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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

13 �شعيد يقطني ـ املغرب  من اأجل تفكري ن�شقي 

متـــون 

17 دِّ يف �شعر نزار قباين مقاربة حتليلية نقدية  �شامي ح�شني علي الق�شو�س  املفارقة وِخَطاب ال�شِّ

37 الالمنتمي واخرتاق الّنموذج املو�شوف)مقاربة ثقافية يف ال�ّشعر اجلاهلي(   خل�شر هني 

55 جتليات ال�شورة يف �شعر �شالح الزهراين درا�شة يف الت�شكيل والدللة   حممد �شالح حماد احل�شيني 

 دللت  

79 العوامل املمكنة يف الرواية التاريخية قراءة يف رواية القر�شان   لولوه ح�شن العبد اهلل 

95 �ُشَنُ الّن�س َنحَو تاأويل �شو�شيولوجي للعالمة ال�ّشردية الّنقد العربّي احلديث مثال   خالد علي يا�س 

109 اخلطاب القيمي يف الق�شة القطرية الإ�شكالية... واملمار�شة   رامي اأبو �شها 

129 وظائف متثيل اخلطاب الغريي يف الرواية وفق املنظور الباختيني   اأم ال�شعد حياة 

�سياقات 

143 �شيميائيات الأن�شاق احلية: من العالمات الع�شبية اإىل الن�س اجليني   ح�شيب الكو�س 

165 عادل فتحي ريا�س  البناُء النَّ�َشقّي يف القراآن مفهومه وتطبيقه النحوي  
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لغويات 

189 احممد املالخ  التوا�شل: اأ�ش�شه الل�شانية ومقت�شياته املعرفية  

207 ال�شتماع من منظور الكتابة ول�شانيات املنطوق   عبد ال�شالم ال�شيد حامد 

225 بالغة الإقناع يف �شور اخلطاب املقامة اجلرجانّية للهمذاين اأمنوذجا   حمّمد النا�شر كّحويل 
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دعوة للمشاركة
يف العدد القادم )ربيع 2017( حول مو�شوع

» نظرية ال�سياق «



متون أنساق
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جتليات الصورة في شعر صالح الزهراني
دراسة في التشكيل والداللة

الباحث: حممد �صالح حماد احل�صيني

ململكة العربية ال�سعودية - الطائف �ض.ب )99 - الرمز الربيدي ))219

alhosini.m@hotmil.com

2017/0(/22 : تاريخ اال�ستالم 

2017/0(/15 : تاريخ القــــــــبول 

امللخ�ص:

تعـــد ال�سورة واحدة من اأبـــرز العنا�سر التي ي�ستخدمها ال�سعراء يف بناء ق�سائدهـــم، وجت�سيد اأحا�سي�سهم، والتعبري 

عـــن اأفكارهم وت�سوراتهم لالإن�سان والكون واحلياة. وقد تناولْت هـــذه الدرا�سة ال�سورَة يف �سعر االأديب ال�سعودي »�سالح 

�سعيـــد الزهراين«، وهدفت هذه املقاربة اإىل ك�سف بع�ض جوانب االإبداع الت�سويري عند ال�ساعر، واأبرز جتليات ال�سورة، 

وو�سائل ت�سكيلها، وجانب من الرتاكيب اللغوية احلاملة لل�سورة واأبعادها الداللية.

وجاءت الدرا�سة يف ق�سمني رئي�سني، االأول تناول فيه الباحث اأبرز جتليات ال�سورة عند ال�ساعر، وت�سمن حتليل مناذج 

مـــن ال�سور املفـــردة واملركبة و الت�سخيـــ�ض والتج�سيد و�سورة القنـــاع، وناق�ض الباحث يف الق�سم الثـــاين الرتكيب اللغوي 

احلامـــل لل�سورة، وجاء فيـــه حتليل اأبرز الرتاكيب احلاملة لل�سورة عند ال�ساعر وهـــو تركيب االإ�سافة، مع حتليل ظاهرة 

احلذف التي تعرتي الرتكيب، مع قراءة لدالالت ال�سور واأبعادها يف كل جتلياتها.

الكلمات املفاتيح:

ال�سورة، الداللة، الت�سكيل، �سعر، �سالح.
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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:

احلمـــد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد 

املر�سلني، نبينا حممـــد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، ومن 

�سار على نهجه واقتفى اأثره اإىل يوم الدين     اأما بعد:

 فاإن ال�سورة اأداة فنية، وركيزة اأ�سا�سية من الركائز 

التـــي يقوم عليهـــا البناء ال�سعـــري، وبها ينكـــ�سف متايز 

املبدعـــني؛ اإذ تعد ميداًنا رحًبا للخلق واالإبداع. وقد نالت 

اهتمـــام النقـــاد قديـــا وحديثا، وتعـــددت فيهـــا االآراء، 

وحفلـــت املدونة النقدية والبالغيـــة بكثري من الدرا�سات 

والبحوث املختلفة، التي تناولت مو�سوع ال�سورة ال�سعرية 

مفهوًمـــا، ووظيفًة، واأمناًطا، وتاأثـــرًيا، وم�سادَر، وداللًة، 

وذلك ملا تتمتع به من القيم اجلمالية، واالإمكانات الفنية، 

التـــي جتعلها قـــادرة على التعبري عن التجربـــة ال�سعورية 

ودقائقها، فالت�سوير الفني هو ثوب احلياة الذي تكت�سيه 

الق�سيدة، في�سفي عليها �سحرها وجمالها.

وقـــد بـــرز يف االأدب ال�سعـــودي املعـــا�سر كوكبـــة من 

ال�سعـــراء املبدعـــني، ويف طليعتهـــم »�سالـــح بـــن �سعيـــد 

الزهـــراين«، ال�ساعـــر الـــذي يجيـــد الـــر�سم بالكلمـــات، 

والذي ُيجمع كثري من النقاد على جودة جتربته ال�سعرية 

وتنوعها، وامتدادهـــا من جمتمعه ال�سعودي اإىل جمتمعه 

اخلليجي، ثم جمتمعه العربي واالإ�سالمي.

وعلـــى مدى اأكر من  ثالثة عقود كان ال�ساعر ير�سد 

اأحداث االأمة بعني االأديب ال�ساعر، ويعي�ض هموم االإن�سان 

العربـــي وتطلعاتـــه، فاكت�سى �سعـــره ِبَلـــون االأمل، وجاءت 

حروفه مثقلة باجلراح.

واقف بني جرحني، جرح الظروف، وجرح احلروف

فاإن كان ال بّد اأن ي�سبح اجلرح حظي، فاإن الن�سال حياة.

اإن ال�سورة يف �سعره متثل اأهمية كبرية، فهي ُتعد من 

اأهـــم اأدواته الفنية، فقد �سخرها خللق جتاربه ال�سعرية، 

وجعلهـــا و�سيلـــة نقل هـــذه التجـــارب اإىل املتلقي، حمققا 

عنده التاأثري واالإمتـــاع، وعرب هذه الو�سيلة تنك�سف روؤيته 

للعالقـــات والروابط اخلفية بني مـــواد عامله ال�سعري، اإذ 

اإن هـــذه الروابـــط والعالقات التي يبتكرهـــا ال�ساعر بني 

مـــواد عامله ال�سعـــري، هي التي ُتـــربز يف النهاية ال�سورة 

ال�سعريـــة اخلالقـــة، وال يتحقق هـــذا بالطبـــع اإال عندما 

يتجـــاوز ال�ساعر ما هـــو �سائد وماألـــوف يف العالقات بني 

املواد وروابطها، فن�سمع »�سهيل البندقية«، ونرى »غ�سون 

احلزن«، ون�ساهد »احلـــروف َخْيال«، ون�سم »عطر الدم«، 

ون�سمع »�سكوى اجلراح«.

اإنَّ وعـــي هـــذه التجربـــة ال�سعرية وعمقهـــا، وح�سور 

الـــ�سورة فيهـــا بـــ�سكل كبـــري، يجعلهـــا ميداًنـــا خ�سًبـــا 

للمقاربـــات النقدية. وهذه الدرا�سة حتـــاول ك�سف بع�ض 

جوانب اإبداع ال�سورة عند ال�ساعر وتر�سد اأبرز جتلياتها 

وو�سائل ت�سكيلها ودالالتها.

وللنظـــر يف جتليات الـــ�سورة وو�سائـــل ت�سكيلها عند 

ال�ساعـــر البد مـــن حتديد بعـــ�ض االأ�س�ض وال�سوابط التي 

نعتمدها يف حتليـــل ال�سورة، »منهـــا اأن لل�سورة املبدعة 

كينونة ذاتية م�ستقلـــة عن عنا�سرها ويعني هذا اأن قيمة 

التحليـــل تنبـــع من ارتبـــاط اجلزء بالـــكل وتاأثري الكل يف 

اجلـــزء، ومنهـــا اأن عنا�سر الـــ�سورة تتجانـــ�ض وتتقاطع 

ومتتـــزج داخل ن�سيجها الفني على نحو يلغي اأو يعطل من 

فاعليـــة جتريـــد اأي عن�سر مـــن عنا�سرهـــا ومنحه قيمة 

ذاتية م�ستقلة يف الـــو�سول بال�سورة اإىل تخوم ال�سياغة 

)1(

املبدعة«.

فـ»امليـــل اإىل الـــروح العلمـــي التحديـــدي يف حتليـــل 

الـــ�سورة وت�سنيفهـــا اإىل اأمناط ال يحقق وحـــده جناًحا 

يف درا�سة الـــ�سورة اأو حتديـــد �سروبهـــا اأو الكـــ�سف عن 

اأ�ساليب بنائها وت�سكيلها ما مل يقم على تاأكيد االإح�سا�ض 

بخ�سو�سيـــة الـــ�سورة وتفردهـــا واختالفها بـــني �ساعر 

)1) ب�سرى مو�سى �سالح، ال�سورة ال�سعرية يف النقد العربي احلديث، �ض73.
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واآخـــر، وتوثيق �سلة ال�سورة بالق�سيدة ودرا�سة اأمناطها 

ها بنيَّة معزولة عن  على هذا االأ�سا�ض، واالبتعـــاد عن عدِّ

كيانهـــا املتكامل اأو االن�سغال بابتداع تق�سيمات اأو التما�ض 

�سروب لها حتـــى ولو بلغت التناهـــي يف ال�سمول والدقة، 

فمحاولـــة مثل هذه تف�سي اإىل اإ�ساعـــة اجلهد يف ق�سايا 

�سكليـــة تنظيمية بعيًدا عن االنهمـــاك يف درا�سة اجلوهر 

الفني للـــ�سورة القائم على التفـــرد ال على اال�سرتاك يف 

)1(

منط واآخر اأو �سنعة واأخرى«.

ولذلك نه�ست هذه الدرا�سة على حماورة الن�سو�ض، 

واالإ�سغـــاء اإليها، ومالحظة ال�سور املختلفة وجتلياتها يف 

النـــ�ض، فظهرت لدينا الـــ�سورة املفـــردة الب�سيطة التي 

تقوم علـــى خرق واحـــد لقواعد اللغة، وظهـــرت ال�سورة 

املعقـــدة التي تت�سمـــن عدة انزياحات خمالفـــة للماألوف 

وظهـــرت ال�سورة املركبة، وال�سورة القائمة على القناع، 

وبـــرزت الو�سائل التي تت�سكل بها هـــذه ال�سور متمثلة يف 

الت�سخيـــ�ض والتج�سيـــد والت�سبيـــه واال�ستعـــارة والكناية 

وترا�سل احلـــوا�ض اأو الـــو�سف املبـــا�سر، و�سنناق�ض اأبرز 

بـــ�سيء مـــن التف�سيـــل يف  جتليـــات الـــ�سور وو�سائلهـــا 

ال�سفحات القادمة.

1- جتليات ال�شورة

❂ ال�صورة املفردة وال�صورة املركبة

الـــ�سورة املفردة هـــي اللبنـــة االأوىل، وهي اأ�سغر 

وحـــدة تعبريية يكن اأن ُتبنى منهـــا �سورة، متثل 

لقطة فنية ت�سويرية خاطفة، وقد تكون جزًءا من 

ت�سوير مركـــب اأ�سمل ي�سكل منهـــا ومن مثيالتها 

�سورة مركبـــة اأكـــر تعقيًدا وعمًقـــا، وتعك�ض روؤية 

 
 )2(

متكاملة متليها جتربة ال�ساعر.

)1) املرجع ال�سابق �ض108.
وائل  دار  ل�سعره«،  اأ�سلوبية  »درا�سة  ال�سياب  �ساكر  بدر  الكيالين،  اإيان  ُينظر:   (2(

ان، 2008م، �ض21. للن�سر، عمَّ

و»الـــ�سورة املركبـــة هـــي جمموعـــة مـــن ال�سور 

الب�سيطـــة املوؤتلفـــة القائمـــة على تقـــدمي عاطفة 

اأو فكـــرة اأو موقـــف علـــى قدر مـــن التعقيـــد اأكرب 

مما ت�ستوعبـــه �سورة ب�سيطة فيتخذ ال�ساعر هذا 

النمط البنائي للتعبري عن تلك الفكرة اأو العاطفة 

 
)((

اأو املوقف«.

دات التي �سبق ذكرهـــا ملفهوم  وبنـــاء علـــى املَُحـــدِّ

ال�سورة املفـــردة واملركبة �سوف نقاربها يف بع�ض 

النـــ�سو�ض، ونحـــاول اأن نتلم�ض جتليـــات ال�سور 

املفردة واملركبة وكيف تلتئم داخل بناء الق�سيدة 

حتـــى ُت�سكل روؤيـــة ال�ساعر وتك�سف عـــن م�ساعره 

وخلجاته.

يقول ال�ساعر يف ق�سيدة »احلزن والبوابة«:

على فر�ٍض من النجوى

وتاريٍخ ي�سافر يف عروق الريح

اأغنّيــه.

زها قمر جنوبٌي، ودارت يف عيون الغيم

اأحداٌث، وملحمة جنوبّيه.

بابان من ورد و من �سو�سن

متّر منها الريــــح ال تنحني

قاما على وجـٍد  ومن �سبوة

يغــا من املاأمول واملمكِن �سِ

�سّمـا ع�سافري الهوى، عّلقا

لها غ�سوَن ال�سم�ض يف م�سكن

�ستون عاما، ما انثـنت قامـٌة

و ال ا�ستدار الغْم�ض يف اأعني

وهبت من جبال احلزن عا�سفٌة ُجنونيه

)3) ينظر، �سالح اأبو اأ�سبع، احلركة ال�سعرية يف فل�سطني املحتلة، املوؤ�س�سة العربية 
للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1979م، �ض60. وعبد القادر الرباعي، الصورة 

الفنية في شعر أبي تمام، ص181.
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اأراقت يف مفا�سل »بابنا االأين«

مواجَعها 

فمال الباب يف �سهقات حزٍن غرِي من�سّيه

وكنا يف الليايل الُهوج نحر�ض »بابنا االآخر«

ده ونع�سُ

اإذا ما اأطلقت ريح لدرب النح�ض �ساقيها

....  وكان يعاند االإع�سار،

كان يئن حتت الريح،

يقراأ ُحرقة احلّرا�ض حول الباب

ُي�سلّيهم باأغنيٍة �ستائيه

يحّدثهم عن املا�سي 

عن االآتي،

وعن اأحالم حريه

وكان هناك ع�سفور ي�سافر يف �سحوب الباب

يقراأ حرقة يف القلب مطوّيه

تبقى، ويبقى احلب ما زجمـــرت

ريح، فيا ريح ال�سجـــى دندين

طـريقنا، بوابة للتقـــــى

نهـٌر من االإلهــــام مل ياأ�سن

حـديقة لل�سعــر منحى روؤى

منـارة للزهــــو يف موطني

يعـود جـــي�ض املعتدي مذعنًا

واأنت لاّلواء مل تذعـــــن

مرابطــًا فوق خطوط الهوى

حتكي ثبات العا�سق املوؤمن

حــزين على باب الندى خالد

على ممر اجلـــدب مل اأحزن

وقـــد اأثَبتُّ الق�سيدة كاملة هنـــا حتى يطلع عليها 

القـــارئ، ويرى جميـــع االإ�سارات التـــي نوردها يف 

حتليل بع�ض �سور الن�ض وترابطها. 

يقول ال�ساعر يف املقطع االأول:

على فر�ٍض من النجوى

وتاريٍخ ي�سافر يف عروق الريح

ــه. ْغِنيَّ
ُ
اأ

يف هـــذا املقطـــع �سورة مفردة معقـــدة ال�ستمالها 

على عدة انزياحات متثلت يف »فر�ض من النجوى« 

و »تاريـــخ ي�سافر« و »عروق الريـــح« وكلها خمالفة 

للعالقـــات الدالليـــة املاألوفة لهذه املفـــردات. اإذن 

هنـــا عالقات جديدة يبنيها ال�ساعر بني املفردات 

ليـــ�سكل ال�سورة، وعنـــد تلم�ض الـــدالالت يف هذا 

الن�ض جنـــد اأنها عبارة �سعرية يريـــد ال�ساعر اأن 

يهد بها ملا بعدهـــا، فاالأغنية هي الق�سيدة التي 

يقدمها ال�ساعر بني اأيدينا »على فر�ض من النجوى« 

�سوف يناجي بها ال�ساعر املتلقني ويجعلها كال�سر 

الذي يبوح به، و�سوف حتمل هذه الق�سيدة اأخباًرا 

واأحداًثـــا مرت علـــى ال�ساعر يف املـــا�سي ات�سمت 

باالأمل واحلزن والق�سوة، »فالتاريخ امل�سافر« ي�سري 

اإىل الزمـــن املـــا�سي و »عـــروق الريح« تـــ�سري اإىل 

اأحداث قا�سية وموؤملـــة وعميقة يف النف�ض، فالريح 

غالًبـــا توحـــي بداللـــة �سروف الدهـــر وم�سائبه، 

واإ�سافة العروق لها اأك�سبتها داللة العمق.

ويقول يف املقطع الثاين:

زها قمر جنوبٌي، ودارت يف عيون الغيم

اأحداٌث، وملحمة جنوبّيه.

»زها قمر جنوبـــي« هنا انزياح داليل وقع بني زها 

و القمـــر، فالقمر ال يكن اأن يزهو على احلقيقة، 
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وهذه �سورة مفـــردة ب�سيطة مبنية على ت�سخي�ض 

القمر عرب اال�ستعارة، وهي �سورة لالأب.

»ودارت يف عيون الغيم اأحداث، وملحمة جنوبية«، 

االنزيـــاح وقع يف عيون الغيـــم، وهي �سورة مفردة 

ا، قد ت�سري داللتها اإىل املكان. ب�سيطة اأي�سً

يبداأ ال�ساعر يف املقطع التايل ب�سرد جمموعة من 

ال�سور املفردة املحورية يف الق�سيدة، وكاأنه يبداأ 

يف �سرد القـــ�سة اأو االأحداث التـــي اأ�سار اإليها يف 

مطلع الن�ض، فنجد ال�سور التالية:

بابان من ورد و من �سو�سن

ا مفردة ب�سيطـــة، قامت على خرق  ال�سورة اأيـــ�سً

داليل واحـــد بني البابـــني والورد والـــ�سو�سن، فال 

عالقـــة منطقية بينهمـــا، ولكنهـــا �سورة حمورية 

ن�ساأت حولها العديد من ال�سور؛ الأن داللتها رمبا 

ت�سري اإىل االأب واالأم، ور�سم ال�ساعر هذه ال�سورة 

لهما عـــرب الباب الأن الباب يحمـــل داللة احلماية 

والـــ�سرت وكذلـــك االأب واالأم بالن�سبـــة لالأبنـــاء. 

وتتواىل ال�سور املفردة بتدفق كبري اإىل اأن يقول: 

وهبت من جبال احلزن عا�سفٌة ُجنونية

اأراقت يف مفا�سل بابنا االأين

مواجَعها

فمال الباب يف �سهقات حزٍن غرِي من�سّية

يف هذا املقطع �سورة مركبة من عدة �سور مفردة، 

وهـــي �سورة »جبـــال احلـــزن«، فهبـــوب العا�سفة 

�سيء طبيعي، لكن اخلرق الداليل ح�سل باإ�سافة 

اجلبال اإىل احلزن، فنـــ�ساأت �سورة موحية بعظم 

احلـــزن و�سدته، وهي �سورة مبنية على التج�سيد. 

والـــ�سورة الثانية »اأراقت مواجعها« فيها اأكر من 

خـــرق داليل. والثالثـــة »فمـــال البـــاب يف �سهقات 

حـــزن«. والـــ�سورة املركبـــة التـــي تنتج مـــن هذه 

ال�سور الثالث هي �سورة االأب الذي ا�ستدت عليه 

�سروف الزمـــان ففارق احليـــاة، وي�سجل ال�ساعر 

عاطفة احلزن واالأمل مبا�سرة يف ال�سورة، ويظهر 

ال�ساعر يف �سورة اأخرى يف قوله:

وكان هناك ع�سفور ي�سافر يف �سحوب الباب

يقراأ حرقة يف القلب مطوّية

�سورة الع�سفـــور الـــذي ي�سافـــر يف �سحوب الباب 

�سورة مفـــردة معقـــدة لوجـــود عـــدة انزياحـــات 

عـــن الداللـــة املاألوفة، ولعـــل الرتابـــط القوي بني 

�سور هـــذا الن�ض تك�سف لنـــا داللة هذه ال�سورة، 

فالع�سفور قد ي�سري اإىل اأحد االأبناء وقد يكون هو 

ال�ساعر، والباب هـــو االأم واإ�سافة ال�سحوب اإليها 

دليل تقدم ال�سن ومكابدة متاعب احلياة، وي�سافر 

يف ال�سحـــوب  ت�سري اإىل اأن ال�ساعـــر يذهب بعيًدا 

يف تاأمـــل وقراءة اأثر الزمن على اأمه. ولعل ال�سفر 

هنـــا امتداد لل�سفر يف عـــروق الريح الذي جاء يف 

مطلع الن�ض. 

❂ الت�شخي�ص والتج�شيد

الت�سخي�ض هـــو اأن تكت�سب املعنويـــات اأو املاديات 

و املحـــ�سو�سات �سفـــات حيـــة. اأو »و�سيلـــة تقـــوم 

علـــى اأ�سا�ض ت�سخي�ض املعـــاين املجردة، ومظاهر 

الطبيعـــة اجلامـــدة يف �سورة كائنـــات حية حت�ض 

 )1(

وتتحرك وتنب�ض باحلياة«

جاء يف معجم امل�سطلحات االأدبية : »الت�سخي�ض، 

اأفـــكار  اإىل  البـــ�سر  �سفـــات  ن�سبـــة  التج�سيـــد: 

جمـــردة اأو اإىل اأ�سيـــاء ال تت�سف باحليـــاة. مثال 

ذلـــك الف�سائـــل والرذائـــل املجـــ�سدة يف املـــ�سرح 

االأوربـــي  الرمـــزي  القـــ�س�ض  اأو يف  االأخالقـــي 

)1) علي ع�سري زايد، عن بناء الق�سيدة العربية احلديثة، �ض76.
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ا خماطبـــة  يف العـــ�سور الو�سطـــى. ومثالـــه اأيـــ�سً

الطبيعة كاأنها �سخ�ض ي�سمع وي�ستجيب يف ال�سعر 

 ))1((

واالأ�ساطري«

وجند الت�سخي�ض مـــن الو�سائل التي اعتمد عليها 

ال�ساعر ب�سكل كبـــري يف ت�سكيل ال�سورة، و�سنقف 

مع ق�سيدة )يف ح�سرة امللكة( التي يقول فيها:

ت�سغلني عــيــنــني  اأقــتــفــي  مــــ�سافــــٌر 

ــدين ـــوي ب ـــرت ــا ي ــه ــن ــــي وم ــا اأغــــنِّ ــه ل

دكنته الــلــيــل  خـــــ�سُر  متــنــطــق  اإذا 

ُتو�سو�سني الَو�سنى  باأنغامها  جــاءت 

ي�سيق رحُب املدى بي، ينطوي بيدي

الــــ�سام واليمن بــني  الــهــمِّ ال حـــدَّ  يف 

األب�سها ــبــوح  ال �سفــــاء  مــن  ِعــمــامــٌة 

 

تلب�سني احُلــــزن  نــقــيــع  مــن  غــاللــٌة 

ـــــ�سرًة، لهبًا ُخ اأمــتــدُّ فـــوق الــفــيــايف 

 

�سّدان ما ذنُب هذا القلِب يا وطني؟

ــــــِت اأحـــــريف ودمـــي ـــــــوُح، واأن اأنـــــا اأب

ــــــِت كــــلُّ الــــذي يـــاأتـــي بـــه زمني واأن

ه اأنــــِت تــ�سبــني يف قــلــبــي فـــاأخمـــ�سُ

لبني يل  مــــا راب  اإذا  ذنــبــي  ــيــ�ض  ول

ــا هـــكـــذا وهـــنـــًا ــن ــق ــل اأنــــــا واأنـــــــت ُخ

وهني فا�سربي  ــاآ�سي  امل منِك  �سربــُت 

معتجًرا اآتــيــك  اأن  اآمــــل  ــُت  كــن كــم 

ُمرتهن األـــَف  قبلي  ــوَن  ــ�سوق ي �سيــفــي 

ــــــــذُّ اأجــــــــرَد طـــــّواًحـــــا واأغـــنـــيـــة اأُغ

يزن ذي  بن  ــُف  �سي الهوى  يف  كاأنني 

واالأدب،  اللغة  العربية يف  امل�سطلحات  املهند�ض، معجم  – كامل  وهبة  )1) جمدي 
مكتبة لبنان، بريوت، 1984م، �ض102.

وراحلتي مـــنـــكـــو�سًا،  جــئــت  لــكــنــنــي 

كفني الِبــــ�سًا  اأبــكــي  اأقبلت  عــرجــاء، 

فــال تــزيــدي جــراحــي وافــهــمــي لغتي

ثمن بـــال  بـــاعـــوا  كــمــا  تــبــيــعــي  وال 

تعبي واقـــــراأي  عــيــوين  تـــفـــّر�سي يف 

َح�َسن على  ُيطوى  من  ا�ض  النَّ فاأنبُل 

قـــــه ـــــوؤرِّ ـــدًا ال ُي ـــي ـــل هــــــاِت فــــــــــوؤادًا ب

  )2(

همُّ الورى وُخذي �ِسعرًا بال �سجن

تبـــدو الـــ�سورة هنا وا�سحـــة املعـــامل، ال�ساعر يف 

ح�سرة الق�سيـــدة، اإنها عامله اخلا�ض الذي ياأوي 

 

اإليـــه. واأول مالمـــح ال�سورة تظهـــر يف ت�سخي�ض

الق�سيدة يف البيتني االأولني:

ت�سغلني عــيــنــني  اأقــتــفــي  مــــ�سافــــٌر 

ــدين ـــوي ب ـــرت ــا ي ــه ــن ــــي وم ــا اأغــــنِّ ــه ل

دكنته الــلــيــل  خـــــ�سُر  متــنــطــق  اإذا 

ُتو�سو�سني الَو�سنى  باأنغامها  جــاءت 

اإن العينـــني والـــو�سو�سة التي خلعهـــا ال�ساعر على 

الق�سيـــدة مـــن ال�سفـــات احلية التـــي �سخ�ست 

لنـــا هـــذا املعنـــوي )الق�سيـــدة( وجعلتـــه ينب�ض 

باحليـــاة؛ ليدخـــل ال�ساعر يف االأبيـــات التالية  يف 

خطاب مبـــا�سر مـــع الق�سيدة، فيقول لهـــا )اأنِت 

اأحـــريف ودمي( و )اأنِت كل الـــذي ياأتي به زمني( 

و )اأنـــِت ت�سبني يف قلبي(، ثم يوجه بع�ض اأوامره 

اإىل الق�سيـــدة )فا�سربـــي وهنـــي(، )ال تزيـــدي 

جراحي(، )افهمي لغتي(، )ال تبيعي(، ) تفر�سي 

يف عيـــوين(، )اقـــراأي تعبي(. ومن هنـــا ن�ستطيع 

اأن نلحـــظ اأن ال�ساعـــر اعتمـــد علـــى الت�سخيـــ�ض 

)2) �سالح الزهراين ، االأعمال ال�سعرية، �ض 19.
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ب�سكل اأ�سا�سي يف ت�سكيل ال�سورة الأنه امتد يف كل 

م�ساحات الن�ض.

اإن العالقة التـــي �سنعها ال�ساعر بـــني )العينني( 

و)الق�سيدة( يف هذه الـــ�سورة ذات اأبعاد داللية 

موحية، فالعـــني و�سيلة الروؤية واالإبـــ�سار والتاأمل 

يف الكـــون واحليـــاة، وكذلـــك الق�سيـــدة بالن�سبة 

لل�ساعـــر، فهي و�سيلتـــه لالكتـــ�ساف وروؤية العامل 

والتعبري عن مواقفه وم�ساعره.

وظهـــرت يف النـــ�ض بعـــ�ض الت�سكيـــالت املكملـــة 

للـــ�سورة الرئيـــ�سة مثل ت�سخي�ض الليـــل يف قوله: 

)اإذا متنطـــق خـــ�سر الليـــل دكنته( وهـــي �سورة 

مبنية على ت�سخي�ض الليل اأ�سافت عن�سر الزمان 

اإىل جـــو الن�ض. فجعل ال�ساعـــر الليل وقت حلوله 

وا�ستداد ظلمته كاإن�سان يتاأهب لفعل �سيء ما ب�سد 

و�سطه باملنطقة، ونالحظ اأن هذه ال�سورة اأعطت 

لليـــل �سيًئـــا من احليـــاة واحلركة علـــى غري عادة 

الليـــل الهادئـــة ال�ساكنـــة، ممـــا جعـــل الق�سيدة 

جتـــيء لل�ساعر يف جنـــح هذا الليـــل بخفة وهدوء 

كاأنها حتـــاذر هذا الليل اأو تخ�سى فيه من الرقباء 

)جاءت تو�سو�سني(.

 ال�ساعر البوح واحلزن يف قوله:
)1(

د وج�سَّ

األب�سها ــوح  ــب ال �سفــــاء  مــن  عــمــامــة 

تلب�سني احُلــــزن  نــقــيــع  مــن  غــاللــٌة 

فالبوح قيمة مهمة عند ال�ساعر متثلها الق�سيدة، 

وهي حمل اهتمامـــه وعنايته كعمامة العربي التي 

كانت رمًزا لل�سرف وال�سوؤدد، وتعك�ض هذه ال�سورة 

مكانة الق�سيدة يف نف�ض ال�ساعر و�سغفه بها.

واحلـــزن قيمـــة معنويـــة ج�سدهـــا بقولـــه )نقيـــع 

)1) التج�سيد: هو اأن تكت�سب املعنويات �سفات ح�سية اأو مادية جم�سدة غري حية.

احلزن( وجعـــل لها هيئة حمـــ�سو�سة وخلعها على 

الق�سيدة، وهي �سورة موحية باأمل وحزن عميق. 

وعندمـــا ن�سغي ب�سكل اأعمق اإىل هذا الن�ض جند 

اأن ال�سورة تك�سف عـــن �سيء من احلزن واالأ�سى 

الـــذي يـــوؤرق ال�ساعر، فمـــا تلبـــث �سورة ال�ساعر 

امل�سافـــر الذي ُيغني ملحبوبتـــه وُي�سغي لو�سو�ستها 

اإال وتنقلـــب اإىل هـــمٍّ واأ�سى ي�سيـــق معـــه الكـــون 

الف�سيـــح، ومل ي�سفع ملحبوبته الق�سيـــدة �سفاوؤُها 

و�سدُقها يف البـــوح فقد ك�ساهـــا ال�ساعر باحلزن 

واالأمل، وجعـــل منها مراآة لواقع العرب وامل�سلمني، 

ر كثرًيا من امل�سائب والنكبات يف ق�سائده،  ف�سوَّ

وك�سف ملحبوبته عن اأمنيتـــه يف اأن ياأتيها معتجًرا 

�سيف الن�سر وقبله ُتـــ�ساق الرهائن، وهذا م�سهد 

ا�ستدعـــاه ال�ساعر من التاريخ لـــه داللة االنت�سار 

والعـــز والقـــوة والبـــاأ�ض يف احلـــرب. ولكـــن هذه 

االأمنيـــة مل تكـــن قريبـــة املنـــال، فالواقـــع العربي 

املهزوم جعل ال�ساعر يجـــيء منك�سًرا واهًنا باكًيا 

حممـــال باجلراح وكل ذلك الأنـــه اأبى اإال اأن يحمل 

ر �سعره يف  هموم اأمتـــه، واأن يعي�ض واقعهـــا وي�سخِّ

�سبيل ن�سرها والدفاع عن ق�ساياها.

اإن لل�ساعـــر �سالـــح الزهـــراين موقفـــه الـــوا�سح 

يف نـــ�سرة ق�سايا االأمـــة، فهو يتـــاأمل الأملها ويفرح 

لفرحهـــا، »وال يكـــن اأن تنه�ض اللغـــة التقريرية 

املاألوفة مبهمة التعبري عّما يعتمل يف نف�ض ال�ساعر 

املاأزوم وروحه املتفتتـــة، ووجدانه املحزون، لذلك 

ـــا اأن يبحث ال�ساعـــر عن لغته اخلا�سة  كان طبيعيًّ

 
 )2(

التي حتمل اأبعاد روؤيته«

ويـــربز جت�سيـــد املعـــاين يف كثـــري مـــن الق�سائد 

فيجعلهـــا حم�سو�سة قريبـــة، وي�سفـــي عليها بعًدا 

مطبعة  ال�سعرية،  اللغة  �سياغة  يف  درا�سات  املبدع  حمنة  الكوفحي،  اإبراهيم   )2(

ان، 2007م، �ض98. الرزونا، عمَّ
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د كمـــا  دالليـــا ُي�ستمـــد مـــن العالقـــة مـــع املجـــ�سِّ

يف قوله:

ــدي ــ�سائ ــ�سبــاح ق ــل ــــا �ساأكـــتـــب ل واأن

 )1(

فلقد مــالأت مــن االإبـــاء املــحــربة 

فاالإباء معنى جمرد لكنه ظهر يف �سورة مداد الكتابة، 

فاأ�سبح حم�سو�ًسا، وامتـــدت داللة ال�سورة لت�سري اإىل اأن 

ال�ساعـــر �ساحب مبداأ وا�سح ياأبى اإال اأن يكون اإبداعه يف 

ن�سرة احلق واخلري واجلمال.

❂ ال�شورة والقناع

تتجلى الـــ�سور يف بع�ض ق�سائد ال�ساعر من وراء 

القناع، اإنها و�سيلة فنية ي�ستعملها ال�ساعر للتعبري 

عن موقـــف �سعوري اأو روؤية خـــا�سة، »القناع رمز 

يتخـــذه ال�ساعـــر العربـــي املعـــا�سر لي�سفـــي على 

�سورتـــه نربة مو�سوعيـــة �سبه حمايـــدة، تناأى به 

عن التدفـــق املبا�سر للـــذات دون اأن يخفي الرمز 

املنظـــور الذي يحدد موقـــف ال�ساعر من ع�سره، 

وغالًبـــا ما يتمثـــل رمـــز القنـــاع يف �سخ�سيـــة من 

ال�سخ�سيات، تنطق الق�سيـــدة �سوتها، وتقدمها 

تقدًيا متميـــًزا يك�سف عامل هـــذه ال�سخ�سية يف 

مواقفهـــا اأو هواج�سهـــا اأو تاأمالتهـــا اأو عالقتهـــا 

بغريها، فت�سيطر هـــذه ال�سخ�سية على »ق�سيدة 

القناع« وتتحدث ب�سمـــري املتكلم اإىل درجة يخيل 

اإلينـــا – معها- اأننا ن�ستمع اإىل �سوت ال�سخ�سية، 

ولكننـــا ندرك - �سيًئا ف�سيًئـــا – اأن ال�سخ�سية يف 

الق�سيـــدة لي�ست �سوى »قنـــاع« ينطق ال�ساعر من 

خاللـــه، فيتجـــاوب �سوت ال�سخ�سيـــة املبا�سر مع 

�سوت ال�ساعـــر ال�سمنـــي جتاوًبـــا يـــ�سل بنا اإىل 

)2(

معنى القناع يف الق�سيدة«.

)1) �سالح الزهراين ، االأعمال ال�سعرية، �ض 326.
)2) جابر ع�سفور، اأقنعة ال�سعر املعا�سر، جملة ف�سول، املجلد االأول، العدد الرابع، 

م�سر، 1981م، �ض123.

يقـــول ال�ساعـــر يف ق�سيـــدة »عنـــرتة يف طبعتـــه 

اجلديدة«:

ابــتــدائــي هـــو  احلـــريـــق  كــــان  اإذا 

انتهائي ـــه  ب يـــكـــون  اأخـــــــ�سى  فــهــل 

ــــوق وجهي ف رجــــل احلــــرائــــق  ـــــا  اأن

ــي يف دمـــائـــي ــل ــغ ت ــــار  ــــن ـــظـــى، وال ل

رحـــيـــلـــي نــــــــور  اإىل  نــــــــار  ومــــــــن 

حـــدائـــي لـــهـــب  ويف  لـــهـــب  ومــــــن 

اأ�سافـــــر يف مـــدى الـــ�سحـــراء طــريًا

فنائي عـــن  الــفــجــائــع  يف  اأفــــتــــ�ض 

ـــــــا تــنــحــنــي االأطـــــــــالل �سمــــتــــًا وملّ

ـــبـــهـــاء ـــل اأدوزنـــــــــهـــــــــا مــــــــــــــدارًا ل

ـــــهـــــا هـــواهـــا ـــــل ـــا اأ�سائ ـــه وقــــفــــت ب

غنائي مـــ�سامـــعـــهـــا  يف  ـــــــــب  واأ�سك

ــت ــام ــق وكــــــم اأيـــقـــظـــتـــهـــا لــــيــــاًل ف

وتـــنـــعـــ�ض يل مـــ�سائـــي تـــــ�سامـــــرين، 

ـــا الــــــ�ستــــــاء بــقــبــ�ستــيــه ـــدن ـــجـــل وي

�ستــــائــــي ـــا  ـــه ـــا�سل ـــف م يف  فـــــاأوقـــــد 

اأغــطــي �سدري،  ــى  عــل ـــا  ـــه واأطـــوي

ـــــال غـــطـــاء ــــون ب ــــت ــــف ـــد ال ـــي ـــاق عـــن

وحـــــــني تــــزفــــهــــا حـــــّمـــــى هــــواهــــا

ــــي ــــوائ ا�ست �سدر  عـــلـــى  ـــــا  ـــــه اأ�سوي

رحـــــاب ـــي  ـــب ـــل ق يف  ـــــاب  ـــــالأحـــــب ول

الـــ�سيـــاء يف  تـــ�سبـــح  االأ�سواق  مـــن 

ــــــبــــــالد هـــــــوى قــــدمي ـــة« وال ـــل ـــب ـــع ل

ــــــبــــــالد هــــمــــا بـــالئـــي وعــــبــــلــــة وال

ــي ــن ــر لـــالأحـــبـــاب اأب ــم ــع اأ�سعـــــــت ال

ــي ــائ ــربي لـــهـــم كـــــــربًا، واأ�سحـــــــــق ك



64
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

ــاًل ــي ـــًا جــم ـــم ـــغ فـــعـــبـــلـــة �سغــــتــــهــــا ن

الـــــفـــــ�ساء مــــــــــدارات  يف  ـــــح  ـــــ�سّب ي

ـــة قـــــــ�سة �سكــــنــــت فـــــــوؤادي ـــل وعـــب

حــــــوادُثــــــهــــــا تــــطــــل بــــــال طــــالء

معنى وظــــــــالل  فـــــكـــــرة،  ـــة  ـــل ـــب وع

ـــــــــرواء ال �سمـــــــــــــاوي  مــــعــــنــــى،  ال 

وانـــتـــبـــاهـــي ـــامـــي  ـــن م يف  اأراهــــــــــا 

انطفائي و�ساعــــــــات  وهـــجـــي  ويف 

ــــــراحــــــي، وحــبــي ـــة كـــنـــز اأف ـــل وعـــب

الــــنــــ�ساء اإحـــــــدى  تـــكـــن  ــة مل  ــل فــعــب

راأ�ســـــي دار  حـــــــــتـــى  درت  وداري، 

بقائي عـــن  اأدافـــــــع  الـــنـــجـــوى  ـــن  م

اأ�سيـــــد جنمًا الـــ�سابـــحـــات،  اأطــــرت 

ــــة عـــــــن وفـــــائـــــي ــــوفــــي ــــل يــــــعــــــرّب ل

وكـــــ�سرت الـــ�سيـــوف عــلــى الـــنـــوا�سي

الــــــوراء اإىل  اجلــــبــــان  رجـــــع  وقـــــد 

ـــٌب ـــل ــــــٌد حتــــمــــي، وق ـــي ي ـــت ـــواطـــن م

وثـــــــغـــــــٌر ال يـــــــــل مـــــــن الــــــدعــــــاء

ــا وطـــنـــي كــــ�سوتــــك مـــن فـــــوؤادي ــي ف

ــــــت مـــــن الــــــغــــــرام بـــــال غـــطـــاء وب

واأال اأعـــــــــرى  اأن  عـــــلـــــَيّ  وهــــــــان 

العراء فـي  وحــــــدك  تبيــــت  تظــــل 

حبي وتــــبــــيــــع  تـــبـــيـــعـــنـــي  ـــف  ـــكـــي ف

جــزائــي ــــذا  ب يـــكـــون  اأن  ـــــــر�سى  وت

وعـــبـــلـــة كـــيـــف تـــ�سطـــبـــنـــي ومتــحــو

ـــت مـــائـــي ـــب ـــة ن ـــل يـــنـــابـــيـــعـــي، وعـــب

ــــــل اأبـــهـــى ـــــوق احلــــريــــق اأظ ــــــا ف اأن

�سفــــائــــي متـــنـــحـــنـــي  الـــــنـــــار  الأن 

�سلـــتـــنـــي اإذا  الـــنـــقـــاء  ــي  ــن ــم ــل ــع ت

ومــــــا مـــعـــنـــى احلـــــيـــــاة بـــــال نـــقـــاء

ـــر حـــٍب ـــغ ــــــقــــــى لـــــلـــــ�سعـــــادة ث �ساأب

ــــ�سقــــاء ال مــــن  ُعـــجـــنـــت  اأين  ـــــو  ول

ذنـــوبـــي كــــانــــت  اإذا  ذنــــبــــي  ومـــــا 

االنــــحــــنــــاء �سد  جــــئــــت  ـــــــــاأين  ب

وفـــــيـــــًا اأبــــــدعــــــنــــــي  اهلل  واأن 

ــنــي وفـــائـــي ــل مــــن االإخـــــــــال�ض يــقــت

ــــــــــادي يـــــا خـــلـــيـــج غـــوانـــتـــنـــامـــو اأن

ــــة عــــن نـــدائـــي فـــهـــل �سمــــــع االأحــــب

للمنايا �سدري  اأ�سرعـــــــــت  لـــقـــد 

واأجــــنــــحــــتــــي بــــــاأبــــــواب الـــــ�سمـــــاء

نعلي ــظــل  ب ـــاة  احلـــي ــى  عــل ود�ست 

حذائي مـــن  اأرخـــــ�ض  ــ�ض  ــي ــع ال الأن 

نــحــرت عجزي ــى حـــد اخلـــنـــوع  عــل

االإمـــــــــاء زمـــــــن  يف  ـــحـــر  ـــل ل فــــمــــا 

ـــــــي واأهــــلــــي ــي احلــــيــــاء اأب ــن ــم ــل ــع ي

ـــاء واأهــــــلــــــي يــــكــــذبــــون بــــــال حـــي

تــعــبــت مـــن اخلــــــداع فــجــئــت اأدعــــو

�ســــــــــــــواء اإىل  اأحـــــــب  من  بقــــــــية 

ـــــــــاذا تــــقــــطــــعــــون يـــــــدي وكـــفـــي مل

ــــي ــــة االأ�سابـــــــــــع مــــن والئ خمــــ�سب

عـــجـــبـــت ملـــــن اأجــــــــن بـــــه جـــنـــونـــًا

دائـــــــي! ـــــكـــــون  وي دواءه  اأكــــــــــون 

مــــلء ظهري واخلـــنـــاجـــر  �ساأبــــقــــى 

ــــــــــواه اأفـــــخـــــر بــانــتــمــائــي ملـــــن اأه

وردًا اجلـــمـــر  رحـــيـــق  مـــن  واأخــــــرج 

مـــن حلائي يـــخـــرج  لـــيـــ�ض  ـــودي  ـــع ف
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ــوا ــات ولـــن اأرثـــــي الـــذيـــن مـــــ�سوا وم

ـــائـــي رث يف  اأجــــــــرح  �سوف  الأين 

ــــاع احلـــنـــايـــا ــــق ــــاإي ــــهــــم ب ــــكــــي �ساأب

الفجائي الـــزمـــن  �سدمـــــة  واأفـــجـــاأ 

ـــي واأبـــكـــيـــهـــم ومــــــن وجــــعــــي اأغـــن

دمائي مـــن  فــجــري  �سوء  واأ�سعــــــل 

بكائي يف  يــــومــــًا  ـــــــــت  اأ�سرف واإن 

)1(

للبكاء يـــخـــلـــق  ــــاي  ــــن ال فـــــــاإن 

اإن الـــ�سور اجلزئية يف ق�سيدة »عنرتة يف طبعته 

اجلديـــدة« كلهـــا مبنيـــة يف اإطـــار �سورة كلية هي 

»القنـــاع«، فنجـــد ال�ساعر يوظـــف كل مالمح هذا 

القناع الرتاثي وكل متعلقاته، وي�سقط عليها اأبعاد 

جتربته املعـــا�سرة، فال�سحـــراء واالأطالل وعبلة 

وديارهـــا، كلهـــا مالمح ح�سيـــة ظهـــرت يف اأبعاد 

جديدة، وا�ستدعت معها معاين الفرو�سية واحلب 

واالإباء واالأمل، و�سراع االإن�سان مع جمتمعه الذي 

تنكر له وظلمه. وعندما نقرتب اأكر من �سور هذا 

النـــ�ض الذي ابتداأ باحلريق وانتهى بالبكاء ن�سعر 

مبـــرارة ال�ساعر واأمله على واقع بالغ التعقيد حاول 

اأن ير�سمـــه من وراء حجاب. ويجدر بنا اأن نتلم�ض 

مفا�سل ال�سور اجلزئيـــة �سورة �سورة؛ لتتك�سف 

لنا عالقاتها واأبعادها وغالفها الكبري.

يكـــن اأن نلحظ ثالث �سور جزئية يف هذا الن�ض 

قامـــت كل واحـــدة منها علـــى تقنيـــة خمتلفة من 

تقنيات ت�سكيل ال�سورة.

ال�صورة الأوىل: 

ابــتــدائــي هـــو  احلـــريـــق  كــــان  اإذا 

انتهائي ـــه  ب يـــكـــون  اأخـــــــ�سى  فــهــل 

)1) �سالح الزهراين ، االأعمال ال�سعرية، �ض 303.

ــــوق وجهي ف رجــــل احلــــرائــــق  ـــــا  اأن

ــي يف دمـــائـــي ــل ــغ ـــظـــى  والــــنــــار ت ل

رحـــيـــلـــي نــــــــور  اإىل  نــــــــار  ومــــــــن 

حـــدائـــي لـــهـــب  ويف  لـــهـــب  ومــــــن 

اأ�سافـــــر يف مـــدى الـــ�سحـــراء طــريًا

فنائي عـــن  الــفــجــائــع  يف  اأفــــتــــ�ض 

اإننـــا اأمـــام لوحة م�ستعلـــة، لقد تكـــررت مفردات 

النار وما يتعلق بهـــا ثماين مرات يف اأربعة اأبيات، 

»اإذا كان احلريـــق هو ابتدائي« احلريق هنا �سورة 

مبنية علـــى اال�ستعارة، لت�سوير الـــ�سدة واملعاناة 

ومثلهـــا �سورة »النـــار تغلـــي يف دمائـــي« لت�سوير 

ال�سجاعـــة والقـــوة، و«فوق وجهـــي لظـــى«  اإ�سارة 

اإىل �ُسمـــرة عنـــرتة لتحقيق االندمـــاج الكامل مع 

�سخ�سية القناع.

»ومـــن نار اإىل نور رحيلي« املقابلة بني النار والنور 

ت�سور االحـــرتاق الذاتـــي للبطل الذي يـــوؤول اإىل 

عاقبة ح�سنـــة واإىل انتـــ�سار... وال�سفر والرحيل 

بحًثـــا عن مواطـــن الفجائـــع التي قد يكـــون فيها 

الهـــالك والفنـــاء ت�سويـــر لالإقـــدام وال�سجاعـــة 

وخو�ض غمار املوت.

اإن دالالت هـــذه ال�سور تك�سف لنـــا عن �سخ�سية 

بطـــل خمتفيـــة خلـــف القنـــاع »عنـــرتة« �سخ�سية 

�سقلتها املعاناة واالأمل، �سخ�سية تبحث عن االأمل 

واحلرية والكرامة.

ال�صورة الثانية: �صورة الأط�ل

ـــــــا تــنــحــنــي االأطـــــــــالل �سمــــتــــًا وملّ

ـــبـــهـــاء ـــل اأدوزنـــــــــهـــــــــا مــــــــــــــدارًا ل

ـــــهـــــا هـــواهـــا ـــــل ـــا اأ�سائ ـــه وقــــفــــت ب

غنائي مـــ�سامـــعـــهـــا  يف  ـــــــــب  واأ�سك
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ــت ــام ــق وكــــــم اأيـــقـــظـــتـــهـــا لــــيــــاًل ف

وتـــنـــعـــ�ض يل مـــ�سائـــي تـــــ�سامـــــرين، 

ـــا الــــــ�ستــــــاء بــقــبــ�ستــيــه ـــدن ـــجـــل وي

�ستــــائــــي ـــا  ـــه ـــا�سل ـــف م يف  فـــــاأوقـــــد 

اأغــطــي �سدري،  ــى  عــل ـــا  ـــه واأطـــوي

وحـــــــني تــــزفــــهــــا حـــــّمـــــى هــــواهــــا

ـــــال غـــطـــاء ــــون ب ــــت ــــف ـــد ال ـــي ـــاق عـــن

ــــي ــــوائ ا�ست �سدر  عـــلـــى  ـــــا  ـــــه اأ�سوي

قامـــت هذه ال�سورة علـــى ت�سخي�ض االأطالل 

وبعـــث احليـــاة فيهـــا، ف�سخ�سيـــة البطـــل اأحالت 

�سمـــت االأطـــالل اإىل نغـــم عـــذب، ووقـــف البطل 

يبادلهـــا الهوى وي�سمعها اأغانيـــه، حتى ا�ستيقظت 

ا  وا�ستجابـــت لرغبتـــه. ثـــم ي�سخ�ض ال�ستـــاء اأي�سً

»ويجلدنا ال�ستاء بقب�ستيه« فجعل لل�ستاء قب�ستني 

يجلد بهما لت�سويـــر ق�سوته و�سدته، فيقف البطل 

موقًفا �سجاًعا للدفاع عن االأطالل وحمايتها. هذه 

االأطـــالل بالن�سبة للبطـــل هي الوطـــن، وقد اأبرز 

ال�ساعر حب البطل لوطنه ووالئه له ودفاعه عنه.

ال�صورة الثالثة: �صورة عبلة

ـــة والـــــــبـــــــالد هــــــــوى قــــدمي ـــل ـــب ـــع ل

ــــــبــــــالد هــــمــــا بـــالئـــي وعــــبــــلــــة وال

ــي ــن ــر لـــالأحـــبـــاب اأب ــم ــع اأ�سعـــــــت ال

ــي ــائ ــربي لـــهـــم كـــــــربًا، واأ�سحـــــــــق ك

ــاًل ــي ـــًا جــم ـــم ـــغ فـــعـــبـــلـــة �سغــــتــــهــــا ن

الـــــفـــــ�ساء مــــــــــدارات  يف  ـــــح  ـــــ�سّب ي

ـــة قـــــــ�سة �سكــــنــــت فـــــــوؤادي ـــل وعـــب

حــــــوادُثــــــهــــــا تــــطــــل بــــــال طــــالء

معنى وظــــــــالل  فـــــكـــــرة،  ـــة  ـــل ـــب وع

وانـــتـــبـــاهـــي ـــامـــي  ـــن م يف  اأراهــــــــــا 

ـــــــــرواء ال �سمـــــــــــــاوي  مــــعــــنــــى،  ال 

انطفائي و�ساعــــــــات  وهـــجـــي  ويف 

ــــــراحــــــي، وحــبــي ـــة كـــنـــز اأف ـــل وعـــب

الــــنــــ�ساء اإحـــــــدى  تـــكـــن  ــة مل  ــل فــعــب

لالأمل 
 

وظـــف ال�ساعر »عبلـــة« هنا توظيًفـــا رمزيا

والهدف الذي ي�سعى البطـــل لتحقيقه، كما كانت 

»عبلـــة« اأمال وهدًفا عند القنـــاع »عنرتة«، وتتكرر 

يف بقيـــة النـــ�ض �سورة الوطـــن ووالء البطـــل لـــه 

واإخـــال�سه له وتفانيـــه يف �سبيل رفعتـــه وكرامته، 

وتقـــدمي الوطـــن وم�سلحته على نفـــ�سه، وتك�سف 

لنـــا بعـــ�ض اإ�سارات ال�سياق مثل قولـــه: »اأنادي يا 

خليج قوانتنامو« اأن هذا القناع يخفي وراءه بع�ض 

�سبـــاب الوطن الذين غرر بهـــم االأعداء فخرجوا 

بعقيـــدة �سافيـــة ووالء مطلق الأوطانهـــم، اإال اأنهم 

وقعوا يف االأ�سر وال�سجن كما وقع عنرتة يف االأ�سر 

يف ق�سته امل�سهورة، فتنكر لهم وطنهم واأحبابهم 

رغم والئهم و�سدقهم.

اإذن راأينـــا فيمـــا �سبـــق كيف بـــرز القنـــاع و�سيلة 

ت�سويـــر فنيـــة ت�ساعـــد املبـــدع يف ت�سويـــر جتربتـــه 

واإي�سال ر�سالته.

2- الرتكيب اللغوي وال�شورة

اإن درا�سة الـــ�سورة عنـــد م�ستواها الرتكيبي من 

املباحث املهمة يف اإطـــار االأ�سلوبية. فرتكيب اللغة يف 

ال�سعـــر عموًما حظي باهتمام كثري من النقاد  قدًيا 

وحديًثا.

وجند النقد القدمي اأوىل مو�سوع الرتكيب عناية 

خا�سة، فاالإمام عبـــد القاهر اجلرجاين بنى نظرية 

النظم على الرتكيب واأ�سار اإىل اأهميته يف بناء املعاين 

ف ب�سحة نظم اأو ف�ساده  اإذ يقـــول: »ال ُيرى كالم ُو�سِ
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ف مبزية وفـــ�سل فيه اإال واأنت جتد مرجع تلك  اأو ُو�سِ

ال�سحة وذلك الف�ساد وتلك املزية وذلك الف�سل اإىل 

)1(

معاين النحو واأحكامه«

واأ�سار )جـــون كوهـــني- Cohen Jean( اإىل 

ف�سل الرتكيب يف كتابه »بنية اللغة ال�سعرية« واعتربه 

من اأهـــم مواطـــن ال�سعريـــة وعقد له فـــ�سال كامال 

)2(

بعنوان »نظام الكلمات«.

والتاأثـــري  الـــدالالت  مـــن  تراكيـــب حتمـــل  فثـــم 

ما ال حتملـــه تراكيـــب اأخرى، بالنظـــر اإىل قربها من 

املعيـــار وبعدها عنه، فكلما ابتعد الرتكيب عن املعيار 

حقـــق �سعرية اأو�سع بـــ�سرط اأال يخرج على موا�سفات 

)((

اللغة ويدمر اأنظمتها بحجة ال�سعرية.

»وال �سك اأن �سياغـــة الرتاكيـــب االإبداعيـــة اإمنا 

متثـــل يف حقيقتهـــا قـــدرة الفنـــان على ت�سكيـــل اللغة 

جمالًيا باأن يخرتق اإطـــار املاألوفات اأحياًنا، اأو ي�سنع 

منها �سيًئـــا �سبيًها بغري املاألوف، وهو يف ذلك يتعامل 

مع مـــواد اأولية ذات خوا�ض معجميـــة قابلة الأن تزرع 

يف ال�سيـــاق كمـــا هـــي، كما هـــي قابلة الأن تـــزرع فيه 

ب�سكل متطور، ولكنها يف كلتا احلالتني تقدم النموذج 

ودرا�سة   
)((

اجلماليـــة«. للبنيـــة  املميـــز  االأ�سلوبـــي 

الرتاكيـــب احلاملة لل�سورة، واأبرز الظواهر الطارئة 

علـــى الرتكيـــب، وتلمـــ�ض اأبعـــاد الداللـــة الناجتة من 

خ�سو�سية كل تركيب غاية هذا اجلزء من الدرا�سة، 

و�سنقـــف عند اأبـــرز الظواهـــر الرتكيبيـــة يف ال�سور 

عنـــد ال�ساعر، وندر�ض اأبعادهـــا الداللية عرب تركيب 

االإ�سافة وظاهرة احلذف.

)1) االإمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز، �ض83.
الثقافة،  العامة لق�سور  الهيئة  ال�سعر،  Cohen Jean. بناء لغة  جون كوهني-   (2(

القاهرة، ترجمة وتقدمي وتعليق د.اأحمد دروي�ض، 1990م، �ض183.

الرتكيبي  االنزياح  من  )�سور  الأدوني�ض  »اإ�سماعيل«  ق�سيدة  الروا�سدة،  �سامح   (3(
وجمالياته(، جملة درا�سات العلوم االإن�سانية واالجتماعية، اجلامعة االأردنية، 

جملد30، عدد3، �ض468.

حممد عبداملطلب، جدلية االإفراد والرتكيب، ال�سركة امل�سرية العاملية للن�سر،   (4(
م�سر، 1995م، �ض181.

❂ االإ�شافة

االإ�سافـــة مـــن اأبـــرز الرتاكيب اجلزئيـــة احلاملة 

لل�سورة يف �سعر �سالح الزهراين، فال�سورة عنده 

ال ت�ستمد قيمتها من اللفـــظ املجازي املفرد بقدر 

ما ت�ستمــــــــــــــــــد قيمتها من الرتكيب وال�سياق.

وقـــد وقع اختيـــاري على هذا الرتكيـــب دون �سواه 

من الرتاكيـــب اللغوية اال�سميـــة والفعلية احلاملة 

للـــ�سورة الأنـــه االأبـــرز حـــ�سوًرا يف الـــ�سور عنـــد 

ال�ساعر، وله دور بارز يف جت�سيد امل�ساعر االإن�سانية 

وت�سخيـــ�ض املاديات واملعنويات ممـــا يجعله يتبواأ 

منزلة كبرية جديرة بالدر�ض والتحليل.

و»تقـــوم عمليـــة االإ�سافـــة يف اللغـــة العربيـــة على 

اإ�سنـــاد معنـــى اإىل معنـــى اآخر، بحيـــث اإن اللفظ 

االأول »املـــ�ساف« ي�سبـــح معرًفـــا باللفـــظ الثاين 

»املـــ�ساف اإليـــه«. ولكـــن ت�سطرب هـــذه العالقة 

املعنوية بني املـــ�ساف وامل�ساف اإليه يف اال�ستعارة 

وتربز بـــ�سكل وا�سح عملية رفـــ�ض النظام العقلي 

املنتظـــم للعـــامل، ليحـــل حمله نظـــام جديد قائم 

، وبف�سل هذا االنحراف الداليل 
)5(

على احلد�ض«

القوي يف الرتكيب االإ�سايف تربز مهارة ال�ساعر يف 

ا�ستثمار هذه الطاقة اللغوية وتوظيفها يف جتربته 

ال�سعرية. وقد تاأتي االإ�سافة املجازية ب�سيطة غري 

معقـــدة، مركبة مـــن طرفني كــــ: »�سواقي احلب، 

خيول االإباء، عيون الفجر، �سفاء البوح« وقد تاأتي 

مركبة من ثالثة اأجزاء كــــ: »دمع اأبناء ال�سجون، 

جنون عا�سفة الهوى«.

وتـــربز اأهميـــة هـــذا الرتكيـــب »يف اجلمـــع بـــني 

لفظـــني من حقلـــني دالليـــني خمتلفـــني يف �سورة 

واملـــ�ساف  االأول= ط1(  املـــ�ساف )= الطـــرف 

)5) �سبحي الب�ستاين، ال�سورة ال�سعرية يف الكتابة الفنية، �ض87.
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اإليـــه )= الطرف الثـــاين= ط2( لتحقيق غايات 

اأ�سلوبيـــة خمتلفـــة، حني يقـــوم )ط1( بت�سخي�ض 

)ط2( وبيـــان هيئتـــه، اأو اإظهـــار �سدتـــه ووفرته، 

ا اأو غري ذلك مـــن ال�سفات  اأو متثيـــل حدوثـــه فنيًّ

)1(

االأخرى على نحو بالغي جمايل«

وتـــربز وظائف هـــذا الرتكيب يف �سعـــر الزهراين 

يف عدة جوانـــب منها جت�سيد امل�ساعـــر االإن�سانية 

وهو اجلانب االأكر ح�سوًرا عرب تركيب االإ�سافة، 

يليـــه، ت�سخي�ض املحـــ�سو�سات واملجـــردات، وهما 

اجلانبـــان اللذان نتناولهما بـــ�سيء من التف�سيل، 

وقـــد ياأتي هـــذا الرتكيب حامال لطـــريف ال�سورة 

اجلزئيـــة القائمـــة على الت�سبيه كقولـــه: »احتالل 

اًل مـــن املت�سايفني معنـــًى جديًدا  الليـــل«، اأو م�سكِّ

يدخل يف بناء ال�سورة مفيًدا االخت�سار واالإيجاز 

وتو�سيع الداللة ونحو ذلك.

وتتعدد االأوجه الوظيفيـــة والداللية لهذا الرتكيب 

وتتجلـــى اأبرز وظائفـــه الت�سويرية عنـــد ال�ساعر 

فيما ياأتي:

) اأ ( جت�صيد امل�صاعر الإن�صانية

التج�سيـــد -كمـــا مـــر معنـــا �سابًقا- هـــو اأن 

تكتـــ�سب املعنويات �سفـــات ح�سيـــة اأو مادية 

جم�سدة غري حيـــة. ويكن اأن نلحظ جت�سيد 

امل�ساعر االإن�سانيـــة يف �سعر �سالح الزهراين 

بكـــرة عرب تركيب االإ�سافة بـــ�سكل اأ�سا�سي، 

وتعطينا االأمثلة االآتية ت�سوًرا وا�سًحا عن دور 

هذا الرتكيـــب يف ت�سكيل الـــ�سورة. فلنتاأمل 

»حبل الـــود / نخلة احلزن / �سواقي احلب / 

اأنهر اخلوف / رماد احلزن / اأ�سعة احلب / 

عناقيـــد فرحـــة / �ساطـــئ احلـــزن / رحـــى 

)1) حممد العبد، اإبداع الداللة يف ال�سعر اجلاهلي، دار املعارف، القاهرة، 1988م، 
�ض120.

اجلـــوع / �سرار احلقـــد / حـــ�ساء اخلوف / 

جيـــو�ض الهم / غيمة بهجة / �سرار احلقد / 

بالبـــل الوجع / لغـــة الع�سق / خيـــل القلق / 

نكهـــة الفرح / اأر�ض الع�سق / نهر امل�ساعر / 

غيمة بهجـــة / �سرار احلقـــد / لغة الع�سق / 

خيل القلـــق / نكهة الفـــرح / اأر�ض الع�سق / 

نهر امل�ساعر / جمر املحبة. 

امل�ساعـــر  لت�سويـــر  الكثيـــف  احلـــ�سور  اإن 

االإن�سانيـــة املختلفـــة عـــرب تقنيـــة التج�سيـــد 

بتجاربـــه  ال�ساعـــر  اإحـــ�سا�ض  تعكـــ�ض عمـــق 

ال�سعريـــة املختلفـــة، وقدرته علـــى ت�سويرها 

مبختلـــف الو�سائـــل، اإياًنا منه بـــاأن اإي�سال 

اأفكاره وم�ساعـــره بطريقة اإيحاء ال�سور اأبلغ 

واأكـــر تاأثرًيا. والذي يهمنا هنا هو النظر يف 

الرتكيـــب االإ�سايف ودوره يف اإبـــراز الـــ�سورة 

عرب دوره الـــذي يوؤديه مبـــا�سرة، ودوره عرب 

�سبكـــة العالقـــات التـــي يبنيها مـــع مكونات 

ال�سورة االأخرى.

يقول:

واأنا على جمر املحبة قاب�ٌض

)2(

والنار يف �سرع املحب ُزالُل

لنتاأمـــل الرتكيـــب االإ�سايف الذي جـــ�سد فيه 

ال�ساعـــر م�ساعـــر »املحبـــة« بقولـــه: »جمـــر 

املحبـــة«، اإنَّ اإ�سافـــة الـــدال االأول اإىل الدال 

الثاين اأعطت للثاين حيًزا مكانيًّا بعد اأن كان 

جمـــرًدا، واأ�سبح لـــه �سورة ذهنيـــة مرتبطة 

ب�سفـــات الـــدال االأول، واإذا علمنـــا اأن هـــذا 

ال يكـــن اأن يتـــم على وجـــه احلقيقـــة فاإننا 

نتـــاأول هذه النتيجة من بـــاب املجاز الوا�سع، 

فتتـــ�سكل يف اخلطـــوة االأوىل �سورة جم�سدة 

)2) �سالح الزهراين ، االأعمال ال�سعرية ، �ض253.
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لهذا املعنوي ثم تكتمل ال�سورة عرب الت�سور 

الذهنـــي القائم علـــى داللة وقيمـــة �سعورية، 

»فال�ساعر حـــني ي�ستخدم الكلمـــات احل�سية 

ب�ستـــى اأنواعها ال يقـــ�سد اأن يثل بها �سورة 

احل�سد مـــن املحـــ�سو�سات، بـــل احلقيقة اأنه 

يق�سد بها متثيل ت�سور ذهني معني له داللته 

.
)1(

وقيمته ال�سعورية«

اإذن يكـــن اأن نقـــول اإن الـــ�سورة يف هـــذا 

الرتكيـــب لهـــا دالالت موحية بقـــدر من االأمل 

الذي يعانيه ال�ساعر يف �سبيل احلب، اإنه اأمل 

طوعـــي واختياري، اإنه حمـــب خمل�ض وعلى 

ا�ستعـــداد دائم للبـــذل والت�سحيـــة يف �سبيل 

املحبـــوب، بل يغدو االأمل وتغـــدو املعاناة �سيًئا 

حمبوًبـــا ي�ستلذ بـــه ال�ساعر »والنـــار يف �سرع 

املحـــب زالل«، اإن هـــذا االإحلاح مـــن ال�ساعر 

يدعونا اأن نقرتب اأكر من اإيحاءات ال�سورة 

يف »جمـــر املحبة« لنكتـــ�سف اأن �سياق الن�ض 

العـــام -الذي فيه هذه الـــ�سورة-  يف الدفاع 

عن عر�ض امل�سطفى ρ، فت�ستدعي ال�سورة 

احلديث النبوي ال�سريف: " ياأتي على النا�ض 

زمـــان القابـــ�ض علـــى دينـــه كالقابـــ�ض على 

اجلمر"، اإذن ق�سية ال�ساعر هنا ق�سية دين 

وعقيـــدة والتـــزام وحـــب تهـــون يف �سبيله كل 

الت�سحيات.

ويجـــ�سد ال�ساعـــر الوجـــع يف ثالثـــة تراكيب 

اإ�سافية يف ق�سيدة حار�ض النور فيقول:

الليل يف دمنا احتالل  اإن  قلُت  ما 

 

ما خبتا االأوجــــــاع  حــطــب  عــلــى  ـــار  ن

)1) عز الدين اإ�سماعيل، ال�سعر العربي املعا�سر ق�ساياه وظواهره الفنية واملعنوية، 
�ض132.

حناجُرها الدامـي  الوجع  بالبل 

همتا وال  مــــرت  مـــزنـــة  وال  ـــت  جـــّف

وعا�سفة جمٌر  �سيــدي  يا  وال�سعر 

)2(

نبتا اأوجـــاعـــنـــا  لــظــى  مـــن  الأنـــــه 

نالحـــظ تراكيـــب االإ�سافة املجـــ�سدة للوجع 

يف قولـــه: »حطب االأوجـــاع« و » بالبل الوجع« 

تركيـــب  كل  وينفـــرد  اأوجاعنـــا«،  لظـــى   « و 

بداللـــة خمتلفة يف ت�سويـــر الوجـــع ا�ستناًدا 

فـ«حطـــب  د،  املجـــ�سِّ الـــدال  ما يوحيـــه  اإىل 

االأوجـــاع« تركيب جـــ�سد االأوجـــاع، وارتبطت 

ا بال�سور  هذه الـــ�سورة اجلزئية ارتباًطا قويًّ

التـــي �سبقتها يف البيـــت، وحتى تتجلى �سورة 

هـــذا الرتكيـــب وعالقاتـــه ننظـــر اإىل �سورة 

»احتالل الليـــل« و�سورة »احتـــالل الليل نار« 

وهمـــا �سورتان جزئيتـــان مرتابطتان يك�سف 

�سيـــاق النـــ�ض اأن ال�ساعر يـــ�سور االحتالل 

االإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية واأثره على 

الفل�سطينيني، فاالحتالل نار، وهذه النار هي 

التي ت�سعل اأوجاعنا التي ج�سدها ال�ساعر يف 

�سورة احلطـــب. لقد �سكل تركيـــب االإ�سافة 

هنـــا جزًءا مكمال للـــ�سورة الكلية يف البيت، 

فما دام االحتالل جاثًما على فل�سطني االأر�ض 

واالإن�سان ف�سيبقى الوجع واالأمل م�ستعال.

وياأخذنـــا الرتكيـــب الثـــاين »بالبـــل الوجـــع« 

اإىل جـــزء اآخر من املـــاأ�ساة، فتج�سيد الوجع 

بالبالبـــل التي جفت حناجرها ي�سور اأطفال 

فل�سطـــني، وتوحـــي ال�سورة ب�سيطـــرة الوجع 

حتـــى ُنـــ�سب اإليـــه هـــوؤالء ال�سغـــار، فتج�سد 

فيهم، ويزيد عمق هذا الوجع باإيحاء ال�سورة 

)2) �سالح الزهراين ، االأعمال ال�سعرية ، �ض253.
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التاليـــة يف البيـــت »وال مزنة مـــرت وال همتا« 

فهذه البالبل التي جفت حناجرها مل يلتفت 

اإليها اأحـــد. وهذا هو واقع امل�سلمني اليوم مع 

اأطفـــال فل�سطني الذين يعيـــ�سون حتت النار 

واحل�سار. 

والرتكيـــب الثالـــث »لظى اأوجاعنـــا« يف ذات 

النـــار  �سورة  يف  للوجـــع  جت�سيـــد  ال�سيـــاق 

ال�سافيـــة التـــي ال دخان فيهـــا. اإن عمق هذا 

الوجـــع يف قلوب الفل�سطينيـــني ويف قلوب كل 

العـــرب وامل�سلمـــني م�ستمـــر فبعـــد اأن كانت 

االأوجاع حطًبا يف ال�سورة االأوىل ها هي االأن 

لظى م�ستعلة ب�سبـــب ا�ستمرار هذا االحتالل 

وما يار�سه من ظلم وعدوان واإهانة لكرامة 

االإن�سان وم�سادرة حلقوقه.

)ب( ت�صخي�ص املح�صو�صات واملجردات 

و�سائـــل  اأحـــد  بكونـــه  الت�سخيـــ�ض  ينهـــ�ض 

ت�سكيل ال�سورة عـــرب تركيب االإ�سافة ب�سكل 

بـــارز، وال تخفـــى فاعليتـــه وتاأثـــريه يف بنـــاء 

الـــ�سورة، فبف�سلـــه ُينقـــل العـــامل اخلارجي 

بكل حم�سو�ساتـــه احلية واجلامدة ومدركاته 

املجردة اإىل عـــامل االإنـــ�سان، فيكت�سب حياة 

وفاعليـــة، واأمثلـــة الت�سخي�ض عـــرب الرتكيب 

االإ�سايف كثرية يف �سعر الزهراين، ومنها:

اأعني الليل / وجه املدى / وجه الفجر / كف 

الزمـــان / وجنة ال�سم�ض / جـــراح الزمان / 

عيـــون الفجر / عيون الغيـــم / وجه البحر / 

بـــراءة احلقـــول / حـــ�ض الدجـــى / دهـــ�سة 

احلـــرف/ عيون النـــدى / وجوه الـــ�سوارع / 

وجـــه الق�سية / لغـــة النخـــل / دم الدجى / 

لوعـــة الكتابة / قلـــب الليل / فـــم الظالم / 

�سْمع الزمان / ظهر الرياح.

وتكت�سب هذه الرتاكيب معاين كثرية يبدعها 

ال�ساعـــر يف �سياقات خمتلفة، فتاأتي ال�سورة 

موحية نابـــ�سة باحلياة، لقـــدرة الت�سخي�ض 

على اإبراز املعاين واإثـــارة خيال املتلقي ونقل 

احلالة ال�سعورية التي يعي�سها االأديب. 

يقول يف ق�سيدة »الهدف«:

اأنَت علمتني لغة النخل

اأن�سودة الزهو يف هفهفات ال�سعف

اأنت علمتني خفقة الباز حني �سما واختلْف

قلت يل: النخل ال ينحني

وال�سياهني ال ت�ست�سيغ اجِليْف

وتعلمُت اأن الكرامة ال ُت�سرتى يف املزادات

)1(

اأنَّ احلياة ال�سرْف 

اإذا تاأملنـــا تركيب االإ�سافـــة يف »لغة النخل« 

ف�سنجد اأن اإ�سافة »لغة« اإىل »النخل« ال يكن 

قبولهـــا عقليًّا ح�سب داللتهـــا املعجمية، ومن 

َثـــمَّ نـــدرك اأن هنـــا انزياًحا وخرًقـــا لقواعد 

اللغـــة ح�سل علـــى امل�ستوى املعجمـــي لداللة 

هـــذه االألفـــاظ يف بنيتها االإ�سافيـــة، وحينئٍذ 

يدخـــل نظام اال�ستعارة لينظـــم هذه العالقة 

»فاال�ستعارة تاأتي لكي تقلل من �سعة املجاوزة 

 فين�ساأ لدينا 
 )2(

الناجتـــة عن عدم املالَءمـــة«

يف هـــذه احلالـــة ما ا�سطلـــح علـــى ت�سميتـــه 

ـ »الت�سخي�ض«، فيخرج الدال الثاين »النخل«  ب

من طبيعته ويكت�سب معنى جديًدا ينتمي اإىل 

عـــامل الـــدال االأول »لغة«، لقـــد اأ�سبح النخل 

بفـــ�سل هـــذا الرتكيـــب كائًنا عاقـــال يتلك 

)1) امل�سدر ال�سابق �ض82.
)2) جان كوين، بناء لغة ال�سعر، ترجمة اأحمد دروي�ض، الهيئة العامة لق�سور الثقافة، 

القاهرة، 1990م، �ض119.
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لغته اخلـــا�سة. ونالحـــظ اأن لدينا مرحلتني 

خمتلفتـــني يف هـــذه البنيـــة، االأوىل تركيبيـــة 

والثانيـــة ت�سويرية، والثانيـــة هي التي قامت 

علـــى نظـــام اال�ستعـــارة، وحتى تكتمـــل هذه 

الـــ�سورة بقـــي اأن ننظر اإىل جانـــب عالقتها 

بنف�ض املبـــدع وجانب داللتهـــا ال�سياقية، اأما 

عالقة الـــ�سورة بنف�ض املبـــدع فكما قال عز 

الديـــن اإ�سماعيل: تخـــ�سع يف الفن احلديث 

اإىل اإرادة املبـــدع وقدرته على تن�سيق الوجود 

اخلارجـــي وفًقا مل�ساعـــره ووجدانه، فتخ�سع 

الطبيعة حلركـــة النف�ض وحاجاتهـــا وعندئٍذ 

ياأخـــذ ال�ساعر كل احلـــق يف ت�سكيل الطبيعة 

والتالعـــب مبفرداتهـــا وب�سورهـــا الناجـــزة 

داللتهـــا  الثـــاين  واجلانـــب   
 )1(

�ساء كيفمـــا 

ال�ساقيـــة الـــذي بـــه تكتمل الـــ�سورة، ويكن 

اكت�ساف هذه الداللة عرب الظالل واالإيحاءات 

والعالقات مع مكونات الن�ض االأخرى.

ويف قـــول ال�ساعر: »اأنـــت علمتني لغة النخل« 

نالحـــظ حتول هذا الرتكيـــب يف ال�سياق اإىل 

معنى ال�سموخ والكربياء والثبات على املبداأ، 

وكلهـــا معـــاٍن يوؤكد عليهـــا ال�ساعـــر ويحاول 

اإبرازهـــا يف ثنايـــا النـــ�ض يف عـــامل يـــوج 

بال�سعف والتخلي عن املبادئ.

ويقول يف ق�سيدة »كائن«:

يف عامل مكبوت

تخرج من فم الظالم جنمة

ت�سق �سرخة بريئة دوائر ال�سكوت

في�سحك القمْر

الفنية  وظواهره  ق�ساياه  املعا�سر  العربي  ال�سعر  اإ�سماعيل،  الدين  عز  ينظر،   (1(
واملعنوية، �ض126.

وينه�ض الريحاُن من فرا�سه

مفت�سًا عن األفة الب�سْر

وي�ستعيد الفجُر خطوه

)2(

َن التوت  ويغمر الّنوار ُغ�سْ

يتحـــول الظالم اإىل كائن حي بفـــ�سل الت�سخي�ض 

يف الرتكيـــب االإ�سايف »فم الظـــالم«، ويجعل منه 

ال�ساعـــر اأحد مظاهـــر العامل املكبـــوت، ونالحظ 

اأن �سورة الظالم اكت�سبت بعًدا موؤثًرا يف امل�سهد، 

فعالقة الكبت مرتبطة بالظالم، فقد اأ�سبح كائًنا 

ـــا موؤثـــًرا، له قدرة على القمـــع والقهر، وتظهر  حيًّ

النجمة يف ال�سورة خارجًة من فم الظالم لُتحدَث 

�سيًئـــا مـــن ال�سيـــاء والتاأثـــري يف امل�سهـــد املظلم. 

اإن ال�ساعـــر يف هذه الـــ�سورة يـــر�سم واقًعا كئيًبا 

وموحـــ�ًسا، والنجمة ترمز لل�ساعر الذي يحاول اأن 

يبدد هذا الظالم وين�سر اجلمال واحلب واخلري.

لقـــد �سكل تركيـــب االإ�سافـــة يف �سعـــر الزهراين 

ا للـــ�سورة، وتنوعت وظائفه  ـــا ودالليًّ اأ�سا�ًسا بنائيًّ

االأوىل،  بالدرجـــة  والتج�سيـــد  الت�سخيـــ�ض  بـــني 

واعتمـــد عليه ال�ساعر يف ر�سم كثـــري من امل�ساعر 

االإن�سانية، كما ا�ستثمـــره يف ت�سخي�ض اأو »اأن�سنة« 

املحـــ�سو�سات واملجـــردات املختلفة فـــكان له االأثر 

الكبري يف ثراء ال�سورة وعمقها الداليل.

❂●احلذف

اإن االأ�سل يف نظـــام اللغـــة اأن تذكر االألفاظ، غري 

اأن اللغـــة يف بع�ض جوانبهـــا ال�سياقية ومقا�سدها 

البالغيـــة تلجـــاأ اإىل اخلـــروج علـــى هـــذا االأ�سل 

لغايـــات خمتلفة كاالختـــ�سار واالإيجاز، واحلذف 

من اأبرز الظواهر التـــي تعرتي الرتاكيب اللغوية، 

وترجع اأهميتـــه اإىل ما يفتحه يف ذهن املتلقي من 

)2) امل�سدر ال�سابق �ض232.
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اآفاق وا�سعـــة للداللة، وما يثريه يف النف�ض من لذة 

حت�سل بالعلم بعد اجلهل، وذلك اأن املحذوف اإذا 

»حـــ�سل للنف�ض اأمل جلهلها به التفتت اإىل القرينة 

فتفطنـــت له، فيحـــ�سل لها اللذة بالعلـــم، واللذة 

احلا�سلـــة بعـــد االأمل اأقـــوى مـــن اللـــذة احلا�سلة 

 
 )1(

ابتداًء«.

واحلـــذف هو: »اإ�سقاط عن�سر من عنا�سر البناء 

على م�ستـــوى الكلمة املفـــردة اأو اجلملة الب�سيطة 

 وهو »باب دقيـــق امل�سلك، 
 )2(

اأو اجلملـــة املركبـــة«

لطيـــف املاأخذ، عجيـــب االأمـــر، �سبيـــه بال�سحر، 

فاإنـــك ترى بـــه ترك الذكـــر، اأف�سح مـــن الذكر، 

وال�سمـــت عـــن االإفـــادة، اأزيد لالإفـــادة، وجتدك 

اأنطـــق ما تكـــون اإذا مل تنطـــق، واأمت ما تكون بيانا 

وال �سك »اأن نفـــ�ض ال�سامـــع تتـــ�سع 
 )((

اإذا مل تـــنب«

يف الظـــن واحلـــ�ساب، وكل معلوم فهـــو هني لكونه 

 
)((

حم�سوًرا«.

وياأخـــذ اأ�سلوب احلذف يف الـــ�سورة عند ال�ساعر 

عدة اأ�سكال، منها احلـــذف على م�ستوى ال�سورة 

الكليـــة يف النـــ�ض، فنجـــده يف ق�سيـــدة »و�سيـــة« 

يحذف الذي يعود عليه ال�سمري يف جميع االأفعال 

التي وردت يف الن�ض، وُي�سمى احلذف باالإ�سمار، 

و»االأ�سل اأال يذكـــر ال�سمري اإال وقد �سبقه ما يعود 

 واخلـــروج على 
 )5(

عليـــه ليكـــون الـــكالم وا�سًحا«

هذا االأ�سل نوع من الغمو�ض الذي ي�ستثري املتلقي 

)1) حممد بن علي اجلرجاين، االإ�سارات والتنبيهات يف علم البالغة، حتقيق الدكتور 
عبدالقادر ح�سني، مكتبة االآداب، القاهرة، 1997م، �ض29.

)2) حممد كرمي الكواز، علم االأ�سلوب، مفاهيم وتطبيقات، من�سورات جامعة ال�سابع 
من اأبريل، ليبيا، 1997م، �ض42،43.

)3) االإمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز، �ض146.
ونقده، حتقيق حممد  واآدابه  ال�سعر  العمدة يف حما�سن  القريواين،  ر�سيق  ابن   (4(

حميي الدين عبد احلميد، دار 

 اجليل للن�سر والتوزيع، بريوت،1981م، ج1، �ض251.

)5) حممد حممد اأبو مو�سى، خ�سائ�ض الرتاكيب، مكتبة وهبة، القاهرة، 1996م، 
�ض241.

ملعرفـــة هـــذا املخفـــي والبحـــث عنه، ويـــو�سع اأفق 

الداللة  فتنفتح اأمامها قراءات خمتلفة.

يقول ال�ساعر من بداية الق�سيدة:

يا بنيَّ �سي�سرق حلن الهوى حني يقلُع...

يطوي ع�سافريك اخل�سر يف كفه، وهَي تهمي 

غناًء ويهوي على اليا�سمني الذي مّد كّفيه 

يف راحتيك

ملاذا ؟ الأنك اأعلنت عن حفلة لل�سنابل من غري 

اإذن اجلراِد الذي مل تهاتفه ملّا نويت

يا ُبنّي �سيخطف قنديَل اأمك وهي ت�سلي، ويحرق 

اأحالم اأطفالك احلاملني يكويك بالعار يف كل 

ْفِقه ما انطويت.
ُ
عرق، الأنك يف اأ

فال تنك�سر اأيها القمر االأرجواين، اأعرف اأنك يف 

دورة العمر يا قمري ما انحنيت.

قل له: حني ياأتيك يقطف من ناظريك احلنان، 

ابتعْد عّلني اجلرح حتى ارتويت.

قل له: اكتو باجلرِح، اإين بجرحك هذا اكتويت.

�سب من زفراتك ثارا، ويف لهب النار نارًا وزيت.

قل له: ما �سمعتك حني ينادي، وحني ترى قل له: 

ما راأيت.

فقد زرع احلقد يف كل قلٍب واأطفاأ �سوء القناديل 

)((

يف كل بيت.

ال�سورة يف هذا الن�ض يكتنفها الغمو�ض، وحتيط 

بها هالة من الغرابة، وذلك بف�سل االإ�سمار الذي 

عمـــد اإليـــه ال�ساعر، فـــكل هذه االأفعـــال )ي�سرق، 

يطـــوي، يهوي، يخطـــف، يحرق، يكـــوي، يقطف، 

زرع احلقد، اأطفـــاأ( تعود اإىل جمهول مل يذكر يف 

الن�ض، ومل ي�ساأ ال�ساعر اأن يك�سف عنه. ومن هنا 

)6) �سالح الزهراين، االأعمال ال�سعرية، �ض290.
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ينفتح اأفق الداللة اأمام املتلقي، وُيلقي هذا الغائب 

ظالله على كل التفا�سيل.

ومـــن َثـــمَّ يكـــن اأن نفـــ�سر هـــذا الغائـــب ح�سب 

القرائـــن التـــي ن�ستوحيهـــا مـــن اأفعالـــه )ي�سرق، 

يخطف، يحـــرق، يكوي( ونحوهـــا، اإنها تدل على 

الظلـــم والقـــ�سوة والب�ساعـــة، لقـــد عمـــد ال�ساعر 

ا  اإىل ت�سويـــر الظلم والقهـــر واال�ستبداد وال�سر اأيًّ

كان مـــ�سدره، واأخفـــاه يف البنيـــة الل�سانيـــة ليتم 

ا�ستثمـــار طاقات اللغة الت�سويريـــة ولتت�سع دائرة 

تفـــ�سريه فت�سمل كل الـــ�سور املمكنـــة التي يتجلى 

فيهـــا ال�سراع بني اخلري وال�سر، واحلق والباطل، 

ولعله ا�ستـــ�سراف من ال�ساعر ل�سيء من امل�ستقبل 

القرتان االأفعال بال�سني.

ومن اأ�سكال احلـــذف املتواترة يف �سعر الزهراين 

حـــذف اأحـــد مكونـــات اجلملـــة، »واحلـــذف عند 

البالغيـــني والنحاة لي�س نفًيـــا مطلًقا للمحذوف، 

الظاهـــري  البنـــاء  يف  ظهـــور  عـــدم  هـــو  واإمنـــا 

 )1(

للجملة«

يقول يف ق�سيدة »ال�سفينة«:

ُيراد منك اأن تكوَن... ال تكن.

تياُرهم لو كان �ساخبًا �سينطوي

مطاأطئًا جبيَنه.

�سُيقبلون يجمحون.... ال تكن....

�سُيح�سرون يف ظاللهم �سحى

والوقُت يوم الزينة.

يراد منك اأن تكون... ال تكن

هذا الزمان موبق

ه، ودينه بحفنة يبيع فيه املرُء عر�سَ

الزهراء،  دار  تطبيقية،  ودرا�سات  نظري  مدخل  االأ�سلوبية،  �سليمان،  اهلل  فتح   (1(
القاهرة، بدون تاريخ، �ض140.

يراد منك اأن تكون... ال تكن

فمن حروفك البي�ساء

يبداأ ال�سباح

 
 )2(

تبحر ال�سفينة

يتـــد نـــ�ض ال�سفينـــة يف ت�سعـــة وثمانـــني �سطًرا 

ـــا متخـــًذا مـــن الرمـــز الدينـــي ل�سفينة نوح  �سعريًّ

حموًرا لل�سورة، ويتخذ الن�ض من البناء الدرامي 

املت�ساعـــد و�سيلـــة لتكثيـــف الـــدالالت يف ت�سل�سل 

مت�سق تتواىل فيه ال�سور �سورًة �سورة.

والتقـــى يف هذا الن�ض رمـــز ال�سفينة بداللته على 

النجـــاة مع املهمـــة التـــي ر�سمها ال�ساعـــر لنف�سه 

متخـــًذا مـــن ال�سعـــر و�سيلـــة الإنقـــاذ املجتمع من 

التيـــارات الفكريـــة املختلفـــة التي تهـــدم اأخالقه 

وتبـــدد قيمـــه ال�سامية. ويظهر احلـــذف يف �سياق 

حوار الق�سيـــدة مع ذات ال�ساعر »ُيـــراد منك اأن 

تكـــون... ال تكن... » وللمتلقـــي اأن يت�سور هنا كل 

الدالالت املمكنة من التيـــارات واملذاهب الفكرية 

املختلفـــة التـــي حتـــا�سر ال�ساعـــر مـــن كل مكان، 

وال �سك اأن هـــذا الغمـــو�ض –املتمثل يف احلذف-  

مع تكـــرار اجلملة يف الن�ض يوؤكد كرة التحديات 

والعوائـــق والـــروؤى املختلفـــة التـــي تريـــد �سرف 

ال�ساعر عن طريقه الـــوا�سح الذي ر�سمه لنجاته 

وجناة جمتمعه.

ويقـــول يف املقطـــع الرابـــع مـــن ق�سيـــدة »�سجـــر 

الفح�ساء«:

و�سافرت اأبحث عن لقمة العي�ض، اأ�سكنت 

اأهلي بروحي، واأودعت تلك الغ�سون النديات 

بهو الفوؤاد

)2) �سالح الزهراين، االأعمال ال�سعرية، �ض131.
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وملّا دخلت املدينة... ملّا... وملّا...، ترجلت عن 

�سهوة الطهر، اأ�سرجت رجلي ودافعت �سياًل من 

العابرين، وملّا... وملّا... تذّكرت ذاك اجلواد 

تذكرت نّوارة اللوز واملوز، ع�ّسًا تالعبه الريح، 

 
)1(

طفاًل يطارد جي�ض اجلراد. 

يف هـــذا املقطع تتجلـــى �سورة مـــن �سور اغرتاب 

ال�ساعـــر القـــروي الذي انتقـــل اإىل املدينـــة طلًبا 

للـــرزق، وبرز حذف اأحد مكونات اجلملة عن�سًرا 

داال علـــى جزء غائب مـــن الـــ�سورة، »وملَّا دخلت 

املدينة... ملَّا... و ملَّا... ترجلت عن �سهوة الطهر، 

اأ�سرجـــت رجلـــي ودافعـــت �سياًل مـــن العابرين، و 

ــا...«. يف احلـــذف االأول غابـــت جملـــة  ــا... و ملَـّ ملَـّ

جـــواب الـــ�سرط، ويف مـــوا�سع احلـــذف االأربعـــة 

التالية غاب فعل ال�سرط الواقع بعد »ملَّا« الظرفية 

املت�سمنـــة معنى الـــ�سرط، ويكـــن اأن نالحظ يف 

املقطـــع �سورتـــني متقابلتـــني، �سورة القرية التي 

ا�ستدعاها ال�ساعر مـــن الذاكرة لتعرب عن معاين 

النقاء، واجلمال، والطهر، واالطمئنان، وال�سعادة 

يف حيـــاة القرية، واملدينة التي ملّـــا دخلها ال�ساعر 

اأخذتـــه الده�سة فلم ي�ستطع اأن ي�سف هذا الواقع 

اجلديـــد ف�سكت �سكـــوت احلائر الغريـــب »وملَّا...    

ــا...« كلهـــا �سور غائبـــة توحـــي بعدم  ــا... و ملَـّ وملَـّ

التجانـــ�ض وتوحي بتمـــزق العالقـــات الروحية يف 

هذا املجتمع املدينـــي. وك�سف احلذف عن �سراع 

ال�ساعر مـــع احلياة املادية و�سعـــوره بالقلق وعدم 

االرتياح يف املدينة.

ويقول يف ق�سيدة »اأحبابي«:

كانوا قناديلي التي اأغ�سى بها ليلي

واآمايل التي خيلي على �سهواتها ُيدمي �سالحي

)1( نف�ض امل�سدر �ض176.

كانوا... وكنت... فال ا�سرتاح املتقون من العناء

)2(

وال ا�سرتحت من الغناء.

ق�سيـــدة اأحبابـــي جتربة �سعرية تـــ�سور نوًعا من 

اأنـــواع الغـــدر واأ�سدهـــا اإيالما علـــى النف�س، ذلك 

الغـــدر الذي يقع مـــن االأحبـــاب يف �ساعة حا�سمة 

يكـــون املغدور يف اأ�سد احلاجـــة اإىل اأحبابه الذين 

كان يظن اأنهم �سنده القوي وجندته وقت ال�سدة، 

ولكنه يكت�سف اأنهم هم االأعداء.

وقع حذف اخلرب يف اجلملتني »كانوا... وكنت...« 

ليـــ�سور بـــه ال�ساعـــر البعـــد العميـــق للعالقة مع 

االأحبـــاب، واأنـــه اأكـــرب مـــن اأن ت�سفـــه الكلمات، 

وجـــاءت داللـــة املـــا�سي يف اجلملة موحيـــة باالأمل 

واحل�سرة على هذا الغياب.

واأخرًيا هذه الدرا�سة ت�سع لبنة يف �سرح املقاربات 

النقديـــة لالإبـــداع يف امل�سهـــد ال�سعـــري ال�سعودي 

املعا�سر، ويف جتربة »�سالح الزهراين« على وجه 

اخل�سو�ض، وال اأزعم اأنهـــا جاءت كاملة اأو قريبة 

من الكمـــال، بل ح�سبي املحاولة، وما هي اإال جهد 

املقل، و�ستبقى االأ�سئلة مفتوحة، وتبقى املقاربات 

متجـــددة ما جتـــددت طرائـــق التنـــاول ومناهـــج 

النقد، وزوايا الروؤية. 

)2) نف�ض امل�سدر �ض323.
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