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 قال هللا تعالى:

 

َٰتِ  َخلَقَ  ﴿  َمََٰو ۡرَض وَ  ٱلسَّ
َ ِ  ٱۡلأ َقِّ ب َرُكمأ  ٱۡلأ َوَصوَّ

ۖۡ ِإَوََلأهِ  َسَن ُصَوَرُكمأ حأ
َ
أَمِصيُ فَأ  ﴾  ٣ ٱل

 صدق اهلل العظيم                                      

 [ 3التغابن: اآلية  ]                              

 



  
 

 

 إلى روح والدي الكريم رحمه اهلل -

 .ا لوصّيتها لفضله وإخالص  ا له وتقدير  حب                   

   .إلى أمي بر ا وحنان ا -

 .إلى زوجتي الفاضلة -

  .كٌل باسمه  حفظهم اهلل إخوتيإلى  -

 .إلى هؤالء جميعا أهدي هذا العمل                                  

 

 اهلل بوسيف عبدالطالب:                                             

 داءـــــإهـ



 

 

 

 أشكر اهلل سبحانو وتعاىل الذي أهلمين الطموح وسّدد خطاي. 

" الذي جمال مباركيأتقدم بالشكر والعرفان لألستاذ الدكتور "
 .البحثأشرف على ىذا 

كما أتقدم بالشكر اجلزيل لألساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة   
لهم بقبول مناقشة ىذه األطروحة، وال يفوتين أن أشكر األستاذ على تفض  

" الذي وافتو املنية قبل أن خيرج عبد المجيد دقيانيالفاضل الدكتور "
 إىل النور. البحثىذا 

وكل من وقف معي األفاضل وزمالئي  أساتذيت إىل كرشّ بال وأتوجو
 وأعانين على إمتام ىذا البحث. 

      

 شكر وعرفان



 
 

 

 

 

 

 ةــــدمـــقــــم
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، والصالة والسالم على أفصح العرب  م اإلنسان ما مل يعلمم بالقلم، عل  احلمد هلل الذي عل  
اليندرررل اليرررامبي   لسرررانا، وأمالمرررم مبيقرررا وبنانرررا، ارررندنا ومدندبرررا  مرررد بررر  عدرررد اهلل وعلرررى  لررر 

 وأصحاب  األكبمل أمجعل، وعلى م  تدعهم بإمسان إىل يوم الدي ، وبعد:

فرررإن الصررروعة الترررعبير تزتررراسي عكنررراة أااارررنر مررر  عكررراما العمررري األ  ، وعبصررربا مهمرررا مررر  
عباصررررب الدبررررا، التررررعبي، لررررذلا فقررررد مونررررد بامتمررررام التررررعبا، والبقررررا     تلرررر  العصرررروع، وإن 

كوهنررا ،  بصرربا مهمررا مرر  عباصررب ببررا، القصررندةوررب البقررا  موتررا، تدقررى الصرروعة عتعررد و واهرراو ن
تدررا احلبكررر واحلنرراة   الررب، التررعبي، كمررا أهنررا مرر  أبرربمل الواررامي التبنررر ا سررا ر   نقرري الت ببررر 

 التعبير؛ فم  خالتا توهب بباعر التاعب   اإلبداع، وهبا تربمل شاعبيت .

 تعاررل القررنم اعاتماعنررر السررامدة   مررذا ا،تمرر  أو  ا ، ويعررد الررب، التررعبي ا ررب ة الرري
والقراع  للرب، ياتتر  أن األخرل يفمري    ناتر  مجلرر مر  القرنم وا تراعب اإلنسراننر الري صرو عما 

 ا م  وعامها  بح أفااعه على ا تلقي وااتمالر عوا ت .التاعب ونسج خنو ها قاصد  

التتاعري الرذي يبتري بنبهمرا، ألن  أارا  قاممر علرىوا تلقي  التعبي فالعالقر بل الب،   
، مبرا فنر  مر  انسر ام ا تلقي يسنيب علن  شرعوع قروي يدفعر  إىل اكتتراا مروا   ايفمران   الرب،

 للعداعاو وااالر لأللتاظ وقوة للمعاين ومجان للصوع الي جيسدما التاعب.

فالصرروعة كلمررا اتسررمد ويتررل أبلررد الداعاررل إىل عالقررر علررم ايفمرران بالصرروعة التررعبير، 
، كمرا أن مجران الصروع الترعبير يعرد أمرد ا عرايل وأعمر  بلمسر مجالنر كران تيريلمرا   القراع  أكررب

 ا ستخدمر   احلام على بباعر التاعب   التتاني واإلبداع التعبي.

ا عاصررب يت لررى   إيرربا  الصرروع التررعبير ايفديرردة ا اعاررر  ومرر  اليدنعرري أن مرردا الترراعب
عرر  ا رريلوا، وا رر ريبة   ا تلقرري، لررذا إارر  القررون إن الصرروعة التررعبير تسررتمد مجالنا ررا مرر  خررربة 

   نتو  السامعل وقلو  القاعمل. التاعب، ومبا حتقق  م  تيريل
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 ب

الصــة ا الرــ فية عــ   ــ ف  جماليــا ومرر  مررذا ا بيلرر  اررا، مومرر  ا بررا موارروما بررر:   
  .سميح القاسم 

وم   واعي اختناع مذا ا ومروع إار  حتديرد عموعرر مر  الردواف  الذاتنرر وا ومروعنر؛ أمرا الردواف  
 الذاتنر فقد مت لد  : 

ا ني ا اص حنو الدعاااو البقدير التبنر،  ا حتقق  م  لذة اعكتتاا ومتعر التحلني للردععو -
 . واألفااع وا عاين

التررعوع با سرر ولنر ارراه التررعب التلسررينو ا عاصررب، ومررا يتعرربا لرر  مرر   ديررد اررب ا، اعمررتالن  -
 اإلابامنلي.

 أما الدواف  ا وموعنر فنما  مصبما  :

 تابعررر صرروع  ررنح  تزتررب  ز ِاررُدةز ا ومرروع فحسررد مرردو  علمبررا أن مررذه تعررد أون  عااررر أكا إنررر  -
 ا.نص  القاام خص  

ررا وكنت ررا،  منررا أن ا رروا فنرر  اررنبل ااندررا فبنررا  - يُرررز ا ومرروع وااررتحقاق  للدررذن والعيررا، كم  ِادس
 مهما أع ومو مجالنر الصوع التعبير، والات  ع  أاباعما.

 بالتصويب، مىت أمحى ظامبة  ابنر   شعبه.   نح القاام  شعب ن  بِ  -

وا عاصب منا ك ب فنها التبول والتيدن ، ف ح بِيٌّ  أ نر الصوعة   الدع  البقدي العب  احلديا -
 بدعااتبا الل حاق هبذا البكد.

ا، ا فبن را لتقوإ  تقوإ را مالمم  ا  ا لقنا  شاعبير ا ددع، وِ   صالمنر  عاار الصوعة بين تاون معناع   -
 ب واومبه.، لذا كاند  عااتبا  عاار لبوح التعللتاعبفالصوعة م  إنتاج القوة اعبتااعير 
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  التعدرل عر  اوراوع و دا مرذه الدعاارر إىل الوقروا علرى مردة قردعة التراعب اإلبداعنرر 
البمنسرررنر ألفاررراعه وعليتررر  الترررعبير، كمرررا  ررردا إىل إبررربامل ع ل رررم مررر  أعرررالم الترررعب العرررب  ا عاصرررب، 

مب ري مرذه  ، وم  مث فهي تيمح إىل إببا، السامر البقديررنبالات  عم ا يفمل  شعبه م  ف  ومجا
 الدعاار الي صبنا بي م لس احلاار إلنها.

وييبح الدحا إشراالنر اومبيرر تتعلر  بدعاارر مجالنراو الصروعة الترعبير   البتراج الترعبي 
 لذا متحوعو اإلشاالنر   اآليت:  ، لسمنح القاام 

ومرري  وع    بلرروعة التصررويب التررو لديرر      ررنح القااررم مرري كرران للت ببررر التررعبير لرردة 
، أم أهنرا اكتترد معورم شروامدما اشروع شرعبي ومجالنرا قامد الصوع بدوعما   ببرا، القصرندة فبنرا

 مدة أاهمد   اسند عليت  التبنر  ي  أعابب  وإىل 

عديدة نابعر م   دنعرر العالقرر الري تربب  فبعنر كما تتب عد ع  مذه اإلشاالنر تسالعو 
 الصوعة التعبير بايفمالناو، ومبها:

 تام  وظنتتها ايفمالنر  ا متهوم الصوعة التعبير  و فنمم -

 تام  العالقر الي تبب  ا نان بالصوعة التعبير. فنم -

 ا قاينل ا عتمدة   احلام على مجالنر الصوع التعبير  ما -

 ما ا عايل الي حتد  فبنر الصوعة  -

   إىل أي مدة جنح التاعب   تقدمي صوعه بيبعا ما ا ختلتر -

مررذا الدحررا إىل البرروع اعتييبررا أن نت دِرر  خيررر ماونررر مرر  مقدمررر وفصرري مرر  أارري إخررباج و  
 متهندي وريالرير فصون وخامتر.
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مررر  اإل رراع العرررام للمومررروع وأ نتررر  وإشررراالنر الدحرررا  ؛: اشررتملد علرررى عباصررربما الواادررررمقدمـــة
 و واف  اختناعه واتدا مب ، وا بهج ا ُتد  وكذا الصعوباو الي وااهتبا   إجنامله.

ص ررر، للحرررديا عررر  ومحررري عبررروان: الصررروعة الترررعبير متهومهرررا ومجالنا رررا، وخز  :الفصـــل اليمييـــد 
لغببنل أم العب ، كما تيبقبرا إىل أ نرر الصروعة   متهوم الصوعة لغر واصيالم ا، اوا،  عبد البقا  ا

 ف  التعب، وعبابا لدنان الوظنتر ايفمالنر للصوعة التعبير.

وخزص ر، لدعاارر  التتاني ايفمايل للصوعة التعبير، ومحي عبوان: مصا ع وعباصب :الفصل األول
افر إىل ا سرتوياو مصا ع الصوعة   شعب  نح القاام، وكرذا وارامي تتراني الصروع الترعبير، إمر

 ايفمالنر للصوعة التعبير.

واررا، بعبرروان:  لنرراو تترراني الصرروعة ومال هررا   شررعب  ررنح القااررم، وخزص رر،  :الفصــل النــا  
لدعااررر  لنرراو تترراني الصرروعة التررعبير، وكررذا  عااررر متوهررباو الصرروع   شررعب  ررنح القااررم، إىل 

 ااند بنان أمناط الصوعة   شعبه.

محرري عبرروان: مجالنرراو التعدررل   شررعب  ررنح القااررم، وتباولبررا فنرر  مجالنررر ا ع ررم : و الفصــل النالــ 
الترررعبي لسرررمنح القاارررم، مث بنب رررا وظرررام  الصررروع   شرررعبه، كمرررا تيبقبرررا إىل إبررربامل أمرررم خصرررام، 

 الصوعة   شعب  نح القاام.

اررتبا  عاتشررمبد أمررم البتررامج الرري توصررلبا إلنهررا مرر  خررالن  بخاتمــةوأعقدبررا مررذه التصررون 
 ع  مناة التاعب  نح القاام. حلدياملح  خزص ،  إمافر إىل، ا وموع تذا

مرروع و  الرري تتصرري و دنعررر ا و  البوبيررر وأفررا  الدحررا مرر  عموعررر معتررربة مرر  الدعاارراو
مقررردمتها: الصررروعة التبنرررر   الرررااب البقررردي والدالبررري عبرررد العرررب  يفرررابب عصرررتوع، الصررروعة األ بنرررر 

الصوعة   التعب العب  مىت أخب القبن ال اين ات بي لعلي الديري، و كرذا الدبرا،  صيتى ناص ، 
 التو للصوعة لعلي علي صدح.



  ................................................................................... :مـــــــقــــــــدمـــــــــة
                                                    

 

 ه

وم  الدعاااو التيدنقنر الي أعانتبا   الدحا نذكب: الصوعة التعبير   ا يا  الدالبري 
التبنررر   شررعب  مررد  أ بومررر  كترروعاه بعبرروان الصرروعةإمررافر إىل البقرردي عبررد العررب  ومررد الررويل، و 

فشرال عر  تلرا الدعااراو  وكرذا الصروعة الترعبير عبرد خلنري مراوي يفمعرر الدنيراع، بلقاارم اراع،
 الي تباولد قشايا التعب عموم ا والصوعة التعبير خصوص ا.

واعتمرردنا    عااررتبا علررى أمررم معينرراو البقررد األ   فنمررا ،رر، قصررنر الصرروعة، كمررا متررد 
 صررا ع وا باار  الرري ألقررد الشرو، علررى مومروع الدحررا، وكبرا قررد أشرربنا إىل اعارتعانر بعديررد مر  ا

 بعض مبها   مدي با ع  الدعاااو البوبير والتيدنقنر الي تباولد ا وموع.

ا عأيبرا أنر  مبااردا كونر  يواار  البصروص الترعبير حتلنلن ر افبن  وانته با   مذه الدعاار مبه ا 
اماة أو مسرردقر، برري يررتم ااررتخبااها مرر  البصرروص  ا ررا بعررد مداشرربة، انررا ع تاررون أماامرر  ارر

إمافر إىل إىل أبعد احلدو ، عملنر حتلنلها و اوع ا، فهو مبهج يفاون ااتبياق البصوص  التعبير 
كمرررا مل هنمررري اعارررتعانر اعتمرررا ه علرررى عباصرررب مومررروعنر وأصرررون فبنرررر ترررا مررر   مررر  اعارررتقباع،  

ا ررربهج التررراع،ي الرررذي ماولبرررا مررر  خاللررر  تتدررر   الوصرررتي وكرررذاا ررربهج  با برررامج األخررربة علرررى برررباع
 الصوعة، عقتباعبا أن ا بامج تامسي بعشها بعش ا. متهوم

ادني الدحا صعوباو عديدة لعي أببملما ك بة التبول مون متامنم الصروعة مر   واعامد
 تاعا أيُّ السدي يسرلا  إمرافر إىل  -أمنانا-عببنر وبببنر، قدإر ومدي ر، مىت أن الداما يق  

صرررعوبر أخررربة مت لرررد   اعتدررراط الصررروعة  اخررري الرررب، الترررعبي بررراأل واو التبنرررر األخررربة مررر  لغرررر 
مجاتا أمبا فنر  صرعوبر ومترقر   مذا ما جيعي عملنر حتبيبما  عاننها واكتتاا ابس وأالو  وإيقاع، و 

 كدلتل، لا   مذه الصعوباو مل ت ِ  م  عاإتبا، بي ملا تبا قوة وإصباعا على إمتام الدحا.

بيفشرررراتم وأما رررر  أولرررروا اإلمسرررران و  ا تررررام أقررررون: مرررر ٌّ علررررى مرررر  بمرررربه  ووا التشرررري 
 م   واة العبفان. م مبدا  ايفِبانتبإمساهنم، أن يتاب 
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 و

 ، صرررامد ا لررر  جمـــال مكـــا   وأوىل البرررا  هبرررذه الالمررراو مترررب  األارررتا  الررردكتوع  
احلس  وايفاند اللل، والصدع ا تس ، على نصح  السديد وعونر  ا تنرد وعأير  البشرند، مرىت خربج 

 الدحا على مذه الصوعة، ف ااه اهلل خل ايفاا،.

الينررررد أعشررررالما، الارررربمي عيالمررررا، العلرررري مقامهررررا، الصررررحنح كالمهررررا، مث يفبررررر ا باقتررررر 
  ال با، الا ل والتاب الوفل.وس لام مِ فا تتشلر بقبا،ة األ بومر، وتصويد أخيامها، 

و ا ررررا أن مررررذا الدحررررا ااررررتعان أهررررو  عديرررردة نباررررو أن ياررررون قررررد أنرررراع بعررررض اوانررررد 
وزفسررر   إىل  لرررا فمررر  اهلل ومرررده، وإن اانرررد مجالنررراو الصررروعة الترررعبير عبرررد  رررنح القاارررم، فرررإن 

، ومسرررن أنرررو ااتهررردو للوصرررون إىل الصررروا  مررر  ايفررروا ، واهلل مررر  وعا، فمررر  نتسررريالصررروا  
         القصد علنم. 

    

  

               

   

 

      

     

  

       



 
 

 :التمهيديالفصل 

الصورة الّشعرية مفهومها 
 .وجمالياتها

 : مفهوم الّصورة الّشعرية.أوًل 

 : أهمية الّصورة في فن الشعر.ثانًيا

 : الوظيفة الجمالية للّصورة الشعرية.ثالثًا
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 تمهيد:
ػسبي  الػي الوسػئل  أهػ  حدأ الصعرية الصورة تعد        ػلػو ؿ جديػدان  سبػثُّ ن  ادلعػئي سبثُّػ  مػن الصػئرر نك 
 يف الصػػورة تثػػًن  مػػئ أف ذلػػ  معػػ،ة  مرل ػػة صػػورة إىل كأحئسػػ   مصػػئرر مػػن ؼلئجلػػ  مػػئ خ لػػ  مػػن
 اسػػوس  إىل ادلعػػئي مػػن ادلرلػػ  غػػًن ربويػػ  إىل هتػػدؼ هػػ  ك التعبػػًن  بك ف ػػة يتصػػ  األدب حقػػ 
الػح   ؽلػح  شلئ جديدة  خطئب ة دالالت إىل السطح ة ادلعجم ة دالالهتئ من األلفئظ تتحوؿ ح ث
 .قئرئ ك  نظرة ككفق قراءة ك  مع تتجدد الي هويت 

يػدؿ رىػا ادلكئنػة الرف عػة الػي كهػاا  ادبوضػوع الصػورة اهتمئمػئ كبػًنن كقد اهت  الحقػئد كاألدبػئء 
 تعكػ  الفح ػة  التعبًنية الع قئت من جملمورة تقئطع الواقع يف حظ ت هبئ الصورة رحد هؤالء   إهنئ

 كتكئمىهئ رؤية الصئرر كجربت  الفح ة. كتداخىهئ كادلوضور ة  الاات ة رحئصرهئ اذبئ  خ ؿ من

 م ػػئدين ل صػػم  كاتسػػع تطػػور قػػدم الصػػورة هػػو خػػ ؼ مفهػػـو حػػوؿ اخلػػ ؼ كال شػػ  أف   
 العحصػر ف ػ  ؽلتػجج معقػد ترك ػب الصػورة أف هػو اخلػ ؼ كسبب الفن  كنظرية اجلمئؿ كرى  الفىسفة
 .كاالجتمئر  كاجلمئيل كالفىسف  الفين

 الفح ػػػػة الصػػػػئرر ذبربػػػػة رىػػػػا لىحكػػػػ  الحئقػػػػد يعتمػػػػدهئ الػػػػي ادلعػػػػئيًن أهػػػػ  مػػػػن الصػػػػورة كتعػػػػد
 كموضػور ة  ذات ػة كمتحورػة  رديػدة رحئصػر الحهػئل  شػكىهئ يف تيًظهػر الصػورة كئنت كدلئ كأصئلتهئ 

 جػوهر إىل الولػوج لىحئقػد ؽلهػد الػام الطريػق تعػد أهنػئ كمػئ العحئصػر  تىػ  دراسػة تعين دراستهئ فإف
 .صبئل ئت  كاكتصئؼ الفين العم 

 بئألشػػ ئء  إحسئسػػ  كتعمػػق رؤا   كتبىػػور  الصػػئرر ذبربػػة ذبسػػ د رىػػا الفح ػػة الصػػورة كتعمػػ 
 الصػػورة تعمػػ  أي ػػئ إف بػػ  فحسػػب  هػػاا كلػػ   اخلػػئرج   العػػئم مػػع التواصػػ  رىػػا تسػػئرد  كمػػئ
 إىل مػدخ  لىمتىقػ  بئلحسػبة تعػد إذ حس ةػػ أكثػر اسػوس ادلعحويػة  كذبعػ  األشػ ئء تصػي   رىا

 .دبئ ؽلر ب  بتجربت  كاإلحسئس الصئرر رئم اكتصئؼ
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فهػ  تيصػهر الكىمػئت  ف    يحمو الام احل وم رلئل  الفين العم  إىل بئلحسبة الفح ة الصورةك 
 أف كدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئ  محسج . محئخ ذات متكئمىة بحئل ة كحدة كذبعىهئ متحئق ة الح  أهنئ خئرج تبدك الي

ػد ك الواقػع  يف ب حهػئ اجلمػع ؽلكن ال أش ئء بٌن ذبمع ادلعىن هباا فه  اخل ئؿ  رىا تركج الصورة  توح 
 إخصػئب كهػ  أال هئمػة بوظ فػة تقػـو فهػ  كبئلتئيل متبئردة  أش ئء بٌن كتقرب متحئق ة أش ئء بٌن

 .كمحسجمة متحئسقة لتيرج ببعض بع هئ الكىمئت دمج خ ؿ من كذل  الىغة 

 الػاات طريػق رػن الواقػعبف ػ  ذبػئرهب   كيػ،زكف رؤاهػ   الصػعراء غلسػد الصػورة خػ ؿ كمػن
 الػي الفح ة الصورة إطئر يفتحصهر صب عئ  متعددة رحئصر من خ ؿ اربئد تت  التجربة كها  ادلبدرة 
  فمػػئ ادلقصػػود بئلصػػورة الصػػعرية  كمػػئ كجديػػدة خصػػبة أبعػػئدان  كإرطئلهػػئ كبحئلهػػئ الػػرؤل بتحسػػ ق تقػػـو

 أعل تهئ ككظ فتهئ يف األدب رمومنئ  كيف الصعر بصك  خئص؟ 
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 :الشعرية الصورة مفهوم: أوًل 

 :لغة الصورة - أ

:  ءى الص ػ رتي و  صى تى  » ":ابن منظورقئؿ "  يدةرد معئي لسئف العرب يف "صورة"لفظ  م ػل
ػػوى تػى  ػػ يف  دي رً تىػػكىالصُّػػورىةي   )...(يل  رى و  صىػػتى فػى   ي تى ورى صيػػ تي عل  ػػرً ئهً ظى  اىىػػرى  بً رى العىػػ ـً  ى كى  ةً  قىػػقً حى  عػػىنى مى  اىىػػرى كى  ئ هى

ػػ ػػ عػػ ً الفً  ةي ورى صيػػ :ئؿي قىػػيػي  . ً تً فى ًصػػ عػػىنى مى  اىىػػرى كى    ً تًػػ ئى هى  كى   ءً الص  ػػكى  ااى كى ػػ مػػرً األى  ةي ورى صيػػكى    ي تيػػ ئى هى  مأى  ااى كى  ااى كى
.«  ي تي فى صً  مأى  ااى كى كى 

1 

":  منظنور ابننيعػين أف ا هػو الػام صػور صب ػع ادليىوقػئت. قػئؿ " "ادلصػو ر"لفظ أف  كمئ
: اً  ئءً سىػػأى  يف  »   تػىعىػػئىلى

ي
ػػ  ػػعى صبىً  رى و  صىػػ ماً ال ػػ وى هيػػكى  ري و  صىػػادل ػػبػى تػ  رى كى  اتً ودى ادلوجي ػػ    كيػػ ارطى أى فىػػ ئ هى ػػمً   ءو شى  ئحهى

« ئهًتى ثرى كى كى  ئهى فً  ى اختً  اىى رى  ئ هًبى  جي  ػ  مى تى يػى  ةن دى فرى مى  ةن  ئى هى كى  ةن ئص  خى  ةن ورى صي 
2 

 صب ػػػػػع رى هػػػػئ ا كجػػػػدأ الػػػػي الصػػػػئكىة عػػػػينكي هػػػػو اسػػػػ  مػػػػن أسػػػػئء ا احلسػػػػىن  فئدلصػػػػو ر
فئلصػورة مػن هػاا ادلحظػور تعػين  كمػن م  غًنهػئ رػن تتم ػج هبػئ خئصػة صػورة محهػئ ىكػ ف  ادليىوقئت

 ه ئة الص ء كصفت   كمئ تدؿ رىا حق قت  كشكى .

كامننل ن ننن " -حسػػب -كمهمػػئ يكػػن مػػن شػػأف أصػػوؿ الصػػورة كاشػػتقئقهئ  فػػئدلتفق رى ػػ  
ػػ »" هػػو أف البصننير ئ بصػػ غة تصػػوير  لفظػػة الصػػورة اسػػ  مصػػدر مػػن فعػػ  ربػػئر  كرد مصػػدر  ق ئسن

 3.«كفعى  يف د التأثًن يف ش ء  كالص ء يتقب  التأثًن إذا ق   يف الىغة 

                                                           

  1981  1  طمصر  دار ادلعئرؼ  كآخركفالكبًن رى  ربق ق: ربد ا   لسئف العرب :صبئؿ الدين أبو الف   زلمد بن مكـر )ابن محظور( -1
 .2523صبئب الصئد    4مج 
 .2523ص   بئب الصئد 4ج م  نفس  ادلرجع -2
 .18  ص 1987  1راق   العراؽ  ط حسن البصًن: بحئء الصورة الفح ة يف الب ئف العريب )موازنة كتطب ق(  مطبعة اجملمع العىم  الع كئم  -3
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بََك  ﴿ك   قئؿ ا تعئىل: ئلصورة لغة تعين الصٌ ف ا َشآَء َركَّ ّيِ ُصوَرةٖ نَّ
َ
أمئ    1﴾٨ِِفٓ أ

َٰتِ  َخلَقَ  ﴿لقول  تعئىل   ئالص ء شك  مع حإرطئء الفع  صىو رى ف عين  َمََٰو ۡرَض وَ  ٱلسَّ
َ ِ  ٱۡلأ َقِّ ب  ٱۡلأ

ۖۡ ِإَوََلأهِ  َسَو ُصَوَرُكمأ حأ
َ
َرُكمأ فَأ أَهِصيُ َوَصوَّ فئلصورة من هاا ادلحطىق ال زبرج من نطئؽ  ؛ 2﴾ ٣ ٱل

 الصك  كاذل ئة.

مػػن خػػ ؿ  التعبػػًن رػػن ذبربتػػ  كمجاجػػ  كركحػػ  الصػػئرر ادلعئصػػر رمومػػئ يسػػعا دالمػػئ إىلأف 
يف البحػث رػن  ئجتهدف  التصري  بئلك  اذلئل  من األحئس   كادلصئرر الي زبتىج صدر  ككجدان 

 .لىتعبًن رن ذل  جديدةو  سب و 

 مػػركر » يعػػين فػػئألكؿ ر؛يالتصػػو  معػػىن رػػن ؼلتىػػ  الت صػػور معػػىن ذبػػدر االشػػئرة إىل أفلػػال  
 صػويرالتٌ  أمػئ سل ىتػ   يف خٌجهنػئ م هبػئ كانفعػ  اإلنسػئف شػئهدهئ أف سػبق الػي الطب ع ة بئلصور الفكر
هو مئ ؼلجن  اإلنسئف يف سل ىتػ  مػن صػور  صورئلتٌ ف  3« فين بصك  اخلئرج إىل الصور ها  إبراز فهو

  يعػ،  أمئ التصوير فهو استثمئر تى  الصػور كإخراجهػئ إىل العىػن بصػك  فػين  شئهدهئ ط ىة ح ئت 
 .خ ل  اإلنسئف شئررنا أكئف أـ نئثرنا رمئ غلوؿ بداخىة من أفكئر كمصئررمن 

 الفكر فأدات  التصوير أمئ  فقط الفكر كأدات  التصويرك  الصورة بٌن الع قة »: هو فئلتصور 
 .4« كالىغة كالىسئف

رديػػدة ترارػػ  السػػ ئؽ الػػام كردت ف ػػ    فو كغػػًن بع ػػد رػػن معػػىن الصػػك  فػػإف لىصػػورة معػػئ
 محهئ: الصفة  اذل ئة  الحوع  احلئلة  الرمج  كاخلًٍىقىةي.

                                                           

  8سورة االنفطئر: اآلية:  -1
  3سورة التغئبن  اآلية: -ػ2
 .80  ص 2016األردف  دار الفئركؽ  ، نظرية التصوير الفين رحد الس د قطب ص ح ربد الفتئح اخلئلدم: -3
 .80: ص نفس ادلرجع  -4
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الصػػػورة الفح ػػػة بػػػئدلفهـو الىغػػػوم تعػػػين الصػػػك  ادليصػػػوص الػػػام يسػػػعا كراء  الحئقػػػد لكػػػ  ك 
 غلع  أحكئم  الحقدية دق قة كموضور ة ال جئفة كسطح ة.

تمػػئيج بػػٌن الصػػعراء كادلبػػدرٌن؛ فىكػػ  كاحػػد مػػحه  ئ ل بتكػػئر كالرلػػئال خصػػبن  تعػػدكمػػئ أهنػػئ 
مػن خػ ؿ هػاا التصػك    الػام يظهػر ف ػ  التبػئين بػٌن  »طريقت  اخلئصة يف تصك   صور  كأخ ىتػ  

 بػػػد مػػػن كجػػػود نئقػػػد خبػػػًن كمتمػػػرس لكصػػػ  ذلػػػ  التمػػػئيج يف التعبػػػًن كتىػػػ  ف  1«أديػػػب كآخػػػر
 نقدية حوؿ الصورة.اخلصوص ة يف التصوير  دبئ يتوفر رى   من مفئه   

كردت بص غ رديدة  (رى وى صى )كإذا انتقىحئ إىل مدلوؿ الصورة يف القرآف الكرم صلد أف مئدة 
كمعئي متعددة  فتئرة صلدهئ بص غة الفع  ادلئض  )صىو ركي (ك )صىو رنىئكي ( كالتصوير هحئ دبعىن 

ُ  ُهوَ  ﴿تعئىل  التصك    كتئرة أخر صلدهئ بص غة اس  الفئر  )الػميصىو ر( لقول  َارِئُ  ٱلأَخَٰلِقُ  ٱّللَّ  ٱۡلأ
 ۡۖ أُهَصّوُِر َهآءُ ََلُ  ٱل سأ

َ ى  ٱۡلأ َنَٰ ُسأ َٰتِ َنا ِِف  ۥيَُسّبُِح ََلُ  ٱۡلأ َمََٰو ۡرِض  وَ  ٱلسَّ
َ َِكيمُ  ٱلأَعزِيزُ وَُهَو  ٱۡلأ . 2﴾  ٢٤ ٱۡلأ

 يريدهئ ا تعئىل.   الي الصفة رىا إغلئد  يريد مئ ايحفٌ  الام تعينر فئدلصوٌ 

ِي ُهوَ  ﴿كتئرة أخرل صلدهئ بص غة الفع  ادل ئرع )ييصىو ركي ( لقول  تعئىل  يَُصّوِرُُكمأ ِِف  ٱَّلَّ
رأَحامِ 

َ ََٰه إَِلَّ ُهَو  ٱۡلأ ُۚ ََلٓ إَِل َِكيمُ  ٱلأَعزِيزُ َكيأَف يََشآُء أم ؼلىقك  يف األرحئـ كمئ يصئء  ؛3﴾ ٦ ٱۡلأ
كص غة ادلفرد   بص غة اجلمع )صىو ركي  (   كتئرة أخرل صلدهئرىا ه ئئت كأشكئؿ من ذكر كأنثا

َبَك  ﴿)صيورىةو( كمئ يف قول  تعئىل  ا َشآَء َركَّ ّيِ ُصوَرةٖ نَّ
َ
 خىق أم أف ا قئدر رىا؛ 4﴾ ٨ِِفٓ أ

 .5فك  ها  الص غ رب ىحئ إىل الصك  . إذفل يف أم ه ئة أرادهئ  اإلنسئف

                                                           

 .  48  ص 2002إلقئ   مئلطئ   ر حبث ة يف نظرية األدب( محصوراتضبد أبو زايد: األدب كادلوق  الحقدم )زلئك أربد الفتئح  -1
  .24سورة احلصر  اآلية  -2
  .6سورة آؿ رمراف: اآلية   -3
8سورة االنفطئر: اآلية  - 4  

يف  أيدرج، alwaha.net-www.rabitat أمٌن الجرزموي: مفهـو الصورة الفح ة بٌن القدم كاحلديث  مىتقا رابطة الواحة الثقئف ة براه   إيحظر:  -5
  ػ 15/08/2018  كمت االط ع رى   بتئريخ 14/02/2016ادلوقع بتئريخ 

http://www.rabitat-alwaha.net/
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)صىا ا رى   قئؿ رسوؿ ا  :قئؿ" أبي هريرة" رن كيف احلديث الحبوم الصري  
؛ أم 1 « وهأهعمهال ك مم ك  وب  ل  ى قن  ل  إ   ر  نظ  ن يه ك  له ، وه وهأهموهال ك م مك  ر  وه ص   ىله إ   ر  نظ   يه له  الله  ن  إ   » :كسٌى (
ا أف  ك ئلقىب هو األسئس فا يحظر إىل قىوب البصر  فإذا صىي  القىب صىحت األرمئؿ  أف 

    .كادلقصود بئلصور هحئ الصك  اخلئرج  لإلنسئف ؛اخلىقال يحظر إىل صور 

هػػو األداة ادلف ػػىة يف أسػػىوب القػػرآف  فهػػو يعػػػ،  »" سننيد ق نن كالتصػػوير كفػػق مػػئ يػػرا  "
بئلصػػػورة اسػػػة ادلتي ىػػػة رػػػن ادلعػػػىن الػػػاهين  كاحلئلػػػة الحفسػػػ ة  كرػػػن احلػػػئدث اسػػػوس  كادلصػػػهد 

البصػػرية  م يرتقػػ  بئلصػػورة الػػي يرسهػػئ ف مححهػػئ احل ػػئة  ادلحظػػور  كرػػن الحمػػوذج االنسػػئي  كالطب عػػة
الصئخصػػػػة أك احلركػػػػة ادلتجػػػػددة. فػػػػإذا ادلعػػػػىن الػػػػاهين ه ئػػػػة أك حركػػػػة؛ كإذا احلئلػػػػة الحفسػػػػ ة لوحػػػػة أك 

 .2«مصهد؛ كإذا الحموذج االنسئي شئخ  ح ؛ كإذا الطب عة البصرية رلسمة مرل ة

فئلصورة يف أسا معئن هئ تعين الصك   كه  ال زبرج رن الحطئؽ الام كضع  ذلئ اخلىق رج  
بػداع اخلػئلق إكج   يف القرآف الكرم  كشلئ تعددت مواضعهئ  كتحورت ص غهئ  فه  تف ػد يف ادلطىػق 

 ت .ئيف تصوير سلىوق

بداع  فهػ  ربػرؾ أسا مراتب الب ئف كاإل »أف الصورة األدب ة ه   "علي علي صبح" لكير 
العئطفػػة  كهتػػج ادلصػػئرر  كتسػػمو بئألحئسػػ    كترتقػػ  بئلوجػػداف  فتحػػبض الػػحف  بئحل ويػػة كالقػػوة  

 3.« كتتجئكب مع أصداء احل ئة  كأسرار اجلمئؿ يف الطب عة كالكوف

رديػػػد مػػػن الحقػػػئد كالدارسػػػٌن محػػػا القػػػدـ يف البحػػػث رػػػن كهػػػاا احلػػػديث يصػػػًن إىل اشػػػتغئؿ   
لتصػػػوير الفػػػين  مػػػن خػػػ ؿ دراسػػػة قصػػػئلد الصػػػعراء كالتحق ػػػب رػػػن صػػػور اجلمػػػئؿ أسػػػرار اجلمػػػئؿ يف ا

 .يف تصك ىهئكاالبداع الام زبف   
                                                           

الح سئبورم: صح   مسى   ربق ق: أبو قت بة نظر زلمد الفئريئيب  دار ط بة لىحصر كالتوزيع  ادلمىكة العرب ة  أبو احلسن مسى  بن احلجئج - 1
 .1193  ص 2006  1السعودية  مج 

  36  ص  2002   16س د قطب: التصوير الفين يف القرآف  دار الصركؽ  القئهرة  ط - 2
  3  ص1996  2الصعر  ادلكتبة االزهرية لىرتاث  القئهرة  ط رى  رى  صب : البحئء الفين لىصورة األدب ة يف -3
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يف الحقػػػدين الغػػػريب  كهػػػاا يقودنػػػئ إىل طػػػرح السػػػؤاؿ: مػػػئ ادلقصػػػود دبصػػػطى  الصػػػورة الصػػػعرية
 ؟ كالعريب 

 :اص النا الصورة - ب

 الصورة عند النقاد الغربيين: -1-ب

  ي وامي قً  رس ه  »الصورة الصعرية بأهنئ:  Cécile Di Louisسي يل دي لويس" عٌرؼ "ي
  الصورة مهمئ تكن صب ىة فإهنئ ال سب ج الصئررك الكىمئت ادلصحونة بئإلحسئس كالعئطفة )...(  

  بئلعئطفة الٌسئلدة أك الصور الي توقظهئ  إهنئ تصب  فقط أدلة لىحبوغ األص   حٌن تػيىىط  ي 
 1.« العئطفة

أم  ؛ة من كجداف الصئررعفة بئألحئس   الحئبفئلصورة ه  تى  الكىمئت ادلغىٌ كمن هحئ  
 مصبعة  ب  ه  كىمئت أهنئ ل ست رلرد كىمئت جوفئء متحئثرة رىا سط  ف ئء الورقة

   كمن هحئ يرتبط الصك  الىغوم لىصورة دب موهنئ العئطف .عواط الحئس   ك بئأل

الصورة ك ـ مصحوف شححنئ  »ؼ الصورة بقول : ف عرٌ    William Van "فان ماوليأمئ "
قوينئ  يتأل  رئدة من رحئصر زلسوسة  خطوط  ألواف  حركة  ظ ؿ  ربم  يف ت ئر فهئ فكرة 
أك رئطفة أم أهنئ توح  بأكثر من ادلعىن الظئهر  كأكثر من انعكئس الواقع اخلئرج   كتؤل  يف 

  2.«ئ محسجمن  رلمورهئ ك ا 

تتعىق بئلعواط  فقط  ب  تصم  أي ئ صب ع العحئصر اسوسة الي ربم  بٌن فئلصورة ال 
ط ئهتئ فكرة أك رئطفة؛ أم أهنئ ترك ب متكئم  من العواط  كاسوسئت  ح ث يقـو الصئرر 

 بئلتعبًن رحهئ من خ ؿ كىمئت  ادلصحونة الي تعٌ، رن أفكئر  كرواطف .
                                                           

ط(  .)د  سئر    دار الرش د لىحصر  العراؽإالصورة الصعرية  ترصبة: أضبد نص   اجلحئيب ك آخركف  مراجعة: رحئد غجكاف  :  دم لوي س س -1
 .23  ص 1982

   .192  ص 1971  1دار ادلكصوؼ  لبحئف  ط ركز غريب: سبه د يف الحقد احلديث  - 2
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إن   »الصورة بقول : إىل طب عة   Fredirik Mac Neice" ماكنيس فريديريك"كيصًن 
صح   أف شبة صورا تبدكا كأهنئ أيلصقت  لصورة شئرر رىا أهنئ زخرفة كحسب  خلطأ أف نحظر

رىا القص دة من اخلئرج  زالدة رىا معحئهئ  لكن الصورة يف األغىب توجد يف القص دة لتوض   
 .1«ادلعىن أك تثب ت  يف نف  ادلتىق  بقوة 

ت  يف نف  ادلتىق ؛ كهاا يعين أهنئ تستيدـ لتحق ق   ادلعىن أك تثبٌ كجدت لتوضٌ فئلصورة 
 كظ فة معحوية  كأخرل رئطف ة انفعئل ة تتعىق بإثئرة رواط  ادلتىق  كأحئس س .  

بدراسة الصورة  ه  األخرل كنصًن يف هاا الصدد إىل أف ادلدارس األدب ة الغرب ة اهتمت
إثئرة رحصر ادلفئجأة  رغبة يف تقوية جئنب  » إىل الرمجيوف ذهبكدكرهئ يف العم  األديب  ح ث 

اإلػلئء  إذ أف إثئرة صور سلتىفة كتقريبهئ لىاهن يف كقت معئ من أسبئب خىق حئلة نفس ة خئصة 
سترت رلهوؿ ال ؽلكن تتولد من تراس  ادلصئرر ادليتىفة  كذل  أهن  يقصدكف إثئرة رئم نفس  م

 2«إلقئء األضواء رى   إال رن طريق اإلػلئء  كتراس  احلواس كالصور 

 اتٌبعوافئلرمجيوف م يقفوا رحد حدكد الصورة  ب  ذهبوا إىل ب ئف أثرهئ يف الحف   لاا  
أسئسهئ كسئل  خئصة يف التعبًن تقـو رىا اإلػلئء كإثئرة الصور من أج  خىق حئلة نفس ة خئصة 

 رة نف  ادلتىق  من خ ؿ اإلػلئء كتراس  احلواس كالصور.ئ  ادلصئرر  كذل  بغ ة إثتراس

 "ريدجكول"   كتت   أعل ت  من خ ؿ نظرةكيعد اخل ئؿ من أه  رحئصر تصك   الصورة
Samuel Taylor Coleridge ، اخل ئؿ يستط ع أف يعثر رىا ك  صور األفكئر  »إذ يرل أف

يف الطب عة  فهو ػلئك هئ يف رمى   كلكح  يحظ  ها  الصور يف كحدة متكئمىة تفوؽ مئ هو متفرؽ 
 .3«يف الطب عة 

                                                           

 .34-33  ص 1984  3كمئؿ أبو ديب: جدل ة اخلفئء كالتجى  دراسئت بح وية يف الصعر  دار العى  لىم يٌن  لبحئف  ط  - 1
 . 379  ص 2005  6هن ة مصر لىطبئرة كالحصر كالتوزيع  طزلمد غح م  ه ؿ: الحقد األديب احلديث   - 2
 .391: ص نفس ادلرجع  - 3
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كربقريت  أف فئلصئرر يستط ع بواسطة اخل ئؿ أف غلمع مئ هو متفرؽ كؽلكن بف   خ،ت   
يحظ  الصور كؽلححهئ طئبعنئ خئصنئ ل صور األفكئر  فتصب  الصور اخلئرج ة أفكئرا ذات ة  كتصب  

 األفكئر الداخى ة صورا خئرج ة. 

فهو يسئرد الفحئف ادلبدع رىا التعبًن  ؛" كظ فة خئلقةكولردجككظ فة اخل ئؿ رحد " 
؛ األكؿ مصرتؾ بٌن  ثئنويائكخ ئالن   ائأكل خ ئالن " يصًن إىل أف هحئؾ كولردجع  كهاا مئ جع  "ا كاإلبد

 1صب ع الحئس  أمئ الثئي فهو خئص بئلصعراء العبئقرة.

هو أداة الصورة ف »يف اجلمع بٌن رحئصر الصورة ادليتىفة   يقـو بدكر مه  كمئ أف اخل ئؿ
معٌن كه ئة طبع ف هئ بصك  حتحفا الصورة إىل سل ىة ادلتىق  فتكمصدرهئ  ب  تتصك  كبواسطت  

كها  ه  الصورة  نئقىة إحسئس الصئرر ذبئ  األش ئء  كانفعئل  هبئ  كتفئرى  معهئ  سلصوصة
  .2«األصى ة 

ألن  كس ط بٌن معط ئت احل  كبٌن صور الفه  اجملرد  فهو   كس ىة لىمعرفة فئخل ئؿ
مقوالت ن الفه  اجملرد من كضعهئ ربت ك  ؽلة يف صورة أك يف شك  يعرض اجلجل ئت احلس ٌ 

  كمئ أن  مصدر لىصورة ألن  يسئرد الصئرر يف نق  أحئس س   بئإلضئفة إىل الحفئذ لاهن 3ادلعرفة
 ادلتىق  من أج  إثئرة أحئس س .

 لىواقع أم حة زلئكئة أك تقريرم  كص  رلردل ست  الفح ة الصورة فإ القوؿ كخ صة
 نفسهئ تفرض الي التىقئل ة الوم ة أي ئ تعد مئ بقدر فحسب  احل ئة ككاقع الطب عة أك اخلئرج  

 .خئصة كشعورية نفس ة حئلة رن كتعبًن الجمن من حلظة يف الصئرر رىا

 

                                                           

 .23  ص 1981  2الصورة يف الصعر العريب حىت آخر القرف الثئي اذلجرم  دار األندل   لبحئف   ط رى  البط : - 1

  .77  ص 1994  1رلىة اآلداب  جئمعة قسحط حة  اجلجالر  العدد : اخل ئؿ الصعرم كر قت  بئلصورة الصعرية ر كوس األخ ر - 2

  .  85  ص 1958  1(  دار ادلعئرؼ  مصر  ط15زلمد مصطفا بدكم: كولردج )سىسىة نوابغ الفكر الغريب   يحظر: - 3
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 الصورة عند النقاد العرب: -2-ب

ا  كلعػػػػ  دل ػػػػ  ذلػػػػ  الكػػػػ  الكبػػػػًن مػػػػن ئ كبػػػػًنن بدراسػػػػة الصػػػػورة اهتمئمنػػػػ العػػػػرب اهػػػػت  الحقػػػػئد
كإثػػئرة  التصػػك   اجلمػػئيل مػػن جهػػة  أعل ػػة يف دلػػئ ذلػػئ مػػنك الدراسػػئت الػػي ازبػػات الصػػورة رحوانػػئ ذلػػئ  

 من جهة أخرل.   ادلتىق  ل تفئر  مع الح 

ئ ئ سلصوصنػػػكئنػػػت دالمػػػئ موضػػػورن   » " إىل أف الصػػػورة الصػػػعريةمحمننند النننوليذهػػػب "لػػػال    
بئدلدح كالثحئء. إهنئ كحدهئ الي حظ ت دبحجلة أسا من أف تتطىع إىل مراق هئ الصػئسلة بػئق  األدكات 

صبػػػئع بػػػٌن نقػػػئد يحتمػػػوف إىل رصػػػور كثقئفػػػئت إيػػػة األخػػػرل. كالعج ػػػب أف يكػػػوف هػػػاا موضػػػع التعبًن 
الرأم الام ذهػب  كهاا. 1«كلغئت سلتىفة. كذلاا أمكن القوؿ إف الصورة ك ئف يتعئىل رىا التئريخ 

 د األعل ة الي حظ ت هبئ الصورة لدل سلتى  الحقئد كيف شىت العصور كالثقئفئت.يؤك إل   الحئقد

مصػػطى  حػػديث  ظهػػر نت جػػة التػػأثر يف الحقػػد العػػريب مصػػطى  الصػػورة الفح ػػة  ؼلفػػا أفٌ  كال
دبصطىحئت الحقد الغريب كاالجتهئد يف ترصبتهئ  إال أف االهتمئـ بئدلصك ت الي يصًن إل هئ قدؽلػة؛ 

مػػػن الق ػػػئيئ الػػػي ذلػػػئ ارتبػػػئط مبئشػػػر  ارديػػػدن لىػػػرتاث الحقػػػدم كالب غػػػ  العػػػريب ح ػػػث غلػػػد ادلتصػػػف  
 »لصػورة  لكحهػئ م تكػن بئلصػك  الػام نػرا  ال ػػـو  كمهمػئ اختىفػت طػرؽ العػرض كالتحػئكؿ  فػػإف بئ

 .2«الصورة الفح ة ه  اجلوهر الثئبت كالدال  يف الصعر 

  كإظلػئ هػو اهتمػئـ الفح ػة م يكػن كل ػد العصػر احلػديثاالهتمئـ بق ػئيئ الصػورة  فٌ كاحلق قة أ
رئجل الصػورة معئجلػة تتحئسػب كالظػركؼ التئرؼل ػة كاحل ػئرية الػي قدم  بدل   أف الحقد العريب القدم 

كئنت سػئلدة يف ذلػ  الوقػت  فكػئف االهتمػئـ موجهػئ ضلػو التحى ػ  الب غػ  لىصػورة القرآن ػة كسب ػج 
ثػػئؿ أنوارهػػئ كأظلئطهػػئ اجملئزيػػة  ككػػاا الرتك ػػج رىػػا دراسػػة الصػػور الصػػعرية لػػدل الصػػعراء القػػداما  أم

                                                           

  .7  ص1990  1زلمد الويل: الصورة الصعرية يف اخلطئب الب غ  كالحقدم  ادلركج الثقئيف العريب  بًنكت  ط - 1
  .7ص  1992  3ادلركج الثقئيف العريب  لبحئف  ط العرب  جئبر رصفور: الصورة الفح ة يف الرتاث الحقدم كالب غ  رحد -2 
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ق( ذالعػة 522" )تالجانظ  كل   أدٌؿ رىا ذل  مقولة "1كغًنعلئ "معتزال ابن" ك "البحتري"
. كإظلػئ [كادلػديُّ ]ادلعئي مطركحةه يف الطريػق يعرفيهػئ العػريبُّ كالعجمػ ُّ  كالبػدكمُّ كالقػركمُّ   »الص ت: 

ة   كيف صػػػحة الط بػػػع كجػػػود[ككثػػػرة ادلػػػئء]الصػػػأف يف إقئمػػػة الػػػوزف  كزبىىػػػًنًُّ الىفػػػظ  كسػػػهولة ادليػػػرج  
 2«الس ب   فإظلئ الص عر صحئرةه كضربه من الح سج  كجح ه من الت صوير 

فئلصػػجئرة أف ادلعػػئي العئمػػة معركفػػة رحػػد كػػ  شػػي    " التأك ػػد رىػػاالجننانظكيريػػد "   
بػػداع ف مت سػػرة لكػػ  مػػتكى  رئقػػ   أمػػئ اإلكالعفػػة كالفيػػر كالقػػدرة هػػ  معػػئ األخػػ ؽ نبػػ كالكػػـر ك 

 تفػػئج اخت ػػئر زكايػػئ جديػػدة غػػًن مألوفػػة  رىػػافػػ كمن يف طريقػػة صػػ ئغة ادلعىن)األسػػىوب(  كالقػػدرة 
  .ادلتىق  كتأسر  كتؤثر ف  

كمػئ  ؛3«محهج فوؽ ادلحطق لب ئف حق قػة األشػ ئء  »" الصورة بأهنئ مص فى ناصفييعر ؼ "
ػػػ ػػػ ئييفهػػػ  مػػػن هػػػاا التعريػػػ   ارتبػػػئر الصػػػورة محهجن حق قػػػة  بااتػػػ   يسػػػتهدؼ توضػػػ   كتفسػػػًن ئقئلمن

 السطح  اجلئؼ  إهنئ ذبمع بٌن الصك  كادل موف.كتفئء بصكىهئ األش ئء كجوهرهئ  كل   اال 

صػئبة يف التحسػ ق احلػ  لوسػئل  الرتك ػب القػئل  رىػا اإل »" بأهنػئ علي علي صنبحكيعرفهئ "
ادلطىػػق مػػن رػػئم اس ػػئت؛  -أرػػين خػػواطر  كمصػػئرر  كرواطفػػ  -التعبػػًن الػػي يحتق هػػئ كجػػود الصػػئرر

طئر قوم تئـ زل  مؤثر رىا ضلو يوقظ اخلواطر كادلصئرر إل كص  رن حق قة ادلصهد أك ادلعىن يف 
شبػػرة رلهػػود الصػػئرر الػػام غلتهػػد كيػػ،ع يف الكصػػ  رػػن رواطفػػ   ل صػػور  فئلصػػورة  4«يف اآلخػػرين 

يحقىهػػػئ  مػػػئ غلػػػوؿ بداخىػػػ  مػػػن مصػػػئرر كأحئسػػػ  تػػػ  الصػػػعورية ك يػػػ،ز مػػػن خ ذلػػػئ حئل شػػػعريةلوحػػػة 
 لىمتىق  هبدؼ التأثًن ف  .

                                                           

  .8: صالسئبقجع ر ادل -1
  2  ط3كتئب احل واف  ربق ق: ربد الس ـ زلمد هئركف  مطبعة مصطفا البئيب احلىيب  مصر  جأبو رثمئف رمرك بن حبر اجلئحظ:    -2

 .132-131  ص 1960
.9  ص 1984  3بًنكت  طدب ة  دار األندل   مصطفا نئص : الصورة األ  - 3  
.  149  د ت  ص 1  طمصرتأريخ كنقد  دار اح ئء الكتب العرب ة   رى  رى  صب : الصورة األدب ة - 4  
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الصػػورة تصػػك   لغػػوم يكٌوهنػػئ خ ػػئؿ الفحػػئف  »" الصػػورة الفح ػػة بقولػػ : علنني الب ننلكيعػػٌرؼ "
  مػئ يعػين أف الصػور تتصػك  مػن الىغػة  1«من معط ئت متعددة يق  العػئم اسػوس يف مقػدمتهئ 

 مستمدة من احلواس.  أهنئ كمئ

. 2«شػػ ء غلػػػح  ضلػػػو تقريػػب حق قتػػػٌن متبئرػػػدتٌن»" بأهنػػػئ عبننند المالنننك مرتنننا فهػػئ "كييعرٌ 
 كهاا يوض  أف جوهر رم  الصورة يكمن يف ربق ق التقئرب كالربط بٌن األججاء ادلتبئردة.

األكىل ؛ أمػػػئ ثحتػػػٌنام ػػػجتٌن  يفتتفػػػق ف هػػػا  التعػػػئري  ادلتحورػػػة لىصػػػورة كال رجػػػب إذا قىحػػػئ إ
ديب؛ ذلػػػ  أف فػػػتكمن يف طئبعهػػػئ احلسػػػ   كأمػػػئ الثئن ػػػة فتتجىػػػا يف ضػػػركرة كجودهػػػئ يف أم نػػػ  أ

كالتجربػػة  كأف القصػػ دة الػػي كاألسػػىوب يقػػئع   حئذلػػئ حػػئؿ اإليف الصػػعر الصػػورة هػػ  رحصػػر رلػػ  
 بداع.إزبىو من الصور تظ  قص دة جوفئء ال ركح ف هئ كال 

كرىا الرغ  من أف هئتٌن ادل جتٌن ذلمئ ق مة كبًنة دلن يقػرتب مػن مفهػـو الصػورة  إال أهنمػئ  
الصػورة أمػرا يسػتدر  ال ربدداف جوهرهئ بدقة  كمن هحئ تصػب  زلئكلػة التعػرؼ رىػا جػوهر كطب عػة 

حئطػػة يم ػػع التعػػئري  الػػي رصػػدت ذلػػئ  م اسػػتيراج مئه ػػة الصػػورة الػػي تكػػوف يف مػػن البئحػػث اإل
 الغئلب قئسئ مصرتكئ.

ال تثػػػًن يف ذهػػػن ادلتىقػػػ  صػػػورا بصػػػرية  »احلديثػػػة " أف الصػػػورة الفح ػػػة جنننابر عصنننفوركيػػرل "
تكػػػوف محهػػػئ نسػػػ ج اإلدراؾ حسئسػػػئت ادلمكحػػػة الػػػي يسػػػب  بػػػ  تثػػػًن صػػػورا ذلػػػئ صػػػىة بكػػػ  اإلفح
م  صب ػع فحسػب  بػ  تتعػداهئ لتصػ فئلصورة ال ربرؾ أحئس   ادلتىقػ  البصػرية   3« نسئي ذات اإل

  ففػػػ  ذهػػػن ادلتىقػػػ  تتصػػػك  الصػػػور األحئسػػػ   رىػػػا اخت فهػػػئ  كصب ػػػع احلػػػواس )تراسػػػ  احلػػػواس(
 البصرية كالصور احلس ة ادلرتبطة أسئسئ بئألحئس  . 

                                                           

  .30ص  الصورة يف الصعر العريب حىت آخر القرف الثئي اذلجرم  رى  البط : -1
  49  ص 1991ػ ربد ادلئل  مرتئض: بح ة اخلطئب الصعرم )دراسة تصرػل ة بقص دة أشجئف ؽلئن ة(  ديواف ادلطبورئت اجلئمع ة   اجلجالر  2
 .  310جئبر رصفور: الصورة الفح ة يف الرتاث الحقدم كالب غ  رحد العرب  ص  -1
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أهنئ ذبعىحئ نرل األش ئء يف ضوء جديد   »الصورة تكمن يف  ق مة أف رىا يؤكد  الحئقدكمئ       
 .1«خ،ة جديدة زبىق ف حئ كر ئ ك  ر قئت جديدة كخ ؿ

الصورة الصعرية ه  الوس ط األسئس  الام يكتص   »إىل أف  "جمعة البي ار"كياهب  
 .2«ب  الصئرر ذبربت  كيتفهمهئ ك  ؽلححهئ ادلعىن كالحظئـ

مهمئ يكن من أمر ها  ادلفئه    فإهنئ ال تكئد زبرج من نطئؽ أف الصورة تصك   ييكو ف ك 
بٌن الكىمئت ادلتجئكرة  إضئفة إىل الع قئت ادلوجودة ب حهئ سئبقئ  ك هاا هو ر قئت جديدة 
 جوهر الصورة.

  ؽلكن لىكىمة الواحدة أف تصٌك  صورة فح ة إاٌل إذا ارتبطت بغًنهئ  مث  قولحئ: الفراشة  ف  
 بع نئهمئ كئلجهرة  ه  صورة ف هئ ر قة مبئشرة بٌن الفراشة كالجهرة لتمئثىهمئ ك الرتبئطهمئ ببع 

يف الواقع  ك لو قىحئ الفراشة ك كفا  فهحئ ادلعىن ال يكتم  ب  ػلتئج إىل كىمة أخرل لتوض  ادلراد  
 لتجي  الغموض ك تفٌسر ادلبه . )كئلجهرة(فجئءت لفظة 

ئ علئ يصك  ضربن ك فال نستط ع الفص  بٌن احلواس كاخل ئؿ   لال   كالصورة ابحة اخل ئؿ
التعبًن من جهة  ك من جهة أخرل أف الصورة يف الحهئية مئه  إاٌل نتئج  ئ منمن التصوير ك ظلطن 

 اخل ئؿ.ئ  احل  ك األمرين معن 

علي علي كقد اهت  الحقئد بئلبحث رن أسرار اجلمئؿ يف التصوير األديب  كهحئ يؤكد "
  لكن ندرؾ كيحًههىئمئه تهئ ك ى هئ يف ذاهتئ  كضلدد أبعئدهئ ك ال نستط ع أف نق  ر »بقول   صبح"

سحرهئ يف بهئ  كمئ ندرؾ أثرهئ يف الحف   ك رحئصر اإلبداع يف ترك سبئمئ مظئهر اجلمئؿ ف هئ ك 
 .3« الوجداف ك القىب

                                                           

 .310ص  السئبق:ادلرجع  -1
  .47  ص 2010  1رحد خى   حئكم  دار الكتب الوطح ة  االمئرات العرب ة ادلتحدة  طصبعة الب طئر: الصورة الصعرية  -2
 .4البحئء الفين لىصورة األدب ة يف الصعر  ص  :رى  رى  صب  - 3
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يغوص يف جوانب الصورة كيكتص  أسرارهئ  -زمن كئفيف أم  -رفئلصئرر ادلصو  
ٌى  مئ خف  من أسرار اجلمئؿ ف هئكمكئمحهئ  ك  ذل  أف الصورة يف أسا مظئهرهئ ه    غلي

 هاا الصئرر أك ذاؾ. قىبإحسئس نئبع من 

إبراز ادلعىن العقى  يف صور زلسة   »" ف عٌرؼ الصورة بأهنئ الزيات ن ن أنمدأمئ "
 1«كالصورة خىق ادلعئي كاألفكئر اجملردة  أك الواقع اخلئرج  من خ ؿ الحف  خىقئ جديدا 

ال تبدك يف قدرهتئ رىا رقد التمئث   »أٌف ق مة الصورة خالد محمد الزواوي" " كيرل
الكص  رن العئم الحفس  اخلئرج  بٌن األش ئء  ك إغلئد الص ت ادلحطق ة ب حهئ  كإظٌلئ قدرهتئ يف 

 .2« الطب عةلىصئرر كادلجج بٌن رئطفت  ك 

قصد ب  أحئس   الصئرر              كيي توح د بٌن مئ هو معحوم؛ الفق مة الصورة تكمن يف         
 قصد ب  الطب عة بك  مئ ربتوي  من أسرار اجلمئؿ.يي بداخى  من مصئرر  كمئ هو مئدم؛ ك كمئ غلوؿ 

الصدؽ الفين يف رىا الصئرر أف يرار  األصئلة ك  »" أنٌ  خالد محمد الزواويي    "ك   
اجلئهجة الي فقدت نظئرهتئ بكثرة  صور   ف  يستعًنهئ من خئرج ذات   كال يعتمد رىا الص غ

 . 3« فعى   أف يكوف كف ٌئ حٌقئ لطب عت  هو  )...( االستيداـ

من  يحبعئفئ مصئلة كالصدؽ الفين أمر ال بد لىصئرر من ربق ق   يف قصئلد    ألهنفئأل  
أف ال يعتمد رىا الص غ اجلئهجة الي فقدت بريقهئ من كثرة الىجوء ال هئ  ذات   كمئ كجب رى  

خا محهئ  ب  رى   االرتمئد رىا الص غ اجلديدة الي م يسبق  أحد إل هئ  كالي تحبع من كاأل
 كجدان  كطب عت  اخلئصة.  

                                                           

 .63-62  ص 1967  2أضبد حسن الجيئت: دفئع رن الب غة  رئم الكتب  مصر  ط - 1

 .30  ص 2005  مصرتطور الصورة يف الصعر اجلئهى   مؤسسة حورس الدكل ة لىحصر ك التوزيع   :خئلد زلمد الجكاكم - 2
 .31  30: ص نفس ادلرجع  - 3
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ت تعبًنا الصورة الصعرية يف كضعهئ األسا ل س » " أفٌ محمد ن ن عبد الليرل "ك           
حٌدد الصئرر معئدلهئ سىفئ م راح يتأٌم  تفئص   الطب عة  ًصدى ب  أف يدٌؿ رىا فكرة رلردةمحتقا قي 

من حول  ل يتئر أكثرهئ محئسبىة لتصوير فكرت   ك لكحهئ انبثئؽ تىقئل  حٌر يفرض نفس  رىا 
نسجئـ مع الطب عة الصئرر كتعبًن كح د رىا حلظة نفس ة انفعئل ة تريد أف تتجسد يف حئلة من اال

 .1«من ح ث ه  مصدرهئ البع د األغوار 

  رحد " لىصورة ال يتوقن ن عبد اللمحمد من هاا ادلحطىق نفه  أف ربديد الحئقد "         
بعد من ذل  رحدمئ أقٌر بأف احلئلة الحفس ة لىصئرر ب  ياهب هبئ إىل أ التعبًن بئلكىمئت ادليتئرة 

 متحئسقة ك محسجمة. تتحد مع الطب عة لت ع صورا

ك فكر سئبق رى هئ  ب  ه  الصعور أإف الصورة ل ست أداةن لتجس د شعور  » :ي   ك          
 .2«كالفكر ذات   لقد كيجدا هبئ ك م ييوجدا من خ ذلئ 

الي يعرضهئ الصئرر ل ست رلرد رلمورة من األفكئر أك ادلوضورئت ادلتداخىة  ئلقص دة ف       
األحئس   ك ادلصئرر  ب  ػلئكؿ من خ ذلئ أف يبث ف هئ ركحئ تحتصر يف سئلر اخلئل ة من 

جسدهئ بداية من أكؿ ب ت؛ ح ث يرتبط ك  سطر بئلسطر الام يى    ك ترتبط ك  صورة بأختهئ 
ذبسد بال  مئ مصهد درام  أك صورة فوتوغراف ة ك كأهنئ ئطئ كث قئ  فتيرج بال  القص دة ك ارتب

 أك بئألحرل مئ يريد أف يبٌ ح  لىمتىق . يدكر يف ذهن الصئرر 

تى  القوة احل وية الي  »اخل ئؿ؛ إنٌ   الي يوظفهئ الصئرر إليصئؿ أفكئر  صلدكمن الوسئل        
ذبع  من صور الصئرر رم  تكئمىت أججاؤ  فتحركت ها  األججاء ربت ضوء معٌن  ك تحفست 

  .3« إزاء كقفة سىوك ة زب  الصئرر كحد هواء من لوف خئص  انتهت إىل إبراز كقفة الصئرر 

                                                           
 .33  ص 1981  1  طمصر  ؼورة كالبحئء الصعرم  دار ادلعئر الص :زلمد حسن ربد ا -1
 .33: ص نفس ادلرجع  -2
  .33 تطور الصورة يف الصعر اجلئهى   ص :خئلد زلمد الجكاكم -3
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مصدر إذلئـ لىصئرر  يوظف  مىت شئء ك ك فمئ يصئء  أض   -كفق ها  الرؤية–فئخل ئؿ        
   الفين يف حد ذات  ؛ ذل  إىل ذل  أف ادله  يف الصورة ل   ادلعىن ك اجملئز فحسب  ب  التصك

يف ادلوضوع الام  ادلتىق   حلمى  رىا مسئندت الصئرر لىوصوؿ إىل ذهن  ةمط ٌ هو أف األخًن 
 ك الق  ة الي يعئجلهئ. يطرح   أ

ترجع إىل أصىٌن هئمٌن: اخل ئؿ  »أٌف الصورة األدب ة  إىل "أنمد الشاي " كياهب
حسن التعى      االستعئرة  الكحئية ك الطبئؽ ك العبئرة ادلوس ق ة؛ أمئ اخل ئؿ فمن رحئصر  التصب  ك 
كالححوية    كس متهئ من الع وب الب غ ة  جرسهئ الكىمة  كحسن  ججالةأمئ العبئرة فمن خواصهئ ك 

فئلصئرر لك  يوص  أفكئر  البد ل  من ؛ 1« حسن تأل ف  مطئبقئ لىمعئيككال  نظ  الك ـ ك 
 لغة محسجمة متحئسقة مصحونة بئلعئطفة. 

قدرهتئ رىا نق  الفكرة ك العئطفة بأمئنة  »أف مق ئس الصورة اجل دة هو   كمئ يؤكد رىا          
ه  العبئرة اخلئرج ة لىحئلة الداخى ة  ك هاا هو مق ئسهئ األص     FORMك دقة )...( كالصورة 

كك  مئ نصفهئ ب  من صبئؿ ك ركرة ك قوة إظلئ مرجع  هاا التحئسب ب حهئ ك بٌن مئ تيصىو ري من رق  
مجاج  تصويرا دق قئ خئل ئ من اجلفوة ك التعق د  ف   ركح األديب ك قىب   حب ث نقرؤ   الكئتب ك 

 . 2«كأنٌئ ضلئدث   ك نسمع  كأنٌئ نعئمى 

فئلصورة اجل دة ه  القئدرة رىا نق  أحئس   الصئرر ك أفكئر  إىل ادلتىق ؛ إهنئ إخراج  
ركرتهئ كف  ف دبعرفة مدل برارة ئر ك رواط   ك بئلتئيل فجمئذلئ ك دلئ يف صدر الصئرر من أفك

 الصئرر الفح ة.

التحئسب بٌن الفكر ك األسىوب أك الىغة كاألحئس    تتىي  يف إغلئد ادل ءمة ك الصورة ك 
 ك خب ؼ ذل  تفقد الصورة ركنقهئ ك صبئذلئ  كتكوف كىمئهتئ جوفئء ال إحسئس ف هئ.

                                                           

 . 249  ص1994  1أصوؿ الحقد األديب  مكتبة الحه ة ادلصرية  مصر  ط :أضبد الصئيب - 1
 . 250 -249ص  :نفس ادلرجع  - 2
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إحدل أه  الوسئل  الي تسئرد الصئرر رىا نق  ذبربت  الصعرية لىمتىق   إهنئ  كمئ أهنئ
سد تى  األحئس   كالعواط  غل قئلبصىٍغ يف تفقد ق متهئ إذا م تي ك سبث  أحئس س  كأفكئر   

 كاألفكئر  كتى ق بوص  مئ ؽلر ب  الصئرر يف تى  احلظة.

الام يدفع إىل التعبًن  لكن التعبًن رن  ه  العحصر ف التجربة الصعوريةأكذبدر اإلشئرة إىل 
التجربة الصعورية ل   يعين رلرد التعبًن  ب  يقصد ب  رس  صورة لفظ ة موح ة ل نفعئؿ الوجداي 

    1يف نفوس اآلخرين  كهاا شرط العم  األديب كغئيت .

القص دة بأصبعهئ بئرتبئرهئ رمجا حس ئ  »ئلصورة ه  ف  كحسب الدراسئت األنثركبولوج ة
كاحدا يكص  رن أش ئء كثًنة جوهرية يف ح ئة الفحئف ك شيص ت  ك طب عة ذهح   إن  خىق يعئدؿ 

 . 2« ب  الصئرر حدس  أك يقدـ رؤيت 

 الصئرر من مصئرر ك أحئس  أٌف الصورة ه  ترصبة دق قة دلئ غلرم يف أرمئؽ  كهحئ صلد  
 خئصة ذات صبغة صبئل ة لتؤثر يف ادلتىق .ة مجيحة حبىٌ   يطرحهئ

من القصئلد  تى يأيت الدكر هحئ رىا الدارسٌن كالحقئد الاين يسعوف بدكره  إىل دراسة ك        
 .  اءعر مئؿ ف هئ  ك قوؿ مئ م يقى  الصكإبراز مواطن اجلأج  

الصعرم  الي يىجأ  من أه  أدكات التصك   تعدأٌف الصورة الصعرية  إىلشلئ تقدـ طلى            
إهنئ طريقة خئصة من طرؽ   إيصئذلئ لىمتىق ك  الصئرر إىل توظ فهئ لىتعبًن رن مصئرر  كانفعئالت 

 التعبًن الفين.

                                                           

 .12-11  ص 2003  8يحظر: س د قطب: الحقد األديب أصول  كمحئهج   دار الصركؽ  مصر  ط - 1
 .45  ص 1982  1مقدمة لدراسة الصورة الفح ة  محصورات كزارة الثقئفة ك اإلرشئد القوم   سوريئ  ط :نع   ال ئيف - 2
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اسوسئت ك بٌن اجملردات  يربطٌف الصورة الصعرية ه  تصك   لغوم إصبئال ؽلكن القوؿ إ
لع  ها  أفكئر  ك رواطف  إىل ادلتىق   ك  متحورة يحتجهئ خ ئؿ الصئرر هبدؼ نق  ر قئت كفق

 .سميح القاسم"شعر "ك  بصك  رئـ  الرؤية تت ءـ مع الصعر ادلعئصر

الصئرر الفا هو الام يوظ  الىغة توظ فئ خئصئ ؼلتى  رن استيداـ غًن  من الصعراء؛ ك 
من هحئ كئف صبئل ئ  ك  رن هاا الور  تعبًنا يع، » ئ ك بئلتئيل فهوئ صبئل ن يع  العئم كر ن  ذل  أن 

 1«الصعر بح ة لغوية معرف ة صبئل ة 

اٌل الصئرر القدير ادلتمكن يف رلئل   الام إفئلصورة اجلم ىة ادلعٌ،ة ال يقدر رىا ص ئغتهئ 
الي ت،ز  الصور يصٌك يوظ  الىغة توظ فئ دق قئ يتحئسب مع مئ سبر ب  حئلت  الحفس ة  ح ث 

 مصئرر  ك رواطف  كتؤثر يف ادلتىق .

الصورة ركن شعرم م ـز لك  شعر أص    ل   فقط رىا صع د البحئء أك الصك   ب  ك 
أي ئ رىا صع د الركح أك ادلئدة الصعرية  لاا كجب رىا الحئقد أف يحظر إل هئ من خ ؿ رصرهئ 

    2كخصئلصهئ  كمن خ ؿ مبدرهئ كظركؼ ح ئت .

ادلتتبع آلراء الحقئد كالدرسٌن لىصورة الصعرية غلد أف تعئم  هؤالء مع ادلفهـو قد تطور ك 
تطورا مىحوظئ نت جة تأثره  بئدلفئه   الحقدية اجلديدة لىحقد احلديث كادلحئهج الوافدة من ال فة 

 كظ فتهئ كدكرهئ يف رمى ة االبداع أك رؤية من ح ثأعل ة الصورة أك  من ح ثاألخرل  سواء 
نتئج الصور الصعرية  إذ أكدت آراؤه  رىا أف الصورة إإرئدة الصئرر لىصورة أك دكر ادلتىق  يف 

بدار ة استعمئال فح ئ يدؿ رىا مهئرت  اإلالصعرية تعين قدرة الصئرر رىا يف استعمئؿ الىغة الصعرية 
 -حسب هؤالء-ة كذبس د شئرريت  يف خىق االستجئبة االنفعئل ة كالتأثًن يف ادلتىق ؛ إذف فئلصور 

 حئس  .ادلصئرر كاأل ؼلٌجف  الورئء الام ه

                                                           

 .36تطور الصورة الصعر اجلئهى   ص  :خىد زلمد الجكاكم - 1
 .102 -100ص   2000  1إبراه   أمٌن الجرزموي: الصورة الفح ة ؼ شعر رى  اجلئـر  دار قبئء لىطبئرة كالحصر كالتوزيع  مصر  ط - 2
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كمن هحئ أصب  دلصطى  الصورة دالالت سلتىفة كمتبئيحة بٌن الحقئد كالدارسٌن ادثٌن 
رحدمئ نظركا إل هئ بوصفهئ مصدرا مهمئ من مصئدر التجربة الصعرية  كخصوصئ يف م داف ربى   

قدرة الصئرر يف التعبًن رن التفئر  بىغة شعرية مستحدة القص دة فح ئ كصبئل ئ من جهة  كمن خ ؿ 
أهنئ رلمورة بإىل طئقتهئ االنفعئل ة كالصعورية دبجئزاهتئ كاستعئراهتئ كتصب هئهتئ  ال من خ ؿ كصفهئ 

 ة. سطحبئرتبئرهئ رلمورة من ادلعئي ال من األلفئظ اجملردة كال

الصعرم الام يع، رن رؤية كى ة شئمىة إف دراسة الصورة يف القص دة تت  من خ ؿ البحئء 
 دليتى  رحئصر تصك ىهئ.

لغوية ؼلىقهئ ر قئت رلمورة  »أضحت الصورة الصعرية كمئ يراهئ الحقد احلديث  كمن هحئ
ا  حٌن ػلئكؿ أف ئ جديدن الىغة استيدامن   رن انفعئل  اخلئص  كالصئرر يستيدـ  يعٌ، كالصئرر ل

مألوفة  كمقئرنئت غًن معهودة يف الىغة العئدية ادلبح ة رىا  يستحدث بٌن األلفئظ ارتبئطئت غًن
ر التعم   كالتجريد  كمن خ ؿ ها  االرتبئطئت كادلقئرنئت الىغوية اجلديدة ؼلىق لحئ الصئرر ادلصو  

 .       1« تصب هئت   كاستعئرات   ككحئيئت   كتصي صئت 

  كه  التقرب من مفهـو الصورة الي ررضحئهئ حئكلتكيف اخلتئـ نقوؿ إف صب ع التعئري  
الكىمئت ك ادلعئي ك اخل ئؿ ركئلجا لىصورة  كأٌف  هنئ تعتً،ي أذل   ئ بع ال زبتى  كثًنا رن بع هئ 

  كأٌف الصورة احلق ق ة كىمئ أثٌرت يف نف  ادلتىق  كىمئ حققت ق متهئ أسئسهئ رئطفة الصئرر ه 
 .أـ متعددة صيًهرت يف بوتقة كاحدة ك فئرى تهئ  ألف رحئصرهئ كاحدة

أف تعئمىه  مع  يكتص لصورة الصعرية  ا رلئؿ يفراء الحقئد كالدارسٌن آ كادلطىع رىا
   الحقدية اجلديدة لىحقد مفهـو الصورة الصعرية قد تطور بصك  مىحوظ  نت جة تأثره  بئدلفئه

ة الصعرية تعين قدرة الصئرر رىا ف الصور أكادلحئهج الوافدة إل حئ  إذ أكدت آراؤه  رىا  احلديث
دار ة  كذبس د شئرريت  يف خىق بئ يدؿ رىا مهئرت  اإلاستعمئؿ الىغة الصعرية استعمئال فح ا 

                                                           

. 45  ص 2002  مصرربدا التطئكم: الصورة الفح ة يف شعر مسى  بن الول د  دار غريب لىطبئرة كالحصر كالتوزيع    - 1  
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ف ه  دبثئبة الورئء الام ؼلج   -كمئ يراهئ هؤالء-فئلصورة  ؛ستجئبة االنفعئل ة كالتأثًن يف ادلتىق اال
  .حئس  ادلصئرر كاأل

القوؿ إف الصورة الصعرية ه  إحدل ادلعئيًن اذلئمة يف احلك   نكيف ضوء ها  اآلراء ؽلك
  قدرت  رىا تصك ىهئ دبئ ػلقق ادلتعة كالتأثًن يف ادلتىق ب ئف رىا أصئلة التجربة الصعرية لىصئرر  ك 

 الصئررر يف نف  ك  من ه  الصورة الي يتبئدؿ طرفئهئ التأثًن كالتأثُّ  لحئجحةلاا فإف الصورة ا
 كادلتىق . 

 رن رؤية كى ة تت  من خ ؿ البحئء الصعرم الام يع،   كمئ أف دراسة الصورة يف القص دة
 ادلع،ة.ك شئمىة دليتى  رحئصر تصك ىهئ  كخبئصة الىغة بدالالهتئ القوية 
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 الشعر: فن أهنمنيننة النصنورة في: ثانًيا

 تمهيد:

تعبًن دق ق ي،ز مدل إبدار ة كصبئل ة ك تس   من ق   الصورة الصعرية أعل تهئ دبئ تكتستمد 
يرتبط ارتبئطئ كث قئ بك ف ئت    كمئ تثًن  الصورة يف حق  األدبربك  الصئرر يف مىكت  الصعرية

إىل مرل  كزلسوس  من أج  التأثًن  إىل ربوي  غًن ادلرل  من ادلعئيكمح  فئلصورة هتدؼ   التعبًن
 يف ادلتىق  كدفع  إىل مواصىة القراءة كاالستمتئع دبئ يقرأ.

أهنئ الوس ىة الفعئلة  ألسئس ة يف األرمئؿ الصعرية؛ ذل كتعد الصورة الصعرية من الق   ا
   يصئذلئ لىمتىقإيريد الصئرر  ئ ربمى  من أفكئر كمصئرر كرواط إلظهئر التجئرب الصعورية دب

تبٌن  »ألهنئ   كمن م أدرؾ أغىب الحقئد أف الصورة الصعرية من أشد العحئصر تأثًنا يف الحف 
ادل م  ادلم جة ألسىوب الصئرر الي ػلقق ف هئ االرتمئد الكبًن رىا انعكئسئت اخل،ة الفح ة لدي  

من خ،ات متم جة ص ئغة  كنظئـ التفكًن القئل  رىا كر  التجربة بأبعئدهئ ادليتىفة  كمئ يرصد  
يستوح هئ من احل ئة كمن ادلعرفة الثقئف ة زلتولن كم مونئن  فئلصورة ه  الرتك بة الفح ة الي ربقق 
هاا التوازف بٌن ادلستول ادلطىوب  كادلحجج أك ادلتئح تفئكتئ بٌن التقريرية كاالػلئء الفين  كضمن ها  

تدفع  إل هئ     ف هئ بإزاء حئالت من التأم ادلعئدلة ؼلي ع الحئقد الصورة دلراجعة فح ة غلد نفس
ٌسئهتئ البع دة إذا مئ بىغت رمقئ حق ق ئ من االبداع ضمن كجهة نظر نقدية مكحونئت الصورة كزل

 . 1«خئصة ب  تفت  آفئؽ الرؤية بوج  متىق  الصعر كر ئ كق مة 

يف مدل برارة الصئرر كقدرت  يف توظ   خ،ات  كذبئرب  يف  الصعرية تكمن أعل ة الصورةك 
 تتجسد من خ ؿ مئاحل ئة كررضهئ يف شك  صور رىا ادلتىق   كبئلتئيل فأعل تهئ كفق ها  الرؤية 

 سبحح  من دالالت كمعئي بوج  رئـ  كمن تأثًن يف ادلتىق  بوج  خئص. 

                                                           

7  ص 1994  1ػ  بصرل موسا صئحل: الصورة الصعرية يف الحقد العريب احلديث  ادلركج الثقئيف العريب  بًنكت  ط   1  
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  ح ث تحبع أعل تهئ من رىا ادلعئي اللةطب عة الصورة يف أهنئ كج  من أكج  الدكتكمن       
ح ث ربص  رىا خصوص تهئ من تأثًنهئ يف ادلتىق   التصك   كتقدم ادلعىن  ك  يقتهئ اخلئصة يفطر 

أك ذاؾ التأثًن  فإٌف  ًن  كلكن مهمئ كئنت تى  اخلصوص ةتأثخ ؿ مئ ربدث  يف ادلعئي من 
 الصورة لن تغًٌن من طب عة ادلعىن يف ذات   كإظلئ تغًن من طريقة ررض  ك ك ف ة تقدؽل .

نصًن إىل أٌف الحقد احلديث يويل اهتمئمئ كبًنا بأعل ة الصورة يف الص ئغة الصعرية  ك هاا مئ 
ك التعبًن بئلصورة هو إٌف الصئرر يفكر بئلصور   » يف قول : عبد الل" ن نمحمد ذهب إل   "

 1«لغة الصئرر التىقئل ة 

يوظ  أفكئر  ك كىمئت  ك ي ف  رى هئ مصئرر   لتيرج يف  -كفق ها  الرؤية-ئلصئررف 
حىة صب ىة مصحونة بطئقة شعورية رج بة؛ إن  ػلئكؿ جئهدا االنتقئؿ بأفكئر  ك مصئرر  من 

رئم  »ذل  أٌف   الحفس ة لىصورة الصعريةىل الواقع  كهاا مئ تقـو رى   الفىسفة إال كاقع 
  .2« ػلئكؿ أف يصب  كاقع ئ دبعئنقت  لألش ئء ك ال،كز من خ ذلئ -هو بطب عت  غًن كاقع -األفكئر

إىل دكر الصعور يف نق  ذبربة الصئرر كر قت  بئلصورة  "هالل محمد غنيمي"يصًن 
 . 3«كىمئ كئنت الصورة أكثر ارتبئطئ بئلصعور  كئنت أقول صدقئ كأرىا فحئ   »الصعرية بقول : 

تتعدل ذل  إىل الواقع؛ فه  ضمن  أعل ة الصورة رحد الصئرر كادلتىق   ب ال تق  ك 
مكئنئهتئ ادلتئحة تع د تصك ى  من جديد  إهنئ كس ىة لتجس د كاقع الصئرر كتصي ص   حب ث إ

 أمئـ ادلتىق   كح ئ يف ذهن الصئرر.ذبعى  ضمن العم  الفين مئث  

ئلصورة الفح ة ه  رلئؿ العم  الفين الام يحمو ف   كيتطور  ك   ال كه  الي تصهر ف
الي يسىكهئ هنئ طريق الصئرر أالكىمئت لتيرجهئ يف حيٌىة جديدة متحئسقة كمحسجمة  كمئ 

                                                           

 .43البحئء الصعرم  ص الصورة ك  :زلمد حسن ربد ا -1
 .57 ص 1984  4  طمصرالتفسًن الحفس  لألدب  دار غريب لىطبئرة   :رج الدين اسئر   -2
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من خ ؿ الواقع رن  الصئرر فئلرؤية ه  ذبربة كمح كالبوح دبصئرر  لىمتىق    لتجس د أفكئر  كرؤا 
 طريق الاات ادلبدرة.

ن القوؿ إف فكر الصئرر ال ؽلكن أف يتبىور كيتجسد إال من خ ؿ الصورة كمن هحئ ؽل
 الصعرية الي تقـو بتحس ق الرؤل كبحئلهئ كإرطئلهئ أبعئدا جديدة كخصبة.  

ادلػوازم لىعػئم    ادلوجػود يف ذهػن الصػئررببحئء العػئم الفػينتقـو  -كفق هاا ادلحظور-ئلصورةف
ف ذلػػ  مػػن خػػػ ؿ الصػػور اجلجل ػػة الػػي تتحػػػد ف مػػئ ب حهػػئ لتكػػػو  يػػػت  ك ادلوضػػور  ادلوجػػود يف الواقػػع  

 كيريد إيصئذلئ إىل ادلتىق  قصد التأثًن ف  .  الي يحصدهئ الصئرر الصورة الكى ة

ذبربتػػػ  كميثػيىىػػػ ي اجلمئل ػػػة  كظلئذجػػػ  الفح ػػػة د الصػػػئرر رػػػ، بحئلػػػ  لىعػػػئم الفػػػين يريػػػد أف غلٌسػػػإف 
 كيعممهئ  كدكف بحئل  لال  العئم الفين ادلستق  يظ  الفن رلرد أفكئر متحئثرة هحئ كهحئؾ.

فهػػ   كمػػن مئؿ يف نقػػ  ادلفػػئه   اجملػػردة إىل قػػ   صبئل ػػة  الصػػورة الصػػعرية بصػػك  فٌعػػه  تسػػ
مػػػن خ لػػػ  احلكػػػ  رىػػػا ذبربػػػة  الػػػام ؽلكػػػن يف بىػػػورة الػػػور  اجلمػػػئيلأحػػػد أهػػػ  العوامػػػ  ادلسػػػئعلة 

 الصئرر.

  ا رديػدةن ال بػد ذلػئ مػن أف ترارػ  أمػورن   ؽلكن القوؿ إف الصورة حىت تأخا فئرى تهئ كتأثًنهػئ
 لع  أبرزهئ:

الصورة الي ال ركح ف هئ تظػ  جئمػدة كال ؽلكػن أف يتفئرػ   إفٌ  : سبثىهئ دلئ هو موضور ؛ ح ثأول
معهػػئ ادلتىقػػ   أك أف تأخػػا طريقهػػئ إل ػػ . كمػػن الطب عػػ  أف الصػػورة ال تسػػتط ع احتػػواء احل ػػئة يم ػػع 
رحئصػػرهئ؛ ذلػػ  أهنػػئ ل سػػت ف ىمػػئ تسػػج ى ئ يعكػػ  مػػئ غلػػرم بصػػك  مبئشػػر  كإظلػػئ ربػػئكؿ أف تقػػدـ 

 لام يوظف  الصئرر لعرض األفكئر الي سبأل سل ىت . احل ئة رن طريق الحموذج الفين ا
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: إف الصورة تؤثر يف ادلتىق  من خ ؿ ذبئكزهئ دلػئ هػو موضػور ؛ كيػت  هػاا التجػئكز رػن طريػق ثانيا
إىل  إدراكػػ  ادلواضػػ ع الحمط ػػة ادلألوفػػةدراكػػ  دلػػئ ػلػػ ط بػػ   فئلصػػئرر يتجػػئكز بفكػػر  ك إكرػػ  الصػػئرر ك 

 .من كاقع  كزل ط  يدة ادلحتقئةداجل من خ ؿ توظ   الصورل هئ  مواض ع جديدة م يسبق  أحد إ

: إف الصػػورة تأخػػا فئرى تهػػئ بوجػػود شػػئرر ضػػى ع بئلصػػعر  كبئلتػػئيل فػػإف ارتمػػئد الصػػورة رىػػا ثالثننا
مكئنػئت إربتػئج إىل  فهػ معط ئت ادلوضوع ال يىغ  شيص ة الصئرر  ب  رىا العك  مػن ذلػ ؛ 

ال بػػػد مػػػن االرػػػرتاؼ بػػػأف الع قػػػة بػػػٌن الصػػػئرر كالػػػح  ر قػػػة ذات   اخلػػػئص  كرى ػػػ  الصػػػئرر كسب ُّػػػجً 
فمن جهة صلد أف ادلوضوع يقدـ نفس  إىل الصئرر  كمن جهة أخرل صلد أف الصئرر يعود  ؛كجهٌن

 إىل ادلوضوع ف صقى  كيع د تصك ى   كيبث ف   الركح من خ ؿ فكر  كرئطفت .

  كذلػاا ال ؽلكػن (أخػا كرطػئء)الع قة بٌن الصئرر كالػح  هػ  ر قػة تفئرػ  كنصًن إىل أف   
صلػد  كمحػ بدارػ  بع ػدا رػن الػح   رر  كمئ ال ؽلكػن لألخػًن أف يحسػج إبداع الصئىغ  إلىصورة أف تي 

مػػن الػػاات  الصػػئرر كالػػح  أك بتعبػػًن آخػػر  كػػ  مػػن كػػ   يكمػػن يف اربػػئدأف بػػركز الصػػورة الصػػعرية 
 كادلوضوع.

ة الصػػعرية تعػػد مػػن القػػ   األسئسػػ ة يف األرمػػئؿ األدب ػػة رئمػػة كالصػػعر خئصػػة  ألهنػػئ الصػػور ك   
الوس ىة الػميثىا إلظهئر ذبربة الصئرر  دلئ ربوي  مػن أفكػئر كمصػئرر كأحئسػ    كبػدكهنئ مثىمػئ يػرل 

ال نعػػػرؼ شػػػ ئئ رػػػن ذبػػػئرب الغػػػًن  كمػػػئ ال يعػػػرؼ الغػػػًن رػػػن ذبئربحػػػئ  » صنننبح"علننني علننني "الحئقػػػد 
تعر فحػػػػئ رىػػػػا ذبػػػػئرب كأفكػػػػئر اآلخػػػػرين  كمػػػػئ تعػػػػر ؼ اآلخػػػػرين بتجئربحػػػػئ  الصػػػػعرية ئلصػػػػورةف ؛1«شػػػػ ئئ

 كأفكئرنئ.

قػػدرهئ رىػػا أالصػػورة مػػن أشػػد العحئصػػر اسوسػػة تػػأثًنا يف الػػحف   ك أف  ككجػػب التحويػػ  إىل  
 تثب ػت الفكػرة  ك ػ  ال كهػػ  الوجػ  ادلرلػ  لىي ػػئؿ؛ إهنػئ تثػًن رواطػ  الػػحف  كتوقظهػئ مػن سػػبئهتئ 

                                                           

  1  .109البحئء الفين لىصورة األدب ة يف الصعر  ص  :رى  رى  صب  -
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كالٌدارسػػػػٌن يولػػػػوف االهتمػػػػئـ هبػػػػئ  األدبػػػػئءك  الصػػػػعراء ػػػػد بعثهػػػػئ يف حىػػػػة جديػػػػدة  كهػػػػاا مػػػػئ جعػػػػ  عكت
 صوهنئ بئلدراسة.كؼل

 عالقة الصورة بالخيال: -

  الصئرر  كتوقظ الوجداف  كتىفت نظر ادلتىقػ  إىل تحج  رحهئ ق   فح ة تحبٌ  »الصورة الفح ة 
 -بئإلضػػئفة إىل برارػػة الصػػئرر-كلعػػ  مػػئ يجيػػد مػػن صبػػئؿ الصػػورة كركرتهػػئ    1«ادلعػػين ف تفئرػػ  معػػ  

 رمق اخل ئؿ الػميحتج ذلئ كسعت   كمدل تأثًن  يف ادلتىق .

فوا صوره   كه  ادلىكة الي يستط ع هبئ األدبئء أف يؤل   »هو  "ضيف شوقي" برأماخل ئؿ ك 
حسئسػئت سػئبقة ال حصػر ذلػئ زبتجهنػئ رقػوذل  كتظػ  كئمحػة ئ من اذلواء  إظلػئ يؤلفوهنػئ مػن إال يؤلفوهن

 ؤلفػػػوا محهػػػئ الصػػػورة الػػػي يريػػػدكهنئ  صػػػورةن تصػػػب  ذلػػػ    ألهنػػػئ مػػػن ليف سل ىػػػته   حػػػىت ػلػػػٌن الوقػػػت 
 2.«ئت كادلدركئت  م بحئؤهئ من جديد رمىه  كخىقه   كاخل ئؿ يقـو رىا ش ئٌن: دروة اسٌ 

 -ئخل ئؿ هو احلق  اخلف  الام يحتقػ  محػ  الصػئرر موضػورئت  كصػور   إنػ  بحػ  الصػئرر  ف  
يف إىل العىػػن ح ػػث ؼلػػرج مكحونئتػػ    يف التعبػػًن رػػن أحئس سػػ  كمصػػئرر  كسػػ ىت ك  -إف صػػ   التعبػػًن

 حى  جديدة كصب ىة.

صػدؽ كقػوة  رىػا التعبػًن رػن العئطفػة يف الصػئرر يقتػدر »رحػدمئ  أرىا مراتب كيبىغ اجلمئؿ   
كصبئؿ  كها  القدرة ال تظهر إال من خ ؿ مئ يستثًن  يف نفوس ادلتاكقٌن مػن رواطػ   كمػئ يقػدر 

أهنػئ فصدؽ العئطفػة يجيػد القصػ دة ركرػة كصبػئال  كمػئ   3«حسئسئت إرىا تثب ت  ف هئ من أفكئر ك 
 مصئرر ادلتىق  كذبعى  يتفئر  مع الح .  تثًن

                                                           

 . 09  ص 1982   1ط  مصرلفح ة يف شعر اجملحوف  جئمعة رٌن مش   زلمود ربئس ربد الواحد: الصورة ا-1
  . 167  ص 1992  9ار ادلعئرؼ  القئهرة  ط شوق  ض  : يف الحقد األديب: د -2
 . 30  ص 1984  1  مصرأضبد بسئـ سئر : الصورة بٌن الب غة كالحقد  ادلحئرة لىطبئرة كالحصر كالتوزيع   -3
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كسػػبق أف نبهحػػئ إىل أف ق مػػة  »إىل ق مػػة الصػػعر بقولػػ :  "محمنند غنيمنني هننالل" أشػػئركقػػد 
الصػػػعر يف صػػػدق  كأصػػػئلت  الفح ػػػة كػػػ  تتحقػػػق لػػػ  األسػػػ  األكل ػػػة الػػػي يػػػدخ  هبػػػئ يف نطػػػئؽ الفػػػن  

ضب ػئ فح ػة   ئ أك اخل ػوع ذلػئ رػن غػًن اقتحػئع ك فئفتعػئؿ التجػئرب كاجلػرم كراء الػدروات اجلديػدة جلػدهت
كرى ػػ  فػإف الصػدؽ كاألصػػئلة شػرطئف ضػػركريئف   1«  يف فحػ  كػ  ذلػ  يفقػػد الصػئرر أصػئلت  كحريتػػ

 دب ة األخرل  رىا غرار القصة كادلسرح ة كالركاية.فحنئ مث  غًن  من الفحوف األلصعر لك  يصب  ا

البػػػد يف األدب  »رىػػػا ق مػػػة اخل ػػػئؿ كدكر خػػػ،ة الصػػػئرر بقولػػػ :  "شنننوقي ضنننيف"كيؤكػػػد 
كظلئذجػػ  كصػػور  مػػن خػػ،ة تئمػػة بئحل ػػئة  خػػ،ة يػػربط اخل ػػئؿ ادلؤل ػػ  بػػٌن رحئصػػرهئ كموادهػػئ  حػػىت يف 

نسئن ة ف هئ خ ئؿ كاسػع غلمػع مػن هحػئ كهحػئؾ مػئ ئت  فإن  ال بد أف يبث احل ئة اإلاألسئطًن كاخلراف
س  هػاا اخل ػئؿ حػىت يىهبػ   فػإذا يؤل  رم  أدب ئ بديعئ. كك  ش ء من أش ئء الطب عة كاحل ئة ال ؽل

  قػول ييػػيىىقي محهػئ رمػ  قصصػ ئ  كقػد يركجهػئ يف قصػ دة أك    قول لىمعػئي كاألحئسػ   ال تحفػدف
فػػإف   بئح أك ادلسػئءا مػن محػئظر الطب عػة كئلٌصػمحظػرن  كمػن أمثىػة ذلػ  أنػ  إذا أخػػانئيف ذبربػة شػعرية. 

ف ػػ  شػػ ئئ  أمػػئ الصػػئرر فتحهػػئؿ رى ػػ  طئلفػػة مػػن الصػػي  العػػئدم يىقئهػػئ بػػ،كد  كال يكػػئداف يثػػًناف 
أسػػػرار    لحػػػئ جئنبػػػئ مػػػنادلصػػػئرر يثًنهػػػئ خ ئلػػػ   حػػػٌن يىقػػػا الصػػػبئح أك يىقػػػا ادلسػػػئء  مصػػػئرر توض ػػػ

نسػػئن ة يف هػػاا ادلحظػػر أك ذاؾ. كدبقػػدار قػػوة خ ػػئؿ الصػػئرر تكػػوف ق مػػة الطب عػػة كصػػىتهئ بػػئلحف  اإل
 2«قص دت  من الحئح ة التصويرية 

بف ػػػػ    حسػػػػئس الصػػػػي  العػػػػئدم؛ ذلػػػػ  أف األديػػػػباألديػػػػب ؼلتىػػػػ  رػػػػن إفإحسػػػػئس  
يسػػتط ع شػػحن كىمئتػػ  بئألحئسػػ   كؼلرجهػػئ يف حيى ػػة صب ىػػة   موهبتػػ  كمػػئ لديػػ  مػػن خػػ،ات سػػئبقة

 يستمتع هبئ القئرئ أك السئمع كػل  هبئ  كهاا مئ ال يستط ع الصي  العئدم ذبس د  كربق ق .

                                                           

.458األديب احلديث: ص  زلمد غح م  ه ؿ: الحقد - 1  
  2 .170 - 169يف الحقد األديب  ص  شوق  ض  : -
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يسػػػتط ع أف غلمػػػع بػػػٌن ادلتحئق ػػػئت ل طػػػور لحػػػئ  فهػػػو خ ػػػئؿ الصػػػئرر كاسػػػع كخصػػػب  لػػػااك 
موضػػورئ مػػئ  ف يػػرج بػػال  رمىػػ  يف شػػك  بػػديع  كرى ػػ  فئدلصػػئرر الػػي يثًنهػػئ خ ػػئؿ الصػػئرر تػػؤثر 
بصك  أك بآخر يف ادلتىق  أك القئرئ  كهاا يعتمد بئألسئس رىػا برارػة الصػئرر كمقدرتػ  يف التػأثًن 

 يف ا طٌن ب  أك شلن يقرؤكف ل .  

فػػػإف مصػػػدرهئ  »  ججل ػػػة نثريػػػة   كى ػػػة أـ أكئنػػػت شػػػعرية أـكمهمػػػئ يكػػػن مػػػن أمػػػر الصػػػورة 
كػػ  خلىػػق الصػػور اجلم ىػػة كادلعػػ،ة؛ فئخل ػػئؿ كسػػ ىة الصػػئرر كزلٌر   1«اخل ػػئؿ كهػػو كحػػد  رلػػئؿ اجلمػػئؿ 

 لصي  العئدم.اإحسئس الصئرر قوم  ككأظلئ ل  طئقة رقى ة زبتى  رن طئقة ك 

يمػػػػئؿ صػػػػور   ئ يى ػػػػقكالتصػػػػي   يوظػػػػ  الصػػػػئرر الىغػػػػة توظ فنػػػػكيف خ ػػػػ  هػػػػاا التصػػػػوير 
فتمتىػػ  لغتػػ  بػػئلرموز كالصػػيوص  كألفئظهػػئ ال ربمػػ  معػػئي رلػػردة  كإظلػػئ ربمػػ  أشػػبئحئ  »كركرتهػػئ 

؛ كرى ػ  فئلىغػة رئمػ  مهػ   ك ػ  ال كهػ  2«زبط  البصر من التصػب هئت كاجملػئزات كاالسػتعئرات 
 ور  قصد التأثًن يف ادلتىق .إلبراز ص كأداة تصك ى  كس ىة الصئرر

ككظ فػة  »بقولػ :  كمسػئعلت  يف تصػك   الصػورة رىػا كظ فػة التصػب   "شوقي ضيف"كيؤكد 
التصب   هػ  التصػوير كالتوضػ   بئالنتقػئؿ مػن شػ ء إىل شػ ء يصػبه  كيصػئكى   يعػ، بػ  الصػئرر أك 
الكئتػػب رػػن معػػىن يف نفسػػ   ككىمػػئ كػػئف أبعػػد كأغػػرب  كػػئف أركع كأصبػػ   غػػًن أنػػ  ال ييسػػتيدـ يف 

صػعر الغحػئل  حئلة االنفعئؿ الصديد  كلػال  كػئف يصػ ع يف الحثػر الفػين كالصػعر التصػويرم  أمػئ يف ال
 3«ف ق ُّ استيدام  

 ئل ػةصب كإضػفئء  كإقحئرػ  ادلتىق  يف كالتأثًن كتجي حهئ ادلعئيوظ فة التصب   تكمن يف توض   ف
كمئ      لاا صلد  يف الصعر التصويرم الام يقـو رىا بحئء الصور أكثر من غًن عرمالص رىا الح 

 .ئتوض   مئ كئف غئم ن  تتجىا يفكظ فة اخل ئؿ أٌف 
                                                           

 . 416زلمد غح م  ه ؿ: يف الحقد األديب احلديث  ص  -1
 .  171شوق  ض  : يف الحقد األديب  ص  -2
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 مفهومها وجمالياتها.الصورة الشعرية  ............................................. :يتمهيدالفصل ال

  

 

35 

 :الوظيفة الجمالية للصورة الشعرية :ثالثًا

  تمهيد:
بػداع  كجػجء مػن ادلوقػ  الػام ه  إحدل أه  رحئصر اإلالحقد احلديث  يف الصعرية الصورة

ا مػػن ادلوقػػ  أك ادلعػػىن الػػام يريػػد ؽلػػر بػػ  الصػػئرر مػػن خػػ ؿ ذبئربػػ  كأفكػػئر  كرواطفػػ   لتصػػب  جػػجءن 
 .لتأثًن يف ادلتىق بغ ة ا التعبًن رح 
إىل احلػػديث رػػن رحئصػػر  نػػئاحلػػديث رػػن كظ فػػة الصػػورة كدكرهػػئ يف نقػػ  ذبربػػة الصػػئرر يقودك 

تبقػا جئمػدة مػػئ م  الػي هػا  التجربػة ادلتمثىػة يف أفكػئر الصػئرر كرواطفػ   تىػ  األفكػئر كالعواطػ 
 تتبىور يف صورة تبث ف هئ الركح كتعط هئ احل ئة  كمح  فئلصورة ه  كسػ ىة الصػئرر لتجسػ د أفكػئر  

أداة الصػئرر ككسػ ىت  إىل التعػرؼ رػن حقػئلق األشػ ئء   »إهنػئ  كالتعبًن رمئ يصعر ب  من أحئس   
 1 « ئء أك ق ئـ ك  محهئ رلجلئ باات  كلكن هاا التعرؼ يفقد ق مت   إذا تصورنئ انفصئؿ تى  األش

عبػػًن فئلصػػئرر ال يسػػتط ع االسػػتغحئء رػػن الصػػورة  ألهنػػئ ببسػػئطة هػػ  كسػػ ىت  الػػي يوظفهػػئ لىت
ال كاقع  بٌن العبػئرة كالفكػرة  بػٌن اجملػرد لام يربط ب  الصئرر بٌن الواقع ك رن مصئرر ؛ إهنئ اجلسر ا

رؤا   كربق ػػػق مػػػئ كاسػػوس  بػػػٌن احلق قػػػة كاخل ػػػئؿ  كهبػػػاا تكػػػوف الصػػورة حبػػػق كسػػػ ىت  ادلثىػػػا إلبػػػراز 
 فكئر  لىمتىق  بغ ة استمئلت  كالتأثًن ف  .أيصئؿ يطم  إل    كهو إ

إىل ردكد  بػػػ  صبىػػػة مػػػن االنفعػػػئالت مػػن شػػػأهنئ أف تف ػػػ  يف الصػػئررتثػػػًن  ئلصػػورة الصػػػعريةف
هنػئ تحبػع مػن حئجػة أف ػ  رػن   كس ىة ضركرية يستكص  هبئ الصئرر ذبربتػ  اخلئصػة » إهٌنئأفعئؿ  

الصئرر الداخى ة إىل التعبػًن رػن مصػئرر  كانفعئالتػ   بقػدر مػئ تصػب  إحػدل الوسػئل  الػي يقحػع هبػئ 
نفعػػئؿ يػػػت ءـ مػػػع اجلئنػػب الحفعػػػ  ادلبئشػػػر ىل فعػػػ  أك اإل ػػػ  كيػػدفعهئ إ لصػػئرر صبػػػئهًن  الػػي تسػػػتمعا

                                                           

  .7ربدا التطئكم: الصورة الفح ة يف شعر مسى  بن الول د  ص  -1
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كسػػػ ىة  أي ػػػئ هػػػ  بػػػ   حئسػػػ   فحسػػػبة ل سػػػت كسػػػ ىة إلبػػػراز ادلصػػػئرر كاألفئلصػػػور   1«لىصػػػعر.
 ادلستمعٌن كالقراء.  من مهورجلالإلقحئع كاستقطئب 

كسػ ىة تعبًنيػة  ال تحفصػ  طريقػة اسػتيدامهئ   »كالصورة من محظور آخر تتجسد يف كوهنػئ 
  2«أك ك ف ػػة تصػػك ىهئ رػػن مقت ػػا احلػػئؿ اخلػػئرج  الػػام ػلكػػ  الصػػئرر  كيوجػػ  مسػػئر قصػػ دت .

فهػ  أي ػئ كسػ ىة لىتعبػًن رػػن األفكػئر كادلعػئي الػي يطمػػ    قحػػئعفئلصػورة إىل جئنػب أهنػئ كسػ ىة لإل
 يصئذلئ لىمتىق .  إالصئرر إىل 

هػػػو فمػػئ األكؿ أارسػػٌن رىػػا أف كظ فػػة الصػػػورة تححصػػر يف رػػئمىٌن اثحػػٌن؛ كيتفػػق أغىػػب الد
 الفح ة  الصورةسبث  خبصوص الوظ فة األكىل   يصئذلئ إىل الحئسفهو إئ الثئي تصوير ذبربة الصئرر  كأمٌ 

حئس   غًن   شلن ه  ل سوا زبتى  رن أ  أفكئر  كأحئس س  شلئ يوض  أف أحئس سك  ذبربة الصئرر
أٌمػئ  فححن دالمئ إزاء صور جديدة يف كػ  ذبربػة حػىت رحػد الصػئرر الواحػد   شعراء مثى بصعراء  أك 

ثػػئرة أحئس سػػ  إىل ادلتىقػػ  هبػػدؼ إيصػػئؿ صػػور  ك أٌف الصػػئرر يهػػدؼ إىل إ لحػػئ  تبػػٌنف الوظ فػػة الثئن ػػة
 مصئرر   كمح  فئلصورة ذلئ كظ فتئف كظ فة التصوير ككظ فة التأثًن.

ىل ادلتىقػ  هػو إحػدل كظػئل  الصػورة الػي يطمػ  الصػئرر التجربػة إإيصػئؿ كإذا كئف رئمػ  
ؼلتىػػػ  حبسػػػب الصػػػي  ادلتىقػػػ  كطب عتػػػ   كهػػػاا يصػػػًن إىل أف الصػػػورة  هػػػئاىل ذبسػػػ دهئ  فػػػإف تأثًن 

  3قدر ارتبئطهئ بئلصئرر.بمرتبطة بئدلتىق  

بة قػػػد أصػػػػب  الصػػػئرر يحظػػػػر إىل الصػػػورة رىػػػػا أهنػػػئ سبثػػػػ  ذبربتػػػ  كفكػػػػر  ككجدانػػػ   كاسػػػػتجئك 
لىتفئرػػ  بػػٌن الفكػػرة ببعػػدهئ التجريػػدم  كالرؤيػػئ دبعحئهػػئ البصػػرم كاحلسػػ   كاجلمػػع بػػٌن االسػػتجئبتٌن 

الالت االنفعئل ػة كالعقى ػػة  كخئصػة أهنػػئ قئلمػة يف األصػػ  رىػػا االسػتيداـ الىفظػػ   دبػئ ػلمىػػ  مػػن د
                                                           

 .  331جئبر رصفور: الصورة الفح ة يف الرتاث الحقدم كالب غ  رحد العرب  ص  -1
  .332: ص نفس ادلرجع  -2
كمت  02/01/2009يف ادلوقع يـو أدرج  www.startimes.com ؽلجهئ يف الصعر  محتديئت ستئر تئيحظر: الصورة الفح ة أعل تهئ ككظ فت -1
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كمح  كجب رىا الصئرر انتقئء ادلفردات اجل دة الػي تحئسػب مقػئـ التعبػًن رػن أفكػئر   كرموز كصور 
 كرواطف .

كالعبػػئرات الدق قػػة   إف هػػاا االنتقػػئء يكصػػ  رػػن برارػػة الصػػئرر يف اخت ػػئر األلفػػئظ ادلوح ػػة
 1يصئؿ أفكئر  إىل ادلتىق .إيف  إسهئمهئه  يف رصد أبعئد ذبربت  الصعرية  إىل جئنب الي تس

ذلػ  ادلركػب  »الصػورة الصػعرية بأهنػئ  "مجيند عبند الحميند نناجي"من هاا ادلحطىػق ارتػ، ك 
يقئرهػػئ ادلوسػػ ق   رحئصػػر  الىفظ ػػة ادلحئسػػبة مػػن ح ػػث إحسػػن الصػػئرر ف ػػ  انتقػػئء العج ػػب الػػام أ

رػػػػئد صػػػػ ئغة ترك بهػػػػئ كتحسػػػػ قهئ كفػػػػق هرهئ يف بوتقػػػػة مصػػػػئرر  ككجدانػػػػ   كأكدالالهتػػػػئ االػلئل ػػػػة  كصػػػػ
واطفػػ  كأحئس سػػ   بصػػك  ؼلتىػػ  رمػػئ ذلػػئ مػػن أبعػػئد يف الواقػػع الع ػػئي ادلرصػػود  كأفػػئض ذبػػابئت ر

جعىػػت ترك بهػػئ  رى هػػئ مػػن ركحػػ  كذاتػػ   كاسػػتطئع أف يكصػػ  ذلػػئ باكئلػػ  كفطحتػػ  كبرارتػػ  ر قػػئت
 ػػث ؽلتػػجج ف ػػ  الصػػعور كالعواطػػ  كاألفكػػئر بئإليقػػئع الصػػويت لعحئصػػر الصػػورة  محسػػجمئ مت ضبػػئ؛ ح

 2«االػلئل ة. كبدالالهتئ

كسػػػ ىة الصػػػئرر الػػػي ييظهػػػر هبػػػئ ذبربتػػػ  كؼلرجهػػػئ إىل الع ػػػئف؛ ذلػػػ  أف  تعػػػدئلصػػػورة الصػػػعرية ف
الصػػئرر الفػػا هػػو مػػن يوظػػ  الصػػورة ل عػػ، هبػػئ رػػن احلئلػػة الصػػعورية الػػي تحتئبػػ   كيحقػػ  مػػن خ ذلػػئ 

 .التصك   الصورممصئرر  إىل صبهور القراء  كال يتأتا ل  ذل  إال من خ ؿ 

إحدل الوسئل  الي  » تعدرحدمئ أشئر إىل أف الصورة  "جابر عصفور"كهاا مئ ذهب إل   
  ً فً ٍصػػرجػػئهب  بدقػػة كى إييظهػػر هبػػئ الصػػئرر برارتػػ    ف بهػػر بطرافػػة صػػور  ادلسػػتمعٌن  كيسػػتحوذ رىػػا 

أك  كسػ ىة تعبًنيػػة ال تحفصػ  طريقػػة اسػػتيدامهئ   -يف الحهئيػػة-كالصػػورة  كبرارتػ  يف زلئكػػئة األشػ ئء 

                                                           

  .100  ص 2014  110يحظر: رى  قئس  زلمد اخلرابصة: كظ فة الصورة الصعرية كدكرهئ يف العم  األديب  رلىة اآلداب  العدد -1
  دار غ داء  األردف    مسى  بن الول د أضبد رى  إبراه   الف ح : الصورة يف الصعر العريب دراسة تحظًنية كتطب ق ة يف شعر صريع الغواي -2
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ك ف ة تصك ىهئ  رن مقت ا احلػئؿ اخلػئرج  الػام ػلكػ  الصػئرر  كيوجػ  مسػئر قصػ دت   أمػئ إىل 
 .1«ادلبئشر  أك جئنب ادلتعة الصكى ةجئنب الحفع 

شػػػئرة إىل العئطفػػػػة كدكرهػػػػئ يف بىػػػػورة ورة الصػػػعرية ال غلػػػػب أف يحسػػػػ حئ اإلكاحلػػػديث رػػػػن الصػػػػ
العئطفػػػة تتفجػػػر ئ  فمػػػن خػػػ ؿ مػػػن أهػػػ  مقومئهتػػػ تعػػػدالصػػػورة؛ ذلػػػ  أف رئطفػػػة الصػػػئرر أك ادلبػػػدع 

 مػػن الصػػور  رػػن كجدانػػ  كحئلتػػ  الصػػعورية الػػي ؽلػػر هبػػئ  لػػاا فػػإف كػػ ا أحئسػػ   الصػػئرر  كهبػػئ يعػػ،ا 
خػػرل  كتفػػت  لىقػػئرئ فرصػػة ادلصػػئركة يف هػػا  التجربػػة كرئطفػػة الصػػئرر تعػػجز كػػ  محهمػػئ األ الصػػعرية
 ادلتم جة.

ئ هػػػػ  يف احلق قػػػػة إال صبىػػػػة مػػػػن الع قػػػػئت الىغويػػػػة الػػػػي كرىػػػػا العمػػػػـو فئلصػػػػورة الصػػػػعرية مػػػػ
 هبػػػئ رػػػن انفعئلػػػ  اخلػػػئص  زلػػػئكال يف ذلػػػ  الػػػربط بػػػٌن ألفئظػػػ  الػػػي يوجػػػدهئ الصػػػئرر كيوظفهػػػئ ل عػػػ،  

ل يىػق لحػئ تصػب هئت  كتصي صػئت  كاسػتعئرات  ككػ   رػن مصػئرر  كادلعػئي الػي يحصػدهئ اختئرهئ لىتعبًن
 مئ غلوؿ يف خئطر .

أغىػػب  قراءتحػػئ ذلػػئ رحػػدرصػػدنئهئ إبٌػػئف  الحقػػئط نػػوجج كظػػئل  الصػػورة يف صبىػػة مػػن فكؽلكػػن أ
 الدارسٌن يف هاا اجملئؿ كلع  أبرزهئ:

شػػػػأن  شػػػػأف أم فحػػػػئف يعػػػػ س ذبربػػػػة توقػػػػد يف نفسػػػػ  أفكػػػػئرا  فئلصػػػػئرر ية عر التجربػػػػة الصػػػػتصػػػػوير  -
 تعػػد الفح ػة لتػئيل فئلصػػورةغػػًن   كهػا  الوسػػ ىة هػ  الصػػورة  كبئل تػئج إىل كسػػ ىة ل حقىهػئكانفعػئالت رب

 الوس ىة اجلوهرية لحق  ذبربت  الصعرية يف معحئهئ الكى  كاجلجل   ادلعقد كالبس ط  الواض  كاخلف .

 يف فهػػ  مط  تػػ إىل اآلخػػرين؛  ذبربػػة الصػػئرريصػػئؿ رىػػا إالصػػورة  ح ػػث تعمػػ   توصػػ   التجربػػة -
 يصئل  إىل غًن  ثئن ئ.خراج مئ بقىب  كرقى  أكال كإسب   إ
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ػػالتػأثًن الفػػين  ف - لػ   رػػن طريػق الوضػػوح فحسػب  بػػ  رػن طريػػق   ن ادلعػىن يف الػػحف ئلصػورة سبك 
 التأثًن أي ئ.

 ئ. حس ا ذبسد مئ هو ذبريدم كتعط   شك ن  الفح ة ئلصورةف التجس د كالتصي    -

ئلػة غػًن رب ػ  احلق قػة الجمح ػة إىل ح  كمػئ أهنػئ عم  رىػا ربق ػق االنصػهئر بػٌن الػاات كادلوضػوعال -
 زلدكدة يف الجمئف كادلكئف.

ئ أكػػد  الحقػػئد القػػدمئء ئلصػػورة تػػؤدم كظ فػػة صبئل ػػة يف العمػػ  الصػػعرم كهػػاا مػػالوظ فػػة اجلمئل ػػة  ف-
 .1كادثوف

 :كظئل  الصورة الفح ة يف أربعة رحئصر ه  كئآليت "جابر عصفور" كيىي 

حق ػػق الحفػػع رحػػدمئ تسػػتيدـ لت »ئلصػػورة ف  قحػػئع ادلتىقػػ  بفكػػرة مػػئإتتمثػػ  يف : الوظيفننة الولننى -
قحػئع ادلتىقػ  بفكػرة مػن األفكػئر  أك معػىن مػن ادلعػئي  كيف هػا  احلئلػة ال ادلبئشػر  فإهنػئ هتػدؼ إىل إ
ػػػد الفكػػػرة  بػػػ  تصػػػب  الفكػػػرة يف األسئسػػػ  تصػػػب  الصػػػورة الوسػػػ ط جئنػػػب كالصػػػورة يف  الػػػام غلس 

دأ بئلصػػرح كالتوضػػ    كتقػػرتف بئدلبئلغػػة  كتتصػػئرد قحػػئع لػػ  أسػػئل ب  ادلتحورػػة الػػي تبػػجئنػػب آخػػر  كاإل
تتصئب  طريقة   ؿ الصورة إىل طرالق لألثبئتحىت تص  إىل التحسٌن كالتقب   كمئ يتبع ذل  من ربوٌ 

 .2«ص ئغتهئ مع ص ئغة االستدالؿ يف ادلحطق.

 يف ادلبئلغة يف ادلعىن كالتأك د رىا بعض رحئصر  اذلئمة. كتتمث  :الوظيفة الثانية -

 »: "جننننابر عصننننفور" يقػػػػوؿتتمثػػػػ  يف التحسػػػػٌن كالتقبػػػػ    كيف هػػػاا الصػػػػدد  :الوظيفنننة الثالثننننة -
يف أمػر مػػن فإهنػئ تػؤدم إىل ترغ ػػب ادلتىقػ    كرحػدمئ تصػب  الصػورة الفح ػػة كسػ ىة لىتقبػ   كالتحسػػٌن

                                                           

دلوقع بتئريخ أدرج يف ا  www.rabitat-alwaha.net يث  مىتقا رابطة الواحة الثقئف ةم  الصورة الفح ة بٌن القدم كاحلدر يحظر: رط ة العم -1
 .25/03/2012رى   يـو  االط عكمت  04/07/2009
  .332جئبر رصفور: الصورة الفح ة يف الرتاث الحقدم كالب غ  رحد العرب  ص  -1



 مفهومها وجمالياتها.الصورة الشعرية  ............................................. :يتمهيدالفصل ال

  

 

40 

الصػػػئرر يسػػػتيدـ الصػػػورة اسػػػتيدامئ يحئسػػػب ادلقػػػئـ الػػػام مػػػن م فػػػإف ك   1«األمػػػور  أك تحفػػػًن  محػػػ 
ػػن أمػػرا مػػئ كتػػئرة ييقػػب   أمػػرا آخػػر لغئيػػة يف نفسػػ   أك مػػن أجػػ    يرت ػػ   س  ثػػئرة ف ػػوؿ إفػػرتا  تػػئرة ػلي

 القئرئ حوؿ ذل  األمر.

يف الوصػػ  كائكػػئة كهػػ  سبثػػ  اجلئنػػب الثػػئي مػػن الصػػورة؛  تكمػػنالػػي   الوظيفننة الرابعننةك
صػػد بػػ  ربق ػػق نػػوع مػػن ادلتعػػة مػػئ يق رىل نفػػع مبئشػػر   بقػػداجلئنػػب الػػام ال يهػػدؼ إ»كادلقصػػود بػػ  

مػػن هػػػاا –فئلوصػػ  كائكػػئة   2«ذاهتػػئ  كل سػػت كسػػ ىة ألم شػػ ء آخػػر الصػػكى ة  هػػ  غئيػػة يف
كتقػدؽلهئ لىقػئرئ رىػا شػك    يرتبطئف بحقػ  أدؽ تفئصػ   العػئم اخلػئرج  اػ ط بئلصػئرر -ادلحظور
 براز  لىمتىق .عك  ادلصهد الام يريد الصئرر تصوير  أك إت فح ة صور

 تتىي  ف مئ يى :  كجدنئ أهنئ" علي علي صبحكإذا جئحئ إىل كظئل  الصورة الفح ة رحد "

  كنقىػػ  إىل اآلخػػرين خػػ،ا كإر مػػئ  إذ كمعئن ػػ    رىػػا توصػػ   فكػػر الصػػئرر التجريػػدمهنػػئ تعمػػإ -أ
دب ػػة الفح ػػة بطػػرؽ رديػػدة مػػن يف الحقػػ  إىل اآلخػػرين الصػػورة األ يف ػػ ف »كالصػػئرر  يػػرل أف الحػػئثر

كالتصػػي    ل صػػ  إىل م ػػموف التعبػػًن رػػن ادلعػػىن بئٌسػػئت  كإيثػػئر الػػوح  كالتي  ػػ  كالتجسػػ   
  .3«الصورة

قػة كادلصػئرر الكث فػة يف أقدر الوسئل  رىػا نقػ  األفكػئر العم  »أهنئ  أي ئمن كظئل  الصورة -ب
ظر ف هػػئ اسػػتقطب أفكػػئرا جديػػدة كمصػػئرر ضػػ ق ح ػػج  فكىمػػئ أمعػػن الحػػئكأ أكفػػر كقػػت كأكجػػج ربػػئرة

األعل ة الكبًنة الي يول هئ الصئرر لىصػورة  ألهنػئ الوح ػدة القػئدرة رىػا  تؤكد كهاا مئ   4« متجددة
 ترصبة أفكئر  كنق  أحئس س  إىل ادلتىق .
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كظلػط  تعػرض احلقػئلق ادلعركفػة كالواقػع ادلػألوؼ يف صػورة ح ػة »أهنئ  كال   من كظئل  الصورة -ج
الػام ف ػ  بقػئء    فكئنػت مولػود  احلػ نسػئن ة يف الصػئررألهنئ نتجت من معئم  التجربة اإل ركح  

عور شيصػػػ   كيف ذاتػػػ  اسػػػتمرار ح ئتػػػ   فقػػػد مػػػرت مػػػن خػػػ ؿ كسػػػط نػػػئبض بئحل ػػػئة  ؽلػػػوج بئلصػػػ
 .1« كاخلواطر كاألحئس   كالعواط 

خ ذلػػئ شيصػػ   كيصػػ  هبػػػئ فئلصػػورة هػػ  الوسػػ ىة الػػي يعتمػػد رى هػػئ الصػػئرر ل بػػٌٌن مػػن  
كيبػػوح هبػػئ لىقػػئرئ  ف عػػرض بػػال  احلقػػئلق الػػي كئنػػت كئمحػػة   ئتػػ   كيػػ،ز هبػػئ أحئس سػػ  كمصػػئرر ح

 حٌ ة تكئد تتكى  رن نفسهئ.     صورداخى   كيكص  هبئ ادلستور  كؼلرج  يف

تعمق اسوسئت  كتبعث احل ئة يف اجلمئدات  كتبػث الػركح  »من كظئل  الصورة كال  أهنئ  -د
الػػػركح يف  ئلصػػورة الصػػػعرية تبػػػثُّ ف   2« يف كػػ  مػػػئ يتحئكلػػػ  الصػػئرر ف هػػػئ مػػػن مظػػئهر احل ػػػئة كالواقػػػع.

 قص دة الصئرر  كت،ز أحئس س   كزبرج  من رئدل  اخلئص الام يع س ف    إىل الواقع.

بدار ة كتعبًنية متوحدة مع ذبربػة الصػئرر  ثى  من ق   إكتستمد الصورة الصعرية ق متهئ شلئ سب
ئ كرلسدة ذلئ؛ إهنئ تعتمد رىا اسوس  كمئ تعتمد رىػا اخل ػئؿ  لػاا يىجػأ إل هػئ الصػعراء كيوظفوهنػ

بغ ة التػأثًن فػ ه   لػاا لػ   غريبػئ أف  يف قصئلده  إلبراز مصئرره   كإيصئؿ أحئس سه  إىل القراء
هنػػئ أعل ػػة كبػػًنة  كأف صلػػد أغىػػب الدراسػػئت الحقديػػة صػػئرت تتحػػئكؿ الصػػورة ػلفػػ  هبػػئ الصػػعراء كيولو 
تبػػوأت مكئنػػة مهمػػة يف محػػئهج الحقػػد ادليتىفػػة  بػػ   الػػي تحى ػػ   ك ػػ  ال كهػػ الصػػعرية بئلػػدرس كال

 3ككضعهئ الحقئد يف مقدمة كسئلىه  لدراسة الصعر كمئ يتعىق ب  من مؤثرات.

يف القصػ دة مػن خػ ؿ ت ضبهػئ كذبئنسػهئ مػع بق ػة ئلصورة يف أسا مقومئهتئ ججء ح ػوم ف 
 العحئصر الي تصك  نس ج القص دة العرب ة.
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ربق ػق كال بد من اإلشئرة إىل أف الغئية من دراسة الصورة الصػعرية تكمػن يف زلئكلػة الصػعراء 
 صبىة من األهداؼ أعلهئ:

إىل نقػػ  أفكػػئر  كأحئس سػػ   يعمػػ  مػػن خ ذلػػئإذ   1: الصػورة هػػ  الوسػػ ىة ادلرغوبػػة رحػػد الصػػئررأوًل 
 ككاا التي    كالتجس   كالتصي  . إىل اآلخرين بواسطة التعبًن رن ادلعىن بئٌسئت 

إىل اآلخرين رديػدة كمتحورػة فتػئرة تكػوف رػن طريػق الوجػداف   الصعرية ككسئل  نق  الصورة  
ككػ  هػا  الوسػئل   كتئرة رن طريق التي     كتئرة أخرل رن طرؽ احلواس  كتئرة رن طريق العقػ  

 يتيا محهئ الصئرر أسئسئ لحق  مصئرر .

فتتحػوؿ الصػورة  2 ألفكػئر العم قػة كادلصػئرر الكث فػةأدؽ الوسئل  رىا نقػ  ا الصعرية : الصورةاثانيً 
إىل رمج ل  تأثًن يف الحف  أقول من احلق قة  كهاا هو سر اجلمئؿ يف الصػورة الصػعرية القئلمػة رىػا 

 التصوير.

أهنػػئ تقػػـو بعػػرض احلقػػئلق ادلعركفػػة كالواقػػع ادلػػألوؼ يف صػػورة ح ٌػػة   الصػػعرية لصػػورةا: الغئيػػة مػػن اثالثًنن
فهػػ  نتػػئج ذبربػػة الصػػئرر اإلنسػػئن ة  كمولػػود  احلػػ  الػػام تظهػػر ف ػػ  شيصػػ ت  كأسػػىوب   كف هػػئ زبػػرج 

 مصئرر  الف ئضة كأحئس س  الصئدقة الي تسحر ادلتىق  كتأسر قىب .

ف ػػ،ز مػػن خ ذلػػئ الصػػئرر  3عرية تعمػػق اسوسػػئت كتبعػػث الػػركح يف اجلمػػئدات الصػػورة الصػػ: رابًعننا
مظئهر احل ئة كالواقع  كمئ أهنئ كس ىة لىتعرؼ رىا أسرار احل ئة كر قة اإلنسئف بغػًن  مػن سلىوقػئت 

 ا يف هاا الكوف.  
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غلػوؿ يف  ئتعػد أصػدؽ تعبػًن رٌمػف الصورة الصػعرية إكطلى  يف ختئـ هاا الفص  إىل القوؿ    
لػاا إحدل الوسئل  الػي تحقػ  ادلصػئرر إىل الغػًن بأمئنػة كقػوة  نف  الصئرر من أحئس    كمئ أهنئ 

 لىتعبًن رن مصئرره  كأحئس سه .الصعراء يىجأ إل هئ 

كقػػػػد تعػػػػددت تسػػػػم ئت الصػػػػورة مثىمػػػػئ تعػػػػددت تعريفئهتػػػػئ كمفهومئهتػػػػئ يف الحقػػػػدين الغػػػػريب 
فػػئه   كتعريفػػئت هحػػئؾ تعريفػػئت أخػػرل رديػػدة لىصػػورة يف كالعػػريب؛ فػػإىل جئنػػب مػػئ ررضػػحئ  مػػن م

الدراسػػئت الحظريػػة كالتطب ق ػػة الػػي ازبػػات مػػن دراسػػة الصػػورة الصػػعرية رلئذلػػئ  كرىػػا كثرهتػػئ فإنػػ  ال 
يظهر االخت ؼ حوؿ كوهنػئ لوحػة فح ػة تتعػئكف الكىمػئت رىػا إخراجهػئ دبػئ ذلػئ مػن طئقػئت حسػ ة 

 كإػلئل ة.

الػام يػت  مػن خ لػ  احلكػ  كالصورة الصعرية أحد العوام  ادلسئعلة يف بىورة الور  اجلمػئيل 
رىػػا ذبربػػة الصػػئرر  كتكمػػن أعل تهػػئ يف أهنػػئ تقػػـو بتجسػػ د الػػرؤل كبحئلهػػئ كإرطئلهػػئ أبعػػئدا جديػػدة  
ح ػػث تعمػػ  رىػػا ذبسػػ د كاقػػع الصػػئرر كتصي صػػ  لتجعىػػ  ضػػمن العمػػ  الفػػين مػػئث  أمػػئـ ادلتىقػػ   

 حػػ ػػائ يف ذهن الصئرر.ك 

كتستمد الصورة الصعرية ق متهئ شلئ سبىك  من ق   إبدار ة كتعبًنية متوحدة مع ذبربة الصػئرر 
كرلسػػدة ذلػػئ  فهػػ  تعتمػػد رىػػا اسػػوس مثػػ  ارتمئدهػػئ رىػػا اخل ػػئؿ  لػػاا ريػػٌد األخػػًن ضػػركرة مػػن 

 هػئ قػدر كبػًن مػن الفطريػة   ضركرات التصوير الفين  لاا استيدم  الصػعراء كػأداة مػن نػوع خػئص  ف
كمػػػئ أهنػػػئ جػػػجء مػػػن قػػػدرات الصػػػئرر الفح ػػػة الػػػي تكصػػػ  أبعػػػئد  الحفسػػػ ة االجتمئر ػػػة  كذلػػػ  مػػػئ 

 يسئرد  رىا اإلبداع كالتعبًن.

تصوير التجربة الصعرية   أشئر رديد من الدارسٌن إىل أف لىصورة ردة كظئل  أبرزهئ: كمئ
كمػػػئ أف ذلػػػئ كظػػػئل  توصػػػ   التجربػػػة كنقىهػػػئ إىل اآلخػػػرين  التػػػأثًن الفػػػين  التجسػػػ   كالتصػػػي     

 الوص  كائكئة. إىل جئنب تحسٌن كالتقب   أخرل  رىا غرار ادلبئلغة  ال
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 تمهيد:
 تسػػ ع   كمػػ  ب ألشػػي  ، إحس سػػ  قيػػكتعم ،الفنػػ ف ذبربػػ  ذبسػػي  علػػ  الفنيػػ  الصػػةرة تعمػػ 

 تشػيي  علػ  الصػةرة تعمػ  ضا ػ  إف بػ  فحسػ،، هػاا لػي  مػ  حةلػ ، العػ م مػ  التةاص  عل 
 مػػػ  اؼبػػػ ا  الػػػام يب نػػػ  للقػػػ ر  ب لنسػػػ   فهػػػ  حسػػػي ، ضكثػػػر اسػػػةس كذبعػػػ اؼبعنةاػػػ ،  األشػػػي  

 .بتجربت  كاإلحس س الش عر ع ماكتش ؼ 

إىل التنةا  يف صةر  ػبلق من ا ت متع دة داا  لةح ت   "سميح القاسم"عم  كق  
تع د كتنةع ف   ات الصةرة يف شعر  اع س ف م ل ااتالؼ ال يئ ت كتنةع  لاا فإفالشعرا ، 

 .الشعرا  كبن   ف   ات  م  منه  الش عر عن صر تش ي  صةر اؼبص در اليت است
هاا التنةع  ضففال شك  ، ثيال وةهرا  لتجرب  الش عر كريا سب ضضحتكألف الصةرة الشعرا  

 الش عر م  وه ، ئ  صعمق الريا  اليت سبر ق لذبسي ا ؼب  اأيتتع د مص دره  يف الق    الصةرة ك 
 .را  ذبربت  كاتس عه  م  وه  ضارلكث

 فإالشعرا  اؼبيتلف  ، قب      ات اليت زبلقه  الصةرالفالش عر كربلي   قص ئ  ستقرا  كب
 اؼبةركث ،األس طَت ،الط يع  ،الت راخ)منه :كثَتة كمتنةع    تئ بي إىلَت شمروعي ت الصةر ت

 .م  قص ا  ألارل كنس   ح ةره يف ضنبيته   تتف كتحيث  ،الشعيب(
كسنح كؿ يف هاا الفص  الةقةؼ عن  صبل  م  اط ت ب اا  دبص در الصةرة الشعرا  عن  
ظبيح الق سم، كذلك م  االؿ اإلش رة إىل األح اث كالشيصي ت الت رىبي ، الط يع ، األسطةرة، 

ع  كس ئ  تش ي  الصةرة كم  بينه  التجسيم كالتشيي  ككاا  كالًتاث الشعيب، مركرا ب غب اث
تراس  اغبةاس، كانته   عن  اؼبستةا ت اعبم لي  للصةرة الشعرا  كلب  ب لاكر االنسج ـ كالت  د 

 كالتش ك .
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 : مصادر الصورة في شعر سميح القاسم:أوًل 
  :الشخصيات التاريخيةحداث و األ-أ

الشيصي ت الت رىبي  ضح  عن صر الًتاث، كاغبقيق  ضف ها  التقني  ك است ع   األح اث  ايع 
م  ضو  الةصةؿ إىل تش ي   الشعرا  ت الش عر يف صي غ  ذبرب  س ئ  اليت الجأ ضليهة إح ل ال ه 
ف إف لالكهت ؛  مكضز ي  بالعر  ضمت  م  تع ني  ورٌا كلل ةف، كالتع َت عم  وب  ب   للع م  ريا 
ذكر ع بر  ؾبردلي   "يح القاسمسم" الش عر ر األح اث كالشيصي ت الت رىبي  عن  ح ستا

، ب  م  ضو  معرف  مالمح تلك الشيصي ت عنهم  ا  ر اث الت رىب  ضك اإلاغبللشيصي  ضك 
 ع  ذلك الةاق  م  االؿ ، هب ؼ التع َتكاقع اليت اعيشه  الش عر يف  كمق بلته  ب لق  ا 

فيه  فة، ب لصةر  إال كال س ي  إىل ذلك عن  الش عر ، هضم تاكاته  كتعصَت اؼبست عي ؛   الشيصي
 ت اػبفي  قريات  اػب ص  ع  العال تت شف، ك كاألف  راػبةاطر   ي ي  شى كتي  األح سي تتجس   »

   .1«    يف ع ؼبيكاغبقيق
الةاق   ه  يفرمةزا ؽب  داللتضح اث  كشيةص   م  تم أ الش عر ع دة إىل الت راخ، ليسجكق  ال

كم   االف ، ضكنف  ال شرا  شعةرا ب العتزاز اليف  ثَتت  م زالت ضهن م  حيث ،الام نعيش في 
إىل ال الجأ   صاػبصة عل  كو   "قاسمال حسمي" ك الشعرا  عمةم  ضفهة  إلي  ش رةاإل   يب

رمةز  الق يب  الت راخ اتمث  يف تف ع  م   له م ف استإها  النم ذج الت رىبي  الق يب  لااهت  ، ب  
  الق  ا  الراهن ، كهاا كلٌ ا  األح اث ك إز َت ع  كضح سيس  ع التك  اؼبش عر ث ر إ بغي   اغب ضر م
تةظيف الشيصي  الًتاثي  يف الشعر العريب اؼبع صر اعٍت »، كمن  فإف اؼبتلق يف  التأثَتغي  ب

استي امه  تع َتا  غبم  بيع  م  ضبع د ذبرب  الش عر اؼبع صر، ضم ضهن  تص ح كسيل  تع َت كإوب   
 .2«ع  ريا   اؼبع صرة  -ضك ايعٌّب هب  -يف ا  الش عر ايعٌّب م  االؽب  

                                                           

 .85، ص2007، 1، مصر، طؼمةد حس  اظب عي ، منشأة اؼبع ر : التصةار الفٍت شعر ؿبينمصطف  السع  - 1
 .13، ص 1998، 1است ع   الشيصي ت الًتاثي  يف الشعر العريب اؼبع صر، دار الف ر العريب، مصر، ط عل  عشرم زاا :  - 2
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امتزاج العن صر يف بن   قصي ت  عّب  هماس ضفالت راخ عم  يب    ضح اث لش عر ا حث يف ف
 اليت الرمةزك صفح ت  ع  الشيصي ت  يف ق،انك  ا حث يف الت راخ إذ ،  ب لعن صر الًتاثي يالةاقع

 :"يةنامالقصيدة الع" اؼبةسةم  بػ: يف قصي ت اقةؿ . ثَت اؼبييل  كتصةر الةاق ت
  بِ رَ العَ  ةُ لَ َل سُ  .انَ ىُ  نُ نحَ وَ  .اذَ نَ أَ 

  نِ اخوَ للِ  نِ اخوَ الِ  ةُ الَ سَ رِ وَ                               
 اهَ اب َ بَ  حُ تفتَ وَ  بٍ رَ عَ  ىلَ إِ  بٌ رَ عَ 

  انِ دنَ عَ  ينِ بَ ا يَ  دنٍ عَ  اتُ ن  جَ                              
  ةً م  أُ  ثُ بعَ تَ وَ  ،بٍ رَ عَ  ىلَ إِ  بٌ رَ عَ 

  1نِ اكوَ ى األَ لَ عَ ت رَ طَ خَ  ةٍ م  أُ ن مِ                              
لل الل   ،ع ن ف( ة)بن (،عرب) ،عرب(ا)سالل   :ضظب   األبي تالش عر يف ها   استح ر
 ع  عمق عّبت األظب  رض فلسطُت اليت اسع  االحتالؿ الصهيةين لتهةا ه  ،كه   ضعل  عركب  

 الق ًن.يف الت راخ العريب كامت اده  العربي   اعباكر
الق ي  الفلسطيني ،  اا  ا نة اسه ـ نق   لألشي ص ال "القاسم حسمي"الش عر  كو كق  

االنتم   لألم  عل   داالن  ارمزن  منه الت راخ متياا  بشيصي ت م ستع ف  ، فهمنادلك اب اكا نة 
  .العربي 
عل  شيصي ت اؼبرت ط  ب لًتاث ال اٍت م  ال اع ا ن  "سميح القاسم"استح ر الش عر ك 
رت ط  اؼبالشيصي ت   بعض كاا  ك، "مرًن" "، كالسي ةاؼبسيحالسي  "ك ،"ه ورالسي ة " :غرار

كاؼبغةؿ ، "ؾبنةف ليل "ك ،"اػبنس  "ك، عليهم  السالـ "نةح"ك "ضاةب"حيث قب   ؛ب لت راخ العريب
 كالتت ر.

 ، فح كؿ تصةارشه يعاالتع َت ع  عمق اؼبأس ة اليت وب كؿ الش عر  "ت -ق"ف  قصي ة ف
 قةل : باؼبسيح عيس  علي  السالـ ككال ت  مرًن يف مشه  ضليم "

                                                           
1
  .81 -80،ص 2000، 1ألسةار، فلسطُت، ط ظبيح الق سم: اؼبمث ، مؤسس  ا - 
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 ىيسَ عِ  مِ ن دَ مِ  ةٌ طرَ قَ 
 مْ ريَ مَ  نِ في جَ ت فِ طَ قَ سَ 
 مْ ل  كَ تَ وَ  مْ ي قُ مِ ا دَ يَ 
 1اوسُ جُ مَ  رضُ األَ  تِ ص  غُ 

علي   "عيس  السي  اؼبسيح"كفركا م  بٍت اسرائي  يف قت     ر الش عر م  ئ  الااصةٌ 
، فقطرة ال ـ م  "عيس " قتلة  ضهنم ؽبم كب ا إلي ، كرفع  ا تةف   قتل  ؿب كلتهم كق   السالـ،

قص  "السي ة مرًن" اليت ضراد الش عر تةظيفه  لل الل  سقطت يف وف  "مرًن" كيف هاا إش رة إىل 
لزم   ؽب تُت الشيصيتُت اع   حنين  الش عر عل  انتم ئ  لألم  االسالمي ، كم  ضف تةظيف

معّبة ع  صةرة  علي  السالـ ازبا الش عر م  صّب ضاةبك  عليهم  السالـ. عيس  ب  مرًناؼبسيح 
 "مانيةالعُ  القصيدة"سةم  بػػ: ة اؼب  تإذ اقةؿ يف قصي  ، عم  اع ني ،دالل  ك َتة كربم  ح لت ،

 هُ برَ صَ وَ  ابَ ذَ العَ  وبَ ي  أَ  ثتُ رِ وَ 
 2يانِ فَ و ن طُ كُ ليَ ا، فَ وحً نُ  ثتُ رِ وَ وَ 

ف م  صّب ضاةب ع   ؛عااب ضاةب كصّب كاق بله  ب شع   مأس ة راصةٌ ف لش عر هن  
كالك الش عر اؤك  ضن  ص بر ؼب    ،كالد  كم ل أل  فق  ، مثرض دب ، ب اا اؼبص ئ، اليت ابتال  ا هب 

هاا إش رة إىل ضن  سيأيت يف ك  ،(طةف ينفلي   ، كرثت نةح ) بع  رةلحق كالم  كاي  كبشع  ،ب   ضمٌ 
ل  يسرائالع ك اإل ضا مم   الشرافكاتحرر الق س  ،رو   فلسطُتض  ئرم الثةرة سالام تعي اليـة 
 .الغ شم

 ريات   ع نمٌ اي  بش   ،م  الشيصي ت ال اني  اضارل هبس  فيه  ع ا ن  لةح كارسم الش عر 
عالق  ت شف  بينهم اةو ف ستط ع بالك ضف  ب غبرك ؛ اريف مشه  زا اشعر هب  يتكاألح سي  ال
 يقةؿ: ف ،عمق إحس س 

                                                           
 .304، ص 1993 ،1مصر، ط ،دار سع د الص  ح ،3 مج ،: االعم ؿ ال  مل  الق سم ظبيح -  1
 .78ظبيح الق سم: اؼبمث  ص   2
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 انبنَ لُ  رضَ ا أَ يَ  رقِ الش   ةِ ارَ ح  بَ ي لِ عدّ أَ 
 وعْ جُ الر   اءَ مَ وَ  يلِ حِ الر   زَ بخُ 
 صفُ القَ وَ  حفُ الز  وَ  نَ يدّ عِ تُ  يفَ كَ وَ  .يد  عِ أَ 
 امَ وَ  اجٍ رَ ن سِ ا مِ مَ وَ  اتُ هَ ب ُ الش   وُ خُ خ  فَ ت ُ  يلٌ لَ 
 وعْ مُ ن شُ ا مِ مَ وَ  ابٍ هَ ن شِ مِ 
  ىلَ عَ  د  س  ب تَ يٍ جِ عَ  يبٍ رِ غَ  يشٍ جَ  اتُ ايَ رَ وَ 

 وعْ لُ الط   قَ فُ أُ  مسِ الش  
 لمْ الس   رَ اذَ و بِ محُ تَ وُ  مِ َل الكَ  ورَ ىُ و زُ محُ تَ وَ 
 اءَ عَ و دُ محُ تَ وَ ي ودِ هُ ى الي َ وسَ مُ  تِ اَل هَ ابتِ و حُ تمَ وَ 
 1.وعْ سُ يَ ا ايَ صَ و وَ محُ تَ وَ  يّ بِ رَ العَ  دٍ م  حَ مُ 

تالؿ داست ك  األعراؼ كال ا ن ت حاال  بأف غطرس  كعنجهيف لش عر اةح  للق ر  
اا الع كاف عل  هب ترض سالـ كال اؼبسيحي  الرب ني  اليت ال ترض  ب لظلم، فال اليهةدا  كال اإل

  .، فاكر الش عر شيصي ت ت رىبي  عل  غرار النيب ؿبم  كمةس  كاسةع، الفلسطيٍتعالش

 م عليه ،"إظب عي "ه  بنكا "السي ة ه ور"شيصي   "سميح القاسم"كاصةر لن  الش عر  
 :"؟لماذا" :اؼبةسةم  بػػ اقةؿ يف قصي ت  ، إذتنطق ك ت رائي  ت  ديف لةح    ،السالـ

 ( «ىاجر»ا نَ لت َ فَ ي طِ م  سَ نُ )سَ 

 ( «وطن»ا  َ نفلَ ي طِ م  سَ نُ )سَ 
 2بْ ائِ قَ  حَ َل بِ  مِ الَ ي العَ فِ  وحُ سُ نَ وَ 

كإمب   ،كهة م اقله  صراح  ،ىل فلسطُتإاشَت  ىاجر ة يالس إف تةظيف الش عر السم
ضف السي ة  ف م  ،فهم م  هاا ضف الش عر م هب  غب  اآلف كطن  اؼبنشةداي ك  ،ليه إكتف  ب لتلميح ا 

                                                           
 .64-65 ، ص 2006، 1ة، اغب يم للط  ع  كالنشر، فلسطُت، طاغب ا  ق ن عج ئ، ظبيح الق سم:  - 1
2
  .433ص ، 1993 ،1مصر، ط ،دار سع د الص  ح، 2ج م ،ظبيح الق سم: األعم ؿ ال  مل  - 
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رض لل حث ع  م  ف اأكاه  كابنه ، كالك الش عر يف رحل  حبث ه ور اليت س حت يف األ
ال الل  اليت نالحظه   كه  ،دلي  عل  ح ل  ع ـ االستقرار اليت اعيشه  هاا مستمر ع  كطن ، ك 

، ألف هاا اؼبةلةد الام م  اؼبنشةداألش رة اىل اؼبستق   ك إيف حرؼ السُت يف لفظ "سنسم " يف 
 .  انتظر  الش عر م وب  كقت  بع 

عل   اركز ا  ضتةظيف الش عر للشيصي ت كالرمةز ال اني  قب    ع  كغَت بعي 
 ، كاب  ازا ، إذب  الةلي  كا ل ليل ،  ؾبنةفعل  غرار  ذات الشهرة الت رىبي ، العربي  الشيصي ت

 :"القصيدة الشامية"يف قصي ت  اؼبةسةم  بػػ:  ؿاقة 

 وِ ابِ ذَ عَ بِ  دٌ احِ ى وَ يلَ لَ  ونُ جنُ مَ 
 !ءُ يَل لَ  ةٌ م  أُ  يابِ ذَ عَ  .انَ أَ وَ 

  رٌ عك  مُ  ز  عِ المُ  ةُ رَ اىِ قَ  س  و مَ لَ 
  ؟اءُ نعَ ا صَ هَ يفَ كَ وَ  :عتُ لَ ا، ىَ فوً صَ 

 سٌ اجِ ىَ  فَ حَ لْ أَ  ادُ غدَ ت بَ كَ بَ ِإَذا وَ 
 1 ؟اءُ كَ بُ  يكِ فِ ي، أَ دسِ قُ  ايَ  اهُ سَ دْ قُ 

ورا  ح   لةح    اتعاب ب جملنةف اؼبلق،إذا ك ف قي  ب  اؼبلةح   شَت ها  األبي ت إىل ضنت
ا  األهةاؿ اليت ضص بت ضمت  اتعاب ورٌ  -الش عر –كهبه  ل ، فإف ز ضهله  ت لليل ، كرفض

  بين  كبُت ضبن   كطن . كحرمت  م  الةص ؿ، ني يالفلسط

عل   اليت ك نت ف عل  يف الت راخ العريب، فيؤك  العراق  استح ر الش عر اؼب ف العربي  كم 
كل   م   ،مهتلنصر  اس رعل  ف ضكؿ م   ،ضص هبم م رك  لة   ضك بغ ادضك صنع  عزاؼب ة هر قف ض
 (ا  ق س  ضفيك ب   ؟ق س  ، )ع  رة   ؤك تكهاا م   .ال ضح  :ق س ا  ترل؟ كاإلو ب للصر تنا
  الق س. نيصرةالتيل  ع   نتيج كاألسف  فبزكج ب غبسرة الش عر سؤاؿف
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صةر الشيصي ت األون ي  اؼبعركف  بن  ؽب  كثةرهت  ض  الغطرس  الش عر  اعي  لن  كم 
ر اصةٌ  فح كؿ ضف ،رمزا ت رىبي ك   شيصي ،في شل الثةرة ال ق ئ  "لينُت"م   االستعم را ، ف زبا

إلى ميخائيل ": اؼبةسةم  بػ اقةؿ يف قصي ت  ، إذحققه  اليت ات تص ر نب  تغٌتكا  ضؾب د
 :"غورباتشوف

  اطً بِ غتَ مُ  اآلنَ  ُيحِدُجكَ  ينينَ لِ  ن  إِ 
  اهضَ ن رِ ا عَ يً اضِ رَ 
 اهرَ ل ت َ ىَ 
  1.اهجبَ الِ  اءِ مَ ي سَ فِ  ةً ي  الِ عَ  قُ ل  أَ تَ ت َ  ةٌ بهَ جَ 

نظ ـ  ض الثةرة  ق دح كؿ الش عر كض  الق ئ  "لينُت" يف صةرة ال ط  القةم  الال 
 الغ ص، عل  ات الفلسطيني   هب د ق ئ  مثل  اقةد الثةرةإح إىل ضمل  يف لمٌ القصر، كهة يف هاا اي 

براع  الش عر يف  بيٌنتصب لي  ؼبس  عل  القصي ة  ضضفتال ط   "لينُت"لتحرار فلسطُت، فصةرة 
 ااتي ر ضلف ظ  كع  رات  بغي  التأثَت يف الق ر .   

 ،"في اؿ ك سًتك"عل  غرار  األون ي  م  الشيصي ت الت رىبي  اع ا ن ف الش عر كم  كظٌ 
  .ض  الظلم كالتمرد إىل اؼبق كم  ال عةةةف فيه  ه  كًت كلع  النقط  اليت اش ،"و ف بةؿ س رتر"

فبزكو    إىل الزعيم ال ةيب  باط  الش عر كٌو  "كاسترو  إلى فيدال": ة ل  بعنةافقصي  فف 
 ، إذ اقةؿ:ب ألم

 رب!ا الد  ذَ ي ىَ ا.. فِ مً دَ قَ  ا..مً دَ قَ 
 عبالش   لِ غَل أَ  مَ اطِ ا حَ يَ 
 ولَ عشُ  لَ و  ا أَ .. يَ امً دَ قَ 
 ول  حت َ المُ  ايكَ مرِ مة أَ تَ ي عَ فِ 

                                                           

 -  ميغتىً طن : ضم انظر إليك  فرحن  مسركرنا. كى وي  ً وبي 
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 يتِ بَ ي الْ ت فِ امَ ادَ مَ .. امً دَ قَ 
 ستاشِ فَ ال اشِ وبَ األَ  اتَ شتَ أَ 
 رك  س  ال انُ ضبَ قُ وَ  جرُ الفَ  ..ا مً دَ قَ 
 رقهَ ت تُ يسَ لَ  ةٌ حَ سلِ أَ 
  وبَ و هُ نالم رِ زُ الجُ  ثَ و ا غَ يَ 
 1وبَ و نكُ الم م  ألُ ا ءَ ازَ عَ وَ 

 م  وه  قب  الش عر متف ، حر ف ب لماأل صةرة زجتسب األسطر الشعرا يف ها  
ن
  وب ث ؼب  أؼب

ضو  ربرار  "، كم  ق ـ ب  م  ك سًتك  "في اؿكم  وه  ضارل هة افتير ب لق ئ  بي ، ألم  ال ة ل
 . را  االحتالؿ األمق    م    كةب

را  االحتالؿ و اعيشه اليت  ةٍت كاؼبع ن يكلع  ها  الصةرة تنط ق عل  صةرة الشع، الفلسط
 بي رل الثةرة ال ة ح ضك ب ألكفلسطُت  بُت كةب معنةا ارا  ضف اقيم عالق   الش عرف أل ، ككيسرائاإل

 كالفلسطيني .

 اؼبق كم  يف صفةؼاؼبنيرط  "بةؿ س رتر ف و" اط ب  إىل "سميح القاسم" كٌو كم  
  :"بول سارتر انجى إل" يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ:حيث اقةؿ  ،الفرنسي  السرا 

 اءعدَ األَ  جوِ ي وَ فِ  .. اارً نَ  .. اهَ قطلِ أَ 
 اءمرَ حَ ال  كَ تُ مَ لِ ا .. كَ هَ قطلِ أَ 
 يلاستِ ا بَ نيَ لى الد  عَ  امَ ادَ مَ 
 ماءدِ .. وَ  اطٌ يَ سِ  وَ  انٌ ضبَ ت قُ امَ ادَ مَ 

                                                           
 .330ص ، 1987، 1دار العةدة، ل ن ف، ط ،ال اةاف ظبيح الق سم:- 1
-  :مصَته . يف تقرار الشعةب حبرا  رؼ بآرائ  اؼبتمثل  يف اؼبط ل  عي ، فرنس  سي س  كن شط ضديب كركائ  كن ق  فيلسةؼ و ف بةؿ س رتر 
-  : كحص  لل ف ع ع  ب را  كم  مث كسج  للمع رضُت السي سيُت  1383ك 1370 ة سج  ضينشئ يف فرنس  بُت ع م هب ستي

 كاؼبسجةنُت ال انيُت كارضُت ض  ال كل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1370
https://ar.wikipedia.org/wiki/1383
https://ar.wikipedia.org/wiki/1383
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 يلندِ قِ  لَ نبَ أَ  ايَ 
 اءميَ العَ  يسَ ارِ بَ  ةِ مَ تي عَ فِ 
 اننسَ الِ  اقِ عمَ أَ  قِ عمَ ن أَ مِ  ا ..قهَ طلِ أَ 

 1َكِلَمُتَك المغُروَسُة ِفي َوىَران 
كهاا  (ضن   قن ا ا  )بأف   الصف ت، فينعت  ل  الش عريتتش   صةرة ال ط  يف ـبكه اا 
 .ت كن  ل  يف س ي  ق ي  ضم رترف بةؿ س  جبالش عر  را ؿ عل  تأث

م   دبق اركال ترت ط ب  إال  ،ة تش ي  للةاق دإع  »   إالة م  هر ف الصة ض لن  فسرا كم 
فتصَت األشي   و ا ة  ،حبيث اص ح للصةرة كاقعه  اػب ص اص ح م تس   اص ئصه  الااتي ،
 م  -ف لصةرة  ؛2«.و ا ة، تتمث  فيه  ك  اؼبل  ت كاغبةاس بني ألهن  عن صر يف من خ و ا ، ك 

   هب    ا صن ه  الةاق  يف حل  و ا ة، كهاا م  يبنحه  كاقعن  -هاا اؼبنطلق

م األم  نبشحا ط ل   من   "قبي، ؿبفةظال  ت، " "القاسم حسمي" الش عركىب ط، 
 :"إلى نجيب محفوظ"اقةؿ يف قصي ت   .رة الق س الشرافصني إىل  لتس رعالعربي  

  وم  الهِ  حذِ شَ ن عَ  بْ كتُ اُ 
 ةم  األُ  مِ حَل ن أَ عَ  بْ كتُ اُ 

  هارَ نَ مَ  يلِ ي الل  فِ  خامِ الش   رفِ لحَ لِ  ىبَ و طُ 
 هارَ نهَ المُ  اجِ العَ  اجِ برَ أِلَ  ارُ عَ الوَ 
   3 ! ءَل قَ ن   ا الايَ بَ سَ وَ 

لن  قٌ ـ  حيث ،م ل براع  الش عر يف التع َت ا تشف األسطر الشعرا ها   فم  اقرض
اؽبمم كالتأكي  عل   بشحا  تتمث  الصةرة األكىل يف مط ل   ال  ت، ؛ُتتُت متج كر توزئي تُتصةر 

                                                           

 .332 ظبيح الق سم: ال اةاف، ص -1
 .86ص  ،حس  اظب عي يف شعر ؿبمةد  الفٍت: التصةار السع ينمصطف   - 2
 .335 ، صال اةاف ظبيح الق سم: - 3
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 عل  الشعةب، َتكبي ف ضثر ال لم  يف التأث ،ريف التحر  حبقه اؼبط ل    يف ضحالـ األم  الفلسطيني 
األقص   ع  نصرةالاا  زب ذلةا العرب  الريس   كاؼبلةؾم  يط م  قاغب يف تتمث ف الث ني الصةرة ضم  

ضن  كرغم من ص هم الس مي  إىل  من  يف إش رة (اؼبنه رة أبراج الع جب) صةرهم حيث ،ُتكفلسط
 .كالرفيع  فهم ال استطيعةف فع  ضبسط األمةر

 كح ؿ ضمت  العربي   ل  ح ل ليش ةةد ب  الزم  إىل عصر اؼبعتصم عاضف  الش عر كسبٌت
 اقةؿ: .الشراف األقص  قب ة اؼبتي ذل  ع 

 !اهمَ صِ عتَ مُ 
 اه ؟صَ قَ ن أَ مِ  ،ونَ الكَ  ز  هُ ا... ن َ نَ عُ مَ ستَ أَ 
  ! اهقصَ ى أَ لَ إِ  ا..نَ عُ مَ ستَ أَ 
 اهلقَ ا نَ مَ  ل  كُ بِ  وحُ بُ ن َ 
 ! ، آهيًناحِ ا، وَ ينً ا حِ عً ابِ وَ ، زَ وحُ بُ ن َ 
 م:ىُ رُ اوِ حَ ا نُ نَ عُ مَ سَ تأَ 
  !؟ اهنفَ مَ  يفِ  ى اللُ بقَ يَ أَ 
 يلِ الل   ارِ رَ ن ق َ مِ  خُ صرُ نَ وَ 
 1 !هامَ صِ عتَ مُ   اه!مَ صِ عتَ مُ 

م   ح لت  النفسي  اليت يبر هب ، كتأؼب   "سميح القاسم"  شعرا  اصةريف ها  اللةح  ال
كهة م  تشَت ككأن  كاقف ضم م   "اؼبعتصم"كهة ىب ط،  ،ورا  االحتالؿ شع   الةض  الام اعيش 

  .نج تن  كنصرتن ل فس رعإذا كنت تسمعن  كاليت اقص  م  االؽب   "معن ضتس"  لفظ إلي 

                                                           

 .606 - 605ص  ،اؼبص ر الس بق -  1
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األاَت الش عر يف كل   ارو    ،م  األع ا لالنتق ـ السن  بتق ًن مشركطه  هن  ف لسم 
)كنصرخ م  قرار اللي    ع  رة: ؤك تهاا م  ك ، العةف ا   يب كض  معتصم اسم ال إذ ،كاتأسف
  معتصم  (. !معتصم  

 "اؼبعتصم"ف الش عر ال ىب ط، ض، ضم مستع رهة اسم  "اؼبعتصم"اسم  إفكيب   القةؿ 
فج  ت صةرة اؼبعتصم لتاكِّر بأؾب د  ،اليت غ بت عن  إاةان  العرب شج عت مب  ىب ط، إك  ،اات ل

 .  كتاكر  ب ألؾب د يف عصرن  هاا األم  العربي  كت عث يف الش عر ركح األم 

ك  اليت عر  ب غب ث الت رىب  كاؼبَتالتاك "اؼبعتصم"لشيصيت   م  كرا  استح  ر الش عركلع  
ر سعت يف ضقك  اؽب مشي  اليت اؼبرضة  قص الزاؿ وبفظ كالت راخ، عمةرا م ان  م  ضو  فتح  ق ده 
م  الرـك كىبرب  انتقمؼب  بلغ ذلك اؼبعتصم ضقسم بأف ك  ،"معتصم   "كا ح يفأاات تص ،الرـك

 عمةرا .م ان  

 الطبيعية: -ب
مالذ آم  للشعر هب  هت ض نفس  كبُت ضشج ره  اهيم الط يع  ضدكارا ع ا ة؛ فه  سبث  
اقف األمر عل  كةهن  من ظرا غٌن  ، إمب   إذ م  الشعرا  عل  مرِّ العصةر الط يع ؛ انبةو ان ، كم 

 استنط ؽ كذبسي  ل   مفرداهت . مب لنس   ؽبه  
كالط يع  ه  عةد الثق ب الام اله، مش عر الش عر، فم  م  ش عر عريب ق ًن ضك ح اث 

عل  مستةل قص ئ   لةح ت فني  ت ُت سحر الط يع  كصب ؽب  ضك كضفرد يف داةاف شعر  كمع صر إال 
  اؼبثَت للنفةس ق   العيةف.

زب   لظركؼ ط يعي  كاح ة، م  وع  منه  إقليم  مةح ا، فه   كاؼبالحظ ضف وزارة العرب 
كثَتة اعب  ؿ كالةدا ف كال ح ر كهاا م  وع  الشعرا ،  ق يب  كح اث ، ا  عةف يف كصف الط يع ، 

      1كاتغنةف جبم ؽب  الس حر.

                                                           

 - م ان  عمةرا  : تق  عمةرا  اآلف يف تركي  كه  مهجةرة منا فتحه  اؼبسلمةف . 
 .18، ص 1966، 1نةرم ضبةدم القيس : الط يع  يف الشعر اعب هل ، دار اإلرش د للط  ع  كالنشر كالتةزا ، ل ن ف، ط -1
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األس سي  اليت تنطلق منه  كت كر حةؽب  ضغل،  ال ؤرةك تع  القرا  ؿبةر التجرب  الشعرا  ك 
اؼبروعي  ك اؼبص ر األس س   ه غراب  ضف ت ةف الط يع   فال ،"سميح القاسم"قص ئ ه  الش عر 

كم  مث يب   اعت  ر  ،الفني   تش ي  صةر  تسهم يف  عر م  مفرداهت  عن صرالش انتق األكىل اليت 
نق   ا ص دكرؼب  ؽب  م   ،"سميح القاسم"ح ل ضبرز مص در الصةرة يف شعر إ الط يع 

 ضح سي  الش عر.
كت ُت ضدؽ تف صيله ،  لك الط يع  كترسم مالؿبه تضغل، ف   ات الصةر ذبس  ضٌف قب  ك 

 الامالط يعي   معجم ضلف ظ كغ ب ت، كغَته  م  ،، كضشج ر، كضزه رر هن ؿ، كضو م  كدا ف ك 
  :"الناقصة قصيدةال"اقةؿ الش عر يف  .صب ال كسحرا ان ض

 ا َنْشَنَش ضوءْ ذَ إِ  انَ كَ 
  ارْ هَ الن    ظُ وقِ يل ...يُ ي الل  اشِ وَ ى حَ لَ عَ 
 لة الص   عُ رفَ يَ وَ 
  رْ مَ الث  وَ  اهِ يَ المِ وَ  ةِ ضرَ الخُ  لِ يكَ ي ىَ فِ 
  رْ جَ الش   دُ سجُ يَ ف َ 

 رْ جَ ويُنِصُت الحَ 
 ى حَ الض   يرةِ سِ ي مَ فِ  انَ وكَ 
  هرْ نَ  ل  كُ   م  ؤُ ... ي َ  ةٍ ل  ت َ  ل  كُ   ودُ رُ ي َ 

 ىرَ ي الث   فِ  اةَ يَ يُ َنب ُو الحَ 
 رىالقُ  ضُ نهِ يُ وَ 
 يرخَ  طل  ى مَ لَ عَ 
 ابْ يَ الغِ  ةِ يرَ سِ مَ  يفِ  انَ كَ و 
 قْ فَ الش   رِ مِ اجَ ي مَ اع فِ عَ الش   دِ ترم   بلَ قَ 
 ابْ رَ الت    وِ اتِ يشَ رِ ن عَ  ضُ نفُ يَ 
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 لْ َل الت  وَ  ولَ هُ الس  وَ  انَ ديَ الوِ  عُ ودِ يُ 
 بْ عَ الت    لُ حمِ يَ وَ 
  بْ صَ القَ  نَ مِ  ةً مَ زْ حِ وَ 
 1 لْ َل لس  ا كَ بِ حيُ لِ 

، ا رةك م  ربتةا  م  ضطي ر كضشج ر، ب    الس حرةش عر الط يع  الفلسطيني  ر الصةٌ 
م   ال م ر ه  تكفجأة ض ،ا  الط يع  ك نت ه دئ  مطمئن ه، كسهةؿ كتالؿا ف، كدك  ،ر كحي ة، كشب

  ، فغ دره  ذلك السالـ كاؽب ك .حيث ال ت رم

ب غبزف العميق الام  ر الشعةراةر اليت تتةاىل ت  ع  يف ذه  الش عر كظيفته  تصة ها  الصٌ ف
شعةر  اغبزا  عل  الةاق   فأسقط الش عرم  كق  م  دم ر يف ضرض فلسطُت، ا  ورٌ  ضص ب الش عر
ليم، يف عالق  ا ركه  وي ا، كمن  فإف التف ع  اغب ص  بُت عن صر التع َت، اتم يف الفلسطيٍت األ

 .ةطن  فلسطُتلحس س  ب ألم كاغبسرة عل  م  ورل إرح ب ريا  الش عر اػب ص  اليت تع   

"لن تبصر األرض م  االؿ قصي ت  اؼبةسةم  بػ: كيف مشه  آار اصةر الش عر الط يع  
 يت اقةؿ يف مطلعه :ال ،"!إل خلل شرايينك

 ُتطَاِرُدِني ِفي الل يِل َأوُجُو ِإخَوِتي 
 َوَتسُقُط ِفي َوجِهي، ِمَن الر يِح، ُجث ِتي                                 
 فََأصُرُخ َمرُعوبًا َوَيهَرُع قَاتِِلي 
 َوُتحِرُق َأشَجاَر الَمَقاِبِر َصرَخِتي                                

 ُىَنا الَموُت يَا تُ ف اَحة الَموِت َأمِطِري 
  2ِثَماَرِك ِفي َأرٍض َجِحيٍم َوَجن ِة                                

                                                           
1
  .53 - 52يح الق سم: ال اةاف، ص ظب - 

 .309، ص 2ظبيح الق سم: األعم ؿ ال  مل ، مج   - 2
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قتلهم ات  اإلسرائيل ، م  وع  حزن  كضؼب  ورا  فق   إلاةت  الاا  اصةر الش عر 
، كق  استنج  الش عر دبعجم الط ي ع  لينتق  من  األلف ظ اؼبن س   كوةههم تط رد  كلم  هٌم ب لنـة

اليت سيأثث هب  قصي ت  فنج  منه : )اللي ، الراح، ضشج ر، تف ح (، فه  ضلف ظ ص غه  الش عر 
    يف ش   اع   ح لت  النفسي  الصع   اليت يبر هب  كلم  تاكر م  ح ث إلاةت .     

غٍت   يف مشه  حس الام اع ني   اإلحس س التجرا م ق  استط ع الش عر ضف هبسٌ ك 
 ،كاألص ق   فاةاح، حق كق ي  لط ؼب  ااؽب  اإلال كهة ارل يف نفس  ص  يفب غبرك  كاغبي ة، ك

عن صر يف صةرة ت ؿ عل  براعت  يف استغالؿ   ك اغبس  مراجبُت الت م اعب سب   م ق  ك 
  الط يع  اغبي  كم ةن هت .

اؼبةسةم   إذ اقةؿ يف قصي ت  ،م ؿيف الركع  كاعب    غ ا ه  الش عر م  الط يع  مشصنكا
 : "صوت الجنة الضائعة": بػ

  ااءنَ غِ وَ  احنً لَ  انَ ا كَ مَ  .. اهَ ت ُ و صَ 
  ُممرَِعوا وبً هُ سُ ا وَ مسً شَ  انَ كَ 
  وماجُ نُ وَ  يًل لَ  انَ كَ 
 ومايُ غُ ا وَ ورً يُ طُ ا وَ احً يَ رِ وَ 

 1.وعَ رب َ  أَ وًل صُ فُ  انَ كَ   .. اهَ وت ُ صَ 
  بيف فلسطُت م  االؿ ط يعته  اػبالالش عر مظ هر اعبم ؿ  يف هاا اؼبشه  اصةر

  ااف  بأف مستع اكهة الام ك ف  ال كيف  ،ةطن ل ل عشق الش عر ما ؿ عل   كهاا ،رةح سال
 .ب م  كحي ت 
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 ، كم  بُت عن صر الط يع  اليت كظفه  الش عر قب : الشم ، السهةب، اللي ، النجـة
، كااتصر صب  ؿ الط يع  كل  يف ع  رة: ك ف فصةال ضربع ، فب  اةح  ب فتت ف الرا ح، الطيةر، الغيـة

 الش عر بسحر الط يع  كصب ؽب  اػبالب.  

لن   اسردفراح  ،اليت انت بت ا  غب ل  الشعةر اع   ا  ككظف الش عر عن صر الط يعي  تةظيفن 
 :"حلولقصي ت  " يفاقةؿ  يف صةر صبيل  تنم ع  ص ؽ نةاا   كعمق ضح سيس ، تف صيله 

 ارمطَ ي األَ فِ  عُ طلُ أَ 
 ق زرَ األَ  رقِ ي البَ فِ  عُ طلُ أَ 
 ارعصَ ي اِل ، فِ مسِ ي الش  فِ 
  ويفَ ذِ قَ  توُ حَ تَ ف َ  رحٍ ن جُ مِ  عُ طلُ أَ 
 ار دَ جِ  درِ ي صَ فِ 
 اراآلبَ  طشِ ن عَ مِ  عُ طلُ أَ 
  ةٍ دَ مِ اصَ  ةٍ رَ نطَ ن قَ مِ  عُ طلُ أَ 
 يحالر   جوِ ي وَ فِ 
 ةٍ دَ امِ صَ  وزٍ لَ  ةِ صبَ ن نَ مِ 
 1ار الن   جوِ ي وَ فِ 

) كو   يف قةل اظهر للق ر  مشه  الش عر كهة اقف يف كو  ات  الام ضش ر إلي  
 ةؼ يف كو  اؼبستعمر ضمرةقكضف ال ف،الاؿ كاؽبةا ارفضكهاا لل الل  عل  ضن   ،(كو  الن رك الراح، 
 الثةرة عل  الةاق .نتق  شيئ  فشيئ  إىل ت، ك  كم  نالحظ ت  ض ب ؽب ك كاألسطر الشعرا   ، من  ال مفر

ش عر  م اعتم  عليه  يف تأثيث قص ئ   كال ةح ع ؛ فهة الش عر كفي  للط يع  كظ ٌ 
 .لف ظ  كع  رات من  ض ق الام انت كاؼبص ر  مالذ إهٌن  ،كضح سيس 
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  :"تانوردال" اؼبةسةم  بػ: يف قصي ت  ؿاقة 

 ينتَ ردَ وَ  ب  حِ ن أُ مَ  انِ ستَ ن بُ مِ  فتُ طَ قَ 
 وت لمَ ا لِ هَ ت ُ يىدَ أَ  ةٌ دَ احِ وَ 
 يتالبَ  طِ َل بَ  حتَ ا تَ هَ فنت ُ ا دَ هَ خت ُ أُ وَ 
 ينا عِ يَ  ييلا لَ يَ  ييللَ 

 
   1ينتَ دَ ر وَ  ب  حِ ن أُ مَ  انِ ستَ بُ ي فِ  عتُ رَ زَ 

 ف الةردتك  ،يف نفس  غ ا لل الل  عل   (كردتُت) فبثل  يفاستي ـ الش عر مفردات الط يعي  
 ، الةط فَتمز إىل  ضم  الث ين ،األرضيف س ي  الت حي   يف األكؿا م   ؛ـبتلفُت رمزا إىل  تشَتاف

كحس  لم ت ال ال  عل  اغب ل  الشعةرا ، تش ي  الصةر كانتق   ال براع  الش عر يف  كهن  نالحظ
فق  زرع  -مثلم  ق ؿ- اغب،  بست ففهة حىت كإف قطف م   بعينه ،استعم ؽب  يف مةاقف ا ص  

 اليت انش ه  الش عر. التف يؿ ؿ عل  ركح ا  كهاا  ،في  مرة ضارل

ؿ يف  قب  ذه، إىل ضبع  م  ذلك عن م   ،صف الط يع  فحس،ك  عن  الش عر كم اقف
 :"فراقية" اؼبةسةم  بػ: قصي ت 

 َحِبِيبيا يَ 
 يل مِ جَ ا وَ وي  قَ وَ  اي  تِ فَ د عُ 
 ارٌ شعَ أَ  ي  ينَ ي عَ فِ  كَ لَ 
  ارٌ قمَ أَ وَ 
  ارٌ سحَ أَ  ي  ف  ي كَ فِ وَ 
  لْ ابِ نَ ي سَ عرِ ي شَ فِ  كَ ي  لَ يبِ بِ حَ  ايَ 
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 ْثرىم  كُ وَ  وزٌ لَ  ِتير اصِ ى خَ لَ عَ وَ 
 يلُ خِ َل خَ وَ  يلٌ خَ  ي  اقِ ي سَ فِ وَ 
 1لْ اوِ دَ جَ وَ  هلٌ سَ وَ 

 ، رحاألس  يكيف كف   األشع ر،  يٍ ينػى فجع  يف عى  نس ف،إر الش عر الط يع  عل  ش   صةٌ 
 تشَت يف ؾبمله  إىل اعبزئي  كلع  ها  الصةر اكؿ، اعبهةؿ ك الس   قيسكيف  السن ب ،  ر عكيف ش

كه   "فراقي "عنةاف القصي ة هة  فض فن ر عاصةص  إذا م   لةطن ،حنُت الش عر  مف ده صةرة كلي  
 ع  كطن . كبع  ىل فراؽ الش عر ترمز إ

 م عل  عظم  ال حرنمشه  ا   اش رك  نبةم  يفعلٌ  (ال حر)   ط إىل ـب الش عر كق  عبأ
  :اقةؿ ،آه ت  كآالم كق رت  عل  استيع ب 

 حرُ ا البَ هَ ي   أَ   اى 
 اومً دَ  اكَ فنَ خُ 
 اومً يُ ف َ ا ومً يَ  يكَ لِ اعَ أَ ا بنَ جُ وَ 
 اومً دَ  اكَ فنَ خُ وَ 
 ودُ الس   كَ يتُ اقِ وَ ي َ 
 حرُ ا البَ هَ ي   أَ  ايَ 
 راجَ ىَ  درِ ى صَ لَ عَ  قدٌ عِ 
 حرُ ا البَ هَ ي   ا أَ يَ  وَ 
 راجَ ىَ  اميتَ أَ  حنُ ا نَ ىَ 
 يكَ ادِ نَ ن ُ 
  انَ امِ يتَ أَ بِ ا فقً رِ 
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 انَ ا بِ فقً رِ  حرُ ا البَ هَ ي    أَ َل أَ 
   1ا.نَ ابِ حبَ أَ ا بِ فقً رِ وَ 
ارمز  (ال حر)ضف  كهاا ا ؿ، "سميح القاسم"يف قص ئ   بش   الفت (ال حر)ترًد لفظ  

إىل سع  الش عر إىل كشف حقيق  مع ن ة الشع، الفلسطيٍت، كال حر دب لةل  الرمزم عظيم كهة 
ضف ال حر ك ف ل  ص ل ك َت يف  األسطر الشعرا لم  م  ها  ثن ئي  الرحي  كالعةدة، كم  نث  يب

 نفسي  الش عر كعط ئ  الفٍت.

 مفتةح  م  ن  بةصف  ؛كحيةم فع ؿ ضثر م  ل ي  ؼب  الشعر، يف مرمةق  م  ن  ال حر وبت   ك 
كا ؿ  ،م  م ةن ت الط يع  م ةف ، ضظف إىل ضن ال شر ميةؿ م  تتن س، اليت ب ل الالت ؿبمال

فق  الجأ  ل ، كم  ا شف ع  األثر النفس  ل ل الش عر علة شأن  عل  ت رار كلم  ال حر
 شك في  ضف فب  ال، ك لح علي  الصةرة اؼب ررةكت اؼب مةفالش عر إىل الت رار عن م  الح علي  

   يبيزاف نفسي  الش عر ؽبم  عالق  هباا الت رار.ال هش  كالتةتر اللاا

ال ةاب   -ال ازاؿك -ظهرت صةرة ال حر العالق  بُت الةط  كاؼبنف ، حيث ك ف ال حر ضكق  
 ه  بؼب  ل  م  عالق  ت رىبي  ب ألح اث كاؼبع ن ة اليت ا   الرحي  كالعةدة،اؼبفتةح  عل  ثن ئي  

 الشع، الفلسطيٍت اعبراح ورا  كاالت االحتالؿ الغ شم ألرض .

كهة م  انع    ،يف نفسيت  دفق  ا ص  كبيئ  الش عرلط يعي  كه اا قب  السم ت الع م  ا
اعتم   ب  ه  رك  ضس س لط يع  تلع، دكرا ك َتا يف بن   القصي ة، ف كمن  الق ر ؛نفسي  عل  

   كتأثيثه .بن   قص ئ  يف علي  الش عر

  تع م  معهك  ،الط يع  عن ا  ا ص  فراح اصةره  تصةارا دقيق  "سميح القاسم"ضكىل كق  
الش عر الام  عةاطف دكر ك َت يف إث رة م  للط يع  ، ؼب م ع  تف ع  مت  م  معه ع مال فني  انت

 .الق ر  مش عر اعم  هة األار عل  إث رة
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فب    ل  الشعةر ب لظلم كالقهر كاليأسح كق  استغ  الش عر معجم الط يع  ليشي  ب 
 اليت يبر هب . ا  ل  الشعةر اغبعله  ذبس  كتنق   حٌي إىل ال حث ع  صةر كرمةز  ضدل ب 

  منه لينسجعن م  الجأ إىل الط يع   "سميح القاسم"الش عر  يب   القةؿ إف إصب ال
التف ع  اغب  بُت الش عر كالةاق   تظهر يف  ع  ح لت  االنفع لي  اليتمةضةع ت  فهة بالك اعٌّب 
 اػب رو  دب  في  الط يع .

يف إغن    "القاسم سميح"ص در اليت اعتم  عليه  الش عر اؼبم   امص رن  الط يع  ست ق ك 
ضمت  العربي  عمةم  كالفلسطيني  عل  كو   بق  ا  اتعلقم  كالتع َت ع  ك   ،قص ئ   تأثيثك صةر  

 اػبصةص.

 األسطورة: -ج

شأهن   مٌيزت ،الفني  اليت  السم ت  ح ةر األسطةرة يف الشعر العريب اؼبع صر إح ل ش ٌ 
شحن ت  الع طفي  كمش عر    الش عر م  ال شف ع  لي ، كسب ٌ ضف ترق  ب لشعر إىل مستةا ت عي 

 ة الف األلف ظ كالع  رات.اؼبستًت 

نبي  فم  م  العريب اؼبع صر مسأل  يف غ ا  األتةظيف األسطةرة يف الن  الشعرم  كاع 
ليمنحه  و ن   م  الق اس  م ل ، ش عر عريب مع صر معركؼ إال كاستي ـ األسطةرة يف ضع

 .كالسمة كاػبركج ع  اؼبألةؼ

 ، همكذب ر اإلش رة إىل اف هن ؾ ع ة ضس  ب وعلت الشعرا  اةظفةف األسطةرة يف قص ئ
 :لع  م  ضبرزه 

ضك داني  ضك سي سي  ضك ثق في ، فيستي ـ  اوتم عي إم  ألس  ب  ،التع َت ع  قيم إنس ني  ؿب دة -
 .ارغ، يف تةصيل  بطراق  فني بالك الش عر األسطةرة لي شف عم  
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 1ألهن  ب س ط  تع جل مةقف  ا ل ا. الةده  كبق ئه  عل  مٌر الت راخ؛ -

إىل  هت ؼهبع  الشعرا  اةظفةف األسطةرة، كهة ضف ها  األاَتة  آارهن ؾ س ، ك 
 هاا اعبمهةر يف تراث  يبثله عّب رمةز مشًتك   الام اقرض ل  الش عر كصبهةر قرا، اؼبس ف  بُت ت

لزامن  كب لت يل ك ف  حق سبثي ، كتنح ر إلي  م  ضحق ب سحيق  الفه  السحر كالغمةض كت رىب 
 2.سطةرة يف قص ئ همعل  الشعرا  تةظيف األ

لشعرم، فه  م  ن حي  تعم  سطةرة تؤدم كظيفتُت يف العم  اف األإقلن   إذاكلي  غرا   
اغب ضر كثق ف ت  اؼبتع دة، كم  ن حي   بعصرن كاألم ك  كالثق ف ت كمزوه   ي  العصةرحعل  تة 
 الع ةا  يف القصي ة ب عت  ره  صةرة شعرا . ته تؤدم كظيف فه ضارل 

وةهرا كاح ا عل   ل ليهم  »سطةرة ضف ضهم م  هبم  بُت الشعر كاأل إفيب   القةؿ ك  
كال  تةمئلغ  استع را   يي نب ًتؾ االثن ف يف تشفعل  اؼبستةل األكؿ اش ؛مستةل اللغ  كاألدا 

 .3« هب  مس ؾاإلكرا  اغبقيق  م  دكف ضف تسع  إىل  كتلهثتفصح 

 م  ضح سي  سطةرة ف ن  ارا  ضف ىبف  م  ب اال اعٍت ضف الش عر يف استع نت  ب أل هاا 
اليت ال تق ـ اؼبعٌت  ستع را االاا م  االؿ اعتم د  عل  اللغ  كه ،إال ن درا  كال ارا  التصراح هب

  الف السطةر. ع  اؼبع ين كال الالت اؼبيتفي ت عة  لل حث ك تثَت ف ةل  للق ر  ب  

ل  نس ني  كؿب ك اؼبن ب  ال  ر للتجرب  اإلعةدة الشعر إىل  »األدا  فت م  يف عل  مستةل ضم  
 4«االستعم ؿ اليةم . يبتهنه بةس ئ  عارا  ال  نس فاإلالتع َت ع  
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ضلف ظ بعي ة ع   ؛إليه ضح  م اس ق  اليت  ع  راتالك  األلف ظر ارا  ضف استي ـ ف لش ع 
فيعّب بالك  ،فيه  م تغ   كو لاا الجأ إىل األسطةرة ألن   ،االستعم ؿ اليةم  الام ضلف  الق ر 
 م  ق  ا  زب  ؾبتمع . ص ر ا ةح عم  يف ك عم  ب اال  م  ضح سي  كمش عر 

ب اع هتم إيف  تةظيف األس طَتاستهةت األسطةرة الشعرا  العرب اؼبع صرا  كح كلةا  كق 
 كهاا م  منح قص ئ هم ط ق  فني  كقيم  صب لي  كشفت ع  وةهر الةوةد االنس ين. ،الشعرا 

عل  قيمته  كضنبيته  يف بلةرة التجرب  الشعرا   اسطةرة كضك ك اؼبع صركف ب أل   الشعرا فتكاح 
 شف ع  الةاق  الام اعيشةف في ، ضضف إىل ذلك ضهنم ابصي غته  بش   ا ل اهم، فق مة 

   ق مت علي  ضعم ؽبم الفني .كلالك ازباكه  ضس سن  ،م  م هب ك  يف غَته  ه كو كا في

عماد علي "ب ألسطةرة ااه، ال كتةر  الشعرا  الصةرةيف ؾب ؿ اغب اث ع  عالق  ك  
صةرهت  م  كظيف  رمزا ،  يفتحقق ام  »إىل اعت  ر ضف ها  العالق  تتجل  م  االؿ  "الخطيب

ف لش عر الجأ إىل كمن   ،1«. سنس ف بطقة ة عل  ال شف ع  صل  اإلضم يف م ؽب  م  ق ر 
 اع  ؿ الام ي ف ق يب ، معتم ا يف ذلك عل  اػبنسع َت ع  األعم ؿ اليت ق ـ هب  اإلاألسطةرة للت

ر الةاق  ضن  اس ع  اؼب  ع يف تصةا يف كهة األمر الام ال شك ،يف تش ي  الصةرة الفني  ت كسيل
 زبتف  كرا  نت    اؼبتلق  كحث  عل  ال حث ع  اؼبع ين اػبفي  اليت ام  ضو  إث رة  تصةارا فني 

 األلف ظ كالع  رات.

م  ع د عم  فيه  إىل تةظيف  ح فل  ب ألس طَت، إذٍ  "سميح القاسم"ضعم ؿ الش عر ك  
 ع م . نس يناإلكالًتاث  بش   ا ص، األس طَت اليت تنتم  إىل الًتاث القةم  )العريب(

إذ اقةؿ يف قصي ت  اؼبةسةم   ،"قب  ضسطةرة "س ـك الش عركم  بُت األس طَت اليت كظفه   
  :"خمسون": ػب

 اهَ تِ ايَ وَ غِ ن مِ  يمٌ دِ "سَ  ومَ دُ سَ "ى لَ عَ 
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 رِ شِ األَ  رِ ادِ س  ال رسُ عُ  ةَ ورَ م  ي عَ فِ وَ                         
 ةٍ رَ قب َ مَ  ونَ مسُ خَ  .ةٍ رَ جزَ مَ  ونَ مسُ خَ 

 1رِ يَ ي الس  فِ  ارِ الن  ت بِ مَ قحِ أُ  ةٍ يرَ ن سِ مِ                        
ا  األعم ؿ اػب يث  اليت ورٌ  االيت ضحرقه   ؛علي  السالـ لةط النيب ه  م ني  قـة "س ـكإف "

ثُوَن  ۦٓ إِۡذ قَاَل مَِقۡوِوٍِ  َولُوًطا ﴿م اس قهم إليه  ضح  م  الع ؼبُت. ق ؿ تع ىل:  إذاقًتفه  ضهله ، 
ۡ
ثَأ

َ
أ

َحٖد ّوَِي  ٱۡمَفَِٰحَشةَ 
َ
َٰنَِىيَ َوا َسَبَقُكه بَِها ِوۡي أ ها  الف حش  حس، م  كرد يف القراف  ،2﴾ ٨٠ ٱۡمَع

 .يف قط  الس ي  كال عةة إىل ال فر عةض النه  عن ، كفب رس  الف حش  بُت الرو ؿ تتمث ال رًن 
ٌَُّكهۡ  ﴿ق ؿ تع ىل:  ِ ئ

َ
ثُوَن  أ

ۡ
بِيَل َوَتۡقَطُعوَن  ٱلرَِّجاَل ََلَأ ثُوَن ِِف ًَادِيُكُه  ٱلسَّ

ۡ
َفَىا ََكَن  ٱلُۡىٌَكَر  َوثَأ

ْ  ۦٓ َجَواَب قَۡوِوٍِ  ن قَالُوا
َ
ٓ أ ِ  ٱئۡتٌَِاإَِّلَّ ِ َعَذاِب ب َِٰدقِيَ إِن ُكٌَت وَِي  ٱّللَّ كل نهم است ّبكا  ،3﴾ ٢٩ ٱمصَّ

ِ بَِعَذاِب  ٱئۡتٌَِا) عن م  هن هم ع  هاا كق لةا ل :  "لةط "ككابةا  ،ةا يف األرض فس داثكع  إِن  ٱّللَّ
َِٰدقِيَ ُكٌَت وَِي  فهم م افعلةا م  فعلة  عل  استحي   كغفل  م  الن س، ب  ضعلنةا ،  ( ٱمصَّ

ب لقيم  كاستهزضكاف حشتهم كظ هركا يف ب طلهم، استيف ف  دب  و   ب  سي ن  لةط علي  السالـ، 
امرضت  فق   ، ضم م  فعلة  كقب   هة كابنتي  وزا فأهلك ا قـة لةط  4،كالق  ا  اليت دع  إليه 
  فره .ل ضص هب  العااب وزا ن 

  :"الناقصة القصيدة" ػ:يف قصي ت  اؼبةسةم  ب الش عركاقةؿ  

 ولَ ا إِ هَ بِ  ر  ا مَ مَ الَ طَ  انٍ نَ ي جِ فِ وَ 
 وعَ وب َ زَ  مِ َل ى الس  لَ ت عَ رَ ج  فَ ت َ 
 يعدِ ا الوَ نَ ربِ سِ  اشَ شَ ت عِ د  ىَ 

                                                           

 .12ص  ،ظبيح الق سم: اؼبمث  - 1
 .80سةرة األعراؼ، اآلا :  - 2
 .29سةرة العن  ةت، اآلا :  - 3

ضطل  علي  اـة ،ك  10/01/2016 ـاؼبةق  اة  ضدرج يف www.islamweb.net  :فآانظر: قص  لةط علي  السالـ يف القر  -4 
27/06/2017. 

http://www.islamweb.net/
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 «ومدُ سَ »ت دَ د  ا جَ مَ  .. ةً يقَ دِ ت حَ مَ ش  ىَ وَ 
 يمدِ القَ  دَ سوَ "روما" األَ  ارَ ت عَ ادَ عَ  أَ َل وَ 
 1.هايَ حَ الْ  ةَ وعَ س رَ ن  دَ تُ  مْ لَ وَ 

اليت ضت ه  عااب  الحظ ذكر الش عر ؼب ان  س ـك ها  اؼب ان  األسطر الشعرا  ؼبتأم  يف ف 
" كم  ح  هب  ارا  ضف   كلع  الش عر باكر  ،كفس دهم يف األرض ضهله  ا نظَت كفر م ان  "س ـك
، حيث كصف ونةد  سرائيل ارل إىل طغي ف ات  اإلاليت تعرضت ه  األ الّبكة"قرا  "اشَت إىل 

 .بشرذم  ال الؿ

فاات اـة مشؤـك  ،هله ضب لقرا  اؽب دئ  ك  افتككق  ضب ع الش عر يف إبراز صةرة ات  كهة  
كص ت غ  ه  عل  عش ش الطَت  ،الظالـ نحربت و ـ تسربت شرذم  م  الظالؿ كاعبمي  ني

 .إال كنٌ لت ب  ال صغَتا كال امرضةا ة كالطفةل ، فلم ت ع ك َتا ك ّب كال

" اليت استحق ضهله   ذااقةؿ ق ئ  ؼب  ق  كل    كظف الش عر يف قصي ت  ضسطةرة "س ـك
 قرات  اؽب دئ  اؼبطمئن  اليت م ترت ، ضم إمث؟ عل ث ـ كضسقطه  آالعااب نظَت م  فعلة  م  

" كم انت    صةر لن  حجم ال م ر يل "كةّب قرا  ال"لق  ح كؿ الش عر الربط بُت م ان  "س ـك
 بُت فب ثالك  ،مستح را بالك اغب ث األسطةرم م  زمن  اؼب ض  إىل عصرن  هاا ،الام ح  هب 

يف اؼبتلق  كوعل  اعيش اؼبأس ة كاؼبع ن ة اليت اعيشه   كهاا بغي  التأثَت ،اغب ثُت األسطةرم كالةاقع 
 كم  اؼبع صر الام زبل  ع  ق  ا  ضمت  كراح ليصةر اعبي  السٌ  الشع، الفلسطيٍت ك  اـة كغبظ 
 .ا حث ع  ميت  كملاات اغبي ة

بطل  إاةان  الفلسطينيُت الاا   صةر لن  الش عر يف ها  القصي ة مشه ا درامي  كم  
عليهم عااب ات   ةف حي ة مطمئن  إىل ضف ح ٌ ييهؤال  ك نةا وب ،م  الطيةر سرببش ههم 
كب لت يل ف لش عر اؤك  عل  ضف ال م ر الام ح  دب انت  اش   م  ح  دب ان  س ـك ورا   الغ شم،

                                                           

  - :م انت ف عل  ال حر اؼبيت انس، دم رنب  الهةتي  إىل غ ، ا لش ة م  اقًتؼ ضهلهم  م  اػبط ا .  س ـك كعمةرة 
 .55صظبيح الق سم: ال اةاف،  - 1
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" هة دم ر مشركع كةف  هله  ضغ ، ا عليهم ككأن  اقةؿ إف ال م ر الام ح  دب ان  "س ـك
يف حُت ضف ال م ر الام ح  بقرات  لي   ،كارت  ةا ال   ئر كالانةب ،الشهةاتنغمسةا يف ا

 ألرضهم. لةمُت كال استحقةف م  ورل ؽبمف ضهل  هن ؾ ك نةا مظهة ع كاف أل مشركع  ب 

حيث  ،ن ي ك" يف شعر إتةظيف ضسطةرة "ولج مش ك إىل  "سميح القاسم"كعم   
 :"اؼبمث بػ: " اؼبةسةم قصي ت   يفإذ اقةؿ  ،نس ني عج، هبم  الش عر ل ف عه  ع  اإلضي 

 اوذَ بُ  شتَ ايَ عَ  ،ارِ سرَ األَ  ر  سِ  تَ سْ جُ 
 ارُ دَ المَ  يكَ فِ  رَ ادا وَ ينَ سِ  ابنُ وَ                                   

 ا ب  حُ  كَ ونِ نُ ي جُ فِ  تموزُ  ن  جُ 
 ارُ شتَ ت عَ عَ ادَ خَ ي وَ يقِ دِ ا صَ يَ                                  

 ويدُ نكِ إوَ  يسَ عِ الت   شَ امِ لجَ جُ  نتَ كُ 
  ارُ بَ اآل كَ ر  سِ بِ ت احَ بَ وَ                                  

 اهَ ت ْ ظَ هَ ب َ  ةٍ حنَ مِ  وبَ ي  أَ  نتَ كُ 
 ارُ د  ى ىَ سَ األَ وَ  متِ الص   ةُ حنَ مِ                                  

 رٌ ث ُ كُ   ايَ رقَ غَ  امِ ي  األَ  ارَ نَ ا ف َ يَ 
 1ارُ نَ ا ف َ م يَ هِ عضِ بَ بِ  ينِ ثْ غِ أَ فَ                                  

 الغ ئ  لل طةل  العربي   استح  ره ك "عشت ر"  "ولج مش"استح  ر الش عر ألسطةرة اع   
ولج مش )ل ط  األسطةرم كالت رىب  فبثال يف ك  م  ل لالك و   است ع ي ، إليه   كحنين

يل  يسالام  اؼبغةار عّب زم  القصي ة هة يف األص  تطل  لتقم  دكر ذلك ال ط  (ن ي كإك 

                                                           

 - .الفن ر: مص  ح قةم ال ة  انص، عل  س را  ع لي ، ضك برج مرتف  إلرش د السف  يف ال ح ر كايط ت 
 .108ظبيح الق سم: اؼبمث ، ص - 1
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 1منح قةم  يف "ضكرؾ"  عن م  ولج مش م  فع سب م  مثل ،الشع، م  كاالت االحتالؿ الغ شم
 سر اػبلةد األب م.

 "،ن ي ك"إص اق  ل  عل  ضن  اؼبيلِّ  "ولج مش"اصةر الش عر يف ها  القصي ة ال ط  ك  
 سرائيل .   ىبل  ضبن   شع   م  ات  اإلار لآط  بكيف هاا إش رة إىل حبث الش عر ع  

اؽب ؼ من  ال حث ع  ع م  ك ف  الق ر  ؽبا  األبي ت هب  ضف تةظيف ها  األسطةرةك  
م     ش عر عريب إال كع ىنثةرم كبطةيل اثةر ض  الظلم كهن، األرض كهتك العرض، لاا فم  م

ف  ف الب  م  اؽبركب إىل األسطةرة رف   ؽباا الةاق  كحبث   ،ألحالم  كحرات  اؼبر اغتي ؿ هاا الةاق 
 .ضرح، للتع َت ع  اؼبش عر كاألح سي  ؾب ؿع  

اعبم يل الام  ا،نةع  م  التجر  ايع ٌ رة يف شعر  لألسطة  "القاسمسميح "ستي اـ اك   
يف  مةغل ب  ت راخ ال شرا  م  ضس طَت  و د  دبقص ئ    كش حلاا  ،   كطن ذبي   ا شف ع  مش عر 

رمةز ضسطةرا  سةا  مستح ث  التقطه  م  الةاق ، ضك  قال» متجه  كبة  كؽباا ك ف اهتم م ،الق ـ
ت رىبي  استم ه  م  الت راخ الثق يف، كالعم  عل  وع  تلك الرمةز تستقط، صبي  مف ص  الن  

 2«كح ة متن غم .الشعرم كحرك ت ، كتصهره  يف ق ل، 

يب   ضف ا ةف استي ام  اعت  طي ، ب   ال األسطةرة يف الشعر العريب اؼبع صر ف ستي اـ 
ذلك ضف اعبم ؿ كالف   ،نس ني  كاعبم لي استح  ر دالالهت  كط ق هت  اإل م  ذلكرض غال إف
 اؼبع صر.ا اةلةوي  ضمةر ضضحت مهم  للتأكي  عل  صب لي ت اػبط ب الشعرم العريب كاأل

را  لص ح ه  م  ة مهم  القصي ة ت م  يف كصف اغب ل  الشع إف م  هن  يب   القةؿك  
كتثَت فين  الف ةؿ  ،حس س  ب عبم ؿ كاؼبتع  الفني إف تثَت فين  ضوه ، كم  ت م  يف ق رهت  عل  

 كبة الغةص يف ضعم قه  كال حث ع  ضسراره  كال شف ع  ط ق هت  اعبم لي ، كهاا ال اتم إال

                                                           

يت بالك نس   لنةع م  ال  ئن ت اػبرافي  غَت ال شرا ، كعيرفت بأهن  ش ا ة القسةة كالةحشي ضكرؾ:  - 1  .م ان  اي لي ، ظبي
 .137، ص 1985، 1للنشر، تةن ، ط سراسالشعر العريب اؼبع صر، دار  بني يف  اليةسف :ؿبم  لطف   - 2
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كيف انتق  ضلف ظ  كع  رات  كاةظفه ، ككوةد ق ر  متم   ل  م    ؼعر ا ،ب رعبةوةد ش عر 
 كقرا ة م  الف السطةر. ،الثق ف  م  اسمح ل  ب شف األسرار

  ، إذ اقةؿ:"عروس النيل"إىل تةظيف ضسطةرة  "سميح القاسم" الش عر كق  عم  

 ! اءذرَ ي العَ تِ يبَ بِ . حَ .ا وىَ نُ ي   زَ ن ت ُ مَ لِ 

 ؟ر ُجونَ َهاب َ ت ُ ن مَ لِ 
 ! اءذرَ ي العَ تِ يبَ بِ . حَ ي .تِ ريَ ا قَ ايَ بَ ى صَ حلَ أَ 

 ؟ فْ زَ ن ت ُ مَ لِ  ا ..نَ اؤُ سنَ حَ 
  فْ زَ ن ت ُ مَ لِ  ي ..تِ يبَ بِ ، حَ مكُ يلَ ا وَ يَ 
 ؟  فْ دَ لص  ، لِ اكِ سمَ لَ ، لِ بِ حلُ لط  مي ، لِ لط  لِ 
 ام عَ  عدَ بَ ا ، وَ هَ مُ حرَ ا، نُ هَ لُ قت ُ نَ 
  انوفَ الط   ةُ كبَ نَ  ديدٍ ن جَ ا مِ ينَ فِ  لُ نزِ تَ 
 ان ربَ القُ  عَ شفَ ن يَ ا لَ هَ ومَ يَ وَ 
 ان ربَ ي قُ تِ ريَ ا قَ ايَ بَ صَ  ىحلَ ، أَ مكُ يلَ ا وَ يَ 
 ود دُ ي الس  نِ بتَ نَ  نأَ  يعُ طِ ستَ نَ  نُ حنَ وَ 
 1انوفَ الط  ا نَ مُ دىَ ن يَ أَ  بلِ ن قَ مِ 
لح ث ل ن قالك  عليه  العنةاف داالن وع  ك ضسطةرة "عركس الني "  الش عر استح را

اللةايت ك ف ش  هب   (القرابُت)كه  إح ل الفتي ت  ح ي ت و عال ك ، بأكمل  إىل زمن  ماألسطةر 
  2 .غ   م   كاةف قّب يف ضح  ف هنر الني  إرض   ل  كصب ؽب  اي 

                                                           

  .121 – 120ص  ،الق سم : ال اةاف حظبي  1-
 .216ص، الق سم ظبيحاألسطةرم يف شعر  التن ص: عليةم س مي : انظر -2 
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ةهن ، ، تّبحتزانةه ) :العركس كبة عل  ها  كق  كظف الش عر صبل  م  األلف ظ ال ال 
 يه مشفق علالش عر  ، كهة م  ا ُت ضفؾ م  للطح ل، ك األظبًتي سها  العركس  ل   ،(تزؼ

 لنهر الني . هب  إرض   الت حي ا ص  عن م  تتم 
م  ، م ل تأثر الش عر هبا  األسطةرة تّبز ،فيه  مسح  صب لي  الم كالق ر  للقصي ة 

 ،كاػبراف ت الزائف ضحي  الغ ر  تُت راحتسقطه  عل  بل   فلسطُت ف ال العركسا وعل 
رض   للنهر، ضم  إم  طرؼ ضه  القرا   الت حي  هب  تسبق   اليت ذكرت يف القصي ة ف لعركس
ُت م  ئطااؼبتة ك  اؼبتي ذلُت"فلسطُت" فق  مت الت حي  هب  م  ق   اغب  ـ العرب  س اؼبستًتةالعرك 
ضن  ك ف  خبالص  مف ده  لييرج يف األاَت ، حيتُت، كعق  الش عر مق رن  بُت الت  اإلسرائيل ا

 .م  ضا م ات  ب إلم  ف إنق ذ الةط 
، كهاا القرا  سي مرالطةف ف الام ك  ،ل  ن  ة اليت تق ـ للني  قرب فتكق  ربط الش عر بُت ال

 ب ن   يب   ذبن   الطةف فضف  ف م ، بن   الس كد متمثال يفىل ح  لتجن، ذلك م  وعل  اهت م إ
الصه ان    اؼبني  ألحالـ اليت تع  السٌ  يب   ذبن   ب لةح ة العربي  فإف بطش ات كالك   ،الس كد

 .الاا  اغتص ةا ضرض فلسطُت كهن ةا اَتاهت  كشٌردكا ضهله 
عل  صةر الع ك اإلسرائيل   كم  ،ر لن  الش عر فلسطُت عل  ضهن  الفت ة اعبميل صةٌ  كق 

 لليرابَتمز فالث ين  النم  ، ضم ك  يص،للف ألكىل ترمز  ؛الام التهم ك  ش   كالنهرالطةف ف،  ضن 
 ،العربي  ضبن   األم م   بٍت ول ت رة إىل فدف  ب لش عر إىل تةوي  رس ل  مش  كهاا م ،ك ال م ر

 ال م ر.اؼب ان  م   سيجن،  الام يالش عر ب لس  اؼبنعنه   اليت عٌّب كالةح ة  متمثل  يف االرب د
  "القاسم حسمي" شعرع ـ كيف  بةو اؼبع صر  الشعرمـ األسطةرة يف اػبط ب استي اك 
العريب  اؼبةوةدة يف اجملتم  السل ي رف   لألمةر  حي ؿ الش عر اه ؼ إىل التع َت ع  مةقف  ا ص
  .ةؿ يف ف ر ع  ضح سيس  كم  هب التع َت، ك إاةان  الفلسطينيُت ض  ـ العرب زب ذؿ للح  م 
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ألهن  تعّب ع  ريا  صب لي   ،ستي اـ األسطةرةاش رة إىل ضف الش عر الجأ إىل اإلكم  ذب ر 
ت راخ و ا   صي غ يف الت راخ م  ضو   التنقي،اليت رب كؿ ال حث ك  الشعرا تعتم  عل  الصةرة 

  .ح ف  ب ل الالت ك األف  ر اعب ا ة
ربت مع ن ة الشع، الفلسطيٍت ىل إم  االؽب  لعنق  " مشَتا اضسطةرة "ف الش عر ظكق  ك 

 :"في ثلثاء الرماد جنازة"  ةيصقيف   قةلبر ذلك صةٌ ، فاإلسرائيل حتالؿ اال ن ر
 اد مَ الر   اءُ قَ نعَ  اهَ ي ْ احَ نَ جَ  د  مُ تَ  نتَ أَ  كَ ادِ مَ ن رَ مِ وَ 
 ة يفَ لِ أَ  مسُ الش   قُ شرِ تُ 
 اس طَ سالقِ  وَ  دلِ العَ بِ  رُ طَ المَ  لُ هطِ يَ 
    1ةحَ جنِ األَ وَ  وقُ رقُ بَ الوَ  لُ ابِ نَ الس   جُ اوَ مَ تَ ت َ وَ 

إهن   ،ق  نذه  الش عر ع  الع تت ح لن  الصةرة الام تش لت يف األسطر الشعرا يف ها  
م   اةل الام  ق  نط ئر الع صةرةف لش عر ضق ـ عالق  بُت  ؛ث م  و ا عصةرة تؤك  عل  ال 

اا م  ، كهاؼبع ن ة رحم م  لاألار  ه  تةل   يتالشع، الفلسطيٍت المق كم   ةصةر  ،ربت الرم د
 .الشعرا  األسطرؽبا   ربليلن م  االؿ  ؼبسن   فني ،قصي ت  ط بع  صب لي  ك منح 

هة تأثَت   "الفينيقط ئر "ق   ضك نذكر الش عر ألسطةرة الع كرا  كلع  الس ، م  
ف رة اليت ك نت مسيطرة يف الليلةد ، كه  ل ؽاالٌتة ق   نب ألس طَت الفرعةني  الق يب  اليت تربط الع

كشع    اثني ت  ل  ا وّبكتاؽ إىل اػبلةد. كهة مؤم  بأف الق يب ، ف لش عر تةٌ اغب  رة اؼبصرا  
ليةل كا م   ة نع  عثةف م  اؼبفأبن   شع   اي  ؛كاالستقالؿ اغبرا ع  مةاصل  الن  ؿ م  ضو  ني  

 .تةاص  مسَتهتم كبة التحررتو ا  ك 
ك  اةل  م    الغي ب في ا  يف رحم ،ريا  االن ع ث ذبت ح كي ف الش عركاؼبالحظ ضف 

  2الفينيق.ط ئر و ا ، كاتطهر كىبلق م  و ا  ك
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بُت ك الةاق  ك بُت اػبي ؿ  و ٍت الن  كتش   ريا  صب لي  ق ئم  عل  اؼبزاك غف ألسطةرة تي 
و ا ا ليةص  ب   استي امن ضلف ظ   استي اـ  الش عر يف عم ل برا ا ٌُت اؼب ض  كاغب ضر، كهاا 

ين كال الالت اليت م ا ح هب   في  الف ةؿ ؼبةاصل  القرا ة كاستن  ط اؼبعكاثَت  ضف  ر  إىل اؼبتلق 
 .الش عر

الام ترؾ بل   ك  ا ةف م  ق دة  الش عر األسطةرة اإلغراقي  "اةلي " كظف كم 
 :"!عبثا تحاول أن تنام " : ػاؼبةسةم  ب قصي ت قةؿ يف ا إذ ،حرب طركادة

 يل وِ الط   ربِ الد   يفِ  امضِ وَ  كَ امَ ظَ ل عِ حمِ افَ 
 اعيَ الض   رضِ ي أَ فِ  نِ احزَ األَ  ةَ حلَ د رِ د  ، جَ ارُ خطَ األَ  كَ ف  حُ تَ 
 ومشؤُ المَ  لِ احِ القَ  
  عُ قطَ تَ  ةَ يئَ رِ البَ  نَ فُ الس   مُ رحَ يَ  ي َل ذِ ي ال  امِ ى الط  سَ األَ  حرِ ي بَ فِ 

 ح المل  وَ  انِ رصَ القُ بِ  .. ادَ بعَ األَ 
 اءذرَ عَ  ةٌ ادَ غَ وَ  وزُ جُ العَ  يخُ الش  وَ  الُ طفَ األَ وَ 
 ى ضلَ فُ  ةٌ وجَ زَ وَ  .. يلِ مِ ا الجَ هَ سِ ارِ فَ بِ  ةٌ مَ الِ حَ 
 رُ امِ غَ ي ُ  انٌ نسَ إِ وَ  ي  سِ دُ قُ وَ  ةٌ يَ انِ زَ وَ 
         1 وصُ صُ الل   وُ جُ دِ حيُ  ،الحق   يلِ بِ ي سَ فِ 

حظ تأثر الش عر بأسطةرة "اةلي " اليت م ااكره  صراح  الا األسطر الشعرا  ؼبتأم  يف ف
، ربفك  الطةا ) ال رب  :َت إليه  كبةشل  م  األلف ظ ك الع  رات اليت تف ب  كظف صب

يف س ي    مر، زكو  ف ل  ، إنس ف اغ  ، حبر األس ال ي ع، ضرض  فرحل  األحزا ،األاط ر
 ة الشع، الفلسطيٍتمع ن  إىل ش رةاإلكاقص  الش عر م  االؿ استح  ر  ؽبا  األسطةرة  (،اغبق

لن  الش عر عل  شيصي   كم  ضح  ،فيه  فس دا اة ث عك  اإلسرائيليةفحتله  االيت  ع  ضرض  الػميهىج ر

                                                           

  -  : هة ملك إاث ك  األسطةرم.اةلي  

-  كك نت بُت اإلا ئيُت اإلغراق الاا  ح صركا م ان  طركادة. ضك حص ر طركادة: حرب طركادة  
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 الةاق  إالها  الزكو  م ه  يف  ؛ظر روةع زكوه  م  سفر  القسرمتتن ( اليتبنيلةب) الةفي الزكو  
 .كقهر األع ا  ات  وّبكتنتظر م  ىبلصه  م  تفلسطُت اليت 

 اتحققاـة  سيأيتللق ر  تفي  بأن   "القاسم حسمي"الش عر ف لصةرة اليت ضراد ضف اق مه    
 : اقةؿ، إذ م  كاالت الظلم كالطغي ف  ه عش كوبررؽب   سينتصرالام  الف رسذلك  ق ـك لفلسطُت

  !امنَ ن ت َ أَ  لُ اوِ حَ ا تُ ثً بَ عَ 
 ل لوِ وَ المُ  يلِ ي اللّ فِ  مضِ اوَ  كَ يرَ صِ مَ  لْ احمِ فَ 
 ة يفَ خِ المُ  احِ يَ الر  وَ  عبِ الر   برَ عَ  لجِ الث   فِ دُ نُ  برَ عَ 
  !مَل ي الظ  فِ  جِ ن  شَ المُ  ونِ الكَ  ةُ كبَ نَ وَ  وشُ حُ الوُ وَ 
  !امنَ ن ت َ أَ  لُ اوِ حَ ا تُ ثً بَ عَ 
 ... !امنَ ن ت َ أَ  لُ اوِ حَ ا تُ ثً بَ عَ 
  يقِ رِ ي الط  فِ  يفٍ طَ  ي  ؟.. أَ  كَ الِ نَ ا ىُ نذَ مُ 
 ا حً بَ شَ  ايَ  نتَ أَ  انذَ مُ  ولِ وحُ المَ  شِ وحِ مُ ال
  ارُ مطَ  األَ .. َل  افِ سدَ األَ  ةِ درَ ي كَ ي فِ مِ رتَ يَ وَ  ومُ قُ ي َ 
 1اح ؟ يَ الر  وَ  نُ ن  سَ المُ  خرُ الص  وَ  اكُ شوَ  األَ َل وَ  وُ مُ رحَ تَ 

 مثله اليت ك الشع، الفلسطيٍت  اعيشه ال ي ع اليت  براز صةرةإ اةاص  الش عر التأكي  عل 
حةش ة الالراح اؼبييف  ك الرع، ك  انتشر  اهن ؾ ض ،ضعم ؽ ال ح ر( يف  )ضكلي ال ط  ي ع ب
العةدة إىل بل   ك ع ب الصٌ  استط ع التغل، عل  ( )ضكلييف ضف ا م ل   الفرؽ  ،األشةاؾك 

 استي   ضث ر ا م هاك  ،م  اليهةد  دارضب  واٌل الفلسطيٍت الزاؿ ربت ضف الشع،  ُتيف ح منتصرا،
الشع،  ربراض مهم ، فحم  عل  ع تق  َتة عل  الةط  اعبراحغشعةر النفس   ؾ يفكحرٌ الش عر 

 طةاال. داـالعربي  كإاق ظ  م  س  ت  الام  الشعةبالفلسطيٍت كم  االل  
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يز ط ئر الفينيق كه  االحًتاؽ م  ضو  السم  اعبةهرا  اليت سبي  »ح كالش عر ارا  ضف اةضٌ 
التج د، كهاا ال ع  األسطةرم اتق ط  م  ال ع  الاايت، كهن  ا  ض الت اا  بُت الش عر كالفينيق، 
بُت اةر األسطةرم كاةر الاايت، كاتعمق هاا الت اا  إىل درو  االن م ج كوبص  نةع  م  

 .1«ت  دؿ الةضعي  بُت الش عر كالفينيق 
كم   كوعله  مص را اعتم  علي  يف شعر م  األس طَت ؾبمةع  إىل تةظيف عبأش عر  لف

 ضبٌله ك عليه  صبيع   استن ب   ،فرعةني  ـإغراقي  ض ـعربي  ضك نت ضسةا  س طَت األافرؽ بُت 
س  م ن  م  التع َت ع  مش عر  كإبراز ضح سي ، كهاا م و ا ة زب ـ الق ي  الفلسطيني  دب لةالت
إاةان   ة، كحث  عل  الةقةؼ إىل و ن، اغبق كنصر في بغي  التأثَت  ضف  ر  للق ر  العريب ك إاص ؿ

 .الفلسطينيُت
كلبل  إىل ضف األسطةرة لع ت دكرا ب رزا يف نق  القصي ة العربي  إىل ال رامي ، ألف الش عر 

لع ةر بُت نس ف الفلسطيٍت اؼبع صر ورٌا  مش كل  كنبةم ؛ فأص حت وسرا لضل سه  مع ن ة اإل
 اؼب ض  كاغب ضر.

كم  ضف الش عر م استي ـ األسطةرة ب ؼبعٌت الت رىب  فحس،، ب  دبعن ه  اغب  رم ضا   
 فأعط ه  مالمح العصر اغب ضر، كهاا هة االستي اـ الفٍت لألسطةرة.

 2كذكر "اةسف حالكم " ضف األسطةرة تتميز بع ة اص ئ  ضنبه :
 كتعطيه  قيمته ، لاا فه  تعمق إدراكن  لف ر ؾبتمعن  اؼبع صر.األسطةرة هت، اغبي ة معن ه   -
 األسطةرة تيصهر يف ش له  النه ئ  كتةٌح  بُت ضشي   كثَتة. -
 األسطةرة تتميز ب ةهن  ف ر ككاق  ات م  تصةرا كليست فب ن  ات م  حقيق . -
كا شف ط يع  األسطةرة ذبرب  ح سي  وب كؿ م  االؽب  االنس ف فهم مع ين الةوةد اؼبتن ق    -

 العالق ت كاألشي   م  حةل .
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تع جل األسطةرة مش الت الةوةد، كم  ضهن  ترت ط ب لقص  ضك اغب  ا  كهاا م  يبث  سر  -
 تطةره .

 :الشعبي التراث -د
ثركة م  اآلداب كالقيم كالع دات كالتق لي  كاؼبع رؼ كالفنةف التش يلي   الًتاث اع 

هة االص  م  الفت  األوي ؿ ف ،س يف اعب مع ت كاؼبع ه ر   ى كاؼبةسيقي ، كهة م  العلـة اليت تي 
اؼب ض  كهنجن  اتعلم من   ًعّب الس بق  لألوي ؿ اغب لي ، ضم م  ترك  األو اد ل   ا ةف عّبة م 

 : الًتاث الشعيب الفصيح، ه، لع  ضنبللًتاث ضقس ـعّبكا هب  للمستق  ، كهن ؾ األبن   ال ركس ليى 
ه ، كسنركز يف هاا اعبز  عل  الًتاث الشعيب، ؿب كلُت ال حث ع  كيفي  اغب  رم، اؼب دم كغَت 

 .ؽباا اؼبص ر كاالستع ن  ب  يف شعر  "سميح القاسم"تةظيف الش عر 

الشعر الفلسطيٍت عل  كو  يف الشعر العريب اؼبع صر ع م  ك  يبث  استي اـ الًتاثك 
عليه  الشعرا  يف تأثيث  م تعااؼبص در اليت  ضهم ح ض ايع إض ف  إىل ضن   ،اػبصةص قيم  فني 

 .قص ئ هم
كب عت  ر الش عر م  ع  يف اللغ ، فال شٌك ضن  اعتز بلغ  ضمت  كتراثه  كت رىبه ، كم  ا شف 

هة عةدت  إىل الًتاث لينق  من  ضا  ر ضسالف ، كه  عةدة إىل اعباكر كاألعم ؽ ع  ها  العالق  
    1ط بع  سرا لي  متج دا.يف ذب ن  ا ف  عل  الن  الشعرم 

  ،الًتاث الشعيب استله ـم  الشعرا  الفلسطينيُت الاا  ضكثركا م   "القاسم حسمي" كايع 
لحف ظ عل  اؽبةا  ل ،س ئ  اليت اعتم  عليه  يف التع َت ع  ق  ا  كطن  فلسطُتة ال ح ضب  كوعل  

م  ق    نب ؽب إ ،س ب ضك ت  د،اليت ان ثرت  الشع ي إىل و ن، التاكَت بأهم اؼبةركث ت  ،الةطني 
 .الشعرا  بعض

 ،الًتاثاؼبع صرة هة اؼبزح بُت الةاق  ك  ز القصي ة العربي يكارل بعض ال ارسُت ضف ضهم م  يبي 
 ايع هاا اعٍت ضف الًتاث ك ؛ 1ال م  حيث تق لي ه  الفني  كحس،، ب  م  حيث سبثله  للًتاث
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لش عر ل يب  ص در اليت ال هم اؼبض ضح  فهة ااكح ضره ، ل  ض  األم الام اص   بُت م اعبسر
 .يف ضعم ل  الشعرا  عنه  االستغن  

اليت تراكمت منا  ع  كو اف الشع، كثق فت  اعٌّب  الشعيب إىل ضف الًتاث اإلش رةكذب ر 
 .م  الشعةب هةا  شع،الًتاث هة ال في  ب شف ألف ؛  نتشرت كتطةرتف ت نشأ

 الفرد ب النتم  عمق شعةر ا ضا  ، فهة  هتع  ضم ؿ الشعةب كتطلع  كإذا ك ف الًتاث اعّب
اربط م ض    الت راخ ك العصةر، كم  ضن كعراقت  عل  مرٌ ضص ل  الشع،  كاث ت، ؽباا الةط  ضك ذاؾ

 .م  دكف م ضو ال كوةد أل إذ، األم  حب ضره 
ط ق  يبثل  م  ـبزكف ح  رم ك  ؼب ، الشعيب عل  الًتاث اؼبع صركفشعرا  العرب الق  ركز ك   
ال لاا ك ف  ،العربي  اإلسالمي  كقةميتهمالةثيق بةطنهم  ارت  طهم حاةض ، كهاا م غٍت نصةصهمتي 

 .يف  يف قص ئ همظكتة  العن ا  ب لًتاث ب  ؽبم م 
كاغنيه  م  االؿ اؼبزج بُت  ،سحرنا كصب الن  ا ف  عل  الصةرة الشعرا  الشعيب  لًتاثف

 العربي . الاهني الريا  الفني  اؼبع صرة كمص ره  الًتاث  اؼبتش   يف 
، كتراث غَته  م  تراث األم  العربي  استلهمةاالشعرا  الاا   ح ض "القاسم حسمي" كايع 
 ،ل ا  الشعرا مص در الصةرة  م  ا مهم ، حيث ش   اؼبةركث اإلنس ين مص ر األمم الس بق 

 كذك ئ  يف ربط الةاق  اغب ضر ت  ؿ عل  اّب ا، حيًّ   الش عر م  الًتاث تف عال تف ع ا ُت كهاا م 
 .الق ًن ب ؼبةركث
 استلهم    م  الًتاث الام اّبز مةقف  م  اغبي ة كنظرت  ؽب  م  االؿ م حاتة  » لش عرف 

، دب  في  م  بؤر مشرق   حىت اّبز اؼب ض كاق  شع   كضمت سقط م  في  م  إشراق ت عل  ، كاي من 
 بي  ضك سل ي ، ليلق  ال ة  عل  الةاق ، كا شف وةان   اؼبيتلف ، كاعمق اهب، مظلم ضك 

   .2«، ف ال ع  إسه م  يف بن   القصي ةال الالت ل ل اؼبتلق 
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لةطن  كشع    انتم ئ إمب  هة تأكي  عل    شعر للًتاث يف  "القاسم حسمي"يف ظتة ف
، كاتحةؿ يف ضحي ف  الش عر قص ئ  يفكاضح  الفلسطيٍت لًتاث الشعيبا فح ةر ،كإحس س  بةاقع 

 اليت يبر هب  كطن . ث احللةاق  كاأل ت وز  م  ريا كثَتة إىل
عل   "القاسم حسمي"  عمةم  كاعرا  العرب اؼبع صر يف الشظإف تة كمهم  ا   ف

تشةاقي  م  ك اؼبتلق   إث رةتمث  يف ت فني  كمعنةا  ؼاه ضب  ل   ،اػبصةص للًتاث م ا   عشةائي 
 .م  وه  ث ني  القصي ة كمنحه  عمق  داللي  تأثيثككاا  ،وه 

  استي اماغب اث ع  تةظيف الش عر للًتاث الفٍت هة  ككب  بص د م  استةقفن ضكؿ ك  
ضح اث لركح العصر ك  مةاك ته  ، ككاااغب اث ك ب عب ة  سمالشع ي  الفلسطيني  اليت تت لألغني 
  .الس ع 

كال  ،م  اؼبةضةع ت اتع جل كثَتن  ةن هت  دبرة إىل ضف األغني  الشع ي  الفلسطيني  ش اإل ركذب 
، كلع  ذلك م  ا ف  عليه  لفلسطيٍت اؼبتةاصل الشع، ا ة لةط  كمع ن ب ترت طلك اليت ت  سيم

 كصبله  كتع بَته م  ضب س كقةة تنع   عل  مفردات القصي ة   تتطل   ؼب ،ا صي  ثةرا 
 .مةسيق ه  ال االي ك 

  عليه  ق ً األغني  الشع ي  كهة اعلم ضف الشع، سيي  "القاسم حسمي"كظف الش عر  ق ك 
 :"ل تطعميني" ػ:اقةؿ يف قصي ت  اؼبةسةم  ب إذ، مع نيه  ات برك  كوبفظه 

 وي  اصِ ر  القُ  ربِ ى الد  لَ ت عَ الَ حَ 
 وي  شقِ مَ ا دِ ي، يَ م  عَ  نتَ ا بِ يَ 
 انَ أَ .. وَ عٌ ائِ جَ  كِ ابِ بَ ا بِ نَ أَ وَ 
 وي  نفِ مَ  بنُ اِ  .. يم  عَ  نتَ ا بِ يَ 

 تنَ فِ د دُ قَ ا، ف َ نهَ ي عَ لِ سأَ  تَ َل 
 وي  ادِ مَ رَ  رةٍ بهَ عَ  ل  ي ظِ فِ 

                                                           


اشَت الش عر يف ها  القصي ة إىل األغني  الشع ي  الش مي  الشهَتة "طعميتة ..طعم ين .. القراصي "، انصح ب لروةع إىل داةاف ظبيح  القراصي : -
   .250الق سم، ص 
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  !يعِ جَ ا وَ ه يَ آ..  ! يينِ مِ طعِ تُ  نْ لَ 
 وي  يمِ حِ ي الجَ اتِ ابَ ذَ ت عَ ادَ عَ 

      
 ينِ مَ طعِ تُ م، لِ هُ ظُ وقِ أُ ا، سَ نً سَ حَ 
 وي  سبِ مَ ..  ط  ي الش  فِ  ةٌ ارَ يَ ب َ 
 أٌ مَ  ظَ َل ، وَ وعٌ جُ رُ  . َل . ودعُ أَ وَ 
 1 وي  شقِ مَ ا دِ يَ  ي ..م  عَ  نتَ ا بِ يَ 

ا  االحتالؿ، كهة م  تّبز  ضف اصةر مع ن ت  ورٌ  األغني  الشع ي ح كؿ الش عر يف ها  
اةان  م  العرب إكارو  ليؤك  عل  طل، العةف م  ل ف  ،ع  رة )لق  ع دت عااب يت اعبحيمي (

كها  الصةرة اعبزئي   ،م  تؤك   ع  رة )كضعةد ال وةع كال ظمأ، ا  بنت عم  ا  دمشقي ( كهاا
 وهةد األم  العربي  م  ضو  ربرار فلسطُت.   ت  تفربيلن  عل  صةرة ضمش  ه  ضركرة 

ضغني  تراثي  شع ي   من مدن بعيدة" اتأصو "الش عر يف قصي ة ضارل بعنةاف كاةظف 
، كطن عله  تسهم يف إبراز اؼبش عر اليت وبمله  ذب    ،ؿبمال إا ه  مع ين ع ا ة سي سي  ككطني 

  :اقةؿ .كبة اغبرا  كاالستقالؿ ، كالتطل ع  األرض بةاو   يف ال ف عربس  األار ك 

 بْ لَ ى حَ لَ إِ  ينَ حِ ائِ رَ  ايَ 
 احي رَ يبِ بِ م حَ كُ عَ مَ 
 بْ ضَ الغَ  ةَ مَ اتِ خَ  يدَ عِ يُ لِ 
 احف  الس   ةِ ث  ي جُ فِ 
 نْ دَ ى عَ لَ إِ  ينَ حِ ائِ ا رَ يَ 
 احي رَ يبِ بِ م حَ كُ عَ مَ 
 نْ طَ الوَ  وَ جَ ي وَ لِ  يدَ عِ يُ لِ 
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 .. احشبَ ة األَ ايَ هَ نِ وِ 
 م كُ لفَ خَ ، وَ ينَ حِ ائِ ا رَ يَ 
 انهرَ ى سَ تً ا ف َ نَ ي ْ عَ 
 مكُ يفَ طَ  دُ رصُ يَ  الَ ازَ مَ 
 ان...سوَ ى أَ لَ ا عَ رً مَ قَ 
 ى قَ الت َ وَ  تَ ت  فَ ي ت َ لبِ قَ 
 هدرَ م وَ كُ وضِ ي رَ فِ 
 ىقَ لت َ المُ .. وَ ا هَ وا بِ ودُ عُ 
 1 ! هودَ العَ  ةِ احَ ي سَ فِ 

شَت نضف  يب  كم   ، ع  ق  ا  ضمت   ككظفه  ل   اعٌّب استن  الش عر عل  األغني  الشع ي
يف ش   ها  األغني  كم مةهن  حىت تتن س، كمقت   اغب ؿ الام  التحةارعبأ إىل   إلي  هة ضن

كضهل   ،فراق  ع  بيت  الام ترعرع بُت و ران  ؛ ألم كلةع  الفراؽ اليت اع نيه كهة الشعةر ب ،يبر ب 
  .الاا  ق ظبة  اغبلة كاؼبر، ككطن  الام كل  في 

ؼب  ت من  م    ؿيف اعبم شعرا  ع ا ة غ ا  االشعرم الام بُت ضا ان  وبم  صةر الن  ك 
كم  وه   ،، فهة م  وه  وبم  مع ين التةاص الشع ي يف بني  األغني   ربةاردالالت و ا ة ك 

م  العربي  للتةح  ش ة األكمن األم  يف التحرر م  قيةد االحتالؿ  مع ين ارل وبم  يف طي ت ض
ف ل   سةاسي  كال فرؽ بُت  ،كفلسطُت كمصر كالعراؽ ـ كو  ات ، فال فرؽ بُت الش كالصمةد يف

 .كآار بل 
 ع  ؽبا  األغني  الشع ي  اليت تعٌّب  تةظيف إىل ضح  بعي  يف  كفِّقالش عر  إفيب   القةؿ ك 

راحلُت إىل حل، كع ف للح ل  الةط  العريب كم  االل  فلسطُت، ف لن ا  الام كوه  الش عر 
ؤك   تكهاا م   ،م  ضو  ربرار فلسطُت ات  ارب د العرب كالثةرة ض  يف  لماشَت إىل ض ف،كضسةا
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فسي  للش عر اغبزان  اليت هاا ا ُت اغب ل  الن(،  ! يف س ح  العةدة كاؼبلتق  ..هب   اعةدك )  :ع  رة
 م  يبر هب  الةط  العريب ك   كفلسطُت عل  كو  اػبصةص م  ضعف كهةاف كاحتالؿ.س  ه  

عرض  م  مب ذج شعرا  ت ؿ يف ضصله  عل  اؼبص ر الًتاث   مت م  إففب  س ق يب   القةؿ 
بصةرة  ،للملتق  ريات كتةضيح  فب  هبرم م  ضح اث، مةقف  ل ي فق  الام استن  علي  الش عر النٌ 

لش عر لتأثيث قص ئ   غني  الشع ي  مص را م  مص در اف  نت بالك األ ،كاضح  اؼبع م
 .كترسييه 
ف الش عر ق  الجأ إىل ألضن  يف بعض األحي ف ت ةف الصةرة غَت كاضح  إىل شَت نك  
ضصةات م  م ف قصي ة  يف الق سم حظبي فع مثلم  -ش   األغني  ضك م مةهن   يف التغيَت
 ذبربت ك هة ضف الش عر ارا  م  كرا  ذلك إكس ب األغني  دالالت تتن س، الث ين كالس ،  -بعي ة
اليت ارا   الصةراليت ىبت ره  ك  الع  راتالتأثَت يف اؼبلتق  م  االؿ ، كبالك استطي  مةقف  كتّبز

 القصي ة. بثه  عّب
ب  ذه، إىل ضبع  م  ذلك  ،عل  األغني  الشع ي  فقط ب العتم دالش عر  كم ا تفً 

"  الشهَتكم  ذلك اؼبث  العريب  ،عن م  كظف األمث ؿ الشع ي  اليت تن قله  العرب ضب ن ع  و 
  :"فسيفاء على قبة الصخرة"ل  بعنةاف  اقةؿ يف قصي ةو إذ  حج " مسم ر

 اُجحَ  ارَ سمَ مِ  يتُ أَ رَ 
 ودوجُ مَ  هُ ودُ فقُ مَ 
 اُجحَ  ارَ سمَ مِ  يتُ أَ رَ 
 ود فقُ مَ  هُ ودُ وجُ مَ 
 اُجحَ  ارَ سمَ مِ  يتُ أَ رَ 
 1..  ودهُ الي َ  ةِ ارَ ي حَ فِ 
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كإمب  ضراد م  االل   اعت  ط ، ؽباا اؼبث  الشهَت م اأتً  "القاسم حسمي" اتي ر الش عر ف
سرائيل  رمز ل  بص ح، ال ار، كات  اإل ضف اةضح للمتلق  صةرة ذلك الفرد الفلسطيٍت الام

ُت ضصح ب اغبق كاألرض ضضحةا اع نةف م  فب رس ت ينيكضف الفلسط ،الام رمز ل  ب ؼبسم ر
 الفلسطيني .  م  ضو  طم  الق ي  يالام م  فتئ اتيا اغبجج الةاه ات  الق سي 

فق  األم  يف  ق  تشَت إىل ضف الش عر "سم راؼب" صةرةكيف قرا ة ضارل يب   القةؿ ضف 
ش الق ي  عيف ن ؽ   ى ار مسم ر اي آفلسطُت هة  ضب ا  ع األنظم  العربي   زبل اغبرا  مستق ال كضف 

يف ح رة  وح رضات مسم ر ) كا الصةرة كاضح  ضم ـ الق ر  اصةص  يف ع  رة ت ف ،الفلسطيني 
كهة تأكي  صراح  ،اليهةد منهم سل ه كإمب   ،نيُتيبأف ال ار م تع  للفلسط ح كهاا اة  (اليهةد

 ف الةط  كنعم   اغبرا  كاالستقالؿ.نعل  فق اف األم  يف العةدة إىل كم  الش عر 
اليت ربي  عل   ،"العريب وح "إهن  شيصي   ،شهَتة عربي   ط اؼبث  بشيصي  تراثي تر اكق  

كلع  مث  ها  الشيصي ت عن م  ترد يف القصي ة  ،دالالت ع ا ة ارا  الش عر بثه  إىل اؼبلتق 
غ ل   م  ترمز إىل اغبيل  كال ه    وح  كشيصي  ،معُت ارا   الش عر ه ؼ ربقيق ترم  إىلفإهن  

 كالسيرا نق   ل  كثَتة تةظف ضا   لل الل  عل  سيط الش عر عل  الةاق  ك   ضحي فكل نه  يف 
 ع  نصرة الق ي  الفلسطيني . تق عسةام  مةاقف بعض اغب  ـ العرب الاا  

يف   بش   كاضح سهمضألمث ؿ الشع ي  يف بن   القصي ة ل "سميح القاسم" ستي اـ ف
 إىل القةمي  العربي . الشعةر ب النتم  إبراز اغبق ئق، إىل و ن، التأكي  عل  ك كشف الةاق  
  تصةار كاق  ضبن   شع   الاا هة تةظيف الش عر لألمث ؿ الشع ي الغرض م   كم  ضف

 شف ع  مةاقف  الف را  م  اؼبث  الشعيب كسيل  مهم  لل ف زباربت كطأة االحتالؿ،  اعيشةف
 .كالسي سي 

دعةة اؼبتلق  إىل ا م  يف  ضا   لألمث ؿ الشع ي  الش عر استح  ر  ؼ م ؽبا كلع 
  1كاالقت ا  ب ؼبن ضلُت الشجع ف الاا  ال ارضةف عيش الاؿ كاؽبةاف.التمسك بعركبي  
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ال ن درا، لاا استي ـ اؼبث  بش   م  شر إ ضن  ال "سميح القاسم"كاؼبالحظ عل  الش عر 
 .ار بش   هبع  اؼبث  مالئم  للةاق  الام اعيش حة فهة الجأ  إىل الت
كتعميق  مث ؿ الشع ي  بغي  إبراز اؼبعٌتش عر دائم  م  الجأ إىل ربةار األال ضف كاغبقيق 

عل   وبث ب   ،للمتلق  بش   م  شر، كم  ضن  ال ارا  ضف اق ـ اؼبعٌت الف رة كترسييه  يف الاه 
 .األمث ؿكرا  تلك  الام ىبتف  ف اص  إىل اؼبعٌت اغبقيق ضإىل  كال حث التف َت 

ذب   ك َت يف التع َت ع  مةقف الش عر الًتاث ضسهم بش     تةظيف كم  هن  ات ح ضفٌ 
، كتقةا  الصةر الشعرا  الق ي  الفلسطيني ، كم  ضسهم بش   كاضح يف تقةا  الشعةر ب النتم  

هم يف إث رة اؼبتلق  كت فع  ك م  يبنح  للقصي ة م  صب لي  تسف إىل ذلضض ب ل الالت، كإش  عه 
 .اتالع  ر  األلف ظ كبة استن  ط اؼبع ين اليت زبفيه 

دكات  ألباالستع ن   -منا الةؽب  األكىل- وب كؿ عن م ت  ض  ب لًتاث الشعيبعالق  الش عر ك 
ق رات  كم  هن  تظهر ، مهن  الشعرإب اعي  استطي  م  االؽب  فب رس  بن   نصةص  تعين  عل  اليت

  .كتتطةر لًتاثابُت ك  بين فتنمة العالق   ،الصن ع  وبس متم ن  ك اص ح ك ال  هرة، 

كال كاـ  ستمرارب ال عالق  تتسم الشعيب ثاعالق  الش عر ب لًت إىل ضف  يف هاا اعبز  كلبل 
 عربيت اؼبةركث  اليت ربفظ للن   التق لي  عل  اغبف ظ م  ضو  اعم  ف لش عر النه ا ؛كال تعرؼ 
 .ؿب كد النط ؽ غَتؾب ؽب   ع ة ضسئل  تطرح ب لًتاثت ق  عالق  الش عر ك  كشعرات ،

 لإلب اع كالف ، ا ص  كم دة األح اث م  كاأاا الةاق  شااع  الام هة اغبق كالش عر
اخ كاصةغ من  األس لي، كالتع بَت،  كالش عر إمب  الًتاث الشعيب دب  وبمل  م  ت ر  م  انتف  كم 

اعةد للًتاث لي م  استمرار الشرعي  الشعرا ، كاةط  واكر نص  الشعرم، حيث ا  ك ضف 
   فب ن  ا ص  عن م  اتعلق األمر ب لن  الشعرم.مق طع  الًتاث لي  
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 الشعرية: : وسائل تشكيل الصورةثانًيا

 تمهيد:

يف بن    اليت تسهمم  ضهم األدكات  تيع إذ  ضنبي  ب رزة "سميح القاسم"للصةرة يف شعر  
الام اعم  ب كر  عل  ربلي  تلك الصةر كاستن  ط  ،القصي ة كنق  التجرب  الشعرا  للمتلق 

 ال الالت اليت ربمله .

م   تربط م   بف  ف الصةرة الشعرا  ت س، صفته  الفني  ضكنشَت يف هاا اؼبق ـ إىل  
يف الةس ئ  تشًتؾ صبيعه   ها  إفكب لت يل يب   القةؿ  ، ت بةاسط  التجسيم كالتشيي قعال

 بن   قصي ة مت  مل  م  صبي  اعبةان،. مث  كم ،الصةرة كبلةرهت  تش ي 

إليه  م   سنتطرؽ ،"سميح القاسم"ع  كس ئ  تش ي  الصةرة يف شعر  كيف ح اثن  
لنعرؼ  ةكنعرض ب ل راس  ل   كسيل  عل  ح  ،كتراس  اغبةاس االؿ التجسيم كالتشيي 

   يف التع َت كالتصةار.ه ل إسه مم

 التجسيم: - أ
  ي  عى : صبىى سمي اعبً  » :(مى سى يم م دة )وى التجسيم يف ب ب اعبرب حةؿ معٌت كرد يف لس ف الع

 عضي بى  ةي  رى عى استً كى  ؛قً لاػبى   ً يمى ظً العى  اعً نةى األى   ى م مً هً َتً غى كى كىال  كىابِّ   ً بً اإلً كى   سً الن    ى مً    ً ع ى ك األى ضى  فً  ى ال ى 
 كفى دي   ً  ظبً   بً لِّ حى الت    ى مً   سً الن   ري كثػى ضى  اآلفى    ي  طى عى تػى   اػى  مى : الى ايف ةى القى  لمى عً  ري اكي اى   ؿى قى ، فػى اضً عرى لألى    ً  ى طى اػبي 
 ي ى لى   ي اظبي ، كى  ه يقى قً حى    ً الش   سمى وً  ف  ، أًلى  ً يقى اغبقً   ً عى  كى لً اى  بً   كىٌتى إمب ى   ي ن  أى كى ، كى  ً سمً وً كى   ً رً ةهى وى  ةً رى  شى  ى مي 
« و يقى قً حًبى 

  تى صى قى  كى ن  أى ، كى  ي تي م ااًتى ، ضى ةـً القى  ُتً   بى مً   نن الى في  متي س  ذبىى  » :"أبو عبيد"كق ؿ  .1
.« ي سمى وً 

2 
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الشي  الام   عل داالن ا ةف  عن م ف ؼبقصةد ب لتجسيم م  ها  الن حي  هة اعبسم 
 تقص  .

إىل هيئ  ب رزة ؿب دة تق  ربت  ةاؼبعٌت كاػب طر  صَتكرة » اعٍت  لتجسيمف: اصطالح ضم  
صةرة  إىل را  اؼبطلقجؿ التؿبسةس ، كضحج ـ منظةرة، كربةٌ م الف رة يف ضش  ؿ اغب  كذبسٌ 

 1.«منظةرة كعةام مرئي 

اقـة عل  عق  مق رن  بُت  اَتاألكهاا اشَت إىل ضف التجسيم ىبتلف ع  التش ي  فإذا ك ف  
الصف  ب ستي اـ ضداة م   تلكار يف ك ف يف صف  كازا  ضح نب  عل  اآلطرفُت ضك شيئُت اشًت 

سن د صف  م  الصف ت ال شرا  إىل إضم  ؛اؼبعركف ، فإف التجسيم اقـة عل  التحةا  التش ي  ضدكات
 م  هة غَت إنس ين )صب د(.

كل    » يف ح اث  ع  الفرؽ بُت التجسيم كالتش ي  فيقةؿ: "السيد قطب"كا يف  
و ا ا هة سةس، فهاا كثَت معن  ، إمب  نعٍت لةن  حهن  ب لتجسيم ، لي  هة التش ي  دبالام نعني  

كمن   2«.ذبسيم اؼبعنةا ت، ال عل  كو  التش ي  كالتمثي ، ب  عل  كو  التص َت كالتحةا 
 علي . داالن لتجسيم هة إعط   م  لي  ل  وسم وسم  ا ةف ف 

 لألمر  األدا، الفن ف ضف اتييٌ  »بأف التجسيم هة "صلح عبد الفتاح الخالدي"كااكر  
 3«.صةرة معين  ارظبه  يف ذهن ، كاصَت هاا األمر يف اي ل  وسم   اؼبعنةم ضك العرض

ضم اتيي  الش عر ضك األدا، الف رة اؼبعنةا  يف  ؛كب لت يل ف لتجسيم اقـة عل  التييي  
مع ين ا شفه  الق ر  م  االؿ م  ل ا  م  ـبزكف ك لتص ح ؽب  دالالت  ،ذهن  كوب كؿ ذبسيمه 

 ف رم كثق يف.

                                                           

 .183عل  عل  ص ح : ال ن   الفٍت للصةرة، ص  - 1
 .79التصةار الفٍت يف القراف، ص سي  قط،:  - 2
 .106، ص2013، 1صالح ال ا  ع   الفت ح اػب ل م: نظرا  التصةار الفٍت عن  سي  قط،، دار الف ركؽ، األردف، ط - 3
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التجسيم اغبقيق  كالتجسيم  :كنب بُت نةعُت من   التفراقجسيم كو، كب غب اث ع  الت 
ق ؿ إذ صن  سبث ال اي   تحٌ النٌ دبعن   اغبقيق  مأاةذ م  اعبسم الام هة ال  ف، ك  » ف ألكؿ ؛الفٍت

ها   كفق-كمن  ف لتجسيم ؛ 1«.  كالتمث ؿ ؾبسم ضم ضص ح ذا وسم، ضم وعل  وسمن  ي مى ضن  وس  
ل  وسم  ا ةف ا ص   ن لق صف  التجسيم عل  الش   إذ صي طتي ك  ،ب عبسم كال  ف مرت ط -الريا 

ر اؼبعنةم ضك العرض، لألم الفن فضف اتيي  األدا،  »ضم  التجسيم دبعن   الفٍت فهة  ،ب  كداال علي 
كب لت يل فهاا النةع مرت ط  ،2« رظبه  يف ذهن ، كاصَت هاا األمر يف اي ل  وسم اصةرة معني  

ضم ضف التجسيم الفٍت اتش   يف الاه  خبالؼ  ؛نةع األكؿ الام ارت ط ب لةاق ع   ال ،ب ػبي ؿ
 األكؿ الام اش ل  ص ح   ضك اصنع  عل  ضرض الةاق .

اتمث   -سي  قط، كضح ذلكمثلم  - م  التجسيم ُتضف هن ؾ نةعكان غ  التأكي  عل   
ذبسيم م  ق ي  »ضم  النةع األكؿ فهة  التصيَتم؛الث ين يف التجسيم ك  ،مثيل األكؿ يف التجسيم الت

كهاا النةع ضقرب إىل  ،3«تش ي  األمر اؼبعنةم اجملرد بأمر ؿبسةس ؾبسم عل  كو  التش ي  كالتمثي 
  4.«َت كالتحةا يهة ذبسيم اؼبعنةا ت عل  كو  التصف»التش ي  كالتمثي ، ضم  النةع الث ين 

اص ح األمر اؼبعنةم اجملرد  فم  االل  ،النةع م  التجسيم ل  صل  كثيق  ب لتصةارهاا ف
كان غ  التأكي  عل  ضف االستع رة تعتّب إح ل ضهم كس ئ  كضدكات التجسيم ، ؾبسم   حسيٌ صةرة 
 الفٍت.

: اؼبةسةم  بػ كم  ضمثل  ذلك قةل  يف قصي ت  ،ب لتجسيم ازار "سميح القاسم"شعر ك  
  :"يا منتهى تذىبين؟إلى أين "

  نْ ذَ ي إِ رنِ ظِ ي انتَ يبِ بِ ا حَ يَ 

                                                           

 .106ص صالح ع   الفت ح اػب ل م: نظرا  التصةار الفٍت عن  سي  قط،،  - 1
 .106ص :اؼبرو  نفس  - 2
 .145ص :اؼبرو  نفس  - - 3
 .79سي  قط،: التصةار الفٍت يف القراف، ص - 4
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 نْ فَ ي كَ ة فِ ث   جُ َل           يكَ آتِ  وفَ سَ 
 يسِ درَ ي المَ وبِ ثَ  يفِ  يكَ تِ آوف سَ 
 ي  بَ نكِ ى مَ لَ عَ وَ 
 1.نْ طَ الوَ  ردُ وَ ي وَ ائِ مَ ن دِ مِ  ةٌ رحَ طَ 

 -قيم  معنةا  ب عت  ر -صةرة هة التجسيم الام ضعط  الةط الش   اػب رؽ يف ها  ال 
كاؼبالحظ ضف الش عر ضراد  ، ال اغبقيق  ال ن ا عل  س ي   ،صةرة اغب ي، الام انتظر عةدة ؿب ةب 
إلي  ال  ةعةدال يف أم كا ،الةط بعي ا ع   اعيش يف الغرب التع َت ع  ح لت  ككاقع  األليم حيث 

كاضح  إىل حنُت  إش رة  كلع  ها –كم  ق ؿ   –ثةب  اؼب رس   يف ب  ،م ة يف كف ه  وث 
 الغ يل.  كنف كطن  كاشتي ق  للعيش يف   اعبميل  الش عر إىل ضا ـ الطفةل  كالصِّ 

ب ق   امت زتككطن  اعبراح يف ضبي ت  ،الفلسطيٍت نس فاإلكاصةر لن  الش عر مأس ة  
 :"في القرن العشرين" بػ:  اؼبةسةم إذ اقةؿ يف قصي ت   ،الةصف كصب ؿ الع  رات

 ونرُ ق ُ  بلَ ا قَ نَ أَ 
 رْ ائِ ي زَ ابِ ن بَ د مِ طرُ م أَ لَ 
 باحصَ  اتَ ي ذَ ونِ يُ عُ  حتُ تَ ف َ وَ 
 ةوقُ رُ سمَ  يتِ ل  غَ ا ذَ إِ فَ 
 ةوقَ شنُ ي مَ مرِ عُ  ةُ يقَ فِ رَ وَ 
 احرَ جِ  قلُ . حَ ي .يرِ غِ ي صَ هرِ ي ظَ ا فِ ذَ إِ وَ 
 ينارِ د  ي الغَ وفِ يُ ضُ  فتُ رَ عَ وَ 
 راجِ نَ خَ ا وَ امً لغَ ي أَ ابِ بَ وا بِ عُ رَ زَ ف َ 
 ينك  الس   ارِ ثَ آبِ  تُ فلُ حَ وَ 

                                                           

 .274ص  ،2مج  ظبيح الق سم: األعم ؿ ال  مل  - 1
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 ئراِ م زَ نهُ ي مِ يتِ بَ  لَ دخُ ن يَ لَ 
 1 ! ينشرِ العِ  رنِ ي القَ فِ 

ضم  الصةرة األكىل )فتحت  ؛هب ه  ح فل  ب لصةر اعبزئي  األسطر الشعرا الق ر  ؽبا   
اعتم ت  كامب مسركق ( م تعتم  التجسيم بش   دقيق،  غاليتعيةين ذات ص  ح فإذا 

 ك  ش  .  كاست  ح لس رؽ الام هن، كارب كدمر بالش عر للمحت   رمز حيث ؛التشيي 

ضم  الصةر اعبزئي  الث ني  )رفيق  دريب مشنةق ( فإهن  اعتم ت بش   كاضح عل  التجسيم،  
كه  تةح  بش ة األم كاؼبع ن ة اليت  ،حيث دلت لفظ  مشنةق  عل  الةط  كب لتح ا  فلسطُت

 .األـ )ضرض فلسطُت(تع نيه  

اؼبتالحق  اليت ضكرده  الش عر ق  وسمت الةط  اعبراح الام زرعة  ضلغ م   الصةر ها ك  
ه  تةح  حب ل  ال يق كاؽبةاف الام غبق ب لةط  ورا  م  فعل  ات  ف ،كغرزكا يف وس   اػبن ور

 الظ م الام ضهلك األرض كاغبرث كدمر ك  ش   كق   عل  مقةم ت اغبي ة.

ع  ضم الفراؽ كعااب  شعرا  عٌّبت  كحنين  إلي  يف لةح  كاصةر الش عر اشتي ق  للةط 
 :"شعار آخرإحتى " اؼبةسةم  بػ: قصي ت  اقةؿ يف ، إذالغرب 

 ايرً ثِ ي كَ م  ا أُ يَ  قتُ اشتَ  .يكِ لَ ي إِ م  ا أُ يَ  قتُ اشتَ وَ 
 يمحِ الر   للِ  مدُ الحَ ي، وَ نِ ن  كِ لَ 
  رةَ اكِ الذ   ن  ا، أِلَ هَ بِ  انُ هُ ست َ  يُ َل  ةٍ ح  ي صِ فِ 
 2 ٦ ىلَ عَ  ٦ 

                                                           
 .40 - 39 ظبيح الق سم: ال اةاف: ص - 1
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ا ُت  إذ، الش عر الةط  صةرة األـها  الصةرة اليت ضم من  غ رق  يف التجسيم حيث منح  
ب  هة  ،كطن  ن  م ان ضيف إش رة كاضح  إىل  ،لن  الش عر ضف صحت  خبَت م  دامت ذاكرت  خبَت

 يف حنُت دائم إلي .

م  يبلك م   بي ن  كحزن  علي  حىت كص  ب  األمر إىل طلش عر يف إبراز اشتي ق  لة اكاغةص  
 كات ب  الش عر .ح ل  الةط  يف صةرة غ ا  يف اعبم ؿ الش عر م لن جسٌ فضو  تق ًن ا  العةف، 

  سرد قصت  م  الةط  األـ إذ اقةؿ:

 ويبَ بِ الحَ  وم  يَ 
 يابِ يَ ن ثِ  مِ يًل لِ قَ  دٍ غَ  عدَ بَ  يعُ بِ أَ سَ 
 ي(ابِ بَ ن شَ مِ  بُ قرَ أَ  مِ الد   وكُ نُ ي )ب ُ مِ دَ  عضَ بَ  بيعُ أَ وَ 
 ي ابِ ترَ اغِ  نِ مَ ن ثَ ، مِ يكِ لَ إِ  يلَ لِ القَ  الَ المَ  لُ رسِ أُ سَ وَ 
 ييعِ ، بِ انُ وعَ ي جَ نِ ن  أِلَ وَ 
 يدِ الِ وَ  ةِ ورَ صُ  ازَ روَ بِ 
 يّ رِ ثَ األَ  كِ انِ وَ صِ وَ 
 1ي.دِ ائِ صَ قَ ي وَ تِ رشَ ي فَ يعِ بِ 

م ب لم ت  سٌ فج ،ع  الةط  كال ار ال ع ك يف هاا اؼبشه  اصةر لن  الش عر ضم االغًتاب  
، كاعّب الش عر ع  حق  كضمل  يف العةدة اةم  م  م  الغرب  ـ اليت وب  إليه صف  األ ككه    الةط

ف لش عر  »كها  الّباع  الص درة م  الش عر دلي  عل  تفرد  كمق رت  عل  التصةار ،اؼبةحش  اؼبرارة
م  قيةد الزم ف كاؼب  ف، بينم  هة اع جل اؼبةاقف الصغَتة الام اصلن  ب ل ةف ال  َت كاغبي ة الطليق  

 2.«كاللحظ ت اعبزئي ، كاغب الت اؼبنفردة هة الش عر ال  َت الن در

                                                           

 .153ص الس بق: اؼبص ر  - 1
 .58سي  قط،: النق  األديب ضصةل  كمن هج ، ص  - 2
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هباا التجسيم ضف اصةر لن  اؼبش عر الفي ض  اليت  "سميح القاسم"ق  استط ع الش عر ك  
حتمي   فيج  نفس  ضم ـ ،ضم  اغب ي  ىل كطن  الغ يل، إىل تنت ب الشي  اؼبةوةد يف الغرب  كحنين  إ

  .  عةدة إو  را  كليست ااتي را العةدة إىل كنف الةط ، إهن

اتعمق يف بن   اللغ   » لاا فهة ،بُت ا ا  طيِّع  م  اللغ  العربي  ضداةن الش عر وع   كق  
 1.«كضم ئره  كضفع ؽب  كصف هت  اليت ارد علين  كركدا ط يعي 

كهبعل   كاؤثر في  عج ب إاثَت ف للغ  ه  سفين  الش عر اليت اص  هب  إىل اؼبلتق  ل    
 اؼبش عر كاألح سي . مع  اتق سم

إىل ضف التجسيم ق   ضف ىبرج إىل الةوةد يف ق ل، لغةم كبة  القصي ة  َتشن كان غ  ضف 
كمن   ،2«.عل  العمـة ذبسيم اؼبعنةا ت اجملردة كإبرازه  ضوس م  ضك ؿبسةس ت »فإن  اتم في  

يف نف  الش عر، فب  هبع  األاَت ملتزم   هبيشاص ح التجسيم دبث ب  شعةر ا ص هبا  اؼبعنةا ت 
يف  الش عرال  عل  التجسيم قةؿ كم  األمثل  ال ٌ  ،بنق  تلك اؼبش عر إىل الق ر  بغي  التأثَت في 

  :"الشاميةالقصيدة "قصي ت  اؼبةسةم  بػ: 

 اءُ هبَ الص  وَ  أسُ الكَ  نتِ أَ وَ  َظِمئٌ 
 اءُ مَ دَ الن   قِ ل  تحَ ليَ فَ  امُ شَ  ايَ                             

 ةٍ ونَ غبُ مَ  ةٍ ربَ غُ بِ  اءُ ضَ القَ م َ كَ حَ 
 اءُ قَ لِ  م  تِ ن يَ أَ بِ  احُ فَ الكِ  ىضَ قَ ف َ                             

 ايً ف  خَ تَ  مُ ًل ل  سَ تَ  مُ َل  تُ تيَ أَ وَ 
  3 ءُ يَل الخُ  لُ ي  خَ تَ ا ي َ مَ ن بِ كِ لَ وَ                              

                                                           

 .135: الصةرة األدبي ، صمصطف  ن صف - 1
 .72سي  قط،: التصةار الفٍت يف القراف، ص  - 2
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 وز  م  فه  ،لل الل  عل  ش   معنةم (،الش ـ)استع ف الش عر يف ها  األبي ت بلفظ   
عل  ضف لل الل  و   تةظيف لفظ  الش ـ ف )سةرا  كل ن ف كاألردف كفلسطُت(، العريب الةط 

اتأم  م هن ؾ  ، كإمب ا  كاالت االحتالؿ كالظلم كالطغي فليست كح ه  اليت تتأم ورٌ  فلسطُت
كث نيه   ،بن را  ضكؽبم  ن ر الةط  ات  الكتةائ كاتأم الش عر تأؼب  ش ا ا  ،ال كؿ العربي  ضا   م  

 .هل ضبُت ذكا  ك  ال ق   لغرب  اؼبغ ةن " اليت حرمت  م  "بن ر الغرب  اليت كصفه  

   الشع، الفلسطيٍت بنلام اسع  إىل القت  كالتن ي  بأكق  رسم لن  الش عر صةرة ات  ا 
 :"صولوا وجولوا"إذ اقةؿ يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ: 

 دٌ الِ خَ  ورٌ نُ  وكِ سفُ المُ  مِ الد   جدُ مَ 
 يلُ ابِ م قَ كُ جدُ مَ وَ  ونَ دُ لُ خُ تَ سَ وَ                             

 ابً ائِ ا سَ ادً صَ ى حَ تلَ وا القَ بُ حسَ  تَ َل 
 يلُ ج  سِ  ةٌ ارَ جَ حِ  يمِ تِ اليَ  معُ دَ                             

  ًل ازِ نَ مَ  ورِ بُ ي القُ فِ  مِ ستُ رَ ن غَ ا مَ يَ 
 1 يلُ هلِ الت  وَ  قصُ ا الر  ايَ حَ ى الض  لَ عَ وَ                              

ضف الش عر استط ع تةظيف الشه دة كه  رمز  كيف   لق ر  ؽبا  األبي ت ا تشفف 
كه  ش   معنةم ؾبرد  ،ككيف ضف دمةع الطف  اليتيم ،معنةم ق  وسم  فأص ح نةرا ا ل ا

 .اؼ ات  الام اغتص، ضرض فلسطُتسجي  اتم هب  ق م  ربةلت إىل حج رة

 ات كو ٌ   ص ق ا شفضبن   كطن  كتأؼب  ؼبص ئ هم، كهاا بآالـ إحس س الش عر  كاتجل 
 براعت  الفني  م  وه  ضارل.ك  ،التجرب  الشعرا  للش عر م  وه  غن   م  اؤك  كم  ،يف التع َت

عل   اسيطر   االال اعبنب كاػبةؼ اصةر الش عر "حناء العروس"يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ: ك  
  ، إذ اقةؿ: الزعم   العرب

                                                           
1
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 ىلَ عَ  دْ اصعَ م وَ هُ وت ُ مَ  كَ وتِ مَ ب بِ اضرِ وَ 
 اءُ نَ ب َ الجُ  ىغَ ب َ د قَ وَ  وخِ سُ المُ  قطِ سَ                             

 ةٌ ي  شِ رَ م، ق ُ هُ اظُ لفَ أَ  ةٌ ي  بِ رَ عَ 
 اءُ جمَ م عَ هُ حُ و رُ ت ف َ رَ بِ ا سُ ذَ إِ وَ                           

 مهُ لَ  ارً ث َ ى أَ رَ  ت َ َل  كِ ارِ عَ ى المَ دَ لَ وَ 
 اءُ مَ عَ م زُ هُ ل  كُ   ةِ امَ عَ ى الز  دَ لَ وَ                           

 مهُ آلُ مَ  اءَ سَ م وَ هُ ومُ لُ ت حُ مَ قَ عَ 
 وااءُ بَ  عِ اجُ رَ الت    ومَ م يَ هِ زيِ خِ  بِ وَ                          

 اهَ يحِ حِ صَ  يرَ غَ  ح  ا صَ م مَ هُ الُ قوَ أَ 
 1.اءُ خطَ األَ  لُ أمَ تَ ا م مَ هُ الُ عَ فِ وَ                           

الشعةر ارت ط يف ـبيل  الش عر كهاا  ،فهة هبسم العركب  الغ ئ   عبنب ب عت  ر  قيم  معنةا  ف 
كل   م   ، د انطقةف لغ  ال  ذلك ضف هؤال  الزعم   العرب الاا ؛م دم هة اللغ  العربي بش   

 وم يف ثةب عريب. عضانظر إىل ضفع ؽبم وبس هم غَت ذلك، إهنم 

  عل  هؤال  اؼبتي ذلُت ع ر الش عر نقمت شف كيف صةٌ تكاؼبتأم  يف ها  األبي ت ا  
ال )ك  (ضلف ظهم عربي ، كركحهم عجم  ) كبة: ككصفهم بأق ح الصف ت ،الق ي  الفلسطيني  نيصرة

 كهاا اشَت إىل غ ، الش عر م  هؤال . (عقمت حلةمهم)ك (ترل ؽبم ضثر يف اؼبع رؾ

كاعةد الش عر لتجسيم اؼبةت كهة معنةم ؾبرد ليصةر لن  شعةر  اغبزا  ورا  الغرب  القهرا   
  :"رمضان كريم"اليت اع نيه  اقةؿ يف قصي ت  

 ةحَ جنِ ي األَ د  ، مُ وتِ المَ  دَ ايَ ا جِ يَ 
 وتِ المَ  دَ ايَ ا جِ يَ 

                                                           
 - . حلةمهم: ضم عقةؽبم؛ ضم ضف عقةؿ الزعم   العرب عقمت ع  إهب د اغب  اؼبن س، للق ي  الفلسطيني  
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 ،يتِ اآل قَ نُ ي عُ د  مُ 
 ييرِ طِ وَ 
 ةحَ ذبَ المَ  ارِ مَ ن غِ مِ 
 1 ورٍ نُ وَ  ارٍ ن نَ مِ  ينِ يَ ابِ رَ ت ُ  ينِ طبَ قُ  برَ عَ 

 دكؿ ع  رة "وي األ السطرر ذكر يف ا تشف ضف الش ع األسطر الشعرا اؼبتأم  يف ها   
اؼبةت  د  ضضح  عبي اؼبةت" كه  صةرة ؾبسم  لشعةر اغبزف كاألم الام ضص ب الش عر، فق

للفظ  اؼباحب  "ماحب   استي ام كلع  الش عر اقص  م  االؿ  ،كت تع  ع  اؼباحب  تطَته ضونح  
راح ضحيته  م  ازا  كاليت  (،1948 ني  كضربعُت تسعمئ  كضلف )شبـ  ا سُت" ذات ربي  م  ع راد

 .اشهي ن  (360ستُت كثالث م ئ  ) ع 

لن "ؾبسم  اغب، كالشةؽ ألراض  فلسطُت يف قصي ت   "سميح القاسم"اقةؿ الش عر ك  
 :"تبصر األرض إل خلل شرايينك

 نتِ أَ  كِ حدَ وَ  كِ ب  حُ  يتُ اطَ عَ ت َ 
 خِ طبَ المَ  ةُ حَ ائِ ، رَ يلِ اصِ فَ الت    ق  دَ ى أَ ت  حَ  رُ كُ أذَ وَ 

 2و ي  سِ درَ المَ  بُ تُ ، الكُ ةُ بعَ ، الن  ةُ احَ الس  
، ال ن ا ضضح  ل ل الش عر ملمةس  "تع طيت" عل  س ي   ، ل ن  غب، ظ هرة ؾبردةف 

 ، كق  ضدرجل ل   فلسطُت األرض الط هرةهاا إش رة م  الش عر إىل فرط ح   كش ة اشتي ق  يف ك 
 .ليص ح م دة ملمةس  ،اتم تع طي فب  فأص ح  الش عر اغب، يف ع م اؼب دا ت
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ن  مشت ؽ ض  ٌُت ف ،راح اسرد للق ر  حنين  لةطن  فقط، ب كم اتةقف الش عر عن  هاا  
 ر  ضم ـ مشه  لرائح  اؼبط خ كس ح  ال يت، ككاا كت   عن م  ك ف صغَتا. كهاا كل  ا   الق

 مت  م  استط ع الش عر تصةار ضدؽ تف صيل  ب متي ز.

  "آذار ۰۳"كاقةؿ الش عر يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ: 
 وابَ عصَ أَ  ذلُ الن   نُ مَ الز   دُ فقِ يَ ا مَ ندَ عِ 
 وابَ بوَ أَ  وتُ المَ  حُ فتَ ا يَ مَ ندَ عِ 
 :وزُ جُ العَ  ي  تِ الفَ  ابُ ذَ ، العَ يحُ صِ يَ وَ 
  ازونَ يُ زِ 
 ةلَ اتِ القَ  ةِ هوَ الش   ةُ ريَ قَ 
 1.احيَ الر   ابِ تَ ي كِ فِ  ةٌ قطَ ا نُ ىَ مرُ ي أَ هِ نتَ يَ 

م  ظ هرة التجسيم، ف لسطر  هب  ضن  ال ا  د ىبلة سطره  األسطر الشعرا ا  ؽب الق ر  
، كهة ش   معنةم منح  الش عر الناؿ ضعص ب  ( الزم  ع  رة ) افق األكؿ اتمث  التجسيم يف 

 بي فها  الصةرة  تةظيفصف ت حسي  كمنه  الناال  كفق  األعص ب، كلع  غرض الش عر م  
  .اغبسرة كاألسف عل  الزم  الام فع  فعلت  بفلسطُت

معنةم  ، ف لعااب كم  نعرؼ ش  ( ح العاابياص)  ع  رةج  نضم  يف السطر الث لث ف
 بفق اف الش عر األم  يف اغبرا  كاالستقالؿ. تةح يف ظ هرة  ، حيؾبرد منح  الش عر صف  الص

كلع  اؼبراد ب ل حر هن  ات  اإلسرائيل   كعظمت ،كم  ح كؿ الش عر ضف ا ُت سلط  ال حر  
 :"42 –"ن الام دمر فلسطُت اقةؿ يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ: 

                                                           

    - 33 :م رس هة اـة  30كالف ا " ك :" ضعلن   اةم  لألرض، كضعلنت  دم   شه ائن  عي ا فلسطيني  م  ضعي د الصمةدفب  ذكر  الش عر آذار
  .344، ص 2األرض ل ل الفلسطينيُت. األعم ؿ ال  مل ، مج

 - . زاةن ز: اقص  هب  الش عر دكل  ات  اإلسرائيل 
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 هيرِ رِ ن سَ عَ  طُ سقُ يَ 
 رضِ األَ  وقَ فَ  اءُ مَ الس   قُ طبِ تُ وَ 
 يًل لَ 
 1..ه يرَ زِ ى الجَ لَ عَ  حرُ البَ  قُ طبِ يُ وَ 

كل    ،ؿبسةسف ل حر  (؛كاط ق ال حر عل  اعبزارة)  لصةرة اجملسم  تةضحه  ع  رة ف 
 .يف إش رة من  إىل قةة ال حر ،اإلط  ؽ ه  الش عر وس   فأعط   صف  إنس ني 

  ضنكا  ع الش عر يف رسم صةرة الفلسطيٍت الام اعيش يف الغرب ، إذ ال عم  ل  سةل  
 :"سيناريو الغربة"ار، فيقةؿ يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ: انتظر ضا  ر كطن  م  حُت آل

 هارَ نهَ مُ  ةٌ يَ ابِ كَ   مسٌ شَ 
 ةٌ عَ ائِ جَ  سُ وارِ نَ وَ 
 هارَ رثَ الث   اجِ موَ و األَ ينُ ازِ ي كَ ى فِ ل  سَ تَ ت َ 
 ةِ لَ احِ الر   نِ فُ الس   ةِ مَ ادِ القَ  نِ دُ المُ  اءَ نبَ أَ  طُ ق  سَ تَ ت َ 
 دِ ائِ العَ  يلِ الل   اسَ نفَ أَ ي حصِ تُ وَ 
 هارَ سرَ أَ  بثٍ ي خُ فِ  نُ و  دَ تُ وَ 
 اء، منيَ ى الِ قهَ مَ 
 2ه ارَ ح  بَ  ةُ ثَ َل ثَ 

الق ر  صةرة النةارس اعب ئع  اليت ه  يف اغبقيق  األشي ص اؼبةوةدة يف  ضعُتترتسم ضم ـ  
م  كرا  ال ح ر، اّب م  ال ل  العزاز  ةع  كانتظركف ضف اأتيهم اّب سعي الغرب  ككيف هم و

 الام فركا من  ورا  الظلم كالع كاف الام مةرس عليهم م  ق   ات  اإلسرائيل .
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يف  ،االستع رة م  ق ي ، كهاا اكمنح  ضنف س  كضسرار   ،حسٌ كهة  (اللي )الش عر   وسٌ  
 تأثيث قص ئ  .ل ،يف ااتي ر ضلف ظ  كدقت ضسلةب اةح  بّباع  الش عر 

 ازباه  كسيل  يتكهة ضح  األدكات ال الغي  الال ليغ  ي  التش عل كاستن  الش عر  
  :"المطافئإذ اقةؿ يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ:  ،للتجسيم

 وجمَ نَ  حرِ ي البَ ت فِ طَ قَ سَ 
 وم  أُ  ينَ سعِ ن تِ مِ  اءِ طفَ اِل  قُ رَ ا فِ هَ ت ْ رَ بصَ أَ 
 وم  أُ  ينَ سعِ ن تِ مِ  اءِ طفَ اِل  قُ رَ ا فِ هَ ت ْ رَ بصَ أَ 
 ي  ارِ الن   عِ وقِ لمَ لِ  تْ عَ رِ ىُ 
 اهيَ المِ  يمَ اطِ رَ خَ  ن  كِ لَ 
 1 ! وتمَ عَ  اةِ أسَ المَ  ةِ مَ تَ ي عَ ت فِ ذفَ قَ 

هب  م  انقاه  م   ش   الش عر كطن  ال حي  "فلسطُت" بنجم  سقطت يف ال حر، كم 
الت ام  مع ن ة ضبن   فلسطُت الاا  ع نةا ك  السل ي    األمم اليت زادت ت االهت اتسعُت ضم ، ه

 . االحتالؿ

اًتكز دكره  يف إطب د  حيث ضف اراطيم اؼبي   اليت  كصةر الش عر اغب ل  بش   كاقع
اؼب  درات اليت  ش رة إىل ضفارا  اإلهمت ه  األارل يف تةهج النَتاف، ككأف الش عر سضاغبرائق 

 طرحته  ال كؿ األارل م  ضو  إهن   االحتالؿ اإلسرائيل  ألرض فلسطُت زادت م  تأـز الةض .

كم  قب  التش ي  كهة ضح  األدكات ضا   اليت س ع ت الش عر يف التجسيم اقةؿ الش عر  
 :"أم الجليل"يف قصي ت  

 يمِ ل  كَ تَ  لِ يِ لَ الجُ  م  ي أُ مِ ل  كَ تَ ف َ 
 اءِ صغَ الِ  ةِ يبَ ي ىَ ي فِ عِ مَ  عبٌ شَ                             
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 وُ رحَ ت جُ ل  مَ  ارِ العَ  امٌ يَ ، خِ عبٌ شَ 
 ِفي َوحَشِة الَمنَفى الَقرِيِب الن اِئي                            

 ط ابَوُ َشطَريِن بَاَت، فَأفَهِمي حُ 
 1 !الُجُذوَر َعَلى أََتم  َوفَِاءِ  ِإن                               

ب  هة    هة ضـ اعبلي  كاؼبش  ف ؼبش ٌ  ،ب إلنس ف "فلسطُت"كاقص   "ضـ اعبلي "  الش عر ش ٌ  
لم( عل  س ي  االستع رة  )التٌ  صف ت ب  كضبق  عل  صف  م  حاؼ الث ين اؼبش   ، اإلنس ف

هة ك  سةسصةرة ؿب ضـ اعبلي  يفم ياؼب ني ، فم  االؿ ها  الصةرة عم  الش عر عل  ذبس
 .اإلنس ف الام ات لم

 ،اينتع  حاا ن  من " كوع  ص -٨٤ -قيف قصي ة " ال حركق  ح كؿ الش عر ذبسيم 
 اقةؿ: 

  ةً ي  انِ ثَ  حرَ البَ  لُ عِ نتَ أَ سَ 
 ا ينَ وَ الهُ  يرُ سِ أَ وَ 
 ي اصِ قَ ي األَ فِ  بٍ وكَ ى كَ لَ إِ 
 ا انً هَ مُ  ايكً لِ مَ 
  حرَ البَ  لُ عِ نتَ أَ سَ 
 ي اصِ عَ المَ ا بِ يً نِ نحَ مُ 
  ىطَ الخُ  يلَ قِ ي ثَ أمضِ وَ 
 2 ادً احِ وَ  ..ادً احِ وَ 

حاا  اتم إىل  حةل  الش عر حيثهة ؿب  التجسيم،  األسطر الشعرا  ل حر يف ها  ف
 قصةدة م م ش رةإهاا  يف إىل اجملهةؿ، كلع ٌ  حب ركاإلكسيل  للسفر ك  وعل  رلحب أل كض، انتع ل 
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فلم هب  اغب  سةل  ،الش عر لةصف ح لت  اؼبهزكم  م  وه ، كلل الل  عل  ال ي ع الام ضص ب 
 ع  الةط .  ار بعي اآيف اؽبركب إىل بل  

قةؿ اإذ  ،الًتتي، دقيق   السالـ يف صةرة فني  هبسٌ  ضف الش عر ح كؿرل اكيف قصي ة ض
  :"لمالسّ : " ػب اؼبةسةم  قصي ت يف 

 مَل لس  ي لِ يرِ غَ  ن  غَ لي ُ 
 امئَ لوِ ، لِ ةِ و  خُ لُ ، لِ ةِ اقَ دَ لص  ي لِ يرِ ن  غَ غَ ي ُ لِ  
 اب رَ لغُ لِ  ..ييرِ غَ  ن  غَ ي ُ لِ 
 م َل لس  ي لِ يرِ غَ  ن  غَ ي ُ لِ 
 ين نِ حَ البِ  شُ جهَ تَ  قلِ ي الحَ ي فِ لِ ابِ نَ سَ وَ 
 اء نَ الفَ  نَ مِ  ودَ لُ ا الخُ هَ حُ منَ يَ  ودِ عبُ المَ  جِ ورَ لن  لِ 
  ينَ دِ اصِ ي الحَ انِ غَ دى أَ صَ لِ 
  وحِ فُ ي الس  فِ  اعٍ داء رَ  ُ ح لِ 
 وح مُ الط   ال َحِفرِ  وِ ب  ن حُ .. عَ  وِ اتِ نزَ ى عَ لَ ي إِ حكِ يَ 
 1يحلِ المَ  د  القَ وَ ..  اءُ ودَ ا الس  هَ ون ُ يُ عُ وَ 

فف  السطر األكؿ وع  الش عر السالـ كهة ؾبرد معنةم  ،هاا اؼبقط  زاار ب لتجسيم
ح الش عر التجسيم ل   م  الص اق  ك األاةة نكم  م  ،ل  ككأن  إنس ف الغن   اتمشيئ  ملمةس  

 .ب لغن   تي رؾ الصف ت فجع  ك  ها  كالةئ ـ،
حيث كصف الش عر  ؛ لركع  كاعبم ؿب امت زتكنلمح يف السطر اػب م  صةرة شعرا  

ـ   سن ب  اغبق  ، كلع  حنُتلل  ن ظب ملمةس ب  كه  ش   نفمنح الش عر الس ،ذبهش ب ل     بأ
لل الل  عل  حنين  إىل ضرض  ككطن ، ف لسن ب  ارت طت ب غبنُت كاالشتي ؽ  من ها  إش رة م  

 .للةط 
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ضم منح  صف   كاعب م  ن طق  ع  طراق التجسيملق  وع  الش عر األعجم فصيحن  
     إنس ني ، فتحةؿ بالك الش   اؼبعنةم إىل ش   م دم ملمةس.

 اعتم  عليه ح ل ضهم الةس ئ  الفني  اليت ض اع ل  يف األاَت إىل ضف التجسيم لبك 
، مستفي ا دب  يبتل   م  ـبزكف قص ئ  م   لشعرا ، كاظهر ذلك يف ع ا و ا  لتش ي  صةر الش عر 

 .للتجسيم كطةاعيته اللغ  العربي   اتس عككاا م   ،ف رم ثق يف
تس ق    "القاسم حسمي"يف شعر  -تع َتا  قيم   ب عت  ر -كذب ر اإلش رة إىل ضف التجسيم 

اليت ارا  ذبسيمه ، كاسةس ت ب جملردات  كال قيقتتعلق بإحس س الش عر اػب ص  ،م  شعةرا يق
  ـبيلت  كاتس ع  الش عر عا ؿ عل  براؽب  القةال، اليت تليق هب  صب لي ، كهاا  فح كؿ ضف ىبت ر
 .كثق فت  الةاسع 

 ال ليغ يف ذبسيم ت  بأدكات بالغي  عل  غرار التش ي  استع فكم  نشَت إىل ضف ش عرن  
 –بف   ع قرات   – استط عق   ، كمث  ال ن ا  األارل ال الغي ، ككاا بعض األدكات كاالستع رة

ب صبي  اةح  بةوةد ط ق  شعرا  ظ هرة التيي  اغبس ، يف ضسلة ك ضف هبم  بُت الصةر اجملسم  
 .م  فع  ذلك  ن سب ا ل 
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 التشخيص: - ب
لك تسةا  ضك نت  الشعرا ،التشيي  م  ضهم الةس ئ  اؼبس نب  يف تش ي  الصةرة  ايع 
اغبي ة عل   ال يف  اتمث  »هاا اللةف  ضف إىل "سيد قطب"مرك   كق  ضش ر  ـض الصةرة وزئي 

ليت ق  ترتق  فتص ح حي ة الةو اني . ها  اغبي ة ا كاالنفع التاؼبةاد اعب م ة، كالظةاهر الط يعي  
ضك الج ت  دمي آعةاطف  كله ، كهت، ؽبا  األشي    كاالنفع التاؼبةاد كالظةاهر  شتم ، تإنس ني 

ُت، كتأاا منهم كتعط ، كتت  ل ؽبم يف شىت اؼبالبس ت، كذبعلهم يدمإنس ني ، تش رؾ هب  اآل
ب  اغب ، فيأنسةف هباا الةوةد ضك  اػىتػىلى   ٍ ، ضك  ة يف ك  ش   تق  علي  العُتوبسةف اغبي

        1«اره ةن 

 س،ي ار نى آالط يع ، ضك دبعٌت نس، للحس  اعبم د ك اعٍت ب لتشيي  ضف اي  "سيد قطبف"
ككأهن  شي  اسم  ضك  ،، كأف زب ط، الط يع االنفع التت ال شرا  إىل اؼبةاد كالظةاهر ك الصف 

 ةف ذلك يف الشعر، كم  ا ةف يف غَت .  استجي،، كا
افع  ذلك طل   ػبل  اغبي ة ع  اؼبةاد  الفإن  الش عر عن م  الجأ إىل التشيي ، ك 

كهاا ا ؿ عل  ضف التشيي  ات ف  دبنح الصف  2 صةر ؛ قألشي   اعب م ة، كحس،، كإمب  ػبلكا
فيمنحه  اغبي ة م  و ا ، فب  اش   ل ل الش عر صةرا غ ا  يف  ،ال شرا  عل  األشي   اعب م ة

ـ ب كر  بتحلي  كتفسَت قة المتلق  الام لألن  ىب    ،اعبم ؿ، كهاا م  هبع  الصةرة ع ؼب  متحرك 
زادت الصةرة، ك  مع ين تع دتلاا ف لم  تع دت القرا ة  ،كعصر  كذكق  ت كفق ثق ف تلك الصةر

 ش عر كاألح سي . اؼب  ع ال قيقق رهت  عل  التع َت 
تستم  ق رهت  م  سع   »  قعتّب مل   ا لاضف التشيي  إىل  اشَت ضغل، ال ارسُتك 

ف لشعةر الةاس  هة الام استةع، ك  م  يف  ؛ارآالشعةر حين ، ضك م  دق  الشعةر حين  
   اغبي ة اؼبستةعى كات م  األوس ـ كاؼبع ين، فإذا ه  حي  كله  ألهن  وز  م  تلك  األرضُت كالسم
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يف اؼبةق  بت راخ  ضيدرج www. Aswatelchamale.com  اؼبةق  ،يف بن   الصةرة الشعرا  التشيي : ف علي  ح ي، مةنس انظر:: - 2

 16/02/2015/ كضطل  علي  بت راخ  20/05/2012
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ف لتشيي  ؛ 1«.الش مل ، كالشعةر ال قيق هة الام اتأثر ب   مؤثر، كاهتز ل   ه مس  كالمس 
ع ب ك  م  يف األرض يستاالق در عل    قةت  م  الشعةر، ألنك استم  ط قت  -كفق ها  الريا -
  .اؼبةوةدات م 

   مق بال ل لم  » مصطلح التشيي  "السعدني مصطفى" كاستي ـ
(Personification)  اإلنس ني  عل  ش عر كاؼب الصف ت ال كه  مصطلح استي ـ لإلش رة إىل

 2 .«التصةرات العقلي  اجملردةاألشي   اؼب دا  ك 
ي  عل  هاا الش   اغب  كها  كظةاهر الط يع ف لتشيي  اعٍت تصةر مظ هر الةوةد

اعبم ؿ، إذ اأن  دب  حةل   مع ينم   اع ا ن   اثَت يف نف  الق ر  ضك اؼبتلق  فب الصف  اإلنس ني 
  3.راهم ككأهنم ضشي ص اتحركةف ضم م كا

 ةفاستطيع مألهن ،إىل التشيي  "القاسم حسمي" بينهمكالجأ الشعرا  اؼبع صركف كم  
كتسرم يف  ن ب  ا عث يف الف رة حرك   » ، ف لتشيي آدمي  حي ةن عٌت اؼب ةام  االل  ضف يبنح

ا طر  األلةاف الش اص ، كاألش  ؿ اإلنس ني  كتلته، اؼبةاد يف الط يع  ب لعةاطف ال شرا ، 
القةم، كاصَت غَت األحي   م  الن س ضن س   كاالنفع ؿاؼبت فق،  ب لةو افكتفيض مظ هر اغبي ة 

 4.«ةوةدال كوب ةف، كبالك تتح  مظ هر اغبي ة يف طي ت سر، اتع طفةف كاتج كبةف، كاعشقةف
ب  تتع اه  إىل التشيي  فيص ح بالك  ،فمهم  الشعرا  ال تتةقف عن  الةصف فحس،

فتمتزج األش  ؿ كاؼبةاد يف الط يع   ،وبي  حي ة ا ص ، مليئ  ب ألح اث شي  ك ئ ه اؼبالش عر 
 بع طف  الش عر م  يبنحه  اغبي ة م  و ا .

 ربةلت إىلفإذا سبت عل  الةو  السليم،  معُتالتشيي  تقني  زب   لتحةا  رمز إف  
، كل   اغبقيق  ه  استع راتيف وةهره  ه  ؾبرد  إىل ضف الصةر بعض النق د ضش رصةرة، كق  
 صر اسةس  كفق ريا  ؿب دة. للعن ذلك ضهن  تش ي ه  م  ذلك؛ضهن  ضكثر 

                                                           

  .255ص ، 1982، ل ن ف ،العصرا     الركم  حي ت  م  شعر ، منشةرات، اؼب ت  ابع  س ؿبمةد العق د:  -1
  .87ص   التصةار الفٍت يف شعر ؿبمةد حس  إظب عي ، مصطف  السع ين، -2
  .136ص  ،نظرا  التصةار عن  سي  قط،: انظر: صالح ع   الفت ح اػب ل  -3
  .187ص   ،الفٍت للصةرة ال ن  : حعل  عل  ص  -4
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  :"الثامن السجل":  ػكم  ضمثل  التشيي  قةؿ الش عر يف قصي ت  اؼبةسةم  ب
 ير سِ األَ  يرُ سِ األَ  لَِيبكِ 

  يلْ تِ القَ  يلُ تِ القَ  بكِ يَ لِ 
 ة قَ غلَ ا المُ نَ ادِ دَ جأَ  يكُ ابِ بَ شَ  بكِ تَ لِ 
 ة قَ رىَ مُ  ةٍ ي  حَ  ثٍ ثَ جُ ى لَ عَ 
  بكِ نَ وَ  بكِ نَ لِ 
 ا نَ وتِ مَ  نمِ  وتُ مُ  ال كَ حِ د ضَ قَ وَ 
  يلُ حِ ستَ المُ  نُ مكِ ى المُ رَ ازدَ وَ 
   1اءكَ ا البُ ينَ هِ شتَ يَ ما كَ   بكِ نَ لِ 
ب ألم   الام ح ٌ  اؽبةاف ورٌا ضسف  كحسرت   اصةروب كؿ الش عر ضف  األسطريف ها  

هب  ضف الش عر  (،كق  ضحك اؼبةت م  مةتن   )تأم  يف ها  األسطر كا ص  ع  رة ؼباك  ،العربي 
فق   ،مفب  م ان صركا ق ي  بل ه ،ل ٍت ول ت  االحتق رالتشيي  لل الل  عل  قم   استعم ق  

 .فاػباالضرهقه  الاؿ ك   اغبيٌ  اعبثثحىت ك  ،القتي  القتي ي نع  ك األسَتى،  ب   األسَتي 
  :"ر -س -ك": ػيف قصي ت  اؼبةسةم  ب الش عر قةؿكم  ضمثل  التشيي  

 حلم ال – ةِ ونَ يتُ للز   نَ آ
  لْ بَ الجَ  فحِ ى سَ لَ عَ 
  اءَ ودَ ا الس  هَ عَ دمُ ى أَ رَ ن ت َ أَ 
  يحِ ابِ صَ لمَ ا لِ يتً زَ 
  يحِ اجِ رَ لَ ا لِ ورً ىُ زُ وَ 
  2 لْ قَ لمُ  لِ حًل كُ وَ 

                                                           
  .438، ص 3ج معم ؿ ال  مل ، األالق سم:  ظبيح - 1

  .316ص  اؼبص ر نفس ،   -  2
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عبأ إىل التشيي  الام  لاا ،إىل اغبرا  ؽضف الش عر اتة  األسطراالؿ ها    م ٌُت ات 
 ةظف لفظ ا فهة لك قص  بن   الصةرةكذ ،)آفى لًلز اتيةنىً  اغبيليمى( قب   يف السطر األكؿ م  القصي ة

 .دبفرده  االحتالؿه  تص رع كترك ،الرفيق كالص اق عنه الزاتةن  لل الل  عل  فلسطُت، اليت زبل  
  كاشتي ق  ألم  الث ني  ر الش عر م ل ح ٌ " اصةٌ يةأغنية حب فلسطينكيف قصي ة "

 ، اقةؿ:اةح  ب غبسرة كاألميف مشه   "فلسطُت"
  يكْ دَ ن يَ عَ  ةُ ربَ ي الغُ نِ لُ قت ُ تَ 
  يكْ ينَ ى عَ لَ إِ  وقُ الش  ي نِ لُ قت ُ يَ 
  يحْ الر   اطِ سَ ن بِ مِ  شفرُ افَ 
   1 يحْ رِ ي الجَ نِ طَ وَ  نمِ  اهَ يجُ سِ نَ  ةً ي  وفِ كُ 

 الراحبس ط إال كسيل   م  لزا رهت  م هب شةؽ الش عر ألرض ، حيث  تصةر األسطرها  
كالشةؽ اللاا  اقتالف  قص  اػبي ؿ كاؼبغ مرات، كالشك ضف تشيي  الغرب سم  عن  يف ن الام

 يف ؿبنت  اليت يبر هب . كمةاس ت   ث يف اؼبتلق  ع طف  الت  م  مععالش عر ا 
اؼبستمرة   يف العةدة إىل ضرض  كؿب كالتحبق  تمس   برن  كااكِّ  ،ضحزان  تصةاركاةاص  الش عر 

 :"بل فائدة" قصي ة إذ اقةؿ يف ،لتحقيق ضمل 
 "دٌ ائِ ا عَ نَ "أَ  ولُ قُ ت َ 
 ي ن  مِ  رقُ البَ  كَ فُ خطِ يَ وَ 
  زنِ حُ وَ  زنٍ حُ  ينَ بَ  امَ وَ 
  هْ دَ ارِ البَ  ةِ ربَ الغُ  نَ مِ  ودُ عُ ي َ  ،ولُ قُ أَ 
 ي ضنِ حُ  فءِ ى دِ لَ إِ 
   2هْ دَ ائِ فَ  َل ن .. بِ كِ لَ وَ 

                                                           

، مؤسس  ا م سم: سأارج  الق حظبي - 1   .16، ص  2000، 1ألصةار، فلسطُت، طصةريت ذات اـة
 .39ص  نفس :اؼبص ر  -2



 .وعناصر التشكيل الجمالي للصورة لدى سميح القاسم صادرم ........................:الفصل األول

 

104 

كهة -حيث نس، اػبطف  (،الّبؽ مٍتكىبطفك ) ع  رةف الش عر التشيي  يف كظٌ 
 هاا م  ؛العةدة   يف  رة فق اف األمإىل الّبؽ، كلع  اؼبقصةد م  كرا  ها  الع -متعلق ب إلنس ف
 .يف السطر األاَت كهة عنةاف القصي ة( ال ف ئ ة )بتؤك   ع  رة 

 : الش عر  " اقةؿلالجواد األبيض يصهل على التّ كيف قصي ة "  
 ال مَ الش   يحُ رِ  تْ ضَ هَ ن َ 
  هأَ دفَ المِ  د  عِ نُ لِ  ين  َأعِ  .. صلِ األَ  ةُ ئَ ي  ت سَ ضَ هَ ن َ 
  1 يّ شِ بَ حَ  يكٍ دِ كَ   وٌ زىُ مَ  اءِ المَ  يرُ مِ أَ وَ 

ع  راح  اؼبعركؼك صةرة إنس ف انهض، كوعله  يف    الش عر "راح الشم ؿ"شيٌ 
كإمب   ،كلع  اؼبقصةد هبا  الع  رة لي  براح الشم ؿ لااهت  ،اؼب فأة ع اى الشم ؿ ضهن  ب ردة لاا نرا  

ضف  علمن  ا هبته ، اصةص  إذجمل العيٌ ة اع هة فتي  م  الشم ؿ، لاا اآل ةاغز الاؼبقصةد هب  سف  
 .مش ؿ فلسطُت كونةهب تق  يف  اليتك ف  األراض    ربت إسرائي  

م  ك ، ع ا  منه يف  ب  قب  ،كرت فحس،التشيي  عل  القص ئ  اليت ذي  اقتصركم 
 :الش عر ذلك قةؿ

 وعَ ائِ الر  ا هَ ان َ لحَ أَ  وتُ المَ  ةُ فَ اصِ عَ  دُ نشِ تُ وَ 
 ي سمِ ا اءِ ي المَ ب فِ تُ كَ ي يُ اسمِ بِ وَ 
    2 يسمِ جِ  اءِ ى المَ لَ ى عَ محَ يُ وَ 

كتنش  ع صف  )ر األكؿ سطيف ال ها  الصةرة اؼبشيص  عرضالش عر م  االؿ  ارم 
 الش عر كوبزف غبزن . ألم نفع الت اؼبتلق  كوعل  اتأماث رة إ إىل( اؼبةت ضغب هن  الرائع 
يف  ت كلع  هاا ا ؿ عل  رغ  ،قص ئ  يف   "الراح" فظالش عر م  تةظيف لكق  ضكثر 

 اؼبسلح، إذ اقةؿ: إال ب لثةرة كال ف ح اأيت كذلك ل  ،نةاح  اغبي ة  ف اشم  ك تغيَت ؛التغيَت
     

                                                           

  .52ص   ،2، مج الق سم: األعم ؿ ال  مل  حظبي -1
  117ص  1986، 2ل ن ف، ط  دار ال لم ، في ، غَت مرغةبالق سم: شي   ظبيح -2
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  فْ اصِ وَ ي العَ ل فِ كمِ لنُ ، فَ اأنَ دَ ابتَ  يحِ الر   هدِ ي مَ فِ 
 هرَ جزَ المَ  يلِ لَ  نذُ ا مُ مً دَ  فُ نزِ ي يَ قِ رَ وَ 

  1 وينَ دِ المَ  يخَ ارِ تَ  دُ سرُ يَ  َحَجِري
ها   استي اـ   الش عرالتشيي ، كق  تعمٌ  ا صي  اللةح  الشعرا  عل  ها اغل، 

كق  مش  التشيي  الع  رات "كرق  انزؼ"  ،ع  كطن  ابتع د ع  مع ن ت  وزا   للتع َتالةسيل  
 اليت يبر هب  الش عر، كهة م  ارسم يفرد" كهاا لل الل  عل  اغب ل  النفسي  األليم  س"حجرم ا

 اقةؿ الش عر: .كاثَت في  ع طف  اإلشف ؽ علي ، ذه  اؼبتلق  صةرة اغبزف كاألس 
 .. يدلِ الوَ  وُ اسَ نفَ أَ  لفظَ ن يَ أَ  بلَ قَ 
   2.. يدعِ ن بَ مِ  وُ وتَ صَ  يحُ ت الر  عَ مِ سَ 
ذلك ضف ها  الع  رة  "؛القاسم حسمي"الراح ميزة يف قص ئ  الش عر  اع  تشيي 

شيصت مش عر كضفع ؿ اإلنس ف فأص حت تسم  األصةات  (،ظبعت الراح صةت  م  بعي )
، م  هبعل  الش عر اع ني يف الق ر  اإلحس س ب ألم الام  تثَتها  الصةرة ، ك اآلتي  م  بعي 
 اتع طف مع . 

يقةؿ يف قصي ت  فقف ، يف ال ر الش عر اغبم ـ الزاو  يف مةق  اؼبهزـك اغبزا  ألن ق  صةٌ ك 
  :"ا قوس قزحلنرسم معً  يتعال"اؼبةسةم  بػ: 

 ا ينَ كِ بَ وَ 
 ا ينَ كِ ، بَ ينِ يبَ رِ غَ  ينِ فلَ طِ  ثلَ مِ 

 ، يَبِكي، ..اصِ قفَ ي األَ فِ  الن اِطرُ  لُ اجِ الز   امُ مَ الحَ 
 اصقفَ ي األَ فِ  دُ ائِ العَ  لُ اجِ الز   امُ مَ الحَ 
  3ي بكِ يَ  ...

                                                           
  476ص   ،2، ج الق سم: األعم ؿ ال  مل  حظبي - 1
  .39 ص 2002، 1ط   ،رات الق سم: الشه دة عل  بةاب ت األقص ، دائرة الثق ف  كاإلعالـ، اإلم حظبي -2
  .410الق سم: ال اةاف ص  حظبي -3
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 األسطراؼبفركض ضف اغبم ـ الزاو  حر طليق، كاتنق  م  م  ف إىل م  ف، إال ضن  يف ها   
إىل الفرد الفلسطيٍت  -م  االؿ هاا النمةذج- ، كلع  الش عر اشَتمشلةؿ اغبرك   فيف الق هة

  .الام اع ين ضم الغرب  كال ع  ع  الةط 

ال ع   ضم عل كهاا ا ؿ  سر،كوعل  ا    ضم األ "او اغبم ـ الزٌ "شي  الش عر  كق 
 األه  كاألصح ب كاألح  ب.ك  األرض ع  الةط  كم  اص ح، ذلك م  بع  ع 

  يف قل   م  حزف كمرارة عل  م عل  ظبفةني  األم كاغبزف لييرج م  العزؼكاةاص  الش عر 
طراق الصةر كذلك ع  الق تل ،  ا  الغرب رٌ و  م  اع ني لي شف  رة ضارلت، ك ت رة ةطن  كشع  ب ح ٌ 

 التشييصي .
 ه فإلي  فلسطُت،  تحزن  عل  م  آلالصةرة اؼبشيص  إلبراز  بثٌ  يف الش عر استمركم  

 ":  قصيدة النتفاضة: " ػيف قصي ت  اؼبةسةم  باقةؿ هة 
  عٍ ارِ شَ لِ  عٍ ارِ ن شَ مِ 
 لٍ نزِ مَ لِ  لٍ نزِ ن مَ مِ 
  ةٍ ث  جُ لِ  ةٍ ث  ن جُ مِ 
 وامُ د  قَ ت َ 
  بٍ صَ غتَ مُ  رٍ جَ حَ  ل  كُ   يحُ صِ يَ 
  بٍ ضَ ن غَ مِ  ةٍ احَ سَ  ل  كُ   خُ صرُ تَ 

  بٍ صَ عَ  ل  كُ   َيُضج  
  وعْ كُ ر  ال َل  .. الموتُ 

     1 !! وعْ كُ  ُر َل وَ  .. وتٌ مَ 
ض  ات   االنتف ض  حقيق ضف اصةر   اار ضف الش عر  ا تشف األسطرا  اؼبتأم  ؽب

  الش عر ك  االحتالؿ، كق  شيٌ  ق ةؿفلسطُت  ضرضيف  ضم شي  فال ارض اإلسرائيل ، 
                                                           

  .410ص ، 3، مج الق سم: األعم ؿ ال  مل  حظبي - 1
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الام ح   ل م راكتصرخ الس ح  م   ،اؼبغتص، اغبجرضف اصيح  غراب  يف فال ؛يف فلسطُت شّبو 
 .ؿحتالالااغبي ة ربت كطأة اؼبةت عل   ي بتمنٌ الش عر ها  األسطر  كىبتم هب .

رخ، صح، تياص) كبة:م  رع   ضفع ال ه فه  الش عر لةو ن ظاألفع ؿ الام ك  كلة تأؼبن 
مستمر نظَت م  كق  علي  م   صي حف غبجر يف  ؛استمرارا  اغبرك  دال  عل  كه  ضفع ؿ (،ج   ي اى 

 .. ات كالس ح  يف صراخ دائم ورا  بطش  ،ظلم كع كاف
اغبجر  مث  لش رع كاؼبنزؿبب اا   األسطراكةرة يف ها  ك  األم ك  اؼب  ضفٌ  كنشَت إىل 
 كّبل ه  فلسطُت اليت تعرضت لالغتص ب.  بني ن سبث   كالس ح 

وعلت  مؤك ا ضهن  ،" ح كؿ الش عر كصف اغب ل  اليت يبر هب النسان الرقمكيف قصي  "
  لم األشي   كت لم  إذ اقةؿ:اي  نفس  دبرضو  من  ككأن  إنس ف مراض

  يوِ تَ ارَ ظ  ي نَ لِ  دُ قعَ المَ  عَ فَ رَ 
 يد ؟رِ ا تُ اذَ ي مَ دِ ي  سَ 

 الَمسُلوِل، َوالَوجِو الَكِليل َوَمَضى بِالَقَلمِ 
  1َيحِرُث اأَلورَاَق ِفي َصمٍت بَِليد 

  :ضا  م  اؤك  ح ل  ال ي ع كالشركد النفس  اليت اع نيه  الش عر هة قةل   كلع 
 ا نَ ي ىُ فسِ ن نَ عَ  ثُ بحَ ا أَ نَ أَ  .. حتُ نَ حنَ ت َ وَ 
 وسعَ تِ وَ  فٍ آَل  ةُ مسَ ي ..خَ قمِ رَ وَ 

 آَلفٍ  َوَمَضى يَبَحُث َعن َخمَسةِ 
 2!  «أَنَا»لَيَس يَعِنيو 

م  ه  إال ضي ع لإلنس ف  ح ل  ال ي ع اليت اع نيه  الش عرإىل ضٌف  األسطرها   تشَت
رقم  ك ص ر رقم  يف ق ئم  ال ح ا  كالشه ا ، كم  ،  الام ص ر رقم  يف زنزان ت ات الفلسطيٍت 

 اؼبنفيُت.را  ك يف قةائم اؼبهج  
                                                           

  .135ص   ،الق سم: ال اةاف حظبي 1-
  .136: ص نفس اؼبص ر  -2
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 رف  اؼبقع )الش عر بثه  يف اؼبتلق  كاؼبتمثل  يف التشيي   كها  الصةرة اليت ح كؿ
 »عل  ضف اإلنس ف الفلسطيٍت ضص ح ؾبرد رقم، كهن  تت ح ضنبي  التشيي  كق رت   ت ؿ نظ رتي (

كهاا اعٍت ق رة التشيي  عل  ت ثيف الصةر ب ل الالت  ؛1«عل  الت ثيف كاالقتص د ضك اإلهب ز
 كاإلوب  ات اليت ىبفيه  الش عر كرا  األلف ظ كالع  رات.

  ل  م  ف ئ ة يف ؼبقص ئ   إىل اإلهب ز،  يف م  الجأ غ ل  كذب ر اإلش رة إىل ضف الش عر 
سر   يف القصي ة "كم  ذلك قةل ،كذبن، اإلط ل  اؼبمل  ،م ن اؼب األلف ظإاص ؿ الف رة بأق  

  :"المهنة
  كْ احِ الض   نِ ذَل الخِ  ةِ قصَ رَ  يفِ 
  ضْ قبَ مِ ال ىت  حَ ي رِ نجَ خِ  دُ مِ غأُ 
 وتالمَ  يَ وَل مَ  درِ ي صَ فِ 

 2 َوَلن أَترَُكُو َيُموُت َوِحيًدا
 ، كق  شي  اػباالفالعربتلي  نقم  الش عر عل  إاةان   األسطر الشعرا فها  

ا  هاا الةض  رٌ عل  قم  الغ ، اليت كص  إليه  و ل الل اك  ،وه ـ العرب م   للسيرا  م  اغب 
 م  وه  ث ني .

تظ فرت صبل  م  الظركؼ االوتم عي  كالسي سي  يف تش ي  ريا  الش عر، كم  تأثر دب  ك 
،    ك  ها  العةام  ضدت إىل اإلحس س ب ألم داا  نفس  ،األم  العربي  م  ااالف كهةافب   سبر  

يف قص ئ   صراع بُت  ظهرحيث  ؛شعر  ع  انع  ت  عل  األكض ع، كهاا م  كم  ضدت إىل ثةر 
 عل  العيش يف ظ  اػبنةع كاػباالف. ب رام  ي  اؼبةت ة كاؼبةت، كانته  هاا الصراع بتفاغبي 

ع  اؼبش عر ال االي ، لاا  التع َتق رة عل   الةس ئ ضكثر  اع التشيي   كؾبم  القةؿ إفٌ 
  عل  حسٌ لألشي   كؼبن ظر الط يعي ، كهاا م  ا ؿ   ا ثر م  تشييص "القاسم حسمي"قب  
 جبم ؿ الط يع . كتعلق  اؼبرهف
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كتصةر  ،كان غ  اإلش رة إىل ضف الصةر التشييصي  اليت مت عرضه  ربقق الت ثيف الع طف 
كهاا م  اّبز ال كر الام الع   التشيي  يف تش ي   ؾبتمع ،ريا  الش عر لألكض ع الس ئ ة يف 

 ريا  الش عر كمةقف  عن  بن   قص ئ  .
  يف تش ي  الصةر عن  ضهم الةس ئ  الفع ل م  ايع ضف التشيي   ات ح  س ق كفب

يف إث رة   االل ضعم ؿ شعرا  ضسهمت ب كره  ب لنظر إىل م  حقق  الش عر م  "القاسم حسمي"
الام اتميز ب   االحس سع   ا شفص  امت زت جبم ؽب  الفٍت الام مشيٌ  رً صة بعةاطف اؼبتلق  

 الش عر م  وه ، كص ؽ عةاطف  اليت وبمله  ذب   كطن  م  وه  ضارل.
  كسيل  ضس سي  م  كس ئ  تش ي  الصةرة الشعرا ، ظكمهم  قي  ع  التشيي  فإن  ا

 تعلقضعل  ضس س التشيي ، سةا   ا ٍت صةر شعرن  العريب اغب اث كاؼبع صر  ضغل،ذلك ضف 
قلن   إذتشيي  اؼبع ين الاهني  كاؼبش عر اجملردة، فال غراب  ب ـاألمر بتشيي  مظ هر الط يعي ، ض

يف ق ل، صب يل   صةر  طراقه ع  اؼبع صر الش عر  غاصة التشيي  ضص ح الةسيل  اؼبثل  اليت  إفٌ 
 .كمثَت فبيز
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 تراسل الحواس: -ج

م رك ت ح س  م   نق  اعتم  عل إذ  م  ضش  ؿ بن   الصةرة، تراس  اغبةاس ش الن  ع اي 
الصةرة،  ؼبس ارةكربفيز    مله  الش عر ؼب اع   اي ؿ اؼبتلقةاس إىل م رك ت ح س  ضارل، استعاغب

ت ز كق  بر  ،ف اؼبسمةع بصف ت اؼبلمةسةصى ألف ها  األاَتة تتحرؾ خبالؼ اؼبألةؼ، حيث اي 
اإلب اع الشعرم فقي  ع  األعش  صٌن و  العرب، ألن  ا ثر م  الصةر السمعي ، يف ها  الظ هرة 

 .كالتحلي  مث تةس  فيه  الرمزاةف يف العصر اغب اث كتن كؽب  النق د ب ل رس

 ؽبماعةد  حيثهب  الرمزاةف،  اهتمئ  تش ي  الصةرة الشعرا  اليت كتراس  اغبةاس م  كس 
تراس  اغبةاس  كاعٍت، كاؼبع صر الع ؼبي ، كمنه  ضدبن  العريب اغب اث اآلدابالف   يف نقله  إىل 

س  م  اغبةاس بصف ت م رك ت ح س  ضارل، فنعط  األشي   اليت ن ركه  ح كصف م رك ت »
حب س  السم  صف ت األشي   اليت ن ركه  حب س  ال صر، كنصف األشي   اليت ن ركه  حب س  الاكؽ 

  1«" حب س  الشم، كه اا تص ح األصةات ضلةان  كالطعـة عطةرابصف ت األشي   اليت ن ركه  

الش عر الفرنس   وب ر دائم العصر اغب اث،  يف تراس  اغبةاس كب غب اث ع  ب اا ت
ضكؿ م  ضش ر إلي  كط ق  يف بةصف  ( ـ 1821 – 1867" )Baudelaire" "بودلير"

 شعر .

 استق ل فق    ،2 « ريب اغب اثغالشعر الظب  مألةف  كمق ةل  يف  »كؼب  ك ف تراس  اغبةاس 
كق  ش عت ها  الةسيل  م  كس ئ  التصةار  »  همتغ في  م اكو ك  ، ألهنمحبف كة النق د العرب

الشعرم يف القصي ة العربي  اغب اث ، كضسرؼ فيه  بعض الشعرا  كخب ص  يف ب اا  فًتة التأثَت 
  ق  غَتكا م  اإف كو ن  شعرا ن  العرب اؼبع صر  غراب لاا فال  ،3«الرمزم يف الشعر العريب اؼبع صر
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م  ا ضح سيسهم كمش عرهم كنقلة  ابُت اغبةاس اؼبيتلف ، كترصبة  ابطراق  و ا ة، فربطة  انفع الهتم
 .ب  إىل اؼبتلق  قص  التأثَت في  اشعركف

  كضف  ر، اس ع   يف ذلك اي ل اقـة بصهر م  ىبتلج يف داال  م  مع فو  » لش عر ف
مةاقف معين  اسع  إىل  عل  تف َت  م  ورا  لت ؿاػبص،، لاا فإف التجرب  تتص رع يف نفس  

س ي  فني  تعين  عل  إبراز كةامن  ال االي ، فيح كؿ ضف اتالع، ب غبةاس كانقله  م   ترصبته  يف
   1«.اؼبتلق وبس  إىل هاا  ح س  إىل ضارل ق ص ا م  كرا  ذلك نق  م 

عملي  شعةرا  صب لي  اثَته  فإنٌ  ، كسيل  م  كس ئ  التصةار الشعرا  ضن  فًتاس  اغبةاس دب 
الش عر ليصف لن  م  ب اال  م  ضح سي  فتمتزج عن   اؼب رك ت ال صرا  ب لصةتي ، كالاكقي  

 ب لشمي .

اليت ترت ز عل  تراس   تلككا ص   ،تراس  اغبةاس الشةاه  الشعرا  اليت تةظفكم  
"أكثر من اؼبرسةم  بػ:  ت " يف قصي القاسم حسميالش عر " عن   قب  م   السم  كال صريتح س

   :"معركة

  انِ حزَ األَ  غمَ رَ .. وَ  ك  الش   غمَ رَ 
  جرِ ى الفَ طَ خُ  قعَ .. وَ  عُ سمَ .. أَ  عُ سمَ أَ 
 ان حزَ األَ  غمَ رَ .. وَ  ك  الش   غمَ رَ 
 ي انِ يمَ إِ  مَ عدِ أَ  نْ لَ 
 ق ..شرِ تُ سَ  مسَ الش   ن  ي أَ فِ 
 2ان نسَ اِل  مسُ شَ 

                                                           
 .167ص  2007،  6، العراؽ الع د ال كلي  مركز ال راس ت ؾبل اغبةاس يف شعر الشيخ ضضب  الةائل ،  تراس ك ظم ع   ا ع   النيب:  -  1
 .77ةاف، ص االق سم: ال  حظبي -  2



 .وعناصر التشكيل الجمالي للصورة لدى سميح القاسم صادرم ........................:الفصل األول

 

112 

   يتع  رة )ضظب  .. كق  اط  الفجر( صةرة وزئي  م ني  عل  تراس  ح سيف  الةاضح ضف 
الؿ األذف، بينم  الفجر "كقت الفجر" م  امعركؼ كاتم م   السم حيث ضف  ؛السم  كال صر

  رؾ داةؿ كقت الفجر.م رك ت ال صر، إذ م  االؿ ال صر اي 

  :"توتمقصي ة "اس  ح ستُت ضا   قةؿ الش عر يف كم  ضمثل  تر  

 يل الل   اءِ حشَ ي أَ فِ  دُ غرِ زَ ت ُ  ارِ الن   ةُ نَ لسِ أَ 
 بلْ طَ  مُ مدِ دَ يُ وَ 
 وج نُ صُ وَ  ةٌ ي  ارِ ضَ  طُُبولٌ  متِ ا الص  ايَ قَ ب َ  د  هُ ت َ وَ 
1 يجْ هِ .. يَ  وحُ بحُ المَ  اعُ قَ ياِل  يجُ هِ بَ وَ 

 

إال ضف الش عر هن  صةره   ، رؾ ب ل صراألكؿ تي  يع  ضف ضلسن  الن ر يف السطر طم  ال 
الش عر عل  ش    ، حيث دؿٌ (تزغرد) " السم  كال صر، يف قةل يتعل  تراس  ح س بش   دؿ  

ب لسم ، كب لت يل فإف إح ل  التصةر لألشي   م  ح س  إىل ح س  ضارل  دؿ  علي  ، رؾ ب ل صراي 
 م  األف  ر كاؼبش عر كالعةاطف. اذبعله  تثَت ع ا ن 

  :"تعتيميف قصي ة " ك اقةؿ الش عر        
  حُ نِ االس   يدُ حِ الوَ  وءُ الض  

  يحِ الر   وفِ هُ ي كُ فِ  وُ لُ شعِ ي تُ ذِ ال   رقُ البَ  وَ ىُ 
   2 ةي  حشِ الوَ  ارِ نذَ الِ  ةُ ارَ ف  صَ 

ةاس السم  كال صر، فق  ص ر حؿ الش عر ضف اؤلف بُت م رك ت يف ها  الصةرة ح ك  
بةاسط  صف رة اإلناار. كلع  الش عر ضراد  ع نسم  شيئ ،الؿ ح س  ال صراالّبؽ الام ا رؾ م  

                                                           

- :رقص  إفراقي  سبث  صراع الق يل  م  كحش ضسطةرم ـبيف. تةمت 
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كضف  ،الثةرة اليت ستعم ضرو   ال ال  إالهة  الّبؽ م  ضف ها  الصةرة التأكي  عل  استي اـم  كرا  
 يف كو  ات . االنتف ض  ب اا  ستعل صف رة اإلناار ه  الشرارة اليت 

ظ كع  رات  الش عر أللف ااتي رضف اعب ن، اعبم يل يف ها  الصةرة ا م  يف  كالةاضح 
قب  الش عر لاا إث رة عةاطف كضح سي  اؼبتلق  كالتأثَت في ،  متمثال يفالغرض اؼبطلةب  تؤك 

  . اةظف مث  ها  الع  رات اؼبشحةن  بأح سيس

بُت ح سيت ال صر كالسم  لل الل  عل   كو اؼبزاإىل عم  الش عر ا" قيامةكيف قصي ة " 
 اقةؿ:  ب ألم كاغبسرة.  عمق إحس س

 يح ي الر  فِ  رُ ائِ تَ الس   وجُ مُ  تَ 
 يل الل   شُ عِ رتَ يَ 
 1 وعَ اجِ الفَ  ةِ خَ ر الص  بِ 

 ع  اللي  الام ا رؾ م  االؿ ال صر، ب لصرا  ٌّب الش عر ضف اع يف ها  الصةرة ح كؿ 
     دضرا كم  االؿ هاا الةصف كالتصةارف لت بالك ح س  السم  عل  اغب س  ال صر، 

  .اللي  إىليف غربت  ككحشت ،  اليت آنست كضح سيس    الش عر ال ةح بأسرار 

إىل  تع انب ب لًتكيز عل  م رك ت ح سيت السم  كال صر فحس،، ب  الش عر  كم ا تفً  
 :"مقهانااقةؿ يف قصي ة " ،م لغب سيت الشم ب ل استي ام ، كم  ضمثل  لب ق  اغبةاس األار 

  وْ نَ سَ  ينَ شرِ عِ  بلَ قَ 
 ا، انَ قهَ مَ  نِ كْ ي ُر فِ  تْ شَ عر  
  ونَ وسَ ا سَ نَ يتَ احَ ي رَ ا فِ ىَ طرَ عِ  تْ ش  رَ وَ 
  2 ابي  الغِ ا بِ نَ حْ رَ ف َ وَ 
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  ؛  ( سبث  صةرة م ني  عل  تراس  ح سيت الشم كاللم نى يتى حى ا رى   يف هى طرى ت عً ش  إف ع  رة )رى  
كبط يع  اغب ؿ فإف ها   ، لعطر م  م رك ت الشم، بينم  راحيت الي ا  م  م رك ت اللم ف

ضلف ظ   ااتي ريف  فيق الصةرة ت ف  صب لي  عل  القصي ة، كهاا ارو  إىل براع  الش عر كتة 
 كع  رات  اؼبعّبة ع  ضح سيس .

  :"المطر والفولذمثل  تراس  ح سيت الريا  كاللم  قب  قةل  يف قصي ة "كم  ض

 دُ اعِ ا صَ نَ نِ اخِ دَ مَ  ابُ حَ سَ      ا        دً ي يَ د  مُ  يثِ الغَ  بَ حُ ا سُ يَ ف َ 
 1دُ اصِ الحَ  لُ نجَ المِ  أَ ي  د ىَ قَ ف َ           ا    نَ    رقِ   شَ  ىلَ عَ  اةَ     يَ حَ   ي الب  صُ وَ 

الًتاس  بُت ح سيت إف العالق  اليت ضق مه  الش عر بُت سح، الغيث كالي  تقـة عل   
يف حُت ضف الي  م  مشمةالت ح س   ،ذلك ضف السح ب ا رؾ م  االؿ ال صر ؛الريا  كاللم 

اغس  اػبي  ت  م رارا  ل، ا  العةف م  السح ب ليفيض م  ن اللم ، ككأف ب لش عر اط
ن ( يف إش رة إىل ضمل  يف عةدة اغبي ة ق اغبي ة عل  شر يبِّ يف ع  رة )كصي   اؤك   قةل كاألحزاف، كهاا م 

 الط يعي  للمشرؽ العريب.

يف قصي ة:  الش عر قب  قةؿ ،كالسم  كال صر اللم ؛ كم  ضمثل  تراس  ثالث حةاس 
 :"تعالي لنرسم معا قوس قزح"

 اينَ دَ يَ بِ  يوِ دَ يَ  ب  الحُ  كَ بَ شَ 
 يربِ الكَ  جنِ الس  وَ  ةِ ربَ الغُ  نِ ا عَ ثنَ حد  تَ وَ 
 نْ مَ ي الز  فِ  جرٍ فَ ا لِ ينَ انِ غَ ن أَ عَ 
 2 نْ طَ الوَ  جوِ ن وَ عَ  يلِ الل   ارِ سَ انحِ وَ 
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عتم  عل  تراس  ثالث حةاس ه : اللم  االصةرة  تش ي  ضف قب  األسطريف ها   
السم ، ، ك )رب ثن ( اغب اث ا رؾ م  االؿ ب للم )ش ك( ت رؾ  حيث ضف ؛كالسم  كال صر

 ك)اكبس ر اللي (، ف للي  ا رؾ ب ل صر.

فجع  الةط  يف صةرة  ،ق  ح كؿ الش عر رظبه  للق ر ك  لصةرة تلي  مأس ة الةط ، ف
ها   اؤلفكلة حبثن  يف الرابط اغبس  الام ، لسج  ال  َتاغب ي   اؼبهزكم  اليت تشعر ب لغرب  كا

الش عر  انفع ؿإن   ؛بينه  هبم  متيٌيال  رب ثن ، اللي ( لةو ن  ضف هن ؾ رابط ،كى  ى األلف ظ )شى 
يلن  عل  ربكهن  ت م  صب لي  الصةرة اليت  ،كإحس س  دبع ن ة كطن  اؼبستمرة ربت كطأة ات 

 .م  ضم  ك ف ضركرة ن ا الظلم

أنا يف قصي ة "اقةؿ الش عر تعتم  عل  تراس  ضكثر م  ح ستُت  اليت الشعرا  صةركم  ال
 ": بالفعل الماضي الناقص التحمضمير المتكلم الذي 

 اب ي  الِ  الُ و  مَ ، وَ جرِ الفَ  نَ مِ  دحِ الكَ  ةُ هوَ شَ 
 مرِ الس   ف  كُ ألَ ا فَ َل آ، وَ عرِ مسرب الوَ 

 اببَ  ضِ قبَ ى مِ لَ عَ  حُ رتاَ تَ 
 ديَل المِ  ةُ ودَ غرُ ا، زَ نَ أَ  يدُ اعِ الموَ وَ 
 ابرَ غتِ اِ  يلِ ندِ مِ  يزِ طرِ ى تَ لَ عَ  معُ الد  وَ 
 ل  الت   ةُ اعَ عنَ نَ  ناَ أَ وَ 
 1 ردالوَ  صنُ غُ وَ  بعُ الن   ناَ أَ 

كه   ،كثرضك ضالش عر اعتم  فيه  عل  تراس  ثالث حةاس  ضف يف ها  الصةرة هب  اؼبتأم 
( ت رؾ ب للم  كلفظ  السمر كفألاحيث ضف لفظ  ) ؛كال صر ،السم ، كاللم ، كالشم

 ب لسم ، كلفظ  )ال م ( ت رؾ م  االؿ ال صر، ضم  )نعن ع  الت ( فت رؾ ب لشم.)زغركدة( ت رؾ 
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صةرة لَتسم لن   ،كق  ح كؿ الش عر إق م  عالق  منطقي  بُت ها  األلف ظ كالع  رات
كهاا م  دلت علي  ضلف ظ )مةاؿ اإلا ب،  ،الام وبلم ب لعةدة إىل كطن اؼبةاط  الفلسطيٍت اؼبغًتب 

كهاا  ،ق  ح كؿ الش عر إسق ط م  اع ني  الفرد الفلسطيٍت يف الغرب  عل  نفس ف ؛من ا  اغًتاب(
للق ر   اصفضف   كالؿب ،يف عنةاف القصي ة: "ضن  ضمَت اؼبت لم " يف إش رة إىل نفس  نالحظ م  

رسم ذلك يف صةرة تشم  الةض  الام اع ني  ضبن   فلسطُت ف ،كاغبنُت إىل الةط  االغًتابقس كة 
 ـ.كف ع  كطنهم األعي كهم ب

 فهةقص ئ  ،  اؼب ثةث  عّبشعرا  ال  يف الق ر  م  االؿ صةر  التأثَتالش عر وب كؿ ك 
 ةف يف ع م حيث تتحطم نس »، ضك فت ة مهزكم  كعن ه  بةصفه  ح ي ت ىب ط، فلسطُت 

  1« بطت ب التن ق  ت كذبتم  لتؤلف كاح ا بفع  الع طف  اليت مت الشعةر هب  كالش   الام ري 

يب   القةؿ إف ع طف  الش عر ه  اليت ربرؾ الشعةر كتصف األشي  ، كتؤثر بالك يف  إذف
كذبعل  اغةص يف ربلي  الصةر الشعرا  كال شف ع  مع نيه  كا  ا ه  اليت ضاف ه   ،الق ر 
 الش عر.

 ضن ال إالش عر استي ـ لغ  شعرا  كاقعي ،  ضفٌ   هبذج اليت مت عرضه   النم يف ها كاؼبتأم  
كلع   ،الغمةض الف ه إىل لغ   ، سيط الفهةم  اؼبةاقعي  اللغ  الم   انتق  يف بعض األحي ف قب  

ورا  م  اع ني  م   النفسي تقل، مزاج الش عر كع ـ استقرار ح لت   ارو  إىل الس ، يف ذلك
تراس  اغبةاس م ت   ضرب   عل  اليت اعتم ت "سميح القاسم" الش عر ةرصي ف، إحس س ب لظلم

 م  التقلي ، ب  ح كلت ضف تستفي  م  طراق  الشعرا  اؼبع صرا  يف بن ئه  كالتج كب بُت مةاده .

ف ضاليت اعتم ت يف تش يله  عل  تراس  اغبةاس، ح كلت الش عر  ةر كلبل  إىل ضف صي 
، كم  يب   قةل  ضف فني  ا ص  استقالالتستفي  م  ذب رب الشعرا  الس بقُت، لتحقق لنفسه  

عل  الًتاس  ق  سبيزت خب صيتُت، األكىل: التنةا  بُت تراس  ح ستُت كثالث  اعتم تاليت  الصةر
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كات ح لن  ضف الش عر  ،ح سي رة لألف  ر كاألحةاس ضك ضكثر، كالث ني : وع  األشي   ضكثر إث 
بُت الصةر اغبسي ، ليص  اص، اهتم م  يف تش ي  صةر  عل  م  هة ضبع  م  العالق ت اعبزئي  

  ب  ع  ضح سيس  اليت ب اال . إىل م  اعٌّب 

 الشعرية: : المستويات الجمالية للصورةثالثًا
 :النسجام -أ

سىجىمىًت اٍلعىُتي ال ٍ م ى، كالس حى ب ي اٍلمى  ى، »لس ف العرب، م دة )سىجىمى(:  معجم كرد يف
ًثيػٍرنا  تٍسًجمي ي كتىٍسجيمي ي سىٍجمن  كسىجيةمن  كسىجىمى نن ، كىهيةى قىطىرىافي ال  ٍمً  كسىيىالىني ي، قىًلٌيالن كى فى ضك كى

. كىسىج مىًت الس حى بى ي مىطىرىهى  )...( كىاٍنسىجىمى اٍلمى  ي كال  ٍم ي، فىهة ميٍنسىجمه  ، إذىا اٍنسىجىمى، ضم اٍنصى، 
 . 1«تىٍسًجيمن  كتىٍسجى من  ًإذىا صى  ٍت ي 

 ق ( يف فص  السُت: 718" )ت للفيروز أباديكفب  و   يف الق مةس ايط "
ٍت ي » اؼب  ى تىٍسجمي ي كتىٍسجيمي ي سىٍجمن  ، كىالس حى بى ي اٍلعىٍُتي  سىجىمى ال  ٍم ي سيجيةمن  كًسجى من ، كىسىجىمى

كىسيجيةمن  كسىجىمى نن  قىطىرى دىٍمعيهى  كىسى ؿ قىًلًيالن ضىٍك كىًثَتنا، كسىجىمى ي هيةى كىضىٍسجىمى ي كسىج مى ي ذبىًٍسيمن  
 .2«كتٍسجى من 

 إذا ربطن  ها  اؼبع ين كال الالت ب غب اث ع ك فها  اؼبفردات تةح  ب لتت ب  كاالنتظ ـ، 
 االنسج ـ ات ح ضف األاَت ا ةف منسجن  منتظمن  ميًتابطن  كمتم س ن .

 فب  ضدل هب  إىل ال حث يف سب سك الن  نظرة ش مل ، اػبط ب إىل لس ني ت الٌن تنظر ك 
كنب  م  ضهم ضدكات هاا العلم، كإذا ك ف األكؿ  ،كاالنسج ـ االتس ؽكترابط ، ف  ف م  ذلك 

اهتم ب ل ني  السطحي  الظ هرا  اليت مهمته  ال حث يف الًتابط الش ل  للنصةص، فإف  الث ين 
 هم يف ترابط  سةا  م  حيث األف  ر ضك اؼبع ين.يف ضعم ؽ الن ، كاألدكات اليت تسا حث 

                                                           
 .6947، ص ب ب السُت اب  منظةر، لس ف العرب، -1
هػ، اؽبيئ  اؼبصرا  6332للمط ع  األمَت سن   3الفَتكز ب دم الشَتازم، الق مةس ايط، نسي  مصةرة ع  الط ع   ؾب  ال ا  ؿبم  ب  اعقةب -2
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ألفى  ؛، ب  كنقط  كصةؿ إىل سب س  ال ل  لًتابط ال اليل للن  م مِّ  لًتابط  الش ل ف
ابطن  م  الن حي  الش لي ، كال ا ةف مًتابطن  م  الن حي  الف را  إف   نقةؿ  ،الٌن  عن م  ا ةف مًتى

م ت تم  بع ، كةف األكؿ اعطين  نظرة ش مل  حةؿ التم سك السطح  للن ، كالث ين م   نصِّيت 
إىل ع م الن  ككح ت  ال لي ، ط ت ال اللي  اليت تةصلن   لعالق ت اػبفي  كالًتاببوه  اهتم م  
 .االنسج ـهة الث ين، ضال ك  األكؿ إال  حب ةر للةو ال قيم   ؛ إذلعمل  كاح ة فهم  كوه ف

ال  » (G-Youle) "وليوجورج "( G-Brown)"  جوليان براونكذب ر اإلش رة إىل ضف  "
اػبط ب شيئن  ميعط ، شيئن  مةوةدنا يف اػبط ب ان غ  ال حث عن  للعثةر علي   انسج ـاعتّباف 

)عل  مستج  ات (، كإمٌب  هة يف نظرنب ، ش  ه اي ٌت، ضم لي  هن ؾ ن  منسجم يف ذات ، كن  
ب  إف  اؼبتلق  هة الام وب م عل  ن  بأن   منسجم  ،غَت منسجم يف ذات  ب ستقالؿ ع  اؼبتلق 

 .1« أن  غَت منسجمار بآكعل  
سةا  ضك ف ذلك الن   ،كهاا اعٍت ضف اؼبتلق  هة الام اص ر ح م  عل  الن 

الن  م  ع م  ىب   لفهم كتأكا   ب نسج ـاغب م  منسجمن  ضـ الع  ، ضك دبعٌت آار ضفٌ 
 اؼبتلق .

من  ع  طراق اغب س كال  اه ، كعل   ات م  ح » االنسج ـ" ضف نعمان بوقرةكارل "
درو  م  اؼبزاوي  حةؿ ال يفي  اليت اشتغ  هب  الن ، فإذا ح م ق ر  عل  ن   م  بأن  ي منسجم 

غَت مةوةد يف الن   فقط، كل ن    االنسج ـن   عثر عل  تأكا  اتق رب م  نظرت  للع م، ألف  فأل
 .2«  ؿبتم نتيج  ذلك الت ف ع  م  مستق ً 

 م الن ،  انسج ـكهاا الرضم ااه، إىل اعت  ر ضف الق ر  هة ال في  ب غب م عل  
  .كتف عل  م  ذلك النٌ  ؿ ريات  اػب ص اال

                                                           
 .34، ص 6996، 6نسج ـ اػبط ب، اؼبركز الثق يف العريب، ل ن ف، طاؿبم  اط يب: م ا  إىل  -1
، 2339، 6و ارا لل ت ب الع ؼب  للنشر كالتةزا ، األردف، طدار اؼبصطلح ت األس سي  يف لس ني ت الن  كربلي  اػبط ب،  نعم ف بةقرة: -2
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م  اؼبف هيم اليت كظفته  لس ني ت الن  يف ال شف ع  التالحم الق ئم  كاع  االنسج ـ
حةؿ إهب د مق ب  عريب ؼبصطلح  العرب   كفقرات الن ، كق  ت  انت آرا  ال ارسُتصببُت 
(Cohérence؛)  محمد نج  "فكالف را ،  كمش رب  تةافق ريات  النق ا  ترصب ات ر ك  كاح  الاا

مصطلح التش ك ، يف حُت  اات ر" فق  محمد مفتاحم   "، ضاالنسج ـمصطلح   رتاا" خطابي
 بػ اغب ك.   فًتصب "سعد مصلوح"ضم    ،ب اللتح ـ" إىل ترصب  اؼبصطلح تمام حسانذه، "

م  ضهم العن صر  ايع  االنسج ـكمهم  ا   م  ضمر هاا الت  ا  فإف  اعب ار ب لاكر هة ضٌف 
 م ضوزائ .حالن  كتال تاؼبس نب  يف ال شف ع  ترابط 

العالق ت اليت » اعٍت ،ضك التم سك ،ضك اغب ك ،االنسج ـ( ضك Cohérenceفمصطلح )
، كها  الركابط تعتم  عل  اؼبتح ثُت 1«ضك مع ين اعبم  يف الن  تربط مع ين األقةاؿ يف اػبط ب

 كسي ؽ اغب اث.
هاا ك  ،2« ال اليل يف ع م الن  االستمرارس ئ  ك برص   » االنسج ـكاتص  معي ر 

 .3يف منظةم  اؼبف هيم كالعالق ت اليت تربط بُت تلك اؼبف هيم رار ال اليل اتجل االستم
كتةل  دالالت ، كها  العالق ت  ال اللي  اػبفي  اليت تنظم الن  لركابطا رس ا  النسج ـف

إلدراكه  كتفسَته  م  االؿ م  يبل   م  زاد ف رم كمع رؼ  اف ا اؿ وه ضربت ج م  الق ر  
 م  يب ِّن ي م  عملي  التةاص  م  الن . كهة ،س بق 

ذلك ضف  ؛كاتس ق  الن  الشعرم انسج ـيف  همتسالةص  م  ضهم الةس ئ  اليت  كايع 
ةح ة متم س   ربت ج إىل عن صر رابط  ك ، كل   تي رؾ  يمتت لي ت متع ق   اط»األاَت ع  رة ع  

ًص ي بُت ضوزا  الن  تمتنةع  ت
ل  غرار العطف كالشرط ع -فب  اعٍت ضف  ضدكات الرٌبط  ؛«4

كنظرا ل ثرة حركؼ الةص  سنقتصر يف  ،تعم  عل  سب سك الن   كالربط بُت ضوزائ  -كاالست راؾ

                                                           
 .94، ص 6، ج2333، 6بُت النظرا  كالتط يق، دار ق    للط  ع  كالنشر كالتةزا ، مصر، ط  علم اللغ  النص :هيم الفق إبرا ص ح  -1
 .93، ص 2336، 6ضضب  عفيف ، كبة الن ، م ت   زهرا  الشرؽ، مصر، ط -2
 .654، ص 6996، 6، الع د 63، ؾبل  فصةؿ، مج للن  الشعرم دراس  يف قصي ة و هلي  ضوركمي كبة  مصلةح:اينظر: سع   -3
 .23ؿبم  اط يب، لس ني ت الن ، م ا  إىل انسج ـ اػبط ب، ص  -4
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مث، كإذا الشرطي  كم  ضمثل  الةص  يف شعر ك  بع ه  فقط عل  غرار الةاك كالف  حبثن  هاا عل  
 ":بابلقب  قةل  يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ " "سميح القاسم"
 
 

 .تْ بَ نشَ أَ  رجٍ َغضَبِتي َغضَبُة جُ               2المقطع 
 ابا        نَ ا ظُفًرا وَ نَ الخَ  ُذْؤبَانُ  يوِ فِ                                                

  ولَ  د  اٌب.. وَ ذَ ي عَ اتِ اضَ فَ تِ انوَ                    
  اابذَ عَ  رقُ اِحبِو الش  ى صَ لَ د  عَ رَ                                               

 يذِ ال   ق  الحَ بِ  نُ ؤمِ ا أُ نَ أَ وَ                     
 اَمجُدُه يُؤَخُذ َقسًرا ُواغِتَصاب                                               

 ثٌ اعِ ي بَ ن  أَ  نُ ؤمِ ا أُ نَ أَ وَ                           
 اتُ َرابي الش مَس ال ِتي َصاَرت دِ ي غَ فِ                                              

 ي تِ ال   ارِ العَ  ةَ طخَ لَ  اي يَ رِ اصبِ فَ                           
 ا َخط َها األَمُس َعَلى َوجِهي ِكَتاب                                             

 يعِ ضلُ ي أَ ي فِ تِ ال   ارَ ي الن  رِ انظُ وَ                           
 ابابَ الض   احُ تَ َتهزُِم الل يَل َوَتج                                              

 تْ ظَ يقَ ستَ فَا َشعَشعْت ِفي آسَيا                          
 ابا! غَ ابًا ف َ ا... غَ يقيَ فرِ ات حَ صَ وَ                                               

* * * 
 سىً ب أَ عتَ  تَ ! َل وحِ الد   امَ مَ ا حَ يَ                           

  اباتَ عِ  وحُ الد   شَ جهَ ا أَ ا مَ نَ سب ُ حَ                                                

                                                           
 -  1525كىضىص ي الا كبى ًف بً ؽبىمًز، كىلىً ن  ي ايفِّفى فى نقىلى ىٍت كىاكنا. اب  منظةر: لس ف العرب، ص  ، هى ي ً  لً عى صى كى  بً رى العى  ةصي صي ذييبى في: لي. 
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 انَ انِ ستَ ن بُ عَ  ركَ جُ زْ ن َ  لمَ  حنُ نَ                           
  ابارَ الغُ  يكَ انِ غَ ي مَ ُنَحّكْم فِ   ملَ                                    3المقطع 

 َنحُن َأْشَباٌه َوَقد َأوَسَعَنا                          
 ا اغِتَرابلً وَ ذُ  اشَ ْعشَ األَ  بُ اصِ غَ                                                

 ًعاائِ مًرا ضَ عُ  ةِ ربَ ي الغُ اْبِك فِ فَ    
 

 اابطَ ستَ لًوا مُ حُ  انَ كَ   اً َعيش ارثِ وَ                           
 ةً خوَ ى نَ ُتذكَ  جوِ الش   ارِ ى نَ لَ عَ  

  اباصَ مُ  ىرِ الد   عَ مَ  او ادُ اعتَ  َلىي األُ فِ                          
 ا ُجَثثٌ نهَ َد عَ حْ الل   د  هَ ت َ ف َ  

 ابابَ شَ وَ  َشيباً  عثُ البَ  َويَُمورُ                          
    *** 

 انَ ت بِ ودَ أَ  ال ِتي يوِ الت   َنكَبةُ  
 ابابَ ابًا ف َ بَ  الد َجىي ا فِ رقنَ طَ فَ                             

ين َ  قتْ م  عَ              6المقطع  ي ُجْرِحَناا فِ هَ ِسك 
 اَوَجَرت ِفي َدِمَنا ُسًما َوَصاب                        

 انَ اضِ نقَ ى أَ لَ ا عَ ينَ هاوَ تَ وَ  
 اَضم  ِفي الُبؤِس َخَرابَفَخراٌب                          

 انَ تِ ربَ ن تُ مِ  .. اقِ عمَ األَ  نَ مِ وَ  
 اباىَ أَ  المجدُ ... وَ يخُ ارِ الت   فَ تَ ىَ                         

 ةٌ فَ ر  شَ ا مُ نَ امُ يَ ا أَ ذَ إِ فَ 
 ا . ِمن َلونِِو َأعَطى الت  َرابِبَدٍم .                       
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 جٌ ارِ اٌء جَ دَ نِ  اومَ ا رُ ذَ إِ وَ 
 يَا نَيُروَن طَابا ارِ الن   ومُ يَ  ابَ طَ                       

*** 
 
 

   انَ ادِ عوَ ن أَ ُم مِ اجِ ا العَ هَ ي   أَ                       
 ابِصَل  ى الَعجمْ لَ ا عَ لنَ ازِ مَ  حنُ نَ                                   7المقطع
بَ َناي ذِ ال   رحَ الجُ  لِ اسأَ فَ                  َعذ 

َنا يفَ كَ                                                 اباذَ غَ ال رحِ الجُ  ىلَ عَ  أَل   ب ْ
 انَ ت بِ ي س د  تِ ال   الت يوِ  ةُ كبَ نَ                            

 اابهَ ا شِ ينَ فِ  َضو َأت فقٍ ُكل  أُ                                               
 َأْعُينٌ  اتٍ بَ ن سُ ت مِ اقَ فَ أَ فَ                            

 اباشَ وَ  نَ يهِ لَ ُوِلَد الد َىُر عَ                                              
 أَلوِي ةٌ ى دَ ي المَ ت فِ ب  رأَ شَ اوَ                            

 ابا حَ سَ  الُجردِ  عِ ربَ ي األَ فِ  تْ قَ فَ خَ                                               
 تتَ فَ ا الت َ انَ طَ خُ  لى َوْقععَ وَ                           

 ابائَ اكتِ انًا وَ وَ ت ىَ ضَ غَ أَ  مٌ مَ أُ                                                
 ترَ ضَ َوُرَؤانَا َأخَصَبت فَاخُضو                            

 ا؟أْعُصٌر نَاَءت َعَلى الش رِق ِجَداب                                               
* * * 

 انَ اتِ ايَ ن غَ مِ  مسِ اُت الش  عَ فَ شَ                8المقطع 
 اباِحرَ  أُم ِتي الل يلَ ا ي يَ عِ ازرَ فَ                                                
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 ت ُجثَثًاىوَ أَ  افُ سدَ ا األَ ذَ إِ وَ                            
 اباقَ يُت رِ واغِ الط   َأحَنىا ذَ إِ وَ                                               

 ى نَ الس   ارَ نهَ ج ْرِت أَ ذا فَ إِ وَ                            
لَن ِخَصاب بِ دَ الجَ  ونُ نُ سُ وَ                                                 ا بُد 

 ىدَ مَ  ل  كُ   لىَ عَ  ورَ رِي الن  انشُ فَ                           
 اباجَ جًبا عُ عَ  هُ ادَ مجَ ثي أَ عِ ابَ وَ                                                      
 :اعَ ْن دَ يًبا إِ جِ ستَ ى مُ حرَ أَ  حنُ نَ  

 !1اباجَ ستَ ى مُ حرَ أَ  وَ ىُ يُ َفد ي؟ وَ ن مَ                                                     
 حيث ؛يف بن ئه  عل  الةص  اعتم ق ط  ها  القصي ة  هب  ضف الش عر ق  ؼب الق ر 

، كذلك م  ضو  الربط بُت )إذا( الشرط ككالك استي ـ العطف ب لةاك، كم  استي ـ الف  
 بُت مق ط  القصي ة ك  . كمن  الربط، ضبي ت اؼبقط  الشعرم الةاح 

كب لتح ا  يف ال يت  ، ستي اـ العطف ب لةاك كالف   قب   يف اؼبقط  الث ين م  القصي ةف
مش عر  اؼبمزكو  ب ؼبرارة يف مق ـ كصف ح لت  ك  هةالث ين كالث لث كالراب  كالس دس، ف لش عر 

 الن ر كضف   ،ًتو  إال  ب لقةةسبأٌف اغبق الام ضياا ب لقةة ل  ا للق ر اصةر  كاليأس؛ حيث ضراد ضف
 زم .هتالبي   ضف ربرق  ك   كي نضشعله  ات  يف   اليت

ات  م  ات  الام كانتق  الش عر م  اؼبقط  الث ين إىل اؼبقط  الث لث ليةاص  سرد ح  
اؼبقط  بأداة الن ا  "ا " كردب  ه  صرا  م  الام م   العت ب، مث  حيث صى  رى مر  ك  ش  ؛ د

ه ن  الشع، إتفن  يف  -الام كصف  يف ال يت الث لث بغ ص، األعش ش -اؤك  عل  ضف ات  
اليت  اعبرائم بش ع إىل   ضراد م  االؽب  الش عر اإلش رة يكه  صةرة كاقع إذالل  بشىت الةس ئ ،ك 

 اقـة هب  ات .

                                                           
 .75-73 ص ،ال اةاف ظبيح الق سم:  -1
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ل يتُت اػب م  كالس دس،  الش عر يف اؼبقط  الس دس الشرط بػ "إذا" كب لتح ا  ا كاستي اـ
حيث ضراد الش عر ضف  ،لة اؼبقط  الث م  ضا   م  الشرط كذلك يف ال يت الث ين كالث لثم ىبكم  

اصةر م  يب   ضف افعل  ضبن   الشع، الفلسطيٍت ب ت  الام هن، ضرضهم كاست  ح شرفهم، 
شر النةر الشعةر ب ؽبزيب  الام ب ض م  الش عر يف اؼبقط  الث ين إىل قة ة و  رة ت مر ات  كتن فتحةؿ

 يف س ئر ضرض فلسطُت.
كربطت بُت  ،يف بن   عن صر الٌن  همتاؼباكةرة ق  ضس ضدكات الربطكم  الةاضح ضف 
ش    م  العالق ت اليت كة نت لن  يف األاَت نسيجن  متم س ن  كها   بركزضوزائ ، فنتج ع  ذلك 

 ه ، كل   ن ركاطي  ف لٌن  م  هة إال  متت لي ت متع ق   ؛ضشرن  إليه  يف الس بق اليتمهم  الةص  
حيث  ؛كهاا م  ح ث يف ها  القصي ة ،بُت ضوزا  الن  كتًص ي  ،م  عن صر تربط بينه ؽب  البي   

 .و  ت ضبي هت  متم س   كمنسجم 
 ".درب الحلوةكم  ضمثل  الةص  ضا ن  قةؿ الش عر يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ " 

 ين تَ قلَ مُ  لِ جمَ أَ  حرِ سِ بِ  اءُ يَ الض   شَ عَ ارت َ .. وَ  !! اكِ ينَ عَ 
 ينتَ ن ُسكرَ ، مخد رًا مِ يدُ عِ الس   ربُ َت الد  تَ َلف  وَ 
 ينتَ جمَ نَ  دِ ولِ مَ  يدِ عِ لِ  يءُ ضِ الوَ  قُ فُ األُ  جَ بر  تَ وَ 
 ين تَ طوَ خُ ت بِ حَ دَ د صَ قَ ، وَ ولُ ىُ الذ   هاَ تَ سكَ أَ  يرُ الط  وَ 
 يندَ اليَ  يلَ قبِ د  تَ وَ يق ي َ رِ ط  الى لَ عَ  الَ مَ  ردُ الوَ وَ 
 ينتَ ردَ ى وَ حلَ .. أَ  يكِ د  ى خَ لَ ت إِ اىَ تَ  ةٌ اشَ رَ ف َ وَ 
 ينبَ وكَ ي كَ  .. فِ .. َل ينِ ينَ ي عَ فِ  ورِ لن  ت لِ نَ نث َ ا م  ثُ 
َلةٌ نُ وَ   ينتَ ىرَ ن زَ ى مِ ذَ الش   ص  متَ تَ َىم ْت لِ  َحي ْ
 ينتَ ر  ي مَ وتِ مَ ي بِ قضِ  تَ َل ا .. وَ يهَ د  .. رُ  !اكِ حمَ رُ  
 1ينجَ لُ ن مِ  حرٍ بَ ت بِ ن  جُ ٌة و امَ ا دَ نَ .. أَ  انَ أَ فَ 

                                                           

 .643-639ص  اؼبص ر الس بق: -1
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كب لتح ا  يف  األسطر الشعرا ،ضغل، " العطف ب لةاك يف سميح القاسماستي ـ الش عر "
العطف بػ: مث، الس ب ،  السطرالث ين كالث لث كالراب  كاػب م  كالس دس، كم  استي ـ يف  السطر

 السطريف  قب  الف   كم  1الزم م  ضدكات الةص  الزمٍت ألهن  تشَت إىل تع ق،  كاليت عي  ت
 الع شر.

ه  كصفه  كتصةار  م اتأار يفلاا  ،ب لط يع  الش عر مغرـه  ضف هب  ها  األسطركاؼبتأم  يف 
)تّبج األقص  الةض  ، كالةرد م ؿ عل   الس حر بع  رات م  ق ي :كصف صب ؽب   للق ر ؛ إذ

يل  نبت لتمت  الشال م  زهرتُت ،الطراق، كفراش  ت هت إىل ا اك ي   الش عر ف، (كلبي
 الق ر  ضم ـ لةح  فني  مزا ن  بعن صر الط يع  الس حرة.

كهاا اعٍت ضف ال م ئر  ؛2«   ال م ئر إىل وّب بعض اؼبةاض  ب  ضكثره اؤدم تت ٌ  »ك
 لفظ  )ؾ( يف اؼبتص  تعم  ه  األارل عل  الربط بُت ع  رات الن  الشعرم، كم  هن  ف ل مَت

نى ؾً ) ي ، كه  عال طةا إكراهن ًتة وبي  عل  ؿب ةب  الش عر اؼبست ،م  القصي ة سطرضكؿ يف  (عىيػٍ
كق  دٌؿ لت س  عل  فلسطُت، ا السطريف  (ضٍبى ؾً )ري )ؾ( يف  اؼبتص  ال مَت كم  وبي  ،فلسطُت

ـ ب ع  ، كاةو  اػبط ب "ه " الام اربط ال ال اؼبتص   ، كهن  قب  ال مَتهى علي  فيع  األمر ريدِّا
  .إىل ص ح 
؛ فلسطُت ح ي ت استط ع الش عر ضف اصةر مظ هر الط يع  الس حرة كاسقطه  عل  ق  ك 

ٍاه  ال ،بعينيه  الس حرتُت اتغٌت فراح اش ه ف الةرد، ككله  صف ت ت ؿ عل  م ل ح، اا  لكا  
ص دؽ  ، كهة إحس س ال ان   إال  م  قل، ش عر مرهف اغب  رقيق اؼبش عرالش عر ل ل   كضرض 

 األح سي .

                                                           

زا د: ثن ئي  االتس ؽ كاالنسج ـ يف اػبط ب الشعرم عن  ظبيح الق سم، ليل  الع ني  ضمبةذو ، ؾبل  العلـة االوتم عي ، و مع   ف طم  انظر: - 1
  .635، ص 2365، 26اعبزائر، الع د 

 .252ـ، ص 2339، 2ع م ال ت، اغب اث، األردف، ط   اػبط، الشعرم،ضضب  م اس، لس ني ت الن ، كبة منهج لتحلي -2



 .وعناصر التشكيل الجمالي للصورة لدى سميح القاسم صادرم ........................:الفصل األول

 

126 

 ، كدب  ضف كظيفت ضٌف الش عر ق  كظف الةص  بصةرة ملحةظ  يف ها  القصي ة الالفتك  
  ل  م  دكر  ع  اؼبتت لي ت مًتابط  متم س  ، ؼبفإن   هب ،تمحةر حةؿ الربط بُت اعبم تاألس سي  
 .1كانسج م الن   اتس ؽك َت يف 

 :ليلى العدنية": "كم  ضمثل  الةص  ضا ن  قةؿ الش عر يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ 
 .ايهَ فِ  لِ وصِ مَ الْ وَ  ةِ ُة الُغوطَ كهَ نَ 
  اموسَ وَ وَ  نفٌ .. عُ  اسِ ورَ األَ  نَ مِ وَ 
 ب يوى صَ حلَ ا أَ ىَ اءَ ا شَ وىَ بُ أَ وَ 
 كلً شَ سًما وَ اِ ا ىَ اءَ شَ 

 ى يلَ لَ  بُ عجَ َفَدَعاَىا الَواِلُد ال مُ 
 2!وي  نِ دَ ى العَ يلَ .. لَ  انُ خوَ ا اِل هَ ي   م أَ يكُ لَ إِ وَ 

همت يف بن   دكات الربط كالسيم  الةاك، حيث ضسالش عر " ضكظف يف هاا اؼبقط  
العالق ت اليت ضدت يف النه ا ، عن صر الن  كربطت بُت ضوزائ ، فب  نتج عن  ت ةا  ش    م  

 إىل بن   ن  متم سك كمًتابط.
ب  اتع ا   ،قتصر عل  ال لم ت فقطا مضف الربط  األسطر الشعرا  هب كاؼبتأم  يف ها  

كضبةه  ش  ه  ضحل  ) كذلك م  اؤك   قةؿ الش عر ،إىل الربط اؼبعنةم متمثال يف ارت  ط الةال  ب بنت 
 (.،ي عجى الػمي  قةل  )الةىال  ككاا (ص ي 

ضلف ظ كع  رات كهاا م  وع   ،ربط الش عر بُت الس بق كالالحق مةظفن  ضداة الةص  الةاكف
 م م  فهم لق ر  م نت اتش ي  نظرة كاضح   عل  س ع ، كهة م  منسجم  كمًتابط الن  

 ا كر م  ضح اث يف وس  الن .
 التضاد:  -ب

                                                           
 .663ص   ،ضمبةذو الع ني ثن ئي  االتس ؽ كاالنسج ـ يف اػبط ب الشعرم عن  ظبي  الق سم، ليل   :ف طم  زا د :انظر -1

  .655 -654، ص ال اةاف ظبيح الق سم: -  2
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كع ك  م  العن صر اليت  قص ئ هماذب  اهتم ـ ركاد الشعر اؼبع صر إىل تةظيف الت  د يف 
ب عت  ر  عنصرا    الق ام  الاا  نظركا إلي لي  الشعراإخبالؼ م  ذه،  ،تزا  الن  ركع  كصب ال
اد كيف الةقت الام ركز في  الش عر الق ًن عل  عنصر اعبم  بُت األض  »ف عال يف إنت ج ال الل  

، اركز الش عر اؼبع صر   م مةف ال الل  اللغةا  لأللف ظحسي  يف إط ر ال يت الةاح  معتم ا عل
 م ن س  الصراع كاالضطراب الام اغزك اجملتم  اؼبع صر، ؾبيى  ع  ليعّبِّ عل  العن صر الشعةرا  كالنفسي  

الفن   كال ق  ، مستغال بالك مظ هر التن قض يف اغبي ة  ف ريت الع ـ كالةوةد، ع بش   ح  
الش عر الق ًن ع  الش عر اؼبع صر يف  ريا كهباا زبتلف  ،1« كال ةف يف تشيي  هاا التةتر

ف  الةقت الام نظر إلي  األكؿ م  الن حي  اغبسي  يف إط ر ال يت الةاح  ف ؛النظرة إىل الت  د
 الشعةرا  كالنفسي . ذه، الث ين إىل االهتم ـ ب لعن صر

 لن  الشعرم اؼبع صر م اع  اق   اؼب  شرة كالتت ب  اؼبنطق  لألح اث، ب  ص ر مرآة ف
لاا ح كؿ الشعرا  التأليف بُت ال لم ت اؼبتن فرة يف  ،اليت تسةد اجملتم  اؼبع صر   بي  ع كس  لل

 2  ا ص .عق ل، لغةم يبنح الن  ط ب
اإلش رة ضف علم   ال الغ  الق ام  عرفةا مصطلح الط  ؽ كب غب اث ع  الت  د الب  م  

ك ف يف : اظبُت ضك فعلُت، ضك حرفُت، ضك  سةا  ك ف بُت شيئُت »لغ  الت  د  كاعتّبك  شع   م 
  3 «فيم  اسم  ب ؼبق بل   ك ف بُت ع د م  األشي   كم  اق بله   ، ضكاإلهب ب كضالسل، 

كنب  مصطلح ف  ،عرفت مصطلح الط  ؽ كاؼبق بل  كهاا افي  بأف ال الغ  العربي  الق يب 
اقةم ف عل  م  ض التن قض كاالاتالؼ كهة م  ص ر اعرؼ ح اث  ب لت  د، ضك التن قض يف الريا  

 4ضهم عن صر الصةرة الشعرا . تش لكاليت  النق ا  اغب اث 

                                                           
 .263ص )د ت (،، 6مصطف  السع ين: ال ني ت األسلةبي  يف لغ  الشعر العريب اؼبع صر ، منشأة اؼبع رؼ، مصر، ط -1
ضحب ث يف اللغ  كاألدب اعبزائرم، و مع  بس رة، اعبزائر، الع د  ،الت  د يف الشعر ضيب الق سم الش يب، ؾبل  اؼبيّب ةانظر: ليل  سه : ظ هر  -2

 .96، ص 62-2366
 .68، ص 6995 ،65، اغبةلي  ال ةات ر ضبة غ يل: الشعر كلغ  الت  د، الريا  ، اؼبي اف كالتط يق، حةلي ت كلي  اآلداب، و مع ـبت  -3
 .68ص  اؼبرو  نفس : -4
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اليت اتياه  الن ق  ه ف  لعمل  ضثن   كلةو  ع م  ف لت  د هبع  الن  ح فال ب لشعرا 
ت م   فيم كم  مفهـة الت  د؟  كمن  نتس  ؿ:   دراس  كربليال؛م ؿ فياعب الن ، لي شف ع  سرٌ 

 كه  شٌ   مص را م  مص در الصةرة يف شعر ؟ قيمت  الفني ؟ كضا  اظهر يف شعر ظبيح الق سم؟
 مفهوم التضاد:
ال     بً ٍل ىٍسًر كال  ً ا ي: اٍلًمٍث ي كاٍلمييى ًلفي )...( كضى   ي يف  » "القاموس المحيط"كرد يف 

 اعٍت اؼبي لف . إذف ف ل ِّ    1«نب  ميتى ى د اًف  اػبيصيةمىً  غىلى ى ي )...( كضى د  ي: اى لىفى ي ك
 

ٍيئن  لًيػىٍغًل ى ي، كىالس ةىادي  ال   ي كي   شى  و  » :حةؿ معٌت الت  د "لسان العرب"كو   يف  ضى د  شى
ا ذىهى،ى ذىًلكى   .2« ًض   ال ػىيى ًض، كاٍلمىٍةتى ًض ى اغبٍىيى ًة، كالٌلىٍي ي ًض   النػ هى ًر، ًإذىا وى ى  هىاى

كم  اعٍت التق ب ، كنشَت هن  إىل ضف  ظ هرة الت  د، ه  ظ هرة ،  كاػبًٍالىؼي  ف ل   ي اعٍت الن    
 تسمي  و ا ة ؼب  ك ف اعرؼ عن  علم   ال الغ  ب لط  ؽ.  اع ، إذ ام غةاُت الق لعن  المعركف  

كضاا معٌت اؼبط بق  يف  تع دت مف هيم الت  د يف كت، ال الغ ،ضٌم  اصطالح  فق  
اعبم  بُت الش   كض   مث  اعبم  بُت ال ي ض  » ف  بأن :ال الغيُت م  عر   هن ؾ م ال الـ، ك 

ضف ا ةف لل اؿ الةاح  معني ف مت  داف  » :ق ؿ كمنهم م  3«كاللي  كالنه ر اغبر كالّبدةاد كالس
 4« لالك ع   اللغةاُت نةع  م  اؼبشًتؾ بةو  ع ـ

ستح ر اؼبعٌت الام اي ذكر معٌت م  اؼبع ين  فعن لعالق  بُت اؼبع ين،   م  انةعن  ايع  لت  د ف
 نن  اؼبعٌت الام ض   كهة ستح ر يف ضذهنناكر مثال كلم  الص  ح  فعن م  ،ض   إىل الاه 

 5 .، ضك النةر اق بل  الظالـ، كه اااؼبس  

                                                           

 .295ؾب  ال ا  ؿبم  ب  اعقةب الفَتكز ضب دم، الق مةس ايط، ص  -1
 .2564ص ب ب ال  د،  اب  منظةر: لس ف العرب،  -2
كالنشر،  للط  هالؿ اغبس  ب  ع   ا ب  سه  العس رم: الصن عتُت، ربقيق: عل  ال ج كم، كضيب الف   إبراهيم، دار الف ر العريب ضبة  -3

 .366ص  ،6976 ،2مصر، ط 
4
  .99اؼبصطلح ت األس سي  يف لس ني ت الن  كربلي  اػبط ب، ص  نعم ف بةقرة: - 

 .693، ص 2336، 6اللغ  اغب اث، دار غرا، للط  ع  كالنشر كالتةزا ، مصر، طانظر: ؿبم  داكد : العربي  كعلم  -5
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 ت م  يف »إيل ال حث ع  قيم  الت  د األسلةبي  فةو  ضهن   "صلح فضل"كذه، 
 تةاؿو فل  ا ةف ل  ضم تأثَت م  م ات اع يف  ،العالق ت الام اقيم  بُت العنصرا  اؼبتق بلُت نظ ـ
التق بالت  بقي  مثله  يف ذلك مث  ؛كبع  رة ضارل فإف عملي ت الت  د األسلةبي  زبلق بني  ،لغةم

كهاا اقةدن  عل  القةؿ إف هن ؾ عالق  بُت ال لم  كمق بله  ضك ض ه  كاتم  ،1« اؼبثمرة يف اللغ 
 فهم تلك العالق  م  االؿ السي ؽ.

، 2انقسم الت  د إىل قسمُت األكؿ: الت  د ب اتالؼ اللفظ، كالث ين الت  د ب رب د اللفظك 
ضم  القسم األكؿ، فهة النةع الش ئ  كاؼبستعم  ب ثرة لسهةل  تن كل ، ف للي  ض  النه ر كاػبَت ض  

ألن  ب س ط  اشَت إىل  ،كاغب، ض  ال ر  كغَته  م  األمثل ، كهاا النةع كثَت يف اللغ  ،الشر
 لل الل  عل  ش   كاح .هبتمع  يب   ضف حيث ال اؼبعٌت،  يف اؼبت  دتُت ال لمتُت

ضم  القسم الث ين فهة نةع م  اؼبشًتؾ اللفظ ، كم  س ق ذكر ، كاأيت هاا النةع يف لفظ 
" هةان رى كاح  لي ؿ عل  الش   كض  ، فتؤدم بالك ال لم  الةاح ة معنيُت مت  دتُت ، كلفظ  "

 لألمر العظيم كاؽبُت. "اعبل " لفظ حيث تشَت عل  االرتف ع كاالكب ار، ضك 
اؼبع ين  تةح ، كنةع م  العالق  اليت  "القاسم سميح"تتش   ظ هرة الت  د يف قص ئ  ك  

رة الشعرا  ، تنع   يف الصة م اإلوب ئي  كال الالت التع َتا داا  السي ؽ لت تس، نةع  م  القي
 .التق ب  الق ئم  عل 

  مظ هر االضطراب، وب كؿ الش عر ضف هبم  بُت متق بالت ع ا ة عكيف سي ؽ التع َت 
 : "الرأس"التع َت ع  ضح سيس  اليت تتميز ب لتن قض، اقةؿ يف قصي ة  إىل ه ؼ م  كرائه ا

 يْ انَ وَ  يضٍ فِ خَ  قٍ فُ أُ  ينَ ا بَ مَ 
 دْ صعَ أَ وَ 
 طْ ىبِ أَ 
 جْ خرُ أَ 
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 لْ دخُ أَ 
 بِالص َواِعقْ ُمحَتِشًدا 

 1ُمنَفِجًرا ِفي ُخطَاْي 
ذلك ضف التق ب   ؛مت  ان ها  الع  رات تةح  ب عبم  بُت اؼبت  دات اليت تع   دالالت 

 ن .يبر هب  الش عر بس ، احتالؿ كط ع  اغب ل  الشعةرا  اؼب طرب  اليت يف هاا السي ؽ اعّبِّ 
ف ها  كالش عر م اةظٌ  فنج  التق ب  بُت ) ضصع / ضه ط ( ك ) ضارج/ ضدا  (،

 .ت  ا  مش عر عل  ال لم ت بش   اعت  ط ، ب  ك ف الغرض م  كرا  ذلك ال الل  
ثل  فب ، يف حرك  تقـة عل  اؼبف رق الفلسطيٍت الشع، َتدبصااكرن  الش عر يف مشه  آار ك 

 ":م ك. د."يف اعبم  بُت العن صر اؼبت  دة ك ؼب   كالن ر كاللي  كالنه ر، اقةؿ يف قصي ة 
 ي  افِ رَ الخُ  مِ حِ الر   نَ مِ  اآلنَ  طُ سقُ يَ 

 وْ ي  بِ صَ وَ  ي  بِ صَ 
  ارْ نَ وَ  اءٌ ان مَ مَ وءَ تَ 
 اآلن انْ طَ سقُ يَ 
 وْ ي  جِ مَ الهَ  ورِ صُ م العُ حْ ن رَ مِ 
 2 ارْ هَ ن َ وَ  لٌ يْ لَ 

جم  بُت للإىل عبة  الش عر  إش رة ،(صيب كص ي  تة م ف م  ه كن ره )ع  رة ف  ف
لل الل  عل  اؼبصَت اؼبشًتؾ الام انتظر الشع، الفلسطيٍت الام هة  من   ؿب كل  يف ؛اؼبتن ق  ت

ضبيمي ، كةن  ضداة تع َتا   ارت  ط وز  من ، كلع  ضسلةب الش عر هاا مرت ط بط يع  اللغ  الشعرا  
 تةظفه  اللغ  الفني  اليت ؽب  ق رة تع َتا  عل  اإلوب   كإث رة انفع الت اؼبتلق .

إن   ؛كوه  م  كوة  صراع الش عر م  الةاق  الام اعيش يف كنف  اع و  ع ـ الت  د بة ك 
 م  وه  ضارل. ل  م ره  داال  يف نف  الش عر بُت رف   للةاق  م  وه ، كق ةل  انقس ـ
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ستثمره  يف الق صةر متق بل ، اق  وع  الش عر م  الةاق  الفلسطيٍت م دة اص   ك 
 ا ُت مةقف  م  الةاق .لييرج يف النه ا  بتش ي  صب يل 

يصةر الش عر م  فعل  ات  اإلسرائيل  بأرض فلسطُت الط هرة معتم ا عل  ضسلةب ف
 :"ر -ف-قاقةؿ يف قصي ة " إذ الت  د بُت تركي ُت متق بلُت،

 اذَ نَ ا أَ ىَ 
 وخْ ارُ ي صَ ُر بِ غدُ يَ 
 اذَ نَ ا أَ ىَ 

 في َجزِيْ َرٍة َصم اء صو انِي و َأْسُقطُ 
 اْلُجْغَرافَياَتْجَهُلَها 

 1.رِفُ َها الت ارِْيَخ .يَ عْ 
رض فلسطُت يف إش رة من  إىل ض ،(صةاني وزارة )" ع  رة سميح القاسمالش عر " كٌظف

ستطي  إزالته  م  ل  تاألكي  ضهن    ا رط  الع م العريب، كل   اليت سعت إسرائي  إىل ؿبةه  م
بُت  تصةار  م  االؿ ذكر  ؽبا  العالق  التق بلي ذاكرة الشعةب العربي ، كهاا م  ضراد الش عر 

 ، فحىت لة ح كلت سلط ت ات  اإلسرائيل  ؿبة ها  اعبزارة الصغَتة )فلسطُت(الت راخ كاعبغرافي 
 ن  الت شع ه  اؼبتةاص .  س ه  كل  انسف الت راخ ل  انم  ا رط  اعبغرافي ، فإ

 لش عر الجأ الستي اـ الت  د ؼب  ل  م  دكر مهم يف بن   اعبمل  الشعرا ، ضضف إىل ف
 ليأس، ب غبزف، كاألم  بالفرح  عةاطف داال  سبتزج ؛ حيثم  ق  ا  كطن   مةقف اّبزذلك ضن   

اليت  الش عر، كه  يف اغبقيق  مرآة ع كس  لتن ق  ت اجملتم  قرارةككله  ضض اد ذبتم  يف 
 .  مستةل لغت انع ست عل

 غل، عليه ذلك يف صةر شعرا   مةضح الش عر الت  د بُت اؼبةت كاغبي ة  كم  كٌظف
 :الشاعر والبركان"اقةؿ يف قصي ة إذ  اؼبتسم ب غبَتة كاالضطراب،   التش ي  اعبم يل ؼبةقف
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 يُرِيُد لِْلُجُذوِر َأْن َتْحَيا ِبلَ َشَجرٍ 
 َثَمرٍ  يُرِيُد لَلْشَجاِر أْن َتْحَيا ِبلَ 

 ! يُرِيُد ِللْنَساِن أْن َيُمْوَت في اْلَحِياةِ 
 1 .أْن . يُرِيدُ 

  ذلككق  بٌُت  كالنس ، اإلسرائيل  الام ضهلك اغبرث االحتالؿاةضح الش عر مةقف  م  
 حيث (؛ارا  للجاكر ضف ربي  بال شبر) يف ع  رة ، كب لتح ا طفت عليه  اللمس  اعبم لي يف صةرة 

ص رت اراب  ورا   األرض الزكي  اليت ها  ؛  فيه  ات الام ضح ث ازفتع   كاق  األرض 
 سرائي .إ ه سب رسسي س  الت مَت اليت 

الفرد  هة يف الةاق هاا اإلنس ف ف ،(ارا  لإلنس ف ضف يبةت يف اغبي ة) :م كالم  بػتكىبت 
 ،برٌ كاي  رمٌ حرقت كمنزل  دي ي  كضرض  ضي وبكيف الام ضضح  اف   اؼبةت عل  اغبي ة، ك  الفلسطيٍت

 .م اغبي ة كالث ين هة ع م اؼبةتاألكؿ هة ع  ع ؼبُت متن ق ُت ضم ـ الش عر كب لت يل ا عن 
م  اغبي ة  اؼب طرب شف مةقف لي  ،قص ئ   عل  الصةر اؼبت  دة بن   الش عر كوب كؿ

اتمٌت يف النه ا  ضف تنته  معركت   كهةيف حَتت  كتردد ،  الام ك ف س    م  شرا طأة ات ربت ك 
 :"لو" اؼبستعمر، إذ اقةؿ يف قصي ت  اؼبةسةم  بػ:م  هاا 

 َلْو َتْصّدِق اّلصَلةِ 
 يَا ِإْخَوِتي اأَلْحَياَء، في ِإَفرِْيقَيا في َأْسَيا

 ْمَواَت في َمْعرَكة اْلَحَياةيَا ِإْخَوِتي األَ 
 َلْو يْصّدِق اّلَرَجاء

 الّضياءوِعْنَد طََلِة 
 2 َلِصُكْم ِمن َلْعَنِة الّدَماءَنْسَمُع َعْن خَ 

                                                           

 .79: ال اةاف، ص ظبيح الق سم -1
 .488: ص اؼبص ر الس بق -2



 .وعناصر التشكيل الجمالي للصورة لدى سميح القاسم صادرم ........................:الفصل األول

 

133 

للةض  الام  فاتأسكهة  ،الش عر الصةر اؼبت  دة لي ُت اغب ل  النفسي  اليت يبر هب ف كظٌ 
خبالؼ غَتهم م   (ب ألمةات يف معرك  اغبي ة)حيث كصفهم  ؛اعيش  إاةت  يف ضرض فلسطُت

كلة تص ؽ صلةات  كرو ي  فسةؼ ، العرب يف إفراقي  كآسي ، هن ؾ ضا  انعمةف برغ  العيش كاغبي ة
 اسم  اةم  م  ربرر إاةت  م  سطةة هاا ات  الظ م.

كخب ص  السطر األاَت ا تشف ضف الش عر ال اتح ث  ،األسطر الشعرا  يف ها كاؼبتأم  
بن   شع   م  م  ف آار، كهاا ضمر مفهـة اصةص  إذا م  عرفن  ضف   فلسطُت، كإمب  ىب ط، ضم
  .آلارم  بل   متنقال ضغل، حي ت  يف الغرب  ق   "سميح القاسم"

تةايل الصةر اؼبت  دة يف قص ئ  الش عر اع   م  وه  نفسي  الش عر اؼب طرب ، كم  ف
 ا  االحتالؿ.كاؼب طرب ورٌ  ضضارل هة انع  س لةاقع  اؼبتن ق وه 

، عل  اعت  ر ضف الن ر ه  فع  للحرك  ؛كعبأ الش عر إىل تةظيف الت  د بُت الن ر كالرم د
الت  د ؿبمال دبآس  الشع، الفلسطيٍت الام هة  فج  يف حُت ضف الرم د هة ذبسي  للمةت، 
اقةؿ يف  .داٌل ة تأكي  عل  صرا  ال حي  م  بطش اعبهوز  من ، كبالك فإف تةظيف الت  د 

 :"قتلي محض باطل"قصي ة 
 طمِئُنوا الَّناَر اْلَغْيّبو

 وِإَن نَاِري أَبِدي  
 َوَعَلى ُحْضِن رََماِدي
 1و ُتوَلُد الش ْمُس اْلَوِفيَ 

                                                               

الش عر الت  د بُت الن ر كالرم د لل الل  عل  ضف الةاق  الفلسطيٍت الب  ضف اأيت علي   كٌظف
 الةف   داال عل  و عال منه  رمزا (،الشم )للفظ   تةظيف ذلك اليـة ليتغَت، كلع  دليل  يف

إىل يف العةدة اؼبتمث  كالتغيَت اإلهب يب، كالش عر يف ها  األبي ت اؤك  عل  ضن  ل  افرط يف حق  
يف صةرة تع   م ل حق  الش عر  (،ب لن ر الغي  )كطن ، كهة ىب ط، ات  الام كصف  
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، ب  إف كل  تنطفئ ضب ا  تزاؿ مٌتق ة اغبرا  م  تزاؿ م عل ف ن ر  ضب ا  كضف شمؤك ا بأكاحتق ر  ل ، 
 م ت.، كه  صةرة تتم عل  براع  الش عر كق رت  يف تةظيف ال لالةفي  م  رم د  ستةل  الشم 

 مزكجالصراع ال اال  اؼب لن ر كالرم د يف صةرة ت ؿ عل كاةاص  الش عر سرد ح  ات  م  ا
 ب غبسرة كاألم ورا  الةض  الام اعيش ، اقةؿ:

 ك؟ملِ يَ  يسَ ن لَ مَ لِ  لكِ المُ  بَ اىِ ا وَ يَ  يكَ ادِ نَ ا أُ اذَ مَ بِ 
 كدلِ عَ  ِميَزانَ  ارَ الن  وَ  اءَ مَ  ال لَ عِ اجَ ا يَ  وَ 
 اد؟مَ الر   رضِ أَ  حَ مِ َل مَ  ونُ صُ ا أَ ذَ اَ بمِ 
 ي؟دِ َل بِ  ادَ مَ رَ  م  لُ ا أَ اذَ مَ بِ 
 1ي؟ادِ مَ رَ  م  لُ أَ  يفَ كَ وَ 

، كق  و   ضف الش عر اعيش ح ل  م  االضطرابإف تةايل صيغ االستفه ـ ا ؿ عل  
 لش عر ان دم فاالستفه ـ بصيغ  "دب ذا" اليت ت ررت ثالث مرات كبصيغ  كيف مرة كاح ة، 

كاستطرد الش عر كالم  بع  رة  فص رت رم دا،ال مَت العريب الغ ئ، الام م اص  ضرض فلسطُت 
كم  ضا  كإمب  مشل  هة  ،اشم  ضرض  فقط م ال ي ع إىل ضف  يف إش رة من ؟(،ككيف ضم رم دم)

 اع  ا رم كيف هبم  شت ت .
ال لم ت اليت ربم  صبي  اؼبتن ق  ت كعم  الش عر إىل تةظيف الت  د بُت ؾبمةع  م  

 :"اسكندرون في رحلة الداخل والخارج" اقةؿ يف قصي ة:
 ِبْعَنا ِثَماَر اّلَصْيِف يَا ُحب ي

 بأْورَاِق اْلَخرِيِف 
 بَ ْعَنا رَبِيعَك، باْلَخرِيف

 بْعَنا ِشَتاءك .....باْلَخرِيفِ 
 2بعنا َفرِيقَك باْلَخرِيفِ 
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ا تشف ضف الش عر وب كؿ ضف هبم  بُت م  ال نستطي  اعبم   الشعرا األسطر ؽبا   لق ر ا 
طن  الام اعيش ، كهاا دلي  عل  اغب ل  النفسي  اؼبتأزم  اليت اع نيه  ورا  بع   ع  ك يف الةاق  بين 

 (ها  الفصةؿ األربع  اؼبتن قص  )الصيف، اػبراف، الربي ، كالشت  ربت كطأة االحتالؿ؛ فف  
 ش رؾا صي  ال ي ، كذلك يف لفظ  "بعن " يف إش رة م  الش عر ضن  يف ح كؿ الش عر اعبم  بينه  

 هة كغَت  يف بي  الق ي  الفلسطيني .
 ،كق  ضحس  الش عر انتق   كلم ت  بش   دقيق للتع َت ع  مصَت الق ي  الفلسطيني 

فإن  اةح  هن  إىل ضن  مت بي    بأكراؽ اػبراف"حيبفعن م  اقةؿ الش عر "بعن  شب ر الصيف ب  
ب جمل ف كه اا تتةىل اؼبتن ق  ت الربي  ب ػبراف،  - يباليت عّب عنه  بلفظ ح -اَتات فلسطُت 
 .كالشت   ب ػبراف

   بش   اصةر الةاق  الفلسطيٍت ه اا استط ع الش عر ضف اةظف الت  د يف قص ئ
 قض اغب ص  يف اجملتم  الفلسطيٍت حيث ح كؿ ضف ا ُت م  االل  صةر التف ع  كالتن ؛ألليما

 كالعريب بش   ع ـ.
 ، االحتالؿ الفلسطيٍت ل الد الشعةرا  اؼبتأزم  اليت ع ش ه  بس  ح لت ضف ا ُت  ح كؿكم  

  الصراع اؼبةوةد يف الةاق  كانع  س  عل  ضف هبسٌ  ضراد حيث ، كعيش  بعي ا عنه  يف بالد الغرب
الةاق   اع   بن  ن الشعرا   صةر  لي ٍتاحتف   الش عر ب لتن قض كالت  د  نفسيت ، كهة م  نتج عن 

 كم  ترك  يف نفس .
يف استط ع الش عر تةظيف  يف شعر ، ليجع  نُت كم يٌ  الت  د لي آم   التقربح كلن   ق ك 

 َت عم يف التع   ، ليغ ك ضداة صب لي  تس ع شعرا من  عنصرا مهم  يف التش ي  اعبم يل للصةرة ال
 .اشعر ب  كنقل  إىل الق ر 

لت  د ضص ح م ةن  رئيسي  إلنت ج دالل  الن ، إن  تركي، اقـة عل  ا  إىل القةؿ إف كلبل
 سب سك الن  كترابط .م  اعبم  بُت طرفُت متن ق ُت، كهاا م  ازا  

 :التشاكل -ج
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 ذب رعل  م  ض الش ك  كالت  ا ، كهن    جنس   اقـةك ف ضـ شعران ض  إف  ضم نٌ  ضديب نثران 
اإلش رة إىل ضف  مصطلح التش ك  ضكؿ م  ظهر ك ف يف مي اف الفيزا  ، كضف م  نقل  إىل مي اف 

اؼب مةف، إاٌل ضف   عل  اقتصر التش ك َتنا إىل ضف شم A.J.Greimas" غريماساللس ني ت هة "
 شم  التع َت كاؼب مةف معن ، كم  ضن  اصطلح ها  النظرة تطةرت شيئ  فشيئ  إىل ضف ضص ح هاا اؼب

 .1  يميكالسيم  حق  الس األدبي حق  ال راس ت  دا 
 ظبيح الق سم؟شعر تةظيف  يف كيف مت م  اؼبقصةد ب لتش ك ؟ ك  :كمن  نتس  ؿ

كىاعبٍىٍم ي الش  ي ي، ب ٍلفىٍتح، الت ٍش  ي كىاٍلًمث ي،  »شى ى ى:  يف ب ب الشُت مى دة "بن منظورا"ذكر 
ٍيئى  ضىٍش ى ؿي كىشي يةؿه )...( كي   كىاًح و ًمنػٍهيمى  صى ًح ى ي كقىٍ  تىشى كى ى الش   .2«  ًف كىشى كى  ى

 "باديآالفيروز " ضم   ضم تش هب . ؛ف لتش ك  اعٍت الش   كاؼبث ، مث  قةلن : تش ك  الشيئ ف 
 ، ي كالط رًاقى ي كاٍلمىٍاهى،ي الش ٍ  ي كالن  ًحٌي ه كالني   كالش  ًكلى ي: ، ي ثٍ الش  ى ي كاٍلمً  »هة:  الش ٍ   ضفٌ  فاكر

 .3«  ً  كي شى ت  ل ككشى  لى ي تىٍشً يالن، صىة ر ي )...( كاٍلميشى كىلى ي اٍلميةىافػىقى ي   ،كتىشى   ى: تصة رى 
 ،ذه، يف دالل  كلم  ش   إىل معٌت الش   كاؼبةافق  "باديالفيروز آاؼبالحظ ضف "ك 
 يف ش   كاح .بُت ضمرا   كاالشًتاؾ

 اصطلًحا:
ضف اإلش رة إىل  ال ب  م ةاؿ اليت شرحت كفس رت التش ك  ق   اػبةض يف اؼبف هيم كاألق

هة  "Isotopieذلك ضٌف اؼبصطلح األونيب " ؛واكر يف ال راس ت اللغةا  الغربي   ؽب   التسمي ها
كتعٍت اؼب  ف ضك اؼبةض   Topos  ، ككتعٍت تس كم Isos مصطلح إغراق  ات ةف م  وزئيُت

 .4تس كم اؼب  فهة اا هبكاؼبقصةد 

                                                           
 .69، ص 6985، 6، طاؼبغرب(، اؼبركز الثق يف العريب، التن ص ربلي  اػبط ب الشعرم )اسًتاتيجي   : ؿبم  مفت ح:انظر -1
 .2363 ص لس ف العرب، ب ب الشُت، اب  منظةر: -2
 .389، ص 3ب دم، الق مةس ايط، ج االفَتكز  -3
،  http :www.aswat-elchamal.comالشم ؿ،  ضصةاتؾبل   ،مصطلح التش ك  بُت اؼبفهـة الغريب كالعريب، ، يخانظر: نسرا  ب  الش -4

 .23/34/2364عن  بت راخ:  االطالعكمث  33/36/2365نيشر يف اؼبةق  بت راخ: 
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يف ال راس ت النق ا  العربي   حيزا " ق  ضااIsotopieشَت إىل ضف هاا اؼبصطلح "نك 
 ارت ط بع  ة تسمي ت منه : التش ك ، التن ظر، التم ث .ك  ، اؼبع صر
ؾبمةع  مًتاكم  م  اؼبقةالت اؼبعنةا  )ضم اؼبقةم ت( اليت ذبع   »بأن    " غريماسعر ف  " ك 

قرا ة متش كل  للح  ا ، كم  نتجت ع  قرا ات وزئي  لألقةاؿ بع  ح ِّ إهب مه ، هاا اغب  نفس  
الام ال اظهر  ف لتش ك  اؼبقصةد هة تش ك  اؼبعٌت، كمن  1«مةو  ب ل حث ع  القرا ة اؼبنسجم 

 2:إال  م  االؿ ال حث يف القرا ة اؼبنسجم  للن  كهن ؾ شرط ف لةوةد التش ك  نب 
 الًتاكم اؼبعنةم لرف  إهب ـ القةؿ. -6
 صح  القةاع  الًتكي ي  اؼبنطقي . -2

الام    ى م  االل  ضم ازا  الل   دصي غ  تعراف للتش ك  ضرا "محمد مفتاح"ح كؿ ك 
تنمي  لنةا ي  »َتل ضن  ي فعن  ؿب كلته  صي غ  تعراف للتش ك ،  Mكصب ع   سغريماضظهر  كال م  

تركي ي  كمعنةا  كت اكلي  ك معجمي  ك سرم ضك ااتي رم لعن صر صةتي  ق بإرك ـمعنةا  سل ين  ضك إهب بين  
ب  اشم  ضا   عن صر  ،اتعلق ب ؼبعٌت ضك اللفظ فحس، ال  لتش ك ف، 3«ضم ن  النسج ـ الرس ل 

الن ، ضضف إىل  انسج ـهاا م  ضو  ضم ف ك ع ا ة عل  غرار الصةت كاؼبعجم كالًتكي،، 
 السي ؽ ال  م  لنج ح عملي  التةاص .ك هاا كل  عالق  الق ر  ب لن  

ط يع  ربتم  اتةل  عن  تراكم تع َتم كم مةين  »ضف التش ك  عبد القادر فيدوح"كارل "
، كاستيط يقي  تعم  عل  ربقيق بستمةلةوي اك اللغ ، ذلك ضف هن ؾ تش كالت زمني ، كم  ني ، 

 كفق  يف ضف اتف ع  م  اؼبعٌت تق ً سضم  من ا ت حير ة تس ع  اؼب في  فع لي  تؤثرنضبع د صب لي  كا
 4«التأكالي  ت ريا

" فيدوحعبد القادر " علمن  ضف" ا ص  إذا م  محمد مفتاحم  ريا  " افقهاا اؼبفهـة اتة ك 
كبي ف مةاط   الن ، انسج ـتعم  عل   ،ضف  هن ؾ تش كالت زمني  كم  ني  كغَته  ق  ضش ر إىل

                                                           
 .23(، ص التن ص لي  اػبط ب الشعرم، )اسًتاتيجي رب ؿبم  مفت ح: -1
  .24-23اؼبرو  نفس ، ص  انظر: -2
 )بإرك ـ: ه اا كردت، كلع  اؼبقصةد هب  الًتاكم الصةيت كاؼبعجم ( .25ص  :الس بقاؼبرو   -3
 .98-97، ص 6993، 6دالئلي  الن  األديب، دراست  سيمي ئي  للشعر اعبزائرم، داةاف اؼبط ةع ت، اعبزائر، اعبزائر، ط ع   الق در في كج: -4
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ضف  هن ؾ عةام  ع ا ة داالي  كا روي  تؤثر يف الن ، كتس ع  اؼبتلق  عل  كم   ،اعبم ؿ في 
 م  مع رف  كاّبات  الس بق . انطالق التع م  مع  
تش ب  العالق ت ال اللي  عّب كح ة  »ؼ التش ك  بأنًّ  عرٌ " فعبد المالك مرتاضضم   "

   1« ضلسيني  إم   ب لت رار ضك التم ث  ضك ب لتع رض سطحن  كعمقن  كسل ن  كإهب بن 
ةف كح ة   لت ِّ لي  اليت تتش ب  فيم  بينه  كتتحع  رة ع  ؾبمةع  م  العالق ت ال ال ف لن 

 التم ث  ضك حىت التن ق . ك ف ذلك م  االؿ الت رار ضـض سةا ن  ،ع ا ة ضلسني  عّب سي ق ت
سعيد بػ "التن ظر" كم  هؤال  ""Isotopie"تروم مصطلح  ؾ م  رة إىل ضف هن شاإل كذب ر

التن ظر مفهـة اقت س   » ":معجم اؼبصطلح ت األكربي  اؼبع صرة""، حيث ااكر يف كت ب  علوش
مفهـة مركزم يف السيمي ئي ، إذ اعٍت ؾبمةع اؼبقةالت السيمي ئي  ( ع  الفيزا  ، كهة غريماس)

 .2« الت رارا  اليت ات منه  اػبط ب
دبصطلح آار هة  اردفةن ضف ضغل، ال ارسُت  ف لةاضحالتش ك   ا   م  ضمركمهم  
عل   ال الل  » اعٍت  "سعيد علوش" حس،التش ك  كالت  ا ، كمعٌت الت  ا   :الت  ا ، فيق ؿ

 .3«اشتم ؿ اؼبةقف عل  ح الت متع رض ، تؤدم إىل مغ ارة، رب د ضبع د الصراع ال رام 
إىل كوةد تن فر ضك تع رض يف اؼبعٌت الام اظهر يف الن ،  التعراف اشَت فإف هاا كب لت يل
 .ىل تع رض يف مةقف اؼبتلق  من كهاا م  اؤدم إ
 انس ني ،ضح  اؼب ةن ت األس سي  ل   ظ هرة »" فق  ع رؼ الت  ا  بأن   محمد مفتاحضم   "

رل إال  كرا  حج ب، كق  ا ةف كاضحن  ك  الةضةح حينم  كمنه  اللغةا ، كق  ا ةف متيفين  ال اي 
 .4«بُت طرفُت ضك ضطراؼ متع دة، كل   ال ىبلة من  كوةد إنس ين كتةتٌرا ةف هن ؾ صراع 

اقـة عل  ا صي  الصراع بُت طرفُت ضك "  محمد مفتاحهاا اعٍت ضف الت  ا ، يف نظر "ك 
 ع  ة ضطراؼ داا  الن ، حيث اظهر الصراع م  الن حي  الًتكي   لليط ب.

                                                           
 .43، ص6994 ،6ط ،ل ن ف، دار اؼبنتي، العريب، يب ني ضشج ف  صي ة القرا ة، ربلي  مرك، لقصي ةع   اؼب لك مرت ض، شعرا  القص ة، ق -1
 .223، ص 6985، 6، اؼبغرب، طسةشّبا سعي  علةش، معجم اؼبصطلح ت األدبي  اؼبع صرة،  -2
 .55، ص اؼبرو  نفس  -3
 .76(، ص التن ص)إسًتاذبي   الشعرمؿبم  مفت ح، ربلي  اػبط ب  -4
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ضن  ضح   اعت  رعل   ،ككظف  يف قص ئ   " ب لتش ك سميح القاسم"الش عر  كق  استع ف
ا ز الًتكي، مّب م  ضو  بي ف ضهم القيم التش كلي  عل  مستةل  ،اؼبستةا ت اعبم لي  للصةرة الشعرا 

 بغي  التأثَت اؼبتلق . ،يف ذلك اعبم ؿ الام اظهر لغت  الشعرا 
 ،األدب ق م  حق  العلـة إىل ح استع رت ٌف مصطلح التش ك  مت كيب   القةؿ إ

كمهم  تع دت الًتصب ت ك م  ضو  ا م  كض ط اؼبعٌت، ربلي  اػبط ب، كذل كب لتح ا 
و   اٌ م   فهـة لةاضح ضٌف هاا اؼبف ،كالتم ث  كالتن ظر" بُت التش ك  Isotopie"للمصطلح  

 لتعينهم  عل  اكتش ؼ مت ه ت النصةص كالغةص الن ق ك  الق ر  للن  م  وه  ككسيل  يف ا 
 ع  حقيق  اؼبعٌت.  كال حث بُت سطةره ضعم قه يف 

   قب إذ ؛يث قص ئ  ثعلي  يف تأ اعتم م  التش ك  مص را  ازبااؼبالحظ ضف الش عر ك 
يف إظه ر مةاط  اعبم ؿ يف صةرة الشعرا   ال اتةاىنيف ضشع ر ، كهاا ا ؿ عل  ضف الش عر  ب رزا

 ، هى يف ضهب  حيلىلً لتص  للق ر   مفردات  كتركي ه   ااتي رم  وه ، كم  وه  ضارل اّبر براعت  يف 
الل  النحةم الام اه ؼ م  ا " قب  الًتكي،سميح القاسمكم  ضمثل  التش ك  يف شعر "

 :"عزيزياقةؿ يف قصي ت  " ، إذ1«بةاسط  تع دؿ الًتاكي، النحةا »بث رس لت   إىل الش عر
 َكْيتٌ بَ 

 َىَجْوتُ 
 نَاَدْيتُ 
 َدَعْوتُ 
 َبَكْيتُ 
 2َصلْيتُ 

                                                           
 .26ص  اؼبرو  الس بق: -1
 .289ال اةاف، ص  ظبيح الق سم: -2
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م مةهن  عل  التأـز اليت  ضف عل  األفع ؿ اؼب ضي  ال ال  يف يف ها  األسطراعتم  الش عر 
 إىل تّبز الط ب  اعبم يل الام اه ؼ م  االل  الش عرل ا الًتاكي، النحة  فج  ت ها ، يبر ب 

 يف تةظيف التش ك . ت التأثَت يف اؼبتلق ، فب   ا ؿ عل  براع
و  األفع ؿ اليت  إذ قب ؛ مكاأل مش عر اغبزف االحظ طغي ف األسطركاؼبتأم  يف ها  

 كال عةة ه  ضفع ؿ دال  عل  اليأس.    كالن ا جكظفه  الش عر تشَت إىل ذلك، ف ل     كاؽب
التش ك  الًتكييب  ضف الش عر اعتم  عل  "قُ ْربَان"اآلتي  م  قصي ة  األسطركم  قب  يف 

 : كذلك يف قةل
 

 . فََأْغَضْب َوثَ رْ يَا َسي ِدي .
 لُْقَمو  َوأْقَطَع َعلي  َطرِيقَ 

 ودَحْسِبي ِمَن الّزاِد الُصمُ 
 الِيَماِن نِْعَمو  َنىَوِمن جَ 

 وعجُ .. أَنَا َلْن أَ  !يا َسي دي
 ُتْخَمواِد َوبي ِمَن اأْلَْحقَ 

  فَاشَحْذ ُمَداَك َعَلى ِجَراِحي
 1!! َكِلَموْ إن ِني قُ ْربَاُن  

ا  ) :اقف الش عر يف ها  األبي ت عن  تط بق الثةرة كالغ ، كاتمث  هاا التط بق يف
 لتت ب  اغب ص  بُت األبي ت وع  الش عر فكب لت يل  (ا  سي م ضن  ل  ضوةع / سي م ف غ ، كثر

للمتلق   الش عر يف إاص ؿ اؼبعٌت الام ارا   ضسهمىبت ر ع  رات ق ئم  عل  االزدكاج الفٍت، م  
 .اليت م ت   مطركح  م  ق   م  ال الالت صبل ككاا طرح 

                                                           
 .147اؼبص ر الس بق: ص  - 1
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يف ك   مر ة ضف  كحشيت   كهة اياىكِّر  ،ت  ئر عل  اثيف ها  األبي ت غ ض،  كظبيح الق سم
بأٌف الظلم الام   ي ري اكِّ ، كم  اي كاالستقالؿكصمةدنا يف س ي  ني  اغبرا   اكوّبكت  ل  تزا   إال  إصرار 

 ،يف نفس  ط ق  إهب بي  تس ع   عل  قهر ات  سي ث، م  الفلسطينيُتشع    ضبن   يب رس  ض 
 عال  كلم  اغبق.إيف س ي   ضقةل م  الرص ص ألهن ال لم   كسالح  يف ذلك

 : كات ح التش ك  ضكثر يف قةل 
َهُش الل ِهِيُب ُنَخاِعي         َعَبثَا ْتحِفُر الَريَاُح َجِبيِني  1َعَبثَا يَ ن ْ

ًتكي ُت تش كالن تع َتان ، م  ضضف  عل  الصةرة الشعرا  الالش عر يف هاا ال يت بُت  ش ك 
 :كذلك م  االؿ استعم ؿ التش ك  بُت ،صب الن ضسلةبين 

 : )تط بق يف ك  ش  ( ع ثن ، عى ثن   
 ربفر، انهش: )يف مقةل  الفع ( 

  : )يف الصيغ  الصرفي (الرا ح، الله،
 : )يف الصيغ  الصرفي (و يٍت، لب ع 

اؼبتع ق، لأللف ظ،  النمطهاا  كفقف ؼبالحظ يف هاا ال يت الشعرم تةايل التش كالت  
 .الشعرا اليت ربمله  ها  اللةح   تبال قتاؼب  كشف ها  سهٌ اي م   كهاا

حت ل  نكلم  سب لتش ك   كم اقف الش عر عن  هاا ال يت فحس، ب  راح استعُت 
 :"صيحة إزاء بوابة عكاش ك  التع َتم يف قصي ة "إذ قب  التالفرص ، 

     اْلَعْفَو إْن َحج ْت ِإلَْيِك َسرِيَرةٌ 
 بِإْثِم الص ْمِت واأَلْسَرارِ َسْت َدنِ   
 واْلَعْفَو إْن َىزْت رُقَاَدِك َصْرَخٌة  
 2ِإَسارِ َعَصَفْت َعَلى ضيٍم َوطُوِل  

                                                           
 .495ص  اؼبص ر نفس :  - 1
 -  ( 67( إس ر: كهة م  ايقي  ب  األسَت.)اؼبعجم الةسيط: ص  298دىنسىٍت: م  ال ن  كمعن   الةسخ، )اؼبعجم الةسيط: ص  

 .384، ص 2 جم، : األعم ؿ ال  مل  ظبيح الق سم -2
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ةضح  كثرة التق بالت اليت تكهاا م   ؛ مى اهً  رى بُت صى ش ك  الش عر  ضفٌ  اا  ال يتُت هب ؽب ف لق ر 
 إىل سب سك معٌت الن  كانسج م . ك نت سليم  م  الن حي  الًتكي ي ، م  ضدل يف النه ا 

 عل كات ح التم ث  يف ك  م  ال يت األكؿ كالث ين يف األلف ظ إذ وبةم ال يت األكؿ 
كاغب ؿ نفس  ب لنس   لل يت الث ين، كق  استط ع الش عر م  االؿ هاا الًتكي، ضف  ،عشر ضلف ظ

 يب ث  سةا  بُت ص ر ال يت األكؿ كالث ين ضك عجزاهم .
بُت االلف ظ    ث  م  االؿ ؿب كل  الش عر الربط بُت ال يتُت إذ قب كات ح التم

، هزت(، )إليًك، رق دًؾ(/ )سرارة، صرا (، يف  ال يت  ص ر)العفة/العفة(، )إف، إف(، )حٌجتى
)الصمت،  بُت ضلف ظ )دنست، عصفت( )ال   ، عل (، )إمث، ا م(ك  ،ال يت الث ين ككاااألكؿ 

 .الث ينعجز ال يت األكؿ ك يف  طةؿ(، )األسرار، إاس ر(
 :فيه  اقةؿ اليت" أبيم  و   يف قصي ة " "سميح القاسم" شعر يف التش ك  كم  مب ذج

 أْعَلى وَأْرَحْب؟ ُكن األُُفقُ أَلَم يَ 
 1ُكْن الش مُس، َأْزَىى وأْقرْب؟أََلْم تَ 

 :األلف ظ م  االؿتش كال تركي ي   هب  يف هاا  ال يتُت ؼبتأم  ف
 )مط بق  يف ك  ش  (    :ضم ،ضم 
 )يف الصيغ  الصرفي (   :ت   ،ا  
 )الةظيف  التع َتا ( :الشم  ،األفق

 ضعل ، ضزه : )مقةل  الفع (
 ضرح،، ضقرب: )مقةل  الفع (

لةصةؿ إىل ا إصرار  يف التأكي  عل ش ك  الًتكييب هة ؿب كل  الش عر لتاؽب ؼ م  هاا اك 
 لش عر ا رؾ سب ـ فكمهم  ا    ،ق ي  ضمت  إىل ك م  شعةب اؼبعمةرة متمثال يف نشرم تغ ة، 

                                                           
 .669، ص 3 جم، : األعم ؿ ال  مل  ظبيح الق سم - 1
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الن  ؿ كال ف ع ع  الةط  بشىت  الب  م اإلدراؾ ضف اغبرا  كاالستقالؿ ل  تأيت ب لتمٍت، كإمب  
 الطرؽ كالةس ئ .

 " اقةؿ: الشهادة على بوابات األقصى" بػ: اؼبةسـةلش عر ا داةافكيف 
 .اآلن. لُ سِ غتَ أَ . سَ وا .فُ ق   وَ : ت َ ىيلَ لَ 

 .ير.َدِمي يَا َدِمي يَا َغُسوِلي اأَلخِ 

 ! .. رْ لوَ بَ .. ت َ رْ ث   خَ .. تَ  رْ . تَ َنط  تَ َفج ْر .
 دْ د  مَ .. تَ  دْ م  صَ تَ  .. دْ م  جَ . تَ . دْ د  جَ . تَ . دْ ر  مَ تَ 
 .. .. تَ َقد مْ  مْ ل  عَ .. ت َ  مْ ل  كَ .. تَ  مْ ل  أَ تَ 

 ..ير اأَلخِ َدِمي يَا َدِمي يَا َغُسوِلي 
 .. يرخِ ي األَ احِ بَ ا صَ يَ َدِمي يَا َدِمي 

 
 1.. رْ طَ ن مَ بُد  مِ . َل اآلن . لُ سِ غتَ أَ سَ 

عزز  اغب ل  الشعةرا  اليت  اتجل  التش ك  الًتكييب، كلع  الام سطر الشعرا األها   يف
طغ  علي  الشعةر ب لثةرة كالغ ، م  االؿ األلف ظ  حيث "؛سميح القاسم"ضح طت ب لش عر 
  ب ستمرار تعف  حتة  ضلف ظكه   ،(، ت لةرربجرر، زبثر، طتن-تفجر)ار: غر اليت ضكرده  عل  

األلف ظ بصيغ   ضغل، كق  و  ت ،ا  االحتالؿ اإلسرائيل الةض  يف األراض  الفلسطيني  ورٌ 
  .األمر لتؤك  عل  دعةة الش عر ضبن   شع   للثةرة ض  ات 

 )مقةل  الفع ( :، زبثر، ربجزرٍ ط  نى ...تػى تػىفىج رٍ 
 دم  ا  دم  : دم  ا  دم  )مط بق  يف ك  ش  (

 ا : ا      )مط بق  يف ك  ش  (
 غسةيل: ص  ح    )يف الةظيف  الصرفي (
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 األاَت: األاَت   )مط بق  يف ك  ش  (. 
ب  ك ف  ،ع  االغتس ؿ م ا   ح اث  اعت  طي  األسطر الشعرا ح اث الش عر يف ها  ك 

سأغتس  ا  غسةيل، لي   بصيغ ع ا ة عل  غرار تةظيف مقصةدا، كلع  اؼبعٌت اؼبقصةد م  كرا  
مب  قص  م  كرائ  التطهر م  دن  االحتالؿ، كلع  م  اؤك  صح  هاا ال الـ كإاؼبعٌت الع دم، 

س بق ، كه  ضفع ؿ  مثلم  مت اغب اث عن هة ضف األفع ؿ اليت كظفه  الش عر غل، عليه  األمر، 
فظ  ضارل ت ؿ عل  االنعت ؽ كالتطل  كبة التغيَت كه  ل ؾكالثةرة، كم  ضف هن عل  التمرد  ربث

 عل  التج د كالطه رة كالنق  . تدل حيث، (اؼبطر)  فظل
بأنبي  ك َتة م  ق     ى ظً حى ك ، تع د بتع د ترصبت  ضف مصطلح التش ك  كم  نةد اػبلةص إلي 

كبة ال حث ع  م نةن ت هاا اؼبصطلح كمفهةم ،  النق دظهر ذلك م  االؿ اذب    ال ارسُت؛
التش ك   األنس، ه بُت م  ارل ضف الًتصب   "Isotopie"يف ترصب  اؼبصطلح  ةااتلفاكحىت كإف 

تعرافهم ل    ضف كم  ارل ضف الًتصب  الصحيح  ه  التن ظر، التم ث ، اؼبش كل ، إال ضف الث بت هة
 طراق  يف التع َت، ضف التش ك  اع  ظب  صب لي  ت شف ع  يف اذب   كاح ، ضال كهة ك ف اص،  

عت  ت   عل  الق ر  الةقةؼ عل  ابط  كسب س   اسهٌ فب  يبنحه  تر   ،نظم قص ئ يف ات عه  الش عر 
 الن  ككشف ضسرار .

اليت اعتم  عليه  ستةا ت اعبم لي  للصةرة، ضح  ضهم اؼب ايع كمهم  ا   فإف التش ك  
كب لت يل فإف كظيفت  ت م  يف  ،، ح ل  يف ذلك ح ؿ الت  د كاالنسج ـ"سميح القاسم"الش عر 

 لعله  سب   الق ر  ،للن  الشعرم، كال حث عم  زبفي  م  م لةالت ِّل  استيراج اؼبفردات اؼبش
الش عر ا ح ب  م  م  السطةر، كقةؿ كرا س   ال حث عم   م ضم كتفتح الن   رضسرا كشفم   

 بش   ول  ككاضح.
ؽب  م  األنبي  م  هبعله   اليتضف مصطلح التش ك  ا ق  ضح  ضهم األدكات اإلورائي   كم 

الن  الشعرم بألف ظ  كع  رات ، فتس هم يف كشف اؼبعٌت للق ر   بع د الغمةض ع إبةظيف  تقـة 
 كهاا م  يب ن  هة اآلار م  تأكا  الن . 
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م  االؿ عن صر  "سميح القاسمضف ن ُت كيف استط ع الش عر " ح كلن  يف هاا الفص ك 
التش ي  اعبم يل للصةرة ضف اةظف ضهم مص در الصةرة فبثل  يف استح  ر  لألح اث 

ن  ضف كالشيصي ت الت رىبي ، ككاا تةظيف  لصةر للط يع ، إىل و ن، األسطةرة كالًتاث، كم  ح كل
كاا التجسيم كالتشيي  ك   كم  بينه  ُت ضهم الةس ئ  اؼبس نب  يف تش ي  الصةرة الشعرا  ن

عل  اؼبستةا ت اعبم لي  للصةرة م  االؿ ق  ا   الش عر تراس  اغبةاس، دكف ضف ننس  اعتم د
 االنسج ـ كالت  د ككاا التش ك .   



 
 

 :الثانيالفصل 

ورة ومالمحها آليات تشكيل الص  
 .في شعر سميح القاسم

 ورة الشعرية.: آليات تشكيل الص  أوًل 

 ور في شعر سميح القاسم.: تمظهرات الص  ثانًيا

 ورة في شعر سميح القاسم.: أنماط الص  ثالثًا
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 :تمهيد
، اػب صة ُّ  الش رر ر  ذبرتهو ٌب الصورة الشعرية إحدل أىم األدكات الفنية اليت يع تيعد   

أف  كالواضحقراءهت ، تالق رئ كسيهمهع  ليهلقفه العل  خراجه  إىل إ يريدكأح سيسو كمش رره اليت 
 - إىل كقت ليس تبعيد -الق رئ رلى كاقع الش رر الذم ك ف  ربيلالصورة الشعرية يف األصل 

، كم  ىن  يدخل كل م  البي ف كالبديع  اؼببدع تإخراجو تغية إث رة اؼبهلقيت له يل يقـو ك ؛ مسهًتا
 كجزء م  ىذا الواقع، ًتكيلٍّ م  وبماله م  مهعة كصب ؿ.

 ه يلجأ في الذم ك ف غ لب  م  ،"سميح القاسم"يث قص ئد ثدكرنا ت رزنا يف تأ كشٌكل البي ف 
الش رر يوظفه    رندعة ياألكؿ ىو أف للخي ؿ قوة كط قة ذبعل منو كسيلة ط ؛إىل اػبي ؿ لسببُت

يف العمل كيفم  يش ء ككقهم  ش ء، كالسبب الث ين ىو أفَّ اػبي ؿ لو القدرة رلى ربقيق الهوازف 
كٍّ  م  ٍبٌ ك الشعرم،  زنة يف الالشعور، ؼب  ؽب  م  هاؼبخكمش رره   الش رر م  الهعبَت ر  أح سيسو يبي

تسهم يف ربقيق نوع م   رٌله    للمهلقي، يمة رمزية خ صة يف نفسو، م  يبكنو م  البوح ُّق
 اؼبع صر رموم ، ، كىذا م  هبعلو وبس دب  يع نيو  الش رر العريب رئلدل الق كاالسهمه ع حي  االرت

 اػبصوص. كجو كالش رر الفلسطيٍت رلى
أداة اػبي ؿ  »إىل ىذا كلو العالقة الوثيقة اليت ترتط اػبي ؿ ت لصورة كيف ال كىي أضف 

    .1« كنش طو ف رليهوككسيلهو، كم دتو اؽب مة اليت يب رس ُّ  كم  خالؽب  
كاػبي ؿ أحد مقوم ت الصورة، كم  أنَّو أداهت  كمصدرى ، فم  خاللو تهشكل لهبز الواقع  

أف ينقل الواقع الذم  يف كيلٍّ مرَّةيف حيلهو اعبديدة اليت يهدؼ إليه  الش رر، ىذا األخَت وب كؿ 
اؼبهلقي م   كبوقل رؤيهو إىل الواقع ينفقعو، ايف ك  َتفكإىل الهكي يدفعو   كوبس تو إىل اؼبهلقييعيشو 

 أجل الهأثَت فيو.
يك  م  أمر الصورة كرالقهه  ت ػبي ؿ، فإفَّ اؼبهأمل ؼبوضوره  يكهشف أهن  طريقة  كمهم  

و م  طرؽ طريقة خ ص »أهن  "جابر عصفور" إذ يرل ،ش رر كاألح سيسم  طرؽ الهعبَت ر  اؼب
                                       

 .47الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالبالغي رند العرب، ص  ج تر رصفور: -1
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معٌت م  اؼبع ين م  خصوصيهو  الهعبَت أك كجو م  أكجو الداللة، كتنحصر أنبيهه  فيم  ربدثو م 
يف  ٌتالصورة ل  تغَتٍّ م  طبيعة اؼبع كلك  أيًّ  ك نت ىذه اػبصوصية، أك ذلك الهأثَت، فإفكتأثَت، 

 .1«ذاتو
فهي أيضن  سبه ز  -طرؽ الهعبَتت إلض فة أهن  إحدل -م  ييفهم م  ىذا الرأم أف الصورة ك  
إىل ذلك أهن  أداة دارمة للمعٌت  أظف، كف رليهه  ، كىذا م  يزيد م  أنبيهه الق رئيف  ت لهأثَت

 ُّ  لدل الش رر. حظيتاليت  اؼبك نة كىذا م  يدؿ رلى قوة كليس العكس؛
ال تقهصر رلى  "سميح القاسم" شعر كذبدر اإلش رة إىل أفَّ اؼبالمح اليت تبُت الصورة يف 

تل تهعداى  إىل أتعد م  ذلك،  فحسب، كالبديع البي فآلي ت تشكيل الصورة فبثلة يف رنصرم 
 دكاكينو كقص ئده، الش رركنقصد ىن  سبظهر صب ؿ الصور الشعرية م  خالؿ القص ئد اليت أثث ُّ  

خ صة إذا م  رلمن   ،أنبية كبَتة هكأكال خر،ىو اآل تو الش رر احهفىصور اؼبك ف الذم  م  قبيل
مرغمن  ال  ،كالع ئلة كاؼبالذ الذم يهرب إليو ثل "األـ فلسطُت"يبش رر فهو الأفَّ للمك ف رمزية لدل 

حيث يع ين ربت  ،قبد صورة الشعب الفلسطيٍت اؼبغلوب رلى أمره اؼبك فإىل ج نب صورة ك ، ـبَتان 
كب رىم   ،ُّ  أتن ء فلسطُت اتصفاؼبق كمة اليت لط ؼب  ك كم  يبُتٍّ صور البطولة االحهالؿ،   كطأة

 يف رركقهم ؾبرل الٌدـ. رمهباؼبق كمة  كحبكيف كال   ، كصغ رىم
" سميح القاسم"اليت سبه ز ُّ  يف قص ئد  كاعبم ليةتشكيل الصورة،  آلي تكغَت تعيد ر   

ة ق ر إىل ج نب اؼبفة أك الكلية، ٌكبكالصورة اؼبر  اعبزئيةت لهحديد الصورة اؼبفردة أك ك  ،قبد أمب ط الصورة
 . الهصويرية

السه ر ر   لنزيحمنه  شيئن  فشيئن  يف ىذا الفصل  باالقًتاسنح كؿ  اليت احمٌلط ت أترز ىذه  
كؿ اإلش رة إليه ، تل ح  ،  تشكل كاضحُّشف تعض األسرار اليت مل يبح قص ئد الش رر كنك

 كشفه  كربليله  كتفسَتى .، ؿب كال  فكره ككجدانورم ؿ رلى إ الق رئ هببحىت 
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 :: آليات تشكيل الصورة الشعريةأوًل 
  البياف: -أ

ى  "بن منظورا"م  تيٌنو كفق  يف اللغةالبي ف   ى تًًو الشَّيءي  »: يف م دة تػىُتى   ى مً  اٍلًبيى في: من  تػيُتٍّ
 .1«تػىيى نن : إتٍّضىحى، فػىهيوى تػىٌُته  يءي الشَّ كىٍغَتًىى . كىتى فى  ةً لى الى الدَّ 

فلفظ  ،3«كاإلفص حر كالوضوح و الظه»كم  يعٍت   ،2« ري ظهى اإلً كى  يحي وضً لهَّ ا » ف لبي ف يعٍت 
اللفظ أف ينطق اللس ف موضحن  كك شفن   كداللة ،إظه ر اؼبقصود ككشفو كتوضيحوإىل لبي ف ييشَت ا

 .4كمبينن  رَّم  تداخلو م  أفك ر أك مش رر كخالفة ،م  يفكر تو اإلنس ف
 سمه ج معه لكل شيء كشف لك قن ع اؼبعٌت،االبي ف  : »"الجاحظ"ذكر ف اصطالح أم   
لو ك ئن  م  ك ف  معي إىل حقيقهو، كيهجم رلى ؿبصو اغبج ب دكف الضمَت، حىت ييفضي الس كىهك

ذلك البي ف، كم  أم جنس ك لدليل، ألفَّ مدار األمر كالغ ية اليت إليه  هبرم الق ئل كالس مع، إمب  
ك ىو الفهم كاإلفه ـ، فبأمٍّ شيءو تلغت اإلفه ـ كأكضحت ر  اؼبعٌت، فذلك ىو البي ف يف ذل

  .5«اؼبوضع
لي الغموض كيكشف اؼبعٌت، حىت هبي  م  كلىو   -منظور اعب حظ م -معٌت البي ف ف 

م  فهم النص، كىي الغ ية اليت ينشدى  اؼببدع أك   -ت ؼبفهـو اغبديث -يهمك  الس مع "اؼبهلقي"
كمنو ال يهم كيف كصل الفهم للق رئ، كإمب  اؼبهم كيف أكضحت لو اؼبعٌت  ،كم  ظب ه الق ئل

 ذلك ىو البي ف اغبقيقي.ك 

                                       
 .709لس ف العرب ت ب الب ء، ص  ات  منظور: -1
 .478، ص :>>4، 4ة سق ؿ: رلم البي ف تُت النظري ت كاألصوؿ، دار الفكر العريب، لبن ف، طر ديزي -2
  46، ص 5048، 7للنشر كالهوزيع، مصر، ط ة ؼبس ئل البي ف، مؤسسة اؼبخه ريرلم البي ف دراسة ربليل تسيوين ربد الفه ح فيود: -3
 .47، ص نفسواؼبرجع يينظر:  -4
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اد اؼبعٌت الواحد ًتطيرؽو ـبهلفة يف كضوح ير إالعلم الذم ييعرىؼي تو » ؼ البي ف أيضن  تأنَّوي رَّ كيػيعى  
 1.«الداللة رليو

البي ف ىو ؾبمورة م  القوارد اليت يهم تواسطهه  إيراد  رلم كاؼبقصود م  ىذا الهعريف أف 
سهع رة كالكن ية كاَّ ز، رلى أف يو كاالاؼبعٌت للمهلقي تكيفي ت ـبهلفة كمهعددة، رلى غرار الهشب

 ح كجلي.اؼببدع م  إيص ؿ اؼبعٌت تشكل كاض همكَّ  الق ئل أكي
م  تشبيو  ؛ر  طريق الصورةكيرل أغلب الدارسُت أٌف رلم البي ف ىبهص تهوضيح اؼبعٌت  

 .ىذا العلماليت يعهمد رليه  كاسهع رة كؾب ز ككن ية، كىي األرك ف 
أنن  سنهن كؿ ت لدراسة كالهحليل آلي ت تشكيل الصورة يف شعر  اؼبق ـ  يف ىذاَتكنش 

كاالسهع رة كالكن ية  فبثلة الهشبيورلم البي ف الثالثة  كذلك ت لًتكيز رلى أرك ف "،سميح القاسم"
ألف اللغة  -ارهق دن يف -ي عكىذا أمر طبي ،تشكل الفت يف قص ئد الش ررألنو الحظن  كركدى  

األفك ر كاؼبش رر الهصويرية ليست ؾبرد نقل غبق ئق ر شه  الش رر، تل ىي ذبسيد كسبثيل لهلك 
 .مش رره ، كربرؾكتثه  يف نفس اؼبهلقي، ُّدؼ أف تثَت فيو اإلحس س ،ح سيسكاأل

   : التشبيو -1-أ
يف  اخهلفوا، كلكنهم ت لعن ية وبظىعلو هبم  أفَّ الهشبيو لو م  األنبية رلم ء البي ف يرل  
كدليلهم ؛2«االسهع رة مبحث سبهيدم لدراسة» هن ؾ م  يرل أنٌوف ؛م  مب حث رلم البي ف موقعو

مسهعملة يف معن ى  الوضعي، كمنهم  ىي كاألداةبو كاؼبشبو تو ككجو الشبو كيال م  اؼبشأف  يف ذلك 

                                       
 .548ط(. )دت(، ص داإليض ح يف رلـو البالغة )اؼبع ين كالبي ف كالبديع(، دار الكهب العلمية، لبن ف، )  اػبطيب القزكيٍت: -1
- أمَّ  الهشبيو فيقصد تو الداللة رلى مش ركة أمر ألمر آخر يف  ؛إىل أف ىن ؾ مصطلح ت تهق رب يف اؼبعٌت كىي الهشبيو الهجرتة كالهمثيل نشَت

لهمثيل ا يف حُت أفٌ  ،فهو أف يينهزع م  أمر ذم صفة أمرا آخر مثلو يف تلك الصفة مب لغة يف كم ؽب  فيو حدل أدكات الهشبيو، كأمَّ  الهجريدمعٌت تإ
 ،بي ف دراسة ربليلية ؼبس ئل البي ف ربد الفه ح فيود: رلم اليوينسينظر: ت ، غَت أف األخَت ر ـ كالهمثيل أخص منو.ىو ضرب ر  ضركب الهشبيو

 .54ص 
 .>4رلم البي ف، دراسة ربليلية ؼبس ئل البي ف، ص  تسيوين ربد الفه ح فيود: -2



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
150 

كحيج ههٍم يف ذلك  ،1« الهشبو م  مب حث رلم البي ف الرئيسية، كمق صده األس سية » م  يرل أفَّ 
 الضمٍت.ك  كالعقلي كالصريح ، كتنوع ضركتو. تُت الهشبيو اغبسيالهشبيو أقس ـاخهالؼ 
نسعى إىل تي ف س حيثم  مب حث رلم البي ف الرئيسية،  يعدالهشبيو  ت لذكر أفٌ  كاعبدير 

 يف قص ئده.  "سميح القاسم"صب ؿ الصور كالهشبيه ت اليت كظفه  الش رر 
الشٍّبوي كالشًَّبيوي:  »، كقد ج ء يف لس ف العرب: بَّوى مصدر مشهق م  الفعل شى  كالهشبيو لغة 

 .2« مى ثػىلىو )...( كالهٍَّشًبيوي: الهٍَّمًثيلي  يءى الشَّ  يءي الشَّ اؼبًٍثلي كىاعبٍىٍمعي أىٍشبى هه، كأىٍشبىوى 
الداللة رلى مش ركة أمر ألمر آخر يف معٌت تإحدل أدكات  » فيعٍت: أم  اصطالح ، 
 ،مع تينهم هبو شيئن  م  تشيء آخر فالتيدَّ لو م  كجو شبو شبٍّ يكمنو إذا أراد أحد أف  .«3الهشبيو
 تُت اؼبشبو كاؼبشبو تو. رتطلل كجود أداة التيدَّ م  كأيض 

ت آلخر   لم أفَّ الشيئُت إذا شيٌبو أحدنب را » إىل القوؿ: "انيجالجر عبد القاىر "ذىب ك  
أف يكوف م  جهة أمر ال وبه ج فيو إىل تأكيل، كاآلخر أف يكوف الشبو  :ك ف ذلك رلى ضرتُت

 .4«تضرب م  الهأكيل
هشبيو كاألكؿ تسيط ال وبه ج إىل إرم ؿ الفكر   ؛لهشبيول كاؼبقصود م  ىذا أٌف ىن ؾ نورُت 
كالث ين التيدَّ فيو م  اللجوء إىل الهأكيل للوصوؿ إىل اؼبعٌت الذم  ،الشج رة ت ألسد يفالرجل 
كىي داللة رلى مرحلة م  مراحل العمر ىي مرحلة  ،اشهعل الرأس شيب ، الش رر أك اؼببدعينشده 

 .ىذه اعبملة  كمنو ال تد م  الهأكيل لفهم الشيخوخة،

                                       
 .>4ص  الس تق:اؼبرجع  -1
 .0>54س ف العرب ت ب الشُت، ص ل ات  منظور: -2
 .54رلم البي ف، دراسة ربليلية ؼبس ئل البي ف، ص  ين ربد الفه ح فيود:تسيو  -3
 4:-0: ص، ;;>4، 4أسرار البالغة يف رلم البي ف، دار الكهب العلمية، لبن ف، ط ربد الق ىر اعبرج ين: -4
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كثر، ش ركت غَتى  يف صفة أك أ أشي ءتي ف أف شيئن  أك »تأنو  "عبد العزيز عتيق" كيعرفو  

  ،1«قرٍّب تُت اؼبشبو كاؼبشبو تو يف كجو الشبوتوظة كمقدَّرة، تأداة ىي الك ؼ أك كبوى  ملف
    ".عتيقعبد العزيز توفر رن صره األس سية اليت ذكرى  " أف لنج ح الهشبيو فيشًتط
 :2كيقـو الهشبيو رلى أرتعة رن صر أس سية كىي 
 قصد تشبيهو تطرؼ آخر.كىو الطرؼ الذم يي  المشبَُّو:

 تينهم . شبَّو تو طرؼ آخر لوجود شبوو يقصد أف ىو الطرؼ الذم يي  المشبو بو:
و كىي الك ؼ أك ًمثلى، أك شىبىوى، ىي الوسيلة اؼبسهخدمة للرتط تُت اؼبشبو كاؼبشبو تأداة التشبيو: 

 .كاألخَتة ىي الغ لبة  فر حكتكوف إمَّ  أظب ءن أك أفع ال أك أ ،يوبً أك شى 
 .ذبمع تُت اؼبشبو كاؼبشبو تو كأىو الصفة ترتط  وجو الشبو:

ة، كم  أمثلة ذلك قولو يف " كثَتة كمهنورلقاسماسميح و يف قص ئد الش رر "يشبهكأمثلة ال  
 ":العدنيةليلى قصيدة "
 !َشِهيَّو  ا اللُ ىَ اءَ شَ             

 3!ةيَّ بِ رَ ي العَ دِ اَل بِ كَ ...تْ انَ كَ ... فَ ا اللُ ىَ اءَ شَ                    
األرض العدنية اليت  تشَت إىل" اليت ليلى العدنية" ر  يف ىذه القصيدة يهحدث الش رر 

 االسهعم رالثورة اليمنية ضد  مهدردف مدينة هن  إ جٌسدى  الش رر يف صورة فه ة؛ أقببت األتط ؿ،
الشعب  تنض التكغَته م  الشعراء سول الهغٍت  "لقاسماسميح البيط ين، فم  ك ف م  الش رر 

 رلى الثورة يف كجو احملهل اإلسرائيلي. الشعب الفلسطيٍتقصد م  كرائو حث أتن ء اليمٍت كالذم يي 

                                       
 .95، ص 8:>4، 4دار النهضة العرتية للطب رة كالنشر، لبن ف، ط ،يف البالغة العرتية رلم البي ف :ربد العزيز رهيق -1
 .;47رلم البي ف تُت النظري ت كاألصوؿ، ص  سق ؿ:.يينظر: ديزيرة - 2
 .57رلم البي ف دراسة ربليلية ؼبس ئل البي ف، ص  ين ربد الفه ح فيود:نظر أيض : تسيو كي
 .487الديواف، ص  ظبيح الق سم: -3
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كبالدم فك نت  ) :يف رب رة نلمسوت لبالد العرتية، كىو م   "ليلى العدنية"شبو الش رر ك  
(، كاؼبشبو تو)البالد ك نت) قبد اؼبشبوإذ ؛ الهشبيو األرتعة أرك ف كل كردت حيث ،(العرتية

 )سحرى  كصب ؽب (. ، ككجو الشبو(الك ؼ) األداةالعرتية(،
رلى نوع آخر م   اكلك  ىذه اؼبرَّةى معهمدن  "ليلى العدنية"يواصل الش رر سرد قصة ك   

 الهشبيو كىو الشبيو البليغ إٍذ يقوؿ:
 وامَ هَ تِ  افِ بَ ثْ كُ   نَ يْ بػَ  فٍ يِ صَ  ةُ لَ يػْ ا... لَ ىَ رُ عْ شَ 

 ونيّ مَ يَ  اةٍ هَ مَ  نَ ُمْقَلَتاىا.. مِ 
 ويَّ صِ عَ لْ ا ديْ بػَ في الْ  ةِ احَ وَ الْ  بِ طَ رَ  ا.. منْ هَ مُ فَ 

قُ   1.ويَّ بِ الي الذَّىَ مَ ن رِ بيْ  ةٌ عَ بػَ وْ ا... زَ هَّ ُعنػْ
صيف،  و شعرى  اؼبنسدؿ تليلةشبٌ فتراز صف هت ، إيب لغ يف ك  "تليلى العدنية"الش رر  يهغٌت 

كشبو صب ؿ رينيه  ت لشمس، أمَّ  فمهم  فهو م  رطب الواحة، كم  أفَّ رنقه  زكتعة تُت الرم ؿ 
الذم وبيل يف األخَت رلى  ليلى العدنية تشخصالش رر  هه ففت الذىبية، كىي كله  صف ت توحي 

 .سحر البالد العرتية رموم  كفلسطُت رلى كجو اػبصوص
 " إذ يقوؿ الش رر:الذي قُِتَل في المنفى كتب إليّ ة "كقبد الهشبيو أيض  يف قصيد 

 يونِ أُ فَاجَ  ـٍ وْ يػَ  اتَ ذَ                      
 ا،بً انِ ي جَ تِ خْ أُ ي وَ مّ وا أُ عُ فػَ دَ                      

 ي.ونِ لُ قَ تػَ عْ اِ وَ                      
 واانُ كَ   ةِ رابيَّ تَ ال   لِ يِ اثِ مَ التَ كَ                     

  وفِ يُ عُ الْ  ءَ وْ ضَ  تْ دَ قَ فػَ  وهٍ جُ وُ بِ                      
 2... أةً جْ فَ  وااءُ جَ  ـَ وْ يػَ                      

                                       
  .487ص  اؼبصدر الس تق: -  1

 .;;4ص  اؼبصدر نفسو: -2
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يف إش رة منو  ،ت لهم ثيل الًتاتية الرهق لو فجأةالذي  ج ءكا  االحهالؿو الش رر جنود شبٌ  
فقد دفعوا أمو كأخهو ج نب  كارهقلوه، كىذه  ؛ا منه ك إىل فقدىم ألدىن ظب ت اإلنس نية اليت ذبرد

الصورة اليت كظفه  الش رر تشَت إىل قوة كجبكت احملهل، كقد اجهمعت يف ىذه األتي ت أرك ف 
مركرا ت ألداة  ،(الًتاتية ت ؼبشبو )اعبنود( ٍب اؼبشبو تو )الهم ثلالهشبيو األرتعة اليت ربدثن  رنه  تداية 

 كانهه ء توجو الشبو ) فقد اإلحس س ت لغَت(. ،(الك ؼ)
يف أُّى صورة إذ يقوؿ  و ع الش رر أف يوظفرلى الهشبيو اسهط اؼبرتكزةدل الصور كيف إح 
 "."القصيدة المفخخة تو اؼبوسومة تػ:يف قصيد

 ضيمْ نَ  فْ أَ  دَ بُ لَ   
  القديمةِ  اتِ ارَ اإلطَ كَ ا  نَ لْ عَ تػَ شْ اِ  
  ةٍ يَ ر ل قَ اخِ دَ ي مَ فِ  
 ةُ اَ ُغزَ ا الْ هَ مَ اىَ دَ  ينَ رِ شْ عِ ة الْ رَّ مَ لْ لِ 

 جٍ ازِ طَ  دٍ رَ وَ  لِ يِ لِ كْ إِ  نْ مِ  دَّ بُ لَ 
  عِ ارِ وَ شَ إلى الّ  يعُ بِ الرَّ  جَ رَ خَ 
 .1اب  اضِ غَ  

     يشعله  الشب ب الث ئر رندشبو الش رر موت الضمَت العريب ت إلط رات القديبة اليت  
 كأحرقواىذا االشهع ؿ ًب رلى يد الغزاة الذي  دانبوا اؼبدينة رشري  مرَّةن فخرتوا  ؛مداخل القرية

 .يبقوا رلى األخضر كالي تس ملك  ،الزرع
يلحظ ترارة  (لن  ك إلط رات القديبةعاشه)رة الشعرية كالسيم  رب رة و كاؼبهأمل يف ىذه الص  

رلى كبو يبُت للق رئ الضمَت العريب الذم م ت كاندثر، كىو  كتوضيحه الش رر يف انهق ء كلم تو 
 ول الشَّر.رلى قً  كاالنهص رإىل إحي ء األمل يف اغبرية  كطنو أتن ء يدرو

                                       
 .>5، ص ظبيح الق سم:  شخص غَت مرغوب فيو -1
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" أراد أف لالجواد األبيض يصهل على التّ كيورد الش رر مث ال آخر للهشبيو يف قصيدة "
يف إش رة إىل كرىو لو  ،األصل كالسمعة هل الذم رمز لو تريح الشم ؿ سيئةظلم احمل خاللويبز م  

 يقوؿ: يف فلسطُت كشعبه  إجرامو كفب رس تو يف حقكمقهو ألفع لو، كيبُت 
 نَػَهَضْت رِْيُح الََّشماؿِ                    
 لُِنِعدَّ اْلِمْدفَأَةَ نَػَهَضْت سيَئُة اأَلْصِل ... َأِعنَّي                    
ُر اْلَماِء َمْزُىوٌ                      َكِدْيٍك َحَبِشيّ   وَأِميػْ
 ىِزٌؿ ِمْن َحْضَرِة الل تَػَعالنَا                  
 وََكَأفَّ الغَْيَم َسَجاَدُة ُصوٍؼ َعَجِميَّو                  
 اْلَقْصِر اْلَكِبِيرفي قَاَعِة دََّىا ُسْبَحانَُو مَ                   
 1ُأْحِكَم ِإْغاَلَؽ النػََّواِفذْ  بَػْعَد َأفْ                   

ىذه الريح  (تريح الشم ؿ)تدأ الش رر قصيدتو ت لشكول كالهذمر م  احملهل الذم رمز تو 
، كم  أف لفظة "ريح" اعبنوب اليت تهسم حبرارهت ح يرليهم خبالؼ ر  خَتالن س أهن  فأؿ  يعهقداليت 

 غ لب  م  تسهعمل للشر ركس كلمة الري ح اليت تسهعمل للخَت.
)كأمَت اؼب ء مزىو   :األكؿ يف قوؿ الش رر ؛تشبيه ف األسطر الشعريةكقد كرد يف ىذه 

 )ككأف الغيم سج دة صوؼ رجمية(. :كديك حبشي( كالث ين يف قولو
شبهو  الذم كلعل اؼبقصود تو الفرد الفلسطيٍت ،ففي اؼبث ؿ األكؿ شبو الش رر أمَت اؼب ء

ت لديك اغببشي اؼبزىو تنفسو غَت آتو ؼب  ينهظره، كقد اسهخدـ الش رر لفظة )الديك اغببشي( 
هزف يف ذى  الش رر م  تشكل مقصود حيث تشَت ىذه اللفظة إىل الرؤية السوداكية اليت زبي 

ث ين فقد شبو الش رر الغيم تسج دة الصوؼ أم  يف اؼبث ؿ ال، األكض ع اؼبأس كية اليت تعيشه 
ككأف الش رر يريد القوؿ إف ىذا احملهل  ؛سم ءالوبجب الرؤية إىل  والعجمية، كم  فبيزات الغيم أن

                                       
 .85، ص 5ج م ،: األرم ؿ الك ملةظبيح الق سم -1
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ىذا الرأم ىو ذكر  فضل الذم ينشده، كلعل م  يؤكداؼبسهقبل األ كبومنعو م  حرية الهطلع 
ككذا رب رة )أحكم  ،ىل فلسطُتإكبَت( يف إش رة الش رر يف األتي ت الس تقة لعب رٌب: )القصر ال

 إغالؽ النوافذ( يف إش رة إىل إغالؽ احملهل لكل اغبدكد كاؼبع تر الفلسطينية.
لشعوره تأنو أكثر م  غَته يف إص تة الغرض ككضوح  »كالش رر غ لب  م  يلجأ إىل الهشبيو 

تشكل كاضح  ىل اؼبهلقيإ اؼبعٌتإيص ؿ  أنبية الهشبيو كقدرتو رلى كىذا يبٌُت ؛ «1الداللة رلى اؼبعٌت
 ؛ ألف الهشبيو يبز مقدار اؼبشٌبو رًفعةن أك ًضعةن.كتسيط

" يف صورة توحي تهوايل ها الحراس أراه حيا واقتلونيأيّ "كتهواىل الهشبيه ت يف قصيدة 
 أحزانو كىزائمو، يقوؿ: تف قم ، إىل ج نبخواطر الش رر ككثرة نبومو

 ِديْػَنا تُػَلَوُح بِاْلَمَحارِـاِرِؽ التَّْسِليِم، أيْ َكبَػيَ                   
 ْعَناِؽ ِمْن ُذؿِّ اْلَهَزاِئمَكَمَداِفٍع َمْلوِيَِّة األَ                   
 ويْػنَ حز َكُقُلوٍع َصارِيَّة                   
َنو ْبِكي، وِفيتػَ                      ُغَرِؼ السَِّفيػْ

 2!ِل واْلَجَماِجمس باْلَهَياكِ َأْجِنَحة  النػََّوارِ  َصَطك  تَ                    
و تو فذكر اؼبشبو )األي دم( كاؼبشب ؛ت حمل ـر ألي دم اليت تلوح ت الراي ت الش رر وشبٌ 

الش رر  ردؼأك داة )الك ؼ(، أم  كجو الشبو فهمثل يف االسهسالـ، )البي رؽ( كىي الراي ت، كاأل
فقد شبو األرن ؽ ت ؼبدافع  ؛ حيثللداللة رلى رمق شعوره ت الهنزاـ الهشبيو األكؿ تهشبيو ث فو 

اؼبنكسرة، كقد اسهخدـ لفظ اؼبدافع ككظفه  توظيف  ؾب زي ، ذلك أف األصل يف اؼبدافع أهن  جعلت 
مهزكمة، كىذه الصورة تشَت تشكل  منكسرة ةه يَّ وً لٍ وط ، إال أنن  قبدى  ىن  مى للدف ع ر  العرض كال

اء اؽبزائم اؼبهه لية اليت يهعرض ؽب  شعبو ككطنو، فذكر الش رر جرٌ  ت ليأسالش رر  حس سإ قوم إىل
 اؼبشبو )األيدم( كاؼبشبو تو )اؼبدافع( كاألداة )الك ؼ( ككجو الشبو )اؽبزيبة(.
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شبو  حيث)كقلوع ص رية حزينة(،  فهمثل يف قوؿ الش رر:الث لث أم  مث ؿ الهشبيو 
، كاألصل يف القالع أف تكوف اغبص  اغبصُت الذم وبهمي تو الشعب  األي دم ت لقالع الص رية

 ، كم ، حيث دلت رلى اغبزفلداللهه  اؼبعهودة أك سك ف القلعة، لكنه  ىن  كظفت تشكل مغ ير
 إذا م  رلمن  أف خ صة ،لغ ية يف نفس الش ررتل ك ف  ،طي ارهب  يك  توظيف لفظة )ص رية( مل

رليو الشراع يف السفينة، كقد رزز كركد ىذه اللفظة البيت  د  ىذه اللفظة تعٍت العمود الذم ييشى 
شبو الش رر القالع ت لسفينة اليت  ؛ حيث...() تبكي، كيف غرؼ السفينة الراتع يف قوؿ الش رر: 

 ة أتن ء شعبه .َت حزنت لفقدى  العمود الذم تق ـ رليو، ككذلك فلسطُت حزينة لفقدى  خ
يف اؼبع ين اَّردة اليت  ُّ  الش رر رم  تداخلو ال يكم  ربَّ إفَّ صب ؿ الصور الشعرية اليت 

ف أ اسهط ع لش رر ف ؛ك اؼبع ينفحسب، كإمب  يف الصور احملسوسة اليت تهجسد فيه  تل ربمله 
سكندروف في رحلة ا" ػ:ة تماؼبوسو  يقوؿ يف قصيدتوإذ  ،ينقل لن  تلك الصور الن تضة ت غبي ة

 :"باحثا عنهاالخارج ورحلة الداخل يرحل بزوجتو 
 :يندِ بَ  ي  ركِ تُ  حُ يصِ يَ وَ                     
تُػُهْم                        َمات وا،ُكل  الَّذيَن َعَرفػْ
 وآِخُر َأْصِدقَاِئي                    

 َضَبطُوُه ُمْخَتِلًسا نُػُقوَد اْلبَػْنكِ                     
 ! وت  َعَلى الّنَساءِ يم اً ُمَقاِمًرا َوْغد افكَ                     
 جيكُمَهاِجٌر َضاَقْت ِبو البلوَ                     

 ُر بالَِغَناِء:َكاإِلسَفنِج َيْشَرُب، َوُىَو َيجأَ                     
 1«ُت، نَاءِ نبِ ، يَا نَاٍء أَنَا»                    
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اؼبه جر ت إلسفنج يف شرب اؼب ء، يف صورة ربيل رلى نس ف الفلسطيٍت اإلشبو الش رر 
 سميحالش رر "مع ن ة اؼبه جر الغريب ر  أرضو ككطنو، كلعل ىذا اؼبه جر م  ىو يف اغبقيقة إال 

راء تعده ر  قريهو كاغًتاتو ج هو، إذ يصور لن  ح لاتس ره " الذم ض قت تو األرض رغم القاسم
شبو تو أرك ف الهشبيو األرتعة كأكؽب  اؼبشبو )اؼبه جر(، كاؼب ري وفػ  تى يف ىذا اؼبث ؿ رنه ، كالواضح 

 كجو الشبو )الشرب(.ك )اإلسفنج( كاألداة )الك ؼ( 
" اليت يرثي فيه  مراثي سميح القاسمالهشبيو أيض  قوؿ الش رر يف قصيدة "كم  أمثلة 

 كاؽبزائم اؼبهه لية: ككذا الطفولة اليت قهله  االحهالؿ
 أَيَػتػ َها الط ُفوَلةُ  .وأْضِحُكَك َدًما .َدًما أْبِكِيكِ                     
 َصاَر َجَسِدي ثَالً لك في َمْدَخِل اْلَمْوتِ وِتمْ                     
 أ َعَلى َأِىلَِّة اْلَمَساِجددَ صَّ َكال  َمنُبوَذةيا                     
 1َنةِ بالجُ  َكِقْطَعةِ تُػُورَة  بْ يَا مَ  و                    

يف ىذه األتي ت اخهلطت مش رر اغبزف ت لفرح رلى الش رر فال ىو ررؼ كيف يبكي كال   
و الش رر شبٌ حيث  ؛أصبحت سبث ال يف خب ك ف، تل كالطفولة أصبحت كيف يضحك، كيف ال

كىو منظر يشمئز ت لصدأ الذم يهشكل تفعل الزم  كالعوامل اؼبن خية  اؼبيهة يف اؼبث ؿ األكؿ الطفولة
اؼبنظر ، فذكر اؼبشبو )الطفولة( كاؼبشبو تو )الصدأ( كاألداة )الك ؼ( ككجو الشبو )منو الن س

صورة توحي لقهل الطفولة كتقطيعه   يف اؼببهورة ،  اعببنةكم  شبهه  يف اؼبث ؿ الث ين تقطعة ،  (زي اغب
 ة.اعببن كم  تقطع
ف فيه  األلف ظ وظَّ اليت تي  األس ليبمنو نلحظ أف لغة الش رر الهصويرية قد ارهمدت رلى ك 

جراء  الش ررخيم رلى اغبزف الذم  رواطف تصورك  كصف  ص دق ، توظيف  دقيق  لهصف اؼبش رر
 موت الطفولة.
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يت العرتية النخوة كلعل لفظة موت الطفولة يف معن ى  اػبفي تشَت إىل موت الضمَت كال
ص ركا ال يأُّوف ت لقضية  ص رت رملة ن درة، فهي منبوذة م  ًقبل اغبك ـ العرب الذي 

، كمل تعد تلك تُت اغبك ـ العرباألخوة يصور الش رر انقط ع أكاصر الفلسطينية، كم  جهة أخرل 
 اللحمة اليت ك نت م  قبل ذبمع تينهم.

كيف موضع آخر يلجأ الش رر إىل الهشبيو ليصور لن  قصهو مع صي د السمك كزكجهو حيث   
ُدَر إلى أف َيصإذ يقوؿ يف قصيدة " ؛اَّـر أـ الضحية ىو ينكر انو قهلو، كم  ال يدرم إف ك ف

  :"الحكم
 ّياُد السََّمِك رَُجالً َعاِدي اَكاَف صَ                     

 ألبْػَيِض اْلُمتَػَوِسطْ ُيْشِبُو ُسكَّاف َحْوِض اْلَبْحِر ا                     
 ةباآلسيوييَن باأَلفَارِقَ األورُبّػُيوَف يَػْلَتِقي ِفِي َماَلِمَحِو                      
 1 قًا َغرِيْػًبا َكَما تَػْعَلُمْوفَمْخُلوْ َأمَّا َزْوَجُتُو َفَكاَنْت                     

و الش رر صي د السمك تسك ف حوض البحر األتيض اؼبهوسط يف اؼبالمح، كلعل شبٌ  
ىو اؼبسهوط  اإلسرائيلي الذم  (صي د السمك)الش رر يقصد م  كراء اسهخدامو لشخصية 

كالذم يالحظ خ رطة الع مل هبد أف أرض  ،اخهلطت مالؿبو دبالمح األكركتيُت كاآلسيويُت كاألف رقة
ه يل يلهقي فيه  السك ف فلسطُت الط ىرة اليت سلبه  اليهود تطل رلى البحر اؼبهوسط، كت ل

 ، كم  يدؿ اخهالط اؼبالمح رلى قدـك اليهود م  شىت تق ع األرضف ت ألسيويُت كاألف رقةاألكركتيو 
 . كاحهالؽبم لفلسطُت

  بالغة التشبيو: -
م  ك ف ترارة الش رر كحنكهو يف رقد اؼبش ُّة تُت طرفُت  م  خالؿصب ؿ الهشبيو  ظهر لن ي

ىو ترسيخ اؼبعٌت يف الذى  ر  طريق  وأف اؽبدؼ من، كم  الواضح يف اشًتاكهم ألحد أف يفكر 

                                       
 .7>، ص 6جم ظبيح الق سم: األرم ؿ الك ملة، -1



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
159 

، تل ىو نوع مع الصورة الشعرية الهشبيوتقوية اؼبعٌت كتأكيده كىذا م  يهلقى فيو إىل  إض فةالهعبَت، 
 .  أنواره  م 

عن صر اؼبس نبة يف تشكيل الصورة الشعرية، كتالغهو تكم  يف إيض ح الف لهشبيو رنصر م   
تكم   هوكظيفكم  أف ،  احملسوسإىل  اَّرداؼبعٌت ، كتي ف اؼبراد م  النص، كذلك تنقل األفك ر م  

يف إيض ح  فههلخص ، أم  الوظيفة األكىل كىي األس سية1يف الهوضيح، ككذا دقة الوصف كاحمل ك ة
يف مدل توفيق الش رر يف اخهي ر األلف ظ  فهكم  أم  الوظيفة الث نيةك  ،اؼبعٌت كإت نهو للمهلقي

 كالعب رات اليت تصف مش رره كتؤدم دكرى  يف نقل الواقع الذم يريد تصويره.
 :الستعارة -2-أ

ذلك أهن  ق درة  ؛إحدل أىم األدكات اؼبس نبة يف تشكيل الصورة الشعرية االسهع رة تعد
 .قة مؤثرةقله  إىل الق رئ تطرينرلى تصوير أح سيس الش رر الداخلية اليت ذبيش تصدره، ك 

لذا فالتد لو م   ،يم الًتاتط تُت األشي ءجأ الش رر إىل الهعبَت اؼبب شر ليقيلكغ لب  م    
دؽ أ توسيلة ر فيسهعُتإىل الهعبَت غَت اؼبب ش أكم  يلجت لهشبيو لهوضيح تلك العالق ت،   االسهع نة

 كأصبل تصويرا كىي االسهع رة ، ؼب  ؽب  م  دكر ت رز يف تشكيل الصورة الشعرية. اتعبَت 
هم  سفالف  اسهع ررفع الشيء كربويلو م  مك ف إىل آخر، يق ؿ:  »تعٍت:  لغةن  كاالسهع رة
ق ؿ اسهع ر إنس ف م  آخر شيئ  دبعٌت  أف يي  حولو منه  إىل يده، كرلى ىذا يصحم  كن نهو: رفعو ك 

 2« ىل اؼبسهعَت لالنهف ع توإأف الشيء اؼبسهع ر قد انهقل م  يد اؼبعَت 

  ق(7:4)ت "عبد القاىر الجرجاني"فه  عرٌ كيي  ،هي رلم م  رلـو البي فف  اصطالحن أم  
رلم أف االسهع رة يف اعبملة أف يكوف لفظ األصل يف الوضع اللغوم معركف  تدؿ ا »تقولو: 

ضع، ٍب يسهعملو الش رر أك غَت الش رر يف غَت ذلك األصل تو حُت كي  اخهصالشواىد رلى أنو 
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، فيكوف ىن ؾ ك لع رية ىي نقل العب رة م   االسهع رةكىذا يعٍت أف ؛ 1« كينقلو إليو نقال غَت الـز
 الصفةقل وضع آخر يريد الش رر ربقيقو، فينو إىل ملياؼبهع رؼ ر ياألصل اسهعم ؽب موضع 

 ليو.إقلت كيسهعَتى  م  موضعه  األصلي إىل اؼبوضع اعبديد الذم ني 
موضع  ر االسهع رة نقل العب رة  »إىل أف  ق(8>6")تأبو ىالؿ العسكري"كذىب 

  أف يكوف شرح اؼبعٌت كفضل اإلت نة إمٌ ، كذلك الغرض لغرض هيف أصل اللغة يف غَت  اسهعم ؽب 
 ش رة إليو ت لقليل م  اللفظ، أك ربسُت اؼبعرض الذم يبز فيوأك اإل أك تأكيده كاؼبب لغة فيو،رنو، 

أف  »ف السهع رة  "،الجرجاني"هعريف يقًتب كثَتا م  الهعريف األكؿ الذم أقر تو ال كىذا. 2«

 .3« مع إرادة الهشبيو الًتكيب لقرينة م ضع لو أصال يف سهعمل لفظ يف غَت م  ك يي 
م  سن  العرب االسهع رة، كىو أف يضعوا  » فَتل أفٌ  ق(8>6" )تابن فارس"أم  

م  موضع آخر، فيقولوف: انشقت رص ىم، إذا تفرقوا، كذلك يكوف  اسهع رةلكلمة للشيء ا

 .4« للعص  كال يكوف للقـو
إلب س صفة يف شيء م  مل تك  م  قبل، تل ًب نقله   ىي  السهع رة كفق ىذا الهعريفف 

 كىو إم  شرح اؼبعٌت، أك تأكيده ،م  يريده الش رر رضو كىذا لغ ،لو م  شيء آخر ك نت أصال فيو
 أك ربسُت صورتو. أك اإلش رة إليو تشيء م  اإلهب ز

كىو  كمهم  يك  م  أمر ىذه الهع ريف فإف الراجح أهن  تصب صبيعه  يف معٌت كاحد أال
 نقل اللفظ م  موضع اسهعم لو األصلي إىل موضع آخر ؽبدؼ م .

إم  اؼبشبو أك  طرفيو،كاعبدير ت لذكر أف االسهع رة نوع م  الهشبيو كلك  حذؼ أحد  
 تشبيو حذؼ أحد طرفيو.كمنو يبك  القوؿ إف االسهع رة  ،اؼبشبو تو
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؛ أم  1إىل تصروبية كمكنيةاالسهع رة حبسب ذكر اؼبسهع ر منو أك ردـ ذكره  متكقيسٌ   

دبعٌت أف االسهع رة  ؛2« هي اليت يصرح فيه  تلفظ اؼبسهع ر منو )اؼبشبو تو(ف» :االسهع رة الهصروبية
 الهصروبية ىي اليت يصرح فيه  الق ئل تلفظ اؼبشبو تو كوبذؼ اؼبشبو.

الكالـ حذؼ منه  اؼبسهع ر منو، كظلت يف اليت ىي  »: االسهع رة اؼبكنيةيف حُت أف 
ذؼ اؼبشبو تو كيًتؾ خ صية م  ىذا يعٍت أف الق ئل وب؛ 3« قرينة تدؿ رليو، كذكر اؼبسهع ر لو

 خواصو لهدؿ رليو، مع اإلتق ء رلى اؼبشبو، خبالؼ النوع األكؿ.
منو،  فيسمى اؼبشبو تو مسهع را ،اؼبشبو تو يف اؼبشبو اسمف السهع رة تطلق رلى اسهعم ؿ  

سهع ر م  أجلو الصفة كيق تلو قصد تو اللفظ الذم تي يت له يل ف ؼبسهع ر لو، ك  كاؼبشبو مسهع را لو؛
اؼبشبو، أم  اؼبسهع ر منو فيقصد تو اللفظ الذم تسهع ر منو الصفة كيق تلو اؼبشبو تو، كأم  اؼبسهع ر 
 فيقصد تو اؼبعٌت اعب مع الذم يرتط تُت طريف االسهع رة كنب  اؼبسهع ر لو كاؼبسهع ر منو، كىو م 

  4يطلق رليو كجو الشبو.
رلى  ؛ ر إليه  البالغيوفشأ أنوار  كأقس م  رديدة  لالسهع رةذبدر اإلش رة إىل أف ىن ؾ ك 

إض فة ، 5غرار االسهع رة األصلية كالهبعية، كاالسهع رة اؼبرشحة كاَّردة كاؼبطلقة، كاالسهع رة الهمثيلية
  6الهحقيقية كالهخييلية. االسهع رةذلك كلو ىن ؾ  إىل
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أكؽبم  أف ىذي  النوريُت  :ت السهع رة الهصروبية كاالسهع رة اؼبكنية لسببُت االكهف ء كح كلن 
البالغيُت كالنق د كالدارسُت، كث نيهم  ىو كثرة تواجدنب   رندركاج    هلقي الله فنب   ةاالسهع ر م  

 ."سميح القاسم"يف شعر 
 ":لنقصيدة "روبية قوؿ الش رر يف الهص السهع رةا كم  أمثلة

 َقْطَرًة تِْلَو َقْطَرة                    
 َيْمطُُر الدَّْمُع فَػْوَؽ الصََّحاِري                    
 بِاخِضَرارفاْبِشِري                     
 . 1ى اْلُمْكفهَّرةا ُسُهوَب الرؤ يَ                     

ؼ لصح رم؛ فذكر اؼبشبو تو)الدمع(، كحذت لدمع الذم يهس قط فوؽ ا شبو الش رر اؼبطر
 كترؾ قرينة لهدؿ رليو )يبطر( ككجو الشبو ىن  اػبَت. )اؼبطر(، اؼبشبو

 "القصيدة اللبنانية" تو اؼبوسومة تػ:قصيد يف  كيقوؿ الش رر
 ِم وأْشَعُلوايَقِدُموا بَِأْجَنَحِة اَْلَجحِ                   

 .2اؿِ وّ ة اْلمَوَجع النَّوى ِفي َسْحبَ                                                     
فذكر اؼبشبو تو كحذؼ اؼبشبو )الطيور(  للجحيمالش رر قد اسهع ر األجنحة  اؼبالحظ أفٌ 

أم أف احملهل اسهخدـ ثورة  ؛ ءغطن  ىو الىت رك  صفة لهدؿ رليه  كىي األجنحة، ككجهة الشبو 
 .الفلسطيٍتغط ء لهبير جرائمو يف حق كالشعب  

 ".الرماد جنازة في ثالثاءقوؿ الش رر يف قصيدة " أيض ، االسهع رة الهصروبية كم  أمثلة  
 لَِيْخِفَض اْلَعاَلُم َجَناَحْيِو ويَنظُْر َمِعي                    
 بالّنُبَّوةاَلِث الالََّىبِة إلى اْلُجَثِث الثَّ                     

 
                                       

 .:>7الديواف، ص  ظبيح الق سم: -1
 .99اؼبمثل، ص  ديواف ظبيح الق سم:  -2
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 .1الُجَثث .ُجَثُث الَمَشاِعلُ لْ ا                    
حذؼ اؼبشبو )الط ئر( كترؾ ك  ( ملى صرح ت ؼبشبو تو )العى الش رر  أف ذه األتي ت هبدالق رئ ؽب

الش رر يف ىذه  كلعلصفة م  صف تو لهدؿ رليو ىي اعبن حُت، م  قبيل االسهع رة الهصروبية، 
غَت  ،لدكؿ الع مل الن ئمة يف سب ت رميق االهت ـالصورة البي نية يريد اإلش رة إىل توجيو أص تع 

، الذي  أصبحت جثث شهدائهم ؾبرد أرق ـ رلى لوائح اؼبنظم ت يُتالفلسطين دبع ن ة مههمة
 كاؽبيئ ت األفبية.

 ريبورتاجيف قصيدة " كت لهحديدكيف موضع آخر يذكر الش رر االسهع رة الهصروبية، 
 يقوؿ:  "يراف عابرحز 

 َأْجَساُدِؾ اْلَكِثِيرة                    
 َمْحُبوَكٌة في َجَسِدي، يَا َزْوِجتي اْلَفَقِيرة                    
 الّتاريخ ُكلَّوُ  مَ قَ َعلْ  َجَرعتُ ِلَذا                     

 .2َعَسِليَر يصِ َحتَّى أَ              
لله ريخ، فصَّرح ت ؼبشبو تو كحذؼ اؼبشبو )اإلنس ف( كترؾ صفة  (العلقم)الش رر  اسهع ر
 م  قبيل االسهع رة الهصروبية. (جررت)لهدؿ رليو ىي 

 :"أمطار الدـقوؿ الش رر يف قصيدة: " -كم  أكثرى - الستعارة المكنيةأمَّ  م  أمثلة 
 !!اْلِمْذياُع "في َخْير" ويختلف السَّالـ"يُثَػْرثَِر ل                    
 يَا َصانِعي اأَلْحزاِف، َلْم َيْسَلم َأَحدْ  من قَػْريَِتي ...                    
 .3ِجيَرانُػَنا... ُعّماُؿ تَػْنِظيِف الشَّوارَِع َوالَماَلِىي                    

                                       
 .;;5، ص 5جماألرم ؿ الك ملة،  ظبيح الق سم: -1
 .;:، ص اؼبصدر نفسو -2
 .77الديواف، ص  ظبيح الق سم: -3



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
164 

( كحذؼ اؼبشبو تو )اإلنس ف( كترؾ اؼبذي عاإلنس ف فذكر اؼبشبو )م  اسهع ر الش رر الثرثرة 
كالغرض م  الهوظيف اَّ زم ؽبذه العب رة ىو اإلش رة إىل األخب ر الثرثرة،  صفة لهدؿ رليو كىي

 سلم منه  أحد ال اعبَتاف كاليمل كاؼبآسي اليت  اليت ينقله  اؼبذي ع ر  أحواؿ الن س يف قرية الش رر
 كاؼبالىي. الشوارع رم ؿ تنظيف حىت

" فقد انزاح الش رر ر  عن حزيراف عابر ريبورتاج"مة تػ: و يف قصيدة الش رر اؼبوسأمَّ   
 فق ؿ: الهوظيف الع دم كالطبيعي للمفردات

 َوَأرى َحْوِلي ُرُؤوًسا أَيْػنَػَعتْ                    
 .1َوأَنَا قَاِطُفَها بِاْسِم َجراِحي            

أصل الكالـ إين أرل رؤكس  أينعت ك لثم ر، فذكر تذلك ك  ،شٌبو الش رر الرؤكس ت لثم ر    
)أينعت(  رليو كنب : للداللةفهُت صاؼبشبو )الرؤكس( كحذؼ اؼبشبو تو )الثم ر( كأتقى رلى 

اؽبدؼ م  ىذه االسهع رة ىو أنو التيدَّ م  قطع رؤكس ، ك ك)ق طفه ( رلى سبيل االسهع رة اؼبكنية
 ية.القضية الفلسطين ات رو  الذي اػبونة 
اغب لة اؼبأس كية،  كاصف  تشكل جلي،لمسو يف قوؿ الش رر نكمث ؿ االسهع رة اؼبكنية م   

رث ه تقصيدة الشهَتة ك فأحزنو ذلك اؼبشهد  ،"أبو الحسن المريني"أصبح رليه  قب اؼبلك اؼبغريب 
 " يقوؿ:في رثاء أبي الحسن المرينياؼبوسومة تػ "

 اْلُمَبجَِّل َنْسِر "َمرِيَن" ِبذِْكَرى السَِّريّ ُوُقوفًا                     
 ِبَقْبِر اْلَمِليِك اْلُمِهْين اً ُوُقوف             
 2الميِِّتين.َلَعَل بَِناء الضَِّمِير اْلُمَعذَِّب، يُوِقُظ َأْحَياَءنا              

                                       
 .6;، ص 5جماألرم ؿ الك ملة،  ظبيح الق سم: -1
- ر رلى أتو اغبس  اؼبريٍت، ىو أحد ملوؾ تٍت مرين ت ؼبغرب، ك ف ملك  شج ر  كف رس  مقدام  كراري  للحض رة العرتية اإلسالمية، ؼب  كقف الش ر

 .7;ظبيح الق سم، ديواف سأخرج م  صورٌب ذات يـو ، ص : ينظر رث ه ُّذه القصيدة.ك  فأحزنو ذلك اؼبنظر الب ئسده مهمال، ، كجقبه
، ص  ظبيح الق سم: -2  .8;سأخرج م  صورٌب ذات يـو
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)اإلنس ف( كأتقى ٌشبو الش رر الضمَت ت إلنس ف فصرح ت ؼبشبو )الضمَت( كحذؼ اؼبشبو تو   
 رلى صفة م  صف تو لهدؿ رليو كىي البك ء، م  قبيل االسهع رة اؼبكنية.

غ لب  م  يلجأ إىل  رف لش ر ؛ت مهي ز، هبد أهن  لغة انزي حية هؼبهأمل يف لغة الش رر كقص ئدكا 
 اَّ ز ج رال منو كسيلة م  كس ئل الهعبَت رمَّ  هبوؿ يف ـبيلهو م  أفك ره.

 :ومع ن ة الغريب يف تالد اؼبهجر، تقول الش رر يبُت "الغربةالموت في يف قصيدة "ك  
 َيُمر  اْلِقطَارُ              
 َراحُ َتُمر  الجِ              
 َتُمر  الص َورُ              
  1ة.يَ ائِ النَّ  ةِ ريَ ي القَ َوَيْصهُل فِ              
حذؼ اؼبشبو ك  ذكر اؼبشبو )القط ر(فاسهع رة الش رر صفة الصهيل م  اغبص ف للقط ر،  

القط ر أنو ال يصهل،  يف ألف األصل ،كأتقى رلى صفة لهدؿ رليهم ىي )الصهيل(تو )اغبص ف( 
ق تو ىذه الصفة للداللة رلى أف القط ر كصل إىل القرية، ؿبمالن ت ؼبس فري  لصإف الش رر أ لك 

 كيصهل ك غبص ف يف القرية الن ئية. يبر القط ر ىي أف أصل العب رةك  كأغراضهم.
تي ف اؼبع ن ة اليت  و مهمثال يفكهشف أف الش رر كظف ىذه الصورة ػبدمة غرضنكمنو         

أل القط ر ر الذم يزداد كلم   ككاصف  اشهي قو لزي رة كطنويك تدى  جراء معيشهو يف تالد الغرتة، 
 ، كلكنو ال يسهطيع الركوب تسبب منعو م  العودة إىل أرضو كتيهو.و نبم رنا جب
ر  األكض ع اليت آلت   كمهأسف كيقوؿ الش رر يف إحدل قص ئده كاصف  م  حَّل تبالده 
 إليه :

 رويَّدا.             
َماِء الَقِدِيمِة، ل تُػْرِبُكوا                ىناؾ زنبقٌة تَػَتأمَُّل قَاَمتَػهَّا في َمَرايَا الدِّ

                                       
 .77، ص 5جمظبيح الق سم، األرم ؿ الك ملة،  -1
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 .الََّزنْػبَػَقة                    
 .1بالَّْدمعِ  َصْمَتها، الُمَتؤْلِلئُ  اُشو خدِ َولَ ت             
كأتقى رلى  عمد إىل حذؼ اؼبشبو توف ،فشٌبو الزنبقة ت إلنس ف ،اسهع ف الش رر ت َّ ز 
الزنبقة تهأمل ق مهه   أف ، كاألصل يف اعبملةإوب ءن  الشعريةكتزداد الصورة  ،ليزداد الهعبَت صب ال ،اؼبشبو

 ، ءت ركيكة كمهواضعة م  حيث الهعبَتعب ،الصيغة ُّذه يف اؼبراي  ك إلنس ف، لك  لو ك نت العب رة
أمل ق مهه  يف اؼبراي  زادت تأثَتا يف فهصبح تذلك صورة ر دية، كلك  رندم  ق ؿ الش رر زنبقة ته

 ىرة طكجوب اغبف ظ رلى أرض فلسطُت ال كاؼبهمثل يف، الش رر النفس، كأتلغت اؼبراد الذم يأملو
 كاالسهقالؿ. اغبرية ء الشهداء الذي  قدموا أنفسهم شبنن  يف سبيل دمس ح هت  ت ارتوتاليت 

  اػبي نة اليت تعرضت ؽب  القضية " كاصف  فيهحوارية العاركيقوؿ الش رر يف قصيدة " 
 نصبوا أنفسهم مدافعُت رنه . الفلسطينية م  قبل اغبك ـ العرب الذي 

َر اللِّػػػػػػػػػػػ                    مُ ِر َصكِّ ِجَراَحَنا لَ نُػْقسِ َوِبَغيْ         مُ ػػػػػػَرسَّ ػػػػػَ تػػػػػػػػػػػَ َواِء اْلُحّر لَ تَغيػْ
 َوِبَغْيِر َوْحي الّشْعِب لَ تَػَتَكلَُّم   ُقْدِس الَشْعِب َلْسَنا نَػْنَحِني  َوِبَغْير           

ـُ        ِجَراِحَنا َنْخبَ فَػْلَتْشرِب الرَّايَاُت                      .2َكأًسا يَِفيُض َعَلى َجوانِبَها الََّد
القدس كيعهصره اغبزف إىل درجة  ذب ه "سميح القاسم"يف ىذه األتي ت تفيض مش رر  

جعلهو يقسم تأنو ل  ينحٍت ىو كشعبو سول للقدس، كلعل م  مٌيز ىذه األتي ت ىو ترارة الش رر 
 ."سميح القاسم"مثل  فذاسهخدامه ، كىذا ليس غريب  رلى ش رر ك يف انهق ء الكلم ت 

حيث ذكر الش رر  ؛ةاالنهب ه يف ىذه القطعة الشعرية ىو االسهخداـ اَّ زم للغ م  يشدك  
 (الراي ت)ذكر اؼبشبو تو ف ،لفظة الشرب للراي ت مسهعَتا (ب جراحن )فلهشرب الراي ت لبرب رة 

السهع رة اؼبكنية، )الشرب( رلى سبيل ا رليو تدؿكأتقى رلى صفة اؼبشبو )اإلنس ف( كحذؼ 

                                       
 .457ديواف شخص غَت مرغوب فيو، ص  ظبيح الق سم: -1
 .884الديواف، ص  ظبيح الق سم: -2
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العب رة ُّذه الصيغة  لو ك نت لهشرب الراي ت كأس جراحن  ك إلنس ف، لك ف :اعبملة لي كأصٍ 
 لهعبَت أتلغ كأنفع.الت م  أي  تأثَت يف نفس اؼبهلقي، لذا الش رر ػبك  ،ؾبردة م  أم سبثيل عب ءت
 "المضادة للطائرات التعاويذوؿ الش رر يف قصيدة "كم  أمثلة االسهع رة اؼبكنية أيض  ق 
جراء القصف، الذم يهعرضوف لو صب ح مس ء م  قبل  صف فيه  مع ن ة الفلسطينيُتياليت 

 ط ئرات احملهل الغ شم، كفب  كهبو:
 الظَِّهيرِة. نْحُن ِفي ِعزِّ                    

 .الشَّمِس يَػْبِكي في الز قَاؽِ  قُػْرصِ  ِنصفُ             
  ِر الكبيرة، َعَلى َوْقع البَساِطيَوْلِوفَ يػُ الدََّجاَجاُت و            
 .وأني َيْحُشو َرَصاَصاٍت َغِبيَّو           
 . 1في بَػَقايَا بُػْنِدِقيَّو           
ذه األتي ت هبد أف الش رر عبأ إىل توظيف األسلوب اَّ زم لوصف مش رره ؽب ف لق رئ 

هبد يف اَّ ز األسلوب األمثل لهحقيق  واؼبمزكجة ت غبزف كاألسف رلى م  وبدث لبلده احملهل، كلعل
وظيف  يليق دبقهضى اغب ؿ اَّ ز ككظفو ت الش رر لكإيص ؿ آالمو كنبومو للمهلقي، لذا فضٌ  ،راداؼب

  الذم يبر تو. 
 وقول ه هوقفن  فييسكلعلَّ أكؿ م   ،غنية ت لهشبيه ت كاالسهع رات األسطر الشعريةج ءت ك  

شبو الش رر الدج ج ت  .(رلى كقع البس طَت الكبَتة فى وً لٍ وى كالدج ج ت يػي )يف البيت الث لث 
           . (لكترؾ صفة لهدؿ رليه  )يولو  ،ت لنس ء فذكر اؼبشبو الدج ج ت كحذؼ اؼبشبو تو )النس ء(

كلعلَّ م  زاد يف  ،يف نفس اؼبهلقي اتأثَت ك الصورة الشعرية يف ىذا البيت أكثر جالءن  كتبدك      
 ء كال األطف ؿ الصغ ر مل تسلم منه  النسود الكبَتة اليت تأثَتى  ىو كصف الش رر ألحذية اعبن

 الكب ر.ك 

                                       
-  العسكرية، كتسهخدـ ىذه اللفظة يف اللهجة الفلسطينية.البس طَت: تعٍت األحذية 
 .567ظبيح الق سم: الديواف، ص  -1



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
168 

شبو الشمس  حيث (؛قرص الشمس يبكي)أمَّ  االسهع رة الث نية فهمثل يف قوؿ الش رر  
صفة م  صف تو لهدؿ رليو كىي  ت إلنس ف، فصرح تذلك ت ؼبشبو كحذؼ اؼبشبو تو )اإلنس ف( ت رك 

اؼبعٌت الع دم كىو اغبرارة، تل ىو تك ء  ء، كلعل اؼبغزل م  ىذا الهوصيف للشمس ليس البك
كخزم الشمس رلى م  جرل ألطف ؿ فلسطُت، ككأف الش رر يريد أف يقوؿ كل شيء يف ىذا 

 رلى م  حدث يف فلسطُت.  يحز الكوف 
على باب  ليالً كيهواىل ذكر االسهع رات اؼبكنية يف قص ئد الش رر، كىذه اؼبرة يف قصيدة " 
 يقوؿ فيه :  اليت" فدريكو
 حْ ُجر  ةُ جمَ النَّ               

ـُ َيِصيُح َعَلى اأْلَْوتَ َوا                       ارلََّد
 .1َيْشِتعُل اْلجِيَتارْ               
احملهلة،  لدكلهوجرَّاء م  وبدث  ،يف كصف آالمو كأحزانو "سميح القاسم"الش رر  مل يهأخر 
كيبزجه  ت لعب رات اليت ربث رلى الثورة كردـ  ،اغبزفف العب رات اليت يغلب رليه  ط تع فًتاه يوظٍّ 

 اػبنوع للمسهعمر.
االسهخداـ الع دم للغة ككظفه  توظيف  ين سب  ر كقد إنزاح الش رر يف ىذه القصيدة  

ح )كالدـ يصي :الث ين يف قولو السطراغب لة النفسية اليت يبر ُّ ، كموط  االسهع رة اؼبكنية يهمثل يف 
كحذؼ اؼبشبو تو )اإلنس ف( كترؾ صفة لهدؿ رليو ىي  ،حيث ذكر اؼبشبو )الدـ( ،(رلى األكت ر

 .ةالٌصي ح م  قبيل االسهع رة اؼبكني
ال تقهصر كظيفهه  رلى أهن   ،مكنية ـك نت أأكنصل إىل القوؿ إفَّ االسهع رة تصروبية   

  إىل تي ف صب ؿ األسلوب ، تل تهعداىفحسب إىل البحث اؼبعٌت العميق الذم يػيٍبطنيوي الش رر ربيلن 
 كركرة العب رة.

                                       
 .85شخص غَت مرغوب فيو، ص ظبيح الق سم:  -1
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شرح اؼبعٌت، كيهم ذلك م   -ه يتنور-االسهع رة  م  خص ئص كالتيدَّ م  اإلش رة إىل أف 
 م أح سيسو كمش رره، كم  أف  كتصويراليت يسهخدمه  الش رر لوصف ح لهو  األلف ظخالؿ 

يصبح دبقدكره توصيل الكثَت  خالؿ توظيف الش رر للهشبيو فإنوفم   خص ئصه  أيض  اإلهب ز، 
تشويق   النصتزيد  ،م  اؼبع ين للمهلقي تقليل م  األلف ظ، فهخرج م  الصورة الواحدة صورا ردَّة

تعب رة  تعقلةوؿ كل م  هب  ر   الش رر م  الهعبَت كتأثَتا يف النفس، كم  خالؿ اإلهب ز يهمك
 .ربليالتن  لصور الش رر توضيحو يف كاحدة، كىذا م  ح كلن 

ىو خي لو الواسع كامهالكو لط قة  ،وكاسهع رات لعل م  س رد الش رر يف تشكيل صورهك  
 كزاد لغوم مكنو م  الهعبَت ت لصور البي نية يف قص ئده.     ،فكرية

 الكناية: -3-أ
ء كىتيرًيدي غىيػٍرىهي، كىكىٌتى رىً  األىٍمًر ًتغىٍَتًه  :اٍلًكنى يىةي  »لس ف العرب: يف ج ء    يىٍكًٍت أىفى تػىهىكىلَّم ًتٍشيو

 .1«فبَّ  ييٍسهىدىؿي رىلىٍيو هً ًكنى يىةن: يػىٍعًٍت ًإذىا تىكىلَّمى ًتغىَتً 
اؼبعٌت األصلي  تُت أم ؛ُتيأك اؼبعن الشيئُتترتط تُت  ال تد م  كجود رالقة ىذا يعٍت أنَّو 
يبك  القوؿ إف الكن ية  كم  ٍبالكن ية،  انعداـتلك العالقة يؤدم إىل  انعداـي، كأف  ئً نى كً كاؼبعٌت ال

يف اغبقيقة تريد معٌت آخر  كلكنك أف تصف أمرا م  تصفة، ك -حسب م  ج ء رند ات  منظور -
 .2إليو اللفظ، كإمب  اؼبعٌت اػبفي ىو اؼبراد يشَتغَت ذلك اؼبعٌت السطحي الذم 

لفظ: أريد تو الـز معن ه مع جواز  »" تأهن :الخطيب القزوينيفه  "يعرٌ ف اصطالح  أم 

 .الذم أكردن ه  كىذا اؼبعٌت ال ىبهلف كثَتا ر  اؼبعٌت اللغوم ؛3« إرادة معن ه حينئذ
 

                                       
 .78>6ص  ت ب الك ؼ، لس ف العرب، منظور: ات  -1
 .557رلم البي ف، ص  ينظر: تسيوين ربد الفه ح فيود: -2
 .660اإليض ح يف رلـو البالغة، ص  اػبطيب القزكيٍت: -3
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 الى كى  وً تً  ضي رٍّ عى يػي  رىً  الَّشيء كى ٌتَّ كى أٍف يي  » :تقولو ُتهص حب الصن ريذكر يف شأهن  ك  

كال  ىبفيوكلكنو  ، معين يريد تو معٌتن لفظ  -راث نك ف أـ أش ررا  –ذكر الق ئل ي أم، 1«حي رٍّ صى يي 
، كىذا يدفع الق رئ إىل البحث ر  اؼبع ين كالدالالت اليت زبفيه  إىل تكنيهويصرح تو، لذا يلجأ 
  .األلف ظ كالعب رات

تنقسم إىل ثالثة أقس ـ: كن ية ر  ك ىي إش رة إىل الشيء ر  طريق شيء آخر،  ف لكن ية 
 .2نسبةصفة، كأخرل ر  موصوؼ كث لثة ر  

الصفة كذكر  ، دبعٌت أف يهم إخف ء3أم  القسم األكؿ كىي اليت يطلب ُّ  نفس الصفة 
هو الكن ية ة ال النعت، كأمَّ  القسم الث ين فاؼبعنوي  ، كاؼبقصود ت لصفة ىن  الصفةهاؼبوصوؼ كحد
شًتط يف ىذا النوع م  الكن ية يك  ،4« موصوفن ٌتَّ كى مي ػ يكوف اؼبعٌت الىي اليتك  » ر  موصوؼ

 نفيو إثب ت أمر ألمر أك»  يراد ُّ ، ك نسبةهو الكن ية ر  فكجود الصفة، كأمَّ  القسم الث لث 
ص حبه  أك نفيه   إىلفة نسبة الص نوع يهم ذكر الصفة كاؼبوصوؼ، حيث تهمكيف ىذا ال 5«رنو
  .رنو

س   ؛قسمُت اثنُتم الكن ية إىل إىل أف ىن ؾ م  قسٌ " النقيب ابنكيشَت "  األكؿ وبي
س  اسهعم لو  ت الكن ية تقدر م  يهمن  مسيقتمن  كمه  يك  فنح  ال هت، 6اسهعم لو كالث ين ال وبي

 ."سميح القاسم"قص ئد الش رر  يف جودى ك 
تشكيل صورة، إذ تقف جنب  الكن ية م  العن صر الب رزة اليت يسهأنس ُّ  الش رر يف تعد ك  

 إىل جنب مع العن صر األخرل رلى غرار الهشبيو كاالسهع رة يف تأثيث القصيدة.

                                       
 .;69أتو ىالؿ العسكرم، الصن رهُت ، ص  -1
 .0;4 - ;:4رلم البي ف تُت النظري ت كاألصوؿ، ص  ق ؿ:ديزيرة س -2
 .545ربد العزيز رهيق: رلم البي ف، ص  -3
 .>:4رلم البي ف تُت النظري ت كاألصوؿ، ص  : ؿقديزيرة س -4
 .:54رلم البي ف، ص  ربد العزيز رهيق: -5
 .597مقدمة تفسَت ات  النقيب يف رلم البي ف كاؼبع ين كالبديع كإرج ز القرآف، ص  ينظر: ات  النقيب: -6
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   ؛ُّ  ر  مع ف رديدة إذ رٌب  "سميح القاسم" يف شعر ى كتنورت صور  
ن
فه رة قبده مهأؼب

 .هلقص ئد يف ربليلن  ؿ تن كلوك كىذا م  سنح  مههكم قبده  أخرل كت رة ،حزين 
 ":"حتى إشعار آخر أمثلة الكن ية قولو يف قصيدةكم  

 يَا أُُمي َسَأعبُػرْ  ِيَد ِإلَْيكِ ْسَر الَجدِ َوَسَأْعبُػُر الجْ 
 .1ي ِإلَْيكِ ْسر َتْذِكرتْلَيُكْن َمْوِتي َورَاَء الجِ وَ 

عب فيه  ر  أملو يف لي لش رر ال يًتؾ أدىن فرصة ف ؛زج األمل ت ألملهيف ىذه الصورة يب 
 )سأرب اعبسر اعبديد إليك ي  أمي(البيت األكؿ يف قولو: يف  ية نكسبثلت الك ،الوط  العودة إىل

 ليست أموالش رر  ىب طبه اليت  األـكىي كن ية ر  العودة يوم  م  إىل أرض الوط ، كلعل 
الث ين يف  السطركن ية أخرل يف   قبد، كم  الركحية و، كإمب  ىي كن ية ر  فلسطُت، أم  البيولوجية

كوف شب  ي، كىي كن ية رلى أف موتو يف الغرتة س(إليك تذكرٌبكراء اعبسر  موٌبك  يكل) :وقول
ىذه القصيدة كىو يف  كهبف الش رر قد  أخ صة إذا م  رلمن   ،العودة اؼبنشودة إىل كنف الوط 

 إىل أرض الوط . االشهي ؽهضح لن  أكثر لورة اغبنُت تموسكو، كت له يل 
" وكانت قرية ركات تالده م  هنب كسرقة يقوؿ الش رر يف قصيدةثلكيف حديثو رمَّ  جرل  

  :"اسمها سيرين
 ،تْ اْكَتظَّ ُة اْلَوْحشيَُّة َواْلَغاب            
 ثَػَعابِيُن الدَّـِ اْنَسلَّْت،            
 َوإْبريُق اْلُوُضوء            
 .2لَ َوْقَت لُِلوُضوِء! وُه للس يَّاح ِمْن َكالُِيفورنيا.باعُ             
 يك فالذم ًب تيعيو إىل السي ح األمر  (إٍترًيقى الويضيوءً )الش رر ر  تراث تالده اؼب دم تػ:  كٌٌت  

كالسيم  م  يرمز  ،اسهنزاؼ صبيع ثركات البالد ًب كىذه الكن ية تصور كيف ،الذي  زاركا فلسطُت
                                       

 .:48، ص 5جم، الك ملةاألرم ؿ  ظبيح الق سم: -1
 .544ص  اؼبصدر نفسو: -2



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
172 

ل يف موضع آخر م  هرلى النهب الذم م رسو احمل الش رر أكدك إىل اغبض رة العرتية اإلسالمية، 
 "يقوؿ: لن تبصر األرض إلَّ خالؿ شراينكقصيدة "
 إَذا نَػَهَب الُلُصوُص ُحَليَّ أُميِّ               

 .1الَّ وا اْلَبرِيَق المْضَمحَ فَػَقْد نَػَهبُ                              
هنب ) :رندم  يقوؿ كم  ٍبيف رركقو،  حبه أـ الش رر الركحية اليت هبرم  تعد فلسطُت 

 ()حلي أمي رب رة ، فهي كن ية رلى سرقة احملهل اللص لثركات فلسطُت، كلعل(أمي لياللصوص ح
ت تو األرض م  دال يقصد ُّ  الش رر اؼبعٌت الع دم اؼبهمثل يف الذىب، تقدر م  يقصد ُّ  م  ج 

يبُت مدل حزنو رلى م  فعلو لغ ز كتًتكؿ كخَتات أخرل، كقد رمد الش رر إىل كضع ىذا الهعبَت 
كفب   لثركات البالد، فإنَّو يسرؽ تذلك األمل م  كجوه أصح ب الدارهو سرقتاحملهل تفلسطُت، ك 

 ":لةخطاب في سوؽ البطايشَت إىل سرقة الًتاث الفلسطيٍت قوؿ الش رر يف قصيدة "
 ي ..دِّ جَ  يراثِ ى مِ لَ و عَ سطُ ا تَ مَ بَّ رُ 

 .. ابِ وَ خَ .. وَ  افٍ وَ أَ .. وَ  اثٍ ثَ أَ  ِمن
 ي ..بِ تُ كُ ي وَ ارِ شعَ أَ  ؽُ حرَ ا تُ مَ بَّ رُ 
 2.. ـْ اوِ سَ ن أُ لَ  نْ كِ .. لَ  مسِ .. الشَّ  وَّ دُ ا عَ يَ 

 ر  اػبذالف الذم القهو القضية الفلسطينية م  قبل اغبك ـ العرب:  ين نػٌ كى مي كيقوؿ الش رر  
 .3َعَها اْلَقِطيعَىِذي ُصُكوُؾ ال ذؿِّ ... َوقػَّ               
هت فهوا رلى  حُت ، لقطيعتؼبهخ ذلُت الذي  كصفهم يشَت إىل ا النم ذج لش رر يف ىذه ف 

 قت الذم قبد الشعوب العرتية تواقةففي الو ، يُتتوقيع اتف قي ت الع ر اَّحفة يف حق الفلسطين

                                       
 .>87ظبيح الق سم: الديواف، ص  -1

 .448ظبيح الق سم: الديواف، ص  - 2
 .>87ص  اؼبصدر نفسو: -3
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ر  حرمهه ، قبد اغبك ـ لعرب يف اؼبؤسبرات  كالذكدأرض فلسطُت للدف ع رنه  إىل ذى ب لل
  للغرب. يقدموف الهن زالت إرض ءن  الدكلية احمل فلك 

الذم رث ه تقصيدة جسد فيه  حزنو  اؼبريٍت"أتو اغبس  "اؼبلك  شخصية سهحضر الش رريك  
 ، يقوؿ:  للحض رة العرتية اإلسالميةريك ف را  ،قداـفراؽ ملك مً كأؼبو ل
 ا َجِميالً َسِن ِانْػَهْض ِمَن اْلَمْوِت حيّ أَبا اْلحَ               
 قَِلياًل. إليَّ  صغِ ا وَ               
 قَِليالً  َحدِّؽمن اْلقَبِر،  دِّؽَوحَ               
 يلِتُْبِصر بِ               
 اِض قَػْبِرَؾ.. َحي ا وَظْهِريقَ نػْ أَ  وفَ دُ  َماِثالً               
 . 1بِأَنْػَقاِض ُعْمِري يَػُنوءُ               
م، يالذم ال يرضى الض اؼبلك الشج ع اغبس  األسطر يصور الش رر شخصية أيبيف ىذه  

اليت  الغ ئبةكقد كجو لو اػبط ب تقولو )اهنض م  اؼبوت( كىي كن ية ر  شوؽ الش رر للبطولة 
 ذبسدت يف شخص اؼبلك اؼبغريب.

تو يقوؿ يف قصيدف ،كيف إحدل الصور الرائعة اليت ذبسد حب الش رر للثورة كاؼبق كمة 
 ":هملمهل لكن ل نُ نُ قد " اؼبوسومة تػ:
 افوَ أَ  زفِ لحُ لِ             
 افوَ أَ  ؿِّ لذ  لِ             
 .2هرِ القَ  مِ حِ ي رَ و فِ نمُ يَ  ةِ ورَ الثَّ  ينَ نِ جَ  نَّ كِ لَ             

                                       
، ص  ٌب سأخرج م  صور  ظبيح الق سم: -1  .0>->;ذات يـو
 .;69، ص 5جماألرم ؿ الك ملة،  ظبيح الق سم: -2
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إحي ء الثورة كردـ  ر أمو، كىي كن ية يف رحم ينمو الذم نُت ت عب ر  الثورة الش رر ٌتَّ كى  
القضية. ملكلك  ل  هن كنصب رلى الظلم، هليح قد مبصح ،نسي ف اغبق يف اغبرية كالهحرر

 ":الجنوديقوؿ يف قصيدة " ، إذكحديث الش رر ر  الثورة يق تلو أيض  حديث ر  السالـ 
 َأْغُصِن الزَّيْػُتوفَدى بِ َغط وا اْلمُ             
 ُروا اْلَحَماـَوطَيػِّ             

 َجاءُكم الََّسالـَ                   
 !.1السَّالـَيَا َمْرحًبا... َجاءَُكْم             
ُت للسالـ كتهجسد الكن ية يف قولو ييصور الش رر طلب الفلسطين األسطريف ىذه  

األلف ظ الدالة  كيهضح ىذا م  خالؿىي كن ية ر  طلب األم ف كاغبرية، ك ، (ج ءكم السالـ)
تأغص ف الزيهوف كإطالؽ اغبم ـ، يف إش رة إىل  هلويحاليف مهمثال  ،اؼبنحٌت الذم أخذتو القصيدة

 ىكذا هتكم الش رر دبع ىدات السالـ اليت أيترمت مع احملهل الغ صب. ُت للسلم.يجنوح الفلسطين
 دىرَّمو حيث، هلف معن ه ر  اؼبعٌت الس تقىبكلك   كيذكر الش رر السالـ يف موضع آخر 

 ": البياف قبل األخير" ةقصيد يف يقوؿف ،ُتدبعٌت آخر جديد يرمز إىل فلسط
 سَُّموا السَّنابلْ                     
 ؿَ ازِ نَ َوَىدَُّموا المَ                     
ـْ                       .2وأْطَلُقُوا النَّاَر َعَلى َفراَشِة السَّاَل
 الش رر ٌتَّ حيث كى  ؛رلى كن ية اشهمل َتاألخ السطريلحظ أف  األسطر الشعريةاؼبهأمل يف 

وى ، كىي صورة احملهل الن ر كقهل جنود رليه  سطينية تفراشة السالـ، اليت أطلقالقضية الفل ر 
رلى  اليت حققه  مو اؼبك سبهتمو السالـ تقدر م  هالذم ال ي اؼبسهعمرشف مدل جبكت تك

 .كقضيههم األس سية  حس ب الفلسطينيُت
                                       

 .:44، ص الديواف ظبيح الق سم: -1
 .:80 -809، ص 6جم الك ملة،األرم ؿ  ظبيح الق سم: -2
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سقف  بُت أفٌ ي ح كؿ أفف؛ سرم كتشريدق َتم  هتج الفلسطينيُت قى غبىً  كيصور الش رر م  
يقوؿ يف إذ  ،اؼبط لب اليت ين دم ُّ  الشعب الفلسطيٍت أكب تكثَت فب  هبرم رلى أرض الواقع

 :"الجديدة اانعجائب ق" اؼبوسـو تػ: إحدل قص ئد ديوانو
 ْصنَػْعَها طُُموَحاتُػَناتَ  َخَراِئطَُنا َلم            
 يمْ قِ مُ اْلَغرِيُب ال اأَلْجَنِبي   َصاَغَها             
 َوَنحُن َحِفظَنا الَخَراِئَط َعن َظهِر َقلبٍ              

 .1يمْ جِ الرَّ  ُدوالعَ  يقِ دِ الصَّ  ـَ اَل ا كَ ظنَ فِ حَ                     
اسهف ؽ الش رر رلى تقسيم األرض العرتية رموم  كفلسطُت رلى كجو اػبصوص، كىو  

كىي كن ية رلى  ؛ه  احملهل الغريب اؼبقيمص غتل  ،تصنعه  طموح ت الشعوبيؤكد أف اػبرائط مل 
سمى حبدكد تاإلسرائيلي، فأصبحت تذلك أرض فلسطينيُت  احملهلاليت اتبعه   فسي سة االسهيط 

 كغَتى  م  اؼبسمي ت. :9>4، كحدكد ;7>4
 ظهر قلب، ر زف الش رر ىو أف الشعوب قد رضت تذلك الهقسيم كحفظهو كلعل م  وبي  

األرداء للقضية  أشب ه األصدق ء الذي  ىم يف اغبقيقة ألدٌ ش رؾ يف ذلك  أٌف م  كم  يؤسف
 .لفلسطينيُتلك  ةللفلسطيني

يأٌب تصفة م  صف ت ذلك معٌت م  اؼبع ين فرلى داللة الكدب  أفَّ الكن ية أف يريد الش رر   
الش رر إىل ىذا النوع م  الصور البي نة فقد رمد  ،دليال رليو  هبعلهك  اؼبوصوؼ كيشَت ُّ  إليو،

الهمع  يف األلف ظ كالعب رات  رلى تشويقن  كإث رة، كحىت هبب الق رئ أكثر ُّدؼ جعل قص ئده
 ت ؼبع ين السطحية. كردـ االكهف ء، م  تشَت إليو م  مع ين رميقة اكهش ؼك 

 :"شرايينك خالؿلن تبصر األرض إلَّ كم  أمثلة الكن ية قوؿ الش رر يف قصيدة " 
ـِ كَ ُر  غمَ رَ  بعُ النَّ  َسَينَبِجسُ                       يباذِ كَ األَ  ا

                                       
  .50: ديواف رج ئب ق ن  اعبديدة، ص ظبيح الق سم -  1
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 يعاقِ وَ التػَّ  وَّاةِ ىُ  مَ غرَ              
ـِ زِدحَ ا غمَ رَ                 يا فِ هَ ائِ سمَ أَ  يعِ وقِ تَ لِ  ييحِ رِ ضَ  وؿَ اْلُحُكوَماِت حَ  ا
 ،َوَداَعة              
 يت(يكِ تِ ي الضِ قتَ ا يِ مَ )كَ               
تَػرٌ  ،ِإَذفْ                 .1؟!يعِ اقِ وَ لُهوَّاِة التػَّ  ُجثَِتي دفػْ
 األكؿ السطركلعل أكؽب  م  كرد يف  ؛ تي نلوجدن ى  ح فلة ت لك األسطرلو تأملن  ىذه  

رلى  ل  طً الذم سي كىي كن ية ر  اؼبسهقبل اؼبشرؽ ،(ريكى ـً األك ذيب رغم النٍَّبعي سىيىنبىًجسي )
فقد سبثلت  الكن ية الث نية،ة كاألخرل، أم  يى نػٍ رغم الورود الك ذتة اليت يسمعوهن  تُت الفى  ُتيالفلسطين

 حيثم  رؤس ء كملوؾ  اؼبهخ ذلة؛  اغبكوم ت نى يقصد كالش رر ،)ىيوَّاةي الهواقيع( رب رةيف 
وم ت كاغب ازدح ـيف قولو: )رغم ك  رلى ح ؽبم.شف ق  إمنهم ك  سخريهوصورىم تصويرنا ينم ر  

كلعل م  يؤكد ذلك  ،كن ية رلى كأد القضية الفلسطينية  ،(ظب ئه  يف كدارةألهوقيع  ضروبيحوؿ 
يف ربقيق  حؽبواة الهواقيع( كىي كن ية رلى االتف قي ت كاؼبع ىدات اليت مل تنجدفًت قولو: )جيثىيت 

  م كمأس هتم.تقدر م  زادت يف رذاُّ ،وح ت الفلسطينيُتمكط آم ؿ
قوؿ يف قصيدة ي ،أرضو الدف ع ر  كيف إحدل الصور الدالة رلى سبسك الش رر حبقو يف 

 :"اشربوا"
                                              2.ِجْذِري ِإَلٌو ِفي الثػََّرى يَػَتَأىَّبُ       ةً يَّ حِ ضَ  وسِ ؤُ لفُ ي لِ ذعِ جِ  افَ كَ   فْ إِ                    

 اغبط تُت،جذع الشجرة الذم ىو ربت رضبة فؤكس  ؛ الش رر ر  فلسطُت ت عبذعٌتَّ كى  
  يف  هطرديسكذلك فلسطُت ىي ربت رضبة احملهل، كلك    ،فكم  أف اعبذع ىو ربت رضبة الفؤكس

جديد ع سينمو جذ إم أنو رغم األمل كاؼبع ن ة  ؛(بي ىَّ أى هى ل يػى رى  الثػَّ يف  لىوه م إً ًجٍذرً كالمو ق ئال )
 .الثورة م  جديد ن ر كسيشعل

                                       
 .644، ص 5جماألرم ؿ الك ملة،  :ظبيح الق سم -1
 .784ظبيح الق سم، الديواف، ص  -2
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الث ين كن ية ر  ميالد  الشطرأم  يف  ،هل القضية الفلسطينيةقاألكؿ كن ية ر   في الشطرف
  الثورة م  جديد.

إذ يقوؿ يف  رة،فيو القوة كالشج  امهزجتكيصور الش رر حنينو كأشواقو لوطنو تصويرا 
 :"حناء العروسقصيدة "
 َصْهوةٍ  أَيَّةُ يَا فَاِرَس اأَلْغاَلِؿ،              
 أَُمَداُء؟ تْ صَ عَ  لْ ىَ عزَّت َعَلْيك؟ وَ                                           

لَ رَاِبْط وقد َبَكِت اْلَمَرابُط خَ                      اهَ يػْ
 1.رََجاءُ  الصَّاِمِدينَ  َويَأسُ ُمْد، صاوَ                                                  

ة ر  اغبنُت ألرض الوط ، كاؼبهأمل يف ي نيف رب رة )كقد تكت اؼبراتط خيله ( كالواضح أنو  
َت إىل شاؼبعٌت السطحي اؼبهمثل يف مراتط اػبيل، كإمب  ي أف األخَت ال يقصد ، هبدحديث الش رر

  ء.كشدة شوقو ألرضو ككطنو إىل حد الب
ارهمد ارهم دا كبَتا رلى الكن ية يف  "سميح القاسم"الش رر  فٌ إالقوؿ  إىليف اػبه ـ  نصل 

 كاإلث رة كالهشويق. ت عبم ؿشعرية اتسمت  يل رؤاه كمش رره، فهشكلت لن  صوره توص
 تفخيم قبدن  لقص ئد الش رر ليلم  خالؿ رب الكن يةيف  ى  نؼبس اليتص ئص اػبكلعل م   

 العميقة اليت زبفيه حثو رلى البحث ر  اؼبع ين  ، ككذاشويقواؼبعٌت، إىل ج نب إث رة اؼبهلقي كت
 األلف ظ كالعب رات.

قدرهت  رلى   يف ردة خص ئص لعل م  أترزى ، االسهع رة تشًتؾ معالكن ية فإف كرموم   
 م اؼبع ين، كتوظيفه  يف صور ؿبسوسة مليئة ت غبركة كاغبي ة.يذبس
 

 

                                       
 .60ظبيح الق سم، ديواف اؼبمثل، ص  -1
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 البديع: -ب
ا ى م  يف تلورة كتشكيل الصورة الشعرية، كقد حظي دبك نة ى مة لدل يلعب البديع دكرن 

ىو أحد رلـو البالغة الثالثة: اؼبع ين، كالبي ف »كرلم البديع  ،دٍّ اػبصوصرلى ح الشعراءك  النَّق د

 1.«كالبديع
فه رة يطلقوف رليه  لفظ  ،بديع" رلى فنوف البالغة كمس ئله الالبالغيوف كلمة "أطلق ك 
ترد مرافقة لهلك  "البديع"كلمة   كظٌلتأخرل لفظ الفص حة، كث لثة لفظ البي ف، ت رة البالغة، ك 

رلم  ثالثة أقس ـ ىي:ىػ(، حيث قسم البالغة إىل  959)ت  "السكاكي"اؼبع ين إىل أف ج ء 
 .2كرلم البديع البي فكرلم اؼبع ين 

رلى  ةعرؼ تو كجوه ربسُت الكالـ، تعد رر ية تطبيقيىو العلم الذم يي » كرلم البديع

مع مرار ة مط تقهو  ،ييعٌت تصي غة الكالـ فإف ىذا العلم، كمنو 3«مقهضى اغب ؿ ككضوح الداللة

 ؛يعٍت أف ىن ؾ ؿبسن ت لفظية كأخرل معنوية م ، 4«معنوم كلفظي»ؼبقهضى اغب ؿ، كىو نور ف 
 اؼبعٌت هبعو ربسُتيسُت راجعن  إىل اللفظ يف اؼبق ـ األكؿ، ك   اللفظية، فهي اليت يكوف فيه  الهحمَّ أ

كأمَّ  اؼبعنوية، فهي اليت يكوف الهحسُت فيه  راجعن  إىل اؼبعٌت ت لدرجة األكىل،  ،يف اؼبق ـ الث ين
 .5كيليه  ربسُت اللفظ

، كإذا ك نت غ ية 6علم يهن كؿ قضية ى مة أال كىي االتهك ر يف العمل األديبال كىذا
رب رات ك  جديدة ت تهك ره أللف ظ الش رر ىي إقن ع اؼبهلقي كالهأثَت فيو، فإف ىذه الغ ية ل  تهم إالَّ 

                                       
 .8، ص :500، 7: دراس ت يف البديع، درًن للطب رة، مصر، طالسيد جبمصطفى  -1
، 5رلم البديع دراسة ت رىبية كفنية ألصوؿ البالغة كمس ئل البديع، مؤسسة اؼبخه ر للنشر كالهوزيع، مصر، ط ينظر: تسيوين ربد الفه ح فيود: -2

 .;، ص ;>>4
 .;67اإليض ح يف رلـو البالغة )اؼبع ين كالبي ف كالبديع(، ص  اػبطيب القزكيٍت: -3
 .:67، ص 65>4، 5البالغة، دار الفكر العريب، مصر، طالهلخيص يف رلـو  ت  ربد الرضب ف القزكيٍت اػبطيب: جالؿ الدي  ؿبمد -4
 .447البديع دراسة ت رىبيو كفنية ألصوؿ البالغة كمس ئل البديع، ص  : رلمتسيوين ربد الفه ح فيود -5
 .54، ص 9>>4ط(،  رلم البديع رؤية جديدة، دار اؼبع رؼ، مصر )د أضبد أضبد فشل: -6
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، غ يهو اليت زبدـ يةتؤدم اؼبقصد رلى الوجو الصحيح، فيعمل تذلك رلى إهب د الصور الهعبَت 
 .توكتوصل فكر 
 س، السجع، نم  احملسن ت اللفظية قبد: اعبف ؛ؿبسن ت لفظية كأخرل معنويةىن ؾ ك 
، أم  م  احملسن ت اؼبعنوية فنجد الطب ؽ كاؼبق تلة،  كلزـك، الهشريع، القلباؼبوازنة،  م  ال يلـز

 الهجريد.ك  ،، الهوجيو، اللف كالنشرالهورية، االسهطراد، كالغلواؼبب لغة، الهبليغ، اإلغراؽ 
كله ،   تن كؽب  يبك فَّ احملسن ت اللفظية كاؼبعنوية كثَتة كمهنورة، ال أ نشَت يف ىذا اؼبق ـ إىلك 

سن ت اللفظية، كرلى احمل جهةم   كالسجعرلى كل م  اعبن س  دراسهن لذا فقد اقهصرن  يف 
يف قص ئد  ؼبعنوية، كالسبب كركد ىذه األنواع م  احملسن تالطب ؽ كاؼبق تلة م  جهة احملسن ت ا

 .الؼ العن صر األخرلخب تشكل الفت، "سميح القاسمالش رر "

 المحسنات اللفظية: -1-ب 

: الضٍَّربي مً كاعبً  » م دة جىنىسى م   لغةكىو اعبن س م  احملسن ت اللفظية قبد:  كيلٍّ    ٍ ٍنسي

 1«نيسكالٍَّهجً ٍنوي اٍلميجى نىسةي ع، كمً النػَّوٍ   ى ٍع أىٍجنى سه كىجينيوسه )...( كاعبٍنسي أرىم  مً مى شىٍيء )....( كاعبى 

فمعٌت اعبن س يف اللغة يفيد  ؛2«وً  ًجٍنسً يف  دى ( شى كىلىوي، كاربَّى وي )ج نىسى  »ككرد يف اؼبعجم الوسيط: 
 األصل كالنوع.

ظبي ىذا النوع م  الكالـ  كإمب  »تقولو:  ق(:96ت" )ابن األثير"فو عرٌ في اصطالحن أمَّ  
كاحد، كحقيقهو أف يكوف اللفظ كاحدا كاؼبعٌت حركؼ ألف ظو يكوف تركيبه  م  جنس ؾب نس  ألف 

ذلك  كم  خرج ر يف اللفظ كزبهلف ف يف اؼبعٌت،  الكلمهُت تٌهحدكىذا يعٍت أنَّو التيدَّ أف  ؛3«ـبهلف 
 فهو ليس ذبنيسن .

                                       
 .00:ص  ت ب اعبيم، ات  منظور: لس ف العرب، -1
 .470، ص 5007، 7ركؽ الدكلية، مصر، طلعرتية: اؼبعجم الوسيط، مكهبة الشؾبمع اللغة ا -2
، 4ؿبمد ؿبي الدي  ربد اغبميد، مطبعة اغبليب، مصر، ط ، ربقيق:4ل الس ئر يف أدب الك تب كالش رر،جاؼبث ضي ء الدي  ات  األثَت: -3

 .579، ص >6>4
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، كاؼبالحظ أف 1« اللفظ يف و الكلمهُت تشت »و فيعَّرؼ الهجنيس تأنَّ  "السَّكاكي"أٌم  
، اللفظ يسهلـز اخهالفه  يف اؼبعٌتإىل أفَّ تش تو الكلمهُت يف  تشكل كاضحيشر مل  "السكاكي"

 ؛  قسمو إىل ت ـ كن قص كمذيلفسَّر ذلك كشرحو يف معرض حديثو ر  أنواع اعبن س رندمَّ  وكلكن
 تش تو يف اللفظ كاخهالؼ يف اؼبعٌت. ودأش ر إىل كج رندم 

أف  »أٌم  النوع األكؿ: فهو  ؛اعبن س الن قصك اعبن س اله ـ كم  أنواع اعبن س اؼبعركفة قبد 

 .2«، كترتيبه يئهه كأردادى ، كى ،يهفق اللفظ ف يف أنواع اغبركؼ
 :"القصيدة المفخخة"  تو اؼبوسومة تػ:قولو يف قصيد "سميح القاسم"شعر  هو يفكم  أمثل

 فَاْقِطْف ِثَمار اْلَمْوتِ                    
 .3اْلَموتِ  بنَ ايَا                    

تُت الكلمهُت يف اللفظ   مرتُت، كت لرغم م  أف ىن ؾ تش ُّن  (اؼبوت)ف الش رر لفظة كظَّ 
 ؛يف اؼبعٌتاخهالف  أنن  نلمس تينهم   اغبركؼ كرددى  كنوره  كترتيبه ، إالَّ  ئةىييف تس كيهم  ك 

الث نية فًتمز إىل الشهيد الذم كصفو الش رر ت ت   م حيث تعٍت كلمة اؼبوت األكىل الشه دة، أ
 اؼبوت.

 ":نييفي رثاء أبي الحسن المر كم  أمثلة اعبن س اله ـ أيض  قوؿ الش رر يف قصيدة "
 اؿَ َأفَّ ُبَكاَء الرَِّجاِؿ الرِّجَ ي َوَأْعَلُم كِ أَبْ                      
 .4ِبيلنَ  ارٌ سَ انكِ                      

                                       
، ضبطو ككهب ىوامشو،  :يوسف ت  أيب تكر ؿبمد ت  رلي السك كيكالدي  أيب يعقوب  اؼبلةسراج  -1 يم زرزكر، دار الكهب نعمفه ح العلـو

 .>75، ص :;>4، 5لبن ف، ط ،العلمية
 .450دراس ت يف رلم البي ف، ص  السيد جب:مصطفى  -2
 .:47، ص 6جماألرم ؿ الك ملة،  الق سم: سيح -3
، ص  ٌبسأخرج م  صور  ظبيح الق سم: -4  .4>ذات يـو
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 (الرج ؿ)حيث ضبلت لفظة  ؛اؼبعٌت الرج ؿ( يف كل شيء إالَّ ك ف )الرج ؿ، ه الكلمتس كت 
 أمَّ  لفظة الرج ؿ الث نية فقد ضبلت معٌت الشج رة، ككأف ت لش رر يريد ،األكىل معٌت الذكورة

إمب  ىو تك ء  ، حألقحك ء رلى الرج ؿ ابلفقدؾ كأرلم أف ال يأتك : لقوؿت ـب طبة الفقيد
 ه  يف شخصك.ؼبسهي  للشج رة اليت

 كم  صور اعبن س اله ـ أيض  قوؿ الش رر:
 قَػْلِبي ِفي الََّشوارِعِ                     
 ِطْفٌل َبال َأْىلٍ                     
 .1َطوُِّحُو الزَّواِبُع في الزَّواِبعْ تُ                     

أف  حواضع( مرتُت، كم  الالزَّكاتي )هبد أف الش رر اسهعمل لفظة  األسطرظ ؽبذه اؼبالحً 
ل اؼبراد م  توظيف لفظة يف نفس الش رر، كلعٌ  لغ يةمل يأت ارهب طن  تل  ُّذه الصيغة،كركدى  

لداللة رلى األر صَت كالري ح أم اؼبعٌت الع دم، أمَّ  الزكاتع الث نية فهعٍت اؼبص ئب االزكاتع األكىل ىو 
الذم ربيط اؼبص ئب م  كل  ،تصوير ح لة ذلك الطفل اليهيم" يريد سميح القاسمف الش رر "أكك

 ج نب.
 :الش رر كيف موضع آخر يرد اعبن س اله ـ، كىذه اؼبرَّة يف قولو 

 اْلَقِدْيم  َوَلِهَذا الصَِّديقِ                    
 مْ إقَاَمُتُو ِفي اْلَجِحي                   
 .2اْلَجِحيمْ َوثَػْورَتُُو في                    

هبد أف الشَّ رر ح كؿ تصوير ح لة صديقو القدًن، حيث أكرد  لألسطر الشعرية  لدارسف
حيث توافقت  ،ل ش ررن  تعمد يف توظيف ىذه اللفظةبُت حجم اؼبأس ة، كلعَّ ( لياعبحيم)لفظة 

                                       
 .57ظبيح الق سم: شخص غَت مرغوب فيو، ص  -1
، ص  ظبيح الق سم: -2  .5>سأخرج م  صورٌب ذات يـو
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 األكىل رلىم يكلمة اعبح  ربيلحيث  ؛اؼبعٌت يف    اخهلفهممع اللفظة الث نية يف كل شيء، كلكنه
 ه  الثورة.هأٌم  الث نية فهي تدؿ رلى الن ر اليت أشعل ،اإلق مة مك ف 

 :فيه  يقوؿ اليت "أميرة اآلسم  أكرده الش رر يف قصيدة " أيض ،اعبن س اله ـ  أمثلة كم 
 َعَلى اْلَماِء لَيالً  َتْسِري َوُشُموعٌ                    

 .1ْسِريتَ ِك ونَػَهارًا َعَلى َسراَبَ              
يف  كلكنهم  اخهلفه م( يف كل الشركط اؼبذكورة آنفن ، رً سٍ تى ك  )تىٍسرًمً  اللفظه فاشًتكت  
رم( الث نية سى تالن، كىذا أمره معركؼ، أمَّ  )يٍ األكىل ىي م  الس رم كىو اؼبشي لى  (فهسرم)اؼبعٌت 

 أك الهخفي. ةي يً عٍت السٍّرٍّ هف
أمثلة أخرل، كم  ذلك  ىن ؾ ىذه األمثلة، فحسب تلكمل يهوقف كركد اعبن س اله ـ رند  

 ".عشرالسجل الحادي قوؿ الش رر يف قصيدتو اؼبوسومة تػ: " 
 2ِإنِّي اْلُمِقيُم اْلُمِقيموَ                     

أف لفظة )اؼبقيم( األكىل اشًتكت مع لفظة )اؼبقيم( الث نية  هبد السطر الشعرمؽبذا  ف لق رئ
ٌت، )ف ؼبقيم( األكىل ربيل رلى عإليه  س تقن ، إال أهن  اخهلفن  يف اؼب أشرن  يف صبيع الشركط اليت
رلى سبثيل دكلة أك ىيئة  فهحيل الث نية   لفظة )اؼبقيم(أمٌ  م  لإلق مة تو،   مك ن الس ك  الذم ازبذ

 أفبية.
لهأكد م  ذىبن  إليو م  قولن  تأف لفظة اؼبقيم القصيدة  ىذه يفإىل الوراء  قليال و رجعن كل 

، أم ل  أترح مك ين (كيبض كإين اؼبقيم)األكىل ربيل رلى مك ف اإلق مة حيث ذكر الش رر رب رة 
، ك يف ىذا النموذج إش رة كاضحة م  الش رر رلى الصمود كالهحدم الذم يكسبو مهم  حدث

 .اؼبقيمصفة 
 

                                       
 .:>ص  الس تق:اؼبصدر  -1
 .>77، ص 6جماألرم ؿ الك ملة،  ظبيح الق سم: -2
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م  اخهلف فيو اللفظ ف يف كاحد م  األمور  »هو ف -الجناس الناقص -أمَّ  النوع الث ين

، كاؼبهمثلة يف أنواع اغبركؼ، كرددى ، كىيئهه  1«األرتعة الس تقة اليت هبب توافرى  يف اعبن س اله ـ
 ":سورنتبعثر المن ىنا نذكر قولو يف قصيدة " "سميح القاسم"كترتيبه ، كم  أمثلة ذلك يف شعر 

، أَ                     ْخَوُة، ِعْيد!يػ  ُكل  يَػْوـٍ   َها اإْلِ
 ..فَػْلنَُباِرؾْ                    

 2!َوْلُنَشاِرؾْ             
(، حيث اخهلفت كلنيشى رًؾٍ بى رًٍؾ(، )الواضح أف اعبن س الن قص ىو تُت كلميت كنب  )فػىٍلني 

للفظة األكىل، كالواك كالشُت يف اللفظة الث نية، ا ء يف بالف ء كالنجد فاغبركؼ  يف ىيئةالكلمهُت 
 اؼبش ركة.ف ألكىل تعٍت اؼبب ركة أمَّ  الث نية فهعٍت 

 كم  أمثلة اعبن س الن قص أيض  قوؿ الش رر: 
 الَحَياِة ِباَل َحَياةٍ  نَ مِ  َتِعبتُ             
 َوَتِعبُت ِمْن َصْمِتي            

 .3َوِمْن َصْوتي                   
ُت ه رلى مسهول اللفظنالحظ الهغَتَّ  (؛ إذصٍميت كىٍصوىٌب)كرد اعبن س الن قص تُت لفظيت  

 للفظة األكىل تعٍت الصمت أمَّ  ف كت له يل سمي مكهنفن ،ي م  اعبن س يف الوسط، كىذا النوع
 إىل الصوت. فهشَت الكلمة الث نية

 ": السجل الحادي والثالثوفاعبن س أيض  قوؿ الش رر يف قصيدة "ا النوع م  كم  ىذ 
 َويَػُبوُح ِبَما َيْشَتِهي             
 َواضًحا فَاِضًحا             

                                       
 .508يف البالغة العرتية، ص  ربد العزيز رهيق: -1
 .850الديواف، ص  ظبيح الق سم: -2
 .40شخص غَت مرغوب فيو،  ص  يح الق سم:ظب -3
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 .1ُموِغالً في الُشُكوؾِ              
يف اغبرؼ األكؿ، حيث  ه ؼ كاخهلفك اغبر ف )كاضحن ( ك)ف ضحن ( يف ردد ظه للفااشًتكت  

كاؼبالحظ أف اللفظهُت مهق رتهُت يف  ك، كج ءت اللفظة الث نية ت لف ء،ج ءت اللفظة األكىل ت لوا
إظه ر  فهعٍتالوضوح، أم  الث نية ك الهجلي إىل األكىل  تشَتحيث  ؛أف اؼبعٌت ـبهلف اؼبخرج، إالٌ 
 ف يف كطنهم احملهل.، كىي صورة ر كسة للوضع الذم يعيشو الفلسطينيو العيب للعل 

   قوؿ الش رر:كم  أمثلة اعبن س الن قص أيضن  
 لْ يِبالَ زَْىَرٍة ِمْن ِجَباِؿ اْلَجلِ                    

 َولَ بُػْرتُػَقالة            
 .2ِبالَ ِعَنٍب ِمْن ُكُروـِ اْلَخليلْ            
كنب    ءكاػب اغبرؼ تُت اعبيم، كاػبليل( اخهلفه  يف نوع م  الواضح أٌف اللفظهُت )اعبليل 
مش ؿ  يف أرض حيث أف اعبليل ىي ؛يف اؼبعٌت تينهم  اخهالؼ كجود مع م  نفس اؼبخرج فحرف 

الغرتية، جنوب القدس، إذف األكىل تقع مش الن  الضفة، أمَّ  اػبليل فهي أرض تقع يف فلسطُت
 موحدة م  الشم ؿ اىل اعبنوب.، كيف ىذا إش رة م  الش رر أف فلسطُت كاحدة كالث نية تقع جنوتن 

 كم  أمثلة اعبن س الن قص أيض  قوؿ الش رر: 
 لَبُدَّ أْف َتْمِضي            
 .3ِلَكْي َأْمِضي            
ؽبذي  البيهُت يكهشف أف اعبن س الن قص ذبسد يف لفظيت سبىًٍضي كأىٍمًضي، حيث  ف لق رئ 
كحرؼ األلف،  اللفظهُت يف نوع اغبرؼ تُت سبضي كأمضي، كت لهحديد حرؼ اله ء اخهلفت

لف فهي تشَت إىل اؼبهكلم أٌم  األ ،كالذم يقرأ اللفظهُت وبد أف اله ء تيشَت إىل اؼبخ طب )سبضي(

                                       
 .>>7، ص 6جماالرم ؿ الك ملة،  ظبيح الق سم: -1
 .786ص  الس تق:اؼبصدر  -2
  .>6شخص غَت مرغوب فيو، ص  ظبيح الق سم: -3
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تأـز ح لهو  يصور)أمضي(، كلعل الش رر ىن  ىب طب نفسو، يف شكل يشبو اؼبونولوج، كىذا 
 مأس تو جراء مع ن تو م  االحهالؿ.النفسية، كرمق 

 أثر وبالغة الجناس: -
مثل يف إحداث هفي الظ ىرأٌم   ؛كالث ين خفي ظ ىراألكؿ  ؛لبلص إىل أف للجن س أثري  

 الشعراءا م  يورد ، ككثَتن إيق ع اؼبعٌت فيكم  يف اػبفيكأمَّ   ،داخل النص الشعرم الهن غم اؼبوسيقي
"؛ كىذا يدؿ رلى تي ف ترارهو كقدرتو سميح القاسمكم  الحظن  ذلك يف قص ئد "  اللونُت مع 

 كحس  اخهي ر. لدقيقة يف مه رةرلى توظيف األلف ظ ذات اؼبع ين الدالة كا
كهبعل نفس الق رئ تهشوؽ  كصب الكم  الواضح أٌف اعبن س يضفي رلى األسلوب سحرنا  

اؿ رلى معٌت إذا تكرر تطلعت النَّفسي إىل معن ه، اللفظ الدٌ  ذلك أفٌ  ؛1إليو، كتبحث ر  اؼبراد تو
 كوف اؼبف جأة دبعٌت ث فو جديد ىبهلف ر  اؼبعٌت األكؿ.هف

ـى كأىٍشبىو تػىٍعضيوي تػىٍعضن  ٍسهَّ اسىجىعى يىٍسجيعي سىٍجعن :  »اللغة م  يف فهو  عي جى السَّ أم   ولى كاٍسهػىقى 

 .2« ًجيعه سى كاعبٍىٍمعي أىٍسجى عه كأى )...( كالسَّجىعي: اٍلكىالىـي اٍلميقىفَّ 

 .3« السٍَّجعي: اٍلكىالىـي اٍلميقىفَّى غىيػٍري اٍلٍموزكف » اؼبعجم الوسيط:ككرد يف  

: تى د  ... كىحى »:"ابن األثير"فيذكر  اصطالحن أٌم     ورً اؼبنثي  ـً الى  الكى يف  لً واصً اطؤي الفى و هي أىٍف يػيقى ؿى

 ىبهص ت لنثر؛ أم ت لكالـ غَت اؼبوزكف. -م  ىذا اؼبنطلق-كمنو ف لسجع  ،4«دو احً كى  رؼو ى حى لى رى 
 

                                       
 .460دراس ت يف رلم البديع، ص  السيد جب:مصطفى : ينظر -1
 .77>4لس ف العرتية، ت ب السُت، ص  ات  منظور: -2
 .:74اؼبعجم الوسيط، ص   -3
 .6>4ص  ،4الس ئر، جاؼبثل  ضي ء الدي  ات  األثَت: -4
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كم  جه ت اغبس  األسج ع:  »: ق ئال" يف معرض حديثو ر  السجع السكاكيكأكرد " 

، كىذا يعٍت أفَّ السجع ىو الكالـ الذم لو فواصل  1«كىي يف النثر، كم  يف القوايف يف الشعر
 .كفواصل الشعر، كلكنو غَت موزكف

، 2«توافق الف صلهُت م  النثر رلى حرؼ كاحد» ىو تقولو: "عبد العزيز عتيق"و فكيعرٌ  

أك رلى حرفُت مهق رتُت أك حركؼ مهق رتة، كتقع يف  »"بسيوني عبد الفتاح فيود"كيضيف 

 3«الشعر كم  تقع يف النثر

 هوافقت ه  يف اذب ه كاحد كىو أف السجع أفىذه الهع ريف صبت أغلباؼبالحظ أف 
كم   الشعر يفأف السجع يكوف  أض ؼ إالَّ أف الهعريف األخَت ،ف رلى حرؼ كاحدالف صله 

 .يكوف يف النثر

 نق ط ىي: س  السجع يف أرتعصت شركط حي ػبيٍّ قد ك  

 4.أف تكوف األلف ظ ت تعة للمع ين دكف تكلف -4

 غثَّة كال ت ردة. ال رن نة،حلوة  ةاؼبسجورأف تكوف األلف ظ  -5

 .خ لية م  الغث ثة ص فية حسنة رائقة الًتاكيب أف تكوف -6

ت رليو الفقرة الذم دلَّ  غَت اؼبعٌتم  الفقرتُت اؼبسجورُت دالة رلى معٌت  ةكوف كاحدتأف  -7
 5.قىهػٍهى اليت سىبً 

 
                                       

، ص  السك كي: -1  .764مفه ح العلـو
 .548يف البالغة العرتية، رلم البديع، ص  ربد العزيز رهيق: -2
 .9>5، ص  البالغة كمس ئل البديع ألصوؿ رلم البديع دراسة ت رىبية كفنية تسيوين ربد الفه ح فيود: -3
 .469دراس ت يف رلم البديع، ص  السيد جب:مصطفى  :ينظر -4
 .;>5 -:>5، ص البالغة كمس ئل البديع رلم البديع دراسة ت رىبية كفنية ألصوؿ فيود: تسيوين ربد الفه ح :ينظر -5
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، 1«كتقفيةفقت فيو الف صله ف فقط كزنن  اتكىو م ،  » كم  أمثلة السجع اؼبهوازم  
  :"جيل المأساةقبد قوؿ الش رر يف قصيدة "

 وُىَنا.. ِفي قَػَرارَتَِنا اْلَجائِعَ 
 .2وُىَنا . . َحَفَرْت َكْهَفَها اْلَفاِجع                 
    رركضين عن نب  تقطيعن لو قطَّ ن  نأمهفقه ف كزنن  كركين ؛ حيث  (ةكالف جع ةاعب ئع)ف للفظه ف  

 ت نفكالنب  لو نفس اغبرك ت كالسك ،(0//0/0( الف جعة /0//0/0لوجدن  اآلٌب: )اعب ئعة /
 . ٍ لي عً فٍ هػى سٍ كىي رلى كزف مي 

 " أغاني الد روبقصيدة " يف كم  األمثلة أيض  قوؿ الش رر 

 اأْلَْقالَـِ ِفي َمْوِسِم َخْصبٍ ِمْن ُرَؤى  
 3ِمَن اْلَخْيَبِة في مأساة َجْدبٍ وَ                          
  م( اتفقه  يف الوزف كالركم، كم  ج ء تركيبهك)جٍدب (خٍصب)الكلمهُت  اؼبالحظ أفٌ  

خفيفة رلى السمع، كم  أهن  ك نت  ،يقة أنيقةش  ظهرت األلف ظ ر نمنسجمن  مع قوؿ الش رر، كى
 للمع ين كىذا ىو اؼبطلوب. خدـ

 " 1948أطفاؿ سنة اؼبهوازم يف قوؿ الش رر يف قصيدة " السجع قبدك  

 السََّمِك اْلُمقَدِد في األزقَّة. في الزََّوايَا ِمنَ َكَوـٌ              
 4.البَػَقايَا َؾ الَّتَتاُر الْنِكِليُز ِمنَ ْلُهو ِبَما تَػرَ ت              

                                       
 .600رلم البديع دراسة ت رىبية  ألصوؿ البالغة كمس ئل البديع، ص  تسيوين ربد الفه ح فيود: -1
 .67الديواف، ص  ظبيح الق سم: -2
 .64ص  اؼبصدر نفسو: -3
 .:7، ص ظبيح الق سم: الديواف -4
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رلى ث ج ءت كالنب  يحمهفقه ف يف الوزف كالٌركم  (الزكاي ، كالبق ي )الواضح أف اللفظهُت  

السمع  رلى تدقة مهن ىية حىت تكوف خفيفةالش رر ألف ظو خه ر ف (.0/0//0كزف )ف رالت  /
 كخ دمة للمع ين.

 :"أبيكم  أمثلة السجع اؼبهوازم قوؿ الش رر يف قصيدة "
 1يَا أَِبي َكْيَف ُأَلِقي َنَظرْؾ؟        ُصَوَرؾْ  رٍ َلْم َأَضْع فَػْوَؽ ِجَدا                

هحديد )صورؾ( الكلمهُت األخَتتُت كت ل شطرم البيت تُت   يفاتف ق أف ىن ؾظ ؼبالحى ا   
ك نه  خفيفهُت رلى   فقد ؛اؼبعٌت صب ال كركرة)نظرؾ( ، كقد ج ءت  رلى ىذا النحو، لهزيدا ك

ق الش رر فٍّ كىذا م  شركط حس  السجع، كقد كي  ،الق رئ لدل إض فة إىل أهنم  مألوفهُت السمع،
 يف ىذا إىل حد كبَت.

م  يف إحدل القرينهُت م  األلف ظ أك أكثر مثل م  يق تلو أف يكوف  »ىو  اؼبرٌصعالسجع ك 

 ":بابلقوؿ الش رر يف قصيدة "كم  أمثلهو   .2«تقفيةم  األخرل كزنن  ك 

 3ابًابَ يٍس قِ أَنَا َلْم أََبِن ِلِقدِّ     أَنَا َلْم َأْحِفْظ َعِن الل ِكَتابًا                    

 ؼبهأمل ؽبذا البيت الشعرم هبد أف الصدر كالعجز اتفق  يف كل شيء ، كسبثل االتف ؽ يف ف
م  أك حرؼ يف الصدر  لفظةكل لقبد أف  مشل كل األلف ظ، إذ كم  أنوالوزف كالق فية كالركم،  

 يف العجز:  يق تله

 اباً تَ كِ  اللِ  نِ عَ  ظْ حفَ أَ  ملَ  انَ أَ 
 

 اً اببَ قِ  سٍ يدِّ قِ  ػلِ  بنِ أَ  ملَ  انَ أَ 
 

                                       
 .:7شخص غَت مرغوب فيو، ص  ظبيح الق سم: -1
 .600رلم البديع دراسة ت رىبية كفنية ألصوؿ البالغة كمس ئل البديع، ص  تسيوين ربد الفه ح: -2
 .>9الديواف، ص  ظبيح الق سم: -3
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+ فعل مض رع )مل(+ أداة جـز )أن ( ضمَت منفصل رلى: اشهملدر م  الواضح أف الصَّ  
ككذلك ىو اغب ؿ  ،)كه ت ( + مض ؼ إليو)اهلل( ؾبركر اسم+ )ر (+ حرؼ جر()أحفظٍ  ؾبزـك

 .  تن بى قً  يسى دٍّ قً لً  ت ً  أى   ملى نى أى  ت لنسبة للعجز:
 أيض  قوؿ الش رر:  اؼبرٌصع كم  أمثلة السجع 

 َما تَػْبِغِيِو ...َحْتًما َيصِيرْ  وَُكل                 
 َصَباٌح ُمِنيرْ  لُ يْ لَّ ِإْف ِشْئَت ... فَال               
 1أْو ِشْئَت ... فَاْلَفْقُر رَبِْيٌع َنِضيرْ                

م  حيث األلف ظ أك الوزف  سواءن  ؛اتفق  يف كل شيء األخَتي  السطري  الشعريُتالواضح أف  
 كالق فية، حيث قبد لكل كلمة م  البيت م  يق تله  يف البيت الذم يليو كىي رلى ىذا النحو:

 

 يرنِ مُ  احٌ بَ صَ  لُ يْ اللَّ  الفاء تَ ئْ شِ  فْ إِ 
 

 َنِضير يعٌ بِ رَ  قرُ الفَ  الفاء تَ ئْ شِ  وأَ 

أف يكوف لكل شطر م  البيت ق فيه ف مغ يرت ف  »أم  الهشطَت، أك السجع اؼبشطور فهو

يف قوؿ الش رر  -رلى قلهه - هوكم  أمثل، 2«لق فية الشطر الث ين، كىذا القسم خ ص ت لشعر
 ": المطر والفولذقصيدة "

 3.. بَػَنا َخاِلدٌ  ِمْن يَْأِسِو َعاِجٌز        فَِإَف الرََّجَاءَ  ِإَذا َمَاتَ 
،  أم  يف الشطر الث ين (ر جزه )يف  الزامرلى ق فية  مبٍتالشطر األكؿ يوجد سجع يف 

 .يف )خ لده( فهوجد سجعة مبنية رلى ق فية الداؿ

                                       
 .456ص  اؼبصدر الس تق: - 1
  .550ربد العزيز رهيق: يف البالغة العرتية ، رلم البديع، ص   -2

  .459ظبيح الق سم: الديواف، ص  - 3
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يف  ويف إضف ء جرس موسيقى رلى الكلم ت ، ح ل اكبَتن   ام  الواضح أف للسجع أثرن ك 
فب  يس رد الش رر  ،ىي الهأثَت يف الس مع أك الق رئ واسهخدامذلك ح ؿ اعبن س، كلعل الغ ية م  

رلى إيص ؿ أفك ره كنقل مش رره كتقريرى  يف الذى ، كم  أف الوقوؼ رلى أكاخر الفواصل 
 كتشويق  للبحث ر  اؼبزيد. ااغبركؼ لو كقع رلى األذف، حيث يزيدى  تأثَت يف اؼبهش ُّة 

 الف صلة كسب سكه  ارتب طم  مزاي  السجع شٌدة »أف  "فيودبسيوني عبد الفتاح "كيرل 
ا ؽب ، ، ككأفَّ م  سبقه  مل يك  إاكبداراحبيث تنحدر رلى األظب ع  ،دب  قبله  م  الكالـ ال سبهيدن

 .1«هل معٌت الكالـحبيث لو حذفت الخ

صب لية ، ك فنية رلى العمل الشعرم مسحة  تضفيكلبلص إىل أف احملسن ت اللفظية رموم  
ؼب  وبدثو م  نغم مؤثر كموسيقى  سحر،كيف ال كىو يؤثر يف النفوس تأثَت ال  ،فيو اغبي ة كتبثٌ 

 تطرب اآلذاف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .640: رلم البديع دراسة ت رىبية كفنية ألصوؿ البالغة كمس ئل البديع، ص فيودتسيوين ربد الفه ح  - 1
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 لمحسنات المعنوية: ا -2- ب
كىو رند  ، كقد كرد يف اللغة دبع ين رديدةكيق ؿ لو أيض : اؼبط تقة، كالهطبيق كالهض دالطباؽ:  -

أم أف تأٌب تكلمة كتضع أم مه  م  يق تله  كأف  ؛1« اعبمع تُت معنيُت مهق تلُت »أىل البديع: 
يت ًي كيبي   .نقوؿ: اهلل وبي

فو يعرٌ ك  .، دبعٌت أف تأٌب ت لكلمة كضدى 2« أف ذبمع تُت مهض دي  »الطب ؽ أك اؼبط تقة ك 

اعبمع تُت الضٌدي ، أك تُت الشيء كضده يف كالـ أك تيت شعر،   »تأنَّوي  "عبد العزيز عتيق"
هر أك تُت فعلُت مهض دي  م  مثل: ييظك عبمع تُت اظبُت مهض دي  مثل: النه ر كالليل )....( 

 3.« كيػيٍبط 
تركيب  فعال ، أك حىت حرف  أك   أك نت اظب  أـف لطب ؽ أف ذبمع تُت صفة كًضٌدى  سواء 

 النثر.الشعر كم  يكوف يف  سم فعل كيكوف يفا تُت
أم   ؛4إلهب ب، كالث ين ىو الطب ؽ السلباألكؿ ىو طب ؽ ا ؛مو البالغيوف إىل نورُتقسٌ ك 

ف مثبهُت مع  كأم  أم أف يكوف اؼبعني ف اؼبهض دا 5«تإظه ر الضدي  م  صيرٌحى فيو»النوع األكؿ فهو 

دبعٌت م  اخهلف فيو الضداف إم  6«وف أحد طرفيو مثبه  كاآلخر منفي أف يك» النوع الث ين فهو
 ت إلهب ب أك ت لسلب مثل: قولن : يعلموف كال يعلموف.

يف إظه ر الصورة هم فب  يس، يف تقوية اؼبعٌت كتأكيده  كاضحن  اشَت إىل أف للطب ؽ أثرن نك 
 ، كت له يل يهمك  الش رر م  نقل مش رره الفي ضة إىل اؼبلهقي.الشعرية يف النص

 :قبد قولو "سميح القاسم" ب يف شعر كم  أمثلة طب ؽ اإلهب
                                       

  .880اؼبعجم الوسيط، ص  -1
، ص  السك كي: مفه ح- 2   .756العلـو
  .::ربد العزيز رهيق: يف البالغة العرتية، رلم البديع، ص  - 3
  .59إىل50 الصفح ت: م : دراس ت يف رلم البديع، سيد جبينظر: مصطفى ال - 4
  .>:ربد العزيز رهيق: يف البالغة العرتية، رلم البديع، ص  - 5
  .65، ص >:>4، 4البديع، مصر، طفهحي ربد الق در فريد: دراسة تطبيقية يف رلم  - 6
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َرَؾ   ُأَخاِطُب قَػبػْ
 ياَ أَيػ َها اْلَملُك اْلَمْغرِِبُي اَلَعرِيقْ 

 1.ُأَخاِطُب ِسرََّؾ َجْهًرا
، كلعله  إش رة مقصودة م  الش رر للداللة رلى (ا، كجهرن تُت لفظيت )سرؾ هب بفطب ؽ اإل

أم  اعبهر فهو وبيل  ،داللة اؼبوتسٍّر وبيل رلى ذلك أف ال  ؛الهن قض اؼبوجود تُت اؼبوت كاغبي ة
حي ة( لنصل إىل ثن ئية  /جهر( تق تله  ثن ئية أخرل )موت /صبح أم ـ الثن ئية )سرنرلى اغبي ة، ف

 الش رر الراثي(. /ث لثة )اؼبلك اؼبغريب اؼبرثي
 قوؿ الش رر: أيض  كم  األمثلة

 2اْلَجِميُل اْلَقِصيُر الََّطوِيُل ...ْمِكُن اْلمْستحيُل اْلَقبيُح ػُ أَنَا الم
قبيح كاعبميل( رٌدد الش رر صبلة م  األضداد سبثلت يف )اؼبمك  كاؼبسهحيل( ك)ال

كح لهو النفسية غَت اؼبسهقرة، فهي  ج الش ررا ، كىي أضداد توحي تهقلب مز ك)القصَت كالطويل(
 ى دئة ت رة كمهقلبة ت رة أخرل.

 كاؼبهنورة قبد أيض :كم  أمثلة الطب ؽ العديدة 
 َوبْكيَنا يَػْوـَ غنَّى اآلَخُروف                   
 3 .َورََحْلَنا يَػْوـَ َعاَد اآَلَخُروفَ                   

تُت لفظيت )تكين  كغٌت(، ككذا )رحلن ، ر د(، كقد كجد الش رر أنو كقع فطب ؽ اإلهب ب  
 ريد إيص ؽب  إىل الق رئ، كم  كجدأفك ره اليت ي م  اؼبن سب االرهم د رلى ىذا النوع، ألنو ين سب

شَت إىل أف أمثلة طب ؽ اإلهب ب كثَتة جدا، إال أنن  اقهصرن  نك  لسبيل األمثل للهأثَت يف اؼبهلقي.فيو ا

                                       
، ص  يح الق سم: سأخرج م  صورٌبظب -1  .9;ذات يـو
 .:44ظبيح الق سم: شخص غَت مرغوب فيو، ص  -2
 .84ظبيح الق سم: الديواف ، ص  -3
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ر  اؼبسهوي ت  األكؿرلى تعضه  فقط كالسبب ىو أنن  أشرن  لو يف معرض حديثن  يف الفصل 
 ك ف م  تينه  الهض د.  كاليت الق سمية للصورة يف شعر ظبيح اعبم ل

 م  أمثلة  طب ؽ السلب قبد قوؿ الش رر:أم   
 يَا أَيُػَها األْحَياُء َوالَمْوَتى                    
 ول أَبُوحْ  حأَبُو                     
 1.ينِ َوَدِمي ُيَجْلِجُل ِفي َشرايِي                    

كقد اشهمل البيت رلى فعلُت م  م دة  ،)أتوح كال أتوح(كىن  نلحظ اؼبط تقة ت لنفي تُت 
سهقرار الذم يع نيو ردـ االشَت إىل ي ىذا م كاحدة األكؿ إهب يب )أتيوٍح( كالث ين سليب )الى أىتيوٍح( ، ك 

 كم  األمثلة أيض  قولو: ،الش رر
 2تَِّعْبُت ِمن اْلَحياِة ِبالَ حياةٍ                   

لبيت رلى اظبُت ا اشهملتال حي ة(، حيث )، كلفظيت )اغبي ة( تُت ت لنفيسبثلت اؼبط تقة 
أم  الث ين فسليب )تال حي ة(، ككأف الش رر يريد القوؿ تأنو ، م  م دة كاحدة أحدنب  إهب يب )اغبي ة(

 خذ.سئم م  اغبي ة دكف جدكل، فال حرية ربققت كال اسهقالؿ أي 
فج ءت قد انعكست يف شعره، رلى اغبي ة،  كالن قمة الي ئسةالش رر  أف ح لة كاؼبالحىظ

مل كالهطلع كبو اؼبسهقبل اليت م  اؼبفركض أف تكوف مبعث  رلى األف غبي ة  قص ئده مصورة ؼبع ن تو؛
 ـب لف  للمعهود. ضبلت معٌتن  كت له يل أضحت ت لنسبة للش رر مبعث  رلى القلق كاليأس، ،الوارد

 ":موج كثير الكالـالش رر يف قصيدة "كم  أمثلة طب ؽ السلب قوؿ 
 َرَسْمتُ                     
 َرَسْمُت على الّرْمِل قَػْلًبا                    
 يَعَبُث اْلَعاِشُقوف َل وَ                     

                                       
 . 67ظبيح الق سم: شخص غَت مرغوب فيو، ص  -1
2

  .40ص  اؼبصدر نفسو: - 
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 ِبَما يَػْعَبثُػْوَف على الّرْملِ                     
 1ُموفيُػْرسَ لَ يَػْرِسُموَف َوُىْم                     

سبثلت مط تقة النفي تُت فعلُت م  م دة كاحدة، فج ء الفعل األكؿ سليب )ال يرظبوف( يف 
 وف(.رظبىي حُت ج ء الفعل الث ين إهب يب )يي 

ضده، كم  مع يرد  م يزداد اؼبعٌت كضوح  كقوة رند إذللطب ؽ كظيفة معنوية، كنشَت إىل أف 
 ،كسب األسلوب صب ال كتضفى رليو ركنق  كُّ ءم  األلواف البالغية اليت تي  الواضح أف الطب ؽ

 2 .حُت يصدر ر  طبع سليم
ذا م  زاد يف تشكيل لعب دكرا مهم  يف تقوية اؼبعٌت، كىيكليس غريب  إذا قلن  إف الطب ؽ 

و م  فصح رم  يريد نقل، ف سهط ع تذلك أف يي "سميح القاسم" يف قص ئد الش ررالشعرية  الصور
 رر مشيف الق رئ مش رر كأح سيس إىل اؼبهلقي، إهن  مش رر كأح سيس اسهط رت أف ربرؾ 

صورة الوط  اعبريح الذم يطلب العوف م  لدف  ذىنورسخ يف النخوة كالغَتة رلى الوط ، كت
 اإلخوة كاألشق ء.

 المقابلة:-
فن  مسهقال تذاتو،  اخهلف البالغيوف تشأف اؼبق تلة، فمنهم م  أقر ت سهقالليهه  كجعله  

كمنهم م  جعله  جزءا م  الطب ؽ، أك ىي الطب ؽ ذاتو، مؤكدي  رلى أف الطب ؽ إذا ذب كز 
 3الضدي  ص ر مق تلة.

أف يضع الش رر مع ين يريد الهوفيق تُت  »: تقولو ق(:66")ت بن جعفر قدامة"ررفه  ك 
صحة ، أك دب  يوافق كيف اؼبخ لف ُّ  ىب لف رلى ال فقتعضه  كتعض، كاؼبخ لفة، فيأٌب يف اؼبوا

                                       
،سأخرج م  صور ظبيح الق سم:  - 1   .;6ص  ٌب ذات يـو
 .70ينظر: فهحي فريد: دراسة تطبيقية يف رلم البديع، ص  -2  
 .485: رلم البديع دراسة ت رىبية كفنية ألصوؿ البالغة كمس ئل البديع، ص : تسيوين ربد الفه ح فيود ينظر - 3
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يف أحد اؼبعنيُت فيجب أف يأٌب يف م  يوافق دبثل الذم شرطو كردده،  يشرط شركط  كيعدد أحواال
 1«كيف م  ىب لف تضد ذلك

أللف ظ اليت ذبمعه  ؼبوافقة " ال تهوقف رند اؼبع ين كاقدامة بن جعفرف ؼبق تلة رند " 
 .اؼبخ لفة تشًتؾ يفى  لهشمل أيض  اؼبع ين كاأللف ظ اليت كإمب  تهعدا فحسب،

ىي أف ذبمع تُت شيئُت مهوافقُت، أك أكثر، كتُت »إىل تعريفه  تقولو:  "السكاكي"كذىب   
عنيُت مهوافقُت أك دب دبعٌت أف يؤتى ؛2«ضديهم ، ٍب إذا اشًتطت ىن  شرط  ، شرطت ىن ؾ ضده

، رند كضع الكلم ت أمر مهم ، فمرار ة الًتتيبالًتتيب  م  قبيل مدب  يق تله أكثر، ٍب يؤتى
  يف قب ح اؼبق تلة، هم تشكل كبَتكيس

سيناريو فيلم قولو يف قصيدة " "سميح القاسم"كم  أمثلة اؼبق تلة اليت س قه  الش رر 
 ت":صام

 رَُجٌل َيْضَحُك ِلمَرَأٍة تَػْبِكي                    
 يَػْبِكي ِلمَرَأٍة َتْضَحكُ رَُجٌل                     
 3 رَُجٌل وِاْمَرَأةَّ                     

كاؼبالحظ أف ، نب  )المرأة تبكي( ضد، هوافقُت )رجل يضحك(صبع الش رر تُت شيئُت م 
، ت كي حيث ق ـ تقلب اعبملة ف لرجل الذم ك ف يضحك أصبح  ؛الش رر قد تالرب ت أللف ظ

م  خالؿ ىذا القلب للمفردات كلألحواؿ يريد  و، كلعلض حكةن كاؼبرأة اليت ك نت تبكي أصبحت 
 أف يصور ح لة الرجل كاؼبرأة الذي  يهأرجح ف تُت الضحك كالبك ء.

يبثالف ثن ئية  (،لضحك كالبك ءك)ا (اؼبرأةك الرجل )كال النموذجُت كاعبدير ت لذكر أف  
كحكمة كرج حة رقل أف هبمع ، فح كؿ الش رر دب  يبهلكو م  ترارة ضدية تشَت إىل اليأس كاألمل

وؿ   م  هبمم  يع نيو، كأخرج م  خالؽب  صورة شعرية ػبصت مكينسج منه ُتهتُت ى تُت الثن ئي
 .ذب ه تلده م  مش رر كأح سيس في ضة تداخلو

                                       
 .>:، ص 67>4، 4، مصر ، طاؼبليجية، اؼبطبعة لشعر، ضبطو كشرحو: ؿبمد ريسى منوفأتو الفرج قدامة ت  جعفر : نقد ا - 1
: ص  السك كي: - 2  .757مفه ح العلـو
، ص ظبيح الق سم - 3  .::4: سأخرج م  صور يف الذات يـو
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 :"نجـو كعك العيدكم  أمثلة اؼبق تلة أيض  قوؿ الش رر يف قصيدة "
 َنْجَمّة للزَّماِف الضَّرِيرِ                      

 في الَمَكاِف اْلَبصير                     
 وَل ي كُ يبسِ بِ لِ  اتِ ايَ عَ الدِّ بِ                      
 1يرطِ الخَ   وانُ سَ  وؽِ سحُ مَ وَ                     

منو إىل القضية ق تل الش رر تُت )الزم ف كاؼبك ف( ككذا )الضرير كالبصَت(، يف إش رة 
رة الفلسطينية، كم  شهدتو ف لزم  ىن  زم  افًتاضي يريد الش رر م  خاللو أف يبُت مآؿ الثو 

إش رة إىل  أم  اؼبك ف فهو معنوم يف، هو ت لضريرعإىل أسوأ كقد ن الفلسطينية الذم يهدرج م  سيئ
نح األكلوية للبيبسي  كأف الش رر يريد السخرية م  ىذا الزم ف الذم يبالطٌ ىرة؛ ف أرض فلسطُت

 كوال كمس حيق الهجميل رلى حس ب القضية الفلسطينية كالفلسطينيُت.
 كم  صور اؼبق تلة أيض  قوؿ الش رر:

  2ى نَػَهارًاَوقَػرَّب لْيالً وَأْقصَ                      
 كقولو أيض : 

 اَلَخبرْ  ـُ ِإَذْف َىِذِه اْلَحْرُب ُمْبَتَدأ والّسالَ                      
َماِر الَقَدرْ قَ ُوَعْسُر اْلَهاَلٍؾ                       3َضاٌء وُيْسِر الدَّ

ه  تس رده يف نقل أفك ره ارهم دا كلي  رلى اؼبق تلة، رلٌ  الش رر يف ىذه النم ذج ارهمد
ة ب كأقصى( كتُت )ليال كهن را( يف إش ر ففي النموذج األكؿ ق تل الش رر تُت )قرٌ  ؛كربقيق مبهغ ه

 الليل كآى تو.رذات ت ، ليس يف ذاهت  كإمب  يف إش رة منو إىل نو إىل فكرة تع قب الليل كالنه رم

                                       
 .0:ص  الس تق:اؼبصدر  - 1
  .>8اعبديدة، ص ق ن  ظبيح الق سم: رج ئب  - 2
  .90اؼبصدر نفسو: ص  - 3
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كقد قدـ الش رر الليل رلى النه ر، كىذا للداللة رلى أف الليل يغطي األشي ء تظلمهو 
 .اؼبوجوداتكل   مشسو رلىضيء تخبالؼ النه ر الذم 

، كم  ىن  كتُت )مبهدأ كخب(( تُت )اغبرب كالسالـد ق تل الش رر أم  يف النموذج الث ين فق
إش رة منو إىل أف اغبرية ال يبك  أف تؤخذ إال  يف تقديبو اغبرب رلى السالـنلمح أف الش رر 

 ت لقوة، كىي صورة توحي دبدل سبسك الش رر تقضية شعبو.
كتُت الصورة  أف الش رر اسهط ع أف يرتط تينه  كصب لي هت  ىذه الصورة فنيةم  زاد م  لعل ك 

مدل ربكم الش رر يف مفرداتو كتوظيفو للغة الذم ظهر م  خالؿ يكشف اليت تلهه  يف شكل 
 شعره .

 )قض ء كقدر( يف إش رة منو إىل أفٌ يف النموذج الث لث ق تل الش رر تُت )رسر كيسر( كك 
 ال ؿب لة كأف كل شيء إمب  ىو قض ء كقدر. اليسر آتو 

 المقابلة: بالغة
 "؛سميح القاسم"اؼبق تلة إحدل الوس ئل اؼبس نبة يف تشكيل الصورة الشعرية يف شعر  تيعدٌ  

يف اؼبع ين اليت يريد  يخ الفكرة يف ذى  اؼبهلقي، كدفعو إىل الهفكَتحيث اسهع ف ُّ  م  أجل ترس
 الش رر إيص ؽب  إليو.

فإذا ج كز الطب ؽ ضدي  أك أكثر  ،كاعبدير ت لذكر أف اؼبق تلة أكثر م  ذبيء يف األضداد 
الحظن   "سميح القاسم"كم  خالؿ ربليلن  عبملة م  النم ذج ر  اؼبق تلة يف شعر  1رد مق تلة.

زادت م  كم  ،  خ ص  قص ئد الش رر ركنق  رلىمدل أثرى  يف تالغة الكالـ، حيث أضفت 
 .، كرٌسخهه  يف ذى  اؼبهلقيتقوية الصلة تُت األلف ظ كاؼبع ين
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، كفب  "سميح القاسم"يف شعر    البي ف كالبديع يف تشكيل الصوركل م  أسهمىكذا ك  
الشعرية رلى الهشبيه ت  هيبك  اسهخالصو فب  سبق نقوؿ: إف الش رر ارهمد يف تشكيل صور 

طب ؽ  كثرة هكاالسهع رات كالكن ي ت فج ءت تذلك صورة مشرقة، كم  نالحظ رلى قص ئد
 كلعل ىذا راجع إىل أف األكؿ أكثر سهولة كأكثر تن كال م  الث ين. طب ؽ السلب،ت مق رنةاإلهب ب 
" اسهط ع أف ينقل لن  ذبرتهو سميح القاسمأف الش رر " قولو يف خه ـ ىذا اعبزءكم  يبك   

ارهم دا رلى م  يبلكو م  رصيد لغوم، مٌكنو م  طرح أفك ره كتقدًن آرائو يف صي غة فنية ؽب  
 مك نهه  يف مدارج الف  الشعرم اػب لد.  
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 :في شعر سميح القاسم تمظهرات الصور: ثانًيا
 صورة المكاف: -أ

رلى  "سميح القاسم" اؼبك ف أنبية ت رزة يف الشعر العريب اؼبع صر توجو ر ـ، كشعر احهلٌ  

اؼبك ف تعملية اإلدراؾ أك الرؤية  »م  النق د قد رتطوا  اكجو اػبصوص، كم  الواضح أف كثَتن 
لعن صر العمل الشعرم )...( فم  أتسط القض ي  النقدية اليت يبك  طرحه  أفَّ الرؤية تهحقق فعالن 

 نكوف ق دري  رلى ذبميع العالق ت يف ؿب كر مهص حبة يف مك ف م  ييًبزي نظ مه ، كرند ىذا حُت
تذلك تهحوؿ ، ك 1«تغدك ف ئدة اؼبك ف أنو وبوٍّؿ األدب إىل موضوع أك م دة يف أصبل مع نيه .

  أك فلسفية.الرؤية إىل رؤي  حيلمية أك كشفية 
ت لرؤية للعمل الشعرم، كم  خاللو تظهر رالقة كىذا يعٍت أف اؼبك ف يرتبط ارتب ط  كثيق   

 الش رر ت ؼبك ف الذم يعيش فيو كينهمي إليو.
اء زبلو لذا ال تك د قص ئد الشعر  ،2« اإلط ر الذم تقع فيو األحداث» كييعرَّؼ اؼبك ف تأنو 

 ، كيف ال كىو اػبلفية اليت تقع فيه  األحداث.م  ىذا اؼبكوٍّف األس س
كاؼبعنوية ييشكل اؽبوية الذاتية كالقومية  -تشكلو كمالؿبو اؼب دية- ف كم  الواضح أف اؼبك 

للش رر، لذا قبد الشعراء رلى اخهالؼ تيئ هتم كرصورىم قد حرصوا رلى إرط ئو األنبية اليت تليق 
 تو، ألف رالقة اإلنس ف ت ؼبك ف ىي رالقة مهجذرة، كارتب طو تو ينبع م  انهم ئو لو.

اؼبك ف يف العمل الفٍت ىو األنبية اليت اكهسبه  لدل الشعراء، فأطلقوا كم  يؤكد أنبية  
العن ف ػبي ؽبم يف كصف األمكنة كالهغٍت جبم ؽب ، أك تي ف شدة االشهي ؽ كاغبنُت إليه ، فقد جعلو 

العمود الفقرم الذم يكفل النج ح للعمل الفٍت إذ يقوؿ:   Gaston Bachlrd غاستوف باشالر""
 .3«ر  رؤية خصوصية قومية كم  ييعبٍّ  ك ف وبملاؼب» 

                                       
 .56، ص 1984اَّلد الراتع، العدد الث ين، فباير  اؽبيئة اؼبصرية الع مة للكه ب، ربد الق در الرت ري: تشكيل اؼبعٌت الشعرم، ؾبلة فصوؿ، -1
 .106، ص 2004، 1ط ، مكهبة األسرة، مصر،)دراسة( ق سم: تن ء الركاية سيزا -2
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 .اؼبك ف األليف »تقولو: " غاستوف باشالر" يضيفكر  رالقة اؼبك ف ت لصورة الفنية  
إنَّو اؼبك ف الذم م رسن  فيو أحالـ اليقظة،  كلدن  فيو، أم تيت الطفولة.كذلك ىو البيت الذم 

ف ؼبك نية يف األدب ىي الصورة الفنية اليت تذكرن  كتبعث فين  ذكري ت تيت  ،كتشكَّل فيو خي لن 
 .1«الطفولة، كمك نية األدب العظيم تدكر حوؿ ىذا احملور

فحضور اؼبك ف يرتبط تهذكرن  لألحداث كالذكري ت اليت سبأل خي لي ؛ إهن  الذكري ت اليت  
سول العودة إىل تلك األمكنة  الش رر م  ميهىنٌفسو ة، فلم هبد لط ؼب  ك نت األنيس يف الوحدة كالغرت

جغرافية  رقعةيهحوؿ اؼبك ف م  ؾبرد إط ر أك  كم  ٍبليسهعيد منه  أصبل اللحظ ت اليت ر شه ، 
 إىل م  يشبو الصور اليت يهواىل كركدى  يف ذى  الش رر، كىن  تكم  رالقة اؼبك ف ت لصورة الشعرية.

غب لة الوجدانية اليت يعيشه ؛ ذلك أف م  ا" ح القاسمسميعكس صورة اؼبك ف يف شعر "كت 
أفَّ تعده ر  كطنو زاد كردكاف س فر أثَّر يف نفسو، كم   م  ظلم الشعب الفلسطيٍتيع نيو أتن ء 
 ف قم م  نبومو.ك ككسع جراحة  م  مأس تو
هم يف تشكيل النص ليو رلى أنو أحد العن صر اليت تسكالواضح أف اؼبك ف أصبح يينظر إ 

إىل أنو يلعب دكرا ى م  يف تقوية الشعور ت النهم ء، كالهعبَت ر   إض فةلشعرم كاألديب رمومن ، ا
" "سميح القاسمد فيه  صورة اؼبك ف يف شعر رً تاؼبقوم ت الثق فية لألمة العرتية. كم  األمثلة اليت 

 ":فانتازياقولو يف قصيدة "
 ِمْن َأقََاِصي اْلَمْغِرِب اأَلْقَصى             
 ِإَلى َواِدي اْلِكَنانَة             
 َعاِبًرا َأْرَض الحَجازِ              

 ِإلَى ِباَلِد الرَّاِفَدْين 
ـْ                !ِإلَى ِباَلِد الشَّا

                                       
 .6ص  الس تق:اؼبرجع  -1



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
201 

ـْ               ـُ ِفرَقَة اإْلْعَدا  . 1!!َوَأْعِد
الش رر جبملة م   اسهع ف اللوحة الشعرية رلى اسهغالؿ تنية اؼبك ف؛ حيثق مت ىذه  

لَّو كترح لو م  اؼبغرب األقصى األمكنة ت رهب رى  ؿبط ت ك ف ؽب  األثر الب رز يف حي تو، فوصف حً 
همثلة يف ذ مهمهو اؼبنفٍّ إىل أرض الكن نة، ٍب اغبج ز كتالد الرافدي  ليصل إىل تالد الش ـ، كىن ؾ سيي 

 لبشعة.ا لو عفاء أجرٌ  وتإردام النهق ـ م  اؼبسهعمرا
فلسطُت؛ إنَّو اؼبلجأ األخَت  ق طع األمكنة يف خي ؿ الش رر لهصل إىل مك ف كاحد ىوهكت

فقد اجه ز آالؼ األمي ؿ كقطع العديد م  األمص ر ليصل إليو، كىن  يظهر أثر اؼبك ف كف رليهو  لو
 اليت يعكسه  يف رسم الصورة الشعرية فهغدك ىذه األخَتة أكثر كضوحن  كتأثَتنا. 

" صورة اؼبك ف الفلسطيٍت، م  خالؿ كصفو غب لة اؽبواف سميح القاسمكهبسَّد الش رر " 
 ":بائية العربو م  قبل احملهل الغ شم، إذ يقوؿ يف قصيدتو اؼبوسومة تػ: "كالذم غبق دكله

 ِباَلُد َأىِلي   ِإَذا ِاسَتعطَيُت َمانَِعةٌ                     
 َوَل يُػَرد  لَِباٍغ ِعْرُضَها طََلبُ                                             

 اأَلغَراُب ُسرَّتَػَها َسِبيٌَّة يَمَتِطي                   
 .َوأىُلَها طَاِرٌئ ِفيَها َوُمْغَتِربُ                                            

 منػَّْيتُػَها ِوحَدًة في الدَّْىِر واِحدةٌ                    
 .2َويَوـَ َلَمْسُت، َعرَّْت َوْىَمَها ِحَقبُ                                                    

اؼبهأمل يف ىذه األتي ت هبد أف الش رر تدأى  تعب رة )تالد أىلي( كىي إش رة كاضحة منو  
ألىلو م  إىل البالد العرتية رمومن  كفلسطُت رلى كجو اػبصوص؛ حيث نسب الش رر البالد لو ك 

                                       
 .126ص  :سأخرج م  صور ذات يـو ظبيح الق سم: -1
-  609ص  . اؼبعجم الوسيط:( أىٍرًطيَّةه جكالعط ء، م  ييعطى )سأؿ العطية، أم ى(: طى عٍ سهػى )اً  :تي يٍ طى عٍ اسهػى. 

- :1932ص  ت ب السُت، لس ف العرب،كالسيبي: األسر، كىو يقع رلى النس ء خ صة.  اؼبرأة اؼبأسورة، كاعبمع سب ي ، السَّبية ىي سبيَّة-
1933. 

 .84ديواف اؼبمثل، ص  ظبيح الق سم: -2
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حهل كص ر ررضه  مسهب حن  خالؿ الضمَت اؼبهصل )الي ء(، ىذه البالد اليت أضحت أسَتة للم
 ف رنه .ه  تعيدك كأىل لألغراب
مهأمل فب  وبدث جبميع  أنو الهصريح تو كربديده يدؿ رلى دكفاؼبك ف إىل كإش رة الش رر   

لت العب رة )تالد أىلي( رلى رديد م  البلداف العرتية رلى غرار سوري  كفلسطُت، كالعراؽ، لذا د
األمكنة العرتية، كم  جهة أخرل يريد الش رر عبميع األقط ر العرتية أف تهوحد ضد مص ئب 
الدىر، ككأف لس ف ح لة يقوؿ: كم سبنيت لك ي  تالدم أف تكوين كاحدة موحدة لك  ىيه ت 

 اغبقب كاألزمنة دكف أف يهحقق.ىيه ت ؼب  أسبٌت، ألف ىذه األمنية ىي الوىم الذم تع قبت رليو 
 كم  صور اؼبك ف اليت وب كؿ الش رر م  خالؽب  إحي ء الوحدة العرتية يقوؿ: 
 أُنَاِدي بػُِملِكي ِمْن ُتوُنس             
 َوَفِمي في اْلِعَراؽْ              
 .1َوِفي الشَّاـِ َساِقي اأْلَِخَيره             
تهق طع األمكنة كزبهلف البيئ ت ليسهقر الش رر رند مك ف كاحد  األسطر الشعريةيف ىذه  

ع األمكنة تُت تنوٌ كإف ك ف يف الغرتة، كاؼبالحظ أف حىت  لط ؼب  دافع رنه  اليت ىو الش ـ؛ إهن  أرضو
كالعراؽ كالش ـ، م  ىو يف اغبقيقة إالَّ كصف ؼبع ن ة الش رر مع سي سة الههجَت اليت ر ىن  تونس

 ثَت م  أمث لو م  الشرف ء.منه  ىو كالك
يلن  رلى تصور  أنوأنبية اؼبك ف يف  كتكم    لوطنو، كىذا م  هبعل اؼبهلقي حنُت الش رروبي

  كاألحزاف اليت يعيشه . ش ركو األآلـيهأثر لكالمو ك ي
فعالقة الش رر ت ؼبك ف رالقة قديبة نشأت معو منذ الوالدة  كتطورت شيئ  فشيئن  حىت  

األكب م  تفكَت الش رر، كىذا م  انعكس رلى حي تو توجو ر ـ،  اغبٌيزطينية ص ر لألرض الفلس
 كرلى شعره توجو خ ص.
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كدب  أٌف اإلحس س ت ؼبك ف ىو إحس س فطرم يشًتؾ فيو صبيع البشر، فإف إدراكو أيض   
يكوف إدراك ن حسين  كمب شرنا؛ حيث ينمو ىذا اإلحس س مع اإلنس ف، فيدرؾ مك ف كالدتو كتعلمو 
كصبيع األحداث اليت مرَّت رليو خالؿ مسَتة حي تو، كىذا م  هبعل اإلنس ف يهعلق ت ؼبك ف كيصبح 

 إف مل نقل مسهحيال. للغ ية االتهع د رنو صعب 
 كم  األمثلة اليت توضح ارتب ط الش رر ت ؼبك ف كإدراكو لو إدراك  حسي  قولو: 
  َقَدِمي َتُدؽ  َباَلَط أوروبا             

 َوَوجِهي ِفي رَِماِلِك يَا َجزِيَره                    
 َوَيَداَي ِفي َأشَجاِرؾ الَعاَدْت تُػنَػوُِّر يَا                    
 .1َجَزائِر                    

تأرض  يعيشمف رقهو كاالتهع د رنو، فرغم أنو  يأىبيهجلى إحس س الش رر ت ؼبك ف كونو  
كطنو ال تغ در تفكَته، لذا ح كؿ تصوير إحس سو ت ؼبك ف يف لوحة شعرية الغرتة إاٌل أف صورة 

تنبض ت عبم ؿ؛ حيث اسهط ع م  خالؽب  أف يبُت أنو كرغم تعده ر  كطنو إالٌ أفَّ كل اعبوارح م  
 تزاؿ رب  إليو.

، فههضح 2«يهدخل تشكل مب شر أك غَت مب شر يف صي غة الصورة الشعرية » ف ؼبك ف   
 الرؤية لدل اؼبهلقي، كيصبح أكثر إحس س  دبع ن ة الش رر كأكثر تأثرنا تو.تذلك 
يكثر م  ذكر أظب ء البلداف العرتية كالغرتية، ليعطي  سميح القاسم"كاؼبالحظ أف الش رر " 

 لصوره كاقعيهه ، كحىت تهأكد يف النفس مش ىدى ، يقوؿ:
َها                       ِبَدايَػتُػَهاأَنَا ِباَلِدي. َوِبِي ِمنػْ

 َوَلي نَِهايَاُتها. ِوْرًدا َعَلى َصَدرِ                                                  
                                       

 - الع دت: ىكذا كردت، كالصواب اليت ر دت تنٌور . 
 .713الديواف، ص  ظبيح الق سم: -1
، ص 2009، العراؽ، 40العدد  دي ىل،اؼبهنيب أمبوذج ، ؾبلة  يفي تس رلية اؼبك ف يف الصورة الشعرية ف رلي مهعب ج سم كمٌت شفيق توفيق: -2

07. 
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 أَنَا ِبالِدي. ِفَجاُج "النػَّْقب" خاِصَرتي                    
 و"كـر الل" َصْدري، واْلَمَدى َبَصري                            

 "اْلجَليُل" ِسوى وْجهي. فَػَهْل َشَخَصتْ  َوَما                    
 اِلُعو. ِإلَّ رََأْت ُصوَّري؟َعيٌن ُتطَ                              

 أَنَا ِباَلدي، َفَمْنَذا ُمْبلٌغ َخَبري                     
 1ِلقْوـِ ُلوٍط، تُػَرَى َمْن ُمْبِلَغ َخَبِري؟                         
لبنية اؼبك ف كاعبمع تُت طرفيو القريب  رية رلى اسهغالؿ الش ررىذه اللوحة الشع ق مت 

كالبعيد؛ كذلك تقي س اؼبس فة قي سن  زبيلين  ال كاقعين ، فجمع تُت "صحراء النقب" اليت تقع يف 
ب ؾب كرة  الشم ؿ، فهصبح تذلك صحراء النققصى جنوب فلسطُت، ك"أرض اعبليل" اليت تقع يفأ

للمهلقي. ف لهقريب تُت األمكنة ىو  تشخيصوليل يف ذى  الش رر، كىو م  ح كؿ ألرض اعب
 تقريب افًتاضي فٍت ال كاقعي.

 ةاغبرك كإضف ءيف نقل مش رره كانفع التو،  اليت تسهم األمكنةرسم  يفكيسهمر الش رر  
صفه ، مفعمن  ت لط قة، فهظهر تذلك أح سيسو كمش رره م  خالؿ األمكنة اليت ي رليو، ليبقى

 يقوؿ: إذ كيهحد اؼبك ف تهصور الش رر، 
 آَف ِلي َأْف ُأَصاِلَح بَػْيَن الزَّنَازِيِن واْلَوْرَدِة السَّاِحَرة                   
 َفالَ َمكَُّة َمكَِّتي                   
َلتي                      ول ِجلَُّق ِقبػْ
 2.َولَ فَػَرِسي اْلقاِىرة                   

                                       
 . 11ثل، ص ماؼبديواف  :ظبيح الق سم -1
 - دمشق.ل قدًن جٌلق: ىو اسم 
 .75ص  ،شخص غَت مرغوب فيو ظبيح الق سم: - 2
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ترتسم رواطف الش رر كتهلوف تأح سيسو، كزبهلط رليو اؼبش رر؛ ف ألمكنة اليت ك ف يألفه   
السبب اشهي قو كحنينو لوطنو، لذا صرح تأف ال مكَّة كال دمشق قبلهو ك ت ألمس ص ر يضجر منه ، 

اليت كصفه   لسطُت. كلعَّل ذكر ىذه األمكنة الثالثةكال الق ىرة مراده، كإمب  اؼبراد ىو كطنو ف
، كىو م  انعكس الش رر يبر ُّ ليبُت ح لة ردـ االسهقرار اليت  ج ء مل يأت ارهب طن ، تل ت لزن زي 

الش رر، ليفوز اؼبك ف احملبب رلى  يةصراع األمكنة الثالثة يف نفس تحيث صور  رلى قصيدتو
 .اؼبفقودة س حرةال الوردةتلك قلبو، إنَّو فلسطُت 

ش رة إصراع ثن ئية الوط  / الغرتة، يكشف فقداف األمل يف اغبي ة، كلعل ىذه ل كتصويره 
 ":حنينمنو إىل أنو مل يعد يهحمل تعده ر  الوط ، إذ يقوؿ قصيدتو اؼبوسومة تػ: "

 َلْم يَػُعْد ِلي رََجاٌء يُؤَملُ                     
 ُغْربَِتي -ِفي َوطَِني                      
 1أََنَذا َعاِئٌد ٍمن َيَدي                     

" يعيش يف صراع داخلي سميح القاسميهضح م  خالؿ ىذه اللوحة الشعرية أف الش رر " 
توصفه  تطلو ثن ئية )الوط  / الغرتة( كيبك  القوؿ إفَّ ىذا النموذج يشَت إىل أف تشكيالت اؼبك ف 

ثن ئية ضدية )الوط / الغرتة(، يهم اسهغالؽب  داخل تنية الصورة الواحدة، لهجسد رؤية الش رر 
 كتصوره.

كيواصل الش رر العبَت ت لكلم ت ليصف اغب لة اليت كصل إليه ، كاؼبش رر الفي ضة اليت  
ه كفق  لرؤيهو، كتن  ت ؼبك ف الذم تشكل م  أتع د فنية ال ىندسيةيكنه  لوطنو كأىلو، فيسهنجد 

ا تأثَتي  صب لي  يسهم يف  كذلك يقوؿ يف قصيدتو ف ريك مش رر اؼبهلقي كالهأثَت فيو،رب يبنحو تعدن
 ":القصة نعرؼاؼبوسومة تػ: " 

 ِفي اْلَمطَارَاِت ُوِلْدنَا                    
                                       

 .346ص  ،3مج  ظبيح الق سم: األرم ؿ الك ملة، - 1
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 نَعِرُؼ الِقصَّو                    
 ُوت َلِكْن... َلْن نم                    
 .1ِفي الَمَواِنئ                    

ي ، كيبُت صراع ارتب ط الش رر ت ؼبك ف ارتب ط  ركح األسطر الشعريةيهضح م  خالؿ ىذه  
فيصَّور أف اؼبط رات ىي رمز للحي ة كاؼبيالد اعبديد، خبالؼ  (،اؼبوت ≠اغبي ة ) الثن ئية األزلية

حيث رفض الش رر لفكرة اؼبوت كانهص ره للحي ة  ذلك اؼبوانئ اليت ترمز للموت، كلعل م  يؤكد
سهقالؿ. )ل  مبوت(، يف إش رة منو إىل مواصلة النض ؿ يف سبيل اغبرية كاال اعبـزاسهخدـ أداة 

ا يف ىذا النموذج  هبد أف اؼبط رات كاؼبوانئ م  نب  اغبقيقة إالَّ مك نُت أك نقطيت كاؼبهأمَّل جيدن
  ط الش رر ت ؼبك ف.انطالؽ كرودة، كىذا م  يبُت ارتب

تُت  ضي روكيف مث ؿ آخر زبهلط األمكنة رلى الش رر كيضيع تُت مع ؼبه  يف إش رة منو إىل  
 ":عزيزيالبلداف. يقوؿ يف قصيدتو اؼبوسومة تػ: "

 َوَجاء ُمَعلَِّمي اْلَجوَّاؿ                    
 ِمَن اْلُفْولغا أتاني،                    
 ِمْن ُذرى األَُورَاؿ                    
 ِمَن اْلِهنِد الشَِّقيَِّة َجاَءِني                    
َناف                      ِمْن ِمْصَر ِمن لُبػْ
 أَتَاِني ِمْن ِباَلِد الصَّين                    
 ِمْن ُكوبَا .. ِمَن الص َوماؿ                    

 .2ا إيفافيَ  -آه –أَتَاني                     

                                       
 .390ص  ،الديواف ظبيح الق سم: -1
 .289ص  اؼبصدر نفسو: -2
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ب تُت ؾبمورة م  األمكنة اؼبهب ردة يف لشعرية ح كؿ الش رر أف يقرٍّ يف ىذه اللوحة ا 
كصبعت تُت أطرافه ، فظهرت يف القصيدة مك نن  كاحدنا  اقع، كلك  أح سيسو قػىرَّتت تينه الو 

انصهرت فيو أغلب الق رَّات، فنجد م  ق رة أكركت  )الفولغ  كجب ؿ األكراؿ( كم  ق رة آسي  )اؽبند، 
 الصُت، لبن ف( كم  ق رة إفريقي  )مصر، الصوم ؿ( كم  ق رة أمريك  اعبنوتية )كوت (.

أفَّ اؼبك ف أخذ حيزنا مهم  منه ، إذ ال يك د الش رر  كفب  يالحظ رلى ىذه اللوحة الشعرية
كلعلَّ كركد اؼبك ف م  ىو يف اغبقيقة إالَّ تصور ؼبع ن ة  ،ؼبك ف  أف يذكر كلمة إالَّ كيدرج معه  اظبن 

اليت الش رر، كم  أنو يشَت إىل األمكنة كالبلداف اليت أجب رلى زي رهت  تسبب سي سة الههجَت 
كم  يبُت أف اؼبك ف مهم    ،سرائيلي ضد أتن ء الشعب الفلسطيٍتحهالؿ اإلانههجهه  سلط ت اال

تػىعيدى فهو ق در رلى ذب كزه.
1 

 "  اليت تبُت تنوع األمكنة، إذ يقوؿ الش رر:تناسخكاغب ؿ نفسو قبده يف قصيدة "

 ُوِلْدت ِفي اْلُيونَاف               
 وَىاَجَرْت ِبي ُأْسَرِتي، ِمْن َصْوَلِة الط ْغياف                      
 لَْيالً إلى الِهْند،                      
 السوداف في وأَْلقْت رَْحَلَها َعاَمْينِ                      

 اف ا كَ ا مَ وََكاف يَ                       
 . 2اْلُجوُع إلى إِيرافَأْف َساقَػَها                       

  فأحي نن  »اؼبك نية رنو م  ييسمي ت لغرتة  اقبرٌ   يهلوف اؼبك ف تهلوف أح سيس الش رر، فب 
ُّجر الفرد لبلده كاإلق مة يف مك ف  سية أك اجهم رية، أك غَتى تهسبب ظركؼ اقهص دية أك سي 

                                       
  .156، ص 2003، 1الوطنية، االردف،طشعر الشم خ، دائرة اؼبكهبة  ينظر: ؿبمد رلي ذي ب: الصورة الفنية يف -  1

 .379ظبيح الق سم: الديواف: ص  -2
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س ت لغرتة، كييصبح شخصن  غريبن  كوب ، كال تأنسو نفسو كال يرت ح لإلق مة فيوال ترتطو تو صلة آخر
 .1«توجوده كإحس سو 

مكنة اليت ربسسو ت لغرتة؛ فه رة يه جر أف الش رر يعيش كسط ؾبمورة م  األكاؼبالحظ  
كرغم أف ىذه األمكنة إىل اؽبند، كأخرل وبملو القدر إىل السوداف، كث لثة يسهقر يف إيراف، 

كذبدر  العيش يف الغرتة. لية كظفه  الش رر لهصوير آالـي  نة زبىى أمك تظل اَّمل حقيقية، إال أهن  يف
الخهي ر رن صر الهشكيل للفن ف، فيو يهأمل كيكٌوف  ىو اؼبيداف اؼبن سب »اإلش رة إىل أف اؼبك ف 

كسبد ه خبصب كرط ء  روامل تهف رل تهج ذتو مع اؼبك ف أفك ره، كيف فض ئو تبحر أحالمو إىل
 2.«لهكوي  اؼب دة اإلتدارية

ر تُت ر مل األحالـ حب كاإل  رر تس رده يف تلورة أفك رهف ؼبك ف ىو أداة طيٍّعة يف يد الش 
 يص ؿ رؤيهو للمهلقي.كإ تس رده رلى الهعبَت ر  مش ررهليسهقي منهم  اؼب دة اليت  كر مل الواقع

" هبعلن  لبلص سميح القاسمكم ىيهو كارتب طو ت لش رر " م  تن كلن ه م  حديث ر  اؼبك فك 
جعل منو م دتو األس سية اليت حيث تأثره ت ؼبك ف،  يكشف قص ئدهأف م  تبنٌ ه الش رر يف  إىل

هأثر دب  وبدث فيو م  كال ؽبموموشكل منه  أفك ره كموضور تو، فظهر حبو لوطنو م  خالؿ ضبلو 
 ليعود إىل مك نو األليف كم  يع نيو م  مص ئب جعلهو يط لب ت لثورة رلى احملهل ظلم كردكاف

 .فلسطُت

    نذكر:  سميح القاسم"ؾبمل م  توصلن  إليو م  خالؿ دراسهن  لصورة اؼبك ف رند "ك  

سي سية كاجهم رية، فب  أت ف ر   تدالالتفج ء اؼبك ف العريب ؿبمال  ؛تعددت أتع د اؼبك ف -
 فلسطُت رلى كجو اػبصوص.ك ح لة الضعف كالهشهت اليت يع نيه  الوط  العريب رموم ، 

                                       
 .309، ص 2013، 1صب لي ت اؼبك ف يف الشعر العب سي، مؤسسة دار الص دؽ الثق فية، األردف، ط زريًت: تركيضب دة  -1
 .319ص  الس تق:اؼبرجع  -2
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اؼبك ف للهعبَت ر  ح لهو النفسية كم  يع نيو جرَّاء الغرتة  سميح القاسم"الش رر "اسهخدـ  -
 .فيرضت رليو فرضن الق سية اليت 

و رلى ر تقو ك إىل ج نب تأثر الش رر ت ؼبك ف الف - انهصر لو كدافع رنو تكل لسطيٍت الذم ضبل نبَّ
، مدل صب لية سميح القاسم"عر يف "م  أكٌب م  قوة، كقد تينت دراسهن  لصورة اؼبك ف يف ش

 اؼبهعددة، إض فة إىل  م  خالؿ توظيفو األمكنة م  الن حية الفنية كذلك الصور اؼبك نية يف شعره
 .تصفة خ صةاغبضور الب رز ألرض فلسطُت 

  صورة الشعب الفلسطيني والعربي:  -ب
ا قىومين ، كانعكس  " سميح القاسمشكَّلت رالقة الش رر " ت لشعب الفلسطيٍت كالعريب تيعدن

ذلك يف شعره تشكل كاضح؛ حيث ج ءت قص ئده لهقدَّـ لن  صورة كاضحة ؼب  يعيشو الشعب 
 ط رليهم م  قبل االحهالؿ اإلسرائيلي.م  كيالت الظلم اؼبسلٌ  الفلسطيٍت

رئيس  يف شعوره دبرارة  كلعلَّ تلك العالقة اليت نشأت تُت الش رر كأتن ء شعبو، ك نت سبب 
كربديهم  ظف الواقع الذم يعيشو أتن ء شعبوالقهر كالغرتة، كذبلى ذلك يف أنَّو اسهط ع أف يو 

 القضية الفلسطينية. كالدف ع ر  عببكت احملهل
ا كه تة ت ريخ الشعب الفلسطيٍت خ صة كالشعب  كذبدر اإلش رة إىل أف الش رر ح كؿ ج ىدن

 اليت امهزجت فيه  مش رر اغبزف ت ألمل قص ئده حيبلى ت لصور الواقعيةالعريب رمومن ؛ فج ءت 
 ": مزاميركالهمرد، ف نعكس ذلك الواقع رلى تفكَته، م  جعلو ييعبػٍّري ر  ذلك تقولو يف قصيدة "

 ِمْن ُىَنا              
 .وِمْن َمْطَهِر األْحَزاِف في لَْيِل اْلجرِيمَ              
 ْدُعوَؾ اْلَعَصاِفيُر اْليِتيَموها اْلَعاَلُم، تَ أَي               
 ّزَة اْلموت، غِمْن ُىَنا ِمْن              
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 1.وَوِمْن ِجِنيَن، واْلُقدس اْلقديمَ              
ر  أتن ء شعبو دبرارة كأمل كبَتي ، كاؼبهمع  فيه   األسطر الشعريةيهحدث الش رر يف ىذه 

تأنو ال يوجد م   ويف إش رة من ،)ت لعص فَت اليهيمة(يرل صورة الفلسطينيُت الذي  كصفهم 
غزَّة  غبم يةالفلسطينيوف يطلبوف يد العوف م  الع مل  ص ر حىتين صرىم أك يهع طف معهم 

 اَّ ىدة، كجنُت الص ترة، كلك  ال ؾبيب يليب النداء.
قدرة الش رر يف اسهعم لو لكلم تو كالسيطرة رليه ، » كم  خالؿ ىذه اللوحة الشعرية تظهر 

كجعله  يف رن ؽ مع الهج رب الشعورية اليت ىبوضه ، كىي اليت سبنح األرم ؿ الشعرية رظمهه  
ر رلى الهحكم يف كلم تو كاخهي ر أدقه  كأقدرى  رلى الهعبَت ؛ ذلك أف مقدرة الش ر2«كغزارهت 

 كإيص ؿ األفك ر ىو م  يبنح لقص ئده الركرة كالهىفريد.
 كيالت كقهر: م  كاصفن  أكج ع شعبو كم  ربمَّلو يقوؿ الش رر يف إحدل قص ئده،

 فاْسَمعْ  اْلَمْجدِ  ِإَلوَ يَا              
 يَػتَػَفجَّعْ  -َصْوَت َشْعب            
 يَا الل اْلَمْجِد .. يْكِفيَنا قُػُرونًا َما َحَمْلَنا            
 3َنْحُن َجرَّبْػَنا َطوِِياًل... َكْيَف لَ تَػْقَنع؟            

 تصوير مع ن ة شعبو يف ظل االحهالؿ اإلسرائيلي كىو "سميح القاسم"يواصل الش رر 
، م  يوضح أف الش رر قد ض قت "ريسى رليو السالـ"اؼبسيح  د فبثال يف شخصيةىب طب إلو اَّ

تو السيبيل كمل هبد العوف رند إخوانو العرب، فلجأ إىل ـب طبة اؼبسيح، يف صورة تعكس اغب لة 
 النفسية الصعبة اليت يع نيه ، جرٌاء م  وبدث ألتن ء شعبو.

                                       
 .7>4الديواف، ص  ظبيح الق سم: -1
 .64، ص 5009، 4الدار العرتية للنشر كالهوزيع، مصر، ط ،الشعر العريبغة لردن ف حسُت ق سم:  -2
- ى  اؼبسيحيوف.دترانيم يرد إلو اَّد: ىي 
 .9>4الديواف، ص  ظبيح الق سم: -3
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اغب لة الصعبة اليت  لوصف خصصت ظن ألف  األسطر الشعريةكقد كظف الش رر يف ىذه 
يع نيه  الشعب الفلسطيٍت، كمنه  )إلو اَّد، يهفجع، يكفين ، م  ضبلن ( كىي كله  ألف ظ توحي 

 دبرارة العيش يف ظل االحهالؿ.
دائم البحث ر  كلم تو يف ـبهزن تو الذىنية أك يف اؼبع جم، » كم  ىن  ندرؾ أف الش رر 

أك م  فقدتو منه ، أك يعيد صي غهه  صي غة جديدة حىت كأنن  نراى  ألكؿ ٌمرة،  حي هت  ليعيد إليه 
 .1«كيسهطيع تواسطهه  أف ييوصل مع ن تو إىل اآلخري 

من  ُّذا الرأم فإنن  نقوؿ إف الش رر يدقق يف اخهي ر الكلم ت القوية ذات اؼبع ين كإذا سلٌ  
 أثَت فيو.الرقيقة حىت يسهطيع نقل مع ن تو للمهلقي قصد اله

شعبو، كيف  ية ؼبع ن ة رات يريد م  خالؽب  أف يرسم صورنا كاقعكاسهخدـ الش رر ألف ظن  كربى 
ليػيعَّب ر  صراع أمهو مع احملهل، م  أجل الوصوؿ إىل األمل اؼبنشود مهمثال يف الثورة  الوقت نفسو

يصور  وط األقنعة""سقرلى الظلم كالهطلع كبو اغبرية كاالسهقالؿ. ففي قصيدتو اؼبوسومة تػ 
 الظلم، إذ يقوؿ: لَّ الش رر شعبو اعبريح الذم م

 َجَعُلوا َشَرايني ِحَبالً              
 َكبػََّلْت َشْعِبي الَجرِيح              
 َوَحَفَرْت ِمْن َمَلُكوِت بْئِر النَّفطِ              
 َدْربي لِلشعاع.             
 إىل أف يقوؿ:
 َوتَظل  تْصُرخُ              
 َمْن َيْحِمي ِمَن اْلَعرِب الرََّعاِع  يَا َضِميَر النَّاسِ              
 2اْلَحَزانى اْلَعاِئِديَن ِمْن الضَّياع؟" بَػْيت             

                                       
 .54لغة الشعر العريب، ص  ردن ف حسُت ق سم: -1
 .965الديواف، ص  ظبيح الق سم: -2
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، يف اغبي ة الصعبة  لش رر يف ىذه اللوحة الشعرية ال يهحدث ت ظبو، كم  ال هتمو ذبرتهوف 
 فيحزف غبزهنمفهو وبمل نبـو إخوانو  كآالمو، كال رجب يف ذلك شعبو تقدر م  هتم و مأس ة

 كيبكي لبك ئهم.
 الم تعد فلسطُت كشعبه  جزءن ف ،كالواضح أف الش رر ىب طب ضمَت الن س الذم م ت فجأة 

فعب رة الع ئدي  م   (،م  وبمي تيت اغبزاىن الع ئدي  م  الضي ع؟) :م  اىهم م تو، فهو يهس ءؿ
أتن ء الشعب الفلسطيٍت الذي  أرىقههم سي سة الههجَت اليت سب رسه  سلط ت  إىل تشَتالضي ع 

األكط ف ال سبوت، ىؤالء الذي  أذىلوا الع مل، »االحهالؿ، كرغم ذلك أثبت أطف ؿ اغبج رة أف 
نعم ثورة اغبج رة أذىلت الع مل. ي  نداء، إفَّ لله ريخ ذاكرة، كإذا ك ف الصه ينة قد اسهط روا أف 

قوا ذاكرة اغبك ـ العرب، فإهنم مل وبرقوا ذاكرة الفلسطيٍت، كم  أهنم مل وبرقوا ذاكرة العريب اغبر، وبر 
 1.«ف لقدس م ثلة أم ـ العريب اغبر كالفلسطيٍت اغبر

ر  القضية كالعريب  سطيٍتمهم  تعددت ؿب كالتو يف إؽب ء الشعب الفل يف الحهالؿ اإلسرائيل  
 ء، فال يبك  لص حب اغبق أف يًتؾ حقو تسهولة.سهسقط يف اؼب  فإف ؿب كالتو

 الش رر ح لة الشعب الفلسطيٍت الالجئ الذم يع ين يصور" بوابة الشموع "كيف قصيدة  
 يقوؿ: ،ضد الشعب األرزؿ  يف تنفيذى تسبب اسهمرار احملهلالههجَت  سي سة

 أْحَبابُػَنا َخْلَف اْلُحدُودِ              
 يَػْنَتِظرُوف َحبًَّة ِمْن َقْمِحِهمْ              
 وقْطَرًة ِمْن زَيِْتِهْم.. ويْسألوفْ              
 َكْيَف َحاُؿ بَيِتَنا التَّرِيكْ               
  وََكْيَف َوْجُو اأْلْرِض .. َىْل يَعرفنا إذا نَػُعوْد؟             
 يَا َويْػَلَنا..             

                                       
 .0>، ص 5045، 4مصر، ط ،لركاية الفلسطينية، دار الكرز للنشر كالهوزيعاؼبق كمة كاؼبنفى يف ا مصطفى ربد الغٍت: -1
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ـُ َشْعِب َلِجئ َشرِيْد.               ُحطَا
 يا ويَػَلَنا.. ِمْن ِعَشَيِة اْلِعبيد              
  ؟1 فَػَهْل نَػُعوْد؟ َىْل نَػُعودْ              

الذي  ح كلت  يصور ح لة أتن ء الشعب الفلسطيٍتيف ىذه اللوحة الشعرية ح كؿ الش رر أف  
را ينم ر  اشف ؽ سلط ت االحهالؿ هتجَتىم كنفيهم إىل شىت تلداف الع مل، كقد صورىم تصوي

هم ت لذكر يف رب رة )أىحبى تػينى  خىلفى اغبيديكًد( كيعٍت تذلك حدكد الوط  األـ غب ؽبم، كقد خصٌ 
كزيت، كلك  فلسطُت؛ أم أهنم تعيدكف ر  كطنهم كىم ينهظركف م  ذبود تو أرضو م  قمح 

 ىيه ت ىيه ت.
اء سي سة   جرٌ تيوهتم ؾببيللداللة رلى أف أتن ء شعبو تركوا  ككظف الش رر لفظة )الًتيك( 

ىىل نػىعيود؟ )القمع اؼبم رسة م  قبل احملهل، كىو يهس ءؿ رلى لس هنم ر  مورد العود إليو يف قولو: 
تل ىي يف  ،ليست أكيدة العودة كلعل ىذا الهكرار فيو أمل كحسرة كشك يف أف (،ىىل نػىعيود؟

رية يكم  يف تصوير الش رر للفلسطينيُت تأهنم عصب ؿ الصورة يف ىذه اللوحة الشك حكم الغيب. 
اؼبنفى، إذ صورىم  اؼبزرية اليت يعيشه  الالجئوف يفشعب الجئ مشرد، يف إش رة منو للح لة 

 تصويرا فني  صب لي  يلخص كضعهم اؼبعيشي الصعب.   

رفضوا السم ح ألم م  الالجئُت ت لعودة إىل تيوهتم، كقد  » ُتح أف اإلسرائيليكم  الواض 
رفضه  العلٍت تتدأ ىذا الرفض منذ غبظة ترؾ الالجئُت لبيوهتم كىن ؾ كث ئق تبُت أف إسرائيل تدأت 

 2.« يف احمل فل الدكلية إلر دة أم م  الالجئُت
، كمنع الالجئُت ُتإسرائيل يف حق الفلسطينيه  هيهضح أفَّ سي سة الههجَت اليت م رس كىكذا 

 كأد حلمهم يف العودة ، كىذا م  رملت رلى ربقيقو. م  العودة إىل دي رىم اؽبدؼ منه 

                                       
 .;8الديواف، ص  ظبيح الق سم: -1
 .::، ص 5000، 5، فلسطُت، طأتو غوشة  ت الفلسطيٍت ىجرة أـ هتجَت، مطبعالشه شريف كن رنة: -2
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تأتن ء شعبو، إٍذا  "سميح القاسم"نلمح تػىوىح دى الش رر "رسالة إلى الل"  كيف قصيدة 
حدة اؽبم ككذا اؼبصَت اؼبشًتؾ الذم يسهخدـ الضمَت اؼبهصل )ن ( يف خط تو، كىذا للداللة رلى ك 

 يع نيو الشعب الفلسطيٍت ر مة كالالجئوف تشكل خ ص، يقوؿ:
 يَا أَبَانَا يَا أَبًا أَيْػَتاُمُو َمّلو الََّصاَلةَ               

 يَا أَبَانَا، َنْحُن َمازٍْلَنا ُنَصلِّي ِمْن ِسِنين             
 .1َمازِْلنا بَػَقايَا َلِجِئينيَا أَبَانَا، َنْحُن               
وب كؿ أف يبُت ح لة اليأس اليت ألىمَّت تو كتأتن ء شعبو، فق ؿ  األسطرف لش رر يف ىذه  

وا الصالة( أم أهنم )ي  أتن  أيه مو ملٌ  :ـب طب  األب الذم يشَت إىل أحد القس كسة أك الرىب ف ق ئال
 كطنو ، كمؤكدا رلى أنو كأتن ءمدة االسهعم ر للداللة رلى طوؿملوا الدر ء يف سبيل نيل اغبرية، 

وف، كلك  يصرٌح: )م زلن  تق ي  الجئُت( يف إش رة إىل أف در ءىم كصالهتم مل هبدي  صل  م زالوا يي 
 نفع .
وب كؿ أف يوظف ذبرتهو الذاتية توظيف  يكسبه  صفة الشموؿ؛  ىذا النموذجف لش رر يف  

مل تك  خ صة تو لوحده، تل رأل فيه  جزءا م   ذلك أف سي سة الههجَت اليت ر ىن منه ،
 السي سة الع مة اليت م رسهه  دكلة االحهالؿ لقمع أتن ء شعبو كإذالؽبم.

كتهجلى صورة الشعب الفلسطيٍت يف ذات الش رر، الذم ازبذ م  الضمَت اؼبهصل)ن ( أداة  
 الع مة ككأهن  مأس ة شخصية. هبدك صورة اؼبأس ةفيبُتَّ م  خالؽب  توحد األمل الذم يع نيو كشعبو، 

رودة الالجئُت  -كتإيع ز م  سلط ت تلدىم-كم  الطبيعي أف يرفض الدر ة اإلسرائيليوف   

ال يعًتفوف حبق العودة، كليس لديهم سبب ق نوين مقنع لذلك )...( كم  اؼبؤسف أف ىذا  »فهم 

 2«اؼبوقف يلقى اسهج تة م  تعض اغبكوم ت العرتية

                                       
 .97ظبيح الق سم: الديواف، ص  -1
 .>6، ص >>>4، ين ير 4فلسطُت، ط ،القومي للدراس ت كالهوثيقاؼبركز ،حق العودة  سهة: سلم ف أتو -2
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اغب لة  يصف فيه  كاليت "مزامير"الشعب الفلسطيٍت يف قصيدة  أتن ء مأس ةكيصور الش رر  
 يقوؿ:  ،اليت أصبحوا رليه 

 الَحِبيب يَا َأشِعياء              
 َذاؾ َوْحّي َجاَء ِمن تِيَماَء ِمْن َأْرِض اْلَعَرب:             
 وا اْلَماَء وَلقوا الَّالجئين اْحِملُ              
 أَيّها النَّاس             

 َووافوا اْلهارَب الَجاِئَع أَيَّاما ِبُخبزِه ...            
 .1َضمُِّدوا لِْلَمرَِّة اأُلْخرى ِجراَح النَّازِِحين            

يف ىذه اللوحة الشعرية نرصد إقرارا م  الش رر تأف حق العودة مكفوؿ لالجئُت  
الش رر أف  يبٌُت حيث  ،)اضبلوا اؼب ء كالقوا الالجئُت( :، كنلمح ذلك يف رب رةالفلسطينيُت

 الالجئُت قد ر دكا إىل أرضهم تعد فراقه  منذ زم  طويل.
كاؼبالحظ أف الش رر وب كؿ دائم  صي غة الواقع الفلسطيٍت يف قص ئده كىذا م  ىو إال   

أف اػبَت  رلى ا، مؤكدن ٍتالفلسطي اإلسرائيلي كأتن ء الشعب أذن ب احملهلانعك س للصراع الق ئم تُت 
 سينهصر يف النه ية رلى قول الشر، كسيعود الالجئوف إىل دي رىم.

 -تشكل كبَت-همت أس كصوره الشعرية  "سميح القاسم"كيبك  القوؿ إف مع ين الش رر  
يف ذبسيد كنقل مع ن ة الشعب الفلسطيٍت الذم ر ش الههجَت كالظلم، كتذلك فهو يرسم صورة 

 قض تو اؼبرٌة اليت سبثلت يف إقص ء أصح ب اغبق، كمنعهم م  العيش رلى أرضهم.ر  الواقع كتن 
" تُت الش رر أنو ل  ىبذؿ شعبو أتدنا يف ؿبنهو اليت يبر على أكتاؼ أشعاريكيف قصيدة " 

 ُّ ، مذكرنا أنو سيكوف سيف  م  ن ر يف كجو العدك اإلسرائيلي يقوؿ:
 

                                       
 - :لٍّص. أشعي ء   اسم لنيب ك ف يقيم يف أكرشليم، كمعٌت االسم الرب ىبي
 .>>4الديواف، ص  ظبيح الق سم: -1
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  َأْطَفاِلي وآلهتيِ  -َحتَّى اْلَمْوتَ -أَنَا َعاَىْدُت               
 َوَلْن َيْحَظى ِبَمْعصيتي             
  َرِسيٌس َعْن رَُماِد الَبعِل يَػْلَهُث َخْلُف َمرَْكَبِتي!             

 َيُشد  ِخَناَقُو َصْوِتي             
 !َويَػْقتُػُلو ِبالَ َمْوتٍ              
 َشَرُوٌؽ اَلَشْمِس!             
 َمْحُموًل، َعَلى َأْكَتاِؼ أْسَعاٍري! !             
ـْ لِلشَّْعِب.. يَا َصْوِتي!               فُد
ـْ َسيًفا ِمَن النَّار!              ـْ لِْلبَػْعِل.. ُد  1وُد
ىم تأنو ل  يهخلى يع ىد الش رر أطف ؿ شعبو حىت اؼبوت، كيذكر  األسطر الشعريةيف ىذه  

سيدافع رنهم تكل م  لديو م  قوة، كيف مقدمهه   تلاليت ىي ؿبنهو ىو اآلخر،  رنهم يف ؿبنههم
سالحو الوحيد )الصوت(، إذ يؤكد أفَّ صوتو سيهكفل تنصره أتن ء شعبو، كسيبقى سيف  م  ن ر يف 

 كجو االحهالؿ.
جهمعو يفهح أرينو رلى ـبهلف أف كري الش رر دب» كيهضح م  خالؿ ىذه اللوحة الشعرية  

اىهم م تو اغبي تية ألف  ة، يف منطقة، تعملية غَت مب شر فيضعه األكض ع االجهم رية كالفكرية، 
، كىكذا 2«الفن ف، إذا احهلت فكرة م  حيزا يف منطقة كريو اعبم يل، فإنو يعب رنه  تطريقة تلق ئية

حقو اؼبشركع ر   فع رنو كاالذم يد س ف شعبولتهجو أرُت الش رر صوب قض ي  شعبو، كيصبح 
 يف اغبرية كاالسهقالؿ.

                                       
-  لس ف  .ل الفط قككذا الرسس: الع  الذم قد لـز مك نو،الث تت  : الشيءيعٍت الرَّسىسى أف  : كج ءت دبع ين رديدة منه سى سى ، م دة رى سه يسً رى

  ..648لس ف العرب، ت ب اله ء، ص مرة كاحدة يف السنة. ة اليت ال يصبه  اؼبطر إال عاألرض اؼبرتف : ىوكاٍلبػىٍعلي  .4974العرب، ت ب الراء، ص 
 .:87الديواف، ص  ظبيح الق سم: -1
 .446لغة الشعر العريب، ص  ردن ف حسُت ق سم: -2
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يبُت الش رر نبـو شعبو كيبزجه  ُّومة الذاتية اليت تشكلت "كلمة السِّر" كيف قصيدة  
 تدكرى  م  كاقع اؼبأس ة يقوؿ:

 قاَسْمتُػُهْم ُحْزِني َوَأْرغَفِتي             
 َوَسْقِفِي َوالثػَِّيابْ              

 َلِكنَػنَّي َأْشطُر ابِنَي اثْػنَػْين             
 يَا َجدَّي اْلُمَمزؽ بِاْلَحَرابْ              
 .1فارفد بَِنيَك ِبَمْوِعَظو             

إىل أنَّو ق سم أتن ء شعبو حزنو كطع مو، كمل  النموذج ايف ىذ "سميح القاسم"يشَت الش رر  
يكهًف تذلك تل ق ظبهم سقفو كثي تو أيض ، يف صورة توحي ت شًتاؾ الش رر مع أتن ء كطنو يف كل 

 .نفسو اؼبصَتك  نفسه شيء، كيف ال كىم وبملوف اؼبأس ة 
و ىو يسهمد أفك ره كمع نيو م  الواقع اؼبأس كم اؼبر الذم يع نيأف الش رر كالواضح  

ت لدرجة األكىل، كأتن ء شعبو ت لدرجة الث نية، إنٌو كاقع صعب فرضهو سلط ت االحهالؿ رلى 
الش رر تصىيصن  م  األمل  نلمس يف أفك ر فإنن  الشعب الفلسطيٍت األرزؿ، كرغم ىذا الواقع اؼبرير

سهكوف سبب  يف يف  الهحرر؛ يهضح ذلك قولو يف رب رة ف رفد تنيك دبورظة( ىذه اؼبورظة اليت ردب  
 قي ـ الثورة ضد احملهل الق ئم.

توحي تهف قم نبـو الش رر إىل  ،كأرغفيت، كسقفي كالثي ب( جم لية الصور )ق ظبههم حزينف 
كأتن ء شعبو  رلن  دبع ن تو كمع ن ة درجة أضحت ال تط ؽ، م  جعلو يثور يف كجو احملهل كيصرٍّح

 اؼبغلوب رلى أمره، كم  نهج ر  ىذا أف الش رر أضحى اؼبرآة الع كسة اليت تنقل الواقع الفلسطيٍت
 .تف صيلو تكل
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مع ن ة أتن ء شعبو ككاقعهم اؼبأس كم، إالَّ أنن   -يف أغلب قص ئده-كرغم أف الش رر ينقل  
ٌب اليـو الذم سَتل فيو أتن ء الشعب " ييصَّر رلى أنٌو سيأمن ىنا تبعثر النسورقبده يف قصيدة "

 الفلسطيٍت نور اغبرية. يقوؿ:
 أَيػ َها النَّاُس، تَػَعالُوا!                
 َجمُِّعوا َسْقَف َنِخْيلْ               
َواَس َنْصرٍ                 َشيَُّدوا َأقػْ
 َوانثُروا طَاقَاِت زَْىرٍ               
 1َوانْشُروا الَّرَّايَاِت، لآلتي اْلَجليْل!!              
خيل الذم يرمز ر دة إىل السالـ عوا سعف النٌ مٍّ عوا كهبي ين شد الش رر الن س ليهجمٌ  

، كلعَّل م  رلى األرداء النصركاالنهص ر، كيطلب منهم تأف يشيدكا أقواس النصر احهف الن ت قًتاب 
الش رر يعيش غبظة اخهلطت فيه  اغبقيقة ت ألحالـ،  أفاألسطر يبك  قولو م  خالؿ قراءتن  ؽبذه 

ف غبقيقة تقوؿ أف أتن ء الشعب يع نوف الظلم كالقهر م  قبل سلط ت احملهل اإلسرائيلي، خبالؼ 
ر مل اػبي ؿ الذم يرل فيو الش رر اقًتاب النصر كنيل اغبرية، كمن شدتو للن س ت لهحضَت 

 لالحهف الت.
؛ إنو ىركب م  اغبقيقة ىو ىركب م  الواقع اؼبأس كم  ؿيالش رر إىل ر مل اػبهركب ف 
اليت ض يقت الش رر كجعلهو  يفضل ر مل الالكاقع رلى الع مل الواقعي، يهرب إىل  ر مل خ ؿو  اؼبؤؼبة

 م  اؼبع ن ة اليت مسَّهو ىو قبل أتن ء شعبو.
االحهالؿ اإلسرائيلي  ككم  ح كؿ الش رر اإلش رة إىل صورة الشعب الفلسطيٍت كمع ن تو مع  

 كذلك أراد أف يبُت صورة الشعب العريب الذم جعل م  قضية فلسطُت قضيهو ىو اآلخر، فح كؿ
ُت ، يكضع الشعب العريب يف صورة ذلك االنس ف الذم ال يرضى الذؿ كاؽبواف إلخوانو الفلسطين 

 "ثورة مغني الّربابة":إذ يقوؿ يف قصيدة 
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 اْلَقِديَم يَػَود  تَػْبِديَل اْلَقِصيده  ُعوِدي! ُمنَػغَّيكِ             
 يَا أُمَّتِي .. ُقوِمي ِاْمَنِحي َىِذه الرَّبَابَو            
 َغيَر اْلبَػَراَعِة ِفي اْلَخطَابَو            
 َلْحًنا َجِديًدا ..            
 1َواْمَنِحي األْجَياَؿ.. َأْمَجادا َجِديَده!            
 ،ىب طب الش رر األمة العرتية يف لفظ )يى  أيمَّيًت( الشعرية اؼبفعمة ت غبركة اللوحة يف ىذه 

م  كرائه  ىب طب اغبك ـ العرب، الذي  ط لبهم تعدـ االكهف ء ت لهصروب ت كاػبط ت ت اعبوف ء ك 
ل رلى من تر اؽبيئ ت األنبية، تل ط لبهم تهقدًن الدرم اغبقيقي للشعب الفلسطيٍت يف سبيل ني

 كتن ء مسهقبل لألجي ؿ اليت سهأٌب يف ق دـ السنوات.اغبرية كاالسهغالؿ، 
كفب  ال شك فيو أفَّ الش رر قد اسهع ف تبعض األلف ظ كالعب رات اليت تدؿ رلى أنو يئس   

م  ظ ىرة الهخ ذؿ الذم م رسهو ردد م  الدكؿ العرتية تهخليه  ر  الشعب الفلسطيٍت، ككأهنم 
ذلك يف لفظة )تبديل القصيدة( يف إش رة م  الش رر إىل ؿب كلة تغَت الوضع  ليسوا ررتن ، كيظهر

م  خاللو الش رر رلى إسراره يف  ي( كىو فعل أمر رلى كجو االلهزاـ يؤكدالس ئد، ككذا رب رة )قوم
يف إش رة  ،)امنحي ىذه الرت تة غبن  جديدا( :طلب يد العوف م  قبل أتن ء أمهو العرتية، ككذا رب رة

الش رر إىل ضركرة الهغيَت، دبعٌت ردـ االكهف ء ت ػبط ت ت كالهصروب ت اليت ال تسم  كال تغٍت م  
م  جوع، كالعمل رلى تقدًن الدرم اغبقيقي للشعب الفلسطيٍت تكل م  وبه جو م  أمواؿ 

 ف تُت م  ىو مكهوب يف خط ت ت اغبك ـ العرب، كم  ىو موجود رلى اؼبيداف؛ كأسلحة، لك  شهٌ 
ؽب  لَّم األكلوي ت، تل كت تت ملف ت لقضية الفلسطينية أضحت يف أسفل سي ع يقوؿ تأفَّ اف لواق

غ ئبة سب م  يف خط ب  األسرل كاغبد م  تن ء اؼبسهوطن تكربرير  أنبية كبَتة مثل ملف القدس
 اغبك ـ العرب.
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بُت العرب ك نوا دائم  غ ئ»تقولو:  55ؼبوقع رصيف  "صوتن  فلسطُت"ح مدير مؤسسة كصرٌ  
رمَّ  وبدث يف فلسطُت، فقد اسهخدموا قضية فلسطُت كشع ر ليس غَت، مل يفعلوا شيئ  غبل ىذه 
القضية، تل ىن ؾ أنظمة، كتعضه  يعد نفسو فب نعن ، تطش ت لشعب الفلسطيٍت كح رب قوات 

 1«الثورة يف أكثر م  من سبة
اغبك ـ العرب؛ كم  نفهمو خر اىهم م ت آأضحت  ،كفق ىذه الرؤية ،ف لقضية الفلسطينية 

 م  ىدا القوؿ أف الشعوب العرتية ص رت ىي األخرل مغلوتة رلى أمرى .
كيف رده رلى سؤاؿ م ذا يطلب الفلسطينيوف م  العرب؟ هبيب رامي مهداكم ت لقوؿ:  

يؤم  الش رع الفلسطيٍت تأفَّ مشركع ربرير فلسطُت ال يبك  أف يكوف فلسطيني  فقط، إٍذ التيدَّ أف »
تهسع دائرة اؼبسؤكلية لهشمل الدائرة العرتية كاإلسالمية، ؽبذا أضعف العجز العريب اغب لة الفلسطينية 

 2«كأضعف قدرهت  رلى اؼبواجهة
اليت تعيشه  الشعوب  سهقراراال ردـح لة أٌف ق ؿ رلى كىي إش رة صروبة م  ك تب اؼب 
الفلسطينيُت كت له يل إضع ؼ قدرهتم رلى يف إضع ؼ جهود  -تشكل أك تآخر -همت العرتية أس

 مواجهة االحهالؿ اإلسرائيلي.
م  خالؿ اللوحة الشعرية الس تقة نكهشف ترارة الش رر يف اخهي ره لعب رات زبدـ مسع ه ك  

خبالؼ الشعوب  ،يف الكشف ر  صورة اغبك ـ العرب كزب ذؽبم ر  نصر القضية الفلسطينية
 دس كالدف ع ر  شرؼ العرب كاؼبسلمُت.العرتية الهواقة للذى ب إىل الق

كلك  كيف يذىب العرب للدف ع ر  القدس ككل اغبدكد مغلقة، ىذا م  تث اإلحب ط يف  
 نفوس العرب العرتية، كىو م  مثل رنو الش رر تقولو: 

                                       
؟رامي مهداكم، م ذا يريد الفل -1 نشر ته ريخ:  ،aseef22.comhttp://r 55رصيف موقع  سطيٍت م  العرب كاؼبسلمُت اليـو
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 َمكُسورٌة.. َوَشِكيَمٌة َل ُتكَسر    َفِمَن اْلُمِحِيط ِإَلى اْلَخَلِيج َسَدانٌَة                    
 .1َمْخُضوبٌَة َقهرا َوُجْرٌح يَػنُػُغرُ    َوِمَن الظَّالَـِ ِإلى الظَّالَـِ َمَحاِجٌر                       

هزـك م  احمليط إىل اػبليج، كىو يعًتؼ يرسم لن  صورة الوط  العريب اؼب يف ىذي  البيهُت 
م ت م  خذالف، فإف رزٌة العريب ل  تنكسر كمهم  س د الظالـ تأنَّو مهم  ش ب أرم ؿ اغبكو 

فسيأٌب اليـو الذم سيهغَت فيو ذلك الظالـ إىل إشراقو مشس ذىبية، كسهخهفي جرح الفلسطينيُت 
 كينعموف ت ألم  كاغبرية.

مكسورة، فإف إصرار العريب رلى ذلك ل   -كفلسطُت ر مة-كإذا ك نت نيصىرةي القدس  
 .كاالسهقالؿ كؿ م  أجل أف تن ؿ فلسطُت تك مل أراضيه  اغبرية نكسر كسيظل وبي

رلى انهم ئو لألمة العرتية يف رديد اؼبواضع كمنه  قولو يف ىذا "سميح القاسم" كيؤكد  
 اللوحة الشعرية:

 َعَربِيَّةٌ  -َعَربيٌَّة َغايَاتُنا             
 رَاَيَاتُنا يَا أيُها اْلُفَقَهاءُ                  
 َنْحُن اْلُمَسمَّى َواْلُمَسمَّى َواِحدٌ              
 ِإَذْف فَاْلَتْكثر اأْلَْسَماءُ َعَرٌب..                        
ـُ َأْعَلُم َأفَّ قَػْلبي زَاِعمٌ                يَا َشا
 .2َما لَ يُقر  السَّاَدُة الز َعَماءُ                        

                                       
-  انىةه: السَّ ًدفي ىو خ دـ الكعبة. ات  منظور: لس ف العرب، ت ب السُت، ص . الشًَّكيمىةي: قػيوَّةي القىلًب. كىذىكىرى ات ي األىررىايب: إىذىا كى فى ::>4سىدى

مىرىةو ، كخى ىبضبو خىٍضبن ب الشيء خىضَّ م  . ـبضوتة: 5646شىًديدى النَّفًس أىنًف ن أىتًٌي ن. اؼبصدر نفسو، ت ب الشُت ص   ةو.فرى أك صي  ضَّبو: ٌغَتَّ لىٍونىو غبٍي
: نػىغىرى يػىنػٍغيري نػىغىرانن  كتػىنػىغ رنا: >:44ات  منظور: لس ف العرب، ت ب اػب ء، ص  ، غ. يػىنػٍغيري ات   .ىيوى الَّذم يػىٍغًلي جىٍوفىة ًم ى اٍلغٍيظكقيل: لىى كىغىًضبى
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الش رر أف ىبب للق رئ تأمري ؛ األكؿ تأكيده رلى انهم ئو إىل  يف ىذه األتي ت وب كؿ 
(، أم  الث ين  األمة العرتية؛ إذ كمهم  تنورت الراي ت كتعددت األظب ء، يبقى اؼبسمى كاحد )رربه

( الزرم ءف لش رر يوجو سه ـ النقد إىل اغبك ـ كالزرم ء العرب، الذي  نعههم تقولو: )الس دة 
العرب رلى  الزرم ءُّذه الوحدة اؼبزرومة، إالَّ أف  ورغم إيب نفاؼبصَت ، حيث زرم قلبو توحدة 

 العكس م  ذلك، فهم ال يولوف اىهم م   لهحرير فلسطُت، رلى األقل يف الوقت الراى .
لو م  يبره، فقد ذيكر يف تقرير عبنة  "سميح القاسم"كلعٌل الرأم الذم يهبن ه الش رر  

ترل اللجنة أف فلسطُت رك  مهم م  أرك ف البالد العرتية، كأفَّ حقوؽ  »اعب معة العرتية م  يلي: 

 1«العرب ال يبك  أف سبيس م  غَت إضرار ت لسلم كاالسهقرار ت لع مل العريب
كاؼبالحظ م  خالؿ أف ىذا الهقرير أف الدكؿ العرتية مع فلسطُت، كمع ضم ف االسهقرار  

الواقع يقوؿ ركس ذلك، حيث تبقى القرارات كالرظبي ت الش مل عبميع الدكؿ العرتية، إالَّ أم 
حبنا رلى كرؽ، كىذا م  جعل الش رر يوجو سه ـ النقد للس دة كالزرم ء العرب تسبب تقصَتىم 

 كزب ذؽبم ر  نصرة فلسطُت.
يؤكد رلى أف م   ح ؿ العرب كالعركتة اليت اخهفت كزاؿ تريقه ، كىور  كيكشف الش رر  

ف رقو كمل تنقطع جذكره العرتية، كدليل ذلك تف رلو مع األحداث اعب رية رلى مل ت الركح القومية
 قوؿ:ي .الفلسطينية كالعرتية والشديد ؼب  وبدث ألمه كتأؼبو الس حة العرتية

 ةٌ نَ ا سِ ىَ هرَ ظَ  تْ حنَ أَ  ةُ وبَ رُ ا العُ نَ أَ                    
 وابُ صِ انتَ فَ  حوِ الصَّ  افُ وَ أَ  فَ آوَ  تالَ طَ                                                

 اهَ مُ ملِ لَ يػُ  اتٌ شتَ أَ  يدُ اعِ وَ ا المَ نَ لَ                    
 بُ قَ رتػَ مُ  يبِ الغَ  مِ يدِ ي سَ فِ  لٌ قبَ ستَ مُ                                                
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 مكُ بِ  ز  عِ أَ  فَأُتوِني ةُ وبَ رُ ا العُ نَ أَ                    
  1!بُ تُ الكُ و  ؼُ ساَل واألَ  اللُ  يضِ رتَ ا يَ مَ                                                

العركتة( يف إش رة منو   لس ف العركتة تقولو )أن رلى هكلم الش ررييف ىذه اللوحة الشعرية  
 ة.ت النهم ء ؽبذه األمة العرتية األتيٌ  شعوره القوم إىل الهأكيد رلى

 ، كقد ط ؿ ىذا االكبن ء، م  جعلح ؿ العركتة اليت أحنت ظهرى  للمحهل كيصور الش رر 
ىب طب أتن ء  لذا قبده ،اؼبأموؿر رلى اؼبسهقبل أثَّ  الس ب ت العميق اىذكم  أف  ،يطوؿ الصحو

 .إلخواهنم الفلسطينيُت أمهو العرتية ط لب  منهم تقدًن يد اؼبس ردة كالعوف
 نو العرب تقولو:إخوا كيف موضع آخر ىب طب الش رر 
 رْ اذِ حَ  .الدَّورَ  رِ اذِ حَ  .بِ رْ ا العُ خَ ا أَ يَ             
ـَ واألْوتَارُ                                          َما تَػُفح  اأَلْقاَل
 يوِ فِ  .بِ رْ ا اْلعُ خَ أَ  يَا .الدَّورَ  رِ اذِ حَ            
 .2ارُ شرَ األَ وَ  ارُ خيَ ى األَ اوَ سَ تَ يػَ                                               
ب ع السي سية اليت تٌ إم   رى ذى أخ ه العريب تأف وبى  ر الش ررذٍّ يف ىذه اللوحة الشعرية وبي  

( كرى الدَّ  رً  ذً حى  بً رٍ   العي خى   أى )يى  :يريد قولو كىي  كقد كجو لو رب رة تلخص م ،غبك ـ العرباجه  هينه
يف  الش رر تٌُت ك حك مهم، ك كلعلَّ اؼبقصود ت لدكر ىن  لعبة اؼبم طلة اليت يب رسه  س دة العرب 

دبعٌت ي  أخي العريب إف  ؛ر(اي شرى األى كى   ري خيى ل األى  كى سى هى يػى  يوً البيت اؼبوايل سبب مط لبهو ت غبذر، تقوؿ )فً 
ال   رار الذيشد مع األسي سة اغبك ـ العرب فإنك قد كضعت نفسك يف موقف كاح اتٌبعتأنت 

  كىذا ال يليق تك.ُتنيييريدكف اػبَت للفلسط
 ،يع نيو  ر ملف ظ كرب رات تصوٍّ أل وم  خالؿ توظيف اللغة،ح كؿ الش رر الًتكيز رلى ف 

سهبقى اؼبس ر الذم يدلن  رلى نورية االنفع الت كدرجهه ، »كتكشف الواقع العريب تلك العب رات 
                                       

 .4>اؼبمثل، ص  :ظبيح الق سم - 1
.>>، ص اؼبصدر نفسو - 2
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إف اللغة يف تشكيالهت  الًتكيبية، أرض ينبت فيه  كري الش رر، تثمر  .كرمق تعقيدى  كغموضه 

 1.« منه  أح سيسو تفوح ان أزى ر 
العرتية اؼبهزكمة تفعل االنبط ح اليت يب رسه  أغلب اغبك ـ  اغب لةظه ر إكيواصل الش رر  
  :"إخوة"ـ. يقوؿ يف قصيدة كاؽبركب إىل األم ، ت لنفس النأمسي سة  يف ظلٌ العرب، 
 بُ تاَ اْلعِ  ْنكَ عَ  لِّ خَ   يلِ ائِ ا سَ يَ أَ             
 ؟هوَّ أَ ا تَ ا مَ ذَ إِ  يحاً رِ جَ  وـُ لُ تػَ                                             

 ي تِ الَّ  ودَ يُ القُ  كتَ كَ ل فَ ىَ  ا نَ أَ  وؾَ خُ أَ                    
 هجوَ فَ  نديَّ زَ  وؽَ ت فَ رَ فَ حَ                                                          

 يبِ  جَّ ى زَ رَ ن تػُ مَ  ا؟نَ أَ  وؾَ خُ أَ                    
 ؟هوَّ كُ   ضِ ع بَ اَل .. بِ ـِ اَل الظَّ  لبِ قَ بِ                                                   

  ابِ ذَ العَ  وؼِ نُ ن صُ ي مِ نِ لُ مِّ حَ تُ                   
 .2هىوَ زَ  اؾَ شَ غتوَ  قُ يطِ  أُ ا َل مَ بِ                                                        

م  اللـو  اللوحة الشعرية يكهشف أٌف الش رر يهأمل غب لو كح ؿ أتن ء شعبو ذهؽب ف لق رئ 
كىي (  بي هى العً  نكى رى  لٍّ خى  يلً  ئً   سى يى أى ) رب رةاؼبوجة ؽبم م  قبل إخواهنم العرب، كىو م  توضحو 

، إذا كيف )تلـو جروب  إذا م  تأف اللـو يف مثل ىذه الظركؼ ال هبدم نفع  و رة كاضحة منشإ
ربت كطأة  العيش قبولو أكلئك الذي  يلوموف الشعب الفلسطيٍت رلى رلى رد صريح ذاكى ،تأٌكه؟(

 االحهالؿ.
 وؽى فى  رتٍ فى  حى يًت الَّ  ودى يي القي  كتى كى ل فى )ىى  :األمل الذم يعشو تقولور   الهعبَتواصل الش رر يك  

كفككت رٍت  ،ٌبيوم  لنصر  ربركتتلومٍت ىل  ي  م  ( ككأف لس ف ح لو يقوؿ:ة؟جوى فى  مَّ ندى زى 
  .ال تأٌب اليـو كتلومٍت رلى م  أن  فيوإذف ؟  يهم تركت أثرى  رلك  ذرارٌي  القيود اليت حفرت

                                       
 .77لغة الشعر العريب، ص  :سُت ق سمحردن ف  - 1
 .4;الديواف، ص : ظبيح الق سم - 2



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
225 

لداللة رلى لكررى  مرتُت   حيث ،أن (أخوؾ ) :قولوتلألمة العرتية  هانهم ء الش رر كتٌُت  
م   ُتنييرلى زب ذؿ تعض الشعوب العرتية ر  نصره إخواهنم الفلسطك  ،جهة م  العرتية هوأص ل

يف إش رة منو إىل  ،أيًطيقي(   الى دبى  ابً ذى العى  وؼً ني   صي  مً ًٍت لي مٍّ ربيى )  رب رةيف أكده، كىو م  جهة ث نية
 .يع نيو م  رذاب يفوؽ ط قهو رلى الهحملم  ألف  ،ـو كالعه بردـ تقبل الش رر للٌ 

همت سأ ، كم  يف تلورة أفك ره  " ر مال مهمالقاسم سميحلت مع ن ة الش رر "شكٌ ك 
 اللغة  رلىش ررن  تشكل كبَت ترصبة أح سيسو إىل قص ئد شعرية مفعمة ت غبركة، كم  ىن  ارتكز 

ه ج م  ألف ظ ليوصل أفك ره للمهلقي كىذا وبكيعصرى  ليخرج منه  م   أتنية مهجددة،منه   يجعلل
ال ، ولد منه  م  قدر رلى الهوليديىبه رى  ك  كإوب ءاهت ،  ت للفظةأف يكوف الش رر خبَتا  »يسهلـز 

 شيكتع تدىشهمفردة ه، كلك  ليصَّور صفوة مع رفهم م  زكاي  مسب م  يأٌب دبع ف هبهله  الن سل
 1.«صب لية ال تنههي إحس س ت
ىي يف األصل صورة  تلؾبرد كلم ت يضعه  الش رر يف ق لب معُت،  تف لقصيدة ليس 

 كأضحت جزء ال يهجزأ م  كي نو. هو،امهزجت تنفسي شعورية اليتال هومهك ملة لهجرت
كتوفيقو يف  ات،عب ر الأللف ظ ك لفصورة اعبم ؿ ال تهوقف رند حس  اخهي ر الش رر كمنو  

 ،الدقيق ألح سيسو كمش رره الوصف كإمب  تهعداى  إىل ترارهو يف ، حٌلةى ُّتركيبه  كإخراجه  يف أ
 .يشعر تويف م  لو كنقل اؼبع ن ة اليت يع نيه  إىل اؼبهلقي م  أجل الهأثَت فيو كجعلو مش رك  

ع حية، فب  ييًتجم أح سيسو إىل مواض أف كاسهط ع الش رر تفضل خبتو األدتية كالشعرية 
صور اعبم ؿ يف تلك  ر  يبحث دائم  ىذا األخَت أضحى ؛تشكل كبَت الهأثَت يف الق رئ أسهم

 ":الجديدة قانا عجائب ديواف "الش رر يف  كم  أمثلة ذلك قوؿ ،قص ئدال
 ودهُ اليػَ  وفَ عُ ائِ الضَّ  ينِ لُ قتػُ يَ وف وَ عُ ائِ الضَّ  بُ رَ ي العَ نِ بُ ذِّ عَ يػُ              

 نكُ ليَ ف فَ ذَ إِ                     

                                       
 .5;لغة الشعر العريب، ص  ردن ف حسُت ق سم: -1
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 كلُ يػْ ى لَ دَ مَ                     
 .1ودمُ ي ثُ فِ  الحُ صَ  وِ بِ  يعُ ضِ يَ                     

  جبر رلى العرب الض ئعُت يف شف قوإخالؿ ىذه اللوحة الشعرية ر   يكشف الش رر م   
يف مش كل اغبي ة اليومية دكف تفكَت يف قضية فلسطُت كشعبه  كحقهم  فهم غ رقوف ؛جياغبي ة الل  

 يف اغبرية كاالسهقالؿ.
ردب  يف إش رة رمزية منو إىل سي سة  يف الضي ع، اليهودك العرب  تُت كقد س كل الش رر 

 سلط ت احملهل؛ ح ؽبم يف ذلك ح ؿ  ،العرب ذب ه القضية الفلسطينيةاغبك ـ اعبحود اليت م رسه  
كقـو شبود  -رليو السالـ- "صالح"قصة النيب تالش رر  تذكَتل م  يؤكد صحة ىذا الكالـ ىو كلع

اعبحود يشًتؾ فيه  العرب  كىذا يعٍت أف صفة ،األصن ـ اكربدك  رليهم اهلل نعم ادك جىحى الذي  
م  جعلو  ذاكى ،ُتللفلسطينيكىي صفة مذمومة م  قبل الش رر ألهن  ال تأٌب خبَت  ت إلسرائيليُت
 يهأمل مرتُت.
حي تو  ككٌرسكطنو انصه را كلي ، يف  انصهر" سميح القاسمأف الش رر " يهضحفب  سبق ك  

طبيعي ت لنسبة لش رر ر ىن الظلم كالقهر،  أمر ذا، كىم كشعره لهصوير العالقة اؼبهينة اليت ترتطه
 .الفلسطينيُتإخوانو ك سالـ تُت أىلو تحرم نو م  العيش  جرٌاءتلداف الع مل  إىل مهنقالكر ش 
نطلق يظل قضية الش رر األس سية اليت منه  ي ،كالواضح أفَّ الوط  جبراحو كثورتو كمق كمهو 

الش رر الذم يع ين دائم  م   رند ه القومف لوط  لو حضور  ،للهعبَت ر  أح سيسو كمش رره
يف تي ف صورة  -ىل حد تعيدإ-كمهم  يك  فقد كفق الش رر  ،احملهل كظلمو اؼبسهمرجبكت 

 الشعب الفلسطيٍت خصوص  كالشعب العريب توجو ر ـ، ؿب كال يف ذلك تي ف صب لي ت تلك الصور
 .يف دكاكينو ج ءتاللوح ت الشعرية اليت  م  خالؿ
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ح لة الشعب الفلسطيٍت الذم ر ىن م  كيالت االحهالؿ  يصوٍّرا أف الش رر ح كؿ  كم 
أف  أرادالذم منع رنو اؼب ء كاؽبواء كالعيش الكرًن داخل حدكد الوط ،  كم   ،الظ مل اإلسرائيلي

كموضح  ، غلوب رلى أمرهالشعب الفلسطيٍت اؼب نيصرةيبُت زب ذؿ األنظمة العرتية كتق رسه  ر  
كلك  ىذا ال يكفي يف  ،م  قوة ؽب أٌف الشعوب العرتية ظلت رب كؿ الدف ع ر  القدس تكل م  

 تر الدكلية، تلك الهصروب ت اليت نصمت اغبك ـ العرب كاكهف ئهم ت لهصروب ت اعبوف ء يف اؼب ظل
 سلط ت االحهالؿ كجنوده. م  أيدمالش رر أهن  ل  تغٍت م  جوع كل  ربرر القدس  تُت
 صورة البطولة والمقاومة: -ج

سهمد م  اأنو  ذلك ؛شكال كمضمون  الشعر العريب اغبديث حبركةارتبط الشعر الفلسطيٍت  
الًتاث العريب ط قة نض لية كبَتة، كليس غريب  إذا كجدن  أف أغلب شعراء اؼبق كمة يف فلسطُت 

 ت لهي رات اغبديثة يف شعرن  العريب اغبديث كاؼبع صر. -خرآتشكل أك ت-يهصلوف 
ل كاغبديث ر  اؼبق كمة الفلسطينية يقودن  إىل القوؿ أهن  مل تنشأ م  فراغ، تل ىي رد فع 

 كهتجَت. قهلكم  فعلو تأتن ئه  م   ،طبيعي كشرري رلى جرائم االحهالؿ اإلسرائيلي لألرض
كىذا م   ،اد األرض كنيل اغبقوؽ اؼبسلوتةدك نت كال تزاؿ اػبي ر األمثل السًت   ف ؼبق كمة 

 ربرير األقصى اؼبب رؾ.إىل  اليت هتدؼاؼبهع قبة  االنهف ض تنيوف يف يده الفلسطجسٌ 
تل تعددت  ،أف اؼبق كمة الفلسطينية مل تقهصر رلى النض ؿ اؼبسلح فقط ىلإ كنشَت 

، "يشمحمود درو "أمث ؿ  اءنبل ؾبمورة م  الشعر  فت لقلم،  النض ؿه  نمك أشك ؽب  كأس ليبه  
 تشعرىم ككه ت هتم.فلسطُت ، ليدافعوا ر  كغَتىم "إبراىيم طوقاف"ك "سميح القاسم"ك

أظف   ،كس ت اؼبهوالية اليت حلت تفلسطُتيف انهش ر شعر اؼبق كمة ىو النٌ  أسهمكلعل م   

 .1«اؼبسهعمركف كالصه ينة ر  دي ره كتراب أجداده شٌردهالعريب الذم  بمأس ة الشع »إىل ذلك 
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تل تعداىم  ،فقط الداخل اءشعر  كذبدر اإلش رة إىل أف شعر اؼبق كمة مل يقهصر رلى 
ه  سلط ت االحهالؿ، هاليت انههج الههجَتسب سي سة تشعراء الذي  ر شوا يف اؼبنفى الليشمل 

هذل تو،  يف ك ف الش رر الفلسطيٍت مث ال وبي ك  فج ء شعرىم فبزكج  ت غبسرة كاغبنُت ألرض الوط ،
، رنه  تعدهتأرضو رغم م   األتدم  وارتب طركس الذم  الشج عتي ف موقفو ك الدف ع ر  أرضو 

 .اؼبسهمر يف أرض الغرتية اليت فرضت رليو فرض كتواجده 
 ؛إىل ثالثة أصن ؼ وإىل أنو ًب تقسيم ش رةاإلكاغبديث ر  شعراء اؼبق كمة يسهوجب  

 فرغم تعرضهم لشىٌت  ;7>4، خل أرض فلسطُت ر ـاالصنف األكؿ كىو الشعراء الذي  تقوا د
 اؿ كالذكد ر  أرضهم، فصمدك إال أهنم ح كلوا تأدُّم كشعرىم مق كمة االحهال ،أنواع الظلم

، :9>4كالصنف الث ين ىم الشعراء الذي  تقوا يف فلسطُت ر ـ  ،ههم كانهم ئهمتدافعوا ر  ررك ك 
 تقوا قبل سلط ت االحهالؿ االسرائيلي إاٌل أهنم كىؤالء كرغم م  ر نوه م  مع ملة ق سية م 

كالصنف الث لث كىم  ،شعرىمتفعوا رنو اكد ،كظلوا أكفي ء لوطنهم ،العرتية ُّويههممهمسكُت 
 خ رجو إال أف دىمو جك  الشعراء الذي  اضطركا إىل العيش تعيدا ر  أرض الوط ، إذ كرغم

فدافعوا رنه  تشعرىم كقص ئدىم كك نوا تذلك م  أترز مبدري  ،فلسطُت تقيت يف ريوهنم كقلوُّم
 أدب اؼبق كمة.

و تعميم شعر النض ؿ إليص ؿ كب -"القاسم سميح" تينهمكم  -كاذبو الشعراء اؼبق كموف 
،   فك نوا »أصواهتم كقض ي  شعوُّم إىل الع مل،  ك ؼبقدمة اؼبوسيقية سبشي يف طليعة اعبيش اؼبق ـك

كاؽبن ت الفنية مغفورة يف أرض الهس رع كالهالىث. كلك  ظبيح الق سم مع ذلك ال يرضى لنفسو 
غهو. كت لصب رلى اندف ر تو رله  تبد الصي غة السهلة، كىو هبههد م  ديواف إىل آخر تنورية صي 

 .1« قليال لهخرج م  مرحلة اؼبع ن ة الفردية إىل مرحلة اؼبث ؿ الفٍت اؼبوضوري
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إىل  نهص ر ألتن ء شعبو، كإيص ؿ صوتوج ىدا م  أجل اال رىًملى " القاسم سميحف لش رر "
كصي غة مهينة مبنية رلى أحداث الواقع كم   بع  يف ذلك أسلوت  ؿبكم صبيع أقط ر الع مل اغبر، مهٌ 

 يع نيو الفلسطينيوف كل يـو م  قهل كتعذيب.
الرجل الذي زار اليت توضح صور البطولة كاؼبق كمة قوؿ الش رر يف قصيدة " كم  األمثلة 
 ":الموت

 َخل وا الَقِتيَل ُمَكفًَّنا بِِثَياِبِو                    
 َخل وُه ِفي السَّفِح اأَلِخيِر ِبَما بِوِ                                                

 َل َتدِفُنوُه َوِفي ِشَفاِه ِجَراِحوِ                    
 َتدِوي َوِصيَُّة ُحبِِّو َوَعَذاِبوِ                                                 

 َخل وُه َتحَت الشَّمِس، َتحُضُن َوجَهُو                    
 رِيٌح ُمطَيََّبٌة بَِأرِض َشَبابِوِ                                                       

 َل تُغِمُضوا َعيَنيِو، ِإفَّ َأِشعَّةً                    
 حَمَراَء، َمازَاَلت َعَلى َأىَداِبوِ                                                      

 َوَعَلى الس ُهوِؿ الص فِر رَجُع ِنَدائِِو                    
 1وِ بِ آا آِبًها بِالَموِت َلسُت بيَ                                                      

للوط ؛  ركحو فداءن  يف ىذه اللوحة الشعرية ح كؿ الش رر االنهص ر للشهيد الذم كىب 
حيث رسم لو الش رر صورة ذلك البطل الذم ال هبب دف  جثهو الط ىرة قبل تنفيذ كصيهو، كم  

ىوًت لىستي تًآتًًو(،ح كؿ أف يقيم ارتب ط  تينو كتُت ىذا القهيل يف قولو )يى  
إذ يبُت ردـ  آًُّن  تً ؼب

 خوفو م  اؼبوت، كاسهعداده اله ـ للهضحية يف سبيل الوط .
 إذ يقوؿ: ،وب كؿ الش رر الهأكيد رلى الهضحية يف سبيل الوط ك 
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 َصل وا َعَلى الَقِتيل
 َوَطمِئُنوا َذِويو
 ِجئُت أِلَفَتِديو

 1ِمن َموتِِو الثَِّقيل.
يف ىذه اللوحة الشعرية ينهقل اػبط ب م  مرحلة  اؼبط لبة ت لصالة رلى القهيل اىل مرحلة 

ط  الواحد، كمنو ف ؼبق كمة ىي شدة االرتب ط الذم يبيز أتن ء الو االفهداء تركحو، يف صورة تعكس 
 سلوب األمثل لهحرير األرض.األ

أف قضية فلسطُت ليست ؾبرد مشكلة قومية رلى  »" غالي شكريكيرل الب حث "
 2«الصعيد العريب، أك أهن  مشكلة اجهم رية ت لنسبة ألتن ء فلسطُت، كإمب  ىي مأس ة إنس نية ر مة 

أك ف ذلك أراد الش رر أف يبُت ارتب طو الوثيق ت ؼبق كمة، سواء  كاضح للمحهل كيف ربد
 يب ن  منو تأهن  السبيل لهحقيق النصر رلى احملهل. يقوؿ:ت لسالح أـ ت لكلمة إ

 َوأُقِسُم .. َىَذا َدِمي .. َوبَِلحِمي َوُحلِمي               
 أَنَا أََتَصدَّى               
 َوأُقِسُم .. َىَذا َدِمي.. َوبِإعَصاِر زَىِري               
 َوَأزَىاِر َفجِري               
 َونِيَراِف ِشعِري               
 َوأَنَواِر ِشعِري               
 َوَعيِني َوظُفِري               
 وََكفِّي َوَصدِري               
 أَنَا أََتَحدَّى               

                                       
.>>ظبيح الق سم: شخص غَت مرغوب فيو، ص  -
1  
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 َأَجل أََتَحدَّى، بَػَلى أََتَحدَّى               
 1أَنَا أََتَحدَّى..               
يهحدث الش رر تلغة البطل الذم يهحدل العدكاف، كقد أقسم  األسطر الشعريةيف ىذه 

، كىو م  الصمود جليةك تدمو كغبمو كحلمو أنو سيهصدل كيهحدل الظلم، فهبدك مش رر اؼبق كمة 
رر، ت اللغوية كربوالت الصورة الشعرية يف األدب اؼبق ـك كتغلغله  يف ذات الش ش رايعكس اإل

 2كاسهعداده اله ـ للهضحية يف سبيلو. ليكشف حقيقة حبو لوطنو األـ
م  خالؿ لغهو الشعرية اؼبشحونة دبش رر  يف الدف ع ر  كطنو كتهضح تس لة الش رر

الهحدم، كلعل أترز دليل رلى ذلك توظيفو للفظة )أربدل( أرتع مرات، كىذا الهكرار مل يأًت 
دبحض الصدفة، كإمب  ىو إش رة كاضحة لسي سة الهحدم اليت يهصف ُّ  اؼبق ـك الفلسطيٍت، ش ررا  

 ك ف أك أديب  أك رلى اعببهة خلف اؼبه ريس.
 يقوؿ:ف ،م  مش ىد اؼبق كمة كالهصدم للمحهل فني  الش رر مشهداكيصور 

 َوَأشَهٌد. َأشَهٌد. أَنِّي أُقَاِوـُ َموِتي                   
 أُقَاِوـُ َموَت الش ُعوب                   
 أُقَاِوـُ َموَت الز ُىوِر َوَموِتي                   
 وِر َوَموِتيَوَموَت الط يُ                    
 َوَموَت السَّاَلـِ َوَموِتي                   
 َوَموَت الَجَماِؿ َوَموِتي                    
 أُقَاِوـُ َموَت الَحَياة،                   
 ِبِمياَلِد قَانَا الَجِديَده                   
 َونَاِر الَعِقيَده                   

                                       
  1 . 80، >7  ن  اعبديدة، صقرج ئب  :ظبيح الق سم -
  2 .448، ص >500، 4مالمح يف األدب اؼبق ـك فلسطُت أمبوذج ، منشورات اؽبيئة الع مة السورية للكه ب، سوري ، ط حسُت صبعة: ينظر: -



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
232 

 َونُوِر الَقِصيَده                   
 أُقَاِوـُ َموَت الَحَياِة،                   
 بَِناِر الَحَياِة َونُوِر الَحَياةِ                    
 َوُحلُم الَحَياِة الَعِظيْم...                   
 ِبُحلِم الَحَياِة الَعِظيَمو                   
 1َوَموُت الَجرِيَمو.                   

وب كؿ الش رر رسم صورة للمهلقي يوازف فيه  تُت حي ة الواقع كاغبي ة اليت  النموذج يف ىذا         
يأمله ، كموضح  أنو ش رر مق ـك لكل م  ييعكٍّر صفو اغبي ة، تداية دبق كمهو للموت، كتعددت 
دالالت ىذه اللفظة؛ فه رة ينسبه  لنفسو )موٌب( إذا وب كؿ أف يق ـك موت الثورة داخلو، كت رة 

ألغلب الشعوب العرتية اليت م تت فيه  النخوة كالذكد ر  األرض كالوط ، كت رة  أخرل ينسبه 
أخرل ينسبه  للطبيعة فبثلة يف الزىور كالطيور، كتصفة ر مة ف لش رر يق ـك موت اغبي ة حبلم اغبي ة 

 العظيمة، كىي العيش يف كنف اغبرية كاالسهقالؿ.

 تشرذمة الواقع العريب الرظبي ألفٌ  يب يل ال » فهوىكذا يهضح موقف الش رر م  اؼبق كمة،  

 2«الكلمة اؼبق كمة تسهمد قوهت  كمشوخه  م  تضحي ت األتط ؿ اؼبق كمُت يف س حة اؼبعركة 
حيث  ،يف قولو يف رب رة )أق ـك موت الشعوب( يهضحف لش رر مق ـك حقيقي كىذا م   

 صف الشعب الفلسطيٍت م  لشعوب العرتية لط ؼب  ك نت تقف يفألٌف ايرل فيه  تصيص األمل؛ 
 أجل اسهقاللو، مثلم  فعلت حرك ت الهحرر يف صبيع األقط ر العرتية.

ذلك م   إذ نالحظفرصة إال كيبُت موقفة م  اؼبق كمة؛  "سميح القاسم"كال يًتؾ الش رر  
قة الس تقة، إذ يشَت إىل أمري ؛ أمَّ  األكؿ فيقصد تو نفسو الهوا األسطر الشعريةخالؿ حديثو يف 

                                       
  1 . 5:، 4:  ن  اعبديدة، صقرج ئب  :ظبيح الق سم -
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للمق كمة كالدف ع ر  الوط ، كأٌم  الث ين ف لقصد كرائو ارتب طو الشديد تأتط ؿ اؼبق كمة، ككأنو يريد 
 أف يهكلم رلى لس هنم كيعب رم  يريدكف إيص لو للع مل.

 مبيٌػنن  نًقمهو رلى احملهل اإلسرائيلي: " خطاب في سوؽ البطالة"كيقوؿ الش رر يف قصيدة  
 َتخدَُع أْصَحاِبي بَوْجو ُمْسَعاررُبَّما              
 رُبَّما تَػْرفُع ِمْن َحْولي َجدارًا وِجَدارًا َوِجَدار             
 رُبََّما َتْصُلُب أَيَّامي َعَلى ُرْؤيَا ُمِذلَّو      
 يَا َعُدّو الشَّْمِس، َلِكْن، َلْن ُأَساِوـ             
 وِقي... َسَأقَاوـْ َوِإلَى آِخر نَػْبٍض ِفي ُعرُ              
 يَا َعُدوَّ الَشْمِس...             

 إىل أف يقوؿ:
 َعْوَدُة الشَّْمِس، َوِإْنَساِني اْلُمَهاِجرْ              
نَػْيو .. َيمِ              َنيَها، َوَعيػْ  ًنا .. َلْن ُأَساِوـْ..يَوِلَعيػْ
 َوِإلى آخر نَػْبِض ِفي ُعُروِقي..             
 َسأُقَاِوـْ..            
 َسأُقَاِوـْ..            

 ..1َسأُقَاِوـْ                
كٌررى  مرَّتُت ردبَّ    اليت ،ردك الشمس(تعب رة: ) ىب طب الش رر احملهل اإلسرائيلي كاصفن  إيَّ ه 

أنو ل  يس ـك يف  لو أنو ل  ىبدرو ت لورود الك ذتة، كم  ، كيبٌُت تو ليؤكد رنو الصَّفة اليت ألصقه 
حقو حىت آخر قطرة يف رركقو. كتشَت لفظة )ردك الشمس( إىل أف احملهل قهل كل مظ ىر اغبي ة؛ 

 دبم رس تو الوحشية ضد الشعب الفلسطيٍت.
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ؽبذا اؼبقطع الشعرم يكهشف أف الش رر ارهمد توظيف لفظهُت مهن قضهُت يف  كالق رئ 
نية )رودة الشمس( فإذا ك نت اللفظة األكىل تشَت موقفُت مهب ينُت؛ األكىل )ردك الشمس( كالث 

إىل احملهل فإف اللفظة الث نية ترمز اىل فلسطُت، كمع أف اغبقل اللغوم للفظيت )ردك( ك)رودة( 
 حقل كاحد إالٌ أف اؼبعٌت اغبقيقي ـبهلف.

الكلم ت يوظف اسهط ع أف  -تفضل م  يبلكو م  ثق فة كاسعة-كمنو قبد أف الش رر  
( اليت  كفق م  ىب دـ أغراضو كأىدافو الرامية إىل االسهقالؿ كاغبرية، كىذا م  تؤكده لفظة )سأق ـك

.) ، سأق ـك ، سأق ـك  كررى  أكثر م  مرة يف ىذا اؼبقطع كخ صة يف آخر القصيدة )سأق ـك
ح يف أغلب األحي ف؛ حيث ارهمد رلى األسلوب اؼبب شر و اتسمت لغة الش رر ت لوضكقد 

" تصدد ككصف أح سيسو كمش رره جرٌاء الظركؼ الصعبة اليت اسمالق سميحكالسبب أف "
 يع نيه  شعبو.

كيواصل الش رر تأكيده رلى ردـ الهفريط يف أرض فلسطُت، معًتف  أٌف اؼبق كمة ىي اغبل  
 "الجواد الجامُح":األمثل لنيل اغبرية م  ىذا احملهل الغ شم، إٍذ يقوؿ يف قصيدة 

 حَ ًنا َلْن نَِبيَع اْلُجرْ يَيمِ 
 يوَمْهَما َساَومْت ُمدِّ 
 َوَلْن تبقى َشِقيَقتُػَنا

   1طُوَؿ اْلدَّْىِر ... َمْسبّيو
عبأ إىل ك  لش رر يقسم ت ليمُت تأنو ل  يبيع آالـ شعبو مهم  تعددت اؼبس كم ت، ف  

توظيف أداة اغبـز "ل " يف قولو )ل  نبيع( ك)ل  تبقى(؛ ربيل اللفظة األكىل رلى االشًتاؾ يف 
( كربيل النقطة الث نية )تبقى( رلى أف )نىًبيعى  اؼبنصوبربمل العبء كىو م  يوضحو الفعل اؼبض رع 
 فلسطُت ل  تبقى طوؿ العمر يف قبضة احملهل.
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الش رر يف اسهخداـ ألف ظو  م  خالؿ توفيقالشعرية  صب لية الصورلن  تهضح  كىكذا  
كرب راتو كترتيبه  كجعله  تبدك ككأهن  صورة حقيقية، أضف إىل ذلك ارهم ده رلى األلف ظ 
، أربدل، أتصدل ل   اغبم سية الرن نة الدارية إىل اؼبق كمة كنبذ الظلم، كمث ؿ ذلك ألف ظ: )سأق ـك

( كىي صبيعه  تصب يف  الهحدم، كىن  تكم  ك حقل كاحد ىو حقل الصمود نبيع، ل  أس ـك
س  توظيفه   الش رر صب لية الصور الشعرية اليت كظفه  الش رر، ف أللف ظ ال قيمة ؽب  إف مل وبي

 ت لشكل اؼبطلوب.
ككالدى  ليلى" سرد قصة الطفلة " "سميح القاسم"ح كؿ  "ليلى العدنية"كيف قصيدة  

الش رر تصوير الوالد كىو يػىهيم  ت لدف ع ر  شرؼ  فأرادالرجل اؼبق ـك الذم يأىب الظلم،  مرزوؽ""
 اتنهو ككطنو يقوؿ:

 ثُمَّ َشدَّ اْلبُػْنُدِقيَّو            
َلى الذَّئاب اأَلْجَنِبيَّو               َوَمَضى َيْدَفُع َعْن لَيػْ
 الرَّْحَمِن بَػْيَتو وؽ َوَخلَّى ِفي َيدِ رزُ َورَاَح مَ             
 رَاَح ..فَالش طآُف ُغصَّْت ِبِذئَاِب َوَعَقاِربْ             
 .1ِمْن ُمغيرِيَن َأَجانبْ             
ككيف ىىمَّ حبمل البندقية م  أجل الدف ع ر  اتنهو م   ر الش رر كالد الطفلة ليلىصوٌ  

سطوة الذئ ب األجنبية اليت يشَت ُّ  إىل جنود االحهالؿ اإلسرائيلي، الذي  كصفهم تصفة أخرل 
ىي )اؼبغَتي  األج نب(، كمنو تهضح صب لية الهصوير م  خالؿ تي ف شج رة الرجل، كمس ررهو يف 

 ىي يف الواقع فلسطُت. اتنهو "ليلى" اليت شرؼ الدف ع ر 
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فهذه اللوحة الشعرية تلخص لن  صورة الرجل العريب الشهم، الذم ح كؿ الذكد ر  كطنو  
كردـ الرضوخ عبنود االحهالؿ )الذئ ب األجنبية، العق رب، اؼبغَتي   ،ت لوس ئل البسيطة )البندقية(

 االج نب(.
 ؼبسهعمر. يقوؿ:كيواصل الش رر سرد قصة ليلى ككالدى  مرزكؽ ككف حو ضد ا 

 َىلَِّلي لِْلَفاِرِس اْلَقاِدـِ .. ِإيَمانًا َوِعزَّه                   
 اَر َمْرُزُوؽ َعَلى َظهر ِمَكرّ طَ                    

 ِمْن جيَّاِدِي اِلَعَربِيَّو            
 ِفِي َيَدْيو اْلبُػْندِقَيو            
 اِف .. َوَما َعاَد اْلُمِحاربَوَمَضى يَػْوـٌ .. يَػْومَ            
  1وعقارب ُف َمؤلى بذئابٍ َكاَنْت الشطآ            
لنصرة كطنو  ح كؿ الش رر يف ىذا اؼبقطع أف يصور لن  الف رس مرزكؽ ككيف ىبَّ  

)  ه احملهل ة فعل البطل مرزكؽ ذبدٌ ، للداللة رلى سررة ر فلسطُت، حيث كظف لفظة )طى رى
 قداـ مثل ف رسو.مً ػمسهعمال حص نة العريب األصيل ال

البطل اؼبق ـك البندقية يف  ىذا كصوَّر الش رر قصة مرزكؽ يف شكل درامي؛ حيث ضبل  
يو غَت آتوو للصعوت ت اليت سهعًتض سبيلو، كلك  مرٌ  احمل رب فم  ىو سبب يعد ت األي ـ كمل يدى

 ردـ العودة ي  ترل؟
 ر  السؤاؿ يف اؼبقطع اؼبوايل كيبٌُت حقيقة م  جرل للبطل مرزكؽ يقوؿ: هبيب الش رر 
ْنُدِقيَّة             َناُه، َوَعْيُن الَبػْ  َخرَّ َمْرُزوْؽ، َوَعيػْ
 ِفي اْلُوُحوِش اأْلَجَنِبيَّة            
 َخرَّ َمْرُزُوؽ الَّذي نَاْدتُو لِْلَحْرِب َباُلُده             

                                       
-  ًكثَتي الك فرسه  :: يػيقى ؿرٌ كى م : . وص حب اؼبط كعيف القه ؿ، ٌر ًمكىره  يف اؽبجـو
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 َوَمضَى ِمْن َحْوِلِو َيْصَهُل َمحُزونًا .. َجَواُدْه!             
 َوانْػَقَضى يَػْوـٌ، ويَػْوَماف، َوَمْرُزوٌؽ ُمَمدَّد             
 تَػْنُدُب الشَّْمُس َعَلْيو، والسََّواِقي تَػتَػنَػهَّْد..             
 .فَاِرَس اْلبَػْيِد ُمَجْنَدؿْ              
 .1يد َتْصَهْل؟َمْن يَا اْبَن اْلِجَياِد الصِّ َفلِ              
" الذم تلقى رص ص ت غ درة م  قبل مرزوؽصور مقهل البطل "ت فهذه القصيدة السردية 

حملهل، كتٌُت الش رر اؼبشهد يف شكل مأس كم ا نبية، كىؤالء ىم يف اغبقيقة جنودالوحوش األج
( اليت تشَت إىل السقوط كاؽبزيبة اؼبمزكجة ت ؼبرارة. فمرزكؽ   سقط رلى األرضػبَّصو يف كلمة )خرَّ

مل يريدا  هوكتندقي  أف مرزكق إىل ش رةنود احملهل، ككأف الش رر يريد اإلكرينو كرُت تندقيهو رلى ج
 االسهسالـ تسهولة.

رر تصوير مشهد سقوط البطل م  رلى جواده العريب الذم حزف ىو اآلخر كيواصل الش  
رلى ص حبو، ف خه ر لذلك ألف ظ  دالة ؽب  كقعه  رلى األذف؛ حبيث ذبعل الق رئ  يعيش القصة 

، كيهأثر ؼبشهد ذلك اؼبق ـك كحص نو كتندقيهو؛ إنو مشهد هبعل اؼبهلقي يهوحد ككل جوارحو تقلبو
 . 2مع البطل
ف تهوحد الشخصيه  رندم اللحظة )غبظة الهف رل( يشعر الق رئ ت النهم ء لوطنو  كيف ىذه 

  شخصية كاحدة. )الش رر / الق رئ(، لهشكٍّال
رندم  تلغه  مقهل كالدى   ليلى"كتهص رد نبة اغبزف رندم  يصور الش رر ح ؿ الطفلة " 

 رلى يد جنود االحهالؿ. يقوؿ:

                                       
- اءي، اٍلفىالىةي، أم الصحراء، ات  اؼبنظورالبيد، : ؾبندؿ البيد اغبًٍجى رىةي،  :ؾبندؿ: اعبٍىٍندؿي ك  .7>6لس ف العرب، ت ب الب ء، ص  :مفردى : اٍلبػىٍيدى

اؿ: اٍلمىكى في اٍلغىًليظي ًفيو ًحجى رىةه  ، تفهح اعٍبيم كالٌنوف كىكىٍسًر الدَّ فمعٌت: البيد . >>9ت ب اعبيم، ص  ،لس ف العرب :ات  منظور .كىًقيلى، اعبٍىنىدىؿي
 ندؿ: الصحراء كثَتة اغبج رة.ؾب
 .490->48الديواف، ص  ظبيح الق سم: -1
 . 405ت(، ص  )د )د ط(،، ر مل اؼبعرفة، لبن ف، نصيفنظرية اؼبسرح اؼبلحمي، ترصبة، صبيل  ترىبت:ترتولت  -2



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
238 

َلى أَبَ               اَىاَعانَػَقْت لَيػْ
 ثُمَّ َىبَّْت َواِقَفو.             

 والبُػْنُدقي وِ ينزعت من رَاَحتَ                     

 !وَوِبَصْوْت الَعاِصفَ             

 !وَزاِحفَ الَوبِأْصواِت الَمالَيِين اْلِغَضاِب             

 !ْدِفنوهُ تصَرْخُت: لْن            
 َقَسًما.. َلن َتدِفُنوُه..  

 ور ُكلَّ ُشْطآف اْلُعروبَ ا، َما َلْم نَُطهِّ َقَسمً             
   ،ِمَن ِذئاِب اْلَغزوِ             
 1وَحارِينا اْلَحِبْيبَ صَ َمصَّاِصي             
ف األب م  أقسى اللحظ ت رلى اإلنس ف، كىذا م  وب كؿ الش رر اغبظة فقد دعتي  
غبظة رن ؽ ليلى لوالدى  القهيل الذم قٌدـ ركحو فداءن حيث تُتَّ م  خالؿ ىذا اؼبقطع، ؛ تصويره

اليت اسهط رت أف ربض  كالدى   الص ترة قويةالليلى الفه ة ر   للوط ، كالش رر يقدـ لن  مث ال
واى  كصرخت تصوت كتنزع م  يديو البندقية اليت ك ف وبمله ، يف مشهد أليم، كقد اسهجمعت قً 

 زاة.األرض الفلسطينية م  الغي ر هَّ طى ر ؿو )ل  تدفنوه( قبل أف تي 
 ،العركتة، ذئ ب الغزك )شطآف :م  قبيل م  اؼبفردات الش رر توظيف صبلة أرادإذف  

تي ف ككذا  ،شطآهن  كصح ريه  ؛الفلسطيٍت تأرضو الفرد ، ليبُت مدل ارتب ط(صح رين  اغببيبة
 .اعبرائم اليت ارتكبه  احملهل يف حق الفلسطينيُت

تك  الوحيدة اليت أتت أف تدف  كالدى  قبل ربرير أرض  مل "ليلى"كالالفت أف الفه ة  
 يقوؿ الش رر:  .اؼباليُت م  أتن ء تلدى  اؼبطلب ىذا يفيش ركه  زاة،  تل الغي  م  أيدمفلسطُت 

                                       
 .496الديواف، ص  :ظبيح الق سم - 1
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 ،والَعاِصفَ  تِ َوِبَصوْ              
  وَوبأْصَوات اْلَماليين اْلِغَضاب الزَّاِحف             
 ،َندِفَنومن َحْوِلَها: َلْن  اَىَتفو              
 َندِفَنوَقَسًما .. َلْن              
 وَما َلْم ُنَطْهر ُكلَّ ُشْطآف اْلُعروبَ  ..َقَسَما             

 1وَفايَاِت الُقُروِف الُمْنِتنَ ِمْن نِ                     
أكاصر األخوة اليت ذبمع تُت أٍتن ء الشعب العريب  يبٌُت ُّذه العب رات ح كؿ الش رر أف  

صرخ ت كاألصوات تضركرة ربرير األرض العرتية م  الر مة كالفلسطينيُت تشكل خ ص، فهع لت 
 .العدك دروة صروبة إىل اؼبق كمة كاألخذ ت لثأر م  األسطر كم  نلمس يف ،قبضة العدك اإلسرائيلي

كم  إترازه،   الش رر ح كؿاعب نب اعبم يل الذم  فيكهشوحة الشعرية لكاؼبهأمل يف ىذه ال 
 ،الش رر كظفه  اليتالكلم ت الرن نة رند ىذه القصيدة ال تهوقف  الصور يف صب ليةيكهشف أٌف 

فههحوؿ تذلك  ، ر  الواقع الفلسطيٍت األليمش ىد اليت تعٌب لمى ل هإىل حس  اخهي ر  اى عدهتل ت
م غ لبية أر  ر  كتعٌب  تأدؽ تف صيلو، تنقل الواقع ميةمش ىد دراك األلف ظ كالعب رات اليت صور 

 .اليت تنشد اغبرية اعبم ىَت العرتية
يهبُت أف ذاكرة الش رر ح فلة تصور البطولة كاؼبق كمة، اليت تسهدري حيوية الدفق  كم  ىن   

ر مال مهم  ر الق رئ ت النهم ء ؽبذا الوط  العريب الكبَت، فهصبح اللغة شعً النض يل، كتهسم تلغة تى 
 يف يد الش رر ليبز مش رره إيزاء صور البطولة كاؼبق كمة اليت يرصدى .

إىل اؽبوية اليت تؤسس طه رة االنهم ء كصب ؿ  »ش رة إىل أف األدب اؼبق ـك ينهمي كذبدر اإل 
  2«اغبيوية، كالقدرة اليت تطوؼ ت لقيم األصلية اليت يعيش رليه  أتن ء اَّهمع

 رر الهعبَت ر  ىويهو العرتية كانهم ئو ؽبذه األمة تقولو:كمنو اسهط ع الش  
                                       

 .497ص  اؼبصدر الس تق:- 1
  .4;أمبوذج ، ص  مالمح يف األدب اؼبق ـك فلسطُت :حسُت صبعة -2



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
240 

 لَجَواِدنَا اَلَعرِبي، َيْصَهُل ِفي َمَعارٍِكو الََّطوِيلةِ 
 َويُقوؿ: يَا نَاُر اأَلَعاِجم

َنى ..  َوَل َيرَتد  ُعرِفي َأفػْ
 . َوَلِكن َلسُت َأغُدُر فَاِرِسي، وَأُخُوُف َسْيِفي،َأفَنى .

 اأَلَعاجمَ  يَا نَار الَمجُدُورِ  َفي َوْجِهكِ أنَا َلْم َأزْؿ 
 1َشْعًبا يَُداِفُع َعْن َحَشَاشِتو .. وتَارِْيًخا يُػَقاِوـ

وب كؿ الش رر يف ىذه اللوحة الشعرية أف يؤكد رلى انهم ئو لألمة العرتية كدليل رلى ذلك  
)األر جم( رلى اؼبق تل ىل االنهم ء، كم  تدؿ لفظة إتوظيفو للفظة )جوادن  العريب(، اليت تشَت 

 اؼبعنوم للفظة العركتة.
يؤكد الش رر تأنو سيق ـك احملهلُت ألرضو العرتية تشىت الوس ئل، كربدث رلى لس ف اعبواد ك  

العريب تأنو يفضل الفن ء رلى أف ىبوف أمهو ككطنو، كتأف الشعب  سيدافع ر  أرضو إىل آخر رمق 
 ة.يف حي تو، فه ريخ فلسطُت كلو نض ؿ كمق كم

ال تهوقف رند توفيقو يف اخهي ره  سميح القاسم"فجم لية الصور اليت كظفه  الش رر " 
اؼبش رر الفي ضة، كإمب  تهعداى  اليت ترارهو يف نقل  لعب رات اليت تؤدم الغرض كتعب ر لأللف ظ كا

 الواقع الفلسطيٍت كذلك تهصوير مع ن ة أتن ء شعبو يف ظل االحهالؿ كفب رسهو اؽبمجية.
ذلك االسهحض ر الس طع كالقوم لكل مع ين الصمود  »كلعل م  أىم م  يبيز أدب اؼبق كمة 

ر  أرضو ، فيدافع الش رر 2«كاؼبواجهة ، كالبحث ر  صالتة اغبكم اؼبرتبط ت ألرض كاؽبوية 
 كل م  أكٌب م  قوة.ت ككطنو

                                       
   ات  منظور: لس ف العرب، ت ب  .، قركح يف البدف تنقط ر  اعبلد فبهلئة م ء، يضم اعبيم كفهح الداؿم  رً دى كمنو اعبي  رى دى : م  جى اَّدكرً  جهكً ك

 .9;;ات  منظور: لس ف العرب، ت ب اغب ء، ص  . حش شهو: اغبش شة ىي تقية الركح يف اؼبريض.898اعبيم، ص 
  1 .>58الديواف، ص  ظبيح الق سم: -
.454حسُت صبعة: مالمح األدب اؼبق ـك فلسطُت أمبوذج ، ص  - 2  
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 إظه ر تهمثل يف ؿب كلهو "سميح القاسم"كم  أٌف م  فبيزات شعر اؼبق كمة لدل الش رر  
الذم ازبذ م  أسلوب القهل كالهدمَت كسيلة لقمع  يالصورة اغبقيقية للمحهل اإلسرائيل

الفلسطينيُت، كىذا م  يؤكد رلى أٌف األدب اؼبق ـك يواجو رقلية اؼبسهعمر اإلسرائيلي الذم خ ف  
 كل العهود كاؼبواثيق كالقيم اإلنس نية.

،  1«دب اؼبق ـك تعمد إىل انزي ح مب شر تُت القلب كالعقللغة  األ»إىل ج نب ذلك فإف  
ا فهو وب كؿ ج ىدا تعديل الكفهُت تلغة كىذا يضع الش رر تُت كفهُت؛ كفة القلب ككفة العقل، لذ

 . كجنوده رلى الهحدم للمحهل تدؿ   مق كمة ص مدة
هن  ال تعبٍّ ر  يكهشف أ " سميح القاسم"كذبدر اإلش رة إىل أفَّ م  يقرأ قص ئد الش رر  

الواقع الفلسطيٍت فحسب، تل أيض  تهج كزه لهشَت إىل الواقع العريب ككل، كىذا يكشف انهق ؿ 
الش رر م  الهعبَت ر  نبـو كطنو األصغر فلسطُت، إىل الهعبَت ر  قض ي  أكب كأرمق ىي قض ي  

 األمة العرتية ق طبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .456ص  الس تق:اؼبرجع  -1
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 القاسم:: أنماط الصورة في شعر سميح ثالثًا
يهميز الشعر العريب اغبديث كاؼبع صر ت لهعبَت ت لصورة كاالنهق ؿ م  الصورة اعبزئية إىل  

، كقد دأب الشعراء رلى االىهم ـ دب  يسمى وبقق الٌنص الهم سك العضومالصورة الكلية حىت 
كحدة القصيدة، كلعَّل ىدفهم م  كراء ذلك ىو أف تسَت القصيدة ككل رلى نسق كاحد م  

 ايهه  إىل هن يهه  حىت ال يشعر الق رئ توجود خلل أك تفكك داخله .تد
فسواء أك نت الصور منضدة سوية،  »كقد انصب اىهم ـ الدارسُت رلى الصور الشعرية  

كم    ي مصوغ م  ؿبور اؼبوضوع، أـ ك نتكم  يف الشعر الكالسيكي يف خيط م  الهفكَت اؼبنطق
إىل تعض تركاتط أكثر مركنة ت لهزامه  ت السهكش ؼ يف الشعر الركم نهيكي، مشدكد تعضه  

كم  يف كثَت م  الشعر اؼبع صر،   يهطلبه  مثل ىذا الشعر، أك ك نت الع طفي ككشف الهجرتة اليت
 1.« تبدك ككأهن  زبلق م  م دهت  نفسه  الوسط الذم يشدى  الواحدة إىل األخرل

ىي صور  ،خ صة يف الشعر اؼبع صر ،ك نت أـ مركبةأىذا يعٍت أف الصور الشعرية مفردة  
 مهسلسلة يرتط تعضه  تعضن  ،حىت تشكل قصيدة مهك ملة األجزاء سواء م  حيث اؼبعٌت أك اؼببٌت.

فردة ترتبط ارتب ط  اعبزئية البسيطة اؼب كذبدر اإلش رة إىل قضية ى مة أال كىي أف الصورة  
خصصت اغبديث ىن  ربت : » ح""علي علي صب كثيق  ت لصورة اؼبركبة، كيف ىذا الصدد يقوؿ

صورة كلية ىذا اؼبوضوع، ألررض قصيدة ك ملة تنمو م  خالؽب  الصور اعبزئية، لهشكل يف النه ية 
يشد  م  تهطلبو الصورة م  خواطر  ى  كتالءمت رن صرى  يف أقول رت طة، تض مت أجزاؤ ر م

  2.«فواطكمش رر كر
م  ىي يف  ت لصورة الكلية، حيث أف األخَتة اعبزئيةرتب ط الصورة الإش رة كاضحة  كىن  

اغبقيقة سول ؾبمورة م  الصور اعبزئية اليت تراتطت كتالضبت تشكل أك تآخر لهكوٍّف صورة كلية 
 ؿبكمة النسيج كالبن ء.

                                       
 .6: كآخركف، ص نصيف اعبن يبالصورة الشعرية، ترصبة أضبد  :سيل دم لو سيس -1
 .8>4البن ء الفٍت للصورة، ص  :رلي رلى صبح -2
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كسنعمل يف ىذا اعبزء م  الفصل رلى تي ف أمب ط الصورة، تداية ت لصورة اعبزئية )اؼبفردة،  
" ؿب كلُت كشف سميح القاسملكلية )اؼبركبة، الطويلة( يف قص ئد الش رر "القصَتة(، ٍب الصورة ا

اليت ح كؿ الش رر م   ،الهصويرية اؼبف رقةاؽبدؼ م  إدراجهم  يف ثن ي  القص ئد، كانهه ء رند 
 هحقيق م  يطمح يف قولو للق رئ العريب.لخالؿ االسهع نة ُّ  

 الصورة المفردة )الجزئية(: -أ
تعد الصورة اؼبفردة م  أتسط جزئي ت الهصوير، كىي إحدل أىم اللبن ت األس سية يف  

مع صور أخرل، كرندى  تهضح مع مل  هك ملكت همعذب، الصورة اؼبفردةالعمل الشعرم؛ حيث أف 
 .1الصورة الشعرية الك ملة

الالهت  اليت ف لصورة اؼبفردة البسيطة ىي اليت تهضم  تصويرنا جزئي  ؿبددنا كؽب  د» كمنو  
تكهمل داخل السي ؽ الصورم الش مل، كقد ينحصر يف كلمهُت فقط، تهج كراف رلى كبو تنيوم 

 2.«مهفجرنا ت لدالالت الغ مضة  
ف لصورة اؼبفردة ىي صورة تسيطة يف تصويرى  مفردة يف تركيبه ، تكهمل توجودى  داخل  

ب طي ، كإمب  ىو تغرض خدمة  كرنا ارهسي ؽ وبددى ، فهج كر الكلم ت يف العب رة الواحدة ليس ذب
  رمَّ  تداخلو م  أح سيس كمش ررالع ـ للنص، كالش رر ىو ذلك الذم يسهطيع أف يعٌب  اؼبعٌت

تألف ظو دقيقة ؽب  تأثَتى  كسحرى  يف نفس الق رئ، الذم يعمل تدكره رلى فك شفرات النص 
 لف ظ.هخراج الدالالت اليت تبوح ُّ  األكاس

لصورة اؼبفردة تشهمل رلى تصوير جزئي، فإهن  تدخل يف نط ؽ الصورة الش ملة كدب  أفَّ ا 
أنبية دراسة الصورة اؼبفردة تنبع م  كوهن  تعبَتا » ؽب  غرض، كمنو فإفَّ ك لهخدـ فكرة أكسع كأرمق 

                                       
 .555الصورة الفنية يف شعر الشم خ، ص  :ينظر: ؿبمد رلى ذي ب -1
 .:59ص  ،:500، 4ط ، اعبزائر،ركنوف ت الغموض الشعر العريب اغبديث، ج معة  إتراىيم الرم ين: -2



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
244 

ر  اؼبع ين كاألتع د النفسية للهجرتة الشعرية، كىذا ال يعٍت انعزاؽب  ر  السي ؽ الذم توجد فيو، 
ا معنوين  كنفسين  يبكنن  م  الوقوؼ رلى جوىر القصيدة عنو يبنحه  تي أل  1.«دن

كرلى كيلٍّ ف لصورة اؼبفردة يف أتسط مع نيه  تكم  يف إق مة رالقة كطيدة تُت لفظهُت  
ك أللواف كاػبطوط يف »تينهم  راتط رلى كبو م ؛ رلى غرار الهشبيو كاالسهع رة، كىي يف الشعر

الرسم، ؽب  م ديهه  ككث فهه  ككضعه  اػب ص ُّ  يف ؾبموع العمل األديب، فهي أشي ء يف ذاهت ، 
كتنحصر كل حقيقهه  كقيمهه  يف أهن  مبوذج نهخيل م  خاللو الصورة اغبقيقية اليت ىي مدلولو 

القصيدة، كم  ينبغي اإلش رة ف لصورة اعبزئية يف الشعر ؽب  كضعه  اػب ص ُّ  داخل  ،2«الطبيعي 
  رنو.إليو ىو أف الصورة اعبزئية ال يبك  أف تق س تقلة كلم هت  أك كثرهت  كإمب  تق س دب  تعٌب 

مصدرى  اػبي ؿ  »كلية إمب    أك نت أـكم  ذبدر اإلش رة إىل أف الصورة تشكل ر ـ جزئية 
م ـ األشي ء يف الوجود، ككل م  كىو ؾب ؿ اعبم ؿ، كمسلك اؼبرء فيو ـبهلف ر  مسلكو الواقعي أ

 .3«هبرم يف ر مل اػبي ؿ ال يبس اغبقيقة يف جوىرى  الواقعي النفعي الذم ىو غَت صبيل يف طبيعهو

كؾب ؽب  الذم تبز فيو، كم  أنو كسيلة الش رر يف الهعبَت ر   ىو مصدر الصورةف ػبي ؿ 
األرض اػبصبة اليت يسهطيع الش رر  مش رره كأفك ره تشكل يض ىي الواقع أك اغبقيقة؛ ف ػبي ؿ ىو

 كإيص ؿ أفك ره للمهلقي تأسلوب يبهعد ر  اؼبب شرة كالسطحية.ر  مواقفو م  خالؽب  الهعبَت 

  :"الجنود" يف قصيدتو اؼبوسومة تػ:كم  أمثلة الصور اعبزئية اؼبفردة قوؿ الش رر 

 ! َكاْلُقرَصافَنْحُن َعلى اْلُحدوِد.. َكالِكالِب،                     
 .4لَ نَػْعِرُؼ اْلُهُدوء .. لَ نَػَناـ                   
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يف ىذه الصورة اعبزئية ح كؿ الش رر أف يلخص ح لة الالجئُت الفلسطينيُت رلى اغبدكد 
مشبه  إي ىم ت رة ت لكالب كت رة أخرل ت لقراصنة، مع تأكيده رلى أف ىؤالء ال يعرفوف اؽبدكء كال 

، كلعلو  اسهخدـ ىذا الهعبَت لإلش رة إىل العدد اؽب ئل م  الالجئُت الذي  يريدكف الفرار م  النـو
 اغبرب كالظلم اؼبم رس رليهم م  قبل جنود االحهالؿ اإلسرائيلي.

نيُت رلى اغبدكد؛ إنو كضع ح كؿ الش رر أف يقدـ كصف  موجزا لوضع الالجئُت الفلسطيك 
عبزئية خلقت أثرا رميق  يف نفس الق رئ الذم ينهمي بس طة ىذه الصورة اف مأس كم كك رثي. كمنو

 إىل ىذه األمة العرتية، حيث جعلهو ىذه الصورة يهأثر ؼب  أص ب إخوانو .

كيف قصيدة أخرل أراد الش رر أف يصور جنود االحهالؿ كم  فعلوه تقريهو فشبههم  
 ":في القطارت لذت ب. يقوؿ يف قصيدة "

 َويْسُقُط اْلُذبَاُب فَػْوَؽ قَػْهَوِتي 
 َكَما ُىَو ِفي فرقَِتي  

 1!َأِحبٌَّة َخانَػُهُم  اْلنػََّهارْ 
يف ىذه الصورة اعبزئية يريد الش رر أف ينقل للق رئ مشهد اعبنود اإلسرائيليُت الذي  ر ثوا 

اؼبهأمل يف ىذه الصورة ك م ت لذت ب الذم يهس قط فوؽ القهوة، هي لى ثػَّ يف القرل الفلسطينية فس دا، كمى 
يفهم أف الش رر ال يقصد م  كرائه  اؼبعٌت السطحي اؼبهمثل يف سقوط الذت ب رلى قهوتو، تل 

، كم  أف الذت ب يرمز إىل الكثرة رلى الشعب الفلسطيٍت يريد اإلش رة إىل تع ظم قوة االحهالؿ
 )كثرة اعبنود(.

غرار الهشبيو، كم  ذلك قولو يف كقد تػىٌتى الش رر صوره اعبزئية تعٌدة أس ليب؛ رلى 
 :"قسماتقصيدة: "

                                       
.866: ص اؼبصدر الس تق -  1 
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 َعَنيٌد أَنَا َكالص ُخور            ِإَذا َحاَوُلوا َعْصَرَىا
 َوقَاٍس أَنَا َكالُنسُوِر            ِإَذا َحاَوُلوا َقهَرَىا 
 1َوَصْلٌب أَنَا .. َكالُجُسور      إَذا أَثْػَقُلوا َظْهَرَىا

يف ىذا اؼبث ؿ ثالث صور جزئية مهه لية؛ األكىل سبثلت يف )رىًنيده أىنى  كى لص خيور(، كالث نية 
)كىقى سو أىنى  كى لن سيور(، كالث لثة )كىصىلبه أىنى  كى عبيسيور(، كاؼبهأمل يف ألف ظ ىذه الصور هبد أهن  توحي 

مع نيه  رلى أح سيس  ، حيث انعكست)رنيد، ق س، صلب( ألف ظ:ت لقوة كىذا م  تؤكده 
 م  جعلو يرسم لن  صورا تبز صب لية أسلوتو، كدقة كصفو، كقوة ألف ظو كرب راتو. الش رر

 يقوؿ: ، إذ تس ؿبو كطيبة قلبويبٌُت  فهوكرغم افهخ ر الش رر تقوتو كارهزازه ُّ ،  

َرَىا  َوَلِكَنِني طَّيبٌ   َكالَسَناِبِل          ِإَذا َنَشُدوا َخيػْ
 2نَا .. َكاْلَخَماِئِل          َوَلْو أَتَعُبوا زَْىَرَىاَوسِمٌح أ

ع ملو مع إخوانو كأتن ء كطنو؛ أراد الش رر أف يقيم موازنة تُت تع ملو مع جنود احملهل، كتف
كىذا م  يهطلبو اؼبوقف، أم  يف تع ملو مع   كصلبن  ين كق س اي تع ملو مع الصنف األكؿ تراه رنيدن فف

كلعل الش رر م  خالؿ رقد ىذه اؼبوازنة أراد أف يبُت مش رره  ، كمهس ؿبن   الصنف الث ين فًتاه طيبن 
اؼبهب ينة تُت القوة كالضعف، كاغبركة كاؽبدكء، لذا فسميح الق سم صبع تُت رديد م  اؼبهن قض ت 

ح( كىي أل ، ظبًى  ف ظ تدؿ رلى اغب لة الشعورية اليت انه تهو.)رنيد، طيب( ك)ق سو

 ":رفح أطفاؿكم  أمثلة الصور اعبزئية اليت كظف فيه  الش رر الهشبيو قولو يف قصيدة  "

 َشَجُر اْلِفتَنِة َمكُسور      

                                       
.9:9ص  اؼبصدر الس تق: -  1 
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 وَكاْلُجْرح ِانْػَفَتحَ 
 1 بَاُب بَػْيٍت في رَفحٍ 

 ر  الفهنة ف زبذ ؽب  صورة جزئية يريد اإلش رة م  خالؽب  إىل خطورهت ؛ أراد الش رر أف يعٌب 
حيث شبهه  ت عبرح الذم انفهح، كىو تشبيو يوحي دبدل كره الش رر للفهنة اليت انهشرت تُت 

النعرات السي سية تُت حركيت فهح كضب س،  ُّ  الشعب الفلسطيٍت، كلعل اؼبقصود ـبهلف فئ ت
يل تغذيهه  تزرع البلبلة كالهشويش رلى اإلخوة الفرق ء، حىت يسهل القض ء ىذه الفهنة تريد إسرائ

 رلى اؼبق كمة كإطب د ن ر الثورة الفلسطينية.

كاسهط ع الش رر أف يوظف األلف ظ كالعب رات ػبدمة أغراضو، كإيص ؿ أفك ره للق رئ، 
 كسهولة فهمه . الفكرة؛ أال كىي تس طهه  يف طرح ف رهمد الصورة اعبزئية ؼب  ؽب  م  ميزة خ صة

نهقل م  صورة إىل أخرل " الهشبيو البليغ؛ إذ ال يسميح القاسمالش رر " كم  اسهخدـ
 ":أيها الحراس أراد حيا واقتلونيتط تينهم  تإحس س كاحد، يقوؿ يف قصيدة: "قبل أف ير 

 رِئَػَتا َحِبِيبي نَػْوَرَساف
 َخَفَقا َعَلى َشوِكي.. َوطَارَا

َرقَافوَيَدا َحِبيِبي  بػَ   يػْ
 2ُمنَّكَّساِف َعَلى الصََّحاِري

اؼبنكسُت رلى  ت لرٌايهُت  كط را، كم  شبو اليدي  قف ت لنورسُت الذي  خف شبو الش رر الرئه
الصح رم، كاؼبالحظ رلى رن صر ى تُت الصورتُت أهنم  مهوافقهُت كىذا م  ركس الراحة النفسية 

                                       
 .88:: ص اؼبصدر الس تق -1
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فعندم   »اليت يبر ُّ  الش رر، فقد رمد رلي تن ء صورة جزئية ث نية مكملة للصورة  االكىل، كمنو 
 1« نفس الش ررتكوف رن صر الصورة مهش ُّة أك مهق رتة يف مصدرى  تكوف أدرى للراحة يف

 كم  أمثلة الهشبيو الهمثيلي قوؿ الش رر: 

 ُوِلدُت ِمثَل َحبَِّة الر مَّاف                   
  2َورُحُت أَنُمو ِفي الِجَهاِت السِّتِّ                   

ش رة منو اىل العالقة  الوثيقة اليت ترتطو توطنو الذم ف يف إمثَّل الش رر ميالده حببة الرم 
، كيهضح يف ىذي  (كريحتي أىمبيو يف اعًبهى ًت السٍّتٍّ ): وػتقوؽبليو إترررع تعيدا رنو كىذا م  يشَت 

 البيهُت تالرب الش رر ت أللف ظ، خدمة ألغراضو كصوره الشعرية.

د مه ى ت العقوؿ إىل جالء احملسَّ ت يبدد خف ء اؼبعٌت كغموضو، كير  »ف لهشبيو الهمثيلي 
كمع رض الطبيعة اليت تالمس اغبواس؛ ألف النفس كثَتا م  ذبنح إىل اؼبألوؼ احملسوس الذم تراه 

سميح "كرلى رأسهم  ،، لذا ليس غريب  أف قبد أغلب الشعراء3«العُت، كيًتدد رلى السمع 
 حر كتأثَت يف النفس.  يبيلوف إىل ىذا النوع م  الهشبيو، ؼب  لو م  س "،القاسم

كدب  أف اػبي ؿ مصدر الصورة، كؾب ؽب  اػبصب الذم تنمو م  خاللو، فإف الش رر ارهمد 
رليو ككظفو يف شعره، كم  أمثلة ذلك الكن ية كاالسهع رة، كم  أمثلة الكن ية قولو يف قصيدة  

 ":أمطار الدـ"

 نَاطُوُر َقريَِتَنا يُػَناِدي اْلناَس: ُىب وا يَا نياـ
 4َدَىَم اليَػُهوُد بُػُيوَتُكم ..
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 ؼبهأمل يف ىذه الصورة اعبزئية هبد أف الش رر قد كظف الكن ية؛ حيث ذبلت يف رب رة ف
ـي( كىي كن ية رلى االسهعداد للحرب كردـ الهك سل كاالسهسالـ،  كيكشف ارهم د )ىيب وا يى  نًيَّ 

الق رئ رلى الهفكَت  كحثٍّ  الهشويق الغموض تغية إضف ء رنصر اذب ىو كبو الش رر رلى الكن ية
ىذه اؼبع ين اػبفية اؼبالحظ ك م  أجل الوصوؿ إىل اؼبع ين اػبفية، كردـ اكهف ئو ت ؼبعٌت السطحي، 

 أهن  تهعدد كلم  تعددت القراءات كالهأكيالت أمر إهب يب.

 ":إليك ىناؾ حيث تموتكم  أمثلة الكن ية أيض  قوؿ الش رر يف قصيدة " "

 التي َحطَّْت َعَلى بَاِبِي .. َجَناَح َماَلؾْ  ِرَسالَُتك
َها َيَداَي ..ِلَماذَ   ا؟ ِحيَن َفض تػْ

 تَػنَػفََّضْت أْشَواؾ

 1َعَلى َوْجِهي وِفي قَػْلِبي؟
اء مع ن تو م  توحي ىذه الكن ية إىل األثر الذم تركهو ىذه الرس لة يف نفس الش رر جرٌ 

سعيدة تأتيو م  البلد األـ، كلك  م  حدث ىو  الغرتة كالههجَت؛ ف لش رر ك ف ينهظر أخب را
األخب ر اغبزينة اليت تصل  ر ة دم  فهحهه  يداه تنفضت أشواؾ، كىي كن يالعكس، حيث أنو رن

 إىل  الش رر تُت غبظة كأخرل.

رب  كتيلخص ىذه الكن ية اغب لة النفسية اليت مٌر ُّ  الش رر رندم  ظبع أخب ر كطنو
رلى تفرد الش رر كسبيزه  فيدال أٌف صب ؿ الصورة كركرة الكن ية كىن  نشَت إىل ، الرس ئل اؼبرسلة إليو

ؼب  تضمو الصورة تُت أحش ئه  م  نفسو كذاتو، كمش رره  »ر  غَته م  الشعراء؛ كذلك 
 .2«كخواطره، كتبقى خ لدة م  دامت الدني  

  :حزيراف" 5" " كم  أمثلة الصورة اعبزئية الق ئمة رلى الكن ية قوؿ الش رر يف قصيدة
                                       

 .797: ص اؼبصدر الس تق -1
 .>47، ص األدتية يف الشعر رلي رلي صبح: البن ء الفٍت للصورة -2



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
250 

 في اْلَخاِمْس،  
 ِمْن َشْهِر ُحزِيَراِف اْلَماِضي،  
َلى لؤلَُمْم اْلُمَتحَدة    طَاَر َجميع اْلَقتػْ
 1واْشتَػرَكُوا بِاْلَجْلَسِة اَْلَعاِديةِ   

ذبٌلت الكن ية يف قوؿ الش رر )طى رى صبىًيعي القىهلىى لألمم اؼبهحدة( كىي كن ية رلى سفر 
إىل نيويورؾ ؼبه تعة أشغ ؿ اعبمعية الع مة لألمم اؼبهحدة، كقد كصفهم ت لقهلى يف اغبك ـ العرب 

 إش رة منو إىل موت الضمَت يف نفوسهم، فهم موتى يف صورة أحي ء.

 ،إف صب ؿ ىذه الصورة اعبزئية يكم  يف دقة اخهي ر الش رر لأللف ظ الدالة رلى اؼبعٌت
حس س اؼبهلقي إإىل  »اليت يع نيه ، كمنو سبهد ىذه اغب لة كاؼبن سبة لوصف اغب لة النفسية اؼبهأزمة 

 2.«فهحرؾ يف خي لو م  يشبو ح لة االنفع ؿ اليت ر شه  الش رر 

كمل يقهصر كركد الصورة اعبزئية رلى الهشبيو كالكن ية فحسب، تل مشل أيض  االسهع رة 
 ابن" يف قصيدة  "ميح القاسمستنوريه  اؼبكنية كالهصروبية، كم  أمثلة النوع األكؿ قوؿ الش رر "

 ":نايوبي األخير

 َوارِيِخي وَأْطالَِلي، تُػَناِدي َوَسْيِفي َوت
 يَا َأِحَباِئي الَّذين انْػَتثَػُروا
 كالَّنرِد ِمْن َكفِّ ُمَقاِمر

 3أْقِبُلوا .. 

                                       
 .>75ظبيح الق سم: الديواف: ص  -1
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شٌبو كقد كظفه  الش رر يف قص ئده؛ حيث  1«ؾب ز لغوم رالقهو اؼبش ُّة  » السهع رة ف
السيف كالهواريخ كاألطالؿ ت إلنس ف، فق ـ حبذؼ اؼبشبو تو )اإلنس ف( كرمز لو تشيء م  لوازمو 
)ين دم( ألف اإلنس ف ىو الذم ين دم، رلى سبيل االسهع رة اؼبكنية، كلعل اؼبراد م  قوؿ الش رر 

 رد. اغبسرة كاألمل اليت وبس ُّ  جراء غي ب الثوار الذي   انهثركا كقطع الناإلش رة إىل 

كانهم ئو ؽبذه األمة، كىو م  دلت رليو ألف ظ  ىويهو العرتيةالش رر الهأكيد رلى أراد ك 
)السيف، كاله ريخ، كاألطالؿ( حيث ترمز ىذه الكلم ت إىل اغبض رة العرتية اإلسالمية الض رتة 

 جبذكرى  يف أرم ؽ اله ريخ.

 "بورتاج عن حزيراف عابرريكم  أمثلة االسهع رة اؼبكنية أيض  قوؿ الش رر يف قصيدة:"

 َساَلًما يا َأحبَّاِئي َساَلما
 ِمْن اْلُجْرح الذي َصَلى وَصاَما 
 َدِمي َصْوٌت َوَصْيَحاتي ُخَزاَمي

 2وأَنْػُتْم َصاِمُتوَف ِبالَ َجَواب
شبو الش رر اعبرح ت إلنس ف فحذؼ األخَت )اؼبشبو تو( كرمز لو تشيء م  لوازمو لهدؿ 

 . اليت سبلك قوة الهشخيص كالهجسيد رلى سبيل االسهع رة اؼبكنية رليو )الصالة كالصي ـ(
" اإلش رة إىل الوضع اؼبهأـز الذم يع نيو، ليس كحده فحسب تل سميح القاسمح كؿ "ك 

كمعو أتن ء كطنو م  الفلسطينيُت فب  يش ركونو ىذا األمل كاإلحس س، لذا عبأ إىل اخهي ر الكلم ت 
 غ لبية)اعبرح، الدـ، صيح ٌب(، كلعل م  آؼبو أكثر ىو زبلي  :رلى غرارالدقيقة اليت تن سب اؼبق ـ 

إخواهنم، كىو م  يوضحو يف البيت األخَت )كىأىنهيم صى ًمهيوفى ًتالى جىوىاب(، فلغة  رلى نصرالعرب 
 الصمت اليت ص رت يف زم هن  أسلوت  للهع مل مع اآلخري .
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 قوؿ الش رر: م  أمثلة الصور اعبزئية  الق ئمة رلى الهشخيصك 

 ِبَعاِرؾ -يَا بريطانيا الُعظَمى -سِّي الَيوـَ َفلُتحِ 
 1لِتَػُعوِدي ِلِصَغاِرؾ

نسب الش رر اإلحس س كىو صفة لإلنس ف إىل تريط ني  العظمى )غَت اإلنس ف( فجعله  
الع ر شخص  وبس كيشعر، كلعٌل الغرض م  ىذه الصورة اعبزئية يكم  يف اإلش رة إىل اؽبزيبة ك 

اء القصف اعبوم الذم تعرضت لو م  قبل الط ئرات األؼب نية؛  جرٌ  غبق تبيط ني  العظمىالذم 
 .2حيث تكبد فيه  سالح اعبو اؼبلكي خس ئر ف دحة

 ":يا قمرنا المغدورقوؿ الش رر يف قصيدة: " كم  قبد

 َك َسَحابٌَة بَػْيَضاَء ... َدْعَها ِفي َأَمافْ ِإْف َغازَلَتْ 
 3َدْعَها فَِإَف األَْرَض َمازَالْت حبيبوَوإَذا َبَكْت 

ص الش رر السح تة البيض ء كمنحه  صفة اؼبغ زلة كالبك ء، لذا قبد أف ىذه الصورة شخٌ 
 دكف ح جهه  إىل صور أخرل. كمعن ى اعبزئية تؤدم داللهه  

 :لفلسطيٍت الذم غلبت رليو األحزافخر يقوؿ الش رر كاصف  اله ريخ اكيف مث ؿ آ

 اريُخ .. َأْحَزانَوُ تّ الَويعبُػُر 
  رََكٌض، وِفي َساَحاتنا رَكضُ 

َلَنا  نَػُقوُؿ لِْلُمرَىِق ِفي لَيػْ
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 1َل َيصُمُد الّليُل .. ِإَذا َوَمض
 كم ؛ (اغبزف كالركض)ف ترمزاف لإلنس ف كى تُت الصفهُت نب : لله ريخ صفه منح الش رر 

اؼبعركؼ أف اله ريخ ليس إنس ن  حىت وبس ت غبزف أك الفرحة كم  أنو ال يركض، كىن  نقوؿ إف 
الش رر ال يقصد اؼبعٌت السطحي، كإمب  يريد مع ين أرمق م  ذلك، مع ين ؽب  رالقة ت لهحرر م  

( الدالة رلى الهغَت م  ح لة إىل ح لة أ كىذاقيود احملهل،   خرل أفضل. م  تشيػر إليو لفظة )يىعبػيري

تلك اؼبلكة اػب لقة اليت تسهمد قدكهت  م  سعة الشعور حين ، أك م   »ف لهشخيص ىو 

 2.«دقة الشعور حين  أخر

  ئمة رلى الهشخيص، كذلك يف قصيدة الش ررالصورة اعبزئية الق يعهمدخر آكقبد مث ال 
  :"" انطفاء كالوديوساؼبوسومة تػ

 ْرُت. ُضِمْرتُ ُضم
 ُمبِصٌر، َنْخَلَة اْلِبيدِ َفالَ َقَمري 

 3طَاَلَعٌة للنَّهارِ 

رمد الش رر إىل تشخيص القمر كمنحو صفة اإلتص ر، ارهق دا منو أنو السبيل ؼبعرفة 
اغبقيقة، كلكنو يهأسف ألف قمره ال يبصر لبيل الصحراء، يف إش رة منو إىل أنو تعيد جدا ر  

، تُت لبيلو كصح ريو، كتُت  أحض ف كطنوو، كيعيش يف الغرتة، كذلك م  منعو م  العيش تُتكطن
 جداكلو كغ ت تو، إهن  اغبقيقة اؼبرة.

(  :تبدأ م  إش رة الش رر إىل سوء ح لهو يف لفظة األسطركالقراءة الشعرية ؽبذه  )ضيًمرتي
مل كحسرة تسبب اتهع ده ر  كطنو، فلجأ الش رر إىل اسهخداـ لفظة أكىذا جراء م  يع نيو م  
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 لةأف يبصر لب يأىبإىل أف القمر يطل رلى كل أقط ر الكرة األرضية،  كلك  قمره )قمرم( لإلش رة 
 البيد، كىن  تنعدـ الرؤية كينعدـ األمل يف العودة إىل الدي ر.

 تهجد د" ثرية ت لعط ء، زاخرة ت ؼبع ين اؼبهجددة سميح القاسمىكذا ك نت صور الش رر "
 إىل كربرؾ مش رره كأح سيسو، لذا ف لش رر يسعى دائم القراءات، كىذا م  هبعله  تؤثر يف اؼبهلقي 

قيمة ؽب  خ رج ، كمنو ف لصورة ال بَت رنه  دب  ين سب م  صور جزئيةالبوح ر  مش رره كالهع
تبقى الصور اؼبفردة جزءا ال يهجزأ م  النص ككل، كىذا م  ك نشأت فيو،  سي قه  )النص( الذم

 يبنحه  تق ءى  كاسهمراريهه .   

 بة )الكلية(:الصورة المركّ  -ب

تعد الصورة الكلية مظهرا م  مظ ىر النقد اغبديث، كىي موط  اعبم ؿ يف العمل األديب،  
كالتد م  اإلش رة إىل أف طبيعة الصورة زبهلف ،م  حيث اؼبس حة يف النص األديب، فأحي ن  تأٌب 

لذا قبد أف رددا م   رلى شكل صبل موجزة، كأحي ن  أخرل تأٌب رلى شكل صبل فبهدة مركبة،

أشك ؿ الصور تسيط ال يهعدل اإلش رات الس ذجة أك الهش ُّية اؼبهن سبة األجزاء، كتعضه  »

فطبيعة الصورة زبهلف م  صورة جزئية إىل صورة كلية كىذا وبدده ؛ 1«معقد شديد الهعقيد
 السي ؽ الذم كردت فيو.

ة اعبزئية كالصورة الكلية، قضية الهداخل تُت الصور  ر  نهج ىل اغبديثكال يبك  أف 

 »حيث يدخل يف صي غة الصور الكلية تلك الصور اعبزئية اليت تسهم يف تن ئه  كتأثيثه  كرليو 
ف لصورة ال تعٍت ذلك الًتكيب اؼبفرد الذم يبثلو تشبيو أك كن ية أك اسهع رة فقط، كلكنه  أيض  تعٍت 

 2.«ردة تعالق هت  اؼبهعددة ذلك البن ء الواسع الذم تهحرؾ فيو ؾبمورة الصور اؼبف
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،  ف لصورة الكلية ليست ؾبرد ألف ظ كرب رات أك صبل كضعه  الش رر جب نب تعضه  تعضن 
كىذا م   ،م ؾبمورة م  الصور اؼبفردة ربكمه  رالق ت رديدةضي يف اغبقيقة تن ء مهك مل يىتل 

كحده أك للمضموف ر ـ كالصورة الكلية تشكل خ ص ال ترجع للشكل يعٍت أف الصورة تشكل 
 كحده، كإمب  ترجع إىل العمل الفٍت كوحدة مهك ملة يبهزج فيه  الشكل ت ؼبضموف.

" أف الش رر ال يعهمد فيه  مصطفى السعدنيكت غبديث ر  الصورة اؼبركبة يرل الب حث "

تصوير اغب لة، كإتراز اؼبشهد، أك ذبسيد الفكرة، كذبريد احملسوس رلى صورة كاحدة، تل هبنح  »
ىل إمب ء الصورة، أك اإلتي ف تصورة جزئية فب ثلة، أك صورة جزئية أخرل مق تلة، اؼبهم يف كل ىذا، إ

ىو الوصوؿ ت لصور اليت تكوٍّف الدكافع اؼبهفرقة إىل إحس س موحد ر  طريق كفرة الصور، 

 1.«كتداخله  كتف رله 

 تهداخل كتهف رل فيم  ف لصورة الكلية يف األس س رب رة رلى ؾبمورة م  الصور اعبزئية اليت
 تينه  لهشكل صورة كلية تهق طع فيه  اػبطوط الثالثة: خط اللوف كخط الصوت كخط اغبركة.

يقصد اؼبؤلف اليت تصويرى   »ؼ الصورة الكلية تأهن  الرسم ت لكلم ت؛ حيث كم  تيعرَّ 

   2.«توس ئلو اؼب دية م  ألف ظ ازبذى  دبث تة األلواف كالرسـو 

تأف الصورة م  ىي إال جزء م  الهجرتة الشعرية لذا التد ؽب  أف تهظ فر كتهآزر كىذا م  يفيد 
 .3مع األجزاء األخرل يف نقل الهجرتة نقال ص دق  فني  ككاقعي 

للذي يطلب كم  األمثلة اليت ارهمد فيه  الش رر رلى الصور الكلية قولو يف قصيدة "
 :"حبيبي
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 َوَجُو َحِبْيِبي،
ـِ   َمْرُسوـٌ بِالدَّ

 َوِبَماِء اْلَوْرِد ...َعَلى رِئَِتي َمْرُسوـْ 
 ،َحِبْيِبي وِاْسمُ 

 ِفي قَػْلِبي اَْلَمْختُػُوـْ 
 بالشََّجِر اْلَكْهِل َوَأْعَشاِب اْلذِْكَرى

 يَا َمْن َتْطُلُب َوْجَو َحِبْيِبي
 َوَيَداَؾ َعَلى َمْقَبِض ِخْنَجرْ 

 1يَا َمْن تَػَلَهُث َخْلَف اْسِم َحِبْيِبي
لكلية كثيقة الصلة ت لصورة اعبزئية، كىذا م  نلمحو يف ىذه القصيدة، إذ رمد الصورة ا

الش رر رلى الرتط تُت ؾبمورة م  الصور اعبزئية لَتسم لن  صورة كلية تلخص انفع التو، كقد 
دب  ىبدـ أىداؼ الش رر كيوصل أفك ره للمهلقي  األسطر الشعريةتوزرت الصور اعبزئية يف ىذه 

)كاسم حبييب يف قليب  :كيف الصورة الث نية )كجو حيب مرسـو ت لدـ(، :كىل يف قولوفنجد الصورة األ
(، كيف الصورة الث لثة  فنجر ي  م  تلهت خلف اسم حبييب(. ضكيداؾ رلى مقب ) :ـبهـو

ىكذا صبع الش رر تُت الصور اعبزئية الثالثة ليكمل رسم صورة كلية تبُت كاقع اغب ؿ الذم   

اإلوب ء ال يعهمد رلى  »مركبة تقـو رلى الهلميح ال الهصريح، كىن  نشَت إىل أف  يبر تو، إهن  صورة
مة تُت أدكاتو الهعبَتية كح لهو النفسية فحسب، تل تشًتؾ فع لية ءقدرة الش رر كحده يف اؼبوا

؛ أم أف الق رئ شريك للش رر يف اسهنب ط 2«الق رئ، كدرجة اسهج تهو يف إيق ظ اغب لة الشعورية
 اؼبع ين اؼبهوارية خلف األلف ظ كالعب رات.
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كيف موضع آخر يرسم لن  الش رر صورة البطل الذم ح كؿ الذكد ر  تلده كررضو، كلكنو 
 :"البيت الحزينتعرض للخي نة م  قبل األصدق ء، إذ يقوؿ يف قصيدة "

 َوَغَداَة رَفَّْت ...اْلَحَمَراَء ِفي َوْجِو اْلَمَعاِرؾ
 ُخْطَوِتي لِْلَفْجِر .. َوَىتَػْفُت: بَارؾْ 
 يَا تَارِيُخ بَارؾْ 

 َغاصت ِبَظْهِري حَربٌة ِمن َأْصِدقَاِئي اْلُمَتَخاِذلِينْ 
 فَػَرَجْعُت لَِلبَػْيِت اْلَحزِين

 1 !أَْبكي َعَلى ُجْدرَانِِو .. َوأَبُوُح بِالّسر اْلَهِجينْ 
تعًرض الصورة مظهرا م  مظ ىر البطولة اؼبقًتنة ت لغدر كاػبي نة اليت ر ىن منه  الش رر، 

منه : )رفت راييت ك  صورة كلية، لهشكٍّلكاكهول تن رى ، كقد تظ فرت م  ؾبمورة م  الصور اعبزئية 
 .أتكي( ت رؾ(، ككذا) فرجعت للبيت اػبزي  اغبمراء(، )كىهفت: ت رؾ خطوٌب للفجر ي  ت ريخي 

هآزرت ىذه الصور لًتسم صورة كلية توحي ت ألمل الذم يسببو خذالف األصدق ء، ىؤالء  ف 
 ك ف الواجب أف يس ردكا صديقهم ال أف ىبذلوه.

كلعل الذم يرتط تُت ىذه الصور اعبزئية الثالث ىو كحدة الشعور اؼبسيطرة رلى نفسية  
ظ أف ىذه الصور قد احهوت رلى خطوط الش رر، فب  هبعل ألف ظو أشد تأثَتا يف الق رئ، كاؼبالح

ثالثة ىي خط اللوف )الصورة اعبزئية األكىل(، كخط الصوت )الصورة اعبزئية الث نية( كخط اغبركة 
 )اغبمراء، ىهفت، رجعت( رلى الهوايل. :كىو م  جسدتو ألف ظ ،)الصورة اعبزئية الث لثة(

قولو يف قصيدتو اؼبوسومة تػ:  كم  األمثلة اليت ارهمد فيه  الش رر رلى الصور اؼبركبة 
 ":القصيدة المخففة"

                                       
.808ظبيح الق سم: الديواف، ص  - 1  
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 طََلْعَت ُمْغَتِبطًا
 تَػَزيُِّن ُصْدَغَك اْلَداِمي قُػُرنْػُفَلةٌ 

 َوَتْسَطُع ِفي َجِبَيِنَك َنْجَمٌة َحْمَراءَ 
 َكاَف َجَواُدَؾ اْلَمْجُنوفُ 

 َيْصَهُل َعارِيًا في السَّْهِلَكاْف الََّنرِجُس اْلَمْغُرورُ 
 .1ًذا بسْحَرؾَمْأُخو 
" أف يرسم صورة كاضحة ذبسد ذلك الفدائي الفلسطيٍت، سميح القاسمح كؿ الش رر "

كذلك م  خالؿ االرهم د رلى ؾبمورة م  الصور اعبزئية اليت اربدت فيم  تينه  كشكلت صورة  
كلية ش ملة تلخص رؤية الش رر، كتنورت الصورة اعبزئية تُت الصورة اليت احهوت رلى خط 

ف لطلوع ىن  يف حد ذاتو حركة كانهق ؿ م  مك ف إىل آخر، ككذا  ،يف قولو )طلعت مغهصب ( اغبركة
تكوف ضبراء إال ال كاؼبعركؼ أف النجـو  ،خط اللوف كم  يف قولو )كتسطع يف جبينك قبمة ضبراء(

 رمزا للشهيد الذم يغطي صدغو الدـ.أف الش رر منح ؽب  لوف الدـ 

دم  مشهدا حي  للشهيد اؼبخضب ت لدـ، كاحهوت الصورة تظ فرت ى تُت الصورتُت لهقك  
كالصهيل ىن  يشَت إىل  ،اعبزئية الث لثة رلى خط الصوت يف قولو )جوادؾ اَّنوف يصهل ر ري (

ال تعطي مدلوال مب شرا للق رئ كال تسعفو يف  »بة الصوت. كىكذا يهضح أف الصورة اؼبركٌ 

 2.«اسهخالص معٌت ؿبدد 

                                       
  ٌ5748 ات  منظور: لس ف العرب، ت ب الص د، ص كاألذف. م  تُت العُتكقيل ىو  اللحيهُت،  م  الرأس إىل مركب اكبدر: م  دغي الص. 

  َّخطأ مطبعي(.لعله   )  فى كى   هلي  ف: غَت معركفة كلعل القصد منه  السَّ كى هلى الس 
 .475ص  ،5االرم ؿ الك ملة، مج ظبيح الق سم:  - 1
 .446مصطفى السعدين: الهصوير الفٍت يف شعر ؿبمود حسُت إظب ريل، ص  -2
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تعمل رلى إث رة الق رئ كذبعلو يهشوؽ الكهش ؼ اؼبع ين  الصورأف  كمعٌت ىذا الكالـ
كخبتو كمدل اطالرو، إىل ج نب دقة  د ت ألس س رلى قدرتو رلى الهحليلالغ مضة، كىذا يعهم

 إحس سو.

هف رل فيه  ردد م  الصور اعبزئية ليشكل صورة كلية، قوؿ الش رر يف يكم  النم ذج اليت  
 :"أمشيكت لهحديد مقطع " "،أيوب ةمن مفكر قصيدة "

 ُمْنَتِصَب اْلَقاَمِة .. َأْمِشي
 َمْرُفوَع اْلَهاَمِة .. َأْمِشي

 ِفي َكِفي .. َقْصَفُة زَيْػُتوٍف َوَحَماَموْ 
 َوَعَلى َكِتِفِي .. نَػْعِشي 

 َوأَنَا َأْمِشي 
 قَػْلِبي َقَمٌر َأْحَمْر ..

 قَػْلِبي ُبْسَتاْف ..

 ! رِْيَحافِفِيِو اْلَعْوَسُج، فَِيو الَّ 
 َشَفَتاي .. َسَماٌء تُْمِطرْ 

 ! نَارًا ِحيًنا ُحًبا َأْحَيافْ 
 1َوأنَا َأْمِشي .. َأْمِشي

ارب د ؾبمورة م  الصور اعبزئية، شكلت يف النه ية فيو هبد ؽبذا اؼبقطع الشعرم  الق رئ
اليت  ،)يف كفي قصفة زيهوف( :صورة كلية ػبصت موضوع اغبي ة كاؼبوت كت لهحديد يف قوؿ الش رر

 اليت تشَت إىل اؼبوت. ،)كرلى كهفي نعشي( :تشَت إىل اغبي ة كرب رة
                                       

  900ص  . اؼبعجم الوسيط:لو شبر مدكرالنب ت ش ئك م  الفصيلة الب ذقب نية،  م  : جنسجي وسى العى. 
 .4:7ظبيح الق سم: الديواف: ص  -1
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" إىل رسم لوحة فنية ؽب  ط تعه  اػب ص، كذلك ت سهخداـ سميح القاسمكرمد الش رر "
و ال نٌ ذلك أ ؛(اغبي ة/اؼبوت)تعن ية ليحدد رؤيهو للثن ئية الضدية  ًب اخهي رى ألف ظ كرب رات 

 ىو مصدر اغبي ة. الذم الفن ء السرمدماؼبوت الع دم تقدر م  يرمز إىل  ر هحدث ي

الش رر  موقفرلى صبلة م  الثن ئي ت الضٌدية، كلعل ىذا يلخص  كتقـو ىذا النموذج
أفضل حين  آخر، كم  ىذه الثن ئي ت قبد: )قصفة زيهوف(  لغدو  كالداريالي ئس م  اغبي ة حين ، 

)العوسج(،  :قبد لفظةكم  كيق تله  )نعشي( ف ألكىل تدؿ رلى اغبي ة أم  الث نية فًتمز إىل اؼبوت،  
األكىل تدؿ رلى نب ت شوكي ال رائحة لو، يف حُت تشَت  حيث تدؿٌ  ؛)الروب ف( :كيق تله  لفظة

كيق تله  )أحي ف(  ،و نب ت لو رائحة طيبة، كم  قبد لفظة )حين (الث نية رلى نب ت الروب ف كى
االكىل تصيغة اؼبفرد، أم  الث نية فوردت تصيغة اعبمع. ىذا الًتكيب الذم كظفو الش رر ىبدـ 

 ت لدرجة األكىل أفك ره، كيكشف ر  رمق تأثره فب  وبدث يف فلسطُت.

د قولو )منهصب الق مة أمشي( كيف كم  الصور اعبزئية اليت كظفه  الش رر يف قصيدتو قب
النهم ء كاالشأف اؼبقًتف ت الرهزاز  ظبو كتدالف رلى ،الصورة اعبزئية الث نية )مرفوع اؽب مة أمشي(

كيف الصورة الراتعة )كرلى كهفي  ،للوط  الغ يل، كيف الصورة اعبزئية الث لثة )يف كفي قصفة زيهوف(
 .كيف الصورة الس دسة )شفه م ظب ء سبطر ( ،(نعشي( كيف الصورة اػب مسة)قليب تسه ف أضبر

م  يشبو القصة اليت  لت ىذه الصور اعبزئية ؾبهمعة م  يشبو اللوحة الفنية أك ت ألحرلشكٌ ف
 خب ر لهخرج يف األخَت صورة مهك ملة تلخص م  يدكر فيه  م  أحداث.تهوىل يف اإل

 ظ ش رر، موظف  ألفالذم ارهمده ال األسلوب صب ؿيهجلى  األسطر الشعريةكيف ىذه 
 ة ر  اؼبع ين.ى  اللغوم كداللهه  اؼبعبٌ كرب رات ؽب  ثراؤ 
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كنشَت إىل أف ىذه الصور اتسمت ت لهالحم كالًتاتط؛ حيث ته تعت الصور اعبزئية يف ىذا 
اؼبقطع، دكف أف يقطع تينه  شيء يفكك تالضبه ، كمنو يرتبط م  ىو جزئي دب  ىو كلي م  خالؿ 

 اؼبهالضبة يف القصيدة الواحدة كاؼبقطع الواحد. العالقة تُت الصور

كم  أمثلة الصور الكلية اليت تالضبت فيه  ؾبمورة م  الصور اعبزئية قوؿ الش رر يف 
  :"األرض من بعديقصيدة "

 يَا بَػْيتَػَنا اْلَباِقي
 يَا بَػْيتَػَنا اْلمعَبد

 يَا َمْن َعَلى َعَتَباتِِو َأْسُجدْ 
 ! ِمْن َشيَّدْ َوَأشْم طْيَب ِحَذاِء 

 يَا بَاَب بَػْيِتي .. ُمَشرًَّعا لَِتؤمََّك اّلُدنَيا
 يا ُغرفَِتي اَْلُعْلَيا

 يَا َمْهَد َأَوَؿ َكِلَمٍة أُْنْشد
 .1أَنْػُتْم ُشُهوِدي ِفي َمَحبَِّتَها

تكرار أداة النداء )ي ( ليصور للق رئ مدل تعلقو ت لبيت  إىل" سميح القاسمعبأ الش رر "
 القدًن؛ إنو اؼبك ف الذم نشأ فيو كترررع، كترتطو تو رالقة كطيدة .

تالحم الصور  كاسهط ع الش رر أف يبٍت قصيدتو تن ء فني  ؿبكم ؛ ظهر ذلك م  خالؿ
يف  فههضح ألرض كالوط ، ت وهشكل يف هن ية اؼبط ؼ صورة كلية تصور ارتب طاعبزئية كتراتطه  ل

يف الصورة الث نية  كيهضحصفة اػبلود اليت يهسم ُّ  البيت،  االكىل )يى  تىيهػىنى  البى ًقي(، الصورة اعبزئية
و للبيت كتعلقو تو إىل درجة ذبعلو يسجد أم ـ رهب تو، كم  مدل حبٌ  ،)يى  مى  رىلىى رىهىبى تًًو أىسجيد(

ىذا البيت ليس  أفٌ  إىل  (نيى ك الد  مَّ ؤي   لهػى رن رٌ شى  مي ييًت  ب تى   تى الش رر يف الصورة اعبزئية الث لثة )يى  يشَت

                                       
 .7;7ص  ظبيح الق سم: الديواف، -1
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 ةو مى لً ؿ كى كَّ هد أى   مى عبميع أتن ء كطنو، أم  يف الصورة اعبزئية الراتعة )يى ىو ملك كإمب   ،ملك  لو كحده
لذا فهو مهعلق  ،  شهد صبيع مراحل مبوهكم  الش رر أف ىذا البيت شهد ميالده تٌُت  حيث ،د(نشً أي 

 .دائم تو 

، كإمب  يقصد الوط ، أك البيت الصغَتكلعل اؼبقصود م  قوؿ الش رر )ي  تيهن ( ليس البيت 
ىذه الصور اعبزئية م  أجل خدمة الصورة تالضبت لذا الكبَت الذم هبمع كل الفلسطينيُت، 

 اليت ترتط الش رر توطنو األـ فلسطُت.الكلية اليت هتدؼ إىل تي ف العالقة الوطيدة 

رلى ىذه القصيدة لهحقق يف النه ية الوحدة الكلية، فيصبح  مهيمنةالش رر  ر طفةك 
تذلك تراتط الصور مع تعضه  تعض ك لبني ف اؼبرصوص الذم يشد تعضو تعض ، كم  أف اخهي ر 

خالؿ تالحم الصور  ل صب لية فنية ظهرت م الش رر لأللف ظ تعن ية، حقق ىذا الًتاتط كشكٌ 
 الذم ينشده الش رر. األظبى كذب كر الكلم ت لهحقيق اؽبدؼ

" تهشكل يف رمومه  م  الصورة سميح القاسمص يف األخَت إىل أف قص ئد الش رر "لكلب
كالبارة يف العرض  شعره يكهشف القوة يف الهعبَتارس لاعبزئية كالصورة الكلية، لذا فإف الدٌ 

 يف الًتكيب اؼببٍت أس س  رلى دقة اخهي ر كصب الن  اءن يف اللغة كقوة يف اػبي ؿير، كم  يلمس ثر كالهصو 
الش رر لأللف ظ كالعب رات، ككذا االسهع رات كالهشبيه ت اليت تعمق الداللة الشعورية يف نفس 

 الق رئ.

 :زئية كالكلية يبك  اسهنب ط م  يأٌبكم  خالؿ دراسهن  للصورتُت اعب

رلى مشهد كاحد، يف حُت الصورة الكلية ربهوم رلى أكثر م  مشهد،  الصورة اعبزئية ربهوم -
 .تعضن ألهن  تبس طة ىي ؾبمورة م  الصور اعبزئية اؼبرتبطة تبعضه  

الصورة اعبزئية تسيطة يف تركيبه  ال ربه ج إىل جهد كبَت م  قبل الق رئ لفهمه  كشرحه ، أم   -
 ظف قدراتو الفكرية كاللغوية لشرحه . الصورة الكلية فهحه ج منو أف يسهخدـ رقلو كيو 
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منطلق  لدراسة الشعر، ركس الصورة اعبزئية؛ ف ألكىل تهك مل فيه  رن صر  الصورة الكلية تعد -
 .1الهجرتة الشعرية، خبالؼ الث نية اليت تعهب تسيطة

ي كرموم  يبك  القوؿ إف الصورة اعبزئية تؤدم يف النه ية إىل الصورة الكلية اليت ربيلن  ى
األخرل إىل النص الشعرم، كمنو فدراسة ىذا األخَت تهطلب دراسة الصورة الكلية، كيف احملصلة 
نقوؿ إف العملية كاحدة؛ دبعٌت أف دراسة الصورة الكلية يسهوجب دراسة الصور اعبزئية كمنو دراسة 

 .2النص الشعرم ككل

 المفارقة التصويرية: -ج

ر يف اللغة الشعرية ط قهه  الك منة م  تعهمد رلى تشكيل خ ص يفجٌ  فنية تعد اؼبف رقة لعبة 
 جل الهوصل إىل تشكيل يكشف ر  اؼبع ين العميقة اليت زبهفي خلف األلف ظ كالعب رات.أ

كاؼبف رقة الهصويرية ف  يسهخدمو الش رر إلتراز الهن قض تُت طرفُت مهق تلُت تينهم  نوع م   
م  حيث   ـالطب ؽ كاؼبق تلة، سواء م  حيث البن ء الفٍت أالهن قض، كىي تقنية زبهلف ر  

 .3الوظيفة اإلوب ئية

 الذم يبيز ىذا الع مل اعبديد،الهن قض  الهصويرية ليبز  إىل اؼبف رقة يلجأ الش رر اؼبع صرك  
ف إىل حبر الصيغة اللغوية رب فض ء يلجآ كالق رئإهن  رحلة فنية صب لية ذبعل كل م  الش رر 

كمنو ف ؼبف رقة ىي ف  إتراز الهن قض رب أس ليب كتقني ت خ صة يوظفه  الش رر خدمة ، النص
 .للنص

                                       
ج معة اؼبلك فهد، اؼبملكة  ،ينظر: ربد اهلل خلف العس ؼ: دراس ت صب لية نصية يف الشعر السعودم اعبديد )فب رسة يف النقد الهطبيقي( -1

 .65-64، ص 5008العرتية السعودية، 
 .586ص  ،5000، 4الدار العرتية للنشر كالهوزيع، مصر، ط ،ق سم: الهصوير الشعرم رؤية نقدية لبالغهن  العرتيةينظر: ردن ف حسُت  -2
 .:54، ص 5046، 45ينظر: رلي خ لفي: اؼبف رقة الهصويرية يف شعر معركؼ الرص يف، ؾبلة إض ءات نقدية ، إيراف، العدد  -3
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فى رىؽى الشَّيءى ميفى رىقىةن كىًفرىاقن : تى يػىنىوي، كىاالسمي »ت ب الف ء: يف "، لساف العربج ء يف "كفب  

إذف  .1«فيالىفه امرىأىتىوي ميفى رىقىةن كىًفرىقن : تى يػىنػىهى الفيرقىةي، كىتفى رىؽى القىوـي: فى رىؽى تىعضيهيم تىعضن ، كىفى رىؽى 
 ف ؼبف رقة تعٍت الهفريق كاؼبب ينة.

: »كج ء يف "اؼبعجم الوسيط" يف ت ب الف ء:   هي، كىفػىرَّؽى تىُتى القىوـً فى رىقىوي ميفى رىقىةن، كىًفرىاقن : تى رىدى

ف رقة يف اللغة ال ىبرج معن ى  رلى اؼبب ينة كالهفريق أم ت رد تينهم، كمنو ف ؼب ؛2«أىحدىثى تىينػىهيم فيرقىةن 
 كالهمييز.

كالسبب ىو أف ىذا اؼبصطلح  ،اؼبف رقة م  اؼبصطلح ت النقدية اليت كثر اعبدؿ تشأهن ك  
.  يهسم ت لغموض كردـ االسهقرار يف أشك لو اؼبهعددة، منذ نشأتو إىل اليـو

بة لغوية م ىرة كذكية تُت الطرفُت: ص نع لع »( رب رة ر  Ironyكيف االصطالح ف ؼبف رقة )
اؼبف رقة النص، تطريقة تسهثَت الق رئ، كتدروه إىل رفض  ة كق رئه ، رلى كبو يقدـ فيو ص نعاؼبف رق

معن ه اغبريف، كذلك لص حل اؼبعٌت اػبفي الذم غ لب  م  يكوف اؼبعٌت الضد، كىو يف أثن ء ذلك هبعل 
هدأ للق رئ ت ؿ، إال تعد أف يصل إىل اؼبعٌت الذم يرتضيو، اللغة يرتطم تعضه  تبعض، حبيث ال ي

 3«ليسهقر رنده 

ف ؼبف رقة ؾب ؽب  اللغة؛ حيث تقـو تُت طرفُت الش رر كالق رئ، فإذا ك ف األكؿ يقدـ النص، 
أف تلك الدالالت غ لب  م  تكوف  غَتالدالالت اليت يراى  من سبة،  يقـو ت لبحث ر فإف الث ين 

يت كضعه  الش رر، أك ص نع اؼبف رقة، كىذا م  هبعل الق رئ يف حبث دائم ر  اؼبعٌت ضد الداللة ال
 العميق الذم يوافق فهمو كتطلع تو.

                                       
 .;>66ت ب الف ء، ص  العرب:ات  منظور: لس ف  -1
  .8;9اؼبعجم الوسيط: ص  -2
 .79، ص >>>4، 4، طكالهوزيعخ لد سليم ف: اؼبف رقة كاألدب دراس ت يف النظرية كالهطبيق، دار الشركؽ للنشر  -3
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نوع م  الهض د تُت اؼبعٌت اؼبب شر للمنطوؽ كاؼبعٌت غَت  »كم  يطلق رلى اؼبف رقة تأهن  

 مب شر. غَت؛ األكؿ سطحي مب شر،  كالث ين رميق . أم أف للعب رة معنيُت1«اؼبب شر

لغة ذات إوب ئية تسهدري إرم ؿ اػبي ؿ كاإلحب ر فيو، »" اؼبف رقة تأهن  ناصر شبانةؼ "كررٌ 
فهي لغة تعهمد رلى اإلفه ـ رلى كبو مب شر، ت رهب رى  لغة ذبعل األشي ء هترب دبجرد أف نقًتب 

 ديدة م  قبل الق رئ مسهمر ت سهمرار قراءاتو اؼبهعددةكىذا يعٍت أف خلق اؼبع ين اعب ،2«كبوى  
 جديدا. للنص؛ حيث أف كل قراءة سبنح معٌتن 

رغوب فيو تألف ظ مض دة كـبهلفة، كىذا يثَت الق رئ اؼبعٌت اؼبكتقـو اؼبف رقة رلى الهعبَت ر  
م   ج النصنو ىو م  يهوىل إر دة إنه  كيدفعو إىل البحث ر  اؼبع ين كاألفك ر اعبديدة، ذلك أ

أجل الوصوؿ إىل اؼبعٌت اغبقيقي كالعميق، كىن  تلعب اؼبف رقة دكرى  م  خالؿ تداخل اؼبعٌت 
 األصلي مع مع ين أخرل جديدة، قد تبدك مهن فرة يف غ لب األحي ف. 

(  Paradoxeف ؼبف رقة ) ،"لسعيد علوشيف معجم اؼبصطلح ت األدتية اؼبع صر " ذيكركفب    

ال يلبث أف نهبٌُت حقيقة، كىي إثب ته لقوؿ، يهن قض مع الرأم الش ئع يف  تن قض ظ ىرم، » ىي

 3.«موضوع م ، ت السهن د إىل ارهب ر خفي رلى الرأم الع ـ

كىذا م  هبعل الق رئ هبيب ر  اؼبع ين   قض الظ ىرم ىي م  يبيز اؼبف رقةالهن ةي مى فسً 
راءاتو اؼبهعددة اليت سبكنو م  كشف كاألفك ر اعبديدة لذلك القوؿ أك تلك القصيدة، م  خالؿ ق

 أسرار النص كاسهنب ط مع نيو.

                                       
 .48، ص 7>>4، 4ؿبمد العبد: اؼبف رقة القرآنية )دراسة يف تنية الداللة(، دار الفكر العريب، مصر، ط -1
اؼبؤسسة العرتية للدراس ت كالنشر، لبن ف،  ، صر شب نة: اؼبف رقة يف الشعر العريب اغبديث )أمل دنقل، سعدم يوسف، ؿبمود دركيش أمبوذج (ن -2
 .>7، ص 5004، 4ط
 . 495سعيدم رلوش: معجم اؼبصطلح ت األدتية اؼبع صرة، ص  -3
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أم   سل، اؼبرسل إليو كالرس لة؛كذبدر االش رة إىل أف رن صر اؼبف رقة ىي ثالث  رن صر؛ اؼبر 
يقصد  كىواألكؿ فهو ص نع اؼبف رقة )الش رر( كيأٌب خط تو رلى ثالثة أكجو، إم  أف يقوؿ شيئ  

يقوؿ  -كيف الوقت ذاتو–شيئ  كيفهم اؼبهلقي شيئ  آخرا، كإم  يقوؿ شيئ  شيئ  ـب لف ، أك يقوؿ 
شيئ  ـب لف ، كأم  الث ين فهو اؼبرسل إليو )اؼبهلقي، الق رئ( كمهمهو تهمثل يف إر دة إنه ج النص 

 الرس لة، كىي النص الذم سيخضع لعملية القراءة كالهحليل. :كأم  الث لث ،كاسهنب ط مع نيو

إىل أف كظيفة اؼبف رقة تكم  يف العمل رلى الهم سك الداليل للنص، كدب   كذبدر اإلش رة
الكشف  م  أجل فضولوكإث رة  وأهن  لغة اتص ؿ تُت الش رر كالق رئ، فإهن  تعمل رلى تشويق

 1.اؼبع ين الك منة خلف األلف ظ كالعب رات

محمد ذىب " حيثيُت ؽبذه اػب صية األسلوتية؛ تعددت أمب ط اؼبف رقة تهعدد الدراسو
" إىل أف أنواع اؼبف رقة تهمثل يف: اؼبف رقة اؼبف رقة القرآنية دراسة يف تنية الداللة" يف كه تو "العبد

اللفظية، مف رقة اغبك ية أك اإليه ـ، اؼبف رقة البن ئية، مف رقة اإلؼب ع، مف رقة اؼبفهـو أك الهصٌور، 
 2.كمف رقة السلوؾ اغبركي

" فيقسٍّم اؼبف رقة إىل م  يقرب م  فضاءات الشعريةكه تو "  " يفسامح" الرواشدةأم  " 
شب نية أنواع ىي: مف رقة األضداد، مف رقة اؼبخ درة، مف رقة اإلنك ر، مف رقة الهحو ؿ، مف رقة 

 . 3األدكار، مف رقة الهق تل، مف رقة االسهحق ؽ، مف رقة الفج ءة، كمف رقة الزم ف

 

                                       
 .69الهطبيق، ص ينظر: خ لد سليم ف: اؼبف رقة كاألدب دراس ت يف النظرية ك  -1
 .559 - 4: صينظر: ؿبمد العبد: اؼبف رقة القرآنية )دراسة يف تنية الداللة(،  -2
 .60 - 48 ص، >>>4، 4)دراسة نقدية يف ديواف أمل دنقل(، اؼبركز القومي للنشر، األردف، ط الشعريةالركاشدة: فض ءات  ينظر: س مح -3



 .مالمحها في شعر سميح القاسمو آليات تشكيل الصورة .ي:............................الثانالفصل  

 

 
267 

إىل  ،"(ف رقة كاألدب )دراس ت يف النظرية كالهطبيقاؼب" يف كه تو "خالد سليمافكذىب "
حصر أنواع اؼبف رقة يف: اؼبف رقة اللفظية، مف رقة الفج ءة، اؼبف رقة الدرامية، اؼبف رقة الركم نسية، 

 .1كاؼبف رقة السي قية

 هتم م  جهة، كتعدد ثق ف مش رُّمكيبدك أف ىذا االخهالؼ تُت الب حثُت مرده اخهالؼ 
يف الًتاث  توصفه  مصطلح  أدتين  كنقدين ف رقة م  جهة أخرل؛ ف ؼبف رقة طلح اؼبككذا غموض مص

، ذاع صيهو يف الدراس ت اغبديثة مع تركز حركة الًتصبة، ككذا احهك ؾ النق د العرب 2العريب
 ت آلداب االجنبية.  

اؼبخ درة، " قبد: مف رقة األضداد، سميح القاسمكم  أمب ط اؼبف رقة اليت ؼبسن ى  يف شعر "
السخرية، الهحو ؿ، اإلنك ر، الهق تل، االسهحق ؽ، الفج ءة،. كال تد م  الهنويو إىل أف اؼبف رقة رند 
ش ررن  مل تك  خ صية أسلوتية خ لصة، تل ارتبطت دبوقفو الذم غلب رليو االخهالؼ كالهن قض 

 " نذكر:سميح القاسميف كل م  وبيط تو، كم  أنواع اؼبف رقة يف شعر "

 مفارقة األضداد: -1-ج

كهبمع ىذا النمط تُت اؼبهن فري  يف الداللة اللغوية، م  مثل اؼبوت  »يرتبط ت ؼبب شرة 

يكوف اؼبعٌت اؼبقصود تعٍت أف ، كاؼبب شرة ال تعٍت السطحية أك ردـ العمق، تقدر م  3«كاغبي ة
يف قصيدة: " قولو سميح القاسممن قض  للمعٌت السطحي، كم  أمثلة ىذا النمط يف شعر "

 ": كرمئيل"
 َصَباَح َمَساء

 ُيطَاِلُعَنا.. َوْجُهَها َوالََّسماء

                                       
 .;;إىل  >5ح ت م  ينظر: خ لد سليم ف: اؼبف رقة كاألدب، الصف -1
 .;5ينظر: ن صر شب نة: اؼبف رقة يف الشعر العريب اغبديث، ص  -2
 .48س مع الركاشدة: فض ءات الشعرية، ص  -3
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 ُسُم.. لَ َبْسَمَة اأَلْغِبَياءْ نَبوَ 
 َوَلِكنَػَها َبْسَمُة األَنِْبَياءْ 

 اىم َصاِلٌب تافو دَّ حَ تَ 
 .1يُػَغِطي الش ُموَس.. بِبَػْعِض َرَداء

يالحظ أهن  ق ئمة رلى رنصري  مهن قضُت )الصب ح كاؼبس ء(،  األسطر الشعرية الق رئ ؽبذه
طيه  غطي الشموس، ف لشمس ال يبك  أف نغكيسهمر ىذا الهن قض حىت البيت األخَت يف قولو ي

ىذا إش رة م  الش رر إىل ردـ قدرة أم ك ف م  يف يسطع رلى األرض كله ، كلعل  ألف نورى 
 اله فهُت  رلى حجب اغبقيقة مهم  ك نت.

 ":بطاقات إلى ميادين المعركةكم  أمثلة مف رقة األضداد أيض  قوؿ الش رر يف قصيدة "

ُهم  َكلَمو  َعاُشوا .. َلْم َتْصَحبػْ
ُهم  َكلَمو   َماُتوا ..  َلْم َتْصَحبػْ
 فَاْلُفْصَحى واأَلْورَاْؽ اْلَمْصُقوَلة واإِلْنَشاء 
ـُ الِفضيَّو  ُر اْلَغاِلي واأَلْقاَل  َواْلِحبػْ
 2َكاَنْت َمسِبّيو 

رلى اؼبف رقة الضدية، كىذا م  كضحو موقف الش رر م  تداية القصيدة  تيٍتى ىذا النموذج
رندم  ق ؿ )ر شوا/م توا( فثن ئية اغبي ة كاؼبوت ىي م  سيطر رلى ذى  الش رر م  أكؿ النص، إىل 

 هن يهو تقريب ، ككأنو اسهسالـ للموت.

كاغبب الغ يل كاألقالـ الفضية، كل ىذه الوس ئل ك نت ف للغة الفصحى كاألكراؽ اؼبصقولة 
مسببة، يف مف رقة كاضحة الداللة ف لهضييق رلى اغبري ت الثق فية كالسي سية، ىو م  قهل ركح 

                                       
 .0>ظبيح الق سم: الديواف، ص  -1
 .667اؼبصدر نفسو: ص: -2
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اؼبف رقة الضٌدية ىن  لعبت دكرا ى م  م  خالؿ لعب الش رر ت لكلم ت؛ حيث ك  الكه تة كاإلتداع.
ل الق رئ يواصل البحث كالهنقيب رلى اؼبع ين اعبديدة اليت مل ضبلت أكثر م  داللة، كىذا م  هبع

 يبح ُّ  الش رر.

" سميح القاسمكدب  أف اؼبف رقة الهصويرية ك نت م  تُت الوس ئل الفنية اليت اسهع ف ُّ  "
فإهن  س ردتو تشكل كاضح رلى إتراز  -تشكل خ ص–لهجسيد رؤيهو للواقع العريب كالفلسطيٍت 

 ":الطريققع كإفرازاتو، كم  ذلك قولو يف قصيدة "تن قض ت ذلك الوا

 َوُىَناَؾ .. ِفي األُُفِق اْلَقرِيب .. ُىَناَؾ ِفي األُُفِق اْلَبِعيد 
 لَْيَسْت تَِتم  اأَلْرَض َدْورَتَػَها ِبالَ َنصٍر َجِدْيدَ 

 1فَاْحِمُل ِلَواَءَؾ .. وامِض .. ِفي َىَذا الَطرِيق ..  
يبدك مفهـو اؼبف رقة يف ىذه الصورة كاضح ، حيث صبع الش رر تُت مهن فري  يف الداللة 

يعكس اغب لة النفسية اليت يبر ُّ   ف لهض داللغوية كنب  لفظيت )األفق القريب/ األفق البعيد(، 
 ىو أفق قريب أـ تعيد،أ كربرمو ح لهو م  رؤية األفق، فال يدرمالش رر اليت اتسمت ت لهن قض، 

 الش رر. مٌيزت خط بإنو أفق تال نصر جديد، كىذا م  تُت الرؤية السوداكية اليت 

 مفارقة المخادعة: -2-ج

خيبة األمل فب  يهوقعو ص حب الفعل، حيث يقدـ موقف  »يكشف ىذا النمط م  اؼبف رقة 

ن  تقـو رلى أم أف اؼبف رقة ى؛ 2«أك مواقف إهب تية، فيف جأ تأف فعلو مل يق تل إال نكران  كجحودا 
 خيبة األمل اليت يشعر ُّ  ص حب الفعل )الش رر( جراء النكراف الذم قوتل تو موقفو.

 كاألمثلة رلى ىذا النوع قليلة، ركس م  ؼبسن ه يف النوع األكؿ، إذ يقوؿ الش رر:
                                       

 .;67ظبيح الق سم: الديواف، ص:  -1
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 يَا أَيُػَها اْلْموتى ِبالَ َمْوتٍ 
 َتِعْبُت ِمَن اْلَحَياِة بال حياةٍ 

 َصْمِتيوَتِعْبُت ِمْن 
 .1وِمْن َصْوِتي

الش رر، كلعل م  يكشف  يع نيه ح لة اليأس كخيبة األمل اليت  األسطر الشعريةتبٌُت ىذه 
 م تت يف قلوُّ فلفظ اؼبوت يقصد ُّ  الشعوب اليت  : )أيه  اؼبوتى تال موت(،رب رةتلك اػبيبة 

هبد كلكنو مل  ،ر  كطنو ٌت حي تو يف سبيل الدف عأف الذم الش رر خبالؼالقضية الفلسطينية، 
كىذا م  يكشف  ء، لذا فقد تعب م  صمهو كم  صوتواكهشف كجود موتى كىم أحي اؼبق تل، تل 

 مف رقة اؼبخ درة.

 كيقوؿ الش رر يف قصيدة أخرل:

 َما َكاَف َعْدلً ِمْنَك َأْفَ تػَْمِضي
 وَنْحُن ُمَقَيُدوف

َزرَهْ   ِإَلى َحِدْيِد ُمَجنػْ
 ِديدوَِكاَلُب بن نوف الجَ 

ـَ اْلمقبَره  2تَػُلوُؾ ِفي َأْمٍن ِعظَا
رفض الش رر ؼببدأ الصداقة الق ئم رلى اػبداع كالنكراف الذم أفرزه  ىذا النموذج كشفي

ديقو ربت أم ظرؼ ك ف، كلك  الواقع األليم، فم  صف ت الصديق اؼبخلص ردـ الهخلي ر  ص
 العكس، لذا أصيب الش رر خبيبة أمل جراء ىذا الفعل الشنيع. كجدن  اؼبث ؿ يف ىذا

                                       
 .44-40الق سم: اؼبمثل، ص ظبيح  -1
 .99-98ص  اؼبصدر نفسو: -2
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إىل إحك ـ  »فإهن  أيض  ربه ج  ،كإذا ك نت اؼبف رقة ربه ج م  الش رر مه رة لغوية كبَتة

التد م  رتط ف ،1«ت لغ الدقة، للعالقة تُت الشكل كالوظيفة، أك تعب رة أخرل، تُت اؼبق ؿ كاؼبق ـ 
وف، كىذا األمر يهكفل تو الق رئ رند ؿب كالتو اؼبسهمرة م  أجل العالقة تُت الشكل كاؼبضم

 البحث ر  اؼبع ين اليت تشَت إليه  األلف ظ كالعب رات.

 مفارقة السخرية: -3-ج

نهظر فعلو سب م ، إذ يأٌب الفعل مغ يرا رلى موقف ين قض م  يي » ييبٌتىذا النوع م  اؼبف رقة  

؛ أم أف رد الفعل يكوف من قض  كـب لف  للفعل، 2«سب م  للوجهة اليت هبدر ت إلنس ف أف يقـو ُّ  
 عد اؼبف رقة كسخرية الش رر م  مثل ىذا السلوؾ.فهأٌب الصورة ك شفةن تي 

 :"القضبافمن وراء كم  األمثلة رلى ىذا النوع قوؿ الش رر يف قصيدة "

 ! َما ُيْضَحك اأَلْحَياَء ِمْن بَِليَِّة اْلَحَياة »
 نَػُهم ِمْن َجْحَفِل اْلُحرِيَة اْلَحْمَراءَوبَي »
 ُمَحاٍرٌب ُمَخضَُّب الّلَواء »
 ِساَلُحُو .. َأْشَعار »
 3 !تَػْقطُُر ِمْن ُحُروِفها اّلّدَماء »

هبد أهن  تنيت رلى مف رقة السخرية؛ ف لش رر )احمل رب( ك ف  األسطر الشعريةذه ؽب الق رئ
يف موقف يوحي تسخرية الش رر  ، كلك  ىؤالء ق تلوه ت لضحكينهظر العوف م  قبل أتن ء شعبو

                                       
 .;ؿبمد العبد: اؼبف رقة القرآنية )دراسة يف تنية الداللة(، ص  -1
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م  ىذا السلوؾ، ف ؼبوقف ف مهن قض ف؛ اؼبوقف األكؿ ىو موقف الش رر الذم وب رب احملهل 
 ف م  يقف مهفرج  ككأف االمر ال يعنيو.مهسلح  تأشع ر كاؼبوقف الث ين ىو موق

 ":الذي قُتل في المنفى كتب إليّ كم  أمثلة مف رقة السخرية قوؿ الش رر يف قصيدة " 
 قَػتَػُلوِني َذاَت يَػْوـٍ 

 يَا َأحبَّاِئي .. َلِكْن ..
 1ي..ينِ بِ َظلَّ َمْرُفوًعا ِإلى اْلَغرِب.. جَ 

ىذا  إال أفٌ مقهلو االفًتاضي رلى يد قوات احملهل اإلسرائيلي،  يصور الش رر يف ىذا اؼبث ؿ
القهل مل يزده إال إصرارا كسبسك  حبقو يف اغبرية ، فجبينو ظل مرفور ، يف صورة تؤكد مدل ربديو 

هل كانههت مسَتتو يف ىذه اغبي ة، إال أنو للمحهل، ففي الوىلة األكىل يعهقد الق رئ أف الش رر قي 
ل الش رر يف األداة )لىًكٍ ( كىن  يهغَت موقفو، كتسهمر مسَتة اغبي ة كبو ربقيق اؽبدؼ و تردة فعواجى يي 

 اؼبنشود.

فهذه الصورة ق مت رلى موقفُت مهن قضُت سب م ، كىو م  يكشف سخرية الش رر م  
" اليت يقوؿ أغنية مشوه حربكتظهر مف رقة السخرية تشكل جلي يف قصيدة " احملهل كربديو لو.

 : يف مطلعه 

 َسِيَداِتي، آِنَساِتي، َساَدِتي
 َسُأُغني ُأْغِنيَّة

 واْغِفُروا ِلي ... َكِلَماِتي ُمْزرِيَّة
 َوَعلى ُجْدرَاِف َصْوِتي،

 َلْم يَػَزْؿ رَْجُع اْنِفَجاٍر فَاِئتٍ 
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 َغْير أَِني َسُأَغني اأُلْغِنيَّة 
َها ُقَصاَرى طَاقَِتي  بَاِذلً ِفيػْ

ُرْوِني ُأُذنًا   1ُمصِغيَّوفََأِعيػْ
يبز الهن قض يف موقف الش رر رند ؿب كلهو للغن ء، يف موقف ال يسهدري يف اغبقيقة 
الغن ء، كىو أسلوب للسخرية يف ًقبل الش رر؛ إهن  سخرية م  ىذا الواقع األليم كىذه اغبي ة 

نواف الصعبة اليت أفسدى  صوت االنفج رات اؼبهه لية، كلعل م  يبٌُت موقف الش رر الس خر ىو ر
كاؼبشوه م  ىو يف اغبقيقة سول  (،أغنية مشوه حرب)ًٍتى ىو اآلخر رلى اؼبف رقة يدة الذم تي القص

قولو يف آخر  م  خالؿ والش رر الذم خرج م  ىذه اغبرب مهزكم  نفسي  كمعنوي . كيهأكد موقف
 القصيدة: 

 َسِيَداِتي َآِنَساِتي َساَدتي
 ءَلْسُت فَػَنانًا َعرِيْػًقا ِفي اْلِغَنا

َر أَني، أَبُذُؿ ِفِيو ُقَصاَرى طَاقَِتي  َغيػْ
 وأعِذُروِني،

 فَأَنَا ِفي َحاَجة ِلؤَلْجرِ 
 .2ِمْن َأْجل طََعاِمي وَدَواِئي..

ف لش رر ال هبيد الغن ء، كرغم ذلك فهو هبههد كيبذؿ قص رل ط قهو م  أجل طع مو 
، كىذا م  يبز سخرية الش رر م  اغبي ة تشكل ر ـ. العيشلقمة  فهو يغٍت م  أجلكدكائو، 

 كالعل اؼبقصود ت لغن ء ىو القص ئد اليت يكهبه  الش رر، كليس الغن ء الفعلي. 
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 مفارقة اإلنكار: -4-ج

يفيض ت لسخرية، لكنو يهوسل ت لسؤاؿ إلظه ر السخرية،  »ىذا النمط م  اؼبف رقة 
السخرية كمف رقة اإلنك ر أف النمط األكؿ يعهمد اللغة كاإلنك ر ؼب  يهحقق، كالفرؽ تُت مف رقة 

 1.«اػببية، يف حُت أف النمط الث ين يسهخدـ لغة اإلنش ء 

هذا النوع م  اؼبف رقة يعهمد األسلوب اإلنش ئي الذم يبز السخرية كاإلنك ر، كالطبيعي ف
تثَت الغراتة كاإلنك ر أف تكوف النه ئج اؼبرجوة من سبة للموقف، كلك  حينم  تأٌب ـب لفة لذلك 

 كالسخرية، فيكوف رد الفعل من قض  ؼب  ك ف مهوقع .

 :"ثورة مغني الربابةكم  أمثلة ىذا النوع م  اؼبف رقة قوؿ الش رر يف قصيدة "

 «بَػْغَدُاد يَا بَػَلَد الَرِشيد»
 َماَذا تَػَبقى ِمْنِك، َلم أَْنزِْفُو لِْلَوَتِر اْلَبِليد؟

ـْ؟ ةُ لَ يطِ لَ َماَذا تَػَبقى يَا طُ   الشَِّقيُة، ِمْن َكاَل
 .2َماَذا تَػبَػقَّى... يَا ِكَنانَُة .... يَا َشاـ؟

الس خر اؼبهأسف ؼب  جرل تبغداد، كمصر  غةً تلي  األسطر الشعريةيهحدث الش رر يف ىذه 
  ك نت مى ػمن رة العلم كالعلم ء، لً  -إىل كقت ليس تبعيد-الكن نة كالش ـ؛ ىذه البلداف اليت ك نت 

الش رر ر  تغداد كم ذا تبقى منه ،  ؿخر تو م  كهب كمؤلف ت يف شىت العلـو كاؼبي دي ، فيهس ءتز 
م  يثَت الغراتة كاإلنك ر  ، كىذاكر  طليطلة، كمصر، كالش ـ، فهبدك لغة الش رر كموقفو ـبهلف

 اؼبف رقة اليت سبيز موقفو.كىن  تبز  كالسخرية، 

 :"حالجواد الجامكيقوؿ الش رر يف قصيدة "
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؟ كْيَف نفر  ِمْن َمْنَبتَػَنا اأَلرّضي؟  َفَكْيَف نفر 
 وََكْيَف نُِبيُح لِلنِّسَياِف َأجَيالً ِمَن الُبغِض؟

 وََكْيَف؟ وَكْيَف؟ َلْن نػَهػَػدأْ 
 .1َوِمْلُء ُعُيونَِنا اْلَمْرفَأ

موقف الش رر الذم كيضع تُت خي ري  إم  االسهقرار رلى  األسطر الشعريةتصور ىذه 
أرض فلسطُت أك الرحيل، إنو موقف يبُت ح لة الهن قض اليت يعيشه  الش رر، كىو م  انعكس 
رلى شعره، فم  جهة يبُت أنو ال يسهطيع الفرار م  أرضو كنسي ف ت رىبو، كم  جهة أخرل يبُت 
م  أنو ل  يهدأ م داـ يفكر يف اؼبرفأ، كىذا األخَت للداللة رلى اؽبجرة إىل الضفة األخرل ، كىذا 

 يثَت الغراتة كالسخرية.

كاألصل أف الش رر يسهمر يف الدف ع ر  كطنو، حىت لو كلفو ذلك حي تو، كلكنو يبٌُت أنو 

اؼبف رقة أداة أسلوتية فع لة للههكم  »ل  يهدأ م  داـ يفكر يف اؽبجرة كالرحيل، كىن  يهضح أف 

 كاؼبثَت للغراتة.. فيهحقق اإلنك ر م  خالؿ موقف الش رر الس خر 2«كاالسههزاء 

 مفارقة التحوؿ: -5-ج

تبدك الصورة تدالالت معينة، لكنه  تهحوؿ إىل دالالت جديدة مغ يرة ؼب  »يف ىذا النمط 

، 3«تدأت تو، كأف تكوف الداللة إهب تية فههحوؿ إىل سلبية، أك تكوف سلبية ٍب تهحوؿ إىل إهب تية
لبث أف تهحوؿ تلك الداللة إىل داللة سلبية، ف لصورة يف تدايهه  ربمل داللة إهب تية، كلك  ال ت

 "أبطاؿ الراية": قولو يف قصيدة ،"سميح القاسمكم  أمثلة ىذا النوع م  اؼبف رقة يف شعر "
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  واْلَوِدِيع كَ َىْل َىَجَرْت َحَماَمت !حرَّاء
 َىْل َجَفْتَك اْلَعْنَكُبوُت؟

 َىْل َدَىَمْت قُػَرْيُش َأَماَف َلِئِذَؾ اْلَكرِِيِم؟ !حرَّاء
 فَػَراَح َتْحَت َسَناِبك اْلُكَفار

 .1!َمْغُدورًا َيُموت ؟
فيو الرسوؿ الكرًن يف  الذم اخهبأ "حراء"غ ر القصيدة قصة  يسهحضر الش رر يف ىذه

مشهد يدؿ رلى العن ية اإلؽبية تأفضل خلق اهلل فغ ر حراء يدؿ رلى اػبَت، حيث ك ف اؼبالذ الذم 
ر قريش، كلك  سرر ف م  ربولت الداللة إىل داللة سيئة كىو م   عبأ إليو الرسوؿ م  تطش كفٌ 

ًئذً   ؾى الكىرًن(.يوضحو قوؿ الش رر يف رب رة )ىىل دىنبىىت قيريشي أىمى فى الى

ىكذا ربولت الداللة اإلهب تية إىل داللة سلبية، كربولت داللة اؼبك ف م  مك ف آم  يبعث 
 .عبأ إليورلى الطمأنينة كالسكينة، إىل مك ف يثَت اػبوؼ كالررب يف نفس م  

 ":نجـو كعك العيدكم  أمثلة مف رقة الهحوؿ قوؿ الش رر يف قصيدة "

 اً،ْقبُل اْلِعيُد ُمنَبِهر يػَ 
 َويُػَوزُِع َكْعَك اْلَخطَايَا
 َعَلى طََبٍق ِمْن ُذنوبْ 

 َواِىًبا َخْوَفُو َنْجَمًة 
 َنْجَمًة 

 2.لِْلصغاِر الذيَن َيُموُتوَف ُجوًعا َعَلى اأَلْرِصَفو
                                       

 -   5444. ات  منظور: لس ف العرب، ت ب السُت، ص كي  تً نى سى  وي عي صبى ، كى ـو دي   قي مً   هي بى  نً جى كى  رً  فً اغبى  ؼي رى طى  كي نبي سن تك: الس.  
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وبمل العيد يف البيت األكؿ دالالت الفرح كالسع دة، فهو للهآخي كالًتاحم تُت الن س، 
كربولت الداللة م  إهب تية إىل سلبية، كأضحى العيد من سبة للخوؼ كلك  تغَتت نبة اػبط ب 

 كتوزيع النجـو للثك ىل كاألرامل.

تقراءة ت قي  ،عدا إهب تي ، كلك  تعد أف اكهملت الصورة كاتضح اؼبشهدف لعيد ك ف وبمل تي 
جور  رلى وتوف يبص ر وبمل تعدا سلبي ، فأضحى من سبة أليمة للصغ ر الذي   األسطر الشعرية،

 األرصفة.

  مفارقة التقابل:-6-ج

رلى موقفُت مهض دي  سب م  يهبٌت كل كاحد منهم  نظرة تنقض  »ل ت تقـو مف رقة الهق

إنو تف رل يضع اؼبهلقي أم ـ موقفُت مهن قضُت، رلى كبو يثَت الدىشة ؛ 1«النظرة األخرل كتلغيه  
 :"تزجيةة "كاالسهغراب، كم  األمثلة رلى ذلك قوؿ الش رر يف قصيد

 .. ! إَلى اأَلْحَياء
ِيَن َيدأَبُوف َعَلى ِإرَـِ اْلَفاِضَلو  الذَّ

 ُحًبا .. َوَأزرًا ..

 ..! َوإلى الْموَتى
 الَّذيَن َيدأَبُوف َعَلى بَػْعِث ِإرَـِ اْلَخاِطَئو

 2! ا َوزَجًرابً َشجْ 
يهضح م  خالؽبم  الهف رل تُت  ىذا النموذج هبد نفسو أم ـ موقفُت مهض دي  يقرأم  

 األحي ء كاؼبوتى، كتُت إـر الف ضلة كإـر اػب طئة، كتُت لفظة شجب  كجزرا.
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ف ر  قضية كاحدة، كلك  رلى كبو مغ ير؛ حيث ألغت الصورة كرٌبت ى ت ف الصورت 
 الث نية الصورة األكىل كن قضهه .

حيث ركست ح لهو الشعورية  كفكرة اغبي ة كاؼبوت دائم  م  تسيطر رلى ر طفة الش رر؛
اؼبهأزمة يف الكثَت م  األحي ف، جراء مع ن تو م  االحهالؿ كم  فعلو ت لشعب الفلسطيٍت، ككذا 

 مع ن تو م  سي سهو الههجَت اليت انههجهه  إسرائيل.

 كم  النم ذج الشعرية اليت تهضح فيه  مف رقة الهق تل قوؿ الش رر: 

ًرا ِمْثَل َمْن   َماُتوا؟َوُترِيُد قَػبػْ
 َوَىْل ِعْشَنا َكَمْن َعاشوا؟

َنا َكَمْن َماُتوا؟  َوَىْل ِمتػْ

 .1! عْ تَػَواضَ 
ىكذا سيطرت فكرة اؼبوت كاغبي ة رلى خي ؿ الش رر فأصبحت موقف  يهخذه إزاء كاقعو  

كل موقف منهم    وبملرلى موقفُت مهض دي ،  األسطر الشعريةكقض ي  أمهو، كقد ارتكزت ىذه 
نظرة األخرل كتلغيه ؛ إذ يهس ءؿ الش رر: )ىىل ًرشنى  كىمى  رى شيوا؟(، كيعقبه  تنظرة ال تن قضنظرة 

أف الش رر ال يبيز  نكهشف األسطرمض دة ؽب  ) كىىىل ًمهنى  كىمى  مى تيوا؟(،  فم  خالؿ قراءتن  ؽبذه 
ب الظلم تُت اؼبوت كاغبي ة، أك ت ألحرل حي تو أضحت مثل موتو، ف ألمر رنده سٌي ف، كذلك تسب

 أتن ء شعبو.رفقة  الذم يعيشوكالقهر 

ف لقيمة الفنية ؽبذا النمط م  اؼبف رقة تكم  يف إث رة الق رئ، كحثو رلى البحث اؼبسهمر 
ر  اؼبعٌت الذم هبعلو يكشف خيوط النص، كيسهخرج أسراره، كذلك م  خالؿ إق مة رالق ت 

 جديدة.م  ربملو م  مع ين كدالالت السهخراج تُت األلف ظ 
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 مفارقة الفجاءة: -7-ج 

ـب لفة م  يهوقعو اؼبرء يف اؼبوقف الذم يبر تو، فيف جأ  »اؼبف رقة رلى  النوع م يقـو ىذا  

؛ أم أف الق رئ ينهظر م  الش رر موقف  م ، كلك  يف جأ دبوقف 1«حب لة مغ يرة سب م  ؼب  يف ذىنو 
 مغ ير ؼب  ك ف ينهظره.

  :"قصيدة قديمة" قولو يف "سميح القاسم" كم  أمثلة ىذا النوع يف شعر 

ُقودٍ    أَنْػتَػَقى ِمْن َكْرِمَنا َأْجَمَل ُعنػْ
 ْىِدِيو َحِبْيِبيأل

َر َأَف اْلَكرـَ ... يا عِيِني  َغيػْ
 2!َأَحاطُوُه بَِأْساَلٍؾ َجِدْيده

رندم  يقرأ السطر األكؿ يقع  رلى مف رقة الفج ءة، ف لق رئ األسطر الشعريةق مت ىذه  
، لكنو يف جأ للمحبوب يف ذىنو اؼبعٌت السطحي الع دم، مهمثال يف قطف ف كهة العنب كاىدائه 

تأف ذلك الكـر أح طوه ت ألسالؾ الش ئكة، كلعل الش رر يريد القوؿ أف حريهو أصبحت مفيدة 
 تذلك السي ج؛ إذ ال يسهطيع اغبركة تسببو.

رلى ـب لفة م  يهوقعو الق رئ يف اؼبوقف؛ حيث يقع يف تينيت  نموذجال اؼبف رقة يف ىذاك  
 ذىنو معٌت، كلكنو يهف جأ فيم  تعد دبعٌت جديد يهن قض سب م  كاؼبعٌت األكؿ.

  :"حتى إشعار آخركيف موقف آخر يقوؿ الش رر يف قصيدة "

 أُِمي اْلَحِبْيَبو

                                       
 .;5س مح الركاشدة: فض ءات الشعرية، ص  -1

.455-454، ص 5جمظبيح الق سم: األرم ؿ الك ملة،  - 2  
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 َسَيُكُوف َشيًئا َجيًدا 
 مْن ِحيٍن ِلِحينٍ َأْف تَػْفَتِحي الشبَّاؾ 

 َأْخَشى َعَلى ُكتُِبي اْلَقِديَمة
 1..اللَِّعين َسْطَوَة العثِّ 

ليقـو فجأة تهدمَته كتغَته دب   خ ص" إىل خلق موقف سميح القاسمرمد الش رر "
هب تية اليت ينجر  رنه  فهح الشب تيك كتغَت اؽبواء يف الغرفة )اؼبعٌت ين قضو، فأش ر يف البداية إىل اإل

اليت  السوسةلكنو ن قض ىذا اؼبعٌت دبعٌت آخر كىو اػبشية رلى كهبو القديبة م   ،ظ ىرم(ال
 تهغذم رلى الكهب.

مع ين  اؼبعٌت السطحي، تل يقصد م  خاللو كلعل الش رر ال يقصد م  كراء ىذا اؼبث ؿ 
اليت التد م  احمل فظة رليه  كردـ  ، ؼبوركث الثق يف )الكهب القديبة(تؽب  رالقة  ،أخرل رميقة

 تركه  يف يد احملهل، كم  أف لفظة )شيبَّ ؾ( تشَت إىل تطلع الش رر كبو تغيَت الوضع الق ئم.

لبلص إىل أف مف ىيم اؼبف رقة تعددت تهعدد كجه ت نظر الب حثُت، كلك  األكيد ىو أهن   
 لش رر إىل تألديب، كىذا م  دفع ربليل النص اسهظل إحدل الوس ئل كاألدكات اليت تس رد رلى 

كىو رلى دراية ت مة جبدكل القرائ  اللفظية كاؼبعنوية اليت كظفه   قص ئده،توظيف أمب ط اؼبف رقة يف 
، كىذا تغية توجيو الق رئ إىل اكهش ؼ اؼبف رق ت كم  خالؽب  اؼبع ين كالدالالت اعبديدة شعرهيف 

 اليت تشَت إليه  األلف ظ كالعب رات.

 لنم ذج اليت كظفه  الش رر كشفت اؼبف رقة، كك نت كفيلة تهحقيق اللمسة اعبم لية كمنو ف
اليت ظهرت كاضحة يف قص ئده، لذا التد م  الهأكيد رلى أف اؼبف رقة اليت توفرت يف األلف ظ 

                                       
 -  ات  منظور: لس ف العرب، ت ب العُت، ص وؼى الص   سي لحى  تى يًت الَّ   ةي ضى رى األى  كً أى  ةي وسى ىي الس   ةي ثَّ : العى ث  العى .   . 08;5، كىاعبىمعي رَّثٌّ كىريثىثه

 .>47ص  :،5جمظبيح الق سم: األرم ؿ الك ملة،   -1
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كالعب رات شكلت فض ءن شعري  خ ص  ت لش رر، ح كؿ م  خاللو الهعبَت ر  مش رره كأح سيسو 
 و م  ظلم احملهل.جراء م  يع ني

رصد آلي ت تشكيل الصورة كمالؿبه  ن القوؿ إنن  ح كلن  أف إىل الفصلىذا  ه ـخنصل يف  
 فيوظت يةكيف  ككشف"؛ كذلك م  خالؿ الغوص يف نصوصو الشعرية، سميح القاسميف شعر "
 أرم ؽ البي ف؛ م  تشبيو ككن ية كاسهع رة تنوريه  مكنية كتصروبية، إىل ج نب الهسلل إىل الش رر

القص ئد كاسهخراج م  اشهملت رليو م  رن صر البديع؛ رلى غرار الطب ؽ كاؼبق تلة كاعبن س تنوريو 
اله ـ كالن قص، كفب  خلصن  إليو ىو أف الش رر ح كؿ أف يؤثث قص ئده ُّ تُت اػب صهُت البالغيهُت 

 : توصلن  إليه اليت النه ئج ؼب  ؽبم  م  أثر ت لغ يف إيض ح اؼبعٌت كم  

يف ة فت مراتبو يظل م  اؼبب حث الرئيسالهشبيو مهم  تف كتت درج تو كتعددت أقس مو كاخهلإٌف  -
 أكاله الش رر االىهم ـ، كج ءت قص ئده ح فلة ُّذا اللوف البي ين. رلم البي ف، لذلك

يف تعميق اؼبع ين  مهم، ؼب  ؽبم  م  أثر ت رزالسهع رة كالكن ية يف قص ئده لالش رر ف يوظتإٌف  -
 كإث رة الق رئ.

 يف إيض ح اؼبعٌت كتبليغ اؼبراد. كبَت لبديع لو أثرلف الش رر يوظتإٌف  -
" فح كلن  أف نبُت كيف اسهط ع سميح القاسميف شعر " أم  خبصوص صب لية الصور

كاؼبق كمة األخَت أف يقدـ للق رئ صور اؼبك ف كالشعب الفلسطيٍت كالعريب، ككذا صور البطولة 
  يبُت ركح االنهم ء اليت تدت كاضحة يف شعره، فقد أرطى اؼبك ف أتع دا ا قومين عدن م كب  كل صورة تي 

م  يؤكد ح لة الشه ت  ،جغرافية كت رىبية ارتبطت ت ألرض، كانهقل تُت األمكنة يف الداخل ك اػب رج
تعكس ح لة الشعوب العرتية  إرط ء صورة كاقعية الش رر اليت يعيشه  الفرد الفلسطيٍت، كم  ح كؿ

 .النزرة القومية اليت اتصف ُّ  الش ررصور البطولة كاؼبق كمة  أكضحتك اؼبهسمة ت لهفكك، 
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" م  خالؿ ررضن  عبملة م  سميح القاسم أمب ط الصورة يف شعر "ح كلن  أف نبٌُت ك 
يدة م  قص ئد الش رر الصور اعبزئية، كالكلية، ككذا اؼبف رقة الهصويرية، كفب  خلصن  إليو أف كل قص
 ىي يف األصل صورة كلية تهكوف م  صور جزئية كليدة الهجرتة الشعورية.

ة الش رر النفسية انعكست رلى كم  أف الصور اعبزئية كالكلية ك نت ؿب طة ت غبزف؛ فح ل
الشعرية م  أضفى رليه  ح لة م  اليأس ، كلك  رغم ىذا كلو ح كؿ الش رر أف يؤثر يف  صوره

 يشٌد انهب ىو. الق رئ ك

ؼبهعددة، كم  ؾبمل م  أف نبٌُت كيف كظف الش رر اؼبف رقة الهصويرية تأنواره  ا سعين  إىلك 
اعبديدة اليت مل كالدالالت كتدفعو كبو البحث ر  اؼبع ين  اؼبف رقة تثَت انهب ه الق رئ خلصن  إليو أفٌ 

 هم يف ربقيق مهعة القراءة.  أس  كصب لين   فنين ط تعن  ه رلى قص ئديبح ُّ  الش رر، فأضفت 

كفب  زاد الصور الشعرية إشراق  كتأثَتا يف اؼبهلقي ىو صب لية اللغة اليت كظفه  الش رر يف  
كالهجرتة الشعرية، كذلك م  سنهن كلو  ةشٌكل تُت الصور إض فة إىل الهط تق الذم تى  ،قص ئده

 ت لهفصيل يف الفصل الالحق م  ىذا البحث. 
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 تمهيد:
رلموعة من فهي  قصيدة العربية احلديثة كادلعاصرة؛ا يف بناء الا ىامن تلعب اللغة دكرن 

ذلا معاين كدالالت توظف  ألفاظ أم أهنا واعد ادلستخدمة يف عملية التواصل؛العبلمات كالق
 معٌت.ألغراض تواصلية ذات 

فإذا كانت يف اللغة األكىل  ؛لغة الشعر نظَتهتا يفاأللفاظ يف اللغة العادية زبتلف عن ك 
كما ربتاج من القارئ أف يبذؿ   تفجرة بالدالالت،فإف لغة الشعر م ،كالسطحية ادلباشرةبتتميز 

لغة  »أف  "أدونيس"يرل  لذلك ،ظبلؿ األلفاظ كالعباراتجهدا يف استنباط ادلعاين الكامنة خلف 
اللغة الشعرية ىي لغة ف ،1«الشعر ىي لغة اإلشارة، يف حُت أف اللغة العادية ىي لغة اإليضاح

 .الرمز، خببلؼ اللغة العادية اليت تعتمد على ادلباشرة
سميح "سنحاكؿ يف ىذا الفصل دراسة البعد اجلمايل الذم سبيزت بو لغة الشاعر ك 

البحث يف ، إىل جانب توظيفو لؤللفاظ كالعبارات ربليل طريقة ، كذلك من خبلؿ"القاسم
أىم احلقوؿ الداللية اليت سنعرض الذم كظفو الشاعر يف قصائده، كما  الشعرمادلعجم  خصائص

 .حقل االنساف، ك  احلربحقل الطبيعة، حقل ادلكاف كالزماف،  -غرارعلى -استعاف هبا الشاعر 
 سميح"طات اليت سنتوقف عندىا يف ىذا الفصل، كظائف الصورة يف شعر احمل كمن

كاف ذلذه الوظائف األثر البارز يف مساعدة القارئ على فهم ادلعاين اليت أراد   ككيف، "القاسم
الشرح كالتوضيح، الوصف : على دراستها سنعكفكمن الوظائف اليت  ،لو الشاعر إيصاذلا

يف  إسهامها مدل كنبٌُت  سنتناكؿ كل كظيفة على حدةإذ اة، ادلبالغة، التحسُت كالتقبيح، كاحملاك
 ادلتعة اجلمالية للقارئ.ك  الفائدة الفكرية ربقيق

 سميح"الثالثة كاألخَتة سنحاكؿ التطرؽ إىل خصائص الصورة الشعرية يف شعر طة كيف احمل
كتوظيف ، كعنصر ادلفاجأة اإلػلاءعلى غرار حيث سنعرض أىم تلك اخلصائص  "؛القاسم
  .اليت سنحاكؿ التطرؽ إليها يف ىذا الفصل العناكينأبرز  ىذه .الطبيعة

                                       
 .125، ص 1975، 1أدكنيس: مقدمة للشعر العريب، دار العودة، لبناف، ط -1
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 : جماليات المعجم الشعري:أوًل 
 األلفاظ المعاصرة: -أ

ؼلدـ قضيتو بالدرجة األكىل، كيؤثر يف القارئ  بشكلحاكؿ الشاعر أف يوظف اللغة 
و للمعاين كالدالالت اليت بالدرجة الثانية، لذا صلد أف لغتو توزعت توزيعا متنوعا كفقا للسياؽ ادلوج  
" ىو الثراء سميح القاسميريد الشاعر بثها من خبلؿ قصائده، كلعل ما ميز معجم الشاعر "

 من الناحية الفنية كاجلمالية. ، كباخلصوصالشعرماللغوم الذم ساعده يف الرقي خبطابو 
 قصائد الشاعريف  بصدد دراسة صباليات ادلعجم الشعرم يستوقفنا كضلنكلعل أكؿ ما 

استخدامو أللفاظ جديدة كمعاصرة على غرار الكلمات البلتينية، كادلصطلحات السياسية اليت 
أف يبُت حرصو الشديد على مواكبتو  استطاع الشاعر ستخدمها الناس يف حياهتم اليومية؛ فقدي

 احلاصلة على الساحتُت الفلسطينية كالدكلية.السياسية كاالجتماعية كالثقافية للتغَتات 
كإذا ما أردنا ربليل تلك األلفاظ ادلعاصرة البد من قراءهتا يف ضوء السياؽ الذم كردت 

عرؼ لوال ة مل تكن لتي دالالت كمعاين جديد الكلمةاألخَت ىو الذم يكسب ىذا ذلك أف  ؛فيو
 .السياؽ

 " صلد :سميح القاسمكمن األلفاظ ادلعاصرة الواردة يف شعر " 
 -األخبار  -ادلقهى  -الدكالر -البوليس  -مستوطنات  -الجئ شعب  - الطائرة –النضاؿ
 - اإلذاعات -مكتبة  - جامعة -التصدير -أقواؿ الصحف -التلفوف  -طابع الربيد -ادلصنع 
 -خريطة  -الكرة األرضية  -الكوكب  -ادلؤسبرات  - رللس الوزراء -السفراء 

 - التأميم -لك الفى  - األجراـ -اآلالت  –األبراج  –األفبلؾ  –مركبة فضائية  -ككالة األنباء 
شهادة  -اجلريدة  -الصحف  -دراسيت العليا  -األمم ادلتحدة  -حقائب دبلوماسية  - عيالتصن
-الفضاء  -أقمار صناعية  -ثكنات  -ناطحات السحب  -نشرة األنباء - مكتبيت -ادلعهد

 الكومبيوتر. -اجلريدة  – اإلذاعة -رللس األمن  -الصاركخ 
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كما تبعها من تطور  ،ساعدت الظركؼ السياسية كاالجتماعية اليت سادت يف فلسطُت 
معاصرة زبدـ شعره  ألفاظ، كأرغمتو على توظيف "سميح القاسم"الشاعر  ،تكنولوجي كحضارم

اجلديدة اليت كظفها الشاعر دبا ؼلدـ القضية الفلسطينية  األلفاظ، كمن بُت ىذه كقضيتو باألساس
 :"حزيراف 5في )األمم ادلتحدة( حيث يقوؿ يف قصيدة "

 ِفي اْلَخاِمِس،
 ِمْن َشْهِر ُحزِيْػَراِف اْلماِضي،

َلى ِلؤلَمِم اْلُمَتِحَدهطَاَر َجِميع اْلق    تػْ
 1َواْشتَػرَُكوا بِاْلَجْلَسِة َغيِر اْلَعاّدية

 فهؤالء ىمالشديد ذلم،  باحتقارهر الشاعر الزعماء كالرؤساء العرب يف مشهد يوحي صوٌ 
 .يف قلوهبمشبههم بالقتلى جراء موت الضمَت اإلنساين فمن باع القضية الفلسطينية 
ػلاكؿ الشاعر أف يبُت للقارئ إحساسو العميق باحلزف كاألسى  األسطركمن خبلؿ ىذه 

ربقيق مصاحلهم الشخصية  نوع، كانساقوا كراءبالذؿ كاخل رضواعلى حاؿ الزعماء العرب الذين 
 الشاعرف الكلمة من معاين، تشَت إليوبكل ما  (،قتلى)ادلواطن الفلسطيٍت؛ إهنم  على حساب

 الضمَت العريب، كتبلشي شعار الوحدة العربية.تدؿ على موت جديدة  بدالالت شحنها
عىًلمى صبيع من  تشمل أيضابل  ،فيها الزعماء العرب لوحدىم ال يشًتؾ (القتلى)لفظة  ك 

جلسة اجلمعية  ىرعوا لبلجتماع يفىؤالء القتلى  كمل يناصرىم لينالوا استقبلذلم، حبق الفلسطينيُت
 أف تناصر الضحية. ضناصرت اجلبلد عو العامة لؤلمم ادلتحدة اليت 
اء " كصف الواقع الصعب الذم يعانيو الفلسطينيُت جرٌ سميح القاسمكيواصل الشاعر "

 ضد الفلسطينيوف سيثوربل  ،كر بأف ىذا الوضع لن يدـكاألنظمة على نصرهتم، كيذ   صبيعزباذؿ 
 :"سقوط األقنعة" إذ يقوؿ يف قصيدة، كحريتهملنيل حقوقهم  احملتل
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 َجِميُع األَْقِنَعوَسَقَطْت  
 تَػْبقىرايتي فَِإم ا  َسَقَطْت .. 
 ػُمتَرَعووَكأِسي ال 
 وعَ َجثَتي َواْلْزوبػَ  َأوْ  
 ر يَا َمْجلَس األْمِن اْلُمَوق  َورَايَِتي  
 شريَن َفْصلً أْصَبَحْتِ عِ  

   1 اْلُمو قرِ  يَا َمْجِلُس اأَلمنِ 
ؼلَت  على حقيقتها، كىو  بشركجوه بعض ال كظهرت ،يؤكد الشاعر أف األقنعة سقطت

 بُت أمرين إما احلرية كإما الثورة. رللس األمن عُت داخل أسواراجملتمً 
يصدر من رجل ثائر  فهو ؛تغَت لغة اخلطاب من استخداـ الشاعر ذلذه األلفاظ كيتضح

مؤخرا معاصر ظهر  لفظكىو  (،رللس األمن) لفظيؤدلو ما ػلدث يف كطنو، كقد كظف الشاعر 
توحي  اليت ،(رادلوق  )كأردؼ معو لفظة  ،التغَتات اليت شهدىا العامل، بعد احلرب العادلية الثانية بفعل

كاكتفوا بإصدار قرارات اإلدانة  ،القضية الفلسطينية انصرفوا عن نصرةباحتقاره لزعماء العامل الذين 
 دكف تطبيقها على أرض الواقع. كمواد، على شكل فصوؿ

كظف ألفاظا إف حىت ك يتضح أف الشاعر اعتمد على لغة كاضحة سهلة قريبة من القارئ، ك 
لها بدالالت ذلا ضبٌ حيث بسيطة كمتداكلة يف احلياة اليومية، تبدك الواقع  إهنا يففمعاصرة، 

خصوصيتها، كىنا يأٌب الدكر على القارئ الذم يعمل على ربليل تلك األلفاظ كالعبارات 
 ديدة.ج كدالالتكاعطائها معاين 

اإلذاعة، ادلصحف، ) :كمن األلفاظ ادلعاصرة اليت كظفها الشاعر بشكل ملحوظ، صلد
 البحث عنسواء من حيث  ،على ىذه الوسائل اإلعبلمية هما يوحي باعتماد (، كىذااجلريدة

على قلعة "، يقوؿ يف قصيدة يف تلك الوسائل أشعاره ككتاباتو قبيل نشرمن  أخبار كطنو أـ
 ":اإلمبراطور
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 ! هرُب َما تَػْرُفُض بَػْعُض الصُُّحِف عْن ِشْعِري َقِصيدَ 
  اْسِتَعارَاٍت َجِديَدهاِدي رُب َما َيْشُجُب نُػق  

 1!ا َيْطَرُح قُػر اِئي اْلَجريَدهرُب مَ 
 ،الدكر الذم تلعبو الصحف كاجلرائد يف نقل الكلمة كاخلرب يصور الشاعر يف ىذا النموذج

كىو يف ىذا ادلوقف يريد اإلشارة إىل قضية التضييق اإلعبلمي الذم سبارسو سلطات االحتبلؿ 
ريدب ىا تػىٍرفيضي بػىٍعضي الصُّحيًف عٍن ًشٍعرًم ) :يتضح ذلك من خبلؿ قولو ؛على الوسائل اإلعبلمية

تدعو ألهنا كمنعت من النشر،  تحذفت من الصحف كاجملبٌل  يف إشارة إىل قصائده اليت ،( ةقىًصيدى 
إىل الثورة كالوقوؼ يف كجو احملتل، كما يؤكد من جهة أخرل موقف القراء من كتاباتو الشعرية يف 

ةاًدم ريدب ىا يىٍشجيبي نػيق  ) :قولو  إىل قساكة الواقع الفلسطيٍت. ومن إشارة( يف  اٍسًتعىارىاتو جىًديدى
يتضح  مثَتة راهتم من خطبكما يدكر يف رلالسهم كمؤسب الساسةبُت الشاعر نقمتو على يك 

كلكن ىي يف الواقع خبلؼ ذلك، إذ يقوؿ يف قصيدة  ،يف ظاىرىا أهنا تطالب حبقوؽ الفلسطينيُت
 :"ني الربابةغثورة مُ "

 «واأَلَحِاديث اْلُمِهم  »َأْطَفالَنا يَػْبُكوَف، َلْو َفِهُموا 
 هيرَ ثِ مُ ػال بِ طَ الخُ ، وَ اءِ رَ الوزَ  سِ جلِ ي مَ فِ 

 ! ْعَداًدا .... ِلُمؤَتَمراِت ِقموالُّْسفراِء ... إ َوَتَشاُورُ 
 2م ِتييَا أُ 

دالالت جديدة بلها ة( كضبٌ مٌ )السفراء، ادلؤسبرات، القً  ضلو: ف الشاعر األلفاظ ادلعاصرةكظٌ 
 (.يًت م  ا أي )يى  :بقولو عنها اليت عرٌب  لقضية فلسطُت كاألمة العربية خدمة
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اليت  ،السياسية األلفاظيوظف كثَتا  فهولذا  ،السياسية كالواضح أف الشاعر متأثر بالقضايا
ض كقوفو إىل جانب ، عو جانب اجلبلد اإلسرائيلي إىل اجملتمع الدكيل الذم يقف حقيقة تكشف

 أك يسمى باألمم ادلتحدة. السيما رللس األمن،، ك الفلسطينيُت
 توظيف ألفاظ بل يتعداه إىل ،السياسية فحسب األلفاظكال يقتصر استخداـ الشاعر على 

، إذ يقوؿ يف (الكوكب، الكرة األرضية)أخرل معاصرة زبدـ أىدافو كقضيتو، كمن ىذه األلفاظ: 
 :"بعدىا" تو ادلوسومة بػ:قصيد

 افُوِلْدُت ِمْثَل َحب ِة اْلرُّم  
 ت َورُْحُت أَْنُمو ِفي اْلِجَهات الس  

 لِْلُكرِة اأَلْرِضّيو امً وأَ تَ و ْغدُ أَ  وـَ يَ وَ 
  1وباْلَحِقيقَ  ُأِضيءُ 

ُت نتقلالذين  عاشوا حياهتم م كطنوكثَت من أبناء  لشاعر يف ىذه القصيدة حالةا يصٌور
حت ، كلعل عبارة )ر بُت البلداف جراء سياسة التهجَت اليت مورست عليهم من قبل سلطات احملتل

باحلقيقة يوما ما، عندما  سيضيئر الشاعر بأنو ذك  يي ، ك الرأم ت( تؤكد ىذاسٌ الأظلو يف اجلهات 
 قوؿ احلقيقة. أف األياـ تدكر كأنو سيأٌب يـومنو إىل  إشارةللكرة األرضية يف توأما يصبح 

" أف يوظف الكلمات كيبث فيها طاقتو لتصبح سميح القاسمىكذا استطاع الشاعر "
 أكثر قوة كأبلغ تأثَتا يف القارئ.

يصاؿ إ منسبكنو  ،كما ربملو من معاين غزيرة أف الشاعر يعتمد على قوة األلفاظ كنشَت إىل
إذ يقوؿ يف قصيدة  ،ىو يشكو علومو إىل الكواكب كالفضاء هاف أفكاره كأحاسيسو إىل القارئ،

 ر(: - ؼ - ؽ)
  ُدوُر َحْوَؿ اْلُكرِة اأَلْرِضيوأَ 

 اْلنّيَراِف والدَماء لةِ ُمَكَللً ِبَها
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 َوأَْنُشُر الس َماء
 اْلَكَواِكِب اآللِي وفَل ِِ  َ ِفيَ 

 ْلَفَضاءيَا أَيػَُّها ا
  ُد بَػْيَن السُُّفِن اْلَكْونِيواَْنشُ  أََنَذاا ىَ 

 ُأغِني ِتي الس ْوَداء
 َىا أََنذا
 في َجزِيرة َصم اَء َصو انِيو أْسُقطُ 

 َتْجَهُلَها اَْلُجْغَرافيا
 1يُػَعرٍفُػَها الت ارِيخ

 عن  كعرٌب إال  فرصةادلمزكج بالشكول، إذ مل يًتؾ من احلزف  على الشاعر حالة تسيطر 
 ،تيبصر كتسمع ةكائنات حيٌ إياىا  معتربا  خاطبها اليتيف ذلك حىت اجلمادات،  علومو، كمل يستثن

 أيغًني يًت ، ةً ي  ونً الكى  نً في السُّ  ُتى بى  دي نشي ا أى ذى نى ا أى ، ىى اءي ضى ا الفى هى يػُّ ا أى )يى  :كمن ذلك قولو سلاطبا الفضاء
ر حالة عاقبل ػلس كيفهم. فألفاظ ىذه القصيدة تصوٌ  ان فجعل الشاعر الفضاء شخصاء(، ودى الس  

يغلب عليها مفردات  األسطر الشعرية، فادلبلحظ أف ىذه األحزافارقة يف حبر من غالشاعر ادلتأدلة ال
 القارئ. إىلنقلها الشاعر  ػلاكؿاليت  السوداكيةما يوحي بالنظرة  ،اليأس القهر كالغدر

كغنية بالدالالت، كىذا ما  أهنا لغة ثرية "سميح القاسم"عل ما ؽليز اللغة الشعرية عند كل
  2.« العادية نفعيةلغة فنية خاصة تستثمر معطيات اللغة ال»غلعلها 

فتصبح بذلك لغة غزيرة العطاء، إذ يستطيع الشاعر من خبلذلا التعبَت عن أحاسيسو 
 باللغة. تعبَتلوال الكتشف كالبوح دبشاعره اليت ما كانت لتي 

                                       
 .334-333، ص 3جم: األعماؿ الكاملة،  مسيح القاسم -1
، 2113، 1يف التشكيل اللغوم للشعر، مقاربات يف النظرية كالتطبيق، منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب، سوريا، ط :زلمد عبدك فلفل -2
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 األلفاظ العامية واألجنبية: -ب
كإذا   من أفكار، عد اللغة العامية شكبل من أشكاؿ التعبَت عما غلوؿ يف فكر اإلنسافتي 

استعاف هبا ىؤالء اليت  كانت ادلادةفإف العامية   ،يف التعبَت ىي كسيلة الشعراءالفصحى كانت اللغة 
، من فوفراحوا يصك  همييدألت بذلك مادة خصبة يف فشكٌ  ،مشاعرىم كأفكارىميف البوح عن 

 يف مسَتة حياهتم. رافقتهمكيكشفوف أحاسيسهم اليت  أحزاهنم كأفراحهم خبلذلا،
 ؛1«اليت غلرل هبا احلديث اليوميستخدـ يف الشؤكف العادية، اللغة اليت تي  »العامية ىي ك 

 .ُتالعادي األفرادلغة  أهناكما  ،أم أف اللغة العامية ىي لغة االستخداـ اليومي
ذاهتا، كمن يرل أهنا كمهما اختلفت اآلراء حوؿ اللغة العامية، بُت من يرل إهنا لغة قائمة ب

 د أهنا كسيلة من كسائل التعبَت عن مكنونات النفس ادلختلفةألكيحى كجزء منها، فاصمرتبطة بالف
 .ادلتعددة كمظاىر احلياة

أداة  هالغة العامية لغة متطورة، كذلا الصفات اليت ذبعل" يرل أف الأنيس فريحةكإذا كاف "
عن  ىب إىل أف اللغة العامية، منبثقةيذ "الحاج كماؿ يوسف"فإف  ،طبيعية للتعبَت عما يف النفس

  .2القصص كمتصلة هبا
، كما أهنما كسيلة من ببلغاإل يةصا خاذلم حىصاضح أف كبل اللغتُت العامية كالففمن الو 

 النفس. داخلكسائل التعبَت عما غلوؿ 
" غلد انو استخداـ األلفاظ العامية اليت تقًتب من لغة سميح القاسمكالدارس لشعر "

 احلياة اليومية، إىل جانب بعض األلفاظ الدارجة اليت تنتشر بكثرة يف البيئة الفلسطينية بالتحديد.
ذلذه األلفاظ العامية ىو لفت انتباه القارئ كتشويقو كلعل الغرض من توظيف الشاعر 

ر من سيالعامية يف بعض األحياف أسهل كأ أكثر للغوص يف أعماؽ النص، إىل جانب ذلك فاللغة
 .اؽلر هب اليت سحاسياألأك ينقل  ما اللغة الفصحى، لذا يلجأ إليها الشاعر ليوصل فكرة

                                       
.144، ص 1982، 1اللغة العربية كخصائصها، دار العلم للمبليُت، لبناف، طإؽليل بديع يعقوب: فقو  - 1  

 .97، ص 1989، 1ينظر: أنيس فرػلة: اللهجات كأسلوب دراستها، دار اجليل، لبناف، ط-2
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 د:كمن األلفاظ العامية اليت استخدمها الشاعر صل
غرانادا  -كرتات اإلعاشة   -البقشيش  -مسطوؿ  -بع الر   -الفاشست  -اف تى نٍ تً  -بار  -ياىبل 

الباسودكبلي  -سكي يالو  -كوكلوس كبلف   -أكزيريس  -يوليسيز  -ىللويا  -إس   فرؽ اإلس -
كرت   - كوكاكوال -الكارديناؿ  -كولَتا  -جالينيوس  - سائق التكسي -الكومبارس  -

فًتينة  -سًتكمبويل  –فانتازيا  –العٌياؿ  -رابسو  -سانو  -بيبسي كوال  – ةالكلبش –اإلعاشة 
 . نكيدكإ –أكركؾ  –كارتوف تـو أند جَتم   –الكافيتَتيا 

سو للقارئ ب أحاسيليقر   "ليلى العدنيةاستخدـ الشاعر بعض األلفاظ العامية يف قصيدة "
كثَت من األحياف أبلغ من يف   العامية ىذا الصدد إىل أٌف اللغةهبدؼ التأثَت فيو، كنشَت يف 

 يقوؿ: ،يف توصيل ادلعاين كنقل األحاسيس الفصحى
َلى، إلى فتحةِ فَاىْ  -  ! بَاَب ِ رِعي لَيػْ
 .... ! يَا ِإَلِهي -
 فَػز ِعي الر ْبعَ  -
  ّقي ُدْونَػُهْم، ُشقي الّثي ابَوشُ  -
 َجل  يَا ُأْخُت اْلُمَصاب -

  الر ْبع فَػَقْد َعاَد اْلَجَواد فَػَزِعي   
 1!! َعاد ِكْن .. َوْحَدُه يا ُأْختَعاد .. لَ    

ما  وؿى ر ىى لغة قريبة من القارئ، فهو يصوٌ بالتعبَت  األسطر الشعريةػلاكؿ الشاعر يف ىذه 
 :أللفاظاغتيل على يد السفاحُت يف مشهد مأساكم حزين أكدتو اي  ذمال مرزوؽجرل للفارس 

سباشيا كاحلالة  كىذا اخلطاب حادة جدا نربةفتبدك  ،)فاىرعي، فزعي، ادلصاب، شقي الثياب(
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ادلصيبة اليت أدلت بوالد  كىذه النفسية اليت سيطرت على الشاعر عند تصويره ذلذه احلادثة األليمة
 الفتاة ليلى، الذم يعتربه الشاعر رمزا للبطولة كادلقاكمة.

إشارة  يف كىذاكتعٍت صباعة من الناس، ، (عبٍ الر  )سبثلت يف  لفظة عامية الشاعر كظفقد ك 
 .كبالتحديد الصحراكية ،منو إىل البيئة العربية

خرب مقتل كالدىا  ليلى تنشرأف  ،(عى بٍ الر   فػىز ًعي) عبارةاستخداـ من كراء  الشاعر كيقصد
 :قاؿ عندما ولكنك  ،التعبَت سطحيا لكافأخربم األىل،  :قاؿ الشاعر كلوكسط أىلها كصباعتها، 

 .كأشٌد كقعا على النفسأبلغ  األثر ، كافعى بٍ ي الر  عً ز  فػى 
 ،اذلمم يشحذمن خبلذلا أف حاكؿ الشاعر إف قوؿ ن ،(بعى ي الر  عً ز  قراءة أخرل لعبارة )فػى كب
الفتاة ف أشرنا سابقاكما ك راضهم، ذكد عن حرماهتم كأعلل ،بع(األمة العربية )الر  شعوب لتنهض 

رنا بقوؿ الشاعر العريب القدًن ذكٌ كىذا يي  ،دمان  تنزؼ اليتفلسطُت الطفلة اجلرػلة  إالىي ما  ليلى
 : لقيط بن يعمر

 قيوميوا ًقيىامنا عىلىى أىمشىاًط أىرجيًلكيم         
 1.ٍبي  افػٍزىعيوا قىٍد يػىنىاؿي األىمني مىن فىزًعىا                       

كذلك باستخدامو أللفاظ  ،كأنو جزء ال يتجزأ منها للبيئة العربية انتمائويؤكد الشاعر على ك 
 ":الصحراءقوؿ يف قصيدة "ي ، إذعامية تنتشر بشكل الفت يف ادلنطقة الشرؽ أكسطية

 َوَأْسَأُؿ اْلُملِحِدين
 وَأْحَفاُد أبْػَناِئي اْلمْؤِمنين 

 ؟ ةاْلَعَدال أَىَذا ِكتابُ 
 ؟ اإلَعاَشةِ  تُ رْ كَ 

 زَْيٌت؟

                                       
، 1خاف، دار األمانة، مؤسسة الرسالة، لبناف، طققو كقٌدـ لو: عبد ادلعيد لقيط بن يعمر اإليادم: ديواف لقيط بن يعمر، ح - 1
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 !َقِميصٌ 
 ! ينٌ حِ طَ 

 أَىَذا كتاُب اَْلَعَدالو
ـُ الرَساَلو   1؟َوَىَذا ِخَتا

الذين أصبحوا  نيُتيلئلشارة إىل حالة الفلسط ،(ةً اشى عى اإٍلً  )كىٍرتي استخداـ الشاعر لفظة 
احملبة للشعب  ،على اإلعانات كالتربعات اليت تأٌب من الدكؿ الشقيقة كالصديقة يعيشوف

 الذمرية ادلمزكجة باألمل من الوضع ر ذلذه اللفظة ػلمل نوعنا من السخالفلسطيٍت، كتوظيف الشاع
ا أف ال عدالة يف ذلك، إٍذ كيف ألصحاب األرض كاحلق، أف حياة الفلسطينيُت ؽليزأضحى  ، مؤكدن

 ات.نيعشوا على ما تقدمو الدكؿ األخرل من معو 
ارة فئة ادلؤمنُت، يف إشفئة ادللحدين ك  :أف الشاعر رك ز على فئتُت غلد النموذج كالقارئ ذلذا

يف  من أجل غاية مابل ىو مل يكن اعتباطينا  يفالتصنذا هب قيامومنو إىل اليهود كادلسلمُت ، كلعل  
يتساءؿ الشاعر: أىذا   كذلذااألدياف السماكية،  هتارسالة السبلـ اليت أقر شارة إىل لعلها اإل نفسة،

ا   كمل تنصف الفلسطينيُت.  أف العدالة السماكية مل تتحققكتاب العدالة؟ مؤكدن
 ،القارئ إىلب ادلعٌت أكثر يتقر ل (اإلعىاشىةً  كىرتي )لفظة  من استخداـ الشاعر كيهدؼ 
حالة الضياع كالفقر كاحلرماف اليت يعيشها الشعب الفلسطيٍت، الذم أصبح أفراده  كتصوير

لبلجئُت، كيتساءؿ الشاعر يف آخر اشؤكف بعٌت سجلوف على قوائم ادلنظمات الدكلية اليت تي م
عد ة لئلجابة عن ىذا السؤاؿ، ىذا إٍف  خياراتو اـ مالقارئ أ كاضعااألبيات: )أىذا ختاـ الرسالة؟( 

 سبكن من إغلاد إجابة أصبلن.
يقوؿ يف إذ ادلراد، كإثارة القارئ،  تبليغا تسهم يف هة عل  يكيستنجد الشاعر باأللفاظ العام

 ":مغني الربابة على سطح من الطين"قصيدة 
 ى .. َول ِْ يَا بِْنت َجارتَِنارُد              
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 بوِلي ِسِنين، وَِكْبِرِت اْلَغارْ صَ             
يَػرْ  وَْكِبْرِت َمْعَها، َوَوالدي              ِختػْ
 ة الط ابَوِبَكْرجْس بحِ َوْبُكْل َما             
 !رْ .. َوْبَلْدنا بْتزغ   ِطْفلْرَجْع بِ            

 ههوَ ة القَ ل  ت دَ ردَ اس بِ ا نَ يَ                    
 وَمعزب الر حَمن  َواِقف لِلس َلـ                   
 ِبدُّو يَزْغَرت ِعش َعالس رَوه                   
 1!.. بُرج الَحَماـ !طُلُّوا يَا َىَل  ويِصيحْ                   

يف شكل يشَت إىل حالة الشاعر الذم اختلطت عليو  ،بالعامية الفصحىامتزجت اللغة 
كمن بُت  ،ميأللاإن و ىركب من الواقع  إىل ادلاضي عل و غلد فيو مبتغاه؛األمور، كأضحى يهرب 

يػىٍر، بًتػٍزىغ  : )صىٍريل، صلد امية اليت كظفها الشاعراأللفاظ الع ك، دُّ بً  ، دلة القهوة، معزب،ٍرًجع، برًختػٍ
قريبة كمألوفة أهنا ما يف احلياة اليومية، ك تستعمل بكثرة كوهنا  ىذه األلفاظالشاعر  اركاخت ،(يزغرت

كالواضح أف جلوء الشاعر إىل ىذه األلفاظ ىو إؽلانو  .هافهمصعوبة يف  كالذا لن غلد ،اءالقرٌ  لدل
 أهنا تسهم بشكل كبَت يف إثارة عواطف القارئ بالراسخ 

ة اليومية لئلنساف من األلفاظ العامية اليت تستخدـ يف احليا االشاعر عديدن  كظفكما 
األكؿ  ؛لسببُت الشاعر هاكظف اليت ،: )العٌياؿ(من بينهابشكل خاص ك  كالفلسطيٍت العريب عمومنا

كىذا ما يهدؼ إليو  اؿ الداللةكالثاين أهنا أبلغ يف إيص العربية،شكل الفت يف البيئة ب مستعملةأهنا 
"  شوف ظركفا صعبة يف قصيدةييع نالذي الفلسطينيُتحالة األطفاؿ  كاصفايقوؿ  إذ الشاعر،

 :"فراقية اللجئين السياسيين في مقاىي أوروبا
 ؟.اأْلََىاِلي ِبَوْجِو اْلَجَراد رَ َكْيَف َصبػَ            
 رَأَْيَت اْلَجَماَعَة قَػْبَل ُخُروِج ِ؟ أُِمي الْمَريَضةُ َىْل            
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َر َأَف ُىُموـَ أَ تَػْقتُػُلَها ُغْربَِتي وَ              ِبي رَُجٌل .. َصاِبٌر. َغيػْ
 اْلِعي اؿ           
 1يَا رَِفيِقي تَػُهدُّ اْلِجَباؿ           

كقد ا، لصورة أىلو الذين غادرىم رلرب يد كىو ذبس أمل الغربة كالفراؽ، الشاعر أف يبُت   أراد
 شارة منو إىل ىجومو على القرية مثلما يهجم اجلراد على الزرع،إيف  اد(،رى احملتل بلفظ )اجلى كصف 

اجلوع  اء ىذا الوضع القاسي، الذم مٌيزهرٌ الذين مل يصربكا ج "اؿالعيٌ "منظر  أراد أف يبٌُت  كما
 العيش ربت سلطة احملتل. وكالذؿ كىذا سبب

، بل فحسب على األلفاظ العامية ادلنتشرة يف البيئة العربية مل يقتصر استخداـ الشاعرك 
ترصبتها، كإظلا كظفها إىل استخداـ ألفاظ أعجمية منقولة من لغتها األـ دكف أف يلجأ إىل  اهتعد

ؽ كتدفعو إىل الغوص يف أعما ،هم يف إثارة القارئتس بشكلها ادلستخدـ يف احلياة اليومية، عٌلها
 .كالبحث عن الدالالت العميقة النص

بُت  من ، من ادلتلقي قريبةلغة مباشرة  الشاعر ستخدـا "نجـو كع ِ العيد"يف قصيدة ك 
ر الشاعر صوٌ فكالعيش يف الغربة من جهة أخرل،  ،خبلذلا أجواء العيد يف ظل االحتبلؿ من جهة
 يف ىذه القصيدة: الشاعر ذلك يف مشهد درامي حزين، كمن بُت ما قالو

 للز َماِف ال ضرِير َنْجَمةٌ             
 ِفي اْلَمَكاِف اْلَبِصير           
 بالد عايَاِت للبيبسي كول           
 َوَمْسُحوِؽ سانو اْلَخِطير           
 .2اْلَقِدير يُّ َولرابسو اْلِعلّ            
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األعلية لئلعبلنات كالدعايات للمشركبات ر الشاعر ىذا الزماف الذم أضحى يوىل صو   
"سميح ـ ااستخدك  ( على حساب الشعب الفلسطيٍت،رابسو -)بيبسي كوال( كادلساحيق )سانو

الوجو احلقيقي للمحتل، إىل جانب إثارة القارئ  عن كشفالمن أجل  جاء ذه األلفاظذل القاسم"
 .لى التعمق يف ربليل دالالت لتلك األلفاظ كالعباراتع كحثٌو
فقر إشارة إىل الما ىو يف احلقيقة إال  ،(ذه ادلساحيق )سانو، رابسوذللشاعر ا توظيفكلع ل  

يف ذلك الوقت، كقد كظف الشاعر ىذه األلفاظ يف مشهد ساخر  حياة الفلسطينيُتىد  الذم 
 الذم كصفو بالضرير.  الزماف منالسخرية  علىللداللة 

ككذا األلفاظ األعجمية كمزجها باللغة  ،األلفاظ العاميةالشاعر غالبنا ما يلجأ إىل استخداـ ف 
 الفصيحة دلا ذلا من مسات فنية كصبالية.

انو ىو إؽل تمدة من معجم لغة أخرل دكف ترصبةكالواضح أف الشاعر يف توظيفو أللفاظ مس 
ثراء  يعكس كماقريبها من القارئ،  تأبلغ يف التعبَت كأقدر على إيصاؿ الفكرة، ك بأٌف تلك األلفاظ 

يبُت  ثقافة اجملتمع الفلسطيٍت الذم  فهوكالعامي،  الفصيحبُت  كتنوعو اللغوم للشاعرادلعجم 
 أخرل. أجنبية  من لغات ادلستنبطة ةمع ادلصطلحات األجنبي الفصحىفيو اللغة  امتزجت

كظف أيضا ألفاظنا أجنبية بلغتها األـ دكف  لؤللفاظ العاميةكباإلضافة إىل استخداـ الشاعر  
اجتماعية أخرل نقل ألفاظنا من اللغة االصلليزية، كىذا يرجع إىل أسباب سياسية ك حيث  ،ترصبة

كثقافية، كوف اللغة االصلليزية ىي اللغة الثانية يف ادلشرؽ العريب بصفة عامة، خببلؼ ادلغرب العريب 
 :الفت، كمن بُت تلك األلفاظ صلد شكلبالذم تنتشر فيو اللغة الفرنسية 

- Third Class - Ok. sir 

-Stop -  wanted - S . O . S  

-MARY HAD A LITTLE LAMP 

LITTLE LAMP 

LITTLE LAMP 

-Electricity  
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ر احلوار ليصوٌ  ةكظف الشاعر عبارات باللغة اإلصلليزي اعترافات المه رب"" يف قصيدة ك  
 يقوؿ: العاملُت يف السفينة.الذم دار بينو كبُت أحد 

 َعَلى َقْدِر َىَذا اْلِفرَاِش أَُمد ُد رِْجَلي                 
          Third class ?                         

                                                             O.K sir! 

 تَػُفحُّ الس ِفيَنُة تَنَسلُّ َأفَعى الِبَحاِر الَكِبيره                     
 1 َيصُغُر ِجسُم المَوِانئ                    

استخداـ الشاعر يف ىذه القصيدة تراكيب مكتوبة باللغة اإلصلليزية، كىذا لنقل ادلشهد إىل 
الشاعر ترصبتو إىل  يردلذا مل  ،باللغة اإلصلليزيةالقارئ كما ىو دكف ربريف، فاحلوار األصلي دار 

بل استخدمو كما ىو، كىذا بغية إثارة الرغبة كالفضوؿ لدل القارئ دلتابعة القراءة كربط  ،العربية
 الًتاكيب ادلكتوبة باللغة العربية كاألخرل ادلكتوبة باللغة االصلليزية.

 Thirdلسفر بالدرجة الثالثة )أف  الشاعر اكتفى عند ا كشلا يتضح من ىذا النموذج

Class)،  يف إشارة منو إىل قلة حيلتو، فهو ليس من األغنياء حىت ينزؿ بالدرجة األكىل، كما يف
تصوير ادلعاناة كالص عاب اليت يكابدىا يف تنقبلتو، فالركوب يف الدرجة  أبرزىالعل  ،ىذا معاين عٌدة

اذلوة بُت الفقراء كاألغنياء حيث أراد الشاعر اإلشارة حجم ة ليس كالدرجة األكىل، كىنا ندرؾ لثالثا
 غَت مباشر. إليها بشكل

أف يغوص يف أعماؽ  إال على األخَتما فالشاعر يلجأ إىل إثارة القارئ كشد  انتباىو، ك 
كٌنو من  ،تخي ل باقي األحداثيك  ليفهم أكثر النص  غناءن إفجوات القصيدة، ك  سىد  »كىذا ما ؽلي

 .2«ككشفنا لعوادلها الداخلية ،لدالالهتا
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اللغة العربية كاللغة  حاكؿ ادلزج بُت، "الّسيد من؟"ادلوسومة بػ:  ة الشاعركيف قصيد
ػلاكؿ فك رموز النص  خَتن الفضوؿ لدل القارئ، ما غلعل األا معل و ػلقق نوع ،اإلصلليزية

 قوؿ:يإذ  الت كادلعاين اجلديدة،بحث عن الداليك 
 َوالس يُد َمْن؟            
ـُ َسي ِدنَا آدـ              َتوَأ

 َمْطُلوٌب لِلُشْرطَةِ                    
 ُكل  َمَخاِفر َىَذا اْلَعاَلم  ِفي            
 َمْطُلوب            
 حًيا أو مي ًتا            
 َمْطُلوب           

 WANTED 
 حًيا أو مي ًتا           

 WANTED 
For being me and you and him                                  

             
1

  For berif millions, benig one and being none                                                    

 يف زلاكلة ،بُت اللغتُت العربية كاالصلليزيةمن" الّسيد "عن قصة  التعبَت ينتقل الشاعر يف 
القارئ كربقيق تفاعلو مع النص، كمساعلتو يف إغلاد الدالالت اليت تشَت إليها  انتباه إلثارة منو

 األلفاظ كالعبارات.
 يعكسما  عر الواضح باللغة اإلصلليزية، كىذاتأثر الشاإىل ج بُت اللغتُت كيوحي ىذا ادلز 

سلطة اللغة اإلصلليزية ما جعلو بإف الشاعر يشعر  إىل القوؿ: ىذا األمر يدفعنا ، كلعلتوظيفو ذلا
 صوتو آذاف الشعوب اليت تتحدث ىذه اللغة. عى سمً ليي  من األحياف يع رب هبا يف عديدو 
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 إال يتضح أف ىذا السٌيد اجملهوؿ )من؟( ما ىو يف احلقيقة السّيد من؟كباحلديث عن 
داللة على للكىذا  ،ا أك ميتناإنو مطلوب حيٌ  ؛العامل سلافرادلطلوب يف شىت  الفلسطيٍت ادلناضل

بلحقتهم يف شىت بقاع يُت كذلك دبالفلسطين ذباهارسها سلطات االحتبلؿ سياسة ادلطاردة اليت سب
 األرض.

 ( عل وGOOD NIGHT)يوظف الشاعر ادلصطلح األجنيب  "صباح الخير"كيف قصيدة 
إغلاد الدالالت العميقة اليت يريد  من أجل تلقي كيدفعو إىل التفاعل مع النصيسهم يف إثارة ادل

 قوؿ:يف كتبليغها، الشاعر التعبَت عنها
 َواْلُخطَاه اَدِتي .. األَبْػَرارَ يَا َسي َداِتي سَ              
 ُر بِاإْلْنَساِف فِي اإلْنَساِف،َيْجدُ              
 َرق طَواْلمُ  الِبيَجاَمةَ  َأْف َيجَتِنبَ              
 َيْحَذَر الِبيَجاَمَة اْلُمَخط طَووَ              
ـَ َعارِيًّا ..               َيْجْدُر باإلْنَساف .. َأْف يَػَنا

                         GOOD NIGHT
 1 

استخداـ التعابَت ادلباشرة من أجل التقرب أكثر من  "سميح القاسم"ػلاكؿ الشاعر 
متداكلة  ايف احلياة اليومية، لذا فهو يستخدـ لغة بسيطة كألفاظن  تعًتضوالقارئ كبث مشاكلو اليت 

ا توقف يشَت إىل معاين عد ة لعل من أبرزى ( GOOD NIGHT)على نطاؽ كاسع، كمصطلح 
 ا كما يوحي بانتهاء احلكاية أك القصة.الزمن، افًتاضينا ال كاقعين 

كاليت يف احلقيقة ىي اختصار كما يلجأ الشاعر إىل كتابة بعض احلركؼ باللغة األجنبية، 
 .يد""نجـو كع ِ العفعلى سبيل ادلثاؿ يقوؿ يف قصيدة  ،لكلمات
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 *الس ابِي وَولْلَبْسَمِة  C.N.Nَنْجَمٌة ِلُمذِيَعاِت             
 اـِ التػ َقارِيِر َعْن َنْكَبةٍ ِفي ِختَ            
 1.. َضَرَبْت قَػْريًَة نَائِي و           
 CABLE) ةالبلتيني لة على القناة اإلخبارية الدكليةللدال C.N.Nكظف الشاعر احلركؼ  

NEUS NETWORK تظهر على  اللواٌبات ذيعحزين دلوقف ادل األسطر( كالشاعر يف ىذه
 فدؿٌ (، بارة )قػىٍريىةن نىائٌيواليت عرب عنها بعك  ،النكبة اليت ضربت أرض فلسطُت رغمكجوىهن البسمة 

 يف إشارة إىل احتقارىن.كأىداىن صلمة، قاـ  فو بشكل ساخر شلزكج بادلرارة، حُتموقعن الشاعر 
يف  ،كاللغة األجنبية كبالتحديد االصلليزية ج الشاعر بُت اللغة العربية الفصحىىكذا ؽلز  

كىذا يف اعتقادنا يرجع لسببُت، األك ؿ ىو أف الشاعر يف كتاباتو ؼلص فئة معينة كادلقصود  شعره
ىنا الطبقة ادلثقفة من طبلب كأساتذة كنقاد كباحثُت، ككذا أشخاص ذلم مستول دراسي زلدد، 

فهو على اطبلع باللغات األجنبية كما أنو متمكن  ؛كالسبب الثاين يرجع إىل ثقافة الشاعر نفسو
 من اللغة اإلصلليزية كىذا راجع لعوامل سياسية كاجتماعية كثقافية، فرضتها سياسة االحتبلؿ.

 يف قصيدة كبالتحديدكما نشَت إىل استخداـ الشاعر للغة العربية يف عديد من القصائد  
  :اليت يقوؿ فيها " مراثي سميح القاسم" 

 :)بِالِعبريِّة طَبًعا(ي رِ سكَ العَ  مِ اكِ لحَ لِ  يتُ ن  غَ وَ                

                    2  

                                       
بأطلنطا عاصمة كالية   C.N.Nقدـ برارلها علن مدار الساعة من مركز ىي تتورنر، ك  دٍ ، على يد: تً 0991، عاـ C.N.Nتأسست  -*

 يف مدينة نيويورؾ ككاشنطن العاصمة. تكذلا استوديوىاجورجيا األمريكية، 
، ص  صورٌبسأخرج من  :مسيح القاسم - .69ذات يـو 1 

 .113، ص 4جماألعماؿ الكاملة،  مسيح القاسم: -2



 .جمالية التعبير في شعر سميح القاسم...............................................الفصل الثالث:
 

 
302 

حيث ، 033كالصفحة  ،009 يف الصفحة "إلهي إلهي لماذا قتلتني"ككذا يف قصيدة 
من الشاعر بأهنا السبيل دلعركتو  إؽلانايظهر استخداـ اللغة العربية بشكل بارز يف ىذه القصيدة، 

 ضد الفكر الصهيوين.
"سميح  لى ئً سي  البحرينية،يف رللة ثقافات  "يمنذر عياش"لو مع األستاذ  وارو حكيف  
استعملت اللغة »كفلسفة يف شعره، فأجاب:  رنا كأدبناعكلغة كش عن نصيب العربية ثقافة القاسم"

مل استعملها على سبيل عرض عضبلت ثقافية، بل استعملتها  .العربية يف بعض قصائدم
ـ، لذلك استعمايل للغة اليت تبلغ أحيانا درجة اللو سخرية كبكثَتة من ال ،دلناقضتها كدلواجهتها

ار مرة، كليس نوعا من التأثر كاالنبهالعربية كاف جزءنا من معركيت مع الفكر الصهيوين كمع ادلؤا
 1.«باللغة العربية أك بالثقافة العربية
ما ساعده على  ،غتُت العربية كاالصلليزية، مٌرده الظركؼ اليت مر  هبافاستخداـ الشاعر للُّ 

إتقاف اللغة العربية كالتحدث هبا بطبلقة، إىل جانب أف تكوينو كاف باللغة االصلليزية، كىذا ما 
 إىل الذم دفعو كيبقى السبب الرئيس كاألمريكي،ساعده يف التعرؼ على األدب االصلليزم 

كأدبية معركة فكرية  ؛ إهناالعدك اإلسرائيلي ضد لعربية ىو أهنا كانت جزء من معركتوتوظيف اللغة ا
 .قبل أف تكوف معركة مسلحة

فيلم صامت  سيناريو" قصة "سأخرج من صورتي ذات يـو"كػلكي الشاعر يف ديواف 
، حيث أف ىذا العنواف االنزياحي تندرج ربت طياتو ")أسود أسود( من بطولة عبد المنعم شابلن

من الدالالت خاصة يف اجملاؿ الثقايف كاالجتماعي؛ فهو عنواف مركب من شخصيتُت: عبد  اعديد
من األلفاظ األجنبية  صبلةادلنعم ك  شابلن، كىذه القصة عبارة عن سيناريو لفيلم صامت زبللتو 

 يقوؿ الشاعر: ،(The end, Zoom, cut)ضلو: 

                                       
-  :منصب رئيس ربرير رللة ثقافات البحرينية.ل غً شى ، باحث كناقد كمًتجممنذر عياشي 
 .141، ص 2113، 5ثقافات تلقي مسيح القاسم، رللة ثقافات، كلية اآلداب، جامعة البحرين، العدد  منذر عياشي: -1
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 يلمي الفِ فِ  رُ ظهَ ا يَ مَ  ؿُ و  أَ                     
 ايْ ؼ  نَ ازِ عَ  عُ بَ تْ ى تػَ ذلَ جَ  افٌ ئرَ فِ                     
                   (CUT) 

 ايْ صَ عَ ي وَ وشِ ربُ طَ                     
                   (CUT) 

 1خمُ ي الض  ائِ ذَ حِ وَ                     
    كيضيف:  

                     ZOOM 

  ؿْ َل ىِ  اهَ أسِ ي رَ فِ   ةٌ نَ ئذَ مِ  
 اؿْ ؤَ السُّ  ةِ مَ َل ي عَ فِ  لُ دخُ تَ                      

 2بْ جُّ عَ التػ   ةِ مَ َل ن عَ مِ  جُ خرُ تَ                    

 كينهي خطابو بقولو: 

 يلم ي الفِ فِ  رُ ظهَ ا يَ مَ  رُ آخِ                  

    The end 
3
                                      

، حذؼ بعض ادلشاىد اليت ليس ذلا أعلية، cutالشاعر من خبلؿ توظيفو للفظة  يهدؼ
ادلشاىد نظرا ألعليتها، ، ىو الًتكيز على بعض Zoomحسبو، كما يهدؼ من كراء توظيفو للفظة 

 ، اليت توحي بنهاية الفيلم كمعو هناية احلياة بالنسبة للشاعر.   The endخر الفيلم لفظة كصلد يف آ

طللص إىل أف ادلعجم الشعرم الذم استمد منو الشاعر مفرداتو اللغوية  ىذا اجلزءختاـ يف 
ىل توظيف األلفاظ ادلعاصرة كالعامية كاألجنبية، اليت تقًتب  إالشاعر  جلأسبٌيز بالتنوع كالثراء؛ حيث 

                                       
1
، ص  -    .165مسيح القاسم: سأخرج من صورٌب ذات يـو

  .176: ص نفسوادلصدر  -2 

  .184ادلصدر نفسو: ص  3 -
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الشاعر ة احلياة اليومية للمواطن الفلسطيٍت كالعريب بشكل عاـ، كىذا يدؿ على ثقافة غكثَتا من ل
 على غرار اللغتُت االصلليزية كالعربية. بلعو على اللغات األجنبية األخرلالواسعة، كاط

كيبقى أف نشَت إىل أٌف اذلدؼ من استخداـ مثل تلك األلفاظ ىو زلاكالت الشاعر 
 ةبالطريقة اليت يراىا مناسبادلستمرة من أجل استمالة القارئ كالتأثَت فيو، إضافة إىل إيصاؿ أفكاره 

  .  كصبالينا فنينا
 

 الحقوؿ الدللية: -ج
ركائز علم الداللة احلديث، على الرغم من أهنا موغلة  ة أحد أىميالدالل احلقوؿتعد نظرية  

كادلعاجم العربية، على غرار معجم  لعربية، كخاصة الدراسات ادلعجميةيف القدـ دبباحث علـو ا
ىػ(، الذم يقـو أساسنا على إدراج األلفاظ ادلتشاهبة ربت 859)ت  "لبن سيدة" "المخصص"

 1لفظ عاـ يكوف على رأس احلقل الداليل.
كتنطلق ىذه النظرية من تصُّور عاـ للغة مفاده أف  ىذه األخَتة عبارة عن بناء لنظاـ  

ىيمي متجانس، توجد فيو الكلمات على شكل رلموعات، إٍذ تقـو كل رلموعة بتغطية رلاؿ مفا
 .le champs sémantiqueمعُت  كىو ما يُّسمى باحلقل الداليل 

ادلتقاربة، ككضعها ربت لفظ  ففكرة احلقل الداليل تقـو على أساس صبع الكلمات كادلعاين 
رلموعة من الكلمات ترتبط دالالهتا، كتوضع عادة ربت لفظ  »معها، فاحلقل الداليل ىوعاـ غل

، كمنو فهذه النظرية ال هتتم بادلعٌت 2«األلواف يف اللغة العربيةعاـ غلمعها. مثاؿ ذلك كلمات 
فحسب، بل هتتم أيضا بالكلمات، كلكي يتم فهم معٌت كلمة ما، غلب ربطها بالكلمات األخرل 

 اليت ترتبط هبا من الناحية الداللية.

                                       
د عبد العبود، نظرية احلقل الداليل دراسة تطبيقية كفقا للعامل النحوم، رللة كلية اآلداب، اجلامعة ادلستنصرية، العراؽ، العدد جاسم زلم ينظر: -1

 .264ت(، ص  ، )د97
 .79، ص 1998، 5علم الداللة، عامل الكتب، مصر، ط أضبد سلتار عمر: -2
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( من 0950-0903" )Ferdinand de Saussure" "سوسير دي ندفردينا" كيعد 
لفت االنتباه إىل مثل ىذا حُت ربدث عن  »األكائل الذين أشاركا إىل ىذه النظرية السيما عندما 

؛ أم أف ىناؾ عبلقات كركابط بُت الكلمات، كىو 1«عبلقات التداعي اليت تنشأ بُت الكلمات 
فكرة "  إىل أف  أحمد مختار عمركأشار الباحث " ما يستدعي كضعها داخل حقل داليل كاحد.

احلقوؿ الداللية مل تتبلور إال  يف العشرينات كالثبلثينات من القرف العشرين على يد علماء 
 سويسريُت كأدلاف، كتبلىم األمريكيوف،  ٍب الفرنسيوف، كالعرب.

كظهرت نظرية احلقوؿ الداللية عند العرب يف أكائل القرف العشرين، كتطورت شيئا فشيئا  
لذم ىي عليو اآلف، كاجلدير بالذكر أف اللغويُت العرب كانوا إىل أف أصبحت على النحو ا

سٌباقُت إىل تصنيف ادلفردات حبسب ادلعاين أك ادلوضوعات، كقد سبثلت اخلطوط األكىل ذلذا »
التصنيف يف الرسائل الداللية الصغَتة اليت ظهرت مع بدايات التدكين، كمن ذلك رسائل متعددة 

نساف، أك اخليل، أك نيت بادلفردات الدالة على خلق اإليت عاختصت دبوضوع كاحد كالرسائل ال
، أك ادلطر، أك البئر، أك الٌلبأ كالٌلنب  2.«الشاه، أك النحل، أك الكـر

أشرقت مع بدايات عهد التدكين كالرسائل  ظرية احلقوؿ الداللية عند العربفشمس ن
الداللية اليت اشتغلت على موضوع كاحد كزلدد، كتطورت إىل أف كصلت إىل تأليف كتصنيف 

 ادلعاجم احلديثة.
كمن أىم اجملاالت اليت سبت دراستها صلد: ألفاظ القرابة كاأللواف، كالبنات، كاألمراض، 

 3.ت، كأعضاء البدف كغَتىاكألفاظ األصوات، كألفاظ احلركة، كاحليوانا
أحمد كالواضح أف نظرية احلقوؿ الداللية تقـو على صبلة من ادلبادئ، حصرىا الباحث " 

 4:" يف اآلٌبمختار عمر
                                       

 .363، ص 2118، 3الفكر، سوريا، طأضبد زلمد قدكر: مبادئ يف اللسانيات، دار  - 1

  .366: ص نفسوادلرجع  -2 
 .83-82ينظر: أضبد سلتار عمر، علم الداللة، ص  -3
 Semantics : Lyous P : 268نقبل عن:  81ص  سو،فن ينظر: الرجع -4
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 ال كحدة معجمية عضو يف أكثر من حقل داليل. -
 تنتمي إىل حقل معٌُت كحقل أخر. ةال كحدة معجمي -
 غلب إغفالو، كعدـ االىتماـ بو.السياؽ الذم ترد فيو الكلمة مهم لذا ال  -
 استحالة دراسة ادلفردات مستقلة عن تركيبها النحوم يف اجلملة. -

كيبقى أم نشَت إىل أف  نظرية احلقوؿ الداللية أسهمت بشكل الفت يف تطوير الكلمات  
بشكل عاـ كاللغة العربية بشكل خاص، كىو ما انعكس باإلغلاب على تأليف كتب اللغة 

كربليلها انطبلقا  مكنتهم من التعمق يف النصوص فوائد عظيمة كما قدمت للدراسيُتكادلعاجم،  
 .ببعض عضهامن ألفاظها كدراسة العبلقات اليت تربط ب

الذىن  ؽليل إىل أف  »كعموما فإف فكرة احلقل الداليل تنطلق من تصور ذىٍت مفاده أٌف 
لجأ إىل اكتشاؼ العبلقات اليت ؛ أم أف الذىن ي1«يصل بُت الكلمات تبعا لشكلها اخلارجي

 تنظم األلفاظ كعبلقتها ببعضها، كمن ٍب ربطها ضمن عائلة لغوية كاحدة.
فنظرية احلقوؿ الداللية هتدؼ إىل صبع عدد من األلفاظ اليت تًتابط مع بعضها البعض 

يساعد  ات اليت تدخل يف رلاؿ داليل كاحدضمن احلقل الداليل الواحد، حيث أٌف ربديد الكلم
القارئ على االقًتاب من أسلوب الشاعر كخصائصو، كمنو يتمكن من معرفة األلفاظ اليت ؽليل إىل 

 توظيفها يف خطابو.
على أساس تنظيم الكلمات يف رلاالت أك حقوؿ »كعليو فإف نظرية احلقوؿ الداللية تقـو   

كاألكراؽ كالزىور كالنباتات داللية ذبمع بينها، فهناؾ مثبل رلاالت تتصل باألشياء ادلادية  
كادلساكن. كىناؾ رلاالت أخرل تعرب عن جوانب غَت مادية مثل احلب كالفن كالدين كغَتىا، كمن 

 2«ٍب حاكؿ العلماء تصنيف الكلمات طبقا دلدل عبلقتها دبجاؿ داليل معُت

                                       
، ص 2114، 1ترصبة: عبد احلميد الدكاخلي، زلمد القصاص، تقدًن: فاطمة خليل، ادلركز القومي للًتصبة، مصر ، ط ،ندرس.ج: اللغةف -1

233. 
  .143، ص 1992، 2كالنشر كالتوزيع، مصر، ط ة ، دار ادلعرفة اجلامعية للطبعحلمي خليل: الكلمة دراسة لغوية معجمي -2
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لفاظ ل معرفة عبلقتها باألفكل كلمة تنتمي بالضركرة إىل حقل داليل ما، كىذا ما يسه   
 اليت ترتبط معها.األخرل 

كن أف ضلددىا يف " كدار يف فلكها، ؽلسميح القاسمكاحلقوؿ الداللية اليت تضمنها شعر "
 ة ىي:أربعة حقوؿ رئيس

 
 
 
 
 

     
 

  
 
 
 
 
 

حقل احلرب باإلضافة إىل حقل الطبيعة كحقل ادلكاف كالزماف ك ىذه احلقوؿ بُت  تنوعت
ا األلفاظ ادلكونة ذلذا احلقل أك تشمل بدكرى، ككل حقل يظم صبلة من العناصر اليت االنسافحقل 

اعتماد الشاعر بشكل الفت على ىذه ذاؾ، كقد بيٍت ىذا التقسيم على عدة اعتبارات أعلها 
 احلقوؿ لتأثيث قصائده كإيصاؿ أفكاره للقارئ.

 

 الحيواف الطبيعة

 النبات

 المكاف والزماف
 المكاف

 الجماد

 الحرب
 الدمار

 الموت

 األغراض

 األعضاء
 اإلنساف

 الزماف

 األسماء
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 حقل الطبيعة: -1ج
تباطو باألرض كالوطن، كلعل لتعبَت عن مدل ار لاستفاد الشاعر من عناصر الطبيعة، كذلك 

مثل: األرض كالنبات، جاءت يف أغلبها دالة على مظاىر الغربة اليت عاناىا الشاعر،  ألفاظ
 .كاكتول بنارىا

 " صلد: سميح القاسمكمن رلمل ألفاظ الطبيعة اليت كظفها الشاعر "
 حقل النبات

زنبقة  –حبة احلنطة  -الرماف  –سوسنة  -باقات الزىر -الرػلاف  –العوسج  -التمر -القمح 
 أقحوانة. -الزيتوف  -القمح  -

 حقل الحيواف
 -الكبلب -األفاعي -األسد -الذئاب  -البق  -الوطواط -احلماـ  –السمك  -اخليل
 -الغرباف -احليات -ذئاب الليل -الديداف -الثعلب -اجًلماؿ -العصافَت -العقارب -الناقة

 الفراخ. -الذباب -لكبشا -النسور -العنزة -اخلفافيش -العنكبوت -النمل -العجل
 حقل الجماد

 -السفح -اجلبل -الرياح -الشمس -الصخر -األصناـ -الصلصاؿ -النهر -التلة -احلجر
 -الينابيع -الرياح -ادلطر -الكتب -القواميس -غيمة -الليل -الوادم -ادلداخن -ادلراكب
 ادلصانع. -سادلدار  -الشوارع -األكواخ -القرميد -ادلاء -البحر -األمطار -األمواج

 
 حقل النبات: -

يف الطبيعة مادة خصبة، بػىٌتى من خبلذلا صٌوره كاستطاع،  سميح القاسم"كجد الشاعر "
خبربتو كثقافتو الواسعتُت، أف ؽلزجها بأحاسيسو كمشاعره ادلغلفة بعاطفة احلَتة كالقلق شلا غلرم يف  

 أرض فلسطُت الطاىرة من قتل كتشريد كهتجَت.
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كيذكر الشاعر من النباتات اليت تعيش يف البيئة الفلسطينية "القمح" حيث تردد ذكره يف 
 ":أمطار الدـيقوؿ يف قصيدة "إذ موضع،  أكثر من 

 ّصَغرِمْن يَػْوِمَها .. يَا َمْوِقًدا رَافَػْقُتُو ُمْنُذ الْ                    
 اْلَمْشُؤوـِ زَاَغ ِبي اْلَبَصرْ ِمْن يَػْوـِ َذاَؾ اْلَهاِتِف                    
لَ                      1ِمْن ِإبَػرْ  ُة ظُْلَمٍة .. واْلَقْمُح َحْقلٌ فَالَشْمُس ُكتػْ

حاكؿ الشاعر توظيف لفظة )القمح( جاعبل منها رمزا ػلمل دالالت كمعاين متداخلة؛ 
سبثلت يف القساكة، حيث فالقمح رمز للنماء، كلكن الشاعر يف ىذه القصيدة منحو داللة مغايرة ، 

 .من إبرو  صار حقبلن 
" كىذه ادلرة بلفظ دمي على كتفيكما صلد لفظة القمح يف موضع آخر من قصيدة "

 مغاير ىو احلنطة، يقوؿ الشاعر:
 َحق  َأقُػُوُؿ َلُكْم ِإْف َلْم تَػَقْع َحب ُة الِحنطَِة ِفي اأَلْرِض،َحق  الْ الْ                 

َقى َوْحَدَىا. َوَلِكْن ِإْف َماَتْت َفِهي تَْأِتي                  َوَتُمْت، َفِهي تَػبػْ
 2.بَِثَمِر َكِثْير                 

كالبيئة الفلسطينية،  باألرض كالطبيعةىكذا كظف الشاعر لفظة )احلنطة( ليبُت ارتباطو 
عند الداللة ادلعجمية، بل إف الشاعر يريد من خبلذلا اإلشارة إىل ما  تقفكلعل داللة احلنطة ال 

 ليكتشف ادلعاين ت ذبعل ادلتلقي يبحث خلف األلفاظىو أبعد من ذلك؛ إنو يريد تشكيل مثَتا
 . اليت مل يبح هبا الشاعر العميقة كالدالالت

أكثر من ادلوت، ىذه القصيدة ىو داللتها على احلياة يف كشلا توحي بو لفظة )احلنطة( 
ًثٍَت(، فتصبح احلياة معادال موضوعيا  كىو ما يؤكده قوؿ الشاعر )كىلىًكٍن ًإٍف مىاتىٍت فىًهي تىٍأٌب بًثىمىًر كى

 للموت يف الوقت ذاتو.
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 " إذ يقوؿ:دفقة األجياؿكما كظف الشاعر لفظة القمح يف قصيدة "
 َوالرَُّمافَ َوِإَف اْلَقْمَح َواّلَزيْػتُػْوَف                     
 َتَظُل رَُؤى ِبلَ َجْدَوى                    
  1ِإَذا َلْم ُيْخِصِب الشَُّهَداُء                     

رموزا دالة على مدل ارتباطو  ،القمح، الزيتوف، كالرماف() :جعل الشاعر من ألفاظ الطبيعة
بأرضو ككطنو. فهذه النباتات تدؿ على انتمائها للبيئة العربية، كمنو يتضح أف السطر األكؿ اشتمل 
على رلموعة من العناصر ادلعجمية ذات العبلقة الوثيقة حبقل الطبيعة، ككظف الشاعر ىذه 

رة أكثر عندما ييًقٌر الشاعر بأف ىذه األلفاظ ليجعل منها رموزا دالة على الوطن، كتتأكد ىذه النظ
حرية يف سبيل  للشهداءالت ادلوضوعية تظل رؤل ببلد جدكل إف مل تكن ىناؾ تضحيات ادلعادً 

 ىذه األرض. 

لفظة األزىار للداللة على  كمنها "عزيزيكما كظف الشاعر عناصر الطبيعة يف قصيدة "
 يقوؿ: ، إذاحلياة

 َعَلى بَػَقايَا ِمْن َحَداِئٍق َلْم تَػُلْكَها الن ارَأُدوُر                     
 َوَأْجَمَع َضّمَة َسِلَمْت ِمَن اأَلْزَىار                    

 ُأزَيّػنُػَها ِبطَاِبع َنْجم                    
 2وَأْعِقُد َحْوَلَها ُشْريَاف                    

، فامتزجت األسطر الشعريةانعكست احلالة النفسية للشاعر على قصيدتو كبالتحديد ىذه 
األزىار ال يقصد هبا ادلعٌت ادلعجمي السطحي، بل  ىذه لديو مشاعر احلزف باألمل كالرجاء، كلٌعل

ذا يريد اإلشارة إىل أطفاؿ احلجارة الذين اختطفتهم آلة الدمار اإلسرائيلية كىم يف عمر الزىور، ل
 ،صلد الشاعر يبحث يف أرض فلسطُت اليت كصفها )باحلدائق(، عل و يستطيع إنقاذ ما ؽلكن إنقاذه
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ابة لدل أسلوب الكتفاليت سيحاكؿ تزيينها بطابع صلم، ك زىار كىذا ما عرب عنو بضمة من األ
 .ادلمتنعكىذا ما يسمى بالسهل  ،مر أنو سهل، لكنو يف احلقيقة صعبالشاعر  يظهر يف بادئ األ

كاستغل الشاعر احلقل الداليل للطبيعة كبالتحديد النباتات ليصو ر مدل حبو كعشقو  
ألرض فلسطُت، فحاكؿ إقامة عبلقة بُت لغتو كمظاىر البيئة الفلسطينية كالعربية  عموما، فحمل 

 ألفاظو بدالالت تؤكد حضور الطبيعة يف خياؿ الشاعر.
ليها ألهنم كجدكا فيها ما يبحثوف عنو، كما اعتربكىا الشعراء اىتموا بالطبيعة كجلأكا إف

كمنذ أف بدأ الشعراء يتجهوف إىل التجربة الذاتية كيهتموف بتصوير ادلشاعر  »متنفسا النفعاالهتم 
كاالنفعاالت، كيلتفتوف إىل مشاىد الطبيعة كيربطوف بينها كبُت كجداهنم، أخذت طائفة كبَتة من 

 1«لشعورية كاجلمالية تًتدد يف عباراهتم كصورىم األلفاظ احململة بالدالالت ا
"، كازبذ منها رموزا تقـو مقاـ احلقيقة سميح القاسمكمن األلفاظ اليت كظفها الشاعر "

كغَتىا، كىي يف رلملها ألفاظ مألوفة، ذلا تأثَتىا الفٍت كاجلمايل  (األرض، ادلطر، اخليل)صلد: 
 كالنفسي على ادلتلقي.

 حقل الحيواف: -
"، حيث كظف الشاعر سميح القاسمتعددت األلفاظ الٌدالة على احليواف يف شعر " 

انطبلقا من  ،ضلو: )اخليل، الذئاب، الطيور، الكبلب، العصافَت، اجلماؿ، اخلفافيش...( األفاظ
احلالة النفسية اليت ؽلر هبا، إضافة إىل ادلواقف اليت مر هبا ، كادلبلحظ أف الشاعر قد كظف صنفُت 

يوانات، فنجد منها األليفة كادلتوحشة؛ أما الصنف األكؿ فحاكؿ الشاعر من خبللو اإلشارة من احل
 إىل مساحة الفرد الفلسطيٍت، كأما الصنف الثاين فحاكؿ من خبللو الداللة على العدك اإلسرائيلي.

 يقوؿ الشاعر كاصفا احملتل اإلسرائيلي الذم عاث فسادا يف أرض فلسطُت: 
 أَتَاِني الص ْوُت .. َصْوُت اْلَجد  ُأْكُتوَبر                   
  !َوقَاَؿ: تَػَعاَؿ يَا َوَلِدِي الشِقّي .. تَػَعاؿ                    
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 َفَمْلُء الّْليِل َسائِبةٌ                     
 ِذئَاُب الل ْيل، َواْلَحي اُت، واْلُغربَافُ                     
 1.َوأَْنَت ُمَيت مٌ                    

الذم ؽلرح يف  ، رمزا للمحتلجعل الشاعر من ألفاظ )ذئاب الليل، احليات، كالغرباف(
كيقتل كيشرد، كاتكأ الشاعر على حقل احليواف ليصٌور ما بداخلو من  األراضي الفلسطينية فيعذب

غل ككره للمحتل، فعكست ىذه األلفاظ احلالة النفسية، كادلوقف الصعب الذم ؽلر بو الشاعر 
 عندما يتذٌكر ما فعلة احملتل.

ذات أبعاد داللية متعددة، ذبعلها صاحلة  »كاجلدير بالذكر أف الكلمات يف ادلعجم  
، كيف ىذا إشارة 2«وؿ يف أكثر من سياؽ، كمن ثبوت ذلك ذلا، يأٌب بالضركرة تعدد معناىا للدخ

إىل دكر السياؽ يف ربديد داللة الكلمة، كىنا نشَت إىل أف السياؽ الذم كردت فيو ىذه األلفاظ 
، يوحي بادلصَت اجملهوؿ الذم يعيشو أبناء الشعب الفلسطيٍت ،كالغرباف( ،كاحليات ،)ذئاب الليل

فلفظة الليل تدؿ على الغموض كعدـ  ،)فملء الليل سائبة( :كلعل ما يؤكده ذلك قوؿ الشاعر
 كضوح الرؤية للواقع الفلسطيٍت.

ا أخرل تنتمي إىل حقل احليواف كمنها: )العقارب، اجًلماؿ( كما كظف الشاعر ألفاظن 
 للداللة على عشقو كحنينو حلياة البدك كالطبيعة الصحراكية. يقوؿ:

 َبَدٌو ِمَن اْلَصْحَراء، »                  
 َأْعيُػنُػُهم ثُقوٌب ِفي اّلرَِماؿِ  »                  
 َماَذا ِإَذا َعاُدوا إلى َتمِر اْلَجزِيرِة  »                  
 َوالَمَضاِرِب ... َواْلَعَقاِرِب ... َواْلِجماؿِ  »                  
 ٌو ِمَن اْلَصْحَراء،َبدَ  »                  
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 قَاَدت َشهَوٌة لِلَغزِو  َأرُجَلُهم  »                  
 1ِإَلى َوطَِني المَعذ ِب ِفي الش َماؿِ  »                  

رموزا دالة على الطبيعة الصحراكية اليت يعيش  جعل الشاعر من ألفاظ )العقارب كاجًلماؿ(
كصفهم بػ )بىدكه الص حرىاًء(، فهذه األلفاظ ارتبطت بالبيئة فيها أفراد الشعب الفلسطيٍت الذين 

األخَت )كطٍت  السطرر حنُت الشاعر إىل كطنو، قولو يف الصحراكية الصعبة، كلعل ما يفسٌ 
 اء بعده عن كطنو.الشاعر جرٌ  انتابإىل احلزف الذم  ادلثاؿحيث يوحي ىذا  ،ادلعذب(

جاعبل منها أساسا ينطلق  ،)الكبلب( :ضا صلداحليوانات اليت كظفها الشاعر أي أمثلة كمن
 ":أوروبيوفمنو ليصو ر مشاعر الغاضب إزاء أرضو ادلسلوبة، إذ يقوؿ يف قصيدة "

 َيْخُرُجوْف َمَساًء لُْنزَِىِتهم ِفي اْلَحَداِئقِ                    
 اْلِكَلُب اْلُمَدل َلُة الن اِعمو                  
 َحْوَلُهم                  
 َواّلصَغاُر ال َنِظيُفوفَ                   
  2يَػْلَتِصُقوَف ِبَفترِيَنٍة َحاِلَمو                  

تتداعى الصٌور على خياؿ الشاعر فيختار منها ىذه الصٌورة )صورة الكبلب ادلدللة( 
مستوطنُت، على أرض فلسطُت، يف حُت لتصوير احلياة ادلًتفة اليت يعيشها أذناب احملتل، من 

يعيش أبناء الشعب الفلسطينيُت أكضاعا معيشية صعبة جراء انتشار الفقر كاألمراض، كتفاقم عدد 
الضحايا من الشهداء كاألسرل، كقد كظف الشاعر لفظ )الكبلب( للداللة على احملتل، ككأنو 

 س ادلواطن الفلسطيٍت.يشَت إىل أف الكبلب ادلدللة صار لديها احلق يف احلياة عك
كإذا كاف )الكلب( رمزا للوفاء، فقد استخدمو الشاعر ككظفو باعتباره رمزا داال على حياة  

الكبلب، فتغَتت بذلك داللة الكلمة  لفظة تلتاليت  ،الًتؼ، كىذا ما كضحتو لفظة )ادلدل لة(
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ما كظف الشاعر حقل احليواف، كبالتحديد يف لفظة كلتتوافق مع السياؽ الذم كردت فيو.
كذلك ك )اخلفافيش( لتصوير احملتل؛ فادلعركؼ على ىذا احليواف أنو ؼلرج ليبل ليصطاد فريستو، 

 ":الخفافيشيف قصيدة " ؿحياة الفلسطينيُت. إذ يقو  صوانغٌ احلاؿ بالنسبة جلنود احملتل الذين 
 اْلَخَفاِفْيُش َعَلى نَاِفِذِتي                  
 َتْمَتُص َصْوِتي                  
 اْلَخَفاِفيُش َعَلى َمْدَخِل بَػْيِتي                  
 َواْلَخَفاِفيُش َورَاء الُصَحف،                  
 ِفي بَػْعض الز َوايَا                  
 َخَطواِتي تتَقص ى                  
 1َواْلِتَفاِتي.                  

 بشكل مستًت كمرتُت ،بشكل صريح ىذا النموذج ات يفاخلفافيش( ثبلث مر  تكرر لفظ ) 
)سبتص صوٌب(، )تتقٌصى خطواٌب(، كًب توظيف ىذا احليواف من قبل الشاعر تبعا للموقف الذم 

ىذا احليواف على جنود  الشاعر بإسقاط ميزاتؽلر بو؛ ذلك أف اخلفافيش رمز للغدر كادلكر، فقاـ 
 الذين غلدىم يف كل مكاف )على نافذتو، يف مدخل بيتو، ككراء الصحف(. احملتل اإلسرائيلي

كلعل اذلدؼ من كراء توظيف الشاعر ذلذا احليواف، ىو اإلشارة اليت قتل احملتل جلميع  
سطيٍت، فاستخداـ بذلك ألفاظا ساعدتو مظاىر احلياة الكرؽلة اليت يريد أف يعيشها ادلواطن الفل

 على تصوير الوضع، كنقل الصورة كما ىي حبقيقتها إىل القارئ.
كيلجأ الشاعر إىل توظيف بعض احليوانات اليت ارتبطت بالبيئة العربية كالفلسطينية، كمن  

 بينها )الناقة، اخليل(، كىذا يدؿ على مدل ارتباطو كحبو لوطنو. بقوؿ:
َلى...                     َكبُػَرْت لَيػْ

، نَاَداَىا أَبُوَىا:                    َوِفي يَػْوـٍ ِمَن األَي اـِ
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 يرثِ ، والت ْمُر كَ ةِ صعَ لبن الن اَقِة ِفي القَ                    
 َواَنَا َماٍض، إلى الشُّْطآِف، َماٍض يَا َعِجي و                   
 ثُم  َشد  البُنُدِقي و  
 .1َوَمَضى َيدَفُع َعن لَيَلى الّذئَاَب اأَلجَنِبي و                   

الفتاة كظف الشاعر لفظ الناقة للداللة على البيئة البدكية العربية، كاحلياة اليت تعيشها  
" معتمدة على لنب الناقة كالتمر، فًتتبط الكلمات البسيطة فيما بنيها لتشكل لنا صورة حية ليلى"

الواقع الذم فرض نفسو على الفتاه، كليلى بنت ريفية تعيش مع كالدىا كتتغذل على اللنب عن 
كالتمر، ىذا ما ؼلي يل للقارئ يف الوىلة األكىل، لكن عندما يتعمق يف القراءة تتشكل أمامو دالالت 

األـ،  جديدة، فالناقة رمز العطاء كما أهنا رمز للتحمل كالصرب، لذا كظفها الشاعر لتحل مكاف 
 ألف الشاعر كصفها بالعجي ة، فعوضت الناقة موت األـ.

 ":مازاؿيقوؿ يف قصيدة " اخليل الذم يرمز للشجاعة كالقوة، كما كظف الشاعر 
ـُ َأسَلِفي اْلُقَداَمى َلْم َيزْؿ يَقطُُر ِمن ي             َد
 2.َوَصِهيُل اَْلَخْيِل َمازَاَؿ، َوتَػْقرِيُع السُّيُوؼ           
كبعثها يف سياقات جديدة كمتنوعة، ليصٌور ما يشعر بو،  يعمل الشاعر على إحياء األلفاظ 

يذىب باللفظ إىل ما ىو أبعد من  األحيافكينقلو للقارئ، كنبلحظ أٌف الشاعر يف الكثَت من 
هم يف نقل انفعاالتو، دمو بدالالت أخرل جديدة عل و يسداللتو السطحية كادلعجمية، كيستخ

ذباكزت معناىا ادلعجمي لتحيل على معافو جديدة ىي القوة  ، قدأف عبارة )صهيل اخليل( فنجد
 كالشجاعة، ككذا لفظة )مازاؿ( كاليت تعٍت الصمود كمقاكمة احملتل.

                                       
 -   أيم و. علي بن امساعيل ابن  ، ال ذم يػىٍفًقدي اسً الن   نى مً  ٌيةه، كالعىًجيُّ قيوـي عىلىٍيو، كاألينٍػثىى عىجً يًضعيوي صىاًحبيوي كى فىَت : اٍلفىًصيلي سبيوتي أيمُّوي ية: اٍلعىًجيُّ عىج

 .212، ص 1958، 1ط مصر، معهد ادلخطوطات، : عجو،، مادة2ة: احملكم كاحمليط األعظم، ربقيق: عبد الستار أضبد فرٌاج، جسيد
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فالشاعر استخدـ ألفاظا تشتهر يف البيئة العربية الصحراكية ليوكد على انتمائو ذلذا الوطن 
 الالت جديدة نابعة من حبو لوطنو. الكبَت، كما أنو ضٌبل ألفاظو د

 حقل الجماد: -
تعددت دالالهتا بتعدد ادلعاين اليت ف ،ألفاظ تنتمي إىل حقل اجلمادجلأ الشاعر إىل توظيف  

يدالف على  اء، الشمس، الريح( فادلطر كادلاءيريد الشاعر إثارهتا، كمن تلك األلفاظ )ادلطر، ادل
حُت تدؿ  لفظة الرياح على  اخلَت كالنماء، أما الشمس فتدؿ على معاين احلرية كاالستقبلؿ، يف

 معاين التغيَت كاحلركة.
" صلد: األرض، الصحراء، كادلطر سميح القاسمكلعل من أكثر األلفاظ كركدنا يف شعر " 

 عنها. الرياح، كىي ألفاظ ربمل دالالت عميقة تدفع القارئ إىل البحث
 يقوؿ الشاعر كاصفا حنينو إىل األرض الفلسطينية كشوقو الشديد إليها: 

 ئي َوْجَبِتي يَا ُمِضيَفةَىي                     
 ِمْن َحِنيني ِإَلى اأَلرِض، ِمْن ِعبِء َشْوِقي َتَكادُ             
 .1َسُقُط الطَاِئرةت            
تتجلى ك يف ىذه اللوحة الشعرية يتضح حنُت الشاعر إىل األرض اليت فارقها مكرىا،  

العبلقة احلميمية اليت تربطو بوطنو؛ إهنا عبلقة كطيدة كليست كليدة اللحظة كاالنفعاؿ، كىذا ما 
 ىذه األرض الطاىرة. ذباهيعكس ركح االنتماء اليت يشعر هبا الشاعر 

األرض، كيعلو صوت الشاعر مربزا الشوؽ الذم أضحى ال كيتجلى احلنُت أكثر إىل  
تمل، فًتتفع نربة اخلطاب كاشفة عمق العبلقة اليت تربطو بأرضو، كتبُت حٌبو الشديد ذلا، إذ  ػلي

 ":آذار 33يقوؿ يف قصيدة"
 فَاَرُس الد ـِ َواْلِمْس ِِ والَقْمِح َواْلَياَسِمْين            
 َعاَد ِمن ُغْربٍَة ِفي أقَاِصي الس ِنين            
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 َسّلُموا لي َعَلْيو            
 َوالثُموا رَاَحتيو..            
 َكاَف َىْمَهَمُة الن اِسِكينْ              

 بانْتظَاِر اأَلَعاِجيِب ِفي َلْهَفة الَمْحَرَقو                   
 َجرًسا ِمْطَرَقو َصاَر ُحْنُجَرةً             
 .فَانظُُروا            
 َىا ِىَي اأَلْرُض يَا إْخَوِتي.            
 باِسِمِو،            
 .1تَػْفَتُح اْلَيوـَ أَبْػَوابَها الُمغَلَقو            

بلغ ال يتوقف الشاعر عند حنُت ادلواطن الفلسطيٍت ألرضو فحسب، كإظلا  النموذج يف ىذا  
إىل تصوير اشتياؽ األرض كحنينها ألبنائها، كىو ما يوضحو قولو: )ىا ىي األرض يا  بو األمر

 إخوٌب بامسو، تفتح اليـو أبواهبا ادلغلقة(، إهنا إشارة كاضحة إىل تعلُّق الفرد الفلسطيٍت بأرضو، فهي
 ال ينفصبلف. بالنسبة لو كعبلقة الركح باجلسد

ال يعدك كونو حضورا اعتباطيا، كإظلا لو  "سميح القاسمكمنو فحضور األرض يف شعر "  
كحق  ودالالتو؛ فالشاعر كظف ىذه اللفظة توظيفا سياسينا ليبُت  نقمتو على احملتل، كما طالب حبق

 يف العودة إىل الوطن. وإخوان
إىل جانب توظيف الشاعر لؤلرض، صلده يف شعره أيضنا حضورنا الفتا للفظة "الشمس"   

 ":الرعبيقوؿ يف قصيدة " اليت تشَت إىل احلرية،
 ِحْيَن تَػَغيُب الش مُس قَاُلوا، َأِغيب 
   َوَطنْ  ِفي ُحْجرٍة ِمن 
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 ُأْحَرـُ، قَاُلوا، ِمْن ِعَناِؽ اْلُهُمـو 
َني َوبَػْيَن اْلَقَمرْ    بَػيػْ
 يُرِعبُػُهْم، أْعَلُم، َبثُّ الض َجْر. 
 بَػْيِني َوبَػْيَن الُّنُجوـْ  
ُجُذوَع الش َجرْ يُػْرِعبُػُهْم َلْمِسي  

1 
ىكذا بٌُت الشاعر أثر احلرية يف نفسو، فعندما تغيب يغيب معها كل شيء، كلع ل داللة   

لفظة )تغيب(، فالطبيعي أٌف الشمس ال تغيب إال  كضوحهاالشمس ىنا كاضحة كالذم زاد من 
إذا كاف ىناؾ عارض ما، فحاكؿ الشاعر أف ينشئ عبلقة بُت احلرية ادلسلوبة كغياب الشمس، 

؛ فكانت األساس الذم بٌت عليو الشاعر األسطر الشعريةيف ىذه  (الشمس)كىذا بٌينتو كلمة 
ألشياء أك  Symbolesراغ، كإظلا ىي رموز ليست رلرد أصوات تنطلق من ف»فكرتو، كمنو فالكلمة 

 2.«أفكار يف العامل اخلارج عن اللغة 
حضورنا بارزنا للفظة )ادلطر(، اليت تدؿ يف الغالب على  "سميح القاسم"كما صلد يف شعر   

 ، يقوؿ الشاعر:كالعطاء اخلَت
َنا افَ كَ                      َفْذ ِإلَيػْ  أف  اْلَمَطَر الط ي َب َلْم يَػنػْ
 ِمْن َسَحابَات الدَُّخاف اْلعاِقر                    
َنا                      فَػَعِطْشَنا َذاَت َعاـٍ .. َوَبَكيػْ
 لِنَػَهاِر َماِطر                    

 إىل أف يقوؿ:
ًراَويُكُوف اْلَمَطُر الْ                      ـُ.. َخيػْ  َقاِد
ـٍ                       َذاَت َعا
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 يَػْغِسُل الد ْمَع، َوَيْمحو عن َتضاريس الَبِعيَده                    
 الذ ي َضخ َم أَبْػَعاَد الْحَسد َلْعَنَة الّظلَ                     
 1 !َوَأَكاِذيَب الَجرِيَده                    

ال شك  أف لفظة )ادلطر( يف ىذه القصيدة ضبلت دالالت عديدة، لعل  أبرزىا دالالهتا   
اخلامس، أن و تظافرت رلموعة من الكلمات  السطرعلى اخلَت، كىو ما صر ح بو الشاعر ذاتو يف 

خلدمة ىذه اللفظة فنجد )سحابات، عطشنا، هنار ماطر، يغسل( فهذه األلفاظ صبيعها تنتمي إىل 
 ادلطر، كقد كضعها الشاعر يف سياؽ كاحد خلدمة اللفظة األـ.حقل 

أف  الكلمة ليست بذات معٌت مستقل قائم  »" farth" "فيرثكيف ىذا الصدد يرل " 
بذاتو، كأف  كجودىا كمعناىا شيئا نسبٌيا، ؽلكن مبلحظة كل منهما يف سياؽ غَتعلا فإف ما تديؿُّ 
عليو الكلمة ينحصر يف كظيفتها اليت ال تيعرؼ إال  دبعرفة كظائف غَتىا من الكلمات، كتأثَتىا يف 

؛ أم أف الكلمة ال ؽلكن أف تيفهم دبعزؿ عن 2«ل فيهاإطار الظركؼ كادلبلبسات اليت تيستعم
عرؼ إال  من خبلؿ معرفة كظائف الكلمات السياؽ الذم نشأت فيو، كما أف  كظيفتها ال تي 

 األخرل اجملاكرة ذلا يف النص.
"؛ ذلك أف سميح القاسمكيبقى توظيف ألفاظ الطبيعة من الٌسمات اليت سبٌيز هبا شعر " 

ىذا احلقل سبيبل إلغلاد عبلقات جديدة بُت عناصره، باإلضافة إىل ربميل الشاعر جعل من  
 العناصر ادلعجمية ادلزيد من العبلقات الداللية اليت تربطها حبقوذلا العامة.

كاستطاع الشاعر، من خبلؿ توظيفو لعناصر الطبيعة، أف يكشف ما بداخلو من مشاعر  
وؼ عليو من ظلم احملتل، فشكلت تلك األلفاظ القلق كاالنفعاؿ النابع من احلب لوطنو، كاخل

 صورة كاضحة دليوؿ الشاعر، كما بعثت يف ادلتلقي الدافع ال كتشاؼ أسرارىا كخباياىا. 
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 حقل الزماف والمكاف: -2-ج
دراستو العبلقة بُت الزماف كادلكاف يف احلقل الشعرم جسرنا دلعرفة جوىر الرؤية الشعرية،  تعد 

يتحقق األثر اجلمايل للنص الشعرم، كال شك أف ىذا احلقل من أكثر احلقوؿ الداللية بركزا  حيث
" دبا تضمنو من عناصر شكلت رؤية الشاعر لؤلحداث كرلرياهتا، فراح سميح القاسميف شعر "

 يستخلص منها قيما رمزية مستنبطة من احليز ادلكاين ادلتمثل يف البيت، القرية، ادلدينة، الشوارع،
كاحلقوؿ، كأخرل مستنبطة من اللحظات الزمنية، اليت تعترٌب عن ادلواقف اليت مر  هبا الشاعر، يف 

 أكقات معينة، كمنها الصباح، ادلساء، الليل، الضحى.
كما ؽلكن أف يكوف القصد من كراء توظيف ىذا احلقل الداليل ىو طبيعة العبلقة اجلدلية  

احملر كة للدالالت النصية يف  ف من البيٌتية الزماف كادلكاجدل »بُت الزماف كادلكاف، ذلك أف  
القصيدة، خاصة إذ أدركنا أف  الزماف كادلكاف ضركرة متكاملة يف الكشف النصي، كدلا كاف ادلكاف 
ادلساحة اليت تنعكس عليها األحداث الزمنية، بوصفها نقطة ربفيز ادلكاف كربوالتو، كفيوضاتو 

ادلكاف تكمن يف ادلؤثر الزماين، كخصوصية الزماف تكمن يف ادلؤثر العاطفية، فإف  خصوصية 
 1.«ادلكاين، تبعا لعبلقة األلفة بينها

كإظلا ىي عبلقة موجودة منذ  ،فالعبلقة بُت الزماف كادلكاف ليست كليدة العصر احلديث 
كمن ادلفردات اليت كل حلقة رئيسيو يف الشعر ادلعاصر، القدـ، حيث أضحى ىذا احلقل يش

 هبا قصائد الشاعر يف ىذا احلقل صلد: توشحت
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 حقل الزماف
 -الشتاء -الظهَتة -ذات يـو -من حُت حلُت -الضحى -صباح -القرف العشرين -قبل قركف

ىذا  -من قدًن الزماف -من عشرين عاـ -قبل الصباح -بعد ساعة  -من يومُت -الصيف
يف سالف  -الربيع -اخلريف -أمس -قبل عشرين سنة -دقائقبضع  -أعواما -الساعات -ادلساء

 -دقيقة -الفجر -غدا -عهد -ادلستقبل -اآلف -منتصف الليل -حاضر األزماف -األزماف
 يف اخلامس من حزيراف. -عصور الظلمة
 حقل المكاف

 -الكعبة-القرية -الصحارم -السجن -بستاف -ادليناء -الكنيسة -الغابة -أرض النبوة -الفردكس
 -احلقوؿ -اخلانات -الكهف -ادلدينة -ادلوانئ -ادلطارات -اجلسر -الشارع -ادلساجد -شواطئ
 -فوؽ -الثكنات -البنك -اجلهات -الوطن -مدينة -قلعة -ادلراعي -ادلصانع -ادلدارس -جهنم

فر ك  -ركما -سيناء -عماف -بَتكت -الشاـ -ادلنفى -البادية -كراء -الغربة -مقهى -بُت
 -احلجاز -فلسطُت -تل أبيب -القدس -غزة -سوريا -إسرائيل -بغداد -أمَتكا -قاسم

 -نيويورؾ -عماف -اذلند -إيراف -السوداف -اليوناف -حلب -البلذقية -أسيوط -دمشق
برلُت،  -أثينا -صنعاء -كاشنطن -نيويورؾ -العراؽ -اسطنبوؿ -األردف -صنعاء -كاشنطن

 كاغو.شي-فيتناـ -الكونغو -اخلليج
 حقل الزماف: -

" من خبلؿ توظيفو حلقل الزماف يف شعره إىل تصوير الواقع سميح القاسميهدؼ الشاعر "
 .الفلسطيٍت، كاحلياة الصعبة اليت يعيشها الفلسطينيوف جراء االحتبلؿ اإلسرائيلي ألرضهم

كاحلاضر كادلستقبل، فمن  مزج بُت األزمنة الثبلثة؛ ادلاضيغلد أنو  كالٌدارس لقصائد الشاعر  
الزمن احلاضر  جهة حاكؿ التخلص من ادلاضي ككل ػلملو من آالـ، كمن جهة أخرل كظف

الذم آلت إليو القضية الفلسطينية، كمن جهة ثالثة صلده يوظف ادلستقبل دلا  ليصف الوضع الراىن
سلطة احملتل قبلؿ من أفضل ينعم فيو الشعب الفلسطيٍت باحلرية كاالست ػلملو من أمل كتفاؤؿ بغدو 

 صاحب الفكر الظبلمي، القائم على مهاصبة كل ما ىو عريب، كفلسطيٍت باخلصوص. االسرائيلي
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يتحدث الشاعر يف أحياف كثَتة عن الليل مصٌورا ما يشعر بو من أمل الغربة كالوحدة، ففي ك 
ذا يقوؿ يف ، لاجملهوؿ ىذا الوقت تشعر النفس باخلوؼ كتصاب باحلَتة كالقلق من ادلستقبل

 ":الصحراء" ادلوسومة بػ: قصيدة، لذا يقوؿ الشاعر يف قصيدتو
 َعَلى ُسن ِة اهلِل وال َلِت واألْنِبَياء                    

 َتُدبُّ اْلَعَقاِربُ                     
 ُمنَتَصُف اللّْيل                    
َلِكي  اْلَقَواِربَتْسُقُط في الّشْرِؾ                       الل يػْ
 ْهَرُع ُسَكاُف َضاِحي ِة اْلُموتِ يػَ                     
 َصْوَب رَنَِين النػ َواِقيسِ                     
 تَػتَػَفّجُر الص َرَخاُت اْلر ِىيبةُ                     
 1«ْلزَِلِت اأَلْرُض زِْلَزاَلَهازُ »                    

الشاعر أف يصٌور الزمن )منتصف الليل( بأنو زمن اخلوؼ، كلعل ما يوضح ذلك ػلاكؿ 
 تشَت إىل االهنزاـ كاالستسبلـ، ففي الليل تسقط القوارب كيهرع السكاف ضلو ، اليتلفظة )تسقط(

 ر الصرخات؛ فالليل أضحى مصدرا للقلق كاخلوؼ.فجٌ تالنواقيس، كت
هم يف نقل الواقع (، دلا ذلا من دالالت تسيلالل)كالشاعر ال غلد بٌدا من توظيفو للفظة 

الشاعر كما ضبٌلو   كاف يدؿ على التوتر كاخلوؼ، -على مر  العصور-الذم ؽلر بو، فالليل  األليم
 بدالالت جديدة، كمنحو صفات أخرل على غرار االستسبلـ كاالهنزاـ.

تتوسط الليل بشكل ملحوظ؛ فادلساء فًتة زمنية  ،كما استخدـ الشاعر لفظة )ادلساء(
كىي حلظة تثَت كامن األشجاف كاألشواؽ اخلفية ادلرىفة احلس، كفيها تتعاقب األضواء  »كالنهار 

ككل ذلك  ،كالظبلؿ كيتوقد الشفق كؼلبو، كتعود الطيور إىل أعشاشها كالرعاة إىل ديارىم )...(

                                       
 - ار،.م احلى ردً الوى  وفً الل   نى مً  يبه رً قى  وى ىي كى  ،كً يلى الل   ةً ىرى  زى ىلى إو  بي نسى يي  وفو لى لً  سمه اً  ىو كي يلى : الل   الل يلىًكي 
 .217، ص 4جممسيح القاسم: األعماؿ الكاملة،  - 1



 .جمالية التعبير في شعر سميح القاسم...............................................الفصل الثالث:
 

 
323 

ف يكوف رمزا ذبيش بو غلعلها حلظة كجدانية مثَتة خصبة، غلد كل شاعر فيها من ادلعاين ما ؽلكن أ
ربيل على دالالت نفسية ككجدانية  (ادلساء)فلفظة ، 1« نفسو من عواطف أك ذكريات أك أشواؽ

شلزكجة بالشوؽ كاحلنُت ككذا األحزاف كاألفراح ، إهنا حلظة تتلوف بتلوف مشاعر صاحبها، كيف ىذا 
 ":مساء واحد فقطيقوؿ الشاعر يف قصيدة "

 اْلَمَساءَتْسَتِطيُعْوَف َىَذا 
 َأْف َتُكْونُوا ال ِذي لَ َأُكوف

 وتشاؤوا ال ِذي لَ َأشاء
 َتْسَتِطيُعْوَف َأْف َتْضَحُكوا

 ِمْن ُوُقوِفي َعَلى رَابِّيو
 َعارِيًا ... َعارِيًا
 َواْحِتَقاُف اْلُبَكاء

 ِفي َشَرايِِيِن َوْجِهي اْلُمَضاء
اِمي و  2بِالّرَؤى الد 

 زلاكال  ،لفظة دالة على الزمن كىي )ىذا ادلساء( األسطر الشعريةكظف الشاعر يف ىذه 
لى )كقويف ع قولو: من خبلذلا اإلشارة إىل احلالة النفسية كالوجدانية اليت ؽلر هبا، كىذا ما يوضحو

 بقدر ما يشَت اعر ادلعٌت ادلعجمي السطحي،ال يقصد هبا الش ،(رابية عاريا(، كلعل لفظة )عاريا
                                                                              إىل احلالة النفسية كالوجدانية البائسة اليت انتابتو.                                                                           من كرائها

كأمل االبتعاد عن أرض  غًتابساء للتعبَت عن الشعور باالكما استخدـ الشاعر لفظة ادل
بكل ما ؽلثلو  ة، فزمنها أيضا معركؼ كىو ادلساءالوطن، كإذا كاف مكاف القصيدة معلـو كىو الغرب

 :"لقاء في الغربةيقوؿ يف قصيدة: "إذ  .ىذا الزمن من دالالت ترتبط باألمل كاحلزف

                                       
 .351االذباه الوجداين يف الشعر العريب ادلعاصر، ص  عبد القادر القط: - 1
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 ِفي اْلَمَساِء اْلَبِعيِد: قَػْلِبي َوَعْيِني
 بَػْيَن َما ُيْضِمُر الر ِحيِل َوبَػْيِني                             

 ِفي اْلَمَساِء اْلَبِعيِد: كَأَسا نَِبيذٍ 
 ٌر يَػُرؼُّ ِفي رَاَحتْينِ َوِاْنِبَها                            

 قُػْلُت َأْىًل، أَنَا ِانْػَتَظْرُت َطوِْيلً 
 ِت : َأْىًل، يَا ُصْدَفَة اْلُغْربَػتَػْينقُػلْ                              
َنا  َوَضِحْكَنا ِمْن َلْوَعٍة َوَبَكيػْ
 1ِفي َمَساٍء يَػْهَوي َعَلى َجنّتَػْين                            

يف ىذه األبيات ما يشبو احلوار الذم دار بُت الشاعر كحبيبتو يف الغربة، ك ىذا ما يشَت  
، قيلًت(، كلعل قصد الشاعر من كراء توظيف لفظة "ادلساء" ىو الداللة على إ ليو بقولو: )قيلتي

رض الوطن فلسطُت، أالبعد العاطفي الذم يرمز إىل شعور الذات باألمل، كاحلزف جراء الرحيل عن 
 جاءت زلٌملة بألفاظ دالة على احلزف علىك بأمل الرحيل على القصيدة،  الشاعر إحساس فانعكس

 غرار )الرحيل، بكينا، يهوم(.
ره؛ خاصة إذا ما الحظنا   يف ىذه القصيدة لو ما يربٌ  ،(ادلساء)كلعل اللجوء إىل تكرار لفظة  

األـ  يعتربىااليت  ف نتيجة بعده عن حبيبة فلسطُت،تأـز احلالة النفسية للشاعر، كاصابتو باحلز 
 كالوطن.
يت تدخل ضمن معجم الزماف ضلو: )الليل، فالشاعر جلأ إىل توظيف عديد من ادلفردات ال 

ىل إنظرا ألعلية ىذا ادلكوف احليوم يف النص الشعرم، إضافة  ،ادلساء، النهار، الساعة قبل قركف(
 ما ذلذه األزمنة من دالالت تعكس حالة الشاعر النفسية.

                                       
 .252، ص 3جممسيح القاسم: األعماؿ الكاملة،  - 1



 .جمالية التعبير في شعر سميح القاسم...............................................الفصل الثالث:
 

 
325 

طابو ؽلكن القوؿ إف الشاعر أكىل أعلية للزمن، كجعلو أىحىدى األسس اليت ارتكز عليها خ 
ا يعٍت أنو زمن متحرؾ كيبث مفتوح على الكثَت من األحداث، م الشعرم، كما نبلحظ أنو زمن

 من الرموز كاإلشارات ادلرتبطة بالواقع الفلسطيٍت. اعديد
 حقل المكاف: -

 صلده، فأحيانا صبلة من األلفاظ الدالة على األمكنة" سميح القاسمكظف الشاعر " 
دبختلف طبقاهتم كانتماءاهتم، كىذه  عامة(، اليت يتقامسها صبيع الناسيوظف األمكنة ادلفتوحة )ال

كمن أمثلة: ذلك الشوارع  ،1«متاحة لكل أفراد اجملتمع، كليست ملكا ألحد معُت  »األمكنة 
كاحلقوؿ، كالساحات العامة، كاحلدائق، كالطرقات، كأحيانا أخرل يوظف األمكنة ادلغلقة كىي 

ألهنا خاصة بعدد زلدكد من  »األماكن اليت تعيش فيها شخصيات بعينها، كىي مغلقة 
أمثلة األمكنة كمن  ،2«األشخاص الذين يقطنوف أك يًتددكف عليها، كذلا تأثَتاهتا على شخوصها 

ادلغلقة صلد: البيت، ادلقهى، ادلدرسة، ادلسجد، الكنيسة، كما كظف الشاعر رلموعة كبَتة من 
دمشق، القاىرة، بغداد، عماف، )األمكنة الدالة على البلداف العربية كاألجنبية، كمن األمثلة صلد: 

توظيفو جلملة من األماكن   ، إضافة إىل(ركما، اليوناف، برلُت، الكونغو، كاشنطن، اسطنبوؿ، باريس
 .(كفر قاسم، غزة، القدس، اجلليل)الدالة على القرل الفلسطينية ضلو: 

كنشَت إىل أف استحضار ىذه األمكنة مل يأت زلض الصدفة، إظلا مرده احلالة النفسية  
 للشاعر كتعلقو بادلكاف الذم نشأ فيو بشكل خاص.

معجم ادلكاف،  دـ مفردات تنتمي إىل" أنو يستخسميح القاسمكما الحظناه يف شعر " 
ه اليت يريد طرحها، فَتسم لنا بذلك لوحة شعرية تصٌور ما يشعر بو يف تلك اختارىا لتخدـ أفكار 

 اللحظات.

                                       
، ص 2111، 1صباليات ادلكاف يف قصص سعيد حورانية، منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب، سوريا، ط زلبوبة زلمدم زلمد آبادم: - 1
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حاكلنا أف نقدـ مثاال عن كل نوع من أنواع األمكنة اليت كظفها الشاعر؛ فمن األمكنة ك  
، إذ يقوؿ يف (احلقوؿ، القرية، ادلدينة): ا ضلوادلفتوحة يوظف الشاعر، بشكل ملحوظ، ألفاظ

 ":أصوات من مدف بعيدةقصيدة "
 َيِجيُئوَف لَيًل، َيِجيُئوف                  
 فَاسَتيِقظُوا اسَتيِقظُوا                 
  1َوأحُرُسوا الَقريََة الَخائَِفو                 

يربز ارتباط الشاعر بادلكاف؛ الشيء الذم جعلو يطالب بتوفَت احلماية  النموذج يف ىذا 
 ترمز إىل فلسطُت، اليت أعياىا تسلط احملتل اإلسرائيلي.  كىيكاحلراسة ذلذه القرية اخلائفة؛ 

كال  عر حريص على ضباية قريتو اخلائفةكما نلمح الشعور باالنتماء للقومية العربية، فالشا 
 فتبدك الصورة مفعمة باحلب كاحلنُت ألرض الوطن.يرضى ذلا الدمار، 

كالقرية من األمكنة ادلفتوحة الذم يتشارؾ فيها صبيع األفراد؛ كبالتايل فالشاعر يريد أف يبُت  
 م فرد من أبناء الشعب الفلسطيٍت.أأنو جزء من ىذه األرض، مثلو مثل 

أللفاظ من قبيل  وغر، توظيفكمن األمثلة اليت تبُت ارتباط الشاعر باحلٌيز ادلكاين ادلص 
اليت حاكؿ من خبلذلا  إبراز ربٌديو  ،"إخوةالسجن، ادلطار، ادليناء، احلانة، حيث يقوؿ يف قصيدة "

 للمحتل كالتنبيو إىل دكر األخوة الغائب منذ زمن:
 َوأُنِشُد َأشَعاَر ُحر ي ةٍ 

 ِبُقضَباِف ِسجِني الَكِبيِر الُمَشو ه                         
 !أَنَت بِالل وـِ َأحَرى !أَيَا َلِئِمي

 2 !ِإَذا ِشئَت أَنَت َتُكوُف اأُلُخو ه                            

                                       
 .354: الديواف، ص مسيح القاسم - 1
 .81ص  :نفسوادلصدر  - 2



 .جمالية التعبير في شعر سميح القاسم...............................................الفصل الثالث:
 

 
327 

من الطبيعي أف السجن مكاف مغلق ييشعر صاحبو باليأس كالكآبة، لكن الشاعر كظفو  
 الداللة على الوطن، فهو عبارة عن سجن كبَت.كشحنو بداللة جديدة، من بينها 

كما ضٌبل الشاعر لفظة السجن بدالالت االرتباط باألرض كالوطن؛ فعوض أف يشَت  
أصبحت  كىذه األخَتةىو الغربة،  ن كبَتالسجن على ذلك ادلكاف الضيق، أصبح يشَت إىل سج

 سجنا كبَتا ػلىيدُّ من حرية الشاعر كؽلنعو من احلركة.
األمثلة اليت كظف فيها الشاعر أمساء دلدف كعواصم عربية، اليت يريد من خبلذلا كمن  

اإلشارة إىل كحدة التاريخ العريب، كادلصَت ادلشًتؾ الذم غلمع بُت الشعوب العربية، قولو يف قصيدة 
 ":أطفاؿ رفح"

 ِفي َيٍد ُدمَيُتُو َكاَف ِاشتَػَراَىا
 ُمنُذ َأعَواـٍ ِمَن الُقدِس، أَبُوهُ 

،وَ   ُىَو ِفي الد رِب ِإَلى الش اـِ
 َوِفي ُعَماٍف َلقَاُه َصِديٌق تُوُنِسي  

 زَاَر بَيُروتَ 
  -َوَأمَضى ُعطَلًة ِفي الَقاِىَرة 

  -َكاَف ِاشتَػَراَىا ُمذ...-ِفي َيٍد ُدمَيُتُو 
   -ُصِنَعت ِفي ِمصرَ  -َوِفي اأُلخَرى َدَواةً 
 َكالَوحِش الَجرِيحِ 

 1! حٍ يَأطَرافُُو َىب ُة رِ َحَمَلت 
ىي السمة البارزة يف شعر ك يبلحظ غلبة النزعة القومية العربية،  سطر الشعريةذه األذل القارئ 

 "؛ ذلك أنو ال يزاؿ متمسكا جبذكره العربية اإلسبلمية، كىو ما توضحو قصائده.سميح القاسم"

                                       
 -  316ط، باب الداؿ، ص : احملربة، ادلعجم الوسيدكاة: الدكاةي.، 
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العربية، ذكرىا الشاعر إؽلانا منو العواصم ك عديد من ادلدف النموذج أمساء  اكقد كرد يف ىذ 
بانتمائو إليها، فهو فرد من األمة العربية، كىو يف ىذه الرحلة اليت بدأت من القدس ٍب الشاـ، 
كعماف، كتونس، ٍب بَتكت كالقاىرة، يريد اإلشارة إىل أف ىذه العواصم العربية ما ىي يف احلقيقة 

 سول األماكن اليت مر هبا أياـ غربتو.
ؽلكن القوؿ إف الشاعر تأثر بادلكاف كخصص لو حيزا ىاما يف شعره، نظرا ألعليتو،  كمن ٍب 

بل يتعداه ال يقتصر على اجلانب اجلغرايف فحسب،  الذم فلسلطة ادلكاف حضورىا الفٍت كاجملازم
 بشكل كبَت يف إبراز صباليات القصيدة.  ليسهم

خصوصية كتأثَتاتو؛ ذلك أف " لو سميح القاسمكطللص إىل أف حضور ادلكاف يف شعر " 
توظيف األمكنة ال يتوقف عند اإلشارة إىل مدلوالهتا اجلغرافية، كإظلا يتعداىا لكوهنا ذات دالالت 

كخصبة  باألحداث ىي أمكنة متحركة، كغنية هشعورية، كإػلاءات معربة، فاألمكنة يف قصائد
 بالدالالت اليت تصور الواقع الفلسطيٍت كالعريب بشكل عاـ.

 حقل الحرب: -3ج
من األحياف يلجأ إىل حقل  " من شعراء ادلقاكمة، لذا فهو يف كثَتو سميح القاسم" ييعدٌ  

 احلرب كينتقي منو ألفاظا تساعده يف تصوير مشاىد الدمار اليت حلت بفلسطُت.
من ادلفردات اليت ذلا عبلقة مباشرة دبجاؿ احلرب؛ كظفها  اعديدئد الشاعر كضٌمت قصا 

 صيغة األمساء، كتارة أخرل بصيغة ادلصادر.الشاعر تارة ب
صد الشاعر من تصويره دلشاىد احلرب كالدمار، ىو إثارة مشاعر ادلتلقي كالتأثَت كلعل قى  

تعرض  فيو، شلا غلعلو يعيش األحداث، اليت عاشها الشاعر، كػلس بآالـ الشعب الفلسطيٍت الذم
 أرضو الطاىرة.ل لشىت أنواع القتل كالتعذيب منذ أف حٌلت أقداـ احملت

دلعجم احلرب، كلعل ىذا يعد أمرا "، يبلحظ ظهورا بارزا سميح القاسمكالدارس لشعر " 
طبيعيا، كوف شاعرنا يعترب من أبرز شعراء ادلقاكمة ، فبل غرابة أف يتطرؽ إىل صبيع اجلوانب اليت 

 زبص معجم ادلوت كالدمار، كما يتعلق هبما من ألفاظ .
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"، سنحاكؿ سميح القاسمأكثر من دالالت ادلوت كالدمار يف شعر "كمن أجل االقًتاب  
التطرؽ إىل احلقلُت من خبلؿ اإلشارة إىل ادلفردات الواردة يف كل حقل، كما سنعمل على ربليل 

 احلقلُت.ببعض ادلقاطع الشعرية اليت ترتبط 
 نها:كقبل ذلك البد من ذكر أىم ادلفردات اليت تدخل ضمن ادلعجم العريب كاليت م 

  
 حقل الموت

 -الذبائح -اجلثث -الشاكي -مات -اقتلوين -اجلماجم -ديًفنتي  -الكفن -مفجوعا -ادلوت
 -استشهادم -القتيل -أحتضر -انتحار -قرب ادلوت -مقربة -ادلوت -الفناء -القرب -القرابُت

 -ادلومياءات -الرمس -األحداث -األشباح -ادلوتى -العظاـ-ادليتوف -الشهداء -عظاـ أجدادم
 -غرغرة -حشرجة -اجلنازة -النعش -جثة ادلقتوؿ -القتلى -رعشة ادلوت -يتامى -التوابيت

 النبوءة األخَتة. -األموات -مصرع -يشنق -اإلعداـ -ادلراثي
 حقل الدمار

 -شاحنات اجلند -الطائرات -الرشاش -انفجار -اباملالنٌ  -البندقية -شظايا -القنابل -ألغاما
 -الكمُت -عسكر اإلنقاذ -اجليش -البساطَت -الرصاصات -صفارة اإلنذار -فاتىدير القاذ

ضبم  -الرماد -الذخائر -العاصفة -الزلزاؿ -الطوفاف -اإلعصار -الفاجعة -شرارة -الدـ -ادلدافع
 -الرصاص -أحرقيٍت -أنقاض ادلنازؿ -جندم -اجملزرة -احلرب -األنقاض -السفاح -النار

 -األغبلؿ -الطاعوف -الثكنات -قراصنة البحار -نكبة -السبلح -افالطوف -احلريق -الفؤكس
–التشريد  -األنقاض -اخلنادؽ -ادلعارؾ -الٌسٌفاح -اجملازر -الكوارث -طوفاف الدماء -الباركد

 حاملة الطائرات. -اغتصاب الصبايا -الدبابات  -احلرماف
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 حقل الموت: -
من األلفاظ ادلتصلة هبذا احلل؛ إذ ال  الذا صلد عديد بلفت أف الشاعر اىتم بفكرة ادلوتال 

إما بذكر اللفظة ذاهتا أك  ،" إال كأشار فيها إىل ادلوتسميح القاسمتكاد زبلو قصيدة من شعر "
بذكر أحد مرادفاهتا الدالة عنها، كمن ادلشاىد اليت يصٌور فيها الشاعر ادلوت قولو يف قصيدة : 

 :"البيت الحزين"
 َلِجُئوف ُخَوٌذ َعَلى َقلِبي َوَىمَهمَ  َوَتَدحَرَجت

 فَػَغَسلُت ِمن َوحِل الَهزِيَمِة رَايََة الَحرِؼ الط ِعين
 َوَخَرجُت لِلد رِب الُمَقي ِد بِالَجَماِجِم َوالِعظَاـ

  وَىتَػَفُت بِالُجَثِث الُمَعف َرِة الط رِيَحِة ِفي الرَُّغاـ
ـِ بِاسِم الَحَياِة ... ِإَلى    !اأَلَما

...  1ِإَلى اأَلَماـِ ... ِإَلى اأَلَماـِ
صٌور للقارئ مظاىر ادلوت اليت سبؤل ادلكاف، فمنظر اجلماجم  النموذج الشاعر يف ىذا 

كالعظاـ يغطي الطريق ادلعٌبد، كما أف حالة اجلثث ادلغطاة بالًتاب توحي بادلأساة اليت يعيشها 
.  البلجئوف يف رحلة ادلوت اليت تواجو طريقهم كل يـو

الشاعر أف يشَت إىل  باحلزف ادلمزكج باألمل شلا حدث كػلدث، فأراد الصورةكاتسمت ىذه  
ىذه األحداث األليمة، مستعينا باأللفاظ اليت تؤدم الغرض كتيبل غ ادلراد؛ فاأللفاظ ضلو: )علهم، 

اذلزؽلة، الطعُت، اجلماجم، العظاـ، اجلثث، الطرػلة(، أراد الشاعر من خبلذلا أف ينقل ادلشهد  
زف، تشكلت لدل الشاعر جراء الوضع إىل القارئ، شلا نتج عنو حالة من احل بأمانة كدقةادلأساكم 

 القائم.

                                       
 - ـي اخلىًفيفي ال ًذم ييسمىعي كىالى ييفهىمي مىعنىاه.مى مهى ػى ى   : اذلىمهىمىةي: الكىبلى

 -  ثي ثى اجلي  
ي
ـي:  -الط رػلىًة: ادلػيلقىاةي عىلىى األىرضً  -ابً رى التػُّ بً  : ادلغطاةي ةي رى ف  عى ادل .الرُّغىا  التػُّرىابي
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تبُت مدل ارتباط الشاعر بفكرة ادلوت اليت أضحت السمة  الصورة الشعريةىذه أف ضح تكا 
 اليت يتقامسها أغلب شعراء ادلقاكمة كىو ما انعكس على أشعارىم.

حاكؿ أف ػلٌملها دالالت جديدة غَت تلك ف ،ت على خياؿ الشاعركتسيطر فكرة ادلو  
لدالالت ادلعركفة لدل الشعراء؛ لقد ضبلها معاين الصمود كالتحدم، إذ يقوؿ يف قصيدة ا
 :"النتفاضة"

 َيِصيُح ُكل  َحَجٍر ُمغَتَصبْ 
 َتصُرُخ ُكل  َساَحٍة ِمن َغَضبْ 

 َيِصيُح ُكل  َعصب:
 الَموُت .. َل الرُُّكوعُ 

 َموٌت .. َوَل رُُكوعٌ 
 تَػَقد ُموا ..
ـَ الٌمَخي مُ َىا ُىَو َذا   تَػَقد 
ـَ الجَ   رِيُح َوالذ بِيُح َوالث اِكلتَػَقد 
 1َوالُمَيت ُم 

فوٌظف منو العديد من األلفاظ اليت ضبلت يف طياهتا معاين  استثمر الشاعر حقل ادلوت 
حاكؿ من  ا منح القصيدة بعدا فنيا كصباليا، كىذا م(مادلوت، الذبيح الثاكل، ادليت  )ادلوت، كمنها: 

 كػلثو على التفاعل أكثر مع النص. ،خبللو الشاعر أف يثَت انتباه القارئ
غلد أف الشاعر يأىب االهنزاـ كاالستبلـ، ليس كحده فحسب، بل  كالقارئ ذلذا النموذج 

صيح كل ييصيح كل حجر، كتصرخ كل ساحة، ك إذ )كمعو كل شرب من األرض الطاىرة، 
 إىل الصمود كعدـ االستسبلـ، فادلوت أىوف من الركوع.، ككل ىذا من أجل الدعوة (عصب
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ما ذىب إليو الشاعر من رفضو  در اإلشارة إىل أف عنواف القصيدة خدـ بشكل جليكذب 
"؛ إهنا االنتفاضة ضد كل ما من النتفاضةمؤكدة دلا دٌؿ عليو العنواف " الصورةللخنوع، فجاءت 

 شأنو أف يفسد عيش الفلسطينيُت.
 :حقل الدمار -

من األلفاظ اليت تنتمي إىل حقل ادلوت، استخدـ  عديدو إىل إىل جانب توظيف الشاعر  
 أيضا ألفاظا دالة على الٌدمار الذم حلق باألرض الفلسطينية.

كنشَت إىل أف استناد الشاعر على ىذا احلقل الغرض منو تصوير مشاىد اخلراب اليت تعقب  
 .األبرياءالغارات اجلوية اليت تنفذىا الطائرات اإلسرائيلية، ضد ادلواطنُت الفلسطينيُت 

"، مصورا مشاىد القوة العسكرية ات الخمسسيالقديقوؿ الشاعر يف قصيدة " 
 اإلسرائيلية: 

 َناُت الُجنِد رَتًل ِإثَر رَتلَشاحِ  أَيَقظَتَنا
 َوَىِديُر الَقاِذفَات
 1رَاِئَحاٍت َغاٍديَات

احلملة اإلسرائيلية اليت قادىا جنود االحتبلؿ ضد  األسطر الشعريةيصور الشاعر يف ىذه  
أيقظت كل من كاف نائما،  قد الفلسطينيُت اآلمنُت يف بيوهتم؛ فشاحنات اجلند اليت سبؤل الطريق 

كبَتا أك صغَتا، كالقاذفات اليت يعلو صوهتا كؽلؤل األجواء مل تتوقف عن التحليق يف مساء فلسطُت،  
 كل ىذه ادلشاىد توحي بقساكة الوضع يف األراضي الفلسطينية.

فالشاعر ػلاكؿ أف غلعل القارئ يعيش تلك األجواء كينقلو خبيالو إىل تصٌور ذلك الوضع  
 كاألليم.
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ر من خبلؿ توظيفو أللفاظ دالة على الدمار ضلو: )شاحنات اجلند، كتظهر براعة الشاع 
الرتل، القاذفات( ليعطي ألبياتو بعدا فنيا، كؽلنح السياؽ العاـ للقصيدة بعدا دراميا، جراء ادلشاىد 

 اليت يصفها.
كتعلو صرخات الشاعر إيزاء ما ػلدث يف فلسطُت من جرائم ضد اإلنسانية، راح ضحيتها   

  :"الصحراءذه األرض الطيبة، إذ يقوؿ يف قصيدة "كل منتسب ذل
 ُشُعوٌب تَػَناـ

 َطَوابِيُر َأسَرى َوقَتَلى
 َوَتصُحو

 َجَماِىيُر قَتَلى َوَأسَرى
)  ُىَنا يَقِذُؼ )الَعاَلُم الُحرُّ

 ِكيَس النػ َفايَاتِ 
 َىذاَ َمَلُؾ الَجرِيَمة

 «َحاِمَلِة الط اِئَراتِ »آٍت َعَلى َمتِن 
 َخنَدقاً لِلض َحايَااحِفِري 

 َوُقوِمي .. نَػُلمُّ الش ظَايَا
 لَِنصَنَع ِمنَها

 َتَماثِيَل ُحرِي ِة الَمافَيا َوالبُػُنوؾ
 َوُقوِمي اصُرِخي

 َلَعل  ُصَراَخ اغِتَصاِب الص َبايَا
ـَ الُمُلوؾِ   يَػُهزُّ رَُخا

 َويُوِقُف َىَذا الَمَزاَد الُمِهينِ 
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 .1الن َخاَسةِ َويغِلُق ُسوَؽ 
عميق كإخواهنم يف  يصور الشاعر يف ىذا ادلقطع الشعوب العربية اليت تناـ يف سباتو  

فلسطُت يعانوف القتل كاألسر على يد ادليليشيات اإلسرائيلية، كما كجو نقدا شديدا للعامل الغريب 
نو إىل جنود الغزاة الذين احتلوا أرض )ىينىا يىقًذؼي العىاملىي احليرُّ ًكيسى النػ فىايىاًت( يف إشارة م بقولو: 

 فلسطُت، قادمُت على ظهور حامبلت الطائرات.
األلفاظ اليت تنتمي إىل حقل احلرب كالدمار، ضلو: )يقذؼ  ا مناستخدـ الشاعر عديدف 

جل رسم صورة للواقع أاألسرل، القتلى، حاملة الطائرات، الضحايا، الشظايا(، كىذا من 
 الفلسطيٍت األليم.

نصرة القضية  كادلتأمل يف ىذا ادلقطع غلد أف الشاعر نىاًقم على زباذؿ ادللوؾ العرب، عن 
ال سيما قولو: )لعل صراخ اغتصاب  القائم، تغَت الوضع الفلسطينية، كزلاكالتو ادلستمرة من أجل

يف مشهد ػلكي عمق ادلأساة اليت يعانيها الشاعر كشعبو جراء  ،الصبايا يهز رخاـ ادللوؾ(
 حتبلؿ.اال

األلفاظ  من ىنا تتضح الصورة كيتجلى موقف الشاعر الرافض لسياسة االحتبلؿ، فينتقي 
 اليت ذلا القدرة على تبليغ كجهة نظره، كيشحنها بالدالالت اليت تقويها فنيا كصباليا.   ادلناسبة

 حقل اإلنساف: -
ة اليت زبضع شلا يدخل ضمن عناصر صباليات ادلعجم الشعرم ما يسمى ادلفردات ادلعجمي 

لنظاـ خاص يف اختيارىا، لذا صلد أف الشعراء ػلاكلوف دائما اختيار ألفاظهم بعناية كبَتة حىت 
 تؤدم الغرض كتؤثر يف ادلتلقي.

" ىو كجود رلموعة من العناصر ادلعجمية اليت تنتمي سميح القاسمكما الحظناه يف شعر " 
األلفاظ ادلتعلقة هبذا احلقل، كاليت منها إىل حقل اإلنساف؛ حيث حاكؿ الشاعر توظيف صبلة من 
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ألفاظ اإلنساف كأغراضو كأعضائو، استخدمها الشاعر بشكل مكثف ليصور حياة اإلنساف 
 الفلسطيٍت يف ظل االحتبلؿ.

صلد: األلفاظ الدالة على األمساء،  هبذا احلقلكمن العناصر ادلعجمية اليت ذلا عبلقة  
األلفاظ الدالة على األغراض، ككذا بعض األلفاظ الدالة على  كاأللفاظ الدالة على األعضاء، ككذا

 ادلهن ادلرتبطة باإلنساف الفلسطيٍت، كاجلدكؿ اآلٌب يظهر أىم ادلفردات الواردة يف كل حقل، فنجد:
 حقل األسماء

 –قائد عسكرم يهودم(  يهوشع )شيوع بن نوف -أبو زلمود -لإيليا )نيب يهودم(، العيز  
أـ   -قابيل، مسيح -ىابيل -أيب عثماف -نوح –أيوب  -زرياب -زلمد مرزكؽ -عيسى -موسى
 -ىاجر -عبلء الدين -ابن سينا -ابن رشد -ليلى -ادلعتصم -يوسف -يعقوب -كلثـو

 -فيداؿ كاسًتك -لينُت،  -غورباتشوؼ -ألكسييفتش  -إيفاف -مايك -قيصر -جربائيل
 باتريس لومومبا )زعيم حركة التحرر يف األردف(.  -غوريوفبن  -شاركف -ىتلر -نَتكف -أكزيريس

 
 حقل األعضاء

 -صدرم -فمي -زندم -جبهيت -الشعر -الظهر -العُت -الرئة -السبابة -لسافال -الفم
 -عينام -أصابع -قدمام، عينيك -خاصرٌب -جبيٍت -يدام -األرجل -ذراع -كفي  -حنجرٌب
-قاميت -جسم -حلم -األنف -شرايُت -كبد -رئتُت -القلب -يديك -جبيٍت -شفتام
 قلوبنا. -عيوننا -أىكيف نىا -شفتيو -جسد -نبض -أظافر -عيوف -العركؽ -ضلوعي

 حقل األغراض
 -فأسا -الربابة -الزىرية -الرماح -العود -ادلنحل -طبل -اإلبريق -اخلناجر -السيوؼ -السكُت
 -ادلوائد -احلقائب -الفؤكس -فراشي -ايبثي -قبعيت -قفازم -سيفي -ادلزمار البلدم -األصفاد
 -معطفي -اذلاتف -الكرسي -ادلدفأة -مقصلة -سوط -الكأس -الديباج -اجملداؼ -القارب

 الشاؿ. -ربطة العنق
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 حقل المهن
أستاذ  -الفبلح -الراعي -كناس شوارع  -حجارا، عتاال -حارس الفنار -القرصاف -الرباف

 قائد اجلند. -متعةضباؿ األ -سائق التكسي -الرياضيات
  :حقل األسماء -

" يبلحظ توظيفو البلفت لؤلمساء اليت ترتبط بالًتاث الديٍت، سميح القاسمالدارس لشعر " 
، كىذا (موسى، عيسى، مرًن، نوح، يوسف، ىابيل، قابيل، ىاجر، يهوشع، إيليا، ادلسيح)ضلو: 

يرجع إدلاـ الشاعر بالثقافة العربية اإلسبلمية، كاطبلعو على الديانة ادلسيحية كاليهودية، كما جلأ 
الشاعر إىل توظيف بعض األمساء اليت ذلا عبلقة بالفكر االشًتاكي كىذا مردُّه تغٍت الشاعر هبذا 

، ككذا اعجابو بالفكر الفكر كاإلشادة بإصلازاتو، كمن األمساء صلد: غورباتشوؼ، إيفاف، لينُت
 ، كىذا ما يبُت نزعة الشاعر التحررية."فيداؿ كاسًتك"الشيوعي كقائده 

آخر " يف قصيدة "يعقوب" عليو السبلـ كأبوه "يوسفكيستحضر الشاعر قصة نيب اهلل " 
 "، يقوؿ:الجرحى

 !َأِحب اِئي !َأِحب اِئي
 ِإَذا َحن ْت َعَلي  الر يحُ 

 َماَذا يُرِيُد َسِميُح؟َوقَاَلت َمر ًة: 
 َوَشاَءت َأف تُػَزو دَُكم بِأَنَباِئي

 َفُمرُّوا ِبي ِبَخيَمِة ِشيِخَنا يَعُقوب
 َوُقوُلوا : ِإن ِني ِمن بَعِد لَثِم َيَديِو َعن ِبُعدٍ 

 أَبِشُروُه ... أَبِشُروهُ 
  !ِبَعوَدة يُوُسَف المحُبوب

 فَِإف  اهلل َواإِلنَساَف ..
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نَيا   1 !... َعَلى َوعدٍ ِفي الدُّ
من أجل اإلشارة  ، كالنيب يوسف(الشيخ يعقوب)استحضر الشاعر ىذه القصة بشخوصها  

تكمن يف أف مصَت كل غائب كبعيد عن كطنو ىو العودة إليو، فعودة  ،إىل دالالت كمعاين أعمق
النيب يوسف إىل أحضاف كالده ربققت بعد طوؿ غياب، كاحلاؿ نفسو بالنسبة للفلسطينيُت 
ادلبعدين عن كطنهم، كالشاعر كاحد من ىؤالء، كمنو فإف إسقاط ىذه احلادثة على ادلهج رين من 

 ىل األرض أمر زلتـو كإف طاؿ الزمن.   إؽلاف الشاعر بأف العودة إ أبناء فلسطُت لو ما يربره، كىو
" القائد الكويب الذم كقف يف كجو أمريكا، فيدؿ كاستروكاتضح أف الشاعر مولع بالقائد " 

بطاقات حيث جعل منع رمزا كبطبل من أبطاؿ ادلقاكمة ضد الظلم كالطغياف، يقوؿ يف قصيدة "
 :"اؿ كاستروإلى فيد، ""إلى ميادين المعركة

  !َقَدًما ... َقَدًما ِفي َىَذا الد ربِ 
 يَا َحاِطَم َأغَلِؿ الش عِب 

 َقَدًما ..  يَا َأو َؿ ُشعَلو
 2ِفي َعَتَمِة َأمرِيَكا الػُمػحتَػل و

" ككفاحو ضد فيداؿ كاستروػلاكؿ الشاعر أف يبُت بطوالت القائد " األسطريف ىذه  
ًؿ الش عًب( :أمريكا، حيث كصفو بقولو فالشاعر ازبذ من  ، كما كصفو )بالشُّعلىة(،)يىا حىاًطمى أىغبلى

ا.  ىذا البطل رمزا كقائد شعبيا فذن
الشاعر أراد أف يوازف بُت الوضع يف كوبا كالوضع يف األراضي الفلسطينية؛ فإذا   أفٌ  كيتضح 

 ب." فإف فلسطُت كلدت يتيمة األفيداؿ كاستروكاف الشعب الكويب بطل مثل "
قل األمساء حبالسابقة تشتمل على بعض العناصر ادلعجمية اليت ترتبط  الشعرية فاألسطر 

كىذه اإلشارة ذلا  ،"فيداؿ كاستروككلها تشَت إىل القائد الكويب " ،)حاطم األغبلؿ، أكؿ شعلة(
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كيف ىذا الضوء تظهر أعلية  »كأفكاره كمعتقداتو  تبعا لرؤية القارئ اليت تشَت إليها  داللتها كمعانيها
 .1«التجربة الشعرية 

 حقل األغراض: -
" من الشعراء الذين حاكلوا توظيف األغراض اليت يشيع استخدامها يف سميح القاسميعد " 

احلقائب، الشاؿ، )راض ضلو: غالبيئة الفلسطينية، فراح يوظف ألفاظا تنتمي إىل احلقل ادلعجمي لؤل
 ":قميصنا البالي" تو ادلوسومة بػ:يقوؿ يف قصيدف (،السكُت، السيف، الربابة

 َسَتطُوُؿ َغيَبُتُو،
 َوَبرُد الَغرِب، ُيحَكى، َل يُطَاؽُ 
 يَا أُم ُو فَػتَػَفق ِدي ُكل  الحَقاِئبِ 

 َوَدِعيِو رَىَن ِذرَاع َصاِحب
 َىاِتي َلُو الش اَؿ ال ِذي َحي كِتوِ 

 َوىمَهَمُة الِوَجاؽِ بَيَن انِتظَاِر َصِغيِرِؾ الَغاِلي 
 َسَتطُوُؿ َغيَبُتُو، َوبَرُد الَغرِب، ُيحَكى، َل ُيطَاؽُ 

 يَا أُم ُو َأِزَؼ الر ِحيلُ 
 2ِإي اِؾ َأف تَنَسْي َجَراَب الصُّوِؼ ... ِفي ُحم ى الِعَناؽِ 

استخدـ الشاعر صبلة من األلفاظ تنتمي إىل حقل األغراض اليت يستعملها الفرد  
 يف حياتو اليومية، كتعامبلتو مع غَته، كمن بينها: )احلقائب، الشاؿ، الصوؼ(، كصبيع الفلسطيٍت

استخدامها يف احلياة اليومية لئلنساف الفلسطيٍت؛ فالشاؿ على سبيل ادلثاؿ لو  يكثرىذه األلفاظ 
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الوقاية من بركدة ، كما أف جراب الصوؼ لو دالالتو الرمزية ادلتمثلة يف الًعف ةداللة رمزية، تتمثل يف 
 الطقس، ككلتا الكلمتُت تشَتاف إىل حناف األـ بالدرجة األكىل.

فيو اشارة حلنينو إىل األياـ  ،كلعل توظيف الشاعر ذلذين العنصرين )الشاؿ، جراب الصوؼ( 
اخلوايل؛ فهو يريد بالزمن أف يرجع إىل الوراء ليعود الدؼء إىل البيت الفلسطيٍت الذم كانت 

 زكاياه، قبل أف تأٌب قوات احملتل كتشرد ساكنيو، ما أضطرىم إىل ضبل احلقائب السعادة سبؤل
 كالذىاب بعيدا خارج أسوار الوطن.

تبقى للكلمات دالالت كرموز ال ؽلكن فك شفرهتا إال بالرجوع إىل قراءة اجلو احمليط ك  
ماضيو، ككذا  ؼعير ذا ًب إبالشاعر كمعرفة تفاصيل حياتو، إذ ال ؽلكن فهم حاضر الشاعر إال 

 كضع الكلمات يف السياؽ العاـ للنص.
دوف " كمن ذلك ما جاء يف قصيدتو ادلوسومة بػ:كما كظف الشاعر صبلة من األغراض،  

 :فيها يقوؿاليت " جواف وكاىنة النار
 قُػبػ َعِتي َسيِفي. قُػف اِزي.
 َوِقَناِعَي اأَلسَودَ 

 َوالس اَعُة َوالِمعَطفُ 
 ُأَود ُعَهاِفي الَفجِر 

 َوُأَوز ُعَها
  1بَيَن ِصَغاِر الُفرسَافِ اآلتِيَن َعَلى َدرِب اأَلشَواِؽ.

نلحظ رلموعة من العناصر ادلعجمية اليت تدخل ضمن احلقل  ىذا النموذجمن خبلؿ  
، (السيف، القفاز، القبعة، القناع األسود، الساعة، كادلعطف)الداليل اخلاص باألغراض كىي: 

يهدؼ  كاف  ترابطها على مستول الداللة، كما إىلكىي أغراض كظفها الشاعر من أجل اإلشارة 
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الذىن ؽليل دائما إىل »إىل ترابط ىذه األلفاظ على مستول ادلعجم؛ ذلك أف  كراء توظيفهامن 
 1«صبع الكلمات، كإىل اكتشاؼ عرل جديدة ذبمع بينها 

اض ىو بياف استعداده خلوض غمار ادلعركة ضد كلعل الشاعر من خبلؿ توظيفو ذلذه االغر  
احملتل، الذم سلب األرض كىتك العرض، فاختار ىذه األلفاظ ليبُت موقفو، كيوكد أنو مستعد 

 للمواجهة. 
 حقل األعضاء: -

من القصائد  ا"، حيث رصدنا عديدسميح القاسمكاف لؤلعضاء حضور بارز يف شعر " 
 :""يا قيصر الرـواليت تصور أعضاء اإلنساف، مثلما صلد يف قصيدة 

 قَاُلوا: "الَجاُر لِلَجاِر" ! يَا قَيَصَر الرُّوـِ                   
 َوأَنَت َداٍر بِػَما َحم لَتِني .. َدارِ                   
 ِديَدِمي َيِسيُل، َوَوجِهي َضاِئٌع، َويَ                   
 2َمشُلولٌُة، َوَفِمي َسدُّوُه بِالَقارِ                   

 اء الوضعيهدؼ الشاعر من خبلؿ تصويره ذلذه األعضاء حالة التشتت اليت يعانيها جرٌ  
اليد مشلولة ال تقول على كالوطن ضائع يف دىاليز احلياة، ك  ادلًتدم الذم يعيشو، فالدـ يسيل

كالفم مسدكد ال يستطيع الكبلـ، فالشاعر يشكو حالو لقيصر الرـك الذم اعتربه )جاره(  احلركة
 رلازا ال حقيقة.

ما ػلدث لو، كقد انتهج  بسببىذه األعضاء كيوحي بتشتت ذىن الشاعر  كتشتتي  
 بأعضاء " ىذه الطريقة للتعبَت عن ادلعاناة كاألمل من خبلؿ تكثيف الرموز ادلتعلقةسميح القاسم"
ودة إىل بيتو رغم الصعاب يف قصيدتو كما صٌور الشاعر الفرد الفلسطيٍت احلامل بالع،  إلنسافا

 يقوؿ: ، إذ"إلى بيتو" ادلوسومة بػ:
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 َسَقَط الر أُس َعن ِجسِموِ 
 َوُىُو َيمِشي ِإَلى بَيِتوِ 

 َيسُقُط الِجلُد َعن َلحِموِ 
 َوُىُو َيمِشي ِإَلى بَيِتوِ 

 َيسُقُط المنَكَباِف 
 َوُىُو َيمِشي ِإَلى بَيِتوِ 

 َسَقَط الص دُر َوالَحوُض َوالرُّكَبَتافِ 
 َوُىُو َيمِشي ِإَلى بَيِتوِ 

 1َسَقَط الَكاِحَلفِ 
ادلتأمل يف ىذا ادلقطع يبلحظ استخداـ الشاعر جلملة من األلفاظ تنتمي إىل احلقل  

كاللحم، ادلنكباف، الصدر، احلوض، الرأس، اجللد ) :صلدإذ ادلعجمي ادلتعلق بأعضاء اإلنساف، 
 كىذه األعضاء تشَت إىل عبلقة اجلزء بالكل أم عبلقتها باجلسد ككل. (،الركبتاف، كالكاحبلف

ىو  الصورةكلعل القصد الذم يهدؼ إليو الشاعر، من كراء تصويره لؤلعضاء على ىذه  
، فيسقط الوطنبياف صبلبة كربدم الفرد الفلسطيٍت اليت ال ؼلشى الصعاب يف سبيل العودة إىل 

كلكن أمل  الرأس كتسقط اجللد، كيسقط ادلنكباف كيسقط الصدر كاحلوض، كيسقط الكاحبلف،
 العودة ال يسقط.

ا فالشاعر يعمل جاىدا على تكثيف الرموز ادلتعلقة بأعضاء اإلنساف من أجل منحه 
 دالالت جديدة زبتلف عن دالالهتا العادية. 
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 حقل المهن:-

استخدـ الشاعر رلموعة من األلفاظ اليت تدخل ضمن احلقل ادلعجمي للمهن اليت  
، كىي مهن (العتاؿ، كناس الشوارع، الراعي، الفبلح، كالقرصاف)ؽلارسها الفرد الفلسطيٍت، فنجد: 

" اليت خطاب في سوؽ البطالةفنجد مثبل يف قصيدة "تفرضها علينا احلياة، ك ربددىا الظركؼ، 
 يقوؿ فيها الشاعر:

 -َمَعاِشي–رُب َما َأفِقُد َما ِشئُت 
 رُب َما َأعِرُض لِلَبيِع ثَِياِبي َوِفَراِشي

 رُب َما َأعَمُل َحج اراً ... َوَعت اًل .. وََكن اَس َشَوارِع ..
 َعن ُحُبوبرُب َما أَبَحُث ِفي َروِث الَمَواِشي، 

 يَا َعُدو  الش مِس ... َلِكْن .. َلن ُأَساِوـ ...
 1 !َوِإَلى آِخِر نَبٍض ِفي ُعُروِقي ... َسأُقَاِوـ

احلقل ادلعجمي  نطاؽ يف ىذا ادلقطع كظف الشاعر صبلة من األلفاظ اليت تدخل ضمن 
ليست عيبا، كمؤكدا ، موضحا أف ىذه ادلهن (حجارا، عتاال، ككناس شوارع) :للمهن، على غرار

  لن يرضى بالذؿ كلن يساـك بأرضو، بل سيقاـك إىل آخر نبض يف عركقو.

ا كصفو موجو إىل احملتل الذم مل يسمو بلفظو كإظل األسطر الشعريةكاخلطاب يف ىذه  
كحرماف الفلسطينيُت من نعيم  إىل زلاكلة ادلستعمر طمس احلقائق بعدك الشمس، يف إشارة منو

 احلرية.
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الشاعر  كظٌفوأف ادلعجم اللغوم الذم  إىل ص يف ختاـ ىذا اجلزء من البحثطللك  
من األلفاظ العامية كاألجنبية ادلعاصرة  اعديدن  استخدـ"، كاف غنيا كمتنوعا؛ حيث سميح القاسم"

 يف فلسطُت. اليت ذلا عبلقة بالوضع

لغة بسيطة اقًتبت من لغة احلياة اليومية اليت يعيشها الفرد  الشاعر كما استخدـ   
استفاد من بعض احلقوؿ الداللية اليت حاكؿ من خبلذلا إغلاد عبلقات  أضف إىل أنوالفلسطيٍت، 

جديدة ناظمة بُت عناصر احلقل الداليل الواحد، كمن تلك احلقوؿ: حقل الطبيعة، حقل الزماف 
نساف، كمل يكتف بإبراز العبلقات األساسية ضمن ىذا احلقل أك كادلكاف، حقل احلرب، كحقل اإل

، كما رأينا يف النماذج بُت األلفاظ كالعبارات خلق عبلقات جديدة اجتهد من أجلذاؾ، بل 
 الشعرية سالفة الذكر.
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 : وظائف الصورة في شعر سميح القاسم:ثانًيا
 تمهيد: 

الوظائف، كذلك حسب السياقات اليت ترد فيها، كىي تؤدم الصورة الشعرية رلموعة من 
كإف تعددت كظائفها كتنوعت، فإهنا تبقى زلاكلة جادة من ًقبل الشاعر إلقناع ادلتلقي كالتأثَت فيو 

تنبع أعلية الصورة من »" بقولو:  جابر عصفور عن ذلك "بفكرة ما أك معٌت من ادلعاين، كما عرٌب 
؛ أم أف مهمة الصورة ىي التأثَت يف ادلتلقي بالدرجة األكىل،  1«تلقيطريقتها اخلاصة، كتأثَتىا يف ادل

فلن  »كيف ىذا الصدد يضيف بقولو:  الشعرية،كما أهنا كسيلة يلجأ إليها الشاعر إلبراز ذبربتو 
تكوف الصورة كسيلة ضركرية، يستكشف هبا الشاعر ذبربتو اخلاصة، فضبل عن أهنا لن تنبع من 
حاجة الشاعر الداخلية إىل التعبَت عن مشاعره كانفعاالتو بقدر ما تصبح إحدل الوسائل اليت يقنع 

النفعي ادلباشر  هبا الشاعر صباىَته اليت تستمع إليو كيدفعها إىل فعل أك انفعاؿ، يتبلءـ مع اجلانب
 2.«للشعر

فالتعبَت بالصورة إحدل الوسائل اليت يعتمدىا الشاعر إلقناع اجلماىَت كدفعها إىل 
 من خبلؿ توظيفو للصور الشعرية. "سميح القاسم"االنفعاؿ، كىذا ما يهدؼ إليو 

كما أف اإلقناع لو طرقو اخلاصة اليت تكوف إما بالشرح أك التوضيح، أك ادلبالغة، أك 
، كفهمها بالشكل الصورة الشعرية بناءهم يف كىذه الوظائف رلتمعة ىي اليت تس حسُت كالتقبيحالت

 . الصحيح
 الشرح والتوضيح:  -أ

تكشف الصورة عن عمق التجربة الشعرية لدل الشاعر، كإف كاف البد من إقناع القارئ  
ما غلب  ناس دبعٌت أك فكرةفإف الشرح كالتوضيح يعترباف اخلطوة األكىل؛ ذلك أف من يريد إقناع ال

 عليو أف يشرحها كيوضحها بشكل يقٌرب ادلعٌت يف نفس القارئ.
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كالواضح أف مفهـو الشرح كالتوضيح بدأ يأخذ طريقة إىل التشكل كالظهور جرٌاء دراسة  
، حيث صلد أف بعض الدارسُت اىتموا هبذا العنصر كىدفهم 1الصورة القرآنية كأساليبها يف اإلقناع

ىو شرح كتفسَت اآليات القرآنية اليت كثر احلديث بشأهنا السيما تلك اآليات اليت تيش بو يف ذلك 
 العناصر احلسية بأخرل معنوية.

فالشاعر يعتمد على عٌدة جسور ببلغية لشرح كتوضيح صوره الشعرية كمن تلك اجلسور  
يزيد ادلعٌت كضوحا  »" أنو أبو ىلؿ العسكرييقوؿ " ، كعنونذكر: االستعارة كالكناية كالتشبيو

كيكسبو تأكيدا؛ كذلذا أطبق ما عليو صبيع ادلتكلمُت من العرب كالعجم كمل يستغن أحد منهم 
فمهمة التشبيو ال تقف عند زيادة توضيح ادلعٌت كتأكيده فحسب، بل تتعدل ذلك إىل   ،2«عنو

 .3كونو غلمع بُت شيئُت دبعٌت غلمعهما كتلك ىي ببلغة التشبيو
الستعارة فهي تساعد على شرح ادلعٌت كتأكيده كادلبالغة فيو كاإلشارة إليو بقليل من أما ا 

كلوال أف االستعارة ادلصيبة تتضمن ما  »: أبو ىلؿ العسكرياأللفاظ، كيف ىذا السياؽ يقوؿ: "
 4«ال تتضمنو احلقيقة، من زيادة فائدة لكانت احلقيقة أكىل منها استعماال

ٌثل  »ق( فَتل أف األصل يف حسن التشبيو ىو أف 466)ت  ي"سناف الخفاج ابنأما "  ؽلي
الغائب اخلفي الذم ال يعتاد بالظاىر احملسوس ادلعتاد، فيكوف حسن ىذا األصل إيضاح ادلعٌت 

، كمنو فالغاية من التشبيو ىي 5«كبياف ادلراد، أك ؽلٌثل الشيء دبا ىو أعظم كأحسن منو كأبلغ منو
 صود.ادلق كبيافإيضاح ادلعٌت، 

نقل  فهذا ىو »كما يرل أف ما ينطبق على التشبيو ينطبق على االستعارة إذ يقوؿ:  
العبارة عن احلقيقة يف الوضع للبياف، كالبد أف تكوف أكضح من احلقيقة ألجل التشبيو العارض 

                                       
 .333ص  :ينظر: ادلرجع السابق - 1
 .243أبو ىبلؿ العسكرم: الصناعتُت )الكتابة كالشعر(، ص  - 2
 .335الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب، ص  صفور:ينظر: جابر ع - 3
 .268أبو ىبلؿ العسكرم: الصناعتُت )الكتابة كالشعر(، ص  - 4
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فاالستعارة تسهم يف توضيح ادلعٌت، لذا البد أف تكوف أكضح من احلقيقة كي تؤثر يف  1«فيها
 ادلتلقي بشكل أكرب.

ا يف بعض كال تقتصر كظيفة الشرح كالتوضيح على التشبيو كاالستعارة فحسب، بل يتعداعل 
أخرل أكثر منو األحياف إىل التمثيل، كما أف الشرح كالتوضيح يهدفاف إىل اإلبانة عن ادلعٌت دبعاين 

  2.كضوحا
" يف سميح القاسمالشرح كالتوضيح قوؿ الشاعر " بوظيفةكمن أمثلة التشبيو الذم يقـو  

 :"سقطوا" تو ادلوسومة بػ:قصيد
 َسَقطُوا ِمْن ِإيَقاع الش اعر

 َسَقطُوا ِمْن بَػْيِن َأَصاِبعوِ 
 َسَقطُوا ِمْن ِمنَفَضِة الش اِعر 

 َسَقطُوا، 

 3 !ارَةَكَرَماِد الّسيج
اء تعرضو على فكرة السقوط اليت طغت على سليلة الشاعر جرٌ  األسطر الشعريةقامت ىذه 

للخيانة من قبل من كاف يعتربىم إخوانو كاحلقيقة أهنم سقطوا من إيقاعو كمن بُت أصابعو، حيث 
 شبو ىذا السقوط بسقوط رماد السيجارة.

ألف مشاىدة سقوط الرماد من السيجارة كلعل ادلقصود من ىذا التشبيو ىو إيضاح ادلعٌت  
، كعليو  ادلعٌت كبٌُت كمنو فإف ىذا التشبيو كٌضح الفكرة  ،يوحي بالكثَت من الدالالت أبرزىا ادلوت

فإف ىذه الصورة الشعرية أكضحت سقوط األصدقاء كاخلبلف من نظر الشاعر كما يسقط رماد 
 السيجارة من بُت أصابع اليد.

                                       
 .118ادلرجع السابق: ص  - 1
 .337الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب، ص  :ينظر: جابر عصفور - 2
، ص  مسيح القاسم: سأخرج من صورٌب ذات - 3  .103يـو
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" كظف الشاعر التشبيو من أجل شرح كتوضيح ادلعٌت إذ خيراأل الهدؼكيف قصيدة " 
 يقوؿ:

 َثم َة ِمْزَىرِي ٌة َمْقُلوَبةٌ 
 َساِلمٌة َتَماًما

 .1َكالطَاِئرِة اْلَعاِئَدِة إلى قَػَواِعِدَىا
إىل القواعد  سادلة شبو الشاعر سبلمة ادلزىرية من الكسر بعودة الطائرة النموذج يف ىذا 

و الغرض من توضيح ادلعٌت كشرح الفكرة؛ حيث أراد الشاعر أف يصو ر العسكرية، كىو تشبي
الذم أشار إليو -ادلشهد هبذه الطريقة ليقدـ للقارئ صورة عن الطريقة اليت قيصف هبا ادلكاف 

  -باذلدؼ األخَت كىو عنواف القصيدة
ادلزىرية ادلقلوبة من الكسر بالطائرة اليت سلمت من  ةكذىب الشاعر إىل تشبيو سبلم 

االعتداء عليها، فكانت الصورة اليت قدمها أكثر داللة على ادلقصود من معناىا األصلي اجملرد، 
 كتأثَتا يف نفس ادلتلقي. فنية كىذا ما زاد الصورة قيمة

يقوؿ  ، إذكمن الواضح أف جلوء الشاعر إىل ىذا التشبيو الغرض منو توضيح ادلعٌت 
، كأف حالوي تتفاكت بُت القرب كالبعد، كبُت  » ":السكاكي" كأف التشبيو ال ييصار إليو إال لغرضو

نقل  من أجل، كلعل الغرض من ىذا التشبيو الذم أكردناه ىو زلاكلة من الشاعر 2«القبوؿ كالرد 
النفس البشرية الصورة من فكرة رلردة إىل شيء حسي؛ ذلك أف احلسي أكضح من ادلعنوم أللفة 

 .3بو كتعودىا عليو منذ بداية كعيها بالعامل 
" شخص غير مرغوب فيوكؼلاطب الشاعر الشهيد يف إحدل قصائد ديوانو ادلوسـو بػػػػػػ: " 

 قائبل:
 

                                       
 .37، ص 3جممسيح القاسم: األعماؿ الكاملة  - 1
، ص  - 2  .332السكاكي: مفتاح العلـو
 .339ينظر: جابر عصفور: الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب، ص  - 3
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 َوتَػَعاَؿ يَا َوَلِدي 
  أِلُلِقي رَأِسَي المقطُوعَ 

 بَػْيَن َيَدْي َِ 
 َقْد َأْرتَاُح ِمْن َمْوِتي اْلَبِطيء 

 َعَلى َرِصيٍف األبَجِدي و 
 اْلَوْرَدُة الَحْمراُء تَػْقتُػلُِني

 1 !َكَما قَػتَػَلْت َِ أْنَت البُنُدِقّيو
ادلعركؼ عن الوركد أهنا تبعث السكينة كاذلدكء يف القلوب، كالورد األضبر ىو رمز للحب   

النفسية كما أف لو معاين كدالالت عديدة زبتلف باختبلؼ السياؽ الذم ذكر فيو كاحلالة 
للشاعر، كاستخدـ األخَت للوردة احلمراء يف سياؽ تشبيهو لقتل الولد الشهيد بالبندقية فيو إشارة 

بل الوردة احلمراء كما قتل الشهيد بالبندقية، كلعل الغرض من كراء إىل أف الشاعر قيتل من قً 
 استخداـ الشاعر ألسلوب التشبيو ىو بياف اجلو النفسي الذم ػليط بو.

رلازيا للداللة على ادلوت  اأنو ال يقتل لكن الشاعر كظفو توظيفأيضا كادلعركؼ عن الورد 
كعلى الدماء يف لفظة )احلمراء(، كلعل الشاعر أراد أف يرمز إىل ادلوت اجملازم ال  ،يف لفظة )تقتلٍت(

 الفعلي، فحلت بذلك الوردة مكاف البندقية.
أف ىذا التشبيو الذم استخدمو الشاعر بو من البساطة ما غلعل الصورة كاضحة  إىل كنشَت

إف التشبيو األصيل قد يهدؼ إىل اإلبانة بشرط أف نفهم  »لدل القارئ، كىذا ما ػليلنا إىل القوؿ 
أف اإلبانة على أهنا نوع من الكشف، كالتعرؼ على اجلوانب الغامضة من التجربة اليت يعانيها 

هبذا ادلعٌت ال يصبح التشبيو من قبيل احلًليىًة العارضة اليت تزيد الواضح كضوحان، كإظلا الشاعر، ك 
 2«كسيلة ضركرية يتوسل هبا الشاعر ليبُت لنفسو حقيقة التجربة اليت يعانيها  ويصبح التشبي

                                       
 .18-17 مسيح القاسم: شخص غَت مرغوب فيو، ص - 1
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فاألصل يف التشبيو ليس االنتقاؿ من فكرة كاضحة إىل فكرة أكضح منها، كإظلا األصل فيو 
 عن عمق التجربة الشعرية للشاعر، كتوضيح اجلوانب اخلفية منها. الكشف

أما من أمثلة االستعارة القائمة على فكرة الشرح كالتوضيح فنجد قوؿ الشاعر يف قصيدتو 
 :"القصيدة المفخخةادلوسومة بػ : "

 َضحْكُتهم تُػَرْفِرؼُ 
 1نَػْورساً َفوَؽ الَخليج

لضحكة من اإلنساف )ادلشبو( كمنحها للنورس يف ىذه الصورة اجلزئية استعار الشاعر ا
)ادلشبو بو( فحذؼ األكؿ كأبقى على صفة من صفاتو لتدؿ عليو على سبيل االستعارة التصرػلية 

ىكذا من باب التهكم كالسخرية  لضحكة أهنا ال ترفرؼ لكن الشاعر صٌورىافاألصل يف ا
ظلم األعداء كأكذلم احملتل  ادلمزكجة باحلسرة كاألمل على حاؿ فلسطُت كما تعرضت لو من

 اإلسرائيلي.
كالغاية  ،ادلشبو بو ـأ ادلشبو سواء أكافكادلعلـو أف االستعارة تشبيو بليغ حذؼ أحد طرفيو 

منها إقناع ادلتلقي بفكرة ما كنقلو من عامل ادلعقوؿ إىل عامل احملسوس يف اخلياؿ كىذا ما يتفق 
 ككظيفة الصورة القائمة على الشرح كالتوضيح.

فاالستعارة كضحت ادلعٌت كأبانت عنو أكثر شلا فعلتو الكلمات احلرفية، كمنو حاكؿ الشاعر 
 إىل العامل الواقعي.  (عامل الكلمات)نقل ىذه الفكرة من عادلها االفًتاضي 

 المبالغة:  -ب
ادلبالغة ترفع الصورة إىل أعلى مستويات التعبَت كتكمن أعليتها يف األثر النفسي الذم 

يف ذىن القارئ؛ فهي تقـو على استمالتو إىل شيء ما، كجعلو زلببا لديو، أك تقـو بتنفَته ربدثو 
 من شيء كجعلو مكركىا بالنسبة لو.

                                       
 .14مسيح القاسم: شخص غَت مرغوب فيو، ص  - 1
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كإذا كانت الصورة الشعرية تعمل على التأثَت يف القارئ من خبلؿ كظيفة شرح ادلعاين 
عٌت، كالصلة بُت ادلبالغة كالشرح ربقق نفس الغاية عن طريق ادلبالغة يف ادل »كتوضيح األفكار فإهنا: 

؛ فادلبالغة ىي 1«كالتوضيح صلة كثيقة ذلك أف ادلبالغة  تعد كسيلة من كسائل ادلعٌت كتوضيحو 
 األخرل كظيفتها اإلبانة كتوضيح ادلعٌت، كاذلدؼ منها ىو التأثَت يف ادلتلقي.

يف الصورة القرآنية كاختلفت الرؤية إىل ادلبالغة حبسب كظيفتها كرلاؿ تناكذلا فمعناىا  
" يف سياؽ حديثو عن اإلغراؽ يف قدامة ابن جعفرؼلتلف عن معناىا يف الشعر، لذا دافع عنها "

ادلدح مؤكدا أف ادلبالغة لن تؤثر يف ادلتلقي ما مل تقم على نوع من اإليهاـ دبشاكلة الواقع، أم أف 
 .2راؽ كالغلو كالتكلفنقل احلقيقة كما ىي يف الواقع أشد تأثَتا يف ادلتلقي من اإلغ

صلد أف  ظرنا إليها من الناحية التارؼلية، كإذا نللمبالغة  من الدراسيُت كالنقادعديد كأص لى 
عدىا من زلاسن الكبلـ كالشعر، كعرٌفها  »" حُت عبد اهلل بن المعتزأكؿ من أشار إليها ىو: "
الوصف، كاخلركج عن الوصف تعٍت الغلو يف  -حسبو–فادلبالغة  3«بأهنا اإلفراط يف الصنعة 

 العادم سواء كاف مدحا أك ذما أك خبلفهما.
كأما ادلبالغة، فمن شأف العرب أف تبالغ يف الوصف  »" قائبل قدامة بن جعفركعرٌفها "

، فادلبالغة أف 4«كالذـ، كما من شأهنا أف زبتصر كتوجز، كذلك لتوسعها يف الكبلـ كاقتدارىا عليو
األحواؿ يف شعره، فيبالغ يف الوصف أك الذـ حىت غلعل كبلمو أبلغ فيما يذكر الشاعر حاال من 

 قصده.
أف يبلغ بادلعٌت أقصى غاياتو، كأبعد هناياتو،  »بقولو:  ها" فعرٌفأبو ىلؿ العسكريأما "

 5«كال تقتصر يف العبارة عنو على أدىن منازلو كأقرب مراتبو

                                       
 .343العرب، ص  جابر عصفور: الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند  -1
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 .91عتيق: يف الببلغة العربية، علم البديع، ص عبد العزيز  - 3
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أقصى غاياتو كعدـ الوقوؼ عند ادلعاين  تعٍت احلرص على بلوغ ادلعٌت إىل إذف فادلبالغة
 السطحية كالعادية، فادلعٌت كلما كاف أبلغ كاف تأثَته يف ادلتلقي أكرب كأقول.

" فذكر أف ىناؾ نوعاف من ادلبالغة فهناؾ ادلقبولة كغَت غَت الخطيب القزوينيأما "
أف ييدىع ى لوصفو  »ببلغة" بقولو فها يف كتابة "التلخيص يف علـو الادلقبولة؛ أما ادلبالغة ادلقبولة فعرٌ 

بلوغو يف الشدة أك الضعف حدا مستحيبل أك مستبعدا لئبل يظن أنو غَت ميتناهو فيو، كتنحصر يف 
 1.«التبليغ كاإلغراؽ كالغلو

لبلوغها إىل الزيادة  »( إىل أف ادلبالغة إظلا مسيت كذلك  698" )ت ابن النقيبكذىب "
على ادلعٌت لو أيزيلت تلك الزيادة كأيسقطت كاف ادلعٌت تاما دكهنا، لكن الغرض هبا تأكيد ذلك 

؛ فادلبالغة تعٍت الزيادة على ادلعٌت األصلي حيث أنو لو ًب االستغناء عنها 2«ادلعٌت يف النفس كتقريره
 بغية تأكيد ذلك ادلعٌت يف النفس كتقريره. لكاف ادلعٌت تاما ككاضحا، كلكن ًب اللجوء إليها عادة

كادلبالغة يف علم البديع ىي بلوغ كصف يف الشدة أك يف الضعف حدا مستحيبل أك 
الزيادة يف الوصف بدرجات متفاكتة تبدأ من »"بأهنا: مصطفى السيد جبر، كما عرفها "3مستبعدا

 4.«درجة ادلعقوؿ ادلمكن حىت درجة البلمعقوؿ ادلستحيل
 -على غرار السكاكي كاخلطيب القزكيٍت– ىذا الصدد إىل أف ىناؾ من العلماء كنشَت يف

، كمنهم من يردىا 5من يؤيد ادلبالغة، كيعداهنا من زلاسن الكبلـ، كفنا من فنوف البديع ادلعنوم
ادلتكلم ال يلجأ إىل ادلبالغة إال إذا  »، على اعتبار أف 6كينكرىا، كيرل أهنا عيبا من عيوب الكبلـ

                                       
 .371، 370 صالقزكيٍت اخلطيب: التلخيص يف علـو الببلغة، ضبطو كشرحو عبد الرضبن الربقوقي، ن جبلؿ الدين زلمد بن عبد الرضب - 1
دلعاين كالبديع التنقيب: مقدمة تفسَت ابن النقيب، يف علم البياف كا ابني احلنفي أبو عبد اهلل صباؿ الدين زلمد بن سليماف البلخي ادلقدس - 2

 .406، ص (د ت)، (د ط)، مصر، اخلاصليكإعجاز القرآف ، مكتبة 
 .196ينظر: بسيوين عبد الفتاح قيود: علم البديع، دراسة تارؼلية كفنية ألصوؿ الببلغة كسائل البديع، ص  - 3
 .90، ص سيد جرب: دراسات يف علم البديعمصطفى ال -4
 .98، ص عالببلغة العربية، علم البديينظر: عبد العزيز عتيق: يف  - 5
 .91ينظر: مصطفى السيد جرب: دراسات يف علم البديع ، ص  - 6
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عيبا يف ادلتكلم، كونو عجز عن إغلاد التعابَت  ييعدُّ كىذا  ،1«ز عن التعبَت اجليد كابتكار ادلعاين عج
  اجليدة اليت تناسب ادلقاـ كالظرؼ الذم ىو فيو.

أف تثبت للشيء كصفا من األكصاؼ، تقصد فيو الزيادة على  »كرلمل القوؿ أف ادلبالغة 
، أك (قٌتاؿ كصبور كرحيم)غَته فتبلغ بادلعٌت أقصى غاياتو، كمن طرقها اإلتياف بصيغة ادلبالغة مثل: 

 2«التشبيو كالتشبيو باألسد يف الشجاعة أك القمر يف البهاء، أك ترادؼ الصفات كتكريرىا للتهويل
 ":ليٍد ظّلت تقاـو" قولو يف قصيدة "سميح القاسميف شعر "كمن أمثلة ادلبالغة 

 أيػَُّها الَقيَصُر ِعشْ 
 َثَمَن الَخْمِسين ...ِقْرش

 أْنَت يَا َمْوَلي رَْحَمٌن رَِحيم
 واّلذي يَػْغَضُب ِمْن َعْدِل َِ يَا َمْوَلي

 3َشْيطَاٌف رَجِيم
إشارة منو إىل أحد الزعماء العرب  عدؿ "القيصر" يف أف ينٌب  النموذج أراد الشاعر من خبلؿ ىذا

على أنو )رحيم( كىي صيغة مبالغة على كزف "فعيل" كتدؿ على أف القيصر كثَت الرضبة، كأردفها 
بصيغة مبالغة أخرل ىي )رجيم( كلعلو ىنا يقصد الغاضبُت من عدؿ القيصر حيث شبههم 

 . بالشيطاف ادلعلوف
 :"من يوميات جوني غيتارقصيدة "كمن أمثلة صيغ ادلبالغة أيضا قوؿ الشاعر يف 

 َكاَف الص َباُح.. رَائِعاً في َغابَِة اْلَكِمين
 َلِكن  َجاِري "ماي ِ" َظل  َساَىًما َحزِين

                                       
 .197سائل البديع، ص مبسيوين عبد الفتاح قيود: علم البديع، دراسة تارؼلية كفنية ألصوؿ الببلغة ك  - 1
  .217زلمد غنيمي ىبلؿ: النقد األديب احلديث، ص   -2
 .462ديواف، ص مسيح القاسم: ال - 3
 -  كجوين شاب كعلي خلقتو أغنية قدؽلة أنشدهتا امرأة تعيسة، كلرباعة جوين يف العزؼ على 1954، فيلم كسًتف أمريكي أنتج عاـ غيتارجوين ،

 .241. ذكر ىذا التوضيح يف الديواف ص جوين غيتار"اسم "الغيتار أطلقت عليو ادلغنية العاشقة 
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 َوماي ِ .. يَا َحِبيَبِتي
 1ُمهر ٌج َورَاقٌص َطرُوب

كزف  أراد الشاعر أف يبُت  التناقض الذم ؽلي ز حياة "جوين غيتار"، فهو تارة )حزين( على 
"فعيل" كتارة راقص )طركب( على كزف "فعوؿ" ككأف الشاعر أراد أف يسقط حياة العازؼ "جوين" 

 على الفرد الفلسطيٍت الذم امتزجت حياتو بُت احلزف كالفرح.
كاذلدؼ من إدراج  الشاعر ذلاتُت الصيغتُت ادلتناقضتُت )حزين، طركب( ىو التأكيد على  
إىل احلياة ادلتقبلة اليت سبيز حياة ىذا الشاب كمن كرائو فلسطُت، " يف إشارة منو غيتار نيجو حاؿ "

.  فهو تارة كثَتا احلزف كتارة أخرل كثَت الطرب، كىي حاالت كمواقف تتكرر كل يـو
 "سكتشكمن أمثلة صيغ ادلبالغة قوؿ الشاعر يف قصيدة " 

 َوعْنَدَما ُتِصيبُني ُسْخري تي بالُقْرَحةِ 
 الط باخة الذ كي ةَسَيمَنُحوَف َزْوَجِتي 

 َجائزًة ُمسيَلَة اللَُّعاب
 «نوبل .. لآلداب  »

  2َوِعْنَد َحف اِر الُقبُور أَتْػُرُؾ اْلبقّيو
نح لغَت   يسخر الشاعر من "جائزة نوبل" كاصفا إياىا باجلائزة ادلسيلة للعاب، معتربا أهنا سبي

سلوب بليغ موظفا صيغة ادلبالغة من ادلشرفُت عليها، كيؤكد على سخريتو بأ ؤمستحقيها بتواط
كىو  ،ًتؾ لو سللفات ىذه اجلائزةٌفار  القبور الذم ستار( على كزف فٌعاؿ، يف إشارة منو إىل ح)حفٌ 

دنا الشاعر على اعتماده كذكره يف كثَت من ادلواقف اليت تدعو إىل توظيف مثل أسلوب ساخر عوٌ 
 السخرية.ك وصف الادلبالغة يف  اىذه األساليب كالغرض من كرائه

 ":أبطاؿ الرايةكما كردت صيغة ادلبالغة يف قوؿ الشاعر يف قصيدة " 

                                       
 .245مسيح القاسم: الديواف، ص  -1
 .135، ص 2مسيح القاسم، األعماؿ الكاملة، مج -2
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 َلِكن  َوجَه َِ يَا َرُسوَؿ الَعصِر َأشَرَؽ ِفي َظلَـِ الَعصِر .. 
 !َأحَلماً، َوايَماناً َوقُػو ه  

 َواألرُض بَعَد الُعقِم أَثماٌر َوَأزَىاٌر َوُخضَره
 الث ائِرِينَ فَاْسَمْع َأَغاني 

 َواْشَهد ِنَهايَاِت الّسُجوف
 َواْىنأ فإن  َِ باسِم َِ اْلّجباُر َنجَتاُز اْلَمَجر ه

 1 !!َواْىنأ فإف الش ْمَس ُتشِرُؽ ُكل  يَػْوـٍ أَْلَف َمر ة
يف إشارة منو إىل السيد ادلسيح حيث  ،ر"بلمو سلاطبا ما أمساه "رسوؿ العصكجو الشاعر ك 

أراد من خبلذلا الشاعر التأكيد على عظمة ىذه الشخصية،  ضمنيةكىي رسالة  ،كصفو )باجلبٌار(
كلعٌل ما يفهم من ىذا الوصف أٌف الشاعر أكرد ىذه الصيغة  ،كاجلب ار اسم من أمساء اهلل احلسٌت

يف  يةشخصية، كىنا تتضح كظيفة الصورة الشعر )جب ار على كزف فٌعاؿ( للمبالغة يف كصف عظمة ال
لقصيدة من ااألكىل  األسطر الشعريةإىل  يػىعيدقصائد الشاعر كادلتمثلة يف ادلبالغة يف الوصف. كمن 

)فىارىحم  :يكتشف أف ادلعٍت باخلطاب ىو السيد ادلسيح، خصوصا عندما خاطبو الشاعر بقولو
 .عندما كجو لو اخلطاب ، حيث ذكر امسو صراحةًجرىاحكى يىا مىًسيحي(

 " سأحيا كثيراأم ا من أمثلة ترادؼ الصفات كتكريرىا للتهويل قوؿ الشعر يف قصيدة "
 اثَػْرُت في اْلُحْزِف َواْلَعارتَػنَ 

 َصاَر َدِمي َلْعَنِتي 
 َوَصاَرْت َيِدي َلْعَنتي

 َوَصاَر َفِمي َلْعَنِتي
 َوَعيني َكَناِفذِة الس ْجَن َصاَرتْ 

                                       
 .323مسيح القاسم، الديواف، ص  -1
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  1الس ْجِن ُمْظلَمًة ُمْرِعَبوَكَناِفَذة 
حاكؿ الشاعر من كراء ىذا ادلشهد الدرامي ادلبالغة يف الوصف كالتهويل من خبلؿ ترادؼ  

فاللعنة حل ت على الشاعر كمشلت دمو كيده كفمو، كغلقت نافذة األمل أمامو  ،الصفات كتكريرىا
غلد أف الشاعر ال  كالقارئ ذلذا النموذج هنا سجن مظلم أبوابو زلكمة الغلق،كصارت حياتو ككأ

احلقيقية )دمو كيده كفمو(، بل يريد أف يبُت من كراء توظيفها استحالة العيش يف   األعضاءيقصد 
 كىذا ما انعكس على حياتو يف شىت جوانبها كأصبح مكٌبل اليدين. ،كنف احلصار كاالستعمار

جاءت على  "سميح القاسم"الشاعر  كذبدر اإلشارة إىل أف أغلب صيغ ادلبالغة يف قصائد
، عىًليمه، قىًتيله. ، خىًطَته، ميًقيمه، كىرًنه، رىًحيمه، حزىًينه، نىًذيره  كزف "فىًعيله" ضلو: قىًديره

أٌما باقي األكزاف فجاءت قليلة كلٌعل السبب راجع لقل ة استعماذلا يف اخلطاب ذلذا مل ػلفل  
، كمن بُت الصيغ  هبا الشاعر يف قصائده، " نذكر: كىش اؼه القليلة اليت كردت على كزف "فػىع اؿه

. ، جىب اره، جىو اؿه ، غىد اره  جىو اؿه
، كما كٌضحها الببلغيوف تتحدد يف ثبلثة أقساـ كالبيد  من اإلشارة إىل أف أقساـ ادلبالغة

حصر كتن »" قائبل: التلخيص في علـو البلغةيف كتابو " "الخطيب القزويني"حيث ذكر ذلك 
، كىي ثبلثة أقساـ رئيسية اتفق عليها أغلب الدارسُت 2«ادلبالغة يف التبليغ كاإلغراؽ كالغلو

 كتناكلوىا بشيء من التفصيل.
أف تكوف الصفة ادلبالغ فيها شلكنة  »بقولو:  "مرعي بن يوسف الحنبليفعرٌفو " أما التبليغ

وصف ادلبالغ فيو شلكننا كمقبوال سواء من ، كىذا يعٍت أف ادلقصود بالتبليغ ما كاف ال3«عقبل كعادة 

                                       
 .231، ص 2مسيح القاسم، األعماؿ الكاملة، مج -1
- كأم ا القسم الثاين فيقصد  ،التأكيدم األكؿ غلرم رلرل سىناؾ من يرل بأف ادلبالغة تنقسم إىل قسمُت أحدعلا يف اللفظ كاآلخر يف ادلعٌت، الق

 .70،71، ص نقد النثر أك كتاب البياف :ة بن جعفرمبو إخراج القوؿ على أبلغ غايات معاينة، ينظر: قدا
 .371التلخيص يف علم الببلغة، ص  :اخلطيب القزكيٍت -2
، 2004، 1يا، للنشر كالتوزيع، ادلملكة العربية السعودية، طليالقوؿ البديع يف علم البديع، ربقيق كدراسة كنوز إشب احلنبلي:مرعى بن يوسف  -3

 .194ص 
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قولو يف  "سميح القاسم"حيث العقل أك من حيث العادة يف االستعماؿ، كمن أمثلتو يف شعر 
 :"الذئاب الحمر"قصيدة 

 يَا طَاِمًعا بالذ ئاب اْلُحْمِر، َما َغَنَمتْ  
 َأْطَماُع ِ السُّوُد، إل بَػْعض قَػْتلَنًا                                      
 ُأْسطُورَُة اأَلَسِد اْلَمْهُزوـِ َتْمهُرَىا 
 َجَداِوٌؿ ِمن َدـٍ َتجَتاُح " َرْدفَانَا"                                      
 يَا َغازِيًا ُغِسَلْت بِالّنار َحْمَلُتوُ  

 1َلَقْد فَػَتَحْت ِلدفِن الت اج ُكْثَبانَا                                               
ؼلاطب الشاعر يف ىذه األبيات احملتل بقولو )يا طامعان، يا غازينا ( معتربا أف احملتل طامعنا  

كلكن تلك األطماع ستوقفها جداكؿ من دـ الشهداء الذين سيضحوف  ،يف خَتات الببلد
فداءن ألرضهم كىذا أمره شلكن عقبل كعادة، كبالغ الشاعر يف الوصف عندما ذكر بأف  بأركاحهم 

 كثباف الرمل لكن تكفي لدفن شهداء الثورة اليت اشتعلت يف سبيل ربرير األرض الفلسطينية.
 كمن أمثلة التبليغ أيضا قوؿ الشاعر يف قصيدة "بطاقات إىل ميادين ادلعركة": 

 َنى ِفدى النػ ْهر الَعِميق!فْ تػَ  َشرُؼ الَسواقي.. أنػ َها
  َوالنػ ْهُر َيْجري دافًقا.. يْجري َوَيَكْتسُح السُُّدود

 . 2اْلَبعيد.. اُْنظُر إلى األفِق اْلَبعِيد قِ واْنظُر إلى األفُ 
و الشاعر جداكؿ دـ الشهداء بالسواقي اليت تفٌت يف سبيل شبٌ  األسطر الشعريةيف ىذه  

منو إىل الثورة، ىذه األخَتة الشك أهنا ستكتسح ادلستعمر كتقضي على النهر العميق يف إشارة 
الظلم كيؤكد الشاعر أف األمل دبستقبل أفضل ىو ما ؽل يز طبيعة الشعب الفلسطيٍت لذا كر ر عبارة 

                                       
 .103-102الديواف، ص  :مسيح القاسم -1
 .347ص  :ادلصدر نفسو -2
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إن و أفق يتجدد بتجدد التضحيات يف سبيل ربرير األرض الفلسطينية من  ؛)كانظر إىل األفق البعيد(
 دك الصهيوين الغاصب.أيادم الع
غلد أهنا شلكنة عقبل كعادة، ذلك أف  السواقي دائما ما  األسطركادلبلًحظ للمبالغة يف ىذه  

 ذبتمع لتصب يف األهنار كاألخَتة تتجمع ىي األخرل كال ؽلنعها من السَت سول السدكد. 
ة فجاءت   إسقاطها على الثورة الفلسطيني سميح القاسم"الصورة الشعرية حاكؿ "يف ىذه 

 كلماتو موحية كدالة على عمق إحساسو بقضية أمتو، كبراعة إبداعو، كصدؽ ذبربتو.
 " يقوؿ الشاعر:سيناريو فيلم صامتكيف قصيدة "

 
 ِىَيِذي َمْأَساُتُكْم في أُوج َها

 َفجُُّكْم ُمْغَترٌب َعْن ُنْضجها                                
 الُعُبوِدي اُت ُحرياُتُكمْ  

 واألَكاذيُب َعَواِلي ِسْرجها                               
 إْخَوتي أَنْػُتْم َوَلْسُتْم إْخَوتي

  .1فاْنظُروني َعكَسُكم ُمت جًها                                
ػلاكؿ الشاعر يف ىذه األبيات توجيو لومو كغضبو من إخوانو العرب بسبب إعلاذلم  

إىل تفضيلهم  لعبودية على احلرية يف إشارة منوحيث كصفهم بأهنم يفضلوف اللقضية الفلسطينية 
 للمحتل على حساب إخواهنم الذين كصفهم بقولو: )إخوٌب أنتم كلستم إخوٌب(.

كالشاعر ػلاكؿ القوؿ من خبلؿ ىذه العبارة أف إخوانو يف الدين كليسوا إخوانو يف الثورة،  
قبل كعادة، ىو ما حاكؿ الشاعر ـو على التبليغ ادلمكن عكلعل ىذا النوع من ادلبالغة الذم يق

 شارة إليو من كراء استشهاده هبذه الصورة الشعرية.اإل

                                       
، ص :مسيح القاسم -1  .171-170 سأخرج من صورٌب ذات يـو
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ما كاف الوصف ادلبالغ فيو شلكنا عقبل  »بأن و  بسيوني عبد الفتاح فيودأما اإلغراؽ فعر فو 
رفضو العادات، كالشاعر كىذا يعٍت أف يكوف الوصف شلكننا يقبلو العقل كلكن ت، 1«شلتنعا عادة 

الوصوؿ بادلعٌت إىل أعلى  من أجل يلجأ إىل ىذا النوع من ادلبالغة من أجل بلوغ الشد ه يف الوصف
 "في صف  األعداء".مراتبو، كمن أمثلة اإلغراؽ قولو يف قصيدة 

 َكَتْبُت بالد ـ َوباألحزاف.
 .2فَػْلَيْسُقَط َعاُر اإلْنَسافَ 

حالتو من خبلؿ ىذه الصورة الشعرية النابعة من إحساسو العميق حاكؿ الشاعر أف يبُت  
  ؛باحلزف ذباه ما ػلدث لوطنو، فعرب  بأنو كتب بالدـ كباألحزاف كىي مبالغة شلكنة عقبل ال عادة

قلبو يعتصر دما كىو حزين عما يعانيو شعبو كبلده ما غلعلو يعرب عن  بلـ الشاعركال كمعٌت ىذا
 عن اإلغراؽ يف الوصف ليبلغ بالصورة إىل أعلى معانيها. ذلك بالد ـ كىو مثاؿ

 ":ثورة مغني الربابةكمن أمثلة اإلغراؽ قوؿ الشاعر يف قصيدة " 
 َوَىتَػْفتُ 

 يَا َأْحَفاَد طَاِرؽ
  3... واْغِسلوا أْجَفاف ُأوُروبَا اْلبَػَهيمو ُكونُوا اْلَمنائِر

القائد العسكرم ادلسلم طالبا  "زيادطارؽ بن النموذج ؼلاطب الشاعر أحفاد " يف ىذا 
منهم الذكد عن حرمة أمتهم كشرفها، كموصيا إياىم بأف يكونوا منائر العامل العريب دلواجهة الغزك 

 الغريب لؤلرض العربية.

                                       
 .199البديع، ص صوؿ الببلغة كمسائل ألعلم البديع دراسة تارؼلية كفنية  :بسيوين عبد الفتاح فيود -1
 .113الديواف، ص  :مسيح القاسم -2
-  السفن ادلبحرة ليبلقاـ يف ادلوانئ لتهتدم هبا الضوء الذم يادلنائر: ج ادلنارة كىي الشمعة ذات السراج، كادلنارة ىي. 
 .213الديواف، ص  :مسيح القاسم -3
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فهذا الوصف  ،كادلبالغة تتجلى يف قولو: ) كونوا ادلنائر كاغسلوا أجفاف أكركبا البهيمة( 
العقل كلكنو غَت شلكن حيث العادة كالغرض من ذكر الشاعر ذلذه  ادلبالغ فيو شلكن من ناحية

 الصورة ىو ادلبالغة يف التعبَت عن ادلعٌت ادلقصود.

 :"!ولوقصيدة " يف كمن صور اإلغراؽ ادلمكن عقبل ال عادة قوؿ الشاعر  
 َوطَِني يَا ِقْرطًا يَػَتأْرَجح

 .1ِمْن ُأُذف اْلُكَرِة اأَلرِضي و
البيتُت شلكنة كمقبولة عقبل ال عادة، فعندما يشبو الشاعر الوطن بالقرط  فالصورة يف ىذين 

ادلتأرجح فهذا التشبيو مقبوؿ من حيث العقل، لكن عندما يكتمل القوؿ )من أذف الكرة األرضية( 
فهذا غَت شلكن من حيث العادة فتتحوؿ الصورة من إمكانية احلدكث كالقبوؿ إىل العكس من 

ذلذه الصورة يلمس فيها براعة الشاعر يف صياغة ألفاظو كالتعبَت عن مشاعره  ذلك. كلعل  ادلتأمل
ما غلعل القارئ يف رحلة حبث دائم عن ادلعاين العميقة اليت ىذا بشكل يزيد ادلعٌت صباالن كرفعةن، ك 

 تشَت إليها األلفاظ كالعبارات.
 :"سيناريو فيلم صامتكمن أمثلة اإلغراؽ أيضا قوؿ الشاعر يف قصيدة " 

 ِمن َشاِطئ اأَلحَواِز َيْحِملُني َجَواُد أَِبي األِصيلُ 
  َخَبباً . . إلى ِقَمِم اْلَجِليْل 

 2ِلي َغْيَمِتي ِسْرِجي، َوبَػْرُؽ الل ْيِل ِمْهَماِزي اْلَجمِيل
أف يب ُت أصالتو العربية كتعلقو بوطنو العريب  األسطر الشعريةػلاكؿ الشاعر من خبلؿ ىذه  

فاجلواد رمز  ،: )جواد أيب، األصيل،  قمم اجلىليٍل(ألفاظ صلدمن األلفاظ اليت تؤيد ما ذىبنا إليو ك 
 للعركبة، ككذلك مدينة اجلليل الفلسطينية.

                                       
 .621ص  ادلصدر السابق: -1
-  بىبان : ادلهماز: مهمازي، 1085.ب.ب(، ص خابن منظور، لساف العرب، باب اخلاء مادة ) .السرعة كاخلبب، كً دٍ : ضربه من العى اخلىبىبي :  خى

 .بةالدا جنب يف مؤخر حذاء الفارس يهمز هبا حديدة
، ص  :مسيح القاسم -2  .174سأخرج من صورٌب ذات يـو
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كىذا من باب ادلبالغة يف باب اإلغراؽ، فاجلواد  ،فالصورة ادلبالغ فيها شلكنة عقبل ال عادة 
يف إشارة منو الشتياقو لوطنو كىذا  ،ػلمل الفارس )الشاعر( مسرعان إىل قمم جباؿ مدينة اجلليل

شلكن عقبل كأف كسيلة العودة إىل كطنو ستكوف عرب الغيـو اليت اعتربىا الشاعر دبثابة السرج الذم 
سيهتدم بو يف ظلمة الليل،  لديار كأف الربؽ ىو دليلو الذما سيجلس عليو يف رحلة العودة إىل

كىذا التعبَت غَت شلكن من حيث العادة كىو مبالغة من الشاعر لزيادة ادلعٌت كتشويق القارئ 
 كإثارتو.

أف يكوف الوصف ادلدعى غَت شلتنع عقبل » بقولو: "مصطفى السيد جبر" فعٌرفو  أما الغلو
دلبالغ فيو ادلذكور غَت مقبوؿ ال من حيث العقل كال من حيث أم ما كاف الوصف ا 1«كعادةن 
 العادة:

 :"في صف األعداءقولو يف قصيدة " سميح القاسم"كمن أمثلة الغلو يف شعر " 
 َىْل َتْسَمْع َعْن َأَسد ُيصطَاد

 َعلى َأْدَغاؿ تَػَهْوي َتحَت الل يِل رََماد
 َعْن َحقٍل َمْزُروٍع ُشَهَداء

 ُت ِفي َأْرضٍ َعْن َشْعب يَنبُ 
َلى َمرِوي و  ِبِدَماء اْلَقتػْ

 َعْن َشْمٍس ُتوَلُد َحاِملةً 
ًزا.. َأْحَلًما.. ُحر ي و  2ُخبػْ

 زااألخَت يف قوؿ الشاعر )عن مشس تولد حاملة خب السطريظهر الغلو بصورة جلية يف  
كاألحبلـ كاحلرية،  اخلبزأحبلمنا، حرية( كىو كصف غَت شلكن ال عقبل كال عادة؛ فالشمس ال تلد 

                                       
 .95دراسات يف علم البديع، ص  رب:ج مصطفى السيد -1
 .111-110الديواف، ص  :مسيح القاسم -2
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كلكنها مبالغة من الشاعر إليصاؿ صوتو كبياف ما يأمل يف ربقيقو على أرض الواقع كىو العيش 
 الكرًن يف كنف احلرٌية كاالستقبلؿ.

 "البحث عن الجنة":كمن أمثلة الغلو أيضا قوؿ الشاعر يف قصيدة  
 َصْرَخٌة رَْعَناء دامي ة،

 ُة ث م يَػْلَقُفَها َويَػْبلُعَهاُتَمز قها األَعاِصيُر اْلَغبي  
، ِفي الَمَزاِبلِ   اْلَمَدى اْلَمْطُموُر ِفي الد ـِ

 1ِفي الَخَراِئِب، ِفي الض باِب!!
من صرخة ادلواطن الفلسطيٍت اليت سبزقها غطرسة قوات  فصرخة الشاعر يف ىذا النموذج 

ك الصرخة ادلمزكجة باألسى كاحلزف ال كتل ،االحتبلؿ اإلسرائيلي اليت عرب  عنها )باألعاصَت الغبية(
بل ىي مدفونة يف اخلرائب كالضباب، كىذه مبالغة من الشاعر القصد منها  ،ذبد من يسمعها

كصف حالة الشعب الفلسطيٍت الذم يعيش يف ربت كيبلت االحتبلؿ اإلسرائيلي كجرائمو 
 ادلتواصلة ضد كل ما ىو عريب يف تلك األرض األبية.

سواء  عن ادلبالغة "سميح القاسم"نقدـ بعض الصور كاألمثلة من شعر ىكذا حاكلنا أف  
بصيغها ادلعركفة أك بأقسامها الثبلثة اليت حددىا الببلغيوف شلثلة يف التبليغ كاإلغراؽ كالغلو، حيث 
حاكؿ الشاعر من كراء توظيفها أف يزيد يف الوصف بدرجات متفاكتة كىو يف كل مر ة ػلاكؿ أف 

األلفاظ كالعبارات عٌلو غلد فيها ما يساعده على إيصاؿ أحاسيسو كبث أفكاره ينتقل بُت 
 ليلتقطها القارئ.

" أهنا تعترب إحدل فتحي فريدكتتجلى قيمة ادلبالغة من الناحية الببلغية كما كضحها " 
 2كالكنايةشبرات البياف، كما تعترب ىدفا للبياف جبميع ألوانو كمقصدا من مقاصد التشبيو كاجملاز 

 كىذا يؤكد ادلنزلة اليت حظيت هبا ادلبالغة لدل الببلغيُت كالدارسُت ادلتقدمُت منهم كادلتأخرين.

                                       
  .310ص  :السابقادلصدر  -1
 .84يف علم البديع، ص  تطبيقيةدراسة  :ينظر: فتحي فريد -2
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 من ذلا دلاادلبالغة يف الوصف  "سميح القاسم"كعموما فإف من كظائف الصورة يف شعر  
ف  ىذا اللوف من التعبَت أعلية بالغة يف إثراء القراءة بادلعاين اجلديدة كالعميقة، كينبغي أف نشَت إىل أ

يعدُّ تراثا أصيبلن أصابو صدأ اإلعلاؿ أك اذلركب منو  إىل غَته من ألواف التعبَت األخرل إم ا جهبل بو 
 1.أك ذباىبلن ألعليتو

 : والتقبيحالتحسين  -ج
ادلعتزلة،  ادلنظرين إحدل ادلصطلحات اليت تبلورت معادلها كأبعادىا عند يحبقكالتالتحسُت  

كانتقل ادلصطلح تدرغليا إىل حقل البحث الببلغي ليشَت إىل قدرة الكبلـ البليغ على إيهاـ القارئ 
 كسلادعتو.
كربولت داللة ادلصطلح من اإلشارة إىل قدرة العقل على معرفة اخلطأ كالصواب كمعرفتو دلا  

على نفس القارئ. كمنو عندما يف األشياء من حسن أك قبح إىل قدرة على تغَت األفكار كادلعاين 
القارئ يف  بيبتصبح الصورة الفنية كسيلة للتحسُت كالتقبيح فإهنا تؤدم يف النهاية إىل إغراء كرب

 2.أمر ما أك تنفَته منو
إىل مصطلحي التحسُت كالتقبيح عند  "فن التشبيو"" يف كتابو علي الجنديكأشار " 

التشبيو صائبا زلكما غليئ قد  »اؿ: قحديثو عن موقع األلفاظ حسنا كقبحا يف التشبيو حيث 
عنو األذف، تنبو ك  فسي الن  فػىتىميجُّوي لقبح لفظة أك قبح داللتو،  يستسيغودقيقا، كلكن الذكؽ ال 

 3.« سنيُتبُت احلي  عى مً لىػجي البارع األنيق لو اللفظ نتفى يف ميزاف الببلغة ، كلو أنو ا شيلكي
قد يكوف حسنا دقيقا، كلكن ألفاظو قبيحة كغَت مستساغة ألف النفس سبييل  فالتشبيو 

قبح األلفاظ على ادلعٌت شلا ينتج عنو نفور بذلك فينعكس ، دائما إىل احلسن كتنفر من السيء
 القارئ من ذلك التعبَت.

                                       
 .483، ص 1998، 2الببلغي للقراءات القرآنية، مكتبة اآلداب، مصر، ط التوجيو :ينظر: أضبد سعد زلمد -1
 .353الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب، ص  :ينظر: جابر عصفور - 2
 .39، ص 1952،  2، ج1علي اجلندم: فن التشبيو، مكتبة هنضة مصر، مصر، ط - 3
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يقوؿ: إذ " إىل ىذه القضية عندما ربدث عن إشباع الشاعر للصفة  الجاحظكما أشار " 
 ، كىذا يعٍت أف1« كقد غلوز أف يكوف ما قاؿ حقا ،شبع الصفة إذا مدح أك ىجاف الشاعر يي أل »
فهو التقبيح، كيبقى الفرؽ  بصفات الذـربميل األلفاظ بصفات ادلدح ىو التحسُت، أما ربميلها  

 2« إشباع أحسن ما يف صفات الشيء كإشباع أقبح ما فيهافرؽ بُت »بُت الصفتُت ىو 

ذلك أف تشبيو شيء بشيء صبيل يؤدم  ؛كالتحسُت كالتقبيح من كظائف الصورة الشعرية 
يف حُت أف تشبيو شيء بشيء  ،أك اجلملة إىل بسط نفس القارئ كغلعلو يستحسن تلك الفكرة
 .ينفر من تلك الفكرة القارئأقبح منو يؤدم إىل قبض نفسو كتنفَتىا منو ما غلعل 

ما تعلق بالذـ كالعقاب، فاألمر ىو بح ما تعلق بادلدح كالثواب، أما القي  ىو فاحليسنكمنو   
 .كيستهجنواألكؿ يستحسنو القارئ كتنشده نفسو، أما الثاين فينفر منو 

بالقدرة على ربسُت الشيء كتقبيحو،  »" أف براعة اإلقناع ترتبط جابر عصفوركيرل "  
كشأف اخلطيب البارع يف ذلك شأف الشاعر احلاذؽ، فكبلعلا قادر على تغيَت احلقائق كعكس 

ىذا لن يتم إال ك حو ياألمر يتعلق بالقدرة كالتمكن من ربسُت الشيء كتقبف ،3« صفات األشياء
  يف الشعر ما ؽلكنو من ربقيق ذلك. كاخلربة باللغة رايةلو من الدٌ قدير بوجود شاعر 

يأٌب إىل ادلعٌت  »الناس ىو الذم  رى شعى " إىل القوؿ بأف أى بو ىلؿ العسكريأكما ذىب " 
 قبلا، أك ينقضي كبلمو ا ، أك إىل الكبَت فيجعلو بلفظة خسيسن فيجعلو بلفظة كبَتن  اخلسيس

 4.« القافية، فإذا احتاج إليها أفاد هبا معٌت

                                       
، 2ربقيق كشرح عبد السبلـ زلمد ىاركف، مطبعة مصطفى احلليب كأكالده، مصر، ط ،6ج ،اجلاحظ: احليوافحبر بن  كعمر  عثمافأبو - 1

 .138، ص 1967
 .353جابر عصفور: الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب، ص  - 2
 .354ص  ادلرجع نفسو: - 3
 .380و الفضل إبراىيم، ص بكزلمد أالشعر، ربقيق: علي زلمد البجاكم ك  الكتابة :الصناعتُت :أبو ىبلؿ العسكرم - 4
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 كما أففاأللفاظ يف يد الشاعر كىو الذم يستطيع استغبلذلا كفق الشكل الذم يصبو إليو   
اخلسيس كبَتا بلفظة كالعكس، كىذا لن يتحقق إال بوجود شاعر يستطيع توظيف  غلعل ادلعٌت

 .توظيفا مناسبا ؼلدـ أىدافو كأفكارهاأللفاظ كالعبارات 
الشعرية فإف قصائد الشاعر مل زبلو من  كإذا كاف التحسُت كالتقبيح من كظائف الصورة 
تبليغ ادلعاين اليت يريدىا كذا ك  كتوضيحها دلا ذلما من أعلية يف إيصاؿ األفكار ،الوظيفتُتىذين 

أيها الحراس أراه حيا "قولو يف قصيدة:  سميح القاسم"يف شعر " توالشاعر إىل القارئ، كمن أمثل
 :"واقتلوني

 ُح بِالمَحارـِ أَْيِديْػَنا تُػَلو  ، مِ يالت ْسلِ َكبَػَياِرِؽ 

 1مائِ زَ الهَ  ؿ  ن ذُ مِ  اؽِ عنَ األَ  ي ةِ لوِ مَ  عٍ افِ دَ مَ كَ 
باألعبلـ يف صورة تدعو إىل السلمية كالبحث  -تلوػلها باحملاـر أثناء-شبو الشاعر األيدم  

صاؿ عن األمن كاألماف، ٍب أردفها بصورة أخرل مل تكن أقل منها من حيث الداللة كالقوة يف إي
 .ادلتواليةمن خيبات اذلزائم  ادلطأطأةو ادلدافع باألعناؽ كالرؤكس عندما شبٌ  ادلعٌت

حاكؿ الشاعر إغلاد تعبَت منسجم كمتناسق امتزجت فيو صفات التحسُت مع صفات ك  
كيف الصورة ادلقابلة أراد أف يبُت  ،الشعب الفلسطيٍت إىل السلم جنوح بياف إىل فذىبالتقبيح، 

اتػيهىا. سقطتادلدافع اليت مثل ما جعلو يبدك  شعبكطأة اذلزائم على ىذا ال  فػيو ىى
لفاظ األيستطيع اكتشاؼ مواطن احلسن كالقبح فيهما ف الشعريُت السطرينذين ذل كالقارئ

ؿ، ( تدؿ على الصفات احلسنة )التحسُت( أما األلفاظ )ملوية األعناؽ، ذي احملاـرح، تلو   بيارؽ،)ال
 على صفات القبح.  ربيلاذلزائم( فهي 

كيزيد قصائده سن كالقبح، ليوصل أحاسيسو إىل القارئ احلي  صفيتكحاكؿ الشاعر ادلزح بُت 
 .قوة سواء من حيث دقة التعبَت أك من حيث قوة ادلعاين
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 ":طلقة واحدةكمن أمثلة التحسُت كالتقبيح قوؿ الشاعر يف قصيدة "
 َظَل َجَواٌد  أَبْػَيٌض،

 وَيْصَهُل َكالز ْغُروَدِة الَوْحِشيَ 
 قَاِئَمَتاُه رَابَِياِف في اْلَفَضاءِ 

 1ة ..َوُعرفُُو ... قَػْنَطرٌة َدْىرِي  
 األمة العربية العريقة بتارؼلها، إىل الشاعر انتماءواد العريب لؤلصالة، كما يوحي باجل يشَت

 كظفو الشاعر إلعطاء قصيدة صبغة تراثية تنبع من عمق التاريخ العريب. حيث
صفة احلسن بصفة أف ؽلزج  زلاكالو الشاعر صهيل اجلواد األبيض بالزغركدة الوحشية كشب  

القبح )الزغركدة/ الوحشية( فالزغاريد لطادلا كانت رمزا للتعبَت عن الفرح كالسعادة، كلكن يف ىذا 
، ككأف الشاعر أراد إشباع الصفات احلسنة بالصفات شنيعة ىي الوحشيةادلثاؿ امتزجت بصفة 

صبالية ترتقي بالتعبَت  دلسةشعرية بل لتعميق الدالالت كمنح صوره ال منو،القارئ  رى ف  نػى يػي لً  ال ،القبيحة
 .الذىنكترسخ ادلعاين يف 

كدليل  ألفاظو ككلماتو " كاف بارعا يف صياغةسميح القاسمالشاعر "ذبدر اإلشارة إىل أٌف ك 
كىذا يستلـز قدرة فائقة على  »)الزغركدة الوحشية(  ما كاف أصلو حسنناذلك أنو استطاع تقبيح 

 2« الشاعر لن يفلح يف جذب ادلتلقيإال فإف احلجاج ك االستدالؿ كبراعة خاصة يف 
اجتماع الشيئُت يف كصف من األكصاؼ يكوف أكثر فائدة كأقول تأثَتا يف ادلتلقي، ف

 .وخببلؼ تلك التعابَت السطحية اليت ال ترتقي إىل تطلعات عقل
 إذ ،كظائف الصورة علا من سميح القاسم"ا شعر "مفالتحسُت كالتقبيح اللذين امتاز هب

يعمبلف بشكل أساسي على التأثَت يف ادلتلقي، كاستمالة عواطفو، إضافة إىل منح الصور الشعرية 
 على اختبلؼ طبقاهتم كدرجاهتم. صبهور القراءإيصاؿ ادلعاين إىل  من فنية تزيدك صبالية  قيمة
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كمن الصور اليت حاكؿ من خبلذلا الشاعر أف غلمع بُت الشيئُت يف كصف كاحد قولو يف 
 : "قسماتيدة "قص

 َعْنيٌد أنَا َكالصُُّخورِ 
 إَذا َحاَولوا َعْصَرَىا                        

 وقَاٍس أَنَا َكالُجُسورِ 
 إَذا َحاوَلوا قَػْهَرَىا                        

 َوَصْلُب أنَا ...َكالُجُسورِ 
 1َذا أَثْػَقلوا َظْهَرَىاإ                        

من خبلؿ إيراد ىذه الصور الشعرية  القارئغلذب انتباه أف يف ىذه األبيات ػلاكؿ الشاعر 
بالنسور يف  ةقسو العناد بالصخور يف الشدة، ك الشبو فالنموذج،  ىذا اليت ميزىا اجتماع صفتُت يف

 ل.باجلسور يف التحمٌ  ةصبلبالك  ،الصرب
بينها كادلتأمل يف ىذه النماذج الثبلثة غلد أف الشاعر حاكؿ أف ؽلزج بُت صفات ال يوجد 

نية لغبالتعابَت اجلامعة لؤلكصاؼ كا القارئرابط منطقي يف الواقع، كىنا يربز دكر التخييل يف إغراء 
 الشاعر. غرض زبدـبالدالالت اليت 

ا من قبيل )الصخور، النسور، فاظالتوايل ألعلى  ،، كصلب(كقابلت الصفات )عنيد، قاسو 
اد كالقساكة كالصبلبة نفالع ؛زلاكلة من الشاعر إغلاد تناسق لفظي بُت ىذه األلفاظيف  اجلسور(

، كما حاكؿ اللجوء إىل الطبيعة أف غلمع بينها يف القصيدة الواحدةصفات حاكؿ الشاعر  ىي
ور سبالنالقساكة العناد بالصخور ك ربط ال سيما عندما  كالتناسق، الًتابطذلا قق ػلليجد ذلا ادلقابل ك 

أهنا  يتضح جليادلاذا جاء الشاعر هبذه الًتاكيب اليت  ادلطركح: لكن السؤاؿ ،جلسوركالصبلبة با
 ؟يف الواقع غَت منسجمة
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 غلعل القارئيكمن يف أف الشاعر أراد أف يعمق الدالالت ك  السؤاؿىذا  عناجلواب 
  إرشاده إليها. أجل استنباط ادلعاين العميقة اليت ػلاكؿ من يواصل رحلة البحث

كإذا فرضنا أف صفات )العناد، القسوة، الصبلبة( ىي صفات قبيحة، فإف ىناؾ صبلة من 
الصفات األخرل اليت تقابلها كذبتمع معها لتشكل صورة كاحدة إذ صلد الصخور للداللة على 

كالًتابط، كمن  الًوصاؿكاجلسور للداللة على  كالتحرر،احلرية للداللة على كالقوة، كالنسور الصبلبة 
ما  ذاكى ،كسبثيل ادلعاين القارئيف جذب انتباه  ،إىل حد كبَت ،قى ف  القوؿ أف الشاعر كي  ؽلكنىنا 

 .يف الوصف كبراعتو يف التصوير دقتويعكس 
بغية التأثَت فيو  القارئبلده إىل أحواؿ ظركؼ أمتو ك ب إحساسوقل كأراد الشاعر أف ين

يف قصيدة  قولوكمن النماذج اليت توضح ذلك  ،نصرة الشعب الفلسطيٍتشارة إىل ضركرة كاإل
 :"الحج إلى بريست ليتوفس ِ"

 ث ةُ أَيػ تُػَها اْلَقْلَعُة الر  
َها الز َوابعُ  ةٍ يَكَرا  1أرَىَقتػْ

بالراية اليت اليت ىوت حصوهنا  القلعة فش ب و ،حاكؿ الشاعر إغلاد رابط بُت القلعة كالراية
ارسها احملتل إسقاط ما ػلدث يف  ، فأرادأكىنتها ادلصائب كاخليبات جرٌاء األفعاؿ الشنيعة اليت ؽلي

اليت تعرضت للغزك من قبل قوات  "ست ليتوفيسكيبر "دينة السوفياتية ادلفلسطُت دبا حدث يف 
ات بلده فلسطُت اليت بيف كجو احملتل بنك ةالسوفياتي دينةادلعن صمود  التعبَتالشاعر  فقصدىتلر، 

 تعاين من كيبلت االحتبلؿ اإلسرائيلي.
 ان رمز دائما ما كانت فالقلعة  ،قبيحة كأخرلكما حاكؿ إشباع ألفاظو بصفات حسنة 

 اليت دائما ما ترمزكما أف الراي ة ،  للداللة على الضعف (ةث  الر  )بصفة  أشبعهاللصمود كلكن الشاعر 
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على ما أصاب بلده  كىذا للداللةعاب لها صفة الوىن كعدـ القدرة على رلاهبة الص  ضب  فقد للحرية 
 من خيبات كمصائب جراء االحتبلؿ.

  :"صغير "شأفٌ قولو يف قصيدة  صلد سن كالتقبيحيكرد فيها الشاعر التحأكمن األمثلة اليت 
 َكُبرَكافِميُل  جأَيػَُّها اْلَفَتى الْ 

 الس اِحُر كإْعَصار
 َكم ظََلُموا َفَم َِ الُمشَتِعل

 َكم َأخ ُروا ِميَعاَد الُقَبل 
 ِحيَن ابَتَكُروا انِشَغاَل َِ الَفاِجع 

 ِبَهَذا الش أِف الص ِغير 
  .1الَحَياُة َأو الَموتُ 

صفة اجلميل كالربكاف،  بُت كالقبح يف كبل الًتكيبُت فقابل احلسنصبع الشاعر بُت صفيت 
زلاكال إظهار موقفو النموذجُت  فكرة تقبيح احلسن يف ىذين جس داإلعصار، كما ك كصفة الساحر 

 شلا ػلدث يف فلسطُت.
اخلَت  التقاءارة منو ردبا إىل شاإلعصار يف إبكالساحر  اجلميل بالربكاف ىتو الشاعر الفشبٌ ك 

أف يبُت  ذلك من خبلؿ تركيب الصورتُت الشعريتُت اللتُت تدالف  اكالزلبالشر كاحلسن بالقبيح، 
 كرة.غدعلى عمق تأثر الشاعر بأحواؿ رلتمعو كأمتو ادل

خاصة أف الشاعر ربطها  ،تتضح الكثَت من الدالالت "صغير شأفٌ "كمن عنواف القصيدة 
حريتها، كىو شأف صغَت يف وت يف سبيل ادل، أك من أجل األرضإهنا احلياة  (؛احلياة/ ادلوت) ثنائية
كبَت كرب ادلسؤكلية ادللقاة على عاتق الشعب الفلسطيٍت كمن كرائو   ؛لكنو كبَت يف باطنو ،هظاىر 

باقي الشعوب العربية من أجل النهوض يف كجو ادلستعمر كربرير الوطن من كل أنواع الظلم 
 كالطغياف.
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ديوانو  عر يف إحدل قصائدالشا قوؿصلد كمن األمثلة الدالة على التحسُت كالتقبيح 
 :"شخص غير مرغوب فيو"ػبادلوسـو 

 لَبُد  َأْف َنْمِضي
 ْلَنا َكاإلطَارَاِت اْلَقِدِيَمةِ عَ ِاْشتػَ 

 .1ِفي َمَداِخِل قَػْريَةٍ 
يف تصوير الواقع الفلسطيٍت األليم كنقل أحاسيسو  "سميح القاسم"استم ر الشاعر 

في ىذا ادلثاؿ يربز ف ،صلده يف كل مر ة ػلاكؿ رسم مشهد من مشاىد الظلم كالقهر إذ ،للمتلقي
 األمل لدل الشعب الفلسطيٍت حُت قاؿ: اشتغلنا كاإلطارات القدؽلة. موت

كية للمقاكمُت اوير النهاية ادلأسصبلحظ أف الشاعر أراد تيادلتأمل يف ىذا التشبيو ك 
مداخل  كعلىاإلطارات القدؽلة على قارعة الطريق  حًتاؽا مثلكانت هنايتهم   ثحي ،الفلسطينيُت

 اؿ اإلطارات.عباشت ُتالفلسطينيالقرية اليت دمرىا العدك اإلسرائيلي، فشبو موت 
كالشاعر  ،مشاعر اخلوؼ كالرعب القارئاؿ اإلطارات يبث يف عكالواضح أف مشهد اشت

من خراب  ادلدف كالقرل الفلسطينيةىذا ادلثاؿ من أجل نقل الصورة احلقيقية دلا ػلدث يف  قٌدـ
 .كدمار يعانيو الشعب الفلسطيٍت كل يـو

إىل نقل الواقع األليم كمعاناة  وىكذا اتسمت صور الشاعر بالتحسُت كالتقبيح يف زلاكلة من
كىذا يدؿ على براعتو يف الًتكيب كقدرتو على ربسُت األشياء كتقبيحها من أجل نقل  الفلسطينيُت

إخوانو الذين أرىقتهم احلركب كأكىنهم  نصرةغية التأثَت فيو كإقناعو بضركرة ب للقارئالصورة 
 .صبعاء التشتت الذم تعاين منو األمة العربية

 الوصف والمحاكاة: -د
"عبد القاىر  ربدث، ك يعد الوصف كاحملاكاة من الوظائف األساسية للصورة الشعرية 

و، حيث عد  التخييل يعن مسألة احملاكاة من كجهة نظر سلالفة دلا ذىب إليو سابق الجرجاني"
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 ، كأكرد1عٌت التشبيودلمبلزمة  هدبثابة احملاكاة كأهنا صورة من صور التشبيو، كهبذا تكوف احملاكاة عند
  ىذا الرأم خبلؿ حديثو عن قضية جعل الفرع أصبل كاألصل فرعا يف التشبيو.

إىل قضية الوصف كاحملاكاة يف معرض حديثو عن  ىػ(486)ت  القرطاجني"اـز حكأشار  
كمن ادلتناسبات ما يكوف تناسبو بتجاكر الشيئُت كاصطحاهبما  »التناسب بُت ادلعاين قائبل: 

كات فاؽ موقعيهما من النفس، كمنو ما تكوف ادلناسبة باشًتاؾ الشيئُت يف كيفي ة، كال يشًتط فيو 
كما جعل فيو أحد ادلتناسبُت على ىذه الصفة  .فاؽ يف ادلوقع من ىىول الن فسالتجاكر كال االت

يان   2« لو فهو تشبيو مثاالن لآلخر كزلىاكى
 معتربا إياىادلسمى كاحد  يستخدـ احملاكاة كالتشبيو كالتخيل ككأهنا أمساءن  "فالقرطاجني" 

 .معاين النقد ا تدكر حوذليتلك الالفي  دبثابة يات ىي تشبيهات، فيصبح التشبيوكاحملاكى  ،ياتزلاكى 
كما يتصل بو من حرص على زلاكاة العامل  شعر الوصف» أف   إىل "جابر عصفور"كأشار  

- اعتمد، كىذا يعٍت أف شعر الوصف 3« اخلارجي، ؽلكن أف يندرج ربت ىذا اجلانب من الصور
على نقل أدؽ تفاصيل العامل اخلارجي، كتقدؽلها يف صورة فنية تعكس ذلك العامل  -منذ القدـ

 كربرص على نقل احلقائق بشكل غلعل من الشاعر دبثابة ادلصو ر الذم ينقل ادلشاىد بكل أمانة
 . كصدؽ

مرادفو  »أهنا  على وا احملاكاةمأٌف النقاد العرب فه إىل"محمد غنيمي ىلؿ"  كما أشار 
أم أف النقاد العرب ربطوا احملاكاة باجملاز على اعتبار  ؛4« أم التشبيو كاالستعارة كالكناية للمجاز،

 أف االستعانة اجملاز يناسب شعر الوصف.
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حيث شرح ما  ،منها "أفلطوف"ارة إىل موقف شكال ؽلكن احلديث عن احملاكاة دكف اإل 
ر الذم ػلاكي ما ادلصو  » يرل أف  إذ ،كادلناضد ةأمثلة من األشياء ادلختلفة كاألسر  ب هبايقصده 

يظهر لو من الشيء ادلصنوع أقل الناس علمنا حبقيقة ما ييصور كال ؼلتلف األمر يف الشعر عنو يف 
 ؛ فالشاعر ىو دبثابة ادلصور الذم ػلاكي أم شيء يظهر أمامو.1«التصوير
األعماؿ كالفضائل كالنظم ف »أف كل شيء ىذا العامل ىو زلاكاة  أفلطوف "كما يرل "  

كاللغة بدكرىا زلاكاة دلا ندركو من األشياء اليت ىي  ،شأهنا يف ذلك شأف األشياء ،كزلاكاة كلها
كاحلركؼ اليت  .فالكلمات لؤلشياء بطريقة زبالف زلاكاة ادلوسيقى كالرسم ذلا ،بدكرىا زلاكاة

 2.« تتألف منها الكلمات ىي أيضا كسائل زلاكاة
يف  كظلوذجو يف الواقع يف العبلقة بُت الشيء ادلوجود تكمن "أفلطوف"فاحملاكاة من منظور  

من ألفاظ كعبارات تساعد  و، أم زلاكاة طبيعة األشياء كذلك عن طريق اللغة دبا ربتوياخلياؿ
 الشاعر على زلاكاة حقيقة األشياء.

الناجحة ىي اليت تنقل  الوصفيةالصورة  »الوصف دبفهـو احملاكاة، ذلك أٌف  مفهـو كيرتبط 
احملسوسة إىل الدرجة اليت ذبعل ادلتلقي يشعر أنو  هالعامل اخلارجي لتعكس يف خياؿ ادلتلقي مشاىد

 .3« يف حضرة ادلشهد نفسو كيعانيو
يتمكن الشاعر من  من خبللوك مبلزما للمحاكاة، أصبح  -كقف ىذه الرؤية-الوصف ف

امل اخلارجي أك يف خيالو إىل ادلتلقي كغلعلها دبثابة ادلشاىد نقل أدؽ التفاصيل ادلوجودة يف الع
 ، كىذا من أجل إقناعو كالتأثَت فيو.كأمانة كالصور الفوتوغرافية اليت تنقل لو ذلك العامل بكل دقة

" حتى إشعار قولو يف قصيدة:  "سميح القاسم"يف شعر  كاحملاكاة كمن أمثلو الوصف 
 :آخر"
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 الد َساتيُر اأَلَساِطيُل اَلْوزَارَات اإِلَذاَعاُت السُُّجوفُ اأَلَساِطيُر 
 وزِينَ حَ َوتَػُقوُؿ آَلُؼ الَمل ف اِت الْ 

 U.Nَكاْلُمومياء اللُّْغز، في اْلَهَرـِ اْلَجدِيد، َمَقِر: 
 .1َىل ِلي َوتػ َهَلِلي يَا أَيػَُّها األَُمُم اْلَحزيَنةُ 

الواقع األليم الذم  من خبللوػلاكي أراد أف الشاعر كصفا دقيقنا  قٌدـ النموذج ايف ىذ 
يقصد هبا مطالب الشعب الفلسطيٍت يف  -و ادللفات احلزينةشب  ف ،أضحت عليو القضية الفلسطينية

 يف  يف إشارة إىل مبٌت األمم ادلتحدة ،يف اذلـر اجلديد القابعةبادلومياء  -نيل احلرية كاالستقبلؿ
لة للهيئة تلك األمم ادلشك   حاؿ كىو ال ؼلفى إشفاقو على ،واليات ادلتحدة األمريكيةبال "نيويورؾ"

 إياىا باألمم احلزينة. الدكلية كاصفان 
حبرصو على نقل الصورة كما ىي كتقدؽلها  فاقًت  يف ىذا ادلثاؿكصف الشاعر  فأ كاجلليُّ  
دكلية الشعب الفلسطيٍت يف كل ادلنابر الإقناعو بضركرة االنتصار لقضايا ك بغية التأثَت فيو  للقارئ

 النظر قضايا الشعوب. ذلا كاذليئات احلكومية ادلخٌوؿ
 اليت ؼلاطب فيها األمة العربية: "رماد"كمن أمثلة الوصف كاحملاكاة قوؿ الشاعر يف قصيدة  

 َألَ تْشُعرِيَن؟..
 وبَأف  َرَسائَِلَنا اْلَخاِطفَ 

َهَماٍت.. َقِصيرَ   هَغَدْت ُمبػْ
 و.. لَ ُروَح ِفيَها.. ولَ َعاِطفَ ِحسّ  َفلَ 

 َولَ غْمَغَماٌت َخَيالِي ةٌ 
 !هَولَ أُْمِني اٌت .. َولَ َىَمَساٌت ُمِثِيرَ 

 بَِعيَده َوَأف  َجَوابَاتِنا َأْصَبَحْت َلَفَتاتٍ 
َعبَ ل  خَ .. نُ ثِقيلٍ  ءٍ َكِعب   وُص ِمنُو َكَواِىَلَنا الُمتػْ
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   1َألَ َتْشُعرِين؟..
زلاكال نقل الواقع األليم  القارئػلاكؿ الش اعر أف يبيث  شكواه إىل  األسطر الشعريةيف ىذه  

أال )فلسطُت يف صورة فتاة سلاطبا إياىا بقولو:  ببلدهالذم آلت إليو احلياة، كجسد الشاعر 
 قبل االسًتساؿ يف احلديث. القارئيف زلاكلة منو خللق جو من األسى يف نفس  (،تشعرين؟
 ، الشاعر أصيب خبيبة أمل جراء انقطاع الوصل بينو كبُت إخوانو فإفكعلى ما يبدك  

كال ركح فيها كال  همة قصَتة، ال حسٌ بفالرسائل اليت لطادلا اعتربىا متنفسا لو يف غربتو أصبحت م
بحت عليو العبلقة بينو كصف دقيق ػلاكى من خبللو الشاعر الواقع ادلر الذم أص ذاكى ،عاطفة

 أف األمنيات كاذلمسات اختفت فجأة. كيبُت  وصف الكيواصل الشاعر  .كبُت أبناء بلده
منو إىل الرسائل يف حد ذاهتا أصبحت إشارة تلك اجلوابات بالعبء الثقيل يف  كما شٌبو 

 الفياضة.ىا من األحاسيس الصادقة كادلشاعر خلوُّ  ىو تشكل بالنسبة لو ىاجسا كالسبب
كتظهر قيمة الوصف كاحملاكاة من خبلؿ زلاكلة الشاعر نقل أدؽ تفاصيل كجزئيات العامل  

 ، كزلاكلة استمالة مشاعره بوصفو عنصرا مشاركا يف ىذه العامل.القارئاخلارجي بغية التأثَت يف 
ينبغي أف تعرؼ أف أجود الوصف  »" أعلية الوصف بقولو: أبو ىلؿ العسكريككضح " 

كىذا  ؛2« ستوعب أكثر معاين ادلوصوؼ، حىت كأنو يصور ادلوصوؼ لك فًتاه نصب عينكما ي
يعٍت أف فكرة الربط بُت صور الشعر الوصفية كزلاكاة األشياء عرفت انتشارا ملحوظا بُت أكساط 

 ":ليلى العدنية" يف قصيدة "سميح القاسمالشعراء كمن األمثلة الدالة عن ذلك قوؿ الشاعر "
 ! وهلل َشِهيّ َشاَءَىا ا

 ! وَشاَء اهللُ ...َفَكاَنْت ...َكِبَلِدي اْلَعَربِي  
َلُة َصْيِف بَػْيَن ُكْثباِف   ِتَهاَموَشْعُرَىا ... لَيػْ
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 ِني و ُمْقَلَتاَىا ... ِمْن َمَهاٍة َيمَ 
 والَعَصبيّ الَبيِد َفُمَها .. ِمْن َرِطب الَواَحِة في 

ُقَها ... َزْوبَػَعٌة بَػْيَن   ورَِماِلي الَذَىِبي  ُعنػْ
 وُد الّسَلمَ جَصْدرَُىا ... نَ 

 1َيْحِمُل الُبْشَرى ِإلى نُوحٍ 
" كشبهها بببلده العربية يف إشارة منو إىل العدنيةليلى كصفا دقيقا دلن أمساىا "قٌدـ الشاعر  

 فلسطُت اليت تعيش ربت كطأة االحتبلؿ.
لة يبلشبهو الشاعر  حيث" ليلى" الفتاة عرً شى كادلبلحظ أف أكىل بدايات الوصف كانت بً  

 اللتاف يف إشارة إىل سواده ادلمزكج باألصفر، ٍب كصف مقلتاىا اجلميلتاف ةهتام كثبافالصيف بُت  
ٍب انتقل الشاعر لوصف فمها  ،البقرة الوحشية اإلفريقية اليت سبتاز جبماؿ عينيهابعيوف ا مشبهه

 قها كصدرىا الذم شبهو جبباؿ صلد الرتفاعو.عن كبعد ذلك كصف،  الواحةمشبها إياه برطب 
للفتاة "ليلى  " اعتمد على الوصف الدقيقسميح القاسمغلد أف " ذلذا النموذجكالقارئ  
نقبل حرفيا لتفاصيل الفتاة اليت تًتسم  كبلـ الشاعرصبح  يف إىل حدٍّ كبَت باحملاكاة، ادلقًتفك  العدنية"

 »، كمنو أكصاؼمن رباكي ما قيل  فتوغرافيةمبلزلها يف ذىن القارئ كتظهر على شكل صورة 
فمن ادلؤكد أف ربط الوصف بالنقل احلريف كجد ما يدعمو يف األصداء العربية لنظرية احملاكاة اليت 

 2.« يل شبو حريف للعامل اخلارجيعلى أهنا تصوير كسبث -يف جانب من جوانبها-همت في 
على نقل أدؽ اجلزئيات كالتفاصيل ادلتعلقة  تعينو الوصف كوسيلةاستخداـ كيواصل الشاعر 

 فيقوؿ:العدنية بليلى 
َلى َعَلى ِسَحِر الل َياِلي اْلَبَدِوي    وَكبُػَرْت لَيػْ
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َلى وَصاَرتْ   َكبُػَرْت لَيػْ
 1اْلَعيُن، ُحْسًنا وَسِجي و َتشَتِهيَها

الصورة يقر ب " معتمدا على الوصف الذم العدنيةليلى الشاعر تقدًن قصة الفتاة " حاكؿ  
غلهل تلك  القارئفإف  ،كا لطبيعة احلياة الفلسطينية القاسية، كإذا كاف الشاعر مدًر للقارئأكثر 

رسم صورة شعرية أقرب للصورة  زلاكاليف الوصف  إىل اإلطناب الشاعر دفعالتفاصيل كىذا ما 
 جزئيات العامل اخلارجي اليت ػليط بالفتاة ليلى. شلا يساعد على نقل ،ةالفوتوغرافي

يف مطلع القصيدة إىل كصف  ليلى"كانتقل الشاعر من كصف ادلظهر اخلارجي للفتاة "
ربقيق  بغيةتصوير األشياء كما غلب أف تكوف كىذا  زلاكالاألطماع كادلكائد اليت رباؾ من كرائها، 

ن أجلها كتبت ىذه القصيدة كادلتمثلة يف اإلشارة إىل معاناة فلسطُت كشعبها من الغاية اليت م
  .كيبلت االحتبلؿ

احملاكاة، كىذا ما يساعد يف الوصف براعة الشاعر يف  إىلاإلشارة يف ىذا ادلقاـ  كذبدر 
زلاكلة جادة إهنا  ،عيش فيوتالشخصية ادلوصوفة، كعادلها الذم  حياةمن  القارئ كيقرٌبوالتأثَت يف 

 . يف قالب فٍت كصبايل يسهم يف إيصاؿ األفكار للقارئ من الشاعر لتصوير الواقع كنقل احلقائق
" أنو ينبغي على الشاعر ترتيب عناصر احملاكاة تبعا لًتتيبها يف جنياحاـز القرط" كيرل

حسب ما ب يف الكبلـ على رت  كغلب يف زلاكاة أجزاء الشيء أف تي  »يقوؿ: فالعامل اخلارجي 
كجدت عليو يف الشيء ألف احملاكاة بادلسموعات ذبرم من السمع رلرل احملاكاة  بادلتلونات من 

كىذا يعٍت أنو غلب على الشاعر نقل كتصوير العامل اخلارجي كفقا دلا ىو عليو يف ؛ 2«البصر 
مل زبييل تواالهتا يكدباستقصاء األجزاء اليت ىي  الوصف احملاكاة التامة يف »الواقع، كبذلك تصبح 

 3.« الشيء ادلوصوؼ
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على الشاعر غلب الوصف كاحملاكاة ضركرم، ك  عناصر العامل اخلارجي عند مباشرةً  فًتتيب
، شلا يساعده على فهم ادلعٌت القارئادلوصوؼ يف ذىن  الشيء د بو من أجل اكتماؿ أركافالتقيُّ 

 العاـ كمسايرة الشاعر يف أفكاره.
بُت الشرح كالتوضيح، ادلبالغة،  "سميح القاسم"لصورة يف شعر ىكذا تنوعت كظائف ا 

التحسُت كالتقبيح، الوصف كاحملاكاة إىل جانب كظيفة أخرل ىي إقناع ادلتلقي بفكرة أك إمتاع 
 1مستطرؼ. بتصوير

من خبلؿ التعبَت يتم كتكمن أعلية كظيفة الشرح كالتوضيح يف زلاكلة إقناع ادلتلقي كذلك  
فتتجلى أعليتها من  ، أما كظيفة ادلبالغةالقارئيف  التأثَتمن أجل سلسة  بطريقة بسيطة كعن ادلعٌت 

حاذلا يف ذلك حاؿ الوظيفة األكىل، كادلبالغة بأقسامها الثبلثة  ،خبلؿ ادلساعلة يف إقناع ادلتلقي
ستعارة دلا تعمل على تقرير الشيء يف نفس ادلتلقي عن طريق التشبيو كاال اإلغراؽ كالغلو()التبليغ، 

 ذلما من قيمة ببلغية يف إيصاؿ ادلعٌت.
منو كىذه تنفَته كهتدؼ كظيفة التحسُت كالتقبيح إىل ترغيب ادلتلقي يف أمر من األمور أك  
هبا الشاعر الذم ػلاكؿ جاىدا إشباع الصفة سواء يف حالة التحسُت أك التقبيح كقد  يتكفلادلهمة 

 إليو. نا" تبُت ما ذىبسميح القاسم"رصدنا بعض النماذج يف قصائد الشاعر 
 ،نقل جزئيات العامل اخلارجي إىل ادلتلقي ىكتتلخص كظيفة الوصف كاحملاكاة يف احلرص عل

دلا ذلا  لذلك النقل، يصبح الشاعر رلرد ناقل أمُت لؤلحداث، كمنو تصبح احملاكاة الوسيلة ادلناسبةف
 األشياء. من قدرة على تصوير

إىل أف الصورة ىي الوسيط الذم يعمل من خبللو الشاعر على  ص يف األخَتكطلل 
أف يبوح هبا  لو حىت يتمكن من التعبَت عما يشعر بو من أحاسيس ال ؽلكنذبربتو  استكشاؼ

 بعيدا عن الصورة.
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 سميح القاسم:: خصائص الصورة في شعر ثالثًا
 تمهيد:

الشاعر بالصورة الشعرية داخل دبا أف الشعر تعبَت صادؽ عن الشعور، فإف ارتباط عاطفة 
عملو الفٍت ناتج عن ذبسيد لتلك اللحظات الشعورية اليت ؽلر هبا، كالشاعر يقـو بدكر كبَت يف 
سبيل نقل أحاسيسو كمشاعره إىل القارئ الذم ػلاكؿ بدكره التقرب من تلك ادلشاعر من خبلؿ 

ورة على التأثَت يف ادلتلقي ناذبة تفاعل الفكرة كاحلدث مع العاطفة كالشعور، كمنو فإٌف قدرة الص
 .1عن طبيعتها كحدث فكرم كذىٍت مرتبط باألحاسيس

  »إىل أف الشعراء ؼلتلفوف عن البشر العاديُت يف التعبَت عن أفكارىم، فإذا كاف  كنشَت
البشر العاديوف يعربكف عن أفكارىم تعبَتا مباشرا يتوقف عند احلدكد الدنيا لئلفهاـ فإف الشاعر 
يعرب عن أفكاره تعبَتا متميزا عن طريق ما ػلدثو يف ىذه األفكار من صياغة خاصة، تتجاكز مرتبة 

 2.«اإلفهاـ إىل مرتبة التأثَت
لعاديُت، سواءن من حيث طريقة الناس ا لغةكمن ىنا يتضح أف لغة الشاعر زبتلف عن 

 التعبَت عن األفكار كصياغتها، أك من حيث اذلدؼ من تلك األفكار.
، بتعدد األغراض الذم سميح القاسم""يف شعر كتعددت خصائص الصورة يف الشعرية 

 كمن بُت تلك اخلصائص صلد: ،جاءت من أجلها القصائد
أف تكوف الصورة مطابقة سباما للتجربة اليت « التطابق بُت الصورة كالتجربة؛ كيقصد هبا ضركرة  -1

كىذا ما دلسناه يف قصائد ؛  »3مٌر هبا الشاعر إلظهار فكرة أك حدث أك مشهد أك حالة نفسية
 ، الشاعربة صورة الشعرية كذبر التطابق احلاصل بُت ال" حيث اتضح مدل سميح القاسمالشاعر "

                                       
، 111كلية اآلداب، جامعة عجبلف الوطنية ، األردف، العدد رللة  شة: كظيفة الصورة كدكرىا  يف العمل األديب، بعلي قاسم زلمد اخلرانظر: ي -1

 . 114، ص 2114
 .322-321ص  الصورة الشعرية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب، :جابر عصفور -2
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 دبثابةػلاكؿ يف كل م رة أف يظهر لنا قصتو كقصة شعبو يف ىذه احلياة، لذا كانت قصائده فهو 
 شهد للواقع الفلسطيٍت الذم رمسو بكل تفاصيلو كجزئياتو.ادل

أغنية كمن األمثلة اليت تبُت خاصية التطابق بُت الصورة كالتجربة قوؿ الشاعر يف قصيدة " 
 ":حب فلسطينية

 ُغْربَُة َعْن َيَدْي ِتَػْقتُػلُِني الْ 
نَػْي ِ  يَػْقتُػلُِني الش وُؽ ِإَلى َعيػْ

 فََأْفِرُش بِِبَساَط الر يح
 ُكوِفي ٌة َنِسيُجَها ِمْن َوطَِني اْلَجَريح

 َتِطيُر 
 لَ َحاِجٌز، لَ ُشْرطٌَة، لَ َتْصرِْيح،

  1تطير ِبي إلي ِ
مدل تعلق الشاعر بوطنو  "أغنية حب فلسطينية"يف ىذه القصيدة اليت يظهر من عنواهنا  

كإحساسو العميق باحلزف جراء البعد عن الوطن كعيشو يف ديار الغربة، فيقتلو الشوؽ كاحلنُت إىل 
الوطن ما غلعلو يفكر يف كسائل أسطورية سبكنو من زيارة الوطن الغايل، إنو بساط الريح الذم ال 

 اجز من العبور.كال سبنعو شرطة أك ح ج إىل تصريح لزيارة البلد كاألىلػلتا 
كيظهر التطابق بُت الصورة كالتجربة، من خبلؿ زلاكلة الشاعر تصوير التجربة اليت م ر هبا  

إلظهار حبو كشوقو لوطنو، فرسم ذلك يف مشهد سريايل يدعو للدىشة امتزجت فيو عواطف 
 الشوؽ كاحلنُت بعواطف احلزف كاألمل.

 " اليت يقوؿ فيها الشاعر:نعرؼ القصةة "قصيد كالتجربة يفيتجلى التطابق بُت الصورة ك  
 في اْلَمطَارَات ُوِلْدنا

                                       
، ص  :مسيح القاسم -1  .16سأخرج من صورٌب ذات يـو
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 نَػْعرُؼ الَقص يُة،
 َلَكْن .. َلْن َنُموتَ 

 1!في اْلَمَوانئ
عمق ذبربة الشاعر حيث أراد تصوير معاناة  األسطر الشعريةيتضح من خبلؿ ىذه  

ا حقيقينا يلخص ذبربتو اإلنسانية؛ إنو يريد أف يوضح أف  البلجئ الفلسطيٍت بأف ينقل مشهدن
القاسم ادلشًتؾ بُت الفلسطينيُت ىو ادلطارات كادلوانئ، اليت ترمز عادة إىل حياة احلل الرحاؿ يف 
إشارة منو إىل معاناه البلجئُت الفلسطينيُت يف شىت أضلاء العامل، كلكنو يستطرد كيوضح أف ادلوت 

 وف يف ادلوانئ للداللة إىل إحياء األمل يف احلياة كمواصلة العمل ضلو ربقيق االستقبلؿ.لن تك
راجع إىل أهنا تتكىوف تكونا عضوينا، كلىيسىت رلرد حشد  »تتسم صور الشاعر باحليوية كذلك  -2

، كىذا يعٍت أٌف صور الشاعر ليست رلرد ألفاظ كعبارات 2« مرصوص من العناصر اجلامدة
 كسلتارة بعناية فحسب، كإظلا ىي صور تنبض باحليوية كالنشاط.متجاكرة 
 »ٍب إٌف الشاعر ىو الذم ؽلنح صٌوره تلك احليوية، كيربز من خبلذلا نظرتو للحياة، كبذلك  

ا حينا، كما تلخص خربة كذبربة إنسانية  ، كىذا يدؿ على أف 3«أصبحت الصورة تنقل مشهدن
ر أك الوصف، بل تتعداىا إىل أبعد من ذلك، إهنا تنقل الصورة الشعرية ال تتوقف عند اإلخبا

 ادلشاعر الصادقة اليت تنبع من عمق أحاسيس الشاعر نقبل مثَتا.
اليت يصور فيها  "وليمة"كمن أمثلة الصور اليت تتسم باحليوية قوؿ الشاعر يف قصيدة  

 اخلراب كالدمار الذم حٌل بفلسطُت يقوؿ:
 َأُدوُر ِفي اْلَخراِئبِ 

َني   ـُ ِفي َعيػْ  الد 
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 واْلَحي اُت ِفي َحَقائِبي
 َتِخَرهفْ أَْنُصُب ِلي َماِئَدًة مُ 
 َتْحت َسَماء قْنَطَره

ـِ   َوَأْكُتُب الد َعَوات بِاْلِعظا
 َوالت وِقيُع بِاْلَعَقاربِ 
 َوِفي َبرِيِد الَمجَزرَه
 َأدُعو ِإَلى َولِيَمِتي
 .1ُسك اَف أَْلَف َمْقَبره

ا حيًّا من مشاىد الدمار الذم  "سميح القاسم"يف ىذه القصيدة ينقل لنا الشاعر   مشهدن
اليت كصفها بادلقربة جرٌاء ما حل  هبا من خراب، كلعل  الصدؽ ينبع من تعبَت  ،حل  بأرض فلسطُت

فاألرض ربولت إىل خراب كالعظاـ أضحت كسيلة يكتب هبا  ،الشاعر يف قولو )أدكر يف اخلرائب(
 كالناس أصبحوا سكاف تلك ادلقربة. ،لشاعر كيوٌثق ذلذه اجملزرةا

يف ىذه اللوحة الشعرية ػلس القارئ دبوقف الشاعر جر اء ىذا اخلراب الذم يعكس عنواف  
كىو عنواف سبت صياغتو بطريقة انزياحية حيث ربيل الوليمة عادة على الفرح  "الوليمة"القصيدة 

منت القصيدة جاء سلالفا للعنواف كىي حيلة لغوية من الشاعر كدعوة الناس لبلحتفاؿ، غَت أف 
 خللخلة أفق توقع ادلتلقي.

كنشَت إىل أف  الصورة يف ىذه القصيدة ارتبطت دبوقف الشاعر من ىذه احلياة األليمة كىو  
ما عكستو ألفاظو اليت توحي أغلبها باخلراب كمنها )اخلرائب، الٌدـ، احل يات، العظاـ، العقارب، 

ا يصور موقف الشاعر كتنقل كاقعنا حينا ظ ل ينغ ص حياتو.  اجملزرة، ادلقربة(، فكانت القصيدة مشهدن
كإثارة  ،التصريح بغية التأثَت يف القارئ من جهة عن كيبتعداإلػلاء كيلجأ إىل ىذه اخلاصية  -3

 فضولو من أجل البحث عن ادلعاين العميقة من جهة ثانية.
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كما أف ادلعاين اليت يصل   ،اإلػلاء أقول أثرنا يف النفس من التصريح كذبدر اإلشارة إىل أف 
 1.أقول يف نفسو من ادلعاين ادلباشرة كالسطحيةا ىأثر كوف للعقل يإليها ادلتلقي بعد حبث كتوظيف 

 "من جديد":كمن أمثلة الصور القائمة على اإلػلاء قوؿ الشاعر يف قصيدة  
 بُورَهتَعُلى اْلَيِد اْلمَ 

 ُتوَلُد ِمْن َجِديد
 َحِقيَقٌة .. ُأْسطُورَةٌ 
 َوِفي َىِشيِم الر أسِ 

 ُتوَلُد ِمْن َجِديد 
 زَْىَرُة َعْيِن الش ْمسِ 
 وِفي ِعظَاـ الس اؽِ 

 تَػْبدأ ِمْن َجديد
 2َمِسيرُة اْلمُشتاؽ...

ل على ادلضموف بشكل صريح النموذج ادلتأمل يف ىذا  بل اكتفى  ،غلد أف  الشاعر مل ػلًي
بالتلميح كاإلػلاء، ذلك أف األخَت أقول أثرنا يف النفس كأبلغ تأثَتا يف القارئ فعبارة )تولد من 

يف سائر اجلسد، كما تشَت عبارة )مسَتة  كانتشاره توحي دبيبلد احللم يف العودة إىل الوطن ،جديد(
 إىل حنُت الشاعر ألرض كطنو كأملو يف العيش فيها. ،ادلشتاؽ(
جلوؤه إىل اإلػلاء يف أغلب قصائده كىذا يدٌؿ الشعرية " سميح القاسم" صورمٌيز  كالذم 

على براعتو يف التعبَت عن ادلعاين كاألحاسيس اليت ؽلر هبا، كدقتو يف اختيار الكلمات، كإصابتو يف 
 الوصف.

                                       
 .171 علي علي صبح: الصورة األدبية تأريخ كنقد، ص  ينظر: - 1
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سطينية تػىلىوُّفي الصورة الشعرية دبوقف الشاعر من الوجود بشكل عاـ كموقفو من القضية الفل -4
كىكذا سيطرت الرؤيا الداخلية على صوره الشعرية ما جعلها صورنا ذات كجود  ،بشكل خاص

 نفسي داخلي غلنح إىل الشعور.
"خطاب كمن أمثلة الصورة ادلتلونة دبوقف الشاعر من القضية الفلسطينية قولو يف قصيدة  

 في سوؽ البطالة":
 اررُب َما َتْخدَُع َأْصَحاِبي ِبوْجٍو ُمْستَػعَ 

 رُب ما تَػْرُفع ِمْن َحْوِلي ِجَدارا وِجَدارا َوِجَدار
 رُب ما ُتصَلُب أَي اِمي َعَلى رُؤيَا ُمِذل و
 يَا َعُدو  الش مِس، َلكْن، َلْن ُأَساِوـْ 

 َوإَلى آِخر نَػْبٍض ِفي ُعُروقي... َسأقَاِوـ
 1يَا َعُدو  الش مِس...

االسرائيلي الذم كصفو )بعد كالشمس( يف إشارة منو إىل يتضح موقف الشاعر من احملتل  
، كإىل آخر نبض  وقتلو للحرية اليت ينشدىا الشعب الفلسطيٍت، كيتلخص موقف يف عبارة )لن أساـك

) كىو موقف ينم عن كره الشاعر الشديد للمحتل من جهة، كمن جهة أخرل  ،يف عركقي سأقاـك
االستقبلؿ، كما أهنا دعول صرػلة إىل خيار ادلقاكمة يكشف استعداده للتضحية يف سبيل احلرية ك 

 ضد احملتل.
اتساـ الصور الشعرية بعنصر ادلفاجأة كىذا راجع لكسر القواعد النمطية اليت ربكم أطراؼ  -5

التشبيو كالتمرد على الدالالت اللغوية كادلوضوعية لتفجَت اللغة كاستعماذلا استعماال شبو فوضوم 
 قواعد العقل كادلنطق.ال يراعي فيو الشاعر 

 "ابن نايوبي األخير":كمن أمثلة ذلك قوؿ الشاعر يف قصيدة  
 َعَرُفوا أَّني َشرِْبُت اْلَبْحَر ِمْن قَػْبل قُػَروف
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 َوِلَهذا، لَ َأزَاُؿ 
 ظَاِمئاً ُمنُذ قُػُروف

 َولَهذا... أبًدا َيجَتِنُبوف
 َساَحَة اْلَحْرِب الس جاؿ

 يَػْنَتِحروفَولَهذا، فأنا أْبِصُرُىْم 
 .1!ِعْنَدَما يَػْنَتِصروف

زلاكلة من الشاعر  يفبشكل كاضح  األسطر الشعريةطغى عنصر ادلفاجأة على ىذه  
لكسر القواعد ادلنطقية كالتمرد على الدالالت ادلوضوعية، كما استخدـ اللغة  "سميح القاسم"

 بشكل غَت متجانس يف بغية التعبَت عن ادلشاعر ادلتباينة اليت سبؤل فؤاده.
 اؿي زى  يػى الى  وي أن  كى  حرى البى  بى رً كما كظف الشاعر اللغة توظيفان رلازينا خاصة عندما اعًتؼ بأنو )شى  

  رة منو إىل إخوانو الذين ؼلافوف ساحة احلرب كيتخلفوف عن نصرة الفلسطينيُت.يف إشا ،ئنا(امً ظى 
يف انتقاؿ الشاعر من  -السليمة من الناحية ادلوضوعية-كيتجلى التمرد على قواعد اللغة  

حاؿ إىل حاؿ؛ فهو يف البداية ربدث عن شربو للبحر كىو كاستخداـ رلازم للداللة على احلصرة، 
ديث عن ساحة احلرب كىذا للتذكَت بالوضع الذم يعيشو أبناء الشعب ٍب انتقل إىل احل

الفلسطيٍت، كبعدىا تكلم عن االنتحار عند االنتصار كىي سلالفة من الشاعر لتشتيت ذىن 
القارئ ألف ادلنطقي كالطبيعي أف االنتحار ال يكوف عند االنتصار بل عند اذلزؽلة، كىذا تلميح من 

 لئك الذين ىربوا من ساحات الوغى.الشاعر إىل سخريتو من أك 
إضافة إىل أهنا سبتاز باحلركة،  ،الصور الشعرية باإليقاع الصوٌب للحركؼ كالكلمات اتسمت -6

خببلؼ الصور التقليدية اليت يغلب عليها اجلمود، كمن أمثلة الصور اليت تتسم باإليقاع الصوٌب 
 ":أمطار الّدـللحركؼ كالكلمات قوؿ الشاعر يف قصيدة" 

 َلْم يَػْبَق َما نُػْعِطي ِسوء األْحَقاد َواْلُحْزف اْلُمَسم م
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ـِ   َفُخُذوا .. ُخُذوا ِمن ا َنِصيَب اهلل واألَيْػَتا
 ّرـِ َواْلُجْرح اْلُمض

ـُ    َىَذا َصباٌح .. َساِدُف اأَلْصَناـِ ِفيو َسْوؼ يُػَهد 
 .1َواْلبَػْعل... َوالُعز ى ُتَحّطم

للحركؼ كالكلمات بشكل يتناسب كاحلالة النفسية الصعبة اليت ؽلر يتواىل اإليقاع الصوٌب  
ية من زلاكالت سلطات االحتبلؿ هبا الشاعر، إهنا مشاعر اتسمت باحلزف العميق احلالة النفس

 سرائيلي ادلتكررة للقضاء على الشعب الفلسطيٍت.اإل
للمحتل سول وه هج ضدىم، كمل يبق يف جعبتهم ليعطادلمنفالشاعر كشعبو مٌلوا الظلم   

دـكيذك   لذا يؤكد الشاعر للقارئ، األحقاد كاألحزاف يف إشارة منو  ،ره بأف تلك األصناـ سوؼ هتي
كيزكؿ الظلم  ،عبداف اجلاىلية سيحٌطمافكعلا إذلُت كانا يي  ،إىل زعماء اليهود كأٌف )البعل كالعزل(

 يد.كيتم القضاء على كل ما يرمز للدكلة اليهودية من قريب أك من بع
يكتشف النغم ادلوسيقى الذم نشأ بفعل ذباكر الكلمات ادلفعمة  كالقارئ ذلذا النموذج 

، يهد ـ، ربطم( كىذه اللمسة جاء هبا الشاعر ليمنح كلماتو  ،باحلركة فنجد منها: )ادلسم م، ادلضرـٌ
ادلوسيقي قوة صوتية كحركية دائمة تزيد ادلعٌت طاقة شعرية كتؤثر يف القارئ بفضل ذلك اإليقاع 

 الذم يشيدُّ األٌذف كيطرب السمع.
" اعتماد األخَت على ثقافة خاصة يف بناء سميح القاسمكمن خصائص الصورة يف شعر " -7

 الفٍتأغلب األحياف، ىذا الواقع  صوره شلا جعلو يفضل الواقع األسطورم على الواقع اخلارجي يف
اف خلية كأفعاؿ األسطورة علا من ؽلنحبكل رموزه االنفعالية، أدرؾ الشاعر من خبللو أٌف الٌذات الدا

 عروسالواقع األسطورم قولو يف قصيدة "ا. كمن القصائد اليت مٌثل هبا الشاعر َت الشعر قوة كتأث
 ":النيل

                                       
-  احلاجب، كالسادف: البواب أك يشرؼ على خدمة األصناـ كالعناية هباسادف األصناـ: من. 
 .45الديواف، ص  :مسيح القاسم -1
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 َأْسَمُعُو... َأْسَمُعوُ 
َر فَػَياِفي الق ْحِط، في َمَجاِىِل   األْدَغاؿِ َعبػْ

 يَػْهُدُر، َيْدِوي، َيْسَتِشيطُ 
ـُ..  فَاْستَػْيقظوا أَيػَُّها الِنيا

 َولَِنْبَتن السُُّدوَد قَػْبَل َدْىِمة الز ْلَزاؿِ 
 تَػَنبػ ُهوا .. بَهِذِه اْلُجْدرَاف

 1تَػْنِزُؿ ِفْينا ِمْن َجديد نكبة اّلطُُوفاف
حاكؿ الشاعر اإلشارة إىل أسطورة عركس النيل اليت ترمز إىل الوفاء، حيث ربكي أف  

قدماء ادلصريُت كانوا يعتربكف النيل )إلو( اخلَت كالنماء كاخلصب ألنو شرياف احلياة يف مصر، كأنو  
كاف يفيض باخلَت كيعمُّ الرخاء يف كامل أرجاء الببلد، كلكن يف سنة من السنُت أىب النيل أف 
تفيض مياىو كحل  القحط بأرض مصر، شلا جعل ادللك يلجأ إىل استشارة كيٌهانو كمستشاريو، 
الذين أخربكه بأف النيل غضباف كيريد الزكاج، كىذا ما أمر بو ادللك، فانطلقت االحتفاالت كقاـ 
الكاىن باختيار أصبل فتاة )العركس(، كقامت ىذه األخَتة برمي نفسها يف النيل كىي سعيدة 

برمي نفسها يف النيل كىي سعيدة كراضية ألهنا ستلتقي حببيبها،  الفتاةاضية فتاة، حيث تقـو ىذه ر 
كأستمر األمر على ىذا احلاؿ لفًتت حىت أنو مل غلد الكاىن فتيات إلرضاء النيل، كمل غلدكا إالٌ 

حيلة  بنت ادللك، ىذه األخَتة كانت تسهر على رعايتها خادمة حيث اىتدت ىذه األخَتة إىل
فوضعت فتاةن شبيهة بابنة ادللك كقامت برميها يف هنر النيل، مل ينتبو اجلميع ذلذه احليلة دبا فيهم 
ادللك نفسو، ما جعلو ػلزف حزنا شديدا على فراؽ ابنتو كاد أف يؤدم حبياتو، ما جعل اخلادمة 

                                       
 .121 -119ص  ادلصدر السابق: -1
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قيت يف النيل ما ىي إال تشفق على حالو كتصارحو باحلقيقة كأف ابنتو حيةن ترزؽ كأف الفتاة اليت أيل
 1.دمية من صنعها، كىكذا انتهت أسطورة عركس النيل

" إسقاط الواقع األسطورم من خبلؿ قصيدتو "عركس النيل" سميح القاسمأراد الشاعر " 
يف إشارة منو لوفائو لوطنو كحبيبتو "فلسطُت" فالعركس اليت كادت أف تزكج  ،على الواقع الفلسطيٍت

ىي يف احلقيقة إال فلسطُت اليت أىب الشاعر أف تواجو مصَت الفتيات األخريات كتلقى يف النيل ما 
 ؽلنحها احلياة من خبلؿ ىذه األسطورة . أفاللواٌب ًب اإللقاء هبن يف النهر، فأراد 

من خبلذلا أف  زلاكالللداللة على الوضع اخلارجي،  "عركس النيل"كاستعار الشاعر أسطورة  
فلسطُت اليت تكالبت عليها قول الظلم كالطغياف، لمشاعر احلب كالوفاء  يربز ما غلوؿ بداخلو من

لذا اختار الشاعر عنوانا مناسبا لقصيدتو يلخص ما يريد قولو، كأردفو بكلمات موحية كدالٌة على 
 احلالة الشعورية اليت ؽلر هبا كمناسبة للموقف الشعرم الذم ىو بصدد احلديث عنو.

حظيت األخَتة باىتماـ الشاعر بشكل الفت ألنو كجد  فقد ،الطبيعة بإدراجسبيزت الصور  -8
فيها مبتغاه كضالتو، كما كانت الطبيعة دائما ادلتنفس الذم ؽلك ن الشاعر من التعبَت حبرية أكرب  

 .كأسرارىاكيساعده على كشف صباؿ الطبيعة كسحرىا 
 "درب الحلوةقصيدة "كمن أمثلة القصائد اليت حاكى فيها الشاعر الطبيعة قولو يف 

َناؾِ   .. واْرتَػَعَش الض َياُء ِبِسْحر َأْجَمل ُمَقَلتَػْيِن  !! َعيػْ
 َوتَلف َت الد ْرُب الس ِعيُد، ُمَخد رًا ِمْن َسْكَرتَينِ 

 َوتَبّرَج األُُفق الَوِضيُء  ِلِعيِد َمْوِلِد َنْجَمتَػْينِ 
 وال طيُر َأْسَكتَػَها الذُُّىوُؿ، َوَقد َصَدْحت ِبُخْطَوتَػْيِن 

 َوالورُد ماَؿ َعَلى الَطرِيق يَػَودُّ تَػْقِبْيَل الَيَدْينِ 
 َوَفراَشٌة تَاَىت إلى َخد ي ِِ ... َأْحَلى َوْردتَػْين

                                       
طبلع عليو بتاريخ اال ًب، ك 13/11/2118دلوقع بتاريخ يف ا رج، أدhttp://v.3abir.net، ينظر: أسطورة عركس النيل، منتديات عبَت -1

21/14/2118. 
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نَػْيِن .. لَ .. ِفي َكوَْكبَػْينِ   ثُم انثَػَنت لِلنُّوِر ِفي َعيػْ
 َىم ْت لَِتْمَتص  الش َذى ِمَن زَْىَرتَينِ وُنَخْيلٌة 
 1... رُد يَها ... َوَل تَػْقِضي بمْوِتى َمر تَػْين! رُْحَماؾِ 

أكثر الشاعر من كصف الطبيعة اليت جسدىا يف صورة فتاة ذلا عينيُت صبيلتُت كصوت 
يعة كالصفات غلد أف الشاعر مزج بُت صفات الطب األسطر الشعريةذلذه  كالقارئكيدين كخدين. 

اإلنسانية فحاكؿ رسم لوحة شعرية يصور فيها صباؿ الفتاة الذم عكسو صباؿ الطبيعة يف شكل 
 أبدع الشاعر يف رمسو كتسطَته.

كادلبلحظ أيضا أف الشاعر كجد يف الطبيعة العامل اخلصب الذم يستقى منو أفكاره كيصور 
الفياضة ذباه كطنو كأملو يف احلرية كالتحرر من أيدم  هكيصف مشاعر كيبٍت صوره أحاسيسو 

االحتبلؿ اإلسرائيلي، كمن األلفاظ اليت الدالة على الطبيعة صلد )صلمتُت، الطَت، الورد، فراشة، 
طليلة زىرتُت(، كىذه األلفاظ يف رلملها تشَت إىل صباؿ الطبيعة كأم طبيعة، إهنا الطبيعة 

 بلب.الفلسطينية الساحرة جبماذلا اخل
كبقراءة أخرل ؽلكن القوؿ إف الشاعر أراد أف يصور صباؿ فلسطُت من خبلؿ طبيعتها 
الساحرة، فمزج بينها كبُت الطبيعة يف شكل يوحي دبدل حب الشاعر لوطنو، كتغنيو بطبيعتو 

 الساحرة كىذا مل يكن ليتوفر لوال براعة الشاعر كقدرتو على التعبَت يف مثل ىذه ادلواقف.
حاكؿ الشاعر خلق جسر للتواصل بُت  لرموز الًتاثية على اعتبار أهنم أبطاؿ، حيثتصوير ا -9

 لفهم احلاضر. ادلاضي كاحلاضر؛ فالعودة إىل ادلاضي أساسه 
 حث اجلماىَت لبناء صوره كتشكيلها، بغيةكمن األمثلة اليت عاد فيها الشاعر إىل الًتاث  

 :"أزوريس الحديد"لدفاع عن حقهم يف العيش الكرًن، قولو يف قصيدة كمطالبتهم با

                                       
 .141-139مسيح القاسم: الديواف، ص  - 1
-  رى بػي كى س فرعوف مصر من قبل أخيو ست الذم قاـ باغتصاب العرش،  يزكر ك ر أطوارىا حوؿ جرؽلة قتل اإللو أس تدك يزكر ك أ س كيأسطورة إز 

بعث بعد ككرس مبدأ الس، يأكمل إسباـ عملية إحياء أكزكر بعد أف لى العرش، كبعد صراع انتحر حورس ست ع وعمل ا.فسكأصبح منا حورس
 .07/03/2014 أيدرج يف ادلوقع بتاريخ  http:// wikipedia.orgينظر: أسطورة إيزيس كأكزكريس:  ادلوت، الذم شاع يف مصر القدؽلة.
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 أنَا َوالسُُّيوُؿ اْلُمْسَتِميَتو
 . ا َزْوَجتي إيزِيِس .. آلهٌة َمرَِيدهيَ 

 َلْن نْنَتِهي في َمْسَلِخ اْلُقرَصاِف َأشَلًء َشِتَيتو
                   * * * 

 .. َأَحلـٌ َشِهَيدهَما َكاَف ِمَنا َأْمُس يَا إيزيس 
 ِفي اأْلْرِض نَبَعُثها َغًدا..

  1ُدنْػَيا ُمنَػو رًة .. َجِديِده

ػلاكؿ الشاعر أف يبٌُت للقارئ أعلية العودة إىل ادلورث احلضارم لؤلمم  النموذج يف ىذا 
الدركس من تلك احلكايات، كادلتأمل ك السابقة كقصص العصور القدؽلة من أجل استخبلص العرب 

اإلشارة إىل قضية الصراع األزيل بُت  أراد "سميح القاسم"أف  يكتشفاألسطر الشعرية ىذه يف 
اخلَت كالشر كىو ما جسدتو ىذه األسطورة الشهَتة يف مصر ككل العامل، ليؤكد أف  هناية الظامل 
ستأٌب ال زلالة كأف األحبلـ ستتحقق كستصبح الدنيا منورة جديدة، كىي دعوة من الشاعر 

ىَت من أجل الدفاع عن أعراضهم كأراضيهم اليت سلبها منهم احملتل اإلسرائيلي ظلمنا للجما
، فتصبح بذلك القضية الفلسطينية مصدر إذلاـ الشاعر كأساس للمطالبة باحلقوؽ كعدكاننا

 .ادلهضومة
قصدتو ادلوسومة  صلد الرموز الًتاثية الصور اليت ذبٌسد كمن النماذج اليت كظف فيها الشاعر

، اليت أراد من خبلذلا اإلشارة إىل رمزو من رموز البطولة كالكـر 2"في رثاء أبي الحسن المريني" بػ 
 بادلغرب.

                                       
- .آذلة مريدة: آذلة شريرة 

 .574الديواف، ص  :مسيح القاسم -1
، ص  ٌبسأخرج من صور  :مسيح القاسم -2  .84ذات يـو
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" صلح الدين األيوبيكما أشار الشاعر إىل القائد العسكرم كمؤسس الدكلة األموية " 
كَت الرمز كالتذ تشَت إىل القائد ، اليت 1"في القلب صلح الدينمن خبلؿ قصيدتو ادلوسومة بػ: " 

 .بطوالتو اليت تدعو للفخر كاالعتزاز كاليت من بينها ربرير القدسب
كإظلا أراد من كرائو  من ًقبل الشاعر، " مل يكن عفويناصلح الدينكلعل  ذكر القائد الرمز "

كاالرباد كمن أجل ربرير فلسطُت من  العظيم،دعوة أبناء كطنو ككل العرب لبلقتداء هبذا القائد 
 م األعداء.أيد

الشعرية  سميح القاسم"" صوراستخداـ ألفاظ من القرآف الكرًن: تعد ىذه مسة بارزة يف  -10
 حيث كظفها الشاعر خدمة لقصائده كادلعاين اليت يريد إيصاذلا للقارئ.

 :"كفر قاسم إلى دىر الداىرينكمن أمثلة ذلك قولو يف قصيدة " 
  إلى َأْشَغاِلهمْ َشاَىَد َعابُرو الس بيل اْلُمْبكُروف 

ُد ِفيِو اْلَبَصرْ   بُػْرًجا َعِظيًما يَتَبد 
 َوَمر ْت َسْبُع بَػَقَرات ِعَجاؼِ 

 2.َوَسْبٌع ِعَجاؼٌ 
ـ الشاعر لفظ "سبع بقرات عجاؼ لئلشارة إىل رؤيا "ملك مصر" اليت رآىا يف استخد 

لُّوي على تأكيل تلك منامو كتعجٌ  الرؤيا، كاستقر األمر عند ب من أمرىا ،ما دفعو للبحث عٌمن يدى
 سيدنا يوسف )عليو السبلـ( الذم أرشد ادللك إىل التفسَت الصحيح لرؤياه.

ورة يوسف، كلعل  الشاعر سمع ما كرد يف  اقرآني اإف  يف ىذه األسطر تناص ؿكؽلكن القو  
لطبيعية اليت يريد من كراء توظيف ىذا التناص القرآين اإلشارة إىل فلسطُت البلد الزاخر باخلَتات ا

 استنزؼ خَتاهتا كقضى على مظاىر احلياة فيها.ك استحوذ عليها احملتل 
 ":السجل الثامنكمن أمثلة استخداـ األلفاظ القرآنية قوؿ الشاعر يف قصيدة " 

                                       
 .185ص  السابق:ادلصدر  -1
 .185، ص 2جممسيح القاسم، األعماؿ الكاملة،  -2
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 َيْكُتُب ُقرآنَُو بِاْلَحَجرْ  
 َرُسولً بلَ َحاِشي و
 يُػَبش ر ِفي اْلَغاِشي و
ُلو ِرَسالَُتو اآلتِ   ي وَويَػتػْ

 َوَيْدُعوا ِإَلى َمَلُكوِت اْلَبشرْ 
 1بآيَاتِو اْلبيّػَنات

" استخدـ لفظتُت من سميح القاسمالذم يقرأ ىذه األسطر الشعرية غلد أف الشاعر "ف 
القرآف األكؿ ىي )الغاشية(، كادلقصود هبا يـو القيامة، كاللفظة الثانية ىي )آيات بينات(، كاألصل 

ِيََُٓويَ ﴿يف القرآف يف قولو تعاىل:  تكرد حيث ،آيات زلكمات ََٱَّلذ ل ۡيك  َع  ل  نز 
 
َأ َٰب  نِنُۡهََٱۡلِمت 

َ مح
ُ
َأ ٌَٰجَُونذ م  ۡم  َٰٞجَُّمح َٰبَِء اي  اََٱلِۡمت  نذ

 
ف أ َٰٞجَۖٞ َٰتِه  ُرَُنت ش  خ 

ُ
أ ِينَ و  ََٱَّلذ َٰت ه  اَت ش  َن  ي تذتُِعين  ۡيٞغَف  ِِفَقُلُيبِىِۡمَز 

آءَ ِنۡنُهَ آءَ وَ َٱۡلفِۡخن ثََِٱةۡخِغ  وِيلِهََِٱةۡخِغ 
ۡ
َح أ اَۖۦٞ ۡعل مَُ و ن  وِيل هََُي 

ۡ
ََۥَٓح أ هَإَِّلذ ُ َِٰسُخينَ وَ َٱللذ نذاََٱۡلعِلۡمَِِِفََٱلرذ َء ان  ي ُقيلُين 

ََۦةِهَِ ْ ْولُيا
ُ
َأ ٓ َإَِّلذ ُر لذ َي ذذ ا هَو ن  ّبِن ا َر  َِعنِد َّنِۡن ٞ َٰبَُِكّ لۡب 

 
للفظة  شرحه ىي لفظة "بينات" ، ف2﴾ ٧َٱۡۡل

 .التأكيل نزلكمات أم كاضحات ال ربتمل

كلع ل ادلراد من كراء توظيف ىذه األلفاظ القرآنية ىو اإلشارة إىل الرسوؿ الكرًن الذم بيعث  
ذلداية الناس كافة إىل طريق اخلَت كنبذ الشرؾ باهلل، كالغرض من إيراد ىذه النماذج ىو الداللة على 

تلف كثَتنا عن رسالة الرسوؿ اليت جاء هبا للدعوة إىل عبادة اهلل؛ أف رسالة الشاعر ذباه كطنو ال زب
فكما أف الرسوؿ دعا إىل اإلقرار بوحدانية اهلل عز كجل، كذلك الشاعر يدعو شعبو إىل اإلؽلاف 

 .ادلكافك  الزماف كاختلفت الرسالة الستقبلؿ، فكبلعلا رسوؿ لكن اختلفحبقو يف احلرية كا
العامية جنبا إىل جنب كاللغة الفيٍصحى؛ فالشاعر حاكؿ  ستخداموما ميز صور الشاعر ا -11

عامية استقاىا من اللغة احملكية يف البيئة الفلسطينية، كذلك اللغة ال بصور منتطعيم بعض قصائده 
من أجل إضفاء أبعاد داللية على قصائده، عل ها تسهم يف التأثَت على القارئ، كىذا لتسهيل 
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الشاعر قرٌائو كتعزيز االستجابة للنص الشعرم، فمن خبلؿ توظيف العامية عملية التواصل بُت 
 يستطيع الشاعر التعبَت بكل حرية عٌما بداخلو من مشاعر كأحاسيس.

 " طانيوس شاىين":كمن األمثلة اليت تربز توظيف الشاعر للعامية قولو يف قصيدة  
َناف يَا لُْبناف »  لُبػْ

 َىالل يل ِذيب كِبير
 بيْعِمْل اإلنساف؟َوشو 

 1.«َغابة عِطْفِل صِغير 
العامية دلا ذلا من امتيازات لغوية كمن أبرزىا  ىذه الصورة معتمدا على استخدـ الشاعر 

القدرة على التوصيل كالتواصل كىذه العبارة نقلها الشاعر من البيئة الشعبية اللبنانية كىو ما يؤكده 
على طفل غابة عطفل صغَت( كأصلها )غابة قولو: )لبناف يا لبناف(، كعبارة )شو بيعمل(، )

ا من البيئة الفلسطينية. فهذه ادلفردات مستعملة بكثرة ،صغَت(  اللبنانية القريبة جدن
كذبدر اإلشارة إىل أف الصراع بُت العامية كاللغة الفصحى مٌرديه الصراع الداخلي الذم ؽلر  

 بو الشاعر بسبب تأثره دلا ػلدث لبلده من ًقبل قوات االحتبلؿ اإلسرائيلي.
ل؛ ذلك أٌف لفظة "الليل" دائمنا ما احملت قاصدا هبا ،كذكر الشاعر عبارة )ىالٌليل ذيب كبَت( 

تيدؿ على اخلوؼ كاحلَتة ككذا كادلستقبل اجملهوؿ، كما أف لفظو "الذئب" ترمز دكمنا إىل ادلكرر 
 كاخلداع.
كيتساءؿ الشاعر بقولو: )شو بيعمل اإلنساف؟( كيقصد بو ادلواطن الفلسطيٍت ادلغلوب على  

كغليب )غابة عطفل صغَت(، ككأنو يريد القوؿ أٌف قوة أمره كماذا سيفعل ذباه قوة احملتل الغىاشم، 
 ىذا ادلواطن الفلسطيٍت )الطفل الصغَت( ال تساكم شيئا أماـ قوة احملتل.

 ": مغني الربابُة على سطح من الطينكمن أمثلة توظيف الشاعر للعامية قولو يف قصيدة " 
 طَلع اْلِعِشْب َعْسطُوحُكو .. ويَبس الِعِشْب  » 
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 يَػّلَلي َعَحد اأَلْرض َمْرِميين » 
 1يَا رِيت تِيُجوا تطلِطُلوا عالتين  » 
ىذه األسطر ىي جزء من أغنية قدؽلة كاف األىايل يرددكهنا من حُت آلخر، كىي تدؿ  

على حقيقة الشعور باالنتماء لؤلرض كالوطن، فأراد الشاعر أف يوظفها كما ىي خدمة لقصيدتو 
ئ بأعلية ىذا النوع من األغاين الًتاثية اليت إف دل ت على شيء إظلا من جهة، ككذا إلشعار القار 

 تدؿ على حب الفلسطيٍت لوطنو. 
"سميح فاألمثاؿ الشعبية شكلت منهبل للشاعر ؛ ادلورث الشعيب طغى على صور الشاعر -12

استقى منو ألفاظو كتعابَته لبناء قصائده، فأصبح ادلورث الشعيب بأبعاده ادلتعددة مرجعنا  القاسم"
 يستعُت بو الشاعر للتعبَت عن أفكاره.

دبدل  »كذبدر اإلشارة إىل أف من عوامل عودة الشاعر العريب ادلعاصر إىل الًتاث إحساسو 
ذج اليت تستطيع أف سبنح القصيدة ادلعاصرة غٌت الًتاث كثرائو باإلمكانات الفنية كبادلعطيات كالنما

  2.«طاقات تعبَتية ال حدكد ذلا 
كعبلقة الشاعر بادلورث الشعيب ليست جبديدة، بل سبتد جبذكرىا عرب التاريخ، أين كاف  

الشعراء يوظفوف ادلورثات الشعبية خدمةن لقصائدىم، كىكذا تطورت العبلقة بُت الشاعر الًتاث 
ىو الذم يعيش يف إطار رلتمعو كيأخذ من أحداثو كمادة خاصة لئلبداع كالفن ألف  الشاعر احلق 

 كينهل من ادلوركث الشعيب باعتباره مادة خصبة يصوغ منها أساليبو كتعابَته.
يكوف قد كصل ذبربتو دبعُت ال ينضب من  »كما أف الشاعر ادلعاصر باستغبللو لتلك ادلوركثات 

لك ألف ادلعطيات الًتاثية تكسب لونا خاصا من القداسة يف نفوس القدرة على اإلػلاء كالتأثَت؛ كذ
  3«األمة كنوعا من اللصوؽ بوجداهنا، دلا للًتاث من حضور حي كدائم يف نفوس األمة 

                                       
 .225الديواف، ص  :مسيح القاسم -1

 . 16علي عشرم زايد: استدعاء الشخصيات الًتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر، ص  - 2

 .16ادلرجع نفسو: ص  - 3



 .جمالية التعبير في شعر سميح القاسم...............................................الفصل الثالث:
 

 
393 

ريبورتاج.. عن اليت كظف فيها الشاعر ادلورث الشعيب قولو يف قصيدة"  أمثلة الصوركمن  
 حزايراف عابر":

ثَِني ِمن زَىَرِة   نَاٍر ِفي ِسيَناء َوَلم َيسَترِسْل:َحد 
 ويُقُوؿ اْلَمَثُل الَمْوُروُث ِمْن ِجيل ِلِجيل  »

 الس نُونُػو ة لَ تْخِلُق ِفي األْرِض رَبِيًعا 
 َويَػُقوُؿ الَمَثُل الْمُوروُث ِمن جيٍل ِلجيل

 ُكلُّ َحًق َخَلَفو طَالُِبو،
 1«َل، َلْن َيِضيعا..

هنا تشتمل على مثلُت مورثُت من قدًن الزماف؛ األكؿ مفاده أف  ) القارئ ذلذه األسطر غلد أ 
السنونوة ال زبلق يف األرض ربيعنا( كيظهر التناص ىنا مع ادلثل القدًن: "سنونوة كاحدة ال تصنعي 
ربيعنا"، كييضرب ىذا ادلثل دلن يعتقد أف  التغيَت حصل دبجرد رؤية إشارة كاحدة، كلعل احلكمة من 

لشعيب ادلورث جيبلن بعد جيل ىي أف  الفرد الواحد ال ستطيع أف يفعل شيئا ألف القوة ىذا ادلثل ا
مع اجلماعة كالسنونوة الواحدة ال سبكن أف تصنع الربيع، كذلك الفرد ال يستطيع أف يغَت  دبفرده، 

 بل إف التغَت يكوف بفضل تكاتف جهود اجلميع.
و ال لن يضيعا(؛ كيعٍت أف  اإلنساف غلب أف أٌما ادلثل الثاين فيقوؿ: )كل حق خلفو طالب 

 يسعى بكل السُّبل كي ػلصل على حقو، لذا فالٌسعي لنيل ادلطالب أمره كاجب.
هبذا ادلثل ليؤكد على أٌف احلق لن يضيع البد  أف يعود  "سيمح القاسم"كاستشهد الشاعر  

كعدـ االكتفاء بالشعارات  يومنا ألصحابو، كما أهنا دعوة صرػلة من الشاعر للمطالبة باحلقوؽ
اجلوفاء، ادلطالب ال تأٌب بالتمٍت، كإظلا البيد  من العمل كالسعي ضلق ربقيقها. كىذا يذكرنا بقوؿ 

 ":"أحمد شوقيالشاعر 
با نيىا ًغبلى ىطىاًلًب بًالت مىٍت           كىلىًكن تيؤخىذي الدُّ

 كىمىا نىيلي ادل
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ابا   كىمىا استىعصىى عىلىى قىوـً مىنىاؿه   ـي كىافى ذلىيم رًكى ا  1ًإذىا اإًلقدى
 حيثالتكرار،  كمن بينهااخلصائص األسلوبية  جبملة من سميح القاسم" سبيزت صور -13

 دكيع ،يف أنو يسلط الضوء على نقطة حساسة يف العبارة كيكشف عن اىتماـ الشاعر هبا توكظيف
إذ يشَت تكرار بعض األلفاظ كاجلمل إىل  ،ربز عمق ذبربة الشاعرتكرار األلفاظ ذا قيمة أسلوبية تي 

 معاين عديدة الغرض منها ىو التأكيد.
، تكرار اجلمل، اللفظةعلى بعض اخلصائص األسلوبية ضلو تكرار  يةشعر ال الصور تكاشتمل 

  :"الجديدةقانا عجائب ادلقاطع، النقط، كمن أمثلة تكرار اللفظ قوؿ الشاعر يف ديواف "
 َدِمي...وبِِإْعَصاِر زَْىِريَوأُْقِسُم ...َىَذا 

 َوَأْزَىاِر َفْجِري
َرافِ   ِشْعِري َونِيػْ

 َوأَنْػَواُر ِشْعِري
 َوَعْيِني َوظُْفِري
 وََكَفي َوَصْدِري

 أَنَا أََتَحّدى
 َأَجْل أََتَحّدى بَػَلى أََتَحّدى 

 2أَنَا أََتَحّدى...
 ىامن كراء تكرار  ادلبلحظ أف لفظة )أربدل( تكررت أربع مرات، كلعل الشاعر يريد 

 اإلشارة إىل أف فلسفتو يف احلياة تقـو على فكرة ربدم احملتل.
كردت لفظة )أربدل( بصيغة ادلضارعة للداللة على استمرار ىذا التحدم كأف ثورة كما  

 اإلسرائيلي. احملتلاليت يعرضها  للمساكمات خالشاعر لن تقف كلن ترض
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 :"مزاميرالشاعر يف قصيدة "كمن أمثلة تكرار اللفظ أيضا قوؿ  
 ،َذاَت يَػْوـٍ 

 َكاَف ِفي اْلُقْدِس ِصَغاٌر يَػْنُشُدوف
 1 رَاِجُعوف... رَاِجُعوف ... رَاِجُعوف 

أبناء الشعب الفلسطيٍت  حق )راجعوف( التأكيد على ةحاكؿ الشاعر من خبلؿ تكرار لفظ 
ربيل كىي  ،مرات ثبلث تتكرر ، كلفظة راجعوف هم كذكيهمأىلبُت أحضاف يف العودة للعيش 

على معاين عديدة أبرزىا إؽلاف الشاعر الراسخ بالرجوع إىل الوطن، حيث أشار إىل ذلك على 
على أمل الشاعر يف عودة صبيع البلجئُت إىل ديارىم  اللفظة لساف أطفاؿ احلجارة، كما ربيل

 ككسر حاجز اخلوؼ من احملتل اإلسرائيلي.
 :"مقطع من محضر تحقيقالشاعر يف قصيدة "كمن أمثلة تكرار اللفظ قوؿ  

 وََكْيَف ُنَسِمِي اْلِبَلَد؟ -
 ِبَلِدي -
 َتعَتِرْؼ؟ِإَذْف  -
 َأَجْل َسِيِدِي َأْعَتِرؼْ  -
 ! َوَما أَنَا بالس اِئِح اْلُمْحتػَِرؼْ  -
 تَػُقوُؿ ِبَلِدي ؟ -
 وُؿ ِبَلِديقُ أَ  -
 َوأَْيَن ِبَلِدي؟ -
 ِبَلُدؾ -
 ِبَلُدؾ؟َوأَْيَن  -
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 ِبَلِدي. -
 َوَقْصُف اّلرُعود؟ -
 َصِهيُل َجَواِدي -
 وََكْيَف ُأَسِمي ِبَلِدي ؟ -
 ِبَلِدي -
 وََكْيَف ُأَسِمي ِبَلِدي ؟ -
 1.. ِبَلِدي -

تاف كمرٌ  ،القارئ ذلذه القصيدة يبلحظ أٌف الشاعر استخدـ لفظة )ببلدم( شباين مراتف 
كيف كل احلاالت ػلاكؿ الشاعر أف يشَت من كراء  ،بصيغة )الببلد(كاحدة  كمرٌةبصيغة )ببلدؾ( 

 إىل فلسطُت.التسميات ىذه 
الشخصية األكىل تقمصها  ؛بُت شخصيتُتالذم دار وار احلىذه القصيدة  كما صلد يف 

إقامة  " من أجلسميح القاسم" استخدمهاالشاعر، أما الشخصية الثانية فهي شخصية افًتاضية 
من  األكضاع فيها ا آلت إليودلكمدل حزنو  ،بببلده من جهة وىذا احلوار الذم يكشف مدل تعلق

 جهة ثانية.
د تكرار لفظة ببلدم للداللة على انتمائو ذلذه األرض الطيبة، كادلبلحظ أف الشاعر تعمٌ  

 كردتا يف مناسبتُت.اللتُت  ، )الببلد، ببلدؾ(يتعكس لفظ
 :"اعترا فات المهربتكرار العبارات فنجد قوؿ الشاعر يف قصيدة "أما من أمثلة  

 تَػتَػَعر ىَوَتْسَخُر ِمن ي اْلَمَداِئُن َلِكنَػَها 
 ي، فَُأْحَجمْ َوَتْجِذُب َكف  

َناؾِ   بَػْيت يَافَا َعَلى ُكلّ  َعيػْ
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َناؾِ   ابيَافَا َعَلى ُكل غَ  َوَعيػْ
َناؾِ   َوجويَافَا َعَلى ُكل َسْفٍح َونَػْهٍر وَ  َوَعيػْ
َناؾِ   يَافَا َجِحيِمي َوَعيػْ
َناؾِ   يَافَا نَِعيِمي َوَعيػْ
َناؾِ   1 يَافَا َعَلى ُكل بَاب َوَعيػْ

اف بيا" لافى مرات كعمد الشاعر إىل الًتكيز على مدينة "يى  تُّ ا( سً افى يى  اؾً ينى تكررت عبارة )عى  
 ،كعيناؾ يافا نعيمي( ،كلعل ىذا ما يؤكده قولو: )عيناؾ يافا حجمي ،تعلقو الشديد هبا كحبو ذلا

 كل شيء.  "يافا" مدينة حيث اختصر الشاعر يف
ل الذم يشاىد صورىا قذلا أك على األزائر كال "يافا"الشاعر يف ىذه القصيدة يتغٌت دبدينة ك  

هنا تطل على كل باب كما أ  ،طل على البحر األبيض ادلتوسطفهي تي  ،يرل صباذلا كسحر طبيعتها
يتمثل اجلانب األكؿ يف  ؛لنص جانبُتلػلقق  األسطركغاب كسفح كهنر، كمنو فالتكرار يف ىذه 

اجلانب  كيكمنبو، اليت يضع من خبلذلا الشاعر ادلتلقي يف جوٍّ شلاثل دلا يشعر  احلالة الشعورية
 2.ا صبيبلن الثاين يف أف التكرار ػلقق إيقاعا موسيقين 

 :"أنتيجوناقوؿ الشاعر يف قصيدة " فنجد أمثلة تكرار ادلقاطعأما من  
 ُخْطَوه...
 ثِْنَتاِف ...
 َثَلث...

ـْ  ـْ ... َأْقِد  ! َأْقِد
 يَا قُػْربَاَف اآلِلَهِة اْلَعْمَياء

 اءيَا َكْبَش ِفدَ 
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 ِفي َمْذَبِح َشَهَواِت اَلَعْصِر اْلُمْظِلم
 ُخْطَوه...
 ثِْنَتاِف ...
 َثَلث...

 ِدؾْ ِفي زَنَ زَنِدي 
 ! الػُمْلَتاثَنْجَتاَز اّلد ْرَب 

 بَػَتاها أَ ًما يَ سَ قَ 
 بِاْسِم اهلِل ... َوبِاْسِم اإِلْنَساف

 ُخْطَوه...

 ثِْنَتاِف ...

 1َثَلث...
فاعليتو كاشفنا   مرات يف ىذه القصيدة تكرر ادلقطع )خيٍطوىه ... ثًٍنتىاًف... ثىبلىث...( ثبلثي  

ية الشعرية، شلا يساعد يف خلق صبالية على النص، ؤ ا يف إثارة الر كمساعدن منذ الوىلة األكىل، 
لؤللفاظ دبا ؼلدـ نصو من جهة،  وتوظيفك ر براعة الشاعر يف بناء قصيدتو كحسن استغبللو اظهإك 
 يعمل على إثارة القارئ من جهة ثانية.ك 

شلا أفرز  ،أثر بالغ يف نفس الشاعر ذلا الصعبة اليت تعانيها فلسطُت فالظركؼ ،التضاد بركز -14
 .األحاسيسجديدة تقـو على التضاد كادلتناقضات اليت تعكس تلك  صورا

 ككما قاؿ الشاعر دكقلة ادلنبجي:
اًف لىم ا استىجمىعىا حىسينىا        كىالض دُّ ييظًهري حيسنىوي الض دُّ                       2.ًضد 

 ":الشاىداف"قصيدة قولو يف  "سميح القاسم"ؽ يف شعر كمن أمثلة التضاد صلد الطبا 

                                       
 .68 -66، ص الديواف:  مسيح القاسم -1
 . 30، ص 1983، 3صبلح الدين ادلنٌجد: القصيدة اليتيمة بركاية القاضي علي بن احملسن التنوخي، دار الكتاب اجلديد، لبناف، ط -2
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 الش ْرُؽ َواْلَغْرُب: لَ َأْىٌل َولَ َسَكنٌ 
 َضاَقْت ِب َِ الرُّوُح، فَأْخُرْج  أَيُػَها اَْلَبَدفُ   
 َواْلَماُء َوالّناُر، ِضّد الض َد َلزُموُ 
 1.. فَػْليَػْقِضي الز َمنُ  َكاَؾ، ِإَذفْ َولَ فَ   

أما يف البيت الثاين فجاء بُت   ،الغرب( ≠ )الشرؽكلميت   بُت األكؿ الطباؽ يف البيتكقع  
ما  كىوكىذا التناقض يعكس احلالة النفسية السيئة اليت ؽلر هبا الشاعر  ،النار( ≠ )ادلاءكلميت

كىي دعوة غَت مباشرة للموت بدؿ العيش  ،يؤكده قولو: )ضاقت بك الركح، فأخرج أيها البدف(
ا عن ارة منو للعيش يف الغربة بعيدن إشلشاعر كال مسكن يف ليف ظل االحتبلؿ الظامل، إذا ال أىل 

بوطنو، حيث آدلو  الشاعر على ما حلٌ  تأملُّ ربز مدل أىلو كبيتو ككطنو، كىذه الصور الشعرية تي 
 ؿ احلياة يف ظل ىذا الوضع الصعب. ذلك كضاقت بو الدنيا ما جعلو يتمٌت ادلوت بد

ية النقدية احلديثة، تشكل ؤ لغة التضاد أك التناقض يف الر  » يف ىذا ادلقاـ إىل أف َتشنك  
 .2« أىم عناصر الصورة الشعرية

 كيتضح من ىذا الرأم أف الصراع كاالضطراب الذم يسود احلياة انعكس على لغة الشاعر 
الصفات ادلتضادة  يف قصائده إذ ال يًتؾ فرصة إال كيذكر ،مبنية على التناقض فجاءت كصوره

 ادلتنافرة.ك 
 :"أـ الجليلكمن صور التضاد أيضا صلد ادلقابلة يف قوؿ الشاعر يف قصيدة " 

 يمِ  ِِ؟ َتَكل  يَلدَ  فماَجِليِل ال ُـّ أَ 
ـْ َنذيرُ                             3َشَقاِء؟ أََبشيُر َسْعٍد أ
يف ىذا البيت بغية إبراز ادلعٌت كإيصاؿ أفكاره إىل القارئ، إذ ادلقابلة جلأ الشاعر إىل  

مستنطقا إياىا  (ماذا لديك؟ تكلمي)بالتضاد تفهم األشياء، كالشاعر ؼلاطب أـ اجلليل بقولو: 
                                       

 .415، ص 3جم، األعماؿ الكاملة: مسيح القاسم -1
  .18ص  يداف كالتطبيق،، ادلالشعر كلغة التضاد الرؤيةسلتار أبو غايل:  -2
  .405، ص 2جم، الكاملة األعماؿمسيح القاسم:  -3
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 :كىو ما يربز قولو حزينة،كانت أخبارا سعيدة أـ أعما ربملو من أخبار عن حاؿ فلسطُت سواء 
سببو ما  ،الشاعر داخلي ؽلر بوكىذا ما يدؿ كجود صراع نفسي  ،(؟اءً قى شى  يري ذً ـ نى أى  عدو سى  َتي شً بى أى )

 "مدينة اجلليلعلى " ، داللةعنواف القصيدة كىو ،ـ الجليل"أل"كر الشاعر ذً يف  حٌل بببلده، كلعلٌ 
 من األحداث كادلبلحم اليت سطٌرىا التاريخ. اشهدت عديدالفلسطينية 

كذبدر اإلشارة إىل أف التضاد يهدؼ إىل ربسُت جودة ادلعٌت، لذلك حرص الشاعر  
زيد من قيمة العمل يألعليتو، كما أنو  بناء صورهعلى توظيفو كاالستعانة بو يف  "سميح القاسم"

 الشعر.ال سيما  ك األديب

باأللفاظ كنصل يف ختاـ ىذا الفصل إىل القوؿ بأف الشاعر استخدـ معجما لغويا غنيا 
"، لسميح القاسمكالعبارات اليت تصور الواقع الفلسطيٍت كتكشف عن عمق التجربة الشعرية "

كتنوعت كظائف الصورة يف شعره بُت كظيفة الشرح كالتوضيح اليت هتدؼ إىل اإلبانة عن ادلعٌت 
تقبيح فالصورة كتفسَته، ككظيفة ادلبالغة اليت ترفع الصورة إىل أعلى مستوياهتا، ككظيفة التحسُت كال

الشعرية عندما تكوف كسيلة للتحسُت كالتقبيح فإهنا تؤدم إىل إغراء القارئ، إضافة إىل كظيفة 
الوصف كاحملاكاة كىي كظيفة أساسية للصورة ذلك أف شعر الوصف يعتمد بشكل كبَت على 

 احملاكاة كفيو ػلرص الشاعر على نقل احلقائق كادلشاىد بكل أمانة.

نذكر: اتسامها باحليوية  -على تنوعها كتعددىا-ميزت صور الشاعر  كمن اخلصائص اليت
كالنشاط، اتسامها باإلػلاء، اتسامها بعنصر ادلفاجأة، إىل جانب سبيزىا باإليقاع الصوٌب للحركؼ 

       كالكلمات ككذا توظيف الطبيعة احلية بشكل الفت.   



 
 

 

 ةــمــاتــخــــال
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 ،  يف ادلعمن   اصهنيف يف اصرنع  اصعن ي  أس سن   بةصنها   ن  ن ،يُعدُّ احلديث عن  اصونة ة اصرنع ي 
 احلنننننديث األدبحنننننديث ون خنننننيفةع روةصننننن  يف عوننننن ت  احلننننن   بهعننننن  اص  نننننة ات اصننننن  ع  اننننن  

اصنن ا اع ننر صنند ا ص م نن ية اص يدينن  احلديرنن  اصنن  أتنن  ت  ناينن  ن تنن     منن  أ نن   ادلنن اة  نادلع صنن ،
 اص يدا اص ي  دا.

نخننن    اصونننة ة اصرنننع ي  يف خنننع  سننن م اصي سنننع أس سننن   امننن  يينننة  ع  ننن  ب ننن   اصيوننن دة 
 ع دا، ص ر ِّ   ر اص غ  ناألس ةب ب         عغ ا اصي  ئ بد اس ا  نان ر  ا .

د اسننن  لم ص ننن ت اصونننة ة اصرنننع ي  يف خنننع  سننن م اصي سنننع، ناصننن  ح نص ننن   ننن  نبعننند يننن ا اص
    اص   ئة أمها :مج   رالذل  اإلج ب  ع  اإلخ  ص   ادل  نح  يف بداي  اصبحث، عةص    إىل 

ععننند أصننند  ععبننن  عمننن  شنننةم يف تهننن، اصرننن ع   ننن  أح سننن ،، نمننن  أ ننن   اصرنننع ي  اصونننة ة إعّ  -
ر ع  بأ  ت  نقةة، ص ا ي يفأ إص ا  اصرع ا  ص ي  أح س  اع ناص عب  إحدى اصةس ئ  اص  ع ي  ادل

 ع   ر ع يع.

 غنع ععندد ع نم  ت اصونة ة  ر من  ععنددت  هاة  هنن ،  ى ن  عبيني صةحن     ن  ع عن نع اص  منن ت  -
 ع ي إر اجا  يف ق صب  يّف  اٍ ، مب  ذل     ط ق ت حّ    نإحي ئ  .

مه  يف ب نة ة اصنةعا المن   اصن ا ين ع  ن  رالصن  احل نع اصوة ة ن ت  إحدى اصعةا   ادل ن إّع  -
ع نني ب بنن  اصرنن ع ، ن  نن  ل نن  اصيننةم إع اص يف بنن  اصرننع ي   ننن ع ذلنن  دن  يننا األرنن ى يف ب ننة ة 
اص وننةي  اصهننيف صنندى لسنن م اصي سننعل  نن  رننالم  نن  دل نن  ا يف خننع ا  نن  قنن ع إبداع نن  نععب ينن  

 نأداة ع  عد ع ي اإلبداع.  ح نم اصر ع  عوةي ي   ع مدا ع ي احمل ةس

اخل نن م يعنند ةنن ن ة  نن  ةنن ن ات اص وننةي  اصهننيف، نمنن  أتنن   نن  أيننع ع  صنن  عرنن    اصوننة ة إّع  -
 اصرع ي ، ألت  ي  عد اصر ع  ع ي اص عب  ناإلبداع، إت  أداة اصوة ة ن ود ي .
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ادلخ  هنن   نن  رننالم اص ونن ة يف اص غنن   إثنن ا  صننة ا ب دلعنن ييف ل سممم الالساسمم جنننم اصرنن ع  ل -
 ناص العب ب صب    اص غةي  ناإلحل ح ع ي اصه  ة، نوصك بىي ادي  يف عدة أخ  م.

ي يفننننأ اصرنننن ع  إىل اإلنرنننن    نننن  اص  ننننة  اص     نننن  ناصدي  نننن  يف عرنننن    صننننة ا اصرننننع ي  ب  ةيعانننن   -
نخنننعة ا جننن ّا   ننن  نإسننني طا  ع ننني احل ةننن ، نالم  اننن  بننند  ت جديننندة عونننّة  ح ص ننن  اص ه ننن   

 حيدث صب دا.

د اصر ع  ع ني مج ن   ن  ااص ن ت ادل ن مه  يف عرن    صنة ا ن النان ، ن ن  ب  ان  اص رنب   اع م -
نال نن س، دلنن  ذلنن ا األغنن اة اصبالغ نن   نن  أثنن  نا سنن ع  ة ناص   ينن ، نمنن  نبنن  اص بنن   نادلي ب نن  

  ب صغ يف إيض ح ادلعىن نعأن دا.

ح نننث أع ننن ا اصرننن ع  أبعننن دا جغ ا  ننن  نع    ننن   ،ادل ننن ع أمه ننن  نننندى يف قوننن ئد اصرننن ع  اح ننن  -
ا عب ننن  بننن أل ة اصه  ننن     ، نمننن  حننن نم اصرننن ع  ا ت يننن م بننن  األ   ننن  يف اصننندار  ناخلننن  ج 

 ص وّة  ح ص  اصر  ت اص  يع ت ا  اصه د اصه    يف.

  عةصن    إص ن  ينة أع نن  قون دة ن تن  عبن  ة  نأبن   ن  ،اصر ع  بن  اصونة  اص   ن  نالةئ ن  ج  ان      -
 ع  صة ة ن    ع أص     صة  جةئ   نص دة اص يف ب  اصرع ي  ص م م اصي سع.

   ادلع ي  اص  الدد      اصوة ة صدقا  اصهيف ناع م دي  ع ي اخل  م اص ا يةيد  ن  مج ص  هنن ،  -
 إة    إىل ِغ  ي  ب صد  ت ناإلحي  ات.

  صغةين  غ  ن  ب ألصهن ا ناصعبن  ات اصن  عونة  اصةاقنر اصه  ن  يف نع رن  اس خد  اصر ع   عيفمن -
 .ع  عمق اص يف ب  اصرع ي 

مج  نن  نبأسنن ةب وا عي  نن   اق نن ،  اننة ينن يب ب نن  إىل ر ننق اصوننة    ننق  اصرنن ع  صننة ا ح ننّ  ر   -
اجمل ننندة حننن  لننن م ادلع ةيننن ت ناأل  ننن   أخننن    ن ةسننن  قوننند اص ةةننن م ناإلب تننن  نا خننن ا  يف 

 اصهاع نادل ع  يف ان ر ة اصد  ت اص  خته ا  األصه ا ناصعب  ات.
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ععددت أمن ط اصوة ة يف خع  سن م اصي سنع بن  صنة  ح ن   نأرن ى وي  ن ، نمن  اع مند ع ني  -
اصونننة  اصه  ننن  ب ع ب  يننن  نسننن    ص  عبننن ،   اننن ت نسننن ئ  ب ننن   اصيوننن دة يف خنننع ا  ننن  ع نننيف ع 

 صوة  اصب  ت   ادلأصة  .   ا نغ ي  حةاس، صنعرخ ص  نع اس  

اح ن  ادلنة نث اصرين يف    تن     ةقن  يف قونن ئد اصرن ع ، إو اسن   ع  ن  رالصن  أع ي هن م ع نني  -
 اص اث بر      ،   س دعي        حيم  ق م   ن ؤى  ع  تد ب ب   نأ    ا نختد  قض   .

اصهننيف، ناصونن حل   ب نن  رّنن  اص نن  يي  ع  نن  روننب  ب ألحننداث اص     نن  ناصرخونن  ت اصي ب نن  ص  ة  -
ألع ع ننةع  نن دة خننع ي ، صنن صك عمنند إص انن  اصرنن ع     نن ع اسنن دع   احلنندث اص نن   ا أداة يف 

 ط ح األ     نععم ق اصهاع صدى ادل  يا.

اس خد  اصر ع  اص   ا  ألغ اة      ختد    ةي  اصوة ة اصرع ي  نمج ص  هن ، نم  أع  ا ا  ندادا  -
 اص وةص اصرع ي . ص يةم اصرع ا خل ق مج ص   ع ي

 نن  ادلينن ي ، ادلع منندة يف احل ننع ع نني مج ص نن  اصوننة  اصرننع ي  غ  ينن  ب ألصهنن ا اصداصنن  ناصعبنن  ات  -
ع ب اعن  أادلةح   اص  ععم  ع ي إث  ة ادل  يا نعد عن  ونة ان رن ة أسن ا  اصن ص، ب إلةن    إىل 

 ي .اصر ع  نردع  أ      خأت  احل ع ع ي مج ص   اصوة  اصرع ي  نعه ُّد

 رَّنن  اخل نن م جننة ا  امنن   نن  ب بنن  اصرنن ع ،  منن  رالصنن  اسنن   ع أع ي ينن  اصوننة   نن    نن ةاي   -
 اصةاقعا إىل    ةى  يف   خّ  ، ني ا    خأت  اص أث  يف ادل  يا.

ح نص نن   نن  رالذلنن  أع ت صنند أبنن   اصعال نن ت  لسممم الالساسمم لينن ا إةنن  ات ع نني خننع  
 ا اصد اسنننن   ننننىع اصبنننن ب يبينننني  ه ةحنننن  أ نننن   اصبنننن حر  اصه  قنننن  يف خننننع ا، ن امنننن  ي نننن   نننن  أ نننن  ينننن

  س يو   جةاتب أر ى    ب ب  اصر ع  اإلبداع  .

نحندا، نإع أر نأت  منن  ع ن نن  قند أصنب   منن  ا  إنيف األرن    يبيني إ  أع أقنةم: 
 ، نح يب أتيف اج ادت ص خ ج اصبحث ع ي ي ا اصر  .ته ا



 

 

 

 

 
 

 قــــحــــلـــــم
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 لشاعر:التعريف با -

" أحد أشهر الشعراء الفلسطينيني ادلعاصرين الذين ارتػط  اههػب عشػعر سميح القاسميعد "
الفلسػػطي  الثػػةرو ملادلوامل،ػػيث حيػػو تأنػػامل  أشػػعارا افػػاح مل،عايػػاو الفلسػػطينينيث ليشػػ    ،ػػ  الشػػا ر 

"  صػ  أب  ادلوامل،ػي الفلسػطينييث ملتػةأري ،سػفو حاالػي عالنإلػا  ملا عػداع محمود درويش اآلخر "
 ملاحلياو.

مبدينػػي القرءػػاء    1191،ػػا  11هػػيحم زل ػػد الوامػػب زل ػػد احلسػػني يػػةري  »مللػػد الشػػا ر 
،ةاهػػػ  ث تعلػػػب   ،ػػػدارس الرا،ػػػي ملالناصػػػرو عفلسػػػطنيث ملخػػػة  الدرامػػػي الثايةيػػػي عػػػدأ  1« األربن

ا عداع الشعر  تأفأحم  ندا مبوطة ا  شعريي ي أطها  لى بااتر الدرامي مل  الرمػال  ام يلػي الػ  
  2يرملها ألصدءاله.

لينأو  ععد ذلك إىل النشاط السيامي   احلق  الشية يث ءط   ثعل ا    هيحم الوامب ،  
 أن ينأو  إىل الع   الصحفيث مل،ن مث يأفرغ لل أاعي األبعيي.

 مػػػػني "هػػػػذا العػػػػام"ث مث رلػػػػية رللػػػػي "اال ػػػػاب"مل "الغػػػػد"ب الوامػػػػب    ريػػػػر صػػػػحيف  أمػػػػه
ث مث رليسػا للأحريػرث  "امديػد"ث ملمػ رتفا لأحريػر "اال اب"ث مث  اب للع   زلررا   صحيفي 1111

  3  حيفا. "ادلؤمسي الشعطيي للفنةن"ا ا أبار 

ترأس هيحم الوامب "ا اب ال أا  العر " ث ا ا يا  شرؼ رلامي " اال ػاب العػاري لل أػا  
ث ا ػػػا تولرػػػد رلامػػػي  ريػػػر  ريػػػدو "اػػػ  الفصػػػليي  "إضػػػاءا "العػػػر  الفلسػػػطينيني "ث ملرلػػػية رللػػػي 
 دو منةا .عالعر " ال  تصدر   ،ديني الناصرو ل

                                                           

 .33ث ص 2014ث 1ملالفنةن ملالرتاثث ءطرث طهيحم الوامب   ظ  الغيا ث ،نشةرا  ملزارو الثوااي حيي زاريا األغا:  - 1
ث 1،ةمة ي أحباث ملبراما    األب  الفلسطي  احلديو )األب  احمللي(ث رل   الواهي للغي العرعييث السطنيث ط يامني اأاين:ينظر:  - 2

  .  221ث ص 2011
 .223-222ينظر ادلر   يفسه: ص  - 3
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" ،ػػن امػػطايياث مل ػػالقتني ،ػػن شششعرغششار الحصػػ  الشػػا ر  لػػى  ػػةالق  ديػػدو ،نهػػا:  ػػالقو "
ا ػا حصػ   لػى اريسا  لى سلأاراته الػ  ترههػا إىل الفريسػيي ال اتػ  ادلغػر   طػد اللطيػ، اللعػ ث  

" ،ػػن الػػرلية الفلسػػطي  الراحػػ  يامػػر  راػػا ث وسششاا القششلث للةقا شش  ػػالقو "الطػػاعطني"ث مل لػػى "
 1مل القو "صلي  زلفةظ" ،ن ،صر.

ادلةء، ملالفنث الش   احلديو  » اجل "هيحم الوامب" هلي ،ن الوإلايا النوديي ،ن عينها: 
للشػػعرث ضػػرملرو ،ةا هػػي ام ػػاهفث إىل  ايػػ  ءإلػػيي تػػعبف األمػػايف الشػػعطيي ملاحل ايػػا    شػػعرا 

 2.«ملشعر ز،ةله 

  و اته:
حػػا  بملن  ،ػػ  ادلػػرضيةيػػ  ععػػد صػػراع ث "سششميح القاسششم" ال طػػف الشػػا رخطػػ، ادلػػة  
مػػنيث مبسأشػػفى صػػفد  57ث  ػػن   ػػر ينػػاهق 4112أمل   11،سػػاء يػػةري  »شػػفالهث اةااأػػه ادلنيػػي 

تاراػا ملراءا اراغػا اطػفا لعاللأػهث ملأعنػاء ملينػهث ملاػ  ،ػن أحطػه ،ػن شػعة  األ،ػي  3.« عفلسطني احملألػي
 العرعيي ادلناهإلي لةحأة  ا مراليلي.

 أعماله الشعري : -
شػ رل  إعدا اتػه اهيحم الوامب شا ر ،  ثِػر يأنػامل    شػعرا افػاح مل،عايػاو الفلسػطينينيث  

حلوػػا  ،أةاصػػلي مل،أ ا،لػػيث حيػػو ت ػػػةن الةاحػػدو شلهػػدو للػػ  تليهػػػا مل،أ  ػػي للػػ  مػػطوأهاث مل،ػػػن 
 أ  اله الشعريي رل ة ي ،ن الوصالد ملالدملاملين يذار ،نها: 

 (ري1958 لناصروثا احل يبث ،ططعي) -ءصالد- الش ة ،ةاا   -

 (ري1964 الناصروث احل يبث ،ططعي) -ءصالد- الدرمل  أغاين -

 (ري1967 الناصروث احل يبث ،ططعي) -ءصالد- اف ي  لى ب،ي -

                                                           

  .223 ينظر: ادلرج الساعق: ص - 1
 . 136ث ص 1948ث 1ث ط2أمحد ادلر شلي مل طد اذلاب  هاشب: ادلةمة ي الفلسطينييث إصدار هيئي ادلةمة ي الفلسطينييث مةرياث ،ج - 2

  .34: هيحم الوامب   ظ  الغيا ث ص اآلغا حيي زاريا - 3
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 (.ري1111 الناصروث الشعطييث ادل أطي شراي) -ءصالد- الربااني بخان -

 (ري1969 عفمل ث اآلبا ث بار ،نشةرا ) -ءصالد- األءنعي موةط -

 (ري1969   اث ملالنشرث للططا ي املي  بار) -ءصالد- الر د يالر يعيت أن ملي ةن -

 (ري1970 الناصروث احل يبث ،ططعي) -مرعيي- الداخ  ملرحلي اخلارج رحلي   إم ندرملن -

 (ري1970 عفمل ث العةبوث بار) -ءصالد- الوامب هيحم بيةان -

 (ري1971 الودسث احملأس ث ، أطي) -ءصالد- ملالياهني ادلة  ءرآن -

 (ري1972 عفمل ث اآلبا ث بار) -ءصالد- ال طف ادلة  -

 (ري1974 حيفاث اال ابث ،ططعي) -مرعيي- ءألأ ؟ دلاذا إذلي إذلي -

 (ري1978   اث األمةارث ،نشةرا ) -ءصالد- 1 ج/  احل امي بيةان -

 (ري1979   اث األمةارث ،نشةرا ) -ءصالد- 2 ج/  احل امي بيةان -

 (ري1980   اث رمحةنث أعة ،نشةرا ) -ءصالد- ادلة  يشأهي ا ا أحطك -

 (ري1981   اث األمةارث ،نشةرا ) -ءصالد- 3 ج/  احل امي بيةان -

 ري(1986)،نشةرا  بار ال ل يث لطنانث  -ءصالد–شخص غف ،رغة  ايه  -
 (ري1988 لندنث ملالنشرث لل أ  الرية رياض) -ءصالد- أحدا   أمأعذن ال -

 (ري1993 الواهروث الصطاحث معاب بار( )رللردا  6) ال ا،لي األ  ا  -

 (ري2000   اث األمةارث ،ؤمسي) -ءصالد- يةري ذا  صةريت ،ن معخرج -

 (ري2000   اث األمةارث ،نشةرا ) أ خرى ملءصالد ادل ث  -

 (ري2006 الناصروث احل يبث ،ططعي إضاءا ث ،نشةرا ) -مرعيي- امديدو ءايا  جال  -

 أعماله النةري :  -
سػػػػرحيا  ادلمل  الرملايػػػػا  ػػػػدبا ،ػػػػن األ  ػػػػا  النثريػػػػي تنة ػػػػ  عػػػػني  "القاسششششم سششششميحاأػػػػ  "

ث وصصثالمل  ملاان ،ن عني اهأ ا،اته إيشاء ،سرح السطي  حي ػ  رمػالي انيػي ملبواايػي  اليػيث   ملالس فر
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ا ػػػا حي ػػػ    الةءػػػ  ذاتػػػه رمػػػالي ميامػػػيي ءػػػابرو  لػػػى الأػػػعبف   الػػػرأ  العػػػاري العػػػادلي اي ػػػا يأعلػػػق 
 1ن أ  اله النثريي يذار:عالوإليي الفلسطينييث مل،

 (ري1970 اال ابث ،ططعي الناصروث   الشعطيي ادل أطي) -،سرحيي- ءرءاش -

 (ري1970 عفمل ث العةبوث بار) -يثر- ملالفن ادلةء،  ن -

 (ري1974 الناصروث ،ططعي  رعسكث ،نشةرا ) -يثر- أبينك ا ك ،ن -

 (ري1977 الودسث الدينث صةح ،نشةرا ) -رملايي- الليلك أيها امحيب إىل -

 (ري1989 حيفاث  رعسكث ،نشةرا ) ث(برمليش زل ةب ، ) -يثر- الرمال  -

 ري(1990   رملث شفا شيءث ا  ،نشةرا ) -يثر- األغنيي بخان الةربوث ر،اب -

 (ري2000   اث األمةارث ،نشةرا ) -يثر- القلقا  حسرو -

 (ري2000   اث األمةارث ،نشةرا ) -يثر- ا براك اأا  -

 (ري2009 احل يبث ،ططعي إضاءا ث ،نشةرا ) -يثر-! الفأني تةءظةا ال -

 (ري2011 حيفاث للنشرث رايي بار) -(األخف ءط  امقء) مفو- ،نفإلي رلررب إهنا -

" ععػػػد حيػػػاو حاالػػػي عالشػػػعر ملال فػػػاح ملحػػػ  الػػػةين ملحػػػ  سشششميح القاسشششمرحػػػ  الشػػػا ر "
ملرمال  احلياوث مل لى خطى يطإلا  ءل  األرض ،شى   برمل  احلرييث مليثر  لى الطريق صرخأه 

ا الوػة  عالع ػ  ملا عػداع ، ورِي ػا ال ل ػي عادل ارمػيث ملراعط ػ ث شوه ملصػدى غإلػطه ملاشػأطااه ،ػ  احملأػ 
 عالفع ث زل ة ال ل ي أاثر شلا     احلرملؼ.   

 

                        

 

                                                           

 .37-34ادلر   الساعق: ص ينظر:  - 1
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- :القرآن الكريم 

ل-ه1434 ل2بيتتالارآتتللنلرعة واتتشلوارلتتتللوارورزاتتط ل تترراو لطبروايةةو ورش  ةةف ،ةةا ع   
 م.2013

 : المصادر:أوًل 

 .1987 ل1ارداران لدارلارعردة لر لون لط:لسميح القاسم .1

 .1986 ل2غريلملغربلفيه لدارلاركعمش لر لون لطل:لشخصلسميح القاسم .2

 .1993ل 1مصل لطل دارل عودلارص وح ل2:لاألاموللاركومعش لمجلسميح القاسم .3

 .1993ل 1مصل لطل دارل عودلارص وحل 3لمجل اموللاركومعش:لاألسميح القاسم .4

 .1993ل 1مصل لطل دارل عودلارص وحل 4لاركومعش لمجلامولاأل:لسميح القاسم .5

 .2000 ل1:لادلمثل لمؤ سشلاأل رار لفعسةني لطلالقاسمسميح  .6

 .2000 ل1صرريتلذاتلارم لمؤ سشلاألصرار لفعسةني لطلمن:ل أخلجلسميح القاسم .7

 ل1طلل راتو:لارتتاودةلاعتبلبرابتوتلاأل،صتب لدااتلةلارثآوفتشلوااات م لاامتسميح القاسةم .8
2002. 

 ل1وارلتتتتتتل لفعستتتتتةني لطة واتتتتتشلة لاحلكتتتتتي لرعاحلداتتتتتدل،ونتتتتتواجواتتتتت ل:لسةةةةةميح القاسةةةةةمل .9
2006. 

 :العربيو الكتب: ثا،ًيا

لرعة واتتتشل، تتتو لدارلاجلتتتورم لاعتتت لشتتتعلليفلارفليتتتشلارصتتتررة:لالزرزمةةة ،  أمةةةيف إبةةةرا يم .10
 .0222ل 1طلمصل لوارورزاط لوارلتل

ل 1طلاجلزااتل لاكلرن لبنلجومعشلاحلداث لارعليبلارتعللارغمرض:لرما،  إبرا يم .11
0222. 

لزلمتد:لوحتآيت لتآتدملاألدب لو لاجلار عغو لملاوجل:القرطاجن  حازم الحسف أب  .12
 .1431للترنس لواروصرال لرعة واشلجرادلمؤ سشلاخلرجش لبنلاحل ي 



   ............................................................................ :المصادر والمراجع

                                                   

 

412 

ل،وي تتشلأبتتر:لحتآيتت لمستتع  لصتتحي :لالنيسةةاب ر  الحجةةا  بةةف مسةة م الحسةةف أبةة  .13
 .0221ل 1لمجلارسعرداش لارعلبيشلادلمعكشلوارورزاط لرعلتللطي شلدارلارفوراويب لزلمدلنظل

لملتترن لايستتبلزلمتتد:لوشتتل هلضتت ةهلارتتتعل لنآتتد:للجعفةةر بةةف قدامةةو الفةةر  أبةة  .14
 .1491ل 1طل لمصللادلعيجيش لادلة عش

لارععميتتتتتش لاركوتتتتت لدارلار يتتتتتون لكوتتتتتوبلأولارلثتتتتتللنآتتتتتد:ل                             .15
 .م1432-ه1122ل 0طلر لون 

 ابةةف الحنفةة  المقدسةة  الب خةة  سةة يمان بةةف محمةةد الةةديف جمةةا  اهلل  بةةد أبةة  .16
ل لارآتتتللنلوإاجتتتوزلوار تتتداطلوادلعتتتويلار يتتتونلاعتتت ليفلارلآيتتت  لابتتتنلتفستتتريلمآدمتتتش:لالتنقيةةةب
 (.تلد)ل (طلد)لمصل لاخلوصل  لمكو ش

لا تتتدلوشتتتلحلحتآيتتت ل 1جلوارو تتتني لار يتتتون:لالجةةةاح  بحةةةر بةةةف  مةةةرو  ثمةةةان أبةةة  .17
 (.تلد)ل (طلد)لر لون لاجليل لدارلهورون لارس م

لزلمتتتتدلارستتتت ملا تتتتدلوشتتتتلحلحتآيتتتت لاحليتتتتران :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل .18
 .1412 ل 0ط ل9جلمصل لوأوالده لاحلعيبلمصةفبلمة عشلهورون 

لزلمدلارس ملا د:لحتآي لاحليران لكووب:ل                                         .19
 .1412ل 0طل 1جلمصل لاحلعيب لار ويبلمصةفبلمة عشلهورون 

لارفصتو ش لدارلأب  محمد  بد اهلل بف محمد بف سعيد بف سنان الخفاج  .20 :ل تل 
ل.1430 ل1اركو لارععميش لر لون لط

لدارلارفصتو ش ل تل:لالخفاج  سنان بف سعيد بف محمد بف اهلل  بد محمد أب  .21
 .1430ل 1طلر لون لارععميش لاركو 

لحتفتتهلمتتنلاعتتبلوتسايتتتللشتتلحلار يتتون لاعتت لفتتت لارراضتتت :لالبغةةداد  مصةةىف  أبةة  .22
 .1219لل (طلد)لااخران 

لاركووبتش)لارصتلوايونيلكوتوب:لالعسةكر  سةل  بةف اهلل  بد بف الحسف  ال  أب  .23
لاركوتتتت لإ يتتتتو لدارلإبتتتتلاهي  لارفضتتتتللأبتتتترلوزلمتتتتدلار جتتتتوو لزلمتتتتدلاعتتتت :لحتآيتتتت ل (وارتتتتتعل
 .1490ل 1طلمصل لارععميش 
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ل (طلد)لمصتتتتللادلعتتتتور  لدارلجداتتتتدة لرؤاتتتتشلار تتتتداطلاعتتتت :ل شةةةة  أحمةةةةد أحمةةةةد .24
1441. 

ل 1طلمصتتتتتل لادلصتتتتتلاش لارلاضتتتتتشلمكو تتتتتشلاألديب لارلآتتتتتدلأصتتتتترل:لالشةةةةةايب أحمةةةةةد .25
1441. 

ل 1طلتلكيتتتتو لاجلرااتتتت  لمة عتتتتشلارتتتتتعل لنآتتتتد:لجعفةةةةر بةةةةف قدامةةةةو الفةةةةر  أحمةةةةد .26
 .هت1920

:لادلر تتتتراشلارفعستتتتةيليش لإصتتتتدارلهي تتتتشلأحمةةةةد المر شةةةة   و بةةةةد اللةةةةاد   ا ةةةةم .27
 .1413 ل1 لط0 رراو لمجادلر راشلارفعسةيليش ل

لوارورزاتتط لوارلتتتللرعة واتتشلادللتتورةلوارلآتتد لار  غتتشلبتتنيلارصتتررة:لسةةا   بسةةام أحمةةد .28
 .1431ل 1لمصل 

 .1412ل 0طلمصل لاركو  لاومللار  غش لانلدفوع:لالزيات حسف أحمد .29

لط عتتتتتشلمصتتتتتل لوارثآوفتتتتتش لرعوععتتتتتي لهلتتتتتداو لمؤ ستتتتتشل ارتتتتتتر،يوت:  ةةةةة ق  أحمةةةةةد .30
0210. 

 .0221ل 1طلمصل لارتلق لزهلا لمكو شلارلص لضلرل  فيف  أحمد .31

ليفلوتة يآيتشلتلظرياتشلدرا تشلارعتليبلارتتعلليفلارصررة:لالفالح  إبرا يم     أحمد .32
 .0219ل 1طلاألردن لغيدا  لدارل لاررريدلبنلمسع لارغراي لصلاطلشعل

 .0223ل 9طل رراو لارفكل لدارلارعسونيوت ليفلم ودئ:لقدور محمد أحمد .33

 .1443ل 9طلمصل لاركو  لاومللاردالرش لاع :ل مر مختار أحمد .34

لاركوت لاتومللارتتعل  لاخلةت لروحعيتللمتلاجلضلترلارتلص لرسونيوت:لمداس أحمد .35
 .م0224ل 0طلاألردن لاحلداث 

 .1429ل 1طلر لون لارعردة لدارلارعليب لرعتعللمآدمش:لأدو،يس .36

 .1499ل 1طلمصل لادلعور  لدارلارفعسةيليش لارآضيش:لز يتر أكرم .37

 .1441ل 1طلمصل لاأل لة لمكو شلأف طرن لمجارراش:لمىر ح م  أميرة .38

ل 1طلمصتتل لمشتتس لاتتنيلمكو تتشلارعتتليبلاحلتتداث لارتتتعلليفلاأل تتةررة:لداود أ،ةةس .39
1429. 
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 .1434ل 1طلر لون لاجليل لدارلدرا واو لوأ عربلارعاجوت:ل ريحو أ،يس .40

لر لتتون لرعم اتتني لارععتت لدارلوخصواصتتاو لارعلبيتتشلارعغتتشلفآتته:ليعقةة   بةةديع إيميةة  .41
 .1430ل 1ط

لاحملذوفتتتش ل،صتتتوادهليفلنآداتتتشلدرا تتتشلارآو تتت لمستتتي :لبةةةزراو    ةةة  محمةةةد باسةةة  .42
 .0223ل 1طلفعسةني لاررطليش لارلجوحلجومعش

لومسواللار  غشلألصرللوفليشلتورخييشلدرا شلار داطلاع :ل ي د الفتاح  بد بسي ،  .43
 .وارورزاطلرعلتللادلخوورلمؤ سشلار داط 

لمؤ ستتتشلار يتتتون لدلستتتواللحتعيعيتتتشلدرا تتتشلار يتتتونلاعتتت :ل يةةة د الفتةةةاح  بةةةد بسةةةي ،  .44
 .0219ل 1طلمصل لوارورزاط لرعلتللادلخوور

لارثآتتتويفلادللكتتتزلاحلتتتداث لارعتتتليبلارلآتتتدليفلارتتتتعلاشلارصتتتررة:لصةةةالح م سةةة  بشةةةر  .45
 .1441ل 1لطلبريوت لارعليب 

لرععومتتتللوفآتتتولتة يآيتتتشلدرا تتتشلارتتتداليلاحلآتتتللنظلاتتتش:لالعبةةة د  بةةةد محمةةةد جاسةةةم .46
 (.تلد)ل 42لارعددلارعلاق لادلسولصلاش لاجلومعشلاآلداب لكعيشلرلعشلارلحر  

لاعتترمليفلاااضتتوح:لالخىيةةب القزوينة  الةةرحمف  بةةد بةةف محمةةد الةةديف جةال للل .47
 (.دت(.ل)دط)للر لون لارععميش لاركو لدارل (وار داطلوار يونلادلعوي)لار  غش

لاعتترمليفلاروعختتيص:لالخىيةةب القزوينةة  الةةرحمف  بةةد بةةف محمةةد الةةديف جةةال  .48
ل.1421ل 1طلمصل لارعليب لارفكللدارلاررب،ر،  لارلمحنلا دلوشل هلض ةهلار  غش 

:لحتآيت لارعتلب لرستونل(:منظة ر ابةف) مكةرم بةف محمةد الفضة  أب  الديف جما  .49
 .1431ل 1طلمصل لادلعور  لدارل 1مجلولخلون لارك ريلاع لاهلللا د

لاالمتوراتلاررطليتش لاركوت لدارل توو  لخعيتللالتدلارتتعلاشلارصتررة:لالبيىار جمعو .50
 .0212ل 1طلادلوحدة لارعلبيش

ل 1طلمصتتتتل لااميتتتتون لمكو تتتتشلار  غتتتت  لادلتتتتررثليفلار يونيتتتتشلارصتتتتررة:لطبةةةة  حسةةةةف .51
0229. 

لارعومتشلاذلي تشلملتترراتلأمنرذجتو لفعستةنيلادلآتووملاألدبليفلم مت :لجمعةو حسيف .52
 .0224ل 1طل رراو لرعكووب لارسرراش
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لر لتتتون لادلعتتتور  لمكو تتتشلارتتترا،ع  لادلتتتلاجلضتتتر ليفلنآداتتتشلدرا تتتوت:لمةةةروة حسةةةيف .53
1433. 

لوارلتتتللرعة تتطلاجلومعيتتشلادلعلفتتشلدارلمعجميتتش لرغراتتشلدرا تتشلاركعمتتش:لخ يةة  ح مةة  .54
 .1443ل 0طلمصل لوارورزاط 

لرعلتتتللارتتتلوقلدارلواروة يتت  لارلظلاتتشليفلدرا تتوتلواألدبلادلفور،تتش:لسةة يمان خالةةد .55
 .1444ل 1طلوارورزاط 

لاردوريتتشل تتررسلمؤ ستتشلاجلتتوهع  لارتتتعلليفلارصتتررةلتةتترر:لالةةزواو  محمةةد خالةةد .56
 .0229لمصل لارورزاط لولرعلتل

ل 1طلر لتون لارعتليب لارفكللدارلواألصرل لارلظلاوتلبنيلار يونلاع :لسقا  ديزيرة .57
1442. 

لرعة واتتشلاررفتتو لدارلمجوريتتش لدرا تتشلادلعوصتتللارعتتليبلارتتتعللنآتتدليف:لارصتت و لرمضتتون .58
 .1443ل 1طلمصل لوارلتل 

 .لل1421ل 1طلر لون لادلكتر  لدارلاحلداث لارلآدليفلمتايد:لغريب روز .59

لاكلتتترن لبتتتنل لاجلومعيتتتشلادلة راتتتوتلداتتترانلارعغتتتش لفآتتتهليفلزلوضتتتلات:لدراقةةة  زبيةةةر .60
 .ل1441ل 0طلاجلزاال 

لادللكتتتزل (دنآتتتللأمتتتللداتتترانليفلنآداتتتشلدرا تتتش)لارتتتتعلاشلفضتتتو ات:لالروا ةةةدة سةةةامح .61
 .1444ل 1طلاألردن لرعلتل لارآرم 

:لالسةكاك      بف محمد بكر أب  بف ي سف يعق   أب  والديف الم و سرا  .62
ل 0طلر لتتتتون لارععميتتتتش لاركوتتتت لدارلزرزور لنعتتتتي لهرامتتتتته لوكوتتتت لضتتتت ةهلارععتتتترم لمفوتتتتوح
1432. 

ل 1طلادلغتتلب ل رشتترباس لادلعوصتتلة لاألدبيتتشلادلصتتةعحوتلمعجتت :ل  ةة ش سةةعيد .63
1439. 

ل 1طلفعستةني لوارورثيت  لرعدرا توتلارآترم ل ادللكتزلارعتردةل ت :لسةتو أب  س مان .64
 .1444لالوال

 .0220لل 1طلارآوهلة لارتلوق لدارلارآللن ليفلارفينلاروصرال:لقىب سيد .65
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 .0229ل 3طلمصل لارتلوق لدارلوملوهجه لأصررهلاألديبلارلآد:ل             .66

 .0221ل 1طلمصل لاأل لة لمكو شل (درا ش)لارلوااشلبلو :لقاسم سيزا .67

لفعستةني لغترش لأبترلمة عتشلهتجتري لأملهجتلةلارفعستةيينلارتووت:لكنا نو  ريف .68
 .0222ل 0ط

 .1440ل 4لطلمصل لادلعور  لدارلاألديب لارلآدليف:لضيف   ق  .69

 .0221ل 1طلمصل لاردوريش لارتلوقلمكو شلارر يط لادلعج :ل              .70

ل، تتو لدارل 1جلواروة يتت  لارلظلاتتشلبتتنيلارلصتت لارعغتتشلاعتت :لالفقةة  إبةةرا يم صةةبح  .71
 .0222ل 1طلمصل لوارورزاط لوارلتللرعة واش

لارولترخ  لاحملستنلبتنلاعت لارآوضت لبلوااتشلاريويمتشلارآصتيدة:لالمنّجةد الديف صالح .72
 .1439ل 9طلر لون لاجلداد لاركووبلدار

لدارل،ةتت  ل تتيدلالتتدلارفتتينلاروصتتراللنظلاتتش:لالخالةةد  الفتةةاح  بةةد الةةديف صةةالح .73
 .0219ل 1طلاألردن لارفوروق 

ل 1طل لمصتتتتللارتتتتتلوق لدارلوإجلا اتتتتته لم وداتتتته لاأل تتتتعربلاعتتتت :ل ضةةةة  صةةةةالح .74
1443. 

:لحتآيتتت ل 1وارتتتتوال جلاركوتتتت لأدبليفلارستتتواللادلثتتتل:لاألثيةةةر ابةةةف الةةةديف ضةةةيا  .75
 .1494ل 1طلمصل لاحلعيب لمة عشلاحلميد لا دلاردانلزل لزلمد

لارعصتلاش لادلكو تشلملتتررات لشتعله لمتنل يوتتهلارلومت لابتن:لالعقةاد محمة د  بةاس .76
 .1430لر لون 

لاركراتتا لادلعلفتتش لاتتومللالبيتتش لنآداتتشلنظلاتتشلضلترلادلآعتتلةلادللااتتو:لحمةة دةلالعزيةةز  بةةد .77
 .0221ل 1ط

لرعة واتتتشلارعلبيتتتشلارلاضتتتشلدارلار يتتتون لاعتتت لارعلبيتتتشلار  غتتتشليفل: تيةةة  العزيةةةز  بةةةد .78
 .1429ل 1طلر لون لوارلتل 

لنظلاتتتتشليفلحبثيتتتتشلزلتتتتوور)لارلآتتتتد لوادلر،تتت لاألدب:لزايةةةةد أبةةةة  أحمةةةةد الفتةةةةاح  بةةةةد .79
 .ل0220لمورةو ل لإرآولملتررات(لاألدب
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لواروة يتت  لارلظلاتتشليفلدرا تتشلارتتتعل لارلآتتدليفلارفليتتشلارصتتررة:لالربةةا   القةةادر  بةةد .80
 .1طلاألردن لوارلتل لرعة واشلارععرملدار

لرعدرا تتتوتلارعلبيتتتشلادلؤ ستتتشلمتتتتوم لأيبلشتتتعلليفلارفليتتتشلارصتتتررة:ل                    .81
 .1444ل 1طلر لون لوارلتل 

لارتتتت وب لمكو تتشلادلعوصتتتل لارعتتليبلارتتتتعلليفلاررجتتدايلاالجتتتتوه:لالقةة  القةةةادر  بةةد .82
 .1433ل 1طلمصل 

لداترانلاجلزااتل  لرعتتعلل تيميوايشلدرا تشلاألديب لارلصلدالاعيش:ل يدوح القادر  بد .83
 .1449ل 1طلاجلزاال لاجلزاال لادلة راوت 

لر لتون لارععميتش لاركوت لدارلار يتون لاعت ليفلار  غتشلأ تلار:لالجرجةا،  القا ر  بد .84
 .1433ل 1ط

لاجلداتتتتدلارستتتتعرد لارتتتتتعلليفلنصتتتتيشلمجوريتتتتشلدرا تتتتوت:لالعسةةةةا  خ ةةةةف اهلل  بةةةةد .85
 .0229لارسعرداش لارعلبيشلادلمعكشلفاد لادلعكلجومعشل (اروة يآ لارلآدليفلشلور ش)

لأشتتتجونلبآصتتتيدةلتتتتتل يشلدرا تتتش)لارتتتتعل لاخلةتتتوبلبليتتتش:لمرتةةةا  المالةةة   بةةةد .86
 .1441لاجلزاال ل لاجلومعيشلادلة راوتلدارانل (ميونيش

لرآصتتتتتيدةلملكتتتتت لحتعيتتتتتللارآتتتتتلا ة ل،صتتتتتيدةلارآصتتتتتدة لشتتتتتعلاشل:                      .87
 .1441ل 1طلر لون لارعليب لادللوخ لدارلميونيش لأشجون

لرعة واتتتشلغلاتتت لدارلاررريتتتد لبتتتنلمستتتع لشتتتعلليفلارفليتتتشلارصتتتررة:لالتىةةةاو   بةةةداهلل .88
 .0220لمصل ل لوارورزاطلوارلتل

لارعلبيتتشلارتتدارلارعلبيتتش لر  غولتتولنآداتتشلرؤاتتشلارتتتعل لاروصتترال:لقاسةةم حسةةيف  ةةد،ان .89
 .0222ل 1طلمصل لوارورزاط لرعلتل

ل 1طلمصل لوارورزاط لرعلتللارعلبيشلاردارلارعليب لارتعللرغش:ل                      .90
0221. 

لارفكتللدارلوملآحتش لمزاتدةلط عتشلونآد لدرا شلوفلرنهلاألدب:لإسما ي  الديف  ز .91
 .0219ل 4لطلمصل لارعليب 
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ل 1طلمصتل لرعة واش لغلا لدارلرألدب لارلفس لاروفسري:ل                       .92
1431. 

لدارلاذلجتتتتتل  لارثتتتتتويلارآتتتتتلنللختتتتتلل تتتتتىلارعتتتتتليبلارتتتتتتعلليفلارصتتتتتررة:لالبىةةةةة    ةةةةة  .93
 .09لصل 1431ل 0طل لر لونلاألندرس 

 .1490لل 0جل 1طلمصل لمصل لهنضشلمكو شلاروت يه لفن:لالجند      .94

:لاحملكتت لواحملتتيطلاألاظتت  لحتآيتت :لا تتدلارستتوورلأمحتتدل  ةة  بةةف اسةةما ي  بةةف سةةيدة .95
ل.1493فل اج لمعادلادلخةرطوت لمصل لَط ل

لدارلادلعوصتتل لارعتتليبلارتتتعلليفلاررتاثيتتشلارتخصتتيوتلا تتوداو :لزايةةد  شةةر    ةة  .96
 .1443ل 1لطلمصل لارعليب لارفكل

لطلمصتتل ل تتيلو لابتتنلمكو تتشلاحلداثتتش لارعلبيتتشلارآصتتيدةلبلتتو لاتتن:ل                  .97
 .0220ل 1

لرعتترتاث لاالزهلاتتشلادلكو تتشلارتتتعل ليفلاألدبيتتشلرعصتتررةلارفتتينلار لتتو :لصةةبح   ةة    ةة  .98
 .1441ل 0طلارآوهلة 

لمصتتتل لارعلبيتتتش لاركوتتت لا يتتتو لدارلونآتتتد لتتتتأرا لاألدبيتتتشلارصتتتررة:ل                 .99
 .تلدل 1ط

لارتتتتعللوحتعيتتتللارلآتتتدليفلدرا تتتش:لأ تتتةرراولارفليتتتشلارصتتتررة:لالخىيةةةب   ةةة   مةةةاد .100
 .0221ل 1طلاالردن لرعلتل لجايلشلدارلاجلوهع  

 .1441ل 1لطلمصل لارتلوق لدارلأان؟لإىللاحلداثلشعلنول: كر  غال  .101

 .1424ل 1طلمصل لار داط لاع ليفلتة يآيشلدرا ش:ل ريد القادر  بد  تح  .102

لفتورس لالبتنلارصتو يبلكوتوبليفلار  غيتشلادلستوال:لالةنكالو  بةدو  محمد  ريد .103
 .1431ل 1طلمصل لاألمونش لمة عش

لمة عتشل (وتة يت لمرازنتش)لارعتليبلار يتونليفلارفليتشلارصررةلبلو :لالبصير حسف كام  .104
 .1432ل 1لطلارعلاق لارعلا،  لارععم لاجملمط

لارععتتت لدارلارتتتتعل ليفلبليراتتتشلدرا تتتوتلواروجعتتت لاخلفتتتو لجدريتتتش:لديةةةب أبةةة  كمةةةا  .105
 .1431ل 9طلر لون لرعم اني 
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لختون لادلعيتدلا تد:لرتهلو،تد مل آآهلاعمل لبنلرآيطلداران:لاإلياد  يعمر بف لقي  .106
 .م1421ه 1941ل 1طلر لون لارل ورش لمؤ سشلاألمونش لدار

لنستخشلاحمليط لارآومرسل الشيراز  اباد  الفيروز يعق   بف محمد الديف مجد .107
للمصتل لرعكوتوب لارعومشلادلصلاشلاذلي شلهت 1920ل لشلاألمريلرعمة عشل9لارة عشلانلمصررة

 .1432ل 1ج

ل ررانيتتتش ل تتتعيدل،صتتتصليفلادلكتتتونلمجوريتتتوت:لآبةةةاد  محمةةةد محمةةةد  محب بةةةو .108
 .0211ل 1طل رراو لرعكووب لارسرراشلارعومشلاذلي شلملتررات

لمصتتل لارعتتليب لارفكتتللدارل (اردالرتتشلبليتتشليفلدرا تتش)لارآللنيتتشلادلفور،تتشل:العبةةد محمةةد .109
 .1441ل 1ط

لارعتليب لارثآتويفلادللكتزلوارلآتد  لار  غت لاخلةتوبليفلارتعلاشلارصررة:لال ل  محمد .110
 .1442ل 1طلبريوت 

ل 1طلمصتتتتل لادلعتتتتور  لدارلارتتتتتعل  لوار لتتتتو لارصتتتتررة:لاهلل  بةةةةد حسةةةةف محمةةةةد .111
1431. 

ل 1طلر لتتون لارعتتليب لارثآتتويفلادللكتتزلاخلةتتوب لانستتجوملإىللمتتدخل:لخىةةاب  محمةةد .112
1441. 

لوارورزاتتط لوارلتتتللرعة واتتشلغلاتت لدارلاحلتتداث لارعغتتشلواعتت لارعلبيتتش:للداود محمةةد .113
 .0221ل 1طلمصل 

لدارل 0جل (ار تداطلار يتون لادلعتوي )لارعغتر لاجلمتوللاعت :ليةاق ت سة يمان محمد .114
 .1449ل 1طلمصل لاجلومعيش لادلعلفش

لواروة يتت  لارلظلاتتشليفلمآوربتتوتلرعتتتعل لارعغتتر لاروتتتكيلليف:ل  فةة   بةةدو محمةةد .115
  0219ل 1طل رراو لرعكووب لارسرراشلارعومشلاذلي شلملتررات

لاررطليتتتتش لادلكو تتتتشلدااتتتتلةلارتتتتتموخ لشتتتتعلليفلارفليتتتتشلارصتتتتررة:لذيةةةةا    ةةةة  محمةةةةد .116
 .0229ل 1االردن ط

لوارورزاتط لوارلتتللرعة واتشلمصتللهنضشلاحلداث لاألديبلارلآد:ل ال  غنيم  محمد .117
 .0229ل 1ط
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لتترنس لرعلتتل ل تلاسلدارلادلعوصتل لارعتليبلارتتعللبليتشليف:لالي سةف  لىف  محمد .118
 .1439ل 1ط

لدارل (19لارغتتتتتليب لارفكتتتتتللنرابتتتتت ل عستتتتتعش)لكتتتتتررلدج:لبةةةةةدو  مصةةةةةىف  محمةةةةةد .119
 .ل1493ل 1طلمصل لادلعور  

لارعتليب لارثآويفلادللكزل (لارولوصلا رتاتيجيش)لارتعل لاخلةوبلحتعيل:لمفتاح محمد .120
 .1439ل 1طلادلغلب 

لمشتتس لاتتنيلجومعتتشلاجمللتترن لشتتعلليفلارفليتتشلارصتتررة:لال احةةد  بةةد  بةةاس محمةة د .121
 .1430لل 1طلمصل 

لكعيتتشل رريتتوتلواروة يتت  لادليتتدانل لارلؤاتتشلاروضتتود لورغتتشلارتتتعل:لغةةال  أبةة  مختةةار .122
 .1449ل 19لاحلرريشلاركراا لجومعشلاآلداب 

لمصتتتل لادلعتتتور  لدارلارتتتتويب لارآو تتت لأيبلالتتتدلارتتتتعلاشلارصتتترر:لالجيةةةار مةةةدح  .123
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ِ  مدِ ِب   م  ت    اّلل 



 ملخص:

يكتسي موضوع مجاليات الصورة الشعرية يف شعر مسيح القاسم أمهية كربى، كون الصورة تُعدُّ ركيزة 
أساسية من ركائز العمل األديب وعنصرا مهما من عناصر املعمار الشعري، وآثرنا اختيار ىذا املوضوع ألننا 

يف بنائو الشعري، إضافة إىل أّن االجتاه إىل وجدنا أن مجالية صناعة الصورة تشكِّل لدى الشاعر ركًنا أساسًيا 
 دراسة الصورة ىو اجتاه إىل روح الشعر وجوىره.

وحاول البحث الوقوف على جتربة مسيح القاسم الشعرية وقدرتو اإلبداعية يف التعبري عن احملاور 
و داللتها يف التعبري األساسية ألفكاره ورؤيتو الشعرية، إىل جانب متكنو من رسم الصور الفنية املوحية وتوجي

عن قضايا أمتو ووطنو، مستخدما يف ذلك مجلة من الوسائل على غرار التشبيو واالستعارة والكناية والبديع،  
كما حاول الشاعر رسم صور حسية مستعينا بالتجسيم والتشخيص وتراسل احلواس، ووقف على دعائم 

 اث.أن تغين الصورة كالرمز واألسطورة والت  واجبهاأخرى من 

Résumé: 

    Le thème de l'esthétique de l'image poétique dans la poésie de Samih Al-

Qasim est d'une grande importance, car l'image est pilier  de l'œuvre littéraire et un 

élément important de l'architecture poétique.  

     Nous avons choisi ce sujet car nous avons constaté que  l’esthétique de la 

production de l'image constitue coin essentiel pour le poète dans sa construction 

poétique, aussi bien que l’intention pour étudier l'image est une intention pour l'esprit 

et l'essence de la poésie 

    La recherche visait à découvrir l'expérience de la poésie de Samih al-Qasim 

et sa capacité créative à exprimer les axes principaux de ses idées et de sa vision 

poétique, ainsi qu'à sa maitrise de développer  des images artistiques suggestives et 

de guider ses significations dans l'expression des questions de sa nation et de son 

pays, en utilisant diverses méthodes telles que la métaphore, la comparaison, la 

métaphore, la métonymie, et les dispositifs rhétoriques.  

     Le poète a essayé de produire des images sensuelles à l'aide de l'incarnation, 

du personnification et de la correspondance des sens, et s'est appuyé sur ses autres 

piliers pour enrichir l'image comme le symbole, la légende et le patrimoine. 

 


