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 الُملّخص 

 

َََََََََََََ جاءتَلت سّلطََََ" ُلَغُة الَجَسِد ِفي ِشْعِر الَعبَّاِس بِن اأَلْحَنفِ "إّنَهذهَالّدراسةَالموسومةَبـــ

الّضوءَعلىَدًلًلتَمتعّددةَللغةَصامتةَغيرَكالمّيةَمتمحورةَحولَالجسدَوإيحاءاته،َكونهاَلغةََ

ا بالمعلوماتَ المتلّقيَ وت زّودَ األخيلة،َ وتستنطقَ الفكرَ وتقييمََت عملَ اآلخرينَ عواطفَ لفهمَ لالزمةَ

اَإليصالََ(سيميولوجّيتها)مشاعرهم.َوقدَاّتكأَالّشاعرَفيَديوانهَعلىَأعضاءَجسدهََ ،َفكانتَم فتاحا

اَإنسانيًّاَجماليااَم حّببااَ. َمعطياتَنفسهَومرادهاَبأسلوبَسلٍسَيحملَب عدا

كونَالّدراسةَفيَتمهيدَوثالثةَفصول،َكماَاقتضتَالّنماذجَالّشعرّيةَفيَديوانَالّشاعرَأنَتََََََََََ

ّثلَالّتمهيدَ" َاإلنسانيَّم  َوالّتواصل  ور هاَفيَاًلّتصال  َود  سد  "َتعريفَلغةَالجسدَوالكشفَعنََلغة َالج 

ّظفتَفيَالموروثَالّدينّيَاإلسالمّي،َ فاعلّيتهاَفيَعملّيةَاًلّتصالَوالّتواصلَبينَاألفراد،َوكيفَو 

"والتصقتَبالّتراثَالعربّي،َأ َالجسد  َأعضاء  حيثَحملَفيَ  ّماَالفصلَاألّولَفقدَكانَبعنوانَ"إيحاءات 

طّياتهَأعضاءَالجسدَاّلتيَتوّسلَبهاَالّشاعرَفيَتصويرَخلجاتَروحهَالعاشقةَومكنوناتها،َب دءااَمنََ

الوجهَوإيماءاته َومرورااَبماَفيهَمنَعينَوخّدَوفم،َإلىَحركاتَاليدَولغتهاَواشتراكَاألناملَفيها،ََ

يثَج علتَمنابرَتصّورَالحّبَالكبيرَاّلذيَي خالجَالّشاعر،َوالفصلَالّثانيَاّلذيَحاكىَواقعَحياةََح

العّباسَبنَاألحنفَحينَاخترقتَماهيةَلغةَالجسدَكوامنَذاتهَالّداخلّية،َوصّورتَأسرارَماَيعتريََ

إلىََ الّتطّرقَ َتََ(سيكولوجيا)الجسدَمنَروائحَوعطورَودًلًلتها،َمعَ أثيرهاَفيَحياةََاأللوانَومدىَ

دورااَمهمًّاَفيَاستقصاءَمثيرَلشخصّيةَالّشاعرَالّصّب،َفع نونَأّدىََلَالجسمَفقدََزَ العّباس،َأّماَهَ 

َودًلًلتها"، "َفقَد الفصلَبــَ"ماَيعتريَأعضاء َالجسد  َالعاّمة َللجسد  َالهيئات  َوالفصلَالّثالثَ"إيماءات 

َ



   خ
 

لغةَالجسدَالمتمّثلةَبالهيئةَالعاّمةَله،َمنَحركةَتتضّمنَالمشيَوالّتمايل،َإلىَََ(شيفرة)ََفيهتًََلحَ

ََ مع كيفّيته،َ وإيحاءاتَ الََانجالءالوقوفَ تمََََتصاقعالماتَ خ  وقدَ ا،َ بعضا بعضهاَ المحّبينَ أجسادَ

َالفصلَبتعانقَهيئاتَالجسدَمعَأعضائهَاألخرىَوماَحملهَمنَرموزَوإشارات.

لفصولَوتالحمت؛َلتنسجَدورَالجسدَفيَحياةَالعّباسَبنَاألحنف،َكماَوقدَتعاورتَهذهَاَََََََََ

جاءَفيَديوانه،َفخل صتَالّدراسةَإلىَعّدةَنتائج،َأهّمها:َسالسةَلغةَالّشاعرَومقدرتهَفيَتضمينََ

َبأسلوبَش َيعتريه َأعضاءَجسمهَوهيئتهَوما َأفصحَديوانهَعن َفقد َبالجسد، َالمتمّثلة َالّصامتة ََائَقالقناة

للمشاعر،َوكانتََ الوجهَكونهَمرآةَاألفكارَوالمحّركَاألّولَ فيهاَ اّلتيَبرزَ الّنماذجَ جاذب،َفكث رتَ

صّورتَذاتَالّشاعرََحيثََََالغلبةَللعينَوماَحملتهَمنَمالمح،َفهيَالعالمةَاألزلّيةَللحّبَوالعشق

م تَبفكرهَوروحه،َثّمَاست طردَالحديثَفيَتبيانَالّصفاتَوالعوارضَاّلتيَتنَب تساندََلََ؛ثقَمنَالجسَدوس 

قلَحقيقةَمشاعرَالعّباسَوواقعََلغته،َفكانَعلىَرأسهاَهزلَالجسمَوماَيعتريهَمنَضعفَونحولَنَ 

معاناته،َكماَتجاوبتَوضعّياتَالجسدَفيَحاًلتَالحركةَوالّسكونَوالتصاقَاألجسادَمعَاحتياجاتََ

واّتجاهاته،َفتمظهرتَدًللةَََالّشاعرَوخلجاته،َوساندتَالمتلّقيَفيَاستشفافَبصمةَشخصّيةَالّشاعر

َحركةَالجسدَبصورةَجلّيةَواضحةَمقارنةَبالهيئاتَاألخرى.

َ

َ

َ

َ
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 المقّدمة 

 

الحمدَهللَعلىَإحسانه،َولهَالّشكرَعلىَتوفيقهَوتيسيره،َوالّصالةَوالّسالمَعلىَخيرَاألنامَََََََََََ

َسيدناَمحّمدَعليهَأفضلَالّصالةَوالّسالم،َأّماَبعد؛

زجتَبهَوتعانقتَمعَألفاظه،ََفيَبناءَالّنّصَالّشعرّيَحينَمَ ََأسهمَتفإّنَاللغةَالجسدّيةَقدََََََََََََ

ُلَغُة الَجَسِد ِفي ِشْعِر الَعبَّاِس "كونهاَلغةَاًلّتصالَوالّتواصلَبينَالبشر،َوهذهَالّدراسةَالموسومةَبـــََ

للغةَصامتةَمتمحورةَحولَالجسدَوإيحاءاته،َََجاءتَلت سّلطَالّضوءَعلىَدًلًلتَمتعّددةََ"بِن اأَلْحَنفِ 

كونهاَلغةَت عملَالفكرَوتستنطقَاألخيلة،َوت زّودَالمتلّقيَبالمعلوماتَالالزمةَلفهمَعواطفَاآلخرينََ

اََ م فتاحا فكانتَ وسيميولوجّيتها،َ جسدهَ أعضاءَ علىَ ديوانهَ فيَ الّشاعرَ اّتكأَ وقدَ مشاعرهم،َ وتقييمَ

َإليصالَمعطياتَنفسهَومرادها.

َبفاعلّيةََََََََََ َاإلحاطةَواإللمام َبمحاولة َالّرغبة َفي َتكمن َالّظاهرة َالّرئيسةًَلختيارَهذه َالّدوافع َإّن ثّم

لغةَالجسدَبأعضائهَودًلًلتهاَوانسجامهاَمعَاألدبَالعربّيَوًلَسّيماَالّشعر،َفالتفتتَالّدراسةَإلىَ

فاّتجهَإلىَتأصيلَالّسلطةَاللغوّيةَعاشَللحّبَوالهوى،ََََشاعرااَغزليًّاشعرَالعّباسَبنَاألحنفَكونهََ

 جسد؛َلتصويرَالحالةَالّشعورّيةَاّلتيَتستوليَعليه.لل

المنهجَالوصفّيَالّتحليليَفيَإبرازَإشاراتَلغةَالجسدَورموزهاَفيَديوانََََوقدَاّتبعتَالّدراسةَََََََ

َبالّتوضيحَوالّتحليل،َمعََ َالجسدَوتوكيدها َالّنفسّيََاإلفادةَمنََالعّباس،َذلكَبإيرادَشواهدَدًلًلت المنهج

َللكشفَعنَتأثيرَهذهَاللغةَعلىَالّشاعرَومحيطهَ.



   ذ
 

يوانَالعّباسَأنَتكونَالّدراسةَفيَتمهيدَوثالثةَفصول،ََكماَاقتضتَالّنماذجَالّشعرّيةَفيََدََََََََََ

َجاءتَعلىَالّنحوَاآلتيَ:

ّثلََََََََََََ َاإلنسانيَّالموسومَبـــَ"ََالّتمهيد م  َوالّتواصل  ور هاَفيَاًلّتصال  َود  سد  "َتعريفَلغةََلغة َالج 

ّظفتَفيَالموروثَالجسدَوالكشفَعنَفاعلّيتهاَفيَعملّيةَاًلّتصالَوالّتواصلَبينَاألفراد،َوكيفَوَ 

َالّدينّيَاإلسالمّي،َوالتصقتَبالّتراثَالعربّي.

َالجسدَ ََالفصل األّول أّماَََََََََََ َأعضاء  حيثَحملَفيَطّياتهَأعضاءََ  ،"فقدَكانَبعنوانَ"إيحاءات 

َالوجهََ َب دءااَمن َالعاشقةَومكنوناتها، َتصويرَخلجاتَروحه َفي َالّشاعر َبها َتوّسل َاّلتي وإيماءاته ََالجسد

ََ.ومرورااَبماَفيهَمنَعينَوخّدَوفم،َإلىَحركاتَاليدَولغتهاَواشتراكَاألناملَفيها

واقعَحياةَالعّباسَبنَاألحنفَحينَاخترقتَماهيةَلغةَالجسدَكوامنََََلفصل الّثانيوحاكىَاَََََََََ

التَّ معَ ودًلًلتها،َ وعطورَ روائحَ منَ الجسدَ يعتريَ ماَ أسرارَ وصّورتَ الّداخلّية،َ إلىََذاتهَ طّرقَ

َأّماَهَ ََ(سيكولوجيا) َالعّباس، َاستقصاءََزَ األلوانَومدىَتأثيرهاَفيَحياة َلعبَدورااَمهمًّاَفي َالجسمَفقد ل

َودًلًلتها". َالجسد  َمثيرَلشخصّيةَالّشاعرَالّصّب،َفع نونَالفصلَبــَ"ماَيعتريَأعضاء 

ََََََََ ََ في الّثالثوًلحتَ للجسدَ "ََالفصل  العاّمة َ َ الهيئات  َ ََإيماءات  المتمّثلةََََ(شيفرة)" الجسدَ لغةَ

ََ مع كيفّيته،َ وإيحاءاتَ الوقوفَ إلىَ والّتمايل،َ المشيَ تتضّمنَ حركةَ منَ له،َ العاّمةَ ََانجالَءبالهيئةَ

تمَالفصلَبتعانقَهيئاتَالجسدَمعَأعضائهََ ا،َوقدَخ  عالماتَالتصاقَأجسادَالمحّبينَبعضهاَبعضا

َاألخرىَوماَحملهَمنَرموزَوإشارات.

ولمَتكنَهذهَالّدراسةَاألولىَاّلتيَت عقدَحولَالّشاعر،َفقدَتعّددتَالكتبَوالّرسائلَالجامعّيةَََََََََََ

َتناولتَديوانه َاّلتي َالمحّكمة َأكثرهاَََََ،تعّددةمنَجوانبَمََواألبحاث َلمعرفتي-حيثَدرس الجانبََََ-وفقاا



   ر
 

رسالةَ فمنها:َ الّدراسة،َ هذهَ فيَ ذكرهاَ تّمَ اّلتيَ الّدراساتَ أّماَ شعره،َ فيَ والبالغّيَ الّنحوّيَ

بدر، ثروتَ للباحثةَ األحنف(َ بنَ العّباسَ شعرَ فيَ الخليل  الماجستير)البكاءَ فلسطين،ََ-جامعةَ

َالمحّكمَ)م2018 َاألحنَفالعبَّ،َوالبحث َبن َالمهّذَب-اس َالعّفةَوالغزل َالحارثّيَ،شاعر َفاطمة َللباحثة )  

إلىَاللغةَالجسدّيةََََبيدَأّنهَلمَيقمَأحدَمنَالّدارسينَبالتطّرَقََم،197ََ،1993مجّلةَالفيصل،َالعددََ

المصادرَََ.فيَشعره قائمةَ أ درجتَفيَ فقدَ لها،َ محورااَ الجسدَ لغةَ منَ اّتخذتَ اّلتيَ الّدراساتَ أّماَ

،َولكنَي ذكرَمنهاَهنا:َماَتناولَالموروثَالّدينّيَاإلسالمّي،َمثل:َرسالةَالماجستيرَ)لغةَوالمراجع

،َوالبحثَالمحّكمََم2010،َجامعةَالّنجاح،َفلسطين،ََالجسدَفيَالقرآنَالكريم(َللباحثَأسامةَربايعة

سالمّية،َالمجّلدَالمجّلةَاألردنّيةَفيَالّدراساتَاإل)لغةَالجسدَفيَالقرآنَالكريم(َللباحثَعمرَعتيق،ََ

لغةَالجسدَ،َوماَتطّرقَإلىَالّظاهرةَفيَالّشعرَالعربّي،َمثل:َالبحثَالمحّكمَ)م1ََ،2013،َالعدد9ََ

،ََم36ََ،2017مجّلةَكلّيةَاللغات،َالعددََََ(َللباحثةَأفراحَعلّيَعثمان،فيَشعرَابنَالجيابَالغرناطيَّ

(َللباحثَعبدَندَبدرَشاكرَالسّياَبتوظيفَلغةَالجسدَوغايتهاَفيَأشعارَالحّبَعوالبحثَالمحّكمَ)

ََ.م41َ،2021،َإضاءاتَنقدّية،َالعدَداألحدَغيبي

َالّدراسةَََََََََََ َاستقت َمنََوقد َمصادرَومراجعَعديدةمجموعة َمن َالّشاعَرََأهّمها:ََ،معلوماتها ََديوان

وتحقيق شرحَ األحنف(َ بنَ الحّبَََ)الّعباسَ شاعرَ األحنفَ بنَ )العّباسَ وكتابَ الخزرجي،َ عاتكةَ

الّسياسةََ)والغزل(َلمحّمدَعلّيَالّصّباح،َو)طوقَالحمامةَفيَاأل لفةَواأل ًّلف(ًَلبنَحزمَاألندلسّي،ََو

دراسةَفيَلغةَالجسد(َلمهديَأسعدَعّرار،ََ-(ًَلبنَأبيَطالب،َو)البيانَبالَلساَنفيَعلمَالفراسة

دَكّشاش،َإضافةَإلىَمحمَّل(ََرؤيةَفيَالّتواصلَوالّتعبيرَبالعالماتَغيرَاللسانّية-و)اللغةَوالحواس

اللغةَوالفعلَالكالمّيَواًلّتصالَمواقفَخاّصةَبالّنظرّيةَاللغوّيةَفيَالقرنََالكتبَالمترجمة،َمثل:َ)

(َلبيترَكليتون،ََمدلولَحركاتَالجسدَوكيفّيةَالّتعاملَمعها-لغةَالجسَد)  (َلزيبيلهَكريمر،ََوالعشرين

َالّنفسّيةو) َالجسد َالغة َمن َمسينجر،َوغيرها َلجوزيف َبالّظاهرةَوالّشاعرَ.( َالّصلة َلكتبَوالّدراساتَوثيقة



   ز
 

أثناءَإنجازَهذهَالّدراسةَفتلّخصتَفيَأمرْين،َاألّول:َتداخلََََواجهتهاأّماَالّصعوباتَاّلتيَََََََََََََ

،َأمرااَعسيراا،َماَجعلَالفصلَبينهاََالّنموذجَالّشعرّيَالواحَدتوظيفَلغةَالجسدَوتالحمَدًلًلتهاَفيََ

ت عدمَ توالّثاني:َ اّلتيَ الحديثةَ الكتبَ منَ الكافيَ العددَ ََََطّرقَتوافرَ المواقعََإلى فيَ الجسدَ ظاهرةَ

َلمكتباتَ.اإللكترونّيةَأوَفيَا

نفسي،َوإنََََََََََ فالكمالَهللَوحده،َفإنَأخطأتَفمنَ الّنقصَوالخطأ،َ أّيَعملَمنَ يخلوَ وًلَ

،َثّمَلمشرفيَالّدكتورَح َفمنَفضلَهللاَعلّي،َفالّشكرَهللَأّوًلا منحََسامَالّتميمّيَعلىَكّلَماََأصبت 

َكماَأشكرَلجنةَالمناقشةَعلىَتفّضلهاَبقراءةَهذهَالّدراسة،َوهللاَولّيَالّتوفيقَ.َوقّدم،

َ

َالباحثَةَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َبدَالّرّزاقَطباخَيشهدَعََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ

َ

َ
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 الّتمهيدُ 

 اإلنسانيّ   والّتواصلِ  ها في االّتصالِ ورُ ودَ  سدِ الجَ  ُلغةُ 

تعّدَاللغةَوسيلةَإنسانّيةَمنَوسائلَالّتخاطبَواًلرتباط،َهدفهاَإيصالَالمعانيَومدلوًلتهاََََََََََََ

المرادَإفهامهاَللّتعبيرَوالّتنفيسَعنَحاجاتَالفردَومشاعرهَالمختلفة،َفيعّرفهاَابنَجنيَأّنهاَ"أصواتَ

أغراضهم" عنَ قوٍمَ كّلَ بهاَ ََ(1) يعّبرَ الفكر عنَ تعبيرَ وهيَ للّتمثيلََ"ََألّنها،َ وخارجّيَ حسّيَ ظهورَ

،َفعندماَتطّورتَالمجتمعاتَوأصبحتَقادرةَعلىَصياغةَكلماتَترمزَإلىَمعانَمحّددةَ(2)الّداخلّي"

يلتقيَعندهاَأفرادَالمجتمع،َويعتمدونَعلىَدًلًلتهاَفيَتنظيمَعالقاتهمَواإلفصاحَعنَمشاعرهمَبدأَ

َ.(3) استخدامَاللغةَفيَالّتفاهمَاإلنسانيَّ

سلسلةَََََََََََ يتضّمنَ الواحدَ الكالمّيَ فالفعلَ المعّقدة،َ الّظواهرَ كإحدىَ اإلنسانّيةَ اللغةَ واتُّخذتَ

طويلةَمنَالعواملَاّلتيَيمكنَدراستهاَمنَوجهاتَنظرَمتعّددة،َأّولها:َإنتاجَاألصواتَعنَطريقَ

ثالثهاَتأّملَالقصدَالفمَواألحبالَالّصوتّية،َوثانيها:َدراسةَالموجاتَالّصوتّيةَاّلتيَتخترقَالّسمع،ََو

َاًلّتصاليَّ َللّسياق َالمحيطة َالخارجّيَوالّظروف َالعالم َللمتحّدثَمعَمراعاة َاللغةَهدفهاَ(4) الّدًللّي ،َوألنَّ

نقلَالمعنىَمنَعقلَإنسانّيَآلخر،َلمَترتبطَباألصواتَالمباشرةَفقط،َبلَتعّدتَإلىَالقدرةَعلىََ

َإلىَشيءَمرئّيَمحسوس َالغايات َلفظ،َواحتوتَعلىَ،ََ(5) تحّول َلفظَوغير َالّدارجةَبين َاللغة فتراوحت

َ.(6) اإلشاراتَواإليماءاتَوتعبيراتَالوجه َوالّرموز

 
 َ.1/33،َالخصائصََ(1)
 َ.60،َفلسفة اللغةأورو،َسيلفان،َوآخرون،َََ(2)
 َ.40،ََاالّتصال اللفظّي وغير اللفظيّ رضوان،َمحمودَعبدَالفّتاح،َينظر:َََ(3)
 .30ينظر:َكللر،َجوناثان،َتأصيلَعلمَاللغةَالحديثَوعلمَالعالمات،َََ(4)
 .38ينظر:َكريمر،َزيبيله،َاللغةَوالفعلَالكالمّيَواًلّتصال،َََ(5)
 َ.35،َأسس علم اللغةينظر:َياي،َماريو،َََ(6)
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وقدَباتّتَاللغةَالمنطوقةَغيرَكافيةَإليصالَاألفكارَوإقامةَالعالقاتَبالّشكلَالمرجّوَمنه،َََََََََََ

فتعانقتَاللغةَالّصامتةَمعهاَفيَمحاولةَجاّدةَإلحداثَأثرَجديدَيقّدمَإيماءاتَتعبيرّيةَتّتكئَعلىََ

الحركةَمعَدًلًلتهاََحركاتَالجسمَومغزىَأسراره،َوعّدتَضمنَعلمَالعالماتَاّلذيَيدرسَاللفظََو

َالّنفسّيةَواًلجتماعّية.ََََََ

َاللغةَاّلتيوتتمحورَاإليحاءاتَالّتعبيرّيةَالمجّردةَمنَالكالمَبلغةَأ طلقَعليهاَ"لغةَالجسد"،ََََََََََ

وترتقيَإلىَإحداثّياتَتشملَالحركاتَواإلشاراتَواإليماءاتََََ-جزئيًّاَأوَكليًّا–تتعّطلَفيهاَالكلماتََ

سواءَأكانتَََكالوجه َوالعينَواألطرافَوالهيئةَالعاّمة،لمختلفةَالّصادرةَمنَأعضاءَالجسمََوالّتعابيرَا

عفوّيةَأمَمقصودة،َفهيَلغةَبعيدةَكّلَالبعدَعنَاًلعتباطّيةَاّلتيًَلَطائلَمنها،َبلَجاءتَلتؤّكدَ

َ.(1)فردّيةَالجسدَوكينونتهَالخاّصةَباعتبارهَبنيةَاجتماعّيةَمنبثقةَمنَالّنمطَالفرديَّ

ويعّرفَبيترَكليتونَلغةَالجسدَبأّنهاَنوعَمنَأنواعَالّتواصلَغيرَالّشفهّي،َيعّبرَاإلنسانَََََََََََ

منَخاللهاَعنَكّمَهائلَمنَاألحاسيسَواألفكارَاّلتيَتنتابهَوًلَينطقَبها،َواّلتيَترتبطَارتباطااَوثيقااََ

ال األفكارَ جذبَ منَ المتلّقينَ يمّكنَ اّلذيَ الّشعورّيَ بالجسدَبالّذكاءَ المدّعمةَ الكلماتَ معَ متالحمةَ

،َوعلىَالّرغمَمنَأّنَاللسانَمحّلَالّنطقَعادةَإًّلَأّنهَيصمتَفيَحضرةَهذهَاللغة،َفهيَ(2) وإيماءاته

البيانَبالَلسانَوصورةَمنَصورَالّتعبيرَاّلتيَيوّظفهاَالبشرَفيماَبينهم،َوبهاَقدَيوصلَاإلنسانََ

فإّنهاََََلفم،َفعندماَتتعارضَلغةَالجســـدَمعَماَيخـــرجَمنَا(3) نمرادهَبقّوةَتزيدَعنَاإليصالَباللسا

َ.(4) تكونَأكثرَصدقااَفيَالكشفَعنَالمشاعرَالحقيقّية

 
 .6َ،21،َأنثروبولوجبا الجسد والحداثةينظر:َلوبورتون،َدافيد،َََ(1)
 .6َ،15، لغة الجسدينظر:َََ(2)
 .27،َالبيان بال لسانار،َمهديَأسعد،َظر:َعرَّيَنََ(3)
 .24ينظر:َويلسن،َغلين،َقراءةَإشاراتَالغيرَوالّتواصلَبحرفّية،َََ(4)
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َمفاهيمََََََََََ َاإلنسانَإليصال َمنَجسد َتنطلق َاّلتي َالّشعورّية َالّرسائل َت صّور َأن َالجسد َللغة ويمكن

َالوقتَالمناسبََأوَرسائلَمحدّدةَلآلخرَيتلّقاهاَعبرَحواسهَالخمس ،َوتشملَعواملَمتعّددةَكتوظيف

َالمحادثة َالّشخصينَحين َبين َبتأكيدَدًلًلتَ(1) والمسافة َفتقوم َالمنطوقة، َاللغة َتكونَملتصقةَمع ،َوقد

،َفيعمدَالمرءَإلىَثالثةَمداخلَرئيسةَحينماََ(2) هذهَاأللفاظَأوَإكمالَماَيعتريهاَمنَخللَونقَص

َباللغةََ َفيهَمنَعينْينَوشفتْينَوحاجبْينَوجـــبهةَورأسَوشعرَوأنــــفََيستعين َالوجهَوما َأّولها: الّصامتة،

َالجلسةَوالوقفةَوالمشيةَوالّتمايل،ََ َذلك َالعاّمــة،َومن َالهـــيئات َفي َالمتمثّــــلة َالحركات وأذنَوفم،َوثانيـــها:

تيَتعينهَعلىَإظهارَأوَإخفاءَماَيريدََوثالثها:َالمتّمماتَحيثَاألخذَباألسبابَالمادّيةَالمساعدةَالَّ

َ.(3) كطريقةَاللباسَونوعَالحذاءَوحملَالعصّيَووضعَالّنظارةَوغيرها

ليسََبةَودًلًلتهاَالبعيدةَالمتفّردة،َفإّنَلحركاتَالجسدَلغةَتواصلّيةَلهاَسيميائّياتهاَالمتشعََََََََََّ

الثَّــالجسدَالبشرّيَتلكَالك القابلةَلألبعادَ سدَـــالثة؛َالّطولَوالعرضَوالعمق،َبلَهوَالجتلةَالممتّدةَ

ََاّلذيََ باطنيًّاَمباشراا،َوتقومَلغتهَعلىَاألسسَاإلنسانّيةَمنَكرامةَوقيمةََيشعرَبهَصــاحبهَشعوراا

فتدخلهَحّيزَعلمَالّنفسَودًلًلته،َكونهَتنغيمَجسدّيَأوفسيولوجّيَيؤّديَفيهَكّلَعضوَمنََََ(4)وإرادة

َك َإشاراتَمختلفة، َالجسَداألعضاء َذلك َتفاصيل َمن ،َ(5) العينَوالّشفتْينَوالوجهَوالجبينَواليدْينَوغيرها

ومنَهناَفإّنَأثرَالّنفسَبّينَفيَالجسدَعبرَحركاته ،َوأثرَالجسدَواضحَفيَالّنفسَمنَخاللَماََ

َيتراءىَعلىَالمحّياَمنَانفعاًلت،َفت سمعَأصواتَالجسدَوت رىَأفعالهَوإيماءاتهَفيَتمظهرهَالخارجّيَ،

 
 َ.44،َلغة الّصمت:َخدرج،َزهرةَوهيب،َينظرََ(1)
ام لغة الجسد في مقامات الهينظر:َصحراوّي،َراضية،َََ(2) ،31ََ،َمجلةَالعلومَاإلنسانّية،َالمجلدَذانّي: المقامة القردّية أنموذجا

 َ.159م،1َ،2020ََالعدد
 .35،َالبيان بال لسانار،َمهديَأسعد،َعرَّينظر:َََ(3)
 َ.8-6،َفلسفة الجسدينظر:َبيدح،َسمّية،َََ(4)
م،1ََ،2013ََ،َالعدد9ََ،َالمجّلةَاألردنّيةَفيَالّدراساتَاإلسالمّية،َالمجلدََلغة الجسد في القرآن الكريمََعمرَ،ََينظر:َعتيق،َََ(5)

83.َ 
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ََ.(1) وتجّلياتهَبدافعَمنَالّنفسَورغباتهاَ

فالّصورةََََََََََََ معنوّي،َ وآخرَ مادّيَ جانبَ فيهاَ ينسجمَ المنطوقةَ كالكلمةَ الجسدّيةَ والحركةَ

َالمدلولََ َأّما َالّدال، َالوقفةَهي َأو َالحاجب َأو َالعين َأو َاليد َالحركة،َكحركة َتتجّلىَعليها َالتي الّتشكيلّية

يَتسترفدَدًلًلتهاَمنَالّدالَالحركّي،َوألّنَالمعنىَالواحدَقدَيعت ورهَكلمتانَأوََفهوَالّصورةَالّذهنّيةَاّلَت

كلماتَفإّنَللغةَالجسدَطائفةَمنَالحركاتََاّلتيَتلتقيَعندَمعنىَواحدَفينــــشأَماَيسّمىَبالّترادفََ

َأوَالّرفضَبإشارةَالي د،َأوَرفعَالحاجبْينََالحـــركّي،َومنَذلكَمـــعنىَالّرفض،َكالّرفـــضَبـــهّزَالّرأس 

َ،َوبهذاَيكونَالفردَقدَاستعانَبجسده َليقولَبهَماَي ضمرهَ.(2) إلىَاألعلىَمعَتوسيعَالعينْين

َالفردَبذاتهَوَََََََ َاإلنسانّيةَجليًّا؛َألّنهاَتزيدَمنَدرجةَدراية َالّنفس َلغةَالجسدَفي َأثر وقدراته،َََي درك

،َوًلَيتّمََ(3) يَأكثرَإثمارااَلماَيتلّقاهَمنَمحيطهقَّإلىَجانبَوعيهَباآلخرين،َاألمرَاّلذيَيجعلَالمتل

المعنىََ الملتمسةَفيَ الّدًللةَ إدراكَ معَ الّتواصلّيَ الحدثَ الّسياقَفيَ فْهمَ َ اندمج  إذاَ إًّلَ األثرَ هذاَ

ةَواضحةَعنَنواياَاآلخرينَالمستوحاةَمنََالمتأّثرَباًلنفعاًلتَوالعواطفَإلعطاءَصوَرََ(4)المقصوَد

الّتجاوبَبينََ اّلتيَتحّققَالكثيرَمنَ الّساميةَ حركاتهمَوإيماءاتهم،َلذاَتعّدَلغةَالجسدَمنَالوسائلَ

الّناس؛َفكّلَإشارةَوحركةَمنَاألطرافَت شّكلَلغةَبحّدَذاتها،َويكفيَأنَي راق بَشخصَماَلي فهمَمنََ

 .(5) منَطريقةَجلوسه َومالمحَوجههَحالتهَالّنفسّيةحركاتهَماَيريدَأنَيقول،َوي عرفَ

الّدينّيَاإلسالمّي،َََََ       الموروثَ الجسدّيةَوالحركّيةَيرىَتوظيفهاَبجالءَفيَ للهيئاتَ والّدارسَ

حيثَعّولَالّدارسونَعليهاَفيَكتاباتهمَالمتعّددة،َواّتكؤواَفيَدراسةَظاهرةَالجسدَولغتهَعلىَمفرداته ََ

 
 َ.13َ،14،َلغة الجسد في أشعار الّصعاليكينظر:َقادرة،َغيثاء،ََََ(1)
 .31،32َالبيان بال لسانار،َمهديَأسعد،َينظر:َعرََََّ(2)
 َ.12، لغة الجسدينظر:َكليتون،َبيتر،َََ(3)
الف،َََََ(4) َيغمور،َس  َبَي،19ََماجستير،،َرسالةََالّتواصل غير اللفظّي في اإلبانة والّتواصلينظر:  مَ.2019زيت،َفلسطين،َََرجامعة
 َ.340،َسيكولوجيا الّدافعّية واالنفعاالتينظر:َبنيَيونس،َمحّمد،َََ(5)
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اتَالقرآنيةَاّلتيَتعّدَمنَالّنصوصَاإلبداعّيةَيلتمسَقارئهاَالمقاييسَوالقواعدَاألصيلةَودًلًلتها،َفاآلي

بفصاحته َوذًلقته َفهوَ"بديعَالّنظمَعجيبََََامعجزَاََاكتابَاََفيَالبيانَوالبالغةَالعربّية،َكونَالقرآنَالكريم

الخلقَعنه" ي علمَعجزَ اّلذيَ الحّدَ إلىَ البالغةَ لذاَكانَلهَفضلَكبيرَفيََ(1) الّتأليف،َمتناٍهَفيَ َ،

يشترطونََََ-أمثالَابنَفارسَوابنَاألنباريَّ-الّدراساتَاللغوّيةَوالّنقدّية،َماَجعلَالعلماءَوالباحثينََ

َ.(2) لفاظَالقرآنَحّتىَتوصفَبالفصيحةمجاراةَاأللفاظَالمتداولةَأل

برزتَإيحاءاتَعديدةَفيَل غةَالكتابَالحكيمَجّسدتَالجسمَودًلًلته،َمّماَجعلهَمعجمااََوََََََََ

اًلّتصالَ هذاَ فلسفةَ استقراءَ إلىَ الباحثونَ فارتأىَ اللغة،َ هذهَ فْهمَ ت سهمَفيَ لفظّيةَ غيرَ لمفرداتَ

،َومنهاَالّصامتَفيهَبالبحثَوالّتحليل،َفوجدواَالعددَالوفيرَمنَالمصطلحاتَالّداّلةَعلىَلغةَالجسَد

ََسبحانهََفالّرمزَاّلذيَأمرَهللا   ، (3َ)"قَالَ رَبّ اجْعلْ لِي ءَايةً قالَ ءايتُكَ أَلّا تُكلّمَ النَّاسَ ثاَلثةَ أَيامٍ إلَا رَمْزًا" قولهَتعالى:ََ

نبّيهَزكرّياَأنَيلتزمَبهَماَهوَإًّلَاستخدامَلغةَصامتةَعمادهاَأعضاءَالجسمَالمختلفة،َوفيَذلكَ

الّزمخشرّي:َإًّلَرمزااَأيَإًّلَإشارةَباليدَأوَالّرأسَأوَغيرهما،َألّنَالّرمزَمنَجنسَالمنطوقََيقولََ

َ.(4) طالماَأّدىَمؤّدىَالكالمَوفهمَمنهَماَي فهمَمنه

،    (5) لُمزَة "   "وَيْلٌ لِكلّ هُمزَة    :وتظهرَالقناةَاًلّتصالّيةَالّصامتةَبمعناهاَالحديثَفيَقولهَتعالىَََََََََََ

"إشارةَََحيثَتطّرقتَاآليةَالكريمةَإلىَفعلَجسدّيَيدّلَعلىَاًلستحقارَواًلستهزاءَفالهمزَواللمز

 
 َ.35،َإعجاز القرآن الباقاّلنّي،َأبوَبكر،َََ(1)
 َ.158سالم،َمحّمدَزغلول،َأثرَالقرآنَفيَتطّورَالّنقدَالعربّي،َََ(2)
 .41َ،ال عمرانََ(3)
 َ.171َ،172،َتفسير الكّشافََ(4)
 .1،َالهمزةََ(5)
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َلغةَالجسدَتترجمَاًلنفعاًلتَوالّرغباتَوتتركَفيَََ(1) بالعينَوالّرأسَوالّشفةَمعَكالمَخفي" ولوًلَأنَّ

َكلَ.الّنفسَاإلنسانّيةَأثرااَبالغااَل ماَبرزتَفيَالقرآنَالكريمَبهذاَالشَّ

أّماَالّسّنةَالّنبوّيةَاّلتيَتعّدَمصدرَالّتشريعَالّثانيَفقدَاستطاعَالباحثونَاًلستدًللَبشواهدَََََََََََ

كثيرةَفيَالحديثَالّنبوّيَالّشريفَعلىَماَيسّمىَبنظريةَالعقلَو"هيَالقدرةَعلىَفهمَماَيدورَفيََ

منََََصلّى اهلل عليه وسلّماَوردَعنَالّنبّيََبوساطةَالجسدَوحركاتهَالمختلفة،َومنَذلكَمََ(2) أذهانَاآلخرين"

أكملَ الوجهَ كونَ المنطوقة،َ اللغةَ َ مسدَّ يسّدَ للجسدَ دقيقَ توّظيفَ فيَ وجههَ علىَ تبدوَ إيماءاتَ

األعضاءَإلظهارَماَيخالجَالّنفس،َلقّوةَدًللتهَعلىَالمشاعرَالباطنّيةَكالخجلَوالخوفَوالغضبََ

ُعرف ذلك إذا هّبت  كانت الّريح الّشديدة  قال:َ"ََ  -هلل عنهرضي ا-.َفعنَأنسَبنَمالكََ(3)والفرحَوالكآبة

عّبرتَعنَحالتهَالّنفسّيةَالقلقةََ   صلّى اهلل عليه وسلّم،َفتفاصيلَوجههََ(4) "صلّى اهلل عليه وسلّمفي وجه الّنبّي  

 الخائفةَمنَاشتدادَالّريحَ.

 صلّى اهلل أّنَرسولَهللاَََََ-رضي اهلل عنه-وفيَتوظيفَأعضاءَالجسمَاألخرىَوردَعنَأبيَبكرََََََََََََ

،َوفيَهذاَ(5) دخلَفيَصالةَالفجر،َفأومأَبيده َأنَمكانكم،َثّمَجاءَورأسهَيقطرَفصّلىَبهم   عليه وسلّم

اكتفىَباليدَالمتكّلمةَعنَالّنطقَليشيرَإلىَفعلَيوّدََََصّلىَهللاَعليهَوسّلمََيرىَالّدارسَأّنَرسولَهللا

َ،َوهوَالتزامَالمكانَ.وقوعه

 
 َ.ومادةَ)ه م ز(َ(ل م ز،َمادةَ)لسان العربابنَمنظور،َََ(1)
 َ.223،َفي نشأة اللغةكورباليس،َمايكل،ََََ(2)
 َ.58،َالّسياسة في علم الفراسةينظر:َابنَأبيَطالب،َمحّمدَاألنصارّي،َََ(3)
 َ.604َ/2،َفتح الباري العسقالنّي،َأحمدَبنَحجر،ََََ(4)
 َ.332َ/3،َنفسهََ(5)
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،َفباسترجاعََمتعّددةلّتراثَالعربّيَفإّنهَيرىَالّتصاقَلغةَالجسدَبشواهده َالعلىَاأّماَالمتطّلعَ         

منَقبيلَالمبالغةَإْنَقيلَإّنَهؤًلءَالعلماءَآراءَالعلماءَالعربَالقدماءَي لمحَالمصطلحَعندهم،َفليسََ

قدَسبقواَالكّتابَاألوروبّيينَفيَهذاَالّشكلَالّتواصلّيَالّصامت،َوأفاضواَفيَبيانَمضمونهَوكانَلكّلَ

القديمََ العربّيَ األدبَ علىَ اللغةَ هذهَ إسقاطَ أمكنَ مّماَ توضيحه،َ فيَ الخاّصةَ طريقتهَ منهمَ واحدَ

اَفيَاهتمامهَبهذهَاللغةَالّصامتةَأطلقَعليهاَاسمَلغةََبسهولةَكبيرة،َفهذاَالحاجظَاّلَذ يَكانَرائدا

اإلشارة،َوأفصحَعنَأهمّيتهاَبقوله:َ"واإلشارةَواللفظَشريكان،َونعمَالعونَهيَله،َونعمَالّترجمانَهيََ

عنه.َوماَأكثرَماَتنوبَعنَاللفظ،َوماَتغنيَعنَالخّطَ...َوفيَاإلشارةَبالّطرفَوالحاجبَوغيرََ

ارح،َم رف قَكبيرَومعونةَحاضرة،َفيَأمورَيسترهاَبعضَالّناسَمنَبعض،َويخفونهاََذلكَمنَالجَو

َ.(1) منَالجليسَوغيرَالجليسَ...َهذاَومبلغَاإلشارةَأبعدَمنَمبلغَالّصوت"

اللغةَالمنطوقةَعنده،َََََََََََ وقدَتعاورتَالوظيفتانَاألدائّيةَوالمعنوّيةَلبعضَحواسَالجسدَمعَ

ةَباليدَوالّرأسَمنَتمامَحسنَالبيانَباللسان،َولوَقبضَالمتحّدثَيدهَومنعََفيقول:َإّنَحسنَاإلشاَر

،َوبهذاَتأكيدَمنهَأّنَاإلشاراتَالحركّيةَالّصادرةَمنَاليدَوالّرأسَتعّدَ(2)حركةَرأسه َلذهبَثلثاَكالمَه

ماَعنَالفرحََمنَأهّمََأجزاءَالجسمَمساعدةَللمتكّلم؛َألّنَبهماَي طلبَوي نادىَوي ؤمرَوي نهى،َويعّبرَبه

،َويتطّرقَالجاحظَكذلكَإلىَاإلشارةَبأصابعَاليدَوحركاتهاَالمختلفة،َسواءَ(3) والحزنَواليقينَوالّشك

،ََ(4) أكانتَللعددَأمَلكلَهيئةَأخرىَتصدرَمنها،َكونهاَتدّلَعلىَمعنىَفيَحّدَذاتهاَمنَغيرَلفَظ

َشفتاه َأنَي ثرثرَبطرفَأصابعهَ  َاّلذيَتصمت  َ.(5)فيمكنَلذاك 

 
 َ.1/78البيانَوالّتبين،َََ(1)
 .1/41،َالحيوانينظر:َالجاحظ،َََ(2)
 .183،َاإلشارات الجسمّية،َينظر:َحسام،َكريمَزكيَََّ(3)
 َ.1/76،َالبيان والّتبينينظر:َََ(4)
 َ.76،َلغة الحركاتاكو،َنتالي،َينظر:ََبََ(5)
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َ:ََََََََََََََََََ}َالوافرََ{(1)ومنَذلكَقولَالّشاعرَالعّباسّيَمانيَالموسوسَََََََََََ

َانِ ـــــمَ ـــلَّ ـــــكَ ــــتَ ـــــا يَ ـــــا َومَ ـــتَ ــــــــاَوبَ ــــجَ ــتَ        َبـــَنــــــاُن َيــــٍد ُتـــْشــــيــــُر إلــــى َبـــَنــــانِ       

 ـــانيـــاجِ ــــنَ ـــتَ ــــُه المُ ــــيَ ـــَوحْ  ْحـــَكــــمَ أَ ـــفَ    والا   ـــــَما َرسُ ـــــهُ ــنَ ـــيْ ـــاُء بَ ــمَ ــَرى اإِليـــــجَ      

 (2) َفـَلــو َأْبــَصــْرَتــــُه َلــَغـــضـْضــَت َطـــْرفاــا     َعــِن الـُمـــَتـــنـاِجـــَيــــْيـــِن ِباَل ِلــَســانِ      

هَلغةَالجسد،َوًلَسّيماَفيَموضعًَلَي حسنَََََََََََ فماَحدثَبينَالمتحابْينَحوارَصامتَعماد 

َفيهَالجهرَبحّبهماَ.

نَجنيَعندَاللغةَالّصامتةَفقالَإّنهاَلغةَتتعانقَمعَاللغةَالمنطوقةَفيَإيصالََووقفَابَََََََََ

المعنىَالمرادَمنه،َواستشهدَبعددَمنَالّنماذجَالّدالةَعليها،َفروىَعنَبعضَمشايخه َأّنهَقال:َأناًَلََ

حََالجسدَفيَاإليضا أحسنَأنَأكّلمَإنسانااَفيَالّظلمة،َوفيَهذاَتبيانَلدورَعضوًَلفتَمنَأعضاء

والّتواصل،َأًلَوهوَالوجهَبماَيحويهَمنَالعينَوالخّدَوالفمَوالحاجبَوالّشفاه،َفهذهَاألعضاءَكّلهاََ

َعلىَماَفيَالّنفوس ،َفكثيرااَماَيأتيَ"الوجهََ(3) تنطقَوإنَلمَيكنَبهماَصوت،َولذاَعّدَالوجهَدليالا

َلبيتَالّشعرّي:ََ}َالّطويلَ{.َوفيَهذاَي درجَابنَجنيَتفسيرااَل(4)علىَنحوَمشابهَلماَي تكّلمَبه"

 (5)ــــُس اعِ ــقّـــ ى الُمتـّرحَ ــالـذا بِ ــه يَ ــ لِ ـــعْ ـــَأبَ ــيِنها      َها ِبَيمِ ـ ْت َوْجهــوُل َوَصكَّ ـــقُ ــتَ    

 
هــ،َكانَشاعرااَمطبوعااَيقول245َهوَشاعرَعّباسّيَمنَأهلَمصر،َاسمهَمحّمدَبنَالقاسمَ،َوكنيتهَأبوَالحسن،َتوفيَعامَََََ(1)

الّشعرّيةَحولَالغزلَوالّثناءَالعابرَعلىَنعمةَسلفت،َوكانََماَيخطرَعلىَذهنه َمنَغيرَتدبيرَوًلَتكّلف،َدارتَموضوعاتهََ
 َ.23/181َاألغاني.َينظر:َاألصفهانّي،َطوعاتشعرهَرقيقااَيأتيَفيَالغالبَعلىَشكلَمق

 .99،َالّديوانََ(2)
 َ.1/23َ،30ََ،246َ،247،َالخصائصينظر:َََ(3)
 َ.140،َنشأة اللغةَفيَكورباليوس،َمايكل،ََ(4)
َأن هَجاهلّي،َََ(5) .1/51َََ،الكاملينظر،َالمبّرد،ََََقائلَهذاَالبيت:َالهذلولَبنَكعبَالعنبرّي،َوهوَشاعرَمنَأعيانَالعرب،َي ظنُّ

َمندّقتَالبيتَالّشعرّيَ)َفيَورد  َ.1/373َ،ديوان الحماسة،َأبوَتمامصّكتَوجهها(.َينظر:َ)َصدرها(َبدًلا
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فيقولَإّنَحركةَصّكَالمرأةَوجههاَدّلتَعلىَإنكارهاَوتعاظمَالّصورةَلها،َفلوَأّنَالموقفَََََََََََ

ل مَأّنهاَكانتَمتعّجبةَمنكرةَفقط،َولذلكَقال:َرّبَإشارةَأبلغَمنََ خالَمنَهذهَالحركةَواكت فىَبقولهاَلع 

َ.(1) عبارة

القـــنواتَالكالمّيةَفيََََويّتضــحَمحاكاةَالجرجانّيَلسابقْيهَعندماَدمَجَََََََََ إيماءاتَالوجـــه َمعَ

نــقلَالمعلومـــاتَواألحداثَوإيصالهاَللمتلّقي،َفقال:َ"نطقتَالحالَبكذا؛َوأخبرتنيَأساريرَوجههَبماََ

َاإلنسان،َوذلكَ َالّنطقَمن َالحالَوصفااَهوَشبيه َبماَيحويَقلبه.َفتجدَفي فيَضميره ،َوكّلمتنيَعيناه 

ألمرَويكونَفيهاَأماراتَيعرفَبهاَالّشيءَكماَأّنَالّنطقَكذلك.َوكذلكَالعينََأّنَالحالَتدّلَعلىََا

فبهاَوصفَشبيهَبالكالمَوهوَدًللتهاَبالعالماتَاّلتيَتظهرَفيهاَوفيَنظرهاَوخواّصَأوصافَيتحّددََ

َ.(2)بهاَماَفيَالقلوبَمنَاإلنكارَوالقبول"

أّماَالّثعالبّيَفقدَأدرجَفيَكتابه َفقهَاللغةَوسّرَالعربّيةَماَيدّلَعلىَبروزَالجسدَوإيحاءاته،ََََََََََ

فقال:َأشارَبيده َوأومأَبرأسه َوغمزَبحاجبه َورمزَبشفته َولمعَبثوبه ،َحيثَأدرجَجميعهاَفيَفصلََ

بهاَوأطلقَعلىَكّلَمنهاََتقسيمَاإلشارات،َثّمَأسهبَفيَتفصيلَحركاتَاليدَوأشكالَوضعهاَوترتَي

َعلىَكالمه َبقولَالبحترّي:ََََََََََََََََََََََََ(3) تسمياتَمختلفة  }المتقاربََ{،َواستدلَّ

 (4)اــــُروبَ ـــؤاَد الطَّ ــوُق  الفُ ــشُ ـــا يَ ــظا ــحْ ــَولَ    باا    ــــيــِض ـا خَ ـانا ــــنَ ـــالِم بَ ــــالسّ ـَوْت بِ ــلَ ََََََ

،ََغيرَالمتناهَيوًلَيخفىَعلىَالّدارسَتمحورَاللغةَالّصامتةَبكثرةَفيَأدبَالعّشاقَوغزلهمَََََََََََ

لماَتحويهَمنَمشاعرَتدفعَالفردَإلىَالّتعبيرَعّماَيخالجه َتجاهَمحبوبه،َفـــــَ"لغةَالجسمَأكثرَبالغةََ

 
 َ.624َ،247ََ،1/23َ،30،َالخصائصينظر:َََ(1)
 .39،َأسرارَالبالغةََ(2)
 َ.195َ–193َينظر:َََ(3)
 ََ.149،َالّديوانََ(4)



10 
 

وفيَهذاَي ظهرَابنَحزمََََ(1) "فيَتشكيلَاًلنطباعاتَاألولىَعنَالحالةَالعاطفّيةَوالّنفسّيةَلإلنسان

األندلسّيَالوظيفةَاألدائّيةَوالمعنوّيةَللحواس،َفيقول:َ"والحواسَاألربعَأبوابَإلىَالقلب،َومنافذَنحوََ

َالمحـــبوب،َومنَذلكَماَذكــــرهََ(2) الّنفس" َفيَحضرة َوشوقهّن َحّبهنَّ َي خفين  َالعربّيات َالّنساء ،َوقدَكانت

َأزورهاَعندَأهلها،َفيرّحبََابنَعبدَرّبهَعلىَلســــانََ أعرابّيَيصــفَتصّرفَامــرأةَأحّبها:َ"ولقــدَكنت 

ََ.(3)بيَطرفها،َويتجهمنيَلسانها"

حيثَََ ََ َََ فيها،َ بكثرةَ الجسدَ لغةَ توظيفَ ي رىَ العربّيَ الّتراثَ فيَ الّشعرّيةَ الّشواهدَ وبدراسةَ

نظمها، فيَ المنطوقةَ اللغةَ معَ اللغةَ تلكَ الشََّوََانصهرتَ تطرُّقَتطرَّقَ وجدلّياتهاَ الجسدَ للغةَ اعرَ

فهذاَامرؤَالقيسَيلتفتَإلىَحركةَوتمايلَجسدََََالمتأّملَالعارفَوإنَلمَت ذكرَعندَنّقادهمَصراحة.

َبالحّبََ َلغةَتنطق  َالفؤاد،َفيأسرهَجمالهاَويجعلهَيستلهم َأحّبهاًَلَسّيماَبمصاحبتهاَعبراتَت صيب امرأة

َ}َالّطويلَ{ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوالجوى،َفيقول:ََ

 ـتَّــلِ َوَمـــا َذَرَفـــْت َعــــْيَنــاِك إاّل ِلـــَتــــْقـــــَدِحــي    ِبَســْهـَمـــْيـــِك ِفـي َأْعــَشــاِر َقْلـٍب ُمَقـََََ

 ـي َتــَمــاَيــَلـــْت     َعــَلـيَّ َهـــِضـيـم الَكـــْشِح َرّيـا الُمـَخــْلَخــلِ نَنــــّوِلْيـِإذا ُقـــْلـُت َهــاِتـي  ََََ

 ( 4)َتـُصــدُّ وُتـــبـْــِدي َعــْن َأِســيـٍل َوَتـــتَّــِقي     ِبــَنـاِظـــَرٍة ِمـــْن َوْحــِش وْجـــَرَة ُمـْطــِفـــلِ    

سانَحالَصاحبه َاستطاعتَالمرأةَالعربّيةَإيصالَهواهاَمنَخالله،َحيثََوكونَالجسدَلََََََََََ

َإّنهاَحفظتَماءَوجههاَفلمَتفصحَعنَحّبهاَبلغةَكالمّية،َمنَذلكَماَقالهَعمرَابنَأبيَربيعةَفَي

 
 .19،َأسرار لغة الجسمأبوَتالت،َمستورَسالم،َََ(1)
 .83طوقَالحمامة،َََ(2)
 َ.129طبائعَالّنساء،َََ(3)
 َ.16َ-13،َالّديوانََ(4)
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َلهاَالّتحّيةَبمثلها،َليبعدَالحرجَعنهماَبإفشاَءَ َفّكَرموزَنظرةَعينَمحبوبتهَبحضرةَأهلها،َوكيفَردَّ

َمَبالعين،َفكانتَاللغةَالّصامتةَأولىَمنَاللغةَالمنطوقة:َََََََََََََََ}َالّطويلَ{الّسالَ

 مِ ـــلَّ ـــكَ ـــــتَ ــــتَ  مْ ـــلَ وَ  ،ونٍ زُ ـــــحْ ــــمَ  ةَ ارَ ـــــشَ إِ      ،هالِ ــهْ َة أَ ـيفــخِ  ،نِ يْ ــعَ ـال رفِ ـطـبِ  ْت ارَ ش أَ     

 مِ ـــيَّ ــتـــِب المُ ـــيـــبْ ــالحَ ـ الا بِ ــهْ ـسَ الا وَ ــهْ ـأَ فَ   باا  ــرحَ ــاَل مَ ـقَ  دْ ــقَ  رفَ ــالطَّ  نَّ ُت أَ ــ نْ ـقَ ــيْ أَ ــفَ     

 (1) ـِمَفـَأْبـــَرْدُت َطـــْرِفـي َنــْحــــَوَهـــا ِبــَتــِحـــيَّــٍة،    َوُقـْلـُت َلـَها َقــْوَل اْمـِرٍئ َغْيــِر ُمــْفحَ     

ويستمّرَتوظيفَاللغةَالّصامتةَفيَالّشعرَالعّباسّي،َفهذاَأبوَن واسَيترجم َماَيخالجَصدره،َََََََََََ

َتفاصيلهاَعلىَجسمه َوأعضائه ،َفتفصحَعنَطّياتَحّبه،َوًلََ ويعتريَروحهَبلغةَغيرَمنطوقةَت ظهر 

َ}}َالّطويلَََََََيقوىَعلىَإخفائهاَبتاتاا،َفيقول:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َمُ ـــلَّ ــــكَ ــــتَ ــــى يَ وَ ـــهَ ــالــي بِ ـــعِ ـــمْ دَ  نَّ ــــكِ ـــلَ وَ       ، مُ ــواكُ ـــهَ  انِ ـَمـتُ ـــكْ ـــي يَ ـبِ ـلْ ـــقَ ي وَ ـانِ ـَـسلِ    َ

 (2)مُ ـــجِ رْ ـــتَ ـــ وِل يُ ـــحُ ـنُّ ـالـبِ  م  ـسْ ــــجِ  مَ ــلَّ ـــكَ ــتَ        ــمْ كُ ـبّ ـوِن حُ نُ ــكْ مَ ـي بِ عِ ـمْ دَ  ـحْ بُ ــيَ  ـمْ لَ   َلـووَ    

الّشاعَ َََََََ بالعيَنونظمَ تجّلتَ اّلتيَ الجسـدَ لغةَ معَ مفرداتهاَ التصقتَ أبياتااَ بيصَ حيصَ ََرَ

:َََََََََََََََََوأسرارها َ}َالبسيطَ{ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ،َفقال 

ــَنـــاَءِة َأْو ُحــبٍّ  ِإَذا َكــــاَنــــا      الَعــْيـُن ُتـبدي اّلِذي ِفي قـْلِب َصاحِبها     ِمـــَن الــشَّ

 ـاَنا إنَّ الــــَبـــْغـــيـَض َلــُه َعــــْيـــن  ُتـــَكــّشــُفـــُه    ال َيــْســَتـطــيُع ِلـَما ِفـي الـَقـْلـِب ِكــْتـمَ    

 (3) َحـّتى َتــَرى ِمن َضْمـيِر الَقْلِب ِتْبـَياَنـا     ة  ــالـَعـــْيـُن َتـــْنـِطــُق واأَلْفـــواُه َصـــاِمــَتــفَ    

 
 َ.311،َالّديوانََ(1)
 َ.490،َالّديوانََ(2)
 َ.3/415،َالّديوانََ(3)
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لغةَالعيونَكونَ"أمــرَََفعّدَاللفظَالواحدَبمفرده َغيرَكاٍفَإليصالَمكنوناتَنفسه،َفاعتمَدَََََََ

َفيهَإلىَدليــل" ،َفهيَحليفةَالفردَومفتاحهَيمكنهاَكتمَماَتريد،َوالكشفََ(1) العينَأظهرَمنَأنَتحتاج 

 عّماَترغب.ََ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .39،َأسرار البالغةالجرجانّي،َعبدَالقاهر،َََ(1)
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 األّولُ  الفصلُ 

 سدِ جَ الْ   ضاءِ عْ أَ  يحاءاتُ إِ  

 

ََََََ:  ما قيل في مالمح الوجه  أّوالا

َ.َالوجهَالّباشَالمشرَق1ََََََََََََ

َ.ََالوجهَالمتعَب2ََََََََََََ

َ.ََالوجهَالمتجّهَم3ََََََََََََ

 ما قيل في العين ودالالتها  ثانياا:       

َ.َالعينَالباكيَة1ََََََََََََ

َ.َالعينَالّساهرَة2ََََََََََََ

َقريرة.َالعينَال3ََََََََََََ

َ.َالعينَالمراقبة4ََََََََََََ

ا5ََََََََََََ َ.َتالحمَرموزَالعينَبعضهاَبعضا

 الخدّ  ثالثاا:       

 لفم ا رابعاا:        

ا: اليد         خامسا
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تعّدَاللغةَاإلشارّيةَمنَأقوىَاللغاتَتأثيرااَفيَاإلنسان،َواألكثرَقدرةَعلىَإيصالَخلجاتََََََََََ

الّنفسَوطّياتَالّروح،َفتبلورتَهذهَاللغةَفيَشعرَالعّباسَبنَاألحنفَبصورةَجلّية،َفهوَيدركَدورَ

وهيئاتَمتعّددة،َََالجسدَاّلذيَيمحقَالّصوت،َويستوليَعلىَعرشَبّثَالّدًلًلتَواستقبالهاَبأشكال

َالّتواصلّي" َللخطاب َ"الوسيطَوالحاملَولغة َمصادرَ(1َ)كونه َمن َأصيالا َ"مصدراا َيعّد َاّلذيَ َالوجه ،َولعّل

َصادقااَعلىَماَفيَالّنفوس" ،َ(2َ)قراءةَالّضمائرَالمستترة،َوالمعانيَالكامنةَفيَحواشيَالّطوايا،َودليالا

استطاعَأْنَي لقيَالحملَكّلهََ،َحيثََفيَشعرَالعّباسدًلًلتَمالمحهَوأعضائهََََخذَسببااَلتوظيَفاتُّ

ََ.علىَالّسلطةَاللغوّيةَاّلتيَيمتلكهاَالوجهَبماَفيهَمنَأعضاءَأخرىَت كّملَوظيفتهَفيَاإلدراكَوالفهم

َََكومنَذل،ََيوانَأدّلةَكثيرةَعلىَاستقاءَرموزَحّبهَمنَالوجهَوأعضائهدَّالأ درجَفيََوقدَََََََََََََ

َََ} الخفيفََ{قوله:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ــا َكــالــِكـــتاِب ِفـــي الـــِقـــْرطــــاَََََ ـــا      َبــّيـــنا  (3)سِ َكــَتـَب اْلـــُحـــبُّ ِفـي َجـبــيــِنـي ِكـــَتـــابا

ا:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  }الّطويلََ{َََََََََََََََََََََََََََََ  وقالَأيضا

 َجَحْدُت الَهـَوى َحّتى ِإذا َكَشَف الَهـَوى     ِغـَطـــاَء ُجُحـوِدي َواْسـَتَنــاَرْت َحـَقــاِئُقــهْ     

 (4)ــُكـــْم      َوَنّمْت َعَلى َوْجِهي َوِجْسـِمي َنواِطُقـهْ َسـَكــتُّ َوَلــْم َأْمــِلــْك َشـَهـاَداِت ُحـّبـ    

ََفإّنَالمتطّلعَإلىَالّنموذجْينَالّسابقْينَيالحظَتوظيفَأسرارَأعضاءَالجسدَورموزها،َحيَثََََََََ

اَإخفاءَحّبهَوشوقهَباحتَََرالّشاعََوّظفها ليصّورَمكنوناتَنفسهَوطّياتَروحه،َفعندماَحاولَجاهدا

 
م،91ََ،2019ََكلّيةَالفنونَالجميلة،َالعددََ-،َمجّلةَاألكاديمي،َجامعةَبغدادلغة الجسد في أعمال الّنّحاتينسيكال،َجورج،َََََ(1)

149.َ 
 .45،َالبيان بال لسانعّرار،َمهديَأسعد،َََ(2)
 َ.162،َالّديوانََ(3)
 َ.201،َنفسهََ(4)
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أعضاءَجسدهَبها،َفــظهرتَعلىَجبـينهَ)كتبَالحّبَفيَجبـيني(َواضحةَالمعــالمَكالخّطَالجلــّيَفيَ

َتالحمتَأعضاؤهَمعَعشقهَوأخذتَبالّظهورَواًلنجالء،َفجاَءَوالكتابَ)بّينااَكالكتابَفيَالقرطاس(،ََ

اَعلىَعدمَتلّفظَالّشاعرَكلمةَواحدةَتبّينَالحالةَالعاطفّيةَاّلتيَيعيشها،ََ الفعلَ)سكّت(َليكونَشاهدا

َسميَنواطقه(َ.َجشّدةَحّبهَوتأثيرهَعليهَبلغةَجسدهَفقطَ)نّمتَعلىَوجهيََوَأدركبيدَأّنَم نَحولهَ

: ما قيل في مالمح الوجه   أّوالا

الجسديَّ        الّدراساتَ إلىَ الّناظرَ َ حياته ََإنَّ إحداثياتَ فيَ تعانقهاَ مدىَ يالحظَ لإلنسانَ ةَ

وتفاصيلها،َوكيفَتتمنظرَاإلشاراتَوإيماءاتهاَفيَرسمَقناةَغيرَكالمّيةَتهدفَإلىَإدراكَالجانبََ

أدواتََ وأّولَ اًلنفعاًلت،َ ومرائيَ اإليحاءات،َ وموئلَ الّدًلًلت،َ م كنزَ "الوجهَ َ وألنَّ وفهمه،َ المخفيَ

كانَلهَحضورَواضحَفيَشعرَالعّباس،َحيثَع دََّمحورااَمهمًّاَفيََََ(1)يط"الّتراسلَوالّتواصلَمعَالمَح

يمكنهاَبسهولةَأنَتلتصقَمعَالحالةََََاّلتيََسمَأمامَالّناظرينَمالمحَالوجَهفَرتبيانَماَيخالجَصدره،ََ

،َفانصهرتَدونَالّتلفظَبكلمةَواحدةََالّشعورّية،َوتبرزَاضطراباتَالّنفسَاّلتيَتتراوحَبينَحزنَوفرح

وقدَتمحورتَتلكَالمالمحَ  اتجاهاتَمتعّددةَفيَتعيينَحسّيَأمامَجمهورَالمتلّقين.ََصّورلَتََفاصيلهت

 في:

 الباّش المشرق  الوجه .1

َاَََََََ َالّناظمَحّسهَوعاطفتهََإّن َمحاكاة َيالحظ َبشكلَخاّص َبشكلَعامَوالغزلّي َالعربّي َللّشعر لّدارس

َ"مكانَالّذاتَت جّسدَمنَخاللهَرؤاهاََمنذَاألزلَتعّدَإلظهارَمشاعرهَوأحاسيسهَمنَخالله،َفالقصيدةَ

 
 َ.152،َمجّلةَدواة،َكّليةَاآلداب،َجامعةَحماة،َ)د.ع(،ََسيمياء الجسد في القرآن الكريمالّسراقبي،َوليدَمحّمد،َََ(1)
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ذاته،َوحاولَََهجالمنحنفََ،َوقدَنهجَابنَاأَل(1) ومعاناتهاَوأحاسيسهاَفيَعالقتهاَبالكـونَوالكائنات"

اَمزجَعشقهَالمتالحمَمعَروحه َفيَتفاصيلَحياته َكّلها،َواّتكأَفيَذلكَعلىَلغةَجسده ،َتلكََ جاهدا

اللغةَالّداعمةَللغةَالكالمّية،َكونَالجسدَنافذةَالعقلَوالمتنّفسَاألّولَلخلجاتَالقلب،َلذاَبداَالوجهََ

الّنفسَالمطمئّنةَلقربَالمحبوَب الّداّلَعلىَ الّسعادةَالحقيقّيةََََالمشرقَ ووصاله،َحيثَإّنَ"مشاعرَ

فتبرزَعالماتَالبهجةَوالّسرور،َومّماََََ(2)تعملَعلىَتخفيفَالّتوترَالعضلّيَوتخفيَمالمحَالّتصّلب"

 ََ}الّرملََ{وردَعنَابنَاألحنفَفيَذلكَقوله:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ــــمـــا َأْشـــــَرَق وَ َََََ ـــِنــــي ِإنَّ ــْن ُأِحــــبّْ َََََْجـــــِهـــــي َأنَّ  َجــــاَءِنــــي َمـــا َأْشـــَتـــِهـي ِمــمَّ

 (4)َوالّرَضـا َيــْأِتـــْيــَك ِمــْن َبـْعــِد الَغـــَضــبْ ََََََ(3) َوالَهـَوى َيـْحُدُث ِمــن َبْعــِد الــِقـلـى    

فاعتمدَالعّباسَلغةَالجسدَفيَتبيانَعشقهَحينَأعملَفكرَالمتلّقيَفيَالكشفَعّماَيحدثََََََََََََ

لوجههَبمجّردَرؤيةَمحبوبته َأوَحصولهَعلىَشيءَمنها،َفمحّياهَذوَالمالمحَالبسيطةَالمعتادةَتحّولََ

وعشقَيفضحَمالمحََََإلىَوجهَباسمَمليءَباإلشراقَوالّتأّلق،َمّماَمّكنهَمنَإظهارَماَيعتريهَمنَحبَّ

وجههَاّلتيَتتبّدلَبقربَالمحبوبَأوَبعده،َوقدَأّكدَالّشاعرَذلكَحينَوّظفَالّتوكيدَ)إّنما،َأّنني(ََ

واسترسلَفيَذلكَفأتىَباألفعالَكونهاَتدّلَعلىَالحدثّيةَواًلستمرارَ)أشرق،َجاءني،َأشتهي،َأ حّب،َ

بلَبينَحالهَقبلَوقوعه َفيَالحّبَوبعدهَيحدث،َيأتيك(.َكماَيلمحَالّدارسَحنكةَابنَاألحنفَحينَقا

)القلى/َالغضب،َالهوى/َالّرضا(،َحيثَأبانَعنَأّيامهَاّلتيَخلتَمنَالعشقَوالوجدَوكيفَم ل ئتََ

َالحّبََ َأّماَبعدَوقوعهَفي َاًلرتياحَوالقناعةََفبالّسخطَوالغيظ، انتقلتَحياتهَنقلةَنوعّيةَوسادتَمشاعر

 
َ.43،َالمكان والجسد والقصيدةالوهيبي،َفاطمة،ََ(1)
(2)َََََ الّدين، شهابَ سالفَ والّتواصل يغمور،َ اإلبانة  في  اللفظّي  غير  ومقوالت  -الّتواصل  تطبيقّية  رسالة45َََ،كلّيةنماذج  َ،

 مَ.2019ماجستير،َجامعةَبيرَزيت،َفلسطين،َ
 ،َماّدةَ)قلى(.لسان العربالقلىَهوَالبغضَالّشديدَوالحقد،َابنَمنظور،َََ(3)
َ.50،َالّديوانََ(4)



17 
 

فيَإبرازَذاتَالّشاعرَالعاشقةَالمطمئّنةَاّلتيَتسارعَوجههََََعليها.َأّماَحرفَالّرويَفكانَلهَدور

َإلىَتبيانها،َكونَ)الباء(َصوتَا َاّلتيَتوحيَباًلنطالقَوالخّفةَوسرعةَََاالمشرق َالّذًلقة يّتكئَعلىَصفة

ََ.(1َ)الّنطق

والبهاءَمنهاَكانَلمالمحَوجهَمحبوبةَالعّباسَوعالقتهَالوجدانّيةَبهاَدورَفيَنقلَالجمالَََوََََََََ

المحبوبة، ونضارةَ اللقاءَ َ مشهد  معَ وجههَ إيحاءاتَ تغلغلتَ حيثَ األخرىََفََإليه،َ بأعضائهَ الوجهَ

فـــَ"إذاَكانتَالعينََََ،وتفاصيلهاَيعّدَجانبااَمهمًّاَفيَإبانةَالهيامَوالّشغفَمهماَحاولَصاحبهَإضماره

َ.(2)اعرَاّلتيَتبعثَفيناَالحياة"مرآةَالّنفسَفالوجهَمرآةَأفكارنا.َإّنهَالّتوليفَالمتحّركَللمش

 }َمجزوءَالوافرَ{َََََََََََََََََََََََ   قالَالعّباس:َََََََََََََََََََََفَََََََََََ

 ـَلــــَهـــــا َبــــــــــَشــــــــَرا َظــــــــــــُلـــــوم  َقــــــــــْد َرَأْيـــــــَنــــــــاَهــــــــــا      َفـــَلــــــــْم َنـــــــَر ِمـــْثـــــ    

ــــــــا      ِإذا     (3) َمــــــــــــــــا ِزْدَتــــــــــــــُه َنـــــــَظـــــــــــــَرا  َيــــــِزْيــــــــُدَك َوْجــــُهــــَهـــــا ُحـــــْســــنا

حرَوجهَالمحبوبةَالمنعكسَعلىَالّشاعر،َحيثَإّنَتبعّياتَالّنظرََََََََََََ فيلمحَدارسَالبيتْينَس 

الفرحََََإليهاَعظيمة،َأقّلهاَإرسالَومضاتَمنَجمالهاَوحسنهاَليتلّقفهاَوجههَفوراا،َفتظهرَعليهَأماراَت

والّسرورَواإلشراق،َكونَالوجهَأّولَاألعضاءَإظهارااَلماَفيَالّنفوس،َوأكثرهاَلفتااَلنظرَالحضور.ََََََ

كماَتالعبَالّشاعرَبالّضمائرَالمّتصلةَوالمنفصلةَواستخدمهاَتحتَمسّمىَظاهرةَاًللتفاتَ)رأيناها،ََ

،َمثلها،َيزيدك،َوجهها،َزّدته(َإلىَجانبَالّتراوحَبينَال َ،لمَنر  َفعلَالمضارعَوالماضيَ)رأيناهاَ/َنر 

 
 َ.1/52،َالعينينظر:َالفراهيدّي،َالخليلَبنَأحمد،َََ(1)
 .272ََ،َلغة الجسد الّنفسّيةميسنجر،َجوزيف،َََ(2)
 َ.128َ،129،َالّديوانََ(3)



18 
 

َفظهَرَ َإخفاءَسروره، َيستطع َلم َالّسعادة،َحيث َالمّضطربةَمنَشّدة َالّشاعر َليؤّكدَحال ََََيزيدكَ/َزدته(

َبإشراقَوجههَونضارتهَ.

 الوجه المتعب .2

إّنَمعرفةَقراءةَتفسيراتَالوجهَمهّمةَرئيسةَفيَفهمَالعالقاتَبينَالّناس،َوماَينبثقَمنهاَمنَََََََََ

َفينعكسَذلكَكّلهَعلىَوجههَومالمحه،َ َبمحيطه  َيتأّثر َاإلنسان َترافقَصاحبها،َألنَّ مشاعرَوأحاسيس

ا وجههَ فينقلبَ والّتناقض،َ الّتفاوتَ محّياهَ علىَ منَيظهرَ أّولَ العاشقَ لوجودََولعّلَ المشرقَ لبّسامَ

فتتصّدرَ والّرجاء،َ الوصلَ حبلَ انقطاعَ نتيجةَ واإلعياءَ اإلرهاقَ معهَ ينصهرَ وجهَ إلىَ معشوقهَ

التعبيراتَالحزينةَعلىَالوجهَوتخفضَتدّفقَالّدمَحاملَاألوكسجين،َماَيخلقَدائرةَمفرغةَمنَالغّمََ

َ.(1َ)والكآبة،َبحرمانَالّدماغَبكيفّيةَفّعالةَمنَوقودهَاألساسيَّ

 }الّطويلََ{يقولَالعّباس:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 (2) ــِني       ِلـــُطـــوِل ُشـــُجـــوِني َبـــْعـــَدُكـــم َوُشـُحـــوِبـيَلو َأْبـَصــرِتــِني َما َعــَرْفتَ   "َفــْوزُ "َأَيا     

أولىَأعضاءَالجسدَاستقراءاَلمكنوناتَالّنفسَوأثرهاَعلىَجسمَاإلنسانََََاّلتيَهيََلعينفاََََََََََ

رَالَهمنَمعاناةَوحزنَأّدىَإلىَتبّدلَوجهالعّباسََماَيرافقالحظَاستطاعتَأنَت ــليءَبالحياةََمالّنض 

فيطلبَابنَاألحنفَمنَمحبوبتهَأنَتعمدَإلىَعينهاََ)شحوبي(،َََََبوالّســرورَإلىَوجهَمتعبَشاح

كونَالعينَأقدرَََ،علىَحياتهََتغّيراااستحدثَغيابهاََىَهالةَالحّبَوالجوىَاّلتيَأحاطتَبه،َوكيفََلتَر

،َفبروزَوًلَسّيماَإنَظهرَهذاَالّتغييرَعلىَالوجهََ(3)علىَإدراكَأقّلَاختالفَفيَاللوَنََأعضاءَالجسَد

 
 َ.169،َلغة الجسدينظر:َبير،َآلين،َََ(1)
 .6َ،َالّديوانََ(2)
 .87،َسّر العربّية وبيانهاينظر:َبركات،َمحّمد،َََ(3)
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شاحبااَع رفَاألسىَاّلذيَوإرادةَالكّل،َفالعاشقَإنَشوهدََالوجهَالمتعبَجاءَمنَبابَالّتعبيرَبالجزء

كان وقدَ حياته.َ شحوبيللََأ لبسَ الّناقصَفيَ)شجوني،َ ََََ(جناسَ مشاعرَََلوعةنزعة وأسىَحّركتَ

َالباءالّدارس َأضفىَصوت َكما ّظفَحرفَرويَّالمقلقلََََ، َاإليقاعّيةََََةقيمََاّلذيَو  َالوحدة موسيقّيةَضمن

ََ.،َإثرَمغادرةَمحبوبتهَلهحزنهَوالّشاعرََالكامنةَلدًللةَانفعال

المحبَََّوينعكسََََََََ بينَ الوصلَ ََانقطاعَ ومالمحها، وجوههمَ علىَ ََينَ الحزنَحين ثوبَ ت لبسَ

َ}الّطويلََ{يقولَالعّباس:ََََََََََََََََََََََََََفيَعيونهم،ََكّلهَيسوّدَالكوَنَفَواإلرهاق،

 ِبــي ِبـــالَمــــُروِق الُمـــــواِرِب  ِدُكــــمُ ــهْ ــــِلعَ       نْ ــْم َأكُ ـــي َولَ ـِـــ رَم ِمنّ َـــ ِت الّص اذا أردْ ــِلم     

ُر ِفـــي َعـ      (1) ُســـوُد الَعَقاِرِب  ـَنــيّ يْ َكــــَأنَّ َجـــْمـــِيـــــــَع اأَلْرِض ّحـــّتى َأراُكـــُم     َتــــَصـوَّ

ََوالّشاعرَباألساليبَالبالغّيةَب دءااَمنَاًلستفهامَ)لماذا(َمرورااَبالّنفيَ)لم(،ََوَتوّسلفَي              صوًلا

(إلىَالتَّ ََجعلهَيستقَيََاألسباَبََتَهتعادَخليلتهَعنهَدونَمعرف،َفاَبمأساته َوحزنهََيكشفَسرَّلََشبيهَ)كأنَّ

ََََالّتشاؤمقائمةَعلىََََلوحة )العقارب( الّشديدَ يدرَك)سود(َوالخوفَ المتلّقيَ العّباسََََماَجعلَ معاناةَ

ََمزَالّرعبَوالّشرَ،َرَالعقربَواللونَاألسودَلونَالّظالمَوالعتمة،َإثرَالفراق،َفَويستشّفَأّيامهَالّصعبة

ْلقتهَ ََىماَأّدىَإلىَانعكاسَأّيامهَالمستعصيةَعل ،َفالَيمكنَلإلنسانَأنَيسموَبإيحاءاتَوجههَوهوَخ 

،َالعقاربَ(ََبتوظيفَالباءَحرفااَللّرويََََّتّكَدأَ وقدََ،ََهلعَوالوجليستشعرَال مجهورََََفهوَصوَتََ)الموارب 

انطباقااَتامًّا،َثّمَينفجرَالهواءَالمحبوسَمحدثااَصوتااَانفجاريًّاََََتنطبقَالّشفتانَعندَالّنطقَبهََشديَد

َعلىَوجههَ.َظهرماَيدّلَعلىَعسرَحياةَالّشاعرَالّصّبَوشّدةَتعبهَاّلذيََ،(2)مدوياا

 
 َ.14َ،15،َالّديوانََ(1)
 َ.23،َاألصوات اللغوّيةينظر:َأنيس،َإبراهيم،َََ(2)
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 الوجه المتجّهم .3

الفردَوقلبه،َوبهاََََََََ ناطقةَتساعدَاآلخرينَفيَفهمَماَيخّبئَعقلَ الوجهَوسيلةَ إيماءاتَ تعّدَ

َالعّباسَشاعر(1)ي ستغنىَعنَالّنطقَفــَ"خيرَالكالمَماًَلَيحتاجَإلىَكالم" غزلّيَتراوحَشعرهَََ،َوألنَّ

بينَجزعَواغتباطَظهراَعلىَمالمحَوجهه،َفكماَيظهرَفيَالوجهَالّتبّسمَواإلشراقَبدًلًلتَمتباينة،َ

بالّتجّهمَوالقطوَب اّلتيَيمكنَللعاشقَأنَيمّرَبهاَوتؤّثرَفيََ(2)كذلكَاألمرَ َأعظمَالمواقفَ ،َولعلَّ

 }الّطويلََ{ََََََََََ:العّباسمالمحهَبشكلًَلفتَهوَالفراقَوجحودَالحّب،َوفيَذلكَيقولَ

 َأاَل َكاَن َذا ِمْن َقـْبِل َأْن ُتـْمـِرِضي الَقـْلَبا  َوى     ـهَ ل ا ِمَن االِهْجـَراِن ِحصنا بِ ِت نْ صَّ َتحَ َ َ  

 (3) اـبَ ـِرُف الَقـطْ عْ َيـُكـْن يَ َعـَلـْيـَك ِبــَوجـٍه َلـْم       ــَرْت ــَنــكَّ ـُثــمَّ َتـ ُحــبَّ ـــَم الـَك َطــعْ ـــَأذاَقـــتْ     

اّلتيَتستدعيَاًلنتباه،َكونَحركاتهَغيرَسكونّيةَوتعابيرهََََََََََ الفردَ فيعّدَالوجهَبطاقةَتعريفَ

،َفتمحورَوجهَالمحبوبةَالغاضبَأمامَالعّباسَبعدَأنََ(4َ)اّلتيَي ظهرهاَليستَدائمااَفيَصالحَالّناظر

كانتَمالمحَمحّياهاَمشرقةَتبعثَالحّبَوالجوىَ)أذاقتكَطعمَالحّبَثّمَتنكرت(،َإًّلَأّنهاَانقلبتَ

ي فصحَعنَمكنوناتَنفسهاَالعابسةَتجاهَحبيبهاَ)بوجهَلمَيكنَيعرفََ  وجهَمتجّهموتبّدلَوجههاَإلىََ

َالقطبا(.َََََ

ثّمَإّنَدًللةَالحركاتَالجسمّيةَغيرَمختّصةَبعضهاَدونَآخر،َوًلَيمكنَأنَتبدوَهيئةََََََََََََ

َاءاَتـــ،َفرافقَهذاَالوجهَالّساخطَالعابسَإيم(5)اءَكّلهاـــةَمرّكبةَبينَاألعضــــلةَإًّلَبعالقــــالحركةَمكتم

 
 َ.153،َاللغة والحواسكشاش،َمحّمد،َََ(1)
 .278،َالبيان بال لسانينظر:َعّرار،َمهديَأسعد،َََ(2)
َََََ.12،َالّديوانََ(3)
 .272،َلغة الجسد الّنفسّيةينظر:َميسنجر،َجوزيف،َََ(4)
فلسطين،َ-،َرسالةَماجستير،َجامعةَالقدس25،ََمن مفردات اللغة اإلشارّية في القرآن الكريمينظر:َعاصي،َحمدَهللا،َََََ(5)

 مَ.2008



21 
 

وهذاَماَي طلقَعليهََََانصهرتَمعه،َكانخفاضَالجفنْينَوقربهماَمعَظهورَخطوطَرأسّيةَبينهما،َ

اَعلىَخفاياَقلبَمحبوبةَالعّباسَالّنافرةَمنه،َفالوجهََ الحركاتَالجسمّيةَالمرّكبة،َمّماًَلَيتركَشكًّ

قها.َكماَيمكنَللّناظرَأنَيرىَدًللةَتوظيفََ الغاضبَالعابسَخيرَدليلَعلىَهجرانهاَوتركهاَعاش 

ََالحزنَكإبرازَ)الالم،َالّنون،َالميم،َالّراءَ،أصواتَالبيتْين،َحيثَجيءَبالمجهورةَالّدالةَعلىَاألسىََو

كونَكّلَصوتَمنهاَ"أشبعَاًلعتمادَفيَموضعه،َومنعَالّنف سَأنَيجريَمعهَحّتىَينقضيََ القاف(

َالّصوت" َالمََ(1)اًلعتمادَويجري َإزاء َدور َ)الّتاء( َالمهموس َللّصوت َكان َباًلضطرابَفََجهورَةكما أوحى

ََ.العّباسَوصّدهاَعنهوالفوضىَلتغّيرَحالَمحبوبةَ

 }َالّطويلَ{ويقول:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ــــُم َطــــْوراا ثمَّ َتـــزِوي َفَتْقــَطـــبُ ََ     (2)َأشــَْرُت ِإليـــَها ِبـــالَبَنـــــاٍن َفـــأعَرَضـــْت      َتـــَبـــسَّ

يصّورَابنَاألحنفَلغةَوجهَمحبوبتهَالعابس،َحيثَإّنَالفعلَالماضيَ)فأعرضت(َجاءَفََََََََ

(،َفيَدًللةَعلىَديمومةَم لمحَوجههاََ ليجّسدَغضبهاَوصّدها،َاّلذيَأ ّكدَبالفعلَالمضارعَ)فتقطب 

َلغتهََ،جّهمالمت َتمظهر َفي َلهَدور َأصواتَشديدةََكماَكان َيحملهَمن فََتوظيأّماََََ)ت،َق،َط،َب(ََلما

َفأعطىَسرعةَفيَتصويرَالمشهد.حرفَالعطفَالفاءَفيَكالَالفعلْينَ

ثّمَأظهرَابنَاألحنفَمالمحَوجههَوجعلهاَصفحةَتتجّلىَفيهاَمشاعره؛َألّنَالوجهَأكملَََََََََََ

األعضاءَلظهورَاآلثارَالّنفسّيةَفيهَبوجهَأتّم،َكونهَمركزَقّوةَيمّكنَمنَإظهارَاألخالقَالباطنّيةََ

 }الّطويلََ {َََََََََََََ    ،َفيقول:ََََََََََََََََََََََََََََََََََ(3)الغضَبكّلهاَك

 
 َ.1/60،ََصناعة اإلعرابسّر ابنَجني،َََ(1)
 .13،َالّديوانََ(2)
 .58،َالّسياسة في علم الفراسةينظر:َابنَأبيَطالب،َََ(3)
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 أُصــدُّ ِإذا َمــا َمـــرَّ ِبــي َبـْعــُض َأْهــِلَهـا     ِبـَوْجِهـي َوَتـْأَبى اْلُمـْقـلـَتاِن ِسوى الّذْرفِ   

 (1)ــيــُن ِلــَســـاِنـي َعــْن ُفـؤاِدي وُربَّـَمـا      َأَسـرَّ ِلـَساِنــي َمـا َيــُبــوُح ِبـِه َطــْرِفـيُيـبِ    

َتائهَاعنََََالّشاعرََفيصّرحَََََََََ َيبدو َإذ َالجسد؛ َبلغة َيعيشهَمتوّسالا َاّلذي َالّصارخ َالّداخلّي اَالّصراع

)أصّد،َتأبى(َََفعلْينَالمضارعْيَنّظفَاليَوظهرهَمنَعداءَمنَجهةَأخرى،َفماَيَ َوَمنَجهةيامهَبينََه

اّلذيَيخالجهََفليكش لقاءَمحبوبتهَبحضرةَذويهاََالّتوترَاًلنفعالّي،َوالّتخّبطَ الَيملكَسوىََ،َفعندَ

اَإليهاَوسينصرهاَويشايعها"فــََََعكسَماَيريدهَقلبهالّصدَب ََ(2َ)"لوَكانَيبديَالجفاءَإًّلَإّنهَينتميَروحا

َلغةَجسدهَتجهرَبماَيَ  ونَإرادته َ)أسّرَلسانيَماَيبوحََّرهَلسانه ََدسَ متىَلزمَاألمر.َويصّرحَالّشاعرَأنَّ

َََََََََََََبهَطرفي(.

َََََََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 
ََ.183 ،الّديوانََ(1)
الّتقية في شعر الّشريف الّرضي والعّباس بن األحنف دراسة في ضوء األسلوبّية والّشعرّية  لكيالني،َإيمانَمحّمدَأمين،ََاَََ(2)

 َ.81م،1َ،2005َ،َالعدد32ََاإلنسانّيةَواًلجتماعّية،َالجامعةَالهاشمّية،َالّزرقاء،َاألردن،َالمجّلدَ،َمجّلةَالعلومَالمقارنة
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 ودالالتها   عينال ي: ما قيل فثانياا 

"بابَالقلبَوهيَالمعّبرةَعنََتعّدَالعيونَمراياَالكالمَوهيَرمزَأزلّيَللحّبَوالعشق،َكونهاَََََََََََ

دًللتهاَحالّيةَبغيرَاختيارَصاحبها،ََضمائرهَوالكاتمةَألسراره،َوهيَأبلغَفيَذلكَمنَاللسان،َألّنََ

،َوفيَعلمَالجسدَكانتَالعينَلغةَتتعّلقَبمتغّيراتَاًلنفعاًلتََ(1)لقصده"َََةودًللةَاللسانَلفظّيةَتابع

خّلفَفيَذاتََفيَالمواقفَالمختلفةَاّلتيَيتعّرضَلهاَاإلنسان،َألنَّهاَأكثرَاألعضاءَتأّثرااَوتأثيراا،َوتَ 

َأوََ َالحزن َقدرةَعجيبةََالّسرورَوتَ صاحبها َالّنفسَودًلًلتها،َولها َإلىَمكنونات َلتصل هّيجَماَكانَدفيناا

َالمتضاّدة،َكالحّبَوالبغض،َوالحنانَوالقسوة،َوغيرها َالمشاعرَواألحاسيس َالّتعبيرَعن ،َويمكنََ(2َ)في

َتتّبعَمالمحها َاألحنفَمنَخالل َابن َفيَشعر َبدًلًلتَكثيرة َتضّج َاّلتي َالعيون َلغة َ،وإيحاءاتهاََدراسة

فهيَبمثابةَآيةَمنَآياتَالّسحرَوالجمال،َفيَنظرتهاَوضحكتهاَحديثَيالئمَكلماتَالّنفس،َوهيَ

َ.(3)منَأروعَاللغاتَاّلتيَتتخّطىَالكالمَوتتمّردَعلىَالقناةَالّناطقةَببالغتهاَوأدائها

فضحَالحّبََيَ اَالعضوَكونهََومنَالّنماذجَالّشعرّيةَاّلتيَيدركَدارسهاَإدراكَالعّباسَأهمّيةَهَذََََََََ

 }البسيطََ{دونَاستئذان،َقوله:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 (4)ـم  ِمــَن الُحـّب اَل َيـْخــَفـى َعــَلى َأَحدِ َوسْ  م     ــَن أْعــُيــِنـِهـــيـَن َقــْوم  َبــيْ ــُمِحــّبـلِإنَّ اََََ

َفـــالعيــونَونظراتـــهــاَهيَعالمـــةَمنَعالمــاتَالعشقَ)وسمَمنَالحّب(َاّلتـــيًَلَيستطـــيَع             

 
 .187،َروضة المحّبينابنَقّيم،ََََ(1)
،َمجّلةَالموقفَاألدبّي،َاّتحادَالكّتابَالعرب،َالمجّلدََالعين من الّنظرة إلى الّدمعة في الّشعر العربيّ ينظر:َمشلح،َعادل،َََََ(2)

 َ.1م،394َ،2004َعددَ،َال33
،41ََ،َإضاءاتَنقدّية،َالعددََتوظيف لغة الجسد وغايتها في أشعار الحّب عند بدر شاكر السّيابينظر:َغيبي،َعبدَاألحد،َََََ(3)

 َ.16-15م،2021َ
َ.88،َالّديوانََ(4)
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َفكانتَ َالّرضاَوالّصّد َبين َتتراوح َلهاَمنَرموزَوإشارات َلما َإخفاءهاَوإنَحاولَذلك، َأو الّصّبَحبسهـــا

 }الّطويلََ {َََََََََََََََََََََََََََ    فقال:،َ(1َ)"ناطقااَأمينااَمعّبرااَعّماَفيَالّضمائر"

 ــمُ ُتـَحـــّدُث َعــنَّــا ِفي الــُوْجــوِه ُعــُيـوُنــَنـا     َوَنــْحــُن ُســـُكـــوت  َوالــَهـــــَوى َيــَتــَكـــلَّــَََََ

ــا َوَنــْرَضى ِبـَطــْرِفــَنــا     َوذَ       لَك ِفـــْيـــَمـا َبــْيــَنــَنــــا َلــْيــَس ُيـــْعــــَلـــمُ َوَنــْغـَضُب َأْحـَيــانا

ــا ُتــجــــيـــُب َوتَ       (2) ــــْفـــَهــــمُ ِإذا َما اتَّـــَقــْيــَنــا َرْمــَقـــةا ِمـــْن ُمـــَبـــّلـٍغ     َفــَأْعــُيــُنــَنا َعــنَّ

عنََََََََََََ لتنّمَ اللقاء؛َ أثناءَ المحّبينَ عيونَ لغةَ تظهرَ وإخفائهَ الّشغفَ إضمارَ محاولةَ ففيَ

وج علتَ يتكّلم(َ الهوىَ عيوننا،َ َ... عّناَ )ت حّدثَ الّتشخيصَ تقنيةَ ّظفتَ و  حيثَ وخلجاتهم،َ تباريحهمَ

)نغضبَ...َََالعينَمعَالهوىَإنسانااَناطقااَي سعفَالعاشقَوي ساندهَفيَنقلَمشاعرهَإلىَالمحبوَب

ونرضىَبطرفنا(،َحينَعجزَاللسانَعنَتبيانَذلك،َوقدَسيطرتَاألفعالَالمضارعةَعلىَالّنّصََ

)ت حّدث،َيتكّلم،َنغضب،َنرضى،َي علم،َت جيب،َتفهم(َلتشيرَإلىَديمومةَلغةَالعيونَوطولَفاعلّيةََ

،َوهذاَماَهمكنامَوأَمدًلًلتها،َفستبقىَلغةَمستّقلةَبذاتهاَتخدمَالعاشقينَكّلهمَعلىَاختالفَأزمانه

يدركهَالمتلّقيَمنَتكرارَضميرَالجمعَ)عّنا،َعيوننا،َنحن،َنغضب،َنرضى،َبطرفنا،َبيننا،َاّتقينا،ََ

ّظفتَالّثنائّيةَالّضدّيةََ فأعيننا،َعّنا(،َكماَي رىَدورَالعينَوإيماءاتهاَفيَإلغاءَالقنواتَالكالمّيةَحينَو 

ـَ)سكوت،َليسَي علم(َماَيؤّكدَتفّوقَاللغةَالّصامتةَعلىَاللغةَ)ت حّدث،َيتكّلم،َت جيب،َتفهم(َمقابلةَلـــ

َالمنطوقة.

َويمكنَإجمالَدًلًلتَالعينَوإيحاءاتهاَعندَالعّباسَفيَالمعانيَاآلتيةَ:ََََََََ

َ

 
 َ.285،284،َالبيان بال لسانعّرار،َمهديَأسعد،َََ(1)
 َ.243،َالّديوانََ(2)
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  العين الباكية .1

ََدََََََََ َفي َالمضمر َالحّب َيوصل َفّعاًلا َدراميًّا َليخلقَجوًّا َبدموعه  َالمتلّقي َاألحنف َابن واخله،ََحاكى

َشخصّيةَالعّباسَالباكيةَالّشاكيةَاّلتيََ ويمنحَالقصيدةَجاذبّيةَأّخاذةَتأسرَالّدارسَوتقودهَإلىَدًلًلت 

الّدموعَدليلَعلىَقّلةَصبرَالّشاعرَووصولهَأقصىَدرجاتَََألنََََّتخاطبَالقلبَفيَالمقامَاألّول،

َاألفرادَوثقتهمَبذاتهم.وت عيدَتوازنََألعصاَبالحزنَواألسى،َفالبكاءَوسيلةَتريحَا

َ}البسيطََ{:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوفيَذلكَيقول      

ْمــُع ُمــْعـَتـِرَفـاِإذا َجـَحـــْدُت الَهـــَوى َََ ـــا أِلْدِفــَنــُه        ِفي الّصْدِر َنــمَّ َعـَليَّ الدَّ َ(1) َيــْوما

فيعّدَالغزلَالحّقَ"هوَذلكَالّشعرَاّلذيَيصفَنفسَالّرجلَوآًلمه َفيَالمرأةَومنها،َوي صّورََ    َ  

امتنعتَعنهَفأورثتهَحسرةَولوعة،َفشكاََتلكَالحرقةَاّلتيَأمضتَالّرجلَحينَأسرهَجمالَالمرأة،َثّمََ

،َلذاَظهرَالّشعرَالعذرّيَعندَالعّباسَكونهَعاشَالحّبََ(2َ)وتضّرعَإليهاَوباحَبتباريحَالحّبَوآثاره "

إضمارَالّشاعرَماَبهَمنَعشقََََفيمكنَللقارئَمالحظةبمراحلهَكّلها،َواختلجَقلبهَمعاناتهَومآسيه،ََ

قّوةَإطالقَالحزنَواألسى،َفاستطاعَتصويرَذلكََََمنََلماَلهماََووجدَببروزَالفعلْينَ)جحدت،َألدفنه(

َالمختزنةََ َالحقائق َلغةَجسده َبشكلَعامَوعلىَعينْيهَبشكلَخاّص،َفللعينَقدرةَعلىَكشف مّتكئااَعلى

فيَدواخلَاإلنسان،َوالبكاءَالمالزمَلهاَلهَدًلًلتَمتعّددةَتشيرَإلىَعاطفةَغرامّيةَتكشفَالحّبََ

َمنَعالماتََوالّشوق.َوالمتّطلعََ َأّن َيدرك َكونه َكّلها، َالبكاءَحياته َمالصقة َيرى َاألحنف َابن علىَشعر

َ                                        }البسيطََ{،َفيقول:َََََََََََََََ(3)العاشقينَغزارةَالّدمعَوحضورَالعبراَت

 
 َ.181،َالّديوانََ(1)
 .5،َالمقّدمة،َآللئ الغزلعّكاوي،َرحاب،َََ(2)
 َ.62،َطوق الحمامةينظر:َابنَحزم،َََ(3)
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 (1) َيِة الَغـَضِب ا ِمـْن َخشْ َض َكـْيُت ِعـْنَد الرّ بَ     ى ِإذا َرضـيـْت   تّ َأْبـِكـي ِإذا َسـِخَطـْت َحـََََ

َالّناظرَللبيتَيالحظَإحاطتهَبالقناةَالّصامتةَالمتمّثلةَبعينه َالباكيةَلتبيانَخلجاتَنفسهََََََََََ فإنَّ

َتستدعيها،َذلكَحينََ َاّلتي َالمواقف َالمنهمرة َأظهرتَدموعه َفقد َيعتريها، َبكّلَما َبــَ)البكاء(َوالبوح جاء

البكاءََََكدال َعالماتَ تتغّيرَدًلًلتَاأللفاظَفإنَّ واحدَألكثرَمنَمدلولَ)الّسخط،َالّرضا(،َومثلماَ

ّظفَالّتكرارَ)أبكي،َبكيت،َرضيت،َالّرضا(ََ(2َ)وإشاراته َتختلفَوفقااَللّسياقَاّلذيَجاءتَفيه ،َوقدَو 

غضبهاَوغيظها،َوفيََلتشيرَإلىَأّنَالّشاعرَدائمَاًلنتحابَكونَالمحبوبةَقدَشّكلتَنبعَحزنَفيََ

َرضاهاَوقربها،َوذلكَتعبيرااَعنَحالتهَالّنفسّيةَالمّضطربةَالوجلةَمنَالفراقَومأساته .

ويؤّكدَالعّباسَأّنهَيحاولَباستمرارَإخفاءَعشقهَوشغفه،َوانتقاءَنظراتهَأمامَمحبوبته ،َلكّنََََََََََ

 }المتقاربََ{فيقول:َََََتستدعيَعبراتهاَلتضعهَفيَموقفًَلَي حسدَعليه،َفعينهَتأبىَذلكَ

 َأْنــــــُظـــــــــــرُ َهــــــُبــــــوِنـــــي َأُغــــــضُّ ِإذا َمــــا َبــــــَدْت     َوَأْمـــــِلــــــــُك َطـــــْرِفـــــــي َفــــــال    

 (3) ـْقـــــَن َفـــُبــْحــــَن ِبـــَمــــا ُأْضــــِمـــــُر؟َفـــَكــْيــَف اْســِتــَتـــاري ِإذا َمـا الــّدُمــــــوُع      َنـــَطـ   

فقدَحملَهذاَالبيتَإيماءاتَلغةَجسدَالعاشقَالّصّب،َحيثَوّظفَالعّباسَالّتشخيصََََََََََََ

(،َفهيَلسانَيفــشيَالّسـّرََ ََدونَإذنَالّشاعرَاّلذيَيحاوَلالمتمّثلَبالّدموعَولغتهاَ)إذاَماَالّدموعَنطقن 

لعدمَقدرةََ المعاناةَواأللمَ الحقيقّيةَمنَاًلنهمار،َوهيَإيصالَ إبرازَدًلًلتهاَ إخفــاءه،َوتعملَعلىَ

الّعباسَالّتعبيرَعنَحّبهَوماَيخالجَفؤاده،َولهذاَأ درجَجمعَالكثرةَلكلمةَالّدمعَ)الّدموع(َليتماشىَمعََ

ظهرتَاألفعالَ)أغّض،َأملك،ًَلََالوضعَالعاّمَللعّباسَوهوَكثرةَالعبراتَالمنهمرةَعلىَحاله.َكماَأ

 
 .40،َالّديوانََ(1)
 َ.98َ،5،َمجّلةَكلّيةَاآلداب،َالعدد:َدالالت البكاء وموضوعاته في الّشعر األمويّ ينظر:َالبياتي،َبدرانَعبدَالحسين،َََ(2)
 َ.145،َالّديوانََ(3)
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أنظر،َأ ضمر(َالمأزقَاّلذيَيتعّرضَلهَالعّباسَكّلماَمّرتَمعشوقتهَأمامَعينْيه،َوفيَذلكَدًللةَعلىََ

َاستمرارّيةَمأساةَالعاشقَوكثرةَأوجاعهَاّلتيَتدعوَإلىَالبكاء.

َالباكَيَََََََََ َالعين َالعّباس،َمنَخالل َفيَكشفَطّياتَروح َالجسد َلغة َالبكاءةوتستمّر شكلََََ،َألّن

َ}الّطويلََ{،َفيقول:ََََََََََََََََََََ(1َ)والّشعورّيةَالعاطفّيةَاَتبشرّيَمتفّردَمنَاًلستجاَب

ُمـــــــوُع َعـَلى َخـ   ْرَن َشتَّى َوالــــــدُّ َـّديُدُمــــوع  َدعـَــاُهـــــنَّ الــَهـــَوى َفــأَجــْبـــَنــُه      َتَحدَّ

 (2)َتـِكـلُّ ُجـُفـوُن الَعــْيِن َعـْن ِحـْمِل َماِئَهــا     َفـُتْبـِدي اّلذي ُأْخِفي َوُتْخِفي اّلذي ُأبِدي   

َالّشعورّيةََََََََََ َليظهرَحالته َالّصامتة َلغةَجسده َإلى َلجأ َالعّباسَوعشقه ،َحيث َالبيتانَحّب في فصح

لصراعهََانهمرتَعلىَوجنتْيه َماَهيَإًّلَتصويرََََ،َفدموعهَاّلتَيتوترهَوتخّبطهليكشفََالمضطربة،ََو

َالّذاتّية،َحينماَوّظفََالّداخليَّ َللّدارسَمشاّدته َلتوصل َالباكية،َ َالمضمرةَمعَعينه  َتعاورتَمشاعره َإذ ،

(َفيَدًللةَواضحةَعلىَشّدةَدموعهَواستمرارّيةَنزولها ََبسرعَةََاستعبارَعينْيه َبهيئةَحركّيةَ)تحّدرن 

تلّقيَفيَمشهٍدَتصويرّيَي ظهرَإيحاءاتَالعبراتَتلك،َفهيَغطاءَذوَوجهْين؛َماَيجعلَالمََ)شّتى(

الوجهَاألّولَينجليَويبرزَالحّبَالكبيرَاّلذيَيمألَالفؤادَ)فتبديَاّلذيَأخفي(َوالوجهَالّثانيَيحجبََ

ماَي ظهرَعلىَأعضاءَجسدهَمنَهوىَ)تخفيَاّلذيَيبدي(َفتكشفَإشاراتَالعينَالباكيةَوعالماتهاََ

نفسهَالمتزعزعةَاّلتيَأ ّكدتَبتوظيفَالعّباسَالتفاتَالّضمائرَلماَلهَمنَحضورَفاعلَومؤّثرََرموزََ

  ( 3) لكونه أجمل في القبول عند الّسامع، وأحسن تطرية لنشاطه، وأعظم لإلصغاء إليه"فيَالّنّصَ"

 الّضمائرَالمّتصلةَ)نونَالّنسوة،َالهاء،َها(.معََبالغائبَ)هي(َوالمتكّلمَ)أنا(َوتراوحهماََذلك كإتيانه

 
 .179،َالجسدلغة بير،َآلن،َينظر:َََ(1)
 َ.102،َالّديوانََ(2)
 َ.169م،19َ،2005َ،َمجّلةَالّدراساتَاًلجتماعّية،َالعددَااللتفات في البالغة العربّيةقحطان،َطاهرَعبدَالّرحمن،َََ(3)
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ابنَاألحنفَبالعينَالباكيةَلتصويرَإحساسه َبالّشفقةَوالحزنَعلىَنفسه ،َحيثََََتوّسلوقدََََ    َََ

اََ اَمنَالبراهينَوالعالماتَالمضمرةَفيَنصوصهَالّشعرّية،َلتكونَمتنّفسا قدا لماَيعيشهَمنَحّبََوّلدتَع 

َاإلنسانَعليها بل َلغةَفطرّيةَج  َاّلذيَيعّد َالبكاء َنفسّيةَك شفَعنهاَبلغةَصامتةََََ(1)وهوى،َفكان ووجهة

 }الّطويلَ{ متالحمةَمعَاللغةَالمكتوبة،َفقال:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 َمـــُشــــوٍق َبــالــِعــــــراِق َغـــــِرْيــــــــِب  ُدَعــــاءَ    ي    ـالــَعــاَلــميــن َأْجـــيــِبـــ ِنــَســاءِ  َأزَيــنَ    

ِة ِإْعـــــَوالــــــي َوُطــــوِل َنــــْحــيِ      ـــــِبـــــــي َكــَتـــْبــُت ِكــَتــاِبـي َمـا ُأقـــيــــُم ُحــروَفــُه     ِلــِشـــدَّ

 (2)اِس َســحَّ ُغـــــُروِب ـــُت ِبــَعــْبــَرٍة     َتـــُسـحُّ َعــَلى الــِقــــْرَطـَكــــَتـــْبـــــَأُخــطُّ َوَأْمـُحـو َمــا    

يرىَبوضوحَاحتواءَلغةَالجسدَللّتجربةَالّشعرّيةَاّلتيَأرادَالعّباسََََفإّنَمتلّقيَهذاَالّنّصَ        

األخيلة تستنطقَ بلغةَ الجوىَ وشّدةَ الحّبَ لوعةَ عمادهاَ لوحةَ للقارئَ رسمَ حيثَ وتثيرََََ،إيصالها؛َ

والعبراَتََ،األوهام الّنظراتَ سطورهَ تكتبَ آخرَ عالمَ إلىَ اإلنسانّيةَ بالّنفسَ لغةََوتحّلقَ عنَ اَ بعيدا َ،

معَاللغةَالمتكّلمةَاّلتيَحاولَالّشاعرَترجمتهاَوضبطَزمامَانفعاًلته ََََفتالحمَت،ََ(3)لمالقرطاسَوالق

بإرسالَكتابَإلىَمحبوبته ،َوأّولَماَتمّثلتَبهَهذهَالقناةَالّصامتةَالعينَكونهاَعالمةَسيميائّيةَداّلةََ

نّيةَذاتَرموزَواستطاعتَأنَتنتقلَإلىَعقلَالمتلّقيَوتصبحَصورةَذهََ،علىَالحّبَومكنوناتَالقلَب

الّدموعَاّلتيَتنهمرَمنََ  ،َفصّورَالعّباس(4)اّلتيَيريدَإيصالهَاََلغوّيةَتمكّنَمتلّقيهاَمنَفهمَالّدًلًلَت

مقلتْيهَبالماءَاّلذيَيسيلَمنَالّدلوَدونَتوقفَ)بعبرةَتسّحَعلىَالقرطاسَسّحَغروب(َفيَمحاولةَ

 
ا  -القصيدة الجاهلّية ولغة الجسدينظر:َََ(1) م،51َ،2017ََ،َمجّلةَكلّيةَالعلومَاإلسالمّية،َالعددَرائّية المنّخل اليشكرّي أنموذجا

159.َ 
 ،َمادةَ)غرب(.َلسان العرب،َابنَمنظور،َالّدلوَالمصنوعَمنَجلدَالّثور.َ)الغروب(:6َالّديوان،َََ(2)
 َ.2/2030،َالمستطرف في كّل فّن مستظرفينظر:َاألبشيهّي،َشهابَالّدين،َََ(3)
،َدراسةَدًللّيةَإحصائّيةََ-ََنهاية العصر األمويّ العين وتطّورها الّداللّي في الّشعر العربّي حّتى  ينظر:َأبوَحامد،َمهاَأحمد،َََََ(4)

 مَ.2010،َرسالةَماجستير،َجامعةَالّنجاحَالوطنّية،23َ
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ببطءَوهدوءَكماَيختفيََََعلىَالحروفََطَتتساقالعينَالباكيةَوالعبراتَالّصادقةَاّلتيََ  دوَر  إلظهار

،َوقدَأّدتَحروفَالمّدَ)غَرََعنَالّنظرََالّدلو ب،َأقيم،َإعوالي،َطول،ََيشيئااَفشيئااَبعدَإنزالهَالبئر 

ماَجعلهاَتزيلَََ،نحيبي،َأمحو،َغروب(َوتوظيفهاَفيَاألبياتَدورااَفيَإطالةَزمنَالّدموعَوالمعاناة

،َأّماَالّتوّسلَبالفعلينَالمتضادينََ)أخّطَوأمحوَماَخّططتَبعبرة(معالمَالكتابَوتمحيَدًللةَالكلماتََ

 )أخّط،َأمحو(َفقدَأعطىَالقارئَصورةَمضطربةَعنَذاتَالّشاعر.

َتََوقَدََََََََََ َمع َنحيبي( َإعواليَوطول َ)لشّدة َبالّصياحَوالّنحيب َالباكية َالحزينة َالعين وظيفََم زجت

عطاءَالّنّصَطابعااَأعمقَللمعاناة؛َألّنَ"نبرةَالّصوتََتصويرَمأساةَالّشاعرَوآًلمه،َوإَلالمترادفتْينَل

َ)اّلذي(ََهيَاّلتيَتنقلَاإلقناعَفيماَوراءَتركيبَالخطابَالّدفاعّيَ..َكونهَأشّدَوقعااَمنَاًلنفعالَاّلتي

للمتلّقيَرؤيةَبصرّيةََأوحتََََلةَبالّصراخَوالبكاَءنبرةَالّصوتَالعاليةَالمتمثَّف،ََ(1َ)تنقلهَالكلماتَنفسها"

)كتبتَكتابيَماَأقيمَحروفه(َحيثَبرزتَاليدَالمرتجفةَاّلتيَتكّلمتَبماَيكابدهََََباليَدأخرىَتتجّسدََ

َالفراقَم َإثر َتَ اََالّشاعر َبتوظيفََََفسَدجعلها َالحدث َاستمرارّية َأ ّكد َيحاولَخّطه،َوقد َاّلذي َالكتاب معالم

 )ماَأقيم(َ.َماَالّنافية

 العين الّساهرة  .2

ماَيكابدهَََإلثباَتيمحقَتأثيرَالّصوتَوالكلمات،َوسيلةََاّلذيََالجسدََََاستقىَابنَاألحنفَمنََََََ

ألّنهاَتختلفَعنَباقيَاألعضاءَفيَوظيفتها،َفهيََ؛ََجّراءَشغفهَووجده،َفاّتكأَعلىَالعينَودًللتها

اَلماَيدورَحولهاَوأعمقَتأثيرااََََلَّتتحّركَبك ،َ(2َ)محيطهاََفياًلتجاهات،َوهذاَماَيجعلهاَأكثرَإداركا

إلىَليلَََالليلوكيفَت حّولََ،ََضطربةالمََخيرَدليلَعلىَنفسّيةَالّشاعرَالحزينةََالعينَالّساهرةوتعّدََ

 
 َ.275،َلغة الجسد الّنفسّيةميسنجر،َجوزيف،َََ(1)
 .20،َدراسات وأبعاد لغوّية جديدةينظر:َجبر،َيحيى،َََ(2)
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َالّنومَوالّراحة،ََََالمحبوبةطويٍلَتستحوذَفيهََ َاألرقَعلىَكاملَتفكيره َوتحرمهَمن َالمحّبين فمنَعالمات

فيََََاســـالعبَّفـــقالََ،ََ(1َ)ومــــواكبَوالّنجـــَمَرعاةَالكــوصفَطولَالليلَكأّنهََراءــدَأكثرَالّشَعـــ،َوقّسهـــَدوال

 }الّطويلََ{:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََذلك

َـبّ ـَهـاِئـِم الصَّ لَوَما َيــْفـَعــُل الّتـْسِهــيـُد ِبا  ى    َهــــــوا َتــَناميَن ال َتـْدريَن َمـا لـيــُل ِذي ََََ

 َســِلي ِعــــْن َمبـيــِتي َمْن َرأى َذلَك الَبـال     َفــَبـاَت َمبــيــتي ِفـي َعــذاٍب َوِفـي َكــْرِب    

 (2) َفــَلْيَس ُيـؤّدي َعــْن ِسـواَها ِإلى َقــْلِبي َأقـــاَمــْت َعــلى َقلــِبـي َرقـــِيـــباا َوَنــاِظـــري       

فيَمحاولةََََأنَيضعَالمتلّقيَفيَضوءَالحالةَالّنفسّيةَاّلتيَكانَيعيشها،ََالّشاعراستطاعََفََََََََ

ًلستعطافه،َحيثَأسدلَتكرارَ)مبيتي(َعلىَاألبياتَإيقاعااَصوتيًّاَحزيناا،َإلىَجانبَالفعلَ)تنامين(ََ

َللفعلَ)فبات( التماسَاألحاسيسَوالمواقفَالمتعّددة،َاّلتيَتلّونتَبهاَذاتََََليمّكنَالقارئَمنََمقابالا

ََتنامَالليلَبطولهََََمحبوبتهفََالعاشقَفيَصراعهاَمعَالحبيبَومحاولةَاستمالته، تستيقظَنشيطةََثّم

نقلَأفكارهَومعانيهَبلغةًَلََمنََالّشاعرََََتمّكنمشرقة،َوهوَيسهرَالليلَمتعبااَحّتىَيأتيَالّصباح،َف

ََ طابع تحملَ المتلّقيمنطوقةَ عندَ تصديقااَ أكثرَ لتكونَ والعواطفَ َو(3َ)المشاعرَ عينهََََةباناأل،َ عنَ

َالليل َناظرهََََ،الّساهرةَطوال َي دير َالّتسهيد،ََََتتجّلىفحيث َيفعل َ)ما َالّنومَوالّراحة َيحرمه َما محبوبتهَحوله

َ"الليلَزمنَللذكرياتَواألشواقَوالحنينَإلىَلقاءَاألحّبةَبعدََ؛ََسليَعنَمبيتي( َ(4َ)الفراقَوتذكرهم"ألنَّ

َبتوظيفه َأّكدَذلك َالّصّب(َََوقد َالهائم، َتعّبرَعنَخلجاتهَوطّياتَروحهَ)الهوى، َالوجدانّيةَكونها األلفاظ

َالّشاعرَوتستوليَعليه،ََ َالحزنَفيَدًللةَواضحةَعلىَوجودَعالقةَغزلّيةَتأسرَحياة َأتىَبمرادفات ثّم

 
 َ.59،َطوق الحمامةينظر:َابنَحزم،َََ(1)
َ.25َ،َالّديوانََ(2)
 َ.119،َاًلّتصالَاإلنسانّيَمنَالّنظريةَإلىَالّتطبيقينظر:َأبوَعّياش،َنضال،َََ(3)
،َرسالةَماجستير،َجامعةَقاصدي20َ،ََدراسة موازنة- تصوير الليل بين امرئ القيس والّنابغة الّذبيانيّ رحمون،َأسماء،َََََ(4)

 مَ.2019مرباحَورقلة،َ
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الّشجنَمنَهجرانَخليلته،َوعلىَالّرغمَمنَذلكَماَََلي ظهرَحالة)ب ال،َعذاب،َكرب،َالّتسهيد(ََََواأللم

زالَالعّباسَيهيمَبهاَفرّبماَكانَمحبًّاَ"اّتبعَ...َشهوته،َوركبَرأسه،َفبلغَشفاءهَمنَمحبوبه،َوتعّمدَ

ماَجعلهَدائمَالّسهرَيستحضرَمحبوبتهَطوالَالليل،َََ(1َ)مسرَّتهَمنهَعلىَكّلَالوجوه،َسخط َأوَرضي"

(َدّلَعلىَاستمرارّيةَالمراقبةَوثبوتَفعلهاَكّلَليلة،َوبذلكَحّققَالّشاعرَمرادهََحيثَإّنَالفعلَ)أقامَت

َبلغةَجسدهَالمتمّثلةَبالعينَالّساهرةَ.

َالجسدّيَمستعينااَبذلكَعلىََََلجأوقدََََََََََ َالكالمّيَواستبداله َبالقناع َالقناع َ"إزاحة َإلى َاألحنف ابن

بـــَ)الليل(َوماَيالزمهَمنَسهرََََ(2َ)تأكيدَالمعاني" المتمّثلَ للّزمنَالجزئّيَ وإظهارَالّدًلًلتَالمكّثفةَ

مدّويةََ تصلَ ينقلهاَ اّلتيَ فالّرسالةَ الكلمات،َ منَ أكثرَ بصراحةَ "يتكّلمَ هناَ الّزمنَ َ إنَّ حيثَ وسهد،َ

 }َكاملالَ{قول:َََََََ،َفي(3)وواضحةَ...َويمكنهَأنَيجهرَبالحقيقةَحيثَتكذبَالكلمات"

ــا َرَأيْ ََََ  ــدُ ـــــالُم الــرَّاِكـــّظـــــــِنــي الــبَ ـُه     َعـــّنــي َوَعــذَّ ــــــقَ ــــَل َســدَّ َطـــِريْ ـــيْ ــلـــُت الــــَلـــمَّ

ـَمـ ُأُفــــقِ ِفــي  ــمَ ـــنَّجْ ــَوال     ــِه َقـــاِئــــدُ ـــــَديِ ـــَر َمــا لَ ـــــّيـــى َتـــَحــــُه     َأْعـــمَ ـــاِء َكــَأنَّ ـــالـسَّ

ــا ُأَعـــــوِمـِه     عَ ـــاَد ِبــنَ ــّرقــــَرَد الــــْن َطــــُت مَ ــَنــاَديْ      ـاِجــدُ ـــو  َهــــَو ِخــلْ ــــــاِلــُج َوهُ ـــــمَّ

 ــدُ ـــــُه  َوالــّتــاِلــــيــُفــالُء َطــرِ ــــِبــَصــّدِه      َأْنـــَت الــَبــؤاَد ــــَدَع الــفُ ــذي َصــــا َذا الّ ـَيـ   

 (4)؟ــدِ ـــــر  َيــا َراِقـــــَتـى َأَنــا َســاهِ ـــرَقـةا      َفــِإَلـى مَ ـــِني فُ ــوِن َعــيْ ـــَن ُجـُفـــَت َبـيْ ـــَأْلـَقــيْ   

َ)الليل(َودًللته ،َفَََََََََ َبــ َالّساهرةَوالتصاقها َالّصّب ََشواهدَعين َاألبياتَعلى َاّتكاء َالمتلّقي يالحظ

فالليلَالمليءَباألرقَمنعَالّشاعرَالّراحةَوالّسكون،َفكانَللفعلَ)سّد(َسلطةَجعلتَإطالةَالليلَواجبََ

 
 َ.106،َطوق الحمامةابنَحزم،َََ(1)
اََ-ولغةَالجسدَالقصيدةَالجاهلّيةََ(2)  َ.166م،51َ،2017َ،َمجّلةَكلّيةَالعلومَاإلسالمّية،َالعددَرائّيةَالمنّخلَاليشكرّيَأنموذجا
 .1،ََاللغة الّصامتةهول،َإدواردَتي،َََ(3)
 .82،َالّديوانََ(4)
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شعلَنيرانَالعشقَفيَقلبهََوكانَعالمةَواضحةَعلىَعالقةَالّشاعرَالّسيئةَبالليلَوكرههَله؛َألّنهَيَ 

،َوقدَأعطتَالّصورَالبالغّيةَفيََ(1)ماَجعلهَي سهبَفيَالّشكوىَوالّتضّرعَليكوناَمصدرااَلسهاده َوأرقه

َقائَد)ََاألبياَت َبال َالّنجم: َالّنجم:َحائر، َأعمى، َتصويرّيةََََ(الّنجم: ا َأبعادا َاّلذيَخلق َاألمر َنفسها، الّدًللة

حملتَالّضعفَوالحاجةََََسَبرموزَعينهَاّلتيًَلَتعرفَالّنوم،َحيَثعندَالمتلّقيًَلختراقَذاتَالعّبا

الّرقيق فيَمحاولةَاستعطافَومناشدةَم نَصدعتَََ(2) إلىَتواجدَالمحبوبَمعَاإلحساسَالمرهفَ

َإيضاحَ الفؤادَمنذَمعرفتها، َفي َالّتالد،َساهر،َراقد( َقائد،َهاجد، َ)راكد، َالفاعل َأسماء َبتوظيف ًلَسّيما

.َوقدَ(3)واستمرارَالّشاعرَبمناجاةَالحبيبَوتذكره،َكونَاسمَالفاعلَأدومَمنَالفعلَوأثبَتدًللةَالحالََ

كانَلشيوعَاألساليبَالبالغّيةَمنَاستفهامَ)فإلىَمتى(َونداءَ)ياَذاَاّلذيَصدع(َونفيَ)ماَلديهَقائد(َ

لت الّساهرة،َ بالعينَ المتمّثلةَ الجسدّيةَ اللغةَ مساندةَ فيَ دورَ رأيت(َ )لّماَ الّشاعرََوتوكيدَ ذاتَ صّورَ

َالحزينةَالمضطربةَ.

العشقََََََََََ "وعاءَ الليلَ أّنَ ليقينهَ الّساهرةَ للعينَ أخرىَ إشاراتَ األحنفَ بنَ العّباسَ أوردَ وقدَ

َهيَلبنةَاألساسََ،َف(4)الّزمنّي" كماَأّنَللكالمَحروفااَخاّصةَتترّكبَمنها،َفإّنَللعيونَحركاٍتَوأشكاًلا

َ.(5َ)الجسمانّيةَوالّذهنّيةَوالّنفسّيةَللفرَدفيَلغتها،َكونهاَت مّثلَالحالةَ

قلبهَوصبابتهَ،ََََََََ تبرهنَمكنوناتَ لتكونَعالمةَسيميائّيةَ العّباسَ الّساهرةَعندَ العينَ ََفبرزتَ

ََََََََََ}المتقاربََ{وتخرجَالّسهادَمنَنطاقَاأللمَوالّتوّجع،َفقال:ََََََََََََََََََََََََََََََََ

ــَمــْر     َوَتــْلــَتــََ   ـــَهـ ايَ ـــذُّ َعـــْيـــَنــــِبــُأْنـــِس الــَحـبــِيـــِب َيــِطـــيــــُب الــسَّ َـرْ ــُطــــوَل الـــسَّ
 

 َ.15م،197َ،1993َ،َمجّلةَالفيصل،َالعددَشاعر العّفة والغزل المهّذب-العّباس بن األحنفينظر:َالحارثّي،َفاطمة،َََ(1)
َ.م2018رسالةَماجستير،َجامعةَالخليل،َفلسطين،ََ،145ََ،ََالبكاء في شعر العّباس بن األحنفبدر،َثروتَحاتم،ََينظر:ََََ(2)
 .41،َمعاني األبنية في العربّيةينظر:َالّسامّرائّي،َفاضل،َََ(3)
 .104،َالليل في الّشعر الجاهليّ إبراهيم،َنوالَمصطفى،َََ(4)
 .93َ،َعلم الفراسة والّتشخيصينظر:َميتشيوكوشي،َََ(5)
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 (1) ـرْ ــــــاَدْمـــــــــــــــُتــــــــــُه َمـــــــــرَّةا      َكـــــَفــــاِنـــي ِبـــِه هللُا ضــــــــوَء الَقــَمــِإذا َأَنــــــــــا َنـــــ    

البيتْينَبمشهٍدَاستندَعلىَرؤيةَالمحبوَبحيثََََََََََ الّشاعرَ واًلجتماعَبه،َفالليلَشاهدَََافتتحَ

،َوهذاَماََ(2َ)،َفهوَزمنَاللقاءَولّمَالّشملَلماَيحملهَمنَسّرَوخفاءهماعلىَتعانقَالحّبَوالوصالَبين

دّلتَعليهَالعينَالّساهرةَالمتنّعمةَبمشاهدةَالحبيبَ)أن س،َيطيب،َتلتّذ(َماَيبعثَالمتلّقيَعلىَإعمالََ

ليلَالعّباسَالجميلَاّلذيًَلَيتمّنىَانتهاءه.َوقدَأعطىَالجناسََََالكشفَعنخياًلته َواستحضارها،ََو

هَ. اَموسيقيًّاَيؤّكدَسرورَالّشاعرَوهناء  َ)حبيب/يطيبَ،َالّسمر/الّسهر(َجرسا

 قريرة العين ال .3

َََََََََََ على ووجدهَ هيامهَ تصويرَ فيَ األحنفَ ابنَ ََاعتمدَ استنطَقأعضاء اّلتيَ لسانها،َََجسدهَ

المعنويَََّأوحىَو ََبدًلًلتهاَ ََََليشيرة األبديَّإلى ََََ،حّبهَ الّنفسََويوصل عندَ والّتجربةَ المعاناة،َ "عمقَ

َيتكّلم َأن َيريد َفيها َفكّلَشيء َيحاولََو،ََالعاشقة، َالمألوف، َلغةَشاعرّيتهَعن َأو َلغته، َبانحراف الّشاعر

َالمتلّقي َليثيرَعاطفة َالمعنوّي َيسقطَكّلَمعاناةَعلى َأداةَمثيرةََكوَنََ،(3) "هاشهوإَدََأن َالجسد تصّرحََََلغة

عنهاَب ن فسَعاطفّيََةََباَناستطاعَاإلََ،يعيشَحالةَإنسانّيةَفريدةوالعّباسَاّلذيََ،ََالّذاتَوأسرارهاََعن

باإللحاحَعلىََ  استطاعَأنَيقّدمهاَتقديمااَحسيًّاَو،ََّركَالمتلّقيَبمستقبالتهَالفكرّيةَوالحّسّيةَوالّشعورّيةيح

وألّنَ"العيونَوجوهَالقلوب،َوأبوابهاَاّلتيَتبدوََََ،(4َ)لّرّساميعادلَالفّنانَالغةَالمشهدَالمنظورَمّماَيجعلهََ

 
 َ.131َ،132،َالّديوانََ(1)
(2)َََََ أسماء، الّذبيانيّ ينظر:َرحمون،َ والّنابغة  القيس  امرئ  بين  الليل  ََدراسة موازنة- تصوير  ،َرسالةَماجستير،َجامعة18ََ،

 مَ.2019قاصديَمرباحَورقلة،َ
َإسماعيل،َعالمَشاة،َََََ(3) َأنق َالحاج،َفغيران َأنق َالّدين،َفغيران العّباس  -ظاهرة االنحراف األسلوبّي في الّشعر العربّي القديم أمير
اا  َ.138م،48َ،2008َ،َمجّلةَفكرَوإبداع،َمصر،َالمجّلدَبن األحنف نموذجا
 .260،َعند العربالّصورة الفّنّية في الّتراث الّنقدّي والبالغّي عصفور،َجابر،َينظر:َََ(4)
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َالقلب،َوصفائها،َورّقتها َبمواضع َالّنفسَوأسرارها،َوذلكًَلّتصالها َأحوال َالعّباَسََجّسدَتت  (1َ)"منها ََعند

ََََََ}الّطويلَََ{َ       َ     والّصبوة،َفقال:ََََََََلمشاعرَالحبََّالعاشقةَالمطمئّنةَالعين

 ـِب ـُفـؤاِدي َوَعــْيِنـي َحــاِفــظــاِن ِلـَغـــْيـــِبـهـا     َعــَلى ُكــّل َحـاٍل ِمـْن ِرضاٍء َوِمــْن َعــتْ    

 َوَيْأَبـى اْلَوْصَل ِمْن َغـْيِرها َقـْلِبي  ،َعـَلْيـَها ــَهـــا    ــُر َطـــْرفَ ــقـِص تُ ُتـَغــاِزُلـَهـا َعــْيـِني َفـ   

 (2) ُفـرحـُت ِإلى الُعـــّشـاِق ِفي ِخلَعـِة الُحـبّ   َكـَســاِنــي اْلَهـَوى َأثــَواَبُه ِإذ َعــِلـقــُتـَها       

َكانَلهَاَ(3َ)لعينَاّلتيَلهاَالمقامَاألّولَفيَإدراكَالحواسَكونهاَمصدرَإلهامَالقلبَووحيهَ فاََََََََ

كّلَ ترميََتضادتْينعلىَهيئتْينَمََهحيثَبرزتَفيَأبياتهَالّثالثةَأعالََ،دورَفاعلَفيَحياةَالّشاعرَ

تتشّببَبمحبوبته َوت ظهرَحفاوةَلقائهََالعاشقةَاّلتيََ  واحدةَمنهماَإلىَأبعادَنفسّيةَخاّصة،َفعينَالّشاعَر

اَعنَاللغةَالمنطوقةَ)تغازلهاَعيني(َتقابلَعينَفوزَالمعر ضة اّلتيَتغّضَالّنظرَوتحبسهََ  بهاَبعيدا

اَعنَالعّباسَ)يقصرَطرفها( وتترامىَتقنيةَالمشهدَهذاَلت عملَذهنَالمتلّقيَوتوصلهَللحالةََ  .بعيدا

واحدَََإشاراتَالحّبَوالّرضاَوالّرفضَواًلمتناعَبعضوََكشففتالّشعورّيةَاّلتيَكانَعليهاَالمحّبان،ََ

َ.(4َ)فقطَأًلَوهوَالعينَاّلذيَأغنىَعنَصريحَالعبارة

ثّمَإّنَدارسَاألبياتَيالحظَبراعةَالعّباسَفيَالمواءمةَبينَأعضاءَجسده َالمرئّيةَوالالمرئّيةََََََََ

ةَالّظاهرةَ)العين(َاقترنتَبعضوَداخلّيََلتخدمَالحالَاّلذيَيعتريهَويأسره،َفحاسةَاإلبصارَالخارجيَّ

باطنّيَفيَجسدَاإلنسانَمتمحورااَفيَمصطلحْين،َحيثَجاءَالفؤادَحينااَوالقلبَحينااَآخرَمتالحمااََ

 
 .57،َالّسياسيةَفيَعلمَالفراسةبنَأبيَطالب،َاََ(1)
 .26َ،َالّديوانََ(2)
،َرسالةَماجستير،29ََ،ََحّتى نهاية القرن الّرابع الهجريّ   -معاني القلب في الّشعر العّباسيّ ينظر:َعفانة،َآدمَيوسف،َََََ(3)

 مَ.2016فلسطين،ََ-جامعةَالخليل
،29ََ،َمجّلةَالّتاريخَالعربّي،َالعدد:قراءة أدبّية بالغّية نقدّية-لغة الجسد في الّشعر العربيّ ينظر:َزنجير،َمحّمدَرفعت،َََََ(4)

 َ.20م،2004َ
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معها،َفعندماًَلحَالحديثَحولَحفظَالهوىَوالّثباتَعلىَعهدَالحّبَتراءىَللمتلّقيَمصطلحَالفؤادَ

فيَتبيانَتعّلقَالّشاعرَبمحبوبته َوعدمََ،ََوافظانَلغيبها()فؤاديَوعينيَحََمتعانقااَمعَعضوَاإلبصار

زوالَحّبهاَأوَإمكانّيةَاستبداله َبحّبَجديدَالتصقَالقلبَمعَالعينَ)تغازلهاَعينيَ...َويأبىَالوصلََ

منَغيرهاَقلبي(َذلكَألّنَاألّولَمحّلهَالعقلَوغذاؤهَالبصيرةَوالّرؤية،َوالّثانيَمحّلهَالّصدرَويتلّذذََ

َ.(1َ)كثرَتقّلبهَوتحّولهبالّنظرَوي

كماَتفاوتتَاأللفاظَوالّتراكيبَبينَضميريَالمتكّلمَوالغائب،َفذ كرَالمتكّلمَالعائدَعلىَالّشاعرَََََََََ

عمليةََ فيَ مرسلَ عضوَ بمثابةَ وكانتَ األناَ صفةَ وعلتَ كساني(َ قلبي،َ عيني،َ )فؤادي،َ الّصّبَ

ّورَهيامهَبأثوابَبماَيخالجَروحَالعّباسَوجسده،َحيثَصَإلقراراًلّتصالَوالّتواصلَبهدفَالّذاتّيةَوا

متعّددةَيلتحفَويتدّثرَبهاَ)كسانيَالهوىَأثوابه(،َأّماَاًلّتكاءَعلىَضميرَالغائبَالمفردَالعائدَعلىََ

معشوقةَابنَاألحنفَالممزوجَفيَالكلماتَ)غيبها،َتغازلها،َطرفها،َغيرها،َعّلقتها(َفهوَبغّيةَإظهارََ

َتعظيمهاَ.هوىَالعّباسَوتفّردهاَفيَقلبهَماَيدّلَعلىَتمجيدهاََو

 }الّطويلََ{ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َويقولَأيّضا:ََََََََ

 َيـُدلُّ َعلى َما ِبالُمـِحــّب ِمــْن الـهـوى     َتـَقـلُّـُب َعــْيـَنْيِه ِإلى َشْخـِص َمــْن َيـْهـوى      

 (2) ِفـي ُفـؤاِدِه     َفِإنَّ اّلذي ِفي اْلَعــْيِن َواْلَوْجِه اَل َيـْخَفىـَمــَر اْلُحبَّ اّلـذي ْض َوِإْن أَ      

اللغةََفََََََََ إلىَ إذَلجأَ والّتعبيرَعنه،َ اَفيَإظهارَحّبهَ البيتْينَطابعااَخاصًّ العّباسَفيَ اعتمدَ

أوَالكالم،ََََالّصامتةَالمتمّثلةَفيَالجسدَوإيماءاته ،َفقدَأغنتَحركاتَالعينَومالمحَالوجهَعنَالّنطق

كونَ"الّنفوسَََوأوضحتَلحاضرَالم شهدَالحّبَالكبيرَاّلذيَي حاولَكّلَصّبَأنَيخفيهَفيَقلبهَ،

 
 .52،َبيانَالفرقَبينَالّصدرَوالقلبَوالفؤادَواللبَّينظر:َالّترمذّي،َأبوَعبدَهللا،َََ(1)
 .3َ،َالّديوانََ(2)
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الّظمأ" منَ لترتويَ إليهَ ذاتهاَ فتلقيَ ومحّبةَ حنانَ ينبوعَ العينَ فيَ تجدَ للحّبَ فحركةَََ(1)المتعّطشةَ

يَالقلبَوالروح؛َ"فالعينَترجمانََالّطرفَالمستمّرةَت جاهَالحبيبَ)تقّلبَعينيه(َماَهيَإًّلَتبيانَلماَف

َوعّماَهوَمكنون" فيََََالّشاعرالمتلّقيَمنَتصّورَحالََماَمّكنََاََوهَذ،ََ(2َ)القلبَوالمعربةَعّماَيبدوَفعالا

َذاكَ. َتفعيالتَََالموقف َن ظماَعلى َآنذاك،َحيث َمعَحالته َالبيتْين َفي َاإليقاعّي َالّتناسق َالّدارس ويالحظ

،َاّلتيَتوحيَبالّتعبيرَعنَروحَالّصّبَوانسيابهََ(3َ)البحرَالّطويلَالّداّلةَعلىَكثرةَالحركاتَوتنّوعها

َالّصوتّيَماَصهرَالّشحناتَالوجدانّيةَللّشاعرَاّلتيَتبرهنَغرامهَوشغفه.

ثّمَإّنَمنَبواعثَشيوعَلغةَالجسدَواًلستعانةَبهاَالعرفَالعربّيَاًلجتماعّيَاّلذيَرانَعلىََََََََََ

قلوبَالعرب،َحيثَيعّدَتواصلَالّذكرَمعَاألنثىَواجتماعهماَوتجاذبهماَلواعجَالهوىَوحرقةَالجوى،َ

علهَعينَالهائمََ،َفارتأىَابنَاألحنفَتوظيفَأيقوناتَاللغةَالّصامتةَليظهرَماَتف(4َ)منَالمحظوراَت

بحضورَمحبوبها،َوكيفَتكشفَعالماتهاَالّتتّيمَوالّتعّلقَفيماَبينهما،َكونهاَتعّدَلغةَ"تتخّطىَكّلََ

َ".(5َ)اللغاتَوتغزوَكّلَالحصونَفتلتقيَفيَلحظةَلتحكيَبلمحةَماَيعجزَعنهَاللسان

 }َالّطويلَ{َََفيقول:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ    

 (6) ـيــِب َوُكــْنـــُتــْم َوُكــّنـا ِفـي ِجــَواٍر ِبــِغـــْبــَطــٍة     ُنـخــاِلـــُِس َلـْحــَظ الـَعـــْيــِن ُكـــلَّ َرِقـــ     

 
 .42،َعيون في الّشعر العربيّ الالحّطاب،َمحّمدَجميل،َََ(1)
االّصالح،َبوضيافَمحّمد،َََََ(2) ،َالمركزَالجامعّي،َالّنعامة،ََلغة الجسد في الّتراث البالغّي، كتاب البيان والّتبين للجاحظ نموذجا

 َ.59م،6َ،2018َالعددَ
ماجستير،َجامعةَالعربّيَبنَمهيديَأمََ،َرسالة17ََ،ََالبنية اإليقاعّية في ديوان ابن هانئ األندلسيّ نظر:َغضبان،َوفاء،َََََ(3)

 َ.2021البواقي،َالجزائر،َ
 .310،َالبيان بال لسانينظر:َعّرار،َمهديَأسعد،َََ(4)
 .79َ،أسرار لغة الجسدأبوَتالت،َمستورَسالم،َََ(5)
 .6،َلّديواناََ(6)
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ًلَينسىَالّشاعرَاسترجاعَأّيامهَالخواليَمعَمحبوبته َقبلَمغادرتها،َفالحديثَبينهماَكانَََوََََََََ

؛ََبالعينَوإيحاءاتهاَ)ن خالسَلحظَالعينَ(اّلتيَالتصقتََََ،َتلكَاللغةوأبلغهامّتكئااَعلىَأصدقَاللغاتََ

لهادئةَلجوارَالمعشوقةَوقربهاَتتجّسدَباستمرارََاالعاشقةََألّنهاَتصلَإلىَالقلوبَبالَحواجز،َفالعينََ

َخوفااَمنَإدراكَالحاضرينَتعّلقَالعّباسََو )كنتم،ََمعشوقته،َولعّلَضميرَالجمعََاختطافَالّنظرات 

كّنا،َنخالس(َدّلَعلىَتبادلَمشاعرَالفرحَوالّسرورَبينَالعّباسَومحبوبته،َأّماَإيماءاتَالعينَفوّلدتََ

عندَالمتلّقيَشعورااَبإصرارَالمحبوبْينَعلىَلغةَالحوارَهذه،َكونَاإليماءاتَغيرَاللفظّيةَمخّصصةََ

فيَالمجلسَنفسهَبرهنَذلك،َفالَمانعَووجودَالّرقباءََََ،(1)للحديثَمعَأفرادَمحّددينًَلَللحديثَالعامَّ

ا،َففيَذلكَمتعةَوبالغَإلىَحينَيقنعَبهَالمشتاق َ.(2َ)منَاإلشارةَبالعينَهمسا

 المراقبة العين  .4

كانَللغةَالعيونَالّنصيبَاألكبرَمنَالّتواصلَوالّتراسلَفيَأدبَالعّشاق،َحيثَجاءتَلتدّلَََََََ َ

،َفكماَبرزتَ(3َ)علىَمعانيَكثيرةَرسمهاَالعّباسَبالكلمات،َكونهاَلغةَتنوبَعنَاللفظَوتسّدَمسّده

ََّتخذَالّتدابيَرالعينَالّصادقةَالمشيرةَإلىَالحّب،َشاعتَعينَأخرىَعلىَخالفها،َعرفهاَالعّباسَوا

َ الالزمةَليّتقيها،َحيثَكانَكغيرهَمنَشعراءَالعربَيحسبَحسابااَألعينَالّرقباء،َفهمَفصلًَلَبدَّ

         }الوافرََ{،َفيقول:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(4َ)فيَقصصَالحّبَكّلها منه

َقـــَبـــــاُء َحـ َكــَتـــْبـــِت ِإَلـيَّ       ـوا ـــــــرَّ َطـــْيـــر  ِبـــي اْســــَتــــراُبــــــِإذا َمــا مَ      ــْوِلـــــي  ـوالــرُّ

 
 .56،َلغة الّصمتينظر:َخدرج،َزهرةَوهيب،َََ(1)
 َ.114،َطوق الحمامةينظر:َابنَحزم،َََ(2)
 .282،َالبيان بال لسانينظر:َعّرار،َمهديَأسعد،َََ(3)
 .107،َالعيون في الّشعر العربيّ الحّطاب،َمحّمدَجميل،ََينظر:ََ(4)
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  (1) ؟ـــابُ ـــــون  َوارِتـــــقَ ـــي     َعـــــَلـــيَّ َلــُهـــْم ُعــــُيــــــا َأنَّ َأْهـــلِ ــَيـــِقـــيـــنا  ــْت َأَمـــا َعــِلـــمَ     

(َومتكّلمَ)إلّي:َأنا،َحولي:ََََََََ :َأنت  فيظهرَمنَالتفاتَالّضمائرَوتراوحهاَمنَمخاطبَ)كتبت 

ارتباكَالعّباسَفورَََ،َلهم:َهم(استرابوا:َهم،َعلمت:َهيالّرقباء:َهم،َأهليَعلّي:َأنا(َوغائبَ)َأنا،

ًلَيخمد،َإًّلَأّنهََََوصولَكتابَمنَمحبوبته ،َفهوَعلىَالّرغمَمنَعشقهَاّلذيَلنَيزولَوشوقهَاّلذي

َالّرقيبَاّلذيَيتابعَالمشهدَويختلسَالّنظرَإليهَ)الّرقباءَحولي(َفهوَيريدَأنَيستقريَالحقيقةََ لمَينس 

،َوهذاَماََ(2)كّلها،َفيدمنَالجلوسَويطيلَالقعود،َويتقّفىَالحركاتَويرمقَالوجوهَويحصيَاألنفاس

فيَبيتْينَفقطَ)إذاَماَمّرَطيرَبيَاسترابوا،ََََأرادَالّشاعرَإيصالهَللقارئَعندماَوّظفَثالثَعباراَت

الّرقباءَحولي،َلهمَعيونَوارتقاب(َوفيَذلكَإظهارَللغةَعيونَالّرقباءَاّلذينَتتحّدثَأعينهمَوألسنتهمََ

ََََََََََََََََََََََََََصامتة.

ا:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  }الّطويلََ{َََََ             ويقولَأيضا

ـــــا َواَل َأْشـــُكــــو ِإَلــْيــِه َفــــَيـــْعـــَلـــمُ ــزَ َكـــَفى حَ َََََ ــا َأّنــي َأرى َمــْن ُأِحـــبُّـــــُه     َقـــِرْيــبا  نا

  (3)ِحـْيـَن َأْكـُتــمُ رة      َوَأضُعـُف َعـــْن ِكــْتَمـاِنـِه ـَفـإْن ُبْحـُت َنـاَلــْتــِنـي ُعـــُيـون  َكــثي     

"وغالبااَماَيكونََتقومَهذهَاألبياتَعلىَإظهارَعيونَالّرقباءَاّلتيَتأخذَالعّباسَمنَمحبوبتهفَََََََ

جمعَالكثرةَلكلمةََََبروزحيثَيرىَالّدارسََََ،(4َ)الّرقيبَمنَمعّوقاتَالّتواصلَوالّتراسلَبينَالعاشقين"

ََ )عيون( ََعينَ )كثيرة( المصلطحَ بـتوظيفَ ََالمؤّكدةَ على الكبيرلتدّلَ فيَََعددهمَ يوقعهَ ماَ حوله،َ

الّنّصَ(،ًَلَأشكوَإليهَفيعلمغياباتَالحزنَوالهّمَ)كفىَحزنااَأّنيَأرىَمنَأحّبه ،َوقدَطغىَعلىَ

 
 .27،َالّديوانََ(1)
ََ.114،َطوق الحمامةينظر:َابنَحزم،َََ(2)
 َ.238،َالّديوانََ(3)
 .296،َالبيان بال لسانعّرار،َمهديَأسعد،َََ(4)
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اَعلىَذاتّيةَاأللمَواستيالئهَعلىَحياةَالََ ضميرَاألنا ّشاعر،َفعلىَالّرغمَمنَديمومةََليكونَشاهدا

 ترّقبهَإًّلَأّنَقلبهَالمحّبًَلَيقوىَعلىَذلك،َماَيجعلهَيضعفَويكشفَماَيخالجهَبجسده َوإيحاءاته.

كماَتعّدَالعينَلغةَالعشقَوالهوى،َتأتيَكذلكَلتكونَعالمةَالّسخطَوالحقدَوالحسد،َوفيَذلكََ      

َ}الّطويل                                                                {اس:يقولَالعبَّ

 !ّشـْزرُ لـــَظــُر اــى ِبِه النَّ ــَة َمـا َنــْرَض ــِإذا َمـا الـَتـَقــْيــَنا َكـاَن َأْكــَثــَر َحـّظــَنــا     َوَغـايَ     

  (1)ُمـــراقبـــٍة ِمــــن َكـــــاِشــــٍح َوَصــباَبــــٍة     َتــهـيــُج فال يـقــوى عـلى رّدهـــا الّصــْدرُ      

تالزمهَأينماَحّلَوأقام،َترمقهَوتراقبهَعينًَلَيقوىَالعاشقَعلىَتحملها،ََََاألبياَتََزَفيبرَ تف        

لتهويلَالبؤسَوالّشقاء،َوالّسماحَللّسامعََََشعرّيةََلوحةمراقبةَمنَكاشح(،َحيثَر سمتََ)ََببغضَومقَت

َآهاتَالّشاعرَومعاناتهَاّلتيَتنشطرَبينهَوبينَمحبوبته،َحيثَدّلَضميرَالمتكّلمََ بالّسفرَفيَملكوت 

الجمعَ)التقينا،َحّظنا،َنرضى(َعلىَذلك.َويالحظَالّدارسَكذلكَأّنَاألسماءَفيَالّنّصَفاقتَاألفعالَ

،َالّنظر،َالّشزر،َمراقبة،َكاشح،َصبابة(َلدًللتهاَعلىَالّثبوت،َفالعّباسَثابتََ)أكثر،َحّظنا،َغاية

ّظـفَالفعلَالمضـارعَ)تهيجَ( ََعلىَحّبهَوعشقهَعلىَالّرغمَمنَالعيونَالكارهةَالمحيطةَبه،َوقدَو 

قَوعــــدمَالّشَوََلبَالّصبَ)فالَيقوىَعلىَرّدهاَالّصدر(َمنَشّدةــالَالّنارَفيَقـــّورَتـواليَاشتعــــلي ص

القدرةَعلىَاستطرادَاألحاديثَأوَحتىَالّنظرَبطرفَالعينَاّلتيَهيَغايةَالّشاعرَوأمنيتهَ)الّنظرَ

َالّشزر(َ.

َ

َ

 
 َ.142،َالّديوانََ(1)
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َ

َ

ا .5  تالحم معاني العين بعضها بعضا

اَبلقاءَالحبيبةَوبكاءاَعلىََََََََََ يعّدَالعّباسَشاعرَالحّبَوالعشقَحنينااَوأنيناا،َلوعةَوشكوى،َفرحا

ََالعينََمعانَيَََتّظَففوَ ََ،(1َ)فراقهاَوألمااَلرحيلها،َفوصفَالّشوقَوطولَالليلَوامتناعَالّنومَوطولَالهجر

َالّشاعرَيعيَدورهاَولغتهامجتمعة رسمَصورةَمتكاملةَتمّثلَحالةَهيامََ،َفتعاورتَفيماَبينهاَلت؛َألنَّ

َالّديوانَ. َالّساهرةَفي َالباكيةَمع َالعين َالّدارسَتعانق َلذاَيالحظ َأصابته، َاّلتي َالوله َاألحنفَوحالة َابن

ََََََََََ}مجزوءَالكاملَ{ َََفيقول:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

جـــــم      َفــــَظـــلِ ــــــَلــــــُكـــُت َأْرُجـــــو َوْص ــُكــــــْنـــَقــــــْد      ـاءِ ـــــــــْلــــُت ُمـــْنــــــَقـــــِطـــــَع الـــــرَّ

ــــْلــــَأْنـــــِت اّلـــِتـــــ    ــ ـــ     ــــــــِت َعـــــــْيــــــي َوكَّ َ    (2)ــــاءِ ـــَهـــــاِد َوِبـالـــــُبـــــــكــــــــــِنـــــــي ِبـالـسُّ

لذاَنسجَالعّباسَبنَاألحنفََََ،(3َ)تعّدَلغةَالجسدَلغةَبصرّيةَتتلّقفهاَاألعينَوتعيهاَاألذهانَوَََََََََ

اَإّياهاَفيَتصويرَحاله َجّراءَابتعادَمحبوبتهَعنه،َكماَوّظفَالفعلَ)وّكلت(ََالبيتّينَالّسابقيَْ نَمعتمدا

كيَيلقيَاللومَكّلهَعلىَفوز،َفهيَاّلتيَتتّحكمَبحالهَوجسده َفيَحضورهاَوفيَغيابها.َكماَأرادَ

اهرةَ)وكّلتَعينيََالعينَالسَّ  المتالحمةَمــع  تأكيدَمعاناته َللمتلّقيَعندمــاَأظهـرَالعينَالباكــيةََالّشاعر

(َفعبراتهَالمنهمرةَطوالَالوقتَأبعدته َعنَالّنومَرغمَأّنهَغريزةَإنسانّيةَتبعثَالّراحةََءبالّسهادَوبالبكا

المسيطر هوَ األرقَ أّنَ إًّلَ الّنفس،َ فيَ المخاوفَََوالّسكينةَ لشبحَ مواجهةَ يعّدَ كونهَ عليهَ األّولَ

 
 .52،َالعّباس بن األحنفينظر:َالّصباح،َمحّمدَعلّي،َََ(1)
 .5،َالّديوانََ(2)
 .79،َاللغة والحواسينظر:َكشاش،َمحّمد،َََ(3)
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َالّطمأنين(1َ)واألوهام َالّشخصَحرمه َالجسدَبتعيينَحسّيََََء،ةَوالهدَو،َوطالماَرافق َلغة َاستطاعت وبهذا

َ      ملموسَأنَت ظهرَماَيخالجَالّشاعرَمنَحزنَوشجنَووجد.

وأحاديثَالعينَالجاذبةَتولجَفيَالّنفسَإشباعااَعاطفيًّاَونفسيًّا؛َألّنهاَتبوحَبماَيعجزَاللسانََََ       

َ،َفاستقىَالعّباسَشعرهَمنهاَوأضفىَمعانيهَمنصهرةَفيماَبينهاَ.(2َ)عنَقولهَساعاتَوساعاَت

َ                         }لّطويلَاَ{فقال:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 ـاـــُم ِغـــبَّـــــا ِإن َأَتـــــْيـــَتــــُهــــــْزَداُد ُحــب  ــا      َســـتَ بّ حُ لِمَر اْض هْجراِن والمُ لَأَيا ُمْظِهَر ا   

 "اــالـّدرَبـ" وَ  "انَ ـَجـــيـح"اورة  َأْكـــَنــاَف ـــُمــَجـ ـَأنَّهـا      ـاَرة  ِبـالِمـصر ُتـْضِحي كَ ـَلــَنا ج   

 (3) ـــِذُبـهـا الُحــّبـاَقـــى      َعـَلـْيـهـا ُعــْيـون  َلـْيــس ُتــكْ ـَتــَراهـــا ُعــْيـون  َشـاِنــئات  َوُتـــتَّـ   

ََََلّشاعراستهّلَاف        الّنداءَ)أيا(َحيثََََأداَةََحينَوظَّفحديثهَعنَمحبوبتهَاّلتيَآلمتهَبرحيلها

فالّتضادَاللفظّيَوالمعنوّيَالتفاتااَبليغااَيرغبَمنَخاللهَاستمالةَالمخاطبَواستعطافه،َبعثَتلََتجاء

الجسدََثّمَاّتخذَالعّباسَمنَلغةََََبمعاناةَالّشاعرَواستكانته ،ََالّنظرََللفَتََفيَ)مظهر،َمضمر(َجاء

م ّتكأاَإليضاحَذلك،َفاعتمدَالعينَاّلتيَتعّدَأكثرَاألعضاءَكشفااَللحقيقة،َفجاءتَإنسانااَناطقااَفيََ

نفسه يكنهَفيَ اّلذيَ الحّبَاألبدّيَ لتأكيدَ للمعنوّياتَوإشارةَ العاشقة(4)تشخيٍصَحسّيَ فالعينَ ًلََ  ،َ

َالحّبا( َتكذبها َليس َ)عيون َالوجدَوالّشوق َإخفاء َإيحاءاتَالََلكنََََّ،تستطيع َتضاد َي ظهر َما عّباسَسرعان

اولةَـــ)تراهاَعيونَشانئات(َفيَمح  ةــــالعينَالكارهََالعينَونظراتها،َفإلىَجانبَالعينَالمحّبةَد مجَت

َأواصرَالمحّبةَبينَالعّباسَومحبوبته .ََعــونَاستمرارَقطــنَاّلذينَيحاولـــديـــوصفَالّرقباءَالحاس

 
 َ.6َ،30،َالّنوم واألرق ينظر:َاألهواني،َأحمدَفؤاد،َََ(1)
 .94،َكشكول الحبّ ينظر:َالقحطانّي،َعائض،َََ(2)
 .11،َالّديوانََ(3)
 مَ.2018فلسطين،ََ-،َرسالةَماجستير،َجامعةَالخليل145،َالبكاء في شعر العّباس بن األحنفينظر:َبدر،َثروتَحاتم،َََ(4)
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 الخدّ : ثالثاا 

الّتواصلَاًلجتماعّيَوفهمَالعالقاتَبينَاألفراد،َولعّلَالخّدَهوَالكتابََََلغةَالجسدَفيتسهمَََََََََ

ودرجاتها الّنفوسَ أسرارَ فيهَ ت قرأَ اّلتيََ(1)اّلذيَ اإلنسانّيةَ حالتهَ عنَ الّتعبيرَ الّشاعرَ استطاعَ وقدَ َ،

كشفَعنَأيَاختالفََاحتمالّيةَالتجّسدتَفيَلغةَالجسدَوإيحاءاتهاَبملكاتهَاإلبداعّيةَاّلتيَتزيدَمنََ

َالمنطوقةََ َبكلماته  َالّشخص َيقوله َفيَعقلهَوعواطفه َومحّصلةَخبراتهَ والالمنطوقةََبينَما َيجري ََ.(2َ)وما

الخّد،َََََََََ إشاراتَ إحدىَ تحملَ واّلتيَ العّباسَ عندَ الّدارسَ يجدهاَ اّلتيَ الّشعرّيةَ الّشواهدَ ومنَ

 }المتقاربََ{                                                           قوله:

 ُصـــُدوُد الـُخــــُدودِ  -ِإذا َمــا اْلــَتـــَقـــْيـــَنـــا-َســـَأْهـــُجـــُر ِإْلــــِفـــــي َوِهـــــْجــــَراُنـــَنـــا         

ـــــــَنـــــا      ُنـــــَداِفــــــُع َعــــــْن حُ      (3) ــــّبــــــَنـــا ِبـــالــُصــــدودِكـــــــاَلَنـــــا ُمــــــِحــــــبٌّ َوَلــــِكــــنَّ

فيكشفَالمتلّقيَفيَالبيتْينَنجاحَالّشاعرَفيَإضرامَالحّسَوصياغةَالواقعَالمريرَوفقااَلماَأمالهَََََََََ

عليهَشعورهَبلغةَصامتةَتثيرَشعورااَباستعطافه ،َوتلقيَقّوةَالحّبَوالوفاءَفيَوعاءَالهجرانَوالقطيعةَعندََ

اَعنَاآلخرَ)هجرانناَإذاَماَالتقيناَصدودَالخدود(َعلىَالّتالقي،َفيص رفَالعّباسَومعشوقتهَوجهيهماَبعيدا

الّرغمَمّماَيخالجَقلبهما،َفمنَالواضحَأّنَاًلثنْينَأراداَإظهارَالمجافاةَوالمشاحنةَأمامَالّناسَفقطَ)كالناََ

الّطرفَاألقوى،َأّماَالّشاعرَفهوََََهمالّرقباءََوهناَتكمنَذروةَالتأّزمَفمحّبَ...َندافعَعنَحّبناَبالّصدود(ََ

،َوقدَتعاورَصوتَالّدالَالمرّققَمعَاألبياتََالّطرفَاألضعفَاّلذيَيحاولَالّصمودَأمامَسطوتهمَوسلطتهم

َوكانَرويًّاَلهاَلماَيوحيَإليهَمنَشوقَووجد.

 
 .228،َلغة الجسد الّنفسّيةينظر:َميسنجر،َجوزيف،َََ(1)
 .61،َلغة الّصمتينظر:َخدرج،َزهرةَوهيب،َََ(2)
 .99،َالّديوانََ(3)
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يتلّقاهَمنَالمحيطََنتجَإثرَرّدةَفعلَلماَيشعرَبهَالجسدَأوََت َََلغةَالجسدَرسائلَانفعالّيةوتعّدَََََََََََ

بغتَبطابعَالعشقَوالّتمّسكَ(1)حوله ،َلذاَارتكزَالعّباسَعليهاَفيَشحنَنصوصهَطاقةَوحيوّيةَص 

َ}المتقاربَََ{            بهذهَالعالقةَالغزلّية،َفجاءَالّتواضعَوالخضوعَللمحبوب،َبقوله:

 ِد ُحـــب ــــــا َحــِدْيـــثاــــــا َوُحــــــب ــــا َقــــِدْيـــــــمــــا   َأَيـــا َمــْن َزَرْعـــُت َلـــُه ِفـــــي الــُفـــــؤا    َََ

 ْيــــمــــاَهـــَجـــــْرُتـــِك َلـــّمـــا َرَأْيــــُت الــَجـــَفـــــاء     َوِإْن َكــــاَن َهـــْجــُرِك ِعـــْنـــِدي َعـــِظـــ   

ـــــا َرَأْيـــــــ      ــــــُت َأنَّ الــتَّــَصـــبُّـــَر َلــــْن َيـــْســـَتـــِقـــْيـــمــــاَوَصـــبَّــْرُت َنـــْفـــ     ِســي َفـــَلـــمَّ

ــــا َجــــِســْيــــــمــ       (2)اَوَضـــْعـــُت َلـــَك الـَخـــدَّ َفــْوَق الــُتــــرا      ِب ِإّنــــي َأَرى َذاَك ُغــْنـــما

ّظفَابنَاألحنفََفَوََ،(3)تتعّطشَللحيوّيةَوالحركةَولقصيدةَالعربّيةًَلَتسيرَفيَمسارَواحدََفاَََََََ

َلجفاءَمحبوبته ،َحينََ َالمؤلمة َللمتلّقيَحرقته َأوصل َإّنه َإذ َأحزان، َالّصامتةَإلفراغَماَبجعبتهَمن اللغة

َلكَالخّدَفوقََ الّتراب(َفيَمحاولةَتبيانَتباريحَذاتهََقّررَاللجوءَإلىَوضعَخّدهَعلىَالّثرىَ)وضعت 

وأنينها،َحيثَإّنَوضعَالخّدَعلىَالّترابَوعدمَاًلكتراثَبحفظَماءَالوجهَماَهوَإًّلَعالمةَالّتذّللَ

واًلستكانةَفيَسبيلَرضاَالمحبوبة،َفالعاشقَيبرزَعشقهَبحالهَقبلَمقاله،َفتغدوَجوارجهَوحركاتهاََ

م بَي وناطقااَ أمينااَ اَ شاهدا العشقّيةوهيئاتهاَ حالهَ علىَ َ وداًلًّ ألفَ(4َ)نااَ يالحظَ الّشاهدَ قارئَ أّنَ كماَ َ،

اإلطالقَبعدَحرفَالّرويَالميمَ)قديما،َعظيما،َيستقيما،َجسيما(َليرسلَإشاراتَتدعمَفعلهَهذا،َ

فهيَخيرَدليلَعلىَتقديمَالعّباسَكّلَماَيمكنَفيَسبيلَمعشوقته.َولعّلَاّتخاذَحرفَالّنداءَ)أيا(َ

 
،َرسالة44ََََ،نماذج تطبيقّية ومقوالت كلّية-الّتواصل غير اللفظّي في اإلبانة والّتواصل يغمور،َسالفَشهابَالّدين،ََََينظر:َََ(1)

 مَ.2019ماجستير،َجامعةَبيرَزيت،َفلسطين،َ
 َ.244،َالّديوانََ(2)
َمَ.16ََ،2020،َمجّلةَعودَالّند،َالعددَالعناصر الّدرامّية وتشكالتها الفّنّيةينظر:َالّصغير،َأحمد،ََ(3)
 .309،َالبيان بال لسانينظر:َعّرار،َمهديَأسعد،َََ(4)
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دليلَجلّيَعلىَمعاناته َبفراقهاَمنذَزمنَبعيد،َوهذاَماَأوحىَإليهَالفعلَََالّشاعرََبياَتفيَمستهّلَأ

.َ) ،َوضعت  ،َصّبرت  ،َهجرت ك،َرأيت  َالماضيَوتكرارهَ)زرعت 
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 الفم : رابعاا

َالفمَوحركاتهَدورَاَََََََ َلهيئات َالحّبَوقّوته،َكونََََفاعالَاََاإّن َالّدالةَعلى َاإلشاراتَوالّرموز َإرسال في

َاإلنسانّية" َللّنفس َآًلت َبوصفها َالّذاتَوالعالم َبين َالوصل َفالّتقبيلَوالّتبسمَوالّضحكَ(1َ)"الحواسَصلة َ،

ًلَيمكنَكتمانَسّرهاَأوَإضمارَدًلًلتهاَالمتباينة،َوقدَلجأَابنَاألحنفَفيَالّتعبيرَعنَخلجاته ََ

قَالمتعارفَعليه،َفامتزجَنظمهَمعَاللغتْينَالمنطوقةَوالالمنطوقة،َواسترسلَفيَالّتواصلَمعَباخترا

المتلّقَي الّشعورّيَعندَ بالّذكاءَ ،ََ(2َ)نصوصهَبلغةَالجسد،َحّتىَغدتَمرتبطةَفيَتفسيرهاَوتحليلهاَ

الََالّتقبيلَو للّتعبيرَعنَ "أداةَ العاشقين،َكونهاَ للفمَعندَ الّصامتةَ الّدًلًلتَ بتعّددََََ(3)وّدَوالوًلء"أولىَ

تبرهنَعّماَفيَثناياَالجسدَالصّبَتجاهَالمعشوق،َفكانََولغةَبالَكلماتََََ؛َألّنهاأماكنهاَوعالماتها

َ}الّطويلََ{منهاَتقبيلَاليدَفيَغيابَالمحبوبة،َقالَالعّباس:ََََََََََََََََََََََََََََ

 (4)ــاِتـــــُبــــــهْ َكــَتـْبُت اسَمـَهــا ِفـي َراَحــِتي َوَلَثـْمــُتُه      ُأَقـــــّبــــُلـــــُه َطــــــوراا َوَطــوراا ُأَعـــ َ  

ًلَيخفىَعلىََََفيسعفَالبيتَالّشاعرَفيَالكشفَعنَانفعاًلتهَوأحساسيهَبتراسلَإشاريََََََََََّ

ناطره،َحيثَاختلطتَلغةَجسدهَبلغةَروحهَالهائمةَاّلتيَدفعتهَإلىَكتابةَاسمَمحبوبتهَعلىَباطنََ

،َثّمَماَلبثَأنَوضع ََ(5َ)صبابته"يده ،َذلكَحينَ"يفيضَبالعّباسَشوقه،َوتنضجَعلىَحرارةَالعشقََ

ذاتهَفيَجّوَالّصبابةَوالغرامَبلثمَكّفهَلمجّردَوجودَحروفَاسمهاَعليهَ)لثمته،َأقّبله(َحيثَإّنَفعلََ

اَأمينااَعلىَماَيكّنهَالعّباسَفيَنفسهَ. َالّتقبيلَحملَالجوىَوالّشغفَوكانَشاهدا

 
 َ.41،َاللغةَالّصامتةَفيَكتابَسيبويهالحسناوي،َرجاء،َََ(1)
 َ.15،ََلغة الجسدينظر:َكليتون،َبير،َََ(2)
 َ.5،َلغة الجسدالخوري،َفؤادَاسحق،َََ(3)
52َ،َالّديوانََ(4)
 .58،َالعّباس بن األحنفالّصباح،َمحّمدَعلّي،َََ(5)
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ويبرزَالعّباسَالعشقَالمتبادلَبينهَوبينَمحبوبتهَبتوظيفَاللثمَودًلًلته ،َفعلىَالّرغمَمنََََََََََ

اّلتيَتندفعَإلحداثَتصاعدَفيَدرجاتََََغيرَالكالمّيةمفارقتهماَإًّلَأّنهاَتبديَغرامهاَبلغةَجسدهاََ

َ                       }الوافرََ{ََََََومنَذلك:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ الحّبَبينهما،

ُســـ     ـَهــــا َوَيـــْأِتــــــي ِبـــالــــَجـــــَواِب؟ـــُغــــــُيـــــَبــــّلـ ــا َتــــَراُه     مــوَل كَ ـ َأَلـْســــَت َتـــَرى الـرَّ

َ(1) !ـُمــــُه َفـــُطــوَبـــى ِلــلـــِكــــَتـــاِب ــَفـــــَتـــْلـــثِ    َوَيـــْذَهــــُب ِبــالـــِكـــَتــاِب ِبــــَمــا ُأاَلقــــي      

ّورتَبأبهىَالهيئاتَوأحسنها،َحيثَتوّجهَالعّباسَنحوَالّسامعََََََََََََ َلوحةَشعرّيةَص  فرسمَالبيتان 

َاستفهامَم َفيَغيرها"بأداة َ"تدّلَعلىَمعنى َالحروف (َكونَهذه َنفيَ)ألست  ،َوأبياتََ(2َ)تالحمَمعَحرف

اعرَيلجأَإلىَتوصيلََي،َماَيجعلَالشَّالمتلقَََّتهدفَإلىَنشرَاًلنفعالَواإلقناعَلدىالغزلَفيَعمومهاََ

إليصاله،ََََرَالّنّصَاّلذيَيسخَََّوتحديدَالهدفَالمعتمدَفيهَعلىَالمعنىََر،فكرتهَعلىَمنطقَالّتعبي

،َوقـــدََ(3َ)ليَّقــالعََينَاًلنفعاَلــباشرَمعَتضمــالمََزَعلىَالحّسَــالمرتكََعاليَّـاًلنفََوعلىَالّتعبيرَالوجدانيَّ

أظهرتَاستطاعَالعّباسَتوصيلَذلكَبلغةَصامتةَعمادهاَاللثمَوالّتقبيل،َحيثَإّنَمحبوبةَالعّباسََ

بتقبيلهََ وبدأتَ وصبابتهَ حبيبهاَ لهفةَ حملَ اّلذيَ الكتابَ أمسكتَ عندماَ للحضور،َ وهواهاَ عشقهاَ

َ)ويذهبَبالكتابَبماَأ ًلقيَفتلثمه(َفيَحينَأّنَلسانهاَبقيَصامتاا.

ويتضامنَصوتَالباءَ)يبّلغها،َبالجواب،َيذهب،َبالكتاب،َبما،َفطوبى،َللكتاب(َمعَمرادَََََََََََ

ثّمَقلعَوضغطالّشاعرَفيَنش الّنطقَبه،َ الّشفتْينَعندَ َرَتفاصيلَهذاَالموقف،َكونهَيحدثَبشّدَ

بعَض عنَ بعضهاَ المتالصقةَ اللينةَ لألجسامَ كأّنهَنزعَ للهواء،َ معشوقةَ(4َ)عنيفَ حالَ َ إنَّ حيثَ َ،

 
 .20،َالّديوانََ(1)
 .20،َالجنى الّذاتي في حروف المعانيالمرادّي،َبدرَالّدين،َََ(2)
 .55-51،َتشريح الّنّص ينظر:َالغّذامّي،َعبدَهللا،َََ(3)
 َ.92َ،97،َفو أسباب حدوث الحر ينظر:َابنَسينا،َََ(4)
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اَعلىَعقبَمنَقّوةَالّشوقَوشّدته للّتخفيفَعنََََالورَقََبتقبيلََتتوّسلََماَجعلهاََ،العّباسَانقلبَرأسا

َمشاعرهاَ.

َلهاَََََََََ َالكلّية َاألفكارَوالّدًلًلت َالمعنىَويعّزز َيغّذي اَمهمًّا َتعّدَرافدا َالجسدّية َالحركات َإّن ،َ(1)ثّم

اَمالزمةَله،َتساندهَمتىَأراد،َفيقول:ََفاستقى َ}مجزوءَالكاملََ{ابنَاألحنفَمنَفعلَالّتقبيلَيدا

 لــِعـــــْشــــِق َمـــــْه       اَل َخـــــْيـــَر ِفـــْيــــَمــْن َلــــْيـــَس َيـــْعـــــَشــــقْ َيــــا الِئــِمـــي ِفـــــي ا   

ــا َوْهـــــوَ      ُمــــوَثــــق!  َيـــا َمــــــْن َيــــــرى ِمــــْثــــِلــــــي َفــــَتـــــى       َيــــْســـَعــــى َطـــِلـــْيـــــقا

ــا ِحـــْيــَن ُتــمِ     ـــْمــِس ُحـــْســنا  ــْشـــــِرقْ ـــــــْن ُحــــــّب َخــــــْوٍد َطــــــــــْفـــــــــَلـــــٍة       َكـالــشَّ

 (2)  َوَظـــــلَّ ُيــــــــْصـــــَعـــــــقْ َوِإذا َيـــــــُمــــــــــرُّ ِبـــــــَبـــــــــــــاِبــــــــــــَهــــــا       َلـــَثــــَم الــِجـــَدارَ    

منََََاصوتيًَّاََغيمَاَنرَتةَبها،َفهيَتوفَّخاّصَََ)يا(َلسماَتتهََأداتكرارََالّنداءََوََوَبلفيأتيَأسََََََََََ

المنادىََََنظرألبيـــاتَللفتََ،َفجاءتَفيَاالمَبهاَأخّصَــالكََاَأنَّكمََ(3َ)فــــاأللـوتَبالّصَََاللَمدَّـــخ

ألّنهاَمنوطةَبتمّوجاتََلفراقَمحبوبتهَعنه،َفالذَإلىَلغةَمجّردةَمنَالكالمََََاعرَواستكانتهبمعاناةَالشَّ

،َفعندَزيارتهَمسكنَمعشوقتهَترجمَشوقهَإليهاَبتقبيلَالجدرانَ)لثمَالجدار(َالّنفسَوتقّلباتهاَومواقفها

حسنااَحينَت شرق(ََََكونَالمكانَقدَارتبطَبمحبوبتهَواّتخذَصورةَجمالّيةَمستمّدةَمنَحسنهاَ)كالّشمس

لمدركة،َسواءََاََ"مشاركةَكّلَالحواّسَاإلدراكّية،َويتطّلبَكّلَالقيمََيستوجَبََتلكََقيمتهاََاستيعاَبََوإنَّ

َ،َوهذاَماَسارَالعّباسَعلىَمنوالهَ.(4) "أكانتَهذهَالقيمَبصرّيةَأمَلمسّيةَوغيرها

 
 .316،َالبيان بال لسانينظر:َعّرار،َمهديَأسعد،َََ(1)
ََ.190،َالّديوانََ(2)
 َ.2/231،َالكتابينظر:َسيبويه،َََ(3)
َ.17نداري،َإبراهيم،َالفضاءَالّروائّيَعندَجبراَإبراهيمَجبرا،َجَ(4)



48 
 

َبهَمنَََََََََ َلماَيّتسم َالّسامع، َالّروّيَ)القاف(َشعورااَذاَوقعَشديدَعلى َإطالقَوَّقََكماَخلقَحرف ة

َالََالحبَّ َللجسدَومقاطعةاّلذيَيعّدَعند َاطراح َللرَََّثمَََّ،لّدنيالََعاشقين َالمحبوبََوحََتحرير َنحو فيَسفرها

الّنطقَبه،ََطريقةَََوََمخرجهصفاتَصوتَالقافََووهذاَيتالءمَمعََوتجاذبهماَبعدَاًلنقطاعَوالفراق،ََ

الخيالَاّلتيَاستحوذتَعلىَالّشاعر،َوجعلتهَيفّرَهاربااََالحلقَأشبهَبرحلةََََوتَمنَأقصَىفعبورَالّصَ

َمنه؛ََ منَالكلماتَالغزلّيةَالمنطوقةَليقّبلَالحائطَاّلذيَتمّنىَأنَتكونَمحبوبتهَمتجّسدةَأمامهَبدًلا

ََ.بكنفهاََفيهَليعيشَمعهاَوينتقلَمنَخاللهاَإلىَعالمَآخرَيقيم

وتظهرَالقناةَاًلّتصالّيةَالّصامتةَالمتمّثلةَبالفمَودًلًلته َبالّتبّسمَوالّضحك،َفعلىَالّرغمَمنََََََََََ

َالّشخصَسعيدَفرح ،َإًّلَأّنَرموزهماَتجاوزتاَذلكَ(1)أّنهماَيعّدانَعالميًّاَمنَاإلشاراتَاّلتيَتبّينَأنَّ

َ}الوافرََ{الّشعورّيةَاّلتيَيعيشها،َومنَذلكَقوله:ََََوتعّددتَفيَديوانَالعّباس،َوفقااَللحالةَ

 اِك! ُعــُيـــوُن الــَعــاِئـــــداِت َتـــــــراِك ُدوِنــــي       َفـــَيـا َحــَســـِدي ِلـــَعـــْيــــَنـْي َمــــْن َيـــرَ    

 ـَكــــالِم ِإلـــــى ِســــَواكِ ُأرِيــــُدِك ِبــالـــــَكــــــالِم َفــــَأتَّــــِقـــــْيـــِهـــــْم       َفـــــَأْعــــــِمـــــــُد ِبـــالــ   

 (2)ــِكـــي ِلـــَيــْخــَفــى       َفــــِســـّنــي َضــاِحـــــك  َوالــَقــْلــُب َبـــــــــاكِ َوُأْكـِثـــُر ِفــْيـُهــُم َضـحِ    

فأوضحتَاألبياتَبلسانَالحالَالجسديَأّنَهيئةَالّضحكَ)أ كثرَفيهمَضحكي(َماَهيَإًّلَََََََََ

َ) حيلةَإلخفاءَالحّبَالكبيرَاّلذيَوقعَبهَالعّباس،َواّلذيَأفصحَعنهَبقولهَ)فسّنيَضاحكَوالقلبَباك 

يدةَلدفائنَعشقهََبينَماَيخفيهَالّشاعرَوماَيبديهَألبسهَصياغةَجَد حيثَإّنَهذاَالّتضادَوالّتناقَض

"فهوَيترّجحَبينَاليأسَوالّرجاء،َوالّسخطَوالّرضى،َوالقنوطَواألمل،َوإّنهَفيَكّلَخطرةَنفسَوخفقةَََ

األمرَاّلذيَيحّتمََويعّززَفكرةَالّتمّسكَبالمحبوبة،ََََ(3َ)قلبَينزعَإلىَالّشعرَفيفضيَإليهَبذاتَنفسه"

 
 .69،َالمرجعَاألكيدَفيَلغةَالجسدبييز،َباربارا،َََ(1)
 َ.207،206،َالّديوانََ(2)
 َ.53َ،54،َالعّباس بن األحنفالّصباح،َمحّمدَعلّي،َََ(3)
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اّلتيََََبناءَعلىَاًلنعكاساتَواإلسقاطاتَالّنفسّيةََوعشقه،حقيقّيةَللعّباسََعلىَالمتلّقيَرسمَالّصورةَاَل

وصلتَإلىَالقارئ،َفمحبوبتهَبقلبهَوإنَحاولَكتمانَهواه.َولعّلَلجوءَالعّباسَلمثلَهذاَالّتضاربَ

النفسّيةَوالفسيولوجّية" الّناحيةَ والبكاءَمترابطانَمنَ "الّضحكَ َ أنَّ ماَعّبرَعنَخلجاتََََ(1َ)نابعَمنَ

َروحهَوآهاته.

َاألفكارَبأسلوبَشََََََََ َالفردَمنَنقل َالجسمَتمّكن َلغة َتجعلهَمسيطراا،َََائقواستخدام جاذب،َألّنها

إًّلََََو،َواصطناعَالّتبّسمَوالّضحكَأثناءَتبادلَاألحاديثَماَه(2َ)حّتىَوإنَكانَالّطرفَاألضعفَحجة

المت يمّكنَ ماَ والّتحّدي،َ بالقّوةَ تّتسمَ لغةَ طّياتهاَ فيَ تحملَ جسدّيةَ "اكتشافََمصطلحاتَ منَ لّقيَ

يختبىءَتحته" أوَ يكمنَ تعبيرَوجهّيَمبتهجَظاهريًّا،َوماَ بينَ إنَأعملَفكرهَوأشغلَََ(3َ)الّتضاربَ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََ}الكاملََ{حواسهَلماَشاهده،َيقولَابنَاألحنف:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 َدْمــِعــي ُمــْســـَبـــل :       ِفـــْيـَمـا َعــَتــْبــَت َعـَلـيَّ َعـــْتــَب الــَواِجــِد؟َوَلــَقـْد َأُقـوُل َلــُه وَ    

 اِئـدِ ِإْن َكــاَن َذْنـــــب  ِجــْئــُتـــُه ِبـــَجــَهـــاَلــٍة       َفـاْغــِفــر َفـَلــْســُت ِإَلـى الّذُنــوِب ِبــَعـــ   

 (4)َبــاِردِ  َفــأَجــاَبــِنـي ُمـــَتـَبـــّســـماا اَل َيــــْرَعـــــِوي       َهــــْيَهــاَت! َتــْضـِرُب ِفـي َحـــْدِيـــدٍ    

َالمتطّلعََََََََََ َالتَََّإلىإّن َلغة َالّشاعر َيالحظَمزج َبتأصيلََخاطاألبيات َفيها،َوقيامه َاللفظّي بَغير

بالّتبّسمََ المتمّثلَ الجسدّيَ الحالَ فكانَ اإلنسانّية،َ الّدواخلَ مكنوناتَ عنَ للكشفَ الجسمّيةَ ظواهرهَ

،َحيثَإّنَإظهارَال فوّظفَالعّباسََعتبًَلَيكونَإًّلَبينَالمحّبين،ََ)فأجابنيَمتبّسماا(َتمّنعااَوتدّلالا

حيثَي ضربَالمثلََََ(5)"هيهاتَتضربَفيَحديدَبارَد"ياَخادعَالبخالءَعنَأموالهمَ...ََََالّتناصَفَي

 
 .82،َاألكيدَفيَلغةَالجسدالمرجعَبييز،َباربارا،َََ(1)
 .19،َدليلك إلى أسرار لغة الجسمينظر:َأبوَتالت،َمستور،َََ(2)
 َ.174،َة الجسدغلبير،َآلن،َََ(3)
 َ.93،92،َالّديوانََ(4)

 َ.2/386،َمجمع األمثالالميدانّي،َأبوَالفضل،ََالمدنف



50 
 

وهذاَماَأرادتهَالمحبوبةَمنَتبّسمهاَهذا،َوقدَكانَللّتبّسمََََلمنًَلَمطمعَفيه،َوًلَانتظارااَلتحّركاته ،

اّلتيَتحاولَدورََ بإخـــراجَالمحــبوبةَمنَالموقفَحيــنَوازنتَبينَمشاعرَالعتابَومشاعــرَالحّبَ

َجاهــــدةَإضمارهاَ.

"عنََََتكشفكونهاََََقصائدَالعّباسََفيوفقااَلماَسبقَيرىَالمتلّقيَأّنَاللغةَالّصامتةَقدَتبلورتَََوَََََََََ

َإشاراتَوإيماءاتَجسدّيةَترسلَرساًلتَمحّددةَفيَمواقفَوظروفَمختلفةََ َالبشرّيةَبوساطة َالّنفس مكنونات

للّسطح" وتخرجهاَ الّدفينةَ المشاعرَ لكَ والّتقّلباتَََوََ،(1َ)تظهرَ اليومّيةَ الحياةَ لمواقفَ أصولهاَ فيَ تخضعَ

َدالّنفسّية،ََ َََ،الخالَصَوحاجةَإلىَالهروبََالبَََ-خاليااَمنَالكلماتَودًلًلتها-اََحقيقيًَّاََشعورَاََلغةَالجسَدََفتوج 

ةََإلىَأهميَََّ،َوهذاَاألمرَيحيلَالقارَئالعالمَالمحسوسََماًَلَيتوّفرَفيأوَتمّنيََََعلىَالواقعَالمريرَ،ََأوَالّتمّرَد

،َوكانََ(2َ)مقدرتهَفيَفهمَحالةَالّشخصَالعاطفّية،َوفقااَلماَيقولهَالجسدَمعَمالحظةَالّظروفَاّلتيَقيلَفيها

الوجهَبماَفيهَمنَأعضاءَالحاضنَاألّولَلأليقوناتَاإلشارّيةَغيرَالكالمّيةَاّلتيَ"اشتملتَعلىَصنوفَمنََ

َ.(3َ)والغرام"فلسفةَالعشق،َوحوتَقوافلَمنَمعانيَالحّبَوأّناتَالّصبابةَ

َ

َ

َ

َ

َ

 
 َ.25م،36َ،2018َكلّيةَاللغات،َالعددَ،َمجّلةَلغة الجسد في شعر ابن الجياب الغرناطيّ عثمان،َأفراحَعلّي،َََ(1)
 .12،َالمرجع األكيد في لغة الجسدبييز،َباربارا،َينظر:َََ(2)
 .59،َلعّباس بن األحنفالّصّباح،َمحّمدَعلّي،َاََ(3)
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ا: اليد   خامسا

ترجمَملكاتَالّنفسَوطّياتها،َوتتمّردَعلىَالواقعَوتكشفَيعّدَالجسدَوإيماءاتهَلغةَتتبلورَلتَ ََََََََ

الكلمات، ي رادَََماَوراءَ اّلتيَ الّرسالةَ المنطوقة،َوتعّززَفهمَ الكلمةَ ت كملَ أدواتَمرئّيةَفاعلةَ فتبرزَ

حركاتَالجسدَودًلًلتهَفيَنقلَاألفكارَوالّتجارب،َوتعّدَاليدَإحدىَهذهَ،َمعتمدةَعلىََ(1َ)إيصالها

،َوقدََ(2َ)األدوات،َحيثَإّنهاَ"تمّثلَأبرزَعضوَفيَالّنشاطَاإليمائّيَوحركاتَاألعضاءَولغةَاإلشارة"

َاألحنفاَر َابن َالّشاعرََ تأى َيضمره َتبديَما َتعريف َبطاقة َلسانَحاله،َكونها َلتكونَمعّبرةَعن توظيفها

البعدَوالهجر"منََ الوجد ،َوي ؤّرقهَ العاشقَ بالعّباسَ "يفيضَ يقّدم(3)حّبَوشوق،َفعندماَ شخصّيتهََََ،َ

،َتنهضَعلىَأساسَمنََألنَيبحرَفيَخياًلتهَإلىَتأويالتَمتعّددةََللمتلّقيَفرصةَاََتتيَحََمغايرََبشكل

َالّتفاعلَالجسدّي،َفتزيدَمنَإدراكهَبمحاكاةَواقعَالعّباسَوخلجاتهَ.

َ}َالّطويلَ{َََََََََََََََََََََ   يقولَابنَاألحنفَموّظفااَاليدَودًلًلتها:ََََََََََََََ

 ِإذا الـَقـلُب َأْوَمى َأْن َيـِطــيـَر َصـَبـاَبةا       َضــَرْبـــُت َلــُه َصـــْدِري َوَأْلـــَزْمــــُتــُه َكـــّفـــي   

 ـَجــــْدفِ َيــُهـــمُّ َفــَلــْواَل َأنَّ َصـــْدري ِحــَجــاُبـــُه       َلــَطــاَر ِدرِاكاــــا َأو َتـــَحـــاَمـــــَل ِبـــالــ   

فّ ـُب ِبــالـــــُه       َيـــدا َقــْيــَنــٍة َهـــْوَجــاَء َتــْضــرِ َكــَأنَّ َجــَنــاَحــــْيـِه ِإذا َهــاَج َشــْوقُ      (4) ــدَّ

منَالمشاعرَواألحاسيس،َحينَاستعانََََفاّتخذَالّشاعرَمنَلغةَجسدهَطابعااَمليئااَبفيضٍَََََََََََ

بيده َوحركاتهاَلضبطَشوقهَوصبوته،َحيثَلجأَإلىَتوظيفَاًللتفاتَبالّتنّقلَمنَالفعلَالماضيَإلىََ

َإلىَكشفََََ:هاجََتحامل،ََ/طارََ:ألزمته،َيهمَََّ:يطير،َضربتَ :ََالمضارعَ)أومى َالمتلّقي َليدفع تضرب(

 
 َ.9اإليماءات:َجسمكَيتحّدث،َينظر:َََ(1)
 مَ.2010ماجستير،َجامعةَالّنجاح،َفلسطين،َ،َرسالة64َ،َلغة الجسد في القرآن الكريمربايعة،َأسامةَجميلَعبدَالغنّي،َََ(2)
 .79،َالعّباس بن األحنفالّصّباح،َمحّمدَعلّي،َََ(3)
 َ.184،َالّديوانََ(4)
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الّتقّلبَالوجدانّيَاّلذيَيعيشهَالّشاعر،َبالّنظرَإلىَحركةَكّفهَوأماراتها،َفعلىَالّرغمَمنَأّنَالقلبَ

عضوَغيرَظاهرَوًلَيمكنَلآلخرينَمعرفةَماَبه ،َإًّلَأّنَجسدَالعّباسَأفشىَسّره،َفضْربَالّصدرََ

َلهَصدري(َيوحيَلحاضرَالمشهدََ وسامعَاألبياتَالّصراعَالّنفسّيَاّلذيَيعيشهَنتيحةَفراقََ)ضربت 

محبوبته ،َفقلبهَالهائمَاّلذيَفاضَبهَالوجدَساقهَللّتعبيرَعنَشعورهَبعفوّيةَوصدقَمنَغيرَتصّنعََ

افتعال فكأّنََ(1)أوَ الّصبابةَوالّشوق،َ الّشاعرَوتوّجعهَمنَشّدةَ أنينَ المتلّقيَ أشعرَ الّضربَ ففْعلَ َ،

العّباسَيحاولَتثبيتَفؤادهَبمكانه،َقبلَأنَيندفعَإلىَالخارجَمنَقّوةَضرباته ،َثّمَأكملَابنَاألحنفََ

إلشارّيةَهذه،َوقدََبناءَالمشهدَبوضعَكّفهَعلىَصدرهَوإبقائهاَعليهَ)وألزمتهَكّفي(َلتأكيدَدًللةَلغتهَا

منَشأنهاَأنَتجعلَالمتلّقيَفيَ)أّن،َإذا(َوتكرارها،َفكانََََبأدواتَالّشرطَوالّتوكيَدالّشاعرََاستعانََ

َ.ََالعّباسَلماَأصاَبَاللهفةَوالهوَىمشهدَمؤّثرَيسودهَ

ولغةَاإلشاراتَالجسمّيةَلغةَمستمّرةَمتواصلة،ًَلَتتوقفَعنَالّتعبيرَوالف كر،َعلىَخالفََََََََََََ

للغةَالمنطوقةَاّلتيَقدَيتوّقفَاللسانَعنَتبيانها،َويدركَالمتكّلمَبأّنَرصيدهَاللغوّيَاّلذيَيمتلكهَمنََا

اَيعّوضهَعنَكثيرََ مفرداتَوعباراتًَلَيمّكنهَمنَالحركةَبحّرّية،َلذاَيجدَفيَإيماءاتَأعضائهَمتنّفسا

الّصوتّية لغتهَ بهَ تسعفهَ لمَ "(2َ)مّماَ فتظهرَ ك،َ باليدينَ اّلتيَََََتإشارااإليماءاتَ للكلماتَ مصاحبةَ

ََ،(3َ)"تمّثلها بيدَأّنَحركاتَاليدَودًلًلتهاًَلَتقتصرَعلىَالفردَنفسه،َبلَتتعّدىَفيَلغةَالعاشقينََ

فإشاراتَاليدَمنَالحركاتََََلتخترقَالحّيزَالّشخصّي،َوتسمحَلكالَالعاشقْينَاًلنصهارَمعَاآلخر،

َ.(4)ّطرفْينَوتوافقهماالمعّبرةَعنَالحّبَاّلتيَتدّلَعلىَمدىَتقّبلَال

 
 .72،َالعّباس بن األحنفينظر:َالّصباح،َمحّمدَعلّي،َََ(1)
 َ.93َ،100،َلغة الجسدينظر:َالّنورّي،َمحّمدَجواد،َََ(2)
 .144،َالجسدفن قراءة لغة غانم،َمحّمدَحسن،ََََ(3)
 َ.250،َاإلشاراتينظر:َكويلت،َبيتر،َََ(4)
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َ}َالبسيطَ  { قالَالعّباس:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 اْلَيـوَم َطاَب الَهـَوى َيـا َمْعــَشـَر الّنــاِس    َوُأْلــِبــْســـْت "َفــــوُز" ُحـــّبــي ُكـــــلَّ ِإْلــَبــاسِ     

 (1)َمــا َأْنــَس ال َأْنــَس ُيــْمــَنـاَها ُمــَعــطَّـَفةا    َعـلى َفــــؤاِدي َوُيـــْســـَراَهــــا َعــَلى َراِسـي     

فتستقطبَالمتلّقيََاّلتيَتتعّددَوتتشّعبَأغراضهاَوأهدافها،ََََّصامتةيعّدَاللمسَأحدَالقنواتَالََََََََ

َفيَضوء َالََلتضعه َيستشعرها َاّلتي َاًلنفعاًلت َالعاشقة،ََ(2)فرَدالّتعبيرَعن َالّنفس َبأعماق َيتنّبأ ،َوتجعله

َللجسم،َفتصبحَتلكَاللحظاتَمنَاّلتيَتتالحمَمعَمحبوبهاَبوّدَوحميمّية،َوتخترقَاإليقاعَالّضمنيَّ

أبهىَالمواقفَوأجملهاَ)طابَالهوى(َحيثَإّنَفوزَقدَأشعلتَنيرانَالعشقَاّلتيًَلَت نسىَفيَقلبَ

َبينهما َالقليلة َالمساحة َأظهر (َعندماَعانقتهَعناقااَمجازياا، َأنس  ،ًَل َأنس  َأعطىَشعورااََََ،العّباسَ)ما ما

اَاليمنىَعلىَصدرهَبالقربَمنَقلبهَ)ي مناهاَمعّطفةَعلىَبالّراحةَوالميلَللّتقارب،َذلكَبوضعَيده

فؤادي(َفيَدًللةَواضحةَعلىَعالقتهاَالغزلّيةَمعه،َورغبتهاَفيَالّتقّربَمنه،َأّماَوضعَاليدَاليسرىََ

األمانََ نشرَ ومحاولةَ العّباس،َ علىَ إلظهارَحنانَفوزَ فبرزتَ راسي(َ علىَ )وي سراهاَ الّرأسَ علىَ

،َفــَ"الّساعدَاأليسرَمرتبطَبالمخَاأليمن،َوعلىَنطاقَأوسعَبصورةَاألّمََوالّطمأنينةَعلىَعالقتهما

َ.(3))رمزَاألمنَالمطلق("

ا:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  }َالبسيطَ    {ويقولَأيضا

 (4)ِمـْعـَصـَمــُه      ُدرٌّ َوَســـــاِعـــــــُدُه  ِلــلـــــَوْجــــــــِه َســــــتَّــــارُ َخْود  ُتـِشْيــُر ِبـَرْخــٍص َحــــفَّ  ََََ

 
 َ.156،َالّديوانََ(1)
 َ.157َ،158،َفن قراءة لغة الجسدينظر:َغانم،َمحّمدَحسن،َََ(2)
 .24،َلغة الجسد الّنفسّيةميسنجر،َجوزيف،ََََ(3)
 َ.108،َالّديوانََ(4)
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فيكشفَالعّباسَفيَهذاَالبيتَدورَاللغةَالّصامتةَفيَإيصالَالمعانيَودًلًلتها،َفمحبوبتهََََََََََََ

َامتدادَ َأداة َ"فاليد َبيدها، َالمتمّثلة َلغةَجسدها َبتالحمهاَمع َبحرفَواحد،َذلك َالّتلّفظ َبوجودهاَدون تشي

ن،َوالّرابطةَالممّيزةَمعَالعالمََالّدماغ،َوالجزءَالوحيدَفيَالجسمَالبشرّيَاّلذيَهوَدومااَتحتَالعينيَْ

ََ(1)الخارجّي" ،َفكانَلحركتهاَإشارةًَلَكالمّيةَلينةَتنّمَعنَدًللهاَوغنجهاَ)تشيرَبرخص(،َكماَأنَّ

َللمتلّقي َتنبعث َمتعّددة َتفسيرات َالوجه َاليدَعلى َالحركةََََ؛لوضع َفهذه َدًلًلتها، ليستقطبَرموزهاَويحّدد

شفَعنَحياءَمحبوبةَالعّباسَوخجلها،َحيثَحاولتَبحركاتَ)وساعدهَللوجهَسّتار(َأسعفتَفيَالك

القوّيَ،َوقدَجاءَالّتضعيفَ)سّتار(َليظهرَالّتمّسكََ(2َ)إيمائّيةَبجسدهاَإكمالَعملّيةَاإللقاءَللمخاطَب

َبلغةَالجسدَلكثرةَدًلًلتهاَوإشاراتهاَ.الفّعالَ

َباَََََََََ َلهَمنَدور َلما َاليد، َيتجّزأَمن َالبنانَجزءااًَل َاللغةََويعّد َتبيانَصورة َفي َالمنطوقَةرز ََغير

المتمّثلةَبالجسد،َحيثَات خذتَاألناملَوسيلةَللّترحيبَوإفشاءَالّسالمَبينَالمحّبين،َاتقاءَمنَالّناسََ

وحمايةَمنَشّرَالّنّمامينَالجالسينَبينهم،َفتتحّولَالكلماتَآنذاكَإلىَإشارةَجسمانّيةَمعّبرةَتكشفََ

َخباياَالّروحَوطّياتَالّنفس.

 }الكاملََ{ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََيقولَالّشاعر:َََََََََ

 ـَتــَكــلَّـَمـــا يـــا ِللــّرَجـــاِل! ِلـــَعـــاِشـــَقــْيــِن َتــواَفـــَقــــا     َفـــَتـــَخـــاَطــَبــا ِمــْن َغــْيــِر َأْن َيـ    

 (3) ــِشــَيــا الــُوَشاَة َوَأْشــَفـــَقــا     َجـــَعـــال اإِلَشـــاَرَة بــاأَلنــــاِمــــِل ُســلَّــَمـــاَحـــتَّــى ِإذا خَ     

 

 
 .42،َلغة الحركاتباكو،َنتالي،َََ(1)
،َفصلّيةَإضاءاتَنقدّية،َتوظيف لغة الجسد وغايتها في أشعار الحّب عند بدر شاكر الّسّيابغيبّي،َعبدَاألحد،ََينظر:َََََ(2)

 َ.21م.41َ،2021َالعددَ
 َ.237،َالّديوانََ(3)
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اليد،َأظهرتَسحرااَعميقَََََََََََ البيتْينَبحركاتَمدروسةَمنَأصابعَ الّنطقَفيَهذْينَ فاكتفىَ

وأصواته الفمَ إلىَ اللجوءَ دونَ حواسهَ(1)الّتأثيرَ توظيفَ الفطنَ المجلسَ علىَحاضرَ كانَ حيثَ َ،

غرامّيةََالبنانَصّورتَالحالةَالََةجميعهاَليتمّكنَمنَالّتبّحرَفيَعمليةَاًلّتصالَهذه،َفمشاهدةَحرك

ّلما(،َوغدتَحَو اَلجااّلتيَكانَعليهاَالعّباسَومحبوبتهَ)جعالَاإلشارةَباألناملَس  إليهَمعََََأرااَمؤنسا

َآخرَي ََصّوَرإبقاءَالّشفتْينَمطبقتْينَ)َفتخاطباَمنَغيرَأنَيتكّلما(َلتكونَرّدَفعلَلمَيجداَلهَحالًّ

(َاّلذيَينزاحَعنَمسارهَالحقيقّيَإلىَللّرجال!ياََالّنداءَ)ََاستفتحَالّشاعرَالبيتْينَبأسلوَبََو جدهما.َكما

َََ،،َإذَإّنهَيخبرَالمتلّقيَبصعوبةَلقائهماَوتبادلَاألحاديثَالكالمّيةَبينهمامنعطفَدًللّيَهوَاإلنكار

حيثَاّضطراَإلىَتبادلَجوانبَالحديثَبلغةَجسديهما،َفيطلبَمنَالحاضرينَمساعدتهماَعندَاللقاءَ

َعليهماَ.وحمايتهماَمنَالعيونَالّرقيبةَ

وبهذاَرسمتَاليدَفيَشعرَالعّباسَلوحةَفنّيةَصامتة،َباحتَباألساريرَجميعها،َفكانتَلغةََََََََََ

َأمينااَحاكىَواقعَالّشاعرَالّصّب،َوقدَاشتركتَاألناملَمعَهذاَالعضوَكونهاَ"تستطيعََ ناطقةَوناقالا

َأنَتهدمَأوَأنَت عيدَالبناء" ابرَتعّبرَعنَالحّبَالكبيرَاّلذيََنفكانتَم،ََ(2َ)أنَتفعلَكّلَشيء:َتستطيع

َيخالجهَ.

َ

َ

َ

 
،َفصلّيةَإضاءاتَنقدّية،َتوظيف لغة الجسد وغايتها في أشعار الحّب عند بدر شاكر الّسّيابغيبّي،َعبدَاألحد،ََََينظر:َََ(1)

 َ.24م.41َ،2021َعددَال
 َ.40،ََلغة الجسد الّنفسّيةميسنجر،َجوزيف،َََ(2)
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 الّثاني  الفصلُ 

 هاسِد ودالالتِ جَ ضاَء الْ عْ ي أَ عترِ ما يَ 

 

 

ََََََ:  الّروائح والعطور أّوالا

 

 األلوان  ثانياا:      

 

 ل الجسم زَ ثالثاا: هَ       
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إّنَاللغةَالّصامتةَفيَعملّيةَالّتواصلَواًلّتصالَبينَاألفرادَتحملَفيَثناياهاَإيحاءاتَعّدةَََََََََََ

ودًلًلتَتّتصلَبأعضاءَالجسدَوإشاراته،َيخترقَماهيتهاَمعانيَأكثرَعمقااَمنَالّتواصلَاللفظّي،َ

قباله،َماَيمّكنَالمتلّقيَمنَاَفيَالّذاتَبن ف سَأكثرَقّوةَمنَعملّيةَإطالقَالكالمَواستمَصّورورموزَت

استشفافَبصمةَالفردَبماَيطرأَعلىَجسدهَمنَتفاصيلَوإيضاحاتَتنّمَعنَشخصّيته،َوإلىَجانبَ

رموزَالجسدَوأعضائهَيعتريَجسمَاإلنسانَصفاتَوعوارضَتنبثقَمنهاَإشاراتَتساندَلغتهَوتعّززها،ََ

الكالمَحقيقةَالمواقفَوأبعادها،َفإّنََََويكونَلهاَدورَفيَإبرازَمكنوناتَالّروحَوخلجاتها،َفإذاَأخفى

الجسدَأقدرَعلىَاستنباطَكوامنَالّذاتَاإلنسانّيةَوبواطنها،َكونهَاللغةَالوحيدةَالمشتركةَبينَالبشر،ََ

َ.(1َ)واأليسرَعلىَالفهم

ثّمَإّنَالّشعرَاّلذيًَلَينشأَفيَاإلنسانَوًلَتتحّققَأسبابَوجودهَإًّلَانطالقااَمنَالجسد،ََََََََََ

اَمتخّيالاَحضرََ َالّشعراءَولغتهمَجسدا َلتتعّددَ(2َ)بنظم َمكانةَكبيرة، َالمتلّقيَويحتلَّ َأمام ،َيتعاظمَحضوره

َال َمن َيعّد َاّلذي َللجسد، َالخارجّي َللمظهر َاللغةَوفقاا َالمعلوماتّية،َوت مار سَهذه َالّتناقالت ََكيفّياَتمفاهيم

َاًلنطباعََ َلآلخرين َتعطي َالمواقف؛َألّنها َبعض َفي َتكونَمفصلّية َتكاد َأفكار َتدورَحولها َاّلتي المحّيرة

َ،َومنَالمظاهرَاّلتيَتعتريَالجسدَكماَوردتَعندَالعّباسَبنَاألحنف:(3َ)األّولَعنَالفردَوأفكاره

 :  الّروائح والعطورأّوالا

ورَاستنشاقها،َفهيَ"رسالةََخاللهاَتشكيالتَوتفاعالتَفَ تعّدَالّروائحَوالعطورَلغةَي نسجَمنَََََََََََ

تحملَدًلًلتَمتباينة،ًَلَي كتمَسّرها؛َلطبيعتهاَالّتلقائّيةَفيَاًلنتشارَوالجريان.َفإذاَكانَاللسانَكتومااََ

 
 َ.7،َلغة الجسد في أشعار الّصعاليكنظر:َقادرة،َغيثاء،َيَََ(1)
 .105م،40ََ،2012ََ،َحولّياتَآدابَعينَشمس،َالمجّلد:ََالجسد المرئّي والجسد المتخّيل في الّشعرينظر:َمقابلة،َجمال،ََ(2ََ)
 .252،َلغة الّصمتخدرج،َزهرةَوهيب،َينظر:َََ(3)



58 
 

وًلَسّيماَإنَكانتَفيَلغةَالعّشاق،َفحينَتفوحَمنَالمحبوبَت ترجمََََ(1)أحياناا،َفالّرائحةَنمومةَدوماا"

فّيةَالجسد،َوتمّكنَالمتلّقيَمنَاستنباطَالّطقوسَالجسمّيةَللفردَورموزها،َوتدعوهَإلىَاإلحساسََجغرا

بقربَالحبيب،َكونَعبيرَالجسدَلغةَتستنطقَفؤادَالّصّب،َوتثيرَحواسه،َوترّدَالّروحَفيهَفت حييَذاتهََ

اَذلك:َََََََََََ  }البسيطََ{َََََالمتشّوقةَبعدَطولَعذابهاَومأساتها،َفيقولَالعّباسَمؤّكدا

 (2)َهـاَجــْت ِلَي الــّرِيــُح ِمـْنـَهـا َنـْفَح َراِئحٍة     َأْحَيْت ِعَظامي َوَهاَجْت ُطوَل َتــْذَكـــاِري    َ

بقّوةَ         يوحيَ كونهَ مّرتْين،َ وتكرارهَ )هاجت(َ الماضيَ الفعلَ بتوظيفَ بيتهَ الّشاعرَ استهّلَ

الّروحَوثبوتَالحّبَوالجوىَفيَالفؤاد،َحيثَإّنَابنَاألحنفَيستذكرَمحبوبتهََاًلنفعالَوإثارةَأساريرََ

ويتوّسلَبالّريحَالقادمةَمنَبلدهاَليشعرَبقربهاَومالصقتهاَله،َفتلكَالّنسماتَتحملَمعهاَنفحاتَمنََ

عطرَالمحبوبةَوطيبهاَ)نفحَرائحة(َلتتالحمَمعَشوقَالّشاعرَوحنينهَالّدائمَ)طولَتذكاري(َوتالمسَ

دهَالهزيلَوت عيدَالحياةَفيهَ)أحيتَعظامي(َوفيَذلكَدًللةَواضحةَعلىَسّرَرائحةَالجسدَوأثرهََجس

علىَالمتلّقي،َماَجعلَالّشاعرَيعيشَحالةَمنَاضطرابَنفسّيَنتيجةَاستنشاقهَهواءاَآتيااَمنَناحيةََ

َمعشوقته،َوهذاَماَأبرزهَالتفاتَالّضمائرَماَبينَمتكّلمَ)أنا(َوغائبَ)هي(َ.

َالّرائحةَوانَََََََََ َمستوى َالمزروعاتَََتشاَروعلى َالعّباسَعبير َاختار َكّله، َالجسد َأعضاء أثرهاَعلى

،َلذاََ(3)واألشجارَ"فالّنباتَيعنيَالوطن،َوالمحبوبة،َوالحّب،َوالفراق،َواأللم،َوالحنين،َومرارةَالحرب"

َمباشرااَمعَالّشاعرَالعربّيَوخاّصةَالغزلّي،َحيثَرَ  بطَمتعّلقاتهاَبحّبهَوشوقه،َوتوّسلَاّتصلتَاّتصاًلا

برائحتهاَفيَالولوجَإلىَخباياَالّنفس،َفكانتَشيفرةَبينَالعاشقَوالمعشوق،َومحّركااَللمشاعرَحّتىََ

 
 َ.123َ،124،َاللغة والحواسكّشاش،َمحّمد،َََ(1)
ََ.105َ،الّديوانََ(2)
،َمجّلةَجامعةَاألقصىََألفاظ الّطبيعة في جمهرة أشعار العرب )دراسة أسلوبّية(أبوَعلّي،َنبيلَخالد،َسعدَعودةَعدوان،َََََ(3)

 َ.73م،2َ،2018َ،َالعدد22ََللعلومَاإلنسانّية،َالمجّلدَ
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فيَالفراقَواًلنقطاع،َوقدَأ لصقَالعّباسَشجرةَالّتّفاحَبعالقتهَمعَمحبوبته،َفشرعَبدمجَرائحةَهذهَ

 }الّطويلَ{ َََََََََََََََََََََََالّثمرةَبشذاها،َفقال:ََََََََََََََََ

ـــاِح َلــَمــا َشـــَمــْمــــُتـُه     َوِبالـّراِح َلـمَ      ــرْ ـــَأوُجـ ــْت لَ ــاَبــــا َقـــَذَكـــْرُتـــِك بـــالـتُّـــفَّ  ِب َه الـشَّ

ـا ِمـْن ُمـقَ  ــَذكَّــــْرُت بــالــتُّــــّفـاِح ِمـــْنـكِ تَ      ـــــا     َوَبالّراِح َطـْعـما  (1)ــْذِب ـــعَ لـلـِك اـبَّ ـــَسـَواِلـــفا

م ه َدونَغيره"ََََََََ ماَيؤّديَإلىَإثارةَالحضورََََ(2َ)أظهرَالّشاعرَأّنَكّلَإنسانَ"يعرفَبرائحةَتس 

وتحريكَعواطفهمَإثرَانتشارَالّروائحَمنَاألجساد،َلذاَأّكدَالعّباسَدورَعطرَمحبوبته َفجاءَباألفعالََ

اَعلىَدوامَالّرائحةَواستمرارّيةَانتشارها،َوجعلهاَكّلهاَ )ذكرتك،َشممته،َقابلت،َتذّكرت(َلتكونَشاهدا

صّبَعاشقَدائمَاإلخالصَوالوفاء،َفعلىَالّرغمَمنَانقطاعََماضّيةَتوحيَبثباتَفاعلّيتهاَعليه،َفهوََ

الوصلَبينهَوبينَخليلتهَإًّلَأّنهَدائمَاستذكارَذاكَالعبيرَالّزكّيَاّلذيَجّسدَكلفهَوعشقهَوإخالصهََ

األبدّي،َماَجعلهَيرسمَلوحةَشعريةَعمادهاَثنائّيةَالّشّمَوالّتذوقَالمتمّثلةَبالّتّفاحَوالّراح،َإلثارةَأكبرََ

منَالحواس،َفتفّننَابنَاألحنفَبذكرَثمرةَالّتّفاحَإلىَجانبَرائحتهاَالفّواحة،َفقرنَبينهاَوبينََََقدر

وقعَفّعالَعلىَََيمحبوبتهَوأصبحتَوإّياهاَمترادفتْين،َلماَتحملَكّلَواحدةَمنهماَمنَعبقَطّيبََذ

ا حالَ عنَ للكشفَ الفنّيَ والّذوقَ الخصب،َ الخيالَ إعمالَ إلىَ المتلّقيَ يدعوَ فورََالّنفس،َ لّشاعرَ

َ.استنشاقه َرائحةَالّتّفاح،َحيثَي ؤسرَوي ستولىَعلىَفكرهَوجسدهَ)ذكرتكَبالّتّفاحَلماَشممته(

َلقاءهاَََوَََََََ َالخواليَمعهاَوتمّنيه َاألّيام َإلىَتذّكر َبرائحةَجسدَمعشوقته َالّشبيهة َالّرائحة تدعوهَتلك

َالّشاعرَحّتى َلبث َثّمَما َبالّتّفاحَمنكَسوالفاا(، َفبمجّردَََ)تذّكرت َالمحبوبةَوسطوتهَعليه، أّكدَدورَعطر

َراقترابهَمنَالّراحَومجالسَشربهَيشتّمَنفحاته ،َفي ثارَوي ستحضرَجمالَخليلتهَاّلذيَيبعثَالّسرَو

 
 َ.44،َلّديوانََ(1)
 َ.122َ،123،َاللغة والحواسكّشاش،َمحّمد،َََ(2)
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َالّتذّوقَََ َالّشاعرَدور َيبرز َالّشرب(.َثّم َأوجه َلماَقابلت واإلشراقَويحتّلَمنزلةَنفيسةَفيَقلبهَ)وبالّراح

َالّشّمََ َالعذب(َالمتالحمَمع َ)وبالّراحَطعمااَمنَمقّبلك َالمحبوبة َبريق َالمستطاب َالخمر َنكهة حينَصّور

َرَبعذوبتهَولّذةَمذاقه.اّلذيَي سحَ 

وقدَي حيلَللمتلّقيَتكرارَالّصوتْينَاأللفَوالحاءَمتالصقْينَأربعَمّراتَفيَالبيتْينَ)الّتّفاح،َََََََََََ

وبلورةَشعورهَإزاءَاشتمامَرائحةَت حاكيَرائحةَمحبوبته،ََالّراح(َإلىَمالمحَالّتكوينَالّنفسّيَللّشاعر،ََ

اَبصوتَالحاءَالمهموسَاّلذيََ فالمّدَيوحيَبإطالةَالمشهدَوحّبَتكرارهَواستمرارّيتهَفيَحياته،َمغموسا

َأعطىَتناغمااَصوتيًّاَمحّببااَللقارئ.

يثَ"يعّبرَبالّرائحةَكتعبيرهََويستندَاإلنسانَإلىَدًللةَالّرائحةَاّلتيَيتواصلَبهاَبينَالبشر،ََحَََََََََ

بالكالم.َوالّدارسَالمتتّبعَلحركةَسلوكَالّناس،َيجدَأّنَحاسةَالّشّمَكانتَأداةَيستندَاإلفصاحَإليها،َ

َبها" َالمنتشرةَمنه َالّشعراءََ(1َ)ويعرف َفحاكى َاًلّتجاه، َفيَوصفَجمالَمحبوبته َهذا َالعّباس َاّتخذ ،َوقد

َ}َالخفيفَ{الغزلّيينَحينَقال:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 ــــاِرَع ِطـــِيـــبـــــاَوَجـــَد الَنـاُس َساِطَع الِمْسـِك ِمن ِدْجـــ     ـــــــــَلــــَة َقــْد َأْوَسـَع الَمــشَ     

 (2) ِريـــَبــــاَفـــُهـــــُم َيـــْعــــــَجـــُبــوَن ِمــْنــَهـــا َوال َيــــْد     ُروَن َأْن َقـــْد َحــَلـْلـــــِت ِمــْنَها َقـــ    

رَيحّثَالمتلّقيَعلىَتصّورَمحبوبةََطَ الّشاعرَفيَالّنّصَجوًّاَمليئااَبعبيرَزكّيَعَ ََفيثير         

َلبيانََ َالّشّم َالقارئَبحاسة َالّتقليدّية،َفيتوّسد َالكالمّية َاللغة العّباسَوصفاتهاَبإشاراتَجسدّيةَتنوبَعن

ََت محى،َماَجعلَتوظيَفاستحقاقَتلكَالمرأةََالجمالَاألّخاذَوالعبيرَالفّواح،َفرائحتهاَعالمةَثابتةًََل

 
 َ.122،َاللغة والحواسكّشاش،َمحّمد،َََ(1)
 َ.47َ،48،َالّديوانََ(2)
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(َضرورةَغزلّيةَتبّينَالتصاقَاألريجَالّطّيبَبجسدَالمحبوبةَََ األفعالَالماضيةَ)وجد،َأوسع،َحللت 

التصاقااَتامًّاَثابتاا،َتنقلبَفيهاَإيحاءاتهَمنَكونهَمجّردَرائحةَعابرةَإلىَلغةَصامتةَتمّكنَالمتلّقيََ

رَدجلةَوإشباعَالمنطقةَبهَ)ساطعَالمسكَمنَمنَاًلستدًللَعليهاَبها،َفانتشارَالمسكَحولَنه

الماّرةَتلكَ لعبورهاَومكوثهاَهناك،َواستمرارّيةَدوامَاشتمامَ إًّلَ المشارعَطيباا(َماَهوَ دجلة،َأوسعَ

َدّلَعلىَذلكَمنَبروزَالفعلْينَالمضارعْينَ)يعجبون،ًَلَيدرون(َ.الّرائحة،َحيثَاستَ 

،َقدَحللت(َفأشاعَقدرةَلغوّيةَفيَتحقيقَدورَلغةَالجسدَأّماَتكرارَحرفَالّتوكيدَقدَ)قدَأوسعََََََََ

المتمّثلةَبرائحةَالمحبوبةَعلىَم نَحولها،َماَزّودَالقارئَانشطارااَبينَجمالّياتَصوتَالماءَحولََ

َالّنهرَورائحةَالمسكَالعطرةَ.

،َماَجعلهَيتفّننََ(1َ)َ"ويعّدَالعّباسَشاعرااَ"ع ذرّيَالمقاصد؛َحضرّيَالفكرَوالخيالَوالبيانََََََََََ

فيَالكشفَعنَعشقهَومزجهَبجسدَمحبوبته َوماَيعتريهَمنَجمالَوجاذبّية،َمتمّثلَبشذاهاَالّطّيبََ

َ}البسيطََ{ََََََََََََالمستمّدَمنَالورودَورموزها،َفيقول:ََََََََََََََََََََََََََََََََ

ــْفـِس ِبــالّرْيـَحـاِن ِإْيــــَنـــاُس َأْصــَبــْحــُت َأذُكــــُر ِبـالـّرْيـَحـــاِن َراِئــحَ ََََ  ـــةا     ِمــْنـَهـا َفــِلــلنَّ

 (2) َوَأْمـَنُح اْلَيـاَسـِمـيَن الُبغـَض ِمْن َحـَذِري    َعَلْيِك ِإذ ِقـْيَل ِلي َشُطـُر اْسِمِه الَياُس!    

)الّريحان،َالياسمين،َاآلس(َفـــَ"الّزهر:َن ْورََالحظَالّدارسَتوظيفَثالثةَأنواعَمنَالّزهورََفيَََََََََ

،َولهاَقيمةَتعبيرّيةَبينَاألفرادَفيَعملّيةَالّتواصلَواًلّتصالَفيماَبينهم،َحيثَإّنهاَتحتّلََ(3َ)كّلَنبات"

َوأسـطَرََ،ظةفَْمكانـةَبـارزةَفيَمـعرفـةَخلجـاتَالّنفسَوطــّياتها،َوتأثيـــرهاَعلىَالمحيطَ،َفتعــّدَأحرفَلَ 

 
 .43،َالقريبَالرجعالجبر،َخالدَعبدَالرؤوف،َََ(1)
 َ.161َ،162،َالّديوانََ(2)
 ،َمادةَ)َهَزَر(َ.العينالفراهيدّي،َالخليلَبنَأحمد،َََ(3)
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تنطقَبلسانَحالهاَوتعّبرَبهيئتها،َوتحّولَالعطرَإلىَلفظَفيَعبارة،َأوَجملةَفيَفقرة،َتحكيََََالمكَ

،َينّمَعنَ"صنوفَمنَفلسفةَالعشق،َ...َوقوافلَمنََ(1)الخفاياَوتكشفَالّنواياَبأسلوبًَلفتَجاذَب

َالّصبابةَوالغرام" َالحّب،َوأّنات َالبيتْين(2)معاني َفي َالحبيب َتصوير َيتجّلى َإذ َالمستمّدةََََ، َالجسد برائحة

منَالورودَومدىَقّوةَتأثيرهاَعلىَالعّباس،َفخليلتهَاّلتيَاستولتَعلىَفؤادهَت سدلَمحاسنهاَعليه،ََ

وتمّدهَبالبهجةَوالّسرورَوالّطمأنينة،َماَدعاهَإلىَإقصاءَدًلًلتَالّريحانَعليهاَ)أذكرَبالّريحانَرائحةََ

وًلَسّيماَأّنهَرمزَللهناءَوطردَََ  ،((3) )  "فَرَوحٌ  وَرَحيانٌ" عالى:ََمنها(َكالّرحمةَوالموّدةَكماَجاءَفيَقولهَت

َالّزكّيةََََ(4)الوحشة َالّساحرة،َورائحته َالّطبيعة َيعكس َاّلذي َاألخضر َلونه َإثر َإيناس(، َبالّريحان )فاللّنفس

اّلتيَتبعثَفيَالّنفسَالّراحةَوالّسكينة.َثّمَإّنَتعانقَالّريحانَمعَخليلةَالعّباسَماَهوَإًّلَعالمةََ

َة.لهاَماَجعلهاَتعيشَحياةَهانئةَمريَحَةالّترف،َفصنوفَالّدًللَكّلهاَمتاح

ل هَالّشاعرَبمعشوقتهَالبعيدة،َانتقىَمنَأنواعَالوردَماَيمّكنهَمنَإبداءَرأيه َكماَََََََََ ومنَشّدةَو 

يحلوَله،َفعلىَالّرغمَمنَجمالَزهرَالياسمينَورائحتهَالفّواحةَإًّلَأّنهَيضمرَالّسخطَوالمقتَت جاههََ

َ)الياس( َأوّله َكون َالبغض(؛ َالياسمين َ)وأمنح َاًلبتعادَعنه َأوراقهاَخضراءَوزهرتهاََويتوّسل ،َوهيَوردة

بيضاءَورائحتهاَشذّية،َبيدَأّنهاَترمزَإلىَ"قّلةَالحّبَوسرعةَالجفوة.َولطالماَرمزَاآلسَإلىَخّلةَ

،َماَجعلَالّشاعرَيكّررََ(5)الوفاء،َحيثَتوضعَعلىَالقبورَإشارةَإلىَانقطاعَأوقاتَالحّبَوالهناء"

َالقلقةَعلىَهواَه َبنفسه َليوحي َالّسين َبصورةًَلَفََ.صوت َاألسماء َتكرار َالّدارس َالّصياغَةتويالحظ َفي َة

 
 َ.172َ،190،َاللغة والحواسينظر:َكّشاش،َمحّمد،َََ(1)
 .59،َالعّباس بن األحنفالّصّباح،َمحّمدَعلّي،َََ(2)
 .89،َالواقعةََ(3)
 .2/288،َالّنهايةينظر:َابنَأثير،َََ(4)
 .172،َاللغة والحواسينظر:َكّشاش،َمحّمد،َََ(5)
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توظيفََ المتتّبعَ يالحظَ كماَ وإخالصه،َ حّبهَ ثابتَفيَ فالعّباسَ الّثبوت،َ علىَ تدّلَ كونهاَ الّشعرّيةَ

َبصفيرََ َيمتاز َاّلذي َالّسين َإلىَجانب َأمنح،َحذري( َالّريحان،َرائحة، َ)أصبحت، َالمجهور َالحاء صوت

َا َإيناس، َقوّيْينَعلىََعاٍلَ)الّنفس، َليكوناَشاهدْين َالياس( َاسمه، َبنقلَخلجاتََلياسمين، َالكبيرةَ الّرغبة

َنفسهَالقلقةَعلىَهواه.ََصّورالّشاعرَعندَاستنشاقهَرائحةَكرائحةَالمحبوبةَالعطرة،َثّمَت

وقدَتعانقَالّطيبَفيَديوانَالّشاعرَمعَكمالياتَجسدّيةَيرتديهاَاإلنسانَفتعتريَجسده،َََََََََََ

َفتغََوتغّير َالّنفسّيةَواًلجتماعّية،َومدىَذكائهَََدمظهره، َت صّورَحالته َالفردَومكنوناته، وَمفتاحَشخصّية

دًلًلتَ إلىَ ت شيرَ إّنهاَ حيثَ وأشكالها،َ بأنواعهاَ المالبسَ وارتداءَ كالزينةَ المكتسب،َ أوَ الفطرّيَ

اته،َ"فالمظهرًَلَينفّكََوإيحاءاتَشّتىَإذاَماَتّمَاستنباطَأسرارها؛َألّنهاَامتدادَألعضاءَالجسدَوعالم

 }الخفيفََ{،ًَلَسّيماَباقترانهَمعَالّروائحَالعطرةَالّزكّية،َيقولَالعّباس:ََََََ(1َ)عنَلغةَالجسد"

 ــــــــــٍم َأو ِوَشــــــــاِح؟أو َخــــــاتَ  (2)َفـــوُز َمــاَذا َعــَلــْيــِك أْن ُتـــؤِنـــْســِيــِنــي     ِبـــِحــَقــــــاِب   

ـــــاحِ ــــســـرِ ـ     ــــَحــِك ِرْيـــُح الــنَّ ـإْن َدَخـــْلـُت اْلــُبـْســَتــاَن َأذَكـــَرِنـــي ِرْيــ    (3)يـــــِن والـــتُّــــفَّ

نّوعتَاللغةَالّصامتةَفيَالبيتْين،َوكانَلهاَحضورَقوّيَفيهما،َحيثَلجأَالّشاعرَإلىََفت        

تبيانهاَمنَخاللَالجمعَبينَسمتْينَأ ّلفَبينهما،َالّسمةَاألولىَعطرَالمحبوبةَالمستمّدَمنَالّنسرين،ََ

موّدةَواأللفةَبينَاألفراد؛َلعبيرهاَالّطّيبَالجاذبَالمتعانقَمعَثمرةََوهيَزهرةَت حّركَالمشاعرَوتنشرَال

الّتّفاحَ)ريحَالّنسرينَوالّتّفاح(َإثرَتقاربَرائحتهماَوتغّيرَمنزلتهماَمنَمنزلةَمادّيةَجمالّيةَإلىَقيمةََ

َإليهاَوتدّلَعليهَا َترمز َاّلتي َبهئيتهاَورائحتها َالحبيبة َتخّيلَصورة َإلى َتدعو َاستطاَع(4َ)سيميائّية َ،َحيث

 
 .101،َلغة الجسد والّتأثيرالمسيهيج،َخالدَمحّمد،َََ(1)
قب(.لسان العربالحقاب:َماَتشّدهَالمرأةَعلىَوسطهاَلتعّلقَبهَالحلّيَونحوه،َينظر:َابنَمنظور،َََ(2)  ،َماّدةَ)ح 
 َ.73،َالديوانََ(3)
 .186،َاللغة والحواسينظر:َكّشاّش،َمحّمد،َََ(4)
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العبيرَالّزكّيَللمحبوبةَأنَيخّطَسطـــورااَمنَالجمالَوالّرّقــةَفيَقــلبَالعاشــقَالّصب،َماَجعلهَيحفــظَََ

الّرائـحةَفيَفكرهَوخـــياله،َليستطيعَاستحضارَذاكَالعطرَفيَأوقاتَالوداعَوالفراقَ)أذكرنيَريحك(َ

(.َأّماَالّسمةَالّثانيةَاّلتيَأوردهاََََإليهََفيستأنسَبهاَويسامرها،َوهذاَماَرمز الفعلَالماضيَ)دخلت 

َالمعلوماتَعلىَ َاّلذيَيستقبل َ"الّنمط َالبصرّي،َوهو َالّنمط َتحتَماَيسّمى َالجسد َلغة العّباسَفتقعَفي

بدّقةَالمالحظة" الّطّيبََ(1)هيئةَصورَيلتقطهاَبالبصرَ...َويمتازَ تأثيرَاألريجَ الّشاعرَ ،َلذاَدمجَ

قاب،َالوشاح(،َفالّدارسَلكالَالمصطلحْينَيالحظََبمتعّلقاتَأخ رىَترتديهاَالّنساءَفوقَأجسادهّنَ)الح 

تركيزَالّشاعرَعلىَجسدَمحبوبتهَكّلهَبماَفيهَقطعَالقماش،َفالوشاحَيلتّفَعلىَعاتقهاَوكشحْيها،ََ

خرين،َفبرزََوالحقابَي طّوقَخصرها،َوفيَذلكَدًللةَجلّيةَعلىَأهمّيةَالّثيابَوتأثيرهاَالفّعالَعلىَاآل

الفعلَالمضارعَ)تؤنسيني(َليشيرَإلىَرغبةَالّشاعرَالعارمةَوأمنيتهَاألبدّيةَفيَالحصولَعلىَبعضََ

َ ثيابَمحبوبته،َثّمَيستطردَويوّظفَحلّيَخليلتهَفوزَفيذكرَ)الخات م(َاّلذيَي حيطَبنانها،َويرسلَجماًلا

ََ.هيأسَر

ّلتيَت حاكيَسيكولوجّيةَالفرد،َحينَتمزحَأعضاءََثّمَيتطّلعَالعّباسَإلىَإيحاءاتَلغةَالجسدَاََََََََ

الجسمَمعَمستلزماتَالجمالَواإلثارةَكالّروائحَوالمالبسَوالّزينة،َوماَتبوحَبهَمنَخفاياَتظهرَللبشرََ

 }البسيطََ{َكاّفة،َفيقول:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 (2)َفـَكــيـَف َأْصـَنـُع ِبالـواِشــْيـَن، ال َسـِلـُموا      َواْلـَحـْلُي َوالَطـِيــُب َيـْأِتــْيــُهـم ِبــأْســَراِري   

ولجَالعّباسَفيَالبيتَالّشعرّيَسيمياءَالمظهرَورموزه،َفالّشكلَهوَاًلنطباعَاألّولَاّلذيَفيََََََََ

َوّجـــهاتهـا،َحــيثَيـمكــنَقراءةَدًلًلتــهَبمــدىَالقــدرةَعلىَاًلستــنبــاطي ـؤخــذَعــنَالـمرءَوشخصيــّتهَوت

 
 .124،َلغة الجسد والّتأثيرالمسيهيج،َخالدَمحّمد،َََ(1)
ََ.154،َالّديوانََ(2)
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،َفهناكَسماتَ"يجودَبهاَالمرءَببذلَكّلَماَيقدرَعليهَ...َ(1َ)الّصحيحَوفهمَالّسياقَالعاّمَللمواقفَ

ّنَ ،َفغذتَهذهََ(2َ)تفّتى"لي بديَمحاسنهَوي رّغبَفيَنفسهَ...َفكمَمنَت ف لَتزّين،َوفقيرَتجّمل،َوذيَس 

الّصفاتَعالماتَللمحّبينَالعاشقينَكالعّباس،َفحينماَيكونَعلىَموعدَمعَمحبوبته،َيرتديَأجملَ

الّثيابَالمزخرفةَويتعّطرَبأطيبَالّروائح،َكيَيتقّربَمنهاَويجذبهاَت جاهه،َبيدَأّنَالمشهدًَلَيكتملَ

َله،َفيحاولَجا َأعينهم َلوجودَالواشينَومتابعة اَتضليلهمَبالّطرقَواألساليبَكّلها،َفماَيلبثَكماَيريد؛ دًّ

)والحليَوالّطيبَيأتيهمََََتوّجههحّتىَتقفَلغةَجسدهَفيَوجهه،َوتحولَبينهَوبينَكتمَالهوىَوإخفاءََ

بأسراري(،َوقدَلعبَأسلوبَاًلستفهمامَ)فكيفَأصنع(َدورااَفيَتبيانَاضطرابَالّشاعرَوتوّتره،َحيثَََ

َالّرويَ)أسراري(َ َحرف  دفعهَإلىَاًلنفعالَوإلصاقَجملةَالّدعاءَ)ًلَسلموا(َمعَاألبيات،َوقدَساند 

َالّراءَمنَقّوةَوتكرارَأثناءَالّنطقَتتواءمَوحالهَ.الّشاعرَفيَإظهارَتلّبكه َواختالجه،َلماَيحملهَصوتََ

الجسد،ََََََََََ إيحاءاتهماَفيَ وأفرغَ الّروح،َ معَ وسيميولوجّيتهاَ الّطبيعةَ شذاَ العّباسَ وهكذاَقرنَ

فخ لقتَلغةَصامتةَتصّورَثناياَمهجةَالّشاعرَومكنوناته،َوتبّثَللمتلّقيَقدرتهاَعلىَإداركَالمضمرَ

سيَّ ًلَ الّظاهر،َ علىََوتأكيدَ تكتبَ الحدثانَ وتغّيرَ الّزمنَ "صروفَ إّنَ حيثَ المحّبين،َ لغةَ فيَ ماَ

َ،َيستدعيَوجودَلغةَتسعفَأحاسيسهم،َدونَمكابدةَعناءَتنضيدَالكلماتَ.(3َ)العاشقّينَفراقااَومراراا"

َ

َ

َ

 
 َ.105َ،107،َلغة الجسد والّتأثيرالمسيهيج،َخالدَمحّمد،َينظر:َََ(1)
 َ.56،َطوق الحمامةابنَحزم،َََ(2)
 .57،َالعّباس بن األحنفلّصّباح،َمحّمدَعلّي،َا(3َ)
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 األلوان: ثانياا 

سيكولوجياَاللونََتعّدَاأللوانَمنَالجوانبَالمهّمةَفيَعمليةَاًلّتصالَبينَاألفراد،َفمنَخاللَََََََََ

َالّتأثيرََ َبنفسهَوروحه ،َويتمّكنَمن َاإلنسان َالكلماتَوصّفَََفييسمو َتوظيف َيفوق َقويًّا َتأثيارا اآلخرين

احةَوالّسكينة،َأوَباًلضطرابَوالقلق،َنَالواحدَقدرةَفيَأنَي شعرَالحاضرَبالرَّالعبارات،َحيثَإّنَلّلوَْ

والّرغبةَفيَاًلبتعاد،َوالّشاعرَ"كالّرّسامَالبارعَاّلذيَوقدَيأتيَليوحيَبالّدفءَوالحّبَأوَليبّينَالكرهََ

اََ يعرفَأنَيضيفَاألصباغَبعضهاَبالبعضَاآلخرَفيناسبَاللونَاّلذيَيبعثَفيَالعينَقّوةَوانشراحا

َ،َفتغدوَقصائدهَلوحةَفنّيةَفائقةَالجمالَوالبهاء،َيهيمَبهاَالمتلّقي.(1َ)وفيَالخاطرَاطمئناناا"

َي عطيََلعّلَََوََََََََ َلهَدًللتهَوعالماته،َكونه َمهمًّا َيعّدَعامالا َلونَوشكل َيرافقَهيئتهَمن عرَوما الشَّ

الّتغيراتَالكبيرةَفيَمظهرَالّشعرَإلىَََعت رجَ وقدََللوجهَمالمحهَالخاّصةَاّلتيَيّتسمَبهاَاألشخاص،ََ

َالّذهنّيةَوالّنفسّية َأهّمََََ.(2)لألفراَدََالحالة َارتباطااَوثيقااََوالمرأةَوالوقوعَبحّبهاَعّدَمن َارتبطت َاّلتي العوامل

َالشَّــــبالحال َالحّبَوالعاطــعورّيةَوالحاجـة َإلى َفاستحــة َالّشعرَولــفة، َالعاطفّيةََََونهـَوذ َالعّبــاس علىَعالقة

غيرَ إلىَ مباشرةَ منَ وتحويلهاَ لتشفيرهاَ المعانيَ بنقلَ يختلفَ رمزّي،َ بإيحاءَ إيصالهاَ أرادَ اّلتيَ

َ}الّسريعََ{َََََََََََََ َََصورةَالّشيبَبقوله:َمهسَْيَديوانَالّشاعرَرَ ،َومنَذلكَف(3َ)مباشرة

 (4)َشــيَّــَب َرْأِسـي َقــْبـَل ِحــْيــِن اْلـَمــــشــْيـــبْ      ـُلــوبْ ــــَن ِلـــَقـــْرِح الـــقُ ـــَأ الـَبـــيْ ـَمـا َأْنـــَكـ     

 
 َ.178،َشعرَالقّصةَوالوصفَفيَلبنانسابا،َعيسى،َََ(1)
،َرسالة32ََ،ََنماذج تطبيقّية ومقوالت كلّية-الّتواصل غير اللفظّي في اإلبانة والّتواصل ينظر:َيغمور،َسالفَشهابَالّدين،َََََ(2)

 مَ.2019ماجستير،َجامعةَبيرويت،َفلسطين،َ
 .91،َالّرمزّية والّتأويلينظر:َتودوروف،َتزفيتان،َ(3َ)
 .18،َالّديوان(4َ)
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يدعوََفيَ ََ        ماَ واألسى،َ بالحزنَ المليئةَ ودواخلهَ الّنفسّية،َ الّشاعرَ حالةَ الّشعرّيَ البيتَ صّورَ

القافََالمتلّقيَإلىَاستقصاءَمثيرَلالهتمامَفيماَيخّصَأثرَالفراقَعلىَذاتَالّشاعر،َفقّوةَصوتََ

وشّدتهَ)قرحَالقلوب(َكانَخيرَشاهدَعلىَالحالةَالبائسةَاّلتيَعاشهاَالّشاعرَواستولتَعلىَحياته ،ََ

َوهوَفيََ حيثَسّطرَالحزنَتفاصيلَعيشه،َوألّمَانقطاعَالوصلَبقلبه َحّتىَتمّلكَالّشيبَرأسهَكامالا

منَمعَمرادَالّشاعرََالمشيب(َليتضا،ََ)شّيَبََفيَجناسَاًلشتقاقََعنفوانَشبابه،َفجاءَصوتَالّشين

الّشعرَاألبيضَفيَرأسه،َماَحّولهَمنَإنسانَقّويَإلىَآخرَضعيفَقليلََ ويصّورَسرعةَانتشارَ

الحيلة،َماَجعلَلونَشعرهَيسّدَمسّدَالكالم،َحيثَإّنَاألسودَرمزَالقّوةَوالّصالبة،َواألبيضَرمزَ

َالّضعفَوالعجزَوالخضوع.

ا:َََََََََََََََََََََ َ}مجزوءَالوافرََ{َََََََََََََََََََََََََََََويقولَفيَذلكَأيضا

 ــــــِري     َفــــــَمــــْن ُيــــــْعــــــِدي َعــــَلـــى َبـــــــَصــــِري؟ ـي َنــــَظــــــــــاَمـــــــِتـــــــَأَقـــــــاَم ِقـــــــَيــََََ

َض ِلــــــَتــــــَعـــــ      ــــر ا     َفــــــَشـــَيـــــَبــــــــِنــــي َعــــَلــــــى ِصــــَغـــــــِري!ـــاْلـــَهــــــوى ِغـــي ــــــرَّ

 (1) ـــــــــَدِري؟ـــْيـــــــَف َأِفــــــرُّ ِمـــــــْن َقـــــــَدراا     َفـــــَكـــــــــــــــَواِك ِلـــــــــي َقـــــــــــاَن َهـــــــــَوَكـــــ    

فتتحَالعّباسَأبياتهَبعبارةَذاتَوقعَقوّيَعلىَأذنَالّسامعَ)أقامَقيامتي(َليلقيَحملَهواهََفاََََََََ

َالجديد،َ َللواقع َاًلستسالم َإلى َاّضطره َبحياته ،َما َأودت َاّلتي َنظراته َبالقارئَعلى َأكتافه،َويستعين عن

رغبةَمنهَفيَالّتغييرَوالّتبديلَ)فكيفَأفّرَمنَقدري(َوأّكدَذلكَبتكرارَلفظَالقدرََََةكَأمورهَدونَأيَّرَْوتَ 

مّرتينَفيَبيتَواحدَ)قدراا،َقدري(،َإلىَجانبَتوظيفهَالبحرَالّشعريَ)مجزوءَالوافر(َاّلذيَيتناسبَ

لةَاًلستكانةََومضمونَالقصيدة،َكونَالّنغمةَالموسيقّيةَتتغّيرَوفقااَللحاًلتَالّنفسّيةَللّشاعر،َففيَحا

 
ََ.155،َالّديوانََ(1)
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َتتباط َالقلَبََأوالجزع َاأللوانَََ.(1)نبضات َبالكشفَعنَسّر َيعتريه َالجسدَوما َلغة َالّشاعرَدور َأظهر ثّم

مَبالّسيادةَوالّسؤددَالمستمّدَمنَمكانةَهذاَ س  المتالصقَمعَهيئته ،َفعندماَكانَاألسودَيغزوَرأسهَو 

،َماَجعلَمنزلةَابنََ(2َ)آخرَعندماَيمزجَبهَاللونَبينَباقيَاأللوان،َفالَتظهرَهويةَمحّددةَألّيَلوَن

اَعلىَعقب،َوترّأستَالّتعاسة أّيامهََََاألحنفَنفيسةَبوجوده،َواستمّرَذلكَإلىَأنَانقلبتَدنياهَرأسا

تحّولَإلىََف،ََ(3)عندماَأصابَالحّبَقلبه،َفأ بدلَفرحهَمأتماا؛َألّنَاألبيضَ"فيَالّشرقَلونَالحداد"

ََ.حياتهرجلَيكسوَالبياضَ

وقدَتوّسلَالّشاعرَباألساليبَاللغوّيةَفيَالكشفَعنَصراعهَالّداخلّيَوتوّترهَلماَجرىَمعه،ََََََََ

فأبرزَاًلستفهامَالّدالَعلىَالّتعّجبَوالحسرةَالّدائمةَالممزوجةَبلحظاتهَوأوقاتهَفيَحديثهَالمستمّرََ

وّظفَالعّباسَفيََمعَنفسهَ)فمنَيعديَعلىَبصري،َفشّيبنيَعلىَصغري،َفكيفَأفّرَمنَقدري(،ََو

َاألبياتَكّلهاَضميرَالمتكّلمَ)أنا(َاّلذيَأوحىَبتفّردَالعّباسَبالمعاناةَوالمقاساة.ََ

اََوالشََََََََََّ عرَيحّسنَالمظهرَالجمالّيَللوجهَفيمنحهَإطارااَيمحوَالعيوبَجميعها،َكماَيعّدَسالحا

ََ بين فالعالقةَ اآلخر،َ الجنسَ تجذبَ اّلتيَ اإلغرائّيةَ األسلحةَ نرجسّيةََمنَ عالقةَ هيَ وشعرهَ الفردَ

اّلذينَتتمّحورَحساسيتهمََ الفردَأهمّيةَلشعرهَكّلماَانتمىَإلىَفئةَاألشخاصَ وشهوانّية،َفكّلماَأولىَ

َ}البسيطََ {،َيقولَالعّباس:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(4َ)حولَأناهم

َالـّدنــِيــا َوَلــْم َتـــِطــــِب  ُلــحِ ــٍد     َلــوالِك َلــْم َتـــمْ ــْن َولَ ــمِ  اءُ وّ ـــَدْت حَ ـا َزْيـَن َمـْن َولَ ــيَ َََََ

 
 َ.173،َموسيقى الّشعرينظر:َأنيس،َإبراهيم،َََ(1)
 َ.201،َدًللةَاللونَفيَالقرآنَوالفكرَالّصوفيَّينظر:َصالح،َضاريَمظهر،َََ(2)
 َ.193،َلغة الجسدبيز،َآلن،َََ(3)
 َ.210َ،211،َلغة الجسد الّنفسّيةينظر:َميستجر،َجوزيف،َََ(4)
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 ( 1) ن َأراُه هللُا ُصــوَرَتــَهــا     َنــاَل الُخـــُلـوَد َفـَلــْم َيــْهـَرْم َوَلــْم َيـــِشــِب ــي مَ ــي اّلتـــنِ ـأعْ     

ََفََََََََََ الّشاعر الجمالَيستهّلَ عالماتَ بإسباغَ المتلّقي،َ لدىَ واإلقناعَ اًلنفعالَ بنشرَ البيتْينَ

،َوقدَأظهرَابنَلهوجدانّيَاّلذيَيحتاجهَالمحّبَفيَتعظيمَوتبجَيالرََالّتصويوالبهاءَعلىَمحبوبته،َب

الّنفسّية،َحيثَإّنَدوامََ بالحالةَ الّشعرَ األحنفَدورَلغةَالجسدَفيَإيصالَالمرادَعندماَربطَلونَ

اسودادَالّشعرَ)نالَالخلود،َلمَيهرم،َلمَيشب(َماَهوَإًّلَعالمةَمنَعالماتَرغدَالعيشَبمجاورةََ

(َقّوةَإثباتَماَ ،َيشب  المحبوبَوالّنظرَبعينْيه،َوكانَلتوظيفَصوتَالباءَالمقلقلَحرفااَللّروّيَ)تطب 

ّرأسَإلىَديمومةَالّشبابََجاءَبه،َحينَانقلبَالحالَالمتعارفَعليهَبتقّدمَالعمرَوانتشارَالّشيبَفيَال

ََتلمَأربعَمّراتَ)لمَتملح،َلمَتطب،َلمَيهرم،َلمَيشب(َوكشفََّنفيوالقّوة.َوقدَأثارَالقارئَتكرارَأداةَال

دها،َكيَتتجّددَالعالقاتَوتثرىَالّدًلًلتَوينموََيلهَأهمّيةَماَر ّدد،َوالّرغبةَفيَتوصيلَفكرتهَوتـأي

قَجمالّيَيثبتَتأثيرَبهاءَالمحبوبةَعلىَناظرهاَ.،ًَلَسّيماَبخلقَقوَّ(2َ)البناءَالّشعريَّ َةَتوكيدّيةَبنس 

َمرتديها،ََََََََََ َلشخصّيةَومزاج َتواصلّيةَعاكسة َأداة َكونها َللفرد، َالعاّم َالمظهر َفتعطي َالمالبس أّما

تفكيرهََ حيثَ منَ عليهَ هوَ بماَ انطباعااَ تعطيَ غيرها،َ دونَ الّشخصَ يفّضلهاَ معّينةَ ألوانَ وارتداءَ

،َلتصبحَحينهاَلغةَمستقّلةَبذاتها،َي عرفَمنَخاللهاَأسرارَالّذاتَوماَتخفيهََ(3َ)حياتهَ ََوشعورهَونمط

َله َالّثاني َاإلنسانَوالجلد َالّثيابَفيَعالقتَه(4َ)منَتفاصيل،َفهيَدليل َلون َلغة َالعّباسَعلى َاّتكأ َ،َوقد

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ}البسيطََ{فقال:ََََََََََ،َ(5َ)معَخليلته ،َفوّظفَلونااَنزويًّاَمتقّلبااَيثيرَالجسمَالمادّيَويحّركه

 
َ.43،َالّديوانََ(1)
 َ.47،َالّصورةَالّشعرّيةَعندَأبيَالقاسمَالّشابيَّينظر:َالجّبار،َمدحتَسعيد،َ(2َ)
َالّدين،َََََ(3) ،َرسالة70ََ،ََنماذج تطبيقّية ومقوالت كلّية  -الّتواصل غير اللفظّي في اإلبانة والّتواصلينظر:َيغمور،َسالفَشهاب

 َ.2019ماجستير،َجامعةَبيرزيت،َ
 .42َ،51،َدراسة في سيكولوجية المالبسعابدين،َعليةَأحمد،َينظر:َََ(4)
 .196،َلغة الجسدينظر:َبيز،َآلن،َََ(5)
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ــا َبـــَدْت َفـــَرَأْيــــــُتـــَهـا ِفـي ُصـــْفـــــَرٍة     َكـــِلـــَف الــُفـــْؤاُد ِبـــُكــــــّل َشـــي       ٍء َأْصــَفــرِ َلـــمَّ

َفــْت ِمــْن َقــْصــِرَهـا َفـَلــَمـْحــــُتـهــا     َفـــََلَْســَئَلـــنَّ َعــــْن الـــنّ       (1)ــْعــــْيـــِم األْكـــَبــرِ َوَتــَشرَّ

استطاعَالّشاعرَأنَيرسمَسمةَلونّيةَجاذبةَعلىَالبيتْينَأعاله،َترأسهاَالمحبوبةَاّلتيَكانتََفََََََََ

َ)فرأيتها،َ َأنا َالمتكّلم َليحّركَضمير َتشّرفت( َ)بدت، َالمؤّنثَهي َالغائب َالمشهد،َحيثًَلحَضمير بطل

َإ َفي َفألسئلّن(،َحينَشرع َالماضّيةََفلمحتها، َباألفعال َفأتى َمحبوبته، َمالبس َبلون لصاقَهيامهَوعشقه

)بدت،َكلف،َتشّرفت(َلترسيخَدوامَانجذابهَبهاَوافتتانهَباللونَاألصفرَاّلذيَهّلتَبهَعليهَ)كلفََ

الفؤادَبكّلَشيءَأصفر(،َوهوَلونَمنَاأللوانَاألساسّيةَالحاّرةَاّلذيًَلَيمكنَأنَيكونَمنَمزجََ

ةَأساسّيةَتسهمَمنَخاللَمزجهاَباأللوانَاألساسّيةَاألخرىَعلىَإيجادَألوانَلونْين،َبلَهوَصبَغ

عديدةَأخرىَمنَاأللوانَالحاّرةَوالباردة،َوهوَلونَيبعثَالّسرورَفيَالّنفسَاّلتيَتنشدَالكمال؛َألّنهَ

الّظلمة نقيضَ اّلتيَهيَ لعملّيةَاإلشراقَ العيشََ(2َ)أقربَلونَ الحياةَوحّبَ فيها،َ،َفيرتيطَبمغرياتَ

َوينسجمَمعَحاًلتَالّتغييرَوالّتبديلَبينَالمحّبينَ.

،ََحينااََ(3َ)وعلىَالّرغمَمنَأّنَاللونَاألصفرَعندَالعربَلونَيكونَساعةَفراقَاألحبابَونئيهمََََََََ

اَجماليًَََّعدَََّإًّلَأّنه جعلهَلونااَََوََّظفهَووهذاَحالهَعندَالعّباس،َحيثََ،ََحينااَآخريأسرَالّناظرََََاملمحا

َالمشرقة،ََيستدعيََ َالبهّية َالحّلة َبهذه َإّياها َفبمجردَرؤيته ََيرنَوبذاتهَوبمحبوبته،ََوََيسمَوالوصلَواللقاء،

،َ(4َ)إلىَلقاءَحميمّيَقريبَيجمعهما،َكونَاألصفرَيرمزَ"إلىَالحرارةَ)المستمّدةَمنَدفءَالّشمس("

ّظفَجوابَالقسَم َعنَالّنعيمََََماَيتناسبَمعَجمالَالمحبوبةَالّرغبةَفيَالّتقّربَمنها.َثّمَو  )فألسئلنَّ

 
 َ.221،َالّديوانََ(1)
 َ.52َ،53،َدًللةَاللونَفيَالقرآنَوالفكرَالّصوفيَّينظر:َصالح،َضاريَمظهر،َََ(2)
،29ََ،َمجّلةَالّتاريخَالعربّي،َالعدد:ََالغّية نقدّيةقراءة أدبّية ب  -لغة الجسد في الّشعر العربيّ ينظر:َزنجير،َمحّمدَرفعت،َََََ(3)

 َ.33م،2004َ
 .110،َلغة الجسد والّتأثيرالمسيهيج،َخالدَمحّمد،َََ(4)
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األكبر(َمعَدخولَالالمَونونَالّتوكيدَعلىَالفعلَالمضارعَكيَيقّرَبدونَترّددَأوَشّكَتعانقَالّرفاهّيةََ

َبكنفها. َبقائه َاستمرارّية َفي َالّدائم َبها،َوتطّلعه َباًلجتماع َالكبرى َأمنيته َتعيشهاَخليلتهَمع َاّلتي َوالّترف

تريهَمنَألوانَلغةَت فهمَمنَخاللهاَأساريرَالعالقاتَوالّروابطَبينََوبهذاَغداَالجسدَوماَيعََََََََََ

َالمحّبين،َوأثرهاَعلىَكّلَواحدَمنهمَ.
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 ل الجسم زَ هَ :  ثالثاا 

يوردَابنَحزمَاألندلسّيَفيَكتابهَطوقَالحمامةَعالماتَللحّبَتظهرَعلىَالفردَوتطغىََََََََََ

علىَجسده،َومنهاَ"نحولَالجسمَدونَحّرَفيه،َوًلَوجعَمانعَمنَالّتقلبَوالحركةَوالمشي،َدليلًَلََ

لهاَأنََََ،َفضعفَاألجسادَوهزلهاَلغةًَلَيمكن(1َ)يكذب،َوخبرًَلَيخونَعنَعّلةَفيَالّنفسَكامنة"

المتلّقين،َولهاَإيحاءاتَعّدةَودًلًلتَرئيسةَتنّمَعنَالحالةََ ت خفىَأوَت محى؛َألّنهاَظاهرةَألعينَ

الّنفسّيةَلألفراد،َكماَأّنهاَتعطيَانطباعااَعنَالّشخصّيةَالعاّمةَومدىَثقتهاَوقدرتهاَعلىَالّتواصلَ

 }َالبسيطَ{الهَفيقول:َََََََواًلّتصال.َفيصّرحَالعّباسَبدورَاللغةَالجسدّيةَفيَبيانَضيقَح

 (2) َظـُلـوُم َفاْسَتـْخـِبــري َعـْن ُحــّبـُكم َجَسِدي      ُيـْخـِبـْرِك َأّني ِبـَسْهـِم الَمــوِت ُمـْخــَتــِلجُ َََََ

َالفعليَْفيَََ      َبيتهَعلى َفي َالّشاعر َإلىَمحبوبته،َحيثَّتكئ َإيصالَهواه َفي َيخبرك( نَ)استخبري،

سيفصحَعنَأدّقَسماتََََهمنهاَتحّريَاألخبارَحولَتفاصيلَحياتهَوهيئةَجسده؛َألّنَهزليطلبََ

شخصّيته،َفوّظفَالّتشخيصَوجعلَجسدهَالهّشَإنسانااَناطقااَيسردَأساريرَحالهَويبوحَبها،َفجسمهََ

ا،َويرافقهَتوتّرَعصبّيَدّلَعليهَلفظَ)مختلج(. اَرويدا َضعيفَسقيمَيخترقهَالموتَرويدا

المتمّثلةَبنحولَالجسمَوهزلهَفيَالكشفَعنَالحّبََثمَّ    َ    الّشاعرَعنَوظيفةَالجسدَ َي فصحَ

َ}َالّطويلَ{ََََََََََََََََََََََََََََ:،َفيقولهالعظيمَاّلذيَيختلجَقلبهَويسكنَسويداء

 ـــَدا  َأاَل َفاْنــُظــِري ِبـاّلّلِ َيـا َسَكــِني الَوْعـــَدا      َواَل َتــْتـُرِكـي َأْن َتــْجـَعــِلـي َدْيــَنـَنـا َنـــقْ     

 ا؟ َأْن َتــْشـِفــي اّلذي َقـْد َتـَرْكـِتِه      ُيـَقــــاِسي َطَواَل اللْيِل ِمْن ُحّبِك اْلَجْهدَ  َأَلـْم َيـأنِ     
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ا ِجـْلــَداَكـَأنَّـِك اَل َتــْدِرْيــَن َمـا ِبــي ِمـَن الَهـــَوى     َوَقـْد ِص      ا ُمَغـَلـفا ـا َياِبسا  ـْرُت َعـْظـما

 (1)َعــــْبــدا! َفإْن ُكْنِت اَل َتْدرْيَن َما الِعـْشـُق َفاْنُظِري    ِإَليَّ َفــِإنَّ الـِعـــْشـَق َصــيَّــَرِنــي    

َوالّتعّمقَفتَ          َالقارئ، َلدى َالّتوقعات َأفق َلزيادة َوإيحاءاته َالّشاعر َالّضوءَعلىَجسد َاألبيات سّلط

فيَالّتأّملَالّدائمَالقائمَعلىَمدىَاستيعابَأّنَ"العشقَهوَالّداءَالّدوّي؛َاّلذيَتذوبَمعهَاألرواح،َوًلَ

،َفيأتيَالّشاعرََ(2)حلَله،َوًلَنجاةَمنه"يقعَمعهَاًلرتياح،َبلَهوَبحر؛َم نَركبهَغرق،َفإّنهًَلَسا

ونداء؛َليضعَالّنّصَفيَسياقاتَالّشكوىََ باألساليبَالبالغّيةَمنَاستفهامَونفيَوشرطَوتوكيدَوقسم

وإيماءاتَالحزن،َوتهويلَالحرمانَواألسى،َكماَكانَلتكرارَبعضهاَدورَفيَإيقاظَذهنَالمتلّقيَوإثارةََ

َحواسه.

ا،َحيثََاكنَهمأفيَََََهاعرَفيَتبيانَدورَاللغةَالجسدّية،َحينَجاءتَألفاظوتظهرَبراعةَالشَََََََََََّ

اَيشاء،َلتناسبَدّقةَالمشهدَاّلذيَأرادَإيصالهَللمتلّقي،َفبرزتَالكلماتَََمأجادَاختيارهاَوطّوعهاَك

َالغليظةَ)ي قاسي،ََ ْلفة َالج  َالكلمات َتوظيف َالعشق(َمع َالهوى، َبعضهاَ)حّبك، الجهدا،ََالوجدانّيةَوتكّرر

ا(َ اَمغّلفااَجلدا ا(َلتتمظهرَاللغةَالّصامتةَويصّورَالّشاعرَحالَجسدهَالهزيلَ)عظمااَيابسا ا،َعبدا يابسا

تصويرااَساكنااًَلَحياةَفيه،َفهوَمجموعةَمنَالعظامَالملتّفةَبجلدَناشف،َفيَإشارةَواضحةَعلىََ

ةَجذبهَووصاله،َفنحولَالجسمَزهدهَعنَالّطعامَوالّشراب،َإلىَجانبَطولَالّتفكيرَبالمحبوبَوكيفيَّ

يقاسيهَالمحّبَويوديَبمنزلتهََ اّلذيَ اّلتيَتصّرحَبالحّبَالعارمَواأللمَالهائلَ وضعفهَمنَالّدًلًلتَ

ا(َ. َاًلجتماعّيةَإلىَالهاوية،َبعدَأنَفقدَثقتهَبنفسهَوضّلتَآراؤهَ)فإّنَالعشقَصّيرنيَعبدا

َ

 
َ.91،َالّديوانََ(1)
 َ.275،َروضة المحّبينينظر:َابنَقّيمَالجوزّية،َََ(2)



74 
 

َدورَلغةَالجسدَاّلتيًَلََتوكيَدّلذيَك ّررَمرتْينََثّمَيّتخذَالعّباسَمنَفعلَاألمرَ)انظري(َاََََََََ

الّشاعرَحّتىََ يلبـــثَ اللغةَالكالمـــّية.َوماَ اللـــجوءَإلىَ الهيامَإلىَالمحبـــوبةَدونَ تكذبَفيَإيصالَ

،َصّيرني(َوتارةََ يــراوحَفيَتوظيــفَاألفعال،َفيلتفتَتارةَإلىَالفعلَالماضيَ)تركته،َصرت،َكنت 

ارعَ)ًلَتتركي،َأنَتجعلي،َأنَتشفي،َيقاسي،َتدرين،ًَلَتدرين(َتعبيرااَعنََأخرىَإلىَالفعلَالمض

َإلىَمحبوبته،َوإشارةًَلستمرارَمعاناتهََ َالوصول َفيَسبيل َالّشاعر َاّلتيَخاضها َالعنفوانَوالمشّقة رحلة

الجهدا،َجلدا،َعبدا(َفيَنشرَخلجاتهََ نقدا،َ )الوعدا،َ العّباسَ ألفَاإلطالقَ وتزايدها.َوقدَساندتَ

َتعطافَالمتلّقيَواستجداءَشفقته.واس

َالعاشقةَََََََ َلغةَجسدّيةَتّصورَنفسّيته َاّلتيَجاءتَعلىَصورة  َاألحنفَسوءَهيئةَجسمه َابن ويؤّكد

َ}البسيطََ {َََالمشتاقة،َفيقول:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 رِ َمْن َكاَن َلْم َيـَر َمــْشـُغــوفاـا َبـَراُه َهــوىا     َفـــْلـَيـــأِتـــِنــي َيــــَر َنـــْضـــواا َعـْظُمُه َعــــا     

 (1) َيْنَسلُّ َعّني َقْمِيِصي ِمن َضَنى َجَسِدي    َوَلــو َشـــَدْدُت َعــلـى الــِجـْلـَبــاِب َأْزراِري     

اَتمثيلبرزََفأَََََ   حركيًّاَبسقوطَمالبسهَعنَجسدهَفورَارتدائهاَ)ينسّلَََيًّاالّشاعرَللمتلّقيَمشهدا

عّنيَقميصي،َولوَشددتَعلىَالجلبابَأزراري(َلشّدةَمرضهَوتعبهَ)منَضنىَجسدي(،َفاستهّلَ

ََ) )عار  الفاعلَ واسمَ )نْضواا(َ المصدرَ فوّظفَ نفسه،َ علىَ والحسرةَ األسىَ يغشاهَ باستفهامَ حديثهَ

وتسّطرََََليصّور وأسرارهَ بدواخلهَ تبوحَ بذاتها،َ مستقّلةَ لغةَ فلجسدهَ والّتوّجع،َ الحزنَ ومكابدتهَ تأّلمهَ

معاناته،َفكانَلقلقلةَ)الباء،َالجيم،َالّدال،َالقاف(َقّوةَتغّيرَالحالَوانقالبهَوتبّدلَالجسدَالقوّيَإلىََ

ّرد،َانت زعَالّسترَمنهَحينَخالَمنَاكتنازَاللحمَوالعضلَ)ن (.جسدَنصلَج  َضوااَعظمهَعار 
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بينَالمجهورة،َكـــَََنفسّيةَالّعباس،َحيثَإّنَتراوحهاََتصويروكانَألصواتَالبيتْينَدورَفيَََََََََ

)العين،َالّراء،َالّضاد،َالّظاء،َالجيم،َالباء،َالّنون(َوبينَالمهموسة،َمثل:َ)الّسين،َالّشين،َالقاف،َ

إفشاءَللّتناقضَالّشديدَفيَحياةَهذاَالّصب،َوإظهارَلتقّلبَحالةَالّشاعرَالّنفسّيةَواضطرابََََالفاء(

أّنَمأساتهَجسيمةَينفردَََاّلذيَيكّنهَفيَروحه،َإًلَََّفسيولوجّيةَجسده،َفعلىَالّرغمَمنَالعشقَالكبير

بهاَوحدهَوًلَيقوىَأحدَعلىَمساعدتهَوالوقوفَبجانبه،َوهذاَماَرمزَإليهَتوظيفَضميرَالمتكّلمَ

َالمفردَ.

ثّمَتختفيَاللغةَالمنطقوقةَتمامااَعندماَيسوءَالحالَبالمحّبَالعاشق،َوًلَيبقىَأمامهَغيرََََََََََ

َ}َالّطويلَ{ََََََََََََََََََََََََفيقول:َتيَتنجليَأمامَأعينَالحضور،اللغةَالّصامتةَالَّ

 َعــْنُهــــنَّ شاِغــــلُ  ي      ِبــأنَّ اّلــذي ِبـي ِمــْنـكِ ــَظّنِك َواْعَلمِ  َظــُلــوُم َهــِبي ِلي ُســوءَ     

 (1)ـُل!ـَفـَتشــُكـو ِإَلى النَّاِس الِعـَظـاُم الـنَّـَواحِ         ُت َكي َيْخَفى اّلـذي ِبي ِمَن الَهـوى  ـَوَأْسكُ    

فعندماَعجزتَالكلماتَعنَتبيانَتوّجعَالّشاعرَإثرَفراقَخليلتهَعنه،َالتزمَالّصمتَواعتزلَ       

جسمهَالّنحيلةَودًلًلتها،َوعّولَعليهاََاللغةَالمنطوقةَ)وأسكتَكيَيخفىَاّلذيَبي(َواعتمدَعلىَهيئةََ

فيَإيصالَشوقهَلمحبوبتهَإلىَالّناس،َفبرزَالفعلَالمضارعَ)تشكو(َليطلقَعنانَإفشاءَالّسّرَودوامَ

الجهرَبالمضمرَالمخّبأ،َأّماَفعليَاألمرَ)هبي،َاعلمي(َفحمالَمعنىَاألمرَغيرَالحقيقّي،َحيثََ

َالمشاركةَوتخفيفَالحملَالّثقيلَعنَكاهلهَ.هدفَالعّباسَإلىَإبرازهماَلتوظيفَمعنىَطلبَ

َ}الكاملََ   {َََفيَلغةَنحولَجسدهَوهزله:َََََََََََََََََََََََََويقولَأيّضاَََََََََ

 َتـــــــُلــــوهُ َيـــا َوْيــَح َمــْن َعــِلــَق اأَلِحــبََّة َقــــْلــُبــُه     َحــــّتــــى إذا َظـــــِفـــــــُروا ِبــــــِه َقــــ    
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 (1) ْرِفـــــــــــِه َدَفـــــــُنـــوهُ اْنــُظـــْر ِإَلـى َجـــســٍد َأَضرَّ ِبــٍه الَهــَوى     َلـــــْواَل َتــــــَقـــــلُّــــــُب َطــ    

ظهرَاللغةَالّصامتةَالجسدّيةَحينماَكشفَالّشاعرَصورةاَقاسيةَعنَذاته،َفأظهرَقسوةَفت        

العشقَوسيلةَإللحاقََ الهوى(َوجعلتَ بهَ أضّرَ الّشديدَ)جسدَ بالّضعفَ سمتَجسدهَ اّلتيَو  الفراقَ

اَعلىََالمكروهَفيه،َفحالَاألذىَبينهَوبينََ العيشَبصّحةَوعافية،َوقدَج علَفعلَاألمرَ)انظر(َشاهدا

ََ.هوحَرَهتجّليَلغةَجسدَالّصّب،َفبمحّردَالّنظرَإلىَهيئةَجسمهَي ذاعَماَفيَقلب

ثّمَإّنَالّدارسَللغةَجسدَالعّباسَيدركَتأكيدَالّضررَوالوهنَاّلذيَلحقَبجسمه،َحيثَانتشرَََََََََ

ّرحَبـــَ)لوًلَتقّلبَطرفهَدفنوه(،َفكانتَعيناهَالمنجيتانَالوحيدتانََالحزنَوب ّثتَنبرةَالتشاؤمََ حينماَص 

منَوضعهَتحتَالّثرى.َوقدَكانَلتوظيفَالكلماتَالوجدانّيةَ)األحّبة،َقلبه،َالهوى(َالمتعانقةَمعََ

ََ دور ويح(َ )ياَ والّترّحمَ الّتوّجعَ بنداءَ والممزوجةَ دفنوه(َ تقّلب،َ أضّر،َ )قتلوه،َ القاسيةَ فيَاأللفاظَ

استعطافَالقارئَواستمالتهَللوقوفَمعَالّشاعر،َكونَالعشقَداءَالبشرّيةَكّلها،َلماَيحملهَمنَويلََ

اّلذيَ"عاشََ بابنَاألحنفَ الحالَ أّيامهَوتفاصيله،َفكيفَ الفراقَعلىَ إْنَاستحوذَ وهالكَلصاحبهَ

ملَالّصدَوالّزجرَمّمنَحول(2َ)للحّبَوالغزل" ه،َماَأزاحَالّضميرََ،َوبنىَحياتهَعلىَمنوالهما،َوذاقَح 

المنفصلَالغائبَ)هو(َالمتناغمَمعَالجسدَالهّشَالمتغّيبَعنَالحياةَإلىَالّضميرَالمّتصلَ)ظفروا،َ

َقتلوه،َدفنوه(َحيثَإّنَواوَالجماعةَهناَأشاعتَفيَالّنّصَكثرةَالمشاركينَفيَلومهَوعذله.

َيََََََََ َالّرأس َالجسمَوضعفه،َألّن َأسبابَهزل َأحد َالّصداع َالحيوّيةََويعّد َاألعصاب اَمن حويَعددا

الحّساسةَاّلتيَي مكنهاَالفتكَبالفرد،َكونهَينهشَالّرأسَويقضيَعلىَالّراحةَوالّسكينة،ًَلَسّيماَإنََ

َاستمّرَلفتراتَطويلة،َكماَأّنهَي بّدلَالمالمحَالهادئةَالمطمئّنةَفيَالوجهَإلىَخطوطَتوحيَبالعصبّيَة
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َالوجهَََ َإلىَشحوب َإلصاقهَوالّتذمر،َماَيؤّدي َإلى ا َالّصداعَمنَكونهَمرضا َالجسم،َفينتقلَبذلك ووهن

سماتَلغوّيةَتحكيَخلجاتَالّنفسَوطّياتها،َفيقولَالعّباسَفيَتصويرَمحبوبتهَحينَألّمَبهاَوجعََ

َ}الخفيفََ{    ََََََََََََََََََََََََََََالّرأس:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ــَبـ     ـــْت َرَأَســَهــا َفــَلـيْ ـــَعــصَّ  ـا     َقـــــْد َشـــــَكــــْتـــــُه ِإَلـــّي َكــــاَن ِبـــــــَراِســــيــــَت ُصــَداعا

 ــَهــا ُأَقـــاِســيي َوَكــاَن َلــَهــا األْجـــ     ـــــُر َوُكـــْنــُت الــّســَقــاَم َعــنْ ـــــِكـــــتَ ــُثــمَّ ال َتــشْ     

 (1)ـن َرآِنـي:     َهــَكــذا َيــْفـَعـــــُل الــُمــِحــبُّ الــَمـــواِســي!ـــِلــي َمـ  ى َيـــُقـــولَ ـــذاَك َحـــتّ     

فوحَمنَاألبياتَحّبَالعّباسَومواساته َلمعشوقتهَحينماَظهرتَأمامهَبكيفّيةَجسدّيةَتنّمََفيََََََََ

تلجأَإلىَربطَرأسهاَوشّدهَ)عّصبتََيَْاأللمَوالّتأّوهَالمستحوَذعنََ نَعلىَتفاصيلَيومها،َماَجعلهاَ

رأسها(َلتتحّولَهيئتهاَهذهَإلىَلغةَجسدّيةَإشارّيةَتكشفَمعاناتهاَومكابدتهاَاألوجاع،َوتفصحَعنََ

مسافاتَضعفهاَوحاجتهاَإلىَالّسند،َحيثَتمّكنتَمنَكسبَشفقةَحبيبهاَبكسرَالحواجزَوتقريبَال

إلىََ المتّطلعَ إّنَ ثّمَ ت ريقَماءَوجههاَوتتلّفظَبكلمةَواحدة.َ بينهما،َدونَأنَ المحّبةَ وتقويةَأواصرَ

َإليهَعالماتَ َتزفُّ َأقاسي(، َالّسقام، َالبناء)عّصبت،َصداعاا، َمتينة َاأللفاظ َقّوية َمجيئها َيالحظ األبيات

َاًلستغاثةَوطلبَالمساعدةَ.

نَمتكّلمَوغائبَفقدَكانَإيحاءاَجليًّاَي برهنَتخّبطَالّشاعرَواّضطرابهَأّماَالتفاتَالّضمائرَبيَََََََََ

ومحاولتهَمواساةَخليلتهَبأّيَطريقةَكانتَ)عّصبتَرأسها:َهي،َقدَشكته :َهي،َكانَبراسي:َأنا،ًَلََ

َالّسقام:َأنا،َعنها:َهي،َأقاسي:َأنا،َم نَرآني:َأنا(َفيضعَالّشاعر َتشتكي:َهي،َكانَلها:َهي،َكنت 

 
 َ.162،َالّديوانََ(1)
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ََالعاَ شقَنفسهَبوعاءَالمرضَذاته،َويتمّنىَأنَينتقلَالّصداعَمنَرأسهاَإلىَرأسهَفيعانيَالّدنفَبدًلا

َمنهاَ.

نجاحَلغةَالّصداعَوإيحاءاتهَوتأثيرهاَالقوّيَعلىَالّناظر،َوّظفَالّشاعرَصوتََََصويروفيَتََََََََ

المواسي(،َلماَيحملهَالّسينَالمهموسَالّرخوَالّصفيرّيَليكونَحرفَروّيَاألبياتَ)براسي،َأقاسي،ََ

منَإحساسَمرهفَيوحيَبالّرقةَواًلستكانةَالمناسبَلمضمونَالّنّص،َوًلَسّيماَبتالحمَياءَالمتكّلمََ

َمعه،َليدّلَعلىَحرصهَبالّتفّردَلمساعدةَمحبوبته ،َوعدمَلجوئهاَإلىَسواهَ.

،َفيقولََيلّيةثَاللوقدَتأتيَلغةَالجسدَالباهتَالبليدَممزوجةَبطولَالّسهرَومواصلةَاألحادَيََََََََ

 }الّسريعََ{ابنَاألحنف:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 َمــــْتـــــُبـــُوعُ َنــــْســـِري َوَداِعـــــي الــُحـــّب   ــــٍد      ــلى َمــــــْوِعــــا عَ ــِجــــْئـــَنــاَهـ ةَ ـــَلـــْيــلَ َََََ

 (1) ـــَو َمــــْصــدوعُ امـــــُر َعــــنهـــا، َوهْ ــــسَ       ْسـلمـــا َخــَبــــْت ِنــــيراُنهـــا، وانكــــفــــا الــََََ

ََفَََََََََ حال الّشاعرَ ومقابلةََاليخبرَ واللهوَ لالستمتاعَ الّسمرَ مجالسَ يوافيَ اّلذيَ الّساهدَ جسدَ

فقدَأظهرَصوتَاأللفَوطريقةَالّنطقَبهَومّدهَفيَ)جئناها،َنيرانها،َانكفا،َعنها(َامتدادَََالجواري،

َخائرااًَلَيقوىَعلىَالحركةَإثرَاأللمَالّشديدَفيََ الّسهرَاّلذيَدامَساعات،َحّتىَظهرَالّساهرَهزيالا

حة،َولعّلَتلكَالليلةَقدَطغىَالّرأسَ)وهوَمصدوع(،َحيثَع ّدَأمارةَتلّخصَالحاجةَالماّسةَللّنومَوالّرا

َعليهاَاحتساءَالخمر،َفاخترقَكثرةَالّشرابَالجسدَوسّطرَعليهَحروفااَمنَالوهنَوالّضعف.

َوسيلةَلتحقيقَالموسيقىَاّلتيَتعّدَأقوىَوسائلَاإليحاءَ،ََوتكرارهَليكوَنََخذَصوتَالعينكماَاتَََََََُّ

 
 َ.172َ،173،َالّديوانََ(1)
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َإلىَالدََّ ،َوليتضامنَمعَمرادَالّشاعرَفعنفَإخراجََ(1َ)سيولةَأنغامهافسّيةَفيََةَالنًَّلًلتَاللغويَّوأقرب 

َبه َالّنطق َأثناء َوتوّعرهاَ.ََمعََيتوافقََ(2)الهواء َالحركة َاستصعاب َدّلتَعلى َاّلتي َالجسدّية َاللغة َإيحاءات

وهكذاَغداَالجسدَبضعفهَواستكانتهَلغةَصّورتَمكنوناتَالّنفس،َونقلتَحقيقةَالعواطفَََََََََ

َرها،َكونهاَتهيمنَعلىَالّروحَوالجسدَ.َيأوَتغيَعليهاَوواقعَالمشاعرَبطريقةًَلَيمكنَللمرءَالّسيطرة

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

 
 َ.246َ،مذاهبَاألدبَالغربيَومظاهرهاَفيَاألدبَالعربّيَالحديثينظر:َالحمدانّي،َسالمَأحمد،َََ(1)
 َ.93،َأسباب حدوث الحرفينظر:َابنَسينا،َََ(2)
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 الّثالثُ  الفصلُ                                

  اْلَهيئاِت اْلَعاّمِة ِلْلَجسدِ ِإيماءاُت 

 

ََََََ:  الحركة  أّوالا

َ.َالمشَي1ََََََََََََ

َ.َالّتمايَل2ََََََََََََ

َ

 الوقوف ثانياا:       

 

 ثالثاا: التصاق األجساد       

 

َرابعاا: تعانق هيئات الجسد مع أعضائه       

َ

َ

َ

ََََََََََََََ
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تعّدَالقناةَالّصامتةَالمتمّثلةَبالجسدَوإيحاءاته َإحدىَلغاتَالّتواصلَبينَالبشر،َحيثَإّنهاَََََََََ َ

"تحملَمعانيَودًلًلتَرمزّية،َوتساعدَعلىَالّتواصلَمعَاآلخرينَوالّتأثيرَعليهمَبطريقةَإيجابّيةَأوََ

ََتضّمَنخاللهاَإرسالَرسائلَغيرَلفظّية،َويهيَاستجاباتَإنسانّيةَغيرَكالمّيةَيتّمَمنََ،َف(1َ)سلبّية"

ََ اًلّتصال منَ الّنوعَ كهذاَ والّسكون،َ الحركةَ حاًلتَ اإلنسانَفيَ يّتخذهاَ وهيئاتَ المشيَوضعياتَ

العباسََ(2َ)وغيرهمَاََوالوقوَف إبداعَ ليكشفَ المتلّقيَ فكرَ إعمالَ استدعتَ الجسدّيةَ الحاًلتَ وهذهَ َ،

كَلغةَالجسدَيؤّديَإلىَفْهمَطبيعةَالفردَوعالقتهَوبراعتهَفيَتصويرَخلجاتَروحهَوطّياتها،َفإدرا

علىَاختالفَدًلًلتهاَوإيماءاتها،َإضافةَإلىَأّنهاَتلعبَدورااَمهمًّاََََ،(3َ)باآلخرينَوكيفّيةَالّتعاملَمعهم

 فيَإشباعَاحتياجاتَالفردَوإظهارهاَبالّشكلَالمرجّوَمنهَ.

وهيئاته َبدًلًلتَعّدةَمّكنتهاَمنَتزويدَوقدَاصطبغتَاللغةَالّصامتةَالمتمحورةَفيَالجسدََََََََََ

المتلّقيَبالمعلوماتَالالزمةَلفهمَعواطفَاآلخرينَوتقييمَمشاعرهم،َحيثَإّنَشفرةَلغةَالجسدَتشبهََ

البصمةَالّشخصّية،َوتوّضحَكيفَيسيرَالّشخص،َوكيفَيجلسَويقف،َكماَيعّدَاستخدامَاألذرعََ

ََ الّشخص يشغلهاَ اّلتيَ المساحةَ ومقدارَ أهّمََواألرجل،َ منَ اآلخرين،َ منَ قربهَ ومقدارَ يقعدَ عندماَ

َ.(4)مكّوناتَتحليلَشفرةَلغةَالجسَد

 ويمكنَإجمالَتلكَالهيئاتَالجسدّيةَعندَالّشاعرَفي:ََ َََََ

َ

 
 َ.117،َفنَالمحاماةَبالّذكاءاتَالمتعّددةالعريني،َعبدَالكريم،َََ(1)
 َ.356َ،357،َالّسلوك الّتنظيميّ ينظر:َحريم،َحسين،َََ(2)

دراسةَتحليلّيةَفيَالّنسخةَالعربّيةَمنَبرنامحَعدنانََََ-لغةَالجسدَفيَبرامجَالّرسومَالمتحّركةينظر:َعبندة،َهيثمَمنصور،َََََ(3)
 مَ.2013جامعةَالّشرقَاألوسط،َ،َكلّيةَاإلعالم،22َ،َولينا

 .42،َأعرف ما تفّكر فيهينظر:َجالس،َليليان،َََ(4)
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: الحركة  َأّوالا

إّنَالّدارسَلعلمَاللغةَالّصامتةَوإيحاءاتها،َيعيَمدىَفاعليةَدًلًلتَالحركةَبكّلَماَتحملهََََََََ

منَوضعياتَتلّونَالهيئاتَالّتعبيرّيةَللجسد،َوت نبئَبمدىَقدرتهاَعلىَإيصالَالمرادَوتكشفَمواضعََ

َلغويًّا،ََالّسّريةَلدىَالفردَدونَالّنطقَبكلمةَواحدة،َكونهاَوسيلةَللّتفريغَالّنفسيَّ َقبلَأنَتكونَشكالا

 }َالكاملَ{                       س:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََفيقولَالعّبَا

ُه     َوالــــّنـــــاُس ُتـــْغــِلــُق ُدوَنــــُه َأْبـــواَبـــــَهـ      ـا َيــْمــِشــي الَفــقــيــُر َوُكــلُّ َشـيٍء ِضـدَّ

َكــْت أْذَنــاَبــ     َحـــــــتَّــــى الــِكــــــالُب ِإذا َرَأْت ذا َثـــرَوةٍ       ــَهـا   َخـــَضـَعـــْت َلــَدْيــِه َوَحـــرَّ

ـــا َفــــِقـــــْيـ     ـــَرْت َأْنـَيــاِبـَها ْت ـَحــــراا َعــــاِبـــــراا     َنـــبَ ــَوِإذا َرَأْت َيــــــْوما  (1) َعــَلــْيـــِه َوَكـــشَّ

المتمّثلةَبأيديولوجياََاألبياتَيالحظَبروزَاللغةَالّصامتةَبمكنوناتهاَالحركّية،َ هذهَإّنَمتلّقيفََََََََ

عليها يترّتبَ وماَ منََالجسدَ والمرارة،َ "الهّمَ العّباسَ ي ظهرَ حيثَ الجسدّية،َ المقابلةَ إطارَ تحتَ َ،

الفقراءَ الّطبقّيةَفيَمجتمعه ،َحيثَتعّرضَ الّناتجةَعنَ اًلستهتارَبقيمةَاإلنسان،َفيصّورَالمعاناةَ

ىَابنَاألحنفَبشخصّيةَالفقيرَكماَتظهرَفيََ،َوقدَأت(2َ)خاّصةَلموجةَمنَالّسخطَوالّظلمَواإلهمال"

الجسدََ وضعياتَ علىَ معتمدةَ متشّعبةَ فوتوغرافّيةَ بصورةَ األبياتَ عّجتَ حينَ المحسوس،َ الواقعَ

َإلىَحالةَالتخّبطَعندَلقائهَوصّدَاألبوابَفيَوجههَ وإيماءاته،َبدءااَمنَطريقةَمشيَالفقيرَوصوًلا

َيصدعَأذنَالّسامعَويثيرَانفعاله،َوتكتملَصورةََ)والّناسَت غلقَدونهَأبوابها(َوماَنشأَعنهََ منَدوٍّ

َفوّظفََ َاألفراد، َبين َاًلجتماعّي َالّتمييز َالّشاعر َبّين َبحرفَواحدَعندما َالّتلّفظ َالمجتمعّيةَدون الّطبقّية

المقابلةَلتصويرَالمنحازينَلألغنياءَبالكالب،َبغرضَالّتحقيرَوالّتقليل،َحيثَإّنَحركةَالّذيلَأمامَ

 
 َ.63،َالّديوانََ(1)
 َ.2018،َرسالةَماجستير،َجامعةَالخليل،َفلسطين،39َ،َالبكاء في شعر العّباس بن األحنفبدر،َثروتَحاتم،َََ(2)
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)خضعتَلديهَوحّركتَأذنابها(َدّلتَعلىَالخضوعَوبسطَالّترحيبَفيهم،َبلغةََفوذَالمالّيَصاحبَالنَّ

الجسمَودًلًلته ،َثّمَي كملَالّشاعرَمقابلتهَفوصفَتلكَالكالبَعندَمقابلتهاَللفقراءَبقولهَ)نبحتَعليهََ

َوكّشرتَأنيابها(َحيثَإّنَالفعلْينَ)نبحت،َكّشرت(َأوحياَبالمعاملةَالّسيئةَالفّظةَ.

َها،َحّتىَتمظهرتَفيَديوانه َبالوضعْينَاآلتيْينَ:موَزويتوّغلَالعّباسَفيَحركةَاألجسادَوَرَََََََ

 . المشي          1

علىَتفويضَكّلَمرجعّيةََوتحّثهََكفيلةَبأنَتراودَالمتلّقيََال  تعّدَحركةَالّساقْينَمنَالهيئاَت        

المستخدمةَفيَالّنّصَالّشعرّي،َحيثَ"يختلفَالّناسََََالّلغَةالحيوّيةَإلىََإلعادةََََدًللّيةَبإعمالَالخيال

أوََ مشيتهَ منَ الّشخصَ صفاتَ علىَ استدّلواَ إذاَ غروَ فالَ َ... بّينااَ اختالفااَ وإشاراتهمَ مشيهمَ فيَ

،َوهيئةَالجسدَهذهَبأشكالهاَالمتعّددةَحملتَفيَخباياهاَعشقَالعّباسَ"الموسومَبالعذرّية،َ(1َ)إشاراته"

،َفمحبوبتهَاّلتيَتقطنَبالدَالحجاز،َتبعثَاألسىََ(2َ)ل،َالمشحونَبالّشكوىَوالّضراعة"المتلفعَبالّتوسَّ

َ،َفيترجمَذلكَعلىَأرضَالواقعَبحركةَجسده َالمتمّثلةَبالمشيَ.هوالحزنَفيَنفس

َ}الوافرََ  {                                                          فيقول:ََََََََََ

 ــو     ِلـــَرْجـــَعــــــِتـــَهــا ُمـــَحــــاَفـــَظـــــــَة الــــِوَدادِ ــــْنــــُت َأْرُجــْت بالــِحــَجــاِز َفــكُ ــ َوَكــانَ     

 َواْنــِفــــــَراِدي!َوَيــــا ُطــــوَل اْغــــِتـــــَراِبـــي      !َفــَيــا ُحــْزِنـي ِلــَنــْفـــِســي َبــْعـــَد َفــــْوزٍ     

 ــلَّـــْحــَظــــاِت َهــــاِد     لـَكــــأّنــي َلــْم َأُخــــْض َغــَمــــَراِت َهــــوٍل     ِلــَكـــاِلــــئـــَهـــا ِمـــــْن ا    

ــَجــادِ ــُأَبـــاِدُر ُدوَنــــَهــا َعـــــْجـــــالَن َأْمـــِشـــي     ُرَوْيـــَد الَمــْشـــي ُمـــْض       (3)َطـــِرَب الـنَّ

 
 .125،َعلم الفراسة الحديثزيدان،َجورجي،َََ(1)
 .53،َالعّباس بن األحنفالّصّباح،َمحّمدَعلّي،َََ(2)
 .77،َالّديوانََ(3)
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فاألبياتَهذهَأبرزتَتأثيرَحّبَالعّباسَفيَنفسه،َحيثَإّنهَبقيَعلىَعهدَالعشقَرغمَب عدََ      

دائمَانتظارَعودتهاَبنفسَمتلّهفةَمتشّوقة،َفهيئةَالمشيَالمتراوحةََالمحبوبةَوافتقارَاللقاءَبينهما،َفهوََ

اًَلَيخفىَعلىَاضطرابَابنَاألحنفََ بينَالعجلةَوالبطءَ)عجالنَأمشي،َرويدَالمشي(َكانتَشاهدا

ت بّينَارتباكهَوحيرتهََ وترددهَالمتالحمَمعَضعفهَوعجزهَعنَتغيرَواقعهَالعاطفّي،َواستطاعتَأنَ

َح المحنيَ كتفهَ الّدالََبتصويرَ الّروّيَ حرفَ جاءَ وقدَ الّنجاد(،َ آخرَ)مضطربَ حينااَ والمستقيمَ ينااَ

َالعّباسَوتشّوشه،َكونهَصوتَا َتيهَ َلهَمنَدًللةَواضحةَعلى َلما ) َالّنجاد  ، َانفرادي،َهاد  ، يّتصفَََََا)وداد 

األحنفََ.َكماَاسترسلَابنََ(1)بالقلقلةَاّلتيَترمزَإلىَ"الحركةَواًلضطراب،َوقلقلةَالّثبوتَفيَالمكان"

ووّظفَحرفَالّنداءَياَ)فياَحزني،َوياَطول(َلماَلهَمنَقّوةَنشرَاًلنفعالَالّشعورّيَإلىَالمتلّقي،َهذاََ

بإيرادَضميرََ الّشاعرَوتخّبطه،َذلكَ إلىَجانبَبروزَاألناَفيَاألبياتَلتكونَمحورااَي ظهرَصراعَ

فالّتوّترَالّداخلّيَالملحوظَبداَفيَََالمتكّلمَالمضمرَ)أنا(َالمتعانقَفيَمجملَاألبياتَمعَ)ياءَالمتكّلم(

َحركةَسيرَالعّباسَوعّززَعشقهَوساندَرسائلهَالّشفهّيةَاّلتيَتنبعثَمنهَت جاهَمعشوقته.َ

وكانَلتالحمَتفعيالتَالبحرَالوافرَمعَخلجاتَالّشاعرَوطّياتَروحه َدورَفيَإبرازَج رسََََََََََ

،َحيثَإّنَالحّبََ(2َ)شتّدَإذاَشدّدتهَويرّقَإذاَرققته"إيقاعّيَخاّصَكونَالوافرَ"ألينَالبحورَالّشعرّيةَي

الكبيرَاّلذيَيكّنهَابنَاألحنفَفيَنفسهَويرتبطَارتباطااَوجدانيًّاَمعَجسدهَم زجَمعَهولَاألّيامَببعدَ

َالمحبوبةَوفراقهاَ.

ا:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  }البسيطَََ {  ويقولَالعّباسَأيضا

اِر   ــعْ ْن بُ ـــُر ِمـــْوَف َأْنـــُظــــَفــسَ  ـُم    ـــِإْن َيــْمـَنــُعــــوِنـي َمـَمـّري ُقـرَب َداِرِهـَََ   ـٍد ِإلى الــدَّ

 
 ،َمادةَ)قلقل(َ.لسان العربابنَمنظور،َََ(1)
 َ.78،َغازي،َبحورَالّشعرَالعربييموت،َََ(2)
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 ّب ِمـــْن َعــارِ ـِإّنــي ُمــِحـــبٌّ َوَمــا ِبــالـحُ  ِسْيَما الَهـَوى ُشِهَرْت َحّتى ُعِرْفُت ِبَها        

 ؟ِإْقــــَبـــاِلــــي وِإْدَبـــاِري  َلـــْوال َشــَقــاِئـــــيَ  ُيــْصــِلـُحــُهـْم     َضــرَّ ِجــْيـراَنــُكـْم وهللاُ  اـمَ      

 (1)ـَمــاِري ُت َوَتـــْســِلـــيـِمــي ِبــإْض ِإذا َمــَررْ  وا    ال َيـْقــِدروَن َعـلى َمْنِعـي َوَلـو َجــَهدُ     

والبوحَعّماَفيَنفسهََََ،حاولَالعّباسَمنَخاللَأبياتهَإيصالَجوهرَهواهَبمخاطبةَالقارَئفيََََََََ

َأخرىَدّلتَعلىَصبابةََ َإشارات َأ درجت َبإضماري(،َكما َ)وتسليمي َبقوله َأفصحَعنها َلفظّية بلغةَغير

الّشاعرَوعشقه،َحيثَإّنَالّذهابَواإليابَ)إقباليَوإدباري(َاّلذيَسيطرَعلىَالّشاعرَوعلىَهيئةََ

باكَوالقلقَلعدمَالّتمّكنَمنَالمكوثَمشيتهَعّدَلغةَجسدّيةًَلَشعورّيةَحملتَفيَباطنهاَرموزَاًلرت

بجانبَديارَالمحبوبة،َماَاضطّرهَإلىَاستمرارَالّتنّقلَوعدمَالّثباتَفيَمكانَواحدَلفترةَطويلة،َفيَ

َقراءةَأفقَالجسدَوشفراتهَيضاهيَقّوةَاللسانََ محاولةَجاّدةَلتسريعَالوقت،َوبهذاَأّكدَابنَاألحنفَأنَّ

َ.َ(2َ)الّتعبيرّية

أَالّشاعرَعلىَصورةَحركّيةَيستشّفهاَالمتلّقيَمنَألفاظهاَالّداّلةَعلىَاألفعالَ)يمنعوني،َواّتكََََََََ

،َي صلحهم،َيقدرون،َجهدوا،َمرّرت(َماَوّلدَشعورااَباستمرارّيةَاضطرابََ هرت،َع رفت،َضرَّ أنظر،َش 

نيَاّلتيَتمنحََالعّباسَوخفقانَقلبه،َومحاولتهَالوصولَإلىَمحبوبته.َثّمَتوّسلَالعّباسَبحروفَالمعا

الجملةَمفهومااَدًلليًّا،َذلكَبتوظيفَأدواتَالّشرطَ)إن،َلو،َإذا(َلتهويلَالحرمانَوتعظيمَالحزن،َكماََ

تشاركَالّشرطَمعَأداةَالّنفّيَ)ًل(َاّلتيَلهاَقيمةَإيحائّيةَوأسلوبّيةَفيَبنيةَالّنّص،َولماَتخفيهَمنَأثرََ

الّشاعرَومعَا قادرَعلىَاإلفصاحَعنَآًلمَ الّشكوىَوإبرازََ(3َ)ناتهجمالّيَ ،َفبرزتَ)لوًل(َفيَسياقَ

 
 َ.153،َالّديوانََ(1)
 .138،َالفضاء الّتشكيلّي لقصيدة الّنثرينظر:َعبيد،َمحّمدَصابر،َََ(2)
 .110،َدراسة أسلوبّية  -شعر الخوارجالّصميدّي،َجاسمَمحّمد،َََ(3)
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عهدََ علىَ ويبقىَ حولهَ م نَ سيتحّدىَ أّنهَ الّصّبَ العاشقَ ويؤّكدَ والّتنّقل،َ الّتحّركَ وصعوبةَ المشّقةَ

َالحّب،َفجاءَبـــَ)لو(َكونهاَتدّلَعلىَامتناعَحدوثَجوابَالّشرطًَلمتناعَوقوعَفعله.

المتمثَََََََََّ الجسدَ حركةَ دًللةَ إلىََوتنتقلَ لتصلَ والقلقَ اًلضطرابَ منَ وكيفّيتهَ بالمشيَ لةَ

َالجسدَ اإلحساسَبالخوفَوالهلع،َفالحركةَالّسريعةَلألرجلَتختلفَعنَالحركةَالبطيئةَلها،َحيثَإنَّ

اإلنسانََ هويةَ يحّددَ واجتماعّيَ أنتروبولوجيَ منظورَ ضمنَ المتلّقيَ يضعَ َ ناقالا سلكااَ يعّدَ اّلذيَ

للفرد،َفيقولَ،َفالمشيةَتختلفََ(1َ)واتجاهاته الّنفسّيةَ منَشخصَإلىَآخرَباختالفَالجنسَوالحالةَ

 }الّسريعََ{العّباس:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ـــْحــــِس َمــْفـــُجــوعُ ــَهـــــا َلــــْيــــــَلــــــة      َصـــاِحـــــُبــهَ َوَلــــْيــــَلـــــٍة َمـــــا ِمــــْثـــلُ ََََ  ـــا ِبـــالـــنَّ

 ــــٍد     َنــــْســـِري َوَداِعـــــي الــُحـــّب َمــــْتـــــُبـــُوعُ ــلى َمــــــْوِعــــا عَ ــِجــــْئـــَنــاَهـ ةَ ـــَلـــْيــلَ َََََ

 ـة      َتــــــَودُّ ّأنَّ الـــَشــــْمــــــَل َمــــْجـــــــــُمــــــــوعُ ـــْرُعـــــوَبــــــَي َمـــنَّـــى َوهْ ـــَقـــاَمـــْت َتـــثَ     

 ـَوةا     َوالــــَصــــــْدُر ِبـــــــاأَلْرداِف َمـــــــــْدُفــــــــوُع ـــــْت خـــْطـــــاَوَلـــــَحــــّتـــى ِإذا َمـــا َحــ    

 (2) ٍة     ِلـــــَســـاُن َخــــْلـَخــــالـــــِك َمـــــْقــــــُطــــوعُ ــــــِك َذا َخــــْرَســـْلـــَخـــالَ ـــاُل خَ ـــــَمـــا َبـــ     

ََفيَ ََََََََََ هويةََاألََمندرك بدّقةَ ترسمَ كونهاَ شخصّيةَ سماتَ و  الجسمانّيةَ الحركاتَ أّنَ بياتَ

،َوهذاَماََ(3)تتمّلكهَوتسيطرَعليه،َلذلكَتختلفَبينَيومَوآخرصاحبها،َوتتبعَالحالَالّنفسّيةَاّلتيََ

"يعّدَحرفااََََألّنهأرادَالمشهدَوصفه،َفجاءَالّشاعرَبصوتَالعينَالمجهورَوكّررهَوجعلهَحرفَالّروّي،ََ

 
 .5،َأنتروبولوجيا الجسد والحداثةينظر:َلوَبروتون،َدافيد،َََ(1)
ََ.173َ-172،َالّديوانََ(2)
 َ.158َجامعةَحماة،َ-،َكّلةَاآلدابمجّلةَدواَةدراسة تحليلّية، - سيمياء الجسد في القرآن الكريمالّسراقبّي،َوليدَمحّمد،َََ(3)
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يتوافقَضيقَالحالَفيََ(2َ)يوحيَبقّوةَالموقفَوشّدته،َفعنفَإخراجَالهواءَأثناءَالّنطقَبهَ(1َ)شعوريًّا"

َبالّسهرَواألنسََ َتوسم َأن َالمفترض َليلةَكانَمن َفي َ)وهيَمرعوبة( َالخوفَوالهلع َإّن َالليلة،َحيث تلك

إثرَالفرحََكانَلهَأثرَبالغَفيَتغيرَمجرىَاألحداث،َحينَتحّولتَمشيةَالفتاةَالمعتادةَمنَالخفةََ

َصامتااََ َالمتعارفَعليهَارتداءَالّنساءَخلخاًلا والّسرورَإلىَمشيةَثقيلةَ)قامتَتثّنى(َصامتة،َمعَأنَّ

الّرجالَطنينه،َلماَتوحيهَهذهَالمشيةَمنَإشاراتَ ي علمَصوتهَوتمشي،َفتضربَبرجلهاَليسمعَ ًلَ

َالّرجلَوتأسره َتجذب َكانتََ(3َ)ودًلًلتَجنسّية َالليلة َتلك َأّن َإًّل َبالّنحسََ، َ)وصاحبها َللّساهرين منحوسة

مفجوع(،َحيثَإّنَالفتاةََكانتَثقيلةَالخطىَتمشيَبصمتَوبطءَدونَحيويةَورغبةَ)خلخالكَذاَ

َاًلستمرارَمنَهزلهاَ َتستطع َلم َاألمام َإلى َتتقّدمَخطوة َأن َفكّلماَحاولت َلسانَخلخالكَمقطوع( خرسة،

اعرَبالّتشخيصَفيَتأكيدَصورةَالمشهدَومأساته،ََوتعبهاَ)والّصدرَباألردافَمدفوع(،َوقدَتوّسلَالشَّ

علَالخلخالَإنسانااَأبكمًَلَيستطيعَالّتفاعلَومشاركةَاألحاديثَ. َحينماَج 

تفاصيلََََتصويروقدَتعاورتَهذهَاللوحةَاألدبّيةَمعَمثيراتَجّمة،َساندتَاللغةَالّصامتةَفيََََََََََ

تلكَالليلة،َفوّظفتَظاهرةَاًللتفاتَفيَشّقين،َالتفاتَالّضمائرَوالتفاتَاألفعال،َفاألّول:َكانَببروزََ

ضميرَالمتّكلمَالجمعَ)جئناها:َنحن،َنسري:َنحن(َثّمَضميرَالغائبَالمؤّنثَالمفردَ)صاحبها:َهي،َ

هد،َأّماَالّشّقَالّثاني:ََجئناها:َهي،َقامت:َهي،َتوّد:َهي،َحاولت:َهي(َلتسليطَدورَطرفيَالمش

َتثّنى،َ َقامت: َنسري، َالّشجنَوالقلقَ)جئناها:" َاستمرارّية َالماضيَوالمضارعَإلبانة َالفعلين َبتراوح فكان

َتوّد:َحاولت(َكماَلعبَدورااَفيَإضفاءَحركةَللّنّصَدّلتَعلىَالّتغّيرَوالّتبّدل.

يرةتجاوبتَالمشتّقاتَمعَالمشهدَوأوصلتَللمتلّقيَدليالاََوَََََََََ َاّلتَيََعلىَثبوتَالّتشاؤمَوالط 

 
 َ.40،َخصائصَالحروفَالعربّيةَومعانيهَاعّباس،َحسن،َََ(1)
 َ.93،َأسباب حدوث الحرفينظر:َابنَسينا،َََ(2)
 َ.3/258،َتفسير القرآن العظيمينظر:َابنَكثير،َََ(3)
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َإلىََ َالّشمل،َخطوة،َخرسة( َالمصادرَ)نحس،َموعد، َالجسدّيةَمتكاسلةَمثقلة،َفبرزت َالهيئات جعلت

جانبَتعانقهاَمعَاسمَالمفعولَ)مفجوع،َمتبوع،َمجموع،َمدفوع،َمقطوع،َمرعوبة(َلوصفَالحالَ

َوتثبيته.َ

َ"كّلَإشاراتَاإلنسانَالبدنّيةَخاضعةََوقدَأحاطَالعّباسَبالهيئاتَالعامَََََََََّ ةَللجسدَوحركته؛َألنَّ

لعددَمنَاألنظمةَالّرمزّية،َفمنَالجسدَتنبثقَوتتناثرَالعالماتَوالمعانيَاّلتيَتؤّسسَللّتواجدَالفردّيََ

فرأىَالّشاعرَفيَمحبوبتهَالجمالَاألنثوّيَوالحيويةَالجاذبةَفيَجسدهاَالممتلئ،َكونَََ،(1َ)والجماعّي"

َ}الّطويلََ{،َفقال:ََََََََََََََََََََََ(2َ)ينَفيَالغالبَيميلَللمرحَوالّروحَاًلجتماعّيةالّسم

 ْر ــة      َوَمْن َقـْد َبَرى ِجـْسِمي َهـواُه َوَما َشعَ ــُشـوقَ ــَمـْن َنـْفـِسي ِإلـْيِه مَ   َأَيا َنـْفـُس     

 َورْ ُص ل  َعلى الِلُصوَرِتَها ِفي الُحْسِن َفْض   ا  ــــشَ ـحَ ـَوُمـْثـَقـَلـِة اأّلْرَداِف َمْهـُضوَمِة ال    

ــْلــُتــهَ      ََ(4) َفرْ ِمَن النَّ  (3) فُ َكَما َيـْمِشي الّتِريْ  يمش َدْت    تَ ــِس َوَقــْد بَ ــا َيــوَم الَخـمـيــَتَأمَّ

فأظهرتَاألبياتَبراعةَالّشاعرَفيَاختيارَاألساليبَاّلتيَترميَإلىَوصفَمشهدَاللقاءَبينهََََََََََ

َالّنفيَ)وماَشعر(َ َاّتكائهَعلى َأبياته،َمع َفيَمستهّل َالبعيدَ)أيا( َنداء َبأداة َتوّسل وبينَمعشوقته،َحيث

اَجاءَباًلستفهامَوالّتوكيدَ)وم نَإلثارةَشفقةَالمتلّقيَعلىَذاتهَالعاشقةَالّتواقةَللقربَواًلجتماع،َكم

َالمحّملةََ َاأللفاظَوالّتراكيب َتشارك َأظهر َثّم َبشاهدَصبوتهَوحنينهَوإثباتهما، َلإلدًلء َبدت( َبرى،َوقد قد

بمعانيَالبهاءَوالغنجَوالغنىَالملتصقةَبمعشوقتهَ)لصورتهاَفيَالحسن،َالّتريف(،َمعَاللغةَالّصامتةَ

َتهَ)تمشيَكماَيمشيَالّتريفَمنَالّنفر(،َذلكَحــينَبدأَباإلفصاحَعنََالمــتمّثلةَبالجــسدَوحركةَمشــي

 
 .16،َولوجيا الجسدسوسيدافيد،ََلوَبروتون،ََ(1)
 .39،َالّسلوك الّتنظيميّ ينظر:َالمغربّي،َمحّمدَالفاتح،َََ(2)
 ،َمادةَ)ترف(َ.لسان العربالّتريف:َهوَالمتنّعمَفيَالّنعم،َاّلذيَيعيشَفيَسعةَالعيشَورغده ،َينظر:َابنَمنظور،َََ(3)
 َ.249،َالّديوانََ(4)
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تأّملتهاَيومَالخميس(َ إليهَمشّوقة،َقدَبرىَجسميَهواه،َ صبابتهَولهفتهَتجاهَمحبوبتهَ)م نَنفسيَ

وأسهبَفيَتصويرَهيئةَمشيتها،َفهيَذاتَخطواتَثقيلةَبطيئةَ)مثقلةَاألردافَمهضومةَالحشا(َ

َنتيحة َلحمها َالّضخمةًََََلكتناز َ"فالحركات َاآلخر، َالجنس َاستقطاب َمحاولتها َإلىَجانب الّثراءَوالّدًلل،

َلجذبَاًلنتباهَوبخاّصةَإنَاستمّرتَلوقتَطويل" ،َفصّورَابنَاألحنفََ(1َ)الواسعةَللجسدَأكثرَميالا

َوي طلبََ َوسعته، َبالعيش َيتنّعم َبمن ا َودلعا ا َتمّنعا َالمتثاقلة َالبطيئة َمحبوبته َالمعارك،ََمشية َوخوض للقتال

فيترّيثَبالمشيَوتفترَخطواتهَليلوذَبالفرارَ)تمشيَكماَيمشيَالّتريفَمنَالّنفر(،َهذاَإلىَجانبَماََ

َالّرجال،َ َأكثرَمنهاَعند َاّتساعها َإثر َإيحاءاتَورموز، َالّنساءَمن َالحوضَواألردافَعند تحملهَمنطقة

ليْينَللّساق،َوهذاَيعنيَأّنَالمرأةَعندماَتسيرَتكونَلهاََوًلَسّيماَمعَامتدادَالّزاويةَبينَالجانبْينَالّداخ

َ.(2َ)حركةَممّيزةَتحملَدًللةَالّتوّددَاّلذيَيأسرَالّرجلَويشّدهَعلىَاختالفَحجمَالجسمَوعرضه

وقدَتجّلتَالموسيقىَالخارجّيةَبالقافيةَالمقّيدةَ)الّشعْر،َالّصوْر،َالّنفْر(َألّنهاَتسمحَبالّتدّفقَََََََََََ

،َوبذلكَ(3َ)اًلنسيابّيةَفيَالّتعبير،َفهيَتختصرَزمنَالوقفةَعلىَنحوَيسمحَباًلنتقالَالّسريعََوتحّقَق

َتزيدَمنَفرصةَتناغمَالجرسَالموسيقّيَمعَالجّوَالّنفسّيَاّلذيَسيطرَعلىَالّشاعرَالمدنف.

 الّتمايل  .2

كيانااَآخرَلإلنسانَدونَعََََََََ والّتواصلَ الخطابَ لغةَ الجسدَفيَ لمه،َحّتىَغدتََلقدَأصبحَ

،َوكانَلحركةَ(4َ)المبارزةَالّثنائّيةَبينَالجسدَوصاحبهَمحورااَمهمااَللّتحّررَواإلفصاحَعّماَهوَمضمر

الجسدَبأكملهَعلىَهيئةَالّتمايلَوالّترّنح،َإيحاءاتَشّتىَنّمتَعنَشخصّيةَالفردَوأسراره،َوأثرهاَالجّمََ

 
 .8،َاإلشاراتكويلت،َبيتر،َََ(1)
 .300،َالمرجع األكيد في لغة الجسدينظر:َبييز،َباربارا،َََ(2)
 َ.259،َالحديثةَوبناءَالّدًللةَموسيقىَالقصيدةينظر:َجدوع،َعّزةَمحّمد،ََََ(3)
 .21،َسوسيولوجيا الجسدينظر:َلوَبروتون،َدافيد،َََ(4)
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اَلتناقلَالمعطياتَفيَعمليةََََعلىَناظرها،َإضافةَإلىَأّنَهذهَالكيفّيةَالجسدّيَة ع ّدتَأسلوبااَمعتمدا

 اًلّتصالَوالّتواصلَعندَالّنساءَأكثرَمنَالّرجال،َفهّنَبطبعهّنَيحاولنَجلبَاألنظارَولفتَاًلنتباه

ا،َومنَذلكَقولَابنَاألحنف:ََََََََ َعفويًّاَأوَمقصودا  }الّطويلََ{      بتمايلهّنَتمايالا

ْت َلَنا ََََ  ْت     َعلى اأَلْرِض ِمْن أْقــَطـاِرهـا ُظــُلـمـاُتَهــا ــ ِإذا َغـاَبِت الّشْمُس َوالَتقَ َتَبـدَّ

 ا     ِبـــَلــْيــَلــِة َســْعـــــٍد ال َيـــِضــلُّ ُســراُتــــَهـــاــالـّدْنــيا َجــْمـيـعاا ِبـَوْجــِهـهَ  َفــأْشــَرَقــِت     

 (1)ـِبـي َلــْمـُحـَهـا والـِتــَفــاُتــَهـالُقـُهـــا     َفــَقـطَّــَع َقــــراا َجــْلـُســَهــا َوَرْفــيِ َوَسـاَرْت َكــْثــيــ    

الّثالثةَحّبَالعّباسَوعشقه،َحينَأظهرَمحبوبتهَبصورةَفنّيةَفائقةََََََ ََ فالحَفيَهذهَاألبياتَ

الجمال،َفهيَمنبعَالحسنَومصدرهَ)فأشرقتَالّدنياَبوجهها(،َهذاَإلىَجانبَاندماجَجمالهاَبتنّوعََ

ا المؤّنثَ ضمائرَ لبروزَ فكانَ عليه،َ والمستوليةَ الّنّصَ محورَ فكانتَ ودًلًلتها،َ لمّتصلةََحركاتهاَ

اختالسَ لمجردَ فؤادهَ ي نفطرَ الّشاعرَ إّنَ حيثَ وسلطتها،َ المحبوبةَ قّوةَ نشرَ إسهامَفيَ والمنفصلةَ

اَومحاولةَللفتَاًلنتباهَ)فقّطعَقلبيََ َوغنجا الّنظرَإلىَخليلته،َثّمَي ؤخذَوي ؤسرَبالتفاتَجسدهاَدًلًلا

)فقّطعَقلبي(َفيَدًللةَواضحةََََلمحهاَوالتفاتها(َماَجعلَقلبَالّشاعرَيذوبَحبًّاَوينصهرَرغبةَبهَا

َعلىَتأثيرَهيئةَالجسدَوحركتهَفيَالّناظرين.ََ

اإليقاعَوالّتشكيلَالّصوتّيَللّتاءَدورااَمعنويًّاَمؤّثرااَ)تبّدت،َغابت،َالتقت،َظلماتها،ََََأّدىوقدََََََََََ

بَاّلتيَتضّمنتََفأشرقت،َسّراتهاَسارت،َوالتفاتها(،َإذَإّنهَينزاحَبالّنّصَإلىَدًلًلتَالخضوعَالمحبَّ

وي الئمَاإلطارَالّنفسّيَللّشاعرَأمامَرّقةَََ(2َ)يسمحَبجريانَالّنفسََامهموسَاََااألبيات،َكونَالّتاءَصوتَا

 
 َ.65َ-64،َالّديوانََ(1)
 َ.3/434،َالكتابينظر:َسيبويه،َََ(2)



91 
 

اَلمشاعرهَتجاهَمحبوبتهَخاّصةَفيَاأللفاظَاّلتيَاّتصلتَ المحبوبةَوبهائها،َكماَيبعثَثبوتااَوتوكيدا

َبهاَالّتاءَمعَالفعلَالماضيَ.

ا:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  }المتقاربََ{َويقولَأيضا

 ا ـــاللـــَذاَذِة ُمـــْســـَتــْبــــِشــــِرْيــــنَ  ــــٍر     َكـــِثــــْيـــــرِ ــَعــَطــْفــــَنــــا ِإَلــى َمــــْنــِزٍل  َحــــاِض     

 ــا ـى َوَمـــا َيـــْلـــَتـــِهـــــْيــــــَنــــِبــَهــا َنــَتـــَلــّهـ ـــَنــــا    ــالــَجــــــَواِري ُيـــَغـــّنـــْيــــَنـَوَعــــْيـــــُن     

 ـــا ــــَنــــــيْ ــَبـــّرَيــــــــٍة َيــــــــــْرَتــــِعـــْزاَلِن ـــــَكــغِ  وِم    ُـ ِحـــَســـاُن الـــُوُجــوِه َعــــَظـاُم الــُجـس    

 (1)ـــاــا َيــْلــَتـــِوْيـــَنــــْيـــــَنـــــَنـــــــا     َلــــَنــا َيــــْلــَتــــِوْيـــَن َوَمـــــَيــــــِكـــــــْدَن ِإذا ُهـــــــنَّ َغـــنَّـ    

اَتأثيريًّاَللمرأة،َحيثَإّنَقّوةَحضورهاَتؤّكدَفكرةََيبّينَالّشاعرَوالّسرَدَالقّصََفبأسلوَب         مشهدا

َأ سبغتَعليهّنََ َاّلتي َالجمال َبدءااَمنَتوظيفَمعاني َاألحداث، َاّلذيَيسيطرَعلىَسير َاألنثوّي التأثير

يَل نتلّهى،َ )عطفنا،َ األلفاظَ بروزَ إلىَ َ وصوًلا بّرية(َ كغزًلنَ الجسوم،َ عظامَ الوجوه،َ تهينا،ََ)حسانَ

يرتعينا،َيلتوين،َيلتوينا(َالمتعانقةَمعَ)يغّنيننا،َغّنيننا(،َحيثَر سمتَصورةَحركّيةَصوتّيةَحملتَ

معانيَالفرحَوالّسرورَوالحيوّيةَ)كثيرَاللذاذة،َمستبشرينا(،َلتثيرَفيَنفسَالمتلّقيَالفضولَلمعرفةََ

َاألبعادَمنَزمانَومكانَوحدث" َ"صورةَكاملة َاألحداثَوتعطيه َاّلذيَ(2َ)مجريات َالجسد ،َوتكشفَدور

َالمتمحورةََ َالجسد َنتاجَحركة َهي َالفكرَوالخيال َأعملت َاّلتي َالّصور َهذه َإّن َالمشهدَوألهبه،َحيث أشعل

فيَالّتمايلَواًللتواءَ)يلتوينَوماَيلتوينا(َللّتغّزلَوإثارةَالحضور،َفالّنساءَفيَتلكَالليلةَينقلنَإشارةًَلََ

 
 َ.259َ-258،َالّديوانََ(1)
،َرسالةَماجستير،َالجامعةَاإلسالمّية،2008ََ،133َداللة القول الّشعرّي في شعر حرب الفرقان  حجازي،َيوسفَحسن،َََََ(2)

 م.2012ََ
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،َبرشاقةَأجسامهّنَوتمّتعهّنَبالخّفةَوقّوةَالبدنَ)كغزًلنَبّريةََ(1)َللّرجلشعورّية،َبأّنهّنَيهّيئنَنفسهنَّ

َيرتعينا(،َماَيسّهلَعليهّنَالّتحّركَوالّتمايلَطوالَالليل.

اَموسيقيًّاَيطربَالّسامعَله،َوتدفعهَإلىَاًلستمرارَفيَالبهجةَوالّرغبةَََوَََََََََ أعطىَالّنّصَجرسا

ألفَاإلطالقَبعدَحرفَالّرويَالّنونَ)مستبشرينا،َيلتهينا،َيرتعينا،َفيَالغناءَوالّطرب،َذلكَبتوظيفََ

ََيلتوينا(،َحيثَاعتادَالّشعراءَأنَيترّنمواَفيَأواخرَاألبياتَليمتّدَبهاَالّصوت،َويقعَفيهَتطريبًَلَيتمَّ

َ.(2َ)إًّلَبمّدهَوإطالته

َيبعثََ        ا َرئيسا َتعّدَعامالا َالخفيفة َالّرقيقة َالّنساء َأجساد َبلينََولعّل َبالّتحّرك ومضاتَألعضائهّن

المتناسقةَمعَََََ(الكريزماـــَ)وتمايل،َحّتىَع ّدتَهذهَالهئيةَمنَالّصفاتَاألنثوّية،َطالماَتمّتعَالّرجلَب

اَعنَالمسّبباتَاّلتيَتجعلهَيغيبَعنَالحّسَواإلدراك،َويتأرَج ََحطبيعةَتكوينهَالجسدّي،َوبقيَبعيدا

َ}الّطويلََ{ًلَشعوريًّاَي منةَوي سرة،َمنها:َشربَالخمرَوإدمانه،َوفيَذلكَيقولَالعّباس:ََََََََََََ

 َوَأْن َتـْرَتـِعي ِمـْن َلْوَعـِة الُحـّب َمـْرَتِعــي      َتَمـنَّْيُت َأْن ُتْسَقْي ِمَن الُحّب َشـْرَبـِتي َََََ

 َفـَمـا ِزْلــُت أحسوهــا بكـأسْيـِن  ُكــلَّــَمـا     َشــِرْبـُت ِبـَكـأٍس َلـم َتــَزْل ُأْخـُتـها َمِعــي     

 (3) َتـــَزْعـــِزعِ ــــْذِع الـنَّـْخـــَلِة الــُمـَوَولَّـْيـُت َقــد َزّلـْت ِلــُسـْكــِري َمـَفـاِصـِلي     َأِمـْيـُل َكجِ     

فأظهرتَاألبياتَدورَالجسدَفيَتبيانَالغرامَوماَيفعلَبصاحبه،َحيثَأتىَالّشاعرَبلوحةََََََََََ

ي نبئَعنهَمنَحرقةَوشجنَتأسرَالمحّبَوتأخذهَمّمنَحولهَ جديدةَتحملَفرطَالحّبَوالهيامَوماَ

َالحّبَمرتعي(،ََ َلوعة َبهيئةَجسدّيةَغيرَمألوفة،ََف)ترتعيَمن َالعّباس ترسخََيََوتلقَّللمالفكرةََََتتضَحَلغدا

 
 َ.139،َقراءةَإشاراتَالغيرَوالّتواصلَبحرفّيةينظر:َويلسن،َغلين،َََ(1)
 .39َ،40،َما يحتمل الّشعر من الّضرورةينظر:َالّسيرافّي،َأبوَسعيد،َََ(2)
ََ.171،َالّديوانََ(3)
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فيَذهنه،َحينَصّورَميلَجسدهَوانحنائهَبساقَنخلةَتهتّزَوتتحّركَباستمرارَ)أميلَكجذعَالّنخلةَ

المتزعزع(،َوقدَعكسَالّصوتَالناتجَعنَالّزعزعةَوالحركةَ)المتزعزع(َالّتمايلَاّلذيَينشدَالّشاعرَ

َبكأس َأحسوها َالّسكرَ)فماَزلت َالمدامَحّتى َلجوئهًَلحتساء َإثر َأختهاَمعي(َألهدافََإخباره َتزل َلم ين،

الّنسيانَوالّتكّيفَمعَابتعادَالمحبوبةَوفراقها.َوقدَيرتئيَالّدارسَأّنَذكرَالخمرَعندَالعّباسَكانَذكرااََ

والّثمالةَكالخمرََ الّنشوةَ الّرجل،َوتوصلهَحّدَ تغّيبَعقلَ اّلتيَ المحبوبةَ ذاتهاَ فالخمرَهيَ مجازيًّا،َ

َتماماا.ََ

ألَََََََََ القارئَمعاناتهَواضطرابَحاله،ََوقدَتراوحتَ لتخبرَ العّباسَبينَاألسماءَواألفعالَ فاظَ

َالمفعولَ َالمصادرَواسم َفبرزت َمأساته، َالحّبَرغم َثبوتهَوإصرارهَعلى َكشفت َاّلتي َباألسماء حينَجاء

َ، ،َزلت  )الحّب،َلوعة،َشربتي،َمرتعي،َسكري،َالمتزعزع(َإلىَجانبَتوظيفَالّتاءَالمتحّركةَ)تمّنيت 

(َمتالحمةَمعَياءَالمتكّلمَ)شربتي،َمرتعي،َمعي،َسكري،َمفاصلي(َلتكشفَالّنوازعََشربتَ  ،َووّليت 

الّداخلّيهَللعّباس،َومحاولةَاستعطافَالقارئَواستمالته،ًَلَسّيماَباعتمادَرسائلَالخطابَاإلبالغّيةََ

الّتذّمرَإثرَالحزَن اّلتيَتصّورَالّشكوىَبكّلَتجلّياتها،َوًلَتخلوَمنَ ،َماَجعلَ(1َ)واللوعةََاإلفهامّيةَ

َفقدَحضرتَ َالحدثّيةَوالحركة، َإلى َترمز َاّلتي َاألفعال َأّما َاألبيات. َفي َبكثرة َاألنا َيالحظَشيوع الّدارس

اّلذيََ الحاضرَ المضارعَ فالفعلَ تطّورهاَواختالفها،َ ومراحلَ العّباسَ تفاصيلَعشقَ إيصالَ بهدفَ

الّنّصَيشحنَبطاقةَوحركةَوحيوّيةَ)ت سقي،ََحظيَبحضورَكثيفَبتفاوتَصياغتهَودًللته،َجعلََ

َ ترتعي،َزلت،َأحسوها،َلمَتزل،َأديرهما،َأميل(َمعَدوامَالمشهدَذاتهَوتكرارهَفيَحياته.

َاّلذيَيحملَفيَجنباتهَدًلًلتَََََََََََ َالّرمزّي َالّتعبير َأنواع َالجسدَوالتوائهَنوعَمن وينبثقَمنَتمايل

حركاتهَماَبينَعفوّيةَتلقائّيةَأوَرسمّيةَمنتظمة،َوماَبينَإيقاعهاََومعانيَكثيرة،َفالّرقصَوفقااَلتفاوتََ

 
(1)َََََ ََينظر:َعباس،َجاسم،َوآخرون، ،17ََ،َالعدد:قراءةَفيَنسقّيةَالّتضادََ-واآلخرَفيَشعرَالعّباسَبنَاألحنفجدلّيةَاألنا

 َ.7َ،21م،3َ،2016َالجزء:
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،َو جدَلجلبَالّسرورَوالّراحة،َوالّتفريغَالّنفسّيَللّطاقاتَاإليجابّيةَوالّسلبّية،َحّتىََ(1َ)البطيءَأوَالّسريع

لمعنىََغدتَتلكَالهيئةَالجسدّيةَمنبرااَللغةَصامتةَفيَخارجها،َناطقةَفيَدواخلها،َتبرزَتجلّياتَا

َالمرادَواإليحاءاتَالمطلوبةَفيَعملّيةَالّتواصلَواًلّتصالَبينَالبشرَوخاّصةَبينَالجنسينَ.

ورَالّرقصَفيَديوانَابنَاألحنفَليكشفَعمقَاًلندفاعَالحركّيَللجسد،َوأهمّيتهَفيََوقدَتبلََََََََََْ

تلّقيَبلغةَصامتةَمحّببةَللّنفس،ََإثارةَاًلنفعالَوالّتعبيرَالّدًللّيَاّلذيَيبوحَبماَفيَالّذات،َليخاطبَالم

َعلىَقلوبَ َويستحوذن  حيثَبلغتَحظًّاَواسعااَمنَالّرقيَجعلتَالجواريَوالقّيانَيتعّلمنَكيفَيتلّطفن 

 }الوافرََ{،َفيقول:2َََََََََََََالّرجال،َبالكالمَالّرقيقَوالحديثَالساحرَوالّتمايلَاألّخاَذ

 ــــْيــــــــَت ِفــــي َخــــْرٍق وَوادِ ــــّج     َتـــــُؤمُّ اْلــــبَ ــــّل َفــــــُكـــوالـــــرَّاِقـــــــَصــــاِت ِبــَأَمــــــا     

تُ ـــَرت مَ ــفِ ــد ظَ ــقَ ــلَ        (3) ؤاديــاِف َوفي الفُ ــغشّ ت في الــلَّـ حَ ــفَ      يـــــبــلـــقَ ــم بِ ــــــكُ ــــَودَّ

َبصرّيةَوسمعّية،ََََََََََ اّلتيَتخلقَأشكاًلا اَقائمااَعلىَالحركةَ البيتْينَمشهدا الّشاعرَفيَ فقصدَ

الّنفسّيةََ الّنفسَوطّياتها،َحيثَإّنَكّلَحركةَيقومَبهاَاإلنسانَترتبطَبحالتهَ تتمظهرَفيهاَخلجاتَ

إيقاعااَجاذباا،َيبعثَقيمةََََوبالّزمانَوالمكانَالمحيطَبه،َفتقومَديناميكّياتَالجسدَبتوليدَحركاتَتصنَع

َاللفظيَّ َالّتواصلَغير َفي َالّراقصاتَََفَ،(4َ)جمالّية َفيََيتمايلنََويمشهد َ)أماَوالّراقصاتََتراقصن الّطرقات

اّلتيَتجاوبتَعلىَألحانهاَحركاتَالّرقصََََالمتلّقيَلالنبساط،َوالمرح،َورسمَاألغانيََهّيأََبكّلَفّج(

أنغامَتبعثَمثيراتَألعضاءَالجسدَََوجوَدونَالّرقصَإًّلَمعََالقائمةَعلىَالّتمايلَواًلهتزاز،َفالَيك

 
،48،49ََ،َنماذج تطبيقّية ومقوالت كلّية -الّتواصل غير اللفظّي في اإلبانة والّتواصل ينظر:َيغمور،َسالفَشهابَالّدين،َََ(1)

 مَ.2019رسالةَماجستير،َجامعةَبيرزيت،َفلسطين،َ
 .19،َالعّباس بن األحنفظر:َالّصّباح،َمحّمدَعلّي،َيَنََ(2)
 .78،َالّديوانََ(3)
م،1َ،2020ََ،َالعدد28َ،َمجّلةَجامعةَبابلَللعلومَاإلنسانّية،َالمجلدَمشاهد الّرقص في رسوم ديغاينظر:َالعلواني،َحمزة،َََ(4)

139َ،142.َ 
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بضرورةَالّتحّولَمنَالّسكونَوالّثباتَإلىَالحركة،َماَأّدىَإلىَانصهارَالّرؤىَالبصرّيةَمعَالّسمعّية،ََ

ووْضعَالمتلّقيَفيَجّوَط ر بَيسودهَالخّفةَالجسدّية،َاّلتيَتخرقَالمكانَوتفتحَفيهَمجاًلتَشّتىَفيََ

الّشاعرََالّرغبةَوال الّدارسَأّنَمحبوبةَ محاباةَ)الّراقصات،َفّج،َتؤّم،َخرق،َوداد(،َوقدَيتراءىَإلىَ

َالمكان،َحّتىَفازتَبقلبهَواّتخذتَفيهَمكانااَفيَسويدائهَ)ظفرت،َ َالّراقصاتَفيَذاك كانتَمنَضمن

َموّدتكم،َقلبي،َحّلت،َشغاف،َفؤادي(َبهّزَالجسدَورفعهَوخفضهَ.

اَإليصالَمعطياتَوبهذاَع ّدتَلغةََََََََََ الحركاتَالجسدّيةََالمتمحورةَفيَالمشيَوالّتمايلَمفتاحا

اّلتيَأرادَابنَاألحنفَتوجيههاَللمتلّقي،َبمنهجََ تبيانَالّدًلًلتَ الّنفسَومرادها،َكونهاَأسهمتَفيَ

اَإنسانيًّاَجماليًّاَمحّببااَ. َسلسَيحملَب عدا

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 ثانياا: الوقوف

َالقنواتَََََََََََ َأهّم َتعّدَمن َأعضائها َابتداعَحقولَدًللّيةَبوساطة َإلى َاّلتيَتؤّدي َالجسدّية َاللغة إن

الّتواصلّيةَغيرَالكالمّية،َحيثَإّنهاَتقتربَإلىَحّدَكبيرَمنَالّذاتَبماَتحملهَمنَإشاراتَوعالماتَ

"ماَهيَإًّلََََةَالجسَد،َفصوَرمنَحركةَأوَثباَت تسهمَفيَإيصالَالمراد،َباًلعتمادَعلىَهيئةَالجسَد

الّتطابقََ منَ نسيجَ إطارَ فيَ الّشخصَ تموضعَ اّلتيَ الّرمزّيةَ بالمواردَ تتغّذىَ اّلتيَ الّذاتَ صورةَ

الفردَ(1َ)الّتعالقّي" طبيعةَ يعكسَ المالمح،َ مكتملَ كيانَ إلىَ كتلةَ كونهَ منَ حينهاَ الجسدَ فيتحّولَ َ،

َونشاطهَوفعالّيتهَ.

علىَََََََََََ جّيدَ آخرَ دليلَ بمثابةَ األشخاصَ "وقفةَ فــــَ كثيرة،َ معاٍنَ علىَ تدّلَ هيئاتَ وللوقوفَ

أوَماَيريدونَإيصالهَمنَوقفتهمَتلك،َومنَذلكَيقولَ ،(2َ)مكانتهمَأوَالمكانةَاّلتيَيحاولونَاّدعاءها"

ه،َوازدادَحنينهََابنَاألحنفَمصّورااَحالهَعندماَفاضَبهَشوقه،َونضجتَعلىَحرارةَالعشقَصبابَت

 }البسيطََ {:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(3َ)إلىَموطنَأحّبته

اِر ِمــــْســــَمــارُ      ُغَلـِليَطـاَل الـُوُقــوُف ِبـَباِب الّداِر ِفي       َحـــتَّى َكــَأّني ِلــَبـاِب الــــدَّ

 (4)ـا     َوْقــــِفــي َوِإّنــي ِإلـى اأَلْبــــَواِب َنــظَّـــارُ ــَتــهَ ــْم َأْرُج َطــْلـَعــــــِإّنــي ُأِطـــْيــُل َوِإْن لَ    

البيتانََََََََََ تّياراتََفأشاعَ يغّذيهَاًلنفعاًلتَوالّرغباَتمجموعةَمنَ ،َلغايةَالوصولَإلىَمشهدَ

،َحيثَحاكىَالعّباسَالّدارسَبجسدهَوهيئته،َفكانَالوقوفَلغةَأبلغَمنََاعلّيتهالوقوفَويزيدَمنَف

الكالمَوأعمقَمنَالقول،ًَلَسّيماَبارتباطهاَبالحالةَالّنفسّية،َحيثَبرزتَذاتَالّشاعرَالعاشقةَإثرََ

 
 .59،َسوسيولوجيا الجسدلوَبروتون،َدافيد،َََ(1)
 .35،َشاراتاإلكويلت،َبيتر،َََ(2)
 .58،َالعّباس بن األحنفينظر:َالّصباح،َمحّمدَعلّي،َََ(3)
ََ.109،َالّديوانََ(4)
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بوبةَواستمرارّيتهَعلىَأملَلقائها،َفجيءَبـــَ)طالَالوقوف،َأطيلَوقفي(َفيَإطالةَالوقوفَببابَالمح

للي(،َفالّصبرََ لد،َوتحّملَالعطشَوحرارتهَفيَسبيلَرؤيتهاَ)فيَغ  دًللةَواضحةَعلىَالّصبرَوالج 

الحياة" الّسلبّي،َوإشباعَلرغبةَفيَ الواقعَ الّراسخََ(1)"تمّردَجسدّيَعلىَمألوفَ القائمَ الجسدَ ،َفجاءَ

 تتحّملَاألوجاعَمنَأجلَالمحبوب.اّلتيَابرةَّصَالحَروَّالَصّورلي

َلدًلًلته،ََََََََََ َالّزمكانّيةَدعامة َالجسدَمن َاستقى َاّلتيََََكما َالّزمنّية َالفترة اَعلىَطول ليكونَشاهدا

َ/ يقفَفيهاَالعّباسَمنتظرااَمعشوقته،َب دءااَمنَتبّدلَالفعلَمنَصيغةَالماضيَإلىَالمضارعَ)طال 

َ) شأنهَأنَيكونَمثيرااَََإلىَاًللتصاقَبالمكانَالمغلقَ)ببابَالّدار،َلبابَالّدار،َاألبواب(َماَمنأطيل 

َمشهَد َتأّمل َالمتلّقيَعلى َيحّث َاللسانَومقاصدهَ.ََالوقوفََأسلوبيًّا َإلىَعالمات َالّتوّجه َدون َواستحضاره

وقدَاّتكأَجوىَالعّباسَعلىَاأليقونةَالّصامتة،َالمتمّثلةَبالوقفةَوأماراتها،َعندماَصّورَذاتهََََََََََ

مسمارااَي شّدَببابَالبيت،َحّتىَأصبحَجزءااًَلَيتجّزأَمنهَ)كأّنيَلبابَالبيتَمسمار(،َمعَإثباتَذلكَ

الغةَ)نّظار(.َوالمتتّبعَأللفاظََبتوظيفَالّتوكيدَ)إّن(َثالثَمّرات،َإلىَجانبَتعانقهاَمعَصيغةَالمب

البيتْينَيرىَبروزَصيغَجمعَالّتكسيرَوإيحاءاته،َحيثَبرزَجمعَالقّلةَ)أبواب(َليبّينَأحادّيةَحّبََ

َالمحبوبةََ َبيت َأمام َالّدائم َي ناسبَطولَمكوثهَورباطه َفؤاده،َوهذاَما َفي َالّشريكات َتعّدد الّشاعر،َوعدم

َ.المتمحورَفيَتوظيفَجمعَالكثرةَ)وقوف(

ا:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ     َََََ  }الكاملََ{ويقولَأيضا

 َأَتــــَنـــّشـــُق؟ ـْم     ُمــَتــَحـــّيــــراا ِلــَنــِســـْيــِمـُكـــْم ــــاِئــكُ ـي ِبــِفـــنَ ــَهــاّل َرِحـــْمــُتــْم َمــْوِقــِفـَََََ

ا َأْرنُ ـــُمـــَتـــَلـ       (2) ــو ِإَلــى َمـــْن َمـــرَّ ِبــي     ِمـْثــَل الـَغـــِرْيــِق ِبـَمـا َلــِقــي َيــَتـَعــّلـُق!ـــّددا

 
 َ.167،َلغةَالجسدَفيَأشعارَالّصعاليكقادرة،َغيثاء،َََ(1)
ََ.200،َالّديوانََ(2)
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فيتوّسلَالّشاعرَبأداةَالّتخصيصَ)هاّل(َالمتالحمةَمعَالفعلَالماضيَ)رحمتم(َليستقطبَ        

المحبوبةَوعواطفها،َويدعوهاَإلىَتركَاستمرارّيةَلومهَإثرَوقوفهَالّدائمَأمامَمنزلهاَ)موقفيَََمشاعر

بفنائكم(،َفعلىَالّرغمَمنَمشّقةَالوقوفَإًّلَأّنَالعّباسَيسعىَبهذهَالهيئةَإلىَإظهارَحّبهَوهيمنته ََ

ف للعالمَ عاّمةَ ورمزّيةَ الّروح،َ حضورَ مكانَ بروزهَ وكيفّيةَ فالجسدَ ذاته،َ الّتواصلََعلىَ عمليةَ يَ

،َفيحاولَالّشاعرَتصويرَوقفتهَهذهَبدمجَدًلًلتهاَمعَأعضاءَجسدهَاألخرى،َفهوَدائمََ(1َ)واًلّتصال

ََ َرؤيةَمعشوقته،َمسترسالا ا(َمتأّمالا َبرأسهَيمنةَويسرةَ)متلّددا َاًللتفات الّنظرَوالّترّقبَ)أرنو(َمستمرًّاَفي

الّتصويرَالبالغّيَ)مثلَالغريقَبماَلقيَيتعّلق(َليصّورََبحاسةَالّشّمَ)لنسيمكمَأتنّشق(،َكماَلجأَإلىََ

قّوةَتمّسكهَوتعّلقهَبها،َفهوَكالغريقَاّلذيَيستنجدَبأيَشيءَليمسكَبهَفينجو،َموّظفااَصوتَالقافََ

المجهورَ)موقفي،َأتنّشق،َالغريق،َلقي،َيتعّلق(َألّنَعبورَالّصوتَمنَأقصىَاللسانَأشبهَبرحلةََ

َإ َوالمألوف َالمنطق َاألصواتَتجاوز َببروز َذلك َأّكد َوقد َالمحبوبة، َديار َبجوار َوالمكوث َاإلقامة َدوام لى

َالّشديدةَ)الالم،َالغين،َالعين،َالّراء(َلماَلهاَمنَقّوةَإطالقَالحّبَوتحّرره.

وبهذاَحملتَوقفةَالفردَفيَديوانَالعّباسَبنَاألحنفَإيماءاتَشّتى،َوأرسلتَدفعاتَوجدانّيةََََََََ

َّشاعرَدونَالّنطقَاللّسانّيَ.دّلتَعلىَمرادَال

َ

َ

َ

 

 
 َ.16َ،18،َفلسفة الجسدينظر:َبيدوح،َسمّية،َََ(1)
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 ثالثاا: تالصق األجساد 

نوعَالعالقةَبينَالبشر،َوالّنظرَإلىَََظهرتعّدَعمليةَاًلّتصالَالجسدّيَالوسيلةَاألولىَاّلتيَتََََََََ

اًلرتباطَمعَاآلخرين،َم نَهوَفيَالّدائرةََََقّوةقربَالمسافةَأوَتباينهاَبينَاألطراف،َهيَاّلتيَتحّددََ

َالّشخصّيةَمنَغيرهم،َوًلَبّدَمنَوجودََ(1)الّداخلّيةَوم نَخارجها َللهالة َاألقرب ،َفالعائلةَواألصدقاءَهم

َل َاألفراد َبين َاختالفََقربَمثالّي َإّن َاًلجتماعّي،َحيث َالّتواصلَوالّتفاعل َفي َالمرجّوَمنه َالّتوازن يحّقق

المنطقةََ معَ الفردَ فيتعاطىَ بينهم،َ الّروابطَ تباينَ يّتكئَعلىَ المتفاعلينَ لألشخاصَ المكانّيَ الحّيزَ

يََسم(َوكأّنهاَموضعَشرفَوكرامة،َفهيَمنَأهّمَالمناطقَاّلت45ََََ-15الحميمّيةَاّلتيَتتراوحَبينَ)

يعملَاإلنسانَعلىَحمايتها،َكماَلوَكانتَملكّيةَخاّصةَبهَفقط،َوًلَيسمحَللّدخولَفيهاَإًّلَلم نََ

ًلَيمكنَالّدخولَفيَهذاَالّنطاقَإًّلَأثناءَاًلّتصالَالحميمّيَاّلذيَحيثََكانواَمنَالمقّربينَعاطفيًّا،ََ

،َوهذاَماَ(2)حّتىَتصلَالّصفرَيقتربَفيهَالّطرفانَليصالَحّدَاًللتصاقَالجسدّي،َفتقّلَهذهَالمسافة

 }الكاملََ{ََََََََََََََََارتأىَالعّباسَإلىَإبرازهَفيَعالقتهَمعَمعشوقته،َفقال:َََََ

 (3) َقــْيـــِن َعـَلى ِفــَراٍش َواِحـــدِ ـــراا     ِمــْن َعـــاِش ـظَ ــَلـْم َيــْخـُلـِق الّرْحـمن أْحـَســـَن َمـنْ      

فيرسمَالّشاعرَلوحةَفنّيةَيترامىَفيهاَمشهدَغرامّيَيحملَموجاتَغريزّيةَتلتصقَمعَذاتَََََََََ

ََ المحّبينَوأجسادهم،َوتستقيَمنَاقترابهاَحّدَالّتالحم،َذلكَحينَخاطبَابنَاألحنفَالقارئَمتوّسالا

يمّكنَالعاشقَمنََََبأداةَالّنفيَالجازمةَ)لمَيخلق(َلتصويرَحسنَمشهدَاللقاءَعلىَالفراشَالواحد،َما

َالعّباسََ َكماَعمد ا. اَواحدا َيصبحاَجسدا َالجسدْينَحّتى َبانصهار َمتمّثل َللقاءَحميمّي، َمعشوقه استجداء

إلىَتوظيفَاسمَمنَأسماءَهللاَالحسنىَيدّلَعلىَالّرحمةَواللينَ)الّرحمن(،َكونهَيحملَتلكَالمعانيَ

 
 َ.73،ََالعملَاإلداريَّلغةَالجسدَواًلتكيتَفيَينظر:َحسن،َكاملَسرمك،َََ(1)
 .147،الكاريزما،َالّصوت،َالجسدَ-مهاراتَمقّدمَالبرامجينظر:َالّطوبجّي،َمحّمد،َََ(2)
 َ.106،َالّديوانََ(3)
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َنبضاَ َالكامل َالبحر َأعطتَتفعيالت َالمحّبين،َكما َللبيَتفيَعالقة َالخارجّي َاإليقاع َأبرزَجمال ؛َاَحيًّا

منَالبحورَالّثالثّيةَاّلتيَتناسبَالموضوعاتَالعاّمةَكالغزل،َولماَفيهَمنَقدرةَعلىَإيصالََََألّنَه

َ.(1َ)العمقَالعاطفيَّ

إّنَََوَََََََََ الّنفسَوظ م ئها،َحيثَ الجسدَوقدرتهَعلىَإيصالَخلجاتَ بوتقةَ ابنَاألحنفَ ي ظهرَ

اللقاءَالجسدّيَليكونَبطلَالمشهدَالّصبََ سرمدّيَفيَحّبه،َتثيرهَلواعجَالّشوقَوتقودهَإلىَتمّنيَ

 }البسيطَ{سّيره،َفيقولَعلىَلسانَمحبوبته:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََومَ 

   اسِ ـــعبّ ـاالا لِ ــربــــُت ِس ـــنـــني كُ ــيتَ ـأو لَ ي     دــلى َجسَ ــالي عَ ـَك ِسربـيتــاُس لــ بّ ــعَ     

 اِء ُمْزٍن فكنَّا الّدهَر في كاسِ ـــن مَ ـــ مِ      هُ ـــنُت لَ ـــا وكُ ــــاحا ي رَ ـاَن لِ ــُه كَ ــيتَ ــأو لَ     

 (2) اسِ ـأوي إلى النَّ ا وال نَ ـميعا ــلو جَ ــخــنَ       ةٍ ــــهَ ــمَ ـــهْ ــمَ ــٍف بِ ــ َرا إلْ ــائِ ـَـــنا طـــيتَ ــأو لَ     

علىَحنكةَدرامّيةَاستحضرتَمشاهدَتمثيلّيةََفبرزتَأيقونةَاللغةَالّصامتةَباّتكاءَالعّباسََ        

َاألبياتَبمنادَا َليتنا(،َفيستفتح َليته، َليتني، َالّتمّنيَ)ليتك، َالّنداءَََََةقائمةَعلى َأداة َلهَدونَذكر محبوبته

اَعنَأعينَالّناسَفيََ)عباسَليتك(َموحيةَبقربهاَالّشديدَمنه،َفتتمّنىَلوَأّنهماَمتوحَّ دانَسويًّاَبعيدا

الّتناصَ وتالحمها،َفوّظفَ الجسدانَ بالحّبَعمادهَ مكتنزااَ مثيرااَ موقفااَ يحكيَ واحد،َ وجدانّيَ مكانَ

،َحيثَإّنَالعّباسَاستغرقَفيَإظهارَالقناةََ(3َ) "هُنّ لِباسٌ لَكمْ وأَنتُم لِباسٌ هلنّ" الّدينّيَفيَقولهَتعالى:ََ

َلساَنََرادَمحبوبته،َكونهاَوسيلةَللّتعبيرَعنَمكنوناتَالّذات،َفصّورَنفسيهماَعلىالجسدّيةَالّناقلةَلم

َ

 
 َ.55َ،56،ََتحليل الّنّص األدبّي بين الّنظرّية والّتطبيقينظر:َالمصرّي،َمحّمدَعبدَالغنّي،َمحّمدَالباكيرَالبرازي،َََ(1)
 َ.156،َالّديوان َ(2)
 .187،َالبقرةََ(3)
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َالمشهد،ََ َإعمالَخيالهَواستحضار َإلى َالّدارس َليدعو َإلف(، ا،َماءَمزن،َطائرا ،َراحا َبـــَ)سرباًلا خليلته

َوإثباتَفاعلّيةَلغةَالجسدَبينَالعاشقينَ.

وكانَلتقنيةَالتفاتَالّضمائرَدورَبارزَفيَترسيخَحالةَالعشقَوإضفاءَأثرَالجسدَوتالصقهَََََََََ

،َسربالي/َجسدي:َ علىَالمحّبين،َحيثَتراوحتَالّضمائرَبينَمخاطبَوغائبَومتّكلم،َ)ليتك:َأنت 

:َأنا،َله:َهو،َليتنا/َنخلو/َنأوي:َنحن(ََ :َأنا،َليته:َهو،َلي/َكنت  لتدّلَعلىَحالََأنا،َليتني/َكنت 

المحبوبةَالمّضطربَوالمتشّوقَللقاء،َكماَيالحظَمنَاألبياتَأّنَاألسماءَفاقتَاألفعالَلدًللتهاَعلىََ

الّثبوت،َفالمحّبَثابتَعلىَحّبهَومتجاوبااَلجسدهَومتطّلباتهَاّلتيَتدعوَإلىَضرورةَالّتالحمَالجسدّيََ

ََََََََََمعَالمحبوب.

ََََََََََََ إنَّ الغثّمَ فلقاءاًلقترابَ فموعد،َ فكالم،َ فسالمَ فابتسامة،َ بنظرةَ يبدأَ فيهََََ،رامّيَ يقتربَ

ا اَواحدا اَشيئااَفشيئااَفتنطبقَأجسامهماَويصبحاَجسدا ،َوقدَصّورَابنَ(1)العاشقانَمنَبعضهماَبعضا

 }الهزجََ{َََََ   َََََََََََََََََََََََََََََََاألحنفَالّتصاقَالجسدَوإيماءاته،َفقال:

ــــا ُيـــْعـــــِجـــــُب الــّنـــاَســــاــــَمـــــــــا ِشـــــْئــــــــَت َأْن َتــــــْصــــــَنـــِإذا       ـــ     ــــــــَع َشــــْيــــــئا

 ـــاَســــاــَهــــَوى َكـــــــْدِري َكـــــــــْيــــــَف َمـــــْعـــــــُشـــــــوق      َتـــــَحـــّســـــــى ِفـــي الـــــَوَتــــ    

 ـــاَســــــــــا ـُهــــــَنــــــــا َفــــــــــْوزاا     َوَصـــــــــــــّوْر َثـــــــــــمَّ َعـــــــــــبَّــــــ َفـــــَصــــــــــّوْر َهـــــــــا    

 َفـــــــــــإْن ِزدَت َفــــــــــال َبــــــــــــــــــاَســــــــــــا  ــْبـــــــراا   ـــــــَنــــُهـــــَمــــا ِشــــــَوِقــــــْس َبــــــــْيــ    

 (2) ــــاـــَحـــــــتَّــــــــى     َتـــــــــــــَرى َرْأَســــــــْيــــــــِهــــَمـــا َراَســــــ اــْدُنــــــــــوَ ــَفــــــــــإْن َلـــــــــْم َيـــ    

 
 َ.260َ،95،َمجّلةَالفيصل،َالعددَالتزام الحدوديحياوي،َصالح،َََ(1)
َ.164ََ،َالّديوانََ(2)



102 
 

إلىَاسترجاعَتفاصيلَاللقاءَََماَيؤّديََفيدركَالّشاعرَحوارَاألجسادَاّلذيَينشأَبينَالمحّبين،ََََََََ

اّلذيَيتّمَبيــنهَوبينَمحبـــوبتهَفوز؛َإلثارةَالمتــلّقيَوخلقَنسيـــجَعاطفّيَمحــّببَأمامَناظــرهَينّمَعنََ

،َتدري،َتحّسى،َيدنو،ََ العشــقَوالولهَبينهما،َكماَوّظفَالعّباسَاألفعالَالمضارعةَ)تصنع،َيعجب 

معَأفعالَاألمرَ)فصّوْر،َقْس(َإلضفاءَحيويةَوحركةَعلىََترى(َوالماضيةَ)شئت،َزدت(َمتعانقةََ

الّنّص،َولتأكيدَرغبةَالتقاءَجسدهَمعَجسدَمحبوبتهَليتمّكنَمنَإثباتَملكّيتهَله،َفـــَ)الّشبر(َالواحدََ

َاّلتيَتوقظََ َالّشاعر َللمتلّقيَبوجودَعالقةَوجدانّيةَمتينة،َوهذاَي ناسبَسريرة ا اَواضحا بينهماَكانَمفتاحا

فسَاإلنسانّيةَأهمّيةَالجسدَفيَالّتواصلَواًلّتصالَغيرَالكالمّي،َوترسلَومضاتَمنَاألنغامََفيَالنَّ

ًلَسّيماَباعتمادَبحرَالهزجَاّلذيَيحملَلونااَعذبااَيأسرَالقارئَويوّطدَمتعةَاألجسادَعندَاللقاء،َهذاََ

للّروّي،َوتالحمهَمعَألفَاإلطال الّسينَالمهموسَحرفااَ قَ)الّناسا،َكاسا،َإلىَجانبَاّتخاذَصوتَ

عّباسا،َباسا،َراسا(َللكشفَعنَخّفةَالّشعورَوجمالَالمشهدَالمذكورَوقّوةَتبيانهَلآلخرين.َوقدَجيءَ

َأثناءََ َالجسدَكّله َأعضاء َتالحم َالّشاعرَ)ترىَرأسيهماَراسا(َإلظهار َبتوظيف َالكّل َبالجزءَعن الّتعبير

ََ.المحاورةَالجسدّية،َوعدمَاًلقتصارَعلىَجزءَواحدَفقط

وبهذاَتعاورتَأعضاءَالجسدَبأكملهاَموسومةَبحوارَاألجسادَالعملّيَالمتمّثلَبقربهاَحّدََََََََََ

َعنَإدراكَالعّباسَالّدورَالغزلّيَلهذهَالكيفّيةَالجسمانّيةَاّلتيَمحقتَدورَالّصوتََ اًللتصاق،َفضالا

َوالكلماتَ.

َ

َ

َ
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 تعانق هيئات الجسد مع أعضائه رابعاا: 

َلمَتنشأَدًلًلتهَاعتباطيًّا،َبلَإّنهَحملََ(1)ّلذيَيعّدَ"الوحدةَبينَالّروحَوالجسم"إّنَالجسدَاََََََََ

لغتهَ معرفةَ وتمّثلتَ الّسرائر،َ ودهاليزَ الوجدانَ كوامنَ تكشفَ مرآةَ فغداَ لإلنسان،َ الّذاتّيَ اًلمتدادَ

َالحواسَاإليحاءاتََودراسةَمزيجَكمََبََوإيماءاتهاََ َازدادَعدد َفكّلما َالفرد، َالّصادرةَمن َالجسدّية الحركات

َدعمهاَوتق َإلى َذلك َأّدى َمحّددة، َفكرة َتلّقي َفي َاستخدامها َيمكن َالمتلّقياّلتي َذهن َفي ََ.(2َ)ويتهاَوتثبيتها

اَيعتمدَعلىَآفاقََََََََََ اَخاصًّ وتّتبعَلغةَالجسدَفيَطريقهاَإلىَإيصالَدًلًلتهاَوعالماتهاَمنهجا

الفردَوأهدافه،ََ إبرازهَوفقااَلشخصّيةَ إلىَ الّذاتَوماَتسعىَ لدواخلَ البشرّية،َمنَاستجاباتَ الّطبيعةَ

صاحبهاَإلىَإطالقَجسده،َدونَالّتمّكنَمنَالّسيطرةَعليهَكماَفيََََفالمشاعرَاّلتيَتختلجَالّنفسَتدفع

َاللفظية،ََ َبعضهاََفالّتعبيرات َمجتمعة َاإليماءات َمن َإلىَعدد َالّنظر َللجسد َالّصحيحة َالقراءة ينبغيَعند

ا،َوعدمَالحكمَعلىَحركةَمنفردةَفقط ،َلذاَاسترسلَالعّباسَفيَمشاركةَهيئاتَجسدهَمعََ(3َ)بعضا

 }الكاملََ{ََََََََََََََََََ             إيحاءاتَأعضائهَاألخرى،َفقال:ََََََََ

َلــــْت ِبُصــدوِدَهـــــا َوِحــَجــــابِ       ـــــاـــهَ َبــِخــَلــْت َعـــليَّ ِأمـــيـــَرِتــي ِبــِكتـــاِبـــَهــا     َوَتــَبــذَّ

 ـَح ُتـراِبــَهـــــا ـــا أِلَُشــمَّ ِرْيـــَهـــــَضـةا     ِمـــْن َبـــْيــِتـــاِتي ِلي ِبَعــْيــِشــِك َقبْ ـ ـْعــُد هَ َيـا سُ     

 ـاِبهــاَهــا َوِخــَض ـَبــَنانِ ُت ُحـــْســَن ـــا     َوُأِنـْلــهـِمــْنـَهـا ِرْيــَقــ تُ ـ َأكـــوَن َقــْد ُأْســِقــيْ ــفَ     

ا َأشَ ــــــا في َكـــّفـَهــــا     َأَبــهي ِمــْســـواُكــــــنِ ـَيــا َلْيـــتَ       اِبــــَهــاــــــْن أْنــــَيـــــمِ  ُغـــرَّ ـــمُّ الدا

 
 .5،َفلسفة الجسدبيدح،َسمّية،َََ(1)
 .85ََ،َاإلعالم الّتربويّ ينظر:َالّصرايرة،َماجدةَأحمد،َََ(2)
،َرسالةَماجستير،َجامعةَبيرزيت،25ََ،ََاإلبانة والّتواصل، الّتواصل غير اللفظّي في  سالفَشهابَالّدينينظر:َيغمور،َََََ(3)

 مَ.2019فلسطين،َ
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 َألـــَتـــذُّ َنـــْعــــــَمـــَة ِجـــْلـــِدَهــا َوِثـــَيــاِبـَهــا   َهــا َبــاِطـــن    ـَعــَلــْيـ (1)ـْرط  ـــَتــِنــي ِمــأو َلــيْ     

 (2)اـــْنــَهــا َســـاَعــةا     دوَن الّثــَيــاِب ُمــَجــــاِوراا ِلــِحــــَقــــاِبـهَ ـــلُّ عَ ـوَن اَل َأْنـــَحــَفـــأُكــ    

َأظهرََََََََََ َأبياته،َفقد َالجسدّيةَفي َاللغة َالّشاعر،َبتلّون َالحّبَوقّوتهَفيَقلب َالمتلّقيَشّدة فيدرك

َالّتشويقَواإلثارة،َفابتداءَالعّباسَحديثهَبلفظَ)أميرتي(ََ اَعنصر  تالحمَأعضاءَالجسدَبعضهاَبعضا

ََ ريًّاَاستعرضَفيهَمكانةَالمحبوبةَفيَحياته،َوتأثيرها الكبيرَعليه،َفهيَسّيدةَعلىََخلقَجوًّاَشاع 

عرشَقلبهَرغمَصدودهاَوابتعادها،َوهوَدائمَالّتفكيرَبهاَمترّقبااَمجيئها،َمستهلمااَفضائلها،َعاشقااََ

تفاصيلها،َماَيدعوهَإلىَإشعالَالّنّصَبتفاعلَالحواس،َفحينماَطلبَالعّباسَحفنةَمنَترابَخليلتهََ

تهاَهيَمنَالّتراب،َفاإلنسانَيتواصلَ"بالّشّمَكماََ)ألشّمَريحَترابها(َكانَيسعىَإلىَاستنشاقَرائَح

،َثّمًَلَتنفّكَلغةَالجسدَعنَاألبياتَحّتىَيتمّنىََ(3َ)يتواصلَباللفظ،َويعّبرَبالّرائحةَكتعبيره َبالكالم"

َََئالّشاعرَاًلجتماعَبمحبوبته،َفكّررتَ)ليتني(َمّرتينَفيَدًللةَواضحةَعلىَشوقهَوتلّهفه،َثّمَماَفت

أنَأعملَخيالهَووضعَصورةَجسدهَبحضرتها،َفرغبَأنَيكونَمنصهرااَمعهاَبتصويرَذاته َتصويرااََ

ابنََ يرغبَ اّلذيَ الكلّيَ اًلحتواءَ الّدارسَ إلىَ ليوصلَ مرط(َ )مسواكا،َ باللفظْينَ فجاءَ شّيقااَ بالغيًّاَ

َلالل َالّشاعر اَآخرَعلىَميل َاّلذيَكانَشاهدا َالباء َإلىَجانبَصوت تحامَمعَمحبوبتهََاألحنفَبإبرازه،

َاًلندماجََََألّنهباًللتصاقَبجسدها،ََ َاّلذيَيريد َالجلد َأّما َانطباقااَتامًّا. َالّشفتْين َانطباق صوتَيخرجَمن

معهَ)ألتّذَنعمةَجلدها(َفهوَيرافقَالجسدَ"ويقيمَحدودَالّذاتَبينَالخارجَوالّداخلَبشكلَحّي.َإّنهََ

َالعالم،َوذاكرةَحّية،َأَل َاآلخرين،َمسامّيَألّنهَمنفتحَعلى َتمييزهَعن َالّشخصَمنَخالل َيلّفَوي جسد ّنه

َعشقَالّشاعرَوجواه.َصّورَت،َوبهذاَتكونَاللغةَالّصامتةَقدَاخترقتَالمألوفََو(4َ)ويربطهَبهم"

 
 ،َمادةَ)مرط(.لسان العرب،َابنَمنظور،َوَكتانَأوَصوفَأَكساءَمنَخزََّ:مرطََ(1)
 َ.53َ،54،َالّديوانََ(2)
 َ.122،َاللغة والحواسكشاش،َمحّمد،َََ(3)
 .7،َسوسيولوجيا الجسدلوَبروتون،َدافيد،َََ(4)
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وقدَارتكزتَاألبياتَعلىَاألسماءَوتكرارها،َفجاءتَسبعااَوعشرينَمّرةَكيَتبعثَطاقاتَََََََََََ

القاَر وتجعلَ اإلبداعّية،َ جانبََالعّباسَ إلىَ هذاَ ذاته،َ الّنفسّيَ القالبَ وي وضعَفيَ تلقائيًّاَ ينجذبَ ئَ

لطولََ الّدائمةَ ومعاناتهَ المتأزّمةَ الّشاعرَ حالةَ لتكشفَ الغائبَ)هي(َ ضميرَ معَ معظمهاَ تالصقَ

َغيابَالمحبوبةَونأيهاَ.

ا:ََََََََََََََََََََََََََََََََََ     َََََ    }الوافرََ{َََََََََََََََََويقولَأيضا

 ـــــَتـــــــادِ َتـــَجـــاَفـــى ِمــْرَفــَقــــاي َعــــــِن الــِوســاِد     َكــــــَأنَّ ِبــــِه َمــــَنــــابـِــــــَت ِلــــلــَقـ    

 ــَنــُه َثـــــوَب الـــّرَقــــــادِ َفـــَيــا َمـــــْن َيــــــْشـــَتـــــِري َأَرقاــــا ِبــَنـــوٍم      َفـــَيــســُلــــَب َعـــْيـ    

ـَهــادِ       َتـــَطــــاَوَل ِبـــي ُســَهـــاُد اللــْيــِل َحــــتَّــى     َرَســْت َعـــْيـَنــاي ِفــي َبــْحــِر الـــسُّ

 ـــّدْمــِع َتـــْنـبــُع ِمــن ُفـــؤاِدي َوَبـاَتــْت ُتــْمـــِطُر  الــَعــَبـــراِت َعــــْيـــِنــي     َوَعـــْيـــُن الـ    

 (1) ـادِ َكــــأنَّ ُجـــُفــوَن َعـــْيـــِنـي َقـد َتــَواَصـــْت     ِبـــأنَّ ال َتــْلـــَتــِقــــي َحــتَّـــى الـّتــــَنـــــ    

َالعّباسََََََََََ َالّسفرَفيَملكوتَحياة َللقارئ َاألبياتَقرائنَشّتىَتتيح وتفاصيلهاَبلغةَغيرََفأظهرت

كالمّية،َمنصهرةَبالجسدَوحركته،َحيثَنجحَفيَصياغةَالواقعَوفقااَلماَأمالهَعليهَشعوره،َفأضفىََ

لمسةَحّسّيةَمليئةَبالّتصّوراتَاإلبداعّيةَوالفنّية،َفهوَفيَأرقَطويلَدائمَالّتقّلب،َماَجعلهًَلَيعرفَ

صويرَمرفقْيهَمتجافيْينَمتباعدْين،َوعينْيهَراسيتْينََالّنومَوالّراحة،َفتحّركَجسدهَمعَنفسّيتهَالحزينةَبت

لألشواكَاليابسةَمنَشّدةَحرقتهَويأسه،َفماَمنَ"شيءَََفيَبحرَالقلق،َحّتىَأصبحتَالوسائدَمنابتَ 

" َعنَالّدموعَكانَقليالا ،َوقدَساهمَ(2)منَدواهيَالّدنياَيعدلَاًلفتراق،َولوَسالتَاألرواحَبه،َفضالا

 
 .76،َالّديوانََ(1)
 َ.156،َطوق الحمامةابنَحزم،َََ(2)
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َفيََ َ)تجافى( َالّنفسّيََالفعل َاضطرابه َإثر َالّشاعرَجسديًّا َبتقّلب َالمتمّثلة َالمستمّرة َالجسدّية َالحركة إبراز

َالناجمَمنَالفراقَوالبين،َلماَلهَمنَوقعَقوّيَعلىَاآلذان.

كماَاستجدىَالعّباسَبعينْيهَالّساهرتْينَليوحيَبنغماتَوألحانَتتماهىَمعَحالةَالحزنَوالقلقَََََََََ

إّنَاأللفاظَوالمفرداتَاستقاهاَالّشاعرَمنَعوالمَأنينَالّروحَوتوّجعهاَوليلهاَالمسيطرةَعليه،َحيثََ

اَلحالتهََ الّطويلَ)أرقاا،َثوبَالّرقاد،َسهادَالليل،َبحرَالّسهاد،َجفونَعينيَ...ًَلَتلتقي(َلتلقيَتأكيدا

تلّقيَباتجاهاتََالبائسة.َثّمَاّتكأَالّشاعرَبإيقاعهَالّشعرّيَعلىَصورةَسمعّيةَبصرّية،َينطلقَفيهاَالَم

اَلها)عينَالّدمعَتنبعَمنَفؤادي(،ََ متعّددة،َإذَإّنَقلبهَيغّصَبالعبراتَاّلتيَتتَّخذَمنَالّدموعَمتنّفسا

فبعدَأنَتهّيأَالّسامعَلنزولَالغيثَ)تمطر(َن قلَإلىَمشهدَمثيرَحزينَعمادهَالبكاءَ)العبراتَعيني(،َ

معَوقعااَقويًّاَينّمَعنَتوّجعَالعاشقَالّدائمَحّتىََإثرَتوظيفهَظاهرةَاًلنزياح،َماَألقىَعلىَأذنَالّسا

،َوبهذاَظهرَللمتلّقيَبراعةَالّشاعرَفيَتوظيفَالّتناصَالّدينّيََقيامَالّساعةَ)ًلَتلتقيَحّتىَالّتناد(

َوحيَبهولَالمشهدَوشّدته َ.ليَ(1)   " وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ " بقولهَتعالى:ََ

وقدَكانَلتعانقَصوتَالبكاءَقدرةَفيَاإلفصاحَعنَعواطفَالّشاعرَالجّياشة،َفبداَكأّنهَََََََََََ

العبرات،َ الحركةَ)عن،َعينه،َعيناي،َ الّساهرةَوجسدهَكثيرَ الباكيةَ تعانقَمعَعينهَ داخلّيَ عويلَ

طاول،َحّتى،ََعيني،َوعين،َالّدمع،َتنبع (َوتالحمَمعَصوتَالّتاءَ)تجافى،َمنابت،َللقتاد،َيشتري،َت

أّماََ والمعاناة،َ الحزنَ لمقامَ المالئمَ الّتناد(َ تلتقي،َ تواصْت،َ تبنع،َ العبرات،َ تمطر،َ وباتت،َ رست،َ

ّماَيضيقَالّصدرَمنَغّصةََتصويرََموسيقىَاألبياتَفتهادتَعلىَتفعيالتَالبحرَالوافرَاّلذيَلّبىََ

فؤادي،َالّتناد(َاّلتيَعملتَعلىَتصعدََََوانكسار،َوساندتهَفيَذلكَقافيةَالّدالَ)للقتاد،َالّرقاد،َالّسهاد،

َحالةَالّتوّترَالوجدانّيَاّلذيَظهرَبالّتصريعَ)الوساد/القتاد(َ.

 
 َ.32غافر،َََ(1)
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إدراكااََََََََََ األقّلَ أوَ منها،َ البديهّيَ سواءَ اليومّيةَ الحياةَ لخيوطَ الّناسجةَ اإلنسانَ أفعالَ أّماَ

ردَيحّددَعالماتَوإشاراتَخاّصةََفتستدعيَكّلهاَتداخلَوتفاعلَماَيسّمىَبالجسدّية،َاّلتيَتجعلَالف

إَذ الحواس،َ توظيفَ اإلسرافَفيَ تحّثهَعلىَ ماَ قبليًّاََََبه،َ يمّرَ أنَ دونَ العقلَ شيءَفيَ يوجدَ ًلَ

َ،َوبهذاَيتّمَاختزالَالّتجربةَالّشعورّيةَبإشاراتَوإيماءاتَتصدرَمنَالجسدَوشواهده.(1َ)عبرها

لىَاكتناهَاألشياء،َومعرفةَاآلخر،َوالكشفَعنََوقدَأدركَالعّباسَأّنَاإلنسانَبطبعهَيندفعَ"إََََََََ

،َفلجـــأََ(2َ)الخفايـــاَوالوصولَإلىَالّطــــواياَ...َيتوّســــدَلتحقــيقَأهــدافهَمجاريَيّتصلَعبـــرهاَباآلخر"

َأساريرهَبلغةَحوارّيةَممزوجةَبهيئاتَجسدهَوإيحاءاتهَ.َتصويرإلىَ

َ}َكامَلالَ{َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََفقال:َََََََََََ

 (3) ــفِ ــــَوكّ ـــَر ِلـــَدْمــِعــَك الــُمــَتـــيْ إذ ال َنــِص       ؟فِ َــ واَك َيا اْبَن اأَلْحنـَهـاّل َعـَصْيـَت هَ      

 ِرفِ ـــَة َفــْوَق َسْطـٍح ُمـــشْ ـــِتـْلــَك الـَعــِشـــيَّـ  ــــا    ــَأْبــَصـــْرُتـــَهـ ُغــــــرَّةا ـي ـــي َوُأّمــــِبـــَأِبــ    

ْحِيِح ِإلى الَمـِرْيِض الُمـْدَنفِ   ــُزوَنــٍة   ــَلــٍة َمـــحْ ــَرْت ِإَلــْيــَك ِبــُمــْقـــَنـــَظـ      ( 4) َنـَظـَر الصَّ

ـــــَرَفــعْ ـْد  ـَوَلــقَ       ( 5)ِل الَمـــْوِقـفِ وْ ـَد ُطــــــاِء َوَبـعْ ــَبـْعَد الـُبكَ   ـا    ـــُت َلــَها الــّرَداَء ُمـــَوّدعا

أتىَََََََََََ اّلذيَ الّدرامّيَ المشهدَ منَ المختلفةَ وإيماءاتهاَ المتعّددةَ بأشكالهاَ الجسدَ لغةَ فتترامىَ

عماده كالمّية،َ غيرَ صامتةَ بلغةَ ذاتهَ الّشاعرَ فيهَ صّورَ حسّيَ )لدمعكَََابتعيينَ الباكيةَ العينَ

 
 َ.9َ،14،َسوسيولوجيا الجسدينظر:َلوَبروتون،َدافيد،َََ(1)
 َ.121،َاللغة والحواسكشاش،َمحّمد،َََ(2)
،َماّدةََلسان العربالمتوّكف:َاسمَفاعلَمنَالفعلَ)أوكف(،َوهوَاستدعاءَالّدمعَبغزارةَمنَغيرَتوّقف،َينظر:َابنَمنظور،َََ(3)

 )أوكف(.
 ،َماّدةَ)أدنف(لسان العربالم دن ف:َاسمَمفعولَمنَالفعلَ)أدنف(،َوهوَم نَأضناهَالخّبَوأتعبه،َينظر:َابنَمنظور،َََ(4)
ََ.187،َالّديوانََ(5)
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البائسةَ)مقلةَمحَز المتعانقةَمعَالعينَالحزينةَ البكاء(َ ونة(َللكشفَعنَقّوةََالمتوّكف،َموّدعااَبعدَ

َقدَأظهَرهماَبجسديهما،ََوـــدّلالنَعلىَعشقاة،َفكالهماَهائمانَيَ ــعانمرَباليأسَوالــــالحّبَالمتضاف

بينَغائبَومخاطبَومتّكلمَفيَمجملَاألبيات،َإسهامااَفيَََ الّضمائرَ المتلّقيََََإثارَةالتفاتَ شفقةَ

وتعّطفهَعلىَهذْينَالعاشقْينَلشّدةَاضطرابهماَوقلقهماَالمستمّر.َويستنكرَالّشاعرَماَحّلَبهَفوّظفََ

كذا تفعلَ ل مَ ل مَ معنى:َ تحملَ اّلتيَ اًلستفهام،َ تفيدَ اّلتيَ العرضَ أداةَ عرضََ(1َ))هاّل(َ أنَ فبعدَ َ،

لّضعفَاّلتيَحّلتَبالعّباسَإثرَلجوئهََمضمراتَذاتهَأمامَالّناظرينَبلغتهَالّصامتة،َبرزتَإشاراتَا

َ)بعدَطولَالموقف(َلجمالهاَاّلذيَأسرهَ)غّرةَأبصرتها(َوحّولَ إلىَالوقوفَببابَمحبوبتهَوقتااَطويالا

ََجسدهَالقوّيَإلىَجسدَذابلَمريضَ)المريضَالمدنف(،َماَاضطّرهَإلىَاًلستسالمَوإنهاءَالوقوف

الّرحيلَوتركَالمكانَ)رفعتََََمدلولَقرارلََوالّتلويحَبهَداًلَاََالّثوَبرفعََ،َفكانََبلغةَالكمالّياتَالجسدّية

َلهاَالّرداءَموّدعاا(.

َالّشعورّيةَونشوةَقلبهَََََََََ َالعّباس َلتعادلَحالة َأفعالَوأسماء؛ َاألبياتَبين َاأللفاظَفي وقدَتراوحت

اَََالّصّب،َفاألسماءَدّلتَعلىَثبوتَالحّبَواستحواذَالّشجنَعلىَتفاصيله،َأّماَاألفعال فكانتَشاهدا

اَعلىََ تدّفقَالمشاعرَالوجدانّيةَفيَعالقةَالّشاعرَمعَمعشوقته،َاّلتيَتجّلتَبحرفَََديمومةواضحا

كماَيعّدَََ،(2)صوتَيشبهَحفيفَاألشجارََ؛َألّنهالّرويَالفاءَ)المتوّكف،َالمشرف،َالمدنف،َالموقف(

َالفراغَوالّتفريغ َعلى َداًلًّ َالوصلََ،ََصوتاا َالحّبَومشّقة َمنَطاقات َبجعبته َما َالّشاعر َأفضى فمنَخالله

ََواللقاء،ََ الّسامعَبشّدةَآًلمهَومأساته ، اَقّويااَعلىَأذنَ ولعّلَدًللتهَهذهَمأخوذةَمنَماَأعطىَوقعا

َ.(3َ)طريقةَنطقه،َبتفريغَالهواءَمنَالفمَوبعثرتهَعندَخروجه

 
(لسان العربمنظور،ََابنََ(1)  ،َماّدةَ)هلَّ
 َ.97،َأسباب حدوث الحروفينظر:َابنَسينا،َََ(2)
 َ.133،َخصائصَالحروفَالعربّيةَومعانيهَاينظر:َعّباس،َحسن،َََ(3)
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ا:ََََََََََََََََََََ  }الّسريعََ{ََََََََََََََََََََََََََََََويقولَابنَاألحنفَأيضا

 ــي وُخـــْلـــَصــــاِنـــي ــَأْضــَحـــــكــــِنــــــي َطــــــْوراا َوَأْبـــَكـــــــاِنـــــي     ِكــــَتـــــــاُب َمــــــــْوالِتــ    

ـ      ـْوُق َفــــَأْبـــَكــــاِنـــيـــِطـــــــْرُت ُســــُروراا ِحـــْيــــَن َأْبـــَصـــــْرُتــــُه     َفـــاْعـــَتـــــــَرَض الــشَّ

ــــــا َعــْن ُكــــ      ّل َرْيـــــَحــــــانِ ِبـــــتُّ ِبــــــــــــَشـــــــٍم واْعــِتــــــَنـــــــاٍق َلــــــه     ُمـــْســَتـــْغـــِنـــيا

 (1)ٍس     َفـــــرََّج َعـــــّنـــي َبـــْعــــــَض َأْحــــــَزاِنـــــيَواهاـــــــا َلــــــــُه ِمــــــْن َزاِئــــٍر ُمــؤِنـــــــــ    

في ؤّكدَالّشاعرَحّبهَوجواهَحينَأتاهَكتابَمنَمحبوبتهَبلغةَجسدّيةَتحملَمقدرةَفائقةَفيََََََََََ

َاإلنسانّيةَكّلها،ًَلَسّيماَمشاعرََََتبياَن َللعواطف َالحاوي َالوعاء َالّنفسَوأساريرها،َفالجسدَهو مكنونات

َالعّباسَ َفوّظف َمعَخليله، َفيَحياته َالفاصلة َالمواقف َاسترجاع َإلى َالّصّب َيسعى العشقَوالوله،َحيث

،َفرَّ ،َأبصرته،َفاعترض،َفأبكاني،َبتُّ رت  ج(َألّنهاَتحملََاألفعالَالماضيةَ)أضحكني،َأبكاني،َط 

َحالةَشعورّيةَثابتةًَلَيتمّنىَتغييرهاَأوَتبديلهاَ.

خالجهََََََََََ محبوبتهَ رسالةَ استلمَ فحينماَ الّداخلّي،َ الّشاعرَ صراعَ يالحظَ األبياتَ هذهَ ودارسَ

شعورانَمتناقضان،َاألّول:َحاجةَللفرحَتدفعهَإلىَالّضحكَ)أضحكنيَطوراا(،َوالّثاني:َضرورةَالبكاءَ

أبكاني(،َفالتصقتَالعينَالف ر حةَبالعينَالباكية،َوقادتَالّشاعرَإلىَالبوحَعنَشوقهَبشّمََواألنينَ)َو

،َثّمََ؛َليظهرَداّلَاللغةَالعطرّيةالكتابَواستنشاقَعطرَالمحبوبةَالّزكّيَالعالقَبهَ)بّتَبشّم،َريحان(

ََ حركات ََََالجسدبرزتَ إلى الكتابَ تمنَََّالّصدربضّمَ علىَ دًللةَ فيَ واعتناق(َ َ... العّباسََ)بّتَ يَ

َالغائبة،ََو َالمحبوبة َبينَذراعيَْإاحتضان َالفعلَبقائها َبتبلور َالوجد،ًَلَسّيما َالحّبَوشّدة َقّوة ه،َماَكشف

الفردََ المتلّقيَإلىَتصّورَالمشهد،َودراسةَحركةَجسدَالعّباس،َفحينماَيضحكَ اّلذيَدعاَ )طرت(َ

 
ََ.277،َالّديوانََ(1)
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ّسكونَوالّثباتَإلىَالحركةَوالّتنّقل،َتبرزَهيئاتَالجسدًَلَشعوريااَلتسموَبأعضائهَوتنقلهَمنَحالةَال

َإبداعّيََ َبحراك َالمحبوبة َبكتاب َالمتمّثلة َالمحسوساتَوالمادّيات َأ ث ر َإثبات َالجسدّيَمن َالفعل َيمّكن ما

َمتجّسدَبالجسمَكّلهَ.

)أنا(ََالحظويَ ََََََََََ المتكّلمَ ضميرَ الّنّصَََبروزَ الّشاعرَََفيَ باستحواذَ المتمظهرةَ رموزهَ لكثرةَ

َمَ العاشقَعل َالخارج َمن َفبدا َكّله، َالمشهد َتفعيالتَى َتوظيف َيناسب ا َدواخله،َهائمااَسلسا َفي َلما حاكياا

َالبحرَالّسريعَ.

َيكونَََََََََََََ َقصائدهَومقطوعاتهَ،ََابنوبهذا َفي َبأكمله َالجسد َدًلًلت َتعانق َأثر َأدرك َقد َاألحنف

عذبة، متكاملةَ شعرّيةَ لوحاتَ فيهاََفرسمَ المألوفةََألغىَ الكالمَ ََلغةَ لنصوصه جعلَ ماَ "سيمفونياََ،َ

وأفصحتَعنَخلجاتَالّنفسَََ(1)ََخاّصةَاحتفظتَبروائعهاَمنَخاللَحروفهاَالمتحّركةَدونَنطق"

 العاشقةَالمتلّهفةَ.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 
،41ََنقدّية،َالعدد:ََ،َمجّلةَإضاءاتََتوظيف لغة الجسد وغايتها في أشعار الحّب عند بدر شاكر الّسّيابغيبّي،َعبدَاألحد،َََََ(1)

 َ.30م،2021َ
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 خاتمة 

 

َالمبعوثَََََََََ َنعمهَعلينا،َوالّصالةَوالّسالمَعلى َي وافي ا َالّشاكرين،َحمدا َالعالمينَحمدَعباده الحمدَهللَرّب

َاَبعدَ؛،َأمَّملسو هيلع هللا ىلصرحمةَللعالمينَسيدناَمحّمدََ

المتعّددةَمّثلَمحورَهذهَالّدراسةَاّلتيَصّورتَتالحمَاللغةَالجسدّيةََََإيماءاتهإّنَالجسدَبأعضائهََوفََََََََ

َهّمها:َأالّدراسةَإلىَعّدةَنتائج،َََتمعَشعرَالعّباسَبنَاألحنف،َوبناءاَعلىَذلكَخل ص

لغةَتتعّطلَفيهاَالكلماتَكليًّاَأوََََألّنهاتعّدَلغةَالجسدَواحدةَمنَالّظواهرَاّلتيًَلقتَاهتمامااَعالميًّا؛َََ •

ا،َوترتقيَإلىَإحداثّياتَتتضّمنَالحركاتَواإليماءاتَوالّتعابيرَالّصادرةَمنَأعضاءَالجسمَوماََجزئيًَّ

يخالجهاَمنَهيئاتَعاّمةَوعوارضَمتعّددة،َت ترجمَاًلنفعاًلتَوالّرغبات،َوتتركَفيَالّنفسَاإلنسانّيةََ

علىَاختالفَلغتهمَالكالمّية،ََََأثرااَبالغااَي سهمَفيَفهمَوتسهيلَعملّيةَاًلّتصالَوالّتواصلَبينَاألفراَد

َاأللفاظَوت كملهاَ. َلتؤّكدَدًلًلت َالمنطوقة َاللغة َأوَملتصقةَمع َبذاتها َلغةَمنفردة َالجسدّية َاللغة َفتأتيَهذه

اإلسالميََّ • الموروثَ إلىَ المتطّلعَ العربيَََّيدركَ معََََواألدّبَ الجسدَ لغةَ ًلستقراءََََنصوصهما؛تعاورَ

باشرةَتالئمَالمصطلحَالحديثَأوَبصورةَأخرىَغيرَمباشرة،ََفلسفةَهذاَاًلّتصالَالّصامتَبصورةََم

َالمختلفةَ.َشواهدهمايستشّفهاَالمتلّقيَمنَ

َديوانََ • َالجسدّية َاإلشارّية َاللغة َاألحنف،اأحاطت َالمضمرةََََبن َالّشعورّية َالّرسائل َتصوير َمن َتمّكنت حيث

طغتَعلىَشعرهََفََوأساريرَعالقاتهَالغرامّيةَبوجهَعاّم،ََ،وطّياتَنفسهََ،فيَدواخله،َفأفرغتَثناياَروحهَ 

بأسلوبَسلٍسَوألفاظَمتينةَومثيراتَجّمةََََمقارنةَبالموضوعاتَالّشعرّيةَاألخرى،ََالغزلّيَبصورةَجلّية

اَإنسانيًّاَجماليااَم حّببااَ.  حملتَب عدا

َ
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 كونهَأكملَاألعضاءَإلظهاَرََ؛بلغتَلغةَالجسدَأوجهاَفيَديوانَالّشاعرَعندماَاقترنتَبالوجهَوماَفيهَ •

ماَي خالجَالّنفسَاإلنسانّيةَوًلَسّيماَالعاشقةَمنها،َفكانَلمالمحهَبروزَقوّيَأتّمَوظيفةَاإلدراكَوالفهمََ

ّظفَالوجهَالباّشَالمشرقَبشواهدَأكثرَمنََ المتجّهم؛َألّنَالعّباسََََوأالمتعبََالوجهََلدىَالمتلّقي،َفو 

َشاعرَغزلّيَي حاكيَحّسهَوعاطفتهَفي جّسدَالجمالَوالحسنَالمستمّدَمنَمحبوبتهَفيَوجهه.

ففضحتَالحّبَاّلذيََالمعيش،ََوواقعهََاألحنفََََتجاوبتَلغةَالعيونَومالمحهاَمعَتوّجهاتَالّشاعرَ •

بابَالقلبَومفتاحه،َفتراوحتَإشاراتَالعينَألّنهاََ؛يكّنهَفيَنفسه،َوأسعفتهَفيَنقلَمشاعرهَوأحاسيسه

َومراقبة،َوّطدتَارتباطَدًلًلتهاَبالّسلطةَاللغوّيةَفيَالّديوان.َقريرةورموزهاَماَبينَباكيةَوساهدةََو

بلغةَالعيون،َماَأّدىَإلىَخلقَجّوَدرامّيَََالتصقَتطغتَالعينَالباكيةَعلىَالّنصوصَالّشعرّيةَاّلتيََ •

َالعاطفةََ َإلى َالّشاعر،َوأشارت َالمختزنةَفيَدواخل َالحقائق َاّلتيَكشفت َالمتلّقيَبالّدموعَوالعبرات ي حاكي

الّساهرةََ العينَ اّتخذتَ ثّمَ اللقاء،َ عندَ والّسرورَ العشقَ مشاعرَ وإلىَ والفراق،َ بالحزنَ المليئةَ الغرامّيةَ

نَحيثَالّتوظيف،َحيثَكانتَخيرَدليلَعلىَالّنفسّيةَالحزينةَالمضطربةَاّلتيَتحرمََالمرتبةَالّثانيةَم

اََََمتقاربةَمنَحيثَالّتوظيفالمحّبَمنَالّنومَوالّراحة،َأّماَالعينَالعاشقةَالمحّبةََ معَالعينَالمراقبةَبغضا

ا. َوحقدا

َالّتراسلَََ • َلغة َفي َدور َللوجنتْين َالمنطوقكان َفيََغير ّظفتَحدَّالة َفو  َالّصدودَوالمجافاة،َيوان، َفيَوعاء يناا

َوإثارةَنزعةَالّتواضعَوالخضوعَللمحبوبَحينااَآخرَ.

أشاعتَلغةَالفمَوهيئاتهَتصّورااَي سعفَالمتلّقيَفيَفهمَالعشقَالمتبادلَبينَالعّباسَوخليلته،َوإيصالهَََ •

َواضحةَ.واللثمَبصورةَعلىَمنطقَالحّسَواإلدراك،َبتضمينَاألبياتَالّشعرّيةَنماذجَالّتقبيلَ

تضامنتَاليدَحيثََتطّرقَالّشاعرَفيَديوانهَإلىَإيماءاتَأعضاءَالجسمَالمنفصلةَعنَالوجهَوالّرأس،َََ •

 المتشاركةَمعَاألناملَفباحتَباألساريرَوصّورتَالحّبَالكبير،َحينَتبادلَالعّباسَومحبوبتهَاألحاديَث
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 شخصّيتهما،َإضافةَإلىبحركاتَمدروسةَإلفشاءَالّسالمَواإلفصاحَعنَالوجدَوالكشفَعنَصفاتَ

 تصويرَأثرَاللمساتَالحميمّيةَفيهماَ.

دّعمَابنَاألحنفَلغتهَالّشعرّيةَبلغةَالّروائحَوالعطورَوتأثيرهاَفيَالّنفسَوالّروح،َوترجمتهاَلجغرافّيةََ •

الجسدَالعاشق،َوكيفَاختلطتَمعَأريجَثمرةَالّتّفاح،َواندمجتَمعَشذاَالّريحانَوالّنسرين،َوانصهرتَ

عبيرَالمسك،َكماَبداَتالحمَالّروائحَالعطرةَمعَكمالياتَجسدّية،َكالّتزّينَبالمالبسَوارتداءَالخواتم،ََمعََ

سمَللمحّبينَفي عرفونَبهاَ.  ووّضحَالّشاعرَأّنَهذهَاللغةَهيَو 

فردََاأللوانَفيَأبياتَالعّباسَالمتلّقيَودعتهَإلىَاستنباطَالحالةَالّذهنّيةَوالّنفسّيةَللََ(سيكولوجيا)خاطبتََ •

إثرَالمتغيراتَالكبيرةَفيَلونَالّشعر،َفارتسمتَصورةَقبيحةَعنَاللونَاألبيضَلدًللتهَعلىَالّشيب،َ

وعّززتَرموزَاللونَاألسودَالموحيةَبعنفوانَالّشبابَوديمومتهَمنَقوتهَوسيادته،َكماَأ رسلتَبواعثََ

 هَإّياهَ.أخرىَأثارتَحّبَالّشاعرَللونَاألصفرَفكلفَبهَوتغّنىَفيهًَلرتداءَمحبوبت

اتاكأَالعّباسَعلىَلغةَهزلَالجسمَوماَتتضّمنهَمنَإشاراتَورموز،َفهيَمنَعالماتَالعشقَودًلًلتَ •

،َلذاَكانَلهاَبروزَكبيرَفيَالّديوان،َتجّلتَفيَنحولَالجسمَوماَيرافقهَمنَتزعزعَووهنَينهشََمعاناتهَ 

 الرأسَوي ؤلمه.

زتَمكانةَالمحبوبةَفيَقلبَالّشاعر،َفحركةََئاتَالعاّمةَللجسدَبدًلًلتَعّدةَعزَّياصطبغتَلغةَاله •

األجسادَوسكونهاَوالتصاقهاَمّثلتَجوهرَحّبهَوهيامه،َوقدَكانَلحركةَالجسدَمنَمشيَوتمايلَورقصَ

ا.  بروزَأكثرَمنَدورَالجسدَفيَلغةَالوقوفَوالتصاقَأجسادَالمحّبينَبعضهاَبعضا

َأبياتهَطاقاتَشعرّيةَجاذبةَعندماََ • َالعّباسَعلى َلوحاتَأسقط َأعضاءَجسمهَومالمحها َتشارك َمن استقى

ا،َوَوأدرجََـــحَالعيــرنَمالمـــدّيةَمتكاملة،َفقــــجس أعضاءََََبيـــنََنشـــأَتََو حـــدةَوافيــةَتاّمـــةنَبعضهاَبعضا

 الجسدَوإيحاءاتهاَوماَيعتريهاَمنَعوارضَوهيئات،َفكّلماَازدادَعددَالحواسَاّلتيَيمكنَاستخدامهاَفَي
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 كرةَما،َأّدىَذلكَإلىَتقويتهاَوتثبيتهاَفيَذهنَالمتلّقي.تلّقيَف

َرحبااَفيَالّتركيزَعلىَخلجاتَ • نسجتَأساليبَالّشاعرَالمتعّددةَمثيراتَجذبتَالقارئَوأعطتَلهَمجاًلا

 الّشاعرَومكنوناته،َماَشحنَالّنصوصَبالمشاعرَالجّياشة.

المضطربةَ • الّنفسَ َوحملتاَدًلًلتَ الّديوان  والّتكرارَ المتلّقيََََوتوكيدها؛ََترأستَظاهرتاَاًللتفاتَ إلثارةَ

 واستقطابه.َ

ال • اللغوّيةَعلىَاختالفَصفاتهاَعندَاألحنفَماَجعلَ ّظفتَاألصواتَ الّشعورّيةََي َََّدارسو  دركَحالتهَ

 المتراوحةَبينَالحزنَوالفرحَ.

َ

َ

َ

 والحمد هلل رّب العالمينََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ

َ

َ

َ

َ
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❖ ََ ،َتحقيق:َحسنَالهنداوي،َدارَالقلم،َسّر صناعة اإلعراب............................،َ

 مَ.1993الّطبعةَالّثانية،َدمشق،َ

الحديثََجورجي،َزيدان،َ ❖ الفراسة  مصر،َعلم  )د.ط(،َ والّثقافة،َ للّتعليمَ هنداويَ مؤّسسةَ َ،

 مَ.2012

َالحامدَسلوك األفراد والجماعات في منّظمات األعمال-الّسلوك الّتنظيميّ حريم،َحسين،ََ ❖ َدار ،

 للّنشرَوالّتوزيع،َ)د.ط(،َ)د.ت(َ.

َاألندلسّيَ)َتَ ❖ َأحمد َبن ََحزم،َعلّي َتحقيق:ََة واألاّلفطوق الحمامة في األلف هــ(،456ََابن ،

 مَ.2004نزارَفّلوح،َمراجعة:َياسينَاأليوبّي،َالمكتبةَالعصرّية،َ)د.ط(،َبيروت،َ

َالّدين،َكريمَزكي،ََ ❖ دراسة لغوّية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم   - اإلشارات الجسمانّيةحسام

 مَ.2001،َدارَغريبَللّطباعةَوالّنشر،َ)د.ط(،َفي الّتواصل

َ)د.ط(،ََالعربّية ومعانيها  خصائص الحروفحسن،َعّباس،ََ ❖ َالعربّي، َالكتاب َاّتحاد ،َمنشورات

 مَ.1998
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دارَاليازورّيَالعلمّيةَللّنشرََ،  لغة الجسد واالتكيت في العمل اإلداريّ حسن،َكاملَسرمك،ََ ❖

 مَ.2020والّتوزيع،َ)د.ط(،َ

الحلّي،َالّطبعةََ،َمكتبةَالعاّلمةَابنَفهدََ، اللغة الّصامتة في كتاب سيبويهحسناوي،َرجاءال ❖

 مَ.2019األولى،َالعراق،َ

مؤّسسةَعالءَالّدينَللّطباعةَوالّتوزيع،ََََ،العيون في الّشعر العربيّ حّطاب،َمحّمدَجميل،ََال ❖

 مَ.2003الّطبعةَالّثالثة،َسورّيا،ََ

مطبعةََ،ََمذاهب األدب الغربّي ومظاهرها في األدب العربّي الحديثسالمَأحمد،ََ،ََحمدانيَّال ❖

 مَ.1989َ)د.ط(،َالموصل،َعليمَالعالي،التَّ

،َتحقيقَوضبط:َمكسيَالّسّيدََالّديوانهـــ(،574ََحيصَبيص،َشهابَالّدينَأبوَالفوارسَ)َ ❖

العطّية مروانَ الّدكتورَ مكتبةَ شكر،َ هاديَ وشاكرَ )د.ط(،ََََ-جاسمَ للّطباعة،َ الحرّيةَ دارَ

 مَ.1975القاهرة،ََ

َ،ونها في عالم األعمالدراسة في أسرار لغة الجسد وفن  -لغة الّصمتخدرج،َزهرةَوهيب،ََ ❖

 مَ.2015دارَالّرايةَللّنشرَوالّتوزيع،َالّطبعةَاألولى،َعّمان،َ

 م.2000دارَالّساقي،َالّطبعةَاألولى،َبيروت،ََ،لغة الجسدخوري،َفؤادَاسحق،َال ❖

❖ ََ الفّتاح، عبدَ محمودَ اللفظيّ رضوان،َ وغير  اللفظّي  للّتدريبَََ،االّتصال  العربّيةَ المجموعةَ

 مَ.2012والّنشر،َالّطبعةَاألولى،َمصر،َ

َبنَمحمودَ)َت ❖ َالّدين َالخامسةََاألعالمهـــ(،1396ََالّزركلّي،َخير َالّطبعة َللماليين، َالعلم ،َدار

 َ.2002عشر،َ
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تفسير الكّشاف عن حقائق الّتنزيل هـــ(،538ََالّزمخشرّي،َأبوَالقاسمَمحمودَبنَعمرَ)َت ❖

،َاعتنىَبهَوخّرجَأحاديثهَوعّلقَعليه:َخليلَمأمونَشيحا،َويل في وجوه الّتأويلوعيون األقا

 مَ.2009دارَالمعرفة،َالّطبعةَالّثالثة،َبيروت،َ

❖ ََ عيسى، لبنانسابا،َ في  والوصف  القّصة  بيروت،َََ،شعر  األولى،َ الّطبعةَ صادر،َ دارَ

 مَ.1961

 م.2007دارَالعماد،َالّطبعةَالّثانية،ََ،معاني األبنية في العربّيةّسامّرائّي،َفاضل،َال ❖

إلى آخر القرن الّرابع  أثر القرآن في تطّور الّنقد العربيّ َهــ(،672زغلولَ)َتَمحّمَدسالم،ََ ❖

 تقديم:َمحّمدَخلفَهللاَأحمد،َمكتبةَالّشباب،َالّطبعةَاألولى،َمصر،َ)د.ت(.َ،الهجريّ 

َ)َت ❖ َبنَعثمان َتحقيق:َعبَدالكتابهــ(،180ََسيبويه،َعمرو َالخانجي،ََََ، الّسالمَهارون،َمكتبة

 مَ.1988الّطبعةَالّثالثة،َالقاهرة،َ

،َتحقيقَوتعليق:َعوضَبنََما يحتمل الّشعر من الّضرورةََهــ(،978)َتََّسيرافّي،َأبوَسعيَدال ❖

 مَ.1991حمدَالقوزي،َ)د.م(،َالّطبعةَالّثالثة،َ

محّمدَالّطّيانََََ،َتحقيق:أسباب حدوث الحروفهــ(،428ََابنَسينا،َالحسينَبنَعبدَهللاَ)َت ❖

َالعربّية،َ َاللغة َالّنفاخ،َمطبوعاتَمجّمع َالفّحامَوأحمد ويحيىَميرَعلم،َتقديمَومراجعة:َشاكر

 )د.ط(،َدمشق،َ)د.ت(َ.

دارَالّزمانَللّطباعةَوالّنشرَََ،داللة اللون في القرآن والفكر الّصوفيّ صالح،َضاريَمظهر،ََ ❖

 مَ.2012والّتوزيع،َالّطبعةَاألولى،َدمشق،َ

َمحّمدَعلّي،ََّصباحال ❖ َالّطبعةََشاعر الحّب والغزل  -العّباس بن األحنف، َالعلمّية، َالكتب َدار ،

 م.1990األولى،َبيروت،َ

 مَ.2011،َدارَأمواج،َالّطبعةَاألولى،َعّمان،َاإلعالم الّتربويّ ّصرايرة،َماجدةَأحمد،َالَ ❖



121 
 

ََال ❖ محّمد، جاسمَ الخوارجّصميدي،َ أسلوبّية  -شعر  عّمان،َََ،دراسة  )د.ط(،َ دجلة،َ دارَ

 مَ.2010

ََهـــ(737)َتََطالب،َمحّمدَاألنصاريَّابنَأبيََ ❖ تحقيق:َأحمدَََ،الّسياسة في علم الفراسة،

 م.2005ََالمزيدّي،َدارَالكتبَالعلمّية،َ)د.ط(،َبيروت،َ

،َالعربّيَللّنشرَوالّتوزيع،ََالكايزما الّصوت الجسد-مهارات مقّدم البرامجالّطوبجي،َمحّمد،ََ ❖

 مصر،َ)د.ت(َ.َ)د.ط(،

دارَالفكرَالعربّي،َالّطبعةَاألولى،َََ،دراسة في سيكولوجية المالبسعابدين،َعليةَأحمد،ََ ❖

 مَ.2000القاهرة،ََ

)َت ❖ محّمدَ بنَ أحمدَ عمرَ أبوَ رّبه،َ عبدَ 328ََابنَ من  هـــ(، فيها  جاء  وما  الّنساء  طبائع 

للّطبعَوالّنشرَوالّتوزيعََ،َتحقيق:َمحّمدَسليم،َمكتبةَالقرآنََعجائب وغرائب وأخبار وأسرار

 والّطباعة،َ)د.ط(،َالقاهرة،َ)د.ت(َ.

،َالكتابة بالجسد وصراع العالمات  - الفضاء الّتشكيلّي لقصيدة الّنثرعبيد،َمحّمدَصابر،َََ ❖

 مَ.2016دارَغيداءَللّنشرَوالّتوزيع،َالّطبعةَاألولى،ََ

بَالعملّية،َالّطبعةََ،َدارَالكتدراسة في لغة الجسد  -البيان بال لسانعّرار،َمهديَأسعد،ََ ❖

 األولى،َبيروت،َ)د.ت(َ.

مكتبةَالقانونَواًلقتصاد،َالّطبعةََ  فن المحاماة بالّذكاءات المتعّددة،،َعبدَالكريم،ََعرينيَّال ❖

 مَ.2016األولى،َالّرياض،َ

حجرالَ ❖ بنَ أحمدَ البخاري ََهـــ(،852)َتََعسقالنّي،َ صحيح  شرح  في  الباري  شرحََََ،فتح 

خطيب،َمحّمدَعبدَالباقي،َقصّيَمحّبَالّدينَالخطيب،َدارََومراجعةَوضبط:َمحّبَالّدينَال

 مَ.1986الّرّيانَللّتراث،َالّطبعةَاألولى،َالقاهرة،َ



122 
 

المركزَالّثقافّيََ،  الّصورة الفّنّية في الّتراث الّنقدّي والبالغّي عند العربعصفور،َجابر،َََ ❖

 م.1992العربّي،َالّطبعةَالّثالثة،َبيروت،َ

 م.2003دارَالفكرَالعربّي،َالّطبعةَاألولى،َبيروت،َََ،آللئ الغزلعّكاوي،َرحاب،َ ❖

بنَأبيَربيعةَ)َت ❖ الّطبعةََالّديوانهـــ(،93ََعمرَ العربّي،َ الكتابَ دارَ فايزَمحّمد،َ تقديم:َ َ،

 مَ.1996الّثانية،َبيروت،َ

❖ ََ ََأبو نضال، الّتطبيقعّياش،َ إلى  الّنظرية  من  اإلنسانّي  فلسطاالّتصال  كلّيةَ الّتقنّية،ََ،َ ينَ

 م.2005الّطبعةَاألولى،َفلسطين،َ

❖ ََ حسن، محّمدَ الجسدغانم،َ لغة  قراءة  نفسيّ -فن  منظور  من  والفهم  للقراءة  - محاولة 

 م.2008مكتبةَاألنجلوَالمصرّية،َ)د.ط(،ََجتماعّي،ا

 (َ.،َالمركزَالّثقافّيَالعربّي،َالّطبعةَالّثانية،َبيروت،َ)د.َتتشريح الّنّص الغّذامّي،َعبدَهللا،َ ❖

)َت ❖ أحمدَ بنَ الخليلَ 791ََالفراهيدّي،َ وإبراهيمََالعينهـــ(، المخزومّي،َ مهديَ تحقيق:َ َ،

 مَ.1988الّسامّرائّي،َمنشوراتَمؤّسسةَاألعلميَللمطبوعات،َالّطبعةَاألولى،َبيروت،َ

❖ ََ الّصعاليكقادرة،َغيثاء، الّنفس وأثرها في صورة الجسد  لغة الجسد في أشعار  ،َتجلّيات 

 .2013منشوراتَاّتحادَالكّتابَالعرب،َ)د.ط(،َدمشق،َ

،َالّدارَالعربّيةَللعلومَناشرون،َالّطبعةَاألولى،َبيروت،َكشكول الحبّ القحطانّي،َعائض،ََ ❖

 م.2008ََ

أبوَ،َتحقيق:َمحّمدََالّديوانهـــ(،540ََامرؤَقيس،َجندحَبنَح جرَبنَالحارثَالكندّيَ)تََ ❖

 م.1984الفضلَإبراهيم،َدارَالمعارف،َالّطبعةَالخامسة،َ

❖ َََ )ت بكرَ أبيَ بنَ محّمدَ الجوزّية،َ قّيمَ 751ََابنَ المشتاقينهـ(، ونزهة  المحّبين  ،َروضة 

 مَ.2003تحقيق:َمحّمدَشمس،َدارَعلمَالفوائدَللّنشرَوالّتوزيع،َ)د.ط(،َبيروت،َ
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❖ ََ )ت عمرَ بنَ إسماعيلَ كثير،َ 774ََابنَ القرآهــ(، العظيمتفسير  العلمّية،َن  الكتبَ دارَ َ،

 )د.ط(،َبيروت،َ)د.ت(َ.

مواقف خاّصة بالّنظرّية اللغوّية في القرن ََاللغة والفعل الكالمّي واالّتصالكريمر،َزيبيله،َََ ❖

َالقاهرة،ََالعشرين َاألولى، َالّطبعة َالّشرق،  مَ.2011،َترجمة:سعيدَحسنَبحيري،َمكتبةَزهراء

❖ ََ محّمد، والحواسكشاش،َ اللسانّية  -اللغة  غير  بالعالمات  والّتعبير  الّتواصل  في  ،ََرؤية 

 مَ.2001المكتبةَالعصرّيةَللّطباعةَوالّنشر،َالّطبعةَاألولى،َبيروت،َ

❖ َََ جوناثان، العالمات  -فردينان دوسوسير كللر،َ الحديث وعلم  اللغة  تحقيقََََ،تأصيل علم 

َالغني،َمحمودَفهميَحجازَي َللّثقافة،َ)د.ط(،ََومراجعة:َمحمودَحمديَعبد َاألعلى َالمجلس ،

 مَ.2000

،َإعدادَوتصوير:َمدلول حركات الجسد وكيفّية الّتعامل معها-لغة الجسد كليتون،َبيتر،َََ ❖

 مهندَالخيرّي،َدارَالفاروق،َ)د.ط(،َ)د.ت(َ.

ترجمة:َمحمودَماجدَََ،-من إشارة اليد إلى نطق الفم  –في نشأة اللغة  كورباليس،َمايكل،ََ ❖

 مَ.2006المجموعةَالّدولّية،َ)د.ط(،َالكويت،َََعمر،َشركةَمطابع

)د.م(،َمكتبةَجرير،َالّطبعةَاألولى،َالمملكةَالعربّيةَالّسعودّية،َََ،اإلشاراتكويلت،َبيتر،َََ ❖

 مَ.2010

ترجمة:َمحّمدَعربَصاصيال،َالمؤّسسةَ،  أنتروبولوجيا الجسد والحداثةلوَبروتون،َدافيد،ََ ❖

 م.1997،َالّطبعةَالّثانية،َبيروت،َالجامعّيةَللّدراساتَوالّنشرَوالّتوزيع

ترجمة:َعيادَأبالل،َإدريسَالمحمدي،َروافدَللّنشرََََ، سوسيولوجيا الجسدََ................َ، ❖

 مَ.2014والّتوزيع،َالّطبعةَاألولى،َالقاهرة،َ
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❖ َ(َ المصرّيَ القاسمَ بنَ محّمدَ الموسوس،َ 245ََََمانيَ عادلَالّديوانهـــ(، وتحقيق:َ جمعَ َ،

 مَ.1988العامل،َمنشوراتَوزارةَالّثقافة،َ)د.ط(،َسوريا،َ

َالّدينال ❖ َبدر َقاسمَ)تََََمرادّي، َبن تحقيق:ََََ،الجنى الّذاتي في حروف المعاني،ََهـــ(794حسن

 مَ.1992لعلمّية،َالّطبعةَاألولى،َبيروت،َفخرَالّدينَقباوةَومحّمدَفاضل،َدارَالكتبَا

،َقرطبةَللّنشرَوالّتوزيع،َالّطبعةَالّثالثة،َالّرياض،َلغة الجسد والّتأثيرالمسيهيج،َخالدَمحّمد،ََ ❖

 مَ.2014

َالغنّي،ََالَ ❖ َالبرازّي،ََمصرّي،َمحّمدَعبد َالباكير تحليل الّنّص األدبّي بين الّنظرّية محّمدَمحّمد

 م.2002ََرَوالّتوزيع،َالّطبعةَاألولى،َاألردن،َالوراقَللّنشَ،والّتطبيق

َبشير،َََ ❖ َالفاتحَمحمود َالّطبعةََالّسلوك الّتنظيميّ المغربّي،َمحّمد َللّنشرَوالّتوزيع، َالجنان ،َدار

 م.2016األولى،َع ّمان،َ

منظور،َ ❖ )  ابنَ مكرمَ بنَ اّلدينَمّحمدَ ََهــــ711ََتجمالَ العرب(، ََلسان  ،ََ إحياء َالّتراَثدارَ

 م.1999الّطبعةَالّثالثة،َبيروت،َّي،َالعرب

❖ َََ للّتوزيعََعلم الفراسة والّتشخيصميتشيوكوشي، ،َترجمة:َيوسفَبدر،َشركةَالمطبوعاتَ

 مَ.2003والّنشر،َالّطبعةَالخامسة،َبيروت،َ

تحقيق:َمحّمدَ،ََمجمع األمثالهــ(،518ََالميدانّي،َأبوَالفضلَأحمدَبنَمحّمدَالّنيسابورّيَ)َت ❖

 د،َدارَالمعرفة،َ)د.ط(،َبيروت،َ)د.ت(َ.محييَالّدينَعبدَالحمي

ترجمة:َمحّمدَعبدَالكريمَإبراهيم،َمنشوراتَدارَََ،لغة الجسد الّنفسّيةميسنجر،َجوزيف،َََ ❖

 مَ.2007عالءَالّدين،َالّطبعةَاألولى،َسورّيا،َ

،َشرحَوضبط:َعليَفاعور،َدارَالكتبَالّديوانهــ(،198ََأبوَن واس،َالحسنَبنَهانئَ)َت ❖

 م.1987العلمّية،َالّطبعةَاألولى،َبيروت،َ
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 دارَالكتبَالعلمّية،َ)د.ط(،َ)د.ت(َ.َ،علم الكينات-لغة الجسدّنورّي،َمحّمدَجواد،َالَ ❖
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Abstract 

      َ

        This  study, tagged  with  ' Body  Langauge  in The Poetry of Abbas 

Ibn al-Ahnaf',came  to  highlight  multiple  connotations  of  silent, non-

verbal  body-centric  language  and  its  suggestions,  as a  language  that 

works  thought  and  senses  the  Achilles,  and  provides  the  recipient  with 

In  his  diary,  the  poet  leaned  on  his  body's  organs  and  semiology,  and 

it  was  a  key  to  communicating  himself  and  her  intentions  in  a seamless  

manner  that  carried a loving  aesthetic  human  dimension. 

          As  the  Poetry  models  required  the  study  to  be  in  the  preface  and 

three  chapters,  the example  of booting  "Body language  and its  role  in 

communication  and  human  communication " Definition  of  body language and  

disclosure  of  its  effectiveness  in  communication and communication between  

individuals,  how  it  was  employed  in  the  religious  heritage of Islam  and  

adhered  to Arab heritage.  

         Chapter I  was  titled  "Suggestions  of  body  organs", in  which  he  carried 

the  body  organs  with  which  the  poet  begged  to  portray  his  adoring spirits  

and potters,  Starting  with  the  face,  gestures  and  passing  through the  eye, 

cheek  and  mouth to the  movements  of  the  hand, its  language and  the  sharing  

of  the  ants,  where  the  platforms were  made  to depict the  great  love  that  

treats  the  poetry.   

            And  the second  chapter,  which  mimicked  the  reality  of  the  Abass 

Ben Al-Ahnaf's  life,  when  the  body  language   penetrated   into  the   internal   
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quams,  She  portrayed  the  secrets  of  the  body's  aromas,  perfumes  and 

connotations,  touching on  the  psychology  of  color  and  its  impact  on the  

life  of  the  scourge,  The  body's  humiliation  played  an important  role  in  an  

exciting  investigation  of  the  personality  of  the   cast hair. "The body  organs  

and  their  connotations",   the third  chapter , "The gestures  of  the  body's  

general  organs" ,  were  waved  The body language code  of  the  plenary  body,  

from  a movement  of  walking  and  bobbing, to standing  and  suggestions  of  

how  it is, with  the  marks of adhesion of each  other's  bodies,  concluded  with  

the hugging  of  body  bodies with other  members  and  the  symbols  and  signals  

it carried. 

            These  chapters  have  cooperated  and  cohesive; To  weave  the  body's 

role in  the  life of  the scapegoat  Ben Al-Ahnaf, as stated  in  his book, the study 

drew  several  conclusions,  the  most  important  of  which  are: The  smooth  

language  of  the  poet  and  its  ability  to  include  the  silent channel  of  the  

body , and  what they feel  in  an interesting  and  attractive manner,  Models  

were  abundant  in  which  the face  emerged as a mirror of ideas  and the  first 

engine of emotion. It  was  the  ephemeral  sign of love and  adoration  that  

depicted  the  same  poetry  and  characterized  its thought  and  spirit.  And  then  

I   went  on   to  talk   about   the qualities  and models  that   emanate  from   the   
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body  and  support  its  language. On  top of  it  was  the  humiliation of  the body  

and its  weakness  and we  transform  the  reality  of  the  feelings  of  the  scourge  

and  the  reality of its suffering  .And  the  body's  positions  in  situations of 

movement, stillness and  attachment  to  bodies responded  to  the  needs  of  the  

poet  and  his alphabets,  The  recipient  supported  the  sight  of  the  poetry's  

personal footprint  and  trends, as the significance  of  body  movement  was 

evident  in  comparison  with  other  bodies.  
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