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السنة الجامعية2018-2017 :

شكر وعرفان
ولكل نجاح شكر وتقدير ،فجزيل
ولكل مقا ٍم مقالّ ،
ولكل شكر قصيدةّ ،
لكل مبدع إنجازّ ،
ّ
الشكر أهديك يا أستاذي النبيل.
ّ
دون أن أنسى والدي العزيزان اللذان لم يبخال علي بالدعاء.
ّ

نصيرة بوشدة
البويرة في2018/00/20 :

إهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي العزيز وأمي الحبيبة وإخوتي :زهرة وصالح
وياسمين .وإلى ابن أختي الصغير براء يوسف وأبيه حسين .دون أن أنسى أستاذي
الفاضل عيسى شاغة ،وأهدي تحية أيضا إلى زميالتي :جميلة ،وأمينة ،ورندة،
وفتيحة ،ورشيدة ،وجوهر ،وكريمة.

نصيرة

مقدمة

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم ،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،سبحانه ال إله إال هو .نحمده
ونشكره ونشهد أنه ال إله إال هو سبحانه وتعالى؛ ونشهد أن سيدنا محمدا ﷺ عبده ورسوله .أما بعد
إن اإلنسان في هذه الدنيا يعبر عن عواطفه ومشاعره النبيلة بطريقة خاصة .فبعضهم يغني وآخر
ينشد شع ار أو يميل إلى التعبير عن طريق الكتابة وما إلى ذلك .والشاعر عبد الرحمن العشماوي من
ملوك الشعر في زمننا الحالي ،لبراعته وتميزه وحسن انتقائه لأللفاظ .فشعره يصل إلى أعماق األعماق،
ويجعل المتلقي يتيه معه وينفعل بدرجة كبيرة جدا.
عمد المبدع إلى توظيف عدد ضخم من المفردات التي تندرج ضمن الطبيعة؛ فانعكست في
قالب حزين نقل إلينا آهاته وآالمه .وفي سبيل ذلك استعان الشاعر بكلمات متنوعة ومتعددة منها ما
يتصل باإلنسان من؛ حيث خلقه وعالقاته الحياتية .ومنها ما له عالقة بالمحيط الذي يعيش فيه
كالحيوانات والشجر والجبال وغير ذلك.
موضوع بحثي ألفاظ الطبيعة في ديوان "هي أمي" للشاعر عبد الرحمن العشماوي دراسة داللية.
هذا النوع من األشعار مرصع بأحزان الشاعر لفراق أمه ،واألسى الذي سلب منه سعادته وعكر
حياته .وبهذا الصدد سأعمل على بيان معاني ودالالت أهم األلفاظ المنوعة والمبعثرة في ثنايا الديوان.
كل بحسب السياق الذي ورد فيه ،والغرض الرئيس الذي من أجله أتـى بها الشاعر في قصائده .فما
ٌّ
هي الحقول التي كان لها ذكر وفير في الديوان؟ وما الدالالت أو الداللة التي ركز عليها الشاعر
أهي الحزن أم السعادة؟
انتقيت هذا الموضوع تحديدا ألنني أردت استكشاف خصائص الدراسة الداللية المعروفة
بصعوبتها بين األوساط الطالبية .ومن جهة أخرى رغبت في إظهار ما يخلفه فراق األم من لوعة
وأسى .في حين تتجلى أهمية هذا النوع من البحوث ،في تعداد جملة من األلفاظ المستعملة
أ

مقدمة
وغير المستعملة بكثرة على وجه الخصوص في األوساط العلمية .مع بيان معانيها ودالالتها المتنوعة
الحقيقية منها وغير الحقيقية تماشيا ورغبات المؤلف.
افتتحت هذا البحث المتواضع بمدخل يتناول مفهوم الطبيعة الساكنة والمتحركة؛ وأهم نقاط
التغيير في توظيف مفرداتها من العصر الجاهلي إلى عصرنا الراهن.
ثم الفصل األول الذي يحمل عنوان ألفاظ الموجودات واألحداث ،وينقسم بدوره إلى مبحث أول
تناول الموجودات الحية من إنسان وحيوان والموجودات غير الحية كالشجر والماء واليابسة .ومبحث
ثان تطرقت فيه إلى مشاعر اإلنسان من حزن وسعادة؛ باإلضافة إلى ما يتعلق بالتدوين من أدوات
وأفكار ثم إنتاج.
يليه الفصل الثاني الذي اختص بألفاظ المعاني المجردة وضم مبحثين .تعلق المبحث األول
بالعقيدة وتطرقت فيه إلى دراسة دالالت بعض ألفاظ الدين اإلسالمي الحنيف وصفات خاصة بالله
عز وجل .واشتمل هذا المبحث أيضا على مفردات دالة على الفوز بالجنة .أما الجزء اآلخر من هذا
الفصل فكان للزمكانية واأللوان ،وقد ركزت فيه على الكلمات التي تشير إلى أوقات محدودة وأماكن
لها صلة بحياة الشاعر وألوان معينة.
المنهج المناسب لهذا النوع من الدراسة هو المنهج التكاملي القائم على التحليل والوصف
المفضي إلى معاني الكلمات؛ مع االعتماد على اإلحصاء لضبط نسبة تكرار المفردات في الديوان.
ومن أهم المراجع التي استقيت منها المادة العلمية في بحثي هذا ما يلي:
 المعجم الوسيط والوجيز اللذان صد ار عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
 معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية لمؤلفه حازم علي كمال الدين.

ب

مقدمة
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمؤلفه أحمد الفيومي.
من بين المراجع الهامة التي ألفت في مجال الداللة ،والمعينة للطالب أو الباحث على استيعاب
هذا النوع من الدراسة ما يلي:
 علم الداللة ألحمد مختار عمر.
 الداللة والنحو لصالح الدين صالح حسنين.
أما الرسائل التي ساعدتني كثي ار في إنجاز مذكرتي هذه؛ وأمدتني بطرق مختلفة في تناول
األلفاظ وتقسيمها إلى مجموعات فهي كثيرة من بينها:
 فايز رسمي الشوامرة ،ألفاظ البيئة الطبيعية في شعر إيليا أبي ماضي دراسة داللية،
رسالة ماجيستر منشورة ،جامعة الخليل :فلسطين.7002 ،
 هيفاء عبد الحميد كلنتن ،نظرية الحقول الداللية دراسة تطبيقية في المخصص البن
سيده ،رسالة دكتوراه منشورة ،جامعة أم القرى :المملكة العربية السعودية.7001 ،
العائق الوحيد الذي واجهني تمثل في غموض دالالت بعض األلفاظ أحيانا وتعسر ضبط
معناها أحيانا أخرى نظ ار لتعدد اإليحاءات التي تنتج من السياق .وفي األخير أتقدم بجزيل الشكر
لألستاذ المشرف عيسى شاغة ،وكل من ساندني في إنجاز بحثي.

ج

مدخل

مدخل
إن االهتمام بالطبيعة ليس باألمر الحديث بل هو موجود منذ القدم .فالشعراء أجمعون تغنوا
ويتغنون في قصائدهم بالطبيعة الخالبة ،ويعددون مظاهرها وتجلياتها وسحرها .األمر الذي ال يدل
إال على شيء واحد ووحيد ،وهو عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته الفائقة التي يعجز البشر عن
مضاهاتها فتبارك الله أحسن الخالقين.
مفهوم (الطبيعة) يتباين من مجال معرفي إلى آخر ولهذا استقيت تعريفا أرى أنه شامل
لمتضمنات الطبيعة والذي يقول ...« :القدرة على النمو الكامنة في كل األشياء ،أي القوة الحاضرة
حضو ار كليا ،حضو ار شموليا ،وهي قدرة مسيطرة يجد اإلنسان نفسه داخلها دوما .فالسماء واألرض
والكواكب والحيوانات وكل األضداد والمفارقات واإلنسان نفسه كلها توجد ضمن الطبيعة».

()1

هذا المفهوم يبين لنا أن وراء هذا التميز والتفرد في الخلق ،قوة عظيمة تسهم في وجود الكائن
وتطوره ونموه؛ بحيث ال يمكن ألحد أن يحاكيها أو يفرض عليها سلطته .وقد ذكر لنا هذا التعريف
العناصر التي تشتمل عليها الطبيعة؛ أو بصيغة أخرى مكونات الطبيعة وهي :بنو البشر ،الحيوانات،
النباتات ،مختلف التشكالت الصخرية من :جبال وهضاب .باإلضافة إلى أكثر األشياء التي تظهر
فيها عظمة الله عز وجل وهي :السماء ،والكواكب ،والشمس ،والقمر...
توظيف الطبيعة يختلف من عصر إلى آخر ومن شاعر إلى آخر ،بحسب الظروف والعوامل
التي فعلت فعلها في المبدع .وكل فترة من الفترات التي عاشها اإلنسان بين هذه العصور متغيرة،
فبيئة غرقت في البداوة وبيئة نالت حظا وفي ار من العلم والحضارة وما إلى ذلك .ونحن سنتعرض إلى
توظيف الطبيعة في كل عصر من العصور ،مع ذكر الظواهر التي نالت االهتمام األكبر.

()1

محمد سبيال ،الطبيعة والثقافة ،دار توبقال :المغرب ،ط ،1991 ،1ص7
5

مدخل
-1العصر الجاهلي :عاشت العرب في بيئة قاحلة وعرة الدروب ،ولم تكن لديهم صناعة أو معرفة.
لكن بالرغم من ذلك اآلثار المتبقية في أماكن كثيرة من البالد العربية ،تبين وتدل خير دليل على أن
العرب قد عرفت ازدها ار فكريا انعكس في قول الشعر والخطابة والحكمة .ولكن هذا العلم الضئيل لم
ُيدون كي ُيحفظ ،بل كان ُيحفظ في القلوب عن طريق الرواية الشفوية.

()1

كانت هيكلة القصيدة الجاهلية تُستهل ببكاء على األطالل وصورة المرأة المحبوبة ،ومن ثم
وصف بعض المناظر الطبيعية من رياح وأمطار وبرق .ونجد أيضا الحيوانات كالفرس والناقة مع
ذكر مغامرات الصيد.

()2

-2العصر اإلسالمي :لما جاء اإلسالم هذب النفوس وغير المعتقدات وتفكير اإلنسان العربي بالدرجة
األولى .وانتفت بعض العادات القبلية كالعصبية والثأر ...وأصبح الشيء المهم تربية األفراد تربية
دينية وخلقية واجتماعية .مع االنصراف إلى طاعة الخالق واإلسهام في إصالح البشرية.

()3

أما القصيدة فلم يختلف بناؤها عما سبقها إال في استبدال المعاني المبتذلة بمعان راقية أخالقية.
ونجد فيها حديثا عن بعض المناظر الصحراوية والناقة أيضا .والمالحظ أن الناقة لعبت دو ار هاما
في حياة العرب قبل اإلسالم ،وما زالت كذلك حتى بعد مجيء اإلسالم ،فهي أنيسة اإلنسان وحاملة
أسفاره وبها يرتزق.

()4

-3العصر األموي :لم يختلف مؤلفو القصائد عما ألفه أسالفهم .فنجدهم يستهلون قصائدهم ببكاء

( )1ينظر :أحمد فالق عروات ،تطور شعر الطبيعة بين الجاهلية واإلسالم ،ديوان المطبوعات الجامعية :الج ازئر،
د.ط ،1991 ،ص19-17
( )2ينظر :المرجع نفسه ،ص93،11،39
( )3ينظر :نفسه ،ص22-23
( )1ينظر :نفسه ،ص73-77
6

مدخل
على األطالل مع ذكر المحبوبة ،وبعدها الولوج مباشرة إلى الغرض الرئيس من تأليف القصيدة.
فتناولوا الطبيعة بالحديث عن األمطار والرياح ومدح الناقة .والجديد الذي ضمنه األخطل في شعره
هو وصف السفينة وهي تتصارع وأمواج البحر قبل بلوغها اليابسة .أما الفرزدق فقد كان يسترسل في
وصف الناقة ومعاناتها في الصحراء القاحلة من أجل إيجاد ماء تروي به عطشها .باإلضافة إلى
وصف القصر قصد االستيالء على مكان موموق لدى الحاكم.

()1

الطبيعة والحيوان في الشعر األموي كانت رم از لإلشارة إلى سلوكات معينة كالشعور باألسر
والتوجس الدائم ،كما كانت تُستخدم كثي ار ألفاظ الموت والهجر والشعور بالخوف والفزع؛ أما الماء
فكان رم از لعدم االرتواء وسد الحاجة.

()2

-4العصر العباسي :لقد انفتح العرب على شعوب أخرى أمثال الفرس واليونان .وشهدوا ترفا فكريا
وماديا وزادت نسبة الحرية إلى درجة السخرية من الحاكم علنا ودون أي اعتبار .وبلغ الفساد ما لم
يبلغه في العصور األولى؛ حيث استُبدلت المرأة بالجارية واندثرت األخالق والحشمة ،وابتعد الناس
عن دين اإلسالم.

()3

بالمقابل زادت حرية الفكر وااللتقاء بين مختلف المذاهب ،فنتج عند العرب علم غزير وعملوا
على صبغ أعمالهم بصبغة الحضارة التي سادت أنذاك.

()4

أما أشعارهم في الطبيعة فكانت امتدادا

لما ُوصف قديما من بعير وناقة ومشاهد طبيعية .وجديد أبي نواس هو وصف الخمرة التي

( )1ينظر :أحمد فالق عروات ،تطور شعر الطبيعة بين الجاهلية واإلسالم ،ص92-88

( )2ينظر :ثناء أنس الوجود ،تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر األموي ،مكتبة لبنان :بيروت ،ط ،1998 ،1ص2
()3

ينظر :عروة عمر ،الشعر العباسي وأبرز اتجاهاته وأعالمه دروس ،ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر ،د.ط،

 ،2717ص17،32،27

( )1ينظر :المرجع نفسه ،ص11
7

مدخل
كان يعطيها أوصاف المرأة حين يتغزل بها.
ولمعان برقها وهطول أمطارها.

()2

()1

أما أبو تمام فكان شديد االهتمام بالطبيعة من رعدها

في حين كان البحتري مولعا بوصف القصور والمباني الضخمة

مثل الديوان الذي نظمه في وصف إيوان كسرى.

()3

-5عصر المماليك :أصبح الشعر في هذه الفترة تعبي ار عن معاناة الناس بلغة بسيطة ،ألن العصر
شهد إبادة كل من يعارض أو تكون له مكانة محترمة بين الورى .وانعكست هذه الحالة في كتابات
الشعراء التي أصبحت جافة وغاب عنها اإلبداع.

()4

أتى الشعراء على معظم مظاهر الطبيعة فتغنوا بالسماء والتراب واألنهار والزهر والثمار،
والقصور والديار والربيع وما إلى ذلك .واهتموا اهتماما بالغا بوصف المباني واآلثار والحواضر
والمتفرجات ،أي مالوا إلى البيئة المصطنعة .أما الحيوانات فقد أصبح االهتمام بها ناد ار إال ما يخدم
اإلنسان كالفرس .وهذه األخيرة ما زالت مهيمنة على مكانها الكبير عند الناس من العصر الجاهلي
حتى عصر المماليك.

()5

عرفت العرب هذه الفترة حروبا ضارية مع البلدان المجاورة ،فوصف الشعراء هذه المالحم
تصوي ار دقيقا بدءا بالعدة والعتاد انتهاء بتدمير المباني وقتل الخصوم .كما شهدت القاهرة كوارثا
طبيعية من تسجيل لمرض الطاعون وحرائق أتت على الدكاكين.

()6

( )1ينظر :المرجع السابق ،ص139
()2

ينظر :المرجع نفسه ،ص178

()3

ينظر :نفسه ،ص222

()1

ينظر :خالد إبراهيم يوسف ،الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان ،دار النهضة العربية:

بيروت ،ط ،2773 ،1ص191-193
()2

ينظر :المرجع نفسه ،ص213-271

()9

ينظر :نفسه ،ص223-221
8

مدخل
-6العصر الحديث :الشعر في العصر الحديث اتخذ اتجاهات مختلفة ومع ذلك فإن الطبيعة نجدها
حاضرة عند كل شاعر من شعراء هذه االتجاهات .فمثال :عند اإلحيائيين أو شعراء البعث أمثال
محمود سامي البارودي وأحمد شوقي نالت الطبيعة من أشعارهم نصيبا وافرا .فالبارودي وصف
الحصان والمعارك وأدوات الحضارة والطيور والغابات ...وكان ولعه بالريف كبيرا )1( .وهو نفس
الشيء نجده عند أحمد شوقي لكن الجديد الذي أتى به خص به الحيوان.
قديما كان الشعراء يصفون الحيوانات وصفا فيزيولوجيا ويتوقفون عند هذا الحد ،أما شوقي فقد
جعله مثال يؤخذ به لالعتبار والنصح ويسرد على ألسنتها قصصا .ومن هذه الحيوانات (الثور) الذي
ضحى بأخويه في سبيل أن ينجو بنفسه من أنياب األسد اللئيم لغبائه وحمقه .إال أن األسد في األخير
أكلهم جميعا فكما يقول المثل :كما تدين تُدان .وبعض هذه القصص يسودها الطابع الخرافي.

()2

يمكن أن نستخلص من كل هذه الوقفات التي مررنا بها أن اإلنسان وليد الطبيعة ،يتغنى بها
ويسعى إلى إبراز جمالها وتأثيرها في نفسيته .وال يختلف الشعراء فيما بينهم حول دراسة مظاهر
الطبيعة خاصة الصامتة منها على غرار :الليل والبرق واألشجار ،والمتحركة على غرار :الطيور
والفرس وغير ذلك .ومع تطور اإلنسان تطورت البيئة فظهرت إنجازات راقت الشعراء فضمنوها
قصائدهم كالقصور والمباني العظيمة والسفن...

()1

ينظر :صالح الدين محمد عبد التواب ،مدارس الشعر العربي في العصر الحديث ،دار الكتب الحديثة :القاهرة،

د.ط ،2772 ،ص22،21

( )2ينظر :المرجع نفسه ،ص93
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ألفاظ الموجودات واألحداث

الفصل األول

تمهيد
إن اإلنسان ابن الطبيعة منها يستقي أفكاره وكتاباته وإليها يلجأ ،وهذه الصلة غريزة فطرية فيه
ال يمكن أن تمحوها العصور أو تغيرها مقتضيات الحضارة والتكنولوجيا الحديثة .فاإلنسان العادي
ينظر إلى المطر وإلى الجبال على أساس أنها أشياء أودعها الله في هذه الدنيا ،وتخضع لسيطرته
وأوامره .في حين الشاعر يستنطق هذه المظاهر ويضعها في منزلة اإلنسان ،يتحاور معها؛ ويكتشف
أسرارها؛ وينقل إليها خلجاته .فتنعكس في أشعاره بأبهى حلة فتزينه وتبث فيه روح الحياة.
منذ القدم كان الشاعر يقرن اإلنسان مع هذه المظاهر في قصائده وبقيت هذه العادة راسخة
إلى زمننا هذا .ويتجلى ذلك في ديوان "هي أمي" للشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي ( )الذي أنشد
مجموعة قصائد يتفجع فيها على أمه المرحومة .فذكر خصالها الرفيعة ومختلف المحطات التي مر
بها في حياته .وفي هذا الفصل سأتطرق بالدراسة إلى أكبر حقل تحدث عنه الشاعر في ديوانه وهو
حقل اإلنسان الذي تتناثر ألفاظه في كل الديوان من؛ حيث تركيبته الفيزيولوجية ،وعالقاته الحياتية
خيرن لم
وأحاسيسه وإبداعه الفكري .باإلضافة إلى األلفاظ الخاصة بالشجر والحيوانات ،وهذان األ ا
يتوات ار في الديوان إال بنسبة ضئيلة جدا .ومفردات أخرى مثل :األلفاظ المعبرة عن الماء واليابسة.

( )ينظر :التعريف بالشاعر وديوانه في الملحق ،ص341
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الفصل األول
المبحث األول :ألفاظ الموجودات
-1ألفاظ الموجودات الحية
-1-1األ لفاظ الدالة لى انإناا
-1-1-1األ لفاظ الدالة لى تركيبة انإناا

أول ما ُيبث في اإلنسان عند خلقه هي :الروح أو النفس وهما بنفس المعنى ،وقد اشتمل الديوان
على هاتين اللفظتين(" .الروح) هو الدم ولهذا تنقطع الحياة بنزفه وصالح البدن وفساده بصالح هذا
(الروح) وفساده )1( ".هذا المفهوم ربط الروح بالدم الذي يجري في عروق كل إنسان ،وبدونه ال يستطيع
العيش دقيقة أخرى .وقد تواترت هذه اللفظة  1مرات في الديوان ،مرة بصيغة الجمع أرواح ومرتين
بصيغة المفرد روح.
قال الشاعر:

()2

()3

ر م رض ــــــــــــ ُترقــ هَ
وح رها رو را ـربار رهـــــــــــا
ـــــــــد ُا ُق ر
ر

اق َحيـــــــــــــ ر ر راقرـــــــــــــرنا أرَي
ُكَّنـــــــــــــا َـــــ را َا

إن أعز ما يملكه اإلنسان روحه وال ُي ِقدم على التضحية بها إال في سبيل تحقيق شيء غال
على قلبه .األم حين فارقها زوجها تحملت عبء مسؤولية الحياة لوحدها .فضحت بالنفس والنفيس

( )3أحمد الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،تح :عبد العظيم الشناوي ،دار المعارف :القاهرة ،ط،2
د.ت ،ص242
( )2ديوان هي أمي :ص22
( )1المصدر نفسه ،ص12
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الفصل األول

في سبيل رعاية أوالدها وتوفير جو من السعادة واالستقرار داخل األسرة.
أما النفس فقد ُذكرت بنسبة أكبر من الروح؛ إذ تكررت في  32موضعا.
المفرد والجمع .وتُعرف األولى أي النفس بأنها :الروح.
قال الشاعر:

()1

وجاءت بصيغة

()2

()3

حُىــــــــــــــــــــص أ َ
الصــــــــــ رفا ر ُ رو ر َة
رلي ُ َو َي َّ
ُ
َّ

َ
ــــــها
رَإ رذا رـ رح رنفاــــــــي را رَــــــــ أرو رـار ــ ر

َ
ال رت َّوج
رورت راا ر لــــــــــــــــــ ُ رنفاي ُ ــــــــــــــــــ ر ر

َ
رـار رهــــــــــا
رلــ َّ
ــــــــمــــــــــا رأقرت ر ه رص األرنيــــــــــ َ أ ر

حين استخدم الشاعر لفظة نفسي كان يتحدث عن ذاته ،ألنه في وضع بين الحقيقة والخيال.
فنجده يحلم ويستذكر أيامه المليحة التي قضاها في كنف أمه مما ُيشعره بالطمأنينة .وفجأة يصحو
من هذا الحلم الجميل ويجد نفسه في واقعه المر القاسي ،الذي يشع عذابا وتحس ار لفقدان أمه الحبيبة.
ضمن قصائده مجموعة من األعضاء نستهلها من الرأس وصوال إلى األنامل .العامة
ثم نجده َّ
من الناس تقول راس وتُ ِ
اس اإلنسان مصدر تفكيره وأساس حركته توحي
عرفه على النحو اآلتي" :ر ُ
إليه بالفعل أم ار ونهيا )4( "...فرأس اإلنسان مركز جسمه وهو الذي يحوي الدماغ الذي يتحكم في كل
عضو من أعضائه .باإلضافة إلى أنه يستطيع الشخص بواسطته التخمين والتفكير .وردت اللفظة

( )3المصدر السابق ،ص42 ،42 ،43 ،13 ،13 ،13 ،14 ،11 ،31

( )2ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية :القاهرة ،ط ،2004 ،4ص340
( )1ديوان هي أمي :ص13
( )4عبد المنعم سيد عبد المتعال ،معجم األلفاظ العامية ذات الحقيقة واألصول العربية ،مكتبة الخانجي :مصر ،ط،2
د.ت ،ص223
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الفصل األول
في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()1

س رــــــــىَيــــــــ َل......
رورقر ـــــــ ُ الـــــــَّأر ر
رو رو رضـــــ ُ َو ر ــــــ راد رة َطيــــــ لَ رح َب ريبــــــــــ َة ر ىـــــــــ َبي؟!
بما أن الرأس هو األساس في جسم اإلنسان فالحفاظ عليه أمر واجب .والشاعر لم يهمل هذه
العادة فحتى بعد وفاة أمه أراد أن يقدم لها خدمة شريفة للمرة األخيرة ،وهي توسيد رأسها قصد حمايته.
ويعرف بأنه" :ما فوق الصدغ من يمين الجبهة أو شمالها ،وهما جبينان.
يلي الرأس الجبين ُ
(ج) أجبن وأجبنة )2( ".فالجبين هو ذلك الجزء الذي يأتي أسفل شع ِر اإلنسان من مقدمة الرأس .وهذه
المفردة مشتركة بين اللغات السامية لكن ال تحمل معنى واحدا.

()3

وظف الشاعر هذه اللفظة في

موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()4

مـــــــــا ل رادت رتمرنـــــــح َني ُرـــــــ رة رتق َبيـــــــ َل ج َبي َ ال ط َ
ف
ر
ُ
ر
ر
ر
ر

( )3ديوان هي أمي :ص34
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،دار التحرير للطبع والنشر :جمهورية مصر العربية ،د.ط ،3333 ،ص32
( )1ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،مكتبة اآلداب :القاهرة ،ط،3
 ،2003ص332
( )4ديوان هي أمي :ص 34
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()1

َلي َ رت ق َبيـ َ
الن َب ي َ ُم رصــــــــــهَب َحـــــا
ــــل ر

َ
ـــــــــــــــــاـــــــــَيا؟ رو ُم رم َهاـــــــــ َحا أرل رتار رها؟
رو ُم رمــ
ه

يكن الشاعر ألمه احتراما وتقدي ار كبيرين ،فمن شدة تعلقه بها ِ
ُّ
يقبل جبينها أثناء استيقاظه في
الصباح ،وعند حلول الظالم وانصرافه إلى النوم مساء .وهذا األمر يدل داللة واضحة على المكانة
الكبيرة لألم في قلب ابنها ،الذي لم ينس فضلها عليه يوما.
يحوي الرأس أعضاء كثيرة وفيه توجد الذاكرة .وهذه اللفظة هي األخرى أتى بها الشاعر في
ديوانه وتعني" :قدرة النفس على االحتفاظ بالتجارب السابقة واستعادتها )2( ".للذاكرة دور عظيم في
حياة اإلنسان فهي التي تجعله على تواصل مع ما فاته من أمور؛ وما صادفه من حوادث سواء في
زمن قريب أو بعيد .وردت هذه اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()3

الصــــــا َي ُتـــــــــــــــنـــــــــــــــــ هَ
ـــــــــــــدُد رها
َحهَب رها َّ
ر
روب ُ

َ
َ
ــــــــرَتــــــــــي
ه ري رم ُتــــــــــ َ ُ
يد َرلــ َّ
ــــــــي رذاكــــــــــــ ر

كأن الشاعر فاقد لذاكرته ونسي كل من حوله ،واألم الحنون بدورها تسهر على إعادتها له
ط ذاكرته وتتجدد
وتذكيره ِب ُه ِوَّيِت ِه ومن يكون .وفي سبيل ذلك تستعمل حبها وحنانها تجاه ابنها ،فتن ُش ُ
من حين إلى آخر.

( )3المصدر السابق ،ص11
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص242
( )1ديوان هي أمي :ص41
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الفصل األول

يوجد عضوان صغيران على جانبي الرأس لكن مهمتهما كبيرة وهما األذنان اللذان بواسطتهما
ويعرف األخير بأنه" :قوة في األذن بها تُدرك األصوات )1( "...فالسمع حاسة عند اإلنسان
يتم السمعُ .
والحيوان تُميَّز بها مختلف أصوات الطبيعة من :زقزقة العصافير؛ وخرير المياه؛ وأصوات الدواب؛
وصراخ الصبي .وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

َ
َ
َ
َ
الب رصر
أرلرقاك؟ أُا َبـــــــــــ ُ منـــــــــــ ر م ي رو ر

ر د ُك ن ُ أُ ـــــــــ َر ُ رنح رو رمن َللَرنـــــــــــــــــــا لَ ر ي

عانى الشاعر كثي ار من فقدان أمه ،وها هو ذا ُيقبل إلى المنزل العائلي كعادته على أمل أن
يلتقي بها .يراها ويسمعها مثلما كان بفعل في األيام الخوالي.
كثي ار ما اقترنت لفظتا سمع وبصر في القرآن الكريم وغالبا ما أتت هذه األخيرة بصيغة الجمع
السمع والبصر والُفؤاد ُك ُّل أُولِئك كان عن ُه مسُئوًال ﴾[اإلسراء :من اآلية .]11
أبصار .قال تعالىِ ﴿:إ َّن َّ
استوحى الشاعر هذا االتصال الوثيق بين لفظتي سمع وبصر وضمنه في ديوانه فأدرجهما معا.
والبصر هو العين نفسها.
قال الشاعر:

()3

وردت هذه اللفظة في موضع واحد من الديوان.

()4

َ
َ
َ
َ
الب رصر
أرلرقاك؟ أُا َبـــــــــــ ُ منـــــــــــ ر م ي رو ر

ر د ُك ن ُ أُ ـــــــــ َر ُ رنح رو رمن َلَلرنـــــــــــــــــــا لَ ر ي

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص443
( )2ديوان هي أمي :ص13
( )1ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص10
( )4ديوان هي أمي :ص13
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الفصل األول

بفضل هذه الحاسة يستطيع الشاعر رؤية أمه في حياتها ،ونجده يرغب في رؤيتها مجددا ومرة
ثانية وثانية .استخدم المبدع مرادفين للفظة البصر وهما:
 العين وهي" :عضو اإلبصار لإلنسان وغيره من الحيوان(...ج) أعين ،وعيون )1( ".العين كلمةعربية أصيلة ومشتركة بين اللغات السامية )2( .وقد وردت هذه اللفظة في  1مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

( )3

()4

الن َعيـــــــــــــــــل رأقرت ُي رلي َني رو َ
رح َّتـــــــــــــــــ َّ
اج َما
ُ

ريب َ ي رم َ ي رل َّمـــا رأقرَ ردم َ ي ان ره رمــــــــــــــــــر

العين في هذا الموضع أبصرت –وهي الوظيفة المنوطة بها -النخيل كئيبا يشاركها حزنها
ويبكي معها على سبيل االستعارة.
وقال أيضا:

()5

راـــ َّتــــــــــــ ُلُيــــــــــــو ُ هَ
الر ــــــــــــ َ رتر ُــــُد رها

رو رحريــــ ُاتــــــــــــــــــــــ ر الــــدنريــــا؟ رل رهــــا ُــــــــــ روَّق

لفظة عين في هذا البيت جاءت بصيغة الجمع عيون لكن هذه المرة لم تُطلق على شيء
حقيقي وإنما اقترنت بالريح .شبه الشاعر الحياة الدنيا ومختلف المحطات التي يقف عندها اإلنسان
في مراحل مختلفة من عمره بألبوم من صور ،والريح كشخص يملك عينان يقوم بتتبع تلك المراحل

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص143
( )2ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص234
( )1ديوان هي أمي :ص44 ،11 ،23 ،33
( )4المصدر نفسه ،ص10
( )2نفسه ،ص40
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ومالحظتها.

 الناظر :مرادف للعين والبصر على حد سواء )1( .وردت اللفظة في موضعين من الديوان.قال الشاعر:

()2

()3

َ
َ
ـــــــــوق
ـــــــــــي رناغررَّ ؟ َو راي َر ُـ رورقَت رها الصــ ر

ط َاق رت ر ـــ ََّـــــــــــــرى
الم ر
رل َّما رو رـــــــــــــــــى ُ َرل ر

لما بلغ الشاعر المطار لم يخطر في خلده أي شيء؛ وفجأة حضرت بباله أمه وحن إليها
وأصبح يراها بين عينيه فقط .فالذكريات تتوارد على البال في كل زمان ومكان.
أسرف الشاعر في ِذكر ما يتعلق بالعين من:
()4
ويقال أيضا:
 مقلة :يوجد اختالف في مفهوم هذه اللفظةُ .يقال" :المقلة :العين كلها( .ج) ُمقل)"ُ

ان غرفة شحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها"...
"(...المقلة) ِوز ُ

()5

جعل التعريف األول المقلة

مرادفة للعين ،في حين التعريف الثاني حصرها في شحمة العين فقط وليست العين ككل .وردت
اللفظة في موضعين من الديوان.

( )3ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،دار الحديث :القاهرة ،د.ط ،2003 ،ص3121
( )2ديوان هي أمي :ص13
( )1المصدر نفسه ،ص10
( )4مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط333 ،
( )2أحمد الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ص233
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()1

رلص رنــــــــــــــــــــــــماــ ا ر ا َي َغــــــــــــهىَــ َ
ــــــــــي
ر
ر
وقال أيضا:

َ
َ
الح َانريي
ــــــــــــمقــــــــــــــرىة ر
َ ــــــــــــــرن رــ ر
ــــــــــــرات الــ ُ

()2

َ ــــ ـمردمـ ـ َمـــــــــــــــــــ ـ مــــــقرى َتـــي البــــــــ َ
ـاكريـــي
ر
ُ
ُ

أرق ـــــى ُت رهــــــــــا َـــــي َّ
الىيــــــــــــ َ
وجــــــــــ َة
ـــل رمم ُل ر
ر

يشكو الشاعر من الفراق .فاألم بمجرد أن تنظر إلى وجه ابنها تغرس األمان في قلبه وتقلب
موازينه من سيئة إلى حسنة .لكن بعد أن رحلت عنه أصبحت العيون دائمة البكاء والشكوى من
الحالة البائسة التي أضحت عليها .داعية الله أن يخمد الحزن الذي حل بها.
 الجفن :اللحمة التي تغطي بؤبؤ العين وما تشتمل عليه )3( .وردت اللفظة في موضعين من الديوان.قال الشاعر:

()4

رتــــــــــــــرك َت َني ركــ َ
ـــــل
ر
ر
ـــــوا ــــــــــــــف ر ـــــــو ر رتـــــــــ ه
وقال أيضا:

جــــــــــــفُني يــــــــــــ ـ رت َ ــــــــــــي َم األر َــــــــــــ َّ ا َ
ر
ر
ُر

()5

و َ
الد َ َ
الىي رلـــــــــــــور ُ ــــَّنـــــــــــــ ُة َّ
التـــــــــــــي
ر

َ
َ
المرقـــر
ُكــــــــــــــــــترب رل ر ــــــــــــــــــا ر ر
النف ُ ربررك رو ر

( )3ديوان هي أمي :ص22
( )2المصدر نفسه ،ص23
( )1ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص323
( )4ديوان هي أمي :ص33
( )2المصدر نفسه ،ص13
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استعمل الشاعر كلمة جفن وهو يعني إنسانا شاكيا من السقم الذي حل به .أما في البيت
اآلخر فيتجلى حب االبن العظيم لألم وعدم استعداده لالستغناء عنها .فهو يرغب أن تبقى بجانبه
حتى بعد وفاتها ،وعبَّر عن هذا بعبارة (لكان الجفن قبرك) أي :يحفظها فيه ويضمن البقاء بقربها.
 نظرات :جمع ،والنظرة تعني اللمحة )1( .فالنظرة عدم إطالة الرؤية إلى شيء ما وكأننا نخطفمشاهدا في زمن قصير جدا .وردت اللفظة في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()2

()3

الن رـــــــــــر َ
ات الح َانيــــــــــ َة َجر َ
مــــــــــا رلــــــــــــ رادت رتم راـــــــــــ ُ َو َّ
احــــــــــي
ر ر
ر
ر
ر
ُشبهت النظرات بشيء محسوس يمكن تلمسه في الواقع .فنظرات األم هي الدواء لكل داء أيا
كان نوعه ،وهذا بفعل حبها وحنانها واهتمامها الهائل بابنها.
الهدب ُة وتعني" :شعر أشفار العين( ...ج) أهداب" ( )4جاءت هذه اللفظة في
 أهداب :جمع مفرده ُموضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()5

َي رحرنـــــ رالـــــا ال ُف ر َاد رَُّبـــــم ُت ُحـــــــــــــــــــلَني

رو رحــــــــــــ َباـــ ُ الد ُمــــــــــــو ر رل أره ردا َ ــــــــــــي

( )3ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص312
( )2ديوان هي أمي :ص22
( )1المصدر نفسه ،ص31
( )4مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص141
()2

ديوان هي أمي :ص 23
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()1

َ
َ َ
َ
يا َتـــــــــي
رو رلىمـــــــــ ُ أر َّ رحـــــــــب ريبتـــــــــي؟ روأرن ر

َ
ـــــــــــــرَتي؟ رد أرد رم رضــــــــــــــــــــ أره ردار رها
روأرميــ ر

في كال الموضعين استعمال اللفظة كان حقيقيا فعندما يبكي اإلنسان تنزل الدموع من عينيه
وتبلل أشفاره؛ لكن إيقاف البكاء يكون بحبس العين عن االنسياب وليست األهداب .وفي البيت اآلخر
كذلك حين يتوفى اإلنسان ُيغلق عينيه بطريقة تلقائية في غالب األحيان .فالشاعر استعمل األهداب
وهو يقصد العين أو الجفن.
بعد أن فرغ الشاعر من وصف العين وصفا شامال انتقل إلى المساحة التي تحويها وأعضاء
أخرى كالفم واألنف وهي :الوجه.
قال الشاعر:

()2

تكررت هذه المفردة في  1مواضع من الديوان.

()3

()4

غ ـــــــــــــــــــــى ـ رمـــــا َ ـــــ َي رت ـ رن ـه ـ رص رح ـ َّت ـ
روجـــــ ُي ر

رُـــاق رـــــــــــــــــــى َبي رتنهص ال َّىمـــــــــــــــــــــا َ
ر
ر ر
ر

شبهه من شدة سواده بوجه إنسان
يتحدث الشاعر عن الليل والظالم الذي يخيم على العالم ،ف َّ
غاضب مستاء ،رؤيته تُ ِ
شعر بالرعب والذعر.

( )3المصدر السابق ،ص14
( )2ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص3032
( )1ديوان هي أمي :ص11
( )4المصدر نفسه ،ص33
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()1

رورأقريــــــــ ُ َمنــــ َ ريــــــــــ رــد هَ
الر رضــــا رو َُ رضار رهــــا

أَّرن َّاتنه ُ أقري ُ وجهــــــــــــــــــ َ رضـــــــــ َ
اح ََا
ر
ر ر
ر

إن االبتسام يدل على الراحة النفسية واالنشراح؛ والشاعر ربما يريد أن يقول بأن أمه راضية
صوب
عنه وعن أعماله التي يقوم بها حتى بعد وفاتها .أو أنه يتذكر وجهها البريء السعيد أينما َّ
ناظريه.
من خالل الترسيمات التي وضعها الله تعالى في وجه كل إنسان ،يمكن معرفة حالته النفسية.
وهذه األوصاف هي ما ُيسمى بالمالمح )2( .وردت اللفظة في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()3

ــــــــــل َم ر ُجــــــــــــر َحي
ر ــــــــــــىَ رما رذا أررقَ رمــــــــــــــ ر
وقال أيضا:

الرروا َي
ــــر َّ
رنــــــــ ر
ــــقــــــرىــــــــــــــــــت رها َرل َّي ُُــــــضــ ُ

()4

مهما جرنيــــــــــ َمــــــــــ الحيــ َ
ـــاة ُق رضار رهـــــا
ُ
ر ر ر
ر رر

رنُق رصـــــــــــــــ رم رل َم ُ ر ر رح َتــــــــــــي َم رو َد رها

يعبر الشاعر عن الحالة المأساوية التي آل إليها ،حتى مالمح السعادة والسرور انقلبت إلى
حزن وعبوس بسبب فقدان األم .فالمصدر األول وإلهام حياته الذي كان ُيمده بالفرح والسرور غاب

( )3المصدر السابق ،ص13
( )2ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص313
( )1ديوان هي أمي :ص23
( )4المصدر نفسه ،ص12

22

ألفاظ الموجودات واألحداث

الفصل األول
عنه وخلف وراءه كثي ار من األسى.

بعد الحديث عن العين والوجه تطرق الشاعر أيضا إلى عضو آخر ال يقل أهمية عن هذه
األعضاء تمثل في الشفة .وهي..." :الجزء اللحمي الظاهر الذي يستر األسنان وهما شفتان"...

()1

الشفة معروفة بين جميع الناس وهي عضلة تغطي األسنان ولديها دور كبير في عملية النطق .وردت
هذه اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

ُــــــــــــــــل رمــــــــا رت ر ــــــــا ُ رَإ َّ لَــــــــي را رفــــــــ َة

رتد ُلـــــــــــــــــو؟ رورقْ ال ر ـــــــــــــــــو َ ُيرَاـــــــُد رها

الشاعر متيقن بأن الله سميع يجيب الدعاء ،لذا نجده ُيكثر من الدعاء لوالدته بالشفاء بالرغم
من الحالة المرثية والدرجة التقدمة من المرض .فاإلنسان يدعو بقلبه وشفتيه ويرفع يديه إلى السماء،
على أمل أن ُيشفى المريض وُيرفع البالء.
بين الشفتين يوجد تجويف أو فراغ ُيطلق عليه فم أو ثغر ،وهذه األخيرة هي المذكورة في
الديوان .فالثغر يشمل الفم واألسنان على حد سواء )3( .وكلمة ثغر من الكلمات الغريبة التي دخلت
اللغة العربية وهي بمعنى المضحك )4( .وردت في موضع واحد من الديوان.

( )3ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص433
( )2ديوان هي أمي :ص42
( )1ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص33
( )4ينظر :محمد الربعي ،نظام الغريب ،تح :بولس برونله ،المطبعة الهندية :مصر ،ط ،3د.ت ،ص34
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()1

َ َ
ام َة رــــــــــــاــــــــــــــ َ
ــــــــــر
رورتــ ر
ــــــــــن َّمى ُ وا ت راـــ ر

ـــقا َ ـــــي َواألرهــــــــــــ َ
ـــل رواألرـ رحــ َ
ـــاْ
َـــــي لَـــــــ ر

ُيخفي الشاعر لوعته ويكظم غيظه أثناء لقائه باآلخرين؛ يبتسم ويتبادل معهم ألوان الحديث.
مؤشر جيدا يبعث على السير
ا
فاإلنسان كلما رغب أو تظاهر بأن حالته تسير نحو األفضل ،كان ذلك
قدما نحو األمام وترك الماضي الحزين ،ومعاودة عيش الحياة بفرح وسعادة.
داخل الفم يوجد عضو رئيس وأساسي في عملية الكالم ،والشاعر لم ُيهمل هذا العضو المتميز
ويعرف اللسان بأنه" :جسم لحمي مستطيل متحرك،
–أي اللسان -بل ذكره ذك ار متواضعا في ديوانهُ .
يكون في الفم ،ويصلح للتذوق والبلع ،والنطق( .ج) ألسنة ،وألسن ،وُل ُسن )2( ".لِسان معرب عن كلمة
لِشان التي هي في األصل عبرية )3( .وقد وردت في موضعين اثنين من الديوان.
قال الشاعر:

()4

َ
َّ َ
ريىــ َ
ــــاــــــــــــارن ُي رحــــــ َ َاق
ــــو الطــــــبيــــــ ُ لــــــــ ر

ــــواَ أُ ر ــــــــــــهَنُد رهــــــــــــا
ــــول أر ــــــــ ر
رور ــــــــــــُقــــــــــــــــــــ ُ

استعمال اللسان في الموضع السابق يدل على حيرة الطبيب وتردده في إخبار هذا الشخص
بخطورة حالة المريضة .فنجده يراجع نفسه م ار ار وتك ار ار لكن النتيجة بقيت على حالها ولم تتغير.

( )3ديوان هي أمي :ص23
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص324
( )1ينظر :جالل الدين السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،منشورات المكتبة العصرية :بيروت ،د.ط،3331 ،
ج ،3ص232
( )4ديوان هي أمي :ص43
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وقال أيضا:
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()1

ــ َ
ـــــــم ُ لَ راـــــــــا ر را َ ري َتـــــــــي
ر

ـــحَم َتــ َ
يـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ُ َ َ
ـــي ُيررهَدُد رهــــــــــا:
ر
ـــدو ـــــــ ر

أرارقــــــــــــــــ الن ُف َ
راــــــــد رها رج رل َلــــــــــــــــا
وس أ ر

الصب َر أر ر ُد رهــــــــــــا
راــــــــــــــــــــــــد رها َــــــي َّ
روأ ر

رح َّتــــــــــــــــــ

شبه الشاعر القافية بإنسان يملك لسانا يتحدث ويصيح بحكمة مفادها أنه بعد الشدة يأتي الفرج.
فالهموم ال تُنتج سوى الحزن والكآبة ،لكن الصمود في وجه المصائب يمنح صاحبه قوة ومصدر
سعادة جديد.
اللسان لحمة صغيرة ومزاياه كبيرة ،ومن أعظم هذه المزايا خدمة لإلنسان هي إصدار الكالم.
أي :أصوات منتظمة متسلسلة تؤدي إلى اإلفهام .فالصوت هو :ذلك "األثر السمعي الذي تُحدثه
تموجات ناشئة من اهتزاز جسم ما )2( "...أي :ذبذبات تصدر عن أجسام خارجية ،تقرع طبلة األذن
فيتمكن اإلنسان من السماع .وردت اللفظة في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()3

الصــــــــــــوت ال َ
ــــــت ر َّارر َّ
ــــــــــــت رهــــــا ر ر
رن رادي ُ
ُ

طار رهــــــا
ــــادَ؟ رورلــــــص ُترَ ــــــــــــــــــل َرل َّي َُ ر
رنــ ر

( )3المصدر السابق ،ص42
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص223
( )1ديوان هي أمي :ص23
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وقال أيضا:
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()1

َ
ـــــــف رمو َقُد رهـــــــــا
ـــــــومـــــــــة رمـــــــــا رجـــــــــــ َّ
ُمــ ر
أل ُ

َ
الن َم َ
ـــــــــــــدَ
يل ال ر َْ رـــــــــ َ
ي رـــــــوَت رها ر

ينادي الشاعر أمه كعادته وينتظر استجابة منها ،لكن هذه المرة فشلت محاولته حتى أن
الصوت لم يصل إلى المنادى ،ولم يحدث ما كان ُمتوقعا وخاب ظنه .وفي البيت اآلخر نجده يمدح
صوت أمه الذي يمثل منبعا خالصا يفيض باإلحساس الدافئ والعذوبة والرقة.
أي مخلوق في هذه المعمورة إنسانا كان أو حيوانا ال يستطيع العيش من دون دم .وهذا الدم
ُّ
عبارة عن" :سائل أحمر يجري في عروق الحيوان"...؛

()2

بحيث إذا نفذ فني اإلنسان واضمحل من

ود ِم ٌّي )3( ،ولمنزلته
وجه األرض .الدم كلمة عربية فصيحة معروفة بين جميع الناس تُجمع على دماء ُ
الهامة ذكره المبدع في موضع واحد من الديوان هو كاآلتي:
قال الشاعر:

()4

َلـــــــــــــــــــطَّر؟ رو ردــــالَريــــ َّة رح رمرىــــ

اف؟ ُحبـــــــــــــ َ َي رد َمي
ُم
ــــــــــــــــــــــــــاف رلا أ َّ
أ َّ
ُم ُ
ُ

َجرارر رهــــا

إن المودة التي تنشأ بين األم وابنها ال تزول بمجرد فناء األم؛ وإنما تبقى حتى يفارق االبن
المعمورة .لذا أعطاها صورة الدم الذي يسري في جسم اإلنسان وال ينفذ إال إذا فارق الدنيا نهائيا .وبما

( )3المصدر السابق ،ص44
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص233
( )1ينظر :عبد الواحد محمد أديب ،معجم الفصيح من اللهجات العربية وما وافق منها القراءات القرآنية ،مكتبة العبيكان:
الرياض ،ط ،2000 ،3ص333
( )4ديوان هي أمي :ص13
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أن هذا الحب طاهر ونقي شبهه بالعطر الذي تفوح منه رائحة زكية.

تصفية الدم في جسم اإلنسان تمر بمرحلتين ،وفي كل مرة ال بد من االتصال بعضو آخر
يسهم في تسهيل دربه والمتمثل في القلب .هذا األخير "عضو عضلي أجوف يستقبل الدم من األوردة
ويدفعه إلى الشرايين )1( "...ويعتبر أهم قطعة في جسم اإلنسان على اإلطالق؛ إذ يتواجد في الجهة
اليسرى من صدره .وقد ُذكر في  23موضعا من الديوان.
قال الشاعر:

()2

()3

الع رل َ َِ َيــ َ
ــــــــــي رنــــــــــــ
ُلمُر ر

الحريا ُة رك رد رتـــــــــــر
ـــــــــرك ر ر
رلا ر ىـــــــــــ ُ ؟ رــبــ ر

ُمع رت رصـــر

يخاطب الشاعر القلب ويمنحه صفة العقل فنجده يطلب منه التجلد وتمالك نفسه .والتعامل مع
األحداث التي تواجهه في هذه الحياة إيجابية كانت أو سلبية بروية .ألن اإلنسان لو ظل يفكر بقلبه
لما تمكن من تجاوز المحن.
وقال أيضا:

()4

َهـــــي رلول ُة َ
ـــد َك أرا رــــــــــرى
الحررمـــــا َ رو ـــــــ ر
ر ر

وا َن رصـــــار رها
ر ى َبــــــــــــــي؟ ر مرك رمــــــــــــــرى
ُ
اله ُم ُ

تألم الشاعر كثي ار بسبب البعد وفي فترة معينة ،انتفت كل مالمح السعادة ولم يعد للحياة طعم.

()3

مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص321

( )2ديوان هي أمي :ص،40 ،13 ،13 ،12 ،13 ،10 ،23 ،23 ،21 ،21 ،20 ،33 ،33 ،32 ،34 ،31 ،32
42 ،41 ،42
( )1المصدر نفسه ،ص11
( )4نفسه ،ص13
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ويدخله
فمن شدة ما مر به أصبح يحس أن قلبه شيء حار يشب بين الحين واآلخر .مما يعكر مزاجه ُ
في دوامة الحزن والغم.
لم يكتف الشاعر بذكر لفظة قلب وتكرارها في ثنايا الديوان ،بل عمد إلى استبدالها بكلمات
أخرى تدور في فلكها وتحمل معناها وهي:
ويجمع على أفئدة )1( .ذكر الشاعر هذه اللفظة في  1مواضع من
 فؤادُ :يعرف الفؤاد بأنه القلب ُالديوان.

()2

قال الشاعر:

()3

َــــــــــــي رحرن رايــــــا ال ُفــــــــــــ ر َاد رَُّبــــــــــــم ُت ُحلَني

ــــدا َي
رو رحــــــــــــ َبا ُ الــــــد ُمــــــو ر رلــــــ أرهــــــــ ر

ال يبوح اإلنسان بكل ما يحس به بل يعمد إلى إخفاء النصيب األوفر منه في قلبه ،وهذه جرأة
في حد ذاتها .فالشخص الصلب قوي القلب هو من يستطيع أن يحبس آالمه ويعكسها سعادة وصمودا.
وقال أيضا:

()4

الح َه ؟ ركص أررقحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ ُ ر َاد
اح رة ُ
رو ر

ر ــــــــــــىَــــــــــــما رذا رجــــرنحــــ َ لَ َ تــــــــــــــــــــــــ ر َ
اْ
ر

في بعض األحيان يقصد اإلنسان أمكنة كي يروح عن نفسه ويزيل الهموم عن قلبه .لكن

( )3ينظر :الجوهري ،الصحاح ،تح :محمد تامر ،دار الحديث :القاهرة ،د.ط ،2003 ،ص313
( )2ديوان هي أمي :ص12 ،11 ،13 ،24
( )1المصدر نفسه23 ،
( )4نفسه ،ص22

28

ألفاظ الموجودات واألحداث

الفصل األول

الشاعر حدث له عكس ذلك فبعدما كانت "الباحة" مكانا لراحته أصبحت باعثا على األلم.
 صدرُ :يعرف صدر اإلنسان بأنه ..." :الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف؛ وسميالقلب صد ار لحلوله به"...

()1

إذا قلنا صدر اإلنسان فإننا نشير إلى منطقة القلب والرئتين ،إال أنه

أشمل من ذلك فهو يمتد من العنق إلى المعدة وبين هذين االثنين أعضاء متنوعة .وردت اللفظة في
 4مواضع من الديوان وهي بمعنى القلب.
قال الشاعر:

()2

()3

َ
ــــــدَنا
ــــــي َي رـد َقرها ُمــ ُ
رتبنــــــــــــــــــــــــي رلــــــــــ ُ

ــــــــبها؟ مــــــــــا رُاْ ر َ
َ
َ
ــــــــد رها
اـــ ُ
ر
م ُحــــــــــــ ه ر ر

هذا البيت يدل بوضوح على مدى تعلق األم بابنها ودرجة الحب العالية والكبيرة التي تكنها له
في قلبها .فال يمكن ألحد من حوله أن يحبه بشفافية أكثر من الوالدة.
تضمنت القصائد كلمات أخرى ال تقل أهمية عن األلفاظ السابقة كالكف التي تتمثل في :راحة
اليد ُيضاف إليها األصابع )4( .وردت هذه اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()5

مــــــــا لـــــــــــ رادت رتماـــــــــ َومررن َ
وم َت رهـــــــا ره َهمـــــــي
امـــــــ َل ركـــــ َه
ر ُ
ر
ُم ر
ف أُ
ر

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص203
( )2ديوان هي أمي :ص13 ،33 ،32
( )1المصدر نفسه ،ص44
( )4ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص332
( )2ديوان هي أمي :ص31
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يستعمل اإلنسان كفه ألغراض كثيرة ،والشاعر اقتصر على وظيفة واحدة من بين هذه الوظائف
الجمة وهي :لمس األم وجه ابنها بحنان ونعومة .مما يعين على تحسين حالته ولو قليال ،فاالهتمام
يزيد من قوة العالقة بين األشخاص.
الراحة مرادفة للكف وهما بنفس المعنى )1( .وقد وردت في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

َ
اح رتي رهـــــا َّ
النب ُ أرن رهرى َنـــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــي رق ر

طــــــــــــــاْ اق َ
ــــــــــــــد رها
الحرنا َ رو ر
ُ
س ر
ر ر
ركــــــــــــــم ر

تلقى الشاعر حبا كبي ار من أمه كيف ال وهو فلذة كبدها .كما أنه ال يظهر حنان شخص على
شخص آخر ،مثلما يظهر حب األم البنها .فعندما تضمه إلى صدرها أو تمسح دموعه المنسكبة،
تحسسه بمدى أهميته في حياتها وأنه نور أضاء دنياها.
ضد تسمى يدا ،وهي عضو من أعضاء الجسد البشري تمتد من
حين تتصل الكف بالزند والع ُ
أول الكتف إلى األنامل )3( .تستعمل العامة من الناس كلمة يد على أنها الكف وال تقول يدي بل تقول
ِإ ِيدي .بداية كان اإلنسان يقول أِدي ثم أُبدلت الياء مكان الدال وأصبحت ِإيد.
في كل اللغات السامية بما في ذلك العربية.

()4

وكلمة يد موجودة

()5

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص130
( )2ديوان هي أمي :ص41
( )1ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص3011
( )4ينظر :عبد المنعم سيد عبد المتعال ،معجم األلفاظ العامية ذات الحقيقة واألصول العربية ،ص333
( )2ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص430
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وقد وردت في 3مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()1

()2

َ
طَّرر ت ره ـا
َّاق رُي رم ـ َة ر
رك ـارنــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــد ُ

يــــــــــــــــــــــ ُ َ
التر رحــ َ
ُمــــــــــي َوال َب َر َو َّ
ــــــــاْ
ر
ــــــــد أ ه

شبه الشاعر الدار بشيء ُيطرز يدويا لكن بطريقة مميزة ،ألن الشخص المسؤول عن هذه
العملية هي األم .فقد أضافت إليه لمسة سحرية أعجبت اآلخرين وعلقتهم بها .فاإلنسان بأفعاله يكتسح
العالم ويصنع لنفسه مكانة مرموقة ومشرفة ،وال يفرض عليهم محبته واحترامه.
وقال أيضا:

()3

رمـــــــــا رلـــــــــ رادت رتمرن ُح َنـــــــــي ُ ر رــــــــ رة رتق َبيــــــــ َل ري ردي رهـــــــا
في معظم دول الشرق األوسط –على وجه الخصوص -يقوم األبناء بتحية األهل عند العودة
إلى المنزل؛ أو الفراغ من الشغل بتقبيل إحدى اليدين اليمنى أو اليسرى حبا واعترافا لهما بالجميل.
والبيت الشعري ها هنا يبين تأسف الشاعر على فقدان أمه التي كانت مصدر فخره واعت اززه.
آخر ما نختم به من األعضاء األنامل التي هي جزء من اليد .يقول مجمع اللغة العربية في
تعريفها" :األنملة :عقدة اإلصبع...واألُن ُملة المفصل األعلى من اإلصبع الذي في الظفر".

( )3ديوان هي أمي :ص 44 ،13 ،34 ،31
( )2المصدر نفسه ،ص21
( )1نفسه ،ص34
( )4مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص322
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وهذه اللفظة غريبة دخلت اللغة العربية وشاعت في االستعمال.

()1

وردت لفظة أنامل في موضع

واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

ـــــــــــادت رتماـــــــــ َومررن َ
ام َ
وم َت رهـــــــا ره َهمـــــــي
ـــــــل رك َه
رمــــــــا رل ر
ر ُ
ُم ر
ـــــف أ ُ
األم ككل براحتيها وأحضانها وأناملها تعطف على ابنها وتعمل على توفير كل ما يحتاجه.
وغرضها األسمى في هذه الدنيا جعله سعيدا مرتاحا.
-2-1-1األ لفاظ الدالة لى األ رة
تُبنى الحياة على زوجين وأكبر فرد في العائلة هو الجد ،وقد عمد الشاعر إلى ذكره في ديوانه
دون أن يأتي على ذكر الجدة .الجد إما يكون والدا لألب أو والدا لألم )3( .وردت اللفظة في موضع
واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()4

ُمي وبيــــــــــــــــــــ جــــــــــــ هَ
َ
ــــــــد ُكَّنا
ر ر
ر يــــــــــ ر أ ه ر ر

ــــــــــــــر َ
اْ
ــــــــــــــر أُل رفــــــــــــــــة روا َتــ
ر رنررَ رديــ
ر
ر

الجد هو الفرد األكبر في األسرة توقيره واحترامه من مسؤولية كل شخص من األشخاص

( )3ينظر :محمد الربعي ،نظام الغريب ،ص33
( )2ديوان هي أمي :ص31
( )1ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص330
( )4ديوان هي أمي :ص21
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الباقين .وهذا الشخص الجديد الذي انظم إلى األسرة -أي الكنة -لم تتجاوز هذه القاعدة؛ بل سارت
على درب السلف مما وطد العالقة بينهما وجعلها أكثر ثقة ومحبة .وعن الجد تتكون العائلة الصغيرة
الجديدة التي تتفرع إلى:
 األب :هو الوالد )1( .فالكلمة في الوسط األسري تعني رب األسرة ،أو كبير العائلة .وهذه اللفظةمتفق عليها في جميع اللغات السامية وتحمل المعنى نفسه( )2( .بابا) كلمة عامية تعني أبي يستعملها
الطفل الصغير في بداية اكتسابه للغة )3( .وردت هذه اللفظة في  1مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()4

()5

َ
ــــــاوا" رورتن َر روراقَي
حيــــــــــــــــ ر رتد ُلو "ر ــــــــــ ر

يــــــــــــــــــــا أر َ ـــــــــيــل َ
التي ُت رحهَر ُك راـــــــــن َو
ر
ُ

ال شيء ُيسعد األب في هذه الدنيا أكثر من أن ُيرزق بذرية يطيعونه ويحبونه .لكن في هذا
البيت يتبين عكس ذلك فاألب يتحسس من مجرد سماع كلمة (بابا) ألنها تذكره بماضيه الحزين؛
الذي لم يتمكن فيه من قضاء أكبر وقت مع والده المغفور له بإذن الله.
 -األم :الوالدة )6( .وردت هذه الكلمة  20مرة في الديوان )7( .من بينها هذا البيت المأخوذ من صلب

( )3ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص4
( )2ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص11
( )1ينظر :هشام النحاس ،معجم فصاح العامية ،مكتبة لبنان :بيروت ،ط ،3333 ،3ص313
( )4ديوان هي أمي :ص12 ،33
( )2المصدر نفسه ،ص33
( )1ينظر :الخفاجي ،شفاء الغليل في كالم العرب من الدخيل ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط ،3333 ،3ص10
( )3ديوان هي أمي :ص،12 ،14 ،11 ،12 ،13 ،10 ،23 ،23 ،23 ،22 ،24 ،21 ،33 ،33 ،31 ،34 ،31
44 ،41 ،13 ،13
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الديوان.
قال الشاعر:

()1

َهـي رنـبـ الــحـرنـــــا َ والـ ـطـ َ
ف؟ رمـ
ُ ر
ر ر
ر

َ
ُمـــــي َ ـــــرراـــــــــــــ رفـــــة رواقَتـــــ روا َ ؟!
روـــــ ـــــ رد أ ه

َلـي

األم هي الصديقة والرفيقة وهي المؤنسة في الشدة والرخاء ،دائمة التفكير في مصير ابنها.
تعمل دائبة ليل نهار في سبيل تحقيق أمنياته؛ وتسايره في صحته ومرضه في سعادته وشقائه .ومهما
سعى اإلنسان إلى أن يرد فضل أمه عليه ،ال يأتي إال بالقليل القليل.
ِ ِ َّ
الله علي ِه وسَّلم فقال :من أح ُّق
ورد في الحديث الشريف..." :جاء رُجل ِإلى رُسول الله صلى ُ
الن ِ
َّ
ُمك»
ُمك» قال :ثُ َّم من؟ قال« :ثُ َّم أ ُّ
اس ِب ُحس ِن صحابِتي؟ قال« :أُ ُّمك» قال :ثُ َّم من؟ قال« :ثُ َّم أ ُّ
قال :ثُ َّم من؟ قال« :ثُ َّم أُبوك» "

()2

وهذا تحفيز على إعطاء األم أهمية عالية تليق بمكانتها.

َّلقب الشاعر أمه بالحبيبة ونجده يستعمل هذه الكلمة كمرادف للفظة أم .جاء في معجم اللغة
"حب الشيء أو الشخص :اتصف بما يستجلب الود ،صار محبوبا"...
العربية المعاصرةُّ :

()3

هذه

الكلمة معروفة يدرك معناها جميع الناس ،فمحبة الوالدين تختلف عن محبة األخ وتختلف عن محبة
األصدقاء .وردت هذه اللفظة في  33موضعا من الديوان.

()4

( )3المصدر السابق ،ص31

( )2الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج الُقشيري النيسابوري ،صحيح مسلم ،تح :محمد الفاريابي ،دار طيبة للنشر
والتوزيع :الرياض ،ط ،2001 ،3ص3331

( )1أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب :القاهرة ،ط ،2003 ،3مج ،3ص413
( )4ديوان هي أمي :ص41 ،43 ،13 ،13 ،12 ،14 ،21 ،20 ،34 ،31
34
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()1

ر تامرُلوَنــــــي ل ح َبيبــــــــــــــ َ
ــــة رُ َ
اطــــــــ َ
ــــر
ر
ر ر ر

َ
َ
ــــها
َهــ
ــــي التي رن را رع ال ر رفــــــــ ر
ــــاق ريار ــــــــــــــ ر
ر ر

إن الشاعر يرفض سماع أي شيء يسيء إلى أمه ،أو من شأنه أن ُيلحق بها العار ويخدش
حياءها وسمعتها .فهذه المرأة الصبور قضت سنوات من حياتها في خدمة أبنائها ،واحتفظت بأخالقها
وصفاتها الحميدة التي ُجبلت عليها منذ صغرها .فلم تغيرها العادات أو المناخ االجتماعي.
 -الوليد :اسم ُيطلق على الذكر واألنثى على حد سواء.

()2

وردت هذه المفردة في موضع واحد من

الديوان.
قال الشاعر:

()3

ــــــــــد رها رورب ر
ُمنــــــــــــــــــــــــ ُ ا ـ رت ره َّل رولَيــــــــــــــ ُ

رح ردر

ـــــــــــــــــد رها
رلـــــــــــــــــــرى ي َي؟ رورب راقرك ريــ
ُ

الشاعر كان طفال صغي ار حين خطفت المنية أباه ،ومنذ ذلك الحين أخذت األم على عاتقها
مسؤولية تربيته واالعتناء به .فالولد في هذه الفترة بحاجة إلى عناية كبيرة جدا ،وتوفير كل حاجياته
من ألبسة وأغذية وما شابه ذلك .والوالدة بدورها سخرت البنها كل ما يلزمه وضحت في سبيل ذلك.
استُعمل أيضا مرادف الوليد وهو االبن ،لكن يكمن االختالف بينهما في أن اللفظة األخيرة تقع

( )3المصدر السابق ،ص12
( )2ينظر :المطرزي ،المغرب في ترتيب المعرب ،تح :محمود فاخوري ،مكتبة أسامة بن زيد :حلب ،د.ط ،د.ت ،ج،2
ص113
( )1ديوان هي أمي :ص44
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على الذكر دون األنثى.
 1مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()1

وهذه الكلمة هي األخرى مشتركة بين اللغات السامية.

()2

وقد وردت في

()3

()4

َ
اف ا ُن َ رد رح رضر
ـــــــول :رلا أ َّ
ُم ُ
ألر ُـــــــــــــــــــــــــــــ ر

رلا رو ــــــــــــ ر ر ى َبي؟ رما َّات رصــــــــــــــى ُ رك ر راد َتي

إن أقرب شخص إلى قلب األم ابنها ،ويزيد فرحها إذا ناداها أو أطاعها أو قام بمعروف من
هم باالتصال بها
أجلها .والشاعر مؤدب ومطيع ال يترك والدته قلقة بشأنه فبمجرد عودته إلى الديار َّ
كي يريح بالها ويطرد القلق من صدرها.
أما الجد فنجل ابنه بالنسبة له يسمى الحفيد أو الحافد )5( .وقد جاء في ديوان "هي أمي" بصيغة
الجمع أحفاد .وردت هذه اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()6

ـــــــوْ األرح رفــ َ
ـــــــاد واألر رنـــــــــا َ
َم ُــــــــــــــــــُىــ َ
ر

لا را ـ َق ريقــ َ
ــــــــــل رــــــــــــى
ــــــــــاترنا؟ رور ــــــــــــا ُكــ َّ
ر

ربما استعمال كلمة أحفاد تعني في اصطالح الشاعر دعوة هؤالء جميعهم بالرحمة والغفران

( )3ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص32

( )2ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص12
( )1ديوان هي أمي :ص 11 ،12
( )4المصدر نفسه ،ص10
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص323
( )1ديوان هي أمي :ص33
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للوالدة الحبيبة .مما يزيد من أجرها وثوابها بعد موتها ،ألن الغرض األسمى من إكثار النسل هو كثرة
الدعاء للوالدين واألقربين بالرحمة واألجر العظيم من طرف أبنائهم وبناتهم وأحفادهم.
عندما تكبر األسرة وتُرزق بثالثة أبناء أو أكثر تتكون بينهم عالقة وهي عالقة األخوة .والشاعر
لم يهملها بل ذكرها في ديوانه باستعماله لكلمتي أخ وشقيق.
 األخ :وهو" :من جمعك وإياه صلب أو بطن أو هما معا )1( "...أخ كلمة مشتركة بين جميع اللغاتالسامية.

()2

قال الشاعر:

وردت هذه الكلمة في  4مواضع من الديوان.

()3

()4

رلـــــا رقَ ـيـ َـق ـي َ ـي َاـــــــــــــَّد َت ـي رورق رُـــــا َ ـي

رُي و راـــــــــ َق َ
لـــــا أروـــــا ــــــــــــــ َال ؟ أ َ
يقي
ر ر
ر
ر

يساير اإلنسان الصالح أخاه ويبقى بجانبه في السراء والضراء ،في الفرح والقرح وال يتخلى عنه
أبدا .فهو الذي يتقاسم معه ألوان الحياة المختلفة ،ويحس به أكثر من أي شخص آخر.
 -الشقيق :هذا اللفظ المرادف يعني " :األخ من األب واألم( ...ج) أشقاء".

()5

موضعين من الديوان.

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص3
( )2ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص42
( )1ديوان هي أمي :ص33
( )4المصدر نفسه ،الصفحة نفسها
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص433
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()1

رلـــــا رقَ ـيـ َـق ـي َ ـي َاـــــــــــــَّد َت ـي رورق رُـــــا َ ـي

رُي و راـــــــــ َق َ
لـــــا أروـــــا ــــــــــــــ َال ؟ أ َ
يقي
ر ر
ر
ر
رلـــــا راــــــــــ َق ـيـ رـقـــــ َات ـرنـــــا؟ رور ـــــا ُكـــــ َّل ر ـىـــــ

َمــــــ

وْ األرحــــــ رفــــــ َاد واألر ــــــرنــــــا َ
ُ ــــــُىــــــ َ
ر

يحيا اإلنسان مع أخيه الحياة نفسها ويواجهان الوضعيات والمصير ذاته مما يوطد العالقة
بينهما .والشاعر هو اآلخر على عالقة طيبة مع أشقائه وشقيقاته ،ويحبهم إلى درجة أنه يرى فيهم
العالج لدائه .ألن ال شخص يقرب اإلنسان بعد أبيه وأمه أكثر من شقيقه أو شقيقته.
-2-1األ لفاظ الدالة لى الحيوانات:
لم يعمد الشاعر إلى ذكر الحيوان في قصائده بكثرة إال ما يخدم شعره .فقد أدرج صنفين من
الحيوانات األليفة وصنفا واحدا من الحيوانات المفترسة .ومن الحيوانات األنيسة نجد:
 خيول :يقول أمين المعلوف في تعريفها" :هي فصيلة من ذوات الحوافر تشمل الفرس والحمار()2( )
صنفت الخيول في خانة الحيوانات ذوات الحوافر .وانصب
األهلي والف أر واألخدري والعتابي "
ُ

التركيز حول هذه األخيرة دون غيرها من أعضاء الجسم األخرى ،ألنها األساس في الخيول .فلو
عابت إحدى حوافرها أو لحق بها ضرر ألصبحت عاجزة وال حاجة لوجودها أصال.

( )3ديوان هي أمي ،ص33
( )2أمين المعلوف ،معجم الحيوان ،دار الرائد العربي :بيروت ،د.ط ،د.ت ،ص33

( )األخدري حمار وحشي ذو حجم كبير ،والعتابي من البعير هو الذي يمشي على ثالثة قوائم ،والف أر هو حمار
وحشي .ينظر :لويس معلوف ،المنجد في اللغة ،المطبعة الكاثوليكية :بيروت ،ط ،33د.ت ،ص231 ،432 ،330
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()1

العي َل َم رن رداك ر َ
يف
رمــــــــــوَـــــــــــــــــــــــــ ُ ر
طـــــف ُ
ر

َ
رورلـــــو أر َّ الـ َ
وق
ــــهـــــا أُُلـــــ ُ
ــــنـــــريـــــ راد ـــــيـ ر

َّ َ
الو
رو َم ر الى فظ رلـــــــــــــــــــف رـــــ َّة رت ن رم ُ ر

وق
الم ــ
الم رط َّهــ
ـــــــــــــــــر ُ
ق رورذ ر
ر
ُ
ُ
ـــــــــــــــــص ر
اك ُ

وردت لفظة خيول في موضع واحد من الديوان ،وتتجلى في قول الشاعر:
ينــ َ
أر رجـــــــــ َي ر ى َبـــــــــي ُُيـــــــــول ل َق َ
ـــــــي
ُ
رر
ُ
ر

()2

َ
الي َقيـــــــ َ َلرارر رها
رورقَكبــــــــــــــ ُ ــــــــــــــي ردق َْ ر

اختار الشاعر الخيول ألنها من أقوى وأصلب الحيوانات على مجابهة الصعاب ومواجهة
التحديات .فلما أنهكه الحزن وبلغ ذروته قرر أن يجمع قواه وأن يتحلى بصبر وقوة أكبر ،تجعله
يتجاوز محنته ويعيش حياته مثل باقي الناس في هذا الكون الفسيح.
أتى الشاعر بمرادف الخيول وهي العراب ،يقول ابن سيده في تعريفها" :أعرب الفرس خلصت
عربيته وأعربُ -عرف بصهيله أنه معرب وخيل ِع ارب-م ِ
عربة وأعرب الرجل-ملك خيال ِعرًابا".
ُ
ُ

()3

وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()4

ينــ َ
أر رجـــــــــ َي ر ى َبـــــــــي ُُيـــــــــول ل َق َ
ـــــــي
ُ
رر
ُ
ر

َ
الي َقيـــــــ َ َلرارر رها
رورقَكبــــــــــــــ ُ ــــــــــــــي ردق َْ ر

( )3المتنبي ،ديوان المتنبي ،دار بيروت للطباعة والنشر :بيروت ،3331 ،ص233
( )2ديوان هي أمي :ص12
()1

ابن سيده ،المخصص ،دار إحياء التراث العربي :بيروت ،ط ،3331 ،3ج ،2ص304

( )4ديوان هي أمي :ص12
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تحدث الشاعر عن الخيول ولم يكن يقصد أية خيول بل أراد أن يقول خيوال عربية أصيلة
المنشأ .تجري في عروقها الدماء العربية القحة ،فهي أفضل وأقوى أنواع الخيول على وجه اإلطالق.
وهذا كله كي يثبت أن االحتذاء أو ضرب المثل يكون انطالقا من التراث العربي الخالص.
 حمامةُ :يعرف هذا النوع من الحيوانات بأنه" :ذوات األطواق نحو الفواخت والقماري وساق حروالقطا والوراشين"

()1

الفواخت والقماري ...أنواع من الحمام ،فالفواخت :صنف من الحمام البري،

والقماري :حمام له صوت جميل مفرده ُقمري ،والقطا :طائر يشبه الحمام في الشكل ،والوراشين :حمام
بري يميل لونه إلى األسود وفيه بياض أعلى ذنبه )2( .وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()3

َمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل م ـــ َي الحمام َة الوقرا َ
رر ر ر
ر ر

رلي رت رها أرو رصررتــــــــــ َ رتم َ يــــــــــــــــــــ ر رم َيــــــــــا

البيت من القصيد آنف الذكر يصف مشي الفتاة الصغيرة التي ابتدأته عن جديد ،ففي داللها
وتمايلها شبه بالحمامة المعروفة بروعتها وجمالها وحسنها .كما أنها من أحب أنواع الطيور إلى
اإلنسان منذ القدم كيف ال وهي رمز السالم.
إلى جانب الخيول والحمامة أدرج الشاعر حيوانا بريا واحدا متمثال في الذئاب التي ال تنسجم
مع الخيل أبدا .الذئب "حيوان من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم ويسمى :كلب البر" ( )4وهو من أصبر

( )3أبو بكر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان :بيروت ،د.ط ،3331 ،ص232

( )2ينظر :فؤاد إفرام البستاني ،منجد الطالب ،دار المشرق :بيروت ،ط ،3331 ،20ص331،131،104،213
( )1ديوان هي أمي :ص33
()4

مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص103
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الحيوانات على الجوع ،فإن لم يجد فريسة حمقاء يسد بها جوعه يبقى بال قوت صاب ار متأنيا إلى غاية
أن يجد أخرى بديلة عنها.
قال الشاعر:

()1

وردت هذه اللفظة بصيغة الجمع في موضعين من الديوان.

()2

ــــــــــــها رل رما رأقرت
ــــــــــــر رورلــ ر
رما َ لــــــــــــــ ُ أرذ ُكــ ُ

ض الــــــــــــــ َه ر َ
ــــــــــــرت أرنريار رها:
رو ر
اْ روأرو رصــــــ ر

َ
ـــــــــــــــــــــد َف
َوـــــالـ َّـىـــــ َي ر َو ـ ر ـ َب ـيــــ

رو ر رتـــــــــــــــــــع ر ُط ر ـا ر ال ـ َه ر ـ َ
اْ رو رد ـار ره ـا

أرُ ـرن ـ َّي ُك ـ

العامة من الناس حين تستعمل كلمة ذئاب ال يتبعها إال أمر وخيم وسيء .فهي في غالب
األحيان مصدر للشؤم والخوف؛ وتنبيه لالبتعاد عن أشخاص معينين لتجنب الوقوع فيما ال ُيحمد
عقباه .فاألم أحست بالخطر الذي يداهم ابنها ،لذا رغبت أن تقدم له نصيحة ثمينة وهي :عدم الوجل
من الناس واالستعانة بالله ،والتوكل عليه في كل أمر وعدم خشية غيره.
اشتمل أحد الب يتين السابقين على عضو من أعضاء الذئاب وهي األنياب التي مفردها الناب.
وتُعرف بأنها" :السن خلف الرباعية وهو ناب مذكر ،وأنياب جمعه )3( "...والكلمة في هذا الموضع
تنم عن شرور الناس وتصرفاتهم التي تبين مدى مقتهم وحسدهم لآلخرين .وفي هذا الصدد ُشبهوا
بالذئاب التي تبرز أنيابها بشكل واضح أثناء رغبتها في التهام فريستها والقضاء عليها مخادعة إياها.

()3

ينظر :الدميري ،حياة الحيوانات الكبرى ،دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع :دمشق ،ط ،2002 ،3ج،2

ص412
( )2ديوان هي أمي :ص11
( )1الخليل بن أحمد الفراهيدي ،العين ،تح :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط ،2001 ،3ج،4
ص232
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-2ألفاظ الموجودات دير الحية
-1-2األ لفاظ الدالة لى ال نر

الشجر من أهم عناصر الطبيعة الجامدة خدمة لإلنسان ،فهي التي تُمده بغاز ثنائي األكسجين
الذي يضمن بقاءه حيا يرزق .وقد وردت في الديوان ألفاظ تدل على العنصر الهام وهي:
 شجر :مأخوذ من شجر الذي يعني" :نبات يقوم على ساق صلبة .وقد يطلق على كل نبات غيرقائم"

()1

يتميز الشجر عن النبات بغلظة الساق وقسوتها ،تكررت الكلمة في موضعين من الديوان.

قال الشاعر:

()2

يث ال َ ط َر َـــي ال ر و َ َان رت ر ـــر
رلنــــــــ رـها رح َد ر

ــــــــــــــــــاق ُل رح ـهَد ُرن ـا ال َّ ـــــــــــ ر ا
راـــــــــ رنَّر روأر رهــ
َّ
وقال أيضا:

()3

َ
مـــــــا ر َ َ َ
ُم
ــــــــــــــومة رمنربـــــــ َّ
ر
ر
ال يي مـــــــ ر األ ُ
ر

غــ َّــى
ر

َ ــــــ َ
ــي األرح رل ُا ُمــــــ َ
ــوقرــــــــ رة ال َّ رنــــــــر

يبين الشاعر في البيت األول براءة وحنان أمه الغالية التي ال يحبها أو يتحدث عنها البشر
فقط؛ بل حتى النباتات واألشجار تتغنى بإحساسها العالي .أما في البيت الثاني فأراد الشاعر أن
يوضح أم ار وهو :أن رائحة األم أو صورتها ما زالت حية تجوب المنزل كالشجر األخضر الذي
ينبض بالحياة.

()3

مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص431

( )2ديوان هي أمي :ص12
( )1المصدر نفسه ،الصفحة نفسها
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ُذكرت كلمات مرادفة للشجر في مواضع محددة من الديوان وهي كاآلتي:
 دوحة :الدوحة في اصطالح المعجميين" :الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة من شجرةما )1( ".إذا هي نوع محدد من األشجار يمتاز بكبر الحجم وتداخل أغصانه واألشجار األخرى ،من
شدة تفرعاته وتجزيئاته المختلفة .وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

ميمــــــــــــــورنـــــــ رة األردصا َ ل َان ـــــــ رة َّ
الث رمـــــــر
ر ر ر
ر ُ

َ
ومـــــــــ رة ردو رح َة
ُم ر
رلا رم ردرر ـــــــــ رلرنـــــــــا األ ُ

فضائل األم على االبن كثيرة وعديدة ،وهي شبيهة بالدوحة في العظمة واالتساع .فهذه المخلوقة
التي بث الله في قلبها عاطفة كبيرة وصب ار غير محدود ،تقوم باالعتناء بمولودها على وجه الخصوص
في األيام األولى من حياته؛ أو عندما يتدرج في نموه .حتى وإن أصبح على دراية بكل خفايا الدنيا
إال أنه لن يهدأ لها بال .بل تظل تنصحه وترشده إلى السبيل الصحيح –حسب رأيها -وتخدمه أيضا،
إلى أن يسترد الله أمانته.
 نخيل :جمع مفرده نخلة وهي..." :الشجرة من الفصيلة النخلية كثيرة في بالد العرب( .ج) نخل،بحررتها
ونخيل )3( ".النخيل معروف عند العرب منذ العهود األولى .فقد سكنوا الجزيرة العربية المتميزة ا
العالية وبيئتها الوعرة والصعبة ،مما يتيح لثمار هذه األشجار النمو والنضج.

()3

مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص213

( )2ديوان هي أمي :ص12
( )1مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص103
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وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()1

ح َّت َّ َ
ـــــــــــــــــــي رلي َني رو َ
اج َمـــا
ــل؟ رأقرتــ
ُ
ر
النعيـ ُ

ريب َ ـــــــــي رم َ ـــــــــي رل َّما رأقرَ ردم َ ي ان ره رمـــــــــر

إن أقوى كائن على وجه األرض يتزعزع وال يتماسك إذا فقد شخصا عزي از عليهَّ ،
ومثل الشاعر
لهذا بكلمة نخيل .فبالرغم من صالبة هذه األشجار إال أنها لم تتحمل رؤية هذا الشخص الحزين؛
يبكي أمه على رحيلها فصارت هي األخرى تبكي معه دون أن تنتبه إلى ذلك.
تختلف طريقة غرس الناس لألشجار فبعضهم يجعلها كحلقة يسيج بها حقله .وبعضهم يغرسها
في قطعة محدودة الواحدة تلو األخرى؛ وتشكل في مجموعها ما يسمى بالحديقة التي يعرفها مجمع
اللغة العربية بأنها" :كل أرض ذات شجر مثمر ونخل أحاط به حاجز )2( ".فالحديقة قطعة أرض
مغروسة بأشجار تحمل أزها ار تصبح ثما ار في المستقبل .شرط أن تُحاط بسياج يبين حدودها ومحيطها.
وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()3

وحــ َ
ــــــد رلقــــــــ ُة البيــــــــ َ َّ َ
ــــــرَة؟ َُى ُت رها
رر
ر
الصايــ ر

رــــــــــــد أرذر رىــــــ َمــــــ ُحلَن رهــــــــــــا أرل ر ار رها

يبين الشاعر أن الحزن لم يصب نفسيته فقط؛ بل حتى الحديقة التي تفوح منها الرائحة الطيبة

( )3ديوان هي أمي :ص10
()2

مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص340
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أصبحت ذاوية األعشاب من فرط أساها .لكن هذا الحزن ليس من صفات النبات ولن يكون؛ بل هو
متجذر في نفسية اإلنسان يعتليه من دهر إلى آخر.
كل شيء يتكون من عناصر تتكامل فيما بينها لتؤدي وظائف معينة .والشجر كنوع من النباتات
المخصصة لضمان الحياة على األرض لديه أجزاء .ومن مكوناته الواردة في ثنايا الديوان ما يلي:
 -أغصان :جمع مفرده غصن ،والغصن "ما تشعب من ساق الشجرة .ج غصون ،أغصان".

()1

تُطلق كلمة غصن على كل فنن يتفرع عن جذع الشجرة كبي ار كان أو صغيرا .وردت هذه اللفظة في
موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

ميمــــــورنـــ رة األردصا َ ل َان ـــ رة َّ
الث رمـــر
ر ر ر
ر ُ

َ
ومـــــــــ رة ردو رح َة
ُم ر
رلا رم ردرر ـــــــــ رلرنـــــــــا األ ُ

منح الشاعر كلمة أغصان صفة الخير .فالشجرة الطيبة تتشعب منها أغصان جيدة النوعية؛
كاألم الفاضلة التي تنشئ أفرادا صالحين وآخرين ناجحين.
 ثمر :جمع مفرده ثمرة .جاء في المعجم الوسيط" :الثمرة واحدة الثمر وهو حمل الشجرة" ( )3فالكلمةتعني ما تنتجه الشجرة من فواكه متنوعة كالتفاح والمشمش ومنتوجات أخرى كالقطن والتبغ وغير
ذلك .وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.

()3

مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص423

( )2ديوان هي أمي :ص12
( )1مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص300
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الفصل األول
قال الشاعر:

ألفاظ الموجودات واألحداث

()1

ميمــــــــــــــورنـــــــ رة األردصا َ ل َان ـــــــ رة َّ
الث رمـــــــر
ر ر ر
ر ُ

َ
ومـــــــــ رة ردو رح َة
ُم ر
رلا رم ردرر ـــــــــ رلرنـــــــــا األ ُ

المبتغى من توظيف هذه اللفظة هو اإلشارة إلى التكوين الجيد ألفراد العائلة الناشئين؛ الذي
المستخلص من شجرة عريقة محمودة.
يشبه إلى حد بعيد اإلنتاج الوفير وعالي الجودة ُ
-2-2ألفاظ التنولات البيئية
-1-2-2األ لفاظ الدالة لى الما
اشتمل الديوان على بعض المفردات التي تُطلق على الماء بحسب المكان والحجم والشيء
الذي ُيحمل فيه .فاللفظ الدال على القلة هو :قطرة من ماء ،بالمقابل استُعملت ألفاظ دلت على الكثرة
وهي :أنهار وشالل ونبع .باإلضافة إلى مكان تواجد الماء المكنى :الوجد؛ والحاجز الذي ُيحاط به
قصد الحفاظ عليه وهو :السد؛ والجلد الذي ُيتخذ إليوائه وهو :السقاء.
 قطرة من ماء :يقول مجمع اللغة العربية في تعريف الماء" :الماء :سائل عليه عماد الحياة فيدروجين واألكسجين ،بنسبة حجمين من األول إلى حجم من الثاني ،وهو
األرض يتركب من اتحاد اإل ُ
في نقائه شفاف ال لون له وال طعم وال رائحة )2( "...يمثل الماء نسبة  ٪32من الكرة األرضية ويعد
من العناصر األساسية التي تقوم عليها الحياة في األرض .فهو المستعمل في السقي والغسيل
والشرب ...قال تعالى ﴿:وجعلنا ِمن الم ِ
اء ُك َّل شي ٍء ح ٍي ﴾[األنبياء :من اآلية ]10

()3

ديوان هي أمي :ص12

( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص332
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الفصل األول
وردت كلمة ماء في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()1

َــــــــرت َمــــــــــــــ و ــ َ
ـــــد رها رك راالَ َ َ يــــــــــــــد
ُ
ر

ـــر َ
مــــــــــــــــــــو َدــ ا َ
َّ
الحمـــــــ را
ـــرَة ر
ـــر ـــــي ال َهيــ ر
َ
ُ

الاــــــــــــــــــــر َ َ
ـــيي حــــــــــــ َ
ـــنيَنا
ريــــــــــا رت َث ُير َّ
اْ ــ ر
ر ُ

ج َاقَ ــــــــــا رنحو رطــــــــــرة َم مــــــــــــــــــــــــــــــا َ
ر
ر
ر
ر

أحس الش ا ا ا اااعر بض ا ا ا اايق هذه الدنيا ألنه بات وحيدا ال يعرف النحو الذي يس ا ا ا االكه وال الطريقة
المثلى للحيااة .فاأماه كاانات بمثااباة المااء الاذي يمنحاه الحيااة فلماا ذهبات زال معهاا .وباات ظماآناا ال
يدري أين يعثر على قطرة منه ،تعيد إليه حياته من جديد وتعوضه عن األيام التي عاشها وحيدا.
ون ُهر"
 -أنه ااار :جمع مفرده نهر ويعني" :الم اااء الع ااذب الغزير الج اااري(...ج) أنها اار ،وأن ُهرُ ،

()2

يمتاز النهر بمائه الحلو النقي ،عكس مياه البحر التي تعرف نسا ا ا ا اابة كبيرة من الملوحة .وكلمة نهر
متض ا ا ا اامنة في كل قواميس اللغات الس ا ا ا ااامية )3( .وقد وردت هذه اللفظة في  1مواض ا ا ا ااع من الديوان
بصيغة الجمع أنهار وفي موضع واحد بصيغة المفرد نهر.
قال الشاعر:

()4

()5

ر ـــــــــــــُدمـــــــــ َ
ولـــــــــي أرنــــــ رهـــــــ َّاق رتـــــــنـــــــــ َر
ُ

( )3ديوان هي أمي :ص33
()2

مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص323

( )1ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص132
( )4ديوان هي أمي :ص21
( )2المصدر نفسه ،ص32

47

ألفاظ الموجودات واألحداث

الفصل األول
أرنــــــــهـــــــــاق ــــــــــ َ
اُــــــرنــــــــ َّة رتـــــــــــنــــــــــــ َر
ر َّ ر

َّ
ِ َمـــــــ رـــــى َبـــي
أرنـــــــــــ رهـــــــــــ َّاق رتــــ رتـــــــ رد ـــــــــ ُ
جما .حتى وإن ذرف دموعا كثيرة إال أن الوضعية
يبكي اإلنسان على فقدان قرة عينه بكاء ًّ
الصعبة التي يمر بها لن تتحول بسرعة أو تتغير إال بعد فترة معينة .وفي هذا الصدد شَّبه الشاعر
العبرات باألنهار في االنسياب والكثرة.
 شاللُ :يعرف الشالل بأنه" :سقوط فجائي في مجرى النهر ،ينشأ من اختالف مقاومة صخورقاعه للنحت".

()1

بسبب شدة التيارات التي تدفع مياه األنهار ينتج عنها تساقط كثيف للمياه دفعة

واحدة ،وعادة ما نتحدر من أماكن عالية إلى أماكن أقل علوا .وكلمة شالل معربة عن اللفظة
اإلنجليزية ( )Contractوتعني :تدفق المياه من موضع أعلى إلى موضع أدنى )2( .وردت اللفظة في
موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()3

ما رذا أر ُـــــــــول لـــــــــ َ األُمومــ َ
ـــــــة؟ ََّن رهـــــــــا
ُ ر
ُ ر
ر

َ
راــ َّ
ــــدق
ــــل ُل ُحــــــ ه َمــــــ رم ر ــــــال َرَك ان رحــ ر

شبه الشاعر حب األم الكبير البنها ومعاملتها له بحسن ومودة بمكان عظيم تجري فيه المياه.
إن لم يتكلم الولد فهي على دراية بما يريد .تفهمه من مالمح وجهه ،وتقوم بتلبية ما باستطاعتها

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص432
( )2ينظر :رشيد عطية ،معجم عطية في العامي والدخيل ،تح :خالد عبد الله الكرمي ،دار الكتب العلمية :بيروت،
د.ط ،د.ت ،ص213
( )1ديوان هي أمي :ص12
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الفصل األول
تلبيته .وعادة ما يكون اهتمامها به أكبر ،ألن راحتها من راحة ابنها.

 نبع :هذه الكلمة معروفة وتعني انبثاق الماء من غياهب األرض واندفاعه إلى اليابسة.لفظة مشتركة بين اللغات السامية.
قال الشاعر:

()2

وقد وردت  2مرات في الديوان.

()1

والنبع

()3

()4

َ
احــــ رتــــيــــ رهـــــا الـ َّ
ـــنــــبــــ ُ أرنــــ رهــــرىــــ َنــــي
ــــي رق ر

ركــــــم َ
اْ راق َــــــُد رهــــــا
ـــــحــــــرنــــــا َ رو ر
س الـ ر
طــــــ ر

إن األم نبع خصب خيراته كثيرة؛ إذ تُعد المدرسة األولى التي يتعلم منها الطفل أشياء كثيرة.
ِ
تمرنه على الكالم والمشي خطوة بخطوة؛ وتلقنه دروس الحياة وتبين له الصواب من الخطأ؛ وتعينه
على فهم الغامض من األشياء .دون أن تضجر من فعل هذه األمور مرات عدة.
 -وجد :يعني هذا اللفظ" :منقع الماء (ج) وجاد".

()5

هذه الكلمة غريبة وفدت على العربية ،ولها

معنى آخر يتعلق بما ينتج عن المودة من ألم وما شابه ذلك.

()6

وردت اللفظة في موضع واحد من

الديوان.

( )3ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص333
()2

ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص134

( )1ديوان هي أمي :ص12 ،22 ،31
( )4المصدر نفسه ،ص41
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص3031
( )1محمد الربعي ،نظام الغريب ،ص13
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قال الشاعر:

ألفاظ الموجودات واألحداث

()1

اكـــــــ ُتب َنــــــــي روجـــــــــ َدا ُحــــــــلَنــــــــــا؟ رلــــــــو رلــــــــ رة َحـــــــــ راـــــــــاس
حملت الكلمة معنى آخر غير معناها األصلي؛ حيث رمزت إلى التشاؤم ومشقة الحياة .فال
شيء يبعث في النفس األمل والسرور.
 سدُ :يعرف السد بأنه" :الحاجز بين الشيئين .والسد البناء في مجرى الماء ليحجزه( .ج) سدودوأسداد )2( ".الماء نعمة من الله تعالى وال بد من الحفاظ عليها .ولهذا الغرض يعمد البناؤون إلى جمع
الماء في موضع معين ،وإحاطته بحواجز قصد الحد من انقضائه أي :تشييد سدود له.
ِ
السُّد كلمة عامية ال يختلف مفهومها عن المفهوم السابق أي حاجز لجمع الماء .لكن االختالف
يكمن في حركة السين فقط ،السُّد هي الكلمة الفصيحة الصحيحة )3( .وردت الكلمة في موضع واحد.
قال الشاعر:

()4

َ
القــــــــرى َص البــــــــــ َ
اكـــــــــي
ِ ر
ر
ريـــــــــا د ــــــــ ر
الصبــــــــــ َر ال َّ ـــــــ َ
امـــــــ َخ َــــــــي ر ى َبــــــــي
ر رتنـــــــــ َرق ر ــــــــَّد َّ
شبه الشاعر الصبر الذي في قلبه بسد يحجزه عن الغلو واالنحراف ،فمتى انتفى زادت همومه

( )3ديوان هي أمي :ص32
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط421 ،
( )1ينظر :رشيد عطية ،معجم عطية في العامي والدخيل ،ص30
( )4ديوان هي أمي :ص32

50

ألفاظ الموجودات واألحداث
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فيغرقه فيما ال
وكثُرت دموعه .وهذه المرة نجده يترجى القلم الجامد أال يتجاوز عتبات هذا السدُ ،
يستطيع تحمله.
 سقاء :وهو عبارة عن "وعاء من جلد يكون للماء واللبن .والسقاء كل ما ُيجعل فيه ما ُيسقى( .ج)أسقية )1( "...من خالل هذا التعريف يتبين لنا أن السقاء هو شيء مصنوع خصيصا إليواء الماء أو
شيء آخر يكون سائال .وهذه الكلمة ليست عربية أصيلة بل هي لفظة دخيلة من اللغة الفارسية.

()2

وقد وردت في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()3

َحي ر ردار ـــــــــــــــــــــ رلهَنـــــــي ر رقد ُت ر رقـــــــا َي

َ
َ
ُمي ر رقا َ ـــــــي؟ رورل َ ــــــــــــــ
رج ره َّلت لــــــــــــــي أ ه

الشغل الشاغل لألم هو توفير كل حاجيات ابنها أكثر من حرصها على خدمة نفسها .فالشاعر
أحب أن تعد له والدته ما ُيسقى به أثناء خروجه من المنزل وقصده مكانا معينا .لكن كل هذه األعمال
َّ
الطيبة فقدها تماما بعد وفاتها ،فال أحد يعتني به بقدر كبير أو ِ
يحضر له سقاءه حتى.
-2-2-2األلفاظ الدالة لى الياواة
إن اليابسة خالف الماء ففيها يستمتع األشخاص والكائنات البرية بحياتهم ،وعليها يمتهن
اإلنسان مختلف النشاطات والحرف .وقد تطرق الشاعر إلى بعض جوانب الطبيعة الميتة مثل:

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص413
( )2ينظر :رشيد عطية ،معجم عطية في العامي والدخيل ،ص233
( )1ديوان هي أمي :ص33
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نعم من أديم األرض )1( "...فالتراب هو :تلك
الترابُ :يصنف في خانة اسم الجنس اإلفرادي وهو" :ما ُ
الحبيبات الدقيقة التي تكسو األرض ويتباين لونه من األسود إلى األصفر وإلى البني بحسب نوع
المنطقة .وردت اللفظة في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()2

()3

ـــــنـــــــ ُة الحــــــــــــــي َ
اة؟ روََّ
ـــــهـــــــا ُ ـــــــــ َّ
ر
ر
ََّنـــــــــ ر

ــها رو َحــــيــــــ رــد َة َــــــــي الــــــــتــــــ رــر َ
اْ
رلــــــــص أ رردلــــــ ر

ُخلق اإلنسان من التراب وإليه يعود لما يبلغ أجله .ومهما أوتي من جاه ومال وبنين وصحة،
إال أن ذلك لن يغنيه عن دخول القبر يوما .لكن الشاعر بعد موت أمه رغب في اللحاق بها إلى القبر
ليأسه من الحالة المتقدمة من الحزن التي غدا عليها.
أتى الشاعر بمرادفين لكلمة ت ارب وهما:
الندي" ( )4يكمن االختالف بين التراب والثرى في أن التراب إذا تساقطت عليه
 ثرى" :الثرى :الترابُّ
قطرات من الماء أصبح اسمه ثرى .وردت هذه الكلمة في موضع واحد من الديوان.

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص31
( )2ديوان هي أمي :ص13
( )1المصدر نفسه ،ص24
( )4اللبابيدي ،معجم أسماء األشياء اللطائف في اللغة ،تح :أحمد عبد التواب عوض ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع
والتصدير :القاهرة ،د.ط ،3333 ،ص234
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()1

طــــــيـــ ر الم َّ َ َّ
ـــرَ
رو َّ د ُتـــــــــ َ ال َه
ُ ر
ــــــبـــى رل ي الث ر

القــــــ رــدق
ُماــــــ رــتاــــــــــــىَ َما لَــــــ رــق رضا َ رقهبَــــي رو ر

يتخذ اإلنسان من الثرى هياكل يسكن إليها ،ومزارع تغنيه عن الجوع .كما يعمد إلى تقبير
الميت في حبيباته الدقيقة إلى أن يصبح غير مرئي بصورة كاملة ،مثلما نص ديننا الحنيف ووصى.
 طينُ :يعرف بأنه" :التراب المختلط بالماء ،وقد يسمى بذلك وإن زالت عنه رطوبة الماء .والطينالوحل( .ج) أطيان" (ُ )2يستفاد من الطين في بناء المنازل ،وصنع األواني المختلفة المستعملة في
الطهي .وهذه الكلمة ليست معربة بل دخيلة من اللغة األكدية )3( .وقد تكررت في  4مواضع من
الديوان.

()4

قال الشاعر:

()5

َ
ـــيـــاـــ رة رـــىـــ َبـــي
روأررنــــــا رو َّ ـــــــد ُت الــــ َه
طــــيــــ ر أرن ر
فكلمة طين مثلما يظهر من خالل الشاهد مرادفة في سياق استعمالها لكلمة تراب ،التي أتى
بها الشاعر أثناء حديثه عن دفن أمه.
باإلضافة إلى هذا تحدث الشاعر أيضا عن األرض وذكرها في ديوانه .جاء في المعجم

( )3ديوان هي أمي :ص13
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص234
( )1ينظر :محمد حسن عبد العزيز ،التعريب في القديم والحديث ،دار الفكر العربي :القاهرة ،د.ط ،3330 ،ص141
( )4ديوان هي أمي :ص13 ،34
( )2المصدر نفسه ،ص32
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الوسيط" :األرض أحد كواكب المجموعة الشمسية وترتيبه الثالث في فلكه حول الشمس .وهو الكوكب
الذي نسكنه )1( "...فاألرض هو الكوكب الذي نحيا فيه لتوفره على كل معطيات الحياة الطبيعية من
هواء وغذاء ومأوى ،وال ننسى العنصر الرئيس وهو الماء .وبالرغم من اختالف نمط كتابة هذه الكلمة
بين اللغات السامية إال أنها تدل على مدلول واحد وهو األرض )2( .وردت اللفظة األخيرة في 2
مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

َ
ـــــــــرَة
أرح راـاـــــــــــــــــــــــ ُ أر َّ األرق ر ردا ـــــــــــــ ر

ــــد رها
َ ــــــــــــي ردورقَة رلــــــــــــص أ ُ
ــــهــــــــ ُ
ركــــــ أرلــــــــ ر

لعدم تصديق الشاعر المرض المفاجئ الذي نهش جسد أمه ،تراجعت صحته وتدنت معنوياته.
وفي لحظة من الزمن كاد أن ُيغمى عليه من وقع هذا الحدث األليم ،وأصبح يرى األرض تدور من
حوله.
أما مكونات األرض التي وردت في الديوان فهي كاآلتي:
 تل :يمكن تعريف هذه اللفظة كاآلتي" :ما ارتفع من األرض عما حولها وهو دون الجبل( .ج)تالل ،وتلول ،وأتالل )5( ".لهذا النوع من التضاريس مقياس معين في ارتفاعها من سطح األرض؛

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص34
( )2ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص43
( )1ديوان هي أمي :ص42 ،21 ،32
( )4المصدر نفسه ،ص43
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص33
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لكن ال ترقى إلى مستوى الجبل أو تضاهيه في علوه وشموخه .وقد وردت هذه اللفظة في موضع
واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()1

رتــــــــــرك َت َنـــــــــــــــي ركــ َ
ـــل
ر
ر
ـــوا ـــــــــــــــف ر ـــــو ر رتـــــــ ه

جفُنــــــي ل رتــــــــــــــــــ َ ي َمــــــ األر َــــــــــــــــــ َّ ا َ
ر
ر
ُر

يخاطب الشاعر أمه في حيرة وتعجب من أمره ،فقد تركته في وضع ال ُيحسد عليه ودون أي
سابق إنذار .وهو في هذه الحالة شبيه بالواقف فوق التل أي شيء يعترضه من غبار وهواء وبرد يلج
إلى عينيه ،فيؤذي بصره وال وجود لحام يقيه.
 هضاب :جمع مفرده هضبة التي تعني" :الجبل المنبسط الممتد على وجه األرض )2( "...هذهاللفظة لم ترد عند العرب بل هي كلمة غريبة.
قال الشاعر:

()3

وقد جاءت في موضعين من الديوان.

()4

()5

الت رنــــــــــــــــــى َد رح َّتــــــ
ــــاهــــــــــــــــــر ُت َو ر
رورت رــــــــ ر

اله رضــــــ َ
طبــــــــ ر َ
ــاْ
َُىــــــــ ُ أرَهنــــي ر ــــرىب ُ ر

تحكم الشاعر بنفسه بعد وفاة والدته ،ولم تبد عليه عالمات الحزن واألسى حتى زعم الناس أنه

( )3ديوان هي أمي :ص33

( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص333
()1
الهنائي ،المنتخب من غريب كالم العرب ،تح :أحمد العمري ،مركز إحياء التراث اإلسالمي:
ينظر :أبو الحسن ُ
مكة المكرمة ،ط ،3333 ،3ص413

( )4ديوان هي أمي :ص14
( )2المصدر نفسه ،ص23
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وشبه في ذلك بالهضاب التي ال تعرف الحزن أو الفرح؛ الخوف أو الصبر.
بدون أحاسيس ومشاعرُ .
 صخور :جمع مفرده صخرة وتعني الحجر الكبير القاسي )1( .تُطلق هذه الكلمة على كل جمادالعقاب :صخور تنتشر في قعر اآلبار ،الردهة والهادية :صخور تترسب في الماء،
صلب وهي أنواعُ :
ِ
العضبارةُ :صخرة يقوم الخياط بتقصير طول الثوب عليها )2( .جاءت الكلمة في موضع واحد من
الديوان.
قال الشاعر:

()3

ـــيقـــــ َة
ـــاق رح َقـــــــ ر
رورأقريــــــــــ ُ " ر قـــــــ ر
ـــد األ هُاَ" رـــ ر

ـــــــوقرها رو َه رضـــــــــار رها
أرلرقـــــــــ رلرىــ َّ
ـــــــي ُـ ُعــ ر

لم يتوقع الشاعر أن يط أر على حياته هذا التغيير المفاجئ .ونجده شبه المصيبة العظيمة التي
حلت به بصخور ضخمة قاسية أُلقيت عليه .مما سبب له نوعا من اإلحباط واللوعة.
 روابي :جمع مفرده رابية وتعني المرتفع من األرض )4( .هذه الكلمة ليست بعربية وإنما هي لفظغريب دخل اللغة.

()5

وردت هذه المفردة في موضع واحد من الديوان.

( )3ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص203
()2

ينظر :اللبابيدي ،معجم أسماء األشياء اللطائف في اللغة ،ص230

( )1ديوان هي أمي :ص14
( )4ينظر :عبد الواحد محمد أديب ،معجم الفصيح من اللهجات العربية وما وافق منها القراءات القرآنية ،ص234
()2
الهنائي ،المنتخب من غريب كالم العرب ،ص412
ينظر :أبو الحسن ُ
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()1

ــــــــــل َم ر ُجــــــــــــر َحي
ر ــــــــــــــــــــــــىَ رما رذا أررقَ رمــ ر

ــــــرروا َي
ــــــر الــــــــــ َّ
رنرقرىــــــــتــــــــــ ر
ــــــها َرل َّي ُُضــ ُ

حين بصر الشاعر الرابية الخضراء لم يبعث هذا األمر الفرح في قلبه بل رآها بمنظار خاص.
فهي مصدر للحزن والكآبة ،وتذكير له بمأساة الماضي اآلسي.
ظم وطال ،وقد ُيجعل عبارة عن
 الجبال :جمع مفرده جبل وهو" :الوتد من أوتاد األرض إذا ع ُالصالبة وإن لم يكن جبال )2( ".لم توجد الجبال هباء وإنما لغرض رئيس يتمثل في تثبيت دعائم
األرض .أما ما يميزها عن غيرها من أنواع الجمادات فهو العلو الشاهق والصالبة .وردت هذه اللفظة
في  4مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

لَــــــــــمـــــــــــــــا رذا أررقَ َ
ـــل َلـــــا
ـــال َــ ر
النـــــــ ر
ـــبــــــــــــ ر
ر

َ
َ
َ
الضـــــ رـبـــــ َ
ـوقَة َو َّ
ـاْ؟
مــــ ـ أرنــــــيــــــني رمـــا ُمـــــ ر

ــــنرب َ
مــــــ رقروَ لَىــ َ
ــــص رة ُحلَنــــــي
ال َــــــــــــــــــــ َّ
ر

َ
ــــــــــيـــــــــــــــني؟ روم رقروَ لَى َه ــــــــــ ر َ
اْ؟!
روأَرن
ر

بلغ األسى مراتبه القصوى في قلب الشاعر؛ إلى درجة أنه أصبح يرى الجبال كئيبة تتبادل
معه أجواء الحزن غارقة في همومها .فبالرغم من صالبتها إال أنها وقعت في شباك األحزان.

( )3ديوان هي أمي :ص23
( )2المطرزي ،المغرب في ترتيب المعرب ،ج ،3ص323
( )1ديوان هي أمي :ص42 ،20
( )4المصدر نفسه ،ص22
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ذكر الشاعر كلمات لها صلة بالجبال ،كالشعاب التي تعني" :انفراج بين الجبلين"...

()1

المسافة الفاصلة بين جبل وآخر .وردت هذه اللفظة في موضعين من الديوان مقترنة بالجبال.
قال الشاعر:

أي:

()2

()3

لط َو َجبـــال م ر ــــــــــــ َ
ال َر رو َاـــــــــ رـــار رهـــا
ر
ر ر ر

اف؟ َحــــيــــ ر رأقريـــــ ُ ُحــــلَنــــي رجـــــ َاقَ ـــــا
أ َّ
ُمـــــ ُ

لم يعم الحزن الرواسي فقط بل حتى المضايق التي بينها؛ للداللة على المساحة الكبيرة التي
احتلها الحزن في قلب الشاعر فلم يترك زاوية إال واستولى عليها.
يتكون الجبل من جزء علوي أو باألحرى نهاية تسمى قمة وتُجمع على قمم )4( .يقابل هذه
اللفظة في اللغة الفرنسية ( )Sommetالتي تعني أعلى الجبل أو القمة؛ وحروف هذه الكلمة مستوحاة
من الكلمة العربية سمو بمعنى االرتفاع.
قال الشاعر:

()5

وقد وردت هذه اللفظة في  1مواضع من الديوان.

()6

()7

ـــــــمة َــــــــــــــــــي األرق َ رنـــــــــص ر ُد رها
روركص َــ َّ

ركص رمــــــــــــــــــــــن َلل َي األرق َ رنـــــــــــنــ َ
ـــــــــلُل ُي

يتدرج اإلنسان في حياته من األدنى إلى األعلى وكأنه يتسلق جبال شيئا فشيئا .وقبل أن يصل

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص431
( )2ديوان هي أمي :ص22
( )1المصدر نفسه ،ص13

( )4ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص310
( )2ينظر :رشيد عطية ،معجم عطية في العامي والدخيل ،ص233
( )1ديوان هي أمي :ص44 ،20
( )3المصدر نفسه ،ص42
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إلى القمة فإنه سيواجه أصعب المشكالت وأعقدها .ولن يتمكن من تجاوزها إال إذا احتكم إلى عقله
وأحسن استغالل المواقف لصالحه.
بعد أن تفارق الروح الجسد ُيدفن اإلنسان ،أما المكان الذي يوضع فيه فيسمى القبر )1( .وردت
اللفظة األخيرة في  1مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()2

()3

والــــبــــــــي َــــــــي وح ر ــــــ َــتــ َ
ــي الــــــ َّــثــــــ َ
ــاور ــــي
ر ر ُ
ر

َ
ـاا رم رض ؟ روالـــــ رـقـــــــــبــ ُـر ُمـــاـــــ رـتـــمنــــ ـ َّ
رلــ َّ

يتأمل الشاعر قبر أمه ويخاطبه والحيرة تحرق صدره .فبالرغم من مرور وقت طويل من وفاتها
إال أن نمط الحياة الجديد الذي آل إليه لم يتغير أو يط أر عليه جديد.
استعمل المبدع مرادفا للفظة قبر المتمثل في الحفرة .وتعني هذه األخيرة" :ما ُيحفر من األرض
وغيره( .ج) حفر )4( ".لم تتردد الكلمة في الديوان إال في موضع واحد.
قال الشاعر:

()5

َ
َ
الحـــفـــــررَة َ ـــريـــ َد ؟
رهـــل رتــ ـــرىـــ ُص أرهنــي أرنــــ رللــــ ُ رحـــ َب ريبــــ رة رــــى َبـــي ـــي ُ

( )3ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص330
( )2ديوان هي أمي :ص13 ،34
( )1المصدر نفسه ،ص22
( )4مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص334
( )2ديوان هي أمي :ص34

59

ألفاظ الموجودات واألحداث

الفصل األول

عندما يموت اإلنسان يقوم المأل من الناس بحفر حفرة له في األرض وتضمينه فيها فالقبر
أولى منازل اآلخرة .وفي هذا السياق تتبين لنا الصدمة التي تلقاها هذا اإلنسان جراء وفاة والدته؛
بحيث أصبح يطرح الكثير من األسئلة على كل شيء يصادفه أمامه بما في ذلك القلم.
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المبحث الثاني :ألفاظ األحداث
-1األلفاظ الدالة لى م الر انإناا
-1-1األ لفاظ الدالة لى الحل

الحزن درجات متفاوتة وله مفرداته الخاصة به ،ومن ألفاظه الواردة في الديوان ما يلي:
 الحزن :الحزن مصدر من الفعل حزن وهو :مضاد للسعادة واالنشراح. 20موضعا من الديوان.
قال الشاعر:

()1

تكررت هذه اللفظة في

()2

()3

ـــــــــــير و َ
َ
اهَنا
ئ َي رم َاـــــــــــــــــــ
رو ر
َ ر
اليورا؟ أُوط ُ

غ رهر
رو رج َميــــــــــــــــــــــ ُ رما أرُ رفي ُ َم ُحلَني ر

لقد كان لفقدان األم أثر كبير على حياة الشاعر؛ حيث أصبح شبيها بشيخ طاعن في السن ال
يقوى على المسير .وهذه الحالة التي غدا إليها ليست بسبب فرط العمر وإنما مصدرها الحزن العميق
سبب له نوعا من الهرم والعجز قبل األوان.
الذي تحكم فيه بصورة كلية؛ مما َّ
وقال أيضا:

()4

ـــــــــــــــــلَاني الرقا َ ـــــــــريي
أرك ُت ُص َم أرحـــــــــــــــــــــ
ر ر

الىي أردرقَ َو رمـــــــــــــــــــا
رما أررنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر ُ
أر

( )3ينظر :أبو بكر الرازي ،مختار الصحاح ،ص241
( )2ديوان هي أمي :ص42 ،44 ،40 ،13 ،13 ،13 ،13 ،23 ،24 ،22 ،23 ،33 ،31 ،32 ،31 ،32
( )1المصدر نفسه ،ص13
( )4نفسه ،ص23
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لإلنسان جانب مخفي من شخصيته؛ ال يفصح عنه حتى لألقربين منه بدرجة كبيرة ويظل معه
إلى أن يترك هذه الحياة .والشاعر هو اآلخر لم ُيصرح عن كل آالمه ومعاناته لفراق والدته؛ بل كتم
الكثير منها في فؤاده ال يعلمها إال الخالق .مما سبب له انزعاجا كبي ار في حياته.
 الشجو ويعني :الهم والحزن.قال الشاعر:

()1

وردت هذه اللفظة في موضع واحد من الديوان.

()2

َ
ـــــــــــــــــر روراقَي
َحي ر رتـــد ُلو ر"وـــ راوـــا" رورتنــ

َ
ــــل الـ َـتـي ُتـ رحـهَر ُك راــــــــــنـ َو
رلـــــا أر ــــــــــيـ ُ

أسيل هي ابنة الشاعر التي كانت دائمة االندماج مع والدته الراحلة .رغب المبدع لو أنها ما
زالت على قيد الحياة كي تلحظ بعينيها نمو هذه الكتكوتة الصغيرة؛ التي كلما رآها تذكر ألمه ومعاناته
وعادت به ذاكرته إلى أيام صغره؛ أين كان يترعرع في أحضان أمه ويلهو معها.
 -األسى وتعني هذه الكلمة :الحزن.

()3

كل األلفاظ المذكورة لحد اآلن تدل على شيء واحد وهو

خالف الفرح .وقد وردت كلمة األسى في  3مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()4

()5

تعُىف َ َ
الىيرى رة الم َ
يي َّ
اضــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ر ُ
ر

ركص رليرىة ر َاد رمة َواألر ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )3ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص434
( )2ديوان هي أمي :ص33
( )1ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص31
( )4ديوان هي أمي :ص44 ،13 ،23 ،23 ،22 ،20 ،31
( )2المصدر نفسه ،ص21
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حين يتذكر اإلنسان بعض الصور التي قضاها مع أقربائه قد يفرح أو يحزن .والشاعر إنسان،
يحس ويبكي ،يفرح ويضحك ،عاش في عائلة غير مكتملة .فكلما حل الظالم وخطرت على باله
األمسيات التي قضاها مع الوالدة ،تمتلئ عيناه بالدموع ويعاني من وحدة رهيبة وحزن عميق جدا.
عندما يتجاوز الحزن الدرجات المحدودة يكون له وقع كبير على نفسية صاحبه ،واأللفاظ
المعبرة عن هذه الحالة هي:
 لوعة :وهي حرقة أو شيء يبقى في قلب اإلنسان متحس ار عليه لعدم تمكنه من القيام به )1( .العامةمن الناس تقول لوع وهو :بمعنى عدم الصبر والقبول بما أنزل الله على عبده .وفي األصل هذه
الكلمة تُتداول بهذا المعنى في مصر والشام )2( .وقد تكررت في  3مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()4

َ
رنا ريةَّ؟ رلا رو ر
وقال أيضا:

()3

ر ى َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال َ

ال رل ـــــ َُو رلو رلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َة رك َ
اور ي
رما ر ر

()5

مـا رترركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ َم مه رن َتي ر َ
اور ـي
ُ
ر

افَ -م رلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رلـــة
أ ررواف -رلـــا أ َّ
ُمـــ ُ

( )3ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص3432

( )2ينظر :األمير شكيب رسالن ،القول الفصل في رد العامي إلى األصل ،الدار التقدمية المختارة :لبنان ،ط،2
 ،2003ص333
( )1ديوان هي أمي :ص13 ،13 ،14 ،23 ،32
( )4المصدر نفسه ،ص21
( )2نفسه ،ص23

63

ألفاظ الموجودات واألحداث

الفصل األول

يعاني الشاعر من البعد الذي لم تلتئم جروحه بعد مما ُيشعره بالحزن الشديد .فاإلنسان حين
يصل إلى درجة متقدمة من الحزن يصبح مضاهيا للمريض الذي أنهكه المرض؛ كل عضو من
أعضائه يؤلمه ويثقل كاهله.
"...حر كبده :يبست من عطش أو حزن.
حر ،جاء في المعجم الوجيز:
َّ
 حرى :مشتقة من الفعل َّحرى".
فهي َّ

()1

"حرت كبده
وهو المفهوم نفسه نجده عند ابن سيده الذي يعرفه على النحو اآلتيَّ :

وصدره ِح َّرًة وح اررة وح اررا ...أي التهبت الح اررة في صدره حتى ُسمع لها صليل؛ واستحرت ،كالهما:
يبست من عطش أو حزن.

()2( )

"

تنتج هذه الحالة الطبيعية عند اإلنسان إبان تعرضه لضربة قاسية يكون لها رد فعل كبير عليه؛
مما يؤدي إلى امتناعه عن تعاطي األشياء الضرورية التي تبقيه على قيد الحياة .فيمر بمرحلة صعبة
جدا إلى درجة اإلحساس بجفاف جسمه وسماع أصوات غريبة .وردت اللفظة في موضع واحد.
قال الشاعر:
أ ررواف َم ـ

()3

َ
َ
ــــد رلـــــ ر ار رهـــــا
الحَّرَ؟ ري َل ـ ُ
ي رنفاـــــــــ ري ر

اُ رو رج ــــــــــــــــــــــــد ُتـــــ ُي
رهـــــ ر ا الـ رـف ـرر َ

بسبب القرابة الشديدة التي تكونت بين الشاعر وأمه ،انقلبت حياته رأسا على عقب بعد وفاتها.

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص341
( )2ابن سيده ،المحكم والمحيط األعظم ،تح :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط ،2000 ،3ج،2
ص233
( )1ديوان هي أمي :ص13
( )الصليل هو توهم سماع صوت معين .ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص342
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فبات وحيدا يعاني األمرين وجنانه يكاد يتصلب .وال يجد شخصا عزي از يمكنه التفاعل معه مثل الوالدة
الكريمة ،أو يفهم ما يمر به من وحشة وحزن وألم.
 كالحة :اسم فاعل من الفعل كلح ،والكلوح" :تكشر في عبوس )1( ".فالكلمة مخالفة للتبسم والمرحوقد وردت في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

َ رىــــــــــــــــــــــــــــــو و َ
اه ُي َذ َّ
الن رر
ر

رورأقري ُ أرضـــــ روا ر هَ
ـــــــــــــها
الرر ـــــــــــــــا َ ؟ ركمَّرنــ
ر

طىَري
ُ

َ
يحةُ؟ َُى ُت رهــــــا
ــــها ال رفا ر
رح َّت را رو َاق ُلــــــــــــــــــــ ر

رضا رـــــــــــــــــــــــــــ أ َ
َ
الح رفر
رمامي ر َه ري ركال رح ُة ُ
ر

بسبب الحزن الذي أعمى عيون الشاعر أصبح يرى كل شيء يشاطره همه .حتى الشوارع لم
تسلم من حزنه فأضحت هي األخرى حزينة تعبة ،غائبة عنها األضواء واألنوار.
 حسرة" :الحسرة :شدة التلهف والحزن )3( ".استعمل العشماوي هذه المفردة  3مرات في الديوان.قال الشاعر:

( )4

()5

ركـــــــــــــــــــص رحاــــــــــررة رد راق ُت رهـــــا؟ َح يرن رمـــــا

ردرفىـــــ ُ رل ن رهـــــا رق رج رـــــ

( )3الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص3423
( )2ديوان هي أمي :ص10
( )1مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص320
( )4ديوان هي أمي :ص23 ،23 ،21 ،23 ،31 ،32
( )2المصدر نفسه ،ص23
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مهما أخفى اإلنسان أحزانه فلن يستطيع فعل ذلك دائما ،خاصة إذا تكرر الموقف أمامه من
جديد .حتى وإن كاد أن يتخطاها سيغرق في دوامتها ثانية ويعود كما كان للوهلة األولى.
يعبر اإلنسان عن فراقه ألحبته بعبارات وألفاظ عديدة تنقل لوعته وألمه .استعمل الشاعر كوكبة
منوعة من األلفاظ الموحية إلى هذه الحالة وهي:
 ألم :مصدر مشتق من الفعل ألِم ويعني التوجع )1( .وردت هذه اللفظة في  3مواضع من الديوانتارة بصيغة المفرد وتارة أخرى بصيغة الجمع.
قال الشاعر:

()2

()3

ـــــــــــــــــــــاا رم رضـــــــــــ
رل ـــ
َّ

– رك ـ َّل -رورل ـ َ ـَّنـــــ ُي

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردهَّر رت رد ر

َ َ
يي ر َمريي

إذا تجاوز الحزن معدله الطبيعي سيكون لديه ال محالة نفوذ على صاحبه .والشاعر هو اآلخر
دام حزنه لفترة طويلة جدا؛ حيث بلغت السنة وهو يتحسر على وفاة أمه ويعاني لفراقها .مما جعله
رهين آالمه ومعاناته.
وقال أيضا:

()4

وأ َ
ُحــــــــــــــــــ
ر

َومر َّ ر َ
اكي ر األر رلـــــــــــصَ ُت رصهَد ُل َني
رر

( )3ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص13
( )2ديوان هي أمي :ص40 ،13 ،22 ،32
( )1المصدر نفسه ،ص21
( )4نفسه ،ص32
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شبه الشاعر الحزن الذي أشعل صدره ببراكين ترميه بحمم تسبب له األلم والمعاناة ،وتمنعه
من السير قدما والتمسك بيد الحياة السعيدة .فاأللم النفسي أصعب في االلتئام من األلم الذي ينتج
عن جرح أو حادثة معينة.
لكلمة ألم عدة مرادفات وقد استعمل الشاعر مفردات ذات صلة بها وهي:
 أنين :األنين هو الصوت الذي ينتج من شدة األلم )1( .وردت هذه اللفظة في  30مواضع.قال الشاعر:

()2

()3

أررنا –و َ
الىي -ر د رك رتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أَرن َ
يني
ُ
ر

ط رو ُ َ ريا َي
رو رلرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رحاـــررَتي ر

استعمل الشاعر أداة توكيد ليبرهن صدق كالمه وأنه قد حبس آالمه وأوجاعه؛ وكأنه في معرض
وجه هذه العبارة لنفسه معاتبا إياها .فبالرغم من
إثبات الخبر لمنكر غير مصدق كالمه .أو ربما َّ
محاوالته المتكررة لتجاوز محنته ،إال أنها تعيده إلى نفس المسار من جديد.
وقال أيضا:

()4

ركــــا ر األ َرني ُ رل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُيرىــــ َه ُل َني

روااـــــــــ رتــــَّد َي رنف َاــــــــــــــــــــــــــــي رترنهــــُد رهــــا

شبه الشاعر األنين الذي يصدر من أمه المريضة بشيء مؤذي يسبب له اإلزعاج واأللم.
َّ

( )3ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص33
( )2ديوان هي أمي :ص40 ،13 ،13 ،23 ،22 ،33
( )1المصدر نفسه ،ص23
( )4نفسه ،ص43
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فالحالة السيئة التي آلت إليها الوالدة يمكن أن تودي بها إلى الموت؛ مما بث الوجل في قلب هذا
الشخص اللطيف.
 توجع :التوجع هو :البكاء على الميت وإظهار ما بالقلب من حزن وألم والتحسر على الوضعالصائر إليه )1( .وردت اللفظة في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()2

()3

ر رىرقــــد أراـــــــــ ــــل َّ
الى َهيــــ ُ رلرنــــــــــــــــــــــا َي
ر ر

ر رتُىوموا رتوج َ ـــــــــــــــــــي وأَرن َ
ينـــــــــــــــــــي
ر
ر
ُ

هذا اإلنسان المتفجع يطلب من الورى عدم لومه لما صدر منه عقب وفاة والدته ،ألن هذه
المضرة أحرقت قلبه بدرجة كبيرة جدا لم يستطع مقاومتها .فقد أتاه ابتالء في الوقت الذي ال يستطيع
فيه مفارقة والدته الحنون واالستغناء عنها ،لذا ما يفعله أو يقوله يأتي فطريا ال دخل له فيه.
 عذاب :قد يتعرض اإلنسان في حياته إلى مواقف يكون لها أثر كبير على نفسيته .فينتج عنهاويطلق عليها أيضا النكال )4( .وردت اللفظة في  4مواضع من الديوان.
الوجع والعذاب واأللمُ ،

( )3ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص3311
( )2ديوان هي أمي :ص13
( )1المصدر نفسه ،ص33
( )4ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص3011
( )2ديوان هي أمي :ص13 ،13 ،14
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()5

الفصل األول
قال الشاعر:
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()1

رُهَب َر َني؟ م ـا َ ــــــــــــــــــــــــــــر ره ـ ر ا ال ر ـ ر َ
اْ؟
ر

َ
الصـــــــــربــــا روال َّ ـــــــــربــــ َ
اْ
احــــ رة ُ
روــــ ر
الحــــ َه رو ه

المبدع حائر مشوش األفكار ال يعرف كيف بدأت هذه القصة الحزينة ،وال متى ستكون نهاية
األزمة التي يعيشها .فنجده يسأل كل من يصادفه أمامه عن خطف أمه والنتائج السلبية التي حفل
بها ،لربما يجد الجواب الذي يجعله يتخطى حزنه هذا.
 البكاء :غريزة في اإلنسان وبعض الحيوانات مثل الكالم والصراخ وغير ذلك ،فاإلنسان يبكي منشدة الجوع أو األلم أو الفرح وغير ذلك .وهذه اللفظة مشتركة بين اللغات السامية.
 33موضعا من الديوان.
قال الشاعر:

()2

وقد وردت في

()3

()4

ـــــــــــــــــل الور ـــا َ
الم َحـــ َه رقمـــــــــــــــــــــ
ُ ر
ر ُب ر ـــا ُ ُ

ر رتُقوُلوا :و ر ي ر أر اـــــــــــــــــــــــــــــ و ر ـــــــــــــا َ
ُ
ر
ر

يطلب الشاعر من الناس عدم عتابه على بكاء أمه؛ فهي التي اعتنت به منذ أن لمح النور
إلى غاية أن كبر وأصبح رجال .فالفراق يخلف الدموع واألسى ال شيء آخر.

( )3المصدر السابق ،ص23
( )2ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص33
( )1ديوان هي أمي :ص23 ،33 ،32 ،34 ،31 ،32
( )4المصدر نفسه ،ص31
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عندما يبكي اإلنسان تنزل من عينيه قطرات متتابعة ال لون لها تسمى دموعا مفردها دمعة،
وسببها إما السعادة أو الحزن )1( .وهذه الكلمة هي األخرى مشتركة بين اللغات السامية وتحمل مدلوال
واحدا.

()2

وازن الشاعر في إدراج اللفظتين في الديوان فبلغ تكرار لفظة دموع  33مرة ،أي :مضاهية

للمرات التي تكررت فيها لفظة البكاء.
قال الشاعر:

()3

()4

ـــــــــر ال ُفرار َ رو رد الهىَرقـــــــــــا َ ؟
رذا ر ُمــــــــــــــــــــــــ َّ

ق الـــــد ُمو ر ُم َحـــــــــــــــــــــــ
ف ر ريـــــ َق ُ
رك ي ر

كل تجربة في هذه الحياة لديها نتائجها الخاصة بها ،لكن تجربة الفراق وفقدان شخص معين
لديها تأثير على اإلنسان أكثر من السعادة .فتجعله في حالة متقدمة من الحزن ،وما يصحبها من
تساقط للدموع بنسبة كبيرة جدا ،وانشغال بهموم الدنيا أكثر من أي وقت سابق.
العشماوي شاعر وإنسان عادي يحس ويتفاعل ،ن ِ
صب كثي ار لما ودعت أمه هذه الحياة .ومن
األلفاظ الدالة على الحالة التي غدا إليها الشاعر بعد وفاة أمه:
 وحشة :يقول الفيروز أبادي في مفهوم هذه اللفظة..." :الوحشة :الهم ،والخلوة ،والخوف ،واألرضالمستوحشة"...

()5

تُوظف لفظة وحشة أو موحش لإلشارة إلى مكان دامس مظلم ال نور فيه ،أو

( )3ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص211
( )2ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص332
( )1ديوان هي أمي :ص10 ،23 ،23 ،34 ،32
( )4المصدر نفسه ،ص31
( )2الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص3311
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الوجل من أمر معين كاألشباح .وتشيع هذه األمور بنسبة كبيرة في مرحلة الطفولة والشيخوخة .وتدل
كلمة وحشة أيضا على الحزن والوحدة .تكررت هذه اللفظة في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()1

()2

وبرن لَي َم ال راي َ
اه َ َ ــــــنَنــــــــــــــــــــــــــــــــا
ر ر
رر

ر راد َم

روح ر ــــــــــ َتي رو ُط َ
ول راــــــــــرقـــــا َ ي

اللفظة في هذا الموضع تدل على الخوف والهلع بسبب الظالم الحالك الذي ُيشعر اإلنسان أنه
مكبل مغلول خائف من ال شيء .وكأن األم كانت السراج المنير الذي يبعث الضوء في كل زاوية؛
وبعدما رحلت انطفأت األنوار وبات كل شيء أسود غير واضح ال يبعث في النفس األمل واالرتياح.
 اكتئاب :تعني هذه الكلمة :الحزن وتغير الظروف من األحسن إلى األسوأ )3( .وردت في موضعواحد من الديوان.
قال الشاعر:

()4

ركُدم َ
ولـــــــــــــــــــي؟ روُتوَ رـــــــــــــــــــا َ اك َترئا َي
ُ

َ
َ
ولــــــــــــــــــــا
رمــا ل ريرنيــ رتــ َقر ــــــــــــــــــــا َ ُد ُم َ

قام الشاعر ببذل مجهود لتمكين أمه من تجاوز مرضها لكن ال نفع ألن أجلها حان .هذه
المصيبة التي رمته بسهامها أحزنته كثي ار وقلبت موازين حياته فأصبح كئيبا وحيدا .وعندما يرى ما

( )3ديوان هي أمي :ص22
( )2المصدر نفسه ،ص20
( )1ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص3133
( )4ديوان هي أمي :ص23
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ي ِ
همه فينهار من جديد.
شعر بالبكاء يتذكر َّ
ُ

 م اررة :وهي خالف الحلو )1( .وردت هذه اللفظة في موضعين من الديوان.قال الشاعر:

()2

ــــىَـــــرقـــــا َ
رذا مـــــَّر الـ َ
ــــفـــــرار َ روـــــ ـــــ رد الـ ه
ر ُ

َ
ـــــــــــــــــح
ق الد ُمو ر ُمـــــــــــــــــــــ
ف ر ري َق ُ
ركي ر
وقال أيضا:

()3

ــــــــد رها
ُم َل رج رح رل روُة ُك َهل ُحىــــــــــو رو ــــــــــــــــــــــ ر

َو رمررراقة؟ ر ى َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رت ر َّو ر رـــــــــار رها

إن البعد ال يصبر عليه أي شخص لشهرين أو عام أو أكثر ،لكن الفراق الذي ال يمكن بعده
اللقاء هو األصعب .والشاعر كره كل شيء بعد وفاة أمه وأصبح يراه حنظال جامدا ال يبعث السرور
والفرح؛ فتقوقع على نفسه وسيطرت عليه اآلالم واألحزان ونزفت عيناه عبرات عديدة.
 شقاء :الشقاء ضد الرخاء والسعادة )4( .وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.قال الشاعر:

()5

وبرن لَي َم ال راي َ
اه َ َ ــــــنَنــــــــــــــــــــــــــــــــا
ر ر
رر

ر راد َم

روح ر ــــــــــ َتي رو ُط َ
ول راــــــــــرقـــــا َ ي

( )3ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص3222
( )2ديوان هي أمي :ص31
( )1المصدر نفسه ،ص12
( )4ينظر :أحمد الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ص133
( )2ديوان هي أمي :ص20

72

ألفاظ الموجودات واألحداث

الفصل األول

بات الشاعر بعد وفاة أمه مهموما حزينا ال يعرف منبع السعادة أين مقره .فمر بفترة ال بأس
بها خاضعا ألحزانه ومنهمكا فيها ،حتى سواد الليل أصبح هو اآلخر باعثا على الحزن والتشاؤم بدل
تهدئته.
 شاكي :اسم فاعل من الفعل شكا وهو..." :من يمرض أقل مرض وأهونه )1( "...وردت هذه اللفظةفي موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

طر َو َم رد َاد ُدم َ
ولــــــــــــــــــي....
ر َه
ُ
حاررة ر ى َبي ال َّ َ
اكــــــــــــــــــــــــي
ر ر
عانى الشاعر كثي ار من مصيبته ،يشكو حاله لربه وللناس لعله يجد الدواء لدائه .فهو متضرر
من وحدته بائس من حالته ،ال يقدر على فعل شيء غير إخراج ما بقلبه كي يرتاح.
فغشي عليه ،ولم يهتد لسبيله"...
 حيرة :جاء في القاموس المحيط..." :نظر إلى الشيء ُاللفظة في موضعين من الديوان.

( )3الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص332
( )2ديوان هي أمي :ص32
( )1الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص423
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()1

الاـــــــــرر َ
اْ
َُىـــ ُ أرَهني أر ُُـــــــــــــــــــو ُ روه رص َّ

َــــــــــر ُت َي رحيررة َم ر األرم َر رح َّتـــــــــــــــــــ
وقال أيضا:

()2

َي َ َ
ـــــــــــــــرر رها
را
يد ر ا رت ُاــــــــــــــــــــــــل ر ـــــــــ

اف رـَّيررَني َرار ُــــــــــــــــــــــــ َ رحــــــــــــــــــــــــا ََار
أ َّ
ُم ُ

النعكاسات فقدان األم آثار كبيرة على نفسية ابنها ،فأصبح ال يعرف السبيل الصحيح الذي
يهتدي إليه وكأنه بين الحقيقة والخيال .في الماضي كان الكل سعداء ينعمون بالطمأنينة وراحة البال،
لكن بعد رحيل األم تغير كل شيء .وبات حائ ار ال يعرف أبيضه من أسوده وال صوابه من خطأه.
-2-1األ لفاظ الدالة لى الا ادة
هذا الحقل المضاد قليل الورود مقارنة بحقل الحزن الذي طغى على الديوان .ومن المترادفات
الدالة على االستقرار النفسي والراحة والطمأنينة نذكر:
 السعادة :وهذه اللفظة ال خالف في مدلولها؛ إذ هي منافية للحزن والتعاسة والكآبة.في  1مواضع من الديوان.

()4

( )3ديوان هي أمي :ص22
( )2المصدر نفسه ،ص13
( )1ينظر :الجوهري ،الصحاح ،ص213
( )4ديوان هي أمي :ص41 ،12 ،21

74

()3
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()1

لا أ َُّا وجد َاني؟ وأ َُّا م ر ـــ َ
الــــــــــــــــــــــــــ َ
ــــــــــر
ُ ر
ر
ر ر

رلا رم َ رها رم رن

ر ر راد َترنــــــــــــــــــــــــــــــا ا رد رهر

اآلباء خصوصا األمهات يهتمون بأدق التفاصيل التي تجعل األبناء سعداء مرتاحين ،مع فعل
المستحيل في سبيل تحقيقها ومواجهة كل العوائق التي تعرقلهم .ومتى ابتعدت األم عن ابنها عاش
في شقاء لعدم وجود من يسهر في سبيل تحقيق أمنياته وإسعاده.
مرادف السعادة الذي ورد في الديوان هو :الفرح .ومن معانيه :السرور.
 4مرات في الديوان.
قال الشاعر:

()2

تكررت هذه اللفظة

()3

()4

َي روج َه رهــــــــــــــــــــــــــــا ر رر َحا ُل َط ُير رـــــ روار رها

م رذا أرُو َه ُر َحيـــــــــــــــــــــــــــ ر أر رر ُ ؟ ركي أررقَ
ر

أول من يبشر اإلنسان حين يصادفه حدث معين في حياته هي األم .وهذه األخيرة تفرح فرحتين
إذا تحصل ابنها على مبتغاه ،وفلح في شق سبيله في الحياة .وإن جنت القليل في هذه الدنيا فهي
تريد البنها الكثير واألفضل دائما.
إلى جانب لفظتي سعادة وفرح نجد لفظة هناء ،وهذه األخيرة مشتقة من الفعل هنأ و"الهناء:

( )3المصدر السابق ،ص12
( )2ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص3223
( )1ديوان هي أمي :ص12 ،13 ،33
( )4المصدر نفسه ،ص11
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السرور" ( )1وردت اللفظة السابقة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

َ
َ َ
َ
َ
ُمي
ُكنــــــــــــــ رلا طفرىتـــــــــــــــــــــي أرن ر
ياــــــــــــــ رة أ ه

أُاَ ق َ
وحي رور ر رح َتـــــــــــــــــــــــــــي رو رهرنا َ ــــــــــــــــــي
هُ

ربط الشاعر فعل السعادة بوالدته ،الذي انعكس بعد وفاتها إلى حزن كبير يقطع أحشاءه،
ويعذبه ليل نهار دون أي رحمة أو انقطاع.
من مالمح السعادة التي ضمنها الشاعر في قصائده نجد لفظتي :ابتسامة وضحكة .فاالبتسامة:
"ضحكة خفيفة دون صوت" ( )3وردت هذه اللفظة في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()4

()5

وتن َّمىــــــــــــــــــــــــــــــ َوا َتاامــ َ
ــــــــة راــ َ
ــــــــر
ُ
رر ر
ر ر

َي لَرقا َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َواألره َل رواألرــــ رح َ
اْ

ويشفى .وحين
إن الشاعر مجروح يعاني لفراق والدته ،وبما أن الجرح جديد سيأخذ وقتا كي يب أر ُ
يلتقي بصحبه وأقربائه يستحي من مقابلتهم بوجه عبوس .فيبتسم ابتسامة خفيفة توحي أنه قد تحسن
قليال عما كان؛ وأنه متدرج نحو تجاوز أزمته ورسم بداية جديدة لحياته.

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص121

( )2ديوان هي أمي :ص33
حنا نصر ِ
(َّ )1
الحتي ،قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانيها ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط،2001 ،1
ص31
( )4ديوان هي أمي :ص22
( )2المصدر نفسه ،ص23
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أما الضحكة فتعني إصدار صوت معين مع إب ارز الضواحك أي األسنان لمرة واحدة )1( .وهذه
اللفظة ال توجد فقط في اللغة العربية بل تتضمنها أيضا اللغتان السريانية والعبرية )2( .وقد جاءت
لفظة ضحكة في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

َ
ــــــدا
ركص َضح ر ــــــــة أرق ر ى ُت رهــــــــــــــــا رجاهــــــــــــــــــ َ

ُتع َفــــــــــــــي را ر رايــــــــــــــا رلو رلــــــــــــــة رُا َ ريـــــــي

صعب عليه حتى االبتسام أو الضحك .وفي
عندما يمل اإلنسان من نمط الحياة الذي يعيشه ي ُ
بعض األحيان المواقف التي يتعرض لها الشخص هي التي تجعله يقوم بأشياء ال يرغب فيها بتاتا.
وربما لكثرة عتاب الناس لهذا الشخص أصبح يضحك رغما عنه كي يبين لهم العكس.
-2األ لفاظ الدالة لى ال تاوة
-1-2األلفاظ الدالة لى األدوات والىاة
-1-1-2األ لفاظ الدالة لى األدوات
نظ ار ألهمية هذه العملية في حياة البشرية عمد الشاعر إلى اإلتيان بها في ديوانه ،والمطية
التي ُذكرت تمثلت في القلم الذي ُيعرف بأنه :األداة المستعملة في الكتابة .وهذه اللفظة معربة من

( )3ينظر :الجوهري ،الصحاح ،ص131
( )2ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص223
( )1ديوان هي أمي :ص13
( )4المصدر نفسه ،ص23
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()1
وصنع من مواد عدة كالسعف والغاب
اللغة الفارسية .سمي القلم بداية بالمزبر وسمي الكتاب زبو ار ُ

المتخذة من القصب أو الغاب تُبرى وتُقلم ومنه استُقيت تسمية قلم )2( .وردت
والقصب ،وكانت األقالم ُ
هذه األخيرة في  30مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

َ
َ
ُمـــــــــــــــــــي
رق رحرىـــــــــــــــــ ريـــــــــــــــــا ر رىمـــــــــــــــي أ ه
الشاعر يحكي همومه لجيرانه وأقربائه والذين يحيطون به ،وبما أنه فنان فالوسيلة التي تالزمه
طيلة مشواره اإلبداعي هي القلم .فلكثرة اتصاله به نشأت عالقة وثيقة بينهما وأصبح صديقه في
السراء والضراء .فهو يتنهد ويقول له بأن أمه رحلت ،وقلبه يعتصر آالما وأوجاعا.
وقال أيضا:

()5

َ
الحـــــــل ر ُيرىهَد ُل َنـــــي
روأررنـــــــــا ريــــــــــا ر رىمــــــــــــي أرا ُُر أر َّ ُ
كل المواضع التي ُذكرت فيها لفظة قلم اقترنت بأداة النداء (يا) التي تُستعمل للعاقل ،وفي هذا
البيت أيضا الشاعر يشكو لقلمه لوعته وأساه على فقدان أمه .وشبَّه قسوة هذا الحزن وتطويقه له

( )3ينظر :الجوهري ،الصحاح ،ص 311ورشيد عطية ،معجم عطية في العامي والدخيل ،ص230

( )2ينظر :ميري عبودي فتوحي ،فهرسة المخطوط العربي ،دار الرشيد للنشر :الجمهورية العراقية ،د.ط،3330 ،
ص21
( )1ديوان هي أمي :ص32 ،34 ،31 ،32
( )4المصدر نفسه ،ص31
( )2نفسه ،ص32
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بعقرب أو حشرة سامة تلسعه وتسبب له األلم دون التفكير في حجم األذى الذي يتعرض له.
القلم كي ُيكتب به ال بد من تزويده بمادة أو سائل يسيل بطريقة منتظمة من ثقب خاص به؛
والمسمى مدادا )1( .هذه األخيرة ترادف كلمة ( )Encreباألجنبية وهي من ألفاظ الحضارة التي دخلت
اللغة العربية وأصلها فارسي )2( .وردت كلمة مداد في  1مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

ـــــــــــــــــد َاد ُدم َ
ولــــــــــــي....
طـــــــــــــــر َو َم
ر َه
ر ُ
حاــــــــــــــــررة رـــىـــــ َبـــــــــــــي ال َّ َ
اكــــــــــــي
ر
ر
ربما قرن الشاعر كلمة مداد بكلمة دموع للداللة على الكثرة والالمتناهي .فهو بكى في الماضي
وما زال يبكي في الحاضر ،فدموعه لم تجف ولن تنشف ما دام الحزن قائما في صدره.
لممارسة فعل الكتابة ال بد من توفر قلم متدفق بالمداد وشيء آخر ضروري إن لم يحضر لن
يحدث فعل التدوين وهو :الدفتر الذي يعرفه الفيروز أبادي بأنه" :جماعة الصحف المضمومة ،ج:
دفاتر".

()5

الدفتر بهذا المفهوم عبارة عن مصنف أو كتاب جامع لمجموعة من المتفرقات أو الكتب.

( )3ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص323

( )2ينظر :مجمع اللغة العربية ،معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون ،المؤسسة العامة لشؤون المطابع األميرية:
القاهرة ،د.ط ،3330 ،ص 41ورشيد عطية ،معجم عطية في العامي والدخيل ،ص230
( )1ديوان هي أمي :ص34 ،32
( )4المصدر نفسه ،ص32
( )2الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص223
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يقابل لفظة دفتر بالعربي ( )Diaryباللغة اإلنجليزية وهي لفظة معربة عن الفارسية .ويختص
الدفتر بالتسجيالت التجارية التي تحصي عدد المدخوالت واإلصدارات كل يوم )1( .وردت هذه اللفظة
في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()2

()3

َ
َ
َ
رـار رهــــــــــا
رور رصا ـــــــــــــــد ؟ رلفـــــ ُ األرني َ أ ر

رو رج َميـــــــــ ُ أروراق َــــــــــــــــــي روُكـــــــــل رد ر َاتــ َ
ـــــــر

كلمة دفتر في هذا الموضع جاءت بصيغة الجمع دفاتر ،وقد ضمنها الشاعر بين األشياء التي
نصب عليها الحزن .كما يمكن أن يكون البيت الشعري إشارة إلى أن العشماوي لم تعد لديه رغبة في
كتابة شعر الفخر أو المدح أو الحماسة؛ وغير وجهته نحو قول شعر الرثاء والتأبين فقط.
يتكون الدفتر من أقوال ورسومات وكتابات وجزؤه األساسي أو ما يشتمل عليه هي :األوراق.
جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة" :ورق [جمع] :جمع الجمع أوراق ،مفرده ورقة :رقائق ُيكتب
عليها وتُستعمل في حاجات أخرى كثيرة ،وتُصنع من األنسجة أو األخشاب أو مواد أخرى بعد أن
تُحول إلى عجينة لينة"...

()4

هذا التعريف يبين لنا المواد التي تُصنع منها األوراق المتخذة للكتابة.

( )3ينظر :رشيد عطية ،معجم عطية في العامي والدخيل ،ص11،233
( )2ديوان هي أمي :ص11
( )1المصدر نفسه ،ص13
( )4أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،1ص2421
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وجاء في كتاب المغرب في ترتيب المعرب(" :الورق) بفتحتين :جمع (ورقة) :جلود رقاق ُيكتب
فيها .ومنها (ورق المصحف)  )1( "...هذا التعريف ال يكاد يختلف عما ورد في معجم اللغة العربية
المعاصرة؛ فهو يبين مما ُيصنع الورق وهي الجلود ذات السمك الرقيق جدا .أتت هذه اللفظة في 1
مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()2

()3

َ
َ َ
َ
َ
َ
ــــــــــوقَة
المن ُ
ر
المطوَّ ــــــــــــة رو ر
رو رجميـــــــــــــــــ ُ ك رت راواتــــــــــــ ر ي األروراق َ ر
رت رت رضــــــــــــــــا ر ُل رلا ر رى َمـــــــــــــــــي....
عندما يكون اإلنسان متمسكا بالحياة يبدع في عمله حتى وإن كان تافها في نظرنا .والشاعر
في أيام عزه كان يكتب األشعار في أوراق جمة ،ويسترسل في التعبير عما في قلبه .لكن بعد وفاة
أمه تقلصت هذه الرغبة وأصبح قليال ما يمسك القلم ويهم بكتابة أشعاره على األوراق.
ويقال لهما صفحتان" .صفحة الشيء :وجهه وجانبه.
كل ورقة تتكون من جانبين ُيكتب عليهما ُ
وصفحة الورقة :أحد وجهيها )4( "...فالصفحة من كل شيء جانب من جوانبه أو جزء من أجزائه
المتكاملة .وبما أن الشاعر استعمل لفظة أوراق بصيغة الجمع جاءت أيضا جوانبها بصيغة الجمع
صفحات ،وقد وردت في موضع واحد من الديوان.

( )3المطرزي ،المغرب في ترتيب المعرب ،ج ،2ص120
( )2ديوان هي أمي :ص13 ،31
( )1المصدر نفسه ،ص31
( )4مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص112

81

الفصل األول
قال الشاعر:

ألفاظ الموجودات واألحداث

()1

ـــــــــــدم َ
ـــــــــــــــر رــــــــــــ رف رح َاتــــــــــــي َ
َ
ولــــــــــ
أرد
ُُ
يطلب الشاعر من القلم أن يغطي كل صفحات دفاتره بدموعه وعبراته ،فربما يقل وجعه لو
شاركه فيه شخص أو شيء آخر .وكما ُيقال" :إذا ضاق األمر اتسع".

()2

-2-1-2األ لفاظ الدالة لى الىاة
لوال وجود األفكار في ذهن اإلنسان لما اقتضت الحاجة إلى التعبير والتدوين .فاللغة" :أصوات
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ،ج :لغات وُل ُغون )3( "...اللغة منطوقة كانت أو مكتوبة أو باإلشارات،
الغرض الرئيس منها هو تلبية رغبات اإلنسان وتحقيق أهدافه.
قال الشاعر:

()4

ر رت رنُبــــــــــوا َ أرـرب رحــــــــــــــــــــ ُل را َتــــــــــي

ـــــــــــد رهـــــــــــــا
الحل ر ريوَـــــــــــــــ ُ
ـــــــــــاقا؟ رَإ َّ ُ
رنــ َ

المواقف التي يتعرض لها اإلنسان هي التي تغيره وتعدل سلوكه .فقد كان لوفاة والدة الشاعر
األثر البالغ في حياته .حتى أشعاره أصبحت متأججة بعواطفه الحزينة ،وآالمه العسيرة التي لم يسبق
لها ظهور إال بعد رحيل الوالدة.

( )3ديوان هي أمي :ص32
( )2كمال خاليلي ،معجم كنوز األمثال والحكم العربية (الشعرية والنثرية) ،مكتبة لبنان :لبنان ،ط ،3333 ،3ص301
( )1الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص3433
( )4ديوان هي أمي :ص40
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اللغة أصل جامع ألجزاء معينة من المركبات ،ومن مكوناتها التي اشتمل عليها الديوان:
 حروف :جمع مفرده حرف ،وهو الواحد من حروف الهجاء )1( .فالحرف هو المشكل للكلمة والجملةوالفقرة ...وقد وردت هذه اللفظة في موضعين من الديوان مرة بصيغة الجمع حروف ومرة أخرى
بصيغة المفرد حرف.
قال الشاعر:

()2

()3

َ
ـوبـــــا َ ـــاألررلــــ َص الـــرقـــا َ ـــي
اكـــ ُتــــبنــي رحــــرَ ــــا رمـــ ـــُبـــ َ
عندما يكتب اإلنسان الحرف يعمد إلى تحسين رسمه وإعطائه صورة جميلة تروقه وتعجب
الشخص اآلخر .لكن الشاعر ألصق لهذا الحرف صفة األلم فهو ال يعبر عن االبتسام والتفاؤل
والحياة الجميلة ،إنما هو انعكاس لحزنه ويأسه.
 كلمات :جمع مفرده كلمة وتعني :اللفظة أو جمع من المفردات ذات المعنى المفيد.المفردة في موضع واحد من الديوان.

( )3ينظر :الجوهري ،الصحاح ،ص240
( )2ديوان هي أمي :ص41
( )1المصدر نفسه ،ص32
( )4ينظر :أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،1ص3324
83

()4

وردت هذه

الفصل األول
قال الشاعر:
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()1

َّ
ريىــــــــــ َ
ــــــي رحــــــــ َ َاق
ــــــو
الط َبيــــــــــــــــ ُ لَ راارنــ ُ

َ
ـــــــــــد رها
رور ُقـــــــــــــــ
ـــــــــــواَ أُ ر هنـــــــــــــــ ُ
ـــــــــــول أر ــ ر
ُ

َ
ــــــــــرر ت رم رالَ ُم رهــــــــــــا
ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رم ُات ُي ر ــ ر

َ
ُجهَرُد رهـــــــــــا
الم رنـــــــــــ أ ر
روأررنـــــــــــــــــــــــــــــــــا م ر ر

الكلمات الواردة في البيت تعني جملة أو متتالية من األلفاظ .فالطبيب على دراية بالنهاية
الحتمية التي تنتظر الوالدة المريضة ،لكن الشاعر يرفض سماع ذلك ِ
ويكذب التقارير الطبية.
 عبارات :جمع مفرده عبارة وهي" :الكالم الذي يبيَّن به ما في النفس من معان )2( "...تتألف العبارةمن مجموعة كلمات متالحمة متآلفة غير وحشيةَّ ،
تؤدى للتعبير عن معنى معين .وقد وردت هذه
اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()3

َ
وج َميـــــــــــ الصــــــــــــــــــــو َق الب َ
ــــــــــــــــــة....
اكري
رر
ُ
ر ر
ـــــــــــــــــاقات رتب َ ــــــــــي
رق ر مــــــــــــــ ر رم رل َم رح رهـــــــــــــا أرنــــــــــــــ ر َلرب
ر
ُيحدث الشاعر قلمه فبعدما كان ينير له الليالي ببريقه وحسنه أصبح هو اآلخر تعيسا بائسا،
يعجز عن رسم مالمح الفرحة .وصارت جميع كتاباته ورسوماته تعبر عن لوعته وحزنه الشديد لفقدان
أميرة الشاعر.

( )3ديوان هي أمي :ص43
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص230
( )1ديوان هي أمي :ص31
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 -قول :جاء في المعجم الوسيط" :القول :الكالم"...

()1

وهذه اللفظة تندرج ضمن مجموع األلفاظ

المشتركة بين اللغات السامية )2( .وقد وردت في  4مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

و َّجــــهـــــ ُ رــــوَلــــي لَــــىـ َّ
ـــطــــ َبــــيـــــ َ روَــــي
ر

أرلــــــ رمــــــا َ ر ــــــىــــــ َبــــــي رمــــــا ُيــــــربــــــهَرُد رهـــــا

يطلب الشاعر من الطبيب بطريقة مباشرة إخباره بتفاصيل مرض أمه .وهو كله أمل وتفاؤل
بأن الله يسمع دعاء المستغيث ويلبي طلباته بإذنه عز وجل.
-2-2األ لفاظ الدالة لى انإنتاج األد ي
من اإلبداعات التي يخلقها اإلنسان انطالقا من واقعه وباستعمال قلمه ما يلي:
 نص :يقول مجدي وهبه في مفهوم النص" :النص (:)Text الكلمات المطبوع ا ا ا ااة أو المخطوطة التي يتألف منها األثر األدبي.
 اقتباس أجا ا ا ا ا ازاء من الكتب المقدسا ا ا ااة والتعليق عليها في الوع ا ا ا ا ااظ.
 االقتب ا ا ا اااس ال ا ا ااذي ُياعتبا ا ا اار نااقط ا ااة انط ا ااالق لبح ا ا ااث أو خطب ا ا ااة".

()5

( )3مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص313

( )2ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص133
( )1ديوان هي أمي :ص43 ،13 ،11
( )4المصدر نفسه ،ص42
( )2مجدي وهبه ،معجم مصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان :بيروت ،ط ،3334 ،2ص432
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تُطلق كلمة نص على مجموع جمل مترابطة متالحمة ،وكذا االقتباسات المختلفة التي يقوم بها
الباحث باالعتماد على مصادر معينة .وتقابل كلمة نص في اإلنجليزية والفرنسية ( )Lactioوتعني
إسناد النص إلى الرئيس األكبر )1( .جاءت الكلمة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

الع رل َ ـــــ َ
ـِ َيــــــــ َـي رنـ ـ
ُلمــ ُـر ر

الحريــــــــــــا ُة رك رد رتــــــــــــر
رلا ر ىــــ ُ ؟ رـبــــــ رــر رك ر ر

ُمع رت رصـــــــــر

لقد جعل الله تعالى لإلنسان في هذه الدنيا نصيبا معينا وعم ار محدودا ال يعرفه إال هو سبحانه
وتعالى؛ فإذا بلغ أجله ال ُيستأخر وال ُيستقدم .عبر الشاعر عن هذا بلفظة (نص مختصر) ،فال يقر
اإلنسان إال زمنا قصي ار جد.
 خطابُ :يعرف الخطاب بأنه..." :نص مكتوب ُينقل من ِمرسل إلى مرسل إليه يتضمن عادة أنباء
ال تخص سواهما )3( "...فالكلمة تعني نقل أفكار أو آراء أو مشاعر من شخص إلى شخص آخر
ويشترط فيها الجدة .وردت اللفظة في موضعين من الديوان.
ُ
قال الشاعر:

()4

()5

َحيــــــــــــــــ ر َتــــــــي رت ُعص َني َو َ
ط َ
ــــــــاْ؟!
الع ر

َ
َ
اهــــــــا
ُمــــــــــــــــي؟ رلا ررر تــــــــــــــــي؟ ر أررق ر
أري ر أ ه

( )3ينظر :رشيد عطية ،معجم عطية في العامي والدخيل ،ص123
( )2ديوان هي أمي :ص11
( )1مجدي وهبه ،معجم مصطلحات العربية في اللغة واألدب ،ص323
( )4ديوان هي أمي :ص14
( )2المصدر نفسه ،ص24
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يناجي الشاعر قريته .فأمه التي كانت تبحث عنه بين كل رمشة عين وأخرى ،لم تعد موجودة
في الواقع .في عهد قريب جدا كانت تراقبه أينما اتجه ،وتناديه أينما تراه لتطمئن عليه وتترقب عودته
من أسفاره .فال شخص يهتم بمعرفة أخباره وأحواله أكثر منها ،لكن لألسف رحلت وتركته وحيدا.
 قصة :القصة جنس من األجناس األدبية ،وتُعرف بأنها" :مجموعة من األحداث يرويها الكاتب...تتناول حادثة أو عدة حوادث ،تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة ...ومهمة القاص تنحصر في نقل
القارئ إلى حياة القصة؛ بحيث تتيح له االندماج التام في حوادثها ،ويحمله على االعتراف بصدق
التفاعل الذي يحدث بين الشخصيات والحوادث"...

()1

يبين لنا هذا التعريف الشروط الواجب توفرها في القصة .وأحيانا لما نحكي قصة ليس لمجرد
التسلية فقط ،أو تذوق براعة األديب في سبك األحداث ومنحها شكال جميال .بل يمكن أن يكون من
ورائها هدف معين كاإلرشاد والنصح واالعتبار .وردت لفظة قصة في  4مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()3

َ
ــــــــــــــولي....
ــــــــــد َاد ُد ُم
ر َه
طـــــــــــــــــــــر َو َم ر
َ
ــــــــــــــة ُحـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــر رْ َ َّص
أرد
ر
أرلـنـــــــــــــــ َ َّصـــــــ َ
ـــــــة راـــــــــــــــــــــو
ر
ر

( )3محمد يوسف نجم ،فن القصة ،دار بيروت للطباعة والنشر :بيروت ،د.ط ،3322 ،ص3
( )2ديوان هي أمي :ص22 ،32
( )1المصدر نفسه ،ص34
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يحكي الشاعر في الديوان قصته العجيبة التي حدثت له ،فبعدما خسر أباه خسر أمه أيضا.
اليتم والوحدة بال
هذه الحياة لم تُسعفه أن ُيمضي ده ار من عمره مسترخيا في عش أمه ،بل ُكتب له ُ
أبوين .ولن يحس بالشاعر إال من تذوق من كأس السم التي تجرع منها المبدع.
 ِشعرِ :الشع ُر مفرد جمعه أشعار وهو" :كالم موزون مقفى يعتمد على التخييل والتأثير؛ ليوحي
بإحساسات مؤثرة وصور خيالية )1( "...هذا الفن عبارة عن نظم عدد محدود من األلفاظ المتآلفة
المتناسقة .يتكون من شطرين صدر وعجز في الشعر العمودي؛ أو عدد متفاوت من الكلمات في
أسطر محددة في الشعر الحر .ويطغى عليه الخيال والمجاز .وقد وردت هذه اللفظة في  4مواضع،
مرة بصيغة الجمع أشعار ،ومرتين بصيغة المفرد شعر ،ومرة بصيغة اسم الفاعل شاعر.
قال الشاعر:

()2

()3

َ َ
َ
ـــر
ومــــــــــة راالـــــــ َّ
رمـــــا رذا رلُقــ ُ
ُم ر
ـــول رلـــــ األ ُ

ــــــص رواا رت رهــــــــر؟!
ومــــــــ رة رما رتررَّنــ ر
ُم ر
رلــــــــور األ ُ

ملهمات الشاعر في هذه الحياة كثيرة منها :الطبيعة ،مشاعر النفس ،الحوادث ،شهوات الدنيا،
الدين وغير ذلك .ومن بين المحفزات التي حزت في قلب الشاعر وجعلته ُينشد أشعارا :أمه ،فهي سر
نجاحه في هذا الفن الذي تبناه وهي المصدر األول الذي يعود إليه.

( )1أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،2ص3203،3201
( )2ديوان هي أمي :ص23 ،40
( )3المصدر نفسه ،ص12
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()1

ـــــــــــــــــــحـــــ َّة
رنـــــ َّاق َمـــ ر ا ر اَ ر َــــــــــــــــــــــــــ
ر

رلا رلي ر َا ــ َ
ــــر ؟ رمــــــــــــ

ر ُيع َمُد رهــــــــــــا؟!

دعا الشاعر الله أن يشفيه من مصيبته ،وتمنى أن تكون األشعار التي يبدعها بيده الدواء
الشافي لجروحه وهمومه .فتطفئ اللهيب الذي في قلبه وتعيد إليه صحته وعافيته.
غالبا ما نفضل سماع الشعر الذي ينتهي بنفس نوع الحروف ،لما ُيحدثه من نغم جميل تطرب
له األذن .وهذه النغمة ُيطلق عليها القافية وهي :آخر ساكنين من البيت الشعري وما بينهما من
حركات مع الحركة التي قبل الساكن األول )2( .وردت هذه اللفظة في  1مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

اك ُتب َنــــــــــــــــي را َ ريـــــــــــــــــ َة
رل َّ
ـــــــــــــص روأرا ر رى رهــــــــــــــا
طرررهــــــــــــا األررل
ُ
في مرحلة معينة انعكست أشعار العشماوي إلى أشعار باكية حزينة يمألها التحسر على وفاة
والدته .فأصبح كل من يسمع ديوانه هذا تمتلئ عيناه بالدموع ويحزن لحزنه.
ُيطلق على األبيات الشعرية أسماء معينة مثال :القصيدة .وهي :التي ُيعادل عدد أبياتها سبعة

( )3المصدر السابق ،ص40
( )2ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص3121
( )1ديوان هي أمي :ص42 ،41 ،40 ،23
( )4المصدر نفسه ،ص32
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أو يتجاوزها.

()1

قال الشاعر:

()3
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وردت هذه اللفظة بصيغة الجمع قصائد في موضعين من الديوان.

ومـــــــــ الــــــــــــــــــ َ
رر

م رذا مُ َم ي ر َ
ــــد رو رد رهــــــــــــــــــا
الق رصا ــــــــ ر
ُُ
ر
ر

()2

ر ُي َنيُى َنـــــــــي َل رنار رها؟

إن األم كانت بالنسبة للشاعر كل شيء في هذه الدنيا ،يعود إليها في كل صغيرة وكبيرة .حتى
أشعاره التي كان ينظمها يأخذ برأيها إن كانت جيدة السبك أو يجب إعادتها وتصويب الخطأ فيها.
بعد أن تطرقت إلى دراسة مختلف الحقول الداللية استخلصت أن األلفاظ التي كان لها صدى
كبير في الديوان؛ تعلقت بأعضاء معينة من الجسد البشري أمثال :اليد ،والقلب ،واألنامل .وفي معظم
األحيان دلت على الحزن واألسى .أما الحيوانات ِفذكرها قليل جدا في الديوان؛ حيث وردت ثالثة
أصناف فقط .كما جاءت بعض األلفاظ المتعلقة بالنبات األخضر الصلب كالدوحة والنخيل .باإلضافة
إلى هذا تحدث الشاعر أيضا عن الماء من؛ حيث أمكنة تجمعه وما ُيحمل فيه وغير ذلك وأشار إلى
الجبال والهضاب ومختلف التضاريس.
يرثي الشاعر أمه في الديوان مما اقتضى أن تأتي األشعار عاكسة آلالمه .فالحزن سيطر
على الديوان بنسبة كبيرة ،وفي المقابل نلمح إشارات لبعض األلفاظ الدالة على السعادة .كما تحدث
المبدع عن الوسائل الموظفة في التدوين واإلبداعات التي تنتج من استعمال اللغة بأشكال مختلفة.

( )3ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص313
( )2ديوان هي أمي :ص13
( )1المصدر نفسه ،ص11
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المبحث األول :األ لفاظ الدالة على العقيدة
-1األ لفاظ الدالة على اإلسالم

جاء اإلسالم بقاموس لغوي جديد تميز عما سبقه بألفاظه ومعانيه ،ومن مفرداته الواردة في
الديوان ما يلي:
رسل إلى قومه مشتق من هذا؛ ألنه ينبعث
الم َ
 رسول :هذه الكلمة مشتقة من الفعل َرَس َل و"الرسول ُإلى هداية قومه في تؤدة ورفق ليبلغهم أمر الله )1( "...فالرسول هو ذلك اإلنسان األمين الذي اختاره
الله تعالى عن سائر عباده ليبلغ رسالته؛ ويدعو الناس إلى التماس العفو والمغفرة من رب العباد
للفالح في الدنيا واآلخرة.
رسول الله محمد ﷺ محبوب بين الناس ،معروف بأخالقه الرفيعة .مما جعلهم يلقبونه بأسماء
مختلفة وكثيرة منها :األمين ،الخاتم ،الضحوك ،المصطفى ،النبي األمي )2( ...وقد وردت لفظة رسول
في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()3

ـــات ِ
ِبوَف ِ
القُل ِ
ـــــاب َهــــــا
ــــه ُك ُّ
ــــل ُ
ـــــوب ُم َص َ
َ

ِ
الرس ِ
ِ
ــــد َش َكـــــ ْت
ـــــــول َوَق ْ
َذ َّك ْ
ــــــــر ُت َن ْـفســـــــي ب َّ ُ

شبه الشاعر وفاة والدته بالحادثة المروعة التي صادفت المسلمين أيان وفاة الرسول ﷺ .فالحزن
الذي غمر قلوبهم وفاجأهم هو بنفس حجم األسى الذي أصابه .لكن الصبر وقت الشدائد أمر واجب،

( )1الطناحي ،من أسرار اللغة في الكتاب والسنة ،المكتبة المكية :السعودية ،ط ،8002 ،1ص367
( )8ينظر :حنا نصر الحتي ،قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانيها ،ص13
( )7ديوان هي أمي :ص73
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ألن الموت حق.

المنزل على رسوله محمد ﷺ ،وحيا بواسطة جبريل
 قرآن :مصدر من الفعل ق أر وهو" :كالم الله ُعليه السالم ،المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور ،عدد سوره  111سورة ،وينقسم إلى
 70جزءا .وهو المصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي".

()1

القرآن الكريم ليس فقط كتابا سماويا جامعا لكل ما ورد في الكتب التي سبقته ،بل هو شفاء
ورحمة من الله تعالى لعباده الكرام .فبه تُثبت قلوبهم وتُشفى ابتالءاتهم .وردت هذه اللفظة في موضع
واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2( )

ِ
ـــــــــر ِ
ـــــت
ــــد َع ْ
ــــص َ
أَ ْتـــــــُلو م َ
ــــن الــــــــُق ْ
آن َمــــا اْن َ

َع ــــــــْن ُ ِ
ــــــــد َها
َص ـــــ ـَل ُ
ــــــال َوََل َن أ ْ
ـــــه الجَب ُ

يبين البيت الشعري تمسك هذا اإلنسان بحبل الله ،فهو يبذل كل ما في وسعه كي ُيقَبل منه
وتُستجاب دعواه .يتلو من القرآن ما يفوق طاقته ويدعو بمختلف األدعية ،لعل هذا األمر يفيد في
شفاء أمه ويمكنها من التغلب على مرضها.
 الذ ْك ُر :تحتمل هذه الكلمة عدة مفاهيم بحسب السياق الذي ترد فيه وال تختص بحقل معين .والمعنىالذي أفادته في الديوان هو :طاعة الله بالصالة والدعاء بالخير والسالم للناس كافة )3( .العامة من
الناس تطلق كلمة ذ ْكر على الحلقات الدينية التي يقيمها المتعبدون ،فيسبحون بحمد الله ،ويرددون

( )1أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،7ص1330
( )8ديوان هي أمي :ص18

( )7ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص717
(")األصلد :شديد الصالبة "...مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص080
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مختلف صيغ الحمد والشكر واألدعية لنيل رضاه ُّ
وتحقق أمانيهم )1( .وردت اللفظة في موضع واحد.
قال الشاعر:

()2

ِ
ـــهـــــا
ـــيـــــــ َ
ـــاو ْت َبـــــــ ْ
ـــن أَْر َ ا ــــــــــــ َ
ـــعــ َ
َد ٌار َتـــــــ َ

ـــــــــز هن صـــــــــــرص هر عــ ِ
ـــــــــاتَي ْه
ْ َ َ
ِرَيـــــــــــا ُ ُـــ ْ َ

َـ َّصـــــــ ـَن َهـــا ِبال ُِس ْك ِر ُســــــــــــــــــــــــــــ ـ َّ ــــــاُن َهــــــــــــــــــا

ـــت ِريــــــــــ األَسى الس ِ
افَي ْه
ـــاو َمـــــــ ْ
َفَقــــــــــــــــــــــ َ
َ
َ َ

شبه الشاعر الدار الرصينة ذات العماد المتين بخيمة هشة ،يعترضها الهدم بين الفينة واألخرى
بسبب الرياح الهوجاء والعواصف .فمختلف الظواهر الطبيعية تخر أمام المنشآت محكمة البناء ،دقيقة
التصميم .لكن -في اعتقاد الشاعر -ال يمكنها المكوث طويال إذا غمرها الحزن وأنهك جدرانها .وال
سبيل إلى شد حيالها غير الدعاء لله بتفريج الضيق وتغيير األحوال إلى األحسن.
 التقوى :هذه الكلمة مشتقة من الجذر اللغوي َوَقى ،وتقوى الله التحلي بالخصال الرفيعة ،وفعلالخيرات ،وذكر الرحمن في كل شيء ُمعول عليه.

()3

إن تقوى الله تبعث الراحة في النفوس وتحقق

االستقرار ،فنجد اإلنسان راضيا بحياته مستمتعا بها إلى أبعد الحدود ،ال يحمل ضيقا في قلبه أو
يفكر أكثر من المطلوب .وقد جاءت هذه اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()4

ِ
ــــــــــــروـا لِلــ ُّ
ــــــــــــدعا ِ َعــــــــــــــَلى
أَْبــــــــــــــني َصــــــ ُ

ُشــ ُِ
ِق َم هم ِم َن الــ َّ
ــــــد َها
ــــــَــ ْ
ــــــو أ َ
ــــــيــ ُ
ــــــقــ َ

شبه الشاعر التقوى بمبنى ال ُيشيد انطالقا من الحجر أو شيء آخر بل بالدعاء ،حتى يصير
( )1ينظر :عبد المنعم سيد عبد المتعال ،معجم األلفاظ العامية ذات الحقيقة واألصول العربية ،ص800
( )8ديوان هي أمي :ص83
()7

ينظر :جبران مسعود ،الرائد ،دار العلم للماليين :بيروت ،ط ،1338 ،3ص878

( )1ديوان هي أمي :ص11
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بنيانا شاهقا مناسبا للحياة الكريمة .فاإلنسان يتقي الله في نفسه ويتجلى ذلك في أقواله وتصرفاته،
فال تسوقه المعاصي من دون ردع أو خوف من الخالق.
 تشهد :التشهد هو :عبارة عن أقوال معينة يرددها المصلي في كل صالة ،لكن الكلمة في األصلتعني :النطق بالشهادة.
قال الشاعر:

()1

وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.

()2

ان ُ ـــــــــــــوِقـــــــــــــ ُ ِني
ـــــــــــيـــــــــــــَل هة َما َك َ
ـــــــــــم َلــ ْ
َكــ ْ

ِفي ُ ـــــــــــــــــْن ِح َها ِاََّل َتـــــــــــــــــ َ ـــــــ ُّهُد َها

إن األم تقوم بفعل ما تُؤمر به في هذه الدنيا ،كي تفوز بالجنة وتلتحق بسابقيها من األبرار
الذين نالوا محبة الله ورضاه .فهي تُكثر من ذكر الله آناء الليل ،رغبة منها في كسب عديد الحسنات
التي تُطفئ السيئات وتُذهبها.
 -تهجد :هذه الكلمة تحتمل معنيين هما :النوم ومفارقته من أجل العبادة والصالة لله تعالى.

( )3

وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()4

ـــَلِْنـ الــ َّ
ـــل ال َّــ ِ
ـــل ِب َها
ـــلــ ْ
ـــســ َ ُ
َ ــ ْ
ـــويــ ُ
ـــيــ ُ

ــــــــــــــــــــنـــــ ُه َتــــ َهــــ ُّجـــــُد َهـــــا
ــــــــــــــــــــمـــــا ُ ــــ َزُيِــــــ
َلــــــ
َّ
ُ

الليل معروف بوحشته التي ال ُينير الدروب فيها ،إال ذكر الله وتالوة ما تيسر من القرآن

( )1ينظر :ابن باطيش ،المغني في اإلنباء عن غريب المهذب واألسماء ،تح :عبد الحفيظ سالم ،المكتبة التجارية :مكة
المكرمة ،د.ط ،1331 ،ص187،188
( )8ديوان هي أمي :ص17

( )7ينظر :ابن باطيش ،المغني في اإلنباء عن غريب المهذب واألسماء ،ص183،182
( )1ديوان هي أمي :ص11
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الكريم .فاإلنسان الذي وهبه الله صوتا جميال ترتاح النفوس لما تسمع ترتيله للقرآن ،وصالته التي
تبدد الظالم وسط الليل .وهو ما ورد في هذا البيت الذي يمدح فيه الشاعر أمه .فبالرغم من تحصيلها
األجر لنفسها؛ إال أنه حاز على حنانها وعطفها من خالل براءة صوتها وعذوبته.
 القضاء والقدر :للكلمتين نفس المدلول تقريبا ،قضاء الله "عبارة تدل على علمه السابق وإرادتهاألزلية المتعلقة باألشياء )1( "...ال يقع شيء في هذه األرض دون علم الله ،بل كل ما يحدث لإلنسان
وما يلقاه في حياته ُمسطر من عند الخالق وال دخل للبشر فيه .أما القدر فيعني" :القضاء الذي
يقضي به الله على عباده )2( "...من خالل التعريفين يتضح لنا أن القضاء هو نفسه القدر ،وهذا
األخير ُمتضمن في األول وكل من عند الله عز وجل .وردت اللفظتان في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()3

ِ ِ
يـن الم ـب َّـل ـل ِفي َّ
الث َـر
َو َّس ْـد ُت ــك الـ ُ َ ُ َ َ

ــــدْر
ــــقــــــ َ ا ِ َرُبِــــــي َوالــ َ
ــــســــــلِــــــما لِــ َ
ُم ْســ َ
ــــقــ َ
ــــَــ ْ

كما شاء الله ونفخ الروح في عبده سيأتي دهر ويسترجعه ،وال يستطيع بشر إنكار هذه الحقيقة.
فمصير أي إنسان حين يهاجر الدنيا اإلضمار في الثرى ،مثلما فرض الله تعالى وبين نبيه الحبيب.
-2األ لفاظ الدالة على الرـمن
بما أن الشاعر ينتمي إلى طبقة الشعراء اإلسالميين المعاصرين ،فقد ضمن قصائده كلمات
تدل على إيمانه بالله سبحانه وتعالى .أما ألفاظ هذا الحقل الواردة في الديوان فهي كاآلتي:

( )1أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،7ص1270
( )8مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص312
( )7ديوان هي أمي :ص71
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 الله  :هذه الكلمة فطرية يستعملها اإلنسان إراديا وال إراديا أثناء كالمه أو قيامه بفعل معين .واللهق
المتوكل عليه في كل شيء )1( .وهذه
هو :الموجد لكل هذا الكون ،والراز عباده بغير حساب ،و ُ
اللفظة دخيلة على اللغة العربية وتعود إلى أصول عبرية )2( .وقد كان لها حضور متميز بين أشعار
العشماوي؛ إذ تكررت في  10موضعا.
قال الشاعر:

()3

()4

ـــْاد ِبــ ِ
ـــس ْكــ ِ
ـــبــ ْـــر
َســـــ َ َن الـــــ ُفــ َ ُ
اص َــ َ
ـــر َرُبِي َو ْ

ــــــــــــما ـ ِ
َّ
ــــــد ُم َو ُِـــــــ هد
ــــــم ْ
ــــــم َ
َل َّ َ
ــــــد ُت الل َه َـ ْ

إن اإلنسان التقي حين يترك أداء فرض من الفرائض التي سنها الله عليه ،نجده متوت ار قلقا
متقلب األوضاع .وال تفارقه هذه الوسوسة إال إذا ذكر الله في نفسه واستغفره وحمده على كل شيء.
فالله تعالى ُيلقي الطمأنينة في قلب المؤمن ويصبره على ما يعترضه ويهديه إلى حسن الخالص.
وردت مرادفات لكلمة الله في الديوان وهي:
 إله :هذه الكلمة لها معنيان مختلفان عند المسلمين وغير المسلمين .فالمسلمون ُيطلقونها علىالخالق سبحانه وتعالى .في حين الكفار ُيطلقونها على عدة إالهات كونهم ال يعبدون ربا واحدا ،فمثال
نجدهم يقولون :إله الشعر ،إله األمومة )5( ...أما اللغات السامية فال تختلف فيما بينها حول إطالق
لفظة إله على المعبود الواحد األحد؛ وتستعملها بمدلول واحد.

()6

( )1ينظر :جبران مسعود ،الرائد ،ص181
( )8ينظر :محمد حسن عبد العزيز ،التعريب في القديم والحديث ،ص777
( )7ديوان هي أمي :ص 17 ،18 ،76 ،77 ،71 ،83 ،82 ،81 ،81 ،80 ،17
( )1المصدر نفسه ،ص77

( )0ينظر :أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،1ص117
( )6ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص06،00
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الفصل الثاني
وردت اللفظة سابقة الذكر في  7مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()1

()2( )

ِ
ُّ
ا ِب ِ
ــــــــــــــــني
اإل َل ِه َلَناَلــ
الَ َعــ
ْلوََل َ
ــــــــــــــــل ُ

ما َنال َقـــــــــْلَ مــ َ ِ
ـــــــم َل َّما اْنـــــــــ َفـــــــــ َْر
ـــــــمــ ه
َ َ
ـــــــَــ ُ
َ ُ

تعبُّد الله يولد السكينة في قلب اإلنسان والقناعة بما ُيؤتى به في هذا العالم .كما ُيبعده عن
طريق الضالل واالنحراف الذي ال يعود على صاحبه إال بالخسران المبين.
 رب :يقول ابن منظور في مادة َرَب َب" :الرب :هو الله عز وجل ،هو رب كل شيء أي مالكه ،ولهالربوبية على جميع الخلق ،ال شريك له ،وهو رب األرباب ،ومالك الملوك"...

()3

هذه اللفظة مرادفة لما سبقها من األلفاظ وتختص بالله سبحانه وتعالى منزها عن كل األصنام؛
واآللهة التي يتخذها األناس الجاهلون أو المنكرون لإلسالم .وتُطلق لفظة رب في مقابل صاحب
الشيء أو مالكه مثل رب الشيء.
ومصدر آخر يقول :إن كلمة رب ال جذور لها في اللغة العربية ،وإنما هي من أصول سريانية
ولها عدة معاني :القوة ،الجاللة ،المعلم...

()4

تكررت هذه اللفظة في  11موضعا من الديوان.

()5

( )1ديوان هي أمي :ص71 ،77
( )8المصدر نفسه ،ص71
( )7أبو الفضل ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر :بيروت ،د.ط ،د.ت ،ج ،1ص733
( )1ينظر :البطريرك مار اغناطيوس افرام األول ،األلفاظ السريانية في المعاجم العربية ،مجلة المجمع العلمي العربي:
دمشق ،العدد 1 ،830أكتوبر  ،1312مج ،87ج ،1ص008

( )0ديوان هي أمي :ص18 ،73 ،77 ،71 ،82 ،80 ،10
()
"متَم ٌم ْب ُن ُن َوْي َره" ،من أشهر شعراء التأبين أنذاك .وقد بكى في قصائده
"متمم" هو :شاعر جاهلي فحل اسمه الكامل ُ

أخاه مالكا الذي ُقتل في حرب الردة على يد خالد بن الوليد .وقال فيه أشعا ار كثيرة وأجاد فيها ،منها ما يلي:
ـاب َوأ َْو َجـ ـ َـعـ ــا
َلـ ـ ـ ُـع ـ ـ ْـمـ ــري َو َمـ ــا َد ْه ـ ـ ــري ب ـ ـ َـت ـ ـأْب ـ ـي ــن َهـ ــال ـ ـ ٍـك
َص ـ ـ َ
َوَال َجـ ـ َـزٍع مـ ــم ــا أ َ
ينظر :محمد بن سالم الجمحي ،طبقات فحول الشعراء ،مطبعة المدني :مصر ،د.ط ،د.ت ،ص803،801
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()1

ــــــــــــَ َها
َـــــــــــــــَلى اْنــــــــــــــ ِ َال َقــ َ
َيا َر ْب َما أ ْ

ِ
ــــيــــــَل هة ُـــ ْ ِ
ــــس ُِهُد َهــــــــــــــــــــــــــــــا
في َلــ ْ
ــــزني ُ ــ َ

ـــــــــــــت
ـــــــــــــها اْن َ َ ـــــــــــــــــ َف
َيا َر ْب َل َّما ُقْل َُ
ْ
َ

َســــ َوُد َها
َســــى َو ْابــ َ
ــــــــــــي َّ أ ْ
ُـ ُجــ ُ
ــــــــــــَ األ َ

المؤمن الذي ُيحسن الظن بالله مهما عانى وتأذى إال أنه سيأتي يوم وتُحل جميع همومه.
فبمجرد ذكر الرب تهون مشاكل اإلنسان وتنفتح أمامه آفاق جديدة لم يعهدها من قبل أو ترد على
باله .كما أن كل تلك اللحظات الحزينة سيتخطاها ويعيش حياة أفضل من ذي قبل.
لله أسماء ُيسمى بها تُفرده عن الخلق وتميزه ،تُرهب الكافرين وتُثلج قلوب المسلمين المتيقنين
أن الله على كل شيء قدير .ومن أسمائه سبحانه وتعالى الواردة في الديوان ما يلي:
 الخالق :جاء في القاموس المحيط" :الخالق ،من صفاته تعالى :المبدع للشيء ،المخترع من غيرمثال سبق ،وصانع األديم ونحوه )2( "...إن الخلق يقتصر على الله سبحانه وتعالى؛ وال يجوز إطالق
هذه الصفة على شخص إال إذا خرجت الكلمة عن سياقها الحقيقي .فالله متميز في صنعه و ُمتقن
لخلقه .وردت هذه اللفظة في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

ِ
ـــــــــــــــــا األَ ْك َو ِ
ــــــــــــــــــــه
ان َيــــا َم ْن ِبــ
َيــــا َِــــالِــ
َ

ــــــــــــت أَـ َال ِمي و ِ
ــــــــــــي ْه
َعَّلــ ْ
ــــــــــــقــ ُ ْ
آمالــ َ
َ َ

( )1المصدر السابق ،ص11
( )8الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص131
( )7ديوان هي أمي :ص83
( )1المصدر نفسه ،ص82
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وب َذل مجهودا في سبيل ذلك؛ لن يصير واقعا إال إذا
إن حُلم اإلنسان يوما بتحقيق هدف ما َ
رافقه بنية صافية ودعاء الخالق باستمرار فهو المعطي وهو الرزاق.
 المهيمن :تعني هذه الكلمة :أن الله عز وجل مستحوذ على كل شيء ومالك له ،كما أنه يتولىصيانته وحفظه من كل سوء وشر )1( .مهيمن لفظة ذات أصول سريانية ،باإلضافة إلى المعنى األول
فهي تدل على األمن والسالم والثقة بالله.
قال الشاعر:

()2

وجاءت في موضعين من الديوان.

()3

()4

الح ِب َيبـــــ ِة َيـــــا ِ ســـــــــــــا
أََنـــــا َمـــــا َب َ ْيـــــ ُت َعَلى َ

ِ
الم َهْي ِم ُن َبـــــ َاب َهـــــا
م ْن َر ْـ َمـــــ هة َف ََ َ ُ

َوَلـــــــ ْو َعـــــــ ٌة

َســـــــــَّلـــ ْت َعَل َّي ُســـــــــُيوَف َهـــا َو ِـَرَاب َهـــا

ــــــفـــــــَار ِ
َلـــــــ ِ ـــــــَّنـــــــ ُه أََلـــــــ ُم الـ ُ

إن الحزن ُخلق مع اإلنسان فبسبب ضعفه ينهار من حين آلخر .والشاعر في هذا البيت
نتظر الفرج من الله تعالى فهو على كل شيء قدير.
يستدرك ويقول إنه ال زال متفائال م ا
 ذو الجالل :أورد ابن منظور في معجمه لسان العرب تعريفا لهذه الكلمة يقول فيه" :الله الجليلسبحانه ذو الجالل واإلكرام ،جل جالل الله ،وجالل الله :عظمته ،وال يقال الجالل إال لله )5( ".مهما
أوتي اإلنسان من العلم والوقار والهيبة إال أنه ال يمكن أن ُيوصف بالجليل ،ألن الله سبحانه وتعالى
أعظم من هذا الكون أجمع بكل ما فيه .وتتجلى قدرته الفائقة في كل قطر من أقطار األرض.

( )1ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص1000
( )8ينظر :البطريرك مار اغناطيوس افرام األول ،األلفاظ السريانية في المعاجم العربية ،مجلة المجمع العلمي العربي،
العدد 1 ،836أفريل  ،1300مج ،80ج ،8ص137
( )7ديوان هي أمي :ص 18
( )1المصدر نفسه ،ص71

( )0أبو الفضل ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11ص116
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وقد تكررت اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()1

َنــــ ْف ِســـــــــــــي َتــــُلــــوُذ ِبـــــ ِس

الــــجــــ َال ِل َو َمــــ ْن
َ

ِ
د ُ ْن ِجـــــُد َهـــــا
الم َهْيم ِن َســـــــــ ْو َ
َغْيُر ُ

عندما يتعرض اإلنسان إلى مصيبة معينة ،أو يسلك طريقا مشبوبا بالمخاطر يجعل الله قريبا
من قلبه ،ويستنجد به في كل لحظة من اللحظات العسيرة التي يمر بها .فال معين غيره وال ُمستجيب
لدعاء المضطر إال الله سبحانه وتعالى.
 الرحمن :اسم أطلقه الله تعالى على نفسه وقصره عليه ،ويعني :أنه عز وجل ال حدود لرفقه ورحمتهبخلقه ،وهو متساهل معهم ويمهلهم وال يهملهم .من ذا الذي تُخطئ في حقه أكبر خطأ ويغفر لك من
دون أي قيود ويزيدك نعمة بعد أخرى )2( .واآلراء متضاربة حول اللغة األصل التي اقتُرضت منها
الكلمة ،فهناك من يرى أنها لفظ سرياني ،وآخر يقول أنها تنتمي إلى اللغة البابلية )3( .وقد وردت
كلمة رحمن في موضع واحد من الديوان.
قول الشاعر:

()4

َقــــــــُِد ْم َد َوا َ َه

ـــــر ْـــــــ َمــــــ ِن َمــــــ ْو ِعــــــُد َهــــــا
َوَلــــــُقــــــ ْدَرُة الـ َّ

ِاَّنــــــــ ُه َســـــــــــــــــَبــــــــ ٌَ

حين يمرض اإلنسان يقتني أدوية معينة يرى فيها الشفاء لعلته ،لكن في األصل إذا لم يشأ الله

( )1ديوان هي أمي :ص18
( )8ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص770
( )7ينظر :البطريرك مار اغناطيوس افرام األول ،األلفاظ السريانية في المعاجم العربية ،مجلة المجمع العلمي العربي،
العدد ،830مج ،87ج ،1ص000،001

( )1ديوان هي أمي :ص18
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لذلك اإلنسان أن ُيشفى فال ُيشفى .فالشفاء رحمة من عند الله تعالى يختص به عباده الكرام وال دخل
لإلنسان فيه إنما هو مسبب فقط.
 العظيم :آخر أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها الديوان ،يقول أحمد مختار عمر في مدلوله:"األعظم من كل عظيم في وجوده ،فهو دائم الوجود ،وفي علمه ،وقدرته ،وقهره ،وسلطانه ،ونفوذ
حكمه"...

()1

إن الله تعالى يفوق عباده قدرة واستيعابا ،فهو الموجد لكل مخلوق والعالم بأحواله وما

يالئمه وما ال يعلمه أصال .فخلق اإلنسان معجزة في حد ذاتها فال بشري يشبه آخر بنسبة .٪100
وردت كلمة عظيم في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

ِ
ـح ـ ِب ـيـ َـبـــــ ِة َم ـْن ـ ِزَل
َيـــــا َر ْب َه ـ ُِي ْ ل ـلـ َ

ِ
ِ
ِ
ــم َـــ َو َابـــ َهـــــا
فـــي الـــ ُ ـــْلـــــد أَ ْ ـــ ِز ْل َيـــــا َعـــ ـــيـ ُ

إن الله هو الذي يهدي عباده إلى حسن أو سوء السبيل ،فخطأ واحد يكلف اإلنسان الخسارة
في الدنيا واآلخرة .وهذا العبد المحسن يدعو الله تعالى أن يتقبل األعمال الحسنة التي قامت بها
الوالدة الكريمة في حياتها .فالعبد المطيع لله في كل دنياه ال يكون مصيره إال الجنة بإذنه تعالى.
-3األ لفاظ الدالة على الفوز والرضوان
استعمل الشاعر مفردات تدل على جزاء من يقوم بعمل حسن ويوافق عليه الله ويرضى وهي:
ثواب :ويعني :المكافأة أو رد الفعل الذي يتلقاه الشخص إبان قيامه بفعل معين سلبيا كان أو إيجابيا.

( )1أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،8ص1080
( )8ديوان هي أمي :ص73
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لكن اللفظة أكثر ما تُطلق على ما يترتب عن األعمال الحسنة من أجر )1( .وردت اللفظة في موضع
واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

ِ
ـح ـ ِب ـيـ َـبـــــ ِة َم ـْن ـ ِزَل
َيـــــا َر ْب َه ـ ُِي ْ ل ـلـ َ

ِ
ِ
ِ
ــم َـــ َو َابـــ َهـــــا
فـــي الـــ ُ ـــْلـــــد أَ ْ ـــ ِز ْل َيـــــا َعـــ ـــيـ ُ

في قلب الشاعر رغبة جامحة تتمثل في قبول الله تعالى األعمال التي قامت بها الوالدة طيلة
حياتها .فقد سخرت قوتها ووقتها في خدمة أهل بيتها ،كما أنها لم تقصر في أداء ما ُفرض عليها من
عبادات .وال يسع ابنها سوى الدعاء لها بتقبل سائر أعمالها وبالتالي دخولها الجنة إن شاء الله.
قابل به اإلنسان عقب
أتى الديوان على مرادف للفظة ثواب وهو :أجر ،ويعني :الثواب وما ُي َ
قيامه بعمل ما.
قال الشاعر:

()3

وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.

()4

ُمي ِ
ِ
ِ
الَي
َيــــا َر ْب َضــــــــــــاِّ ْ أَ ْ َر أ ُ

َكـــــ َانـــــ ْت َلـــــَنـــــا َمـــــ َد

الـــــعـــــمـــــ ِر ر ِ
اعـــــَيـــــ ْه
َ
ُ ْ

فضل األم على االبن كبير جدا ،وقد وصى الرسول ﷺ على احترامها وتوقيرها قدر المستطاع.
حتى بعد وفاتها يجب أن تبقى هذه العالقة الطيبة قائمة ،مع اإلكثار من الدعاء لها بالخير .وطلب
المغفرة من الله قصد تثويبها أحسن ثواب.

( )1ينظر :أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،1ص771
( )8ديوان هي أمي :ص73

( )7ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص73
( )1ديوان هي أمي :ص82
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عبر الله تعالى عن الثواب أو المكانة العظيمة التي سيلقاها المسلمون في آخرتهم بعدة كلمات
رقيقة .ومن األلفاظ الدالة على الفوز العظيم ما يلي:
جنة :تُعرف الجنة بأنها" :الحديقة ذات النخل والشجر والبستان .وقيل لها ذلك لسترها األرض
بظاللها )1( "...يستفيد اإلنسان من خيرات األشجار التي يغرسها ،فهي ال تغذيه فقط بل توفر له
الراحة والجو الهادئ .يلجأ إليها أيام الحر فيحتمي تحت ظالل أوراقها الكبيرة .وكلمة جنة من أصول
سريانية شاعت في االستعمال بين كل اللغات السامية )2( .وقد وردت في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

ُمـــــــَنـــــــا َ ـــــــَّنـــــــة
َســـــــــــــــ ِكـــــــ ْن أ َّ
َيـــــــا َر ْب أ ْ

وفــــ َهـــــا ِمــــ ْن َكــــ ُِفــــ َهـــــا َد ِانــــَيـــــ ْه
ُقــــ ُــــ ُ

إن الشاعر يدعو الله أن ُيسكن أمه فسيح جنانه وأن يرزقها من الثمرات ما تشتهيه النفس وما
طوُف َها َدان َي ٌة ﴾[الحاقة :اآلية  ]87ففي الجنة
ترضى به .وفي عجز البيت اقتباس من قوله تعالىُ ﴿:ق ُ
يوجد كل ما يطمح إليه اإلنسان وأكثر ،وكل ُمسخر لخدمته وطاعته وال يبذل جهدا للوصول إليه.
اشتمل الديوان على مرادفات للفظة جنة وهي كاآلتي:
 -نعيم :هذه الكلمة كغيرها لديها معان عدة وتُطلق على أشياء كثيرة ،لكن هذه المرة وافقت لفظة جنة

( )1بطرس البستاني ،محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية ،مكتبة لبنان :بيروت ،د.ط ،1323 ،ص170
( )8ينظر :البطريرك مار اغناطيوس افرام األول ،األلفاظ السريانية في المعاجم العربية ،مجلة المجمع العلمي العربي،
العدد ،863مج ،87ج ،7ص 711وحازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية،
ص171
()7

ديوان هي أمي83 :

( )1المصدر نفسه ،ص82
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في مدلولها؛ إذ تعني..." :الرخاء الدائم[ ...و] الفردوس [و] اإلقامة السعيدة".

()1

الدنيا دار الفناء في حين اآلخرة هي الدار التي يقر بها البشر وال ُيفارقوها أبدا لذا ُيقال لها
الخلد .وبما أن النعيم مثوى للمطيعين فإن الله قد وفر لهم كل ما يناسب الحياة السعيدة ويحقق
دار ُ
األمن والطمأنينة .وفي اللغة اإلنجليزية يوجد لفظ يشبه النعيم في مدلوله وهو ،)Elysium( :الذي
يعني موضعا معينا في الحياة األخرى تغمره سعادة عارمة طوال الوقت وال تفارق أهلها.

()2

وردت

لفظة نعيم في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()3

َتحيــــا ِبــــ ِه ِفي ِعي َ ـــــــــــــ هة ر ِ
اضـــــــــَيــــ ْه
َْ
َ

ِ
َتـــــ ُفـــــ ُ ِ
يـــــهـــــا ِبـــــ َّ
الـــــس
الـــــنـــــ ِعـــــيـــــمِ
وز فـــــ َ

اإلنسان المسلم وإن كثُرت سيئاته ،إال أنه سيظل يحلم أن يغفر له الله جميع سيئاته ويبدلها
حسنات فيدخل الجنة ويرضى عنه الخالق .والشاعر يريد ألمه األفضل دائما والنجاح في حياتها
األخروية والدنيوية .وفي سبيل هذا نجده يترجى الله ويدعوه دون توقف؛ كي تنال أمه المراتب العليا
وتسكن إلى جوار ربها.
 الفردوس :اسم من أسماء الجنة وتُعتبر أعلى مراتبها.أو البستان.

()5

()4

وهي من أصول رومية وتعني :الحديقة

وردت هذه اللفظة في موضع واحد من الديوان.

( )1رينهارت دوزي ،تكملة المعاجم العربية ،دار الشؤون الثقافية :بغداد ،ط ،8000 ،1ج ،10ص803
( )8ينظر :رشيد عطية ،معجم عطية في العامي والدخيل ،ص836
( )7ديوان هي أمي :ص83

( )1ينظر :أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،7ص71
( )0ينظر :جالل الدين السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،ج ،1ص836
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()1

ِفــــي ــــَّنـــــ ِة الـ ِ
ـــفــــْرَد ْو ِ َيـــــا َِـــــالِــــ ِقــــي
َ

َهــــــ ِي ْ َلــــــ َهــــــا َمــــــْنــــــ ِزَلــــــة َعــــــالِــــــَيــــــ ْه
ُ

إن الشاعر يرغب ألمه نيل العال ويسعى بشتى الطرق المتاحة للوصول إلى هدفه .فهو يدعو
الله م ار ار وتك ار ار من أجل تحقيق هذا الحلم وجعله حقيقة واقعية؛ يوم يجمعه الله مع أمه وأحبائه
وجيرانه وكل البشر الذين وطأت أرجلهم هذه الدنيا وأمضوا ما كتب الله لهم .فتكون أمه من بين
الناجحين بالمراتب العليا والمغفور لهم بإذن الله.
 الخلد :هذه الكلمة خالف االستقرار والمكوث غير الثابت ،فاإلنسان الذي يلج الجنة أو الخلد يبقىأبد الدهر فيه وال يغادره مهما حدث )2( .وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()3

ِ
ـح ـ ِب ـيـ َـبـــــ ِة َم ـْن ـ ِزَل
َيـــــا َر ْب َه ـ ُِي ْ ل ـلـ َ

ِ
ِ
ِ
ــم َـــ َو َابـــ َهـــــا
فـــي الـــ ُ ـــْلـــــد أَ ْ ـــ ِز ْل َيـــــا َعـــ ـــيـ ُ

إن الشاعر يلح في طلبه ويرجو من الله أن ُيفرح قلبه بقبوله .فاألم في نظره أكثر من يستحق
دخول الجنة لسعيها الكبير ألن تكون أما جيدة ،وفي نفس الوقت عبدا مطيعا متى سنحت لها
الفرصة.

( )1ديوان هي أمي :ص83

( )8ينظر :جبران مسعود ،الرائد ،ص718
( )7ديوان هي أمي :ص73
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المبحث الثاني :األ لفاظ الدالة على الزمكانية واأللوان
-1األ لفاظ الدالة على المراـل الحياتية

عدد الشاعر بعض الفترات التي يمر بها اإلنسان ،انطالقا من خروجه إلى النور من بطن
أمه ،إلى غاية أن ُيوارى التراب وينتقل إلى الحياة الثانية.
عندما يكون اإلنسان في بطن أمه يسمى :جنينا ،وحين تأتي به والدته إلى هذا الكون ويكبر
قليال ُيقال له :طفل .لكن المطرزي يقول بأن :لفظة طفل تٌطلق على المولود إلى غاية أن يصبح
حليما.

()1

استعمل المبدع هذه الكلمة مرة واحدة لكن لم يكن يقصد معناها الحقيقي وإنما شيء آخر.

قال الشاعر:

()2

ِ
ِ
ِ
ُمي
صـــــــــْر ُت َكــــال ُ ْفــــ ِل ِـ َ
ين َفــــ َارْقــــ ُت أ ُ

َتــــا ِ هــــا ِم ْثــــل ِري َ ــــــــــــ هة ِفي ال َف َ ــــــــــــا ِ
َ

إن الطفل في بدايات حياته ال يمكنه القيام بأدنى شيء ،واألم هي من يتولى شؤونه وتسهر
على تلبية حاجياته المتنوعة والمتعددة .والشاعر حين قال( :صرت كالطفل) دليل على أنه ال يستطيع
القيام بشيء دون أمه .حاله حال الطفل الصغير الذي يطلب حاجياته من والدته باستمرار ،ألنه ال
حول وال قوة له ،ولوال األم لما استطاع المكوث طويال في هذه الدنيا.
ورد في الديوان مرادف للفظة طفل لكن جاء مصد ار وهو :صبا .وتعني األخيرة صغر السن
وحداثة المولود )3( .وهذه الكلمة استقاها العرب من الفرس؛ وأخذت في الشيوع واالستعمال في الوقت

( )1ينظر :المطرزي ،المغرب في ترتيب المعرب ،ج ،8ص87
( )8ديوان هي أمي :ص13

( )7ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص003
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الذي تناستها لغتها األصلية وأهملت استعمالها )1( .جاءت اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

َِـُِبـ ِريـ ِـنـي مـــــا ِســــــــــُّر َهـــــ َسا الـ َـعـــــ َس ِ
اب
َ

ِ
الصـــــــــَبــــا َوال َّ ـــــــــَبــــ ِ
اب
اـــــ َة ُ
َبــــ َ
الحــــ َُِ َو ُ

أيام البراءة يحتاج الطفل أو الصبي إلى استكشاف العالم وتجربة مختلف األشياء .فيقصد
أمكنة مختلفة ،أو يقضي وقته في التنقل بين أنحاء الحي الذي يسكنه .وغالبا ما يتعلق بها بدرجة
كبيرة جدا.
ت
عندما يتجاوز الطفل هذه المرحلة -أي مرحلة الصغر -يبدأ في التدرج نحو الحلم والرشد
وتنضج أفكاره ويصبح مسؤوال عن تصرفاته .في هذه الحالة ال يجوز أن ُنطلق عليه طفل أو صبي
إنما ُيقال له :فتى .والفتى هو الشاب اليافع الذي يكون في ُمقتبل العمر ،عكس الشيخ الهرم الذي
فقد كل قواه وحيويته.
قال الشاعر:

()3

وردت الكلمة في موضع واحد من الديوان.

()4

َفـــــ َّ
الف ََى ِم ْن َن ْف ِســـــــــــــ ِه
اللـــــ ُه أَْر َـ ُم ِبـــــ َ

ِ
ِ
ام َوَك ـ ْم َغ ـ َف ـْر
َك ـ ْم أَ ْ ـ َز َل الــم ـَن ـ َ الــع ـ َـــــ َ

اإلنسان في هذه الفترة تكون رغبته في الحياة أكبر ،ويضع العديد من األفكار واألهداف التي
يطمح إلى تحقيقها في وقت مبكر جدا .لكن هذا الفتى أجهد نفسه أكثر مما ينبغي وحملها ما ال
تطيق ،في الوقت الذي رأف به الله وزاده يس ار بعد عسر وأنزل السكينة على قلبه.

( )1ينظر :رشيد عطية ،معجم عطية في العامي والدخيل ،ص033
( )8ديوان هي أمي :ص81

( )7ينظر :أحمد الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ص168
( )1ديوان هي أمي :ص77
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كما أسلفنا القول أن مرادف فتى هو :شاب .جاءت اللفظة األخيرة في الديوان مصد ار أي:
شباب التي تعني" :الفتوة والحداثة" )1( .من خالل هذا المفهوم يتبين لنا أن اللفظتين تدالن على نفس
ظم الشأن .وقد وردت كلمة شباب في موضعين من الديوان.
الشيء أي :القوة والعزة وع َ
قال الشاعر:

()2

()3

َف َم َ ــــــــــــ ْت ُتَقـــُِد ُم

ار ِـ ـيـ َـن َفـــــ َارَق ـَنـــــا أ َِب ـي
ُك ـَّنـــــا ِصـــــــــــ َقـــــ ا

وـ َهـــا َو َشـــــــــَبـــ َاب َهـــا
ُر َ

اإلنسان في هذه الفترة التي تتوسط الصغر والهرمُ ،يْقدم على فعل أمور كبيرة جدا ويكون
متهو ار في معظم األوقات .لكن األم بالرغم من تبنيها مسؤولية تربية األبناء في هذا السن المبكر؛ إال
أنها تصرفت بعقالنية كبيرة وسخرت قوتها ووقتها لتنشئة أوالدها أفضل تنشئة.
بعد أن يتجاوز اإلنسان مرحلة الطفولة والفتوة والمراهقة ينضج تفكيره ،وينفتح ذهنه على آفاق
جديدة وفي هذه الحالة ُيقال له :رجل .والرجل :هو الشخص العاقل الرزين في أقواله وأفعاله ،والذي
ُيؤخذ بكالمه ويحوز على احترام اآلخرين )4( .وردت هذه اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()5

ِ
ـــمـــــ ِة َلــــ ِ ــــ ْن
َر ُ ـــــ ٌل َشـــــــــــــامــــ ُ الـ َ
ـــعــــ ِزيـ َ

ِ ِ
ــــمـــــ ُة األ َْقـــــ ِوَيـــــا ِ !
أَْ ـــــ َن مـــــُنـــــي َعـــــ ِزيـ َ

الرجل معروف بقوته وسيطرته على األوضاع ،فكل ما يعترضه إال ويجد له الحل المناسب.

( )1مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص777
( )8ديوان هي أمي :ص81
( )7المصدر نفسه ،ص 70

( )1ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص778
( )0ديوان هي أمي :ص13
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لكن ها هنا اعتراف بأن هذا الرجل الصلب قد تغلبت عليه األحزان وذوبت قوته وبأسه .فبات ضعيفا
مجروحا يتساءل عن دواء علته ،أو باألحرى الدوافع التي سلبت منه شجاعته.
ُيخلق اإلنسان ويعيش زمنا محدودا ثم يأتي وقت يسترجع الله أمانته التي وضعها فيه .عبر
الشاعر عن هاتين المرحلتين بلفظتين متضادتين هما :حياة وموت التي جاءت ميت .الحياة ضد
الموت ،فاإلنسان الحي يتنفس ويتغذى ويتحرك ،ويقوم بعدة نشاطات؛ بحيث ال يبقى ساكنا في مكان
واحد.

()1

وردت اللفظة في  2مواضع من الديوان.

قال الشاعر:

()2

()3

ِ
ِ
ُم ـي ِف ـي َف ـ ْقـــــ ِد َهـــــا َف ـ ْقـــــُد ُع ـ ْم ـ هر
ه ـ َي أ ُ

الصـــــــــــ َفـــــا ِ
َو َــــَيـــــا هة ِمـــ َن الـ ُِــر َضـــــــــــــا َو َّ

األم امرأة صالحة رقيقة القلب ،أينما اتجهت تُضفي على المكان نوعا من االنتعاش والسكينة.
مما يزيد الحياة متعة وبراءة ال مكر فيها وال خداع .فالعبد الوفي لربه والمتحلي بسنة نبيه طيلة حياته
يتمنى كل الناس صحبته والبقاء بجانبه.
الميت :اإلنسان الميت هو الذي فارق الدنيا ،ولم يمر على رحيله وقت طويل )4( .وردت اللفظة
في موضع واحد من الديوان.

( )1ينظر :الجوهري ،الصحاح ،ص833
( )8ديوان هي أمي :ص17 ،10 ،70 ،77 ،81 ،80 ،13
( )7المصدر نفسه ،ص16

( )1ينظر :أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،7ص120
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()1

أَر ــــــعــــــ ْت مــــــِيــــــَــــــا ِاَلــــــى األَـــــــيــــــا ِ
َ ُ
ْ َ
َْ َ

ِ
َن َل ـْي ـَـــــا
يييل ـ ْو أ َّ
ــــل َ
َل ـْي ـ ََ ـ َهـــــا َيـــــا أَســــــــــيـ ُ

يحن اإلنسان إلى ذوي رحمه متى غاب عنهم ،وكيف يكون حال الذي فقد أمه نهائيا وال
يستطيع رؤية وجهها ثانية إنه لعذاب كبير .الشاعر واحد من بين هؤالء الموجوعين ،وتمنى لو أن
أمه المتوفاة ما زالت حية تُرزق تستجيب له متى يناديها ،وتزين حياته بالسعادة والفرح.
وردت مرادفات للكلمة المنافية للحياة وهي كاآلتي:
 وفاة :وهي خالف الحياة وموافقة للموت في معناها )2( .جاءت اللفظة في موضع واحد من الديوان.قال الشاعر:

()3

ِب ـ َوَفـــــ ِاتـــــ ِه ُكـــــ ُّل الـ ُـق ـُل ـ ِ
وب ُم َصـــــــــــــ َاب ـ َهـــــا

ِ
الرســـــــــ ِ
ِ
ول َوَق ْد َشـــــــــ َك ْت
َذ َّكْر ُت َن ْفســـــــــي ب َّ ُ

المتوفى قريب إلى القلب أو ال صلة لإلنسان به ،يحزن لحزن أهله وال يمكنه أال يتأثر
الشخص ُ
بالحزن البادي في الوجوه .ألن مثل هذه المصائب تتميز بصفة العموم مما يهز القلوب كافة قاسية
كانت أو رؤوفة.
 فناء :بما أن اإلنسان المتوفى يغادر هذه الحياة نهائيا وال يعود ،استُعملت لفظة فناء للداللة علىذلك .فالميت يختفي نهائيا من وجه األرض.

()4

وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.

( )1ديوان هي أمي :ص13
( )8ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص1363
( )7ديوان هي أمي :ص73

( )1ينظر :جبران مسعود ،الرائد ،ص602
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()1

ِ
ــحـــ ِبـــيـ َــبـــــ ُة َعـــَّنـــــا
ِا ْن َتـــ ُ ـــ ْن َغـــــ َابـــــت الـ َ

ـــفــــَنـــــا ِ
ونـــــ هة ِبـــــالـ َ
ِفــــي َـــــَيـــــا هة َمــــ ْعــــ ُجــــ َ

هذه الدنيا زائلة فال مخلوق سيخلد فيها ،وال بد من االعتراف بهذه الحقيقة ،فالخلف سيلتحق
قصرت.
بالسلف إن طالت الدنيا أو ُ
الميت في البلدان اإلسالمية ُيعزى أهله بعزاء خاص ،وتُقام مراسيم لتشييع جنازته وإدخاله
القبر .ذكر الشاعر بعض األلفاظ المعبرة عن هذه الحالة الحزينة وهي:
 جزع :الجزع نقيض الصبر.قال الشاعر:

()2

وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.

()3

َســـــــــ َعــــُد َهــــا
َشــــــــــــُّد َهــــا ِفي َّ
َوأ َ
الصـــــــــْب ِر أ ْ

َشــــــــــَقى ُّ
َشـــــــــــــُّد َهـــــا َ َزعـــــا
أْ
الن ُفو ِ أ َ

اإلنسان الذي يستهلك وقتا طويال كي يتقبل محنته ويتجاوز مصيبته ،تزداد معاناته ويمر بوقت
عصيب جدا .ونفسيته هي األخرى تتعب وتنهك وال يروي عطشها أو يبدد حزنها غير ذكر الله
والصبر.
 عزاء :عزاء أهل الميت :تصبيره على الضراء التي حلت به.من الديوان.

( )1ديوان هي أمي :ص80
( )8ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص866
( )7ديوان هي أمي :ص10

( )1ينظر :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص1022
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()1

ِ
ــــعـــــبـــــ ِاد َِـــــيـــــر عـــــ َاز ِ
ِ
ْ ُ َ
عـــــْنـــــ َد َر ُِب الـ َ

َفـــَلـــَنـــــا ِمـــ ْن َر َ ـــــا ِ ـــَنـــــا ِفـــي الـ َّــَـــ َال ِقـــي

إن الشاعر يرفع من معنوياته بهذا القول ،فهو يرجو أن يلتقي بأمه مرة ثانية .لكن ليس في
هذه الدنيا وإنما عند رب العالمين .فهذه األمنية تُنسيه شيئا من حزنه وتصبره في مصيبته.
 ناعي :تحتمل الكلمة معنيين فالناعي إما هو :الشخص الذي يزف خبر الوفاة إلى الناس ،أوالمشيع الذي يساند أخاه في مصيبته.
قال الشاعر:

()2

وردت هذه اللفظة في موضع واحد من الديوان.

()3

النـــــ ِ
َل َّمـــــا َن َعى َّ
اعي َـ ِب َيبـــــ َة َِـــــا ِ ِر

َوَأَرْ ــــ ُت ِم ْن َشـــــــــ ْم ِ
الحَنــــ ِ
ان ِغَيــــ َاب َهــــا
ـ َ

الشخص الوافد للتعزية مهما يكن يتحدث عن خصال الميت ،والفراغ الذي تركه في حياة أهله.
وإن رغب أهل الفقيد تجنب بعض أحزانهم فإنها ستعود من جديد .والناعي لما ذكر الشاعر بمصيبته
أحسسه باأللم ،وبين له الفجوة العميقة التي حدثت بينه وبين أمه مما زاد من وحشته.
 دفن :الدفن عملية ستر الميت تحت التراب حتى يختفي عن األنظار )4( .جاءت هذه الكلمة فيموضع واحد من الديوان.

( )1ديوان هي أمي :ص80
( )8ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص376
( )7ديوان هي أمي :ص71

( )1ينظر :أحمد الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ص133
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()1

ــــد ْفــ ِن ِ
و َّ
الــلـــــ ِه َلــ ْوََل ُســـــــــــَّنـــــ ُة الـ َّ
الــَــي
َ

ِ
ـجـ ْفـ ُن َقـْبـَرِه َوالـ َـمـَقـُْر
ُكـَـَبـــــ ْت َلـ َ ـــــ َ
ان الـ َ

ويصلى عليه .ومن
كالم الشاعر فيه مبالغة ،فاإلنسان المسلم حين يتوفى ُيدَفن تحت التراب ُ
ثم يغادر كل الناعين وال يبقى معه غير عمله الصالح وإنجازاته النبيلة.
-2األ لفاظ الدالة على الزمكانية
-1-2األ لفاظ الدالة على الزمن
ويستحسن استغالله فيما يخدم مصلحته ،ومن األلفاظ الدالة
للزمن أثر كبير في حياة الفرد ُ
عليه ما يلي:
 -لحظة :تعني الكلمة :وقتا قصي ار جدا ُيقاس بلحظ العين.

()2

وقد وردت في موضع واحد من

الديوان.
قال الشاعر:

()3

ِفـــــي َلـــــ ْحـــــ َـــــ هة َســــــــــــــ ْوَدا ه َقـــــ ِاتـــــ َمـــــ هة

َكـــــ َانـــــ ْت ِســــــــــيـــــا ُ الـ َ ـو ِ
د َتـ ْجـِلـــــُد َهـــــا
ْ
َ

إن اإلنسان قد يرتعد من الخوف في وقت يسير جدا ،وفي لحظة لم يكن متوقعها .فبسبب
بشاعة الموقف الذي تعرض له الشاعر ،أصبح يحس أن شيئا مظلما اجتاح عيونه وأرعش قلبه.
وفجأة راح وابتعد ولم يعد له أثر ُيذكر.

( )1ديوان هي أمي :ص71

( )8ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص212
( )7ديوان هي أمي :ص11
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 ثانية :الثانية مكون من مكونات الدقيقة؛ إذ يبلغ عددها الستين في الدقيقة الواحدة )1( .وردت الكلمةفي موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:
َد ِانـــــــَيـــــــ ٌة

()2

َوال َّ ــــــــــــــــ ْو ُ َنـــــــ ٌار

ُتـــــ ْمـــــ ِ ـــــ ُن ُلـــــ ْقـــــَيـــــ َانـــــا َوَلـــــ ْو َـــــ ِانـــــَيـــــ ْه

َوََل

األم أغلى ما يملكه اإلنسان في هذه الدنيا؛ بحيث لو ابتعدت عنه حن إلى سماع أحاديثها
ورؤيتها .والشاعر أيضا يطمح إلى اللقاء بأمه التي فارقته مرة أخرى ولو لوقت أقصر من القصير؛
فانتقى لهذه العبارة كلمة ثانية تعتبر أصغر وحدة زمنية على العموم.
 سويعة :تصغير لكلمة ساعة التي تمثل جزءا من األجزاء  81المشكلة لليل والنهار.ال توجد فقط في اللغة العربية ،بل تتضمنها أيضا اللغتان السريانية والحبشية.

()4

()3

والساعة

ورد تصغير هذه

اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()5

ـُلم أ ِ
الصـــــــــ َفــــا َ ُســـــــــ َوْي َعــــة
يش ِبــــ ِه َّ
َع ُ
ٌُ

َفِإ َذا َصــــــ َح ْت َن ْف ِســــــي َشــــــ َك ْت أ َْو َصــــــ َاب َها

سويعة في هذا الموضع تدل على قصر الزمن ،فعادة ساعة تعني :وقتا ال بأس به .يقضي
ويحقق أهدافه؛ وكل ما يتعلق بالحياة المهنية والدينية وغير ذلك .لكن اللفظة
فيها اإلنسان مستلزماته؛ ُ

( )1ينظر :أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،1ص778
( )8ديوان هي أمي :ص86
( )7ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص782

( )1ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص881،880
( )0ديوان هي أمي :ص72
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لم تف بالغرض هذه المرة ،مما جعل الشاعر يستاء وينفعل.

ُيطلق اإلنسان أسماء معينة على أوقات محدودة من الزمن ،كل بحسب ما ُيوافق من طلوع
الشمس أو توسطها النهار أو مغيبها .واأللفاظ الدالة على هذه الفترات هي كاآلتي:
 فجر :الفجر أول ما يظهر من النهار ،يقول المطرزي في تعريفه(" :الفجر) :ضوء الصبح ،ألنهانصداع عن نور ،ولهذا يسمى الصديع )1( "...ينشأ الفجر من انتهاء الفترة الليلية في شكل ضوء
ساطع في األفق .وردت هذه اللفظة في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()2

()3

ِم ـ ْن ُدو ِن َف ـ ْج ـ هر َف ـ ْوَق ـَنـــــا َســـــــــــــا ِ ـَيـــــ ْه

َكـــــلََّنـــــ َهـــــا َتـــــْبـــــَقـــــى َعـــــَلـــــى َــــــ ِالـــــ َهـــــا

إن بزوغ الفجر يبشر ببداية جديدة ،وانتفاء لساعات طويلة من الليل المصحوبة بعتمة حالكة.
فعندما يطول الليل يشعر اإلنسان بالملل ويبقى مترقبا شعاع الفجر متى يظهر ،فال شخص يروقه
البقاء في ظلمة دون نور .والفجر عندما يحين يحمل معه أشياء جميلة فهو فأل خير على الجميع.
بعد أن تظهر خيوط الفجر يبدأ ضوء الشمس بالظهور والسير تدريجيا نحو توسط السماء.
وتسمى هذه الفترة التي تلي الفجر :الصباح .ومثلما هو شائع الصباح هو :أول النهار.
اللفظة في موضعين من الديوان.

()5

( )1المطرزي ،المغرب في ترتيب المعرب ،ج ،8ص187
( )8ديوان هي أمي :ص78
( )7المصدر نفسه ،ص86

( )1ينظر :أحمد الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ص771
( )0ديوان هي أمي76 :
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()1

مـــــا عـــــاد ْت َتــــمــــَنــــح ِ
يــــن الــعـــ ْ ِ
ــــق ِب ِ
ــــف
ـــنـــي ُف ْـــر َصـــ َة َت ْ
َ َ َ
ْ ُ
ــيل َ ــــ ِب ِ َ
َص َ
ـــــســـــا ْ
ـــــبــــا َ َم َ
ويلقي التحية على األهل واألصحاب وهذا من باب
عندما يستيقظ اإلنسان صباحا يذكر ربهُ ،
األدب واالحترام .ففي كل صباح إشراق جديد ،وغد أفضل من أي يوم سابق؛ ويحمل معه مفاجآت
سارة وأخرى غير سارة.
بعد أن تنقضي الفترة الصباحية يأتي المساء الذي يبدأ من الظهيرة إلى غاية غروب الشمس
أو منتصف الليل )2( .هذه اللفظة تحمل المعنى ذاته في اللغة الحبشية )3( .وقد وردت في  7مواضع
من الديوان.
قال الشاعر:

()4

()5

َشـــــــــ َجى َم َســــــــــــا ِي
ِفي َ
ظ َالمِ الـ ُّــد َ ى َوأ ْ

َســـــــــــــ َاف ـَر الـَّـل ـْيـــــ ُل ِب ـي َف ـَل ـ َّمـــــا َ ـ َو ِان ـي

في المساء يواصل اإلنسان القيام بما يتوجب عليه من أعمال تُسهم في تنمية فكره وتحسين
معيشته .وحين يحل الظالم يخلد إلى النوم قصد الراحة وتعويض الطاقة التي خسرها في يومه .مع
عبادة الله إن أمكن وال ُيقدم على هذا الفعل إال اإلنسان الصابر القانت .لكن أحيانا يتشوش ذهن

( )1المصدر السابق ،ص11
( )8ينظر :الخليل بن أحمد الفراهيدي ،العين ،ص118
( )7ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص760
( )1ديوان هي أمي :ص76 ،11
( )0المصدر نفسه ،ص13
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اإلنسان ويمتلئ بأفكار سلبية ،مما ُيطير النوم من عينيه وينهكه ويؤثر على صحته.
بعد أن تعرفنا على مختلف المحطات الزمنية التي يقف عندها اإلنسان ،سنشرع اآلن في إدراك
الفترة الممتدة من الصباح إلى المساء .وما األسامي التي تُطلق عليها؟ ورد في الديوان لفظتان ترمزان
إلى هذا الزمن المحدد وهما كاآلتي:
نهار :يعرفه الفيروز أبادي بقوله..." :النهار :ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،أو من
طلوع الشمس إلى غروبها"...

()1

وتغرب ،وهذه الكلمة
فالنهار يبدأ وينتهي بعد أن تُشرق الشمس ُ

مرادفة لليوم في اللغة العبرية ،وبمعنى الضوء في اللغة اآلشورية )2( .وقد وردت في موضع واحد من
الديوان.
قال الشاعر:

()3

ويـــــ ِريـ ِ
ــــقـــــَبـــــ ُار َلـــــْيـــــال َبـــــ ِهـــــيـــــمـــــا
ــــه الـ ُ
َُ

ِفــــــي َنــــــهــــــ هار مــــــعــــــ َّفــــــ ِر األَ ــــــوا ِ
َ
ْ َ
ُ َ

الشاعر في هذا البيت يرينا حالة الجو في زمن معين؛ فقد بات مغشيا بالتراب ال ُيرى فيه
شيء أو ُيمارس عمل.
أما مرادف اللفظة الذي ورد في الديوان فهو :يوم .ويشمل األوان من طلوع الشمس إلى أفولها،
وهي كلمة مشتركة بين اللغات السامية.

()4

وقد جاءت في موضعين من الديوان.

()5

( )1الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص1603،1606
( )8ينظر :حازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص737
( )7ديوان هي أمي :ص13
( )1ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص 1063وحازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي
في اللغة العربية ،ص118

( )0ديوان هي أمي :ص87
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()1

والــي ـوم أُب ـ ِ ـِ ِف ـي م ِســــــــــيـ ِـر و ِ
اه ـنـــــا
َ
َ ََْ ْ ُ
َ

ِ
َِ َفْيـــــ ُت ِم ْن ُـ ْزِني َظ َهْر
يع َمـــــا أ ْ
َو َ م ُ

يقصد الشاعر بلفظة يوم الزمن الحالي الذي يعيش فيه ،فمنذ هذه الفترة تحديدا تجلت مشاعره
وأحاسيسه للعلن .ولم يعد باستطاعته إخفاؤها أو كتمانها من جديد .فالمرحلة التي مر بها صعبة
للغاية ،وليس من السهل التغلب عليها بيسر.
بعد أن يمر اإلنسان بالفجر والصباح والمساء ،ينتقل إلى مرحلة أخرى أين يسود الهدوء
والسكينة وهي الفترة الليلية .يبدأ الليل من زوال الشمس إلى حين إشراقها مرة ثانية ،ويمكن تأنيث
هذه المفردة فنقول :ليلة .وهذه اللفظة أيضا مشتركة بين اللغات السامية )2( .وقد وردت في 11
موضعا من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

ــــز ِ
ــــر ْغـــــ ِم ِمـــــ ْن أَْنـــــ َو ِارَهـــــا الـ َّ
اهـــــَيـــــ ْه
ِبـــــالـ ُّ

َـــــ ََّــــى ُنــــ ُجــــوم َّ
الــــلــــْيـــــ ِل أَْنــــ َ ــــْرُتــــ َهـــــا
ُ

الليل مشهور بظالمه الدامس؛ بحيث ال ُيرى فيه شيء إال إذا ُزينت السماء بنجوم كثيرة .كما
أن الله قد جعله وقتا للراحة .فيه يرتاح خلد اإلنسان من التفكير ،وتتخلص أعضاؤه من التعب
المفروض عليها في هذه الحياة .لكن الشاعر لم يعد يقر بالنجوم الالمعة التي تكسح الظالم وتبدده

( )1المصدر السابق ،ص71
( )8ينظر :جبران مسعود ،الرائد ،ص 301وحازم علي كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية،
ص701

( )7ديوان هي أمي :ص11 ،17 ،83 ،13 ،13
( )1المصدر نفسه ،ص86
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بسبب الحزن الذي أعمى عيونه.
وقال أيضا:

()1

ت ـ ْ ـُل ـف ِف ـيـ ِ
ــــه الـ َّـل ـي ـَلـــــ َة الــمـــــ ِ
اضــــــــــَيـــــ ْه
َ
ُ
ْ
َ

ِ
ِ
َســــــــــــــى
َكـــــ ْم َلـــــْيـــــَلـــــ هة َقـــــاد َمـــــ هة بـــــاأل َ

عندما يحل الظالم يعمد اإلنسان إلى عبادة ربه وسد حاجياته ،ومن ثم يخلد إلى النوم مباشرة.
لكن إذا كان ذهنه مشغوال بفكرة معينة ،فإنه كلما يضع رأسه على وسادته تراوده باستمرار .وتصبح
تلك الليالي عبارة عن حلقات متواصلة ال جديد فيها .تخنق اإلنسان ،وتعكر صفو نومه ،ولن يرتاح
حتى يتخلص منها.
أتى الشاعر على مرادفات للفظة ليل وهي:
 غياهب :جمع مفرده َغ ْي َه ٌب ،وتعني :الظالم وهي من الكلمات الغريبة التي وفدت على اللغةوانتشرت بين األدباء.
قال الشاعر:

()2

وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.

()3

وب ـَن ـى لِ ـي ِم ـن الـ َـق ـيـــــ ِ
اهـــــ َِ ِســــــــــ ْج ـنـــــا
َ
َ
ََ

َزَاد ِم ْن َو ْـ َ ــــــــــ َِي َو ُ ِ
ول َشــــــــــَقـــــا ِ ي

شبه الشاعر شدة سواد الليل بسجن يأسر اإلنسان ويسرق منه حريته .فبسبب ظالمه الشديد
يتشتت تفكير الشخص ،وترد إلى ذهنه أشياء غريبة ُمتخيلة تُرعبه وتُشعره بعدم األمان.

( )1المصدر السابق ،الصفحة نفسها

()8
الهنائي ،المنتخب من غريب كالم العرب ،ص861
ينظر :الجوهري ،الصحاح ،ص 261وأبو الحسن ُ
( )7ديوان هي أمي :ص80
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 دياجي :جاء في المعجم الوسيط" :الدياجي :الظلمات".الديوان.

()1

تكررت هذه اللفظة في موضعين من

()2

قال الشاعر:

()3

َوِبـــــِإ ْشــــــــــــــ ِر ِاقـــــ َهـــــا َد َفـــــ ْعـــــ ُت َبـــــ َال ِ ـــــي

ظـــ َال َم الـ َّ
ــــدَيـــــا ِ ـــي
َشــــــــــــ ْمـــ َعـــــ ٌة َبـــــَّد َد ْت َ

عندما يحل الظالم الحالك يستعين اإلنسان بمختلف األجهزة ،واألدوات للتخفيف من شدة سواده
وإنارة األرجاء .والشمعة واحدة من بين مختلف األشياء الموظفة لتبديد الظالم ،وخلق جو كله نور
وسعادة.
 -ساجيه :يقول أحمد مختار عمر..." :ليلة ساجية :ساكنة الريح ،غير باردة ،وال مظلمة".

()4

عادة

ما تكون هذه الليالي في أواخر الشتاء وبدايات فصل الربيع .أين تبدأ درجات الح اررة بالصعود تدريجيا
وفترات ظهور الشمس تطول .مقارنة بفصل الشتاء الذي يعرف ظهو ار ال بأس به للشمس .وردت
لفظة ساجية في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()5

ِم ـ ْن ُدو ِن َف ـ ْج ـ هر َف ـ ْوَق ـَنـــــا َســـــــــــــا ِ ـَيـــــ ْه

َكـــــلََّنـــــ َهـــــا َتـــــْبـــــَقـــــى َعـــــَلـــــى َــــــالِـــــ َهـــــا

مهما كان الليل هادئا متألأل بالنجوم التي تزين السماء ،وتعكس ضوءها على األرض .إال أن

( )1مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص838
( )8ديوان هي أمي :ص13
( )7المصدر نفسه ،ص80

( )1أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،8ص800
( )0ديوان هي أمي :ص86
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اإلنسان يترقب بلهفة طلوع النهار ،واكتساح الضوء الطبيعي كل األرجاء .فظالم الليل قد يكون له
جانب سلبي على اإلنسان المنفعل.
بعد أن تنتهي الساعات الطويلة من الليل يبزغ ضوء يوم جديد وحديث .ونعبر عن اليوم اآلتي
بلفظة غد .والغد :اليوم التالي لليوم الذي قبله ،وله معنى آخر وهو :اليوم بعيد المدى.

()1

وردت

اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

َلـــــ ْم َنـــــ ْد ِر َمـــــا َيـــــل ِْتـــــي ِبـــــ ِه َغـــــُد َهـــــا

َنســـــــــــعـــى ِاَلـــى َغـــــايـــــ ِ
ات أَْنـــ ُف ِســـــــــــَنـــــا
َ
َ
ْ

يتبع اإلنسان ما تمليه عليه نفسه ،وفي سبيل ذلك نجده يغامر بكل ما يملك من قوة وعلم
وجاه ...لكن ال علم له بما سيكون غدا ،أو ما يمكن أن يحدث له بين ليلة وأخرى .فيوكل أمره لله
خالق األكوان ويتمسك به.
اتصال يوم بآخر وآخر ...يشكل في مجموعه أسابيعا وشهو ار وفصوال وسنوات .وقد وردت في
الديوان لفظة تدل على هذه النتيجة وهي :عام المرادفة للسنة .ويكمن االختالف بينهما في أن العام
هو :مجموع األيام في حين السنة نتيجة تمام األشهر )3( .بلغت نسبة تكرار كلمة عام  0مرات في
الديوان.

()4

( )1ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص116
( )8ديوان هي أمي :ص18

( )7ينظر :أبو بكر الرازي ،مختار الصحاح ،ص 131واللبابيدي ،معجم أسماء األشياء اللطائف في اللغة ،ص71
( )1ديوان هي أمي :ص86 ،80
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()1

َوأَْنــــــ ِت َعــــــ ْن َمــــــْنــــــ ِزلِــــــَنــــــا َنــــــا ِ ــــــَيــــــ ْه

ــقـــــالِـــَيـــــ ْه
ُمـــَنـــــا الـ َ
ام َم َ ـــــــــــى َيـــــا أ َّ
َعـــــ ٌ

إن الشاعر يعد األيام منذ أن غادرته أمه؛ إذ بلغ عددها  760يوما .فبالرغم من هذه المدة
الطويلة إال أن حزنه لم ينطفئ بعد ،بل لهيبه ما زال يندلع في قلبه من حين إلى آخر.
-2-2األلفاظ الدالة على األمكنة
للمكان أثر كبير في حياة الفرد ،وقد ذكر الشاعر بعض األمكنة التي لها منزلة مرموقة في
حياته وهي كاآلتي:
 قرية :جاء في مجمع اللغة العربية" :كل مكان اتصلت به األبنية واتُخذ ق اررا .وتقع على المدنوغيرها )2( ".فالقرية تجمع حشدا ال بأس به من الناس من مختلف األعمار والفئات والعقليات .وتربط
بينهم عالقات مختلفة .وهذه اللفظة أساسا دخيلة من اللغة اليونانية ثم اآلرامية )3( .وقد وردت في
موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()4

ِـ ـيــن ِ
آت ـي َت ـ ُ ُّصــــــــــ ِن ـي ِبـــــال ـ ِ ـ َـــــ ِ
اب !
َ

ِ
ِ
اهـــــا
َمـــــي َيـــــا َقـــــْرَيـــــَـــــي ََل أََر َ
أَْ ـــــ َن أ ُ

ُيحدث الشاعر قريته التي نشأ فيها .فهذا المكان يحمل كل ذكرياته التي قضاها مع أمه ويحتفظ
بها .وكل رقعة من رقعه تذكره بشيء من الماضي الذي يرتسم في ذاكرته وكأنه يحدث مجددا،
( )1المصدر السابق ،ص80
( )8مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص378

( )7ينظر :حسن عبد العزيز ،التعريب في القديم والحديث ،ص700
( )1ديوان هي أمي :ص81
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مما يسبب نوعا من األلم في ذاتية الشاعر.

 -مدن :جمع مفرده مدينة وهي..." :تجمع سكاني متحضر يزيد على تجمع القرية"...

()1

تختلف

المدينة عن القرية في أنها تتوفر على كل متطلبات الحياة السعيدة والسهلة .فكل ما يحتاجه اإلنسان
ال يبذل جهدا للوصول إليه .باإلضافة إلى هذا فالمدينة تعرف تجمعا سكانيا كبي ار جدا .وردت هذه
اللفظة في موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()2

َتـــْبـــ ِنـــي َلـــــ ُه ِفـــي َصـــــــــــــ ْد ِرَهـــــا ُمـــــُدنـــــا

ِم ْن ـ ِبهـــــا مـــــا َِـــــاب َقـــــ ِ
اصـــــــــــــُد َهـــــا
ُُ َ
َ
َ

بما أن المدن معروفة بسهولة العيش فيها ،وتوفيرها كل حاجيات اإلنسان عمد الشاعر إلى
ربطها بمشاعر أمه .فهي تتيح البنها كل ما يلزمه وتسعى إلى تقديم األفضل والمتميز والسهل له.
المدن والقرى عبارة عن تجمعات أو مباني مخصصة إليواء البشر ،فكان من الضروري توفير
مسالك تتيح للناس التنقل بسهولة .عبر الشاعر عن هذا بلفظة شوارع التي مفردها شارع .جاء في
القاموس المحيط..." :الشارع :الطريق األعظم )3( "...فالشوارع تتميز بشساعتها واحتاللها مساحات
ال بأس بها بين البنايات أو األراضي االستثمارية وغير ذلك .وردت هذه اللفظة في موضع واحد من
الديوان.

( )1أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،7ص187
( )8ديوان هي أمي :ص11

( )7الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ص038
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قال الشاعر:
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()1

اقـــ ْت أ ِ
ِ
الح َفْر
َضــــــــــــ َ
َمـــامي َف ِه َي َكـــال َحـــ ُة ُ
َ

ِ
يحـــ ُة ِِْل َُ َهـــا
َـ ََّى َشـــــــــ َو ِار ُع َهـــا ال َفســـــــــ َ

الشوارع معروفة بطولها وعرضها وهذه المساحة الواسعة ال تتقلص أو يتضاعف حجمها ،إال
إذا تُخذ قرار بتضييقها أو الزيادة من مساحتها .لكن عندما يكون اإلنسان في حالة سيئة ستُتخيل له
أشياء ال صلة لها بالحقيقة.
ض َرة .والروضة :البستان الحسن )2( "...في
 الرياض :جمع مفرده روضة ،وهي " :األرض ذات ُالخ ْ
الروضة توجد كل الهياكل التي تمنح اإلنسان شعو ار جميال ،وتُبعده عن دخان السيارات والمصانع.
فينعم لوقت قصير بجمال الطبيعة وهواء نقي صافي .والرياض أيضا عاصمة من العواصم العربية،
وقد ُذكرت في موضعين من الديوان.
قال الشاعر:

()3

()4

ُمـــــا ُ َ -ع ْن َهـــــ َسا ال َ َبْر
َل ْم َت ْســـــــــ َم ِعي-أ َّ

الرَيـــ ِ
ُمـــا ُ ِ ُْـــ ُت ِاَلى ُِ
الســـــــــ َفْر
ال ِم َن َّ
أ َّ

مهما ابتعد اإلنسان عن بلده األصلي ،وقصد مناطق أخرى من أجل الوظيفة أو الدراسة.
سيأتي يوم يعود فيه إلى مسقط رأسه ،ألنه ال عزة وال كرامة إال في الوطن األم بين األحباب .وقليال
ما نجد األوطان المستقبلة تضمن لألفراد الوافدين حياة كريمة وتمنحهم كل حقوقهم.

( )1ديوان هي أمي :ص70
( )8أبو الفضل ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،3ص168
( )7ديوان هي أمي :ص70
( )1المصدر نفسه ،ص70
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 الباحة :الباحة في اللغة الساحة )1( .فالكلمة بهذا المفهوم تعني المكان الواسع الذي يتخذه الناسللسمر أو اللعب .وردت الكلمة في  7مواضع من الديوان.
قال الشاعر:

()2

()3

ـــت َ َمــــاَل
الحــــ َُِ َمــــا َن ِســـــــــيـ ُ
اـــــ َة ُ
َبــــ َ

َو َ ــــــ َالَل َوََل َفــــــَقــــــ ْد ُت َصـــــــــــــــ َو ِابــــــي

المكان الذي يسكن فيه اإلنسان ويألفه ،يكون من الصعب االنتقال منه أو تغيير الوجهة .ففيه
يقضي أيام سعده وشقائه ،وكل شبر من أشباره إال وله قصة متى مر به يتذكرها .وحب اإلنسان
للمكان يبقى دائما وال يتغير أو ينتهي.
 المطارُ :يعرف المطار بأنه" :مكان معد بالوسائل الفنية لصعود الطائرات وهبوطها )4( ".ابتكراإلنسان وسائل تعينه على اقتصاد الجهد والوقت من بينها :الطائرات .فهذه األخيرة مجهزة بأحدث
ويطلق على المكان الذي تنزل فيه :مطار .وردت هذه اللفظة في
التقنيات لضمان راحة المسافرينُ ،
موضع واحد من الديوان.
قال الشاعر:

()5

ِ
ِ
الصـــــــــ َوْر
ورِت َه ـا ُّ
في َن ـاظَرَّ ِب َقْي ِر ُصـــــــــ َ

ِ
الم َـــ َار َت َ ـــــــــ َّكَلـــ ْت
َل َّمـــا َو َصـــــــــْلـــ ُت اَلى َ

عندما يعود اإلنسان من سفره بالطائرة ،ينزل بداية بالمطار ويقوم بإتمام اإلجراءات ومن ثم

( )1ينظر :مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص36
( )8ديوان هي أمي :ص88 ،81
( )7المصدر نفسه ،ص88

( )1مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص733
( )0ديوان هي أمي :ص70
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يستقبله أهله -في معظم األحيان .-فاإلنسان المغترب يود رؤية األشخاص أكثر قربا منه والذين
فارقهم لمدة طويلة .لكن لألسف إذا غاب األولياء لن تكتمل الفرحة ،ويبقى هناك شيء ناقص دائما.
-3األلفاظ الدالة على األلوان
اشتمل الديوان على بعض األلوان وهي كاآلتي:
ُ -خضر :جمع مفرده أخضر وتعني" :ما لونه أخضر".

()1

وردت اللفظة في موضع واحد من

الديوان.
قال الشاعر:

()2

َفــــــِلــــــ َمــــــا َذا أََر

َمــــــ َال ِمــــــ َ ُ ــــــْر ِـــــــي

ـــرَو ِابــــي
َنــــَقــــَلــــ َْــــ َهـــــا ِاَلــــ َّي ُِ ْ ــــــــــــُر الـ َّ

إن اخضرار األرض عادة ما ينتج بعد هطول أمطار كثيرة تخصب األرض ،فيحيا زرعها
وينمو في أبهى حلة .ويزيد كسب الناس وتعم الرفاهية كل األرجاء ،فاألخضر رمز للنماء واالزدهار.
لكن في اصطالح الشاعر ما هو إال ناقل لأللم.
 حمراء :صفة مشبهة وهي لون من األلوان المتوسطة )3( .وردت اللفظة في موضع واحد منالديوان.

( )1مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ص810
( )8ديوان هي أمي :ص81

( )7ينظر :عبد الحميد إبراهيم ،قاموس األلوان عند العرب ،الهيئة المصرية العامة للكتاب :القاهرة ،د.ط،1323 ،
ص13
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()1

ِصـــــــــْر ُت ِم ْن َب ْعــــ ِد َهــــا َك َســــــــــــالِــــ ِك ِبيــــ هد

وغــــ ار ِفــــي الــــ َّــــ ِهــــيــــرِة الــــحــــمــــ ار ِ
مــــ ِ
َ ْ َ
َ
ُ

تمتاز المناطق الصحراوية بارتفاع درجة الح اررة في مختلف األوقات؛ وفي زمن معين يزيد
ارتفاعها حتى ُيخيل لنا أنها أوقدت وتغير لونها إلى األحمر .فالشاعر شبه نفسه بعد وفاة أمه بذلك
الوافد الجديد الذي قصد المناطق الحارة جدا؛ وظل هائما فيها دون أن يجد ماء يروي به عطشه.
 أبيض :وهو لون مضاد لألسود )2( .وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.قال الشاعر:
َيـــــا َر ُِب

()3

َســــــــــ َوُد َهـــــا
َســــــــــى َواْبَي َّ أ ْ
ُـ ُجـــــ َُ األ َ

َل ـ َّمـــــا ُق ـْل ـ َُ ـ َهـــــا ْان ـ َ َ ــــــــــ َفـــــ ْت

اللون األبيض رمز للسالم والهناء والراحة ،فهو يعني تغير األوضاع وانقالبها من األسوأ إلى
األحسن .كما أن القرآن الكريم خص المسلمين عن الكافرين يوم القيامة ببياض الوجه وبشاشته.
 نقيض اللون األبيض هو :األسود.قال الشاعر:

()4

وقد وردت اللفظة في موضعين من الديوان.

()5

ِفـــــي َلـــــ ْحـــــ َـــــ هة َســــــــــــــ ْوَدا ه َقـــــ ِاتـــــ َمـــــ هة

َكـــــ َانـــــ ْت ِســــــــــيـــــا ُ الـ َ ـو ِ
د َتـ ْجـِلـــــُد َهـــــا
ْ
َ

( )1ديوان هي أمي :ص13
( )8ينظر :عبد الحميد إبراهيم ،قاموس األلوان عند العرب ،ص81
( )7ديوان هي أمي :ص11

( )1ينظر :عبد الحميد إبراهيم ،قاموس األلوان عند العرب ،ص180
( )0ديوان هي أمي :ص11
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()1

َيـــــا َر ُِب

َســــــــــ َوُد َهـــــا
َســــــــــى َواْبَي َّ أ ْ
ُـ ُجـــــ َُ األ َ

َل ـ َّمـــــا ُق ـْل ـ َُ ـ َهـــــا ْان ـ َ َ ــــــــــ َفـــــ ْت

األسود في بعض الفت ارت التي يمر بها اإلنسان ال يبشر بخير ،فاسوداد الوجه أو القلب ينم
على حسرة اإلنسان أو مقته أو حزنه أو خوفه وغير ذلك.
 لون باهت :يعني تدني ونُقص حسن اللون وبهائه )2( .وردت اللفظة في موضع واحد من الديوان.قال الشاعر:

()3

ُ ـلِ ـيـــــ ْت ِب ـَل ـو هن بـــــ ِ
اهـــــ هت ُ ـ ِْْذ
ْ َ
َ

َضــــــــــ َوا َ الـُِـرَيـــــ ِ
ال َكـــــلََّن ـ َهـــــا
َوَأَرْ ـــــ ُت أ ْ

الـ َّـن ـ َ ـْر

إن تدني درجة اللون قد يبعث في النفس النفور وعدم اإلقبال عليه .ومن ناحية أخرى قد تكون
لديه انعكاسات سلبية على البصر ،فتؤذيه وتقلل من حد الرؤية الطبيعي.
كل إنسان يفتخر بدينه ويعتز به ويسعى إلى إعطاء صورة مثالية عنه تجعله األفضل بين
الديانات األخرى .وقد تضمن الديوان مفردات من صميم الشريعة اإلسالمية كالتشهد والتهجد؛ وبعض
الصفات الخاصة بالله تعالى التي يستعين بها المسلم عندما يهم بقضاء حاجة معينة .كما تطرق
الشاعر أيضا إلى النهاية السعيدة التي تنتظر المسلم أي :دخول الجنة إن شاء الله وقد عبر عنها
بعدد من المترادفات .واشتملت األشعار كذلك على كلمات تدل على أمكنة وأوقات معينة؛ وبعض
األلوان التي انتقاها الشاعر بدقة متناهية تتماشى وأحاسيسه.

( )1المصدر السابق ،ص11

( )8ينظر :أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مج ،1ص807
( )7ديوان هي أمي :ص70
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خاتمة
بعد أن استخلصت معظم الحقول الداللية التي تضمنها ديوان "هي أمي" وقمت بدراستها على
حدة توصلت إلى مجموعة من النتائج هي كاآلتي:
 -أكثر الشا ا ا ا ا ا اااعر من توليا الملردا

الدالة على اإلنسا ا ا ا ا ا ااان من قلا ورو وعين وما إلى ل

وبالمقابل اقتصا ا ا ا اار على كر نوعين من الحيوانا
الحيوانا

ا نيس ا ا ا ااة وهي :الحمامة والخيل ونو واحد من

البرية وهي :الذئاب وكل أدى المعنى المطلوب في السياق المالئم

 ُ -كر بعض أنوا ا شجار التي تتميز بالعظمة واالتسا

كي ُيبيَّن فضل ا م الكبير على االبن

وما تكنه له من مشاعر حا وفخر
 عمد المبد إلى كر أماكن تواجد المياه على سااطا ا رو وأشاااالها فبعضااها دل على الحاوبعضها اآلخر كان رم از للوجع وا لم
 -بما أن الديوان رثاء للوالدة المتوفاة فقد ضا ا اامنه الشا ا اااعر ملردا

تدل على مصا ا ااير اإلنسا ا ااان بعد

وفاته أمثال القبر والحلرة كما تحدث أيضا عن الجبال والهضاب التي هي رمز للتشاؤم والحزن
 لقد استولى الحزن على كل قصائد الشاعر ونجد هذا الحقل قد تكرر بنسبة كبيرة جدا في حيننلما إرهاصا

فقط للسعادة التي تجلت في ملردا

قليلة الورود

 بما أن هذا اإلنسااان شاااعر فقد تطرق إلى موضااو التدوين وما ينجر عنه من قصااائد ونصااووغير ل

وكل ملون بأحزانه وشجوه

المثلى التي تقرب اإلنسااان من ربه وتُ بِّلُب ُه على
 الدين اإلسااالمي متميز بأللاله وعقائده والطريقة ُمصائا الدنيا استوحى الشاعر بعض هذه الملردا

التي شد

حياله وصبرته في مصيبته

مذكور هنا وهناك في الديوان
ا
 لله أسماء حسنى ُيستحا الدعاء بها ونجد بعضها130

خاتمة
 إن المسا ا االم يطما دخول الجنة ونيل المراتا العليا فيها كر الشا ا اااعر هذه النهاية التي يحلم بهاكل إنسان بالما

مترادفة

كبر والشاعر لم ينس هذه التضحية بل أنشدها
 اعتنت ا م بابنها منذ أن كان جنينا إلى غاية أن ُفي ديوانه
 نجد إشاا ار إلى بعض ا جزاء الماونة لليوم من فجر وصابا ومسااء وليل وهذه ا خيرة ُ كرفي عدة مواضع واستُعملت مرادفاتها
 كر الشاعر بعض ا ماكن التي لها منزلة في قلبه على غرار :القرية والرياو عمد الش ا اااعر إلى كر بعض ا لوان المتض ا ااادة كا بيض وا س ا ااود وألوان أخرى وفي كثير منا حيان لم تكن فأل خير عليه
وفي النهاية أريد أن أقول :الحمد لله الذي مانني من إنجاز هذا البحث البس ا ا ا ا ا اايط وأرجو أن
أكون قد ُوفقت في ش اار معاني ا للام المس ااتخلص ااة من الديوانل وأض االت لمس ااة جديدة –إن أمان
القول -فيماا يخ

دمج ا للاام الخااص ا ا ا ا ا ا ااة بااإلنس ا ا ا ا ا ا ااان مع الكلماا

والشا ا ااجر كون كل هذه الكائنا

المعبرة عن الحيوان والنبا

الحية تتواجد ضا ا اامن حقل كبير وهو الطبيعة وباب البحث ال زال

ملتوحا وما بحثي هذا إال بوابة آلفاق واسااعة تقبلوا مني فائل التقدير واالحترام وإن زل لساااني عن
تلسير معاني أللام معينة فأرجو العلو من سيادتكم
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم :رواية حفص
 المصادر:
 .1ابن باطيش ،المغني في اإلنباء عن غريب المهذب واألسماء ،تح :عبد الحفيظ سالم،
المكتبة التجارية :مكة المكرمة ،د.ط1991 ،
 .2اب ن ننن س ن ننيد  - :المحك ن ننم والمح ن نني األع ن ننم ،ت ن ننح :عب ن نند الحمي ن نند تن ن ننداو  ،دار الكت ن ننب
العلمية :بيروت ،ط2222 ،1
 المخصص ،دار إحياء التراث العربي :بيروت ،ط1991 ،1 .3ابن من ور أبو الفضل ،لسان العرب ،دار صادر :بيروت ،د.ط ،د.ت
 .4الجمحي محمد بن سالم ،طبقات فحول الشعراء ،مطبعة المدني :مصر ،د.ط ،د.ت
 .5الجوتر  ،الصحاح ،تح :محمد تامر ،دار الحديث :القاترة ،د.ط2229 ،
 .1الدمير كمال الدين محمد بن موسى ،حياة الحيوانات الكبرى ،دار البشائر للطباعة
والنشر والتوزيع :دمشق ،ط2225 ،1
 .7الراز أبو بكر ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان :بيروت ،د.ط1991 ،
 .9الربعي محمد ،ن ام الغريب ،تح :بولس برونله ،المطبعة الهندية :مصر ،ط ،1د.ت
 .9العشماو عبد الرحمن ،ديوان تي أمي ،مكتبة العبيكان :الرياض ،ط2227 ،1
.12

عطية رشيد ،معجم عطية في العامي والدخيل ،تح :خالد عبد الله الكرمي ،دار

الكتب العلمية :بيروت ،د.ط ،د.ت
.11

السيوطي جالل الدين ،المزتر في علوم اللغة وأنواعها ،منشورات المكتبة العصرية:

بيروت ،د.ط1991 ،
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.12

الفراتيد

الخليل بن أحمد ،العين ،تح :عبد الحميد تنداو  ،دار الكتب العلمية:

بيروت ،ط2223 ،1
.13

الفيروز أباد مجد الدين ،القاموس المحي  ،دار الحديث :القاترة ،د.ط2229 ،

.14

الفيومي أحمد ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،تح :عبد الع يم الشناو ،

دار المعارف :القاترة ،ط ،2د.ت
.15

اللبابيد أحمد بن مصطفى الدمشقي ،معجم أسماء األشياء اللطائف في اللغة ،تح:

أحمد عبد التواب عوض ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير :القاترة ،د.ط1997 ،
.11

المتنبي ،ديوان المتنبي ،دار بيروت للطباعة والنشر :بيروت1993 ،

.17

المطرز أبو الفتح ناصر الدين ،المغرب في ترتيب المعرب ،تح :محمود فاخور ،

مكتبة أسامة بن زيد :حلب ،د.ط ،د.ت
.19

النيسابور الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج الُقشير  ،صحيح مسلم ،تح :محمد

الفاريابي ،دار طيبة للنشر والتوزيع :الرياض ،ط2221 ،1
.19

الهنائي أبو الحسن ،المنتخب من غريب كالم العرب ،تح :أحمد العمر  ،مركز
ُ

إحياء التراث اإلسالمي :مكة المكرمة ،ط1999 ،1
 المراجع:
 .1إبن ن نراتيم عب ن نند الحمي ن نند ،ق ن نناموس األلن ن نوان عن ن نند الع ن ننرب ،الهيئ ن ننة المصن ن نرية العام ن ننة للكت ن نناب:
القاترة ،د.ط1999 ،
 .2أديب محمد عبد الواحد ،معجم الفصيح من اللهجات العربية وما وافق منها القراءات القرآنية،
مكتبة العبيكان :الرياض ،ط2222 ،1
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 .3البسن ننتاني بطن ننرس ،محن نني المحن نني قن نناموس مطن ننول للغن ننة العربين ننة ،مكتبن ننة لبنن ننان :بين ننروت،
د.ط1997 ،
 .4البستاني فؤاد إفرام ،منجد الطالب ،دار المشرق :بيروت ،ط1971 ،22
 .5جبران مسعود ،الرائد ،دار العلم للماليين :بيروت ،ط1992 ،7
 .1الج ن نند أحم ن نند ،معج ن ننم األدب ن نناء اإلس ن ننالميين المعاصن ن نرين ،دار الض ن ننياء للنش ن ننر والتوزي ن ننع:
عمان ،ط2222 ،1
ِّ .7
الحت ن نني َّ
حن ن ننا نص ن ننر ،ق ن نناموس األس ن ننماء العربي ن ننة والمعرب ن ننة وتفس ن ننير معانيه ن ننا ،دار الكت ن ننب
العلمية :بيروت ،ط2223 ،3
 .9الخفاجي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر ،شفاء الغليل في كالم العرب من الدخيل،
دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1999 ،1
 .9خاليل ن ن نني كم ن ن ننال ،معج ن ن ننم كن ن ن ننوز األمر ن ن ننال والحك ن ن ننم العربي ن ن ننة الش ن ن ننعرية والنرري ن ن ننة  ،مكتب ن ن ننة
لبنان :لبنان ،ط1999 ،1
.12

دوز رينهارت ،تكملة المعاجم العربية ،دار الشؤون الرقافية :بغداد ،ط2222 ،1

.11

رسالن شكيب ،القول الفصل في رد العامي إلى األصل ،الدار التقدمية المختارة:

لبنان ،ط2229 ،2
.12

سبيال محمد ،الطبيعة والرقافة ،دار توبقال :المغرب ،ط1991 ،1

.13

سيد عبد المتعال عبد المنعم ،معجم األلفاظ العامية ذات الحقيقة واألصول العربية،

مكتبة الخانجي :مصر ،ط ،2د.ت
.14

الطناحي ،من أسرار اللغة في الكتاب والسنة ،المكتبة المكية :السعودية ،ط2229 ،1
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.15

عبد التواب محمد صالح الدين ،مدارس الشعر العربي في العصر الحديث ،دار

الكتب الحديرة :القاترة ،د.ط2225 ،
.11

عب ن نند العزي ن ننز محم ن نند حس ن ننن ،التعري ن ننب ف ن نني الق ن ننديم والح ن ننديث ،دار الفك ن ننر العرب ن نني:

القاترة ،د.ط1992 ،
.17

عروات أحمد فالق ،تطور شعر الطبيعة بين الجاتلية واإلسالم ،ديوان المطبوعات

الجامعية :الجزائر ،د.ط1991 ،
.19

عروة عمر ،الشعر العباسي وأبرز اتجاتاته وأعالمه دروس ،ديوان المطبوعات

الجامعية :الجزائر ،د.ط2212 ،
.19

عمر أحمد مختار ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب :القاترة ،ط2229 ،1

.22

فتوحي مير عبود  ،فهرسة المخطوط العربي ،دار الرشيد للنشر :الجمهورية

العراقية ،د.ط1992 ،
.21

كمال الدين حازم علي ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،مكتبة

اآلداب :القاترة ،ط2229 ،1
.22

مجمع اللغة العربية - :معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون ،المؤسسة العامة

لشؤون المطابع األميرية :القاترة ،د.ط1992 ،
 المعجم الوجيز ،دار التحرير للطبع والنشر :جمهورية مصر العربية ،د.ط1999 ، المعجم الوسي  ،مكتبة الشروق الدولية :القاترة ،ط2224 ،4.23

المعلوف أمين ،معجم الحيوان ،دار الرائد العربي :بيروت ،د.ط ،د.ت

.24

معلوف لويس ،المنجد في اللغة ،المطبعة الكاثوليكية :بيروت ،ط ،19د.ت

.25

النحاس تشام ،معجم فصاح العامية ،مكتبة لبنان :بيروت ،ط1997 ،1
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.21

الوجن ن ننود ثنن ن نناء أنن ن ننس ،تجلين ن ننات الطبيعن ن ننة والحي ن ن نوان فن ن نني الشن ن ننعر األمن ن ننو  ،مكتبن ن ننة

لبنان :بيروت ،ط1999 ،1
.27

وتب ن ن ن ننه مج ن ن ن نند وكام ن ن ن ننل المهن ن ن ن نندس ،معج ن ن ن ننم مص ن ن ن ننطلحات العربي ن ن ن ننة ف ن ن ن نني اللغ ن ن ن ننة

واألدب ،مكتبة لبنان :بيروت ،ط1994 ،2
.29

يوس ن ننف خال ن نند إبن ن نراتيم ،الش ن ننعر العرب ن نني أي ن ننام الممالين ن ن وم ن ننن عاص ن ننرتم م ن ننن ذو

السلطان ،دار النهضة العربية :بيروت ،ط2223 ،1
 المجالت:
 البطريرك مار اغناطيوس افرام األول ،األلفاظ السريانية في المعاجم العربية ،مجلة المجمع
العلمي العربي ،العدد 271 ،272 ،219
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-1فهرس اآليات
رقمها

السورة

الصفحة

اآليات
ِ
ان َع ْن ُه َم ْسُئلاً
ِإ َّن َّ
ص َر َواْلُف َؤ َاد ُك ُّل أُوَلئ َك َك َ
الس ْم َع َواْل َب َ

63

اإلسراء

63

وجعْلنا ِمن اْلم ِ
اء ُك َّل َشي ٍء َح ٍي أََف ََل ُي ْؤ ِمُنل َن
َ ََ َ َ َ
ْ

63

األنبياء

46

طلُف َها َد ِان َية
ُق ُ

36

الحاقة

104

-2فهرس األحاديث
الصفحة

الحديث
م ْن أ َ َّ ِ ِ ِ
ص َح َابِتي؟
َح ُّق الناس ب ُح ْسن َ
َ

63

-3فهرس األمثال
الصفحة

المثل

23

إذا ضاق األمر اتسع

138

-4فهرس األلفاظ
الصفحة

اللفظ

الصفحة

اللفظ
أب

66

أنين

36

ابتسامة

63

أهداب

33

ابن

65

أوراق

23

أبيض

632

الباحة

633

أجر

636

البصر

63

أحفاد

63

بكاء

36

أخ

66

تراب

53

األرض

56

تشهد

65

أسلد

632

تقلى

أسى

33

تل

53

أغصان

35

تهجد

65

اكتئاب

66

تلجع

32

ألم

33

ثانية

665

إله

66

ثرى

53

أم

66

ثغر

36

أنامل

66

ثمر

35

أنهار

36

ثلاب

633

أنياب

36

جبال

56

63
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الجبين

63

الخلد

633

جد

63

خيلل

62

جزع

663

دفتر

66

جفن

66

دفن

666

جنة

633

دم

33

الحبيبة

63

دملع

63

حديقة

33

دوحة

36

حرى

33

دياجي

636

حروف

26

ذئاب

33

حزن

36

ذاكرة

65

حسرة

35

ذكر

66

حفرة

56

ذو الجَلل

633

حمامة

33

راحة

63

الحمراء

636

الرأس

66

حياة

663

رب

62

حيرة

66

َرُجل

636

الخالق

66

الرحمن

636

خضر

636

رسلل

63

خطاب

23

روابي

53
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الروح

63

صبا

636

الرياض

635

صباح

663

ساجيه

636

صخلر

53

سد

53

صدر

36

سعادة

63

صفحات

26

سقاء

56

صلت

35

السمع

63

ضحكة

66

سليعة

665

طفل

636

شاكي

66

طين

56

شباب

636

عام

633

شجر

33

عبارات

23

شجل

33

عذاب

32

شعاب

52

عراب

66

شعر

22

عزاء

663

شفة

36

العظيم

633

شقاء

63

العين

66

شقيق

66

غد

633

شَلل

32

غياهب

633

شلارع

633

فؤاد

32
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فتى

632

كلمات

26

فجر

663

لحظة

663

فرح

65

لسان

33

فردوس

635

لغة

23

فناء

666

الله

66

قافية

26

للعة

36

قبر

56

للن باهت

636

قرآن

66

ليل

666

قرية

636

مداد

66

قصائد

26

مدن

633

قصة

26

مرارة

63

قضاء وقدر

63

مساء

666

قطرة من ماء

33

المطار

633

قلب

36

مقلة

62

قلم

66

مَلمح

33

قمة

52

المهيمن

633

قلل

25

ميت

663

كالحة

35

الناظر

62

كف

36

ناعي

666
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نبع

36

هناء

65

نخيل

36

وجد

36

نص

25

اللجه

36

نظرات

33

وحشة

63

نعيم

633

وفاة

666

النفس

66

اللليد

65

نهار

662

يد

63

هضاب

55

يلم

662

-5ملحق:
-1-5التعريف بالشاعر:

()1

ولد الشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي سنة 6665ه6653-م في قرية تُدعى ُعراء ،الكائنة
بمنطقة الباحة جنلب المملكة العربية السعلدية .تلقى تعليمه األساسي بمدرسة بني ظبيان ،ثم التحق
بالمعهد العلمي بالباحة ،أين واصل دراسته المتلسطة والثانلية.
وفي سنة 6663ه6663-م تحصل على شهادة ليسانس في اللغة واألدب العربي ،من جامعة
محمد بن سعلد بالرياض .كما شغل منصب عميد كلية اللغة واألدب العربي ،وكان يلقي الكثير من
وينشد أشعا ار منلعة بحللل ملسم الحج .كما كان ينشر مقاًت
األمسيات الشعرية بالجامعةُ .

( )6ينظر :أحمد الجدع ،معجم األدباء اإلسَلميين المعاصرين ،دار الضياء للنشر والتلزيع :عمان ،ط،3333 ،6
ص366،363
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في عدة صحف ومجَلت .ومن إنتاجاته الشعرية:
 ديلان "هي أمي" الذي صدرت طبعته األولى سنة 6336ه3336-م.
 ديلان "إلى أمتي" الذي صدرت طبعته األولى سنة 6662ه6662-م.
 ديلان "صراع مع النفس" صدرت طبعته األولى عام 6333ه6623-م بالرياض.
-2-5وصف الديوان:

()2

"هي أمي" ديلان عكس آًم الشاعر وتلجعه لفقدان أمه ،وقد انطلى على  6قصائد هي:
 وسادة من طين.
 أنا وجنح الليل وذكرى الحبيبة.
 يا دفق القلم.
 هي أمي.
 قراءة في كتاب الحنين.
 عام مضى.
 يا َّأم وجداني.
 أواه من هذا الفراغ.
 وقفة أمام حبيبتي.

( )6ينظر :عبد الرحمن العشماوي ،ديلان هي أمي ،مكتبة العبيكان :الرياض ،ط3336 ،6
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أما عدد صفحاته فقد بلغ  53صفحةُ ،مستهلة بحديث عن الدنيا الفانية ،ويظهر هذا في قلله:
"وسادة الطين هي وسادة كل إنسان يلدع الحياة ،كبي ار كان أم صغيرا ،غنيا كان أم فقيرا ،جليَل كان
أم حقيرا ".وتللت نشر هذا الديلان مكتبة العبيكان المتلاجدة بالرياض سنة 6332ه3336-م.
استعمل الشاعر أحلى الكَلم وأجمل العبارات للصف أمه الغالية التي رعته وربته بكل حب
وحنان .وقد تضرر بعد وفاتها ،ومر بفترات صعبة للغاية عكسها في ديلانه .فهل يرثيها بطريقة واقعية
جدا وبسيطة ،تجعل الشخص يحس بمعاناته العظيمة والفراغ الكبير الذي تركته األم في حياته.
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-6فهرس الموضوعات
الصفحة

الموضوع
شكر وعرفان
إهداء
أ

مقدمة
مدخل
مفهلم الطبيعة

5

-6العصر الجاهلي

3

-3العصر اإلسَلمي

3

-6العصر األملي

3

-3العصر العباسي

6

-5عصر المماليك

2

-3العصر الحديث

6
الفصل األول :ألفاظ الموجودات واألحداث

تمهيد

66

المبحث األول :ألفاظ الملجلدات

63

-6ألفاظ الملجلدات الحية

63

-6-6األلفاظ الدالة على اإلنسان

63

-6-6-6األلفاظ الدالة على تركيبة اإلنسان

63
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-3-6-6األلفاظ الدالة على األسرة

63

-3-6األلفاظ الدالة على الحيلانات

62

-3ألفاظ الملجلدات غير الحية

33

-6-3األلفاظ الدالة على الشجر

33

-3-3األلفاظ الدالة على التنلعات البيئية

33

-6-3-3األلفاظ الدالة على الماء

33

-3-3-3األلفاظ الدالة على اليابسة

56

المبحث الثاني :ألفاظ األحداث

36

-6األلفاظ الدالة على مشاعر اإلنسان

36

-6-6األلفاظ الدالة على الحزن

36

-3-6األلفاظ الدالة على السعادة

63

-3األلفاظ الدالة على الكتابة

66

-6-3األلفاظ الدالة على األدوات واللغة

66

-6-6-3األلفاظ الدالة على األدوات

66

-3-6-3األلفاظ الدالة على اللغة

23

-3-3األلفاظ الدالة على اإلنتاج األدبي

25

الفصل الثاني :ألفاظ المعاني المجردة
المبحث األول :األلفاظ الدالة على العقيدة

63

-6األلفاظ الدالة على اإلسَلم

63
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-3األلفاظ الدالة على الرحمن

63

-6األلفاظ الدالة على الفلز والرضلان

633

المبحث الثاني :األلفاظ الدالة على الزمكانية واألللان

636

-6األلفاظ الدالة على المراحل الحياتية

636

-3األلفاظ الدالة على الزمكانية

663

-6-3األلفاظ الدالة على الزمن

663

-3-3األلفاظ الدالة على األمكنة

636

-6األلفاظ الدالة على األللان

636

خاتمة

663

قائمة المصادر والمراجع

663
الفهارس

فهرس اآليات

662

فهرس األحاديث

662

فهرس األمثال

662

فهرس األلفاظ

666

ملحق

636

فهرس الملضلعات

633
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