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  ةــمقدم
 

  أ

وأهم وسائط  لعمل الفين؛ فهي متثل جوهر الشعرالصورة الشعرية ركيزة أساسية من ركائز ا تعترب     
   .تشكيالت لونية وصوتية غري مسبوقةب هواجسهو  الشاعر يف نقل جتربته والتعبري عن واقعه

 وثيقةلة الثبت غري واحد من الباحثني تلك الصقد ألصورة والشعر عالقة متينة، و والعالقة بني ا     
   ."اجلاحظ"إذ ليس الشعر سوى ضرب من التصوير على حد قول  هما؛بين

مزدوج الوظيفة والغاية: يؤدي ما يؤديه الكالم  )اخلطاب األديب(جعل  يفوللصورة الشعرية دور مهم      
ة املبلغة سلط مع ذلك على املتلقي تأثريا ضاغطا، به ينفعل للرسالة وهو إبالغ الرسالة الداللية، ويعاد

وترمز إىل قيمته وعبقريته وشخصيته، بل وحتمل خصوصيته  املبدعانفعاال ما، وهي بذلك تظهر أصالة 
   .   ته وال ميكن أن يستعريها من سواهألا األداة الوحيدة اليت ينقل ا جترب ؛وفرديته
ودورها يف ، حديثاي قدميا و البالغالدرس النقدي و  لصورة الشعرية يفاليت حتظى ا مهية األل ونظرا     

تولدت  ؛العصور التارخيية واهتمام النقاد والبالغيني ا عرب مر إبراز مجاليات األدب ـ الشعر خصوصا ـ 
مقتضيات معطيات البالغة العربية القدمية، و منظور ميزج بني من خالل  هذا املوضوعدراسة لدي رغبة يف 

الصورة  بالغة ‹‹            :ـموسوما ب ذكرةيكون عنوان امل نأردت أ قدو  ،املعاصرةالنقدية الدراسات 

       ››لمحمود درويش  "لمدائح البحرحصار "في ديوان 
  :ا املوضوع اعتبارات عدة من أمههاوكان الختياري هلذ     

من مجيع جوانبها بوصفها الظاهرة األكثر  ،احلداثة الشعريةقضايا و  رغبيت يف دراسة الشعر املعاصر )1
العديد احتوائها من حيث وجدت يف الصورة الشعرية ما حيقق رغبيت قد و للواقع احلضاري العريب، جتسيدا 

  .اخل...الفكروالشعور و والشكل والرمز  واازواخليال كالتجربة   ؛التجديدمن حماور 
 وعلم العربية القدمية البالغةبني  خاصة وأا جتمعمي الشديد مبوضوع الصورة الشعرية اهتما )2

من أكثر حكام احلدسية والذوقية األ إىلتستند يف أغلب األحيان األسلوب املعاصر، كما أن دراستها 
  .اجلمالية هُ ِقَيمَ النص الشعري  تفقدغالبا ما اليت  املوضوعيةعلى  اعتمادها

مود حم"اليت وهبها  )القضية الفلسطينية(حول لعريب منذ مخسينيات القرن املاضي الشعر امتحور  )3
بنسبة أو بأخرى مفصال رئيسيا يف حركة  نْ إِ ـ هذه القضية ـ صوته الشعري كامال، وقد شكلت  "درويش

 ين اخلاص ويف سياقه العريبالفلسطي يف سياقهـ  "درويش" حممود أن كما تطور الشعر العريب احلديث،  
له خصائصه قد صار اجتاها فنيا  شعراء القصيدة العربية احلديثة، بل إنهميثل اآلن واحدا من أبرز ـ العام 

  .ا الختياره هذا األمر معوقا لدرسه قدر ما كان مرجح وال ميثلومساته احملددة، 



  ةــمقدم
 

  ب

ة الشعري "درويش"مسرية يف وانعطافة مهمة  جديدا شكال لمدائح البحر" "حصارديوان  يعترب) 4
يف  وجودية وفلسفيةرحلة م وهي ،الثمانينياتفرتة يف صدور هذا الديوان  :ذلك العتبارات عدة منهاو 

 يعترب انعكاسا ملعانات 1984حصار ملدائح البحر" الذي صدر عام "ديوان كما أن "درويش"،   مسرية
 ،عواصم خمتلفة يف هاغرتاب وبداية، 1982عام  طرده من بريوتنتيجة  على املستوى الشخصيالشاعر 

  .لفياضةا رمزية املشعة باملعاينال بالصور زاخرة أثناء تلك الفرتةالشعرية  هأعمالجعل مما 
فأعين  ››لمحمود درويش  "حصار لمدائح البحر"صورة في ديوان بالغة ال ‹‹ ذكرةأما عنوان امل     

         ةر الشعريالصو  أنواعمجيع  رصدوذلك من خالل  ،دراسة بالغية أسلوبية ة الصورة الشعريةبه دراس
قي من خالل وتأثريها على املتل ،ا يف نفس الشاعرتعبري عم اليف  اهوبيان كيفية وض ديوان ــ يف ال

واإلثارة كشحنة استفزازية حمرضة، كما دف هذه ، واإلمتاع كشحنة عاطفية، اإلقناع كشحنة منطقية
يف الذي كرس حياته  "حممود درويش"الشاعر الدراسة أيضا إىل اكتشاف مكامن اجلمال والقوة لدى 

  ينية سبيل خدمة القضية الفلسط
وانطالقا مما سبق فقد اجتهدت لوضع خطة للدراسة تعتمد على مقدمة ومدخل وثالثة فصول      

  وخامتة .
  » الصورة الشعرية مفهوم « في المدخل: 

  د ـعلى يظهوره  من خاللداللة هذا املصطلح  لغة، مث تتبعتعرضت مفهوم الصورة الشعرية       
  .واملعاصرةدارس واالجتاهات النقدية احلديثة امل عرب خمتلفتبلوره و وره تطوصوال إىل  ،قدمياعلماء البالغة 

     ›› خصائصها ومميزاتهاقديم والحديث: بين الالصورة الشعرية  ‹‹ الفصل األول:أما 

 على أساسها يقوم تشكيل الصورة يف الشعر اجلديدالوجهة الفلسفية اجلديدة اليت فقد تناولت فيه      
لدور كل يف هذا الفصل أيضا ضت تعر كما    الطريقة التقليدية من فروق،وبني ن بينهاوما ميكن أن يكو 

  .مفهوم الصورة الشعرية املعاصرة بلورةيف  الشعري اخليالمن التجربة الشعرية و 
   ››في "حصار لمدائح البحر" الصورة  ددـتع ‹‹ :الفصل الثانيوفي 

ودور  ،رؤية الشاعر للعامل املوضوعي حسبديوان اليف الشعرية الصور وتنوع تعدد  إبرازركزت على      
خلصت هذا التعدد يف جمموعتني رئيسيتني ومها:  وقد ،الواقع بعناصره املختلفةهذا اللغة يف التعبري عن 

األمناط على دراسة ا اموعتني تيف كل شتغلتا وقد الطبيعة، جمموعة الصور احلسية، وجمموعة الصور
   . عتبارها جتسد رؤية رمزيةبااملكررة و  املفردة

  ››لصورة الشعرية اط اـأنم ‹‹: علىانصب اهتمامي في الفصل الثالث و 



  ةــمقدم
 

  ج

 ؛استعارة وتشبيه ورمزجماز و من التشكيل اجلمايل للصورة الشعرية حمددا أمناطها  حيث عرضت فيه     
للواقع اخلارجي رابطا هذا كله بالسياق  ،ديوانالمن خالل أمثلة متثل ظواهر تصويرية يف  اشارحا إياه
  . الفلسطيين

ملختلف  افهرسوأحلقت بالبحث م النتائج اليت توصل إليها البحث، هعرضا أل اخلامتة مث كانت     
  .وفهرسا للموضوعات ،اليت اعتمدا يف هذه الدراسةاملصادر واملراجع 

الصورة الفنية يف الرتاث النقدي  فهي:حث البحوث والدراسات اليت اعتمدت عليها يف البأهم أما عن 
علي الصورة يف الشعر العريب و  صطفى ناصفملاألدبية ابر عصفور، والصورة د العرب جلوالبالغي عن

...، وعلى الرغم من أن هؤالء الدارسني قد أفاضوا إفاضة واسعة يف دراسة الصورة، إال أم ركزوا البطل
مطالعة كتب  دفعين إىلا مي ومل يلتفتوا إىل الشعر املعاصر إال نادرا، مميف دراسام على الشعر العريب القد
الشعر العريب  :هاالصورة الشعرية من منظور حداثي ومن أبرز مفهوم  النقد األديب املعاصر واليت عاجلت

يف الشعر العريب احلديث  الغموضو  ،عز الدين إمساعيلل )قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية(املعاصر 
فهد ناصر لالتكرار يف شعر حممود درويش ، و لسعيد الورقييب احلديث للغة الشعر العر ، و براهيم رماينإل

  .عاشور 
يتتبع فرادة احلدث األديب، الذي (البالغي) الفين املنهج  عن املنهج املتبع يف البحث فهو أما     

 .  على فتح النص الشعري واستنطاق مجالياته  يساعدو 

  ميكن إمجاهلا فيما يلي:حث و يف إجناز هذا البين جمموعة من الصعوبات قد واجهتو     
ستنبط يف أغلب األحيان عن طريق احلس تُ  الرغم من أن القيمة اجلمالية للصورة الشعريةعلى  )1

ـ   تكمن يف مثل هذه القضايا  لصعوبةاحلدسي الذي يتولد لدى القارئ كنتيجة الستقباله هلا، إال أن ا
حتقيق يعترب ، و )1(درك بغري املوضوعيةيف إرساء قواعد املوضوعية فيما يُ  ـ "عبد السالم املسدي"كما يراها 
ا نفسه قصد وهي الغاية من كل حبث ندب هل منهجي يروم كل جهد نقدي إدراكه همّ  املوضوعية

ألشياء ار بعيدا عن الوقوع يف فخ الذاتية وأحكام القيمة اليت جتعل الباحث يصاد حتقيقها والنهوض ا
كل حني لجأ إليها  قبل والدا، وحتقيق مثل هذا الصنيع يتطلب بداهة وأدوات علمية حنسبها مقاييس يُ 

 ضمن هلذا اجلهد بلوغ مقاصده، فيكون يف مأمن من الذوقيةالختبار الفروض وتقييم النتائج حىت يُ 
     ة، أو األحكام االعتباطية . احملض
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  ةــمقدم
 

  د

النقاد  عندختالف مفاهيمها لدراسة الصورة الشعرية؛ وذلك المنهجية معينة حتديد  صعوبة) 2
من القضايا النقدية الصعبة، ودراستها ال بد أن توقع الدارس يف تعترب كما أن الصورة الشعرية   ،والبالغيني

  .)1( اخل أو املوسيقى.. مزالق العناية بالشكل أو بدور اخليال
(التشبيه واالستعارة  من جيمعـ مثال ـ الشعرية؛ فمنهم اختالف النقاد يف حتديد مصطلحات الصورة  )3

، كما أن هناك وان األمناط البالغيةوالكناية) حتت عنوان األنواع البالغية، ومنهم من جيمعها حتت عن
يضلل الباحث هذه املصطلحات  بنيوهذا اخللط  ،اخلأيضا من خيلط بني مصادر الصورة وعناصرها..

  .   م الصورة الشعريةملفهو  استيعابهوحيول دون 
وتشابكها؛ الشعرية الصورة وأمناط لتداخل عناصر نظرا البحث فصول مضامني ومتييز صعوبة حتديد  )4

،  ؛ كأن تكون تشبيها واستعارة ورمزا يف آن واحدالصورة الشعرية الواحدة إىل أكثر من منط إذ قد تنتمي
    . وأجزاء بسيطةحيول دون تقسيمها إىل عناصر به الصورة املعاصرة  تازكما أن الطابع الكلي الذي مت

العديد  تفحصإىل  ، وهذا ما دفعينالبحث من كافة جوانبهي مبوضوع فِ دونة اليت تَ املصعوبة اختيار  )5
، كما أنين جلأت يف بعض األحيان إىل املختار املوضوعبالختيار أحوطها  "درويش حممود"من دواوين 

  وافق مع الديوان .  تغيري بعض عناصر اخلطة حىت تت
مما حتم علي اللجوء  ،ارتباط الصورة الشعرية يف الديوان بالواقع الفلسطيين وجتارب الشاعر اخلاصة )6

  .واليت انعكست يف شعره يف حياتهوأهم األحداث اليت أثرت  "حممود درويش"إىل دراسة سرية 
حدا أدىن من ، فإا تأمل أن توفر تبدأ اليت تغلفها الصعوبة قبل أنوبعيدا عن جناح هذه الدراسة      
   ."حممود درويش"وواقعية لشعر  ، ونظرة أكثر مشوليةاجلدة

ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من كان عونا يل يف أجناز هذا العمل، وأخص ويف األخري    
وجهين توجيها سديدا، يف نفسي و ثقة الذي منحين  "ن تبرماسينـالرحمد ـعب" الدكتور أستاذيبالذكر 

  .فله مين فائق التقدير واالحرتام هذا البحث، إمتاميف  وعاملين بأخالق علمية عالية كان هلا األثر الكبري
لرغم من  والتقدير ألعضاء جلنة املناقشة اليت حتملت أعباء قراءة هذا العمل على ا كما أتقدم بالشكر      

  .كثرة التزامام العلمية
كل ما ن حقق العمل غايته فالفضل هللا أوال وآخرا، وإن كان غري ذلك فحسيب أنين بذلت  وأخريا إ     

   أستطيع من جهد وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وبه أستعني .
                                                 

ـ      لرتمجة والنشر، دمشق جا وتطبيقا، دار طالس للدراسات واأمحد علي دمهان، الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين منهينظر:  )1(
 .)270ـ  269، ص (1986، 1سوريا ـ ط
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  :محمود درويشالتعريف بالشاعر  )1

ربية تقع على مسرية وهي قرية ع ،م1941يف قرية الربوة سنة  "حممود مسري درويش"ولد الشاعر      
وقد مساها  ،الذي تصب مياهه يف ر النعامني حيد الربوة من اجلنوب وادي احللزون ،شرقي عكا )كم9(

  . )(بروتالصليبيون 
 ،نيوتابع دراسته الثانوية يف قرية كفر ياس ،يف قريته األم (الربوة)البتدائية دراسته ا "درويش"تلقى      

ومل يكن قد  ،وسجن بسبب نشاطه عدة مرات ،م إىل احلزب الشيوعيويف هذه املرحلة من حياته انظ
  .جاوز العشرين بعد

 سرائيلي، إثر االحتالل اإل1948عن قريته إىل لبنان يف منتصف عام  "حممود درويش"رحل      
فلسطني، وهناك تنقل مع عائلته يف عدد من املدن والقرى حىت استقروا يف مدينة بريوت، وبعد عامني ل

 ا إىل فلسطني، وقد مثلت العودة صدمة جديدة له؛ فلم جيد من رحلة النفي واللجوء عاد مع أسرته سر
أصقاع دة من النفي واللجوء يف بدأ بعد ذلك رحلة جديملنزل، لقد هدم اليهود كل شيء؛ ليالقرية وال ا

  . األرض
 ،مث عاد بعدها إىل فلسطني ، وأمضى فيه ثالثة أعوام للدراسةإىل اإلحتاد السوفييت "درويش" هاجر     

وحتول إىل  ،مل يلبث أن ترك فلسطنيولكنه  ،عية مشرفا على حترير جملة اجلديدوعمل يف الصحافة الشيو 
حيث عمل هناك يف مؤسسات النشر بعدها إىل لبنان  مث انتقل ،1969وكان ذلك سنة مصر 

طة الكتاب والصحفيني مث أصبح بعد ذلك رئيسا لراب ،مة التحرير الفلسطينيةوالدراسات التابعة ملنظ
  وحمررا لة الكرمل . ،الفلسطينيني

يث حجته إىل أوروبا واعن لبنان  1982عقب االجتياح اإلسرائيلي لبريوت سنة  "درويش"رحل      
  .باريستنقل هناك بني عواصم خمتلفة إىل أن استقر يف العاصمة الفرنسية 

اهللا فرتة من حيث أقام يف مدينة رام ، من أوروبا إىل فلسطني يف منتصف التسعينات "درويش"عاد      
  .)1(وعاش متنقال بينها وبني العاصمة األردنية عمان ،الزمن

  
  

                                                 

  ، متوفر على العنوان:  14/06/2010 حممود درويش، (على اخلط)، متت الزيارة يوم ، ر: ويكيبيديا، املوسوعة احلرةينظ )1(
                                                                                http://ar.wikipedia.org/wiki    
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   وفاتــه: )2
ة ه لعمليبعد إجرائم 2008 أوت 9لسبت يوم ا الواليات املتحدة األمريكيةيف حممود درويش تويف      

اليت دخل بعدها يف غيبوبة أدت إىل وفاته بعد أن قرر األطباء و )، هيوسنت(القلب املفتوح يف املركز الطيب 
احلداد ثالثة أيام يف كافة األراضي  حممود عباس الفلسطينية دولةالوأعلن رئيس ، نزع أجهزة اإلنعاش

" و"رائد املشروع الثقايف فلسطني"عاشق بـ الفلسطيين، واصفا درويش  الشاعرفاة و نا على الفلسطينية حز 
رام يف مدينة  م2008 أوت 13ري جثمانه الثرى يف و وقد و ، د الوطين الالمع واملعطاء"ــاحلديث، والقائ

ية القصر بقصر ومت اإلعالن عن تسم ،الثقايف، حيث خصصت له هناك قطعة أرض يف قصر رام اهللا اهللا
ر أيضا أهله بناء الشعب الفلسطيين وقد حظحممود درويش للثقافة، وقد شارك يف جنازته اآلالف من أ

  .  )1(حممود عباسة وشخصيات أخرى على رأسهم رئيس السلطة الفلسطيني ،1948أراضي من 

 :رهـشع )3
يف الوقت كرب الشعراء العرب إن مل يكن أكربهم على اإلطالق د حممود درويش واحدا من أيع      

ومة والتصدي ثالث جتمعت فيه عرب حياة حافلة باملقا ،من أكرب النماذج الشعرية إشراقا ، فشعرهالراهن
 : مراحل بارزة هي

  .  اتي: وقد مثلت مرحلة الستينمرحلة الرومانسيةال )1

 . اتي: وقد مثلت مرحلة السبعينالمرحلة اإلنسانية )2

    مرت إىل اية حياته.ات واستي: وقد بدأت منذ بداية الثمانينالفلسفيةمرحلة الوجودية و ال )3
الثورة اليت ما و  ل مرحلة من مراحلها مبشاعر الغضبالشعرية هو امتزاج ك ولعل أهم ما مييز جتربة درويش

   :جلهاتت ثالثة حاصرته من مجيع اانفكت بؤرة ومركزا النطالقه ضد طوفانا

   . ضياع الوطنو  االحتاللطوفان  :األول

  . نظمهموازينه وقيمه و لعصر الذي اختلت طوفان ا :والثاني

 ،اليابسوجرف يف طريقه األخضر و  ،هدر قيمهوأ ،ل طريقهطوفان اإلنسان اجلديد الذي ظ :والثالث
  .)2(املتطاحن الداميواالستقرار يف هذا العصر املمسوخ  وأغرق كل ما تبقى من قيم احلق والعدل واحلرية

  : ـهمؤلفات )4

                                                 

 .6، ص حمفوظ كحوال، أروع قصائد حممود درويش، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة ـ اجلزائر ـ (د.ط) (د.ت)ينظر:  )1(
  

 . )9ـ  8ص ( ، 1995، 1مؤسسة محادة، اربد، ط ينظر: أمحد الزعيب، الشاعر الغاضب حممود درويش، )2(
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حت بني شعر تراو  ،م2008سنة وانتهت بوفاته  ،م1960بدأت زمنيا سنة لدرويش مؤلفات عديدة      
ابل بضعة أعمال وعشرين ديوانا شعريا مق سبعةحوايل ؛ فقد كتب ن كانت الغلبة للشعر طبعاإو ونثر 
  .فضال عن عدد من املقاالت الصحفية ،نثرية

        :المؤلفات الشعريةأ) 

    .1960 ـ عّكا ـ كومرتسئيل مطبعة، أجنحة بال عصافري )1
   .1964  حيفا ـ ـ التعاونّية االّحتاد مطبعة ،الزيتون أوراق )2
  .1966 ـ حيفا ـ النور مكتبة ،فلسطني من عاشق )3
  .1967 ـ عّكا ـ اجلليل طبعةم ،الليل آخر )4
    .1969دار العودة ـ بريوت ـ  ،فلسطيين جرح يوميات )5
  .1970ـ بريوت ـ  ، دار اآلداباجلليل يف وتمت العصافري )6
  .1970، دار العودة ـ بريوت ـ بندقّية ضوء على كتابة )7
   .1970، دار العودة ـ بريوت ـ نومها من تنهض حبيبيت )8
           .1970 ـ عكا ـ ، مطبعة ومكتبة اجلليلبعيد خريف يف ناعم مطر )9

  .1972 اآلداب ـ بريوت ـ ، دارأحّبك ال أو أحّبك )10
      .1973ـ بريوت ـ  العودة دار ،7 رقم حماولة )11
     .1975ـ   بريوت العودة ـ ، دارعاشق انتحار وهذا صورا تلك )12
     .1977العودة ـ بريوت ـ  ، دارأعراس )13
  .1983ـ بريوت ـ  العودة ، دارالعايل الظلّ  مديح )14
  .1984العودة ـ بريوت ـ  ، دارالبحر ملدائح حصار )15
      .1986الكلمة ـ بريوت ـ  ، دارأغنية هي أغنية هي )16
      .1986العودة ـ بريوت ـ  دار ،أقلّ  ورد )17
      .1990اجلديد ـ بريوت ـ  ، دارأريد ما أرى )18
    .1992ـ اجلديد ـ بريوت  ، داركوكًبا عشر أحد )19
  .1995الريس ـ بريوت ـ  ، رياضوحيًدا احلصان تركت ملاذا )20
     .1999الريس ـ بريوت ـ  ، رياضالغريبة سرير )21
  .2000الريس ـ بريوت ـ  ، رياضجدارية )22
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     .2002الريس ـ بريوت ـ  ، رياضحصار حالة )23
    . 2004 بريوت ـ ـالريس  رياض فعلت عّما تعتذر ال )24
      .2005الريس ـ بريوت ـ  ، رياضأبعد أو اللوز كزهر )25
  .2008ريس ـ بريوت ـ ال ، رياضالفراشة أثر )26
 رياض             ،الديوان األخري الذي صدر بعد وفاة درويش)ال أريد هلذي القصيدة أن تنتهي ( )27

   .2009 ـ بريوت ـ الريس،

    :المؤلفات النثريةب) 
  .1971ـ بريوت ـ  العودة دار الوطن عن شيء )1
   .1974 التحرير الفلسطينّية، ةمنظم األحباث، مركز، السالم أيها وداعا احلرب، أيتها وداعا )2
  .1976العودة ـ بريوت  ، دارالعادي احلزن يومّيات )3
  .1987والنشر ـ بريوت ـ  للدراسات العربية ، املؤسسةللنسيان ذاكرة )4
  .1987الكلمة ـ بريوت ـ  ، دارحالتنا وصف يف )5
   .1989ـ  حيفاالقاسم)، عربسك ـ  ومسيح درويش حممود( الرسائل )6
   .1999توبقال ـ الدار البيضاء ـ  ، دارابرع كالم يف عابرون )7
   .2006الريس ـ بريوت ـ  ، رياضالغياب حضرة يف )8
   )1(.2007 الريس ـ بريوت ـ ، رياضالعائد حرية )9
  

                                                 

  ، متوفر على العنوان:  14/06/2010 حممود درويش، (على اخلط)، متت الزيارة يوم ، ر: ويكيبيديا، املوسوعة احلرةينظ )1(
                                                                            http://ar.wikipedia.org/wiki    
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ألن هناك عدد من العوامل اليت تدخل يف حتديد تعترب الصورة الشعرية من القضايا النقدية الصعبة      
دراستها ال بد أن توقع  كما أن ،اخل...طبيعتها كالتجربة والشعور والفكر وااز واإلدراك والتشابه والدقة

ولذلك فقد رأينا أن نبدأ هذا املدخل ؛ )1(الدارس يف مزالق العناية بالشكل أو بدور اخليال أو املوسيقى
من  تحددحىت نتمكن بذلك من وضع قاعدة صلبة ي، واصطالحا لغة الصورة الشعريةمفهوم  حديدبت

 .يف أطواره القادمة خالهلا البحث 

  :لغة الشعرية الصورة مفهوم أوال:
 واجلمع ،الشْكلُ  يف َرةُ الصو ر) أن (صو  )، يف مادةهـ 711ت( "البن منظور"جاء يف لسان العرب      
وصورة الفعل   ..تومهت صورته فتصور يل، والتصاوير التماثيل الشيءوتصورت  ..وُصْورٌ ، وِصَورٌ ، ُصَورٌ 

  .)2(كذا وكذا أي هيئته، وصورة األمر كذا وكذا أي صفته
يء وعلى معىن حقيقة الش ،على ظاهرهاالعرب ترد يف كالم أن الصورة  يفهم من هذا الكالم     

              ثنائية بني هذا التباين يف املفهوم اللغوي للصورة ورمبا كان ، وهيئته، وعلى معىن صفته
الذي تعددت  صطلحهذا امل حولختالف الهو أول مظاهر ا ..احملسوس/ ارد ،املضمون الشكل/

    .ما يلي من املدخلي، وهو ما سنقف عليه فالنقاد فيما بعد راءآحوله 
                    اصطالحا: الشعرية الصورة فهومم ثانيا:

ترتدد يف قبل البدء يف تعريف مصطلح الصورة الشعرية ينبغي أوال أن نفرق بني أربعة مصطلحات      
تشمل كل ما يرتدد يف إطار الفنون ومنها و  )الصورة الفنية( :صورة يف النقد العريب احلديث وهيالأحباث 

، تشمل الشعر مبفردهو  )الصورة الشعرية(ووهي اليت تشمل الشعر والنثر،  )ةاألدبي الصورة(الشعر، و
   .فيها بأحد األساليب البالغية  عن املعىنرب عَ اليت يُـ وهي  )الصورة البالغية(و

مع أن الصورة الشعرية مصطلح حديث صيغ حتت وطأة التأثري مبصطلحات النقد الغريب و       
 هتمام باملشكالت اليت يشري إليها املصطلح قدمي يرجع إىل بدايات الوعيواالجتهاد يف ترمجتها، فإن اال

لرتاث البالغي ـ  يف ااحلديثة قد ال جند املصطلح ـ  ذه الصياغة  .باخلصائص النوعية للفن األديب
ديث ويطرحها موجودة يف الرتاث ولكن املشاكل والقضايا اليت يثريها املصطلح احل ،والنقدي عند العرب

املدخل غري أن  ،)3(جوانب الرتكيز ودرجات االهتمام ، أو متيزتناولن اختلفت طريقة العرض والتوإ
                                                 

 ) .270ـ  269(ص أمحد علي دمهان، الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين منهجا وتطبيقا، نظر: ي )1(

ـ (د.ط)،  مصرـ  املعارفدار وهاشم حممد الشاذيل،  ،وحممد أمحد حسب اهللا ،حتقيق: حممد علي الكبريينظر: ابن منظور، لسان العرب،  )2(
 . 2523 /4 (د.ت)، مادة: (ص.و.ر)،

  . 7، ص 1992، 3ر: جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، بريوت ـ لبنان ـ طينظ )3(
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ن أل، ∗علم البالغةعلى فهم  متوقف القدمي ملفهوم الصورة الشعرية املنهجي لفهم تصورات النقد العريب
جعلوا و  ،البالغيةث األحباحتت إطار الشعرية  مصطلح الصورة وادرس والبالغيني العرب القدامىد االنق

(ت  "هالل العسكري اأب" جندلذلك و ، من أهم وأبرز الوسائل اليت تتحقق ا بالغة الكالم الصورة
البالغة كل ما تبلغ به املعىن قلب  ‹‹ فـ عن حد البالغة اإلبانةالصورة يف موضوع  إىل أشارقد  هـ)395

وقبول جعلنا املعرض  وإمنا ،صورة مقبولة ومعرض حسن نفسك مع يف هِ نِ ك مَ يف نفسه لتَ  هُ نُ ك مَ السامع فتُ 
ن كان مفهوم إيغًا و بل م سَ ته رثة ومعرضه خلقًا مل يُ اكانت عبار   إذان الكالم الصورة شرطًا يف البالغة أل

فن تطبيق الكالم املناسب  ‹‹أن البالغة هي  "أمحد الشايب"كما يرى ،  )1(›› املغزى املعىن مكشوف
من  مالى حاجة القارئ أو السامع، ووسيلة ذلك الصورة اليت ختتصر علم البيان وقسللموضوع وللحالة ع

 التحسني البديع؛ فالبيان يدرس الصورة تشبيها واستعارة وجمازا وكناية، أما البديع فهو قائم على طرق
مكامنها  من ـ هو األداة اليت تنتقل ا املعاينذا الفهم ـ والكالم البليغ ؛ )2(›› بالكالم الذي يلحق
ويتعرف عليها بعد أن كانت حمجوبة يف  فيدركها املتلقي ،الذهن إىل الواقع املادي امللموساملستورة يف 

     .)3(ذهن صاحبها وموجودة يف حكم املعدومة
وقد خلف لنا األولون  ‹‹الشعرية بدراسة الصورة  اليت اهتمتالعربية قد تعددت كتب البالغة ول     

 ،)ـه370(ت "لآلمدي"واملوازنة  ،)ـه366(ت"للقاضي اجلرجاين"الوساطة  :مثلقية را بالغيةأعماال 
املثل و  ،)ـه471( "لعبد القاهر اجلرجاين"  ودالئل اإلعجاز وأسرار البالغة، "لعسكري"لوالصناعتني 

                                                 
تهى تنبئ عن الوصول واالنتهاء، يقال بلغ فالن مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب املدينة إذا ان :البالغة لغةاملشهور يف كتب البالغة العربية أن  ∗

هو األمر الداعي للُمَتَكلم على أن مييز كالمه  والحال، تكون وصفا للكالم واملتكلم؛ فبالغة الكالم مطابقته ملقتضى احلال واصطالحا:إليها، 
لم ملكة ب للمعىن حال يقتضي تأكيد اجلملة له، وذلك التأكيد هو مقتضى احلال، وبالغة املتكمبيزة أخرى هي مقتضى احلال؛ فإنكار املخاطَ 

  يقتدر ا على تأليف كالم بليغ يف أي معىن قصد، والبالغة هذه تستلزم أمرين: 
  ؤدى بلفظ غري مطابق ملقتضى احلال فال يكون بليغا .االحرتاز من اخلطأ يف تأدية املعىن املقصود خوفا من أن يُ  األول:
خلطأ والتعقيد، فمست احلاجة إىل علمني لتحقيق سالمة اللفظ من ناحية، متييز الكالم الفصيح من غريه حىت نضمن سالمة العبارة من ا الثاني:

عرف ، وقد يسميان لذلك بعلمي البالغة، وملا كان علم البديع يُ علم المعانيوالثاين  علم البيانوملالءمته ملقتضى احلال من ناحية أخرى؛ األول 
القزويين، ينظر:  .البالغة منحصرة يف هذه الثالثة: (املعاين والبيان والبديع) به وجوه حتسني الكالم ُجعل تابعا هلذين العلمني فصارت مباحث

 ، ص (ح).2000، 1اإليضاح يف علوم البالغة (املعاين والبيان والبديع) ـ خمتصر تلخيص املفتاح ـ دار الفكر العريب، بريوت ـ لبنان ـ ط

ـ           مطبعة عيسى البايب احلليب وشركائه إبراهيم، الفضل  أبوحممد  ي،علي حممد البجاو  :حتقيق ،الصناعتني ، هالل العسكري أبو )1(
 .19ص )،ت.د(د.ط)، ( ـ مصر

،        ص 1999، 13أمحد الشايب، األسلوب (دراسة حتليلية بالغية ألصول األساليب األدبية)، مكتبة النهضة املصرية ـ مصر ـ ط )2(
 ) .20ـ  19(

 .75/ 1، 1968عبد السالم هارون، اخلاجني، القاهرة ـ مصر ـ  :، البيان والتبيني، حتقيقن عمرو بن حبر)(أبو عثما اجلاحظينظر:  )3(
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ها من وغري  ،)1( ›› )ـه322(" البن طباطبا" رعيار الشعوقبل هذه مثل  ،)ـه237( "البن األثري"السائر 
 وردنأردنا أن إذا و ، وجماز واستعارة وكنايةمن تشبيه  الشعرية قضية الصورةعاجلت اليت املصنفات البالغية 

 )ـه 255ت ( "اجلاحظ "أن  جندفإننا النقاد والبالغيني هؤالء  ذكرهما لصورة الشعرية من خالل مفهوما ل
 طريقاملعاين مطروحة يف ال... و ‹‹ :ةمقولته الشهري يف وذلك  طرح فكرا على بساط البحثمن أول 

ة كثر طبع و صحة السهولة املخرج و و إمنا الشأن يف إقامة الوزن و  ،البدويالقروي و و  ،يعرفها العجمي والعريب
  . )2(›› جنس من التصويرو فإمنا الشعر صناعة وضرب من النسج  ،املاء وجودة السبك

مادا اخلام هي  ،صناعة كغريه من الصناعاتن الشعر يرى أ "جلاحظا"يبدو من هذا النص أن و      
فاملعاين عنده مطروحة يف الطريق يعرفها  ،خذه بعد الصنع يتمثل يف األلفاظالذي تتوشكلها  ،املعاين

أو الذي تتخذه بعد النسج إمنا الشأن للشكل و  ،فال شأن هلا مبفردها اخل...العجمياجلميع العريب و 
أن و هذه األلفاظ لوزن معني على أن ختضع  ،عاين عن طريق األلفاظتلك امل التصوير الذي ميثل جتسيد

ووفرة يف  ،اظمع سهولة يف خمارج هذه األلفيتم ختريها حبيث تستويف املعىن الذي يريده الشاعر 
توصل ، كما )3(وجودة سبكها ،صحة طبع صاحبهاو  ،وقبوهلا تؤدي إىل استحساا مماخصائصها الفنية 

بصور حسية قابلة للحركة  غناء الفكرإيف  وأثرهجانب التجسيم  أمهية أيضا إىلاجلاحظ يف هذا النص 
شعر جنسًا من فحينما يكون ال ،ء عنهاميكن للمتلقي االستغنا ال تعطي الشعر قيمة فنية ومجالية والنمو

 أو لاألو تعد املدخل  فكرةال ذههو  ،ية يف ذهن املتلقيصور بصر  إثارةقدرته على  ‹‹التصوير يعين هذا 
  . )4( ›› للعالقة بني التصوير والتقدمي احلسي للمعىن األوىلاملقدمة 

مبدلوهلا  ةر لكنه اقتبس لفظة الصو و  ،قصد إىل جعل التصوير مصطلحا فنياي مل "اجلاحظ"على أن      
    .)5(ليوضح به مدلوال ذهنيااحلسي 

يف نصه السابق من الفلسفة اليونانية،  الصورة لفظةقد اقتبس  "اجلاحظ"ومما جتدر اإلشارة إليه أن      
يف هذه الفلسفة فكرة املعتزلة  *وبالذات من الفلسفة األرسطية؛ حيث دعم الفصل بني الصورة واهليوىل

                                                 

 ص (ح). ،القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة )1(

                                                     ). 132ـ  131( /3، 1965: عبد السالم هارون، اخلاجني، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط) قيق، حتاحليوان، اجلاحظ )2(
 15،                   ص (1999، 1زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية يف شعر ابن املعتز، دار الكتب الوطنية، بنغازي ـ ليبيا ـ طينظر: ) 3(
   ).16ـ 

 .316عند العرب، ص  الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغيجابر عصفور، ) 4(

، 1ينظر: حممد إبراهيم عبد العزيز شادي، الصورة بني القدماء واملعاصرين، (دراسة بالغية نقدية)، مطبعة السعادة، القاهرة ـ مصر ـ ط )5(
 . 16، ص1911
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بني اللفظ  لالقائلة بالفصل بني اللفظ واملعىن يف تفسري القرآن الكرمي، وسرعان ما انتقل هذا الفص
ه الذي هو رافد من روافد تفسري القرآن، فلم يساووا بني التعبري ىل ميدان دراسة الشعر نفسإواملعىن 

ني أي صناعة من وب حسب، بل ساووا بني فن الشعر نفسهالشعري والتعبري يف غريه من احلديث ف
 "قدامة بن جعفر"و )ـه322ت( "ابن طباطبا"و ،)ـه276ت( "ابن قتيبة"جند  وهلذا ،)1(الصناعات اليدوية

 كان جل   بل ،الشعرية الصورةباملبدأ الصناعي ذاته يف  "اجلاحظ" خيتلفوا عن غريهم ملو  )ـه 337ت(
يرى أن الصورة مرادفة للشكل  "فقدامة بن جعفر"؛  )2(املعىنو على ثنائية اللفظ  ااهتمامهم منصب

ادة لشعر مبنزلة امل... إذا كانت املعاين ل‹‹فـ ه الشاعر لتجسيد األفكار اردةاحملسوس الذي يلجأ إلي
والشعر فيها كالصورة كما يوجد يف كل صناعة من أنه ال بد فيهما من شيء موضوع يقبل  املوضوعة،

  .)3(›› تأثري الصورة منها مثل اخلشب للنجارة والفضة للصياغة
 صناعة كباقي الصناعات مع فارق وحيد إن عمل الشاعر يف هذه احلالة يصبح بالنسبة إىل قدامة     

  .)4(بينما النجار والصائغ يعمالن يف مادة اخلشب والفضة تغل على املعاين،هو أن الشاعر يش
 ،املعاين أرواحو  األلفاظ أجساد ‹‹فريى أن  "قدامة"و "اجلاحظ"ج  "أبو هالل العسكري"وينهج      

ويف صناعة الشعر الذي يزيد املعىن وضوحا وشرحا،  وُجيعل مدار اجلودة يف الكتابة على حسن التأليف
، وهكذا يكون املعىن هو )5( ››واستوائه وقلة ضراوته  وسهولتهظوم جمرى املنثور يف سالسته عل املنن جيُ أ

مل ه يْ قَ كسابِ   العسكري إال أن، )6( صورة خيرج ا املعىن إىل وجود الفعل بعد وجود القوة واللفظ املدار،
على ذات املدلوالت الذهنية أن تكون مصطلحا فنيا وإمنا هي قياس لألشياء يقصد بلفظ الصورة 

  األشياء ذات املدلوالت احلسية .

                                                                                                                                                             
*

الغراء الصورة هي الشكل، واهليوىل هي املادة؛ فاملنضدة هيوالها اخلشب والغراء، وصورا هي الرتكيب املخصوص الذي تألف به اخلشب و  
وجه االنتباه إىل أن هذا الفصل افرتاضي، ألن الصورة عنده " حمايثة " أو "  ) Aristote( حىت ظهرا على هذا الشكل. ولو أن أرسطو 

عند قة مباطنة " للهيوىل ال تقوم إحدامها بدون األخرى إال أن املتكلمني عمقوا اإلحساس ذا الفصل حىت صاروا أقرب إىل مفهوم الصورة املفار 
 .    15أفالطون منهم إىل الصورة مبفهومها األرسطي. ينظر: علي البطل، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري،     ص 

 .15، ص نفسهينظر: املرجع  )1(

، ص 2008، 1ط إربد ـ األردن ـ ،ثحممود سليم حممد هياجنة، الصورة النفسية يف القرآن الكرمي ـ دراسة أدبية ـ عامل الكتب احلديينظر:  )2(
6. 

 .65: حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان ـ (د.ت)، (د.ط)، ص قيققدامة بن جعفر، نقد الشعر، حت )3(

 .1986، 1كر اللبناين ـ لبنان ـ طينظر: صبحي البستاين، الصورة الفنية يف الكتابة الفنية، دار الف )4(

 

 .173، 167ص الصناعتني، الل العسكري، أبو ه )5(

 .16ينظر: علي البطل، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، ص  )6(
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البالغي  يف الدرس افإننا نكتشف أن آراءه تشكل نضج "ر اجلرجاينهعبد القا"إذا ما وصلنا إىل و      
متميز عما سبقه من العلماء العرب على الرغم من  منهجه يف دراسة الصورةف ،النقدي عند العربو 

جديدا يف  منعطفا )وأسرار البالغةدالئل اإلعجاز، يف كتابيه (وقد شكل  ،هودهمالكبرية من ج إفادته
إىل الشعر على أنه  "اجلرجاين"؛ فلم ينظر ∗النظموارتبط هذا بنظريته املشهورة يف الشعرية، تاريخ الصورة 

ان يف على أنه معىن ومبىن ينتظم ى اآلخر، بل نظر إليه مجلة واحدة،معىن أو مبىن يسبق أحدمها عل
واعلم أن  ‹‹ يف هذا الصدد: "عبد القاهر"الصورة ال سبق وال فضل وال مزية ألحدمها على اآلخر، يقول 

فلما رأينا البينونة بني آحاد  ،على الذي نراه بأبصارنالمه بعقولنا ) إمنا هو متثيل قياس ملا نع(الصورة قولنا
هذا، فرس من فرس خبصوصية تكون يف ان و إنسان من إنس ْنيُ فكان بَـ الصورة هة جن األجناس تكون م

 ،فرقاو قولنا يف عبينونة بينه يف اآلخر دنا بني املعىن يف أحد البيتني و مث وجة ذاك ...صور وال تكون يف 
ليست العبارة و  ،هذا صورة غري صورته يف ذاك)للمعىن يف ( تلك البينونة بأن قلناعربنا عن ذلك الفرق و 
يكفيك قول و بل هو مستعمل يف كالم العلماء  ،دأناه فينكره منكرحنن ابت عن ذلك بالصورة شيئا

  .)1(›› )إمنا الشعر صناعة و ضرب من النسج وجنس من التصويرو ( "اجلاحظ"
عبد القاهر "والذي ميكن أن نستخلصه من هذا النص أن لفظ الصورة مل يكن من إبداع      

نه متثيل وقياس، فإذا كان االختالف بني األشياء ، بل كان مستعمال قبله يف قول العلماء، وأ"اجلرجاين
املوجودة يف الطبيعة إمنا يكون يف الصور املختلفة اليت تتخذها تلك األشياء فاألمر خيتلف بالنسبة 
للمعاين، فاالختالف بني املعاين يف أبيات الشعر املختلفة راجع على االختالف بني الصور اليت تتخذها 

املختلفة، وجلي أن الصورة هنا ال تشري إىل مفهوم التقدمي احلسي ـ كما رأينا عند  املعاين يف تلك األبيات
يف كتابيه (دالئل  "اجلرجاين"درس  كما  ،)2(ـ بقدر ما تشري إىل طريقة الصياغة أو النظم "اجلاحظ"

منحصرة نده الصورة علم تكن ف ،اازو  الكنايةو ثيل واالستعارة التشبيه والتماإلعجاز، وأسرار البالغة) 
نطق  ‹‹   لفاظ من حيث هي أدلة على معان ال من حيث هي إمنا هي األو  ،نواع بعينهاهذه األيف 

من حيث  بداللة اللفظ وحده  نوع نصل إليه: وهذه املعاين نوعان ،)3( ››اللسان وأجراس احلروف 

                                                 
فال نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض، ويبىن بعضها  «عراب/النحو؛ أن النظم هو توخي معاين اإل "عبد القاهر اجلرجاين"يرى  ∗

قرأه اإلعجاز، دالئل . ينظر: عبد القاهر اجلرجاين، »حد من الناس ما ال جيهله عاقل وال خيفى على أ ذه بسبب من تلك. هذاببعض، وجتعل ه
 . 55ص  ،2004 ،5ط ـ مصر ـ  القاهرة، مكتبة اخلاجني، حممود حممد شاكر :وعلق عليه

 .508 ص اإلعجاز،دالئل ، عبد القاهر اجلرجاين )1(

 .282عند العرب، ص  الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغير، جابر عصفو ينظر:  )2(

 . 58، ص هنفساملرجع  )3(
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هذا املعىن و  ،دلنا على معىنولكن اللفظ ي ،ال نصل إليه بداللة اللفظ مباشرةنوع آخر و  ،موضعه يف اللغة
  . )1(معىن املعىن "القاهرعبد "أو ما يطلق عليه على معىن آخر يدلنا 

وربط أجزاء هذه الصورة  لصورة أساسا فنيا يف التقومي،من خصوصية ا "اجلرجاين"لقد جعل       
روابط بني األلفاظ مستعينا بالنحو يف ضبط ما يضبط من هذه العالئق أو الو  ،قا من ذوقهمنطل ،بالعالئق

أيضا أمهية التكامل يف تكوينها حبيث إذا  "اجلرجاين"كما يؤكد   ؛)2( إميانا منه بأا مطلقة وليست حمددة
فإنك جتد الصورة املعمولة فيها كلما كانت أجزاءها أشد اختالفا يف  ‹‹؛ )3(حذف جزء منها اارت

احلذق ملصورها كان شأا أعجب و   ،ئتالف أبنيالوا ان التالؤم بينها مع ذلك أمتالشكل واهليئة مث ك
فاالحتفال  ‹‹أثر الصورة يف املتلقي من حيث تقريبه إىل فهم النص  "اجلرجاين"وال ينسى  ،)4( ››أوجب

حتركهم تفعل فعال ت اليت ز املمدوحني و والتخيال تروعهم،والصنعة يف التصويرات اليت تروق السامعني و 
 ناظر على التصاوير اليت يشكلها احلذاق بالتخطيط ... كذلك حكم الشعرشبيها مبا يقع يف نفس ال
ويشكله من البدع ويوقعه من النفوس يف املعاين اليت يتوهم ا اجلماد الصامت فيما يصنعه من الصور، 

  .)5(››صورة احلي الناطق  يف
الصورة من  مؤكدا) هـ637ت("ن األثري أبو الفتح ضياء الدينب"اويأيت بعد اجلرجاين يف فهم الصورة      

  أما ،لصورةثالثة منها ختص ا ،هو يقسم التشبيه إىل أربعة أقسامخالل التشبيه احلسي و 

      الثاين أبلغ األقسام لتمثيل املعاين املوهومة بالصور املشاهدة، ويف الثالث ألطفها لكونه شبه  شيئا  
  .معنويا بشيء حسي 

                                                 

 ).263ـ  262ص ( ،هنفس املرجعينظر:  )1(

 .7حممود سليم حممد هياجنة، الصورة النفسية يف القرآن الكرمي، ص ينظر:  )2(

 .101، ص 2005تاب العرب، دمشق ـ سوريا ـ (د.ط)، عبد العزيز األدهم، شعرية احلداثة، منشورات إحتاد الكينظر:  )3(

ص           ،1991)، 1حممود حممد شاكر، دار املدين، جدة ـ السعودية ـ (ط :عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، قرأه وعلق عليه )4(
136. 

 .136، ص نفسهاملرجع  )5(
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ـ       )هـ 684ت ( "حازم القرطاجين"على يد القدمي يف نقدنا العريب ة الشعريتتضح رؤية الصورة و      
ن املعاين هي الصورة أ ‹‹فريى احملاكاة من خالل التخييل و  حيث نظر إليها ـ بالفكر اليوناينفيها تأثر ملا

رك فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أد ؛عن األشياء املوجودة يف األعيان احلاصلة يف األذهان
فإذا عرب عن تلك الصورة الذهنية احلاصلة عن اإلدراك  ،ة يف الذهن تطابق ملا أدرك منهحصلت له صور 

ار للمعىن وجود آخر من فص ،وأذهام أقام اللفظ املعرب به هيئة تلك الصورة الذهنية يف إفهام السامعني
تقتبس  ‹‹ ألولا :يراها يف طريقني "القرطاجين" فإنأما كيفية اقتباس املعاين  ،)1(›› األلفاظجهة داللة 

 ،››ظة لنسب بعض األشياء من بعض املالحل و يويكون ذلك بقوة التخي ،حبث الفكرجرد اخليال و ه مبمن
 م أو نثرفيه حبث الفكر إىل كالم جرى يف نظهو ما استند بسبب زائد على اخليال و  ‹‹قتبس ت الثانيو 
متثيلها يف األذهان على ما هي شياء احلاصلة يف الوجود و وير األتص ‹‹تكون حمصلة ذلك يف النص و  ،››

    .  )2(››إيهاما أو على غري ما هي عليه متويها و  ،عليه خارج األذهان من حسن أو قبح
(البيئة)  يعيشها الشاعر حيث يتفاعل املكانال ترسم دون جتربة حية أن الصورة  "القرطاجين"يرى و      

لفاظ من مل ينشأ بني ال يف األو املعاين من مل تنشئه بقعة فاضلة  ما برع يففقل ‹‹ ؛)مع اإلنسان (الشاعر
ال يف رقة و  ،يف أعمال الروية الثقةال يف جودة النظم من مل حيمله على مصابرة اخلواطر و  ،أمة فصيحة

    . )3(››أسلوب النسيب من مل تشط به عن أحبابه رحلة 
العرب القدامى يف تأصيل مفهوم الصورة قد بدأت إن جهود النقاد ميكننا القول وعلى هذا    

بالصور املعنوية  )"العسكري"و "ابن طباطبا"و "اجلاحظ"(، حيث تلتقي الصور احلسية عند "اجلاحظـ"ب
حازم "، مث لتثري خيال املتلقي ووجدانه عند "عبد القاهر"لتؤلف أسلوب الشاعر املبدع عند  "قدامة"عند 

  . "القرطاجين
     إظهار روعتها ا تركه القدماء من حيث التحديد والتقسيم و دراسة الصورة خري م لقد بدت     

على الرغم مما وصل إليه النقاد و  ،رجع حماسن الكالم إليهاقد أُ و  ،توليد املعاين اجلديدةوقيمتها الفنية و 
د أشغلتهم عن ق ،ثنائية اللفظ واملعىنالطابع احلسي و  القدامى يف استعماهلم ملصطلح الصورة إال أن

 علىهذا االقتصار و صورام ومفاهيمهم من هذا املبدأ، ت فانبجست ،هلاوم اصطالحي دقيق حتديد مفه
إىل الشعر  ابل متثل وضوحا يف وعي النقاد العرب الذين نظرو اء ال يعين بالضرورة كل ما قيل، هذه اآلر 

                                                 

،     ص 1966حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الكتب الشرقية، ـ تونس ـ (د.ط)،  :قيقحازم القرطاجين، منهاج البلغاء و سراج األدباء، حت )1(
  ).19ـ  18(

   وما بعدها.  38، ص هنفساملرجع  )2(

 .42، ص نفسهاملرجع  )3(
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حنن ندرس و انت معامل نقف عندها فك ،لشاعر على قدرته عند قول الشعرحاكموا او  ،من خالل الصورة
لرتسم لنا رؤية للصورة  ،الصورة دون أن تفارق هذه اآلراء الدرس البالغي من جماز أو تشبيه أو استعارة

           . يف القصيدة العربية القدميةالشعرية 
الغة وأعطوه أبعادا  مهية بأ )الشعرية الصورة(ملصطلح النقاد احملدثون فقد أولو هذا اأما البالغيون و  ‹‹     

دمي قد قصر الصورة على إذا كان املفهوم القو  .)1(››مفاهيم متباينة ونسجوا له تعريفات عدة و  ،كثرية
فلم تعد الصورة البالغية هي وحدها  ،يد يوسع من إطارهاااز فإن املفهوم اجلدالتشبيه واالستعارة و 

فتكون عبارات حقيقية  ‹‹ احلديث ـ من ااز أصالملعىن ـ باالصورة  ابل قد ختلو  ،دة باملصطلحاملقصو 
   .  )2(›› وتكون مع ذلك دالة على خيال خصبعمال االست

 األدبية االجتاهاتيف العصر احلديث جبملة املذاهب واملناهج و الشعرية لقد تأثر مصطلح الصورة      
(الصورة  كت يف تكويناليت شار  املنابع تنوعت وقد ، ظهرت يف أوروبا وأمريكااليت خاصة تلكو لفة املخت

النقدية والدراسات األدبية و ∗)Aesthetica( االستيطيقاما بني علم النفس و  يف شكله اجلديد) الشعرية
ملدارس األدبية على هذا الل اخلاصة اليت تلقيها فلسفات اظالو ، اليت تعتمد عليها بدرجة أو بأخرى

بالدراسات  الشعريةن املفهوم احلديث ملصطلح الصورة تأثرت الدراسات األدبية يف تكوي كما  ،املصطلح
الصورة  ‹‹ حتديدهيعترب و  ،آفاقها مبباحثه عن العقل الباطن )Freud(" فرويد"السيكولوجية اليت فتح 

عن  )Jung("يونغ"أضيف إليه فيما بعد فكرة انعطافا يف فهمها،  )3(››الشعرية رمز مصدره الالشعور 
          Unconscious( الالشعور اجلمعيو  ،(Archetypes) ئيةا/البدالعلياالنماذج 

Collective(  املرياث  منابعها املوغلة يف أعماقو التشكيل اللغوي للصور و حنفتوجه اهتمام الدارسني
؛ يتجه الشعريةللصورة جديدان نفسية تعريفان ال وقام على هذه األسساحلضاري للذهن اإلنساين، 

يف تأثره بالعمل من حيث هي نتيجة لعمل الذهن اإلنساين يهتم بالصور الذهنية اجتاها سلوكيا أوالهما 

                                                 

 . 123ت) ص .ط)، (د.أمحد مطلوب، عبد القاهر اجلرجاين بالغته ونقده، وكالة املطبوعات، بريوت ـ لبنان ـ(د) 1(

 .457، ص 1973مي هالل، النقد األديب احلديث، دار العودة، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، حممد غني )2(

النظر لفظة حديثة تعين علم الوجدان أو الشعور؛ ويعين النقد األستيطيقي بدراسة األثر الفين من حيث مزاياه الذاتية ومواطن احلسن فيه بقطع  ∗
منشورات جامعة السابع من أبريل ـ  ، النقد األديب احلديث قضاياه ومناهجه،صاحل هويدى ينظر: عن البيئة والعصر والتاريخ وشخصية صاحبه.

 .135، ص 1997، 1طليبيا ـ 

 .358مصطفى صفوان، دار املعارف ـ مصر ـ (د.ط)، (د.ت)، ص  :فرويد، تفسري األحالم، ترمجة )3(
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اليت يهتم منها باألمناط املكررة و ، باعتبارها جتسد رؤية رمزيةفيدرس الصورة  الثاني، أما وفهمه لهالفين 
  . )1(مسيت بعناقيد الصور

ضبط رؤى ونظرات االجتاهات يف النقد احلديث ميكن الشعرية ويف إطار احلديث عن الصورة      
من حيث كونه  ؛بالشعر ن ـ ويف مقدمتهم أرسطو ـ قد عنواالكالسيكيو ف بية والنقدية؛واملدارس األد

ختتفي فيها لتقفز بالصنعة درجات كبرية  ،أصابع ماهرة تقليدا عقليا ينصب يف لوحات فنية تنسجها
   .عامة مشرتكة لتبدوىت ح الظواهرتتساوى فيها و  ،زةتميامل قسمات الذات الشاعرة

الذي قال ـ  األول منظرهم ـ )Plato("أفالطون"اخلطوة اليت خطاها  اقد أكملو فالرومانسيني  أما     
أوجاعه عادوا إىل القلب يتحسسون و  ،ةـا مع الطبيعـيف تفاعله؛ فقالوا مبحاكاة النفس مبحاكاة املثال

فصار عندهم وسيلة  ، )2(أمهية بالغة ∗للخيالوا أعط كمايغرفون من ظالم الالوعي وآباره العميقة  و 
  .)3(وجعلوه املنفذ الوحيد للحقيقةواحتكموا إليه  أحلوه حمل العقلأساسية إلدراك احلقائق ف

فإا تعين  ـ وهي اليت تناظر يف الشعر املذهب الواقعي أو الطبيعي يف القصة واملسرحية ـ ةأما الربناسي     
 ت على أنقاضقام ذلك أا ،نها حتتم املوضوعية يف هذه الصورولك ،اوصياغته بالصور الشعرية

هلذا دعت الربناسية  يف اعرتافاته الذاتية، ساليت كانت حتفل كثريا بالفرد ومواطن الضعف والبؤ  ةالرومانسي
كمناظر الطبيعة أو مآثر احلضارات فهي ختتار موضوعاا من خارج نطاق الذات  إىل الوصف املوضوعي 

 ال ةفالربناسيهلذا و  كي تعرب هذه الصور تعبريا موضوعيا عن آراء الشاعر وعواطفه وأفكاره،ابقة  الس
ء ما يسمى بالبالستيكية اليت تسجل مظاهر الصور الكلية لألشياأو  ،إال بالصور املرئية اسمةتعرتف 

ت عليها السيكية اليت ثار للروح الكذه عودة لنظرية حماكاة الطبيعة و وه ،بعيدا عن نطاق الذات الفردية
  . )4(الرومانسية

لكنها و  ةتقف عند حدودها كالربناسيال الرمزية وإن كانت ترى البدء من األشياء املادية إال أا و     
ولكي ميكنهم إخراج ما يف هذا  ،أو الالشعورتطلب أن يتجاوزها الفنان إىل أثرها يف أعماق النفس 

 ،كتصوير املسموعات باملبصراتعوا وسائلهم اخلاصة يف التعبري  داملنبع العميق إخراجا دقيقا ابت

                                                 

   .27 اهلجري، ص ينظر: علي البطل، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين )1(

دور وأمهية اخليال يف إبداع وتشكيل الصورة الشعرية املعاصرة، فإنين قد خصصت الكالم عنه وبشيء من التفصيل يف الفصل األول من نظرا ل ∗
   هذا البحث.

 ).29ـ  28، ص (ريب حىت آخر القرن الثاين اهلجريينظر: علي البطل، الصورة يف الشعر الع )2(

 .15ان حسني قاسم، التصوير الشعري (رؤية نقدية لبالغتنا)، الدار العربية للنشر والتوزيع،(د.ط)، (د.ت)، ص ينظر: عدن )3(

 .  27علي البطل، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، ص ينظر:  )4(
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فتؤدي الضالل دورها  ،موضتعمد إشاعة الغو  ،يسمى برتاسل احلواس على ماواملبصرات باملشمومات 
  .  )1(إىل جانب الضوء يف الصورة

يضا يتلقاه الشاعر جعلوها فو  ،لشعري يف اة بوصفها العنصر اجلوهر أما السرياليون فقد حفلوا بالصور      
لذلك تبدو صورهم ل التدخل بفكره الواعي، مما حياو نابعا من وجدانه فعليه أن يستسلم لتلقيها أكثر 

   . وكأا نابعة من خيال مثل أو من حلم ال حتكمه ضوابط منطقية يف تراكم أحداثه
يفرق فيها بني طبيعة الصورة و  ،ة الوجوديني املتكاملة يف اخليالبنظري Sartre)( "سارتر"ولقد جاء      

فهي  ؛الفين هي املقصودة يف العملو  ،خيلقها اخليال الصورة اليتاليت يتلقاها اإلدراك عن العامل احلسي و 
اخليال أن يكون  ، ويستلزم خلقها يفبنائه مما خلفه اإلدراك من خرباتعمل تركييب يقوم اخليال ب

 ويعيد خلق صوراإلدراك  اخليال يلغي وجود ما حصلهف، ا اخلارجي معدوما أو يف حكم املعدومموضوعه
  . )2(املادي اودهجمن و  جديدة بديال

يف  شعريةين الصورة الاليت شاركت يف تكو االجتاهات برز املذاهب و كانت هذه نظرة موجزة أل      
 ذكرهمن خالل الشعرية وعلى ضوء ذلك ميكننا أن نعرض بعض التعريفات للصورة  ،اجلديد اشكله

      حديث وهو شاعر فرنسي  )Paul Reverdy("يدبول ريفري "فلقد كتب  ؛احملدثني النقاددباء و األ
 ،ال ميكن أن تنبثق من املقارنة وهي ،ن الصورة إبداع ذهين صرفإ ‹‹ يقولـ  انسيةمن املدرسة الرومـ 

الصورة ال تروعنا ألا ... إن كثرةواقعتني تتفاوتان يف البعد قلة و بثق من اجلمع بني حقيقتني وإمنا تن
بني  باملقارنةوال ميكن إحداث صورة .. صحيحةألن عالقة األفكار فيها بعيدة و  بلوحشية أو خيالية 

لك اليت تبدو توإمنا ميكن ـ على العكس ـ إحداث الصورة الرائعة  ،حقيقتني واقعتني ال تناسب بينهما
واقعتني بعيدتني مل يدرك ما بينهما من عالقات  بني حقيقتنيبالربط دون املقارنة  ،لجديدة أمام العق

      . )3(››سوى العقل 
عقلية تلك اليت تقدم تركيبة  ‹‹ الصورة الشعرية بأا )Isra Pound( "ازرا باوند" الشاعر يعرفو      

  .  )4(››عاطفية يف حلظة من الزمن و 

                                                 

 .27، ص نفسه ينظر: املرجع )1(

 .27، ص نفسهينظر: املرجع  )2(

  .237، ص1974عجم مصطلحات األدب، مكتبة لبنان ـ لبنان ـ (د.ط)، جمدي وهبة، م )3(

حمي الدين صبحي،        الس  :)، نظرية األدب، ترمجة  Austin Warren et Renè Wellek( (أسنت وارين و رينيه وليك) )4(
 .241، ص 1972ط)، .األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، دمشق ـ سوريا ـ (د
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فضال عن تأثرهم بالنقد العريب  ،احلديث يف النقد ولقد تأثر نقادنا العرب احملدثون ذه االجتاهات     
تستعمل ) يذهب إىل أن كلمة (صورة "مصطفى ناصف" ـف ؛فجاءت تعريفام للصورة خمتلفة ،القدمي
ري ستعاالاوتطلق أحيانا مرادفة لالستعمال  ،كل ما له صلة بالتعبري احلسيللداللة على   ‹‹ عادة

 ، ولكنه يراها متثلاريها يف التعبري احلسي أو االستعفهو ال حيصر  "إحسان عباس"أما  ،)1(›› للكلمات
حممد "ويذهب ، )2(» يعين االجتاه إىل روح الشعر ‹‹ها يرى أن االجتاه إىل دراستو  يةاز مجيع األشكال ا

بل يرى أن  ،الكلمة أو العبارة لتشكيل الصورةمذهبا آخر حيث ال يشرتط جمازية  "غنيمي هالل
فالصورة ال  ‹‹ ؛وإن مل تتوسل بوسائل اازالتصوير خصبة اخليال كون دقيقة احلقيقية قد ت العبارات

وتكون مع االستعمال فقد تكون العبارات حقيقية  ،جمازيةتلتزم ضرورة أن تكون األلفاظ أو العبارات 
         .  )3(›› دالة على خيال خصبذلك دقيقة التصوير 

ه من أوجه الداللة تنحصر ة خاصة من طرق التعبري أو وجالصورة طريق ‹‹ أن "جابر عصفور"يرى و      
ت هذه اخلصوصية أو ذاك لكن أيا كانو  ،وتأثري فيما حتدثه يف معىن من املعاين من خصوصية أمهيتها
 )4(›› كيفية تقدميهعرضه و ، إا ال تغري إال من طريقة فإن الصورة لن تغري من طبيعة املعىن يف ذاته ،التأثري

.  
لنقل التجربة هي  الوسيلة الفنية اجلوهرية ‹‹فـالتجربة الشعرية ربط بني الصورة و يك من النقاد من وهنا     

هي بدورها صور  ،كبرية ذات أجزاءفما التجربة الشعرية كلها إال صورة   ،الكلييف معناها اجلزئي و الصورة 
فالصورة  ،من املسرحية والقصةاألساسي جزئية تقوم من الصورة الكلية مقام احلوادث اجلزئية من احلدث 

   .  )5(››تجربة نقال صادقا فنيا وواقعيا جزء من التجربة وجيب أن تتآزر مع األجزاء األخرى يف نقل ال
انطالقا من أن الظاهرة  ةينبغي أن يبدأ من اللغأن أي تعريف للصورة  "لطفي عبد البديع"ويرى      

سبيل إىل التأيت إليها إال من جهة اللغة اليت تتمثل فيها عبقرية  ال ‹‹ـ حقيقتها ـ ظاهرة لغوية  الشعرية يف
  .)6(››اإلنسان، وتقوم ا ماهية الشعر 

                                                 

 ).6ـ  3، ص (1983، 3مصطفى ناصف، الصورة األدبية، دار األندلس، بريوت ـ لبنان ـ ط )1(

 .238إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، (د.ت)، ص  )2(

 .  457حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص ) 3(

 .323دي والبالغي عند العرب، ص جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النق) 4(

 .442حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص ) 5(

ـ  7،    ص (1989لطفي عبد البديع، الرتكيب اللغوي لألدب احلديث (حبث يف فلسفة اللغة واالستيطيقا)، دار املريخ ـ الرياض ـ(د.ط)،  )6(
8.( 
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وتعد هذه النقلة النوعية يف جمال دراسة الصورة نتيجة ازدهار األحباث اللغوية اليت فتح آفاقها العامل      
 ما بذلته املدرسةن دون أن ننسى م ؛)Ferdenand De Saussure( "ريفرديناند دي سوس"اللغوي 

راسة األدبية هو إرساء دعائم الدهذه املدرسة  فقد كان همّ  ؛يف هذا االمن جهود  ∗يةالروس الشكالنية
االجتاهات  الشكالنيةغايرت  كما  ،االهتمام من الشخص إىل النصحولت مركز ف ،على قاعدة مستقلة

 بني والشائع وتصدوا بقوة هلذا الفصل احلاسم ب الشكل،على حسا النقدية األخرى اليت تم باملضمون
ألنه ال فصل مطلقا  ،حول العمل الفينفهذه مصطلحات خترج عن تصورام  املضمونثنائية الشكل و 

بدالالت اللغة وسيلة للوعي  الذي هو الشكل كشف إال عربنإذ احملتوى ال ي ؛حمتواهو  بني شكل العمل
ال تصوير الواقع أو التعبري عن العامل ليس إعطاء رؤية و  الشكالنيني عنديفة الفن فوظ ،جتديد الرؤيةو 

استخدام اللغة بطريقة جديدة حبيث يثري لدينا وعيا باللغة من حيث هي وإمنا هي  ،املوضوعيالطبيعي 
 إال أن ،باللغة ليصور ما بداخله من عواملالشاعر يتوسل ف ؛الرتابةو  وعي الذي تطمسه العادةهذا ال ،لغة
وهلذا  ،ذكاء وانفعال عميق أمام املواقفو  ألنه يتميز حبساسية ؛شاعر ليس كغريه من أفراد اجلماعةال

ومن مث فإن الشاعر يريد أن  ،املنطقيةو  األشياء يف عالقاا الثابتةتكون له رؤيته اجلمالية اليت تتجاوز 
دون تدفق مشاعره  منطقيتها حائالو لكنه جيد اللغة برتابتها  ،اصةيشكل موقفه من واقعه وفق رؤيته اخل

خربته اجلمالية وحقائقه  جديدة جتسدفيحاول زلزلة عالقات اللغة وإقامة عالقات لغوية وتشكيل مواقفه 
وهلذا  ،)1(وهذا األمر هو ما يطلق عليه بعض الباحثني الصورة الشعرية ،الفكرية واالجتماعيةو النفسية 

الصورة ختلق رؤية الشيء  ‹‹أن ـ دة املدرسة الشكالنية أحد أعمـ  Chklovski) ("شلوفسكي"يرى 
 امهم فنية الشيء أما الشيء نفسه فليس  ملعرفةالفن عموما طريقة ... و بدال من أن تكون وسيلة ملعرفته

أداته القادرة على جوهر الشعر و  ‹‹بأا الصورة  "مدحت عبد اجلبار"يعرف  وعلى هذا األساس ،)2(››
جوهر التجربة الشعرية  كناهتاسبل اللغة القادرة على  ،ألجزاء الواقع التحوير والتعديلو االبتكار اخللق و 

         بأا "ويعبد اهللا التطا" يعرفهاو  ،)3(›› اخلاصو من الواقع وفق إدراكه اجلمايل  وتشكيل موقف الشاعر
ر يستخدم اللغة والشاع شاعر لكي يعرب عن انفعاله اخلاص؛جمموعة عالقات لغوية خيلقها ال ‹‹

                                                 
وكان  ، حيث قضى عليها النظام السياسي هناك ألسباب إيديولوجية،1930حىت عام  5191ا من عام مدرسة نقدية انتعشت يف روسيا بدءً  ∗

د مبدؤها يقوم على أن لغة األدب ليست أداة نقل أفكار، وإمنا الشكل فيها هو اجلوهر، ومن هنا جاء امسها (الشكلية). ينظر: عبد اهللا حمم
  .19، ص 1998، 4يئة املصرية العامة للكتاب ـ مصر ـ طالغذامي، اخلطيئة والتفكري من البنيوية إىل التشرحيية، اهل

 ).6ـ  5(ص  ،1984ية للكتاب ـ ليبيا ـ(د.ط)، عبد اجلبار، الصورة الفنية عند أيب القاسم الشايب، الدار العرب مدحت سعد: ينظر )1(

  .19، ص 2000، 1وت ـ لبنان ـ ط: الويل حممد، املركز الثقايف الغريب، بري مجةفيكتور إيرليخ، الشكالنية الروسية، تر  )2(
 ) .6ـ  5مدحت سعد عبد اجلبار، الصورة الفنية عند أيب القاسم الشايب، ص ( )3(
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ومقارنات غري معهودة يف اللغة  ،ني األلفاظ ارتباطات غري مألوفةاستخداما حني حياول أن حيدث ب
ومن خالل هذه االرتباطات واملقارنات اللغوية اجلديدة خيلق لنا  ،التجريداملبنية على التعميم و العادية 

الرتكيبة  ‹‹ أاب صاحل "بشرى موسى" هارفتعو ، )1(›› واستعاراته وتشخيصاتهتشبيهاته  الشاعر املصور
ومعرب عن جانب  وحٍ يف سياق بياين خاص أو حقيقي مُ من امتزاج الشكل باملضمون  املتحققةاللغوية 

الشكل  ‹‹ إىل أن الصورة يف الشعر هي "در القطاعبد الق"ويذهب ، )2(››من جوانب التجربة الشعرية 
عد أن ينظمها الشاعر يف سياق بياين خاص ليعرب عن جانب من بالعبارات و  الفين الذي تتخذه األلفاظ
والرتكيب إمكاناا يف الداللة  القصيدة مستخدما طاقات اللغة و الكاملة يفجوانب التجربة الشعرية 

واأللفاظ  ...وغريها من وسائل التعبري الفينالتجانس التضاد واملقابلة و والرتادف و  اازاحلقيقة و و اإليقاع و 
               .)3( ››شعرية  هيرسم ا صور و اليت يصوغ منها ذلك الشكل الفين ارات مها مادة الشاعر األوىل العبو 
صورة  ‹‹واألسلوب عنده  ،من خالل أسلوب صاحبهالصورة ل "أمحد الشايب"األستاذ وينظر      

 ويرى أن ، )4(›› ة انفعاالتهوطبيعوتفسريه هلا  ألشياءإىل اخاصة بصاحبه تبني طريقة تفكريه وكيفية نظره 
عاطفته معا إىل يت حياول ا األديب نقل فكرته و هذه الوسائل ال ‹‹ الصورة األدبية أو الصورة الفنية هي

 ،العبارةو  يظهر يف اخليالحدمها ما يقابل املادة األدبية و أ ‹‹؛ مث يذكر أن هلا معنيني) 5(›› سامعيهقرائه أو 
الصورة  حىت يرى أن "يوسف اليوسف"ويتوغل الناقد  ،)6(›› يتحقق بالوحدةو  يقابل األسلوب والثاين ما

تقتنص فيها تغدوا مرآة الصورة كفلذة شعورية   وينتهي إىل تقريره أن ،تتطابق مع الشعور تطابق هوية
  .  )7(إىل حد أا تكونه لها الشعوراحلاجة اليت يتمث

        ا هذا النوع من الثنائية يف التفكري حينما نتحدث عنن أنه قد آن األوان ألن ننفي ائيوأظ ‹‹     
وأن  ،والشعور شيء آخرأن الصورة شيء ـ متأثرين بالبالغة القدمية   فنحن نتصور أحيانا ـ ؛ة)الصور (

إال أن يكون املقصود من ذلك يف أن تكون الصورة تعبريا وال بأس  ،ورة تعبري عن الشعور أو الفكرةالص
وإمنا الشعور  ،إىل الصورة احلسيةإن الشعور ليس شيئا يضاف يلة لنقل الشعور أو الفكرة. ورة وسأن الص

                                                 

 .22، ص 2003، 1ط ـ مصر ـ مكتبة النهضة املصرية، ورة الشعرية عند األعمى التطيليعلي الغريب حممد الشناوي، الص )1(

 .20، ص 1994، 1العريب احلديث، املركز الثقايف العريب، بريوت ـ لبنان ـ ط بشرى موسى صاحل، الصورة الشعرية يف النقد) 2(

 .391، ص 1981، 2عبد القادر القط، االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر، دار النهضة العربية، بريوت ـ لبنان ـ ط )3(

 .134ص ، األسلوبأمحد الشايب،  )4(

  .242، ص 1994، 10طـ مصر ـ مكتبة النهضة املصرية، أمحد الشايب، أصول النقد األديب،  )5(

 .9حممود سليم حممد هياجنة، الصورة النفسية يف القرآن الكرمي، ص  )6(

 .197، ص 1994، 1ينظر: حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، الشركة املصرية العاملية ـ مصر ـ ط )7(
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 ،ويعدل منهاالذي يرتبط يف سرية مبشاعر أخرى و  ،أا الشعور املستقر يف الذاكرة أي ؛هو الصورة
لرسم أو يف الشعر أو ا ةفإا تأخذ مظهر الصور الضوء وتبحث عن جسم وعندما خترج هذه املشاعر إىل 

شعور بالصورة حقيقة نقدية ال ويؤكد لنا احتاد الفكرة أو، ـ ـ وإن كان هذا ال يتضح يف املوسيقى النحت
أردنا أن  إذاـ بل علينا  ،اوأفكارننا للتعبري عن مشاعر وهي أننا ال نستطيع أن جند صورا ناجزة  ،مألوفة

تلك الصورة اليت تتولد  ،اخلاصةين يف صورا ـ أن نقدمها لآلخر  األفكار بأصالتهاو  حنتفظ ذه العواطف
                   .  )1(›› ـ تلقائيا ـ مع الشعور نفسه أو الفكرة

ومبا أن البحث سيتناول بالغة  ،عرب تطورها التارخيي سريعا ملفهوم الصورةعرضا إذن  كان هذا      
 ،خصائص الصورة الشعرية القدمية نستفيد منفإننا سوف  "حممود درويش" املعاصرشاعر الالصورة عند 

علينا أن نستفيد من كل  ،ذاهب النقدية احلديثة واملعاصرةاملعطيات الفنية اليت تقدمها لنا املناهج واملومن 
واحلديث وأصيلة يف ربطها الواعي بني القدمي اجليد  ،يدة عن التقليدبعلكي تكون هذه الدراسة ذلك 

  .املمتاز من الفكر النقدي
  

                                                 

، 3املعنوية)، دار الفكر العريب للطباعة والنشر، بريوت ـ لبنان ـ طضاياه وظواهره الفنية و الشعر العريب املعاصر (ق عز الدين إمساعيل، )1(
  ). 135ـ  134ص (، 1981
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ديوان يف  سدمثلما هو جمـ  اجلديدالفين شكلها يف  ةالصور بالغة ي نستطيع الوقوف على لك     
طبيعة الدراسة اليت سيقوم عليها حندد ينبغي منذ البداية أن ـ  مود درويشحمل "ملدائح البحرحصار "

ـ ومنه الصورة  ينالفتشكيل العملية البالغية املتحكمة يف  املعايري ألن، البحث يف اجلانب التطبيقي
لشعر العريب تاريخ اتتبع يتم إال من خالل حتديد هذه املعايري ال و ، ديثختتلف بني القدمي واحل، ـالشعرية 

وال شك من جهة أخرى،  /النقد /التذوق وأفق القراءةمن جهة، األعمال األدبية  إنتاجمن حيث عملية 
ورة أسست نفسها من خالل الثاليت اثة الشعرية احلدمسألة  تنتهي بنا إىلسوف تارخيية دراسة أي أن 

 طرحت عدة إشكاليات فنية ومجاليةقد  أن احلداثة نفسهاكما   كالسيكي،  على كل ما هو تقليدي/
ميكن لنا فهم  وال، من جهة أخرى وبالنسبة إىل مفهوم الشعرية ،د من جهةبالنسبة إىل الذوق السائ

 ي والتقليدي املعاصر من جهة أخرىجهة، والنص الكالسيكاالختالف والتمّيز بني النص احلداثي من 
عالقة جدلية بني الوعي ، ألن مثة يز بني الوعي اجلمايل لكل منهمامل نأخذ باالعتبار االختالف والتم ما
إال من خالل مقاربة  على النحو األمثل تتمّ  مقاربة ذلك الوعي ال ومن هنا فإن ،مايل والشكل الفيناجل

ولذلك فإن أي  ،الشكل الفين هو شكل الوعي اجلمايلأو لنقل إن  ،متمظهراً  الوعي الشكل الذي هو
، حداثة الوعي تنعكس حداثة يف النصمما يعين أن ، لوعي سوف ينعكس تبدًال يف الشكلتبّدل يف ا

بالغة ايري الال تتحدد بوضوح ما مل نقارا مبع اجلديدةبالغة الوتأسيسا على ذلك ميكننا القول أن معايري 
التجاوز واالنزياح وخلخلة املعيار وتالشي ك  بينهما من فروقما ما ميكن أن يكون  ةالحظوم القدمية

كيف انتقلت الصورة الشعرية من وسنرى يف هذا الفصل   ،اخل..وانبثاق الشكل اجلديد سلطة املاضي
اعر يف العبث بأشياء العامل إىل فلسفة مجالية جديدة تؤمن حبرية الشوعمود العريب  احملاكاة نظرييت فلسفة

         .جدد وتتلون مع كل عاطفة وكل شعوراخلارجي وفق حركات النفس اليت تت
  : الصورة الشعرية قديماـ الأو 

      "أفالطون" أشار إليهاملبدأ الذي  هذا، حماكاة الطبيعةفلسفة فنية تتمثل يف  لصورة الشعرية القدميةل     
)Platon()429( "أرسطو"ومن بعده تلميذه ،)مق.)(347ـAristote( )384ويعترب  (ق.م)، )322ـ
أول من وضع مالحظات خاصة بالشعر وذلك يف فلسفته املثالية؛ فالشاعر           ـ عنده ـ   "أفالطون"

كالرسام حياكي الطبيعة اليت هي يف األساس حماكاة لطبيعة أخرى خلقها اهللا يف عامل املثل الذي يقبع 
لطبيعة، وهو عامل ميتافيزيقي حيتوي من كل شيء حقيقته اجلوهرية اخلالدة، وما يف واقعنا فيما وراء ا
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لتلك احلقائق املستقرة يف العامل األزيل، والشاعر عندما حياكي هاتيك الظالل إمنا يقدم ظالل شوهاء 
  ي عن احلقيقة بثالث مراتب، كالرسام الذي يرسم سريرا حياكي فيه السرير الذعمال بعيدا 

  .)1(صنعه النجار، مقلدا به السرير الذي خلقه اهللا
ومظاهره، وعنده أن احلقيقة وهي موضوع ، ويفسر ا حقائق الوجود ةيف احملاكا "أفالطون"ويتوسع      
وهذه صة لكل أنواع الوجود، لالصور اخلاولكن يف املثل أو  ،اصة العابرةست يف الظاهرات اخللي العلم

ولكنا ال ندرك إال أشكاهلا احلسية اليت هي  ،احملسوسات وهو الوجود احلقيقي قل عنستثل هلا وجود مامل
ة الثابتة بني على العالق "أفالطون"هذا تدل احملاكاة عند ويف ، اقع ليست سوى خياالت لعامل املثليف الو 

ني حتاكي فح ،ينهما ميكن أن يكون حسنا أو سيئا، حقيقيا أو ظاهرا، والتشابه بشيء موجود ومنوذجه
على خصائص  باحلروف واملقاطع والكلمات واجلمل تكون احملاكاة حسنة إذا دلتطبيعة األشياء 

أو عامل املثل ، واللغة بفنوا املختلفة طريق لتأثري عامل املعقول وسيئة إذا جتاوزت هذه اخلصائص ،املوجود
، ويف هذا األشياء على حقيقتها حماكاة نتاج، وينحصر جناح الفنان يف وأداة لذلك التأثرييف احلس 

على أن حماكاة احلقيقة ال غناء فيها عن احلقيقة فليست سوى خطوة  ،ويؤيت مثاره نيتجلى جمهود الفنا
     .  )2(لالقرتاب من احلقيقة إذا كانت تلك احملاكاة صحيحة

من منبعني كل أن الشعر فن استمد نشأته  يرىالذي  "أرسطو"إىل  "أفالطون"وقد آلت مالحظات      
 "أفالطون"والشبه بني ، )3(منهما طبيعي؛ احملاكاة كسلوك غريزي يف اإلنسان، واالنسجام واإليقاع

حياوالن اإلجابة عن سؤال واحد هو: ما عالقة الشعر بالواقع؟، وكالمها أما االثنان  "أرسطو"وتلميذه 
يرى أن هذه احملاكاة (مرآوية) بينما  "ونفالطأ"ذلك الواقع، لكن الفرق يتمثل يف أن جييب إنه حماكاة ل

على الفنون اجلميلة  احملاكاة "أرسطو"قصر  هلذاإىل القول بأا حماكاة تفضل الواقع،  "أرسطو"يذهب 
وعلى اع الفنون على حسب أسسها الفنية، النافعة ومل يعممها على كل شيء كما أنه فصل بني أنو و 

بتصوير الشيء كما أن احملاكاة قد تكون مثالية أي  "أرسطو"بني ، و )4(أساس حماكاا لصور األشياء

                                                 

، بغداد ـ : حممد عوض حممد، دار الشؤون العامةمجة، تر األديب، قواعد النقد )Crompe Lassel Apra( كروميب السل أبراينظر:   )1(
، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان ـ من احملاكاة على التفكيكديب احلديث عن إبراهيم حممود خليل، النقد األنقال ). 86ـ  84العراق ـ ص (

 .16ص     ،  2003، 1األردن ـ ط

 .)33ـ  32(، ص النقد األديب احلديثحممد غنيمي هالل، ينظر:  )2(

 .44، مكتبة األجنلو املصرية، ـ مصرـ (د.ط)، (د.ت)، ص ينظر: أرسطو، فن الشعر، ترمجة: إبراهيم محادة )3(

    .)36ـ  35، ص (النقد األديب احلديث ظر: حممد غنيمي هالل،ين )4(
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كاة يف نظره إذا كانت  وتعد القصيدة حما ن واقعية بتصويرها الشيء كما هو، وقد تكو ينبغي أن يكون، 
وهلذا فقد ربط بني  ،أن الشعر صناعة كباقي الصناعات األخرى "أرسطو"يرى كما   ،∗كال حمسوسا
الرسام وهو فنان يستعمل الريشة واأللوان فإن الشاعر يستعمل األلفاظ  فإذا كان ‹‹ ؛الشعر والرسم

  .)1(››ب فين مؤثر يرتك أثره يف املتلقيواملفردات ويصوغها يف قال
آراء  الرومانية  الذي شهد العصر الذهيب للثقافةالشاعر الالتيين )Horace( "هوراس"وقد تلقف      
ساة صورة للواقع، ولكنه تفضله ألن ه فن الشعر مؤكدا أن املأوألف عددا من الكتب منها كتاب "أرسطو"

أن يعرفوا قبل كتابة املآسي أو املالهي أو الكوميديا  هالناس كما هم فعال، ونصح قراءالشاعر ال حياكي 
، وهذا )2(ال يدعون الشيخ يتكلم كالم الصيب، أو النبيل يتكلم كالم السوقياهلجائية أقدار الشخوص؛ ف

  .احملاكاة، لكنها حماكاة ذات هدف يريد من الشاعر "هوراس"وضوح ـ أن يعين ـ ب
ومنهج نقاد العرب فيها  ،عمود الشعر نظرية يف النقد العريب القدمي يفنظرية احملاكاة  ثلتمتلقد و      

فقد رأيناه يتبع آثار األدب اليوناين ليستخلص منها  ‹‹، "أرسطو"عن منهج خيتلف اختالفا جوهريا 
كبار   "أرسطو"عاب  ، وبامسهاليت جيب اإلبقاء عليها دون غريهااوالعناصر الناضجة اهات القومية االجت

يدون يف بعض نواحي مكانة حني رآهم جيوبامسها كذلك مدح بعض الشعراء األدنني  ،شعراء اليونان
 شعري    تراث من  ايف عمود الشعر أسارى التقاليد ملا ورثو  اولكن نقاد العرب كانو  ،نتاجهم األديب

‹‹)3(.   
بشرف  ني الشعراء يف اجلودة واحلسنتفاضل ب ‹‹وملخص نظرية عمود الشعر أن العرب كانت      
وَبَدَه فأغزر،  ،ن وصف فأجاد، وشبه فقاربوتسلم السبق فيه ملوصحته، وجزالة اللفظ واستقامته  املعىن

اد العرب القدامى إىل عناصر النقنربز تصورات وميكننا أن  ،)4(›› ..ومل تكن حتفل باإلبداع واالستعارة 
املتمثل باعتبارها جزءا من النظام الشكلي ـ ) واالستعارة، التشبيهو الوصف، (الصورة الشعرية واملتمثلة يف 

  :يف النقاط التالية ـ  بعمود الشعر
                                                 

( ملا كان الشاعر حماكيا كاملصور وغريه من أهل الفن، كان ال بد له حني يصور األشياء أن يضع نصب عينه ثالث غايات؛ أن  يقول أرسطو: ∗
 .98 ، صنظر: أرسطو، فن الشعر. ي) يصور األشياء كما كانت وتكون، أو كما يعتقد كيف تكون، أو كما جيب أن تكون

 . 141نفسه، ص  رجعامل )1(

 .122: لويس عوض، اهليئة املصرية العامة للتأليف، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)، (د.ت)، ص مجةهوراس، فن الشعر، تر ينظر:  )2(

 .169الل، النقد األديب احلديث، ص حممد غنيمي ه )3(

حممد أبو الفضل إبراهيم، علي حممد البجاوي، طبع  :الوساطة بني املتنيب وخصومه، حتقيق وشرحبن عبد العزيز اجلرجاين، القاضي علي  )4(
 .32 مبطبعة عيسى البايب احلليب وشركاؤه، (د.ت)، (د.ط)، ص
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  :  اإلصابة في الوصف) 1
إذ يكشف املفهوم عن نية  ،الشعر اإلصابة يف الوصف أول ثالثة عناصر يف عمودمبحث عترب ي     

التمييز يف أن جيعل كالمه من جهة داللته على مقام  نَ سَ مسبقة ألن يكون الواصف حاد الذكاء وحَ 
بذكر املعاين وذلك متصًال بالذاكرة اليت يرتضيها العرف  ،يف صدق ارتباطه بالواقع مثاًال صادقاً  القول

منذ البداية  قد اقرتن شعر الوصف، و )1(ث هو مثالمن حي اليت هي ألصق مبثال املوصوفالعامة 
وحترص على تصوير وتقدميها يف صور أمينة تعكس املشهد باحلرص على نقل جزئيات العامل اخلارجي 

يقة تارخيية وث ‹‹ظرة اللغويني إىل الشعر باعتباره شجع على ذلك نا ومم ،املنظور اخلارجي كل احلرص
لعرب إحلاح على أن اوما صاحب ذلك من  ،ارف املتصلة حبياة األعراباملعلدراسة ميكن االستعانة ا 

ومرت به  وأدركه عيااأحاطت به معرفتها وما  ،كمالتشبيهات واحلِ أودعت أشعارها يف األوصاف و 
ويف  أوصافهم ما رأوه منها وفيها  اتعدو البوادي وسقوفهم السماء فليست  موهم أهل وبر صحوجتارا 

لشعر إىل ا "اجلاحظ"نظر من هذه الزاوية و ، )2(›› على اختالفهايف فصول الزمان  كل واحدة منها
العلمية  قدرا طيبا من احلقائقتقدم ملن يتأملها  (وثيقة فيزيقية)باعتباره مصدرا للمعارف العامة و القدمي

ا مع شعر الوصف تعاملو ذلك أم  ،باللغوينييف هذه النظرة  "اجلاحظ"تأثر  كما  ،املتصلة حبياة احليوان
وكما شوهدت من غري اعتماد ها على ما هي عليه كياألشياء وحي باعتباره نوعا أمينا من النقل يصف

  :(من الطويل) قوله "امرئ القيس"على  "يونس"ويف ضوء هذا الفهم أخذ  ،وال إبداعإلغراب 
  )3(لِ ص فَ المُ  احِ شَ الوِ  اءِ نَ ثْـ أَ  ضَ ر عَ تَـ     ***   تْ ضَ ر عَ تَـ  اءِ مَ ي الس ا فِ ي رَ إذا ما الثُـ  )1

           .)4(» للجوزاء االعرتاضألن الثريا ال تتعرض وإمنا  «

ووجد ما يدعمه يف األفكار األرسطية ازداد ارتباط الوصف مبفهوم احملاكاة  وكلما مضينا مع الزمن     
ة الناجحة هي اليت الوصفي فأصبحت الصورة ،الشراح من الفالسفةاليت بدأت تشيع بفضل املرتمجني و 

نه مشاهده احملسوسة إىل الدرجة اليت جتعل املتلقي يشعر ألتعكس يف خيال املتلقي تنقل العامل اخلارجي 

                                                 

  .170ـ   169ص  ،النقد األديب احلديثينظر: حممد غنيمي هالل، ) 1(
 .10ص ، 1957ط)، .لول سالم، املكتبة التجارية، القاهرة ـ مصر ـ (دطه احلاجري وحممد زغ :قيقطبا، عيار الشعر، حتبن طباا )2(

، 5ط ـ لبنان ـ بيضون، دار الكتب العلمية، بريوتمصطفى عبد الشايف، منشورات حممد علي  :، ضبطه وصححه، الديوانالقيس امرؤ )3(
  .114، ص 2004

ص            ،1969.ط)، دار املعارف، القاهرة ـ مصر ـ (دكر، حممود حممد شا  :ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، حتقيق )4(
   .)74ـ  73(
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ما فيه من األحوال ذكر الشيء ك ‹‹الوصف بأنه  "قدامة"وهكذا حيدد يف حضرة املشهد نفسه ويعاينه، 
األشياء املركبة من ضروب ء إمنا يقع على ضروب ملا كان أكثر وصف الشعرا ‹‹ ويرى أنه ،)1(››واهليئات 

ها فيه رِ هَ ظْ مث بأَ  ،اليت املوصوف مركب منها، كان أحسنهم وصفا من أتى يف شعره بأكثر املعاين املعاين
شعراء هو الذي ينقل عليه أن يكون أفضل ال مما يرتتب ،)2(››حىت حيكيه وميثله للحس بنعته  وأوالها

يف  بن ضرار الذبياين" الشماخ"ا مثلما فعل ليحكيها لسامعه ،ثر هيئااويستقصي أ ،صفات األشياء
  :(من الطويل) قوله

  )3(اهَ اضُ فَ نها وِ مِ  في اآلباطِ  عُ قَ عْ قَ تَـ    ***  يرَتمِ تَ  يِل◌ِ اجِ رَ األَ  آثارِ  غيرَ  تْ فَ عَ  )1
 ال يف مقدار سريهاوعن احل )ترمتي( عن أفعاهلا بقوله وبّني  ،ت بذكر الرجالةيهذا البيف فقد أتى  ‹‹     

ودل أيضا  ،اهلرولة أو حنوها من ضروب السري إذ كان يف ذلك دليل على ؛)تقعقع الوفاض(بوصفها 
 ) فاستوعب، حيث قال:(يف اآلباط)أوعية السهام(على املوضع الذي محلت فيه الرجالة الوفاض وهي 

يراها         هِ قولِ  عَ امِ حىت كأن سَ  ، وحكاهامن صفاا بأوالها وأظهرها عليه ، وأتىأكثر هيئات النبالة
‹‹)4(.     

ما يستوعب أكثر من إن أجود الوصف  ‹‹: فيقول "قدامة"هذه الفكرة عن  "العسكري"وينقل      
بط بني صور ر وتنتشر فكرة ال، )5(››فرتاه نصب عينيك  حىت كأنه يصور املوصوف لك ،معاين املوصوف
هـ)  631(  "اآلمدي"، فنجد ملحوظاانتشارا  )نصب العني(ا ووضعهوحماكاة األشياء الشعر الوصفية 

على  "اآلمدي"يلح و ، )6(›› بصورها ر لك األشياءيصو  ‹‹ويرى أن الشاعر احلاذق هو من  "قدامة"يتابع 
، مفرتضا أنه كلما كان الشاعر )7(›› املشاهد املعىن ‹‹اجلانب البصري من شعر الوصف أو ما يسميه 

   . حذق وأبرع من غريهللمتلقي كان أ هدقادرا على نقل املش

                                                 

 .130بن جعفر، نقد الشعر، ص قدامة  )1(

 .   130ص  ه،نفساملرجع  )2(

 . 211ت)، ص .ط)، (د.صالح الدين اهلادي، دار املعارف، ـ مصر ـ (د :حققه وشرحهالديوان، بن ضرار الذبياين، الشماخ  )3(

 . 131، ص نقد الشعربن جعفر،  قدامة )4(

 ).129ـ  128، ص (الصناعتني العسكري، أبو هالل )5(

 .299/ 2 ،1965ط)، .ف، القاهرة ـ مصر ـ (د: السيد أمحد صقر، دار املعار قيقاآلمدي، املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي، حت )6(

   .32/ 2، السابق رجعامل )7(
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بالرباعة يف  )حقيقة احلال(وصف اعة يف فريبط الرب صنيع سابقيه  هـ) 456( "ابن رشيق"ويصنع      
  . )1(››للسامع  له عيانااد ميث يكحىت  الشيءنعت به ما  ‹‹ عندهالتصوير، وأحسن الوصف 

أو ما يقوله  ،)متثيله للحس بنعته(، و)كاية الشيءح(عن  "قدامة"من العسري أن نفهم ما يقوله و      
باحملاكاة إال إذا ربطناه  )فرتاه نصب عينك(من أن أجود الوصف هو الذي يصور املوصوف  "العسكري"

ه ترا( "العسكري"بل إن عبارة اقرتن به من مقارنة الشعر بالرسم، وما  ،رسطية مبفهومها احلريف الساذجاأل
حتدث ـ يف اخلطابة ـ عن االستعارات والتعبريات  "أرسطو"ذلك أن  ؛ة األصلعبارة أرسطي )نصب عينك

  . )2(رشيقة اليت تضع الشيء نصب األعنيال
اليت  ،األصداء العربية لنظرية احملاكاةوجد ما يدعمه يف ومن املؤكد أن ربط الوصف بالنقل احلريف      

ابن "قد انتهى ف ؛به حريف للعامل اخلارجيمتثيل شفهمت ـ يف جانب من جوانبها ـ على أا تصوير و 
احليوان الطبيعي بصورة هي  إيراد الشيء وليس هو...كما حياكى هي ‹‹إىل أن احملاكاة هـ) 427( "سينا

: فردها إىل جوانب ثالث ييفإىل احملاكاة من جانبها الوظ "ابن سينا"ونظر  ،)3(››يف الظاهر كالطبيعي 
انفعال ثارة إهى إىل أن التحسني والتقبيح طريقان إىل غاية واحدة هي وانت ،)4(حتسني وتقبيح ومطابقة

ت إال جمرد يؤدي إىل فعل يتجلى يف قبض النفس أو بسطها إزاء أمر من األمور، أما املطابقة فليس
  استمتاع حسي باألشياء. 

يركز تركيزا الفتا  "يناابن س"وجدنا  "أرسطو"مبفهومها عند  "ابن سينا"وإذا قارنا مفهوم احملاكاة عند      
ا إىل وحيوهل األرسطية، مما جيعله ينحرف مبفهوم احملاكاة مل اخلارجياة والعاحملاكاعلى حرفية الصلة بني 

حازم "وكان ذلك التحريف يف مفهوم احملاكاة األرسطية ميهد الطريق أمام ، )5(نقل سليب للعامل اخلارجي
احملاكاة باعتبارها  "حازم"فهم ؛ حيث "ابن سينا"قع فيها اليت و  هانفساألخطاء ليقع يف  "القرطاجين

احلاصلة يف  تصوير األشياء ‹‹ دف إىل وانتهى إىل أن األقاويل الشعرية ،ومتثيال للعامل اخلارجي تصويرا
أو على غري  ،حقيقةأو ارج األذهان من حسن أو قبح ن على ما هي عليه خالوجود ومتثيلها يف األذها

                                                 

/ 2   ، 1955الشعر ونقده، تح: حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة التجارية، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط) ابن رشيق، العمدة يف حماسن  )1(
226. 

 .367 جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، ص ينظر: )2(

ص          ،1953ية، القاهرة ـ مصر ـ(د.ط)، العرب: عبد الرمحن بدوي، دار النهضة قيقابن سينا، فن الشعر، من كتاب الشفاء، حت )3(
168.  

  .  170، ص هنفس رجعامل ينظر: )4(
 .368عند العرب، ص البالغي و عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي  جابرينظر:  )5(
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حماكاة  ـ إىلقصد ا حبسب ما يُ ـ  تنقسم ومعىن ذلك أن احملاكاة ،)1(››وإيهاما  ويهامتما هي عليه 
إىل فعل شيء أو فإذا كان التحسني أو التقبيح يقصد به إاض النفوس  أو مطابقة؛ أو تقبيح حتسني

حماكاة  فإن ،أو خسةأو قبح أو جاللة فيه من حسن  مبا خييل هلاأو التخلي عن فعله طلبه أو اعتقاده 
ها وصف ياليت يعتمد فاملطابقة ال يقصد منها إال ضربا من رياضة اخلواطر وامللح يف بعض املواضع 

من احملاكاة هو واملذهب األمثل يف النوع األخري  ،على ما هو عليهوحماكاته مبا يطابقه وخييله  الشيء
على ما  رجي ومتثيلها يف األذهانعناصر العامل اخلاأي تصوير  ،والقبيح بالقبيحسن حماكاة احلسن باحل

  . )2(هي عليه دون متويه أو إيهام
وسواء أكانت  ،اكاة وأصلها اخلارجي الذي متثلهبني صور احملعلى املماثلة الواضحة  "حازم"ويلح      

 "حازم"، وهو ما يسميه شيء آخر مياثلهبصفاته ذاا أو ختييله بصفات تقوم على ختييل صورة الشيء 
أو بني  ،بني احملاكاة وأصلها املباشرفال بد من وجود تشابه قوي ومتاثل دقيق  ،ة التشبيهية)(احملاكا

 ‹‹    وهذا أمر طبيعي طاملا أن األصل يف احملاكاة هو ختييل أجزاء الشيء حىت ،(املثال) و(املمثل به)
نه إن كانت أو أكمل م ،قوم صورته بذلك يف اخليال الذهين، على حد ما هي عليه خارج الذهنت

اإلعجاب باحملاكاة إىل اإلحساس بقدرا الفائقة  "حازم" د رُ ومن هذه الزاوية يَـ ، )3(››حمتاجة إىل التكميل 
مما يرتتب عليه أن يكون استمتاع املتلقي بالصورة الشعرية قرين إدراكه دقة املماثلة  ،على تصوير األشياء

ي إزاء الصورة ال حتدث إال ة اليت يشعر ا املتلقأن اهلز وك ،الذي حتاكيهواملناسبة بني الصورة وأصلها 
ة بينها وبني ودقة املماثل ويعجب برباعة نقلها ،عرفها من قبلاليت عندما يتعرف فيها املتلقي على األشياء 

أو احملاكاة للمتلقي إال بأن يكون قد سبق وبذلك ال يكمل االلتذاذ بالتخييل  األصل الذي يعرفه،
ينبغي أن  ‹‹    إىل أنه  "حازم"، ومن مث يذهب املخيل وتقدم هلا عهده بهاس بالشيء للنفس إحس

 وأ وال حيسن أن يكون مما ينكر ،أكثرهم بالسجية وأعند مجيع العقالء معروفا  يكون املثال احملاكى به
  . )4(›› هلجيُ 
  
  : المقاربة في التشبيه )2

                                                 

 .120، ص ين، منهاج البلغاء وسراج األدباءحازم القرطاج )1(

 .92، ص نفسه املرجعينظر:  )2(

  .   119، ص هنفس رجعامل )3(
 .112ص ه، نفس املرجع )4(
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نه ـ يضع ارتباطا بفن الوصف ذلك أنه ـ حبكم تكوي البالغية التشبيه من أوضح األشكالفن يعد    
 "املرزوقي" ويرى، على حنو ال جنده يف االستعارة اليت تلغي احلدود بني األشياء ،الشيء إزاء ما يقابله

فالفطنة وحسُن التقدير، فأصدقه ماال ينتقض عند العكس،  ؛يف التشبيه عيار املقاربة ‹‹ أن هـ)427(
، )1(›› كلفة  وجه التشبيه بال نيَ بِ يَ يئني اشرتاكهما يف الصفات أكثر من انفرادمها، لِ وأحسنه ما أوقع بني ش

شرحا أو  فال يكون الغرض منه ،ملطابقةعندما يراد به جمرد ا ر ذلك اجلانب من التشبيهظهِ ما يُ وأوضح 
، ترد إىل دية حبتةماويف هذه احلالة يستند التشبيه إىل مشاة  ،توضيحا أو مبالغة أو حتسينا أو تقبيحا

وعندئذ ينطبق كل طرف من  ،وال تتعداه إىل ما يسمى بأوجه التشبيه العقلية ،وأشكاهلاهيئات األشياء 
ووضع كل واحد إىل الدرجة اليت ميكن معها عكس الطرفني كامال على اآلخر انطباقا  طريف التشبيه 

الكامل بني مردودا إىل التطابق املادي  ـويصبح صواب التشبيه ـ يف هذه احلالة ، )2(منهما موضع اآلخر
إىل الدرجة اليت يغدو معها التشبيه فعال وخضوعه الكامل ملا عليه املوصوف يف العامل اخلارجي  ،الطرفني

(من ؛ يقول ألنه شبه عني األسد بعني املخنوق "أبا نواس"القدماء  مَ ومن هذه الزاوية َال ، آليا للمحاكاة
  :البسيط)

  )3(وقٍ خنُ مَ  َعينُ  الجفنِ  ةَ زَ بارِ   ***   ا التَـَهَبتْ ذَ إِ  هُ نُ يا عَ مَ ن أَ كَ  )1
  .)4(بل بغورمها ،؛ فاألسد ال يوصف جبحوظ العيننيألن التشبيه ضد ما عليه املوصوف يف الواقع     

بني املشبه أو التطابق احلريف يقوم على إدراك التشابه الكامل  جند أن معيار الصحة يف التشبيهوهكذا 
الذي ي، وهي مسألة تتم يف ضوء احملاكاة مبفهومها احلريف الساذج ه به يف ظل األصل الفيزيقواملشب

افرتاض لقد ترتب على هذه النظرة و  ملشاهد الطبيعة.جيعلها من قبيل النسخ احلريف، أو التمثيل البصري 
ملنطقي بني املعىن ال يطلب فيها إال التناسب األن االستعارة  ،أن التشبيه أصعب من االستعارة مؤداه

 ،اثلة مادية دقيقة بني الطرفنيالتناسب مم أما التشبيه فإنه يتطلب فضال عن ذلك ،األصلي واازي

                                                 

 .)10 ـ 9( /1 ،1951، 1طـ مصر ـ السالم هارون، القاهرة ، نشر: أمحد أمني وعبد شرح ديوان احلماسة ،املرزوقي )1(

 .55بن جعفر، نقد الشعر، ص قدامة ينظر:  )2(

 . 454 ت)، ص.ط)، (د.(د ـ دار صادر، بريوت ـ لبنانالديوان، نواس،  أبو )3(

   .407 /4احليوان، اجلاحظ، ينظر:  )4(
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أشد ما  ‹‹     إىل أن  "ابن رشيق"لذلك ذهب  ،)1(ومعاينة فعلية هلما ميكن أن تستغين عنها االستعارة
   .)2(››العقل واقتضاء العيان ملا حيتاج إليه من شاهد  تكلفه الشاعر صعوبة التشبيهي

طويال عند فكرة التفصيل يف التشبيه، ويردها إىل إدراك العناصر  "عبد القاهر اجلرجاين"ويتوقف      
عبد "وال شك أن اإلحلاح على عالقة التشبيه بالتفصيل هي فكرة أقدم من الدقيقة يف املوصوف، احلرفية 
ها داخل البيت الواحد أو األبيات، شد التشبيهات وتكرار إىل اإلعجاب الشديد حبيؤدي ، مما "القاهر

قتناص كل املشاات ا كما أن التكرار يؤدي إىلذلك أن احلشد يؤدي إىل استقصاء عناصر املشاة  
، أو أو أبيات قليلةمتعددة يف بيت واحد ومن هنا كنا نسمع عن تشبيه الشيئ بأشياء  املمكنة عقال،

مبا مياثلها يف بيت واحد، ويصل اإلحصاء إىل تسجيل تشبيه  شبيه أربعة أشياء، أو تيئنيتشبيه شيئني بش
  . )3(ستة أشياء بستة غريها

ي إىل جمموعة التشبيه إىل الوصف بشكل عام وجدنا أن اإلحلاح على احملاكاة يؤد وإذا انتقلنا من     
املوصوف ومياثله كل املماثلة، مما  الشيءه ال بد أن يشب صف ا، أمهها افرتاض أن الو من املبادئ املضللة

عند  االختيارعامل  االعتبارستيعاب، دون أن يوضع يف االو  االستقصاءتب عليه حرص شديد على يرت 
ونتيجة لذلك  تشكيل ملعطيات العامل اخلارجي،دة الشعرية نفسها من إعاالشاعر أو ما تقوم به العملية 

ـ ضمن نعوت اجلودة يف املعاين  "بن جعفرقدامة "احلرص على االستقصاء واستيعاب الصفات وضع 
، هـوهو أن يذكر الشاعر املعىن، فال يدع من األحوال اليت تتم ا صحت ‹‹) ميمالتت( ما امساهالشعرية 

وهو أن يبتدأ  )5(››التقسيم  صحة ‹‹، وحتدث عما امساه )4(››تكمل معها جودته شيئا إال أتى به و 
يصف سنابك احلمار  "الشماخ"يغادر قسما منها؛ ومثال ذلك قول  ها والالشاعر فيضع أقساما فيستوفي

  :(من الطويل) وشدة وطئه على األرض
  )6(جُ رَ حْ دَ تَ يَـ  وْ أَ  ضُ فُ رْ يَـ  رٍ جَ ى حَ لَ عَ  ***    ةً ئن مَ طْ مُ  هُ اغُ سَ رْ أَ  عُ قَ ا تَـ مَ  َتىمَ  )1

   .)7(›› عُ فُيدفَ  أو صلبا ذي يوطأ عليه رخوا فُريض فليس يف أمر الوطء الشديد إال أن يوجد ال ‹‹
                                                 

 . )373ـ  372ص ( ،الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العربينظر: جابر عصفور،  )1(

  .280/ 1، العمدة يف حماسن الشعر ونقدهابن رشيق،  )2(

 . 127بن جعفر، نقد الشعر، ص ينظر: قدامة  )3(

 . 144، ص نفسه رجعامل )4(

 .139، ص هنفس املرجع )5(

  . 96، ص ديوانبن ضرار، الالشماخ  )6(

 . 140، ص نقد الشعربن جعفر، قدامة  )7(
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ل مجيع معاين املوصوف ال يكمل إال إذا حص إىل أن وصف الشاعر  "حازم القرطاجين"ويذهب      
واستقصى عناصره، كما أنه ينبغي على الشاعر ترتيب عناصر احملاكاة تبعا لرتتيبها يف العامل اخلارجي، 

باملتلونات من وعات جتري من السمع جمرى احملاكاة واحملاكاة باملسم ،ذلك أن الشاعر جيري جمرى الرسام
اصره تبعا ملا هي عليه يف اخلارج، فال ؛ فإذا كان الرسام يلتزم قواعد املنظور اخلارجي ويصور عن)1(البصر

ناصر للع الشاعر عليه أن يوايل بني أجزاء الصور تبعايف صدر احليوان إال تاليا العنق، كذلك  ريضع النح
ختطيط  ما جل من رسوم أوالاملصور الذي يصور  ‹‹، فيكون الشاعر مبنزلة )2(لعامل اخلارجياملوجودة يف ا

 بتخييلوهكذا يف ختييالت الشيئ املقصود ختييله، مثل أن يبدأ  الشيئ، مث ينتقل إىل األدق فاألدق،
هي استقصاء  ‹‹وبذلك تصبح احملاكاة التامة يف الوصف  ،)3(››، وخيتتم بتخييل أسفله أعايل اإلنسان

استقصاء أجزاء هي ، واحملاكاة التامة للتاريخ )4(›› املوصوفيكمل ختييل الشيئ األجزاء اليت مبواالا 
مرتبطا باستيفاء ، ويصبح كمال املعىن )5(، ومواالا على ما انتظمت عليه حال وقوعهااخلرب احملاكى

منها ما ينحل إىل أجزاء مركبة ومنها ما ينحل إىل ألن املعاين املركبة، زائه البسيطة، أو استيفاء أجزائه أج
دون أن يدرك أن  بسيطة، وهكذا يلح الناقد القدمي على استيعاب الصفات واقتصاص اهليئات أجزاء

  . )6(ال تتناسب مع طبيعة الشعر، أو طبيعة الصورة الفنيةهذه األمور 
هي إجناز قدر من احلقيقة  دامى بوجه عاميفة التشبيه عند العرب القميكننا القول أن وظمن هنا و       

مثل القياس  ال يقاس بشكل كميأي مبعدل فين من نوع متميز  ،الشعرية عن طريق احملاكاة التصويرية
وقد سار النقاد والبالغيون على تقدير  ،)7(وإمنا مبدى قدرته على التعبري عما ال يعرب عنه نثراً  ،املنطقي

، وجعلوه أبني على الشاعرية وإخراج غري احملسوس من أشرف كالم العربجانبا التشبيه ألم رأو فيه 
  . )8(ري البديهي إىل احملسوس والبديهيوغ

                                                 

 . )250ـ  249(، ص منهاج البلغاء وسراج األدباءينظر: حازم القرطاجين،  )1(

 .104، ص السابق رجعاملينظر:  )2(

 .101، ص هنفس ملرجعا )3(

 .105، ص هنفس املرجع )4(

 .105، ص هنفس ملرجعا :ينظر )5(

 .376، ص عند العربالبالغي و الصورة الفنية يف الرتاث النقدي ينظر: جابر عصفور،  )6(

 (د.ط)، ، مقومات عمود الشعر األسلوبية بني النظرية والتطبيق، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق ـ سوريا ـرمحن غركانعبد الينظر:  )7(
 . 224، ص 2004

 .108ص  طفى ناصف، الصورة األدبية،ظر: مصين )8(
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 ،اليت قال ا عمود الشعر العريب )املقاربة يف التشبيهل ما سبق ذكره، ميكن أن نلحظ أن (ومن خال   
عن الطبع  ليًا فقط، وإمنا عاطفي صادرليس عق ناسب ركين مجلة التشبيه تناسباً إمنا كانت ناظرة إىل ت

  الشفاهية أيضاً.و والفطرة 
  : منهللمستعار له مناسبة المستعار  )3
تعمل على إدراج املعىن ضمن  أي وجود قرينة ،واملناسبة تعين التقارب بني املستعار منه واملستعار له     

إمنا  ‹‹   لذهن والفطنة ألن العرب ا "رزوقيامل"وقد كان عيارها عند  ،ليكون واضحًا سهالً  املألوف
 ،املعىن ملا ليس له إذا كان يقاربه أو يدانيه أو يشبهه يف بعض أحواله أو كان سببًا من أسبابه استعارت

 "امأبو مت"وهلذا كان  )1(›› فتكون اللفظة املستعارة حينئذ الئقة بالشيء الذي استعريت له ومالئمة ملعناه
  :(من الطويل) قولهخارجاً عن عمود الشعر يف 

1(  َل الدلَت ما لو ُحمَر دهراً أّي عِ  ***   هُر َشطرُه  تحمِه أثقلُ يْ بئَـ لفك)2(  
أو ما شاه مما  د هَ نْـ إذ جعل للدهر عقًال مفكراً، وكان من املناسب على وفق العرف أن يقول: َال      

يأت  ملالتصوير (املكنية منها خاصة) يف  يف اعتماده على االستعارة "أبا متام"لكّن  ،)3(يرضاه العرف
، أخذه فأسرف فيه، وأكثر منه.... ومل "أبا متام"غري أن  )4(ذ عرف القدماء هذا الفن التصويريجبديد، إ

  . )5(واإلغراب يف إيرادهيقنع بالسهل اليسري منه، بل عمد إىل التقّعر 
كمـــا عنـــد املقاربـــة بـــني الطـــرفني مطلبـــا أساســـيا  لقـــد بقـــي مبـــدأ املناســـبة بـــني املســـتعار واملســـتعار لـــه و      

قلـت العبـارة فيها باالسم املستعار عن األصـل، ونُ  يَ فِ تُ كْ ما اُ وإمنا االستعارة  ‹‹يف قوله  "القاضي اجلرجاين"
 )6(›› ، ومالكهــا تقريــب الشــبه ومناســبة املســتعار لــه للمســتعار منــهعلــت يف مكــان غريهــافجُ 

فهمــت  كمــا، 
ذلــك،  "عبــد القــاهر اجلرجــاين"وقــد رد  جريــا وراء املعــىن اللغــوي،و ا عمليــة نقــل وإعــارة االســتعارة علــى أــ
عن مسماه األصلي ائيا، ولذلك فاالستعارة لديه ليست نقـل اسـم زالة االسم يوحي بإوحجته أن النقل 

                                                 

  .234/ 1، املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتياآلمدي،  )1(
 .3/217، 1977، 1داد ـ العراق ـ  طحتقيق، خلف رشيد نعمان، وزارة اإلعالم، بغ أبو متام، الديوان، شرح الصويل: )2(

    ).211ـ  210، ص (  النظرية والتطبيقمقومات عمود الشعر األسلوبية بني عبد الرمحان غركان،ينظر:  )3(

  .9 ، صالصورة األدبيةينظر: مصطفى ناصف،  )4(

ـ              التجاري، بريوت اهلندي، املكتب: خليل حممود عساكر وحممد عبده عزام ونظري اإلسالم قيقأخبار أيب متام، حتالصويل، ينظر:  )5(
 .17 ص ط)،(د.ت)،د.لبنان  ـ (

 .41، ص الوساطة بني املتنيب وخصومهبن عبد العزيز اجلرجاين، ي القاضي عل )6(
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كـــون غــري الزم في ‹‹ ، كمــا أن النقــل يف االســتعارة نقــل)1(ء، ولكنهــا إدعــاء معــىن االســم لشــيءعــن شــي
ال خيـــتلط أحـــدمها بـــاآلخر وال كـــل هـــذا يعـــين وجـــود طـــرفني يف االســـتعارة متمـــايزين   ، )2(››هنــاك كالعاريـــة 

ينــدمج معــه، وإمنــا يبقــى هــذا غــري ذاك، وال بــد أن تســيء مثــل هــذه النظــرة فهــم االســتعارة، وتنظــر إىل مــا 
            .)3(ظرة مسرتيبةمن تفاعل يف الداللة وإعادة تشكيل عناصر الواقع نميكن أن حيدث فيها 

ألن البالغيــني  ،ن االســتعارةفقــد هونــوا مــن شــأ ،مــن مكانــة التشــبيهوإذا كــان النقــاد العــرب قــد رفعــوا      
ورأى بعـض النقـاد أن االسـتعارة أدىن  ، عـن معـىن مباشـر حقيقـي يقابلهـاتعـربلتقـع ل أن كـل اسـتعارة اتومهو 

   . فجعلوها من البديع ،العامةيف التعبري عن املعاين  مستوى من التشبيه

إن أسباباً عديدة جعلـت النقـاد يقـّدمون التشـبيه علـى االسـتعارة، منهـا أن التشـبيه حّسـّي عقـالين         
هــذا مــا ، و واالســتعارة غامضـة التشــبيه واضـح؛ أي أّن تعارة حدسـّية فكريــة خياليـة خالقــةواقعـي، وأن االســ

  هذه الواقعية العقالنيـة، فيقـولبب إيثار التشبيه على االستعارة إىلع سإذ يُرجِ  ؛"جابر عصفور"يراه أيضاً 
صـال، وتنفـر مـن إن إيثار التشبيه عند العرب أمر يرتّد إىل نظـرة عقالنيـة صـارمة، تـؤمن بالتمـايز واالنف ‹‹:

ى كّل مايبدو خروجاً على األطر الثابتة واملتعـارف عليهـا، علـ  -يف حزم  -، وترفض ∗التداخل واالختالط
، فهـم مل يرفضـوا إال **يعين أـم رفضـوا االسـتعارة عامـة غري أن هذا  ال،  )4(››أي مستوى من املستويات 

فهــي  فيهــا تقــوم علــى " تقريــب التشــبيه "أمــا مــا كانــت العالقــة  ،نــت العالقــة التشــبيهية فيهــا غامضــةمـا كا
ة فيهــا علــى أســاس املشــاة واحملافظــة الــيت تقــوم العالقــ هلــذا قبلــوا االســتعارة التصــرحيية ،مقبولــة مستحســنة

ا علــى القائمــة يف عالقتهــ أيضــاً رفضــوا االســتعارة املكنيــة وهلــذا، مــايز التشــبيهي يف عالقــة الطــرفنيعلــى الت
مث ُيكتفـــى فيـــه  ‹‹ بقولـــه "املرزوقـــي"صـــده ولعـــل هـــذا مـــا ق ،، والتوحيـــد بـــني الطـــرفنيأســـاس املغـــايرة والنقـــل

باالســـم  فاالكتفـــاء ؛)5(››لـــه       ل عّمـــا كـــان لـــه يف الوضـــع إىل املســـتعارباالســـم املســـتعار، ألنـــه املنقـــو 
                                                 

 .434اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص  عبد القاهر ينظر: )1(

 .30ر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص عبد القاه) 2(

 .235، ص عند العربالبالغي و الصورة الفنية يف الرتاث النقدي جابر عصفور،  ينظر: )3(

التصوير     ،عدنان حسني قاسم››. احلدود بني أطراف التشبيه  داخل فيها املاهيات، وتتحطم فيهااليت تت ‹‹ده يف االستعارة هذا االختالط جن ∗
 . 38 ، صالشعري

 .هاوما بعد 241 ، صهنفس املرجع )4(

فظة بدالالا احلقيقية، وتتحقق بالتايل مسة هلذا آثر اللغويون التشبيه، حيث تبقى األلفاظ حمت ،ملقصود بالنقل هو: النقل الداليل لأللفاظا ∗∗
 .149يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، ص الصورة الفنية  ،عصفورجابر  :نظريالوضوح الفاقع اليت يؤثروا. 

 .11 /1 شرح ديوان احلماسة، ،املرزوقي )5(



صورة الشعرية بين القديم والحديث: خصائصها ال                                                            الفصل األول
                                 ومميزاتها

 

40 

به)، ويبقـى املسـتعار (املشـبه املستعار هو ما جيري يف االستعارة التصرحيية، حيث حيذف املستعار له (املشـ
ؤثر يــ "عبــد القــاهر"لكــن ، "املرزوقــي"وعليــه يكــون معــىن الكــالم إيثــار التصــرحيية علــى املكنيــة عنــد  ،بــه)

غري أن  ،يها من إعمال الفكر وقوة التأّملأبلغ من االستعارة التصرحيية، ملا ف االستعارة املكنية، فهي عنده
  العريب.  يف التفكري البالغي املذهب يُعّد مرحلة متطّورة جداً هذا 
 ديـــدة،خوفـــا مـــن توليـــد املعـــاين اجلإن النقـــد العـــريب حـــاول أن حيـــد مـــن إمكانيـــة اســـتعمال االســـتعارة      

أمرهــــا التناســــب بــــني املســــتعار  االســــتعارة يكفــــي يفوبالتــــايل تغيــــري أســــس عمــــود الشــــعر الــــذي يقــــر بــــأن 
وضـع  خـارجي يعيـد املعـىن القـدمي يففاالسـتعارة يف هـذا التصـور جمـرد حتويـل  ،وتقريب الشبه واملستعار منه

ســخا أو تعــديال يف بضــاعة مباعتبارهــا عوجلــت ال علــى أــا عالقــة بــني خــربات الشــاعر بــل كمــا   ،جديــد
إذ جتاهلهـا الـبعض ونالـت اهتمـام الـبعض اآلخـر بقليـل فيهـا، اختلـف النقـاد العـرب القـدامى  وقـدموروثة، 

      . )1(ومل تشغل التفكري البالغي كهاجس مركزي يف بناء الصورة الشعرية ،من األمهية
الصــورة ومميــزات خصــائص  أهــم خــصلومــن خــالل نظريــة احملاكــاة ونظريــة عمــود الشــعر ميكننــا أن ن     

ففـي ضــوء ارتبـاط الشـعر باحملاكـاة الــذي  ؛)ةـالحسيـ(: برزهـامـن أو يف جمموعـة مـن النقــاط ة الشـعرية القدميـ
ومبفهــوم التخييــل الــذي يثــري يف ذهــن املتلقــي صــورا  ،الشــعر علــى صــورة الواقــع الطبيعــيتنطبــق فيــه صــورة 

ابع احلسـي بني الشعر والرسم غلب الطاملتينة  ةقات التقليديواعتمادا على العال ميكن استيعااوأحاسيس 
ويتضــمن بعكــس الطــابع التجريــدي الــذي يصــعب فهمــه الــذي خيــدم صــفة الوضــوح علــى الصــورة القدميــة 

الــيت تعتمــد النزعــة احلســية هــذه الشــاعر القــدمي يف صــناعته للشــعر تتملكــه و ، )2(قــدرا حتميــا مــن الغمــوض
ـ  "ديالتوحيـ"لنزعـة جنـدها يف مسـاءالت ، وهـذه اأكثر مما تعتمد على اإلحيـاء على اإلقناع وإمتاع احلواس

هـل ملـا هـو موهـوم غـري معـروف  )واألمثال (الصـور احلسـيةـ عن أسباب طلب اإلنسان لألشياء  يف هوامله
األشـياء وأمثاهلـا  ...إننـا ننشـد صـورة "أبـو علـي مسـكويه"، فيجيبـه ؟قابـل للتشـخيص ؟ أو ملا هو معقول 

  :ت ثالث حااليف
 مبــا مل يشــاهده ثَ د أو ُحــثــاال يــدرك ، فــإذا أخــرب اإلنســان محلــواس أشــياء ســبقت أن أدركتهــاإلدراك ا )1

  ، فإذا أعطي ذلك سكن إليه األلفة .من احلس له مثاال طلب ،وكان غريبا عنده

                                                 

 .164، ص 2006، 1ط ف ـ اجلزائر ـشورات االختالاحلديثة يف النقد العريب املعاصر، منينظر: مشري بن خليفة، القصيدة  )1(

  .319، ص الغموض يف الشعر العريب احلديثإبراهيم رماين،  ينظر: )2(
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 ذهنـــه إال بعـــد ال ميكـــن أن يســـتقر هلـــا شـــكل يف، فاألشـــياء أو الكائنـــات الومهيـــة إلدراكـــه املوهومـــات )2
  .ورة مركبة من صور أخرى قد شاهدها، وقد تكون الصيف الذهن صورة مستقرة هاتصوير 

  مألوفة تسكن مبثال حي أمر جيعل هذه املعقوالت  فإن تصوير األمور املعقولة ،إلدراك املعقوالت )3
  .)1(سهل عليها حينئذ تأمل أمثاهلافإذا ألفتها ، إليها النفس وتأنس ا

إذا ؤكد الطابع احلسي للصورة الشعرية؛ فالشعر العريب القدمي واليت تلة فـي هناك الكثري من األمثو      
  :من الكامل)( املشهور "بن املعتزا"قرأنا بيت 

  )2(رٍ بَ نْ عَ  نْ مِ  ةٌ ولَ مُ حُ  هُ تْ لَ قَ ثْـ أَ  دْ قَ    ***   ةٍ ض فِ  نْ مِ  قٍ رَ وْ زَ كَ   يهِ لَ إِ  رْ انظُ وَ  )1
فقد أراد الشاعر أن يصور اهلالل فالتمس له من عامل  ؛صورةيف الاحلسية متثلت لنا تلك اخلاصة      

الزورق ينطبق على اهلالل يف الشكل و  ،)3(قد محل بالعنربح يف املاء و الزورق الذي يسباحلس صورة 
ا والنسبة العقلية بني اهلالل والليل تتوافق توافقعنرب يتطابق يف اللون مع الليل، وال احلجم ـ من بعيد ـو 

من حيث احلجم والشكل  الزورقبذلك يتساوى اهلالل و و ، منطقيا مع النسبة املفرتضة بني العنرب والزورق
 كذا الشعراء ذاوقدميا أعجب النقاد و  ، وجوه التشابهر احلسية اليت تعني هي من األمو و الواقع، اللون و و 

يرجع  "بن املعتز"قد كان جناح و  ،تشهد ا على الصورة الناجحةبل أصبح من األبيات اليت يس ،البيت
فإذا مها فراح يضعه يف جانبه  ،الشيء املوايل له يف عامل احلسإىل أنه استطاع أن جيد يف تصويره للهالل 

سية هذه صفة أخرى غري احلو  ،الزوايابق املثلثان املتساويا األضالع و كما يتطايتطابقان تطابقا تاما  
يء أي أن يصرف الشاعر كل مهه يف أن يأيت للش ؛)الحرفية( ةصف هيامتازت ا الصورة القدمية و 

 تتجاوزل السابق افعناصر التشابه اليت رأيناها يف املث ،كليابالصورة احلسية املوازية له واملتطابقة معه جزئيا و 
 الصورة مبا يساويه إال جاء له يفالتطابق احلريف الذي ال يرتك خاصة حسية يف الشيء املراد تصويره 

 . )4(يوازيهو 

فاألساس احلسي  « احلسية النفسية واحلسية العقليةبّد هنا من التمييز بني نوعني من احلّسية:  وال    
النفسي يضع يف األشياء مشاعر من خالل املدركات احلسية، واألساس احلسي العقلي يكشف يف 

ى اإلثارات الوجدانية، وذاك هذا يعتمد علف ؛معه من خالل هذه املدركات احلسيةاألشياء قوانني تتفق 
                                                 

 .   )241ـ  240ص (  ، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)، (د.ت)،، اهلوامل والشوامل، اهليئة العامة لقصر الثقافةأبو حيان التوحيدي ينظر: )1(

 .313هـ، ص 1332ـ لبنان ـ (د.ط)،  مطبعة اإلقبال، بريوت ابن املعتز، الديوان، )2(

 .180، ص عند العربالبالغي و الصورة الفنية يف الرتاث النقدي جابر عصفور، ينظر:  )3(

 .80، ص 2002ينظر: عز الدين إمساعيل، األدب وفنونه، (دراسة ونقد)، دار الفكر العريب، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)  )4(
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ا كان النقاد العرب قد قّدموا العقل على اخليال واحلّس على  ،)1(»يكشف عن القوانني الطبيعية 
ّ
ومل

وهذا يقودنا إىل صفة أخرى امتازت ا  ،سية من األساس العقلي ال النفسي، فإم نظروا إىل احلالنفس
ه الشكلية يف هذ يف حديثه عن عمود الشعر "ملرزوقيا"يؤكد و  ،)الشكلية( وهي صفة الصورة القدمية

 «        عن معىن حمسوس يأنس إليه العقل فإن؛ وذلك من حيث كونه تعبريًا تذوق الشعر وإنتاجه
والتشبيه املظهر، يف اللفظ، والوصف،  أو يتعّلق بالشكل، - يف هذا العمود  كما يبدو  -جوهر الشعر 

ورمبا كان  ،معيار كل باب من قيود فرعية أخرىلقافية، فضًال  عّما  يف واقتضاء ا واملشاكلة واالستعارة
قيام الذوق العريب على العناية بالشكل، ال من حيث تعبريه عن معىن جمّرد، وإمنا من  لنا أن نستنبط، إذن

جّرد أن يت مل يبق للشاعر إالّ  فإذا ما قبل العقل املعىن ،ه عن معىن حمسوس يأنس إليه العقلحيث تعبري 
بذلك عن عامل  دُ عُ بْـ يَ واملشاركة، فَـ  واملناسبة واملقاربة لوضعه يف قمقم الشكل من خالل اللفظ واإلصابة

  . )2(»ليت قد تتأّىب على العقل الصحيح الفكر اإلنساين، وعن حماكاة املشاعر الباطنة الغامضة، ا
األغلبية إىل االهتمام  « لعميق يف انصرافإذاً، أثرها ا ة العرب احلّسية يف إدراك اجلماللقد كان لنظر      

باجلمال الشكلي الذي يتأّدى إىل احلواس، فيلّذها أو يؤذيها.. وقد أمكن (فيما بعد) ضبط القواعد اليت 
لفكر النقدي سيطرت الصنعة على ا هكذاو ، )3(»تتحكم يف الشكل، (لتصبح) هي قواعد الصنعة 

اجلمال النقاد ينظرون إىل الشعر نظرة شكلية  وضوعية إىلجعلت هذه النظرة امل ، كمااجلمايل العريب
والقوانني املنطقية، ال على الرؤى العاطفية واملواقف الفكرية النابعة  حية، تعتمد على الدالالت احلرفيةسط

   :(من الكامل) ولعل هذا هو سبب إعجام ببيت ابن املعتز ،)4(من داخل الشعر
َقَلْتُه ُحُموَلٌة ِمْن َعْنَبرٍ    ْن ِفضٍة   ***يِه َكَزْوَرٍق مِ ِإلَ  وانظُرْ  )1   )5(َقْد أَثـْ

 يدّل على " كان يعّد قّمة يف التشبيهات التامة، وإن كان ال هذا البيت أن "عز الدين إمساعيل" يرى     
تة، فكل عنصر الفضي سوى نتيجة لعملية عقلية حب كن أن يكون الزورقمي إحساس صادق باهلالل، وال

 هسَ فْ نَـ يوازيه من ذاك، ولكن! هل يثري اهلالل يف النفس الشعور  صر هذا الشكل يتساوى مع مامن عنا
إن اهلالل يثري يف النفس معاين ومشاعر ال حصر هلا، يثري فيها الذي يثريه الزورق الفّضي احملّمل بالعنرب؟ 

                                                 

  .214 ص، 1986، بغداد ـ العراق ـ 3دار الشؤون الثقافية العامة، طاألسس اجلمالية يف النقد العريب، مساعيل، عز الدين إ) 1(

 .169 ص ،1980، 1ط ـ سوريا ـ نظرية احملاكاة يف النقد العريب القدمي، دار القلم العريب ،عصام قصبجي )2(

 .171 ص األسس اجلمالية يف النقد العريب،عز الدين إمساعيل،  )3(

  .62، ص 1979 ،204فة، دمشق العدد الصورة يف النقد األوريب، جملة املعر  ،الرباعي عبد القادرينظر:  )4(

 .313ديوان، ص ابن املعتز، ال )5(
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ويثري فينا الشعور بتجدد  ،ضيئو تقبل بسام معاين األمل يف مس ، ويثري فيناامشاعر الطفولة اليت حتبو 
إىل الصورة اليت كان من املفروض أا  فإذا انتقلنااحلياة، وقد يثري فينا اإلحساس بالضيعة وما أشبه، 
د بني هذه الصورة وأي شعور من تلك مل جن ،ستقرب من نفوسنا واحدا من هذه املشاعر وحتدده

ه الشاعر يف الصورة إال ألنه أقرب شيء يساوي املشاعر عالقة، خباصة حني نتذكر العنرب الذي مل يأت ب
  ويوازي حسيا منطقة السواد املضيء الذي يقرب من اللون البين والذي يقع يف منحىن اهلالل. 

كل هذا خيلص بنا إىل أن الصورة مل تكن لتتجاوز الشكل اخلارجي لألشياء دون تعمق هلا من       
 نفس الشاعر من جهة أخرى، كما أن الشاعر كان كثريا جهة، ودون استغالهلا يف نقل مشاعر حمددة يف

له غاية اجلمال، ويتغافل عما ميكن أن يكون بني الشعور أو املعىن  دفع وراء الصور احلسية اليت تبدوما ين
اقتصار الشاعر  وهلذا كان مما يضعف األصالة، )1(الذي كان ينبغي عليها أن تنقله إىل القارئ من عالقة

واليت هي صور تقليدية، ولعل  ة اليت تقف عليها احلواس مجيعاذلعلى حدود الصور املبت رهتصوير شعو  يف
من ذلك حني استحسن يف الصورة ظهورها من غري معدا  قد تنبه إىل شيء "عبد القاهر اجلرجاين"

احلس ، ولكن أشد ما يضعف الصورة فنيا هو أن يقف ا الشاعر عند حدود ∗واجتالا من النيق البعيد
عور شنظر على ربط هذا التشابه احلسي جبوهر الال) دون (اجلامع يف كلمما تسميه البالغة العربية القدمية 

  .)2(والفكرة يف املوقف

أّدى اهتمام النقاد باملظهر اخلارجي للصورة إىل املبالغة يف استخدام وسائل التعبري، حبدودها  وقد     
فالصورة الشعرية ؛ انفعالية يف الشعر القدمي ان هلا من قيمة معنويةالشكلية السطحية، غري مهتمني مبا ك

فلم  ،)ودـالجم(هي قد استتبع ذلك صفة أخرى جوهرية و  ،حسية حرفية شكلية صورة القدمية إذن
القدمية كذلك كانت الصورة و بل كانت عناصر جامدة، حركية  يكن يف الصورة أي خاصة عضوية أو

راجع إىل ذلك اجلمال الذي يروع إعجاب الناس ا و  ،الذي يتمثل للحسما لكنه اجلمال مجيلة دائ

                                                 

 ).81ـ  80(ص  عيل، األدب وفنونه،ينظر: عز الدين إمسا )1(

اهرة صرحية ال حتتاج إىل تأويل، مثل تشبيه الشيئ بالشيء شكال كتشبيه يقسم الصور يف التشبيه إىل ما هي ظ "عبد القاهر اجلرجاين"على أن  ∗
ل، وهو ما فيه حجة عقلية؛ كقوهلم حجة  ، مث إىل ما يكون الشبه فيه حمصال بضرب من التأوّ د، والشعر بالليل والوجه بالنهارالورد باخل

فيقرر أن الشيئني كلما كانا خمتلفني يف اجلنس كان التشبيه بينهما يف كالشمس، ويستحسن عبد القاهر النوع الثاين وهو ما فيه تأويل، مث يعود 
 .وما بعدها  90اهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص رأيه أرقى فنيا. ينظر: عبد الق

 . 445، ص النقد األديب احلديثحممد غنيمي هالل،  ينظر: )2(
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  .)1(ألن فهمهم للجمال كان يقف عند هذا املدى ،واساحل
واليت يضرب  يف شعرنا العريب القدمي واليت جتمع مجيع اخلصائص السابقة ومن طرائف الصور الشعرية     

جمموعة من األشخاص مع نفسه يصف فيه صاحبه ذلك البيت الذي يف السخافة واالبتذال  ا املثل
  :(من السريع)بركة ماء حيث يقول جالسني قرب 

  )2(اءٌ مَ  مْ هُ لَ وْ حَ  وسٌ لُ جُ  مٌ وْ قَـ    ***ا  نَ لِ وْ حَ  نْ مِ  اءُ المَ ا وَ نَ نـ أَ كَ  )1
املشابه له يف التوظيف وفورا يقفز البيت اآلخر يف التعبري أو العمل أو الصورة، جديد  حيث ال     

   (من البسيط): )ـه 283ـ  221(" بن الروميا"وهو للشاعر املعروف  ،عنوي والطريف هو أيضاامل
  )3(اءِ بالمَ  دِ هْ الجُ  دَ عْ بَـ  اءَ المَ  رَ س فَ وَ     ***    هُ تَ يحَ رِ ا قَ امَ ي أَ  دُ هَ جْ يَ  امَ قَ أَ  )1    

أو موقفا   ترسم مشهداأي الصورة اليت ؛ الرامزةالصورة الشعرية غري مل مينع من ظهوركله لكن ذلك  و    
امرئ "من ذلك قول و  امتالء،و  اليت تكسب املعىن خصوبةوكذلك الصورة اخليالية  ،نفسيا وصفا مباشرا

  :(من الطويل) يف معلقته "القيس
َواِع الُهُمــوِم لَِيْبَتلِ َعَلي بِأَ   ***  َولَْيٍل َكَمْوِج الَبْحِر َأْرَخى ُسُدوَلهُ  )1   ـينـْ
  ِل        ء ِبَكلكَ َوَأْرَدَف َأْعَجــازًا ونَا  ***  ا َتَمطـى ِبُصْلِبهِ ُه َلم فُقْلُت لَ  )2

  )4(لِ ثَ مْ أَ بِ  كَ نْ مِ  احُ بَ صْ ا األَ ومَ  حٍ بْ صُ بِ  ***      ي  لِ جَ  انْ َال أَ  ويلُ الط  يلُ ا الل هَ يـ  أَ َال أَ  )3          
رة لليل الشاعر املليء لكنها صو  ،ة لليلليست جمرد صورة حرفية أمينفهذه الصورة اليت رمسها الشاعر      
ومن  اهلدار،البحر  هي اليت حولت الليل فجعلته كموجضخامة اهلموم اليت يعانيها الشاعر ؛ فمباهلمو 

كيف و بكلكله حنس بثقل اهلموم على نفسه ناء و  أردف أعجازهو خالل صورة اجلمل الذي متطى بصلبه 
  كأا وجدت هناك مكاا املريح .و هدوء نفسه يف اطمئنان و  اوية من زواياامتدت يف كل ز و أا انتشرت 

عرض يلوا مبشاعره غري قليل يف الشعر القدمي لكنه يُ و  ، يشكلها الشاعرهذا النوع من املشاهد اليت     
قد جند يف القصيدة و  ،لّ يف القصيدة من حيث هي كُ فال يكون له أصداء  ،كاللمحة العابرةيف القصيدة  

                                                 

  . 81(دراسة ونقد)، ص  ينظر: عز الدين إمساعيل، األدب وفنونه، )1(
ص   ، 56جملد ، 5العدد القافلة، الظهران ـ السعودية ـمن صور املاء يف الشعر، جملة واح، لحممد اجلنقال عن هذا البيت جمهول القائل.  )2(

75. 

 ،م2002 ،2ط ـ لبنان ـ بريوت العلمية، الكتب دار بيضون، علي حممد منشورات بسج، حسن أمحد :األستاذ شرح الديوان،الرومي، ابن  )3(
 .27 ص

 .68 ص ،الديوان القيس ؤامر  )4(
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لكننا نضين  ،صورة هناكصورة من هذا النوع هنا و ـ  "امرئ القيس"كما هو الشأن يف معلقة الواحدة ـ  
بكل ما فيها من صور أو القصيدة كلها يف  ينتظمواحدا أنفسنا كثريا إذا حنن التمسنا خيطا نفسيا 

(من " ةعز " حني قال خماطبا حمبوبته "كثري"ورمبا كانت الصورة اليت رمسها فيما بعد الشاعر . )1(مشاهد
  :الطويل)

  ُزُب    يريِن نـَْرَعـى في الخالِء ونـَعْ بع  ***   َأَال لَْيتَـَنا يَا ِعز كنا لـذي ِغنًـى )1
  على ُحسنها َجْرباُء تـُْعِدي وأجَربُ   ***  كـالنا به َعر فَمـْن يـََرنا يـَُقـلْ  )2
  َربُ وُنْضـ ليَنا فما نْنفك نـُْرمىعَ   ***  إذا ما وَردنا منهالً صاح أهلُـهُ  )3
  )2(بُ وال نحـُن َنْطلُ فال ُهَو يرعانَا   ***  نانكوُن بَعيرْي ذي غًنى فُيضيُعـ )4

أمنية ألن  حيا صادقا عن موقف الشاعر النفسي؛كانت هذه الصورة املفصلة نوعا ما تعبريا صر رمبا      
لعالقة واحلديث عنها ، وأن يكف الناس عن التدخل يف هذه اهالشاعر أن جيتمع الشمل بينه وبني حمبوبت

  .)3(مبا يفسدها، فإذا حتققت له هذه األمنية فال يهم بعد ذلك على أي صورة تكون حياته
هذه األنواع من الصور نصادفها كثريا يف الشعر القدمي، وفيها نقع مباشرة على الداللة الشعورية اليت      

وينها على عناصر يكون اإلحياء فيها حتملها، دون تكلف للتأويل والتفسري، ذلك أا تعتمد يف تك
مباشرا، ومبجرد أن يكتمل تكوين الصورة يكون الشعور الذي حتمله قد مثل ملداركنا يف طواعية، وهذا 

اع اخليايل، ألن مقدرة الشاعر من غريه يف باب اإلبد لُ خَ دْ أَ  "كثري"النوع األخري الذي مثلنا له بشعر 
عتمد تشكيل من الصور ما خيفى إدراك مضمونه الشعوري حني يُ  تتمثل فيه، على أن هناك بتكاريةاال

 ع ـالصور على املخزون الالشعوري لدى الشاعر، ويف هذه احلالة يكون من اخلطأ التعامل م

  . )4(الصورة على أساس داللتها الظاهرة املباشرة ويتحتم بذل اهود الستكناهها

تقوم على املقاربة واملناسبة بني العناصر واألشياء  ية القدميةالشعر الصورة  نإويف األخري ميكننا القول    
 يتداخالن إال ما وتقوم أيضاً على الثنائية البالغية اليت حتتفظ باستقاللية عنصري الصورة، فال املكونة هلا؛

 عن وتقوم من جهة ثالثة على توضيح املعىن أو شرحه أو زخرفته وتزيينه مما يعين استقالل الصورة ،ندر

                                                 

 .82ص  عز الدين إمساعيل، التفسري النفسي لألدب، مكتبة غريب، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)،(د.ت)، )1(

 .161، ص 1971الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، :كثري عزة، الديوان، مجعه وشرحه )2(

 .83تفسري النفسي لألدب، ص لعز الدين إمساعيل، ا )3(

  .84ص ينظر: عز الدين إمساعيل، التفسري النفسي لألدب،  )4(
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، كما تضافرت صفات الوضوح، احلسية، اجلزئية ،املنطقية ،الواقعية، لتخدم وظائف حمددة هي الفكرة
الصورة أداة  يفةاكاة، أو بعبارة أخرى جعلت من وظالشرح والتوضيح، التحسني والتقبيح، الوصف واحمل

صياغة  أو ،لة خفيةلإلقناع والتأثري، ختضع لشروط مقتضى احلال ال أداة للكشف عن جتربة خاصة ودال
غرابة  وال ،)1(عرف فيه وبه على الوعي اإلنسان العميقتَ شكل إبداعي جديد تتفاعل عالقاته عضويا ونَـ 
 مال يف األشياء، وحنن نستكشفهأن اجل «             يف هذا املوقف النقدي، وقد كان االجتاه السائد 

إىل املوطن  «، ينصرف االهتمام على أساسه وهذا يعين أن اجلمال عند هؤالء النقاد موضوعي )2(»
وعلى أية حال فإن األمر قد أصبح ، )3(»الذي ميكن أن تنضبط فيه العناصر املوضوعية للشيء اجلميل 

نريده يف هذا اال هو أن التناظر الذي نلمسه  ولكن ما، مبا يكفينا مؤونة اإلفاضة فيه معروفًا وشائعاً 
أو بني الفكرة وااز فيها، يتالءم متاماً ووعيها اجلمايل الذي يرى العامل من  ،القدميةبني عنصري الصورة 

  .)4(خالل التكامل والتناظر
  

                                                 

 .320، ص الغموض يف الشعر العريب احلديثينظر: إبراهيم رماين،  )1(

 . 214 األسس اجلمالية يف النقد العريب، صعز الدين إمساعيل، ) 2(

 .214، ص هنفس املرجع )3(

 (د.ط)، ــ سوريا ب العرب، دمشق  نشورات إحتاد الكتا)، مراسات مجالية يف احلداثة الشعريةد، وعي احلداثة (: سعد الدين كليبينظر )4(
 .48، ص 1997



صورة الشعرية بين القديم والحديث: خصائصها ال                                                            الفصل األول
                                 ومميزاتها

 

47 

  :ثانيا ـ الصورة الشعرية حديثـا
، بظهور الشعر احلر غالبا وارتبط هذا التطور ،يداالصورة يف الشعر احلديث تطورا بعقد تطورت ل «     

ومتثل هذا التطور يف شيم الصورة واخرتاق الشاعر  الشعر احلر على وجه أدقأو بالشعراء الذين يكتبون 
 وهذا ،)1(» ، صانعا إطارا جديدا للمعقوالت واملرئياتاملعقول إىل الالمرئي والالمعقولحلدود املرئي و 

ات ما بمن العوامل لعل من أمهها وأبرزها  مجلةيف إحداثه  تضافرت عريةصورة الشالتطور يف طبيعة ال
وسنعرض فيما يلي لدور كل من هذين  ،ال الشعري وكذلك التجربة الشعريةيعرف اليوم مبصطلح اخلي

 عمود الشعراحملاكاة و  ا عن نظرييتة وتغيري مسارها بعيدثيد طبيعة الصورة الشعرية احلديحتد العنصرين يف
   . على تصورات النقد العريب دهرا من الزمن اسيطرت اللتان

 :شعريةالتجربة ال )1

أن منذ البداية ينبغي  "حممود درويش"عند لصورة الشعرية ا طبيعةالوقوف على ستطيع لكي ن     
الوطن العريب عامة وفلسطني خاصة بعد ظهور الشعر العريب احلديث يف السياق التارخيي نستعرض 

ل الرتاثي والتجديد بشكله اجلديد املستند إىل قيميت الفهم الواعي باملنطق التصويري الكامن حتت الشك
، للشعراء الشعرية هلذا السياق بالوقوف على التجارب ويتحدد فهمنا وحتديثه انطالقا من هذا الفهم، فيه

ملا تشتمل عليه من خمتلف و  يل احلسي للتجربة الشعرية الكليةالتمثيفة الصورة الشعرية وظوذلك ألن 
بذلك الشعور كانت لصورة الشعرية أكثر ارتباطا وكلما كانت ااإلحساسات والعواطف واألفكار اجلزئية، 

  فنا.  أقوى صدقا وأعلى
أو الكونية، اليت  الصورة الكاملة النفسية ‹‹هي التجربة الشعرية أن  "حممد غنيمي هالل" ويرى     

يصورها الشاعر حني يفكر يف أمر من األمور تفكريا ينم عن عميق شعوره وإحساسه وفيها يرجع الشاعر 
أو جياري شعور  ه يف صياغة القول ليعبث باحلقائقتناع ذايت وإخالص فين ال إىل جمرد مهارتإىل اق

اآلخرين لينال رضاهم، بل إنه ليغذي شاعريته جبميع األفكار النبيلة، ودواعي اإليثار اليت تنبعث عن 
  .)2(›› الدوافع املقدسة وأصول املروءة النبيلة

                                                 

، 2007، 1ـ مصرـ ط اإلسكندريةر الوفاء، ا، د، ( دراسة نظرية و تطبيقية )احملدثنيم البيان بني القدماء و علحسين عبد اجلليل يوسف،  )1(
 . 131 ص

  .383ص  النقد األديب احلديث،، غنيمي هالل حممد )2(
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أفكار وقضايا مضمون العمل الشعري مبا فيه من ؛ مبحثنا هذا يفالشعرية واملقصود بالتجربة      
حيمل ، ومبعىن عام فهي احملتوى البشري الذي خاصة كانت أم عامةعليه من رؤية ا يشتمل ومل ،ومواقف

االنفعاالت الشعرية يف صور اية االنفعال يف حلظة دها حىت يصل معها إىلا اخليالية ويصع  ،إشباعه
 الرؤية ، فلغة الشعر تشمل وحدة التمازج بنياملعىن الوجه الثالث للغة الشعر الشعرية ذا ومتثل التجربة

وهذه الوحدة املتمازجة هي اليت تقودنا يف النهاية إىل اإلحساس بالتجربة  ،الشعرية ةالبشرية والصور 
   .)1(برييةالشعرية كتجربة فنية تعتمد على طاقات اللغة الداللية واإلحيائية والتع

والتجربة اجلمالية يف الشعر املعاصر هي التجربة املاثلة يف حركة التجديد األخرية بعامة، والفلسفة         
ا تنبع من صميم طبيعة العمل الفين أل ،اختالفا جوهريا عن الشعر القدمي اجلمالية هلذا الشعر ختتلف

يف القصيدة العربية فسوف نرى كيف  ؛ فإذا تتبعنا التجربة الشعرية)2(وليست مبادئ خارجية مفروضة
 اختلف جمال التناول فيها تبعا الختالف مفهوم الشعر ووظيفته يف كل عصر من العصور أي تبعا

؛ ففي ظل النظرة الكالسيكية اهتم الشعر العريب بالتعبري عن الختالف اإلطار احلضاري لكل عصر
صة الذاتية إال يف مناذج قليلة اعتربت يف عصرها ثورة احلياة العامة تعبريا تسجيليا، ومل يهتم باحلياة اخلا

 "أيب نواس"و "امرئ القيس"وخروجا على املفهوم الشعري كما حدث بالنسبة لرأي النقاد يف شعر 
 ـ يف أدبنا العريب ـ منذ لكالسيكي ينحسر عن احلياة الفنيةوحينما أخذ املد ا ،اخل..."بن برد بشار"و

بدأت الرومانسية جتربة ذاتية دف إىل التعبري عن الشخصية الذاتية  العشرين رناية الربع األول من الق
ياة كمشكلة يف ومشاعرها ووجداا وأحاسيسها اخلاصة من خالل أزمة اإلنسان اجلديد الذي عاين احل

والبحث عن األمان يف أحضان  ،، فعربت عن احلب احملروم وعزلة الفرد عن اتمعكل وجه من أوجهها
ظلت و ، )3(إىل آخر هذه املوضوعات اليت حفلت ا أشعار الرومانسيني ،والوجدانيات القلقة ،لطبيعةا

احلركة الرومانسية مسيطرة على الذوق الشعري العريب حىت احلرب العاملية الثانية اليت فاجأت احلس العريب 
د متخضت ـ بالنسبة للعامل العريب ـ وانتهت احلرب العاملية الثانية وق ،رومانسية حاملة هاربة وهو غارق يف
، وإىل إىل وعي أكثر بقضية الفن والفنان، أدت جمتمعة جتماعية وثقافية وسياسية وعسكريةعن ثورات ا

بني الوعي الذايت التمازج اخلالق  ةفأصبح التعبري الفين حصيل ،اس أشد من الفنان يف واقع جمتمعهانغم

                                                 

 .225ة الشعر العريب احلديث، ص ينظر: السعيد الورقي، لغ )1(

 . 13وظواهره الفنية واملعنوية)، ص ينظر: عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر (قضاياه ) 2(

  .226لغة الشعر العريب احلديث، ص  السعيد الورقي،ينظر:  )3(
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ريا لرموزها العريب احلديث أن يكون إيقاعا هلذه الثورات وتفج وبالتايل حاول الشعر والوعي اجلماعي،
   .)1(تناقضاا واندفاعها الصارخوجتليا واضحا حلركة هذه الثورات يف  ،احلضارية واإلنسانية

 1948(   :عالمـة االيـار يف تـاريخ اهلـزائمولقد بدأت التجربة الشعرية العربية احلديثة بداية فعلية من    
مـــن نقطـــة " اإلشـــكالية " لتـــدخل عـــرب ســـنواا الطويلـــة يف مواجهـــة صـــعبة مـــع الـــذات  ،)نينكبـــة فلســـط

ومل تعد التجربة اجتهادا يف إثبات هوية داخـل سـياق حضـاري  ،ويف سعي دائم مع حلم احلداثة ،ريخوالتا
للعـــامل  ةً دَ انَـــعَ مُ و  ،اإمنـــا أصـــبحت اخرتاقـــا هلـــذه اهلويـــة وتفتيتـــا هلـــو ، مـــا كانـــت جتربـــة النهضـــة أو اإلحيـــاءمثل

عر ومن النقـيض إىل النقـيض كانـت رحلـة الشـوسؤال،  إا جتربة األرض احملمومة بألف سؤال ؛وحتطيما له
اعر الــيت يصــبح فيهــا الشـــ "التجربــة النضــالية"ومــن هــذه التجــارب ، )2(متعــددةو تتــوزع يف خطــوط متباينــة 

جتربــة احــتالل رض احملتلــة عــن وقــد صــدرت جــل دواويــن شــعراء األ ،أضــحية مــن أجــل أن يــنهض بــالوطن
فكانـــت نتاجـــام مثـــارا لتلـــك  ؛لـــيت يالقوـــا داخـــل األرض وخارجهـــاواملعانـــاة ا ،األرض وضـــياع فلســـطني

يف (أوراق  "حممود درويش"ا هو احلال عند التجربة العميقة اليت حفرت جداوهلا داخل ذوام الشاعرة كم
يح مســـ"وعنـــد  وغريهـــا مـــن الـــدواوين، )7ولـــة رقـــم احم(و ق مـــن فلســـطني) و(آخـــر الليـــل)عاشـــالزيتـــون) و(

يف (أشـــد علـــى  "وفيـــق زيـــادت"و ،(دخـــان الرباكـــني)و يف (أغـــاين الـــدروب) و(دمـــي علـــى كفـــي) "القاســـم
 ،"عبــد اللطيــف عقــل"و ،"أمحــد دحبــور"و ،"عــز الــدين املناصــرة"مثــل يف دواويــن وكمــا هــو مت ،أيــديكم)
  :"حممود درويش"؛ ومن ذلك ما يقوله "حسن البحريي"و ،"فدوى طوقان"أشعار  ومعظم

   لبِ في القَ  ةٌ وكَ شَ  كِ ونُ يُ عُ 
    ا  هَ دُ بُ عْ أَ ني ... وَ عُ وجِ تُ 
   يحْ الر  نَ ا مِ يهَ مِ حْ أَ وَ 
  ا هَ دُ مُ غْ .. أَ  اعِ جَ وْ واألَ  يلِ الل  اءَ رَ ها وَ دُ مُ غْ أَ وَ 
   يحْ ابِ المصَ  وءَ ا ضَ هَ حُ رْ ل جُ عِ شْ يُ فَـ 
   )3(يوحِ ن رُ مِ  لي عَ  ز عَ أَ 

                                                 

  .226، ص نفسه املرجع ينظر: )1(

 .152، ص الغموض يف الشعر العريب احلديث إبراهيم رماين، ينظر: )2(

 .41 ، ص2000، 2داد ـ العراق ـ ط، بغوالنشر حممود درويش، األعمال الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطني، دار احلرية للطباعة )3(
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، واحلبيبة السبية ،الكسرية اجلناحـ األم  األرض ـ كما هي احلال عند معظم الشعراء الفلسطينيني فهذه
 يف قصيدته (طفل يعقوب) "مسيح القاسم"يقول  .وكالمها يتطلب تضحية والفلسطيين هو الفارس املرجتى

 :مصورا ارتباط اإلنسان باألرض

   الِ لص الص  نَ .. مِ  رِ خْ ا الص ذَ هَ  نْ مِ 
   هْ وبَ كُ نْ المَ  رضِ ي األَ ذِ هَ  نْ مِ 
   هْ وبقُ عْ يَـ  لُ تُ قْ  يَـ ًال فْ طِ  ايَ 
   )1(الِ طفَ ألَ ا لِ زً بْـ خُ  نُ جُ عْ نَـ 

تصبح األرض جزءا من تكوينهم ، فواحلياة رض يأكل األطفال؛ فيستمدون القوةفمن تراب هذه األ
  هم .ودمائ
تت عليه أغاين هؤالء الشعراء ) اجلذع الذي نب(أبو سلمى "لكرمي الكرميعبد ا"وكان الشاعر      

  ر حياته من أجل فلسطني حىت لقب (بزيتونة سخحيث  ؛"حممود درويش"على حد قول  الفلسطينيني
  :(من اخلفيف) )وراء احلدود( يقول يف قصيدته ؛)2( )فلسطني
  ِديـَويَُدوي ِنَداُؤَها ِفي َقِصي  ***    ِذي ُسُفوُح ِبَالِدي      ـْن يـَُناِدي هَ م)1
  ودِ ـًال َكالرعُ ـيـَْعلُـو ُمَجْلجِ ***     َأَوَلْم َيْسَمُعوُه َيْصدَُع قـَْلَب اللْيِل    )2
  وُج َذْوَب الُقُيودِ ـِفي َلظَاُه َيمُ   ***  ـا      ـَأَولم تـَْنُضُروُه َيْسـِري َلِهيبً )3
  دٍ ــَشْعـٍب َشِهيفـََهَذا ِنِداُء   ***يـََتَحدى الُقُيوَد َيْطِوي السَماَواِت     )4
  ـودِ ـِفي رُبَانَا َوَحالَِياِت الُعهُ   ***ي       ـيَا ِفَلْسِطيُن َهَذا َشْعُب اَألَغانِ )5
  ودِ ـَأْشَرَقْت ِمْن ُسُهولَِنا َوالنجُ   ***    يُء وََكاَنت      ـَوالُبطُوَالِت َهْل ُتضِ )6

ثِيِني يَا َخاِفَقاِت البـُنُـوِد.... )7       َراُب َخْلَف الُحُدودِ   ***     َحدي التـ3(َهْل يـَُغن(    
بة ال تثبت على درجة واحدة من الوعي واملمارسة ألا إيقاع الفلسفة املضطر  هذه التجارب إن مثل     

إىل املوقف امللحمي  ،فيمن الثورة الرومانسية احلاملة إىل االغرتاب والن ،والواقع املنهار يوما بعد يوم

                                                 

 . 131ص ، 1973(د.ط)، مسيح القاسم، الديوان، دار العودة بريوت ـ لبنان ـ ) 1(

  .20(رؤية نقدية لبالغتنا)، ص  ير الشعريصو تعن عدنان حسني قاسم، ال ينظر:  )2(
. نقال عن عدنان حسني قاسم،          221عبد الكرمي أمحد الكرمي، الديوان، دار العودة، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، (د.ت)، ص  )3(
 . 20(رؤية نقدية لبالغتنا)، ص  ير الشعريصو تال
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التارخيية  ولذلك تبدوا يف حالة تقصي للثقايف بكل ألوانه ،حلداثة الكليةتبتغي جتربة اأا ، كما رياحلضا
مر يف عساها تقبض على املض ،ضروب التأمل والتقمص واالستبطان ومعاناة بشىت ،واألسطورية واملعرفية

فال جتد ما تتعلق به سوى  ،املنطقدم بتعقيد الرؤيا وايار إال أن الكلية تصط ،حياتنا واملفجع يف أحالمنا
  "درويش"يقول  ؛)1(ة أو الواقع على حد سواءاحللم املرادف لألسطور 

  مِ لْ الحُ  نَ يْ بَـ  قَ رْ  فَـ َال  ،امً ائِ دَ  قُ دَ صْ أَ  مُ لْ الحُ وَ 
  ...  هُ لفَ خَ  طِ راِب◌ِ المُ  نِ طَ والوَ 
   مِ لْ الحُ  نَ يْ بَـ  قَ رْ  فَـ َال  .امً ائِ دَ  قُ دَ صْ أَ  مُ الحلْ 

  هْ ي ظِ شَ في  أِ بّ خَ المُ  دِ سَ الجَ وَ 
  )2(هْ واقعي ثرُ كْ أَ  مُ لْ الحُ 
، وعي الذي يغذي الرغبة يف التغيريوالتجربة الشعرية املعاصرة هي جتربة إنسانية عميقة مبا هي تعميق ال   

لكن  ،عرب ثقافة واسعة إىل عوامل كربى حيوهلا ل الكاشف النافذ إىل البواطن والذيويزيد من ثرائها اخليا
ها يف فضاء وتعليقاحملتوى احلضاري ال يعين مطلقا إفراغ هذه التجربة من ربة وثرائها اخلصب اتساع التج

لنفس ألا نابعة من االنفعال الذي ينبثق بدوره من أغوار اأيضا غامضة  جتربةوهي  يتافيزيقية.رؤيا املال
يا من خالل الرؤ ذا االنفعال ويف حماولة حتويل ه ،ادقة بفوضاها وتداخلها ودميومتهاومن حيز املعاناة الص

على  ةتضل التجربة حمافظبذلك ، و ذا االنفعال ووضعه يف مستوى ماديأي عقلنة ه ،إىل حيز التشكيل
ومن هنا يعود الغموض ن يصبح أشالء نثرية وموتا واضحا، ظالهلا العالقة وعلى الشعري الذي يتأىب أ

وانسياا إىل  ، من النفسن الفوضى إىل النظامم من مستوى الغياب إىل احلضور،" إىل عملية "التحويل
بني  ،متأرجحة بني معىن ظاهر وآخر باطنالذي يبقي التجربة هو هذا التحويل و ، القصيدة وهندستها

   .)3(وضوح يسنده غموض دائم
 ما جيعلنا حنس اجلوهريالتعدد واالنفتاح على كل و ض التجربة الشعرية العمق والثراء ويرادف غمو      
ول الذي يغرينا هو الذه م مفاصل تارخينا املهزوم؛سس آلالحتو  ،هو نفاذ إىل قلب الوجودو  ،حياتنايف 

غري أن هذا االنفعال والتحرك حنو التغيري،  وبلوغ ،وختريج الوعي الظاهر والباطن ،بالتقرب من الشعر

                                                 

 .)153ـ  152(ينظر: إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص  )1(

  . )250ـ  249(، ص 7حممود درويش، األعمال الشعرية الكاملة، حماولة رقم  )2(
 .152احلديث، ص ينظر: إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب  )3(
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غامضة الل التجربة وتظ، )1(الغموض قد يغدو إاما عندما حييل التجربة إىل حطام للعقل وأشالء للمنطق
وعلى  ،ت يف احلفاظ على انفعاهلا الصادقإذا أفلحإال  صل مع اآلخرين رغم ثقلها الثقايفقابلة للتوا

إذ بالرغم  ،هذا ما جنده يف أغلب أشعار درويش، و ملتموضع يف سياق الواقع والتاريختوترها الوجداين ا
  .)2(عها وحيسها بعضا من ذاتهمن صعوبة هندسنها الفنية إال أن القارئ يتواصل م

  ،به وإدراكه خلطورة الدور الذي يقوم ،نتيجة الحتكاك األديب مبشكالت احلياة اليت يعيشهاو      
فأصبح  ،)احلرية وااللتزام والثورية(فكرة ظهور  أبرزهامن عدة نتائج أفرزت التجربة الشعرية املعاصرة 

وذلك من خالل جتربته فيها  ،ه بأن يتفهم احلياة قبل أن يكتبا قبل التزامه مبوقفبً الَ طَ الشاعر من مث مُ 
ومعاناته الصحيحة هلا واخنراطه يف هذه التجربة وهذه احلياة إىل أبعد مدى حىت يدرك دقائق احلياة 

ذا وضم ه، )3(وحىت يقف فيها على العناصر اجلوهرية الكامنة يف أغوارها واملسببة لوجودها ،وتفصيالا
ومنهم من تناوله كموضوع من  ،"السيابمنهم من اختذه مرحلة كـ" ،كبريا من الشعراءاإلطار عددا  

 "كيالين سند"و "صالح عبد الصبور"و "أمحد عبد املعطي حجازيـ"تناوهلا كاملوضوعات العديدة اليت ي
ومنهم من جعله مدارا لرؤيته الشعرية كموقف خاص مثل  ،"سنة حممد إبراهيم أبو"و "كمال عمار"و
 "حممود درويش"و "شوقي بغدادي"و "مظفر النواب"و "سعدي يوسف"و "كاظم جواد"و "لبيايتا"
 "صالح أمحد إبراهيم"و "حمي الدين فارس"و "حممد مفتاح الفيتوري"و "توفيق زياد"و "مسيح القاسم"و
وإىل جانب هذا املوقف . )4(..."مصطفى احلبيب حبري"و "أمحد القديدي"و ،"امليداين بن صاحل"و

م الصطدااالجتماعي كشكل من أشكال التجربة الشعرية كان هناك املوقف الذايت الذي جاء نتيجة 
شافات فقد أدت الفلسفات العديدة والظروف اليت مر ا اتمع اإلنساين إىل أمهية اكت ؛الذات بالوجود

اجة إىل دة احلـ يف زيا )Bergson( "برغسون"و )Jung( "يونغ"و )Freud("فرويد"علم النفس ـ منذ 
ن أ ن اإلنسان املعاصر قد استطاع نتيجة التطورات االجتماعيةخاصة وأ إعادة اكتشاف هذه الذات

وحينما أراد الشاعر العريب احلديث كإنسان معاصر أن يكون خملصا يتخلص من سيطرة العقل اجلماعي، 

                                                 

  .152ص  املرجع نفسه، :ينظر )1(

 ) . 153ـ  152ص (، هنفس املرجع )2(

 . 374إمساعيل، الشعر العريب املعاصر ( قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية )، ص  عز الدينينظر: ) 3(

 .228ينظر: السعيد الورقي، لغة الشعر العريب احلديث، ص  )4(
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ومن مث تولدت مشاعر ذاتية إىل  ،)1(››ة اهتز أمام النظام اخلارجي واهتزت القيم واملعايري التقليدي ‹‹لذاته 
   .)2()اجلمالية نتماء واحلسيةاحلزن والال ـ(جانب املوقف االجتماعي ك

ال مينح الشاعر  ،ار التارخيي املرعب يف واقع عريبوليدة حمنة الذات داخل احلص (ظاهرة احلزن)وتعد      
احلافلة باحلزن  )املأساويةو  الوجوديةافة الغربية (إىل تأثري الثق ، إضافةإال حلظة األسى والشعور بالتالشي

ي يف ظل تناقضات احلضارة والتعطش املعريف والروح اس فاجع بايار احلضارة الغربيةالذي يعود إىل إحس
ليم يلف الواقع ويضطرب يف : ينطوي األول على حس أتتجلى التجربة احلزينة يف حمورينو اآللية، 
 ؛الخ منهين غموضه دون أن يقوى على االنفصال عنه أو يرغب يف االنس، يقاسي ظلماته ويعاأحشائه
إرادة حقيقية يف وهر مع ويكون معه الوعي العميق بغياب اجلن الذي تنحل فيه الذات يف العامل إنه احلز 

يف القضية وال يلغي الواقع لكنه ال يفرط  ،ر به الطريق وتتلوى به املنعرجاتإذ قد تنكساستحضاره، 
  :"حممود درويش"يقول  ؛)3(أبدا
  ي نِ طَ ا وَ هَ نـ كِ لَ وَ  ..
  وا لُ زِ عْ تَـ  نْ أَ  بِ عْ ن الص مِ 
  ي مِ دَ  اتِ ي رَ ن كُ عَ  واكهِ الفَ  يرَ صِ عَ 
  ي نِ طَ ها وَ كن لَ وَ 
  ا دً احِ ا وَ قً ارِ وا فَ دُ جِ أن تَ  عبِ الص  نَ مِ 
  رهْ الذ  قلِ حَ  ينَ بَ 
  ي ف كَ   يدِ اعِ جَ تَ  ينَ بَ وَ 
  )4(ي ..نِ طَ ا وَ هَ نـ كِ لَ وَ 

بالتواصل  ال تنتمي إىل هذا الواقع وال ترضىاليت  خرى فهي جتربة االغرتابأما التجربة احلزينة األ     
بوصفه مدار  لتحطيمهينبغي رفض املطلق والسعي ولذلك  فيه مصدر أحزاا واية حياا، ترىبل ، معه
  : "يوسف اخلال" يقول ؛)5(والفرح القادم من الغربة والتضحية والت وساحة البحثالتح

                                                 

 .257ص  عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر ( قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية )، )1(

 .228ينظر: السعيد الورقي، لغة الشعر العريب احلديث، ص  )2(

    .161إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص  :ينظر )3(

  .)219ـ  219(، ص )أحبك أو ال أحبك(حممود درويش، األعمال الشعرية الكاملة، ) 4(

  . 162، ص الغموض يف الشعر العريب احلديث إبراهيم رماين،ينظر:  )5(



صورة الشعرية بين القديم والحديث: خصائصها ال                                                            الفصل األول
                                 ومميزاتها

 

54 

   يدْ دِ جَ  نْ ا مِ نَ تَـ بَـ رْ غُ  أُ دَ بْ نَ سَ 
   يبْ رِ الغَ  اعُ يَ ا ضَ نَ تُـ ودَ عَ وَ 
   رٍ مْ أَ  اعُ يَ ضَ  هِ ضِ رْ ى أَ لَ عَ 
       )1(اءْ جَ ى رَ جَ رْ  يُـ َال  هِ بِ 

مبا هو انبثاق من صيغة  ،من احلديث بكل تناقضاته وحتوالتهوالتجربة الشعرية احلديثة هي جتربة الز      
ب والنمو املنتظم يف وحدة منطقية ذات أبعاد وانكسار لسياق التعاق ،غاير لطبيعة الوجود القدميود املالوج

نقطاع املعريف واالختالل إنه زمن اال ؛قلي اليسريقابلة لإلدراك الع )، املستقبلاملاضي، احلاضر(ثالثة 
التاريخ العضوي ي حلظة يتمدد ويتكور وخيتزل املسافات مجيعها يف حلظة واحدة هالذي  الشامل

إىل مستقبل حلمي اما إىل حاضر يتسارع يف االيار وحلظة احلداثة اهلاربة من ماض منهار مت ،الالائي
وعلى هذا النحو يكون الزمن حبثا عن الواقع احملتمل  ،حىت يكشف عن ايارات جديدةال يكاد يأيت 

  :"درويش"ل و يق ؛الذي يفضي يف النهاية إىل الغموضوعن الوجود املسترت 
  ا يرً رِ ا سَ اهَ من تَ أَ  ضٍ رْ أَ  ل كُ 
        )2(هْ قَ نَـ شْ ى مِ ل دَ تَ تَـ 

فيه كل من جهة أخرى بتجربة املدينة مبا أا رمز للمكان الذي تتجسد  التجربة احلديثةوترتبط    
عه يصبح وم ،يتقمصه ليصبح بعدا شعريا وحلظة كينونةاملكان الزمان ف فويرادتناقضات احلياة املعاصرة، 

ـ رغم بعدها   وحتمل املدينة العربية  العيش يف املدينة ركوب قطار الزمن بكل ما فيه من تواصل وانفصال
هي رماد ف ،نا عربيا موبوءا بألف عاهة وعاهةزم ـ )Pierce("بريس"أو  )Eliot( "أليوت"عن مدينة 

الكابوس املبهم الذي ال و  الغامضوهي الفزع  ،لعذاب االجتماعي والقهر العقائدياالحرتاق السياسي وا
بالتايل ينا واحلضور الومهي أحيانا أخرى، و تكرس الغياب ح ،البسات كثيفة معمقةكشف إال عرب ميت

ت نارا احرتقت ا أحشاء الشعراء أهلب ،إن احلداثة العربية ريف متضخم ال مدينة حقيقيةميكننا القول 
  :"أمحد عبد املعطي حجازي"يقول  ؛)3(زنا متوزياوتغنوا بلهيبها يف أجسادهم حزنا فجائعيا وح

  هْ يرَ بِ الكَ  المدينةِ  عُ ارِ وَ شَ 

                                                 

   .335، ص 1979، 1بريوت ـ لبنان ـ طيوسف اخلال، األعمال الشعرية الكاملة، دار العودة،  )1(
 . 416 حممود درويش، األعمال الشعرية الكاملة، حصار ملدائح البحر، ص )2(

 . )168ـ  167، ص (الغموض يف الشعر العريب احلديثينظر: إبراهيم رماين،  )3(
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   ارٍ نَ  انُ يعَ قِ 
  رهْ يَ هِ ي الظ فِ  ر جتَـ تَ 
  )1(يبْ هِ الل  نَ ى مِ حَ في الض  هُ تْ بَـ رِ ا شَ مَ 

ها عن أن فتجارب الشاعر مع املدينة مضنية ومريرة جتلت يف كثري من أعماله الشعرية اليت كشف في
) توحي باحرتاق هليب ،ظهرية ،نارء فيها كيانه ولعل الكلمات (يفتقد املر  ،دينة عامل مروع خميفامل

  .    )2(الشاعر يف موقدها
التجارب اإلنسانية اليت متليها احلياة  هاوعلى اجلملة ميكننا القول إن الصورة الشعرية قدرة فنية تعصر      

ناضجة فالبد أن يتسلح الشاعر بفهم واع  هذه االلتقاءات ولكي تكون ،اشرة بالشعراءيف لقاءاا املب
وإذا كان النقاد وقفه، حلركة التاريخ بكل ما يضطرم يف أجوائها ألن يف ذلك إثراء لثقافة الشاعر وقوة مل

فصلت بينه فإن معظم آرائهم الصورة الشعرية ـ ومنه ى قد عاجلوا قضية اإلبداع الشعري ـ العرب القدام
 ـ كان لبعضهم باع يف االقرتاب من املفاهيم احلديثة لبالغة الرتكيبات الشعرية  إنو ـ  ة الشعريةوبني التجرب

، ضاربني صفحا عن ذلك الصهريج الذي تتحول فيه كل عناصر التجربة عنايتهم باملتلقنيانصبت حيث 
  إىل مادة قابلة للتشكيل الفين .    

  : يال الشعريالخ )2
ديثة متوقف احلالشعرية فيما خيص فهم الصورة  إىل سدرة الصوابي يقربنا النهج الصحيح الذإن      

عالقة القرىب بينهما و  ،هي املدخل املنهجي لدراسة الصورةفدراسة اخليال  ،على فهم مصطلح اخليال
ووسيلته ومادته اهلامة اليت هي أداة اخليال ترتكز على أساس مكني متماسك وذلك ألن الصورة وشيجة 
 لية، وأن يويتفق أغلب النقاد على أن األدب فاعلية مجالية ختي ،)3(فاعليته ونشاطها ومن خالله ميارس

وهو القدرة على  ،لرؤيا املتميزة والتجربة املوحدةاألداة األساسية يف توليد الصورة املبتكرة واهو  اخليال
يف صورة جديدة تعمق  توحد بني املتعارض واملتباعد استحضار الغائب وجتسيده يف عالقات عضوية

 أمشل من أن يكون فقط ملكة تستدعي الصورة ‹‹إذن اخليال ف ،ثر الشعوري والفكري لدى املتلقياأل
األمور تساعدنا على االنفصال عن الواقع وجتعلنا نتخيل قدرة  املسايرة لعامل اإلدراك املباشر، بل إنه

                                                 

  .128ص ، 1973ديوان ، دار العودة، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)،الي حجازي، أمحد عبد املعط )1(
 .40، ص التصوير الشعري عدنان حسني قاسم،ينظر: ) 2(

  .14، ص الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العربينظر: جابر عصفور، ) 3(
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لتخيل يف الصورة الشعرية حيث يقوم صور ا وتتجلى أصفى، )1(››البعيدة ونبتعد عن األمور الراهنة 
عناصرها من الواقع املادي يف تشكيل الصورة وصياغتها فهو الذي يلتقط اخليال بالدور األساسي 

بني هذه العناصر واملكونات لتصبح صورة العامل الشعري اخلاص  وهو الذي يعيد التأليف ‹‹ )2(احلسي
تتخلق من قدرة اخليال  ‹‹          واليت  )3(››سية وفكرية بالشاعر بكل ما فيه من مكونات شعورية ونف

م يقيم صالت ووشائج بينهما الذي يذيب الوحدات املتجمدة يف كأس واحد، مع وجود تداخل منظ
مبقدار  ‹‹وغين عن الذكر أنه ، )4(››األشياءجديد تتآزر وتتشابك فيه  أن تعود يف خلق ساعةَ  مجيعا

الشعرية وتتضاعف إحياءاا ة للصور ترتفع القيمة الفنية بني العناصر  التأليف يفنشاط اخليال وإجيابيته 
هذا الشعر وذاك للعلم فبإمكان  ) وخلوص) عن (التخيلاإلدراك(على أن ذلك ال يعين انفصال ، )5(››

 6(ه إىل غايته اجلمالية من الصورة الشعريةيتأدى بف عملية اإلدراك يف نسق تصويري ) أن يوظل(التخي( .     
هو بالدرجة صطلح امل إذا حاولنا أن نتتبع مفهوم اخليال وجذوره التارخيية فإننا نكتشف أن هذاو      

اث الغريب أو العريب على فلسفي انتقل إىل جمال الدراسات النقدية والبالغية يف الرت األوىل مصطلح 
بني وأرجع إليه القدرة على اجلمع  ذا اخليال الشعري يف مواضع كثريةإىل ه "أرسطو"أشار قدميا و  ،السواء
ستطيع هذا الشيء العزيز الذي ال ييف استعمال ااز فاعترب أعظم شيء هو اإلصابة  ،)7(الصور

يف وهو أيضا مسة خاصة للعبقرية ألنه يعتمد على اللقانة ونفاذ البصرية  ،اإلنسان أن يتعلمه من غريه
 من سلطان هذه امللكة "أرسطو" قد حد رغم من هذا فبال. )8(لشبه بني أشياء غري متشاةإدراك وجه ا

 وأن عليه أن يصور األشياء كما كانتاعا حمكما صن  يالفرأى أن على الشاعر أن جيعل من اخل
 ؛ ومنه ميكننا القول)1(من حيث هو بدون وصاية العقل عليهاخليال  "أرسطو"وهكذا يعيب ، )9(تكونو 

                                                 

أنطوان املقدسي، منشورات وزارة الثقافة،  :در الدين قاسم، مراجعةب :، النقد األديب، ترمجة)Jean Starobinski( سكيبنستارو  جان )1(
 .165، ص 1976(د.ط)،  مشق ـ سوريا ـواإلرشاد القومي، د

  .154ص          ، 2002، 2ينظر: حممد فكري اجلزار، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة ـ مصر ـ ط )2(
 .78ص ، 1979، 2عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة دار العلوم، القاهرة ـ مصر ـ ط علي عشري زايد، )3(

 .  403ص ، 1988، 2رجاء عيد، فلسفة البالغة بني التقنية والتطور، منشأ املعارف، اإلسكندرية ـ مصر ـ ط )4(

 .79، ص عن بناء القصيدة العربية احلديثةعلي عشري زايد،  )5(

 .154ص د فكري اجلزار، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، حمم ينظر: )6(

ص ،     1970للكتاب، اإلسكندرية ـ مصرـ (د.ط)،  ةينظر: حممد زكي العشماوي، قضايا النقد األديب املعاصر، اهليئة املصرية العام )7(
46.  

 .87، ص فن الشعرأرسطو، ينظر:  )8(

 .98، صهنفس ينظر: املرجع )9(
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ع العقل قنِ احلياة مواقفها اليت تُ كانوا أقرب إىل املبدأ الذي يتخذ من اإلغريق يف نظرم إىل اخليال  إن 
 كل  حىت تكون يف متناول إدراكيف كل بيئة وكل زمان ائمة الثابتة وكلياا الدتناول جوهريات احلياة وت

  .)2(اخليالكما أم نفروا بوجه عام من كل ما هو شاذ أو جامح يف   ،العقول
فكان  ،)اخل..."ابن رشد" ،"ديالكن"، "ابن سينا"(وقد أثرت هذه الفكرة عند فالسفة املسلمني      

ومتارس فعاليتها يف مادة الصور والعقل، القوة النفسية اليت تأخذ موقعها ما بني احلس اخليال يف نظرهم 
، ومهما تباعد عن الواقع ي وجتريديفالتخيل إذن حس ،احلسيترسخ يف الذهن مع عملية اإلدراك اليت 

ولذلك  ،احملسوسوشكل صورا مبتكرة تنأى عن العامل احلسي فإنه يبقى دائما على صلة ذا الواقع 
وتساعد وال تعدو أن تكون أداة تتوسط العقل واحلس ال تبلغ مرتبة العقل السامية،  ل طاقة حمدودةظي

واجلزئي كنها يف حد ذاا يتأىب عليها جتاوز مرتبة احلسي ل ،ى اإلدراك الكلي والتفكري اردالعقل عل
  . )3(وبلوغ الكلي وارد

ن أن مفهوم اخليال الشعري ال يتجلى يف الرتاث النقدي والبالغي العريب بالقدر موعلى الرغم      
الذين سية العقالنية واحل: اسيني مهاعند الفالسفة إال أنه كان يقوم على مقومني أسالكايف الذي نلحظه 

 لصنعة)ا(هذه املصادرة اليت تتعاضد مع مفهوم  ،ا الفالسفة والنقادمعامة يتفق فيه يعدان مصادرة
أكيد تصور الشعر على أنه ويليب حاجتهم يف ت ،منذ القرن الثالثالشائع لدى النقاد والبالغيني العرب 

       .)4(وأصوله الصارمةفن القول بقواعده الثابتة  أو ،لي عقلييعمل ختي
ركز النقد العريب القدمي كان يقاس على اخلطبة كفن لإلقناع نفهم ملاذا الذي  مفهوم الشعر  ويف ضوء     

وهذا يدعم فكرة  ،)5()التلقيسيكولوجية (" "جابر عصفورأو ما يسميه الدكتور  على عملية (التخييل)
أكثر من عالقة النص باملبدع املتلقي عالقة النص ب افيه اليت تراعىيف جانبها اخلارجي  ى احلال)مقتض(

   .ه الداخليوعامل
يل تقاد الصلب بأن الشعر ختيِ عند العرب واالعغلبة املد العقالين على الرتاث النقدي والبالغي ويف      

لعقلي التناسب او  ،ى الوضوح والتمايزميزته الكرب مجدت فاعلية اخليال الشعري يف منوذج ثابت  ،ذهين

                                                                                                                                                             

  . 120، ص النقد األديب احلديث ،غنيمي هالل ينظر: حممد) 1(
  . 46، ص قضايا النقد األديب املعاصر ،العشماوي  ينظر: حممد زكي )2(
 .303ض يف الشعر العريب احلديث، ص الغمو  ،ينظر: إبراهيم رماين )3(

  ) .86ـ  85، ص (عند العربالبالغي و الصورة الفنية يف الرتاث النقدي  ينظر: جابر عصفور )4(
  .53نفسه، ص  املرجعينظر:  )5(
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ف يف ؤل كفي أن يُ وإمنا يطلب منه أن يكون واقعيا ذي ال يُ هذا التناسب ال ،امل البعيدةبني عالقات الع
ومن هنا وجب احرتام قوانني  ،يف مدار املمكن دون املستحيلأي ينبغي له البقاء  ،شكل يرتضيه العقل

قوانني تلك الو رفض أي فعل خيايل قد يصيب هذه القواعد حبيث يُ  ،عامل اخلارجيالعقل وقوانني ال
م الشعر مبقاييس ا جعله يقي مموهذا ما أكد عليه حازم القرطاجين  ،غموضشكال أو تناقض أو بإ

  .  )1(منطقية خالصة
زئية واحلسية والوضوح تنحصر يف اجلوهي هي صورة اخليال عند العرب القدامى إذن هذه      

 التعليمية والغاية االجتماعية ،ة السائدةحتت تأثري النظرة الفلسفييتح هلا أكثر من ذلك  ومل ،والعقالنية
الذي  "بن عريبحمي الدين "مرتبة سامية مثلما جندها عند يف غياب الفكر الصويف الذي منح اخليال 

واليت عند الفالسفة إا القوة املبدعة اليت توازي قوى العقل  ؛اخليال هو أعظم قوة خلقها اهللا أن يرى
ذين لا )William Blake( "بليكو" ،)Colridge("دجر لو ك"بار مثل أكد عليها نقاد الرومانسية الك

إمنا هو أمر يرتكز على الذوق والتجربة الروحية أكثر مما يعتمد وتفسري العامل بأن إدراك املطلق يقوالن 
 املعرفة العلمية لقواننياملتميزة عن  صةلاأداة املعرفة اخل "ابن عريب"فاخليال عند  ،املنطق وأعلى العقل 

يتخطى الشعور  ،لذلك فهو أمسى مرتبة وأكثر يقيناو  ،قدرة على بلوغ ما يعجز عنه العقلله ال ،الطبيعة
والواضح . )2(املعلوم إىل معركة كلية متساميةو  لويتجاوز املعقو  ،ي املألوف إىل شعور باطين عميقالواقع

ألن كليهما ذو  ه وبني الصورةأم مل يربطوا بينباحث اخليال من تناول نقاد العرب الكالسيكيني مب
حملاكاة فانشغل النقاد الكالسيكيون بالبحث يف القدر الذي فهموه من ا ،)3(مفهوم مستقل عن اآلخر

  .  وكيف أا مرادفة ااز
كان   ،ويف أعقاب عصر النهضة ه أديب حمدد يف القرن السابع عشروحينما ظهرت الكالسيكية كاجتا     

 Bob(     "سنيبوب را"و )Dryden( "دريدن"مفهوم الكالسيكية عند من الطبيعي أن يتحدد 
Racine( يف اتبعت هذه املدرسة الكالسيكية االجتاه اليوناين القدمي و  ؛من الشعراء والكتاب وغريهم

نقاد نه ظو  تضاءلت قيمة اخليالاألدب والفن، فوجعلتها مدار رته إىل اخليال فنادت باحلقيقة وحدها ظن
وأن إطالق الفنان ملثل هذه امللكة  ،لسلطان بأنه ملكة ال ختضع ووصفوه ،ة نوعا من اجلنونتلك املرحل
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فينتشر يف  ،نه أن يتيح للقوى اخلفية يف أعقاب النفس اإلنسانية أن تعمل عملها من غري ضابطشأمن 
       . )1(نفس اإلنسان كل ما ينايف العقل

الكالسيكيني كان عقبة يف والعرب و  "أرسطو"كما عند ل القدمي  أن مفهوم اخلياوخالصة القول      
ـ باستثناء بعض اآلراء ألن اخليال والوهم  ،نائي احلديثسبيل فهم الصورة ويف سبيل ميالد الشعر الغ

بل كان  ،ويف األحاديث العامةألدب وجيب احلذر منه يف اشيء واحد عند أولئك مجيعا ـ واإلشارات 
الشاعر بقيود نظرية احملاكاة لئال  فقيدوا ،مة مشرتكة بني اإلنسان واحليوانالكالسيكيون يرون اخليال قس

  يضل يف متاهاته .
يرى أن  ذيال )Kant( "كانت" اخليال بفضل الفيلسوف األملاين وقد حتقق أعظم حتول يف مفهوم    

وعى الناس  قلماو  ،قوة أخرى من قوى اإلنسان عن اخليال وأنه ال غىن ألياخليال أجل قوى اإلنسان 
ديثة حىت اليوم فتتبعوه يف أتى الرومانسيون مث أصحاب املذاهب احل "كانت"وبعد قدر اخليال وخطره، 

تلف من مذهب فين ختوفهمه فهما حديثا على أنه التفكري بالصور على حسب طرق فنية يال اخل تقدير
اسع ومطلع القرن التالثامن عشر  وهكذا بدأت النظرة إىل اخليال تتغري منذ أواخر القرنملذهب فين آخر، 

، )2(يايلوحقق اخليال انتصارا هائال يف الثورة الرومانسية اليت كانت ثورة غري عادية لإلحساس اخل ،عشر
 "زورثردو و "ن الرومانسيني وكان من أبرز من حبث يف اخليال وأثره يف الصورة الشعرية م

)Wordsworth′s( "بأثره يف بقدر ما عين بالبحث يف اخليال  فلم يعن "زورثردو و "أما  ؛"دجكولر و
ـ معا ـ العناصر املتباعدة يف القدرة الكيماوية اليت ا متتزج ا  هو  واخليال عنده ،الصورة الشعرية والفنية

ويف هذا كله أصبح اخليال ـ يف جماله ، أصلها واملختلفة كل االختالف كي تصري جمموعا متآلفا منسجما
متآزرة تتآلف على متسقة على شرط أن تكون الصورة اليت ينتجها  ،فوق قوى العقلالفين ـ ذا مكانة ت

فالوهم سليب  ،فقرر مسو الثاين وخطر األول ،لبني الوهم واخليا "زورثردو و "كما فرق   ،تصوير احلقيقة
ا يرى أما اخليال فهو العدسة الذهبية اليت من خالهل ،ضيةرَ عَ يغرت مبظاهر الصور ويسخرها ملشاعر فردية 

  .أصيلة يف شكلها ولوا  احظهيال اليتوضوعات املالشاعر 
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كما أفاد    ،يف تفرقته بني احلكم اجلمايل واحلكم العقلي بفلسفة "كانت"فقد تأثر  "كولردج" أماو      
 ؛أويل وثانوي دج اخليال إىل نوعنييقسم كولر و  ،)1(يف دراسة اخليال "زورثوردو "كذلك من صديقه 

إنين أعترب اخليال إما أوليا وإما ثانويا فاخليال األويل هو يف رأيي القوة احليوية أو األولية  ‹‹: يف ذلك يقول
أما  ،اخللق اخلالدة يف األنا املطلقوهو تكرار يف العقل املتناهي لعملية  ،ليت جتعل اإلدراك اإلنساين ممكناا

وهو يشبه اخليال  ،مع اإلرادة الواعية أنه يوجد غرياخليال الثانوي فهو يف عريف صدى للخيال األويل 
نه يذيب ويالشي إف عنه يف الدرجة ويف نوعية نشاطه؛ ولكنه خيتلويل يف نوع الوظيفة اليت يؤديها، األ

دة وحيطم لكي خيلق من جديد وحينما ال تتسىن له هذه العملية فإنه على األقل يسعى إىل إجياد الوح
ـ باعتبارها موضوعات ـ  يت يعمل اوهري حيوي بينما املوضوعات الإنه ج ،وإىل حتويل الواقعي إىل مثايل

، وهو ثابتألن ميدانه حمدود و أما التوهم فهو على النقيض من ذلك ، يف جوهرها ثابتة ال حياة فيها
يت لإلرادة الامتزج وتشكل بالظاهرة التجريدية  ،حترر من قيود الزمان واملكانليس إال ضربا من الذاكرة 

  ه ـويشبه التوهم الذاكرة يف أن ،)نها بلفظة (االختيارنعرب ع
   .)2(››وفق قانون تداعي املعاين يتعني عليه أن حيصل على مادته كلها جاهزة 

علمي  وهو هو القوة احليوية والعامل األول يف كل إدراك إنساين "كولريدج"يف رأي اخليال األويل إن      
بد فيه من هذا النوع من  فكل إدراك علمي ال ،)(اخليال اإلنتاجي "كانت"دعوه ويقابل ما ي ،يف وظيفته

ق مع وهو يتف ،ويصطحب دائما بالوعي اإلراديلخيال السابق أما اخليال الثانوي فهو صدى ل، يالاخل
ألنه حيلل األشياء أو يؤلف بينها  ،تلف عنه يف درجته وطريقة عملهولكنه خي ،يف نوع عمله اخليال األويل
وهذا النوع من اخليال يدعوه  جماله الفن،  ليخرج من كل ذلك خبلق جديدسامى ا أو يت أو يوحدها

إذ  ،على متثيل األشياءدج ـ القوة العليا يال الثانوي تتجلى يف ـ رأي كولر ويف اخل ،)3(كانت اخليال اجلمايل
مبثابة جتسيم لألفكار  فيحوهلا إىل تعابري ،در عن اخليال األويل من مدركاتنه يتخذ مادة عمله مما يصإ

  هي يف أصلها مدركات عقلية حمضةاليت التجريدية واخلواطر النفسية 
من أن اخليال يستطيع أن يعثر على كل صور  األملاين )Clng( ""شلنج ما يراه "جد كولر "ويرى      

  و ـما هة تفوق ـيف وحدة متكاملم هذه الصور ظولكنه ين ، فهو حياكيها يف عملهيف الطبيعة فكاراأل
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   .)1(متفرق يف الطبيعة
فهو مصحوب  ،الواعية إذن قوة سحرية وتركيبية تعمل مع اإلرادة "كولريدج"اخليال الشعري عند      

ميع هذه عن طريق جت  الفنان وبني املعطيات اخلارجيةويف داخله يتم التوحد دائما بني ،دائما بالوعي
كرة حترر من أن التوهم شكال للذا  الوهم واخليال فرأىبني  "دجكولر "فرق  كما،  املستوعبات واملشاعر
جامدة كضرب من النشاط الذي يعتمد على و جيمع من مث بني جزئيات باردة و ، فهقيود الزمان واملكان

يوجد مع  امركبو  اموحد اخالق ، فإذا كان اخليال الشعري خياال)2(ا من حالة الفنان العاطفيةدً جمر العقل 
بتة يف جلب الصور املتباينة الثا حمصورال عمله ظ، إذ يا ينتج إنتاجا حيال يوجد والفالتوهم  ،اإلرادة

بدون عالقة ل هذه الصور بعد جتميعها كما لو كانت وهي مفرقة ظ، وتما فيما بينهما هٍ بَ احملددة لشَ 
، هذيانا والوهم أنه لو أزيلت حواجز احلس لكان اخليال جنوناإن الفرق بني الطاقتني  ‹‹ ؛حية طبيعية

، أما يف حالة خاضعة لقانون التداعيحمتوياته يف صورة مضطربة مفككة ففي حالة اهلذيان يفرغ العقل 
  . )3(››اجلنون فإن العقل يعمل يف حدود فكرة واحدة مسيطرة يرى األشياء كلها من خالهلا 

هي قدرة  يف اخليالريته اليت ارتبطت بنظو يف عباراته  "دجكولر "اليت طرحها  القضايا وأخطرومن أهم    
 العضوي، فاخليال الشعري هو الذي حيقق الشكل ق الوحدة العضوية يف العمل الفيناخليال على حتقي

، وهذا الشكل العضوي هو إحتاد أي من فكرة يف نفس الشاعروهو ينبع من باطن العمل الفين ذاته 
أو العاطفة يف كل جزء من أجزاء  ةالفكر حبيث تتغلغل نفس العناصر املكونة للعمل الفين احتادا عضويا 

وحدة العمل ال تتحقق بدون ف عالقة ترابط َسَبِيب والعالقة بني اخليال ووحدة العمل الفين ، )4(العمل الفين
أو ، وهذه الوحدة هي وحدة الشعور أو العاطفة ذه الوحدةهل، كما أنه ال وجود خليال بدون حتقيق اخليال

على  إحساس واحد أن يهيمنأو لقوة اليت بواسطتها تستطيع صورة معينة فاخليال هو ا ‹‹اإلحساس؛ 
  .)5(››حقق الوحدة فيما بينهما بطريقة أشبه بالصهر ، فتتعدة صور وأحاسيس يف القصيدة

مرادفة لإلحساس والعاطفة للصورة الشعرية  "دجكولر " اعتباراحلية وقد ارتبط ذه الوحدة العضوية      
فالصورة يف الشعر ليست إال تعبريا عن حالة نفسية  ‹‹ ،دة العضوية يف العمل الفينأساس الوحوجعلها 
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إمنا حتمل اة وإن أي صورة داخل العمل الفين معينة يعانيها الشاعر إزاء موقف معني من مواقفه مع احلي
وهذا يعين أن  ،)1(››ورة اجلزئية األخرى ااورة هلاالصما حتمله وتؤديه من اإلحساس وتؤدي من الوظيفة 

أو الصور اجلزئية يف القصيدة ذات الوحدة العضوية ال بد وأن تكون صورا إحيائية وال تكون صورا جتريدية 
أن عاطفة واحدة تربط بينها وبني فإن أخص خصائص الصورة املوحية أو اإلحيائية  ‹‹برهانية عقلية 

أو عند جمرد التقرير  لقريب أو الظاهري، وأا ال تقف يف مفهومها عند املعىن امن الصورزميالا 
 ‹‹ ؛أن يصل إىل فهم جديد للفن من خالل حبثه يف اخليال "دجكولر "وهكذا استطاع  .)2(››والوصف 

، ومعىن هذا أنه حيث يوجد اخليال حي  ضوي عُ  ل من خلق كُ فعن طريق اخليال يتمكن الشاعر أو الفنان 
 اخلاص فين شكله تتحقق الوحدة العضوية ويصبح لكل عمل 

 

     .)3(››فيلوا بلون عام مشرتكوينساب يف أطرافه مجيعا ، والذي ينبع من باطنه الذي مييزه
صماته على ولقد ترك ب، ركة الرومانسية من مفهوم اخليالكان هذا االكتشاف أهم ما حققته احل      

على املدارس دج" ر لو ك" أن تأثرييرى  "مصطفى بدوي"الدكتور  حىت إنالفكر اجلمايل بعد ذلك، 
بية النقاد على اختالف مشارم بل ميتد إىل غال  يقتصر على مدرسة نقدية بالذات،من بعده ال األدبية

الفن والشعر على وآمنوا بقدرة اخليال وبالتايل بقدرة قاد الفلسفيون طوروا موقفهم منه، نزعام ... فالنو 
املوقف الشعري والتفسري اخليايل يف عامل غلبت وعن  قةاكتشاف احلقيقة، ودافعوا عن اكتشاف احلقي

ن فقد وجدوا يف حتليله للعقل اإلنساين أثناء عملييت أما النقاد السيكولوجيو  ،عليه املادية والروح العلمية
وطوروا أفكاره عن التوازن ة تستهدف طبيعة التجربة الشعرية، اخللق والقراءة نقطة بداية لبحوث عديد

  .   )4(والالشعور أثناء عملية اإلبداع الفينبني الشعور 
األدباء الذين ضاقوا ذرعا الفالسفة و ة اجلديدة للخيال يف جمموعة من وقد أثرت هذه النظر      

الذي  التجربة الشعرية عن الواقع فعن طريق هذا اخليال انفصلت  باألساليب التقليدية يف التعبري الفين؛
، وكشف عن الظلمة احمليطة بالعقل صرموكب العقالنية املنت "انتك"بعد أن أوقف كانت قائمة فيه 

عن طريق القلب أو اإلميان أو العقل العملي  ففتح األمل اخللفي مث أشفق عليه  من كل جانبالبشري 
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 "شلنج"ال على يد فالسفة مثل بتجربة اخللق والفن واجلماالهتمام بعد ذلك  زادمث ، كما يسميه
 Friedrich( "نيتشه"حىت وصل إىل الرعشة املقدسة عند  )Schopenhauer("شوبنهور"و

Nietzsch(  هي السبيل الوحيد العلم يف صميمه ظاهرة مجالية وأن ملكة اخللق واإلبداع  أن يرىالذي
  .)1(مجالية  األبد هو أن يكون ظاهرةإىلوأن الشيء الوحيد الذي يربر العامل والوجود  ،إىل املطلق

وامتدت ، "شوبنهور"و دج إىل كولر  ة يف سلسلة طويلة بدأت بـ "كانت"حلق لواقعيف ا "نيتشه"و     
 "بول فالريي"و )Mallarmè( "مالرميه"و )Rambo( "رامبو"و )Baudelaire( "بودلري"بعدهم إىل 

)Paul Valèry( "ريسوسان جون ب" )Saint-JohnPerse( ، إدجار ألن بو"ويعد")Idgare 
Allan Pau( )1809فهو يستغرق يف اخليال املثالية  "كانت"املتأثرين بفلسفة  من أخلص )م1852ـ  م

ـ اليت تعد نظريته يف اخليال الشعري  "بو"قد أوضح لو ، )2(لدرجة خيتلط فيها عامل األحالم بعامل احلقيقة
يني الرمز استطاع أن يؤثر أبلغ تأثري يف و ، ـ 1848سنة  امل الرمزية األوىل يف حماضرته (املبدأ الشعري)املع

ذلك على  معتمدا يفبني وظائف احلواس واعتماده على اخللط والنقل  ،من بعده باستغراقه يف اخليال
  . ملكة اخليال أو املخيلة

أعلن أول  من أبرز املتأثرين بفلسفة "بو" يف الصورة واخليال، فقد "بودلري"الشاعر الفرنسي ويعد      
حتقيق هذه الوحدة هي قوة  ، وأن وسيلةاد يف الوحدة الكاملةهو االعتقو شرط ضروري ملمارسة فن سليم 

فهي عنده امللكة  ؛حتليله للمخيلةعن طريق  يف نشأة الفن احلديثأيضا  "بودلري" ساهم كما  ،)3(اخليال
وتنظمها إا جتمع أجزاءه  ؛املخيلة تفك العامل كله ‹‹نية فـ ارات الفاليت ترتبع على عرش القر اخلالقة 
هذه امللكة هي اليت متكن الشاعر  ،)4(››نني تنبع من أعماق النفس عاملا جديدا مبقتضى قواها وختلق من

اخليال أو ( أخرى ينيايف أحكما يسميها   )احللم( "بودلري"ويسميها من حتويل الواقع وختليصه من واقعيته 
 على خطة دقيقة واضحة ، تسريإا ملكة مبدعة ال مدركة ‹‹ ، ويصفها بأا ملكة خالقة مبدعة)املخيلة

عن  ، فالقصيدة لديه تعبري بالصورما يعنيه ذا احللم "بودلري"شعار وتوضح أ، )5(››فال ختضع للصدفة 

                                                 

                 فردريتش تأليف هوجو، إىل العصر احلاضر لريثورة الشعر احلديث من بود(ترمجة بتصرف) ، عبد الغفار مكاويينظر:  )1(
)Hugo Friedrich( 312/ 1، 1972، 1طهرة ـ مصر ـ املصرية العامة للكتاب، القا اهليئة. 

 .312، ص النقد األديب احلديثينظر: حممد غنيمي هالل،  )2(

 .315، ص املرجع نفسهينظر:  )3(

 .)97ـ  96 إىل العصر احلاضر، ص (عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر احلديث من بودلري )4(

 .)93ـ  92، ص (نفسه املرجع )5(
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املثالية اخلالدة لتشع مرة وروحي معا يف رموز مشتقة من العامل مث يلقي ذه الصور املركبة بناء ذهين 
لتصبح رموزا حلاالت نفسية  ،اخلارجية املألوفةم دالالا ، فالظواهر الواقعية والطبيعية لديه تعدأخرى
  : )tout entiere( )حقيقة هاكل (يف قصيدة  "بودلري"بقول  أو لعامل غامض غري حمدد؛باطنة 

   يّْ مزِ الر  لُ و حَ ا الت هَ يـ أَ 
 وَ فَـ ي اسِ وَ حَ  يعَ مِ جَ  رَ هَ ي صَ الذ ا هَ نَـ يْـ بَـ  دَ ح  

   يّْ يقِ وسِ مُ  نٌ ا لحَ هَ سَ فْ نَـ  ن إِ 
    )1( يّْ كِ ذَ  قٍ بَ عَ  ثلَ مِ  رٍ احِ سَ  اعُ يقَ إِ ا هَ تُـ وْ صَ وَ 

من فثاروا على تلك العادات والتقاليد  ،ذين مقتوا عادام وتقاليدهمواحدا من ال "بودلري"ويعد      
 ‹‹     :ث لهييف حدوقد حدث أن قال ذات مرة  ،مقتهم للروتني ومطالبتهم املستمرة بالتجديد خالل

ء وأشجار زرقاء يف الوجود العيين، أو فليس مثة مراع محرا ،)2(››أرى مراعي محراء و أشجارا زرقاء أمتىن أن 
، فهذه الصور هي من تلك األلوان يف العامل البودلريي، عامل التخيل والرؤيا، ولكن مثة يف العامل الطبيعي

وأشعاره أبلغ التأثري يف  "لريبود"وقد أثرت مبادئ ، )3(دالوجو  تخيال الذات البودلريية وليست من ذا
بأشعاره  "رامبو"واستطاع ، )4(فنظم شعرا يف مثل هذه املراعي واملروج العجيبة ،من بعده "رامبو"أشعار 

هو ذلك الذي يعمل على تفجري  "رامبو"، فالشعر لدى "بودلري"كار النظرية اليت خطط هلا أن حيقق األف
مفهوم  "رامبو"، وقد أخذ )5(تنطلق إىل اهول وتتحطم عليهالعامل باملخيلة الطاغية املستبدة اليت 
فالواقع عنده قد أصبح حيتمل من التعديل واالتساع  ‹‹ "بودلري"التفكك كعمل للخيال كما رأينا عند 
   .)6(›› أو مرحلة انتقال إليهما جيعله جمرد معرب إىل الواقع  والتشويه والتمزيق والتوتر بني األضداد

صورة أولية عقلية أو ذاتية يسقطها الشاعر  ‹‹) فريى أن اخليال 1898ـ  1842( "االرميهم"أما      
... وال يتم هذا إال بنظرة أو رموز تدل على ذاته وكيانه هو عالقاتاليت يراها ليحوهلا إىل على الظاهرة 

ها وجوهرها عن حركتمطلقة تستطيع أن تنفذ يف الظاهرة دون أن تتحول عن ذاا لرتى فيها رموزا 
                                                 

  .96قاهرة ـ مصرـ (د.ط)، (د.ت)، ص حممد أمني حسونة، مطابع جريدة الصباح، ال :بودلري، أزهار الشر، ترمجة )1(

 . 33، ص الغفار مكاوي، ثورة الشعر احلديثعبد  )2(

 عاصرين)، قسم اآلداب والعلوم اإلنسانيةرتفني والشعراء النقاد املينظر: بشري تاوريريت، رحيق الشعرية احلداثية (يف كتابات الشعراء احمل) 3(
 . )77ـ  76ر بسكرة ـ اجلزائر ـ ص (واالجتماعية، جامعة حممد خيض

   .98مكاوي، ثورة الشعر احلديث، ص  ينظر: عبد الغفار )4(
  . 108، ص هنفس املرجع ) ينظر:5(
  . 135 ،نفسه املرجع )6(
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، فمن املستحيل نقله بالتقرير والوصف وإمنا ا كان خاصا فإنه مير حملا وغامضاإن كل م ‹‹، )1(››الباطن 
وأصبحت القصيدة عند ، )2(››اليت تستطيع أن توحي للقارئ يتم نقله بتتابع الكلمات والصور 

إا ال حتب أن تفهم من خالل  ،والذبذبات واإلشعاعاتالل ظتوحي بالعديد من املعاين وال "ماالرميه"
   أن ترف وترتدد.غليظة بل وتريد  فكرة ثابتة

من  تطورا هائال فأصبح الشاعر من خالله لغة التعبري عن عاملوهكذا تطور اخليال عند الرمزيني      
 يرتب األشياء يف العامل ، ولكنه عامل يرتفع فوق الواقع فيقلب النظام املألوف الذيخلق اخليال وحده

  بعضها البعض  معتتشابك أقدر األساليب على جعل الصور  ‹‹أنه  واأن يثبت وااستطاعكما ،  اخلارجي
  . )3(››إضفاء األمهية على الكلمات املستخدمة بعكس املقصود منها مع  ،بطريقة غري واقعية

سع اإلطار وتتم جاءت احلداثة لتو  ،ة حول نظرية اخليالواعتمادا على اجنازات الرومانسية والرمزي     
من عامل  تنقلها بداع والرؤيا اليت حتيل التجربة إىل قصيدةفعة اخليال إىل الذروة بوصفه أداة اإل، رااملسار

، وهو الذي يعانق الواقع يف ماديته القابل للفهم عرب لغة مجاليةاالنفعال واهول إىل عامل الوجود 
لم يعد اخليال وسيلة وجيسدها يف شكل فين، ف ات والعاملبني الذ ، ويقيم احليلولةليصلها بالروحالصماء 
عن الشعر أثقال  يلقيالفعل اإلبداعي الذي  أضحى ، بلى اإلقناع أو تقريب الصورة ذهنياتعني عل

جوانب التجربة وميكنه من كشف  ،، وحيرره من قيود العقل ورواسب التجريد الفلسفيالتقرير والوضوح
اليت تتولد واستخراج الداللة البنيوية الصورة املبتكرة ، والقدرة على صياغة طنيةالشاملة، وخبايا الذات البا

الغائب يستحضر اخليال احلديث مع املتعارض واملتناقض واملتناهي، وأصبح جيمن تعارض صويف 
ال ، حافل بالتعدد والتلبس، ليخرجه على نسق إحيائي يف التجربة واللغة، ويفجر املكبوت والغريب

، وتلتقي فيه املادة تتداخل فيه احلدود ذي اخليال البل إىل حتسسه ومتثله بعني ، فهمه وحتديدهيهدف إىل
 )4(املفارق للوعي اجلمايل السائد اجلديدوالذهول للبحث والوعي اجلمايل  ، ويكون مسرحا للقراءةبالروح

.     

                                                 

 .228ص ، هنفس املرجع )1(

 .68ص إحسان عباس، فن الشعر،  )2(

 .221مكاوي، ثورة الشعر احلديث، ص عبد الغفار  )3(

 .)308ـ  307احلديث، ص (العريب ينظر: إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر  )4(
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، وقد انتقلت هذه نسبة للشعر الغريبرة الشعرية بالتطور اخليال وأثره يف الصو ل كان هذا عرضا تارخييا     
ومتثل اإلسهام الرومانسي يف ، )1(ريب احلديث مع الثورة الرومانسيةاملفاهيم الغربية للخيال إىل الشعر الع
، كما "حممود حسن إمساعيل"و "علي حممود طه"و "إبراهيم ناجي"الشعر العريب لدى شعراء كثريين مثل 

  .)2(وغريهمو"حممود درويش" "حجازي"و "السياب"لدى متثل عند شعراء املدرسة احلديثة 
كعامل خاص يتم فيه و  ،احلديث التقرب من طبيعة الشعر كذات مفارقة للواقعالعريب ابتغى اخليال      

وراح يبحث عن أرض ، دسي داخل أقانيم التقليد والسلطةالتحرر من وطأة املادة وثباا ومجودها اهلن
(املدينة  املدينة اهلاربةهذه ؛ الفاضلة) مدينتهمحللمية اليت يؤسس فيها الشعراء (ا ومملكة احلداثةالغرابة 
، هذا الذي جيد شرعيته يف احللم والذات، يف املعقد والغامض، اجلديد واألسطوريأو البديل  )اليباب

الرومانسي منذ العهد أو قل مدينة مناقضة للمدينة الكالسيكية  زته حداثة غربية متطرفةالبديل الذي أفر 
هذا اخليال الذي و . )3(للشعراء العربإىل اليوم، وهي اليت غذت بشكل سحري كثيف اخليال احلديث 

من بلوغ آفاق الشعرية  اآلليةالذي مكن ، هو مضطربة منذ اخلمسينيات إىل اليومتبلور يف ظروف معرفية 
ح على عوامل الشعري يتفت، وجعل النص واء على مستوى الرؤيا أو التشكيل، سواسعة ومتقدمة فنية

   تتح للشعر العريب من قبل .مجالية وداللية خصبة مل
وللذات املنكسرة إىل حد فاجع وصورة  هزوماحلديث يف معاناته للتاريخ املالعريب ل يصل اخلياو      

وعلى عجز ، من جهة الذي يكون شاهدا على ضبابية الواقع املنهار الغموض ذروةرمادية تدفع به إىل 
، وعلى خلل صميمي يف بنية من جهة ثانية عريب يف اخلروج من رماد الواقع (كطائر الفينق)يال الاخل

ويربره بالقياس  وإذا كان للغموض الشديد ما يفسره العلم واألسطورة من جهة ثالثة، اخليال املتفرد بني
اقع مفرغ من دالالت الو جمهول غري هذا التيه يف فضاء ، فإنه ال مربر هلذا اخليال املبهم إىل وضوح اخليال

وتعوض عن غياا وانكسارها  ة تعاين انفصاما داخليا وخارجيادة متضخم، والتلذذ بذات جمر والتاريخ
، كما لرؤى الضبابية والدالالت املغلقةإىل السطوح املعمقة وابشطحات صوفية وميتافيزيقية تؤدي باخليال 

إىل التطاول واالنفصال عن قد دفعت هذا اخليال  لق الغريبرف يف السعي وراء املطأن آفة اجلموح والتط
مزيفة أو خرافية ذهنية.  ة، وتأليف شكالنيعلى العبث بالوجود، واالفتتان بذاته وبقدرته املطلقة الواقع

                                                 

  . 128لغة الشعر العريب احلديث، ص  ينظر: السعيد الورقي، )1(
 .307احلديث، ص  ض يف الشعر العريبينظر: إبراهيم رماين، الغمو  )2(

 ) .310ـ  309ص ( ،السابقاملرجع ينظر:  )3(
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، تزخر بالتعدد أن جيعل الغموض خاصية شعرية جيدةيف ظل احلداثة العريب وإذا قدر للخيال الشعري 
يال فإن سقوط هذا اخل، متنحه أبعادا مجالية وتارخيية عميقة تفتح على قراءات كثريةئي املواإلحياالداليل 

، مما يستدعي يف أصلهاال جيعله غريبا فقط عن اتمع بل منافيا للشعرية  يف هاوية اإلام مرات كثرية
 هائلدر ديث اليت تعود يف قاحلالعريب فت نظرية اخليال الشعري اجلذور الفلسفية واجلمالية اليت أل مراجعة 

، وحماولة تأسيسها على مبدأ التفاعل اخلصب األصيل بني حداثة الغرب وموروثنا الفكري منها إىل الغرب
دون االنسالخ عن الواقع تبلغ األعماق والكليات  ةأداة إبداعيصبح معه اخليال بشكل ياجلمايل القومي 

   .  )1(، والغموض املتفتح بعيدا عن اإلامصويفالتجريد التكرة دون االنغالق يف ، واجلدة املبوالتاريخ
الصورة الشعرية ومكان الواقع فيها، كانت هذه الصورة إبداع  ذا املنظور لدور اخليال يف إنتاج/     

اال الرحب الذي جتلت فيه حداثة القصيدة العربية، فلم تعد الصورة الشعرية جمرد عالقة بني األشياء 
نطفئ وسط كثافة يسرعان ما إهاا منطق عقلي جاف، وال حمض انتباه للخيال الشعري  يقبع حتت

بحت أداة توحيد بني أشياء أص ة جديدة ألشياء العامل وموضوعاته؛الظالم التقريري، بل صارت رؤي
وفعل  اذوالشعر الذي يعتمد الصور هو فعال فعل نفامتالكا كليا وإعادة تركيب ا منتلك األشياء الوجود 

   . )2(إضاءة جلوهر الوجود
 خصائصميكننا أن نستخلص أبرز طبيعة التجربة الشعرية واخليال الشعري هذا العرض لومن خالل      

يكاد  املفهوم البالغي القدمي الذي فصل أو واليت ميكننا القول إا تعدت الصورة الشعرية احلديثةومميزات 
، ورمبا كان هذا الفصل تواها الوجداين وقيمتها الشعوريةمن حم، ويفرغها يفصل الصورة عن ذات الشاعر

أكد  وقد .هلاهو الفارق اجلوهري بني مفهوم النقاد احملدثني للصورة الشعرية ومفهوم النقاد األقدمني 
فلم تعد الصورة جمرد شرح  ،يف الشعر احلديث اً جذريًا قد أصاب الصورة الفنيةأن مثة انقالب بعض النقاد

شعر كما يف ال  من دون أن خيتل املعىن ناء عنهاميكن االستغ زخرفةأو توضيح هلا أو جمرد  للفكرة
بطريقة  لشعرييف صميم النص ا ة داخلةثيبل أصبحت الصورة احلد ،الكالسيكي والتقليدي املعاصر

فكر فالصورة ليست جمرد أداة لتجسيد  انفصال بينهما وال الفكرة، أصبحت الصورة هيو  ،بنائية حيوية
تغريت العالقة بني عناصر الصورة، بشكل أصبحت فيه  كما  ،)3(أو شعور ألا الفكر والشعور ذاما

                                                 

 . )310ـ  309، ص (نفسهاملرجع  ينظر: )1(

. نقال عن 27، ص 1988، 2ن ـ طساسني عساف، الصورة الشعرية ومناذجها يف إبداع أيب نواس، املؤسسة اجلامعية، بريوت ـ لبنا ينظر: )2(
 .154 مود درويش، صد فكري اجلزار، اخلطاب الشعري عند حمحمم

 .33ينظر: حممد حمسن عبد اهللا، الصورة والبناء الشعري، دار املعارف، القاهرة ـ مصرـ (د.ط)، (د.ت)، ص  )3(
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من الثنوية البالغية إىل ( االنتقالعلى جتاوزها وتقابلها، أي مت  هذه العالقة تقوم على صهر العناصر، ال
 تقتصر على كشف العالقات بني وهذا يعين أن مهمته ال والشاعر يفكر بالصور ‹‹، )الشعرية الصاهرة

   .)1(›› الصورة ن كانت العالقة جزءاً أساسياً من، وإذا أو يذكر هذااألشياء أو أن يشبه هذا 
ـ       فعامل األفكار «؛ )واقعيةّال وال التفككالصورة الشعرية املعاصرة أيضا ( خصائصأبرز ومن     

لكن هذه املعانقة  ،الربوز من خالهلامبعانقته لألشياء و ا وهو بطبيعته غري واقعي ـ حياول أن يصبح واقعي
اال كليا من الالواقع إىل الواقع بل ؛ أي انتقأو جمرد حتول الفكرة إىل الشيء الشيء يفللفكرة  ليست فناءً 

من خالل ما تعانق من أشياء إن تراءت لنا واقعية بال واقعيتها و  كهنال الفكرة يف ذاا ظت ؛العكس
؛ ألن الصورة الفنية تركيبة إن كانت منتزعة من الواقعو ، نا كانت الصورة دائما غري واقعيةن هوم، واقعة

عبد اهللا "، وهلذا جند )2(» أكثر من انتمائها إىل عامل الواقعوجدانية تنتمي يف جوهرها إىل عامل الوجدان 
ة مثلما هو الشأن يف كتابات يؤكد على أمهية الصورة الشعرية ال بوصفها تركيبة عقلية أو عاطفي "محادي
بل ينبين مفهوم الصورة لديه على اجلدلية العقالنية والالعقالنية رابطا ذلك بتطور عنصر القدامى، النقاد 

الذاتية واليت تعين الرؤية الفردية اخلاصة باملبدع وهي مصدر التنظري الشعري، فالصورة الشعرية تقابل الرمز 
رؤية من خالهلا يعيد أيضا وهي  ،اإلنسان مع األشياء من منظور حداثي وهي طريقة لتعامل ،الالعقالين

، والشاعر يف ضوء العالقة اجلدلية بني العقالنية والالعقالنية لشاعر بناء تصورات جديدة لألشياءا
عتبارات وفعاليات يستشم خولت له التحرك ال ‹‹ألن ذاتيته  يتحول إىل راء يقلب املفهومات ويشوشها

، فمن هذا املنطق أصبحت له القدرة على تبدو رهن إشارته ورمحتهسيطرته على األشياء اليت  منها مدى
  . )3(››رؤية األشياء بعني الذاتية املستقلة، أو بعني التفرد الواعي ...

على استعمال الالعقالنية اليت تعتمد على اإلحياء أمر مكنه من  "عبد اهللا محادي"إن تأكيد  «     
ز املفهوم السطحي للصورة الشعرية، الدأب جتاو الصورة الشعرية ورصد تطورها وهو ذا  إدراك حقيقة

التشبيه إىل عالقة خمضعا طريف  عالقة املشاة بني طريف الصورة ذلك املفهوم الذي طاملا كرس حضور
ال ميكن حبيث  ؛صورة ذاتية ال صورة واقعية الصورة الشعريةميكننا القول إن  ن هنام .)4(» منطقية بالغية

ألا  ،إا خلق وليس حماكاة فنية متثل عاملًا مستقًال بذاته؛ إعادا إىل مصدرها يف الواقع فهي صورة
                                                 

 .33، ص هنفس املرجع )1(

 . 127ظواهره الفنية واملعنوية)، ص عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر (قضاياه و  )2(

 .14، ص 1985، 1ـ اجلزائر ـ طية، دار البعث عن لوازم احلداثة للقصيدة العمود زب العشق يا ليلى مع مقدمةعبد اهللا محادي، ديوان حت )3(

 .196اثية، ص بشري تاوريريت، رحيق الشعرية احلد )4(
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مث تعيد فالذات املبدعة تتفاعل بأشياء العامل  كما هي يف احلقيقة،  راها الشاعر الصورة الواقع كما ي
قوم على حمور واحد هو الواقع مبعطياته احلسية، وإمنا ال ت احلديثة الصورة الشعرية، و تشكيل صورة الواقع

تصوير لعالقة ، و نتاج لتفاعل الذات باملوضوع  حمور الذات بأحاسيسها وأفكارها فهيترتكز أساسًا إىل
شكل املكون من معطيات حسية ووقائع وأحداث ال ي والواقع ،الشاعر باألشياء وليس نقالً لألشياء ذاا

اصة وتشكيلها وإمنا الشاعر ينتقي منها عناصره اليت يعيد خلقها من خالل رؤيته اخل صورة شعرية بذاا
وال صورة لوعينا  ،فالصورة الفنية أغىن من الواقع ألا ليست انعكاسًا مرآويًا لـهحبسب متطلبات الفن، 

لشاعر أو الفنان لنا يف كثري من األحيان أن ا يبدووقد  ؛)1(له، بل صورة النفعالنا به بعد رؤيته ووعيه
فإذا احلقيقة الواقعة تبدو ، )(التشويه ةظقد نطلق على هذا العبث لفو  ،باألشياء الواقعةو  بالطبيعةيعبث 

ألنه ليس من الضروري  ،فقة أنه ال تشويه هناك و ال تزيي أن احلقيريغ قد تبدو مزيفة،و قصة أمامنا، نا
بل الغالب أن  الذايت تكرارا للموضوعي،ن يكون أو أ امل الوقائع،أن يكون عامل الوجدان مطابقا لع

واقعيا من خالل الصورة حياول الفنان أن يصنع من الذايت حينما و  واقعيته اخلاصة، وعندئذ،يكون للذايت 
 . يد مغايرا للواقع القبلي املرصوداجلدهذا الواقع  يبدو احملسوسة،

حني يعانق مبقدار ما ميكن أن نزعم للوجدان إن هذا الواقع اجلديد ليس واقعا على اإلطالق إال      
 املوضوعية هلا مشوهة،ظهر الصورة ليس معىن هذا أن الفكرة شيء مهوش حني تو  الطبيعة من واقعية،

فهو إذا قبل صورها الناجزة كان   ساسي يف موقف الشاعر من الطبيعة،إمنا املسألة ال تعدو املبدأ األو 
ن كانت األفكار تقبل هذا التنسيق، وفقا هلذه الفكري إوجوده حلقيقتها فينسق عندئذ كمن يستسلم 

القبلي على بل سيضفي النسق الطبيعي  يصنع صورا باملعىن الفين للصور، الشاعر عندئذ لنو  الصور،
على لكنها ليست صورا و  ) صحيحة مربرة من كل تشويه،شكاالأ(فتخرج عندئذ  الفكرة عنده،

جعل للفكرة و  اجزة وهو الغالب يف الشعر اجلديد،النر صور الطبيعة أما إذا مل يقبل الشاع ،اإلطالق
بد عندئذ الو  لتصوير الفكرة ال لتصوير الطبيعة،وسائل ، كانت األشياء الواقعة بالنسبة إليه األمهية األوىل
ء نستطيع أن نقول إن الصورة كالفكرة شي هاعندو  الفكرة ذاا ال إىل الطبيعة، إىل نسقهاأن تنتمي يف 

  . ∗واقعيغري 

                                                 

  .   210، ص 1979، 1عبد املنعم تليمة، مقدمة يف نظرية األدب، دار العودة، بريوت ـ لبنان ـ طينظر:  )1(
املعاصر (قضاياه وظواهره الفنية العريب واقع أو الواقعية تستعمل هنا مبعناها العادي ال مبعناها املذهيب. ينظر: عز الدين إمساعيل، الشعر كلمة ال ∗

 .)128ـ  127، ص (واملعنوية)
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ومثلما تأخذ الصورة الشعرية بعض عناصرها من الواقع وتعيد تشكيله على ضوء رؤيا الشاعر كذلك      
إىل  "البيايت"ويذهب  األوىل اليت متثل الالوعي اجلمعي،تأخذ بعض عناصرها من الالشعور، من النماذج 

فحيايت اليت كانت واليت تكون واليت  ‹‹ ل:يقو إذ عقله الباطن  يف مكنونات الالوعي أنه يأخذ مادته من
إنه  ،)1(›› السحيقة          ستكون تعيش على هذا الكنز الذهيب الذي ثوى ومازال يثوي يف كهوفها

أحس أحياناً أن  ‹‹يقول: يأخذ مادته من عامل جمهول أيضاً؛      يعتمد على هذا املوروث اجلمعي، كما
 ،)2(›› قليب يف اهلواء واألصوات، وأراها بعنيمن عوامل جمهولة، أحسها  أشياء ال أراها تتحرك حويل وتأيت

  فالصور ال تنبع من احلاضر فحسب، بل من املاضي ومن عوامل غيبية أيضاً. 
ا ينطلق من الالشعور، عامل الرغبات والقلق  "أدونيس"ويذهب       إىل أن اإلبداع الفين اخلالق إمن

ركة اليت تقابل فالشعور عنده ميثل احلياة اليومية أما الالشعور فهو احل ،ال من عامل الشعورواألحالم 
إبداع  ‹‹ومهمة الشاعر هنا هو  لغة مغايرة للغة الثقافة السائدة،وتتطلب هذه احلركة الثقافة السائدة، 

يد من الشعر ذا ير  "أدونيس"و ،)3(›› عامل يتطابق مع التطلعات الكامنة يف الالشعور ويكون امتداداً هلا
على أن الصورة الشعرية  .)4(أن يكون صورة لالشعور أو صورة للصراع القائم بني الشعور والالشعور

لتطلعات اإلنسان إىل عامل  ليست عاملًا مطابقًا لعامل الالشعور وإمنا هي صورة مبتكرة وإن كانت امتداداً 
  م.والقلق واألحال فهي تتجاوز الالشعور وإال كانت مرآة عاكسة لالضطراب أفضل،
قاعدة  ةاحلداث حطمت؛ حيث )الغموض(ظاهرة  أبرز مميزات الصورة الشعرية احلديثة أيضاومن      

لتؤسس صورة حديثة تعكس صورا الفلسفية  رومانسيةحدود الصورة ال تجتاوز و الصورة الكالسيكية 
 ممارستهم وتنظريهم للصورة من ، وقد استفاد احملدثون يفواجلمالية، وصورة الوجود احلضاري يف كليته

ليبلغوا ا ) اخل.، اجلمالية ..األلسنية، النفسية، األسطورية(املعارف احلديثة يف كثرا وتشعبها اجنازات 
، تسمح هلم باستقطاب الواقع احلداثي يف طبقاته اخلفية والشموليةدرجة متقدمة من العمق والتعقيد 

، أو قياسا منطقيا متناسب العناصر متآلف حماكاة للواقع الطبيعيلم تعد الصورة ف ،ودالالته الغامضة
يسري على الفهم وجينح حنو البساطة  تشابيهه واستعاراته من منبع قريبيستمد األجزاء وواضح املعامل 

انصهار و  ،واألشياءيقوم على تراسل الدالالت معقدا أو مسرحا للتناقضات وإمنا غدت تركيبا  ؛ديوالتحد
                                                 

 .82، ص 1988نبيل فرج، مملكة الشعراء، اهليئة املصرية العامة للكتاب ـ مصر ـ (د.ط)،  )1(

 .  86، ص سابقالاملرجع  )2(

 .121، ص 1985، 1أدونيس، سياسة الشعر، دار اآلداب، بريوت ـ لبنان ـ ط )3(

 .121، ص هنفس ينظر: املرجع )4(
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على زخم معنوي  وتتفتحاليت تتمدد يف كل جانب البنيوية العضوية يف بوتقة التجربة الكلية العالقات 
 مبتكرة يصعب )(عالئقيةبدالالت سياقية هي غابة كثيفة من الرموز املشحونة  ؛وشعوري غري متوقع

اقع الو  ، وعنجتريديةكرؤيا ذات  الهذا املنطق الذي يصدر عن  ،فكها والتواصل معها خارج منطقها
الدالالت املكبوتة يف  اليت تفجر )(كيمياء اللغةوفق ويقرن ما ال يقرتن  اخليايل الذي جيمع ما ال جيتمع

  :"أزراج عمر"يقول  قلب اللغة؛
  ي فِ لْ خَ  مُ يْ الغَ  جلسُ ى يَ تَ مَ 
   رْ جَ الش  نِ زْ حُ  ابَ بَ سْ ي أَ هِ نْ ألُ 
  ي تِ يْ بَـ  رُ حْ البَ  كِ رُ صْ خَ  ـ ةٍ احَ ف تُـ  مِ سْ ي رَ فِ  أُ دَ بْ وأَ 
  ا ايَ المرَ  ل وكُ 
  ةِ يلَ لِ الذ  وهِ جُ الوُ  ونُ جُ سُ 
  ونِ نُ الظُ  رَ حْ بَ  رُ اجِ هَ يُـ 
  ي رِ حْ بَ  ينَ قِ بْ تَ فَـ 
   ودِ يُ القُ  ل كُ   رُ س كْ أُ وَ 

    )1( يدِ يْ قَـ  ينَ قِ بْ وتَـ 
ـ  يقوم مفهوم التغريب و  ،بل على تغريبهاومل تعد الصورة احلديثة تعمل على شرح وتوضيح الداللة      
ونعتاده بصورة  نألفهمألوفية األشياء املعتادة فبكثرة اعتيادنا الشيء ة املولدة لإلدهاش ـ على كسر الغراب
، فيعيد اإلحساس ا، لكن الفن يأت لينقذ األشياء من آلية اإلدراك خيفت إحساسنا بهومن مث آلية 

وبني اإلحساس اآليل هلذا  فالشاعر بصياغته اجلديدة للشيء يقنع العادي ويكثر العوائق اليت تقف بيننا
، مبا يغري شكله دون تغيري طبيعتهيقوم على وصف الشيء إذن التغريب ؛ ففنحسه إحساسا خمتلفاالشيء 

هذا ما أشار إليه اليت قضت على إحساسنا به و ومن مث حيررنا من الضغط القاسي للعادة والرتابة 
رة ظ، ولكن هدفها هو ناليت حتملهالداللة ليس هدف الصورة تقريب فهمنا من ا ‹‹يف قوله  "لوفسكيش"

   . )2(››معينة للشيء وخلق رؤيته وليس تعرفه 

                                                 

  .100، ص 1976 (د.ط)، ية للكتاب، اجلزائر،وحرسين الظل، املؤسسة الوطنالديوان، عمر،  جأزرا  )1(

 .19فيكتور إيرليخ، الشكالنية الروسية، ص  )2(
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، وتنفي اليت تبسط سلطاا على حنو مغاير، كرؤيا للذات الباطنية وتقوم احلداثة على فلسفة احللم     
دي متطرف هي تتفاعل معه وتشكله عرب خيال فر ، فالذي حيكمهاالشرط هو أن يكون العامل اخلارجي 
واحللم ال ) (حلم الشاعر)Fesler(يف صورة هي حسب تفسري فسلر  لطبيعيال يراعي قواعد املنطق ا

، وهذا يتيح للصورة الشعرية يعرتف بالتنسيق املنطقي للزمان واملكان وال يعرتف نتيجة لذلك بالسببية
حبيث املوضوعية الفنية        من حدا أدىن له إال أن احللم الشعري ينبغي أن يكون  ،)1(اخلصوبة النفسية

قابل للعبور ، وحىت ميكن أن يقدم دالالته عرب جسر إحيائي أو فوضى تصويريةال يغدو أضغاث أحالم 
اهولة إىل ويف غياب هذا اجلسر التنظيمي الذي خيرج احللم من حالته املضطربة  ،من طرف املتلقي

ويف حضور . )2(وإاما ال روح فيه للفنحطاما للداللة تغدو الصورة احللمية  الدالليةحالته الشعرية 
خاصة يف  غلبت األسطورة كصورة حلمية لواقع آخر تسعى إليه احلداثة وال تبلغهفلسفة احللم أيضا 

  . )3()التموزية( املرحلة اخلمسينية
دمية باحلديثة تتداخل فيه الثقافات الق ،معقدامضمارا معرفيا إذن احلديثة أصبحت الصورة الشعرية      

ال خيرج و ، صعبة للفهم وعسرية على الذوقعلى حنو غريب جيعل منها تركيبة ، ةوالشعبية باألكادميي
، أو قل عن الشعوري حنو الفكري ا تنأىكما أ  ،يج دالالا إال عرب كد عقلي جافالقارئ إىل ختر 

، تأخذ نعثر إال على صور صعبةبشكل ميتص الشعور الواضح القريب، فال يزداد التجريد العميق فيها 
  يف أشعار درويش األخرية:   هشكل االستدالل الرياضي املمزوج بالغنائي مثلما جند

   بَ رْ ا الحَ نَ دْ جَ ى وَ نَ بْـ  مَ َال ى بِ نَ عْ إلى مَ ى نَ عْ ى بال مَ نَ بْـ من مَ ...
  ا ظايَ في الش  لَ ها وندخُ رَ سِ كَ لنُ  رآةٌ مِ  يروتُ بَ  لْ هَ 

                )4(؟ ءُ اوَ ا الهَ نرُ كسِ يُ  حنُ ايا نَ رَ أم مَ 
لم لشرطية العامل اخلارجي، يتأتى للصورة ساليت ال تستابة، ومن هذا اإليغال يف الطرافة فمن هذه الغر 

على هذا يستلزم أخذ الصورة كما هي يف حالة  بناءً و  مويل والبدئي واجلوهري الكينوين،طابعها الش
إىل أقصى  ـ  انبثقت منهااليت ـ ها يف دهاليز أعماق الروحابتداعها من طرف الذات الشاعرة، والسري مع

املبتَدَعة  والعمل على خلقها من جديد يف طزاجتهاحماولة متثّلها  أي واالستسالم ملغناطيسيتها؛ حد ممكن
                                                 

 . 138واهره الفنية واملعنوية )، ص الشعر العريب املعاصر ( قضاياه وظعز الدين إمساعيل، ر: ينظ )1(

 .327ض يف الشعر العريب احلديث، ص ينظر: إبراهيم رماين، الغمو  )2(

 . 328، ص هنفس املرجعينظر: ) 3(

  .434كاملة، حصار ملدائح البحر، ص حممود درويش، األعمال الشعرية ال )4(
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الصورة ناقل ذايت  ألن ،     أو اخلضوع إىل إساره ىل مدى مطابقتها للواقع القائمعليها دون االلتفات إ
املفهوم اليت متثل يف (باطنها) االستنكاف عن االندراج يف الواقع القائم، أو انتقاض التوافق مع  حالةلل

هذا الواقع، فهي قبل كل شيء تكوين شعري ظاهرايت حيدوه التسامي النازع إىل التخلص النهائي من 
تحرر منها، وبكلمة ومن األثقال العضوية والنفسية اليت يرغب اإلنسان يف ال ‹‹أطر الواقع احملدودة 

، الذي  ال يعرتف بالواقع إال بقدر ما يأخذ منه، وهذا بدوره )1(›› أخرى، إنه مطابق للتسامي احملض
ولذلك فال تين الصورة تستعني باخليال اجلموح لداخل وحتفيزه على حماورة اخلارج، يعين االندماج مع ا

وعندها يسكن اإلنسان (الداخل) يف    للمحاورةالذي ميكنها من هذا التسامي احملض، ويوفر هلا سبال 
  ة ـالصورة، كما تسكن الصورة يف اخليال، وتصبح ذات طبيع
ـ يف وبدل أن تكون شظايا الزجاج املكّسر  .)2(تضخيمية "تسعى لزعزعة العالقة بني احملتَوى والذي حيتويه

، يصبح اإلنسان هو الذي يدخل هي اليت تنغرز يف يد أو رجل اإلنسان مثالالسابقة ـ  "درويش"أسطر 
  . ا والعكسوهكذا يصبح احلاوي حموي  - حينما تصري مدينة حمّطمة -يف هذه الشظايا

، فالتكثيف الشعوري يلغي اإلبعاد الزمانية اليت زمن عنصرا مسامها يف غموض الصورةويشكل ال     
، ع ملنطق الزمن الطبيعي خيض، أو حلم الل هيوىليف شكتفصل بني األشياء ويدجمها يف بعضها البعض 

مثلما كان يف بوضوح يف نسق واحد  املدركوإمنا له واقعه النفسي الذي ينعدم فيه التعاقب املنتظم 
، حبدوده الصارمةالكامل لروابط الزمن التقليدي ، فالصورة احلديثة زمن الرتكيز والتفجري الصورة القدمية

  .)3(تنامية تؤلف تارخيها يف واقع النصميتمدد عرب دالالت  وإيغال يف زمن توالدي
ن الصورة الشعرية احلديثة ليست تشكيال فحسب، وال منهجا يف بناء ومن هنا ميكننا القول إ     

أسلوب تفكري وتعبري وموقف من العامل، والفنان حني يعرب عن وإمنا هي ـ إىل ذلك ـ القصيدة فقط، 
مني إيديولوجي ومجايل هلا، إنه يعرب عن موقفه إزاء الواقع وفق البيئة احمليطة على هيئة صور فإنه يقوم بتث

كل ، واليت يتشارك يف تكوينها  )1(››اخلربة االستعارية  ‹‹ "رجاء عيد"فيما يسميه الدكتور  )4(مثله اجلمالية
  من اللغة واتمع وموقف املبدع منهما يف اللحظة اإلبداعية .

                                                 

، ص 1984تون باشالر، مجاليات املكان، ترمجة: غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، غاس )1(
203. 

 .201، ص السابق ينظر: املرجع )2(

  .331ض يف الشعر العريب احلديث، ص إبراهيم رماين، الغمو  ينظر:) 3(
 .12، ص 1976، 11قالم العراقية، العددأة مبا فيه الشعر، جمل نورى جعفر، بني العلم والفن ينظر: )4(
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واليت تتلخص يف اخلصائص اجلوهرية للصورة الشعرية احلديثة  لبعضومن خالل هذا العرض السريع      
 كيف كسرت احلداثة ....، نتبني فة والتعدد والتجريدوالكثاالالواقعية والذاتية والتعقيد والغموض والرمزية 

 ،ح فيهانه أن يبقي على صفات الوضو وكل ما من شأـ احلديثة  والكالسيكيةـ القدمية عمود الصورة 
العالقات  حبيث تغدو ،اعها ولغتها ورموزها وثقافاايف إيقتركيب معقد لصورة مغايرة  وعملت على

وتكثف يف هذه الصورة ، ومن مث تولد الغموض شياء املألوفةأو األيف سياق الداللة ال الكلمات املبتكرة 
د الصويف أو أو التجري أو اإلغراق يف تداعي احللم ،يف تضخم التكديس الرمزيليصل إىل حد اإلام 

لتليب حاجة احلداثة الفلسفية واجلمالية يف جعل الصورة تضافرت هذه اخلصائص مجيعا ؛ ااز املستحيل
 البعيد احللمي، واليت يتم ا الكشف عن واقع احلداثة اخليايل ائية األساسية يف القصيدةالوحدة البن

  تشكيله الذي يسعى إىل وعن خفايا الواقع املتناقض الغامض  ،الذايت
        . )2(بالتعدد واالنفتاح واإلحياءيف صورة مغايرة جديدة حافلة 

واليت ال  "حممود درويش"ن طبيعة الصورة الشعرية عند قد اقرتبنا ممن خالل ما سبق ذكره نكون و     
جيعلها تنطوي على ، فهما يتواشجان معا، األمر الذي نستطيع أن منيز فيها اجلمايل من االجتماعي

فإن الضغط  مبا تستمد من عناصر الواقع احلي؛ كية فائقة ختاصم الركود التأملي والتجريد الذهينحر 
 "حممود درويش" اليت يعيشها الفلسطيين مينح صور ،)اجلالد الضحية/(اليومي واملعيشي داخل ثنائية 

واملوقف الفكري  وهو ما يربط ربطا عضويا بني التصوير الفين ،طزاجة احلدث، وحيوية الصراعالشعرية 
 3(سية يف شعرهنا معا الوحدة البنائية األساليكو(.  

                                                                                                                                                             

  . 401رجاء عيد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص  )1(
 .334رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص  ينظر: إبراهيم )2(

 .154ب الشعري عند حممود درويش، ص حممد فكري اجلزار، اخلطا ينظر: )3(
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، وال شك أن احلديث عن العناصر واملتنوعة املتعددة املنابعتعترب الصورة الشعرية من القضايا النقدية      
الواقع  عنبرؤية الشاعر للعامل املوضوعي ودور اللغة يف التعبري رة مرتبط يف طبيعة الصو  ذا التعدده

  . بعناصره املختلفة
ـ      التخييلية ميكن أن تساعدنا لصور ولقدرات الشاعر املتعددة لمعرفة األمناط السيكولوجية و      

كما جتعلنا أكثر خربة   ،للتصوير الشعريرف على اجلوانب املتنوعة رغم ما تنطوي عليه من مزالق ـ يف التع
مادته، فتحررنا من أسر البصرية اليت ورثناها عن النقد القدمي،  "درويش"بطبيعة العناصر اليت استمد منها 

                         .يف الشعر املعاصر ةصور لاملتعددة لألمناط لعوق تذوقنا وتفهمنا واليت ت
حسب  وتعددها لصور الشعريةتنوع اميكننا مالحظة حصار ملدائح البحر)، وإذا تأملنا ديوان (     

 صورال : جمموعةني ومهاجمموعتني رئيسيتوميكننا أن نلخص هذا التعدد يف ، لشاعرالنفسية لالة احل
، وبني اخلون وامللمس والرائحة...كالل  الصور احلسيةبني  قهناك فر و  ،الطبيعة صورالجمموعة و سية، احل

تنتمي إىل ذات احلسية  رصو ال، وهذا الفرق يتمثل يف أن اخلالبحر...كالشجر واحلجر و   الصور الطبيعية
ميكن للشاعر أن يدركها حبواسه الطبيعية فبالرغم من أا هي األخرى صور حسية  الصور، أما الشاعر

اخلمسة، إال أا تنتمي إىل عامل الطبيعة أكثر من انتمائها إىل ذات الشاعر؛ كما أن الصورة الطبيعية 
فتنفلت  ـ لمس أحياناكالشم والبصر والـ   أكثر من حاسةالواحدة ـ كالزهرة مثال ـ ميكن أن تشرتك فيها 

  هي جمموعة الصور الطبيعية. و أمشل أعم و إىل جمموعة  تتحولو اخلمس احلواس دائرة تلقائيا من 
احلسية والطبيعية يف اموعتني السابقتني ستكون من  للصور ومما جتدر اإلشارة إليه أن دراستنا     

؛ ألن الشاعر املعاصر ـ كما بينا يف )1(باعتبارها جتسد رؤية رمزيةاملكررة املفردة و خالل االهتمام باألمناط 
أصبح ينسق الوجود اخلارجي وفق حركات نفسه اليت تتجدد وتتلون مع كل عاطفة وكل ول ـ الفصل األ

شعور بعد أن كان املتحكم يف ذلك جمموعة من القوالب اخلارجية املفروضة والقائمة من قبل، وبالتايل 
على ما هي  حماكاا أو متثيلهاـ وإن كانت واقعية ـ  الصور هلذهفإن درويش ال يقصد من وراء توظيفه 

ومنه وقيمته الشعورية، هين له داللته عليه يف خارج األذهان، وإمنا يقصد من خالل ذلك وضع تصور ذ
رموز استعملها الشاعر ليعرب ا عن مشاعره ليست سوى يف الديوان املتعددة الصور ن ميكننا القول إ

   .)2(›› إن الفنان يلون األشياء بدمه ‹‹وأحاسيسه، وقد قيل يف هذا املعىن 

  :"حصار لمدائح البحر"في  حسيةال الصور ـأوال

                                                 

 .  27البطل، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، ص علي ينظر:  )1(

 .127( قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية)، ص  رعز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاص )2(
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وعلى ، فيتعرف على األشياء باللمس ،ببيئته وحميطه احلواس من أهم وسائل اإلنسان لالتصال تعترب     
وعلى األذواق  ،وعلى الروائح بالشم ،األشكال واأللوان بالرؤية، وعلى األصوات املختلفة بالسمع

احلسية فيشكلون الصورة الشعرية معتمدين  طاقاتالإىل استثمار  شعراءالا يعمد املختلفة بالتذوق، هلذ
ملدرك بواسطة س اقصد باحملسو ـ ونلقد انتبه األقدمون إىل صلة الصورة الشعرية باحملسوس و  ،واساحلعلى 

ما أورده منها  ،القدامىوبالغيينا إشارات فريدة إىل دور احلواس لدى نقادنا  وال نعدم ،ـ احلواس اخلمس
 ،احلسن الذي يرد عليهيف قبول الناقد للشعر  ‹‹من أن العلة  )عيار الشعر(يف هـ)322( "طباطبا ابن"

إن كان مما طبعت له إمنا تتقبل ما يتصل ا أن كل حاسة من حواس البدن  ...ونفيه للقبيح منه واهتزازه
 ، فالعني تألف املرأى احلسندة معهاومبوافقة ال مضاباعتدال ال جور فيه وروده عليها ورودا لطيفا 

ذ باملذاق ، والفم يلتتقذى باملرأى القبيح الكريه، واألنف يقبل املشم الطيب، ويتأذى باملننت اخلبيثتو 
، واليد تنعم يض الساكن وتتأذى باجلهري اهلائلواألذن تتشوق للصوت اخلف، احللو وميج البشع املر

إال أن هذا اإلدراك باحملسوس لدى األقدمني مل  .)1(››املؤذي وتتأذى باخلشن اللني الناعم بامللمس 
بني تمنا يف ظل الدراسات اليت  تصويرألن هذا النمط من الما ندعوه اليوم بالصورة احلسية  إىليتطور 

   . يف استحضار الصور احلسيةاخليال  ودور
مصطفى "مثل الدكتور لشعرية ااملفهوم احلسي للصورة  كثري من الدارسني احملدثنيال لقد تبىنو      

يرى كما   ،)2(››كلمة صورة تستعمل عادة على كل ما له صلة بالتعبري احلسي   ‹‹ الذي يرى أن "ناصف
، وال مفر من التسليم بذلك طاملا  التصوير يقوم على أساس حسي مكني ‹‹أن  "جابر عصفور"الدكتور 

                  من آثار الفن أثر ، وكل عر جتاربهام اليت يبين ا الشاكانت مدركات احلس هي املادة اخل
   . )3(››ـ ليس إال تعبريا بلغة حسية عن معىن رفيع فيما يقال  ـ

علق كثريا على  "ريتشاردز"حىت إن ما يف بناء الصورة الشعرية مهوتلعب الصفات احلسية دورا      
يويتها كصورة بقدر ميزا كحادثة ذهنية ، ليس حفاعليتهافما يعطي الصورة  ‹‹ ؛للصورالصفات احلسية 

تنشيط  يف تساهم أللفاظ احلسيةاأن  "عز الدين إمساعيل"يرى كما   ،)4(›› ترتبط نوعيا باإلحساس
ألوان األشياء وأشكاهلا ف ‹‹ ؛ألن الشعر إذا كان تقريريا أو عقليا صرفا كان مدعاة للملل ؛إهلااو  احلواس

حسية يتفاوت تأثريها يف  إا مثريات حركة يف املشاعر؛األعصاب و  هر اليت حتدث توترا يفهي املظا
                                                 

 .   14ص بن طباطبا، عيار الشعر، ا )1(

 .    )6ـ  3ناصف، الصورة األدبية، ص (مصطفى  )2(

  .)241ـ  240لبالغي عند العرب، ص (جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي وا )3(

 .194،  ص 1985الدين صبحي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، ريتشاردز، مبادئ النقد األديب ترمجة: حمي  )4(
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ري أنه ليس لعبا غحيب اللعب ا، واألشكال و املعروف أن الشاعر كالطفل حيب هذه األلوان و  ،الناس
 ، إثارة القارئ أو املتلقي ثانيامث ،حلاجة إىل استكشاف الصورة أوالإمنا هو لعب تدفع إليه او  ،رد اللعب

 منظورة أم مستحضرة يف الذهن، سواء أكانتاأللوان، الشعر إذن ينبت ويرتعرع يف أحضان األشكال و ف
تصورات تستمتع  ؛ إااأللوان يف نسق خاصشكال و هو بالنسبة للقارئ وسيلة الستحضار هذه األو 

سية اليت العناصر احلهي ، وليست األلوان واألشكال وحدها إال كان شيئا ممالو  استحضارهااحلواس ب
ألن  ،الشكل واللون يف الصورة الشعرية داخل معتتلرائحة والطعم لابل إن امللمس و جتتذب الشاعر 

هو ال يتحرك يف نطاق املرئيات وحدها أو العناصر ر فحسب و ال ينفذ مع الطبيعة من خالل النظ العقل
إمنا هو يستهلك  و  ،)السة مثالرسام مثال حني يصور املكما يصنع ال(ية األخرى املرتمجة إىل مرئيات احلس

من مث ينبغي حني نتحدث عن و  اء أكانت مرئية أم غري مرئية،سو ل األشياء الواقعة وكل الصفات، ك
الصورة البصرية للشيء املكاين بعض النقاد جيعل و شعرية أن نفرق بني التفكري احلسي تشكيل الصورة ال

 الصورة البصرية،هي الصورة احلسية ليست دائما لكن و ال شك أن املرئي حسي ، و  للحسياملرئي ممثال
؛ إذ أن  قائما يف املكان عينيالها شيئا على هذا ال نستطيع دائما ـ حني نطالع الصورة احلسية ـ أن نتمثو 

ـ يصعب يف كثري من األحيان متثله واقعا ة رغم أنه ـ حسي من الطراز األول كثريا من مفردات هذه الصور 
، إذ تشمل كل الصور ر احلسية هي دائرة يف غاية السعةالدائرة اليت متتد فيها الصو  إن. )1(›› يف املكان

   . واحليوان بيعيةوالطواحلياة اليومية إىل جماالت احلياة اإلنسانية اليت ترتد يف موضوعاا 
مع بني وفنيتها القائمة على عنصر املفاجأة املستمدة من غرابة اجلالصورة وعلى الرغم من أن شعرية      

بصرية خالصة الطرفني املتباعدين فتثري الدهشة واإلحساس بالغرابة فإنه ليس من اليسري التمييز بني صورة 
ـ على سبيل املثال ـ  )الفجر(ألن الصورة القائمة على استحضار صورة  ؛اخل...وأخرى مسعية أو مشية

أو  )الزهرة(هذا على وينطبق ، حاسة البصر مع حاسة السمع والشم ميكن أن ميكن أن تشرتك فيها
اليت ميكن  )قنفذ(، بل إن املسألة قد تبدو نسبية متاما كما هو احلال بالنسبة للفظة وسوامها )الشمس(

صورة تبدوا شديدة اللمسية  ‹‹ ث ميكن القول إنحبيسيت البصر واللمس بدرجات متفاوتة أن تستثري حا
إن معاجلة أمر كهذا ميكن أن يكون من  ،)2(››خر لقارئ ميكن أن تكون صورة بصرية متاما لقارئ آ

، ويف إىل إحدى احلواسو الذي يقرر طبيعة انتماء الصورة والسياق هنا ه ،خالل تغليب إحدى احلواس

                                                 

 . وما بعدها 129ية واملعنوية )، ص عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر ( قضاياه وظواهره الفن )1(

، 16ـ بغداد ـ العدد ، جملة األديب املعاصر : جابر عصفورتقدمي وترمجةالصورة الفنية،  ،)Norman Friedman( فردماننورمان  )2(
 . 380، ص 1976
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 ،لتطبيقي يف هذا الفصلا، وهو ما سيتضح من خالل اجلانب احلالة تكون بقية احلواس يف الظلهذه 
مجيع  ‹‹ن من أ يات احلواس وتداخلها ما أورده بعض الباحثنيمن طريف ما يذكر يف شأن متازج معطو 

، وكل العطور مزيج من اهلواء والضياء والتعابري األربعة اليت تربط املادة واإلنسان األلوان حتويل من النور
  . )1(››واحد        أي الصوت واللون والعطر والشكل ترجع كلها إىل أصل 

الوقوف عند التشابه احلسي بني املرئيات أو املسموعات وسوامها ل وال يصح بأي حال من األحوا     
ن لون معني، أو صوت أو عطر أو ربته، فمن شأيف نقل جتدون ربط هذا بالشعور املسيطر على الشاعر 

واملتلقي تؤدي إىل صياغة صور شعرية خاصة يف ذهن املبدع ذكريات وجتارب أن يستثري  ملمس أو مذاق
بني احملسوسات األصيل  االقرتانفعاليتها يف هذا  الشعريةلك تكتسب الصورة وبذ ،على حد سواء

هذا العامل يرتكز إىل قدرة احلواس على استثارة  ،ر عامل شعري بأكملهستحضَ واملشاعر واألفكار حبيث يُ 
 شهبافغالبا ما توقظ  ‹‹يز مث خلق اجلو الشعري املم) (التداعي احلر لألفكار ـما يدعى يف علم النفس ب

أل معني أن مي، وقد يكون لرائحة بعينها أو لون اليت كانت تغفو يف املخيلةالعديد من األفكار  من الصور
... ويستلم خيالنا اإلشارة اللونذلك أو عرفنا فيها تلك الرائحة الذهن فجأة بصورة حقول أو جنائن 

على يعين انعكاس املشاعر  فاألساس احلسي ،)2(››إىل مدن ومسارح ومروج فيقودنا على غري توقع 
الشاعر حني يستخدم  ‹‹أن  "عز الدين إمساعيل"ويرى  ،)3(األشياء من خالل املدركات احلسية

بل احلقيقة أنه  ا صور حلشد معني من احملسوسات،الكلمات احلسية بشىت أنواعها ال يقصد أن ميثل 
وكل ما لأللفاظ احلسية يف ذاا من قيمة  قيمته الشعورية،له داللته و  يقصد ا متثيل تصور ذهين معني

ألن الشعر إذا كان تقريريا أو عقليا صرفا كان مدعاة  إهلاا؛و أا وسيلة إىل تنشيط احلواس و ه
  .)4(››للملل
دراسة ميكننا املعاصرة تشكيل الصورة الشعرية  ومن خالل هذا العرض السريع ألمهية احلواس يف     

  :ن من خالل احلواس اخلمسة وعلى رأسهاالصور احلسية يف الديوا
  : البصرية ةالصور  )1
ونلمس لدى البالغيني األقدمني متييزا ، على اإلطالقتعترب حاسة البصر من أهم حواس اإلنسان      

جابر "؛ إذ يشري ل معطيات العامل اخلارجي لإلنسانيف نقبل تغليبا هلا ولدورها خاصا حلاسة البصر 
                                                 

  .93، ص 1949أنطوان غطاس كرم، الرمزية واألدب العريب احلديث، دار الكشاف، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)،  )1(

 .22، ص 1979، بغداد ـ العراق ـلؤلؤة، دار احلرية دعبد الواح :واخليال، ترمجة التصور )Brelt، (بريلت )2(

 .212األسس اجلمالية يف النقد العريب، ص عز الدين إمساعيل،  ينظر: )3(

  .132، ص )قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية(عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر  )4(
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 "الرماين"مثل مع كل من قبله هذا تشابه يف ي هـ)538(ت  "خمشريالز "إىل أن  "عصفور
على التقدمي  قصرون التصويرم مجيعا يإ حيث، )هـ 392ت ( "ابن جين"و "العسكري"و)هـ384(

أثناء وصفهم ومرادفاا ومشتقاا ، ومن هنا يصبح إحلاحهم على أفعال الرؤية البصري للمعىن فحسب
ة قدمية قائم على رؤيالرتتيب الطبقي للحواس ، ويبدو أن هذا )1(ارا مفهومللتصوير القرآين أمرا مرب 

  . )2(ر هي أشرف احلواسالذي يرى أن حاسة البص "أرسطو"للفيلسوف اإلغريقي 
 ‹‹    أن  ارأو إذ  إىل دور حاسة البصر يف تشكيل الصورة الشعريةانتبه الدارسون املعاصرون لقد و      

أدق احلواس وأكملها  ‹‹ا وصفت حاسة البصر بأ كما  ،)3(›› و كوا مركبةالطابع األعم للصورة ه
 "مجال عبد امللك"ويرى  ،)4(›› ر ممكن من األفكار وأكثرها تنوعافالبصر ميد العقل بأكرب قد ،وأمتعها

فقد اعتاد املشاهد العيانية هي أصدق أنواع اإلدراك  ‹‹أن  يف كتابه " مسائل يف اإلبداع والتطور"
، وهذا من قبل تفاديا للخطأ، كما اعتاد أن يقيس ما يراه مبا رآه نسان أال يصدق إال ما يراه بعينهاإل

  . )5(››جيعل من اإلطار البصري أهم وأكرب إطار لدى اإلنسان 

من عضو مييز األشكال تلبية للحاجات الفطرية إىل عضو وقد حتولت العني خالل التاريخ الطويل      
من البحث عن ، أي جتاوزت العني غايتها األوىل ) فيتأمل ويفكر ويتصرفيدرك أيضامبعىن ( إنساين يرى

عرب األعداء إىل غرض الرؤيا العقلية الشاملة والرؤيا املكثفة  احلاجات احليوانية األوىل وحتامي إشباع
رة ن الذاكمصارت العني ترتب املشاهد يف املكان مستمدة خامات تصويرية حواجز الزمان واملكان، ف

اكتسبت عني اإلنسان قدراا على تصور ويف أثناء العمل لتغيري البيئة ، لتصنف املشاهد يف الزمان أيضا
ترتقي احلواس لتصبح مبثابة جمموعة من ففي أثناء العمل اإلنساين  الواقع على حنو أكمل وأفضل

من غري عني اإلنسان احملروم  ، فعني الفنان غري عني الرجل العادي وعني املثقفالنظرينيالفالسفة 
  .! ، وليس كل من له عينان للرؤية يرىالثقافة

                                                 

 .376ينظر: جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، ص  )1(

 43ص     ، 1962، 2ط ـ مصر ـلبايب احلليب وشركاه، القاهرة أمحد فؤاد األهواين، مطبعة عيسى ا فس، ترمجة:طو، كتاب النينظر: أرس) 2(
 وما بعدها.

(د.ط)، (دراسة يف مذاهب نقدية حديثة وأصوهلا الفكرية)، مكتبة األقصى، عمان ـ األردن ـ  نصرت عبد الرمحان، يف النقد احلديث، )6(
 .22، ص 1979

 .9، ص 1991، 1مسائل يف اإلبداع والتطور، دار اجليل، بريوت ـ لبنان ـ طامللك،  مجال عبد )4(

 ).97ـ  96، ص (هنفس املرجع)5(
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مبوهبة حيتفظ  هو يرى بعني اخليال كما أنه، ففنان يتمتع بذاكرة ارتسامية قويةاملعروف أن المن و      
ال من بد، والذاكرة االرتسامية تعني الفنان يف التعبري باجلزئيات املشخصة الصوراألطفال يف استحضار 

 )Alphons Daudet( "دودي الفونس"و )Charles Dickens(ز وقد كان ديكن ،املعاين الكلية

كل هؤالء الفنانني امتازوا بذاكرة ارتسامية اخل؛  ..".زورثردو و "و "كولردج"و )Shelley( "شللي"و
  . )1(قوية
يف عامل ن العناصر األساسية وأبرز ما يدل عليها أن األلوان م ،لبصريةالصور لئع تظهر األلوان طالو      

، حولنا من غري التعبري عن ألواا، فنحن ال نستطيع أن نصف األشياء اليت نعيش بينها وجندها احلسيات
  .  )2(فاللون من جهة مييز بني األشياء وهو من جهة ثانية من اخلصال األكثر لفتا للنظر

، ومن مث فهو عنصر تأسيسي لبالغة الشعري كيل البنية الداللية للنصيف تشأيضا ويساهم اللون      
  .الذي أغفله أغلب النقاد احملدثنييستدعي الدرس أنه ، كما الشعريةالصورة 

 ال ميكن وضع قاعدة قارة بشأن ‹‹أنه  )E.Bullough( "إدواربالو"، عامل النفس اإلجنليزي ىر وي     
   .)3(›› ة رمزيةبل ننظر إىل توظيفها بطريقجلمالية للون بوجه عام االقيمة 
   وذلك ألن شعرية اللون على حد تسمية  ،يف الشعر تتعدد وتتنوعاللون  تجلماليا االستجابةو      

واللغة ربط الشاعر بالرتاث والطبيعة والعصر  ةتصدر عن إطار إشكالي )J.Downey( "ينجون دو "
وقد قال يف  ،لداللة اللونية يف الشعرملعرفة اينبغي البحث يف رمزية اللون كمعرب وهلذا  ،)4(واإلديولوجيا
   ةـإحساسات غامض إن بعض األلوان تعطينا ‹‹: )Read Gaugin( "ريد غوجان" هذه الرمزية

  . )5(›› ، بل ننظر إىل توظيفها بطريقة رمزيةكننا استخدامها استخداما منطقياوعلى ذلك ال مي
، ميكن تلخيصها يف التصريح أمناط أربعةالحظ أن استخدام النص الشعري للون يتم عرب من املو      

لأللوان، احملكومة مبعرفة سلفية و األول يوظف الداللة احلرفية للون ، الرتميز، االرتياح؛ فالنمط التلميح
دلول يسهل حتديدها وتفهمها  الدال واملني، ولذلك فهي حالة تطابق بيضبطها القانون األنثروبولوجي

، واألصفر لإلرادة والسالم، فاألبيض للجمال والنقاوة نا العريب القدميمط يغلب على شعر هذا النو آليا، 
إنه  ..؛واألخضر للبعث واحلياة املتجددة ،واد والثروة، واألمحر للسعادة والفرح، واألسود للفزع والعنف

                                                 

 .97، ص السابق املرجعينظر: ) 1(

 .118وجدان الصايغ، الصور االستعارية يف الشعر العريب احلديث، ص ينظر:  )2(

 .41، ص 5، جملد 2، العدد1985لة فصول، القاهرة ـ مصر ـ حممد حافظ دياب، مجاليات اللون يف القصيدة، جم )3(

 .  41، ص هينظر: املرجع نفس )4(

 .41، ص نفسهاملرجع  )5(



  تعـدد الصورة في "حصار لمدائح البحر"                                                                         الفصل الثاني      
 

82  

غاية و  )مقتضى احلال(احملكوم ببالغة و الثابت ـ املتواتر يف العامل اخلارجي منوذج اللون الكالسيكي 
  . )اإلصابة يف الوصف(

ز فيها جتاو و ، قة مشاة بني الدوال ومدلوالافيوظف الداللة اللونية بوصفها عالأما النمط الثاين      
   . داليل ال يصل إىل فقدان اهلوية

، ولذلك فهو تخدم مدلوالت اللون لتمثيل دوالهويكون النمط الثالث من باب الرتميز الذي يس     
  لنمطني األولني لرتكيبه املعقد .أصعب من ا

اليت  عن الداللة القدمية ، وانزياحا شامالللنموذج اللوين املعروف ث إلغاءً يويأيت النمط الرابع احلد     
ا ، وإمنفيها بني الدوال واملدلوالت، فال عالقة منطقية سابقة الرؤيا الغامضة لىأصبحت تعددا مفتوحا ع

، لتؤسس داللة الداللة اللونية املعجمية تخطى تاليتو  )(كيمياء اللونـهي إبداعية فردية ملا يسمى ب
 باملوضوعيف توحيد الذات  )الظاهراتية(، تستفيد من مفاهيم الفلسفة قابلة للتأويل الالائيجديدة 
  ظاهر بالباطن يف التفسري والفهم. ومعاين ال

لة اللون املعجمية أو لدالدم استخدام الشعراء عللداللة اللونية السائدة  "احلداثة"وال يعين تفجري      
 )1(أو البعد عن املألوفلكن هذا االستخدام يبدو قليال جدا أمام حضور داللة االنزياح  ،القدمية البالغية

.    
املستوى اإليقاعي استخدام األلفاظ اللونية على حيسنون من الشعراء الذين  "درويشحممود "ويعد      

، وال يوظفه أحيانا إال إلثارة الدهشة والتفجري ضيمن النقيض إىل النق ونداللة الل وعينفهو  ،والداليل
  ديوانبيد أن أبرزها ورودا يف ال وان األزرق واألمحر واألخضرفمنها أل ؛يالعاطفي واالنسياب اإليقاع

    واألبيض.ومها األسود لونان أو بلغة أخرى لون يستدعي نقيضه 
  
       
  : دسو اللون األ أ)

وهو يف أكثر الثقافات دالة التشاؤم وما  ،)2(وتالشيهيشري اللون األسود فيزيائيا إىل انعدام اللون      
مبعان خمتلفة ودالالت (حصار ملدائح البحر) يف هذا اللون ، ويرد من األمورستحب ستكره وما ال يُ يُ 

                                                 

 ).228ـ  227ينظر: إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص ( )1(

، 1دمشق ـ سوريا ـ ط عبد اهلادي عباس، دار :احلياة)، ترمجة ،األديان ،الرموز يف (الفن )Cryng Philip(ينظر: سرينج فيليب،  )2(
اسات والنشر، بريوت        ـ لبنان ـ املؤسسة العربية للدر . نقال عن فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، 420، ص 1992

 .78ص ، 2004، 1ط
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؛ إذ ميثل اللون األسود لونا جنائزيا يفتح اأو ما يشاه من أكثرها بروز  ـ التشاؤمي ـ ىنبيد أن املعمتكررة 
وحسب  احلسرة تبعا للموصوف املقرتن به وأعلى اليأس أو احلزن أو األمل أو املوت املشهد الذي حيتويه 

يقول  ؛أو القتل أو املوت أو التشريد، وهو غالبا سياق متعلق بتبعات الدمار ي يشتمل عليهالسياق الذ
     :)ى ساحل البحر األبيض املتوسطعل ةسريعة يف مدينة قدمية ومجيلتأمالت (يف قصيدة  "درويش"
   انُ رَ دُ الجُ  يَ هِ  اءُ ضَ يْ بَـ 
   ةُ جَ وْ المَ  يَ هِ  اءُ قَ رْ زَ 
    )1(ةُ جَ هْ البَـ  يَ هِ  اءُ دَ وْ سَ 

االنتقــــال مــــن اإليقــــاع القــــائم علــــى الرتكيــــب الســــجعي  ‹‹إىل  "درويــــش"عمــــد ففــــي هــــذه األســــطر      
ى َلــــل اللــــون (بيضــــاء، زرقــــاء، ســــوداء)، الــــذي ال يتعــــدى كونــــه جمموعــــة مــــن احلُ والنهايــــات اجلرســــية لــــدوا

وإذا كـــان  ،)2(››الصـــوتية، إىل تفجـــري طاقـــات احلمـــوالت الصـــوتية هلـــذه الـــدوال يف صـــورة أكثـــر هارمونيـــة 
املوجــة بالزرقــة وهــو لوــا وصــف و  ـ ولــيس غريبــا أن تكــون كــذلكـ درويــش قــد وصــف اجلــدران بالبيــاض 

كنيــة مســتعارة اعــن طريــق فــإن املفاجــأة هــي وصــف البهجــة بالســواد  ؛ـ ىل لــون البحــرإنســبة بال ـاحلقيقــي 
ورمبـا كـان ؛ جهة أخـرى من وبني البهجةمن جهة األسود الغريب بني اللون االقرتان مثلت هذا  ؛جتسيدية

واملمعـن  رّ املـ إلشـارة إىل موقفـه الشخصـي مـن الواقـعإىل امن خـالل هـذا االنزيـاح الـداليل يرمـي  "درويش"
مــن الثــاين وخروجــه  هىل إحساســه احلــاد بــاحلزن إثــر تشــردوإ ،يف قســاوته إبــان احلــرب واحلصــار يف بــريوت

   .1982بريوت عام 
 وعزف عن ذكرمها فإنه ينيب اللون األسود بدال إخفاء البؤس أو احلزن "درويش"اد إذا أر إذا و  ‹‹     

  :)احلوار األخري يف باريس( يف قصيدة ليقو ؛ )3(›› عنهما ليدل على ما يدالن عليه
  ا يدً عِ بَ  اقَ رَ العِ  ن ضُ ي تَ تِ خْ وأُ 
  )4(يالِ يَ لَ  ادَ وَ الس  ن أ بُ سَ حْ وتَ 

اقرتان سواد احلزن بسواد الليايل يضفي على املشهد ودميومته، و  هيف استمراريت أن احلزن ليايلحتسب أي 
   . لعذاب النفسيمشاعر الضيق واحلسرة وا

                                                 

 . 412الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )1(

 .234ر العريب احلديث، ص الغموض يف الشع إبراهيم رماين، )2(

 .79فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش ، ص  )3(

  . 401الديوان، احلوار األخري يف باريس، ص  )4(
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  :ألبيض اللون ا ب)
سائل كالنقاء والصفاء ب من املستحَ يشري اللون األبيض يف ثقافات خمتلفة إىل التفاؤل وما يُ      

داال على خمتلف  الديوان، وقد ورد هذا اللون يف )1(والوضوح والطهر والرباءة واملهادنة واملساملة والبساطة
وقع من املعاين تَ لى ما يُـ لة مل تأت ع، بيد أن الالفت والغريب هو ورود هذا اللون بدالهذه املعاين

شهد كله إما على السوداوية أو تفتح املالستحضار النقيض وفق ثنائية من التضاد ، بل جاءت املستحبة
 قصيدة(يف  "درويش"يقول  ؛هو ما يؤكد هذا ديوانال، ولعل تكرار الشواهد يف حدودالتماهي والال  على

  :)بريوت
   ارِ الن  وطِ طُ خُ  ىلَ عَ  ينَ فِ اقِ الوَ  نُ حْ نَ 
  انَ قَـ ادِ نَ ا بَـ نَ قْ انَـ عَ ، وَ انَ قَـ ارِ وَ ا زَ نَ قْـ رَ حْ أَ 

  انَ مِ إلى دَ  تْ دَ نَ تَـ ي اسْ الت  ضَ رْ ذه األَ هَ  ظُ وقِ نُ سَ 
  ا انَ ايَ حَ ا ضَ اهَ يَ َال ن خَ مِ  جُ رِ خْ نُ ، وَ اهَ ظُ وقِ نُ سَ 
   اءْ ضَ يْ ا البَـ نَ وعِ مُ دُ م بِ هُ رَ عْ شِ  لُ سِ غْ نَـ سَ 
  وا ظُ قِ يْ تَـ سْ يَ  يْ كَ   وحِ الر  يبَ لِ م حَ يهِ يدِ أَ  قَ وْ فَـ  بُ كُ سْ نَ 

   )2(انَ اتَـ وَ صْ م أَ هِ ونِ فُ جُ  قَ وْ فَـ  ش رُ ونَـ 
ية السياق بل تستمد قيمتها من حرك ،والبالغة املوضوعيةحبيسة املعجم ليست الداللة اللونية إن      

ون بعالمات نظام مرهاللون عالمة داخل بيل إىل فهمها بقرائن غري نصية، و وال س ،وجدلية بنية القصيدة
كشف لدالالت هذه العالمة يف قلب النظام الذي يبدأ   )Semiologie(وعلم العالمات  ،هذا النظام

 على تكرار األفعال املضارعةيف هذه األسطر  "درويش"ولذلك فقد عمد  ؛)3(تارخيه من فعل الكتابة
 اليل احلريبالد لمن احلقاليت تدخل ضوبعض األمساء نرش)  ،، نسكبسنوقظ، سنخرج، سنغسل(

ه مبا ساعد على تكثيف املعىن وحركيت كلو )، حليب الروحالدم، الضحايا، (خطوط النار، البنادق، 
وبالتايل ميكننا القول إن الدموع  ،)4(والسعي يف سبيل تغيري هذا الواقعغضب يوحي مبشاعر الثورة وال

ه وختتفي يف هذ ،الشاعرحسب السياق العام هلذه األسطر هي دموع الغضب اليت جتتاح البيضاء 
                                                 

،   ص 6، عدد1986انيات، تونس، أللفاظ األلوان يف اللغة العربية، سلسلة اللس ر، الدالالت االجتماعية والنفسيةعمر أمحد خمتا ينظر: )1(
 .  80قال عن فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص ن .27

 .441الديوان، قصيدة بريوت، ص  )2(

 .233إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص  ينظر: )3(

 .91فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  ينظر: )4(
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لتحميس جنوده السفن الذي قام حبرق  "بن زيادطارق "فتح األندلس على يد  قصةروح  األسطر
ليعرب زوارقنا، وعانقنا بنادقنا) ـ  أحرقناـ ( قصةذه الهل، وقد استثمر درويش الطاقات الداللية ملواجهة العدو

   . فلسطني فاحتا وحمررا هلا من جديددخول عن رغبته 
مشاعر الثورة للداللة على موج البحر بالبياض  "درويش"يصف  ...فقط)سنة أخرى(يف قصيدة و      

  :والغضب
  ي ائِ دَ هَ شُ  يائِ قَ دِ صْ أَ 

  سَ أْ ي الكَ ذِ هَ  بَ رَ شْ نَ  يْ كَ ي لِ ونِ ب حِ أَ ...
  ةْ أَ رَ مْ ت اِ سَ يْ لَ  اءَ ضَ يْ البَـ  ةَ جَ وْ المَ  ن أَ  مَ لَ عْ نَـ  يْ كَ 

   )1(ةْ يرَ زِ أو جَ 
ما رأيناه من قبل عندما وصف املوجة هذه املرة بالبياض ـ على خالف  "درويش"ملالحظ أن ومن ا     

ض يف هذه األسطر جاء بني لفظيت املوجة واملرأة مما بياألاللون وصفها بالزرقة ـ كما ميكننا مالحظة أن 
اللون  ما جيعل ، وهذايف االندفاعواملرأة  ورمبا تشرتك املوجة ؛بينهماخفي جيعلنا ندرك أن هناك وجه شبه 

  . واالندفاع واهليجان الغضب علىبدوره يدل يف هذا السياق األبيض 
 ذا ـذلك هو ورود ه يؤكد، ومما واملوت والفناء القتلعىن مب ويرد اللون األبيض يف الديوان أيضا     

مات  الذي "قعز الدين القلـ"وهذه القصيدة هي ذكرى ل ،) يف باريسرياحلوار األخ(قصيدة للون يف ا
  :  "درويش"مقتوال يف باريس، يقول 

  . لُ يْ الل  أُ دَ بْ ا يَـ نَ هُ  نْ . مِ ةٌ مَ ائِ نَ  يسُ ارِ وبَ 
  ، اكَ وَ سِ  هِ يْ لَ عَ  يرُ سِ ال يَ  عٍ اسِ وَ  رعٍ اِ شَ  نْ ؟ مِ نَ يْ أَ  نْ مِ 
  اهُ رَ ال تَـ  رٍ جَ شَ  نْ مِ وَ 

  ، يكَ هِ تَ شْ يَ  ضَ يَ بْـ أَ  دٍ سَ جَ  نْ ومِ 
  )1(اكرَ تَـ  دْ قَ  ةٍ قَ لْ طَ  نْ ومِ 
 الذيرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ـ  ∗"عز الدين القلق"يف هذه األسطر خياطب الشاعر صديقه      

فالشارع واسع وال يسري  املوت؛يوحي بسياق يف ، ـ عن طريق حوار داخلي (مونولوغ)اغتيل يف باريس 

                                                 

  .425الديوان، سنة أخرى فقط، ص  )1(
تيمنا بالبطل " عز الدين"احملتلة وقد أطلقت عليه أسرته اسم  يف اجلليل األعلى يف فلسطني )صفد(ولد يف مدينة  ،"ز الدين القلقع"هو  ∗

وقد أقام مع عائلته يف  ،من اإلرهاب الصيهوين هربا اإىل النزوح مع أسرته إىل سوري 1948اضطر عام "، عز الدين القسام"الشيخ  القومي العريب
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رى، على ال يُ الشجر الذي يضفي على املكان شيئا من األمان كما أن   ،"القلقعز الدين "عليه سوى 
ن اللون األبيض يف هذا السياق يوحي بالدمار من ذلك ميكننا القول إ وانطالقا ،طلقات النارعكس 

هذه الداللة اقرتان هذا اللون جبسد يشتهي، وال خيفى ـ يف هذا السياق ـ ما  كرسوالقتل واملوت، ومما ي
  .ما مت فعالوهو  ...يف القتلباللهفة والرغبة من دالالت توحي  "شتهاءاال"لفعل 
يقول  حلياة واملوت يف آن واحدبداللة ا اللون األبيضرد ي )اللقاء األخري يف روما(ويف قصيدة      

 :"درويش"

  يا ماجدْ  رِ يْ الخ احُ بَ صَ  
  بيضْ واألَ  رِ يْ الخَ  صباحُ 

  ضْ هَ أنْـ ، وَ تيوَ هْ ب قَـ رَ اشْ  مْ قُ 
 تْ لَ صَ ي وَ تِ نازَ جَ  فإن 

   سْ لمسد ا كاورومَ 
   )1(.. . اومَ رُ  اهللاِ  ضِ رْ أَ  ل كُ 

نرى وفيها ) "ملاجد أبو شرار"مرثية (عنوانا فرعيا هو اليت وردت فيها هذه األسطر حتمل القصيدة و      
ألن وصول جنازة  ميت، "حممود درويش"حي، والراثي "ماجد أبو شرار"  ملرثي؛ فامثري تبادل أدوار

هو الذي  "ماجدا" أننتصور  أنخيار لنا إال  ال ،ي؟الشاعر يعين كونه ميتا أيضا. فكيف يرثي امليت احل
يرمز إىل شيئني  األبيضاللون أن فان حتيته تؤكد على  حي وألنه، ، وليس العكس"حممود درويش"يرثي 

                                                                                                                                                             

إىل  1959عامني من  فيها قاده إىل السجون حيث قضى الثانوية. تعاطف يف شبابه مع احلركة الشيوعية مما فيها أكمل دراستهدمشق و 
، ويف العام نفسه سافر إىل مدينة بواتيه الفرنسية حيث التحق 1964نال شهادة الليسانس يف الكيمياء من جامعة دمشق عام، 1961
فتح، وناضل يف صفوفها وقد انتخب رئيسا الحتاد طلبة  م يف أثناء دراسته يف حركةظكتوراه يف الكيمياء. انشهادة الد  اهمنونال  جبامعتها

الفلسطينية قد أخذ يتبلور ويتعمق يف األوساط  وهي الفرتة اليت كان فيها التعاطف اليساري مع الثورة ،1970إىل  1969فلسطني يف فرنسا من
املندوب غري  "عز الدين القلق"أصبح  على أيدي املخابرات اإلسرائيلية يف باريس 1973مود اهلمشري عام املناضل حم الفرنسية. وبعد اغتيال

باريس فتم  حركة فتح مكتب إعالمي يف )م.ت.ف(احلكومة الفرنسية  منحت 1975فرنسا. ويف عام  الرمسي ملنظمة التحرير الفلسطينية يف
هذا املنصب جبدية وانفتاح ومتكن من بناء شبكة واسعة من العالقات مع  " عز الدين القلق"قد شغل مديرا رمسيا له. و  "عز الدين القلق"تكريس 

املعادية للصهيونية إىل جانب الثورة الفلسطينية وعلى األخص  كما متكن من كسب بعض القطاعات اليهودية  ،احلركات السياسية الفرنسية كافة
 ،نظمة التحرير الفلسطينيةملية وبالتزامه القوي باملواقف الرمس اإلقناعبسعة الثقافة وبقوة  "الدين القلقعز "والفنانني. متيزت شخصية  بني املثقفني

. حركة فتح بقيادة صربي البنا الثوري املنشق عن متطرفني فلسطينيني من الس أيديعلى  2/8/1978اغتيل يف مكتبه يف باريس بتاريخ وقد 
:                                                            ، متوفر على العنوان06/12/2010، (على اخلط)، متت الزيارة يوم عز الدين القلق وسوعة احلرة،ويكيبيديا، املمثقفون يف ينظر: 

 http://ar.wikipedia.org/wiki                                                                                   
  . 407الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )1(
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مكان  من جهة أخرىفهو لون احلياة، يف مقابل لون احلداد (األسود) من جهة، وهو حد؛ يف وقت وا
   . بحر األبيض املتوسطلللفعل احملاصر يف مناخ ا إطاري
 بالبحر مرتبطا بتجربة الشاعر املكانية ذات العالقة الوطيدةديوان أيضا اليف ويأيت اللون األبيض      

تأمالت سريعة يف مدينة (يف قصيدة "درويش"  يقول ؛وسط وخباصة أثناء وجوده يف بريوتاألبيض املت
  : )قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط

  اضٌ يَ ، بَـ ءَ يْ ، ال شَ ءَ يْ شَ  ال
  ... اضْ يَ ا البَـ ذَ هَ  نْ مِ  دُ ولَ يُ  رَ آخَ  اضٌ يَ وبَـ 
   ميرةْ األَ  ، وسروالُ ويُ ونْـ طُ نْ اتم أَ ، أو خَ الْ يبَ انِ هَ  سُ أْ رَ 
  ا نَ ن هُ وا مِ ر مَ  اسَ الن  ّنّ◌◌َ أَ  دُ هَ شْ يَ  رٌ جَ حَ 
  وا اتُ مَ  اسَ الن  ن أَ  دُ هَ شْ يَ  هُ فُ صْ ، أو نِ رٌ جَ حَ 
   ياتُ رَ كْ ذِ  اتٌ مَ لِ كَ   اتٌ يَ رَ كْ ي ذِ ن أَ  دُ هَ شْ يَ  رٌ جَ حَ 
  ... اهُ ثَ نْـ أُ  عُ بَ تْ يَـ ، فهُ صْ أو نِ ، رٌ مَ قَ 
  اهُ طَ . قَ رَ حْ البَ  بُ رَ شْ تَ  وحٌ فُ سُ 
  . اتُ يَ نِ غْ ا األُ هَ تْـ عَ فَـ ى رَ لَ فْـ ، دَ اءُ ضَ يْ بَـ  طٌ طَ قِ 
  ،الْ وَ ى الز لَ عَ  تٌ ابِ ثَ 

   )1(اتُ بَ الث  َهَذازائل 
ـــــاض       ـــــون البي ـــــاضســـــطر يف هـــــذه األإن ل ـــــون الفـــــراغ، الســـــكون، اجلمـــــود،  هـــــو هـــــو الســـــائد، والبي     ل

ال يشــهد  واالغزاة الــذين مــر ؛ فــالتــاريخ ويضــغط علــى روح الشــاعرعلــى املوت، يطــل غ/هــذا البيــاض/الفرا و 
 ه حجــرســوف ميــر يف هــذه احليــاة وســوف يشــهد عليــ كــذلكوهــو  ، )حجــر يشــهد( آثــارهم علــيهم ســوى

علــى هــذه األرض  مث يصــبح هــو اآلخــر ذكــرى، جمــرد إنســان مــر  ،ائده)قصــ( عليــه كلمــاتد ) وتشــهقــرب(
دفلــى  متشـي، قطــط بيضـاء تتــزاوج، هســفوح تشـرب البحــر، قطــا( ثــاه، ولسـوف تتــابع احليــاة دورـاأن تبـعيو 

إنـه اليـأس املطبـق  ؛الثبـات ثابت هذا الزوال، زائل هذا( ولكنها ستغري سكاا ،ترفع من شأا األغنيات)
، وميكــن أن وحييــل إليــه وعليــه فــاألبيض يستحضــر هنــا نقيضــه األســود واالنكســارمبشــاعر األســى املخـتلط 

  : على النحو التايل ح توظيف الشاعر لثنائية التضاد الناشئة عن استحضار النقيضنوض

                                                 

 .410الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )1(
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  أبدي                           حياة سرمدية دائمة ال تنتهي                         أبيض
  أزيل                             هـموت وعدم ال حياة في                          أسود

ة ال حدود وال معامل فما حتيلنا إليه هذه الثنائية هو أن الداللة النهائية للبياض تفضي بنا إىل أبدية مطلق
وما ال يكون اية له ، واألبدي هو الشيء الذي ال ألبد هو دوام الوجود يف املستقبل، فاوال شكل هلا

وال وجود سوى تفضي بنا إىل أزلية مطلقة ال حياة قبلها اللغوية للسواد  ة، كما أن الدالل)1(منعدما
، وكأن السواد )2(وهو ما ال بداية له يتقدمه عدم مل وام الوجود يف املاضي واألزيل ما؛ فاألزل هو دالعدم

أو  ائيةثنمل يكن مبنأى عن هذه ال "درويش"، وال اية هلاما أن البياض اية بذلك بداية ال بداية هلا ك
بيد أن استخدامه هلا وتوظيفها ضمن شعره كان متدرجا من تضاد يف املستوى السطحي  ،ما حتيل إليه

السطحي خاصة  ألوىل إىل تضاد يف املستوى الضمين مبين أصال على ما حتت التضادايف أعماله الشعرية 
  .   )3(يف أعماله املتأخرة

   : بقية األلوان ج)
، كاألزرق األسود جمموعة من األلوان األخرىجبانب اللونني األبيض و  "درويش"لقد استعمل      

، مييز ذكره هلذه األلوان هو توظيفها يف سياق واحد جبانب بعضها البعضأن ما  واألمحر واألخضر، غري
ومن أبرز اجلمل الشعرية اليت مجع فيها  ،بعنوان منهاواحد  ة دون إفراد كلجمتمعإىل دراستها  ا دفعينمم
  :البحر عنحيث يقول  ؛)قصيدة بريوت(هذه األلوان ما جنده يف  "درويش"

  رُ ضَ خْ أَ  ريلَ بْ ، وفي أَ ي اصِ صَ أو رَ  يضُ أَب◌ْ : رُ حْ البَ 
   )4(بْ ضِ ا غَ إذَ  ورِ هُ الشُ  ل في كُ  ر مَ حْ يَ  هُ ن كِ ، لَ قٌ رَ زْ أَ 

وعلى األلوان  ،)(األبيض لونيةاأللوان على السلسلة األكروماتية الّال وزع تتففي هذه األسطر الشعرية 
وتأيت كلمات اللون متجاوزة  )رصاصي(الل األلوان وعلى ظ ،)األساسية (األخضر، األزرق، األمحر

، يف سياقها اجلديدوداللية تؤسس انفجارات إيقاعية، عاطفية ل، من دالالتهواملألوف  للمعجم اللوين
اللون األبيض يف بداية  يبدو أنو فهمها بوضوح؛  امضة دون القدرة علىسس إحياءاا الغوميكن حت

                                                 

. نقال عن فهد 17، ص 2000، 2احلنفي عبد املنعم، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبويل، القاهرة ـ مصر ـ ط ينظر: )1(
 . 83درويش، ص حممود عاشور، التكرار يف شعر  ناصر

درويش، ص حممود ، نقال عن فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر 49ينظر: احلنفي عبد املنعم، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، ص  )2(
83. 

 .83درويش، ص حممود ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر  )3(

 .437الديوان، قصيدة بريوت، ص  )4(
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إنه حيمل ف أما اللون الرصاصيعلى اهلدوء واحلذر،  ي يدل السطر األول واملعطوف على اللون الرصاص
العمر واخلوف  ويرمز إىل التحذير من ةلونيينتمي إىل السلسلة الّال  ‹‹فهو مة يف جتربة درويش، مهداللة 

أن  غري النماء والتجدد واألمل يف احلياة،أما اللون األخضر فهو دال على و  ،)1(››من متاهات املستقبل 
فهو  ‹‹ ؛وإشارية متعددة داللية أبعادا حيملالذي  داللته يف هذا السياق مرتبطة بداللة اللون األزرق

 وغالبا ما، يكون لباسا للحمقى أو املغفلني أو وصف للسماء الصافية، وللماء البارد، ولأليام السعيدة،
ويستخدم يف  ،منفرة، فالزرقة مذمومة يف العيون وهي لون العدو ولون اللؤم صورةبيستخدم عند العرب 

على اخلمول والكسل  ـ ةمن الناحية النفسي ـ اللون األزرقالثقافات عالمة على احلزن، ويدل  بعض
ـ األزرق ـ هلذا اللون  يميكن مالحظة البعد الداليل النفس السابق املقطعوبتأمل ، )2(›› واهلدوء والراحة

  :يف قوله اللة املعجمية للون األمحرالد أما .تكون له داللة الشؤم أيضا وهو اخلمول والكسل، ورمبا
  )3( بْ ضِ ا غَ إذَ  ورِ هُ الشُ  ل في كُ  ر مَ حْ يَ  هُ ن كِ لَ ... 

اليت يقدمها الشعب الفلسطيين يف األليم والتضحيات  على الواقع داللتها حيثواضحة من فهي 
       مكافحة االحتالل . 

ليس مثل الشعر ألن  ،يضا بأسلوب غري صريحفإنه يرد أ مثلما ورد اللون األمحر بأسلوب صريحو      
اللون ؛ أي مبا يف املادة ذات صاب املتلقي لفنه مباشرةيؤثر باللون األمحر مثال على أع«  لرساماف ؛الرسم

ك من خصائص ذاتية يف األمحر من قدرة على اإلثارة ترجع إىل مدى كثافة اللون ودرجته وما إىل ذل
ال يستخدم اللون ألنه  يؤثر هذا التأثري احلسي املباشر،أما الشاعر فإنه ال يستطيع أن  اللون نفسه،

الرمز الصغري  نا اللون من خاللوإمنا هو يبتعث في أي ال يضعنا وجها لوجه أمام اللون ؛استخداما مباشرا
وهو كلمة ذات عدد حمدود من املقاطع الصوتية ال حتمل أي خصيصة من الذي يدل به عليه، 
هذا اللون تتلقاه األذن يف هذه احلالة كلمة ن كانت قادرة على استحضاره، وإ خصائص اللون املذكور

لكنها ال تنفعل به إال عندما تعود به ا، كال منقوشا يف حروف بذاذات مقاطع معينة أو تتلقاه العني ش
يع أن نقول إن الفنان التعبريي وعلى هذا نستط ؛ة هذه إىل صورته احلسية املباشرةمن صورته ارد

يظهر بذلك و ؛ )4(» ) يقوم يف عمله الفين بعملية تشكيل وراء احملسوسات وتعلو عليها(الشاعر مثال
                                                 

 .230إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص  )1(

نقال عن فهد ناصر  ،125ص، (د.ت)، 1اللغوية يف شعر حممود درويش، بريوت ـ لبنان ـ طتطور الدالالت سعيد جرب أبو خضرة،  )2(
 . 77عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص 

 .437بريوت، ص قصيدة الديوان،  )3(

  ).49ـ  48عز الدين إمساعيل، التفسري النفسي لألدب، ص ( )4(
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 وحسب السياق الشعري ثري إحساسات متباينة يف ذات الشاعريست الذيمن خالل الدم  اللون األمحر
 "درويش"يقول  ؛تلون املشهد باللون األمحر كثريا ما تتكرر يف الديوان عبارات الدم اليتو  ،الذي يرد فيه

  :)ة على ساحل البحر األبيض املتوسطيف مدينة مجيلة وقدميسريعة تأمالت (يف قصيدة 

    )1( هْ شَ ائِ الط  اءِ مَ الد  آةُ رْ مِ  ةُ رَ كْ الفِ و ...
إال  وهي ليست تثري فينا اإلحساس باحلمرة املنتشرة هنا وهناك، يف هذه األسطر طائشةالدماء ال إن     

وكثريا . ذهبت سدى سب، فأنتجت كل هذه الدماء اليتدرس ومل حتُ انعكاسا مقلوبا لفكرة طائشة مل تُ 
ليت يتعرض هلا االقتل واالعتداءات واازر عن كثرة كناية الدم   مصطلح ناديو اليف  "درويش"ما يوظف 

  : )بريوتقصيدة (يف  يقول ؛املواطن الفلسطيين
  انَ حْ بِ ذُ  رٍ جَ ى حَ لَ ا عَ ن أَ  وْ لَ وَ 
   مْ يكُ ادِ يَ أَ  تْ و ي سَ الت  تِ مْ الص  ةَ احَ سَ  رَ ادِ غَ نُـ  نْ لَ 

  مْ يكُ دِ فْ ا ونَـ يهَ دِ فْ نَـ سَ 
   تْ قَ رَ تَـ ا احْ نَ ا هُ نَ بُـ اكِ رَ مَ 

   مْ كُ مِ دَ  افياَ رَ غْ جُ  نْ عَ  د تَ رْ نَـ  نْ ...لَ 
   "مْ عَ نَـ " ولَ قُ نَـ  نْ لَ ...

   ضِ رْ األَ  ودِ دُ ا حُ نَ مِ ا إلى دَ منَ دَ  نْ مِ فَ 
  )2(انَ مِ لى دَ ا ِإ◌ِ نَ مِ دَ  نْ مِ 

 دليل على األرضالدم ك استعمل كما أنه  ؛كفاح الشعب  "درويش"يف هذه األسطر يصور لنا      
 سوىما يدل على هذه األرض  فلم يعد هناك؛ )حدود األرض (من دمنا إىل دمنا، )(جغرافيا دمكم

  . سبيل التحرر ومقاومة االحتالل املكافح يفيقدمها الشعب الفلسطيين الدماء اليت 
 اليت اءالشعب الفلسطيين سوى الدم ما يدل على هوية "ويشدر "ال جيد  )قصيدة بريوت(ويف      

  :يف سبيل الوطنأفراده  ايقدمه
  وِ خْ الر  انِ مَ ا الز ذَ في هَ  نُ حْ ا نايَ بَ سَ 
  انَ مِ ى دَ وَ سِ  ي ائِ هَ نِ  هٍ بَ ى شَ لَ عَ  رْ ثُـ عْ نَـ  مْ لَ 
  َشْعِبيا انَ طَ لْ الس  لُ عَ جْ ا يَ ى مَ لَ عَ  رْ ثُـ عْ نَـ  مْ لَ وَ 

                                                 

  .412الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )1(
  .441الديوان، قصيدة بريوت، ص  )2(
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  ا ي د وِ  انَ ج الس  لُ عَ جْ ا يَ ى مَ لَ عَ  رْ ثُـ عْ نَـ  مْ لَ وَ 
  ا نَ تِ ي وِ ى هَ لَ عَ  ل دُ يَ  ءٍ يْ شَ  ىلَ عَ  رْ ثُـ عْ نَـ  مْ لَ وَ 
  )1( ... انَ رَ دْ الجُ  قُ سل تَ ي يَـ ذِ ا ال نَ مِ ى دَ وَ سِ 

اية يف إن الضعف الفلسطيين، أضاع احلقوق الفلسطينية يف هذا الزمان الرخو فلم يعثر املسيب      
معه، وال متعاطفا على دمه املسفوك يف كل مكان، ومل يعثر على الطرق اليت جتعل السلطان  إالسبيه 

   .)2(سجنه، وال على هويته الوطنية، سوى دمه امللطخ على جدران سجنه على ود السجان يف
الصور اليت استلهمها  إحدىهي  صورة الدم الذي يتسلق اجلدرانومما تنبغي اإلشارة إليه أن       

  :)فقط ..أخرىسنة (لقة واليت ذكرها يف قصيدة درويش من صورة األعشاب املتس
  )3(ابِ شَ عْ لألَ  اقُ تَ شْ تَ  إذْ  انَ يطَ وا الحِ مُ حَ ارْ و 

فرغم أن طابعها واحد إال أن  ،من حيث سريورا وانتشارهاا ما تتخذ الصورة شكال غرويا ري فكث     
إىل  "درويش"، وهلذا فقد عمد  ، وملونة بأكثر من إحياءمتشكلة حسب السياقو ظهورها خمتلفة طبيعة 

آلية تكرار الصورة وحتويرها من أبرز  ، وتعدقلب صورة األعشاب اليت تتسلق اجلدران بصورة الدماء
التكرار لشدة إحلاحها تبدأ بمث  ،فالصورة تبدأ بسيطة عند أول استعمال هلا ،الشعرية "درويش"أساليب 

فيه  على حنو تبدو أو إعادة صياغة معناها وتشكيله ، وهنا تربز براعته يف التعمية عليهاعلى الشاعر
فسها فيها الصورة نرة كل يوم ولكنه قادر على امتالك آلية يكرر الصورة جديدة، فالشاعر ال يبتكر صو 

سيما أن الة يف أسلوب الشاعر تذكر له ال عليه جديدة يف كل مرة، ومثل هذه اآللية تعد مزيّ  وحبيث تبد
 )4(تدرجيويتطور على حنو من الصور، أو قد ينمو معناها يف فكر الشاعر هذه الصورة قد ختتلط بغريها 

.  
  : السمعية ةور الص )2

ووفق ما مة حسب احلاجة خدَ ستَ مُ الكثري من ألفاظ األصوات  "حصار ملدائح البحر" ديوانترد يف      
مثل ؛ بعض عناوين قصائده مبسميات صوتيةقد مسى  "درويش"ومما يلفت االنتباه أن يقتضيه السياق، 
(حلن  هي بعنوانواليت  يدة الثانيةوالقص، )(موسيقى عربيةعنواا واليت  الديوانيف القصيدة األوىل 

                                                 

 .429ص املرجع نفسه، ) 1(

، ص يع، عمان ـ األردن ـ (د.ط) (د.ت)ش، دار اليازوري العلمية للنشر والتوز درويحممود عمر أمحد الزجيات، األثر التورايت يف شعر  ينظر:) 2(
180. 

 .426الديوان، (سنة أخرى... فقط)، ص ) 3(

  . 133التكرار يف شعر حممود درويش، ص  ينظر: فهد ناصر عاشور، )4(
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، ووطنه، ومن الواضح أن الصورة الصوتية هلذين العنوانني يدالن على ارتباط الشاعر بأصله )غجري
فطرة الغجري يدل أيضا على  ، كما أن اللحنانتماء الشاعر للعروبةفكون املوسيقى عربية يدل على 

 رسم مفارقة عجيبة فالقصيدة األوىل واليت عنواا غري أن هاتني الصورتني تسامهان يف ،الغجر وعفوية
  :عن أمنية الشاعر يف أن يصري حجراال تتحدث إال  )موسيقى عربية(
  "... رٌ جَ ى حَ تَ الفَ  تَ يْ لَ "

      ... رٌ جَ ي حَ نِ تَ يْ يا لَ 
   انِ نَ يْـ عَ  تْ دَ رَ ا شَ مَ لَ كُ أَ 

  ي نِ دَ ر شَ 
  ا ابً حَ سَ  ابُ حَ ا الس ذَ هَ 
  ا قً فُـ أُ  ةٌ ورَ فُ صْ عُ  تْ شَ مَ ا خَ مَ ل كُ 
   )1(؟ نٍ ثَ وَ  نْ عَ  تُ شْ ت فَـ 

مشاهد اليأس والدمار حدث إال عن تال تبدورها فهي ) (حلن غجريـ القصيدة الثانية املعنونة ب أما     
  :والقتل

   حٌ اضِ فَ  نٌ مَ زَ 
   تْ وْ ومَ 
  )2(رْ بَـ ا عَ ذَ ا إِ ينَ هِ تَ شْ يَ 

ألن  ،الذي مييل للتنميط واأللفةالقارئ  من خالل كسر توقعمنط املألوف على  خرج درويش وذا     
ني بنقيض ما يف النص أ، لكن القارئ يفاجمبضمون مجايل ماالقارئ  ن عنوان القصيدتني يبوح يف ظ

  . )3(توقع
للمشهد الذي ترد نوعا من التصوير الدقيق الكثري من األصوات اليت تضفي أيضا  الديوان يفترد و      

تعرض هلا يالدمار اليت و مرتبطة مبشاهد القتل من تداعيات الشاعر  اخلديف موحية مبا يعتمل  ،فيه
  :)موسيقى عربية( قصيدةيف  "درويش"يقول  ؛بكاء الطريأبرز هذه األصوات ومن  ،)4(الفلسطيين املواطن

                                                 

 .380عربية، ص  ىالديوان، موسيق) 1(

 . 386الديوان، حلن غجري، ص  )2(

ر شبانة، املفارقة يف الشعر العريب احلديث، (أمل دنقل، سعدي يوسف، حممود درويش منوذجا)، املؤسسة العربية للدراسات ينظر: ناص )3(
 .206، ص 2002، 1والنشر، بريوت ـ لبنان ـ ط

  .85درويش، ص حممود فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر  ينظر: )4(
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   ةٌ زَ يْـ بـ خُ  تْ لَ بُـ ا ذمَ ل كُ أَ 
  نٍ نَ ى فَـ لَ عَ  رٌ يى طَ كَ بَ وَ 
   ضٌ رَ ي مَ نِ ابَ صَ أَ 
  )1(ينِ طَ  وَ َال : يَ تُ حْ صِ  وْ أَ 

الشاعر من مشاعر احلزن إن بكاء الطري يف هذه األسطر كفيل بأن يبعث فينا ما كان حيس به      
من الشعراء واحدا  "حممود درويش"عترب يو ، اخل..فبكاء الطري عالمة على التشرد وااليار واملرض ؛واألمل

يفعل الشعراء مثلما  هر الطبيعةيعرب عما يشعر به من خالل مظا إال أنه مرهف،الذين يتمتعون حبس 
الشاعر أن يراعي ى عل ،الرومانسيون الذين يستعينون على جالء الصور يف الشعر بالطبيعة ومناظرها

لتشابه عند صنوف التشابه اليت تربط ما بني صور الطبيعة وجوهر األفكار واملشاعر حبيث ال يقف هذا ا
ر الذاتية صورا طبيعية يف إخراج األفكا حماكاة الطبيعة ، ويف هذا اإلطار رجوع إىلحدود املظاهر احلسية

  بأصالته يف البحث عن الصور الطبيعية اليت ولكن على أن حيتفظ الفنان أو الشاعر 
  

  .)2(متثل أفكاره وتربط ما بينها عضويا حول موضوع واحد
شاعر ال يقصد من وراء إال أن ال ،ديوان أيضا صوت األغايناليف  تطالعناومن أبرز األصوات اليت      

حتت غاللته وبني  يفخيو  يعلن الغناء على العكس من ذلكنراه ، بل فرح أو عرسذلك أنه يف موقف 
 شكلتاالنزياحات العديدة اليت  من خاللوذلك  ،باحلنني البائس متتلئعاطفة حزينة،  احنناءات حروفه

تأمالت (ة من ذلك ما يردده يف قصيدو ، املعاين اجلاهزة القارئ، وخلخلت صدمة املفاجأة للمتلقي/
  :)سريعة يف مدينة قدمية ومجلة على ساحل البحر األبيض املتوسط

  انِ ذَ األَ  اذَ هَ  نْ مِ  زُ فِ قْ ني أَ ُل◌ِ عَ جْ ي يَ ذِ ل ا ما
  هُ اءَ مَ سْ أَ  اهَ مَ ل ي عَ ذِ ل ي لِ ل صَ ِألُ 
  )3(يانِ غَ ألَ لِ  يانِ مَ رَ  م ثُ 

ملضارعة يكية هذه األسطر الشعرية بسبب كثافة األفعال اودينام نالحظ حيويةففي هذا املقطع      
مضارعة  ثالثةمنها  ،علين، أقفز، أصلي، علمها، رماين)سطر (جيأثالثة  مخسة أفعال يف ؛ملوجودة فيهاا

                                                 

 .385الديوان، موسيقى عربية، ص  )1(

 .414مد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص حم ينظر: )2(

  .409الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )3(
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الضمريين  الشاعر النفسية احلالية اليت يشعر ا يف زمن تأمله واليت تتناوب فيها الفاعلية بنيل ي حباشِ تَ 
بدالالت الغياب واإلقصاء ان واللذان يبوح رماين) /علمها( ماضيان واثنان، )املتكلم والغائب( املقدرين

اإلنسان إىل السبب الذي يدعو  وجودي: ما والنفي، هذا التعالق بني اإلنسان وخالقه يفصله تساؤل
فرماه لألغاين، علمها) مث مل يعد معنيا مبخلوقه ( الفعل ملقدر يفالغائب ا ) وهو الضمريلهإلالصالة (

النبذ واإلقصاء وجاءت إضافة الفعل إىل مفردة األغاين لتفجر دالالت أخرى   والفعل رماين جيسد كلية
   واالنكسار واللجوء إىل خيار وحيد هو (الغناء). ، الضياعك

  :باملوت "درويش"يقرتن صوت الغناء عند  )حوار شخصي يف مسرقند(ويف قصيدة      
  يانِ غَ األَ  كَ تْ مَ رَ  رٍ سْ جِ  ي ى أَ لَ عَ 
  )1(اءَ سَ ا المَ ذَ هَ  لَ عِ شْ تُ  لِ يًال تِ قَ 

الغريب يف هذه غري ؛ تطالعنا االستعارة املكنية التجسيدية يف (رمتك األغاين)ويف هذين السطرين       
 نأل ؛مما يشكل مفاجأة للقارئميثل جوهر تساؤل الشاعر، من جسر ملوت هو حدوث االصورة 

سببا يف  ءأما أن يكون هذا الغنا ،ه بكثرة يف األفراح ويسعى لتحققهويطلبلغناء سان العادي يتوق لاإلن
  املوت فهذا أمر مستغرب. 

ويبدو أن صورة ، ∗اخليل رتسبة يف ذاكرة درويش صهيلومن أبرز الصور السمعية اليت بقيت م     
قي ما مييزها عن غريها بو ا شيئا فشيئا إىل حد اختفت فيه احلصان قدمية جدا أخذت الذاكرة تتخلى عنه

، اعر شكل األرض اليت مل يعد يراهاالذاكرة أحيانا لريسم للش إىل، وهذا الصوت يتسرب وهو الصوت
  :)2(اطبه األرض ا فال يفهمها سواهإنه لغة أخرى خت

   لٍ يْ وخَ  ةٍ غَ ن لُ مِ  انِ دَ سَ ا جَ نَ لَ 
  )3(يلُ هِ ا صَ ينَ مِ حْ يَ  ن ليسَ كِ ولَ 
وهذا الصوت ما زال  ،ه ال مييز منه بدقة سوى صوتهمام وكأنه طيف متقد بقي الشاعر يتذكر حصال

على  اإلبقاءصورة احلصان و  إىل أخفاءالشاعر ، وقد عمد يدق كناقوس خفي يف سطور الذكريات

                                                 

  .391الديوان، حوار شخصي يف مسرقند، ص  )1(
، ومدلول 1986رت يف ديوان ورد أقل إن دال الصهيل يتكرر يف أعمال درويش، وقد خصص له قصيدة عنواا ( صهيل على السفح )، ظه ∗

 هذا الدال ليس املدلول املعجمي.

  .170ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )2(

 .406الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )3(
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قدمي يف ، ولكنه قد يسمع صوته ؟ أو ألن شكل احلصان نه بعيد عن األرض فال يرى احلصان، ألصوته
  . فقط يه بالصوت ف رؤيته إىل حد اكتفى

يستعمل درويش صهيل اخليل ليعرب به عن موقفه السياسي جتاه مصر  )رحلة املتنيب إىل مصر(ويف قصيدة 
  :1969أثناء زيارته هلا عام 

  يلْ هِ إلى الص  تُ عْ فَـ دَ انْ  مْ كَ 
  ا انً سَ رْ ا وفُـ سً رَ فَـ  دْ جِ أَ  مْ لَ فَـ 
  )1(يلْ حِ إلى الر  يلُ حِ ي الر نِ مَ لَ سْ وأَ 

ان ما غادرها، وسرع يف هذه األبيات جتربة املتنيب الذي ذهب إىل مصر "حممود درويش"ثل لقد مت     
إىل مصر وسرعان ما غادرها أيضا، وأما الصهيل فهو صوت  1969عام خالل  "درويش"وذهب 

  .أنظار العرب إليهااحلصان، وكانت مصر يف زمن مجال عبد الناصر الصهيل الذي لفت 

 

   
  :الذوقية ةالصور  )3

وحدها  الصور البصريةليست ف ‹‹؛ يف تشكيل الصورة الشعريةاحلواس أهم من  تعترب حاسة الذوق     
الشكل واللون يف  هي العناصر احلسية اليت جتتذب الشاعر بل إن امللمس والرائحة والطعم لتتداخل مع

تحرك يف نطاق فحسب وهو ال ي ، ألن العقل ال ينفذ مع الطبيعة من خالل النظرالصورة الشعرية
 الصفات سواء أكانت مرئية أم غري مرئية لـكهو يستهلك كل األشياء الواقعة و  وإمنا املرئيات وحدها

ي من الصور اليت ال يقبلها جيد أن أغلب الصور الذوقية ه )حصار ملدائح البحر(املتأمل لديوان و . )2(››
والبؤس والدمار فال مليء باحلزن واقع لكاسا ليست إال انعوهي  ،املرارة وامللوحة واحلموضة كطعم  ،الذوق

   :)حلن غجري(يف قصيدة درويش يقول  ؛شع األوصافميكن وصفه إال بأب
   حٌ الِ مَ  مٌ لْ حُ 

   تْ وْ وصَ 
   )3(رْ جَ في الحَ  رَ صْ الخ رُ فُ يحْ ◌َ 

                                                 

  .398الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر، ص ) 1(

 وما بعدها.  129قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية )، ص  عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر ( )2(

 .386الديوان، حلن غجري، ص  )3(
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ومن املعروف أن احللم ذو طابع معنوي ألنه متعلق  ،احللم بأنه ماحللقد وصف حممود درويش      
منه  اتعبريً  وحةلامل أكسب هذا احللم طعم "درويش"واملستقبل الذي يريده كل إنسان، إال أن  باألمل

اليت يف كثري من األحيان بواقع احلرب  على أن هذه األحالم عصية التحقيق يف الواقع من جهة، ومرتبطة
بكل ما احللم  ذكري انالديو من  طنيف كثري من املوا "درويش"ذا جند ، وهلال ترتك جماال لألحالم اجلميلة

  : صات احلياةمبنغ له عالقة 
  ةْ ي دنِ عْ مَ  ارٌ نَ  مُ َال حْ ، واألَ امِ ي األَ  رُ آخِ  مٍ وْ يَـ  ل كُ 

       ) 1(! ةْ ي حِ الض /ضُ رْ ا األَ هَ تُـ يـ أَ  مٌ َال سَ ...فَ 
"عش يف  رالقول املأثو  ، ورمبا يكوناحلياة أيامآخر  ميكن أن يكونإن كل يوم مير يف ظل االحتالل      

جدوى احلياة على هذه األرض مادامت تغيب  ماف ،على أفراد الشعب الفلسطيين حدود يومك" أصدق
   ."نار معدنية"أحالم  لتحل حملها عنها قيمها الكربى وأحالمها اإلنسانية

  :حد اعتبار األحالم نذيرا للموت واهلالك إىل "درويش"ويتطور األمر لدى      
  ا مً لُ و حُ دُ اهَ شَ  ...الذينَ 

  )2(هْ دَ اهِ والش  رَ هْ والز  رَ بْـ ه القَ و لَ د عَ أَ 
جيمع الفلسطيين واقع الف ؛من املصائب املتتالية فكل من حيلم على هذه األرض جيد ما ال يتوقع     

احلتمية يقدم النتيجة  "درويش"ولذلك جند  اخل،األفراح واألحزان.. /اآلالماألحالم و جيمع  ..املتناقضات
 إىل املفارقةإىل احلقيقة منه أقرب  تصوير هذا الواقعهي املوت (القرب والزهر والشاهدة)، و و لألحالم 

  .الشعرية
(سنة  يف قصيدة "درويش". يقول ومن األطعمة الذوقية اليت جندها يف الديوان أيضا طعم املرارة     

  :أخرى... فقط)
   )3(ر المُ  ادِ مَ الر  ابِ ن بَ مِ  ةَ دَ رْ الوَ  هُ لَ خِ دْ ن نُ بأَ  هُ نَادْ عَ ا وَ بَ عْ وا شَ مُ حَ ارْ 

إىل يف هذا السياق الوردة ترمز ؛ فرمز إىل جمموعة من الدالالتتالسطر الشعري عناصر هذا إن      
، وهو ما أشار إليه الشاعر بالرماد املر، التضحياتيكون من باب ، غري أن دخول هذا الوطن الوطن

                                                 

 .416الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )1(

 .400الديوان، احلوار األخري يف باريس، ص  )2(

  .426أخرى فقط، ص ..الديوان، سنة ) 3(
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 الثورة/         /اجلهادأمر اد باملرارة يوحي بصعوبة اقرتان الرمو ولفظة الرماد توحي بالنريان بعد انطفائها 
  :" (من الوافر)أمحد شوقي" ولعل هذا التعبري يذكرنا بقول الشاعر، اوشد املقاومة

  )1(ق يُدَ  ةٍ جَ ر ضَ مُ  دٍ يَ  *** بكل  ابٌ بَ  اءِ رَ مْ الحَ  ةِ ي رِ وللحِ )1
احملتل هذا مل يكافح ين أن ينعم باحلرية والسالم ما حمتل مثل الشعب الفلسطيي شعب فال ميكن أل     

  .لك أغلى ما ميلكحىت ولو كلفه ذ الغاصب
األجواء ب مقرتنة ـ ميجها الذوقاليت ـ للصور الذوقية  "درويش"استعمال  جتدر اإلشارة إليه هومما و      

لها مثل األرض ال مكان للداللة على أن هذه األجواء مثكالكواكب والسماء واهلواء والقمر   السماوية
  :يصف درويش السماء باملرارة )قصيدة بريوت(في ففيها للحرية؛ 

   )2(رْ ك فَ تُـ  رٍ جَ ت على حَ سَ لَ جَ  ةٌ ر مُ  اءٌ مَ سَ 
  : يرى درويش أن القمر حامض )فقط ...قصيدة سنة أخرى(يف و      

   طْ طَ ي للقِ بِ لْ قَـ  حُ تَ فْ ن يَـ مَ 
  )3(طْ س وَ تَـ المُ  قَ فوْ  ضَ مِ االحَ  رَ مَ ا القَ ذَ هَ  حُ دَ مْ أَ  نْ مَ ولِ 

 بدليل االستفهام عن هوية املمدوح له. يرمز للعدو اإلسرائيليإن اقرتان القمر باحلموضة يف هذا السياق 
" درويش"وال يكاد يستعمل  ،ديوان فال نعثر إال على األطعمة اليت ال يقبلها الذوقالهكذا منضي يف و 

  :)اللقاء األخري يف روما(ومن ذلك ما يقوله يف قصيدة  ،كمطعم احلالوة إال قليال وذلك من باب الته
  ي يبِ بِ ا حَ ا يَ نَ ق حَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ أَ 

  )4(رْ جَ حَ  قَ وْ فَـ  وَ لْ الحُ  بَ عَ التـ  دَ نِ سْ أن نُ 
، وبذلك انقلبت الصورة على نفسها وأصبحت تدل ا بالتعبففي هذه الصورة جند أن طعم احلالوة مقرتن

     .استعملت لهعلى نقيض ما 
  : الشمية ةالصور  )4

                                                 

 .389/ 2، 1999، 2حتقيق: إمييل أكبا، دار اجليل، بريوت ـ لبنان ـ ط د شوقي، الديوان،أمح )1(

 .443) الديوان، قصيدة بريوت، ص 2(

 .426الديوان، سنة أخرى فقط، ص  )3(

 .405الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )4(
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، ويبدو أن العطوركالروائح و لقد وظف الشاعر حممود درويش يف ديوانه العديد من الصور الشمية       
إا الشيء الوحيد الذي يعرب احلدود واحلواجز واقعا   ؛أرضه ا هُ بُ لغة ختاطِ بالنسبة له أضحت الرائحة 

  . )1(رض اليت مل يعد يراهاه شكل األمن الذاكرة فريسم أمامكان أم متسربا 
؛ فصورة قهوة أمه )ة الصباحيةالقهو اكرته رائحة (ومن أبرز الصور الشمية اليت بقيت مرتسمة يف ذ     
ولكن ضمن فرتات  ،معه يف شعره على حنو غري مطرد بل ظلت ،"درويش"باحية ورائحتها مل تفارق الص

؛ ...وهلم جرا هورمث يعاود الظ ،مث خيتفي بريقهيومض  مصباحا فبدت وكأ ،ة من عمره الشعريمتباعد
  : )تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط(يقول يف قصيدة 

  ةْ حَ ائِ الر  انُ كَ المَ 
  )2( ى..ولَ األُ  ةِ المرأَ  وضُ مُ غُ  .ااكً ب شُ  حُ تَ فْ تَـ  ةٌ وَ هْ قَـ 

يتذكر  املكان املفقود إذ يتذكر ذلك "درويش"جودة، وإن ذاكرة الرائحة تستدعي أمكنة مل تعد مو      
تستدعي صور املكان القدمي الشاعر يشمها ا عندم الرائحة اليت فاملكان هو ،بالضرورة زمانا مرتبطا به

يا هكذا أصبحت قهوة أمه استحضارا لذكرياته ولصورة أمه مبا متثله له من حنان افتقده تدرجيو  وزمانه،
هي اليت متيز ـ إذن ـ  هذه القهوة إا ذاكرة تلح وشيء مل يعد يتكرر، ف ؛قليال منه لوو يتمىن مع الزمن ف

وطنا للشاعر بكل أبعاده ، بل أصبحت القهوة  يقف األمر على حد احلنني، لذا ملأمه مث أرضه ووطنه
ضافة ، وتلك إال يتذكر من القهوة سوى رائحتها "درويش"للنظر يف هذه الصورة أن  لفتواملاملادية. 

ثلت لغة ختاطب بني الشاعر مأخرى تعيدنا إىل ما أسلفنا احلديث عنه من أن الرائحة بصورة عامة 
هة لغة بيد أن رائحة القهوة تبقى متقدمة على غريها القرتاا حبمولة داللية أكرب، فهي من ج وأرضه،
من الرموز  إا واحدة ، مثرى لغة ختاطب بني الشاعر وطفولتهومن جهة أخ ،بني الشاعر وأرضه ختاطب

  . )3(وأضحت ممثلة هلم يف كثري من السياقات االجتماعية والثقافية على حد سواء ،اقرتنت بالعرب اليت
تعد هذه ؛ حيث )ريح الشمالصورة ( الديوانيف  "درويش"ومن أبرز الصور الشمية اليت وظفها      
تطور حىت انتهت بقصيدة عنواا (أغنية وتإذ ظلت تنمو  ؛"درويش"ة من الصور النامية يف شعر الصور 

فقد جاء يف  "مجيل بثينة" أشعارمن  )صورة (ريح الشمال "درويش"وقد استلهم ، )إىل الريح الشمالية

                                                 

 .200ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )1(

 .413ص ، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسطالديوان،  )2(

 .200ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )3(
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فكان  "جبميل"، ضاقت الدنيا ، وأهدره هلم السلطان"مجيل"دم  "بثينة"أهدر أهل  ملا ‹‹ األغاين أنه
  :الوافر)(من  ويقول بثينة ح على حيعلى قور رمل يتنسم الري يصعد بالليل

َأِهيُم وَأَ◌نِنِ◌ي بَاِدي   ***       أَيَا رِيَح الشماِل أَما تـََرينِـي   )1
      الُنُحـوِلِ◌◌ِ 

  َوُمني بِالُهُبوِب َعَلى َجميـلٍ   ***  بي لي َنسَمًة من ريِح بَثـْنٍ هِ )2
  )1(لِ قليُلِك أو أقل ِمَن الَقليـ     ***     وقولي يا بُثينُة حسب نـَْفِسي)3             

   )2(››..انصرف.فإذا بدا وضح الصبح 
إذ ـ؛  كعادته يف اختزال الصورـ  ق العذري العاشهذا اختزال صورة  "درويش"وبالطبع مل يفت      

  : )موسيقى عربية(يف قصيدة  أخفاها متاما تاركا ريح الشمال فقط لتدل عليها؛ يقول
   هِ بِ  تُ لَ عَ تَـ اشْ  وزُ الل  رَ و ا نَـ مَ ل كُ أَ 

   َناقْـ رَ تَـ احْ  امَ ل وكُ 
   يًال دِ نْ ومِ  انَ خَ الد  تُ نْ كُ 
  ينِ قُ ز مَ تُ 
  )3(؟ رُ طَ المَ  يَ هِ جْ و وَ حُ مْ ويَ  ،الِ مَ الش  يحُ رِ  

 ، وجمرد وصول الرائحة إليه كاف لتمزيقه وحتسره هذا املقطع يعين انبعاث رائحتهإن تنوير اللوز يف     

على نفسه منكسرا  طوينمث يالذي يتمىن هبوا العذري  قاما كوصول ريح الشمال إىل العاشمتوتفجعه 
األشياء إصراره على تكرار رائحة  ما يفسر ، ولعل هذا اإلحساس املتنامي لديه هوفور رحيلها عنه

من التزهد التام إا حالة ؛ برائحة القهوة الصباحية مث اللوز لغة ختاطب بينه وبني أرضه ابتدءً  واعتبارها
ذا ل ،ة متاما كعودة العذري بعد نفيهبالغة الصعوببعدما أيقن أن عودته إىل األرض  "درويش"وصل إليها 

يتمىن أن متر به رياح الشمال القادمة من  مجيليتمىن كل رائحة قادمة من فلسطني متاما كما كان  بدأ
 4(حتمل له بعضا من رائحتها اهأرض حمبوبته عل( .   

  اللمسية :  ةالصور ) 5

                                                 

  .86ص  ،1982ط)، .، بريوت ـ لبنان ـ (دبريوتمجيل بثينة، الديوان، دار ) 1(

   .109 /8          ،1983، 1طـ تونس ـ جلنة من األدباء، بريوت ـ لبنان ـ الدار التونسية للنشر  :، األغاين، حتقيقاألصفهاينأبو الفرج  )2(

 .385الديوان، موسيقى عربية، ص  )3(

 .214ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )4(
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مثل الصور الذوقيـة مـن حيـث خمالفتهـا لطبيعـة  )حصار ملدائح البحر(الصور اللمسية يف ديوان تعترب      
بواقــع احلــرب؛ فكــم مــن القتلــى واجلرحــى الــذين يســقطون كــل يــوم،  ةالــنفس البشــرية، وذلــك ألــا مرتبطــ

قـرب إىل احلقيقـة منـه إىل اـاز، ويسـتثري عتـرب أذا الواقع بالصـور اللمسـية يعن ه "درويش"وهلذا فإن تعبري 
يقـول  ؛اخلذلـك مثـل اجلـرح والشـوك..  من خالل بعض العبارات الدالة على حاسة اللمس "درويش"فينا 

  :   )حلن غجري(يف قصيدة 
   حٌ ارِ جَ  رٌ مَ قَ 

  تْ مْ وصَ 
    )1(رْ طَ والمَ  يحَ الر  رُ سِ كْ يَ 

من خالل هذه  "درويش"لمس من خالل اجلرح، ويقصد إن القمر اجلارح يستثري فينا حاسة ال     
لعدو الصهيوين وما يسلطه من أنواع األسلحة الفتاكة على الشعب اإلشارة لإىل الصورة اللمسية 

  الفلسطيين األعزل .
من خالل بعض األشياء الصلبة كاملعادن. يقول يف قصيدة الديوان وتظهر الصور اللمسية يف      

  :)باريساحلوار األخري يف (
  

  

  )2(انَ مَ ذا الز هَ  لَ مِ حْ يَ ا لِ ي اسِ حَ نُ  سَ ليْ  كَ مُ سْ جِ ... وَ 
إن الواقع الفلسطيين يتطلب جسما صلبا مثل النحاس لكي يصمد يف وجه القنابل واملدافع اليت      

   حلظة.تتساقط كل يوم ويف كل 
  :كبني احللم والشو  "درويش"يربط  ، حيط احلمام)يطري احلمام(ويف قصيدة 

  ي يبِ بِ ا حَ يَ  مْ نَ وَ 
  )3(ةْ دَ اسِ حَ  ةٍ كَ وْ من شَ  كَ مَ لْ حُ  ذَ نقِ أُ وَ  يكَ فِ  طَ بِ هْ ِألَ 

م األحيان إما وهكذا ميكننا القول إن الصور اللمسية يف الديوان مثلها مثل الصور الذوقية، تدل يف معظ
  . من جهة أخرىدمرة املوأسلحته من جهة، أو اإلشارة إىل العدو اإلسرائيلي  احملطم /القاسيعلى الواقع 

  : تراسل الحواسـ  6

                                                 

 .386الديوان، حلن غجري، ص  )1(

 .400 الديوان، احلوار األخري يف باريس، ص )2(

 . 420ص   حيط احلمام) يطري احلمام،(الديوان،  )3(
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؛ حيث يرى الرمزيون أنه يعترب مصطلح تراسل احلواس من املصطلحات اليت ابتدعها املذهب الرمزي     
، كي وسائل تعين ا اللغة الوجدانية ـ كي تتوافر الصفات اإلحيائية للصور ـ على الشاعر أن يلجأ إىل

أي وصف مدركات  ) سائل (تراسل احلواسو ن هذه الوم التعبري عنه، عبري على ما يستعصىتقوى على الت
ت ألوانا وتصري املشمومات فتعطي املسموعا ،من احلواس بصفات مدركات احلاسة األخرىكل حاسة 

ري يف النفس صطلح عليها لتثـ رموز اُ  أصلهاـ ، وذلك أن اللغة يف اخل، وتصبح املرئيات عاطرة ...أنغاما
ونقل صفات  ،داين واحدواأللوان واألصوات والعطور تنبعث من جمال وج ،صةمعاين وعواطف خا

نفوذها ، وبذا تكتمل أداة التعبري بيساعد على نقل األثر النفسي كما هو قريب مما هوا إىل بعض هبعض
من بعض خواصه املعهودة ليصري فكرة ، ويف هذا النقل يتجرد العامل اخلارجي إىل نقل األحاسيس الدقيقة

  . )1(صة لعامل النفس األغىن واألكملصورة ناق، وذلك أن العامل احلسي شعورا أو
ـ               خاصا يذيب ا  هم تراسالواست حتراسلاء الذين الشعر من  "حممود درويش"ويعد      

  :)أقبية، أندلسية، صحراء(يف قصيدة  جندهمن ذلك ما و  مادية األشياء فتغدو أثريية، يف سياقها ـ 
  

  ي مِ دَ  تَ وْ صَ  عَ مَ سْ ألَ  يًال لِ  قَ يًال لِ قَ ي نِ رْ ظِ تَ وانْـ 
   )2(رْ جِ فَ نْـ المُ  رَ اعِ الش  عُ طَ قْ يَـ 

) ألن الصوت جمال حاسة دميصوت (يف ففي هذين السطرين تراسلت حاستا السمع والبصر       
 معني خصائص السمع يففاندلقت  ، وقد امتزجا يف تركيب لغوي واحد، والدم جمال حاسة البصرالسمع

رمبا كان مزج . و دالالتال متعددة إىل انفعاالتوحتوال  وذاب احلاجز املادي بينهما حاسة البصر
بني حاسيت السمع والبصر نتيجة واقع احلرب يف فلسطني وما خيلفه دوي االنفجارات من  "درويش"

لشعور يف بني حتسس ا اختلطت حواس الشاعرهذا املشهد ؛ فنتيجة لتكرار أشالء ملطخة بالدماء
هنا وهناك  االنفجاراتيستحضر صورة الدم كلما مسع صوت الشاعر ، فأصبح وإدراكه يف الذهنالنفس 

 .  
احلواس املرتاسلة واليت تعرب عن تعلق الشاعر ببريوت نعثر على العديد من  )قصيدة بريوت( ويف     

  :بذلك نقل إحساسهوقصور اللغة عن 
  امِ طَ الحُ  ةُ قَ بَـ نْـ زَ  وتُ رُ يْـ بَـ 

                                                 

 ). 419ـ  418النقد األديب احلديث، ص (حممد غنيمي هالل،  ينظر: )1(

 .389الديوان، (أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  )2(
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  ى لَ تْـ والقَ  رِ حْ بَ لْ لِ  فُ اطِ عَ مَ  .تِ خْ لَ زَ نْـ الز  يحُ دِ مَ  .ىولَ أُ  لةٌ بْ قُـ و 
   رُ ك فَ تُـ  رٍ جَ ى حَ لَ عَ  تْ سَ لَ جَ  ةٌ ر مُ  اءٌ مَ سَ ...

    )1(امْ سَ والحُ  ةِ يَ حِ الض  نَ يْ بَـ  لُ اصِ فَ  تٌ وْ ، صَ وتُ رُ يْـ بَـ  ةٌ وعَ مُ سْ مَ  ةٌ دَ رْ وَ 
، فأخذ السمع والبصر خواصهما دركاتيف هذه األسطر الشعرية من وصف بريوت تبادلت م     

كما تراسلت حاستا   جماليهما على الرغم من تبادل )(مديح الزنزخلتقوله يف املديح مكان الزنزخلت 
طعم املرارة وجماهلا حاسة  جماهلا البصراليت ، ألنه أعطى للسماء و )بصر والذوق يف قوله (مساء مرةال

إىل وحتولت  الذوقاندلقت خصائص البصر يف معني حاسة ف ،متزجا يف تركيب لغوي واحد، وقد االذوق
) (وردة مسموعةالشاعر قول تراسلت حاستا النظر والسمع يف  من مكان آلخر، كما ئلةانفعاالت سا

  .وهو جمال حاسة السمع ألنه وصف الوردة واليت جماهلا النظر بأا مسموعة 
، وهي أن مدركات صور رمزية جتدر اإلشارة إليهاويف ميدان تراسل احلواس هناك وسيلة أخرى لبناء      

 ،املألوفةوحمطمة عالقاا التقليدية  ،نثريات الواقع اخلارجي ةً دَ ر جمَُ  ،احلاسة الواحدة ميكن أن تتقارب
على الرغم من بعضها اإليغال يف اقرتاب مظاهر األشياء ب يوحي امتزاجهمافتجمع بني شيئني متناقضني 

ة على ساحل تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيل(قصيدة ومن ذلك ما جنده يف ؛ من تنافرها الظاهري
  :)البحر األبيض املتوسط

  ةْ حَ اتِ الفَ  انُ كَ المَ 
  ى ولَ األُ  ةِ عَ مْ الد  يجُ جِ ضَ  .ىولَ األُ  ةُ نَ الس  انُ كَ المَ 
  )2(ر المُ  لُ سَ والعَ  ،هِ لِ و في أَ  ي سِ نْ الجِ  عُ جَ وَ ال .اتِ يَ تَـ الفَ  وَ حْ نَ  اءِ المَ  اتُ فَ التِ 

، ألن العسل باعتباره حلو املذاق جيتث ارة ينتميان إىل جمال حاسة الذوق ومها نقيضانفالعسل واملر      
ليوحي بأن هذه احلالوة الظاهرة وعلى الرغم من ذلك إال أن الشاعر مجع بينهما  ،هااملرارة ويلغي وجود

وانني عامة  يف وحدة ظواهر الطبيعة وانتمائها إىل ق، وهذا حيقق فلسفة الرمزينيهلا مدلوهلا املر يف جوفه
ى التناقض بني فإن اإلحياء املنسجم الذي تقدمه هذه الصورة يقوم عل النتيجةو  ؛تنظم العالقات بينها

من أن يتكّون مما هو متناقض يف العامل كالصحو والظل  فالبّد للفن لكي يكون معّرباً  ،عناصرها املختلفة
من جماالت  العناصر أما من حيث اجلمع بينهاهذه هذا من حيث العالقة بني إليه).  انرمز ي(مبا  والندى

إذ من ؛ شائعاً يف كتب نقد الشعر احلداثيحياتية متباعدة وخمتلفة ومتناقضة أحياناً، فإن هذا األمر بات 
                                                 

 .443الديوان، قصيدة بريوت، ص  )1(

 .413حر األبيض املتوسط، ص الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل الب )2(
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على اجلمع بني اليت تقوم أساسًا  السرياليةاملعروف أن هذا الشعر قد أفاد من تقنيات الصورة الفنية 
  . املتناقضات واملتباعدات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :"حصار لمدائح البحر"في الطبيعة  صور ـ ثانيا
 البحث يف إىل رناجي "مود درويشحمل" )حصار ملدائح البحر(ديوان الطبيعة يف  صوراحلديث عن إن      

 أربعبوجود  األخرىان امتازت فلسطني عن غريها من البلد حيث ؛فلسطنيالبيئة اجلغرافية يف طبيعة 
 ،م400 اليت تنخفض عن سطح البحر األغواراملنطقة اجلبلية، السهل الساحلي،  مناطق مناخية:

تتوفر  حيثالطبيعة ذات طابع خاص جعلت ة األربعهذه املناطق املناخية و ؛ والصحراء يف اجلنوب
ذه السمة عامال فاعال يف خلق صاحبة مسة معينة، وقد كانت ه األرضالزراعة بأمناطها ونظمها ما جيعل 

بطة العاطفة املتبادلة فتأصلت الوشائج بقوة را وأرضه اإلنسانحالة من الرتابط والعالقة الوثقى بني 
   .بينهما
 األرضالفلسطيين احلضارية خالل التاريخ ترابطا فكريا وعاطفيا بني  اإلنسانخلقت جتربة وقد      

   .فهي الوطن وهي املبتدى واملنتهى ن الطبيعة،اليت هي جزء م األرضذاته،  واإلنسان
ومقدرا على  صداها غةبينه وبني الطبيعة فلليقيم عالقة  أن اإلنسانيستطيع  لغةومن خالل ال     

مرآة تتجلى فيها األشياء وإمنا هي بيت الوجود الذي يسكنه م تعد اللغة لف ؛خلق عامل مالئم للشاعر
ال عالقة هلا بالواقع، وانتهى دور اإلنسان داال؛ إذ ال يقول ما ئنات لغوية فاألشياء خترج منها كاالكائن 
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مل تعد من إنتاج اإلنسان يف عالقته بالواقع بل هي من إبداع  االلغة تعين ما يقول، فاحلقيقة إذيعين وإمنا 
  .)1(هذه األنظمة النصية اليت ختلق واقعها اخلاص

 واإلنســـانيـــربط بـــني الطبيعـــة  أنمـــع الطبيعـــة الفلســـطينية  مـــن خـــالل تالزمـــه "درويـــش"لقـــد اســـتطاع و    
ففي  ؛اإلنسانبآخر عن مهوم أو الطبيعة معه تعرب بشكل  أصبحتالفلسطيين ذلك الرباط الروحي الذي 

الزيتـون والبيـدر والبحـر (فشـجرة ، هـي ناطقـة معـربة عنـه وإمنـاوعي الشاعر ال تكون الطبيعة بعيدة جامـدة 
ذاتـه  اإلنسـانوغري ذلك من مظاهر الطبيعة والبيئـة الفلسـطينية جبلـت يف دم  )اخل..مواحلجر والقمر والكر 

  .)2(الذي هو جزء منها األرضيف غري املكان الذي جبلت منه  اإلنسانحييا  أناملعقول غري فمن 
 من تتغذىو  باعتبارها رموزا ممتدة لكيانه الطبيعةصور  "درويش"استثمر  )حصار ملدائح البحر(ويف      
 هذا "درويش" استوعب لقدو  ،خصوصية من الرمز على النفسية األبعاد تضفيه ما على زيادة ،جتربته
 يف نقرأها حني تبدو، رموزا لنفسه ينحت راح حني ختطاه بأنه قلنا إذا نبالغ ال وقد الطبيعي، للرمز الفهم

 أنوك يبدو حىت هلا صرح ال عديدة وهي ،صانعه هو جديد قاموس من لتوها خرجت أاكو  سياقاا،
 فقد بريا،ك  يف الديوان املستخلصة الرموز عدد انك  وملا ،يديه بني رموز إىل آلت قد لهاك  اللغة مفردات
 السياقات داخل ددةاملتج الداللة ذي وخاصة الشعري املنت داخل منها املهيمن الرمز على اقتصرنا
حصار ملدائح البحر يف  األثرية يةز الرمالصور  نوم احلديثة، جتاربه أخصبته الذي ذلك وخصوصا املختلفة

 لصور أساسا غدت حىت تكررت وقد اخل،...حلصانا البحر، القمر، احلجر، احلمام، ،الربتقال :جند
 من جمموعة داخل تكرارها سبهاأك وقد ،)3(الصور عناقيد بـمن قبل  يتمسُ  ،رمزية صورا شكلت مهيمنة

 ديوانالصور الطبيعة يف ميكننا تقسيم و ؛ واملوقف الشعرية جتدد باستمرار ددتتج خاصة مفاهيم النصوص
الطبيعة اجلامدة على  الصوروحتتوي  ؛طبيعية حية صورة جامدة و طبيعي صورإىل ـ باعتبارها رموزا ـ 

هلا تأثري بارز يف نفسية  م احليوانات اليت كانالطبيعة احلية فتظصور أما  ،والقمر ر واحلجرالبحو  اتتلنباا
  .واحلصانكالطيور عر  الشا

I. الجامدةالطبيعة  صور  :  
  :  النباتات صورة )1

                                                 

  .399ص          ،2008، 1قل تأويلي)، منشورات االختالف ـ اجلزائر ـ  طعينظر: عبد الغين بارة، اهلرمينوطيقا والفلسفة (حنو مشروع  )1(

  .23، ص 1791، 1حممود درويش، شيء عن الوطن، دار العودة، بريوت طينظر:  )2(
 .  27الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، ص البطل، الصورة يف ينظر: علي  )3(
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 ةالثميكننا تقسيم صور النباتات إىل ثو  ؛ديوانالمن أكثر الصور حضورا يف  اتالنباتصور  عتربت     
  : وهي أقسام

    . صور األزهار والورود )أ
  صورة القمح . )ب
  .صور األشجار  )ج
  :األزهار والورود ةصور  )أ

ني وعشرين مرة، وهذا اإلحصاء يشمل تاثن )حصار ملدائح البحر(الورود يف  /صورة األزهارتكررت      
  لزنبق واليامسني والنرجس والسوسن وهو ما ميثله اجلدول التايل:أيضا بعض مسميات الزهور اخلاصة كا

  رقم الصفحة من الديوان  عدد مرات التكرار  الصورة
، 425، 422 ،421، 419، 418 ،410، 405، 392  مرة 14  دو الور 

  .443، )428ن يف امرت()، 426مرات يف  (ثالث
  . 437، 400  نمرتا  األزهار

  . 442، 422، 416  مرات ثالث  الزنبق

  . 413  مرة واحدة  اليامسني

  . 423  مرة واحدة  السوسن

  . 428  مرة واحدة  النرجس

حنو واسع ال مستجريا ا من كان على فة  املختلألزهار ا "صوردرويش ل"ومن املالحظ أن استعمال     
 (أزهار/         لكلمة من توظيفيف الديوان ، فما جنده )1(ثائرا مستجريا ا عليهو غاضبا الواقع بل 

مفارقة  تبدو، بل بكل أوجاعهاالفلسطينية  انعكست عليه آثار القضية نْ ورود) ميكن حصره بصورة مَ 
اء أو أو الدم تكررة ضمن سياقات مرتبطة باجلراحتتكرر فيها؛ فرتد ميف معظم مواطنها اليت هذه الداللة 

، وهناك الكثري من الشواهد يف ا من متعلقات احلزن وما ينجم عنه، وغريهأو الغضب الدموع أو القرب
تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل (يف قصيدة  "درويش"يقول  ؛ذلكالديوان اليت تؤكد 

  :)املتوسط البحر األبيض
  :فْ تِ هْ نَـ  يْ كَ لِ ي شِ مْ نَ  ةٍ حَ بَ ذْ ي إلى مَ شِ مْ نَ  ةٍ حَ بَ ذْ مَ  نْ مِ 

                                                 

  .142ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )1(
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  )1(دْ جُ سْ نَ لْ ... فَـ  ةُ دَ رْ ي الوَ ا هِ هَ  !ىحَ رْ مَ 
اجلميع على احلالة اليت وصل إليها الشعب، فليس هناك شعب  "درويش"يف هذه األسطر يلوم      

يف  ؛شعب يواجه املذابح يف كل ركن يتجه إليه يواجهه اإلنسان الفلسطيين فهو مثلما املآسييواجه 
يف كل مكان يواجه هذا الشعب املوت ويقدم الضحايا و  ،فلسطني ويف بريوت ويف املنايف واملخيمات

تبدو مفارقة الصورة واضحة جلية من هو مالحظ  كماو ألجل األمل املستقبلي والغد اآليت (الوردة)، 
من العالقة التجادلية  هذه الصورةتنهض بنية و  ،بذكر املذابح ذكر الوردة يف هذا السياق مقرتنة حيث

 ،العناصر مبعزل عن تداخله باآلخرأو النظر إىل أحد  بشكل يستحيل فيه الفصل بينها هابني عناصر 
يف العناصر واألجواء واإلحياءات، فإا تنهض من  عن املذابحختتلف  ة الوردةعلى الرغم من أن صور و 

  . )2(على التناظر بني العناصر مسته التجادلية، فهي مبنية على التجادل الالوعي احلداثي يف 
يف  "درويش"يقول  ،بالدماءمقرتنة أيضا جندها  إننااملذابح فمثلما وردت صورة الوردة إىل جانب و      

  :)اللقاء األخري يف روما(قصيدة 
  ايرَ خِ ي األَ يبِ بِ ا حَ يَ  ،يخِ أَ  ،ييقِ دِ صَ 
   هْ ط قِ  بَ اعِ دَ ا أن نُ نَ ق حَ  نْ مِ  ا كانَ مَ أَ 
   ةً دَ رْ وَ  بَ اعِ دَ نُ ا أن نَ ق حَ  نْ مِ  ا كانَ مَ أَ 
  )3(؟يبْ رِ قَ  انٍ كَ ا من مَ مً ادِ ا قَ مً ا دَ يهَ فِ  سَ ج وَ تَـ ن نَـ أَ  ونَ دُ 

فالوردة  املوت،بني احلياة و الصراع القائم على الواقع الفلسطيين  "درويش"لنا  يصوريف هذه األسطر      
   .عند مداعبتهاموت  دم/ ة، غري أا ستتحول إىلهي األصل واحليا

من الورود اليت مل  اذرو أصدقاءه للبقاء حىت يعت "درويش" يرتجى )سنة أخرى ...فقط(ويف قصيدة      
من أرض فلسطني احملجوبة عن أبنائها بسبب  اجزء ثلعلى أن صورة الوردة مت يدلوهذا  ،يروها

   :..االحتالل
  ي ائِ دَ هَ ي شُ ائِ قَ دِ صْ أَ 

  ا وهَ رُ صِ بْ تُـ لم  ةٍ دَ رْ وا من وَ رُ ذِ تَ عْ أن تَـ  لَ بْ قَـ  او وتُ مُ ال تَ 
  )1(اوهَ ورُ زُ لم تَـ  دٌ َال وبِ 

                                                 

 .418الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص ) 1(

  .43، ص اثة الشعرية)اسة مجالية يف احلدينظر: سعد الدين كليب، وعي احلداثة (در  )2(
 .405 الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص )3(
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 فهو يف حقيقته على أية حال استنهاض العزائم من العدمكان هذا نوع من العزاء أو االسرتحام   ذاوإ     
  .)2(، فلرمبا يكون العام املطلوب تأجيل املوت خالله فرصة النبعاث روح جديدةأو املوت

هو ما بصفة خاصة  فلسطيينالشعب لمث لأن عموم احلدث ومشوليته ألرض فلسطني كلها  ويبدو    
، ألن مبتعدا عن التخصيص) يف استخدامه للفظة (زهور) أو(ورودإىل شيء من التعميم  "بدرويش"حدا 

، إال أن الورود /، وبالتايل ستتأثر كل مظاهرها بصورة عامة ومنها األزهارأيضارضة للحدث الطبيعة ع
 بلدانال مسميات الزهور اليت عرفها يف فلسطني أو غريها منمن استعمال بعض  "درويش"ذلك مل مينع 

األصل عن  جتا يفنراه ناوعيه بعضها يشغل حيزا من ال بدا حيث، ...كأزهار الزنبق واليامسني  األخرى
 :)قصيدة بريوت(يف  "درويش"؛ يقول حبه هلذه الزهور وتعلقه ا

 

        )3(امِ طَ الحُ  ةُ قَ بَـ نْـ زَ  وتُ رُ يْـ بَـ 
على األرض أو على تأثري مشهد الوردة الساقطة  هنا وظف صورة الزنبق للداللة "فمحمود درويش"     

ام الورود مبستواها الع وهي صورة األزهار/ى قد مثل صورة حمتواة يف صورة أخر ، مث إنه فوق األنقاض عليه
ت األزهار شاهدة على هذا  فإذا كان اء والدموع والقرب واحلزن والغضببالدم واليت ارتبط ذكرها كما أشرنا

  .ية واحدة منه وهي اخلراب والدمارعلى جزئشاهدة كله فإن الزنبقة 
يطري (يف قصيدة  "درويش" يقول املرأة؛ب عراملشاهد اليت جتمع الشايف تغيب صورة الزنبق حىت  وال     

  : )حيط احلمام احلمام
  أْ ف رَ مُ  كِ مُ سْ . جِ تِ وْ لمَ و من اجُ نْ أَ فَ  اكِ رَ أَ  
   اءُ مَ ي الس ضِ مْ تَ  لَ امِ نَ أَ  رُ شْ عَ  .اءَ ضَ يْ بَـ  قَ ابِ نَ زَ  رِ شْ عَ بِ 

         )4(اهَ نْـ مِ  اعَ ضَ  قَ رَ زْ إلى أَ 
عض أي شيء فكم بني الثورة هدين السابقني ال يربطهما ببفكما هو واضح من األمثلة السابقة فإن املش

  . من جهة ومع احلبيبة من جهة أخرى وتمع امل ومع ذلك ظل الزنبق حاضرا ،؟ وبني احلبيبة والغضب
هذه الزهرة   صورة "درويش"يستعمل و ديوان أيضا زهرة اليامسني؛ ال أبرز األزهار اليت وردت يفمن و      

   ريخ:على وقائع التاكشاهد 
                                                                                                                                                             

 .425فقط)، ص ..الديوان، (سنة أخرى  )1(

 .69، ص1999، 1درويش شاعر الصمود واملقاومة، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة ـ مصر ـ طينظر: مجال بدران، حممود  )2(

 .442الديوان، قصيدة بريوت، ص  )3(

  .422ص حيط احلمام)، يطري احلمام، (ان، الديو  )4(
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   ةْ ينَ مِ اسَ اليَ  ونَ يُ عُ  أن  نْ كُ ليَ ... وَ 
  )1(... اءُ و حَ  تْ سَ جَ بَ انْـ  ذُ نْ مُ  ارَ رَ سْ األَ  ظُ فَ حْ تَ 

ص زهرة اليامسني يف صورة إنسان وذلك عن طريق يشخإىل ت "درويش"عمد  ويف هذين السطرين     
ها اخلاص، عامل األلفة بني وختلق الصورة االستعارية من التشخيص عاملإىل هذه الزهرة، إضفاء العني 

وتظهر ، املوجودات يف هذا الكون، إذ تزيل احلواجز بني اإلنسان وسواه فإذا كل شيء ينطق ويعي ذاته
  .وأسرار التاريخشاهدة على خمتلف وقائع التشخيصية صورة اليامسينة من خالل هذه االستعارة 

 

  صورة القمح : )ب
فالقمح ليس نباتا يشغل حيزا من الذكريات   ،ديوانالاملتكررة يف  الصورأبرز تعترب صورة القمح من      

الفلسطيين البسيط؛  كغريه، بل هو أيضا أصل رغيف اخلبز ومادته، وفوق هذا وذاك هو صورة اإلنسان
تكررت لفظة القمح  )حصار ملدائح البحر(، ويف )2(الفالح الذي ال عهد له إال بفالحة األرض وزراعتها

  وهو ما يبينه اجلدول التايل: ،عشر مرة اخلبز أربعكالسنابل و   ؛ملختلفةباشتقاقاا ا
  رقم الصفحة من الديوان  عدد مرات التكرار  الصورة

  . 432، 410، 402، 389، 388، 387  مرات 6  القمح

  . 428، 410، 389، 387  مرات 4  السنابل 

  . 440، 413، 416، 389  مرات 4  اخلبز

أقبية أندلسية (في قصيدة ف ؛هذه الصورةاستنباط أبرز دالالت ميكننا ومن خالل هذا اجلدول     
  :؛ يقولوأمله يف العودة إليهابأرضه ووطنه  هتعلقعلى  لداللةالقمح ل لفظة "درويش"استعمل  )صحراء

  وعِ جُ الر بِ  ةً يَ انِ ثَ  مُ لُ حْ أَ ي سَ ن أَ  رُ كُ ْذ أَ 
  ؟يبِ احِ يا صَ  نَ يْ ـ إلى أَ 
  اءَ مَ الس  ق وشَ  حٌ مْ قَ  قَ ف صَ فَ  امُ مَ الحَ  ارَ طَ  يثُ إلى حَ 

    )3(يلْ لِ في الجَ  ةٍ لَ بُـ نْ سُ بِ  اءَ ضَ ا الفَ ذَ هَ  طَ بِ رْ ليَـ 

                                                 

 .413الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )1(

 .164فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  ينظر: )2(

 .387الديوان، (أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  )3(
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، وهذا الوطن ال يتحدد عند الشاعر إن أمنية الشاعر بعد رحيله عن فلسطني هي العودة إىل وطنه      
لقمح وانتظار مظاهر الطبيعة، كطريان احلمام وتصفيق ابعض بنعت جغرايف معني بل من خالل 

السنابل، وال شك أن نبات القمح مرتبط يف نفسية الشاعر بالوطن أكثر من غريه من النباتات ألنه 
، ومن يومي، كما أنه رمز لألرض واحلياةقوته ال مصدر اخلبز الذي يستمد منه املواطن الفلسطيين

 لتصري هانفسالقصيدة يف  ـ ويرمع قليل من التحـ  ةاجلملة الشعرية السابققد كرر  "درويش"املالحظ أن 
   :ورغبته يف الرجوع إليهمبثابة الزمة إيقاعية تعرب عن تعلق الشاعر باملكان 

  
  ي شِ مْ أَ سَ وَ  

  ؟ يبِ احِ يا صَ  نَ يْ إلى أَ 
  حٌ مْ قَ  قَ ف صَ فَ  امُ مَ الحَ  ارَ طَ  يثُ إلى حَ 
   )1(رْ ظِ تَ نْ تَـ  ةٍ لَ بُـ نْ سُ بِ  اءَ ضَ ا الفَ ذَ هَ لُيْسِنَد 

عد بريوت يطرح التساؤل حول املكان، إال أن واقع الشعر يفرض رؤيته اجلمالية على إن واقع ما ب     
مربرا للرحيل إىل اجلماعة  يارهي تسند الوجود كله وحتميه من االو  مح ـالواقع وجيعل انتظار سنابل الق
ثقة الشعري  كما أن)  ني فيه (إىل حيث طار احلمامتحدد بذاته وإمنا باحلال ال إىل املكان، إن املكان ال ي

تقرتب العودة، إذا فليبق  ملاحلمام وجتاوب القمح الوطين معه،تتحدى الواقع وهي تربط بني طريان 
الوجود مستندا إىل سنبلة فلسطينية منتظرة، كما ميثل السؤال واجلواب اشرتاكا يف بناء العامل... العامل/

ط باحلمام بقي متكررا يف خيال الشاعر بكل ما له أن صورة القمح املرتب ويبدو ،)2(بناء رؤيته اجلمالية
  :)قصيدة احلوار األخري يف باريس(يف  عالقة بالوطن الضائع واألرض احلبيبة؛ يقول

  ا ؟هَ ا لَ يرً ثِ ي كَ ن غَ تُـ  تَ نْ كُ أَ 
  ؟ يَ هِ  نْ مَ 

  ادُ حَ ، إت دُ َال ، البِ مُ َال ا، الكَ ايَ رَ ، المَ اءُ سَ : الن اءُ شَ ا ما تَ هَ م ـ سَ 
  )3(ر في البِ  دَ ر شَ تَ  جٍ وْ مَ  لُ و أَ ، وَ حِ مْ في القَ  يرِ افِ صَ العَ 

                                                 

 .388ية، صحراء)، ص الديوان، (أقبية، أندلس )1(

 . 116حممد فكري اجلزار، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، ص  ينظر:) 2(

 .402الديوان، احلوار األخري يف باريس، ص  )3(
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عز "، ومفتاح التداعيات اللغوية أنه حوار بني الشاعر وفتتاحي احلضانة اللغوية للديالوغميثل احلوار اال
) ليأيت اجلواب من عند الشاعر هيهلوية الضمري ( "عز الدين القلق"، ويتضح منه أنه افتقاد "الدين القلق

القصرية )، خمتلفة ومتناقضة أحياناتشكيالت لغوية (يف صيغة جمموعة من البدائل  "مود درويشحم"
لنساء، املرايا، الكالم، البالد، إحتاد العصافري يف القمح، أول موج تشرد يف الرب)، اواحلادة واحملسومة (

 تدل على حضورها يف واليتمن صورة القمح املتحد بالعصافري  ومن املالحظ أن هذه اإلجابات ال ختل
الذات الالواعية مع واقعها وهي جتد طريقها إىل الوطن نفسية الشاعر وانثياالت اللغة، فتتواءم وتنسجم 

ه املألوف ألن ـاللغوي نسق التوصيلفقد ، ولذا ينفس طريق خروجها منه يف حل خاص بنفسية متأزمة
  . )1(ة بصاحبهاـهذه احلالة الفريدة واخلاصأصداء اللغة تتجه إىل الداخل وتفرز أصواا يف اخلارج 

  :)قصيدة بريوت(يقول يف  .وترد صورة القمح أيضا للداللة على هوية الشاعر وانتمائه لوطنه     
  )2(حِ مْ بالقَ  ةٌ يئَ لِ مَ  وقُ رُ ا والعُ امً مَ ا تَ ي طِ نْ حِ  سَ يْ ي لَ هِ جْ وَ 

  .وطنهرضه و على انتماء الشاعر أل الشاعر جمرى الدم تدل يففالعروق املليئة بالقمح واليت جتري 
  صورة األشجار:  )ج

مل  إذ ؛ا دورانا وتكرارم، فاألشجار ال تقل عنهديوانالحاضرة يف والقمح  األزهارصورة إذا كانت      
ويف الديوان ، ره مما اشتهرت به أرضه إال وذكرهمل يمما الذي رآه أو حىت من الشجر شيئا  "درويش"يرتك 

  وهو ما ميثله اجلدول التايل:ثالثني مرة، واحد و شجار تكررت ألفاظ األ
  من الديوانرقم الصفحة   عدد مرات التكرار  الصورة

، 413، 405، 401، 398، 394 ،386، 389، 387  مرة 16  األشجار(لفظة) 
   . 440، 436، 430، 420)، 417مرات يف  (أربع

  .429، 399، 389)، 388ن يف ا(مرت  مرات 05  الربتقال

  .390ن يف امرت  نامرت  يلالنخ

  . 430، 394  نامرت  الصفصاف

  .404ن يف امرت  نامرت  الكستناء

  . 401  مرة واحدة  الصنوبر

  . 405  مرة واحدة  التني

                                                 

 .55، ص 1987، 7، الد 1العدد رجاء عيد، األداء الفين والقصيدة اجلديدة، جملة فصول،ينظر:  )1(

 .432الديوان، قصيدة بريوت، ص  )2(
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  . 410  مرة واحدة  اخلوخ

  . 388  مرة واحدة  التفاح

ومنها شجرة  ةاملتكرر  ألشجاراصور لبعض الدالالت املهمة ننا من خالل هذا اجلدول أن نتتبع ميكو      
يقول ؛ حبه وتعلقه االشاعر خيفي لنا  وهلذا ال ،والعروبةرمزا لألرض شجرة هذه ال حيث تعترب؛ النخيل

  :)حوار شخصي يف مسرقند(يف قصيدة 

  
  يلْ وِ الط  ي رِ جَ الحَ  جِ رْ على الد  اءَ دَ ا الن ذَ هَ  دُ عَ صْ تَ أَ 
  ؟ اءَ رَ ي الوَ كِ بْ تَ لِ 

  )1(يلْ خِ الن  قَ وْ فَـ  قِ ل عَ ي المُ بِ لْ قَـ  قَ رِ سْ ألَ 
ألرض والوطن الضائع، وهلذا جند قلب الشاعر قد تعلق ضح فالنخيل هو املعادل املوضوعي لفكما هو وا

 احلوار(دة ـيف قصي "درويش"يقول  ؛ومن األشجار اليت وردت يف الديوان أيضا شجرة الكستناء .به
  :)األخري يف باريس

   اءِ نَ تَـ سْ كَ ال رُ جَ شَ  هِ بِ تَ كْ مَ  ابِ ... على بَ 
  يرٌ غِ ى صَ هَ قْ ومَ 
    )2(امْ مَ حَ  سُ وْ وقَـ 

شجرة الكستناء كانت حاضرة  إال أنه  "لققالعز الدين "فبالرغم من أن درويش يصف مكتب صديقه 
  .نعت حليز مكاينك

رحلة املتنيب إىل (قصيدة يف بة؛ يقول ضالغا "درويش"مواقف يف حىت الصفصاف شجرة وترد       
  : )مصر

  ي انِ ادَ نَ  ب ال الحُ 
 ي بهذَ انِ رَ غْ أَ  افُ فصَ وال الص 3(وفُ غْ أَ  يْ يل كَ ا الن(   

                                                 

 .390الديوان، حوار شخصي يف مسرقند، ص  )1(

 .404الديوان، احلوار األخري يف باريس، ص  )2(

  .394الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر، ص  )3(
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سالم  يت وقعت اتفاقياتالفالشاعر أراد أن يبني من خالل هذه األبيات عدم رضاه من مواقف مصر 
ورغم أن موقف الشاعر كان موقفا لتعاين قدرا من العزلة، وخرجت من قيادة العامل العريب ، مع إسرائيل

   .صورة الصفصافحضار است استطاع أن ينفذ حبسه املرهف إىل إال أنه بعبقريتهعاما 
هذه الشجرة تتمتع بصفة ، و شجرة الربتقالأيضا ومن أبرز األشجار اليت ورد ذكرها يف الديوان      

حالة املتآلفة ختلق  األلوانهذه ؛ وكذلك زرقة البحر اليت تغرس فيهامعينة فخضرا الدائمة ومحرة الرتبة 
مثار  "درويش"يكرر  )حصار ملدائح البحر(يف ، و وحالة من التوحد والثبات اإلنسانانطباعية يف نفس 

  :ات فلسطنيساحبمرتبطة شجرة هذه ال
  
  يضِ مْ نَ سَ  فَ يْ كَ ، فَ ي وِ غَ الل  طِ ائِ الحَ  نَ مِ  امِ مَ الحَ  وجُ رُ خُ  بٌ عْ وصَ  لٌ هْ سَ 

  . )1(؟ ةْ يرَ غِ الص  رتقالِ البُ  ةِ احَ إلى سَ 
، الربتقال الذي يباع هنا وهناكصورة مل جيد نعتا للمكان الذي يريد الوصول إليه سوى الشاعر أن  بدووي

نة أوال والصورة وما عاد الربتقال داال حييل على مدلول بعينه وإمنا انزاح وتبدل وحتول، حوله الوجدان واحمل
حية وجالدها يف آن تشري إىل الضة لفلسطني تذكر ا و صارت الربتقالة استعار  حىت الشعرية ثانيا؛

  .)2(معا
  :الربتقالصورة  من خاللعالقة بريوت بالوطن ـ فلسطني ـ  "درويش"يؤكد ويف قصيدة بريوت      
   الِ قَ تُـ رْ ، وبُـ يفِ رِ الخَ  مِ عْ طَ  نْ ، مِ ماالسا نَ فْ شَ تَ اكْ  رِ حْ ى البَ لَ عَ  رٍ طَ من مَ 

  ي إلىتِ أْ يروت كي نَ ي إلى بَ أتِ نَ  انَ فُـ َال سْ ا أَ نَ نـ ، كأَ الجنوبِ  نَ مِ  ينَ مِ ادِ القَ 
  )3(... بيروتْ 
املعادل على  املختلفةات اتصور النبلتكراره كان يبحث من خالل   "درويش" إنخالصة القول و      

ولعل  ،خصوصا إذا علمنا أن النبات من أشد العناصر الطبيعية ارتباطا باألرضلوطن، املوضوعي ل
معظم العرب يف  إن إذالعريب  اإلنسانالصراع اليت تلح على  حماور أهمجغرافيا ونفسيا من  األرض

غمار وجوهر هذه املأساة  "درويش" دخل ، وقدفلسطني فالحون وهذا ما يشكل جوهر املأساة
  . حبيث جعل من كل ظاهرة ومن كل شجرة رمزا وقيما فذة ،ما يستطيع إمكاناتهواستخرج من كل 

                                                 

 .387الديوان، (أقبية ، أندلسية، صحراء)، ص  )1(

  .9، ص 2000، 1ر صامد، ـ تونس ـ طاينظر: غسان كنفاين، أرض الربتقال احلزين، د )2(

 .429لديوان، قصيدة بريوت، ص ا )3(



  تعـدد الصورة في "حصار لمدائح البحر"                                                                         الفصل الثاني      
 

113  

  :البحرـ صورة  2
اليت  طبيعةال الصور، وهو من زية توحي بالقوة والعظمة والغموضصورة رملغالب يثري البحر يف ا     

ولكنه مل يتقوقع يف مدلول  ،واختذت أبعادا مجالية وإنسانيةوردت بكثرة يف الكتابات اإلبداعية املعاصرة 
وقد متيز  ة،اصاخل  تبعا لتجربة كل شاعر ورؤياه دالالت متباينة ل ومحواحد وإمنا ورد يف سياقات خمتلفة 

  ددت استخداماته هلا بتعدد السياقات.وتع هلذه الصورة "درويش"استعمال 
ـ  كما تكررت لفظة املوج،  ومخسني مرة اتسعتكررت لفظة (حبر)  )دائح البحرحصار مل(ويف ديوان      

  وهو ما يبينه اإلحصاء التايل:مرات،  وهو يرتبط دالليا بالبحر ـ عشر
  رقم الصفح من الديوان  ارعدد مرات التكر   الصورة
، (ثالث مرات يف 409، 408، 407)، 402ن يف ، (مرتا401  مرة 59  البحر

، (ثالث مرات يف 421، 419، 405مرة)،  18، (412)، 411
، 430 )،429)، (مرتني يف 426، (مرتني يف 425، 423)، 422

)، 437مرات يف  ، (ست434، 432)، 431الث مرات يف (ث
     .  443، 441)، 438(ثالث مرات يف 

، 420، 419، 412، 408، 404، 402)، 401ن يف ا(مرت  مرات 10  املوج
425 ،439.  

وأيا كانت صورة البحر فهي كغريها من الصور اليت تتكرر لتدل على تعلق الشاعر ا من جهة،      
هذه  رة ترددحوله من جهة أخرى، ولعل كثاليت وعلى حضورها املطرد يف رؤيته للكثري من األشياء 

رغب منذ البدايات إال أن جيمع  "درويش"نه حبارا وليس شاعرا، لكن الصورة ما جيعل قارئ شعره يظ
  :)1(بينهما يف شخصه الشعري على أقل تقدير، فنجده يطل علينا سندبادا دائم التنقل والرتحال

  ينْ نِ ا حَ مَ  وتٍ صَ ى لِ كَ وبَ 
  ادْ بَ ندِ الس  اعِ رَ في شِ 

  ي...ادِ نَ ا يُـ ارً مَ زْ مِ  يلِ دِ نْ لمِ ا ةَ قَ هْ ي شَ د رُ 
  )2(يادِ عَ ي بِ فِ  رُ بُـ كْ يَ  انَ ا كَ دً عْ وَ  اكِ قَ لْ أن أَ ي بِ حِ رَ فَـ 

                                                 

 .180ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )1(

 .24حممود درويش، األعمال الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطني، ص  )2(
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قليال جدا؛ إذ ال جند له ذكرا إال يف البدايات، فهذا ال  "درويش"وإن كان حضور السندباد يف شعر      
مشاهد يدور معظمها حول  من أثر وما تستحضره من دباالسندينفي اإلحياء الكلي ملا حتدثه صورة 

  :   )، حيط احلماميطري احلمام(. يقول يف قصيدة ثنائية الرحيل والعودة
   بْ نَ العِ  دمعِ ي كَ مامِ ى أَ ر عَ تَـ ي يَـ الذِ  الهواءُ  وأنتِ 
   رِ حْ بالبَ  ثَ ب شَ تَ  ينَ حِ  الموجِ  لةِ ائِ عَ  ةُ ايَ دَ بِ  وأنتِ 

   )1(بْ رَ تَـ اغْ  ينَ حِ 
   .)2(عمق لديه اإلحساس بالغربة والنفي والتشردولعل شعور الشاعر بالضياع هو ما 

من أبرز على ساحل البحر األبيض املتوسط)؛  قصيدة (تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلةتعترب و      
 ومشحونة ،ةفموقعة بإيقاعات خمتل ،صورة البحر بصفة مكثفة "درويش"فيها كرر قصائد الديوان اليت  

   :"درويش" يقولاخل؛ر والرحيل والتخاذل واملرض واملوت..احلصاك  بدالالت رمزية متنوعة
   ودْ عُ تَـ  نَ يْ ، إلى أَ اياتْ دَ البِ  رَ حْ يا بَ 
  ورْ وصُ ا إسبانيَ  بينر المحاصَ  رُ ا البحْ هَ أيُـ 
  ورْ دُ تَ  األرضُ  يَ ا هِ هَ 

  ؟ تْ يْ تَـ أَ  ثُ يْ حَ  نْ اآلن مِ  ودُ عُ ا ال تَـ لماذَ 
   رَ حْ ا البَ ذَ هَ  ذُ قِ نْ يُـ  نْ مَ  ،آه
   رِ حْ البَ  ةُ اعسَ  تْ ق دَ 
  )3(رُ حْ ى البَ اخَ رَ تَـ 

(أيها البحر على الشعب الفلسطيين تارة للداللة مرات  مخس )حبر(لفظة  تكرر ت املقطع يف هذاو      
لنسبة هلذا الشعب قدر ال ) وكأن الرحيل بايل تارة أخرى (دقت ساعة البحر، والداللة على الرح)احملاصر
اقرتانه حبرف وزاد يف تعميق هذه الداللة يعمق وطأة هذا الرحيل نادى ليغة مُ ، وجاء البحر يف صمفر منه

 كما  ،ملناداة شعب قريب من الوجدان بعيد عن األرض (يا حبر البدايات)معا والبعيد قريب نداء يفيد ال
ايش أصبح موضعا تتعو  ،واملوتتوحي باحلصار املؤدي إىل التشرد  هذا السياق بدالالتيف البحر  أتى

 ،يف رحلة ال تنتهي(يا حبر البدايات)، لتعزف مقطوعة التيه الكوين األبدي  :األمكنة مجيعافيه األزمنة 

                                                 

 .419ص حيط احلمام)، يطري احلمام، (الديوان،  )1(

  .182ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص ) 2(

 .414الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )3(
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، ورحلة جلجامش الذي خرج حبثا عن اخللود، ورحلة عوليس الذي ركب جلج البحر رحلة آدم يف الرباري
م الفلسطيين تأيت هذه الصورة الرمزية ملعانقة اهل ؛هاجر اليت خرجت يف رحلة ال تنتهيحبثا عن أبيه و 

املتمثل يف التشرد يوصفه حقيقة أزلية يواجهها اإلنسان الفلسطيين كما واجهها أجداده يف األندلس (أيها 
كانت صورة البحر توحي عادة بالقوة والعظمة فهي توحي يف   وإذا، البحر احملاصر بني إسبانيا وصور)

        املوت:املرض و  بعد عالمة على، بل أصبح فيما )بالضعف والتخاذل (تراخى البحرهذا السياق 
  يضْ المرِ  رُ حْ ها البَ ا أي مً َال سَ ... وَ 

 رُ حْ ا البَ هَ أيـ  ا يَ انْـ بَ إلى اسْ  ورْ صُ  نْ مِ  رَ حَ ي أبْ ذِ ال  
   نْ فُ الس  قَ وْ فَـ 
 مِ  طُ قُ سْ الذي يَ  ا البحرُ هَ أيـ نْ ا كالمدُ ن !  
    )1(وحٌ تُ فْ مَ  ي لِ حْ الكُ  كَ وتِ ابُ ى تَ لَ عَ  اكٍ ب شُ  فُ لْ أَ 

(تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض ـالقصيدة  "درويش"خيتتم و      
 مع موت اإلنسان شيء، يعلن فيها موت كل عة تذكرنا بقصائد الرثاء العربيةوداع موج ةبأغنياملتوسط)ـ 

  : على شواطئ هذا البحر
  . تِ اابَ الغَ  حشةِ ا من وَ نَ ذَ قَ نْـ الذي أَ  رُ حْ أيها البَ 

    )البحرُ  ... ( يغيبُ  البداياتِ  رَ حْ بَ  يا
   نْ مِ  دْ امِ ا الهَ نَ وحَ ا، يا رُ نَ تَـ طَ بْ ، يا غِ اءَ قَ رْ ا الز نَ تَـ ث يا جُ 
   حَ وْ ور، يا لَ سُ ا المكْ نَ بريقَ ، يا إِ رطاجْ ا إلى قَ يافَ 
   اتْ ارَ ضَ الحَ  يرِ اطِ سَ أَ  ا عنْ نَ ثْـ حَ ، بَ تْ اعَ ي ضَ الت  اتِ ابَ تَ الكِ 
  ...رحْ البَ  بَ رْ قُـ  انِ نسَ اإلِ  مجمةِ وى جُ ر سِ صِ بْ نُـ  فلمْ 
  )2(المكان يثير البحر في هذا شيء ال

ففـي تلـك الفـرتة بعـد حصـار بـريوت عشـر مـرة؛  تكررت ثـالث ويف هذا املقطع جند أن لفظ (البحر)     
واخلـــروج منهـــا يبحـــث الشـــاعر عـــن جـــذوره ومكانـــه علـــى ســـاحل البحـــر الـــذي محـــل شـــعبه بعيـــداً، إال أن 

هذا الشـعب سـتبقى علـى سـواحل هـذا البحـر متامـاً مثـل مجـاجم اإلنسـان األوىل الـيت مت اكتشـافها مجاجم 

                                                 

   . 414ص الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط،  )1(
  . 414، ص املرجع نفسه )2(
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يـــرى ويف هـــذا املقطـــع  ، والـــيت ســـتبقى شـــاهدة علـــى انتمـــاء اإلنســـان هلـــذه األرض)1(علـــى ســـفوح الكرمـــل
لـــوح األوىل ( ، واألجبديـــةمـــن يافـــا إىل قرطـــاجحضـــارة املكـــان ة الـــذي محـــل مـــر أن هـــذا البحـــر  "درويـــش"

 ،اضـراحل اإلنسـان جماعد نبصر فيه سـوى مجـنإبريقنا املكسور)مل املوغلة يف التاريخ (ة الكتابات) واحلضار 
  .؟ أم مات فينا فهل مات البحر يف البحر حقا

  
  
   : الحجرصورة  )3

 انغم اختالف الزمصورة احلجر من أبرز الصور اليت اشرتك الشعراء يف توظيفها قدميا وحديثا ر  تربتع     
، ذلك أن املشاعر اإلنسانية "توارد خواطر"واملكان واللغة، ويف تشابه القصائد بني الشعراء نكرر مقولة 

ها ف ؛ية اليت ترتاكم مث تتطور وتتغريالف التجارب واخلربات العملتخاتظل هي ذاا تراود الشعراء، على 
  :يقول (من البسيط) اتيتمىن لو أنه حجر ال ترهقه احلادثات املفجع "بن مقبلمتيم "هو 

ُقِص الدْهِر ِمني فَاْلَفَتى َغَرٌض  )1 ْهـِر ِمْن ُعوِدِه َواٍف وَمثْـُلومٌ   ***ِإْن يـَنـْ لِلد  
  مُ ـَفِسيـَرُة الدْهِر تـَْعوِيٌج َوتـَْقوِي  ***  َوِإْن َيُكـْن َذاَك ِمْقَدارًا ُأِصْبُت ِبه)2

  )2(***   تـَْنُبو الَحَواِدُث َعْنُه َوْهَو َمْلُمـومُ  َلْو َأن الَفَتى َحَجٌر   َما َأْطَيَب الَعْيشَ )3          
حوادث خيشاها هذا الشاعر: تقلبات الزمان أو اخلوف من املوت القادم؟ أم هو شيء آخر،  فأية ... 

  .   لبهمكأن يشارك الشاعر املوجودات األخرى يف صفاا وينفصل عن ذاته وعن اآلخرين من البشر ومثا
ـ       ال خيتلف كثريا عن توظيفه عند الشعراء القدامى ملعاصرينشعراء االوتوظيف صورة احلجر عند      

 ؛مثة موقفني متناقضني عاّمني منه تبني أن يف شعر احلداثة دراسة هذا الرمز؛ غري ـ كتميم ابن مقبل
ار احلجر ويتلخص هذا املوقف يف اعتب يتبدى املوقف األول يف النتاج الشعري ذي األجواء االغرتابية،

 سيما يف سبعينيات القرن ويتبدى املوقف الثاين يف شعر املقاومة الفلسطينية وال ،ؤ واالغرتابرمزًا للتشي
ويعترب ، تكثف جتربة املقاومة الفلسطينيةتكون إجيابية،  حيث أن حمموالت هذا الرمز غالبًا ما ،العشرين

رمز احلجر مبختلف الدالالت اليت  صورة/شعراء العرب الذين استخدموا رز المن أب "حممود درويش"
باحلياة السياسية العربية  امباشر  اارتباطعنده يرتبط احلجر مبحموالته اجلمالية صورة إال أن شرنا إليها؛ أ

                                                 

ر حممود درويش والصراع على ذاكرة املكان، (على اخلط)، متت الزيارة يوم ظافر املقدادي، الرمزية امليثولوجية يف شعينظر:  )1(
  http://www.jamaliya.com، متوفر على العنوان:                                                               12/09/2010

 

 .198، ص 1995وت ـ لبنان ـ (د.ط)، عزة حسن، دار الشرق العريب، بري حتقيق: يم ابن مقبل، الديوان، مت )2(
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 امخس صخر حجر/ وردت لفظة )حصار ملدائح البحر(ديوان يف و ، والسيما يف فلسطني احملتلة اصرةاملع
  ، وهو ما يبينه اجلدول التايل:ثالثني مرةو 

  رقم الصفحة من الديوان  عدد مرات التكرار  الصورة
، 408، 405)، 401ن يف ا، (مرت399، 395، 392، 386  مرة 30  احلجر

ن ات)، (مر 419مرات يف  ، (سبع413)، 411، (ثالث مرات يف 409
ن يف ا، (مرت441، 436، 435)، 432ن يف ا)، (مرت427يف 

443(  .  

  .427)، 418ن يف ا، (مرت413، 401  مرات 5  الصخر
  : يقول حيث )ى عربيةموسيق(يف قصيدة جنده ما هلذا الرمز  "درويش"أبرز استعماالت  ومن     

  "لَْيَت الَفَتى َحَجٌر ..."
      يا لَْيَتِني َحَجٌر ...

َناِن    َأُكَلَما َشَرَدْت َعيـْ
  َشرَدِني 

  بًا َهَذا السَحاُب َسَحا
  ُكلَما َخَمَشْت ُعْصُفورٌَة أُفـًُقا 

  فـَتْشُت َعْن َوَثنٍ 
   ةٌ ارَ يتَ جِ  تْ عَ مَ ا لَ مَ ل كُ أَ 

  نِ فُ الس  ةِ وَ غْ ا في رَ هَ عِ رَ صْ مَ ي لِ وحِ رُ  تْ عَ ضَ خَ 
  ا هَ تَـ وثَـ نُ ى أُ ثَ نْـ أُ  تْ دَ جَ ا وَ مَ ل أكُ 
  ي رِ صْ خَ  نْ مِ  قُ رْ ي البَـ نِ اءَ ضَ أَ 

   !ي نِ قَ رَ حْ وأَ 
َزٌة َأُكلَما ذبـُلَ    ْت ُخبـيـْ

  َوَبَكى طَيٌر َعَلى فـََننٍ 
  َأَصابَِني َمَرٌض 

 !َأْو ِصْحُت: َيَال َوطَِني

  َأُكلَما نـَوَر اللوُز اْشتَـَعَلُت ِبِه 
  وُكلَما اْحتَـَرقْـَنا 
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  ُكْنُت الدَخاَن وِمْنِديًال 
  ُتَمزقُِني 

  رِيُح الشَماِل، وَيْمُحو َوْجِهَي الَمَطُر ؟
  ْيَت الَفَتى َحَجٌر ...""لَ 

   )1(. يا لَْيَتِني َحَجٌر ...
)، فيكرر أمنيته يف أن ميكن أن نسميه (شذوذ األمنية ماإىل قد جلأ يف هذه األبيات  "حممود درويش"إن 

يف الذي طاملا أطنب  ) ؟أكلماالسؤال املوجع ( "درويش"يف قصائد  ، وكثريا ما يتسربليكون حجرا
 ،العينني ،يثارةاجل ،الفراشة ،الطريالشجر،  ،احلجر ،املطر ،الريح ،السحاب(: تعالقته مع املوجودا

لى السليب متمنيا حالة الفعل أو ع االنفعالأكلما كان كذا صرت كذا متوجعا من حالة  ؛)اخلالزهرة ..
، وهلذا حويل ؛ ليتين حجر ال أتأثر مبا) يريد أن يقول(أكلما، وكأنه يف تكراره األقل احلياد اجلامد كاحلجر

  :حجراأن يصري  يتمىن )باريس احلوار األخري يف(يف قصيدة  "درويش"جند 
  )2(...رٌ جَ ى حَ تَ الفَ  ل لعَ 

 ؛تعبري عن إشكاالاإن املعاناة الروحية للفرد املغرتب، قد وجدت يف احلجر معادًال موضوعيًا يف ال     
العالقة املتأزمة بني الفرد املغرتب واتمع، وعن  وعن مت التعبري عن الفراغ الروحي رفمن خالل رمز احلج

إىل  "املتنيب"يف قصيدة (رحلة  "درويش"، هلذا جند القلق النفسي، وعن اإلحساس احلاد بالعزلة والتوّحد
  :   اجر نفسه ح يرى ∗مصر) االغرتابية

      )3(انَ أَ  رٌ جَ حَ 
؛ إذ اشتملت وشعره على حد سواء "تنيبامل"بشخص  العميق "درويش"ويبدو يف هذه القصيدة تأثر      

) يف بيت نجد أصل هذا القول (حجر أناف "املتنيب"وحية واليت حتيل على شعر على عدد من العبارات امل
  :(من البسيط) املتنيب يف داليته

  )1(يدُ ارِ غَ ي األَ ذِ وال هَ  امُ دَ ي المُ ذِ هَ   ***  غَيـُرِنيي ال تُـ الِ مَ  ؟انَ أَ  ةٌ رَ خْ صَ أَ )1

                                                 

 .385الديوان، موسيقى عربية، ص ) 1(

 .399الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر، ص  )2(

كقناع للتعبري   "املتنيب"استخذم فيها شخصية  "درويش"تعترب هذه القصيدة من أمجل قصائد الديوان وأغناها بالصور الشعرية الرامزة؛ وذلك ألن  ∗
 .لثالث من هذا البحثعن جتربته الذاتية املليئة مبشاعر الغربة والتأزم النفسي، وقد تناولُت هذه القصيدة بالتحليل يف الفصل ا

 .395ص الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر،  )3(
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  ، شبه درويش نفسه باحلجر .الصخرةشبه املتنيب نفسه ب فمثلما
 يــــرى )يف مدينـــة قدميـــة ومجيلــــة علـــى ســـاحل البحــــر األبـــيض املتوســـطتـــأمالت ســــريعة (ويف قصـــيدة      

رمبـا  أولحظـة (التحجـر) ليصـل إىل مـا ميكـن أن نسـميه ب قـد صـار متحجـراأن كـل شـيء حولـه  "درويش"
  :التجربة الذاتيةو  واجلماعي، ويف جتربة الشعب ي واإلنساينالتاريخ الشخص هي حلظة (التأمل) يف

  
  يوحِ رَ  رٌ جَ حَ 
  رٌ جَ ي حَ مِ لْ وحُ  ايثَ نْـ وأُ 
 . يهِ هِ تَ شْ أَ  نْ أَ ي هِ تَ شْ أَ  ال

  يهِ فِ  نَ وْ لَ  ال رٌ جَ حَ 

  يلِ يْ لَ  رٌ جَ حَ 

  ينِ يْ بَـ ي وَ نِ يْ بَـ  ما س دَ نْ يَـ  رٌ جَ ي حَ ل ظِ وَ 

   يزِ بْ خُ  رٌ جَ حَ 
  )2( رٌ جَ ي حَ يذِ بِ نَ 

من والظل واخلبز والنبيذ) الروح واألنثى واحللم والليل ( إن هذا التعالق بني احلجر من جهة وبني     
وهذا يؤكد لنا مرة )، يتفجر من احلجر ماءً ل لع(يف أن تصري كذلك أمنية الشاعر جهة أخرى يدل على 

روحي، وعن العالقة الفراغ ال يف احلجر معادًال موضوعيًا يف التعبري عن قد وجد "درويش"أخرى أن 
  .تأزمة بني الفرد املغرتب واتمع، وعن القلق النفسي، وعن اإلحساس احلاد بالعزلة والتوّحدامل

بوصفه رمزاً  تخدم يف الشعر الفلسطيين املعاصرسأن رمز احلجر، قلما يُ ومما جتدر اإلشارة إليه      
وحول  ر إحاالته اجلمالية حول املقاومةاد تتمحو تك، وإمنا مزًا داًال على التشيؤ واالغرتابسلبياً، أو ر 

إىل أن رمز احلجر قد حّل حمّل رموز  بأس من اإلشارة يف هذا اال وال، اخلصب واالنبعاث أيضاً!
النكبة  هااليت خلفت الزيتون والربتقال والليمون اليت كانت قد استوعبت مرحلة الذهول وااللتياع واحلنني

يف حتّوهلا إىل جمرد إشارة فحسب؛ كما أا  استنفدت طاقاا اإلحيائية فيما بعدأا  غري ،1948يف عام 

                                                                                                                                                             

/ 2، 1997، 1دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان ـ طاملتنيب، الديوان، شرح أيب البقاء العكربي، ضبط نصه وصححه: كمال طالب، ) 1(
39 .  

 .419الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص )2(
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اقتضى رموزاً  وهو ما ،ت املقاومة الفلسطينية يف الربوزبعد أن أخذ تنفدت مهامها اجلمالية التعبرييةاس
أحد الرموز اليت رمز احلجر فكان  ،قع الصراع العريب الصهيوينجديدة تقوم باملهام اجلديدة اليت أنتجها وا

راء االنتفاضات الشعبية املتناثرة، أي أن خصوصية التجربة النضالية الفلسطينية هي اليت فرضت جظهرت 
يف  "درويش"؛ يقول ًا مابدا حامًال ملفهوم البطويلتلك اخلصوصية يف التعامل مع رمز احلجر الذي كثري 

  :)قصيدة بريوت(
  ا هَ رِ ابِ قَ ى مَ لَ عَ  اةُ زَ الغُ  فَ لَ تَـ ي اخْ الت  نعانَ كَ   رضَ أَ  لُ مِ حْ ...وأَ 

  هِ يْ لَ عَ  اةُ زَ الغُ  فَ لَ تَـ ي اخْ ذِ ى ال لَ عَ  اةَ و الر  فَ لَ تَـ وما اخْ 
  ويتُ الفِ  ةُ لَ وْ دَ  أُ شَ نْ تَـ سَ  رِ جَ حَ  نْ مِ 

   )1(اقِ ش العُ  ةِ لَ وْ دَ  ئُ شِ نْ نُـ سَ  رٍ جَ حَ  ومنْ 
لعهد القدمي املذكورة مرات عدة يف من التاريخ العرباين أحجار ا "درويش"يستوحي يف هذا املقطع و      

 ؛ حق الفلسطيينالكتاب املقدس ويوظفها كتناص مع رؤيته يف شكل مفارقة داللية بني احلق والباطل
 منيستند اإلسرائيلي اليوم على فكرة وعد اهللا ملوسى يف إنشاء دولة اليهود القمعية و ؛ وباطل اإلسرائيلي
اليهود لينشئ دولة احملبة  هذا احلجر يف انتفاضته ضدضا أي يستخدم الفلسطيينكما هذه األحجار،  

من  هواحلقيقة أن هذ ،بطًال انبعاثياً  "درويش"عند ن احلجر قد أصبح وبالتايل ميكننا القول إ؛ والسالم
غري أن الغرابة تنتفي حني نتذكر واقع االنتفاضة الفلسطينية وأمهية  ،أغرب االستخدامات لرمز احلجر

هلا؛ وحني نتذكر أيضًا أن إحيائية الرمز تتأتى أوًال من طبيعة التجربة االجتماعية اليت احلجارة يف نضا
  تتناوله.

   :صورة القمر )4
عودنا الشعراء العرب أن يتخذوا من القمر أداة تؤدي عدة أغراض يف شعر الغزل فقد كان القمر      
 يف الويف واخلل  شكواهم، يبثونه الذي الرحب والصدر احملبوبة، حماسن وصف يف املثايل به املشبههو 

وهو ما ميثله عشر مرة،  مخسصورة القمر تكررت  )حصار ملدائح البحر(ويف  ليايل الوحدة والسهاد.
  اجلدول التايل:
  من الديوانرقم الصفحة   عدد مرات التكرار  الصورة 

، 417، 413، 411، 408، 405، 392 )،386ن يف ا(مرت  مرة 15  رـالقم
   .442، 440، 433، 426)، 423ن يف امرت، (420

                                                 

 .432الديوان، قصيدة بريوت، ص  )1(
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إذ انتقل من جمرد رمز  ؛خمتلفا يف أغراضه واستعماالته )حصار ملدائح البحر(يف كان   ولكن القمر       
مع  جند القمر حاضرا )حيط احلمام ،يطري احلمام(في قصيدة ف ؛طبيعي إىل رمز يوحي بدالالت عدة

  :بها يدل على تعلقه ة بالشاعر، مماخلاصشياء جمموعة من األ
   ي دَ الِ وَ  نْ ي مِ يبِ بِ ي يا حَ نِ ذُ خُ أْ تَ  نَ يْ إلى أَ 

  ي، رِ جَ ضَ  نْ مِ  يرِ غِ ي الص يرِ رِ سَ  نْ ي، مِ رِ جَ شَ  نْ ومِ 
  ي،رِ هَ سَ  نْ مِ ي وَ رِ مْ عُ  ةِ انَ زَ خِ  نْ ي، مِ رِ مَ قَ  نْ مِ  ايَ ايَ رَ مَ  نْ مِ 

  
  )1(يرِ فْ خَ  نْ مِ ي وَ ابِ يَ ثِ  نْ مِ 

يدل على أن الشاعر اخل  ..املرايا واخلزانة والثياب واخلفرالسرير و مر والشجر و إن هذا التعالق بني الق     
إحدى أهم العناصر األساسية يف حياته؛ فهو هويته وشخصيته كمواطن فلسطيين، بل هو يرى يف القمر 

  ويرفع عنها ظلمة الليايل. نوره بدليل على هذه األرض اليت يشع فيها أيضا 
 يف ظل االحتاللى األمان املفقود عللداللة صورة القمر ل "درويش"مل يستعسياق آخر ويف      

  : روما)اللقاء األخري يف(قصيدة يقول يف  ؛الصهيوين
    رْ مَ ا قَ ومَ رُ لِ  ن أَ  قَ د صَ نُ  نْ ا أَ نَ ق حَ  نْ مِ  انَ ا كَ أمَ 
  )2(رْ جَ ا شَ ومَ رُ لِ  ن وأَ 

 "ماجد أبو شرار"يأمل الشاعر وصديقه  اللتني ةذا املقطع تعرب عن األمن واحلريإن صورة القمر يف ه     
العاصمة يف  "ماجد"انتهى مبقتل  األمن ، غري أن هذاأعني الصهاينة بعيدا عن )إيطاليا(يف أن يعيشاا 

( أما   ى القمر/األمن، مما دفع الشاعر إىل التساؤل عن حقه يف أن ير وسادعلى أيدي امل )رومااإليطالية (
يتضمن  فيما يبدووهذا التساؤل إيطاليا، دولة أوروبية كحىت يف  ينعم باحلرية ، وأنكان من حقنا..)

  والتهكم من واقع ال سبيل فيه للنجاة من املوت حىت خارج أرض االحتالل .الكثري من السخرية 
دليال على العدو الصهيوين. فيما بعد  لتصبحشيئا فشيئا  "حممود درويش"عند صورة القمر تطور تو      
  :  )ن غجريحل( "يف قصيدةدرويش " يقول

   حٌ ارِ جَ  رٌ مَ قَ 

                                                 

 .420ص حيط احلمام)، يطري احلمام، (الديوان،  )1(

 .405الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )2(



  تعـدد الصورة في "حصار لمدائح البحر"                                                                         الفصل الثاني      
 

122  

  تْ مْ وصَ 
  )1(رْ طَ والمَ  يحَ الر  رُ سِ كْ يَ 

 حتالل) لالمن األسلحة اجلوية (اجلارحة باجلرح دليل على معاناة الشعب الفلسطيينالقمر  إن اقرتان
، بل أصبح ن قبلوالسالم مثلما كان ماألمن دليال على يرى يف هذا القمر  "درويش"مل يعد و اليهودي، 

يف عدة مواضع من بقي  "درويش"وهلذا فإن ، اليت تسقط من اجلو مثله مثل باقي األسلحة اإلسرائيلية
  ذكر القمر بأوصاف ال تشتهيها النفس البشرية :الديوان ي

  طْ طَ لقِ ي لِ بِ لْ قَـ  فتحُ يَ  نْ مَ 
  )2(طْ المتوس  قَ وْ فَـ  ضَ امِ الحَ  رَ مَ ا القَ ذَ هَ  حُ مدَ أَ  نْ مَ ولِ 

يدل على ما أسلفنا احلديث عنه من أن صورة القمر املطل  فهذا االقرتان بني صورة القمر واحلموضة     
  .االحتالل اإلسرائيليواقع على حوض األبيض املتوسط ـ وفلسطني ـ ارتبط يف عني الشاعر ب

II. صور الطبيعية الحية : 

 )حصار ملدائح البحر(عة املتكررة يف حتدثنا يف املستوى السابق من (صور الطبيعة اجلامدة) عن الطبي     
من ذلك املستوى له ض "درويش"ما يكرره  من صور النباتات والقمح واألشجار، ومما ال شك فيه أن

 أنهو تأثري بالغ األثر يف نفسه، غري أن ما ختتلف به صور النباتات املتكررة يف شعره عن صورة احليوان 
فرغم ارتباطها باألرض احليوانات)  (صورت، أما الثانية األوىل أكثر ما ارتبطت باألرض والذكريا

ومنها ما  ،الشاعر ، منها ما يتعلق بشخصارتباطات أخرىاها تقفز لتدل على سنر إال أننا والذكريات 
      . )3(عامبوجه  يتعلق بقضية اإلنسان الفلسطيين

 وسنعرض اورود برزهامن أواحلصان  طيورالصورة إال أن  ،ديوان بأمساء احليوانات املختلفةاليزخر و      
  .الشاعر يةيف نفس من معان وما يدالن عليه هلاتني الصورتني فيما يلي

  : طيورصورة ال )1
 أربعتكررت هذه الكلمة يف الديوان قد و  الصور حضورا يف الديوان،تعد صورة الطيور من أبرز      

وهو اخل والعصافري... احلمام واحلجلمرة، وهذا اإلحصاء يشمل أيضا بعض املسميات اخلاصة كوسبعني 
  ما ميثله اجلدول التايل:

                                                 

 .386حلن غجري، ص  الديوان، )1(

 .426.فقط)، ص الديوان، (سنة أخرى. )2(

 .167ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )3(
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  من الديوانرقم الصفحة   عدد مرات التكرار  الحقل الداللي لصورة الطيور

، 416، 408، 407، 405، 404، 401، 389  مرات 8  الطيور
422.   

   )،389صن يف (مرتا)،387ص(مخس مرات يف   مرة 38  احلمام
 (أربع )،420مرات يف  (ست)،419 ص مرات يف (أربع

مرات يف  (أربع )،422مرات يف  (ست)، 420مرات يف 
423(، 402 ،404 ،413 ،415 ، 428 ،431 ،
442.  

  .424، 393، 392، 391، 390  مرات 5  احلجل

  .437، 418، 416، 406، 402  مرات 5  العصافري

  .403  مرة واحدة  النسر

)، (مرتان يف 420 (ثالث مرات يف)، 419(مرتان يف   مرة 17  الطريان
أربعة مرات يف ()، 422(ثالث مرات يف )، 421
  .387 ،)389، (مرتان يف )423

  407  مرة واحدة  اهلديل 

؛ وموقف الشاعر من الواقع الذي وردت فيه حسب السياق هذه الصور ختتلف تغري أن دالال     
لطيور اليت تطري طليقة يف ة اأن تكون له حري"درويش" يتمىن  )اللقاء األخري يف روما(ففي قصيدة 

    : السماء
  ايرَ خِ ي األَ يبِ بِ ا حَ يَ  ،يخِ أَ  ،ييقِ دِ صَ 
  ا يرَ سِ نَ  نْ ا أَ نَ ق حَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ أَ 
  ةْ بَ عَ تْـ مُ  ةٍ جَ وْ مَ  نْ مِ  عَ ر فَ تَـ  ابٍ رَ تُـ  نْ مِ  عٍ ارِ ى شَ لَ عَ 
  ةْ بَ طُ رْ ا إلى قُـ قً رْ شَ  رْ افِ وسَ  دِ نْ هِ ا إلى الِ قً رْ شَ  افرْ سَ وَ 
  طْ طَ القِ  ل كُ كَ   امَ نَ نَـ  نْ ا أَ نَ ق حَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ أَ 
  ؟ طٍ ائِ حَ  ل ى ظِ لَ عَ 
  ورِ يُ الطُ  ل كُ كَ   يرَ طِ نَ  نْ أَ ا نَ ق حَ  نْ مِ  انَ كَ   اأمَ 
  )1(... ؟ ةْ بَ رَ تْـ مً  ينةٍ تِ  إلى ورِ يُ الط  ل كُ كَ   

                                                 

 . 405الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )1(
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تغــدو  ،قــةطلي احلمــام وبعــض مفــردات الطبيعــة نــرى طيــور "درويــش"هــذه املعادلــة الواضــحة بــني فــي ف     
الـيت هـي هـذه الرؤيـة لعـل و  ،)ةأليفـوغـري  أليفـة( األخـرىوتأخـذ مـا تشـاء مـع احليوانـات  ،ة تامـةيـوتعود حبر 
بســط أيتمتــع ــا  أواحملــروم مــن كــل اللمســات الــيت يتمناهــا  اإلنســانيقــارن بــني وضــع  "درويــش" جعلــت

تـــراب، غبـــار، شـــارع، نهـــا (وقرائ األرضذكـــر  إىل "درويشبـــ" حـــدا وهـــو مـــا ،خملـــوق مـــن تلـــك احليوانـــات
فالعامـــل االنفعـــايل ر، خللـــق مثـــل هـــذه الصـــو  األســـاسباحلرمـــان هـــو الـــدافع  اإلحســـاسهـــذا و  ،)حـــائط...

للتعبـري عـن حالتـه مبثـل هـذا القـول  "درويـش"العاطفي (احلرمان االجتماعي) بكل قرائنـه هـو الـذي سـاعد 
خلق كينونة جنده دائما  إىلهذا احلنني اجلارف و  )،تينة مرتبة إىلنطري ككل الطيور  أنكان من حقنا   أما(

   .)؟أما كان من حقنا..( واضحا جليا ببساطته وهو ما جاء على صيغة سؤال كمي
يف  (حوار شخصـيقصيدة . يقول يف )احلجل(طائر أيضا بالذكر  "درويش"خصها  يورطال أبرزومن      

  :)مسرقند
   دْ نْ قَـ رَ مْ : سَ احَ صَ  بُ لْ القَ  رَ سَ كَ ا انْ إذَ 

  )1( ..لُ جَ الحَ  هيَ 
فهذا التشبيه البليغ الذي يصف فيه الشاعر مسرقند باحلجل، يدل على مدى تعلق الشاعر ذا البلد      

ذا البلد إبان احلروب املختلفة ـ هتاريخ  "درويش"ويف هذه القصيدة يستحضر ، التارخيي احلافل باملأساوية
ويرى يف مجيع هذه الوقائع  ـحديثا  حتاد السوفييتمث من طرف اإل ،قدمياكسقوطها من طرف املغول 

احلجل دون لصورة  "درويش"اليوم، ولعل اختيار  فلسطنياالحتالل الذي تعاين منه واألحداث صورة 
تنوع ألوان هذا كون احلجل من أبرز الطيور الذي تعيش يف فلسطني، كما أن غريه من الطيور األخرى؛  

من فن العمارة وبناء  متتاز به مسرقندكان ما   الشاعرنفس تبعث يف لبين الطائر بني األسود والرمادي وا
  . )2(القصور يف عهد تيمور لنك

ضرة معه منذ حا هذه الصورة تعتربومن أبرز الطيور اليت وردت يف الديوان أيضا طيور احلمام؛ حيث      
أو ، ري عن حزنه الشخصيه من حزن التعب) مبا يوحي بيكرر صوت احلمام (اهلديلفنجده  ،البدايات

  :ليطبع املشهد كله بطابع حزين
  ي ب حُ  يلُ ادِ نَ ا مَ يَ  ةً حَ و لَ مُ 

                                                 

 .390الديوان، حوار شخصي يف مسرقند، ص  )1(

  . متوفر على:05/08/2010احلرة، مسرقند، (على اخلط)، متت الزيارة يوم  ويكيبيديا املوسوعةمثقفون يف ينظر:  )2(
                                                                                                      http://ar.wikipedia.org/wiki                                                                                              
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    مْ َال الس  كِ يْ لَ عَ 
   )1(امْ مَ الحَ  يلُ دِ هَ  ولُ قُ ا يَـ م مِ  رَ ثَـ كْ أَ  ينَ ولِ قُ تَـ 

لحمامة فرخ صغري امسه ، فيستحضر األسطورة القائلة بأن لن يتطور لديهمث ال يلبث األمر أ     
، مث ضاع الصغري يف عرض رقا سفينة نوح اليت كانت حتملهما، وقد فقدته بعد أن طار عنها مفا)ديل(اهل

 البحر ومل يستطع العودة إىل أمه اليت ظلت تبكيه وتناديه بامسه الذي اكتسى رداء احلزن على مر 
  .)2(الزمن
، وجاعال من فلسطني ديلمشبها نفسه باهل "يشدرو "(عاشق من فلسطني) يطل علينا  ديوانيف و      

ومل يستطع  ساع البحر الذي ضاع فيه اهلديل ـيف هذا العامل املتسع ـ كات امحامة تبكي أبناءها الذين ضاعو 
  :العودة إليها

 ! وحْ ا نُ يَ 

  ونْ تُ يْـ زَ  نَ صْ ي غُ نِ بْ هَ 
   )3(ةً امَ مَ ي حَ تِ دَ ووالِ 

مث يبدأ بالرتكيز عليها ديل من ضياع مث يتطور األمر لديه فيستخلص من هذه الصورة ما توح به قصة اهل
  : )اللقاء األخري يف روما(يف قصيدة ؛ يقول على الدنياليسحبها 

  ي وحِ رُ  قَ َال طَ  ب حِ أُ  ذْ إِ  كَ ب حِ أُ 
   )4(يلُ دِ ا هَ يَ نْـ والد  اظِ فَ لْ األَ  نَ مِ 

 الصـــورة الســـابقة وجعـــل الـــدنيا هـــي اهلـــديل، ليجعـــل مـــن نفســـه "درويـــش"فكمـــا هـــو مالحـــظ فقـــد قلـــب 
مبثابــة احلمامــة الــيت تبحــث عــن صــغريها؛ غــري أن اهلــديل هنــا هــو أبنــاء الشــعب الفلســطيين أصــدقائه وكــل و 

   .لهامكبأألرض املغتصبة بل هو الدنيا الوطن وا
قــد مــن خــالل أســطورة اهلــديل فإنــه احلمــام صــورة يف األمثلــة الســابقة قــد وظــف  "درويــش"وإذا كــان      

هــذه الصــورة،  فيهــا توحبســب الســياقات الــيت ورد متباينــةمــدلوالت  يف قصــائده األخــرىللحمــام أعطــى 
   :)، صحراءأقبية، أندلسية(يف قصيدة ومن ذلك ما جنده من 

                                                 

 .47األعمال الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطني، ص  )1(

 .174مود درويش، ص ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حم )2(

 .57الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطني، ص  حممود درويش، األعمال) 3(

 .407الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )4(
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  ي ضِ مْ نَ سَ  فَ يْ كَ ، فَ ي وِ غَ الل  طِ ائِ الحَ  نَ مِ  الحمامِ  وجُ رُ ب خُ عْ صَ وَ  لٌ هْ سَ 
  ؟ ةِ يرَ غِ الص  الِ قَ تُـ رْ البُـ  ةِ احَ ى سَ إلَ 
  ى قَ بْـ نَ سَ  فَ يْ كَ فَ  ي وِ غَ الل  ائطِ إلى الحَ  امِ مَ الحَ  لِ و خُ دُ  بٌ عْ صَ وَ  لٌ هْ سَ 
  اءُ رَ حْ صَ  اءُ رَ حْ ؟ صَ  وِ بْ ي القَ فِ  صيدةِ القَ  مامَ أَ 
  وعِ جُ الر بِ  ةً يَ انِ ثَ  مُ لُ حْ أَ ي سَ ن أَ  رُ كُ ْذ أَ 

  ؟يبِ احِ يا صَ  نَ يْ ـ إلى أَ 
  اءَ مَ الس  ق وشَ  حٌ مْ قَ  قَ ف صَ فَ  امُ مَ الحَ  ارَ طَ  يثُ إلى حَ 

      )1(يللِ في الجَ  ةٍ لَ بُـ نْ سُ بِ  اءَ ضَ ا الفَ ذَ هَ  طَ بِ رْ ليَـ 
طني بني واقع الضياع وحلم حيكي لنا يف هذه األبيات قصته مع أرض فلس "حممود درويش"إن      
 غياهب الصحراء ومتاهة الضياع والدخول يف مام يعين االبتعاد عن أرض فلسطني، فخروج احلالعودة

ث طار يإىل حفبقي متمسكا بأمل العودة ( مل يفارق الشاعر  أن حلم الرجوع، إال)(صحراء صحراء
) هنا يف قالب يومئ باحلزن من جهة ويعكس حال قد استخدم (احلمامة "درويش"كان   ذاوإ. )احلمام

 يف قالب آخر اأيضا يوظفه إنهنية الرجوع إىل أرضه من جهة أخرى، فالفلسطيين الذي يئس من إمكا
  حلمام رمز لألمن والسالم : اصطلح عليه الكثريون من أن ا

 ثُ  قُ رُ شْ تَ  مسُ والش بُ رُ غْ تَـ  م  مْ َال والظ   
  امْ مَ . والحَ طُ بِ هْ يَـ و وَ لُ عْ يَـ 

   )2( مْ َال للس  زُ مُ رْ يَـ  الَ ما زَ 
يقول يف سياق يدل عليه؛ بذكر احلمام يف  ، ويكتفيكلمة السالم  "درويش" جند خيفي وكثريا ما     

  :مام)حيط احل ،يطري احلمام(قصيدة 
   مِ َال الكَ  لَ بْ قَـ  يكِ ادِ نَ أُ 
   كِ يْ لَ ي إِ ولِ صُ وُ  لَ بْ قَـ  كِ رِ صْ خَ بٍ  يرُ طِ أَ 
   امِ مَ ا الحَ ذَ هَ  يرِ اقِ نَ ي في مَ عِ ضَ تَ  نْ أَ  ينَ يعِ طِ تَ سْ تَ  ةً ر مَ  مْ كَ فَ 
  يوحِ رُ  اوينَ نَ عَ 
    وحِ فُ ى في الس دَ ي كالمَ فِ تَ خْ وأن تَ  

                                                 

  .387الديوان، (أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  )1(

  .59األعمال الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطني، ص حممود درويش،  )2(
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  )1( امُ ، وشَ رُ صْ ، مِ لُ ابِ بَ  كِ ن أَ  كَ رِ دْ ألُ 
ه احلبيبة أن تضع أرض ، وكيف ال وأمنيتهورة احلمام هنا لريمز ا للسالمص "درويش" وظففقد      

ن القالب األول صورة احلمام إال أ "درويش"ورغم تنوع القوالب اليت يكرر فيها ، روحه يف مناقري احلمام
طور صورة اهلديل ، بل لقد ) هو األكثر بروزا يف ديوانهديلاملستوحى من أسطورة اهلالذي وظفها فيه (
فاختفى اهلديل تدرجييا وبقي احلمام وحده  ) على حنو ملحوظر الذي طور أرضهالشاعالذي فارق أمه (

ألم ، ألرض ا، وهو الرحيل والضياع يف بالد اآلخرين بعيدا عن اهذه الصورة يعاين القضية األساس يف
يل  الرح، على اعتبار أن األول يعينن احلمام) كثريا يف حديثه عحيط(و )لذا جنده يكرر فعلي (يطري

، حيط يطري احلمام() يقول يف قصيدة اين يعين العودة والرجوع إليها (حيط، والث)ومغادرة األرض (يطري
  : احلمام)

  امُ مَ الحَ  يطيرُ 
  امُ مَ الحَ  ط حُ يَ 

   حَ ير تَ سْ أَ  يْ كَ   األرضَ  يَ ي لِ د عِ ـ أَ 
 كِ بُ حِ ي أُ فإن  بْ عَ حتى التـ ...  
  امُ مَ الحَ  ط حُ يَ  امُ مَ الحَ  يرُ يط

   ةٍ دَ احِ وَ  في شفةٍ  انِ وتَ ي صَ يبِ بِ أنا وحَ 
   ةْ دَ ارِ الش  هِ تِ مَ جْ ي لنَ يبِ بِ ، وحَ أنا لحبيبي أنا

   اهُ رَ ي ال نَـ كَ   أُ اطبَ تَ يَـ  هُ لكن ،  مِ لْ في الحُ  لُ خُ دْ ونَ 
  ي يبِ بِ حَ  امُ نَ يَـ  ينَ وحِ 

  اهُ رَ ا يَـ م مِ  مَ لْ الحُ  سَ رُ حْ ي أَ و كَ حُ صْ أَ 
    )2(امُ مَ الحَ  طيرُ يَ  امُ مَ الحَ  يطيرُ ...

وتتوحد  ،وتتوهج املتناقضات وتشتعل الروح برغبة اجلسدلقصيدة متتزج الثنائيات املتعددة يف هذه ا     
) تزيد يف حيط احلمام ،يطري احلمامتبط رمز احلمام بالزمة إيقاعية (، وير الذات بكل عناصر الطبيعة

لسالم الذي يراود الشاعر هو حلم ا ي يطري وحيط.. مث يطري وحيط.. وهكذااحلمام الذف ه؛فاعليته وإحيائ
أو الذي يضيء وينطفئ يف حياة شعبه الذي ينتظر هذا السالم املتأرجح ما بني األرض ، وحبيبته

                                                 

  .420ص حيط احلمام)، حلمام، يطري ا(الديوان،  )1(

  ).420ـ  419املرجع نفسه، ص () 2(
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السماء  وهو هائم يف اعر لسنوات طويلةفالش، إىل وطنه وينتهي كابوس االحتالل والسماء حىت يعود
فهما فقد تعبت  ،الذي ال ينتهي من طريانه يسرتيح ن تعد له األرض كيأ من بالده واألصقاع ويطلب

 ولكنه ينتهي يف آخر، ا.. مثلما يطارد أحالمه الضائعةنه حيرسها يف أحالمهأو ، )(صوتان يف شفة واحدة
عمر الذي ال بعد كل هذا ن هذا السالمأل ،) احلمامحيطفيلغي (، )احلمام طرييطري احلمام..ي( الرحلة إىل

  .)1(ولن يأت ضاع انتظارا لتحقيقه طار ومل يعد.. تالشى
 تعمل فعـل الطـريان يف الـديوان سـبعقـد اسـ "درويـش"أن ـ مـن خـالل اإلحصـاء أيضـا ـ ومن املالحظ      

لتنقــل املثلــى بالنســبة للشــاعر لوســيلة العلــى أنــه ـ الطــريان ـ  ةهــذه الصــور وميكننــا أن نقــرأ داللــة  عشــر مــرة،
مجيــع األحــوال ميكننــا القــول أن صــورة الطــريان هــي صــورة الشــاعر الــيت ، ويف الزمــان واملكــان ل عــربوالتحــو 

  .ترنو للحل بعد الضيق
 "درويش"، مل يفت على الرجوع إىل األرض أو الرحيل عنهاعين تطريان ال ت إحدى دالالتوما دام     
) ضمن هذا املستوى باعتباره وسيلة مام، لذا يظهر (ريش احلحيتاجه احلمام للطريان وهو الريشما ذكر 

  : ةالرجوع األخري 
  . امْ وشَ  ، وأندلسٍ بٍ هَ ن ذَ ومِ  بٍ عَ ن تَـ مِ  وتُ ير بَ 
    .)2(امْ مَ الحَ  يشِ في رِ  ا األرضِ ايَ صَ ، وَ دٌ بَ زَ  ةٌ ض فِ 

   . فقوله هذا يفهم على أن بريوت هي وصية فلسطني ألبنائها الراحلني إليها
  :  الحصانصورة  )2

ذه الصورة؛  وهذا اإلحصاء يشمل احلقل الداليل هل عشر مرة اثنيترت صورة احلصان يف الديوان تكر      
  كاخليل والفرس والصهيل، ونستطيع أن نبني هذا اإلحصاء يف اجلدول التايل: 

  رقم الصفحة من الديوان  عدد مرات التكرار  الفرسلصورة  الحقل الداللي
  .422،440، 406، 390  مرات 4  الفرس

  .406، )388 (مرتان يف  مرات 3  يلاخل

  .406، 393  نامرت  الصهيل

  .424، 415، 408  مرات 3  احلصان

                                                 

، 2007، 1سلوبيات القصيدة املعاصرة، (دراسة حركة الشعر يف األردن وفلسطني)، دار الشروق، عمان ـ األردن ـ طأمحد الزعيب، أ ينظر: )1(
  ).105ـ 104ص (

 .428الديوان، قصيدة بريوت، ص  )2(
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وكغريها من الصور ؛ ـ بصفة عامة ـ "درويش"أشعار الصور املتكررة يف برز صورة احلصان من أوتعترب      
اخل يه يف الظهور دلذا ظلت تلح عل؛ البداياتاملتكررة بدأت هذه الصورة تشغل حيزا من الوعيه منذ 

وإن كان ما ننبه عليه حدسا فإن هذا احلدس ينطوي على حقيقة  ،∗هادرِ املنجز الشعري حىت وإن مل يُ 
مفادها: أنه ال بد من حادثة أو أثر هلذه الصورة شديد الوقع يف نفس الشاعر يدفعه ليحدث يف شعره 

فالصورة الواحدة تظهر يف مواطن هذا  هذا النمط من التكرار غري املقصود يف كثري من مواطنه، وعلى
البد خمتلفة ضمن سياقات حيددها موضوع القصيدة أو املقطع الشعري، فرتتدي بذلك أكثر من رداء، و 

للشاعر يف تكراره املستمر هلا أن يذكرها ولو مرة واحدة على أصلها احلقيقي الذي تنبع منه، فرتد 
ضوء هذا التصور، فإن تتبع الصورة املتكررة يعني كثريا  ويف .واضحة صافية خالية من الغموض والتعتيم

على فهم املراد منها، كما يضع القارئ وجها لوجه أمام الشاعر، ومبعىن آخر؛ إن هذه اآللية متكننا من 
أو إعادة  احلكم على الشاعر ـ ولو نسبيا ـ من حيث مقدرته على تشكيل الصورة أو قلبها أو تدويرها

  )1( و التعتيم على البقية وهلم جرا..بعض جوانبها أصياغتها أو إضاءة 
من الصور اليت استطاع النجاح يف السيطرة عليها وتدويرها على  "درويش"وصورة احلصان يف شعر      

؛ هو ما يؤكد ذلكيف أعماله الشعرية األوىل ولعل تتبع تكرار هذه الصورة  ،إنكارهحنو إبداعي ال ميكن 
ؤكد أنه مل يبع يف مشهد حيرص فيه أن ي )رةمه (مهر/  البدايات متكررة بلفظةيف هذه الصورةوردت  فقد

  ، فنجده يقول : )مهرته (مهره/
   )2(ةْ يبَ ضِ ي الخَ اتِ سَ أْ مَ  اتَ ايَ ي وال رَ رِ هْ مَ  عْ بِ لم أَ 
         )3(مْ اوِ سَ المُ  ارِ عَ اد الش زَ ي مَ ي فِ تِ رَ هْ مَ  عْ بِ لم أَ 
، وإن مل تبق  ركوبة احلرب قدميا باعتبارهاقتال األعداء القعود عن  عينبيع املهرة يوواضح هنا أن      

، دام بيع املهرة يعين عدم القتال ، وماهذه الداللة ولو نظرياإال أا ظلت حتمل هذا ننا كذلك يف زم
ع املهرة يعين بيع ي، ومبعىن آخر إن بللعدو مبا يفعله ومبا يسرقه من األرض االستسالم يضاذا يعين أفه

                                                 
ولعل حظ حضور هذه الصورة بشكل مستمر،     ر صورة احلصان يف الديوان إال أن املتأمل جلميع دواوين الشاعر يالعلى الرغم من قلة تكرا ∗

 يف مجيع دواوين الشاعر ميكننا من فهم املراد منها يف "حصار ملدائح البحر" . تتبع تكرار هذه الصورة

 ).168ـ  167(ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )1(

 .26األعمال الشعرية الكاملة، أوراق الزيتون، ص حممود درويش،  )2(

  .159األعمال الشعرية الكاملة، حبيبيت تنهض من نومها، ص حممود درويش،  )3(
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، وعليه سيكون احلصان قد مثل للشاعر هنا أرضا وقضية حيرص على االرتباط ا وعدم ألرض والقضيةا
  ويؤكده شعرا: "درويش"يصرح به  ، وهذا ما)1(خلي عنهاتال
   تُ دْ نَ تَـ ا اسْ ذَ إِ  اكِ رَ أَ 
  اَدهْ سَ ى وِ إلَ 
  )2(ودُ عْ تَـ .. ةً رَ هْ مَ 

صوته فقط، ألنه بعيد عن األرض  صان ويبقيهذه الصورة أن تتطور لديه فنجده خيفي احل لبثمث ال ت
  فال يرى احلصان، ولكنه قد يسمع صوته:

  يلْ هِ إلى الص  تُ عْ فَـ دَ انْ  مْ كَ 
  ا انً سَ رْ ا وفُـ سً رَ فَـ  دْ جِ أَ  مْ لَ فَـ 
  )3(يلْ حِ إلى الر  يلُ حِ ي الر نِ مَ لَ سْ وأَ 

   ويقول يف موضع آخر:
   لٍ يْ وخَ  ةٍ غَ ن لُ مِ  انِ دَ سَ ا جَ نَ لَ 

  )4(يلُ هِ ا صَ ينَ مِ حْ يَ  ن ليسَ كِ ولَ 
 ،يف نفس الشاعر ال ميكن إنكاره فمن الواضح أن صورة احلصان تشغل حيزاوعلى أي حال      

(وقد هجر صغريا وقتها  "درويش"، وكان رة حصان كان لوالدهوحندس هنا أا ناشئة من صو 
وكأنه  هذا احلصان تذكري "درويش"، وبقي إذ كان عمره ال يزيد عن ستة أعوام )الفلسطينيون من بالدهم

يدق كناقوس خفي يف سطور ، وهذا الصوت ما زال قة سوى صوته فقططيف متماه ال مييز منه بد
  :)5(الذكريات

  ا ؟يدً حِ وَ  انَ صَ الحِ  تَ كْ رَ ا تَـ اذَ مَ لِ 
  ،يدِ لَ يا وَ  تَ يْ البَـ  سَ نِ ؤْ يُـ  يْ كَ ـ لِ 
   )6(اهَ انُـ ك سُ  ابَ ا غَ إذَ  وتُ مُ تَ  وتُ يُ البُـ فَ 

                                                 

 .169ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )1(

 .68األعمال الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطني، ص  )2(

  .398الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر، ص ) 3(

 .406الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )4(

 .)172ـ  171(ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )5(

  .306األعمال الشعرية الكاملة، ملاذا تركت احلصان وحيدا، حممود درويش،  )6(
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، وما منا صور املتعلقة باحلصان عند الشاعرهو أصل مجيع ال فارق الشاعرالذي مل ي املشهدإن هذا      
  :ركهم احلصان وراءهم يؤثر يف نفسهعن البيت وت رحيله مع أسرته فال يزال مشهد ،متعلق ا يف شعره

  يلْ حِ الر  ادُ تَ عْ نَـ  ينَ حِ 
   ةً ر مَ 
  هْ نَ كِ اَألم ل كُ   حُ بِ صْ تُ 
  هْ يْ لَ و عَ فُ طْ ا نَ دً بَ زَ 
  يلْ مِ نَ وَ 
  يحْ بنا الرّ  تْ الَ ا مَ مَ ل كُ 
   )1(ةْ نَ صِ حْ األَ  اءَ كَ بُ  ادُ تَ عْ نَـ وَ 

الواقع املخيف الذي حاصر أولئك إن الذاكرة وهي تتابع مشهد الرحيل حىت منتهاه تكشف عن      
  .)2(من أرضهم غيلة االذين أخذو القرويني البسطاء 

ء اليهود ليسرقوه بعدما تركه أهله وقد بقيت هذه لقد بقي احلصان إذن حماصرا وحيدا إىل أن جا    
  : عن مصري اخليول أمام عدو ال يرحمالصورة يف خميلة الشاعر ليتبلور صيغة سؤال 

    )3(؟ ولْ يُ الخُ  ونَ لُ تُـ قْ يَـ  لْ ـ هَ 
 بصفة خاصة ويف أشعار (حصار ملدائح البحر)صورة احلصان يف ميكننا القول إن وعلى هذا      

 .ي فارق األرض صغريا، ومبا حل معه من ذكريات الطفل الذأكثر مباضيه ةمرتبط امة"درويش" بصفة ع
صل ، إال أا نابعة يف األن ال عالقة هلا باألرض والذكرياتمواط وصحيح أن هذه الصورة قد ترد يف

، بعيدا عن السياق الذي وضعت ولو على املستوى النفسي للشاعر، تستقي منها اإلحالة والروح منها
  .)4(، أو رؤية القارئ هلايهف

 ؛الرامزةو املتعددة الشعرية الصور زاخر ب )حصار ملدائح البحر( ديوان أننقرر يف اخلتام  أنونستطيع     
تصبح  أن إىلالصور متيل  أصبحت األرضوبعد اخلروج من املختلفة، صور البؤرة تتجمع فيها  ديوانلفا

اعي ناقشات الفكرية واملرتكزات والتكرار والتدامل تكثر كما    ،التشتت إىلذات وهج حي ومتيل 

                                                 

 .415يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص الديوان، تأمالت سريعة  )1(

 .18ينظر: فوزي العيسى، جتليات الشعرية املعاصرة ( قراءة يف الشعر املعاصر )، ص  )2(

 .388الديوان، (أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  )3(

 .173ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )4(
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ته من الطبيعة بوصفها استقاء موضوعا إىليعمد  مل "درويش" نأمبعىن  ،واالنتقاالت الفجائية
وتبعا لذلك  ا،العامل االنفعايل يف نفسية الشاعر هو الذي يسوقه للطبيعة ومفردا بل إنوتشخيصها 

انفعالية (غنائية) تعرب عن انعكاس الواقع على الذات وصراع  حالة إىلفقد حتولت الطبيعة يف شعره 
 الشعري اإلبداع عنه يف هذا اللون من الذات مع الواقع خللق معادل فين معرب .  
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أن له جيعل تارخيها تارخيا حملاوالت الفن إن انبثاق الصورة الشعرية من الواقع وإن كان انبثاقا مغايرا      
من وجود ليأتلف عزلته ويستنطق صمته، ومن هنا كانت أمناط الصورة  يفرض رؤيته على ما حوله

وط الواقع تكون كيفية ب شر وحس ،دة ملعاينة الوجود ومعاناته فنياالشعرية يف تنوعها كيفيات متعد
ن واقعا مفعما بكل هذه املأساوية وممتلئا ـ رغمهما ـ بإرادة احلياة والصمود مثل الواقع إفتصويره؛ 

إال  ،مع غريه فيها "حممود درويش"قد يشرتك  رئيسية لتصويره مجالياأمناط  ثالثة إىل يشريفإنه الفلسطيين 
  تفرز أنواعا متعددة للنمط الواحد .أنه يتميز عنهم يف خصوصيتها التشكيلية اليت 

  :هي الثالثةوهذه األمناط 
  . المتوسطة بين المطابقة واإليحاءالصورة الشعرية ) 1
  الصورة الشعرية المتجاوزة .) 2
    الصورة الشعرية الرمزية .) 3

تعارة وكناية من تشبيه واسية للصورة الشعرية األنواع البالغميكننا دراسة الثالثة اط منهذه األ يفو      
يف هذه ألنه ال مفر األنواع البالغية  أن نتوقف عند مجيع قاميف هذا امل من الصعبوجماز ورمز، غري أنه 

، وما يقال عن كن أن يقال عن الرتادف والتمثيلـ مثال ـ ميفيما سيقال عن الكناية  من التكرار احلالة
 ،بنوعيهل عن االستعارة ميكن أن يقال عن ااز وما يقان يقال عن التشبيه واالستعارة، التمثيل ميكن أ

واالختيار  ،يف بناء الصورة الشعريةوالرمز لى دور كل من التشبيه واالستعارة عالديوان سوف نركز يف هلذا 
، أما االستعارة والبالغيفالتشبيه هو أكثر األنواع البالغية أمهية بالنسبة للناقد  ؛بالطبعهنا له ما يربره 

ثالن إال فضال عن ذلك فإن الكناية وااز ال مي، نفصل فيهأن أن نشري إىل ااز دون يح لنا فإا تت
، باإلضافة إىل افتقارمها شاري البسيطال خترج عن النمط اإلفيهما ، كما أن الصورة حتويرا بسيطا يف اللغة

يف بناء الستغناء عنها وإمهال دورها افال ميكن  يةالرمز أما الصورة  ،وةالقدرة على منح الصور اخليالية املرج
  .الفصل يف اية هذاقائما بذاته منطا  أجعلهاآثرت أن  لذلكو  ،الصورة الشعرية املعاصرة

أن دراستنا للصورة الشعرية يف مجيع األمناط السابقة ستكون من خالل هو شري إليه ومما ينبغي أن ن    
 ألنغة يف التعبري عن هذه التجربة من جهة أخرى، بيان دور اللوبمن جهة،  "درويش"ربطها بتجربة 
 أن كما  ني اللغة واملعىن الذي تعرب عنه،بال تتم إال يف ضوء فهم العالقة املعاصرة الشعرية بالغة الصورة 

  .صحيحايعيننا كثريا على فهم بعض الصور الغامضة وتأويلها تأويال  يةعر التجربة الش فهم
  
  :سطة بين المطابقة واإليحاء المتو ـ الصورة الشعرية أوال 
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وهي الصورة اليت تتضمن تصويرا جزئيا حمددا وهلا داللتها اليت تكتمل داخل السياق الصوري      
وعلى الرغم ، الشامل، وقد تنحصر يف كلمتني فقط يتجاوران على حنو بنيوي متفجر بالدالالت اخلصبة

إال أنه يكتنف يف ثناياها  طتوسبامل "درويشحممود "من وصفنا هلذا النمط من التصوير الشعري لدى 
أبعادا إحيائية مستمدة من ثراء واقعها وحركيته فال تسقط يف جب التقريرية إال حني تتخلف يف حماولة 

 لصمود/اجلالد، الوطن/املنفى، ا صعودها عن استيعاب عمق املشهد الواقعي واكتناه ثنائيات الضحية/
ويتوسل ، صب جوهر مأساة الواقع الفلسطيينيت تشكل يف جدهلا اخلوال ،االضطهاد، الثورة/االنكسار

 .من الوسائل من أبرزها (التشبيه) هذا النمط من التصوير جبملة حتت "حممود درويش"

عالقة مقارنة جتمع بن طرفني الحتادمها أو الشرتاكهما يف  ‹‹يعرف النقاد والبالغيون التشبيه بأنه و      
من الصفات واألحوال، وهذه العالقة قد تستند إىل مشاة حسية وقد تستند  صفة أو حالة أو جمموعة

إىل مشاة يف احلكم أو املقتضى الذهين الذي يربط بني الطرفني املقارنني دون أن يكون من الضروري 
  . )1(›› أن يشرتك الطرفان يف اهليئة املادية أو يف كثري من الصفات احملسوسة

القريبة يف تركيبها من و جند الكثري من التشبيهات املتوسطة  )ملدائح البحرحصار (ويف ديوان      
هو  ‹‹تشبيهات القدماء الذين يركزون على صفة احلسية يف الصورة الشعرية ويرون أن التشبيه احلسن 

الذي خيرج األغمض إىل األوضح فيفيد بيانا، والتشبيه القبيح ما كان على خالف ذلك... وشرح ذلك 
 أن ما 

ُ
شاهد أوضح من        الغائب تقع عليه احلاسة أوضح يف اجلملة مما ال تقع عليه احلاسة، وامل

؛ حيث )أقبية، أندلسية، صحراء(  قصيدةيفما جنده التشبيهي  ريصو تالومن أمثلة هذا النوع من ، )2(››
  :"درويش"يقول 

   ةْ بَ تَ ى عَ لَ ي عَ رِ هْ ظَ  تُ يْ نَـ حْ وأَ 
  )3(وِ بْ إلى القَ  تُ بْ رَ هَ  م ، ثُ مِ حْ الفَ  نَ مِ  يسٍ كِ   لَ ثْ ي مِ تِ ي ر حُ  تُ لْ زَ نْـ أَ وَ 

(مثل)؛ ويسمى هذا  حريته بكيس من الفحم عن طريق أداة التشبيه "درويش"ففي هذا املقطع شبه 
وهو تشبيه ذكرت فيه األداة وبناؤه يتطلب صنعة كبرية ال تفننا  ‹‹النوع من التشبيه بـ(التشبيه املرسل) 

ك شاع يف الكالم أكثر من بقية أنواع التشبيه خاصة وأنه أوضح إطار لوجودخاصا، ولعله بذل

                                                 

  .172البالغي عند العرب، ص و جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي  )1(
 . 287/ 1ابن رشيق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ) 2(

 .388(أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  الديوان،) 3(
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يف هذه الصورة  وال يبدو، )1(››ت يف العمق أحيانا هة بأبني داللة وإن قل مشب و يف أوضح مظهر،  ةالصور 
 (احلرية) بشيء حسيشيء معنوي  تشبيهأي تكلف أو إبداع باستثناء  "حممود درويش"اليت رمسها 

ليس من املعادن النفيسة كالذهب والفضة.. إال الفحم سبيل التهكم، ألن على وذلك  الفحم) (كيس
حت يف ظل االحتالل ال أراد أن يبني أن أغلى شيء لدى اإلنسان ـ وهو احلرية ـ أصب "درويش"أن 

.. تفضالوحىت لو كانت هذه الصورة ساخرة فإن احلرية اليت نتعاطاها من الغاصب .. «تساوي شيئا، 
 بكيس فحم، وسواء محلناها أم حططناها فهي ال تزيد عن سنبلة تتعثر فيها خطواتناهي أشبه فعال 

وذات حدث  ،املاضيهو  ونية والثبات، وحدثت يف زمن واحدفهذه الصورة إذن تتسم بالسك ؛)2(»
 مفرداا ،مجلة تصويرية واحدةإذن  يفه ؛السرد هي وبواسطة تقنية غري غنائية وهو االضطهادواحد 

ديوان إال أن التصوير النقلي جنده بكثرة يف حترتم حدود دالالا القاموسية، ومثل هذا النمط من ال
ومن هنا نلحظ هبوطها  ،الصورة فيه ليست هدفا يف حد ذاا ـ أي مقصودة مجاليا ـ وإمنا هي وسيلة

  :"رويشد"توسل بالصورة لتنقله، يقول الواقع الذي حتاوله أو تحىت عن مستوى 
  ةْ أَ رَ امْ  نْ كُ لم يَ  جرٍ عن شَ ى، وَ امَ دَ القُ  اءِ رَ عَ والش  لِ مْ ن الر ي عَ اقِ رَ تِ افْ  ن غَ وَ 

  نْ طَ كالوَ   بْ جِ تَ حْ ا، وال تَ ايَ رَ كالمَ   رْ سِ كَ نْ ، ال تَـ رجوكَ ، أَ تْ مُ وال تَ 
    )3(ةْ يَ دِ وْ وكاألَ  وحِ طُ كالس   رْ شِ تَ نْ وال تَـ 
 تتعدى حدود الواقع الفلسطيين املعاش، فالشاعر يف هذا الإن مجيع التشبيهات يف هذا املقطع      

(يف باملرايا  هشبهوقد  أن يتشبث باحلياة ويقاوم املوت، هبَ يرتجى خماطِ  احلوار الداخلي (املونولوغ)،
، وباستثناء تشبيه الشاعر (يف االنتشار) ، وبالسطوح واألوديةوبالوطن (يف االحتجاب)، االنكسار)

الذي يدل على قمة التهكم من هذا الواقع الذي يصبح فيه الوطن مثاال للغياب، لالحتجاب بالوطن و 
  . الشاعر من سذاجة الواقعسخرية  إال من باباإلحيائي  ال يرقيان إىل النمطفإن التشبيهني اآلخرين 

 ،األولواملالحظ أن مجيع التشبيهات السابقة أقرب إىل حماكاة املطابقة اليت حتدثنا عنها يف الفصل      
ضربا من رياضة اخلواطر وامللح يف بعض املواضع اليت يعتمد فيها  «يقصد ا إال  "درويش"يكن  ومل

                                                 

ص          دار العلوم للنشر والتوزيع، احلجار ـ عنابة ـ (د.ط)، (د.ت)،  وتطبيقاا على اخلطاب الشعري، ترابح بوحوش، اللسانيا )1(
154. 

  .64مجال بدران، حممود درويش شاعر الصمود واملقاومة، ص ) 2(

 .389(أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  الديوان، )3(
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وحماكاته مبا يطابقه وخييله على ما هو عليه، ورمبا كان القصد بذلك ضربا من التعجب أو وصف الشيء 
   . )1(»االعتبار 

أو احلرية  األوطان،تتعلق بوصف ديوان اليف سيطة الب ومما جتدر اإلشارة إليه أن مجيع التشبيهات     
ن أ «الذي يرى  "حازم القرطاجين"ذكرنا برأي ذلك يولعل ، وصفا كميااخل ..أو الروح اجلرحية املفقودة

وحماكاة مطابقة، ورمبا كانت تقبيح حماكاة و حتسني حماكاة  حبسب ما يقصد ا إىل:تنقسم  اكاةاحمل
.. وأوصاف الشيء الذي يقصد يف حماكاته املطابقة ال ختلو ة التحسينية والتقبيحيةقوة احملاكا املطابقة يف

ا أن متيل ثال من احلمد والذم، والنفس من شأمن أن تكون من قبيل ما ميدح ويذم وإن قل قسطها م
ليد بوشم ا فلسطنيل "درويش"ه يبتشأمثلة الصور التحسينية   منو ، )2(» ذموتتجاىف عما يُ  إىل ما ميدح

  :)اللقاء األخري يف روما(يف قصيدة  ا، يقول هتعلقتعبريا منه على مدى 
  اجدْ ا مَ يَ  دْ رْ الوَ  احُ بَ صَ 
   دْ رْ الوَ  احُ بَ صَ 
   دْ ائِ العَ  ةَ ورَ سُ  أْ رَ اقْـ  مْ قُ 

  دْ يْ القَ  د وشُ 
   اهُ نَ لْ مَ حَ  دٍ لَ بَـ  على

   )3(دْ اليَ  مِ شْ وَ كَ 
ق أداة التشبيه (الكاف) ووجه ي) بوشم اليد عن طر فلسطني (البلد "درويش"ففي هذا الصورة شبه      

مثل وشم اليد صار يف عني الشاعر الشبه بينهما هو مدى حب هذا الوطن وشدة تعلق القلب به حىت 
  . الذي يالزم صاحبه يف كل زمان ومكان

نة تأمالت سريعة يف مدي(قصيدة ما جنده يف تقبيح الشيء  "درويش"ومن أمثلة الصور اليت يقصد ا 
  : )قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط

   ضَ رْ األَ  مَ قضِ ا نَ ن كُ   فَ يْ كَ 
  خِ وْ الخَ  ةَ ب حَ  لٌ فْ طِ  مُ ضِ قْ ا يَـ مَ كَ 
  اءُ سَ ى المَ مَ رْ ا كما يُـ يهَ مِ رْ ونَـ 

                                                 

 .92حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص  )1(

  .92، ص املرجع نفسه) 2(

 .407الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )3(
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   )1(هْ يَ انِ الز  ابِ يَ في ثِ 
    شف يف البالغة أن يتق "حممود درويش"تعمد  ؛ وقدسيد الصورة التشبيهيف هذه األسطر يعترب      

، لتصوير الواقع متاشيا مع قبح الصورة اليت اختارهاه واملشبه ب لكي يفصل بني املشبه الكافبإدخال 
طفل (كما يقضم طفل حبة اخلوخ)، ومل  بطيش مع األرض واتعامليف هذا املقطع أم  "درويش"ويؤكد 
عشيقة  ة يف السراء والضراء، بل كانتيااحل معها ونتقامسيزوجة شرعية  مبالنسبة هلهذه األرض تكن 

نسان مع هذه األرض  اإل يتعامل ملكما نفسها،   رمى مىت فرغت شحنة احلب واستنفدتعابرة تُ 
  . رمى بعد أن تؤدي عملهاكزانية تُ تعامل معها  بل  ،كاملة زوجة أو شريكة كمحبوبة أو

قصيدة اللقاء األخري (يف سدس؛ يقول بامل لروما "درويش"تشبيه  ؛أيضا الصور التقبيحية برزومن أ     
  :  )يف روما

  يا ماجدْ  رِ يْ الخ احُ بَ صَ 
  بيضْ واألَ  رِ يْ الخَ  صباحُ 

  ضْ هَ أنْـ تي، وَ وَ هْ ب قَـ رَ اشْ  مْ قُ 
 تْ لَ صَ ي وَ تِ نازَ جَ  فإن  
  )2(سْ ا كالمسد ورومَ 

يطة ويلعب الواقع دورا مهما يف فهم الصورة وفك معناها؛ فقد تبدو الصورة يف بعض األحيان بس
ز من  قيمتها البالغية غري أن معرفتنا للظروف واملالبسات اليت ولدت فيها هذه الصورة ترب  ،وساذجة

روما باملسدس ويبدو هذا التشبيه يف ظاهره بسيط  "درويش"شبه ففي هذه األسطر الشعرية واجلمالية؛ 
اليت وردت فيها هذه الصورة ة وساذج غري أن هذه البساطة املفتعلة سرعان ما تزول إذا  أدركنا أن القصيد

يف  "املوساد" يل من طرفوقد اغت ،كفاحهقاء  ورفوهو أحد أصدقاء الشاعر  "ملاجد أبو شرار"هي مرثية 
احتاد  كانا يشاركان يف مؤمتر عاملي لدعم الكتاب والصحفيني الفلسطينيني نظمه حني م1981روما عام 

املوساد املتفجرات حتت سرير  وضعو قافية اإليطالية.. الصحفيني العرب بالتعاون مع إحدى اجلهات الث
تشبيه روما من خالل  يرميكان   "درويش"ن ميكننا القول إ، وذه احلادثة )3(.."ماجد أبو شرار"

                                                 

  .410يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص الديوان، تأمالت سريعة  )1(
  .407الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )2(
       ، متوفر على العنوان:17/10/2010ويكيبيديا املوسوعة احلرة، عز الدين القلق، (على اخلط)، متت الزيارة يوم مثقفون يف ينظر:  )3(

                          http://ar.wikipedia.org/wiki                                              
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إحلاح الشاعر ولعل مما يدعم هذا التأويل هو  ؛)1(» نهمعما تنفر النفس تنفري النفس  «إىل باملسدس 
  : قة باملوتبكل ما له عالروما وصف على 
  اهَ يْـ لَ ي عَ شِ مْ يَ  نْ ا ومَ يهَ بما فِ  ضُ رْ األَ  يَ ها هِ 

   ةْ ي قِ دُ نْ بُـ 
  ا ومَ رُ لِ  ضُ رْ األَ  يَ ها هِ 

  ةُ اعَ السَ  تِ قَ ا دَ ومَ رُ ولِ 
  تْ ق دَ 

 األَ  آخرُ  مٍ وْ يَـ  كل دنِ عْ مَ  ارٌ نَ  مُ َال حْ ، واألَ امِ ي ةْ ي .  
   )2(؟ةْ ي حِ الض /ضُ رْ ا األَ هَ تُـ يَـ ا أَ المً فسَ 

إن أمنية الشاعر هي أن ينعم ببعض األمن خارج أرض االحتالل، إال أن يد الصهاينة تالحقهم      
أينما حلوا وحيثما ذهبوا، ومل تعد روما وحدها مسدس للموت وإمنا أصبحت األرض (مبا فيها ومبن 

(على هذه  لألحالم احلياة، ومل يعد هناك جمال حىت أيامميشي عليها بندقية)، وأصبح كل يوم كأنه آخر 
  األرض الضحية) .

باإلضافة إىل الصور التشبيهية نعثر ـ حتت هذا النمط من التصوير ـ على العديد من الصور و      
 ‹‹     االستعارة بأا "أبو هالل العسكري"طة واإلحياء، ويعرف االستعارية واليت تتنوع داللتها بني البسا

املعىن  غة إىل غريه لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شرحنقل العبارة عن موضع استعماهلا يف أصل الل
أو حتسني املعرض الذي  ،وفضل اإلبانة عنه، أو تأكيده واملبالغة فيه، أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ

  . )3(››يربز فيه 
ول أفضل ااز وأ ‹‹شيئا جديدا يف حديثه عن االستعارة وإن كان يراها  "ابن رشيق"وال يضيف      

 م إذا وقعت موقعها ونزلتلى الشعر أعجب منها، وهي من حماسن الكالأبواب البديع، وليس يف حُ 
  .)4(››موضعها

                                                 

  .113حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص  )1(

 .416 الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص )2(

    .247هالل العسكري، الصناعتني، ص  وأب )3(

 .268/ 1ابن رشيق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،  )4(
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ه أساسا لالستعارة، فهو ينطلق ـ حينا ـ من التشبيه وجيعل "عبد القاهر اجلرجاين"وتعددت تعريفات      
يه ومنط من التمثيل، والتشبيه قياس، أما االستعارة فهي ضرب من التشب ‹‹: لالستعارة فيعرفها بقوله

واآلذان     فهام واألذهان ال األمساع ركه العقول، وتستفيت فيه األوالقياس جيري فيما تعيه القلوب وتد
للفظ أصل يف   أن االستعارة يف اجلملة أن يكون  ‹‹وينطلق ـ حينا ـ من اجلانب الداليل فريى  ،)1(››

على أنه أختص به حني وضع مث يستعمله الشاعر أو غري الشاعر  الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد
ا يؤكد جانب االختصار وحينً ، )2(››يف غري ذلك األصل، وينقله إليه نقال غري الزم فيكون هناك كالعارية 

والتشبيه كاألصل يف  ‹‹     : رأيه صورة مقتضبة من صور التشبيه، يقولاليت هي يف و يف االستعارة 
  .)3(››هي شبيه بالفرع له، أو صورة مقتضبة من صوره االستعارة و 

ومن خالل التعريفات السابقة نستطيع القول إن االستعارة يف النقد العريب القدمي تقوم يف جوهرها      
على (االنتقال) من داللة أوىل إىل داللة ثانية، والعالقة اليت تربط الداللتني هي عالقة (املشاة)، أما 

د نظروا إىل االستعارة نظرة خمتلفة؛ حيث أصبحت االستعارة لديهم حمكا للشاعرية من حيث احملدثون فق
قدرا على اكتشاف عالقات جديدة بني األشياء املتباينة أي على اكتشاف الفجوة القائمة بني 

املة، كما األشياء، وخترج االستعارات البعيدة يف تداعي باطين يؤلف يف النهاية استعارة كلية أو قصيدة ك
تغيب العالقات املنطقية يف الصورة االستعارية احلديثة، لتحل حملها العالقات الالمنطقية الالواقعية على 
حنو جديد جيعل من الصورة الشعرية كشفا للمجهول، واستبطانا للماورائي واخرتاقا للعادة وبعدا عن 

  .)4(األلفة السائدة
ه على كثري من الصور االستعارية يف تقدمي جتاربه الشعرية يف ديوان "حممود درويش"وقد اعتمد      

متخطيا العالقات املنطقية بني أجزاء الواقع، صائغا الواقع صياغة جديدة، مزيال العوائق اليت تضعها 
منطقية اللغة يف سبيل تدفق مشاعره، مشخصا املعاين واألشياء، أو جمسدا املعاين يف صور حسية غري 

: استعارة جتسيمية (جتسيدية)، واستعارة الديوان إىلرأينا تقسيم االستعارة يف تشخيصية؛ ومن مث 
  :)ة(تشخيصي

  
 

                                                 

 .  20عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص  )1(

 . 30، ص هنفس املرجع )2(

 .29، ص هنفس املرجع )3(

  .321، صإبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث ينظر:) 4(
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  :) االستعارة التجسيمية (التجسيدية )1
ويتم التجسيم بنقل األفكار واملفاهيم اردة من عاملها املتسم بالتجريد إىل عامل احملسوسات      

ويضيف إليها ما يوضحها، بل ال ميكن احلديث عن فتتجلى يف كيان حسي يقرا إىل األذهان 
املعنويات واألفكار بدقة ما مل تقرتن باحملسوسات، فمثل هذا االقرتان يغين املعنويات ويربزها ويوسع 

 ‹‹مدلوالا، وهو ما أملح إليه عبد القاهر اجلرجاين يف حديثه عن فاعلية االستعارة ووظيفتها بقوله عنها 
قد جسمت حىت كأا رأا         العيون  ين اللطيفة اليت هي من خبايا العقل كأاإن شئت أرتك املعا

‹‹)1( .  
وتركز معظم الدراسات اليت تعرضت للتجسيم على قدرته وفاعليته يف استيعاب املعنويات واردات،      

  .)2(فالتجسيم هو جتسيم املعنويات وإبرازها أجساما أو حمسوسات على العموم
  :"درويش"، قول اليت جندها يف الديوانالتجسيمية أبرز الصور الشعرية ومن 
  ل ي كالظ نِ عُ بَـ تْ الذي يَـ  تِ في الموْ  تَ وْ ال مَ 

  ي نِ كَ حِ ضْ ي يُ كَ  لِ إال  مٌ لُ ي حُ ن مِ  جُ رُ خْ ...ال يَ 
  )3(يانِ وَ الغَ  وقِ في سَ  ةِ اقَ كالن   مَ الحلُ  ر جُ يَ  صٍ خْ على شَ  اسَ الن  كَ حِ ضْ أو يُ 
لى  هذه األسطر الشعرية جند العديد من التشبيهات واالستعارات التجسيمية اليت تفتح املعىن عيف     

إىل جتسيم املوت وذلك من خالل  هذه األسطر يف "درويش"عمد جمموعة من التداعيات الذهنية؛ فقد 
لناقة، ومن كا  ر د احللم، وذلك من خالل جعله خيرج وجيَُ جعله يتبعه ويالزمه كالظل، كما أنه جسّ 

املالحظ أن هذه التشخيصات والتشبيهات ال تنفصل عن بعضها البعض، وإمنا تساهم يف رسم صورة  
أن يبني أن احلياة فقدت طعمها يف ظل  "درويش"كلية ال ينفصل فيها التشبيه عن االستعارة؛ فقد أراد 

لشاعر ويالحقه كما خطر دائم يرتصد ا االحتالل، فليس هناك موت وليس هناك حياة، وإمنا هناك
كالناقة اليت  باستعادة املكان/األرض أصبحالشاعر  حلم، كما أن هال ينفصل عنو  صاحبهالظل يالحق 

 يف سوق الغواين .ُجتر  
    : ةحمسوساملوت يف صورة  "درويش"جيسد  ؛)حلن غجري(قصيدة  ويف
     

                                                 

 . 43أسرار البالغة ، ص  عبد القاهر اجلرجاين، )1(

 .63، ص 1982، 7سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن الكرمي، دار الشروق، القاهرة ـ مصر ـ طالينظر:  )2(

 .418الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )3(
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   ياهِ مَ في الِ َعلى َصْخَرٍة  تُ سْ لَ جَ فَ 
  )1( يتِ وْ ت مَ دْ دَ عْ وأَ 

املــوت يف صــورة طعــام أو أي شــيء آخــر  "درويــش"جيســم ) فمــن خــالل االســتعارة املكنيــة (أعــددت مــويت
 احلـدثوقـوع علـى قـرب ) للداللـة الفعـل (أعـددت "درويـش"ر ، وقـد اختـاه بنفسـهيعـدإلنسـان أن لميكـن 

ال مكــان فيـــه  بـــدل الفــرار منـــه ألنــه ال ســـبيل إىل ذلــك يف واقـــعاالســـتعداد ملواجهتــه وبالتــايل فــال بـــد مــن 
  .للنجاة من املوت 

 مجيســ )تــأمالت ســريعة علــى مدينــة قدميــة ومجيلــة علــى ســاحل البحــر األبــيض املتوســط( قصــيدةويف      
  : ادة املوت يف آن معاللتأكيد على معاين اليأس من احلياة وعدم إر  الروح الشاعر

  )2(انْ كَ ا المَ ذَ ي هَ فِ  وحَ الر  يدُ عِ يُ  يءَ ال شَ 
ميكن أن يعيد  مهما كان مجاله شيء على أنه ال من خالل هذه االستعارة املكنية "درويش"ويؤكد      

ختطف املعىن األول الذي يتولد  االستعارة هنا هي السيدة، وهي اليتو  ،للروح نبضها وإشعاعها باحلياة
ءة ثانية وثالثة اليت تتبطن على أكثر من معىن يف قرا من القراءة األوىل لتفتحه على جمموعة من الدالالت

  .أو أكثر هلا
  :االستعارة التشخيصية )2

ونقصد ا االستعارة اليت تقوم على أساس خلع الصفات اإلنسانية على األشياء املادية واملفاهيم      
عارية من التشخيص عاملها اخلاص، عامل األلفة بني املوجودات يف هذا وختلق الصورة االست ،)3(التجريدية

، كما يالحظ يف الصور فإذا كل شيء ينطق ويعي ذاتهيل احلواجز بني اإلنسان وسواه إذ تز  ،الكون
التشخيصية أننا جند انفالتا من أسر اجلمود والوصف العارض واجتاها حنو احلفر واإلثارة اليت جتلب 

كية يف يف كون األخرية أكثر دينامي ةية والتشخيصيرء يشعر بالفرق بني الصور التجسيماملتعة، ولعل امل
على مقدرة ديوان واليت تربهن الوتكثر الصور التشخيصية يف  حسيتها مما يعطيها العمق والنضج الفين

  :"درويش"ومن ذلك ما جنده يف قول فنية رفيعة وخيال خصب، 
   حٌ اضِ فَ  نٌ مَ زَ 

   تْ وْ ومَ 

                                                 

 .401غجري، ص الديوان، حلن  )1(

 . 409الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )2(

 .256ينظر: زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية يف شعر ابن املعتز، ص  )3(
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  )1( رْ بَـ ا عَ ذَ ا إِ ينَ هِ تَ شْ يَ 
الزمن واملوت ـ ومها مفهومان معنويان ـ يف  "حممود درويش"ففي هذه األسطر الشعرية شخص الشاعر 

للزمن على سبيل والذي هو من صفات اإلنسان فعل الفضح الشاعر صورة إنسان؛ حيث أسند 
الواقع لذي تنفتح شهيته على االلتهام؛ فه قد شبه املوت باإلنسان العابر ا، كما أناالستعارة املكنية
 يقوم هو ما جعل الشاعر وسهولته  كثرة املوتا أفراد الشعب و ر واملشاكل اليت يعاين منهالفلسطيين املدم

 Austin Warren et(وليك وأوسنت وارين" رينيه "التشخيصية، ويلمح مبثل هذه االستعارات 
Renè Wellek( فيقرنان بني ما يفعله اإلنسان البدائي وحيسه من خالل طقوسه السحرية،  هذا املعىن

؛ احلية الفاعلة االستعارةاحلياة اإلنسانية يف كل ما حوله متمثال هذا يف حني يبث وبني ما يفعله الشاعر 
  . )2(على العامل اخلارجي فتبث احلياة وحتيي الطبيعةاألسطورية تسقط الشخصية اإلنسانية فاملخيلة 

تشخيص احملسوسات بتشخيص املعنويات فحسب بل اجته أيضا إىل  "حممود درويش"مل يكتف و      
، وبقدر تفنن الشاعر يف بث احلياة اإلنسانية ويتحرك فإذا كل شيء ينطق ويعي ذاتهت من املوجودا

تكمن فنية وإحلاق األعضاء واألفكار واألفعال والصفات باجلمادات أو الكائنات احلية غري العاقلة 
 الصورة التشخيصية تتجه لإلنسان لتتمثله يف حركاته وأفعاله فتكتسبف وجناحه وحركيته؛التشخيص 

   : )موسيقى عربية(قول الشاعر يف قصيدة الصور التشخيصية هذه ومن أمثلة ، بذلك صفاته ومشاعره
   انِ نَ يْـ عَ  تْ دَ رَ ا شَ مَ لَ كُ أَ 

  ي نِ دَ ر شَ 
  ا ابً حَ سَ  ابُ حَ ا الس ذَ هَ 

  ي نِ قُ ز مَ تُ  ...
  )3(؟ رُ طَ المَ  يَ هِ جْ و وَ حُ مْ ويَ  ،الِ مَ الش  يحُ رِ 

) يف صورة إنسان مظاهر الطبيعة (السحاب، الريح، املطرالشاعر  شخصيف هذه األسطر الشعرية      
      يت يتصارع فيها املوت مع احلياة .والداخلية الشاعر ال، وتصور هذه االستعارات جتربة بالشاعريعبث 
شخص ؛ حيث )حوار شخصي يف مسرقند(قصيدة الصور التشخيصية أيضا ما جنده يف من و      

  :  أة على سبيل االستعارة التصرحييةرقند باملر مس "حممود درويش" الشاعر

                                                 

 .386الديوان، حلن غجري، ص  )1(

 ).  266ـ  264ينظر: (أوستني وارين ـ ورنيه وليك)، نظرية األدب، ص ( )2(

 .385الديوان، موسيقى عربية، ص  )3(
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   دْ نْ قَـ رَ مَ ا سَ اعً ودَ 
   لُ حَ رْ وال تَـ  مُ يقِ ال تُ  ةً أَ رَ يا امْ 
  ا ...اعً ودَ 
    )1(دْ نْ قَـ رَ مَ ا سَ اعً ودَ 

ولكنها يف املقابل حني حياول أن ينجو من  ،يقبل منها فتفر منهفقد شبه الشاعر مسرقند بامرأة      
حني حياول إىل مطاردة تحول ي، ولكن هذا اإلدبار سروحه، فثمة إقبال مث إدبارتطارد النسيان فيها 

  . سيانصاحب اإلقبال الن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتجاوزة :الشعرية الصورة : ثانيا

                                                 

 .393الديوان، حوار شخصي يف مسرقند، ص  )1(
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، ورأينا كيف أا بني املطابقة واإلحياء كيفيات متعددة إلبداعهااملتوسطة رأينا يف الصورة الشعرية      
عدة إجراءات  "حممود درويششاعر "لا، مث جيري دأ من هذا املرجعجعها يف الواقع، فهي تبر حتافظ على م

 ثراء اإلحياء باملعىن الشعري، أما إىلللمرجع أسلوبية حتفز هذه العناصر الواقعية لتنتقل من جمرد اإلشارة 
 ياها فيما ميكن أن نسميهمدخال إالصورة املتجاوزة فإن الشاعر يفتت العامل املوضوعي إىل مفردات أولية 

هذه اليت حتياها املفردة اللغوية قبل حياا السياقية، وهو ما مينح اإلبداع التصويري من ، )احلالة املعجمية(
املعجم) إىل داللية السياق،  سدميية(من  يف إخراج الكلمةحرية التشكيل ما يتمتع به التشكيل اللغوي 

 "ويشر د"قول ومن أمثلة هذا النمط من التصوير ، )1(ومبدع كليا شكيل جديد متامافالصورة املتجاوزة ت
 : )ة على ساحل البحر األبيض املتوسطتأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيل(قصيدة يف 

 انَ أَ  - لِ يْ إلى الل  لِ يْ في الل  لُ حَ رْ يَـ  نْ مَ  ل كُ 
 :اثنين إلى لَ قْ الحَ  مَ سَ قَ  ايٍ نَ  ل كُ 
 انَ أَ  -يهِ ادِ نَ  يُـ ى َال ادَ نَ ومُ  ادٍ نَ مُ 
  )2(انَ هُ  ل الظ  هُ ل تَـ حْ ي يَ نِ بُ جِ عْ ا يُـ مَ  ل كُ 

تفتح موسوعة من اليت  واإلحياءات االستعاراتففي هذه األسطر الشعرية تطالعنا العديد من      
نفسه بالراحل يف الليل وإىل  "درويش"فقد شبه  ؛الشاعر ةقصديتقوي املعىن وتنري و  التداعيات الذهنية

كما   ،اهولالرحلة إىل وال خيفى هنا ما حتمله كلمة الليل من معان ودالالت؛ كالظلمة واهلم و الليل، 
ناديه فيظل راحال منسحبا داخل يسمعه و يف هينادي أن الشاعرإىل درجة  مؤنس الناي هناجعل الشاعر 

(حيتله التشخيصية  ارةكثافة املعىن الداليل الذي تفتحه االستعأيضا   الصورةيف هذه نالحظ و  ،حلنه احلزين
 إىل ـ وهو من أقسى األفعال وأكثرها داللة على الواقع ـأسند الشاعر الفعل حيتله حيث  )؛الظل هنا

) عن هالفعل (حيتل وذا انزاح ،والالواقعي والزائل الذي توحي حروفه ومعناه باخليايل )الظل( الفاعل
الظل) بفعل التجاور واإلسناد، وبالتايل ل (ا للفاعمعناه احلقيقي ألنه اكتسب كل ظالل املعاين ودالال

حقيقي وواقعي وداهم، واختذ معىن جمازيا يوحي باملؤقت  انكسرت حدة الشعور باالحتالل على أنه فعل
يذكر الناس حبقيقة  أن(الظل)  مقاصد الشاعر من وراء اختياره هلذه املفردة والزائل، ورمبا تكون إحدى

  . احلقيقيني اأصحامن  األرضليسرقوا ة ني من الوهم واألسطور احملتلني القادم هؤالء

                                                 

 .177ينظر: حممد فكري اجلزار، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، ص  )1(

  .416تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص الديوان،  )2(
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    ما وإمنا مها وسيلتني إن كالمن التشبيه واالستعارة يف الصورة الشعرية املعاصرة ليسا هدفني حبد ذا 
من معرفة املعروف، وقدميا كانت و هذا االستكشاف ذاته ال املزيد الستكشاف شيء آخر، واملهم ه

اعر إىل االستكشاف تتمثل يف أعلى صورها التعبريية يف التشبيه واالستعارة، وقد سبق أن وسيلة الش
ن أفادت صب من جمرد التشبيه واالستعارة واعرفنا أن (بالغة الصورة الشعرية) تعد أوسع نطاقا وأخ

ألبيض ة على ساحل البحر اتأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيل(يف قصيدة  "درويش"يقول  ؛)1(منهما
  :)املتوسط

  هْ صَ اقِ الر  رِ صْ خَ  ى على أجراسِ عَ فْـ كاألَ   ف تَ لْ يَـ  لٌ احِ سَ 
    )2(دْ بَ الز  يلِ كلِ بإِ  رَ حْ وا البَ جُ و تَـ  وكٌ لُ ومُ 

 ،يتأتى لنا أن نفهم دالالته إال عرب نبشنا لذاكرة املفردات املنتقاة ال إن التمثيل السابق للفضاء املكاين
روابط بني عالقات ال دفع املتلقي إىل االشتغال على تأويلها وحماولة إجيادالشاعر هلا يف سياق ي ووضع

    :، فنجداملناخ العام للقصيدة وما القاسم املشرتك الذي جيمعها مع املشاة بينها

   . )ساحل يلتف كاألفعى( : تشبيه مؤكد التمثيل األول
  . )أجراس خصر الراقصة( : استعارة تصرحييةالثاين التمثيل

(توجوا البحر)  ستعارة مكنيةمن ا ، ويتكون هذا التمثيلتمثيل الثالث: ملوك توجوا البحر بإكليل الزبدال
  . )وتشبيه بليغ (إكليل الزبد

ارتبطت يف معظمها باخلطيئة اليت  ،ميثولوجية إىل جمموعة دالالت )مفردة (األفعى حتيلاألول يف التشبيه 
التلون، التجدد،  ،: املراوغةعى يف التحليل النفسيرموز األفارتبطت ب ونفسية ،*اجلنةمن  أخرجت آدم

   .ودالالت مباشرة مرتبطة باألفعى كوا من الزواحف الكريهة
 تصب مجيعها يف معىن  إىل جمموعة من الدالالت اليت أيضافتحيلنا مفردة الراقصة الثانية أما االستعارة 

   .الرغم من اجلراح اليت كانت تنزفها يف ذلك الزمن لىاالبتذال واخلطيئة والرخص، وبريوت هي الراقصة ع

                                                 

 .143الشعر العريب املعاصر، (قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية)، ص ن إمساعيل، عز الديينظر:  )1(

 .411الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )2(

انت من أحسن األشكال وأعظمها  أيدي أهل الكتاب أن الذي دل حواء على األكل من الشجرة هي احلية، وكنيورد يف كتاب التوراة الذي ب *
: أمحد جاد، دار الغد اجلديد، القاهرة    ـ مصر ـ قيقفأكلت حواء عن قوهلا، وأطعمت آدم عليه السالم، ينظر: ابن كثري، قصص األنبياء، حت

   .21، ص 2008، 1ط
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الزبد  ارتباط دالالي استعاري أو جمازي بنيأي يوجد  أنه اليف هذه الصورة هو  اإلبداعموطن  وأما
 معناه احلريف ومسح األول أزاح بعد التمثيل ء الزبدجمي ، كما أن(إكليل) بينهما كتاج له والبحر إال توسط

  . الالجدوىو اهلباء، العدم  ،الالشيء اءة دالالية فهو ميثللنا أن نقرأه قر 
وهو  "قلقالعز الدين "صديقه الشهيد  "حممود درويش"يصور  )احلوار األخري يف باريس(ويف قصيدة    

  :؛ يقوليتخبط يف دمائه بالفراشة اليت حتلق حول األزهار
  رُ طيِ ديقي يَ صَ  انَ وكَ 

  مٍ دَ  لَ وْ حَ  ةَ اشَ رَ الفَ  ثلَ مِ  ويلعبُ 
  )1(ةً رَ هْ زَ  هُ ن ظَ 

؛ فالفراشة نوع من احلشرات ذات أجنحة ثفداٌل ذو حضور مك "درويش"إن دال الفراشة يف أشعار 
، وقد "أفالطون"والتخبط والطيش، كما كانت رمزا للخلود عند  اهية اقرتن امسها باجلمال والرقةوألوان ز 
تفسري هذه الصورة بالنظر إىل طريف ميكن ال  هغري أن إحياءاا يف بناء هذه الصورة، "يشدرو "استثمر 

حقيقي، بل إنه وصفا غري فيها ألن وجه الشبه ، هلااستثمار كل العناصر املكونة التشبيه فقط، بل جيب 
عز الدين " يف هذه الصورة ليسبه فاملشبه  ،طلق عليه بـ(التشبيه التمثيلي)وهذا ما يُ منتزع من عدة أمور؛ 

عز الدين "نه ظوالدم الذي  ،)ه زهرة(لعب القلق حول الدم الذي ضن أيضا حدث وحده وإمنا هو  "القلق
إذا كانت الفراشة تقرتب من النار فتحرتق، فإن احرتاق القلق هنا إمنا يعود زهرة هو فلسطني؛ ف "القلق

على ما بعد فياغتياله مث  ، الدموية اليت هي زهرته اخلالدةدفاعه حنو فلسطنييف إىل اخنراطه يف املقاومة و 
تصب يف اجتاه النواة الرمزية للفراشة واليت ختتزل معان ال  كوناتاملكل هذه و  ،∗أيدي متطرفني فلسطينيني

ت أكثر عمقا تربط متناهية يتجاوز فيها الشاعر تلك العالقة الرمزية بني الفراشة واالحرتاق ليتمثل دالال
وكذا ما حييل إليه االستشهاد من  ،لقضيةواالستشهاد من أجل ا /التضحية املوت/الفراشة بسياق 

  دالالت روحية توحي باخللود .      
وهو ضرب من  ‹‹ وبإىل التشبيه املقل الصورة الشعرية ـ حتت هذا النمط ـ إبداعيف  "درويش"ن تفن وي     

التغيري قوامه   فالتشبيه املقلوب  ‹‹، )2(››أبرز مظاهره تبادل املشبه واملشبه به مرتبتيهما من التصوير 
                                                 

 .399الديوان، احلوار األخري يف باريس، ص  )1(

حركة فتح  الثوري املنشق عن متطرفني فلسطينيني من الس أيديعلى  2/8/1978اريس بتاريخ يف مكتبه يف ب "عز الدين القلق"اغتيل  ∗
، متوفر على 02/12/2010عز الدين القلق، (على اخلط)، متت الزيارة يوم  املوسوعة احلرة، ويكيبيديامثقفون يف . ينظر: بقيادة صربي البنا

    http://ar.wikipedia.org/wiki                                                   العنوان:                                     

 .166رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاا على اخلطاب الشعري، ص  )2(
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وما  ‹‹               .)1(››يف مرتبيت عنصريه اجلوهريني، واحلذف الغالب على عنصريه الثانويني النهائي 
االلتحام بني طرفيه الرئيسيني، وإمجال العالقة  :ثالث نواح ه األخرىيمييز التشبيه املقلوب عن التشاب

مما يوجه  ،الطارئ على الرتكيبضى التقدمي والتأخري يف املشبه مبقت بينهما وانصهار الصورة املشبه ا
وليس عن املتقبل يف الصورة اليت من هذا النوع إىل البحث عن وجه االختالف بني املشبه واملشبه به 

         وجه الشبه بسبب ما ينبين عليه التشبيه املقلوب من ادعاء أن وجه الشبه أقوى وأظهر منه يف
  :)حوار شخصي يف مسرقند(قصيدة يف  ما جندهمثلة هذا النمط من التشبيه ومن أ ،)2(›› به املشبه

   ابْ رَ ي في الس بِ أَ  قُ انِ عَ ي أُ عنِ دَ 
  رابٍ سَ  ل فكُ 
  يأبِ 
  يابٍ غِ  ل وكُ 
   )3(يبِ أَ 

 م املشبه به وهو، فقد التشبيهني البليغنيدرويش" حممود الشاعر "قلب يف هذه الصورة      
قد جعل املشبه به شيئني (السراب/الغياب)  "درويش"كما أن (أباه)،   ملشبهر اوأخ  )السراب/الغياب(

من خالل قلب التشبيه الدالالت اإلحيائية  "درويش"ويستثمر ، ملشبه واحد وهو (األب)
إىل  "بدرويش" حداهو ما  االحتاللللسراب/الغياب، ليسقطها على صورة والده، وال شك أن واقع 

كل ذلك ما جعل   ؛غياب الشاعر عن والده وحنينه إليه يف غربته وأمله بلقائهفنتيجة لكثرة قلب الصورة 
وليس العكس غياب هو الوالد  سراب/كل يرى صورة والده سرابا مرة وغيابا مرة أخرى؛ بل إن  الشاعر 

 .    
فعل إبداعي يقع على الواقع فيعيد تشكيله مجاليا، ويتوسل  "درويش"إن الصورة املتجاوزة عند      

 ،حدود املفارقةواليت تبلغ األخرى جبملة من األساليب الشعرية ـ إضافة إىل ما ذكرناه ـ درويش يف ذلك 
إذا كانت الصورة متارس دورها يف القصيدة منذ البدء فإا تكتسب أمهية مضاعفة حني احلديث عن ف

  املفارقة ذلك أا أقرب إىل ذهن القارئ من اردات واألفكار واملفاهيم.

                                                 

 .152، ص 1981امعة التونسية ـ تونس ـ (د.ط)، حممد اهلادي الطرابلسي، خصائص األسلوب يف الشوقيات، منشورات اجل )1(

 .152، ص نفسهاملرجع  )2(

 .392الديوان، حوار شخصي يف مسرقند، ص  )3(
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، تلك اليت بري عنها إال من خالل رعب الصورةاملرعبة على سبيل املثال ال ميكن التع إن الفكرة ‹‹     
يف  "حممود درويش"قول ؛ ي)1(››وكأنه يقف أمام عدسات حمدبة تشوه مالحمه وتربز عيوبه القارئ  تدهم

  :)سطحر األبيض املتو سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البتأمالت (قصيدة 
  يهْ لَ عَ  حنُ ا نَ مَ  نُ حْ نَ 
    انَ ا لَ ن كُ   نْ مَ  نُ حْ نَ 
  ؟ نْ مَ ا ... لِ نَ رْ صِ  نْ مَ  نُ حْ نَ 
   يهِ خِ أَ  رِ دْ في صَ  دُ مُ غْ يَـ  سٌ ارِ فَ 
   نْ طَ الوَ  مِ اسْ ا بِ رً جَ نْ خِ 
   )2(هْ رَ فِ غْ المَ  الَ نَ يَـ ي لِ ل صَ يُ وَ 

لصدر أخيه مث يصلي ه صورة الفارس القاتل الذي يوجه خنجر  "درويش" يصوريف هذه األسطر      
، وهو ما ) للوصول إىل ذروة التناقضلصالةا القتل/من الصور اليت يتنازعها نقيضان (فهي ؛ لينال املغفرة

  . )3(يؤدي إىل اجرتاح مفارقة التناقض من خالل الصورة
ملستمر  ، وعدم استقرارها وحتوهلا ا) على حنو مغاير ملا كانت عليهنحنويبدو أن تشكيل هوية الـ (     

، )حنن من صرنا ... ملن؟( قوله كان وراء إحلاحها على الشاعر وكأنه غري راض عنها بدليل احلذف يف
لذلك جلأ  ،"درويش"ن حاال حممودا لدى النحو الذي آلت إليه حاهلا مل يك ) علىوكأن صريورة الـ (حنن

حياول فيما تبقى من  "يشدرو "، ولكن وأتبعه بسؤال ليؤكد استهجانه له إىل حذف هوية هذا التحول
ن حدة هذا ، فيحس املتلقي أن صورة حسنة ستخفف مص أن يكشف عن هذه اهلوية اجلديدةالن

وحنن ـ أي العرب ـ ندرك ما هلذه الكلمة من  ،االستهجان وعدم القبول، وهي صورة تبدأ بذكر الفارس
هذه الصورة اليت يكوا  لكن، و لكرم وعدم اخليانة وجمافاة الغدرمعان جليلة تدل على الشجاعة وا

قة الكامنة فيما تبقى من القارئ من خالل أفق توقعه ما تلبث أن تنهار وتتشظى بفعل املفار املتلقي/
نه يغمده و عدوه ـ كما يتوقع القارئ ـ ولك؛ إذ إن هذا الفارس ال يوجه خنجره حنواألسطر الباقية الرتكيب

 حد املفارقة أن ، ومما زاد يفقريبا منه حد اعتباره أخا له علهنه على نفسه وجم يف صدر أخيه الذي أَ 
، وتصعد الصورة حنو إحداث دعاء باطل، وهو حب الوطناخليانة مستندا إىل ا/يكون فعل الطعن/القتل

                                                 

 .204ناصر شبانة، املفارقة يف الشعر العريب احلديث، ص  )1(

  .417الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )2(
 .213ص  ناصر شبانة، املفارقة يف الشعر العريب احلديث، ظر:ين )3(
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،  داعيا اهللا ليغفر له ياً ل صَ السطر مُ اخلائن يف آخر د القارئ عندما تظهر صورة القاتل/نوع من التوتر عن
) (حنن تج على هوية الـوكأن درويش حي ،بسيط ميحوه طلب االستغفار الزائف، أمر فته يداهكأن ما اقرت 

  .واخليانة االنتهازيةاليت صبغها الزمن املعاصر بصفة 
مظاهر للبؤس واحلزن حتول كل مظاهر احلياة واألمل إىل يف الديوان  الصورة الشعريةومن مفارقات      

على قيد احلياة أال يتمىن احلياة، كل من يريد أن يبقى من   "درويش"فيها يطلب  اليتدرجة الواملوت إىل 
  :    يقول 

      هْ ابَ حَ سَ  ارَ ي طَ تِ احَ رَ  هُ تْ سَ مَ لَ  عٍ ذْ جِ  ل كُ 
   هْ آبَ كَ   ارَ ي صَ تِ يَ نِ غْ في أُ  ط حَ  مٍ يْ غَ  ل كُ 
  ايرً رِ ا سَ اهَ ن مَ تَ أَ  ضٍ رْ أَ  ل كُ 
  هْ قَ نَـ شْ ى مِ ل دَ تَ تَـ 

  )1(ب الحُ  دُ عِ تَ بْ يَـ  ذْ إِ  ب الحُ  ب حِ أُ ...وَ 
فرغم بساطة مفردات هذه الصورة إال أا تنطوي على أبعاد داللية عميقة تعرب عن حقيقة الواقع بدون 
مبالغة؛ إنه املوت الذي يرتصد الشاعر ويالحق أمنيته أينما حل، وال سبيل للخالص منه سوى 

يف اية هذه األسطر يطلب من احلب أن االستسالم وعدم طلب ملذات احلياة، ولذلك جند الشاعر 
يف هذا يتقاطع مع التوجهات الشعبية اليت  "حممود درويش"يبتعد عنه لكي يضمن لنفسه النجاة، و

   . يف املستقبل حٍ رَ ألن ذلك سوف يتحول إىل تَـ  ؛تطلب من اإلنسان عدم االستغراق يف الفرح
، يقول لب الداللة من النقيض إىل النقيضقإىل الشاعر ومن تقنيات مفارقة الصورة أن يلجأ      

  :)اللقاء األخري يف روما(يف قصيدة  "درويش"
  ،ةِ يلَ قِ والث  الخفيفةِ  اتِ اعَ نَ للص  بِ ارُ جَ الت  لَ قْ يا حَ 

  إلى المنجنيقِ  منذُ  البارودِ  وسوعةَ ي، يا مَ سطين لَ الفَ  مُ حْ ا الل هَ يـ أَ 
 حمَ ، يا لَ بِ رْ الغَ  دِ َال في بِ  جلكَ ألَ  تْ عَ نِ التي صُ  يخِ ارِ وَ الص  يالفلسطين  

  ،رِ دَ نْ مَ الش  نِ مَ على ثَ  لفتْ تَ ي اخْ التِ  ويالتِ والد  بائلِ ول القَ في دُ 
  ،هِ مِ دَ  نْ ي مِ الفلسطين  مِ ى دَ لَ عَ  تْ دَ حَ ، وات الغازِ  يازِ ا وامتِ والبطاطَ 

  دْ احِ ي وَ فِ ، الفلسطيني  مُ حْ ا الل هَ يـ أَ  عْ م جَ تَ 
  دْ اعِ الس  عْ مَ جْ وا عْ م جَ تَ 

                                                 

 .416الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )1(
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  )1(...دْ ائِ العَ  ةَ ورَ سُ  بْ تُ كْ لتَ 
(حقل املتعلقة بتبعات الدمار  مبجموعة من البدائل "ماجد أبو شرار"فرغم وصف الشاعر لصديقه 

التجارب للصناعات اخلفيفة والثقيلة، موسوعة البارود منذ املنجنيق إىل الصواريخ، حلم الفلسطيين يف 
أن ) إال اخلاختلفت على حلم الشمندر واحتدت على حلم الفلسطيين ...دول القبائل والدويالت اليت 

الوصول إىل تلك املساحة الرؤيوية املشعة باملفارقة، وخباصة حني تتجه الرؤية إىل ذلك مل مينع الشاعر من 
 مجع(جتمع وا )2(النهاية املأساوية لتبدوا القصيدة وكأا مرثية لكنها ال ختلو من ضوء يف آخر النفق

اليأس إىل األمل، من من قلب الداللة: بذلك من  "درويش"ليتمكن  الساعد لتكتب صورة العائد..)
  .إىل أرض الوطن العودة أمل والنفي إىل  ةومن الغرب ،الضحية إىل البطل، من الشتات إىل اإلحتاد

تصوير الشعري أال ال على منط آخر منديوان اليف نعثر ميكننا أن ويف منط الصورة الشعرية املتجاوزة      
أا  عالقة بني الفنون وهي عالقة يبدوالتشكيلي، وهذا النمط من التصوير حييلنا إىل ال تصويروهو ال

 ‹‹أن الفنون مجيعها حماكاة، وأن بيرى  "أرسطو"مقررة من قدمي؛ فقد سبق أن رأينا يف الفصل األول أن 
عن  "اجلاحظ"ولعلنا نتذكر قول  ،)3(››ى بالصوت كَ ى باأللوان والرسوم، وبعضها اآلخر حيا بعضها حياكَ 

أن نذهب يف تاريخ  وميكن، )4(›› فإمنا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير ‹‹الشعر 
يف بعض الكلمات والتعبريات الشائعة، يف النقد الفين واألديب، لنعرف بأا توحي  ‹‹وننظر  النقد األديب

، معمار الرواية، تصوير الكلمة وموسيقاها، آن واحد: إيقاع البناءلغامضة يف ذه العالقة احلقيقية وا
لنظرية العالقات بني الفنون ، واملوقف احلايل )5(›› جتسيم املوقف والفكرة، لون النغمة والشخصية، ..اخل

ن املتداخلة موقف ال يرى يف الفنون فئات منفصلة أو جمموعات متباينة، وإمنا يرى فيها طيفا من األلوا ‹‹
وهي تتفاعل تفاعل االنفعاالت البشرية احلية  ،اليت تتدرج وتتماسك، أو عجلة متحركة دينامية حية

  غري أن ولكنها ال تستحيل إىل واحد منها، فليس للفنون حدود مجالية 
   . )6(››هلا عواملها اخلاصة ا 

                                                 

 .408الديوان، اللقاء األخري يف روما، ص  )1(

 .248ص  شبانة، املفارقة يف الشعر العريب احلديث، ينظر: ناصر )2(

  .4، فن الشعر، ص) أرسطو3(

                                                       ). 132ـ  131(/ 3، احليوان، اجلاحظ )4(

 .  8، ص 1987، 119التصوير عرب العصور، عامل املعرفة، الكويت، عدد لغفار مكاوي، عبد ا )5(

). نقال عن حممد فكري 74ـ  73، ص (1986فية، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)، ، الشعر بني الفنون اجلميلة، املكتبة الثقا) نعيم حسني اليايف6(
 .199اجلزار، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، ص 



  اط الصورة الشعريةـأنم                                                                            ل الثالث                   الفص
 

153  

سه بالعملية التشكيلية هذه يف قوله عن نف "حممود درويش"وعي ورمبا كان من ادي االلتفات إىل      
رمبا كنت يف ظروف ومالبسات أخرى أتطور كرسام  ال كشاعر،  كنت موهوبا آنئذ بالرسم،  ‹‹طفولته 

: مل يكن والدي ميلك السبب يف منتهى البساطةوقد تضحك عندما تعرف ملاذا توقفت عن الرسم ؟ 
جه من أدوات رسم، وعندها حاولت التعويض عن قدرا من املال يتيح له إمكانية أن يشرتي ما أحتا

. وال نريد أن نغرق يف هذا االعرتاف بالتحليل السيكولوجي وال أن منتحن )1(›› الرسم بكتابة الشعر
لنتعرف على  1970عام وإمنا يهمنا أن نقف على هذا الكالم  ،إمكانية تبادل الفنون كتعويض نفسي
يد الشعر من بعض تقنيات مبا ميكن أن يف نزوعا شعريا، إنه واعٍ  رسمنزوع الشاعر يف هذه الفرتة إىل فن ال

  فن الرسم .
هي صورة لغوية أساسا،  "حممود درويش"ومما ينبغي أن نشري إليه أن الصورة الشعرية التشكيلية عند      

 يف جلمايل خمتلف عنه كل االختالف يف فن الرسم، فهو وسيط احتمايل عموما، وحىتالوسيط امبعىن أن 
وليست األشياء  ى رموز ملا تأخذه العني من أشياءبعض األلفاظ احلسية جند أا ليست يف احلقيقة سو 

لصورة العناصر التشكيلية لتلك فيه  درسناالذي وهذا شبيه مبا سبق أن تناولناه يف الفصل الثاين نفسها، 
أما هنا ، املفردة واملتكررةمناط األاالهتمام ب غري أن دراستنا لتلك العناصر كان من خالل، الشعرية

  .له داللته الشعورية مركب جمتمعة كحيز مكاين فسنتناول هذه العناصر التشكيلية 
  :)حوار شخصي يف مسرقند(قصيدة ما جنده يف ديوان الأبرز الصور التشكيلية يف ومن      

  هْ بَ تَ ى عَ لَ عَ  نَ بْ حِ تَ نْ يَـ  دةً سي  خمسونَ  مرقندُ سَ 
  ىرَ  يُـ ًال كْ شَ  لِ يْ لل  نَ مْ سُ رْ يَـ 
  ىرَ القُ  اتِ مَ لِ كَ   نْ مِ  رَ اطِ نَ قَـ 

  تْ اجرَ هَ  وقدْ 
  ارً جَ حَ 
  ارً جَ حَ 
   )2(...هْ بَ عَ تْـ ا المُ هَ تِ ض فِ  يلَ ادِ نَ قَـ  يءُ ضِ تُ 

حىت  إن كال من احلركة والضوء يعمالن على حتطيم املادة، ويعين ذلك حتطيم خطوط األشكال     
ين يف حالة من االندماج، وهنا يتخطى الشاعر صورة وتكون مع ذلك عند التكو  تكشف عما وراءها

                                                 

 ).6ـ  5ص (، 1970، 4حممود درويش، مقال (هلم الليل والنهار يل)، جملة األديب، بريوت ـ لبنان ـ ع )1(

 .391الديوان، حوار شخصي يف مسرقند، ص  )2(
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(الليل)، عرب الفعل (ينتحنب)، (يرمسن) فيلتبسن بالليل، :ملأمتية إىل ما هو أكثر مشوليةالنساء يف حلظتهن ا
واخلارج، يف األمان  ويرى، بينما (العتبة) اليت اقتعدا خارج البيت، جدل الداخل س يصبحن هو ليال حيَُ 

املعلوم داخل البيت، واخلوف واالضطراب واهول خارج البيت، وهذه هي حلظة املأساة يف ة فوالطمأنين
 ، إا حلظة ظالمية تتدرج يف سوادهانسوة الباكيات، أو الليل احملسوس: الالصورة، فالوجود خارج البيت

القرى ـ آتية من  ويف أعلى اللوحة قناطر خضراء ـ من كلماتلتتحدد األشياء دون أن خترج على لوا 
، وهنا تبىن الصورة من تضافر احلركة املظلمة اخلارج متنح قناديل مسرقند املطفأة ضوءها احلجري األخضر

، لتتحطم مباشرية الصورة وتنتظم يف داللة رامزة تشع يف تاريخ أعلى احلجري األخضرأسفل مع الضوء 
   . )1(مسرقند املشبع باملأساة

حيث تعمل اللغة على إثراء مضمون العنصر  ؛ية أيضا يتداخل التعبري بالتصويرويف الصورة التشكيل     
  :)قصيدة حلن غجري(يف  "درويش"التشكيلي وشحنه باملعىن، يقول 

   حٌ اضِ وَ  عٌ شارِ 
   تْ وبنْ 
  رْ مَ القَ  لُ عِ شْ تُ  تْ رجَ خَ 
  )2(رْ ثَـ ال أَ بِ  دٌ َال وبِ  عيدةٌ بَ  دٌ َال وبِ 

ا املقطع هو ورود مجل خربية قصرية ـ تربط بينها أدوات العطف إن أول ما يسرتعي اهتمامنا يف هذ     
وتبدو يف ظاهرها بسيطة، وكأن الشاعر يكتفي برصد ظاهرة معينة أو وصف معني، ولكن سرعان ما 

) االستعارة املكنية (وبنت خرجت تشعل القمريطالعنا الرمز من وسط هذا املقطع وذلك من خالل 
. إن القمر يف هذا وتدعونا للتأمل يف أبعادهتلك البساطة املفتعلة، ليكشف عن املعىن اخلامد خلف 

لوحة الشاعر، وقد ازدادت حدة هذا الوضوح من خالل  وضوحالذي أدى إىل النص هو مصدر النور 
تعال اشتعال من نوع خاص، اش وهو ،التخييلية اليت تتحقق بإسناد االشتعال إىل القمرطبيعة العالقة 

القمر يف هذا الطابع كما أن   ،ىل كل األمكنة اليت يطاهلا ضوء القمراين الضيق إيتعدى احليز املك
إن حمموله الرمزي  ،لكل ما يثري الدرب ماديا ومعنويااالستعاري قد جتاوز مدلوله القريب ليتحول إىل رمز 

صر الذي أصبح ىل كل ما ينري النفس ويشرع أبواب األمل ويعيد الثقة يف املستقبل واحللم بالنهنا حييل إ
   يبدو مستحيال .

                                                 

 .302حممد فكري اجلزار، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، ص  :ينظر )1(

 .386الديوان، حلن غجري، ص  )2(
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وباإلضافة إىل التصوير التشكيلي كفرع من منط الصورة املتجاوزة ننتقل إىل نوع آخر من التصوير    
أكرب  الصور البسيطة املتآلفة اليت تقدم داللة معقدةجمموعة من  ؛ وهيالصورة املركبةمنط الشعري وهو 

يت تشكل يف مجلتها الصورة ليفها أسلوب حشد الصور ال، ويستخدم يف تأمن أن تستوعبها صورة بسيطة
أسلوب تداعيات ، أو بيشبه املونتاج ملختارة بعناية مما، ويتم هذا احلشد عن طريق تراكم الصور االكلية
  :)بريوت قصيدة(مثلما جنده يف  )1(املعاين

  ،امِ خَ الر  سةُ جَ رْ ، نَـ للبحرِ  ةُ احَ ف تُـ 
  في المرآةِ  وحِ الر  . شكلُ وتُ رُ يْـ ، بَـ ةٌ ري جَ غَ  ةٌ اشَ رَ فَـ 
  امِ مَ الغَ  ى، ورائحةُ ولَ األُ  المرأةِ  فُ صْ وَ 

  امْ وشَ  ، وأندلسٍ بٍ هَ ذَ  نْ مِ وَ  بٍ عَ تَـ  نْ مِ  بيروتُ 
  امْ مَ الحَ  يشِ في رِ  ضِ رْ ا األَ ايَ صَ . وَ دٌ بَ . زَ ةٌ ض فِ 
  يروتُ ي بَ يبتِ بِ حَ  نَ يْ ي وبَـ بينِ  نجمةٍ  شردُ . تَ ةٍ لَ بُـ نْ سُ  اةُ فَ وَ 

  )2(...امْ نَ تَـ ي...وَ مِ ى دَ لَ عَ  امُ نَ تَـ  اشقةٍ عَ  باسمِ  قُ طِ نْ يَـ  لُ بْ قَـ  نْ مِ  يمِ دَ  سمعْ لم أَ 
هلا وبعد طرده صورة مركبة لبريوت بعد االجتياح اإلسرائيلي  "درويش" لنا يرسميف هذه األسطر      

وت راع بري هذه الصورة املعربة املؤملة عن ص يستحضر ؛نها بالقوة ليبحث عن منفى جديدوطرد املقاومة م
ة كلها رموز ؛ فصورة التفاحة والنرجسة والفراشة واحلمام والسنبل، صراع احلياة واملوتما بني الفناء والبقاء
، والتشرد والدملرخام والتعب والزبد صور البحر والصخر واويقابلها أو يرتبص ا ، للبقاء واحلب للحياة

  .  وكلها رموز للفناء واحلقد واملوت
داثي، حيث تتواىل الصور وأكثر غىن على صعيد املنطق التقوميي احل  تعقيداً ربأكف ويعد هذا الوص     
بشكل يبدو فيه املقطع مجلة من الصور املتالحقة واملتزامحة واملتناقضة اليت تتمحور  حول بريوت الفنية

قائم على لرائع اجلميل المجيعًا حول تعميق اإلحساس بأن بريوت هي مدينة املتناقضات. إا الكل ا
وهي (تفاحة للبحر)،  ت فداء لآلخرينتلك الفتاة الرائعة احلسن واملنذورة للمو تبدو  فهيً  ،)3(التناقض

)، ورمبا تكون اجلمال احليوي الطالع من الصالدة؛ وهي احليوية لد (نرجسة الرخاماجلمال املتحجر الص
غجرية = العفوية واحلرية)؛ وهي العدم أو وال/اق (الفراشة = احليوية واالحرتاقوالعفوية واحلرية واالحرت 

                                                 

 .333ينظر: إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص  )1(

 .428الديوان، قصيدة بريوت، ص  )2(

 ).108ـ  107: أمحد الزعيب، أسلوبيات القصيدة املعاصرة، ص (���� )3(
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كن معرفته (شكل الروح يف املرآة)؛ وهي اجلمال املتخّيل جراء الشهوة (وصف املرأة األوىل)، مي الذي ال
وهي األلفة املصحوبة بالدهشة (رائحة الغمام)، وهي اخلبو والربيق (تعب وذهب)، وهي الرتاجيدية 

قيمة له (فضة وزبد) وهي الرسوخ  شيء الثمني والشيء الذي الوالبطولية (أندلس وشام)، وهي ال
املستقر يف احليوية واحلرية (وصايا األرض يف ريش احلمام)، وهي موت اجلمال املخصب (وفاة سنبلة)، 

هان (تشرد جنمة). تلك هي بريوت اليت يتعشقها الشاعر، وتنعم بالراحة على دمه (تنام يوهي الضياع والت
  .)تنامو  على دمي

وقد تشتمل الصورة على تقوميني معاً،  ،املقطع هي تقومي مجايلهذا حظ أن كل صورة، يف نالو      
بشكل ميكن القول فيه إن املقطع ينطوي على مخسة عشر تقومياً، وهي عدد الصور اجلزئية فيه. وهذه 

 وهو ما ،ذات الشعريةاجلمايل لبريوت يف الحتاكي بريوت بل ترصد التحريض  التقوميات ال الصور أو
  يعين إنتاج معرفة ببريوت وبالذات يف عالقتهما معاً.

 وجود ألي عنصر معنوي يدخل يف تركيب الصور الفنية فت للنظر يف هذا املقطع، أنه اللومن امل     
 ىت الروح، حاخلوالنرجسة والرخام والفراشة والرائحة والريش.... والبحر كالتفاحة  حسية عناصرها فكل

 املعنوي، فبريوت حسية أي ليس مثة حماولة لتحسيس، النظر إليها حسيًا (شكل الروح) مت ي معنويةوه
. ويف وجود فيها للحسية إطالقاً  حبت، وال غري أن دالالت الصور معنوي، وعناصر الصورة حسية كذلك

مل يكن له أن  أن هذا يالبديهومن  ،إذ نتحصل على املعنوي مما هو حسي؛ هذا تكمن املفارقة الفنية
حيدث، لو مل يكن التحريض اجلمايل هو األساس يف التعبري... فأثر احلسي ليس بالضرورة حسيًا فقط 
بل إن فيه بعداً معنوياً، وقد يكون األثر املعنوي أوضح وأعمق من األثر احلسي... فالضرب قد يؤثر يف 

  .)1(الكرامة تأثرياً أكرب وأدوم وأعمق، مما يؤثر يف اجلسم
لعام أن التقومي ا وعلى الرغم من أن املقطع ينطوي على صور وتقوميات جزئية خمتلفة ومتناقضة إال     

كل من الذات وبريوت   ويتلخص بعالقة التناغم والتداخل واالنسجام بني ،الذي يطرحه هو تقومي إجيايب
إن الصورة إبداع  ‹‹ ة بقوله:حينما حدد مفهوم الصور  ""بول ريفريديإليه ما أشار ولعل هذا ، املتناقضة

ذهين صرف، وهي ال ميكن أن تنبثق من املقارنة، وإمنا تنبثق من اجلمع بني حقيقتني واقعتني تتفاوتان يف 
البعد قلة وكثرة... إن الصورة ال تروعنا ألا وحشية أو خيالية بل ألن عالقة األفكار فيها بعيدة 

بني حقيقتني واقعتني ـ          ـ واليت غالبا ما تكون قاصرة وال ميكن إحداث صورة باملقارنة وصحيحة..
ال تناسب بينهما، وإمنا ميكن ـ على العكس ـ إحداث الصورة الرائعة تلك اليت تبدو جديدة أمام العقل، 
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 ،)1(››بالربط دون املقارنة بني حقيقتني واقعتني بعيدتني مل يدرك ما بينهما من عالقات سوى العقل 

إذ ينبغي أن يقدم العمل، يف اية املطاف، طرحاً  من الشروط األساسية يف الفن عامةولعل هذا 
حيث يغدو  فإنه يفتقد إىل الشرعية الفنية منسجمًا متسقًا خيلو من التناقض يف الرؤيا والتقومي، وإال

   . كالً موحداً   أمشاجاً متنافرة ال
بالنسبة إليه الوطن  تعتربألا وت ذا الوصف مدينة بري يف وصف  "درويش" يتفننوال غرابة أن      

قصة  "درويش"ويذكر ، قسرا واخليمة الوحيدة اليت جلأ إليها الشاعر أثناء ترحيله من فلسطنيالثاين، 
دف تفريغ قرى  عصابات النازيني اجلدديف وصف ليلة النزوح من قريته، حتت ضغط بريوت لمعرفتة 
 نسىونراه خيربنا عن تفاصيل تلك الليلة اليت ال تُ  ،رض األصلينيأصحاب األ من الفلسطينينياجلليل 

اليت اعتاد فيها  إين أذكر كيف حدث ذلك... أذكر ذلك متاماً: يف إحدى ليايل الصيف، « قائًال:
ي مع مئات من نومي فجأة، فوجدت نفس القرويون أن يناموا على سطوح املنازل، أيقظتين أّمي من

بعد ليلة  ،رؤوسنا، ومل أفهم شيئًا مما جيريالرصاص يتطاير من على  كان  ،يف الغابةو دُ عْ سكان القرية أَ 
 ،ذات أطفال آخرين التشّرد واهلروب وصلت مع أقاريب الضائعني يف كّل اجلهات، إىل قرية غريبة من

دينة اليت املاملكان/هذا البلد جند  ويف، )2(» لبنان ؟ ومسعت للمرّة األوىل كلمةتساءلت بسذاجة: أين أنا
جنمتنا ( )الظل العايل مديح(قصيدته  ومسّاها يف ،خصوبة شبابه وأمانّيه وشعره "درويش"عاش فيها 

وصفه  دُ د جيُ  "حممود درويش"جند لذلك و  .تو إا بري  )؛آخر الطلقات(و ،)ألخريةخيمتنا ا(، و)األخرية
  : يف كثري من املواضع من القصيدة هلذه املدينة

  على البحرِ  سواقٌ ـ أَ  بيروتُ 
   اجْ تَ نْـ اإلِ  مُ يهدِ  اقتصادٌ 
  ...قْ والفنادِ  مَ ي المطاعِ كي يبنِ 

  ةٍ ق أو شُ  في شارعٍ  ولةٌ دَ 
  سِ مْ الش  وَ حْ نَ  ادِ ب العُ  ةِ زهرَ كَ   ورُ دُ ى يَ مقهَ 

  ر الحُ  لجمالِ ولِ  يلِ حِ لر لِ  وصفُ 
  ائقِ قَ الر  ردوسُ فِ 
  صفورٍ عُ  في ريشِ  قعدٌ مَ 
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   ي للبحرِ حنِ نْ تَـ  بالٌ جِ 
  الجبالِ  نحوَ  صاعدٌ  رٌ بح
   ي رِ وْ دَ  جناحِ بِ  مذبوحةٌ  ةٌ الَ زَ غَ 

  )1(لْ الظ  ب حِ ال يُ  بٌ عْ وشَ 
من ببريوت  هإحساسواليت جيدد فيها الشاعر لصور املتتابعة جند جمموعة من اأيضا ويف هذا املقطع      

مين الذي شهدته األمن بعض إشارات النقد السياسي والتهكم من الوضع  دون أن خيلوا هذا اإلحساس
فلم تعد بريوت هي املدينة اجلميلة كما وصفها  املختلفة؛الداخلية خالل احلروب واألزمات  هذه املدينة

د عادل وإمنا حيكمها غري أن هذه األسواق ال ختضع القتصا ،سابقا وإمنا حتولت إىل (أسواق على البحر)
يف اية هذه اجلملة  احلذف "درويش" لويستعموالفنادق، كي يبين املطاعم   يهدم اإلنتاج اقتصاد ظامل

أشياء، فيكون يف لقوة الداللة عليه، أو يقصد به تعديد ل به املعىن شك ما مل يُ  « نُ سُ أسلوب حيَ وهو 
 وُترتك النفس جتول يف األشياء ، فتحذف وُيكتفى بداللة احلال عليها تعدادها طول وسآمة

ُ
 يكتفامل

يف املواضع اليت يراد ا التعجب والتهويل ـ احلذف ـ ذا القصد يؤثر احلال، و على باحلال عن ذكرها 
  .)2(»على النفوس 

     ومرة  )دولة يف شارع أو شقة(مرة بريوت حني يراها لدرويش من حدة التهكم والتحقري  دويصع
عيد وال خيفى ما هلذه اإلشارات من دالالت على الص )مقهى يدور كزهرة العباد حنو الشمس(أخرى 

(وصف للرحيل حبه لبريوت وتعلقه ا، فهي جيدد ، إال أن ذلك مل مينع الشاعر من أن السياسي
، 1982رحيل الشاعر من بريوت عقب االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام ونتذكر هنا احلر)  لجمالول

صاعد حنو وهي اخلطر القادم (حبر املكان اآلمن (مقعد يف ريش عصفور)، وهي (فردوس الرقائق) وهي 
(شعب ال حيب الرغبة يف احلرية ( غزالة مذبوحة جبناح دوري)، وهي الرباءة املغدورة اجلبال)، وهي 

يصل الشاعر إىل تثبيت العالقات اليت تصل ما بني األشياء والفكر، وبني ، ويف هذه الصور اجلزئية ل)الظ
املقارنة بني  تتوالد منهنا ، والصور وزهااحملسوس والعاطفة، وما بني املادة واحللم، أو اخليال الذي يتجا

إا تتوالد من تقريب الشاعر ـ تقريبا تلقائيا ـ بني حقيقتني جد  أمرين متباعدين قليال أو كثريا،
  عدتني، يقف عليهما بفكره وخياله .متبا
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ني هذه العالقة بينه وبننسى يريدنا أن ال وكأنه  مركب آخربوصف خيتتم الشاعر اية القصيدة و      
  :املدينة

  ،اسِ وَ قْـ باألَ  المعجونِ  مِ الد  ةُ أَ رَ ، امْ رِ حْ في البَ  احةٌ ف تُـ 
  ،مْ َال الكَ  جُ نْ رَ طْ شَ 
  ى،دَ الن  اتُ اثَ غَ تِ ، اسْ وحِ الر  ةُ قي بَ 
  مْ َال الظ  صطبةِ مِ  قَ وْ فَـ  مَ ط حَ تَ  رٌ مَ قَ 
  مامْ الحَ  رِ هْ على ظَ  جِ هَ وَ  نْ مِ  يحُ صِ يَ  حينَ  اقوتُ . واليَ روتُ بي
  انَ اقِ نَ عْ ى أَ لَ عَ  هُ قُ ل عَ نُـ . ائنَ ى شِ تَ مَ  لهُ ونحمِ  سنحملهُ  مٌ لُ حُ 
  الحطامْ  زنبقةُ  يروتُ بَ 

  ى لَ تْـ والقَ  للبحرِ  عاطفُ ، مَ لختِ زَ نْـ الز  ديحُ ى، مَ أولَ  بلةٌ وقُ 
      )1(امْ يَ والخِ  للكواكبِ  وحُ طُ سُ 

ن كانت هذه التفاحة منذورة ؛ فبعد أالدماروذا الوصف تبقى بريوت ـ كما سبق أن رأينا ـ مدينة      
 وهي للبحر أصبحت بفعل حرف اجلر (يف) غارقة يف البحر 

ُ
امرأة الدم املعجون ل ا (ك نَ الضحية امل

؛ وكل هذه )الدمار (زنبقة احلطامهي و  قمر حتطم فوق مصطبة الظالم) ،(انطفاء النور ، وهي باألقواس)
، وقد من طرف االحتالل الصهيوين الوحشي هاأثناء قصفببريوت  "درويش"تأثر تدل على األوصاف 

هي وعلى النقيض من ذلك فبريوت  ،ةتأثريا كبريا على مستويات عد "درويش"قصف يف هذا الأثر 
معاطف للبحر ( احلضن الدافئ)، وهي الطبيعة (مديح الزنزخلتبلة أوىل) وهي مجال وىل (قُ الشهوة األ

الالجئني الفلسطينيني على للكواكب يف السماء وخليام  ؛ية لهال االذي طلق املمتداد االهي )، و والقتلى
  ) .(سطوح للكواكب واخلياماألرض 

التكثيف الزماين على القيام بعملية  يف انتخاب مفردات الصورة وتشكيلها "حممود درويش"يعتمد و      
عان ما تباعد لكنها سر واملكاين ؛ ففي الصورة الشعرية جتتمع عناصر متباعدة يف الزمان واملكان غاية ال

ففي احللم تتحطم احلدود  ،جه الشبه بني العمل الفين واحللمهذا هو و و ، تأتلف يف إطار شعوري واحد
عن  ،صطرعة يف نفس الشاعرالنزاعات امل املكانية والزمانية وتصطدم األشياء بعضها ببعض معربة عن

لصورة الشعرية احلاضر إىل املاضي، تتجاوز الك ، ولذ)2(التفكري الذي متليه الرغبةعن  ،عاهلواجس واملطام
                                                 

 . 442الديوان، قصيدة بريوت، ص  )1(
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وهذا يعين أن الصورة الشعرية  املاضي باملستقبل،تتجاوز املاضي واحلاضر إىل املستقبل أيضًا لرتبط و 
وهي كلية ألا ال تقف  ة كلية غري مرتبطة بزمان أو مكان،ليست صورًا آنية أو مكانية وإمنا هي صور 

يستعملون  "حجازي"و "احليدري"و "البيايت"هلذا جند  تقف عندها الرواية، اجلزئية اليت عند التفاصيل
فهي ن احلاضر أو املاضي أو املستقبل، فالصورة الشعرية صياغة مكثفة لعناصر تأيت م مصطلح التكثيف؛

املاضية  جتمع بني األشياء املتشاة واملتناقضة واملتقاربة واملتباعدة، القدمية واجلديدة، احلاضرة والغائبة،
ألا  ؛ومن مث فهي صورة جديدة مغايرة للمألوف، )1(واملستقبلة يف إطار شعور واحد ورؤية واحدة

  .تشكيل جديد لعناصر خمتلفة من خالل عالقات جديدة يكتشفها الشاعر
االتكاء عن طريق صورة مكثفة لسمرقند  "درويش" يرسم )حوار شخصي يف مسرقند(يف قصيدة و     

ال تتعالق لغويا وإمنا تتواجد فحسب، تنغرس يف أرض النص خارج أي تنسيق  ارية حرةعلى مجل إش
احلرة  اإلشاريةهذه اجلمل و  ،يات النص على تنسيقها ضمن داللته، وتعمل آللغويا مسواء أكان واقعيا أ

ا ال تتكون من صوت دال بتواطؤ كما هو تعريف الكلمة، ولكنها تتكون من إشارات حرة، واهلدف منه
حوار شخصي يف (يف قصيدة  "درويش". يقول ة على معىن وإمنا هو إحداث األثرليس هو الدالل

    : )مسرقند
   دْ شر ي المُ روحِ  خيمةُ  رقندْ مَ سَ 

  ي م أُ  لدمعةِ  اتٍ هَ جِ  وخمسُ 
   يرٍ رِ حَ  طُ يْ خَ  قندُ رْ مَ سَ 
  ارَ طَ المَ  لُ حمِ تَ  رسٍ على فَ  وادٍ  شاطئَ  قُ ل عَ يُـ 

  )2(دْ ع جَ تَ  رٌ هْ نَـ  قندُ رْ مَ ... سَ 
والنهر املتجعد ـ كل هذه  ،، وخيط احلريردموعالجهات و  ،ردفاخليمة اليت تأوي روح الشاعر املش     

شعور إمنا هي صور ترسبت يف ال ؛وليست كذلك تشكيال اعتباطياالصور اجلزئية ـ ليست تشكيال عقليا 
وواضح أن هذه الصور  .وحبه هلا لشاعرمل يثرها هنا ومل جيمع بينها إال ذكرى مسرقند يف نفس االشاعر 

، وإمنا التقت كما التقت هنااجلزئية ال متثل وحدات طبيعية جتتمع أو تتالقى يف منطق الزمان واملكان  
، ويف ثر األشياء جتاورا يف نفس الشاعرأكمن هذا احللم املروع ألا مجيعا هذه األشياء املتباعدة يف 

، إنه يقوم ـ  املسيطرةيتفق وحالته الشعورية كان تشكيال نفسيا خالصا الصورة الشعرية يشكل الشاعر امل
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، وليس هلذا التكثيف من سبب إال ألشياء املتباعدة تتقارب وتتشابكا رأينا ـ بعملية التكثيف، فإذا باكم
  .)1(الواقع الطبيعي الصورة املقابلة أن بنية الصورة الشعورية إىل جانب كثافتها ال جتد من

مضيئة، وأحداث تارخيية وملا مر به هذا البلد من أجماد تارخيية  لسمرقنديف وصفه  "درويش"تمر ويس     
نها ليست أشعارا تسجيلية بقدر ما هي ثقوب حلزونية تصل يف لكخافتة على مدى ألف عام ..

    : )2(سجنه املظلم ها إىل سراديب متشابكة من حتت أرضأعماق
  يحْ لر ل دُ الورْ  ما يتركُ  ندْ قَ رْ مَ سَ 

  لُ بُ لْ البُـ  ما يتركُ 
  صيدةِ في القَ  رٍ ابِ عَ  رِ مَ على قَ 

  لُ بَ القُ  كُ رُ تْـ ما تَـ  دُ نْ قَـ رْ مَ سَ 
  لُ ذبُ تَ  على شهوةٍ 

   يدهْ عِ البَ  الةِ لص لِ  ادةٌ ج سُ  دُ نْ قَـ رْ مَ سَ 
  ى دَ الن  ةُ نَ ذَ مئْ  دُ نْ قَـ رْ مَ سَ 

  ىدَ للص  وبوصلةٌ 
  انَ بـ من حُ  طُ اقَ سَ تَ لما يَـ  ريعٌ سَ  وصفٌ  دُ نْ قَـ رْ مَ سَ 
  )3(لُ حَ رْ ا نَـ مَ دَ نْ عِ 

ليست إال جمرد أدوات متثل األشياء، وليست الصورة اليت املركبة الشعرية هذه الصورة  مفرداتإن      
، وينبغي أال خنلط بني التعبري واملشاة وليست صور مشاة تتكون من هذه الكلمات إال صورة تعبريية

مسرقند (املشبه به) فإنه ليس من املشبه) ( مسرقند كما متثل كلمةفلكي تكون الكلمة ممثلة لشيء  
مسرقند (املشبه) شبيها بسمرقند (املشبه به) أو نسخة منها حبال من األحوال وإمنا  كونالضروري أن ت

وهذه على اإلمجال هي ، )احلقيقي ) نفس األثر الذي لسمرقند (املكاناملشبهيكفي أن تكون لسمرقند (
ع هذه الصور لسمرقند هي ، وبالتايل فإن مجي)4(كلمات األشياء أو تعرب عنهاالطريقة اليت متثل ا ال

                                                 

 .164عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر ( قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية )، ص  ينظر:) 1(

 .25ينظر: مجال بدران، حممود درويش شاعر الصمود واملقاومة، ص  )2(

 .392الديوان، حوار شخصي يف مسرقند، ص  )3(

 .132ريب املعاصر (قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية)، ص عز الدين إمساعيل، الشعر الع ينظر: )4(
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من ـ وصف األول والثاين قند، وميكننا أن نلتمس يف املقطع عبارة عن تعبري ملا يف نفس الشاعر جتاه مسر 
  :يف اجلدول التايلمسرقند؛  يف وصفنفسي ال بهاشالتوجه أمسرقند ـ 
المش
  به

  وجه الشبه  المشبه به

  دـــــنمسرق

  املأوى والسكينة  خيمة روحي املشرد
  احلزن  مخس جهات لدمعة أمي

  والفقر القحط واجلدب  ر جتعد
  األمل البعيد  سجادة للصالة البعيدة

ويف تشبيه الشاعر لسمرقند هناك بعض الصور اليت ال نستطيع الوقوف عندها من خالل حتديد      
احللم متزج بني أيضا ألا و  ،(تشبيه متثيلي) ن متعددم يها صورة منتزعةيه ألن وجه الشبه فأطراف التشب

بني أصقاع  املشردة هخيمة روح(حلم الشاعر يف أن تكون  سمرقندف ..احلقيقة واخليالو  ،والواقع
ال يطمئن حاجة منتج حلم الليل الذي  رىيُ الذي يرينا ما ال وهذا احللم هو حلم اليقظة ، )األرض
فيكون احللم ذا التخريج حماكاة لرغبات املنتج املكبوتة  الصعبة،د ذاته وحتقيق رغباته يف توكيالنص 

الرقيق الذي يوشك أن يتمزق  الشيءأيضا وهي ، )1(وتلبية هلا وترمجة ملوقفه من موقعه، ومن األمل واألمل
ايل؛ فالشق ويف هذه الصورة شق واقعي وشق خي (خيط حرير يعلق شاطئ واد على فرس حتمل املطرا)

، أما الشق اخليايل فهو رؤية )2(›› القصارين بواديمبنية على شاطئ واٍد يعرف  ‹‹الواقعي هو أن مسرقند 
 وهذه الصورة مليئة باإلحياءات والرموز، رشاطئ هذا الوادي معلق خبيط حرير على فرس حتمل املط

، (املطر)املتمثلة يف احلصان) واحلياة ( يفواملتمثلة  قوة؛ فالفرس اليت حتمل املطر كناية على الواإلشارات
ألحالم املعلقة ر بذلك ابخ أن يتمزق يف كل حلظة ويُ ميكن خبيط حرير  مرهون غري أن هذا األمل يف احلياة

  . عليه
كتفاء باإلشارة إليه عدم حتديد املشبه به واال يف وصف مسرقند؛ التصويرية  "درويش"من خصائص و      

، (ما )ما يرتك الورد للريحوصف مسرقند بأا (ذلك ومن  ،طلبه والبحث عنه علىي خيال املتلق لتحفيز

                                                 

، ص 1999، 1عبد اإلله الصائغ، اخلطاب الشعري احلداثوي والصورة الفنية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت ـ لبنان ـ ط ينظر: )1(
151. 

              ، متوفر على اخلط:11/10/2010، متت الزيارة يوم ويكيبيديا املوسوعة احلرة، مسرقند، (على اخلط)مثقفون يف ) ينظر: 2(
                                                                          http://ar.wikipedia.org/wiki                                          
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البلبل على (ما يرتك  ،(وصف سريع ملا يتساقط من حبنا عندما نرحل) ترتك القبل على شهوة تذبل)،
د) كما أن الدال يف هذه الصورة (مسرقن،  ددا واضحاشيئا حمفاملشبه به هنا ليس . قمر عابر يف القصيدة)

وهم من أوهام القارئ و  الداللة يف النص حقائق احلقيقة/ «ليس ممثال للمدلول (املشبه به)، وبالتايل فإن 
 واالستغراق يف التأمل والتأويل، إعمال اخليالتاج إىل ، والصورة يف احملصلة حت)1(» االستهالكي
  .الالائي..

البالغية يف توليد الصور الشعرية املركبة  "رويشد"أحد وسائل ـ كما رأينا ـ  كان التشبيه البليغ   لقد   
هو وجه من الوجوه البالغية املثرية اليت يعتمد فيها على اإلجياز  ‹‹ التشبيه البليغوالتوليف بينها، و 

واالختصار، فتحذف األداة ووجه الشبه، كما يتميز بإزالة احلواجز املادية للمطابقة التامة بني املشبه 
مما يسمح باعتبار التشبيه البليغ أمسى درجة من التشبيه الصريح من حيث هو  يب بينهماواملشبه به والتقر 

اليت لوجه البالغي يف املباحث العقلية ، وقدميا أمهل هذا ا)2(›› ني املشبه واملشبه به تسوية تامةيسوي ب
تشبيه على أنه ديثا حني أم ذا النظر العقلي، فلم يعد ينظر إىل الحدت من إمكانياته، وأمهل ح

سواء   اتني احلقيقتنيصورة شعرية تقوم على تقريب حقيقتني، ومن مث مل تعد قيمته حمصورة يف النظر إىل ه
ىل عملية التقريب نفسها وما ميكن أن يتولد عنها ردة، ولكن قيمته تكمن يف النظر إكانت حسية أم جم

مل تعد وظيفة التشبيه حمصورة  كماالنص؛  ومدى ارتباطها بذات الشاعر وسياق  )3(من دالالت وإحياءات
يف التوضيح والتوكيد واإلقناع، بل أصبحت قيمة الصورة التشبيهية تكمن فيما تقدمه من معان جديدة 

  .  )4(هي جزء ال يتجزأ من نسيج التجربة، ومن مث ال ميكن تقدمي املعىن بدوا
إلبداعي يقوم بدور تصويري له ملمحه املميز يف إن التشبيه ـ مهما اختلفت حوله اآلراء ـ يف النص ا     

يقول  ؛)5(››ياق العام الذي يولد عالقة رمزيةحيث تتعانق الصورة وأجزائها مع الس ‹‹عالقته بسياقه 
  :)تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط(يف قصيدة  "درويش"

 ،جرْ الش  أوراقُ  نحنُ 

 نُ حْ ، نَ ورِ المكسُ  منِ الز  لماتُ كَ 

                                                 

 .43ص  د الغين بارة، اهلريمينوطيقا والفلسفة،عب )1(

 .150حممد اهلادي الطرابلسي، خصائص األسلوب، ص  )2(

ص    ، نقال عن زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية يف شعر ابن املعتز، 15ص لصورة الشعرية يف الكتابة الفنية، ينظر: صبحي البستاين، ا )3(
200. 

 .383الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، ص جابر عصفور، الصورة  ينظر:) 4(

 .305رجاء عيد، فلسفة البالغة والتطور، ص  )5(
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 . ونحنُ ايالن  نِ عَ  بتعدُ يإذ  ايُ النَ 

 ...نحنُ  ةِ وحَ في الل  إذ يمتد  لُ قْ الحَ 

 رْ مَ القَ  ءِ وْ اتا على ضَ ونَ سُ  حنُ نَ 

 انَ رآتِ مِ  نْ مِ  طلبُ نَ  ال نحنُ 

 ،انَ شبهُ يُ  ما رَ يْـ غَ 

  البشرْ  ضِ رْ أَ  نْ مِ  طلبُ نَ  ال نحنُ 

 ؛وحِ للر  اوطئً مَ 

 اينَ نادِ يُ  يذِ ال  وتِ الص في  الماءُ  نحنُ 

 حجرْ وَ  تٍ وْ صَ  بينَ  نهرٍ ى لِ األخرَ  ةُ ف الض  . نحنُ عْ مَ سْ فال نَ 

 انَ لَ  تْ التي ليسَ األرُض  هُ جُ تِ نْ تُـ  ما نحنُ 

  )1(رْ ثَـ أَ  نْ ا مِ ينَ ى وفِ فَ في المنْـ  كُ رُ تْـ نَـ  ما نحنُ 
 املرئية، أو اللوحة يتحول إىل شجر، وناي، وحقل ميتد يفنسان اإل "حممود درويش"لقد جعل      

إنسان هذا الزمان وهذا  (سوناتا على ضوء القمر) وبعبارة أخرى لقد حتول صوت ميتد على طول اللحن
حل يقود إىل النجاة أو إىل نتيجة جمدية  فعله يف الزمن الواقعي مل يؤد إىل ألن كل ما ؛(جماز) املكان إىل

يشبهه، إىل  يطلب إال أن يعود إىل ما لك فهو الالواقعي، لذ تعيد إليه كيانه اإلنساين على األرض
 (أصل احلياة) وإم الضفة/الرب ، ويذكر إم املاء)يشبهنا مرآتنا إال ما نطلب من (حنن ال إنسانيته،

 ميكن أن خيرج من األرض من مثر، وهم آثارهم ، وهم كل ما)جيري بني صوت غري مسموع وحجر لنهر(

  .اليت يرتكوا يف املنايف
املرجع األول للشاعر  يتمتع خبيال حسي رفيع وهو ويؤمن أن الواقع هو "درويش" من املعروف أنو      

املقولة من خالل تصويره للجماعة، فاجلماعة  وجند مصداقية هذه ،لذلك فإحاالته دائما مرجعيتها واقعية
جيد فيه  درويش ل احلسي ألن هذا النوع من اخلياورمبا مييل إىل هي: أوراق الشجر، الناي، احلقل، املاء،

الواقع املنكسر يف اللغة، وخلق عامل شعري مواز يكون املالذ وامللجأ واألمل،  وسيلة قريبة إلعادة بناء
التعويض  يكون اإلحبار يف مكامن اللغة واكتشاف مجالياا وتفجري الدالالت منها أحد أشكال وكذلك

وبالتايل خيلق واقعا خياليا  نه حيتمي باللغة كبديل للواقع،ألروح قوية تأىب أن تنكسر كما لو املمكنة 
   .ميتلكه

                                                 

 .409الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )1(
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تكرر فيه عشر مرات، كما  )حنن( املقطع بكامله ذو لغة إخبارية، والضمريهذا الحظ أن ومن امل      
عدم االنتماء إىل أي مكان آخر  يريد أن يعوض بفقدانه ملكانه الشخصي وبتقريره "درويش"لو أن 
)، (حنن أوراق الشجر، حنن الناي، حنن سوناتا ذاكرا الشعب وإىل انتمائه إىل اجلماعة/ على التأكيد

كل يف  ثيفه من خالل ما يرتبط به وحيمل الضمري (حنن) يف هذا املقطع على عاتقه زيادة يف املعىن وتك
مري حنن)، معان جديدة، ومع ذلك تبقى هذه املعاين املكررة مشدودة إىل أصل واحد وهو (الضمن  مرة

  . )1(لذا تظهر داخل املقطع وكأا بناء مكثف متضمن الكثافة الشعورية، يف نفس الشاعر
، ولعل تكرار املكان بصوره من وصف اجلماعة إىل وصف املكان "درويش" ينتقلها نفسقصيدة الويف    

شاعر الغربة اليت ما هذا التعلق املمزوج مب ؛املختلفة شاهد آخر على تعلق الشاعر باألرض وارتباطه ا
برحت تغذيه بني الفينة واألخرى بومضات حزن عميق بدت من أهم األسباب اليت تدفع الشاعر دأبا 

  : على استحضار املكان وترديد ذكره على هذا النحو
  الَمَكاُن الراِئَحةْ 

 قـَْهَوٌة تـَْفَتُح ُشباًكا. ُغُموُض المرَأِة اُألوَلى

 طٍ حائِ  قَ وْ ا فَـ بحرً  قَ عل  أبٌ 

 هْ حَ الجارِ  واتُ هَ الش  المكانُ 

 ...لُ و األَ  المرضُ  المكانُ 

 انُ كَ . والمَ اثوبً  لَ سِ غْ تَـ  يْ كَ   ةَ مَ يْ الغَ  رُ صِ عْ تَـ  م أُ 

 .وِ هْ الل  نَ ي اآلن مِ نِ كان وما يمنعُ   امَ  وَ هُ 

  الَمَكاُن الَفاِتَحةْ 
ْمَعِة اُألوَلى  َنُة اُألوَلى. َضِجيُج الدالَمَكاُن الس  

 ِتَفاُت الَماِء َنْحَو الَفتَـَياِت. الَوَجُع الِجْنِسي في َأوِلِه، والَعَسُل الُمر ال

 هْ ي الواضحم . وأُ يأجدادِ  خرةُ . صَ ةٍ غني أُ  نْ مِ  يحِ الر  وبُ بهُ 

  ي لَ ي إِ ن مِ  هِ تِ لَ حْ في رِ  يئُ الش  المكانُ 

  ي فِ  يخُ ارِ والت  رضُ األُ  المكانُ 

                                                 

 .67ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )1(
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   . ي لَ عَ  ل دَ  نْ إِ  يئُ الش  المكانُ 

    .)1( انِ المكَ  اذَ في هَ  االسمَ  ئُ ضِ يُ  شيءَ  آه، ال
هكذا تبدو أمهية املكان ودوره يف بناء النص، فهو مرحلة مهمة من مراحل الكشف عن حركية      

ا فيه املكان حيزا ممتد من األحيان متداخلة على حنو يبدوالرؤى بني الواقع والذكريات اليت تظهر يف كثري 
 ‹‹فـ          والتعقيد ، وهذا هو مكمن الصعوبةمن األحداث يف حلظة زمنية حمددة متضمنا الكثري

املكان من أكثر األنساق الفكرية يف بناء الشعر احلديث تعقيدا، فهو ليس كيانا حامال لكل التواريخ 
يخ وقد انبنت بطريقة منهجية رى فيها هذه التوار تُ الصغرية والكبرية فقط، وإمنا هو اللحظة الزمنية اليت 

، تفاصيل شخصية وصغرية من حياته املكان من خالل "درويش"يقدم لنا  ، ويف املقطع السابق)2(››
 هذه الصور تعود بنا إىل أصولو الصور األوىل)،  الصور البدئية أو( وهذه التفاصيل حتمل دائما صفة

من خالل متثيل و  ل انبعاث الذاكرة اجلمعية،من خال )اجلمع والتوحيد(األشياء ومنابعها، وحتمل صفات 
مل يتبق من هذا  )صخرة األجداد، الفاحتة الرائحة، باحلبيبة األوىل، باألب، باألم، باملرأة األوىلـ (املكان: ب

ويتالشى يف ضباب  ، حىت أن االسم نفسه بدأ يفقد وضوحه يف الذهنياتاملكان األول سوى الذكر 
بالرغم من أن و  ،تضيئه الذكريات، )أب علق حبرا فوق حائط( كان إىل أيقونةوهكذا يتحول امل ،النسيان

  .)املكان االسم يف هذا يضيء شيء (ال احلنني يواصل حفره يف قلب الشاعر لكن
إذا  وخباصة )3(وكأا تكثيف للنفس بكليتها اوتبدو  حقيقة وجودية تكتسب نصلصور يف هذا الإن ا     

 نستطيع إحالتها إىل ال لكننا ،شاعر يتعرض هلا ويرزح حتت وطأايت كان العرفنا الضغوط النفسية ال
ا، مجعية كان الشاعر دائما صدى هل بل ميكن إحالتها أيضا إىل ذات، ذات الشاعر وجتربته اخلاصة فقط

اليت  اإلبالغ أو اإلخبار عن طريق االستعارات والكناياتة وقو  ،كثافة اخليالويف هذا املقطع تتجلى  
يف التلميح، العليا  حتققت الدرجات قدو  تأويلهفضي إىل فضاء واسع من املسكوت عنه والذي يقتضى ت

الكناية أبلغ من اإلفصاح، والتعريض أوقع  « جيزم بأن "اجلرجاين"وهي دوافع جعلت  ،والرمزية، والتعريض
ال أن ذلك وإن كان معلوما وأن ااز أبدا أبلغ من احلقيقة إ ،ن لالستعارة مزية وفضالأتصريح، و من ال

                                                 

 .413مالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص الديوان، تأ) 1(

. نقال عن فهد 394، ص 1966، 1ياسني النصري، إشكالية املكان يف النص األديب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ـ العراق ـ ط )2(
 .188ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص 

 .19 ص ،مجاليات املكانن باشالر، ينظر: غاستو  )3(
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 تطمئن نفس العاقل كل ما يطلب العلم به حىت يبلغ غايته وحىت يغلغل الفكر إىل ال على اجلملة فإنه

  . )1(» مزاياه
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

  :  الرمزيةالشعرية  ة: الصور ثالثا

                                                 

  .70عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص  )1(
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  ،اإلنسانية املختلفة همشاعر معن  أساليب الشعراء املعاصرين يف التعبري أهم وأبرز منيعترب الرمز      
وتدعو الرمزية من حيث هي اجتاه فين إىل االرتقاء فوق الواقع احملسوس إىل العامل املثايل املنشود، وتتخذ 

  .  من الرمز أداة للربط بني هذين األفقني
احلدسي ويعتمد الرمز على التشابه النفسي بني األشياء وهو مثرة يقتطفها الشاعر من خالل إدراكه      

، مث يوظف الطاقة اإلحيائية ما خيتبئ وراءها من أسرارللعالقات العميقة واخلفية بني الظواهر املادية و 
  . اء األشياء للكشف عن تلك األسراراملتولدة من التق

نتتبع مصطلح الرمز تتبعا تارخييا من حيث ميالده كاجتاه فين يف أواخر وقد يطول بنا األمر لو رحنا      
ن التاسع عشر، وتعرضه إىل كثري من االضطرابات والتضارب الختالف زوايا النظر إليه، غري أن القر 

مبا حيمله من ثراء اإلحياء  ـلصورة من حيث هي صورة وبني الرمز ابني العالقة الذي يهمنا هنا هو 
 الرمز والصورة ليس يبدو أن الفارق بني ‹‹ هذه العالقة بقوله: "حممد فتوح"ـ، وقد حدد الدكتور والداللة 

شري تفالرمز وحدته األوىل صورة حسية  ،هو يف درجته من الرتكيب والتجريديف نوعية كل منهما بقدر ما 
والذي  ،ة اإلحياء عن مسة الرمز اجلوهريةولكن هذه الصورة مبفردها قاصر  ،إىل معنوي ال يقع حتت احلواس

تخدمت هذه الصورة ومحلتها معناها يقة التعبري اليت اسطر  وأإمنا هو األسلوب كله يعطيها معناها الرمزي 
حياء املعرب وهكذا فإن الشاعر يف استخدامه الرمزي للغة إمنا يستخدم األلفاظ ذات اإل، )1(››الرمزي 

  . تدل على أشياء معينةوينأى عن األلفاظ من حيث هي ألفاظ  ،واهلاالت اإلشراقية
، والرمز أكثر امتالء صورة الشعرية رمز مصدره الالشعورال أن ""فرويدعامل النفس النمساوي ويرى      
فهو ماثل يف اخلرافات واألساطري واحلكايات والنكات وكل املأثور  بلغ تأثريا من احلقيقة الواقعة؛وأ

فهو السحري  ن عند الرتاث ، والناس يلتقو بطرق الرمز بني الناس شيء مألوف والتفاهم، )2(الشعيب
واإلنساين ، وتزدحم حقول الرتاث العريب )3(خفية ال جتذم ا احلقيقة الواقعةإليه بقوة  يأسرهم وجيذم

والشخصيات الدينية واألدبية والقصص الشعبية واخلرافات باألحداث واملواقف واملفارقات والبطوالت 
، والدالالت املركزةاضة نابع ميكن استثمارها رموزا معبأة باإلحياءات الفيوكلها م ،مثال السائرةواحلكم واأل

رموز الرتاثية ليعرب ا العديد من ال )حصار ملدائح البحر(يف ديوان  "حممود درويش"هم الشاعر وقد استل

                                                 

 .139، ص 1978، 2حممد فتوح، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، دار املعارف، القاهرة ـ مصر ـ ط )1(

  . 358فرويد، تفسري األحالم، ص  ينظر: )2(
 ). 139ـ  138عاصر (قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية)، ص (العريب امل الشعرعز الدين إمساعيل،  ينظر: )3(
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اث ديين تر إىل ـ من حيث كونه منبعا أصيال من منابع الرمز ـ   وميكن تقسيم الرتاث ،جتاربه اخلاصةعن 
      وتراث تارخيي وتراث أديب .

  :ةالديني ةلتراثياالرموز  )1
رموزه الرتاثية، وللمصدر  "حممود درويش"منها املصادر اليت ل أبرز من لسماوية عترب األديان ات     

يف الرموز الدينية  وميكننا تقسيمسية على ضمري الفرد ووجدانه، ا القدالديين قوة ذاتية يمن بصور 
   ز دينية توراتية .، ورمو إىل رموز دينية إسالمية )حصار ملدائح البحر(
  الرموز الدينية اإلسالمية : أ)

من  ، ا عن بعض مواقفه جتاه واقعهالعديد من الرموز اإلسالمية ليعرب "حممود درويش"لقد استلهم      
  : )لبحر األبيض املتوسطتأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل ا(جنده يف قصيدة ذلك ما 

  اءٌ يَ . وَ اءٌ . بَ فٌ لِ أَ 
   رضَ األَ  مُ ضِ قْ ا نَـ ن كُ   فَ يْ كَ 
   خِ وْ الخَ  ةَ ب حَ  طفلٌ  مُ ضِ قْ ا يَـ مَ كَ 

   ى المساءُ مَ رْ ا كما يُـ ونرميهَ 
   )1(هْ يَ انِ ياب الز في ثِ 
تذكرنا  يتداخل املوروث الديين اإلسالمي يف التناص مع القرآن الكرمي، إذففي بداية هذه األسطر      

 "حممود درويش"الشاعر ورمبا كان  ،ر...)أمل، أل( حيات سور قرآنيةبافتتا) (ألف، باء، ياء هذه األحرف
  اللغة.االستهالل إىل أننا كنا منلك األرض كما منلك  يرمي ذا

قاها اإلنسان اليت يل حادثة اإلفك ليصور مدى املعاناتإحياءات أيضا  "درويش" ويستثمر     
  :الفلسطيين

   قَ يرِ غْ اإلِ  غرقَ أَ  دْ قَ ي الذِ  على البحرِ  اكٍ ب شَ  فُ لْ أَ 
  انْ ومَ ا الر نَ قَـ رِ غْ يُـ  يْ كَ 
   انُ رَ دُ الجُ  يَ هِ  اءُ ضَ يْ بَـ 
   ةُ جَ وْ المَ  يَ هِ  اءُ قَ رْ زَ 
   ةُ جَ هْ البَـ  يَ هِ  اءُ دَ وْ سَ 

                                                 

 .410الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )1(
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  هْ شَ ائِ الط  اءِ مَ الد  آةُ رْ مِ  ةُ رَ كْ الفِ و 
   هْ شَ ائِ عَ  اكمْ حَ تُ لْ فَـ 
      )1(هْ ائشعَ  أْ ر بَـ لتُ وَ 

ين منها الشاعر يف البحر واملوج والغرق الذي يرمز له بالرحيل من ناحية وتتمثل املعاناة اليت يعا     
من خالل توظيفه حلادثة اإلفك  "درويش"ويدعو وللعدو الصهيوين ومن يقفون وراءه من جهة أخرى، 

واعتربوا  األرضحتلوا االذين  طالبته برحيل اليهودماإلقرار باحلقيقة وهي االعرتاف بدولة فلسطني، و  إىل
دون  باالاموترتبط حادثة اإلفك يف الدين اإلسالمي  .الذين سلبوهم حقوقهمهم  الفلسطينينيأن 

يستلهم هذه  "درويش"، وهو ما جعل من جهة أخرىلرباءة نزول ا، مث من جهةواضح  االستناد إىل دليل
  . فلسطيينالواقع الاملعاين ويسقطها على 

  الرموز الدينية التوراتية : ب)
توظيف  "درويشالشاعر "حممود دواوين اليت أكثر فيها المن أبرز  )حصار ملدائح البحر(ديوان يعترب      

ل بدأ يف العمل السياسي داخيتقن اللغة اإلسرائيلية وقد  "درويش"املعروف أن من الرموز التوراتية و 
من نتيجة ذلك أن مناخ معاٍد للممارسات اإلرهابية الصهيونية، وكان  قاإلسرائيلي، حماوال خل اتمع

وهو احلزب الذي رفع  )حراكا حمررا ومرتمجا يف الصحيفة اليت يصدرها احلزب الشيوعي اإلسرائيلي ( رصا
، وهي الفرتة )الشعوب العربية.. ضد االستعمار مع(يف تلك الفرتة املبكرة من الستينيات شعارا يقول: 

   .)2(الشعر يقول فيها "درويش"ذاا اليت بدأ 
لهام رموزها، على الثقافة اليهودية هو ما حدا به إىل است "درويش"ا كان هذا اإلطالع من ورمب     

واألمكنة العديد من الرموز إبراز  )حصار ملدائح البحر( املقدسات، وميكننا يفب وخاصة ما يتعلق منها
نية عد من الرموز الدييوالذي ـ ومن هذه األمكنة  ،احلضارية اليت حتتل مكانة مقدسة عند اليهودو التارخيية 

ة الشعب عقبة أمام راح "درويش"يف نظر ؛ فقد شكل هذا اهليكل )(هيكل سليمان ـ األسطورية
 ،ضي قدما حنو حتقيق اهلدف املنشودللمفكان ال بد من التخلص منه وهدمه  ،الفلسطيين وأمنه وسكينته

  :)فقط...خرىسنة أ(يف قصيدة  "درويش"يقول  .وهو عودة الروح إىل وطنها وأرضها
  ي ائِ قَ دِ صْ أَ 

                                                 

 .412الديوان، تأمالت سريعة يف مدينة قدمية ومجيلة على ساحل البحر األبيض املتوسط، ص  )1(

                   ، متوفر على:19/10/2010ن يف قصيدة، (على اخلط)، متت الزيارة يوم طرويش و ينظر: هيثم علي، حممود د )2(
                                           t247.htm-f72/topic-http://spal.yoo7.com/montada                            
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  هْ نَ ا سَ يَ حْ أَ  يْ كَ ي لِ فِ كْ يَ  مْ كُ نْ ى مِ ق بَـ تَـ  نْ مَ 
   طْ قَ ى فَـ رَ خْ أُ  ةً نَ سَ 
   اعً ي مَ نمشِ  يْ كَ ي لِ فِ كْ تَ  ةً نَ سَ 
  رْ جَ الغَ  لَ ثْ ا مِ نَ على أكتافِ  هرَ الن  لُ دُ سْ نَ 

  اعً ي مَ اقِ البَ  لَ كَ يْ الهَ  د هُ ونَـ 
  رْ جَ حَ  ا تحتَ رً جَ حَ 
  اهَ تِ بَ رْ غُ  نْ مِ  وحَ الر  يدُ عِ ونُ 
   )1(اعً ي مَ ا نمضِ مَ دَ نْ عِ 

هـــذا إذ يـــرى اليهـــود أن  ؛ة يف وجـــه احتـــاد الـــروح الفلســـطينيةلقـــد شـــكل هيكـــل ســـليمان املزعـــوم عقبـــ     
وتثبيـت امللـك يف ين للحفـاظ علـى الوجـود اإلسـرائيلي وهـو الـذي بـ ،قد دفـن حتـت أنقـاض القـدساهليكل 
 "درويــش"ىل أرضــهم فـإن ة الفلسـطينيني إعــود دونلرمـز الــذي حيـول ، ومبـا أنــه امنــذ عهـد ســليمانالقـدس 

إىل جسدها بشكل مجـاعي  حىت تعود الروح الفلسطينية حجرا حجرامعه أصدقائه هدم اهليكل  يتمىن من
   .)2(بعد غربة املنايف والتهجري

فلسـطني واغتصـاا  حقـوقهم يف احـتاللاليهوديـة الـيت بـىن عليهـا بنـو إسـرائيل  الرمـوز األسـطوريةومن      
عليـه السـالم  سـيدنا إبـراهيممنـذ األسطورة أن اهللا قد وعـد بـين إسـرائيل هذه  رويتو  ؛أرض امليعاد أسطورة

، وهـــذه األســـطورة مـــا زالـــت حيـــة يف نفـــوس بـــين ا مباركـــة هلـــم وألبنـــائهم مـــن بعـــدهمأرضـــ بـــأرض فلســـطني
  :"درويش"؛ يقول )3(إسرائيل حىت وقتنا احلاضر

  يدقائِ صْ م يا أَ كُ لَ مَ جْ ا أَ مَ 
  وينِ كْ الت  ةِ عجزَ في مُ  األرضَ  غتصبونَ ا تَ عندمَ 
   )4(هْ نَ كِ مْ المُ  وحِ فُ الس  رِ خْ في صَ  عَ بْ الن  ونَ فُ شِ كتَ أو تَ 
املتجــددة الــيت تــدعو اإلســرائيلي إىل العــودة إىل أرض آبائــه  هنــا يعجــب مــن هــذه العقيــدة "فــدرويش"     

، ويعجــب أيضــا مــن اإلســرائيلي نفســه الــذي صــنع هــذه الســنني قبــل آالفحنــبهم الــذين قضــوا  ،وأجــداده

                                                 

  .427فقط، ص  ..الديوان، سنة أخرى )1(
 .120درويش، حممود عمر أمحد الزجيات، األثر التورايت يف شعر  ينظر: )2(

 .160ينظر: املرجع نفسه، ص  )3(

 .427، ص )طفق..سنة أخرى (الديوان،  )4(
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، حيـــث وعـــد اهللا علـــى ورودهـــا يف ســـفر التكـــوين بنـــاءً وصـــدقها وبـــرر لنفســـه اغتصـــاب األرض األســـطورة 
   . )1( األبدمن بعده ذه األرض إىلمن ابنه إسحاق ونسله عليه السالم إلبراهيم 

 السـيب رب حيث يعَ  ؛بابل سيبأيضا قصة  الديوانيف  "درويش"ها اليت وظفاحملكية رموز التوراتية الومن      
حلاحــه عليــه يف العديــد مــن ، وهــذا مــا يفســر إس الغربــة والقهــر والظلــم واإلبعــادعلــى هــاج "درويــش"لــدى 

نسـان إذ سـلم الغـزاة اإل ؛عـرب أنفسـهمإىل ال مسـؤولية سـيب اإلنسـان الفلسـطيين "درويش"ويعيد  قصائده،
  :"درويش"يقول  يب احلقيقي من العرب ال من العدو.، فكان السهلهالفلسطيين إىل أ

  خوِ الر  مانِ الز  في هذا نُ حْ ا نَ ايَ بَ سَ 
  ا ينَ الِ هَ إلى أَ  اةَ زَ ا الغُ نَ مْ لَ سْ أَ 
  ا ينَ امِ حَ  ى انقض حت  األرضَ  ض عَ ا نَـ نَ دْ ا كِ مَ فَ 

  سِ ار ا على الحُ ينَ انِ غَ ا أَ نَ عْ ز وَ ى فَـ رَ كْ والذ  على األعراسِ 
  وِ خْ الر  انِ مَ ا الز ذَ في هَ  نُ حْ ا نَ ايَ بَ ...سَ 
  انَ مِ ى دَ وَ سِ  ي ائِ هَ نِ  هٍ بَ على شَ  رْ ثُـ عْ لم نَـ 

  اي بِ عْ شَ  انَ طَ لْ الس  لُ عَ جْ ا يَ ى مَ لَ عَ  رْ ثُـ عْ نَـ  مْ لَ وَ 
  اي د وِ  انَ ج الس  لُ عَ جْ ا يَ ى مَ لَ عَ  رْ ثُـ عْ نَـ  مْ لَ وَ 
  انَ تِ ي وِ ى هَ لَ عَ  ل دُ يَ  ءٍ يْ ى شَ لَ عَ  رْ ثُـ عْ نَـ  مْ لَ وَ 
   )2(درانْ الجُ  قُ ل سَ تَ ي يَـ ا الذِ نَ مِ ى دَ وَ سِ 

فقـد فيـه ، بـل هـو سـيب األهـل البـنهم يف زمـن غـري متجـانس لفلسـطيينسيب هنا لـيس سـيب العـدو لِ فال     
 فيــه انعكســت مــن رخــوفهــو ز  ،واجلــذور وأصــول القــرىب مــع أهلــهالفلســطيين كــل معــايري االنتمــاء للتــاريخ 

التســلط والتجســس والقهــر واملــأمن أصــبحوا ســوط هــم امللجــأ  ل، فبــدال مــن أن يكــون األهــنــواميس احليــاة
وسـرق منـه رض امللجأ العريب حـىت انقـض عليـه هـذا احلـامي قدمه يف أ، فما كاد الفلسطيين يضع واملطاردة

  . والعسس ، وصار مطاردا من احلراسأفراحه وذكرياته
ايـــة يف  يب فلــم يعثــر املِســ خـــوفلســطينية يف هــذا الزمــان الرّ ال، أضــاع احلقـــوق إن الضــعف الفلســطيين     
معــه، وال متعاطفــا علــى الطــرق الــيت جتعــل الســلطان ومل يعثــر  ،يف كــل مكــانعلــى دمــه املســفوك  إالســبيه 

    . )1(سوى دمه امللطخ على جدران سجنه ،على ود السجان يف سجنه، وال على هويته الوطنية
                                                 

 .161ينظر: عمر أمحد الزجيات، األثر التورايت يف شعر حممود درويش، ص  )1(

 .429الديوان، قصيدة بريوت، ص  )2(
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، ألن يف املــوت إدمــان مــن أصــدقائه عــدم املــوت "درويــش" يطلــب.. فقــط) ويف قصــيدة (ســنة أخــرى     
اخلــروج  "درويـش"، وهـي الطقــوس الـيت يريــد ى طقــوس املراثـي والبكــاء اليهوديـةعلـى األحـزان والــدموع وعلـ
  منها وعدم العودة إليها: 

    يسِ فْ ي إلى نَـ ي بِ يأتِ سَ  نْ مَ 
  ي ؟عِ ى مَ قَ بْـ تَـ  نْ أَ ا بِ يهَ ضِ رْ يُـ وَ 

  اً اءجَ وا رَ نتم تموتُ ا كُ وا مثلمَ وا، ال تموتُ وتُ مُ ال تَ 
  ىثَ نْـ األُ ـ  التفاحةِ  نَ ي مِ ونِ ر جُ ال تَ 

  ي المراثِ  رِ فَ ى سَ لَ إ
   )2(هْ نَ مِ دْ المُ  اتِ رَ بَـ العَ  وسِ قُ وطُ 

وال فتبعــث فيــه احليــاة مــن جديــد  ســنة واحــدة فقــط ليكمــل فيهــا متعــه الذاتيــة "درويــش"لقــد طلــب      
ارميـا النـيب كـان   ، ولقـدعلى أرض فلسطني ها احلزن والبكاءالتوراتية اليت يشيع في  "تعيده إىل "سفر املراثي

ال يريـد العـودة إىل حيـاة السـيب مـن يف تناصـه مـع سـفر املراثـي  "درويـش"، ويرثي هذه املدن ويبكـي عليهـا
هــو و  شــاعر مراثــي وأحــزان "رميــاا"، فيكــون كمــا كــان رأرض بعيــدة عــن النضــال وســبل التحريــجديــد يف 

   .)3(الذي محل على عاتق شعره تسجيل النضال الفلسطيين وختليد املناضلني
  :التراثية التاريخيةالرموز  )2

         استحضار املواقف التارخيية ذات الدالالت املعينة لإلحياء باألبعاد  وناملعاصر  اءعر لقد حاول الش     
                                   اربـها من جتـاملواقف وما صاحبلتلك  مـة، ومن خالل استحضارهاحلضارية واإلنسانية املعاصر 

   .)4(ضرورتهني؛ عامل قدمي له قدسيته، ومعاصر له ملبني يدي املتلقي عا ونشعورية يضع
ى ـعل تتلخصيليب حاجات عديدة  احلديث كظاهرة يف الشعر العريب  بروز الرموز الرتاثية التارخييةو      

وغىن الرتاث، وعلى املستوى الثقايف بإحياء الرتاث والتأثر بالشعر املستوى الفين باملوضوعية والدرامية 
ضطهاد، واالجتماعي بتجنب القهر واالالغريب والتواصل مع الثقافة اإلنسانية، وعلى املستوى السياسي 

                                                                                                                                                             

 .180عمر أمحد الزجيات، األثر التورايت يف شعر حممود درويش، ص  ينظر: )1(

 .426، ص )فقط..سنة أخرى (الديوان،  )2(

 .237التورايت يف شعر حممود درويش، ص األثر  عمر أمحد الزجيات،ينظر:  )3(

  .199، ص الشعري ريصو تعدنان حسني قاسم، ال ينظر: )4(
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د إىل اجلذور ضد الغزو األجنيب، وعلى املستوى النفسي باهلروب من غربة وعلى املستوى القومي باالرتدا
  . )1(احلاضر إىل عامل حلمي أفضل

علــى  األنــدلس تــزال مــاف؛ )األنــدلس(رمــز  الشــعراء احملــدثون اســتلهمهاومــن أبــرز الرمــوز التارخييــة الــيت      
 حيــزاً كبــرياً يف الثقافــة العربيــة حتتــلعلــى رحيــل العــرب عنهــا  ســنة عشــرينو  ةســمائقرابــة مخالــّرغم مــن مــرور 

ـ        وتأثريهــا يف األدبــني العــريب واإلســالمي األندلســية الثقافــة فــاملؤلفون املهتمــون بتفاعــل ؛ميةواإلســال
 جيدونــه يف أدب املغــرب بــاحثني فيــه عــن مــذاق خــاص ال مــازالوا يتنــاولون أدب األنــدلس ـ  قــدمياً وحاضــرا

  . )2(واملشرق
الشعر، فقد نظر  أو يف األندلس، سواٌء يف النثر الفلسطيين موقف خاّص منلألدب ن كا  ولقد     

يف أوج  سواٌء الذين تقدموا يف ماضي الزمان، أو الذين ما زالوا معظم الكتاب والشعراء الفلسطينيني
مآزق  ثلما وقعت لألندلسيني العربفم ؛لفلسطنيلإىل األندلس بوصفها مثاًال  عطائهم األديب حىت اآلن

، ومثلما فقد العرب كل 1948أّدت م إىل التهجري القسري، وقع للفلسطينيني مثل هذا عام  وأزمات
، ألمل باستعادة ما ضاع من فلسطنيوالكتاب الفلسطينيون بعض ا أمٍل باستعادة األندلس، فقد الشعراء

 ،أن تصبح فلسطني تراثًا كذلكشى خيُ ومثلما أصبحت األندلس تراثًا يستعاد يف اآلثار األدبية والفنية، 
، ومنهم والشعر خاصة الفلسطيين عامة بألدواألماكن األندلسية يف ا وهلذا كثر توظيف الرموز واألمساء

   .)3("حممود درويش"الشاعر 
من ، و غىن بالرموز واألمكنة التارخيية "درويش" من أبرز دواوين )رحصار ملدائح البح( ديوان يعتربو    

فالشاعر يف هذه  ؛)أقبية، أندلسية، صحراء(قصيدة  ا الديوان ذكرا هلذه الرموز التارخييةأبرز قصائد هذ
ند، قومسر وطريق حلرير،  مكنة أخرى كاهلند،مزج بني رمز "األندلس" واملعىن املستفاد من ذكر أ القصيدة

  :"درويش". يقول ورؤاه، تداعب اخليال، وتستحيل إىل ذكرى وهي ترتاءى يف أحالم املتكلم
  يحُ ما تحِمُل الر  ْملِ ي على الر نِ بْ أَ  ،ةِ ي بِ رَ العَ  ةِ ظَ حْ الل  نَ مِ  عامٍ  فُ لْ أنا أَ 

   الحريرِ  ْربَ دَ  رُ كُ ْذ أَ . الهندِ  نَ مِ  ْطرٍ وعِ  واتٍ هَ شَ  نْ ،ومِ غزواتٍ  نْ مِ 
 وامرأةً ، أذكر مْدرسة في ضواحي سمرقْند، امِ إلى الش   
  ين كلماتِ مِ  رَ مْ الت  تقطفُ 

                                                 

 .342ينظر إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص  )1(

، 2000،        .ط)(د ينظر: إبراهيم خليل، ضالل وأصداء أندلسية يف األدب املعاصر، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق ـ سوريا ـ )2(
 . 14ص 

 .16، ص نفسه املرجعينظر:  )3(
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  )1(؟ رِ هْ النـ وتسقُط في 
واهلند، احلرير  طريقالشام و يف هذه األسطر جند الشاعر يستحضر جمموعة من األمكنة التارخيية مثل      

ضيقه باألشياء اليت تتكّسر يف داخله نتيجة ورمبا يعين استحضار الشاعر هلذه األمكنة التارخيية  ،ومسرقند
اليت حتولت مبرور هذه األمكنة  إىلالشاعر  ة إىل حننيباإلضاف، )2(تواليةاملنكسارات االو ئم زااهل جراء

للداللة  "األندلس"كرر ذكر يالزمن إىل ذكريات خالدة ال تنسى، كما جند الشاعر يف هذه القصيدة 
  :"درويش" يقولقة باحلنني والذكريات، كل ما له عالعلى  

  ي القديمْ قلبِ  ق شرايينَ ز مَ 
  األندلسْ إلى  اهبينَ الذ  رِ جَ الغَ  ةِ غنيَ بأُ 

  )3( هْ امرأَ  يكنْ  مْ لَ  ْن شجرٍ وعَ ، ىاء القدامَ رَ عَ ، والش ملِ ي عن الر اقِ رَ تِ افْ  ن وغَ 
هذا ، ولعل األندلسىل إطريقها تشق أغاين الغجر وهي عزف إن قلب الشاعر يتمزق كلما مسع      

اليت تدعم الذكريات  إىل تكرار جمموعة من البدائل "يشبدرو "احلنني اجلارف إىل األندلس هو ما حدا 
أو  و املرأة، أو الغجر،أ بالشام،فكلما ذكر اسم األندلس إال واقرتن عند الشاعر وز الوجدان؛ 

يف سياق األندلس  "درويش"يذكر ) ، حيط احلمامفي قصيدة (يطري احلمامف؛ اخل، أو احلب...املوسيقى
  :والقمر األشواق واحلبّ 

  هْ ادسَ الس  ةَ والحاس  ،الحب  أندلسَ  رِ سْ على الجِ  رأيتُ 
  هْ سعلى دمعٍة بائِ 

  هْ بَ لْ له قَـ  أعادتْ 
  بّْ حِ اال أُ ني الحب مَ فُ كل الْت: يُ وقَ 
  …هْ ب ي حُ نِ فُ كل يُ 

  رْ مَ القَ  امَ ونَ 
  رْ سِ كَ ينْ  على خاتمٍ 

  )4(الحمامْ  ارَ وطَ 

                                                 

 ).388ـ  387الديوان، (أقبية أندلسية، صحراء)، ص ( )1(

   .25ينظر: إبراهيم خليل، ضالل وأصداء أندلسية يف األدب املعاصر، ص  )2(

 .389، ص هنفس املرجع )3(

 .423ص حيط احلمام)، يطري احلمام، (الديوان،  )4(
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 "درويش" إىل احلب، وهذا يعين أنفكما هو مالحظ وردت لفظة األندلس يف هذا السياق مضافة      
استعمال  مما يؤكد هذا الرأي هو لعل ، و يسعى إىل استعادة املاضي واملتمثل يف األندلس حبلوه ال مبره

   بريوت: وصفمن  كجزءاألندلس  لفظة 
  في المرآةِ  وحِ الر  . شكلُ وتُ رُ يْـ بَـ ...

  امِ مَ الغَ  ى، ورائحةُ ولَ األُ  المرأةِ  فُ صْ وَ 
  )1( امْ وشَ  دلسٍ ، وأنبٍ هَ ذَ  نْ مِ وَ  بٍ عَ تَـ  نْ مِ  بيروتُ 
اسم (قرطبة) املدينة األندلسية  باإلضافة إىل ذكر األندلسكرر   "درويش"مما جتدر اإلشارة إليه أن و      

خيتلف يف الداللة عن لفظ األندلس فكلما ورد ذكر ويبدو أن لفظ (قرطبة) ديوان، اليف معظم قصائد 
فيبدو أن الشاعر استعمله أما لفظ (قرطبة)  ،األندلس إال واقرتن عند لشاعر بالغجر أو الشام أو احلب

السعي للوصول إىل هدف ما، إىل مكان هو املشتهى دائماً، وهو املطلوب، وقد ينبع ذلك للداللة على 
يف قصيدة  "درويش"، لذلك جند )2(ومتثل القوة يف هذا السياق خلالفةمن أن (قرطبة) كانت عاصمة ا

  :يقول. غ) عن رغبته يف الذهاب إىل قرطبةار داخلي (مونولو (أقبية أندلسية صحراء) يتساءل يف حو 
  !هْ قرطب إلى حيلَ الر  ا تريدُ ماذَ لِ -
- ال أَ  يألن بَ رْ ْعِرُف الد  
  . صحراءُ حراءُ صَ 
  يهِ يلِ ي سَ الذِ  ؤالِ الس  وبينَ  ؤالِ الس  بينَ  شابهَ ن الت غَ 

 3(رْ خياألَ  االنهيارِ  نَ ي مِ ارِ ي انهيَ مِ يحْ انهياراً سَ  لعل(.  
رمبا ايارا سيحمي اياره من االيار  ...إن التشابه ممل دائما بني السؤال والسؤال الذي سيليه «

  .)4(»ا لكثرة السؤال الذي ال جيد جوابمملة األخري، وهي صورة 
منحى آخر عندما يعلن الشاعر عدم مقدرته على الذهاب (أقبية أندلسية صحراء) وتنحوا القصيدة      
  قرطبة:إىل 

  العسكريةُ  رطةُ ا الش هَ تُـ يـ أَ 

                                                 

 . 428ن، قصيدة بريوت، ص الديوا )1(

  .26ينظر: إبراهيم خليل، ضالل وأصداء أندلسية يف األدب املعاصر، ص  )2(

 .387الديوان، (أقبية أندلسية، صحراء)، ص  )3(

 .63مجال بدران، حممود درويش شاعر الثورة والصمود واملقاومة، ص  )4(
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  )1(هْ إلى قْرطب هابَ الذ  ال أستطيعُ 
إىل اهلدف املنشود، وهو ولعل يف إقرار الشاعر لعدم الذهاب إىل قرطبة دليل على صعوبة الطريق      

لة على الدال دون أن يضيف تغيرياً يف تكراره ملدينة قرطبة  "درويش"وهكذا ميضي ، الوصول إىل قرطبة
ته، وجوالته يف العامل، جبولة في قصيدة يرثي فيها "ماجد أبو شرار" شبه رحال؛ فالرمزية هلذا االسم

  :قضي حنبه، ويلقى حتفه قبل أن يصلغرباً إىل قرطبة، ولكنه يشرقا إىل اهلند و املسافر 
  ايرَ خِ ي األَ يبِ بِ ا حَ يَ  ،يخِ أَ  ،ييقِ دِ صَ 
  ا يرَ سِ نَ  نْ ا أَ نَ ق حَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ أَ 
  ةْ بَ عَ تْـ مُ  ةٍ جَ وْ مَ  نْ مِ  عَ ر فَ تَـ  ابٍ رَ تُـ  نْ مِ  عٍ ارِ ى شَ لَ عَ 
  )2(ةْ بَ طُ رْ ا إلى قُـ قً رْ شَ  رْ افِ وسَ  دِ نْ هِ ا إلى الِ قً رْ شَ  افرْ سَ وَ 

سائًال عن الدرب إىل قرطبة ال عن الطريق إىل  بريوت "حممود درويش"خياطب ويف قصيدة بريوت      
  األندلس:

  )هْ بَ طُ رْ (قُـ  إلى نوافذِ أيَن الطريُق  نْ ، مِ بيروتُ 
  ،نِ يْ تَـ ر مَ  اجرُ هَ أنا ال أُ 

  ،نِ يْ تَـ ر مَ  حبكِ وال أُ 
  ر البحرِ غيَ  ى في البحرِ رَ وال أَ 
 ي أُ لكن يأحالمِ  حولَ  مُ حو  
  هْ بَ عَ تْـ ي المُ لروحِ  جمجمةً  و األرضَ عُ دْ وأَ 

  يمشِ ي ألَ وأريُد أن أمشِ 
 طُ أسقُ  ثم  ريقِ في الط…  

  )3( )هْ بَ طُ رْ (قُـ  ذِ افِ وَ إلى نَـ 
سفره  ييسمّ إىل أحالم الشاعر ورؤاه، ولذلك (قرطبة)  ترمز هذا اجلزُء من قصيدة بريوتيف و      

انية ليمشي حنو سقط مث ينهض ثيو باجتاهها حتليقًا حول األحالم، وال ميانع يف أن يظّل ميشي، وميشي، 
تخداٌم ذو دالالت بعيدة، ملا وال ريب يف أن استخدام الشاعر لكلمة (النوافذ) اس ،(قرطبة) ونوافذها

                                                 

 .388، ص الديوان، (أقبية، أندلسية ،صحراء) )1(

 .404ن، اللقاء األخري يف روما، ص الديوا )2(

 .431الديوان، قصيدة بريوت، ص  )3(
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شري أيضا إىل الكفاح من أجل كما ت  تشري إليه من انفتاح، واستشراٍف، وخروج من احلصار والقبو
استعادة الوطن بعد اهلزائم واألزمات، ورحالت النفي واللجوء يف أصقاع األرض؛(بريوت، تونس، 

   .)1(باريس)
سعيا حثيثا المتالك هذه اآللية الدقيقة يف التعبري  سعى "حممود درويش"ن ويف األخري ميكننا القول إ   

نسية واألشكال الغنائية والشعرية، عن خلجات صدره ووجدانه بعد أن كان واقعا حتت نري املشاعر الروما
حيث كان  ؛رومانسيته وغنائيتهمن نعتاق لالالناضج للرتاث التارخيي املالذ اآلمن فوجد يف االستخدام 

عريب موجعة مع الكثري من ظواهر الواقع ال ألا تدخل يف عالقة متاهٍ  وقرطبة لسألنداستخدامه ل
 الفلسطيين .

  : يةاألدبالرموز التراثية  )3
 شعراء احلداثة إىل شخصيات ومناذج تارخيية أدبية، يستلهمون مواقفها وأحداث حياا، لقد جلأ     

اء كانت نتيجته (قصيدة عرب حوار وتفاعل بنّ  املعقدة ويسقطون عليها جتارم املعاصرة وخربام احلياتية
   .احلديث اليت باتت تشكل ظاهرة مهمة من ظواهر الشعر العريب القناع)
ث حدتيهو االسم الذي « " مثال يرى أن القناع البيايت؛ فـ "قد تعددت تعريفات النقاد إىل القناعو      

  إىل تأثر "البيايت"يشري "علي عشري زايد" ، و )2(»من خالله الشاعر نفسه متجردا من ذاتيته 
)، املعادل املوضوعي(وخباصة فكرته عن  )Tomas Eliot( ـ يف هذا التعريف ـ بأفكار "توماس إليوت"

قائم يف األمنوذج  أي.. مركز القيمة يرى.. أن عواطف الشاعر ليست يف ذاا هامة "تإليو "فقد كان « 
  .)3(» املوضوعي)   عليه "إليوت" عليه اسم (املعادل من مشاعرنا وهو ما يطلق ي نصنعهذلا

املعادل (يف بأفكار "إليوت"  االذين افتتنو ويذهب "علي عشري زايد" إىل أن الشعراء العرب      
فقد تأثروا به «  ) قد ساروا على ج تلك األفكار، وحاولوا تطبيقها عمليا يف نتاجام األدبيةاملوضوعي

  . )4(»تطبيقي يف حماولة توفري هذا املعادل املوضوعي لتجارم الشعرية أيضا على املستوى ال
املعاصر، ليضفي على صورته نربة رمز يتخذه الشاعر العريب « ويرى "جابر عصفور" أن القناع      

ويتوارى  ، وعندما يتخذ الشاعر القناع فإنه يذوب فيه)5(»موضوعية شبه حمايدة تنأى عن التدفق املباشر 
                                                 

  .27ينظر: إبراهيم خليل، ضالل وأصداء أندلسية يف األدب املعاصر، ص  )1(

 .73، ص 1972ب البيايت، جتربيت الشعرية، ملحق بالديوان، دار العودة، بريوت ـ لبان ـ (د.ط)، اعبد الوه (2)

 .25، ص السابقاملرجع  )3(

 .26املرجع السابق، ص  )4(

 .     123، ص 1984جابر عصفور، أقنعة الشعر املعاصر، جملة فصول، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة ـ مصر ـ العدد الرابع،  )5(
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تؤدي إىل صهر مكونات التجربة، وتوحد  معتمدا عملية تفاعلية بينه وبني الشخصية التارخيية أعماقهيف 
لوجود مستقل للشاعر أو الشخصية عند اعتماد بني املستعار واملستعار له ـ وينتهي بذلك ـ أّي احتمال 

تقال عن قطيب تكوينه وكيانا جديدا مستقنية القناع، فيكون ناتج هذه العملية التفاعلية خلقا آخر 
ناته من طرف خفي، ففي حني تظهر لقناع َيِشي مبكوّ ا، حبيث يظل ومشدودا إليهما يف الوقت نفسه

الشخصية ظهورا واضحا عندما يتخذ امسها عنوانا للعمل الشعري، أو يعتمد على بعض أقواهلا وأفعاهلا 
رؤيته وموقف، بل يسعى إىل نوع من  فإن القناع ال يلغي دور الشاعر وال يقوم على غيابه أو إمهال

  .)2(»حيدد موقف الشاعر من عصره  دون أن خيفى املنظور الذي « )1(واالستقاللية املوضوعية
، كما أنه ال يظهر بالصورة كليا يف هذا القناعالذي وظفه ال يذوب  والشاعر يف متاهيه خلف قناعه      

فيصبح القناع بتجربته هو الشاعر واللسان  ورة هذا القناعيف صالشاعر ووجدانه  هم وإمنا يظهر املباشرة 
مضيفا بعض  واالمتزاج بينه وبني القناع ذا األسلوب حيقق حالة من اإلحتاد، وهو اهلمّ الناطق ذا 

  .)3(مالحمه لقناعه ومستعريا بعض مالمح القناع لنفسه
يف تاريخ حقال دالليا ثريا ملا خيتزله  "ملتنيبا"املاضي كان خضم التفات الشعراء العرب احملدثني إىل ويف    

الشعراء عند  "املتنيب"ويتفاوت توظيف  ،شعرية وسياسية واجتماعية خمتلفةمن دالالت الشعر العريب 
ال توظيفا شخصية حمورية يف النص يوظف توظيفا أدبيا وتارخييا بصفته ، كما احملدثني بني الرمز والقناع

  . هامشيا
لتصوير احلاضر  نسيج النص الشعري ويذيبه فيه يف قناع) (رمز/ "املتنيب"ديث يستخدم الشاعر احلو      

، بل يذيب هذه املرجعيات يف النص للتعبري عن "املتنيب"لشخصية مع احلفاظ على املرجعيات التارخيية 
لعريب احلديث وهو كان الشاعر اكما    ارخيية واملرحلة العربية الراهنة،بني املرحلة الترؤية مشرتكة متشاة 

مثقلة بالتشرد ال يراه إال صورة من املاضي وما يتصل به من تفرعات تارخيية  "املتنيب"يتأمل موضوع 
، ومن اآلخر (فرس أو أتراك)، كما كان يراه صورة تعكس التفتت "كافور"والقمع من السلطة والضياع 

مثقال بالرؤى والدالالت يف  "املتنيب" يف وضعهم السياسي، والفقر يف وضعهم االجتماعي، فكان العريب
    العريب .التاريخ 

                                                 

 .91ص      ،2003، 1طان ـ تاب اجلديد املتحدة، بريوت ـ لبنينظر: حممد علي كندي، الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث، دار الك )1(

 .123جابر عصفور، أقنعة الشعر املعاصر، ص  )2(

عشري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس ـ ليبيا ـ (د.ط)، علي  )3(
 .90 صع يف الشعر العريب احلديث، حممد علي كندي، الرمز والقنا نقال عن  .)27ـ  26(، ص 1978
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وهي  "املتنيب"كقناع لشخصية كاملة    قصيدة "حممود درويش"خصص  )حصار ملدائح البحر( ويف     
بسياقه ومالبساته  ه، وجيعل"تنيبملا"حينما خيتار  "درويش"، و)1()رحلة املتنيب إىل مصر( الشهريةقصيدته 
حمكوم بعالقة الشاعر بالواقع الذي  ال يأيت اختيارا ذاتيا معزوال، وإمنا هو اختيارلقصيدة حمور االتارخيية 

احية، وعن من ن من خالل الرؤية اليت ختامره عن ذاته على املستويني الذايت واملوضوعي يعيشه ويعانيه
بتلك الظروف  عن ضيقه وتربمه انطلق ليعرب ـ مقّنعا ـ"درويش" أن ، كما الواقع من ناحية أخرى

اليأس « عصرهن وعصفت بكيان أمته ووجودها، وغمرت جمتمعه العريب بروح واملالبسات اليت أحاطت ب
، وما ترتب عليها من آثار ونتائج، ومن )2(»اليت كادت ختنق األجيال املعاصرة يف أعقاب كارثة فلسطني 

نحه بعض التماسك أمام تلك اهلزة ها متحياول أن يتكئ عليها، علّ « مث ازداد تشبثه جبذوره القومية 
  .)3(»نيفة اليت تعرض هلا كيانه القومي، أو متنحه ـ يف األقل ـ بعض العزاء والسلوى الع

نفسه  "درويش"واالجتماعية وموقع  وما كانت عليه األوضاع السياسية ن اإلملام بزمن كتابة النصإ     
وضوع فقط، وإمنا لإلملام ملعرفة امل ًا جيداً، الفهم "درويش"يساعدنا كثريًا على فهم نّص  يف حينه،

العدو حصار بعد  قصيدته (رحلة املتنيب إىل مصر)كتب درويش قد  لف ؛إملامًا جيداً  بالصورة أيضاً 
را على الصعيدين النفسي واملكاين خرج الشاعر منها، حيث 1982سنة هلا  واجتياحهلبريوت اإلسرائيلي 

ثانيا بعد اخلروج األول من الوطن  خروجا قسريا ∗(اجلنوب) ونستفخرج من بريوت (الشمال) إىل 
ـ حلب ـ   انت رحلته من الشام فك "املتنيب"أما الشخصية التارخيية  .)4(1948سنة  (فلسطني)

 /ب) متجهني إىل اجلنوب (تونسحل (بريوت/فكالمها خرج من الشام ، الشمال)، إىل مصر (اجلنوب)(
ألنه هجا الذي مل يستطع الرجوع إىل الوطن (العراق)  "املتنيب"وجه  يفمصر)، واملنافذ اليت سدت 
الفلسطيين، وكالمها كذلك مشرد دائم  "درويش"املنافذ اليت سدت يف وجه البويهيني ليست بعيدة عن 

الرتحال ال يستقر على حال من القلق ويعاين وضعا سياسيا واجتماعيا مشاا لوضع اآلخر إىل حد  
  : "املتنيب"على لسان  "ويشدر "يقول  .كبري

                                                 

 .393الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر، ص  )1(

 .215، ص 1991غايل شكري، شعرنا احلديث إىل أين، دار الشروق، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)،  )2(

ص        العريب احلديث، حممد علي كندي، الرمز والقناع يف الشعرنقال عن  .52ستدعاء الشخصيات الرتاثية، ص علي عشري زايد، ا )3(
136. 

خروجا قسريا من بريوت  "درويش"وهو زمن االجتياح اإلسرائيلي لبريوت وخروج  1982الرغم من أن زمن كتابة القصيدة كان بعد عام على  ∗
الشاعر من رب أن خروج ، وهو ما جيعلنا نعت1969إىل مصر سنة إىل تونس، إال أن هذه القصيدة (رحلة املتنيب إىل مصر) جتسد رحلة الشاعر 

  .وضعه املشابه متاما لوضع "املتنيب"يستحضر رحلته القدمية إىل مصر، وينتبه إىل  "درويش"إىل تونس مل يكن سوى دافع نفسي جعل  بريوت

 .   3)، ص حمفوظ كحوال، أروع قصائد حممود درويش، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة ـ اجلزائر ـ (د.ط) (د.تينظر:  )4(
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    إلى العراقِ  ي ال أعودُ ن حلب وإِ  نْ مِ  تُ ئْ جِ  دْ قَ 
  ي قِ َال  أُ َال فَ  مالُ الش  سقطَ 
  رُ صْ ...ومِ  يي إلى نفسِ يسحبنِ  بِ رْ ذا الد هَ  غيرَ 

   هيلِ إلى الص  كم اندفعتُ 
  ا ا وفرسانً فرسً  دْ جِ فلم أَ 

   حيلِ إلى الر  حيلُ ي الر لمنِ سْ وأَ 
   اكَ نَ ا هُ دً لَ بَـ  ىرَ وال أَ 
   )1(اكَ نَ ا هُ دً حَ ى أَ رَ وال أَ 
ال يصادر من خالل القناع شخصية املتلقي فحسب وإمنا جيعله طرفا يف هذا إن نص درويش      

يبحث عن امسه بني األمساء و )، "املتنيب"درويش"/ "ث عن وجهه بني الوجوه: (النص وله أن يبح(دراما) 
(التنافذ) والغوص يف الزمكان اجلديد، وهي على حنو فين املشبه واملشبه املستعارة، فالرموز متتلك خاصية 

 "شيدرو "صور لنا ومن خالل الوصف السابق  ؛)2(به معا، هي املاضي والغد معا والغائب والشاهد أيضا
فكلما اندفع ؛ مفتوحا على مصراعيه "املتنيب"وبني تاركا لنا حيز املقابلة بينه  نفسه راحال عن بريوت

األمر  وينتهي سوى وعود كاذبة) ال جيد شيئا يف النهاية وراء أمل جديد (يف العودة إىل األرض "ويشدر "
، لذا نراه يعلن يأسه من العودة إىل وطنه األم ويعلن وطنه اجلديد )3(برحيله مرة أخرى إىل منفى جديد

سوى قصائده اليت  احلقيقة الوطن اجلديد ليس يفأن هذا  غري ،الغربة والرتحال حيتمي به من هم الذي 
  :يكتبها

     ي الجديدةُ ي قصيدتِ وطنِ 
    اطِ طَ سْ الفُ  نَ ي مِ ي فتطردنِ سِ فْ ي إلى نَـ أمشِ 

  ا ايَ المرَ  جُ لِ كم أَ 
  ينِ رَ س كَ تُ ا فَـ هَ رُ س كَ كم أُ 

  اكالهدايَ   عُ ز وَ  تَـ وًال ى دُ رَ ا أَ ى فيمَ رَ أَ 
  ا يَ ابَ الس  سُ رِ تَ فْ تَـ  بيِ الس  في حروبِ  يَ بْ ى الس رَ وأَ 

                                                 

 .393الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر، ص  )1(

 .150عبد اإلله الصائغ، اخلطاب الشعري احلداثوي والصورة الفنية، ص  ينظر:) 2(

 .243ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )3(
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  افِ طَ االنعِ  افَ طَ ى انعِ رَ أَ و 
   افَ فَ ى الض رَ أَ 

  ي رِ جْ أَ ا ... فَ رً هْ ى نَـ رَ وال أَ 
  )1(ي الجديدةُ ي قصيدتِ وطنِ 

، وستكون القصيدة هي وطنه الوطن اجلديد الذي ينتمي إليه "يشدرو "علن أيف هذه األسطر و      
مي إىل القصيدة اليت سيكتبها ال اليت  اجلديد وكأن مملكة الشاعر ليست من هذا العامل األرضي، إنه ينت

كتبها ألنه مل يعد متصاحلا مع عامله القدمي، وهلذا فال بد من قصيدة جديدة تعرب عما هو فيه، كما شبه 
، الدول باهلدايا تعبريا عن واقع األمة العربية اليت تكالب االستعمار على تقاسم أراضيها "درويش"

اليت  )هـ 354ـ هـ  303( التارخيية "املتنيب"يف مرحلة  كان اخلليفةوخرياا واحدة تلوى األخرى؛ فقد  
قد كان ا، و ومهي  هـ)235( "اهللاملتوكل ب"الفة خل وهي امتدادهـ) 333( "املستكفي باهللا"مشلت خالفة 

ذه املرحلة التارخيية ويف ه ،وهم فرس أعاجمهـ) 334(يسوسون الدولة، مث جاء البويهيون للحكم األتراك 
، كانت الدويالت العربية توزع هدايا على الصعيدين متدة من خالفة املتوكل باهللا إىل البويهينيامل

الصعيد على  أمافعلى الصعيد السياسي توزع هدايا على األشخاص أو القبائل، واملادي؛ السياسي 
     .)2(مهل ضياعا وقرى إرضاءً  فكان السلطان يهدي الوالة والقادة وكبار رجاالت الدولةاملادي 

الدرجة اليت  ىلإوما مرت به من أحداث ومواقف  "املتنيب"يف استثمار شخصية  "درويش" ضيومي     
، ال تقوم على عالقة املشاة حبيث حيتفظ كل طرف فيها استعارة موسعةإىل  صيدةالقتحول فيها ت

قل، ويكون ناتج العالقة املستقل؛ وإمنا هي استعارة تفاعلية يفقد فيها كل طرف وجوده املستبكيانه 
، وتنوب )3(»ينفصل عن كال الطرفني على السواء، وينبع من كال الطرفني على السواء « معىن جديدا 

الشخصية املستدعاة ـ يف هذه احلالة ـ عن املشبه به، وهي اليت تواجه املتلقي أول األمر، وميثل الشاعر 
 تفاعل ينبع الطرفني، كال يف املعىن واجتماع، )4(ةاملشبه ويبقى يف حالة اختفاء من الناحية الظاهري

 خفًيا مؤسًسا يعد الذي التماهي عرب جدليةبه  املشبه/الشخصية وصوت املشبه /الشاعر صوت

 السياقات والقرائن خالل من )التارخيية الشخصية( به للمشبه األوىل احلركة تتجلىو  ،املشرتك للمعىن

                                                 

 .394ص رحلة املتنيب إىل مصر، ، الديوان )1(

 251ص (             ،1975، 2، دار املعارف ـ مصر ـ طواألمارات، (اجلزيرة العربية، العراق، إيران) دولال عصرشوقي ضيف،  ينظر: )2(
 ).263ـ 

 .124جابر عصفور، أقنعة الشعر املعاصر، ص  )3(

 .94الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث، ص حممد علي كندي، ينظر:  )4(
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 يقول هذه الشخصية، مالمح دتش اليت اإلشارات من ةجبمل وذلك النص، نسيج يف التارخيية
  :"درويش"

 لكن  حلبٍ  في اكَ نَ هُ  اقَ فَ الر  
  وااعُ وضَ  يونِ أضاعُ 
  ونْ رُ شِ تَ ينْ  ادِ الض  حولَ  والرومُ 

  بونْ حِ ينتَ  ادِ الض  تحتَ  والفقراءُ 
  دْ احِ وَ  اعٌ رَ شِ  مْ يجمعهُ  ادُ دَ واألضْ 

  لقالعُ ا أنا .الحصارُ  وأنا م،بينهُ  المسافرُ  وأنا
  ريدُ أُ  وال ريدُ أُ  ما أنا
  اعُ يَ والض  دايةُ الهِ  أنا
  الملكي  مِ ل الس  فوقَ  ماءِ سْ األَ  هُ شابُ وتَ 

   اعُ خد  كافورًا ن أَ  لوال
  ا ارهَ رَ سْ ي إلى أَ ي أمشِ التِ  في مصرَ  ...ال مصرَ 

  ا هَ ا صافحتُـ مَ ل ، وكُ  اغَ رَ ى الفَ رَ فأَ 
 ا بابلُ نَ دَ يَ  تْ شق   

   زلُ َال زَ  ي ...وفِ  ورَ كافُ   في مصرَ 
  ...اعُ سَ ات  ي ارِ حَ صَ  وفي"

  ي نِ ق يشُ  رَ صْ مِ  ونُ كُ وسُ 
  ميرُ األَ  العبدُ  هو اَذ◌َ هَ 

  )1(اعُ الجيَ  اسُ الن  وهذهِ 
 ،)التارخيية الشخصية( به املشبه تشري إىليف النص السابق  )الروم حلب، كافور،( مثل إشارات إن     

 مصر صعيد فعلى ،"املتنيب"/التارخيية الشخصية ظاهريًا نا)(أ املتكلم ضمري صاحب يصبح وبذلك

 إدانة وثيقة عرب وذلك السلطة السياسية، رمز "كافور" بفضح التارخيية الشخصية تقوم الداخلي

 مرتفًا، منعًما يعيش كان إذ واجتماعًيا، سياسًيا باستعباد البشر التارخيي دوره مارس كونه له تارخيية

                                                 

 .395الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر، ص ) 1(
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 يهجوه يف إحدى القصائد بقوله "املتنيب"جند لذلك  والبؤس، اجلوع والضنك يعانون ياالدن الطبقة وأبناء
     :(من جمزوء البسيط)
1( َهم َغَنمْ  ِبَعْبـٍد◌ٍ  تـُْرَعى    ***  أَُمــمْ  َوِطْئتَـَها َأْرضٍ  في َكُ◌لَكأَنـ  
َرى وََكانَ   ***  يـَْلَبُسـهْ  ِحينَ  الَخز  َيْسَتْخِشنُ )2   )1(الَقَلمْ  ِبظُْفرِهِ  يـُبـْ

 وقد املالبس اخلشنة، إال يعرفون ال غالظًا عبيًدا وبغداد مصر يف وأشباهه "كافور" كان فقد     

 العرب ديار وميلؤون بل يستخشنونه اإلستربق يلبسونو  بالنعيم، يعيشون هم وإذا أظفارهم، طالت

احلاكمة  سلطتها وإمنا مصر،ء هجا يريد يكن مل "درويش"كما صوره  "املتنيب"و، )2(اوبغي ظلًما
 عن يعرب وأشباهه"  كافور" املستبد لسطوة وخضوعهم مصر لسكون "درويش"فتصوير  "كافورا"

 إىل االستبداد والطغيان حوهلا خالقة إنسانية طاقات مأ يؤكد السكون أن االنكسار الداخلي كما

 الطغيان القاسية؛ شروط ظل يف والتمرد الرفض عن عاجزون فهم الوجود، مؤجل "زحام قاحل" حمض

رأى صفة العبودية ماثلة يف رئيس مصر فقد  "حممود درويش" أما، ساكًنا ال وفاعال مؤثًرا حشًدا ليكونوا
على إظهار  "املتنيب"عند كتابته هلذه القصيدة، وهي عبودية للمستعمر الغريب، فاستلهم بذلك إحلاح 

(من  "املتنيب"، وأتى بقوله السابق على غرار قول )3(أمري مصر أيضا "لكافور"صفة العبودية احلقيقية 
 :البسيط)

  ∗يدُ اقِ نَ العَ  ىنَ فْ تَـ  امَ وَ  نَ مْ شِ بَ  دْ قَ فَـ   ***ا  هَ بِ الِ عَ ثَـ  نْ عَ  رَ صْ مِ  يرُ اطِ وَ نَـ  تْ مَ اَ نَ )1

 خبصائصه ـ التارخيية والسياقات الرموز شبكة معه جيلب حنيـ ) القناع( به املشبه حيتفظ الو      

 من كثري  يف ـ التارخيي املعطى ضمنـ   واخلصائص تظل السياقات هذه فبعض، املةك التارخيية

 صوت :القناع طريف بني املشرتكة الداللية البنية لتالئم حقيقتها التارخيية؛ عن لالنزياح عرضة األحيان،

 يتال )القناعالتارخيية ( الشخصية أن جند القصيدة تأملن الشاعر وحني التارخيية وصوت الشخصية
صفة  إلباس خالل من وذلك التارخيية، مساا بعض عن النزياح تعرضت الشاعر بامسها، يتحدث

                                                 

 . 60 /4 املتنيب، الديوان،أبو الطيب  )1(

  .350ص ،واألمارات الدول عصر ضيف، شوقي :ينظر )2(

 .244فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  ينظر: )3(

 لوا فوق الشَبع، وهو قولهيريد بالنواطري السادات الكبار وبالثعالب العبيد واألرذال، هو يريد أن السادات غفلت عن األرذال فقد أك«  ∗
 الطيب أبو». "َبِشْمَن" أي شبعوا ونفرت أنفسهم عن الطعام يريد أم قد شبعوا وعاثوا يف أموال الناس، وجعل العناقيد مثال ألموال الناس 

 .2/42املتنيب، الديوان، 
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بنية القصيدة؛  ختدم فكرية رؤية حتمل اإللباس وعملية ـ "املتنيب" ـ التارخيية الشخصية هلذه "القرمطية"
  يقول: 
  استطعتُ  إذا قاءَ الل  وإلى....
 اعُ دَ الوَ  هُ فُ طَ يخْ  اكِ قَ لْ يَـ  نْ مَ  وكل  

  اعُ رَ الص  ينِ عُ رَ صْ ويَ  انيَ الد  هايةَ نِ  فيكِ  وأصيبُ 
  بٍ لَ في حَ  اكَ نَ هُ  اقَ فَ الر  ا .ولكن أنَ  ي طِ ...والقرمِ 
  )1(واي وضاعُ أضاعونِ 

يعين منظومة من التوقعات « فمن خالل هذا االنزياح يتسع أفق التوقع يف النص، الذي     
تكون مرتسبة يف ذهن القارئ حول نص ما قبل الشروع يف قراءة واالفرتاضات األدبية والسياقية اليت 

، وقد تكونت تلك التوقعات جراء احتكاك املتلقي بنصوص مشابه، ومما يسهم يف توجيه )2(»النص 
؛ هلذا جند )3(توقعات املتلقي وافرتاضاته حول نص ما حصيلة املتلقي املعرفية ومكوناته الفكرية والنفسية

، الصرف ضوء التاريخ يف غريه هو لسابقا االنزياح سياق ضوء يف "املتنيب" /لتارخييةا الشخصية صوتأن 
 يف ذاته عن ليخرب" املتنيب "فجاءال، القرامطة حدثا وشابا ورجُ  ضحية مناوإ قرمطًيا، ليس "املتنيبف"

  .بعصره لصيًقا ليصبح لقناعه، درويش /صوت الشاعر أحدثه الذي االنزياح خالل من القصيدة
 حلب يف السياسية السلطة عنه أيضا لتختبل  فحسب مع القرامطة مبعاناته "املتنيب"ومل ينته أمر      

 بإقامة السياسي حلم املتنيب حتقيق دون حائال وقف قد كما أنه ،"احلمداين الدولة سيف" واملتمثلة يف

واحلساد  الوشاة إىل ستمعوا الدولة، هذه بؤرة المتداد والية لتكون إعطائه بعدم العرب حيكمها دولة
   :كالرومفأصبح العرب   والسمني، بني الغث التمييز على قادرًا يعد مل حىت

   أسألُ  كيفَ  وأسالُ 
 اعُ رَ الصِ  هو راعُ والص  

  ادِ الض  حول ينتشرونُ  والرومُ 
   )4(اعُ رَ ذِ  َال وَ  اكَ نَ هُ  مْ هُ اردُ يطَ  سيفَ  ال

                                                 

 .397الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر، ص  )1(

 .163، 1994نص املضاد، املركز الثقايف العريب، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، عبد اهللا الغذامي، القصيدة وال )2(

 .181لرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث، ص احممد علي كندي،  )3(

  .398الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر، ص  )4(
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 هو إّمنا ،"املتنيب "حلم ضياع أن مدرًكا "سيف الدولة" يعدفعلى الصعيد الداخلي ـ املاضي ـ مل      
    : (من البسيط) يف ذلك "املتنيب"يقول  واحدة، عربية ورؤية حلًما ما ميلكانأل له، ضياع

َيا َأِخي اْنِتَفاعِ  َوَما)1  نـْ َوارُ  ِعْنَدهُ  اْستَـَوتْ  ِإَذا بَِناِظرِِه    ***    الد   )1(َوالظَلمُ  اْألَنـْ
 اخلطر متّثل هذا وقد للروم، الدائم اخلارجي اخلطر يكمن الداخلية، وحلب مصر حالة نيوب     

 املتوكل" عهد يف )هـ293( صائفة سنة غزوات منذ وذلك، فيها طمًعا العرب لبالد املستمرة بالغزوات

  .)2(بالعرب حمدقًا دائًبا كانت خطرًا متالحقة استمرارية يف بعدها وما قبلها وما" باهللا
رادع  دون من العرب ديار حيتلونالذين  (إسرائيل)هم  فالروم أما على الصعيد اخلارجي ـ احلاضر ـ   

 وهو واحدا وسيكون مصريهم ذوام، عن ختلوا الفلسطيين عن ختلوا حينما مأ الرفاق ونسي هلم،

 حتتشدلسابقة يف األسطر ا "درويش"اليت استعملها  كلمة الصراعكما أن   واحد، العدو ألن الضياع،

 الوجدان تفتح كلمة اإ فلسطني احملتلة؛ حول والصهاينة العرب بني الصراع خالل من رمزية بشحنة

  وحاضرًا . ماضًيا الروم وبني بينهم الصراع آنيته، استمرارية وليس الصراع استمرارية على العريب
 "املتنـيب"ىل حـد التنـاص مـع أشـعار ذهـب إعند هذا احلد بـل  "املتنيب"بشعر  "درويش"تأثر ومل يقف      

  ة ـذة إىل طاقة إبداعيخبلفية نصية ضخمة تتحول من خالل شاعرية ف ‹‹تلئ مت قصيدتهوهذا ما جعل 
  ، فنحن نقرأ يف اية القصيدة قوله:يدل على تشابه التجارب واملواقف، وهذا )3(››نوعيا جديدة 

 كل  ي نِ صيبُ تُ  احِ مَ الر  
   ي ي إلَ أسمائِ  يدُ عِ وتُ 
   إلي  مِ كُ نْ ي مِ نِ عيدُ وتُ 

  القاتلُ  وأنا القتيلُ 
   اداتٌ عَ  للنيلِ 

 4(لٌ ي راحِ وإن( 

(من  اليت مطلعهاحرفيا عن بيت املتنيب الذي تضمنته الميته الشهرية  : "وأنا القتيل القاتل" مأخوذ فقوله
  :الكامل)

                                                 

 .3/388املتنيب، الديوان،  )1(

 .وما بعدها 43ص ،(د.ت) ،2ف ـ مصر ـ طدار املعار  الثاين، العباسي ضيف، العصر شوقي :ينظر) 2(

إبراهيم أبو هشهش، املكون التناص يف الصورة الشعرية عند حممود درويش، مقالة من كتاب (زيتونة املنفى) املؤسسة العربية للدراسات  )3(
 .205ص  درويش،التورايت يف شعر حممود  . نقال عن عمر أمحد الزجيات، األثر172، ص1988، 1والنشر، بريوت ـ لبنان ـ ط

 .398الديوان، رحلة املتنيب إىل مصر، ) 4(
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َفْرِت أَ   ***  َلِك يَا َمَناِزل ِفي الُقُلوِب َمَناِزلُ )1   ْنِت َوُهن ِمْنِك َأَواِهلُ َأقـْ
  َأْوَالُكَما يـَْبِكي َعَلْيِه الَعاِقــلُ   ***  يـَْعَلْمَن َذاَك َوَما َعِلْمِت َوِإنَمـا)2
  )1(اَلُب والقتيُل القاتـلُ طَ المُ  نِ مَ فَ    ***َوأَنَا الذي اجتَـَلَب الَمِنيَة َطْرفَـُه    )3

ت من ساكنيها، فإن ذكر الديار ما زال مشتعال يف قلب من كانت الديار قد أقفلت وخلفإذا       
  ي حلاله قبل حاهلا .رثَ بكى عليه وأن يُ أحبها، هذا الذي أضحى مستحقا أن يُ 

، فقد هدمت منذ طفولته ؟ "يشدرو "ذا الوصف الرائع شارحا ما يعتمل يف نفس  "املتنيب"أليس      
وهو منهم حب عظيم  ومع ذلك ظل هلا يف قلب أبنائها ،)2(، وأقفرت من ساكنيهات بالرتابقريته وسوي

فإن ، وبيوت هدمت أمر يفرض نفسه دون جدل ، وإن كان البكاء على أرض سلبتاالشتعالدائم 
   . للجوء أضحى أوىل وأكثر إحلاحاالبكاء على أبناء هذه األرض ممن تشردوا يف املنايف ويف خيام ا

  أينما وردت أو إشاراته للمتنيب  "درويش"على أمهية ربط حديث  وبقى لنا يف اية األمر أن ننبه    
   .)3(الرجاءوموت  ، وحزن انتحار األماين، وأمل التشتت والضياعبقضية الرحيل واالغرتابيف شعره 

استلهام ، بل ذهب أيضا إىل "املتنيب"باستحضار شخصية يف الديوان  "درويشحممود "ومل يكتف      
ولذلك  ،من أغىن شخصيات الرتاث الشعري وتعترب هذه الشخصية؛ "الكنديامرؤ القيس "شخصية 

معه املعاصرون ذا أوجه عديدة  كما تعامل  "امرؤ القيس"فقد افتنت ا أغلب الشعراء املعاصرين، وقد بدا 
مبايل، ووجه الضائع الشريد، ووجه النادب املفجوع، ووجه املوتور الساعي وراء : وجه الالهي الّال هي

يف الديوان مل يكن قناعا يعرب من خالله  "امرئ القيس"أن حضور غري ، ثأر، ووجه اليائس املهزومال
؛ وإمنا كان حضوره من خالل "املتنيب"عما يعتمل يف نفسه مثلما عمل مع شخصية  "حممود درويش"

                :(من الطويل)االتكاء على بييت امرئ القيس املشهورين 
  ارَ ــصَ يْ قَـ ِب◌ِ  نِ اـقَ حِ ا َال ن أَ  نَ قَ يْـ أَ وَ   ***  هُ ونَ دُ  بَ رْ ى الد أَ ا رَ م لَ  يبِ احِ ى صَ كَ بَ )1

  )4(ارَ ذَ عْ نُـ اً، أو نموَت فَـ كً لْ مُ  ُل◌ُ اوِ حَ نُ     ***     اَـ من ، إِ ُنكَ ِك عيْـ بْ  تَـ ه: َال ُـ لَ  تُ لْ قُ فَـ )2         
بعيدا عن بريوت اليت غادرها  م يقيم يف باريس1982عام بعد يوم نظم القصيدة  "درويش"وكان      

  "امرؤ القيس"حلظة تصحر  "حممود درويش"، وهنا يستحضر )1(القيادة الختالف أحالمه مع أحالم
  :)صحراء ،أندلسية ،أقبية(كأنه هو؛ يقول يف قصيدة 

                                                 

 ).264ـ  263/ (3، أبو الطيب املتنيب، الديوان )1(

 .         3حمفوظ كحوال، أروع قصائد حممود درويش، ص ينظر:  )2(

 .245ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص  )3(

 . 64القيس، الديوان، ص  امرؤ) 4(
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  انَ ايتَـ دَ بِ  ليستْ  البدايةُ 
 والد ا لنَ  خيرُ األَ  انُ خ  

  اوهَ أفسدُ  وا قريةً لُ خَ ا دَ إذَ  والملوكُ 
  ى هاوَ ا يتَ ي حائطً يا صاحبِ  بكِ ال تَ ف

   )2(هْ إلى قرطب صيرَ ي القَ رحيلِ  قْ د وص
، "امرئ القيس"يف خطاب املتكّلم لصاحبه إىل بكاء  "درويش"أشار  ،ففي هذه األسطر الشعرية     

الكندي، واللحاق  "امرئ القيس"إىل اهلدف من رحلة من خالل ذلك  "درويش"، ويقصد ورحيله
. يقول ، ليعينه على استعادة ملكه الضائع الذي جّرده منه بنو (أسد) يف صحراء (جند)بقيصر الروم

   :"درويش"
  الطويلْ  ريقَ ي الط ويلتف حولِ 

 ىدَ نَ  نْ مِ  كمشنقةٍ 

  )3( ..بقيصرَ  انِ ا الحقَ نَ أنـ  -ييا صاحبِ  – نُ وقِ وأُ 
واوت أحالم درويش فرحل إىل  اوى إذن ملك امرئ القيس، ولكي يسرتده رحل إىل بالد الروم،     

 باريس .

خذ هذه الشخصيات األدبية اعتباطا، وإمنا كان مل يأ "حممود درويش"ن ويف األخري ميكننا القول إ     
كما   "الكندي" "امرئ القيس"و "املتنيب"أو تلك؛ فشخصية لبعد هذه الشخصية ذلك عن قصد ووعي 

والتعبري احلر  ،وحريته وحقه يف احلياةمدافعا عن كربيائه  حترض اإلنسان العريب كي ينهضبق أن رأينا س
  . )4(جديد لألمةوالقلق العظيم من أجل التغيري حنو مستقبل 

ذات عالقة وطيدة  "حممود درويش"ن أمناط الصورة الشعرية عند  اية هذا الفصل ميكننا القول إويف   
ـ جاوزة أو رمزية تأو م أكانت مطابقةسواء ـ  بالواقع الفلسطيين ومن هنا كانت إضاءة الواقع للصورة

واحدة من أهم أدوات تفهمها، وقد كان جتاوز الشاعر لتنسيقات واقعه وأشكاله يعين الدخول يف أفق 
  ترميزي ال يأسر الداللة بقدر ما جيعلها مفتوحة على احتماالت امتالك املعىن . 

                                                                                                                                                             

 .3حمفوظ كحوال، أروع قصائد حممود درويش، ص ينظر:  )1(

 .387أندلسية، صحراء)، ص  ،الديوان، (أقبية )2(

 .388، ص السابقاملرجع  )3(

. نقال عن عمر أمحد 130، ص 1990، 1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ـ لبنان ـ طينظر: خالد الكركي، الصائح احملكي )4(
 .29ثر التورايت يف شعر حممود درويش، ص الزجيات، األ
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  :فيما يليهم نتائج البحث ألويف اخلتام ميكننا أن نعرض      
مـــن فلســـفة الصـــورة الشــعرية مســار  تغيـــري همت حركـــة احلداثــة يفســأرأينــا كيـــف  فــي الفصـــل األول     

احملاكــاة وعمــود الشــعر العــريب إىل فلســفة مجاليـــة جديــدة تــؤمن حبريــة الشــاعر يف أن يطلــق العنـــان  نظــرييت
فأصــبح الشــاعر املعاصــر ينســق الوجــود اخلــارجي وفــق مشــاعره وأحاسيســه بعــد أن كــان ملشــاعره الذاتيــة، 
كل دور   أمهيةيف هذا الفصل أيضا رأينا كما ،  هو الذي يفرض نفسه على الشاعر القدميالوجود اخلارجي 

بالغيــة ممــا أدى إىل ظهــور معــايري  ،املعاصــرة ورة مفهــوم الصــورة الشــعريةمــن اخليــال والتجربــة الشــعرية يف بلــ
 "مــود درويــشحم"ومل يكــن  يف النظــر إىل عمليــة اإلبــداع الشــعري، )النقــاد الشــعراء/(ليهــا حيــتكم إ جديــدة

، بــل كـان إىل جانــب أصــالته رائــدا للمشــروع احلـداثي بكــل مــا حتملــه هــذه الكلمــة مبنـأى عــن هــذه املعــايري
  . من معان

وموقـف الشـاعر  ،بتنـوع العناصـر املشـكلة هلـا تنوعهـاو الشـعرية  تعـدد الصـور رأينا في الفصل الثانيو      
ظلــت  الــيت كمــا الحظنــا يف هــذا الفصــل أن الشــاعر قــد عمــد إىل تكــرار بعــض الصــور  ،النفســي إزاء واقعــه
  . خاصةشعرية رموز إىل  أيقونية /ن صور واقعيةاملنجز الشعري مما جعلها تتحول متلح عليه داخل 

؛ وبـالرغم والرمزيـةبـني املطابقـة والتجـاوز للصـورة الشـعرية لبالغيـة تتنـوع األمنـاط ا وفي الفصل الثالث     
جـة واحـدة در حمافظة على  إال أا بقيتعلى مستوى الشكل من التباين الواضح بني هذه األمناط الثالثة 

    . حسب النموذج املراد إبرازه وتصويره اجلمالية /القيم البالغية من
  :أمههامن لسابقة يف عدة نقاط أساسية ة اونستطيع أن نبلور النتائج التفصيلي

على  وتأكيده شياءتقويض مركزية األالتفكيكية القائمة على  فلسفتهيف  "جاك دريدا"لئن صدق ) 1
على الرغم إذ  ؛صدقوإرجاء املعىن فهو على مفهوم الصورة الشعرية أ التعدد واالختالف وإلغاء احلضور
تبقى تلك الشعرية بالدراسة والتمحيص إال أن الصورة  صطلحملاهذا من كثرة الباحثني الذين تناولوا 

ترتبط يف ـ  كلمة  وحدا األساسيةـ مبا أن ألن الصورة  هذاالقيمة الزئبقية اهلاربة املرحتلة باستمرار، 
الواقع/ اخليال،         ،ارد/ وسساحمل ،كاللغة/ الفكر، الشكل/ املضمون الت فلسفيةاشكبإجذورها 

، ولعل هذه اإلشكاالت املطروحة إىل يوم املنطقة املابني حيث يسكن املستحيل تلك؛ ../ الوهماحلقيقة
مفهوم موضوعي للصورة الشعرية أمر بالغ الصعوبة إن مل حتديد الناس هذا هو ما جعل الوقوف على 

  نقل إنه ضرب من املستحيل.
القفـزة النوعيـة ألن  احلداثـة الشـعرية؛ يمصمإن البحث يف طبيعة الصورة الشعرية املعاصرة هو حبث يف ) 2

غرابة يف ذلك إذ إن الصورة يف  ، والشعريةاليف الصورة  لشعر املعاصر، جتد صداها األساسياليت قام ا ا
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إال أن يـنعكس يف  كن ألي جتديد، مهمـا يكـن مسـتواهمي وال، الرئيسة يف اخللق والتصوير أداتهالشعر هي 
ألن الصـــورة هـــي األداة الرئيســـية  إال أن يطـــال الصـــورة أوًال، ومـــا ذلـــك إال ميكـــن الصـــورة، أو األصـــح: ال

   اجلوهرية يف الشعر.و 
يف إبداع صوره الشعرية بالتماهي يف اجلماعة، فمهما تكن صوره الشعرية  "حممود درويش"يتميز ) 3

 الشاعر فيها؛مها ويساعد على تأمل عاطفية شعورية، فإا ال تعزف قط عن الفكر الذي يصحبها وينظ
ـ من خارج ذاته، ولذلك فإن  ـ يف جانب كبري منه هيكون تكوين ألن املبدع ال خيلص لنفسه متاما، وإمنا

عند معاناته إنسانية  أكثر املبدعني أصالة من كان تكوينه ذات طبيعة تراكمية، مبعىن أنه يستلهم جتارب
ومتفاعال  بل أصبح فاعال يف جمتمعه وحميطهلتجربته املعاصرة، ألنه مل يعد ذات متمحورة حول نفسها 

وجتسم مهوم الشاعر الذي أصداء متجاوبة ترتجم معاناة اإلنسان معه، يستحضر يف قصيدته احلديثة 
قال ـ هو الذي بتعبريه عن نفسه يعرب عن جمتمعه والشاعر ايد ـ كما يُ  والعصور؛يعيش يف كل  األماكن 

  .  
هــي إبــداع فــين ميتــزج فيــه الــواقعي باخليــايل واحملســوس بــارد  "مــود درويــشحم"الصــورة الشــعرية عنــد إن  )4

والعقلـي بــالالعقلي، ألن الواقـع الــذي يعيشـه الشــاعر لـيس واقعــا فحسـب بــل هـو واقــع وحلـم، وقــد متكــن 
عالقــات  وإقامــةمــن تصــوير املعــاين عــن طريــق خلخلــة العالقــات اللغويــة عــن معانيهــا املعجميــة  "درويــش"

الرســالة فهــم علــى  املتلقــيبــذلك فتحمــل الشــعرية باملعــاين الفياضــة،  صــورلتشــع ال ؛ الكلمــاتجديــدة بــني
  وتقمص مضموا .

ذلك من رغم بالالواقع الذي يعيش فيه، و  علىبداع صوره الشعرية إ يف عملية "حممود درويش"يعتمد  )5
حممود "منا إبداعيا؛ فالواقع عند صوصية رؤيته للواقع، ليس فكريا وإل على خيدفإن إبداعه الشعري 

 "حممود درويش"فردات، ومن هنا متيز سوى معجم (فلسطيين) يقدم له جمموعة من املليس  "درويش
حمتفظا لشعره بقيمته اجلمالية دون الوقوع يف أسر القيمة  إليه ـ رغم انتمائهـ بتحرره من ضغط الواقع عليه 

   . األخرى غري الشعريةاإلبالغية اليت تعرفها مستويات التعبري 
قد عاىن كثريا على املستوى الشخصي جراء عنف الواقع  "حممود درويش"من أن الشاعر  الرغم على) 6

لغضبية ا الثورية/  واألزمات املتتالية اليت رزح حتت وطئتها، إال أنه مل ينزلق يف نصوصه الشعرية إىل النربة 
، وبني القدرة على االستخدام الفين للغة ذا الواقع املنهار التعبري عن هبني املباشرة؛ وإمنا ظل يراوح

  .اخل... واإلظهار واإلظمار، والذكر واحلذف العاطفي عن طريق التصريح والتلميح،وإرضائها بالشحن 
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 غري أن دالالت الصور معنويهي صور حسية  )ملدائح البحر حصار(يف أغلب الصور الشعرية  )7
إذ نتحصل على املعنوي مما هو ؛ ويف هذا تكمن املفارقة الفنية إطالقاً وجود فيها للحسية  حبت، وال

لو مل يكن التحريض اجلمايل هو األساس يف  أن هذا مل يكن له أن حيدث يالبديهومن  ،حسي
التعبري... فأثر احلسي ليس بالضرورة حسياً فقط بل إن فيه بعداً معنوياً، وقد يكون األثر املعنوي أوضح 

يتمتع خبيال حسي رفيع وهو  "درويش "حممود وال غرابة يف ذلك والشاعر، ثر احلسيوأعمق من األ
ورمبا مييل إىل هذا النوع  ،املرجع األول للشاعر لذلك فإحاالته دائما مرجعيتها واقعية ويؤمن أن الواقع هو

لق عامل شعري مواز الواقع املنكسر يف اللغة، وخ من اخليال احلسي ألنه جيد فيه وسيلة قريبة إلعادة بناء
يكون اإلحبار يف مكامن اللغة واكتشاف مجالياا وتفجري الدالالت  يكون املالذ وامللجأ واألمل، وكذلك

غة كبديل حيتمي بالل الشاعر نألروح قوية تأىب أن تنكسر كما لو التعويض املمكنة  منها أحد أشكال
  .  وبالتايل خيلق واقعا خياليا ميتلكه ،للواقع

واهلدف من هذا األسلوب ، التصويرية "درويش" دواتمن أبرز أيف الديوان الشعرية املفارقة رب عتت )8
وختميناته وهو ما يعرف بـ (املسافة اجلمالية)، حيث ال يكون توسيع اهلوة بني توقعاته و  املتلقيإدهاش 

يف جديدا ال يضنه عندها النص األديب والشعري خباصة مؤكدا لتلك التوقعات أو متساوقا معها، أل
، هويفقد من مث صفة اإلبداع واشرتاطاته، بل ال بد أن حيدث النص تعديال ما يف توقعات املتلقي ومعارف

  وقد يسخر منها أو ينقضها .
) يعتمد درويش يف الديوان على موضعة جتاربه أي جعلها موضوعية، فال يعرب عن مشاعره مباشرة وإمنا 9

ويعـــد هـــا  ؛واألدب والتـــاريخ.. خـــالل مـــا هـــو موجـــود يف الـــرتاثيبحـــث عـــن معـــادل موضـــوعي هلـــا مـــن 
فضــال عمــا متتــاز بــه هــذه الرمــوز مــن  ،الرموزبــقــوة التعبــري األســلوب مــن أبــرز األســاليب الــيت تتــيح للشــاعر 

   . مكاينتكثيف زماين و 
شـــكيل ت« الـــذي يـــرى أن  "عـــز الـــدين إمساعيـــل"ويف األخـــري ال ميكننـــا إال أن نســـلم بـــرأي الـــدكتور      

، وما زلنـا يف حاجـة إىل إضـافات علميـة الصورة الشعرة معضل وال شك، وتشكيل القصيدة أكثر إعضاال
أي ؟ يل الصــورة الشــعرية علــى هــذا النحــو، ملــاذا نلجــأ إىل تشــكمزيــدا مــن الضــوء علــى هــذه العمليــة تلقــي

اقعة ؟ وما املعايري اليت نصدر عنها ، وملاذا نؤثر اللعب بالرموز دون احلقائق الو ماذا يدفعنا إىل هذه املغامرة
 ؟ هــذه األســئلة وغريهــا حتتــاج إىلز املتباعــدة غــري املرتبطــة مــن قبــليف خلــق عالقــات بــذاا بــني هــذه الرمــو 

، فلســبب مــا غــري التــأثري البالغــي نــؤثر يف الشــعر اســتخدام الصــورة دراســات علميــة يستضــيء ــا النقــاد
  ن مث ـط بنا أكثر من اآلخرين، ومـرتبوهو سبب ي ،وتشكيلها على حنو خاص ا
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      .)1(» استكشاف عناصر شخصية يف صورة شعرية إىل جانب العناصر النمطية ميكن دائما
       
، كمــا نســأله العــون والســداد يف عمــلهــذا ال إمتــامعلــى الــذي وفقنــا حنمــد اهللا تعــاىل  ايــة البحــث ويف     
     . التوفيق واهللا ويل أعمالنا مجيع

                                                 

 .139، ص )قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية(، الشعر العريب املعاصر عز الدين إمساعيل )1(
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   أحمد عبد المعطي حجازي •

  .1973، دار العودة، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، ديوانال) 5
  أحمد علي دهمان •

الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين منهجا وتطبيقا، دار طالس للدراسات وللرتمجة والنشر،  )6
 .  1986، 1دمشق ـ سوريا ـ ط

 أدونيس  •

  .1971، 1دار العودة، بريوت ـ لبنان ـ طاآلثار الكاملة، جزءان، ) 7
  . 1985، 1سياسة الشعر، دار اآلداب، بريوت ـ لبنان ـ ط) 8

  أزراج عمر  •

  . 1976، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، (د.ط)، )وحرسين الظل(ديوان ) 9
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   )سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي( مدياآل •

أيب متام والبحرتي، حتقيق: أمحد صقر، دار املعارف، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)،  املوازنة بني شعر) 10
1965.  
  القيس  ؤامر  •

الديوان، ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشايف، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب  )11
  .2004، 5العلمية، بريوت ـ لبنان ـ ط

  أنطوان غطاس كرم  •

  . 1949ر الكشاف، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، الرمزية واألدب العريب احلديث، دا) 12
  بشرى موسى صالح •

  .1994، 1ـ لبنان ـ ط  ث، املركز الثقايف العريب، بريوتالصورة الشعرية يف النقد العريب احلدي) 13

   بكر الصوليأبو  •

أخبار أيب متام، حتقيق: خليل حممود عساكر وحممد عبده عزام ونظري اإلسالم اهلندي، املكتب  ) 14
  لتجاري، بريوت  ـ لبنان  ـ (د.ط)،(د.ت).ا

   أبو تمام •

  .1977 1طـ العراق ـ، د نعمان، وزارة اإلعالم، بغدادالديوان، شرح الصويل، حتقيق: خلف رشي) 15
  )ه ووفاتهولدمل تاريخ ُجيه( (بن أبّي) بن مقبل تميم •

  .1995، الديوان، حتقيق: عزة حسن، دار الشرق العريب، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)) 16
  جابر عصفور •

، 3الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، بريوت ـ لبنان ـ ط) 17
1992.  
  (أبو عثمان عمرو بن بحر)الجاحظ  •

  .1968عبد السالم هارون، اخلاجني، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)،  :البيان والتبيني، حتقيق) 18
  .1965: عبد السالم هارون، اخلاجني، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط) ققياحليوان، حت )19

  
 

   (علي بن عبد العزيز) الجرجاني •
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الوساطة بني املتنيب وخصومه، حتقيق وشرح: حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، مطبعة ) 20
  (د.ت). (د.ط)،عيسى البايب احلليب وشركاؤه، 

   جمال بدران •

  .1999، 1الصمود واملقاومة، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة ـ مصر ـ ط حممود درويش شاعر) 21
  جمال عبد الملك  •

  .1991، 1مسائل يف اإلبداع والتطور، دار اجليل، بريوت ـ لبنان ـ ط) 22

   (جميل بن عبد اهللا بن َمعَمر) جميل بثينة •

  . 1982، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، بريوتالديوان، دار ) 23
   رطاجنيحازم الق •

بن اخلوجة، دار الكتب الشرقية             ـ اج األدباء، حتقيق: حممد احلبيب منهاج البلغاء وسر ) 24
  . 1966تونس ـ (د.ط)، 

  أبو حيان التوحيدي  •

  (د.ت).(د.ط)، اهلوامل والشوامل، اهليئة العامة لقصر الثقافة، القاهرة ـ مصر ـ ) 25
  رابح بوحوش •

26 (ـ عنابة ـ (د.ط)،  ا على اخلطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، احلجاراللسانيات وتطبيقا
  (د.ت) .

 رجاء عيد  •

  .1988، 2البالغة بني التقنية والتطور، منشأ املعارف، اإلسكندرية ـ مصر ـ ط فلسفة) 27

 القيرواني  ابن رشيق •

يد، املكتبة التجارية، القاهرة ـ العمدة يف حماسن الشعر ونقده، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلم) 28
  مصر ـ (د.ط)، (د.ت).

   روميالابن  •

الديوان، شرح: أمحد حسن بسج، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت ـ ) 29 
  .2002، 2لبنان ـ ط

  زكية خليفة مسعود •

  .1999، 1طالصورة الفنية يف شعر ابن املعتز، دار الكتب الوطنية، بنغازي ـ ليبيا ـ ) 30
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  ساسين عساف •

ـ        نواس، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت  يبالصورة الشعرية ومناذجها يف إبداع أ) 31
  .1982، 1طلبنان ـ 
  سعيد الورقيال •

لغة الشعر العريب احلديث (مقوماا الفنية وطاقاا اإلبداعية)، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ) 32
  .1984، 3ـ لبنان ـ طبريوت 
   الجمحي سالمابن  •

ـ مصر ـ (د.ط)، حممود حممد شاكر، دار املعارف، القاهرة   :طبقات فحول الشعراء، حتقيق) 33
1969.  
  سميح القاسم •

  .1973الديوان، دار العودة، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، ) 34
  هـ) 427ت (ابن سينا  •

  .1953(د.ط)، النهضة العربية، القاهرة ـ مصر ـ فن الشعر، حتقيق: عبد الرمحن بدوي، دار ) 35
  سيد قطب ال •

  .1982، 7التصوير الفين يف القرآن الكرمي، دار الشروق، القاهرة ـ مصر ـ ط) 36

   بن ضرار الذبيانيالشماخ  •

  ت)..ط)، (د.الديوان، حققه وشرحه: صالح الدين اهلادي، دار املعارف ـ مصر ـ (د) 37
   شوقي ضيف •

  . 1975، 2باسي الثاين، دار املعارف ـ مصر ـ طالعصر الع) 38
  مارات، (اجلزيرة العربية، العراق، إيران) دار املعارف ـ مصر ـ (د.ط)، (د.ت) .عصر الدول واأل) 39

  ابن طباطبا •

ـ مصر ـ (د.ط)،  سالم، املكتبة التجارية، القاهرة عيار الشعر، حتقيق: طه احلاجري وحممد زغلول ) 40
1957.   
 المتنبي  طيبأبو ال •

  : عمر الطباع، دار األرقم، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)، (د.ت) قيقالديوان، شرح الربقوقي، حت) 41
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الديوان، شرح أيب البقاء العكربي، ضبط نصه وصححه: كمال طالب، دار الكتب العلمية، ) 42
  .1997، 1بريوت ـ لبنان ـ ط

  عبد اإلله الصائغ •

ـ لبنان        صورة الفنية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوتاخلطاب الشعري احلداثوي وال) 43
  . 1999، 1ـ ط

  عبد القادر القط  •

  .1981، 2االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر، دار النهضة العربية، بريوت ـ لبنان ـ ط) 44
   اديعبد اهللا حم •

ـ         احلداثة للقصيدة العمومية، دار البعث ديوان حتزب العشق يا ليلى مع مقدمة عن لوازم ) 45
  .1982 ،1اجلزائر ـ ط

   عبد المنعم الحنفي •

  .2000، 2املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبويل، القاهرة ـ مصر ـ ط) 46
   عبد المنعم تليمة •

  .1979، 1وت ـ لبنان ـ طمقدمة يف نظرية األدب، دار العودة، بري ) 47
   جرجانيال عبد القاهر •

  .1991، 1طـ السعودية ـ  حممود حممد شاكر، دار املدين، جدة :أسرار البالغة، قرأه وعلق عليه) 48
، 2ط حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة ـ مصر ـ :دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه) 49

1989. 

 عبد الوهاب البياتي •

  .73، ص 1972، بريوت ـ لبان ـ (د.ط)، جتربيت الشعرية، ملحق بالديوان، دار العودة) 50
  
 

  عدنان حسين قاسم •

  ت)..ط)، (د.(دبية للنشر والتوزيع ـ مصر ـ ، الدار العر )رؤية نقدية لبالغتنا(التصوير الشعري ) 51
  عز الدين إسماعيل  •

  .2000، 8األدب وفنونه، (دراسة ونقد)، دار الفكر العريب، القاهرة ـ مصر ـ ط) 52
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  .1986، 3لية يف النقد العريب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ـ العراق ـ طاألسس اجلما )53
 )، دار الفكر العريب للطباعة والنشر، بريوت الشعر العريب املعاصر (قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية) 54

  .1981، 3ط ـ لبنانـ 
  (د.ت).، 4التفسري النفسي لألدب، مكتبة غريب، القاهرة ـ مصر ـ ط) 55

   علي البطل •

األندلس دار  )الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، (دراسة يف أصوهلا وتطوراا) 56
  .1983 ،3للطباعة والنشر والتوزيع، ط

  علي عشري زايد •

  .1979، 2عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة دار العلوم، القاهرة ـ مصر ـ ط) 57
   يجاتعمر أحمد الز  •

ة للنشر والتوزيع، عمان             ـ درويش، دار اليازوري العلميحممود األثر التورايت يف شعر ) 58
   .(د.ط)، (د.ت) ـاألردن 
   شدادبن عنترة  •

  .1893، 4الديوان، مطبعة اآلداب، بريوت ـ لبنان ـ ط) 59
  فرج األصفهاني الأبو  •

   .1983، 1التونسية للنشر ودار الثقافة ـ تونس ـ ط جلنة من األدباء، الدار :األغاين، حتقيق) 60
   عاشورفهد ناصر  •

  .2004، 1التكرار يف شعر حممود درويش، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت ـ لبنان ـ ط) 61
  
  

   بن جعفرقدامة  •

 ط).(د. نقد الشعر، حتقيق: حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان ـ) 62
  (د.ت).

   )أبو عبد اهللا زكريا بن محمد بن محمود(القزويني  •

اإليضاح يف علوم البالغة (املعاين والبيان والبديع) ـ خمتصر تلخيص املفتاح ـ، دار الفكر العريب، ) 63
  .2000، 1بريوت ـ لبنان ـ ط



  عـادر والمراجـة المصـقائم
 

202  

   )كثير عزة( بن عبد الرحمن كثير •

   .1971دار الثقافة، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)،  الديوان، مجعه وشرحه الدكتور إحسان عباس،) 64
   )عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر( كثيرابن   •
  .2008، 1قصص األنبياء، حتقيق: أمحد جاد، دار الغد اجلديد، القاهرة ـ مصر ـ ط) 65

  لطفي عبد البديع •

           املريخ، الرياض  الرتكيب اللغوي لألدب احلديث (حبث يف فلسفة اللغة واالستيطيقا)، دار) 66
   .1989 ،ـ السعودية ـ (د.ط)

  مجدي وهبة  •

  .1974معجم مصطلحات األدب، مكتبة لبنان ـ لبنان ـ ) 67
   سيمحمد الهادي الطرابل •

  ،1981خصائص األسلوب يف الشوقيات، منشورات اجلامعة التونسية ـ تونس ـ (د.ط)، ) 68
  محمد زغلول سالم •

  العاشر، دار املعارف ـ مصر ـ(د.ط)، (د.ت).القرن من القرن اخلامس إىل  تاريخ النقد العريب) 69
  محمد زكي العشماوي •

  .   1970قضايا النقد األديب املعاصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية ـ مصرـ (د.ط)، ) 70
  محمد غنيمي هالل •

  .1973)، (د.طث، دار الثقافة، بريوت ـ لبنان ـ النقد األديب احلدي) 71
 محمد فتوح  •

   .1978، 2الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، دار املعارف، مصر ـ القاهرة ـ ط )72
 محمد علي كندي •

  .2003، 1الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت ـ لبنان ـ ط) 73
   محمد فكري الجزار •

   .2002، 2ش، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة ـ مصر ـ طاخلطاب الشعري عند حممود دروي )74
  محمد محسن عبد اهللا •

  (د.ت) .  الصورة والبناء الشعري، دار املعارف، القاهرة ـ مصرـ (د.ط)،) 75
 محمد مصطفى بدوي •
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  .1988)، 2كولردج ، دار املعارف، القاهرة ـ مصرـ (ط)  76

 محمود درويش •

  .2000، 2ر احلرية للطباعة والنشر، بغداد ـ العراق ـ طاألعمال الشعرية الكاملة، دا) 77

  .1791، 1شيء عن الوطن، دار العودة، بريوت ـ لبنان ـ ط) 78
 مدحت عبد الجبار  •

  .1984الصورة الفنية عند أيب القاسم الشايب، الدار العربية للكتاب ـ ليبيا ـ (د.ط)، ) 79
  ) بن الحسن أحمد بن محمد(المرزوقي  •

  .1951، 1ن احلماسة، نشر: أمحد أمني وعبد السالم هارون، القاهرة ـ مصر ـ طشرح ديوا) 80
  مشري بن خليفة •
  .2006، 1القصيدة احلديثة يف النقد العريب املعاصر، منشورات االختالف ـ اجلزائر ـ ط) 81

   ناصف مصطفى •

  .1983، 3الصورة األدبية، دار األندلس، بريوت ـ لبنان ـ ط) 82
  ابن المعتز •

  هـ.1332اإلقبال، بريوت ـ لبنان ـ (د.ط)،  مطبعة ،الديوان) 83
  

   (محمد بن مكرم)ابن منظور  •

  لسان العرب، دار لسان العرب ـ بريوت ـ لبنان (د.ط)، (د.ت).) 84
   ناصر شبانة •

، 1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت ـ لبنان ـ طفارقة يف الشعر العريب احلديثامل) 85
2002.  
   عبد الرحماننصرت  •

ـ     يف النقد احلديث، دراسة يف مذاهب نقدية حديثة وأصوهلا الفكرية، مكتبة األقصى، عمان ) 86
  .1979األردن ـ 

   يوسف الخال •

  .1979، 1األعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بريوت ـ لبنان ـ ط) 87
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  المصـادر والمراجـع المترجمــة

  ق.م )322 ـ 384( أرسطو •

  الشعر، ترمجة: إبراهيم محادة، مكتبة األجنلو املصرية، ـ مصرـ (د.ط)، (د.ت) . فن )88
ـ   ى البايب احلليب وشركاه، القاهرة       النفس، ترمجة: أمحد فؤاد األهواين، مطبعة عيس كتاب)  89

  .1962، 2مصر ـ ط
  أستن وارين ورينيه وليك •
ألعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم حمي الدين صبحي، الس ا :نظرية األدب، ترمجة) 90

  .1972االجتماعية، دمشق ـ سوريا ـ (د.ط)، 
  بريلت •

ـ العراق ـ (د.ط)، ، بغداد عبد الواحد لؤلؤة، دار احلرية للطباعة والنشر :التصور واخليال، ترمجة) 91
1979.  
  بودلير •

  رة ـ مصرـ (د.ط)، (د.ت) .حممد أمني حسونة، مطابع جريدة الصباح، القاه :أزهار الشر، ترمجة) 92
  
 

   جان ستاروبنسكي •
بدر الدين قاسم، مراجعة أنطوان املقدسي، منشورات وزارة الثقافة، واإلرشاد  :النقد األديب، ترمجة) 93

 .1976القومي، دمشق ـ سوريا ـ (د.ط)، 

   ريتشاردز •

ـ    والنشر، بريوت  مبادئ النقد األديب، ترمجة: حمي الدين صبحي، املؤسسة العربية للدراسات) 94
  .1985لبنان ـ (د.ط)، 

  سرينج فيليب •

  .1992، 1الرموز يف الفن (األديان) احلياة، ترمجة: عبد اهلادي عباس، دار دمشق ـ سوريا ـ ط) 95
  غاستون باشالر •

ـ   مجاليات املكان، ترمجة: غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت  )96
  .1984د.ط)، لبنان ـ(
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  فرويد  •
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