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        :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
الشعر املعارص ٕابداع ٕاشاكيل وترامك 

اليت تتضافر ،معريف للعديد من طرق التعبري
للهنوض برصحه الفين وتكوين 

الّصورة الّصورة الّصورة الّصورة "ومن هنا تكتسب ،خصوصيته
فبإالضافة ٕاىل ملسـهتا ،ٔامهيهتا البنائية" الشعريةالشعريةالشعريةالشعرية
مهنجا يف " الّصورة الشعريةالّصورة الشعريةالّصورة الشعريةالّصورة الشعرية"تعد ،امجلالية

ختلّف وراءها ،التعبري وطريقة يف الكتابة
الناجتة عن توظيفها ،بصمة الشاعر الفنية

وبشلكهيا القدمي ٔاو ،اللكّيِ ٔاو اجلزيئِّ 
وقد حاولت هذه اCراسة حتّري ،املعارص

" الصورة الشعريةالصورة الشعريةالصورة الشعريةالصورة الشعرية""""بعض امتيازات وخصائص 
من " محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش"عند الشاعر الفلسطيين 
        : خالل حمطتني رئيسـيتني

  .الصورة البالغية -أ 
  .عارصةالصورة امل -ب
  
  

:Abstract 
Contemporary poetry is 

problematic creativity and 

accumulation of knowledge of 

many ways of expression which 

contribute to promote its 

techniques and composition of its 

specificity, hence «Poetic 

image" gained its   structural 

significance and the aesthetic 

touch. " the poetic image" is a 

method of expression and an 

approach in writing that the poet 

let his technical imprint as a 

result of partial or total use and 

both contemporary and old forms. 

This study has tried to explore 

some of" the poetic image" 

through the  Palestinian poet 

"Mahmoud Darwish" 

discussing the folowing elements : 

A- Rhetorical. 

B- Contemporary image.  
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                ::::بساط متهيديبساط متهيديبساط متهيديبساط متهيدي

الّصورة ،)الشعرية+ الصورة: (الّصورة الشعرية تركيب ٕاسـنادي مكونة من وحدتني لغويتني
ترد يف ¥م العرب عىل ظاهرها وعىل معىن حقيقة اليشء وهيئته وعىل معىن صفته؛ تصورت اليشء 

 )1( .يلامل : صورة الفعل كذا وكذا ٔاي صفته والّصور ¨لتحريك: يقال،تومهته صورته فتصور يل
  : وخنلص من هذا املفهوم املعجمي ٕاىل عدة دالالت ٔامهها

كام ٔانه خالف اخليال؛ ٕاذ تفص¯ عنه خيوط ،والومه والتومه خالف احلقيقة،التصور  عالقة ¨لومه 1
عىل حني يتعلق ،ٕاّال ٔان اخليال ذو حس جاميل بنّاء،رفيعة ف´هام ممارسة عقلية لبناء عوامل مغايرة للواقع

  .مه جبوانب مرضيةالو
كام ترتبط هبيأة أالشـياء ،ترتبط الصورة عند العرب بظاهر أالشـياء ومظهرها ا¹ي ال فصال فيه 2

  . وهنا يتعدى املفهوم ظاهرة أالشـياء ٕاىل ما يعرتهيا من تغريات عرضية،وصفاهتا
تعاد عن حقيقة إالماÆ ٔاي Ãحنراف عن الوضع الثابت ا¹ي يقتضيه الظاهر ومن مثة Ãب : الّصور 3

ويف هذا اخلصوص نتذكر بعض احلوادث العرضية اليت تصادفنا فنعرب ،الهيأة ٕاىل حمااكهتا حقيقة وخياال
  . ٔاي ختيلت" تصورت كذا وكذاتصورت كذا وكذاتصورت كذا وكذاتصورت كذا وكذا"عهنا بقولنا 

اللقطة اليت تسجل وضعا معينا ليشء سواء ٔااكن حيّا ٔام «: ويف الفوتوغرافيا تعين الصورة
؛ وٕان مل يكن بنفس اCقة )2(» وكذÌ ما يصنع الفنان،اÆٓ التصويروهذا ما تصنعه ،ظواهر طبيعية

عىل حني تبدو صورة الفنان ٔاكرث ابتاكرا وٕان ،فومضة االÆٓ يه مبثابة تأرخي للحظة زمنية معينة،وأالبعاد
لغاء الزمنية وٕان اكنت حتتفي ¨لتأرخي وذÌ حىت إ اكنت حتايك واقعا معينا كام ٔاهنا تسعى دامئا ٕاىل 

ته يف وضع معنيتضف« مث حني متنحه من احلركة واللون وإاليقاع ما جيع¯ ،ي احلياة عىل ما تصور وال تثبِّ
ر عالقة متاثل  )3(» ٔامجل من واقعه Ýوٕان اكن حيايك واقعه فالعالقة بني الصورة الفوتوغرافية واملصو

قل من الصورة ٕاىل وهنا ¨¹ات ننت،âثلالٔاما صورة الفنان فهـي خلق دامئ ßام ادعت ،وتطابق
  .التصوير

؛ "äكوبسونäكوبسونäكوبسونäكوبسون"ٔاما الشعرية فهـي وحدة لغوية كثريا ما ترددت خاصة بعد ميالد وظائف اللغة لـ
ؤاساليب  .حيث ٔاثبتت الوظيفة الشعرية فاعليهتا مضن تå الوظائف السـتة واسـتقلت عهنا نظرا ٔالمهيهتا

؛ ٔاي يه مجموعة )4(» ع فرادة احلدث أالديببتå اخلصائص اèردة اليت تصن«الشعرية كثرية الهßâا 
  .خصائص وقمي جاملية تضفي ملسة السحر وامجلال عىل النصوص إالبداعية وجتعلها تسـتحق هذا Ãنâء

وهبذا تصبح الصورة الشعرية يه ذÌ الرافد ا¹ي يعىن مبجموع اخلصائص امجلالية الفريدة 
ادية الثابتة ٕاىل معامل خيالية تأليفية تضاههيا روعة اليت تسجل لنا معامل وهيئات جتاوزية للغة الع
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ٕاّهنا طريقة يف رمس املعامل كام هو النص طريقة يف ،جتعلنا نتخذ مهنا معادال موضوعيا لرؤيتنا ورؤاï،وجامال
. وٕان اكنت طريقة ال´م تدعى ٔاسلو¨ فالصورة يه ٔاداة هذا أالسلوب يف المتزي والزبوغ والريق،ال´م

 ٕافراغ اللكامت من حمتواها املألوف واستئصالها من سـياقها املعروف لتدمج يف سـياقات وهذا يعين
جزء من اللغة املألوفة تصبح اللغة جمىل الشاعر ال  -وأالديب عامة  –فبدل ٔان يكون الشاعر ،جديدة
  .همث بعد ذÌ قد خيلقها خلقا جديدا وٕان تشابه مع غري ،)5(ال يلبسها وٕامنا يتجىل فهيا: حمبسه

مدلو ذاك إالشعاع يف ،وهبذا املفهوم تصبح الّصورة الشعرية داخل النص داٌل قوامه أاللفاظ
فالّصورة يه مهنج وطريقة أالداء تعاين معها وهبا . املعىن ا¹ي يفرز دالالت الهنائية يسـتنبطها القارئ

واة واحدة يف ٕاطار حقل اللغة اهزتازات ذهنية فتصطدم الوحدات اللغوية بعضها مع بعض لتمتركز حول ن
فتكتسب تå اللغة ذاهتا هي´ مادä يتلقاه القارئ مضن منظومته اخلاصة اليت تسمى نصا ،جاميل تأليفي

  .)6(» من مبدع يبدو لفرادة ٕابداعه ٔ�نه يؤسسها للمرة أالوىل«يصدر 
يفية تكّونه وكذا ك ،ٕاّن صورة شعرية هبذا املعىن جتعلنا نتساءل عن طبيعة هذا الاكئن الزئبقي

تصوير لعالقة «ليتجسد صورة سوية تالمس ختوßا حدود الواقع والالواقع معا؛ فالّصورة الشعرية 
والواقع معطيات حسـية ووقائع ؤاحداث ال تشلك صورة ،الشاعر ¨ٔالشـياء وليس نقال لٔالشـياء ذاهتا

ؤيته اخلاصة وتشكيلها حبسب وٕامنا الشاعر ينتقي مهنا عنارصه اليت يعيد خلقها من خالل ر ،شعرية بذاهتا
كام هو حال الصورة  )7(»فالصورة الفنية ٔاغىن من الواقع ٔالهنا ليست انعاكسا مرآوä ،متطلبات الفن

مفنه تسـتقي قوهتا ،ويف االٓن ذاته يه نتاج تå الصدمات املتعاقبة به والرتاكامت ا�تلفة ،الفوتوغرافية
  .لتتجاوزه وتسـتقر يف برزخ الالواقع

ي ٔان نشري من خالل هذه التوطئة البسـيطة ٕاىل تسميات هذا النوع من التصوير؛ يعين بق
ويف ،فوضاه Ãصطالحية اليت مل جتد ضابطا حيمكها؛ فتارة يه صورة شعرية ؤاخرى يه صورة ٔادبية

  فأي هذه Ãصطالحات ٔاقرب ٕاىل رمح النّّص أالديب؟ ،وقد تكون صورة ٔادبية،�لثة يه صورة جاملية
الّصورة الشعرية قول ٔاهل Ãختصاص ال عامة الناس وهذا حييط املصطلح بنوع من ٕاّن 
ٔاما بقية التسميات فنالحظ فهيا التدرج من أالّمعِ ٕاىل أالخص فالفن هو ،بس يف أالذهانالهاÆ تأمنه اللُ 

¹ي ينوب والّصورة الشعرية املمثل ا،والصورة عامل الشعور والالشعور،وأالدب عامل الصورة،عامل أالدب
ٕاىل  فاCارس مدعوٌ ،وبوجود اجامع عىل السابقة واختالف يف الالحقة،عن تå املصطلحات مجعاء

شعرية ٔاو ٔادبية ٔاو  االرتكزي عىل ما خيلق صورة ٔاو لوحة ٔاو مشهدا شعرä داخل النص سواء مسيناه
ل وÃسـتغالل أالمثل لوظيفة ما نا حقا يه تå النق� ٕاىل عامل اخلياين مفا يعنينا حقا وما يع ،فنية ٔاو جاملية
وهو ٕاذ يسå ٕاىل ،الوظيفة التحويلية اليت يقدßا اجلانب الفين عند التعامل مع أالشـياء«وراء اللغة و

فصل اليشء عن مواصفاته الواقعية ٕانّام هيّ� للخطاب مسافة إالشعاع اCاليل ا¹ي يكفل لرؤية شعرية 
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و¨لتايل تنايم قدرهتا  )8(»ة رصامة القياس من ٔاجل تنايم الصورةمناخا بالغيا تفقد فيه املعايري الفكري
  .عىل اخللق وإالبداع والتأثري

ٕاّن املفاهمي السابقة عىل قلّهتا تربز ٔامهية الصورة الشعرية يف تزويد النص الشعري بدفقة 
يف واللغة ،واملوسـيقى،تسـمتد منه عنارصها ؤاسـباب بقاهئا وذÌ عندما يتضافر اخليال،جاملية

وتبعا لعنارصها ومادة تكويهنا ختتلف طرق بناء الصورة ؤانواعها ،وتسامه يه يف بناء النص،بناهئا
وهذه الروافد جتعل من الصورة بؤرة . والمنط أالسطوري،المنط الرمزي،من ذÌ المنط البالغي،ٔايضا

خمتلفة يف اجلسد كام قد تشلك ٔانوية ذات متوضعات ،مكثفة ل!الÆ الشعرية تمتطط عىل مسـتوى النّص
ذÌ ٔاّن ،الشعري تتاكثف ف$ بيهنا لبناء اCالÆ اللكية ممتصة مادهتا مما هو حيس وغري حيس عىل السواء

العقل ال ينفذ ٕاىل الطبيعة من خالل النظر حفسب وهو ال يتحرك يف نطاق املرئيات وحدها وٕامنا 
م غري مرئية Ì¹ ال نسـتطيع دامئا ٔان يسـهتå لك أالشـياء الواقعة ولك الصفات سواء ٔااكنت مرئية أ 

سواء ،نظرا لصعوبة تشكيل تå املعطيات التصويرية )9(نمتثل الّصورة الشعرية عياï واقعا قامئا يف املاكن
ٔاو كوهنا جتسدا رصفا ملعنوäت حنّسها دون متثل ٔاو عىل ٔاقل تقدير الحنرافها ،الرتباطها ¨خليال اجلامح

وما يتناثر قريبا منّا من فتات ،ما تعطيه احلواس«ذÌ تبقى مادة الصورة يه  رمغ. عن ٔابعادها احلقيقية
ومن ،ينطبع بداية يف شعور ٔاو الشعور ا¹ات املبدعة لتعيد ترمميه بلمسـهتا السحرية،)10(» احلياة أالليفة

  .مثة ندرك جيدا ٔان مزية التصوير ال تعزى لعنارص الصورة قدر ما يه لصيقة ¨لنفس الشاعرة
ذا املياكنزيم اCقيق ا¹ي يتحمك يف الّصورة الشعرية جيعلنا نتخيل الشاعر ٕانساï شديد وه 

معيدة تركيب ذاهتا مبعيّة قوة ،احلساسـية تنطبع عنده مجيع ما تسـتقب¯ مدراكته لتخمتر يف ٔاحشاء شعوره
املبدع من  فيتحول،فتتشلك الصورة عن طريق تعطيل الرؤية وتفعيل الرؤä،وكثافة التجربة الشعرية

  .خملوق يتفاعل مع خملوقات ٕاىل خالق اكئنات شعرية  السلطة املطلقة علهيا
  ::::الصورة البالغيةالصورة البالغيةالصورة البالغيةالصورة البالغية    2222

املنظور جيعل مهنا شيئا مسـتعصيا كوهنا تأخذ  اهبذ،احلديث عن تشكيل الّصورة الشعرية
قا جديدا ينافس هذا وقد تتجاوز ذÌ لتتفتق خل،بأعناق أاللفاظ لتنفخ فهيا روحا مشاهبة ملا يف الواقع

ومما زادها اسـتعصاء جتذرها يف اCرس البالغي القدمي ا¹ي حاول الكثريون دحضها عنه فدية ،الواقع
الزنعة احلسـية عىل النظرة «للحداثة؛ بدعوى ٔان هذا الرتاث النقدي سطحي يف جوهره سـيطرت فيه 

امتاع احلواس غالبا ٔاكرث مما تعمتد عىل تå الزنعة اليت تعمتد عىل Ãقناع و ،امجلالية يف الشعر العريب
ومرد ذÌ رمبا ٔاّن وقوع التصوير يف ٕاطار املدراكت احلسـية ٔارسع للفهم Cى املتلقي من ،)11(»إالحياء

بساطة الصورة ٔاّن وقد يرى بعض النقاد ،خاصة ٕاذا اقرتن ¨ٕاليقاع اخلار0 املدرك حسـيا ٔايضا،غريه
 –ويف ٕاطار هذه النظرة القارصة للرتاث ٔاراق احملدثون ،عندمه قدميا ïبع من بساطة أالشـياء واحمليط
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رمغ علمهم املطلق ٔاّن التشبيه عالقة ،دم التشبيه ورموا به بعيدا عن معامل التصوير الشعري -بعضهم 
كام ٔانه قامئ يف اسـتدعاء الرموز وأالساطري بشلك ٔاقل وضوحا ٕاذ يمت ،قامئة يف اèاز والكناية وÃسـتعارة

ومدى ،ٔاو هذه التجربة وتå،ؤها يف النصوص بناء عىل قيام املشاهبة بني هذا الواقع واالٓخراسـتدعا
عن الواقع هو «قدرة الرمز املسـتدعى لبناء التشبيه عىل احتواء التجربتني ¨عتباره ٔاقوى ؤارىق فالتعبري 

تعبري ٔاكرث معقا حني يكون ويكون ال ،ذÌ ٔانه جتابه ختيييل بني الفكر والواقع،نوع من Ãسـتعارة ٔاو اèاز
  )13(:بذÌ قد يتكبد التشبيه وحده ٔاعباء التصوير كام يف قول الشاعر )12(»التجاؤه جدليا

  وِمهُت بغميٍة بَْيَضاء تأخذين                     
َىل                       عْ َىل ا9
:
  ا
Ýين ُهدهدٌ                       ْجنَحِيت ،ٔ�ن   والرُحي ا9

حظ تنايم القمية اCاللية للتشبيه؛ ٕاذ مل يبق تå أالداة اليت تقمي عالقة بني شـيئني وهنا نل
بل ٔاكسبته ح� داللية ال متناهية مجعت درويش ¨لنّص اCيين التارخيي من ،ٕالحلاق ٔاحدهام ¨الٓخر

عىل  وال خيفى،خالل تشـهبه هبدهد سل$ن النيب فتغّيب الطرف أالمسى حلساب صناعة الّصورة أالهبـى
ر الشاعر صاحب ٕاميان معيق ؤامانة ?مة وقدرة جعائبية حيث يصوّ ،اCارس هنا جاملية التشبيه وجودته

Æرويشـية،عىل نقل الرساCينية الهدهدية و¨لتايل الوطنية اCوالتعبري عن الوفاء التام للقضية ا.  
ملشـبه يف املشـبه به ومن جامليات التشبيه اCروييش؛ التشبيه املطلق ٔاو احلّر ٔاين يâىه ا

  :)14(يقول ،فيصعب حتديد صفاهتام
                     َï َما ا9 َك ِمِينّ : فَا9قُوُل ِالْمسِي،ا9   َدعْ
  ِضْقُت ُمْنُذ نََطْقُت ،وابتَِعْد َعّينِ                     
Ýَسعْت صفاتُك                       خذ صفاِتَك وامتحْن ! وات
  محلُتك حني كنا قادَريْن عىل ...يغري                     
  ومل " ٔانت ؤاï"عبور الهنر متÝحدين                     
                     Ýالويف Ýظّيلِ السلويق ä َك ْخَرتْ   َاختارك،ا9
  االٓ¨ُء ْيك يَتَفاَءلوا ¨لبحِث عْن مْعَىن                     

والسلوّيق الوّيف؛ ليحذف ٔاداة التشبيه ووDه حمتفظا وهنا تشبيه بليغ خلق متاثال بني الظل 
ووجه الشـبه بيهنام عدم Ãختيار من قبل الشاعر؛ فاالمس فرضه االٓ¨ء والظل ٔابدعه ،¨ملشـبه به واملشـبه

ٕاىل الفعل ،وهنا انفجر التشبيه طاقة ٕاحيائية جتاوز معها السطحية،اخلالق و¥هام ال يفارقانه ٕاّال ¨ملوت
كام ميكن ٔان نتحسس ،ي ميارس جربيته عىل الشاعر حىت متاىه يف هويته اكالمس والظلالقرصي ا¹

وهنا خيرج التشبيه اCروييش عن العرف ،تشبهيا آخر بني الشاعر وذاته اليت متثلها خشصا يلقي عليه لومه
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شـبه به هو ٕاىل املساواة بيهنام وأالكرث من ذÌ ٔاصبح امل ،البالغي القائل بتسايم املشـبه به عن املشـبه
ورمبا مرد ذÌ ٕاىل ما يعانيه الفرد الفلسطيين من ظمل جيع¯ خيلق حوارا داخليا تذييتا ¹اته ،ذاته املشـبه

ورمبا هو نتاج قوة وطئ جعلت درويشا هيذي وال جيد من خياطب ويفقه عنه ،ٔالّهنا وحدها تفهم عليه
ة خيلق هذا الصوت صدى للقضية ومن مث،ال ليتشبث هبام بل طلبا للتحرر،اخلطاب غري ظ¯ وامسه

وال جنانب الصواب ٕاذا قلنا ٔاّن احملرض احلقيقي لهذه . ٔالهنا قضية ٔاكرب من الفرد وأالسامء،خارج ذاهتا
هو احلمل ¨حلرية وÃنعتاق حىت من قيد Ãمس ا¹ي حنس ،التجربة الشعرية الفريدة والقدرة التصويرية

وهو يف حاÆ درويش ٔاصبح قيدا ٕاضافيا حريته مرهونة ،طمأنينةمن خال Ãنâء فيمني فينا شعور ال
كثري عند  هفعبارات هذا املقطع وغري ،مفا جدوى Ãنâء مع عدم وجود ماكن منارسه فيه،حبرية املاكن

بقدر ما يسعى ٕاىل تشويش ،تنحو منحى تدويرä جدليا ال يتوجه ٕاىل ٕاقامة فكرة معيّنة« درويش 
زحته خللق موقف شعري وحيايت بديل ٔاكرث نبال وجامال واستيعا¨ لقمي وزح )15(»املوقف الشعري

يف بعض أالحيان درجة من  «يصل ،ويف هذه احلاÆ يصبح التشبيه عنرصا تصويرä ¨لغ أالمهية،إالنسان
  .)16(» اخلصب وÃمتالء والعمق ٕاىل جانب أالصاÆ وÃبتداع حبيث ميثل الّصورة ويؤدي دورها

ٔاصبحت مناط الرباعة ولّب  ىتح،لتشبيه حظيت Ãسـتعارة بأمهية ¨لغةوغري بعيد عن ا
يف  - ٕاّن Ãسـتعارة «: يقول بكري شـيخ ٔامني،رتبعت عىل مقة الفن البياينفومبعث خفرمه ،البالغة العربية

ق والوسـي� أالوىل اليت حيل،والعنرص أالصيل يف إالجعاز،وجوهر الّصورة الرائعة،مقة الفن البياين - رٔاينا 
  .)17(»بداع ما بعدها ٔاروع وال ٔامجل وال ٔاحىلؤاولو ا¹وق الرفيع ٕاىل ساموات من االٕ ،هبا الشعراء

كام يعزى ٕالهيا الفضل ،ورمبا لهذا السبب اكنت Ãسـتعارة من ٔامه عنارص بناء الّصورة الشعرية
دادت توهجا يف خلق فضاء تصويري يعج ¨لاكئنات اللغوية اليت انزاحت عن اسـتخداßا املألوف فاز 

ٕاضافة ٕاىل قياßا عىل خصيصة جاملية ٔاخرى؛ يه احلذف وبذÌ اجمتع لها احلسـنني يف ،وٕاشعاعا جامليا
وحبسب احملذوف حتددت عندمه ،اCرس البالغي القدمي ا¹ي يرى ترك ا¹كر ٔافصح من ا¹كر

  .Ãسـتعارة وتنوعت بني مكنية وترصحيية
فالشاعر املعارص ٔاكرث ،عارة ومعد ٕالهيا عىل السليقةوٕاذا اكن الشاعر قدميا قد احتفى ¨السـت

كيف ال وقد ،"محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش"وهذا ما جسده برباعة متناهية الشاعر الفلسطيين ،وعيا بطرق اسـتغاللها
  : )18(يقول من Ãسـتعارة املكنية ،تزامحت Ãسـتعارات يف قصائده

الٕ                       ِ̈   عَدامِ ِيل ِحْمكَُت املَْحكوِم 
َكِين                       ْملُكها ِلتَْملُ ياَء ا9   ،َال ٔاشـْ
  : َكتبُت َوصيÝِيت ِبدِمي                     
ْغِنيَِيت "                      Lن ا Ýُساك äَ ملَاء ِ̈   " ِثُقوا 
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فاكنت الصورة ٔاكرث ،فشـبه اCم ¨ملداد وحذف املشـبه به مسـتعيضا عنه بأحد لوازمه الكتابة
وٕان اكنت الصورة هنا تقليدا حمضا السـتعارة حقيقية جسدها صاحب اللّهب املقدس ،ء وبراعةٕاحيا

""""äمفدي زكرäمفدي زكرäمفدي زكرäى الشاعرين" مفدي زكرC م وسـي� هامة يف تأليف ٔاغنيات احلياةCفأصبح ا.  
  : )19(ٔاما Ãسـتعارة الترصحيية فمنثل لها بقو 

  نََزَف احلبيُب شقائَق النعامن،                     
ْفِح من                      Ýْت خصوُر الس Ýفاصفر  

  ،َوَجُع ا�اض الصعِب                      
ْت،                      Ýواْمحر  
  وَساَل املاُء ٔامحرَ                      
 يف عروِق َربيِعنَا                     

وف عىل ماكنة شقائق النعامن يف يسعنا امليض يف رشح هذه الصورة Ãسـتعارية دومنا الوقال
الفلسطينية  نظرا الرتباط الكثري من مكوïت الطبيعية«ويف نفسـية الفرد الفلسطيين ،"فلسطني"املاكن 

¨ملوروث الثقايف الشعيب ينظر ٕاىل بعض النبا?ت خبصوصية من زاوä اجâعية وسـياسـية مثلام محلت 
و¨للجوء ٕاىل مبدٔا التعويض تتضح معامل الصورة يف ،)20(»محرة زهرة شقائق النعامن لون دماء الشهداء

معادال موضوعيا Cماء احلبيب ا¹ي يبدو من ) شقائق النعامن(حيث ٔاصبحت هذه النبتة ،ذهن املتلقي
وكنتيجة حمتية سال املاء ،وال ميكن ٔان نعوضه ٕاال بفلسطني اجلرحية،خالل معاïته لوجع ا�اض مؤنثا

يف هذه امجل� ،مث ارتوت من نزيف شقائق النعامن أالمحر اللون،ء الشهداءٔامحر من تربة ارتوت بدما
وٕان اكن املقطع كلك اسـتعارة ترصحيية شـبه فهيا فلسطني ،)وسال املاء ٔامحر( الشعرية موضع Ãسـتعارة 

ت فهيمي القارئ مع النّّص يف خلجان ؤاهنار من اCم يندى لها اجلبني خاصة ٕاذا اكن. ¨حلبيب يف معاïته
ومرتبطة مبحبوبته أالبدية فلسطني اليت حتول ربيعها ٕاىل والدة قيرصية ،)الربيع(يف فصل الفرح والنشوة 

  .جترتSا اجرتاحا
تؤلف ٔاشـياء ليست تأتلف يف حمك أاللف «وبناء عىل ما قيل نسـتطيع القول ٕاّن Ãسـتعارة 

علهيا التفكري يف ٔامر الّصورة  ورسعان ما تصبح هذه العنارص ٔاو?دا يشد،والعادة والتفكري العميل
فاالسـتعارة يه النواة أالدبية اليت متٔال الكون جامال وتنفث يف روع النص دبيب احلياة  )21(» الشعرية

  : )22(وشبيه هبذا النوع Ãسـتعاري قول الشاعر ،فيفرح ويزنف صورا شعرية
Ýَك لْسَت مّين                        هاهنا ! ُكْن حيَادTä ٔ�ن

ُروا                     Ýبوَن عىل الهواء وطو عَاُة الَطيِّ Uوقف الر  
َىل ،الناäِت                     

:
  مث اسـتدرجوا َحَجَل اجلباِل ا
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  (...)الفخاخ                     
ٕاّن مساÆٔ التذوق واخليال البد مهنا للقارئ وٕاال ملا اسـتطاع ٔان يقف عىل جامليات التصوير 

واملتأمل لهذا املقطع يرتسم يف خميّلته مشهد جحل ،وال عىل حيثيات الصورة الشعرية فيه،Ãسـتعاري
ٔاماßم رعاة طيّبون يعزفون ¨لناäت ٔاصوات جشية يذوب لها ،اجلبال يف قطعان مثىن وفرادى

ح وٕانّام عىل مرس ،وهذا املشهد اجلنائزي بسمفونيته احلزينة ليس عىل ٔارض وعرة ٔاو جبال مرتفعة،الفؤاد
  .    فأين لوحة الّرسام من هذه الصورة البالغية،الهواء بني ٔارض وسامء

تالمس مقم اجلبال ،وموضع Ãسـتعارة هنا يف الهواء الشفاف ا¹ي حتول ٕاىل ٔارضية صلبة
ويف هذا التشكيل Ãسـتعاري تساوى املشـبه واملشـبه ،ليمتكن الرعاة من اسـتدراج احلجل ٕاىل الفخاخ

" سـيّد Ãسـتعاراتسـيّد Ãسـتعاراتسـيّد Ãسـتعاراتسـيّد Ãسـتعارات"فالشاعر املعارص ٔاعاد بناء اسـتعاراته اخلاصة وبذÌ يصبح ،Æبه يف الرتبة واملزن
  .)23(ا¹ي حيسن Ãسـتعامل العدويل لعالقة املشاهبة فيكون القبول اCاليل لالسـتعارة 

        ::::اèاز والكنايةاèاز والكنايةاèاز والكنايةاèاز والكناية    3333
لعالقة مع قرينة داÆ ،اللفظ املسـتعمل يف غري ما وضع «اèاز عند ٔاهل Ãختصاص هو 

مع ،¥م ٔاريد به غري معناه احلقيقي ا¹ي وضع «ٔاما الكناية فهـي ،)24(»ىل عدم ٕارادة املعىن أالصيلع
؛ فالفارق الرئيس بني اèاز والكناية هو )25(»ٕاذ ال قرينة متنع هذه إالرادة،جواز ٕارادة ذÌ املعىن أالصيل

  .القرينة اCاÆ اليت تغّيب يف الكناية وتسـتحرض يف اèاز
  : )26(يقول ،بنا يف هذا املوضع ٔان ننظر ٕاىل اèاز بعيون الشاعر وحريّ 

  قُْل ما تشاُء َضعِ النقاَط عىل احلروِف                     
  َضعِ احلروَف مع احلروف لُتوCََ اللكامُت،                    
  .ويبتدَئ ال´مُ ،غامضًة واحضةً                     
  َضعِ اèاَز عىل . عِ ال´َم عَىل اèازضَ                     
  .َضعِ اخلَياَل عىل تَلفUته البعيد. اخليال                   

ُيوCَُ إاليقاُع ...َضعِ البعيَد عىل البعيد                       سـَ
َوِر الغريبِة من لقاء                     Uعند تََشابُِك الص  
  /قعّيِ مع اخلياّيلِ املَُشاكِس الوا                    
  هل كتَبَْت قصيدًة؟                    
                    ¥!  

وهكذا يصدمنا درويش بنظريته يف اللغة بدء من احلرف ووصوال ٕاىل القصيدة اليت ال تفتأ ٔان 
بنغم؛ فٕان  وٕاذا اكن احلرف يف الشعر وتر يصدح،تتحول ٕاىل وجود عامئ خيّمي بني الغموض والوضوح
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وال تكتسب اللغة هذه أالمهية ٕاّال يف ،ٔاصبح لغام ينفجر ٕاحياء وٕايقاعا تصويرä" اCروييشاCروييشاCروييشاCروييش""""احلرف 
  .ووجودا حيا دامئ التطور،ٕاطارها إالبداعي حيث تصبح اللغة بدالالهتا الالهنائية رتقا ال يتفتق

  :)27(سابق قو من املقطع ال ،"اCروييشاCروييشاCروييشاCروييش""""ومن اèازات املسـتخدمة يف بناء النص 
  :ِيل ِحْمكَُة املَحكوِم ¨ٕالعَْدامِ                    
ْملكِين                    ياَء ٔاملكها لتَ   َال ٔاشـْ

ٔاساسها التشابه بني احلكمي ،ويه صورة شعرية من اèاز املرسل مجعت ٔاطرافها عالقة احلالية
ؤ�ن هذا ،هنام هيذäن ¨حلمك البالغةواحملكوم ¨العدام يف حاÆ الصفاء الروZ القصوى اليت جتعل م

ٕاّهنا ،احملكوم ¨العدام منتيش ¨ملوت حدا جعل منه حك$ يقنن ٔاحداث الزمان فترتاءى  احلقيقة املطلقة
وهذا ¨لتحديد ما لغى اللغو يف ،حاÆ برزخية يتجرد فهيا إالنسان من زيف أالشـياء فال ميلكها لمتلكه

  .و¨لتايل البد للمحكوم ¨ٕالعدام من اكتساب حمكة احلكمي،حرضة املوت ال´م والفذلكة اخلطابية يف
  :)28(ويف بالغة القول اèازي يندرج قول الشاعر

  مل يبَق يف اللغة احلديثِة هامٌش                     
                    Uلالحتفاء مبا حنب  
  اكنْ ... فُلكU ما سـيكونُ                    

  �سقَط احلصاُن ُمَرضÝًجا                   
  بقصيديت                    
  ؤاï َسقَْطُت ُمَرضÝًجا                    
  بدِم احلصانْ                    

مبا هو اكئن ٔاو ،ففي هذه أالسطر الشعرية يشّع اèاز العقيل رابطا ما اكن من شأن اللغة 
وهنا ٔاسـند ،ا مل يبق فهيا هامش بسـيط الحتفاء الشاعر مبا حيبينبغي ٔان يكون؛ فاللغة عىل اتساعه

ٔاخرى كنائية ،وييل هذه امجل� الشعرية اèازية،وبذÌ ٔاصبح فاعل البقاء جمازي،الشاعر فعل البقاء للغة
ويه كناية عن العدم ودعوة مضنية للمّيض قدما بعيدا عن احلديث ،"اكن...ّلك ما سـيكون" يف قو

وعىل القارئ ٔان حيذر من اسـتقبال هذه الصور ،ٕاىل آخر مشّع بنور أالمل، طنينهالبايل ا¹ي كرث
ٕاذ البد لها من ٔان تتاكتف وتتعاضد لبناء الصورة اللكية ٔاو الصورة املركبة وبذÌ تتجسد ٔاحد ،فرادى

ٔامه خصائص التصوير البالغي املعارص نعين بذÌ اتساع الصور وتركيهبا حيث ٔاصبحت Ãسـتعارات 
èت تسـبح يف مدار تاكميل لتحقيق غاية جمانية خارج ذاهتاواäوتندرج حتت حمور داليل ،ازات والكنا

  ".الصورة الشعريةالصورة الشعريةالصورة الشعريةالصورة الشعرية"ٔامع يضمها مصطلح دقيق هو 
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وقد اكنت الكناية يف أالسطر الشعرية عىل قدر من القوة واتساع؛ ٕاذ مل تعد تå الكناäت 
فرنى الشاعر ٔافرغ اللغة من قميهتا كناية عن عدم جدوى ،ةالقدمية املرتكزة عىل أاللفاظ القلي� املوحي

 -عىل ما يف هذه امجل� الشعرية من اسـتعارة  –وصورها حصاï يسقط مرضجا بدماء القصيدة ،ال´م
ليصبح سقوط احلصان واللغة سقوطا ،ومجيعنا يدرك ما للحصان من عالقات محمية مع إالنسان العريب

  .العريبللعّزة والفحوÆ والعنفوان 
  : )29(ومن الكناäت املمزية عند درويش يقول 

َك ،واالٓن،هنا،ا9نِْزلْ                        عن َكِتَفْيَك قَْربَ
َرَك فُْرَصًة ٔاخرى لرتممي احلاكيِة                        ؤاعطِ ُمعْ

  ليس ُلكU احلُّبِ مو?ً                     
ً̈ مزمناً  ليَسِت أالرُض                        (...)،اغرتا
ïَ "فَاْخُرْج ِمْن                      َىل سواَك " ا9

:
  َك ا

  ومن ُرَؤاَك ٕاىل ُخَطاَك                     
  . وُمدÝ ِجْرسَك عَاِلًيا                    

اسـهتلها ،ويه كناية مركبة ترامكت جزيئاهتا التصويرية جوار بعضها بعضا حىت اكمتل املشهد
ٕاذ ال ينتظر املوت ٕاّال من يئس من رمحة هللا فيصبح " القربالقربالقربالقرب"الاكتب بكناية عن اليأس محمّ� يف لفظة 

من خالل ،فتتحول الكناية ٕاىل كناية عن أالمل يف السطر الثاين،ٕانزال القرب هو ٕانزال محلوÆ اليأس
كناية ٔاخرى عن املاكن مث دمع هذا املعىن ب ،اCعوة ٕاىل اسـتدراك ما فات وترممي العّزة والكربäء

فلك ما يلزم حسب الشاعر هو التخيل عن ،مفادها ٔان أالرض ليست اغرتا¨ مزمنا ملواطنهيا،)فلسطني(
وبذÌ ٔاصبحت هذه الصورة ،وعن الرؤى واخلياالت حلساب السعي احلثيث،أالï للتضافر مع االٓخرين

ٕاّن املتأمل لهذه أاللفاظ . مند اجلسد عاليا ؤاصبح لزاما علينا ٔان،ا¹ي ٔاثقل اكهلنا" كناية التيه العريبكناية التيه العريبكناية التيه العريبكناية التيه العريب"
لكّن ٔاïمل الشاعر السحرية ٔاعادت تركيهبا وترتيهبا لتâىش مع معق ،جيدها عىل قدر كبري من البساطة

  . وختزتل قوة جتربته اليت امتحها من معطيات الواقع،رؤاه
جنانب الصواب  وال،"سـيّد Ãسـتعاراتسـيّد Ãسـتعاراتسـيّد Ãسـتعاراتسـيّد Ãسـتعارات"لقد سـبق ٔان ٔالبسـنا الشاعر عباءًة مكتوب علهيا 

فقد " اèازاèازاèازاèاز"ٔاما ،كناية عن واقع مبختلف ٔاشاك ويف شـىت حاالته،"كنايةكنايةكنايةكناية""""ٕاذا قلنا ٔاّن الشعر لكّه 
وأالمث� السابقة عىل اقتضاهبا تربز بشلك جّيل طواعية الّصور ،اسـتحوذ عىل اللغة فأصبحت لكّها جمازية

لتثبت ،ويف حتديد مالمح وتفاصيل مشهده،البالغية مبختلف ٔاشاكلها يف تصعيد كثافة اCالÆ الشعرية
  .قوهتا وفاعليهتا عىل صعيد النص املعارص فزتامح ٕاجراءاته االٔكرث حداثة
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        ::::))))30303030((((الصورة املعارصة الرمزية الصورة املعارصة الرمزية الصورة املعارصة الرمزية الصورة املعارصة الرمزية 
وقد مال ،الرمز من املعاين املتأص� يف ا¹هنية العربية كثريا ما اقرتن توظيفه ¨ٔالداء الشعري

ي لقدرة هذا أالخري عىل تصوير ما يدور خب! الشاعر من معان قد الشعر املعارص ٕاىل إالشـباع الرمز 
هبذه اخلاصية Ãخزتالية جيسد الرمز مبدٔاً هاما من ،خيزتلها الرمز يف ٔالفاظ قلي�،تنوء عن محلها اجلبال

وقد اكن لظهور الرمز يف الشعر املعارص مربرات عّدة ،مبادئ البالغيني يف قوهلم ٔاّن البالغة يه إالجياز
يعود ٕاىل قدرة الرمز  -حسب رٔاينا  –لكن ٔامه أالسـباب ،مهنا Ãضطهاد والرقابة املامرسـتان عىل الشاعر

بعيدا عن   وتعb نصوصه بطاقات جاملية،عىل خلق صور شعرية تبوح مبا يدور يف خ! الشاعر
  .)31(»ليس الرمز ٕاّال وDا مقنعا من وجوه التعبري ¨لصورة«فـ ،Ãسـتخدام املبارش 

الشاعر «": مصطفى ïصفمصطفى ïصفمصطفى ïصفمصطفى ïصف"وعن تطور الرمز احلّيس الشعري يف عالقته ¨لشاعر يقول 
يلمتس خربته يف بعض احملسوسات اخلارجية اليت تكتسب من خالل القصيدة اليت ينشـهئا عاملا 

ورمبا عاود ارتياده ،ورمبا ال ينىس الشاعر هذا العامل الشعري ا¹ي عكف عليه مرة ٔاو مرات،خاصا
فتصبح الرموز املنشأة معادال ،)32(»ا ¨لرجوع ٕاليه ٔاكرث مما خيلقها ¨لرجوع ٕاىل العامل احلقيقيليخلق صور

وكام ،وعنرصا ٔاساسـيا تسـمتد منه الصورة الشعرية قوهتا إالحيائية واCاللية،موضوعيا للرموز الواقعية
هكذا ال تسـمتد لغة «و،يعامل الشاعر الرمز احليس الشك Cينا يعامل بقية الرموز عىل اختالف ٔانواعها

وال نفهمها ¨لعودة ٕاىل ،وٕانّام تنشأ رموزها ؤابعادها معها وتمنو معها،املبدع رموزها ؤابعادها من لغة سابقة
وٕانّام نفهمها ¨لغوص فهيا يه ) الشعر العريب ٔاو الغريب ٕاخل،التوراة،أالساطري(مصادر سابقة 

والرمز هبذا املعىن يتشّعب ٕاىل عّدة روافد ختتلف ¨ختالف مصدره خنتار مهنا يف وقفتنا مع ،)33(»ذاهتا
  :ثالث مصادر" محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش"

  ).احلّيس (املصدر الطبيعي - 1
  .املصدر الرتايث – 2
  .املصدر أالسطوري- 3

بار قدرته وقد ال جنانب الصواب ٕاذا قلنا ٔاّن الرمز ابن السـياق ؤابوه معا؛ ابن املرجع ¨عت  
مث هو ٔاٌب للسـياق ٕاذا ،العجيبة عىل Ãندماج يف مدارات الصور الشعرية ا�تلفة ¨ختالف نصوصها

ٔاخذï يف احلسـبان النواة أالوىل اليت تكّون فهيا الرمز حىت اكتسب قميته وبذÌ ال يعد من املبالغة يف 
قبل ،يصح التوقف عندها وتأملها ¹اهتاالبنية احليّة اليت «فهو ،يشء قولنا ٔاّن الرمز صورة داخل صورة

ولبنة رئيسـية يف بناء ،وٕاذا اكن وجوده ميّد النّص بلمسة من السحر وامجلال،)34(» ٔان تتجاوز ٕاىل غريها
فٕاّن قمية الرمز ختتلف حسب قدرة الشاعر يف ٕادماج الرمز يف سـياقه اجلديد وٕاّال جاء ،املدلول الشعري

  . من جوعها اCاليل هزيال ال يغين الصورة وال يسمهنا
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  . عوامل خيا" درويش"وف$ ييل سـنحاول الوقوف عىل بعض الرموز اليت حنت مهنا 
ية    ----1111 يةالرموز احلسـّ يةالرموز احلسـّ يةالرموز احلسـّ ويف ،ونقصد هبا تå الرموز اليت تكون مادهتا الطبيعة املرئية اليت تزودï هبا احلواس: : : : الرموز احلسـّ

  :هذا النوع تتشلك الّصورة بطريقتني
  .بتبادل احلواس - أ  
  .دل املدراكتبتبا -ب 

   ::::بناء الصورة برتاسل احلوابناء الصورة برتاسل احلوابناء الصورة برتاسل احلوابناء الصورة برتاسل احلواسسسس- - - - أ أ أ أ 
وما حقه ٔان يسمع يشم ،ما يدرك ¨لبرص يصبح مسموعا واملسموع يصبح مرئيا«ونعين هبا ٔاّن 

 : )36(وندل عىل هذا النوع بقول الشاعر  )35(» وهكذا،ٔاو يتذوق
  ولعلÝ ،لَعلÝ قَلَْبَك لَْم يُفِكْر جيًدا                         

ك                      Uمبا يَرج Ýس   فَالَقصيدة،. ِفْكَرَك لَْم ُحيِ
  ختّميِ يف،زوجُة الغِد وابنُة املَايض                     
  /ماكٍن غامٍض بني الكتابة وال´مِ                      

ٕاّن هذه الفوىض يف اسـتخدام احلواس حيث الفكر يسـتوطن القلب وأالفاكر مرهفة  
مفعاينة الّصورة هنا ال ميكن ،قدرة الشاعر عىل خلخ� املوازين الواقعية حلساب املوازين الفنيةتربز ،احلس

ية ٕال�رة  ية فهـي صورة اعمتدت التجمعات احلسـّ ية رمغ مكوïهتا الغارقة يف احلسـّ ٔان تكون معاينة حسـّ
ية من حشنات انفعالي،موقف انفعايل قامئ ة اكمنة يف لك مهنا من خالل ما تثريه هذه الرتكيبات احلسـّ

وجامل الصورة هنا ال حيدده اسـتخدام الرمز احلسـية رمغ ما يف هذا Ãسـتخدام من ٕاضافات ،)37(
مفا فائدة عقل يفكر وقلب حيّس وهام ،وٕانّام حيدده مدلو الفين ا¹ي يربز نظرة الشاعر للقصيدة،جاملية

ندما يتبادالن أالدوار يتداراكن ما جعزا عن فرمبا ع ،"زوجة الغد وابنة املايض"ال يدراكن قمية القصيدة 
مثُل لبناء املوقف من القصيدة،فهمه   . مفن خالل هذه الصورة يدعوهام ٕاىل التَ

سـنعترب ٔايضا الكتابة رمز للشعر ،والعقل رمز للفكر،وٕاذا اعتربï ٔان القلب رمز للعاطفة
دراج هذه الرموز،رمز للشعر القدمي) لشفويته(وال´م ،املعارص ٕ̈ يف سـياقها النيص تتضح معامل  و
  .فنفهم كيف ٔاّن القصيدة زوجة الغد املكتوب وابنة املايض الشفوي،الصورة

  ::::بناء الصورة بتبادل املدراكتبناء الصورة بتبادل املدراكتبناء الصورة بتبادل املدراكتبناء الصورة بتبادل املدراكت    ––––ب ب ب ب 
غري ،)بناؤها برتاسل احلواس(ٕاّن تشكيل الصورة وفق املعطيات Ãدراكية شبيه ¨لمنط أالول 

وذÌ  )38(»ت املعنوäت ٔاو املعنوäت صفات املادäتٔان تكتسب املادäت صفا« ٔانّنا نعين هبا هنا 
ية ٔاومادية «ٔاما التجسـيد فهو ،وفق آليتني هام التجسـيد والتشخيص ٔان تكسب املعنوäت صفات حسـّ

كساب  )39(»جمسدة غري حيّة ٕ̈ ويه ّصور ،املادäت صفات معنوية جمردة«عىل حني يضطلع التشخيص 
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فال يعود ،وتهنار فهيا احلواجز ما بني الواقع وما وراء الواقع،عنويواملادي وامل ،يتبادل فهيا احلّس والفكر
وهذا النوع  قدرة ٕاحيائية هائ� ٕاذ ينفث الروح يف امجلادات ويعطهيا ،)40(»مثة وجود ٕاال لبصرية الشاعر

وٕاىل ،مما يبعث فيه ديناميّة غري معهودة وطاقة تصويرية ٕاضافية،قدرة عىل التعبري والتنقل يف ٔارجاء النّّص 
  : )41(هذا النوع ينمتي قول محمود درويش

نِة الكبيسةِ                      Ýْخرض،ِيف السـ اء اال9   يف التقَ
باحِ                      Ýلُكْحِيلِّ ِيف َهذا الص ِ̈ بدّي    وِيف ،اال9
ِلك ¨ملَْضمونِ                      Ýوِيفِّ ،الِْتقَاء الش Uواِحلّيسِ ¨لص  

  حتت عريشٍة فَْضَفاَضٍة يف ظّلِ دورّيٍ                     
ُِّر ُصورَة املَعَىن                        ويف هذا املاكن،يُوت
  / الَعاِطفيِّ                     
  َسا9لْتَِقي ِبهنَاييت وِبدايَيت                     

ُراك ! َوْحيَُمكَا: ؤاقولُ                         ُخَذاين َواتْ
  قلَب احلقيقِة طاَزًجا ِلَبنَات آوى اجلائعاِت                     

يف ثنائية ،ويف هذا املقطع تصوير مركب يتضافر فيه التشخيص والتجسـيد للهنوض ¨لصورة
تصويرية تبعث احلياة يف النّص وجتعل منه حديقة للمتناقضات يلتقي فهيا ٔاشخاص من نوع آخر 

ليناقشوا تأزم واقع الشاعر العصيب ،)احلّيس والصويف(،)ملضمونالشلك وا(،)أالخرض والكحيل(
خذاين واتراك قلب احلقيقة : (ومما زاد ٕاحيائية الصورة مزDا ¨لتجسـيد يف قو،و¨لتايل تأزم البنية الفنية

بل ال لتحيا بسالم ،ٔاين حتولت احلقيقة كقمية معنوية ٕاىل اكئن  قلب يضّخ دماء احلياة يف كياهنا) طازجا
 äماء ٔاو كام سامه بنات آوى اجلائعات وهو رمز للكيان الصهيوين املتاكثر كخالCلمتٔال بطون مصاص ا

نشاء صورة تشخيصية من نوع آخر ،رسطانية واجبة Ãستئصال ٕ̈ ٕاضافة ٕاىل ذÌ تضطلع تقنية احلوار 
ع¯ الزجري حيث تُكشف عن شاعرï احلجب وتمتثل  بدايته وهنايته خشصني ميارسه علهيام ف

  ".وحيكام"
الواقع بغامض لو وقف الناقد عليه بعد «واملالحظ يف هذا النوع التصويري ٔانه يوحض  

» ٕانه تعقيد يسمل ٕاىل Ãنفراج يف الرؤä،التحليل والتفكري العميقني ٔالصبح الواقع ٔاكرث وضوحا وانبالجا
فيه الرمز والتشخيص  فعىل مسـتوى هذا املقطع مثال شهدï التصوير بعدة طرق تاكتف،)42(

ٕانّه فتات متناثر ،ولو حفصنا ّلك صورة منفردة ملا ٔامكننا الوقوف عىل اCالÆ الشعرية،والتجسـيد
  . وجزيئات مسـتق� تسعى ٕاىل خلق ائتالٍف من اختالفها
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        ::::الرموز الرتاثيةالرموز الرتاثيةالرموز الرتاثيةالرموز الرتاثية    ----2222
اكرة ونقصد هبا لك تå الطاقات إالحيائية املشعة ٔاصاÆ اليت يسـتوردها الشاعر من ا¹    

وقد الشاعر املعارص جتاوز مرح� الكتابة ،امجلعية بغية اسـتغالل قوهتا ومحولهتا كرموز لها ثقلها التارخيي
حبيث ٔاصبح الرمز ،ويه مرح� ٔاكرث ٕاحياء ؤامعق تأثريا،التعبري ¨ملوروث«عن املوروث حلساب مرح� 

يسـتحرضها من ٔازمنة ،)43(» ونهوال تقوم بد،وعضوا ال تسـتغين عنه،الرتايث جزء من نسـيج القصيدة
Æمث تعود من نفس هّوة الزمن اليت خرج مهنا،حسيقة لريمم هبا جسد النّص ويغنيه ¨ٔالصا.  

  .وقد تفنن شعراء يف اسـتدعاء تå الرموز خاصة الشخوص الرتاثية واCينية 
   ::::اسـتدعاء الشخوصاسـتدعاء الشخوصاسـتدعاء الشخوصاسـتدعاء الشخوص- - - - أ أ أ أ 

ٔاويضعها يف سـياق ،جديدة دالÆ،بعض أالعالم القدمية ٔاواحلديثة«وهنا يقوم الشاعر مبنح 
: ويف هذا املوضوع خصوصا جند شاعرï قد وظف رموزا عدة ؤاعالم مثل،)44(» مينحها ٕاحياء خاصا

ٔ�بو متام رمز احلداثة ،وجعل من بعضها عناوين لقصائده،هومريوس،محورايب،سل$ن النّجاب،السـيّاب
  :)45(" محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش"يقول ،أالصدقاء والثورة عىل أالعراف الفنية يف العرص العبايس ليخاطبه خماطبة

ْل لنَفسكَ ،ٕاْن عُدَت َوْحَدكَ                        :قُ
  ...غَريÝ املنفى َمَالِمَحه                    
                     åَبُو تََمام قَْب   ا9 لَْم يَْفجْع ا9
  :حَني قَابََل نَْفَسهُ                     
  ال ٔانِت ٔانِت "                    
  "وال اäCُر ِيهَ اäCرُ                     

مكعادل " ٔابو متام"ويبدو جليا يف هذه أالسطر الشعرية مقدار الكثافة الفنية احملم� يف خشصية 
مما جيعلنا نوازهيا تلقائيا مبعاïة الشاعر احلدايث ،موضوعي للشخصية املعارصة يف ثورهتام عىل املوازين

واسـتحداثه ٔالطر فنية جديدة تواكب جتربته إالبداعية اليت تصبح ٔاكرث ،مواDتة لنفسه وجممتعهخاصة يف 
لكننا ال نسـتطيع ٔان نسقط الثورة ،)46(يساعد املتلقي عىل متثل ٕامياءاهتا «ثراء بتوظيف هؤالء أالعالم فـ 

الرمز ليس اسـتدعاء  ٔالّن الهدف من،الفنية عىل هذا املقطع وٕاال جاء هزيال ال يتعدى احلشو اللفظي
وٕانّام يسـتورد معه الشاعر واقعا ?رخييا وآدا¨ ومعاïة ،لفظة من قاموس ٔاو مج� حنوية لها معىن

وليس السبب يف اسـتدعاهئا عالقة املشاهبة بني مرضب الرمز ،وما ٕاىل ذÌ من ٔاحداث،ومعامالت
لثا هو امحلوÆ اCاللية اليت يقدßا نضيف ٕاىل ذÌ بعدا �،ومورده فرمبا غري املشاهبة يه السبب الرئيس

ففي خطاب محمود درويش ٔاليب متام نرى بأّن الشاعر ،فالرمز عالمة �بهتا اللفظ ومتغريها اCالÆ،الرمز
وٕان اكن ال يرضمه ٔان جيمعوا لكتا –خياطب الفلسطينيني فردا فردا ليدعومه ٔان يكونوا ثوارا ال ثوريني 
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ٔالّن الواقع الفلسطيين " وال اäCر يه اäCروال اäCر يه اäCروال اäCر يه اäCروال اäCر يه اäCر/ / / / ال ٔانِت ٔانتِ ال ٔانِت ٔانتِ ال ٔانِت ٔانتِ ال ٔانِت ٔانتِ : "اCاللية وهذا ما تربزه البؤرة -الصفتني
دعوة ،و¨لتايل يه دعوة للحمل،ليس كام يبغي هذا الفرد فهو يف حاÆ اغرتاب نفيس وتدنيس ماكين

ولشحذ اهلمم بعيدا عن الرنجسـية والثورة ا¹اتية والفنية اليت قد نلحقها بشخص ٔايب متام ،للتغيري اللكي
وثورة للقمي إالنسانية وعن ،فشـتان بني ثورة عن العرف الفين،اليت قد تفهم من قولنا خشصية ثوريةو 

  .  العدو الغامش
اسـتطاع ٕاىل حّد كبري ٔان ،ومعلوم Cينا ٔاّن درويشا شاعر ممتّزي بأسلوبه عن بقية الشعراء 

ويع رموز الشخصيات ذات خاصة من خالل تط،يرّوض التجربة الشعرية املعارصة حلساب جتربته الفنية
دراDا يف ،واليت خلّفت بصامت ال تنىس يف حركة مسرية الشعر العريب املعارص،الطابع احلدايث ٕ̈  Ìوذ

  :)47(" ٔاتذكر السـيّابٔاتذكر السـيّابٔاتذكر السـيّابٔاتذكر السـيّاب"ومنثل Ì¹ بقو يف قصيدة بعنوان ،سـياقه النيص لزتيده ٔابعادا فنية وداللية
ّياب                     Ýتَذكُر السـ   : اخلَليِج سدىً يَْرصُخ ِيف ،ا9
  ..."ليَس ِسوى الِعَراق،عراُق ،عراُق "                    
َدى                     Ýَوَال يرُد ِسوى الص(...) .  
  !فَُكْن ِعَراِقيًا لتصبَح َشاعًرا äَ َصاحِيب                     

عرية اليت خلقها شعر وال خيفى عن القارئ كيف محلنا هذه الرمز املشـبع ٕاىل عرص الثورة الش
وٕان اكن السـياّب  -التفعي� مع السـيّاب وïزك املالئكة يف العراق ومن مثة ٔارشقت عىل العامل العريب ٔامجع

لتتفاعل هذه احلركة الثورية مع كميياء التجربة اCرويشـية ،-ال ينمتي ٕاىل الرتاث العريب الضارب يف القدم
وهنا يلعب الرمز دوره ¨متياز فال حاجة للشاعر ٔان يذكر ،ياسـيةالفنية مهنا والسـ ،الثائرة عىل لك القيود

ٔاو ٔان يعيد ٕاىل ا¹اكرة رصاعات قبول هذا النوع اجلديد ورفضه وال ٔان يؤرخ لهذه ،لنا شعر التفعي�
ٔالّن وظيفة الرمز التحريضية حتّث ا¹اكرة أالدبية عىل اسـتحضار ،احلركة يف ثورهتا عن الشعر العمودي

  ".السـيّابالسـيّابالسـيّابالسـيّاب"  وتفصيال مبجرد ذكر امس ّلك ذÌ مج�
عىل  -ٔاو اكنت –ٕاّن توظيف الشخوص كرموز  خصوصية ¨عتبار ٔاّن املرموز به  قدرة 

ٔالّن هذه الرموز الشخصيات تدلل ،وال تتحدد قمية بقية ٔانواع الرموز ٕاّال به،التغيري والتغّري وÃستيعاب
  . مبارشة عىل ٔاحصاهبا

   ::::الرموز اCينيةالرموز اCينيةالرموز اCينيةالرموز اCينية- - - - بببب
اكن " محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش""""فنجد ،ٔاما اسـتدعاء الرموز اCينية اليت حتمل حشنة عقائدية اعتقادية
لغرض ٔامسى هو السالم ،حريصا عىل صهر Ãساليم واملسـيحي والهيودي يف بوتقة واحدة

  :)48(يقول،البرشي
دميِ                      ور القَ Uْعين َداخَل الس   (...) ،ِيف الُقدِس ا9
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ْشِعَيا                      اللكامُت َاكٔالعشاِب ِمْن فَِم ا9
وا لْن تُْؤِمنُوا"النÝَبوّيِ                     ْن ْمل تُْؤمنُ

:
  ".ا

ّينِ واحٌد غَْريِي                    ْمِيش 9�َ   َوُجْرZِ َوْرَدةُ . ا9
يلية                    ْجنِ

:
اَمتَْني . بَْيَضاء ا   َويَداي ِمثَْل َمحَ

ْرَض                     ِلقاِن وحتمالِن اال9 ِليب ُحتَ Ýعََىل الص.  
ْمِيش                       ٔاصُري غَْريِي ِيف التÝَجيل،َال ٔاطريُ ،َال ا9
ïَ؟. َال ماكٌن وَال زمانٌ . التÝَجيل                      فََمْن ا9
ïَ ِيف َحْرضِة اِملْعراجِ                     ïَ ال ا9   كّينِ لَ .ا9
فَكِّرُ                     Lِيب ُمَحَمدُ ،َوْحَدهُ : اÝَاكَن الن  
  "  وَماَذا بَعُد؟. "يتلكُم العربيَّة الُفْصَحى                   

ٕاّهنا فلسفة الشاعر وجتلّيه الصويف جعلت منه ٕانساï متعدد اïäCت يف حرضة ،وماذا بعد
مث ،وهو مثل املسـيح مصلو¨ حيمل حاممتني،عيا الهيودييتأمل اخلصب ا¹ي زرعه النّيب ٔاش ،القدس

مفاذا بعد؟ ماذا بعد هذا الرتامك اCّيين وتعاقب أالنبياء؟ ،يف حرضة املعراج النبوّي الرشيف" هو ال هو"
ماذا بعد هذا الطقس الصويف؟ اسـتفهام كبري من شاعر كبري جتاوز برؤäه ذاتيته وانâءه الفلسطيين 

فٕاذا اكن اسـتخدام رموز الشخصيات إالنساين عىل قدر كبري من أالمهية ،حلساب إالنساين
وال ،فٕاّن الرموز اCينية ال تقل ٔامهية عهنا ذÌ ٔاّهنا ٔاقدس القمي ؤاكرثها مساسا ¨ٕالنسان،واخلصوصية

وقد وعي درويش هذه ،نبالغ ٕاذا قلنا ٔانّه يتخىل عن ّلك يشء ويستسـيغ احملن يف سبيل معتقده اCيين
ومن هذه ،فلامذا تُكرر اخلطيئة أالوىل ويقتل أالخ ٔاخاه؟،ٔاï ال ٔاï يف حرضة املعراج"قة يف قو احلقي

من ٔارض أالدäن الساموية ،يوجه الشاعر دعوة للتعايش الّسلمي يف حرضة العقيدة،الفلسفة اCرويشـية
  . وبذÌ تتضح مزية ٔاخرى للرموز اCينية  نعين بذÌ منبعه الساموي،القدس

¨عتباره عامال مساعدا عىل توثيق «) القدس(يبدو يف هذا املقطع احتفاء الشاعر ¨ملاكن كام 
مفن شدة ارتباط الشاعر ¨ملاكن الفلسطيين املسلوب ٔانشأ يبدع البنيات اللغوية (...) ظرفية املعرفة 

ا¹ي قد نرى فيه يف امتالك املاكن  )49(» والفكرية اليت ميكهنا ٔان تدل عىل هذه الرغبة اCفينة احليّة
  . لكن احلقيقة تيش بغري ذÌ فاملاكن يسكننا ومئال اخلواء فينا،مقرا للسكن منٔاله

تسـتغور نفس ،ٕاّن استrر الشاعر للرموز الرتاثية مبا فهيا اCينية جعل مهنا طاقات داللية مؤثرة
وسعيه احلثيث ،لرؤäويوتبسط عىل النّّص ظالل املعرفة جمسدًة يف حمل الشاعر ا،الشاعر واملتلقي معا

  .لرتسـيخ املبادئ والقمي إالنسانية
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        ::::الرمزي أالسطوريالرمزي أالسطوريالرمزي أالسطوريالرمزي أالسطوري    ----3333
ويه ،حول ٔاخص ٔاحالßا ؤاخضم خماوفها،تعبري خاص عن ٔاعامق ا¹ات إالنسانية    أالسطورة    

والظواهر الكونية احمليطة ،يه يف ٔاصلها رمز لقوى الطبيعة ا�تلفة،رمز ذو طابع خاص
وبتوايل أالزمنة اكتسبت ملسة خرافية جتمع بني  )50(قدا دينيا عنده ٔاصبحت تشلك معت،¨ٕالنسان

  .القداسة والتدنيس
وال نظن ٔاّن ٔاحدا ينكر ٔاّن أالسطورة ٔاوىل رحالت إالنسان حنو اخليايل الفعال 

ويولك ٕاليه تفسري الكثري من ،هذا العجائيب ا¹ي ٔاصبح يقامس إالنسان حياته الواقعية،والعجائيب
و¨لتايل فوجودها يف النتاج إالنساين أالديب رضوري ،نية الغامضة اليت يقف عاجزا ٔاماßااملعطيات الكو 

ومربر ¨عتبارها من صنع هذا إالنسان وجزء ال يتجزٔا ،ومربر؛ رضوري لتفسري طرق التفكري الغامض
وث فالرمز أالسطوري سليل الرمز الرتايث كوهنام يُمتّصان من ٔاعامق املور -البدايئ–من موروثه 

  .  ٕاّال ٔاّن أالسطورة لفرادهتا شلكت رمزا خاصا داخل هذا الرتاث ذاته،إالنساين
ذÌ ٔاهنا جزء منه ال ،ويلزمنا يف هذا اخلصوص ٔان منّزي أالسطورة عن أالسطوري

تكتسب به الصورة الشعرية جامليهتا ßام صغرت ،فأالسطوري مهنج يف الكتابة أالدبية املعارصة،غري
  .ظر ٕاذا ما وظف أالديب أالسطورة ٔام الجزئياهتا بغض الن

يف مقابل Ãسـتغالل السليب ٔاو ،كام جيب الرتكزي عىل Ãسـتغالل إالجيايب لٔالسطورة
ليست جمرد نتاج بدايئ يرتبط مبراحل ما قبل التارخي ٔاو بعصور التارخي القدمية يف «فأالسطورة ،املبارش

وٕامنا يه عامل جوهري ؤاسايس يف حياة إالنسان يف ،ؤاهنا Ì¹ ال تتفق وعصور احلضارة،حياة إالنسان
ٕاذ تلعب أالسطورة دورا كبريا يف بعث Ãتزان النفيس Cى إالنسان الشاعر ،)51(» لك عرص

يبين حاجزا ٔاخرضا ٔامام تصحر التجربة الشعرية ،لتشلك طريقة مثىل ومهنجا للكتابة،خاصة
  . و¨لتايل العطاء احملتشم للنّص،وحتجرها

الشاعر هبذه الطاقة إالجيابية متكن من اسـتغالل أالسطورة اسـتغالال ٔامثال حىت ومىت آمن 
وال يتأىت ذÌ ٕاّال ¨لتخيل عن النظرة القارصة ،ميد نصه بنوع من اCينامية املسـتوحاة من عصور حسيقة

النص يعاين ٔاو رمبا يفرط يف اسـتعاملها فيصبح ،لها بوصفها طريقة بدائية وساذجة يف التفكري مث يف التعبري
  . والغموض املظمل املهبم،من التعمية املفرطة

¨ختصار لك ،ويوïنية،وفرعونية،و¨بلية،وقد تنوعت واردات الشاعر أالسطورية بني كنعانية
  :)52(يقول ،ٔاشعارا وقصائدا يشهد لها التارخي،ماهو ٕانساين تألكه ïر التجربة فيتحول نّصا متاكمال

  َب َكنَعان اْحتَِفْل äَ َشعْ                     
رِضكَ                      تَعْل ،ِبَرِبيعِ ا9   َواشـْ
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ُد من،َكزهوِرَها                     Ýشعَب َكْنعان املَُجر äَ  
  َواكَتِملْ ،سالحكَ                     
ةً                      َراعََة ِمهْنَ َت الّزِ Ýك اْخَرتْ ن َك ا9   ِمْن ُحْسن َحّظِ

َت البََساِتَني                      Ýَك اْخَرتْ ن ك ا9   ِمْن ُسوِء َحّظِ
  القَريَبَة ِمْن ُحدوِد هللاِ                     

لقد اسـتدعى الشاعر أالسطورة اكم� من ٔارض كنعان متجاوزا الترصحي هبا ٕاىل 
اخرتت الزراعة من حسن حظك ٔانّك / ä شعب كنعان اèرد من سالحك: "فعبارات من مثل،التلميح

حتّث اCارس عىل اسـتذاكر ٔاسطورة " من سوء حظك ٔانّك اخرتت البساتني القريبة من هللا/ ßنة
تقول ،)53(» ٕا الزوابع وأالمطار واخلصب،واكنوا يعتربونه إال احملارب،ٔامه آلهة Cى الكنعانيني« """"بعلبعلبعلبعل""""

يرضب برحمه فتخرض ،أالهنار يرضب بعصاه فتجري،هيوي بسـيفه فتتناثر أالمطار «أالسطورة اكن 
وطبيعي لشعب هذا ،)54(» يفتح حضنه فت! اخلراف الصغار،يرضب بقضيبه فتتالحق أالبقار،أالجشار

لكّن درجة قربه من إال جعلته مطمعا لvئاب ،إال ٔان ميهتن الزراعة وحيتفل بربيعه أالخرض
أالسطوري ٔاّن الشاعر مل يرصح  واملالحظ من خالل هذا التوظيف،فانقلب حسن احلظ سوءً ،البرشية

ٔالّن ،"شعب كنعانشعب كنعانشعب كنعانشعب كنعان"ومن خالل اسـتحضار ،بأسطورة بعل مبارشة بل ٔاشار ٕالهيا من خالل جزئياهتا
واكن أالمر سـيختلف لو ،جزء من تراثه أالسطوري" بعلبعلبعلبعل"حييك قصة شعب خاC " محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش"

 تساير قضية الشعب ٔالّن إالشارة هنا سـتكون فردية نوعا ما فال" كنعانكنعانكنعانكنعان""""عوض " بعالبعالبعالبعال"ذكر 
       .  الفلسطيين الكنعاين

  :)55(وٕاىل هذا النوع من الرموز ينمتي قول الشاعر ٔايضا 
َىل قََدرْ                     

:
ْم يَاxتُوَن ِمْن قََدٍر ا Ýَ�ٔهن/  

                    ، نٌَة َوراَء النÝّصِ Ýَمَصائرْمه ُمَدو  
ْغرِيِقيةٌ                      Ýة ٕاَ   ،ِيف َشِلك َطْرَوادي
ْو َسْوَداء                       /بَْيَضاء ا9
وا                     َرصُ وا وال ِانْتَ َكَرسُ   َال ِانْ
َيحُدُث ِيف َصَباح غدٍ : َولَْم يَتََساَءلُوا                       َماَذا سـَ
وِمِريي                       /؟ َوماَذا بَعَد اِالنِْتَظاِر الهُ

وقد ،حا� القارئ عىل اسـتحضارها اللكّي،وهنا معد الشاعر ٕاىل إالشارة املبارشة لٔالسطورة
اليت غّر شعهبا Ãنتصار فاكن مصريه ،ٔاضفى علهيا هذا احلضور رمزية ممتدة امتداد أالسطورة الهومريية

¹ي آمن فاكنت هذه أالسطورة يه ٔاسطورة الشعب العريب ا،Ãنكسار دون بصيص ٔامل للمسـتقبل
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فاختار مقاعد Ãحتياط للفرجة حممتيا بسوره ،¨لتولك ومل يعمل ¨ٔالسـباب للحفاظ عىل قميه السامية
من خالل هذا النّص عىل ٕانسانية " درويشدرويشدرويشدرويش"وقد برهن ،فمل حيتج ٔاعداؤه ٕاىل حصان طروادة،الهّش 

تعميق معاين ودالالت النص وقدرهتا عىل ،كام اتضحت القمية الفنية احلقيقية لٔالسطورة،جتربته وعامليهتا
  . الشعري

ويف أالخري جيب إالشارة ٕاىل ٔاّن توظيف الّصورة يف الشعر املعارص ٕاجراء  
وخيضع ،مهنج يف التعبري يوظف بشلكيه اللكّي واجلزيئ،فهـي ٕاضافة ٕاىل كوهنا بناء فين فّعال،خصوصيته

äة شعرية متتد فضائيا يف الزمان واملاكن لتمتثل صور،يف تشكي¯ وتشّلكه ٕاىل تعطيل الرؤية وتفعيل الرؤ
  .تسـتكني بني يديه كخيوط دىم خاصة ٕاذا اكن مصدرها شاعر حفل،متجاوزة مجيع احلدود والفواصل
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د [،مرص،إالسكندرية،منشأة املعارف،"التشبيه"الصورة الفنية يف شعر املتنيب : منري سلطان )2(

   .148ص،2002،]ط
   .148ص : املرجع نفسه) 3 (
املركز القويم ،"دراسة نقدية يف ديوان ٔامل دنقل"فضاءات الشعرية : سامح رواشدة) 4(

  . 45ص،]د ت[،]د ط[،أالردن،ٕاربد،للنرش
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  .153ص ،الصورة أالدبية: مصطفى ïصف) 32(
  .283ص،صدمة احلداثة3الثابت واملتحول : ٔادونيس )33(
   .155ص،الصورة أالدبية: مصطفى ïصف) 34(
دار ،"دراسة ٔاسلوبية لشعره"بدر شاكر السـيّاب : ميان محمد الكيالينإ )  35(
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