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اإله ـ ـ ـ ــداء
الحمد هلل الذي وفّقنا في ىذا وما لم نكن لنصل إليو لوال فضل اهلل عمينا
إلى من كمّمو اهلل بالييبة والوقار...
إلى من عمّمني العطاء بدون انتظار...
عز وافتخار
إلى من أحمل اسمو بك ّل ّ
والــدي العزيز
إلى معنى الحب والحنان والتفاني
سر نجاحي
إلى من كان دعاؤىا ّ
وحنانيا بمسم جراحي إلى أغمى الحبايب
أمي الحبيبة
ّ
إلى أخواتي :سيام وزوجيا ،منى وزوجيا ،وبيجة البيت الكتاكيت :محمد ،عبدو،آدم
إلى من أعتبره أخي :عيسى.
إلى كل فرد من أفراد العائمة من قريب ومن بعيد.
الروح وحبيبتا القمب :زينب ،إيمان ،والصديقة :أحالم.
إلى توأما ّ
إلى زميالتي وصديقاتي :فاطمة ،زىيرة ،أحالم ،أسماء.
إلى من تقاسمت معي إنجاز ىذا العمل :الصديقة العزيزة " حدة".
والى ك ّل من ىم في قمبي ونسييم قممي
أىدي ىذا العمل.

ن ـ ـادية

اإلهـ ـ ـ ــداء
الحمد هلل رب العالمين
الصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين
و ّ
أىدي ىذا العمل إلى:
من رّبتني وأنارت دربي وأعانتني بالصموات والدعوات
أمي الحبيبة حفظيا اهلل
إلى أغمى إنسان في ىذا الوجود ّ
إلى من عمل ٍ
بكد في سبيمي وعمّمني معنى الكفاح وأوصمني إلى ما أنا عميو
أبي العزيز أدامو اهلل لي

الصادق.
السالم وزوجتو ،رمضان وزوجتو ،و ّ
إلى إخوتي :أحمد وزوجتو ،عبد ّ
إلى أخواتي :فاطمة ،جميمة وزوجيا حكيم ،وشيماء.
محمد وعائمتو الكريمة
إلى خطيبي الغالي ّ
إلى ك ّل األىل واألقارب

إلى شموع العائمة :أنيس ،عبد الجميل ،ميساء ،تقى ،رحاب.
إلى صديقاتي :شفيعة ،فطيمة ،فاطمة ،أحالم ،زينب ،إيمان
إلى التي تقاسمت معي إنجاز ىذا العمل  :صديقتي العزيزة نادية
إلى كل من تسعيم ذاكرتي ولم يذكرىم قممي
إليكم أىدي ثمرة جيدي.

حـ ـ ـدة

شكر وعرفان
قال اهلل ذعاىل
تسى اهلل انشمحاٌ انشحٍى
« فاركشوًَ أركشكى واشكش ويل وال ذكفشوٌ »
فاحلًذ هلل انزي وفقنا إلمتاو هزا انعًم
وعًال تقىل انشسىل صهى اهلل عهٍه وسهى
"يٍ مل ٌشكش انناس مل ٌشكش اهلل"
َرقذو جبزٌم انشكش وعظٍى االيرناٌ إىل انذكرىسج املششفح ":قاسً صثريج " انيت كاَد َعى املششفح ومل ذثخم
عهٍنا ترىجٍهاهتا ،وإىل كم أساذزج وطاقى كهٍح اَداب وانهغاخ.
إىل كم يٍ ساهى يف إمتاو هزا انعًم املرىاضع يٍ قشٌة أو يٍ تعٍذ.
وَشجى اٌ َكىٌ قذ وفقنا يف هزا انعًم و اجلهذ وإٌ كرة ننا رنك فًٍ اهلل وإٌ قصشَا فحسثنا أَنا حاوننا جبذٌح و اهلل
يٍ وساء انقصذ.

مقدمـــة
مقدمــة:
اتّجهّالنّقادّفيّهذاّالعصرّإلىّدراسةّالشّعرّدراسةّدقيقةّمحاولينّمنّخاللهّالنّفاذّإلىّ
نسيجّالنّصّالشّعريّ،معتمدينّفيّذلكّعلىّالتأملّوالتذوقّلكشفّالتّفاعالتّالخفيّةّالتيّينشأّ
عنهاّمعنىّالقصيدةّ،ومن ّثمّةّظهرتّأهميّةّدراسةّالصّورةّباعتبارهاّالجوهرّالثّابتّفيّالشّعرّ
وكلّماّعاداهّمنّاتّجاهاتّوأساليبّوموضوعاتّتتغيّرّلكنّّالصّورةّباقيةّراسخةّ .
إن ّالشّعرّمنذ ّأقدمّعصورهّقائمّعلىّالتّصويرّ،فالصّورةّهيّالجوهرّالثّابتّوالدّائمّفيّ
الشّعرّمهماّتعددتّمدارسهّواختلفتّنظرة ّالنّقادّإليهّ،وكل ّقصيدةّبحد ّذاتهاّصورةّ،والمتأملّفيّ
تاريخّنقدناّالعربيّّالقديمّيرىّبوضوحّاألهميّةّالّتيّأوالهاّالنّقادّللجانبّالتّصويريّفيّالشّعرّ .
ولقد ّقدموا ّمفاهيم ّمتميزة ّلطبيعة ّالصّورة ّوأهميّتها ّووظيفتهاّ ،فإذن ّالصّورة ّهي ّعمادّ
القصيدةّوأساسّوجودهاّ،فهيّجسرّّيصلّبينّالمبدعّوالمتلقّيّ .
ّشاعر ّمتميًّازّ،
ًا
وقد ّركزنا ّفي ّعملنا ّعلى ّبنية ّالصّورة ّعند ّسميح القاسم ّليس ّباعتباره
هّنموذجاّنضاليًّاّفحسبّ،وانما ّبوصفه ّمبدعا ّمرتبطا ّبحركةّ ّشعريّةّ ّواسعةّّ،وتجربةّ
وليسّباعتبار
ً
نضاليّةّمتميزةّ .
ويعود ّسبب ّاختيارنا ّلهذا ّالموضوع ّإلى ّإعجابنا ّبأسلوب ّسميح القاسم ّالذي ّيتميّزّ
الغموضّ،وكذلكّتشوقناّلمعرفةّكيفّوظفّالصّورةّالشّعريّةّ
ّ
هولةّبعيداّعنّالتّعقيدّو
ًّ
بالبساطةّوالسّ
أشد من الماء حزًنا"ّوهيّمدونةّبحثناّ .
وهذاّماّظهرّفيّقصيدتهّ"ّ ّ
وكانّالهدف ّاألساسيّمنّهذاّالعملّاإلجابةّعما ّيليّ:ماّهوّمفهومّالصّورةّالشّعريّة؟ّ
وماّهيّأهميّتهاّفيّالتّشكيلّالشّعري؟ّوكيفّتطرقّسميحّالقاسمّإلىّتوظيفها؟ ّ
ولإلجابةّعنّهذهّاألسئلةّ،قسمناّبحثناّإلىّ:مقدّمةّومدخلّوفصلينّوخاتمةّ،تطرقناّفيّ
سبةّللفصلّاألول ّفقدّتناولناّفيهّمفهومّ
ّ
المدخلّإلىّأهميّةّالصّورةّفيّالتّشكيلّالشّعريّ،أماّبالنّ
أ

مقدمـــة
الصّورةّاالستعاريّةّوتجلّيّاتهاّفيّالقصيدةّ،ومفهومّالصّورةّالتشبيهيةّوتجليّاتهاّ،بينماّتضمنّالفصلّ
الثّاني ّمفهومي ّالصّورتين ّالكنائيّة ّوالرمزية ّوتجلّياتهما ّفي ّقصيدة ّ" ّأشد ّمن ّالماء ّحزًنا"ّ ،وفيّ
األخيرّأنهيناّبحثناّبخاتمةّحوتّجميعّالنتائجّ .
اعتمدناّفيّدراستناّلهذاّالموضوعّعلىّالمنهجّالوصفيّالتّحليليّ،إذّساعدناّعلىّتحليلّ
الصّورةّالشّعريّةّفيّتصنيفهاّوطريقةّتوظيفهاّمنّقبلّالشّاعرّ.كماّاعتمدناّعلىّمراجعّمهمةّمنّ
ّّوعلمّأساليبّالبيانّلغازيّ
اهيمّأمينّالزرزموني ّ
ّ
بينهاّ :الصّورة ّالفنيّةّفيّشعرّعليّالجارمّإلبر
بيعّوالبالغةّالواضحةّلعليّالجارمّومصطفىّأمينّ .
يموتّ،علومّالبالغةّالعربيةّلمحمدّر ّ
وفي ّاألخير ّال ّتفوتنا ّالفرصة ّأن ّنشكر ّاألستاذة ّالمشرفة ّالدّكتورة ّقاسي ّصبيرة ّالّتيّ
صحيحّوالتّوجيهّ .
ّ
تابعتّهذاّالبحثّخاللّمراحلهّالمختلفةّبالتّ
ّ
ّ

ب
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مدخـــــل:
شعري
صورة في التّشكيل ال ّ
أهميّة ال ّ
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الصورة في التّشكيل الشعري
أهمية ّ

مدخل
أهمية الصورة في التشكيل الشعري:

لقد أولى النقاد عناية بالصورة فقاموا بتعريفها وتحديد مدلولها ومعالجة قضاياها ،ولهذا ال
يمكن أن تغفل جهودهم ،فهناك من الباحثين الذين يختلفون في نظرتهم للصورة وعالقتها بالتراث
"وليست عالقة الصورة بالشعربالشيء الجديد،فالشعر قائم على الصورة منذ أن وجد حتى اليوم ولكن
استخدام الصورة يختلف بين شاعر وآخر ،كما أن الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في
استخدامه للصورة" ،1وبما أن الشعر قائم على التصوير منذ القدم فإن النقاد على دراية بمعرفة
الصورة ،فهي ليست اختراعًا شعريًا حديثًا ،وانما هي أداة من األدوات الشعري ة التي استخدمها
الشاعر منذ أقدم عصور الشعر ،فشعرنا العربي القديم حافل بالصور الشعرية.
ويرى بعض النقاد أن الصورة الشعرية في النقد الحديث هي جانب من جوانب لغة الشعراء
إذ يقول سعيد الورقي ":شهدت مغامرات عديدة خاضتها تجارب الشعر الجديد للوصول إلى مفهوم
عنيفا على
وفقا لمشاعره ،وقد شكل شعراء ذلك الجيل
هجوما ً
شعر جديد ،ينسق فيه الشاعر وجوده ً
ً
البالغة الواضحة المباشرة والعبارة العاطفية الهدارة ،وقد ساعدهم تأثرهم بالشعر الغربي المعاصر
من حيث الصورة في اجتياز العتبة من األساليب القديمة نحو أسلوب جديد حتى يتنفس بروح
الحديث".2
وبشكل آخر هي ":معطى مركب معقد من عناصر كثيرة من الخيال والفكر الموسيقي
واللغة ،هي مركب يؤلف وحدة غريبة ال تزال مالبسات التشكيل فيها وخصائص البنية تتحدد على
نحو واضح إنها الوحدة األساسية التي تمزج بين المكاني والزماني".3
 -1إبراهيم أمين الزرزموني ،الصورة الفنية في شعر علي الجارم ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة
 ،0222ص.39
 2سعيد الورقي ،لغة الشعر العربي الحديث ومقوماتها الفنية وطاقاتها اإلبداعية ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية
 ،0222ص.101
 -3إبراهيم رماني ،الغموض في الشعر العربي الحديث ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  ،1391ص.022
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باإلضافة إلى ذلك فإن الصورة تسهم في التعبير عن رؤية الشاعر للواقع ،فتصور مشاعره
وأفكاره وتحمل أصالته ،كما أنها " وسيلة ينقل بها الكاتب أفكاره ويصبغ خياله فيما يسوق من
عبارات وجمل ،ألن األسلوب هو مجال ظهور شخصية الكاتب وفيه يتجلى طابعه الخاص" ،1ومن
جهة أخرى هي " المادة التي تتركب من اللغة بدالالتها اللغوية والموسيقية ،ومن الخيال الذي يجمع
بين عناصر التشبيه والكناية واالستعارة والطباق وحسن التعليل".2
فالصورة هي وسيلة الشاعر الجوهرية في سبر أغوار التجربة الشعرية والكشف عن
العالقات الخفية للواقع ،وبشكل عام هي" إبداع خالص للروح وهي ال يمكن أن تتولد من التشابه،
كثيرا ،وكلما كانت الصورة أقوى وأقدر على
وانما من التقريب بين حقيقتين متباعدتين قلي ً
ال أو ً
التأثير وأغنى بالحقيقة الشعرية" ،3بمعنى أنه لم تعد المشابهة بين أطراف الصورة هي األساس في
القصيدة الحديثة كما كانت عليه في مفهوم النقد القديم ،ومن ثم فالشاعر هو الذي يقرب أطراف
الصورة التي تكون على قدر واضح من التباعد.
فمن خالل ما سبق نالحظ أن تعاريف الصورة تعددت عند كثير من النقاد ،وذلك ألهميتها
البالغة ،فنجد إبراهيم الزرزموني تحدث عن ذلك من خالل قوله " إن الصورة األدبية عند الشاعر
تتجلى في قدرته البالغة على نقل األشكال الموجودة كما تقع في الحس والشعور والخيال أو هي
قدرته على التصوير المطبوع ،ألن هذا في الحقيقة هو فن التصوير كما يتاح ألنبغ
المصورين""4أي أن الشاعر الجدير يرفض األشكال البالغية التقليدية ألنها لم تكن متعلقة بالعاطفة
وهو بهذا يستغني عن المعالم الحسية الموجودة ،واالنشغال بوجود فني ،وبهذا لم تعد الصورة
 -1محمد غنيمي هالل ،األدب المقارن ،دار النهضة ،مصر  ،1311ص.013
 -2إبراهيم أمين الزرزموني ،الصورة الفنية في شعر علي الجارم ،نقال عن أحمد شايب ،أصول النقد األدبي ،دار
النهضة المصرية ،ط ،9القاهرة  ،1319ص.39
 -3علي عشري زايد ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة ،مكتبة اآلداب ،القاهرة  ،0229ص.93
 -4إبراهيم أمينالزرزموني ،المرجع السابق ،ص.33
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محاكاة للواقع الطبيعي ،أو قياسا منطقيا تتناسب فيها العناصر متآلفة األجزاء واضحة المعاني،
يستمد تشابيهه واستعاراته من منبع قريب ييسر على الفهم ويجنح نحو البساطة والتجدد ،إنما غدت
ومسرحا للمتناقضات يقوم على تراسل الدالالت واألشياء ،وانصهار العالقات فقد
تركيبا معق ًدا
ً
ً
أصبحت غاية كثيفة من الرموز المشحونة بدالالت سياقية عالئقية يصعب فكها والتواصل معها
خارج منطقها".1
ورد عند أمين الزرزموني أن أحد النقاد يرى في " إبراز المعنى العقلي أو الحسي في صور
محضة والصورة خلق المعاني واألفكار المجردة ،أو الواقع الخارجي من خالل النفس خلقا جديدا"،2
وتكمن أهمية الصورة الفنية حسب رأي جابر عصفور " بكونها تتمثل طريقة خاصة من طرق
التعبير أو وجه من أوجه الداللة ،وتنحصر أهمي تها فيما تحدثه في معنى من المعاني من
خصوصية وتأثير ،فهي ال تغير من طبيعة المعنى وذاته ،وانما تغير في طريقة عرضه وكيفية
تقديمه فهي يمكن أن تحذف دون أن يتأثر الهيكل المجرد للمعنى".3
" وعليه يكون للصورة الحديثة دورها المتميز الذي ال يستهان به في البناء العضوي
ال عن قيمتها المعنوية وقدرتها على الكشف واشاعة التجانس والتالؤم في القصيدة
للقصيدة فض ً
كلها ،ولذا بات ضروريا أن تتطلع الصورة المعاصرة إلى جمهور يمتلك ذائقة نقدية حديثة ومتطورة
يدرك ويعي أنها ال توضع وال تقرر وانما هي أسلوب يبلور به الشاعر تجربته ويصل إلى مضمونها
خطوة فخطوة ،من دون أن يسقط الشاعر في مطالبته هذه بالنخبوية والقيم الجمالية العاجية ،واذا

 -1ينظر :إبراهيم رماني ،الغموض في الشعر الحديث ،ص.029
 -2إبراهيم الزرزموني ،الصورة الفنية في شعر علي الجارم ،ص.39
 -3جابر عصفور ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ،دار المعارف ،القاهرة  1392ص.909
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الصورة في التّشكيل الشعري
أهمية ّ

مدخل

وتعويضا أو يبحث
ما تعثر أو قصرت موهبته عن ذلك فعليه أال يلجأ إلى الغموض المتعمد هرباً
ً
عما يخالف المألوف فال يقنع المتلقي بجدواه".1

 -1بشرى موسى صالح ،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،المركز الثقافي العربي ،بيروت 1332
ص.123
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الفصـل األول

الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

األول:
ـل
الفص
ّ
الصورة التشبيهية واالستعارية وتجلياتهما
جليات.
الصورة
االستعارية :المفهــوم والتّ ّ
ّ
ّ
جليات.
الصورة التّشبيهية :المفهـــوم والتّ ّ
ّ

8

الفصـل األول

الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

 -Iالصـّـــورة االستعاريــّة:
 تعريـــف االستعــارة:فإن قول العرب فيها يتعاورون العواري
أما العارية واإلعارة واالستعارة ّ
أ -لغــــة :قال األزهري" :و ّ
يردد".1
يتردد من ذات نفسه وبين ما ّ
وكأنهم أرادوا التّفرقة بين ما ّ
ويتعورونها بالواو ّ
ّ
البالغيون االستعارة على ّأنها ضرب من المجاز اللّغوي وعالقته المشابهة
"يعرف
ّ
ب -اصطالحـــاّ :
الحقيقي
أي لفظ استعمل في غير ما وضع له لعالقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى
ّ
الذي وضع اللّفظ له".2
بأنها ":نقل العبارة في موضع استعمالها في أصل اللّغة إلى
يعرفها ّ
فأبو هالل العسكري ّ
إما أن يكون شرح المعنى وفضل اإلبانة عنه وتأكيده والمبالغة فيه أو
غيره لغرض ،وذلك الغرض ّ
يحسن المعرض الذي يبرز فيه".3
اإلشارة إليه بالقليل من الّلفظ أو ّ
ألنها ال تقوم على
فيميز االستعارة من أنواع المجاز األخرىّ ،
أما عبد القاهر الجرجاني ّ
ّ
ويوض ح مفهومه لالستعارة فيقول" :االستعارة أن تريد تشبيه
المشابهة واّنما على عالقات أخرى،
ّ
المشبه به فتعيره الم ّشبه وتجريه
ال ّشيء بال ّشيء فتدع أن تفصح بالتّشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم
ّ
عليه".4
الحقيقي
وهي" :اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له لعالقة المشابهة بين المعنى
ّ
ي ،فعالقته تنحصر في عالقة واحدة عي عالقة المشابهة".5
والمجاز ّ
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،لبنان،مادة عير.
-2المصدر نفسه ،ص.832
 -3أبو هالل العسكري ،الصناعتين الكتابة والشعر ،دار الفكر العربي ،ط ،8بيروت ،تج :علي محمود البجاوي
 ،6821ص.802
 -4غازي يموت ،علم أساليب البيان ،دار الفكر اللبناني ،ط ،8بيروت  ،6881نقال عن :عبد القاهر الجرجاني
دالئل اإلعجاز ،دار اليقين للنشر والتوزيع ،8006 ،ص.838
 -5عبد المتعااللصعيدي ،البالغة العالية ،علم البيان ،مكتبة اآلداب ،القاهرة  ،8000ص.28
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الفصـل األول

الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

البياني اتّخذه الشعراء
تعد عالمًا من اإلبداع
"تعد االستعارة من أهم أساليب الكالم ،كما ّ
ّ
ّ
محسوسا تراه العين
جسدوا المعنوي فصار
طر ً
يقا إلى القول الجميل المثير والعاطفة ّ
الفياضة ،إذ ّ
ً
النقاد العرب
وشخصوا ّ
ّ
فدبت فيه الحياة ،وال توجد صيغة بالغية كانت موضع نقاش لدى ّ
المادي ّ
خفيا
القدامى أو المحدثين ،فباالستعارة تتلطّف األجسام وترتفع إلى المعنوي،
ويتحول ال ّ
ظاهر للعيان ّ
ّ
النفس ويعتبر من مكنونات القلب".1
تطّلع عليه ّ
البيانية اّلتي ساهمت
الصور
ّ
كسا سميح القاسم كغيره من ال ّشعراء قصيدته هذه بحّلة من ّ
وبهاء" ،كما برع في إسقاط مشاعره الحزينة على الطّبيعة المحيطة به،
في إعطاء القصيدة رونقا
ً
لنفسية ال ّشاعر الحزينة".2
امتدادا
طبيعة تموج بالحركة واالضطراب التي هي في الواقع
حيث بدت ال ّ
ً
ّ
أشد من الماء حزنا -عن
الصور االستعارّية في قصيدته– ّ
ّ
يتفنن سميح القاسم في استخدام ّ
المجن ح لجأ من خالله إلى تركيزه على عنصر العاطفة لديه"
طريق التّشخيص " ،فهذا الخيال
ّ

3

الخيالي ة مصحوبة بالعاطفة
الصورة
حيث ّأنه ّ
البد في العمل ّ
ّ
الفني الذي مجاله الخيال أن تكون ّ
النمو ،فهي
حقيقية،
كأنها
فالصورة عند هذا ال ّشاعر جاءت بين التّماسك و ّ
نحس باألشياء ّ
ّ
ّ
وفيها ّ
تقليدا ،وميزتُها ّأنها تعطي إضاءات حيث يقول خ ّفاجي عبد المنعم " :نستطيع
وليدة معاناة وليس ً
الصورة
الصورة وال ّشعور ،ولم يأت ال ّشعور مضا ًفا إلى ّ
تحليلها بأكثر من مدخل ،وفيها تداخل مع ّ
الصورة".4
الحسية بل
ممتزجا بها ،وبالتّالي ّ
ّ
ً
فإن ال ّشعور هو ذات ّ

 -1ينظر :غازي يموت ،علم أساليب البيان ،ص ص .878 ،876
2
محمد زكي العشماوي ،دراسات في النقد األدبي المعاصر ،كلية اآلداب ،القاهرة  ،6881ص.618
 ّ -3ينظر :محمد عبد المنعم خفاجي ،مدارس الشعر الحديث ،دار الوفاء ،ط ،8اإلسكندرية  ،8008ص.22

 -4المرجع نفسه ،ص.682
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الفصـل األول

الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

عامة واالستعارة خاصة ،وقد تجلّى
الصور
ّ
ففي هذه القصيدة وظّف سميح القاسم ّ
البالغية ّ
ذلك في بداية قصيدته حيث يقول:1
أشد من الماء حزنــــا
ّ
تغ ّربت في دهشة الموت عن هذه اليابسة
أشد من الماء حزنا
ّ
الريح توقا إلى لحظة ناعسة
وأعتى من ّ
وحيدا .ومزدحما بالماليين،
الدامسة ...
خلف شبابيكها ّ
يشبه نفسه بالكائن الحزين الذي فاق
نفسيته الحزينة ،حيث ّ
يصور ال ّشاعر في هذه األسطر ّ
ّ
وصور داخله وذاته
فصور الموت بالدًا تغ ّرب في دهشتها عن أرض بالده،
حزنه حزن الماء،
ّ
ّ
بعيدا عن الحركة
نفسيته المضطربة فهو يتوق
ويتشوق إلى لحظة هادئة ً
المزدحمة ،وهذا دليل على ّ
ّ
المشبه به وهو اإلنسان ويترك الزمة من لوازمه
الضجيج ،وفي هذه األسطر يحذف ال ّشاعر
ّ
و ّ
بثنائيات
جسد صورته
النعاس) على سبيل االستعارة
وهي(الحزن ،الغربةّ ،
الدهشةّ ،
ّ
ّ
المكنية ،وقد ّ
عنى.
ي(الريحّ ،
النعاس)(،الوحدة ،االزدحام) وهي صورة متنافرة لفظًا متناسقة م ً
ّ
ضدية ه ّ
ونجد استعارة أخرى في قوله:2
الديانات
ولدت ومهدك أرض ّ
الديانات أرضك
مهد ّ
مهدك ،لحدك
 -1سميح القاسم ،ملك أتالنتس وسربيات أخرى ،دار العلوم للعلوم ناشرون ،ط ،6مج ،8001 ،6ص.61
 -2المصدر نفسه ،ص.61
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الفصـل األول

الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

الريح طلعا
لكن ستمكث في األرض ،تلفحك ّ
على شجر اهلل ،روحك يسكن طيرا
شتاء بموت جديد
يهاجر صيفا ليرجع قبل ال ّ
وتعطيك قنبلة الغاز إيقاع رقصتك القادمة
لتنهض في اللّحظة الحاسمة
أشد من الماء حزنا
ّ
وأقوى من الخاتمة ...
اقي الذي ولد بأرض العراق الّتي قال عنها ّأنها أرض
يخاطب ال ّشاعر هنا المناضل العر ّ
الصبي وترك الزمة من لوازمه وهو
المشبه به وهو
الصبي فحذف
شبه العراق بمهد
ّ
ّ
الديانات بحيث ّ
ّ
ّ
وشب فيها رغم
أن هذا المناضل ولد بالع ارق وترعرع
ّ
المهد ويؤ ّكد سميح القاسم في هذه المقطوعة ّ
صيفا
طير الذي يهاجر
األساليب
وشبهه بال ّ
ً
الضغوطات التي مارسها المستعمر في ح ّقهّ ،
الوحشية و ّ
ّ
فإنه يرجع إلى وطنه ،وبقوله :
ويعود
شتاء ،ومهما كانت هجرته طويلة ّ
ً
وتعطيك قنبلة الغاز إيقاع رقصتك القادمة
لتنهض في ال ّلحظة الحاسمة.
اقي
وكأن به يرسل رسالة إلى المستعمر ّ
ّ
أن قنابل الغاز التي يقذفونها تمثّل لل ّشعب العر ّ
فشبه قنبلة الغاز باألغاني
أغاني يرقصون على أنغامها وتمهّد لهم ّ
النهوض في الّلحظة الحاسمةّ ،
الرقص.
وترك الزمة من لوازمها وهي اإليقاع و ّ
ويقول الشاعر في مقطع آخر:1
لك المنشدون القدامى ،لك البيد ِالسمك
 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.61
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الفصـل األول

الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

سر الفتوحات ِالسمك جمر الهواجس تحت
ّ
الرماد...وأنت افتتحت العصور الحديثة بالحلم
ّ
وفن الحدائق
كابدتعلم ال ّنجوم ّ
وأتقنت فقه الحرائق
يوميًّا ،وفي هذه األسطر ال يزال
اقي في حياته فهو يعيش األحداث نفسها ّ
تتشابه ّأيام ال ّشعب العر ّ
بسر الفتوحات أي ّأنه يأمل ويحلم أن يعيش مثل
ال ّشاعر يمدح العراق
ّ
ويتغنى به ،حيث ربط اسمه ّ
الرماد...وأنت افتتحت العصور الحديثة
باقي المجتمعات ويرقى إلى افتتاحها ،فال ّشاعر في قولهّ :
ولكنه افتتحها بالحلم وهو شيء معنوي فحذف المشبه به وهو
شبه العصور بالباب له مفتاح ّ
بالحلمّ ،
يدل عليه (االنفتاح) ،فالعصور ال يوجد لها قفل حتى تفتح.
الباب وترك ما ّ
أيضا:1
ويقول ً
وداعبت موتك حرى جهاز الت ّنفس
للدورة الدموية ما تشتهي
ّ
وأيقنت أ ّنك بدء...وال ينتهي
وال ينتهي ...ويضيق عليك الخناق وال ينتهي
وقوة ،إذ استعار
جسدت المعنوي في صورة
ّ
استعارة مكنية ّ
الحسي ّ
مما زاد المعنى تجلّيا ّ
حد ما حيث حذف هذا األخير( اإلنسان)
خاصة بالكائن
لفظة المداعبة وهي
الحي أو اإلنسان إلى ّ
ّ
ّ
تصور المعنى
المشّبه به ،وترك الزمة من لوازمه (المداعبة)" ،فجمال االستعارة يظهر في ّأنها
ّ
السامع واثارة لخياله ،دون إطالة أو
ًا
تصوير يح ّقق غرض القائل ،مع مقابلة مقبولة ،وتأثير في نفس ّ
إطناب".2
-1سميح القاسم ،الديوان،ص86
 -2غازي يموت ،علم أساليب البيان ،ص.873
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الفصـل األول

الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

وتتوالى االستعارات في القصيدة ،فنجد مايلي:1
الدغل أقنعة
يطول ارتباك المؤرخ في ّ
ق التفاصيل ،فوضى تحيل
تستبيح أد ّ
للصدف
طقوسا مرتّبة ّ
الطيبات
وبضع ضباع تحيط بمائدة ّ
مناديلها البيض تحضن أعناقها المشعرات
الشهي
طعام
تمد سكاكينها وتشرع شوكاتها لل ّ
ضباع ّ
ّ
وقد أتخمتها بقايا الجيف
شرف
ضباع ،ضيوف ال ّ
ضباع ،لماذا أواني الخزف؟
وهذا التّرف؟
الضباع ،حيث
اقي في شكل بقايا جيف تحيط بها ّ
فال ّشاعر هنا يرسم صورة ال ّشعب العر ّ
الشهي فحذف
مد سكاكينه وشوكاته للطّعام
شبه هذه األخيرة باإلنسان يضع المناديل البيض وي ّ
ّ
ّ
يدل على تناسي التّشبيه ويحملها عمدا إلى
(يمد سكاكينه) ،وهذا ما ّ
المشبه به وترك ما ّ
يدل عليه ّ
ّ
في مستور وهذه االستعارة في
ّ
تخيل صورة جديدة تنسينا روعتها وما تضمنه الكالم من تشبيه خ ّ
استعدادا
الجياش بالحزن واألسى ،ما دام اهلل وهب له
ً
ّ
النص كلّها نابعة من مشاعر وخيال ال ّشاعر ّ
الدقيقة بين األشياء وكذلك أودعه ربط المعاني وتوليد بعضها
سليما في التّعرف على وجوه ال ّشبه ّ
ً
على بعض إلى مدى بعيد.

 -1سميح القاسم،الديوان ،ص.86
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الفصـل األول

الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

وحسي يكشف عن براعة
لقد تعلّقت االستعارة
بالصورة ال ّشعرّية لما فيها من تصوير ذهني ّ
ّ
أن سميح القاسم أكثر من
ال ّشاعر في التّركيب بينهما ،ونقل تجربته ال ّشعورّية و ّ
فسية ،ونالحظ ّ
الن ّ
نوعا ما ،فتظهر
وخاصة االستعارة
استخدام االستعارة
ّ
المكنية مما جعل القصيدة تمتاز بالغموض ً
ّ
مرة وتغيب في بعض األحيان.
داللة ّ
الصورة ّ
ونجد استعارة أخرى في قوله:1
الزمان
تغرب فيك ّ
وأنت ّ
تغرب عنك المكان
وأنت ّ
وآب الطغاة
وغاب الحواة
لتمكث في مساحة األفعوان
مليكا بال صولجان
الزمان والمكان
شبه ّ
جسد الشاعر المعنوي في صورة الحسي ،حيث ّ
في السطرين األولين ّ
الحي وترك الزمة من لوازمه (تغ ّرب) على
المشبه به وهو الكائن
الحي الذي يتغ ّرب فحذف
بالكائن
ّ
ّ
ّ
المكنية.
سبيل االستعارة
ّ
ويقول:2
الشهي
فراشة روحك تخفق مبهورة بالرحيق
ّ
الضوء
على فمك األرجواني...سيارة تسبق ّ
شارع العام ،تضرب عصفورة تتناثر
في ال ّ
 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.82
 -2المصدر نفسه ،ص.88
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الفصـل األول

الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

الريح ريش األغاني القديمة ،فيلم قديم
في ّ
المشبه به وترك داال على الزمة
طائر أوالكائن لديه ريش فخذف
شبه ال ّشاعر األغاني بال ّ
ّ
ّ
المكنية.
(الريش) على سبيل االستعارة
ّ
من لوازمه وهي ّ
السامع ،ويثير خياله ،وهذا ما أفادته
وفي هذا األسلوب تصوير بليغ ،يؤثّر في نفس ّ
االستعارات التي جاء بها سميح القاسم.
ونجد استعارة أخرى في قوله:1
تبوح لفرشاة أسنانك المرهقة
بأسرار عزلتك المطبقة
وتكتب بالمشط شيئا على صفحات البخار
نجد استعارتين مكنيتين ،األولى في قوله :تبوح لفرشاة ،حيث شّبه ال ّشاعر الفرشاة بالكائن
يدل عليه(البوح).
المشبه به ( الكائن
الصديق الذي نبوح له بشيء فحذف
الحي) وترك ما ّ
ّ
الحي أو ّ
ّ
ّ
فشبه المشط بالقلم،
أما الثّانية فهي في قوله :وتكتب بالمشط شيئا على صفحات البخارّ ،
ّ
المشبه به(القلم) وترك الزمة من لوازمه( تكتب ،صفحات).
شبه البخار بالكتاب فحذف
ّ
كما ّ
وهذه االستعارة نابعة من أحاسيس ال ّشاعر وتلك هي ميزة االستعارة إذا تنقل مشاعر المبدع
وأحاسيسه في لحظاته البائسة أو الفرحة.
ونجد أيضا في قوله:2
بحبك
أتعرف؟ أخطأت حين قرأت الحياة ّ
وأخطأت حين رأيت الوجود بقلبك
 -1سميح القاسم،الديوان ،ص.30
 -2المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

المشبه به(العينين) وترك داال على
شبه ال ّشاعر القلب بالعينين ،فحذف
ّ
استعارة مكنية ّ
الجمالية.
نوعا من
ّ
الزمة من لوازمه ( رأيت) ،وهذا ما أضفى على القصيدة ً
ويقول:1
تأمل ،وكابد
ّ
تكرر حماقة " سيزيف" قف
كما ينبغي ال ّ
تأمل وراجع
في أعالي العذابّ ،
يدل
تمثل استعارة مكنية ،شبه العذاب بالجبال العالية ،فحذف
المشبه به (الجبال) وترك ما ّ
ّ
عليه ( األعالي).
صامدا رغم العذاب الذي يعانيه.
اقي ويأمره بأن يقف
ً
وهو هنا يخاطب العر ّ
يقول الشاعر:2
مفاتيح قلبك أرهقها اللّغز ...مفتاح قلبك ،هل
حبك؟ ماذا
يعرف
الحب حقّا؟ ألم يقتل الحزن ّ
ّ
ظلم؟ ماذا
أحبهم ال ّ
اهية المتعبين الذين ّ
تكون كر ّ
مطهر النار؟ ماذا تقول مفاتيح بيتك
يكون إذن ّ
اهية الظّالمين الذين
هذا
ّ
المهدد بالهدم ،تحت كر ّ
حب إذن مبغضينا؟
أحبهم
الحب؟ كيف ن ّ
ّ
ّ
تقول مفاتيح بيتك يصمت مفتاح قلبك ،هل
أعرف الحب؟
 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.03
 -2المصدر نفسه ،ص.37
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الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

المشبه به
مكنية ،حيث حذف
ّ
تتجسد االستعارة في هذا المقطع بشكل تشخيصي ووردت ّ
ّ
الصمت) وهذه كلّها صفات
(اإلنسان) وترك الزمة من لوازمه وهي ( اإلرهاق ،القتل،
ّ
الحب ،القولّ ،
شدة الحزن لما أصابه ،فارتأى ال ّشاعر إلى أن
إنسانية ،وهنا ال ّشاعر في تساؤل وهذه داللة على ّ
ّ
وقوة.
يرمز إليها بلفظ أكثر
ً
إيحاء ّ
ألنه يدرك ّأنها األقدر على التّشخيص والتّجسيم واإليحاء.
ويوظّف الشاعر االستعارة بكثرة ّ
"إنها تعطيك
يبين أهمية االستعارة ومدى بالغتها في قولهّ :
ونجد عبد القاهر الجرجاني ّ
الدرر ،وتجني من
عدة من ّ
الصدفة الواحدة ّ
الكثير من المعاني باليسير من الّلفظ حتى تخرج من ّ
فصيحا واألجسام
ناطقا واألعجم
فإنك ترى بها الجماد حيًّا
ً
اعا من الثّمرّ ...
ً
الغصن الواحد أنو ً
جلية ...إنشئت أرتك المعاني اللّطيفة الّتي هي من خبايا العقل
مبنية والمعاني
الخفية بادية ّ
ّ
الخرس ّ
روحانية
الجسمانية حتّى تعود
جسمت حتّى رأتها العيون ،وان شئت لطفت األوصاف
ّ
ّ
ّ
كأنها قد ّ
التنالها إالّ الظنون".1

 -1عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص.631
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الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

 -IIالصــــورة التشبيهيـــــة:
تعريف التشبيه:
أ -لغـــــــة :هو التّمثيل والمحاكاة ،فهو من المشابهة بين شيئين أو أكثر وتكون المشابهة
وضوحا.
المشبه به أكثر
المشبه به ،وتكون في
في صيغة مشتركة بين
ّ
المشبه و ّ
ّ
ً
فقولنا :الجندي كاألسد في الشجاعة.1
البياني ومصادر
أن التّشبيه من أصولّ التّصوير
الصغير ّ
محمد ّ
ب -اصطالحــــــا :يرى ّ
ّ
الصورة
الصور وتتدافع المشاهد ،إذ يقول" :التّشبيه هو ّ
التّعبير ّ
التفنن بإبراز ّ
الفني ،ففيه تتكامل ّ
الحسية ،وذلك عن طريق قدرة التّشبيه الخارقة في تلوين ال ّشكل
البالغية لل ّشكل واستقراء داللتها
ّ
ّ
بحس قبل التّشبيه".2
متنوعة لم تقع ّ
بضالل مبتكرة وأزياء ّ
يعرفه كما يلي " :إلحاق أمر بآخر في معنى مشترك بينهما
أما عبد المتعال ّ
الصعيدي ف ّ
ّ
بأداة كالكاف ونحوها".3
يقول القزويني في تعريفه للتّشبيه " :التّشبيه داللة على مشاركة أمر آلخر في معنى والمراد
بالتشبيه هنا ما لم يكن على وجه االستعارة التّحقيقية وال االستعارة بالكناية وال التّجريد فدخل فيه ما
يسمى تشبيهًا بال خالف وهو ما ذكرت فيه أداة التّشبيه".4
ّ
أن في
ويعرف أبو هالل العسكري التشبيه ّ
بأنه" :المصيب المقارب للشيء المقارن و ّ
ّ
التقوية والتّحديد".5
اإلصابة والمقاربة اإليضاح و ّ
 -1الشيخ حمدي ،الوافي في تيسير البالغة(البديع ،البيان ،المعاني) ،كلية اآلداب ،جامعة أبها ،المكتب الجامعي
الحديث ،اإلسكندرية ص.83
2
محمد الصغير ،أصول البيان العربي ،دار الثقافة ،بغداد  ،8003ص.16
 ّ-3عبد المتعال الصعيدي ،البالغة العالية ،علم البيان ،ص.88

 -4الخطيب القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،المعاني والبيان والبديع ،مطبعة علي صبيح وأوالده ،ط،8
بيروت  ،6876ص.686
 -5أبو هالل العسكري ،الصناعتين ،ص.627
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الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

قوة تأثيره في المتل ّق ي مما يجعل الكثير من شعراء العرب يدرجونه
ّ
"يستمد التّشبيه جماله من ّ
ضمن أشعارهم منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا.
الصور التي يعتمد عليها األديب في بناء صورته الشعرية والتعبير عن
فالتّشبيه من بين ّ
تجربته بحكم أن األصل فيه هو التوضيح واإلبانة ،فهي التعامل مع الواقع المحسوس ومع الجوانب
أن نظرة القدماء
التجريدية الفكرية ،وكذلك مع أعماق اإلحساس النفسي ّ
الداخلي لل ّشاعر ،فنجد ّ
حسي بين طرفي
للصورة التّ ّ
شبيهية تختلف عن نظرة المحدثين ،فالقدماء حرصوا على إيجاد شبه ّ
ّ
ألحوا على التطابق والتجانس بين المماثالت ،أي مناسبة المستعار منه
التّشبيه في العالم الخارجي و ّ
للمستعار له.
الداخلي
أما المحدثون والمعاصرون فنظرتهم للتّشبيه تقوم على التّقييم للتّماثل وفق اإلدراك ّ
ّ
تتميز بالغموض واإلبهام ،ومن
لحركة األشياء ،وانفعال الشاعر بها"،1
شبيهية الحديثة ّ
فالصورة التّ ّ
ّ
بين التّشبيهات التي أوردها سميح القاسم في قصيدته ما يلي:2
إذن فالتمس في وكالة غوثك شيئا من الخبز
تحر التّقاويم:يوما فيوما
وانس اإلدام قليالّ ...
تحر المناخ المفاجئ
وشهرا فشهرا ،وعاما فعاماّ ،
قبل انفجار ندائك ،أنت المنادي وأنت المنادي
وأنت اشتعلت ،انطفأت...ابتدأت
اقي بالقنبلة وقت انفجارها فحذف األداة ووجه
في هذه المقطوعة ّ
شبه ال ّشاعر نداء العر ّ
النوع من التّشبيه هو "تشبيه بليغ" 3حيث اعتمد ال ّشاعر على اإليجاز واالختصار.
ال ّشبه ،وهذا ّ
 -1عبد الحميد قاوي ،الصورة الشعرية النظرية والتطبيق ،مطبعة روغي ،األغواط ،الجزائر  ،8002ص.633
 -2سميح القاسم ،الديوان ،ص.67
 -3علي الجارم ومصطفى أمين ،الب الغة الواضحة ،دار المعارف ،لندن  ،6888ص.81
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الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

يقول الشاعر:1
لسبق دون سباقي ،لهم ما تتيح المقاعد
لهم قصب ا ّ
الزحام الفقير وفي ورد
للمقعدين ،لهم ج ّنة رحبة في ّ
مستنقعات األزقة ،تحت صفيح األنيميا وبين
خيام التّخلّف والجهل،في رقّة القمع،هم نخبة
الرق ،أسياد زوجاتهم في المحافل ،زوجات أسيادهم
ّ
الصغير
الصغير ّ
في القرار ّ
رفاهية واستقرار ففي قوله :هم
في هذه األسطر يصف ال ّشاعر حال المستعمر الّذي في
ّ
الرفيع ذوو المكانة العالية ،وذكر في
الرق ّ
شبه ال ّشاعر المستعمر بأصحاب المقام العالي و ّ
نخبة ّ
الشبه على سبيل التّشبيه البليغ ،وهذا ما يزيد
هذا المثال
المشبه به وحذف األداة ووجه ّ
المشبه و ّ
ّ
عمقا ويمنحها رحابة وسعة.
الصورة التّشبيهية ً
ّ
وذكر تشبيه آخر في قوله:2
لهم أن يكونوا العقارب في القيظ
أو أن يكونوا األرانب في الزمهرير
الحر في
شدة
السطرين المستعمر بالعقارب التي تظهر في ّ
ّ
يشبه ال ّشاعر في هذين ّ
ّ
المشبه به ووجه ال ّشبه وحذف أداة التّشبيه على
شدة البرد ،فذكر
الصحراء ،واألرانب التي تظهر في ّ
ّ
ّ
سبيل "التّشبيه المؤكد".3
 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.62
 -2المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
3
فوال ع ّكاوي ،المعجم المفصل في علوم البالغة البديع والبيان والمعاني ،دار الكتب العلمية ،بيروت
 إنعام ّ ،6881ص.360
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الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

ويقول:1
الصم والبكم والخرس ،أقوالهم
شهادتهم ال تجوز ،هم
ّ
ال تقال ،شهادتهم ال تجوز
األصم واألبكم ال يبالي بشيء ،وال قيمة له ،وال
يعتبر ال ّشاعر هنا المستعمر كال ّشخص
ّ
المشبه به على سبيل التّشبيه البليغ ،فهذه
يؤخذ بشهادته ،فحذف األداة ووجه ال ّشبه وذكر
المشبه و ّ
ّ
هي بالغة التّشبيه من حيث مبلغ طرفاه وبعد مرماه.
وهناك تشبيه آخر في قوله:2
طالع ،وتابع
وشاهد!
وصارع
قويا كصمت المعابد
حزيناّ ،
صامدا ًّ
صمت الذي يخيم في المعابد وقت
اقي بأن يبقى
ً
وقويا كال ّ
ال ّشاعر هنا يأمر العر ّ
المشبه به وحذف وجه ال ّشبه ،وهذا ما زاد
شدة الخشوع ،فذكر
العبادة من ّ
المشبه وأداة التّشبيه و ّ
ّ
جالء ،على سبيل "التّشبيه المجمل".3
المعنى
ً

 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.88
 -2المصدر نفسه ،ص.36
 -3علي الجارم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،ص.86
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الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

ويقول:1
الرواة ،نشرت قميصك شمسا على القطب
ويروي ّ
راقبت ذعر الثعالب والفقمات ،ورعبك
الد ّب ،لكن تجاهلت ،أنت تجاهلت
في حضرة ّ
صدع الجليد وما يفعل الطّقس بالطّقس..أنت تجاهلت
يأس األوزون وطيش دخان المصانع ،هل تستغيث؟
بمن تستغيث ،وشمس قميصك تعلو ،وتهوي جبال الجليد
يشبه ال ّشاعر في هذا المقطع القميص بال ّشمس التي تعلو أفق القطب ،ونحن نعلم أن
ّ
الناس ،فمن بعيد يلوح ذلك القميص ليدرك ّأنه خاص
متميز عن باقي ألبسة ّ
قميص المستعمر ّ
تماما فهي واضحة في القطب الذي يكسوه الجليد ،ففي هذا المثال ربط
بالمستعمر ،مثل الشمس ً
ال ّشاعر القميص وهو شيء محسوس بال ّشمس وهو شيء معنوي ،وهذا ما يدل على سعة خياله
شبيهية.
الصور التّ ّ
وتنوعه ،وعلى تحليقه في سماوات عليا من ّ
ّ
ويقول أيضا:2
الصفر
حرا طليقا ،يفيض وينمو على خانة ّ
الرقم ّ
دع ّ
ال تمتحن دورة األرض من بادئ البدء ،من خانة
الصفر ،للكون أرقامه ،والمدار
ّ
يفضل حسن الجوار
ّ

 -1سميح القاسم ،الديوان  ،ص.38
 -2المصدر نفسه ،ص.31
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الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

المشبه به واألداة وذكر وجه ال ّشبه على سبيل
الرقم بالطّائر فحذف
ّ
ّ
شبه سميح القاسم ّ
المفصل".1
"التّشبيه
ّ
ال آخر في قوله:2
ونذكر مثا ً
شمس مصباح روحك
أتحزن؟ وال ّ
في عتمة العتمة الطاّغية
وشمس المسوخ شحوب ضئيل
تنوس شرارته الكابية.
اقي عن حزنه في حضور شمس تضيء
يسأل ال ّشاعر من خالل هذا المقطع اإلنسان العر ّ
فشبه ال ّشمس بالمصباح فحذف أداة التّشبيه ووجه ال ّشبه على سبيل
حياته في العتمة ال ّ
طاغية ّ
التّشبيه البليغ ،وفي هذا التّشبيه رغبة في اإلسقاط والتّجسيد بين طرفي التّشبيه ألجل التّماهي
وكأن ال ّشمس هي المصباح والمصباح هو ال ّشمس.
والتّالحم ّ
وفي قوله:3
يقول صغار ال ّرواة؛ أصابتك بالعين نورية تائهة
وتروي األساطير طير أ ّنك أقلقت قيلولة اآللهة
وأغضبت حاكمك العسكري
صبي
وأنت
ّ
حرية تافهة
بصرخة ّ

 -1عبد المتعال الصعيدي ،البالغة العالية ،علم البيان ،ص.18
 -2سميح القاسم ،الديوان ،ص.32
 -3المصدر نفسه ،ص.66
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الصورة االستعارية والتشبيهية وتجلياتهما
مفهوم ّ

بالصبي فحذف أداة التّشبيه ووجه ال ّشبه على سبيل التّشبيه
اقي
ّ
ّ
شبه الشاعر المخاطب العر ّ
جمالية في ذهن المتلقّي.
البليغ ،وهذا ما زاد المعنى
ّ
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الفصـل الثاني

مفهوم الصورة الكنائية والرمزية وتجلياتهما

 -IIIالصـــورة الكنائية:
 -1مفهـــوم الكناية:
أ -لغــــــة :من كنى يكني كناية الشيء عن كذا :ذكره ليد ّل به على غيره.1
ب -اصطالحا:
بأنها " :لفظ أطلق وأريد به الزم معناه الحقيقي مع قرينة ال تمنع من إرادة
عرفها
البالغيون ّ
ّ
ّ
المعنى األصلي مع المعنى المراد".2
عرفها بقوله" :المراد بالكناية بأن يريد المتكلّم إثبات
من بين عبد القاهر الجرجاني الّذي ّ
معنى من المعاني ،فال يذكره باللّفظ الموضوع له في اللغة ،ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه
في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليال عليه".3
النجاد
ويعرفها القزويني بأنها" :لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة معناه كقول :طويل ّ
ّ
أي طويل القامة".4
والكناية عند بكري شيخ أمين " :مظهر من مظاهر البالغة وأسلوب من أساليب البيان،
متمرس ،لُطف طبعه ،وصفت قريحته".5
وغاية ال يقوى على الوصول إليها إالّ ك ّل بليغ ّ
ومن هنا فالكناية تحمل معنى الخفاء ،الّذييجعل المتلقّي يعمل فكره وعقله حتى يصل لعمق
الصورة ،يقول الدكتور بدوي طبانة " :الوضوح المنشود في األدب ليس هو ذلك الوضوح الذي

1
المفصل في علوم البالغة ص.262
فوال ع ّكاوي ،المعجم
ّ
 إنعام ّ -2عائشة حسين فريد ،البيان في ضوء األساليب العربية ،دار قباء للنشر والتوزيع ،مصر  ،2222ص.911

 -3عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص.22

 -4الخطيب القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،المعاني والبيان والبديع ،ص.332
 -5بكري شيخ أمين ،البالغة العربية في ثوبها الجديد ،دار العلم للماليين ،بيروت  ،9192ص.969
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الناس من حيث
يمكن أن يؤدي بالكالم ألن يوصف باالبتذال بأن يجعل الكالم في متناول جميع ّ
تميزه من صنوف التّعبير ومحاولة اإلخفاء-فيما نحن عليهّ -إنما
القدرة عليه ،ومن حيث القدرة التي ّ
فإن
هي من مظاهر تلك ّ
ألن األدب استطاع أن يتحاشى ما ال ينبغي أن يكون من مثله " ّ
الفنيةّ ،
النفاذ منها إلى غاياتهم".1
أمام األدباء طرقا كثيرة يستطيعون ّ
الصورة الكنائية من الوسائل العامة التي يعتمد عليها أي شاعر في نظمه للقصيدة
تعتبر ّ
قوي في التأثير على المتلقّي ولفت انتباهه ،إذ تكمن
ال ّشعرّية ،لما تضفيه من جمالية ولها دور ّ
فني جمالي
الصورة
التحول من الفكرة
الصورة الكنائية في ذلك
ّ
المجردة إلى ّ
جمالية ّ
ّ
ّ
الحسية بأسلوب ّ
والعكس.
الصور الكنائية ،فقد وردت في
وظّف ال ّشاعر في قصيدته –أ ّ
شد من الماء حزنا -أمثلة من ّ
قوله:2
تغربت منك ،لتمكث في األرض
أنت ستمكث
لم ينفع الناس ،لم تنفع األرض
لكن ستمكث ،أنت
بأنه سوف يبقى في هذه
اقي ّ
كناية عن صفة البقاء ،وهنا يخاطب الشاعر المواطن العر ّ
األرض وال أحد سواه.
وكذلك في قوله:3

1
الزرزموني ،الصورة الفنية في شعر علي الجارم ،نقال عن  :بدوى طبانة ،علم البيان ،ص،222
 إبراهيم أمين ّص.229

 -2سميح القاسم ،الديوان ،ص.92
 -3المصدر نفسه ،ص.96
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وداعبت موتك ،حرى جهاز التنفس
للدورة الدموية ما تشتهي
وأيقنت أنك بدء...وال تنتهي
أن حالته
اقي وهو يصارع الموت والعذاب ،و ّ
ّ
يصور ال ّشاعر في هذه األسطر حالة العر ّ
الدائم.
الصراع ّ
ستظ ّل كما هي ،لن تتغير ّإنما هي في استمرار دائم ،فهنا كناية عن ّ
يقول ال ّشاعر:1
أشد من الماء حزًنا
وأوضح من شمس تموز لكن نضج السنابل
يختار ميعاده بعد عقم الفصول
إذن فالتمس في وكالة غوثك شيئا من الخبز.
اقي فهم
يصور ال ّشاعر في هذه األسطر الحياة
ّ
ّ
المعيشية المزرية التي يعيشها ال ّشعب العر ّ
يعانون الجفاف والّنقص في جميع المجاالت من بينها نقص األغذية واألطعمة ،فبعد عقم الفصول
شيئا من الخبز
يدخر ً
اقي ويأمره بأن ّ
نضجت ّ
السنابل وتوفّر الخير ،فسميح القاسم يخاطب العر ّ
ليقتات منه ،وهنا كناية عن الحاجة أي حاجة اإلنسان إلى الطّعام.
أيضا:2
ويقول ً
لهم ما يتيح الجلوس المدرب ساقا على الساق
كفاعلى الخد ،تحت حزام المدير
وتحت حذاء معالي الوزير

 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.96
 -2المصدر نفسه ،ص .99
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يصور سميح القاسم حالة المستعمر ،فمن كثرة االستراحة والالّمباالة يعيش حياة راقية وقول
ّ
ال ّشاعر دليل على ذلك ،فالمستعمر يخضع ألوامر الوزير وينفّذ أوامره ،ففي هذه المقطوعة نجد
"أنها
بعية ،من خالل هذين المقطوعتين نالحظ أن بالغة الكناية تكمن في ّ
كناية عن صفة وهي التّ ّ
المصور إذا رسم
فإن
أن هذه
تضع لك المعاني في صور
خاصة الفنونّ ،
المحسنات وال شك في ّ
ّ
ّ
ّ
اضحا
ًا
لك صورة لألمل أو اليأس ،بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التّعبير عنه،
تعبير و ً
ملموسا".1
ً
وقوله:2
لهم زغب القاصرات وريش النعام الوثير
وأوقاتهم من حديد ،وأعباؤهم من حرير
وأنت على ملتقى الليل بالفجر والبحر بالبر
يصور حياة المستعمر ،فهذه كناية عن رغد العيش.
في هذه المقطوعة ال يزال الشاعر ّ
ويعلو بكاء الرجال الرجال

3

ويوغل صمت النساء النساء
وفوق صراخ القبور وتحت أنين العجائز
اقي ،ومن األلفاظ الدالّة على ذلك( صراخ ،أنين)
كناية عن األلم الذي يعانيه ال ّشعب العر ّ
الصورة تقوية المعنى في ذهن المتلقّي.
وأثر هذه ّ
ويقول:4

 -1غازي يموت ،علم أساليب البيان.322 ،
 -2سميح القاسم ،الديوان ،ص.99
 -3المصدر نفسه ،ص.22

 -4المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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شعوب مسمنة للوالئم في العيد
من عاش يخسر سر الحياة
وحيا
ومن مات بات على الموت ًا
حر ً

يصرح بالحرب وال
األول عن الموت في الحرب ،فهو لم
ّ
كنى سميح القاسم في ّ
ّ
السطر ّ
النفس في الحرب ،وقد منح
الميتة واّنما أشار إليها بالوالئم والعيد ،وهنا كناية عن خسران ّ
بالروح ّ
ّ
قويا في بنائها.
الصورة
الكنائية ً
ّ
بعدا ً
ال ّشاعر ّ
من عاش يخسر سر الحياة

1

وحيا
ومن مات بات على الموت ًا
حر ً
عار محاال
وما كان باألمس ًا
هو اليوم شأن صغير وجائر
حر وحيًّا" كناية عن االستشهاد فال ّشهداء
استعمل ال ّشاعر التّعبير الكنائي "بات على الموت ًّا
أحياء عند اهلل يرزقون.
تبني هذا اللّون من التّصوير
الفنان بشكل عام إلى ّ
"فمن األمور التي تدفع ال ّشاعر أو ّ
طياتها معان كثيرة ،يحتاج ك ّل
سعيه إلى اإليجاز والتّعبير" ،فالكلمة الواحدة في الكناية تحمل في ّ
معنى إلى لفظ خاص للتّعبير عنه".

2

وقوله:3
وليل سميك يحاصر أقمارك الخاسرة
وأيامك الخاسرة
 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.29

 -2ينظر :عائشة حسين فريد ،البيان في ضوء األساليب العربية ،ص.222
 -3سميح القاسم ،المصدر السابق ،ص.22
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وحزن أشد من الليل ليال
السواد والتّشاؤم ففي قوله" :وحزن أ ّشد من اللّيل
في هذه األسطر كناية عن ّ
شدة العتمة و ّ
فنية متساوية مع أجزاء
الصورة بأسلوب راق عن ّ
شدة الحزن في معالجة ّ
ليال" ّ
عبر ال ّشاعر في هذه ّ
بناء قصيدته.
تفقد مع البرق أطراف جسمك ،وانهض عسير نهوض

1

البراكين بعد الخمول الممل ،عسير نهوض الضحايا
جسدا في خداع المرايا
وال تنتظر
ً
هنا كناية عن اإلصابة (الحرب والزالزل) ،وذلك من خالل قوله" :تفقد مع البرق أطراف
الكنائية بليغة بعدها عن التّصريح في استتار المعنى الذي ال يستساغ في
الصورة
ّ
جسمك" فداللة ّ
الرفيع.
اآلذان بعبارة مكثّفة متساوية مع ال ّذوق ّ
يقول ال ّشاعر:2
فكيف تجيد حساب المواجد؟
وكيف تحب كما ينبغي أن تحب؟ ومن ال يرى يتعثر
في تعتعات الرؤى وشعاب المقاصد
اقي
أورد الشاعر عبارة " ومن ال يرى يتعثّر" كناية عن التّيهان والتي يشير بها إلى العر ّ
وتشعب المقاصد واألهداف التي يسعى إليها.
الرؤى
الذي تاه بين ّ
ّ
تعدد ّ
ويقول:3
وتعلو مياه البخار
 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.22
 -2المصدر نفسه ،ص.39
-3المصدر نفسه ،ص.32
32

الفصـل الثاني

مفهوم الصورة الكنائية والرمزية وتجلياتهما

ويعلو على المد مد الهالك
وينأى جناح المالك
بخر
هنا كناية عن صفة التّ ّ
هناك على سطح ليالك قناصة معجبون بليالك

1

لكنهم يرقبون قدومك في موعد الحب والقنص
وهم معجبون بجبهتك العالية
اقي
ساق –سميح القاسم " -وهم معجبون بجبهتك العالية" كناية عن المكانة العالية للعر ّ
اقي ال ّشهم
الذي يطارده المستعمر ويترقّبه لكي ّ
يقوص عليه ،فالمستعمر يتلهّف لقتل هذا العر ّ
الصهيوني.
المترفّع بأخالقه ومكانته عن الكيان ّ
ونالحظ هنا ّأنه " من أسباب ودوافع اعتماد هذا اللّون من التّصوير أنها تم ّكن ال ّشاعر من
النكاية به ،واشفاء غ ّل نفسه منه ،وذلك بالكناية عنه ومن
النيل من خصمه ،و ّ
تحقيق قصده في ّ
ظاهرا ،أو تجعل له سبيال إليك ،ودون أن تخدش وجه األدب".2
غير أن تصفه وصفًا
ً
يقول الشاعر:3
مرت جيوش ،ومرت نعوش ،وذابت نقوش
وغابت أواصره
وتذكر تذكر فصالً عجيباً
وتذكر ليس شتاء
ربيعا
وليس ً
 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.33

 -2أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة ،تدقيق الطبعة :حسن نجار محمد ،مكتبة اآلداب ،9111 ،ص.299
 -3سميح القاسم ،المصدر السابق ،ص.36
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وال هو صيفًا
وليس خريفًا
وما من شروقي ،وما من غروبي،
وما من وجوهي ،وما من كالم
وما من ضياء ،وما من ظالم
وتسأل :هل كان ذاك سالم الحروب؟
وهل تلك كانت حروب السالم؟
كنائية توحي بشقاء ال ّشاعر في الحياة ،ففي زمن الحرب التبس
في هذه المقطوعة صورة
ّ
وشدتها.
يميز بين الفصول ،وهذا ناجم من هول المعركة ّ
عليه الوضع ولم يعد ّ
فأيامه كلّها
فتوضح لنا هذه المقطوعة ّ
شدة كآبة الشاعر وحزنه ،وفقدانه لألمل في الحياةّ ،
السوداوية لها.
متساوية مملوءة بالتّشاؤم و ّ
النظرة ّ
ويقول:1
عجوز
ًا
طفالً
وشيخا طفولته لم تغادر
ً
عذاب القباب وصمت المقابر
وأنت على الصبر صابر
وحيدا حزي ًنا
ً
أشد من الماء حزًنا

 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.36
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الهم
شدة الهموم فقول الشاعر " :طفال عجوزا" كناية عن ّ
في هذه المقطوعة كناية عن ّ
شدة ّ
أن هذه
الصغير من كثرة معاناته وآالمه ّ
كأنه عجوز عاش سنوات عديدة ،ونالحظ ّ
الغم ،فالطّفل ّ
و ّ
قوية المعنى.
الصورة
الكنائية جاءت ّ
ّ
ّ
أيضا:1
ويقول ً
وتنهض فيك الزالزل ،أنت هو الكهف ،أهلك
نياما إليك ،تحاصرك السرنمات وتغفي
عادوا ً
الزالزل مقياس " ريختر" يسقط في لحظة حائرة
على الحد بين خمود البراكين فيك ،وبين شرايينك الثائرة
اقي أن ينهض ليناضل
في هذه األسطر كناية عن الغضب والثّوران ،فعلى ال ّشعب العر ّ
فالزالزل هنا كناية عن الهيجان.
ويكافح المستعمر ويأخذ بثأره منهّ ،
قميصك؟ أم جلدك الحي؟  ...هذا المعلق

2

بين السماوات واألرض؟ تلك عروقك أم
هي خيطانة المجدبة؟
قميصك أم جلدك؟  ...سيان -أدخلك اهلل
في التجرية!
وأدخلك اهلل في التجربة.

 -1سميح القاسم  ،الديوان ،ص.31
 -2المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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وشدة العذاب الذي نال منه وهتك
اقي ّ
ّ
يصور ال ّشاعر في هذه األسطر حالة اإلنسان العر ّ
السماوات
جسده إلى درجةّ ّأننا لم نعد ّ
نميز إذا كان جلده أم قميصه ،وقوله... " :هذا المعلّق بين ّ
شدة العذاب المسلّط عليه.
واألرض؟" كناية عن روحه المعلّقة من ّ
وقوله:1
قميصك أم جلدك الحي؟ ...سيان ،أدخلك اهلل
في التجرية!
وأدخلك اهلل في التجربة!
عز وج ّل امتحنه بالحرب.
أن اهلل ّ
فهي كناية عن االمتحان أي ّ
السبب األساسي الذي يقف وراء هذا اللّون من التّصوير بمقاماته المختلفة،
وعموما ّ
فالدافع و ّ
ً
فنية
ًا
هو محاولة اإلخفاء –عبر الكناية -والتي تعتبر
ألن لألديب أساليب ّ
الفنّ ،
مظهر من مظاهر ّ
متعددة ،يتحاشى بواسطتها االنزالق إلى التّصريح بما تمجه األذواق وتأباه األسماع ،وتنفر منه
ّ
فإن
الطّباع ،فيلجأ األديب وال ّشاعر إلى الكناية ...واذا كان في هذا اإلخفاء ضرب من الغموضّ ،
المتأمل متعة أعمق.2
الغموض يزيد من إيحاء الكالم ويجعله ألطف وأجمل ،ويكسب
ّ

 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.31
 -2ينظر  :غازي يموت ،علم أساليب البيان ،ص ص .329 ،322
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 -IIالصـــــورة الرمزيـــة:
 -1تعريف الرمز:
خفي
"الرمز تصويت
أ -لغــــة :جاء في لسان العرب البن منظور في مادة (رمز) ّ
أنّ :
ّ
باللّسان كالهمس ،ويكون بتحريك ال ّشفتين بكالم غير مفهوم من غير إبانة بصوت ،واّنما هو إشارة
الرمز في اللّغة كل ما أشرت إليه بيد أو بعين ،ورمز
بال ّشفتين ،وايماء بالعينين والحاجبين والفم ،و ّ
رمزا".1
يرمز ً
ُ
ب -اصطالحـــا:
جمالية تكتسب قيمتها مع
لغوية تحمل وظائفها
ّ
الرمز في معناه االصطالحي هو ك ّل أداة ّ
ّ
ذهني تشترك فيه طاقات كامنة في نفس ووجدان ال ّشاعر،
للرمز ،فهو عمل
المكونات األخرى ّ
ّ
ّ
مادية يمكن اإلفصاح عنها،
الرمز ّ
للداللة على أشياء ّ
بحيث يلجأ إليه للتّعبير عنها وال يستخدم ّ
المتلقي ليبعث فيه نوعا من االنجذاب
فسية إلى
واّنما هو محاولة يقوم بها ال ّشاعر لنقل حاالته ّ
الن ّ
ّ
أفكار ال تفصح عنها داللة الّلغة ،فاللّغة
مشاعر و ًا
ًا
األدبي ،ولكن يثير في نفسه
النص
واالندماج مع ّ
ّ
الصلة بين
تعبر عن ّ
في بعض األحيان تعجز أن ّ
الرمز في هذه الحالة هو ّ
النواحي المستترة ،و ّ
النفسية ال عن طريق التّسمية والتّصريح.2
ال ّذات واألشياء وبه تتولّد المشاعر عن طريق اإلثارة
ّ
خفية
الرمز على ّأنه" :كناية قليلة الوسائط ّ
ونجد بكري شيخ أمين الذي أورد مفهوم ّ
اللّوازم".3

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،ص.292

 -2ينظر :محمد غنيمي هالل ،األدب المقارن ،ص.392
 -3بكري شيخ أمين ،البالغة الواضحة في ثوبها الجديد ،ص.922
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 -2أنـــواع الرمز:
الرمز في القصيدة توظيفًا ًّ
بي المعاصر،
فنيا
ّ
ً
"إن توظيف ّ
ناجحا ،هدفسعى إليه ال ّشاعر العر ّ
الصلة التي قامت على كشف جوانب الحقيقة ،الّتي
وال ش ّ
ك في ّ
للرموز تأكيد على ّ
أن استخدامهم ّ
الرموز واألساطير القديمة في الحقيقة كشف
أعجزت اإلنسان منذ القدم في البحث عنها ،فاستخدام ّ
لل ّذات الجديدة من خالل اإلحساس بالماضي".1
نوع –سميح القاسم -في استعمال رموزه قصد
ونظر
ًا
ّ
ألهمية توظيف ّ
الرمز في القصيدة ّ
الرمز األسطوري.
الرمز ّ
الديني و ّ
الرمز الطّبيعيّ ،
القوة واإليحاء ومنهاّ :
إثراء قصيدته ومنحها ّ
 -9الرمز الطبيعي:
"الريح" في قوله:2
الرموز الطّبيعية التي وظّفها سميح القاسم في قصيدتهّ :
من ّ
ويعلو على المد مد الهالك
وينأى جناح المالك
وتدنو رياح الدمار
للدمار والخراب ،فاآللهة حين كانت تغضب على قوم ما تسلّط عليهم أداتها
فالريح رمز ّ
ّ
فغالبا ما تكون
الريح ،وفي القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك بشكل واضح،
ً
التّدميرّية الفتّاكة وهي ّ
الدمار والخراب.
الريح دالّة على ّ
ّ
نفسيته حيث قال الشاعر:3
كما وظّف كذلك " اللّيل" كرمز للحزن والظّالم الذي يختلج ّ
أشد من الليل حزًنا
أشد من الماء والحزن حزًنا
1
الرسالة ،ص.929
 إبراهيم الحاوي ،حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي ،مؤسسة ّ -2سميح القاسم ،الديوان ،ص.33

-3المصدر نفسه ،ص.22
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وقال:1
وحزن أشد من الليل ليالً
يحاصر قهوتك الفاترة
وقال كذلك:2
وحيدا...حزي ًنا تسافر في رحلة نادرة
ً
وتسقط طائرة في الهزيج األخير من الليل.
يخص بعض المعاني التي أوحت بها كلمة "اللّيل" ،ومثلما كانت لهذه األخيرة هذا
هذا فيما
ّ
التعدد في اإليحاءات حظيت كلمات أخرى عند سميح القاسم بنفس ال ّشيء فلفظة " ال ّشمس" مثال
ّ
القضية العر ّبية ،يقول ال ّشاعر:3
القضية أي وضوح
رمز لوضوح
كانت ًا
ّ
ّ
أتحزن؟ والشمس مصباح روحك
في عتمة العتمة الطاغية
وشمس المسوخ شحوب ضئيل
اقي ويؤكد له بأن العراق ملكه ال ملك للمستعمر.
فال ّشاعر يخاطب العر ّ
أيضا:4
وقال ً
أشد من الماء حزًنا
وأوضح من شمس تموز لكن نضج السنابل
يختار ميعاده بعد عقم الفصول

 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص .22
 -2المصدر نفسه ،ص.32
 -3المصدر نفسه ،ص.91
 -4المصدر نفسه ،ص.92
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رمز آخ ار وهو "البرق" في قوله:1
وذكر ًا
تفقد مع البرق أطراف جسمك وانهض عسير نهوض
البراكين بعد الخمول الممل ،عسير نهوض الضحايا
جسدا في خداع المرايا
وال تنتظر
ً
ووهم المرايا
أما في قوله:2
ّ
أشد من الماء حزنا
أشد من الرملحزًنا
أما سميح
فيوظّف كلمة " ّ
الرمل" وهي في المعنى العام وال ّشائع رمز للجفاف والقحطّ ،
الصحراء العر ّبية.
القاسم فأوردها هنا كرمز لالنتماء إلى ّ
فقال في مقطع آخر:3
وان العراق
بالد النفاق
مياه المحيط نفاق ورمل الصحاري نفاق
وماء الخليج نفاق ،ونفط العروق النفاق
النخل" ،فيقول:4
بيعية التي وظّفها سميح القاسم في قصيدته " ّ
الرموز الطّ ّ
ونجد أيضا من ّ
وأنت ونخل العراق

 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.22
 -2المصدر نفسه ،ص.91
 -3المصدر نفسه ،ص.23
 -4المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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أشد من الماء حزًنا
أشد من الماء والرمل حزًنا
أشد من الماء والرمل والنخل حزًنا
وقال في مقطع آخر:1
بك استأنست نخلة الشغف العالية
وزيتونة في المدى باقية
النخل وجوده في بيئة
بالنسبة للشاعر تجسيد إلص ارره على البقاء ،فالمعروف على ّ
فالنخل ّ
ّ
بالنسبة
قاسية،
ّ
اعا ّ
الرمل بقامته الشاهقة وشموخه األبدي فكان ّ
النخل رم از مطو ً
الحر و ّ
يتحدى ّ
الدهر.
يعبر من خالله عن إص ارره وتحديه لكل ظروف ّ
لسميح القاسم ّ
 -2الرمز األسطوري:
اإلنسانية كلّها ،لكن
" لقد استخدم الشاعر المعاصر األسطورة لتعميم التجربة الشعرّية لتسع
ّ
مجرد استعراض لثقافة ال ّشاعر واّنما تتوقّف على حاجة
يجب أن يأخذ بعين االعتبار ّأنها ال تكون ّ
الرموز ،وكذا مدى تمثله لألسطورة وايمانه بها،
تجنب ذلك ّ
القصيدة إليها أي ّ
الزخم الهائل من ّ
مجرد استعارة يستعار فيها بعض
واستطاعته تحويلها إلى نبض داخلي يتخلّل القصيدة ،فال تكون ّ
حقيقية".2
شخصيات وأحداث
الوهمية عن
ال ّشخصيات واألحداث
ّ
ّ
ّ

 -1سميح القاسم ،الديوان ،ص.39
2
الرمزية في الشعر العربي المعاصر ،ط ،2دار المعارض ،9129 ،ص.216
الرمز و ّ
 -محمد فتوح أحمدّ ،
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وظّف " سيزيف" هذا األخير الذي عاقبته اآللهة بأن يحمل صخرة من سفح الجبل إلى
رمز
القمة ،وكان كلّما مشى بها قليال تفلت منه وتعود إلى نقطة البداية ،وبذلك أصبح سيزيف ًا
ّ
األبدي.1
للشقاء
ّ
فقرر ال ّشاعر تغيير األوضاع
ومن جانب آخر نجد ّ
تحول إلى رمز الثّورةّ ،
أن "سيزيف" ّ
المزرية فيقول:2
تأمل بعينين مفتوحتين وقلب بصير
تأمل وكابد
كما ينبغي ،ال تكرر حماقة " سيزيف" قف
في أعالي العذاب تأمل وراجع
وطالع ،وتابع
وشاهد!
وصارع
ضد الظّلم الذي يعاني منه،
شخصا ًا
فسميح القاسم جعل من "سيزيف" اإلنسان المهزوم
ثائر ّ
ً
األمة العر ّبية من غفوتها
وهذا تماشيا مع ما يخالجه من صراعات ،ألنه طالما أراد أن تنهض ّ
ضد المحت ّل.
وتثور ّ
" وهو يرمز إلى إبراز ما تعانيه العراق من اضطهاد وانكسار تحت وطأة الحضارة
يدعي الحرّية".3
الدم ،حضارة
النخاسة في عصر ّ
النار و ّ
العبودية و ّ
األوروبية ،حضارة الحديد و ّ
ّ
ّ

1
للنشر والتوزيع ،عمان ،2223 ،ص.336
 إبراهيم خليل ،مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث ،دار المسيرة ّ -2سميح القاسم ،الديوان ،ص.39
3
الرمزية في الشعر العربي المعاصر ،ص.216
الرمز و ّ
 -محمد فتوح أحمدّ ،
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 -3الرمــز الديني:
الديني حاول ترجمة أفكاره وعواطفه المختلفة " وك ّل
للرمز ّ
ال ّشاعر المعاصر في استخدامه ّ
استقرت فيه منذ وقت مب ّكر أي منذ أن تبلورت التّجربة
اإلنساني ،ولقد
الضمير
ستقرة في ّ
ّ
المعاني م ّ
ّ
تكونت عبر التّاريخ وانطبعت
الدينية ،لقد
اإلنسانية في العقيدة
ّ
ّ
ّ
استقرت في ذاكرة اإلنسان التي ّ
الرمز
آثارها في عاداته
ّ
ثمة ارتبط ّ
المجتمعية ،ولقد ارتبط ّ
الرمز بهذه المواقف منذ البداية ومن ّ
بالدين والعقيدة".1
ّ
ينية الّتي وظّفها ال ّشاعر في قصديته نجد قوله:2
الرموز ّ
الد ّ
ومن ّ
جباه مبقعة بالسجود القديم لفرعون والالت
ال لإلله الذي أنت تعبد،ال تضع للقول :إن البالد العراق
السطرين
وظّف ال ّشاعر" فرعون" و"الالّت" كرمزين ّ
سلبيين للعبادة وهما يرمزان في هذين ّ
إلى المستعمر الّذي كان يعبد فرعون وصنم الالّت ويسجد لهما ال لإلله الواحد الذي ال إله غيره.
آخر في قوله:3
رمز ًا
ونجد ًا
وتعلو مياه البحار
ويعلو على المد مد الهالك
وينأى جناح المالك
وتدنورياح الدمار
وأنت على قمة األرض تقبع

 -1عز الدين اسماعيل ،الشعر العربي المعاصر ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،ط ،3دار العودة ،بيروت
 ،9199ص.912

 -2سميح القاسم ،الديوان ،ص.22
 -3المصدر نفسه ،ص.33
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ال نوح يشفع
ال فلك ينفع
السالم -كرمز ديني ،وهو يرمز من خالل هذه
وظّف الشاعر قصة ّ
سيدنا نوح-عليه ّ
مفر من الموت.
المقطوعة إلى ّأنه ال نوح يشفع وال سفينة تنفع ،أي ال ّ
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خاتمـــة:
النقاط اآلتية:
في هذه الخاتمة نجمل ك ّل ما استخلصناه من ّ
الدراسة في ّ
ي في بنيتها ،وهي وليدة اإللهام
الصورة هي عماد القصيدة وركيزتها وعنصر جوهر ّ
 -1إ ّن ّ
والالّشعور اللّذين يعتريان الشاعر.
النقاد والباحثين.
قضية شائكة ومعقّدة اختلف حول مفهومها الكثير من ّ
الصورة ّ
ّ -2
قضية ّ
الصورة ال ّشعرّية المبدع الكشف عن تجاربه ،والتّعبير عن مشاعره.
 -3تم ّكن ّ
البيانية عنده على
الصورة
ّ
الصورة عند –سميح القاسم -بالعمق والتّعقيد ولم تنحصر ّ
 -4اتّسمت ّ
الرمز.
الكناية واالستعارة والتّشبيه ،بل ّ
تعدت إلى ّ
الصورة ال ّشعرية بطابع الخلق واإلبداع القائم
 -5أ ّكدت أغلب التّعريفات عند المحدثين على تمييز ّ
على التّأليف بين األمور المختلفة والمتناقضة في سياق يجمع عناصرها المتباينة في صورة شعرّية.
ألنها من أكثر
الهين ّ
الصورة ليست باألمر ّ
ّ -6
الصورة هي جوهر الشعر وكينونته ،ودراسة ّ
إن ّ
وطبقت كذلك بأشكال
قدية
غموضا ،فقد فهمت بأشكال مختلفة بل متناقضة أحيانا ّ
المفاهيم النّ ّ
ً
ومتنوعة.
مختلفة
ّ
قائما ما دام هناك شعراء ،ومن شأن ال ّشعراء اإلبداع ،ومن ثم يتناول
إن االهتمام
ّ -7
ّ
بالصورة يظ ّل ً
إنتاجهم نقّاد يحاولون تحليل ما أبدعوه والحكم عليه.
فسية التي كان يعيشها
الصورة ّ
الن ّ
الصور في شعر –سميح القاسم -متماسكة تعكس ّ
 -8جاءت ّ
العادية إلى اللّغة
جمالية تنبع من خالل االنتقال من اللّغة
يشد انتباه القارئ لما فيها من
وهذا ما ّ
ّ
ّ
اإليحائية.
ّ
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للصورة منها ال ّشرح والتّوضيح ،والّتي نلمسها في
أيضا في هذه ّ
 -9والمالحظ ً
الدراسة بروز وظائف ّ
للصور
التّشبيه ،وكذلك التّجسيم والتّشخيص والّتي بادت في االستعارة ،فمنحت هذه الوظائف ّ
ال ّشعرّية جماالً ًّ
وفنا.
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قائمـــة المصــادر:
 .1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر للطباعة والنشر ،لبنان.0222 ،
 .0أبو هالل العسكري ،الصناعتين ،الكتابة والشعر ،دار الفكر العربي ،ط ،0بيروتتح:
علي محمود البجاوي.1891 ،
المفصل في علوم البالغة ،البديع والبيان والمعاني ،دار
فوال ع ّكاوي ،المعجم
ّ
 .3إنعام ّ
مية،ط ،0بيروت.1881 ،
الكتب العل ّ
 .4الخطيب القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،مطبعة علي صبيح وأوالده ،ط0
بيروت .1891
 .5سميح القاسم ،ملك أتالنتسوسربيات أخرى ،دار العر ّبية للعلوم ناشرون ،ط ،1مج1
.0225
للنشر والتّوزيع.0221،
 .1عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،دار اليقين ّ

قائمــــة المراجـــــع:
الرسالة.
 .9إبراهيم الحاوي ،حركة ّ
النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي ،مؤسسة ّ
الفنية في شعر علي الجارم ،دار قباء للطّباعة
 .9إبراهيم أمين ّ
الصورة ّ
الزرزمونيّ ،
النشر والتّوزيع ،القاهرة.0222 ،
وّ
للنشر والتّوزيع عمان
بي الحديث ،دار المسيرة ّ
 .8إبراهيم خليل ،مدخل لدراسة ال ّشعر العر ّ
.0223
الجامعية
بي الحديث ،ديوان المطبوعات
ّ
 .12إبراهيم ّ
رماني ،الغموض في ال ّشعرالعر ّ
الجزائر.1899 ،
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النقد العربي الحديث ،المركز الثقافي
الصورة ال ّشعرّية في ّ
 .11بشرى موسى صالحّ ،
العربي ،ط ،1بيروت.1884 ،
 .10بكري شيخ أمين ،البالغة الواضحة في ثوبها الجديد ،دار الماليين للطباعة
النشر ،ط 1بيروت.1890 ،
وّ
النقدي والبالغي عند العرب ،طبعة دار
الفنية في التراث ّ
الصورة ّ
 .13جابر عصفورّ ،
المعارف القاهرة.1892 ،
ومقوماتها الفنية وطاقاته اإلبداعية ،دار
 .14سعيد الورقي ،لغة الشعر العربي الحديث ّ
المعرفة الجامعي ،اإلسكندرية.0225 ،
 .15الشيخ حمدي ،الوافي في تيسير البالغة(البديع ،البيان ،المعاني) ،كلية اآلداب
جامعة أبها المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.
للنشر والتّوزيع،
 .11عائشة حسين فريد ،البيان في ضوء األساليب العربية ،دار قباء ّ
مصر.0222 ،
 .19عبد الحميد قاوي ،الصورة الشعرية بين النظرية والتطبيق ،مطبعة روغي ،ط1
األغواط.0222 ،
 .19عبد المتعال الصعيدي ،البالغة العالية ،علم البيان ،مكتبة اآلداب ،ط ،1القاهرة
.0222
 .18عز الدين إسماعيل ،الشعر العربي المعاصر ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية
ط ،3دار العودة ،بيروت.1891 ،
 .02علي الجارم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،دار قباء الحديثة للطباعة والنشر
القاهرة .0229
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 .01علي عشري زايد ،بناء القصيدة العربية الحديثة ،مكتبة اآلداب ،ط ،1القاهرة
.0229
 .00غازي يموت ،علم أساليب البيان ،دار الفكر اللبناني ،ط ،0بيروت.1885 ،
الصغير ،أصول البيان العربي ،دار الثقافة ،بغداد.0223 ،
.03
محمد ّ
ّ
محمد ّبنيس ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،مقاربة بنيوية تكوينية ،دار
.04
ّ
العودة بيروت.1898 ،
 .05مح ّمد ربيع ،علوم البالغة العربية ،دار الفكر ،عمان ،األردن.0229 ،
محمد زكي العشماوي ،دراسات في النقد األدبي المعاصر ،كلية اآلداب ،القاهرة
.01
ّ
.1881
محمد عبد المنعم خفاجي ،مدارس الشعر الحديث ،دار الوفاء ،ط ،0اإلسكندرية
.09
ّ
.0220
 .09محمد غنيمي هالل ،األدب المقارن ،دار النهضة ،مص ــر.1899 ،
محمد فتوح أحمد ،الرمز والرمزّية في الشعر العربي المعاصر ،دار المعارض ط،0
.08
ّ
.1899
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