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رئيسا

ومقرر
ًا
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السنة الجامعية2015/2014 :

الحمد هلل الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداا ذا اللااج
ووفقني إلى انجاز ذا العمل.

أتلاه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من اعدني من ريج أو من بععد
على انجاز ذا العمل وفي تذلعل ما وااجته من علباات وأأخ بالذكر
علي بتلاعجاته
اا تاا المشرر الدكتلر عبد الق ادر لباشي الذي لم يببل ّي
ونصائحه القعمة التي كانت علنا لي في إتمام ذا البحث.

مقّد مة
مقدمة :
ّ
إن مصطمح الصورة الشعرية من المصطمحات المعقّدة التي يصعب تحديدىا عمى الرغم من
قدميا ،إالّ ّأنيا أبرز وسيمة يحتاجيا الشاعر لمتعبير عن أفكاره وأحاسيسو حتى تصل إلى المتمقي
بشكل ممتع .فيي بمثابة المثير الذي يولّد االستجابة.

واذا ارتكز الشعر القديم في بناء الصورة عمى أساليب البالغة كاالستعارة والتشبيو والكناية
عما كانت عميو حيثيات
ًا
فإن الشعر الحديث والمعاصر ابتكر
صور جديدة ّ
تميزت بحرية أكبر ّ

التصوير سابقا.

يعد أمل ُدنقل (الجنوبي) من بين الشعراء المعاصرين الذين اىتموا بتشكيل قصائدىم

وتوظيف صور مبتكرة ساعدتو كثي ار عمى ترسيخ تراثو العربي اإلسالمي وقد تجمّت بصفة خاصة
في الرمز واألسطورة و التناص إلى الصور الشعرية األخرى.
كان الدافع وراء اختيار ىذا الموضوع ىو إعجابي بيذا الشاعر الذي نال شيرة واسعة بفضل
ِّ
المتميزة ومحاولة التعرف أكثر عمى الصورة الشعرية وطرق توظيفيا في قصيدة "ال تصالح
قصائده
".
سيحاول ىذا البحث الكشف عن الصورة الشعرية ودورىا في شعر أمل دنقل ،وعميو يمكن
صياغة األسئمة التالية لإلجابة عن جوىر الموضوع وأىدافو :
ما ىي الصورة الشعرية؟ كيف استطاع أمل دنقل التوفيق بين الصور القديمة والحديثة في
ىذا النص تحديدا ؟ وما أثر ىذه الصور في تشكيل قصيدتو  " :ال تصالح" ؟
ومن ىذا المنطمق تبدو الضرورة ممحة في البحث عن الصور الشعرية في شعر ُدنقل من

خالل مفيوم الصورة عند بعض القدماء والمحدثين كمييما ،وما أبدعو أمل دنقل من صور والتي
مقس ًما إلى
فعال في تشكيل ىذه القصيدة المشيورة بالذات  ،لذلك سيكون بحثنا ىذا ّ
كان ليا دور ّ
مقدمة وفصمين وخاتمة.
ّ

أ

مقّد مة
وقسمناه إلى مبحثين :المبحث األول
جاء الفصل األول بعنوان مفيوم الصورة الشعريةّ ،

أما
تطرقنا فيو إلى مفيوم الصورة لغة و
ً
ّ
اصطالحا ،ثم مفيوميا عند النقّاد القدماء والمحدثينّ .

المبحث الثاني فعرضنا فيو الصور القديمة والحديثة.

وكان الفصل الثاني تطبيقيا بعنوان :أثر الصورة في تشكيل قصيدة "ال تصالح " وىو الجزء
وقسمناه إلى مبحثين األول عمدنا فيو إلى تحميل الصور الشعرية القديمة،
الرئيسي في ىذا البحث ّ
خصصناه لمصور الشعرية الحديثة.
والثاني ّ

فتحدث فييا عن أىم النتائج التي توصمنا إلييا في نقاط موجزة .
أما الخاتمة ّ
سعى البحث إلى االستعانة بالمنيج الوصفي التحميمي الذي حاولت تطبيقو بواسطة طَ ْرق

بعض الجوانب البالغية واألسموبية حول مفيوم الصورة الشعرية وأىم أنواعيا من خالل استخراج
الصور الشعرية التي ساىمت في تشكيل القصيدة موضوع الدراسة.
استفاد البحث من مجموعة من المصادر والمراجع التي تستحق التنويو لما تحممو من فوائد
أىميا :األعمال الكاممة ألمل دنقل ،الصورة الفنية في شعر عمي الجارم إلبراىيم أمين الزرزموني،
ّ
وريشة الشاعر لرابح مموك  ...إلخ.

أىميا صعوبة الحصول عمى مراجع تتعمّق بالصورة
وقد واجيتني بعض الصعوبات لعل ّ

الشعرية الحديثة إضافة إلى عدم اطالعي عمى ىذه الصور من قبل ،وكذا صعوبة الدخول إلى
عالم الشعر؛ ىذه الظاىرة المعقدة ؛إالّ ّأنني حاولت تجاوزىا بفضل الدكتور ّلباشي عبد القادر الذي

القيمة.
عمي بمالحظاتو ونصائحو وتوجيياتو ّ
لم يبخل ّ

عزوجل أن يوفِّقني لما فيو خير في سبيل العمم ،وال أقول ّأنني قد استوفيت
و ًا
أخير أسأل اهلل ّ

جميع جوانب البحث ،فحسبي أنني أثرت زاوية الصورة في نير الشعر الذي ال ينضب.
واهلل الموفق.

ب

الفصل األول
مفهوم الصورة الشعرية

.I

تعريف الصورة
أ .لغة
ب .اصطالحا
مفهوم الصورة الشعرية عند القدماء والمحدثين

.II

أ .مفيكـ الصكرة عند القدماء
ب .مفيكـ الصكرة عند المحدثيف
.III

أنواع الصورة الشعرية
 .1الصور القديمة

أ .الصكرة التشبييية
ب .الصكرة االستعارية
ت .الصكرة الكنائية
 .2الصور الحديثة
أ .الصكرة الرمزية
ب .الصكرة المكنية كالضكئية
ت .الصكرة الحركية كالمتحركة
ث .الصكرة التك اررية
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الفصل األول
.I

مفهوم الصورة الشعرية

تعريف الصورة:
أ .لغة:

كص ٍكهر ،كقد صكره فتصكر ،كقا ؿ
كص ًكهر
ي
ص ىكهر ى
جػاء في لساف العرب :أف الصكرة جمم ي
ابف األثير «:الصكرة ترد في كالـ العرب عمى ظاىرىا كعمى معنى حقيقة الشيء كىيئتو ،كعمى
1

معنى صفتو ،يقاؿ صكرة الفعؿ كذا ككذا أم ىيئتو كصكرة األمر كذا ككذا أم صفتو».
معنى ىذا أف الصكرة صفة الشيء كىيئتو.

كيقكؿ ابف سيدة« :الصكرة في الشكؿ ،كصكرة حسنة ،كتصكرت الشيء :تكىمت صكرتو
2

فتصكر لي ،كالصكرة حقيقة الشيء كىيئتو كصفتو».

اء
ص ىك ار  :ماؿ ك ٍ
صكىر ي
صكر ػ ى
أصكير ،كىي ٍ
أع َّكج فيك ى
كنجد في اؿقامكس المحيط  :ى
3

كتص َّكر تككنت لو صكرةه كشك هؿ.
ص ىكهر،
َّ
كصكىرهي جعؿ لو صكرةن مجسمة ،ى
كجمعيا ي

صو
اء ىرَّك ىب ىؾ".4
كما كرد في معنى الصكرة في القرآف الكريـ في قكلو تعالى " ًفي أ ِّي
كرة ىما ىش ى
ىم ي ى
كالصكرة ىي تجسيد أك كصؼ لمكاقم كتعبير عما يختمج النفس البشرية عف طريؽ مجمكعة
مف الصكر التي تككف في األخير صكرة كمية.

 1ابف منظكر اإلفريقي المصرم ،لساف العرب ،دار صادر ،بيركت ،لبناف ،المجمد  ،8ط  ،2005 ،1ص .303
2ينظر :المصدر نفسو ،ص .303 ،302

 3المعجـ الكسيط ،مجمم المغة العربية ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،جميكرية مصر العربية ،ط  ،2004 ،4ص .527
4

سكرة االنفطار ،االية .08
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مفهوم الصورة الشعرية

الفصل األول
ب .اصطالحا:

إف مفيكـ الصكرة الشعرية مف المفاىيـ التي يصعب تحديدىا فيي " معطى مركب معقد
ٌ
مف عناصر كثيرة مف الخياؿ كالفكر كالمكسيقى كالمغة "
كىك مف المدرسة الركمانتيكية لفظة صكرة:

1

كيعرفيا الشاعر الفرنسي بيار ريفاردم

 IMAGEبأنيا إبداع ذىني تنبثؽ مف الجمم بيف

حقيقتيف كاقعيتيف تتفاكتاف في البعد قمة ككثرة ،كال يمكف إحداث صكرة المقارنة بيف حقيقتيف
2

كاقعيتيف بعيدتيف لـ يدرؾ ما بينيما مف عالقات سكل العقؿ"

فالصكرة عنده كعند غيره مف

الركمانسييف إبداع ذىني تعتمد الخياؿ كالعقؿ ىك الذم يدرؾ عالقاتيا .فالخياؿ ىك المصدر
األساسي لمصكرة عند الركمانسييف .كالصكرة ىي نسخة جمالية إبداعية تستحضر الييئة الحسية أك
الذىنية لؤلجساـ أك المعاني بصياغة جديدة تنيض ليا قدرة الشاعر كمقدار تجربتو كفف تعادلي ة
بيف الطرفيف ىما المجاز كالكاقم دكف أف يستبد طرؼ بآخر،

3

إذف ىي تعبير عف المعاني بطرؽ

كصيغ مختمفة تظير مف خالليا براعة الشاعر في النظـ كذلؾ باعتماده عمى ثنائية المجاز كالعقؿ
معا.
كاذا تتبعنا مفيكـ الصكرة عبر التاريخ كجدنا أفالطكف صاحب نظرية المحاكاة يرل" إف
النجار ،كذلؾ السرير الذم
المصكر الذم يصكره لنا سريرا ،إنما ىك يقمد السرير الذم صنعو ٌ
صنعو النجار إنما ىك تقميد لمسرير الذم ىك مكجكد في عالـ األفكار ،كذلؾ نفس الشيء بالنسبة

 1إبراىيـ رماني ،الغمكض في الشعر العربي الحديث ،المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية ،الرغاية الجزائر ،د
ط ،2008،ص .314

2
3

عبد الحميد ىيمة ،الصكرة الفنية في الخطاب الشعرم الجزائرم ،دار ىكمة ،الجزائر ،د ط ،2005 ،ص.57

ينظر :عبد اإللو الصائغ ،الخطاب اإلبداعي الجاىمي كالصكرة الفنية ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،ط1

 ،1997،ص.99
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مفهوم الصورة الشعرية

الفصل األول

لمشاعر ،فيك يصكر لنا األشياء المكجكدة في عالـ المثؿ"  .1فالصكرة في النقد اليكناني تعني إيجاد
شيء عمى ىيئة غيره ،عمى سبيؿ التقميد فالصكرة إذف ىي الشيء المشابو لغيره.
كما كاف لنظرية " ككلريدج" في الخياؿ أثر كبير في بناء الصكرة الشعرية ألنو يقكـ بالدكر
األساسي في بنائيا عف طريؽ الجمم بيف عناصرىا المختمفة ،كترتبط الصكرة بالخياؿ ارتباطا كثيقا
فبكاسطة فاعمية الخياؿ كنشاطو تنفذ الصكرة إلى مخيمة المتمقي فتطبم فييا بشكؿ معيف كىيئة
مخصكصة ،ناقمة إحساس الشاعر اتجاه األشياء ،كانفعالو بيا ،كتفاعمو معيا.2
إيحاء ،كصار
أما الصكرة عند إزراباكند فقد اقتربت مف داللة الرمز بعد أف أصبحت أكثر
ن
الرمز اقؿ تجريدا عما كاف عميو ركاد المذىب الرمزم،حتى كاد أف ينمحي التفاكت بيف الصكرة ك
الرمز مف حيث اإليحاء كالتجريد ،كقد ظير ىذا أيضا عند إليكت.3
إف تعدد التعريفات ىذا يجعمنا ندرؾ أنو ال م ـ كف تحديد مفيكـ نيائي ليا غير أنو يجب
التأكيد عمى أف الصكرة تبقى ىي األساس في كؿ عمؿ إبداعي.

 1قصي الحسيف ،النقد عند العرب ك اليكناف معالمو كأعالمو ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،طرابمس ،لبناف ،ط،1
 ،2003ص.257
2

ينظر :األخضر عيككس ،الخياؿ الشعرم كعالقتو بالصكرة الشعرية ،مجمة اآلداب ،عدد ،1994 ،1ص.77

 3بشرل مكسى صالح ،الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،لبناف ،ط ،1

 ،1994ص.19
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الفصل األول
.II

مفهوم الصورة الشعرية

مفهوم الصورة الشعرية عند القدماء والمحدثين:
أ .مفهوم الصورة عند القدماء:

تعد الصكرة الشعرية مف أبرز العناصر التي حظيت بيا القصيدة العربية قديما ككنيا
الركيزة األساسية لمعمؿ األدبي كالعنصر الميـ مف عناصر البناء الشعرم كالجكىر الثابت كالدائـ
في الشعر كىي أىـ كسائط الشاعر في نقؿ تجربتو كالتعبير عف كاقعو كخيالو.
فمفيكـ الصكرة الشعرية مف المفاىيـ النقدية المعقدة ،إذ يكاد يككف ىناؾ إجماع عمى صعكبة
إيجاد تعريؼ شامؿ لمصكرة الشعرية كيعكد ذلؾ حسب إبراىيـ أميف الزرزمكني إلى عدة أسباب
منيا:
 " إف الصكرة أمر غير متعمؽ باألدب كالمغة كالتطكر الحادث في كمييما ،فالصكرة تحمؿدالالت مختمفة كترابطات متشعبة تأبى التحديد الكاحد المنظر أك التجريدم.
 ارتباط مفيكـ الصكرة باإلبداع في الشعر ،ما أدل إلى صعكبة تقنينو أك تحديده ألنويخضم لطبيعة متغيرة تنتمي لمفردية كالذاتية.
 كثير مف الباحثيف نقمكا عف المناىج الغربية نظرتيا إلى اؿصكرة في عبارات غير منطقيةمتسمة بالحذلقة المفظية دكف أف تقنعنا بجديد.
 اختالؼ الباحثيف في نظرتيـ لمصكرة كعالقتيا بالتراث فمنيـ مف ينكر عمى القدماء كؿفضؿ كمنيـ مف يجمب لدراستو أثكابا غريبة،كيحاكؿ تطبيقيا عمى النصكص العربية ،فيـ
1

بذلؾ عقدكا مصطمح الصكرة كزادكه خفاء".

1

نقال عف :إبراىيـ أميف الزرزمكني ،الصكرة الفنية في شعر عمي الجارـ ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيم،

القاىرة ،د ط ،2000 ،ص.92 91
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مفهوم الصورة الشعرية

الفصل األول

فال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ أف نغفؿ جيكد القدماء في تعريفيـ لمصكرة ألف الشعر قائـ عمى
الصكرة منذ كجكده حتى اليكـ .كفي ىذا الباب يمكف القكؿ "كليست الصكرة شيئا جديدا ،فالشعر قائـ
عمى الصكرة منذ أف كجد حتى اليكـ ،كلكف استخداـ الصكرة يختمؼ بيف شاعر كآخر ،كما أف
1

الشعر الحديث يختمؼ عف الشعر القديـ في استخدامو لمصكرة".

بما أف الشعر قائـ عمى التصكير فيذا دليؿ عمى أف النقاد القدامى كانكا عمى دراية بالصكرة إال أف
االختالؼ يكمف في استخداـ كؿ مف القدامى ك المحدثيف ليا.
لكننا مم ذلؾ نجد أف ىناؾ مف النقاد مف ينفي عف النقد القديـ معرفة الصكرة ،حيث يقكؿ جابر
عصفكر":عمى أف ما بذلتو مف جيد في ىذا السبيؿ ،يقصد دراسة الصكرة في النقد القديـ جعمني
أقتنم اقتناعا عميقا بأف قضية الصكرة في التراث النقدم العربي مشكمة جكىرية تحتاج ال إلى دراسة
2

كاحدة فحسب بؿ إلى العديد مف الدراسات الدقيقة المتخصصة.

كىك يعرؼ الصكرة بقكلو« :ىي أداة الخياؿ ككسيمتو ،كمادتو اليامة التي يمارس بيا كمف خالليا
3

فاعميتو كنشاطو».

كالصكرة عند كامؿ حسف البصير ترسخت في ىذا التراث العربي مبحثا متكامال صدر عف
الفكر العربي في تمثؿ الشعر نشاطا اجتماعيا ،كصياغة ماىرة ،كحمؿ عناصر الشعر ،ككازف بينو

1إحساف عباس ،فف الشعر ،دار الثقافة ،بيركت ،ط  ،1995 ،3ص .23
2

جابر عصفكر ،الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب ،المركز الثقافي العربي ،ط،1992 ،3

ص.9

3المرجم نفسو ،ص .14
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مفهوم الصورة الشعرية

الفصل األول

كبيف التصكير ،ثـ حمؿ بناء الصكرة باإلشارة إلى مادتيا كما يقم في ىذه المادة مف نقش كتزييف
كأشار إلى مصادرىا في الذىف كجسد تأثيرىا في المتمقي.1
لقد تحدث العديد مف النقاد عف الصكرة كليذا نقتصر في الحديث عمى اثنيف مف كبار النقاد كىما
الجاحظ كعبد القاىر الجرجاني.
يعد الجاحظ مف النقاد األكائؿ الذيف تعرضكا لمفيكـ الصكرة إذ يرل أف المعاني مطركحة في
الطريؽ يعرفيا العجمي كالعربي ،كالبدكم ،كالقركم ،كانما الشأف في إقامة الكزف ،كتخير المفظ،
كسيكلة المخرج ككثرة الماء ،كفي صحة الطبم ،كجكدة السبؾ ،فإنما الشعر صناعة ،كضرب مف
النسمج ،كجنس مف التصكير"  .2أم أف الشعر عند الجاحظ صناعة كنكع مف النسيج المترابط،
كجنس مف األجناس الفنية القائمة عمى التصكير.
كسار قدامة بف جعفر )ت 337ق( عمى نيج الجاحظ في النظر إلى األلفاظ كالمعاني فقرر أف
المعاني كميا معركضة لمشاعر كلو أف يتكمـ فييا في ما أحب كآثر إذا كانت المعاني بمنزلة المادة
المكضكعية كالشعر فييا كالصكرة فالمعاني بالنسبة لمشاعر مثؿ الخشب لمنجارة كالفضة لمصياغة.3
كما ينيج أبك ىالؿ العسكرم )ت  395ق( نيج الجاحظ كقدامة ،حيث يقرر أف "المعاني مشتركة
بيف العقالء ،فربما كقم المعنى الجيد لمسكقي كالنبطي كالزنجي كانما تتفاضؿ الناس في األلفاظ

1
2
3

ينظر :إبراىيـ أميف الزرزمكني ،الصكرة الفنية في شعر عمي الجارـ ،ص .94
الجاحظ ،الحيكاف ،تحقيؽ يحي الشامي ،دار كمكتبة اليالؿ ،بيركت ،ج  ،3د ط ،2003 ،ص .408

زكية خميفة مسعكد ،الصكرة الفنية في شعر ابف المعتز ،منشكرات جامعة قازيكنس ،بنغازم،ط  ،1999 ،1ص

.16
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الفصل األول

كرصفيا كتأليفيا كنظميا ،كقد يقم لممتأخر معنى سبقو إليو المتقدـ مف غير أف يمـ بو ،كلكف كما
كقم لؤلكؿ كقم لآلخر ،كىذا أمر عرفتو مف نفسي فمست أمتر فيو".1
المجسد الذم تتخذه المعاني عف طريؽ األلفاظ.
كيتضح أف الصكرة عنده تعني الشكؿ
ٌ
أما الذم نقؿ الصكرة مف عالـ المحسكسات لتصبح مصطمحا نقديا لؤلشكاؿ التي تشكؿ بيا
المعاني عف طريؽ األلفاظ فيك عبد القاىر الجرجاني )ت 471ق474 ،ق( حيث يقكؿ "كأعمـ أف
قكلنا الصكرة إنما ىك تمثيؿ قياس لما نعممو بعقكلنا عمى الذم نراه بأبصارنا ،فمما رأينا البينكنة بيف
آحاد األجناس تككف مف جية الصكرة فكاف بيف إنساف مف إنساف ،كفرس مف فرس بخصكصية
تككف في صكرة ذاؾ كليست شيئا نحف ابتدأناه فينكره منكر ،بؿ ىك مستعمؿ في كالـ العمماء
كيكفيؾ قكؿ الجاحظ :كانما الشعر صناعة ،كضرب مف التصكير .2كيقكؿ أيضا "كمعمكـ أف سبيؿ
التصكير كالصياغة كأف سبيؿ المعنى الذم يعبر عنو سبيؿ الشيء الذم يقم التصكير كالصكغ فيو
كالفضة كالذىب يصاغ منيا خاتـ أك سكار فكما أف محاال إذا أنت أردت النظر في صكغ الخاتـ
كفي جكدة العمؿ كرداءتو أف تنظر إلى الفضة الحاممة لتمؾ الصكرة أك الذىب الذم كقم فيو العمؿ
كتمؾ الصنعة" 3.كمراد عبد القاىر كاضح كىك أف طريقة الصكغ ىي التي يتفاضؿ بيا الكالـ  ،كما
أنو الكحيد الذم تعمؽ في فيـ الصكرة معتمدا عمى فيـ الصمة بيف الشعر كالفنكف كالتصكير ،كلعؿ
سر تفكقو عمى النقاد القدامى ىك خركجو عف ثنائية المفظ كىك ما يسمى عنده بنظرية النظـ.

1زكية خميفة مسعكد ،الصكرة الفنية في شعر ابف المعتز ،ص .17
2
3

إبراىيـ أميف الزرزمكني ،الصكرة الفنية في شعر عمي الجارـ ،ص .95
عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ت سعد كريـ الفقي ،دار اليقيف ،ط  ،2001 ،1ص.215
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فعبد القاىر يرمي إلى بياف أف الصكرة ىي الشكؿ الذم تشكؿ فيو المعاني ،سكاء أكانت حقيقية أـ
مجازية،فتصكير المعاني عنده أف يصكغيا األديب كينظميا كيشكميا عمى ىيئات معينة ىي أساس
1

التفاضؿ كالتمايز.

ما يمكف أف نستخمصو عف الصكرة في القديـ أنيا كانت عقمية برىانية تقيد فييا الشعراء بقكاعد
كأصكؿ ثابتة ال يجكز أف يتخطكىا ،كىي بمثابة التأكيد عمى كجكد الصكرة في الشعر منذ القديـ.
ب .مفهوم الصورة عند المحدثين:
تبكأت الصكرة مكانة ميمة في مناىج النقد الحديثة إذ صنفيا النقاد في مقدمة كسائميـ
لدراسة جكىر الشعر كقالكا أف الصكرة ىي الشعر كالشعر ىك الصكرة ،كما أف أ م تعريؼ لمصكرة
يجب أف يبدأ مف المغة ،فالشاعر يعتمد عمى المغة ليصكر ما بداخمو فيك ينفرد برؤيتو الجمالية
لؤلشياء.
لقد تكسم مفيكـ الصكرة في العصر الحديث إلى حد كبير فيعرفيا أحمد حسف الزيات بقكلو
ىي"إبراز المعنى العقمي أك الحسي في صكرة محسسة ،كالصكرة خمؽ المعاني كاألفكار المجردة ،أك
الكاقم الخارجي مف خالؿ النفس خمقا جديدا"2 .فالصكرة ىي إبراز األفكار عف طريؽ األلفاظ بطريقة
مميزة ،بينما يرل أحمد الشايب أف الصكرة "ىي المادة التي تتركب مف المغة بداللتيا المغكية
كالمكسيقية ،كمف الخياؿ الذم يجمم بيف عناصر مف التشبيو كاالستعارة كالكناية كالطباؽ كحسف

1

ينظر :إبراىيـ أميف الزرزمكني ،الصكرة الفنية في شعر عمي الجارـ ،ص .96

2المرجم نفسو ،ص .98
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التعميؿ" 1فالصكرة حسبو تتككف مف المغة كالخياؿ ،كنستطيم القكؿ أف الصكرة الشعريةا لجيدة كمف
في قدرتيا عمى نقؿ الفكرة بدقة.
كما تعرفيا بشرل مكسى صالح "بأنيا التركيبة المغكية المحققة مف امتزاج الشكؿ بالمضمكف
في سياؽ بياني خاص أك حقيقي مكح كاشؼ كمعبر عف جانب مف جكانب التجربة
الشعرية"2.فالصكرة الشعرية خاصية فنية مف خصائص الفف الشعرم.
أما محمد غنيمي ىالؿ فمقد عرفيا بقكلو"أف دراسة الصكرة األدبية في معانييا الجمالية ،كفي
صمتيا بالخمؽ الفني كاألصالة ،كال يتيسر ذلؾ إال إذا نظرنا العتبارات التصكير في العمؿ األدبي،
كالى مكقؼ الشاعر في تجربتو ،كفي ىذه الحاالت تككف طرؽ التصكير الشعرية كسائؿ جماؿ فني
مصدره أصالة الكاتب في تجربتو كتعمقو في تصكيرىا ،كمظيره في الصكر النابغة مف داخؿ العمؿ
3

األدبي ،كالمتآزرة معا عمى إبراز الفكرة في ثكبيا الشعرم".

كنجد أيضا عبد القادر القط يعرفيا بقكلو " الصكرة في الشعر ىي الشكؿ الفني الذم تتخذه
األلفاظ كالعبارات بعد أف ينظميا الشاعر في سياؽ بياني خاص ليعبر بو عف جانب مف جكانب
التجربة الشعرية الكاممة في القصيدة  ،مستخدما طاقات المغة كامكاناتيا في الدليؿ الداللة كالتركيب
كاإليقاع كالحقيقة كالمجاز كالترادؼ كالتضاد ،كالمقابمة كالتجانس كغيرىا مف كسائؿ التعبير الفني"
فيك ال يحصر الصكرة في كؿ ما ىك مرتبط بالتعبير الحسي كال يشترط محاربة الكممة لتشكيميا
كاأللفاظ كالعبارات حسبو ىما مادة الشاعر في صكره.

 1أحمد الشايب ،أصكؿ النقد األدبي ،النيضة المصرية ،القاىرة ،ط ،1973 ،2ص .248
2بشرل مكسى صالح ،الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث ،ص .20
3
4

محمد غنيمي ىالؿ  ،النقد األدبي الحديث،دار النيضة ،مصر لمطباعة ،القاىرة ،د ط ،ص .287
عبد القادر القط ،االتجاه الكجداني في الشعر البياني المعاصر ،مكتبة الشباب ،د ط ،1988 ،ص .391
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لـ يعد مفيكـ الصكرة حديثا مقتص ار عمى الجانب البالغي فقط بؿ امتد ليشمؿ الجانب الشعرم،غير
أف مصطمح الصكرة الشعرية لـ يستعمؿ بيذا المعنى إال حديثا ،فيك عند مصطفى ناصؼ
"يستعمؿ عادة لمداللة عمى كؿ مالو صمة بالتعبير الحسي كتطمؽ أحيانا مرادفة لالستعماؿ
1

اإلستعارم لمكممات"

كىي عند نعيـ اليافي "كاسطة الشعر كجكىره ،ككؿ قصيدة مف القصائد كحد كاممة ،تنظـ في داخميا
كحدات متعددة ىي لبنات بنائيا العاـ،ككؿ لبنة مف ىذه المبنات تشكؿ مم أخكاتيا الصكرة الكمية
2

التي ىي العمؿ الفني نفسو"

فال يمكف بناء أم قصيدة إال بكاسطة الصكرة.
ما يمكف أف نستخمصو عف الصكرة في النقد الحديث ىك أف االىتماـ بيا كبقضاياىا ناؿ عناية
كبيرة مف طرؼ النقاد الذيف لـ يتقيدكا بقكاعد ثابتة بؿ تجاكزكا كؿ ما بإمكانو أف يعرقؿ تطكرىـ.كما
أف مصطمح الصكرة الشعرية مف المفاىيـ التي يصعب تحديدىا ،كالشعراء المحدثيف ربطكا الصكرة
بانفعاالتيـ النفسية كأدخمكا عمييا عناصر جديدة كاإليقاع كالمكسيقى كتميزكا بالحرية المطمقة عمى
عكس النقاد القدماء.
.III

أنواع الصورة الشعرية:

بعد معرفة الصكرة مف طرؼ القدماء كالمحدثيف يتبمكر لدينا عدة مفاىيـ ليا،كلعؿ سر ىذا التعدد
يكمف في اختالؼ النقاد كتعدد اتجاىاتيـ كمنطمقاتيـ الفكرية كالفمسفية ،كما أف لكؿ عصر

1مصطفى ناصؼ ،الصكرة األدبية ،دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيم ،بيركت ،ط ،1983 ،3ص.3

م ،مقدمة لدراسة الصكرة الفنية ،منشكرات ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي ،دمشؽ ،بيركت ،د ط،1982 ،
2نعيـ اؿياؼ
ص.40
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الفصل األول

خصكصياتو ،فنجد الشعراء القدامى يعتمدكف عمى التشبيو كاالستعارة كالكناية كغيرىا مف الصكر،
بينما النقاد المحدثيف يعتمدكف أكثر عمى الرمزية كاألسطكرية كالكمضة كالصكرة الحركية إال أف
الشيء الظاىر أف الصكرة الشعرية ال يمكف أف تككف إال بالمغة كباستخداـ الخياؿ أيضا.
 .1الصور القديمة:
نتطرؽ في ىذا الجانب إلى أىـ المباحث التي يشتمؿ عمييا عمـ البياف كىي:
أ .المكون التشبيهي:
التشبيو في المغة ىك التمثيؿ كعند عمماء البياف مشاركة أمر ألمر في معنى بأدكات معمكمة كقكلؾ
1

العمـ كالنكر في اليداية ،فأركاف التشبيو إذف ىي مشبو ،مشبو بو ،كجو الشبو كأداة التشبيو.
فالتشبيو إذف ىك الداللة عمى أف شيئا أك أشياء شاركت غيرىا في صفة أك أكثر

بكاسطة أداة مف

أدكات التشبيو.
كيشارؾ في ذلؾ العسكرم بقكلو ":التشبيو الكصؼ بأف أحد المكصكفيف ينكب مناب اآلخر
بأداة التشبيو ناب منابو أك لـ ينب كالتشبيو عمى ثالثة أكجو فكاحد منو شبيو مثقفيف مف جية المكف
2

مثؿ تشبيو الميمة بالميمة كاآلخر تشبيو شيئيف مثقفيف يعرؼ اتفاقيما بدليؿ كتشبيو البياف بالسحر".

 1السيد أحمد الياشمي ،جكاىر البالغة في المعاني كالبديم ،مكتبة اآلداب ،د ط ،1999 ،ص .206
2أبك ىالؿ العسكرم ،الصناعتيف "الكتابة كالشعر" ،دار الكتب العممية ،د ط ،2008 ،ص .185
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قكلو "التشبيو عالقة مقارنة تجمم بيف طرفيف ،التحادىما أك
أما جابر عصفكر فيعرؼق ب
اشتراكيما في صفة أك حالة أك مجمكعة مف الصفات كاألحكاؿ ،ىذه العالقات قد تستند إلى
1

مشابية حسية ،كقد تستند إلى المشابية في الحكـ أك المقتضى الذىني".

تعتبر الصكرة التشبييية نكعا مف أنكاع الصكرة الشعرية كأشكاؿ الصكرة التشبييية ىي:
2

 التشبيه المرسل :كىك ما ذكرت فيو األداة.
رب ليؿ كأنو الصبح في الحس

ف كاف كاف أسكد الطيمساف
3

 التشبيه المؤكد :كىك ما حذفت منو األداة.
أنت نجـ في رفعة كضياء

تجتميؾ العيكف شرقا كغربا

ىنا شبو الممدكح بالنجـ في الرفعة كالضياء مف غير أف تذكر أداة التشبيو.
4

 التشبيه المجمل :كىك ما حذؼ منو كجو الشبو.
فكأف لذة صكتو كدبيبيا

سنة تمشي في مفاصؿ ين ىعس

فيك يصؼ حسف صكت مغف كجميؿ إيقاعو حتى كأف لذة صكتو تسرم في الجسـ كما تسرم أكائؿ
النكـ الخفيؼ فيو فيك لـ يذكر كجو الشبو.

1

جابر عصفكر ،الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي ،ص .172

 2عمي الجارـ كمصطفى أميف ،البالغة الكاضحة ،البياف المعاني كالبديم ،الدار المصرية السعكدية ،القاىرة ،د ط،
 ،2004ص .40

3المرجم نفسو ،الصفحة نفسيا.
4المرجم نفسو ،الصفحة نفسيا.
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1

 التشبيه المفصل :كىك ما ذكر فيو كجو التشبو.
يسرنا في ليؿ بييـ

كأنو البحر ظالما كارىابا

شبو الميؿ في الظممة كاإلرىاب بالبحر.
2

 التشبيه البميغ :كىك ما حذفت منو األداة ككجو الشبو.
أيف أزمعت أييذا اليماـ

الربا كأنت الغماـ
نحف نبت ُّ

 التشبيه الضمني :كىك تشبيو ال يكضم فيو المشبو كالمشبو بو في صكرة مف صكر التشبيو
المعركفة بؿ يممحاف إلفادة أف الحكـ الذم أسند إلى المشبو ممكف نحك :المؤمف مرآة
3

المؤمف.

كنختـ حديثنا عف التشبيو بقكؿ أبي ىالؿ العسكرم:

كالتشبيو يزيد المعنى كضكحا ،كيكسبو

تأكيدا ،كليذا أطبؽ جميم المتكمميف مف العرب كالعجـ عميو ،كلـ يستغف أحد منيـ عنو ،كقد جاء
عف القدماء كأىؿ الجاىمية كمف كؿ جيؿ ما يستدؿ بو عمى شرفو كفضمو كمكقعو مف البالغة بكؿ
4

لساف.

 1عمي الجارـ كمصطفى أميف ،البالغة الكاضحة ،البياف المعاني كالبديم ،ص .40
2المرجم نفسو ،الصفحة نفسيا.

 3السيد أحمد الياشمي ،جكاىر البالغة في المعاني كالبديم ،ص.225

 4إبراىيـ أميف الزرزمكني ،الصكرة الفنية في شعر عمي الجارـ ،ص .163
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ب .المكون اإلستعاري:

يعرفيا الجاحظ :تسمية الشيء باسـ غيره إذا قاـ مقامو كىي استعماؿ المفظ في غير ما كضم لو
لعالقة المشابية بيف المعنى المنقكؿ عنو كالمعنى المستعمؿ فيو مم قرينة صارفة عف إرادة المعنى
1

األصمي.

كيعرفيا عبدالقاىر":أف تريد تشبيو الشيء بالشيء ،فتدع أف تفصح بالتشبيو كتظيره ،كتجيء إلى
اسـ المشبو بو فتعيره المشبو ،كتجريو عميو" .2معنى ذلؾ أف االستعارة فرع مف التشبيو.
أركاف االستعارة :المستعار منو (المشبو بو)
المستعار لو

(المشبو)

المستعار (المفظ المنقكؿ)
كيقسـ البالغيكف االستعارة مف حيث ذكر أحد طرفييا إلى تصريحية كمكنية.
 االستعارة التصريحية :يحذؼ المشبو كيصرح بالمشبو بو أك ما استعير فيو لفظ المشبو بو
لممشبو مثؿ :طمم البدر عمينا مف ثانيات الكداع.
فالبدر ىك المشبو بو كالقرينة ىي مف ثانيات الكداع كالمشبو محذكؼ كىك (الرسكؿ صمى اهلل عميو
3

كسمـ).

1

فيصؿ حسيف طحيمر العالي ،البالغة الميسرة في المعاني كالبياف كالبديم ،مكتبة الثقافة لمنشر كالتكزيم ،ط ،1

ص .170

2
3

إبراىيـ أميف الزرزمكني ،الصكرة الفنية في شعر عمي الجارـ ،ص .164
فيصؿ حسيف طحيمر العالي ،البالغة الميسرة في المعاني كالبياف كالبديم ،ص .172
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 االستعارة المكنية  :ىي ما حذؼ فييا المشبو بو أك المستعار منو كرمز لو بشيء مف
لكازمو المسمى تخييال نحك قكؿ الشاعر:
ألقيت كؿ تميمة ال تنفم

كاذا المنية أنشبت أظفارىا

شبو المنية بالسبم بجامم االغتياؿ في كؿ كاستعارة السبم لممنية كحذفو مشي ار إليو بذكر الزمة كىك
1

األظفار عمى طريؽ االستعارة المكنية كقرينتيا لفظة (أظفار).
ت .المكون الكنائي:

الكناية لغة :مصدر لفعؿ كنيت أك كنكت تقكؿ كنيت بكذا اعف كذا أم تكممت بما يستدؿ بو عميو
2

أك تكممت بشيء كأردت غيره.

أما اصطالحا فيي لفظ أطمؽ كأريد بو الزـ معناه مم جكاز إرادة المعنى األصمي كسميت كناية ألف
3

تحت المعنى الظاىر معنى آخر ىك المراد.

كيعرفيا عبد القاىر الجرجاني " :الكناية أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني ،فال يذكره بالمفظ
المكضكع لو في المغة ،كلكف يجيء إلى معنى ىك تاليو كردفو في الكجكد فيكمئ إليو ،كيجعمو دليال
عميو ،كمثاؿ ذلؾ قكليـ (ىك طكيؿ النجاد) يريدكف طكيؿ القامة( ،ككثير الرماد القدر) يعنكف كثير
كفي امرأة (تؤكـ الضحى) المراد أنيا مترفة مخدكمة ليا مف يكفييا أمرىا".4

1

عبد المطيؼ شريفي ،اإلحاطة في عمكـ البالغة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،د ط ،2004 ،ص .147

2

الفيركز أبادم ،القامكس المحيط ،مؤسسة الرسالة  ،لبناف ،ط  ،1982 ،2ص .713

4

ينظر :إبراىيـ أميف الزرزمكني ،الصكرة الفنية في شعر عمي الجارـ ،ص .176

3

فيصؿ حسيف طحيمر العالي ،البالغة الميسرة في المعاني كالبياف كالبديم ،ص .189
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أنواع الكناية :تنقسـ الكناية إلى ثالثة أقساـ يختمؼ بعضيا عف بعض في مراتب الفصاحة:
 كناية عن صفة :كىي التي يطمب بيا الصفة نفسيا كتعرؼ بذكر المكصكؼ في قكؿ عمر
بف ربيعة:
أبكىا كاما عبد شمس كىاشـ

بعيدم ميكم القرط إما لنكفؿ

فقد كصؼ صاحبتو بعيدة ميكم القرط ليدؿ عمى أنيا طكيمة الجيد كىذه الكناية تنقسـ إلى :
كناية قريبة :كىي ما يككف االنتقاؿ فييا إلى المطمكب بغير كاسطة بيف المعنى المنتقؿ عنو
كالمعنى المنتقؿ إليو.
1

كناية بعيدة :كىي ما يككف فييا االنتقاؿ إلى المطمكب بكاسطة أك كسائط.

 كناية عن موصوف :كىي التي يطمب بيا المكصكؼ نفسو شريط أف تككف الكناية مختصة
بالمكنى عنو ال تتعداه ليحصؿ االنتقاؿ منيا إليو ،كقكؿ أبي نكاس في شرب الخمرة:
فمما شربناىا كدب دبيبيا

إلى مكطف األسرار قمت ليا :قفي؟

فمكطف األسرار كناية عف القمب أك الدماغ لكف الشاعر انصرؼ عف التعبير الحقيقي الصريح إلى
2

ما ىك أكقم في النفس.

 كناية عن نسبة :يسمييا بعض البالغييف الكناية التي يطمب بيا تخصيص الصفة
بالمكصكؼ أك التي يراد بيا إثبات أمر ألمر ،أك نفيو عنو .يقكؿ عمي الجارـ:
ال ينزؿ النصر إال فكؽ رايتنا
1

كال تمس الظبا إال نكاصينا

عبد المطيؼ شريفي ،اإلحاطة في عمكـ البالغة ،ص .165 164

2المرجم نفسو ،ص .165
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فالشاعر ينسب النصر لممصرييف كيقصره عمييـ دكف سكاىـ،كقد صرح
1

بالصفة كالمكصكؼ كجعمنا نبحث عف النسبة لتكتمؿ الصكرة الكنائية.
 .2الصور الحديثة:

أ .الصورة الرمزية :يعد االىتماـ بالرمز كاألسطكرة مف أىـ المعالـ الفنية في شعر الحداثة.
فالرمز مف أبرز الظكاىر الفنية التي تمفت النظر في تجربة الشعر الجديدة كىك ليس إال كجيا
مقنعا مف كجكه التعبير.2
الرمز الشعرم ال ينفصؿ
يمجأ الشاعر الحديث إلى الصكرة الرمزية لمتعبير عما يختمج نفسو "ؼ
عف التجربة الشعرية ،إنو مرتبط بيا أشد االرتباط ،بيف الرمز الشعرم كالمرمكز إليو عالقة تداخؿ
كامتزاج كالتجربة الشعكرية إما أف تفرغ شحنتيا في رمز قديـ ،كتستحضرىا ،كاما أف تركز الشحنة
العاطفية ،أك الفكرية في ألفاظ تضفي عمييا طابعا رمزيان ،فيككف الرمز المستخدـ جديدا".3
كيمجأ المبدع إلى الصكرة الرمزية بتكجيو مف تجربتو الشعكرية المضطربة التي ال يمكف التعبير
عنيا إال بالصكرة الرمزية دكف غيرىا .4ألنيا تتميز باإليحاء كاإليجاز كالكضكح.
أما الرمز عند أدكنيس" فيك ما يتيح لنا أف نتأمؿ شيئا آخر كراء النص ،فالرمز قبؿ كؿ شيء ىك
معنى خفي ،كايحاء أنو المغة التي تبدأ حيف تنتيي لغة القصيدة أك ىك القصيدة التي تتككف في

1
2

إبراىيـ أميف الزرزمكني ،الصكرة الفنية في شعر عمي الجارـ ،ص .182
عز الديف إسماعيؿ ،الشعر العربي المعاصر( قضاياه كظكاىره الفنية كالفنية كالمعنكية) ،دار العكدة،

بيركت،ط ،1981 ،3ص .185

3

إبراىيـ أميف الزرزمكني ،الصكرة الفنية في شعر عمي الجارـ ،ص .186

 4محمد عمي كندم ،الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث ،دار الكتاب الجديدة المتحدة ،بيركت لبناف ،ط،1
 ،2003ص .31
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كعيؾ بعد قراءة القصيدة كما أنو يتيح لمكعي أف يستكشؼ عالما ال حدكد لو ،لذلؾ ىك إضاءة
لمكجكد المعتـ كاندفاع صكب الجكىر".1
كمف أبرز أنكاع الرمز نذكر:
 الرمز الديني :كثيرة ىي محاكالت الكصكؿ إلى مشارؼ الرمز الديني عند الشعراء
تراكحت بيف قصص األنبياء عمييـ السالـ ،كسكر القرآف الكريـ كبعض األماكف ذات
الداللة الدينية كغيرىا ،2 ...مثؿ قكؿ الشاعر أمؿ دنقؿ :
فمف ترل يصدقني ؟
3

أسائؿ الركم كالسجكدا

فالرككع كالسجكد رمكز دينية تكحي إلى السمطة العربية كسياستيا المستمدة مف الديف.
 الرمز الطبيعي :إف جماؿ الطبيعة كسحرىا جعؿ الشعراء يرتبطكف بيا منذ القدـ.
كمثاؿ ذلؾ:
4

يا أكؿ الغيث زد فالصيؼ أحرقني إف المالمح تبدم اآلف ما أصؼ

فينا يعبر عف شكؽ الشاعر لممطر إلى زخاتو األكلى ،كىذه الداللة شائعة قصد اإليكاء مف ظمأ
الحياة.

1
2
3

أدكنيس ،زمف الشعر ،دار السياقي ،لبناف ،ط  ،2005 ،6ص .269
نسيمة بكصالح ،تجمي الرمز في الشعر الجزائرم المعاصر ،د ط ،ص .117
أمؿ دنقؿ ،األعماؿ الكاممة ،مكتبة مدبكلي ،ط ،2005 ،2ص.108

4ناصر لكحيشي ،لحظة كشعاع ،دار ىكمة ،الجزائر ،ط ،1998 ،1ص .47
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كالمكاقؼ كالشخصيات

 الرمز التاريخي :كنقصد بو التكظيؼ الرامز لبعض األحداث
1

التاريخية أك األماكف التي ارتبطت بكقائم تاريخية معينة كغيرىا.

كالمقصكد بو ىك تكظيؼ بعض األحداث كالمكاقؼ كالشخصيات التاريخية التي يستمدىا مف التراث
الحافؿ بالبطكالت ،أك مف التراث العالمي كربطيا بأحداث كاقعية كمكاقؼ معاصرة ،حيث
باستعارتيا مف سياقيا بالماضي كيدخميا في شعرىا تصريحا أك تمميحا لفظا أك معنا ،كيحمميا مف
2

ذلؾ السياؽ دالالت جديدة كمعاف أخرل.
كمثاؿ ذلؾ قكؿ أمؿ دنقؿ:

3

ظممت في عبيد عبس أحرس القطعاف.
فعبس رمز تاريخي كىك إشارة إلى القصة المشيكرة لعنترة بف شداد.

 الرمز األسطوري :ىك الذم يتخذ مف األسطكرة إطا ار شاسعا تتحرؾ فيو لكاحقو كاألسطكرة
قصة مركبة مف عناصر إليية خالصة كمف دكف أساس تاريخي غير أنيا اتخذت في
المفاىيـ المعاصرة في النقد العرم عمى األقؿ ،معنى يقكـ كسطا بيف األسطكرة كالقصة
4

الشعبية ذات األصكؿ التاريخية.

1

نسيمة بكصالح ،تجمي الرمز في الشعر الجزائرم المعاصر  ،ص .141

 2عثماف حشالؼ ،الرمز كالداللة في الشعر المغربي المعاصر ،منشكرات التبييف الجاحظية ،الجزائر ،د ط،2000 ،
ص .65

3أمؿ دنقؿ ،األعماؿ الكاممة ،ص .107
4

نسيمة بكصالح ،تجمي الرمز في الشعر الجزائرم المعاصر  ،ص .111
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كما أف السبب في استخداـ األسطكرة في الشعر العربي المعاصر راجم إلى عجز المغة التقميدية
عف أداء الكظيفة التكصيمية1.مثؿ:
أق أر عمى جسدم آية البطش
كاشؼ غميمؾ يا سيدم بالكحكؿ
كلكنني صرت عنقاء
2

أكلد مف رحـ المكت

يتماىا الشاعر إذف بالعنقاء الطائر األسطكرم ليتحدل المكت ،بؿ ليكلد منو ،كىذه داللة عمى
األسطكرة نفسيا.
ب .الصورة المونية والضوئية:
يشكؿ المكف دك ار أساسيا كىاما في دراسة الصكرة المكنية كالضكئية ،فيك يمثؿ أىـ خصكصيات
الحياة الشعرية كالمكف في حد ذاتو عالـ ال يحده كاصؼ كال يحيط بو خياؿ مبدع ميما كانت درجة
اإلبداع عنده.
لقد عرؼ المكف تطك ار ىاما في ىذا القرف ،فقد عرؼ " ثالث نقالت ىامة حسب نعيـ اليافي أكليا
مف طبيعتو الحياتية إلى طبيعتو النفسية ،أك إلى طبيعة" سيككلكجية-فيزيكلكجية " ،كثانييما مف
رؤيتو عنص ار مف عناصر الشكؿ إلى رؤيتو عنص ار مف عناصر المعنى ،كالثالثة مف كضعو

 1عبد الحميد ىيمة،الصكرة الفنية في الخطاب الشعرم الجزائرم ،ص.81
2

نكر الديف دركيش ،مسافات ،مطبعة جامعة منتكرم ،قسنطينة-الجزائر ،ط ،2002 ،2ص.61
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التزييني كحيمة لمزركشة إلى كضعو الشعكرم كأداة لمتعبير"

 .1فالمكف يختمؼ حسب اختالؼ

المناىج التي تدرسو ألف كؿ منيج يركز عمى جانب معيف.
كالمكف عنصر أساسي مف عناصر تشكيؿ الصكرة كيمكف اعتباره ظاىر الصكرة المعبر عنيا ،لذلؾ
نجد اىتماما كبي ار بالمكف كعالقتو بالفف ،فالمكف في الفف يمثؿ "رؤية شعكرية عمى أساس أنو قيمة
2

تعبيرية ترتبط بمعنى العمؿ كمحتكاه كبتجربة صاحبو الكجدانية.
ت .الصورة الحركية والمتحركة:

الحركة أك الحركية في الشعر العربي تستمد مقكماتيا مف الذكؽ الشعبي العاـ،فنجد الشاعر العربي
يستخدـ دائما التعابير المجازية كالصكر اآلسرة التي تترؾ في النفس أث ار مكحيا جميال.
فالصكرة الحركية ىي نتيجة حركة في الخياؿ،ىي تحريؾ لممكضكع الذم ال يممؾ حركة ،كذلؾ يقكـ
أساسا عمى الدكر الكبير الذم يمعبو الخياؿ كطاقة إدراكية  ،3فتشكيؿ الصكرة الحركية يعتمد عمى
الخياؿ.
كقد عرؼ الخياؿ دفعا قكيا مم التيار الركمانسي مما يجعؿ الصكرة الحركية تطغى ك تييمف
ككسيمة فنية ذات فاعمية كبيرة،

كذلؾ راجم إلى

أف الخياؿ الركمانسي ذك رؤية متحكلة

كنامية...خياؿ تشكيمي خالؽ يكلد األبنية الحركية ،كيدعـ ذلؾ االعتقاد الركمانسي-داخميا-انو في

1رابح ممكؾ ،ريشة الشاعر ،دار ميـ لمنشر ،الجزائر ،ط ،2008 ،1ص .77
2المرجم نفسو ،الصفحة نفسيا
3المرجم نفسو ،ص.117
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حالة سفر مستمر ،كمف ثـ تقكـ الصكر عضكية نامية بأبعادىا الغائرة كعالقاتيا العديدة
المتشابكة.1
كرر الشيء تكريرا ،ك تك ار ار  :أعاده مرة بعد
ث .الصورة التكرارية :جاء في المعجـ الكسيط ٌ :
تكرر الحديث :أعيد مرة بعد أخرل  ،تكرر عميو كذا :أعيد عميو مرة بعد أخرل.2
أخرل .ك ٌ
الصكر المكررة ىي الصكر التي تتكرر عمى مستكل القصيدة الكاحدة أك عمى مستكل الديكاف ككؿ،
كقد يككف ىذا التكرار تاما(بحيث تككف الصكرة المكررة نسخة طبؽ األصؿ لصكرة سابقة) ،كقد
يككف ناقصا ( كىنا يقتصر التكرار عمى محتكل الصكرة دكف شكميا) ،كىذا النكع مف الصكر عرفو
الشعر التقميدم ،فتمؾ كظيفة تؤدييا ميمتيا كتعبر عف قصد رمى إليو الشاعر كتؤكد بناء فنو
المتكامؿ .3فالتكرار ظاىرة فنية تمفت النظر في الشعر الجديد فيك خاصية ىامة في بنية النص
الشعرم.
كالتكرار يمكف أف يككف عمى مستكل الحركؼ أك المفردات أك الجمؿ كحتى عمى مستكل المقاطم
الشعرية.
ما يمكف أف نستخمصو عف الصكرة في العصر الحديث ىك أنيا أصبحت ذات أىمية بارزة في
التعبير عنيا بآراء الشاعر كمشاعره كىي العنصر األساسي في تشكيؿ القصيدة.

1

رابح ممكؾ ،ريشة الشاعر ،ص .117

3

رابح ممكؾ ،ريشة الشاعر ،ص .135

2

المعجـ الكسيط ،مجمم المغة العربية ،ص .782
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كفي األخير يمكف القكؿ أف مصطمح الصكرة الشعرية مف المصطمحات التي يصعب إعطاؤىا
مفيكما محددا كعميو فإف محاكلة تحديد مفيكـ ليا يضؿ نسبيا كغير منطقي ألف الصكرة مرتبطة
باإلبداع الشعرم كىذا األخير بدكره يخضم لطبيعة متغيرة مف فرد ألخر ،كمف عصر ألخر.
ما يؤكد أىمية الصكرة الشعرية ىك تعدد أراء كؿ مف النقاد القدامى كحتى المحدثيف،

حيث أنيـ

ابتكركا ألنفسيـ صك ار جديدة لتشكيؿ قصائدىـ كلـ يعتمدكا عمى القديـ فقط.
إف الصكرة مكجكدة في كؿ قصيدة ميما اختمفت أزمنتيا فيي الركف األساسي لتشكيؿ أم قصيدة
كىذا ما سنكتشفو في الجانب التطبيقي في محاكلة دراسة ألىـ الصكر التي ساىمت في تشكيؿ
القصيدة منيا القديمة كالحديثة.
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الفص الثان
أثر افورة اشعرية فن تشكيص قفيدة ال تفثاح
ألمص داق ص
 1الصور القديمة:
أ .الصورة االستعارية
ب .الصورةالتشبييية

 2الصور الحديثة:
أ .الصورةالمونيةوالضوئية
ب .الصورة الرمزية

ت .الصورةالحركيةوالمتحركة

ث .الصورةالتك اررية
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تعدقصيدةالتصالحمنأشيرقصائدالشاعرالمصريأملدنقلمنديوانأقوالجديدة
ّ
عنحربالبسوستحتعنوانالوصاياالعشرالتياستدعىفيياالتراثالمتعمقبوصاياكميب
أنياتصمحلكلالحروبوعمىمرالتاريخ.
ألخيوالزيرسالم،كتبيافيالسبعينياتإالّ
ّ
وكانتىذهالقصيدةموجيةألنورالساداتلعزموالصمحمعإسرائيللذلكجاءتمنبدايتيا
ّ
افضةالصمحمعبرةعنالغضبواالستياءلمايحصلفيالعالمالعربي،وىذالم
حتىنيايتيار
ّ
يكنرأيالشاعروحدهبلكانموقفكلعربييأبىالخضوعواالستسالم.
واستعانالشاعربالتراثالعربيوالرموزالدينيةإلبالغرسالتو،وجاءأسموبومغمّفًابالسخرية
التحديفيالوقتنفسو،وعبرعنذلكبصورمختمفةاستطاعتأنتكتسب
والحزنوالقوةو
ّ
اوجماالوأنتدخلقمبكلمنيتأملىذهالصورالتيتراوحتبين
ً
القصيدةمنخالليارونقً
الصورالشعريةالقديمةوالحديثة،وسنحاولفيىذاالجانبالتطبيقيرصدأىمالصورالشعرية
التيساىمتفيتشكيلقصيدةالتصالح.
 .1الصور القديمة:
إنمايزيدالصورةالشعريةتأثيراوايحاءىيالصورالبيانيةبأنواعياوىذاماعملبوأمل
دنقلفنجدهقدنوعوأبدعفيصوره،وسنبدأأوالبعرضالصورةاالستعاريةالتي"تعتبرتشبييا
ّ
حذفأحدطرفيو".1
أ .الصورة االستعارية:
تُبرزالصورةاالستعاريةبراعةالشاعروقوةإيحائوفنجدىافيقولو:

 1عميالجارمومصطفىأمين،البالغةالواضحة،ص.76
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1

إلىأنيجيبالعدم

استعارةمكنيةحيثشبَّوالعدمباإلنسانالذييسمعويتكممفحذفالمشبَّوبووأبقىعمى
الزمةمنلوازمووىي"يجيب"،وىذهداللةعمىالعجزوالمستحيل.
كمانجدىافيقولو:
يستولدالحق2
استعارةمكنيةإذشبوالحقباإلنسانالذييولدفحذفالمشبوبووتركالزمةمنلوازمو
تدلعميوىي"يستولد"،وىذهداللةعمىالعجزالذيلحقباألمةالعربية.
كمانجدىافيقولو:
ثمتبقىيدالعارمرسومة3
صرحبالمشبووىوالعاروحذفالمشبوبووىواإلنسانوتركالزمةتدلعميووىي"يد"،
وىيداللةعمىالخيانةوالغدروماتعانيواألمةمنذلوىوانوىومااليمكننسيانوفيضلبارزا
فوقالجباهالذليمة.
ونجدىاأيضافيقولو :
لميكنغيرغيظيالذييشتكيالظمأ4

1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.349
2المصدرنفسو،ص.355
3المصدرنفسو،ص.356
4المصدرنفسو،ص.357
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استعارةمكنيةشبوفيياالغيظباإلنسانوحذفالمشبوبووأبقىعمىالزمةمنلوازمودالة
ىي"يشتكيالظمأ"،وىذاداللةعمىحقيقةواقعةوىيالمعاناة.
ونجدأيضاقولو:
والصمتيطمقضحكتوالساخرة1
شبوالشاعرالصمتباإلنسانوحذفالمشبوبووأبقىعمىالزمةمنلوازمووىي"الضحكة
الساخرة"،ىذهاالستعارةالمكنيةدالةعمىالذلوالسكوتعنالحق.
كماتتكرراالستعارةفيثناياالقصيدةونجدىاأيضافيقولو:
2

امتطاءالعبيد 
شبوالعبيدبالشيءالذييمتطىوىو"الحيوان"فحذفالمشبوبووتركالزمةدالة
ىي"امتطاء"،وىذادليلعمىالسيطرةوالتمييزواالستغاللوالظمم.
كمانجدقولو:
وسيوفيمالعربيةقدنسيتسنواتالشموخ3
استعارةمكنيةشبوفيياالسيوفباإلنسانالذيينسىفحذفالمشبوبووتركالزمة
دالة"نسيت"،وىيداللةعمىدعوتيمإلىالذكرىوعدمالنسيانوالعودةإلىاالنتصاراتالمحققة
فيالماضيومحاولةإحيائيافيالحاضروالمستقبل.

 1أمل دنقل ،االعمال الكاملة ،ص .358
2المصدرنفسو،ص.359
3المصدرنفسو،الصفحةنفسيا.

- 30 -
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فمايالحظعمىقصيدةأملدنقلىوكثرةاستعمالولالستعارةفيالتعبيرعنرفضو
وغضبومنمواقفالقادةوالسياسيين.
ب .الصورة التشبيهية:

نجدالتشبيوفيثناياالقصيدةوذلكفيقولو:
َّ
كأنكماماتزاالنطفمين1
وىوتشبيوبميغإذشبَّوعالقةاألخبأخيووىوميتبعالقتيماوىماطفالنفذكرالمشبو
والمشبوبوواألداةوخذهوجوالشبو،فيويربطالحقيقةالتييعيشيااألخمعأخيومابينالماضي
والحاضر.
ثميقول:
َّ
َّ
إنعرشك:سيف
وسيفكزيف2
تشبيوبميغحيثشبَّوالعرشبالسيفلموصولإلىالحكموجعميمافيمرتبةواحدةوحذف
وجوالشبوواألداة.كماشبَّوأيضاالسيفبالزيفوحذفوجوالشبوواألداةوىوىنايعبرعنالثأر
ويرفضالصمح.


1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.347
2المصدرنفسو،ص.352

- 31 -
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كمايقولايضا:
ً
و َّ
اىتزقمبيكفقَّاعةوانفثأ1
تشبيوبميغشبَّوفيوالقمببالفقاعةوحذفوجوالشبووىودليلعمىمبالغةفيالتشبيو
إليصالالمعنىالمرادولإلحساسبحجماأللموالمعاناة،والغدرالذيلحقبوفيويحاولأنيعبر
عنىولالمصيبةوعظمتيا.
 .2الصور الحديثة:
ىيالصورالتيابتدعياالشعراءلمتعبيرعنواقعيمإضافةإلىالصورالقديمة"،ومنأىم
مميزاتالصورةالشعريةالجديدةأنياصوركميةتتجاوبأصداؤىافيكلأرجاءالقصيدة،بحيث
اليمكنأنتنفصلواحدةمنالصورالجزئيةدونأنتفقدوظيفتياالحيويةفيالصورةالكمية
لمقصيدة".2
أ .الصورة المونية والضوئية:
لمنجداستخدامالصورةالمونيةبكثرةفيقصيدةالتصالحوسنحاولالبحثعندالالتىذه
األلوانالتيوردتضمنالسياقإذنجد:
 )1المون الذهبي :ىذاالمونالحسيالساطعالحسيالمثيرالذياليمكنإخفاؤهمثمومثل
َّ
نورالشمس،ويمكنجمعدالالتىذاالمونضمنسياقيافيظيرأنأىمتمكالدالالت
ىي:الجمال،الخيانة،االنكسار،الغنى.
1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.357

 2الربعيبنسالمة،تطورالبناءالفنيفيالقصيدةالعربية،داراليدىلمطباعةوالنشروالتوزيع،الجزائر،دط،
،2006ص.171
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وىذهالدالالتيمكنتحديدىامنخاللالسياقوذلكبفيممايريدالشاعرقولوأوالتعبير
عنو،إذنجدفيقولو:
التصالح!
ولومنحوكالذىب
أترىحينأفقأعينيك
ثمأثبتجوىرتينمكانيما
ىلترى!1
الشاعرىنايرفضالصمحمعالعدوميماكانالثمنورغمتنوعاإلغراءات،فالمونالذىبي
مقترنبالمعدنالثمينالذييوحيلمغنىوالحياةفالحاجةلنابومقابلالكرامةوالحرية،فالشاعر
َّ
َّ
ويعممأنكلشخص
بطالذىببعدمالصمحوذلكلكياليترددأحدعنموقفوولولمحظةألن
ر
اقيا.
يطمحالكتسابالمالوالذىبالذييجعموثرًياور ً
َّ
تينتوضعانمكانيماغيرأنواليستطيعالرؤيةبيماعمىالرغممن
ثميشبوالعينينبجوىر
ّ
َّ
اىرفالعزةوالكرامةوالحريةفوق
القيمةالتيتممكانيا،فميسكلشيءيقاسأويقدربالمالوالجو
كلاإلغراءاتوالتقدربثمنفالشيءالمعنويالحسياليمكنأنيقابموالشيءالمادي.وىذا
التشبيوالذيجاءبوالشاعريجعلكلقارئلويفكرألفمرةقبلالتفكيربقبولالصمحوالرضوخ
لمايحدث.

1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.347
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الصورةالتيأرادالشاعرزرعيافيرؤوساألمةالعربيةىورفضالصمحواألخذبالثأر
لألرضالمسموبةوالكرامةالميدورةوالحقالضائعوعدمالرضوخرغمكلاإلغراءات.واستعمل
َّ
الصورالمونيةألنياصورطبيعيةتعبرأكثرعنالواقعوتعطيالقصيدةمعانجديدة.
 )2المون االسود:
يمكنجمعدالالتىذاالمونفي:الحزن،الموت،الظالم،الحرب،الخوفوالحرمان.
نحاولأننحدددالالتىذاالمونالذيوردمرةواحدةفيالمقطعالثالثمنالقصيدةفيقولو:
التصالح...
ولوحرمتكالرقاد
صرخاتالندم
وتذكر...
إذاالنقمبكلمنسوةالالبساتالسوادوألطفالينالذينتخاصميماالبتسامة
َّ
أنبنتأخيكاليمامة
زىرةتتسربلفيسنواتالصبا
بثيابالحداد1
فيىذاالمقطعيطمبكميبمنأخيوالزيرسالمرفض الصمحوتذكرابنةأخيواليمامةالتيفقدت
والدىامنذصغرىافاليمامةمثالعنمجموعالضحاياالتيجاءتبياالحرب،فماذنبياىيحتى
1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.350
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تيتممنذالصغروتعيشحياةالحزنواألسىفاألبىوبيجةالبيت.والموناألسودىناىوداللة
الموتوالحزن والحرب،فالحربالتجرسوىالضحاياوالمعاناةوالتشرد،إالأنالسكوتعن
الحقليسىوالحلوانماالحربالسترجاعماسمب.
فالصمحمعإسرائيلىوسكوتعنحقالضحاياواألراملواليتامىوقبولبالذلواليوان.
يعدالمونمنالصورالبارزةوالميمةالتيتحملدالالتايحائيةوىو"بنيةأساسيةميمةفي
تشكيلالقصيدةالشعرية،وركيزةىامةتقومعميياالصورةالشعريةبكلجوانبيا ،منالشكلإلى
المضمون،فالمونيحملقدراكبيرامنالعناصرالجمالية،واضاءاتدالةتعطيأبعادافنيةفي
العملاألدبيعمىوجوالخصوص .1وىيمنالصورالتياستخدمياالشاعرالمعاصرلمتعبير
عنتجربتوالشعورية.
 .3الصورة الضوئية :
قديردذكرالنورأوالضوءأومايدلعميو.
َّ
حينيردذكرالنورأومايدلعميو،فإنالسياقيمتيمداللةالنوراإليجابيةويجريعميو
عمميةتحويلتممييارؤيةالمتكممالسوداويةإلىالوجودوالموجودات2.
ونجدمايدلعمىالضوءفيقولالشاعرأملدنقل:
عندمايمألالحققمبك

1ظاىرمحمدىزاعالزواىرة،المونودالالتوفيالشعر،دارالحامدلمنشروالتوزيع،األردن،دط،دت،ص
.13

2رابحمموك،ريشةالشاعر،ص.101
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تندلعالنارإنتتنفس
ولسانالخيانةيخرس
التصالح1
ذكرالشاعرىناكممةتندلعالتيتتماشىأيضامعالحرب،فكممةالنارىناتعبرعن
ّ
انالذيتتخبطفيوفحتماسترىالحق
المعاناة،وتدلعمىأناألممإنأحسَّتبالذلواليو
الحربو
ّ
ً
وتبادرلمحربوتقضيعمىالخيانةالسترجاعالمجدالضائعوالسيادةالعربية.وىويوظفىنا
َّتبمكانقضتعميوووصمتإلىأبعدالحدودوىيأيضا
ألنالنارإذا شب
عبارة(تندلعالنار) ّ
ً
مصيركلظالم.إالّأنىذهالنارماتمبثإالّوتنطفئوسيكونكذلكمصيرالظالم،فإسرائيل
ستيزموسيظيرالحقويزىقالباطل.
ويقولفيالمقطعالسادس:
سوفيولدمنيمبسالدرعكاممة
يوقدالنارشاممة
يطمبالثأر
يستولدالحق
منأضمعالمستحيل
التصالح
1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.353
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ولوقيلإنالتصالححيمة
ّ
َّإنوالثأر
تبيتشعمتوفيالضموع1.
جاءتالصورةفيىذاالمقطعمؤثرةوتممكداللةقويةبفضلحسناستعمالالكممات،
توحيبأنالنارتكونفيمكانصغيرثمتنتشرلتصلإلىأبعداألماكن،فالشاعر
فعبارة(يوقد)
ّ
ىنايعبرعنثأراألحياءوأنوسيأتييومويظيرمنيحملالمشعلويبدأالحربلتشملكلاألمة
العربيةالناطقةبصوتالحقالسترجاعماسمبمنيافييالتقبلالخضوعواالنصياعوستضل
واقفةبصوتياالناطقبالحقوالحريةوالعدل.فاألمةالعربيةأنجبتأبطااليأبوناليزيمة،والثأر
الذييطمحإليوالشاعرتبقىشعمتوفيكاملالترابالعربي.
ب .الصورة الرمزية
يعداالىتمامباألسطورةوالرمزأحدالمعالماألدبيةاليامةفيشعرالحداثةفقديمجأالشعراء
ةلمتعبيرعنقيمإنسانيةمحددةأ و ألسبابسياسية،وتتّخذاألسطورةأوالشخصية
إلىاألسطور
ّ
يدمنأفكارومعتقداتتجنبالممضايقاتالسياسيةوذلك
يةقناعايعبرمنخاللوعماير
األسطور
ّ
ّ
تأثرابالشعراءاألوروبيين.
ويعدأملدنقلمنأىمالشعراءالذيناستخدموا الرمزفيأشعارىموذلكبعداطالعوعمى
ّ
السيرالشعبيةوتميزهبالثقافةالواسعةفيالتراثالعربيعامة.ومانالحظوفيشعر
كتبالتراثو
ّ

1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.355
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أملدنقلىوسيطرةالتراثالقوميالعربياإلسالمي،الذييراهُالميمةاألولىلمشاعروسنقوم
بتحديدأىمالرموزالتيوظّفيافيقصيدتوبقولو:
ذكرياتالطفولةبينأخيكوبينك1
والطفولةرمزالبراءة،فيويذ ّكرهبأيامالصباوماعاشاهمنذكريات.
فالرمزمنمكوناتالصورةالشعريةوىو "وسيمةإيحائيةمنأبرزوسائلالتصويرالشعريةالتي
ابتدعياالشاعرالمعاصرعبرسعيوالدائبوراءاكتشافوسائلتعبيرلغوية،يثريبيالغتو
الشعريةويج عمياقادرةعمىاإليحاءبمايستع صيعمىالتحديدوالوصفمنمشاعرهوأحاسيسو
وأبعادرؤيتوالشعريةالمختمفة2.
ثميقول:
ىليصيردميبينعينيكماءا؟
ً
أتنسىردائيالممطخ
تمبسفوقردائيثيابامطرزةبالقصب؟
ّ
ّإنياالحرب3...
فيويرفضالصمحواالستسالمويتطمّعإلىحلعادليعيدالحقإلىأصحابووانلميكن
ذلكفالبدمنالمواجيةوالكفاحالستعادةاألراضيالمحتمةكمّيا،فالدمىنايدلعمىالضحايافي
ادينيايظيرمنخاللوسعةاطالعوفقد"كانتمكتبةوالده
الحرب.
ً
وىويذكرفيىذاالمقطعرمز ً

1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.347
2عليعشريزايد،عنبناءالقصيدةالعربيةالحديثة،مكتبةاآلداب،القاىرة،ط،2008،1ص.104
3أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.348
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الدينيةأولمصا درثقافتوبمااحتوتومنكتبفيالشريعةوالفقووالتفسيروماضمتومنكتب
1
التيتعبرعنالظممالذيألحقو
يتجمىفيقصةسيدنايوسفعميوالسالمو
التراثوالشعرالقديم"
ّ
ّ

الوأن
ابرميوفيالبئرثمعادواألبييميبكونوقالو
إخوتوبومنغيرتيممنووكرىيملو،إذقامو
ّ
ّ
الذئبقدأكليوسف،وىناتظيرلنامعاناةثانيةىيحزنسيدنايعقوبلفقدانوابنو.فيوبيذا
ّ
الرمزيعبرويؤكدعنالمعاناةالتيالتزالحتىاليومولمتنتووذلكمايعانيوالشعبالفمسطيني
ّ
ومعظمالدولالعربيةاليوم.
كمانجدرمزاآخرفيقولو:
ً
التصالحعمىالدم..حتىبدم!
التصالحولوقيلرأسبرأس
أك ّلالرؤوسسواء؟2
فضعمىلسانكميبوكأنياتؤ ّكدعمىماسيح ّلباألمة
نالحظأنالقصيدةترّكزعمىالر
ّ
ّ
ىامنو،وىويؤكدأنماأخذبطريقةمااليسترجعإالبمثمياكماقالجمال
العربيةومحاولةتحذير
ّ
عبدالناصرماأخذبالقوةاليستردإالّبالقوة،وكماذكرا﵀تعالىفيكتابوالكريم:

و َكتَْب َنا
﴿َ

ِ
الن ِ
ُذنبِاأل ِ
الع ِ
فسبِ َّ
اأن َّ
ُذنوالس َّ
ِّنبِالس ِّ
الج ُرو َح
ينواأل َ
َعمَييمفييَ ّ
ِّنو ُ
َنفبِاألَنفواأل َ
الع َ
ينبٍ َ
فسو َ
الن َ
ِ
ِقصاصفَمنتَص َّد َ ِ ِ
َّ
َّ َّ
ون﴾3
ى ُمالظَّالِ ُم َ
ميح ُكمبِ َم أ َ
َنز َلا﵀ُفَأُولَئ َك ُ
و َمنل َ
َ
َ ٌ َ
قبوفَيُ َو َكف َارةٌلوُ َ
يمالذينستمدمنوأحكامناقائماعمىالعدل.
فالقرآنالكر
ّ
1عبمةالرويني،الجنوبي،منشوراتمكتبةمدبولي،القاىرط،1دت،ص.9089
2أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.346
3القرآنالكريم،سورةالمائدة،اآلية.45
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ونجدرمزاآخرفيقولو:
ً
أنبنتأخيكاليمامة
ّ
زىرةتتسربلفيسنواتالصبا
بثيابالحداد1
رعنالمعاناةجراءالحروب،واليمامةرمزتاريخيإذاشتيرتبحدةبصرىا
وىوىنايعب
ّ
ّ
يبا،وكانتتنذرقوميامنالجيوشفقداستفادمنياقومياكثيرا،كما
فييترىمسافةمئةميلتقر
ً
أنيملميصدقوىامرةعندماأخبرتيمأنالعدويحاول
كانلياالدورالفعالفيكلانتصار
ّ
اتيم،إال ّ
ّ
اءىاوتعرضوابسببذلكليزيمةنكراء.فاليمامةرمز
التحايلبقطعأغصاناألشجارواالختباءور
ّ
وكميبي ِّ
ذكرأخاهبأنابنتواليمامةالتيكانتتنتظرهإذاخرجعمىدرجالقصرإلى
اإلنتصارات.
ُ
فعلذلكألنياأصبحتحزينةصامتةلفقدانياوالدىا.
حينعودتو.
ّ
ت .الصورة الحركية والمتحركة :
نجدىذهالصورفيثناياالقصيدةبمختمفاألشكالإذساىمتفيتشكيلالقصيدةوتكامميا
كمااستطاعتأنتوصلاألفكاروالمغزىالذييرميإليوالشاعرفنجدقولو:
ّإنياالحرب
قدتثقلالقمب… 
لكنخمفكعارالعرب

1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.350
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التصالح… 
والتتوخاليرب!1
ىأنوالحلاألمثلإلزالةالعارواسترجاعالحريةرغم
الشاعرىنايؤكدعمىالحربألنوير ّ
ّ
ّأنياتزيداليموموتثقلالقموبثميواصلرفضالصمحوعدماليروبمنالمسؤوليةومايستوجبو
الواجبالوطني.فجاءفعلاليربيصورلناحالالمسؤولينفياألمةالعربيةعامة.
ونجدقولوأيضا:
سيقولون
جئناككيتحقنالدم
جئناككنياأميرالحكم2
جئناكتدلعمىالحركة،والصورةتعتمدعمىحركةاألفعالالشعريةداخلالصورة،فكمماكانت
لغةالصورةمحتشدةباألفعالالحركيةفإنالصورةالشعريةتكونضاجةبالحركةوالتدفق .3والحركة
ىناتعبرعنإيقافالدموامتالكالحكم.
ثمنجدقولو:
كنت،إنعدت
تعدوعمىدرجالقصر
1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.348
2المصدر نفسو،ص.349

 3سممانعموانالعبيدي،البناءالفنيفيالقصيدةالجديدة،عالمالكتبالحديث،األردن،ط،2011،1ص.83
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تمسكساقيعندنزولي...
فأرفعياوىيضاحكة
فوقظيرالجواد
ىاىياآلنصامتة
حرمتيايدالغدر
منكمماتأبييا،
ارتداءالثيابالجديدة
منأنيكونلياذاتيومأخ!
منأبيبتسمفيعرسيا
وتعودإليوإذاالزوجأغضبيا
واذازارىايتسابقأحفادهنحوأحضانو
لينالوااليدايا1
الشاعرىنايعبرعنشدةتعمقاليمامةبأبيياومرافقتيالولممنزلوىيتعدووكيفأصبحت
بعدذلكصامتةحزينةلفقدانياأبيياالذيتعودإليوفيكلاألوقاتحتىإذاأغضبيازوجيا،وىذا
التعبيريبينأنمكانةاألبالينازعوفيياأحدآخركماىوالحالمعالوطنفاليمكنألحدأن
ّ
ةاشتياقاليمامةألبيياوحبيالووىيحركةسريعة.
يقبلشري ًكالوفيو.فحركةالعدوتدلعنكثر
ّ
1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.351-350

- 42 -

الفص الثان :أثر افورة اشعرية فن تشكيص قفيدة ال تفثاح ألمص داق ص
ويقولأيضا:
ً
التصالح
ولوتوجوكبتاجاإلمارة
ّ
كيفتخطوعمىجثّةابنأبيك؟
وكيفتصيرالمميك
عمىأوجوالبيجةالمستعارة؟
كيفتنظرفييدمنصافحوك
فالتبصرالدم...
فيكلكف؟
سيماأتانيمنالخمف...
ّ
إن ً
سوفيجيئكمنألفخمف
فالدماآلنصاروساماوشارة1
ً
فالشاعرىنايخاطبعمىلسانكميباألمةالعربية،فيقولألخيو"كيفتخطو"وىذه
العبارةتوحيبالحركةالبطيئةالمتثاقمة.فيويطالببرفضالصمحعمىحسابدموالذيأزىق
غدر.فيوىنايتساءلكيفألخيوأنيفعلذلكوىوبيذهالطريقةيطمبمنوالرفضعنطريق
ًا
هكيفغِد َربوو ّأنوسيمقىنفسالمصيرأوأكثرمنذلك.
طرحاألسئمة.ثميعاودتذكير
ُ
1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.352
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ثميقول:
ّ
لمأكنغازًيا
لمأكنأتسملقربمضاربيم
أوأحوموراءالتخوم
لمأمديدالثمارالكروم
ً
أرضبستانيملمأطأ
لميصحقاتميبي":إنتبو!"
كانيمشيمعي
ثمصافحني
ثمسارقميال
لكنوفيالغصوناختبأ!1
يظيرتناميالحركاتواختالفياففيالبدايةنجدالحركةتبدأ"بالتسمل"التيتكونخفيةثم
ولميكنيتسملأمامديارابنعموولميكنيأكل
فالشاعريؤكدأن
"أحوم"والتيتكونظاىرة.
ّ
ّ
ىمحتىأنولم"يطأ"أرضبستانيموىذهالحركةتدلعمىالنفيالتام،فيوفيىذاالبيت
ثمار
ّ
ولميكنلوذنبحتىيغدربوبعدأنصافحو،ثميأتيالفعل"سار"الذيكانبعد
يقولألخيوأن
ّ
ّ

1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.356
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التفاىمثميميياالفعلسارالذييعبرعن
الفعل"مشى"فعبارةكانيمشيمعيتدلعمىاألمنو
ّ
الغدروالخيانة.
ثميواصلقولو:
ّ
فجأة:
ثقبتنيقشعريرةبينضمعين...
اىتزقمبيكفقاعةوانفثأ!
و ّ

1

حركةاالىتزازىناتوحيبالغدروعنالشيءالذييتحركمنمكانو،وتوحيباأللموشدة
الفاجعة.فاالىتزازحركةسريعةالنستطيعإيقافياوالنعرفنتائجيا.
وىناكحركةأخرىفيقولو:
التصالح
إلىأنيعودالوجودلدورتوالدائرة
النجوم..لميقاتيا
والطيور..ألصواتيا
لذراتيا
والرمالّ ..
والقتيللطفمتوالناظرة

1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.357
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كلشيءتحطمفيلحظةعابرة1
اكونيايتمثلفيعودةالوجودإلىماكانعميوأولِمايجبأن
نجدفيىذاالمقطعمظير ً
ً
يكونعميو،فالصمحمرتبطبتحقيقىذهالحركة.
فيذاالمظير"تحطم"وىذاالفعليوحيبشدةالمعاناةواأللموض لةإمكانيةعودتوإلىماكانعميو
سابقًا.
ويقولأيضا:
ً
التصالح
ولووقفتضدسيفككلالشيوخ2
ّ
حركةالوقوفتوحيبالذلواليوانالذييعيشواألمراءالعرب،وىويدعوإلىالحربحتى
نكانالكثيرمنالمعارضينضدهوىويؤ ّكدعمىرفضالصمحوعدمالرضوخإلىآخرنفس
وا
ّ
فيحياتو.
إنمعظمالحركاتالتيوردتفيالقصيدةتدلعمىرفضالصمح،والدعوةإلىالحرب
ّ
والتعبيرعنمعاناةاألمةالعربيةوالغدروالخيانة
ث .الصورة التكرارية :
يةفيالقصيدةإالأنالصورةالبارزةىيتكرار"التصالح"التي
تعددتالصورالتك ارر
ّ
حضيتبوالقصيدةكعنوانليا،ىذهالقصيدةالتيتدعوإلىالرفضمنأولياحتىآخرىاحيث
1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.357
2المصدرنفسو،ص.359
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ةموزعةفيالمقاطعالعشرلمقصيدة،وىذاالتكرارلميكنعبثًا
ينمر ّ
تكررتفييا"التصالح"عشر ّ
ّ
يقةأوصياغةمعينةلإلقناع.
مافيكلمرةيستعملالشاعرطر
واّن
ّ
ّ
ابتدأالشاعرقصيدتوبالصورةالتيتتكرربكثرةفيالقصيدةبقولو:
التصالح1
اتأومبرراتتدعمرفضوبطرحولبعض
فيويرفضالصمحمنذالبدايةثميتبعيابعبار
ّ
اقعالذينعيشوفنحنندركأنالجوىرةالتيتحلمحل
األسئمةوتركاإلجابةلنابعدتعرفناعمىالو
ّ
أناألشياءالتيعشناىااليمكنأنتشترى،ليعيدويؤكدعمىرفض
العينالتمنحناالبصرو ّ
ارىناجاءليبرربوأسبابرفضوالصمح.
الصمحفيآخرالمقطع،فالتكر
ّ
االمقطعالثانيفنجدفيوأيضاتكرارالنييعنالصمحفيقولو:
أم
ً
ّ
التصالحعمىالدمحتىبدم
التصالح!ولوقيلرأسبرأس2
الشاعريؤكدعمىرفضالصمحويقومبطرحأسئمةوابتدأىاباليمزةفيقولو:
أقمبالغريبكقمبأخيك؟
أعيناهعيناأخيك؟3

1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.347
2المصدرنفسو،ص.348
3المصدرنفسو،ص.349
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حاألسئمةبصيغةاإلستنكاروذلكتأكيدعمىأنمايقولواليمكنأنيحدث
فيويعيدطر
ّ
يباليمكنأنيصيرأخا.
أبدا،فالغر
ً
ً
ثمنجدتكرار"سيقولون"و"جئناك"فيقولو:
سيقولون:
جئناككيتحقنالدم
جئناككنياأميرالحكم
سيقولون:ىانحنأبناءعم1
ابأنويعرفالعدووىو
الشاعريكر
رسيقولونمرتينليؤثّرفيالمتمقّ
يفيويبينلومسبقً ّ
ّ
ّ
ّ
عمىدرايةبماسيقولونومستقبالًفيمحاولتيملإلقناعبالصمح.
تينأيضاوذلكبغرضالنصحواإلرشاد
مر
أم
ً
االمقطعالثالثفتكررتفيو"التصالح" ّ
ّ
ّ
والتذكيربالماضيوالطفولةحتىيستطيعالتأثيرفيالمتمقي.
مرتينمعطرحولبعضاألسئمةالتيتفيد
المقطعالرابعأيضانجدفيوتكرار"التصالح" ّ
االستنكارفيقولو:
كيفتخطوعمىجثّةابنأبيك...؟
وكيفتصيرالمميك
عمىأوجوالبيجةالمستعارة؟
1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.349
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كيفتنظرفييدمنصافحوك؟1
ثالثمراتفيويؤكدعمىاستحالةاألمروعدمالتفكيرفيو.
نجدتكرار"كيف"
ّ
ثالثمراتعمىعكسالمقاطع
أماالمقطعالخامسفاستخدمفيوالشاعر"التصالح"
ّ
رتكيفخمسمراتفيطرحوألسئمةمؤثّرةيقولفييا:
السابقة،كماتكر
ّ
ّ
كيفتستنشقالرئتاننسيمالسالمالمدنس؟
كيفتنظرفيعينيامرأة..
أنتتعرفأنكالتستطيعحمايتيا؟
ّ
كيفتصبحفارسيافيالغرام؟
كيفترجوغدا..لصغيرينام
ً
وىويكبربينيديكبقمبمنكس؟2
الشاعريطعنرجولتيمبيذهاألسئمةحتىاليف ّكروافيالصمحفيويضعاآلخرفيمواجيةمع
اجيةحادةجدا.
النفس،وىيمو
ً
ونجدأيضاتكراراألمرفيقولو:
ً


و ِ
اروقمبكبالدم
و ِ
اروالترابالمقدس

1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.352
2المصدرنفسو،ص.354 353
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و ِ
اروأسالفكالراقدين1
ارو"
الشاعركرر"و ِ
أن
فيذهاألمورالتييذكرىاالشاعرمستحيلحدوثيافيأيزمانأومكانإالّ ّ
ّ
مرًاراليؤ ّكدعمىاستحالةالصمح.
أننانجدصيغة
وفي
مرتينوتختفيصيغةالسؤالإالّ ّ
المقطعالسادستتكرر"التصالح" ّ
ّ
المستقبلوتكراركممةالثأرفيقولو:
سيقولون
ىاأنتتطمبثأرايطول
ً
ّإنوليسثأركوحدك
لكنوثأرجيلفجيل
ّ
يطمبالثأر
ّإنوالثأر2
دبأناألمةالعربيةستحاولاستعادةأرضيا.
فيويؤ ّك ّ
تتكررصيغةالنفيفي
أم
ثم ّ
ّ
ّ
االمقطعالسابعفالشاعراستخدممرةواحدةالفعل"التصالح" ّ
قولو:
لمأكنغازًيا
1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.354
2المصدرنفسو،ص.355354
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الفص الثان :أثر افورة اشعرية فن تشكيص قفيدة ال تفثاح ألمص داق ص
لمأكنأتسملقربمضاربيم
يدالثمارالكروم
ّ
لمأمد ً
لميصحقاتميبي:انتبو!
لميكنفييديحربة
لميكنغيرحقديالذييتشكىالظمأ1
سبعمراتفيوينفيعننفسوكلمايمكنأنيدينوأويردالمومعميو.
فتكررت"لم"
ّ
ّ
مرتينفيوينصحبعدمالصمححتى
ثميعودالشاعرفيالمقطعالثامنليكرر"التصالح" ّ
ّ
شيءأصبححطامافياألمةالعربية.
يعودكلشيءإلىطبيعتووتستقراألوضاعألنك ّل
ّ
ً
ونجدالتكرارفيقولو:
والذياغتالني:ليسرًبا
ليقتمنيبمشيئتو
ليسأنبلمني..ليقتمنيبسكينتو
ليسأميرمني..ليقتمنيفياستدارتوالماكرة2
رتمرتينوالثانيةفيقولو:
تكر
ّ
فكممة"اغتالني" ّ
والذياغتالنيمحضلص
1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.357-356
2المصدرنفسو،ص.358
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الفص الثان :أثر افورة اشعرية فن تشكيص قفيدة ال تفثاح ألمص داق ص
سرقاألرضمنبينعيني1
رأنوظممفيقولو":لص-سرق".
دأنواغتيلولميمتعبثً
اويكر ّ
فيويؤ ّك ّ
ّ
التيتكررتبعدد
وقتلغدرا،إضافةإلى"ليس"
دأن
اتكررت"ليقتمني"ثالثمراتفيويؤ ّك ّ
ّ
ولم ّ
ّ
ً
فاليمكنالصمحمعالعدوألنوخائنولميواجوخصموبشيامةبلاستعمل
تكرار"ليقتمني"
ّ
أسموبالغشوالغدروالمكروالخداع.
مرتينلكنىذه
الشاعرفيالمقطعالتاسعيواصلتحذيرهمنالصمحبقولو":التصالح" ّ
اتالعزة
فتفيواألمةالعربيةسنو
المرةاستعملأسموبالترغيبوتذكيرىمبالماضيالذيعر
ّ
ّ
ّ
يميحنونإلىتمكاأليامويحاولوناسترجاعيا.
والشموخلعمّ
ّ
وفيالمقطعالعاشروبعدأناستنفذالشاعركلطاقتوألجلاإلقناعبرفضالصمحلميبق
لوإالّأنيؤ ّكدعمىماجاءبوبقولو:
التصالح
التصالح2
ويعرفأنىذا
احتماللمصمحألن
فيومنبدايةالقصيدةحتىنيايتيالميترددأويعطيأي
ّ
ّ
ّ
لذلككررمقطع
أمرمستحيل،فاليمكنلمصمحأنيكونحالًلحلالصراعمعالعدوالصييوني.
ّ
مندونأنيضعمقطعافاصالبينيما.
"التصالح"
ً

1أملدنقل،األعمالالكاممة،ص.358
2المصدرنفسو،ص.359
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الفص الثان :أثر افورة اشعرية فن تشكيص قفيدة ال تفثاح ألمص داق ص
مايمكنقولوبالنسبةلمصورةالتك ارريةىوأنوكانلياالدورالفعالفيتشكيلالقصيدة،فقد
ةالجماعيةويقوي
اعتمدالشاعرعمىالتكرارمنبدايةالقصيدةإلىآخرىاحتىيرسخيافيالذاكر
ّ
كماأنالتكراريممكمعانمختمفةتتأرجحبينالتأكيدوالتنبيووالتوبيخوالتحذير...
فكرتوأكثر.
ّ
ارمنمفيوموالسمبيالذيتكررفيواأللفاظوالعبارات.
ىا،وىذامايجردالتكر
وغير
ّ
ّ
َّ
نالحظأنكالًمنالصورالقديمةوالحديثةكانليادورفعالفيتشكيلالقصيدةوبنائيا
أنالظاىرىوأنأملدنقلمزجبين
ّ
غيرأنوكانتلبعضالصورغمبةعمىاألخرى،إالّ ّ
قإلىبعضمنيا،ومنخالليايمكنالقولأنأملدنقلقد
مجموعةمنالصورالتيحاولناالتطر
ّ
ّ
امتمي ًزافينفوسكلمنكانليمالحظ
قفياستعمالىذهالصورالتيأكسبتالقصيدةوقع
وفّ
ّ
ً
فياكتشافيا.
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خاتمة
يعد أمل ُدنقل من الشعراء البارزين الذين حاولوا إحياء الضمير العربي بواسطة جممة من
ّ
التقنيات لعل أبرزىا الصورة الشعرية التي كانت أحد أسرار التشكيل الفني في قصيدتو المشيورة " ال
تصالح".
وبعد دراستنا لمصورة الشعرية في قصيدة ال تصالح ألمل دنقل خمصنا إلى النتائج التالية:
 ال يمكن إنكار جيود القدماء في تعريفيم لمصورة الشعرية ،إال أنو ال يمكن إعطاء
ألنيا من المفاىيم المعقّدة التي ال يمكن تحديدىا.
مفيوم محدد ليا ّ
إن ما يؤكد أىمية الصورة ىو اىتمام كل من النقاد القدماء وحتى المحدثين بيا.
ّ 
أما حديثًا فقد
 اعتمدت الصورة في القديم عمى التشبيو واالستعارة والكناية فيي ّ
مقيدة ّ
صور جديدة مواكبة لمتطور الحاصل وذلك لمحصول عمى صورة شعرية ناجحة
ًا
عرفت
تستطيع أن تنقل االنفعال وتقنع المتمقّي.
 الصورة الشعرية ىي الركن األساسي في تشكيل أي قصيدة.
 لم يعتمد أمل دنقل عمى الواقع فقط كمصدر يستمد منو صوره الشعرية بل اتجو نحو
التراث القادر عمى اإليحاء لمتعبير عن الواقع االجتماعي الرافض لمسياسة المنتيجة،
وىو ال ينقل الواقع نقال حرفيا وانما ينطمق منو ليحولو إلى واقع شعري.
 تعتبر القصيدة صورة من العالم وبما أن العالم يتكون من عناصر مختمفة فالبد أن
تكون القصيدة مركبة من صور مختمفة تمثل بامتزاجيا صورة كاممة.
 الصور المونية المستوحاة من الطبيعة كان ليا صدى في التعبير عن الرفض ألنيا
قريبة من كل إنسان كما أن األلوان تضفي دالالت تعكس آراء ومواقف الشعراء.
 وفّق أمل دنقل في استعمالو الرمز من أجل إحياء الضمير العربي الميت.
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خاتمة
 ساىمت الصور الحركية أيضا في تشكيل القصيدة الحديثة فيي تعبر عن الشمل
الذي أصاب العرب وذلك بطرحو لنماذج وأمثمة واقعية.
 تمكن أمل دنقل من إشباع الجانب الفكري لمقصيدة الحديثة ،فصور النكسة ليوضح
بعدىا النتائج التي آلت إلييا سياسة التطبيع المصرية اإلسرائيمية عمى مستوى العالم
العربي.
 أبدع أمل دنقل في استعمالو لمصور الشعرية بنوعييا في تشكيل قصائده وىو ما جعمو
يمتمك حضو ار لدى جميوره لم يمتمكو أحد غيره خاصة في مصر.
مفتوحا لمبحث في الصور الشعرية وأثرىا في
رغم النتائج التي توصمنا إلييا يبقى المجال
ً
تشكيل القصائد الشعرية الحديثة.
وبرعاية اهلل وتوفيقو أتممنا ىذا البحث فإن أصبنا فمن عند اهلل وان أخطأنا فمن عند أنفسنا.
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قصيدة ال تصالح

ملحق
)(1
ال تصالح !
..ولو منحوك الذىب
أترى حين أفقأ عينيك،
ثم أثبت جوىرتين مكانيما ..
ىل ترى..؟
ىي أشياء ال تشترى ..:
ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك،
حسكما  -فجأة  -بالرجولة،
ىذا الحياء الذي يكبت الشوق ..حين تعانقو،
الصمت  -مبتسمين  -لتأنيب أمكما ..
وكأنكما
ما تزاالن طفمين !
تمك الطمأنينة األبدية بينكما :
أن سيفان سيفك ..
صوتان صوتك
أنك إن مت :
لمبيت رب
ولمطفل أب
ىل يصير دمي  -بين عينيك  -ماء ؟
أتنسى ردائي الممطخ
تمبس  -فوق دمائي  -ثيابا مطرزة بالقصب ؟
إنيا الحرب !
قد تثقل القمب ..
لكن خمفك عار العرب
ال تصالح ..
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ملحق
وال تتوخ اليرب !
)(2
ال تصالح عمى الدم  ..حتى بدم !
ال تصالح ! ولو قيل رأس برأس
أكل الرؤوس سواء ؟
أقمب الغريب كقمب أخيك ؟ !
أعيناه عينا أخيك ؟ !
وىل تتساوى يد  ..سيفيا كان لك
بيد سيفيا أثكمك ؟
سيقولون :
جئناك كي تحقن الدم ..
جئناك  .كن  -يا أمير  -الحكم
سيقولون :
ىا نحن أبناء عم .
قل ليم  :إنيم لم يراعوا العمومة فيمن ىمك
واغرس السيف في جبية الصحراء
إلى أن يجيب العدم
إنني كنت لك
فارسا،
وأخا،
وأبا،
وممك !
)(3
ال تصالح ..
ولو حرمتك الرقاد
صرخات الندامة

- 59 -

ملحق
وتذكر ..
)إذا الن قمبك لمنسوة الالبسات السواد وألطفالين الذين تخاصميم االبتسامة (
أن بنت أخيك "اليمامة "
زىرة تتسربل  -في سنوات الصبا -
بثياب الحداد
كنت ،إن عدت :
تعدو عمى درج القصر،
تمسك ساقي عند نزولي ..
فأرفعيا  -وىي ضاحكة -
فوق ظير الجواد
ىا ىي اآلن  ..صامتة
حرمتيا يد الغدر :
من كممات أبييا،
ارتداء الثياب الجديدة
من أن يكون ليا  -ذات يوم  -أخ !
من أب يتبسم في عرسيا ..
وتعود إليو إذا الزوج أغضبيا ..
واذا زارىا  ..يتسابق أحفاده نحو أحضانو،
لينالوا اليدايا ..
ويميوا بمحيتو ( وىو مستسمم )
ويشدوا العمامة ..
ال تصالح !
فما ذنب تمك اليمامة
لترى العش محترقا  ..فجأة ،
وىي تجمس فوق الرماد ؟ !
)(4
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ملحق
ال تصالح
ولو توجوك بتاج اإلمارة
كيف تخطو عمى جثة ابن أبيك ..؟
وكيف تصير المميك ..
عمى أوجو البيجة المستعارة ؟
كيف تنظر في يد من صافحوك ..
فال تبصر الدم ..
في كل كف ؟
إن سيما أتاني من الخمف ..
سوف يجيئك من ألف خمف
فالدم  -اآلن  -صار وساما وشارة
ال تصالح ،
ولو توجوك بتاج اإلمارة
إن عرشك  :سيف
وسيفك  :زيف
إذا لم تزن  -بذؤابتو  -لحظات الشرف
واستطبت  -الترف
)(5
ال تصالح
ولو قال من مال عند الصدام
" ..ما بنا طاقة المتشاق الحسام "..
عندما يمأل الحق قمبك :
تندلع النار إن تتنفس
ولسان الخيانة يخرس
ال تصالح
ولو قيل ما قيل من كممات السالم
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ملحق
كيف تستنشق الرئتان نسيم السالم المدنس ؟
كيف تنظر في عيني امرأة ..
أنت تعرف أنك ال تستطيع حمايتيا ؟
كيف تصبح فارسيا في الغرام ؟
كيف ترجو غدا  ..لصغير ينام
وىو يكبر  -بين يديك  -بقمب منكس ؟
ال تصالح
وال تقتسم مع من قتموك الطعام
وارو قمبك بالدم ..
وارو التراب المقدس ..
وارو أسالفك الراقدين ..
إلى أن ترد عميك العظام !
)(6
ال تصالح
ولو ناشدتك القبيمة
باسم حزن "الجميمة "
أن تسوق الدىاء
وتبدي  -لمن قصدوك  -القبول
سيقولون :
ىا أنت تطمب ثأ ار يطول
فخذ  -اآلن  -ما تستطيع :
قميال من الحق ..
في ىذه السنوات القميمة
إنو ليس ثأرك وحدك،
لكنو ثأر جيل فجيل
وغدا ..
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ملحق
سوف يولد من يمبس الدرع كاممة،
يوقد النار شاممة،
يطمب الثأر،
يستولد الحق،
من أضمع المستحيل
ال تصالح
ولو قيل إن التصالح حيمة
إنو الثأر
تبيت شعمتو في الضموع ..
إذا ما توالت عمييا الفصول ..
ثم تبقى يد العار مرسومة ( بأصابعيا الخمس )
فوق الجباه الذليمة !
)(7
ال تصالح ،ولو حذرتك النجوم
ورمى لك كيانيا بالنبأ ..
كنت أغفر لو أنني مت ..
ما بين خيط الصواب وخيط الخطأ .
لم أكن غازيا ،
لم أكن أتسمل قرب مضاربيم
أو أحوم وراء التخوم
لم أمد يدا لثمار الكروم
أرض بستانيم لم أطأ
لم يصح قاتمي بي" :انتبو ! "
كان يمشي معي ..
ثم صافحني ..
ثم سار قميال
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ملحق
ولكنو في الغصون اختبأ !
فجأة :
ثقبتني قشعريرة بين ضعمين ..
واىتز قمبي  -كفقاعة  -وانفثأ !
وتحاممت  ،حتى احتممت عمى ساعدي
فرأيت  :ابن عمي الزنيم
واقفا يتشفى بوجو لئيم
لم يكن في يدي حربة
أو سالح قديم،
لم يكن غير حقدي الذي يتشكى الظمأ
)(8
ال تصالح ..
إلى أن يعود الوجود لدورتو الدائرة :
النجوم ..لميقاتيا
والطيور ..ألصواتيا
والرمال ..لذراتيا
والصبايا  ..لزيناتيا
والقتيل لطفمتو الناظرة
كل شيء تحطم في لحظة عابرة :
الصبا  -بيجة األىل  -صوت الحصان  -التعرف بالضيف  -حزنك حين ترى برعما في الحديقة
يذوي  -الصالة لكي ينزل المطر – المحظات المريرة حين ترى طائ الموت وىو يرفرف فوق
المبارزة الكاسرة
كل شيء تحطم في نزوة فاجرة
والذي اغتالني :ليس ربا
ليقتمني بمشيئتو
ليس أنبل مني ..ليقتمني بسكينتو
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ملحق
ليس أمير مني ..ليقتمني في استدارتو الماكرة
ال تصالح
فما الصمح إال معاىدة بين ندين ..
( في شرف القمب)
ال تنتقص
والذي اغتالني محض لص
سرق األرض من بين عيني
والصمت يطمق ضحكتو الساخرة !
)(9
ال تصالح
ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ
والرجال التي مألتيا الشروخ
ىؤالء الذين يحبون طعم الثريد
وامتطاء العبيد
ىؤالء الذين تدلت عمائميم فوق أعينيم،
وسيوفيم العربية ،قد نسيت سنوات الشموخ
ال تصالح
فميس سوى أن تريد
أنت فارس ىذا الزمان الوحيد
وسواك  ..المسوخ !
)(10
ال تصالح
ال تصالح
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.
المصادر:
 .1أمل دنقل ،األعمال الكاممة ،مكتبة مدبولي ،ط.2005 ،2
 .2الجاحظ ،تحقيق يحي الشامي ،دار ومكتبة اليالل ،بيروت ،ج  ،3د ط.2003 ،
المراجع:
 .3إبراىيم أمين الزرزموني ،الصورة الفنية في شعر عمي الجارم ،دار قباء لمطباعة
والنشر والتوزيع ،القاىرة ،د ط.2000 ،
 .4إبراىيم رماني ،الغموض في الشعر العربي الحديث ،المؤسسة الوطنية لمفنون
المطبعية ،الرغاية الجزائر ،د ط.2008 ،
 .5أبو ىالل العسكري ،الصناعتين "الكتابة والشعر" ،دار الكتب العممية ،د ط.2008 ،
 .6إحسان عباس ،فن الشعر ،دار الثقافة ،بيروت ،ط .1995 ،3
 .7أحمد الشايب ،أصول النقد األدبي ،النيضة المصرية ،القاىرة ،ط .1973 ،2
 .8أدونيس ،زمن الشعر ،دار السياقي ،لبنان ،ط .1994 ،2005 ،6
 .9بشرى موسى صالح،

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،المركز الثقافي

العربي ،بيروت ،لبنان ،ط .1994 ،1
.10

جابر عصفور ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ،المركز

الثقافي العربي ،ط1992 ،3
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.11

رابح مموك ،ريشة الشاعر ،دار ميم لمنشر ،الجزائر ،ط.2008 ،1

.12

الربعي بن سالمة ،تطور البناء الفني في القصيدة العربية ،دار اليدى لمطباعة و

النشر والتوزيع ،الجزائر ،د ط.2006 ،
.13

زكية خميفة مسعود،

الصورة الفنية في شعر ابن المعتز ،منشورات جامعة

قازيونس ،بنغازي،ط .1999 ،1
.14

سممان عموان العبيدي ،البناء الفني في القصيدة الجديدة ،عالم الكتب الحديث،

األردن ،ط.2011 ،1
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السيد أحمد الياشمي ،جواىر البالغة في المعاني والبديع ،مكتبة اآلداب ،د ط،
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.16

ظاىر محمد ىزاع الزواىرة ،المون ودالالتو في الشعر ،دار الحامد لمنشر والتوزيع،

األردن ،د ط ،د ت.
.17

عبد اإللو الصائغ ،الخطاب اإلبداعي الجاىمي والصورة الفنية ،المركز الثقافي

العربي ،بيروت ،ط.1997 ، 1
.18

عبد الحميد ىيمة ،الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ،دار ىومة،

الجزائر ،د ط.2005 ،
.19

عبد القادر القط ،االتجاه الوجداني في الشعر البياني المعاصر ،مكتبة الشباب،

دط.1988 ،
.20

عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ت سعد كريم الفقي ،دار اليقين ،ط

.2001
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.21

عبد المطيف شريفي ،اإلحاطة في عموم البالغة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،د

ط.2004 ،
.22

عبمة الرويني ،الجنوبي ،منشورات مكتبة مدبولي ،القاىرة ،ط ،1د ت.

.23

عثمان حشالف ،الرمز والداللة في الشعر المغربي المعاصر ،منشورات التبيين

الجاحظية ،الجزائر ،د ط.2000 ،
.24

عز الدين اسماعيل ،الشعر العربي المعاصر( قضاياه وظواىره الفنية والفنية

والمعنوية) ،دار العودة ،بيروت ،ط.1981 ،3
.25

البالغة الواضحة ،البيان المعاني والبديع ،الدار

عمي الجارم ومصطفى أمين،

المصرية السعودية ،القاىرة ،د ط.2004 ،
.26

علي عشري زايد  ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة  ،مكتبة اآلداب ،القاىرة  ،ط ،1

.2008
.27

فيصل حسين طحيمر العالي ،البالغة الميسرة في المعاني والبيان والبديع ،مكتبة

الثقافة لمنشر والتوزيع ،ط  ،1دت.
.28

قصي الحسين ،النقد عند العرب و اليونان معالمو وأعالمو ،المؤسسة الحديثة

لمكتاب ،طرابمس ،لبنان ،ط.2003 ،1
.29

محمد عمي كندي ،الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ،دار الكتاب الجديدة

المتحدة ،بيروت لبنان ،ط.2003 ،1
.30

محمد غنيمي ىالل ،النقد األدبي الحديث،دار النيضة ،مصر لمطباعة ،القاىرة،

دط ،دت.
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مصطفى ناصف ،الصورة األدبية ،دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،

.31

ط .1983 ،3
.32

ناصر لوحيشي ،لحظة وشعاع ،دار ىومة ،الجزائر ،ط.1998 ،1

.33

نسيمة بوصالح ،تجمي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ،دط ،دت.

.34

نعيم اليافي ،مقدمة لدراسة الصورة الفنية ،منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي،

دمشق ،بيروت ،د ط.1982 ،
نور الدين درويش ،مسافات ،مطبعة جامعة منتوري ،قسنطينة-الجزائر ،ط ،2

.35

.2002
المعاجم :
ابن منظور اإلفريقي المصري ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،المجمد

.36

 ،8ط .2005 ،1
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الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،ط .1982 ،2
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المعجم الوسيط ،مجمع المغة العربية ،مكتبة الشروق الدولية ،جميورية مصر

العربية ،ط .2004 ،4
المجالت :
.39

األخضر عيكوس ،الخيال الشعري وعالقتو بالصورة الشعرية ،مجمة اآلداب،

عدد.1994 ،1
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