   ــفيرِ الجفيـ ــي السَّـ ــِدها فـ  وَمْرقَـ

ــابرات َمَصــــارَِع ــالَي الغــ  آمــ
  

 )1(العنيـــف الصــراعِ وخْيبتََهـــا فـــي  
  

ة فالشاعر يصف الزهرة الناجية من مقتلة الزهور ، تمثيل لشخصه الناجي من مذابح الحضـار 

فحملت هذه المفردة داللة أثر الظلم والقسوة الذي . )2(القائمة على الغالب والتهام حقوق الضعفاء

أحسَّه الشاعر وعايشه خالل واقعة، وبذلك انتقلت الداللة بشكل واسع من المعنى المعجمي العام 

فـي   وتكررت هذه المفردة ثـالث مـرات  . إلى المجاز لتكتسب داللة جديدة خالل هذا السياق

  ).35 :لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم ص. (الديوان للداللة نفسها

في البيت المذكور سابقاً للداللة على ضياع آماله وتبـددها،  ) مصارع(كما استخدم الشاعر كلمة 

  .بسبب مظالم الحضارة القاسية، وهذا ما ذكرناه سابقاً

أحدهما على االطِّالع على الشـيء، واآلخـر    العين والثاء والراء أصالن صحيحان، يدلُّ :عثر

: والَعثْـرةُ . كبا: َيعِثُر عثْراً ِعثَاراً وتََعثََّر) َعثََر(، وذكر ابن منظور في مادة )3(على اإلثارة للغبار

  .)4(تَلَعثم: الزلَّةُ، وقيل تَعثَّر ِلسانه

، فقـال  )ك عثـرات  الِعثار لمرة واحدة، وكـذل ( واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين هما 

  )المجتث(                             :لداللة السقوط) العثارا(مستخدماً 

ــي   ــا تالقـ ــى مـ ــبر علـ  واصـ
 

ــتَ    ــَدْع، ُوِقْيــ ــاراواصــ  )5(الِعثــ

كما . ، بعدما أصابه التخلُّف واالنحطاط)6(فالشاعر يحاول النهوض بشعبه، كماضي ُأّمته المجيد

      :ؤنث السالم لداللة السقطات، ققالبصيغة جمع الم) عثرات(استخدم كلمة 

  )المتقارب(                  

 الطريــق َعثــراِتونكســب مــن  
 

 )7(قُـــًوى، ال تُهـــّد بـــدأب الصـــعود 

                                                 
 .114:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .353:، الحاشية، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 2(

 .228:، ص4، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .33:، ص10، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .47:، صالديوانالشابي، ) 5(

 .473:، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 6(

 .193:، صالديوانالشابي، ) 7(
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الفيلسوف يخاطب الشاعر قائالً، ال ُبدَّ لنا من كسب تجارب كثيرة في الحياة، لعلَّها تُساِعُدنا فـي  

نفسه بمجد الفوز في الخلود، وبذلك تنحـرف هـذه    تجنُّب السقطات والزَّالت، وتُمكِّنا في الوقت

  .المفردة عن معناها المعجمي

الَهْدُم الشديد والكسر، ُيَهدُّ : الّهدُّ )1(أصل صحيح يدلُّ على كَْسر وَهْضم وهدم: الهاء والدال :هدد

كسره وضْعَضَعه، وقيل َهدَّني األمـُر   وَهدَّ البناء َيُهدُّه َهّداً إذا. بمرَّة فَينَْهِدم، وَهدَّ َيُهدُّه َهّداً وُهُدداً

  .)2(وهدَّ ُركني إذا بلغ منه وكَسره، وهدَّته المصيبةُ أي أوَهنَت ُركْنه

تهّد ثالث مرات، وينهّد مـرة واحـدة، وهـدَّ    ( واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة 

  ).مرتين، والمهدود مرة واحدة

  :هن والضعف فقال واصفاً عذاب الحياة لهلداللة الو) تهّد(فقد ورد الفعل المضارع 
  )مجزوء الكامل(

ــدُّ ــل  وتَُهـ ــي الجميـ ــن قلبـ  مـ
 

ــوبْ     ــن ذنـ ــي مـ ــل لقلبـ  )3(؟فهـ
 

  )الخفيف(                  :جاء لداللة اليأس، فقال مخاطباً شعبه كما

 ليتنــي كنــتُ كالســيول، إذا ســا   
 

ــت   ــدُّل ــوَر تَُه ــرمس: القب ــاً ب  )4(!رمس

كقوة السيل، التي تهدم القبور قبراً تلو اآلخر، ألن الشاعر يائس مـن   فالشاعر يتمنى لو أنه كان

شعبه الذي يكره النور، لذلك نرى هذه المفردة خرجت هنا من معناها المعجمي العام إلى المعنى 

  :كما جاءت لداللة اإلضعاف في سياق التحدي لمن يحاولون النيل منه، فقال. المجازي
  )مجزوء الكامل(

 منـــاكبي تَُهـــدُّال إن المعـــاول 
 

 )5(والنــار ال تــأتي علــى أغصــاني    

غيـر أن  . نالحظ أن هذا الفعل استخدم مرتين لّداللة العامة، ومرة واحدة خرج عنها إلى المجاز

  )المتقارب(                 :ورد لداللة الفناء والزوال، فقال) ينهّد(الفعل 

 ُ ذاك القـــواُم الرشـــيق  وَينَْهـــدّ 
 

ــديعٌ   ــدٌر بـ ــّل صـ ــد وينحـ  )6(وحيـ

  )البسيط(             .لداللة التعب واإلرهاق مرتين في الديوان) َهدَّ(كما استخدم الفعل 

ــدَّ ــه   َه ــْوٌح، ترجّع ــدي نَ ــن خَل  م
 

ــاكين    ــزاُن المس ــاة، وأح ــوى الحي  )7(َبلْ

                                                 
 .7:، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .35:، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 2(
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  )الخفيف(          :حيث قال) الخَرِب(لداللة الفراغ من محتواه، أو ) المهدود(كما وردت كلمةُ 

ــالقبر  وأم ــي ك ــورى ونفس ــي ال  اش
 

ــالم    ــي كالعــ ــُدوِدوقلبــ  )1(الَمْهــ
  

وَهدَّموا ُبيوتهم، شُدَّد لكثرة، . نقيض البناء، َهَدَمه َيْهدُمه َهْدماً وَهدَّمه، فانْهَدَم، وتَهدََّم: الَهْدُم :هدم

: الَهـَدمَ . قط في جوفهاما تَهدَّم من نواحي البئر فس: والَهدُم. قَلُْع الَمَدرِ يعني البيوت: وقيل الَهدُم

الشيخ الذي انَْحطَـم مثـل   : وقيل الهِْدُم. البناء الَمْهُدوم فََعٌل بمعنى مفعول، وبالسكون الِفْعُل نفُْسه

  .)2(وتََهدَّم عليه من الغضب إذا اشتد غضُبه.الفانية الَهرِمة: والعجوز الُمتَهدِّمه. الهِمِّ

يهدُم أربع مرات، وَهّدم مرة، وتنهدم مـرة،  : (ياستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة ه

). والهدُم مرة، وهدَم مرة، وَهدَّاماً مرة، وتهّدم مرة، والمتهّدم مرتين، وتهّدمها مرة، وهدم مـرة 

فيهدم مرة واحدة، وتَهدم مرة واحدة، وتَنَْهدم مرة واحدة، وتُهـَدم بصـيغة   (حيث وردت األلفاظ 

لداللة التحطـيم والتكسـر والتـداعي، فقـال مهـدداً      ) واحدة المجهول مرة واحدة، والهدم مرة

  )الطويل(                           :المستعمر

 ثـمَّ يـنهض سـاخطاً   ... هو الحقُ يغفى
 

ــِدُم  ــمُ  فَيْه ــالم، ويحط ــاء الظّ ــا ش  )3(م

حيث جاء الفعل لداللة التحطم والتكسر، فالشاعر يتوعد عّدوه ويتهدده بسبب تجّبره وظُلمه، لذلك 

  .ت هذه المفردة في إطار الداللة العامة ولم تنحرف إلى المجازبقي

  :لداللة الُركام، فقال مخاطباً الموت الذي خطف والده) هدَم(كما وردت كلمة 
  )الكامل(                         

ــَدمتَ  )4(صــرحاً، ال ألــوذ بغيــره، وهتكــتَ ســتري     وَه
 

  :أو المتهالك أو الفاني، حيث قال مخاطباً نفسهكما استخدم لفظ المتهدم، داللة على المتساقط 
  )الخفيف(

 وتظــلَّ جامــدة الجمــال، كئيبــة   
 

 )5(المهجـــور الُمتَهـــّدمِكالهيكـــل،  

 :لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم ص(وتكررت هذه المفردة مرة واحدة لداللة نفسها، 

65.(  

لداللـة  ) هـدمي (واستخدم كلمـة  .  ة العامةنالحظ أن كلمتي َهدم والمتهدم بقيتا في إطار الدالل

              :التقهقر والتداعي، فقال مخاطباً أعداءه

                                                 
 .176:، صالديوانالشابي،  )1(

 .40-39: ، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .78:، صالديوانالشابي، ) 3(

 .143:المصدر السابق، ص )4(

 .180:المصدر السابق، ص) 5(
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  )الكامل(

 وأقــوُل للجمــع الــذين تجشــموا   
 

 )1(وودوا لـــو يخـــّر بنـــائي َهـــْدِمي 

فالشاعر يقر بأن هناك أعداء حقيقيين يحاولون أن يهدموه، لكن الشاعر في هذه الصورة الشعرية 

نالحظ أن لديه تحدياً لمقاومتهم، بل نشعر في موقفه ما يوحي بما تحمله هـذه  ) تجشَّموا هدمي(

  .)2(الصورة من تعالٍ على واقعه

مرة واحدة بصيغة المبالغة على وجه التكثير والمبالغة لداللـة الخطـر   ) هّداماً(كما ورد االسم 

  )الخفيف(                      :الكثير، فقال مشتكياً من الظلم

ــيشُ  ــٍث، يع ــأس،  وخبي ــّداماًكالف  ه
 

ــاَءه   ــرابِ بنـ ــين الخَـ ــي بـ  )3(لُيعلـ

فقد شبه الخبيث بالفأس الذي يحفر األرض، لذلك اكتسبت داللتهـا السـابقة مـن خـالل هـذه      

  :بصيغة األمر لداللة الجراح والمآسي فقال مخاطباً األعداء) اهدم(وورد الفعل . االستعارة
  )الكامل(

ــِدْم ــه فَاْه ــتطعت، فإن ــا اس ــؤادي م  ف
 

ــماءِ     ــخرة الّص ــل الص ــيكون مث  )4(س

شبه الشاعر كثرة المآسي والمتاعب التي يسببها األعداء لقلبه بالبنـاء المتـين الـذي يحـاول     

  .الحاسدون هدمه

  )الطويل(                      :لداللة الخذالن والهزيمة فقال مخاطباً األعداء) يهدم(كما جاءت كلمة 

ــّده    ــّعر خ ــم المص ــا الظلّ ــا أيه  في
 

ــدك  ــي  ! روي ــّدهر يبن ــِدُمإّن ال  )5(وَيْه

عن الخذالن والهزيمة التي ستلحق باألعداء بعـد فتـرة مـن    ) الدهر يهدم(إذ كشفت االستعارة 

الزمن، فالدهر يدور، حيث شبه الشاعر قوة األعداء في الوقت الحالي بالبنـاء القـوي، وشـبه    

  .كتسبت هذه المفردة داللتها الجديدةهزيمتهم بعد فترة عند صحوة الشعب بالهدم، ومن هنا ا

:لداللة انهيار النفس أو تداعي المعنويات، فقال مخاطباً المحبوبة) تهّدم، وهدَّم(كما استخدم الفعل 
  )الخفيف(                                     

ــد  ــي فق ــّدمتُوارحمين ــو تََه ــي ك  ف
 

 )6(نٍ مـــن اليـــأسِ والظـــالمِ مشـــيد 

  .القدرة على التوازن بسبب اليأس واإلحباط المنتشر في الكونفالشاعر أصبح عاجزاً، فاقد 

  :، فقال)65: استخدم الفعل هّدم للداللة نفسها، لالطالع أكثر ُينظَر إلى المعجم ص
                                                 

 .233:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .280:، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت، ) 2(

 .173:، صالديوانالشابي، ) 3(

 .232:المصدر السابق، ص )4(

 .252:المصدر السابق، ص )5(

 .176:المصدر السابق، ص) 6(
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  )السريع(    

 )1(الّرجـــــوْم َهّدمتْـــــُهتُرثـــــى لمـــــن قَـــــد 
 

حزن الشابي  نالحظ أن الشاعر استخدم هذه المشتقات أربع عشرة مرة جميعها كانت تدور حول

  .ويأسه وضجره مما يتناسب مع نزعته التشاؤمية إلى حٍد كبير
  

أصـله الهـواء بـين    . أصٌل صحيح يدلُّ على خُلُوِّ، وسقوط: الهاء والواو والياء: هوي :هوي

. جهنم، ألنَّ الكـافر َيهـوِي فيهـا   : وهاويةُ. سقط: ويقال َهَوى الشيُء َيهوِي. األرض والسماء

سقط بعضهم فـي إثـر   : وتَهاَوى القوم في الَمْهواة. الَوهدة العميقة: ْهواة، والُهوَّةكلُّ َم: والهاوية

وَهوت الُعقاُب تَْهوي ُهوِّيـاً  . )2(الَهوِىُّ ذهاٌب في انحدار، والُهوِى في االرتفاع: ويقولون. بعض

وَهـَوى، َيْهـوي   . أْهَوتْ له إهواء: إذا انقضَّت على صيد أو غيره ما لم تُرِغْه، فإذا أراغتْه قيل

كأنَّمـا  : َسقَط من فوق إلى أسفل وفي صفته، صلى اهللا عليه وسلم: َهوِياً وُهوِياً وَهَوياناً وانْهَوَى

وَهَوى َيْهوي ُهوِياً إذا أسـرع فـي   . َيْهوِي من َصَببٍ أي ينَْحطُّ، وذلك ِمشية القَوِّي من الرجال

  .)4(امتدت: وَأَهْوى َيُده للشيءَمدَّها، : وأْهَوى فالن بيده للشيء. )3(السير

أربع مرات، والمهاوي مـرة واحـدة،   : الهاوية( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

إذ ورد ). وتهوي مرتين، تهاوى مرة واحدة، والهوة السوداء مرة واحدة، وهوي الصاعقة مـرة 

  :للداللة السير الشديد، فقال في قصيدة البلب) تهاوى(الفعل الماضي 
  )مجزوء الرمل(                   

ــاوى ــداه فَتَهــ ــبوباً صــ ــِة، مشــ ــرَم الغلّــ  ، ُمضــ
 

 ألغاريـــــد الحيـــــاة الضـــــائعْه
  

 )5(ولُغاهــــا
  

فقد استعمل هذا اللفظ، كما ذكرنا لداللة السير الشديد، أي خفق بقوة، فكانت العرب تقـول لمـن   

أي ِمشـية  : كأنّما يهوي من َصبب(ل سار وأسرع في السير َيْهوِي ُهوِياً، وكان من صفة الرسو

لالطالع على مزيد . (القوي من الرجال، لذلك لم يخرج هذا اللفظ عن إطار المعنى اللغوي العام

  ).67: من ذلك ُينظَر للمعجم ص

            :بصيغة الفعل المضارع لداللة السقوط، فقال) تَهْوي(كما استخدم 

                                                 
 .142:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .16-15:، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 2(

 .115:، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .1001 ،المعجم الوسيطأنيس، إبراهيم، ) 4(

 .104:، صالديوانالشابي، ) 5(
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  )المتقارب(

ــْوي ــوُن، وأْوراقُ وتَهـ ــاالغُُصـ  هـ
 

ــرِ   ــبٍ نَضـ ــٍد َحبيـ ــاُر َعْهـ  )1(وأزَهـ

  .وبقي هذا اللفظ في دائرة المعنى اللغوي، ولم يتعّده إلى المجاز

اسماً مفرداً، واسم مكان، ومضافاً وموصوفاً، فمنـه مـا كـان بمعنـاه     ) الهاوية(واستخدم لفظ 

لداللة ) الهاوية(ماً المعجمي، وآخر بمعناه المجازي، منحرفاً به عن الداللة األصلية، فقال مستخد

  )مجزوء الكامل(      :السقوط من مكان عالٍ، على معنى المحطمة، فقال واصفاً قلبه

ــةٍ  ــوُح بَحْرقـــ ــداً َينـــ  أبـــ
 

 )2(الَهاوَِيـــــْهبـــــين األمـــــاني  

  :، فقال)وهو مكان الهويان أو السقوط(ومفرده المهوى ) اسم مكان(كما استعمله 
  )الخفيف(

 وْيالَمَهـــافســـبيُل الغـــرام جـــّم 
 

ــعيد     ــتراب الص ــول، مس ــر اله  )3(واف

  .بالمعنيين السابقين غلب عليه المعنى اللغوي العام) الهاوية(نالحظ أن لفظ 

  )مجزوء الرمل(        :للداللة على الوادي العميق، فقل مخاطباً الليل) الهاوية(واستخدم 

 رابضـــــاً كـــــالَهْول فـــــي
 

 )4(الَهاوَِيــــةإحــــدى زوايــــا   

جهنم، معرفة ممنوعة من الصرف، ولكن جاءت في هـذا السـياق لداللـة     فالهاوية من أسماء

  .)5(لتبيان الصفة) أل التعريف(الوادي العميق، عندما دخلت عليها 

  :لتعكس داللة الحزن والتشاؤم فقال) الهاوية(كما وردت كلمة 
  )مجزوء الكامل(      

ــاهْ  ــَك الحيـ ــاً َحَسـ ــدفع جارفـ ــا تَـ ــدامع مـ ــَن المـ  فَِمـ
 

 )6(الوجــود بكــل مــا يبنــي الطغــاهْ     هاوَِيــِةِليْرمــي 
  

فالشاعر يشكو إلى الشعر تعاسته، فيجيبه الشعر، بأن يطّهر جراحه بالدموع، تلك التـي تـدفع   

  .)7(حسك الحياة وظلم الطغاة، طالباً مشاركته تعاسته

إليـه بعـدما    كما استخدم هذا اللفظ لداللة الموت والفناء فقال مخاطباً زنبقة، داعياً إياها لتنضم

                     :وحدت بينهما قساوة الظالم

                                                 
 .219:، صالديوانالشابي،  )1(

 .71:المصدر السابق ، ص )2(

 .159:المصدر السابق، ص) 3(

 .97:المصدر السابق، ص) 4(

 .253:، الحاشية، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 5(

 .73:، صالديوانالشابي، ) 6(

 .42:، الحاشية، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقكاملةاألعمال الالشابي،  )7(
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  )المتقارب(

ــب  ــضِّ صــوتُ اللّهِي ــِك الغَ ــي قلْبِ  َأف
 

ــودةَ    ــُل ُأنشُــ ــْه؟ُيرتِّــ  )1(الَهاوَِيــ

لداللة االنقضاض عندما جاءت مضافة، حيث قال واصفاً قلب األم الذي ) ُهوي(كما وردت كلمة 

  )كاملال(                           :ال ينسى طفلها

 كـــّل نُســـوَك، ولـــم يعـــودوا يـــذكرونَك فـــي الحيـــاة
 

 )2(إال فــؤاداً، ظــّل يخفُــقُ فــي الوجــود إلــى لقــاكْ      
 

ــي     ــُوق، وف ــرق الخَف ــة الب ــي لمع ــوّيف ــاعقْه ُه  )3(الص
  

فالشاعر يذكر أن كّل الناس تنسى الطفل، ما عدا فؤاٍد يذكره بعد موته، في كل األوقات، حتـى  

صواعق التي تنقّض أو تهوي على األشياء فتدمرها كالنسـور التـي   في لمعة البرق، ونزول ال

  .تهوي على فرائسها

: واستعمل لفظ الُهـوِة . نالحظ أن األربع دالالت السابقة للفظ الهاوية غلب عليها الداللة المجازية

  )الكامل(                                   :موصوفاً، فقال

 ...ال أرمــــق الظــــلَّ الكئيــــب
 

 )4(السـوداءِ  الُهـوَّة في قـرار   وال أرى ما 

يحتقـر  : (فالشاعر يعكس ما في داخله من كره للشعب لما حلَّ به من امتهان لكرامته، لذلك هو

، فالسواد هنا يعني بـه ألـم   )5()الظل الكئيب، وقرارة الُهوة التي سقط فيها مجتمعه ألنها سوداء

  .العيش وصعوبته

ي معنى واحد هو السقوط أو التداعي من أعلى إلى أسفل، نالحظ أن ألفاظ هذه المجموعة تلتقي ف

وهـو  : فكلمة صراع تدل على سقوط شيء على األرض، وعثر من معانيها الكبوة، وكذلك الهّد

الكسر أو السقوط، ومثلها الهدم الذي هو نقيض البناء، والهوي والهاوية يعني أيضـاً السـقوط،   

، وجميعهـا ألفـاظ ُمنفِّـرة    )الهاوية أو السقوط(فاظ وهذا ما جعلنا نطلق على هذه المجموعة بأل

ُمزعجة توحي بالخوف والقلق والتوتر فاستخدام الشاعر لهذه األلفاظ كان منسجماً مع مـا فـي   

  .داخله من حيرة وقلق واضطراب
  

                                                 
 .69:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .184:المصدر السابق، ص) 2(

 .185:المصدر السابق، ص) 3(

 .232:المصدر السابق، ص) 4(

 .277:، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت، ) 5(

  )الكامل(
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  ألفاظ الذوبان: المجموعة الثامنة عشرة

  
ت هذه األلفاظ في سياقات مختلفـة  استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة الداللية وقد جاء

  ).صهر، ذوب(اكتسب بعضها دالالت جديدة، وأصول هذه األلفاظ هي 

الصاد والهاء والراء أصالن أحدهما يدلُّ على قُربى واآلخر علـى إذابـة شـيء يقـال      :صهر

ãyγ: (وفـي التنزيـل  . )1(مـا ذاب منهـا  : َصَهْرتُ الشَّحمةَ، والصُّهارة óÁãƒ ⎯ Ïμ Î/ $ tΒ ’Îû öΝ Íκ ÍΞθäÜ ç/ 

ßŠθè=èg ø:$#uρ()2(ما ذاب فيه: إذابة الشْحم، والصُّهارةُ: يقال الصَّْهر. ، واْصَهَره أذابه وأكَلَُه)3(.  

  )المنسرح(                  :للداللة على اإلذابة فقال" َصَهَرتْ"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

 َصــــهرتْكــــآبتي ذاتُ قســــوٍة 
 

ــنّم األلـــ   ــي جهـ ــاعري فـ  )4(ممشـ

يالحظ أن الشاعر يحاول التجديد في صورة الكآبة، ليكرر صوراً جديدة تفرغ ما بداخله وتطرح 

  )5(..موقفه المستسلم لهذا الحزن الطافح به، ألنها قاسية كجهنم

  .وهذا يتناسب مع نزعته التشاؤمية إلى حد بعيد
  

إذا : وَأذابَهـه غيـُره، وذاب  . نقيض َجَمَد: ِضدُّ الجمود، ذاَب َيذُوُب ذَْوباً وذََوباناً: الذَّْوب :ذوب

  .)6(العْيُب مثُل الذَّام، والذَّْيمِ، والذَّانِ: اشتّد َحرُّها، والذَّاُب: سال، وذابت الشمس

فنجده أورد ). تذيب ثالث مرات، مذيب مرتين( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

السائل اللزج، الذي يعكس داللة الحزن العميق في  لداللة االنصهار أو على معنى" تذيب"الفعل 

  )المتقارب(                                :أحشائه، فقال

ــه   ــن ثماالتــ ــي مــ  وجرَّعنــ
 

ــزن   ــرارة حـ ــذيُبمـ ــفاه تُـ  )7(الصـ

  .إذ بقي الفعل تذيب في إطار الداللة العامة
  

  :كما استخدمه لداللة الحزن والبؤس مرتين في الديوان، فقال مخاطباً قلبه
  

                                                 
 .315:، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .20: سورة الحج، آية )2(

 .297: ، ص8ج : لسان العربابن منظور، ) 3(

 .65: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .50: ، صالصورة الشعريةسعد، محمد الجبار، مدحت، ) 5(

 .50: ، ص6، ج لسان العربابن منظور، ) 6(

 .70: ، صالديوانالشابي، ) 7(
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  )مجزوء الكامل(

ــيس  ــو التعـ ــُهفهـ ــه  ُيذيُبـ ــوب البائسـ ــْوُح القلـ  )1(هنَـ

ونجده . )2(على معنى يشجي، لشقاء فيه يحدوه إلى التعاطف مع شقاء أنداده" ُيذيب"إذ جاء الفعل 

  :مرتين لداللة اللهب الحار، فقال باكياً على حبيبته" مذيب"استخدم كلمة 
  )مجزوء الرمل(       

ــا قلــ  ــك ي ــزن   فاب ــن الح ــك م ــا في ــذيْبب، بم  )3(الُم
 

  لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم . (تكررت كلمة مذيب مرة واحدة لداللة نفسها

  ).24 :ص

: نالحظ من خالل هذه المجموعة مدى الترابط بين ألفاظها، حيث أن االنصهار هو الذوبان يقال

حيان يأتي بمعنى االنصهار، وهذا ما ، وكذلك الذوبان في بعض األ)4(صهرت الشحم أي أذابتها

  :استخدمه الشابي عندما قال
  )المتقارب(                  

ــزن   ــرارة حـ ــذيُبمـ ــفاه تُـ  )5(الصـ

كما نلحظ أن هذه األلفاظ تدل على التحول من حالة إلى حالة، فاالنصهار والذوبان هما تحول 

يتقلب من حالة إلى أخرى، وهذا  من جمود إلى سيالن، وكأن الشاعر عندما ذكر هذه األلفاظ

يدل على عدم استقراره واضطرابه، وهذا بدوره يولد نزعات تشاؤمية، عّبر عنها الشاعر من 

واستخدامه لهذه األلفاظ بالتحديد يؤكد ُعمق نزعته التشاؤمية، ألن . خالل استخدامه لهذه األلفاظ

من حالة إلى حالة، وهذا ما ذهب  عملية الذوبان أو االنصهار تحتاج لفترة طويلة حتى تتحول

  .إليه الشاعر
  
  
  
  
  

  ألفاظ األذى: المجموعة التاسعة عشرة
  

                                                 
 .71: ، ص الديوانالشابي،  )1(

 .392: ، ص1إميل كبها، ج :، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 2(

  .63: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .297:، ص8، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .70: ، صالديوانالشابي، ) 5(
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، )1(األول خالف النَّفع، والثاني اجتماع الشَّيء، والثالث القّوة: الضاد والراء ثالثة أصول :َضَرر

والضَّرُّ . ضد النفع: تانالضَّرُّ والضُّرُّ لغ. النّافع الّضارُّ: ضرر في أسماء اهللا تعالى: وفي اللسان

  .)2(الهزُل وسوء الحال: ضد النفع، والضُّر: الضَّّر. االسم: المصدر، والضُّّر

  :، فقال مخاطباً الموت بعد وفاة والده"الُمضِّرِ"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 
  )السريع(

ــِد،     ــه، النّك ــقّي بعيش ــن الش ــَوّد م ــاذا تَ ــرِّم  )3(؟ الُمِض
 
اللفظة لداللة المؤذي أو غير النافع، ونالحظ أن هذه الكلمة تعكس داللة الحزن  إذ وردت هذه

  .والكآبة أو الحالة الشعورية القهرية التي يعيشها الشاعر ويحس بها، وخاصة بعد وفاة والده
  

  

  

  
  

  ألفاظ الضعف والوهن والوهي والذبول: المجموعة العشرون 
  

وعة، وقد جاءت هذه األلفاظ في سياقات مختلفة اكتسب استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجم

حسر، : (بعضها خالل هذه السياقات دالالت جديدة، وتعود هذه األلفاظ إلى عشرة أصول هي

  ).وذبل، وذوي، وشحب، وضعف، وعجز، ونحل، وهدل، ووهن، ووهي

طَُك الشيء عن كَشْ: الَحْسُر. )4(الحاء والسين والراء أصٌل واحد، وهو من كَشْف الشيء :حسر

أشد الندم : والَحْسَرةُ. التَّلَهُّفُ: اإلْعياُء والتْعُب، والتََّحّسر: والَحْسُر والَحَسُر والُحُسوُر. الشيء

›Ÿξsù ó=yδõ ): (وقال عز وجل .)5(حتى يبقى النادم كالَحسير من الدواب الذي ال منفعة فيه s? 

y7 Ý¡ ø tΡ öΝ Íκ ön= tã BN≡u y£ ym 4()6( وتحسراً، أي حسرة.  

  ).حسرى ثالث مرات، وحسرات خمس مرات: (وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

  )مجزوء الكامل(          :للداللة على األلم واألسى فقال) حسرى(فأورد لفظ 

ــاعراً  ــرىومشــ ــيُر َحْســ  َيســ
  

ــونْ    ــى الُجنـ ــوطُ إلـ ــا القُنـ  )7(بهـ
  

  )المتقارب(           :ألمل، قال الشابيللداللة على اللهفة والشوق وا) حسرات(وجاء لفظ 

                                                 
 .360:، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .33-32:، ص9، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .144:، صالديوانالشابي، ) 3(

 .61:ص ،2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 4(

 .116:، ص4، جلسان العربابن منظور، ) 5(

 .8:سورة فاطر، اآلية )6(

 .100:، صالديوانالشابي، ) 7(
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 وفـــي ثغـــره بســـمات الشـــجون
 

 )1(الســـنين َحَســـراتُوفـــي طرفـــه  

  )الخفيف(                           :وجاء للداللة على اللوعة واأللم النفسي فقال

 تهْيُجهـــا الـــذِّكرياتُ  َحَســـراتٌ
 

 )2(ودمــــوع تُفيُضــــها، الشَّــــهقاتُ 

مرات لداللتها المجازية وخمس مرات جمعاً استعملها مرة واحدة  وردت هذه الكلمة مفردة ثالث

لداللتها الحقيقية، وأربع مرات مجازاً للداللة على اللوعة واأللم النفسي الذي ينسجم مع تشاؤمه 

  ).17لمزيد من االطالع ُينظَر إلى المعجم صفحة (إلى حد بعيد، 

ذََبَل النباتُ والغُصن واإلنساُن . )3(في الشيء الذال والباء والالم أصٌل واحد يدل على ُضمرٍ :ذبل

دقيق الصق : َدقَّ بعد الرِّّي، فهو ذابِل، أي ذَوي، وكذلك ذَُبَل بالضم وقناً ذابل: َيذُبل ذَبالً وذُبوالً

ه وأذَْبله ذََبل فُوه َيذُْبل ذُبوالً وذَبَّ ذُبوباً إذا َجفَّ وَيبَس ريقُ: ويقال. والجمع ذُبٌَّل وذُُبٌل. اللِّيِط

  )4(َضُمر: الحّر، وذَُبَل الغرس

: واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات مختلفة، حيث اختلفت في داللتها من مشتق آلخر وهي

، حيث )أذبل مرة، وذُبل مرة، وتذبل مرة، وذبل مرة، وُيذبل مرة، والذُبَّل مرة، وذابالت مرة(

لداللة الحيرة واليأس من دّوامة " أذَْبل"تخدم كلمة غلب على هذه المشتقات داللة المجاز، فنجده يس

  )المتقارب(                             :األشياء، ومن الهرم الذي يصيب ويعتري األشياء، فقال

ــُدجى ــألتُ ال ــاة : س ــُد الحي ــل تُعي  َه
 

ــْن   ــُهِلَمـ ــر؟  أذَْبلَتْـ ــع الُعُمـ  ربيـ

ــالم    ــؤاد الظـ ــتكلّم فـ ــال يـ  فـ
  

ــحر   ــذارى الّسـ ــرنّم عـ ــم تتـ  )5(ولـ
  

فهو لم يعثر على جواب لحيرته في الليل ألنه ال ينطوي على قدرة اإليحاء بذاته، إذ تغشى 

  .)6(األشياء وينحصر عنها، لكنه ال يحمل جذور الحياة بذاته

  )الكامل(          :لداللة التعب واإلرهاق، فقال) ذَُبل(كما ورد الفعل 

 وتغلغلــي كــالنور، فــي روحــي التــي
 

 )7(واآلالم مــــن األحــــزان ذَُبلَــــت 

              :كما استخدم ذابالت مرة، لداللة الحزن واألسى، فقال

  )الخفيف(    

                                                 
 .109:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .101:المصدر السابق، ص) 2(

 .369:، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .20:، ص6، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .219:، صالديوانالشابي، ) 5(

 .189-188:، صالحياة والموتالحاوي، إيليا، ) 6(

 .242:، صالديوانالشابي، ) 7(
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 ثــم جــاء الــدجى فأمســيت أورا   
 

ــن     ــداداً م ــاً بِ ــالِتق ــورود ذاب  )1(ال

للداللة " تذبل"كما ورد الفعل . قد يبتسم الشاعر، لكّن بسمته هي كالوردة الذّابلة بين شوك اآلالم

، )الذُّبل مرة(كما استخدم الشاعر ). 83: على مزيد من ذلك ُينظر للديوان صلالطالع . (نفسها

  )مجزوء الكامل(                              :لداللة األلم والحسرة، فقال

 فســـيُل ذاك المـــدمُع الـــّدامي لقلـــب الجـــدول    
 

 )2(الــذُّبَّلحيــثُ المــرارةُ، واألســى، بــين الزهــور     
  

  ).94: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر إلى الديوان ص(نفسها،  للداللة" ذبل"كما ورد الفعل 

  )الخفيف(                :لداللة الزوال أو الفناء، فقال) ُيذبِل(كما استخدم الفعل 

 ُيذْبِلــــُهوربيــــُع الشَّــــبابِ  
 

ــود    ــِنه المعب ــي بُحْس ــدَّهُر ويمض  )3(ال

  .ب عليها المجاز في جميع الحاالتنالحظ أن الشاعر استعمل هذه المشتقات لدالالت مختلفة غل

الذال والواو والياء كلمة واحدة تدل على ُيْبسٍ، وجفوف، تقول ذََوى َيذْوي، إذا جفّ، وهو  :ذوي

  .وذوي الُعوُد والَبقُْل، َيذوي ذّياً وذُوياً، كالهما ذََبل. )4(ذاوٍ، وربما قالوا ذأى يذأى، واألول أجود

  .)5(الذي فيه َبعُض رطوبة: والذّاوي

ذوي مرتين، وأذوى مرة واحـدة، وتـذوي   ( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

، منها ما جاء لداللته المعجمية ومنها ما خرج )سبع مرات، والذاوي مرتين والذاوية ثالث مرات

   إلى المجاز

  )المتقارب(              :للداللة على النعي والرثاء فقال" ذوي"فوردت كلمة 

ــُج: فســلها  تــرى كيــف غــاض األري
 

 )6(ســـحر ذاك الرَّفيـــفْ ذَوَىوكيـــف  

 )الخفيف(                     :وجاء للداللة على االنتهاء والزوال

ــرٌ   ــالُعمُر قف ــاة، ف ــيَّ الحي ــَس ف  وأنْ
 

 )7(، وجـــفّ نعيَمـــهذََوىُمرِعـــُب، إن  

  :للداللة على الوهن والمرض والذبول، فقال) َأذوي(وجاءت كلمة 

          

  )المتقارب(  
                                                 

 .163:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .95:المصدر السابق، ص) 2(

 .158:المصدر السابق، ص) 3(
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ــرُ    ــاض العبي ــاُل، وغ ــاَل الجم  فَح
 

 )1(الـــّردى ســـحَرُهن الُعجـــاْب وَأذْوى 

إذ انصرف الشاعر إلى اإليحاء بالمناخات الداخلية لشخصه عن طريـق مـا يعتـري العـالم     

  .)2(الخارجي المحيط من وهن وذبول

  )المتقارب(         :الثالث مرات بالمعنى الحقيقي للداللة على الذبول، ق) تذوي(كما وردت كلمة 

 َوَريــدات تلــك الشــفاه؟   وتَــذوِي
 

ــودْ    ــك النه ــرب تل ــى الت ــوي إل  )3(وتَه

  ).25: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم ص(

  )الرمل(                      :مجازاً داللة على التشاؤم فقال) تذوي(وجاءت 

 كمــا تَــذْوْيثــم لــم تَلَْبــثُ أن   
 

ــار   ــذُبُل األزهــــــ  )4(تــــــ

  .)5(ما هي إال سوى أحالم تخلب اللّب ثم تذوي كاألزهار -الحياة كما يقول الشاعر -ن أفراحإ

  :كما جاءت للداللة على الفزع، والكآبة من بشاعة الحضارة، وإرثها األسود، فقال
  )المتقارب(

 فَِسرتُ إلى حيـث تـأوي أغـاني الـر    
 

 )6(أمـــاني الخريـــف وتَـــذويبيـــع  

  )الخفيف(                 :والمرارة فقال مشتكياً إلى اهللا وجاءت للداللة على اليأس

 بالمنايـــا تغتـــال أشـــهى أمـــانيَّ
 

 )7(محـــاجري وشـــفاهي  وتَـــذْوي 

  )الطويل(             :فالموت هو الذي يغتال أمانيه وُيسِكت بصره وكالمه الشعري، ثم قال

 فقل لـي مـا جـدوى الحيـاة وكربهـا     
 

 )8(وتلـك التـي تنمـو    تـذوي وتلك التـي   

  )الخفيف(          :مجازاً للداللة على اليأس والتحطم، فقال" الذاوي"كما ورد في الديوان لفظ 

 الــذَّامــاتَ شــوقَ الشــباب فــي قلبــه 
 

ــابهْ  وي  ــي أعص ــاة ف ــزَم الحي  )9(، وع
 

  

            :وجاءت للداللة على األسى واأللم فقال

  )مجزوء الكامل( 

                                                 
 .80: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .402: ، ص1إميل كبها، ج : ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 2(

 .190: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .83: المصدر السابق، ص )4(

 .19: ، ص1إميل كبها، ج : ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )5(

 .113: ، صالديوانالشابي، ) 6(

 .147: المصدر السابق، ص) 7(

 .168: المصدر السابق، ص) 8(

 .227: المصدر السابق، ص) 9(
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ــبح  ــفُُه فأصــ ــتْ مراِشــ  ذَُبلَــ
 

ــاً  ــومْ  ذَاوَِيـــ ــَو الكُلًُـــ  ِنْضـــ

ــل ــوى، َألّن الليـــــ  وهـــــ
  

ــومْ    ــيد الُوجــ ــَمَعُه أناشــ  )1(أَســ
  

فالشاعر يذكر أن نبع حبه صار اليوم يسيل في وادي األلم، ألن مصادر ينابيعه جفت وأصبحت 

  )مجزوء الكامل(                       .جافة

 أبـــداً َينـــوُح بَحْرقـــٍة بـــين األمـــاني الهاويـــةْ 

 )2(الذّاويــْهبــين الزهــور  كالبلبــل الغرِّيــد مــا   
  

  )الرمل(                    :وجاءت مجازاً للداللة على اليأس واإلحباط، قال

 حطَّمــتْ كَــفُّ اَألَســى قيثــارتي   
 

ــالم  ــد األْحــــ ــي يــــ  فــــ

 فقَضــتْ َصــْمتاً، فــي، أناشــيُد الغــرام
  

ــف    ــار الخري ــين أزه ــا ب ــهم  )3(الذَّاوَِي
  

  )مجزوء الرمل(                         :وجاءت للداللة على الحيرة والتيه، فقال

ــات    ــوداً حالكـ ــي ُسـ ــا قلبـ ــك يـ ــا آلفاقـ  مـ

 )4(ذاويــــاتُوَألوراِدَك بــــين الشَّــــوِك ُصــــفْراً 
  

  

، وفي )5(الشين والحاء والباء أصٌل واحد يدل على تغيُّر اللون، والمصدر منه الشحوب :شحب

تَغَيََّر من ُهزال أو : م شُحُوباً، وشَُحَب شُُحوبةًاللسان، شََحَب لَونُه وجِسْمُه، َيشَْحُب وَيشُْحُب بالض

المهزول أو المتغيِّر اللون لعارض من مرض أو سفر أو : َعَمل أو جوع أو َسفَر، وقيل الشّاحُب

ال تَلْقَى الُمْؤمَن إال شاحباً، ألنَّ الشُّحوَب من آثار الخوِف وِقلَِّة : (، وفي حديث الحسن)6(نحوهما

  .)7( )عُّمالمأكل والتَّنَ

ثالث مرات، وشاحب لمرة واحدة، حيث استخدم ) شحوب(ورد من هذا األصل المصدر 

            :لداللته الحقيقية المرتبطة بالضعف والهزل، فقال) شحوب(المصدر 

  

  )الخفيف(   

                                                 
 . 94: ، صالديوانالشابي،  )1(

 .71: المصدر السابق، ص )2(

 .81: المصدر السابق، ص) 3(

 .139: المصدر السابق، ص) 4(

 .252:، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 5(

 .30:، ص8، جربلسان العابن منظور، ) 6(

 .272: عبد العلي عبد الحميد حامد، ص: ، تحقيقالزهدالشيباني، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، ) 7(
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 وزهـــور مـــن األمـــانّي تـــذوِي
 

 )1(، وخيبــٍة، وخمــول شــحوبٍفــي  

  )مجزوء الكامل(                  :قة واأللم، فقالكما ورد مجازاً لداللته المرتبطة بالحر

 يـــا كوكـــب الشَّـــفِق الضَّـــحوك
 

 )2(الشُّــــُحوْبأمــــا ألَــــمَّ بــــَك  

  )الخفيف(          :وجاء لداللته المجازية المرتبطة باالعتالل أو المرتبطة بهموم الَعنان، فقال

 َراَعهـــا منـــه َصـــْمتُُه ووجومـــه
 

 )3(وُســــهوُمْه شُــــُحوُبهوشَــــجاها  

  )الخفيف(                    :لداللته المجازية المرتبطة بسياق الهّم والكآبة فقال) شاحب(كما ورد لفظ 

ــوالً   ــي َملُ ــف نفس ــدو خري ــَك يب  في
 

 )4(َ اللــونِ، عــارَي األملــود  شَــاِحب 
  

الضاد والعين والفاء أصالن متباينان، يدلُّ أحدهما على خالف القُّوة، ويدلُّ اآلخر علـى   :ضعف

  .أن يزاد الشَّيُء ِمثلَه

أضعفت الشـيَء  : الضَّعف والضَّْعفُ، هو خالف القُّوة، وأما األصل اآلخر، قول الخليل: فاألول

إضعافاً، وضعَّفتُه تضعيفاً، وضاعفْتُه ُمضاَعفة، وهو أن ُيزاد على أصل الشَّيء فُيجعل مثلين أو 

  .)5(أكثر

فـي  : القّوة، وقيل الضُّْعفُ، في الجسد؛ والضَّـْعفُ وذكر ابن منظور الضَّعفُ والضُّعفُ، خالفُ 

“ #$!ª *: (، وفي التنزيل قوله تعـالى )6(الرأي، والعقل، وقيل هما معاً جائزان في كل وجه Ï% ©! $# 

Ν ä3 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ 7# ÷è|Ê ¢Ο èO Ÿ≅yèy_ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 7# ÷è|Ê Zο §θè% ¢Ο èO Ÿ≅yèy_ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ;ο §θè% $Z ÷è|Ê()7(.  

. قكم من ضعف قال من النطفِة أي من المنيِ ثم جعل من بعد قوة ضعفاً، قال الهرمخل: قال قتادة

ويقال تَضّعفْتُه واْستَْضَعفْتَُه بمعنى الذي َيتََضّعفُه الناس ويتجبَّرون عليه في الدنيا للفقـر ورثاثـة   

َضَعيف خمس مرات، وضـعيفة مـرة   ( ، وقد استخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين )8(الحال

  .لدالالت  مختلفة منها ما هو حقيقي واآلخر مجازي) احدة، والمستضعفون مرة واحدةو

                                                 
 .212:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .132:المصدر السابق، ص) 2(

 .197:المصدر السابق، ص) 3(

 .134:المصدر السابق، ص) 4(

 .362: ، ص3، ج مقاييس اللغةابن فارس، ) 5(

 .44: ، ص9، ج لسان العربن منظور، اب) 6(

 .54: سورة الروم، اآلية )7(

 .44: ، ص 9، ج لسان العربابن منظور، ) 8(
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فنالحظ أن الشاعر استخدم كلمة ضعيف بصيغة المفرد بمعناه العجمي للداللة على خالف القـوة  

  )المتقارب(                 :في إطار رسم صور كريهة للمستعمر فقال

 َضــعيٍفســخرتَ بأنــات شــعبٍ   
 

ــوبة  ــك مخضـ ــاه وكفـ ــن دمـ  )1(مـ

فالشاعر يسخر من المستعمر الذي يستهزئ بأنات الشعب الضعيف، وفي نفـس الوقـت كفّـه    

مخصبة بدماء هذا الشعب، فالصورة كلها توبيخ واستهزاء، فالسخرية ليست من الصوت القـوي  

 وجاء لفظ. )2(القاهر، وإنما من األنات العجاف الضعاف، والكف ليست مخضبة بالحناء بل بالدم

  )المتقارب(:            فقال" سوء المجتمع وانحرافه"لداللته المجازية المرتبطة بسياق ) الضعيف(

 كرهـــتُ القصـــوَر، وقطّانهـــا  
 

ــفْ     ــراع عني ــن ص ــا م ــا حولَه  وم

 لســعي القــويّ  الّضــعيِفوكيــِد 
  

ــد     ــوّي بَجه ــف الق ــعيفْوعص  )3(الّض
  
  )المتقارب(                        :فقال كما جاء لداللته المجازية المرتبطة بالحسرة واأللم،

 فتبكـــي بكـــاء الغريـــب الوحيـــد
 

 )4(َضـــِعيفْبِشـــْجو كظـــيم، ونـــوح  

مجازاً لداللة السخرية من الواقع الذي جعل اإلنسان الضـعيف ذلـيالً   " الضعيف" كما ارتبطت 

  :مهضوم الحقوق والظالم ذو شأن عظيم فقال
  )مجزوء الكامل(      

ــل الك ــروْرأرى األباطيـ ــآثم والشـ ــرة، والمـ  ثيـ

ــورْ   ــل األم ــي ك ــاألهواء ف ــواء ب ــاُدم األه  وتص
  

ــق  ــة الح ــعيِفوَمذَلّ ــديْرالضَّ ــم الق ــّزة الظّل  )5(، وع
  

مرة واحدة لداللتها المجازية المرتبطة بسياق اإلعياء النفسي والنـواح  " ضعيفة" كما وردت كلمة

  )المنسرح(                                  :الداخلي فقال

ــع ــعدت  يفةًضـ ــة صـ ــل أنّـ  مثـ
 

ــا   ــّدمها توجعهـ ــٍة هـ ــن مهجـ  )6(مـ

) خالف القوي(بصيغة المذكر السالم استعماالً حقيقياً لداللة ) المستضعفون(واستعمل الشاعر لفظ 

                     :فقال

  )المتقارب(      

                                                 
 .238: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .258: ، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت، ) 2(

 .113: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .113: المصدر السابق، ص )4(

 .201: المصدر السابق، ص )5(

 .65:المصدر السابق، ص) 6(
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 لك الويل، يا صرح المظـالم، مـن غـدٍ   
 

ــض   ــعفُوَنإذا نه ــمموا الُمستَض  )1(وص

للشعب التونسي أنهم ضعفاء أذالء ولكنهم بمنظور الشاعر، فإن هؤالء الضعفاء  فمنظور األعداء

واستخدم الشاعر صيغة جمـع  . نتيجة للظلم والجور ستتضاعف قوتهم ويحطمون قيد المستعمر

  )الكامل(                 :التكسير استعماالً حقيقياًَ لداللة الِكَبرِ والهرم، فقال

ــه  ــتطعت فإن ــا اس ــؤادي م ــدم ف  فاه
 

 ســـيكون مثـــل الصـــخرة الصـــماء 

ــا   ــة والبك ــكوى الذليل ــرف الش  ال يع
  

ــال    ــراعة األطفـ ــعفاِءوضـ  )2(والضـ
  

سيعيش قلب الشاعر رغم كل شيء، فقلبه ال يشـتكي، وال يبكـي، وال يضـعف، وال يتوسـل     

  .كاألطفال والشيوخ، فهو قلب قوي يواجه الصعاب بكل شجاعة وبأس
  

صحيحان، يدل أحُدهما على الّضعف، واآلخر على مـؤخَّر  العين والجيم والزاء أصالن  :عجز

فاألول َعجَِز عن الشيء يعجز ّعْجزاً، فهو عاجُز، أي ضعيف، وقولهم إّن العجَز نقيض . الشيء

مؤخر الشيء، والجمع أعجاَز، : وأما األصل اآلخر فالَعجُز. الحزْم، فمن هذا، ألنه َيْضُعف رأيه

  .)3(، وأعجاُز األمورَعُجز األمرِ: حتى إنهم يقولون

مرة واحدة للداللة على عدم القدرة أو الضعف إذ " أعجز" واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )البسيط(                                   :قال يخاطب الناس العاجزين عن مواجهة القدر

 وأعَجــَزُهْمحــار المســاكين وارتــاُعوا 
 

ــذر    ــديهم الح ــل يج ــذروه وه  )4(أن يح

فحيرة المساكين الذي هو أحدهم وخوفهم من القدر لن يجدي نفعاً لو حذروه فهو العـدو الـذي   

يتربص الشاعر، وهذا ما جعل الشاعر يكره القدر الذي قدَّر عليه المرض المؤدي إلى المـوت،  

  .فالحذر ال ينفع مع وقع القدر، وهذا متالئم مع نزعة الشابي التشاؤمية إلى حد بعيد
  

األولى تدل على ِدقٍّة، وهزال، واألخرى على عطـاء،  : نون والحاء والالم كلمات ثالثال :نحل

نَحلْتـُه  : والثانية. فاألولى نََحل جسُمه نُحوالً فهو ناحل، إذا دقَّ، وأنْحلَه الهمُّ. والثالثة على ادِّعاء

أن تُعِطـَي  : النُّْحـل : ونكذا، أي أعطيته، واالسم النُّْحل، وسمِّي الشّيء الُمعطى  النُّحالن، ويقول

انتحلـه، إذا اّدعـاه   : شيئاً بال استعواض، والثالثة قولهم انْتَحَل كذا، إذا تعاطاه واّدعاه، وقال قوم

  .)5(محقِّاً، وتَنَّحله، إذا اّدعاه ُمبِطال

                                                 
 .178: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .232: المصدر السابق، ص) 2(

 .233-232: ، ص4، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .244: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .403-402: ، ص5، ج مقاييس اللغةابن فارس، ) 5(
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حيث وردت في موضع واحـد تحمـل الداللـة    " نحولي"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(        :على الحيرة والهم في سياق عرضه للصورة المظلمة للحب فقال المجازية الدالة

ــي    ــر بالئ ــت س ــب، أن ــا الح  أيه
 

 وهمـــومي، وروعتـــي، وعنـــاني   

ــولي ــذابي ونُحـ ــي، وعـ  ، وأدمعـ
  

 )1(وســـقامي، ولـــوعتي وشـــقائي   
  

ـ   س الشـاعر  وما ُيلِفتُ االنتباه تتابع الحشد اللفظي في هذه األبيات، حيث يخيل لنا لكأن فـي نف

المعبرة عن حيرته وقلقه مـن هـذا    )2(احتقاناً كبيراً ال ينفذ قيحه، وال تتوقف تفجيراته العاطفية

  .الحب الذي أتعبه وأرَّقه وهذا يتناسب مع تشاؤمه القاتم في هذه الصورة الفنية إلى حد بعيد
  

شيء، واألخر على  أحدهما يدل على استرخاء في: أصالن صحيحان: الهاء والدال والالم :َهَدَل

  )4(تدلّى: تهّدل الثَّمر أو الغُصن: استرخى أو تدلَّى، يقال: وتََهّدل الشيء. )3(ضربٍ من الصوت

:في إطار ارتباطه بسياق الوهن والـذبول فقـال  " تهّدلتْ" واستخدم الشابي من هذا األصل الفعل
  )الكامل(                                   

 ضــاء الهــمٍ ُعْمــريخــذني إليــك فقــد تبخّــر فــي ف
 

ــدَّلتْ ــر    وته ــرٍ وَزْه ــال ثََم ــامي، ب ــاُن أيَّ  )5(أغص
  

  

الـوهن،  . )6(كلمتان تدل أحدهما على الضعف واألخرى على زمان: الواو والهاء والنون :وهن

çμ: (، وفي التنزيل العزيز قال تعـالى )7(الضَّعف في العمل واألمر، وكذلك في العظْمِ ونحوه ÷F n=uΗxq 

… çμ •Βé& $ ·Ζ÷δuρ 4’n? tã 9⎯÷δuρ()8(  جاء في تفسيره َضْعفاً على ضعف أي لَزِمها بحملها إياه أن تَْضـُعف ،

  .)10(ضعيف ال بطش عنده: رجٌل موهوٌن: وقيل. )9(مرةً بعد مّرة
  

  

                                                 
 .33: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 265: ، ص1إميل كبها، ج : ، تحقيقكاملةاألعمال الالشابي، ) 2(

  .40: ، ص6، ج مقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .977: ، ص2، ج المعجم الوسيطأنيس، إبراهيم، ) 4(

 .144: ، صالديوانالشابي، ) 5(

 .149: ، ص6، ج مقاييس اللغةابن فارس، ) 6(

 .292: ، ص15، ج لسان العربابن منظور، ) 7(

 .14: سورة لقمان، اآلية )8(

 .292: ، ص1، ج لسان العربابن منظور، ) 9(

  .1061: ، صالمعجم الوسيطأنيس، إبراهيم، ) 10(
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المجازيـة بسـياق التعـب     امرة واحدة لداللته"  موهون"واستخدم الشابي من هذا األصل  كلمة 

  )الكامل(                            :بي، إذ يقولواإلرهاق المسيطر على الشا

 القُــوى َمْوهــوَنبــاكَْرتُ فيــِه الغــاَب 
 

ــدامِ    ــواِت، واألقـ ــاِذل الخُطْـ  )1(ُمتَخـ
  

الواو والهاء والحرف المعتل يدل على استرخاء في شيء، يقال َوَهتْ عزالـيُّ السَّـحاب    :وهي

الشـقُّ فـي   : والـَوْهيُ . )2(في األيدم وغيره والَوهُي، الشَقُ. وكل شيء استرخى فهو واٍه. بماِئِه

ووهي الشيء والشََّقاء وَوهَي َيهي فيهما جميعاً . الشيء وجمعه ُوِهيُّ، وقيل في جمع َوْهيٍ أْوِهيةً

  .)3(َضُعفَ: َوْهياً، فهو واٍه

فنـراه  ) الواهي مرتين، والواهية مرة واحـدة : ( واستخدم الشابي  من هذا األصل مشتقين هما

  )الكامل(:            لداللة األلم الحاد الذي يصل إلى حد التشاؤم فقال مخاطباً اإلله) واٍه(خدم يست

ــوى   ــى القـ ــِغي إلـ ــو ُيصـ  فهـ
 

 )4(واِهوال ُيصغي لصوٍت بـين العواصـف    

مرتبطة بداللتها المجازية في سياق اليأس والقنوط من المصائب التـي  " الواهي" كما جاءت كلمة

  )الخفيف(                       :أحاطت به، فقال

ــا إلهــّي قــد أنطــق الهــّم قلبــي بالــذي كــان ــا إلهــّي.. ي  فــاغتفر ي
 

ــَب،    ــَب، الغري ــَي الُمتَْع ــت قلب ــة داس ــأسٍ والكآب ــَدُم الي ــواهيقَ  )5(ال
  

  :مرتبطة بداللتها المجازية في سياق الحزن واأللم فقال" الواهية"كما جاءت كلمة 
  )مجزوء الكامل(

 الــــدُّجى، ردِّْد، علــــى ســــْمع
 

ــْي    ــاِت قلْبـــ ــْهأنَّّـــ  الواهيـــ

ــان  ــكُْب بأجفـــــ  -واْســـــ
  

 )6(الزُّهـــورِ دمـــوَع قلْبـــي الدَّاميـــْه 
  

نالحظ أن ألفاظ هذه المجموعة تدلُّ على الوهن والضعف، فقد استخدم الشـاعر كلمـات مـن    

لدالالت ) حسر، وذبل، وذوي،وشحب، وضعف، وعجز، ونحل، وهدل، ووهن، ووهي(األصول 

وتارة أخرى لدالالت مجازية، كانت جميعها تعكس حالة الضعف واالنكسـار واليـأس    حقيقية،

واإلحباط  التي كان يحس بها الشاعر نتيجة إصابته بالمرض في فترة مبكرة، وكذلك بسبب فقده 

                                                 
 .240: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .146: ، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 2(

 .294: ، ص1، ج لسان العربابن منظور، ) 3(

 .147: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .148: المصدر السابق، ص) 5(

 .73: المصدر السابق، ص) 6(
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لمحبوبته، وبسبب سيطرة المستعمر على بالده، فقد كان الشعب في البداية عاجزاً عن التصـدي  

  .لشاعر إلى إدخال هذه الكلمات التي تدلل على حالته اليائسةله، مما حدا با
  

  

  ألفاظ االختفاء والزوال: المجموعة الحادية والعشرون
  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، وقد جاءت هذه األلفاظ في سياقات مختلفة، اكتسب 

، وطمس، وطمم، وعـدم،  دفن: (بعضها دالالت جديدة، وتعود هذه األلفاظ إلى تسعة أصول هي

  )وعفو، وغمر، وفقد، وكفن، ولحد
  

السَّـتر والُمـواراة،   : الدَّفْن. )1(الدال والفاء والنون أصل واحٌد يدلُّ على استخفاء وغموض :دفن

جمع َدفينِ وهو الشيء المـدفون، وداء  : والدُّفُن. المدفون، والجمع أدفان وُدفَناِء: والدِّفْن والدَّفيُن

  .)2(التكاتم: أي كتمه، والتّدافن: ْعلم به ودفن ِسرَّهال ُي: َدفين

أدفن، خمس مرات في الديوان، يدفن مـره،  : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

بصيغة المضارع لداللته الحقيقـة  " أدفن" ، حيث وردت دالالت مختلفة فورد الفعل )ودفيناً مرة

  :قوله" الموارة"جاءت بمعنى والمجازية فمن داللته الحقيقية التي 
  )مجزوء الكامل(              

ــليه ــِه، واغســـــــــ  واندبيـــــــــ

ــقِ     ــر الّزنَْب ــواب زه ــن أك ــر، م ــدموع الفج  ب
  

ــِه ــفقِ  واْدفنيـ ــفاف الشـ ــي ضـ ــالل، فـ  بجـ
  

 )3(ليــــــــــرى روح الحبيــــــــــب
  

لعل تنوع الديباجة بين جمل خبرية، وأخرى إنسانية، خصوصاً باألمر الداعي إلى الموت، هـذا  

  )4(ا يزيد من توّهج العنصر الوجداني وأثره تالعباً بالعواطف، فيما يشبه النواحمم

  )الخفيف(         :كما ورد لداللته المجازية الدالة على تشاؤمه من المجتمع ويأسه من الحياة فقال

ــيّ   ــابِ، عِل ــى الغ ــُب إل ــي ذاه  إنّن
 

ــات    ــميم الغاب ــي ص ــُنف ــي ادف  )5(بؤس

                 :لداللة على النسيان، فقالل" يدفن" واستخدم الفعل 

  

                                                 
  .286: ، ص2، ج مقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .277: ، ج، صلسان العربابن منظور، ) 2(

 .63: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .29: ، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 4(

 . 150: ، صالديوانالشابي، ) 5(
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  )الكامل(                

 )1(فــي ظــالم المــوت حتــى الــذكريات يــدِفُنالــدهر 
  

              :ثالث مرات في الديوان لداللة اليأس فقال مخاطباً نفسه" أدفن"واستخدم الفعل 

  )الخفيف(

 هاِتـــه، علّنـــي أخـــطّ ضـــريحي
 

ــدجى    ــكون ال ــي س ــنف ــي وادف  )2(نفس

فالموت هو الحل الوحيد البتعاد الشابي عن اآلالم والخيبة واليأس، بعدما أصبح حائراً في معنى 

لالطالع على مزيد مـن ذلـك ُينظَـر    . ()3(الزمن متعطشاً إلى الجديد الكامن وراء جدار الحياة

  ).21: للمعجم ص

في أو المتستر الـذي قهرتـه   مرة واحدة لداللته الحقيقية بمعنى الخ" دفيناً"واستعمل الشابي كلمة 

                                    :الطبيعة فقال

  )المجتث(

ــاني   ــٌب يعـ ــّي صـ ــي الحـ  فـ
 

 )4(دفينــــاًفــــي الصــــدر داًء   

  .فهذا يعكس ما في داخل الشاعر من آالم وحرقة وعذاب ولوعة لما أصاب قلبه المحب
  

طََمْستُ الخطّ وطََمْسـت   :الطاء والميم والسين أصل يدل على محو الشيء ومسحه، يقال :طمس

امََّحى : وفي اللسان انْطََمس الشيُء وتَطمََّس. )5(األثر، والشيء طامٌس أيضاً وقد طََمس هو بنفسه

)6(ذهب ضوُءه: ويقال طمس اُهللا عليه َيطِْمُس وطََمَسه، وطُِمَس النجُم والقمر والبصر: وَدَرَس
.  

ة واحدة في الديوان لداللتها المجازية في إطار مر" انطمس"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

                                :السوداوية والتشاؤم المغشّية هذه الحياة فقال

  )الخفيف(                                               

 كلّمــا ِســرتُ زَل بــي، فيــه مهــوى، تتضــاغى بــه وحــوش الِحمــامِ 
 

ــدهور،  ــّعبتْه ال ــَسش ــور، وانطم ــالمِ  النّ ــات الظّ ــه نب ــت ب  )7(وقام
  

  

  

                                                 
  .184: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .195: در السابق، صالمص) 2(

  .234: ، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )3(

 .117: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .424: ، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 5(

 .145: ، ص9، جلسان العربابن منظور، ) 6(

 .122: ، صالديوانالشابي، ) 7(
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الطاء والميم أصُل صحيح يدلُّ على تغطية الشَّيء للشيء حتـى يسـّويه بـه، األرض أو    : طمم

ثم يحمل على ذلك فيقال للبحر الطِّـم،  . مألها وَسوَّاها. من ذلك قولهم طمَّ البئر بالتراب. غيرها

عال وغمر، وكل ما كثر وعال حتـى  : مُّ طماً وطُموماًطَمَّ الماُء َيِط. )1(كأنَّه طَمَّ الماء ذلك القرار

  .)2(غلب فقد طمَّ يطمُّ

طّم للداللة على الدفن إغراقاً وإسداء النصـيحة لقلبـه   (وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )السريع(                          :بعدم الحزن واألسى على هذه الدنيا فقال

ــن   ــي لمـ ــيّم ال يرثـ ــُهوالـ  طّمـ
 

 )3(والســيل ال يبكــي ِلنَــْوح الهشــيمْ    

فكان الشاعر يحاول تبرير شعوره بالنقمة على قوى الوجود التي تجري بعرباتها فوق األعمـار  

، فغلـب علـى هـذه    )4(اإلنسانية، فلذلك يّولد عنده هذا الشعور مرارة امتعاض من هذا الوجود

  .المفردة الداللة المعجمية

ومن ذلك الَعَدم، وَعـِدم فـالن   . ٌل يدلُّ على فُقْدان الشيء وذهابهالعين والدال والميم أص :عـدم 

: لم أجِده، والمعدوَم: وأعدمني الشيء. الفقر، ورجل عديم ال عقل له: والَعَدُم. )5(الشيء، إذا فقده

  .)6(الذي ال يجحدونه مما يحتاجون إليه

وينعدم مرة واحدة، والَعدُم تنعدم مرة واحدة ( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

منها ما بقي في إطار داللته المعجمية العامة ومنها ما خرج لدالالت أخرى خـالل  ) سبع مرات

  .السياق

  )البسيط(                                    :للداللة على االختفاء، فقال" تنعدم"فقد ورد الفعل المضارع 

 هيــا قلــُب كــم فيــَك مــْن ُأفــٍق تُنَمِّقُــ
 

ــمَّ    ــى، ثُـ ــٌب تتجلّـ ــدُمكواكـ  )7(تنعـ

فالشاعر يتأمل القلب اإلنساني المترّجح بين نشوات وخيبات، وهذا يعكس حيرته وتشتته في هذه 

  .الدنيا العجيبة، لذلك بقيت هذه المفردة في إطار داللتها المعجمية

  )البسيط(                   :لداللة الموت، فقال) ينعدم(كما ورد الفعل 

 حياتـك دوحـاً مزهـراً، نَِضـراً     واجعل
 

 )8(ينعــدُمفــي ُعزلــِة الغــاب َينْمــو، ثــم  

                                                 
  .406: ، ص3، ج مقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .147: ، ص9، جلسان العربابن منظور ) 2(

 .142: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .199: الحاشية، ص/ إميل كبها: ، تحقيق1، جاألعمال الكاملةالشابي،  )4(

 .148: ، ص4، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 5(

  .64: ، ص15، ج لسان العربابن منظور، ) 6(

 .153: ، صالديوانالشابي، ) 7(

 .203: لسابق، صالمصدر ا) 8(
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  .نالحظ أن هذه المفردة غلب على داللتها المجاز

  )البسيط(               :لداللة الزوال واالختفاء فقال" العدم" واستخدم الشاعر كلمة 

ــا  ــدنيا بأجمله ــَك ال ــتْ فوق ــم مش  وك
 

 )1(والعـدمُ حتى تـوارت، وسـار المـوتُ     

  )المتقارب(                     :كما استخدمها مجازاً لداللة استنهاض الشعب نحو المجد فقال

 فويــٌل لمــن لــم تَشُــقُْه الحيــاةُ    
 

ــر   ــدم المنتصـ ــفعة الَعـ ــن صـ  )2(مـ

إن اإلنسان إلى زوال، وهذا منتصر أبداً إال إذا تّصدى له اإلنسان بُِحبِّ الحياة عامالً كي يبقـى  

. وتكررت هذه المفردة مرتين لداللة نفسـها فـي قصـيدة إرادة الحيـاة    . إلى األبدفي ذاكرتها 

  ).219: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للديوان ص(

  )البسيط(              :وجاءت مجازاً في إطار عقوق الناس وابتعادهم عن الحلم، فقال

 منْعــدمٍال يعبــُد النــاُس إالّ كــل   
 

ــاُهُم    ــن حاَبـ ــع ولمـ ــَدُمالممنَّـ  )3(َعـ

  )البسيط(                 :كما جاءت مجازاً للداللة على القدر المقضي فقال

ــى  ــَدمِتمشــي إل ــةً الَع ــومِ، باكي  المحت
 

ــورُ   ــكاُل والص ــِق واألش ــفُ الخل  )4(طوائ
 

نالحظ أن الشاعر خرج عن المألوف إلى شيء من الكفر المبطّن ذمَّاً بالحياة وشكَّاً بعدالة ربِّها، 

فالشاعر على حافة الـزوال يهتـف بجمـاح لهيبـه     . ع االسم، عزَّ وجل بالقدر المحتوموإْن مقنّ

معترضاً على نسق اغتراب قسرّي تُلزِم به الكائنات، خلقاً و أشكاالً وصوراً، وال مناص لها من 

  .)5(لعنة العيش المفضي إلى العدم في النهاية

  )مجزوء الرمل(         :في إطار نبذ التشاؤم فقال وأخيراً جاء الشاعر بهذه الكلمة لداللتها المجازية

ــرَّدى  ــاج الـــ ــي فجـــ  فـــ
 

ــم   ــت األلــــ ــد دفنــــ  قــــ

 ونثـــــــرتُ الـــــــدموع 
  

 )6(العـــــــــدملريـــــــــاح  
  

  

العين والفاء والحرف المعتل أصالن يدلُّ احدهما على ترِك الشيء، واألخر على طَلَبه، ثم  :عفو

فُوُّ، وهو التجاوز عن الذنب وترك الِعقـاب  الَع. )7(يرجع إليه فروٌع كثيرة ال تتفاوتُ في المعنى

  . )8(عليه، وأصله الَمْحُو والطَّْمُس وهو من أبنية المبالغة على وزن فَُعوٌل من الَعفْوِ
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درس فهو من هذا؛ وذلك أنه شيء ُيتَرك فال يتعهَّد وال ُينَزل، فيخفى على مرور : فأما قولهم عفا

  )الكامل(                                  :قال لبيد. )1(األيام

 الـــدِّيار محلُّهـــا فمقامهـــا َعفَـــِت
 

ــا   ــا فرٍجاُمهـ ــد غَْولُهـ ــًى تأّبـ  )2(بمنـ

  .)3(أما قولهم العفاء، يعني التُراب، أو الدُّروس، والَهالُك وذهاب األثر

مرة واحدة لتعكس داللة اليأس والتشاؤم من انقضاء " عفاء" واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة

  )الكامل(                                             :الالزمن فق

ــارت  ــاًءفص ــذّرٍة عف ــمحلت ك  واض
 

 )4(على الشاطئ المحموم والمـوج صـاِخبُ   

وعلى الرغم من أن االنحراف البسيط لداللة هذه الكلمة إال أنها بقيت في إطار الداللة المعجميـة  

  .العامة
  

: الغَْمـرةُ . )5(على تغطيٍة وستْرٍ في بعـض الشِّـدة  الغين والميم والراء أصٌل صحيح يدلُّ  :غمر

ُمنَْهَمكة وشَدتُه كغمرِة الهّم والمـوت ونحوهمـا، وغََمـراتُ الْحـرب     : الشدة، وغْمرةُ كل شيء

  .)6(شدائدها: والموت وِغماُرها

مرة واحدة مجازاً للداللة على كثرة هموم الحياة " مغمورة" واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )مجزوء الكامل(                           :أحزانها فقالو

ــة   ــاة كئيب ــورةٌإن الحي ــدموعها مغم  ب
 

 )7(والشمس أضجرها األسى في صحوها وُهمُومها 

  

. فَقَدت الشيء فقداً: الفاء والقاف والدال أصٌل يدلُّ على ذهاب شيء وضياعه من ذلك قولهم :فقد

فَقََد الشيَء َيفِْقُده فَقْداً وِفقْداناً وِفقـوداً، فهـو   . )8(لجمع فَواِقدوالفاقد المرأة تَفِْقد ولَدها أو بعلها وا

  .)9(َعِدمه، وأفْقََده اهللا إياه: َمفْقُوٌد وفَقيٌد
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فقدت ست مرات، والمفقود مرة واحدة، والفقيد ( واستخدم الشابي من هذا األصل المشتقات اآلتية

لداللة الحزن واألسى " فقد"مجازية، فنراه استخدم ، وقد غلب على هذه المشتقات الداللة ال)مرتين

                   :واليأس فقال

  )الكامل(       

 روحـــاًُ طـــاهراً، شـــهماً، يجـــيش بكـــّل خيـــر ففقـــدتُ
 

 قلبـــاً، هّمـــه أن يســـتوي فـــي األفـــق بـــْدري وفقـــدتُ
 

 كفّـــاً، فـــي الحيـــاة يُصـــدُّ عنـــي كـــل شـــدِّ وفقـــدتُ
 

ــدتُ ــ  وفقـ ــوى حزنـ ــُه سـ ــاً، ال ُيعبِّسـ ــرّيوجهـ  ي وُضـ
 

ــدتُ ــرى    وفق ــي وبش ــْون أفراح ــن ص ــى ع ــاً، ال تَِن  )1(نفس
 

قلتها في أيام األسى التي تلت نكبتي بوفاة (..... وعلّق الشابي نفسه في مطلع القصيدة حيث قال 

لداللتها المجازية المعبرة عن الكآبة والوجوم والتشاؤم          " فقدتها"وجاءت كلمة . )2()الوالد رحمه اهللا

  )مجزوء الكامل(                         :الفق

ــيبْ   ــقَ الخصـ ــاِت، واألفـ ــَب، والغابـ ــود الرْحـ  إّن الوجـ
 

 لـــْم تخـــُب أشـــواق الحيـــاة بهـــا، فغادرهـــا القطـــوب
 

 ، والليــــل ُمْربــــّد، رهيــــْبففقَــــْدتُهاأمــــا أنــــا 
 

ــالورد  ــفُ ب ــّريُح تعص ــوب ....وال ــخرية الخط ــتُ س  )3(، فِعشْ
 

            :لداللتها المجازية في سياق الحزن والكآبة فقال "المفقوُد" واستخدم الشاعر كلمة

  )الخفيف(

 أنتَ، يـا ِشـْعُر، كَـْأُس خمـرٍ عجيـبٍ     
 

 أتلهَّـــى بـــه ِخـــالَل اللُّحـــودِ    

 أتحّســاه فـــي الصَّــباح، ألنْســـى  
 

ــَي    ــي َأمس ــى ف ــا تقّض ــوِدم  )4(المفْقُ

  :          عناء والشقاء فقالواستعمل الشاعر كلمة الفقيد لداللتها المجازية المعبرة عن ال
  )الرمل( 

 !هـل ستُْسـليني الغَـداةْ؟   ! ليت ِشـْعري 
 

ــسِ     ــنِ األم ــي ع ــْدوُيعزِِّين  )5(!؟الفقي
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  )الخفيف(                            :وجاء للداللة على الحزن والشقاء فقال

ــد  ــا ق ــؤادي م ــي ف ــِيَن ف ــِت تحي  أن
 

ــعيد    ــي الس ــي أمَس ــات ف ــدم  ِ)1(الفقي

عََْزُل الصوف، يقـال كفَـَن   : والفاء والنون أصٌل فيه الكَفَن، وهو معروف، والكَفْن الكاف :كفن

التغطية، ومنه سمي كَفَُن الميت ألنه يستره، والكَفَـُن لبـاس الميـت، والجمـع     : الكَفُْن. )2(َيكفُُن

  .)3(أكفان

ـ " كفّن"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة  تظم سـلة هـذا   مجازاً للداللة على البؤس الذي ين

  )المتقارب(                             :الوجود من النبات وغيره فقال

ــواتٌ  ــديٌر مـ ــولي غـ ــتُ وحـ  وقفـ
 

ــوفْ     ــوات الكهـ ــه غَفَـ ــادتْ بـ  تمـ

ــور    ــك الّزه ــه تل ــي حفافْي ــتْ ف  قض
 

ــا  ــف  فكفّنََهــ ــقيع الخريــ  )4(بالصــ

فإذا هو يلحق بـه،  فالشاعر بائس من واقع المجتمع الذي خذله، فهرب إلى الطبيعة لينسى بؤسه 

ويجده مطروحاً أمام عينيه، يكسو أديم الطبيعة، حيث وجد الزهر ميتاً، وأنه للموت ذاته أكان في 

األحياء أم األشياء، هناك موت الحياة، وهناك موت الجمال في الشكل واللـون والعطـر لـذلك    

  .)5(البؤس ينتظم سلسلة الوجود من نبات وغيره

الشَّقُّ الذي يكون في جانب : اللّحد واللُّحد. )6(يدل على ميلٍ عن استقامٍة الالم والحاء والدال :لحد

َعِمـَل  : وقيل لََحَد القبر يلَْحُده لَْحداً وألَحَده. القبر موضع الميت ألنه قد ُأميل عن وسط إلى جانبه

  .(7)دفنه: له لْحداً، وقيل لََحَده

رات في الديوان غلب على داللتها المجـاز،  ثالث م" تُلحد" واستخدم الشابي في هذا األصل كلمة

  )الرمل(                 :فنجده استخدم هذه المفردة مجازاً بحيث تعكس عدم الغرور بهذه الحياة فقال

 اللحـــن تُلِحـــُدوالليـــالي َمغـــاوٌر 
 

ــكينِ    ــدى المس ــى الص ــي عل  )8(وتقض

كما جاءت للداللـة علـى   . ياليفالشاعر يصور أهل الحياة بأنهم ألحان موسيقى تدفنها مغاور الل

  :األلم والشكوى فقال
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  )الخفيف(  

ــم ! آه ــُدكـ ــبا تُلِْحـ ــام الّصـ  أوهـ
 

 )1(في قبـور الحـّب، مـن قلـبٍ بَِِِشـرْ      

مرة واحدة لداللتها المجازية التي تعكس اليأس والتشاؤم والقنـوط  " ستلحده" وأورد الشاعر كلمة

                        :فقال

  )مجزوء الرمل(  

ــوم  ــو هاتيـــك النجـ ــّدق نحـ ــٌل يحـ ــدرها أمـ ــي صـ  فـ
 

ــٌل،   ــه أمــ ــتُلِحُدُهلكنّــ ــومْ  ســ ــابرةُ الوجــ  )2(جبــ
 

نالحظ أن ألفاظ هذه المجموعة تسير في طريق واحد أو معنى قريب التشابه من بعضها البعض، 

، وعفـو،  دفن، طمس، وطمـم، وعـدم  ( إذ يمكن القول أنها تعكس داللة التغطية والعفاء مثل 

، فجميع هذه األصول استخدم الشاعر مشتقاتها داللة علـى تغطيـة   )وغمر، وفقد، وكفن، ولحد

حزنه وألمه، بعد ما رأى أن الحياة كلّها مغطاة بالبؤس والشقاء، لذلك كان يحاول طمـس هـذا   

  .الوجود أو محوه، ألنه يسير في طريق يتنافى مع العقل والمنطق، وهذا ما كان يؤرقه ويحزنه
  

: المجموعة الثانية والعشرون
 ألفاظ العطش

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، وقد جاءت هذه األلفاظ في سياقات مختلفة اكتسـب  

أوم، : (بعضها خالل هذه السياقات دالالت جديدة، وتعود هذه األلفاظ إلى أصـول أربعـة هـي   

  )وظمأ، وعطش، وهيم

وجاءت هذه الكلمة . )3(رُّه، وقيل ِشدَّةُ الَعطش وأن َيضّج الَعطْشانَح: الَعطَش، وقيل: األواُم :أوم

واوية يائية، وهي من الياء بَداللة قولهم أم َيِئيُم وهي من الواو بدليل قولهم يؤوم َأْوماً، غير أنهم 

  .لم يقولوا في الدُّخان أَوام وإنما قالوا إَيام

زاً للداللة على وحشة الحياة وقسوتها فقال شـاكياً  مجا" أُوامي"أورد الشاعر من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                                     :إلى الشعر الذي اتخذه رفيقاً

ــاة  ــي الحيــ ــأتْ مهجتــ  أظمــ
 

 )4(أُواِمـي فهل يوماً تُبّل الحيـاة بعـض    
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مـن ذلـك   الظاء والميم والحرف المعتل والمهموز أصٌل واحد يدل على ذبولٍ وقلّة ماء،  :ظمأ

الظّمأ، وهو العطش، : ومن المهموز. الظَّما، غير مهموز، قلّة دم اللثة، يقال امرأةٌ ظمياء اللثاث

  . )1(تقول ظمئت ظَما

šÏ9≡sŒ óΟ: ( وفي التنزيل قال تعـالى  ßγ ¯Ρ r'Î/ Ÿω óΟ ßγ ç6 ÅÁãƒ Ø'yϑ sß Ÿωuρ Ò=|ÁtΡ ()2( .   وهـو ظَِمـٌئ

اشـتاق،  : وظَِمَئ إلى ِلقائـه . أعطَشَتُْه: شٌ، وأظَْمْأتُهوظْمآن واألنثى ظْمَأى، وقوم ِظماٌء أي عطا

  .)3(واالسم من ذلك الظِّْمُء، وهو ما بين الشُرَبْينِ والوْرَدين

ظمئ مرتين، وأظمأ مرتين وظآمي مرة واحدة، وظامئ مرة (واستخدم الشابي من هذا األصل 

داللته المعجمية، ومنها ما خرج ، منها ما جاء ل)واحدة، والظمياء مرة واحدة، وظمآي مرة واحدة

  :لداللة العطش أثناء عرضه الموت حالً للحياة التاعسة فقال) ظمئ(إلى المجاز، فنجده يستخدم 
  )المتقارب(                                  

ــتَ بــراو  ــا  -ولس ــتإذا م  -َظَِمْئ
 

ــات   ــل المم ــذب قب ــع الع ــن المنب  )4(م
  

لداللته الحقيقية إال انه يعكس لعنة الشاعر " ظمئت"على الرغم من استعمال الشاعر لهذا الفعل 

  .لهذه الحياة التي ال تشبع إال الجسد، ولكن تبقى الروح ظمأى وهذا ما يفتقده الشاعر

  )الكامل(               :وجاءت مجازاً للداللة على اليأس والضجر فقال مخاطباً الموت

ــك  ــذني إلي ــد ! خ ــتُفق ــرِّ  ظَِمْئ ــدر، األم ــَك، الِك  )5(لكأس

  )المتقارب(            :لداللتها المجازية التي تعكس تعاسة الحياة فقال" أظمأ"كما أورد الشاعر كلمة 

ــوت  ــى الم ــاٌم رويٌ ! إل ــالموت ج  ف
 

ــن   ــُهلمـ ــالةْ أظَْمأتْـ ــُموُم الفـ  )6(َسـ

  )الخفيف(                   :كما جاءت مجازاً للداللة على القسوة فقال

ــاةُ، أظَْمــأتْ  فهــل يومــاً مهجتــي الحي
 

ــي   ــض أُوامـ ــاة بعـ ــّل الحيـ  )7(تُبـ

  )الخفيف(      :مجازاً للداللة على ظلم الحياة فقال" ظآمي"واستخدم كلمة 

 )8(ظـآمي فمعي من جـوانحي َأَبـَد الـدهر فـؤاٌد إلـى الحقيقـة       

                                                 
 .470: ، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .120: سورة التوبة، آية) 2(

 .195: ، ص9، جلسان العرب، ابن منظور) 3(

 .124: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .144: المصدر السابق، ص) 5(

 .124: المصدر السابق، ص) 6(

 .122: المصدر السابق، ص) 7(

 .122: المصدر السابق، ص) 8(
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  )الخفيف(                     :مجازاً للدالة على عدم الصفاء أو االعتكار فقال" ظامئ"وأورد 

 صــميم الحيــاة إنــي فــؤادٌ   يــا 
 

 )1(فـــأين رحيقـــْك ظَـــاِمٌئضـــائٌع  
   

  

. فالشاعر يشكو إلى صميم الحياة خالقها، وحدته وضياع فؤاده الظامئ سائالً الهداية والنور

واستخدم كلمة الظمياء مجازاً للداللة على عذاب الحب، فالشاعر كان صادق المشاعر في حّبه 

  )الرمل(                           :تجاه محبوبته فقال

ــمعي   ــي واس ــوات قلب ــري أص  واذك
 

ــاءمهجتـــي   ــاالظَّمَيـ ــام اللّقَـ  )2(َ أنغـ

حيث يقال رجل أظمى، "، )أفعل(من ظمى وهذه مؤنث أظمى ) فعالء(اشتق الشاعر الظمياء 

  .إذ يمكن القول أنه أخطأ في االشتقاق. )3("وامرأة ظمياء، وساق ظمياء

  )الكامل(               :تصار العدالة والظلم فقالللداللة على ان" ظمأى"وأورد كلمة  

ــةٌ  ــاب هزيلــ ــرائس الغــ  وعــ
 

ــآى ــراب    ظَْم ــل ش ــى وك ــّل َجنً  )4(لك
  

فعرائس الغاب هزيلة ظامئة بينما القوي يستأثر بكل شيء، وهذا ما كان يجعل الشاعر يصب 

  .جام غضبه على واقعه الذي يقبل بذلك فينتابه السأم والضجر والتشاؤم
  

  

ضد الرِّّي، َعِطشَ َيْعطشُ َعطَشاً، والجمع َعِطشُون وَعطُشوَن وِعطاشٌ وَعطْشَ : عطشٌال :عطش

داٌء ُيصيب الصبي فال يروى، وقيل ُيصيب اإلنسان يشرب الماء فال : وُعطاَشَ، والٌعطاش

  .)5(يروى، وقيل هو شّدة الَعطَشِ

لة على اليأس واألسى واأللم مجازاً للدال" عطاشاً"وأورد الشابي من هذا األصل اللغوي كلمة 

  )الكامل(                                      :فقال

ــةٍ  ــٍة ملعونـ ــٍة روحّيـ ــي غُربـ  فـ
 

ــي،   ــواقُها تَقِْض ــاًأش ــاِعطَاشَ  )6(...، ِهيم
 

وهي جمع هيماء، وهي الناقة تصاب بمرض الهيام " هيما"ويؤكد المعنى بذكره بعدها كلمة 

±tβθç/Ì≈t: ( تعالىفتشرب وال ترتوي حتى تموت، إذ قال اهللا sù z>÷ à° ÉΟŠ Ïλ ù; $#()7(  

                                                 
 . 163: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .37: المصدر السابق، ص) 2(

 .196: ، ص9، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .210: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .192-1919: ، ص15، ج لسان العربابن منظور، ) 5(

 .128: ، صالديوانالشابي، ) 6(

 .55: سورة الواقعة، آية) 7(
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داء يأخذُ اإلبَل : الهاء والياء والميم كلمة تدل على عطشٍ شديد، فالهَيَمان الَعطَش والُهيام :هيم

≈tβθç/Ì: (قال تعالى. )1(عند َعطِشها فتَهِيم في األرض ال ترَعوي t± sù z> ÷à° ÉΟŠ Ïλ ù;$#()2( وهي ،

المفازةُ : العاشق الَهْيماَن، كأنه ُجّن من الِعشْق على وجهه، والَهْيماءاإلبل العطاش، وبه سمي 

  .)4(أشدُّ العطش: والُهَياُم والهَِيام. )3(التي ال ماَء بها

:مجازاً للداللة على األسى واليأس واأللم فقال" هيما"وأورد الشابي من هذا األصل اللغوي كلمة 
  )الكامل(                      

ــة  ــٍة روحّيـ ــي غُربـ ــٍةفـ  ملعونـ
 

ــاً  ــي، ِعطاشـ ــواقُها تقضـ ــاأشـ  )5(ِهْيمـ

مرتبطة بداللة واحدة هي داللة العطش ) أوم، ظمأ، عطش، هيم(نالحظ ألفاظ هذه المجموعة 

الذي هو ضد االرتواء، إذ كان تعبير الشاعر بهذه األلفاظ يعكس اليأس والضجر ألن عطش 

ن الوطن فروحه ظمأى، مفتقرة لمعنى الحياة، الشاعر لم يكن جسدياً، بل معنوياً فكان َعِطشاً لحني

  .ولذلك كان يفضل الموت على الحياة في بعض قصائده
  
  

                                                 
 .26: ، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .55: سورة الواقعة، آية) 2(

 26: ، ص6،  جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .1ع/، 1005: ، صالمعجم الوسيط أنيس، إبراهيم،) 4(

 .128: ، صالديوانالشابي، ) 5(
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  ألفاظ الحزن والكآبة: المجموعة الثالثة والعشرون
  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذا العنوان، تعود إلى خمسة عشر أصالً ، وقد جاءت هذه األلفاظ 

وهـذه  . الالت جديدة وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجميـة في سياقات مختلفة اكتسب بعضها د

أسف، وأسي، وأَوه، وحدد، وحزن، ورثى، وشجن، وشـجو، وكـأب، وكـرب،    : األصول هي

  .ووجد، وَولََه
  

$!:  (، قـال تعـالى  )1(الغضب :األسف : أسف  £ϑ n= sù $tΡθà y™#u™ $oΨôϑ s) tGΡ $# óΟ ßγ ÷ΨÏΒ()2( . ُواألسـيف :

العبـد  : وقد يكون األسيفُ الغْضبان مع الحـزن واألسـيفُ  . ن والرَّقيقُالسريع الُحز: واألسوفُ

  .)3(واألجيُر ونحو ذلك ِلذُلِّهم وُبْعِدهم، والجمع كالجمع، واألنثى أسيفةٌ

مرة واحدة للداللة على الحزن، فقال " األسيف" واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )المتقارب(                        :مهافازعاً من مظاهر الحضارة ومظال

ــور    ــوى الزه ــي بمْه ــتُ طرف  )4(األِســيفْوصــّعدته فــي الفضــاء     فقلَّْب

  .بقيت لداللتها المعجمية ولم تنحرف إلى المجاز" األسيف"نالحظ أن كلمة 
  

الهمزة والسين والياء كلمة واحدة، وهو الحزن، يقال أسيتُ على الشيء آَسى أسًى، أي  :أسي

وأِسيتُ عليه أسًى، َحزِنتُ، وأِسَي على مصيبته، بالكسر ويْأسى َأسًى مقصور، . )5(يهحزنت عل

  .)6(أْسوان أتوان: حزين، وأتبعوه فقالوا: ورجل أْسوان. حزين: ورجل آسٍ وأْسياُن. إذا َحزَِن

أسا أربع مرات، تأسى مرة، تأسٍ مرتين، ( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدٍة 

  .لدالالت مختلفة) أربع وخمسون مرة، ومآسيها ثالث مراتواألسى 

  )الخفيف(              :للداللة على الغّصة والوجع، فقال" تأسِّ" واستخدم الشاعر كلمة 

ــأس  ــين شــوق وي ــيش ب ــة    ينقضــي الع ــين لوعـ ــى بـ ــأسِّوالمنـ  )7(وتَـ

مسين مرة، ومآسيها تأسى مرة واحدة، وتأَس مرة واحدة، واألسى اثنتين وخ(وجاء كل من الفعل 

  :للداللة على الحزن واأللم والهم ومن أمثلة ذلك قال)  ثالث مرات، وأسا أربع مرات
  

                                                 
 .27: ، ص1المبرد، الكامل في اللغة، ج) 1(

 .55: سورة الزخرف، آية) 2(

 .106-105: ، ص1، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .114: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .106: ، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 5(

 .110 - 109: ، ص1، جالعرب لسانابن منظور، ) 6(

 .85: المصدر السابق، ص) 7(
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  )المتقارب( 

ــأَسوال  ــدهور   تَ ــات ال ــن حادث ــد  م ــٌر جديـ ــدياجير فجـ  )1(فخلـــف الـ

لمعنى " أسى"كما وردت كلمة . فالشاعر يطلب نبذ الهّم، وعدم الحزن من مصائب الدهر ومحنه

  )المتقارب(                       :ة السابقة، فقالالدالل

ــاُهُم ــُل للحســـاس فـــي دنيـ ــن    الويـ ــي م ــاذا يالق ــًىم ــذابِ أس  )2(!وع

  ).5لالطالع على مزيد من تكرار هذه الكلمات ُينظر إلى المعجم ص (

  :وجاءت مجازاً بمعنى الغدر والعقوق، فقال
  )المجتث(                

ــر  ــاَء دهـ ــيخٌ، شـ ــىشـ ــٌداألَسـ ــتيتُ ، وحيـ  شـ

ــتُ     ــوى، ويبي ــى الطّ ــي عل ــب ُيمس ــين الخرائ  )3(ب

دلّت خالل السياق على غدر الحياة " دهر األسى"نالحظ أن الكلمة عندما جاءت مضافاً إليه 

كما وردت في سياق آخر للدالة . وعقوق األبناء لآلباء، مما يعكس سوداوية الناس في المجتمع

  )الطويل(                                 :على الوجود، فقال

ــاُء فــي مســرح   )4(ووْســط ضــبابِ الهــّم، تمثيــل أمــواِت  األَســىُيمثّلهــا األحي

فالوجود . فالدنيا كما يتصورها رواية غريبة يرويها ساحر عظيم يمثلها األحياء واألموات

  .سوداوي كلّه ظلمات
  

  

ُه وآووه بالمّد وواوينِ، وأْوِه،  آوَّه وَأوَّ: وذكر ابن منظور. )5(يقال تأّوه إذا قال أّوه وأْوِه :أوه

  .كلمة معناها التحزن: وَأْوَه وآِه كلها

: أما األّواُه. أْوِه من كذا، إنما هو توجع، وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا آه: وقولهم عند الشكاية

  )6(الُمتَاَوُِّه الُمتََضرِّع

وأواه ست مرات، وآه عشرون تتأّوه مرتين، (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

تتأّوه مرة، آه سبع عشر مرة، وأّواه خمس (لدالالت مختلفة، حيث ورد كل من الفعل ) مرة

  :للداللة  على الوجع واأللم والتحسر والعذاب النفسي، ومن األمثلة على ذلك قوله مشتكياً) مرات

                                                 
 .111: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .247: المصدر السابق، ص) 2(

  .117: المصدر السابق، ص) 3(

 .213: المصدر السابق ، ص )4(

  .162: ، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 5(

 .201-200: ، ص1، جلسان العربابن منظور، ) 6(
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  )مجزوء الكامل(           

 )1(لنحيــبالبلــوى ويعــتلج ا  تَتَــأّوُهفــي مهجتــي  

  )الرمل(                :لمعنى الداللة الحقيقية السابقة نفسها" آه"كما وردت كلمة 

ــبا ! آه ــاُم الّصـ ــُد أوهـ ــم تُلِْحـ ــرْ   كـ ــب َبِش ــن قل ــّب م ــور الح ــي قب  )2(ف

  :لمعنى الداللة السابقة أيضاً، فقال أثناء حديثه عن إقفار الحاضر وكآبته" آّواه"وجاءت 
  )املمجزوء الك(               

ــت  ــم اختفـ ــونْ  -أّواُهثـ ــِة المنـ ــائرةً بأجنحـ  )3(طـ

  ).8: ولالطالع على تكرار هذه المفردات ُينظر للمعجم ص( 

  :فقد ورد مجازاً للداللة على العناء والتعب النفسي، في إطار أحزانه الدامية فقال" تأّوه"أما الفعل 
  )الخفيف(

ــد  ــتُق ــل   تأّوه ــكون اللي ــي س ــباح    ف ــي الص ــتُ ف ــم أطبق ــفاهيث  )4(ش

  :فقد وردت مجازاً للداللة على األسى والتحسر، فقال خالل فقده لمحبوبته" آه"أما كلمة 
  )مجزوء الكامل(                                                                

 )5(لقـــد كانـــت حيـــاتي فيـــك حالمـــةً تميـــد ! آٍه

  ).196: على مزيد من ذلك ُينظر للديوان صلالطالع ( وتكررت هذه المفردة للدالة نفسها، 

في سياق آخر للداللة على التحسر المخلوط باللهفة الشديدة، خالل تغنيه " آه"كما وردت كلمة 

  )الخفيف(                         :بجمال المحبوبة، فقال

ــكونِ    مــا أعــذَب الغَــرام وأحلــى   ! آِه ــوعِ السُّ ــي خُش ــثْمِ ف ــةُ الّلَ  )6(!رنَّ

  :وردت مجازاً للدالة على إثارة الشفقة في إطار السخرية والتهكم، فقال" واهأ"أما كلمة 
  )مجزوء الكامل(

ــهٍ   ــن إل ــورى م ــل لل ــي، ه  )7(أّواِه -مثـــل زعمهـــم  -راحـــم  خبرون

  .فالشاعر قد لُجَّ قلبه باأللم، إنه في سعار تحّول إلى عاصفة تُدمِدم

                                                 
 .133: ، صالديوان، الشابي) 1(

 37: المصدر السابق، ص) 2(

 .93: المصدر السابق، ص) 3(

 137: المصدر السابق، ص )4(

 .169: المصدر السابق، ص) 5(

 .225: ، صالمصدر السابق )6(

 .148: المصدر السابق، ص) 7(
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. الحاضر بين الشيئين: فالحّد. طََرف الشيءاألول المنع، والثاني : الحاء والدال أصالن :حدد

  .)2(ثياب المآتم السُّود: الِحداُد: وذكر ابن منظور. )1(وفالن محدوٌد، إذا كان ممنوعاً

مرتين مجازاً، حيث ورد المشتق في " الِحداد"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

               :من الحب، فقال المرة األولى للداللة على الحزن في إطار شكواه

  )الرمل( 

 َرفرفــتْ والحــبَّ، َوْهنــاً خلْســةً   
 

 )3(الِحـدادْ  من عيـونِ الـدَّهر، فـي لْيـلِ     

أما في المرة الثانية فقد جاءت للداللة على المهانة والمذلة، في إطار حديثه عن الدهر الُمحطم 

                         :ألصحاب الهمم الكريمة، فقال

  )المجتث(

ــالٍ أل ــت نعـــ ــاه تحـــ  قـــ
  

 )4(وحـــــداِد ِمـــــن ذلّـــــة  
  

في البيت األول، وردت لداللة الحزن، واستخدم العرب مثل ذلك قديماً، " الِحداد" نالحظ أن كلمة 

فقد : أما الثانية. )5("إحداُد المرأة على زوجها، أي تركها الزينة، كناية عن حزنها عليه" إذ يقال 

  .معنى األصلي وهو المنُعقّيده بالذّل وهي أيضاً منحرفة عن ال
  

: وذكر ابن منظور. )6(الحاء والزاء والنون أصٌل واحد، وهو خشونةُ الشيء وشدةٌ فيه :حزن

جعله ) األمر(أحزنه : وقيل. نقيض الفَرح، وهو خالف السرور، والجمع أحزان: الُحْزن والَحَزُن

. الخشونة: والُحزونةُ. ظ، وهو الخَشُنالمكان الغلي: وقيل الَحْزُن. جعل فيه ُحزناً: حزيناً، وَحَزنه

  .)7(َمْحزون اللِّْهزِمة أي خَِشنها أو أنَّ ِلْهزَِمته تََدلّت من الكآبة: وقيل

أحزن مرتين، والُحزن ثالث وأربعون مرة، (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة 

ُمحزن مرة، واألحزان ثمان عشرة مرة، والحزين تسع عشرة مرة، ومحزون خمس مرات، 

لدالالت ) والضوء الحزين مرة، وحزنها المشبوب مرة، ولوعة الحزن مرة، وكاهن األحزان مرة

أحزن مرتين، والحزن أربعاً وثالثين مرة، والَحَزن مرة واحدة، (كما ورد كل من الفعل . مختلفة

ولوعة  واألحزان اثنتي عشرة مرة، والحزين ستمرات، والمحزون مرة، والحزن المشبوب مرة،

  :للداللة على الحزن واأللم والحرقة واألسى، فقال) الحزن مرة
                                                 

 .3: ، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

  .57: ، ص4، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .37: ، صالديوانالشابي،  )3(

 .45: المصدر السابق، ص) 4(

 .57: ، ص4، جلسان العربابن منظور،  :أنظر) 5(

 .54: ، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 6(

 .110-109: ، ص4، جلسان العربابن منظور، ) 7(
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  )الرمل(                     

 )1(الــــدهُر الخَِطــــر بــــالنُّكر أْحَزنَــــَكفَلَكَــــْم 

  )المتقارب(                 :لمعنى الداللة السابقة" الَحَزَن"كما استخدم كلمة 

ــى نغ  فترقــُد تحــت التــرابِ  األصــمّ    ــاً علـ ــاِت جميعـ ــزْنمـ  )2(الَحـ

  :جمعاً للمعنى الداللي نفسه، فقال" األحزان"وكذلك استخدم الشاعر كلمة 
  )مجزوء الكامل(     

 ُمخْضــّل الجوانــب بالــدموع   -لكــّن قلبــي وهــو  

ــه  ــتْ بــ ــَزاُنجاشــ ــدوعْ   ، إذااألْحــ ــك الصـــ ــا تلـــ  )3(بهـــ

  )الكاملمجزوء (                  :أيضاً" الحزين"وفي سياق آخر جاءت كلمة 

ــق   ــي اُألف ــوت ف ــن الم ــدا بلح ــزِينِوش ــتكين الَح  المس

ــوم  ــف الغي ــى خل ــم اختف ــف  -ث ــه الطي ــزِيْنكأن  )4(الَح

، 69، 68، 67، 67، 63، 48، 37(،  وكلمة الُحْزن في ص )113(وتكرر الفعل أحزن في ص 

70 ،70 ،70 ،70 ،83 ،83 ،84 ،84 ،88 ،89 ،97 ،101 ،102 ،124 ،135 ،141 ،143 ،115 ،

، 97، 73(في ص " األحزان"، وكلمة )242، 241، 219، 171، 154، 147، 147، 186، 162

، 57، 37(الحزين في ص "وكلمة ) 242، 236، 198، 165، 132، 115، 197، 94، 84، 133

، ولوعة الحزن ص )89(وكذلك الحزن المشبوب ص ) 98(وكلمة المحزون في ص ) 242، 59

كما استخدم . هذه التكرارات الداللة الحقيقية في إطاره العاممن الديوان، وغلب على ) 88(

  )الرمل(               :مجازاً للداللة على مرارة الحب، فقال" الُحزن"الشاعر كلمة 

 )5(أنّـــاِت الســـقاْم الُحـــْزنِصـــعقاِت   ؟ والحـبُّ قـد زاد إلـى   ......كيف لـي 

لكنها مع ذلك بقيت . خالل السياق نالحظ مجيء الُحزن مضافة هو الذي أكسبها هذه الداللة

  .قريبة من الداللة المعجمية التي هي ضد الفرح والسرور

  .من الديوان للداللة نفسها) 33(وتكررت هذه المفردة مرة واحدة ص 

             :للداللة على البؤساء التاعسين، فقال" الحزن"مضافاً إليها " بني"وفي سياق آخر جاءت 

                                         

                                                 
 .41: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .70: المصدر السابق، ص )2(

 .72: المصدر السابق، ص )3(

 .99: المصدر السابق، ص) 4(

 .37: المصدر السابق، ص) 5(



 203

  )مجزوء الرمل(        

ــّماك  ــْن َس ــّل َم ــي   -ض ــَل بن ــا لي ــْزنِي ــيم الُح  )1(به

  )المتقارب(                 :كما وردت للداللة على الهم والشجن فقال

ــماءَ  ــاُء السـ ــّل المسـ ــا أظـ ــكر   ولمـ ــالُحْزنِوأسـ ــوْد بـ  )2(روَح الوجـ

  )203، 141، 98(ت في الديوان ص وقد تكررت هذه المفردة للداللة نفسها ثالث مرا

  :للداللة على الهم المشبع باليأس أثناء شكواه من الغربة، فقال" األحزان"واستخدم الشاعر كلمة 
  )مجزوء الرمل(            

 )3(تبكــي بــين أعمــاق القلــوب   األْحــَزاَنيســَمُع 

  .ياستعارة، فاألحزان ال تبكي بل هي التي تجعل اآلخر يبك: األحزان تبكي

من الديوان للداللة نفسها، حيث غلبت عليها ) 242، 144، 89، 48(وقد تكررت هذه المفردة ص 

مجازاً للداللة على اليأس والسوداوية والتشاؤم، " الحزين"واستخدم الشاعر كلمة . داللة المجاز

  )الرمل(                      :فقال ناعتاً الليل بالحزن

ــل   ــة اللي ــي ُدجي ــت ف ــزِيْنرفرف ــالْم الَح ــرةُ األح  )4(ُزم

  . من الديوان للداللة نفسها) 222، 186، 110، 109، 94، 44(وتكررت هذه الكلمة ص 

  )المتقارب(                   :وقد جاءت للداللة على الذبول، فقال

 )5(َحـــزِيْنشـــجٌي، لعـــوٌب كزهـــر   قــوي غلــوٌب، كســحر الجفــون   

المطبق الممتنع عن الكالم لكثرة الهم حيث كما وردت في سياق آخر مجازاً للداللة على الصمت 

  )الخفيف(                             :قال

ــاهي،  ــِك الس ــي طرف ــاَل ف  )6(الَحـــزِيْنوفـــي ثَغـــرِك الجميـــل،   وأدقّ الجم

  .من الديوان  للداللة نفسها) 225(وتكررت مرة واحدة ص 

) الشاعر(ذلك يضيفه وقد يكون الحزن لألفق وللطّيف، ولليل، وللظّل، وللّزهر، وللثّغر، كل

للداللة على األلم " المحزون"واستخدم كلمة . استجابة لما يعتلج في نفسه من روحٍ تشاؤمية

                             :والفجيعة، فقال

                                                 
 .97: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .110: المصدر السابق، ص) 2(

 .62: المصدر السابق، ص) 3(

 .48: المصدر السابق، ص )4(

 .109:المصدر السابق، ص) 5(

 .222: المصدر السابق، ص) 6(
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  )البسيط( 

ــاء  ــذْت بالظلم ــل إذا لُ ــاً -فه ــُع   منتحي ــا نَفْْ ــزونِأســلو؟ وم  )1(محــزونٍ ِلَمْح

لظلماء يبكي سينسى؟ ولكنه يتدارك األمر وينفي ذلك، ألن فالشاعر يتساءل، هل إذا جاء إلى ا" 

وما " الظلماء محزونة، وهو كذلك محزون، وهنا يأتي التكرار ليعكس هذه التسوية بين األمرين

كما جاءت هذه الكلمة للداللة على . من الديوان) 222: (وتكررت ص. )2("نفع محزون لمحزون

                   :ديثه عن الحباالنصياع والذل والخضوع، فقال أثناء ح

  )الخفيف(

ــري    ــاُن، ويج ــُر الزَّم ــُه يْزخ  )3(المحـــزونصــامتاً، فـــي َمســـِيلِه    تحتَ

  :مجازاً للداللة على الذهول من األلم، فقال أثناء حديثه من الموت " ُمْحزن"واستخدم كلمة 
  )الخفيف(

ــمت   ــوي، بص ــاة ته ــوُر الحي  )4(، ُمضـــجر علـــى قَـــدَمياُمحـــزنٍ  وزه

مجازاً للداللة على بداية انتهاء النهار ودخول " الضوء الحزين" في سياق آخر استخدم الشاعر و

                            :المساء، وهو مساء معاكس مغاير للبهجة، فقال

  )الكامل(         

 )5(الـدامي  الَحـزِينِ  والُضوِءولكم مساٍء، حالم متوشح بالظّل، 

             :مجازاً للداللة على نفسه المتعبة المريرة، فقال" األحزانكاهن "واستخدم الشاعر 

  )الكامل(

ــا ــُد الحـــّي المقـــدس ههنـ ــا   المعبـ ــاهَنيــ ــزانِ كــ  )6(واآلالم األحــ
  

ومن . َرقَقْتُ: يقال َرثْيتُ لفُالن. الراء والثاء والحرف المعتل ُأصيٌل يدلُّ على رِقّة وإشفاق :رثي

: ومن الباب الرَّثية. وليس باألصل. ومن العرب من يقول َرثَْأت. ت بشعرٍالباب قولُهم َرثى الميِّ

  .)7(وجٌع في المفاصل

  

                                                 
 .115: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .107: ، صالصورة الشعريةمحمد الجبار، مدحت، انظر، سعد ) 2(

 .224، الديوانالشابي، ) 3(

 .196: ، صالمصدر السابق )4(

 .241: المصدر السابق، ص) 5(

 .241: المصدر السابق، ص) 6(

 .488: ، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 7(
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أّن أختَ شدَّاد بن : وفي الحديث. )1(ورثى له أي رقَّ له. َرِحْمتُُه: وَرثَْيتُ له: وقيل في اللسان

بعثتُ به إليك َمْرِثيةً لك من طولِ  يا رسول اهللا، إنما: أوسٍ َبَعثَت إليه عند ِفطْرِه بقَدح لََبنٍ وقالت

واستخدم الشاعر من هذا . )2(النهارِ وِشّدة الحرِّ أي توجعاً وإشفاقاً، من َرثَى له إذا رقَّ وتوجع

مرتين للداللة على " يرثي" ، حيث جاء الفعل )يرثي مرتين، وأرثى مرة(األصل مشتقين هما 

  :ي ال تعي اهتماماً ألعمار اإلنسانية فقالاالمتعاض والشعور بالنقمة على قوى الوجود الت
  )السريع(                                     

ــا   ــي َزْحِفه ــاَم ف ــُب األي ــل تحس ــي  ه ــومْ  تَرِثـ ــُه الّرجـ ــن هّدَمتـ  )3(لمـ

  :ثم قال

ــيّم ال ــى والـ ــُه َيرِثـ ــن طّمـ  )4(والســيل ال يبكــي ِلنَــْوح الهشــيم     لمـ

للداللة على الحزن نتيجة لغباء المخاطب  بصيغة المضارع مرة واحدة" أرثى"وجاء الفعل 

                      :وجهله، فقال

  )الكامل(

ــي    ــُر، إنَّ ــرُّ الُمثَرِث ــا الِغ ــا أيُّه ــي  ي ــتّالبِ َأْرِثـ ــك الـ ــورِة َجْهِلـ  )5(ِلثـ

فالثعبان يتهم الشحرور بالجهل، فلذلك يحاول الثعبان الترحم واإلشفاق عليه من ثورة جهله 

األمر أن الثعبان يحاول كبح جماِحه، وهذا ما تفعله سياسة الغرب الخاسرة، ولكن في حقيقية 

اليوم تجاه الشعوب الضعيفة، حيث تحاول أن تسوغ سياستها عن طريق ما يسمى بالتعقل أو 

  .الحكمة لتحصل على ما تريد دون  إزعاج أو مقاومة
  

كسر، شََجناَ، وشُُجوناً، فهو شَجَن، بال. الهّم والُحزن، والجمع َأشْجاٌن  وشُجوٌن: الشََّجُن :شجن

وشََجنِت الحمامة . أحزنه: شاجٌِن، وشَُجَن وتشَجََّن، وشََجنه األمُر َيشُْجنُه شَْجناً وشُُجوناً وأشَْجنُه

  .)6(ناحت وتََحزَّنتْ: تَشُْجُن شُُجوناً

شجون ثمان وعشرون مرة، وأشجان ثالث  (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة 

فقال " شجون"ومن أمثلة ذلك استخدامه لكلمة . للداللة على الهم والحزن) شجون مرةمرات، و

                              :مصوراً خشيته من الحب والتمادي به

                                                 
 .100: ، ص6، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .291: ، ص10، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جالهيثمي، علي بن أبي بكر )2(

 .142: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .142: المصدر السابق، ص) 4(

 .249: المصدر السابق، ص) 5(

 .27: ، ص8، جلسان العربابن منظور، ) 6(
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  )الخفيف( 

 )1(شُـــجونِويصـــير الحبـــوُر ليـــَل   يقـــرُع الّســـن ُحْرقَـــةً وابتهـــاالً

  )الرمل(                     :وقال أيضاً راسماً حالة حزنِ ممتزجٍ بالفرح

ــزينْ  ــل الح ــِة اللْي ــي ُدْجَي ــتْ ف  ُزْمـــــــــرةُ األحـــــــــالْم  َرفَرف

ــا اآلالْم  الشُّــجوْنفــوق ِســْربٍ مــن غَمامــاِت  )2(ِملُْؤهــــــــــــــ

  .)3("غمامات الشَّجون تشبيه معكوس أصله الشجون كغمامات"نالحظ أن 

  :ى الهم، فقالثالثة مرات للداللة عل) أشجان(مرة واحدة، و) المشجون(وجاءت كلمة  
  )المتقارب(                   

 وجئت إلى الغاب، أسـكُب أوجـاع قلبـي نحيبـاً، كلفْـح اللّهيـبْ      

ــي   ــي مهجتـ ــدافع فـ ــاً تـ ــوب    نجيبـ ــدب القلـ ــرنُّ بنـ ــال َيـ  وسـ

ــاب   ــم الغــــ ــم يفهــــ ــَجانَُهفلــــ  )4(أشْــــ

  :للداللة على الهم والحزن أيضاً، فقال" المشجون"وفي سياق آخر جاءت كلمة 
  )الخفيف(                  

 )5(الَمشـُجونِ للجمال الذي َيفيُض على الـدنيا ألشـواق قلبـَي    

وتكراراتها جميعاً بقيت في إطار الداللة " شجون، أشجان، ومشجون" نالحظ أن الكلمات الثالث 

لم ترد في المعاجم، وهي مما استخدمه الشاعر قياساً " مشجون"المعجمية العامة، غير أن كلمة 

  ).32: لالطالع على تكرار هذه الكلمات ُينظر إلى المعجم ص. ( وزناً وداللة على محزون
  

الشين والجيم والحرف المعتل يدل على شّدٍة وصعوبة وأن ينشب الشّيء في ضيق، ومن  :شجو

وشجاُه الِغناء . طرَّبني وَهيََّجني: ، وقيل شجاني)6(الُحزن والَهّم، يقال شجاه يشجوه: ذلك الشَّجو

. أوقَعتَه في حزنٍ: وأشَْجْيتُ الرُجَل. َحَزنَني وَأغضبني: وقيل أشجاني. يََّج أحزانه وشَوَّقهإذا  ه

  .)7(وقيل أشجاُه ُيشْجِيِه إشجاًء إذا أغَصَّه. الُحْزُن: الشَّْجُو

  
                                                 

 .36: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .48المصدر السابق، ) 2(

 .286: ، ص1كبها، جإميل : ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 3(

 .67: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .223: المصدر السابق، ص )5(

 .244: ، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 6(

 .29-28: ، ص8، جلسان العربابن منظور، ) 7(
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شجِّي سبع مرات، وشجو بصيغة الماضي (وقد استخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة 

للداللة على الحزن المطَرِب " شجا"إذ ورد الفعل . لدالالت مختلفة) مرة والمضارع اثنتي عشرة

  )الكامل(                :على معنى اإلثارة، وهو متفق مع الداللة المعجمية بشكل عام فقال

ــالم   موســــيقى الوجــــود وشَــــَجتُْه ــٍة وس ــي رق ــه ف ــتْ أحالَم  )1(وعانق

  )الخفيف(                 :لم، فقالوجاء هذا الفعل مجازاً للداللة على التحسر واأل

ــواتُ    دموُعهــــا فتعذبـــــ وشَــــَجتِْني ــي الَهف ــارت بغبطت ــتُ وط  )2(ـ

  )الخفيف(  :للداللة على اليأس والقنوط من رحمة اهللا حيث قال) تشجي(وفي سياق أخر ورد الفعل 

ــجيِه  تعذّّبــه الــدنيا  : عبقــرّي األســى   )3(ســـاحراتُ المالهـــي  وتُشْـ

اعر الفعل شجا للداللة على تحسره على الزمن الحاضر، ومتوجعاً من أقفار كما استخدم الش

 )المتدارك(                          :حاضره، فقال

ــهُ  ــُس، وأطَرَبــ ــاه األمــ ــجاُه  غنَّــ ــُدُه؟  وشَـ ــا غَـ ــْوُم، فمـ  )4(اليـ

مرة واحدة للداللة على التحسر واألسى واأللم، فقال في الشيخ ) شجا(و ) يشجي(كما ورد الفعل 

 )المجتث(                        :الذي عقّه أوالده

ــراب   ــه إال الخـ ــا حوالّيـ ــجِيومـ ــماتُه ُيشْـ  )5(ُصـ

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر إلى الديوان . ( مرة واحدة للدالة نفسها) شجا(وتكرر الفعل 

  ).197:ص

ن أمثلة للداللة على الهم والحزن وم) شجو أربع مرات، وشجّي ست مرات(كما استخدم الشاعر 

                                            :قوله" شجو"ذلك استخدام الشاعر لكلمة 

  )الخفيف(                  

 )6(الكئيـب  شَـجو فأرى برقعاً شفيفاً، من األوجاع، ُيلقي عليك 

للمعنى الداللي السابق، في إطار تحسره على زمن حّبه  " شجّي"وفي سياق آخر استخدم كلمة 

واستخدم الشاعر مجازاً كلمة ). 32: لالطالع على تكرار هذه  الكلمات ُينظر إلى المعجم ص(

        : للدالة على األلم الداخلي بسبب ما شاهد من فجائع الحياة، فقال" شجو"

                                                 
 .240: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .101: المصدر السابق، ص) 2(

 .147: المصدر السابق، ص) 3(

 .155: صالمصدر السابق،  )4(

 .117: المصدر السابق، ص) 5(

 87: المصدر السابق، ص) 6(
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  )مجزوء الكامل(

ــن    ــف مـ ــلَّ يهتـ ــجوفظَـ ــهْ  ِه  شـ ــرطْ ولوِعـــــ  )1(، وفـــــ

  :اللة على اليأس واإلحباط والملل من الغربة، فقالمجازاً للد" شجّي"وفي سياق أخر وردت كلمة 
  )الخفيف(

ــاً    هاتــه، يــا فــؤاُد إنّــا غريبــان     ــاة فنـ ــوغ الحيـ ــجّيانصـ  )2(شَـ
 

  

يقـال كََأبـة   : ومن ذلك الكآبـة . الكاف والهمزة والباء كلمة تدلُّ على انكسارٍ وسوِء حال :كأب

لحال، واالنكساُر من الُحزن، كَِئَب يكَْأُب ُسوُء ا: وذكر ابن منظور الكآبة. )3(وكآبة، ورجل كئيب

تَغَيُّر الـنَّفْس  : الكآبةُ. َحزَِن واغْتَمَّ وانكسر، فهو كئيُب وكئيٌب: كْأباً وكْأبةً وكآبة، واكتأَب اكتِئاباً

. ن الشديدالُحْز: والكَْأباُء: ما َأكَْأَبَك: ويقال. باالنكسار، من شِّدة الهمِّ والُحزن، وهو كَِئيٌب وُمكْتَِئٌب

  .  )4(إذا ضرب إلى السواد، كما يكون وجه الكئيب: ورماٌد ُمكتَِئب اللون

اكتئاب تسع مرات، وكئيب ثالثون مرة، والكآبة (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة 

االكتئاب سبع (فقد استخدم كالً من . لدالالت مختلفة) اثنان وعشرون مرة، ومكتئب ثالث مرات

للداللة علـى  ) كئيب إحدى عشرة مرة، والكآبة اثنتان وعشرين مرة، ومكتئب مرتينمرات، وال

في إطـار تغنيـه بالشـعر،    ) االكتئاب(الحزن واأللم واألسى والهم، ومن أمثلة ذلك ورود كلمة 

  )المجتث(                                        :فقال

ــدتُ  ــابيال وجـــــ  )5(وال وجــــــدتُ ســــــروري   اكِْتئـــــ

لنفس المعنى الداللي، أثناء شكواه إلى الشعر مـن بلـوى   ) الكئيب(وردت كلمة وفي سياق آخر 

  )مجزوء الكامل(                  :العمر إذ يقول

ــروح   يــا شــعُر أنْــتَ فــُم الشــعور     ــرخة الــ ــْبوصــ  )6(الكَِئْيــ

للداللة السابقة نفسها، فقال عند لجوئه إلى الطبيعـة ليغتسـل مـن    ) الكآبة(وكذلك جاءت كلمة 

  )الخفيف(                             :اآلالم

ــأسِ  ــدُم اليـ ــِةقَـ ــت والكَآَبـ  )7(قلبــي الُمتعــب الغريــب الــَواهي     داسـ

                                                 
 .116: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .195: المصدر السابق، ص) 2(

  .152:، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

  .5:، ص13، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .44:، صالديوانالشابي، ) 5(

  .71:المصدر السابق، ص) 6(

 .148:لسابق، صالمصدر ا) 7(
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  )المنسرح(                     :وقال أيضاً متغنياً باألحزان

ــآَبِتي ــا  كَــ ــت نظائرهــ ــزن     خالفــ ــوالم الحـ ــي عـ ــة فـ  غريبـ

ــامع الـــزمن  فكـــــرة مغـــــّردةٌ كَـــــآَبِتي ــة مـــن مسـ  )1(مجهولـ
  

: ب في كل شيء، في واقعه، وفي صفاته وأحاسيسه،  ووجه الغرابة هنا في الكآبةفالشابي غري"

فهي تعكس التضخم الكبير في إحساس الشاعر بحزنه، ألن الكآبة غريبة ) كآبتي خالفت نظائرها(

مثل صاحبها، ثم نالحظ أن كآبة الشاعر فكرة مغردة مجهولـة ال يسـمعها أحـد إال الشـاعر،     

ونكتشف هنا وجود عالقة لغوية تعكس واقع نفسي . )2("دة في سمع الزمنفتحولت إلى فكرة مجر

تمكن الكآبـة   –وهي عالقة خاصة تعطي داللة التمكن ) الفكرة –الكآبة (مرير لدى الشاعر هي 

، فنجده يستسلم في النهايـة  )3(من الشاعر، ومع ذلك فالزمن ال يريد أن يسمعها، فتنفرد بأحزانها

    :، فقال)4(كجهنمللكآبة ألنها قاسية 

  )المنسرح(

 ذات قســـوة صـــهرت  كَـــآبِتي
 

ــم   ــنم األلـ ــي جهـ ــاعري فـ  )5(مشـ
 

  )المنسرح(           :، فقال)6(فالكآبة تصهره، لكنه يحاول إخفاءها بالرماد رغم اشتعالها

 شــــعلة مؤججــــة  كَــــآبِتي
 

ــتعر   ــون تسـ ــاد الكـ ــت رمـ  )7(تحـ
 

ليعلم الكل حقيقتها، وعند ذلك سيطلع الفجر، فالشاعر ينتظر ريحاً خفيفة لتزيح الرماد عن كآبته، 

للمعنى الداللي ) مكتئب(وفي سياق آخر استخدم الشاعر كلمة . )8(ألنها ستنفجر وتضيء الطريق

  )المنسرح(                      :، فقال)الحزن واأللم(السابق 

 ُمكْتَِئبــــاًســــمعتها فانصــــرفتُ 
 

 )9(أشـــدو بحزنـــي، كطـــائر الجبـــلِ 
 

). 197، 95، 89، 80، 66، 65، 62: (لسابقة في الديوان كما يأتي، اكتئاب، صوتكررت الكلمات ا

ــب، ص ــة، ص). 241، 197، 185، 180، 175، 132، 98، 95، 88، 88، 80، 77: (وكئي : والكآب

                                                 
 .64:ص الديوانالشابي،  )1(

 .49:، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت،  )2(

 .183:انظر، المصدر السابق نفسه، ص) 3(

 .50:انظر، المصدر السابق نفسه، ص) 4(

  .65:، صالديوانالشابي، ) 5(

  .51:، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت،  )6(

 .66:، صنالديواالشابي،  )7(

 .51:، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت،  )8(

 .64:، صالديوانالشابي،  )9(
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)65 ،65 ،65 ،66 ،77 ،95 ،99 ،107 ،113 ،119 ،120 ،133 ،135 ،168 ،175 ،240 ،245 .(

  ).104: (والمكتئب، ص

مرة واحدة للداللة على اليـأس مـن   ) االكتئاب(ياق الداللة المجازية، فقد جاءت كلمة أما في س

  )الرمل(                 :الواقع المرير الذي يعانيه، فقال

 )1(كصـــدى الغريـــد االكِْتَئـــابوتالشـــت فـــي ســـكون 

نالحظ انحراف الداللة عن المعنى المعجمي إلى المعنى المجازي فـي هـذا البيـت، فالكآبـة     "

يطرة على الشاعر وموقفه من الواقع اليائس، حيث تموت أناشيد الغرام بداخله وتصبح كمـا  مس

  .)2("يضيع صدى الغريد

               :للداللة على التشاؤم واأللم رغبة في الغناء الحزين، فقال) مكتئب(ووردت 

  )الرمل(

ــالم    ــوت الظ ــي ص ــْبغنن  )3(إننـــــــــي أهـــــــــواه  الُمكتئ

ائر الصداح أن يغنيه صوت الظالم الكئيب ألنه يحّبه، وهذا الظالم شديد يطلب من الط"فالشاعر 

أمـا  . )4("الجفوة، ولذلك يجعل له الشاعر قلباً ليس ككل القلوب، وإنما قلب ال يحب النور والفجر

فقد وردت لدالالت مجازية عدة، حيث جاءت للداللة على العالم السفلي الوضيع، فقال ) الكئيـب (

                      :واألعداء الذين يتربصون له متحدياً المرض

  )الكامل(

ــّل  ــقُ الظ ــَبال أرم ــوداءِ     وال أرى...  الكئْي ــّوِة الس ــرار الُه ــي ق ــا ف  )5(م

  :وقد وردت كلمة الكئيب للداللة على السوداوية والتشاؤم أثناء استنطاقه الليل فقال
  )مجزوء الرمل(

ــل   ســـــألتُ اللّيـــــل والليــــــ ــٌبــــ ــٌب كئْيـــ  )6(رهيـــ

                       :ثم يقول واصفاً الليل

  )المتقارب(

ــاً   ــُل طيفـ ــق الليـ ــاًوينبثـ  )7(رهيبـــاً ويخفـــق حـــزن الـــدهور  كئْيَبـ

                                                 
  .81:، صالديوانالشابي،  )1(

 .184:، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت، : انظر )2(

  .83:، صالديوانالشابي، ) 3(

 .147 - 146:، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت، : انظر )4(

  .232:، صالديوانالشابي، ) 5(

  .58:المصدر السابق، ص )6(

 .69:المصدر السابق، ص )7(
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إذ نجد الشاعر يصف الليل بالحزن والكآبة، والرهبة، وهذه صفات تتكون بتكون واقع الشـاعر  

لة عن معناهـا األصـلي   النفسي المتقلب بين الحزن والتشاؤم، ونالحظ أن الشاعر انحرف بالدال

قليالً، ألن الُحزن يؤدي إلى التشاؤم في كثير من األحيان، وتكررت هذه الداللة المجازيـة فـي   

  ).133، 110، 97، 89، 87، 87، 70، 65، 64(الديوان في كل من 

  )مجزوء الكامل(          :كما جاءت كئيبة للداللة على اليأس واإلحباط، فقال

ــدموعها م  كئْيَبــــــــةٌإن الحيــــــــاة  ــورة بـــــ  )1(غمـــــ

داللة على واقعه النفسي وسوء أحواله التي تعكس مدى ) بالكآبة(حيث نجد وصف الشاعر الحياة 

  )الخفيف(             :كما جاءت مجازاً تحمل داللة العيوب والمآسي، فقال. إحباطه منها

ــاة  ــرى حيـ ــيُد ذكـ ــر النشـ ــر     فتُثيـ ــوم دهـ ــا غيـ ــبِحجبتهـ  كئْيـ

عر يحاول العودة إلى الزمن الماضي البعيد عن العيوب والمآسي، ليرتـاح  وكأننا نحس بأن الشا

  :وجاءت مجازاً تحمل داللة القساوة الشديدة، فقال. من العناء واإلرهاق الحاضر
  )المجتث(       

ــعر  ــائر الشّـ ــا طـ ــاة ! يـ ــى الحيـ ــْهَرّوْح علـ  الكئيَبـ

ــهْ   ــي غريبـ ــوب فهـ ــع القلـ ــَك دمـ ــْح بريشـ  )2(وامسـ

  :الخوف والوحشة، وهذا أيضاً على سبيل المجاز، حيث قالكما حملت رمز 
  )الكامل(                 

ــاب   ــهد الغ ــي مش ــبِف ــهْ الكئْي ــورود العاري ــي ال  )3(، وف

  .في الديوان 241: وتكررت للداللة نفسها ص

سكون االكتئاب والظالم الكئيب، والظِّل : ونالحظ أّن تركيب اللفظ مع سواه وصفاً وإضافة، مثل

 .لكئيب، والحياة الكئيبة، يكسب المركب داللة جديدة بعيدة عن المألوف اللغويا
ومن هذا الباب الكَْرب، وهو الغَـمُّ  . الكاف والراء والباء أصٌل صحيٌح يدلُّ على ِشدٍَّة وقُوة :كرب

الـذي يأخـذُ    الُحْزُن والغَـمُّ : وذكر ابن منظور الكَْرب. )4(الشَّديدة من الشَّدائد: الشَّديد، والكريبة

اشْتَدَّ عليه، فهو َمكْـُروٌب، وكَريـٌب،   : وكََربه اَألْمُر والغَمُّ َيكُْرُبُه كَْرباً –بالنَّفْس، وجمعه كُُروٌب 

  .)5(المكْروُب: والكَرِيُب. واالسم الكُْربه، وإنه المكُْروُب النفس

                                                 
 .87:، صالديوانالشابي، ) 1(

  .118:المصدر السابق، ص) 2(

  .185:المصدر السابق، ص) 3(

 .174:، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 4(

 .41:، ص13، جلسان العربابن منظور، ) 5(
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مرتين، والمكروب كْرب مرة واحدة، والكروب : (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة

بصيغة جمع التكسير لمرة واحدة للداللة ) الكروب(فاستخدم الشاعر كلمة . ، لدالالت مختلفة)مرة

على الحزن والمشقة، فقال في َمعرِض حديثه عن مجابهة الحياة القاسية، وكان في حالة ضـعٍف  

  )مجزوء الكامل(                                  :وهزال

ــي، و  ــدتّ نفسـ ــي أجهـ ــوب ولكننـ ــةُ اللغـ ــي باديـ  هـ

ــة   ــي ُمغالبـ ــة فـ ــي الهزيلـ ــا وهـ ــروْبودفعتهـ  )1(الكُـ

  .وغلب على هذه الكلمة الداللة الحقيقية

مرة واحدة في الديوان أثناء تساؤله عن جدوى االستمرار ) كَـْرب (وفي سياق آخر ورد المصدر 

  )الطويل(               :في حياة نهايتها إلى زوال للداللة على اليأس والتشاؤم فقال

 )2(وتلك التـي تـذوي، وتلـك التـي تنمـو       وكْربَِهـامـا جـْدَوى الحيـاة    : "فَقُل لي

مضافة للداللة على األسـى  ) المكروب(وجاءت كلمة . وغلب على هذا المصدر الداللة المجازية

  :والضيق النفسي، عندما صور همومه وأحزانه كأمواج بحر هائج تضرب بصدره، فقال
  )كاملمجزوء ال(       

ــبْ   ــتلج النّحيـ ــوى، ويعـ ــأوه البلـ ــي تتـ ــي مهجتـ  فـ

 )3(الكُــروْبويضــّج جّبــاُر األســى، وتجــيش أمــواج     
  

مرة واحدة فـي الـديوان   ) المكروب(كما وردت كلمة . وغلب على هذه الكلمة الداللة المجازية

                   :للداللة على اليأس في أثناء تغنيه باآلالم فقال

  )الخفيف(                           

ــة    ــّل رنّ ــك، تنه ــي كفّي ــكينِة، ف ــارة السَّ ــروبِوبقيث  )4(المكْ

  .وغلب على هذه الكلمة الداللة المجازية

ووَجـد  . غضـب : َوَجد عليه في الغَضب َيُجُد وَيجُِد َوْجداً وموَجدةً، ووِْجـداناً : في اللسان :وجد

َوَوَجـد بـه   . قيل تََوجَّْد فالن َأمر كذا إذا اشتكاهَحزَِن، و: الرجل في الحْزن َوْجداً، بالفتح وَوجِد

  .)5(في الُحبِّ ال غير، وإنه ليجُد بفالنة َوْجداً شديداً إذا كان َيْهواها وُيحبُّها ُحبَّاً شديداً: َوْجداً

                                                 
 .130: ص، الديوانالشابي، ) 1(

  .168: المصدر السابق، ص )2(

 .133:المصدر السابق، ص )3(

 .88:المصدر السابق، ص )4(

  .157:، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 5(
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للداللة على الُحّب المبرِّح الذي يشوبه ) الوجد(واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )الرمل(              :، فقال شاكياً حرمان الحّب)1(الُحزن

ــَدوأراق   ضاق صـدري مـن َجَراهـا واسـتعرْ     ــْد الَوْجــ ــاد الَجلــ  )2(آســ

  .)3(وقد غلب على هذه الكلمة الداللة الحقيقية، وذكر الدكتور إميل كبها أن أساد مفردها أِسيد
  

الحـزن،  : الَولَـهُ . )4(أو ذهابه أصٌل صحيٌح يدلُّ على اضطراب شيء: الواو والالم والهاء :َولَه

ذهاب العقل لفقدان : والَولُه. هو ذهاب العقل والتحير من شّدة الوجد أو الحزن أو الخوف: وقيل

يكون في الحـزن  : َوِلَه يْولَه َولََهاً وولَهاناً وتََولَّه واتَّلََه، وهو افتعل، فأدغم، والَولَُه:وقيل. الحبيب

  .)5(والسرور مثل الطََّربِ

لمرة واحدة في الـديوان للداللـة علـى    ) الَولْهان(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً 

               :اللوعة والحزن المتحّير من خالل الشكوى إلى الشعر، فقال

  )مجزوء الكامل( 

ــقِ   ــْوَح العاشــ ــمْعتَ نَــ ــانِ  أســ ــورْ   الَولْهـ ــين القبـ ــا بـ  )6(مـ

نالحظ أن ألفاظ هذه المجموعة تدور حول معنى الحزن . حقيقيةوغلب على هذه الكلمة الداللة ال

فلو رجعنا إلى ألفاظ هذه المجموعة لوجدنا تعبيرات الشاعر وإيحاءاتـه  . واألسى والكآبة واليأس

تدور حول مروره بمراحل عصيبة من حياته منها كما قلنـا سـابقاً مـوت والـده ومرضـه،      

محيط المتخلف من بيئته بسبب آرائه النيرة في الحيـاة  إضافة إلى اصطدامه بال"، ....والمستعمر

والكون والفن، وهذا سبب حزنه العميق،  لذلك كان يظهر اإلنسان في مأزق وجودي يؤدي بـه  

ويبدو أن الشاعر كان مطبوعـاً بطـابع   . ")7("في النهاية إلى  حتمية الزوال بسبب جهله المطبق

، وهذا مـا  )9(كان يرى الحزن وتالشي األحالم قاعدة حياةلذلك . )8("الكآبة التي ال تستسيغ الواقع

  .جعل ألفاظ الحزن كثيرة في الديوان
  

                                                 
  .261:، الحاشية، ص1إميل كبها،، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 1(

  .37:، صالديوانالشابي، ) 2(

لفرنسي للحمض أو الحامض السائل الكيميائي المعروف، والتأويل تقريبـّي، وهـو   آساد مفردها أِسيد، وهو المترجم ا) 3(

 .استعر: محتمل، انطالقاً من المجانسة المعنوية بين اللفظة والفعل السابق

 .140:، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 4(

 .280:، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 5(

 .75:، صالديوانالشابي، ) 6(

  .143:، الحاشية، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملة، الشابي) 7(

 .91: ، صأبو القاسم الشابيالحر، عبد المجيد،  )8(

 .154:، الحاشية، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )9(
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  ألفاظ الذنب: المجموعة الرابعة والعشرون
  

استخدم الشاعر عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى أربعة أصول، وقد جاءت هذه األلفـاظ  

ي بعضها اآلخر لداللته المعجميـة، وهـذه   في سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبق

  ).أثم، وأصر، وجرم، ووزر: (األصول هي
  

واِإلثم مشتقٌ من ذلك، ألن . الهمزة والثاء والميم تدلُّ على أصلٍ واحد، وهو البطء والتأخر :أثم

ـ  : الذَّنُب، وقيل: واِإلثُم. )1(ذا اِإلثم بطيٌء عن الخير ُمتأخِّراً عنه . لُّ لـه هو أن يعمل مـا ال َيِح

  .)2(األمُر الذي َيأثَُم به اإلنسان أو هو اإلثُْم نفسُه: والمَأثُم. اَألثاُم، وجمعه المآثم: والَمْأثَم

) اإلثم ست مرات واآلثام مرة، ومآثم مرتين: (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة هي

لذنب والمعصية، فقال ُمنفّراً أربع مرات للداللة على ا) اإلثم(لدالالت مختلفة، حيث وردت كلمة 

                                    :من الحرب

  )البسيط(

ــةٌ،  ــاإلثْمواألرُض داميـ ــةٌ بـ ــلُ    طاميـ ــا ثَِم ــي أرجائه ــرِّ ف ــارُد الشّ  )3(وم

  ).1:لالطالع على تكرار هذه الكلمة، ُينظر إلى المعجم ص( 

    :كما وردت هذه الكلمة للداللة على التحسر، فقال
  )مجزوء الكامل(                            

 )4(الحيــاة، وكــان مأواهــا اللهيــب    إثْــَملــم تقتــرف  

  )الخفيف(                 :كما وردت في سياق آخر للداللة على فساد الحياة، فقال

ــِة   ــي ظلم ــوَن ف ــيهْم يحي ــمِودع  )5(وعيشــي فــي طهــرك المحمــود     اإلثْ

واسـتخدم  . تها الحقيقية إلى الداللة المجازيةنالحظ في البيتين األخيرين انحراف الكلمة عن دالل

  )الكامل(        :جمعاً للداللة على الحياة البغيضة، فقال) اآلثام(الشاعر كلمة 

ــّولٌ  ــأنني ُمتََحـ ــعيد بـ ــا السـ ــالم    فأنـ ــن عـ ــامعـ ــاِءاآلثـ  ِ والبغضـ

ــرمدي ــال الس ــر الجم ــي فج  )6(وأرتـــوي مـــن َمنَْهـــلِ األضـــواِء  ألذوب ف

                                                 
 .60:، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 ,57 – 56:، ص1، جلسان العربابن منظور، ) 2(

  .60:، صالديوانالشابي، ) 3(

  .131:المصدر السابق، ص) 4(

  .207:المصدر السابق، ص) 5(

 .233:المصدر السابق، ص) 6(
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وجاءت كلمة . اً إذا انتقل من هذه الحياة إلى عالم الموت الذي يخلصه منهافالشاعر سيكون سعيد

  )الطويل(               :مرتين للداللة على الخطايا وارتكاب المحرمات، فقال) مآثم(

ــكوِتكم  ــاٍد وراَء ُسـ ــُب إلحـ  )1(مـــآِثُمتضـــجُّ وهـــا إنَّ الفضـــاَء   مواِكـ
  

  . من األوهام والخزعبالت فالشاعر يحاول استثارة أهل العمل، ليتخلصوا

  ).1:لالطالع على مزيد من تكرار هذه المفردة ُينظر للمعجم ص( 
  

  :أصر

الهمزة والصاد والراء، أصٌل واحد يتفرع منه أشياء متقاربة، فاألصر الحبُس والَعطف وما فـي  

ابـٍة وعهـٍد   وتفسير ذلك أنَّ العهد يقال له إْصٌر، والقرابة تمس آِصَرةٌ، وكل عقٍد وقر. معناهما

  .)3(العهد الثقيل: الذَّنب والثَّقُْل، وجمعه آصاٌر، واإلْصُر: واإلصر. )2(إْصٌر

  :للداللة المجازية فقال) إْصر(ولم يستخدم الشابي من هذا األصل سوى مشتقاً واحداً هو 
  )الكامل(                 

 )4(بإْصـــرِيوتركتنـــي فـــي الكائنـــات أئـــّن، منفـــرداً 
  

شاعر انحرف بداللة هذه المفردة من المعنى الحقيقي وهو ثقل الذنب، إلـى الداللـة   نالحظ أن ال

  .التي ُألقيت على ظهره حامالً وزرها بعد وفاة والده) ثقل المسؤولية(المجازية وهو 
  

فالجرُم القطع، ويقال ِلِصـرام النَّحـل   . الجيم والراء والميم أصٌل واحد يرجع إليه الفروع :جرم

الذَنب، والجمع َأجْراٌم وُجـُروٌم وهـي   : والُجْرُم. )5(ما سقط من التَّمر إذا ُجرِم: ُجَرامةال. الجِرام

  .)6(وَجُرَم إذا َعظَُم ُجْرُمه أي أذنب. الَجريمةُ

للداللة المجازية، فقـال  ) ُجُرم مرة، وجريمة مرة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

  :قد المستعمر وظلمه تجاه أبناء الشعوب الضعيفةللداللة على ح) ُجْرٌم(مستخدماً 
  )الكامل(

ــعفاء ــعادة الض ــْرٌموس ــه... ُج ــابِ     ، مال ــد عق ــوى أش ــوّي س ــد الق  )7(عن

                                                 
 .161:، صالديوانالشابي، ) 1(

  .110:، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 2(

  .112:، ص1، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .144:، صالديوانالشابي، ) 4(

 .445:، ص1، جللغةمقاييس اابن فارس، ) 5(

  .129:، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 6(

 .249:، صالديوانالشابي، ) 7(
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  )الكامل(          :بمعنى الداللة السابقة، فقال) جريمة(كما ورد لفظ 

ــود   ــي الوج ــذا ف ــّد ه ــةً؟أُيَع ــبابي     !َجرِْيَم ــاق ش ــا رف ــةُ ي ــن العدال  )1(أي
  

: الوِْزُر. )2(أحدهما الملجأ واآلخر الثقل في الشيء: لواو والزاء والراء أصالن صحيحانا :وزر

‘Ÿωuρ â ( :قـال تعـالى  . )3(الذَّنُب لِثقَِلـِه، وجمعهـا أْوزارٌ  : الوِْزُر. الِحْمُل الثقيل Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 

3“ t÷z é&()4( ،أخرى أي ال يؤخذ أحٌد بذنب غيره وال تحمل نفس آثمة وزر نفس)5(.  

:للداللة على الذنب أو الخطيئة، فقال) وِزر(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 
  )الكامل(                      

ــر      ــود بغي ــي الوج ــذّب ف ــن المع ــَوّد ِم ــاذا تَ  )6(وِْزرِ م

وعلى الرغم من استخدام الشاعر لهذه المفردة لداللتها المعجمية، إال أنها عكست حالة الضيق 

إن ألفاظ هذه المجموعة تحمل معنى تقريبياً واحداً، هو ثقل . النفسي للشاعر بعد وفاة والده

هو الذنب، والجرم هو الخيانة أو : فنالحظ مثالً أن من معاني اإلثم هو الذنب، واألصر. الذنب

داللة  الذنب، وكذلك الوزر هو الثقل أو الذنب الثقيل، إذ نجد أن هذه األلفاظ استخدمت بالترتيب

على رغبته في انتقاله من عالم اآلثام إلى الموت، وداللة على حقده على المستعمر تجاه ما يفعله 

ضد شعبه، وداللة على آالمه النفسية التي أحرقت قلبه بعد وفاة والده، نالحظ هذه األلفاظ على 

  .الرغم من تعدد دالالتها، عكست تشاؤمه مما أصابه وأصاب شعبه

  
  

  ألفاظ العذاب: خامسة والعشرونالمجموعة ال
  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى أصلين، وقد جاء هذان األصالن في 

وهذه . سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية

  .بطش، وعذب: األصول هي
  

                                                 
 .249:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .108:، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 2(

  .202:، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 3(

  .164: سورة األنعام، آية )4(

 .202: ، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 5(

 .144:، صالديوانالشابي، ) 6(
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β¨: (قال تعالى. )1(الشيء بقَهر وغَلبة وقُّوة الباء والطاء والشين أصٌل واحد، وهو أخذ :بطش Î) 

|·ôÜ t/ y7 În/ u‘ î‰ƒÏ‰ t± s9()2( .الّسطوة واألخذُ بالُعنْف، وباطَشَه ُمباطشةً وباطشَ : والَبطْشة

  .)3(كََبطَشَ

ثالث مرات في الديوان لدالالت " بطش"واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقاً  واحداً هو 

                         :لة على الفتك أو األخذ بقهر وقّوة، فقالمختلفة، فجاءت مرة للدال

  )البسيط(

ــن     وحـــاطهم بفنـــون مـــن حبائلـــه ــداً م ــم أب ــا له ــِهفم  )4(وَزُر َبطِش

فكلمة بطش جاءت لداللتها الحقيقية، لكنها تعكس داللة اإلحباط التي تسيطر على الشاعر، فالقَدَر 

مرتين للداللة " بطش"وفي سياق أخر وردت كلمة . منهمحيط بالناس ال يمكن ألحِد أن يفلت 

                          :على القسوة واأللم، فقال

  )الكامل(

ــاً   ــال، توّرع ــةَ للجب ــَر الجماع ــن  َهَج ــا وع ــشِ عنه ــدامي َبطْ ــاة ال  )5(الحي

  .فالشاعر يحاول الُعزلة ليبقى ِلفَنّه وِشعره بعيداً عن هذه الدنيا المليئة بالمآسي والشقاء

  . )4:لالطالع على تكرار هذه المفردة ُينظر للمعجم ص( 
  

العين والذال والباء أصٌل صحيح، لكّن كلماته ال تكاد تنقاس، وال يمكن جمُعها إلى شيء  :عذب

تقول المعجمات أن . )6(واحد، وهذا يدلل على أن اللغة كلّها ليست قياساً، ولكْن ُجلُّها ومعظمها

ولهم َعذََب الرجُل والِحماُر والفرُس َيْعِذُب َعذْباً وُعذُوباً، فهو عاذُب لغة مأخوذة من ق" العذاب"

وَيْعِذُب الرجُل  عن األكل، . لم يأكل من ِشّدة الَعطشِ: والجمع ُعذوٌب، وَعذوٌب والجمع ُعذٌُب

  .)7(وَعذاباًيقال َعذَّْبته تَْعذيباً . النَّكاُل والُعقُوبة: والَعذَاُب. ال صائم وال ُمفطر: فهو عاذبِ

عذّب عشر مرات، وعذاب ثمان  مرات، (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة 

ثالث مرات للداللة على " تعذب"حيث جاء الفعل . لدالالت مختلفة) والمعذب أربع مرات

                  :العقوبة، فقال الشاعر متشكياً

                                                 
 .262: ، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .12: سورة البروج، آية )2(

 .102: ، ص2، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .244: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .166: المصدر السابق، ص) 5(

 .259: ، ص4، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 6(

 .37: ، ص10ج ،لسان العربابن منظور، ) 7(
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  )مجزوء الكامل(

ــأنني تُعـــذُّبنيمـــالي  ــقٌ غ  الحيـــاة كـ ــْب؟خَلْــــــ  )1(ريــــــ

  .للداللة المعجمية نفسها) 147(وتكرر هذا الفعل مرتين ص 

  )المتقارب(           :ثالث مرات للداللة على األلم، فقال" تعذّب"وفي سياق أخر ورد الفعل 

ــالم   ــاني الظـ ــجرتِك أغـ ــد   إذا أضـ ــذَّبتِْنيفقـ ــوم عـ ــاني الوجـ  )2(أغـ

  .للداللة نفسها) 114-86(وتكرر هذا الفعل مرتين ص 

  :كما استخدم الشاعر هذا الفعل ثالث مرات للداللة على التّحسر فقال خالل دعوة قلبه للتّبصر
  )مجزوء الكامل(                    

 )3(بالّصـــمت والـــدمع الهتـــوْن َعـــذّْبتَنيرحمـــاَك قـــد 

  .من الديوان للداللة نفسها) 101(وتكرر هذا الفعل مرتين ص 

  :لى قسوة الحياة ومشقتها، فقال مفضالً الموت على الحياةكما ورد هذا الفعل للداللة ع
  )المتقارب(

ــوت؟ إن   ــى الم ــذّبتَكإل ــدهور ع  ال
 

ــرحيمْ   ــدهور ال ــُب ال ــوت قل ــي الم  )4(فف
 

  . ورد ثالث مرات للداللة الحقيقية، وسبع مرات للداللة المجازية" تُعذّب"نالحظ أن الفعل 

واآلالم ثمان مرات للداللة على الجراح " العذاب"أربع مرات و " المعذب"واستخدم الشاعر لفظ 

  )مجزوء الكامل(                         :فقال

ــدُ    ــفاً ال يركـ ــة عاصـ ــنفس الكئيبـ ــي الـ ــر فـ  فيثيـ

ــُد الُمَعــــذَّبويــــؤّجج القلــــب   )5(شــــعلةً ال تخمــ
  

  )الرمل(            :للداللة نفسها" العذاب"وقال مستخدماً كلمة 

ــي  ــي ف ــذَابِيأو دعين ــرعيَع  ، وأس
 

ــقَا و  ــوت الشّ ــمعي ص ــذري أن تس  )6(اح
 

  ).44 :ُينظر إلى المعجم ص" المعذب، وعذاب"لالطالع على تكرار كلمتي ( 

فقده لوالده، وفقـده لمحبوبتـه،    : نالحظ أن آالم الشابي وجراحه كانت نتيجة ألربعة عوامل هي

. عهومرضه المزمن، وخنوع  شعبه للمستعمر ، وهذه األسباب هي التي كانـت تقـّض مضـج   

                                                 
 .131: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .69: المصدر السابق، ص) 2(

 .99: المصدر السابق، ص) 3(

 .124: المصدر السابق، ص) 4(

 .77: المصدر السابق، ص) 5(

 .37: المصدر السابق، ص) 6(
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عّبرت عن مكنون الشاعر من قهر وعذاب، نتيجة أربعة " بطش، وعذاب"وبذلك نرى أن كلمتي 

  .األسباب السابقة الذكر
  

  ألفاظ العدو: المجموعة السادسة والعشرون
وقد جاء استعمال " عدو"استخدم الشاعر لفظين في هذه المجموعة، تعود إلى أصلٍ واحد هو 

  .يقية والمجازيةهذين اللفظين للّداللتين الحق
  

. )1(قد َعدا فالن َعْدواً وُعُدواً وُعْدواناً َوَعداًء أي ظلم ظلماً جاوز فيه القَْدر: يقال في الظُّلم :عدو

y7 :(قال تعالى Ï9≡x‹ x. uρ $oΨù= yèy_ Èe≅ ä3Ï9 @c©É<tΡ # xρß‰tã t⎦⎫ ÏÜ≈u‹x© Ä§Ρ M}$# Çd⎯ Éfø9$# uρ()2( َعُدّواً في معنى ،

قوُل الَعَرب فالن َعدوُّ فالنٍ معناه فالن يعدو على فالن : اهللا عنه قال أبو بكر رضي. أعداء

  .)3(الظُّلم وتجاوز الحّد: العداُء. بالمكروه وَيظْلمه

) العدو مرتين، واألعداء مرتين، والِعداء مرة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

  :للداللة على البغض والكره، فقال )العدو مرتين والِعداء مرة(فورد كل من . لدالالت مختلفة

ــتبدّ  ــالم المســ ــا الظــ ــالم   أال أيهــ ــب الظـ ــدوُّحبيـ ــاْه َعـ  )4(الحيـ

استخدمها الشاعر لداللة كره المحتل وظلمه وتجاوزه الحد، وهو استخدام حقيقي لم " عدو"فكلمة 

  .يتعده الشاعر إلى المجاز

حيث وردت  44:داء، ُينظر للمعجم صلالطالع على مزيد من كلمة الِعداء، وتكرار كلمة األع( 

  ).للداللة نفسها

جمعاً، للداللة على المتربصين له، الحاقدين عليه، " األعداء"وفي سياق أخر وردت هذه الكلمة 

  )الكامل(      :لكنها تعكس سخريته منهم، فهو متحٍد لهم، رغم ما به من آالم، فقال

ــ  واألْعــَداِءســأعيش رغــم الــداِء    ــوق القّمـ ــر فـ ــماءكالنسـ  )5(ة الشّـ

نالحظ أن األعداء هم حاسدوه الذين يتمنون له الشر والهوان، وليس المحتلون لألرض التونسية، 

وبذلك انحرفت داللة هذه الكلمة عن إطارها العام انحرافاً بسيطاً لكنها بقيت في إطار الداللة 

        :نفسي، فقالواستخدمها في موقعٍ أخر في سياق الحيرة والقلق ال. المعجمية العامة

  

      
                                                 

 .67: ، ص10، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .112: سورة األنعام، آية )2(
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  )البسيط( 

ــن  ما تصنُع الـنفُس التـي سـكنت   ! يا ليل ــوَد وم ــذا الوج ــدائها ه ــدُر أع  )1(الق

فالشاعر يخاطب الليل وهو رمز الراحة واألمان للشاعر، مظهراً لحيرته وقلقه النفسي من القدر، 

  .هذا العدو الذي ال يستطيع أن يفعل أمامه شيء
  

  ألفاظ الغباء والجنون: والعشرونالمجموعة السابعة 
  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، وقد جاءت هذه األلفاظ في سياقات مختلفة اكتسب 

وأصول هذه األلفاظ جنن، وعته، . بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها األخر لداللته المعجمية

  .وغبي، ومسس
  

زال : ُجنَّ َجنَّاً، وُجنُوناً، وجِنَّةً، وَمَجنَّةً. )2(والتَّستُّر )السَّتْر(الجيم والنون أصل واحد، وهو  :جنن

الجِنُّ خالف اإلنسِ، والواحد جنٌِّي، سميت بذلك ألنها تخفى ). مبالغة. (ويقال ُجنَّ ُجنونُه. عقله

  .)3(وال تُرى وُجنَّ الرجُل جنوناً وأجنه اهللا، فهو مجنوٌن

  

تجن  مرة واحدة، وجنون ثمان مرات، ومجنون (عدة  واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات

وردت ثالث مرات للداللة على تالشي " جنون"فنجد كلمة . لدالالت مختلفة) مرة، ومجنونة مرة

  )الخفيف(                          :العقل وفساده، فقال مخاطباً محبوبته

 )4(وُجنـوِني  قبليني، واسكري ثغـري الصـادي، وقلبـي وفتنتـي،    

اعر مذهول العقل مع محبوبته، حتى أوصله هذا الذهول حّد الجنون، لكنه جنون محّبب فالش

نالحظ أن هذه المفردة بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة، . جعله في إقبال على الكون

مرتين، " جنون"واستخدم الشاعر هذه الكلمة . من الديوان للداللة نفسها) 168 ،56(وتكررت في 

رة واحدة للداللة على االنفعال والتوتر الشديد الذي يصل إلى عدم السيطرة على عقله م" تجن"و 

  )مجزوء الكامل(                      :وأعصابه، فقال

ــى   ــوط إل ــا القن ــيُر به ــرى، يس ــاعراً حْس ــوْن ومش  )5(الُجن
 

                                                 
 .244: ، صالديوانالشابي، ) 1(
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 وتكررت. أظهرت ما يعتمل في قلب الشاعر من انفعال حتى التالشي" الجنون"نالحظ أن كلمة 

لالطالع على مزيد ). ( 172(ص " تجن"للداللة نفسها، وكذلك الفعل ) 109(هذه المفردة ص 

  ).من ذلك ُينظر إلى الديوان

  :كما وردت في سياق أخر للداللة على عصر األسى واأللم مرتين، فقال مودعاً آالمه وجراحه
  )مشطور المتدارك(

ــراح  ــا جـــ ــكُني يـــ ــجون   أســـ ــا شـــ ــكتي يـــ  واســـ

ــ  ــُد النـــ ــاتَ عهـــ ــان   واحمـــ ــوْنوزمــــــ  )1(الُجنــــــ

فالشاعر يودع أحزانه وآالمه التي تلظى بها في عصور األسى والنواح الماضية فلعلّه في هذه 

  .األبيات صحا من ظلمات التشاؤم إلى عهد جديد

  ).لالطالع على ذلك ُينظر إلى الديوان. ( للداللة نفسها) 215(وتكررت هذه المفردة ص 
  

  

المدهوش من غير مسِّ جنون، : والمعتوه. وقد ُعته الرجل عتهاً وَعتَاهاً. هشالدَّ: التَّعتَّه :عته

ال : الناقص العقل، ورجل َمْعتوه بيَّن الَعتَِه والُعتِْه: الجنوُن، وقيل الَمعتُوه: والَمْعتوه والَمخْفوقُُ

  . )2(عقل له

  :قالللداللة على الغباء، ف" المعتوه"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 
  )مجزوء الكامل(          

ــالحقير   ــود، وبـ ــن الوجـ ــل مـ ــثُ بالجليـ ــل نعبـ  ونظـ

ــى،   ــائل األعمـ ــالَمْعتُوِهبالسـ ــر وبـ ــيخ الكبيـ  )3(، والشـ

فكلمة المعتوه وردت خالل السياق لداللتها الحقيقية التي تعني نقص العقل من غير مّس جنون، 

  .والعرب استخدمت مثل هذا التعبير على المعتوه
  

مـن  . الغين والباء والحرف المعتل أصٌل صحيح يدلُّ على تَستُّرِ شيء حتى ال يهتَدى به  :غبي

ذلك الغَْبيه وهي الزُّْبية، وسمِّيت ألنَّ الَمصيِد جهلها حتى وقع فيها، ومنه غَبَِي فالٌن غَبـاوةً، إذا  

  . )4(كان قليل الِفطْنَِة، وهو غَبِيٌّ، وغَبِْيتُ عن الخََبر، إذا جهلته

غبية مرة واحدة، والغبي مرة، وغباَءة مـرة  : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

  .لدالالت مختلفة) وغباوة مرة

                                                 
 .214: ، صلديواناالشابي، ) 1(
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مرة واحدة، للداللة على األلم واالمتعاض من ) والغبي(مرة واحدة ) غَبّية(فاستخدم الشابي كلمة 

  )الخفيف(                      :شعبه فقال مخاطباً شعبه

 ، تكـــره النّـــوغَبّيـــةٌٌح أنـــت ُرو
 

 )1(َر، وتقِضــي الــدهوَر فــي لْيــل َملــسِ 

فالشاعر حزين وممتعض لحال شعبه الغبي الذي يرفض التقدم والحضارة، ويرضى البقاء فـي  

  .أي متخلفة جاهلة" روٌح غبّية"ظلمة الجهل الذي عّبر عنه ب 

ة والتهكم، فقال متشكياً من مظالم للداللة على السخري) غباءة مرة، وغباوة مرة(كما وردت كلمتا 

  )الخفيف(                                                 :الحضارة واختاللها الخلقي

 وخبيــٍث يعــيشُ كالفــأس، هــّداماً لُيْعلــي بــيَن الخــراب بنــاَءْه
 

ــا أشــد   ــه م ــل العــاِلي، فلل ــاَءْهوقمــيٍء، ُيطــاوُِل الجب  )2(!غب
  

فاسد والشرور، وذلك بمعاينة مظـاهر االخـتالل فـي المجتمعـات     فالشاعر يتهم الحضارة بالم

اإلنسانية، إذ أصبح الُمفِسد الحقير، يحاول أن يتطاول ويعلي شأنه في تلك المجتمعات البائسـة،  

وهذا ما جعل الشاعر يسخر منه، فأنعت الروح بالغباء، إذ أطلق الجزء وأراد . ظناً منه بالسيادة

مـن األشـياء المعنويـة فـي     ) الروح(جزئية، ونالحظ أن هذا الجزء  فالعالقة) اإلنسان(الكل 

  .اإلنسان، وهذا من المجازات القليلة في اللغة فيما نعلم

  ).48-47:ُينظر للمعجم ص) الغبي، وغباوة(لالطالع على مزيد من كلمتي ( 
  

  

: ُه وربما قالواالميم والسين أصل صحيح واحد يدل على جسِّ الشيء باليد، َمِسْستَُه أَمسسُّ :مسس

%š”Ï: (قال تعالى. )3(الذي به َمسٌّ كأن الجِنَّ َمسَّتْه: والممُسوس. َمَسْستُ َأُمسُّ ©! $# çμ äÜ ¬6y‚tF tƒ 

ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# z⎯ ÏΒ Äb§ yϑ ø9$#()4( َّالجنون: والمس)5(.  

للداللة على الجنون ليعكس تخلف " المسَّ"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )الخفيف(                           :الناس، واستخفافهم ِمن كل إنسان حليم فقال

ــيب   قد أضـاع الرشـاد فـي ملعـب الجِـنِّ      ــه، أصـ ــا بؤسـ ــسِّ فيـ  )6(بَِمـ
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  )الخفيف(                         :وقال في المعنى نفسه

ــيُّ    ــاة نب ــذهب الحي ــي م ــو ف ــابٌ    فه ــعبه ُمص ــي ش ــو ف ــسِّ وه  )1(بَِم

حياة المثالية ذات الطابع الثقافي الرفيع، ولكنه هنا مجنون في اعتقاد الناس وهذا فهو كالنبي في ال

نالحظ أن هذه األلفاظ . ما كان يؤرق  الشاعر، ويجعله متشائماً من محيطه االجتماعي الجاهل

الثالث، الجنون، والعته، والمس، تشترك في معنى قريب، فالجنون هو فساد العقل، والعته 

والمّس هو الجنون، لذلك نراها عكست مدى ألمه وذهوله من تصرفات المجتمع  نقصان العقل،

  .وانحرافه عن طريق الصواب، إذ وصل بهم الحدُّ إلى درجة الغباء والتخلف
  
  

                                                 
 .151: ، صالديوانالشابي،  )1(
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  ألفاظ العار: المجموعة الثامنة والعشرون
  

أللفاظ في استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى ثالثة أصول، وقد جاءت هذه ا

سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللتـه المعجميـة، وهـذه    

  .خزو، وخون، وَعَيَر: األصول هي
  

وقع في َبِليَّة وشَرٍّ وشُْهرٍة فذل بذلك : وخَزَِي الرجل َيخْزي ِخْزياً وخَزًي. السُّوء: والِخْزُي :خزو

  .)1(وهان

  :للداللة على الذُّل والهوان فقال) خزي(األصل كلمة واستخدم الشابي من هذا 
  )المجتث(                                                                              

ــارا     ــوه احتقـ ــّز خلعتمـ ــوَب عـ ــم ثـ ــاكوا لكـ  حـ
 

ــديتم ــمَّ ارتــ ــاراخِِــــْزيٍلَبــــوَس..... ثُــ  )2(، وعــ
  

ذل والهوان، بعدما صنع لهم آباؤهم وأجدادهم تاريخـاً  فالشاعر يحتقر ما وصل إليه شعبه من ال

  .وبذلك بقيت هذه المفردة ضمن الداللة المعجمية العامة. مشرقاً
 

وذلـك نُقصـاُن   . يقال خانَه يخُونه خَْوناً. الخاء والواو والنون أصٌل واحد، وهو التنقص :خون

خَْوُن النُّصح وخَْوُن الُودِّ، والخَـْوُن  : َمخانَةُوال. )3(ويقال تخوَّنَني فالٌن َحقِّي، أي تنقَّصني. الوفاء

  .)4(على محن شَتَّى

للداللة على األلم والحزن واألسـى فقـال مقبحـاً    " خانه"واستخدم الشابي من هذا األصل الفعل 

  )البسيط(                            :الحرب

 والموتُ كالمـارد الجّبـار، منتصـبٌ   ...
 

ـ في األرض، يخِطفُ َمْن قد    )5(األجـل  ُهخَانَ

فالشاعر يقبح الحرب التي ثـارت  " كناية عن طول العمر، " من قد خانه األجل"فالجملة االسمية 

في نفوس الناس، فعاثت فساداً، وبها ينطلق الموت كالمارد ويخطف ويدمر، وينثر األشالء فـي  

  .، حتى كبار السِّن)6("القفار
  

  

                                                 
 .640: ، ص5، جلسان العربابن منظور، ) 1(
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رب تمدح بالَعيَّار وتَذُّم به، يقال غالم َعّيـار نشـيط فـي    والع: قال. الفرس النشيط: الَعيُِّر :َعَير

جمع عائر وهو نشيط، وهـو مـدح   : نشيط في طاعة اهللا، وقيل الَعْير: المعاصي، وغالم َعّيار

وقيل . السُّّبة والعي: التساّب والتعاُيب دون التَّعايُر إذا عاب بعضهم بعض والعاُر: والتعاير. وذم

  .)1(و عيب والجمع أْعياٌرهو كل شيء يلزم سُبه أ

ثالث مرات للدالة على االحتقـار والهـوان   " عار"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً 

  :والذل وكل ما ُيعاب، فقال محاوالً بعث األمل في نفوس أمته من أجل المقاومة واالنتقام فقال
  )الطويل(

ــذُّلَّ   ــرْوَن ال ــاٌل َي ــاَراًرج ــبَّةً َع  وُس
 

ــدموال َي  ــوتُ ُمقْ ــوتَ، والم ــون الم  )2(رَهب

فالشاعر يحاول إلهاب الصدور بالحماس، وبعث األمل في النفوس، ألن األحرار يرفضون حياة 

  .الذل والهوان ويفضلون الموت على الذُّل

نالحظ خالل عنوان هذه المجموعة أن الشاعر كان يحاول النهوض بأبناء الشعب مـن التخلـف   

عمار البغيض، فتارة يلجأ إلى تقريعهم بألفاظ الخزي والعار، لعـل ذلـك   والجهل، وبراثن االست

يخرجهم من سباتهم، ويبدأوا بالعلم والعمل والنضال، وإذا ما فعلوا، أخذ يمّجدهم وينزِّههم عـن  

  .الذل والعار تارة أخرى
  

  

  

  ألفاظ الظلمة والحجب: المجموعة التاسعة والعشرون
  

ذه المجموعة، تعود إلى تسعة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في استخدم الشابي عدة ألفاظ في ه

وهـذه  . سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللتـه المعجميـة  

  ).حجب، ودجر، ودجو، وظلم، وغسق، وغسو، وكفهر، وليل: (األصول هي
  

وحجـاب  . تـه كـذا، أي َمنعتُـه   يقال حجب. الحاء والجيم والباء أصل واحد، وهو المنع :َحَجَب

  .)4(السِّتُْر: والِحجاُب )3(ما َيْحُجُب بين الفَُؤاد وسائر الَجْوف: الَجْوِف

مرة واحدة للداللة على أسرار قلبه فقال واصـفاً  " َمحّجبة" واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )البسيط(                                      :قلبه

 ٍُمحجَّبـةُدنْيـا   يا قَلُْب، كـم فيـَك مـنْ   
 

 )5(!كَأنَّهــا، حــيَن يبــدو فجُرهــا إَرمُ    
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فالشاعر يصف قلبه كأنه دنيا غامضة، لو كُِشف عنها ستبدو كمدينة إرم التي كانت في عصـور  

قديمة من المدن العريقة، ويعتبر وصف القلب بهذه الصفة هو كناية عن كثرة األسرار الغامضة 

الصفة ألن هناك تقارب بين الغموض الذي يعني عدم الوضـوح  فيه، والشاعر وصف قلبه بهذه 

  .وبين الّسر الذي يعني الكتمان وعدم المعرفة
  

. الظَّالم، والجمع َديـاجِر وديـاجير  : الدال والجيم والراء أصٌل يدل على لُْبس، فالدَّيجور :دجر

  .)1(ِشْبُه الَحْيرة: والدََّجُر

لـدالالت  ) ديجور، خمس مرات، ودياجير مرتين(ما واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين ه

مرتين للداللة على الظالم في إطار احترام الشعر وتقديره فقال " ديجور"إذ وردت كلمة . مختلفة

  )الخفيف(                              ":فكرة الفنان"في قصيدة 

ــفاً  ــّدس، واص ــوَد المق ــس الع  أو يلم
 

ــام،   ــوت، لأليــ ــديجورللمــ  )2(للــ

، كما نالحظ ورودها في بيـت  )21: ُينظَر للمعجم ص" ديجور"ع على مزيد من تكرار لالطال(

  )الطويل(       :آخر للداللة على الشدة والبؤس والهم حيث قال متألماً لما يحصل في بالده من ظلم

 مـا لـي َسـكتُّ، ولـم أِهـب     : "تُسائلُني
 

ــومي،   ــوُربق ــُم وَدْيُج ــائب مظل  )3(المص

له، ِلَم يدعو قومه إلى النضال، وقد َحفَّت بهم المصائب والشـدائد نالحـظ أن   فبالد الشاعر تسأ

ديجور تعني الظالم، ولكن عند إضافتها إلى المصائب انحرفت إلى المعنى المجازي وهو شـدة  

  .من الديوان) 33، 132: (وتكررت هذه المفردة مرتين للداللة نفسها ص. المصائب وبؤسها

مرتين للداللة المجازية، فوردت للداللـة علـى   " دياجير"ديجور وهو كما استخدم الشاعر جمع 

  )المتقارب(                 :المآسي والهموم، فقال مخاطباً مساءه الحزين

ــدهور    ــات ال ــن حادث ــأَس م  وال ت
 

ــدَّياجيرِفخلـــف   ــْد الـ ــٌر جديـ  )4(فجـ

ن خالل السياق جاءت فالدياجير هو الليل المظلم ولك" خلف الدياجير"فالشاعر استخدم االستعارة 

  .لداللة المصائب والمفاجع والمحن

كما جاءت في مثال آخر للداللة على شدة المصائب والمفاجع عنـدما دار حـديث بينـه وبـين     

  )المتقارب(             :الفيلسوف، فقال الفيلسوف على لسان الشاعر معلماً إياه الحكمة

ــوُب   ــه قط ــم ُيرْع ــْن ل ــدَّياجيرِوَم  ال
 

ــبطْ   ــم يغتـ ــْدلـ ــباح الجديـ  )5(بالصـ
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فالشاعر قد ملَّ الحياة بسبب خوفه من الموت، لذلك ذكر أن َمْن لم يخف من الظلمات لم يفـرح  

  .)1(بالصباح، وبذلك يقلل من الملل والسأم الذي ينتابه بين الفترة والفترة
  

. يم في اليوم الَمِطـر ظلُّ الغ: فالدَّْجن. الدال والجيم والنون قياُسه قياس الدال والجيم والالم :دجن

  .)2(الظلماء: والدُُّجنَّة. دام أيَّماً: وأْدَجَن المطرُّ

مرتين خرجت عن داللتها الحقيقية، حاملة دالالت " ُدجنّة"واستخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                     :أخرى من خالل السياق، فنجدها وردت لداللة الحزن والكآبة في قوله

ــال   ــب أح ــرارة القل ــن ق ــتُ م  َجرف
 

ــوبِ   ــائرات الخط ــد، ج ــى اللح ــي، إل  م

ــي ــوى ف ــِةون ــٌض ُدُجنّ ــنفس، وم  ال
  

ــوبِ     ــٍة، وذه ــين َجْيَئ ــزل ب ــم ي  )3(ل
  

لقد مضى العهد الذي ينظر فيه الشاعر إلى الحياة بلحٍظ باسم، فجائرات الخطوب جرفت أحالمه 

فدّجنة تعني ظلمة، ولكن عند إضافتها . الشاعر إلى اللحد، وُدفن بريق األمل الذي كان يتعلق به

  .إلى النفس، أعطت إيحاًء بالحزن واأللم والكآبة على فقد األمل في نفسه

  )الكامل(                                                  :كما وردت لداللة األمل، فقال ُمتفائالً

 )4(وَضـبابِ  ُدُجنَّـةٍ الفْجُر ُيولُد باسماً، ُمتهلالً، فـي الكـون، بـين    
 

  .فالشاعر يحاول التعلق بآمال الدنيا التي يرجوها، من خالل تغلُّب األمل على كل قنوط
  

: وفي حديث علي كرَّم اهللا وجهـه . َسواُد الليل مع غَيمٍ وأن ال ترى نجماً وال قمراً: الدجى :دجو

  .)5(جمُع ُدْجَية: داجيةٌ والدُّجى أي ظُلَُمها، واِحدتها) ُيوِشُك أن يغشاكُْم دواجي ظَلَلِه(

ُدجّية مرة واحدة، والداجي تسع مـرات،  : (وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

فنجـد  . لدالالت مختلفـة ) والدجى تسع عشر مرة، والدياجي ثالث مرات، وهول الدجى مرتين

حدة للداللـة علـى الظُلمـة    الشاعر استخدم الدُّجى ست مرات، والداجي مرتين، ودجّية مرة وا

  :والسواد، فقال أثناء سماعه صوت مجروح يبكي في ظلمة الليل الحالك
  )مجزوء الرمل(                                                                          

 َمّزقَـــتْ ثـــوَب ســـكونِ اللّيـــل أنّـــاتُ كَلـــيمْ     
 

ــق،   ــجاف الغاِسـ ــات ِسـ ــين طّيـ ــّداجِيبـ ــ الـ  )6(يمالبهـ
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فالشاعر ذكر هذه األبيات أثناء شكواه من تخلّف بالده، متمنياً لهم الوعي والنهضـة وتكـررت   

لالطـالع  ). (48: (، ودجّية ص)141: (،  والداجي ص)135، 74، 73، 55، 52، 52(الدجى 

  ).على مزيد من ذلك ُينظَر إلى الديوان

، والدياجي ثالث مرات، وهول الدجى الدجى تسع مرات، والداجي مرتين( كما استخدم الشاعر 

  : لداللة احزن والكآبة، فقال شاكياً من الحياة) مرة واحدة
  )الخفيف(

 فأمســيتُ أورا الــدُّجىثُــم جــاء  
 

ــورود     ــالت ال ــن ذاب ــداداً م ــاً بِ  )1(ق

فالشاعر يأسف لدخوله في الدجى، ألنه أصبح كالورود الذابلة المتفرقة، وهذا يعكس حالة الحزن 

: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر إلى الديوان إذ تكـررت الـدجى ص  (ة التي ألّمت به، والكآب

: ، والـدياجي ص )186، 141: ( والداجي ص) 242، 210، 195، 163، 141، 123، 69، 51(

  ).163: ، وهول الدجى ص)126، 62، 52(

  ":إرادة الحياة" للداللة على الشَّعر األسود، فقال في" الدّجى"وفي سياق آخر وردت كلمة 
  )المتقارب(

ــفّ  ــدُّجىوشَ ــٍق ال ــال عمي ــن جم  ع
 

 )2(وَيشُـــبُّ الخيـــاَل ويـــذكي الِفكَـــْر 

فالشابي يشبه الليل بالشعر األسود والذي يغطي جمال الوجه، فإذا زال أظهر جماالً عميقاً، بحيث 

هه الشاعر بسواد يجعل الخيال متأجج، والفكر موقد مستعر، لذلك فالليل رمز الظلمة والسواد شب

الشَّعر، فإذا ما انقشع هذا الليل ظهر جمال بالده، لذلك فالشاعر يسعى دأوباً النجالئـه للكشـف   

  :كما استخدم كلمة الداجي للداللة على التخلّف والتحّجر، فقال مخاطباً المستعمر. عما ورائه
  )السريع(

ــا  ــا غفـ ــدهر، إمـ ــأمنْن الـ  ال تـ
 

ــه   ــي كهف ــدَّاجِي ف ــت ُرؤال  )3(اه، وطال

فالشاعر يتوعد المستعمر بأن الشعب لن يبقى في سباته إلى األبد، بـل سـيخرج مـن ظالمـه     

وتخلفّه، فالشاعر نراه يشبه الدهر بالكهف، والكهف مظلم بطبيعته، وكأنه يسـاوي بـين ظـالم    

وفي سياق آخر اسـتخدم  . الكهوف وظالم الدهر كناية عن السوادية التي تعكس وجه المستعمر

  )السريع(           :للداللة على الهم والغم، فقال شاكياً من قلبه النائح" الداجي"ر الشاع

 )4(، إالَم الوجـــــومالـــــدَّاجِييـــــا قلبـــــي  
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بمعنى المعتم األسود، وعندما نسبها إلى القلب خرجت لداللة الهم، فقلب الشاعر مهموم : فالداجي

استنطاقه لكن دون جدوى، إذ تكررت هذه معتم، كثير السكون عاجزاً عن التكلم يحاول الشاعر 

  .من الديوان) 197: (وكذلك وردت كلمة الدجى ص) 177، 135: (المفردة للداللة نفسها ص

للداللة على اليأس، فقال مخاطبـاً  ) الداجي لمرة واحدة، والدجى لمرة واحدة(كما جاءت كل من 

  )المتقارب(                             :الليل

ـ : الدُّجىسألتُ   )1(ل تُعيـر الحيـاة ِلَمـْن أذَْبلَتْـُه َربيـَع الُعُمـرْ      ه
 

يعّبر عن الحيرة واليأس من دوامة األشياء، ألن الليل هـو رمـز الخـتالف الـزمن     "فالشاعر 

وتطوره، والزمن هو الرحم العجيب الذي يولِّد الحياة والموت في لحظة واحدة، ولكن الشاعر لم 

نه ال ينطوي على قدرة اإليحاء بذاته، إذ يغشـى األشـياء   يعثر على جواب لحيرته في اللّيل، أل

: إذ تكررت كلمة الداجي للداللة نفسـها ص . )2("ونحصر عنها، لكنه ال يحمل جذور الحياة بذاته

للداللة على المحن "  أهوال الدجى" و " الدجى"من الديوان، وفي سياق آخر وردت كلمة ) 100(

  )الكامل(                          ":نشيد الجبار"  والمصاعب، فقال متحدياً أعدائه في

ــاوف  ــي بالمخ ــأل طريق ــدُّجىوام  وال
 

ــباء   ــواك، والحصـ ــع األشـ  )3(وزوابـ

فالشاعر ال يهمه ما يصادفه في طريق نظره وتأمله، ويخاطب أعداءه، اصنعوا ما شئتم، انشروا 

تأتي رمزاً للمصـاعب  " الدجى"نالحظ أن . الخوف والظالم، والمصاعب، فكل ذلك ال يضيرني

: للداللة نفسها ص" أهوال الدجى"والمشاق التي يضعها األعداء أمام طموح الشاعر، إذ تكررت 

  .من الديوان) 237(
  

الظاء والالم والميم أصالن صحيحان، أحدهما خالف الضِّياء والنور، واآلخر َوْضع الشَّيء  :ظلم

اسم الظلمة، وقد أظلَـَم المكـان   : والظَّالم. ظلمات فاألول الظُّلمة، والجمع. غيَر موضعه تعدِّياً

واألصل وضُع الشَّيء في غير موضعه، أال تـراهم  . واألصل اآلخر ظَلَمه يظِلُمه ظُلْماً. إظالماً

  .)4(أي ما وضع الشَّبه غير موضعه" فما ظَلَم) أباه(َمن أشْبه : " يقولون
  

ومعنـاه أيضـاً   . وظُالمة وهو ضـد العـدل  . لْمواالسم منه ظُ -فعل ومصدره ظَلْم: وظَلََم يظِلم

ألن العدل هو التوسط بين شيئين والظلم هو االنحراف إلى أحدهما أو عن أحدهما ففيـه  . النقص

وهناك صيغة مبالغة السم الفاعل منه وهي ظلوم، وصـيغة أخـرى   . نقص لطرف من الطرفين
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. ل تظَلَّم الرجـُل أحـاَل الظُّلـم علـى نفِْسـه     ويقا. وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الحدِّ. )1(ظالّم

َحفَََرها ولم تكن ُحِفرت قبل : وظَلََم األرض. )2(وقيل هو الظاِلُم. الذي َيشْكو رجالً ظَلََمُه: والُمتَظَلُِّم

الظُّلمة ربما وصف بها فيقال ليلةٌ ظَلْمـاء أي  : وقيل أرٌض َمظْلُومة إذا لم تُْمِطْر والظَّلْماء . ذلك

  .)3(شداِئدُه: وظُلُماتُ البحر. شديد الشَّرِّ: وليلة ظلْماُء، ويوم ُمظِلٌم. ِلمةُمظْ

ظلمة تسع عشر مـرة، والظَّـالم تسـع    : (وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

مرتين، وظالمي خمس مرات، وحزن الظالم مرة، وظلمة الـروح مـرة،   : وستين مرة، والظُّلَم

ن، وُمظِلم سبع مرات، وظلمات خمس مرات، وأشباح الظالم مرة، والظلمـاء  وهول الظّالم مرتي

منها ما جاء للداللة المعجمية ومنها ما خرج إلى المجاز، فنجـده يسـتخدم كلمـة    ) ثالث مرات

  )            الكامل(                                                          :للداللة على شدة األلم وقسوته، فقال" ظلمة"

ــوهج ــالم ُمتـ  أمشـــي بـــروح حـ
 

 )4(اآلالم واألدواء ظُلَمـــــِةفـــــي  

نالحظ أن هذه المفردة حملت داللة األلم والقسوة ولكنها خالل السياق بينت نفسّية الشاعر القوية 

  .المصممة على اإلرادة والتحدي

م فقـال فـي أغنيـة    كما وردت كلمة الظلمة إحدى عشرة مرة للداللة على الحزن والكآبة واألل

  )الرمل(                    :األحزان

ــدنيا    ــه ال ــي وج ــُر ف ــا أبص  بينم
 

ــةَ  ــم   ظُلَم ــّل األل ــي ِظ ــزان ف  )5(األح
  

فالشاعر ال يرى في هذه الدنيا سوى الحزن واأللم، ُمعذّباً في دروب الحيـاة الغامضـة، إذ مـا    

على مزيد من ذلك، ُينظـر   لالطالع. (ينطبق عليه ينطبق على ُأمته، فكان مُصغَّر األَمة المعذبة

، 140، 140، 126، 117، 97، 94، 89، 57: (إلى الديوان إذ تكـررت كـل مـن ظلمـة ص    

، )241، 189، 166، 122، 176: (، وظالمـي ص )140، 115، 17: (، وُمظلم ص)150،176

: ، والظَّـالم ص )186، 168: (، وظلمـات ص )202: (، وأشباح الظالم ص)94: (والظُّلْم ص

)38 ،50 ،69 ،70 ،76 ،80 ،81 ،83 ،87 ،88 ،98 ،104 ،109 ،109 ،111 ،113 ،114 ،

123 ،123 ،123 ،123 ،124 ،125 ،126 ،129 ،131 ،134 ،135 ،137 ،157 ،162 ،164 ،

  ).للداللة نفسها) 241، 223، 214، 212، 198، 196، 195، 191، 184، 183، 176
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، للداللة على القهر، "مرة تمس مرات، وظلماظلمة ثالث مرات، والظَّالم خ"كما وردت كل من 

  )الخفيف(                     :شاكياً من تعسف الدهر وجبروت المستعمر" ظلمة"فنجد الشاعر يستخدم 

ــُر  ــٍةإن ذا عص ــي ظُلم ــر أنِّ  ، غي
 

ــباحهْ    ــْمتُ َص ــالمِ ش ــن وراِء الظَّ  )1(م

معناها المعجمي لمعنى آخـر هـو    فعندما أقرن العصر بالظلمة، انحرفت داللة هذه المفردة من

اإلذالل والقهر خالل السياق، فالشاعر يرى خلف عصر االستعمار هذا، بريق أمل يعيد للشعوب 

وفي سياق آخر استخدم الظـالم للداللـة نفسـها، فقـال     . المسحوقة كرامتها وحقوقها المسلوبة

  )الطويل(                         :مخاطباً رجال الدين

 ، غصــونُهظَالََمــاًْم ســكتم، وقــد ِشــْمتُ
 

ــالمْ    ــائر ومعـ ــر ثـ ــُم كفـ  )2(عالئـ

فالشاعر يشكو من حماة الدين والعلم الذين يرون الجهل والقبح محدقاً بـالبالد جالبـاً األخطـار    

مجاز الجهل والتخلف، لكنها تعكس قهر الشـاعر مـن   " فالظالم. "عليها، ولكنهم في نوم ووجوم

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر إلـى  . (لديني واألخالقيرجال الدين المتقاعسين عن واجبهم ا

، والظلمـات  )246، 219، 46، 43: (، والظالم ص)226، 150: (الديوان إذ تكررت ظلمة ص

  ).50: ص

للداللة على القتل في إطار الحزن واأللم أثناء حديثه عن الطفل الميت، " الظَّالم"كما وردت كلمة 

  )الكامل(                              :فقال

ــيالُن   ــَك ِغــ ــالمَِحَملتْــ  الظَّــ
 

ــة   ــال النّائيـــ ــى الجبـــ  )3(إلـــ

فالظالم فيه الغيالن التي تخطف البشر إلى الجبال البعيدة، فالناس شيعت الطفل في الليل، التي " 

. )4("تعيش فيه غيالن الظالم، تلك الغيالن التي تحمله إلى الجبال النائية، حيث ال حياة وال بشـر 

الشابي الظالم صفة الغيالن اكسب هذه المفردة تلك الداللة الجديدة كما جاءت كـل  فعندما جعل 

أربع مرات، وهول الظَّالم مرة، والظلماء مرة، والظلمات مـرة، وظلمـة مـرة،    " الظالم" من 

  )مشطور المتدارك(             :للداللة على الحيرة واالضطراب فقال واصفاً سحر الحياة

 إّن ســـــــحر الحيـــــــاةْ 
 

 الـــــــــد ال يـــــــــزوْلخ 

ــكاه  ــالم الشّــــــ  فعــــــ
  

ــن   ــالمٍمـــ ــوِْل ظـــ  )5(يحـــ
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فالشاعر يواسي نفسه المتعبة من الموت المنتظر، فهو يرى أن سحر الحياة خالٌد، فَِلـَم الخـوف   

: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر إلى الديوان إذ تكررت الظالم ص(والشّكاة من ظالم زائل، 

). 190: ، والظلمـات ص )186: (، والظلماء ص)244(: ، وهول الظالم ص)193، 190، 88(

للداللة على المجهول الجميل في إطار التغني بالحب الذي ُيبّدد عن الشـاعر  " الظالم"كما جاءت 

    )الخفيف(                                                                           :آالمه وأحزانه، فقال

ــداً ــالمٌ ! أبـــ ــت حـــ  أنـــ
 

 )1(علـم اليقـين   الظَّـالمِ اسأل الليل، فعنـد  ف 
لذلك تحيله إلى الليل، . "فالشاعر اجتمع في شخصه جحيم وفردوس، فتتّهمه المحبوبة بأنه حالم

تلك الصفحة المستغلقة الخطوط، هذه دعوةُ االستسالم لحدث الحياة، انضواًء في موكب المجهول 

  .)2("فرَح الّدهشة إلى اإلنسانالجميل، معه تُرتجُل الحياة ارتجاالً يحمل 

  )الخفيف(                      :في إطار الحب والجمال فقال" الظّالم"كما وردت 

 )3(يعبـق بـاألحالم والحـّب، فابسـمي، والثمينـي      الظّـالموجمال 
 

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر إلى الديوان إذ تكررت في إطار هذه الداللة مرة واحدة فـي  (

  ).225صفحة 

مرتين، وُمظْلُم مرة للداللة على التعاسة والبؤس، فقال مخاطبـاً شـعبه   " الظّالم"كما جاءت كلمة 

  )الخفيف(                                   :القابع في الذل

ــيَء إال    ــاة؟ ال ش ــزم الحي ــن ع  أي
 

 )4(والظّـالمُ الموتُ، والصَّـمتُ، واألسـى،    

اة لمن تنادي، فاأللفاظ جميعها في الشطر الثـاني  فالشاعر يحاول أن يستنهض شعبه، لكن ال حي

لالطالع على مزيـد مـن   . (من البيت توحي بالتعاسة والشقاء المحيط باألمة في نطاق اإلنسانية

كما ). 252 :، وُمظلم ص)215:(ذلك ُينظر إلى الديوان إذ تكررت كلمة الظالم للداللة نفسها ص

  )الخفيف(                     :تخلف فقال ساخراً من السَّدنةجاءت هذه  المفردة للداللة على الجهل وال

ــاهن    ــا ك ــتَ ي ــالمأن ــاة الظ  حي
 

 )5(تعبـــد المـــوت أنـــت روح شـــقي 

حياة تعبد "إذ يشبه كاهن الظالم بأنه ) " الجهل(فالشاعر يسخر من الكهنة الذين يحرصون الظالم 

ذكر ألنها ال تنمو وال تفيد وإنما تعيد فأي حياة تلك التي تعبد الموت، إنها أحقر من أن تُ" الموت

  . )6("الهالك والموت إلى األشياء، ولذلك فهي عدم، وجدير بها إال تخلق
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: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر إلى الديوان إذ تكررت هذه المفردة للداللة نفسها مرتين ص(

  ).للداللة نفسها وهي الجهل والتخلف) 203: (، والظُّلم ص)238، 228(

مرة واحدة للداللة على القسوة والشدة، فقال متغنياً بآالمه معطراً أنفاس " الظالم"كما وردت كلمة 

  )الخفيف(                                  :أساه

 )1(، وعطّـرتُ فضـاء األسـى بأنفـاس وردي    الظـالموتمايلتُ في 
 

  .)2(ديِّفالشاعر يذكر أنه وقف وصمد وسط الشدائد، وعطّر أساه بأنفاس شعره الور

  :مرة للداللة على اللون األسود، فقال وهو عند الحبيبة" الظالم"كما جاءت كلمة 
  )الرمل(                                                                                

ــوَب  ــتْ ث ــالمٍلبِس ــبِ  ظَ ــل ذي َرَه ــكونٍ هائ ــس وس  )3(دام
 

سواده، لذلك بقيت هذه اللفظة في إطار الداللة العامـة مـن    لكثرة لفقد شبه الشاعر ثوبها باللي

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر إلـى الـديوان إذ   (خالل هذا التشبيه ولم تنحرف إلى المجاز، 

  ).160 :ص" مظلم"تكررت كلمة 

  )الخفيف(                     :للداللة على الظلم والخطيئة فقال مخاطباً الحب" الظّالم"كما وردت كلمة 

 يا أيهـا الحـبُّ، قـل لـي    ! ليتَ ِشعري
 

ــن   ــْن ضــياِء؟ ظــالمٍِم ــتَ، أم م  )4(خُِلقْ

فيها ما يذكّر بأكثر من معنى دينـي وخُلقـي او   "طباق، لكن " ظالم وضياء"نالحظ في اللفظين 

سواه، ففي الظالم ظلُّ الخطيئة والسر المستغلق والظلم، كما في الضياء لون الطهارة والعفويـة  

  .)5("الواضحة والغبطة الداخلية العارمة

  :لداللة الغضب واالنتفاض، فقال في سياق تخويف المستعمر وترويعه" هول الظالم"كما وردت 
  )المتقارب(                                                                            

ـ        باْحروَيدك ال يخـَدعنْك الربيـُع وصـحو الفضـاء وضـوُء الص
 

 )6(وقصفُ الرعود وعصـفُ الريـاحْ   َهوُل الظَّالمِففي األفق الرحب 
  

) مرض النفـوس (مضافة إلى الروح للداللة على كآبة النفس وضاللها " ظلمة"كما استخدم كلمة 

                                                                                    :فقال مخاطباً الجميالت
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  )الخفيف(

ــن  ــه م ــانكُنَّ اإلل ــِةص ــروح ظُلْم  ال
 

 )1(ومـــن ِضـــلِّة الضـــميرِ الُمريـــِد  

فالشاعر يدعو ربه لحمايتهن من الوقوع في اآلثام والضالل والملـل المسـبب للكآبـة والعلـل     

وفي موقع آخر من الديوان استخدم الشاعر كل من مظلم مرة، والظلماء مرة، للداللـة  . النفسية

                      :ل والتخلف، فقال ناعياً الحياةعلى الجه

  )الطويل(

 وعقْلٍ من األضـواِء، فـي رأس نـابغٍ،   
 

ــن   ــل، م ــاِءوعق ــْدُم؟الظَّلم ــه فَ  )2(، يحمل

فالظلماء تعني الغباء والتخلف خالل هذا السياق والسبب وجود قرينة ظاهرة هي العقـل حيـث   

ينتابه الجهل والتخلف بالظلماء، ونالحظ أن هـذه  شبه العقل النير والتوقد بالضوء، والعقل الذي 

المفردة تعكس على الرغم مما دلت عليه، حالة الحيرة واالضطراب والقلق التي أصابت الشاعر 

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر إلى الديوان إذ ذكرت كلمة مظلـم  . (نتيجة هذه الدنيا المتقلبة

  ).من الديوان للداللة نفسها) 227:(ص

وردت كلمة الظلماء مرة، والظالم ثالث مرات، والظُّلَُم مرة للداللة على العتمة فقال مخاطباً كما 

                                                          :الطفل من خالل ظلمة القبر

  )الكامل(       

 هاتيــَك اللحـــودْ  ظَلَْمــاءِ أعرفــتَِ هــذا القلــب فـــي    
 

ــكرى  ــَك الّسـ ــُب أّمـ ــو قلـ ــْود  هـ ــأحزانِ الوجـ  )3(بـ
  

فالشاعر يسأل الطفل، هل عرفت هذا القلب، وأنت في لحدك المظلم، وتكون اإلجابة من خالل 

الشاعر، هو قلب األم الحزين الذي ال ينسى طفلها أبداً، أال نالحظ خالل هذين البيتين أن 

ل الشاعر طفالً ميتاً من تعكس كثرة الحزن واأللم من ُأمٍ فُجِعت بطفلها، وإال كيف يسأ" الظلماء"

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر إلى .( خالل القبر لوال كثرة البكاء من أمٍّ تغّير حالها ولونها

، )153: ، للداللة نفسها، والظُّلَُم ص)152، 152، 110: (الديوان إذ تكررت الظالم في المواقع

    لذي وصل حدَّ القهر، فقال واصفاً شعبهللداللة على التشاؤم ا" ُمظّلم"وفي سياق آخر وردت كلمة 

  )الخفيف(
ــينٌ   ــٌي لَعـ ــٌر جهنّمـ ــتَ قَفـ  أنـ

 
ــٌم  ــوُدْهُمظلـ ــٌع جمـ ــٌل مريـ  )4(، قاحـ

                                                 
 .157: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .168: المصدر السابق، ص) 2(

 .186 :المصدر السابق، ص) 3(

 .228: المصدر السابق، ص) 4(



 235

فَوْصفُ الشعب بالمظلم يبعثُ على التشاؤم والسوداوية لدى الشاعر، وكأن الشعب في نظـره ال  

لف، وهذا ما جعله متشائماً يريد النور وهو رمز الحرية بل يريد أن يبقى في ظالم الجهل والتخ

  .منه إلى حد بعيد

مرتين للداللة على الفساد والتخلف االجتماعي والرجعية، فقـال مخاطبـاً   " ظلمة"وجاءت كلمة 

  )الخفيف(                                                                                           :المحبوبة

ــي  ــون ف ــيهْم يحي ــودع ــم ِةظُلم  اإلث
 

 )1(وعيشــي فــي طهــرك المحمــود    

عند إضافتها معنى الفساد والظلم خالل السياق، فالشاعر يحذر محبوبته مـن  " ظلمة"لقد اكتسبت 

لالطالع على مزيد من ذلـك ُينظَـر إلـى    . (فساد الناس وظلمهم طالباً منها العيش بعيداً عنهم

في سياق آخـر للداللـة علـى    " ظلمة"ت كما جاء). 146: الديوان إذ تكررت للداللة نفسها ص

                  :المجهول الضارب في مفاوز الهواجس المحّيرة، فقال

  )السريع(

 ســـــخافةُ ُدنْيـــــاكُُم هـــــِذه
 

ــي    ــةٌ فـ ــٍةتائهـ ــْد ظُلْمـ  )2(ال تَُحـ

  )الخفيف(                             :للداللة على التضّجر، فقال" ظلمات"وفي إطار آخر استخدم كلمة 

ــت  ــالم وأمسـ ــل الظـ ــإذا أقبـ  فـ
 

ــاتُ  ــي ظلم ــي األرض تُغس ــوِد ف  )3(الوج

تعكس اإللحاح علـى داللـة تتـابع    ) الظالم، والظلمات(فتكرار الشاعر لالسم المفرد وجمعه " 

  .)4("ظلمات الوجود، حيث يأتي بالجمع ليهول الصورة ويكبرها

سائالً عن إمكانية عودة ربيع الحياة كما جاءت كلمة الظالم للداللة على المصائب والفجائع، فقال 

  )المتقارب(                                                                                                :لقلبه، فقال

ــاتُ    ــه بنـ ــد كّبلتـ ــالمفقـ ــي    الظَّـ ــه فـ ــالموألقَْينـ ــود ظَـ  )5(اللّحـ
لت قلبه، وجعلته مقيد بال ِحراك مثل الميت في ظلمة فالشاعر يذكر بأن المصائب والمفاجع قد أثق

تكررت ظالم خالل هذا البيت مرتين لمعنيين مختلفين، فاألولى تعني المصائب، والثانيـة  . القبر

  .عتمة القبر، وفي هذا جناس

  :للداللة على األشياء المبهمة، فقال واصفاً اتهام شعبه له" الظَّالم"كما جاءت كلمة 
  )الخفيف(                                                                                                             

 قد أضـاع الرشـاد فـي ملعـب الجِـنِّ     
 

 فيـــا بؤســـه، أصـــيب بمـــس    
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ــق ــا راف ــالَمطالم ــابالظَّ ــى الغ  إل
  

ــنسِ     ــّل ج ــْن ك ــادى األرواَح ِم  )1(ون
  

عر يذهب إلى الغاب ويتكلم حسب رأيهم مع األرواح الشريرة أو لقد اتهمه الشعب بالجنون، فالشا

الغامضـة   ةالخفية وال يرافق غيرها، وقد استعار الشابي كلمة الظالم لتدلل على األشياء المبهم

ال يقبُل إال بما يقع عليه حّسـه،  "ألن الشعب بسبب جهله ) يمكن أن تكون األحاسيس والعواطف(

س، وال وجوداً حسياً لها، لذلك تراهم ينسبون من يخاطبهـا إلـى   والعواطف ال تقع تحت الحوا

  .)2("الجنون
  

. والغاسـق الليـل  . الظلمة: فالغََسق. الغين والسين والقاف أصٌل صحيٌح يدلُّ على ظُلْمة :غَسقَ

وأّمـا  . إذا أخَّر صالة المغرب إلى غََسق اللَّيـل : وأغَْسقَ المؤذِّن. أظلمت: غََسقت عينُه: ويقال

  .)3(ما تَقَطََّر من جلود أهل النار: غَسَّاق الذي جاء في القرآن، فقال المفسرونال

للداللة على الليل والظالم في سياق الحزن واأللم ) الغاسق(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )مجزوء الرَّمل(                       :لما يصيب بالده من التخلف فقال

ــكُونِ ا  ــوَب ُسـ ــتْ ثَـ ــيمْ مزَّقـ ــاتُ كلـ ــل أنّـ  للَّيـ

ــِقبــين طيَّــاِت ِســجاِف     )4(الــدَّاجي الّبهــيمْ  الغاِس
  

نالحظ أن هذه الكلمة بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة، وذكر ألفاظ مترادفة المعنى مثـل  

الغاسق والداجي والبهيم يوحي بالسوداوية التي تكتنف الشاعر وهذا يتناسب مع نزعته التشاؤمية 

  .بعيدإلى حد 
  

يقال غَسا . )5(الغين والسين والحرف المعتل حرف واحد يدلُّ على تناٍه أو ِكَبر أو غيره :ي/غسو

وقال ابن سيده يجوز أن يكـون غَسـى   . أظْلَم: وأغْسى ُيغسي. الليُل َيغُْسو غُُسواً وغَِسي َيغْسى

غَسا وقد َأغَْسْينا، وذلك عنـد   َيغْسى من التركيب، ويعني أنه إنما قاَم َيغْسى من غَِسَي وَيغُْسو من

  .)6(المغرب وُبعيده

مرة واحدة لكل منهما، فنجـده  ) ُمغسى، وتغسي(وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

        :للداللة على الكره واالحتقار لشعبه حيث قال واصفاً شعبه) ُمغسى(يستخدم 
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  )الخفيف( 

ــعب ــا الش ــل صــغير،: أيه ــتَ طف  أن
 

ــٌب   ــل  الع ــالترب، واللي ــىب  )1(!ُمغْس
 

بمعنى مظلم، ولكن عند إضافتها للّيل أصبحت مجاز الكـره واالحتقـار   ) مغسى(فوردت كلمة 

ألن الطفل الذي يحمل داللة انعدام المسؤولية، يلعب في وقت خطير والشعب في "خالل السياق، 

  .)2("غفلة عنه، ويلهو بالحضارات في الوقت الثمين

  )الخفيف(                :فقال هاجراً الناس إلى الغاب) الظالم(للداللة على ) غسيتُ(كما ورد الفعل 

ــإذا أقبـــل الظـــالُم، وأمســـت  فـ
 

ــي األرض   ــود ف ــات الوج ــيظلم  )3(تُغِْس
 

فكلمة تغسي تعني انتشار الظالم وتغطيته لألرض، لذلك بقيت هذه الكلمة فـي إطـار الداللـة    

  .المعجمية العامة

قليل اللحـم  : ووجه ُمكْفَهِرٌّ. الذي َيغْلُظ وَيْسَودُّ ويركب بعُضه بعضاً: رُّ من السحابالُمكْفَهِ :كفهر

: وقد اكْفََهرَّ الرجُل إذا َعبََّس، واكْفَهرَّ الـنجم . غليظ الجلد ال َيْستَِحي من شيء، وقيل هو العبوس

  .)4(إذا بدا َوْجُهه وضوُءه في شدة ظلمة الليل

  :األصل الفعل اكفهرَّ للداللة على الشدة فقال واصفاً قلبهواستخدم الشابي من هذا 
  )البسيط(

ــد عجــزتْ  ــول ق ــُد المجه ــك األب  كأنّ
 

 )5(!حولـَك الظُّلَـمُ   اكْفََهـرَّّتْ عنك النهـى و  

فالقلب هو األبد المجهول الذي عجزت العقول عن تفسيره وبيان ما في داخله، على الرغم مـن  

لذلك فاكفهّرت حوله الظلم كناية عـن تجهـم الـدنيا    . آلراء حولهتراكم واشتداد االلتباسات في ا

  .وشدة قسوتها في وجهه

عقيـب  : اللَّْيـلُ . )6(يقال ليلةٌ ولَـْيالت . ِخالفُ النهار: الالم والياء والالم كلمة، وهي اللَّيل :ليل

ت وقيـل بنـا  . النهار، مبدُأه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو إلى طلوع الشمس

الليل واحد بمعنى جمع، وواحده ليلـة  : وقيل لَياِيل، وهو شاذ، وذكر الجوهري. )7(الهموم: الليل

طويلة شديدة : وليلة لَْيالُء ولَْيلى. مثل تَْمرة وتَمر، وقد جمع على لَيالٍ فزادوا فيه الياء على قياس

  .)8(شديد الظلمة: ألَيُل وليٌل. هي َأشد لَيالي الشهر ظلمة، وبه سميت المرأة ليلى: صعبة، وقيل
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ليلة خمس مرات، والليل تسعين مـرة،  (وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقات مختلفة هي 

منها ما جاء للداللة المعجمية، ومنها ما خرج إلى المجاز فورد كـل مـن   ) والليالي ثالثين مرة

غروب الشمس إلى طلوع  عقيب(للداللة الحقيقية بمعنى ) الليل خمس مرات، وليلة أربع مرات(

  )مجزوء الرَّمل(                                        :، فقال باكياً تخلف بالده)الفجر

ــكون   ــوَب سـ ــتْ ثـ ــلَِمّزقَـ ــيمْ  اللّيـ ــاتُ كُِلـ  أنّـ

ــيم     ــّداجي البه ــق، ال ــَجاف الغَاِس ــات ِس ــين طّي  )1(ب
  

الشاعر خالله صوت كليم  هو ضد النهار أو الذي ال ضوء فيه حتى الصباح، حيث سمع: فالليل

  .مجروح، فتحركت مشاعره تجاه هذا الكليم

فالشاعر يحاول أن يظهر كثرة المتضررين من االستعمار الغاشم، فهناك الكثير من الناس الذين 

يتألمون ويتوجعون من ظلمه، والدليل على ذلك أصوات هؤالء خالل سكون الليل وهدوئه، حيث 

ل، وكأننا نلحظ أن الشاعر يحاول استنهاض شعبه ضـد المسـتعمر   يتعالى أنينهم في ظلمات اللي

إذ  إلـى الـديوان  لالطالع على مزيد من ذلك ُينظـر  . (الذي يغتصب أرضه بتصوير جرائمه

للداللـة  ) 198، 52، 52، 52(، وكذلك كلمة ليلـة  )210، 58، 57، 52: (تكررت هذه المفردة ص

  ).نفسها

للداللـة علـى الحـزن واأللـم     ) ة، والليالي أربع مراتالليل أربع عشرة مر(كما ورد كل من 

  )الرمل(          :والعذاب، فقال واصفاً حالة حزن ممتزجة بالحب

ــِة  ــي دجي ــتْ ف ــلِرفرف ــزين اللَّي  الح
 

 ُزمـــــــــرةُ األحـــــــــالم 

 فــوقَ ســربٍ مــن غمامــاِت الشــجون
  

ــا اآلالم   )2(ِملُؤهــــــــــــــ
  

حالم فوق غمامات الشجون خالل فالشاعر يصف الليل وينعته بالحزن، حيث رفرفت جماعة األ

  .ذاك الليل، ونالحظ نعت الشابي للّيل بهذه الصفة، يالئم انفعاله وواقعه النفسي الحزين

في سياق آخر للمعنى الداللي السابق، فقال متخذاً من الحـزن قاعـدة   ) الليالي(كما وردت كلمة 

  )الخفيف(                             :حياة

 فــي وعجيــٌب أن َيفــَرح النَّــاسُ  
 

ــِف   ــِاليكه ــبوب اللّي ــا المش  )3(، بحزِنه

فالشاعر يتعجب من فرح المتلهِّين بالقشرة الخارجية للحياة، فهذه القشرة تكون عن لحظات آنيـة  

  .ضاحكة، منقطعة عن معانيها العميقة الجذور في األسى والحزن الوجودي، والّدمع

                                                 
 .49:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .48:، صالمصدر السابق) 2(
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ق األلم والحزن والهم والبعد والشوق، نالحظ أن الشعراء درجوا على استخدام هذا اللفظ في سيا

  .ولم يخرج الشابي عنهم
  

لليالي، وذلك أن الكهف معتم بشكل عام والليل معتم، فهـو  ) كهف(لكن الجديد عنده هو إضافة 

إذ تكررت  إلى الديوانلالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر . (من باب إضافة الشيء إلى ما يشبهه

، وكلمـة  )245، 186، 140، 131، 121، 116، 115، 97، 97، 94، 87، 37، 37: (كلمة الليـل ص 

  ).للداللة السابقة نفسها) 147، 116، 89: (الليالي ص

  )الخفيف(        :أربع مرات للداللة على الكآبة واالشمئزاز، فقال ُمقّرعاً شعبه) الليل(وردت كلمة 

ــقُ    ــا، ُيظلُّهـــا ُأفُـ ــتَ دنيـ  أنـ
 

 )1(الكآبــة األبــديُّ  ولْيــلالماضــي،  
  

نالحظ أن نغمة الكآبة وانقطاع الرجاء تطغى على الشاعر من شعبه الذي يتغنى بالماضي فـأفقُ  

الماضي يظلّه، وليل الكآبة األبدي هو المسيطر عليه، وهذا يجعل الشاعر ينتابه االشمئزاز ممـا  

 إلى الديوانلالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر . (وصلت إليه أحوال شعبه من قبول الذل والهوان

  ).للداللة نفسها) 245، 97، 69: (إذ تكررت هذه الكلمة ثالث مرات ص

  :للداللة على البؤس والشقاء، فقال) الليل أربع مرات، والليالي مرتين(واستخدم كلمة 
  )الخفيف(                                

 )2(يـا أبـا البـؤس والهـول يـا هيكـل الحيـاة الرهيـب         اللَّيـُلأيها 
 

  )الخفيف(                                

ــا  ــت ي ــُلأن ــيم الغضــوب  لْي ــوطئ الجح ــن م  )3(ذرة صــعدت م
 

حيث تحمل صورة الليل داللة البؤس والهول، فهو أبو البؤس، وهو ذرة صعدت مـن مـوطئ   

  )الخفيف(                    :الجحيم، وقال بائساً بعد ما أثقله المرض

ــع  ــدْونا مـ ــاليوَعـ ــاةً اللًّيـ  ُحفـ
 

ــا     ــى َدِمين ــاة حت ــعاب الحي ــي ِش  )4(ف

. لذلك فهو يسير مع الليالي، لكنه ال يجني سوى الدم والجراح فـي شـعاب الحيـاة المتعـددة    

) 198، 150، 69: (إذ تكررت كلمة الليلي في صإلى الديوان  لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر(

  ).للداللة نفسها) 83: (والليالي في ص
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  )الخفيف(                    :ّمل الشاعر الليل داللة القسوة والقهر، فقالوفي موقع آخر ح

ــالم  ــات الظـــــ ــه بنـــــ ــت بـــــ  وقامـــــ
 

 )1(، ويلعــبن بـالقلوب الــدوامي اللَّيـلِراقصـات، يخلـبن فــي حلـك    
  

لالطالع على مزيد من ذلـك  . (فالشاعر جعل للّيل بنات تلعب بالقلوب الدامية التي أدماها القدر

) 114، 74: (ص) الليـالي (، وكلمـة  )117، 70: (ص) الليل(إذ تكررت كلمة  يوانإلى الدُينظَر 

  ).للداللة نفسها

  :يجمل داللة الخوف والرهبة والرعب والغربة، فقال) الليل(وفي سياق آخر ورد 
  )مجزوء الكامل(                                

ــوتَها      ــكتَ ص ــتْ، وأس ــد أغف ــالطير ق ــُلف  )2(الهيــوب اللي
 

  )مجزوء الكامل(                                            :قالو

 )3(ُمربــــّد رهيــــب واللَّيــــُلأمــــا أنــــا فَفَقَــــْدتُها، 
 

  )مجزوء الرمل(                                            :وقال

ــاً  ــلِشاِخصــ ــب  باللَّيــ ــل غريــ ــل جميــ  )4(، والليــ
 

  )مجزوء الكامل(                      :وقال

 آه لقــــد غنــــى الصــــباح  
 

ــَدَم   ــلفََدمـــ ــْدالليـــ  )5(ُ العتيـــ
 

من رهبة الليـل وظلمـه،   ) آه(فالليل قوي ُيسكْتُ صوت الطير، والليل مّربد، والشاعر يتحسر 

إلى لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر . (فالليل غاضب بسبب غناء الصباح الذي يوازي الحرية

، 151، 135، 113، 94، 74، 59، 58، 58: (عشـرة مـرات ص  ) الليل(إذ تكررت كلمة  الديوان

  ).للداللة نفسها) 181 ،158، 156

للداللة على األحداث واألزمان واأليام، فقال رائياً في قلبه غالفاً يسـع  ) الليل(واستخدم الشاعر 

  )الرمل(                    :العالم والكون

 ههنـــا الفجـــر الـــذي ال ينتهـــي
 

 )6(الــذي لــيس يبيــد   اللّيــُلههنــا  
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ات والمجردات، حيث تتجاور ظلمات وأحالم، فجر وليل، فالفجر هو األمل ففي قلبه يرى الحّسي"

والتجدد بالحياة، والليل هو مجاز نهايات األشياء وختام األحـداث الجميلـة التـي ال تنتهـي أو     

  .)1("تزول

، 98، 98، 98، 97: (ص) الليـل (إذ تكرر لفـظ   إلى الديوانلالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر (

  ).للمعنى الداللي السابق) 219، 212، 203، 186، 155، 150

في إطار الداللة السابقة نفسها إحدى عشرة مرة، فقـال مخاطبـاً قلبـه    ) الليالي(ووردت كلمة 

  )المتقارب(                         :الجزوع

ــتكن  ــد، وال تســ ــاليتََجلَّــ  للَّيــ
 

 )2(فمـــا فـــاز إالّ الصـــبوُر الجليـــْد 

م العصيبة، حيث اكتسبت هذه الداللة خالل السـياق، فالشـاعر   فالليالي هي رمز لألحداث واأليا

يطلب من قلبه الصبر على المصائب، وعدم الخضوع لتقلّب األيام، ألن الصبر هو مفتاح لكـل  

، 56، 50، 43: (ص) الليالي(إذ تكرر لفظ  إلى الديوانلالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر . (زمان

  ).للداللة نفسها )203، 127، 117، 115، 66، 65، 64

  )الخفيف(                 :وحمل الليل داللة الجهل والتخلف، فقال مقّرعاً شعبه

 أنـــت روٌح غبّيـــةٌ تكـــره النـــو
 

ــلٍَر، وتقضــي الــدهوَر فــي    )3(َملــسِ لْي

فالشاعر يصف شعبه بالغباء، ألنه بقي حبيس التخلف والجهـل، ورفـض الحضـارة والنـور     

) 46: (إذ تكررت هذه المفـردة ص إلى الديوان د من ذلك ُينظَر لالطالع على مزي. (واإلشراق

  ).للداللة نفسها

  :داللة الهم ونكد العيش، فقال راوياً عن شاعر أطربه أمسه وشجاه الحاضر) الليل(وحمل 
  )المتدارك(

ــاُه ــد غَشَّـــ ــوَم، لقـــ  واليـــ
 

 ، فمــا فـــي العــالمِ ُيْســـِعُدهُ  اللَّيــُل 

ــُه،  ــُس، وَأطرَبــ ــاُه اَألْمــ  غنَّــ
  

ــُدُه؟    ــا غـ ــوُم فمـ ــجاُه اليـ  )4(وشَـ
  

أي أثقله الهم والنكد، فالشاعر حزين في حاضره، وما ِمْن شيء يسعده فـي  ) غشّاُه الليل(فجملة 

من : (مرتين في قوله) الليل(إذ تكرر لفظ  إلى الديوانلالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر . (الدنيا

للداللـة  ) على الترتيب 157، 154، 154: (ص) ليل ومن شغف، وكأنه قطع الليل، ليلك األشباح

  ).السابقة نفسها
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  )المجتث(           :رمزاً للظلم والدمار، فقال الشاعر واصفاً الليل وهو مستسلٌم) الليل(وجاء لفظ 

ــدَ  ــطُّع بعـــ ــر يســـ  الفجـــ
 

 الـــــدُّجى، ويـــــأتي الضِّـــــياء 

ــُد  ــُلويرقُـــ ــراً اللّيـــ  قســـ
  

ــاءْ   ــاد الَعفـــ ــى ِمهـــ  )1(علـــ
  

التي تصور قوة الفجر الذي أرغم الليل " يرقد الليل قسراً"هزيمة الليل باالستعارة  يصور الشاعر"

على أن يرقد وينام رقدة الموت وهي صورة تعكس استسالم الليل لهذه الهزيمة، وهذا ما يتمنـاه  

والفجر والليل رمزان للصراع بـين  . الشاعر وهو زوال الليل وظهور الفجر كأمل يشرئب منه

اقع، فظهور الفجر يرمز للحرية والحياة، وغلبه لليل رمز الظـالم والمـوت، وفـي    األمل والو

وصورة يرقد الليل تستخدم فعالً إنسانياً يجسد . النهاية ينتصر الفجر مجسداً أمل الشاعر ورغبته

  .)2("الليل ويشخّصه، ويكسبه بعداً رمزياً يصور موت الشر والظالم

راحة (في قوله ) 103: (ص) الليل(إذ تكرر لفظ  إلى الديوانلالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر (

الليالي مغاور، وسئمت الليالي، ليالي الخريـف مـرتين،   (في قوله ) الليالي(، وكذلك لفظ )الليل

  ).للداللة السابقة نفسها) 206، 184، )219، 113(، 80، 56: (ص) والليالي الداجية، وتمحوه الليالي

  )المتقارب(             :للداللة على الجمود والسكون، فقال) الليل(كما جاءت كلمة 

ــّل   ــى الك ــطو عل ــُلأيس ــاء لْي  الفن
 

ــودْ   ــفَ الوج ــوتُ خل ــا الم ــُو به  )3(ليله

وأصله فناء كالليل، ووجه الشـبه مـن سـكون    ) ليل الفناء(التشبيه المعكوس "فالشاعر يستخدم 

والخمود على عقول الناس، مـثلهم   فالشاعر يتساءل عن سرِّ سيطرة الجمود. )4("وجمود وفراغ

  .مثل الموت الذي يمرُّ على الجميع دون أن يفعل أحٌد شيئاً

              :كوجه من وجوه الغربة والوحشة واالنفراد، فقال) الليل(كما ورد 

  )الخفيف( 

ــاش  ــْن عـ ــعيد َمـ ــعيد السَّـ  والسَّـ
 

 )5(غريباً، فـي أهـلِ هـذا الوجـود     كاللَّيلِ 

ي هذا البيت الحديث عن نفسه وعن سعادته وهو في االنفراد والوحشة وبذلك لقد كشف الشاعر ف

إنه لم يستطع أن يفـّرق بـين   .... فضح الحقيقة في هذا الغزل القدسي الذي أخفاه عن المحبوبة

  .)6(ميله الذاتي إلى العزلة وبين البعد الذي يريده لمحبوبته لئال تتلون بآثام الناس
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  :للداللة على الظلم والطغيان، فقال ممجداً شعبه) الليل(كما وردت كلمة 

  )المتقارب(           

ــاة   ــاً أراد الحيـ ــعُب يومـ  إذا الشـ
 

ــدر    ــتجيب القـ ــدَّ أن يسـ ــال ُبـ  فـ

ــّد  ــلِوال ُبــ ــي للّيــ  أن ينجلــ
  

ــر   ــد أن ينكســ ــدَّ للقيــ  )1(وال ُيــ
  

  .هرفالشاعر يقرن الحياة الكريمة بانجالء الليل، لذلك فهو رمٌز للموت والظلم والق

  :مضافاً للداللة على الظالم، فقال) الليل(كما ورد لفظ 
  )مجزوء الكامل(                          

ــي    ــي فـ ــري القدسـ ــوارى فجـ ــلآه، تـ ــدهور ليـ  )2(الـ
 

فالفجر رمز للحرية والجديد، والليل رمز الظالم والماضي، وبذلك تقوم الصورة الشعرية علـى  "

فى فيه، وهو بهذا يعكس واقعه المظلم وما آل إليـه مشـكالً   التضاد بين طرفيها المختفي والمخت

إلـى  لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر . ()3("تشكيالً جمالياً في صورة شعرية تقوم على الطباق

  ).للمعنى الداللي السابق) 122: (إذ تكرر لفظ الليل ص الديوان

  )البسيط(              :للداللة على احتضان الشكوى، فقال) الليل(واستخدم الشاعر 

 ما تصـنَُع النَّفـُي التـي َسـكَنَتْ    ! لَْيُليا 
 

ــدُر؟  ــْن أعــداِئها الق  )4(هــذا الوجــوَد، ومِِ

فالشاعر ينادي الليل شاكياً ألم النفس اإلنسانية مما يصيبها من األقدار، وفي سياق آخـر وردت  

  )السريع(                                        :للداللة على اليأس، فقال

ــى     ــد قََضــ ــذي قــ ــي الــ ــا الماضــ ــا أيهــ  يــ
 

ــوتُ،   ــمَُّه المــــ ــُلوَضــــ  )5(األبــــــْد ولْيــــ
  

فالشاعر يتحّدق بماضي اإلنسانية، ويرى أنه ال عودة له فقد ضّمه الموت وإلى األبد، هـذا مـا   

  .يبعث على يأسه وتشاؤمه إلى حٍد بعيد

  )فالخفي(                     :وجاء الليل للداللة على الظلم حيث قال

ــِف   ــي لعس ــتُ أبك ــلٍلس ــل لْي  طوي
 

ــه   ــاُء مراحـ ــدا العفـ ــعٍ غـ  أو ربيـ

ــلٍ  ــبٍ ثقيـ ــي لخطـ ــا عبرتـ  إنمـ
  

ــه   ــْن أزاح ــْد َم ــم نج ــا ول ــد َعران  )6(ق
  

                                                 
 .218:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .201:المصدر السابق، ص) 2(

 .81:، صة الشعريةالصورسعد محمد الجبار، مدحت،  )3(

 .244: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .235:المصدر السابق، ص) 5(

 .42:المصدر السابق، ص) 6(
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إذ نجد الشاعر يشـكل  "يالحظ أن الشابي يستخدم صورة الليل رمزاً واضحاً للظلم والمستعمر، 

والحـديث هنـا عـن    ) يل طويلعسف ل(من صورة الليل مركبة مع العسف ثم يصفها بالطول 

المستعمر الذي طال بقاؤه على أرض تونس، وُيظهر الشاعر نفسه ضعيفاً تجاه هذا المسـتعمر  

رمز للمستعمر الظالم ) عسف ليل طويل(حيث ال يملك إال الدمعة، ويهم هنا أن صورة الليل في 

حظ أن الشاعر قد رضـي  وللظلم نفسه، ذلك أن الشاعر يستفيد من إيحاءات الليل المتعددة، ويال

  .)1("هذا الظلم أو خضع له، ثم أخذ يصرخ تجاه بعض مظاهره

  )مجزوء الرمل(            :، فقال واصفاً الشمس)الليل للداللة على السيادة والُحكْم(كما وردت كلمة 

ــرشَ  ــيُس َعــ ــت بلقــ  واعتلــ
 

 فــــي تلــــك النــــواحي اللَّيــــلِ 

ــروب  ــت لغـــ ــم مالـــ  ثـــ
  

ــاح   ــرامِ الكفـــ ــد إضـــ  بعـــ
  

 بــــُرغْم اللَّيــــُلســــتوى وا
  

 )2(الشـــمس، فـــي العـــرش الفُســـاحِ 
  

فإذا كانت الشمس ملكة تعتلي العرش، فالليل ملك أيضاً وله عـرش يسـتوي عليـه، وتصـور     

هذا الخروج مكانة ثانية بعد كفاح مضرم بين الشمس والليـل  ) استوى الليل(الصورة االستعارية 

) استوى(ي نفس األفق، ويالحظ أن استعمال الفعل لينتصر الليل في النهاية رغم وجود الشمس ف

في هذا السياق، داخل هذه االستعارة يوحي بالسيادة، التي يمتلكها الليل وسيطرته علـى األفـق،   

ونالحظ أن المعركة الدائرة بين الشمس والليل تعكس نفسية . وهي صورة تعكس تشاؤم الشاعر

النهاية رغم وجود الشمس في العـرش الواسـع،   الشاعر المتشائمة التي تجعل الليل ينتصر في 

والليل ) الشمس(وهذا بدوره يصور تصويراً رمزياً صراع الحياة والموت، البقاء والفناء، الخير 

  .)3()الشر(

  )الرمل(            :وحملت هذه المفردة داللة المصائب والشؤم، فقال أثناء ليلة قضاها مع المحبوبة

ــّب،   ــّل الح ــت ِظ ــتح ــذي ُلواللَّي  ال
 

ــي      ــخُر ب ــه، يس ــي كَفّ ــّمنا ف  )4(ض

ال نجد أروع من هذه السخرية سوى ما ُيضمره اللَّيل والزمن للشـاعر مـن أوصـاب وهـو     

) 88: (ص) الليالي(إذ تكررت كلمة  إلى الديوانلالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر . ()5(يشعرها

  ).للداللة نفسها

  

                                                 
 .203-202:، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت،  )1(

 .50:، صالديوانالشابي، ) 2(

  .140-139:، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت،  )3(

 .52:، صالديوانالشابي، ) 4(

  .280:، ص1إميل كبها، الحاشية، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )5(
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لم اإلنسانية وما يحتويه من عسف ونقص، فقال واصـفاً  للداللة على عا) الليل(كما وردت كلمة 

  )المجتث(                                                  :الحياة

ــي  ــكينةَ ُروٌح فــ ــلِإن الســ ــاْم اللَّيــ ــت تُضــ  )1(ليســ
 

فالحياة في نظر الشابي هي عالم الحضور اإلنساني حيث العسـف والحاجـة والـنقص علـى     

 يقهر، ولكن الشابي يعبر عما يحّسه في حياته التي باتت بال معنـى  ، ومع ذلك فإنه ال)2(أنواعه

  .حيث ال يشعر بالهناءة فيها

حيث جعل لليل ُمقلة، وفؤاد، وجعل الليـل   )تجسيد الليل(لكن الشاعر في سياقات عدة قام بـ 

 يمزق، ويبنى، وجعله يمشي مثل حلّة األحالم كما جعل له شََعر، ووجوه، وكذلك شغاف، فقـال 

  )مجزوء الّرمل(      :للداللة على الحزن واصفاً ألم الُحّب) ُمقلة الليل(الشاعر مستخدماً 

ــة   ــا مقلـ ــاذرفي، يـ ــلِفـ  - اللَّيـ
 

ــرات  ــدراري َعَبــــــ  الــــــ

 حـــول حبِّـــي، فهـــو قـــد   
  

ــاة  ــاق الحيــــــ  وّدَع آفــــــ
  

ــب  ــد أن ذاق اللهيــــــــ  )3(بعــــــــ
  

يحاول أن يشرح لنا عظم حّبه التي تخرج ليالً، لكن الشاعر  بمجاز ضوء الكواك –فمقلة اللّيل 

  .)4(الذي بلغ حجم الوجود، بحيث غياب هذا الحب ال يمكن أن يعوضه إالّ اختفاء الحياة

  :مجاز الوجود المحزن، فقال مخاطباً نفسه عن طريق بلبل) فؤاد الليل(واستخدم الشاعر 
  )مجزوء الّرمل(

 ُأنفـــــضِ الطـــــلَّ، ففـــــي
 

ــائرهْ    ــاةٌ حـــ ــلِّ حيـــ  الطـــ

ــن ــرَّدتها عـــ ــؤاد شـــ  فـــ
  

ــلِ  ــائرهْ  اللَّيـــ ــفٌّ جـــ  )5(كـــ
  

  .فالحزن المسيطر على الشاعر يبعده عن جوهر الوجود، وُيدني من الموت

  :للداللة على تبدد األحالم، فقال مخاطباً قلبه) الجملة الفعلية(في إطار ) الليالي(كما استخدم 
  )البسيط(

ــةً  ــالمِ أردي ــَن األح ــْجتَ م ــم نَس  وك
 

ــا   ــد مزَّقته ــاليق ــُم، واللّي ــَي تْبتَس  )6(ه

  :للداللة على أسرار قلبه المفعمة بالحزن، فقال) شغاف الليل(وفي سياق آخر استخدم 

                                                 
 .55: ، صالديوانالشابي، ) 1(

  .476:، ص1إميل كبها، الحاشية، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )2(

 .63: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .295:، ص1إميل كبها، الحاشية، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي،  )4(

 .103:، صالديوانالشابي، ) 5(

 .154:المصدر السابق، ص) 6(
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  )الخفيف( 

 الليـــالي شـــغَافنظـــرة َمزقـــت 
 

 )1(فـــرأت ُمهجـــة الظـــالم الهبـــوب 

وفي مواقع أخرى حمل الليل عكس هذه الداللة، يحمل داللة السحر والحب واألحالم والسـكون،  

                         :فه عالم الحبيقول في وص

  )البسيط(

 والّربيـــع حوالينـــا اللّيـــُلوبنـــى 
 

 مـــن الّســـْحر والـــّرؤى والســـكون 

 معبــداً للجمــال، والحــبِّ ِشــعر   
  

ــنينِ    ــاج الّس ــى فج ــِيداً عل ــاً، مش  )2(ّي
  

فالطبيعة عند الشاعر تمثّل في سكونها وسحرها ورؤاها بمعبٍد للحب ليس طارئاً علـى الشـعر   

، إالّ أن الشابي أناط به ُبْعداً جديداً بالوجودية التي يتنازع فيهـا مصـيره وإحساسـه    ينسالروما

  .)3(الفاجع بالزمن وهموم البقاء والزوال، أو الهموم التي لها طابع التنكد العام

فكان الربيع هو الفصل الجميل إيذان بالوالدة "لذلك استخدم الربيع والليل حتى يزيل هذا الطابع، 

بداية، ومثله الليل إذ يمحو بسواده مفارقات األشياء، ومظاهرها المختلفة حتى لكأنه الصفحة بكل 

، وبالفعل كـان  )4("من جديد، يقرأ فيها ما ينعكس على جداره من خياالت نفسه الحالمة المستعاقة

  )الطويل(                     :الليل عنده مجاز الحلم والنشوة، فقال

ــري  ــَلانظ ــ اللّْي ــو حلّ ــالمفه  ة األح
 

 )5(يمشــي علــى الــذرى والحــزون    

بل اكتسى حلّة الحلم والنشوة يغشى الوجود برفق، ألن نشوة ) أبا البؤس واألهوال(فالليل لم يعد "

لالطالع على مزيد . ()6("الحب أفقدته هوله ورعبه وظالمه وجعلته أليفاً َمريراً كأنه ابن الطبيعة

، 155، ونجوم الليـل  142الليل يناجي (لفظ الليل في كل من  إذ تكرر إلى الديوانمن ذلك ُينظَر 

خمـس مـرات   ) 198، وينشد الشعر لليـل  225، والليل والغاب 185، وفي الليالي الحالمة 157

  ).للداللة نفسها

  )الخفيف(                 :كما وردت في إطار الحب بعيداً عن األحزان فقال

 ليت شعرّي كـم بـين أمواجِـِك السـوّ    
 

 )7(المســــدول ليِلــــِكوطّيــــاِت ِد،  

                                                 
 .88:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .224:المصدر السابق، ص) 2(

 .44 -43: الحاوي، إيليا، أبو القاسم الشابي، شاعر الحياة والموت، ص: انظر) 3(

  .337: ، الحاشية، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 4(

 .225: ، صالديوانالشابي، ) 5(

 .47: الحاوي، إيليا، أبو القاسم الشابي، شاعر الحياة والموت، ص )6(

  .212:، صالديوانالشابي، ) 7(
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فالشاعر يتمنى أن يكون ِشعرُه وكلماته بين ثنايا مالبسها وفي طيات شعرها المفرود، فنالحظ أن 

  .، ولكنها خالل السياق تعبر عن حبِّ الشاعر لتلك الفتاة)الشََّعَر(الليل المسدول يقصد به الشاعر 

  )البسيط(                   :ووردت للداللة على المعذبين من الحب، فقال

 ومزَّقــتْ عــن ُجفــون الــدَّهر َأغشــيةً
 

ــوِه   ــن وج ــاليوع ــِق اللي ــع الغس  )1(بُرقُ
  

  

  المجموعة الثالثون ألفاظ الخذالن

  
  .خذل: استخدم الشابي في هذه المجموعة لفظاً واحداً، يعود إلى أصل واحد هو

  

ضد : الخاذل: خذل. )2(يء والقعود عنهالخاء والذال والالم أصٌل واحٌد يدلُّ على تَْرك الشَّ :خـذل 

وتخاذلوا أي خَذل بعُضـهم  . ترَك نصرته وَعْونه: خَذَله وخَذَل عنه َيخْذُله خَذْالً وِخذْالناً. الناصر

  .)4()المؤمن أخو المؤمن ال َيخُْذله: (وفي الحديث. )3(بعضاً

زوج بـالحزن، فقـال   للداللة على الضعف المم) متخاذل(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  :أثناء دخوله الغاب

 بــاكرتُ فيــه الغــاب موهــون القــوى
 

 )5(الخطـــوات واألقـــدام  ُمتَخَـــاِذَل 

فالشاعر في حالة ضعف ووهن يحاول التخلص من دنيا الناس، فََدخل الغـاب رمـز الجمـال    

  .والسحر لينسى دنيا الناس ويتخلص من ضعفه وحزنه

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .91:، صالديوانالشابي، ) 1(

  .165:، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 2(

 .34:، ص5، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .204:، ص1، ج"شرح رياض الصالحين" المتقين نزهةمصطفى، سعيد الخن وآخرون، ) 4(

  .78:، صالديوانالشابي، ) 5(
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  ألفاظ القتل والقتال: نالمجموعة الحادية والثالثو
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى عشرة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في 

سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة وبقي بعضها اآلخـر لداللتـه المعجميـة، وهـذه     

  .حرب، وخنق، وصعق، وعلج، وغول، وفتك، وقتُل، وهدر، ووتر: األصول هي

وفـي  . )1(هي على معنى القتل، أو الَهْرج، وجمعها ُحُروب: نَقيُض السِّلم، وقيل: الَحْرُب :حرب

θçΡ#): (قوله تعالى sŒù'sù 5> öysÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ()2(ٍأي بقتل ،.  

حرب خمس مرات، وحروب مرة واحدة، : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

  ).والفعل تحارب مرة

للداللة على القتال، فقال مناجياً ) حرب مرة، والحروب مرة، وتحارب مرة(ده يستخدم كلمة فنج

                   :روح الفيلسوف بأفكار ثائرة ال تهدأ

  )المتقارب(

ــد عهــدتُ وَحــرٌب  ضــروس، كمــا ق
 

ــْد  ــّم مديـ ــٌر، وهـ ــٌر، وكسـ  )3(ونصـ

بين نصرٍ وانهزام، والخوض في إن استمرار اإلنسان في هذا الوجود يجعله في قتال دائم يكون 

  ).15:لالطالع على مزيد من تكرار الكلمات المتبقية ُينظر للمعجم ص. ( همٍّ مديد

وردت للداللة على الصعاب والهموم والمشاكل التي تواجه اإلنسان فقال في ) حرب(ونجد كلمة 

                     :حديثه عن الطفل الذي فقدته ُأمه

  )الكامل(

 شــــغلتهم عنــــك الحيــــاة  
 

ــرُب  ــات  وَحــ ــذي الكائنــ  )4(هــ

  :كما وردت مجاز الهواجس والقلق والشقاء مرتين، فقال في أثناء خطاب المحبوبة له

ــاعمَ   ــَوُه النــ ــِت لَْهــ  إنَّ للبيــ
 

ــْونِ    ــَو، وللكَ ــُهالُحلْ ــْه َحرُب  )5(وهموُم

عمة، بعد ما يترك للحياة فالشاعر يقصد بالبيت الزوجة، التي يقضي معها األوقات الحلوة النا

  .هواجسها وتعبها ومشقاتها خلفه

  ).15:لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر للمعجم ص. ( وتكررت هذه المفردة للداللة نفسها

  :ووردت لداللة الهدم والتحطيم، فقال متحدياً
                                                 

 .69:، صلسان العربابن منظور، ) 1(

  .279: سورة البقرة، آية )2(

 .194: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .183: المصدر السابق، ص) 4(

 .198: المصدر السابق، ص) 5(
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  )الكامل( 

 وأقـــول للقـــدر الـــذي ال ينثنـــي
 

 :آمــالي بكــّل بــالءِ   َحــْربِعــن  
 

 هــب المــؤّجَج فــي دمــيال يطفــئ الل
  

 )1(مــوج األســى، وعواصــف األرزاءِ   
  

فالشاعر يخاطب القدر الذي يحاول دائماً هدم آماله أي يسلط عليه المرض الذي يقف عائقاً أمام 

  .طموحات الشاعر

والخَنِق . الشِّْعب الضيق: فالخانق. الخاء والنون والقاف أصٌل واحٌد يدلُّ على ضيٍق :خنق

  .)2(الِقالدة: والمخْنَقَةُ. ال يقال خَنْقاً: قال بعض أهلِ العلم. خِنقُه خَِنقاًمصدر خَنَقَه ي

مرتين في الديوان إحداها جاءت للداللة على ) يخنق(واستخدم الشابي من هذا األصل الفعل 

  )الخفيف(               :المضايقة واألذى فقال هارباً إلى الطبيعة ليرتاح من آالمه وأحزانه

 نــتُ كالريــاح، فــأطوي  ليتنــي ك
 

ــْن   ــل َم ــقُك ــي يخْن ــور بنحس  )3(الزه

والجديد عنده أنه أوقع الخنق على الزهور، بدل أن يوقعه على اإلنسان، وبذلك خرج الشاعر 

والثانية جاءت للداللة على المحاصرة وااللتفاف . عن المألوف، بمعنى يحول بينها وبين الحياة

  )الكامل(                    :فقال أثناء خطابه للفيلسوف

 فأجابه الشحروُر فـي غَُصـص الـّردى   
 

ــوتُ   ــُهوالم ــوابي : "يخنُقُ ــَك ج  )4("إلي

فالموت يحاصر الشاعر ويلتف حوله بسبب مرضه المميت كالحبل الذي يخنق به الرقاب، لذلك 

  .في البيتين السابقين للداللة الحقيقية ولم يتعده إلى المجاز) يخنق(بقي الفعل 

الراء والعين أصٌل واحٌد يدلُّ على سقوط شيٍء إلى األرض عن مراس اثنين، ثم الصاد و :صرع

ومن ذلك َصرعتُ الّرجل صْرعاً، وصارعتُُه مصارَعة، ورجٌل . ُيحمل على ذلك ويشتقُّ منه

  .)6(ُمعالََجتُهما أيُُّهما َيْصَرُع صاِحَبه: والمصارعة والصِّراُع. )5(َصرِيع

أربع مرات لدالالت مختلفة، فنجده ) صراع(صل مشتقاً واحداً هو واستخدم الشابي من هذا األ

  )المجتث(               :أورد المصدر للداللة على الِعراك القائم على الغالب، فقال واصفاً الحياة

ــاة  ــراٌعإّن الحيـــــ  ِصـــــ
 

 )7(فيهــــا الضــــعيف ُيــــداسْ   

                                                 
  .232: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .224: ، ص2، جاييس اللغةمقابن فارس، ) 2(

 .149: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .250: المصدر السابق، ص) 4(

 .342: ، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 5(

 .227: ، ص8، جلسان العربابن منظور، ) 6(

 .54:، صالديوانالشابي، ) 7(
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ها حقوق الضعفاء، أي كأن الحياة فالحياة كما يصفها الشاعر ِعراك قائم على لغة القوَّة، تضيع في

غابة تكون السيطرة لألقوى، وهذا ما تفعله دول الغرب اليوم تجاه الشعوب الضعيفة، حيث 

  .طغت حضارة القّوة على قوة الحضارة

  )البسيط(       :كما جاء هذا المصدر للداللة على المقارعة والمقاتلة فقال مخاطباً زهرة ميتة

ــئ   ــجعها المطمـ ــْرتُ بمضـ  نذَكـ
 

ــف   ــفير الجفيـ ــي الشـ ــدها فـ  ومرقـ

 مصــــارع آمــــالي الغــــابرات
  

 )1(العنيـــف الصِّــراعِ وخيبتهـــا فـــي  
  

فالشاعر وقف عند قبر الزهرة، متأمالً ما أوصلها لهذا القبر، تذكر تهاوي آماله، التي كان من 

الصروف، العدّو األزلي الدائم، نصارعه ونضنى في منازلته، "أحد أسباب حطامها األساسي 

  .)2("متأكدين أنّه قد يتغافل عنّا لحظة، لكنه هو المنتصر األكبر في النهاية

  ).35:لالطالع على ذلك ُينظر للمعجم ص. ( ووردت للداللة نفسها مرة واحدة

  :للداللة على تشاؤم الشاعر وفزعه من مظالم الحضارة فقال) الصراع(كما ورد هذا المصدر 

  )المتقارب(

 انَهــــاكَرْهــــتُ القُصــــوَر وقُطَّ
 

ــْن    ــا م ــا حولَه ــراعٍوم ــفْ ِص  )3(عني

تدلُّ على االقتتال ولكنها تعكس خالل السياق تشاؤم الشاعر وكرهه لما وصلت ) صراع(فكلمة 

فكأن القصور ال تشمخ إالّ بعنجهيتها على . "إليه أحوال الناس من فساد وظلمٍ لبعضهم البعض

  .)4("جماجم العباد ومنازعة اآلخرين بالظلم

وَصِعقَ َصعقَاً وَصْعقةً وتَْصعاقاً، . )5(الصاد والعين والقاف أصٌل يدلُّ على شدَّة صوت :صعق

كلُّ : الموت، وقال آخرون: الصاِعقةُ: ماتَ، قال مقاتل في قوله أصابته صاِعقةٌ: فهو َصِعقٌ

. )6(وغَشْياً نار تسقط من السماء في رعد شديد، والصَّْعقُ يكون موتاً: والصاِعقَةُ. عذابٍ ُمْهِلك

  .)7(إذا مات، كأنَّه أصابته صاعقة: وقال ابن فارس َصِعق

أصعق مرة واحدة، وصواعق مرة، : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

للداللة على تشاؤمه الشديد الذي أوصله إلى حدِّ اليأس ) اصعق(إذ ورد الفعل ). والصاعقة مرة

                         :والقنوط فقال
                                                 

 .114: ، صالديوانالشابي، ) 1(
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  )الخفيف( 

ــود ــاَح الوج ــا ري ــٍف! ي ــيري بعن  س
 

 وتَغنّـــــــْي بصـــــــوتك األّواه 

ــويّ   ــى القـ ــغي إلـ ــو ُيصـ  فهـ
  

 وال ُيصــغي لصــوٍت بــين العواصــف واِه 
  

 وانثـــري الـــورَد للثلـــوج َبـــداداً
  

ــَعِقي  ــاهِ   واْصـ ــل تّيـ ــّل بلبـ  )1(كـ
  

ك مسامع الخالق يعتصم بالريح التي ال تزال ترمز إلى القوة الهوجاء المطلقة، ليدر"فالشاعر 

فاهللا هو إله أقوياء ال . تلك طفرة أنكر وألحد وتهّجم واتهم –الذي يناهض القوّي على الضعيف 

يتمنّى أن ينثر الورد على الثّلج، أي الجمال اللّطيف الواهي بذاته ليفترسه غول الّصقيع . ضعفاء

جلبة والصياح والتقاتل على ِصفة ويتمنى أن ُيصعق كل بلبل زاه بغنائه، إذ ال مفَرَّ له في عالم ال

  .)2("الحياة، إنها شهوة االنتحار بثّها الشاعر من نفسه وخلعها على الورد الذي يماثله في رقته

للداللة على النار الحارقة فقال واصفاً تعلّق األم ) الصاعقة(واستخدم هذا اللفظ اسماً مفرداً 

  )الكامل(                                          :بطفلها المفقود وتذكرها له في كل األوقات

ــوّي      ــي ُه ــُوق، وف ــرق الخَف ــة الب ــي لَْمع ــاِعقَْهف  الص
 

 )3(فــي ِذلــة الــوادي، وفــي ِكْبــر الجبــال الشــاهقهْ      
  

هي النار الناتجة من تفريغ الشحنات الكهربائية، وعندما ذكر الشاعر هذه الكلمة : فالصاعقة

انقضاضها على اإلنسان، فإذا أصابته أحرقته ألنها نار يرسلها قصد بها ) ُهوي الصاعقه(مركبة 

اهللا مع الرياح الشديدة، ومع كل ذلك وعلى الرغم من الخوف المصاحب لدوي هذه الصواعق 

وما تحدثه من مخاطر على اإلنسان، بقي قلب يتذكر طفلها المفقود، إذ نالحظ أن الشاعر لم 

بصيغة ) صواعق(كما استخدم الشابي كلمة . ة العامةيخرج خالل هذه الكلمة عن إطار الدالل

  :جمع التكسير للداللة على القّوة والتحدي، فقال في سياق الفخر بشاعريته

  )الخفيف(

ــاميَ   ــتاُء أيَّـ ــي ِشـ ــَك يْمشـ  فيـ
 

 )4(وُرعــودي َصــواِعقيالبـاكي، وتُرغــي   

ل الصعاب فهو يتحدى فالشاعر يتغنى بالشعر ويجعل منه قوَّة تحرك قلبه ليتحّمل في سبيله ك

معارضيه وخصومه جاعالً من الشعر حياة موازية لما يجري في الوجود في حالة الفرح 

  .والحزن

                                                 
  .148: ص، الديوانالشابي، ) 1(
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: العين والالم والجيم أصٌل صحيح يدلُّ على تمرُّسٍ ومزاولة، في جفاء وِغلظ، ويقولون :علج

ويقال لألمواج . م وقتالهمإنَّه من المعالجة، وهي ُمزاولة الشّيء، وقيل اعتلج القَوُم في صراِعه

  .)1(الشديد من الرجال ِقتاالً وِصراعاً: والُعلّج. اعتلجت: إذا التطمت

مرة واحدة في الديوان للداللة على الحزن، فقال ) يعتلج(واستخدم الشابي من هذا األصل الفعل 

  )مجزوء الكامل(                                               .واصفاً ألمه وعذابه

 )2(النحيـــْب وَيْعـــتَِلُجالَبلْـــوى،  –فـــي ُمْهجتـــي تتـــأوَّه 
 

فالشاعر يتمادى في الحزن واأللم، فقلبه ُمفعم لكثرة المصائب، فمهجة الشاعر تتأوه وتتألم، 

  .فيرتفع صوته بالبكاء والنحيب ليبدد أحزانه وهمومه

: والغَْول: ال يدري، قالوا الغين والواو والالم أصٌل صحيح يدلُّ على خَتْل وأخٍذ من حيثُ :غول

: قيل. قَتَله ِغيلة، واألصل الواو: واغْتاله. المنّية: والغُول. )3(ُبْعُد المفازة، ألنّه يغتاُل من َمرَّ به

هو َأن يخدع اإلنسان حتى يصير في مكان قد : أي في اغتيال وخُفْية، وقيل: قتل فالن فالناً ِغيلة

  .)4(اله َيغُوله إذا اغْتاله، وكل ما أهلك اإلنسان فهو غُولويقال غ. استخفى له فيه من يقتله

مرة واحدة للداللة على السأم والضجر ) تغتال(واستخدم الشابي من هذا األصل الفعل المضارع 

                        :من شقاء الحياة، فقال مخاطباً اإلله

  )الخفيف(

 أشـــهى أمـــانيَّ تَغْتَـــاُلبالمنايـــا 
 

ــف   ــاجري وشــ ــذوي محــ  اهيوتُــ

 فــإذا مــن ُأحــبُّ َحفنــةُ تــربٍ    
  

ــاهِ     ــب وجبـ ــن ترائـ ــٍه مـ  )5(تافـ
  

إن الداَء شر بِذاته، وبما يؤول إليه، إنه الموت العتيد البطيء، الفساد الذي يغتال أماني الحياة، "

يصيب األهداف والشفاه والترائب والجباه، فإذا هي حفنة من التراب الهامد، الفاجع، كأنّها بال 

لقد اكتسى الموت وجه الشبح الرهيب، وكان من . كن يخفق فيها قلب وتنعم بها حياةماضٍ، لم ي

قبل مالكاً منقذاً، بل أن الشّاعر لم يشغف به ويعلقه إال للتّحرر من خوفه، ُيِحّب ما يخيفه، فيسقط 

حبُّ الموت ينمُّ عن سأم الشّاعر وضناه من طول انتظاره له، يدعوه أن يفر ال . عنه الخوف

  .)6("بة به، بل تخلُّصاً من شبحه القريب، البعيدرغ

الفاء والتاء والكاف كلمة تدلُّ على خالف النُّسك والصَّالح، من ذلك الفَتْك، وهو الغَْدر وهو  :فتك
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انتهز منه ِغرَّة فقتله أو . فَتَك بالرجل فَتْكاً وفُتْكاً وِفتْكاً: وقيل. )1(اغتاله: فَتَك به: الِفتك أيضاً يقال

  .)2(رحه، وقيل هو القتل أو الجرح ُمْجاَهرة، وكل من قتل رجالً غاّراً فهو فاتكج

، إذ وردت )افتك مرة واحدة، وفاتك ثالث مرات: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

للداللة على الحزن واأللم والتحسر، ) افتك(كلتا الكلمتين لدالالت متنوعة، فنجده يستخدم الفعل 

  )المجتث(                            :رضاً مصيبة فتاةفقال عا

ــاة  ــور فتـــ ــين القبـــ  بـــ
 

ــا   ــان عليهـــ ــار الزمـــ  جـــ

ــْك ــٍف فافتُـــ ــا بعنـــ  منهـــ
  

ــا  ــردى أبويهـــ ــفّ الـــ  )3(كـــ
  

يعرض مثاالً للحزن "فالموت يخطف أبويها ويقتلهما بعنٍف، لكّن الشاعر في هذا السياق يريُد أن "

. )4("ة، والوصف الخارجي للمشهد الذي يراه، في واقعهواآلالم في الحياة، وهنا يقع في المباشر

تعكس اآلالم والمآسي الفاجعة التي تكتنف شعوره الداخلي، وبهذا " فافتك منها بعنف"فجملة 

لالطالع على ( للداللة نفسها، ) فاتك(اكتسبت هذه المفردة تلك الداللة الجديدة كما استخدم كلمة 

  ).42:ص إلى الديوانمزيد من ذلك ُينظر 

        :للداللة على القتل والهالك غدراً فقال مشتكياً من ظلم القدر) فاتك(كما وردت كلمة 

  )البسيط(

ــده    ــاُه وَعقَّ ــُز َعمَّ ــو اللُّغْ ــذا ه  ه
 

ــشٌ،   ــِة، َوْح ــى الخليق ــٌكعل ــِذْر فاِت  )5(َح

قوة القدر (حش فالموت هو اللغز الخفي الذي يمرُّ على الخالِئق جميعها، فعلينا الحذر من هذا الو

نالحظ أن هذه المفردة بقيت في إطار . خوفاً من أن يقتلنا أو يهلكنا غيلة دون أن ندري) الخفية

للداللة على الكره والحقد، فقال مستهجناً تعامل ) فاتك(كما استخدم . الداللة المعجمية العامة

                                                                                :البشر

  )مخلّع البسيط(                   

ــة    ــاف المدين ــقّي، ط ــارا    –وش ــوه احتق ــا، فخّيب ــتجدي لْيحي  يس
 

ــانقض    ــّر، فـ ــة الشـ ــه نزعـ ــوا فيـ ــاًأيقظـ ــارا فاتكـ  )6(جّبـ
  

اكتسبت هذه المفردة داللتها من خالل ما عرض الشاعر من صورة البشر في التعامل مع البائس 
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فتولّد لديه الكره والحقد  –ل لجبارٍ مجرم، نتيجة ما قوبل به من معاملة سيئة الفقير، الذي تَحّو

  .على البشرية جمعاء

الحاُل : والِقتْلَة. قَتَلَُه قَتْالً: يقال. القاف والتاء والالم أصٌل صحيٌح يدلُّ على إذاللٍ وإماتٍة :قتل

. )1(وقلٌب ُمقَتٌَّل، إذا قَتَّلَُه الِعشق. عّرْضته للقَتل: وأقْتَلتُ فالناً. قَتَله ِقتلَة َسوء: يقال. ُيقْتَُل عليها

  )الطويل(                           :قال امرؤ القيس

ــرِبي   ــاك إالّ لتَض ــتْ عين ــا ذََرفَ  وم
 

ــبٍ    ــارِ قل ــي أعش ــهميِك ف ــلِبس  )2(مقتَّ

قَتَله إذا : ان قيلأما في اللس. )3(اقْتُِتل: يقال ِقتَل الّرجل، فإْن كان من عشٍق قيل: قال أهل اللغة

  .)4(أماته بضرب أو َحجر أو ُسّم أو علّة، والمنية قاتلة

مرة لكل منهما في الديوان، فقال ) قتل، وقاتل: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

  )مجزوء الكامل(                :بلسان الشعر مخاطباً أزهار الربيع

ــتْ   ــا هَمســـ ــا إنّهـــ  هـــ
 

ــَدها  ــاِة غريـــ ــآذان الحيـــ  بـــ

ــتْ ــباحِ قتلَــ ــافيُر الصَّــ  عصــ
  

ــيَدها  ــداَحها، ونشـــــ  )5(ُصـــــ
  

مجاز التوقف عن النشيد، والغناء، فأزهار الربيع قد طغت رائحتها الزكية ) قتل(فقد جاء الفعل 

على عصافير الصباح، فنجد نشيدها وزقزقتها في صدورها، ومثل هذا المجاز يستخدمه العرب 

  .)6()َمزجها فأزال بذالك ِحدَّتهاقَتَل الخمر قَتْالً أي : (حيث يقال

  )الخفيف(               :للداللة على الموت، فقال مخاطباً عذارى الجمال) قاتل(كما وردت كلمة 

ــِذي   ــر ش ــُرّب زه ــتُ أدري، ف  لس
 

ــلٍ  ــهود  قاتـ ــِنه المشـ ــم ُحْسـ  )7(رغـ

ر شذي ، فكم من زه)لست أدري: (نالحظ أن الشاعر عاجز عن اإلجابة أو المعرفة عندما قال

ُيميت، ويكون قاتالً على الرغم من حسنه وجماله، وعجز الشاعر عن اإلجابة راجعاً إلى حيرته 

من الفتيات الجميالت ذات النفوس الجميلة والقلوب المضيئة، أُهنَّ كالنجوم أم كالظّالم أم 

  .لذلك نالحظ أن هذه المفردة بقيت في إطار الداللة العامة. كالخضمُّ، كلّه إثم

كلمة واحدة يتفرُع منها كلمات الباب، هي النَّْحر لإلنسان وغيره، . النون والحاء والراء :َرنََح
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طََعنه في َمنَْحرِه حيث يبدو : ، ونََحر البعيَر نحراً)1(الَبذْل في النَّْحر: والنَّْحر. والجمع نُحور

  .)2(الُحلقوم من أعلى الصْدر

مرة واحدة في الديوان للداللة على الموت في " نَْحرتَ"واستخدم الشابي ِمْن هذا األصل الفعل 

  ) البسيط(                      :سياق الحيرة والتشاؤم من ظلم القدر، فقال

 ما تصنَُع النَّفُس التي َسكَنتْ هذا الوجـود، ومـن أعـدائها القـدُر؟    ! يا ليُل
 

 !ترَضى وتَْسـكُتُ؟ هـذا غَيـُر ُمحتَمـل    
 

ــدنيا،   ــرفُُض ال ــل تَ ــُر إذاً، فه  )3(؟وتَنْتَح

نالحظ أن االستفهام في البيت الثاني يعكس عمق المعاناة في حياة الشاعر، وهو صًدى في 

، فالشاعر يخاطب الليل مظهراً )4(النهاية لحقيقة ما يعتمل في قلبه من عواطف الشّك واإليمان

. واالنتحار حيرته التي من أعدائها القدر، هل يخضع ويسكت أم يرفض الدنيا ويتوجه للموت

  .داللة جديدة خالل السياق، بل ظلَّ ضمن إطار المعنى العام" تنتحر" وبذلك لم يكتسب الفعل 

وَهَدَر . الهاء والدال والراء يدلُّ على سقوِط شيٍء وإسقاطه، وعلى جنسٍ من الّصوت :هدر

باطالً ليس فيه قََوٌد وال َعقٌْل  ، وذهب دُم فالن َهْدراً وَهَدراً، أي)5(أباحه: السُّلطاُن دَم فالنٍ َهْدراً

مرتين، أحدهما جاءت " مهدور" واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة . )6(َعقٌْل ولم ُيْدَرْك بثْأره

جاءت للداللة على المباح الذي ال يستطيع صاحبه إدراكه، فقال واصفاً ظلم الحضارة مظهراً 

  :تشاؤمه منها

  )الكامل(

ــاذا أودُّ مـــن المدينـــة وهـــي  مـ
 

 )7(المهـــدورِمـــوار الـــدم غارقـــةٌ ب 
 

فالشاعر ناقم على الحضارة وما يعتريها من ظلم وفساد وعدم احترام حقوق اإلنسان سافكة دماء 

للداللة على الكفاح والتحدي " المهدور"وفي سياق آخر وردت . األبرار، ال تخضع إالّ لألقوياء

  )يفالخف(                 :واإلصرار، فقال مخاطباً نفسه بلسان الشعور

 واجعْل شُـعوَرَك، فـي الطبيعـة قائـداً    
 

ــُحور   ــا المْسـ ــُر بتيههـ ــو الخبيـ  فهـ

 َصِحَب الحيـاةَ صـغيرةً، ومشَـى بهـا،    
  

 )8(الَمْهــُدورِبــين الجمــاجمِ، والــدَّمِ    
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فالشاعر يدعو نفسه لتتخذ الشعور قائداً في الطبيعة، يسير بها فوق الجماجم، والدماء المستباحة، 

خالل السياق حاملة " المهدور"تحٍد من الشاعر، لذلك جاءت هذه الصفة وهذه نزعة إصرار و

  .داللة الكفاح والتحدي، وهي داللة مجازية خرجت عن المألوف

الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول : والَمْوتُوُر. )1(الذَّحل، يقال وتَْرتُه أِتُرُه َوتْراً: الوتَر :وتر

  .)2(َوتََرُه َيِترُه وِتَرةً: منه

مرة واحدة للداللة على صاحب الثأر الذي لم يدركه، " الموتور"واستخدم الشابي من هذا األصل 

  )الرمل(          :فقال واصفاً ظلم الحضارة مظهراً تشاؤمه منها

ــي ال    ــة، وه ــن المدين ــاذا أَودُّ م  م
 

ــعِ     ــوِت تفجُّ ــي ِلَص ــورِتَرث  )3(؟الَمْوتُ

، بل العكس من ذلك هو ناقم عليها بسبب "المدينة"ة فالشاعر ال يرتجي الخير من تلك الحضار

  .اصطدامه بواقعها المشين الذي ال يحترم حقوق الضعفاء، وال يرحم حقوق المقتولين

  :وذلك نتيجة أسباب عدة" القتل والقتال"ظهر في الديوان عدة ألفاظ جمعت تحت عنوان 

  .دعوة الشاعر إلى نبذ الحروب المدمرة بين الشعوب - أ 

 .ربة الفقير البائس ومقاتلته، ألن ذلك يحّوله إلى إنسان قاتل شريرعدم محا - ب 

 .حروب الغرب وقتالهم ضد أبناء الشعوب الضعيفة التي تتمثل في إمالء حضارة القّوة - ج 

 .أماني الحياة التي يغتالُها الموت من مظاهر الطبيعة وغيرها -د 

  .محاربة الموت المحّدق به - ه 

  

  اظ الشؤمألف: المجموعة الثانية والثالثون
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى أربعة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في 

وهذه . اكتسب بعضها دالالت جديدة وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية. سياقات مختلفة

  .حسم، وخَرب، وشأم، ونحس: األصول هي

وسّمي . القطع: فالحسم. يء عن آخرهالحاء والسين والميم أصٌل واحد وهو قطع الشّ :حسم

كما . )4(ويقال سمِّيت ُحسوماً ألنها حسمت الخيَر عن أهلها. ويقال الُحسوم الشّؤم. السيف حسماً

sπ: (ُحِسَم عن عاد في قوله عز وجل uŠÏΨ≈yϑ rO uρ BΘ$ −ƒr& $ YΒθ Ý¡ ãm()5( ًأي شؤماً عليهم ونحسا.  
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مرة واحدة في الديوان للداللة على الشؤم فقال " حسوماً"واستخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

  :مستنهضاً شعبه ضد الظّلم

 وانهضـــــوا نهضـــــة جّبـــــارٍ بعـــــزمٍ مســـــتقيم
 

ــا     ــاجزِ يتلوهـ ــة العـ ــي نهضـ ــتُ أبغـ ــوْملسـ  )1(الُحسـ
  

فالشاعر يدعو أبناء وطنه إلى أن يهّبوا هّبة جبار بعزم مستقيم، ال بنهضة العجز التي تُعقُب 

  .بقيت هذه الكلمة في إطار المعنى الداللي العاموبذلك . شؤماً ونحساً

: ومن الباب، وهو األصل، الخراب. الخاء والراء والباء أصٌل يدل على التّثلّم والتّثقُّب :خَرب

  .)3(الهدم: والتَّخْريُب. موضع الخَراب، والجمع خَرِباتٌ: والخرِبةُ. )2(ضد العمارة

الخراب خمس مرات، والخرائب جمع خربة (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

  )  المجتث(                  :فوردت كلمة الخراب للداللة على البؤس والشقاء، فقال) مرتين

 شـــــيخٌ، شـــــاء دهـــــر األســـــى، وحيـــــٌد شـــــتيت
 

ــت   ــل فاضـ ــة الليـ ــي ظلمـ  فـ
 

ــه   ــود حياتـــ ــى الوجـــ  علـــ

 ومــــــــا حواليــــــــه إالّ
  

ــراُب  ــماتُه الخَــ ــجي ُصــ  )4(يشــ
  

بعدما تركه األهل واألقارب يهيم في الليل بين األماكن الخالية من الناس  فالشيخ أصبح وحيداً

وبذلك تكون هذه . بعد هجرانها، وهذا كناية عن حياة البؤس والشقاء التي يعيشها في تلك األماكن

وجاءت هذه  . لتعطي داللة جديدة في السياق" األماكن"المفردة قد خرجت عن معناها األصلي 

  :ة على السخرية والتهكم، فقال أثناء تساؤله عن جدوى حياة نهايتها إلى الزوالالكلمة للدالل

  )  الطويل( 

ــيَّداً   ــو، ُمش ــام َيْعل ــَل اَأليَّ  َأرى َهْيك
 

ــْدمُ    ــِه الَه ــى ُأسِّ ــأتي عل ــدَّ أن ي  وال ب

ــورى  ــيَّد اهللا وال ــد شَ ــا ق ــبَِح م  فُيْص
  

 )5(، كــأنَّ الكُــلَّ فــي أْمِســِه َوْهــُمخَراَبــاً 
  

شاعر يسخر من الحضارة والمدينة التي يعمرها الخلق اآليلة إلى خرابٍ وُحطام، كأنها شيٌء فال

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر للمعجم ( وتكررت هذه المفردة مرتين للداللة نفسها، . لم يكن

   :كما وردت كلمة الخرائب للداللة على األسى واأللم والحزن، فقال). 19:ص
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  )  المجتث(                           

ــتيت    ــٌد شــ ــى، وحيــ ــر األســ ــاء دهــ ــيخٌ، شــ  شــ
 

 )1(يمســــي علــــى الطــــوى، ويبيــــت الخَراِئــــبِبــــين 
  

التي هي رمز البؤس والشقاء " الشيخ"الخراب ضد العمار والبناء، ونالحظ أن ذكر الشاعر كلمة 

األلم، وهذا ما جعل الذي ينام وحيداً شتيتاً  بين األماكن الموحشة دون ُمعين له يستدعي الحزن و

مما ينسجم مع المأثور الشعبي الذي يقرن الخرائب بالشؤم . تكتسب هذا المعنى" الخرائب"كلمة 

  :للداللة على المصائب والمآسي، فقال مخاطباً نفسه" الخراب"وأسبابه وفي مثال آخر وردت 

  )  المتقارب( 

 ومـــاذا علـــى القَـــَدر المســـتمّر
 

ــَم ال    ــاُس طع ــتمرأ الن ــو اس ــوْدول  خل

ــروا   ــم ُيخْفَ ــالخرابِول  المحــيط ب
  

ــودودْ    ــب ال ــي الحبي ــوا ف ــم ُيفَْجع  )2(ل
  

  .فالناس ال تؤمن لحتمية القدر ومشيئته على الرغم مما يحيط بهم من مصائب وبالء

ومن ذلك المشأمة، وهي خالف . الشين والهمزة، والميم أصٌل واحد يدلُّ على الَيسار :شأم

ويقال تَشاَءَم الرجل . ورجل َمشُْؤوم على قومه، والجمع َمشاِئيُم. الف الُيْمنخ: الشُّْؤم. )3(الميمنة

  .)4(الرجل إذا أخذ نحو ِشماله

  :للداللة على الحزن والهم، فقال" شؤم مرة، والتشاؤم مرة"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )  الخفيف(

ــباح  ــي ظــالمِ الكهــوف أش  شــؤمٍوف
 

 )5(وبهـــذا الفضـــاء أطيـــاف نحـــس 

من خالل إضافة أطياف، . فالشاعر يرسم للحياة صورة سوداء داكنة مملوءة بالحزن والهم

  .أطياف األجنّة: للنحس، بدالً من أن تكون كما هو مألوف

  )  الكامل(                :في سياق آخر للداللة نفسها، فقال" التشاؤم"واستخدم 

ــاؤموإذا  ــهاالتشـ ــاة ورفضـ  ُ بالحيـ
 

 )6(ذيانضـــرب مـــن البهتـــان والهـــ 

خالل السياق، تدل على الحزن واألسى، ونحن نعلم أن الشاعر كان " التشاؤم"نالحظ أن كلمة 

يائس، قانط عميق القنوط، ولكن هل أنستُْه هذه األحزان في خضّمها األليم الحياة بكل ما فيها من 
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من خالل ما نالحظ . ، ألن الشاعر يعتبر ذلك ضرٌب من البهتان والكذب)1(صفاء وإشراق؟ كال

  .سبق أن هذين اللفظين غلب عليهما الداللة المجازية

. الجهد والضُّر: النَّْحُس. )2(النون والحاء والسين أصٌل واحد يدُل على خالف السعد :نحس

  .)3(خالف السَّْعد من النجوم وغيرها، والجمع أنُْحٌس ونُحوٌس: والنَّْحُس

مس مرات في الديوان لدالالت مختلفة، حيث خ" نحس"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

وردت للداللة على األلم والحزن، فقال مشتكياً من العمر الذي لم يخلّف له سوى الغصص 

  )  الخفيف(                           :واللوعات

 تلـــك أوجـــاُع مهجـــة، عـــذّبتْها
 

ــاف    ــاة أطي ــيم الحي ــي جح ــسِف  )4(نَح

الجمود والتخلف، فقال محاوالً تخليص الطبيعة من ثم استعملها الشاعر للداللة على القبح و

  )  الخفيف(                        :رجسها

 ليتنـــي كنـــتُ كالريـــاح فـــأطوي
 

ــوَر     ــقُ الزُّه ــا َيخْنُ ــلَّ م ــيك  )5(بِنَحس

فالشاعر يتمنى أن يكون كالرياح . انحرفت هنا عن داللتها الحقيقية" نحس"نالحظ أن هذه اللفظة 

  .ا َعِلقَ في الطبيعة من مظاهر القبح والموت والجمودالتي تمحو بهبوبها آثار م

  :كما وردت هذه الكلمة للداللة على الشؤم، فقال مخاطباً األرواح الشريرة عن طريق الفيلسوف

  )  الخفيف(  

 أطـــردوه وال تصـــيخوا إليـــه  
 

ــريرة ذات    ــو روٌح شـ ــسِفهـ  )6(نَحـ

الشياطين الغامضة، فهو مسكون  فالشاعر على لسان الفيلسوف أْوَهم اآلخرين بأنه يناجي

  .)7(مجنون، فليطرد من حظيرة الجماعة

  )  الخفيف(          :كما وردت للداللة على اليأس والقنوط، فقال صارخاً من أعماق نفسه

 يا صـميم الحيـاة كـم أنـا فـي الـدنيا غريـب أشـقى بغربـة نفسـي          
 

ــك      ــالم ش ــي ظ ــه ف ــود تائ ــل بقي ــود ُمكّب ــي وج ــسِف  )8(ونَح
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الحزن العميق واأللم الشديد بسبب شعوره بالغربة وهو في وطنه، ولَّد عنده إحساساً نالحظ 

وتكررت هذه المفردة للداللة نفسها ". النَّحس"غريباً وصل حدَّ اليأس والقنوط عّبر عنه بكلمة 

  ).31:لالطالع، ُينظر للمعجم ص(مرة واحدة، 

وعزلها سياسياً ودّمر شعبها اجتماعياً،  تعرضت تونس لالحتالل الفرنسي الذي أنهكها اقتصادياً

إذ دعا الشاعر شعبه إلى النهوض أمام االستعمار، والسير في ركب الحضارة، وعدم البقاء في 

براثن العجز، التي تبعث على الشؤم واالشمئزاز، كما حفل أيضاً عمر الشاعر بكثير من الفجائع 

حرمان، جعله كل ذلك في بعض األوقات إضافة إلى غُصص المرض وألوان ال. مثل موت والده

وخالل قراءة الديوان وجدنا . كارهاً للحياة، فولّد ذلك عنده اليأس والقنوط الذي وصل حد التشاؤم

  ".ألفاظ التشاؤم"بعض األلفاظ التي تعّبر عن هذا التشاؤم، إذ ُجمعت تحت عنوانٍ واحد هو 

  ألفاظ القبح: المجموعة الثالثة والثالثون

الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى ستة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في استخدم 

وهذه . سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية

  ).رجس، وسوأ، وشنع، وشوه، وغثث، وقحح: (األصول هي

ُهْم في َمْرُجوَسٍة ِمْن أمرِِهم، أي يقال . الراء والجيم والسين أصٌل يدُل على اختالط :رجس

والرِّْجُس قد ُيعّبر به عن الحرام والفعل القبيح . )1(القَذَر، ألنه لَطْخٌ وخَلْط: ويقال الرِّجس. اختالط

  .)2(المآثم: والرِّجس. والعذاب واللعنة والكُفر

  :شعبه بالكفرمرات لداللتين مختلفتين فقال واصفاً اتهام  ثواستخدم الشابي كلمة رجس ثال

  )  الخفيف(

 فأبعــدوا الكــافَر الخبيــثَ عــن الهيـــ
 

 )3(رْجــسِـــِكلِ إّن الخبيــثَ منبــُع    

فالشعب َيُعّد الشاعر هو منبع الفساد واإلثم، ولذلك يجب طرده، حيث شبه الشاعر أفكاره الخبيثة 

 يدركون قيمة بحسب اعتقاد الناس مثل نبع الماء الصافي الذي ال يستغني عنه البشر وهؤالء ال

نالحظ بقاء هذه المفردة في إطار الداللة المعجمية العامة، . هذه األفكار، بل يعدونها فاسدة هدامة

كما ). 25:لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر للمعجم ص( وتكررت مرة واحدة للداللة نفسها، 

 :ي باليأس واللوعةجاءت مجازاً للداللة على اليأس واألسى حيث قال متألماً من العيش المقض

)  الخفيف(  
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ــأسٍ  ــوٍق وي ــْيَن شَ ــْيشُ َب  ينقضــي الع
 

ــْأسِّ     ــٍة وتَـ ــين لَوعـ ــى بـ  والُمنـ

ــي   ــاِة ونفسـ ــنَّةُ الحيـ ــذِه ُسـ  هـ
  

ــْأسِ   ــي ك ــقَ ف ــَودُّ الرَّحي ــسِوال ت  )1(رِْج
  

أصبحت خالل السياق تعبر " كأس"فكلمة رجس تعني اإلثم أو العمل القبيح ولكن بإضافتها إلى 

الشاعر من قانون الحياة وشرعيته التي تقضي بالعيش بحزن وألمٍ ولوعة وهذا يبعث  عن رفض

  .على اليأس واألسى بحد ذاته

الَعْورة : والسَّْوَأة. قبيح: قيل في اللسان ساَء الشيُء َيُسوُء َسْوءاً، إذا قَُبَح، ورجل َأْسوأ :سوأ

األثير السَّْوَأةُ في األصل الفَْرُج ثم نُِقل إلى الفاحشة، وقيل هي كلٌُّ َعَملٍ وأْمرٍ شائن، وذكر ابن 

  .)2(ما ُيْستْحيا منه إذا ظهر من قول وفعل

للداللة على الظلم والفساد فقال الشحرور " سوءة"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )  الكامل(                              :مخاطباً الثعبان) الشاعر(

 طقـــاًوكـــذلك تتخـــذ المظـــالُم من
 

 )3(اآلرابِ َســـْوَءةَعـــذباً لتخفـــي   

فالشاعر يجيب الثعبان بأن المظالم تتخذ لغة العذوبة واللين واألحالم لتخفي ظلمها وجرائمها التي 

  .ترتكبها بحق الشعوب الضعيفة، وهذه سياسة ال زالت الدول الكبرى تستخدمها حتى هذا اليوم

ويقال . من ذلك الشَّناعة. على رفْع الذِّكر بالقبيح الشين والنون والعين أصٌل واحد يدلُّ :شنع

وشَنَُع اَألمُر أو الشيء شَناعةً وشَنَعاً وشُنعاً . الفظاعةُ: الشَّناعةُ. )4(شَنُع الشيُء فهو شنيع

  .)5(واالسم الشُّنْعةُ. قَُبح، فهو شَنيُع: وشُنُوعاً

داللتين مختلفتين في الديوان، حيث ثالث مرات ل" شنيع"وقد استخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

وردت مرتين للداللة على قبح  المنظر، فقال واصفاً حياة البشر في محاورة بينه وبين األشباح 

  )  المتقارب(                                :والهواتف

 ونشـــهد أشـــكال هـــذي الوجـــوه
 

ــعيد   ــا السـ ــقّي، وفيهـ ــا الشـ  وفيهـ

 الشـــنيُعوفيهـــا البـــديع، وفيهـــا 
  

ــا  ــْد وفيهـ ــا العنيـ ــُع، وفيهـ  )6(الوديـ
  

كما وردت في مثالٍ آخر للداللة على ). 34:لالطالع على مزيد من تكرارها ُينظر للمعجم ص( 

  )  الخفيف(                     :التنفير من ضالل النفوس، فقال
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ــعٌ  ــٌل مريـ ــنفس ليـ ــَل الـ  إّن ليـ
 

ــى،    ــرمديُّ األس ــنيعس ــودش  )1(ُ الخل
 

ه ضالل مخيف ال نهاية له، وذو قبحٍ دائم وفي هذا إشارة إلى فالشاعر يصف ضالل النفوس بأن

أن الشاعر يحاول نصيحة الجميالت باالبتعاد عن ذلك حيث رسم صورة منفّرة لهذا الضالل 

  .وهي صورة األسى وقبح المنظر، وبذلك اكتسبت هذه المفردة داللتها السابقة

. بح الِخلقة، والثاني نوٌع من النَّظر بالعيناحدهما يدُل على قُ: الشين والواو والهاء أصالن :شوه

وأما األصل . وشوَّهه اهللا فهو مشوَّه. قُبح الخلقة، يقال شاَهت الوجوه أي قَُبحت: فاألول الشََّوه

  .)3(العابِسةُ، وقيل الَمشُْؤومةُ: والشَّْوهاُء. )2(رجل شاِئه البصر، إذا كان حديد البَصر: اآلخر فقالوا

فقد . لدالالت مختلفة) تشوه مرتين، شوهاء مرة(ابي من هذا األصل مشتقين هما وقد استخدم الش

               :للداللة على الكره والتشاؤم فقال مخاطباً المستعمر" تشوه"ورد الفعل 

  )  المتقارب(

 ســحَر الوجــود  تشــوُِّهوســرتُ 
 

ــاه     ــي رب ــى ف ــوَك األس ــذُر ش  )4(وتب
 

ل ولكن المحتل بتدنيسه ألرض تونس أصبح يقبح منظر فالشاعر يصف الوجود بالسحر والجما

  .هذا الوجود ويشّوه سحره، وفي هذا الوصف تعبير واضح عن كره الشاعر وبغضه للمغتصبين

  :كما ورد هذا الفعل في سياٍق آخر للداللة على األلم والعذاب، فقال مخاطباً وجنة الورد

  )  مجزوء الكامل(

ــق   ــورد األنيـ ــة الـ ــا وجنـ  يـ
 

 )5(النـــــدوب وِّهِكتشـــــألـــــم  
 

فهو يخاطب وجنة الورد الجميل، ويقصد نفسه التي أتعبتها وأشقتها كثرة المصائب والمتاعب، 

  .حيث جعله في ألم وعذاب دائم

  )  الخفيف(                     :للداللة على القُبح، فقال في إطار الُحب" شوهاء"كما وردت كلمة 

ــود   ــورةٌ للوج ــْوهاُءص ــوالشَ  ، ل
 

ــفَ  ــدودِ ش ــَك الخُ ــوق تل ــنِ ف  )6(قُ الُحْس
 

نالحظ أن . فالشاعر يعتبر الوجود صورة قاتمة قبيحة المنظر، لوال الجميالت ذات الخد الحسن

  .للداللة الحقيقية" شوهاء"الفعل استخدم مرتين لداللة مجازية، بينما االسم 

لبِستُ فالناً على : قولُهم الغين والثاء أصٌل صحيٌح يدلُّ على فَساٍد في الشيء، ومن ذلك :غثث
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الرديُء : والغَثُّ.)1(َأغَثَّ الَحِديثُ، أي صار غثَّاً فاسداً: ويقولون. غَثيثٍة فيه، أي فَساِد عقلٍ ورأي

  .)2(ُهزِلَتْ: يقال غَثَِّت الشاُه. الرديُء من كل شيء

الُهزء وقد استخدم الشابي من هذا األصل ، غثّاً، وغثُّ الحديث مرة لكلٍ منهما للداللة على 

  )  الكامل(                           :واالحتقار فقال واصفاً كالم الناس

 فـــإذا اســـتمعتُ حـــديثَهم ألفَْيتُـــُه
 

ــاً  ــورِ غَثّـ ــٍة وفتـ ــيض بركّـ  )3(، يفـ

  )  الخفيف(                           :ثم قال

 وهناك، فـي أْمـن البيـوت، تطـارحوا    
 

ــثَّ  ــديث، ومّيـــتَ اآلراءِ  غَـ  )4(الحـ

. بعين السخرية واالحتقار، ألحاديث الناس الفاسدة التي ال معنى وال فائدة منهافالشاعر ينظر 

              :وهنا جرى على التقليد كقول قيس بن الحطيم يتغزل

  )المنسرح(

 وال يغـــث الحـــديث مـــا نطقـــت
 

ــرفِ   ــذّة طـ ــا ذو لـ ــو بفيهـ  )5(وهـ

  .إذ ربط الغثاثة بالحديث

الجافي من الناس واألشياء، حتى : القُحِّ: يقولون القاف والحاء ليس هو أصالً، ولكنهم :قحح

الخالص من اللُّؤم والكََرم ومن كل شيء، : والقُحُّ. )6(إنها لَقحٌّ: يقولون للبطِّيخة التي لم تَنَْضج

  .)7(لَئيم قُحٌّ ُمعرِقاً في اللؤم: يقال

ؤ في إطار شكواه من للداللة على االحتقار والهز" ِقحَّةٌ"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )  الخفيف(          :المظالم، معلناً خيبة أمله مما وصلت إليه الناس من حضيض فقال

ــالي    ــَل الع ــاوُِل الَجَب ــيٍء، ُيط  وقم
 

ــاَءهْ   ــّد غبــ ــا أشــ ــه مــ  !فللَّــ
 

 :ودنــيٍء، تاريخــُه فــي ِســجّل الشّــر
  

 )8(، ودنـــــاءهوِقّحـــــةٌإفـــــٌك،  
  

ر، ويذكُر لنا أن هناك الكثير من األذالء ذوي التاريخ فالشاعر يتهم الحضارة بالمفاسد والشرو

المزور الكاذب همُّهم األول أن يسودوا على الرغم من سجلهم األخالقي الُمخزي، وهذا ما جعل 

تكتسب هذا المعنى المجازي الجديد في السياق، حيث عّبرت عما يدور في نفس " قّحة"كلمة 
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  .حد ألشكال هذا النوع من البشرالشاعر من ألم وسخرية واحتقار في آن وا

نالحظ خالل الديوان وجود ألفاظ في شعره تصف رفض الشعب للشاعر واتهامه له بالفساد 

والفجور، ناسبين له األعمال القبيحة، وهو كذلك أيضاً كان يرفض قوانينهم الموضوعة في 

فالجالد الظالم، . باآلثام عصره، فكان َيُعّد هذا الوجود الذي يعيش في كنفه، شراً وفساداً مليئاً

يشّوه سحر الوجود، متخذاً المنطق العذب وسيلة في اتباع الناس له، في حين العاقل المفكر الذي 

حيث ُضلّلت نفوس البشر، وأصبحت مريضة، ال . يريد الصالح، كافراً في نظرهم، فاجراً فاسقاً

مال، فَصّور الشاعر هذا الوجود بالقبح تتناول إال األحاديث الغثّة القبيحة، وهذا مدعاة لخيبة اآل

  .والسوداوية التي تبعث على التشاؤم

  

  ألفاظ الصمت والسكون: المجموعة الرابعة والثالثون
استخدم الشاعر عدة ألفاظ في هذا العنوان، إذ وردت هذه األلفاظ في سياقات مختلفة، اكتسب 

ة، وقد قسمنا ألفاظ هذه المجموعة بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمي

  :إلى

  ):خرس، صمت، كبح، لجم: (ومن أصولها: ألفاظ الصمت -  أ

األول جِنٌْس من اآلنية، والثاني هو ذهاب النطق : الخاء والراء والسين أصول ثالثة :خرس

 والثاني وهو. فاألول بسكون الراء هو الدَّنِّ ويقال لصاِنِعه الخّراس. والثالث نوع من الطعام

ذهاب النطق، وُيحَمل على ذلك فيقال كتيَبةُ خَْرساء، إذا َصَمتَتْ من كثرة الدُّروع، فليس لها 

  .)1(والثالث الخُْرس والخُْرسة، وهو طعاٌم َيتَّخذ للواِلِد من النِّساء. قعقعة ِسالح

حيث ) أخرس ثالث مرات، والخرساء مرة واحدة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

  )  الكامل(                  :للداللة على التخلص واالنتهاء، فقال متحدياً) أخَْرَس(رد الفعل و

ــى   ــاتي، وانقض ــدت حي ــا إذا خم  أّم
 

 نـــائي وأخرَســـِت المنّيـــةُُعُمـــري،  

ــّولٌ  ــأنني ُمتََحـ ــعيد بـ ــا السـ  فانـ
  

ــاءِ   ــام والبغضـ ــالم اآلثـ ــن عـ  )2(عـ
  

  .ايه، ولعلّه يقصد بذلك صوته المشّع إلى الناسكناية عن إسكات صوت ن" أخرست المنية" فقوله 

مرتين، والخرساء مرة واحدة، للداللة على الحزن والحسرة واأللم، فقال " أخَْرَس" وورد الفعل 

                 ):مظالم الحضارة(في زهرة نجت من الموت 

  )  المتقارب(  
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 فبانـــت حيـــاَل الغـــدير األصـــمِّ
 

ــد   ــرسوق ــفْ أخ ــوت ذاك الحفي  )1(َ الم

فالشاعر يقول إن كل ما حول الغدير قد مات باستثناء زهرة ظهرت وشقيت بالحياة ولعله يقصد 

بنجاة الزهرة إسقاطه متمثلة في شخصه الناجية من مظالم الحضارة التي سحقت كل ما حوله من 

لالطالع . ( جمال وبهاء، وهذا ما يحزنه ويؤلمه، وبذلك اكتسبت تلك المفردة داللتها الجديدة

وفي مثال آخر، قال مستخدماً ). 19:على مزيد من الكلمات المتبقية وتكرارها ُينظر للمعجم ص

  )  مجزوء الرمل(         :وهي صفة للوحشة المالزمة لقلبه" الخرساء"

ــته  ــي وحشــ ــو فــ ــاِءفهــ ــاتْالخرســ ــين الكائنــ  ، بــ
 

ــذكرياتْ    ــين الــ ــن أنــ ــالقبر، إال مــ ــامتٌ، كــ  )2(صــ
  

ردة، بالعود الذي قُطّعت أوتاره من شظف الحياة، وصعوبتها، فالشاعر يشبه قلبه المتصل األو

  .فانزوى النقطاعه وخلوته بعيداً عن الكائنات

من ذلك َصَمتَ الرَُّجل، إذا . الصاد والميم والتاء أصٌل واحد يدلُّ على إبهام وإغالق :صمت

قَفر التي ال أحد بها، كأنها وهي ال" لقيتُ فالناً ببلدة إْصِمتَ: " ومنه قولهم. سكَتَ، وأْصَمت أيضاً

  .)3(صامتةٌ ليس بها نطق

لدالالت مختلفة، ) صامتاً مرة، وصََْمت مرتين( واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

  )  مجزوء الكامل(         :بمعنى العجز وعدم المقدرة، فقال يستنطق الليل" صامتاً"فوردت كلمة 

 -غيـــــَر أنَّ اللَّيـــــَل قـــــد
 

ــلَّ َر  ــداً ظـــ ــوداً جامـــ  كُـــ
 

ــامتاً ــديرِ صـــ ــل غَـــ  مثـــ
  

ــدى   ــْن دونِ صــ ــرِ، مــ  )4(القَفْــ
  

ظّل صامتاً راكداً بال رجع، وما صمتُه وركوده في النهاية إالّ صمت "فالليل كما ذكر الشابي 

الشاعر العاجِز عن تبّين حقيقة األشياء، والمواجه بعقم المحاولة التي يقوم بها الستشفاف جوهر 

  .)5("شعرالوجود، إنّه ال

  )  مجزوء الكامل(   :للداللة على الحزن واأللم، فقال مشتكياً إلى الشعر" صْمت"كما استخدم كلمة 

ــاءِ    ــفُّ الَمسـ ــتْ كـ ــد قَنَّعـ  قـ
 

ــوتَ   ــْمِتالمــ ــب بالصَّــ  الرهيــ
 

ــوف ــاِق الكُهــ ــدا كأعمــ  -فغــ
  

ــبْ    ــجيجٍ أو َوجيــ ــال ضــ  )6(بــ
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زانهم بال مباالة كصمِت رهيب، يؤلم الشاعر إن للموت قلباً ُمتَحّجراً، وُيقابل أفراح الناس وأح"

  .)1("ويحزنه

         :كما وردت في مثالٍ آخر للداللة على التْعس والبؤس، فقال مستحقراً خنوع شعبه

  )  الخفيف(

ــيَء إالّ    ــاة؟ ال ش ــزُم الحي ــَن ع  َأي
 

 )2(، واألسـى، والظَّـالمُ  والصَّـْمتُ الموتُ،  

األسى والظالم، كناية عن تعاسة هذا الشعب وبؤسه، فالشاعر يساوي بين الموت والصمت و

  .حيث يراه الشاعر قابعاً في الظالم والتخلف

: وفي اللسان كََبْحتُ الدابةَ. )3(كََبْحتُ الفرس بلجامه أكَْبُحه: يقال. الكاف الباء والحاء كلمة :كبح

َبَحه عن حاجته وكَ. إذا جذبت رْأسها ِإليك وأنتَ راكب ومنعتها من الجماح وسرعة السير: الدابةَ

  .)4(كبحاً إذا أَرّده عنها

لداللتين مختلفتين، فورد ) أكبح مرة، مكبوح مرة(واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين هما 

          :للداللة على الذل والخضوع، فقال بلسان الثعبان" أكبح"الفعل 

  )  الكامل(

ــاكَْبْح ــا   ف ــوامَح، إنه ــَك الج  عواطفَ
 

ــتمعْ    ــك، واس ــردتْ ُبلّب ــابي ش  )5(لخط

يعني اضبط وأخمد، وهو بصيغة األمر، وكأنه استعالء من الثعبان رمز القوة " أكبْح"فالفعل 

  .والغطرسة، الذي يطلب من الشاعر إخماد عواطفه المستعصية الشاردة بقلبه عن خطابه

        :للداللة على الحزن واأللم، فقال مخاطباً قلبه" مكبوح"كما وردت كلمة 

  )  لمجزوء الرم(

ــَع ــا السَّـــــاري مـــ  -َأيُّهـــ
 

 الظُّلْمــــِة، فــــي غَْيــــر أنــــاة 

ــي  ــبِطُ فـــ ــاً َيخـــ  ُمطرِقـــ
  

 )6(الشَّــــكاة مكُبــــوَحالصَّــــحراِء،  
  

فالشاعر يتولد عنده إحساس غريب بدنو أجله، بعد إصابته بداء انتفاخ القلب فأصبح يسير على 

  .لم، وهذا ما يؤلمه ويحزنهغير هدَّى لشدة وطأة المرض عليه، لذلك فهو دائم الشكوى والتظ
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ِلجاُم الدابة معروف، والجمع . )1(يقال ألجْمتُ الفََرس. الالم والجيم والميم كلمةٌ، وهي اللِّجام :لجم

من ُسئل عن علم فكتمه جيء به يوم القيامة وقد : (وفي الحديث. )2(َألْجِمة ولُُجم، وقد َألَجم الفرس

  .)4(ك عن الكالم ُمَمثَّل بمن َألجم نَفَْسه بِِلجامقال الُمْمِس. )3()ألجم بلجامٍ من نار

" ُيلجُِم"حيث ورد الفعل ) ُيلجُِم مرة، وألجم مرة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

  )  الخفيف(           :للداللة على اإلسكات والحبس، فقال مخاطباً الحسناوات

 فـي نشـيدي  وتَُبثّين رقة الشوق، واألحـالم والشـدو، والهـوى،    

ــا   ــةُ أَيـ ــتْ كآَبـ ــد أن عانقـ  بعـ
 

 )5(تغريــدي وألَجَمــتْمــي فــؤاِدي،   

إذ نالحظ أن هذه الداللة بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة، فألجمت تغريدي بمعنى حبست 

كالمي أو شعري نتيجة الكآبة المعانقة له والتي بددتها شدة الشوق والشدو من قبل تلك 

للداللة على " ُيلجِم"كما ورد الفعل . ا استعارة جميلة إذ شبه التغريد بالدابةالحسناوات، وفي هذ

  :األلم والشقاء، فقال متغنياً بآالمه النفسية

ــذا  ــَمهكـ ــؤادي ُيلجِـ ــون فـ  الَمنُـ
 

ــداتُ  ــائقُ الخالــ ــبُّ الحقــ  )6(وتَُهــ

الحل الماورائي أن يغلّب "التي حاول فيها الشاعر " دموع األلم"هذا البيت هو آخر أبيات قصيدة 

على كلِّ حل آخر ُدنيوّي إنساني، فالحقائق الخالدات، مفزع الشاعر، ال يمكن أن تُنال والقلب في 

  .)7("خفقِه وانشغاالته، شَقاًء ودمعاً ويأساً، ال اجتياز له وال فكاك منه إال بالموت

  

  )خشع، وطرق، وهمد، ووجم(ألفاظ السكون وهي أربعة أصول  - ب

ويقال خَشَع، إذا تطاَمَن وطْأطَأ . الشين والعين  أصٌل واحٌد يدلُّ على التَّطاُمنالخاء و :خشع

وهو قريب المعنى من الخضوع، إال أنَّ الخُضوع في البدن واإلقراُر . رأَسه، يخشَع خُشوعاً

ºπ: (قال تعالى. )8(باالستخذاء، والخشوَع في الصََّوِت والبصر yèÏ±≈yz öΝ èδã≈ |Áö/r&()9( .  
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7ÏM: (قولهوفي  yèt± yz uρ ßN#uθô¹F{$# Ç⎯≈uΗ÷q§= Ï9()1( .أي َسكنت، وكلُّ ساكنٍ خاضعٍ خاشٌع .

ثالث مرات " الخشوع"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو . )2(التَضرُّع: والتخشُّع

" لخشوعا"فاستخدم . لداللتين مختلفتين لكنهما يتفقان مع الداللة المعجمية العامة إلى حٍد بعيد

  )  مجزوء الرمل(      :للداللة على الخضوع المشوب بالخوف واألسى، فقال مخاطباً الطير

 ثُــــمَّ ال يهتــــفُ فــــي الفجــــرِ، برنّــــاِت النّحيــــب
 

ــوعٍ ــاب؟بخشــــــــــــ  )3(، واكتئــــــــــــ
  

مرتين للداللة على السكون والخضوع، فقال عندما سمع الشاعر قصف " الخشوع"واستخدم كلمة 

  )  مجزوء الرمل(                          :الرعد

ــوَن    ــانق الكـ ــا عـ ــل لّمـ ــكون اللّيـ ــي سـ ــوعفـ  ْالخشـ
 

ــوع   ــاق الهجـ ــفَ آفـ ــاني خَلْـ ــوتُ األمـ ــى صـ  )4(واختفـ
  

الكون . في الليل يخشع الكون، وإنه خاضٌع فعالً، ركدت حركته، واحتضنه السُّكون العميق"

وتكررت . )5(ء والجلبةبعد أن كان مشغوالً في النهار بالضو. خاشع يتعّبد اهللا في محراب الليل

  ).19:لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر للمعجم ص. ( هذه المفردة للداللة نفسها

: ضعف في الركبة واليد، طَرِقَ طَرقَاً وهو َأطَْرقُ، يكون في الناس واإلبل، يقال: الطَّرقُ :طرق

ْرقَةٌ وِطراقٌ وِطرِّيقَةٌ أي بعير أطَْرق وناقة طَْرقاُء بيِّنة الطَّرق في يدها لين، وفي الرَّجل طَ

  .)6(ضعيف ليِّن: ورجل َمطْروقٌ. استرخاء وتكسر وضعف

  )  الكامل(        :للداللة على اليأس واألسى، فقال" ُمطرقاً"واستخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

 قــد شــاع الفــؤاد،  ! يــا مــوت 
 

ــدري  ــاتُ صــ ــرتْ َعَرصــ  وأقفــ

ــي   ــدوتُ أمشــ ــاًوغــ  ُمطرِقَــ
  

 )7(أثقلــت فكــري مــن طــول مــا    
  

أي مسترضِ ناظراً في األرض، مثقالً باألحزان والمتاعب على فقد والده " أمشي ُمطرقاً" فقوله

  .الذي ترك له عبأ الحياة ومشاقها ليحتملها من بعده

وأرٌض . طَِفَئت الَبتَّة: وَهَمدت النار. أصٌل يدُل على خموِد شيء: الهاء والميم والدال :همد
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  .)1(اإلقامة بالمكان: واإلهماد. يابس: ونباتٌ هامٌد. بها ال نبات: هامدة

واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو الهمود للداللة على الموت واالندثار، فقال في 

  )  المتقارب(                         :حديث فلسفي مداره الحياة والموت

ــاءُ   ــذا العف ــنفسِ ه ــى ال ــٌر عل  !كبي
 

ــ  ــى القل  )2(!الهمــوْدبِ هــذا وصــعٌب عل

فالشاعر يحاول أن يعطي صورة للفناء والعفاء الذي ُمني بهما الوجود، حيث أصبح من الصعب 

  .أن تقبل النفس هذا الخراب ويتقبل القلب ذاك الدمار والهالك المؤدي للموت

؟ )3(ْسكَتَ لهَأ: َوَوَجم من األمر َيكَرُهه. يدلُّ على سكوٍت في اهتمام: الواو والجيم والميم :وجم

الذي : والواجم. الذي اشتد ُحْزنه حتى أمسك عن الكالم: والواجم. السكوت على غيظ: والوجوم

  .)4(العبوس الُمطْرِقُ من شدَِّة الُحْزن: والواجُِم. أسكته الهم وَعلَتْه الكآبةُ، وقيل الوجوم الُحزن

لَجَِم مرة، وجمة مرة، الوجوم  َوَجم مرتين،(واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي 

َوجَِم مرتين، ولجم (لدالالت مختلفة، فنجده يستخدم كالً من ) إحدى عشرة مرة، واجم ثمان مرات

للداللة على السكوت والصمت الناتج ) مرة، ووجمة مرة، والوجوم أربع مرات، وواجم مرتين

  )  الطويل(                              :عن العجز والخوف، فقال مخاطباً حماة الدين

ــكتة   ــدين س ــاة ال ــكتم حم ــمس  ٍواج
 

ــم   ــيل داه ــنِ والس ــلِء الجف ــتُم بم  )5(وِنْم

فحماة الدين سكتوا سكتة العاجز الخائف، رغم ما يحيط بالدين من مؤامرات تهدف إلى تصفيته، 

سكتم سكتة ليعطي : مرتين عندما قال) السكوت(أن الشاعر كرر "ونالحظ خالل هذا البيت 

، والواجم )97، 89، 76، 49: (وتكررت كل من الوجوم ص. )6("لحدث المبالغة والتضخيما

من الديوان )153: ( ، ويجم ص)163، 133: ( ، ووجم ص)89: (، و وجمة ص)98: (ص

  .للداللة نفسها

للداللة على كثرة الهموم ) الوجوم خمس مرات، وواجم ست مرات(كما استخدم الشاعر كالً من 

  ":جدول الحب بين األمس واليوم"في قصيدة " الواجم"فقال مستخدماً واألحزان، 

  )  مجزوء الرمل(        

 بـــاألمسِِ قَـــْد كانَـــتْ َحيـــاتي كالســـماِء الباســـمهْ     
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ــوِف    ــاقِِ الكهـ ــتْ كأعمـ ــد أمسـ ــوم قـ ــْهواليـ  )1(الواجِمـ
  

أصبحت  فالشاعر يتذكر أيامه الماضية الجميلة حيث كانت مطمئنة كالسماء، فيما هي اليوم

، والجديد في ذلك، جْعله الوجوم "هم الحاضر وبؤسه"مظلمة عابسة مثل الكهوف كناية عن 

: ، وواجم ص)198، 142، 141، 141، 128، 94: (وتكررت كل من الوجوم ص. للجماد

للداللة على " الوجوم"كما وردت كلمة . من الديوان للداللة نفسها) 141، 128، 94، 92، 76(

  :ى لسان محبوبته واصفاً نفسهاأللم، فقال عل

  )  الخفيف(                                                        

 وُوُجوُمـــهراَعهـــا منـــه َصـــْمتُه 
 

 )2(وشَــــَجاها شُــــحوبه وُســــهوُمْه 

لقد أخاف محبوبته منظر سكوته وأحزنها هزاله واعتالله، فالصمت، والوجوم، والشجي 

كما . يدلل على ألمها وحرقتها الشديدة لما أصاب محبوبها الشاعروالشحوب والسهوم يعّبر أو 

  :وردت كلمة الوجوم مضافة للداللة على الغموض، فقال مسيطراً على شعره النغم األسود

  )  المتقارب(

ــالمِ   ــاني الظَّـ ــجرتِْك أغـ  إذا َأضـ
 

ــاني   ــذَّبتني َأغـ ــْد عـ ــوْمفَقَـ  )3(الُوجـ

أغاني الطبيعة القبيحة، إنه معذب من أسرارها فالشاعر يخاطب الزنبقة التي سئمت من 

  .وغموضها الذي ال يفهمه، فهو يردد أغاني الصمت وهذا تعبير جديد جميل

وجدت في الديوان عدة ألفاظ عبرت في سياقها العام عن الصمت، حيث جاءت تلك التعبيرات 

  :نتيجة إحساس الشابي خالل عمره القصير، الحافل بالفجائع، بما يلي

وسكوته بعض األحيان نتيجة إحساسه بالعجز عن بيان حقيقة األشياء، وخاصة  صمته .أ 

  .المتعلقة بمرضه

 .موت والده الذي ألجم فكره فترة ما، نتيجة الصدمة والحزن العميق  .ب 

سياسة االستعمار التي تمارس كبح الجماح، وإسكات كل صوٍت مرتفع، وذلك خالل  .ج 

 .بوضوح قصيدة الثعبان المقدس التي كشفت عن ذلك

  .سكوت حماة الدين عن الحق، وبعضهم ساير ونافق مع االستعمار ضد أبناء شعبه .د 
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  ألفاظ التيه والحيرة: المجموعة الخامسة والثالثون
استخدم الشابي ستة أصول في هذه المجموعة، وقد جاءت في سياقات مختلفة، اكتسـبت دالالت  

  .غبر، وهيمتوه، وحير، وشت، وضلل، و: جديدة، وهذه األصول هي
  

ويقـال  . تاه َيتيُه تَْيهاً، وتاه يتوه توهاً، والتِّيُه أعم من التَّـوه : يقال. التِّيُه والتَّْوُه، لغتان :تيه/ توه

وأرٌض َمتيهةٌ . تَوَّهتُه وتَيَّهتُه والواو أعّم، وأرٌض ِتيه وتَْيهاء، وفالة أتاوِيُه، كأنها جماعة الجماعة

: التائـهُ . تكبـر : وقد تاَه َيِتيُه تَْيها. الصَّلَفُ والِكْبُر: التِّيُه. )1(ال ُيُهتََدى فيها: وُمتيهةٌ كأنها َمفِْعلة

  .)2(الَمفازة ُيتاُه فيها: والتِّيه. المتكّبر أو الضَّال المتحير

تاه مرتين، تائه تسع مرات، والتيه مرتين، وتيهـا  (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة 

للداللة ) تاه مرة، والتيه مر، وتيهاء مرة، وتائه ثمان مرات(فورد كل من . مختلفة لدالالت) مرة

  )الخفيف(    :على التشتت والحيرة في سياق الحزن واأللم والحسرة، فقال صارخاً من أعماق قلبه

ــاةِ  ــميَم الحي ــا ص ــدٌ ! ي ــي َوحي  إنّ
 

ــدَِّلٌج،   ــٌهُمـ ــروقُْكتَاِئـ ــأيَن شُـ  )3(، فـ

لحياة حيرته، وضياعه، فهو يسير في هذه الدنيا كالماشي ليالً بغيـر نـور   فالشاعر يشكو لرب ا

ارجـع للمعجـم   " تائـه "لالطالع على مزيد من المفردات المذكورة سابقاً وتكرار كلمة . وهداية

  ).12:(ص

بمعنى الحيرة والتشتت في سياق السخرية والتهكم فقال ذاماً " تائهة"وفي سياق آخر وردت كلمة 

  )السريع(                             :الدنيا

 !يــا حاضــَر النــاسِ الــذي لــم َيــُزْل
 

ــدْ     ــم َيلِِـ ــي لـ ــا اآلتـ ــا أّيهـ  يـ

 ســـــخافةُ ُدنيـــــاكُُم هـــــذه،
  

ــةٌ  ــدْ  تَاِئهـ ــة ال تَُحـ ــي ظلمـ  )4(فـ
  

فالشابي يخاطب الحاضر والمستقبل، بأن الدنيا سخف، ألنها ضـاربة فـي أعمـاق الهـواجس     

لداللة على الخيبة والفشل، فقال واصفاً قلبه الـذي ينشـد   ل" تاه"وجاء الفعل . المحيرة دون حدود

  )مجزوء الرمل(                                                                                  :الطير

 )5(وتَـــــاْهفغـــــدا ينشـــــده لكنّـــــه خـــــاب 
 

  :قسوة الحياة للداللة على الغرور والكبر، فقال شاكياً" التيه"وفي سياق آخر وردت كلمة 
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  )مخلع البسيط(

ــاِة َأْعمـــى ــَر الحيـ  أدركـــتَ فجـ
 

ــالمْ    ــرِفُ الظَّــ ــتَ ال تَْعــ  وكُنــ

ــقّ  ــَهتشـ ــرداً  ِتيـ ــوِد فـ  الوجـ
  

ــقام    ــُر والسَّـ ــَك الفقـ ــد عضَّـ  )1(قـ
  

فالشاعر يخاطب نفسه على سبيل التجريد، ويرى أنه أدرك فجر الحياة أعمى، وعاش يناضـل  "

  .)2("، بعدما عّضه الفقرضّد صلف الوجود وكْبره وحيداً
  

وحار َيَحاُر َحْيَرةً وَحْيراً أي تََحيَّر في أمره، وَحيَّْرتُه . لم يهتد لسبيله: تَحيََّر واْستََحاَر وحاَر :حير

  .)3(حيرى: تائه من قوم َحَيارى، واألنثى: حائر وحيران. أنا فَتََحيََّر

مرتين، حيرة مـرة واحـدة، حـائرة     حيران(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي 

، فقال متألماً على الكائنات من بللداللة على التيه والتشتت واالضطرا) مرتين، حار مرة واحدة

  )البسيط(                         :سادية القوى الغيبية

 المسـاكيُن، وارتـاعوا، وأعجـزُهم    حاَر
 

ــذَرُ   ــديهم الح ــل ُيج ــذروه، وه  )4(أن يح
 

ة، مساكين تنتابهم الحيرة واالضطراب، فهم محاطون بالخطوب، وتحدق بهم فالناس في هذه الحيا

األخطار، من كل حدب وصوب، بحيث أصبح من المتعذر عليهم تجنبها مهما بلغوا من الحـذر  

  ).18: لالطالع على مزيد من الكلمات المتبقية وتكرارها ُينظَر للمعجم ص(
 

شَـتّ  : تقول. تزّيل، من ذلك تشتيت الشيء الُمتفّرقالشين والتاء أصٌل يدلٌّ على تفرُّق و :شتت

  .)5(أي تفرَّق َجْمعهم: شَْعُبهم شَتَاتاً وشَتّاً

للداللة على التشرد وقسوة الحياة وبؤسـها، فقـال   " شتيت"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )المجتث(                   :مستعرضاً صورة فاجعة من فجائع الحياة

ــانُ  ــاَء زمـــ ــيخٌ، شـــ  شـــ
 

ــٌد   ــى، َوحيـــ ــتيتْاَألســـ  شَـــ

 بــــيَن الخرائــــبِ ُيمســــي  
  

 )6(علــــى الطَّــــوى، َوَيبِيــــتْ   
  

فالشاعر يتألم لما أصاب هذا الشيخ الذي عقَّه أوالده وتركوه جائعاً يجابه قسوة الحيـاة وبؤسـها   

  .األسود
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وضلَّ . إذا لم تهتد لهَضلَلتُ مكاني : وتقول. َضلَّ َيِضلُّ وَيَضلُّ: ّضلَّ َيِضلُّ إذا ضاَع يقال :ضلل

والضَّالُل والضَّاللة مصدران، ورجٌل ُمَضلّل أي ال يوفَّقُ لخيـر، صـاحب   . إذا جار عن القَْصد

  .)1(وفالن صاحب أضاليل، الواحدة أضلُولةٌ. غَوايات وبطاالٍت
  

ضلل مرة، وضلَّ مرة واحـدة، والضـالل   (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

  .لدالالت مختلفة) ، وِضلّة مرةثالث مرات

للداللة على الخطأ وعدم االهتداء، فقال في ) ضلل مرة واحدة والضالل مرتين(فقد ورد كل من 

  )المتقارب(                                :قصيدة الموت

 صـــبّي الحيـــاة، الشـــقّي العنيـــْد
 

 )2(الضـــاللِ البعيـــْد َضـــللتَأال قـــد  

، وخاصـة  )3("اة الشقي، متَّهماً إياه بأنه قد أخطأ الطريق وضلّهافالشاعر ينادي نفسه بصبي الحي"

: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر إلى الديوان إذ تكررت كلمـة الضَّـالل ص  . (بعد وفاة أبيه

123.(  

للداللة عل انحراف النفس أو الضمير اإلنساني، ) ضلَّ مرة، والضالل مرة(وفي سياق آخر ورد 

                           :تفقال مخاطب الجميال

  )الخفيف(

ــروح  ــِة ال ــن ظلم ــه م ــانكنَّ اإلل  َص
 

 )4(الضـــمير الُمريـــِد.. ِضـــلِّةومـــن  

  ).157: ُينظَر للديوان، ص" ضالل"لالطالع على كلمة (

بمعنى الضياع واالبتعاد والتبعثر في سياق الحزن واأللـم، فقـال   " ضلَّ"واستخدم الشابي الفعل 

  )مجزوء الرمل(                                                                :مخاطباً بلبل

ــوٍت   ــمَّعتُ ِلصـ ــلَّوتسـ ــَداه  َضـ ــي َصـ ــن قَلْبِـ  )5(عـ
 

  )6(فالشاعر بحث عن السعادة المفقودة التي كنّى بها بالصوت الذي ضلَّ صداه عن قلبه
  

لون الغبـار، وقـد   : الغُْبَرة. ي غُباراًترّدد الّرهج فإذا ثار ُسّم: التراب، وقيل الغََبرةُ: الغََبُر :غبر

  . )7(اغْبِرار اللون َيغَْْبرُّ للهمِّ ونحوه: والغُْبَرة. غََبَر واغبَّر اغْبراراً، وهو َأغَْبُر
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νθã_ãρ×: (وقوله عز وجل uρ >‹ Í×tΒ öθtƒ $ pκ ön=tæ ×ο uy9 xî ∩⊆⊃∪  $ yγ à) yδös? îο utIs%()1( .الطالب للشـيء  : والُمغْبُِر

  .)2(فيه كأنه لحرصه وسرعته ُيثير الغُبارالمنكمش 

للداللة على الحيرة واالضطراب وعدم " ُمغّبر"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )مجزوء الكامل(                                                 :االستقرار النفسي، فقال مشتكياً

ــدام،   ــزق األقـ ــفَّ ممـ ــْي األكُـ ــدامـ ــعور رَُّمغْبـ  الشـ
 

 )3(ُمتَــرنّح الخُطُــواِت، مــا بــين الَمزالــِق والُصــخور     
  

فالشاعر يرسم صورة العناء للحياة، من خالل إنسان يشق سبيل العيش بين المزالق والصخور، 

مما تجعله ُمتأرجح ما بين االنزالق والسقوط، مسقطاً ذلك على نفسه المتعبة المتأرجحة بين 

  .االضطراب والحيرة والقلق
  

أن يذهب : والهائم المتحّير والُهُيوُم. ذهبت على وجهها لرعي كََهمتْ: هامت الناقة تَهِيم :هيم

  .)4(على َوْجهِه

بمعنى التائهة والحائرة حيث عكس " هائمة"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )البسيط(               :بذلك حالة الحزن والكآبة التي يمر بها، فقال مخاطباً قلبه

ــباَح    ــَك األش ــم رأى لْيلُ ــةًوك  هاِئم
 

ــرُُّجمُ     ــا ال ــاوى حوله ــذعورةً تته  )5(م

فالشاعر نفسه متكّدرة، حيث ُيصور أمامه كأن أشباحاً تتساقط من السماء، خائفة مذعورة على 

بمعنى حائر على غير هدي في " هائم"وفي سياق آخر وردت كلمة . وجهها ال تعرف طريقها

  )الخفيف(                  :تحدي والعزيمة، فقال مخاطباً قلبهسياق ال

ــف،   ــتحم العواص ــه يق ــاًوأترك  هاِئم
 

ــد   ــا، المتلّبـ ــرورفـــي ُأفْقهـ  ِ)6(المغـ

التيه : نالحظ أن أصول هذه المجموعة ومشتقاتها قد ارتبطت بمعنى عام هو التيه والحيرة، فمثالً

عني التيه وعدم االستقرار، والتشتت هو والتوه يعني الحيرة والسير بغير هدي، والحيرة ت

التفرُّق، والضالل هو االنحراف والخطأ، أما الشعور المغّبر هو المضطرب القلق المشوب 

لذلك جمعنا هذه األصول مع اشتقاقاتها تحت . بالمخاوف، وكذلك الهيام، يعني التيهان والحيرة

  ".التيه والحيرة"عنوان واحد هو 
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  ألفاظ الوحدة: ثالثونالمجموعة السادسة وال
استخدم الشابي ثالثة أصول في هذه المجموعة، وردت في سياقات مختلفة اكتسب بعضها 

  .عزل، وغََرَب، ووحد: دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية وهذه األصول هي
  

ساُن الشَّيء عَزل اإلن: تقول. العين والزاء والالم أصٌل صحيح يدلُّ على تنحية وإمالة :عزل

: والُعْزلة. وهو بمعزل وفي َمعزِل عن أصحابه، أي في ناحية عنهم. يعزِله، إذا نّحاه في جانب

الذي ال ُرْمَح معه وقيل الذي ليس معه شيء من السالح يقاتل به، فهو : واألعزل. االعتزال

  .)1(يعتزل الحرب

) بمعنى االنفراد: مرة، والعزلة مرةاالعتزال (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )المجتث(                   :في سياق السمو والعلو واإلباء، فقال متغنياً بالشعر

ــي    ــن فـ ــم يكـ ــعر إن لـ  الشـ
 

ــالل   ــه ذا جــــــ  جمالــــــ

ــفٌ   ــو طَْيـــ ــا َهـــ  فإنَّمـــ
  

 َيْســـــعى بـــــوادي الظَّـــــاللِ 
  

ــداً   ــاة طريــ ــي الحيــ  يقضــ
  

ــة    ــي ذلّـــ ــَزالِفـــ  )2(واْعِتـــ
  

عر ويسمو به لجعله أداة إلضاءة الوجود، حتى ولو تُرك وحيداً ُمنعزالً بعض فالشابي يتعالى بالش

حيث الحضارة االستهالكية اليوم تُهمل أصحاب . فالشابي يقرأ واقع الشعر"الوقت دون قراءة 

القلوب من حملة األقالم، وال توجد لهم  مكاناً على طاوالتهم في زحمة أعمالهم المادية 

  ).45: ع على كلمة عزلة ُينظَر للمعجم صلالطال. ()3("اليومية
  

. وقيل غَرََّب في األرض وأغَْرَب إذا َأْمَعَن فيها. الذهاُب والتنحِّي عن الناسِ: الغرب :غرب

وقيل أن . النفُي عن البلد، وغََرَب أي َبُعَد: والتغريُب: ُبْعُدها: وغَْربةُ النَّوى. بعيدة: ونَوًى غَْربةٌ

بعيد عن وطنه، والجمع : وغريب. ه وسلم أمر بتغريب الزاني أي نفيهالرسول صلى اهللا علي

  .)4(غُرباء

غريب ثماني مرات، وغريبة مرة، وغربة ثالث (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

في سياق الحزن واأللم والكآبة " الغريب أربع مرات"فجاءت كلمة . لدالالت مختلفة) مرات

  :بالحزن والكآبةالشديدة، فقال متغنياً 
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  )المنسرح(                                                     

ــبْ  ــا كئيـــــــ  أنَـــــــ

ــا  ــْبأنـــــــ  غريـــــــ
  

ــا  ــتْ نَظاِئرَهــ ــآَبِتي خَالفَــ  كَــ
 

ــةٌ  ــزنْ  غريبـ ــوالمِ الحـ ــي عـ  )1(فـ

نالحظ أن الشابي فيه صراع داخلي مليء بالمآسي، حيث يرى أن كآبته مخالفة لكآبات اآلخرين، 

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر إلى الديوان إذ تكررت هذه . (ها في عالم األحزانال نظير ل

  ).148، 133، 65: المفردة للداللة نفسها ص

  )مجزوء الكامل(                           :وفي سياق آخر وردت للداللة على اليأس، فقال

ــقٌ    ــأننَِّي خَلْـ ــاة كَـ ــذَّبني الحيـ ــالي تَُعـ ــْبَمـ  )2(غريـ
 

شاعر يشعر بالضجر واليأس بسبب المصائب الكثيرة التي ُمني بها في حياته، حيث بدأ فال

  . يستشعر كأنه وحيٌد غريٌب تحاربه الدنيا بكل ما ُأتيت من قوة

  )المتقارب(    :في سياق التحدي وقوة العزيمة واإلرادة فقال" الغريب"وفي سياق آخر وردت كلمة 

ــال  ــل الجب ــى األرض مث ــتَ عل  وعشْ
 

 )3(، وحيـــْدغريبـــاًجلـــيالً، رهيبـــاً،  

  )مجزوء الرمل(      :كما جاءت هذه المفردة في سياق التحسر والشفقة، فقال يسأل الليل

ــبْ  ــُل الكئيـــ ــا اللّيـــ  أيهُّـــ
 

ــُل   ــا الليـــ ــْبأيهُّـــ  )4(الغريـــ

فالليل وميزة الغربة، فالليل حبيب الشعراء، فهو نافذتهم على النفس والوجود، والغربة عالمة 

قة، تستثير لدى كل غريب من مثله شفقة وانحناًء وقُرب، ومعاً ُيبّددان وحشة األيام، ويعرف فار

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر إلى الديوان إذ تكررت . ()5(العزاء طريقه إلى القلوب الهائمة

  ).113: هذه المفردة مرة واحدة للداللة نفسها ص

داللة على الُعزلة والهم واالنقطاع، فقال  يشتكي من واستخدم الشاعر كلمة الغُربة مرتين لل

  )مخلع البسيط(             :األهوال والمصائب التي تضيق عليه الخناق

 وِعشْـــتَ فـــي َوْحشَـــٍة، تُقاســـي
 

 خَـــــواِطراً، كلُّهـــــا ِضـــــراْم 

ــٍة ــقٌ،   وغُربـ ــا َرفيـ ــا بهـ  مـ
  

 )6(وظُلمـــٍة، مـــا لهـــا ِختـــامْ    
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عيٌد عنهم، معزول، وكأن هذه العزلة ليس لها نهاية أو حّد، فالشاعر يعيش بين أبناء شعبه، لكنه ب

  .بسبب العناء والفقر والمرض الذي يضيق عليه الخناق

  :في سياق الحسرة واأللم على أصحاب العقول النّيرة، فقال" الغربة"وفي سياق آخر وردت كلمة 
  )الكامل(

ــا  ــةي ــر  غُرب ــرُّوح الُمفكّ ــه! ال  إنّ
 

ــائماً،  ــا، س ــاس يحي ــي الن ــؤوماً ف  )1(مس
 

فالشاعر متحسٌر متألم على أصحاب العقول النّيرة الذين يعيشون في مجتمعاتهم الضحلة، 

  )الكامل(        :السطحية التفكير، بشقاء وسأم، وهذا البيت شبيه بقول المتنبي

ــه  ــيم بعقِل ــي النع ــقى ف ــل يش  ذو العق
 

ــنعمُ   ــقاوة ي ــي الش ــة ف ــو الجهال  )2(وأخ
  

وهو واحد قبيلتِه، إذا لم . من ذلك الَوْحدة. أصٌل يدلُّ على االنفراد: الالواو والحاء والد :وحد

. واألنثى َوِحدةٌ. ورجل أَحٌد و َوَحٌد و َوِحٌد و َوْحٌد و َوِحيٌد وُمتَوحِّد أي ُمنفرٌِد. )3(يكن فيهم مثلُه

  .)4(ال أحد معه ُيؤِنُسه: ورجٌل وحيد

أربع مرات لدالالت مختلفة، حيث ) وحيد(هو  واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً

  )المتقارب(          :مرتين للداللة على التحسر والشفقة، فقال باكياً زهرة آدمية" وحيد"جاءت كلمة 

 الوحيــِدفتبكــي بكــاء الغريــب،   
 

 )5(بِشَـــْجوٍ كظـــيم، ونَـــْوح ضـــعيفْ 

  ).68: سها صلالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم إذ تكررت للداللة نف(

  )المتقارب(           :وفي سياق آخر وردت في سياق التحدي وقوة العزيمة واإلرادة، فقال

ــال  ــل الجب ــى األرضِ مث ــتَ عل  وَعشْ
 

 )6(وحيـــْدجلـــيالً، رهيبـــاً، غريبـــاً  

ونالحظ أن الشاعر يقرن بين الغربة والوحدة في البيت الواحد، وهذا يدل على قوة إرادته رغم 

  .ه التي تبعث على السأم والكآبةوحدته وغربت

  :كما جاءت للداللة على الوحدة واالنفراد، فقال مستفهماً حول كنه الزمن، وما يخبئ له
  )الرمل(                                                                               

ــعري  ــت شــ ــداةْ  ! ليــ ــليني الغــ ــل ستُْســ  هــ
 

 )7(يـــــــْدَوِحأم ستنســـــــاني، وتُبقينـــــــي  
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كان الشابي  . فالشاعر يخشى أن ينساه الغد أي المستقبل، ويبقى وحيداً يجابه الحياة وقسوتها

يشعر دائماَ بالضيق النفسي والتعب  بسبب أمورٍ كثيرة منها المرض، ووفاة والده، وتبرم 

  .الخ....المجتمع من بعض شعره الذي وصفوا بعضاً منه خروج عن الدين

قضايا التي حَدت به إلى االنعزال فلجأ إلى الطبيعة هارباً من الهموم واألحزان وغير ذلك من ال

فاإلنسان إذا ملَّ من الحياة، فليذهب إلى الغاب وحيداً لعلّه يجد السعادة في انفراده "والمتاعب، 

  )البسيط(                      :، فقال أبو القاسم)1("وانعزاله

 ُهْمفاترْك إلـى النـاسِ ُدنيـاُهْم وضـجَّتَ    
 

ــُموا    ــيشِ أو َرس ــام الع ــوا لنظ ــا بن  وم

 واْجَعْل حياتَـَك َدوحـاً ُمزِهـراً نَِضـراً    
  

ــِدمِ  ــمَّ ينع ــِة الغــاب ينمــو ثُ  )2(فــي ُعزل
  

وهذا ما جعلنا نحصر األلفاظ التي تعّبر عن انفراده وتوّحده، فوجدناها تندرج في أصول ثالث 

تعّبر عن معنى عام واحد هو االنعزال  باإلضافة إلى مشتقاتها،) عزل، وغرب، ووحد: (هي

  ).الوحدة(والتوحد، فأطلق على هذه األلفاظ 

  
  

  ألفاظ الهزيمة: المجموعة السابعة والثالثون
  .كََسَر:استخدم الشابي في هذا العنوان مشتقين يعودان إلى أصلٍ واحد هو 

  
  

من ذلك قولُك كََسْرت . الكاف والسين والراء أصٌل صحيح يدلُّ على َهشْم الشيء وهضمه :كسر

هزمه، وكسر الطائر : وكََسر العسكر. )3(القطعة من المكسور: والِكسرة. الشيء أكِْسره كَْسراً

وناقة كسير وكسيرة . المكسور، جمع كَْسرى وكََسارى: والكَسير. ضمَّهما يريد الوقوع: جناحيه

  .)4(أي متكسرة إحدى القوائم

كسر مرة، والكسير مرتين، والمكسور (ٍت عدة هي واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقا

  .لدالالت مختلفة) مرتين

  )المتقارب(                  :للداللة على الهزيمة، فقال" الكسير مرة"، و "كسر مرة"فقد وردت كلمة 

 وحــرٌب ضــروس، كمــا قــد عهــدتُ
 

ــٌر،   ــٌرونصـ ــدوكَْسـ ــٌم مديـ  )5(،وهـ

  .ية العامةإذ بقيت هذه المفردة ضمن الداللة المعجم

                                                 
 .430: ، صالقيم الروحّية في الشعر العربي قديمه وحديثهملحس، ثُريا عبد الفتاح، ) 1(
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 .279: ، صالُمْعتمْدعطيه، جرجي شاهين، ) 4(

 .194: ، صالديوانالشابي، ) 5(
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للداللة على العجز والضعف فقال " المكسور مرتين، والكسير مرة"وفي سياق آخر وردت كلمة 

  )الكامل(                  :مخاطباً عصفور

ــي   ــي، إنّن ــُب بيمين ــّرد، وال تره  غ
 

 مثــل الطيــور بمهجتــي وضــميري    

ــي  ــراب مالمع ــاض التُّ ــد ه ــن لق  لك
  

 )1(الَمكُْســـورِفلبثـــتُ مثـــل البلبـــل  
  

يدعو العصفور للغناء، ألنَّ به حباً وميالً إليه، فهو مثله في الوداعة لكنَّ نكبات الدهر  فالشاعر

نكست به، فأصبح الشاعر مثل البلبل العاجز الضعيف الهاوي إلى األرض ال يقوى على 

لالطالع على مزيد من الكلمات وتكرارها ُينظَر . (الطيران، كناية عن تعب الحياة وبؤسها

  ).54: للمعجم ص

  
  

  ألفاظ الهالك والُحطام: المجموعة الثامنة والثالثون
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى ثمانية أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في 

سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية، وهذه 

  .وقوض، ولوى، وهلك، وويل بيد، وخطر، وسحق، وغول،: األصول هي
  

يقال باَد الشيء َبْيداً وُبُيوداً إذا . الباء والياء والدال أصل واحد، وهو أن ُيورَِي الشيُء :بيد

  .)3(وقيل أباده اهللا أي أهلكه. وَباَد َيبيُد َبْيداً إذا هلك. )2(ُأْوَدى

لداللتين ) ة، والمبيد مرةُيبيد مرة، وتبيد مر(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

للداللة على الهالك، وهي داللة حقيقية لم تخرج إلى المجاز فقال " المبيد"وردت كلمة . مختلفتين

:متسائالً عن جدوى الحياة المتضاربة من رفعة وهالك ما دامت تؤول باإلنسان إلى الموت
  )المتقارب(                           

ــراباً    ــع ش ــّل نب ــن ك ــرب م  فنش
 

ــه ال  ــد ومنـ ــه الزهيـ ــع، ومنـ  رفيـ

 ومنـــه اللّذيـــذ، ومنـــه الكريـــه،
  

ــه   ــيد، ومنـ ــه الُمشـ ــْدومنـ  )4(الُمبيـ
  

للداللة على السخرية واالحتقار فقال واصفاً ) ُيبيد، وتُبيد(وفي سياق آخر ورد كل من الفعلين 

  )الخفيف(                       :شعبه مقرعاً بهم

ــل     ــاة بأه ــيخُ للحي ــا ش ــت ي  لس
 

ــتَ داٌء   ــُدها أنــ ــُدهُيبيــ  )5(وتُبيــ
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فالشاعر يحكم على شعبه بأنه غير جدير بالحياة، وما هو إال داء يجب استئصاله، بل قفٌر مظلم 

  .)1(قاحل
  

والخَطيُر . أوصل وْسواسُه إلى قلبه: وخَطََر الشيطاُن بين اإلنسان وقلبه. الهاجسِ: الخاطر :خطر

وخاطََر . الوعيد والنشاط: والخَطير. الوعيدوالخَطَراُن عند الصَّْولَِة والنشاط، وهو التَّصاُول و

وقيل خَطََر تعني االضطراب والحركة . )2(أشْفَى بها على خَطَرِ ُهلٍْك أو نيلِ ُملٍْك: بنفسه ُيخاِطُر

  .)3(يقال خَطَر ببالي كذا خَطْراً، وذلك أن يمّر بقلبه بسرعٍة ال لُْبثَ فيها وال بطْء

للداللة على االضطراب والهواجس، ) خَطَر(اً واحداً هو واستخدم الشابي من هذا األصل مشتق

                             :فقال مخاطباً الليل يصف حياة الناس في هذا الكون في إطار الشفقة

  )البسيط(

ــّيدةٍ   ــا مش ــي دني ــون ف ــم يعيش  وه
 

ــه    ــون كل ــوب، وك ــن الخط ــُرم  )4(خط

المصائب، والهواجس واالضطرابات التي فالناس كما يزعم يعيشون في هذا الوجود، محاطون ب

  .تجعلهم في قلٍق  دائم
  

أحدهما البعد، واآلخر إنهاك الشيء حتى ُيبلغ به إلى حال : السين والحاء والقاف أصالن :سحق

θèù#): (قال تعالى. )5(فاألول السُّْحق، وهو الُبعد. البِلى utIôã$$ sù öΝ ÍκÈ: /Ρ x‹ Î/ $ Z) ósÝ¡ sù É=≈ysô¹X{ 

ÎÏè¡¡9$#()6( .ًالثوب البالي: والسحق. واألصل الثاني َسَحقت الشيء أسحقه َسحقا)والعين . )7

وسحقت . )8(منكسر ومكاسير: تسحق الدمع سحقاً، ودمع منسحق، ودموع مساحيق كما تقوُل

  .)9(إذا قشرت وجه األرض بشدة هبوبها: الريح األرض
  

واحدة، سحق مرتين، والسحيق  اسحق مرة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

، للداللة على الهالك " ، والسحيق مرة"سحق مرتين"فجاءت كل من . لدالالت مختلفة) مرة واحدة

  :والدمار المميت، في سياق الحزن واأللم مسقطاً ما في نفسه على الزهرة فقال يخاطبها
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  )المتقارب( 

 وإن جرفتْنـــي أكـــفُّ المنُـــونِ  
 

ــد، أو    ــى اللح ــقَتْإل ــوْب ِكَسحض  الخط

 فحزنــــي وُحزِنــــك ال يبرحــــا
  

ــيبْ    ــانِ العص ــَم الزَّم ــين رغ  )1(ن أليف
  

  ).29: وتكرار كلمة سحق ُينظَر للمعجم ص" السحيق"لالطالع على مزيد من تكرار كلمة (

  )الخفيف(         :في سياق اليأس والقنوط، فقال مخاطباً الرياح" أسحق"وفي سياق آخر ورد الفعل 

ــَحِقي ــْون  ا واْس ــاً بك ــات كْون  لكائن
 

 قبــــَل أن تنتهــــي أذّل تنــــاهِ   

ــدنيا   ــقِِ ال ــْم يخل ــيم ل ــه العظ  فاإلل
  

 )2(ســـوى للفنـــاء تحـــتَ الـــّدواهي 
  

فالشاعر يائس قانط، إذ يطلب من الرياح تدمير كل ما في الوجود وقبل أن تنتهي ألنه ال يستحق 

  .البقاء
  

  
  

: الغائلة. هلك فيها: وغالته األرض. فأهلكه أهلكه، وأخذه من حيث ال يدري: غاله غوالً :غول

  .)3(والداهية أيضاً وجمعها غوائل. الفساد والشر

للداللة على الهالك، فقال بعدما " غوائل جمع غائلة مرتين"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

                    :ُأجبر على عدم الرحيل بسبب إخوته الصغار

  )الكامل( 

 اني، فكنــتُ ِلَضــْعِفهمفَقَــدوا األَب الحــ
 

ــّد    ــاً َيُصـ ــَلكَْهفَـ ــامِ غَواِئـ  )4(األيـ

فالشاعر كان ُمدرك أن إخوانه بحاجة إليه بعد وفاة والده، فهو أصبح بمثابة األب الذي يصُد 

لالطالع على مزيد من تكرار هذه الكلمة ُينظَر . (عنهم المهالك والمصاعب التي تواجههم

  ).49: للمعجم ص
  

انتقضت : انهَدَم مكانه، وتقوضت الَحلَقُ: نقََضه من غير َهْدم، وتقّوض هو: البناء قَّوَض : قوض

  )5(وتفرقت، وهي جمع َحلْقٍة من الناس

للداللة على االنكسار والهم الشديد، " قّوض"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )مجزوء الرمل(                                                                    :فقال مخاطباً قلبه

 أنـــتَ َصـــْرٌح، شَـــاَدُه الحـــب علـــى نهـــر الحيـــاةْ
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 .148: المصدر السابق، ص) 2(
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 )1(الحادثـــات قّوضـــتُْهلكـــن .... لبنـــات الشـــعر 
  

فالشاعر يفتخر بقلبه الذي يراه صرحاً للحب على نهر الحياة، لكّن كثرة المصائب والنوائب 

  .رويداً أمامها، غير قادر على التحملحطّمت هذا القلب، وجعلته يتصدع رويداً 
  

  

ولََوى . لَوى يده َيلويها: يقال. الالم والواو والياء أصٌل صحيح، يدلُّ على إمالة للشيء :لوى

َيبِيس الكأل : وَألوى الَبقُْل إلواء أي ذَُبَل، واللَّوِيُّ. أهلكهم: وألوى بهم الدهر.)2(أَمالَه: برأِسه

  .)3(والبقل

مرة لكل منها في سياق الحزن واأللم ) ألوى، لوى(من هذا األصل مشتقين هما  واستخدم الشابي

  )المتقارب(                     :الشديد، فقال يرثي زهرة

 جيــَدها الحادثــاتُ  لَــَوتْوكيــف 
 

 )4(بـــذاك القـــوام اللّطيـــف وألـــَوتْ 

يف الذي نرى الشاعر ينعى تلك الزهرة، وذلك بسؤاله عن ساقها الذي انحنى، وقوامها اللط

ذوى، وهو في الحقيقية ينعى نفسه ويتحسر عليها، فهو وإن كان في سؤاله الظاهر حيرة 

وتساؤل،إال أنه في الواقع رثاء لنفسه التي انهارت وتهالكت بفعل الصروف والمرض األزلي، 

  .)5(وهو العدو الدائم
  

لسُّقوط، ولذلك يقال للميت ا: منه الهالُك. الهاء والالم والكاف يدلُّ على كَْسرٍ وُسقوط :هلك 

  .)6(الَمْهوى  بين الجبلين: والَهلَك. َهلك

بمعنى الزوال واإلّمحاء في سياق الحيرة ) تَْهلَُك(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً 

  )المتقارب(":   حديث المقبرة"والقلق، فقال في حوار مع فيلسوف مداره الحياة والموت في قصيدة 

ــوى ــوْد،   َأتُطْ ــذا الوج ــماواتُ ه  س
 

ــْد؟   ــاُء البعيـ ــذا الفضـ ــذَهُب هـ  ويـ

 تلـــَك النجـــوُم القُـــدامى وتََهلـــُك
  

ــْد؟  ــذا الزَّمـــان العهيـ ــَرُم هـ  )7(ويهـ
  

هل تطوي السماوات، وينهّد سحر الطبيعة من : فالقبور حملت الشاعر على التساؤل بحيرة 

  .نجوم وغيرها
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. َوْياله: يقال َوْيلَُه وَوْيلََك وَوْيلي، وفي النُّْدبة. مة عذابكلمة مثل َوْيح إال أنها كل: َوْيٌل :ويل

الُحْزن والَهالك والمشقَّة من العذاب، وكلَّ من وقع في َهلَكة دعا : الَوْيُل. ُحلوُل الشَّر: والَوْيل

ك الهال: والَوْيل. بالويل، ومعنى النّداء فيه يا ُحزني ويا هالكي ويا عذابي فهذا وقْتُك وأوانك

  .)1(والعذاب

ثماني مرات لدالالت مختلفة فجاءت كلمة ) ويل(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً 

  )البسيط(             :أربع مرات للداللة على الشر والهالك، فقال ُمنفّراً من الحروب" ويل"

 وأيقظــتَ فــي قلــوبِ النــاسِ عاصــفةً
 

ــُبلُ    ــَدِت الّس ــا، واْرَب ــوُد له ــام الوج  غ

ــفٌ    ــار، ملتح ــٌل بالن ــّدهر منتع  فال
  

ــالهْولِ،   ــلِب ــتَِعلُ والوْي ــاُم تَشْ  )2(، واألي
  

فالحروب حسب رأي الشاعر ال تخلق سوى الخراب والدمار والمهالك التي تؤجج القلوب 

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر إلى الديوان إذ تكررت للداللة نفسها . وتُنذرها بالشر والمآسي

  ).210، 167، 97: (ص

بمعنى الهالك والمشقة في إطار التهديد والوعيد فقال الشاعر " ويل"وفي سياق آخر وردت كلمة 

  )الطويل(                         :مهدداً المستعمر

 يا صـرَح المظـالم مـن غـدٍ     الويُللك 
 

ــمموا    ــعفون، وَص ــض المستض  )3(إذا نه

ن استفاقة المظلومين ونهضتهم في فالشاعر يهدد ويتوعد المستعمر الذي عال وتجّبر في ظلمة م

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر إلى الديوان إذ تكررت مرة واحدة للداللة نفسها . (مواجهته

  ).219: ص

  :وجاءت مرتين للداللة على العذاب واأللم، فقال واصفاً توجع فتاٍة على محبوبها الذي مات
  )المجتث(

 َحتّـــــــى إذا مـــــــا أرادوا
 

 دونَـــــْهرْصـــــفَ الصـــــفائحِ  

ــاة   ــه فتـــ ــتْ َعليـــ ناحـــ
  

ــه "  ــن تتركونــ ــي، لمــ  )4(!"َوْيِلــ
  

فالفتاة أو المحبوبة تصرخ وتنوح على حبيبها بعذابٍ وألم لتركه وحيداً في القبر بعدما تُْرَصفُ 

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر إلى الديوان إذ تكررت . (الحجارة عليه يجابه قسوة الموت

  ).117 :للداللة نفسها ص

                                                 
 .296-295: ، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .60: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .78: المصدر السابق، ص) 3(

 .117: المصدر السابق، ص) 4(



 284

باد بمعنى "فمثالً نجد أن " الهالك"نالحظ أن أصول هذه  المجموعة ارتبطت بمعنى عام هو 

هلك، وجرف بمعنى أخذ الشيء كله أو االجتياح، وخَطَر من معانيه الهاجس والوسواس، 

والخاطر هو المشقي نفسه إلى التهلكة، والغائل جمع غوائل هو الهالك، وقّوض بمعنى تهدم 

لدمار والهالك، واللوي هو الذبول واليباس، والهالك هو السقوط واالنكسار، والتهدم بمعنى ا

والويل هو حلول الشر والحزن والهالك، لذلك جمعنا هذه األصول مع اشتقاقاتها تحت عنوان 

  ".الحطام والهالك"واحد هو 
  

  ألفاظ اللون واألشعة: المجموعة التاسعة والثالثون
ا العنوان للتعبير عن الواقع النفسي المحيط به، إذ وردت هذه استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذ

األلفاظ في سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية، 

بهم، وَجون، وَربد، وحلك، وسود، وعتم، : حيث اشتقت هذه األلفاظ من ثماني أصول، هي

  .وغَرب، وقتم

: ومنه البهيُم. يقال هذا أمٌر ُمبهم. أن يبقى الشَّيء ال ُيْعرفُ الَمْأتَى إليه: ميمالباء والهاء وال :بهم

: والبهيم من النِّعاج. األسود: وقيل البهيم. )1(اللَّوُن الذي ال ُيخالطه غَْيُره، سوداً كاَن أو غيَره

  .)2(السَّوداء التي ال بياض فيها، والجمع من ذلك ُبْهٌم وُبُهٌم

مرتين للداللة على العتمة والظلمة في سياق الحزن " البهيم"ابي من هذا األصل كلمة واستخدم الش

  )مجزوء الكامل(                      :واأللم النفسي الكبير، فقال واصفاً الليل

ــكون   ــة الســ ــأتي بأجنحــ  يــ
 

ــل    ــه الليـــ ــيْمكأنـــ  )3(الَبهِـــ

لم المليء بالحزن والتشاؤم في فالشابي وصف الليل بالبهيم ليالئم بين تلون واقعه النفسي المظ

لالطالع ُينظَر للمعجم (وتكررت هذه الكلمة مرة واحدة للداللة نفسها، . )4(هذه الصورة الشعرية

  ).11: ص

الَجْون عند أهل اللُّغِة قاطبةً، اسٌم يقع على األسود واألبيض، وهو باٌب من تسمية  :جون

األسود وهو أيضاً : ه الثعالبي عندما قال الَجْون، وهذا الكالم أكد)5(المتضادَّين باالسم الواحد

  .)6(األبيض

                                                 
 .311: ، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .172: ، ص2، جلسان العربابن منظور،  )2(

 .74: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .86: ، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت، ) 4(

 .496: ، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 5(

 .221: ، صفقه اللغة، وأسرار العربيةالثعالبي، ) 6(



 285

مرة واحدة في سياق الحزن والتشاؤم من الحياة، " جون"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )مجزوء الكامل(                          :فقال مخاطباً الموت

ــُب ــبْحتُ أرقُـ ــد َأصـ ــذْني فقـ  خُـ
 

ــاَك   ــي فَضـ ــْوَنفـ ــري الَجـ  )1(فْجـ

ذو مشاعر ُمظلمة، خاصة بعد وفاة والده، وتركه وحيداً يجابه سأمه وحزنه، . شابي حزينفال

لذلك نراه يبحث عن الموت ليدفن نفسه، ويرتاح من عناء الحياة، فهو يعرض نفسه عليه بالرغم 

  .)2(من شدته وسوداويته، فقد ظمئ للموت بعد أن غاب فجره
  

يقال هو أشدُّ سواداً من َحلَك الغراب، يقال هو . ى الّسوادالحاء والالم والكاف أصل يدلُّ عل :حلك

  .)3(سواده، ويقال هو أسوُد ُحلكُوك

لدالالت ) حلك ثالث مرات، وحالكات مرة واحدة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

  .مختلفة

زن فقال مرتين للداللة على الظالم والسواد الشديد في سياق األلم والح" حلك"فجاءت كلمة 

                   :محاوالً أن يبدد حزنه وشجنه مما تقوم به بنات الظالم

  )الخفيف(

 َحلَـــِكراقصـــاٍت، َيخْلُـــْبَن فـــي 
 

ــدَّوامي    ــالقلوبِ ال ــْبَن ب ــل، ويلع  )4(اللي

  .، إذ تكررت هذه المفردة للداللة نفسها)18: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم ص(

  )الخفيف(   :للداللة على المحبة وعدم الكره، فقال واصفاً قلبه" الحلك"لمة وفي سياق آخر وردت ك

ــوا  ــقُ أك ــب تُخل ــؤادي الغري ــي ف  ف
 

 ن مـــن الســـحر ذات حســـن فريـــد 

ــرفُ   ــاٌض ال تع ــكوري ــدا الَحلَ  ال
  

 )5(جــي وال ثــورة الخريــِف العتيــدِ    
  

اليباس كناية عن فالشاعر يصف قلبه كأنه روضة فسيحة دائمة الخضرة ال تعرف الجفاف أو 

  .رحابة صدره واتساعه لآلخرين وعدم كرههم أو نبذهم

مؤنثاً سالماً للداللة على السوداوية والتشاؤم، فقال سائالً قلبه عن سبب " الحالكات"وجاءت كلمة 

  )مجزوء الرمل(                                                            :اعتكاره وتشاؤمه

 ؟َحاِلكــــاتْيــــا قلبــــي ُســــوداً مــــا آلفاقــــَك 
 

ــمات     ــيَن النَّسـ ــس بـ ــباح األمـ ــت صـ ــد كانـ  وقـ
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ــمات    ــر البسـ ــرِفُ غيـ ــابِ ال تعـ ــذارى الغـ  )1(!كعـ
  

  .فالشاعر يسأل قلبه عن سرِّ تحّوله إلى حالة الحزن واالنقباض بعدما كان في فرح وسرور دائم
  

موقف : ر اإلقامة مثل الِمْرَبدأحدهما لوٌن من األلوان، واآلخ: الراء والباء والدال أصالن :ربد

فاألول الرُّْبدة، وهو لوٌن يخالط سواده كُدرةٌ غير َحَسنة و ويقال للّرجُل إذا غَِضب حتى . اإلبل

: ومن الباب قولهم. وشاةٌ َرْبداء، وهي سوداُء ُمنقَّطةٌ بحمرٍة وبياض. قد تََربَّد: يتغيَّر لونُه وَيكْلَفَ

: والرُّْبَدةُ. السوداء: والرَّبداء. الغُبرة، وقيل لون إلى الغبرة: الرُّْبَدةُ. )2(مةالّسماء متربِّدة، أي متغيِّ

  .)3(تَعبَّس: وتََربَّد الرجل. والرُُّْبَدةُ لون بين السواد والغبرة. غُبرة في الشفة

بّد أْربد مرة، وَأْرَبَد مرتين، وُمربّد مرة، وتر(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي 

للداللة على فقدان األمل وانقطاع ) أربّد مرة، وَأْرَبَد مرة(فجاء كل من . لدالالت مختلفة) مرة

  )الطويل(                      :الرجاء، فقال ُمتألماً لحال بالده المجّدلة إذالالً

ــاِئلُني ــبْ : تُس ــم ُأِه ــكتُّ ول ــالْي َس  م
 

ــمُ    ــائب ُمظْل ــوُر المص ــومي، وديج  بق

 ايــا َجــارفٌ متــدفّعٌ  وَســْيُل الرَّز
  

ــدَّهر   ــُه ال ــوٌب، ووج ــُدغَُض ــتُم َأْرَب  )4(أقْ
  

فبالد الشاعر تسائله، لَم ال يدعو قومه إلى النضال، وقد َحفّت بهم ظلمات المصائب الكبيرة التي 

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر (للداللة نفسها، " أربّد"كما وردت كلمة . ال أمل فيها وال نور

  ).25: للمعجم ص

  :للداللة على الحيرة والغموض، فقال مخاطباً الليل" أرَبَد"وفي سياق آخر وردت كلمة 
  )مجزوء الّرمل(

ــهُ  ــذي َيْحُجُبـــ ــا الـــ  مـــ
 

ــاِة  ــْيُم الحيــ ــد..... غــ  )5(ُ؟اَألرَبــ

فهو يتساءل ما تخفيه الدنيا وتكتمه خلفها، وهذا التساؤل يجعله في حيرة من المجهول الغامض 

  .هذا الوجودالذي يخشاه في 

  :بمعنى المعتكر في سياق الخوف والرهبة واالضطراب، فقال ُمتألماً" ُمْربّد"وجاءت كلمة 
  )مجزوء الّرمل(

ــواقُ  ــُب أشْـــ ــم تَخْـــ  لـــ
 

ــوب   ــا القُطـ ــا، فغاَدرهـ ــاة بهـ  الحيـ

ــدتها،   ــا ففقـــ ــا أنـــ  أّمـــ
  

 )6(َرهيـــــْب ُمرَبـــــدُّواللَّيـــــُل  
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لفقد أشواق الحياة في ظلِّ ليلٍ معتكرٍ يبعث فالشابي يشعر بالخوف والرهبة المشوبة باليأس، 

  .على الرهبة
  

للداللة على العبوس والتجهم وانطفاء سحر الحياة فقال أثناء " تَرّبد"وفي سياق آخر ورد الفعل 

                  :جلوسه في الليل على المقابر بأنفاس متعبة

  )المتقارب( 

 تلـــك الوجـــوه الّصـــباُح وترّبـــد
 

ــال   ــةُ ذاك الجمــ ــْدوفتنــ  )1(الفريــ

فالشاعر حزين على فناء الجمال في الكائن، بحيث يصبح معبس الوجوه مخيف تحت هذه 

  .القبور
 

السين والواو والدال أصٌل واحد، وهو خالف البياض في اللون، ثم يحمل عليه ويشتق  :سود

، فهو في وعند قومٍ أن كلَّ شيٍء خالف البياَض، أي لونٍ كان. فالّسواد في اللون معروف. منه

  .)2(شخصه: وسواد كل شيء. يقال أسوّد الشيء وسواّد. حيز السواد
  

سّود مرة، والسود أربع مرات، والسوداء (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

للداللة ) السود أربع مرات، وسّود مرة(فجاءت كل من . لدالالت مختلفة) مرة، واألسود مرة

        :اوية والتشاؤم، فقال مخاطباً العصفورعلى الحزن واليأس والسود

  )الرمل(

 غنّنـــي نـــدَب األمـــاني الخائبـــْه
 

ــالي   ــوْدوالليــــــ  )3(السُّــــــ

فالشاعر يطلب من العصفور، بل يأمره أن يغني ُأغنية الحزن ألن نفسه قد ألفت األسى والهموم، 

نها تعكس تشاؤمه وألمه وهذه الصورة نالحظ أ" ندب األماني الخائبة، والليالي السود"وذلك بقوله 

للداللة نفسها، " السود"للداللة نفسها، وتكررت أيضاً " سّود"كما وردت كلمة . )4("المضطرد

  ).31: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم ص(
  

مركبة للداللة على االستخفاف واالحتقار فقال " السوداء"وفي سياق آخر استخدم الشاعر كلمة 

  )الكامل(                :أعداءهمخاطباً  حساده و

ــب  ــّل الكئي ــقُ الظ  وال أرى... ال أرم
 

ــوة     ــرار الُه ــي ق ــا ف ــوداِءم  )5(الس
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فالشاعر سوف يقهر حّساده وال يعيرهم أي اهتمام، بل سوف يحتقر الظل الكئيب وقرارة الهوة "

لى التي سقط فيها مجتمعه، ألنها سوداء رذيلة، حيث نالحظ هنا روح التعالي عند الشابي ع

  .)1("الواقع واضحة بجالء خالل هذا البيت

  :صفة للداللة على الفجيعة أو الموت المفزع فقال مخاطباً الليل" األسود"واستخدم الشاعر كلمة 
  )مجزوء الرمل(                                                                          

ــلُ  ــا ليـ ــُر، يـ ــيبدو الفجـ ــل سـ ــ! هـ ــاء الغـ  ُدإذا جـ
 

 )2(؟األْســــــَوُدوجناحــــــاه إذا َرفّ اللّهيــــــُب  
  

فاالستفهام يوحي بصراع الكفر واإليمان في قلب الشاعر يشّك في الفجر الخالصّي لإلنسان فيه، "

أو هو خوفُه من أن يكون موعده على شاكلة ما ُيلّم به في يومه الراهن حزناً ووصباً 

  .اجع الُمريب، إذ يفرش الفجر جناحيه للموت الف)3(وضياعاً
  

ويقال . صار في ذلك الوقت: أعتم الرجُل. ثلث الليل األول بعد غَْيبوبِة الشَّفَِق: الَعتََمةُ :عتم

َأْعتَمنا من الَعتَمِة كما يقال َأْصَبْحنَا من الصُّْبح، وقيل الَعتَمة وقت صالة العشاء األخيرة، سميت 

  .)4(وَعتََم الليُل وأعتم إذا َمرَّ ِقطعةٌ من الليل .ِلتَأخرُّ وقتها: بذلك الستعمام نََعِمها، وقيل

للداللة على الحزن والتشاؤم فقال " ُمْعِتم"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )مجزوء الرمل(                        :واصفاً قلبه

 )5(تنـــدب فيـــه الباكيـــات   ُمْعـــِتٌمأنـــتَ ليـــٌل  
 

المعتم، حيث يعكس هذا اللون واقع الشاعر النفسي المليء فالشاعر يشبه قلبه بالليل األسود 

  .بالحزن والتشاؤم بسبب همومه الكثيرة

هو َضْرٌب من الِعنب : والِغْربيُب أيضاً. شديُد السواد: يقال أسوُد غُرابيٌّ وِغْربيٌب :غرب

  .)6(بالطائف شديد السواد، وهو أرقُّ الِعنَب وَأْجَوُده

للداللة على الحزن والكآبة فقال " الغربيب"صل مشتقاً واحداَ هو واستخدم الشابي من هذا األ

  )الخفيف(                                                       :ُمتغنياً باأللم أثناء مخاطبة الليل

 )7(الِغربْيـبِ يهجُع الكون، في طمأنينة العصـفور طفـالً بصـدرَك    
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م في صدره كالعصفور، حيث نعت الشاعر هذا الصدر فالشاعر يشبه الكون بالطفل الذي ينا

  .بالسواد كناية عن كثرة الحزن واأللم
  

وكل لونٍ يعلوه سواٌد فهو أقتم . القاف والتاء والميم أصٌل صحيح يدل على غُْبَرٍة وَسواد :قتم

  .)1(النَّواحي ُمغَُبٌر مظلُم: الغُبار األسود، ومنه بازٍ أقتُم الرِّيش ومكاٌن قاتٌم: القَتَام: ويقال

قاتم مرة واحدة، وأقتم مرتين، قتاماً مرة، (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

  .لدالالت مختلفة) والقاتمة مرتين

  :مرة واحدة للداللة على شدة البؤس والشقاء، فقال مخاطباً الشعر" قاتم"فوردت كلمة 
  )الخفيف(                                                                    

 يا رفيقي، وأين أنْت؟ فقد أعمتْ ُجفوني َعواصفُ األّيـام 

ــٍه،   ــي بَمْهَمـ ــاتمٍوَرَمتنـ  -قَـ
 

ــامِ     ــاتُ الغَم ــِه راجِي ــرٍ، تدّجي  )2(قَفْ

  .فالشاعر يستنجد بالشعر ليبدد عنه بؤس الحياة وعنائها

وانقطاع األمل والرجاء، فقال متألماً لحال  للداللة على اليأس" أقتم"وفي سياق آخر وردت كلمة 

  )الطويل(                                :بالده الذليلة

ــدفعٌ    ــارفٌ، مت ــا ج ــيُل الّرزاي  وس
 

ــُد   ــدهر أرب ــتَُمغَضــوب، ووجــه ال  )3(أق

فالمصائب حفّت ببالد الشاعر، حيث ال أمل في الدهر أن يخفف من تلك المصائب والظلمات 

للداللة على الحزن والتشاؤم، فقال متألماً ) قاتمة مرتين، وأقتم مرة(من كما جاءت كل . الكبيرة

  )مجزوء الكامل(                           :على حبه

ــود     ــزان الوجـ ــوُم أحـ ــه غيـ ــد حّجبتـ ــْهقـ  القاتمـ
 

ــهْ  ــيس الظالمـ ــب التعـ ــرارةُ القلـ ــته مـ ــد أخرسـ  )4(قـ
  

إضافة إلى القلوب البائسة التي  إذ باعدت األحزان الداكنة الكثيرة بينه وبين جدول حبه الجاري،

لالطالع على مزيد من الكلمات المتبقية وتكرارها . (أسكتت هذا الحب وباعدت به أكثر فأكثر

  ).51: ُينظَر للمعجم ص

بمعنى األسود في سياق الشكوى من حال التخلف الذي وصل " قتاماً"وفي سياق آخر وردت كلمة 

                            :إليه شعبه
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  )ثالمجت( 

ــومُ  ــا قـ ــامتْ ! يـ ــي شـ  َعْينـ
 

ــارا  ــّو نــ ــلِ فــــي الجــ  للجهــ

ــاً ــحاباً ُركامـــ ــو ســـ  تتلـــ
  

 ُمثــــــارا قَتَامــــــاًيتلــــــو  
  

ــاً  ــي األرض ريحــ ــر فــ  يثيــ
  

ــارا   ــا غُبـــ ــيج فيهـــ  )1(ُيهـــ
  

فالشاعر يصف التخلف الذي وصل إليه شعبه بالسحب المتلبدة بالغيوم السوداء التي تخلّف في 

  .األرض الرياح والغبار والدمار

د رسم الشابي للعذاب، صورة حقيقية، ذات ألوان واقعية، هي نفسها ألوان الدموع المنتثرة لق

على الخدود واالصفرار الغامر الوجنتين من مقاساة ليل مليء بالهموم ومعاناة بحركة أنامل 

  :بترداد ويقول )2(تبحث في الظالم عما رسمه أنين األحشاء الشاهقة أناتها في العتمة الحالكة
  )مجزوء الرمل(                                                          

 أيهُّـــــــا اللّيـــــــُل الغريـــــــبْ  

ــات   ــابِ الظلم ــِف نق ــن خل ــولِ، م ــن وراِء اله  م
  

ــاة     ــزاُن الحي ــَي أح ــراءتْ ل ــاَك ت ــي خالي  )3(ف
  

والقتامة  ونالحظ أن الشابي سخّر األلوان لتتماشى مع واقعه النفسي المرير، المليء بالسوداوية

  )الرمل(                                                                      :أليس هو القائل

ــالي الســوْد ــة واللي ــدَب  األمــانَي الخائب  )4(غَننــي  ن

  :فالشاعر يطلب الغناء، لكنه غناء الحزن واأللم، ألن نفسه ألفت األسى والهموم، وقال أيضاً
  )المجتث(

ــومُ  ــا قـ ــامتْ  !يـ ــي شـ  َعْينـ
 

ــارا  ــّو نــ ــلِ فــــي الجــ  للجهــ
 

ــاً ــحاباً ُركامـــ ــو ســـ  تتلـــ
  

ــو   ــاًَيتْلُـــ ــارا قَتامـــ  )5(ُمثـــ
  

لذلك نراه استخدم ألفاظاً دالة على اللون . فالشاعر يشكو من حالة التخلف الذي وصل إليه شعبه

في معنى وعندما جمعنا هذه األلفاظ وبّينا أصولها، وجدناها تسير . الذي يوحي بداللة تشاؤمية

بهم، "واحد هو اللون السوداوي القاتم الموحي بالحزن واأللم والعذاب والقسوة وهذه األصول هي 

اللون " إذ أطلق على هذه المجموعة " وجون، وحلك، وربد، وسود، وعتم، وغرب، وقتم

  ".واألشعة
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  ألفاظ البغض والكره والغضب: المجموعة األربعون
ه المجموعة، تعود إلى تسعة أصول لغوية، وقد جاءت هذه استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذ

األلفاظ في سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية 

  )بغض، وحقد، وخبث، وَدَمَم، وسخط، وضغن، وغضب، وكره، وَمَرَد(هي 
  

. يقال أبغَْضتُه ُأْبِغُضه. لحّبالباء والغين والضاد أصٌل واحد، وهو يدلُّ على خالف ا :بغض

وَبغََّضه اهللا إلى الناس تبغيضاً فَأَبغُْضوه أي . وَبغََض الرجُل، بالضم َبغاضةً أي صار بغيضاً

  )1(ورجل ُيْبغَُض كثيراً. شدة البْعضِ: والَبغْضاُء والَبغاضةُ. مقتوه

) والبغضاء مرة بغيض مرة، وُمْبغضة مرة،(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

  .لداللتين مختلفتين

للداللة على الكره والحقد أو التنفير، فقال ) بغيض مرة، وُمْبغضة مرة(فنراه يستخدم كل من 

  )الكامل(                                                         :بلسان األم التي ال تنسى طفلها

ــودِ  ــوات الوجـ ــلِّ أصـ ــي كـ ــا: فـ ــا وكِئيبهـ  طَروبهـ
 

ــا،   ــا، وَعِنيفهــ ــهاوَرخيمهــ ــاوَبِغْيضــ  )2(، وحبيبهــ
  

فاألم دائماً تتصور ولدها الذي مات في كل مكان، حتى في أصوات الوجود الجميلة والكئيبة 

والعنيفة والمكروهة القبيحة، وهذا يدلل على مدى حّبها ووفائها األبدي له، بعدما نسيه األحباب 

  ).9 :ُينظَر للمعجم ص" ُمبغضه"لالطالع على كلمة . (واألصدقاء

للداللة على الظلم والفساد، فقال ساخراً من أعدائه الذين " البغضاء"وفي سياق آخر وردت  كلمة 

  )الكامل(                    :يتربصون به

ــأنني ُمتحـــوةٌل ــعيُد بِـ ــا الَسـ  فأنـ
 

ــامِ    ــالم اآلثـ ــْن َعـ ــاِءِمـ  )3(والَبغَْضـ

لعيش فيه، فهو بغيض مكروه بسبب ما فيه من فعالم البغضاء، هو العالم الذي ال يود الشاعر ا

  .ظلم وفساد وجور، فانتقال الشاعر إلى عالم الموت، في نظره أفضل من هذا الواقع السيئ
  

الّضغُْن، والجمع أحقاد : والحقُد. إمساك العداوة في القلب والتربص ِلفُْرِصِتها: الِحقُْد :حقد

  .)4(َصيَّره حاقداً وأحقده غيره: ه األمُروأحقََد. وحقود، وهي الحقيَدةُ، والجمع حقائد
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لدالالت مختلفة، ) األحقاد مرة، والحقود مرتين(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

بمعنى البغض والضغينة، فقال في سياق اليأس واألسى أثناء حديثه مع " الحقود"فوردت كلمة 

  )المتقارب(                       :األرواح الغريبة

 ْصـــبَح منهـــا الـــوالي الحمـــيمفَُي
 

 )1(الَحقـــوْدوُيْصـــبِح منهـــا الَعـــدّو  

فالشاعر يتساءل عن جدوى الحياة، ما دام أننا نصطدم فيها بوجوه يصبح منها ُأناٌس أصدقاٌء، 

ذوو عالقاٍت حارٍة، وآخرون يكنّون ويضمرون البغض والضغينة،بمعنى آخر يتساءل عن 

أخرى، فالشاعر يائس من هذا التناقض في الحياة بين الناس جدوى اإلخاء تارة والعداوة تارة 

  .الذي هو بدوره تناقض أسقطه الشاعر في نفسه إلى الخارج

  ).18: لالطالع ُينظَر إلى المعجم ص(وتكررت هذه المفردة مرة واحدة للداللة نفسها، 

  :قال ذاماً شعبهجمع حقد في سياق االحتقار واالستتفاه ف" األحقاد"وفي سياق آخر وردت كلمة 
  )الكامل(

ــى  ــامُع، واللَُّه ــا المط ــٌب، تَُحرِّكُه  لَُع
 

ــغائُر   ــاِدوَصـــ  )2(واآلرابِ األحقَـــ

فالشاعر ينظر لشعبه نظرة سخرية وتفاهة، لما وصل بهم األمر من تخلف وتناحر تحركهم 

آل إليه  الضغائن والفتن، وبعض األموال، فالشاعر عنيف بهذه األبيات ُيِحسُّ باألسى بسبب ما

  .شعبه من دروب السقوط والخيانة
  

الخاء والباء والثاء أصٌل واحد يدل على خالف الطّيب يقال خبيثٌ، أي ليس بطيِّب،  :خبث

وأخَْبث، فهو . وخَُبث الرجُل خُبثاً، فهو خبيثٌ أي خبٌّ رديٌء. )3(وأخَْبثَ إذا كان أصحابه خُبثاء

المكروه، فإن : وأصل الخُْبِث في كالم العرب. الكفر: ثوالخُْب. ُمخْبِثٌ إذا صار ذا خُْبٍث وشرٍ

  .)4(كان من الكالم فهو الشتم، وإن كان من الِملل، فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام

للداللة على ) الخبث مرتين، والخبيث أربع مرات(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

  )الخفيف(               :عند لفظ الشعب لهالكره والبغض وإضمار الشر، فقال 

 عــن الهيـــ الخبيــثَفابعــدوا الكــافَر 
 

 )5(منبــُع رجــسِ  الخبيــثَـــكلِ إّن  
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فالشاعر يذكر بان الشعب َسِخَر منه وعّده كافراً صاحب نزعة شريرة تنطوي على اإللحاد ونشر 

  .كما وردت الكلمات المتبقية للداللة نفسها. الفساد في باطنها

  ).19: الع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم صلالط(
  

كَلّمه ُمغْضباً، وتكون الّدْمَدَمة الكالم الذي ُيْزعج الرجل، : وَدْمَدَم عليه. الغََضب: الدَّْمَدَمة :َدَمَم

  .)1(وقيل من آخرين، معنى َدمَدَم عليهم أطبق عليهم العذاب

للداللة على ) دم مرة، والُمَدْمِدم مرةالفعل َدم(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

                   :الغضب الجامح، فقال في قصيدة إرادة الحياة

  )المتقارب(

 الـــّريُح بـــيَن الفَجـــاجِ وَدمـــدَمِت
 

ــجر   ــتَ الش ــالِ وتح ــوقَ الجب  )2(.....وف

 :فالريح غاضبة، ثائرة، تناضل بكّل ما ُأوِتَيتْ من قوة، في األودية والجبال وتحت الشجر

يتحدث عنها بما ترمز إليه وتوحي به، وقد كان الشابي ابَن الطبيعة وخدنها، "ونالحظ أن الشاعر 

اعتزل فيها، إثر مرضه، وأقام على التأمل في مظاهرها والتنصت إلى أسرارها واستطالع 

تحركاتها، وربما أصغى إلى عزيف الريح  وعصفها بعزم ال يلين وال يقهر، فتمثل بها اإلرادة 

وقد تمنى الشاعر أن يكون . لعزيمة واإلقدام وما يطأ الّصعاب، تصّده فيلحُّ بها حتى يتجاوزهاوا

  )3("للشعب مثل عزيمة الريح، تطيح بكل شيء وتنتصر

  ).22: ُينظَر للمعجم ص( للداللة نفسها، " المدموم"وتكررت كلمة 

وتسخَِّط . مِ والفعل منه َسخطَ َيْسخَطُ َسخَطاًضّد الرِّضا مثل الُعْدمِ والَعَد: السُّخْطُ والسَّخَطُ :سخط 

  .)4(أغَْضَبَه: وأْسخَطَه. وَسِخطَ أي غضب، فهو ساِخط. كرهه: وَسِخط الشيء َسخَطاً

) تسخط مرة، سخط خمس مرات، ساخط مرة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

  )الطويل(                :للداللة على الغضب والقسوة، فقال مهدداً المستعمر

ــودهم  ــتعبدون قيـ ــم المسـ  إذا حطّـ
 

ــيم   ــّبوا حم ــخطوص ــُم الس ــان تعل  )5(أّي
 

فالشاعر يتهدد المستعمرين بشعبه الضعيف الذي سوف يحطّم القيود وَيُصّب حمم الغضب عليه، 

  .بعدما أذاقه ألوان الذّل والعذاب

  ).30 -  29: ر للمعجم صلالطالع على مزيد من تكرار هذه الكلمة، والكلمات المتبقية ُينظَ(
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الضاد والغين والنون أصٌل صحيٌح يدلُّ على تغطية شيٍء في ميل واعوجاج،  وال يدلُّ  :ضغن

  .)1(الِحقْد: ومن ذلك الضِّغْن والضَّغَن. على خَير

مرة واحدة للداللة على كثرة الحقد، " مضغناً"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )الكامل(          :فاً سياسة المستعمر التي رمز لها بالثعبانفقال واص

 عليــه كأنَّــه  ُمْضــطِغناًوانقــّض، 
 

ــابِ     ــة األرَب ــاِء، ولْعنَ ــوط القض  )2(س
 

فالثعبان كان منزعجاً لحال الشاعر المسرور، فقرر اإلطباق عليه، وحرمانه تلك السعادة باسم 

الدول القوية تجاه الشعوب الضعيفة، حيث القضاء والقدر أو باسم غضب الّرب ولعنته، وكذلك 

  .تَحرُمها من أبسط حقوقها، معللة ذلك بأنه نعيم ال تستحقه تلك الشعوب
  

والغضب من . نقيُض الرِّضا، وغََضُب اهللا فهو إنكاره  على َمن عصاه، فيعاقبه: الغََضُب :غضب

غَِضٌب، وغَُضوٌب،  هو ُسخْطُه على من عصاه، وإْعراُضه عنه، ومعاقبته له، ورجل: اهللا

: والغُضاُب. أي َعبوُس: وامرأة غَُضوُب. يغضب سريعاً، وقيل شديد الغََضب: وغُُضٌب

  .)3(الُجَدري، وقيل هو داء آخر يخرُج وليس بالجدري

الغضوب أربع مرات، وِغضاب مرتين، وغضاباً (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة 

  .لدالالت مختلفة) مرة

  للداللة عل القسوة، فقال مخاطباً الليل" غضوب ثالث مرات، وغضاب مرة"كلَّ من  حيث ورد
  )الخفيف(                                                                             

 )4(الغَُضـوبِ أنتَ يا ليُل ذّرةٌ صعدت للكونِ ِمـْن مـوطِئ الَجْحـيم    
 

عدت للدنيا من مكان الجحيم، حيث نالحظ أنه ينسب الليل رمز القسوة، فهو ذرةٌ ص لفاللي

  .لغضب الجحيم

  ).49: ُينظَر للمعجم ص" غضاب"وكذلك " غضوب"لالطالع على مزيد من تكرار هذه المفردة (

  :للداللة على السخط العارم والمتصاعد، فقال متحسراً" الغضوب"وفي سياق آخر وردت كلمة 
  )مجزوء الكامل(

ــعْ   ــتَ ِشـ ــا لَْيـ ــل! رييـ  -هـ
 

 ِللَْيــلِ الــنَّفسِ مــْن ُصــبحٍ قريــبْ     

ــالم،   ــفةُ الظَّــ ــرَّ عاصــ  فتِقــ
  

ــد   ــع الرَّعــ ــوْبويهجــ  )5(الغَضــ
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هل للّيل نفسه صبٌح قريب، لتسكن همومه وهواجسه وتنام ثورة نفسه الساخطة : فالشاعر يسأل

  :للداللة على األسى والبؤس، فقال واصفاً الليل" غضاب"الجامحة وجاءت كلمة 
  )مجزوء الرمل(                                                                           

ــالُم   ــارك أحــ ــتْ بَأعشــ ــاً طافــ ــاْبهاجِعــ  ِغضــ
 

ــاتِ  ــغي ألنَّـ ــامتاً، تصـ ــاب  -صـ ــى، واالنتحـ  )1(األسـ
  

 فالشاعر يسقط ما في داخله على الليل الذي صوره بآدمي مكسور القلب تجيش فيه أحالم األسى

  .والبؤس، وُيصغي للعويل واالنتحاب
  

. والكُْره االسم. الكاف والراء والهاء أصٌل صحيٌح واحد، يدلُّ على خالف الرِّضا والمحّبة :كره

  .)2(أن تكلَّف الشيء  فتْعَمله كارهاً: المشقّة، والكَْره: بل الكُْره: ويقال

، وكُْره مرة واحدة، ومكرهاً مرة كَرَِه ست مرات(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة 

  .لدالالت مختلفة) واحدة، والكريِه مرتين

ومن هذه المشتقات استخدم الفعل كَرِه وتكراراته كلها، وكذلك كلِمة كُْره مرة، وكذلك الكريه مرة 

واحدة في سياق اليأس  والسأم والتشاؤم، فقال أثناء مخاطبته نفسه عن طريق التجريد البياني، 

  )الخفيف(                      :لّم اآلخر ويقصد شخصهفهو يك

ــجَّة   ــكينِة والضـ ــت بالسـ  فتبرَّمـ
 

ــْد    ــل ق ــتُب ــا نَصــيبي  كرِْه  )3(فيه
  

إن األسباب التي جعلت الشاعر يائساً متشائماً هي المعرفة، وما رفضه للحياة سكينة وضجيجاً، 

  .)4(جذورإال من تطلَّع إلى ما وراَءها بهواتف إيمانية في شخصه عميقة ال

  ).54: لالطالع على مزيد تكرار الكلمات األخرى ُينظَر للمعجم ص(

للداللة على اإلجبار واإلرغام بمعنى آخر فوق إرادته، " ُمكرهاً"وفي سياق آخر وردت كلمة 

  )الكامل(                        ":قيود األحالم"فقال في قصيدة 

ــة،   ــكَن المدين ــذي َس ــا ال ــاًوأن  ُمكْره
 

 )5(آلِتـــي بِقلْـــبٍ دامِوَمشـــى إلـــى ا 
  

فالشاعر يعترف أن سبب وجوده وسكناه في المدينة لم تكُن باختياره، فهو كان دائَم العيش في 

توّحده مع الطبيعة والفن، لوال القيود التي فُرضت عليه، وهي عائلته ِمن أخوة وأمٍّ تركها زوجها 
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بمعنى " الكريه"كما جاءت كلمة . ونهمبعد وفاته، حيث لم يبق لهم سوى الشاعر يعيلهم ويهتم بشؤ

  )المتقارب(         :البغيض، فقال متسائالً في حديث مداره الحياة والموت مع روح الفيلسوف

ــرابا    ــعٍ شَ ــلِّ نب ــن ك ــَرب م  فَنَشْ
 

ــدْ    ــه الزهيـ ــُع ومنـ ــُه الرفيـ  ومنـ

ــه   ــذُ ومنـ ــه اللّذيـ ــُهومنـ  الكَريـ
  

ــدْ   ــه المبّيـ ــيُد، ومنـ ــه الُمشـ  )1(ومنـ
  

ض  في أبيات سابقة لهذه األبيات الجدوى من استمرار الحياة ما دامت تؤول به إلى فالشاعر يعر

الموت، والجدوى من المرور بهذه الحياة، المليئة بالقيم االجتماعية المتضاربة من حّب وبغض 

  .ورفعة وهالك

حّضه في سياق االحتقار والسخرية، فقال ُمقرِّعاً شعبه ي" تكره"وفي سياق آخر استخدم الفعل 

  )الخفيف(                              :على النهوض من السبات

 النـــو تَكـــَرُهأنـــت ُروٌح غبّيـــةٌ، 
 

ــلٍ َملــسِ   )2(َر، وتَقِْضــي الــّدهوَر فــي لْي

فالشاعر يصف شعبه بالغباء، تنكر للنور أي للحضارة والتقدم والحرية، بل يفضل البقاء في جوٍّ 

  .درب الخنوع واالستسالم ُمبهم المعالم غير واضحِ الطريق على
  

العاتي الشديد، : كما يقال للمارد من الرجال. الشديد الَمرادة مثل الخمِّير والسِّكير: والِمرِّيُد :َمرد

الخبيثُ : والمرِيد. وَمرَِد على الشَّرِّ وتََمرَّد أي َعتا وطغى. وأصله من َمَردة الجن والشياطين

  .)3(المتمّرد الشِّرِّير

مرة لكل منهما في سياق األسى ) الَمريْد، والُمريد(ابي من هذا األصل مشتقين هما واستخدم الش

 )المتقارب(           :واليأس، فقال بعد خطابه مع المساء الذي أجابه بأن سحر الهوى ال يعود

ــاة،    ــي الحي ــي َمآس ــتْ بِنَفِْس  فََجاشَ
 

 )4(الَمرْيـــْدوســخطُ القنـــوط القـــوّي   
  .ربة مليئة باألسى والقنوط الشديد على سحر حبه وهواه الذي ال يعودفالشاعر نفسه متعبة مضط

            :وفي سياق آخر قال سائالً الفجر عن أسرار ما ُيخفي فيما بعد

  )مجزوء الرمل(       

ــرِّ ــاَم بالشــ ــِذُر األيــ ــالَهوِلِ  -ُينْــ ــْدوبــ  )5(الُمريــ
 

اق تدل على يأس الشاعر وحزنه وأساه فالمريد هنا بمعنى المطبق أو المرعب، لكنّها خالل السي

  .ِلما وراء هذا الصباح، من شرٍ وهول مخيف
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استخدم الشابي ألفاظ البغض والغضب كثيراً في شعره، وكان استخدامه ناتجاً عما يسمع ويرى 

من مظاهر البؤس والخنوع الذي أصاب شعبه في مواجهة المستعمر من جهة، وكرهه هو 

جرامية من جهة ثانية، إضافة إلى عوامل أخرى كإجباره على سكنى للمستعمر بسبب سياساته اإل

المدينة وهو كاره لها، وكذلك اتهامه بالفساد واإللحاد والكفر، وغير ذلك من األسباب الكثيرة 

التي خلقت في شعره أو أسقطت فيه ألفاظاً تعّبر عن ذلك كلّه،إذ َعمدنا إلى جمع هذه األلفاظ 

لذلك سميت هذه " البغض  والغضب أو عدم الرضا" ى واحد هو فوجدناها تدور حول معن

  .المجموعة تحت هذا العنوان
  

 

  ألفاظ الفقر: المجموعة الحادية واألربعون
  

  .عدم: استخدم الشابي في العنوان لفظين فقط يعودان إلى أصلٍ واحد فقط هو
  

ويقول الرجل . َمنَعه: وأعدمَه. ماءالفقير الذي ال مال له، وجمعه ُعَد: الفقر، والعديم: الَعَدم :عدم

  .)1(لحبيبته َعِدْمتُ فَقَْدك  وال َعِدمتُ فضلك وال أعَدمني اهللا فضلك أي ال أذهب عني فَضلك

إذ . لدالالت مختلفة) معَدم مرتين، ومنعدم مرة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

  :أمِ والكآبة واليأس فقال شاكياًبمعنى الفقير البائس في سياق الس" معدم"جاءت كلمة 
  )المجتث(                                                                             

ــي،   ــاة وتَبكـ ــكُو الحيـ ــاٍة تَشْـ ــن فَتَـ ــم ِمـ ــاه كـ  رّبـ
 

ــَدمٍ ــنكِ وُمْعــ ــَد ضــ ــّدهوُر مقعــ ــُه الــ  )2(، َبّوأتْــ
  

الزمن الغليظ الشديد الذي يزيد الفقراء فالشاعر يائس كئيب، يستسلم لأللم والفقر في هذا 

  .المحطمين فقراً وشدة

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم (كما وردت هذه المفردة للداللة نفسها مرة واحدة، 

  ).44 :ص

  :للداللة على االنحطاط، في إطار التشاؤم من الناس، فقال" منعدم"وفي سياق آخر وردت كلمة 
 )البسيط(

 ُمنْعــِدمٍالنــاُس إالّ كــلَّ  ال يعُبــُد 
 

 )3(!ُممنّـــعٍِ، ولَمـــْن حابـــاُهُم الَعـــَدُم 

فالشاعر متشائم من مواقف الناس التي تسير وراء مصالحها، حتى لو كان في ذلك رذيلة 

  .وانحطاط، فال يعبهون بذلك ميالً ألهوائهم ورغباتهم
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  ألفاظ القحط: المجموعة الثانية واألربعون
  

ألفاظ في هذه المجموعة، وقد جاءت هذه  األلفاظ في سياقات مختلفة اكتسبت  استخدم الشابي عدة

  .جدب، وجرد: دالالت جديدة، وأصول هذه األلفاظ هي
  

خالف الخصب ومكاٌن : فالجدب. الجيم والدال والباء أصٌل واحد يدل على ِقلّة الشيء :جدب

ألرض التي تُمسك الماء، فال ِصالب ا: أي قحطت، واألجادُب: يقال أجدبت البالد. )1(جديبِ

: والجدب. وقيل هي األرض التي ال نبت بها مأخوذُ من الجدب وهو القحط. تشربه سريعاً

  .)2(عابه وذمَّه: وَجَدب الشيء يجدبُه َجْدباً. العيب

لدالالت ) جديب ثالث مرات، ومجدب مرة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

  :ديب مرة، ومجدب مرة، في سياق السخرية والتهكم، فقالمختلفة، حيث وردت كلمة ج
 )المتقارب(

 وتطْلُـــُب ورد الصَّـــباحِ المخضَّـــَب
 

ــلٍ     ــفِّ حقْ ــن ك ــديبٍِم ــيْد َج  )3(حص

ويتساءل الشاعر متعجباً مما يفعله شعبه، هازئاً به، كيف يطلب الصباح أو الحرية من كف " 

  .)4("الصباح من كف تعطي الجدب والجفاف جدباء ال تعطي خيراً، وكيف يريد أن يأخذ ورد

  :في سياق اليأس غير المتناهي، فقال مخاطباً نفسه" الجديب"واستخدم الشاعر كلمة 
  )مجزوء الكامل(                                                                       

ــُروبْ   ــِة الكـ ــي ُمغالبـ ــة فـ ــي الَهزِيلَـ ــا وهـ  وَدفَْعتُهـ
 

ــي َمْه ــِديبْ فـ ــه َجـ ــى غوائلُـ ــلّب، تُخشـ ــٍه متصـ  )5(َمـ
  

  .فالشاعر أقحم نفسه في مواجهة المصاعب والهموم، كالذي يسير في أرض قاحلة ال نهاية لها

  :في سياق الحزن والكآبة والسأم فقال" مرة، والمجدب مرة" الجديب"وفي سياق آخر وردت 
  )مجزوء الكامل(                                                                        

ــبْ      ــاذٌ عجي ــونِ أخّ ــي الك ــا ف ــّل م ــقيتُ، وك ــالي ش  م
 

ــهَل     ــُس الس ــعِ تالم ــدام الربي ــي األرضِ أق ــديْبف  )6(الَج
  

                                                 
 .435: ، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .88-87: ، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .124: ، صنالديواالشابي، ) 3(

 .219: ، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت،  )4(

 .130: ، صالديوانالشابي، ) 5(

 133: المصدر السابق، ص) 6(
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نالحظ أن الشاعر يجد تعارضاً بين وجومه وشقاِئه يقابله في الطبيعة سحر الكون وجمال الربيع 

لالطالع على (للداللة نفسها، " مجدب"دت كلمة كما ور. الذي طغى على كل شيء قاحل مجدب

  ).13: مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم ص
  

. نزع عنه الشعر: وَجَرَد الجِلد َيجُرده َجْرداً. قشره: َجَرَد الشيَء َيْجُرُدُه َجْرداً وَجرََّده :جرد

: والسماء جرداء. فيه فضاٌء ال نْبت: والَجَرُد. ما ال ُينْبِتُ والجمع األجارُد: والَجَرُد من األرض

  .)1(أي ال غيم فيها

في سياق الكآبة والسأم، فقال في " المجرود"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )الخفيف(                                                                               :المحبوبة

ــوٍ    ــيَن بخط ــاَي تمش ــرتِك عين ــا أبص ــيدِ كلّم ــعٍ كالنش  موقّ
 

 )2(المجـرودِ خَفَقَ القلُب للحياِة، ورقّ الّزهـُر فـي حقـل عمـرَي     
  

فكلما رأت عينيه محبوبته، خفق قلبه للحياة وابتسم، وُأزيلت الكآبة والسآمة عنه، مثل األزهار 

التي تتمايل في الحقول، حيث نشُعر هنا حماس الشاعر واندفاعه بعد طول عبوس واكتئاب، 

  .عليه بعد رؤية المعشوقة التي تخلّصه من أوجاعه وهمومهيالحظ 

نالحظ من خالل ما سبق أن هذين األصلين يعودان إلى معنى عام واحد هو فراغ الشيء وخلّوه، 

فالجدب خالف الخصب، أي المكان القحط الذي ال نبات فيه أو خصب، والجرد من األرض أي 

وضعنا هذين األصلين ضمن مجموعة واحدة  ال نبت فيه، ومن السماء ال غيم فيه، وبذلك

  ".القحط"سميناها تحت عنوان 
  

  ألفاظ اإللحاد: المجموعة الثالثة واألربعون
  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذا العنوان، وقد جاءت هذه األلفاظ في سياقات مختلفة اكتسب 

كفر، (األلفاظ هي  وأصول هذه. بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية

  ).ولحد
  

كُفر : نقيض اإليمان، والكفر، كُفُر النعمة، وهو نقيُض الشكر، وقيل الكُفر على أربع أنحاء :كفر

إنكار وجحود، ومعاندة، ونفاق، فاألول بالقلب واللسان، والثاني فإنه يعرف بقلبه وال ُيقّر بلسانه 

يأبى أن يقبل ككفر أبي طالب، والرابع أن يكفر كإبليس، والثالث أن يعرف بلسانه ويقّر بلسانه، و

  .)3(بقلبه وُيقرَّ بلسانه

                                                 
 .114 -113: ، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .175: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .194-193: ، ص10، ج، تهذيب اللغةاألزهري) 3(
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لدالالت مختلفة، حيث ) كُفر مرة، وكافر مرتين(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

للداللة على االنحراف والفساد الكبير، فقال مخاطباً رجال الدين الساكتين عن " كُفْر"وردت كلمة 

                               :الحق

 )الطويل(

 ســكتم، وقــد ِشــْمتُْم ظالمــاً، غصــونُه
 

ــم   ــرٍعالئـ ــالمُ  كُفْـ ــائر ومعـ  )1(ثـ

فالشاعر يعيب رجال الدين على سكوتهم، ونومهم نوماً عميقاً، ومالمح اإللحاد والمفاسد والمأثم 

  .تستفحل في الناس

  :ل واصفاً أغاني الحبفي سياق القسوة واأللم والهم، فقا" كافر"وفي سياق آخر وردت كلمة 
  )مجزوء الكامل(

ــاحرُ   ــال السـ ــا الَجمـ ــاَر بهـ ــا وغـ ــتْ أماِنْيَهـ  غاضـ
 

ــاُب   ــه، االكِتَئــ ــاً َعليــ ــاَبها لهفَــ ــافُرفأَصــ  )2(الكــ
  

  

وصف االكتئاب بالكفر، حيث خلق الشاعر صورة شعرية "فقول الشاعر، االكتئاب الكافر، أنه 

عن الكافر أنه شر ورجس، قاسي القلب، مكفهر شكلت إيحاءات ميتافيزيقية خلّفها لنا التراث 

كما ". الوجه غليظ القلب، وهي صورة توحي بشدة هذا االكتئاب الذي ال يرحم حين يصيب

للداللة على عدم الصالح واألهلية في سياق استنهاض الهمم، فقال ُمقرعاً " كافر"جاءت كلمة 

          :شعبه

 )الخفيف(                     

ــال    ــاهُن الظ ــا ك ــتَ ي ــاةٌأن  مِ حي
 

ــوتَ   ــُد الم ــت روٌح شــقيُّ ...! تعب  أن

 ال ُيْصـــــ... بالحيــــاِة كــــافٌر
  

ــريُّ   ــُه الَحَج ــونِ قلُب ــى الك ــِغى إل  )3(ـ
  

فعندما وصفه بكاهن الظالم الذي يعبد الموت، كناية عن تخلّف الشعب وتحّجره، حيث يرضى 

لبقاء، حيث ال يسمع أو أن يبقى أسير المستعمر، لذلك فهو غير جدير بالحياة، وال يستحق ا

  .يصغي لمن يريد صالحه، فهو كالحجارة الصماء
  

  

هو الميُل عن القصد، وقيل اإللحاُد فيه الشك في اهللا، وقيل كل ظلم وعدوان : اإللحاد :لحد

  .)4(الميل والُعدول عن الشيء: وأصل اإللحاد

                                                 
 .161 :، صالديوانالشابي، ) 1(

 .95: المصدر السابق، ص) 2(

 .228: المصدر السابق، ص) 3(

 .177: ، ص13، جلسان العربابن منظور، ) 4(
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للداللة على االنحراف مرة واحدة " إلحاد"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

 )الطويل(                  :والكفر، فقال محذراً رجال الدين في عصره

ــُب  ــاٍدمواكـ ــكوِتكم إلحـ  وراَء ُسـ
 

 )1(تَِضـــجُّ، وهـــا إن الفضـــاَء مـــآثُم 

فالشابي يدعو رجال  الدين إلى اليقظة، حيث يذكّرهم بأن سكوتهم وعجزهم جعل االنحراف 

  .ء الوطن كلهوالمفاسد والمآثم تضج في أرجا

نالحظ مما سبق أن هذين األصلين يعودان إلى معنى عام واحد هو االنحراف والميل عن 

الصواب، فمثالً يعني عدم الشكر على النعمة وهو أيضاً نقيض اإليمان وكذلك اإللحاد هو الشك 

لفاظ أ"في الخالق، وهو الظلم والعدوان، لذلك جمعنا هذين األصلين ضمن عنوان واحد سميناُه 

  ".الكفر أو اإللحاد

  ألفاظ الجراح: المجموعة الرابعة واألربعون
استخدم الشابي في هذا العنوان عدة ألفاظ تقع في سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، 

  )جرح، وكلم(وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية، ومن أصول هذه األلفاظ 

ْرح االسم وجمعه جُرُوح وأجراح وجراح، األخيرة جمع َجَرحه َيْجَرُحُه َجْرحاً، والُج :جرح

أعضاُؤه : وجوارح اإلنسان. شتمه: وَجَرحه بلسانه. )2(تكون في الطَّعن والضَّْرب: جراحه

  .)3(وَعواِمُل جسده كيديه ورجليه، واحدتها جارحة، ألنهن َيْجَرَحَن الخير والشر أي يكسبنه

للداللة ) الجِراح تسع مرات، والجروح مرة واحدة(ا واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هم

        :على اآلالم والقهر والعذاب، فقال شاكياً إلى الشعر بلوى العمر

  )مجزوء الكامل(     

 شَـــقّي، ُمظلـــُم -مثلمـــا تَـــْدري -قلبـــي! يـــا شـــعُر
 

ــِه  ــراُحفي ــدمُ   الجِ ــا ال ــن مغاوِره ــُر م ــل، يقط  )4(، النُّج
  

، " جروح"كما وردت كلمتا . قلبه الشقي المفعم باآلالم والمآسي الكثيرة فالشابي يشكو للشِّعر حال

  ).13: (للداللة نفسها، لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر إلى المعجم ص" جراح"و
  

                                                 
 .161: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .551: ، ص2، جالُمخّصصابن سيده، ) 2(

 .113: ، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .71: ، صالديوانالشابي، ) 4(
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: األول. أحدهما يدلُّ على نطٍق ُمفهِم، واآلخر على الجراح: الكاف والالم والميم أصالن :كلم

: الُجْرح، والِكالم: الكَلْم: واألصل اآلخر. هو كليمي إذا كلمك أو كلَّمتهكلّمته ُأكلِّمه تكليماً و

  .)1(الجراحات أكلَْم كلوٌم أيضاً ورجل كليٌم وقوٌم كَلْمى، أي جرحى
  

) كليم مرتين، الكلوم ست مرات، ومكلوم مرة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي 

 )المتقارب(                    :عذاب، فقال مخاطباً الزنبقة اآلدميةلداللة واحدة هي اآلالم والجراح وال

ــو    ــذي الكُل ــّي ه ــرتْ ف ــد فّج  فق
 

ــك    ــك تل ــرتْ في ــا فج ــومَم كم  )2(الكل
  

فالشاعر جعل من جمال الشعر هنا بقوة العاطفة والمشاركة اإلنسانية الحارة، حيث تتعانق جراح 

  .)3(الدمعة في تواصل بكاء العزاءالمتعبين في األرض، كمثل ما تمتزج الدمعة ب

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر (كما وردت الكلمات المذكورة سابقاً وتكرارها للداللة نفسها، 

  ).55: للمعجم ص

نالحظ من خالل ما سبق أن هذين األصلين يعودان إلى معنى عام واحد هو اآلالم والجراح، 

إلى االمتعاض واأللم والكَلْم هو الُجْرح، ومن هنا  فالَجْرح يعني الطعن، ويعني الشتم المؤدي

  ".ألفاظ الجراح"ُأدرج هذان األصالن تحت عنوان 
  

  

  ألفاظ الحسرة والندم: المجموعة الخامسة واألربعون
  

  .استخدم الشابي في هذا العنوان مشتقات عدة، تعود إلى أصلين هما، ضيع وندم
 

والمضيعة بكسر . هلك: ع الشيُء يضيُع َضْيَعة وضياعاًضا. اإلهمال: الّضْيَعةُ والضَّياع :ضيع

ومات ِضيعةً وَضيعاً وَضياعاً أي غير . الضاد من الضياع واإلطِّراح والهوان كأنه فيه ضائع

  .)4(ُمفتَقَد

أضعتم مرة، ضاع مرة، ضائع مرة، الضائعة (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي 

لم، فقال متألماً على مجد بالده المفقود بسبب جهل الناس وإتباعهم في سياق الحسرة واأل) مرة

  )المجتث(                                                                  :أفكار المستعمرين

ــْعتُْم ــارا    أَضـ ــاة فخـ ــادوا الحيـ ــومٍ شـ ــَد قـ  )5(مجـ
 

  
                                                 

 .131: ، ص5، جةمقاييس اللغابن فارس، ) 1(

 .70: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .291: ، ص1إميل كبها، الحاشية، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 3(

 .76: ، ص9، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .46: ، صالديوانالشابي، ) 5(
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  )مجزوء الرمل(       :للداللة نفسها فقال" الضائعة"وفي سياق آخر استخدم كلمة 

ــِة مشـــبوباً صـــداه   فتهـــاوى ُمْضـــَرَم الغلّـ

ــاة   ــد الحيــــ ــائعهألغاريــــ  الضَّــــ
  

ــا  )1(ولُغاهــــــــــــــــــــــ
  

فالشاعر يصف قلبه الذي سقط وتهاوى حنيناً وعطشاً لسماع الشعر الذي يكشف له عن أسرار 

  ).39: ُينظَر للمعجم ص" ضائع"لالطالع على كلمة . (السعادة المفقودة في هذه الحياة

والنََّدُم .)2(النون والدال والميم كلمة تدلَّ على تَفَكُّنٍ لشيء قد كان، يقال نِدم عليه نََدماً ونَدامة :ندم

أي نادم ُمْهتمُّ وجمعُه نَدامى َسَدامى : والنَّدامة واحد وندم فالن فهو نادم ساِدٌم، وهو نَْدمان َسْدماُن

  .)3(وِنداٌم ِسداٌم

لدالالت ) تندم مرتين، الندم مرة، الندامة مرة(صل مشتقات عدة هي واستخدم الشابي من هذا األ

  )مجزوء الكامل( :في سياق التحذير والتنبيه، فقال) تندم مرتين(حيث ورد الفعل . مختلفة

ــب ــا قلـ ــاء  ! يـ ــَك بالفضـ ــكْب دموَعـ ــَدمِال تسـ  فَتَنـ
 

 )4(فعلــــى ابِتَســــاَمات الفضــــاِء قََســــاوةُ المــــتهكّمِ
  

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم (مرة واحدة للداللة نفسها،  كما ورد هذا الفعل

 )الطويل(                                    :، فقال محذراً المستعمر)63:ص

ــذَْر أْمِســه  إلــى حيــث تجنــي كفّــه َب
 

 )5(َينْــَدُموُمــزدرُع األوجــاع ال بــد    

سياق الحزن واألسى واألسف،  في) الندم مرة، والندامة مرة(وفي سياق آخر وردت كل من 

  )مجزوء الكامل(                                                           :فقال مخاطباً نفسه

 مــاذا جنيــت مــن الحيــاة ومــن تجــارب الــدهورْ      
 

 )6(واألســــى والــــدمعِ الغزيــــْر؟ النَّدامــــِةغيــــَر 
  

يكسب منها سوى األسى والسدم فالشاعر يتساءل عن ضياع السعادة في هذا الوجود، فهو لم 

  ).62: ُينظَر للمعجم ص(وردت للداللة نفسها، " ندم"نالحظ أن كلمة . والكآبة والدمع الغزير

                                                 
 .104: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .411: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 2(

 .207: ، ص4يدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، جالفراه) 3(

 .72: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .78: المصدر السابق، ص) 5(

 .202: المصدر السابق، ص) 6(
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نالحظ أن الشابي كان يندم في بعض األحيان على إظهار ضعفه، ويتحسر حيناً آخر على نفسه 

أسقط في شعره بعضاً من التي ُمنيت بالمصائب، وعلى شعبه التي حلّت به مآسي االستعمار، ف

  "الحسرة والندم"األلفاظ التي تُعبر عن ذلك، جمعناها داخل مجموعة واحدة باسم 

  ألفاظ المرارة: المجموعة السادسة واألربعون
زعف، (استخدم الشابي في هذا العنوان ألفاظاً عدة، تعود إلى أربعة أصول وهذه األصول هي 

  ).وصوب، وعلقم، ومرر
  

وَزَعفَه َيْزَعفُه ُزعفاً . شديد، وقيل الموت الزُّعاف الوَحيُّ: وُزعاف وُزؤاف موت ُزعافٌ :زعف

القاِتل من : أقَْصَعتُْه، وسٌم ُزعافٌ، والُمْزِعفُ: وقد أْزَعفَتُْه. رماه أو َضَرْبه فمات سريعاً: وأْزَعفَه

  .)1(الّسّم

  :وشدة البالء فقال واصفاً الُحبُّمرة واحدة للداللة على المرارة " ُزعافة"واستخدم الشابي كلمة 
  )مجزوء الكامل(                                                                       

 فالُحــــبُّ، فــــي طُغيانــــه، كالســــيل إمــــا َينَْهِمــــْر
 

ــْوتُ   ــد َحَسـ ــُهفلقـ ــتَتَرْ   ُزعافـ ــُه المسـ ــْرتُ منـ  )2(وخََبـ
  

  .يان، حيث تشّرب الشاعر بالءه وُسّمه القاتلفالحب كما يقول الشاعر كالّسيل جارف بطغ

هو شجر : والصَّأُب ُعصارة شجر ُمرٍّ، وقيل. الصَّاُب والسُّلَُع ضربان، من الشجر، ُمرَّان :صوب

إذا اْعتُِصَر خرَج منه كهيئة اللَّبن، وربما نََزت منه نَزِيَّةٌ أي قَطَْرةٌ فتقع في العين كأنها ِشهاب 

  .)3(صرنار، وربما أضعف الب

للداللة على الحزن واأللم " الّصاب"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً مرتين هو 

 )المتقارب(                   :والمرارة، فقال مظهراً سأمه من الحياة

 ســــئمتُ الليــــالي وأوجاعهــــا
 

ــٍق    ــن رحي ــعت م ــا شْعشَ ــاْبوم  )4(بص

لصاب المّر الذي تشمئز منه النفس وتنأى عنه، فالرحيق برائحته المحببة إلى النفس يختلط مع ا" 

خلطتهما الحياة في كأس الشاعر بل هي تمزجهما، وتشعشع الرحيق بالمرض وتفسد عليه عيشته 

وبذلك يحمل التضاد اختالط واقع الشابي ويعكس الموقف الحزين المتألم من الواقع الذي يفسد 

  .)5("عليه ملذات الحياة

  
                                                 

 .32: ، ص7، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .40: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .301: ، ص8، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .80: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .82: ، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت،  )5(
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 )الطويل(       :   لة على األلم الشديد والتعب، فقال مخاطباً المستعمروفي سياق آخر وردت للدال

 إذا ما َسـقاَك الـدَّهُر مـْن كأِسـِه التـي     
  

 )1(َمريـــٌر وَعلْقَـــُم َصـــاٌبقراراتُهـــا  
  

فالشاعر يبشّر المستعمر بأنه سيجني عاقبة ما ارتكب من جرائم ضد شعبه، المرارة واأللم 

  .والبؤس والشدة
  

: شجر الَحنْظَل، لذلك يقال لكل شيء فيه مرارة شديدة، كأنه الَعلْقَم، والعلقمة: لَعلْقَُما :علقم

  .)2(أشدُّ مرارة: والَعلْقَُم . أَمرَّه كأنه جعل فيه العلقم: وَعلَقََم طعامه. المرارة

دة، للداللة على التعب واأللم والشّ" العلقم"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )لالطالع ُينظر البيت السابق(

الميم والراء أصالنِ صحيحان، يدلُّ أحدهما على مضيِّ شيء، مثل مرَّ الشيء يمُّر، إذا  :مرر

واألصل الثاني خالف الحالوة والطِّيب، مثل َأَمرَّ الشَّيُء . انسحاُبه ومضيُّه: مرَّ السحابِ. مضى

  .)3(الهّم والمَرض: واألمّران. ألمرَّينِ، أي شدائد غير طيَِّبةولقيتَ منه ا. ُيِمّر وَمَر، إذا صار مّراً

ُمرَّ مرتين، وُمرَّة ست مرات، ومرارة ثالث : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي

) مرات، ومرير مرتين، واألمر مرة، ومرارة القلب مرة، ومالل ُمّر مرة، وحياة ُمّرة مرة

  .لداللتين مختلفتين

ُمرَّ مرة، وُمرّْ ست مرات، ومرارة ثالث مرات، ومرير مرة واحدة واألمر (دت كل من وقد ور

:للداللة على األلم والحزن واألسى الشديد، فقال مخاطباً اإلله) مرة واحدة، ومرارة القلب مرة
 )الخفيف(                             

ــزن  ــة الح ــى لُّج ــي عل ــتَ أوقَفْتَِن  أن
 

 )4(آِه مـــــــرارةَوجرََّعتنـــــــي  

فالشاعر يخاطب اإلله على معنى العتاب، فهو من أنزله إلى هذه األرض، وهو من كّرهه هذه 

  .الحياة لما فيها من أحزان وآالم قد عذّبت الشاعر وجعلته في أسًى وكآبة دائمة

مرير مرة، مالل ُمّر مرة واحدة، وَمّر مرة واحدة، وحياة ُمّرة (وفي سياق آخر وردت كل من 

 )الكامل(      :لى التعب والقسو والشدة، فقال ُمتألماً لحال الدول التي حكّامها أنصابللداللة ع) مرة

ــلٌ    ــان، ُمكبَّ ــوُع اللّس ــقُّ مقْط  والح
 

 والظُلْـــُم يمـــَرُح ُمـــذَْهَب الجِلْبـــابِ 

 حيـــاٍة ُمـــرٍَّةهـــذا قليـــٌل مـــن 
  

 )5(فـــي دولـــِة األنصـــابِ واأللقـــابِ 
  

                                                 
 .79: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .258: ، ص 10، جلسان العربابن منظور، ) 2(

  .270: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .147:، صالديوانالشابي، ) 4(

 .208:المصدر السابق، ص) 5(
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والبهتان هو سيد الموقف في دولة حكّامها مجرد ألقاب  فالحقّ كما يقول الشاعر مفقود، والظلم

ال "وأنصاب يسيرون خلف المستعمر كالعبيد، بحيث تصبح الحياة قاسية متعبة في نظام منهجه 

  .)1("حق يعلو وال ظُلم ُيعلى

  ).58: لإلطالع على مزيد من تكرار المشتقات جميعاً ُينظَر للمعجم ص(

دة ألفاظ تدور في معنى واحد وإطار عام هو المرارة ومن هذه عندما استعرضنا الديوان لوحظ ع

األلفاظ الزعاف الذي يعني في أحد جوانبه السم المّر المميت، والصاب هو عصارة الشجر المّر، 

والعلقم هو الحنظل المر، أما المّر، فهو العلقم أو المرض الشديد المرير، لذلك ربطنا تلك األلفاظ 

  ).المرارة ظبألفا(عة واحدة ُسميت واالشتقاقات تحت مجمو

  ألفظ التفسُّخ: المجموعة السابعة واألربعون
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى أربعة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في 

سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية، وهذه 

  ).، وصدع، ومزق، وهتكشظي: (األصول هي

. فرقةٌ من القوم: والشَِّظّية. إنما هو الشّظاة: الشَّظية ُعظَْيٌم الزقٌ بالوظيف، وقيل :شظي

  .)2(انشقّ طويالً: وانْشَظى الضِّْرُس. ِشقّةٌ من خَشَبٍة أو َعظْمٍ أو قََصبة: والشَّظّية

) شظّى مرة، شظايا مرتينتشظّى مرة، تت: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

للداللة على الحزن واأللم ) تتشظّى مرة، وشظايا مرة(وقد وردت كل من . لدالالت مختلفة

 )الخفيف(                           :الشديد، فقال

ــهقاتٌ  ــا شــ ــيُد؟ إنَّهــ  واألناشــ
 

ــظَّى  ــدِ    تتش ــبٍ عمي ــلِّ قلْ ــن ك  )3(م
 

ت َيرد فيها البكاء بالتأوه، حيث تتفرق حيث نرى أن األناشيد التي يرددها الشاعر، كأنّها شهقا

  .تلك الشهقات على كل قلب مريض مثله مليء بالهموم والخيبات

للداللة على الحزن واأللم في سياق اليأس ) تشظّى وشظايا(وفي سياق آخر وردت كل من 

  )الخفيف(         :والقنوط، فقال واصفاً قلبه في خطاب روحاني مع اإلله

 بـة داسـت قلبـَي الُمتَْعـَب، الغريـَب، الـواهي      قََدُم اليـأسِ والكآ 
 

 )4(فسـامْح قنوطَـه المتنـاهي   ... ، وتلـك بعـُض شـظاياه   فتشظّى
  

                                                 
 .52:، ص1كبها، ج إميل: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 1(

 .333: ، ص2، جالعينالفراهيدي، الخليل بن أحمد، ) 2(

 .159:، صالديوانالشابي، ) 3(

 .148:المصدر السابق، ص) 4(
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فاليأس والكآبة أصابت قلب الشاعر المتعب البائس، فتقطّع ألماً وحزناً، حيث يطلب من اهللا أن 

  ).33: ر للمعجم صلالطالع على مزيد من تكرار هذه المفردات ُينظَ. (يسامح قنوطه الالمحدود
  

وَصَدَع . الشَّقُّ في الشيِء الصُّلبِ كالزُّجاجِة والحائِط وغيرهما، وجمعه ُصُدع: الصَّْدُع :صدع

  .)1(شَقَّه بنصفين: الشيء َيْصَدُعه َصْدعاً وَصدََّعَه فانَْصَدَع وتََصدََّع

ديوان للداللة على أربع مرات في ال) صدوع(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

    :الضلوع، في سياق الحزن واأللم الشديد، فقال مشتكياً من الحياة المطلولة بالدموع

 )المجتث( 

ــبٍ  ــامِة قلـــ ــا البتســـ  يـــ
 

ــهْ   ــٍة بدموعــــــ  مطلولــــــ

ــق إال   ــم تبــ ــتْ، فلــ  غاضــ
  

 )2(صــــدوعْهالــــدموُع بــــيَن   
  

موع حبيسة القلب، تصرخ فالشاعر يتعجب من ابتسامة القلب المبللة بالدموع، حيث بقيت تلك الد

  .بين ضلوعه تحاول الخروج لتريح ألم الشاعر وعذابه

  ).35: لالطالع ُينظَر للمعجم ص(كما وردت هذه المفردة للداللة نفسها ثالث مرات، 

. الميم والزاء والقاف أصٌل صحيح يدلُّ على تمزُّق في شَيء وَمَزقه َيْمزِقُه، مزَّقَه يمزِّقه :مزق

وَمَزق الطائر . سريعةٌ جداً يكاد يتمزق عنها جِلُدها: الثّوب الممزوق، وناقةٌ ِمزاقٌ قطاع: والمَزق

  .)3(فمّزقتهم فتمزَّقوا: ومزَّقت القوم. رمى به: بذَْرِقِه

مّزق اثنتي عشرة مرة، وممّزقة مرة، : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

  .لدالالت مختلفة) وممّزق مرتين

في سياق الحزن واأللم واألسى الشديد، ) مّزق عشر مرات، وممّزق مرتين(كل من  فقد وردت

 )الخفيف(                .فقال مخاطباً نفسه واصفاً قسوة الحياة وصعوبتها

ــدٌ   ــٌب عنيـ ــائٌع وقلـ ــٌل ضـ  أمـ
 

ــُه  ــَعقاتُ  مّزقَتْـ ــوُب والّصـ  )4(الخطـ

يا التي قطّعت أوصالها المصائب فالشاعر يتغنّى بآالمه النفسية، إذ فُقد األمل في هذه الدن

  .والخطوب

  ).59: لالطالع على مزيد من تكرار هذه المفردات ُينظَر للمعجم ص(

لوال (في سياق القسوة والشدة، فقال في قصيدة ) مّزق مرتين(وفي إطار آخر ورد الفعل 

                        ):الخطوب

                                                 
  .211: ، ص8، جلسان العربابن منظور، ) 1(

  .116: ، صالديوانالشابي، ) 2(

  .318: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .101:، صالديوانالشابي، ) 4(
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 )الخفيف( 

ــوٌب   ــوال خطُ ــيول ــا َمّزقًَتِْن  ِنُيوبه
 

ــُروشــدتْ ع  ــا الُحْم ــي مخالُبه ــى قلب  )1(ل

فالشاعر يشبه المصائب بحيوان مفترس، قد مّزقت أنيابها جسمه، كناية عن قسوة الحياة 

  .المحفوفة بالمخاطر، حيث تعصف به من كل َحْدبٍ وصوب

  :في سياق التعب واإلعياء، فقال مخاطباً الشاعر نفسه) ممزق األقدام(وجاءت كلمة 
  )مجزوء الكامل(                                                                       

 وأرى ابـــَن آَدَم ســـائراً إلـــى رحلَـــِة الُعُمـــرِ القصـــيْر
 

ــريرْ  ــيخ الضـ ــوْعَر، كالشّـ ــاِة الـ ــَل الحيـ ــلّقاً َجَبـ  متسـ
  

 )2(األقـــدامِ، ُمغَْبـــرَّ الشـــعوْر ُمَمـــّزقَدامـــي األكُـــفِّ، 
  

وتعب دائم، فهو يشق الجبال الوعرة والصخور الّصلبة، إذ يلحق فالشابي يرى ابن آدم في عناٍء 

  .به الكثير من األذى، واالضطراب في سبيل العيش
  

الفضيحة، ورجل ُمتَْهِتٌك وُمتََهتٌِّك : خَْرقُ السِّتْر عما وراءه، واالسم الُهتْكة، والَهتيكةُ: الَهتُْك :هتَك

  .)3(ه عن عورتهال ُيبالي َأن ُيْهتَك ِستُْر: وُمْستَهِتْك

مرة واحدة في الديوان للداللة على فقدان ) هتك(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً 

  )الكامل(                  :اآلمال وتحطيم المشاعر وكسر الطموح، فقال مخاطباً الموت

ــرِه،     ــوذُ بغي ــْرحاً، ال أل ــدمتَ ص ــتَوه ــتْري وهتك  )4(ِس
 

لذي خطف والده وأنهاه من الحياة، كالذي هدم بناًء ضخماً كان يأوي إليه فالشاعر َيُعّد الموت ا

  .صاحبه، حيث أصبح مكشوف الستر، ُمهّدم العزة واألنفة

َمْن يقرأ ديوان الشابي ويتفحصه بدقة وعناية، يجد فيه نزعة الحزن واأللم التي تشق قلبه وتفسخ 

ه وسرق بسمته، وجعل حياته ألماً ضلوعه وتمزق مشاعره لما حظي به من مرضٍ حطّم حيات

وبؤساً، إضافة إلى الموت الذي سرق والده منه وتركه وحيداً يصول ويجول ويحاول سد رمق 

عائلته الفقيرة، فكان ذلك كاٍف لتشظي قلب الشاعر، وتهتك مشاعره، فعمدنا إلى جمع األلفاظ 

عد ما وجدناها تدور في فلك ب) التفّسخ(والمشتقات التي تُعّبر عن ذلك، تحت عنوان واحد هو 

  .التشقق والتفّسخ

                                                 
 .61:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .201:المصدر السابق، ص) 2(

  .19: ، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .143:، صالديوانالشابي، ) 4(
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  ألفاظ الجمود والخمود: المجموعة الثامنة واألربعون
  

اكتسب بعضـها دالالت  . استخدم الشابي في هذه المجموعة ألفاظاً عدة، تعود إلى خمسة أصول

  ).جثم، وجمد، وخمد، وركد، وطفأ: (جديدة هي
  

: لِخشْف واألرنب َيْجِثُم وَيْجثَُم َجثْماً وجثُوماً، فهـو جـاثم  جثَم اإلنسان والطائُر والنعامة وا : جثم

البارك على رجليه كما يجِثم الطير عندما يصيبه : والجاثم. لَزِم مكانه فلم َيْبرح أي تَلبَّد باألرض

  .)1(العذاب، فيموت

حماة في سياق التحريض واالستنهاض، فقال داعياً ) جاثم(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الطويل(                       :الدين إلى االبتعاد عن الخرافات

 أِفيقُـــوا، وُهّبـــوا َهبَّـــةً َضـــْيغَِمَية
 

 )2(َجـاِثمُ وال تُحجِموا، فالموتُ فـي الُجـْبن    

فالشاعر يدعو حماة الدين إلى الصحوة، وعدم الجبن والخنوع، ألن الخنوع والجبن موت قـابع  

تعني رابض أو قابع، لكنها خالل الـنص اكتسـبت   ) جاثم(كلمة  في نفوس الناس، لذلك نرى أن

  .داللة جديدة هي التحريض من أجل الخروج من حالة الجبن الساكن في النفوس
  

: الظاهُر، والجاِمـدُ : والذائُب. لَك جاِمُد هذا المال وذائُبه: ويقال. َجَمَد الماُء يْجُمُد ُجُموداً  :جمد

قَليل الدمع، وسـنة  : وجامد العين. أي وجب وظهر: ِلفالنٍ عليَك َحقٌّ ويقال ذاَب. الغائب الباطُن

  .)3(قّل خيرهم وبخلو: وأجمد القوم. ال كأل فيها وال خصب: جامدة

). جمد مرة، جامد مرتين، وجمـود مـرتين  : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي

للداللة على العجز وعدم المقدرة، ) تينجمد مرة، وجامدة مر(لدالالت مختلفة، إذ وردت كل من 

  )مجزوء الكامل(                    :فقال

ــد  ــَل قـــ ــر أنَّ اللَّيـــ  غيـــ
 

ــوداً    ــلَّ َركُـــ ــداًظـــ  َجاِمـــ

ــديرِ ــامتاً مثـــــل غَـــ  صـــ
  

ــرِ دون صــــــــدى   القفْــــــ
  

فالليل ظل صامتاً راكداً بال رجع، وما صمتُه وركوده في النهاية إالّ صمت وركـود الشـاعر   "

  .)4("إنه الشعر. قة األشياء، والمواجهة بعقم المحاولة الشتفاف جوهر الوجودالعاجز عن تبّين حقي

للمعجم  ُينظَرلإلطالع . (للداللة نفسها) جامد(للداللة نفسها، كما تكررت كلمة ) جمد(وورد الفعل 

  ).14: ص

                                                 
  .7: ، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .161: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .257: ، ص1، جالعينالفراهيدي، الخليل بن أحمد، ) 3(

 .249: ، ص1إميل كبها، الحاشية، ج: ، تحقيقالكاملة األعمالالشابي، ) 4(
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  :مرتين في إطار الحزن واالنكماش، فقال مخاطباً الشعر) الجمود(وفي سياٍق آخر وردت كلمة 
  )الخفيف(

ــينٍ  ــن حن ــبِْيَبِتي م ــي شَ ــا ِف ــَك م  فْي
 

 )1(وجمــــوِدوشــــجونٍ، وبهجــــٍة،  

فالشاعر يخاطب الشعر بأنه قطعة من فؤاده ووجوده، يحمل حنين خواطره، من حيث أفراحهـا  

للمعجـم   ُينظَـر لالطالع على مزيد من ذلك (وتكررت هذه المفردة للداللة نفسها، . )2(وأحزانها

  ).14 :ص
  

خمدت الناُر خُموداً إذا . خاء والميم والدال أصٌل واحد، يدلُّ على سكونِ الحركة والسُّقوطال :خَمد

  .)3(خََمَد: ويقال للمغمى عليه. وخََمَدت الُحمَّى إذا سكن وَهُجها. سكَن لَهُبها

لداللتين مختلفتين، حيـث  ) يخمد مرة، وخمود مرة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

للداللة على انطفاء سحر الطبيعة وزوال وهج وردها البراق، فقال الشـاعر  ) يخمد(فعل ورد ال

  )المتقارب(                           :متسائالً

ــمّ  ــاِة الِخضـ ــّم الحيـ  فينضـــب يـ
 

 )4(روُح الربيـــعِ الولـــودْ  ويخمـــُد 

ـ   ي فالشاعر يتساَءل عن صور العفاء والنضوب الذي ُمني بها هذا الوجود، بحوارات داخليـة ف

وهذا يكشف . نفسه، حتى أصبح اإلنسان يرى ما في الطبيعة من جمال دون معنى أو متعة للعين

بدوره عن عمق اإلحساس بالمأساة التي يشعر بها الشابي داخل هذا الوجود، وفي سـياق آخـر   

في سياق فقدان المشاعر واألحاسيس، فقال حين كانت أفكـار الشـاعر ال   ) جمود(وردت كلمة 

لحاح عليه باألسئلة المرهفة حين كان يناجي روح الفيلسوف التي حسبها مـا زالـت   تنبري في إ

  )المتقارب(                         :قريبة منه

ــين  ــوسِ الحن ــي النف ــي ف ــل ينْطَِف  وه
 

ــي   ــواقنا فـ ــبُح أشـ ــوْدوتصـ  )5(خمـ

. أي بال إحساس) تصبح أشواقنا في خمود(الخمود هو السكون وعدم الحركة، وهنا يقصد بقوله 

عندما يصبح اإلنسان دون شوق وحنين، يعني ذلك موت المشاعر واألحاسيس، وبالتالي يـؤدي  ف

  .ذلك لفقد كرامته وامتهانه
  

                                                 
 .134: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .46: ، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 2(

 .215: ، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .191: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .194: المصدر السابق، ص) 5(
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وركَـد  . وَركَدِت الرِّيُح. َسكََن: يقال َركََد الماء. الراء والكاف والدال أصٌل يدلُّ على ُسكون :ركد

  .)1(سكنوا وهدأوا: القوم

للداللة على الخمـود  ) راكد مرة، وركود مرتين: (ل مشتقين هماواستخدم الشابي من هذا األص

  )الرَّمل(                       :واصفاً حالته الحزينة) راكداً(والجمود، فقال مستخدماً 

 األلحـــاْن راكـــَدســـاكتاً مثـــَل جميـــعِ الكائنـــاتْ 

 )2(هـــائٌم قلبـــي بأعمـــاِق الحيـــاةْ تائـــٌه، حيـــراْن
  

خمود ألحانه وشعره، راجع إلى انصياع حياته للقدر، ُمنجـّراً فـي   نالحظ أن سكوت الشاعر و

للداللـة نفسـها،   " ركـود "للداللة نفسها، وتكررت كلمة " راكد"كما وردت كلمة . مواكب الحياة

  ).26: (لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر إلى المعجم ص
  

والنار إذا سكن لهبها وجمُرها فهـي  . اذهب لَهُبه: طَِفَئت النار تطفُأ طَفًْأ وطَفُوءاً وانطفأت: طفأ

  .)3(خامدة، وإذا سكن لهبها وَبرد جمرها فهي هامدة وطافئة

لـدالالت مختلفـة،   ) انطفأ مرة، وينطفئ مرتين: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

للداللة على الحزن ومرارة األسى، فقـال مخاطبـاً القلـب اإلنسـاني     ) انطفأ(حيث ورد الفعل 

  )البسيط(                       :لمترّجح بين خيبات الحياةا

 انطَفَـَأتْيا قلُب كم فيَك مـن قبـرٍ قـد    
 

ــّرُمم   ــه ال ــّجتْ تَحتَ ــاة وض ــه الحي  )4(في

فالشاعر يعجب لما في قلبه من أسرار كبيرة، حيث أن لكل سرٍّ كفيل بأن يجعل حيـاة اإلنسـان   

  .ستمراربائسة مفعمة بالمآسي، جامدة غير قادرة على اال

للداللة على االندثار واإلّمحاء في سياق الحـزن واألسـى،   ) ينطفئ(وفي سياق آخر ورد الفعل 

  )المتقارب(                     :فقالت الغاب على لسان الشاعر

 يجــيءُّ الشِّــتاُء ِشــتاُء الضَّــباب   
 

ــر    ــتاُء المطـ ــوجِ، شـ ــتاُء الثُّلـ  شـ

ــُئ ــونِ  فََينْطَف ــحُر الغُُص ــحُر ِس  الّس
  

ــحُر  ــرْ   َوِس ــْحُر الثََّم ــورِ، َوِس  )5(الزُّه
  

فالغاب روى على سمع الشاعر حكاية الفصول، حيث الشتاء الماحق ال يستبقي من سحر الطبيعة 

  .شيئاً، حيث يفني الجميع، ويزول كل منظرٍ جميل

  

                                                 
  .433: ، ص2، جغةمقاييس اللابن فارس، ) 1(

  .48: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .124: ، ص9، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .153: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .119:المصدر السابق، ص) 5(
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  ).40:للمعجم ص ُينظَرلالطالع على مزيد من ذلك (وتكرر هذا الفعل للداللة نفسها مرة واحدة، 

ظ خالل ما سبق أن الشاعر كان يائساً في بعض األحيان من شعبه الذي َجُمد وتقاعس عـن  نالح

مقاومة االحتالل، إضافة إلى هزيمة الحب التي تعّرض لها، وانطفاء سحر الحياة فـي عينيـه،   

فغلب عليه الهم والغم، فأصبح يرى كل ما في الطبيعة من جمال دون معنى، إذ خمدت ألحانـه  

منجّراً خلفه، فقْمتُ بالتقاط األلفاظ التي تُعّبر عن هذا الجمـود، وحصـرتها فـي     وانصاع للقدر

  .خمسة أصول، تعود إلى معنى عام هو الركود والخمود
  

  ألفاظ العيب: المجموعة التاسعة واألربعون
  

استخدم الشابي في هذا العنوان عدة ألفاظ، تعود إلى أربعة أصـول، اكتسـب بعضـها دالالت    

ثلب، ودنس، وذمـم،  : (ي بعضها اآلخر لداللتها المعجمية العامة، وهذه األصول هيجديدة، وبق

  ).ونكد

شدَّة اللَّـوْم واَألخْـذُ   : الثَّلًْب. الَمه وعاَبه وَصرَّح بالعيب وقال فيه وتَنَقََّصه: ثَلََبه َيثِْلُبه ثَلْباً: ثلب

  .)1(َمِعيٌب: وَرجٌل ِثِلٌب وثَِلٌب. الُعُيوُب: والمثاِلُب. باللّسان، وهو الِمثْلَُب َيْجري في الُعقُوباِت

في سياق اإلحباط وهـدِّ النفـوس أو   ) الثالّب: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو

  )الكامل(           :تثبيطها، فقال الشاعر بلسان الثعبان الذي يمثل أو يرمز إلى قوى الشر والهيمنة

ــر،    ــّر المثرث ــا الِغ ــا أيه ــيي  إنّن
 

ــك    ــورة جهلـ ــي لثـ ــثالّبأرثـ  )2(الـ

تحاول أن تثبط إرادة الشاعر الشحرور، فتتهمه بالجهل، بمـا يصـدر   ) القوى المهيمنة(فالثعبان 

عنه من أفكار ثورية معيبة، فيها الكثير من الخسارة، فهو إنسان ال زال ِغّراً ال خبرة لـه فـي   

  .الحياة

اتَّسـخَ،  : ونحوه حتى في األخالق، والجمع أدناس، وتََدنََّسلَطخُ الوسخ : الدَّنُس في الثياب :دنس

وَدنََّس الرجُل ِعرَضه . الَوَسخُ، ورجل َدِنُس المروَءِة، واالسم الدَّنَُس: وَدنََّسه غيره تَدنيساً، الدَّنُس

  .)3(إذا فعل ما َيشينُه

، للداللة على المفاسد )ةتدنّس مرتين، وُمَدنّساً مر: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

  )الكامل(        :واألعمال المعيبة المشينة، فقال متغنياً بحياة الغاب في الطبيعة

 وأعــيشُ عيشـــةَ زاهــٍد ُمتَنَسِّـــكٍ  
 

ــا إن   ــُهمـ ــذامِ  تُدنّْسـ ــاة بـ  )4(الحيـ

                                                 
 .31: ، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .249: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .308: ، ص5، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .166:، صالديوانالشابي، ) 4(
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فالشاعر يتمنى أن يعيش عيشة الشعراء منفرداً في الطبيعة، هاجراً الناس للتنّسك طالما لم تطـأ  

  .، بعيداً عن أفكارهم وانحالالتهم المعيبة)الغاب(قدامهم هناك أ

لالطـالع علـى   (وجاءت كلمة ُمّدنس للداللة نفسها، وكذلك تكررت هذه المفردة للداللة نفسها، 

  ).23: للمعجم ص ُينظَرمزيد من ذلك 
  

: العيب وذَميمـةٌ : والذَّامُّ، والذاُم. ٌم وذَمٌّذَمَُّه َيذُمُّه ذَّماً وَمذَمَّةً، فهو َمذُْمو. نقيض المدح: الذَُّم :ذََمَم

وقيل قد يجوز أن يعني به الغزيـرة  . هي الغَزيرة، فهي من األضداد: قليل الماء ألنها تُذَمُّ، وقيل

  .)1(وبه ذَميمةٌ أي علة من َزمانة أو آفة تمنعه الخروج. والقليلة الماء أي قليلة كثير

لداللتين مختلفتـين، حيـث   ) ذام مرة، وذميم مرة(ين هما واستخدم الشابي من هذا األصل مشتق

  )الكامل(             :للداللة على المفاسد والمعايب فقال متغنياً بحياة الطبيعة) ذام(جاءت كلمة 

 وأعــيشُ عيشـــةَ زاهــٍد ُمتَنَسِّـــكٍ  
 

ــا إن   ــُهمـ ــذامِ  تُدنّْسـ ــاة بـ  )2(الحيـ

  .مية العامةحيث لم تخرج هذه المفردة عن إطار الداللة المعج

في سياق المرارة الشديدة، فقال واصفاً قلب األم تجاه ولدها ) ذميم(وفي سياق آخر استخدم كلمة 

  )الكامل(                                :المفقود

 وذَميِمهــاوُيــراك فــي ُصــَور الطبيعــة ُحلْوِهــا،     

ــا    ــا، وَعظيِمهـ ــا، وَحقيرِهـ ــا، وَبهيجِهـ  )3(وَحزيِنهـ
  

ولدها خياِلها فهي تراه في كل مظاهر الطبيعة، الحلوة والجميلة، المريـرة  فاألم ال تفارق صورة 

  .القبيحة، والمفرحة والحزينة

وكل شيء جّر على صاحبه شَّراً، . الشُّْؤُم واللُّْؤُم، نَِكَد نَكَداً، فهو نَِكٌد ونَكٌَد ونكٌْد وأنكَُد: النَّكََد :نكد

قَليََّل العطاء : ونَِكَد الرجُل نَكَداً. اشتّد: َينْكَُد نَكَداً. عيشهم بالكسر ونَِكَد. فهو نَكٌَد وصاحبه أنكَُد نَِكٌد

ويقال نُِكَد الرجُل، فهو َمنْكُود، إذا كَثَُر ُسؤاله . عطاء َمنْكُود أي نَْزر قليل: ويقال. أو لم ُيْعطَ الّبتَّة

  .)4(َعِسٌر: وقلَّ خيره، ورجل نَِكد

للداللـة علـى الشـدَّة    ) النِّكد مرة، والمنكود مرة: (شتقين هماواستخدم الشابي من هذا األصل م

  )الكامل(            :واإلضناء، فقال مخاطباً الموت

ــِه،    ــقيِّ بعيش ــن الش ــَوّد م ــاذا تَ ــدِِم ــرِّ؟النَِّك  )5(، الُمِض
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تعني قليل العطاء أو الخير، ولكن هنا عّبرت عن الشّدة والبؤس الذي َيمُّر به الشاعر في : فالنِّكد

هذه الحياة، خاصة بعد وفاة والده، فهو يسأله ما الذي يبغيه منه وهو على ما هو عليه من شـدة  

  .وشقاء، وعناء

  ).63: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم ص(للداللة نفسها، ) المنكود(ووردت 

العبقري كان الشاعر ُيعيب سياسة الدول االستعمارية تجاه الشعوب الضعيفة، من خالل مظهرها 

كما كان . التجملي الذي تحاول به إخفاء ما تضمره من االستيالء على ثروات الشعوب الضعيفة

يوجه النقد للمجتمع الذي يسود بعض قطاعاته الفساد حاثاً إياهم إلى العمل للخروج مـن بـراثن   

ذي ال هذا الفساد إلى حضارة النور، لكنه كان يتعرض في بعض المواقف للمجابهة من الشعب ال

يستمع للنصيحة، فيصاب باإلحباط، فيحاول التخلص من ذلك بهجر المجتمع إلى الطبيعة ليعيش 

  .عيشة البسيط الزاهد الذي يريحه من عنائه وتعبه

ومن المالحظ خالل قراءتنا للديوان وجود بعض األلفاظ التي تعّبر عن هذه العيوب التي ينتقـد  

) ثلب، ودنس، وذمم، ونكد: (تعود إلى أربعة أصول هي بها الشاعر شعبه ومجتمعه، إذ وجدناها

  .تدور في معنى واحد هو العيب والذم لذلك أطلق على هذه األصول وما اشتق منها بألفاظ العيب

  ألفاظ الشتائم والسُّباب: المجموعة الخمسون
ظ فـي  استخدم الشابي في هذا العنوان عدة ألفاظ، تعود إلى خمسة أصول، وقد جاءت هذه األلفا

سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللتـه المعجميـة، وهـذه    

  ).تفه، وسبب، وشتم، ولحى، ولعن: (األصول هي
  

. )1(التاء والفاء والهاء أصٌل واحٌد، وهو ِقلَّةُ الشيء، يقال تفه الشَّيُء فهـو تاِفـه، إذا قَـلَّ    :تفه

قيل يا رسول اهللا وما الرَُّويبِْضة؟ : (وفي الحديث. )2(الخسيس القليل الحقير اليسير، وقيل: والتافُه

  .)3()الرجل التافُه َيتكلّم في َأمر العامة: فقال

للداللة على الـتهكم واالحتقـار، فقـال    ) تافه(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )الخفيف(                      :مشتكياً لإلله بنفسٍ ملتهبة

 لمنايـــا تغتـــال أشْـــهى أمـــانّيبا
 

 وتَــــذوَي َمحــــاجِري، َوِشــــفَاهي 
 

 فــإذا مــن ُأحــبُّ َحفْنَــةُ تُــْربٍ    
  

ــٍه  ــاه   تافـ ــبٍ وجبـ ــن ترائـ  )4(مـ
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فالمرض شرٌّ بذاته، فهو الموت الذي يغتال أماني الحياة، ُيصيب األحداق والشـفاه والترائـب   "

ا بال ماضٍ، لم يخفق فيها قلب وتنعم بهـا  والجباه، فإذا هي حفنة من التراب الهامد، الفاجع، كأنه

  .)1("حياة

: شتمه والسُّبَّة: قَطَعه، وقيل هو الشَّتْم وهو مصدر َسبَّه َيسبُّه َسّباً: َسبَّه َسّباً: القّطُْع: السَّبُّ :سبب

  .)2(ورجل ُسبَّة أي َيُسبُّه الناس؛ وُسَبَبة أي َيُسبُّ الناَس. العار

مرتين للداللة على السخرية واالحتقار، فقـال محـاوالً   ) ُسبَّة(صل واستخدم الشاعر من هذا األ

  )المجتث(                       :استنهاض هّمة الشعب الراقد

ــذّلُّ  ــّبةُوالـــ ــارٍ ُســـ  عـــ
 

 )3(!ال َيْرتَضـــــــيِه الكـــــــراْم 

وتكـررت هـذه   . فالشاعر َيُعّد الخنوع والذُّل مهانة وعاراً ال يرضاه أصحاب النخوة والكـرام 

  ).29: لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم ص(ة مرة واحدة للداللة نفسها، المفرد

والشَّـِتيُم  . السَّبُّ شَِتِمه َيشِْتُمه شَتْماً فهو َمشْتُوم: والشَّتُْم. قبيح الكالم وليس فيه قَذْفٌ: الشَّتُْم :شتم

  .ُء الخُلُِقالسَّيِّ: والشُّتامةُ أيضاً. القبيح الوجه: والشُّتام والشُّتامةُ

جمع شتيمة مرتين للداللة على الُسباب واألذية، ) الشتائم(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً 

  )الخفيف(                       :فقال مشتكياً من ظلم الناس

ــالحقّ    ــاسِ ب ــاَء للن ــد ج ــّي ق  ونب
 

ــه    ــالوا لـ ــتَاِئَمفكـ ــيالً الشَّـ  )4(كـ
 

أن يصلح شعبه ويرشدهم إلى طريق الحـق، فـألقوه    فالشاعر ربما يقصد نفسه، إذ حاول كثيراً

  .بسيلٍ كثير من األذى والشتائم التي كانوا يتخّيروها ويستحسنوها، من أجل إلصاقها به

  ).31: لالطالع على تكرار هذه المفردة التي ُينظَر للمعجم ص(

الُمالوَمـة  : والُمالحاة. ه وَعنَّفهالمه وشتم: ولحا الرجَل َيلْحاه لَْحياً. شَتََمه: لَحا الرجَل لَْحواً :لحو

  .)5(اللَّعن وقيل الَعذْل: واللِّحاء. والُمباغضة

مرتين بمعنى اللّعنة في سياق استثارة الهمم واحتقار كـل  ) لحى(استخدم الشابي من هذا األصل 

  )الطويل(                         :من ال يقاوم الظلم

ــى ــةٌ  لح ــتثرُه حمي ــم َيْس ــْن ل  اُهللا َم
 

 ِه، إن داهمتْـــُه العظـــائُمعلـــى دينـــ 

ــى ــُهم  لح ــالوا بِأْس ــم ُيب ــاً، ل  اُهللا قوم
  

ــالمُ   ــِة ظـ ــَو الديانـ ــّوبها نَحـ  )6(ُيصـ
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حيث ذكـر  . فالشاعر يلعن كل من ليس لديه حمّية على دينه، وكل من ال يدافع ضّد سهام الظلم

ا من الزوايا التي تعمـق  بعد أن أكثرو. اتّخذ رجال الدين من السكونّية رديفاً للتعبُّد"ذلك بعد أن 

  .)1("الفرقة بدالً من التألب مع الحق على الباطل
  

أبْيتَ أيُّها الملك : كلمةٌ كانت العرب تُّحيِّي بها ُملوكها في الجاهلية، تقول للملك: أبيتَ اللَّْعَن :لعن

واإلبعاُد مـن اهللا، ومـن   اإلْبعاُد والطَّْرد من الخير، وقيل الطَّرد : واللَّعُن. أن تأتي ما تُلَْعُن عليه

. طـرده وأبعـده  : ولََعنه َيلَْعنه لعنـاً . الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء، واللَّْعنةُ االسم، والجمع ِلعاٌن ولََعناتٌ

الذي َيلَْعنه كل أحد، وقيل الَمشْتُوم الُمَسبَُّب، وقيل هو الشيطان الذي ُأبِعَد مـن رحمـة   : واللَّعين

  .)2(اهللا

ألَعُن مرة واحدة، ولعين مرة واحدة، ولعنـة  : (ن هذا األصل مشتقات عدة هيواستخدم الشابي م

  .لدالالت مختلفة) خمس مرات، وملعونٍة مرة واحدة

للداللة على السباب والشتم والذّم المكـروه  ) لعنة أربع مرات، ولعين مرة واحدة(إذ ورد كلٌّ من 

  )الخفيف(                           :البغيض، فقال يشتكي ظلم الناس

ــُن  ــبَح الُحْسـ ــةًأصـ ــُبطُلعنـ  ، تَهـ
 

ــا    ــا، وذَووَه ــوي أبناُؤه  )3(األْرَض، لُيغْ

الفتيات الجميالت اللواتي حافظن على شرفهّن، لكن ومع ذلـك لـم   ) الُحسن(فالشاعر يقصد بـ 

  .يسلمن من أذى الناس الذين دنسوا طريقهن بالعار، وألبسوهن لباس الشتيمة والذل

  ).56: ُينظَر للمعجم ص) لعين(من تكرار هذه المفردة، وكذلك كلمة  لالطالع على مزيد(

بمعنى الُبعد والطرد في سـياق شـد العزيمـة وذمِّ عـديمي     ) ألَعْن(وفي سياق آخر ورد الفعل 

  )المتقارب(                   :الطموح، فقال حاثاً شعبه على النهضة

 َمــْن ال ُيماِشــي الّزمــانَ   وألَعــُن
 

 )4(شِ َعـــْيشِ الَحَجـــْرَويقْنَـــُع بـــالَعي 

  )الكامل(            :للداللة على القسوة والشدة والبؤس، فقال واصفاً غربته) ملعونة(وجاءت كلمة 

 ،َملْعونـــٍةفـــي غُربـــٍة روّحيـــٍة، 
 

 )5(أشــواقها تقضــي ِعطاشــاً، ِهيمــاً    

لبؤس الذي فالشاعر يصف غربته بأنها روحية أي نفسية، بعيدة عن الناس، وهذا سبب القسوة وا

  .يعانيه الشاعر، فأصعب ما يواجه اإلنسان أن يعيش في جماعة تفكيرهم بعيد عن تفكيره
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كان الشابي في بعض أشعاره يوجِّه الشتم والسباب إلى المجتمعات التي ترضى البقاء في براثن 

 االستعمار، لكن هذا الشتم لم يكن من أجل التقريع وحسب، بل محاولة منـه السـتنهاض تلـك   

الشعوب من ُسباتها ونومها، وكان هو أيضاً ُيواَجه بالشتائم واللعنات من بعض فئات المجتمع، إذ 

ولوحظ بعض األلفاظ التي تعّبر عن ذلـك فـي   . كانوا ُيعّدونه محّرضاً تارة وفاجراً تارة أخرى

تدور في معنـى عـام   ) تفه، وسبب، وشتم، ولحى، ولعن: (شعره، تعود إلى أربعة أصول هي

  .لذلك ُأدرجت تحت هذا العنوان. حد هو الشتم والسبابوا
  

  ألفاظ الخوف: المجموعة الحادية والخمسون
  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة ، تعود إلى تسعة أصول ، وقد جاءت هذه األلفـاظ  

  .في سياقات مختلفة اكتسبت بعضها دالالت جديدة، وبعضها اآلخر بقي لداللته المعجمية

  ).جزع، وخوف، وذعر، ورعب، وروع، ورهب، وهلع، وهول، ووجل: (ذه األصول هيوه
  

وقيـل إذا كثـر   . َجزِع، َيْجَزُع َجَزعاً، فهو جازع وَجزٌع وَجُزوٌع. نقيُض الصَّبر: الَجَزُع :جزع

  .)1(ومن معاني الَجَزع أيضاً الُحْزن والخوف. فهو َجُزوٌع. منه الَجَزُع

) تجزع مرة، والجزوع مرة، وجـزٌع مـرة  : (األصل مشتقات عدة هيواستخدم الشابي من هذا 

              :للداللة على الخوف والهالك المشوب بالحزن والحيرة فقال

  )المتقارب(

ــوعِ    ــي، الهل ــتُ بقلب ــزوعِأهب  الج
 

ــديدْ    ــداً، ش ــُل جل ــْن قب ــاَن ِم ــد ك  وق

 تََجلَّــــْد، وال تســــتكن للّيــــالي،
  

 )2(ْدفمـــا فـــاَز إالَّ الَصـــبوُر الجليـــ 
  

فالشاعر يدعو قلبه الخائف القلق بقوة إلى الصبر والتحمل، وعدم االنحناء إلى أحـداث الزمـان   

لالطالع على المفـردات  . (ومصائبه، فإن الصبر هو مفتاح الفرج كما يقال في األمثال الشعبية

  ).14- 13: المتبقية ُينظَر للمعجم ص
  

. يقال ِخفتُ الشّيَء، خوفاً وِخيفةً. على الذُّعر والفَزع الخاء والواو والفاء أصٌل واحد يدلُّ :خَوف

ويقال خاَوفَني فُالٌن فخُفْتُُه، أي كنت أشدَّ خوفاً منـه، فأمـا   . والياء مبَدلةٌ من واو لمكان الكسرة

قولهم تخوَّفْتُ الشَّيء، أي تنقصتُه، فهو الصحيح الفصيح، إال أنّه من اإلبدال، واألصُل النّون من 

  . )3(صالتنقُّ

                                                 
 .140: ، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .111:، صالديوانالشابي، ) 2(

 .230: ، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(
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: والمخـافُ والمِخيـفُ  . أي شديُد الخـوف : ورجٌل خافٌ. جعل الناس يخافونه: وخَوَّف الرجل

ُيخيـفُ َمـْن   : ووجع َمخُوفٌ وُمِخيـفٌ . تَخافُه الناس: وطريق ُمخوفٌ وُمخيفٌ. َمْوضُع الخوف

  .)1(رآه

والمخاوف خوف مرتين، والمخيف مرتين، : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي

لدالالت الفزع والرهبة والهلع، فقـال بلسـان   ) مرتين، والفعل خاف مرة، والفعل يخاف مرتين

  )الكامل(                              :الثعبان الذي يمثل فلسفة االستعمار

ــورى    ــَد ال ــا َعَب ــٌه، طالَم ــي إل  إن
 

 )2(لَْعنَِتــي وِعقــابِي  وخَــافواِظلّــي،  

، ال ُبدَّ للناس أن يطيعوه وينفذوا أوامره وَيْرَهُبوا لعنته وعقابـه إذا مـا   فالمستعمر يُعّد نفسه إلهاً

  .فكر أحٌد منهم الحياد عن الطريق

بمعنى مكان الخوف والرهبة إذ عكست تلك المفردة التحدي ) المخاوف(وفي سياق آخر استخدم 

          :واإلصرار من قبل الشاعر تجاه أعدائه فقال

  )الكامل(  

ــي ــْأل طريِق ــاوِف وام ــّدجىبالَمخَ  ، وال
 

ــباءِ   ــواِك، والحصـ ــع األشـ  )3(وزوابـ

فالشاعر سيبقى مواصالً طريقه على الرغم من وضع العقبات أمامه، فذلك لن يثنيه عـن دربـه   

  .نحو الُعال شيء

لالطالع على المزيد مـن ذلـك ُينظَـر    (كما وردت المفردات األخرى وتكرارها للداللة نفسها، 

  ).20 :للمعجم ص

يقـال ذُِعـر الّرجـُل فهـو     . الذال والعين والراء أصٌل واحٌد يدلُّ على فََزع، وهو الذُّعر :ذعر

  .)4(تُذَْعر من الرِّيَبة: وامرأةٌ ذَعوٌر. مذعور

لداللتين مختلفتين، فنراه يستخدم ) ذُعر، ومذعور: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

س بذلك المعنى حالة الحزن والكآبة التي يمرُّ بها، بمعنى المخيف والمرعب حيث عك) مذعورة(

  )البسيط(                        :فقال مخاطباً قلبه

ــةً،   ــباَح هائم ــَك األشْ ــم رأى لْيلُ  وك
 

ــذُْعورةً  ــرُُّجمُ   َم ــا ال ــاوى حولَه  )5(تته

                                                 
  .180: ، ص5، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .249: ، صالديوانالشابي، ) 2(

  .232: المصدر السابق، ص) 3(

 .355: ، ص2، جمقاييس اللغةارس، ابن ف) 4(

 .154: ، صالديوانالشابي، ) 5(
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فالشاعر نفسه متكّدرة، إذ ُيصوَّر أمامه كأن أشباحاً تتساقط من السماء هائمة علـى وجههـا ال   

في سياق االنكسار والُحطام النفسي، فقال مخاطباً ) ذُعر(وفي سياق آخر استخدم . عرف طريقهات

  )الكامل(                         :الموت الذي خطف والده وجعله وحيداً

ــي   ــرُّ أْجِنَحِت ــؤاِد أج ــوَض الف ــتُ مرض ــذُعرِفلبث  )1(...ب

فأصبح مكسور الفؤاد محطـم   )2("ن حواليهأحّس أن كيانه كلّه يتساقط م"فالشاعر بعد وفاة والده 

  .األجنحة إذ شعر بمجابهة الحياة لوحده
  

وَرَعـَب  . الفََزع والخَْوف، واْرتََعَب فهو ُمَرعٌَّب وُمْرتَِعـٌب أي فَـزعٌ  : الرُّْعُب والرُُّعُب :رعب

  .)3(َمَأله: الَحْوض َيْرَعُبه َرْعباً

) رُّعب أربع مـرات، ومرعـب مـرة واحـدة    ال: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

لدالالت مختلفة، فوردت كلمة الرعب بمعنى الخوف، فقال مخاطباً نفسه في سياق حديثـه عـن   

  )البسيط(                      :القدر الذي أصبح عدّواً للناس

ــذُهم   ــيَء ُينق ــُه ال ش ــوا أنّ ــد أيقَنُ  ق
 

 )4(...، وانتظـروا الرُّْعـبِ فاستسلموا لسكونِ  

دت في سياق آخر لنفس المعنى السابق وهو الخوف، ولكن في سياق الحقد والكره علـى  كما ور

  : الناس الذين لفظوا الضعفاء واحتقروهم، فأصبحوا أشراراً ينشرون الخوف في كل مكان، فقال
  )الخفيف(             

 )5(في الجـوانحِ نـارا   -حيثما حّل-في القلوبِ، ويذكي  الرُّعَبيبذر 
 

  )الخفيف(                           :في سياق الظلم والفساد، فقال كما جاءت

 )6(وهـوالً  ُرعبـاً ثُّم ألقوه في اللهيـب، وظلّـوا يمـألون الوجـود     
 

  )الكامل(          :كما وردت في سياق التحدي واإلصرار لألعداء، فقال

ــْر فَوقــهالّرعــَبوانشــْر عليــه   ، وانث
 

 ُرجــم الــَردى، وصــواعقَ البأســاءِ    

ــأ ــاً س ــك، َعازف ــَم ذل ــي رغ  ظلُّ أمش
  

ــاِئي   ــاً بِغنــ ــاَرِتي، ُمتَرنِّمــ  )7(قيثَــ
  

للداللة على المخيف الموحش، فقال بلسان زوجته التي تحاول تخفيف ) الُمرعب(كما استخدم لفظ 

                             :أحزانه

                                                 
  .143: ، صالديوانالشابي، ) 1(

  .90:، ص"أعطى الحياة إرادتها، وأخذ منها ُحزنها وكآبتها"أبو القاسم الشابي الحر، عبد المجيد، ) 2(

 .171: ، ج، صلسان العربابن منظور، ) 3(

 .244:، صالديوانالشابي، ) 4(

 .172:مصدر السابق، صال) 5(

 .172:المصدر السابق، ص) 6(

 .233:المصدر السابق، ص )7(
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  )الخفيف(  

 فــالعمُر قَفــٌر،... وانــس فــّي الحيــاة 
 

ــٌب  ــهْ  ُمْرِعـ ــفّ نعيمـ  )1(إْن ذََوى وجـ

شقاء ) المرعب(فالعمر كما تذكر زوجته، كالمغارة المقفرة الموحشة، حيث عكست هذه المفردة 

  .الشاعر ويأسه مما يحيط به
  

: والرَّْوعـةُ . راَعني األمُر َيُروُعني َروعـاً ورُووعـاً  . الفََزُع: الرَّْوُع والرُّواع والتََّروُّع :روع

؛ جمع روعة وهي المـّرة الواحـدة مـن    )3()آِمن َروعاتياللهم : (وفي حديث الدعاء. )2(الفزعه

  .)4(أي تَفَزََّع: وارتاع منه. موضع الرَّوع وهو القلب: أما الرُّوع. الرَّْوع الفََزع

ارتاع مرة واحدة، ويروع ثالث مـرات، وراع  : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة

حيـث ووردت هـذه   ) ات، ورَوع مـرة مرة، والرّوع مرة، والمروع مرة، ومريع خمس مـر 

المشتقات لداللة الخوف والهلع والرعب والرهبة في سياقات الحزن واأللم واليأس فقال الشـابي  

  :بمعنى ُيخّوف أو ُيفزع في سياق الحزن واأللم على أصحاب الفكر) ُيرّوع(مستخدماً الفعل 
  )الكامل(

ــر   ــروحِ المفكّ ــةَ ال ــا غرب ــه! ي  إنّ
 

ــا ســ    ــاسِ يحي ــي الن ــُؤوماًف  اِئماً، َمْس

 وكـــّل تائـــٌه... شُـــّردتُ للـــدنيا
  

ــا   ــَرّوُعفيهـ ــاً ُيـ ــالً ومقيَمـ  )5(راحـ
  

فالشاعر حزين متألم، كله أسف، حيث شُرِّد عن وطنه الجميل، فهذا حاُل كلَّ مفكـر ذي عقـل   

  )الطويل(                               .يعيش في الدنيا سائماً يائساً

 الضـعيفُ ببأِسـه  ، إذا هـبَّ  الـّرْوعِ غَد 
 

ــدَّمُ     ــيْجُرفُُه ال ــا س ــْن ِمنّ ــتعلُم َم  )6(َس

للداللة نفسها وهي الُرعب والحرب فـي إطـار التهديـد    ) الّروع(وفي سياق آخر استخدم كلمة 

  .والوعيد للمستعمر

فالشاعر يهدد المستعمر الظالم، بما سيُحّل به جراء تعسفه وتنكيله بأبناء شعبه المستضعفين الذين 

لإلطـالع علـى المفـردات المتبقيـة     (مون قيد المحتل عقاباً لما ارتكبت أيديهم وصنعت سيحط

  ).27: وتكرارها ُينظَر للمعجم ص
  

  

                                                 
 .198:، صالديوانالشابي، ) 1(

  .264: ، ص6، جلسان العربابن منظور، ) 2(
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: أحدهما يدلُّ على خوٍف، واآلخر على دقّة وخفٍة مثل الرَّهب: الراء والهاء والباء أصالن :رهب

َرِهَب . )1(ْبت الشيَء ُرْهباً وَرَهباً وَرْهَبةتقول رِه: أما األصل األول مثل الرَّْهبة. الناقة المهزولة

: واْسـتَرَهَبه . أخافَه وفزَّعه: وأْرَهَبه وَرّهَبه واستْرَهَبه. الخوفُ والفََزُع: والرَّْهبةُ. خافه: الشيء

ــاس  ــه الن ــى َرِهَب ــه حت ــتَْدَعى َرْهَبتَ ــالى. )2(اْس ــه تع šχθç7: (وقول Ïδöè? ⎯ Ïμ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# 

öΝ à2̈ρ ß‰tãuρ()3(أي تُخوِّفون كفار مكة ،)4(.  
الفعل تُرهب مرتين، رهيب تسع مرات، : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي

فقال مستخدماً . لداللة الخوف والرعب المفجع) اإلرهاب مرتين، الصمت الرهيْب مرة واحدة

                        :أثناء استنطاقه الليل) َرهيْب(كلمة 

  )ملمجزوء الرَّ(

ــَل   ــألْتُ اللَّيـ ــٌب،  ....فسـ ــُل كَئيـ ــْب، واللَّيـ  )5(وَرهيـ
 

  

فالشاعر يكثر من الصفات في شعره ليالئم واقعه النفسي، فالليل من اإلسقاطات النفسية التي 

يسقطها الشاعر تلّونه بالكآبة والرهبة، وهي صفات تتلّون بتلّون واقعه المحزن المخيف، مما 

  .)6(ي الذي يعيشه الشابييفسر تناقض الواقع االجتماع
  

  )الكامل(              :بمعنى المرعب المخيف، فقال) اإلرهاب(وفي سياٍق آخر استخدم كلمة 

ــُوى ــِت القـ ــدَل، إالّ إن تعادلـ  ال عـ
 

 )7(باإلرهـــابِ اإلرهـــاُبوتصـــادَم  

فالشاعر يريد أن يصور تصادم . فالشاعر يريد أن يصور تصادم الحياة بتكرار كلمة اإلرهاب

الحياة عندما قرن الفعل باإلرهاب أي القوى المخيفة المرعبة بعضها ببعض حيث يرى أن 

ومما يعزز ما قلناه، ما ُيذكر في اإلذاعات . تصادمها يخلق العدل والمساواة بين الشعوب

إنما يقصدون بذلك الرعب والخراب ) قوات اإلرهاب الصهيوني(وشاشات التلفزة قولهم 

  .والخوف الذي ينشرونه

لالطالع على مزيد من ذلك ُينظَر للمعجم (كما وردت باقي المفردات وتكرارها للداللة نفسها، 

  ).27: ص
                                                 

 .447: ، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(
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  :مرة واحدة للداللة على عدم االكتراث أو عدم المباالة، فقال) الرهيب(واستخدم الشابي كلمة 
  )مجزوء الكامل(          

ــمِت      ــوتَ بالص ــاِء الم ــفّ المس ــتْ كَ ــد قنّع ــْبق  الرهي
 

 )1(فغــدا كأعمــاِق الكهــوف، بــال ضــجيجٍ أو َوجيــبْ     
  

  .فالشاعر يصور الموت بإنسان ذي قسوة، يقابل الناس بصمت رهيب كناية عن عدم المباالة
  

الَجَزُع وقلّةُ الصبرِ، وقيل هو أسوأ الجزع وأفحشَُه، َهِلَع َيْهلَُع َهلَعاً : الِحْرُص، وقيل: الَهلَُع :هلع

  .الضَّجُوُر: والَهلُوُع. الُحزن: والَهلَع. وَهلُوٌعوُهلوعاً، فهو َهِلٌع 

  .)2(الُجْبُن عند اللقاء: والَهلَُع والُهالُع والَهلَعان

مرة واحـدة للداللـة علـى الخـوف والجـزع      ) الهلوع(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

                     :والمشوب بالحيرة والحزن، فقال

  )المتقارب(

ــي،   ــتُ بقلب ــأهب ــُزوع وعِالهلُ  الج
 

ــديد    ــداً، ش ــُل جل ــن قب ــان م ــد ك  وق

 تََجلَّــــد، وال تســــتكْن لليــــالي،
  

 )3(فمـــا فـــاز إالَّ الصـــبوُر، الجليـــْد 
  

  .فالشاعر يدعو قلبه الخائف القلق إلى الصبر والتحمل، وعدم االنحناء أمام المصائب واألحداث
  

يه منه كََهْول الليل وَهْول البحـر، والجمـع   المخافة من اَألمر ال َيْدري ما َيْهجِم عل: الَهْوُل :هول

  .)4(التفزيع: والتَّْهوِيل. أهوال وهؤول، والهؤول جمع َهْول

أهول مرة، والهول أربع عشرة مرة، وفتـى  : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

ر يستخدم كل من لدالالت مختلفة، فالشاع) الهول مرة، واألهوال ثالث مرات، َمُهُولَْه مرة واحدة

للداللة على الخوف والشر والرعـب فـي سـياق    ) هول ثالث عشرة مرة، ومهول مرة واحدة(

      :الحزن واألسى والتشاؤم، فقال منفّراً من الحروب وما تجّره من ويالت

  )البسيط(         

ــفٌ    ــارِ، ملتح ــٌل بالن ــدهُر منتع  فال
 

ــالهْولِ  ــتَِعلُ ب ــاُم تَشْ ــلِ، واألّي  )5(، والوي

الشاعر يقّبح الحروب، حيث ال تنشر سوى النار والدمار والرعب والويالت التي تمأل األرض ف

  ).66: لالطالع على تكرار هذه المفردة ُينظَر للمعجم ص. (آثاماً
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كما وردت في سياق آخر للداللة على الجمود وعدم الحراك في سياق الحزن المثير للشفقة، فقال 

  )مجزوء الرَّمل(                               :مخاطباً الليل

 صـــامتاً، تصـــغي ألنّـــاِت األســـى، واالنتحـــابْ    
 

ــاً  ــالهولِرابضـ ــه  كـ ــا الهاويـ ــدى زوايـ ــي إحـ  )1(فـ
  

فالشاعر يخاطب الليل رمز البؤس عن ِسرِّ صمته ووجومه، بحيث ال يحرك ساكناً إزاء ما يسمع 

  .من أنّات األسى، كالتمثال المحطم في إحدى زراية الجحيم

  )الخفيف(         :جمع هول في سياق التحريض وشدِّ األزر، فقال) األهوال(اءت كلمة كما ج

 ِســـْر مـــع الـــدَّهرِ، ال تُصـــدَّنََّك
 

ــَواُل  ــداثُاألهـ ــَك األْحـ  )2(، أو تُفْزَِعنَّـ

فالشاعر يدعو النفس اإلنسانية إلى السير في الدنيا والمتابعة على الرغم من المخاوف والمشقات 

  .سبيلهالتي تعترض 

  )الكامل(           :فقال واصفاً بؤس الدنيا وشقاءها) المصائب(كما وردت هذه الكلمة بمعنى 

ــى  ــدُّنيا عل ــَي ال ــتْ ب ــاهَجم  ،أْهواله
 

ــامي  ــِق، الطَّ  )3(وِخضــمِّها الرَّْحــبِ، العمي
  

 لالطالع على مزيد من ذلـك ُينظَـر للمعجـم   (وتكررت هذه المفردة مرة واحدة للداللة نفسها، 

  ).66:ص

  )الرمل(                :لداللة الشدة والقسوة، فقال) أهول(وفي سياق آخر وردت كلمة 

 إْعصـــاَر الحيـــاه أْهـــوَلآِه مـــا 
 

 )4(آِه مـــا أشْـــقى قلـــوَب النـــاسِ آِه 

  .فالشاعر يتوجع ويتألم من قسوة الحياة وشقاء قلوب الناس وبؤسها
  

  .)5(الفزع والخوف: الَوَجل :وجل

مرة واحدة في الديوان للداللة على الخوف والرهبة فـي سـياق   ) الوجل(ابي كلمة واستخدم الش

  )البسيط(                       :دعوته إلى العزم واألمل، فقال

 ُضــْعفُ العزيمــِة لَحــٌد، فــي ســكينتِه
 

 )6(والوَجــُلتَقْضــي الحيــاةُ، َبنَــاُه اليــأُس  

  .يه الخوف واليأس والجبنفالشاعر يشبه ضعف اإلرادة والعزيمة كالقبر الذي يبن
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منعـه  "كان الخوف والقلق هو المسيطر في كثير من األحيان على قلب الشاعر المريض، بعدما 

هكذا قرر الطبيـب،  . األطباء من الجري واللعب بالكرة، والسباحة، فوجد نفسه محروماً من ذلك

ول نسيان ذلك، بل ونسيان لكنه كان يحا. )1("وهكذا قامت في حياته النفسية، الحواجز تسّد طريقه

ما يخيفه مما يخفي له الدهر من واقع مأساوي يشعره باقتراب أجله بسبب مرضه اللعين، إذ كان 

يدعو قلبه إلى الصبر والتحمل وعدم الخوف والجزع في محاولة للتخفيف عن نفسه، فهو يعتبر 

أعدائه بمظهـر القـوي،   الخوف الذي ينتابه سبباً في ضعف العزيمة، فنراه يظهر أمام حساده و

  )الكامل(                                              ):نشيد الجبار(فقال في 

ــّدجى ــي بالمخــاوِف، وال ــْأل طريق  وام
 

 وزوابـــع األشـــواِك، والحصـــباءِ   

ــُه  وانشــْر عليــه الّرعــَب، وانثــْر فوقَ
  

 ُرجــَم الــّرَدى، وصــواعقَ البأســاءِ    
  

ــاً  ــك، عازف ــَم ذل ــي رغْ ــأظلُّ أمش  س
  

ــائي    ــاً بِغنــ ــارتي، ُمتَرنِّمــ  قيثــ
  

 أمشـــي بـــروحِ حـــالمٍ، ُمتَـــَوهِّجٍ
  

ــِة اآلالمِ واألدواءِ   ــي ظلمـــ  )2(فـــ
  

بل كان الشاعر على عكس ذلك، حين كان ُيبادر إلى تهديد األعداء باثاً فيهم الخـوف والرعـب   

إلـى  (ة الذي سيجنيه هؤالء نتيجة جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعوب الضعيفة، فقال في قصيد

  )الطويل(                        ):طغاة العالم

 غدا الّرْوعِ، إن هـّب الضـعيفُ ببأسـه،   
 

ــدَّمُ     ــيْجُرفُه ال ــا س ــْن ِمنّ ــتعلُم َم  )3(َس
  

  

  ألفاظ التحول: المجموعة الثانية والخمسون
  

استخدم الشابي في هذا العنوان عدة ألفاظ، تعود إلى أربعة أصول ، وقد جاءت هذه األلفاظ فـي  

جفف، وعزب، وفـوت،  : قات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، ومن هذه األصول هيسيا

  .ونضب
  

َجفَّـِت األقـالُم   : (وفي الحديث. )4(َيبَِس: َجفَّ الشيُء َيجِفُّ وَيَجفُّ، بالفتح، ُجفوفاً وَجفافاً :جفف

نات والفـراغ منهـا،   يريد ما كتب في اللَّوح المحفوظ من المقادير والكائ: )5()وطُوَِيِت الصُُّحف

  .)6(الغليظُ اليابُس من األرض: والّجفَفُ. تشبيهاً بِفَراغ الكاتب من كتابته وُيْبسِ قلَِمه
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ثالث مرات لدالالت مختلفة إذ ورد الفعـل  ) َجفَّ(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً 

                 :للداللة على اليأس والهم والعبوس، فقال) جفَّ(

  )فيفالخ(

 ِسـحُر الحيـاِة، يـا قلبـَي البـاكي      َجفَّ
 

ــوتَ    ــّرُب الم ــا، نُج ــا...فهّي  )1(...!، هي

 )2("فالشاعر ينادي الموت، بعدما جّرب الحياة، حيث لم يجد فيها إال األسـى واأللـم والسـقام   "

  ).جفّ(واليأس المرير الذي عّبر عنه بكلمة 

  :تجّهم، فقال بلسان زوجته التي تخاطبهوفي سياق آخر ورد الفعل للداللة على العبوس وال
  )الخفيف(

ــرٌ   ــالعمُر قف ــاِة، ف ــيَّ الحي ــَس ف  وان
 

ــٌب إن ذوي   ــفَُّمرعـ ــُه وَجـ  )3(نعيمـ

فزوجته تطلب منه رمي الحياة وراء ظهره، دون تفكير بها، ألنها تجعل اإلنسان مهموماً متعبـاً  

  .بعد يباس النبات فيهاعابساً دون جدوى كالمفازة الواسعة التي تصبح مخيفة مرعبة 

                :كما ورد هذا الفعل للداللة على العجز وعدم القدرة، فقال

  )الخفيف(

ــا   ــعورِ، فإنَّم ــعورِ، وللش ــشْ بالش  ع
 

ــاَك كـــوُن عواطـــٍف وشـــعورِ   ُدنيـ

 ِشيَدت علـى العطـِف العميـِق، وإنّهـا    
  

ــفَّ  ــرِ   لَتَج ــى التفكي ــيدتْ عل ــو ِش  )4(ل
  

  

لعاطفة، ويعتبرهما من ملكات النفس، وأن العقل رغـم وقـاره ال زال   فالشاعر يعظم الشعور وا

لذلك نالحظ أن الشاعر ينكر العقل ويجعله عـاجزاً  . )5(صغيراً ال يدرك أسرار الحياة ونواميسها

  .أو غير قادر للوصول إلى الحقيقة

ِتـراُب  النُّـزوح عـن الـَوطَن واالغْ   : والغُْربة والغُـْرب . هو غُروب الشمس: الغروب :غرب

  .)6(وُأِغرَِب الرجُل إذا اشْتَدَّ وجعه. مجاري الدمع: والغُروُب

في سياق الشكوى والتضجر مما جعلها تعكـس  ) الغروب(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

      :داللة اليأس والحزن واأللم، فقال مخاطباً زنبقة آدمية
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  )المتقارب(

 لـــوبِ؟أأْســـَمعِك اللَّيـــُل نـــْدَب القُ
 

ــى   ــأَس األسـ ــُر كـ ــفِك الفجـ  أأرشَـ

 الغُـــروبَِأصـــبَّ عليـــِك شـــعاُع 
  

ــا   ــَع المسـ ــاِة، ودمـ ــَع الحيـ  )1(فجيـ
  

فالزنبقة هي معادل للفتاة الطاهرة البريئة التي حظيت بالبؤس والشقاء، وشـربتْ مـن كـؤوس    

ُحمرة كأنه األسى ما يكفيها من الحياة، حتى أصبحت ترى أن مجيء شُعاع الغروب المائل إلى ال

يصبغ مظهر الحياة بالدم أو بأشكال الدموع المنهمرة بكثرة، كناية عن إحساسـها بـدنو أجلهـا    

  .واقتراب موتها وهذا ما يبعث على ألمها وسرِّ ُحزنها النابع من الداخل

فاته : يقال. الفاء والواو والتاء أصٌل صحيٌح يدلُّ على خالف إدراِك الشيِء والوصول إليه :فوت

ماتَ موتَ الفَوات، : تباَعَد ما بينهما، أي لم ُيدرِك هذا ذاك، ويقال: وتفاوتَ الشيئانِ. يُء فوتاًالشَّ

جعل اهللا تعالى رزقَـه  : (وشتم رجٌل آخر فقال. إذا فَوجَئ، كأنَّه فاته ما أراَد من وصيٍَّة وشبهها

  .)2(أي حيث يراه وال يصل إليه: فوتَ فيه

كليهما في سياق الحسرة واأللم واألسى، فقـال  ) فات، والفوت(صل واستخدم الشابي من هذا األ

  )مجزوء الرَّمل(                 :راثياً قلبه المتفجع، باكياً سعادة شبابه

ــاطئُ  ــَو ذا الشـ ــاتْ  ! هـ ــَك؟ مـ ــَن ربانـ ــنْ أيـ  !لكـ
 

ــد   ــي؟ لقـ ــا قلبـ ــَك يـ ــَن أحالُمـ ــواتْأيـ ــاتَ الفـ  !فـ
  

 )3(أنـــتَ قبـــٌر، فيـــِه مـــن أيَّـــامَي اُألولـــى ُرفـــاتْ 
  

فالشاعر يخاطب قلبه الذي احلولكت آفاقُه وجفّت أوراده ولم تهتف فيه إال أوتار األسـى ولـم   "

الحياة تدعوه إلى أحضانها إال أن سفينته جاثمة ألن رّبـان األمـل   . يترنم به إالّ معزف الشكوى

  .)4("فيها قد مات

. َبُعَد، نضـوباً : ونضب الماُء. النون والضاد والباء كلمةٌ تدلُّ على انكشاف شيء وذهابه :نضب

  .)5(بعيد: وظَْرفٌ ناضب. كأنها انجردت: ونََضْب المفازةُ

في سياق الحزن واألسى والشفقة على اإلنسان، ) ينضب(واستخدم الشابي من هذا األصل الفعل 

  )المتقارب(                   :فقال مخاطباً نفسه في حوار فلسفي

ــاءِ   ــُل الفَن ــلِّ لْي ــى الك ــطو عل  أيس
 

ــودْ     ــفَ الُوج ــوتُ خل ــا الم ــو به  ليلْه
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ــُب ــمُّ فينُضـ ــاِة الِخَضـ ــمُّ الحيـ  يـ
  

 )1(وَيخُمـــُد ُروُح الرَّبيـــعِ الَولـــودْ   
  

فالشاعر يتساَءل عن مصير اإلنسان الذي يصبح جثة جامدة يلهو بها الموت في القبر، إذ يتوقف 

  .ب دون رجوععطاؤه، ويخمد نوره، كالمياه التي تنضب أي تغور في باطن األرض وتذه

نالحظ من خالل ما سبق أن الشاعر تحولت أحالمه وآماله إلى حطام وانهيار، متبددة في سـماء  

األلم واألسى، وقد عثرنا في الديوان على عدة ألفاظ تعبر عن هذا التغير واالنقـالب، جمعـت   

إلـى   التحول من حالـة : (تحت عنوان واحد، بعدما وجدناها تسير في فلك واحد ومعنى عام هو

الجفاف الذي من معانيه اليباس أي تحوله بعد الخصب إلى اليباس، وكذلك الغـروب  : مثل) حالة

  .هو غياب الشمس، وإحالل الظالم مكانها

أما الفوت والفوات، فهو عدم إدراك الشيء، إذ يصبح الوصول إلى ذلك بعيداً فيتحول القرب إلى 

ي األرض وانقشاع سطحها من الماء وغيره إلى البعد واالنقطاع، ومثلها النضوب، وهو الغور ف

لذلك سميت هذه األلفاظ بما تّدل عليه مـن معنـى وهـو    . باطنها بحيث تصبح معراة مكشوفة

  ).التحول والتغير(
  

  ألفاظ القوة المستعصية: المجموعة الثالثة والخمسون
  

سبا داللتين جديـدتين  الجوامح، والمتهزم، حيث اكت: استخدم الشابي لفظين في هذا العنوان، هما

  .خالل السياق
  

. خرجت من بيته إلـى أهلهـا قبـل َأن يطلقهـا    : َجَمَحت المرأةُ تَْجَمُح جِماحاً من زوجها :جمح

وجمـح  . وفرٌس َجُموح إذا لم َيثْنِ رأَسه. الذي يركب هواه فال يمكن َردُّه: والَجُموُح من الرجال

  .)2(اً غالباً واْعتَزَّ وغلبهذهب يجري جري: الفرُس بصاحبه َجمحاً وجماحاً

في سياق العصيان والتمرد، فقال بلسان الثعبان ) الجوامح(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

                  :الذي يمثل قوى الشر أو الظلم

  )الكامل(

ــكَِ   ــاكبْح عواِطفَ ــوامَحف ــاالج  ، إنّه
 

 شـــّرَدتْ بلُبِّـــك، واســـتمع ِلخطـــابي 

ــدَ   ــا َعَب ــٌه، طالَم ــي إل ــورى إنّ  ال
  

 )3(ِظلّــي، وخــافوا لَْعنَِتــي وِعقــابي    
  

                                                 
 .191: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .190: ، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .249: ، صالديوانالشابي، ) 3(
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فالثعبان يطلب من الشاعر أالّ تذهب به عواطفه الثائرة إلى العصيان والتمرد بقلبه وعقله، بـل  

يوجهه إلى االستماع له، فهو قّوة جبارة عظيمة يعبده الناس، ويطيعون أوامره خوفاً من لعنتـه  

  .وإنزال عقابه بهم
  

الرعُد الذي له صوتٌ شـبيه  : والَهزيُم والُمتَهزُِّم. صوتُه، تَهَّزم الرعُد تَهّزماً: هزيم الرعد :هزم

  .)1(شديدةُ الغليانِ ُيْسمع لها صوتٌ: وِقْدٌر َهزِمةٌ. الشديد الصوت: والهزيم من الخَْيل. بالتكسُّر

ضـب والثـورة   للداللـة علـى الغ  ) المتَهزِّم: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو

                     :والغليان الداخلي للشاعر، فقال متألماً لحال بالده

  )الطويل(

ــةً   ــاتَي غضَّ ــتْ قَن ــْد كان ــكتُّ وق  س
 

ــمُ    ــيمِ، وتحلُ ــسِ النَّس ــى هْم ــيخُ إل  تُص

 وقلتُ، وقد أصـغتْ إلـى الـريحِ َمـرَّةً    
  

 )2(المتَهـــزُِّمفجــاَس بهـــا إعصـــاُرُه   
  

ي يصغي إلى الريح وما تحمله، فيثور غضـباً ويرتفـع صـوته    فالشاعر يصمت في البداية لك

  .كالرعود المخيفة جراء ما يحدث لشعبه من ظلم متعالٍ دون رحمة

نعلم أن الشاعر كان كثير األلم، والحزن واألسى، جراء ما تعرض له من نكبات وخطوب، لكنّه 

عليه االستثارة، والتطاول على  كان متعالياً ال يرضى الذل وال يقبل الهوان، فكانت عواطفه تحتّم

َمْن يحاول النيل منه أو إذالله وتصغيره، لذلك ظهرت في ديوانه بعض األلفاظ التي تعّبر عـن  

بعدما ظهرت ) القوة المستعصية(حيث قمنا بوضعها تحت عنوان ) الجوامح، والمتهزم(ذلك مثل 

  .أنها تدور حول هذا المعنى
  

  اظ الغُصَّةألف: المجموعة الرابعة والخمسون
  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذا العنوان، تعود إلى أصلين فقط، وقد جاءت هذه األلفـاظ فـي   

  .سياقات مختلفة، اكتسبت دالالت جديدة، وهذان األصالن هما جرع وغصص
  

التجرُُّع شُْرٌب في َعَجلـٍة، وهـو   . )3(الجيم والراء والعين يدلُّ على قلّة الشيء المشروب :جرع

وَجرَّعه غَُصَص الغْيظ فتَجرَّعـه أي  . كظََمه على المثل بذلك: وَجرَِع الغيظَ. رب قليالً قليالًالش

هو أخر ما يخرج من النفْس يريدون أنَّ نَفْسـه  : وُجريعة الذقن. كظمه، وتصغير ُجْرعة ُجَرْيَعه

  .)4(صارت في ِفيه فكاد َيْهِلُك فَأفْلَتَ وتخلَّص

                                                 
 .63: ، ص15، جلسان العربابن منظور، ) 1(
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 .444:، ص1، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

  .126: ، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 4(



 329

  .لدالالت مختلفة) تَجْرع مرة، تجّرع مرة، وجرع ثالث مرات(صل واستخدم الشابي من هذا األ

مع تكرارهما للداللة على شدَّة األلم والمرارة واألسى، فقـال  ) تجّرع وجرع(حيث ورد كل من 

                           :في حديٍث مع نفسه عن الحياة) تجّرع(مستخدماً الفعل 
  )الخفيف( 

ــوا  ــة أكـ ــن التعاسـ ــقَتِْني مـ  وَسـ
 

ــاً   ــاب ــي تَجّرعتُه ــّد تُعس ــا ش  )1(!، في

لالطالع على مزيد مـن  . (فالشاعر حزين متألم على حياة لم تجلب له سوى الغصص واألوجاع

  ).13: (للمعجم ص ُينظَرذلك 

             :في سياق الكره والحقد، فقال مهدداً المستعمر) تَجَرع(وفي سياق آخر ورد الفعل 
  )الطويل(

ــتَْجَرُع ــاَب َس ــي أوص ــاِة، وتنتش  الحي
 

ــتكلَّمُ    ــذي ي ــقِّ ال ــى الح ــغي إل  )2(فَتُص

فالشاعر َيِعُد العدو الغاصب ألرض شعبه، سيجعله يشُعر بثقل المتاعب وكثرة المصـائب التـي   

يحملها جراء احتالله وإذالله للشعب التونسي، مثل الرجل الذي يشرب ماًء غير مستصاغ الطعم 

  .حتى يلفظه نتيجة لمرارته
  

وغََصْصت وغَِصْصت َأغَصُّ وَأغُصُّ بهـا غَّصـاً   . الشجا، والجمع الغَُصُص: الغصة :غصص

  .)3(شَجيت: وغََصصاً

للداللـة  ) الغّصات مرة، وغُصص مـرة واحـدة  (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

ة علـى  في الديوان مرة واحدة بصيغة المؤنث السالم للدالل) الغّصات(وقد وردت كلمة . الحقيقة

  )الخفيف(                      :الهم والحزن في إطار تغني الشابي بآالمه النفسية فقال

ــاً   ــد ُحزنـ ــبٍ إذا تنهـ ــْن لقلـ  )4(والغُصَّـــاتُصـــد عنـــه الشـــجون   َمـ

كما وردت مرة واحدة بصيغة جمع التكسير في إطار حديثه عن التوحش الخالد في هذه الـدنيا  

  )الكامل(                             :للداللة على الهم والحزن فقال

ــه   الـردى  غَُصـصِفأجابه الشحرور فـي   ــوت يخنق ــوابي : والم ــك ج  )5(ود إلي

  

                                                 
 .85:، صالديوانالشابي، ) 1(
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  ألفاظ البكاء: المجموعة الخامسة والخمسون
  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى خمسة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في 

وهـذه  . الت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللتـه المعجميـة  سياقات مختلفة اكتسب بعضها دال

  ).بكي، ودمع، ونحب، وندب، ونوح: (األصول هي

البكاء يقصر ويمد، إذا أمَدْدتَ أردتَ الصوتَ الذي يكون مع البكاء، وإذا قَصـرت أردتَ   :بكي

  )الوافر(           :فقال كعب بن مالك. )1(الدموع ومزوجها
  

ــتْ ــا   َبكَ ــفَّ له ــي، وج ــاُبعين  كاه
 

 )2(وال الَعويـــُل الُبكـــاُءومـــا ُيغْنـــي  

أبكي إحدى وعشرون مرة، وتُبكي مـرتين،  : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

يبكون مرة، والباكي سبع مرات، والبواكي مرتين، والباكيات مرتين، وباكية ثالث مرات، وبكى 

  .الت مختلفةلدال) ثالث مرات، وتُباكي مرة، وبكاء أربع مرات

الذي ورد في سياق الحزن واأللم واللوعة، فقـال  ) أبكي(ومن األمثلة على تلك المشتقات الفعل 

  )المجتث(                       :الشابي متغنياً بشعره
  

ــاً  ــي َحزينـــ ــِه تَرانـــ  بـــ
 

 بـــــدمعٍ غزيـــــرِ  أبِكـــــي 

ــاً  ــي طَروبـــ ــه ترانـــ  بـــ
  

ــوري   ــَل ُحبـــ ــرُّ ذيـــ  )3(أُجـــ
  

وفي سياق آخر . غ به أحزانه وآالمه، وبه ُيَسرُّ ويزهو أمله وحلمهفشعره نفّاثة صدره، حيث ُيفر

  )المجتث(        :جمع باكية للداللة السابقة نفسها فقال مخاطباً قلبه) البواكي(استخدم 

 يـــا قلـــُب نَْهِنـــه دمـــوَع األســـى، ولوعـــة روِعـــْك
 

 )4(غَِنيَّــــة َعــــن ِدموِعــــْك الَبــــَواِكيإن الــــدهوَر 
  

د أن يعرض أمثلة للحزن واأللم، فهو يطلب من القلب البكاء، ألن الدهر لـن  فالشاعر حزين يري

فكيف يستمع الدهر لبكـاء  ) على سبيل االستعارة المكنية(يسمع هذا البكاء، فهو مثله يبكي ويئن 

اآلخرين، وهو مهموم محزون منشغالً بنفسه، ليست لديه القدرة على سماع اآلخرين، وتكرر كل 

أبكي سبع عشرة مرة، وتُبكي مـرة، ويبكـون مـرة،    : (تية للداللة نفسها وهيمن المشتقات اآل

                                                 
  .135: ، ص2، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .81: ، صالديوانابن مالك، كعب، ) 2(

 .44: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .116:المصدر السابق، ص) 4(



 331

والباكي ست مرات، والباكيات مرتين، والبواكي مرة واحدة، والباكية مـرتين، وبكـى ثـالث    

  ).مرات، وتباكي مرة، وبكاء مرتين

  ).10- 9:لالطالع على مزيد من هذه المفردات وتكرارها ُينظر للمعجم ص( 

للداللة على القهر المشوب باأللم واللوعة، فقال ) بكاء(واالسم ) تبكي(خر ورد الفعل وفي سياق آ

  )المتقارب(                    :واصفاً زهرة آدمية

 الغَريــبِ، الوحيــد  ُبكــاَءفتبكــي 
 

 )1(بِشَـــْجو كظـــيمٍ، ونَـــْوحٍ َضـــعيف 

فما بكاء الزهرة إال بكـاَءه   .فنسبه البكاء إلى الزهر ينّم عن تأليفه للبعد الذاتي والعام في معانيه

هو، الناتج عن ظلم الحضارة اإلنسانية وقسوتها، جراء ما تعرض له الشاعر، حيث جعل البؤس 

واأللم ينتظم الوجود كله من نباته إلى إنسانه، وخاصة بعد أن خذله الوجود كلّه وتركـه وحيـداً   

  .)2(تجاه قسوة الحياة

  :في سياق اليأس واألسى والحزن معاً، فقال باكياً) يبكي(و) أبكي(وفي سياق آخر ورد الفعل 

  )البسيط(

ــا   ــاِة أن ــى الحي ــيعل ــقوِتها أْبِك  ِلش
 

ــتُّ،    ــْن، إذا ُم ــي فَم ــا وُيْبِكين  )3(ُيْبِكْيَه
  

فالشاعر يبكي بؤس الحياة وشقاءها، وهنا يظهر تبّرمه منها، ومع ذلك يتشبث بها حزينـاً علـى   

، لذلك نالحظ تعارض آراء الشاعر هنـا، فتـراه يتبـرم    )ويبكيني إذا ُمتُّ يبكيها: (فراقها بقوله

ويتفجر ومع ذلك يتشبث بها، أال يدّل ذلك على األزمة النفسية العصيبة التي كان يمر بهـا فـي   

تلك الفترة، وهي فترة االستعمار الذي كان يشيع الفسـاد علـى جميـع المسـتويات السياسـية      

  .واالجتماعية

في سياق األلم المشوب بالخوف والضعف فقال مشتكياً من ظلم القـدر،  ) الباكي(واستخدم كلمة 

  )البسيط(                           :وقوى الغيب

 !ترَضى وتَسـكُتُ؟ هـذا غيـُر ُمحتَمـلٍ    
 

ــُر؟     ــدُّينا، وتَنْتَِح ــرفُُض ال ــل تَ  إذاً، فه

ــَزعٌ    ــُه َج ــري، كلّ ــوٌن لََعْم  وذا جن
  

ــاٍك  ــَوُر؟ ب ــه خَ ــريٌض، كلّ  )4(، ورأٌي م
  

ن عدم التشكي أمر مرفوض من الشاعر، ألنه يعني الرضوخ للقـدر المحتـوم، ونالحـظ أن    إ

االستفهام يعكس عمق المعاناة في حياة الشاعر، وهو رفض الدنيا واالنتحار، لكنه يعود، وَيُعـّد  
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ذلك نوع من أنواع الهزيمة والجزع المشوب بالخوف واألحزان، ينّم عن رأي مريض ال فائـدة  

  .)1(فيه

للداللة على البؤس والشقاء، فقال مخاطباً بلبالً واصفاً قلبه ) الباكية(في سياق آخر وردت كلمة و

  )الرمل(                                                                 :الحزين المملوء باأللم

 ففــــــؤادي وهــــــو مغمــــــوُر الجــــــراْح
 

ــاِة   ــارِْيحِ الحيــــــ ــْهبِتََبــــــ  )2(الباكيــــــ
  

ر يصف قلبه المليء بالجراح واآلالم الناتجة عن كلف المعيشة البائسـة كثيـرة الشـغف    فالشاع

  .والشقاء

في سياق التحّزن المؤدي لالسـتجداء واالسـتعطاف، فقـال    ) البكاء(كما واستخدم الشابي كلمة 

  )الكامل(                      :متحدياً األعداء واصفاً قلبه

ــِة   ــكوى الذَّليل ــرفُ الش ــاال يع  والُبك
 

 وَضـــَراعةَ األطفـــالِ والّضـــعفاءِ   

 ويعـــيشُ َجّبـــاراً يحـــّدقُ دائمـــاً
  

ــائي     ــلِ الن ــالفجرِ الجمي ــالفجرِ، ب  )3(ب
  

فقلب الشاعر قوي ال يعرف الشكوى والبكاء والتذلل والتوسل، فهو دائم النظـر إلـى الحريـة    

  .والفجر البعيد
  

ْبرٍة، فمن ذلك الدَّْمع ماُء الَعين والقَطرةُ الدال والميم والعين أصٌل واحد يدلُّ على ماٍء أو َع :دمع

وجمُع الـدَّْمع  . وعيٌن دامعةٌ. والِفعل َدَمَعِت العيُن َدْمعاً وَدِمعتْ َدَمَعاً وَدَمَعتْ ُدُموعاً أيضاً. َدْمعةٌ

 سـريعةُ : ويقال امرأة َدِمَعـةٌ . والَمْدمع مجتَمع الدَّمع في نواحي الَعين، والجميع الَمدامع. ُدموع

تسيل َدماً، واألصحُّ ِمن هذا أّن التي تسـيُل دمـاً هـي    : البكاء كثيرةُ الدَّْمع، ويقال شَجَّةٌ دامعةٌ

  .)4(الّدامية، فأّما الّدامعة فأْمُرها دون ذلك، ألنّها التي كأنّها َيخُْرج منهما ماٌء أحمُر رقيق

مرة، ودمعاً خمـس   دموع خمس وعشرون: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة وهي

عشرة مرة، أدمعي مرة، دمع المسا مرة واحدة، ومدامع مرتين، والمـدمع مـرتين، والـدموع    

  .لدالالت مختلفة) الّدامية مرة، والدمعة مرة واحدة، ودامعة مرة واحدة

الدموع أربع وعشرين مرة، والدمع خمس عشرة مرة، وأدمعي مرة، (إذ استخدم الشاعر كالً من 

في سياق ) مرة، ومدامع مرتين، والمدمع مرتين، والدموع الدامية مرة، والدمعة مرة ودمع المسا
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في مطلع ) دموع(الحزن واأللم واألسى والبكاء واألوجاع والفجائع، فقال الشابي مستخدماً كلمة 

  )المجتث(                             ):في فجاج األلم(قصيدة 

ــبٍ، ــامِة قلـــ ــا البتســـ  يـــ
 

ــٍة   ــْهمطلولــــــ  !بُدموِعــــــ

ــقَ إالّ   ــم تبــ ــتْ، فلــ  غاضــ
  

 )1(َبــــْيَن ُصــــُدوِعهْ  الــــدموُع 
  

نالحظ أن الشاعر يبحث عن األمل بين مآسي الحياة، ليكشف عن حياة جديدة تختفي فيها مساوئ 

األولى، لذلك يستخدم التضاد ليستشرق هنا األمل، فالتضاد بين االبتسام والدموع ُيظهر تعجـب  

ينتصر على الدموع ويبتسم ساخراً منها، ويجسـد األمـل فـي     الشاعر من قوة هذا القلب الذي

  .)2(الخالص منها أيضاً باالبتسامة

  )المتقارب(                     :وفي بيت آخر يقول

 الـــّدموُعضـــحوٌك وقـــد بلّلتـــُه 
 

 )3(طـــروٌب وقـــد ظَلّلتْـــه الشـــجوْن 

فإن الليل يسخر من فالليل ضحوك رغم الدموع التي تبلله، ورغم األحزان والشجون يغني، لذلك 

  :، وقال في سياق آخر)4(الدموع واألحزان، ألنه ذو أمل وتفاؤل يجعله يترفع ويتعالى عن ذلك

  )المتقارب(

ــرِق   ــر، أه ــى النه ــتُ عل ــاًوقم  دمع
 

ــيمْ     ــي األل ــيضِ ُحْزن ــن ف ــَر م  تَفّج

 يســـير بصـــمت علـــى وجنتيـــا
  

ــل   ــع مثـ ــوعِويلمـ ــيْم ُدمـ  )5(الجحـ
  

ب الشاعر وتذيقه األوجاع، فالشاعر يقف على البحر دامعاً، لكن هـذا  ففي هذه المرة، الحياة تعذ

الدمع كان قوياً كعيون الماء المتفجرة من باطن األرض، داللة على حزن الشاعر الُمرِّ األلـيم،  

وهذا الدمع كيف يسيل على وجنة الشاعر، يسيل بصمت فالشاعر حزين واجم، تتساقط قطـرات  

  .)6(نارها، كما يلمع لظى الجحيمدمعه، فتحرقه ملتهبة تلمع 

  :في سياق تخفيف اآلالم وتضميد الجراح، فقال على لسان الشعر) الدموع(كما جاءت كلمة 

  )مجزوء الكامل(                                                                         

ــَك  ــْر كُلوَمــ ــّدموعِطّهــ ــبِيلهابالــ ــا وَســ  ، وخلّهــ
 

 )1(ال تُضــــيع حقيَرهــــا وجليلَهــــا   إنَّ المــــدامَع
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إذ بقي قلب الشاعر يبكي الحلم الجميل في هذه الحياة، لكن الشاعر يطلب منه تطهيـر جراحـه   

  .وأوجاعه بالدموع، فهي التي تخلّصه من ألم الحياة وبؤسها

في سياق البؤس والشقاء، فقال الشاعر مصوراً الحياة منـذ  ) دامعة(وفي سياٍق آخر وردت كلمة 

  )الخفيف(                          :القدم

 ُ الطَّـــردامعـــةصـــورةٌ للشـــقاِء 
 

ــرسِ    ــلِ ط ــي ك ــَودُّ ف ــوٌن يس  )1(ِف ول

  .فالشاعر يصور الحياة منذ زمنٍ بعيد، إنها صورة للبؤس والشقاء ذات لونٍ أسود في كل تاريخ

َينِْحُب، نحيباً، واالنِتحـاُب   نَحَب. َرفُْع الصَّوِت بالبكاء، وقيل أشّد البكاء: النَّْحُب والنَّحيُب :نحب

  .)2(الشِّدَّة: والنَّْحُب. البكاُء بَصْوٍت طويلٍ وَمدٍّ: والنَِّحيُب. مثله، وانتََحَب انِتحاباً

النَّحيب عشرة مـرات، واالنتحـاب ثـالث    : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي

) أيها الليـل (لم والحسرة، فقال في قصيدة للداللة على الحزن واأل) مرات، وُمنتحباً ثالث مرات

  )الخفيف(                      ):نحيب(مستخدماً كلمة 

 مــا ُســكوتُ الســماء إالّ وجــومٌ   
 

ــَر     ــباحِ غي ــيُد الصَّ ــا نش ــبِم  )3(نحي

فالشاعر تسيطر عليه حالة الحزن الشديد، فنشيُد الصباح عنده ليس سوى نحيب، فالنشيد يمثـل  

حيث نالحظ أن التضاد في . ال أن الشاعر ال يراه سوى ألماً وحزناً وبكاءداللة الفرح والبهجة، إ

  .)4(هذا البيت يجسد موقف الشاعر المتشائم واليائس من هذا الصباح

  ).62:لالطالع على مزيد من تكرار المشتقات ُينظر للمعجم ص( 

غير أن ُيقَّيـد ببكـاء،   ونََدَب الميت بعد موته من . نََدَب الميت أي بكى عليه وعدد محاسنه :ندب

  .)5(وهو من النَّدب للجراح، ألنه احتراقٌ ولَذٌْع من الُحزن

يندب ثالث مرات، وندب مرتين، ونَـْدب ثـالث   (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

  ).مرات، والندبات مرة، والندوب مرة

ليمة والبكاء باستثناء كلمة إذ وردت هذه المشتقات جميعاً في سياق الشكوى الحزينة والحسرة األ

  .التي وردت في سياق البؤس والشقاء) الندوب(

            :أثناء وصفه حالته الباكية أمام البحر) نََدب(فقال مستخدماً الفعل 

  )المتقارب(     
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ــا  ــدبتُولّمـــــ ــعِ نـــــ ــم ينفـــــ  ولـــــ
 

 نايـــــــدتُ ُأمـــــــي فلـــــــم تســـــــمعِ
  

 )1(رجعــــــتُ بُِحزنــــــي إلــــــى وحــــــدتي
  

ويتألم لكن دون نفع أو جدوى، ونادى ُأّمه، فلم تسمعه أو تستجب لندائـه،  فالشاعر يبكي ويندب 

لالطالع على مزيد من تكرار هـذه االشـتقاقات   . ( فشعر بالوحدة والعزلة، يجر أحزانه وآلمه

  ).62:ُينظر للمعجم ص

  :للداللة على البؤس والشقاء والمصائب، فقال) الندوب(وفي سياق آخر استخدم كلمة 

  )لكاملمجزوء ا( 

ــق   ــورد األنيـ ــةَ الـ ــا وْجنَـ  يـ
 

 )2(النــــدوْب؟ألــــْم تشــــوِّهِك   

فالشاعر يمّضه ويؤلمه أن وجنة الورد الجميل المنتشر في األرض لم يصبه األذى أو يتأثر بـه،  

وهو أذى اإلنسان وبؤسه ونحيبه جراء مصائبه المتتالية، حيث نالحظ أن الشاعر ينعـى علـى   

  .ذي يأوي لحزن وشقاءالطبيعة فرحها دون اإلنسان ال

يقال هذه الريح نَيِّحةٌ لتلـك، أي  . النون والواو والحاء أصٌل يدلُّ على مقابلة الشيء للشيء :نَوح

  .)3(ومنه النَّوح والَمنَاح، ولتقابل النساء عند البكاء. مقابِلتُها

االسـم  : والَمناحـةُ . َمناِحة ونَوَّاٌح ذات. نائحة ذات ِنياحة: ويقال. مصدر ناَح َينُوُح نَْوحاً: النَّْوُح

اسم يقع على النساء يجتمعن في َمناحة ويجمع علـى  : والنوائُح. ويجمع على الَمناحاِت والَمناوح

بكى حتى استبكى : ويقال أيضاً استناح الرجُل. النساء يجتمعن للُحْزن: والَْمناحةُ والنَّْوُح. اَألنْواحِ

  .)4(غيره

الفعل المضـارع ينـوح مـرتين، والفعـل     : (شتقات عدة هيواستخدم الشابي من هذا األصل م

الماضي ناحت مرة، والمصدر نوح اثنتي عشرة مرة، ونوح القلـوب مـرة، والنائحـة مـرة،     

لدالالت مختلفة، فورد كـل  ) والنّياحة مرتين، والمناحة مرة، ونُواحْه تسع مرات، والنائحات مرة

عشرة مرة، ونوح القلوب مرة، والنائحـة   نواحه خمس مرات، والمناحة مرة، ونوح إحدى(من 

في سياق الحزن واألسى واأللـم  ) مرة، والنياح مرتين، ونوِح مرة، وناحت مرة، والنائحات مرة

     :واليأس والعذاب، فقال مخاطباً العصفور طالباً منه الغناء
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  )الرمل(     

ــداَء  ــلَّ أصــ ــي َمــ ــواْحإن قلبــ  النــ

 )1(غنِنــــــي َيــــــا َصــــــاحِ  
  

ر يطلب من العصفور الغناء لعله ُينسيه أحزانه وآالمه، فقد مّل األحزان واآلالم، ويحاول فالشاع

-63:لالطالع على مزيد من تكرار هذه المفردات ُينظر إلى المعجم ص. (الخروج منها بالغناء

64.(  

  :في سياق اليأس واالستسالم، فقال مؤنباً شعبه ُمقرعاً لهم) نواح(وفي سياق آخر وردت كلمة 

  )الخفيف(

ــبٌ    ــبالِد خطي ــي ال ــاَم ف ــا ق  كلّم
 

ــالَحهْ    ــُد صـ ــعَبه يريـ ــوقظٌ شـ  مـ

ـ  ــ ــيَّ بالعسـ ــوتَه اإلله ــدوا ص  أخَم
  

ــداَحه     ــاتُوا ُص ــِف، أم ــْهـ  )2(ونُواَح
  

فالشاعر يائس من شعبه الخائف الذليل الذي يأبى أن يترك التخلف والسير في موكب الحضارة، 

  .مع، أخمدوا صوته بالعسف واإلرهاقفكلما جاء أحٌد يريد صالح هذا المجت

  ):الصباح الجديد(في سياق وداع األحزان واآلالم، فقال في قصيدة ) النواح(كما وردت كلمة 

  )مشطور المتدارك(

ــُد  ــاتَ عهـــ ــواْحمـــ  النّـــ
  

ــونْ   ــاُن الجنــــــ  وزمــــــ
  

 وأطــــــــلَّ الّصــــــــباْح
  

ــرونْ   ــْن وراِء القـــــ  )3(ِمـــــ
  

وآن له أن ينتهي من هذا األلم إلى الـذوبان فـي فجـر    فالشاعر تألّم من الحياة بما فيه الكفاية، "

. فالشاعر يميت النواح وينساه إلى األبد لينطلق في فجرٍ جديد وحياة جديدة. )4("الجمال السرمدي

  . للداللة نفسها في الديوان) 215-214: (كما وردت هذه المفرد مرتين ص

  :ء، فقالفي سياق البؤس والشقا) النائحة(وفي سياق آخر وردت كلم 
  )مجزوء الكامل(                                                 

ــاِة    ــى الحي ــرقُّ عل ــة ال ت ــا للمنّي ــْهم  النائَح

ــاِدَحهْ   ــوب الّص ــئّن، أو القل ــدةٌ ت ــّيان أفئ  )5(ِس
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فالشاعر يصور الموت بإنسان خالٍ من األحاسيس والمشاعر، ينقضُّ على بني البشر دون تمييز 

فالموت هو "فال فرق عنده بين القلوب الحزينة األنينة أو المسرورة الفرحة، . وال رحمة بال شفقٍة

  .)1("القدر المحتوم الذي ُأنزَِل بالحياة، فجعلها متألمة شقية، بشقاء أبنائها المفقودين

به، كان الشابي كثير البكاء، وبكاؤه لم يكن إال محاولة لغسل أوجاعه وآالمه التي أصابته وألّمتْ 

  .من ظلم الحضارة وشقائها، وقسوة المستعمر وجبروته، ولعنة المرض، الذي قلب كينونة حياته

لذلك كان دائم المحاولة للبحث عن أملٍ يخلّصه من آالمه وأوجاعه، إذ يطلب الغناء من الطيـور  

وآالمه، فعمدنا  تارة، لعلها تفّرج همه وكربه، لكنّه يعود، فال يجد ُبّداً من الدموع ليطهِّر جراحاته

  ).ألفاظ البكاء(إلى جمع األلفاظ والكلمات التي تعّبر عن ذلك في ديوانه في عنوان واحد هو 
  

  ألفاظ البالء والمحن: المجموعة السادسة والخمسون
  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، وتعود إلى عشرة أصول، وقد جاءت هذه األلفـاظ  

وهـذه  . بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجميـة  في سياقات مختلفة اكتسب

  ).بلوى، وخطب، ودثر، ودهي، ورزأ، وسخم، وصعق، وصوب، وقرع، ونوب: (األصول هي
  

أحدهما إخالق الشيء، والثاني نـوع مـن االختبـار،    : الباء والالم والواو والياء أصالن :بلوى

  .ويحمل عليه اإلخبار أيضاً

وأما األصل اآلخر فقـولهم  . وإذا فتح فهو الَبالء. والبِلَى َمْصدُره. َبِلي َيْبلى فهو بالٍ: فأما األول

واهللا . ويكون الَبالُء فـي الخيـر والشـرّ   . ُبلَى اإلنساُن وابتُِلَي، وهذا من االمتحان وهو االختبار

ن بـذلك ُيختََبـر فـي َصـْبرِه     تعالى ُيْبلي الَعْبَد بالًء حسناً، وَبالًء سيِّئاً، وهو يرجع إلى هذا؛ أل

  .)2(وشُكْرِه

تبلو مرة، فتبلي مرة، وبالء ثالث مـرات،  : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي

  .لدالالت مختلفة) والباليا مرتين، وبلوى الحياة مرة واحدة

ـ ) تبلو، تبلي(إذ ورد كل من  ال مخاطبـاً  مر واحدة للداللة على الحيرة والقلق، عند الشابي، فق

  )البسيط(                           :قلبه

 وتَخلُعهــا، فتُْبِليهــاالحيــاةَ  تَبلُــو
 

 )3(وتســتجدُّ حيــاة، مــا لَهــا ِقــدمُ     
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فالشاعر في حيرة إزاء ما يجري حوله، حيث يجرب الحياة ويمتحنها، فيخلعها ويتركها ليرتـدي  

  .آخرى، في محاولة منه إظهار قوة عزيمته، وتجدد شبابه

  )المجتث(       :جمعاً للداللة على ويالت الحروب وبشاعتها فقال الشاعر) الباليا(وردت كما 

ــلُّ  ــاكـــ ــاً الَبالَيـــ  جميعـــ
 

ــالْم  ــا الســـ  )1(تَفْنَـــــي َوَيْحَيـــ

  .فهو ُينفّر من الحروب وويالتها، ويشجع األمن والسالم بين الناس

للداللة على األلم ) ة، والبلوى مرةالباليا مرة، والبالء مرة، وبلوى الحياة مر(كما وردت كل من 

  ):نشيد األسى(فقال في قصيدة ) البلوى(والعذاب، فقال مستخدماً كلمة 

  )مجزوء الكامل(                                                                  

 )2(، َويْعـــتَلُج النِّحيـــْبالَبلْـــوىفـــي ُمْهَجِتـــي تتـــأّوُه 

بالبكاء لكثرة المصائب التي ألمت به، لذلك فهو في حالة حزن وانقبـاضِ  فالشاعر يرتفع صوته 

للداللة ) 115: ، وبلوى الحياة، ص33:، والبالء، ص116:الباليا، ص(كما وردت كل من . دائم

  .نفسها من الديوان

  :مرتين للداللة على الهم والغم، فقال في إطار الحب) البالء(وفي سياق آخر وردت كلمة 

  )الخفيف(                                                                   

 )3(وُهمـوِمي وروَعِتـي وَعنَـاِئي    َبالِئـيأّيها الحُب أنـتَ ِسـُر   

  .فالحب هو مصدر الهم والخوف والتعب عند الشاعر

  .من الديوان للداللة نفسها) 232: (كما وردت هذه المفردة ص

وقيل الخَطْب . يقال خطبت األمر كما يقال طلبتُه. ب أي المطلوباألمر المخطو: الخَطب :خطب

وهو الغالب وعليِه قول المتنّبي يعود سيف الدولة من مرض . اسٌم لألمر المكروه دون المحبوب

  )الوافر(                          :)4(أصابه

ــب    ــْن ُيري ــك َم ــا أراَب ــْدري م  أَي
 

ــوبُ   ــِك الخط ــى الفَلَ ــى إل ــل تَْرقَ  )5(وَه

  .)6(هو المكروه والمحبوب جميعاً، وهو قليل وقيل

خَطب مرة واحدة، خطوب أربع عشرة مرة، : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي

  .موج الخطوب مرة، لدالالت مختلفة
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للداللة على المحن والمصائب العظيمة والهموم، فقال في ) الخطوب عشر مرات(إذ وردت كلمة 

  )الطويل(                             ):بلوال الخُطو(قصيدة 

 َمزقَتِْنــي نيوُبهــا  خُطــوٌبولــوال 
 

 )1(...وشَدتْ علـى قلبـي مخالُبهـا الُحْمـرُ     

فالشاعر يشبه المصائب والهموم الُمتوالية بالوحش التي لها مخالب على سبيل االستعارة المكنية، 

  ).19:لالطالع على مزيد من تكرار هذه المفردة ُينظر للمعجم ص( 

  :وفي سياٍق آخر وردت للداللة على الحزن والهم واألسى والعذاب مرتين في الديوان فقال

  )الخفيف(

ــال   ــبِ أح ــرارِة القل ــن ق ــتْ م  جرفَ
 

 )2(الخطــوبِمــي، إلــى اللّحــِد، جــائراِت  

إن عظم المصائب التي ألّمت به هدمت أحالمه ودفنتها كما ُيدفن الميت في المقبرة، حيث ينتهي 

لذلك نعتها بالجائرة أو الظالمة، فهو حزين معذب، ألنها أوقفت أحالمه وأمانيه وهو . بذلكعمره 

  .بها إلى أفول

إلـى  لالطالع على مزيد من ذلـك ُينظـر   ( كما وردت هذه المفردة مرة واحدة للداللة نفسها، 

  ).133:ص الديوان

  )البسيط(                :رىللداللة على السخرية، فقال مشفقاً على الو) الخطوب(وجاءت كلمة 

ــّيدةٍ   ــا مش ــي ُدني ــوَن ف ــم يعيش  وه
 

ــن   ــُر؟الخُطــوبِم ــُه خط ــونٍ كل  )3(، وك

  .فالشاعر يسخر من الناس الذين يعيشون في دنيا كلها خطوب ومصائب وكون مليء بالمخاطر

كياً للداللة على االستعمار البغيض الذي أثقل كاهل ُأّمته، فقـال مشـت  ) خَطْب(كما وردت كلمة 

  )الخفيف(                     :عسف الدهر وظلم المستعمر

ــلٍ   ــلٍ طوي ــِف لي ــي لعْس ــتُ أبك  لس
 

ــهْ   ــاُء ِمراَحـ ــدا الَعفـ ــعٍ غـ  أو لَرْبـ

ــي  ــا َعبرِتـ ــبٍإنَّمـ ــلٍ لخطـ  ثقيـ
  

ــهْ   ــْن أزاَح ــْد َم ــم نجِ ــا، ول ــد َعران  )4(قَ
  

يجد من ينقـذهم  فعبرات الشاعر ودموعه جراء مصائب العدو وجرائمه التي ألّمتْ بشعبه، ولم 

  .منه

قَـُدَم وَدَرس،  : وقد َدثََر الّرْسُم وتداثَر وَدثََر الشيءُّ َيْدثُُر ُدثُـوراً وانْـدثَرَ  . الدُُّروُس: الدُّثُور :دثر

  .قد َدثََر ُدثُوراً: وتقول للمنزل وغيره إذا عفا وَدَرَس

                                                 
 .61: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .89: المصدر السابق، ص) 2(

 .244: المصدر السابق، ص) 3(

 .42: المصدر السابق، ص) 4(



 340

  .)1(ُسْرَعةُ نسيانها :وُدثُوُر القلوب اّمحاُء الذِّكر منها وُدُروُسها، وُدثُور النفوس 

مرة واحدة مركبة، للداللة على الحـزن واأللـم،   ) الدثور(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الكامل(                :فقال مخاطباً قلب األم

ــى،  ــرقُُص لألســ ــلُّ تَــ  وتَظــ
 

ــّدهورْ   ــباح الـــ ــو، أشـــ  للَّهـــ

ــبابُ  ــا ضــ ــى ُيواريهــ  -حتــ
  

ــي وادي   ــوِت فــ ــدُّثوْرالمــ  )2(الــ
  

. يرقصون لألسى، حتـى يـواريهم المـوت   ) أشباح الدهور(لذين أطلق عليهم الشاعر فالناس ا

يتراقصون لألسى، وللفرح، ويبقون كـذلك حتـى   ) بأشباح الدهور(فالناس الذين نعتهم الشاعر 

يواري الموت أجسادهم وَيفْنون في وادي النسيان واالّمحاء بعد زمنٍ دون ذكرٍ لهم كمـا تُبلـى   

  .وسالمنازل وتصبح در

: يقال ما َدَهـاه . الدال والهاء والحرف المعتّل يدلُّ على إصابة الشيء بالشيء بما ال َيُسرُّ :دهي

. ما أصاَب اإلنساَن من عظائم نَُوبِـه : ودواهي الّدهر. ال يقال ذلك إالّ فيما يسوء. أْي ما أصابه

  .)3(أيه ما يريُدالنُّكْر وَجودةُ الّرأي، وهو من الباب، ألنَُّه َيصيب بر: والدَّهى

جمع داهية ثالث مرات في الـديوان لـدالالت   ) الدواهي(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

   :مختلفة، إذ وردت أول مرة للداللة على األلم والعذاب النفسي الذي وصل ذروته، فقال مشتكياً

  )الخفيف(

ــودِ  ــَه الوج ــا إل ــراحٌ ! ي ــذي ج  ه
 

ــك    ــكُو إلي ــؤادي، تش ــي فُ ــدَّواِهف  )4(يال

كمـا  . فالشاعر يستنجد اإلله لما يعتصر في قلبه من ألم وعذاب لكثرة تعرضه للمحن والشـدائد 

  )الخفيف(             :وردت في سياٍق آخر للداللة على التشاؤم والقنوط مرتين، فقال

ــدنيا   ــِق ال ــم َيخلُ ــيُم ل ــُه العظ  فاإلل
 

 )5(الـــدَّواِهيســـوى للفنـــاِء تحـــتَ  

يأتي االسـم مضـافاً إليهـا    ) غير وسوى(فبْعَد " خالف قواعد اللغة"أن الشاعر إذ نلِفت االنتباه 

  .)6("مباشرة

وما نلحظه هنا أن الشاعر يعتصف في داخله قنوطاً كبيراً، حيث يرى أن قوى الغيب أو اإلرادة 

إلـى   لالطالع ُينظر( وجاءت هذه المفردة للداللة نفسها، . اإللهية لم تخلق لسوى الفناء واالندثار
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وفي النهاية استخدم الشاعر هذه المفردة للداللة علـى المصـائب والباليـا    ). 147:ص الديوان

                 :والمحن، فقال مستغفراً اإلله عن طريق خطابه لقلبه

  )الخفيف(

 وهـــو نـــاُي الجمـــالِ، والُحـــبِّ
 

 )1(الـدَّواِهي واألْحالمِ، لكـْن قـد َحطَّمتْـُه     

ُيقر ويعترف بأن خَلل اإليمان الذي أصاب قلبه يعود إلـى  ) إلى اهللا(دة فالشاعر في نهاية القصي

  .المصائب والباليا التي ضربت قلبه

ما رَزأتُه شـيئاً، أي  . الراء والزاء والهمزة أصٌل واحد يدلُّ على إصابة الشيء والذهاب به :َرَزأ

المصـيبة  : لك الَمْرزِئةُ الرَّزِيئـةُ وكذ. )2(المصيبة، والجمع األرزاء: والرُّْزء. لم ُأِصْب منه خيراً

  .)3(والجمع أرزاء ورزايا

رزأ مرة واحدة، ورزٍء مرة واحدة، أرزاء خمس (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

َرَزأ، ورِزء، (لدالالت مختلفة، فـورد كـل مـن    ) مرات، ورزايا ثالث مرات، والمرزوء مرة

للداللة على األلم والحـزن والحسـرة والعـذاب    ) مراتواألرزاء أربع مرات، والرزايا ثالث 

            ):أرزاء(واألسى، فقال أثناء موت أبيه مستخدماً كلمة 

  )الكامل(

ــوتُ  ــا م ــدري ! ي ــتَ ص ــد مّزق  ق
 

 )4(ِ ظَهــــريبــــاألرزاءوقصــــمتَ  

فالموت قد مزق صدر الشاعر وهذا يوحي ببطش الموت وقسوته، كما أن الموت قد قصم ظهر 

  .ائب المتوالية بعد وفاة والدهالشاعر بالمص

  )الكامل(             :فالشاعر حزين معذب ألن الموت أفقده والده، عماد حياته، فقال

ــي ــرِ   وَرَزأتَِن ــلِ أم ــي ك ــوَرِتي ف ــدِتي، وَمشُ ــي ُعم  )5(ف

  

  .فالشاعر فُجع فيمن أحب، فقصمت الفجيعة ظهره، حيث جعلته يواجه مصاعب الحياة وحده

، كمـا  )26:لالطالع ُينظر للمعجـم ص ( ات المتبقية وتكرارها للداللة نفسها، كما جاءت المشتق

جمع رِزء، في سياق الشكوى من الحياة للداللة علـى البـؤس والتعاسـة    ) أرزاء(وردت كلمة 

              :والشقاء، فقال واصفاً قلبه أثناء خطابه ومناداته للشِّعر
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  )مجزوء الكامل( 

 َجَمـــــَدتْ علـــــى شَـــــفَتيِه
 

ــهْ  اُءأرز  ــاِة العابِســــ  )1(الحيــــ

إذ شبه الشاعر قلبه باإلنسان الذي تكاثرت مصائبه ومحنه، حتى غدا صامتاً ال يتكلم، كالمتجّمـد  

  .الذي ال يقوى على الحركة والكالم

المرزوء للداللة على المصائب والشدائد، فقال ممجداً كل من يحاول أن يسـعد  (كما وردت كلمة 

  )الطويل(                         :المجتمع

 فما المجد في أن تُسـِكر األرض بالـّدما  
 

ــدا    ــاً نه ــا فَرس ــي هيجائه ــَب ف  وترك

ــةٍ  ــّد بهّمـ ــي أن تصـ ــُه فـ  ولكنّـ
  

 )2(، فيَض األسـى صـّدا  المرزوِءعن العالمِ  
  

فالعز والكرامة والمجد ال تكون بتخضيب األرض بالدماء وامتطاء األفراس بل بدفع المصـائب  

  . ةعن المجتمعات المظلوم

نالحظ أن هذه المفردة بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة على عكس المشتقات السابقة التـي  

  .تعدت هذه الداللة إلى المجاز

: مصدر السَِّخيَمِة، والسَِّخيمةُ الِحقُْد والضَِّغينةُ الَموجِـدةُ فـي الـنفس، والسُّـخَْمةُ    : السَّخَُم :سخم

  .)3(الغضب

للداللة على الكره والحقد، فقال مقرِّعـاً رجـال   ) السخائم(ا األصل كلمة واستخدم الشابي من هذ

  )الطويل(                           :الدين

 فو الحـقِّ، مـا هـذي الزَّوايـا وأهلُهـا     
 

ــاغُ   ــِه تَُص ــوى َمصــنَعٍ في ــخائُمِس  )4(السَّ

ت سوى أوهـام  فالشاعر يقسم بأن رجال الدين الذين يتخذون من زوايا بيوتهم مكاناً للِعظة، ليس

  .وخرافات بالية تبعث على التفرقة والضغينة

  .نالحظ أن هذه المفردة بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة
  

ومن ذلك الصَّعقْ، وهو . الصاد والعين والقاف أصٌل واحد يدلُّ على َصلْقٍة وشّدة صوت :صعق

وهي الوقع الشديد من : الصاعقةومنه . يقال حماٌر َصِعقُ الصوت، إذا كان شديدُه. شدة الصوت

  .)5(الرعد

                                                 
 .71:، صالديوانالشابي، ) 1(
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في سياق رثاء األم لطفلها الوحيد، إذ تجرعت ) الصاعقه(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الكامل(                            :اللوعة واأللم لفقده، فقال

ــوق،  ــرِق الخَفُـ ــِة البـ ــي لَْمعـ  فـ
 

ــويِّ   ــي ُهـــ ــاِعقْهوفـــ  الصَّـــ

ــوادي، و  ــة ال ــي ِذلّ ــاهقهْ وف ــال الش ــر الجب ــي ِكب  )1(ف
  

فاألم دائمة الذكر والتصور لولدها الذي مات، في كل األماكن عند لمع البرق ونزول الصواعق 

  .المحدثة الدمار والبالء، وفي بطون الوديان وعلو الجبال

  .نالحظ أن هذه المفردة خرجت خالل السياق عن المعنى المعجمي وتعدته إلى المجاز

وأصابت الرجل ُمصيبةٌ فهو . جاَحُهم فيها فَفَجَعهم: ابهم الدهُر بنفوسهم وأموالهمُيقال أص :صوب

ما أصاَبك من الدهر، وكذلك الُمصابةُ والَمُصـوبة بضـم الصـاد    : والصَّابةُ والُمِصيبةُ. ُمصاٌب

. بةُاإلصا: والتاء للداهية أو للمبالغة، والجمع َمصاوِب وَمصاِئب، واألخيرة من الشاذ، والُمصاُب

  .)2(ُمصاٌب: ويقال للمجنون

المصيبة مرة، والمصائب مرتين، والمصاب : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عد هي

  .لدالالت مختلفة) مرة

في سياق األلم والحزن واألسى والتحسـر،  ) المصيبة مرة، والمصائب مرتين(إذ جاءت كل من 

  )الطويل(                            :فقال مشتكياً من الحياة

ــئيلةٌ  ــبابِ ضـ ــالَم الشـ  أال إّن أحـ
 

ــونِ    ــل الغص ــا مث ــائُبتحطُِّمه  )3(المص

فالشاعر حزين متألم، لطموحات الشباب وأحالمهم الضئيلة التي تحطّمهـا المصـائب والفجـاع    

  .فيصبحون دون حلم وطموح

لداللـة  حيث وردتا ل) 36: (ارجع للمعجم ص) مصيبة، والمصائب(لالطالع على تكرار كلمتي 

  .السابقة نفسها

في إطار األلم وهول األسى من حالة البؤس التي وصل ) المصاب(وفي سياق آخر وردت كلمة 

  )مخلع البسيط(                           :إليها الشاعر وشعبه، فقال واصفاً بؤس الحياة

ــى  ــه َأعمـ ــاسِ فيـ ــَعُد النَّـ  وأسـ
 

 )4(والُمصـــابْ ال ُيبِصـــُر الَهـــْوَل   

عر وألمه وصل الذروة من حياة كلها بؤس وشقاء، حتى أصبح يرى أن السعيد هـو  فحزن الشا

  .األعمى الذي ال يرى وال يبصر
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  .)1(ضربتُه: يقال قََرْعتُ الشيَء أقَرُعه. القاف والراء والعين معظُم الباب ضرُب الشيء :قرع

لك قيـل ليـوم القيامـة    النازلةُ الشديدة تنزل على الذين كفروا بأمر عظيم، ولذ: ومعنى القارعة

  .)2(ويقال قََرَعتْهم قوارُع الدْهرِ أي أصابتهم. القارعة

جمع قارعة بمعنى المصيبة المهلكة فـي إطـار   ) قوارع(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                   :الحزن والتحسر، فقال مخاطباً صديقه

ــاةٍ   ــن فَتـ ــرَّمٍ ِمـ ــيجٍ ُمَضـ  ونشـ
 

ــواأبهظتهــــا    )3(األيَّــــامِ رُعقَــ

إن الفتاة تبكي بغُّصة وحرقة بسبب ثقل المصائب والمهالك التي تعرضت لها جراء بؤس الحياة 

  .وشقائها

وهي مـا َينُـوُب   : والنَّوائُب جمع نائبٍة. وناَبتْهم نَوائُب الدَّهر. نزَل: ناَب األْمُر نَوباً ونَوبةُ :نوب

: والنائبـة . واحدة نوائبِ الـّدهر . والنائبة المصيبة. والحوادِثاإلنساَن أي َينْزُل به من الُمهمَّات 

  .)4(النازلة، وهي النَّواِئُب والنَُّوُب

جمع نائبة ثـالث مـرات لـدالالت    ) النوائب(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )المجتث(             :مختلفة، إذ وردت مرة للداللة على الحوادث والمصائب، فقال

ــيَن  ــببـــ ــوٌنالنوائـــ  ِ بـــ
 

 للنَّــــــاسِ فيــــــه َمَزايــــــا 
 

الـــــبْعُض لـــــْم َيـــــْدرِ إالّ 
  

ــا   ــادي الباليـــ ــى ُينَـــ  البِلـــ
  

ــا  ــا ذاقَ منهــ ــبعُض مــ  والــ
  

 )5(ِســـــوى َحقيـــــرِ الرَّزايـــــا 
  

فاألحداث والمصائب تترك آثارها في الناس، فبعضهم تزيده خبرة، واآلخر ُيمنـى بالمصـائب   "

  .)6("الجسام

  :ردت للداللة على الفتن والخالفات، فقال ُمقرِّعاً مما يدَّعون أنهم رجاالت دينوفي سياق آخر و

  )الطويل(                     

ــبالِد   ــي ال ــي ف ــُد تُحي ــاًعوائ  نوائب
 

ــائمُ     ــديُن ق ــدين، وال ــواَم ال ــّد ق  )7(تَقُ
 

، فالـدين  فالشاعر يطالب رجاالت الدين االبتعاد عن العادات التي تُمّزق البالد وتفرق أبناء البالد

  .واضح وال ينبغي تجييره للمصالح واألهواء
                                                 

  .72: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .76: ، ص12، جلسان العربابن منظور، ) 2(
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  )الطويل(       :كما وردت في سياق التبّدد والضياع واإلّمحاء، فقال واصفاً أحالم الشباب

ــابني  ــا أج ــريَح عنه ــألتُ ال ــا س  :ولّم
 

ــا،   "  ــيُل القَض ــا س ــُبتَلقّفه  )1("والنَّواِئ

األحالم انقضت وتبددت نتيجة المصـائب   فالريح تجيب الشاعر، وهذا على سبيل االستعارة بأن

  .والمهالك التي عصفت بالناس

تعرض الشابي لمحنٍ وابتالءات كثيرة ضربت نفسيته الرقيقة، فكان أولها االسـتعمار وثانيهـا   

موت الحبيبة، وثالثها مرضه، ورابعها موت والده، وخامسها تنكّر شعبه له في بعض األحيـان،  

لمنتشرة بين شعبه بسبب تمسكهم بعادات وتقاليد خرافية، بعيدة عـن  وسادسها الفتن والخالفات ا

إذ . حتى أصبح يشعر بأن قوى الغيب لم تخلق الـدنيا سـوى لالنـدثار والفنـاء    . الخ... الدين 

انحرف بذلك قليالً عن اإليمان، ولكنه سرعان ما عاد واستغفر ربه على ما تلفظ به وتفّوه، راّداً 

وبذلك الحظنا وجود ألفاٍظ ال بأس بها . المحن واالبتالءات التي أصابتهذلك إلى كثرة الخطوب و

الـبالء  (في الديوان تعّبر عن محنه وابتالءاته، إذ قمنا بجمعها تحت عنوانٍ واحد سميت بألفـاظ  

  ).والمحن
 
  

  

                                                 
  .51: ، صالديوانالشابي، ) 1(
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 ألفاظ السأم والضجر: المجموعة السابعة والخمسون
  

تعود إلى ستة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ فـي  استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، 

سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة وبقي بعضها اآلخـر لداللتـه المعجميـة، وهـذه     

 ).برم، وسأم، وضجر، وضيق، وطبق، وملل(األصول هي 
  

الـذي يحـدِّث    الغَثُّ الحديِث: والُمْبَرُم. (1)سئمته وضجِر بِه فهو َبرٌِم: َبَرماً -َبَرم بالشيء :بـرم 

الناَس باألحاديث التي ال فائدة منها وال معنى لها، ُأِخذَ من الُمْبرِم الذي َيْجني الَبَرَم، وهـو ثمـر   

  .)2(األراك ال طَْعَم له وال َحالوة وال ُحموضة وال معنى له

ت لـدالال ) تََبرَّم ثالث مرات، ويتبرم مرة واحـدة (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

ثالث مرات للداللة على السأم والضجر فقال مخاطباً " تبرم"مختلفة، فنراه يستخدم الفعل الماضي 

  )الخفيف(                                     :نفسه

ــتُ ــجَّة،  فتبرَّمـ ــكينِة والضـ  بالسَّـ
 

ــيبي   ــا نص ــتُ فيه ــد كرِه ــْل ق  )3(....ب

وضجر بسبب ما خُطّت حياته مـن   فبعد نظرة الشاعر وخبرته العميقة في الحياة، فقد سأم منها

  .ألمٍ وتشرد

للداللة على الحزن واأللم، فقال متألماً لحال بالده لما وصـلت  " يتبرم"كما ورد الفعل المضارع 

  )الطويل(                           :إليه من إذالل

 أرى المجــَد معصــوَب الجبــين ُمَجــّدالً
 

 علـــى َحَســـِك اآلالم، يغمـــره الـــّدُم 

 األســاريرِ، باســماً وقــد كــان وّضــاَح
 

 )4(َيتََبـــّرُميهـــّب إلـــى الُجلّـــى، وال  
 

فالشاعر حزين متألم لمجد بالده المجدَّل على حسك األيام، بعدما كان مضيئاً، يسمو ويهبُّ إلـى  

  .)5(العلى

  ).9:ُينظر إلى المعجم ص" تبرم"لالطالع على مزيد من تكرار ( 
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الَملَـُل  : والسآمةُ. فهو َسَئوم. ملَّ: َأماً َوَسَأماً وسآماً وَسآمةسئيم الشيَء ومنه يسأم َسأماً وَس :سأم

  .)1(والضجَُّر

سئم ثمان مرات، سائماً مرة، مسؤوماً مـرة،  (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي 

  :للداللة على الملل واليأس والضيق والضجر، فقال ُمنادياً) السأم مرتين، السؤوم مرة
  )المتقارب(                                                                           

ــتُ   ــرتُ وناديــــ ــا "فســــ ــا ُأم هيــــ  يــــ
 

ــد  ــيَّ، فقــــ ــِئَمتِْنيإلــــ ــاة َســــ  )2("الحيــــ
 

لقد نادى الشاعر ُأمه، وهي رمز الحنان والعطف، نادى ُأمه ليخبرها أن الحياة قد لفظته وسئمته، 

هـي   الهالك، فالشاعر يفقد العطف ويحـس بـالخوف، واألمّ   وهو على أبواب الموت ومشارف

  .)3(المخلصة، واألمل الباقي له

للداللة نفسها، فقال أثناء تبّرمه من الـذين ال يفهمـون   " سائم، ومسؤوم"وفي سياق آخر استخدم 

  )الكامل(                          :أغراضه ومراميه

ــه    ــرِ أنّ ــروحِ المفك ــةَ ال ــا غُرب  ي
 

ــ  ــاسِ َيحي ــي الن ــؤوماًا ف ــاِئماً، َمْس  )4(س

فالشاعر ساخط على الناس وهم ساخطون غير راضين عنه، لذلك كان إحساسه عميق الضـجر  

، وهذا البيت شـبيه بقـول   )ال كرامة لنبي في وطنه(، وقديماً قالوا )5(واليأس من محيطه الجاهل

  )الكامل(              :قالالمتنبي في هجاء ابن كيغلغ، من شقاء الراجح العقل في البيئة الضحلة، ف

ــه  ــيم بعقِل ــي النع ــقى ف ــل يش  ذو العق
 

ــنعمُ   ــقاوة ي ــي الش ــة ف ــو الجهال  )6(وأخ

  )الرمل(              :وشبيه بقول جبران خليل جبران

ــرف    ــومي ننص ــر فق ــو ذا الفج  ه
 

ــديق    ــا ص ــا فيه ــا لن ــار م ــن دي  )7(ع

  ).29 - 28:لالطالع على مزيد من باقي المشتقات ُينظر للمعجم ص( 
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. )1(يقال ضجر َيضَجر ضجراً. الضاد والجيم والراء أصٌل صحيح يدلُّ على اغتمامٍ بكالمٍ :ضجر

وفُـالٌن  . تبّرَم وقَِلق من غَمٍ، فهـو َضـجِر  : َضجَِر منه، وبه، كفرَِح، َيْضَجُر َضْجراً، وتََضجََّر

  .)2(أي ضيِّقٌ: ومكان َضجٌِر. َضجٌِر، معناه َضيِّقَ النَّفْسِ

َضجَِر مرة، وأضجر ثالث مرات، وتضـّجر  (ابي من هذا األصل مشتقات عدة هي واستخدم الش

للداللة على السأم والكآبة والملل، فقال مسـتخدماً الفعـل   ) مرة، وُمضجر مرة، والّضجر مرتين

  )الكامل(                                       :أثناء خطابه مع عصفور" تضجر"المضارع 

 )3(وإذا نطقت تذّمروا، من فكرتـي وشـعوري   ،تضّجروافإذا سكتّ 
 

  .فالشاعر في حالة سأم وضجر من محيطه االجتماعي الذي خَبِر أنانيته وخبثه

  :للداللة نفسها أثناء مناجاة القمر والبحر، فقال" الضّجر"وفي سياق آخر استخدم 
  )الرَّمل(                                                                            

ــطَبِرْ    ــر واصـ ــاري القمـ ــا السَّـ ــيالً، أيُّهـ ــفْ قلـ  ِقـ
 

ــميري ــا َسـ ــَدْر  !يـ ــاِت الكَـ ــي ُأيقَـ ــَجْر، فـ  )4(والضَّـ
 

  .فالشاعر يدعو القمر إلى الصبر، خصوصاً في أوقات السأم والكآبة

  ).37:لالطالع على مزيد من المشتقات المتبقية ُينظر للمعجم ص( 
  

: قاف كلمة واحدة تدل على ِخالف السِّعة، ولذلك هو الضِّـيق والضَّـيقة  الضاد والياء وال :ضيق

وأضاقَ الرجُل، فهو ُمِضيق . والضَّيقُ ما أضاق صدُرك. )5(ذهب مالُه: يقال أضاق الّرجل. الفَقْر

  .)6(ما ضاق في األماكن واُألمور: والَمضيقُ. إذا ضاق عليه َمعاشُه

مرتين للداللة علـى األلـم الـداخلي    " َيضيق"المضارع واستخدم الشابي من هذا األصل الفعل 

  )مجزوء الكامل(                 :والضيق النفسي، فقال

ــالي  ــْيقُمـ ــود َيِضـ ــي الوجـ  بـ
 

ــبْ     ــولي َرِحْيـ ــا َحـ ــّل َمـ  )7(وكـ

" يضيق، رحـب "فالوجوُد رحٌب أمام الشاعر، ولكنه يضيق أمامه بالذات، إذ نرى أن الطباق في 

  .وعذابه في هذا الوجوديعكس تفرد الشاعر في سأمه 
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لالطالع على مزيـد مـن ذلـك ُينظـر للمعجـم      ( وتكرر هذا الفعل مرة واحدة للداللة نفسها، 

  ).39:ص
  

الطاء والباء والقاف أصٌل صحيح واحد، يدلُّ على وضع شيء مبسوط على ِمثلـه حتـى    :طبق

. )1(ق للثاني، وقـد تطابقـا  تقول أطبقْت الشيء على الشيء، فاألول طََب. من ذلك الطَّبق. ُيغطِّيه

.ã⎤x⎦¨: (وفي التنزيل. الحال: والطََّبقُ والطَّبقة ÷ tIs9 $ ¸) t7 sÛ ⎯ tã 9,t7 sÛ()2(   ًأي لتَصيرنَّ اُألمور حـاال

  .)3(الدَّرُِك من َأدراك جهنم: الُمطْبِقة والطَّْبقُ: وُيقال للسنة الشديدة. بعد حال في الشدة
  

" أطبق"فنراه يستخدم . مرتين لداللتين مختلفتين" أطبق"ل واستخدم الشابي من هذا األصل الفع

  ) مخلع البسيط(           :للداللة على السوداوية والتشاؤم، فقال مخاطباً نفسه

ــدَّياجي، فأطبقَــــتْ ــَك الــ  حولَــ
 

ــامْ    ــَك الغَمـ ــْن فوِقـ ــاَم ِمـ  )4(وغَـ

  .فهو يشتكي من هول المصائب التي تضيق عليه الخناق
  

  )الخفيف(              :فعل للداللة على شّدة األلم والعذاب، فقال مخاطباً اإللهوفي سياق آخر ورد ال

ــَك ال   ــوِد مالـ ــَه الوجـ ــا إلـ  يـ
 

ــذَّبِ األوَّاه  ــْزن الُمعــ ــي ِلٌحــ  تَرِثــ

ــالي،   ــكونِ اللي ــي ُس ــتُ ف ــد تأّوه  ق
 

ــمَّ   ــتُثُ ــفاهي  َأطْبق ــباح ِش ــي الصَّ  )5(ف
تعذّب وتألم طوال الليل وعند الصباح سكت وتوقف ِلَم ال يرثي لحزنه، فقد : فالشاعر يسأل اهللا

  .عن ذلك لكثرة تعبه وألمه دون فائدة
  

الميم والالم أصالنِ صحيحان، يدلُّ أحدهما على تقليب شيء، واآلخر على غََرضٍ من  :َملَل

: وأملَلْتُ القوَم. سِئْمتُه: ونحن ما نريده هو األصل الثاني، إذ يقال َمِللته أَملُّه َملَالً وَمالَلةً. الشيء

  .)6(شققتَ عليهم حتى َملُّوا، وكذا أملَلْتُ عليهم

مّل ثالث مرات، ونمّل مرة واحدة، وملُوال (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي 

  :لداللة واحدة هي السأم والضجر، فقال مخاطباً الموت) مرتين، المملّة مرة واحدة
  )الكامل(                                                                                

ــْوتُ ــا م ــي ! ي ــتنفس ــأِت دورِي؟ ملّ ــْم َي ــل ل ــدنيا، فَه  )7(ِ ال
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فالشاعر يعلم أن الموت هو القوة القادرة على إهالكه، حيث ملّت نفسه الحياة، وزهدت فيها، "

ترك هذه الحياة الملولة وها هو يتساءل في حسرة وضجرٍ وسأم، هل لم يأت دوره حتى ي

  ).59- 58:لالطالع على مزيد من المفردات المتبقية، ُينظر للمعجم ص. ( )1("المملة

السأم والتبرم "نالحظ من خالل ما سبق أن هذه األلفاظ تدور حول محور واحد ومعنى عام هو 

السأم والتبرم  هو التبرم والضجر، والضجر هو: السأم، والسأم: فمثالً من معاني التبرم" والضيق

والضيق، والضيق هو الضجر والسأم أي خالف السعة، أما أطبق فهو بمعنى اشتّد والطبق هو 

الدرك األسفل من جهنم مما يوحي بالسأم والضجر، والملل هو السأم لذلك جمعت هذه األلفاظ 

  ".السأم والضجر"المنبثقة من ستة أصول في عنوان 
  

  اظ الظُّلمألف: المجموعة الثامنة والخمسون
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى أحد عشر أصالً، وقد جاءت هذه األلفاظ 

في سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية، وهذه 

  ).بدد، وجور، وشرر، وظلم، وعسف، وغلَب، وغشم، وغوى، وفظظ، وقهر(األصول هي 
  

. واستَبدَّ باألمر يستبدُّ به استبداًد إذا انفرد به دون غيره. يقال استبّد فُالن بكذا أي انفرد به :بدد

  .)2(انفرد به: واستّبد برأْيه

للداللة على الظلم والقهر وكل قبيح، فقال مهدداً " المستبّد"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )المتقارب(                           :األعداء

ــاِلُم  أال ــا الظَّــ ــتبدُّأّيهــ  الُمســ
 

ــاهْ   ــدوُّ الحيـ ــالمِ عـ ــُب الظّـ  )3(َحبيـ

فالشاعر ينعت المستعمر بالظالم الطاغي الذي يحاول بغطرسته نشر الفساد والجهل بين الشعوب 

ونالحظ أن الظلم هو رديف االستبداد، أي كالهما بمعنى واحد، . لذلك فهو عدو اإلنسانية جمعاء

لالطالع ُينظر ( وتكررت مرة واحدة للداللة نفسها، . لمفردة داللتها الجديدةوبذلك اكتسبت تلك ا

  ).9:للمعجم ص
  

ضد : والَجْوُر. أي ظَلَمةٌ: نقيُض الَعْدل، َجار َيُجور َجْوراً، وقوم َجَوَرةٌ وجاَرةٌ: الَجْوُر :جور

  .)4(القصِد، ويكون الجور بمعنى الظلم
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جار مرة واحدة، وجائرة مرة واحدة، (عدة هي  واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات

للداللة على الظلم، فقال ) جار، وجائرة(لدالالت مختلفة، فورد كٌل من ) وجائرات مرة واحدة

  )مجزوء الكامل(                                                              :مخاطباً ُبلُبالً

 انفُـــضْ الطّـــّل ففـــي الطـــلِّ حيـــاةٌ حـــائرة     
 

ــفٌّ      ــل كـ ــؤاِد اللَّيـ ــن فـ ــرَّدتْها عـ ــائرْهشـ  )1(جـ
 

فالشاعر يستغرب من الناس الذين يطلبون الحرية والسعادة من كفٍّ ظالمة جدباء ال تعطي 

  ).15:ُينظر للمعجم ص" جار"لالطالع على مزيد من تكرار كلمة . ( الخير

الحزن واألسى واأللم، جمع جائرة للداللة على " جائرات"وفي سياق آخر استخدم الشاعر كلمة 

  )الخفيف(                           :فقال مكتئباً

ــال   ــبِ أح ــرارة القل ــن ق ــتْ م  جرفَ
 

 )2(ُ الخطــوبِجــائراتمــي، إلــى اللَّحــِد،  

فالشاعر حزين، ألن المصائب لم تتركه وشأنه بل جرفت أحالمه إلى اللحد أي دفنتها في باطن 

  ..األرض وذلك لمرضه الذي أثقل عليه حياته
  

: وقوم أشْراٌر. السُّوء والفعل للرجل الشِّرير، والمصدر الشَّرارةُ، والفعل شرَّ َيشُرُّ: الشَّرُّ :ررش

  .)3(ضد الخير، وجمعه شُروٌر: الشَّرُّ. ضد األخيار

الشَّر ثماني مرات، والشُّرور ثالث مرات، (واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقات عدة 

  .مختلفةلدالالت ) والشرير أربع مرات

للداللة ) الشَّر سبع مرات، والشرور ثالث مرات، والشرير أربع مرات(فنراه يستخدم كالً من 

  )الكامل(              :على الظلم والفساد واألذى والقبح، فقال الشاعر ناقماً على المدينة وأذاها

ــَي ال    ــِة، وه ــن المدين ــاذا أَودُّ م  م
 

ــالمِ    ــر الظـ ــو بغْيـ ــّريرِتَْعنـ  )4(الشـ

الشاعر ناقٌم على الحضارة، بعد اصطدامه بواقعها المغاير لألخالق وضوابط اإليمان فهو يراها ف

  .)5(تنتحر تحت عربات الزمن واندفاعاته

  ).33:لالطالع على مزيد من تكرار المفردات التي وردت للداللة نفسها ُينظر إلى المعجم ص( 

  :قال الشاعر ُمنفّراً من الحرب. ن واأللمللداللة على الحز" الشّر"وفي سياق آخر وردت كلمة 
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  )البسيط(

ــٍة ــاإلثمِ طاميـ ــةٌ، بـ  واألرُض داميـ
 

ــارُِد   ــرِّوم ــلُ  الش ــا ثَِم ــي أرجاِئه  )1(ف

فالشاعر يقبح الحرب الوحشية التي عاثت في األرض آثاماً وفساداً ولونتها بالدم، إذ انطلق منها 

  .قب األمورمارد الموت يقتل ويدمر فهو سكران ال يقّدر عوا
  

. )2(الطاء والغين والحرف المعتل أصٌل صحيح منقاس، وهو مجاوزة الحدِّ في العصيان :طغى

وأطغاُه الماُل أي جعله . طَغَى َيطْغى طَغْياً وَيطْغُو طُغْياناً جاوز القََدر وارتفع وغَال في الكُفر

  .)3(ُأْهِلكُوا بالطاِغية، أي بصيحة العذاب: وقيل. طاغياً

فوردت كلمة الطغاة ) الطاغي مرة، والطغاة مرة(م الشاعر من هذا األصل مشتقين هما واستخد

  )مجزوء الكامل(         :بمعنى الظالم في سياق حزن الشاعر وألمه، فقال مخاطباً قلبه

 فَِمـــن الَمـــدامعِ مـــا تـــدفََع جارِفـــاً َحَســـَك الحيـــاهْ 
 

 )4(الطغــاْهيرمــي لهاويــِة الوجــوِد بكــلِ مــا يبنــي      
 

كما . فالدموع هي التي تغسل اآلالم وتدفع بؤس الحياة وظلم الطغاة، المعكرين صفو القلوب

  :في سياٍق آخر للداللة على الحزن فقال واصفاً أمسِه" الطاغي"وردت كلمة 
  )مجزوء الرمل(                                                                      

ــهُ   ــتْ منــ ــر، بلغــ ــاه  أو ِلعمــ ــالي منتهــ  الليــ
 

ــزمنِ    ــمِّ الـ ــي ِخضـ ــتْ فـ ــاغيوتالشَـ ــواْه الطـ  قـ
 

 )5(فأنـــا مـــا زلـــتُ  فـــي فجـــرِ شـــبابي أو ضـــحاْه
 

فالشاعر ُيعلل أن بكاءه لم يكن من أجل الماضي الذي انقضى سريعاً، ألنه ما زال في فجر 

  .الشباب القوي، إنما حزنه وبكؤه لشيء آخر هو الحب الذي كان حلية الحبيب
  

الظاء والالم والميم أصالن صحيحان، احدهما خالفُ الضِّياء والنور، واآلخر َوْضع الشيء  :ظلم

اسم الظلمة، وقد أظلَم المكان : فاألول الظُّلمة، والجمع ظلمات، والظَّالم. غير موضعه تعدِّياً

وظَلََم . )6(واألصل وضُع الشيِء في غير موضعه. واألصل اآلخر ظَلَمه َيظِلمه ظُلْماً. إظالماً

ألن . ومعناه أيضاً النقص. وظُالمة وهو ضد العدل. فعل ومصدره ظلْم، واالسم منه ظُلْم: يظِلم
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العدل هو التوسط بين شيئين والظلم هو االنحراف إلى أحدهما أو عن أحدهما ففيه نقص لطرف 

وأصل  .)1(وهناك صيغة مبالغة السم الفاعل منه وهي ظلوم وصيغة أخرى ظالّم. من الطرفين

الذي َيشْكو : والُمتَظَلُِّم. ويقال تَظَلَّم الرجُل أحاَل الظُّلم على نفسه. الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الحدِّ

  .)2(وقيل هو الظاِلُم. َرُجالً ظَلََمُه

الظالم ثالث مرات، والظالمة مرة واحدة، (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي 

وصرح المظالم مرة واحدة، والظُّلْم أربع مرات، والظلوم مرتين، والظالَّم المظالم مرة واحدة، 

مرة والظَّلوم مرة، والظِّالم مرة،  " المظالم"حيث وردت كلمة . لدالالت مختلفة) مرة واحدة

  )الكامل(          ":المظالم"للداللة على كثرة الظلم إذ قال مستخدماً 

 منطقـــاً المظـــالُموكـــذلَك تتّخـــذُ 
 

 )3(ِلتُخْفــــي َســــْوَءةَ اآلرابِ عـــذباً  

يخفون أعمالهم القبيحة والفاسدة دوماً بالمنطق العذب  - أي الظّلم بكل أشكاله - فكثيري الظلم

  ).من الديوان 78:والظَّالم ص 173:ُينظر ص" ظلوم"لالطالع على مزيد من كلمة . ( الجميل

  :شّدة، إذ قال مخاطباً زنبقة آدميةللداللة على القسوة وال" الظلوم"كم استخدم صيغة المبالغة 
  )المتقارب(

 إلـــيَّ فقـــْد وّحـــدتْ َبْينَنَـــا   
 

ــانِ    ــذا الزمـ ــاوةُ هـ ــوْمقَسـ  )4(الظلـ

للداللة على الكره " الظالم مرة، والظُّلْم مرة، وصرح المظالم مرة"وفي سياق آخر ورد كل من 

  )لمتقاربا(               :في خطابه للمستعمر" الظالم"والحقد، فاستخدم كلمة 

ــا  ــالُمأال أيهــ ــتبدُّ الظــ  الُمســ
 

ــاهْ   ــدوُّ الحيـ ــالمِ عـ ــُب الظّـ  )5(حبيـ

الظالم هو الذي يظلم الناس ويقهرهم، وقد  نعت الشاعر المستعمر بهذه الصفة، وهي صفة 

بغيضة يكرهها المحتل نفسه، فكيف بالشاعر وأبناء شعبه، وهذا يعني أن كره الشاعر وحقده 

  .وةعلى المستعمر وصل الذر

  .للداللة نفسها من الديوان) 78: (وصرح المظالم ص) 252(وتكرر كل من الظُّلْم ص 

  )الكامل(             :لداللة الفساد، فقال الشاعر مستخدماً الظُّلْم" الظالم مرة"وجاء كل من 

 الحـــقُّ مقْطـــوُع اللســـانِ ُمكبَّـــٌل
 

 )6(يمــرُح ُمــذَْهب الجِلْبــابِ   والظُّلْــُم 
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مكّبل، والشر والظلم منتشر، وكأن الشاعر يسخر مما وصلت إليه األمور في  فالحق والعدل

عصره محاوالً استنهاض هذا الشعب مما هو فيه، لذلك فهو متألم محزون لحال هذا الشعب 

  ).161:لالطالع ُينظر إلى الديوان ص( للداللة نفسها، " الظالم"وتكررت كلمة . المسكين

للداللة على المفسدين أصحاب النفوذ في " لْم مرة، والظالم مرةالظُّ"وفي سياق آخر وردت كلمة 

                            :هذه الدنيا فقال

  )مجزوء الكامل(

 وأرى األباطيــــــَل الكثيــــــرةَ
 

 والمــــــــآثَم، والشــــــــروْر 

ــعيِف،  ــقِّ الضــ ــةَ الحــ  وَمذلّــ
 

ــّزةَ   ــموعـــ ــديْرالظَّلـــ  )1(ِ القـــ
 ج

تعكس لدى الشاعر " الظُّلْم"نالحظ أن هذه المفردة فالشاعر يرى سيادة الظالم وذُل المظلوم، و

للداللة " الظالم"وتكررت كلمة . حالة الحزن واأللم لما آلت إليه الحياة، وهذا ما ال يريده الشاعر

  ).120:لالطالع ُينظر للديوان ص( نفسها، 

               :للداللة على القهر فقال مخاطباً الشعر" الظالَّم"واستخدم كلمة 

  )خفيفال(

 فلقـــد حـــزَّ فـــي فـــؤادي مـــا
 

ــى    ــولِة األس ــن ص ــْوَن م ــالَّمَِيلْقَ  )2(الظ
 

الظالَّم تعني كثير الظلم وهو ضد العدل، ولكن اكتسبت هذه المفردة خالل السياق داللة القهر، 

  .فالشاعر ممتعض قهراً مما يصيب شعبه من الظلم واالضطهاد

ى الحزن والكآبة واأللم فقال متألماً على حّبه للداللة عل" الظالمة"وفي سياق آخر وردت كلمة 

  )مجزوء الكامل(                                                                       :الضائع

ــيسِ   ــبِ التعـ ــرارةُ القلـ ــتُْه مـ ــد أخرسـ ــْهقـ  )3(الظالمـ
 

  

ة وقلّة العين والسين والفاء كلمات تتقارب ليست تدلُّ على خير إنما هي كالحير :عسف

والَعْسف في . ظلم: وعسف السلطاُن َيعِسفُ واعتّسفَ. ظلَمه: وَعَسف فالنا فالناً.)4(الّصبر

  .)5(أن يأخذ المسافر على غير طريق وال جاّدة وال َعلَم فنقل إلى الظُّلم والَجوْر: األصل

 يعتسف مرة، واعتساف مرة، والعسف( واستخدم الشابي من هذا األصل أربع مشتقات هي 

  :للداللة على الظلم والقهر والطغيان، فقال واصفاً المستعمر لشعبه) مرتين، والعسوف مرة
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  )الخفيف( 

ــقَ  ــوا طرائـ ــفَوتوخّـ  واألر الَعْسـ
 

ــماَحهْ    ــوا س ــا تَوخّ ــّواً، وم ــاقَ ت  )1(ه

يعرض الشابي لقهر المستعمر في محاكماته ألبناء بلده، وأنه يتوخى طرق العسف والظلم "

وسبقه بأداة النفي يعكس إلحاح " توخو"وخى غيرها، ونالحظ تكرار الشاعر للفعل والقهر وال يت

الشاعر على التوخي والقصد الذي يقصده المستعمر بالظلم والتعذيب، وأنه حين ال يتوخى  وال 

  .)2("يقصد السماحة أو المهاونة، والنتيجة في الحالتين واحدة

  ). 45:خرى ُينظر إلى المعجم صلالطالع على مزيد من تكرار المشتقات األ( 

من ذلك غَلَب الّرجُل غَلَباً . الغين والالم والباء أصٌل صحيح يدلُّ على قوٍة وقهرٍ وشّدة :غَلَب

þΝ: (قال تعالى. )3(وغَلََبه èδuρ -∅ ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟ Îγ Î6n= yñ šχθç7 Î= øóu‹ y™()4(ًقهره: ، وغُلُبَّةً وغَلُبَّة.  

للداللة على القهر والظلم والشدة ) الغُالَّب مرة، والغالَّب مرتين(واستخدم الشابي من هذا األصل 

  )الكامل(                 :فقال الشاعر كاشفاً خداع المستعمرين في سياساتهم

ــدى  ــعيف وال ص ــق الض  ال رأي للح
 

 )5(الغــــالَّبالــــرأي رأي القــــاهر  

  .فال رأي لهم وال كلمةفالظالم المستبد في ظلمه هو الذي يفرض رأيه وسيادته، أما الضعفاء 
  

. من ذلك الغَشْم، وهو الظُّلم. الغين والشين والميم أصٌل واحد يدلُّ على قَْهر وغَلَبة وظُلْم :غشم

  .)6(والَحْرُب غَشوٌم ألنَّها تنال غيَر الجاني

مرة واحدة للداللة على القهر والكره فقال مشتكياً " غَشوم"واستخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

  )السريع(                                                                            :قلبه من

 إالََم الُوجــــــوْم؟! يــــــا قلبــــــَي الــــــدامي
 

 )7(غَشــــــوْميكفيــــــَك إن الحــــــزَن فــــــظٌّ 
 

  .إذ شبه الشاعر الحزن بإنسان قاسٍ ظالم، طالباً من قلبه عدم االقتراب منه
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ورجٌل غاوٍ وغوٍ وغَوِيُّ . َضلَّ: غََوي، غَّياً وغَوَِي غَوايةً. الخَْيَبةالضالل و:" الغَيُّ :غوي

  .)1(الفساد: ضالٌّ، والغَيُّ: وغَّيان

إذ ورد . لداللتين مختلفتين) يغوي مرة، وغي مرة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

  )الخفيف(            :الناسللداللة على الضالل والفساد والخيبة، فقال ذاماً " يغوي"الفعل 

ــُبطُ ــةً، تَهـ ــُن لعنـ ــَبَح الُحْسـ  أصـ
 

ــوياألرَض،   ــا  لُيغْ ــا، وذُووه  )2(أبناُؤه

فالشاعر ينعى على الحضارة مفاسدها الخُلقّية، حيث أصبح الجمال في نظرهم لعنة تثير المفاسد، 

  .وتخّيب أجيال الشباب

  )السريع(       :قهر فقال مخاطباً المستعمرللداللة على الظلم وال" غّي"وفي سياق آخر وردت كلمة 

 !غَّيــِهيــا أيهــا الســادُر فــي    
 

ــاهْ     ــامِ الجب ــوقَ ُحط ــاً ف ــا واقف  )3(!ي

فالشاعر يهدد المستعمر المتمادي في ظلمة وضالله ضد أبناء الشعوب الذي أهان كرامتهم 

  .وحطّم أحالمهم
  

: رجٌل فظٌّ: ويقال. )4(ماء الكَرِش: لك الفَظمن ذ. الفاء والظاء كلمةٌ تدلُّ على كراهٍة وتكّره :فظظ

  .)5(وفالن أفظُّ من فُالن أي صعب خُلقاً وأشرس. أي سيِّء الخُلق

مرة واحدة في الديوان للداللة على القهر والكره، " فظّ"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )السريع(                                                                               :فقال

 إالََم الُوجــــــوْم؟! يــــــا قلبــــــَي الــــــدامي
 

 )6(ٌ غَشــــــوْمفــــــظّيكفيــــــَك إن الحــــــزَن 
 

  

: والقاهر. يقال قََهَره َيقهره قَْهراً. القاف والهاء والراء كلمةٌ صحيحةٌ تدلُّ على غَلَبة وُعلُّو :قهر

. َأخَذْتُُهم قَْهراً أي من غير رضاهم: وتقول. )7(وأقََهَر الّرُجل، إذا ُصيِّر في حالٍ يِذلُّ فيها. الغالب

  .)8(صار أصحاُبه َمقُْهورين: وأقَْهَر الرجُل
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) قهراً مرة واحدة، والقاهر مرة، والمقهور مرتين(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

سة مرة واحدة بمعنى الظالم الطاغي كاشفاً سيا" القاهر"فوردت كلمة . لدالالت مختلفة

  )الكامل(                            :المستعمرين

ــَدى  ــعيِف وال ص ــقِّ الض  ال رأَي للح
 

 )1(الغـــالَّبِ القَـــاهرِالـــرأُي رأُي  

وفي سياق . فالظالم المستبد هو الذي يفرض رأيه وسياسته، أما الضعفاء فال رأي لهم وال كلمة

  )البسيط(       :قوة القدر ومشيئته للداللة على الذل والخضوع فقال واصفاً" قهراً"آخر وردت كلمة 

ــا   ــي إرادتهـ ــّوةٌ تُملـ ــه قـ  لكنّـ
 

ــا    ــوا له ــراً فَنَْعنَ ــراًس ــأتمُرقَه  )2(، ون

مرتين للداللة على األلم وعذاب المغلوب على أمره فقال مخاطباً " المقهور"كما وردت كلمة 

  )الكامل(                    :عصفوراً

 وانشـــْد أناشـــيَد الجمـــالِ، فإنهـــا
 

ــ  ــلوةُ روُح الوجـ ــورِوِد، وسـ  )3(المقهـ
 

فالشاعر يطلب من العصفور الغناء واإلنشاد، ألنه تعبير عن روح الوجود والمعذبين أمثاله في 

  ).52:لالطالع على مزيد من تكرار هذه الكلمة ُينظر للمعجم ص. ( هذا الكون
  

ان كثير منهم ال شََعَر الشابي بالظلم والجور من نواحٍ عدة، أولها من قبل المجتمع والناس، فك

فالمجتمع ال ينظر إالّ بعين واحدة، تحترم القوي وتبّجله، حتى . يفهمون أفكاره وال يقنعون برؤياه

إضافة إلى إحساسه بظلم القدر من . ولو كان فاتكاً شريراً، فيصبح الفاسد عزيزاً والضعيف ذليال

وثالثاً ظلم . اً على فراقهاناحية ثانية، خاصة بعد أن خطف الموت حبيبته، فهام ألماً وُحزن

لذلك وجدنا في شعره . المستعمر له ولشعبه الضعيف، إذ عمل تنكيالً بهم دون رحمة وشفقة

وهي جميعاً " ألفاظ الظلم"الكثير من األلفاظ التي عّبرت عن ذلك، فأدرجنا تلك األلفاظ في عنوان 

  .حول الطغيان والظلم والجور

 
 
 

  ألفاظ السرقة واللصوصية: المجموعة التاسعة والخمسون
  

  .استخدم الشابي في هذا العنوان لفظاً واحداً، ويعود إلى األصل خلس
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من ذلك قولهم أخْلََس رأُسه، . الخاء والالم والسين أصٌل واحد، وهو االختطاف وااللتماع :خلس

اَألخذ في نُْهَزٍة  :والخَلُْس. )1(إذا خالط سواَده البياُض، كأنَّ السواَد اخْتُِلس منه فصاَر لُمعاً

  .)2(وُمخاتلة

مرة واحدة للداللة على السخرية " االختالس"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )الكامل(                                   :والتهكم فقال

 الكــــوُن كــــوُن اخــــتالقٍ  
 

ــّجٍة   ــِتالْسوضـــــ  )3(واخْـــــ

والخداع، وهذا ال يرِيحه، بل يجعله كدراً  فالشاعر يرى الكون قائماً على النفاق والبشاعة

  .متشائماً يتساوى عنده الفرح واالبتئاس
  

  ألفاظ االحتقار: المجموعة الستون
  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذا العنوان، تعود إلى ثالثة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في 

لداللته المعجمية، وهذه سياقات مختلفة، اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر 

  ).سخف، قمأ، هرأ(األصول هي 
  

السين والخاء والفاء أصٌل مطّرد يدلُّ على خفّة، وقيل السُّخْف في العقل خاصة،  :سخف

  .)5(والسخف بالفتح رقّةُ العيش، وبالضم رقة العقل.)4(والسَّخافة عامةٌ في كلِّ شيء

مرة، والسخيف مرة، والسخافة ثالث  أسخف(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

مرة واحدة، والسخافة ثالث مرات، وأسخف " السخيف"لدالالت مختلفة، فوردت كلمة ) مرات

           :مرة واحدة، للداللة على السخرية واالحتقار، فقال في زهرة آدمية

  )المتقارب(

 وتشـــكو أَســـاها بيـــاَض النهـــارِ
 

 )6(الَســـِخْيفْوتنـــُدُب حـــظَّ الحيـــاِة  
 

  

  )الخفيف(               :للداللة نفسها، فقال" السخافة"كما وردت في سياق آخر كلمة 

ــاسِ،   ــِة، والنّ ــن المدين ــداً ع  -وبعي
 

 بعيــداً عــن لَغْــوِ تلْــَك النــوادي     

ــدن   ــْن َمعـ ــَو ِمـ ــخافِةفهـ ــراِء العــادي  السَّـ ــِك، ومــْن ذلــك الُه  )7(واإلفْ
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عات الثقافية ويحتقرها التي أصبحت هراء ال تنظم فالشاعر يسخر من ضعف تلك النوادي والتجم

  .إال الحوارات والمبادرات الثقافية الفاسدة التي ال تفيد المجتمع والناس

  ).30:لالطالع على مزيد من تكرار هذه المفردات ُينظر إلى المعجم ص( 
  

ذَلَّ وَصغَُر : ٍة ههنا المرَّة الواحدة البتَّةقََمأ الرَُّجُل وغيرُه، وقَُمَؤ قَْمَأةً وقََماءةً، ال ُيْعنَى بقَْمَأ :قمأ

  .)1(ذليل فَعيل، والجمع ِقماٌء وقَُماٌء: ورجل قِميٌء. وصار قَِميئاً

مرة واحدة للداللة على التَّهكُم واالحتقار فقال ) قميء(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                 :الشابي متهماً الحضارة اإلنسانية بالمفاسد والشرور

ــيٍء ــلَ  وقمــ ــاوُِل الجبــ  ُيطــ
 

 )2(العــالي فِللّــِه مــا أشــَد غَبــاءهْ     
 

  .فالشاعر يسخر من أرذال الناس الذين يحاولون التطاول والتعالي في هذا العصر الرديء
  

  .)3(يقال أْهَرأ الرجل في منطقه: المنطق الفاسد: الُهراء :هرأ

مرة واحدة للداللة على السخرية والتهكم فقال " راءالُه"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                             :ساخراً من النوادي والتجمعات الثقافية

ــخافةِ   ــدنِ السَّـ ــن َمعـ ــو مـ  فهـ
 

 )4(العــادي الُهــراِءواإلفــِك، ومــن ذلــَك  
 

  .له فالشاعر َيُعّد أن كل ما تنتجه التجمعات الثقافية في عصره غثٌ فاسد ال قيمة

تناول الشابي في شعره ألفاظاً تعبر عن احتقاره من التجمعات الثقافية والفكرية التي تُعقد في 

. مجتمعه، حيث ال تهتم إال بقشور الثقافة والعلم كما وّجه احتقاره لألمة التي تتمسك بالجهل 

  .ويطغى عليها الفساد إذ ال تقيم للعلم وزناً في ظّل المادية المنتشرة فيها
  

 

 
  ألفاظ السخرية: المجموعة الحادية والستون

  

استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذا العنوان، تعود إلى ثالثة أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في 

سياقات مختلفة، اكتسب بعضها دالالت جديدة وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية، وهذه 

  ).سخر، هذي، هزأ(األصول هي 
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وَسِخَر منه وبه . )1(راء أصٌل مطّرد مستقيم يدلُّ على احتقار واستذاللالسين والخاء وال :سخر

َسخَْرتُْه بمعنى َسخَّْرتُه أي : ويقال. هزيء به: َسخْراً وَمْسخَراً وُسخْراً، وُسخَرةً وِسخْرّياً وُسخْرِيَّة

  .)2(قََهْرتُه وذللته

مرة واحدة، وُسخرية مرتين،  َسِخَر مرة، وُسِخر(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

للداللة عل االستهزاء واالستخفاف، فقال " َسِخَر"فجاء الفعل ). وساخر مرة، والمّسخر مرة

  )المتقارب(                       :مخاطباً المستعمر

 بأنّــاِت شــعبٍ ضــعيفٍ   ســخرتْ
 

ــاه   ــن دمـ ــوبةٌ مـ ــَك مخضـ  )3(وكفّـ
 

سي وآالمه، على الرغم من أنه السبب فالشاعر يصف العدو الذي يستخف بصيحات الشعب التون

  .في كل ما حّل به من مصائب

  :للداللة على التهكم واالحتقار من الضعفاء عديمي الطموح، فقال" ساخرة"كما وردت كلمة 
  )البسيط(                                                                               

 قََدٌم من القنوِط، وذا يسـعى بـه األمـلُ   والناُس شخصان، ذا يسعى به 
 

 )4(، وذا إلى المجِد، والّدنيا لَـُه خَـَولُ  ساخرةٌهذا إلى الموِت، واألجداثُ 
 

فالشاعر قّسم الناس إلى صنفين، أحدهما يائس قانط، واآلخر كلّه أمل يسعى إلى المجد، فاألول 

  .مصيره الموت واالندثار، والثاني مصيره السمو واالرتفاع

  )الطويل(             :للداللة على القهر واإلذالل، فقال مهدداً المستعمر" المسخّر"وجاءت كلمة 

 ِ زعـزعٌ المسـخّروفي صيحِة الشـعبِ  
 

ــدمُ    ــروشِ، وتَُه ــّم الع ــا ش ــرُّ له  )5(تَِخ
 

  :للداللة على اليأس والكآبة، فقال" سخرية"وفي سياق آخر وردت كلمة 
                                                                             

  

  )مجزوء الكامل( 

ــالوروِد ــفُ ب ــّريُح تعص ــتُ ......وال ــخريةَ، فِعشْ ــوْب س  )6(الخط
 

  )البسيط(           :للداللة على األلم والتحسر، فقال" ُسخرية مرة، وُسخْر مرة"كما وردت كل من 
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ــار،    ــدُر الجّب ــة الق ــخريةًوقَهقَه  س
 

ــ  ــدرُ  بالكائن ــا الق ــاَحْك أيه  )1(اِت، تََض
 

فالشاعر متألٌم متحسٌر على ما يفعل القدر بكائنات الوجود، لكن القدر ال يعبأ بآالمه فهو مستغرق 

لالطالع على ( للداللة نفسها، " ُسخر"كما وردت . في قهقهته السادية للكون الذي يبنى ويهدم

  ).29:مزيد من ذلك ُينظر للمعجم ص

قات السابقة غلبت عليها الداللة المعجمية، باستثناء المثال األخير الذي غلب عليه نالحظ أن المشت

  .المجاز
  

َهذي  )2(كالٌم ال يعقل ككالم المعتوه" الَهذَياُن: كلمة واحدة: الهاء والذال والحرف المعتلُّ :هذي

  .)3(اٌءفهو هاٍذ، وَهذَّ. تكلّم بغير معقولٍ لمرضٍ أو غيره: فالٌن َهذْياً، وَهذَياناً

مرة واحدة للداللة على السخرية، فقال " الهذيان"واستخدم الشابي من هذا األصل اللغوي كلمة 

  )الكامل(                :داعياً إلى ترك التشاؤم ونبذه

ــها  ــاِة ورفُضـ ــاؤُم بالحيـ  وإذا التشـ
 

 )4(والهــذيانضــْرٌب ِمــَن الُبهتــانِ    
 

  

ة للكذب والكالم الفاسد لكّن التشاؤم الذي يرفضه فالشاعر ُيقر بأن التشاؤم تجنِّ وافتراء ومراعا

الشاعر ويسخر منه يعتبره نوع من الكالم الفاسد هو الجمود وعدم الحراك نحو التطور والتجديد 

وليس تشاؤمه إال صورة من صور النقمة على األوضاع المريضة التي . " والبناء واإلصالح

  .)5("ة، ولكنّه يرغب في الحياة الرفيعة المبدعةكان يعيش فيها مجتمعه، فهو ليس كارهاً للحيا

  .)6(يقال َهزَِئ واستهزأ، إذا َسِخَر. الهاء والزاء والباء كلمةٌ واحدة :هزأ

للداللة على السخرية ) هزأ مرتين، وهازئاً مرة(واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقين هما 

                                              :والتهكم، فقال مخاطباً القلب

  )مجزوء الكامل(  

 ال تجـــزْع أمـــاَم تصـــلّبِ الـــدهرِ الهصـــوْر! يـــا قلـــُب
 

ــاً  ــرختَ توّجعـ ــإذا صـ ــزأتْفـ ــدهور هـ ــْرخَتَك الـ  )7(بَِصـ
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  ).65:لالطالع على مزيد من تكرار الكلمات المتبقية ُينظر إلى المعجم ص( 
  

صاً من المستعمر الذي سخر وازدرى تناول الشابي في شعره ألفاظاً تعّبر عن السخرية، وخصو

شعبه، وكذلك سخر الشاعر من المتشائمين إلى حدِّ الجمود، أو عديمي الطموح في ظلِّ حضارة 

  .قاسية ال تقيم وزناً للفكر واإلنسان
  

  )الخيبة(ألفاظ النكاية : المجموعة الثانية والستون
  

أصول، وقد جاءت هذه األلفاظ في  استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذا العنوان، تعود إلى خمسة

سياقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية، وهذه 

  ).ذلل، وخطأ، وخيب، وسخر، وسوم: (األصول هي
 

الذال والالم في التضعيف والمطابقة أصٌل واحد يدلُّ على الخُضوع، واالستكانة، واللين،  :ذلل

öΝ: (، وفي التنزيل العزيز)1(الِعّزِضّد : فالذُّل çλé;$ uΖt y™ Ò=ŸÒ xî ⎯ÏiΒ öΝ Îγ În/§‘ ×'©! ÏŒuρ ’Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# 

$u‹÷Ρ   .)3(الذِّلَّة أخذ الجزية: قيل الذّلَّة ما ُأِمروا به من قتل أنفسهم، وقيل. )2()4 ‰9$#‘
  

) لمستذلين مرةأذلُّ مرة، وَمذلّة مرة، وا(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدة هي 

فقال مخاطباً  -للداللة على تشاؤمه ويأسه من الوجود" أذّل"فقد وردت كلمة . لدالالت مختلفة

  )الخفيف(                             :الريح

ــونٍ    ــاً بك ــاِت كَون ــَحقي الكائن  واْس
 

 تَنـــــاِه أذلَّقَْبـــــَل أن تنتهـــــي  
 

ــدنيا   ــِق ال ــْم يخل ــيُم ل ــُه العظ  فاإلل
 

ــاِء تحـــتَ ا   )4(لـــدَّواهيِســـوى ِللْفَنـ
 

فالشاعر يطلب من الريح سحق الكون قبل أن تنتهي وتخمد، كما يخمد األذالء الضعفاء فهو يشبه 

. الريح بإنسان جبار له القدرة على الردع يستعين به الشاعر بعد إحساسه بالظلم في هذا الوجود

  :بؤس حاضره فقال واصفاً - للداللة على األلم واألسى" مذَلّة"وفي سياق أخر وردت كلمة 
  )مجزوء الكامل(                                                                          

 وأرى األباطيــــَل الكثيــــرةَ، والمــــآثَم، والشــــّرورْ   
 

ــةَ ــديرْ  وَمذلّـ ــمِ القـ ــّزةَ الظلـ ــعيِف، وعـ ــقِّ الضـ  )5(!الحـ
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         :تحقار، فقال مخاطباً الطغاةللداللة على االستعباد واالس" المستذلين"كما جاءت كلمة 

  )الطويل(

 خافــتٌ المســتَذلينَصــوتُ : " يقولــوَن
 

ــخمُ   ــرشُ أض ــاة األرضِ أط ــْمُع طُغ  وَس
 

 وفي صْيحِة الشَّـعبِ المسـخَّر زعـزعٌ   
 

ــَدمُ    ــروش، وتُْه ــمُّ الع ــا شُ ــرُّ له  )1(تَِخ
 

شاعر يسخر ممن يقول أن فال"يقصد الشعب المستعبد الُمهان من قبل العدو، " صوت المستذلين" 

فللشعب صيحة سوف  -أو ُهم ال يريدون سماعه - صوت المستذلين ضعيف، ال يسمعه الطغاة

  .، وتخر لها الجبال)2("تزلزل العروش

  .نالحظ أن هذه األلفاظ الثالثة غلبت عليها الداللة المجازية
  

شيء، والذّهاب عنه، يقال الخاء والطاء والحرف المعتّل، والمهموز، يدلُّ على تعدِّي ال :خطأ

والخَطَأ من هذا، ألنه . المّرة الواحدة: والخَطْوة. ما بين الرِّْجلين: والخُطْوة. خَطوت أخطو خَطْوة

وخَِطئ يخطُأ، إذا أذنب، وهو قياُس . إذا تعدى الصَّواب: يقال أخطأ. مجاوزة حدِّ الصواب

  .)3(الباب، ألنه يترك الوجه الخَْيُر

بصيغة الماضي للداللة على الخيبة ) أخطأ(من هذا األصل مشتقاً واحداً هو  واستخدم الشاعر

  )الخفيف(                                                               :وسوء التقدير، فقال متأمالً

ــُد الَراَحــةَ البعيــدة، لكــْن خــاَب ظَنّــي   )4(ْ أْحالِمــيوأخطــأتأنشُ
 

ن من الوجود، فهو يطلب الراحة، لكن ذلك لم يتحقق، فخابت ظنونه فالشاعر في حالة يأس وشج

  .وأحالمه مما كان يطلب أو يتمنى من هذا الوجود
  

 - ُحرِم: وخاب َيخيُب خَْيَبةً. )5(الخاء والياء والباء أصٌل واحد يدلُّ على عدم فائدٍة وحرمانٍ :خََيَب

  .)6(رانالِحرماُن والخُْس: والخَْيَبة. ولم َينَْل ما طَلَب

) خاب مرة واحدة، وخيبة مرتين، والخائبة مرتين(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة 

  :للداللة على الفشل واإلخفاق والخُسران، فقال مستمعاً لصوت بلبل
  )مجزوء الرمل(                                                                          

 صـــوت َضـــلَّ عـــن قلبـــي صـــداهْ    وتََســـّمْعتُ ِل
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ــُه   ــده، لكنّـــ ــدا ينشـــ ــاَبفغَـــ ــاه خَـــ  )1(وتَـــ
 

  )المتقارب(                :للداللة نفسها فقال" خيبة"وذكر كلمة 

 َمصــــارَع آمــــالَي الغــــابراِت
 

 )2(فــي الصِّــراعِ العنيــفْ   وخْيَبتَهــا 
 

ة كلّها ظلم فالشاعر ُأخِفقَتْ آماله وخابت معركته في خَضّم هذا الصراع الوجودي في حضار

  .وأسى

  ).20:لالطالع على مزيد من تكرار هذه الكلمات ُينظر إلى المعجم ص( 
  

ومنه . السين والواو والميم أصٌل يدلُّ على طلب الشيء، يقال ُسمت الشيء أُسوُمه َسْوماً :سوم

: التنزيل كَلَّفَه إياهن وفي: سامه األمَر َسْوماً: وذكر ابن منظور. )3(السَّوم في الشراء والبيع

öΝ ä3 tΡθãΒθÝ¡ o„ u™þθß™ ÅU# x‹ yèø9$#()4( .ًوالسَّْوُم أن تَُجشَِّم إنساناً مشقة أو سوءاً أو ظلما)5(.  

للداللة على الذل ) ساموا، سوم(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين لمرة واحدة هما 

  )الخفيف(                     :واالحتقار، فقال واصفاً شعبه الجاهل

ــَل ال ـ  َجهِ ــ ــه، وأغاني ــاُس، َروَح  ن
 

ــعوَره  فســامواـــها   ــْوَمش ــسِ َس  )6(َبخْ

فلم يعبأوا به فهم  - روحه وشعره -فالشاعر ينصرف عن الكالم المباشر، معتقداً أن الناس جهلوا

ولذلك نظروا إليه وإلى شعره نظرة دونية، وهذا  - يؤثرون العبودية والجهل على الحقيقة والنور

  .عورهما حطم الشاعر ونكّس ش

حظي الشاعر بالخيبة والنكاية جعلته سائماً حزيناً، خاصة بعدما كان ينشد الراحة، لكنه خاب 

  )الخفيف(                          :وخسر في خضم هذا الوجود المليء بالظلم والشر، فقال

 )7(أنشُــُد الراحــةَ البعيــدة، لكــْن خَــاَب ظَنّــي وأخْطَــأت أْحالمــي
 

وله من الناس الذين جهلوا شعره وفكره وأحاسيسه، فانصاع للقدر الذي ومما زاد ضيقه ما ح

  )الخفيف(                    :كان يعتقد بأنه اوجد الكون للفناء، فقال

ــّدنيا   ــِق ال ــم يخل ــيُم ل ــُه العظ  فاإلل
 

 )8(تحـــتَ الـــدَّواهي ِللْفَنَـــاِءِســـوى  
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ولهم بالتقريع ليفيقوا من إضافة إلى خيبته بالشعب الذي عجز عن مقاومة االستعمار إذ تنا

  "ألفاظ النكاية"حفل الديوان بعدة ألفاظ تعّبر عن خيباته، إذ جمعت في عنوان واحد هو . سباتهم
  

  ألفاظ الذّل: المجموعة الثالثة والستون
استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذه المجموعة، تعود إلى أحد عشر أصالً، وقد جاءت هذه األلفاظ 

اكتسب بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لداللته المعجمية، وهذه في سياقات مختلفة 

خسف، ودنى، ودوس، وذلل، ورذل، ورغم، وسخر، وكون، وضأل، وطرد، : (األصول هي

  ).وهون
  

غموُض ظاهرِ : فالخََسف. الخاء والسين والفاء أصٌل واحٌد يدُل على غموض وغؤور :خسف

$: (قال اهللا تعالى. )1(األرض oΨø |¡ sƒm ⎯ Ïμ Î/ Íν Í‘#y‰Î/uρ uÚö‘ F{$#()2( .ُويقال . الُهزال والذُّلُّ: والخَْسف

ويقال ساَمه الخَْسفَ . اإلذالل وتحميُل اإلنسان ما يكَره: في الذُّل خُْسفٌ، والخَْسفُ والخُْسفُ

  .)3(وسامه خَْسفاً وخُْسفاً، أي أواله ذُالً، ويقال كلَّفه المشقة والذل

مرتين للداللة على الذل والخنوع " الخَْسفَ"هذا األصل مشتقاً واحداً وهو  واستخدم الشابي من

  )الرمل(                             :فقال واصفاً القلب الذي يقبل الذل والهوان

ــَل   ــبِ َحم ــلُّ قل ــفَك ــاالخَْس  ، وم
 

ــاِة األرذلِ   ــْن ذُلِّ الحيــ ــلَّ ِمــ  َمــ

 فمــا .....خلّــِه للمــوِت يطويــِه   
 

ــُر الف   ــه غيـ ــلِ حظُّـ ــاِء األنكـ  )4(نـ
 

فورود كلمة . فالشعب الذي يقبل الذل ويرضاه، فيؤول إلى الموت، فال يليق بحظِّه إال الزوال

  .مضافة حملت داللة الذل والخنوع، وهي داللة حقيقية بقيت في إطارها العام" الخسف"

للمعجم  لالطالع على مزيد من ذلك ُينظر( وجاءت هذه المفردة للداللة نفسها مرة واحدة، 

  ).19:ص
  

ومن . الدال والنون والحرف المعتل أصٌل واحد يقاس بعضه على بعضن وهو المقاربة :دنى

والدَّنيُّ من . ذلك الّدنيُّ، وهو القريب، ِمن دنا يدنُو، وُسمِّيت الدُّنيا لدنّوها، والنِّسبة إليها ُدنْياوِّي

  .)5(ذ والمنزلةالضعيف الدُّوُن، وهو من ذلك ألنه قريب المأخ: الرجال

  .)6(الخسيس ورجل دنيُّ ِمْن قوم أدنياء: والدنيُّ
                                                 

 .180: ، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .81: سورة القصص، آية) 2(
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 .303: ، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 5(
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للداللة على السخرية ) دنيء مرة، ودناءة مرة: (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

  )الخفيف(                    :والتهكم، فقال مشتكياً من االختالل اإلنساني والحضاري

ــيٍء ــ  وَدِن ــجلِّ الشَّ ــي س ــُه ف ــةٌ، : رِّتاريخ ــُك وِقّح ــاَءهإف  )1(وَدنَ
 

فالشاعر يسخر من أصحاب الخّسة الحافلي بالتاريخ المزور الكاذب، الذين يحاولون الوصول 

  .إلى السيادة
  

. تقول ُدْستُه، والذي ُيداُس بـه ِمـْدَوسٌ  . الدال والواو والسين اُْصيٌل، وهو َدْوس الشَّيء :دوس

ه الصَّْيقَُل والّسيفَ ِمدَوٌس، وكأنَّه عند اتِّكائه عليـه كالـذي َيـُدوس    وُحِمل عليه قولُهم لما َيُسنُّ ب

شـدة  : والـدَّْوس . وطئه: وذكر ابن منظور، داس الشيء برجله َيُدوسُه َدْوساً وِدياساً. )2(الشَّيء

م نزل العدوُّ بين فالن في الخيل فجاَسُهم وحاَسُهم وداسهم إذا قـتله : ويقال. َوطِْء الشيء باألقدام

  )3(الذُّلُّ: والدَّْوس. وتخلل ديارهم وعاث فيهم

ُيداس مرة، تدوس أربع مرات، دستَ مـرة،  : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

  .لدالالت مختلفة) ودوس مرة

  :للداللة على ظلم الحياة وبؤسها، فقال" ُيداس"فاستخدم الشاعر الفعل 

ــراعٌ  ــاة صـــــ  إن الحيـــــ
 

 )4(سُيــــدافيهــــا الضــــعيف   
 

ُيداس بمعنى يهان وُيذَل وتُسلب حقوقه، وهذا كناية عن ظلم الحياة وبؤسـها، إذ تكـون الـدنيا    

للداللة علـى  " تدوس"كما ورد الفعل . كالغابة، القوي يأكل الضعيف أو يسيطر عليه ويتحكم به

  )الخفيف(                           :الموت، فقال

 مــــا كرهــــتُ الحيــــاةَ إالّ ألنَّ
 

ــي  ــاَس ف ــواتُ  الن ــرَّدى َحص ــِة ال  راح

ــارةٌ  ــي جّبـ ــدوُسوهـ ــا تَـ  بينهـ
 

ــاتُ    ــَديها ُرفـ ــم لَـ ــي وُهـ  )5(وتُغنّـ
فالشاعر كارٌه للحياة متشائٌم لغموضها، ولوقوع اإلنسان فريسة قدرها يدفعه فـي النهايـة إلـى    

ثالث مرات، والمصدر َدوس مرة واحدة للداللـة علـى الحـزن    " داس"كما ورد الفعل . الموت

  )الخفيف(                    :الممزوج باليأس من شعبه، فقال واأللم

 فـــي َصـــباحِ الحيـــاِة َضـــّمخْتُ
 

 أكــوابي، وأترعتُهــا بخمــرِة نَفْســي    

ــتَ  ــَك، فأهرقـ ــدَّمتُها إليـ ــمَّ قَـ  ثُـ
 

ــي،   ــتَرحيق ــي ودْس ــعُب كأِس ــا ش  ، ي

                                                 
 .173: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .313: ، ص2، جمقاييس اللغةفارس،  ابن) 2(

 .326: ، ص5، جلسان العربابن منظور، ) 3(

 .54: ، صالديوانالشابي، ) 4(

  .101:المصدر السابق، ص) 5(
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ــي  ــكتُ آالمـ ــم أسـ ــتُ، ثـ  فتألمـ
 

 وكفكفـــتُ مـــن شـــعوري وحســـي 
 

ــَك، فمزَّقْـــ  ــدْمتُها إليـ ــم قـ  تَثـ
 

 )1(!َدْوسِأيَّ  وُدْســـــــــتَهاُورودي،  
 

فالشاعر في حالة حزن وامتعاض من شعبه الذي يكره النور، وهذا االمتعاض ولّد عنده اإلحباط 

لالطـالع  ( للداللة نفسها، " داس"وتكرر الفعل . واليأس، فقد تنكّر لخمرته ومزق وروده وداسها

  ).148:ص إلى الديوانُينظر 
  

. م في التضعيف والمطابقة أصٌل واحٌد يدلُّ على الخضوع واالسـتكانة، واللِّـين  الذال والال :ذلل

وفـي  .وتَذَلَّل له َأي خََضـعَ . وَأذَلَّه واْستَذَلَّه كله بمعنى واحد. الِخسَّة: والذُّلُّ. )2(ِضّد الِعّز: فالذُّل

ه وينفـي عنـه أنـواع العـز     الُمِذلُّ هو الذي ُيلِحق الذُّلَّ بمن يشاء من عباد: أسماء اهللا الحسنى

  .)3(جميعها

ذُل أربع مرات، وِذلّة ثالث مرات، والذليلة : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاٍت عدٍة وهي

  .لدالالت مختلفة) مرة واحدة

للداللة علـى الخضـوع والـذل    ) ذُّل أربع مرات، وِذلَة مرتين، والذليلة مرة(فاستخدم كل من 

  )المتقارب(              :اً مواطنيه للسير في النورواالنكسار، فقال مستنهض

ــى    ــَك تَْرض ــا لَ ــذُلِّفم ــوِد بِ  القُي
 

ــاهْ   ــوَك الجبـ ــْن كبَّلُـ ــي لمـ  )4(وتَحنْـ

فالشاعر يرفض أن يرضى شعبه بذل القيود، وحني الرقاب، فاستفهام الشاعر للداللة على رفض 

  )الكامل(        :قال أيضاً واصفاً قلبه متحدياً أعداءه. الخضوع واالنكسار

ــكوى  ــرِفُ الش ــةال يع ــا،الذليل  َ والُبك
 

ــعفاءِ   ــالِ والّضـ ــراعةَ األطفـ  )5(وَضـ

  .فالذليلة تعني الخانعة الخاضعة التي بها إشفاق وانحناء، فقلب الشاعر بعيداً عن ذلك كلّه

  .بقيتا في إطار الداللة المعجمية ولم ينحرفا إلى المجاز" ذُل، وذليلة"نالحظ أن كلمتي 

من ) 45، 80، 252، 63، 34: (ررت كل من ذُّل ثالث مرات، وِذلّة مرتين للداللة نفسها، صوتك

  :للداللة على البؤس والشقاء، فقال" ِذلّة"كما استخدم الشاعر كلمة ). الديوان على الترتيب
  )المجتث(

ــي  ــعَر أبغــ ــرُِض الشِّــ  ال ُأقــ
 

 بـــــه اقتنـــــاَص نَـــــوالِ   
 

ــفٌ   ــو طَْيـــ ــا ُهـــ  فإنمَّـــ
 

 ادي الظِّـــــاللَِيْســـــَعى بِـــــو 
 

                                                 
 .149-148: ، صالديوانالشابي، ) 1(
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ــداً   ــاةَ طَريــ ــي الحيــ  يقضــ
 

ــي   ــٍةفـــ ــزالِِذلَّـــ  )1(، واعتـــ

فالشعر عند الشابي هو لخدمة بالده، وليس لشيء آخر، وإذا لم ُيقدَّر فهو مرصود ليسـعى فـي   

  .وادي الظالل طريداً غريباً وحيداً، فالذِّلة هي الهون على معنى الشقاء والبؤس

. )2(الدُّون من كل شيء، وكـذلك الـرُّذَال  : الرَّذْل. من الذي قبلهالراء والذال والالم قريٌب  :رذل

هـو  : الدُّون من الناس، وقيل الدُّون في َمنْظَره وحاالته، وقيـل : الرَّذْل والرَِّذيل واألرذل: رذل

  .)3(الدُّون الخسيس، وقيل هو الرَّديء من كل شيء

مرة واحدة في الديوان للداللـة علـى    "األرذل"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحد هو 

  )الرمل(      :الحياة الدنيئة الرذيلة، فقال مخاطباً القلوب التي تقبل الهوان والذل

ــا   ــفَ، وم ــَل الخَْس ــبٍ حم ــلُّ قَلْ  ك
 

ــاِة    ــْن ذُلِّ الحيــ ــلَّ مــ  األْرذَلَِمــ

ــِه ــوِت يطويـ ــِه للمـ ــا... خلّـ  فمـ
 

ــلِ    ــاِء األنكـ ــُر الفنـ ــه غيـ  )4(حظُّـ

دنيء والرديء، وهذا هو ما قصده الشاعر في تلـك المفـردة، فالشـعب الـذي     هو ال: فاألرذل

  .(5)يرتضي الذّل وال ينتفض لذّله، فلَيُؤل إلى الموت، إذ ليس له من حظٍّ يليق به غير حظّ الزوال
  

فـاألول الرَّغـام، وهـو    . أحدهما التُّراب، واآلخر المذَْهب: الراء والغين والميم أصالن :رغم

واألصـل  . والرُّغْم أن يفعل ما يكرُه اإلنسـانُ . أي ألصقه بالرَّغام" أرغَم اهللا أنفه"ومنه . التُّراب

  .)6(اآلخر الُمراغَُم، وهو المذَهُب والَمْهَرب، يقال ماِلي عن ذاك األمرِ ُمراغٌَم، أي مهَرب

جبـار  مرة واحـدة للداللـة علـى اإل   " راغماً"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )الكامل(                    :واإلكراه، فقال معّبراً عن رفضه لحياة المدينة

ــاً  ــةَ، ُمكَْره ــكَن المدين ــذي س ــا ال  وأن
 

ــبٍ دامِ   ــي بقلـ ــي اآلِتـ ــى إلـ  وَمشـ

 راِغمــاًُيصــغي إلــى الــدُّنيا السَّــِخيفِة 
 

 )7(ويعـــيشُ مثـــَل النـــاس باألوهـــامِ 
ه وإخوانه الذي تركهم والده صغاراً بعد وفاته وبذلك فالشاعر ُمكره على سكنى المدينة، بسبب ُأم

  .أصبح مكرهاً لإلصغاء لسخافات الناس وأوهامهم، طالما هو غير بعيِد عنهم

بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة ولم تنحرف إلى المجـاز خـالل   " راغم"نالحظ أن كلمة 

  .السياق
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من ذلك قولنا سـخَّر  . لُّ على احتقار واستذاللالسين والخاء والراء أصٌل مطّرد مستقم يد :سخر

والسُّخَْرةُ، ما تَسَّخْرتَ من دابَّة أو خادم بال . )1(وذلك إذا ذلَّلَه ألمره وإرادته. اهللا عز وجل الشيء

™t¤‚y: (قـال تعـالى  . )2(َسخَرتُْه بمعنى َسخَّْرتُه أي قََهرتُه وذللته: ويقال. َأجر وال ثمن uρ ãΝ ä3 s9 

}§ôϑ ¤±9$# tyϑ s) ø9$# uρ È⎦ ÷⎫t7 Í← !#yŠ ( t¤‚y™uρ ãΝ ä3s9 Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ ¨]9$#uρ()3(أي ذللهما ،.  

مرة واحدة للداللة على القهر واالستعباد، " المسَّخر"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً 

  )الطويل(                              :فقال مهدداً المستعمر بعواقب وخيمة

َزْعـَزٌع   المَسـخَّرلشَّـعبِ  وفي َصْيحِة ا
 

ــَدمُ    ــروشِ، وتُْه ــمُّ الُع ــا شُ ــرُّ له  )4(تَِخ
 

  .فالشاعر يهدد المستعمر بعواقب وخيمة ستكون وباالً عليه نتيجة لظلمه واستحقاره أبناء شعبه

من ظلم المستعمر وجبروته سوف يثورون " المَسخَّرين أي المستعبدين المقهورين"فهؤالء 

  .دة تحطم كل من يقف بوجههاكالرياح بقوة شدي

بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة خالل هذا السياق، إذ يقال َسخَّرتُه "  المسَّخر" نالحظ أن 

  .أي قََهرتُه وذللته
  

  .)5(الخضوع: االستكانة :كون

للداللة على التحسر واألسى، فقال " المستكين"واستخدم الشاعر من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )مجزوء الكامل(                   :في حديثه عن الحّب

ــزينِ   ــِق الح ــي األف ــوِت ف ــنِ الم ــدا بِلح ــتكيْنوش  )6(المس
  

فهذا الحب وصل الذروة عند  –فالشاعر شبه الفضاء أو الطبيعة بإنسان ذليل يخضع ألمر الحب 

واندثر بموت  الشاعر حتى مأل الفضاء، وأصبح هذا الفضاء خاضعاً لحبهما، لكن ذلك كلّه تبخّر

  .الحبيبة، وهذا ما جعله يفيض حسرة وأسى
  

                                                 
 .144: ، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .145: ، ص7، جلسان العربابن منظور، ) 2(
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النَحيف والجمع ُضَؤالء وِضئال وتضاَءل : والّضئيل. الصغير الدَّقيق الحقير: الضَّئيل :ضأل

. إذا تقّبَض وانضم بعضه إلى بعض: وتضاَءل الشيء. أخفى شخصه قاعداً وتصاغَر: الرجل

  .)1(وِدقَّتهنعت للشيء في َضْعفه وِصغره : والضَّئيل

في سياق الحسرة واأللم على أحـالم  " الضئيلة"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو 

  )الطويل(                          :الشباب، فقال

ــئيلةٌ  ــبابِ ضـ ــالَم الشـ  أال إّن أحـ
 

ــائبُ   ــونِ المص ــَل الغص ــا مث  )2(تُحطِّمه
 

  

تها المصائب والخطـوب مثلمـا تـتحطم    فالشابي حزين وُمتألم على طموحات الشباب التي هدم

  .وتتكسر أغصان األشجار بفعل الرياح

يقال طردتـُه  . طردتُه طرداً: يقال. الطاء والراء والدال أصٌل صحيٌح واحد يدلُّ على إبعاد :طَرد

الَمطْرُوُد من النـاس، وفـي   : والطَّريُد. )3(وأطَرَده السُّلطان وطََرَده، إذا أخرجه عن بلده. طرداً

  .)4(حكم الَمطْرود، واألنثى طريٌد وطَريدة، وجمعهما معاً طراِئدالم

للداللة على الذّلة والغربة واالمتهان، فقـال  " طريد"واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً 

  )المجتث(                                   :مخاطباً الشعر

ــي  ــعَر أبغــ ــرُِّض الشــ  ال أقــ
 

 بـــــِه اقتنـــــاُص نـــــوالِ   
 

ــعُر ــي   الشِّـ ــْن فـ ــم َيكُـ  إن لـ
 

ــاللِ   ــِه ذا جــــــ  َجمالــــــ
 

ــفٌ    ــو طيـــ ــا هـــ فإنمـــ
 

 يســـــعى بِـــــوادي الظِّـــــاللِ 
 

 طَريــــداًيقضــــي الحيــــاةَ  
 

ــزالِ   ــِة واعتـــ ــي ِذلّـــ  )5(فـــ
 

فالشاعر ال يوظف الشعر في رضاء أمير، بل َيُعّده فضاء يرفُّ في خدمة الشعب وإذا لم ُيقـدَّر  "

  .)6("ذليالً في عزلة وغربة له ذلك، فسيبقى يسعى في وادي الظالل شقياً
  

والُهوُن . الخزي: والُهوُن. )7(الهاء والواو والنون أصيٌل يدلُّ على سكون أو سكينة أو ذّل :هـون 

  .)8(نقيض الِعزِّ: والَهواُن
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للداللـة  ) الُهون، والَهوان مرة واحدة لكل منهمـا : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما

  )الطويل(                        :ل ممجداً أبناء شعبهعلى الذل والخضوع، فقا

 وهـــل تَْعتَِلـــي إالّ نفـــوٌس أبّيـــةٌ
 

ــُم؟    ــوانِ، وتَحِط ــالَل اله ــّدع أغ  )1(تُص
 

  

هي القيود التي تجعل اإلنسان غير قادر على الحراك، وبذلك يصـبح اإلنسـان   : فأغالل الهوان

  .سي على تونسذليالً خاضعاً لمن يكبله، ويقصد الشاعر االحتالل الفرن

نالحظ أن هذه المفردة بقيت في إطار الداللة المعجمية العامة، ولم تنحرف إلى المجاز، ومثلُهـا  

  ).57: (التي وردت للداللة نفسها في الديوان، ص" الهون"كلمة 

نالحظ خالل قراءتنا للديوان وجود عدة ألفاظ تدور حول معنى الذل والخنـوع واالسـتكانة، إذ   

ومنها مثالً الخسف الذي يعني الذل والهوان، والدناءة أيضـاً التـي تعنـي     –لفاظ جمعنا تلك األ

وكذلك الدوس وهو شدة الوطء باألقدام، والذل، والرذيلة والرغـام   –الخّسة والمهانة والضعف 

االسـتحقار واالسـتذالل، واالسـتكانة التـي تعنـي      : الذي يعني الخضوع والمهانة، والسخرية

هي الضِّعة واالحتقار وكذلك الطرد الذي يقصد به اإلبعاد والخـروج مـن    :الخضوع، والضآلة

  ".الذّل"في عنوانٍ واحد هو  –البلد أو غيرها داللة على المهانة، وكذلك الهوان الذي يعني الذل 
  

  

  ألفاظ متفرقة: بعة والستوناالمجموعة الر
  

فاظ في سياقات مختلفة، اكتسب استخدم الشابي عدة ألفاظ في هذا العنوان، حيث وردت هذه األل

جهنم، : بعضها دالالت جديدة، وبقي بعضها اآلخر لدالالته المعجمية، ومن أصول هذه األلفاظ

وحرق، وسدد، وسلب، وسوأ، وشعذ، وشهقـ، وعضل، وعقم، وقفر، ولطم، ونزع، وهجر، 

  .وهشم، وهفو، ووحش

دة القَْعر، وَجَهنَّم من أسماء النار التي يعذّب بعي: القعر البعيد، وبئر جهنم وجهنَّاٌم: الجهنام :جهنم

ُمّعربة أم عربية، فقد نقل ابن ) جهنم(واختلف المفسرون وعلماء اللغة في أصل . )2(اهللا بها عباده

قال يونس بن حبيب وأكثر النحويين على أن جهنم اسم النار التي : (منظور عن األزهري قوله

وقال آخرون جهنم عربي  –ية ال تجري للتعريف والعجمة يعذب اهللا بها في اآلخرة، وهي أعجم

سميت نار اآلخرة لبعد قعرها، وإنما لم تجر لثقل التعريف والتأنيث، وقيل هو تعريب كهنام 

، ويكون امتناع صرفها "قال ابن بري من جعل جهنم عربياً أصبح بقولهم جهنام"بالعبرانية، 

                                                 
  .252: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .230:، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 2(
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، ولم )ودعوا له جهنام: (جمياً أصبح بقول األعشىللتأنيث والتعريف، ومن جعل جهنم اسماً أع

  .)1(يتصَّرف فتكون جهنم على هذا ال تنصرف للتعريف والعجمة والتأنيث أيضاً

  .مرتين في الديوان) جهنم(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

ضد فنجده استخدم كلمة جهنم للداللة على الحر الشديد، فقال موبخاً شعبه من أجل استنهاضه 

  )الخفيف(                                   :المستعمر

ــل     ــاِة بأْه ــيخُ للحي ــا ش ــتَ ي  لس
 

 أنـــــت داٌء يبيـــــدها وتُبيـــــُدْه 

ــٌر   ــت قَفـ ــٌيأنـ ــين جهنّمـ  لعـ
 

 )2(مظلـــم، قاحـــل، ُمريـــٌع ُجمـــوُدْه 
 

إذ شبه الشاعر شعبه الخانع العاجز عن تحرير أرضه باألرض الصحراوية القاحلة الجافة التي 

يها، فهي حارة جداً في النهار، باردة مظلمة في الليل بحيث يتعذر العيش فيها؛ ألنها ال نبات ف

غير صالحة للحياة، ونالحظ أن هذه المفردة جاءت لداللتها الحقيقية، ولكنها تعكس مدى تشاؤم 

  .الشابي واحتقاره لشعبه بسبب قبوله حياة الذل والعبودية للمستعمر

دة للداللة على المرارة واأللم والحزن الكبير الذي ينتاب مشاعره كما استخدم الشابي هذه المفر

  )المنسرح(                                   :فقال

 كـــآبتي ذات قســـوة صـــهرت  
 

ــي   ــاعري فـ ــنّمِمشـ ــم َجَهـ  )3(األلـ

  .إذ غلب على هذه المفردة الداللة المجازية
  

حرارة والتهاب، وإليه يرجع الحاء والراء والقاف أصالن أحدهما حكُّ الشيء بالشيء مع  :حرق

الَحَرقُ النار، وألقى اهللا الكافر في حارِقَتِه أي في ناره، . )4(فروع كثيرة، واآلخر شيٌء من البدن

ما يجده اإلنسان من لَذْعِة : والُحْرقةُ. وتحّرق الشيُء بالنار واحترقَ، واالسم الُحْرقةُ والحريقُ

  .)5(ُحّب أو حزن أو طعم شيء فيه حرارة

  :قد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقاً واحداً هو حرقة للداللة على الحزن واأللم فقالو
  )مجزوء الكامل(                       

ــوح  ــداً ينـ ــٍةأبـ ــهْ بحرقـ ــاني الهاويـ ــين األمـ  ، بـ
 

ــهْ  ــور الذاويـ ــين الزهـ ــا بـ ــد مـ ــل الغّريـ  )6(كالبلبـ
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وُمالءمته من ذلك سددت الثُّلمة  السين والدال أصل واحد، وهو يدل على ردم شيء :سدد

والسَّدُّ . أصلحه وأوثقه: َسدَّه َيُسدُّه َسّداً فانسّد واستّد وسّدده. إغالق الخَلل وردم الثَّلم: السَّدُّ. )1(سّداً

  .)2(الجبل والحاجز: والسُّدُّ

  :لللداللة على التشاؤم واليأس من الحياة فقا" سّد"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 
  )  الطويل( 

 إلــى المــوِت إن حاصــرتَْك الخطــوُب
 

ــّدتْ  ــالمْ  وسـ ــبيَل السـ ــَك سـ  عليـ

ــاةُ  ــو الحي ــوِت تنض ــالمِ الم ــي ع  فف
 

ــى، وقنـــاَع الظـــالمْ     )3(رداَء األسـ
فالشابي يندفع نحو الموت الذي يراه صورة من صور حياة أفضل مما يعيش عليه فهو يحاول 

وبذلك اكتسبت " سدت"وقد عّبر عن هذا التخلص بكلمة التخلص من هذا اليأس المّر بالموت، 

  .داللتها الجديدة
  

. يقال سلبتُه ثوَبه سلْباً. السين والالم والباء أصٌل واحد، وهو أخذ الشيء بخفّة واختطاف :سلب

َعلوتٌ، وَسلَُبوتٌ، فَ. َسلََبه الشيَء َيْسلُُبه َسلْباً، واْستَلََبه إياه: وفي اللسان. )4(المسلوب: والسَّلب

  .)5(ما ُيْسلَُب به، والجمع أسالٌب: ما ُيْسلَُب، وفي التهذيب: والسَّلب. االختالس: واالْسِتالُب

لداللة ) سلب مرة واحدة، والّسالّب مرة واحدة(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

ل متذكراً بصيغة الماضي للداللة على الحزن والعذاب، فقا" سلب"واحدة، حيث جاءت كلمة 

  )  مجزوء الرمل(                                 :أمسه

 لَْســــتُ، يــــا أمســــي، أبكيــــَك لمجــــٍد أو ِلجــــاهْ 
 

 )6(الــــــدُّنيا وَبزَّتنــــــي رداْه -منــــــي َســــــلَبتُُه
 

  )  الكامل(        :للداللة نفسها، فقال متألماً لحال شعبه" الّسالب"وجاءت كلمة 

ــا  ــِة والفن ــوُل التعاس ــم غ ــتْ بِه  فَرَح
 

 )7(ِ والغــــالّبِالّســــالّبامُع ومطــــ 

فالشاعر متألم لحال شعبه حزين عليه لما آل إليه من تناحر وتباغض جعل الطامعين 

  .والمغتصبين المتسلطين فرحين بما أصابه
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ويقال ساَء ما فعَل فُالن صنيعاً َيُسوُء أي . فعل به ما يكره، نقيض َسرَّه: ساَءه َيُسوُءه َسْوءاً :سوأ

  .)1(الفُُجوُر والُمنْكَر: السَّوُء. عه َصنيعاًقَُبَح صِني

مرتين في الديوان حيث جاءت في المرة األولى " أساء"وقد استخدم الشاعر من هذا األصل كلمة 

                           :لداللة األلم واألرق والتعب، فقال

  )مجزوء الرمل(   

ــاءُه ــرْ   ســ ــأواُه الحقيــ ــنُْك، وَمــ ــه الضــ  )2(موطنُــ
 

يوجه الكالم إلى البلبل ولكن يقصد به نفسه، فقلب الشاعر متألم ومتعب لحال شعبه الشاعر 

كما جاءت . لذلك جاءت هذه الكلمة خالل هذا السياق لتدل على المعنى المتقدم. وواقعه المتخلف

   ) الخفيف(                     :إذ قال مخاطباً الشعر" نقيض الفرح والسرور"للداللة على الحزن وهو 

ــورٌ    ــر نُ ــَن الفَْج ــرَّني م ــإذا َس  ف
 

ــالم     ــَب الظَّ ــرُّ قَلْ ــا ُيِس ــاءني م  )3(َس

  .نالحظ أن هذه الداللة بقيت بداللتها الحقيقية ولم تنحرف إلى المجاز
  

. )4(الشين والراء والدال أصٌل واحد يدل على تنفير وإبعاد، وعلى ِنفارٍ وُبعد، في انتشار :شرد

وشُروٌد في . نَفََر، فهو شارٌِد، والجمع شََرٌد: بة َيشُْرُد شَْرداً وشُروداًشََرَد البعيُر والدا: شرد

وهو الُمستْعصي على : وفرس شَرُود. الطّرد: والتشريد. المذكر والمؤنث، والجمع شُُرٌد

  .)5(صاحبه

شّرد خمس مرات، الشرود مرتين، وشريد (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

شرد مرتين واالسم شرود مرة واحدة (لدالالت مختلفة، فنراه استخدم كل من الفعل ) مرة واحدة

                :للداللة على اليأس والشقاء، فقال ناعياً بؤس الحياة وأساها) وشريد مرة واحدة

  )  الكامل(

 عــن َوطنــي الســماويِّ الــذّي شُــّرْدتُ
 

ــا      ــاً، مغُْموم ــاً واجم ــاَن يوم ــا ك  م

 أنـا الشّـقيَّ  .. طني الجميلِعن وشُّرْدتُ 
 

 )6(فِعشــتُ مشــطوَر الفــؤاِد، يتيمــا    

فالشاعر ُأبِعد عن وطنه الجميل، فعاش حياة األلم والبؤس والشقاء، فهو بعيٌد عن وطنه ولكن 

ُينظر للمعجم ) شرد، وشرود، وشريد(لالطالع على مزيد من تكرار . ( قلبه معلق به يعيش معه

للداللة على الحزن واأللم، فقال يخاطب نفسه " شَرَّد"ورد الفعُل وفي موقع آخر ). 33-32:ص
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  )  مجزوء الرمل(                       :عن طريق بلبل

ــائرْ   ــاةٌ حــ ــلِّ حيــ ــي الطــ ــلَّ ففــ ــضِ الطــ  انفُــ
 

 )1(عــــن فــــؤاِد اللّيــــلِ كــــفٌّ جــــائرْه شــــّرَدتْها
 

  

والحزن، ألنه يشّرد فالشاعر يدعو البلبل إلى الغناء  واالبتعاد عن الطل وهو مجاز الدمع 

. صاحبه ويبعده عن الوجود ويدنيه من الشقاء والجور الذي يمكن أن يصل باإلنسان َحدَّ الموت

واإلنسان الذي يعيش في جسمه ولكنه بعيد بفكره عن الوجود يعيش حزيناً مكتئباً بائساً، لذلك 

للداللة نفسها " شُرِّد"الفعل  وتكرر. اكتسبت هذه المفردة تلك الداللة الجديدة من خالل هذا السياق

كما  ورد الفعل للداللة على التمرد أو االنحراف كما يرى الثعبان، . من الديوان) 128: (ص

  )  الكامل(                      :فقال

ــا   ــوامَح، أنَّه ــَك الج ــاكبْح عواطف  ف
 

ــرَدتْ  ــابي   شَ ــتمْع ِلخط ــَك، واس  )2(بلُبِّ

عدت قلبه عما يسير عليه الشعب فال ُبدَّ أن فالثعبان يرى أن عواطف الشاعر قوية جامحة أب

  .يكون مع الجماعة، ينصاعون لما يصنع لهم غيرهم قدرهم

  )  المتقارب(             :للداللة على المفقود، فقال واصفاً المساء" الشرود"وجاءت كلمة 

ــماَء، ــاُء السَّـ ــلَّ المَسـ ــا أظـ  ولّمـ
 

 وأْســـكََر بـــالحزنِ ُروَح الوجـــودْ   

 هـــل يـــؤوُب: لْتُُهوقفْـــتُ وَســـاَء
 

 )3(الشّـــُروْد؟ِلقلبـــي ربيـــُع الحيـــاة  

نالحظ في هذه األبيات حالة التعب والحزن التي تنتاب الشابي، فالشاعر يحاور المساء ويسأله 

. هل يمكن لقلبه أن يعود لسابق عهده الجميل أم سيبقى بعيداً عن ذلك فاقداً األمل في تلك العودة

  :ة على الحيرة والتيه، فقال مخاطباً نفسه عن طريق البلبلللدالل" شريد"ووردت كلمة 
  )  مجزوء الرمل(       

 غنِّنــــي، فهــــو ُيرينــــي َأمــــَل القلــــبِ الصَّــــريْع
 

 )4(الشّـــريْدتائـــُه الفكـــرِ، ُينـــاجي َحْيـــرةَ الِفكْـــرِ     
 

من فالشاعر يطلب من البلبل، شاعر األحالم إلى الغناء، ليبصر أمالً جديداً، يسترجع النفس 

  .حيرة أفكاره الشريدة المشتتة
 

قليل الشَّْعوذَة ليست من كالم أهل البادية، وهي ِخفّة في . الشين والعين والذال ليس بشيء :شعذ
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  .)1(اليدين، وُأخذةٌ كالسِّحر

  :للداللة على السخرية واالحتقار، فقال" شعوذة"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 
  )  البسيط(

 وشَــْعوذَةٌتمويــٌه،  ففــي التَّماُجــدِ 
 

ــدََّجلُ   ــدرُِك ال ــا ال ُي ــِة م ــي الحقيق  )2(وف

حيث يعتبر التفاخر والتباهي تزويراً لحقائق األمور، وإظهارها بخالف ما هي عليه، 

كالمشعوذين الذين يقلبون الحقائق إلى الباطل، نالحظ السخرية و االحتقار لما ينطوي عليه بعض 

  .ى أنه يقدم مجد الحياة على صنيع البشرالبشر في نظر الشاعر، إذ نر
  

من ذلك جبٌل شاهق، أي عال، ثم اشتق . الشين والهاء والقاف أصٌل واحد يدل على علّو :شهق

واألصل في ذلك . ضد الزَّفير، ألن الشهيق ردُّ النَّفس، والزفير إخراج النّفس: من ذلك الشَّهيق

. )3(ولعله أن يكون مع ذلك صوت. شتّد غضبُهفالن ذو شاهٍق، إذا ا: وقال بعضهم. ما ذكرناه

ردَّد البكاء في : أقبُح األصوات، شََهقَ َيشَهقَ َيشْهِقُ شهيقاً وشُهاقاً وبعضهم  يقول شُهوقاً: الشَّهيق

وقيل الزفير والشَّهيق من أصوات المكروبين، الزفير من شدة األنين وقبيِحه، والشَّهيقُ . صدره

  .)4(كالصيحة، يقال شََهقَ فالُن وشَهِقَ شَْهقةً فمات: الشَّْهقةو. األنيُن المرتفع جداً

حيث ) شهقة مرة واحدة، والشهقات أربع مرات(واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقين هما 

وردت كلمة  شهقة مرة واحدة في الديوان داللة على الحزن واللوعة في معرض حديثه عن قلب 

  )الكامل(                              :األم التي ال تنسى طفلها، فقال

ــاخبة    ــوع الص ــاء الُجم ــاكي، وضوض ــة الش ــي آه  ف
 

 )5(ِ البـــاكي يؤّجُجهـــا نُـــواُح النادبـــةشَـــْهقَةفـــي 
 

للداللة على الوجع واأللم النفسي، " الشهقات"وذكر الشاعر في أثناء حديثه عن آالمه النفسية كلمة 

                              :فقال

  

  )الخفيف( 

 هيجهـــا الـــذكرياتُ حســـرات تُ
 

ــها  ــوع تُفيضــ ــهقَاتُ ودمــ  )6(الشَّــ
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معرفة ونكرة ثالث مرات في الديوان غلب عليها الداللة " الشهقات"وقد ذكر الشاعر كلمة 

  ).31: لالطالع ُينظر للمعجم ص. (المجازية األنفة الذكر

ة ولكنها لم للداللة على اعتكار النفس وعدم صفائها، وهي داللة مجازي" الشهقات" كما وردت 

  )مجزوء الرمل(                   :تنحرف كثيراً عن داللتها الحقيقية، فقال

ــر    ــدو بغيـ ــارك ال يشـ ــا لمزمـ ــَهقَاتْمـ  )1(الشَّـ
 

وأصل . )2(العين والضاد والالم أصٌل واحد صحيح يدلُّ على ِشّدٍة والتواٍء في األمر :عضل

: والُمْعِضالتُ. شديٌد ُمْعيٍ: وداء ُعضاٌل. غَلََبه: ألمُرَأْعَضَل بي ا: يقال - الَمنُْع والشِّدَّة: الَعْضل

  .)3(الشدائد

للداللة على البؤس والشقاء من هذا الوجود، " معضالت"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )  الكامل(                                 :فقال

ــاة، وزادتْ   ــَد الحي ــى، َي ــالتُتتلظّ ــوامِ  معض ــّدهورِ واألع  )4(ال
 

لشاعر يحس بالضيق الشديد لما في الحياة من صعوبات وبؤس جعلها قاسية، تفرض على فا

  .اإلنسان البؤس والشقاء
  

من ذلك قولهم َحْرٌب َعقام . العين والقاف والميم أصٌل واحد يدلُّ على غموضٍ وِشّدة :عقم

ُم َهْزمةٌ تقُع في الرَّحم فال تَقْبل الَعقُْم والُعقْ: عقم. )5(لِشدَّتها) على أحد(ال َيلوِي فيها أحٌد : وُعقام

من : ال تَِلُد من ِنسوٍة َعقائم، وزاد اللحياني: والجمع َعقائُم وُعقٌُم امرأةٌ عقيم، بغير هاء. الولَد

  .)6(أي ال تَُردُّ على صاحبها خيراً: نسوٍة ُعقمٍ والدنيا َعقيٌم

م الفائدة أو الخير، فقال في قصيدة للداللة على عد" عقيم"واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )  الكامل(                    ":الدنيا الميتة"

ــونٍ   ــي ك ــيشُ ف ــيمٍويع ــٍت،عق  ، مّي
 

ــابِ    ــاوةُ األحقـ ــّيدتُْه غبـ ــد شـ  )7(قـ

  .فالشاعر يتذّمر من واقع التخلُّف في أمَّته، لذلك وصفه بالعقم والموت والغباء

األرض الخالية، ومنه : ومن ذلك القَفْر. من خير القاف والفاء والراء أصٌل يدلُّ على خُلوٍّ :قفر
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صار إلى : وأقفَْر الرجُل. وقيل القفر َمفازة ال نبات بها وال ماء. )1(الطَّعام وال ُأْدَم معه: القَفَار

  .)2(خال: وقد َأقْفر المكان وأقْفَر الرجل من أهله. القَفْر

ثالث مرات وأقفر مرة واحدة، قفرة  قفر(وقد استخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي 

للداللة على الضجر واأللم، " أقفر"فورد الفعل . لدالالت مختلفة) مرة واحدة، ومقفرة مرة واحدة

  )  الكامل(                          :إذ قال ُمفزعاً من الموت الذي خطف والده

ــْوتُ ــا م ــؤاُد، ! ي ــاَع الف ــد ش ــرتْق ــدري وأقف ــاتُ ص  )3(َعَرَص
 

الشاعر ألبيه كان عميقاً، فعندما خطفه الموت، التاع الشاعر وحزن، وأصبح يرى الدنيا  إن ُحبَّ

مرتين للداللة " قفر"وجاءت كلمة . ضيقة،  وهذا بدوره خلق في نفسه نوع من األلم والضجر معاً

  )  الخفيف(                :على الضجر واالزدراء من الشعب، فقال مقّرعاً شعبه

ــتَ  ــٌرأنـ ــينٌ جهنّ قَفْـ ــٌي لَعـ  مـ
 

 )4(ُمظلـــٌم، قاحـــٌل، مريـــٌع جمـــوُدْه 

فالشاعر ناقم على شعبه، حيث وصفه بالقفر الفارغ من الناس والنبات، كما وصفه باللعين المظلم 

كما جاءت . هذا كله يبعث على حقده وسخريته واحتقاره لشعبه الذي قبل الخنوع والذل. المخيف

  )  مخلع البسيط(       :والخداع، فقال مخاطباً صاحبهللداللة على الوهم " قفر"هذه الكلمة 

ــاحِ ــا صـ ــاةَ ! يـ ــٌرإن الحيـ  قفـ
 

 )5(مـــــرّوٌع مـــــاؤُه ســـــراْب 

  )الكامل(              :مرة واحدة للداللة على الحزن واأللم، فقال" قفرة"وفي مثال آخر وردت كلمة 

ــأرضٍ،   ــا ب ــذي َيْحَي ــا ال ــرٍةوأنَ  قف
 

 )6(مــــــدحّوٍة للشــــــِك واآلالمِ  

الشاعر ال يجد من يؤنسه أو يعينه في هذه الدنيا، ألنها خالية من الطيب ومليئة باإلثم والشك، ف

بل خلق هذا الشعور عنده في بعض األحيان . وهذا ما يؤرق الشاعر ويجعله في حزن وألم دائم

  )  الخفيف(                           :البؤس، فقال

 َوتظَــلُّ قاســيةَ المالمــحِ، َجْهمــةً   
 

ــالموِت  ــَرةً، ك ــرورِ ُمقِْف ــرِ س  )7(، بغي

فالشاعر يصف الدنيا بالقاسية، مثل الموت، هل هناك أصعب منه وأمّر، ثم أضاف إلى هذه 

وهي صورة شاحبة تبعث على البؤس والشِّدة التي " المقفرة"الصورة التي رسمها للدنيا صورة 

                                                 
 .114: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .158: ، ص12، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .145: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .198: المصدر السابق، ص) 4(

 .127: المصدر السابق، ص) 5(

 .167: ر السابق، صالمصد) 6(

 .180: المصدر السابق، ص) 7(
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  .يمرَّ بها الشاعر
  

: من ذلك اللّطم. قة شيٍء لشيٍء، بضربٍ أو غيرهالالم والطاء والميم أصٌل يدل على مالص :لطم

والتطمت األمواج، إذا َضَرَب بعُضها . ويقال لَطَمه َيلِْطمه. الضَّرب على الوجه بباطن الّراحة

  .)1(بعضا

:للداللة  على الحزن واأللم فقال واصفاً جدول حّبه" يلطم"واستخدم الشابي من هذا األصل الفعل 
  )  ء الكاملمجزو(                         

 فـــي ضـــفَّتيِه َعـــرائُس األشْـــعارِ، تَنُْصـــُب مأتمـــا     
 

ــدَّمعَ  ــِه الـــ ــرِقَْن فيـــ  ُيهـــ
 

ــى   ــَمحتـ ــدَّما  َيلِْطـ ــدَّْمُع الـ  )2(الـ

فالشاعر يشّبه الدمع بإنسان يلطم خده بكثرة حتى يسيل الدم منه، وهذا كناية عّبر بها الشاعر عن 

  .شّدة ألمه وحزنه بما يصيبه
  

. ونََزْعت الشيء من مكانِه نَْزعاً. اء والعين أصٌل صحيح يدلُّ على قَلْع شيٍءالنون والز :نزع

. وقولهم فالن في النْزع أي في قَلْع الحياة. أزاله: نزع األميُر العامَل. )3(الشديد النَّْزع: والِمنَْزع

  .)4(يقال فالن َينْزع نَْزعاً إذا كان في السياق عند المْوِت

  :للداللة على اليأس فقال مخاطباً نفسه" النازع"ذا األصل كلمة واستخدم الشابي من ه
  )  مجزوء الرمل(

ــوتَ آتْ   ــإن المــ ــى اِهللا، فــ ــي إلــ ــا قلبــ ــلِّ يــ  صــ
 

ــلِّ  ــازعصــ ــالةْفالنــ ــُر الصــ ــُه غيــ  )5(ُ ال تبقَــــى لــ
 

فالشاعر يائس بعد شعوره بدنو أجله، فالمرض حّول حياته إلى جحيم، لذلك فهو يلجأ إلى الصالة 

  .من هذا اليأسليتخلص 

الهاء والجيم والراء أصالن يدلُّ أحدهما على قطيعٍة وقطع، واآلخـر علـى شَـدِّ شـيٍء      :هجر

تركـوا  : وهاَجَر القوُم ِمن دارٍ إلـى دارٍ . وكذلك الهِْجران. ِضدُّ الوصل: فاألول الَهْجر. وَرْبطِه

  . تشبَّه بالمهاجرين: وتَحجَّر الّرجُل وتَمْهجَر. األولى للثانية

أْهَجـَر  : اإلفحاشُ في المنطـق، يقـال  : والُهْجر. يقال َهَجَر الّرجُل. الَهذَيان: ومن الباب الُهْجر

                                                 
 .250: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .95: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .415: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .415: ، ص14، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .140: ، صالديوانالشابي، ) 5(
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  .)2(أي وحشٌي متروك االستعمال: ويقال كالٌم مهُجوٌر. )1(الّرجُل في منِطقه

مرتين، فوردت للداللة على اليأس واالنكسار، ) المهجور(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الكامل(                            :ل مخاطباً العصفورفقا

ــُه  غـــّرْد وال تحِفـــْل بقلْبـــي، إنّـ
 

ــتَحطِّم،   ــالِمْعَزِف، الُمـ ــورِكـ  )3(المْهُجـ

  )الخفيف(                         :وقال واصفاً الدنيا

 وتظـــلُّ جامـــدةَ الجمـــالِ كئيبـــةً
 

ــورِ    ــدمِ، المهجـ ــلِ، المتهـ  )4(كالهيكـ

لم يكن لها دور جوهري بل جاءت لتكمل الصورة الفنية ) المهجور(نالحظ خالل البيت أن كلمة 

التي رسمها الشاعر في كال البيتين من حالة الضعف والهزيمة واالنكسار التي يحس بها في هذا 

الوجود، ففي البيت األول وصف قلبه بالقيثارة المتكسرة التي ال يستعملها أحد، وفي البيت الثاني 

لخرب الموحش، ففي كال البيتين جاءت الكلمة كناية عـن حالـة اليـأس    وصف الدنيا بالهيكل ا

  .واالنكسار
  

. )5(الهاء والشين والميم أصٌل يدلُّ على كسر الشَّيء األجوف اليـابس وغيـر األجـوف    :هشم

والهشم هو كْسُر العظام والرأس من بين سائر الجسد، وقيل هو كسر الوجه، وقيل هـو كسـر   

  .)6(األنف

للداللة على السخرية واالحتقار، فقـال واصـفاً   ) المهشم(ابي من هذا األصل كلمة واستخدم الش

                                  :العقل اإلنساني

  )الخفيف(

 يـا لـهُ  ... ! بالعواصـِف   المهشُّموهو 
 

ــرورِ     ــٍف، مغ ــاذجٍ، متفلس ــن س  )7(!م

تصرعه الرياح، وهـذا  فالشاعر يصف العقل بالنبات اليابس الضعيف البسيط أو بالصغير الذي 

  .كناية عن احتقاره له وازدرائه منه

  

  

وَهفَا الشّيُء في . الهاء والفاء والحرف المعتل أصٌل يدلُّ على ذَهاب شيٍء في ِخفّة وُسرعة :هفو
                                                 

 .35-34: ، ج، صمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .973: أنيس، إبراهيم، المعجم الوسيط، ص) 2(

 .119:، صالديوانالشابي، ) 3(

 .180:المصدر السابق، ص) 4(
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: والَهفْوة. َزلَّ وذَهَب عن الصَّواب: وهفا اإلنساُن يهفُو. الَهواء يهفُو، إذا ذََهب كالصُّوفِة ونَحوها

  .)1(لَّةالزَّ

جمع هفوة للداللة على األلم والحسرة فقال متغنياً ) هفوات(واستخدم الشابي من هذا األصل كلمة 

  )الخفيف(                               :بآالمه النفسية

 آلمتنــــي شــــجونُها، فتغَّرْبــــتُ
 

 )2(الَهفــــواتُوطــــارتْ بغْبطِتــــي  

أبعدت آماله وأفراحه في هـذا الوجـود    فنفسية الشاعر متألمة متعبة لكثرة عثراته وزالّته التي

  .المحزن
  

وأرض . خـالف اإلنـس  : والَوْحوش. الواو والحاء والشين كلمةٌ تدلُّ على خالف األنس :وحش

  .)3(لقيتُ فالناً بوْحشِ إْصِمتَ، أي ببلٍد قَفْر: ويقولون. موِحشَةٌ، من الَوْحش

واحـدة، والوحـوش مـرتين،    وحش مرة : (واستخدم الشابي من هذا األصل مشتقات عدة هي

للداللة علـى  " وحشٌ"وجاءت كلمة ، ، لدالالت مختلفة)ووحشة أربع مرات، ووحشية مرة واحدة

  )البسيط(                                            :الغدر، فقال

ــدهُ    ــاُه وعقّ ــزُّ عّم ــو اللغ ــذا ه  ه
 

ــِة   ــى الخليق ــشٌعل ــِذُر وح ــٌك ح  )4(فات

  :للداللة على المستعمرين المغتصبين، فقال أثناء تقريعه لشعبهوجاءت كلمة الوحوش مرة واحدة 
  )البسيط(      

ــألّمْ    ــم تت ــطرْب، ول ــم تض ــتَك فل ــوشُ وناش ــَك الوح ــتْ بِ  )5(وأطاف
 

للداللة على الثورة والنهوض واليقظة، فقال مصـوراً الحـروب التـي    ) وحشية(واستخدم كلمة 

  )لبسيطا(                              :تجلب الشقاء والبؤس

 ، نهضـتْ وْحشـيٍَّةفما الحروُب ِسـوى  
 

 )6(في َأنفُسِ النَّـاسِ، فانقـادت لهـا الـدَُّولُ     

الحروب التي يفتعلها المستعمر من أجل االسـتيالء علـى األرض، واسـتعباد    "فالشاعر يصور 

  . )7("الشعب، ما هي إال بشعة وحشية انقادت لها الدول الطامعة في أموال اآلخرين، وممتلكاتهم

وحاول الشاعر تصويرها بذلك من أجل إيقاظ شعبه الضعيف من أجـل الثـورة علـى الظلـم     

                                                 
 .57: ، ج، صمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

 .101: ، صالديوان، الشابي) 2(

 .92-91: ، ج، صمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

  .244، الديوانالشابي، ) 4(

 .226: المصدر السابق، ص) 5(

 .60: المصدر السابق، ص) 6(

 .129: ، ص)أعطى الحياة إرادتها وأخذ منها حزنها وكآبتها( انظر، الحر، عبد المجيد، أبو القاسم الشابي ) 7(
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  .واالستعمار

أربع مرات للداللة على الهم والحزن، فقال مخاطباً نفسـه مشـتكياً مـن    ) وحشة(ووردت كلمة 

  )مخلّع البسيط(               :المصائب التي تضّيق عليه الخناق

ــٍةوِعشْـــتَ فـــي   تُقاســـي َوْحشـ
 

 واِطراً، كلُّهـــــا ِضـــــراْمخَـــــ 

ــقٌ،   ــا َرفيـ ــا بهـ ــٍة، مـ  وغُربـ
 

 )1(وظُلمـــٍة، مـــا لَهـــا ِختـــامْ    
  

لـذلك  . فالشاعر يعيشُ في خلوة وانقطاع بسبب ما يقاسي من مشاعرٍ ملتهبة، وظلمة ما لها نهاية

لالطالع على مزيد من تكرار هذه المفـردة  . كانت وحشته وخلوته ِلَم في صدره من همٍّ وحزن

  ).69: (للمعجم ص ارجع

للداللة على اللوعة واأللم، في إطار الشكوى من بؤس الوجود وشـقائه،  " الوحوش"وجاءت كلمة 

  )الخفيف(                           : فقال

ــوى  ــه َمْه ــْي في ــرتُ َزلَّ بِ ــا ِس  كُلَّم
 

 )2(الِحمـــامِ ُوحـــوشُتَتَضـــاغَى بـــِه  

لداللة مختلفة عن األخرى، وكذلك لم نالحظ من خالل استخدام هذه الكلمات أن كل كلمة وردت 

جهنم تدل على القعر البعيد، وحـرق تـدل علـى    ( نجد بين أصولها معاني قريبة المعنى مثل 

الحرق والنار وجمم تدل على كثرة الشيء واجتماعه، وحمم فيها تفاوت فمنها مـا يـدل علـى    

، وسدد تدل على ردم ...، اسوداد، ومنها ما يدل على حرارة ومنها ما يدل على الدنّو والحضور

نقيض سرُّه، وشرد فإنها تدل على التنفيـر،   : وسوأ. وإغالق، والسلب هو األخذ بخفة واختطاف

: وشعذ تدل على خفة في اليدين، وشهق تدل على إخراج النفس، وعضل تدل على الشّدة، وقفـر 

يعة، والهجـر هـو   الخلو من الخير، ولطم تدل على الضرب والنزع هو القلع، والهجر هو القط

  ).كسر الشيء األجوف اليابس، والهفو هو ذهاب الشيء في خفة وُسرعة

  

وخالل هذا االستعراض السريع لمعاني هذه األصول في المعاجم لم نستطع أن نجمعها في إطارٍ 

  ).األلفاظ المتفرقة(واحد أو مجموعة واحدة لذلك سميت بـ 

                                                 
 .126: ، صيوانالدالشابي، ) 1(
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  األوزان والقوافي والموشحات -1
  األوزان -أ
وحدة الوزن ووحدة : تعتمد القصيدة العربية في الشعر الملتزم من جهة نظمها على أصلين هما" 

، ونعني بوحدة الوزن مجموعة التفاعيل التي تنتمني إلى بحر مـن البحـور الشـعرية    )1("القافية

  .عليه االلتزام به في قصيدته مهما كان طولها المعروفة، وإذا نظم الشاعر على بحر معين وجب

وبقي الشعر على حالته تلك حتى اختلط العرب بغيرهم من األمم، فتغيرت طبيعة حياتهم وبدأوا " 

ينوعون في القوافي في العصر العباسي لشيوع ألوان من الفن بينهم لم تكن معروفة، فجددوا في 

، تفي األندلس وبغـداد بعـد أن ُعرفـت الموشـحا     أوزانهم  وقوافيهم، وقد بلغ التجديد أوجه

  .)2(واستمرت روح التجديد المتعلقة بالوزن والقافية حتى وصلت في العصر الحديث إلى أوجها

ولهذا لجأ عدد كبير من الشعراء المحدثين تخلصاً من قيد القافية الواحدة إلى نظـم الموشـحات   

ع الشعراء العرب على أشكال مختلفـة مـن   والثنائيات والرباعيات وتحت تأثير الغرب، واطال

الشعر األوربي، واعتقادهم أن القافية مهما تنوعت في الموشحات أو غيرها فإنها ستظل عائقـاً  

وّسـعوا هـذه   " ، وعندما جاء شعراء أبولو وكان الشـابي أحـد رمـوزهم،    )3(ينبغي أن يزول

البحور المختلفة، وتحـرروا مـن    المحاوالت، فاستخدموا بحوراً جديدة وحاولوا أن يمزجوا بين

ونسجوا على غرار الموشحات وتوسعوا فيها توسـعاً  ) الشعر المرسل(القافية الموحدة والتزموا 

" الصـباح الجديـد  : "، وحاول الشابي أن يجدد في العروض، فنظم الموشـحات مثـل  )4("كبيراً

  )مشطور المتدارك(                :                                                       ومطلعها

ــَراحْ  ــا جـــ ــكُِني يـــ  اســـ
 

ــجوْن  ــا شُـــ ــكُتي يـــ  )5(واســـ

  .)6(فتفنن الشابي في وزنها، إذ نظمها على نصف وزن المتدارك، كما تفنن في قافيتها المتنوعة

  

  

  

                                                 
 .22: ، صعلم العروض والقافيةعتيق، عبد العزيز،  )1(

 .22: ، صعلم العروض والقافيةأبو عمشة، عبد العزيز،  )2(

 .12-11: ، صحركات التجديد في موسيقى الشعر العربيموريه، ترجمة سعد مصلوح، ) 3(

 .526: ، صو وأثرها في الشعر الحديثجماعة أبولالدسوقي، عبد العزيز، ) 4(

  .214: ، صالديوانالشابي،  )5(

 .184: ، صاللغة العربية ومشاكل الكتابةابن سالمة، البشير، ) 6(
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الشعر الذي يلتزم البحر الواحد : " ونظم الشابي فضالً عن الشعر العمودي، الشعر المرسل وهو

، وقد تنوعت البحور الشعرية التي نظم عليها الشابي قصائده، وموشـحاته  )1("رر من القافيةويتح

ومقطوعاته، فكان مجموعها عنده عشرة بحور، استعمل بعضها مرات كثيرة، وبعضها اآلخر لم 

  .يتجاوز مرة واحدة، وقد رتبناها عل النحو اآلتي وفق استعمالها
  

          1  مجزوء الخفيف  29  الخفيف

          9  مجزوء الكامل  15  لكاملا

          11  مجزوء الرَّمل  7  الرمل

              11  المتقارب

      1  مخلع البسيط      9  البسيط

              9  الطويل

              4  المجتث

              3  السريع

  1  مشطور المتدارك          1  المتدارك

              1  المنسرح

بحور استعماالً عند الشـاعر، إذ أن  ونلحظ من خالل هذا الجدول أن البحر الخفيف كان أكثر ال

استنهاض الهمم، كما يناسب التعبير عن الحزن واألسى، وما أكثر "هذا البحر يالئم موضوعات 

" ، "، أيها الليل"الدموع"، و"تونس الجميلة"الشعر الذي عّبر به الشاعر عن تلك الموضوعات مثل 

، ويليه الكامل من حيث االستعمال )2("يفةيصلح للموضوعات الجادة والخف"، فهذا البحر "يا رفيقي

الذي ال َيرِد ذكر له عند " عند الشابي، والغريب أن الشابي نظم تسع قصائد على مجزوء الكامل

، ثم الرمل، إذ نظم عليه قصائد وموشحات تعّبـر عـن الحـزن    )3("القدماء كما ذكر ابن رشيق

، وهـذه  "أغنيـة األحـزان  "، و "موفـي الظـال  "، " خلّه للمـوت "واالكتئاب والضجر، كقصيدة 

الموضوعات تتناسب مع ما قاله حازم القرطاجني من أن الرمل يصلح لألغراض التـي فيهـا   

، وجاء في المرتبة الرابعة المتقارب ثم البسيط ثم الطويل، فالمتقارب )4(إظهار الشجو واالكتئاب

يد بحراوي فـي موسـيقى   ، ويصف الدكتور س)1("وحدات موسيقية متساوية منتظمة" يتكون من 

                                                 
 .531: ، صجماعة أبولو وأثرها في الشعر العربي الحديثالدسوقي، عبد العزيز، ) 1(

 .125: ، صالعروض والقافيةأبو عمشة، عادل،  )2(

 .90: ، ص2، جالشعر العربي الحديث، الرومانسية العربيةمحمد، بنيس،  )3(

 .152: ، صتقريب منهاج البلغاء القرطاجيأبو موسى، محمد محمد، ) 4(

 .287: ، صالشعر وهموم اإلنسان المعاصرفخري عمارة، إخالص، ) 1(
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، لذلك فهو من البحـور  )1("وزن صاعد اإليقاع في الدرجة الوسطى" الشعر عند شعراء أبولو أنه

وهذا ما ترجمه الشابي في قصـيدة   )2("الذي يمزج حرارة العاطفة بمنطقية العقل" المناسبة للشعر

  )المتقارب(                  :             والتي مطلعها" إرادة الحياة"

ــاةَ   ــاً أراد الحيـ ــعُب يومـ  إذا الشـ
 

ــَدرْ   ــتجيَب القَـ ــدَّ أن يسـ ــال ُبـ  )3(فـ
  

، وهو يناسب أغراض الشعر التأمليـة،  )4(بينما ُيوَصف البسيط بأنه بساطة وحالوة وأبهة وجاللة

ومن القصائد التي " األبد الصغير"و " إلى عازف أعمى"و " غرفة من يم"ومن أشعار الشابي فيه 

، حيث يتعالى صوته كالموج الصاخب مهـدداً المسـتعمر   "زئير العاصفة"ويل، نظمها على الط

، التي يدعو فيهـا رجـال   "يا حماة الدين"برجال بالده الذين سيثأرون لمجدهم المهدم، وقصيدة 

حيث وصف الكـون  " الرواية الغربية"الدين إلى اليقظة واالبتعاد عن العادات البالية، ومقطوعة 

هزلية أن الكل ُممثِّل، وهو ُممثَّل عليه، ونالحظ أن هذه القصائد والمقطوعات من خاللها برواية 

  .)5(مناسبة لوزن الطويل لما فيه من اتساع وجلجلة وجّدية ُمتجهِّمة

فالحالوة فيه قليلة على طـيش كمـا ذكـر حـازم     "أما المجتث فلم ينظم فيه سوى أربع قصائد 

  .)6("القرطاجني

  

أصبح الشعراء ينفرون منه ومن موسيقاه ألنها تُشعرنا باضـطرابها،   والسريع ثالث قصائد إذ 

، والمتدارك فلم ينظم فيه سوى قصيدتين، وال نعرف )7(وال تستريح له اآلذان إال بعد مران طويل

السبب، ربما كان الشاعر مثل معظم الشعراء الذين هجروا هذا البحر لكثرة ما فيه من مقـاطع  

أكد انسجام موسيقاه وحسن موقعهـا  " إبراهيم أنيس" دب الشعبي، إال أنساكنة، فوجدوه أليق باأل

، والُمنسرح قصيدة واحدة، وهذا طبيعي ألننا ال نكاد نشعر بانسجام فـي موسـيقاه،   )8(في اآلذان

حيث يتخلل وزنه نوع من االضطراب، وقلما كتب عليه القدماء والمحدثون، وربما ينقرض من 

منها بحـور كثيـرة   : أنيس البحور حسب المقاطع الصوتية إلى قسمين ، وقّسم إبراهيم)1(الشعر

                                                 
 .288: ، صإخالص، الشعر وهموم اإلنسان المعاصرفخري عمارة،  )1(

 .289: ر السابق، صانظر، المصد) 2(

 .218: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .151: ، صموسيقى الشعر العربيعياد، شكري، ) 4(

 .289: ، صإخالص، الشعر العربي وهموم اإلنسان المعاصرانظر، فخري عمارة، ) 5(

 .105: ، صكيف نعتبر الشابي مجدداًالهمامي، الطاهر، ) 6(

 .90: ، صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، ) 7(

  .106: المصدر السابق، ص) 8(

 .95-94:المصدر السابق، ص )1(



 387

، والخفيف، والرَّمل، والمتقارب، رالطويل، والسريع، والكامل، والبسيط، والواف(المقاطع وتضم 

مجـزوء الكامـل، ومجـزوء    (وبحور قصيرة المقاطع وتضم ) والمنسرح، والمديد، والمتدارك

  . )1()البسيط، ومجزوء الخفيف، ومجزوء الكاملالوافر، والهزج، والمجتث، ومخلع 
  

وما دام حديثنا عن تشاؤم الشابي، وحالته النفسية المليئة باألحزان والمآسي التي يعتريها اليـأس  

واالضطراب في كثير من األحيان، نالحظ أن أكثر البحور التي نظم عليها شعره حسب التقسيم 

الطويل، والكامـل، والبسـيط،   (طع وهذه البحور هي السابق هي من النوع األول أي كثير المقا

وفسَّر إبراهيم أنيس أن الشاعر ) والرَّمل، والخفيف، والمتقارب، والسريع، والمنسرح، والمتدارك

في حالة اليأس والجزع يتخّير وزناً طويالً كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما يتـنفّس عـن   

أن تهدأ ثورة الفزع، وتستكين النفس باليـأس والهـم   حزنه وجزعه، حيث تنظم هذه البحور بعد 

، وما أكثر شعر الشابي على البحور ذات المقاطع الطويلة، حيث أن ثلثـي شـعره   )2(المستعمر

تقريباً عليها، أما المقاطع القصيرة، فلم ينظم فيها سوى أربع وعشرين قصيدة %) 70أكثر من (

الخفيف، ومجـزوء الرَّمـل، ومخلّـع البسـيط،     مجزوء الكامل، ومجزوء : (على البحور اآلتية

وبذلك يكون الشابي اختار لنفسه، حسب هذا التقسيم البحور التي تشبع الـنفس فيهـا   ) والمجتث

  .باألحزان واألسى

ونسبة البحور التي نظم الشابي شعره فيها، من تام ومجزوء بما فيها الموشحات، والمقطوعـات  

  :هي حسب الجدول اآلتي

ة المئوية النسب  البحر
%  

  %27 الخفيف

  %21 الكامل

  %16 الّرمل

  %10 المتقارب

  %9 البسبط

  %8 الطويل

  %3.5 المجتث

  %3 السريع

  %1.5 المتدارك

  %1 المنسرح

                                                 
 .154-152: ، صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم،  ) 1(

 .178-177: المصدر السابق، ص ) 2(
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قصيدة على الخفيف والرمل، وهذان البحران يشتركان في تفعيلـة  ) 45(نالحظ أن الشابي نظم 

ور التي نظم الشابي شعره عليها، منها ما كـان علـى   التي يطغى عليها الحزن،والبح) فاِعالتن(

الشعر العمودي، مجارياً بها القدماء، ومنها ما كان على الشعر المرسل المتحرر مـن القافيـة،   

ومنها ما نظمه على الموشحات التي خالف فيها قواعد فن التوشيح المعروفـة، حيـث أفردنـا    

خدام الشابي لفن التوشـيح، والشـعر المرسـل    وما كان است.  لموشحاته جزءاً خاصاً في البحث

المتنوع إال دليالً على ميله الشديد للتحرر من تقاليد الشعر العمودي، حيث ُعرف عن الشابي أنه 

  .من جماعة أبولو التي كانت تسعى دائماً للتجديد
  

  :القوافي -ب
أبيات القصـيد، أي   المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر: يعّرف علماء العروض القافية بأنها

إذن تشتمل على حرف بوضع معين، وعلى : ، فالقافية)1(المقاطع التي يلزم تكرارها في كل بيت

، وتتكـون  )2(حركات بوضع معين كذلك ولها في كلتا الحالتين صفات خاصة ينبغي مراعاتهـا 

إليـه  آخر حرف في البيت وعليه تبنى القصـيدة و "وهو " الروي"القافية من حرف أساس يسمى 

الخ، والروي إما أن يكون ساكناً نحو َعتَْب، السبْب، وهـو مـا   ..، فيقال رائية أو سينية)3("تنسب

  )المتقارب(                              : يسمى بالقافية المقيدة كقول أبي فراس الحمداني

ــانْ  ــكوتُ الزمـ ــي شَـ ــُر أنّـ  أتُنكـ
 

ــبْ    ــيمن َعتَـ ــَك فـ ــي عتُبـ  )4(وانـ

اً نحو عتباً، عتيبٍ، عتُب، عتبِ، وهو ما يسمى بالقافيـة المطلقـة كقـول    وإما أن يكون متحرك

  )الطويل(                             :النابغة

ــي   ــَك لُمتن ــَن أن ــتَ اللع ــاني أبي  أت
 

ــب    ــا وأنُص ــتّم منه ــي ُأه ــَك الت  )5(وتل

وقد تصلح جميع حروف المعجم روياً إال حرفاً واحداً ضعفت كاأللف والياء والـواو والهـاء   " 

وخالل الدراسة التي قمنا بها ألشعار الشابي وجـدنا  . )1("التنوين، على ما فّضلته كتب القوافيو

أنه نظم تسعاً وسبعين قصيدة ومقطوعة ذات روي موحد، وثالثاً وثالثـين قصـيدة ذات روي   

                                                 
، هناك آراء حول القافية والمقصود فيها، فمنهم من اعتبرها آخـر  134: عبد العزيز عتيق،  علم العروض والقافية. د) 1(

يت، ومنهم من اعتبر البيت كله قافية، ومنهم من عّد القصيدة كلها قافية، وأكثر كتب العروض تحدثت عن هذه كلمة في الب

فخري الدين قباوة وعمـر  . اآلراء، وينظر على سبيل المثال، الوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي، تحقيق، د

  .وما بعدها 220: ، ص1970يحيى، دار الفكر، 

 .135: السابق، ص المرجع) 2(

 .253: عطية، مختار، موسيقى الشعر العربي، ص) 3(

 30:، صالديوانالحمداني، أبو فراس، ) 4(

 .17: ، صالديوانالذبياني، النابغة، ) 5(

 .142: األسعد، عمر، معالم العروض والقافية، ص )1(
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: وهـي ) الثنائيـة (الموشحات السبعة، والرباعيات ) القصائد ذات الروي المتنوع: (متنوع وتضم

، والزنبقة الذاوية، ويا شعر، وجدول الحـب بـين األمـس    )موشح(ة الرعد، وفي الظالم أنشود

فـي ظـل   "، والرباعيات المزدوجة غير الثنائية، قصيدة )1(واليوم، وقلب األم، وألحاني السكرى

والتي عّدها الدكتور إبراهيم العريض مثاالً من أمثلة تنويع القـوافي، بالمناوحـة   " وادي الموت

، )2(ي عقد يؤلف من ثالثة أبيات فأكثر على أشكال في قصيدة ذات عقود متشـابهة الـنغم  بينها ف

وهناك قصـيدتان عبـارة عـن    " الطفولة" والرباعيات المزدوجة ذات رويين متتابعين، قصيدة

، وست عشرة قصيدة أخرى دون )3(مقطوعات ذات روي مستقل هما، نظرة في الحياة، وشعري

يختص بالقصائد ذات الروي الموحد، فالجدول اآلتي يوضحها مرتبة وفق قافية موحدة، أما فيما 

  :عدد مرات استعمالها، وذلك على النحو التالي

حرف الرقم
 الروي

عدد 
 المرات

  14  الميم  1

  12  الباء  2

  12  الدال  3

  10  الراء  4

  6  النون  5

  6  الهاء  6

  4  التاء  7

  4  السين  8

  3  الالم  9

  2  الهمزة  10

  2  اءالح  11

  2  القاف  12

  1  الثاء  13

  1  الفاء  14

  79  المجموع

                                                 
 .112: انظر، فؤاد، نعمات أحمد،  شعب وشاعر، ص) 1(

 .78: راهيم، الشعر وقضيته، صانظر، العريض، إب) 2(

 .111: فؤاد، نعمات أحمد، شعب وشاعر، ص )3(
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أشرنا فيما سبق إلى أن الهاء حرف ضعيف ال يصلح للروي، لكن كثيراً مـن  : ملحوظة 

العلماء أجازوا أن تكون روياً، إذا كانت من أصل الكلمة، أو تسبق بحرف مد إذا كانـت  

  .)1(ضميراً

ومـن الحـروف   " الحروف الشَّفوية"د الشابي فهي من ونالحظ أن الميم هي األكثر استعماالً عن

، وكثيـراً مـا اسـتعملها    )2("المجهورة، وكان الخليل يسمي الميم ُمطبقة ألنه يطبق إذا لفظ بهـا 

الشعراء روياً في قصائدهم الطويلة، كما فعل زهير بن أبي سلمى في معلقته، أو عنترة، التـي  

  )الكامل(                                                                                                : مطلعها

ــَردَّمٍ   ــن ُمتَ ــعراُء م ــادَر الشُّ ــل غَ  ه
 

ــَوهُّمِ    ــد تَ ــداَر بع ــتَ ال ــْل َعَرف  )3(أم ه

وقد حاز حرف الميم والباء والدال على أعلـى  . ومعروف أن الميم ترتبط بالحزن لغنته وإدغامه

ذ بلغ مجموع ما كتب عليها تسعاً وثالثين قصيدة أي ما يعادل الثلث أو أكثر نسبة من القصائد، إ

  .مما نظم الشابي على غيرها من حرف الروي
  

الباء والتاء (، وهي )4("القوافي الذلل"وَأغلب القوافي الموحدة التي نظم الشابي عليها قصائده هي 

، ومال الشابي في بعض قصائده إلى )طالقوالدال والراء والعين والميم والياء المتبوعة بألف اإل

التسكين وخصوصاً الموشحات، وربما يعود ذلك النسجامها مع رغبـة الجمهـور وخصوصـاً    

، ومن األمور التي يشار إليها في هـذا   )5(العامة منهم، حيث يميلون إلى تسكين أواخر الكلمات

لبيـة الشـعراء، فـامرؤ    السياق تباعد الشابي عن بعض الحروف في الروي انسجاماً مـع غا 

، في العصر األموي خلت حروف رويهم من )1(، في العصر الجاهلي وجرير)7(، وطرفة)6(القيس

على الذال والزاي والضاد شـيئاً، ونجـد    )2(الذال والزاي والشين بينما لم ينظم عنترة بن شداد

  .الزاي، أحد شعراء العصر الحديث ال يستعمل الضاد والذال و)3(جبران خليل جبران

                                                 
: ، صعلـم العـروض والقافيـة   عبد العزيز عتيق،. د: انظر) حين يصلح أن يكون روياً(لالطالع على حرف الهاء ) 1(

 .193: ص العروض والقافية،عادل أبو عمشة، . ، د140-141-149

 .5: ، ص14، ج لسان العربانظر، ابن منظور، ) 2(

 .12: ، صالديوانابن شداد، عنترة، ) 3(

 .72: ، صكيف نعتبر الشابي مجدداًالهمامي، الطاهر، ) 4(

 .222: ، صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، ) 5(

  .الديوان، ينظر قصائد الديوانامرؤ القيس، ) 6(

 .الديوانطرفة بن العبد، ينظر قصائد ) 7(

 .الديواننظر قصائد جرير، شرح ديوان جرير، ي) 1(

 .الديوانعنترة بن شداد، ينظر قصائد ) 2(

  .األعمال الكاملةجبران خليل جبران، ينظر قصائد ) 3(
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ونستنتج أن الشابي كان في طليعة من نادى بضرورة التجديد في الشعر العربي، ال مـن حيـث   

الشكل واألسلوب فحسب، بل من حيث المضمون، فقد نظم عشرات القصائد المتحررة من القافية 

في ظل وادي الموت، واألشواق التائه، وهذا يعني أن الشاعر حاول التخلص مـن تقاليـد   : مثل

فية التي تقيد الخيال والعواطف، والدليل على ذلك أن أحسن قصائده وأقواها شـحنة شـعرية   القا

وأكثرها انسجاماً مع آرائه ومذهبه في الشعر، هي التي لم يلتزم فيها قافية واحدة بـل تصـرف   

  .)1(فيها تصرفاً مكّنه من تخفيف حّدة القيود التي أحكمها رواد الشعر العربي في الجاهلية
  

  :لموشحاتا -ج
أسبانيا والبرتغال (فن شعري جديد ابتكره العرب خالل وجودهم الطويل في األندلس "الموشحات 

ـ 897 -هـ92( )2(بل في أوائل ذلك الوجود الذي دام زهاء ثمانية قرون) اآلن ، وُسـميت  )هـ

خاص  تشبيها بالوشاح أو القالدة، حين تنظم حّباتها من اللؤلؤ والجواهر على نسق" بالموشحات 

، وتكاد تجمع الروايات على أن نشأة الموشحات كانت في أواخر القرن الثالـث  )3("وترتيب معين

كـالم  : " أما التوشيح فقال ابن سناء الملك أنـه . )4(الهجري لكنها اختلفت في صاحبها وفي بيئته

ـ : منظوم على وزن مخصوص، يتألف من ستة أقفال وخمسة أبيات والموشح التام ه ما ابتدئ في

فن من فنون العـرب يـزدان بـالقوافي    : " ، وقيل هي)5(باألقفال واألقرع ما ابتدئ فيه باألبيات

هي فن شعري ُمعرَّب، استحدثه العرب في األندلس، بنوه : "وقيل" )6(المنوعة واألوزان المتعددة

بيـت  ، وال)7(على أبيات يغلب أن تكون خمسة وقد تزيد على العشرة، وأقل ما تَرِد فيـه أربعـة  

يتكون من َدْور وقفل، وأما القفل األول من الموشح التام سمى المطلع، فإذا خال الموشـح منـه   

، واتخذ الموشح من حيث بنائه شـكالً  )1(وُبدئ بالدور سمي الموشح أقرع، والتام ما ابتدئ بالقفل

لون ُمقنّناً بحيث أصبح كل موشح يشتمل على أجزاء بعينها في نطاق مسميات اصـطلح المشـتغ  

والّدور، والسـمط، والقفـل، والبيـت، والغصـن،     ) المذهب(المطلع : بفن التوشيح عليها وهي

  .والخرجة

                                                 
 .184: ، صاللغة العربية ومشاكل الكتابةابن سالمة، البشير، ) 1(

 .7: ، صعروض الموشحات األندلسيةرحيم، مقداد، ) 2(

 .219: ص، موسيقى الشعرانظر، أنيس، إبراهيم، ) 3(

 .221: المصدر السابق، ص) 4(

 .83: ، ص)دراسة عروضية(كيف نعتبر الشابي مجدداً الهمامي، الطاهر،  )5(

 .112: ، صعلم العروض الشعريالعبد، عبد الحكيم، ) 6(

 .11: ، صعروض الموشحات األندلسيةرحيم، مقداد،  )7(

 .11: المصدر السابق، ص) 1(
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  :مضمونها وشكلها عند الشاعر

، ثـم أخـذت موضـوعاتها    )1(نشأت الموشحات في خدمة الغناء وخاصة الموضوعات الغزلية

ند الشابي كانت مختلفة مـن  ، لكنها ع)2(تتشعب كالخمريات والطبيعة، والمدح والرثاء والتصوف

  .)3("خليط يشبه الموشحات"حيث الشكل والمضمون، ولذلك أطلق عليها البعض اسم 
  

  

  :في الطبيعة: النجوى -1

وفيها يخاطب القمر، وأمواج البحر التي نسيت األمس الجميل، لما أصابها من الحزن والبـؤس  

دية لنظمها، فكانت على الرمل تتكون من والشقاء، أما شكل الموشح فيها، فقد خالف الطريقة العا

ستة عشر سطراً، وكل سطر شطرين، األول ثالث تفعيالت والثاني تفعيلة واحدة علـى الشـكل   

  ) مجزوء الرمل(                                                     :اآلتي

ــرْ   ــاري القم ــا السَّ ــيالً، أيه ــفْ قَل ــطَبِْر! ِق  )4(واْص

فاعِلن، ونالحظ أن تفعيلة الشطر الثاني تكـون، فـاِعلن أو إحـدى    /فاعلين/ تنفاعال/ فاعالتن 

  .)5()التذييل(وقد تَُصب في بعض األحيان بـ ) فَِعلن(صورها 
  

  :في الحب والغزل: في الظالم، ومأتم الحب -2

  :والتي مطلعها: ففي األولى

 َرفَْرفَــت فــي ُدْجَيــِة الليــلِ الحــزيْن ُزمــرةُ األحــالْم

 )6(سـربٍ مـن غمامـاِت الشُـجوْن ِملؤهـا اآلالمْ     فوقَ 

ينثر الشاعر األحزان، ويسكب أصداء من الموت في فؤاده الفاني، رائياً في الحّب أنه ذو سطوة 

  :، أما الثانية والتي مطلعها)7(على الناس فيه من الشر، وفيه من الخير واالبتسام

ــعري  ــت شــــــــــ  ليــــــــــ

 أيُّ طَْيــــــــــــــــــــــــــرٍ

ــي   ــزاَن تبكــ ــَمُع األحــ  يســ
 

ــوبْ   ــاق القلـــ ــيَن أعمـــ  بـــ

                                                 
 .405: ، صندلسياألدب األالشكعة، مصطفى، ) 1(

 .232: ، صموسيقى الشعر العربيأنيس، إبراهيم، ) 2(

 .48: ، ص"كيف نعتبر الشابي مجدداً"الطاهر الهمامي، في كتابه : أطلق هذه التسمية) 3(

 .41: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 )-ب " (نََعْم"اكن مثل التذييل زيادة حرف ساكن على آخر الوتد المجموع، والوتد المجموع هو متحركين يليهما س) 5(

 .48: ، صالديوانالشابي، ) 6(

 .32: ، ص1، جاألعمال الكاملةالشابي، ) 7(
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ــرِ   ــي الفجـ ــف فـ ــمَّ ال يهتـ  ثُـ
  

 برنَّــــــــاِت النَحيــــــــبْ  
  

ــابْ  ــوعٍ، واكْتئــــــــ  )1(بخشــــــــ
  

  .فيدعو قلبه إلى البكاء منفرداً، لعل الدموع تغسل قلبه، بعدما فُجع بموت من يهوى وُيحب 

وتتكون األولى من ستة أقسام، وكل قسم من سطرين، وكل سطر من  شطرين حيث نظمت على 

فاع، ويالحظ أن التفعيلة األخيرة في الشطر األول / فاعالتن// فاعالتْ/ فاعالتن/ رمل فاعالتنال

ومختلفة مع األقسام األخـرى، أمـا   ) سطرين(، والقافية موحدة في كل قسم )2(وقع فيها القصر

  : حسب الشكل اآلتي )3(فتتكون من ست مجموعات على الرمل" مأتم الحب"الثانية 

  فاعالتن

  تنفاعال

  فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن

  فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن

  فاعالتن/ فاعالتن

  

أما القوافي فكل قسم يتكون من ثالث قواٍف، كل . ويلحق هذه التفعيالت بعض الزحافات والعلل

سطرين قافية موحدة باستثناء األخير فيتكون من سطر، ويالحظ أن كل مجموعتين يكون السطر 

  .ير فيهما متفقين في القافيةاألخ
  

  :في الهم واأللم الذاتي: )4(أغاني التائه -3

ورسم فيها صورة الماضي السعيد الذي تحول اليوم إلى ظالم جراء إعصار الحياة، حيث يشغف 

. ، تتكون من ثالث مجاميع على الّرمل قوام الواحد منها قفل وبيـت )5(لغداة تُنسيه َعناء الحاضر

. )6(مل تاماً والبيت على مشطورة يتألف األول من أربعة أسطر والثاني من ثالثـة القفل على الّر

  .القوافي متنوعة بين المجموع الواحد ومع المجاميع األخرى
  

  

                                                 
 .62: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .وهو أن يحذف السابع الساكن من فاِعالتْن، فيصبح فاعالت) 2(

  .85: ، صكيف نعتبر الشابي مجدداًالهمامي، الطاهر،  )3(

 .137: ، صالديوان) 4(

 .46: ، ص1إميل كبها، ج: ، تحقيقاألعمال الكاملةلشابي، ا) 5(

 .88: ، صكيف نعتبر الشابي مجدداًانظر، الهمامي، الطاهر، ) 6(
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  التأمالت: شكوى اليتيم، أغنية األحزان، الصباح الجديد -4

يسمعه، ليشكو قسـوة  حيث يبثّ الشاعر شكواه بصوٍت عال، لعّل أحداً : )1()شكوى اليتيم(األولى 

الحياة وصعوبتها، لكن دون جدوى، فسكت وخمدت أنفاسه وتتكون من ثالثـة أقسـام، نظمهـا    

الشابي على المتقارب، يتكون القسم األول من سطرين على المتقارب التام ويليه أربعة أسـطر  

ر األربع كل سطر يشتمل أربع تفعيالت والقسم الثاني يزيد بسطرين عن القسم األول بعد السطو

في القسم األول والقسم األخير يتكون من ستة أسطر ويشتمل على أربـع  ) ذات األربع تفعيالت(

  .تفعيالت

القوافي متنوعة بين قسم وقسم، وموحدة في األسطر ذات التفعيالت التامة في كل قسم بينما فـي  

  .ريناألسطر ذات األربع تفعيالت كل سطرين متفقين مع بعضهما، مختلفين مع اآلخ
  

  :التي يقول فيها" غَنِّني"أغنية األحزان نالحظ أن بدايتها بالفعل  

ــحوكْ   ــرِ الضَّ ــودةَ الفْج ــي ُأنشُ  غَنِّن

ــداحْ  ــا الصَّـــــ  )2(أيُّهـــــ
  

رمز الفرح " والليل"حول فكرة الخالص من الواقع المأساوي، فالشاعر اتجه إلى الصداح "تدور 

وتتكـون مـن   . )3("ح همومه وآالمه بتغريده وغنائهوالغناء، لعلّه يخفف من وطأة أحزانه، ويمس

  :إحدى عشرة مجموعة على الرمل ونظمت على الشكل اآلتي

  فاعالتن/فاعالتن/ فاعالتن

  فاعالتن فاع

  فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن

  فاع/فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن

جموعة الواحـدة ومـع   ويطرأ على كل التفعيالت الزحاف أو العلة، والقوافي متنوعة داخل الم

  .المجموعات األخرى
  

  :أما الصباح الجديد والتي مطلعها  

ــَراحْ  ــا جـــ ــكُِني يـــ  اســـ
 

ــجونْ   ــا شُـــ ــكُتي يـــ  واســـ

ــواحْ  ــُد النـــ ــاتَ عهـــ  مـــ
  

 )4(وزمــــــــاُن الجنــــــــوْن 
  

                                                 
 .67: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .81: المصدر السابق، ص) 2(

شـبكة  ، بحث من خالل الموقع االلكترونـي علـى   29: ، صظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبلشرتح، عصام، ) 3(

 http://www.aw4-dam.org/bookاالنترنت 

 .214: ، صالديوانالشابي، ) 4(
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على الموت، والحقيقة عكس ذلك، بل إنها أبعد ما تكـون عـن االنتصـار     رفي ظاهرها انتصا

قيقة ترحيب بالموت ووداع للوجود الزمني، فالذي يريده الشـاعر  الصاخب على األلم، فهي بالح

الحياة األخرى التي يوجدها الموت، فعن طريقه سيصل إلى الحياة الحقّة، فالصباح الجديد الـذي  

يتكلم عنه هو رمز لخالص الشاعر من هذه الحياة بما فيها من عذابٍ وسقام، فحياته فـي هـذا   

إلى الحياة األخرى إال بتحرره من قيود هذه الحياة، ولهـذا   العالم ضرب من الموت، ولن يصل

تعّدى مرحلة األلم وكون : " ، هذا يعني أنه)1(فلن يأتيه الصباح إال بعد أن يموت الزمان المنصرم

  .)2("حكمه النهائي على الحياة، فقَبِل ذلك بفلسفة هادئة وشيء من األسى الهادئ

  

أربع مجموعات، فالمقطع األول من مجزوء المتدارك،   وتتكون من ثالثة مقاطع وكل مقطع من

ومكون من ثالثة أبيات فأربعة أبيات، ويفصل بين هذه المجموعات فراغات، وهـي متسـاوية   "

، )شـجون، الجنـون، القـرون   (عروضياً متباينة القوافي، فالمجموعة األولى ذات قافية موحدة 

جراح، النـواح،  (ها عن قوافي الشطر الثاني وصدور هذه األبيات منتهية بقافية موحدة تختلف ب

األلم، العـدم،  (في األبيات الثالثة األولى قافية موحدة  نوالمجموعة الثانية ذات قافيتي). الصباح

وكذلك الشأن في المجموعة الثالثة حيـث األبيـات   ) الزمان(وتستقل عنها القافية الرابعة ) للنغم

والرابعة تستقل عنها فيما هي ترتبط ) جود، النشود، الورودالو(الثالثة األولى ذات قافية موحدة، 

، ومثل ذلك المقطعـين الثـاني والثالـث مـن     )3()الحنان(بالقافية الرابعة من المجموعة الثانية 

الموشح، ونخلص بذلك من أن الموشحات في شـكلها، وموضـوعها تختلـف عـن أغـراض      

قاً مع أغراض الموشـحات، كـأغراض   الموشحات بشكل عام، وإن كان في الظاهر، بعضها متف

الطبيعية والحب، ألنها ترسم في داخلها تجربة حزينة كئيبة لشاعر أضناه المرض والحرمـان،  

  .وحطّم الدهر أحالمه، وجعله في كثير من األحيان يشعر بالضجر والتشاؤم

كما لوحظ غلبة بحر الرمل على موشحاته، حيث كان مجموع الموشحات التـي نظمـت علـى    

  .ّرمل خمسة، بينما المتدارك واحدة، والمتقارب واحدةال
  

  :الُمعرَّب والّدخيل -2
ألّف العرب كثيراً من الكتب في المعّرب والّدخيل، وذهبوا إلى فارسية أكثـر تلـك المعربـات،    

وأرادوا بذلك أن يأتوا ببرهان على أن تأثر العربية بالفارسية كان أبلغ وأعمق من تأثرها بسائر 

                                                 
  .41: ، صدراسات في الشعر والمسرحبدوي، مصطفى، ) 1(

 .40: انظر، المصدر السابق، ص) 2(

 .82-81: ، ص2، جالشعر العربي الحديث، الرومانسية الحديثةانظر، بنيس، محمد، ) 3(
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القواعد التي اتبعها النقلة في وضع " المصطفى الشهابي"األخرى، ولخص األمير العالمة اللغات 

تحـوير المعنـى    -أ: )1(المصطلحات في تلك األيام، فرآها ال تخرج عن هذه الوسائل األربـع 

اشتقاق كلمات جديـدة مـن    -اللغوي القديم للكلمة العربية، وتضمينها المعنى العلمي الجديد، ب

ترجمة كلمات أعجميـة بمعانيهـا،       -عربية أو المعّربة للداللة على المعنى الجديد، جاألصول ال

  .تعريب كلمات أعجمية وعّدها صحيحة -د

  ونورد اآلن أمثلة على العرب والدخيل استخدمها الشابي في أشعاره

أي وادي جهـنم وهـو واد   ) guehinnom(جهنم وهذا اللفظ مأخوذ من أصل عبري  -1

، وقيـل هـي   )2(كانت تحرق فيه األطفال قرباناً لإلله مولـوخ " القدس" جنوب أورشليم

، وقيل هي اسم النار التي يعذّب بها في اآلخرة وهي أعجمية )3(بالعبراني" كهنام"ُمعرب 

، وردت هـذه  )4(ال تجري للتعريف لعجمتها، وقيل عربية لم تجر للتأنيـث والتعريـف  

  :المفردة في قول الشابي
  )المنسرح(                                         

ــهرتْ   ــوٍة َصـ ــآبتي ذاتُ قسـ  كـ

 )5(مشــاعري فــي جهــنمِ األلــمِ   
  

  )الخفيف(:                                                                             وقال أيضاً

ــينٌ   ــيُّ لعـ ــٌر جهنمـ ــت قَفْـ  أنـ
 

ــوُدهْ   ــٌع جمـ ــٌل مريـ ــٌم قاحـ  )6(ُمظلـ

  .)7()كَون(األسود المشرب بحمرة، قيل فارسي معرب : َجْون -2

  )الكامل(                    : واستخدم الشابي هذا اللفظ بقوله 

ــي   ــُب ف ــبحتُ أرق ــْد أص ــذِْني فق  خُ
 

ــري    ــْونِ فجــ ــاَك الَجــ  )8(فضــ

  

بل هو معرب، ويقال إنه بالفارسية لَغَـاْم، ولكـن   : ذكر قوم إنه عربي، وقال آخرون: لجام -3

فيما نقل عنه ابن منظور على كونه فارسياً معرباً، هو فارسي، وأصله  هوسيبوي نّص الجوهري

                                                 
  .28: ، صالمصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديثمصطفى، انظر، الشهابي، األمين، ) 1(

 .175: ، صالمرجع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية الهندسيةفهمي، حسن حسين، ) 2(

 .382: ، صالتعريب في القديم والحديثعبد العزيز، محمد حسن، ) 3(

 .114: ، صم العرب من الدخيلشفاء القليل فيما في كالالخفاجي، شهاب الدين، ) 4(

 .65: ، صالديوانالشابي، ) 5(

 .228: المصدر السابق، ص) 6(

 .310: ، صالتعريب في القديم والحديثعبد العزيز، محمد حسن، ) 7(

 .144، الديوانالشابي، ) 8(
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ولُغام بالغين لغة فيه، ويطلق اللجام أيضاً على ما تِشـّده الحـائض   . لُكام بالكاف الفارسية، أوله

ـ : وهو التشبيه واشتقوا منه فعالً وقالوا َألَْجَم الفرَس وجمع اللجام ،  )1(كونألجِمة ولُُجم ولُْجم بالس

  .)3(، أنه ُمعرب، وكذلك اللسان)2(وذكر السيوطي في المزهر

  

  )الخفيف(:                                 واستخدم الشابي من هذا اللفظ الفعل ألجم، ويلجم، فقال

ــا   ــةُ أّيـ ــتْ كآبـ ــَد أن عانقـ  بعـ
 

ــي فــؤاِدي، وألجمــتْ تَغْريــِدي      )4(م

  )الخفيف(                                                                                                         :وقال

ــؤادي  ــوُن فـ ــُم المنـ ــذا ُيلجِـ  هكـ
 

ــداتُ  ــائقُ الخالــ ــبُّ الحقــ  )5(وتَُهــ
  

ذكر الخفاجي عن ابن السيد في المقتضب، َوِهمت َوهماً بحركة الهاء مثل توجل وجال : َوْهم -4

َوْهِمت تَهِم، وهما مثـل وزنـت تـزن    : شيئاً ذهب َوهمه إلى غيره قلتإذا غَِلظت، فإذا أردت 

  .)6(وزناً

  )الطويل(:                                                          وقال الشابي ذاكراً هذا اللفظ 

ــورى  ــيََّد اُهللا وال ــد ش ــا قَ ــبُح م  فيص
 

 )7(خَرابــاً وكــأن الكــلَّ فــي أمســِه وهــُم 

" الخطأ"ذكر أن كلمة " فقه اللغة"عّدها اللغويون من المعرب والدخيل، فالثعالبي في  وهناك ألفاظ

أصلها فارسي، فالخطأ والخطل بمعنى واحد، وكالهما مشتركان بالخاء والطاء، والخطل عربية 

وعلّقت على ذلـك  " سجن"فَِلم ال تكون الخطأ مثلها عربية، وذكر الخفاجي في شفاء الغليل كلمة 

لم يكن زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي اهللا تعالى عـنهم   "بقوله

وكان ُيحبس في المسجد أو في الدهليز حيث أمكن، فلما كان زمن علي رضي اهللا عنـه  " سجن"

أحدث السجن وكان أول من أحدثه في اإلسالم وسماه نافعاً، ولم يكن حصيناً فانْفَلتَ الناس منـه،  

  .)8(ر وسماه مخيساً بالخاء المعجمة والياء المشددة فتحاً وكسراًفبنى آخ

                                               :في قوله" ُمشوب"واستخدم الشابي أيضاً كلمة 

                                                 
 .564: ، صالمعرب والدخيلالجواليقي، ) 1(

 .287: ، صالمزهر في علم اللغةالسيوطي، ) 2(

 ).لجم(، مادة لسان العرببن منظور، ا) 3(

 .175: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .102: المصدر السابق، ص) 5(

  .313: ، صشفهاء الغليلالخفاجي، شهاب الدين، ) 6(

 .168: ، صالديوانالشابي، ) 7(

 .180: ، صشفاء الغليلالخفاجي، شهاب الدين، ) 8(
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  )مجزوء الكامل( 
 مـــا للميـــاِه نقيـــةٌ َحـــوِلي   

 
ــوْب؟  ــوعيِ َمشُـــــ  )1(وَينبـــــ

معنى المختلط أو المعتكر، وعلّق الخفاجي عليهـا  كما جاء في اللسان ب" شوب"وأصل هذه الكلمة 

خلطه، وقولهم ليس فيه شائَبة أي ليس فيه شيء مختلط وإن قل، كما لـيس فيـه   " شابه: " بقوله

علقة وال شبهة، وفاعله بمعنى مفعولة كعيشة راضية، ولم أر فيه نصاً، والشـوائب األدنـاس،   

" أشـوب "ّدها من المعّرب، ولكنه رّد أصلها إلـى  أما الجواليقي فع. )2(واألقذار كذا في المصباح

، وذكر غيره أنهـا  )3(األخالط من الناس، وقيل أنها فارسية معرّبة أصلها آشوب: وقال اآلشائب

عربية محضة كابن منظور، وابن دريد، ومهما يكن، وإن كانت هذه الكلمات من أصـلٍ غيـر   

  :اً، فهذا األخفش بن شريف يقولعربي، وعّربت فيما بعد نالحظ أن استخدامها قديم جد

ــلٍ   ــة وائ ــَب ابن ــن تَغِْل ــها ِم  فَوارِس
 

ــاِئبُ     ــيهم َأش ــيَس ف ــاةٌ ل ــاةٌ كُم  )4(ُحم

  :وقال النابغة

 َوِثقْتُ لَُه بالنَّصـر إذ ِقيـل قـد غَـَزتْ    
 

ــاِئبِ    ــُر َأش ــان نَحي ــن غّس ــُل ِم  )5(قََباِئ

ا ُمعربة، إن كانت كما يدعي هؤالء، لذلك ال نَعدُّها بعد هذا الزمن الطويل من استخدامها أنه

$tΑ: (حيث ذُكرت في القرآن، فقال اهللا تبارك وتعالى في سورة يوسف" السجن"كمثل كلمة  s% 

Éb> u‘ ß⎯ ôfÅb¡9$# = ymr& ¥’n< Î)()6( وليس كما يدعي الخفاجي أنها استحدثت في زمن سيدنا علي بن ،

  .أبي طالب رضي اهللا عنه
  

  

  )7(فهناك كلمات كثيرة من أصل غير عربي في القرآن" لكن يمكن أن تكون معّربة
  

واستخدم الشابي كثيراً من المعّرب والّدخيل في الديوان مثل إرم، شيطان، كاهن، ِسجل، زنبق، 

الخ، ولم نحصر تلك األلفاظ جميعاً بل اقتصرنا الموضوع على ألفاظ التشاؤم التي ..فلسفة، ِقس

  .نحن بصدده
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .132: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .190: ، صشفاء الغليلاب الدين، الخفاجي، شه) 2(

 .129: ، صالمعّرب والدخيلالجواليقي، ) 3(

 .129: المصدر السابق، ص) 4(

 .129: المصدر السابق، ص) 5(

 .33: سورة يوسف، آية )6(

 .159: ، صفقه اللغةوافي، علي عبد الواحد، ) 7(
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  غةصيغ المبال -3
اسم مشتق للداللة على الكثرة والمبالغة في الحدث بتحويل صيغة الفاعل وتصاغ من : " وهي

واستخدم الشابي صيغاً عديدة في الديوان، تفيد المبالغة، ألنه . )1("الفعل الثالثي المبني للمعلوم

  :نهاكان كثير الشكوى والتبرم، فوجد في صيغ المبالغة ما يسعفه في التعبير عن مكنونه، م
  

رقمها في العدد الكلمةالصيغة
 الديوان

  104  1  تَعوب  فَعول

  111  1  جزوع  

  176- 59  2  ركود  

  135  1  َسؤوم  

  124  1  سُموم  

  110  1  شرود  

  194  1  ضروس  

  173- 70  2  ظلوم  

  111  1  عبوس  

  113  1  َعسوف  

  113  1  عصوف  

  141  1  غَشوم  

  252-131-89- 87  4  غَضوب  

  120  1  فجور  

  75  1  ودكن  

  131- 130  2  لغوب  

  211- 134  2  ملول  

  111  1  هلوع  

  249  1  ثُالَّب  فُعَّال

  246  1  ُسالّب  

  250- 249- 246  3  غُالّب  

                                                 
 .52-51: عبد اللطيف، محمد منال، المدخل إلى علم الصرف، ص )1(
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رقمها في العدد الكلمةالصيغة
 الديوان

  123  1  ظَالَّم  فَعَّال

  173  1  َهّدام  

  207- 173- 151- 120  4  شّرير  فَّعيل

  5  ديجور  فيعول
33 -119 -132 -180 -

252  
  

فَعَّـال،  : على حسب كثرة استعمالها على النحـو اآلتـي   وقد رتب النحاة أوازن صيغة المبالغة

الخ وقد جاء ترتيب الشابي مخالفاً لما عليه النحاة ليتفـق مـع   ...وِمفَْعال، وفَُعول، وفًعيل، وفَِعٌل

  .نزعته التشاؤمية

: في الديوان مثـل " الصفة المشبهة"التابعة لـ " فَعيل" استخدم  الشابي بشكل الفت لالنتباه صيغة

  .الخ، وكأنه يريد أن يؤكد ثبات هذه الصفة ومالزمتها له طوال حياته....ليم، البهيم، الحزين،األ
  

  :الغريب -4
والغريب من األصل اللغوي غرب، وعّرفه الخليل بن احمد في معجم العين بأنه الغـامُض مـن   

  .)2(تعمالكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى، وال مألوفة االس: وقيل الغرابة. )1(الكالم

أما الدراسات التي أشارت إلى الغريب في شعر الشابي فهي عبارة عن لمحـات بسـيطة مثـل    

األسكوب، كفت األيـام، الخمـيس المجـّر،    "نعمات أحمد فؤاد، حين ذكرت بعض األلفاظ مثل 

والطاهر الهامي الذي ذكر تسع عشرة كلمة . )3("صمات الغروب، معبسات الحياة، يشجي صماته

عنقا، تخلَّفا، هينوم، سجاحة، منجنـون، شـام، األحـراق، رداح، سـجاح، سجسـج،      أ: " هي

  .)4("جوناءالليل، خول، صدوع، السفير، شماريخ، وجنة، الكُبول، قشعم، الذماء

فقد اخترنا مجموعة من ألفاظ الشابي التي رأينا فيها غرابة واضحة، وحرصنا على إبراز . وبعد

  :ذه األلفاظ، وذلك على النحو اآلتيالشاهد من الديوان، مع تفسير ه
  

  )الكامل(                :   الذنب الثقيل، وذكره في قوله: إصري -1

 وتركْتَنـــي فـــي الكاِئنـــاِت أِئـــنُّ
 

 )5(ُمنْفَــــــــرداً بإْصــــــــري 

                                                 
  .272: ، ص3، جكتاب العينالفراهيدي، الخليل بن احمد،  )1(

 .207: ، صالتعريفاتالجرجاني، الشريف علي بن محمد بن علي الّسيد الزين، ) 2(

 .107: ، صشعب وشاعرفؤاد، نعمات أحمد،  )3(

 .126: ، صكيف نعتبر الشابي مجدداًالهامي، الطاهر، ) 4(

 .144: ، صالديوانالشابي، ) 5(
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  .)1(العهد الثقيل، وقيل الذنب الثقيل وجمعه آصار: اإلصر: قيل
  

  

                                        )       الخفيف(              :وذكره بقوله: أوامي -2

 )2(أظمأت مهجتي الحياةُ، فهل يوماً تُبّل الحياة بعـض أوامـيْ  
 

  .)3(العطش، وقيل شدة العطش، وأن َيضجَّ العطشان: اُألوام
  

  )الكامل(     :                             وذكر ذلك في قوله: الثُالَّب -3

 )4(يا أيها الغِِّر الُمثَْرِثُر، إنَّني أْرثـي ِلثَـْورِة َجْهِلـَك الـثُالَّبِ    
 
شدة اللَوم واألخذ باللسان، ورجٌل ثِلـٌب  : الَمه وعابه وَصرَّح بالعيب، وقيل الثَّلُْب: ثَلَبة يثِْلُبه ثَلْباً

  .هي للمبالغة، حيث جاءت هنا مجاز بمعنى الخاسرة أو الفاشلة و)5(َمِعيٌب
  

  

  )الكامل(:                                           وذكر هذا في قوله: الدثور  -4

ــدُّثورْ     ــي وادي ال ــوِت ف ــباُب الم ــا َض ــى ُيوارَيه  )6(حتَّ

  .)7(الهالك: الدُُّروس، وقد دثر الرَّسم وتداثر الشيء ُدثُوراً، والداثر: الّدثور
  

  )المتقارب(                                                      :وذكره في قوله: المستراب -5

 ولـــم تَفْتَِكـــْر بالغـــِد المْســـتَرابِ
 

ــدْ   ــالَمرامِ الَبعيـ ــْل بـ ــم تحتِفـ  )8(ولـ

، )9(يقال رابني األمُر َرْيباً أي ناَبني وأصابني، ورابني َأمُره أي دخل علّي شراً وخوفاً

  .)10(قلقالمثير للريبة، أي الم: والمستراب
  

  )الطويل(:                                                          وذكره في قوله: السخائم -6

ــا ــا وأهلُه ــا هــذي الزَّواي  فَوالحــقَّ، م
 

 )11(ِســوى مصــنعٍ فيــه تُصــاغُ الســخائُم 

                                                 
 .113: ، ص1، جاللسانمنظور، ابن ) 1(

 .122: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .198: ، ص1، جاللسانابن منظور، ) 3(

 .249: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .31: ، ص3، جاللسانابن منظور، ) 5(

 .186: ، صالديوانالشابي، ) 6(

 .216: ، ص5، جلسان العربابن منظور، ) 7(

 .192: ، صالديوانالشابي، ) 8(

 .273: ، ص6، جلسان العرببن منظور، ا) 9(

 .229: ، ص1، جاألعمال الكاملةالشابي، ) 10(

 .161: ، صالديوانالشابي، ) 11(



 402

  .)1(والسخائم مفردها السخيمة وهي الضغينة، ومصدرها السَّخْم
  

  )الخفيف(:                                     هذين اللفظين في قولهوذكر : ساهمة/ سهوم -7

 راعهـــا منـــه َصـــْمتُُه ووجوُمـــُه
 

 )2(وشــــجاها شُــــُحوُبه وُســــهوُمْه 

  )مجزوء الكامل(:                                                              وقال

 )3( شــــاعراً أيأَســــُه ُحــــْزُن الحيــــاِة الَســــاهمه

الُعبوس ُعبوس الوجِه من : الضُّمر وتغيُّر اللون وذبول الشَّفتين، والسُّهوم: لسُّهام، والسَّهاُما

  .)4(الهمِّ
  

  )المجتث(  :                                   وذلك في قوله: ُيشجي ُصماته -8

ــماتُهْ    ــجي ُصـ ــُب ُيشـ ــِه إالّ الخرائـ ــا حوالّيـ  )5(ومـ

  .(6)ته وهنا بمعنى جمودهأي سكو: يشجي، ُيحزن، صماته

  :                                    وذكر ذلك في قوله: صدوع -9
  )المتقارب(           

 )7(أأوقفِك الّدهُر حيـثُ يفجِّـُر نـوَح الحيـاِة ُصـدوَع الصـدورْ      

ه هنا والشابي قصد ب. )8(الشَّقُ في الشيء الصُّلبِ كالزجاجِة والحائط، وجمعه ُصدوع: الصَّْدُع

  .الضلوع
  

  )الطويل(:                                     وهو نبت مّر الطعم، وذكره في قوله: الصاب - 10

 إذا ما سـقاَك الـدهُر مـن كأسـِه التـي     
 

 )9(قرارتُهــا صــاٌب مريــٌر، وعلْقَــمُ    

  .)10(بل هو عصارة شجر مرٍّ، واحدته صابة، وجاء أنه عصارة الصَّبرِ: وقيل
  

  

                                                 
 .146: ، ص7، جلسان العربابن منظور، ) 1(

 .197: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .98: المصدر السابق، ص) 3(

 .290: ، ص7، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .117: ، صالديوانالشابي، ) 5(

 .278-29: ، ص8، جاللسانابن منظور، ) 6(

 .69: ، صالديوانالشابي، ) 7(

 .211: ، ص8، جاللسانابن منظور، ) 8(

 .79: ، صالديوانالشابي، ) 9(

 .301: ، ص8، جاللسانابن منظور، ) 10(
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  )الطويل(                       :وذلك في قوله: اتمعبس -  11

ــاةِ    ــاِت الحي ــي َمْعَبَس ــاه ف ــد ت  فق
 

 )1(وُســّدتْ عليــه منــاحي الــدروبْ    

  .، والشابي يعني هنا الشدائد والمصائب)2(معبسات مفردها معبس وهو موضع العبوس والتَجّهم
  

  )الخفيف(                         :وذكره في قوله: الغربيب - 12

 )3(لكَوُن، فـي طمأنينـِة العصـفور طفـالً بصـْدرَك الغَرِبيـبِ      يهَجُع ا
 

شديد السواد وجمع غربيب، غرابيب، ويأتي الغربيب بمعنى الذي ال : يقال غُرابيٌّ وغرِبْيٌب

يشيب، وقيل هو الذي َيسودُّ شيبه، وقيل هو ضرٌب من الِعنَب موجود بالطائف شديد السواد، 

  .)4(واداًوهو أرق العنب وأجوده وأشّده س
  

 )مجزوء الكامل(      :وتعني الظُلمة، وذكر ذلك في قوله: الغياهب -13

ــالنُّجومْ   ــبِ كـ ــي الغياهـ ــألّقَ فـ ــا تـ ــدامعِ مـ ــن المـ  )5(ومـ
 

شديد السواد، ورجل غيهب شديد : ِشدَّةُ سواد الليل، وليل غيهب: الغياهب مفرد غيهب، والغَْيَهُب

  .)6(السواد وشبيه بغيهب الليل

 )الخفيف(                                 :وذلك في قوله :ِقحَّة -14

 ودنـــيءٍٍ، تاريخُـــه فـــي ســـجلِّ
 

ــرِّ  ــاَءه : الشـ ــةٌ، ودنـ ــٌك وِقّحـ  )7(إفـ
 

وأعرابي قُحٌّ وقحاٌح أي محٌض خـالص؛  : الخالص من اللُّؤم والكََرم ومن كل شيء، وقيل: القُحُّ

، واسـتخدمها الشـابي   )8(ألنثى قُحَّـةٌ ويقال أعراب َأقْحاٌح، وا. وقيل هو الذي لم يدخل األمصار

  .مجازاً بمعنى قليل الحياء، أو الخسيس الوقح المجرد من األصل
  

 )المتقارب(                       :وذكر هذا في قوله: كبَّة اللّهب -15

 ولـــْم أتَجنّـــْب ُوُعـــوَر الشِّـــعابِ
 

ــتَِعرْ   ــبِ الُمْســ ــة اللَهــ  )9(َوال كَبَّــ

  )1(ها، وقيل َصْدَمتُهاشّدتها ومعظم: كَبَّة النار
                                                 

 .110:، صالديوانالشابي، ) 1(

 .186: ، ص1، جإميل كبها، الحاشية: ، تحقيقاألعمال الكاملةالشابي، ) 2(

 .87: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .27: ، ص11، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .73: ، صالديوانالشابي، ) 5(

 .96: ، ص11ابن منظور، اللسان، ج) 6(

 .173: ، صالديوانالشابي، ) 7(

 .28: ، ص12، جاللسانابن منظور، ) 8(

 .218: ، صالديوانالشابي، ) 9(

 .7: ، ص13، جاناللسابن منظور، ) 1(
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 )الخفيف(                     :وتعني القيود والسالسل، وذكر ذلك في قوله: الكُبول -16

 كبَّلينـــي، فإنِّمـــا ُيصـــبُح الفنَّـــاُن
 

ــولِ     ــذي الكُب ــلِ ه ــي مث ــّراً، ف  )1(ُح

وجمعهـا  هو أعظم ما يكون من األقياد، : قَْيد ضخم، وقيل القيد من أّي شيء كان، وقيل: اُلكَْبل

  .)2(كُُبول
  

 )مجزوء الكامل(                          :وذلك في قوله: اللغوب -17

ــوبْ    ــةُ الُّلغـ ــي باديـ ــي، وهـ ــدتُ نفسـ ــي أجهـ  )3(لكنِّنـ
 

  .من الديوان) 131: (وتكررت هذه المفردة ص. )4(التعب واإلعياء: اللُّغوْب

أللم، والكآبة عنـد الشـابي،   وبعد، فقد عرضنا غريب األلفاظ والصفات التي تختص بالتشاؤم وا

ولكن أثناء قراَءتي للديوان عثرتُ على ألفاظ غير قليلة عنده، فأحببتُ أن أسرد بعضاً منها وهي 

  :على النحو اآلتي

بمعنـى  : أهرِق دمعاً بمعنى صّب الدمع، الحزون بمعنى ما غلُظَ من األرض، الجاحم المسجور

الخُوان بمعنى الُسفرة، أي مائدة الطعام، ذمـائي   الجمر الشديد المتأجج، طرس بمعنى الصحيفة،

بمعنى بقية الّروح، صخّاب األواذي بمعنى الموج الكثير الصَّخب، خول بمعنى العبيـد، خَـور   

بمعنى الضعف والركاكة، األملود بمعنى اللِّين من الناس، المتصـامم بمعنـى الـذي يتظـاهر     

وق مزعوم بين اإلنـس واألرواح وسـمي بـذلك    بالصمم، جِنَّة الجحيم والمذكر منها جنّي، مخل

الختفائه عن األنظار، فَْدُم وهو األحمق قليل الفهم، الزفيف أي الريح شديدة الهبوب، مهمهمة أي 

  .الخ.... المفازة الواسعة أو البلد القفر البعيد، الوارف بمعنى الممتد الواسع

د يرى ما ال يراه غيره، فـيمكن أن  ونالحظ أن قضية الغريب، هي قضية نسبية، إذ أن كلَّ واح

  .تكون كلمة في نظر باحث ما غريبة، وباحث آخر غير غريبة، وهكذا دون اتفاق

                                                 
 .212: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .14: ، ص13، جاللسانابن منظور، ) 2(

 .130: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .210: ، ص13، جاللسانابن منظور، ) 4(
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  المشترك اللفظي -5

  
نجد العلماء والباحثين لم يختلفوا حول قضية المشترك اللفظي كما اختلفوا حول الترادف فهنـاك  

يين مختلفين أو أكثر، فهذا الُسيوطي فـي  شبه إجماع على أن المشترك هو داللة اللفظ على معن

األكثرون على أنه واقع لنقل أهـل اللغـة   : "المزهر ينقل بعض آراء العلماء حول المشترك فقال

ألن المعـاني غيـر متناهيـة،    : ذلك في كثير من األلفاظ، ومن الناس َمْن أوجب وقوعه، قـال 

  .)1(واأللفاظ متناهية، فإذا وزع لزم االشتراك

، ومما ُيعّد مـن  )2("أن يكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر: "االشتراك: بن فارس بقولهويعرفه ا

  .)3(المشترك اللفظي ما يدلُّ على المتضادين في المعنى كالجون لألبيض واألسود

: "... ومن الذين دافعوا عن اعتبار المجاز من المشرك اللفظي الدكتور عبد الكريم مجاهد بقوله

  .)4(..."لمة واحدة تدل على معانٍ عّدة على سبيل الحقيقة والمجازك: والمشترك

االنتقـال مـن   "أما إبراهيم أنيس، فيرى أن األسباب التي أدت إلى ظهور المشترك اللفظي هي 

الحقيقة إلى المجاز، وسوء فهم المعنى، واستعارة اللغة لكلمات تماثل صورتها كلمـاٍت أخـرى   

مع أنه ال يعتبر المجاز مشتركاً لفظياً إذا اتَّضح أن أحد المعنيين هو  .)5("فيها، وإن اختلف معناها

  .)6(األصل وأن اآلخر مجاز له

ويرى علي وافي، أن المشترك اللفظي في العربية، قد نشأ من عوامل كثيـرة أهمهـا اخـتالف    

  .)7(اللهجات العربية القديمة، والتطور الصوتي

لوقوع المشترك في اللغة، وجود كلمة، هي من حيـث   أن األسباب الرئيسية: "وذكر حسن ظاظا

اللفظ عند أكثر من قبيلة، مع اختالف المعنى أو االستعمال في كل من هذه القبائل، فإذا ما حدث 

  .)8("وحدة بينهما اكتسب اللفظ أكثر من معنى من القبائل التي كانت تستعمله

ادي، إذ المشترك اللفظي مهما تعـددت  وبعد، إّن اختالف الباحثين حول المشترك اللفظي أمر ع

  .وحدة اللفظ واختالف المعنى الذي يؤديه: حوله اآلراء، فإنه يعتمد على مبدأين أساسين هما

                                                 
 .369: ، ص1، جالمزهرالُسيوطي، ) 1(

  .207: ، صهماالصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كالمابن فارس، أبي الحسين أحمد، ) 2(

  .32: ، ص1، جالمستصفى من علم األصولالغزالي، أبو أحمد، محمد بن محمد، : انظر) 3(

  .222: ، صالداللة اللغوية عند العربمجاهد، عبد الكريم، ) 4(

 .196، 195: ، صفي اللهجات العربيةأنيس، إبراهيم، : ينظر) 5(

  .213: ، صداللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم) 6(

  .148، 147: ، صفقه اللغةي، علي عبد الواحد، واف) 7(

 .110: ، صكالم العرب من قضايا اللغة العربية: ظاظا، حسن: ينظر) 8(
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وبعد هذا العرض حول تعريفات المشترك، واآلراء التي دارت حوله ندخل في الشـواهد التـي   

  .تها ومعالجتها سابقاًقدمها الشابي من المشترك اللفظي في الكلمات التي قمنا بدراس

واستخدمها الشاعر لمعنيين، األولى بمعنى انتهاء األجل، واآلخر بمعنـى خمـد   : مات -1

            :وسكن، أو انقضى، فقال
  )مجزوء الرمل(                                                  

ــؤادي  ــا فُــــــــــ  يــــــــــ

 )1(وهـذا اللحـُد قـد َضـمَّ الحبيـبْ     ! ماتَ َمْن تَهوى
  

  )مشطور المتدارك(                         :الوق

ــواحْ  ــُد النـــ ــاتَ عهـــ  مـــ
 

 )2(وزمــــــــاُن الجنــــــــوْن 

مات َيموتُ موتاً، والميت الذي مات، والميِّت َيصلح لما قد مات، وِلما سيموت، : جاء في اللسان

ـ . السُّكون: والموت. مات الرجل وَهَمَد إذا نام: ويقال أيضاً ت وكلُّ ما سكن، فقد مات، فيقال مات

  .)3(سكنت: النار أي بردت نارها، وماتت الريح

لمعانٍ مختلفة، الذي يموت وينتهي ) موت(ويستعمل الشاعر مشتقاً آخر من الجذر : ميت -2

 )المجتث(                           .أجله، والذل، والحزن

ــٌع ــتَ َجْمـــ ــّيَع المْيـــ  فشُـــ
 

ــهْ   ــِه، َينْدبونـــ ــن حيَّـــ  )4(مـــ

 )الكامل(
ــي األ  ــقيُّ ف ــقيُّ، الش ــٌبالش  رضِ قل

 
ــيٌّ   ــيِه حـ ــتٌ وماضـ ــُه ميِّـ  )5(َيوُمـ

 )الكامل(
 وأصــــيخُ للصــــوِت اإلالهــــي

 
ــتَ األصــداءِ   ــي مّي ــي بقلب ــذي ُيحي  )6(ال

ذكرنا من قبل أن المّيت هو الذي مات، والمِّيت تصلح لمن مات، وسيموت وقيل قـد يسـتعار   

عصية وغيرها، وقيل أيضاً الموت يقع الموت لألحوال الشاقّة، كالفقر والذُّل والسُّؤال والهَرم والم

  .)7(على أنواع منها الخوف والحزن الُمكَدِّر للحياة

                                                 
 .63: ، صالديوانالشابي، ) 1(

  .214: المصدر السابق، ص )2(

 ، .148: ، ص14، جاللسانابن منظور، ) 3(

 .117: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .229: المصدر السابق، ص) 5(

 .232: المصدر السابق، ص) 6(

 .148-147: ، ص14، جاللسانابن منظور، ) 7(
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، وجمعها أموات، واستخدم الشابي من هذا المشتق معنيـين، األول وهـو ضـد    الموت -3

 )الكامل(                    :، فقال)1(الحياة، والثاني هو الذل

ــْدري    ــتَ َص ــد مزق ــوتُ ق ــا م  ي
 

 )2(ْهـــرِيوقصـــمتَ بـــاألرزاِء ظَ  

 )البسيط(
ــوا  ــا لبث ــواتُ، م ــُه األم ــُر يألفُ  والقب

 
ــهِ    ــا وتُبليـ ــاةُ فُيْبليهـ ــا الحيـ  )3(أّمـ

  

وجمعها منايا، استخدمها الشاعر لمعنيين، األول بمعنى الموت والثاني بمعنـى  : المنية -4

 )المتقارب(                     :البلى والمصائب، فقال

ــا    ــاِء الَمناي ــن لق ــْن ِم ــم يكُ  إذا ل
 

ــودْ   م  ــذا الوج ــلَّ ه ــْن َح ــاٌص ِلَم  )4(ن

 )مخلع البسيط(
ــا   ــقُ المنايــ ــُه تَْزَعــ  وحولَــ

 
ــيمْ   ــةُ الَجِحـــ ــا جِنَّـــ  )5(كأنّهـــ

اْبتُِليت : هي الموت، وجمعها المنايا ألنها ُمقّدرة بوقت مخصوص، ويقال ُمنيتُ بكذا وكذا: الَمِنيَّةُ

  .)6(ت له وقُدِّر لهاُمِنَي ببليَّة أي ابتُلي بها كأنما قُدِّر: ويقال. به
  

استخدم هذه المفردة لمعنيين األول لذهاب البصر، والثاني والثالث للحـائر أو  : األعمى -5

 )مخلع البسيط(               .الضال عن الطريق أو الهداية

ــى  ــِه أعمـ ــاسِ فيـ ــعُد النـ  وأَسـ
 

 )7(ال ُيبِصـــُر الهـــْوَل والُمَصـــابْ   

 )مجزوء الكامل(
ــلِ   ــثُ بالجليــ ــُل نَْعَبــ  ونظــ

 
ــ  ــالحقيْرِمـــ ــوِد وبـــ  ْن الوجـــ

ــى  ــائلِ األْعَمـــــ  بالســـــ
  

 )8(وبــــالمعتوِه، والشــــيخِ الكبيــــْر 
  

 )مخلع البسيط( 
ــى   ــاِة أْعمـ ــي الحيـ ــا فـ  وكلُّنـ

 
 )9(َيســـــوقُُه َزْعـــــَزٌع عقـــــيْم 

                                                 
 .148 -147: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .143: المصدر السابق، ص) 2(

 .182: المصدر السابق، ص) 3(

 .193: المصدر السابق، ص) 4(

 .126: المصدر السابق، ص) 5(

 .139: ، ص14، جلسان العربابن منظور، ) 6(

  .127: ، صالديوانشابي، ال) 7(

  .200: المصدر السابق، ص) 8(

 .126: المصدر السابق، ص) 9(
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ورجل َعِمى . ذهاُب البصر كُلّه، من العينين كلتيهما، وَعمَى َيعمَى َعًمى فهو أْعمى: قيل الَعَمى

$: (قال تعالى. )1(ذهاب نظر القلب: الَعَمى .القلب أي جاهل tΒuρ “ ÈθtGó¡ o„ 4‘ yϑ ôãF{$# ç ÅÁt7 ø9$#uρ()2( ،

. والمعنى وما يستوي األعمى عن الحق وهو كافر، والبصير وهو المؤمن الذي ُيبِصُر ُرشَْدُه

عمى، يريد والعماية الضالل، والعمياء تأنيث األ. إذا لم َيْهتَد ِلطريقه: ويقال َعِمَى فالن طريقه

 .)3(بها الضاللة والجهالة، وعمي عليه األمر التبس
 )السريع(                  :واستخدمت في معنيين، فقال: سديم -6

ــا    ــدو به ــحاَر تْب ــرى األْس ــا ت  أَم
 

ــديمْ    ــفَ السَّ ــاألحالمِ خلْ ــاتُ، ك  )4(الغاب
  

 )الرمل(
ــومْ    ــٌر ونج ــَي فج ــي قلب ــاَن ف  ك

 
ــديمْ    ــالٌم وسـ ــلُّ ظـ ــإذا الكـ  )5(فـ

  .)7(، وفي الثاني مجاز التعميه والتيه)6(ي البيت األول تعني الضباب أو الرقيقفسديم ف

حيث وردت بمعنيين، األول بمعنى الرياح، والثاني بمعنى األزمنة : األعاصير -7

 )الرمل(                       :واألحداث، فقال

ــابرٍ  ــبابٍ عــ ــوجٍ وَضــ  وثُلــ
 

ــودْ   ــارٍ تجــ ــيَر أمطــ  )8(وأعاصــ

 غَنيَّــتُ وبمجــِد الحيــاِة والشــوقِ  
  

 )9(فلـــم تَفَْهـــمِ األعاصـــيُر قَْصـــِدي 
  

، وقيل الَعْصر والِعْصر والُعْصر )10(هي الرياح التي تحمل التراب أو تثير السُّحب: فاألعاصير

  . )11(الدهر: والُعُصر

في البيت الثاني مجاز األزمنة المأخوذة بأحداثها " األعاصير: "وذكر شارح األعمال الكاملة أن

  .)12(لتي كالّدوامة في الشرق البائسالصغيرة ا
  

                                                 
 .290 – 289: ، ص10، جلسان العربابن منظور، ) 1(

  .19: سورة فاطر، آية )2(

 .292 – 290: ، ص10، جلسان العربابن منظور، ) 3(

  .142: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .137: المصدر السابق، ص) 5(

 .156: ، ص7، جاللسانمنظور،  ابن) 6(

 .428: ، ص1، جاألعمال الكاملةالشابي، ) 7(

 .237: ، صالديوانالشابي، ) 8(

 .251: المصدر السابق، ص) 9(

 .171: ، ص10، جاللسانابن منظور، ) 10(

 . 169: ، ص10المصدر السابق، ج) 11(

 .460: ، ص1، جاألعمال الكاملةالشابي، ) 12(
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حيث وردت لمعنيين، األول بمعنى الصلب ضد السهل، والثاني بمعنى المخيف : وعور -8

 )المتقارب(                           .الموحش

 ولـــم أتجنّـــْب ُوُعـــوَر الشِّـــعابِ
 

ــتَِعرْ   ــبِ الُمْســ ــة اللَّهــ  )1(َوال كُبَّــ

  )لمجزوء الكام(                            

 هالتْـــُه أشـــباُح الظـــالمِ، وراعـــُه صـــْمتُ القبـــورْ 

ــورْ    ــَك الُوع ــي تل ــوِت ف ــى، والم ــارِ األس  )2(ودويُّ إْعص
  
المكان الحْزُن ذو الُوعورِة ضد الّسهل، : أي األماكن القاسية، ففي اللسان الَوْعُر: وعور الشِّعاب

  .)3(الموضع المخيف الموْحشُ: الَوْعُروالكثير ُوُعوٌر، و. وجمع الَوِعر أوُعٌر. طريق َوْعٌر ووِعٌر
  

واستخدمها لمعنيين، األول بمعنى العتمة، والثاني بمعنى الجور ومجاوزة الحّد : الظّالم -9

 )المتقارب(             :خالل تقريعه برجال الدين الذين مالوا عن الحق

ــالمِ   ــاتُ الظـ ــُه بنـ ــد كبَّلَتْـ  فقـ
 

ــودْ    ــالمِ اللحـ ــي ظـ ــُه فـ  )4(وألقْينَـ

 )الطويل(
 َســكَتّْم، وقــد ِشــْمتُْم ظالمــاً، غضــونُه

 
ــالمُ    ــائرٍ ومعـ ــرٍ ثـ ــُم كفـ  )5(عالئـ

اسم الظلمة، وقد أظلََم المكان : والظَّالم. خالف النور والضياء، والجمع ظلمات: الظُّلمة

  .)6(إظالماً

والُمتَظَلِّم الذي . ويقال تظَلَّم الرجُل أحال الظُّلم على نفسه. وأصل الظُّلم الَجْوُر، وُمجاَوَزة الحدِّ

  .)7(شدائدُه: وظلمات البحر. شديد الشِّرِّ: ويقال ليلة ظلْماُء، ويوم ُمظلٌم. يشكو رجالً ظلمه

 
 

  التضـاد -6
ومن المشترك اللفظي، األضداد، غير أن معانيها تذهب بعيداً في االختالف إلى درجة التناقض، 

مفهوماً اللفظ ): قال أهل األصول(لمشترك هو نوع من ا: "حيث يقول الُسيوطي في كتابه المزهر
                                                 

 .218: ص، الديوانالشابي، ) 1(

 .202: ، ص6+المصدر السابق) 2(

  .242: ، ص15ابن منظور، اللسان، ج) 3(

 .110: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .161: المصدر السابق، ص) 5(

 .468: ، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 6(

 .194 – 193: ، ص9، جلسان العربابن منظور، ) 7(
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المشترك أن يتباينا بأال يمكن اجتماعهما في الصدق على شيء واحد كالحيض والطهر فإنهما 

  .)1(...."مفهوما القرء
  

وهو أن يطلق اللفظ على المعنى وضده كلفظ الجون الذي يطلق : "وذكر الدكتور علي وافي بقوله

  .)2("ضاد نوع خاص من المشترك اللفظيفالت... على األبيض واألسود 
  

أما عن األضداد في ديوان الشابي، فلم يستخدم الشابي شيئاً من األلفاظ التي يمكن أن تَرِد 

  .بمعنيين متضادين، لكنه استخدم بعض األضداد على معنى واحد دون اآلخر

 )الخفيف(          :فقالاستخدمه بمعنى واحد هو المصائب أو النقمة والمحنة " البالء"فمثالً لفظ 

ــي    ــرُّ َبالِئ ــتَ ِس ــبُّ أن ــا الُح  أيه
 

ــاِئي    ــي َوَعنـ ــومي وَرْوعِتـ  )3(وُهمـ

" الجنِّ"وكذلك لفظ . )4(وهذا اللفظ من األضداد يستخدم بمعنى النعمة والمنْحة، والمحنة والنقمة

  :حيث قال

 قد أضـاَع الرشـاَد فـي ملعـبِ الجـنِّ     
 

ــسِّ    ــيَب بمـ ــُه ُأصـ ــا بؤَسـ  )5(فيـ

، ولم يستخدمه إال لمعناه األول، والجون استعمله بمعنى )6(لجن يطلق على الجنِّ والمالئكةوا

 )الكامل(                            :األسود، فقال

 )7(خُــذِْني فقــد أصــبحتُ أرقُــُب فــي فضــاَك الَجــْونِ فَْجــرِي
 
  .)8(الجوُن األسود في لغة قضاعة وفي ما يليها أبيض: وقال قطرب

يخاف، واألسود، وشوهاء، وصارخ، : لتضاد التي استخدمها الشابي لمعنى واحدومن ألفاظ ا

  ...وضاع، وأضاع، وعفاء، والمنون، تهوى
  

  الترادف -7
  

                                                 
  .387: ، ص2، جلغة وأنواعهاالمزهر في علوم الالسيوطي، جالل الدين، ) 1(

 .148: ، صفقه اللغةوافي، علي عبد الواحد، ) 2(

 .33: ، صالديوانالشابي، ) 3(

 .59: ، صثالث كتب في األضداد، )األصمعي، وآخرون() 4(

  .151: ، صالديوانالشابي، ) 5(

  .226: ، صألضدادثالثة كتب في اواألصمعي، وآخرون، . 334: ، صاألضداداألنباري، محمد بن قاسم، ) 6(

 .144: ، صالديوانالشابي، ) 7(

 .151: ، ص1، جاألضداد في كالم العربالحلبي، أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي، ) 8(



 411

ما تبع الشيء وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه، وإذا : الردف): "ردف(جاء في اللسان تحت مادة 

... والترادف التتابع . ه بعضاًوترادف الشيء تبع بعض... تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف

  .)1(والمترادف كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان

يسمى الشيء الواحد باألسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام، : "وأما ابن فارس، فيقول

والذي نقوله في هذا أن االسم واحد وهو السيف، وما بعده من األلقاب صفتان، ومذهبنا أن كل 

  .)2("معناها غير األخرىصفة منها ف

. )3("المسكن والدار والبيت: هو داللة األلفاظ المختلفة على المعنى الواحد مثل: "وعرفه األنطاكي

  .)4("المعنى نفسه"فهو يستعمل بمعنى ) بالمر(أما عند 
  

ويرى توفيق شاهين أن سبب وجود الترادف يعود إلى االختالط بين العرب بسبب التنقل الدائم 

وراء الكأل والماء أو في األسواق، وقد يكون للمجاز الذي اشتهر، حتى أصبح في درجة  سعياً

  .)5(الحقائق

وبعد هذه اإلطاللة الموجزة على تعريفات الترادف عند القدماء والمحدثين، نبدأ بدراسة هذه 

ادفات الظاهرة في ديوان الشابي، إذ تجلّت بكثرة في شعره، وال نريد هنا أن نذكر جميع المتر

بقدر ما نود إظهارها في ديوانه متخيرين بعض المجموعات الداللية التي ُدرست في الفصل 

ألفاظ الموت، وألفاظ الحزن والكآبة وألفاظ المرض، وألفاظ البالء : الثاني من البحث، مثل

منايا، الموت، الحتوف، الِحمام، الّردى، الفناء، ال(والمحن، ونبدأ بالموت، فقد استخدم المفردات 

  .لتدّل على معنى واحد) المنون

 )المتقارب(                       :قال: الموت -1

 يـا ابـَن الحيـاِة التعـيسَ    ! إلى المـوتِ 
 

ــّرخيْم  ــاِة ال  )6(ففــي المــوِت صــوتُ الحي

 )المتقارب(
ــتَطارَ  ــا الُمْسـ ــا لُّبهـ ــاكي بهـ  تُبـ

 
ــوفْ     ــُه الُحتُ ــا طََوتْ ــِه م ــي ب  )7(وتَرث

 )الخفيف(

                                                 
 ).ردف(، مادة لسان العربابن منظور، ) 1(

 .296: ، صدراسات في فقه اللغة: الصالح، صبحي) 2(

 .298: ، صالوجيز في فقه اللغة: األنطاكي، محمد) 3(

 .103: ، ترجمة مجيد الماشطة، صعلم الداللةبالمر، ) 4(

 .223: ، صالمشترك اللغويشاهين، توفيق، ) 5(

  .124: ، صالديوانالشابي، ) 6(

  .113: المصدر السابق، ص) 7(
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 حيــــاٍة؟أي عــــيشٍ هــــذا وأي 
 

 )1(ُربَّ عـــيشٍ أخـــفُّ منْـــُه الِحَمـــاُم 

 )الخفيف(
 هكــذا المخلصــوَن فــي كــل صــوبٍ

 
 )2(رشـــقاتُ الـــرَّدى إلـــيهم ُمتاَحـــْه 

 )المتقارب( 
 تَّبرْمــتَ بــالعيشِ خــوفَ الفنــاءِ   

 
ــودْ     ــئمتَ الخل ــاً س ــتَ حي ــو دم  )3(ول

 )الخفيف(
 بالمنايـــا تغتـــاُل أشْـــهى أمـــانيَّ

 
ــاجري، وِشـــ    ــذوي َمحـ  )4(فاهيوتُـ

 )مجزوء الكامل(
 فاْصـــبِْر علـــى ُســـخِْط الّزمـــانِ

 
ــؤون  ــّرفُه الشـــ ــا تُصـــ  ومـــ

ــونُ  ــذَُك الَمنــ ــْوفَ ُينِْقــ  فَلََســ
  

ــجينْ   ــروُح السَّــ ــرُح الــ  )5(وَيفْــ
  

  

الموت، : والحتْفُ. ، جعله الشاعر حال للحياة التاعسة، وعذاب الدهور)6(فالموت خالفُ الحياة

: ف عند الشابي مغايراً للمألوف عند العرب إذ جرت العادة أن يقالوجاء الحت. )7(وجمعه ُحتوف

ولكّن الشابي خالف فجمع وشكّل وجعلها تطوي َمْن تأخذهم، استجابة لمقتضى ". حتف أنفه"

  .النزعة التشاؤمية التي كانت تستبْد به

  .المنية والِفراق وُحمَّةَ. المنايا واحدتها ِحمَّة: والِحَمُم. قضاء الموت وقََدرُه: والِحماْم

أي قََدرُه : والجمع ُحَمٌم وِحماٌم، وهذا َحٌم لذلك أي قََدٌر ونزل به ِحماُمه. ما قُّدر وقُِضَي: منه

. الهالك: أما الّرِدي. فالحمام أو الموت عند الشابي أخف من العيش دون كرامة. )8(وموتُه

ن يحاول أن يخلّص شعبه من حيث جعل الشاعر الموت والهالك مصير م. )9(والرَّدى الهالك

أفنى بعضهم : تفانى القوم قتالً: والفناء أيضاً نقيض البقاء، ويقال. ظلم المستعمر واستبداده

بعضاً، فالشاعر في البيت السابق يواسي نفسه، فقد ملَّ الحياة، وفي الوقت نفسه يخاف الموت، 

                                                 
 .226: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .42: المصدر السابق، ص) 2(

  .192: المصدر السابق، ص) 3(

 .147: ، صالمصدر السابق) 4(

 .100: المصدر السابق، ص) 5(

  .147: ، ص14، جلسان العربابن منظور، ) 6(

 .30: ، ص4المصدر السابق، ج) 7(

 .233 – 232: ، ص4، جلسان العربابن منظور، ) 8(

 .140: المصدر السابق، ص) 9(
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قدر : المنية. وت وجمعها المناياوهو سوف يسأم الخلود إذا استمرت الحياة، والمنية أيضاً الم

  .)1(الموت

أما المنون فهو . حيث شبه الشاعر المنايا بالشيء القاسي الذي يقتل أماني اإلنسان وطموحاته

حيث يتمنى الشاعر في البيت األخير . )2(الموت، ألنه َيَمنُّ كل شيء يضعفه وينقصه ويقطعه

لة، وكأن الروح اإلنسانية تشعر بالضيق الموت، ألنه يعتبر السعادة على هذه األرض مستحي

وتحاول التخلص من قفص الجسد، وهذا بدوره يكشف عن تشاؤم الشاعر من هذا الوجود إلى 

  .)3(حٍد بعيد

  .ونالحظ أن األلفاظ السبعة جاءت لتدل على معنى واحد وهو ما يعرف بالموت
  

 :الحزن واألسى .2

لتدل على معنى ) وأشجان، وشجي، واالكتئاب الحزن، واألسيف، وأساها،(فقد استخدم المفردات 

 )المتقارب(                                   .واحد

ــاً  ــرِقُ دمع ــرِ، أْه ــى النه ــتُ عل  وقم
 

ــيمْ    ــي األل ــيضِ ُحْزن ــن ف ــَر م  )4(تفّج

 )مجزوء الكامل(                :واستخدم هذا اللفظ جمعاً، فقال

ــدموعْ   ــبِ بالـ ــلُّ الجوانـ ــو ُمخَضـ ــي وهـ ــّن قلبـ  لكـ
 

  

ــتْ ــزاُن، إذا جاشــ ــِه األحــ  بــ
 

ــدوعْ   ــَك الصُّـــ ــا تلـــ  )5(بهـــ

 )المتقارب(
ــورِ   ــَوى الزه ــي بمْه ــتُ طرف  وقلَّب

 
 )6(وصــعَّْدتُُه فــي الفضــاِء األِســيفْ    

 )المتقارب(
 وتشـــكو أســـاها بيـــاَض النهـــارِ

 
 )7(وتَنـــُدُب حـــظَّ الحيـــاِة الســـخيفْ 

 )المتقارب(   
 كلفـحِ اللّهيـبْ   وجئتُ إلى الغابِ، أسـكُب أوجـاَع قلبـي نحيبـاً،    

 
 

ــي   ــي مهجتـ ــدافَع فـ ــاً تـ  نحيبـ
 

ــوبْ    ــْدبِ القلـ ــرنُّ بنَـ ــاَل َيـ  وسـ
  

                                                 
 .139-138: ، ص14، جلسان العربابن منظور،  )1(
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 .72: المصدر السابق، ص) 5(
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ــجانَهُ   ــاُب أشــــ ــمِ الغــــ ــْم يفهــــ  )1(فلــــ
 

 )المجتث(     
ــجيُّ  ــُب الشَّـ ــا القلـ ــا أيهـ ــجوْن! يـ ــَك الشُّـ  إالَم تُخْرُِسـ

 
 )2(ُرْحَمـــاَك قـــد َعـــذَّْبتَني بالّصـــمِت والـــدمعِ الَهتُـــوْن

  
 )المنسرح(

ــتْ  ــآبتي خالفــ ــا كــ  نظاِئَرهــ
 

ــَزنْ     ــوالمِ الحـ ــي عـ ــةٌ فـ  غَريبـ

 كـــــآبتي فكْـــــرةٌ مغـــــردةٌ
  

ــزمْن  ــامعِ الـ ــةٌ مـــن مسـ  )3(مجهولـ
  

 )مجزوء الكامل(
ــوبْ   ــةُ اللُّغـ ــَي باديـ ــي، َوْهـ ــدتُ نفسـ ــي أجهـ  ولكنَّنـ

 
ــروبْ  ــِة الكـ ــي ُمغالََبـ ــةُ فـ ــَي الهزيلـ ــا وْهـ  )4(َوَدفَْعتُهـ

  

 )مجزوء الكامل(
ــقِ   ــْوَح العاشــ ــمْعتَ نَــ  أســ

 
ــورْ   الَولْ  ــيَن القبـ ــا بـ ــانِ مـ  )5(هـ

  

  .وإذا ما تتبعنا الكلمات المترادفة في األبيات وجدنا أنها تدور في معنى الحزن واألسى

، ففي البيت األول أتى الشاعر يهرق عند النهر )6(فالحزن هو خالف السرور، وجمعه أحزان

  .بالحزن وامتألدمعه بمهجة مملوءة حزن وأسى، وفي البيت الثاني يذكر أن قلبه قد طفا 

السريع الُحزن "أما في البيت الثالث فقد استخدم لفظ األسيف، واألسيف واألسوف يأتي بمعنى 

فالشاعر يظهر في هذا البيت فزعه وحزنه من مظاهر الحضارة . )7("وقد يأتي بمعنى الغضبان

  .ومظالمها

رة حزينة، تندب حظّها في في الرابع بالمعنى السابق أيضاً واصفاً شقاء زه) أساها(وجاءت كلمة 

  .هذا الوجود القاسي

  

                                                 
 .67: ، صالديوانالشابي، ) 1(

  .99: المصدر السابق، ص) 2(

 .64: المصدر السابق، ص) 3(
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التي تركته وحيداً في ) الغاب(أثناء مخاطبته الطبيعة ) أشجان(واستخدم في البيت الخامس كلمة 

شجن، يقال شَجَِن، : الحزن والهم، ومفرد أشجان"مجابهة أحزانه، فجاءت هذه الكلمة بمعنى 

  .)1("بالكسر، شجناً وشجوناً، فهو شاجن

أوقعتُه : البيت السادس جاءت كلمة شجي بالمعنى السابق وهو الحزن، يقال أشجيتُ الرجلوفي 

  .)2(في الحزن، والشجو الُحزن

: في البيت الثامن يعكس التضخم الكبير في إحساس الشاعر بحزنه، فالكآبة هي" االكتئاب"وجاء 

حزن : ةً وكآبة، واكتأَب اكتئاباً، كَِئَب يكأُب، كْأباً وكْأب)3(سوء الحال، واالنكساُر من الحزن"

وبذلك نكتشف هنا وجود عالقة لغوية . )4(تغّير النفس من شدة الهمِّ والحزن: والكآبة. واغتم

وهي عالقة خاصة تعطي داللة ) الفكرة –الكآبة (تعكس واقع نفسي مرير لدى الشاعر هي 

  .)5(معها فتنفرد بأحزانهاتمكن الكآبة من الشاعر، ومع ذلك فالزمن ال يريد أن يس –التمكن 

، في معرض )6(الكروب جمع كريب، بمعنى الحزن والغّم الشديد"كما جاء في البيت التاسع بلفظ 

  .حديثه عن مجابهة الحياة القاسية، وهو في حالة ضعف وُهزال

ه ، لكنّ)7(، والَولَه يكون في الحزن والسرور مثل الطَّرب)الولهان(وفي البيت العاشر استخدم لفظ 

  .عبر بها هنا لمعنى الحزن واللوعة خالل بثّ شكواه إلى الشعر

ونالحظ خالل االستعراض السريع لمعنى الكلمات وشرحها خالل األبيات أنها مختلفة باللفظ 

  .متفقة بالمعنى، وهذا ما يسمى بالترادف عند اللغويين

   :البالء والمحن .3

واألرزاء، والمصائب، والنوائب، لتدّل  البلوى، والخطوب، والدواهي،(فقد استخدم المفردات 

 )مجزوء الكامل(                      .على معنى واحد

ــبْ   ــتَِلُج النَّحيـ ــوى َويْعـ ــَأوَُّه الَبلْـ ــي تَتـ ــي ُمْهجتـ  )8(فـ
 

  

 )الطويل(              
ــا    ــي نيوبه ــوٌب َمْزقَتِْن ــوال خُط  ول

 
ــُر  ــا الُحْم ــي مخالُبه ــى قَلب  )9(وشــدتْ عل

 

                                                 
 .27: ، ص8، جلسان العربابن منظور،  )1(

  .29-28: ، ص8المصدر السابق، ج )2(

 .152: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس، ) 3(

 .5: ، ص13، جلسان العربابن منظور، ) 4(

 .50، 183، 49: ، صالصورة الشعريةسعد محمد الجبار، مدحت، ) 5(

  .174: ، ص5، جمقاييس اللغةابن فارس،  )6(
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 )الخفيف(  
 الجمـــالِ، والُحـــبِّوهـــو نـــاُي 

 
 )1(واألحالمِ، ولكـْن قـد َحطَّمتْـُه الـدَّواهي     

 )الكامل( 
ــوتُ  ــا م ــْدري ! ي ــتَ ص ــد مزَّق  ق

 
 )2(وقصـــمتَ بـــاألرزاِء ظَْهـــرِي   

 )الطويل(              
ــئيلةٌ  ــبابِ ضـ ــالَم الشـ  أال إّن أحـ

 
ــائبُ   ــونِ المص ــَل الغص ــا مث  )3(تحطُِّمه

 )الخفيف(              
ــيجٍ ُم ــاةٍ ونشـ ــن فتـ ــرَّمٍ مـ  َضـ

 
ــامِ    ــوارُع األيَّــ ــا قَــ  )4(أْبَهظَتْهــ

 )الطويل(              
ــاً   ــبالد نوائب ــي ال ــي ف ــُد تحي  عوائ

 
ــائمُ     ــدين ق ــدين، وال ــوام ال ــّد ق  )5(تَقُ

نالحظ أن األلفاظ السابقة جميعها عّبرت عن مصائب الشابي العظيمة، ومحنه وابتالءاته، 

ختلفة ولكّن معناها واحد، فالبلوى من َبِلى َيْبلى، والبلى فوردت بألفاٍظ مختلفة وسياقات م

حيث اعتلى صوت الشاعر بالبكاء لكثرة المصائب التي . )6(مصدره، والبالء في الخير والشر

األمر المخطوب أي : ألّمت به، والخطوب في البيت الثاني تعني المصائب، يقال الخَطب

دون المحبوب، وقيل المكروه والمحبوب جميعاً،  وقيل الخَطْب اسم لألمر المكروه. المطلوب

  .)7(وهو قليل
  

واستخدم . )8(ما أصاب اإلنسان من عظائم اإلنسان من عظائم نَُوبِه: أما الدواهي فهي جمع داهية

ُيقر ويعترف بأن خلَل ) إلى اهللا(الشاعر هذه الكلمة في البيت الثالث، وهو آخر أبيات قصيدة 

" األرزاء"وكذلك كلمة . يعود إلى المصائب والباليا التي ضربت قلبه اإليمان الذي أصاب قلبه

عندما اعترف . )9("ومفردها الرَّزيئة" رزايا"المصيبة وتجمع أيضاً على " في البيت الرابع تعني

  .الشاعر في ذلك البيت أن المصائب قصمت ظهره وكان في مقدمتها موت والده
  

                                                 
 .148: ، صالديوانالشابي، ) 1(
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، وذلك في أثناء حزنه )1(بمعنى النوائب والفجائع" مصائبال"أما في البيت الخامس استخدم لفظ 

وألمه على طموحات الشباب التي تحطّمها المصائب والفجائع، فيصبحون دون حلم وطموح، 

  .في البيت السابع" نوب"مفردها نائبة في اللسان تحت مادة " نوائب"وبالمعنى نفسه وردت كلمة 
  

النازعة الشديدة تنزل على : "ومعنى القارعة" قوارع"وأخيراً استخدم في البيت السادس، كلمة 

ويقال قََرَعتْهم قوارع الدهرِ أي أصابتهم، وقيل ليوم القيامة القارعة . الذين كفروا بأمر عظيم

وذلك خالل حديث الشاعر عن فتاة تبكي بغُّصة ثقل المصائب والمهالك التي تعرضت . )2("أيضاً

  .لها جراء بؤس الحياة وشقائها
  

  الطباق -8
  

الضِّدُّ كُلُّ شيء ضادَّ شيئاً ليغلبه، والّسواُد ضد البياض، ": ضدد"جاء في اللسان تحت مادة 

وَضديُده وَضديَدتُه خالفُه، والجمع . والموت ضدُّ الحياة، والليل ضّد النهار، وِضدُّ الشيء

  .)3(أضداد

وفي اللغة أن . التطبيق أو التضادنوع من أنواع البديع ويسمى المطابقة أو الطباق أو : "والطباق

يضع البعيُر رْجله في موضع يده وليس بين المعنى اللغوي واالصطالحي مناسبة ألن المطابقة 

وتصح المطابقة بين فعلين، وبين اسمين، . اإلتيان بمعنيين متضادَّين في كالم واحد: اصطالحاً

$: (، مثل قوله تعالى)4(وبين حرفين yγ s9 $ tΒ ôM t6|¡ x. $pκ ö n=tã uρ $ tΒ ôMt6|¡ tF ø.$#()5( وبين كلمتين من ،

⎯: (اسم وفعل مثل قوله تعالى: نوعين tΒuρ r& tβ%x. $\GøŠ tΒ çμ≈oΨ÷ uŠ ômr'sù()6(.  
، من نحو )7(هو داللة لفظين على معنيين متضادين": التقابل"أما هادي نهر فقال تحت عنوان 

  .قصير/ رديء، طويل / حسن 

  .هو الجمع بين نقيضين أو ضدين لمعنيين مختلفينأن الطباق : وخالصة القول

أما الطباق فقد استخدمه الشابي بكثرة في الديوان، ونحن هنا لسنا بصدد إحصاء كل الكلمات 

   :   المتضادة بقدر ما نريد إبراز هذه الظاهرة في الديوان، ومثال ذلك قوله

                                                 
 .377: ، ص14، جلسان العربابن منظور،  )1(

  .76: ، ص12المصدر السابق، ج )2(
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  )الخفيف(
ــَدحوها   ــٍة َمـ ــاٍة َجميلـ ــم فتـ  كـ

 
ــا لكـــ   ــوا بهـ ــِقطُوهاوتَغَنَّـ  ي ُيسـ

 فــإذا صــانِت الفضــيلةَ عاُبوهــا   
  

ــدوَها  ــا َعَبــ ــِت الخَنــ  )1(وإن باعــ
  

يعكس خلل المجتمع من ناحية، وسخرية الشاعر من الحضارة في ) الخنا  –الفضيلة (فالطباق 

. زمنه من ناحية ثانية، حيث أصبحت تحترم المنكر وتقدسه وتَحطّ من شأن الفضيلة وتنقصها

  )الكامل(                      : وقوله

ــاً   ــوِد مآتم ــراَس الوج ــدتُ أع  فوج
 

 ووجــدتُ فــردوَس الزمــانِ َجحْيمــاً    

ــى   ــِة واألس ــيَص التعاس ــو أقاص  يتل
  

 )2(وُيصـــيُر أفـــراَح الحيـــاِة ُهُمومـــاً 
  

وبالتالي عكست تشاؤمه من الواقع إذ  –فالشاعر وظّف الطباق ليصور رؤيته لواقعه المتناقض 

لحياة ليست سوى مآتم وهموم، فهذا التناقض الذي يصنعه الشاعر َعدَّ أعراس الوجود، وأفراح ا

  .)3(ما هو إال صورة للحاضر والمستقبل المظلم
  

  )الخفيف(                          : وقال

ــكونَ  ــوتَ والّس ــاةَ والم ــينا الحي  ونِس
 

 )4(ومــا فيــِه ِمــْن مًُنــى وَمنــونِ     

ة والموت وهذا يعني أنهما عنده فالحياة ضد الموت، والمنى ضد المنون، والشاعر ينسى الحيا

سيان ليعكس من خالل هذين اللفظين تشاؤمه من الحياة، فال يمكن أن يتساوى الموت مع الحياة، 

  .إال إذا كان الموت خالصاً من بؤس الحياة
  

 )الّرمل(                                    :وقال

ــا   ــداُء الفَنَـ ــفُ أصـ ــا تهِتـ  هنـ
 

ــودْ   ــاُن الخلـ ــَزفُ َألحـ ــا تُعـ  )5(ههنـ

إذ يتحاور الموت والحياة، على تواصل وتتالقى األتراح " الخلود –الفنا "إن التناقض في 

  .)6(واألفراح تحوُّالً من الزمن المائت بانقضاء، إلى الزمن الباقي عن طريق الشعر

 )الخفيف(                                 :وقال أيضاً

 :يا أيُّهـا الحـبُّ، قـل لـي    ! لْيتَ ِشعري
 

ــالمٍ  ــْن ظ ــياِء؟ ِم ــْن ض ــتَ، أم ِم  )7(خُِلق

                                                 
 .172: ، صالديوانالشابي،  )1(

  128: المصدر السابق، ص) 2(

 .73: ، صالصورة الشعريةالجبار، مدحت سعد الجبار،  :انظر )3(

 .225: ، صالديوانالشابي، ) 4(

 .237: المصدر السابق، ص) 5(

 .251: ، ص1، جمال الكاملةاألعالشابي، ) 6(

 .33: ، صالديوانالشابي، ) 7(
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ما يذكِّر بأكثر من معنى ديني وخلقي أو سواه، ففي الظالم ظلُّ الخطيئة "نالحظ في اللفظين 

والّسر المستغلق والظلم، كما في الضياء لون الطهارة والعفوية الواضحة والغبطة الداخلية 

  .)1("العارمة

 )مجزوء الكامل(                                         :وقال أيضاً

ــت  ــد كانـــ ــاَألمسِ قـــ  بـــ
 

 حيــــاتي كالسَّــــماِء الباِســــمهْ   

ــتْ ــد َأمســـ ــوَم، قـــ  واليـــ
  

 )2(كأعمــــاِق الكُهــــوِف الواجمــــْه 
  

  .الشاعر يصف ماضيه الباسم وحاضره الواجم المظلم، فالطباق يعكس واقعه الحاضر البائس

 )الخفيف(                                 :وقال أيضاً

ــوتَه ا  ــدوا صــ ــيَّأخمــ  إللهــ
 

ــهْ   ــداَحُه ونُواح ــاتُوا ص ــِف، َأم  )3(بالَعْس

فالشاعر يائس بائس من ظلم المستعمر الذي يحاول قهر أبناء شعبه حيث ترجم الطباق، هذا 

اليأس، فهو ال يريد أن يدخل الفرح في نفوس التونسيين من جهة، وال يريد أن يرتفع صوتهم 

  .بالبكاء أو التذمر من جهة أخرى
  

 )المتقارب(                            :اًوقال أيض

ــروفٌ  ــو ُص ــاُن، فتَنْم ــي الزَّم  ويْمش
 

 )4(وتَــذْوي ُصــروفٌ، وتحيــا ُأخَــرْ    

إلى تغيُّر الزمن وتطوُّره يرمز إلى ذلك بما ينتاب المرء فيه من صروف، فكأن "فالشاعر يشير 

تصحبه الصروف، ال اإلنسان ال يشعر بمروره، إال من خالل أحداثه ومصائبه، فَمشي الزَّمان 

  .)5("تكاد تزول حتى تعقبها ُأخرى

 )مجزوء الكامل(                             :وقال أيضاً

ــقٌ ــاِة ُمَرنّـــــ  وِْرُد الحيـــــ
 

ــينْ    ــورُِدُه َمعــ ــوتُ َمــ  )6(والمــ

في تناقض شديد يعيش بين الحياة المعكرة، والموت المعين المورد إنه يقارن بين "فالشاعر 

ذي سيريحه، فالحياة موردها معكر، والموت مورده صاٍف، فالجملة حالتين ليفضل الموت ال

  .)7("الشعرية قائمة على التناقض بين الموت والحياة

                                                 
 .266: ، ص1، جاألعمال الكاملةالشابي، ) 1(

 .92: ، صالديوانالشابي، ) 2(

 .42: المصدر السابق، ص) 3(

 .220: المصدر السابق، ص) 4(

 .191: ، ص"شاعر الحياة والموت"أبو القاسم الشابي : الحاوي، إيليا )5(

 .100: ، صديوانالالشابي، ) 6(

 .113: ، صالصورة الشعريةالجبار، مدحت سعد محمد،  )7(
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وتشتد ضغوط المتناقضات على إحساس الشاعر وكيانه، فتتفجر نفسه بالمآسي القائمة على 

  .التمزق والشعور باأللم والحرمان
  

  التقسيم -9
  

  .)1(جزََّأه: وقَسََّمه. مصدر قََسَم الشيَء َيقِْسُمه قَْسماً فانْقََسم: القَْسُم": قسم"جاء في اللسان تحت مادة 

 uθèδ: (قال تعالى. )2(تفصيٌل لمتطلَّبات أو أجزاء أمرٍ واحد كلُّها تتعلق به وتتفرع عنه: "والتقسم

“ Ï%©! $# ãΝ à6ƒÌãƒ šX ÷y9 ø9$# $ ]ùöθyz $ Yèyϑ sÛ uρ()3(لطمع تقسيم لما في هذا ، فالبرق واحد، والخوف وا

  .)4(البرق
التقسيم : "ومن أول من عرض له أبو هالل العسكري وفسره في كتاب الصناعتين بقوله تعالى

الصحيح أّن تقسيم الكالم قسمة مستوية تحتوي على جميع أنواعه وال يخرج منها جنس من 

ãΝ: (أجناسه، كقوله تعالى à6ƒ Ìãƒ šX ÷y9 ø9$# $ ]ùöθ yz $Yèyϑ sÛuρ(هذا أحسن تقسيم ألن الناس عند ، و

 .)5("رؤية البرق بين خائف وطامع، وليس فيهم ثالث

عبارة عن استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو "فالتقسيم : أما عند زكي الدين بن أبي األصبع

Ν§: (ومثّل لتعريفه بقوله تعالى. )6("آخذ فيه èO $ uΖ øOu‘ ÷ρ r& |=≈ tGÅ3 ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# $uΖ øŠ x sÜ ô¹$# ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã ( 

óΟ ßγ ÷ΨÏϑ sù ÒΟ Ï9$ sß ⎯ ÏμÅ¡ ø uΖ Ïj9 Ν åκ ÷]ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁtF ø) •Β öΝ åκ ÷]ÏΒuρ 7,Î/$ y™ ÏN≡uöy‚ ø9$$ Î/ ÈβøŒÎ* Î/ «!$#( فاستوفت اآلية ،

  .الكريمة جميع األقسام التي ال يمكن وجودها فإن العالم جميعه ال يخلو من هذه األقسام الثالثة

استيفاء جميع أقسام المعنى، وقد : "قسيم يطلق على أمور أهمهاوذكر عبد العزيز عتيق أن الت

  .)7(..."ينقسم المعنى إلى اثنين ال ثالث لهما، أو ثالثة ال رابع لها، أو أربعة ال خامس لها، وهكذا

  :واستخدم الشابي التقسيم في شعره، ومن أمثلة ذلك قوله

  

                                                 
  .102: ، ص12، جاللسانابن منظور، ) 1(

 .347: المعجم الشامل، مرجع سابق، ص) 2(

 .12: سورة الرعد، آية )3(

 .347: المعجم الشامل، مرجع سابق، ص) 4(

  .103: ، صعلم البديععتيق، عبد العزيز،  )5(

  .104: السابق، صالمرجع  )6(

 .105: المرجع السابق، ص: انظر) 7(
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 )البسيط(
ــفٌ    ــارِ، ملتح ــٌل بالن ــدهُر منتع  فال

 
 ، والويــلِ، واأليــاُم تَشْــتَِعلُ  بــالهولِ 

ــةٌ ــاإلثْمِ طاميـ ــةٌ، بـ  واألرُض داميـ
  

ــلُ    ــا ثَِم ــي أرجائه ــرِّ ف ــارُِد الش  )1(وم
  

  .فالشاعر يجعل نتيجة الحرب وباء، ففضاء الناس نار ورعب، وأرضهم َدّم وشر وفساد

 )المتقارب(                                    :وقال

 وِذكْــرى فصــولٍ، وُرؤيــا حيــاةٍ   
 

ــ  ــرْ وأشـ ــتْ ُزَمـ ــا، تالشـ  باَح ُدنيـ

ــروفٌ  ــو ُص ــاُن، فتَنْم ــي الزَّم  ويْمش
  

 )2(وتَــذْوي ُصــروفٌ، وتحيــا ُأخَــرْ    
  

  .فالشاعر يقسم زمانه إلى زمنين، األول تنمو فيه الصروف، واآلخر تزول وتأتي أخرى

 )المتقارب(                                  :وقوله

 ونَشْـــَهُد أشـــكاَل هـــذي الوجـــوِه
 

ــق  ــا الشـ ــعيْدوفيهـ ــا السَّـ  يُّ، وفيهـ

 وفيهـــا البـــديع، وفيهـــا الشـــنيع
  

ــد   ــا العنيـ ــع وفيهـ ــا الوديـ  )3(وفيهـ
  

  .الشقي والسعيد والجميل والشنيع والوديع والعنيد: فالشاعر يقسم الوجود إلى ستة أقسام هي

 )الكامل(                                    :وقوله

ــِة  وَيـــراَك فـــي ُصـــورِ الطبيعـ
 

ــا   ــا وذَميِمهــــــ  ُحلوِهــــــ
 

ــا ــا وَبهيجهـــــ  وَحزيِنهـــــ
  

ــا  ــا وعظيِمهـــــ  )4(وحقيرِهـــــ
  

فالشاعر يجعل قلب األم يرى صورة الطفل الذي فقدته في كل أرجاء الطبيعة الجميلة، والقبيحة 

 )البسيط(                      :وقوله. والحزينة، والبهيجة والوضيعة، والعظيمة

 ذا يســعى بــه قَــَدٌم: النَّــاُس شخصــان
 

ــوِط، وذا   ــن القُن ــُلم ــه األم ــعى ب  )5(يس

فالشاعر يقسم الناس إلى قسمين ال ثالث لهما، فاألول ما يدعو إلى األمل والعزم واإلرادة، 

  .والثاني يائس قانط ال أمل له وال طموح

 )المتقارب(                           :وقوله

ــراباً    ــعٍ ش ــلِ نب ــن ك ــرَب م  فنشْ
 

ــدْ    ــُه الزهيـ ــُع، ومنـ ــُه الرفيـ  ومنـ

 ُه الكريـــُه،ومنـــه الَّلذيـــذُ، ومنـــ
  

ــدْ   ــُه الُمبيـ ــيُد، ومنـ ــُه الُمشـ  )6(ومنـ
  

                                                 
 .60: ، صالديوانالشابي، ) 1(

 .220 - 219: المصدر السابق، ص) 2(

 .193: المصدر السابق، ص) 3(

 .185: المصدر السابق، ص) 4(

 .60: المصدر السابق، ص) 5(

 .193: المصدر السابق، ص) 6(
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، )ال قيمة له(فالشاعر يقسم شرابه إلى ستة أقسام ال سابع لها، إما الشراب الغالي الثمن أو القليل 

  .أو اللذيذ أو الكريه، أو المنعش أو المهلك

 )الخفيف(                                 :وقوله

 )1(ألغــوارِ، والسَّــهلِ، والرُّبــى، والتُّلــولِوأغــاني الرُّعــاِة، تَخفُــقُ فــي ا
 

  .حيث جعل أصداء األغاني تردد لألودية والسهول والهضاب والمرتفعات

 )المجتث(                                     :وقوله

 وللشـــــــعوبِ حيــــــــاةٌ 
 

ــاء   ــاً فَنْـــ ــاً، وحينـــ  )2(حينـــ

  .حيث قسم للشعوب حياة حيناً، وموت وزوال حيناً آخر
 

  التأثيرالتأثر و -10
  

على أننا ونحن ندرس ثقافة أبي القاسم  الُبدَّ أن نتبّين األشخاص الذين أثَّروا فيه وأغنوا ثقافته، 

فحياته الفكرية بدأت منذ أن التحق بالزيتونة إذ عكف على . "وأخصبوا عقله وأرهفو شاعريته

الجاهلي وصدر اإلسالم  فحفظ الكثير من قصائد الشعر )3("قراءة اآلثار القديمة واآلثار الجديدة

إلى جانب اهتمامه الكبير بالشعر الحديث وخاصة الشعر " )4(والعصرين األموي والعباسي

  .)5("المهجري

وامرئ )6(فكان الشابي ال يتورع عن األخذ بما جاء من أعشى ربيعة وقطري بن الفجاءة المازني

وجبران خليل جبران وإيليا  )9(نبيوالمت )8(والمعري وابن الرومي والخيام وابن الفارض )7(القيس

  .وغيرهم... )11(وفوزي المعلوف )10(أبو ماضي وميخائيل نعيمة

من ضياع الوقت البحث عن مقومات شاعرية الشابي في أسلوبه "لذلك َيُعدُّ األستاذ علي سعد 

لى إ) غوته(وأفكاره، فإننا قد ال نجد فيهما إال رسوبات لقراءته وظالالً آللهته األدبية، من 
                                                 

  .211: ، صالديوانالشابي،  )1(

 .55: ر السابق، صالمصد) 2(

 .177: ، صالشابي ومدرسة أبولوخفاجي، محمد بن عبد المنعم وآخرون، ) 3(

 .72: ، ص"أعطى الحياة إرادتها وأخذ منها حزنها وكآبتها"الحر، عبد المجيد، أبو القاسم الشابي ) 4(

 .وما بعدها 146: ، ص"أبو القاسم الشابي"شعب وشاعر انظر، فؤاد نعمات أحمد، ) 5(

 .73: ، ص"أعطى الحياة إرادتها وأخذ منها حزنها وكآبتها"أبو القاسم الشابي الحر، عبد المجيد،  ) 6(

 .336: ، ص1، تحقيق، إميل كبها، جاألعمال الكاملةالشابي، ) 7(

 .178: ، صالشابي ومدرسة أبولوخفاجي، محمد بن عبد المنعم وآخرون،  )8(

 .54: ، ص"أبو القاسم الشابي" ديث أعالم الشعر العربي الحعوض، ريتا، ) 9(

 .177: ، صالشابي ومدرسة أبولوخفاجي، محمد بن عبد المنعم وآخرون،  )10(

 .387، 193: ، ص1، تحقيق، إميل كبها، جاألعمال الكاملةالشابي،  )11(
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وقد يكون ألدب هؤالء الرومنطيقيين " من خالل جبران) "نيتشه(إلى ) المارتين(جبران، ومن 

وبهذه النزعة . السافرين أو المقنعين يد كبرى في طبع شعر الشابي بهذا الطابع الكئيب، الحائر

تشاؤم للهرب من دنيا الواقع إلى دنيا األحالم واألوهام، وبكل هذه األشواق الغامضة، وبهذا ال

  .)1(والتهدم النفسي، الذي تنعكس ظالله في كل أدبنا الحديث

أنه تأثر بأدب المهجر تأثراً ظاهرياً، ولكنه حين اقتضى أثر أعالمه "ويقول األستاذ الحليوي 

  .)2("تفوق عليهم وغلبهم، والسيما في مجال األسلوب، ونقاوته وقوة الصورة الشعرية

  

الشابي قمة القمم في شدة اإلحساس وفي شعره الوطني  أما الدكتور شوقي ضيف، فقد جعل

  .)3(والسياسي

إن الشابي هو شاعري المفضل، ولست : وتتساءل الشاعرة فدوى طوقان في أسف ولهفة قائلة

  .)4(أدري لماذا مات هذا الشاعر؟ لماذا؟

هم أين جدير بأن يعرف العرب في كل أقطار...فهذا الشاعر"... ويقول األديب ميخائيل نعيمة 

  .)5("نبت وكيف عاش وعن ماذا تفتقت قريحته الجياشة بالثورة على الظلم والبشاعة

  :وأخيراً تقول بنت الشاطئ

إنني متأثرة بإعجابي المفرط بالشاعر التونسي الوحيد الذي عرفته ورددت أشعاره وانفعلت ".. 

  .)6("بمأساته أّيما انفعال

  ":مازني ويأخذ منه قولهفال عجب إذ يستشهد بقطري بن الفجاءة ال

 وّمـــن ال ُيغتـــبط يســـأْم ويهـــرم
 

ــاع   ــى انقطـ ــوُن إلـ ــِلُمه المنـ  وتُْسـ

ــاةٍ    ــي حي ــٌر ف ــرِء خي ــن للم  َوَم
  

ــاعِ      ــقِْط المتَ ــن ِس ــدَّ م ــا ُع  )7(إذا م
  

  )الخفيف(                                              : التي يقول فيها" تحت الغصون"وكذلك في قصيدة 

 ؤجُّ تحـــــتوجحـــــيمٍ تـــــ
 

ــون    ــاعرٍ مْجن ــأحالمِ ش ــراديسٍ، ك  )1(ف

  

                                                 
 .146: ، ص"أبو القاسم الشابي"شعب وشاعر فؤاد، نعمات أحمد، ) 1(

 .150: المصدر السابق، ص) 2(

 .55: ، صآثار الشابي وصداه في الشرقكرو، أبو القاسم محمد، ) 3(

 .57: المصدر السابق، ص) 4(

 .57: المصدر السابق، ص) 5(

 .58: المصدر السابق، ص) 6(

 .59: ، صشعر الحرب في أدب العربالمحاسني، زكي، ) 7(

 .224: ، صالديوانالشابي، ) 1(
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   )الطويل(:                                                              إذ تأثر ببيت امرئ القيس
ا اِء كأنھ الَم بالِعَش ُئ الظَّ لِ    تض ٍب ُمتبتِّ ي راھ ارةُ ُممس  )1(َمن

  

  :         ز بيت، فقالوفي قصيدته إلى الشعب إذ تأثر بالمتنبي في عج

 ذُلَّ َمـــْن يغـــبطُ الـــذليل بعـــيشٍ
 

 )2("ُربَّ عــيشٍ أخــفُّ منــه الِحمــامُ   " 

  ":صوت تائه"وكذلك في قصيدته 

ــهُ     ــّر إنَّ ــرُّح الُمفكِّ ــة ال ــا غُرب  ي
 

ــؤوما    ــائما مس ــا، س ــاس َيْحي ــي الن  ف

 ، وكـــلُّ تائـــٍه...شُـــرِّدت للـــدُّنيا
  

ــاً   ــالً ومقيمـ ــروَّع راِحـ ــا ُيـ  )3(فيهـ
  

ولعل في هذه األحكام التي يطلقها الشابي تحيلنا إلى عالم ابن الرومي الشاعر العبَّاسي، وبخاصة 

  :قوله

 لمــا تُنبــئ الــدُّنيا بــه مــن ُصــروفها
 

ــدُ    ــاعةَ يُول ــلِ س ــاُء الطف ــوُن بك  )4(يك

  )الطويل(":                                                      الرواية الغربية"وقوله في قصيدة 

ــاحكٌ  ــو ض ــؤدِّي َدْورُه، وه ــلُّ ُي  وك
 

 )5(على الغيرِ، مضحوٌك علـى دوره العـاتي   

  :إذ يقول فيها. فيه شبه كبير بإحدى رباعيات الخيام

 نحـــن أطيـــافٌ بملهـــى العـــبِ"
 

ــب     ــادمٍ أو ذاهـ ــالٍ قـ ــن خيـ  مـ

 أرقصـــتنا كـــفُّ ُمـــرخٍ جـــاذبِ
  

ــرِما     ــمسٍ ُأض ــباحِ ش ــنا مص ــي س  ف
  

ــائمِ األع  ــلٍ قـــ ــامْ لَيـــ ــاِق طـــ  )6(مـــ
  

وإذا انتقلنا إلى األدب المهجري، نلمس تجاوباً واضحاً بين الشابي وجبران أْبَعُد من أن يكون 

مصادفة فحسب، إنه دراسة وتلمذة، فنحن نرى آراء جبران وسمات ثورته العنيفة التي تأثر فيها 

  .)1(بنيتشه، معظمها تتمثل في شعر الشابي وفنه

                                                 
 .32: ، صشرح المعلقات السبعالزوزني، ) 1(

 .54: ، ص"أبو القاسم الشابي"أعالم الشعر العربي الحديث عوض، ريتا، ) 2(

 .128، صالديوانالشابي، ) 3(

 .195: ، الحاشية، ص1، تحقيق إميل كبها، جاألعمال الكاملةالشابي، ) 4(

 .243: المصدر السابق، ص) 5(

 .243: المصدر السابق، ص) 6(

 .108: ، صخضراءالشابي شاعر العبد الوهاب، حمدي محمد، ) 1(
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أن الحب بين الناس هو شريعة الحياة، وعلى عتباته يزول ما بينهم من لقد كان جبران يؤمن ب" 

فوارق، وتذوب ما بينهم من خصومات، وكذلك الشابي يؤمن بالحب وعّبر عنه في قصائد 

  ":النبي"كثيرة، فقال جبران عن الحب في كتابه 

 فالُحــــَب ال ُيعطــــي إال ذاتــــه
 

 وال يأخـــــذ إال ِمـــــْن ذَاَِتـــــه 

 والحـــــــب ال يملـــــــك 
  

ــه   ــف بذات ــو مكت ــد فه ــه أح  )1(وال يملك
  

  :وقال الشابي

ــٌر، ــا الَح فجـــ ــإذا َمـــ  فـــ
 

ــنَاه   ــر َســ ــي الفجــ ــان فــ  كــ

ــٌر،  ــرَّد طَيـــــ  وإذا غَـــــ
  

 كــــان فــــي الشــــدوِِ َصــــداه 
  

ــٌر،   ــاع عطــ ــا ضــ  وإذا مــ
  

ــذاه   كــــان فــــي العطــــرِ شَــ
  

ــالٌ    ــونِ جمـ ــي الكـ ــو فـ  فهـ
  

ــياه   ــق َضـــ ــُأل األفـــ  )2(يمـــ
  

سلوبه الفذ وحّبه للجمال وكرهه للقبح وثورته على القيود فالشابي قد تأثر بجبران في خياله وأ

  .التي تكّبل اإلنسان

  :فقال )3(وفي مثال أخر على تأثر الشابي في بشعر المهجر، تأثره بمطران

ــرَّد  ــباَبِتي ُمتَفَــ ــّرداً بَِصــ  ُمتَفــ
  

ــاِئي  ــرد بِغنَـــ ــآبِتَي متفـــ  بِكـــ

  :قال الشابي 

 طِِري وكَــآبِتَي وسِِــروريُمتَوحَّــداً بَِعــواِطفي ومشــاِعري وخَــوا
 

  :وإذا كان مطران يقول

 َينْتابهــا مــوٌج كمــوجِ مكــارهي   
 

ــائي   ــي أعضـ ــقمِ فـ ــا كالسـ  ويفُتهـ

  :يقول الشابي 

ــأنني ــاة كَـ ــوُج الَحيـ ــابني مـ  ينتـ
 

ــخور   ــدل وصـ ــَدِة ُجنْـ ــنهم بِوهـ  ِمـ

لتام والجو وكال القصيدتين من الكامل ا" رائية"وقافية  الشابي " همزية"إذ أن قافية مطران  

  .)1(النفسي فيهما متقارب إلى حد بعيد أيضاً

  

                                                 
 .108-107: ، صالشابي شاعر الخضراءعبد الوهاب، حمدي محمد، )1(

 .108: المصدر السابق، ص )2(

 .263: ، صمدرسة أبولو الشعرية في ضوء النقد الحديثفشوان، محمد سعيد، ) 3(

 .263: المصدر السابق، ص) 1(
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حتى قبل ظهور مدرستها، ومثال ذلك ) أبولو(ولعل أعظم تجاوب الشابي كان مع زمالئه شعراء 

  :التي يقول في مطلعها" صلوات في هيكل الحب"في قصيدته الخالدة 

 )1(!عذبةٌ أنت كالطفولـِة، كـاألحالمِ، كـاللحنِ، كالّصـباحِ الجديـدِ     
 

التي كان يعجب بها الشابي وقد جاء " عرس المأتم"فهي متجاوبة مع قصيدة بشارى خوري 

  :مطلعها غير المسبوق إلى طرازه

 )2(عذبةٌ أنِت في الخفاِء، وفي الجهرِ، وفي الهجر، يا أغـاني الظـالمِ  
 

ساطير، وينظم وقد تأثر الشابي بنهج أبي شادي في استلهام العديد في قصائده من التراث ومن األ

  :أبو شادي على وزن جديد قصيدته

ــاُل ــا رمـــ ــَحكي يـــ  اْضـــ
 

 مــــــن هــــــديرِ الميــــــاِه 

ــعاعُ  ــا شـــ ــه يـــ  وانتبـــ
  

 )3(نـــــبَض قلبـــــي الحـــــزينِ 
  

التي يقول " الصباح الجديد"فيعجب الشابي بالقصيدتين وبوزنهما الجميل، ويكتب شاعرنا قصيدته 

  :فيها

ــوم   ــال الهمــ ــا جبــ ــوداع، يــ ــوادع الــ  )4(الــ
 

م، متجاوباً مع أبي شادي في الموسيقى 1933ظمها الشابي في الخامس من إبريل عام وقد ن

  .)5(والصورة الشعرية
  

وباإلضافة إلى أبو شادي كانت للشابي صالت أدبية عن طريق المراسلة بعدد من أدباء الشرق 

 وشعرائه، إذ أن معظم شعراء الشباب في العراق والشام، ومصر والسودان متأثرون بشعر

  .)6(الشابي بصرف النظر عن مدى هذا التأثير ونتائجه

وليس القصد هنا ذكر الشواهد وتقديم البراهين، لذلك اكتفى بذكر عدد من الشعراء الذين تأثروا 

بخصائصه الفنية واتجاهاته المذهبية، ففي العراق نجد نازك المالئكة والبياتي في شعرهما األول 

للبّياتي، أما في سوريا فنجد سليمان " لنازك، ومالئكة وشيطان" عاشقة الليل"المتمثل في ديوان 

العيسى وشوقي البغدادي، وفي فلسطين نلتقي مع فدوى طوقان، وفي مصر نجد عدداً كبيراً، في 

وفي فترة من فترات بناء األدب السوداني "مقدمتهم كامل أمين، وفي السودان نجد أن الشابي 
                                                 

 .155-154: ، ص"أبو القاسم الشابي"شعب وشاعر فؤاد، نعمات أحمد، ) 1(

 .155: المصدر السابق، ص )2(

 .192: ، صالشابي ومدرسة أبولوخفاجي، محمد عبد المنعم وآخرون، ) 3(

 .192: المصدر السابق، ص) 4(

 .192: المصدر السابق، ص) 5(

 .39-38: ، صآثار الشابي، وصداه في الشرقكرو، أبو القاسم محمد، ) 6(
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هم الشعرية، وانطبع شعر الشابي في أغلب شعراء الشباب في كان هو الَمعين الوحيد لذخيرت

  .)1(الفترة التي أعقبت معركة االستقالل في السودان
  

رحم اهللا الشابي اإلنسان، وحيا اهللا الشابي الفنان الذي ما زال يعيش بيننا وسيظل بين األحياء 

  .شعراً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المؤشرات اإلحصائية - 11
ي إحصاء جميع أصول الكلمات ومشتقاتها التي تمت دراستها مـن أجـل   فقد تم في الجدول اآلت

  :بيان وتوضيح عددها ونسبتها المئوية على النحو اآلتي
  النسبة المئوية  العدد  األصل ومشتقاته الرقم النسبة المئوية العدد األصل ومشتقاته  الرقم

 %0.3868 9 جرح 32 %0.4297 10 أثم 1
 %0.0430 1 جرد 33 %0.0859 2 أَسَر 2
 %0.2149 5 جرع 34 %0.0430 1 أسف 3
 %0.0859 2 جرف 35 %2.7073 63 أسى 4
 %0.0859 2 جرم 36%10.0430 أَصَر 5
 %0.1289 3 جزع 37 %0.0859 2 أفك 6
 %0.0430 1 جشم 38 %2.1057 49 ألم 7
 %0.1289 3 جفف 39 %1.1173 26 أنن 8
 %0.0430 1 جمح 40 %0.0430 1 أوم 9

 %0.2149 5 جمد 41 %1.2033 28 أوه 10
 %0.5587 13 جنن 42 %0.0430 1 أيس 11

                                                 
 .39: ، صوصداه في الشرق آثار الشابي،كرو، أبو القاسم محمد،  )1(
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  النسبة المئوية  العدد  األصل ومشتقاته الرقم النسبة المئوية العدد األصل ومشتقاته  الرقم

 %0.0859 2 جهم 43 %0.7306 17 بأس 12
 %0.0859 2 جهنم 44 %0.0859 2 بدد 13
 %0.1289 3 جور 45 %0.0430 1 برح 14
 %0.0430 1 جون 46 %0.1719 4 برم 15
 %0.0859 2 جوى 47 %0.1289 3 بطش 16
 %0.0859 2 حتف 48 %0.1289 3 بغض 17
 %0.0430 1 حجب 49 %1.9768 46 بكى 18
 %0.0859 2 حدد 50 %0.3438 8 بلو 19
 %0.3008 7 حرب 51 %0.0430 1 بهت 20
 %0.0430 1 حرق 52 %0.0859 2 بهم 21
 %3.8247 89 حزن 53 %0.1289 3  بيد 22
 %0.3438 8 حسر 54 %0.2149 5 تعب 23
 %0.0430 1 حسم 55%130.5587 تعس 24
 %0.9454 22 حطم 56 %0.4297 10 تفه 25
 %0.1289 3 حقد 57 %0.2149 5 توه 26
 %0.4297 10 حقر 58 %0.0430 1 ثقل 27
 %0.1719 4 حلك 59 %0.0430 1 ثَكَل 28
 %0.0859 2 حمم 60 %0.0430 1 ثَلب 29
 %0.2578 6 حير 61 %0.0430 1 جثم 30
 %0.2578 6 ثخب 62%40.1719 جدب 31
 %0.0859 2 ذيم 98 %0.0430 1  خدع 63
 %0.2149 5 ذوب 99 %0.0430 1 خذل 64
 %0.6446 15 ذوي 100 %0.3438 8 خرب 65
 %0.2149 5 ربد 101 %0.1719 4 خرس 66
 %0.1289 3 رثى 102 %0.0430 1 خزو 67
 %0.1289 3 رجس 103%20.0859 خسف 68
 %0.4297 10 َرِدي 104 %0.1289 3 خشع 69
 %0.0430 1 رذل 105 %0.0430 1 خطأ 70
 %0.4727 11 رزأ 106 %0.6876 16 خطب 71
 %0.0430 1 رزح 107 %0.0430 1 خَطَر 72
 %0.0430 1 رضض 108 %0.0430 1 خلس 73
 %0.2149 5 رعب 109 %0.0430 1 خلق 74
 %0.0430 1 رغم 110 %0.0859 2 خمد 75
 %0.1289 3 ركد 111 %0.0859 2 خنق 76
 %0.0430 1 رنح 112 %0.3868 9 خوف 77
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  النسبة المئوية  العدد  األصل ومشتقاته الرقم النسبة المئوية العدد األصل ومشتقاته  الرقم

 %0.5587 13 رهب 113 %0.0430 1 خون 78
 %0.0859 2 رهق 114 %0.2149 5 خيب 79
 %0.6016 14 روع 115 %0.0430 1 دثر 80
 %0.1289 3 ريب 116 %0.3008 7 دجر 81
 %0.0430 1 زبع 117 %0.0430 1 دجل 82
 %0.0859 2 زعع 118 %0.0859 2 دجن 83
 %0.0430 1 زعف 119 %1.4611 34 دجو 84
 %0.0859 2 زفر 120 %0.3008 7 دفن 85
 %0.0430 1 زلق 121 %0.0430 1 دلهم 86
 %0.5157 12 سأم 122 %0.0859 2 دمم 87
 %0.0859 2 سبب 123 %0.0430 1 دمس 88
 %0.1289 3 سجن 124 %2.1057 49 دمع 89
 %0.1719 4 سحق125%30.1289 دنس 90
 %0.2578 6 سخر 126 %0.0859 2 دنى 91
 %0.3008 7 سخط 127 %0.1289 3 دهي 92
 %0.2149 5 َسخُفَ 128 %0.1719 4 دوأ 93
 %0.0430 1 سخم 129 %0.3008 7 دوس 94
 %0.0430 1 سدد 130 %0.3008 7 ذبل 95
 %0.0859 2 سدم 131 %0.0859 2  ذعر 96
 %0.1289 3 َسَرب132%110.4727 ذلل 97

 %0.6446 15 ضجج 168 %0.3868 9 سقم 133
 %0.3438 8 ضجر 169 %0.0859 2 سلب 134
 %0.1289 3 ضحو 170 %0.0430 1 سمم 135
 %0.0430 1 ضرب 171 %0.0859 2 سهم 136
 %0.1289 3 ضرر 172 %0.1719 4 سوأ 137
 %0.0430 1 ضرس173%70.3008 سود 138
 %0.0430 1 ضرع 174 %0.0859 2 سوم 139
 %0.3008 7 ضعف 175 %0.0859 2 شأم 140
 %0.0859 2 ضعع 176 %0.0430 1 شتت 141
 %0.0430 1 ضغن 177 %0.0859 2 شتم 142
 %0.3008 7 ضلل 178 %1.4181 33 شجن 143
 %0.1289 3 ضنك 179 %0.8165 19 شجو 144
 %0.0430 1 ضهد 180 %0.1719 4 شحب 145
 %0.1719 4 ضيع 181 %0.3868 9 شرد 146
 %0.0859 2 ضيق 182 %0.6446 15 شرر 147
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  النسبة المئوية  العدد  األصل ومشتقاته الرقم النسبة المئوية العدد األصل ومشتقاته  الرقم

 %0.0859 2 طبق 183 %0.1719 4 شظي 148
 %0.0430 1 طرد 184 %0.0430 1 شعذ 149
 %0.0430 1 طرق 185 %2.1487 50 شقو 150
 %0.0859 2 طغى 186 %0.5587 13 شكو 151
 %0.1289 3 طفأ 187 %0.1289 3 شنع 152
 %0.0430 1 طمس 188 %0.2149 5 شهق 153
 %0.0430 1 طمم 189 %0.0430 1 شوب 154
 %5.5436 129 ظلم 190 %0.1289 3 شوه 155
 %0.3438 8 ظمأ 191 %0.1719 4 صدع 156
 %0.2149 5 عبأ 192 %0.4297 10 صرخ 157
 %0.0430 1 َعَبَر 193 %0.0430 1 صرر 158
 %0.2578 6 عبس 194 %0.3438 8 صرع 159
 %0.0430 1 عتم195%20.0859 صرف 160
 %0.0430 1 َعته 196 %0.2578 6 صعق 161
 %0.0430 1 عتو 197 %0.0430 1 صلب 162
 %0.0859 2 َعثر 198 %0.1289 3 صمت 163
 %0.0430 1 عجز 199 %0.0430 1 صهر 164
 %0.5157 12 عدم 200 %0.2578 6 صوب 165
 %0.1719 4 عدو 201 %0.1719 4 صيح 166
 %0.9884 23 عذب 202%10.0430 ضأل 167
 %0.1719 4 فتك 238 %0.0859 2 عزل 203
 %0.2149 5 فجع 239 %0.2149 5 عسف 204
 %0.0430 1 فحح 240 %0.2149 5 عصب 205
 %0.0430 1 فظظ 241 %0.2578 6 عصر 206
 %0.4297 10 فقد 242 %0.4727 11 عصف 207
 %0.5587 13 فني243%10.0430 عضل 208
 %0.0859 2 فوت 244 %0.0430 1 عطش 209
 %0.0430 1 قبض 245 %0.0430 1 عفو 210
 %0.0859 2 قتل 246 %0.0859 2 عقم 211
 %0.2578 6 قتم 247 %0.0430 1 علج 212
 %0.0430 1 قحح 248 %0.0430 1 علقم 213
 %0.0430 1 قذي 249 %0.0859 2 علل 214
 %0.0430 1 قرع 250 %0.0430 1 عمد 215
 %0.3868 9 قطب 251 %0.3868 9 عمي 216
 %0.2578 6 قفر 252 %0.0859 2 عنو 217
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  النسبة المئوية  العدد  األصل ومشتقاته الرقم النسبة المئوية العدد األصل ومشتقاته  الرقم

 %0.0430 1 قمأ 253 %0.0430 1 عنت 218
 %0.2149 5 قنط 254 %0.0859 2 عول 219
 %0.1719 4 قهر 255 %0.1289 3 عير 220
 %0.0430 1 قوض 256 %0.0430 1 عيي 221
 %2.7503 64 كأب 257 %0.1719 4 غبي 222
 %0.0430 1 كأد 258 %0.0859 2 غبر 223
 %0.0859 2 كبح 259 %0.0859 2 غثث 224
 %0.0430 1 كدد 260 %0.6446 15 غرب 225
 %0.0859 2 كدر 261 %0.0430 1 غسق 226
 %0.1289 3 كذب 262 %0.0859 2 غسو 227
 %0.1719 4 كرب 263 %0.0430 1 غشم 228
 %0.4297 10 كره 264 %0.0859 2 غصص 229
 %0.2149 5 كسر265%70.3008 غضب 230
 %0.0430 1 كظم 266 %0.1289 3 غلب 231
 %0.1289 3 كفر 267 %0.0430 1 غمر 232
 %0.0430 1 كفن 268 %0.0859 2 غمم 233
 %0.0430 1 كفهر 269 %0.0859 2 غهب 234
 %0.0859 2 كلل 270 %0.0859 2 غول 235
 %0.3868 9 كلم 271 %0.0859 2 غوي 236
 %0.0430 1 كون272%10.0430 غيل 237
 %0.0859 2 نوب 308 %0.0859 2 لجم 273
 %1.3752 32 نوح 309 %0.1719 4 لحد 274
 %0.0430 1 هتك 310 %0.0859 2 لحو 275
 %0.0859 2 هجر 311 %0.0430 1 لطم 276
 %0.3008 7 هدد 312 %0.3438 8 لعن 277
 %0.0859 2 هدر313%20.0859 غبل 278
 %0.0430 1 هدل 314 %0.7735 18 لوع 279
 %0.6016 14 هدم 315 %0.0430 1 لوى 280
 %0.0430 1 هذي 316 %5.3717 125 ليل 281
 %0.0430 1 هرأ 317 %0.7735 18 مرر 282
 %0.1719 4 هزأ 318 %0.0859 2 مرد 283
 %0.0430 1 هزل 319 %0.0430 1 مرض 284
 %0.0430 1 هزم 320 %0.6446 15 مزق 285
 %0.0430 1 هشم 321 %0.0859 2 مسس 286
 %0.0430 1 هفو 322 %0.1289 3 مضض 287
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  النسبة المئوية  العدد  األصل ومشتقاته الرقم النسبة المئوية العدد األصل ومشتقاته  الرقم

 %0.0430 1 هلع 323 %0.0430 1 ملس 288
 %0.0430 1 همد 324 %0.3008 7 ملل 289
 %0.8165 19 همم 325 %0.0430 1 منع 290
 %0.8165 19 هول 326 %0.6876 16 منن 291
 %0.0859 2 هون 327 %0.2578 6 مني 292
 %0.4297 10 هوي 328 %5.2858 123 موت 293
 %0.1289 3 هيم 329 %0.0430 1 موه 294
 %0.0430 1 وتر 330 %0.0430 1 نبي 295
 %0.0430 1 وجد 331 %0.9454 22 نحب 296
 %0.5587 13 وجع 332 %0.0430 1 نحر 297
 %0.0430 1 وجل 333 %0.2149 5 نحس 298
 %1.0314 24 وجم 334 %0.0430 1 نحل 299
 %0.1719 4 وحد335%110.4727 ندب 300
 %0.3438 8 وحش 336 %0.1719 4 ندم 301
 %0.0430 1 وزر 337 %0.0430 1 نزع 302
 %0.0859 2 وصب 338 %0.0430 1 نشج 303
 %0.2578 6 وعر 339 %0.0430 1 نضب 304
 %0.0430 1 وله 340 %0.0430 1 نفس 305
 %0.3438 8 وهم 341 %0.0859 2 نكد 306
 %0.0430 1 وهن342%10.0430 نكر 307
 %0.9454 22 يأس 346 %0.1289 3 وهي 343
 %0.1289 3 يتم 347 %0.0430 1 ويح 344
 %0.3438 8 ويل 345

 

  .2327عدد األلفاظ وتكرارها 

  .، الليل، الموت"ةالظلم والظلم: "أكثر األلفاظ شيوعاً هي
  

شكلت أعلى نسب الشـيوع فـي   ) مع مشتقاتها (والليل والموت " الظلم والظلمة"نالحظ أن ألفاظ 

، إذ تعكس هذه النسـبة مـدى تشـاؤم الشـابي      )1(الديوان، من مجموع األلفاظ التي تم دراستها

  .وسوداويته ، حتى ولو ظهر في شعره نوع من السعادة واألمل 

شيوع هذه األلفاظ إلى كثرة النكبات والنكسات التي تعرض الشاعر  لها فـي   ويرجع السبب في

فعاش يبكي "، لكن أهم هذه النكبات ، كانت نكبة المرض التي مني بها في ريعان شبابه، )2(حياته

                                                 
  .432، 430: الرسالة ص: انظر )1(

  .2، 1:انظر مقدمة الرسالة، ص )2(
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نفسه ويندبها ندبا حاراً ال في مرثية أو مرثيتين، وإنما في ديوان حافل بألوان الشـجا واألسـى،   

، )1("ف أوصد المرض األبواَب والنوافذ عليه،  فلم يعد يرى إال هاويتـه وحفرتـه  وصف فيه كي

فشعر بالظلم في وجوٍد سوداويٍ مليٍء بالظلمات، فخرج إلى الطبيعة يشكو همومه فـي الليـل،   

فالليل حبيب الشعراء، يبوحون له بأسرارهم، ويبثون له شكواهم، فهو أبو الهموم واألوجاع الذي 

أن "عراء ويتفهمهم، والشابي كغيره من الشعراء الذين لجأوا  إليـه، بعـدما رأى   يصغي إلى الش

قدر الموت يتهدده ويتوعده، وأن الموت هو الحقيقة الباقية والحتمية الفعلية، ال انتصار لإلنسـان  

عليه إال بمعانقته واالنحالل في غياهبه حتى يبين له المنحدر اآلخر المستور عبره، وبهذا فـإن  

 )2("اع في نفس الشاعر هو بين الحياة والموت، بين النور والظلمة بين الصمود والهزيمـة الصر

وبذلك كانت هذه األلفاظ هي الَمعين األكبر الذي عّبر بها عن مكنونه الداخلي، بعد صراخ طويل 

تحت وطأة الظلم في ظل أوضاع قاسية نما في وسطها إحساسه، فلم يكن له سبيل غيـر التـألم   

  .والتشاؤم واألسى

  

                                                 
  .34: ، صالرثاءضيف، شوقي،  )1(

  .212 – 210: ، ص"شاعر الحياة والموت"أبو القاسم الشابي الحاوي، إيليا،  )2(
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  الخاتمـة
 

لك الحمد يا رّب إذ أعنتني بفضلك وكرمك على إتمام هذا الجهد المتواضع، حتى خرج على هذه 

  .الصورة، فلك الحمد موصوالً غير مبتور، ولك الشكر عرفاناً بالفضل غير منكور

تـي تحمـل   وفي خاتمة الدراسة نوجز أبرز النتائج التي توّصل البحث إليها في هذه الدراسة ال

، ويمكن إجمالهـا علـى   "أثر النزعة التشاؤمية في المعجم الشعري ألبي القاسم الشابي: "عنوان

  :النحو اآلتي

لم يكن الشابي متشائماً، بل ترّبى في بيت كلّه علم وأدب ودين، فكان والده قاضياً، ولـم   -1

مل طموحاً، أليس تكن نظرته إلى المستقبل سوداوية أو تشاؤمية، بل كان متفائالً كثير األ

  :هو القائل
  )المتقارب(   

ــاةَ   ــاً أراَد الحيـ ــعُب يومـ  إذا الشـ
 

ــَدرْ    ــتجيَب القـ ــد أن يسـ ــال بـ  فـ

  )الكامل(                      :وكذلك قوله في التشاؤم

 وإذا التشـــاؤُم بالحيـــاِة، وَرفُْضـــها
 

ــذَيانِ   ــانِ والَهـ ــن الُبهتـ ــْرٌب مـ  َضـ

ض لها، ولم يستطع مجابهتها كموت محبوبتـه،  ولكن هناك أحداث ومصائب وفجائع جسيمة تعّر

وموت والده، ومرضه الذي ُمِنَي به، فَسوَّد حياته، وضّيق عليه الخناق، واالستعمار الفرنسـي،  

وتقاعس الشعب عن مقاومته، وسيره وراء رجال الدين الذين تخـاذلوا عـن القيـام بـدورهم     

 بها من شريعة أو سـلطان، واتهامـه بـالكفر    المطلوب وتشبثوا بالتقاليد البالية التي ما أنزل اهللا

الخ، ولّد عن الشاعر .... واإللحاد، وتنكّر الشعب له بسبب موقفه من األدب القديم ورجال الدين

  :إحساساً باليأس والقنوط قاده إلى التشاؤم واأللم الحاد، فعّبر عن ذلك بقوله
  )الخفيف(   

 إنّنــي ذاهــٌب إلــى الغــابِ يــا شَــْعبِي
 

ــ  ــيألقِضـ ــدي بيأِسـ ــاةَ وحـ  ي الحيـ

  )الخفيف(                          :وقال

ـ       يا صميَم الحيـاِة كـْم أنـا فـي الدُّنْـ
 

ــي     ــِة نَفِْس ــقَى بغرب ــٌب أشْ ــيا غري  ـ

  )الخفيف(                        :وقال أيضاً

ــؤم  ــباُح ش ــوِف أش ــالمِ الكه ــي ظ  ف
 

ــسِ   ــافُ نحـ ــاِء أطيـ ــذا الفضـ  وبهـ

الشعب فـي بعـض األحيـان، مـن أجـل      كان الشاعر يحاول أن يظهر تشاؤمه من  -2

استنهاضه، لمقاومة االحتالل والتحرر، واللحاق بركب الحضارة وعجلتها، ومـن ذلـك   

 :قوله
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 )الخفيف(   

ــلٍ     ــاِة بأْه ــيخُ للحي ــا ش ــتَ ي  لس
 

 أنـــــتَ داٌء ُيبِيـــــُدها وتُبيـــــُده 

ــيٌن،   ــٌي لَِعـ ــٌر جهنّمـ ــتَ قَفْـ  أنـ
 

ــوُدهْ   ــٌع جمـ ــٌل، ُمريـ ــٌم، قاحـ  ُمظِلـ

  

القوى الغيبية، فهي التي أرادت له تلك المصـائب والفجـائع فـال يسـتطيع     اليأس من  -3

الشكوى، حيث ولّد عنده يأس وقنوط خرج فيه عن طوره بعض األحيـان، فقـال فـي    

  ":إلى اهللا"قصيدة 
 )الخفيف(   

ــي  ــِة حّسـ ــذّبتني بِدقّـ ــت عـ  أنـ
 

 وتَعقْبتنــــي بِكُــــلِّ الــــدَّواهي   

ــالهمِّ، ــقامِ، بــ ــى، بالســ  باألســ
 

ــاهي بالوح  ــقاِء الُمتَنَ ــأسِ، بالش ــِة، بالي  ش

  )الخفيف(                           :وقال أيضاً

ــتكلّمْ     ــا تــ ــتكي أمــ ــا تشــ ــُس أمــ ــا تُحــ ــي، أمــ ــا إلهــ  يــ
 

ــوتى  ــك الم ــانِ أيام ــُر الزم ــلَّ نْه  َم
 

ــّدمْ    ــرَك المتهــ ــاَض ُعْمــ  وأنقــ

ه إلى عظـم  ولكنه يتراجع عن يأسه الحاد وقنوطه الالمحدود في اللحظة األخيرة، ألن ذلك مرّد

  )الخفيف(                       :المصائب والنكبات، فيقول

ــواهي     ــَب، الـ ــَب، الغريـ ــَي المتعـ ــتْ قلبـ ــِة داسـ ــأسِ والكآبـ ــَدُم اليـ  قَـ
 

ــظاياهُ   ــُض شـ ــك بعـ ــظّى، وتلـ ــاِهي ........ فتشـ ــُه الُمتَنَـ ــامْح قنوطَـ  فسـ
 

عَر إحساس القارئ بشيوع الموسيقى الحزينة والمؤلمة في شعره بسبب المرض الذي شَ -4

أنه يهدد حياته بالموت، حيث لمسنا ألفاظ التأوه والتوجع في الـديوان بشـكل واضـح،    

  .فضالً عن أساليب النداء الموحي بالتحسر والتوجع

 .شغفه بالترادف والطباق وابتعاده عن التضاد، إذ استخدم ألفاظ التضاد لمعنى واحد فقط -5

، وظّفها الشاعر من أجـل رسـم   كثرة الصور الفنية من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز -6

وتوضيح ما يدور في ذهنه وخياله من تصوير للوقائع واألحداث، أو إبراز العواطـف  

 .واالنفعاالت

 .تأثره بكبار الشعراء كجبران خليل جبران، وأحمد زكي أبو شادي والمتنبي -7

 .يغلب على ألفاظه التلون الداللي، حيث يمكن تأويل اللفظ بمعاني عدة -8

لبحر الخفيف بكثرة، وقد شكّل أعلى نسبة عنده، إذ يطغـى علـى تفعـيالت    استخدام ا -9

 .الخفيف، نغمة الحزن والشجي
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حاول التجديد في الشعر، فنظم الثنائيات والرباعيات والموشـحات، للـتخلص مـن     - 10

 .األسلوب التقليدي المعهود

نونـه  استخدام الشاعر صيغ المبالغة بكثرة، إذ وجد فيها ما يسعفه للتعبيـر عـن مك   - 11

 .الحزين المؤلم

شكلت ألفاظ الظلم والظلمة والليل والموت أعلى نسب الشيوع في الديوان، إذ تعكـس   - 12

 .هذه النسبة مدى تشاؤم الشابي وسوداويته
  

 تكـراراً، ووبعد، فنحن بحاجة إلى أقالم أصيلة جديدة تنأى عن الجوانب التي ُأشبعت طحناً 

والخير، وأعتقد أن في الديون كثيراً منها بوسـعنا أن   بحاجٍة إلى قرائح جديدة تبحث عن الفائدة

  .نستزيد منها
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المعّرب من الكالم األعجمي على حروف : الجواليقي، أبو منصور مرهوب بن أحمد بن الخضر

 .م1990 -هـ 1410، 1ف عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، ط: تحقيق المعجم،

إعـداد  عبد اهللا العاليلـي،  : تقديم العالمة ،"معجم وسيط" الصحاح في اللغة والعلوم: الجوهري

 .م1975، 1وتصنيف نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، دار الحضارة العربية، بيروت، ط

 .م1972، دار الكتاب اللبناني، بيروت، أبو القاسم الشابي شاعر الحياة والموت: الحاوي، إيليا
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، دار "أعطى الحياة إرادتها وأخذ منها حزنهـا وكآبتهـا  "أبو القاسم الشابي : الحر، عبد المجيد

 .فكر العربي، بيروتال

، المجمع الثقافي، أبو ظبي، اإلمارات العربيـة  من أسرار اللغة العربية: الحفناوي، حسن محمد

 .م2002، 1المتحدة، ط

عـّزة  : كتاب األضداد في كالم العرب، تحقيق: الحلبي، أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي

 .م1963 - هـ1382حسن، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، 

عّباس عبد الّستار، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   : شرح وتقديم الديوان،: الحمداني، أبو فراس

 .م1993-هـ 1413، 3لبنان، ط

، 2ناصر الدين األسـد، دار صـادر، بيـروت، لبنـان، ط    : تحقيق الديوان،: ابن الخطيم، قيس

 .م1967هـ، 1387

 شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الـّدخيل، : الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن ُعمر

محمد كشّاش، دار الكتب العلمية، بيروت، : قّدمه وصححه ووثّق نصوصه وشرح غريبه

 .م1998 -هـ 1418، 1لبنان، ط

نشر وتوزيع مؤسسـات عبـد    الشابي ومدرسة أبولو،: خفاجي، محمد بن عبد المنعم وآخرون 

 .م1986، 1الكريم بن عبد اهللا ، ط

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كالم سيد المرسـلين  : الخن، مصطفى سعيد وآخرون

 -هــ  1419، 26مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ألبي زكريا محيي الدين النووي،

 .م1998

 .م1960، جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث: الدسوقي، عبد العزيز

كرم الُبستاني، دار صادر للطباعة والنشر، بيـروت،  : قيقالديوان، شرح وتح: الذبياني، النابغة

 .م1963 -هـ 1383

آفاق "، دراسة وتطبيق، دار الشؤون الثقافية العامة، عروض الموضحات األندلسية: رحيم، مقداد

 .م1990، 1، بغداد، العراق، ط"عربية
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 .م1960 -هـ 1380، دار مكتبة الحياة، بيروت، ُمعجم متن اللغة: رضا، الشيخ أحمد
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 .تاريخ

تـاج العـروس مـن    : الزبيدي، ُمحب الّدين أبي فيض السيد محمد ُمرتضى الحسيني الواسطي

علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،   : دراسة وتحقيق جواهر القاموس،

 .م1994 -هـ 1414، 1ت، لبنان، طبيرو

أبي سعيد السكري، شرح نخبة من األدباء، دار الفكر للجميع، : رواية الديوان،: ابن زهير، كعب
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 .تاريخ
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 .الحميد، دار الفكر، بال تاريخ

، تقديم محمد مزالي، الدار التونسـية للنشـر،   اللغة العربية ومشاكل الكتابة: ابن سالمة، البشير
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 .الجليل، بيروت، بال تاريخ

عبد الحميد أحمد يوسـف  : ، تحقيقالمخّصصابن سيده، أبي الحسن علي بن إسماعيل األندلسي، 

 .م2005 -هـ 1426، 1هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 :الشابي، أبو القاسم

  .م1996، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، طديوان أغاني الحياة - 

 -هــ  1418، 1إميل كبها، دار الجليل، بيروت، ط: ، مداخلة وتحقيقاألعمال الكاملة - 

 .م1997
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 .م1976بيروت،  ، دار النهضة العربية،كالم العرب من قضايا اللغة العربية: ظاظا، حسن

 .م1987، 4، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طفن الشعر: عباس، إحسان

، دار غريب للطباعـة  علم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقي: العبد، عبد الحكيم

 .م2005، 2والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 .م1990ر الفكر العربي، القاهرة، ، داالتعريب في القديم والحديث: عبد العزيز، محمد حسن

، دار الميسرة للنشر والتوزيـع والطباعـة،   المدخل إلى علم الصرف: عبد اللطيف، محمد منال

 .م2000 -هـ 1420، 1عمان، األردن، ط

 .، الدار القومية للطباعة والنشرالشابي شاعر الخضراء: عبد الوهاب، حمدي محمد
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  .م2004 -هـ 1424علم البديع، دار اآلفاق العربية، القاهرة،  - 

 .م1967، 2علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط - 
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، منشـورات صـوت البحـرين،    الشعر وقضيته في األدب العربي الحديث: العريض، إبراهيم

 .م1955 -هـ 1374

أبو عبد الرحمن محمـد عبـد اهللا قاسـم، دار    : مراجعة وتنقيح المعتمد،: طية، جرجي شاهينع

  .م2004، 2صادر، بيروت، لبنان، ط

، دار الجامعـة الجديـدة،   "ضرائره.. قوافيه.. بحوره " موسيقى الشعر العربـي : عطية، مختار

 .م2008اإلسكندرية، 

 .م1986 -هـ 1406، 1ط: بن الوليد، نابلس، مكتبة خالد العروض والقافية: أبو عمشة، عادل

، المؤسسـة العربيـة للدراسـات    "أبو القاسم الشابي"أعالم الشعر العربي الحديث : عوض، ريتا

 .م1983، 1والنشر، بيروت، ط

، دار المعرفـة، القـاهرة،   "مشروع دراسة علمية" موسيقى الشعر العربي: عياد، شكري محمد

 .م1978، 2ط

، المطبعة األميرية، بـوالق،  المستصفى من علم األصول: بن محمد الطوسيالغزالي، أبو حامد 

 .هـ1322

، مؤسسة الخانجي بمصر، مطبعـة السـنّة   أبو القاسم الشابي"شعب وشاعر : فؤاد، نعمان أحمد

 .م1958المحمدية، القاهرة، 

 – 2007، دار الجليـل،  "األدب الحـديث "الجامع في تـاريخ األدب العربـي   : الفاخوري، حنا

 .م2008

 :ابن فارس، أبي الحسين أحمد

، علّق عليه ووضـع  الصَّاحبي في فقه اللغة العربية ومسائها وُسنن العرب في كالمها - 

 -هــ  1418، 1أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط  : حواشيه

  .م1997

 .تعبد السَّالم محمد هارون، دار الجليل، بيرو: تحقيق معجم مقاييس اللغة، - 
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عبد المجيـد هنـداوي، دار الكتـب    : ، ترتيب وتحقيقكتاب العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد، 

  .م2003 -هـ 1424، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

، دار المعارف، رقم اإليـداع  مدرسة أبولَّو الشعرية في ضوء النقد الحديث: فشوان، محمد َسعد

 .م1982للنشر 

، مكتبة النهضة يب المصطلحات العلمية والفنية والهندسيةالمرجع في تعر: فهمي، حسن حسين

 .م1961المصرية، القاهرة، 

 .م1973، 1، الشركة التونسية للتوزيع، طشعره –الشابي حياته : كرو، أبو القاسم محمد

 ..م1961) المكتب التجاري ( ، بيروت آثار الشابي وصداه في الشرق - 

، بيـروت، لبنـان،   2ر إحياء التـراث العربـي، ط  دا الديوان،الكندي، امرؤ القيس بن حجر، 

 .م1996

، 1مجيد طـراد، دار صـادر، بيـروت، لبنـان، ط    : ، تحقيق وشرحلديوانا: ابن مالك، كعب

 .م1997

، مراجعة وشرح تغاريـد بيضـون   الكامل في اللغة واألدب: المبرد، أبي العباس محمد بن يزيد

 .م1996 -هـ 1416، ونعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 .المتنبي، الديوان، دار الجليل، بيروت، بال تاريخ

 .م1985، دار الضياء للنشر والتوزيع، عّمان، الداللة اللغوية عند العرب: مجاهد، عبد الكريم

 .م1961، دار المعارف المصرية،  شعر الحرب في أدب العرب: المحاسني، زكي

، دار التـراث العربـي   تفسير اإلمامين الجليلينرون، المحلي، جالل الدين محمد بن أحمد وآخ

 .للطباعة والنشر، بال تاريخ

، دار البشير، عمـان،  القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثـه : ثريا عبد الفتاح: ملحس

 .م2004، 4ط

، دار صادر، بيروت، لبنـان،  لسان العرب: ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم

 .م2003 ،2ط
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: ، ترجمة وتقديم وتعليـق حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحـديث : موريه، شموئيل

 .م1970، 2سعد مصلوح، دار النشر العربي، تل أبيب، ط

، 1، مكتبة َوهبة، القـاهرة، ط تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني: أبو موسى، محمد محمد

 .م2006 -هـ 1427

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  ،)القسم الثاني(أبحاث داللية ومعجمية : نالنجار، نادية رمضا

 .م2006، 1اإلسكندرية، ط

، 1، دار القلـم، بيـروت، لبنـان، ط   أبو القاسم الشابي شاعر الحب والثـورة : النقاش، رجاء

 .م1971

، إربد، األردن، ، دار األمل للنشر والتوزيعاألساس في فقه اللغة العربية وأروقتها: نهر، هادي

 .م2005، 2ط

مصطفى : ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين: النيسابوري، محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم

 .م1990 -هـ 1411، 1عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

نسـية  ، الدار التو"دراسة عروضية لديوان الشابي"كيف نعتبر الشابي مجدداً : الهمامي، الطاهر

 .م1972للنشر، مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع، الكويت، 

دار الريـان للتـراث ودار الكتـاب     مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،الهيثمي، علي بن أبي بكر، 

 .هـ1407العربي، القاهرة، بيروت، 

 .م2000، 2نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط فقه اللغة،: وافي، علي عبد الواحد

  االلكترونية  المواقع

  .ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل: شرتح، عصام
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Abstract 

  This study searches in the Arab Tunisian poet "Abu Alqasim 

Alshabi`s" language side in his poetry. Abu Alqasim Alshabi was 

considered one of the remarkable "Apollo" Romantic poets in the Arab 

West countries during the last century. This study consists of an 

introduction, three chapters and a conclusion. 

  The researcher gathered up all the pessimist vocabulary in the first 

chapter. He also classified those vocabulary into a particular dictionary 

lexicon alphabetically. 

  In the second chapter, he divided these words into groups of 

synonyms or words nearly having the same meanings. He also did his best 

to study and analyze those groups separately. He did this through studying 

the connotation and denotation meanings for the above-mentioned 

vocabulary. Then, he showed the relationship between each groups` 

pessimist vocabulary. In this chapter and through studying those words by 

this way, the researcher recognized that those words have different 

connotations and denotations. This implies how wonderful, creative and 

genius the poet was when he chose such vocabulary. 

  In the third chapter, the researcher focused on some important 

language issues in Abu Alqasim Alshabi`s poetry such as rhymes, rhythms, 



 c

Arabicized words, similes, metaphors, opposites, homophones, homonyms, 

synonyms and the wonderful order for the words in his poetry. This study 

shows Alshabi`s great admire in using some of the language issues such as 

the opposites and the homonyms. 

  Last but not least, the study shows and explains the most noticeable 

results the researcher had noticed during this study.  




