جملة علمية دولية حمكمة
ت�صدر عن ق�سم اللغة العربية  -كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر

املجــلد الأول
العــدد الثاين � -أكتوبر 2017م

المجلد األول ،العدد األول
مايو 2017م
لوحة غالف العـدد «حكاية قرية» للفنانة القطرية سعاد السالم
شـعار اســم أنساق بخـط  :إبراهيم أبو طوق

للمراســالت
قطر  -الدوحة ،ص ب  2713جامعة قطرـ كلية اآلداب والعلوم  -قسم اللغة العربية  -مجلة أنساق
المراسالت باسم رئيس التحرير

البريد اإللكــــــتروني للمجلة ansaq@qu.edu.qa :
الموقع اإللكتروني للمجلة www.qu.edu.qa/ansaq :
الترقيم الدولي اإللكتروني Online-ISSN:2520-7148 :
الرقم الدولي Print-ISSN:2520-713X :
هاتـــف رقـــم + 974-4403-4823 + 974-4403-6441 :
فاكـس رقـم + 974-4403-4501 :
رقم اإليـــداع 445/2016 :

جملة علمية دولية حمكمة
ت�صدر عن ق�سم اللغة العربية  -كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر

الإ�شراف العام
الدكتور را�شد �أحمد الكواري
عميد كلية الآداب والعلوم

امل ــدير العـ ـ ــام
الدكتورة مرمي النعيمي
رئي�س ق�سم اللغة العربية

رئي�س التحرير
�أ.د .عبد القادر فيدوح

مدير التحرير
د� .أحمد حاجي �صفر

الهيئة اال�ست�شارية
حمد بن عبد العزيز الك ّواري (قطر)
�سعيد يقطني (املغرب)
�شكري املبخوت (تون�س)
عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�سبيعي (قطر)
عبد اهلل الع�شي (اجلزائر)
عقيل مرعي (�إيطاليا)
علي الكبي�سي (قطر)
فا�ضل عبود التميمي (العراق)
م�صطفى قرقز (تركيا)
معجب العدواين (ال�سعودية)
هادي ح�سن حمودي (بريطانيا)
)Eric Gautier (France

)Luc Deheuvels (France

الهيئ ــة العلم ــية
حافظ �إ�سماعيلي علوي
حبيب بوهرور
ر�شيد بوزيان
عبد ال�سالم حامد
مبارك حنون
حممود اجلا�سم
مراد مربوك

هيئـة التحــرير
امتنان ال�صمادي
رامي �أبو �شهاب
ر�ضوان املني�سي
عبد اهلل الهيتاري
عماد عبد اللطيف
عمرو حممد فرج مدكور
حمرو�س بريك
حممد م�صطفى �سليم
هيا حممد الدرهم
علي فتح اهلل
لولوة ح�سن العبد اهلل

قواعد الن�شر فـي املجلة
 .1تن�شر املجلة البحوث العلمية الر�صينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.
 .2تخ�ضع البحوث املن�شورة للتحكيم على نحو �سري.
 .3يجب � اّأل يقل عدد كلمات البحث عن  4000كلمة ،وال يزيد عن  8000كلمة.
 .4تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.
�	.5أن تت�ضمن ال�صفحة الأوىل من البحث:
❂ عنوان البحث باللغة العربية،
❂ ا�سم الباحث باللغة بالعربية،
❂ ا�سم اجلامعة،
❂ الربيد الإلكرتوين،
❂ ملخ�ص البحث باللغة العربية (فقرة ال تقل عن ع�شرة �أ�سطر ،وال تزيد على ع�شرين �سطرا).
❂ الكلمات املفاتيح (ال تزيد عن �سبع كلمات)
�	.6أن تت�ضمن ال�صفحة الثانية من البحث:
❂ عنوان البحث باللغة الإجنليزية،
❂ ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،
❂ ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،
❂ الربيد الإلكرتوين،
❂ ملخ�ص البحث باللغة الإجنليزية (يف فقرة ال تقل عن ع�شرة �أ�سطر ،وال تزيد على ع�شرين �سطرا).
❂ الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية (ال تزيد عن �سبع كلمات)
 .7تو�ضع الهوام�ش يف �أ�سفل كل �صفحة ،وتكون مربوطة ب�شكل �آيل باملنت .كما يبد�أ ترقيم الهوام�ش عند بداية
كل �صفحة جديدة.
�	.8إذا تكرر ذكر املرجع يف ال�صفحة نف�سها ،ي�شار �إليها بـ “املرجع نف�سه”.
 .9توثق الإحاالت على النحو الآتي :يذكر ا�سم امل�ؤلف العائلي فال�شخ�صي ،ثم عنوان الكتاب �أو املقال ،ورقم
ال�صفحة( .على �أن يوثق املرجع ب�شكل كامل يف الئحة امل�صادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي :ا�سم
امل�ؤلف ،عنوان الكتاب �أو املقال ،اجلزء� /أو العدد ،الطبعة ،مكان الطبع ،تاريخ الطبع).
�	.10أي بحث ال تتوفر فيه ال�شروط ال�شكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

5

فهر�س
ا�ستـهالل
�سعيد يقطني ـ املغرب

من �أجل تفكري ن�سقي

13

متـــون
املفارقة وخِ َطاب ِّ
ال�ض ِّد يف �شعر نزار قباين مقاربة حتليلية نقدية

�سامي ح�سني علي الق�صو�ص	

17

الالمنتمي واخرتاق ال ّنموذج املو�صوف(مقاربة ثقافية يف ّ
ال�شعر اجلاهلي)

خل�ضر هني

37

جتليات ال�صورة يف �شعر �صالح الزهراين درا�سة يف الت�شكيل والداللة

حممد �صالح حماد احل�صيني

55

دالالت
العوامل املمكنة يف الرواية التاريخية قراءة يف رواية القر�صان

لولوه ح�سن العبد اهلل

79

�سُ نَ ُ
العربي احلديث مثاال
ن ال ّن�ص َنح َو ت�أويل �سو�سيولوجي للعالمة ال�سّ ردية ال ّنقد
ّ

خالد علي يا�س

95

اخلطاب القيمي يف الق�صة القطرية الإ�شكالية ...واملمار�سة

رامي �أبو �شها

109

وظائف متثيل اخلطاب الغريي يف الرواية وفق املنظور الباختيني

�أم ال�سعد حياة

129

�سياقات
�سيميائيات الأن�ساق احلية :من العالمات الع�صبية �إىل الن�ص اجليني

ح�سيب الكو�ش	

143

قي يف القر�آن مفهومه وتطبيقه النحوي
البنا ُء ال َّن َ�س ّ

عادل فتحي ريا�ض	

165

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

7

لغويات
التوا�صل� :أ�س�سه الل�سانية ومقت�ضياته املعرفية

احممد املالخ

189

اال�ستماع من منظور الكتابة ول�سانيات املنطوق

عبد ال�سالم ال�سيد حامد

207

بالغة الإقناع يف �صور اخلطاب املقامة اجلرجان ّية للهمذاين �أمنوذجا

كحويل
حم ّمد النا�صر ّ

225

8

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

دعوة للمشاركة
يف العدد القادم (ربيع  )2017حول مو�ضوع

« نظرية ال�سياق »

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

9

متون أنساق

جتليات الصورة في شعر صالح الزهراني
دراسة في التشكيل والداللة
الباحث :حممد �صالح حماد احل�صيني

ململكة العربية ال�سعودية  -الطائف �ص.ب  - 994الرمز الربيدي 21944
alhosini.m@hotmil.com

تاريخ اال�ستالم

2017/04/22 :

تاريخ القـ ـ ـ ــبول 2017/06/15 :

امللخ�ص:
تع���د ال�صورة واحدة من �أب���رز العنا�صر التي ي�ستخدمها ال�شعراء يف بناء ق�صائده���م ،وجت�سيد �أحا�سي�سهم ،والتعبري
تناولت ه���ذه الدرا�سة ال�صور َة يف �شعر الأديب ال�سعودي «�صالح
ع���ن �أفكارهم وت�صوراتهم للإن�سان والكون واحلياة .وقد
ْ
�سعي���د الزهراين» ،وهدفت هذه املقاربة �إىل ك�شف بع�ض جوانب الإبداع الت�صويري عند ال�شاعر ،و�أبرز جتليات ال�صورة،
وو�سائل ت�شكيلها ،وجانب من الرتاكيب اللغوية احلاملة لل�صورة و�أبعادها الداللية.
وجاءت الدرا�سة يف ق�سمني رئي�سني ،الأول تناول فيه الباحث �أبرز جتليات ال�صورة عند ال�شاعر ،وت�ضمن حتليل مناذج
م���ن ال�صور املف���ردة واملركبة و الت�شخي����ص والتج�سيد و�صورة القن���اع ،وناق�ش الباحث يف الق�سم الث���اين الرتكيب اللغوي
احلام���ل لل�صورة ،وجاء في���ه حتليل �أبرز الرتاكيب احلاملة لل�صورة عند ال�شاعر وه���و تركيب الإ�ضافة ،مع حتليل ظاهرة
احلذف التي تعرتي الرتكيب ،مع قراءة لدالالت ال�صور و�أبعادها يف كل جتلياتها.
الكلمات املفاتيح:
ال�صورة ،الداللة ،الت�شكيل� ،شعر� ،صالح.

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

55

Manifestations of the poetic image in the Poetry of Saleh Al Zahrani
A Study of Forming and Significance

Submitted by: Mohammed Saleh Al-Husayni
Saudi - Arabia.21944ZIP taif 994PO Box
alhosini.m@hotmail.com

Abstract:
The poetic image is one of the most important elements used by poets in constructing
their poems, embodying their feelings, and expressing their thoughts and perceptions
of human, universe and life. This study deals with the poetic image in the poems of the
Saudi litterateur, «Saleh Saeed Al-Zahrani». The aim of this approach is to expose some
aspects of the poet’s creative imaging, the most prominent manifestations of the image,
the means of its formation, and the side of linguistic structures bearing the image and its
semantic dimensions. The study came in two main sections. First, the researcher dealt
with the most prominent manifestations of the image created by the poet. This included
analyzing samples of single and composite images, personification, incarnation and mask
image. In the second section, the researcher discussed the linguistic structures bearing the
image: the most prominent of them was the genitive structure. Additionally, he analyzed
the phenomenon of deletion in structures, with a reading in the semantic dimensions of
the images in all of their manifestations,

Key words:
image, semantic, formation, Poetry , Saleh.
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توطئة:
احلم���د هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد
املر�سلني ،نبينا حمم���د ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،ومن
�سار على نهجه واقتفى �أثره �إىل يوم الدين �أما بعد:
ف�إن ال�صورة �أداة فنية ،وركيزة �أ�سا�سية من الركائز
الت���ي يقوم عليه���ا البناء ال�شع���ري ،وبها ينك����شف متايز
املبدع�ي�ن؛ �إذ تعد ميدا ًنا رح ًبا للخلق والإبداع .وقد نالت
اهتم���ام النق���اد قدمي���ا وحديثا ،وتع���ددت فيه���ا الآراء،
وحفل���ت املدونة النقدية والبالغي���ة بكثري من الدرا�سات
والبحوث املختلفة ،التي تناولت مو�ضوع ال�صورة ال�شعرية
مفهوم���ا ،ووظيف ًة ،و� ً
أث�ي�را ،وم�صاد َر ،ودالل ًة،
ً
أمناطا ،وت� ً
وذلك ملا تتمتع به من القيم اجلمالية ،والإمكانات الفنية،
الت���ي جتعلها ق���ادرة على التعبري عن التجرب���ة ال�شعورية
ودقائقها ،فالت�صوير الفني هو ثوب احلياة الذي تكت�سيه
الق�صيدة ،في�ضفي عليها �سحرها وجمالها.
وق���د ب���رز يف الأدب ال�سع���ودي املع���ا�صر كوكب���ة من
ال�شع���راء املبدع�ي�ن ،ويف طليعته���م «�صال���ح ب���ن �سعي���د
الزه���راين» ،ال�شاع���ر ال���ذي يجي���د ال���ر�سم بالكلم���ات،
والذي ُيجمع كثري من النقاد على جودة جتربته ال�شعرية
وتنوعها ،وامتداده���ا من جمتمعه ال�سعودي �إىل جمتمعه
اخلليجي ،ثم جمتمعه العربي والإ�سالمي.
وعل���ى مدى �أكرث من ثالثة عقود كان ال�شاعر ير�صد
�أحداث الأمة بعني الأديب ال�شاعر ،ويعي�ش هموم الإن�سان
العرب���ي وتطلعات���ه ،فاكت�سى �شع���ره ِب َل���ون الأمل ،وجاءت
حروفه مثقلة باجلراح.
واقف بني جرحني ،جرح الظروف ،وجرح احلروف
ف�إن كان ال ب ّد �أن ي�صبح اجلرح حظي ،ف�إن الن�ضال حياة.
�إن ال�صورة يف �شعره متثل �أهمية كبرية ،فهي تُعد من
�أه���م �أدواته الفنية ،فقد �سخرها خللق جتاربه ال�شعرية،
وجعله���ا و�سيل���ة نقل ه���ذه التج���ارب �إىل املتلقي ،حمققا

عنده الت�أثري والإمت���اع ،وعرب هذه الو�سيلة تنك�شف ر�ؤيته
للعالق���ات والروابط اخلفية بني م���واد عامله ال�شعري� ،إذ
�إن ه���ذه الرواب���ط والعالقات التي يبتكره���ا ال�شاعر بني
م���واد عامله ال�شع���ري ،هي التي تُ�ب�رز يف النهاية ال�صورة
ال�شعري���ة اخلالق���ة ،وال يتحقق ه���ذا بالطب���ع �إال عندما
يتج���اوز ال�شاعر ما ه���و �سائد وم�أل���وف يف العالقات بني
املواد وروابطها ،فن�سمع «�صهيل البندقية» ،ونرى «غ�صون
احلزن» ،ون�شاهد «احل���روف َخ ْيال» ،ون�شم «عطر الدم»،
ون�سمع «�شكوى اجلراح».
�إنَّ وع���ي ه���ذه التجرب���ة ال�شعرية وعمقه���ا ،وح�ضور
ال����صورة فيه���ا ب����شكل كب�ي�ر ،يجعله���ا ميدا ًن���ا خ�ص ًب���ا
للمقارب���ات النقدية .وهذه الدرا�سة حت���اول ك�شف بع�ض
جوانب �إبداع ال�صورة عند ال�شاعر وتر�صد �أبرز جتلياتها
وو�سائل ت�شكيلها ودالالتها.
وللنظ���ر يف جتليات ال����صورة وو�سائ���ل ت�شكيلها عند
ال�شاع���ر البد م���ن حتديد بع����ض الأ�س�س وال�ضوابط التي
نعتمدها يف حتلي���ل ال�صورة« ،منه���ا �أن لل�صورة املبدعة
كينونة ذاتية م�ستقل���ة عن عنا�صرها ويعني هذا �أن قيمة
التحلي���ل تنب���ع من ارتب���اط اجلزء بال���كل وت�أثري الكل يف
اجل���زء ،ومنه���ا �أن عنا�صر ال����صورة تتجان����س وتتقاطع
ومتت���زج داخل ن�سيجها الفني على نحو يلغي �أو يعطل من
فاعلي���ة جتري���د �أي عن�صر م���ن عنا�صره���ا ومنحه قيمة
ذاتية م�ستقلة يف ال���و�صول بال�صورة �إىل تخوم ال�صياغة
(((
املبدعة».
فـ«املي���ل �إىل ال���روح العلم���ي التحدي���دي يف حتلي���ل
جناحا
ال����صورة وت�صنيفه���ا �إىل �أمناط ال يحقق وح���ده ً
يف درا�سة ال����صورة �أو حتدي���د �ضروبه���ا �أو الك����شف عن
�أ�ساليب بنائها وت�شكيلها ما مل يقم على ت�أكيد الإح�سا�س
بخ�صو�صي���ة ال����صورة وتفرده���ا واختالفها ب�ي�ن �شاعر
((( ب�شرى مو�سى �صالح ،ال�صورة ال�شعرية يف النقد العربي احلديث� ،ص.73
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و�آخ���ر ،وتوثيق �صلة ال�صورة بالق�صيدة ودرا�سة �أمناطها
على هذا الأ�سا�س ،واالبتع���اد عن عدِّ ها بن َّية معزولة عن
كيانه���ا املتكامل �أو االن�شغال بابتداع تق�سيمات �أو التما�س
�ضروب لها حت���ى ولو بلغت التناه���ي يف ال�شمول والدقة،
فمحاول���ة مثل هذه تف�ضي �إىل �إ�ضاع���ة اجلهد يف ق�ضايا
�شكلي���ة تنظيمية بعيدًا عن االنهم���اك يف درا�سة اجلوهر
الفني لل����صورة القائم على التف���رد ال على اال�شرتاك يف
(((
منط و�آخر �أو �صنعة و�أخرى».
ولذلك نه�ضت هذه الدرا�سة على حماورة الن�صو�ص،
والإ�صغ���اء �إليها ،ومالحظة ال�صور املختلفة وجتلياتها يف
الن����ص ،فظهرت لدينا ال����صورة املف���ردة الب�سيطة التي
تقوم عل���ى خرق واح���د لقواعد اللغة ،وظه���رت ال�صورة
املعق���دة التي تت�ضم���ن عدة انزياحات خمالف���ة للم�ألوف
وظه���رت ال�صورة املركبة ،وال�صورة القائمة على القناع،
وب���رزت الو�سائل التي تت�شكل بها ه���ذه ال�صور متمثلة يف
الت�شخي����ص والتج�سي���د والت�شبي���ه واال�ستع���ارة والكناية
وترا�سل احل���وا�س �أو ال���و�صف املب���ا�شر ،و�سنناق�ش �أبرز
جتلي���ات ال����صور وو�سائله���ا ب����شيء م���ن التف�صي���ل يف
ال�صفحات القادمة.
 -1جتليات ال�صورة
❂ ال�صورة املفردة وال�صورة املركبة

ال����صورة املفردة ه���ي اللبن���ة الأوىل ،وهي �أ�صغر
وح���دة تعبريية ميكن �أن تُبنى منه���ا �صورة ،متثل
لقطة فنية ت�صويرية خاطفة ،وقد تكون جز ًءا من
ت�صوير مرك���ب �أ�شمل ي�شكل منه���ا ومن مثيالتها
�صورة مركب���ة �أك�ث�ر تعقيدً ا وعم ًق���ا ،وتعك�س ر�ؤية
(((
متكاملة متليها جتربة ال�شاعر.
((( املرجع ال�سابق �ص.108
((( ُينظر� :إميان الكيالين ،بدر �شاكر ال�سياب «درا�سة �أ�سلوبية ل�شعره» ،دار وائل
للن�شر ،ع َّمان2008 ،م� ،ص.21
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و«ال����صورة املركب���ة ه���ي جمموع���ة م���ن ال�صور
الب�سيط���ة امل�ؤتلف���ة القائم���ة على تق���دمي عاطفة
�أو فك���رة �أو موق���ف عل���ى قدر م���ن التعقي���د �أكرب
مما ت�ستوعب���ه �صورة ب�سيطة فيتخذ ال�شاعر هذا
النمط البنائي للتعبري عن تلك الفكرة �أو العاطفة
(((
�أو املوقف».
وبن���اء عل���ى املُ َح���دِّ دات التي �سبق ذكره���ا ملفهوم
ال�صورة املف���ردة واملركبة �سوف نقاربها يف بع�ض
الن����صو�ص ،ونح���اول �أن نتلم�س جتلي���ات ال�صور
املفردة واملركبة وكيف تلتئم داخل بناء الق�صيدة
حت���ى تُ�شكل ر�ؤي���ة ال�شاعر وتك�شف ع���ن م�شاعره
وخلجاته.
يقول ال�شاعر يف ق�صيدة «احلزن والبوابة»:
فر�س من النجوى
على ٍ
وتاريخ ي�سافر يف عروق الريح
ٍ
�أغن ّيــه.
جنوبي ،ودارت يف عيون الغيم
زها قمر
ٌ
� ٌ
أحداث ،وملحمة جنوب ّيه.
بابان من ورد و من �سو�سن
مت ّر منها الريـ ــح ال تنحني
قاما على وج ٍـد ومن �صبوة
واملمكن
ِ�صيغــا من امل�أمول
ِ
�ض ّمـا ع�صافري الهوى ,ع ّلقا
لها غ�صونَ ال�شم�س يف م�سكن
�ستون عاما ,ما انثـنت قامـ ٌة
و ال ا�ستدار الغ ْم�ض يف �أعني
وهبت من جبال احلزن عا�صف ٌة ُجنونيه
((( ينظر� ,صالح �أبو �أ�صبع ،احلركة ال�شعرية يف فل�سطني املحتلة ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر ،بريوت1979 ،م� ،ص .60وعبد القادر الرباعي ،الصورة
الفنية في شعر أبي تمام ،ص.181
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�أراقت يف مفا�صل «بابنا الأمين»
مواج َعها
حزن غ ِري من�س ّيه
فمال الباب يف �شهقات ٍ
وكنا يف الليايل ال ُهوج نحر�س «بابنا الآخر»
ُ
ونع�ضده
�إذا ما �أطلقت ريح لدرب النح�س �ساقيها
 ....وكان يعاند الإع�صار،
كان يئن حتت الريح،
يقر�أ ُحرقة احل ّرا�س حول الباب
ُي�سل ّيهم ب�أغني ٍة �شتائيه
يح ّدثهم عن املا�ضي
عن الآتي،
وعن �أحالم حريه
وكان هناك ع�صفور ي�سافر يف �شحوب الباب
يقر�أ حرقة يف القلب مطو ّيه
تبقى ،ويبقى احلب ما زجم ــرت
ريح ،فيا ريح ال�شج ــى دندين
طـريقنا ،بوابة للتق ـ ــى
نهـ ٌر من الإلهـ ــام مل ي�أ�سن
حـديقة لل�شعــر منحى ر�ؤى
منـارة للزهـ ــو يف موطني
يعـود ج ــي�ش املعتدي مذعن ًا
و�أنت ل ّالواء مل تذع ـ ــن
مرابط ـ ًا فوق خطوط الهوى
حتكي ثبات العا�شق امل�ؤمن
حــزين على باب الندى خالد
على ممر اجل ــدب مل �أحزن

وق���د �أث َب ُّت الق�صيدة كاملة هن���ا حتى يطلع عليها
الق���ارئ ،ويرى جمي���ع الإ�شارات الت���ي نوردها يف
حتليل بع�ض �صور الن�ص وترابطها.
يقول ال�شاعر يف املقطع الأول:
فر�س من النجوى
على ٍ
وتاريخ ي�سافر يف عروق الريح
ٍ
�أُ ْغ ِن َّيــه.
يف ه���ذا املقط���ع �صورة مفردة معق���دة ال�شتمالها
على عدة انزياحات متثلت يف «فر�س من النجوى»
و «تاري���خ ي�سافر» و «عروق الري���ح» وكلها خمالفة
للعالق���ات الداللي���ة امل�ألوفة لهذه املف���ردات� .إذن
هن���ا عالقات جديدة يبنيها ال�شاعر بني املفردات
لي����شكل ال�صورة ،وعن���د تلم�س ال���دالالت يف هذا
الن�ص جن���د �أنها عبارة �شعرية يري���د ال�شاعر �أن
ميهد بها ملا بعده���ا ،فالأغنية هي الق�صيدة التي
يقدمها ال�شاعر بني �أيدينا «على فر�س من النجوى»
�سوف يناجي بها ال�شاعر املتلقني ويجعلها كال�سر
الذي يبوح به ،و�سوف حتمل هذه الق�صيدة �أخبا ًرا
و�أحدا ًث���ا مرت عل���ى ال�شاعر يف امل���ا�ضي ات�سمت
بالأمل واحلزن والق�سوة« ،فالتاريخ امل�سافر» ي�شري
�إىل الزم���ن امل���ا�ضي و «ع���روق الريح» ت����شري �إىل
�أحداث قا�سية وم�ؤمل���ة وعميقة يف النف�س ،فالريح
غال ًب���ا توح���ي بدالل���ة �صروف الده���ر وم�صائبه،
و�إ�ضافة العروق لها �أك�سبتها داللة العمق.
ويقول يف املقطع الثاين:
جنوبي ،ودارت يف عيون الغيم
زها قمر
ٌ
� ٌ
أحداث ،وملحمة جنوب ّيه.
«زها قمر جنوب���ي» هنا انزياح داليل وقع بني زها
و القم���ر ،فالقمر ال ميكن �أن يزهو على احلقيقة،
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وهذه �صورة مف���ردة ب�سيطة مبنية على ت�شخي�ص
القمر عرب اال�ستعارة ،وهي �صورة للأب.
«ودارت يف عيون الغيم �أحداث ،وملحمة جنوبية»،
االنزي���اح وقع يف عيون الغي���م ،وهي �صورة مفردة
ب�سيطة � ً
أي�ضا ،قد ت�شري داللتها �إىل املكان.
يبد�أ ال�شاعر يف املقطع التايل ب�سرد جمموعة من
ال�صور املفردة املحورية يف الق�صيدة ،وك�أنه يبد�أ
يف �سرد الق����صة �أو الأحداث الت���ي �أ�شار �إليها يف
مطلع الن�ص ،فنجد ال�صور التالية:
بابان من ورد و من �سو�سن
ال�صورة �أي ً
����ضا مفردة ب�سيط���ة ،قامت على خرق
داليل واح���د بني الباب�ي�ن والورد وال����سو�سن ،فال
عالق���ة منطقية بينهم���ا ،ولكنه���ا �صورة حمورية
ن�ش�أت حولها العديد من ال�صور؛ لأن داللتها رمبا
ت�شري �إىل الأب والأم ،ور�سم ال�شاعر هذه ال�صورة
لهما ع�ب�ر الباب لأن الباب يحم���ل داللة احلماية
وال����سرت وكذل���ك الأب والأم بالن�سب���ة للأبن���اء.
وتتواىل ال�صور املفردة بتدفق كبري �إىل �أن يقول:
وهبت من جبال احلزن عا�صف ٌة ُجنونية
�أراقت يف مفا�صل بابنا الأمين
مواج َعها
حزن غ ِري من�س ّية
فمال الباب يف �شهقات ٍ
يف هذا املقطع �صورة مركبة من عدة �صور مفردة،
وه���ي �صورة «جب���ال احل���زن» ،فهب���وب العا�صفة
�شيء طبيعي ،لكن اخلرق الداليل ح�صل ب�إ�ضافة
اجلبال �إىل احلزن ،فن����ش�أت �صورة موحية بعظم
احل���زن و�شدته ،وهي �صورة مبنية على التج�سيد.
وال����صورة الثانية «�أراقت مواجعها» فيها �أكرث من
خ���رق داليل .والثالث���ة «فم���ال الب���اب يف �شهقات
60

ح���زن» .وال����صورة املركب���ة الت���ي تنتج م���ن هذه
ال�صور الثالث هي �صورة الأب الذي ا�شتدت عليه
�صروف الزم���ان ففارق احلي���اة ،وي�سجل ال�شاعر
عاطفة احلزن والأمل مبا�شرة يف ال�صورة ،ويظهر
ال�شاعر يف �صورة �أخرى يف قوله:
وكان هناك ع�صفور ي�سافر يف �شحوب الباب
يقر�أ حرقة يف القلب مطو ّية
�صورة الع�صف���ور ال���ذي ي�ساف���ر يف �شحوب الباب
�صورة مف���ردة معق���دة لوج���ود ع���دة انزياح���ات
ع���ن الدالل���ة امل�ألوفة ،ولع���ل الرتاب���ط القوي بني
�صور ه���ذا الن�ص تك�شف لن���ا داللة هذه ال�صورة،
فالع�صفور قد ي�شري �إىل �أحد الأبناء وقد يكون هو
ال�شاعر ،والباب ه���و الأم و�إ�ضافة ال�شحوب �إليها
دليل تقدم ال�سن ومكابدة متاعب احلياة ،وي�سافر
يف ال�شح���وب ت�شري �إىل �أن ال�شاع���ر يذهب بعيدً ا
يف ت�أم���ل وقراءة �أثر الزمن على �أمه .ولعل ال�سفر
هن���ا امتداد لل�سفر يف ع���روق الريح الذي جاء يف
مطلع الن�ص.
❂ الت�شخي�ص والتج�سيد

الت�شخي�ص ه���و �أن تكت�سب املعنوي���ات �أو املاديات
و املح����سو�سات �صف���ات حي���ة� .أو «و�سيل���ة تق���وم
عل���ى �أ�سا�س ت�شخي�ص املع���اين املجردة ،ومظاهر
الطبيع���ة اجلام���دة يف �صورة كائن���ات حية حت�س
(((
وتتحرك وتنب�ض باحلياة»
جاء يف معجم امل�صطلحات الأدبية « :الت�شخي�ص،
التج�سي���د :ن�سب���ة �صف���ات الب����شر �إىل �أف���كار
جم���ردة �أو �إىل �أ�شي���اء ال تت�صف باحلي���اة .مثال
ذل���ك الف�ضائ���ل والرذائ���ل املج����سدة يف امل����سرح
الأخالق���ي �أو يف الق����ص�ص الرم���زي الأورب���ي
((( علي ع�شري زايد ،عن بناء الق�صيدة العربية احلديثة� ،ص.76
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يف الع����صور الو�سط���ى .ومثال���ه �أي ً
����ضا خماطب���ة
الطبيعة ك�أنها �شخ�ص ي�سمع وي�ستجيب يف ال�شعر
(((()
والأ�ساطري»
وجند الت�شخي�ص م���ن الو�سائل التي اعتمد عليها
ال�شاعر ب�شكل كب�ي�ر يف ت�شكيل ال�صورة ،و�سنقف
مع ق�صيدة (يف ح�ضرة امللكة) التي يقول فيها:
م�����ساف���� ٌر �أق��ت��ف��ي ع��ي��ن�ين ت�شغلني
ل��ه��ا �أغ���� ِّن����ي وم��ن��ه��ا ي���رت���وي ب��دين
�إذا مت��ن��ط��ق خ������ص ُر ال��ل��ي��ل دكنته
ج��اءت ب�أنغامها ال َو�سنى تُو�شو�شني
رحب املدى بي ،ينطوي بيدي
ي�ضيق ُ
يف ال��ه ِّ��م ال ح��� َّد ب�ين ال�����شام واليمن
ِع��م��ام�� ٌة م��ن �صف����اء ال��ب��وح �ألب�سها
غ�لال�� ٌة م��ن ن��ق��ي��ع ا ُ
حل����زن تلب�سني
�أم��ت�� ُّد ف���وق ال��ف��ي��ايف ُخ������ضر ًة ،لهب ًا
القلب يا وطني؟
ذنب هذا ِ
�ض ّدان ما ُ
������ت �أح�����ريف ودم���ي
�������وح ،و�أن ِ
�أن�����ا �أب ُ
������ت ك���� ُّل ال����ذي ي����أت���ي ب���ه زمني
و�أن ِ
����ت ت���صب�ين يف ق��ل��ب��ي ف����أخم ُ
����ضه
�أن ِ
ول��ي���س ذن��ب��ي �إذا م����ا راب يل لبني
�أن������ا و�أن�������ت ُخ��ل��ق��ن��ا ه���ك���ذا وه���ن��� ًا
منك امل���آ�سي فا�شربي وهني
�شرب��تُ ِ
ك��م ك��ن��تُ �آم����ل �أن �آت��ي��ك معتج ًرا
�سي��ف��ي ي���سوق��ونَ قبلي �أل َ
���ف ُمرتهن
� ُأغ�������� ُّذ �أج��������ر َد ط����� ّو ًاح�����ا و�أغ���ن���ي���ة
ك�أنني يف الهوى �سي ُ
��ف بن ذي يزن
((( جمدي وهبة – كامل املهند�س ،معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة والأدب،
مكتبة لبنان ،بريوت1984 ،م� ،ص.102

ل��ك��ن��ن��ي ج��ئ��ت م���ن���ك���و�س ًا ،وراحلتي
ع��رج��اء� ،أقبلت �أب��ك��ي ال ِب�����س ًا كفني
ف�لا ت��زي��دي ج��راح��ي واف��ه��م��ي لغتي
وال ت��ب��ي��ع��ي ك��م��ا ب���اع���وا ب�ل�ا ثمن
ت���ف��� ّر�سي يف ع��ي��وين واق�����ر�أي تعبي
ف�أنب ُل ال َّنا�س من ُيطوى على َح َ�سن
������ات ف�����������ؤاد ًا ب���ل���ي���د ًا ال ُي������ؤ ِّرق�����ه
ه ِ
(((
ه ُّم الورى ُ
وخذي ِ�شعر ًا بال �شجن
تب���دو ال����صورة هنا وا�ضح���ة املع���امل ،ال�شاعر يف
ح�ضرة الق�صي���دة� ،إنها عامله اخلا�ص الذي ي�أوي
�إلي���ه .و�أول مالم���ح ال�صورة تظه���ر يف ت�شخي�ص
الق�صيدة يف البيتني الأولني:
م�����ساف���� ٌر �أق��ت��ف��ي ع��ي��ن�ين ت�شغلني
ل��ه��ا �أغ���� ِّن����ي وم��ن��ه��ا ي���رت���وي ب��دين
�إذا مت��ن��ط��ق خ������ص ُر ال��ل��ي��ل دكنته
ج��اءت ب�أنغامها ال َو�سنى تُو�شو�شني
�إن العين�ي�ن وال���و�شو�شة التي خلعه���ا ال�شاعر على
الق�صي���دة م���ن ال�صف���ات احلية الت���ي �شخ�صت
لن���ا ه���ذا املعن���وي (الق�صي���دة) وجعلت���ه ينب�ض
باحلي���اة؛ ليدخ���ل ال�شاعر يف الأبي���ات التالية يف
أنت
خطاب مب���ا�شر م���ع الق�صيدة ،فيقول له���ا (� ِ
أنت كل ال���ذي ي�أتي به زمني)
�أح���ريف ودمي) و (� ِ
���ت ت�صبني يف قلبي) ،ثم يوجه بع�ض �أوامره
و (�أن ِ
�إىل الق�صي���دة (فا�شرب���ي وهن���ي)( ،ال تزي���دي
جراحي)( ،افهمي لغتي)( ،ال تبيعي) ( ،تفر�سي
يف عي���وين)( ،اق���ر�أي تعبي) .ومن هن���ا ن�ستطيع
�أن نلح���ظ �أن ال�شاع���ر اعتم���د عل���ى الت�شخي����ص
((( �صالح الزهراين  ،الأعمال ال�شعرية� ،ص .19
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ب�شكل �أ�سا�سي يف ت�شكيل ال�صورة لأنه امتد يف كل
م�ساحات الن�ص.

احلزن) وجع���ل لها هيئة حم����سو�سة وخلعها على
الق�صيدة ،وهي �صورة موحية ب�أمل وحزن عميق.

�إن العالقة الت���ي �صنعها ال�شاعر ب�ي�ن (العينني)
و(الق�صيدة) يف هذه ال����صورة ذات �أبعاد داللية
موحية ،فالع�ي�ن و�سيلة الر�ؤية والإب����صار والت�أمل
يف الك���ون واحلي���اة ،وكذل���ك الق�صي���دة بالن�سبة
لل�شاع���ر ،فهي و�سيلت���ه لالكت����شاف ور�ؤية العامل
والتعبري عن مواقفه وم�شاعره.

وعندم���ا ن�صغي ب�شكل �أعمق �إىل هذا الن�ص جند
�أن ال�صورة تك�شف ع���ن �شيء من احلزن والأ�سى
ال���ذي ي����ؤرق ال�شاعر ،فم���ا تلب���ث �صورة ال�شاعر
امل�ساف���ر الذي ُيغني ملحبوبت���ه و ُي�صغي لو�شو�شتها
���م و�أ�سى ي�ضي���ق مع���ه الك���ون
�إال وتنقل���ب �إىل ه ٍّ
الف�سي���ح ،ومل ي�شفع ملحبوبته الق�صي���دة �صفا�ؤُها
و�صد ُقها يف الب���وح فقد ك�ساه���ا ال�شاعر باحلزن
والأمل ،وجع���ل منها مر�آة لواقع العرب وامل�سلمني،
ف�ص َّور كث ًريا من امل�صائب والنكبات يف ق�صائده،
وك�شف ملحبوبته عن �أمنيت���ه يف �أن ي�أتيها معتج ًرا
�سيف الن�صر وقبله تُ����ساق الرهائن ،وهذا م�شهد
ا�ستدع���اه ال�شاعر من التاريخ ل���ه داللة االنت�صار
والع���ز والق���وة والب����أ�س يف احل���رب .ولك���ن هذه
الأمني���ة مل تك���ن قريب���ة املن���ال ،فالواق���ع العربي
املهزوم جعل ال�شاعر يج���يء منك�س ًرا واه ًنا باك ًيا
حمم�ل�ا باجلراح وكل ذلك لأن���ه �أبى �إال �أن يحمل
هموم �أمت���ه ،و�أن يعي�ش واقعه���ا ِّ
وي�سخر �شعره يف
�سبيل ن�صرها والدفاع عن ق�ضاياها.

وظه���رت يف الن����ص بع����ض الت�شكي�ل�ات املكمل���ة
لل����صورة الرئي����سة مثل ت�شخي�ص اللي���ل يف قوله:
(�إذا متنط���ق خ����صر اللي���ل دكنته) وه���ي �صورة
مبنية على ت�شخي�ص الليل �أ�ضافت عن�صر الزمان
�إىل ج���و الن�ص .فجعل ال�شاع���ر الليل وقت حلوله
وا�شتداد ظلمته ك�إن�سان يت�أهب لفعل �شيء ما ب�شد
و�سطه باملنطقة ،ونالحظ �أن هذه ال�صورة �أعطت
للي���ل �شي ًئ���ا من احلي���اة واحلركة عل���ى غري عادة
اللي���ل الهادئ���ة ال�ساكن���ة ،مم���ا جع���ل الق�صيدة
جت���يء لل�شاعر يف جن���ح هذا اللي���ل بخفة وهدوء
ك�أنها حت���اذر هذا الليل �أو تخ�شى فيه من الرقباء
(جاءت تو�شو�شني).
وج�سد((( ال�شاعر البوح واحلزن يف قوله:
َّ
ع��م��ام��ة م��ن �صف����اء ال��ب��وح �ألب�سها
غ�لال�� ٌة م��ن ن��ق��ي��ع ا ُ
حل����زن تلب�سني
فالبوح قيمة مهمة عند ال�شاعر متثلها الق�صيدة،
وهي حمل اهتمام���ه وعنايته كعمامة العربي التي
كانت رمزًا لل�شرف وال�س�ؤدد ،وتعك�س هذه ال�صورة
مكانة الق�صيدة يف نف�س ال�شاعر و�شغفه بها.
واحل���زن قيم���ة معنوي���ة ج�سده���ا بقول���ه (نقي���ع
((( التج�سيد :هو �أن تكت�سب املعنويات �صفات ح�سية �أو مادية جم�سدة غري حية.
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�إن لل�شاع���ر �صال���ح الزه���راين موقف���ه ال���وا�ضح
يف ن����صرة ق�ضايا الأم���ة ،فهو يت����أمل لأملها ويفرح
لفرحه���ا« ،وال ميك���ن �أن تنه�ض اللغ���ة التقريرية
امل�ألوفة مبهمة التعبري ع ّما يعتمل يف نف�س ال�شاعر
امل�أزوم وروحه املتفتت���ة ،ووجدانه املحزون ،لذلك
كان طبيع ًّي���ا �أن يبحث ال�شاع���ر عن لغته اخلا�صة
(((
التي حتمل �أبعاد ر�ؤيته»
وي�ب�رز جت�سي���د املع���اين يف كث�ي�ر م���ن الق�صائد
فيجعله���ا حم�سو�سة قريب���ة ،وي�ضف���ي عليها بعدً ا
((( �إبراهيم الكوفحي ،حمنة املبدع درا�سات يف �صياغة اللغة ال�شعرية ،مطبعة
الرزونا ،ع َّمان2007 ،م� ،ص.98
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����سد كم���ا
داللي���ا ُي�ستم���د م���ن العالق���ة م���ع املج ِّ
يف قوله:
و�أن����ا �س�أك���ت���ب ل��ل���صب��اح ق���صائ��دي
فلقد م�ل�أت م��ن الإب���اء امل��ح�برة

(((

فالإباء معنى جمرد لكنه ظهر يف �صورة مداد الكتابة،
حم�سو�سا ،وامت���دت داللة ال�صورة لت�شري �إىل �أن
ف�أ�صبح
ً
ال�شاع���ر �صاحب مبد�أ وا�ضح ي�أبى �إال �أن يكون �إبداعه يف
ن�صرة احلق واخلري واجلمال.
❂ ال�صورة والقناع

تتجلى ال����صور يف بع�ض ق�صائد ال�شاعر من وراء
القناع� ،إنها و�سيلة فنية ي�ستعملها ال�شاعر للتعبري
عن موق���ف �شعوري �أو ر�ؤية خ���ا�صة« ،القناع رمز
يتخ���ذه ال�شاع���ر العرب���ي املع���ا�صر لي�ضف���ي على
�صورت���ه نربة مو�ضوعي���ة �شبه حماي���دة ،تن�أى به
عن التدف���ق املبا�شر لل���ذات دون �أن يخفي الرمز
املنظ���ور الذي يحدد موق���ف ال�شاعر من ع�صره،
وغال ًب���ا ما يتمث���ل رم���ز القن���اع يف �شخ�صي���ة من
ال�شخ�صيات ،تنطق الق�صي���دة �صوتها ،وتقدمها
تقد ًميا متمي���زً ا يك�شف عامل ه���ذه ال�شخ�صية يف
مواقفه���ا �أو هواج�سه���ا �أو ت�أمالته���ا �أو عالقته���ا
بغريها ،فت�سيطر ه���ذه ال�شخ�صية على «ق�صيدة
القناع» وتتحدث ب�ضم�ي�ر املتكلم �إىل درجة يخيل
�إلين���ا – معها� -أننا ن�ستمع �إىل �صوت ال�شخ�صية،
ولكنن���ا ندرك � -شي ًئا ف�شي ًئ���ا – �أن ال�شخ�صية يف
الق�صي���دة لي�ست �سوى «قن���اع» ينطق ال�شاعر من
خالل���ه ،فيتج���اوب �صوت ال�شخ�صي���ة املبا�شر مع
�صوت ال�شاع���ر ال�ضمن���ي جتاو ًب���ا ي����صل بنا �إىل
(((
معنى القناع يف الق�صيدة».
((( �صالح الزهراين  ،الأعمال ال�شعرية� ،ص .326
((( جابر ع�صفور� ،أقنعة ال�شعر املعا�صر ،جملة ف�صول ،املجلد الأول ،العدد الرابع،
م�صر1981 ،م� ،ص.123

يق���ول ال�شاع���ر يف ق�صي���دة «عن�ت�رة يف طبعت���ه
اجلديدة»:
�إذا ك����ان احل���ري���ق ه���و اب��ت��دائ��ي
ف��ه��ل �أخ��������شى ي���ك���ون ب���ه انتهائي
�أن�����ا رج����ل احل����رائ����ق ف����وق وجهي
ل���ظ���ى ،وال����ن����ار ت��غ��ل��ي يف دم���ائ���ي
وم��������ن ن��������ار �إىل ن��������ور رح���ي���ل���ي
وم������ن ل���ه���ب ويف ل���ه���ب ح���دائ���ي
�أ�ساف�����ر يف م���دى ال����صح���راء ط�ير ًا
�أف����ت�����ش يف ال��ف��ج��ائ��ع ع���ن فنائي
وملّ�������ا ت��ن��ح��ن��ي الأط����ل����ال �صم����ت���� ًا
�أدوزن���������ه���������ا م��������������دار ًا ل���ل���ب���ه���اء
وق����ف����ت ب���ه���ا �أ�سائ�����ل�����ه�����ا ه���واه���ا
و�أ�سك���������ب يف م����سام���ع���ه���ا غنائي
وك������م �أي���ق���ظ���ت���ه���ا ل����ي ً
��ل�ا ف��ق��ام��ت
ت������سام�����رين ،وت���ن���ع����ش يل م����سائ���ي
وي���ج���ل���دن���ا ال�������شت������اء ب��ق��ب���ضت��ي��ه
ف������أوق�����د يف م���ف���ا�صل���ه���ا �شت����ائ����ي
و�أط���وي���ه���ا ع��ل��ى �صدري� ،أغ��ط��ي
ع���ن���اق���ي���د ال����ف����ت����ون ب��ل��ا غ���ط���اء
وح���ي���ن ت����زف����ه����ا ح����� ّم�����ى ه����واه����ا
�أ�سوي�����ه�����ا ع���ل���ى �صدر ا�ست����وائ����ي
ول��ل���أح�����ب�����اب يف ق���ل���ب���ي رح�����اب
م���ن الأ�شواق ت����سب���ح يف ال����ضي���اء
ل���ع���ب���ل���ة» وال������ب���ل��اد ه�������وى ق����دمي
وع����ب����ل����ة وال������ب���ل��اد ه����م����ا ب�ل�ائ���ي
�أ�ضع�������ت ال��ع��م��ر ل�ل��أح���ب���اب �أب��ن��ي
ل���ه���م ك���ب���ر ًا ،و�أ�سح���������ق ك�بري��ائ��ي
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ف���ع���ب���ل���ة �صغ����ت����ه����ا ن���غ���م��� ًا ج��م��ي ً
�لا
ي������س ّب�����ح يف م����������دارات ال�����ف������ضاء
وع���ب���ل���ة ق��������صة �سك����ن����ت ف��������ؤادي
ح������واد ُث������ه������ا ت����ط����ل ب���ل��ا ط��ل�اء
وع���ب���ل���ة ف�����ك�����رة ،وظ����ل���ال معنى
ال م����ع����ن����ى� ،سم�������������اوي ال���������رواء
�أراه����������ا يف م���ن���ام���ي وان���ت���ب���اه���ي
ويف وه���ج���ي و�ساع��������ات انطفائي
وع���ب���ل���ة ك���ن���ز �أف������راح������ي ،وح��ب��ي
ف��ع��ب��ل��ة مل ت���ك���ن �إح�������دى ال����ن�����ساء
وداري ،درت حـ ـ ـ ـ ـت���ى دار ر�أ�س ـ ــي
م���ن ال���ن���ج���وى �أداف�������ع ع���ن بقائي
�أط����رت ال����ساب���ح���ات� ،أ�صي�����د جنم ًا
ي������ع���ّب��رّ ل����ل����وف����ي����ة ع�������ن وف�����ائ�����ي
وك������سرت ال����سي���وف ع��ل��ى ال���ن���وا�صي
وق�����د رج�����ع اجل����ب����ان �إىل ال������وراء
���ب
م���واط���ن���ت���ي ي������ ٌد حت����م����ي ،وق���ل ٌ
وث�������غ������� ٌر ال مي���������ل م�������ن ال������دع������اء
ف��ي��ا وط���ن���ي ك�����سوت����ك م���ن ف������ؤادي
وب������ت م�����ن ال������غ������رام ب��ل��ا غ���ط���اء
�����ي �أن �أع���������رى و�أال
وه��������ان ع�����ل َّ
تظـ ــل تبيـ ــت وحـ ـ ــدك فـي العراء
ف���ك���ي���ف ت���ب���ي���ع���ن���ي وت����ب����ي����ع حبي
وت�������ر�ضى �أن ي���ك���ون ب����ذا ج��زائ��ي
وع���ب���ل���ة ك���ي���ف ت����شط���ب���ن���ي ومت��ح��و
ي���ن���اب���ي���ع���ي ،وع���ب���ل���ة ن���ب���ت م���ائ���ي
�أن������ا ف�����وق احل����ري����ق �أظ������ل �أب���ه���ى
لأن ال�����ن�����ار مت���ن���ح���ن���ي �صف����ائ����ي
64

ت��ع��ل��م��ن��ي ال���ن���ق���اء �إذا �صل���ت���ن���ي
وم������ا م���ع���ن���ى احل�����ي�����اة ب��ل��ا ن���ق���اء
���ب
�س�أب������ق������ى ل�����ل������سع�����ادة ث���غ���ر ح ٍ
ول�����و �أين ُع���ج���ن���ت م����ن ال�����شق����اء
وم�����ا ذن����ب����ي �إذا ك����ان����ت ذن���وب���ي
ب����������أين ج����ئ����ت �ضد االن����ح����ن����اء
و�أن اهلل �أب������دع������ن������ي وف�����ي����� ًا
م����ن الإخ����ل����ا�ص ي��ق��ت��ل��ن��ي وف���ائ���ي
�أن����������ادي ي�����ا خ���ل���ي���ج غ���وان���ت���ن���ام���و
ف���ه���ل �سم������ع الأح����ب����ة ع����ن ن���دائ���ي
ل���ق���د �أ�شرع���������ت �صدري للمنايا
و�أج����ن����ح����ت����ي ب�������أب������واب ال������سم�����اء
ود�ست ع��ل��ى احل���ي���اة ب��ظ��ل نعلي
لأن ال��ع��ي���ش �أرخ������ص م���ن حذائي
ع��ل��ى ح���د اخل���ن���وع ن��ح��رت عجزي
ف����م����ا ل���ل���ح���ر يف زم�������ن الإم���������اء
ي��ع��ل��م��ن��ي احل����ي����اء �أب�������ي و�أه����ل����ي
و�أه������ل������ي ي����ك����ذب����ون ب���ل��ا ح���ي���اء
ت��ع��ب��ت م���ن اخل������داع ف��ج��ئ��ت �أدع����و
بقـ ـ ـ ــية من �أح ـ ـ ــب �إىل �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
مل���������اذا ت����ق����ط����ع����ون ي�������دي وك���ف���ي
خم�����ضب����ة الأ�صاب�����������ع م����ن والئ����ي
ع���ج���ب���ت مل�����ن �أج��������ن ب�����ه ج���ن���ون��� ًا
�أك����������ون دواءه وي�����ك�����ون دائ�������ي!
�س�أب����ق����ى واخل���ن���اج���ر م����لء ظهري
مل�����ن �أه����������واه �أف�����خ�����ر ب��ان��ت��م��ائ��ي
و�أخ������رج م���ن رح���ي���ق اجل���م���ر ورد ًا
ف���ع���ودي ل���ي����س ي���خ���رج م���ن حلائي
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ول���ن �أرث�����ي ال���ذي���ن م������ضوا وم��ات��وا
لأين �سوف �أج��������رح يف رث���ائ���ي
�س�أب����ك����ي����ه����م ب�����إي����ق����اع احل���ن���اي���ا
و�أف���ج����أ �صدم�����ة ال���زم���ن الفجائي
و�أب���ك���ي���ه���م وم������ن وج����ع����ي �أغ���ن���ي
و�أ�شع������ل �ضوء ف��ج��ري م���ن دمائي
و�إن �أ�سرف���������ت ي����وم���� ًا يف بكائي
ف��������إن ال����ن����اي ي���خ���ل���ق للبكاء

(((

�إن ال����صور اجلزئية يف ق�صيدة «عنرتة يف طبعته
اجلدي���دة» كله���ا مبني���ة يف �إط���ار �صورة كلية هي
«القن���اع» ،فنج���د ال�شاعر يوظ���ف كل مالمح هذا
القناع الرتاثي وكل متعلقاته ،وي�سقط عليها �أبعاد
جتربته املع���ا�صرة ،فال�صح���راء والأطالل وعبلة
ودياره���ا ،كله���ا مالمح ح�سي���ة ظه���رت يف �أبعاد
جديدة ،وا�ستدعت معها معاين الفرو�سية واحلب
والإباء والأمل ،و�صراع الإن�سان مع جمتمعه الذي
تنكر له وظلمه .وعندما نقرتب �أكرث من �صور هذا
الن����ص الذي ابتد�أ باحلريق وانتهى بالبكاء ن�شعر
مب���رارة ال�شاعر و�أمله على واقع بالغ التعقيد حاول
�أن ير�سم���ه من وراء حجاب .ويجدر بنا �أن نتلم�س
مفا�صل ال�صور اجلزئي���ة �صورة �صورة؛ لتتك�شف
لنا عالقاتها و�أبعادها وغالفها الكبري.
ميك���ن �أن نلحظ ثالث �صور جزئية يف هذا الن�ص
قام���ت كل واح���دة منها عل���ى تقني���ة خمتلفة من
تقنيات ت�شكيل ال�صورة.
ال�صورة الأوىل:
�إذا ك����ان احل���ري���ق ه���و اب��ت��دائ��ي
ف��ه��ل �أخ��������شى ي���ك���ون ب���ه انتهائي
((( �صالح الزهراين  ،الأعمال ال�شعرية� ،ص .303

�أن�����ا رج����ل احل����رائ����ق ف����وق وجهي
ل���ظ���ى وال����ن����ار ت��غ��ل��ي يف دم���ائ���ي
وم��������ن ن��������ار �إىل ن��������ور رح���ي���ل���ي
وم������ن ل���ه���ب ويف ل���ه���ب ح���دائ���ي
�أ�ساف�����ر يف م���دى ال����صح���راء ط�ير ًا
�أف����ت�����ش يف ال��ف��ج��ائ��ع ع���ن فنائي
�إنن���ا �أم���ام لوحة م�شتعل���ة ،لقد تك���ررت مفردات
النار وما يتعلق به���ا ثماين مرات يف �أربعة �أبيات،
«�إذا كان احلري���ق هو ابتدائي» احلريق هنا �صورة
مبنية عل���ى اال�ستعارة ،لت�صوير ال����شدة واملعاناة
ومثله���ا �صورة «الن���ار تغل���ي يف دمائ���ي» لت�صوير
ال�شجاع���ة والق���وة ،و»فوق وجه���ي لظ���ى» �إ�شارة
�إىل ُ�سم���رة عن�ت�رة لتحقيق االندم���اج الكامل مع
�شخ�صية القناع.
«وم���ن نار �إىل نور رحيلي» املقابلة بني النار والنور
ت�صور االح�ت�راق الذات���ي للبطل الذي ي����ؤول �إىل
عاقبة ح�سن���ة و�إىل انت����صار ...وال�سفر والرحيل
بح ًث���ا عن مواط���ن الفجائ���ع التي قد يك���ون فيها
اله�ل�اك والفن���اء ت�صوي���ر للإق���دام وال�شجاع���ة
وخو�ض غمار املوت.
�إن دالالت ه���ذه ال�صور تك�شف لن���ا عن �شخ�صية
بط���ل خمتفي���ة خل���ف القن���اع «عن�ت�رة» �شخ�صية
�صقلتها املعاناة والأمل� ،شخ�صية تبحث عن الأمل
واحلرية والكرامة.
ال�صورة الثانية� :صورة الأطالل
وملّ�������ا ت��ن��ح��ن��ي الأط����ل����ال �صم����ت���� ًا
�أدوزن���������ه���������ا م��������������دار ًا ل���ل���ب���ه���اء
وق����ف����ت ب���ه���ا �أ�سائ�����ل�����ه�����ا ه���واه���ا
و�أ�سك���������ب يف م����سام���ع���ه���ا غنائي
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وك������م �أي���ق���ظ���ت���ه���ا ل����ي ً
��ل�ا ف��ق��ام��ت
ت������سام�����رين ،وت���ن���ع����ش يل م����سائ���ي
وي���ج���ل���دن���ا ال�������شت������اء ب��ق��ب���ضت��ي��ه
ف������أوق�����د يف م���ف���ا�صل���ه���ا �شت����ائ����ي
و�أط���وي���ه���ا ع��ل��ى �صدري� ،أغ��ط��ي
وح���ي���ن ت����زف����ه����ا ح����� ّم�����ى ه����واه����ا
ع���ن���اق���ي���د ال����ف����ت����ون ب��ل��ا غ���ط���اء
�أ�سوي�����ه�����ا ع���ل���ى �صدر ا�ست����وائ����ي
قام���ت هذه ال�صورة عل���ى ت�شخي�ص الأطالل
وبع���ث احلي���اة فيه���ا ،ف�شخ�صي���ة البط���ل �أحالت
�صم���ت الأط�ل�ال �إىل نغ���م ع���ذب ،ووق���ف البطل
يبادله���ا الهوى وي�سمعها �أغاني���ه ،حتى ا�ستيقظت
وا�ستجاب���ت لرغبت���ه .ث���م ي�شخ�ص ال�شت���اء � ً
أي�ضا
«ويجلدنا ال�شتاء بقب�ضتيه» فجعل لل�شتاء قب�ضتني
يجلد بهما لت�صوي���ر ق�سوته و�شدته ،فيقف البطل
�شجاعا للدفاع عن الأطالل وحمايتها .هذه
موق ًفا
ً
الأط�ل�ال بالن�سبة للبط���ل هي الوط���ن ،وقد �أبرز
ال�شاعر حب البطل لوطنه ووالئه له ودفاعه عنه.
ال�صورة الثالثة� :صورة عبلة
ل���ع���ب���ل���ة وال�������ب���ل���اد ه��������وى ق����دمي
وع����ب����ل����ة وال������ب���ل��اد ه����م����ا ب�ل�ائ���ي
�أ�ضع�������ت ال��ع��م��ر ل�ل��أح���ب���اب �أب��ن��ي
ل���ه���م ك���ب���ر ًا ،و�أ�سح���������ق ك�بري��ائ��ي
ف���ع���ب���ل���ة �صغ����ت����ه����ا ن���غ���م��� ًا ج��م��ي ً
�لا
ي������س ّب�����ح يف م����������دارات ال�����ف������ضاء
وع���ب���ل���ة ق��������صة �سك����ن����ت ف��������ؤادي
ح������واد ُث������ه������ا ت����ط����ل ب���ل��ا ط��ل�اء
وع���ب���ل���ة ف�����ك�����رة ،وظ����ل���ال معنى
�أراه����������ا يف م���ن���ام���ي وان���ت���ب���اه���ي
66

ال م����ع����ن����ى� ،سم�������������اوي ال���������رواء
ويف وه���ج���ي و�ساع��������ات انطفائي
وع���ب���ل���ة ك���ن���ز �أف������راح������ي ،وح��ب��ي
ف��ع��ب��ل��ة مل ت���ك���ن �إح�������دى ال����ن�����ساء
وظ���ف ال�شاعر «عبل���ة» هنا توظي ًف���ا رمزيا للأمل
والهدف الذي ي�سعى البط���ل لتحقيقه ،كما كانت
«عبل���ة» �أمال وهد ًفا عند القن���اع «عنرتة» ،وتتكرر
يف بقي���ة الن����ص �صورة الوط���ن ووالء البط���ل ل���ه
و�إخ�ل�ا�صه له وتفاني���ه يف �سبيل رفعت���ه وكرامته،
وتق���دمي الوط���ن وم�صلحته على نف����سه ،وتك�شف
لن���ا بع����ض �إ�شارات ال�سياق مثل قول���ه�« :أنادي يا
خليج قوانتنامو» �أن هذا القناع يخفي وراءه بع�ض
�شب���اب الوطن الذين غرر به���م الأعداء فخرجوا
بعقي���دة �صافي���ة ووالء مطلق لأوطانه���م� ،إال �أنهم
وقعوا يف الأ�سر وال�سجن كما وقع عنرتة يف الأ�سر
يف ق�صته امل�شهورة ،فتنكر لهم وطنهم و�أحبابهم
رغم والئهم و�صدقهم.
�إذن ر�أين���ا فيم���ا �سب���ق كيف ب���رز القن���اع و�سيلة
ت�صوي���ر فني���ة ت�ساع���د املب���دع يف ت�صوي���ر جتربت���ه
و�إي�صال ر�سالته.
 -2الرتكيب اللغوي وال�صورة
�إن درا�سة ال����صورة عن���د م�ستواها الرتكيبي من
املباحث املهمة يف �إط���ار الأ�سلوبية .فرتكيب اللغة يف
عموما حظي باهتمام كثري من النقاد قد ًميا
ال�شع���ر ً
وحدي ًثا.
وجند النقد القدمي �أوىل مو�ضوع الرتكيب عناية
خا�صة ،فالإمام عب���د القاهر اجلرجاين بنى نظرية
النظم على الرتكيب و�أ�شار �إىل �أهميته يف بناء املعاين
�إذ يق���ول« :ال ُيرى كالم ُو ِ�صف ب�صحة نظم �أو ف�ساده
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�أو ُو ِ�صف مبزية وف����ضل فيه �إال و�أنت جتد مرجع تلك
ال�صحة وذلك الف�ساد وتلك املزية وذلك الف�ضل �إىل
(((
معاين النحو و�أحكامه»
و�أ�شار (ج���ون كوه�ي�ن� )Cohen Jean -إىل
ف�ضل الرتكيب يف كتابه «بنية اللغة ال�شعرية» واعتربه
من �أه���م مواط���ن ال�شعري���ة وعقد له ف����صال كامال
(((
بعنوان «نظام الكلمات».
فث���م تراكي���ب حتم���ل م���ن ال���دالالت والت�أث�ي�ر
ما ال حتمل���ه تراكي���ب �أخرى ،بالنظ���ر �إىل قربها من
املعي���ار وبعدها عنه ،فكلما ابتعد الرتكيب عن املعيار
حق���ق �شعرية �أو�سع ب����شرط �أال يخرج على موا�صفات
(((
اللغة ويدمر �أنظمتها بحجة ال�شعرية.
«وال �شك �أن �صياغ���ة الرتاكي���ب الإبداعي���ة �إمنا
متث���ل يف حقيقته���ا ق���درة الفن���ان على ت�شكي���ل اللغة
جمال ًيا ب�أن يخرتق �إط���ار امل�ألوفات �أحيا ًنا� ،أو ي�صنع
منها �شي ًئ���ا �شبي ًها بغري امل�ألوف ،وهو يف ذلك يتعامل
مع م���واد �أولية ذات خوا�ص معجمي���ة قابلة لأن تزرع
يف ال�سي���اق كم���ا ه���ي ،كما ه���ي قابلة لأن ت���زرع فيه
ب�شكل متطور ،ولكنها يف كلتا احلالتني تقدم النموذج
الأ�سلوب���ي املمي���ز للبني���ة اجلمالي���ة» (((.ودرا�سة
الرتاكي���ب احلاملة لل�صورة ،و�أبرز الظواهر الطارئة
عل���ى الرتكي���ب ،وتلم����س �أبع���اد الدالل���ة الناجتة من
خ�صو�صية كل تركيب غاية هذا اجلزء من الدرا�سة،
و�سنق���ف عند �أب���رز الظواه���ر الرتكيبي���ة يف ال�صور
عن���د ال�شاعر ،وندر�س �أبعاده���ا الداللية عرب تركيب
الإ�ضافة وظاهرة احلذف.
((( الإمام عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز� ،ص.83
((( جون كوهني .Cohen Jean -بناء لغة ال�شعر ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
القاهرة ،ترجمة وتقدمي وتعليق د�.أحمد دروي�ش1990 ،م� ،ص.183
((( �سامح الروا�شدة ،ق�صيدة «�إ�سماعيل» لأدوني�س (�صور من االنزياح الرتكيبي
وجمالياته) ،جملة درا�سات العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،اجلامعة الأردنية،
جملد ،30عدد� ،3ص.468
((( حممد عبداملطلب ،جدلية الإفراد والرتكيب ،ال�شركة امل�صرية العاملية للن�شر،
م�صر1995 ،م� ،ص.181

❂ الإ�ضافة

الإ�ضاف���ة م���ن �أب���رز الرتاكيب اجلزئي���ة احلاملة
لل�صورة يف �شعر �صالح الزهراين ،فال�صورة عنده
ال ت�ستمد قيمتها من اللف���ظ املجازي املفرد بقدر
ما ت�ستمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قيمتها من الرتكيب وال�سياق.
وق���د وقع اختي���اري على هذا الرتكي���ب دون �سواه
من الرتاكي���ب اللغوية اال�سمي���ة والفعلية احلاملة
لل����صورة لأن���ه الأب���رز ح����ضو ًرا يف ال����صور عن���د
ال�شاعر ،وله دور بارز يف جت�سيد امل�شاعر الإن�سانية
وت�شخي����ص املاديات واملعنويات مم���ا يجعله يتبو�أ
منزلة كبرية جديرة بالدر�س والتحليل.
و«تق���وم عملي���ة الإ�ضاف���ة يف اللغ���ة العربي���ة على
�إ�سن���اد معن���ى �إىل معن���ى �آخر ،بحي���ث �إن اللفظ
الأول «امل����ضاف» ي�صب���ح معر ًف���ا باللف���ظ الثاين
«امل����ضاف �إلي���ه» .ولك���ن ت�ضطرب ه���ذه العالقة
املعنوية بني امل����ضاف وامل�ضاف �إليه يف اال�ستعارة
وتربز ب����شكل وا�ضح عملية رف����ض النظام العقلي
املنتظ���م للع���امل ،ليح���ل حمله نظ���ام جديد قائم
على احلد�س»((( ،وبف�ضل هذا االنحراف الداليل
القوي يف الرتكيب الإ�ضايف تربز مهارة ال�شاعر يف
ا�ستثمار هذه الطاقة اللغوية وتوظيفها يف جتربته
ال�شعرية .وقد ت�أتي الإ�ضافة املجازية ب�سيطة غري
معق���دة ،مركبة م���ن طرفني ك���ـ�« :سواقي احلب،
خيول الإباء ،عيون الفجر� ،صفاء البوح» وقد ت�أتي
مركبة من ثالثة �أجزاء ك���ـ« :دمع �أبناء ال�شجون،
جنون عا�صفة الهوى».
وت�ب�رز �أهمي���ة ه���ذا الرتكي���ب «يف اجلم���ع ب�ي�ن
لفظ�ي�ن من حقل�ي�ن داللي�ي�ن خمتلف�ي�ن يف �صورة
امل����ضاف (= الط���رف الأول= ط )1وامل����ضاف
((( �صبحي الب�ستاين ،ال�صورة ال�شعرية يف الكتابة الفنية� ،ص.87
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�إلي���ه (= الطرف الث���اين= ط )2لتحقيق غايات
�أ�سلوبي���ة خمتلف���ة ،حني يق���وم (ط )1بت�شخي�ص
(ط )2وبي���ان هيئت���ه� ،أو �إظه���ار �شدت���ه ووفرته،
�أو متثي���ل حدوث���ه فن ًّيا �أو غري ذلك م���ن ال�صفات
(((
الأخرى على نحو بالغي جمايل»
وت�ب�رز وظائف ه���ذا الرتكيب يف �شع���ر الزهراين
يف عدة جوان���ب منها جت�سيد امل�شاع���ر الإن�سانية
وهو اجلانب الأكرث ح�ضو ًرا عرب تركيب الإ�ضافة،
يلي���ه ،ت�شخي�ص املح����سو�سات واملج���ردات ،وهما
اجلانب���ان اللذان نتناولهما ب����شيء من التف�صيل،
وق���د ي�أتي ه���ذا الرتكيب حامال لط���ريف ال�صورة
اجلزئي���ة القائم���ة على الت�شبيه كقول���ه« :احتالل
���ى جديدً ا
اللي���ل»� ،أو م�شكِّلاً م���ن املت�ضايفني معن ً
يدخل يف بناء ال�صورة مفيدً ا االخت�صار والإيجاز
وتو�سيع الداللة ونحو ذلك.
وتتعدد الأوجه الوظيفي���ة والداللية لهذا الرتكيب
وتتجل���ى �أبرز وظائف���ه الت�صويرية عن���د ال�شاعر
فيما ي�أتي:
( �أ ) جت�سيد امل�شاعر الإن�سانية
التج�سي���د -كم���ا م���ر معن���ا �ساب ًقا -ه���و �أن
تكت����سب املعنويات �صف���ات ح�سي���ة �أو مادية
جم�سدة غري حي���ة .وميكن �أن نلحظ جت�سيد
امل�شاعر الإن�ساني���ة يف �شعر �صالح الزهراين
بك�ث�رة عرب تركيب الإ�ضافة ب����شكل �أ�سا�سي،
وا�ضحا عن دور
وتعطينا الأمثلة الآتية ت�صو ًرا ً
هذا الرتكي���ب يف ت�شكيل ال����صورة .فلنت�أمل
«حبل ال���ود  /نخلة احلزن � /سواقي احلب /
�أنهر اخلوف  /رماد احلزن � /أ�شعة احلب /
عناقي���د فرح���ة � /شاط���ئ احل���زن  /رح���ى
((( حممد العبد� ،إبداع الداللة يف ال�شعر اجلاهلي ،دار املعارف ،القاهرة1988 ،م،
�ص.120
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اجل���وع � /شرار احلق���د  /ح����ساء اخلوف /
جي���و�ش الهم  /غيمة بهجة � /شرار احلقد /
بالب���ل الوجع  /لغ���ة الع�شق  /خي���ل القلق /
نكه���ة الفرح � /أر�ض الع�شق  /نهر امل�شاعر /
غيمة بهج���ة � /شرار احلق���د  /لغة الع�شق /
خيل القل���ق  /نكهة الف���رح � /أر�ض الع�شق /
نهر امل�شاعر  /جمر املحبة.
�إن احل����ضور الكثي���ف لت�صوي���ر امل�شاع���ر
الإن�ساني���ة املختلف���ة ع�ب�ر تقني���ة التج�سي���د
تعك����س عم���ق �إح����سا�س ال�شاع���ر بتجارب���ه
ال�شعري���ة املختلف���ة ،وقدرته عل���ى ت�صويرها
مبختل���ف الو�سائ���ل� ،إميا ًنا منه ب����أن �إي�صال
�أفكاره وم�شاع���ره بطريقة �إيحاء ال�صور �أبلغ
و�أك�ث�ر ت�أث ًريا .والذي يهمنا هنا هو النظر يف
الرتكي���ب الإ�ضايف ودوره يف �إب���راز ال����صورة
عرب دوره ال���ذي ي�ؤديه مب���ا�شرة ،ودوره عرب
�شبك���ة العالق���ات الت���ي يبنيها م���ع مكونات
ال�صورة الأخرى.
يقول:
و�أنا على جمر املحبة ٌ
قاب�ض
ُ ُ (((
والنار يف �شرع املحب زالل
لنت�أم���ل الرتكي���ب الإ�ضايف الذي ج����سد فيه
ال�شاع���ر م�شاع���ر «املحب���ة» بقول���ه« :جم���ر
املحب���ة»� ،إنَّ �إ�ضاف���ة ال���دال الأول �إىل الدال
الثاين �أعطت للثاين حيزً ا مكان ًّيا بعد �أن كان
جم���ردًا ،و�أ�صبح ل���ه �صورة ذهني���ة مرتبطة
ب�صف���ات ال���دال الأول ،و�إذا علمن���ا �أن ه���ذا
ال ميك���ن �أن يت���م على وج���ه احلقيق���ة ف�إننا
نت����أول هذه النتيجة من ب���اب املجاز الوا�سع،
فتت����شكل يف اخلط���وة الأوىل �صورة جم�سدة
((( �صالح الزهراين  ،الأعمال ال�شعرية � ،ص.253
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لهذا املعنوي ثم تكتمل ال�صورة عرب الت�صور
الذهن���ي القائم عل���ى داللة وقيم���ة �شعورية،
«فال�شاعر ح�ي�ن ي�ستخدم الكلم���ات احل�سية
ب�شت���ى �أنواعها ال يق����صد �أن ميثل بها �صورة
احل�شد م���ن املح����سو�سات ،ب���ل احلقيقة �أنه
يق�صد بها متثيل ت�صور ذهني معني له داللته
وقيمته ال�شعورية»(((.
�إذن ميك���ن �أن نق���ول �إن ال����صورة يف ه���ذا
الرتكي���ب له���ا دالالت موحية بق���در من الأمل
الذي يعانيه ال�شاعر يف �سبيل احلب� ،إنه �أمل
طوع���ي واختياري� ،إنه حم���ب خمل�ص وعلى
ا�ستع���داد دائم للب���ذل والت�ضحي���ة يف �سبيل
املحب���وب ،بل يغدو الأمل وتغ���دو املعاناة �شي ًئا
حمبو ًب���ا ي�ستلذ ب���ه ال�شاعر «والن���ار يف �شرع
املح���ب زالل»� ،إن ه���ذا الإحلاح م���ن ال�شاعر
يدعونا �أن نقرتب �أكرث من �إيحاءات ال�صورة
يف «جم���ر املحبة» لنكت����شف �أن �سياق الن�ص
الع���ام -الذي فيه هذه ال����صورة -يف الدفاع
عن عر�ض امل�صطفى  ،ρفت�ستدعي ال�صورة
احلديث النبوي ال�شريف " :ي�أتي على النا�س
زم���ان القاب����ض عل���ى دين���ه كالقاب����ض على
اجلمر"� ،إذن ق�ضية ال�شاعر هنا ق�ضية دين
وعقي���دة والت���زام وح���ب ته���ون يف �سبيله كل
الت�ضحيات.
ويج����سد ال�شاع���ر الوج���ع يف ثالث���ة تراكيب
�إ�ضافية يف ق�صيدة حار�س النور فيقول:
ما قلتُ �إن احتالل الليل يف دمنا
ن���ار ع��ل��ى ح��ط��ب الأوج������اع ما خبتا
((( عز الدين �إ�سماعيل ،ال�شعر العربي املعا�صر ق�ضاياه وظواهره الفنية واملعنوية،
�ص.132

بالبل الوجع الدامـي حناج ُرها
ج��� ّف���ت وال م���زن���ة م����رت وال همتا
وال�شعر يا �سي��دي جم ٌر وعا�صفة
(((
لأن�����ه م���ن ل��ظ��ى �أوج���اع���ن���ا نبتا
نالح���ظ تراكي���ب الإ�ضافة املج����سدة للوجع
يف قول���ه« :حطب الأوج���اع» و « بالبل الوجع»
و « لظ���ى �أوجاعن���ا» ،وينف���رد كل تركي���ب
بدالل���ة خمتلفة يف ت�صوي���ر الوج���ع ا�ستنادًا
����سد ،فـ»حط���ب
�إىل ما يوحي���ه ال���دال املج ِّ
الأوج���اع» تركيب ج����سد الأوج���اع ،وارتبطت
ً
ارتباطا قو ًّيا بال�صور
هذه ال����صورة اجلزئية
الت���ي �سبقتها يف البي���ت ،وحتى تتجلى �صورة
ه���ذا الرتكي���ب وعالقات���ه ننظ���ر �إىل �صورة
«احتالل اللي���ل» و�صورة «احت�ل�ال الليل نار»
وهم���ا �صورتان جزئيت���ان مرتابطتان يك�شف
�سي���اق الن����ص �أن ال�شاعر ي����صور االحتالل
الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية و�أثره على
الفل�سطينيني ،فاالحتالل نار ،وهذه النار هي
التي ت�شعل �أوجاعنا التي ج�سدها ال�شاعر يف
�صورة احلط���ب .لقد �شكل تركي���ب الإ�ضافة
هن���ا جز ًءا مكمال لل����صورة الكلية يف البيت،
فما دام االحتالل جاث ًما على فل�سطني الأر�ض
والإن�سان ف�سيبقى الوجع والأمل م�شتعال.
وي�أخذن���ا الرتكي���ب الث���اين «بالب���ل الوج���ع»
�إىل ج���زء �آخر من امل����أ�ساة ،فتج�سيد الوجع
بالبالب���ل التي جفت حناجرها ي�صور �أطفال
فل�سط�ي�ن ،وتوح���ي ال�صورة ب�سيط���رة الوجع
حت���ى ُن����سب �إلي���ه ه����ؤالء ال�صغ���ار ،فتج�سد
فيهم ،ويزيد عمق هذا الوجع ب�إيحاء ال�صورة
((( �صالح الزهراين  ،الأعمال ال�شعرية � ،ص.253
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التالي���ة يف البي���ت «وال مزنة م���رت وال همتا»
فهذه البالبل التي جفت حناجرها مل يلتفت
�إليها �أح���د .وهذا هو واقع امل�سلمني اليوم مع
�أطف���ال فل�سطني الذين يعي����شون حتت النار
واحل�صار.

وتكت�سب هذه الرتاكيب معاين كثرية يبدعها
ال�شاع���ر يف �سياقات خمتلفة ،فت�أتي ال�صورة
موحية ناب����ضة باحلياة ،لق���درة الت�شخي�ص
على �إبراز املعاين و�إث���ارة خيال املتلقي ونقل
احلالة ال�شعورية التي يعي�شها الأديب.

والرتكي���ب الثال���ث «لظى �أوجاعن���ا» يف ذات
ال�سي���اق جت�سي���د للوج���ع يف �صورة الن���ار
ال�صافي���ة الت���ي ال دخان فيه���ا� .إن عمق هذا
الوج���ع يف قلوب الفل�سطيني�ي�ن ويف قلوب كل
الع���رب وامل�سلم�ي�ن م�ستم���ر فبع���د �أن كانت
الأوجاع حط ًبا يف ال�صورة الأوىل ها هي الأن
لظى م�شتعلة ب�سب���ب ا�ستمرار هذا االحتالل
وما ميار�سه من ظلم وعدوان و�إهانة لكرامة
الإن�سان وم�صادرة حلقوقه.

يقول يف ق�صيدة «الهدف»:
أنت علمتني لغة النخل
� َ
�أن�شودة الزهو يف هفهفات ال�سعف
ْ
واختلف
�أنت علمتني خفقة الباز حني �سما
قلت يل :النخل ال ينحني
اجل ْ
يف
وال�شياهني ال ت�ست�سيغ ِ
وتعلمتُ �أن الكرامة ال تُ�شرتى يف املزادات
ْ (((
�أنَّ احلياة ال�شرف

(ب) ت�شخي�ص املح�سو�سات واملجردات
ينه����ض الت�شخي����ص بكون���ه �أح���د و�سائ���ل
ت�شكيل ال�صورة ع�ب�ر تركيب الإ�ضافة ب�شكل
ب���ارز ،وال تخف���ى فاعليت���ه وت�أث�ي�ره يف بن���اء
ال����صورة ،فبف�ضل���ه ُينق���ل الع���امل اخلارجي
بكل حم�سو�سات���ه احلية واجلامدة ومدركاته
املجردة �إىل ع���امل الإن����سان ،فيكت�سب حياة
وفاعلي���ة ،و�أمثل���ة الت�شخي�ص ع�ب�ر الرتكيب
الإ�ضايف كثرية يف �شعر الزهراين ،ومنها:
�أعني الليل  /وجه املدى  /وجه الفجر  /كف
الزم���ان  /وجنة ال�شم�س  /ج���راح الزمان /
عي���ون الفجر  /عيون الغي���م  /وجه البحر /
ب���راءة احلق���ول  /ح����س الدج���ى  /ده����شة
احل���رف /عيون الن���دى  /وجوه ال����شوارع /
وج���ه الق�ضية  /لغ���ة النخ���ل  /دم الدجى /
لوع���ة الكتابة  /قل���ب الليل  /ف���م الظالم /
�س ْمع الزمان  /ظهر الرياح.
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�إذا ت�أملن���ا تركيب الإ�ضاف���ة يف «لغة النخل»
ف�سنجد �أن �إ�ضافة «لغة» �إىل «النخل» ال ميكن
قبوله���ا عقل ًّيا ح�سب داللته���ا املعجمية ،ومن
انزياحا وخر ًق���ا لقواعد
���م ن���درك �أن هن���ا
ً
َث َّ
اللغ���ة ح�صل عل���ى امل�ستوى املعجم���ي لداللة
وحينئذ
ه���ذه الألف���اظ يف بنيتها الإ�ضافي���ة،
ٍ
يدخ���ل نظام اال�ستعارة لينظ���م هذه العالقة
«فاال�ستعارة ت�أتي لكي تقلل من �سعة املجاوزة
الناجت���ة عن عدم املال َءم���ة»((( فين�ش�أ لدينا
يف ه���ذه احلال���ة ما ا�صطل���ح عل���ى ت�سميت���ه
بـ «الت�شخي�ص» ،فيخرج الدال الثاين «النخل»
من طبيعته ويكت�سب معنى جديدً ا ينتمي �إىل
ع���امل ال���دال الأول «لغة» ،لق���د �أ�صبح النخل
بف����ضل ه���ذا الرتكي���ب كائ ًنا عاق�ل�ا ميتلك
((( امل�صدر ال�سابق �ص.82
((( جان كوين ،بناء لغة ال�شعر ،ترجمة �أحمد دروي�ش ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
القاهرة1990 ،م� ،ص.119
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لغته اخل���ا�صة .ونالح���ظ �أن لدينا مرحلتني
خمتلفت�ي�ن يف ه���ذه البني���ة ،الأوىل تركيبي���ة
والثاني���ة ت�صويرية ،والثاني���ة هي التي قامت
عل���ى نظ���ام اال�ستع���ارة ،وحتى تكتم���ل هذه
ال����صورة بق���ي �أن ننظر �إىل جان���ب عالقتها
بنف�س املب���دع وجانب داللته���ا ال�سياقية� ،أما
عالقة ال����صورة بنف�س املب���دع فكما قال عز
الدي���ن �إ�سماعيل :تخ����ضع يف الفن احلديث
�إىل �إرادة املب���دع وقدرته على تن�سيق الوجود
اخلارج���ي وف ًقا مل�شاع���ره ووجدانه ،فتخ�ضع
وعندئذ
الطبيعة حلرك���ة النف�س وحاجاته���ا
ٍ
ي�أخ���ذ ال�شاعر كل احل���ق يف ت�شكيل الطبيعة
والتالع���ب مبفرداته���ا وب�صوره���ا الناج���زة
كيفم���ا �شاء((( واجلان���ب الث���اين داللته���ا
ال�ساقي���ة ال���ذي ب���ه تكتمل ال����صورة ،وميكن
اكت�شاف هذه الداللة عرب الظالل والإيحاءات
والعالقات مع مكونات الن�ص الأخرى.
ويف ق���ول ال�شاعر�« :أن���ت علمتني لغة النخل»
نالح���ظ حتول هذا الرتكي���ب يف ال�سياق �إىل
معنى ال�شموخ والكربياء والثبات على املبد�أ،
���ان ي�ؤكد عليه���ا ال�شاع���ر ويحاول
وكله���ا مع ٍ
�إبرازه���ا يف ثناي���ا الن����ص يف ع���امل مي���وج
بال�ضعف والتخلي عن املبادئ.
ويقول يف ق�صيدة «كائن»:
يف عامل مكبوت
تخرج من فم الظالم جنمة
ت�شق �صرخة بريئة دوائر ال�سكوت
في�ضحك القم ْر
(((

ينظر ,عز الدين �إ�سماعيل ،ال�شعر العربي املعا�صر ق�ضاياه وظواهره الفنية
واملعنوية� ،ص.126

وينه�ض الريحانُ من فرا�شه
مفت�ش ًا عن �ألفة الب�ش ْر
وي�ستعيد الفج ُر خطوه
(((
ويغمر ال ّنوار ُغ ْ�صنَ التوت
يتح���ول الظالم �إىل كائن حي بف����ضل الت�شخي�ص
يف الرتكي���ب الإ�ضايف «فم الظ�ل�ام» ،ويجعل منه
ال�شاع���ر �أحد مظاه���ر العامل املكب���وت ،ونالحظ
�أن �صورة الظالم اكت�سبت بعدً ا م�ؤث ًرا يف امل�شهد،
فعالقة الكبت مرتبطة بالظالم ،فقد �أ�صبح كائ ًنا
ح ًّي���ا م�ؤث��� ًرا ،له قدرة على القم���ع والقهر ،وتظهر
النجمة يف ال�صورة خارج ًة من فم الظالم لت َ
ُحدث
�شي ًئ���ا م���ن ال�ضي���اء والت�أث�ي�ر يف امل�شه���د املظلم.
�إن ال�شاع���ر يف هذه ال����صورة ي���ر�سم واق ًعا كئي ًبا
وموح ً
����شا ،والنجمة ترمز لل�شاعر الذي يحاول �أن
يبدد هذا الظالم وين�شر اجلمال واحلب واخلري.
لق���د �شكل تركي���ب الإ�ضاف���ة يف �شع���ر الزهراين
أ�سا�سا بنائ ًّي���ا ودالل ًّيا لل����صورة ،وتنوعت وظائفه
� ً
ب�ي�ن الت�شخي����ص والتج�سي���د بالدرج���ة الأوىل،
واعتم���د عليه ال�شاعر يف ر�سم كث�ي�ر من امل�شاعر
الإن�سانية ،كما ا�ستثم���ره يف ت�شخي�ص �أو «�أن�سنة»
املح����سو�سات واملج���ردات املختلفة ف���كان له الأثر
الكبري يف ثراء ال�صورة وعمقها الداليل.
❂ احلذف

�إن الأ�صل يف نظ���ام اللغ���ة �أن تذكر الألفاظ ،غري
�أن اللغ���ة يف بع�ض جوانبه���ا ال�سياقية ومقا�صدها
البالغي���ة تلج����أ �إىل اخل���روج عل���ى ه���ذا الأ�صل
لغاي���ات خمتلفة كاالخت����صار والإيجاز ،واحلذف
من �أبرز الظواهر الت���ي تعرتي الرتاكيب اللغوية،
وترجع �أهميت���ه �إىل ما يفتحه يف ذهن املتلقي من
((( امل�صدر ال�سابق �ص.232
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�آفاق وا�سع���ة للداللة ،وما يثريه يف النف�س من لذة
حت�صل بالعلم بعد اجلهل ،وذلك �أن املحذوف �إذا
«ح����صل للنف�س �أمل جلهلها به التفتت �إىل القرينة
فتفطن���ت له ،فيح����صل لها اللذة بالعل���م ،واللذة
احلا�صل���ة بع���د الأمل �أق���وى م���ن الل���ذة احلا�صلة
(((
ابتدا ًء».
واحل���ذف هو�« :إ�سقاط عن�صر من عنا�صر البناء
على م�ست���وى الكلمة املف���ردة �أو اجلملة الب�سيطة
�أو اجلمل���ة املركب���ة»((( وهو «باب دقي���ق امل�سلك،
لطي���ف امل�أخذ ،عجي���ب الأم���ر� ،شبي���ه بال�سحر،
ف�إن���ك ترى ب���ه ترك الذك���ر� ،أف�صح م���ن الذكر،
وال�صم���ت ع���ن الإف���ادة� ،أزيد للإف���ادة ،وجتدك
�أنط���ق ما تك���ون �إذا مل تنط���ق ،و�أمت ما تكون بيانا
�إذا مل ت�ب�ن»((( وال �شك «�أن نف����س ال�سام���ع تت����سع
يف الظ���ن واحل����ساب ،وكل معلوم فه���و هني لكونه
(((
حم�صو ًرا».
وي�أخ���ذ �أ�سلوب احلذف يف ال����صورة عند ال�شاعر
عدة �أ�شكال ،منها احل���ذف على م�ستوى ال�صورة
الكلي���ة يف الن����ص ،فنج���ده يف ق�صي���دة «و�صي���ة»
يحذف الذي يعود عليه ال�ضمري يف جميع الأفعال
التي وردت يف الن�ص ،و ُي�سمى احلذف بالإ�ضمار،
و«الأ�صل �أال يذك���ر ال�ضمري �إال وقد �سبقه ما يعود
وا�ضحا»((( واخل���روج على
علي���ه ليك���ون ال���كالم ً
هذا الأ�صل نوع من الغمو�ض الذي ي�ستثري املتلقي
((( حممد بن علي اجلرجاين ،الإ�شارات والتنبيهات يف علم البالغة ،حتقيق الدكتور
عبدالقادر ح�سني ،مكتبة الآداب ،القاهرة1997 ،م� ،ص.29
((( حممد كرمي الكواز ،علم الأ�سلوب ،مفاهيم وتطبيقات ،من�شورات جامعة ال�سابع
من �أبريل ،ليبيا1997 ،م� ،ص.42،43
((( الإمام عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز� ،ص.146
((( ابن ر�شيق القريواين ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ونقده ،حتقيق حممد
حميي الدين عبد احلميد ،دار
اجليل للن�شر والتوزيع ،بريوت1981،م ،ج� ،1ص.251
((( حممد حممد �أبو مو�سى ،خ�صائ�ص الرتاكيب ،مكتبة وهبة ،القاهرة1996 ،م،
�ص.241
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ملعرف���ة ه���ذا املخف���ي والبح���ث عنه ،وي���و�سع �أفق
الداللة فتنفتح �أمامها قراءات خمتلفة.
يقول ال�شاعر من بداية الق�صيدة:
بني �سي�سرق حلن الهوى حني يقل ُع...
يا َّ
وهي تهمي
يطوي ع�صافريك اخل�ضر يف كفهَ ،
غنا ًء ويهوي على اليا�سمني الذي م ّد ك ّفيه
يف راحتيك
ملاذا ؟ لأنك �أعلنت عن حفلة لل�سنابل من غري
�إذن اجلرا ِد الذي مل تهاتفه مل ّا نويت
َ
قنديل �أمك وهي ت�صلي ،ويحرق
ني �سيخطف
يا ُب ّ
�أحالم �أطفالك احلاملني يكويك بالعار يف كل
عرق ،لأنك يف �أُ ْف ِقه ما انطويت.
فال تنك�سر �أيها القمر الأرجواين� ،أعرف �أنك يف
دورة العمر يا قمري ما انحنيت.
قل له :حني ي�أتيك يقطف من ناظريك احلنان،
ابتعد ع ّلني اجلرح حتى ارتويت.
ْ
باجلرح� ،إين بجرحك هذا اكتويت.
قل له :اكتو
ِ
�صب من زفراتك ثارا ،ويف لهب النار نار ًا وزيت.
قل له :ما �سمعتك حني ينادي ،وحني ترى قل له:
ما ر�أيت.
قلب و�أطف�أ �ضوء القناديل
فقد زرع احلقد يف كل ٍ
(((
يف كل بيت.
ال�صورة يف هذا الن�ص يكتنفها الغمو�ض ،وحتيط
بها هالة من الغرابة ،وذلك بف�ضل الإ�ضمار الذي
عم���د �إلي���ه ال�شاعر ،ف���كل هذه الأفع���ال (ي�سرق،
يط���وي ،يهوي ،يخط���ف ،يحرق ،يك���وي ،يقطف،
زرع احلقد� ،أطف����أ) تعود �إىل جمهول مل يذكر يف
الن�ص ،ومل ي�ش�أ ال�شاعر �أن يك�شف عنه .ومن هنا
((( �صالح الزهراين ،الأعمال ال�شعرية� ،ص.290
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ينفتح �أفق الداللة �أمام املتلقي ،و ُيلقي هذا الغائب
ظالله على كل التفا�صيل.
���م ميك���ن �أن نف����سر ه���ذا الغائ���ب ح�سب
وم���ن َث َّ
القرائ���ن الت���ي ن�ستوحيه���ا م���ن �أفعال���ه (ي�سرق،
يخطف ،يح���رق ،يكوي) ونحوه���ا� ,إنها تدل على
الظل���م والق����سوة والب�شاع���ة ،لق���د عم���د ال�شاعر
�إىل ت�صوي���ر الظلم والقه���ر واال�ستبداد وال�شر �أ ًّيا
كان م����صدره ،و�أخف���اه يف البني���ة الل�ساني���ة ليتم
ا�ستثم���ار طاقات اللغة الت�صويري���ة ولتت�سع دائرة
تف����سريه فت�شمل كل ال����صور املمكن���ة التي يتجلى
فيه���ا ال�صراع بني اخلري وال�شر ،واحلق والباطل،
ولعله ا�ست����شراف من ال�شاعر ل�شيء من امل�ستقبل
القرتان الأفعال بال�سني.
ومن �أ�شكال احل���ذف املتواترة يف �شعر الزهراين
ح���ذف �أح���د مكون���ات اجلمل���ة« ،واحل���ذف عند
البالغي�ي�ن والنحاة لي�س نف ًي���ا مطل ًقا للمحذوف،
و�إمن���ا ه���و ع���دم ظه���ور يف البن���اء الظاه���ري
(((
للجملة»
يقول يف ق�صيدة «ال�سفينة»:
ُيراد منك �أن تكونَ  ...ال تكن.
تيا ُرهم لو كان �صاخب ًا �سينطوي
مط�أطئ ًا جبي َنه.
�س ُيقبلون يجمحون ....ال تكن....
�س ُيح�شرون يف ظاللهم �ضحى
والوقتُ يوم الزينة.
يراد منك �أن تكون ...ال تكن
هذا الزمان موبق
بحفنة يبيع فيه املر ُء َ
عر�ضه ،ودينه
(((

فتح اهلل �سليمان ،الأ�سلوبية ،مدخل نظري ودرا�سات تطبيقية ،دار الزهراء،
القاهرة ،بدون تاريخ� ،ص.140

يراد منك �أن تكون ...ال تكن
فمن حروفك البي�ضاء
يبد�أ ال�صباح
(((
تبحر ال�سفينة
ميت���د ن����ص ال�سفين���ة يف ت�سع���ة وثمان�ي�ن �سط ًرا
�شعر ًّي���ا متخ ً
���ذا م���ن الرم���ز الدين���ي ل�سفينة نوح
حمو ًرا لل�صورة ،ويتخذ الن�ص من البناء الدرامي
املت�صاع���د و�سيل���ة لتكثي���ف ال���دالالت يف ت�سل�سل
مت�سق تتواىل فيه ال�صور �صور ًة �صورة.
والتق���ى يف هذا الن�ص رم���ز ال�سفينة بداللته على
النج���اة مع املهم���ة الت���ي ر�سمها ال�شاع���ر لنف�سه
متخ ً
���ذا م���ن ال�شع���ر و�سيل���ة لإنق���اذ املجتمع من
التي���ارات الفكري���ة املختلف���ة التي ته���دم �أخالقه
وتب���دد قيم���ه ال�سامية .ويظهر احل���ذف يف �سياق
حوار الق�صي���دة مع ذات ال�شاعر « ُي���راد منك �أن
تك���ون ...ال تكن « ...وللمتلق���ي �أن يت�صور هنا كل
الدالالت املمكنة من التي���ارات واملذاهب الفكرية
املختلف���ة الت���ي حت���ا�صر ال�شاع���ر م���ن كل مكان،
وال �شك �أن ه���ذا الغم���و�ض –املتمثل يف احلذف-
مع تك���رار اجلملة يف الن�ص ي�ؤكد كرثة التحديات
والعوائ���ق وال���ر�ؤى املختلف���ة الت���ي تري���د �صرف
ال�شاعر عن طريقه ال���وا�ضح الذي ر�سمه لنجاته
وجناة جمتمعه.
ويق���ول يف املقط���ع الراب���ع م���ن ق�صي���دة «�شج���ر
الفح�شاء»:
و�سافرت �أبحث عن لقمة العي�ش� ،أ�سكنت
�أهلي بروحي ،و�أودعت تلك الغ�صون النديات
بهو الف�ؤاد
((( �صالح الزهراين ،الأعمال ال�شعرية� ،ص.131
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وملّا دخلت املدينة ...ملّا ...وملّا ،...ترجلت عن
�صهوة الطهر� ،أ�سرجت رجلي ودافعت �سي ًال من
العابرين ،وملّا ...وملّا ...تذ ّكرت ذاك اجلواد
تذكرت ن ّوارة اللوز واملوزّ ،
ع�ش ًا تالعبه الريح،
(((
طف ًال يطارد جي�ش اجلراد.
يف ه���ذا املقطع تتجل���ى �صورة م���ن �صور اغرتاب
ال�شاع���ر الق���روي الذي انتق���ل �إىل املدين���ة طل ًبا
لل���رزق ،وبرز حذف �أحد مكونات اجلملة عن�ص ًرا
داال عل���ى جزء غائب م���ن ال����صورة« ،وملَّا دخلت
املدينة ...ملَّا ...و ملَّا ...ترجلت عن �صهوة الطهر،
�أ�سرج���ت رجل���ي ودافع���ت �سيلاً م���ن العابرين ،و
ملَّ���ا ...و ملَّ���ا .»...يف احل���ذف الأول غاب���ت جمل���ة
ج���واب ال����شرط ،ويف م���وا�ضع احل���ذف الأربع���ة
التالية غاب فعل ال�شرط الواقع بعد «ملَّا» الظرفية
املت�ضمن���ة معنى ال����شرط ،وميك���ن �أن نالحظ يف
املقط���ع �صورت�ي�ن متقابلت�ي�ن� ،صورة القرية التي
ا�ستدعاها ال�شاعر م���ن الذاكرة لتعرب عن معاين
النقاء ،واجلمال ،والطهر ،واالطمئنان ،وال�سعادة
يف حي���اة القرية ،واملدينة التي ملّ���ا دخلها ال�شاعر
�أخذت���ه الده�شة فلم ي�ستطع �أن ي�صف هذا الواقع
اجلدي���د ف�سكت �سك���وت احلائر الغري���ب «وملَّا...
وملَّ���ا ...و ملَّ���ا »...كله���ا �صور غائب���ة توح���ي بعدم
التجان����س وتوحي بتم���زق العالق���ات الروحية يف
هذا املجتمع املدين���ي .وك�شف احلذف عن �صراع
ال�شاعر م���ع احلياة املادية و�شع���وره بالقلق وعدم
االرتياح يف املدينة.

كانوا ...وكنت ...فال ا�سرتاح املتقون من العناء
(((
وال ا�سرتحت من الغناء.
نوعا من
ق�صي���دة �أحباب���ي جتربة �شعرية ت����صور ً
�أن���واع الغ���در و�أ�شده���ا �إيالما عل���ى النف�س ،ذلك
الغ���در الذي يقع م���ن الأحب���اب يف �ساعة حا�سمة
يك���ون املغدور يف �أ�شد احلاج���ة �إىل �أحبابه الذين
كان يظن �أنهم �سنده القوي وجندته وقت ال�شدة،
ولكنه يكت�شف �أنهم هم الأعداء.
وقع حذف اخلرب يف اجلملتني «كانوا ...وكنت»...
لي����صور ب���ه ال�شاع���ر البع���د العمي���ق للعالقة مع
الأحب���اب ،و�أن���ه �أك�ب�ر م���ن �أن ت�صف���ه الكلمات،
وج���اءت دالل���ة امل���ا�ضي يف اجلملة موحي���ة بالأمل
واحل�سرة على هذا الغياب.
و�أخ ًريا هذه الدرا�سة ت�ضع لبنة يف �صرح املقاربات
النقدي���ة للإب���داع يف امل�شه���د ال�شع���ري ال�سعودي
املعا�صر ،ويف جتربة «�صالح الزهراين» على وجه
اخل�صو�ص ،وال �أزعم �أنه���ا جاءت كاملة �أو قريبة
من الكم���ال ،بل ح�سبي املحاولة ،وما هي �إال جهد
املقل ،و�ستبقى الأ�سئلة مفتوحة ،وتبقى املقاربات
متج���ددة ما جت���ددت طرائ���ق التن���اول ومناه���ج
النقد ،وزوايا الر�ؤية.

ويقول يف ق�صيدة «�أحبابي»:
كانوا قناديلي التي �أغ�شى بها ليلي
و�آمايل التي خيلي على �صهواتها ُيدمي �سالحي
((( نف�س امل�صدر �ص.176
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((( نف�س امل�صدر �ص.323
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●�إبراهي���م الكوفحي ،حمن���ة املبدع ،درا�س���ات يف �صياغة اللغة
ال�شعرية ،مطبعة الرزونا ،ع َّمان2007 ،م.
●ابن ر�شيق القريواين ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ونقده،
حتقي���ق حممد حميي الدي���ن عبد احلمي���د ،دار اجليل للن�شر
والتوزيع ،بريوت1981 ،م.
●الإمام عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز ،مطبعة املدين،
القاهرة1992 ،م.
●�إمي���ان الكيالين ،بدر �شاكر ال�سياب «درا�سة �أ�سلوبية ل�شعره»،
دار وائل للن�شر ،ع َّمان2008 ،م.
●ب�ش���رى مو�س���ى �صالح ،ال�ص���ورة ال�شعري���ة يف النق���د العربي
احلديث ،،املركز الثقايف العربي ،بريوت1994 ،م.
●جاب���ر ع�صفور� ،أقنعة ال�شعر املعا�ص���ر ،جملة ف�صول ،م�صر،
1981م.
●جون كوهني .Cohen Jean -بناء لغة ال�شعر ,الهيئة العامة
لق�صور الثقافة ،القاهرة1990 ،م ،ترجمة وتقدمي وتعليق د.
�أحمد دروي�ش.
●�سام���ح الروا�ش���دة ،ق�صي���دة «�إ�سماعي���ل» لأدوني����س (�ص���ور
م���ن االنزي���اح الرتكيبي وجماليات���ه) ،جملة درا�س���ات العلوم
الإن�سانية واالجتماعية ،اجلامعة الأردنية ،جملد ،30عدد.3
●�صال���ح �أب���و �أ�صب���ع ،احلرك���ة ال�شعري���ة يف فل�سط�ي�ن املحتلة،
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت1979 ،م
●�صال���ح الزهراين ،الأعم���ال ال�شعرية ،الن���ادي الثقايف الأدبي
بجدة2013 ،م.
●�صبح���ي الب�ستاين ،ال�ص���ورة ال�شعرية يف الكتاب���ة الفنية ،دار
الفكر اللبناين ،بريوت1986 ،م
●عز الدين �إ�سماعيل ،ال�شعر العربي املعا�صر ق�ضاياه وظواهره
الفنية واملعنوية ،دار الفكر العربي ،بريوت1981 ،م.
●عل���ي ع�شري زايد ،عن بناء الق�صيدة العربية احلديثة ،مكتبة
ابن �سينا ،القاهرة2002 ،م.
●فتح اهلل �سليمان ،الأ�سلوبية ،مدخل نظري ودرا�سات تطبيقية،
دار الزهراء ،القاهرة ،د.ت.
●جم���دي وهبة – كامل املهند�س ،معج���م امل�صطلحات العربية
يف اللغة والأدب ،مكتبة لبنان ،بريوت1984 ،م.
●حممد العبد� ،إب���داع الداللة يف ال�شعر اجلاهلي ،دار املعارف،
القاهرة1988 ،م.
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●حمم���د ب���ن علي اجلرج���اين ،الإ�ش���ارات والتنبيه���ات يف علم
البالغ���ة ،حتقيق الدكت���ور عبدالقادر ح�س�ي�ن ،مكتبة الآداب،
القاهرة1997 ،م.
●حممد عبداملطلب ،جدلية الإفراد والرتكيب ،ال�شركة امل�صرية
العاملية للن�شر ،م�صر1995 ،م.
●حممد ك���رمي الك���واز ،عل���م الأ�سل���وب ،مفاهي���م وتطبيقات،
من�شورات جامعة ال�سابع من �أبريل ،ليبيا1997 ،م.
●حمم���د حممد �أبو مو�سى ،خ�صائ����ص الرتاكيب ،مكتبة وهبة،
القاهرة1996 ،م.
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