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Abstract : 
 

The experience of 

contemporary Arabic poetry based on 

different molecules, and pieces of 

perceptions and objects, including 

apparent, where collector captures 

contemporary poet detail from daily 

life, and blow it to destroy cohesion 

silenter, and remains only the basic 

qualities or some of these qualities, 

and the contemporary poet while 

doing the scattering particles and 

dispersed to rearrange them 

according to his experience and what 

promotes interactions, it needs a 

poetic image structure, perhaps this 

approach should reveal the presence 

of poetic image in Arab poetic 

discourse Contemporary, and how 

modernity couldn't undermining 

antique eloquence, had an impact on 

contemporary Arabic poetic text 

structure which earned him a distinct 

lattice matched Western creativity 

process in all its manifestation. 

 

 : امللخص
ا ن التجربة الشعرية العربية املعارصة تقوم عىل 

جزئيات خمتلفة، وش تات من املدراكت والأش ياء، ال 

ظاهر الأمر، حيث يلتقط الشاعر  جامع بيهنا

املعارص جزئياهتا من احلياة اليومية، ويقوم بتفتيهتا 

ليقيض عىل متاسكها املصمت، وال يبقي مهنا ا ال 

صفاهتا الأساس ية أأو بعض هذه الصفات، والشاعر 

املعارص حني يقوم ببعرثة اجلزيئات وتش تيهتا، من 

عادة ترتيهبا وفق جتربته؛ ومبا يهنض بت فاعالهتا، أأجل ا 

نه حيتاج ا ىل بنيان الصورة الشعرية، ؛ ولعل هذه  فا 

املقاربة أأن تكشف عن حضور تشكيل الصورة 

الشعرية يف اخلطاب الشعري العريب املعارص، وكيف 

أأن احلداثة مل تس تطع تقويض بنيان البالغة العتيق، 

فاكن هل أأثره يف بنية النص الشعري العريب املعارص 

زية تواكب سريورة اال بداع مما أأكس به شعرية ممت

 الغريب بلك جتلياته.

 

 

 

 

 

 

 



 العدد الثالث والعرشون                                           جمةل لكية الآداب واللغات                          

 2018جوان                                       124                    لكية الآداب واللغات                  

 

 مقدمة:

ن دراسة النص الأديب عىل اختالف مفهوماته احتلت ماكنةة ررةة مةن مسةاحة  ا 

 النقد الأديب احلديث، وأأخذت اجتاهات متعددة وخمتلفةة متثلةت يف البنيويةة والسة ويولوجيا

والتفكيكية أأو الترشحيية ونظرية القراءة والتلقي، وقد أأخذت عىل عاتقهةا اةاوح حةل رمةوة 

املعةةا الناشةةا يف الةةنص الأديب بوصةةفه مكةةو  لغةةوع يمةةو فيةةه املعةةا مةةن خةةال  شةة بكة 

العالقةةات السةة ياقية بةةني مفرداتةةه أأو دالالتةةه، أأو بوصةةفه معةةتا للمعةةا ا ي يتشةةلك دل  

أأاكنت هذه القراءة من النص رجتاه املتلقي أأم من املتلقةي رجتةاه »ه، سواء املتلقي عند قراءت

النص، أأم بوصةفه خطةار أأدبيةا  سةري رجتةاهني بةني املبةدع واملتلقةي النيةن ىنلقةان املعةا 

 1«معا.

ويبدو أأن البالغة قد وجدت نفسها أأصيةل مضن هذه التوهجات، مفؤسس عمل النص  

، لأهنةا تقةوم يف 2«يه السابقة التارىنية لعةمل الةنص » أأهنا " ير   VanDijk" فان دجيك

الأساس بوصف النصوص وحتديد وظائفها املتعددة، ويه تتشلك يف أأبنية أأسةلوبية خاصةة 

بالةيةة يف  تكون مظاهرا أأو أأشاكال لها تقنية أأدائية خاصة بلك شلك مهنا، وتةؤدي رسةاح ا 

ىل أأن البالغة ومادهتا يف الأ  بالةيا خاصا للمتلقي ابتداء النص، مما  شري ا  صل تقدم خطار ا 

 3من املبدع ومرورا رلنص وانهتاء رملتلقي.

اةار البنيةة   ومن هنا فا ن دراسة اخلطاب البالةي هل أأمهيته اخلاصة، وخصوصةا يف ا 

النصية للقصيدة العربية املعارصة، ويبدو لنا أأن هذا اخلطاب الشعري املعارص يتشةلك عةت 

الأشاك  البالةية اليت تؤسس نظةام البنيةة البالةيةة الةيت حتتةوي املةادة اللغويةة، وتشةلك 

ا الشةلك البالةةي البةد أأن يمتثةل يف تقنيةة خاصةة تةؤدي ادلور اخلطاب الشعري مضن هذ

 اال بالةي، ويه مفروضة من أ ليته ودوره . 

 التعبري رلصورة الشعرية وأأشاكهل. –أأوال 

الصةةورة ليسةةت عننةةا مةةن عنةةارص التعبةةري الشةةعري، لأن اعتبارهةةا كةةذ  يعةة         

ماكن وجودها أأو عدمه يف الشةعر، والصة دراكنةا اال اسةا  يف هتميشها وقبو  ا  ورة أأسةاس ا 

التعبري الصوري ليس فقط مةرحةل أأوىل مةن »حد ذاته، وليست أأساس الشعر فقط، لأن 

مراحل الفكر اال اسا ، بل هو يف رأأي بعةض علة ء الةا  أأسةاس اال دراإ اال اسةا  ا ي 

 4«يقوم عىل التخيل.
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بةةداع الفةة  يف   مظةةاهره وأأ ا اةةه وأأنواعةةه، واال دراإ الاسةة تعاري أأسةةاس اال 

ذ ميتكل اخليا  والوجدان ميتكل القدرة التصويرية،لأنه يقتنص املرئيات واملشةاهد  والشاعر ا 

عن اريق اخليا ، ك  يؤلف بيهنا عالقات يراها وحده وفق رؤيته للحياة، ويوحد بني هةذه 

ن الشعر يف أأساسه ينبعةث مة»الأجزاء توحيدا عاافيا دالا عىل جتربته اللكية، خاصة وأأن 

ىل التنظةل والتنسة يق ا ي ية   العمق الغامض يف الأساس، ينبعث جفةا فطةرع يف حاجةة ا 

 5«من خال  العالقات بني عنارص الصورة.

آخةر  هذا التنس يق ا ي يربط بني أأجزاء التجربة الشعرية حيدوه ويواةيه ااسةاام أ

ذ تنةتظم التجربةة فنيةا يف ذات الوقةت ا ي  تنسةجم فيةه  ش يع يف نفس الشاعر وروحه، ا 

فكرع ونفس يا دل  الشاعر، وتصةب  القةدرة الفنيةة مواكبةة للقةدرة الرؤيويةة، والشةاعر هةو 

نةه » ا ي  يذيب وياليش وحيطم ليك ىنلق من جديد، وحيامن ال تتس ا هل هذه العمليةة فا 

ىل م ةايل، بيةامن املوضةوعات الةيت  ىل حتويةل الواقةع ا  جيةاد الوحةدة، وا  ىل ا  عىل الأقل  سعى ا 

 6«هبا يه موضوعات يف جوهرها اثبتة ال حياة فهيا. يعمل

ولقد اكتسبت الصورة الشعرية هةذه الأمهيةة، وبةدا الةوعي هبةا وااةا يف الشةعر 

 القهتةا الوايةدة رلتجربةة الشةعريةالعريب املعارص ا ي أأدرإ أأبعادها النفس ية والفكرية، وع

ومد  مسؤوليهتا عن وضوح الرؤية واكامت  التجربة، حيث بدت هةذه املفةاهل وااةة يف 

بةداع الشةعري، وتوسةل  الوعي الشعري العريب املعةارص مةع تعقةد احليةاة وتطةور مفهةوم اال 

بداعية أأخر  .  الشعر وامتياحه من مسارب معرفية كثرية، فلسفية وعلمية وا 

وظيفهتا وعالقهتا بعنةارص التجربةة الشةعرية ومن مث وحض مفهوم الصورة الشعرية و 

عامةةة مبةةا مل نعهةةده يف الشةةعر العةةريب القةةدل؛ ا ي اكدت الصةةورة فيةةه أأن تكةةون تسةةجيال 

للأش ياء ال انفعاال هبا، أأما يف الشعر العريب املعارص فقد أأصبحت الصورة الشةعرية، واكفةة 

هنةةا يه التجربةةة عنةةارص التجربةةة الأخةةر ، عضةةوا فعةةاال يف التجربةةة الشةةعرية، أأ  و لنقةةل ا 

 7الشعرية.

هنا واحدة من الأدوات الأساس ية اليت  س تخدهما الشاعر العريب املعةارص يف  بل ا 

 شلك الشةاعر » بناء قصيدته، وجتس يد الأبعاد اخملتلفة لرؤيته الشعرية، فبواسطة الصورة 

ة أأحاسيسةةه وأأفةةاكره وخةةوااره يف شةةلك فةة  اسةةوس، وبواسةةطهتا يصةةور رؤيتةةه اخلاصةة

ىل جانةةب  ذا اكن الشةةاعر املعةةارص  سةة تخدم ا  للوجةةود وللعالقةةات اخلفيةةة بةةني عنةةارصه، وا 
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الصةورة الشةةعرية أأدوات وتكنةياكت شةةعرية أأخةر ، فةةا ن هنةاإ مةةن الاجتاهةات الشةةعرية 

احلديثة ما يعمتد اعامتدا أأساس يا عىل الصورة الشعرية، اكلرسعلية اليت تشلك الصةورة فهيةا 

 8«شعرية.املادة الأوىل للغة ال 

ولعلنا يف القصيدة املعارصة ال اس تطيع أأن نصف الصورة ونبةني عالقاهتةا دون أأن 

اسرتشد يف ذ  رلرؤية اللكية للشاعر، ك  ال اس تطيع أأن نبحث عةن هةذه الرؤيةة وعةن 

أأرسار الصورة وأأشاكلها وأأنواعهةا الةيت تعةددت بتعةدد » ابيعة التجربة دون أأن نتغلغل يف 

الةيت أأفةادت مهنةا الصةورة الشةعرية، حيةث هنلةت مةن الفنةون املعةارصة  املسارب املتنوعةة

 9.«املتنوعة اكلفن السيامنيئ والتشكييل واملرسيح 

ولقد أأبدع الشعراء املعارصون أأو كثري مهنم عىل اختالف مدارسهم ومواقفهم من  

لصةورة الشةعرية الرتاث والثقافة الوافدة، يف استامثر الطاقات اللونية واحلركية والصةوتية يف ا

احلديثة، ودفعها ا ىل جتس يد التجربة الشعرية بشلك تكون فيه قريبةة مةن معادلهةا الشةعري 

وأأمه الأشاك  الصورية اليت مارسها الشاعر العريب املعارص ما  10والفكري يف وعي الشاعر.

 يأأيت :

 الصورة البالةية: -أأ 

البالةيةة، فةمل تعةد وقةف هةذه فلقد مزي مفهوم التفاعةل النظةرة احلديثةة للصةورة 

آخر ماكنه، بل أأصبحت الصورة الشعرية مجموعةة » جمرد  النظرة حال  يشء أ ةاحة يشء وا  ا 

عالقات لغوية ىنلقها الشاعر ليك تعت عن رؤعه اخلاصة، وذ  لعجز اللغةة العاديةة املبنيةة 

ق أأمه خصةائص عىل التجريد والتعمل، ليكون سلسةل من الصور املتعاقبةة املتةداخةل، وحيقة

، ك  هو  11«التعبري الشعري، ا ي هو تعبري رلصورة يف أأساسه، والقصيدة صورة  اقة.

 : 12احلا  يف قو  بدر شاكر الس ياب

 عندما أأنزلو  مسعت الرعح

 يف نواح اويل تسف النخيل

ذن فاجلراح  واخلطى، ويه تنأأ : ا 

 والصليب ا ي مسرو  عليه اوا  الأصيل

 العويل .كأنمل متت ، وأأنصت

 يعت السهل بي  وبني املدينة 
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تنسةةجم عنةةارص الصةةورة البالةيةةة يف مقطوعةةة السةة ياب مةةع مفةةردات قاموسةةه 

الشعري وتتفاعل معها، حيث ترتد يف جنبات الصةورة مفةردات القةوة واحليةاة، واملمتةثةل يف 

ىل قةةوة احليةةاة الةةيت يمتتةةع هبةةا  املسةة ي  الفعلةةني " مسعةةت "و" أأنصةةت " الةةنان  شةةريان ا 

املصلوب، وقدرته عىل المتيزي بةني نةواح الةرعح املتكرسة عةىل سةعف النخيةل، وبةني وقةع 

 اخلطى النائية، وبيهن  وبني العويل ا ي يعت السهل.

ولعل هذه النظرة التفاعلية قد تتسم رلتجريد عنةد بعةض النقةاد، وتغفةل اجلانةب 

وتبعةدها عةن جمالهةا احليةوي، وهةو احليس من الصورة، فتقرتب هبا من مفهوهمةا الفلسةفي، 

النتاجات الأدبية اال بداعية، ك  قد تقتن الصورة الشةعرية عةىل الصةورة اياةيةة وحةدها، 

ىل الصورة من غري اريةق ايةاة، ذا قةرأأ  هةذا املقطةع لسةعد ةغلةو    13ولكننا قد نصل ا  فةا 

ننا اس تحرض الصورة البالةية من دون حضور للمااة، حني يقو  :   فا 

 هالوا عىل الأمل الرتاب وأأقبلوا

 يتبلعون بعتة وقتام

 متظلعني عىل الطريق كأ ا .

 14اكنوا مبالس اشوة ومدام

يتعجب املتلقي من ج   املشهد ا ي حققه الشاعر لعودة املش يعني من املقتة بعد   

الأمل ادلفن، ومه يف مشيهتم متثاقلني، ميلأ احلزن قلةوهبم، ويه صةورة وصةفية دقيقةة    

ةفةا  اجلانةب احليسة مةن  ا ي يرتحن صاحبه، ويتظلع عىل الطريق، مما يؤكد أأنه ال ميكةن ا 

 الصورة، ك  ال ميكهنا التخلص منه هم  أأو غلت يف ا هنية والتدرجي.

 

 

 الصورة احلس ية: -ب

ن الوظيفة الأساس ية للصورة يه تصوير العامل ادلاخةيل للشةاعر بةلك مةا ميةوج بةه   ا 

ذا اكن من مشاعر  الشاعر  س تغل يف اال حياء بأأبعةاد هةذا » وخواار وهواجس وأأفاكر، وا 

نةه ال ينبغةي أأن يقةف عنةد  العامل ادلاخيل الشعوري معطيات العةامل اخلةارا اوسةوس، فا 

هذه املعطيات احلس ية مكتفيا بتسجيل التشاهبات اوسوسة بيهنا، وا  ا البد أأن حيو  هةذه 

ىل أأدوات لال حياء  15«بواقعه النفيس اخلاص. املعطيات ا 
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كحادثةة ذهنيةة » والصورة ال تكتسب فاعليهتا من جمةرد كوهنةا صةورة، وا  ةا مبزيهتةا  

حةداث التةوترات 16«ترتبط نوعيا رال حساس ، ومتثل الألوان والأشاك  وس يةل للشاعر يف ا 

املطلوبة اليت تصةاحب التجربةة الشةعورية، بوصةفها م ةريات حسة ية، يتفةاوت تأأثريهةا مةن 

ومن هذا القبيل قو  نزار 17ص لآخر، وقد ترعرع الشعر يف أأحضان الأشاك  والألوان،خش

قبةةا  يف تشةةبيه عيةةون اال سةة بانيات الواسةةعة السةةوداء رللؤلةةؤ الأسةةود يف مقطةةع " اللؤلةةؤ 

س بانية ":  الأسود " من قصيدة " أأوراق ا 

 شوارع ةر اة يف الظهرية

 حقو  من اللؤلؤ الأسود

 مفن مقعدي

 18يف العيون الكبرية.أأر  وا  

يقف املتلقي يف هذا املقطع عند التشابه احليس ا ي  ساهل الشاعر يف اللةون بةني   

أأعني اال س بانيات الواسعة السوداء، واليت متتلةا هبةا الشةوارع وبةني حقةو  اللؤلةؤ الأسةود، 

واحلقيقة أأن ال صةل بني اريف التشبيه سو  اللون وهو صةل حسة ية مكنةت الشةاعر مةن 

 ة وانه.رؤي

بةداع الصةورة الشةعرية، حةني    يعمةد املبةدع ا ىل » ومن هنا تتأأكد أأمهيةة اخملةيةل يف ا 

تفتيت الأش ياء وبعرثهتا، ومن مث هضمها ومتثلها، مث يأأيت دور اخملةيةل ال عةادة بنا ةا وتنظوهةا، 

 لأن وظيفة اخمليةل ال تع  اس تذاكرا لصةور اوسوسةات  واسة تعادة هيلهةا، ولكهنةا تتاةاوة

،    حني نقرأأ لأمحةد عبةد املعطةي يةاةي تعبةريه يف 19«ذ  ا ىل وظيفة ابتاكرية ممتزية. 

ىل البةوح مبكنةون  تصوير ا حساسه هباري املدينة وقسوهتا، جنةده يتاةاوة التشةابه احليسة ا 

 نفسه ادلفني، فيقو :

 شوارع املدينة الكبريه

 قيعان  ر

 جترت يف الظهريه

 بما رشبته يف الضحى من اللهي

 ع ويهل من مل يصادف غري مشسها

 غري البناء والس ياج، والبناء والس ياج
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 20 غري املربعات ، واملثلثات ، والزجاج .

ن هذا التشابه احليس بني عنني الصورة، شةوارع املدينةة مةن  حيةة، والقيعةان    ا 

ليه الشاعر،  وا  ا من  حية أأخر  من حيث أأهن  ماكن منخفض بني املرتفعات، ال يلتفت ا 

ىل تشابه معيق يف الواقع النفيس للطرفني، ليعكس من خةالهل ا حساسةه  حيو  هذه الصةل ا 

حنو هذه املدينة، وهبذا جن  يف اال حياء هبذا البعد الأسايس من أأبعاد جتربته، غري أأن الصور 

تتطلةب نوعةا مةن العالقةة » املوحية ال تتأأىت مبجرد حشد املدراكت احلس ية ورصفها، وا  ةا 

لهيةا أأشة ياء اجلد لية بني ا ات املبدعة ومدراكهتا احلس ية، فتحةذف مهنةا أأشة ياء، وتضةيف ا 

أأخر ، ويعاد تركيب تكل املدراكت يف صورة مغايرة للك أأشاكلها املأألوفة، فال تعود تطةابق 

 21«أأي يشء خارج التجربة.

 الصورة الرمزية: -جة

ن الصورة الشعرية   امةتالء وأأبلةت تةأأثريا مةن رمز مصدره الالشعور، والرمز أأكةرث » ا 

احلقيقة الواقعة، والرمز أأكرث شعبية من احلقيقة الواقعة، فهو ماثةل يف اخلرافةات والأسةااري 

، والشةاعر ال ىنلةق صةوره مةن عةدم، وا  ةا  22«واحلاكعت والناكت و  املةأأثور الشةع .

ويقةل تفةاعال مةن  ىنتار من اال ماك ت املتاحة يف اللغة، و س تعني مبدراكته احلس ية اخملةةلح،

بةراة ادلالالت الةيت حتتولةا التجربةة الشةعورية  نوع خاص، ليشلك نظاما لغوع قةادرا عةىل ا 

 والفنية.

هيةةةا لتثةةةري يف الةةةنفس معةةةا  اللغةةةة يف أأصةةةلها رمةةةوة أأصةةةطل  عل» خاصةةةة وأأن  

ىل الصورة الرمزية بتوجيه من جتربته الشعورية املضةطربة، 23«وعوااف ، واملبدع ا  ا يلاأأ ا 

ال رلصورة الرمزية دون غريها، ولنتأأمل قو  أأدونيس مصةورا لنةا  اليت ال ميكن التعبري عهنا ا 

كيفية تكوين المط ادلكتاتوري للحاكم عن اريق الصورة الرمزية واليت تقدم كيفيةة مدامهتةه 

 للواقع العريب :

 وصعد املنت يف يديه

 قوس،وفوق وهجه لثام

 والقناع، ال رلصوت وال الكم: وقا ،رلسهام

 أأ  ابن جال واالع الثناع

 ...أأ  هو السؤا  والنتاس
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 أأ  هو الفراس

 24ويل ملن يكون من فرائيس .

ن الصورة الرمزية يف هذا املقطع داح عةىل القمةع واهةاذ القةوة بةديال عةن اللكمةة،    ا 

مث لون  ةط هةذا احلةال الظةامل  واهاذ السلطة والقتل رادعا حيل ال احلوار والتفامه، ومن

يضةفي اال حيةاء الرمةزي داللتةه » القامع املتسلط عىل الزمان واملاكن وحىت اال اسان، وهبةذا 

اخلاصة عىل الس ياق ا ي ترد فيه الصورة الرمزية، حيت تظلل الصةورة التجربةة الشةعرية 

شةعاعه، وميتةد بعيةدا ال يقةف عنةد حيا ا اجلم، ليس متد من السة ياق ا  فكةرة خاصةة ورمبةا  ر 

ىل ما يعارضها. ولعل هذا ما يكسب الصورة الشعرية معقا وثةراء، ويضةفي علهيةا  25«عتها ا 

 الطبيعة الرمزية، ويه خصيصة هممة من خصائص اللغة الشعرية.

 تشكيل الصورة الشعرية وأأ ااه. –اثنيا 

ن الشاعر العريب املعارص مل يعد          سةلط الةرتاث البيةا  ل  بتحريةر أأخيلتةه مةن ت » ا 

ىل ادلأأب عىل توس يع أأفق الصورة  علهيا، وربطها بتجربته اجلديدة حفسب، بل تعد  ذ  ا 

، خاصةة وأأن الشةعر 26«نفسها، لتتسع لأكت قدر من الاحةامتالت املتصةةل بةأأع ق التجربةة

أأصب  ميتاح من فنةون متنوعةة وثقافةات خمتلطةة، وخةتات عةدة ومعةارف واسةعة، كة  أأن 

فتعةددت أأشةاكلها وتنوعةت ممتةثةل الشعرية أأفادت من   هذه املشارب املتنوعة،  الصورة

 :يف

 الصورة ذات املشاهد املتعددة : -أأ 

يتكون هذا النوع من وحدات صورية أأو مشاهد منفصةل ظاهرية يربط بيهنا الرابط   

 املعارص املوضوعي والعضوي أأو وحدة التجربة الشعرية، وهذا النوع انب ق يف الشعر العريب

اةالع  ن ا  فادة هذا الشةعر مةن فنةون خمتلفةة اكلفةن السةيامنيئ والتشةكييل، حيةث ا  نتياة ا 

الشاعر عىل تقنيات السيامن أأفاده ببعض هماراهتا اكلتنويةع يف أأيةام اللقطةات، والقةدرة عةىل 

 27اخةلالها وترتيهبا عضوع مبا يعرف بفن املونتاج.

يف توظيةف فةن املونتةاج السةيامنيئ وتنويةع  وقد أأجاد كثةري مةن الشةعراء املعةارصين  

اللقطات، وتعد قصيدة " املغ  والقمر " لعبد الوهاب البيايت من أأكةرث القصةائد متةزيا هبةذا 

 النوع من الصورة الشعرية، واليت يقو  فهيا : 

 رأأيته يلعب رلقلوب والياقوت
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 رأأيته ميوت

 مقيصه ملطخ رلتوت

 وخنجر يف قلبه، وخيط عنكبوت

 حو   يه اوطم الصموت يلتف

 ومقر أأخرض يف عيونه

 يغيب خلف رشفات الليل والبيوت

 28وهو عىل قارعة الطريق يف سكينة ميوت.

يقف املتلقي لهذه املقطوعةة عنةد نةوع جديةد للصةورة الشةعرية، يقةوم عةىل لقطةات   

هةةذا خمةةةلح متخةةرية، فصةةورة اللعةةب رليةةاقوت يف دورة القصةةيدة الأوىل حتمتةةل أأن يكةةون 

املغ  ةنيا مبذرا، ويف هذه احلاح يصب  معا اللعب رليةاقوت هةو اخلةداع والنفةاق، بيةد 

أأن موت املغ  يف البيت الثا  وتفصيل القو  رلطريقة اليت مت هبا املوت يف اللقطة الأخرية 

من دورات القصيدة، يضع املتلقي أأمام احامتلني خمتلفني، فأأما الأو  فهة ي صةورة حتمتةل أأن 

 يكون لون التوت هو لون ادلم نفسه.

وأأمةةا الاحةةامت  الآخةةر فهةة ي صةةورة حتمتةةل أأن يكةةون املغةة  قةةد محةةل كأس رشاب   

ىل بسااة هذا املغ ، لأن رشاب التةوت رشاب شةع ، ويه  التوت قبل موته، مما يرمز ا 

ا ادلالح اليت يؤكدها البيت الرابع حةني يقةو  " وخنجةر يف قلبةه " مبعةا قةد يكةون خنجةر 

 غدر به هذا املغ  عىل حني ةفةل من نفسه .

آخةر عنةدما تصةادفنا صةورة أأخةر  يف    ولكن هذه الصور ايزأأة مجيعها تأأخذ جمر  أ

الأبيات املتبقية، ففي قوهل "خيط العنكبوت ا ي يلتف حو   ي املغ  اوطةم الصةموت 

ىل الفن مما  يش بأأن املغ  ذهةب ا  يةة مةؤامرة ضةد الفةن، " هناإ داللتان، الناي يرمز ا 

 ولكن أأي نوع من الفن الهادف أأم غري ذ .

ن اخلرضةةة رمةةز للسةةالم يف قةةوهل " ومقةةر أأخرضةة يف عيونةةه" فهةةل اكن املغةة      مث ا 

شهيد دعوة خملصة للسالم ؟ ولكن ملاذا يغيب القمر فوق رشفات البيوت أأيضةا ؟ فالليةل 

ذن فاملغ  ك  نعمل رمز لقو  الظمل الغامشة، والبيوت ال حتم ل أأية صفة من صفات الليل، ا 

معا  يف السخرية من ساك  البيوت ا ين متتعةوا بفنةه، ومل ىنفةوا  شهيد، وهو يفعل ذ  ا 

 29لنادته يف ساعة الشدة.
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آخةر، اعمتةد    ويتحقق هذا التشكيل من الصورة الشعرية عند شاعر عريب معةارص أ

، ولنقةرأأ مقطعةا مةن قصةيدته " املةوت يف تقنية املونتاج كثريا يف أأشةعاره  وهةو أأمةل دنقةل

 الفراش " اليت يقو  فهيا :

 أألا السادة، مل يبق اختيار

 سقط املهر من اال عياء

 واحنلت س يور العربة

 ضاقت ادلائرة السوداء حو  الرقبة

 صدر  يلمسه الس يف

 30ويف الظهر:اجلدار.

ايةة يف قةوهل " سةقط يؤدي الشاعر يف املقطوعة معا الهزمية والعار من خةال  الكن  

املهر من اال عياء، احنلت س يور العربة، ضاقت ادلائرة السوداء حو  الرقبة، صدر  يلمسه 

الس يف ويف الظهر : اجلدار"؛ ولكها كناعت عن العجز والسقوط، وهذا املعةا يقدمةه لنةا 

 الشاعر يف اللقطة املوالية، حيث يقو  :

  فورة محراء

 افل يبيع الفل بني العررت

 مقتوح تنتظر الس يارة البيضاء

 لكب حيك أأنفه عىل مجود النور

 مقه ى ومذعع، ونرد صاخب،وااوالت

 أألوية ملوية الأعناق فوق السارعت

 أأندية ليلية

 كتابة ضوئية

 31الصحف ادلامية العنوان ...بيض الصفحات .

لقةةد مكةةن فةةن املونتةةاج الشةةاعر مةةن انتخةةاب صةةورة مةةن تفاصةةيل احليةةاة اليوميةةة   

واملرئيات اليت تبدو مأألوفةة وال رابةط بيهنةا، يف حةني بةدت القصةيدة رنةدماهجا وتتابعهةا يف 

مشهد واحةد كبةري مرتابطةة موضةوعيا، مندفعةة لتصةوير حةا  العجةز والانهتةاإ والسةقوط 
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احلمتي ا ىل احلضيض، ولعل ما  سة تقطب عةني الشةاعر الالقطةة يه املرئيةات ذات ادلالح 

 32رية داخل الس ياق.الوثيقة رلتجربة الشع

 الصورة املتنامية املتدفقة: -ب

يقوم اخليا  ردلور الأسةايس يف تشةكيل الصةورة الشةعرية وصةياةهتا، ويتحقةق يف   

رشط التةوايل العضةوي والمةو العضةوي للتجربةة، وتنسةق » هذا النوع من الصور الشعرية 

التجربة وتراكهبةا اليةي والكيفةي، الصورة عت مشاهدها املتوالية النامية مع تصاعد خطوات 

يقةاع احلةر  يف هيئةة  ميةة  فالصورة النامية يه الصورة املتدفقة العنارص والتفاصةيل، واال 

 33«تبدأأ مع بداية التجربة، وتكمتل ركامتلها، بل يه صورة متتابعة اجلرعن.

ن اكن يبدأأ من الواقع املادي اوسوس ليس متد منه معظم عنارص   صةوره  والشاعر وا 

نه ال ينقل هذا الواقع نقال حرفيا، وا  ا يبدأأ منةه ليتخطةاه ويتاةاوةه،  الشعرية ومكو هتا، فا 

ىل واقةةع شةةعري ال متثةةل فيةةه العنةةارص املاديةةة اوسوسةةة سةةو  املةةادة الغفةةل الةةيت  وحيةوهل ا 

  شلكها الشاعر تشكيال جديدا وفق مقتضيات رؤيته اخلاصة.

نةه ال جيةوة اا ةة    هةذا الواقةع الشةعري بقةوانني الواقةع املةادي اوسةوس ومن مث فا 

خضةاع  ومنطقه، لأن هذا الواقع الشعري هل قوانينه اخلاصة ومنطقةه اخلةاص، كة  ال جيةوة ا 

هذا الواقع الشعري املمتثل يف الصورة الشعرية للتحليل املنطقي العقةيل، لأن هةذه الصةورة 

قامة عالقات منطقية مفهومة بني هنةا  ليست مبنية عىل ا  دراكها رلعقل، بةل ا  الأش ياء ميكن ا 

غالبا ما تقوم عىل حتطل العالقات املادية واملنطقية بني عنارصها ومكو هتا لتبةدع عالقةات 

 34جديدة.

ولعل قصيدة "معزوفة دلرو ش متجةو " ومةد الفيتةوري مةن أأقةو  القصةائد دالح         

 ث يقو  :عىل الصورة النامية يف الشعر العريب املعارص، حي

 حشبت رويح، صارت شفقا

 شعت ةامي وس نا

 اكدلرو ش املتعلق يف قديم مواله أأ 

 أأمترغ يف جش  أأتوجه يف بد 

 غريي أأمعى، هم  أأصغى، لن يبن 

 فأأ  جسد ير يشء عت الشارع
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 جزر ةرىق يف قاع البحر، حريق يف الزمن الضائع

 قنديل ةييت مهبوت

 يف أأقىص بيت يف بريوت

 35ينا، مث أأرتق، مث أأموت .أأتأألق ح 

لهيةا عةت   أأو  ما  ساهل املتلقي للمقطوعة هو أأن الشاعر يبتدئ من ا ات وينهتة ي ا 

هذه الصورة الشعرية املتوالية، ك  أأن الناع القامئ يف نفس هةذا ادلرو ةش ال جيةدي معةه 

قةوهل ررويح، التعااف والشفقة، لهذا يعمتد الشاعر مضري املتلكم املتصل نقطةة ارتةاكة يف 

جش ، بد ( أأو املنفصل راكدلرو ش... أأ ، فأأن جسد( أأو املس ترت رأأمترغ، أأتةوجه، أأتةأألق، 

أأموت( مبا جيعل الصورة الشةعرية مداريةة، أأي تتشةلك يف مةدار واحةد هةو ذات الشةاعر 

 وكيانه، مبا يويح رحلصار والوحشة والاغرتاب.

ر مةةع الةةنفس، يف حةةاح املاكشةةفة فضةةال عةةن هةةذا فهةةو يف حةةاح معةةا ة، يف حةةاح حةةوا

والكشف، غري أأن هذا احلوار ليس حوارا معلقا، أأو أأمص يدور يف حلقة مفرغة من الةنفس 

ال مفةا معةا أأن يصةب   لهيا، بل هو حوار موغل يف احلياة بلك ما تشمهل من تناقضةات وا  وا 

دراكةةه ر نقةةاذ أأو اال اسةةان يةةرا أأو شةةياا عةةت الشةةارع، دون أأن ميةةكل أأحةةدا القةةدرة عةةىل ا  ال 

ويتودل من هذا التوايل العضوي للصورة الشةعرية أأكةرث مةن دالح يه  36العطف أأو الشفقة.

 دالح أأةمة الروح من هجة، ودالح معا ة وأأةمة الشاعر.

ال صورة للخطاب الشعري العةريب املعةارص ا ي   ن هذا الموذج املعروض ما هو ا  ا 

يعطي انطباعا ربتعاد هذا النوع من الصةور عةن التشةتت والغمةوض والتفكةك؛ كة  تعطةي 

انطباعةةا بسةة يطرة الشةةاعر املعةةارص عةةىل رؤيتةةه الشةةعرية، وسةة يطرة الرؤيةةة الشةةعرية عةةىل 

مبةارشا بأأةمةة الواقةع العةريب، فاملشةهد العةريب املهنةزم  الصورة الشعرية الةيت تةرتبط ارتبااةا

يةةنعكس عةةىل هةةذه الصةةور الةةيت تبةةدو هزا.يةةة يف الغالةةب... هتةةون علهيةةا صةةورة العجةةز »

 37«والسقوط والفاائع وادلماء والفراغ يف كثري من الأحيان.

 الصورة التشكيلية: -جة

ذا اكنةةت الصةةورة تةةأأيت هةةذه الصةةورة يف هيئةةة لوحةةة تشةةكيلية منتقةةاة العنةةارص  ، وا 

ن الصةورة التشةكيلية تعمتةد عةىل املرئيةات  السيامنئية راملونتاج(  بضة رحلركة والصوت، فةا 

 38والألوان ويه متكن الشاعر مةن اخةةلا  لقطاتةه وتك يفهةا مبةا ىنةدم التجربةة ويعةت عنةه،
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بةراهل  ونلمس هةذا النةوع مةن الصةورة الشةعرية يف قصةيدة " أأجلةس   أأنتظةرإ" ومةد ا 

 أأبوس نة" حني يقو :

 أأدخل وحدي نصف القمر املظمل

 تبلغ  يف منفاي رساح

 يبعهثا الصيف القادم

 39متساقط مهنا ثلج أأسود

تتضافر يف الصورة الشعرية مجموعة من املرئيةات والألةوان، يعتةت الةثلج هةو القةا   

، كة  جنةذ املشرتإ بيهنةا، حيةث جنةذ احلةرارة رالصةيف( متةةلج رلةتودة رالةثلج( مةن هجةة

البياض رالثلج( ىنتلط رلسواد من هجة اثنية وهذا املزج يةويح رحلةاح النفسة ية للشةاعر، 

واليت ميةلج فهيةا الضةياء رلظلمةة أأو يتحةو  فهيةا الضةياء ا ىل ظلمةة كة  ىنةتلط اال حسةاس 

 40رلقتامة.

 وفوق ذ  يقوم الشاعر مبةزج الأشة ياء املتناقضةة، فهةو ميةزج بةني الضةياء رالقمةر( 

والظالم يف البيت الأو  واصفا القمر بأأنه مظمل، وميزج السواد رلبيةاض ممةثال يف الةثلج يف 

البيت الأخري، وتبلت شدة هذا املزج درجهتا عندما يقدم هذا الثلج الأسود للمتلقي عىل أأنةه 

 يتساقط من رساح يبعهثا الصيف القادم مبا حيمهل من دفء وانتعاش وحرارة.

قةةات البالةيةةة احلةةاح النفسةة ية للشةةاعر ا ي حيةةس رلوحشةةة ولقةةد أأكةةدت العال 

ويدخل ا ىل عوامل شديدة الغرابة حيس فهيا رلوحدة، وذ  من خال  الاسة تعاراترويبعهثا 

اةارا مةادع للوحةة  الصيف القادم، يتساقط مهنا ثلج أأسود(، وهذا اال اةار البالةةي لةيس ا 

ة الةيت خضةع لهةا الشةاعر وهةو ينتظةر الشعرية فقط، بل هو رمز للحةاح النفسة ية والفكرية

حبيبته، وأأخضع لها جتربتةه الةيت غلبةت علهيةا الصةفات والأفعةا  رأأدخةل، تبلغة ، يبعهثةا، 

ىل التأأمل واحلركة، ولكهنا حركة يف اجتاه السكون.  يتساقط( دالح عىل نزوع الشاعر ا 

اار جتديده للقصيدة   خامتة: العربيةة، والبحةث هكذا اهتد  الشاعر العريب املعارص يف ا 

ىل  حيائيةة وتعبرييةة أأةةا، ا  عن مجموعة من الوسائل التقنية لتشكيلها عىل حنو يكس هبا قوةة ا 

أأن هناإ عالقة متبادح بني الرؤية الشةعرية رالةنص الشةعري( والتشةكيل البالةةي املنجةز 

ري وداالته يف هذا النص، وال ميكن الفاكإ مهنا هم  حاو  ذ ، حبيةث يةودل الةنص الشةع
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عالقة بني الشلك البالةي مبختلف أأنواعه، والرؤع تقود ا ىل حمتية وجةود الشةلك البالةةي 

 يف الرؤع الشعرية.

ك  رأأينا من خال  الامنذج القليةل الفائتة يف هذه ادلراسة، كيف أأن الشةاعر العةريب  

 ةةا املعةةارص مل يكتةةف رسةة تغال  هةةذا التشةةكيل البالةةةي التقليةةدي يف تصةةوير جتربتةةه، وا  

استمثره بوصفة مادة تصويرية رمزية موظفا ما فيه من ااقات اللون واحلركة، وما  سم  بةه 

ماك ت فنية تعبريية تعكس واقع جتربته الشعرية والشعورية.     ط عىل حدة من ا 

وال ريب يف أأن الشاعر املعارص حني فعل ذ ، وحني وسع مةدلو  صةوره البيانيةة       

ة وتشةكيلية ومتناميةة ومتعةددة، أأو حةدده بربطةه مبةدلوالت سةائر ا ىل صور رمزية وحسة ي

آفاق جتربته اخملتلفة،  الصور يف القصيدة الواحدة، أأو حني فت  مدلو  الصورة الواحدة عىل أ

نه أأراد لنصه الشعري بلك مكو ته اللغوية من دوا  وتراكيب، وما  شلك هذه املكو ت  فا 

 هذه الرؤع الشعرية وسلطهتا.من أأساليب بالةية منتظ  حتت هونة 
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