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 ملقدمةا

 دوافع الدراسة:

تأملت في املشهد الشعري والنقدي في قطاع غزة على مدار سنوات طويلة فوجدت      

أصواتا شعرية تؤسس مساراتها بقوة ال تزعزعها حالة الركود النقدي النسبية التي يعاني 

منها املشهد النقدي في غزة خاصة، وفلسطين عامة،  على مستوى النقد التطبيقي 

ي الذي يغوص في تجليات النصوص، ويستكنه ما فيها من أسرار، ويقتنص ما فيها الجمال

من درر جمالية، فواقع املشهد يؤكد أن أصواتا شعرية كثيرة لم تواكبها عملية نقدية 

كثير من   -عن املتابعة الدقيقة، واملقاربة التحليلية الفاحصة-مكافئة، حيث يعزف 

ن يتابعوا وينقبوا ويواكبوا بعين الجمال ونفس املتخصصين ، الذين يفترض فيهم أ

التذوق، وتجرد املوضوعية، ما سينثال على صفحة املشهد من أشعار جميلة؛ بعيدا عن 

االعتبارات الشخصية؛ ليكونوا حلقة وصل بين الشعراء والجماهير، ويسهموا في رفعة 

 املشهد األدبي.  

الشعرية املنشورة،  وجدت  ومن خالل قراءتي شعر كمال غنيم، في مجموعاته 

نفسا شعريا متميزا صادقا، أثرى املشهد الشعري بنماذج تستحق الوقوف عندها 

بالدرس والتحليل، فقصائده أبكار جميلة تستحق أن تقاربها قلم الباحث بالنقد 

والتحليل، لتبرز ما فيها من فسيفساء تصويرية، ورونق جمالي، إلثراء املشهد النقدي 

 اءات جديدة.املعاصر بقر 

 الدراسات السابقة:

لم تحظ قصائد الشاعر كمال غنيم بدراسات مستقلة خاصة، خال بعض  

اإلشارات التي تضمنتها بعض األبحاث األدبية املقدمة في مؤتمر اإلمام الشهيد أحمد 

( مثل، بحث مدحت العراقي، الداللة الرمزية لإلمام 2005ياسين في الجامعة اإلسالمية)

مد ياسين في الشعر املعاصر، استدل ببضعة أبيات من قصيدة أمة مكبلة الشهيد أح

( وبحث 1وشيخ طليق، على صفات الشيخ التي تحولت إلى معجزة  بالعزيمة وقوة اإلرادة)

                                                 
يد أحمد ياسين في الشعر املعاصر، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، ( مدحت العراقي، الداللة الرمزية لإلمام الشه1)

 217، 216، ص 1مؤتمر اإلمام الشهيد أحمد ياسين ج
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فؤاد السلطان، املوسوم بالشيخ أحمد ياسين بين الصورة والرمز، استشهد فيه بقصيدة 

الطبيعة، بوصف بعضها رموز لالحتالل،  أغدا نراك، على توظيف الشاعر بعض عناصر 

(، وبحث 1وبعضها رموز للشيخ الشهيد، ليعبر عن تجاربه الشعورية، والحالة االنفعالية)

محمد كالب، األبعاد الرمزية لصورة الشهيد أحمد ياسين في الشعر العربي الحديث، 

ف املالمح تعرض فيه ملقطع من قصيدة أمة مكبلة وشيخ طليق، مستشهدا بها على توظي

الشخصية لصورة اإلمام، والتغلغل في أعماقها الستكناه جوهرها، والكشف عن تجلياتها 

( وأحمد املصري، في بحثه صورة اإلمام الشهيد 2املادية واملعنوية؛ إلثارة اهتمام املتلقي)

أحمد ياسين في الشعر العربي املعاصر، دراسة موضوعية، استشهد فيه بمقاطع من 

ر: ناقة الرسول، على رسم الصورة الكلية لشخصية الشهيد أحمد ياسين، قصائد الشاع

وأمة مكبلة وشيخ قعيد استشهد بها على نمط القافية العمودية املقطعية، وقصيدة كن 

 (3ما أردت، استشهد بها على نمط القافية  املقطعية في قصيدة التفعيلة)

الشهيد أحمد ياسين  واستشهد جهاد العرجا، في بحثه رثاء الشعراء لإلمام

دراسة لغوية، بقصيدة ناقة الرسول، ليدلل على استخدام ألفاظ الحزن واألس ى، الذي 

سرعان ما يزول برؤية الشهيد، وسطرين من قصيدة إنا نراك، مستشهدا بهما على 

( وفي 4السؤال عن الرؤية في معرض الحديث عن  توالي األسئلة على ألسنة الشعراء )

يت معجم أزهار النسرين في ألقاب الياسين وصفاته، انتقى األلقاب بحث إبراهيم بخ

( وتعرض 5والصفات التي وردت في القصائد التي كتبها في رثاء الشيخ أحمد ياسين،)

محمد القطاوي في بحثه استدعاء التراث في شعر شعراء الياسين، ملقطع من قصيدة 

قصة ناقة الرسول،  وبيت من ناقة الرسول، مستشهدا بها على استدعاء التراث في 

                                                 
( فؤاد السلطان، الشيخ أحمد ياسين بين الصورة والرمز، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، مؤتمر اإلمام الشهيد 1)

 277،ص1أحمد ياسين ج

د الرمزية لصورة الشهيد أحمد ياسين في الشعر العربي الحديث ، الجامعة اإلسالمية، كلية ( محمد كالب، األبعا2)

 295،ص1اآلداب، مؤتمر اإلمام الشهيد أحمد ياسين ج

( أحمد املصري، صورة اإلمام الشهيد أحمد ياسين في الشعر العربي املعاصر، دراسة موضوعية، الجامعة اإلسالمية، 3)

    354 338،353، 337، ص ص1إلمام الشهيد أحمد ياسين جكلية اآلداب، مؤتمر ا

(جهاد العرجا، رثاء الشعراء للغمام الشهيد احمد ياسين، دراسة لغوية، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، مؤتمر اإلمام 4)

 496، 462، 461، ص ص 1الشهيد أحمد ياسين ج

ن وصفاته، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، مؤتمر اإلمام ( إبراهيم بخيت، معجم أزهار النسرين في ألقاب الياسي5)

 603، 597، 580، 578، 575، 574، 566، 561، الصفحات، 1الشهيد أحمد ياسين ج
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(  1قصيدة أمة مكبلة وشيخ قعيد، استشهد به على  مأساة املؤمنين أصحاب األخدود)

وبحث حماد أبو شاويش شخصية البطل في الشعر العربي املعاصر، اإلمام الشهيد أحمد 

ياسين نموذجا، وتعرض فيه ملقطع من قصيدة  )إنا نراك( يستشهد بها على وجود صفة 

( كذلك 2ساس بالشعب، واالرتباط الوثيق به التي كان يتحلى بها الشيخ الشهيد )اإلح

استشهد إبراهيم عواد في بحثه املوسوم البعد اإلنساني في شخصية اإلمام الشهيد 

بمقطع من قصيدة أمة مكبلة وشيخ قعيد، مستشهدا بها على صفات القائد الشهيد، مع 

ب دورا في شد املتلقي لحالة من التوقع إشارة إلى ما فيها من جرس موسيقي لع

 ( ويالحظ على األبحاث السابقة املالحظات التالية:3والتأمل)

قدمت في مؤتمر بمناسبة استشهاد الشيخ أحمد ياسين، وتستشهد بمقاطع من  -1

بعض القصائد التي كتبها الشاعر بمنسابة استشهاد الشيخ ياسين، علما بأن عدد قصائد 

قة بالشيخ في مناسبة استشهاده، وقبلها، تبل  أربع قصائد أي ما يعادل الشاعر التي لها عال

 % من املجموع الكلي لقصائد الشاعر.3.41

لم تتعد كثير من مواطن االستدالل بشعر الشاعر في تلك الدراسات بضعة أسطر  -2

أو أبيات من مجموع تلك القصائد، وهذا ال يمنح املتلقي فرصة التعمق في جماليات شعر 

 شاعر.ال

كانت بعض األبحاث محكومة لعناوينها وللمناسبة التي كتبت فيها، فلم يراع  -3

املستدلون الفروق بين القصائد الجميلة املتميزة، قوية التشكيل والبناء، والقصائد الرديئة 

عند االستدالل بمجموع األشعار التي استشهدوا بها لعديد األسماء التي تناولوا قصائدهم، 

الغث والسمين من الشعر املستشهد به، وفي هذا إضعاف ملستوى املقاربات  فوقع خلط بين

 الجمالية.

                                                 
( محمد القطاوي، استدعاء التراث في شعر شعراء الياسين، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، مؤتمر اإلمام الشهيد 1)

 627، 626ص 1أحمد ياسين ج

( حماد  أبو شاويش، شخصية البطل الشعر العربي املعاصر اإلمام الشهيد أحمد ياسين نموذجا، الجامعة اإلسالمية، 2)

 654، ص1كلية اآلداب، مؤتمر اإلمام الشهيد أحمد ياسين ج

اإلمام الشهيد  ( إبراهيم عواد، البعد اإلنساني لشخصية اإلمام أحمد ياسين، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، مؤتمر  3)

 720، ص1أحمد ياسين ج
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، 2001 -1967وفي دراسة فايز أبو شمالة، السجن في الشعر الفلسطيني،  

( أما دراسة معاذ 1استشهد الباحث بمقاطع من قصيدتين هما أمي، وشيماء أغنيتي، )

( في 2فتعرض فيها لقصيدة واحدة هي أمي) الحنفي، البنية اإليقاعية في شعر األسرى،

معرض حديثه عن إيقاع الحروف، ولم يتعرض لغيرها من قصائد الشاعر التي قالها من 

 داخل معتقل النقب أثناء سجنه ونشرها في ديوان شروخ في جدار الصمت.

وفي دراسة يحيى أبو جحجوح )القيم التربوية في نماذج من الشعر الفلسطيني 

املقدمة ملؤتمر النص بين التحليل والتأويل والتلقي، في جامعة األقص ى، املعاصر(، 

استشهد الباحث ببعض أشعار الشاعر على بعض القيم التربوية املتضمنة في الشعر 

 (3 الفلسطيني املعاصر.)

أما البحث الوحيد الذي تناول شعر كمال غنيم بالدرس النقدي في دراسة  

ح املوسوم بالبناءات الفنية للنص في شعر كمال مستقلة فهو بحث خضر أبو جحجو 

أحمد غنيم، الذي حكم ونشر ضمن فعاليات مؤتمر النص بين التحليل والتأويل، في 

 . وقد ركز فيه الباحث على البناءات الفنية.2006جامعة األقص ى عام 

وتتميز الدراسة الحالية بالشمول، حيث ستتبع بالدرس والتحليل أشعار الشاعر  

خلص ما فيها من دالالت تعبيرية، وملسات فنية وجمالية، وتستكنه معالم بناءاتها وتست

الت بنيتها التصويرية واإليقاعية بشكل متكامل. ِّ
ّ
 الفنية، ومشك

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول شعرا غفل عنه املتخصصون، وتبرز ما فيها من 

ية شاملة، تصب في خضم إثراء املشهد النقدي قيم جمالية بمقاربات نقدية تشريح

والشعري، فهي تلقي الضوء على شاعر من جيل الشباب، وتسهم في التعريف به من 

جهة، وفي دفع املتخصصين والنقاد إلى ريادة املناطق التي لم تطأها أقالم الناقدين 

والنقدي،  والباحثين السابقين من قبل؛ فتعمق عملية التواصل بين املشهدين الشعري 

                                                 
، رام هللا 1، املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي، ط2001 -1967( فايز أبو شمالة، السجن في الشعر الفلسطيني، 1)

 287، 268، 193، 147، ص.ص 2003

 145، ص 2006( معاذ الحنفي، البنية اإليقاعية في شعر األسرى،)رسالة ماجستير( الجامعة اإلسالمية، 2)

( يحيى أبو جحجوح )القيم التربوية في نماذج من الشعر الفلسطيني املعاصر(، مؤتمر النص بين التحليل والتأويل 3)

 م2006غزة،  -2والتلقي، مجلة جامعة األقص ى ج
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وتنعكس بحركية التفاعل، وجدلية التأثر والتأثير على سمت املشهد األدبي الفلسطيني 

 والعربي املعاصر.

 منهج الدراسة:

ستعتمد الدراسة الحالية على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يغوص في 

ين النصوص الشعرية، ويفكك أوصالها ويقاربها بالتحليل الدقيق املتكامل؛ ليضعها ب

أيدي املتلقين والناقدين واملتذوقين، في حلة من التشكيل النقدي الذي يبرز مواطن 

 الجمال ويسهل عملية التوصيل والتواصل مع القصائد وتذوقها.

 وستنقسم الدراسة إلى ثالثة فصول على النحو التالي:

الصورة  الفصل األول: ويتناول بنية الصورة من خالل محورين هما: املحور األول مصادر 

وهي: الواقع، والتراث، واألسطورة، والطبيعة، واملحور الثاني يتناول أنواع الصورة 

الجزئية وهي: التشبيه، وتبادل مجاالت اإلدراك، بالتجسيد والتشخيص، والتجريد، 

 وتراسل الحواس، ومزج املتناقضات، واملفارقة، ويتناول بنية الصورة الكلية.

بناءات الفنية للنص ويشمل، البناء الدرامي، بما فيه والفصل الثاني يتناول  ال 

من حوار بنوعيه خارجي وداخلي، والجوقة وسرد قصص ي، والبناء الدائري، والبناء 

 املقطعي، والبناء اللولبي، والبناء التوقيعي، والبناء املقطعي.

والفصل الثالث يتناول بنية اإليقاع من خالل تتبع مظاهر املوسيقى الخارجية، 

الوزن والقافية بأنواعها املختلفة، واملوسيقى الداخلية بأنواعها . أوال: املوسيقى الخارجية 

وتشمل الوزن بأنواعه : وزن العمود، ووزن التفعيلة، والقافية بأنواعها املختلفة: القافية 

ة، العمودية املتكررة، وقافية التفعيلة، والقافية املقطعية، والقافية االستبدالية املتكرر 

والقافية االستبدالية املتغيرة ، ثم يتناول املوسيقى الداخلية تكرار الكلمات وتكرار 

 األصوات، وتوازن الجمل، والطباق، والجناس، والتقسيم النغمي، والقوافي الداخلية.
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 الفصل األول بنية الصورة
 

 مفهوم الصورة:

نات تكنوين الشنعر الجمينل وت  منن لبنا
ٌ
 أساسّية

ٌ
شنكيله، تنزامن وجودهنا الصورة لبنة

مع وجود الشعر في عصوره املتعاقبة، وال يكاد املتلقي املتذوق يتفاعنل منع قصنيدة شنعرية 

تخلننو مننن شننكل مننن أشننكال الصننورة سننواء أكانننت القصننيدة قديمننة أم معاصننرة  إن الشننعر 

قننائم علننى الصننورة منننذ أن وجنند حتننى اليننوم، ولكننن اسننتخدام الصننورة يختلننف بننين شنناعر 

أن الشننننننننعر الحننننننننديث يختلننننننننف عننننننننن الشننننننننعر القننننننننديم فنننننننني طريقننننننننة اسننننننننتخدامه  وآخننننننننر، كمننننننننا

(.  فلكننل عصننر تراكماتننه ولكننل شنناعر مبنندع فرادتننه وخصوصننيته. التنني تبننرهن علننى 1للصننور )

مسنننتواه منننن القننندرة اإلبداعينننة، التننني تمكننننه منننن صنننياغة الجديننند املننندهش فننني إطنننار تجربتنننه 

تشننننكيالت جمالينننة زاخننننرة بالصننننور الشنننعرية، ومننننن ال يحسنننن صننننياغة تجربتننننه الشنننعرية فنننني 

الجميلة الجديدة املتفردة، يكن كمن يصف الحروف والكلمات فني سنياق باهنت ال إدهنا  

فيننه وال تجدينند، وكننذلك الشنناعر الننذي يقنندم صننورا  مسننتهلكة أو مقلنندة، يفشننل فنني تقننديم 

مشنهد شنعري متمينز، وقنديما التفنت الجناحظ إلنى هنذه القضنية ببسناطة وتلقائينة تننم عننن 

( 2وق رفيننننننع، فقال: إنمننننننا الشننننننعر صننننننياغة، وضننننننرب مننننننن النسننننننج، وجنننننننس مننننننن التصننننننوير )ذ

وأجمننل الصننور مننا انبثننق مننن تفاعننل املشنناعر العميقننة املختزنننة فنني نفننس الشنناعر، وتالقحهننا 

 في سياق التجربة الشعرية.

إنَّ الصنننورة منننن أهنننم مكوننننات النسنننق الشنننعري الجمينننل، وهننني رافننند يمننند التجربنننة 

عبيرينننة قننننادرة علننننى شنننحن السننننياقات بمجموعننننة مدهشنننة مننننن األشننننكال الشنننعرية بطاقننننات ت

التصننننويرية، التنننني تتشننننكل فنننني أساسننننها مننننن نسننننيا شننننبكة العالقننننات املتداخلننننة بننننين النننندوال 

املنسجمة املتناسقة واملتآلفة، وحتى تلك املتخالفة التي تشحن بنوع من التقاطع والتضناد 

لعالقننات الدالليننة يمكننن تصننور تشننكيل داخننل النسننق، واسننتنادا إلننى هننذا التصننور لشننبكة ا

                                                 
 193م ص1996، 1( إحسان عباس، فن الشعر، دار صادر. بيروت،  دار الشروق. عمان، ط1)

 132ت، ص.بيروت، د-، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الجيل3( الجاحظ، الحيوان، ج/2)
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( ففننني جسننند 1كنننل عالقنننة بنننين كلمتنننين أو أكلنننر مشنننتركتي الحضنننور )"الصنننورة وانبثاقهنننا منننن 

السنننننننياقات التعبيرينننننننة، وتشنننننننابك عالقاتهنننننننا الداللينننننننة، تتفاعنننننننل الننننننندوال التعبيرينننننننة لتشنننننننكيل 

جملنة منن جزئيات الصورة، ومنح املتلقي دالالت  تبرز من خالل النسنق النداللي، وتكشنف 

املختزنننننننات الشننننننعورية، واملكنونننننننات الوجدانيننننننة التنننننني تغلغلننننننت فنننننني نفننننننس الشنننننناعر، وكونننننننت 

تجربتنننه، وشنننكلت طرائقنننه التعبيرينننة، ومنحتنننه قننندرة علنننى التعبينننر عنننن فحنننوى مكنوناتنننه، فننني 

أشكال تصويرية زاخرة،  مكونة مجموعة من الصور املتآزرة املنؤثرة التني يؤلنف بينهنا خينال 

نننب   صِّ
ب
ها،  ويحيلهنننا إلنننى تشنننكيل إبنننداَّّي جديننند؛ ألنَّ الخينننال هنننو عنصنننر التولينننف الشننناعر، ويخ

ننال الننذي يخننرج بالصننورة مننن نسننق العالقننات املنطقيننة القائمننة علننى التقننارب الح ننن ي  الفعَّ

البسننننننيط، ويمنحهننننننا طاقاتهننننننا اإلشننننننعاعية،  فتشننننننكيل الصننننننور وتنننننندفقها مرهننننننون بتراكمننننننات 

تها، بعند أن تنصنهر فني نفنس الشناعر متالقحنة اإلحساس التي يحياها الشناعر بنأدّقِّ تفصنيال

(. فنننال 2مننع الفكنننر والشنننعور مولننندة معننناني جديننندة ممتعنننة  فالكتابنننة هننني :علنننم متنننع الكنننالم )

 شعر بال إمتاع وإدها ، على تفاوت مستويات التلقي.

نورة تجسننيد للشننعور املتنندفق مننن ثناينا التجربننة الشننعرية التنني تفاعلننت فنني       الصُّ

ر سننننين طويلنننة مننننن الخبنننرات واملكتسنننبات الشننننعورية والحياتينننة، وتتكننننون نفنننس الشننناعر عبنننن

الصننورة مننن خننالل تحويننل املشنناعر واألحاسننيس إلننى كلمننات تصننويرية ناطقننة حيننة، تتشننكل 

ننر لكننل ملننذات اللغننة )
َّ
( وتتفاعننل فيهننا كننلُّ الجزئيننات 3فنني إطننار التجربننة  بواسننطة التنندفق الل

فس اإلنسننانية لنندى املتلقنني، متننأثرا بحننرارة التجربننة التكوينيننة، إلحننداث أثننري شننعوري فنني الننن

الشننننعرية للشنننناعر، وكلمننننا كانننننت التجربننننة املختزنننننة فنننني نفننننس الشنننناعر محترقننننة بمصننننهورات 

االختنننزان، كنننان تفاعنننل املتلقننني منننع الننننص أكبنننر، وأكلنننر تشنننابكا، وهننني بنننذلك تخنننرج منننن كونهنننا 

بحننننر التجربننننة الشننننعورية، إطنننارا خارجيننننا يمكننننن االسننننتغناء عنننننه، لتضنننن ي لبنننننة متكاملننننة فنننني 

 تتشابك بعالقاتها مع السياق وتفاعلها من نسق الدوال.

                                                 
املغرب، -( تزفيتان تودوروف، الشعنرية، ترجمة/ شكري املبخوت، ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء1)

مشهور بين  مالحظة كتب املترجمان االسم تزفيطان طودوروف، فآثرت الرسالة كتابة االسم كما هو  39، ص2،1990ط

 .النقاد

 19م، ص 1998( روالن بارت، لذة النص، ترجمة محمد خير البقاَّي، املجلس األعلى للثقافة، 2)

 21( نفسه، ص3)
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 الصورة تمثيل لجميع أنواع التجارب الحسية من صوتية وبصنرية، تشنمل اللنون 

والشنننكل والنننذوق والشنننم واللمنننس، مثنننل الصنننور الحرارينننة والتشنننكيلية، كمنننا تشنننمل الحركنننة 

 (1العنصر الجوهري في لغة الشعر ) أيضا مثل الصور السينمائية،... الصورة هي

وحين تتشابك الصورة بخصوبتها ودوالها التعبيرية مع السنياق وتنصنهر فينه  هننا  

تستحيل الصورة إلى انحالل للعالم املألوف لألشياء والترابطات والتداعيات التني تثيرهنا فني 

نألفهنننا فننني  ثنننم إعنننادة تركينننب لنننه، نبعنننا غريبنننا لعالقنننات جديننندة، طرينننة، غضنننة، لنننم–الننننفس 

تطلعننا الينومي إلننى األشنياء، الصننورة هكنذا تحينل بفعننل الكشنف واإلدهننا ، لنيس موضننعي 

الصورة فقط وإنما املتلقي ذاته، إلى مراكنز حساسنة لنم تعنرف، ويفاجنأ بأننه وهنو فني تمناس 

مننننع الصننننورة ملننننح بالحيويننننة بحاجننننة إلننننى إعننننادة قننننراءة العمننننل الفننننني كلننننه، وتركننننه ينحننننل مننننن 

 (2)جديد في الذات 

ونجاح الشعراء يكمن في قدرتهم على تجسيد مشاعرهم، ونقلهنا فني صنور خصنبة  

جديننندة غينننر مسنننبوقة، تتغلغنننل فننني األشنننياء وتصنننور مكنوننننات الشنننعور بعيننندا عنننن التسنننطيح 

والركاكننننننة، بحيننننننث تبننننننرز خصوصننننننية الشنننننناعر املبنننننندع، وتتجلننننننى مقومننننننات تجربتننننننه املتفننننننردة، 

اس عمينننق وشنننعور مكثنننف يحننناول أن يتجسننند بخصوصنننيتها وتميزهنننا،  إنهنننا تنبثنننق منننن إحسننن

فننننني رمنننننوز لغوينننننة ذات نسنننننق خننننناص، هنننننو تلقائينننننا خنننننروج علنننننى النسنننننق املعجمننننني فننننني الداللنننننة 

(. فاملختزنات الشعورية التي بلورت التجربة الشنعرية لندى 3والنسق الوظيفي في التركيب )

ا تنوعننت الشنناعر تسننهم فنني إمننداده بقنندرة علننى تقننديم صننورة شننعرية متميننزة متفننردة، ومهمنن

 وتعمقت تلك املختزنات وتفاعلت مع املثيرات الشعورية تكن الصور متميزة مدهشة.

والصنننننورة الجميلنننننة التننننني يصنننننوغها الشننننناعر ليشنننننكل مالمنننننح تجربتنننننه، ويصنننننوغها      

صننننياغة فنينننننة مدهشنننننة هنننني  جنننننوهر الشنننننعر وأداتننننه القنننننادرة علنننننى الخلننننق واالبتكنننننار والتحنننننوير 

لغنة القنادرة علنى اسنتكناه جنوهر التجربنة الشنعرية وتشننكيل والتعنديل، ألجنزاء الواقنع، بنل ال

 (.4موقف الشاعر من الواقع وفق إدراكه الجمالي الخاص )

                                                 
 311م، ص 1998، 1( صالح فضل، نظرية البنائية  في النقد األدبي، دار الشروق، القاهرة، ط 1)

 45، ص1984، 3لماليين، بيروت، ط( كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، دار العلم ل (2

 28، ص1981( محمد حسن عبد هللا، الصورة الشعرية والبناء الشعري، دار املعارف، القاهرة، 3)

، 1984( مدحت سعد محمد الجيار، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا،4)

 6ص
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إنَّ الخصننننب التصننننويري لنننندى الشنننناعر املبنننندع يتميننننز بننننالتفرد والجنننندة فنننني اسننننتعمال 

الننننندوال املكوننننننة للصنننننورة، بحينننننث يننننننتا الشننننناعر صنننننورا تننننننم عنننننن كثافنننننة شنننننعورية ممتزجنننننة 

جربنننة عميقنننة، تتفاعنننل فيهنننا كافنننة الخبنننرات والجزئينننات منننع الخينننال؛ لتنننتالقح فننني بمختزننننات ت

بوتقننة اإلبننداع، ومننن ثننم ينننتا الشنناعر سننماته وسننمته الفرينند املميننز غيننر املسننبوق، إنهننا إعننادة 

اكتشنننناف للننننذات والعننننالم؛ فقنننند  سننننيطرت الرؤيننننا الداخليننننة للشنننناعر علننننى صننننوره الشننننعرية 

لنننننني تحننننننرص علننننننى الننننننداخل أكلننننننر مننننننن حرصننننننها علننننننى فجعلتهننننننا صننننننورا ذات وجننننننود نف نننننن ي داخ

( وفننني هنننذا التشنننكيل يبتعننند املبننندع الحقيقننني عنننن املكنننرر املسننننتهلك، 1العالقنننات الخارجينننة )

بين دوال التعبير في تجربتنه املحرقنة؛ ليخنرج بصنور مشنرقة تحلنق فني آفناق  واملبتذل، ويزاوج

 اإلبداع بأجنحة الكشف الرؤيوي. 

ت فني الشنعر يقصند بهنا بعننث صنور حينة إيحائينة، وفني هنذه الصننور إنَّ  الكلمنات والعبنارا    

يعيد الشاعر إلنى الكلمنات قنوة معانيهنا التصنويرية الفطرينة فني اللغنة، إذ األصنل فني الكلمنات 

ات ) سَّ حا
 
 (.2في نشأتها األولى أنها كانت تدل على صور حسية، ثم صارت مجردة من امل

هاءهننا ورونقهنا، وخصننوبتها، وأعنناد تلقيحهننا تلنك الكلمننات التنني أعناد الشنناعر إليهننا  ب 

وإخصنابها، بقدرتننه علننى تشننكيل اللغننة وتطويعهننا فنني أنسنناق تعبيريننة، تسننهم فنني رفنند التجربننة 

بصننننور جميلننننة،   فالشنننناعر حننننين يسننننتخدم الكلمننننات الحسننننية بشننننتى أنواعهننننا ال يقصنننند أن 

يننل تصننور يمثننل بهننا صننورة لحشنند معننين مننن املحسوسننات، بننل الحقيقننة أنننه يقصنند بهننا تمث

ذهنني معنين لنه داللتنه وقيمتننه الشنعورية، وكنل منا لأللفناظ الحسننية فني ذاتهنا منن قيمنة هنننا 

( وهنني مشننحونة بكثافننة إيحائيننة تختننزل كمننا 3هننو أنهننا وسننيلة إلننى تنشننيط الحننواس وإلهابهننا )

كبينننرا مننننن املختزنننننات الشننننعورية الوجدانيننننة والفكريننننة املتغلغلنننة فنننني كينونننننة الشنننناعر عبننننر مننننا 

 الحواس اإلدراكية املختلفة بما انطبع في ثنايا تجربته الوجدانية.تلقاه ب

نري سنابق عليهنا، بنل هني الشنعور والفكنر  
ب
 الصورة ليست أداة لتجسيد شنعوري أو فك

( ولكنهننننا تفاعلنننت فنننني نفنننس الشنننناعر املبنننندع 4ذاتنننه، لقنننند وجننندا بهننننا ولنننم يوجنننندا مننننن خاللهنننا )

أن تفقد قيمتها، فهني كنل متنآزر ال يسنتغنى  وتمازجت فال إمكانية للفصل بين جزئياتها دون 

  .عن بعضه دون إخالل بالبعض اآلخر كالجسد املتآلف، والبنيان املتماسك

                                                 
 126م، ص1984، 3عربي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت،ط( السعيد الورقي، لغة الشعر ال1)

 357ت، ص.( محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د2)

 113،114ص  .م، ص1994، 5( عز الدين إسماعيل، الشعر العربي املعاصر، املكتبة األكاديمية، القاهرة، ط3)

 33بد هللا، الصورة والبناء الشعري، دار املعارف، القاهرة، ص ( محمد حسن ع4)
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 ومقينننناس جننننودة الصننننورة فنننني النهايننننة هننننو قنننندرتها علننننى اإلشننننعاع، ومننننا تزخننننر بننننه مننننن 

( والقننننندرة علنننننى التكثينننننف واالختنننننزال، تتبلنننننور وتتيسنننننر منننننن خنننننالل القننننندرة 1طاقنننننات إيحائينننننة )

 بداعية للشاعر التي تجعله قادرا على نسج صوره الفريدة املبدعة املمتعة.اإل 

 مصادر الصورة الشعرية

 الواقع -1

يشكل الواقع رافدا مهما منن روافند تشنكيل الصنورة الشنعرية لندى الشناعر كمنال 

غنننيم، ويعتبنننر الواقنننع الفلسننطيني املعاصنننر جنننزءا مهمننا منننن مكوننننات الصننورة الشنننعرية التننني 

عر بمنننا تحملنننه منننن مفنننردات األلنننم والشنننهادة، والصنننبر، والعنننذاب، واملقاومنننة، يرسنننمها الشنننا

وأشنننكال النننألواء، والننندم واألسنننر، منننن خنننالل منننا عاشنننه الشننناعر فننني طفولتنننه، وشنننبابه، حينننث 

تفتحنننت عينننناه علنننى مفنننردات املشنننهد الفلسنننطيني، ثنننم عركنننه املشنننهد بتفصنننيالته املختلفنننة، 

 يقول الشاعر:     فأضحت هذه املشاهدات تتسلل إلى قصائده،

 صباح املوت يا وطن الهزيمة

 فال خيل وال ليل وال بيداء تعرفنا

 وال األحزان!

 وال الدمعات تسكبنا على باب املدينة

 وما عدنا صدى التكبير والتهليل

 والصوت املؤطر بالسكينة

 وما عاد الدم الغالي سوى وسخ

 يلوثنا...

 ويحرمنا صالة الفجر في األقص ى

 وفي يافا...

 وفي حيفا...

 وفي القدس القديمة!!

 وعبد هللا أعلنها الصالة

 ونحن نعالج األوساخ يا غزة

                                                 
 91م، ص1977( علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، دار الفص ى للطباعة والنشر، ط، 1)
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 لقد ضاعت صالة الفجر والتكبير يلهبنا

 وهذا الدم يأبى أن يفارقنا...

 غسلناه...

 بماء البحر نغسله

 حرقناه...

 بنار الفرس نحرقه

 خلعنا ثوبنا الدامي...

 ولكن كيف نغسل جلدنا أيضا...

 (1قه؟!)أنحر 

مفننردات املننوت، والننندموع، والسننكون الخياننننة، والنندماء، والحرمننان منننن الصننالة فننني 

املسننجد األقصنن ى، ومننن زيننارة املنندن الفلسننطينية، جننزء مننن الواقننع الفلسننطيني، تغلغننل فنني 

بنية القصيدة، منحها إشعاعات داللية وتصويرية، تضنافر فيهنا الواقنع والندوال التعبيرينة، 

د، فالفلسنننننطيني يعنننننناني منننننن ألنننننم الواقننننننع النننننذي فرضننننننه علينننننه قمننننننع لرسنننننم مأسننننناوية املشننننننه

االحننتالل بمننا نننتا عنننه مننن ضننياع الننوطن، وتشننريد أهلننه فنني أصننقاع األرض، فننالواقع مجننال 

 خصب، يمتح  منه الشاعر لبنات قصائده في تشكيالتها التصويرية الدقيقة.

يشنننبه  ينطلنننق الشننناعر بمشنننهد آخنننر، فننني تصنننويره الشنننعري مفتتحنننا قصنننيدته بمنننا 

الصننننرخة الجريحننننة، التنننني تنطلننننق مننننن إنسننننان تنغننننرس  فنننني كفيننننه ويديننننه أسننننالك، وفنننني قلبننننه 

 خناجر، وعلى ظهره سياط تلهب ظهره، حيث يقول:

 يـتـمــادى لألبــد
ً
 هل كتب علينا يا أبتـي             حزنــــــا

 كم حدث جدي في ألـٍم            عـن وطن بيع ولم يعد  

 ـزرة              ورحيـل األهل عن البلدوروى أخبـار املج

ــر بالــولــد 
َّ
 شاهدت الثكلى تنتحـب            والشيخ تــعث

 كفكفت الدمعـة يا أبتي            وامتدت نحو القلب يدي 

            ومضيت تحدث في حزن  
ً
 أبصـرت بعينيك دموعا

 ـنـــي""قد كنت هناك على قلق           وجراُح الـرأس تعذب

 "واملخبأ شوك، صبـار             واملدفع جنبي يخذلنـي"

 "وأخوك هناك بـال رأس             والريح تعـربد فى الكفن" 

                                                 
 14-9م، ص ص 1999، 1كمال أحمد غنيم، شهوة الفرح، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط 1))
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 (1)جفت عيناي فال دمــع              والشعر تمسمر في بدني

تسننننللت مفننننردات الواقننننع إلننننى قلننننب الشنننناعر؛ فانثننننال علننننى شننننفتيه قصننننيدة ناطقننننة 

، برز في القصنيدة  بصنرخة االسنتفهام التني تعمنق تغلغنل الحنزن، وتثينر لندى بمالمح املأساة

تسنناؤالت عننن أسننباب هننذا الحننزن الننذي يسننتنكر الشنناعر وجننوده، ثننم تتننابع النندوال  املتلقنني

التعبيريننة لتقنندم صننورة املشننهد املننؤلم، فتبننرز فنني الصننورة دوال )حننزن يتمننادى، وطننن بيننع، 

ب، تعلنر، الدمعنة، دموعنا، حنزن، قلنق، جنراح النرأس، املجزرة، رحيل األهل، الثكلنى، تنتحن

 شوك، صبار، املدفع، يخذلني، الكفن(

فما بين الحزن املتمادي الذي يتمدد في نفس الشاعر، ويحيط بوطننه، إلنى لحظنة 

املنننوت الشننننهادة، تتفلننن ى معنننالم املشننننهد الننندموي املنسننننجم منننع واقننننع  /الوصنننول إلنننى الكفننننن

يفتننرض فننيهم أن وهّبننوا لنصننرة الشننعب الننذي تتكالننب  االحننتالل وضننياع الننوطن وخننذالن مننن

علينننه النكبنننات واملآسننن ي وتحرمنننه منننن وطننننه والعنننيش فننني أكنافنننه، بنننل تسنننهم فننني بينننع النننوطن 

للعنننننندو، مانحننننننة فنننننني الوقننننننت عينننننننه اإلنسننننننانا الفلسننننننطيني، مزينننننندا مننننننن الطعنننننننات والجننننننراح، 

لجريحننة فيتواصننل والخننذالن، والقهننر الننذي ينندفع الشنناعر إلننى اسننتنناف صننرخة االسننتنكار ا

 قوله:

 نغفـو في حـفـر 
ً
 هل كتـب علـينـــا أن نحـيــا          أمواتا

 أو نمضـي العمر على نطع        كخراف تذبح أو بـقر؟! 

 (2البرق تفجــــر فــي قلــبـي         وعيوني حمراء املطر!)

دوال السنابقة، يتأسس االستنكار هننا علنى الواقنع املرينر النذي تبلنورت معاملنه فني الن

حفننننر، نطننننع، كخننننراف، تننننذبح، بقننننر،  -ويضنننناف إليهننننا النننندوال التاليننننة )نحيننننا، أمواتننننا، نغفننننو

البرق، تفجر، عيوني حمراء، املطنر( وهنو هننا يؤكند مفهنوم الثنورة ورفنض واقنع االستسنالم 

لالحننتالل، حيننث يمنننح السننياقا دالُّ البننرق واملطننر األحمننر املتسنناقط مننن العيننون دمعننا ثننائرا، 

 
ا
 في الرفض وعنفوانا في الثورة. وفي قصيدة مرثية الصوت والصورة يقول: قوة

 والصورة تظهر في خلفيتها بعض الطرقات

 األبدي  
ُ
 وبيوت يسكنها الحزن

 والناس هنا وهناك يغنون 

 واملوسيقى حجر، علم وهتافات

                                                 
 24-23شهوة الفرح، ص ص  1))

 27شهوة الفرح، ص  2))
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 وقلوب يسكنها غضب قدس ي  

 فالقرصان املجنون بكل األسلحة العصرية

 غاز وهراوات!

 اط ومدافع سكرى مط

 وبنادق حقد،.. دبابات وطيارات

 (1رشاشاٌت ورصاص حي)

رسننم الشنناعر لوحننة فنيننة مسننتخدما أدوات الواقننع فنني ظننل االنتفاضننة األولننى، التنني 

م، وامتنندت سنبع سنننوات متواصننلة، فبننرزت مفننردات الواقننع 1987اشنتعلت فنني أواخننر عننام 

 -رشاشننننننات -منننننندافع -مطنننننناط -هننننننراوات -التنننننني تتناسننننننب مننننننع طبيعننننننة املواجهننننننات مثل)غنننننناز

رصننناص(؛ لتشنننكل مشنننهدا واقعينننا يجسننند صنننورة املواجهنننات التننني كاننننت تننندور بنننين الشنننباب 

العنننننزل النننننذين يسنننننتخدمون وجنننننارة الشنننننوارع، وجننننننود االحنننننتالل النننننذين اسنننننتخدموا أننننننواع 

أسننننمحة متطننننورة ملواجهننننة الحجننننر، ومننننا ينننننتا عننننن ذلننننك مننننن شننننهداء وجر ننننى وبيننننوت عننننزاء 

جترحننون غننناءهم وفننرحهم علننى إيقنناع الحجننارة فنني معزوفننة تشننكل وأننناس تتحنندى املننوت في

 سيمفونية املوت والحياة.  

 التراث -2

 معيننننننا واسنننننعا ومننننننهال ثرينننننا للشنننننعراء يستحضنننننرون مننننننه الننننندالالت؛ 
 

اث نننننرا
ُّ
ل  الت ِّ

ّ
يشنننننك

باسننتدعائه واسننتلهام معانيننه؛ لالتكنناء علننى دالالتننه، وإشننعاعاته التنني تختننزن كمننا كبيننرا مننن 

ي تتناسنننب فننني عمقهنننا منننع العصنننر فننني بعنننض األحينننان، أو يستحضنننرها الشننناعر التنننداعيات التننن

يكون عليه الواقع، تأسنيا بمنواطن العنزة والكرامنة املاضنية، أو  ليثير بتداعياتها ما ينبغي أن

للتحننذير مننن مننواطن الضننعف فنني حينناة األمننة، و قنند يستحضننر الشخصننية التراثيننة متآلفنننة 

خلنننق بهنننا عالقنننات جديننندة منننع عناصنننره األخنننرى أحنننداثا فننني أبعادهنننا منننع مرجعهنننا التننناري ي، لي

( ليوجند بهنا صنورة منا 2كانت أو شخصيات، وقد يستحضرها متخالفة منع نصنها التناري ي )

                                                 
 70ص 1994، 1كمال احمد غنيم، شروخ في جدار الصمت، مكتبة آفاق، ط 1))

  نوع من الرصاص كان يطلقه جنود االحتالل الصهيوني في سنوات االنتفاضة األولى على الناس، فكان يجرح ويقتل

 أحيانا

دراسة أسلوبية، رسالة دكتوراه، معهد  علي حسن خواجة، الشعر العربي الحديث في فلسطين )مرحلة الريادة( 2))

 264م، ص2000البحوث والدراسات العربية، 
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ينبغننني أن يكنننون علينننه الواقنننع، أو ليوضنننس منننا كنننان علينننه السنننتبدال العالقنننات املعاصنننرة منننن 

 خالل التصوير الشعري.

الننننديني السننننتلهام العبننننر املتضننننمنة فيننننه، كمننننا يسننننعى الشنننناعر باالتكنننناء علننننى التننننراث 

فننننالتراث معننننين ثننننري ال ينضننننب يختننننزن كمننننا كبيننننرا مننننن النننندالالت التنننني تلننننري مسننننار الشننننعرية 

املعاصننننرة، حيننننث   يجنننند الشنننناعر فنننني املضننننمون التراانننني مننننا يجيننننب علننننى تسنننناؤله إزاء موقننننف 

منعطفننات ( فننالتراث يشننكل منننارات هاديننة فنني 1معننين ال يفيننه الحاضننر بننالجواب املناسننب )

التجربننننة الشننننعرية، وهننننو حلقننننة وصننننل بننننين املواقننننف الذاتيننننة والهمننننوم الجماعيننننة التنننني يعبننننر 

 الشاعر عنها، وينطلق منها وتشكل مثيرات الشعرية ودوافعها. 

وقنننننند أفنننننناد الشنننننناعر مننننننن عنننننندد مننننننن املحنننننناور التراثيننننننة، فنننننني سننننننياقها الننننننديني واألدبنننننني 

لننل قصننائده مننن مظنناهر تننناص وتقنناطع والتنناري ي، واملننوروث الشننعبي، واألسننطوري، بمننا تخ

واستدعاء شنكل التنراث فيهنا محورهنا األساسن ي، وفني السنطور التالينة سنأجزع الحنديث عنن 

توظينننننف التنننننراث لتشننننننكيل الصنننننورة فنننننني محننننناور أربعنننننة وفننننننق السنننننمت الغالننننننب علنننننى طبيعننننننة 

 التوظيف، هي الديني، واألدبي، والتاري ي، الشعبي، واألسطوري على النحو التالي:

 : التراث الديني:أوال

فننه الشنناعر مننن دالالت النندين سننواء كانننت نصننا 
َّ
املقصننود بننالتراث الننديني كننلُّ مننا وظ

قرآنيننا، أو حننديثا أو حادثننة مننن أحننداث السننيرة، أو نصوصننا مننن الكتنناب املقنندس فنني عهديننه: 

القننديم والجدينند، التننوراة واألناجيننل، بننأي شننكل مننن أشننكال التوظيننف سننواء أكننان اقتباسننا 

نا للمعننى أو الداللنة، ملنا لتلنك النصنوص منن خصوصنية وخصنوبة بمنا تحملنه منن أم تضمي

شنننننحنات تاننننن يء النمننننناذج التننننني تتنننننناص معهنننننا وتوظفهنننننا بمنننننا يتناسنننننب منننننع طبيعنننننة التجربنننننة  

 الشعورية التي يعبر الشاعر عنها.

في قصيدة )شاحنة( يتكئ الشاعر على حنديث نبنوي شنريف ليكمنل رسنم صنورته، 

 ته منه، حيث يقول:مستمدا معانيه ودالال

ب( ولكن حذاِر،   )تره 

ُم بالنور وحدك!  تنع 

 فدورك ليس التزامك نفسك.

َزلزُل عند فساد األموِر،
ُ
 وإال ت

 وُتهلُك نسلك.

                                                 
 200، 199م ص1986، 1(  على حداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ط1)
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 ملثلك قيل: )بِه ابدأ !(...

 ( 1وحاشاك ؛ تهلك!!!)

ترسم القصيدة صورة البراءة الذاتية حيث يقنع الشخص نفسه بأنه على حق حين 

عاليم السمحة، وال يضيره مخالفة الناس إياها، صابغا الصورة بمشهد يطبق الت

الشخص الذي يلتزم بقواعد املرور وقوانين السير، حين يسلك طريقا تمر بها السيارات، 

فيعكر صفوه سائق متهور كاد يدوسه هو وصديقه، رغم أنهما ملتزمان بالقوانين، ليفيق 

على الحق مكتفيا بذلك املفهوم السلبي  على أثر الصدمة، بعد أن كان موقنا أنه

للصالح، وهنا لجأ الشاعر إلى األثر النبوي ليفيد من مخزونه الداللي، ففي املأثور أن هللا 

يا رب، إن فيها عبدك فالن الذي  تعالي أمر جبريل أن يخسف بقرية األرض فقال جبريل 

كيف يا رب ؟؟  بدأ قال جبريل:لم يزل قائما راكعا ساجدا قال هللا تعالي: يا جبريل به فأ

 (.2قال هللا عز وجل: ألنه لم يتمعر وجهه من أجلي قط )

ويتناّص الشاعر في قصيدة أخرى مع مواطن من السيرة النبوية؛ ليرسم صورته من 

 مشهد ناقة النبي القصواء، حيث يقول في قصيدة ناقة الرسول:

 رأيتها تسير

.... 

..
ً
 توقفت هنيهة

 نها تقول:ولوحت بوجهها، كأ

 "مأمورة أسير!"

 الظلمة التي تلفها...

 عتامة تسابق النهار

 تشتد حولها..

 لكنها سرعان ما تنهار

                                                 
 99( جرح ال تغسله الدموع، ص1)

لم أقف على تخريجها بهذا اللفظ ولكن يوجد رواية أخرى في كتاب هذه الرواية املنتشرة التي تدور على األلسن، و  2))

مجمع الزوائد للهيثمي، عن جابر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : أو ى هللا إلى ملك من املالئكة أن اقلب 

عليهم فإن وجهه لم مدينة كذا وكذا على أهلها قال : إن فيها عبدك فالن لم يعصك طرفة عين ؟ قال : اقلبها عليه و 

يتمعر في ساعة قط . رواه الطبراني في األوسط من رواية عبيد بن إسحاق العطار عن عمار بن سيف وكالهما ضعيف 

ووثق عمار بن سيف ابن املبارك وجماعة ورض ي أبو حاتم عبيد بن إسحاق،= = انظر نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، 

 م1991هن،  1412 -ر الفكر، بيروت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دا
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 رأيتها تواصل املسير

 وفي مكاٍن ما...

 على مشارف الضياء والعبير

 هناك حيث شيخنا األسير

 ألقت عصا الترحال...

 رأيت وجهها الكبير

 (1يضج بالحياة والسرور!!)

بوصنننف رحلنننة سنننيرها رمنننزا لتنفينننذ أمنننر ربننناني  عر ناقنننة الرسنننول اسنننتدَّى الشنننا

ببننندء بنننناء أول مسنننجد بنننني فننني اإلسنننالم، بمنننا يحملنننه املعننننى الترااننني لبنننناء ذلنننك املسنننجد منننن 

مفاهيم تنفتح علنى منطلقنات بنناء دولنة اإلسنالم وانتشنارها وتوسنعها، والشناعر إذ يسنتدَّي 

وسع الذي نتا عنن تلنك المحظنة التراثينة، فالناقنة هذا املعنى ينفتح بداللته على املعنى   األ 

في القرن العشنرين أناخنت بنين يندي الشنيخ القعيند أحمند ياسنين ينوم كنانا أسنيرا ، فالشنيخ 

رحمننه هللا كنننان تجسنننيدا للمفهنننوم الننذي أنلننن ف منننن أجلنننه املسنننجد فنني بننندء الرحلنننة منننن حيننناة 

، لننننذلك جنننناءت  اإلسننننالم وقنننند تعننننذب وأسننننر وواجننننه بعضننننا ممننننا القنننناه الرسننننول األسننننوة

الناقة تصويرا حيا في رحلتها املتجددة التي رسمها الشناعر، حنين منرت علنى منواطن الجنراح 

والنننندموع، وأناخننننت حيننننث أمننننرت لتقننننول: إن شننننفاء هننننذه املواجننننع هننننو فنننني رحلننننة هننننذا الرجننننل 

 األسير ومساره.  

ومننننننن الشخصننننننيات التراثيننننننة التنننننني اسننننننتدعاها الشنننننناعر هنننننناجر أم إسننننننماعيل عليننننننه 

وزوجهننننا أبننننو األنبينننناء إبننننراهيم عليننننه السننننالم، فنننني محاولننننة تصننننويرية تجسنننند مالمننننح  السننننالم،

الواقنننننع وتؤسننننننس مفهننننننوم الصننننننبر والت ننننننحية والفننننننداء حتننننننى الوصننننننول إلننننننى الهنننننندف املنشننننننود 

بالكنننننندح والصننننننبر واإلخننننننالص والتقننننننوى والطاعننننننة، وقنننننند رسننننننم الشنننننناعر الصننننننورة باسننننننتدعاء 

 صورة، حيث يقول في قصيدة )هاجر(:الشخصيات وإجراء الحوار بينها لتت س معالم ال

 هذى خطواتك تمحو الجدَب،

 تفجر ينبوع الخيِر.

 خطواتك تسعى نحو النوِر،

 على األشواِك،
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 ليطلع بعد العتمة نور الفجِر.

 لوال إيمانك والخطوات العجلى

 ما انبثق النور مع النبِع،

 ما جاءت أفئدة تهوي،

 تسعى بالخيِر،

 (1)وترفع رايات النصرِ 

املقطع الختامي في القصيدة الفكرة التي تمس على عقل الشاعر ووجدانه  يصور 

عند صياغة قصيدته؛ فيجسد املفهوم الذي استدعاها من خالله حيث يؤكد على 

لسان إبراهيم بعد رحلة املشقة التي ترك فيها هاجر وابنها في صحراء جزيرة العرب أن 

جزيرة ال ماء فيها وال نبات، ولكنه  هذه الرحلة الشاقة أثمرت خصبا ونماء وحياة في

الصبر واليقين باهلل يفتح املدى على ما يتصور وما ال يتصور، وكأن الشاعر يريد القول 

إن الواقع الذي يحياه الشعب العربي عموما والفلسطيني خصوصا يمكن أن يكون 

 واقعا مشرقا بمزيد من الت حيات املتلفعة بثوب الصبر  واإلخالص.

س الشاعر مالمح واقعه فيجد بذور فتنة تطل وتشرئب بعنقها في وحين يتحس

ساحة املشهد الفلسطيني يستدَّي صورة املشهد القرآني الذي صور لحظات الصراع 

األولى في حياة البشرية، حين امتدت يد قابيل إلى أخيه بالقتل استجابة لنزوات عارضة، 

 فيقول:

  اقبض يديك على سالحك

 لـكصوب هنا والليل حا 

  ال تخش سيفي يا أخـي

 فالسيف يأبى أن يعـارك 

  أوثق يـدي؛ كمـم فمي

 هذا أنا مرمى رصاصـك 

 
ً
  "سلبية!؟"، أرنـــي إذا

 كيف التجاوب كي أشارك؟ 
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  أأرد سيفك بالبنــــا

 دق والتهاجي بانتهاشك؟ 

  ويروح يضحك غرقــد

 ونتوه في أفق املهالـك 

  شلت يميني يا أخـــي

 (1لو حدثتني باغتيالـــك) 

اسنننتدَّي الشننناعر قصنننة ابنننني آدم علينننه السنننالم، حنننين افتنننتن أحننندهما فننننازع أخننناه 

حتى امتندت إلينه ينده فقتلنه، واألخ ينأبى أن يمنّد ينده إلينه ليقتلنه أو يندافع عنن نفسنه، كمنا 

با  ننننا بِّ
ا
ن
ا
نننا أ نننني ما نِّ

ا
ل ت  قب تا  لِّ

كا نننندا ننننيَّ يا
ا
ل  إِّ

تا
ب
نننط سا نب با تِّ

ا
نننني حكنننى القننننرآن عنهمننننا)ل ِّ

ّ
ن  إِّ

ننننكا
ا
ل ت 

ب
ق
ا
ننننكا ألِّ يب

ا
ل  إِّ

يا ننندِّ ننننطي يا اسِّ

() ينا ِّ
ا
ننامل عا

ب
بَّ ال نننها را

َّ
 الل

 
نناف

ا
خ

ا
( فننني مشننهد مأسننناوي قنند يفسنننره الننبعض بأننننه سننلبية وانهزامينننة، 2أ

ولكننننن الشنننناعر يتمنننناهي مننننع شخصننننية األخ القتيننننل، مؤكنننندا تمسننننكه بمبنننندأ الصننننبر واإلقننننناع 

د الفلسنننطيني، فمجابهنننة البندقينننة مقننندما مبرراتنننه املعاصنننرة التننني تتناسنننب منننع واقنننع املشنننه

بالبندقيننة يننبهج األعننداء رامننزا لهننم بشننجر الغرقنند، مضننيفا إلننى قصننة ابننني آدم تناّصننا تراثيننا 

مننننع الحننننديث النبننننوي )ال تقننننوم السنننناعة حتننننى تقنننناتلوا اليهننننود فتقتلننننوهم حتننننى يقننننول الشننننجر 

هنود(   ولكني ال والحجنر ينا مسنلم هنذا وهنودي ورااني تعنال فاقتلنه إال الغرقند فإننه منن شنجر و

يفننرح العنندو فإنننه يقننرر أال تمتنند يننده إلننى أخيننه مهمننا كمننم فنناه وقينند يديننه، وسننعى إلننى قتلننه، 

ليؤكننند مننننهج نبنننذ الجريمنننة األولنننى التننني حننندثت فننني البشنننرية، ولكننننه فننني منننوطن آخنننر يسنننتنكر 

 سلبية األخ القتيل في مواجهة أعدائه:

  هـابيُل، إالَم ستسـكننا 

 وتطـل برأسك في حذر 
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  هل كتب علينا أن نحـيا 

 نغفـو في حـفر 
ً
 أمواتا

  أو نمض ي العمر على نطع 

 (1كخراف تذبح أو بـقر؟! )

يسننتنكر الشنناعر هنننا موقننف هابيننل القتيننل بننالنظر إلننى القاتننل وهننو فنني هننذه الحالننة 

يمننننزج بننننين املوقننننف التراانننني املرمننننوز بننننه باعتبننننار القاتننننل أخننننا القتيننننل فنننني بنننندء حينننناة البشننننرية، 

وقننننف املعاصننننر املرمننننوز لننننه باعتبننننار القاتننننل عنننندوا شرسننننا، ولننننم يقتصننننر الشنننناعر بالداللننننة وامل

الطبيعيننة لقصننة ابننني آدم نظننرا لتشننعب حينناة البشننرية بعنند ذلننك العصننر، فالننناس جميعننا 

آلدم ولكن منهم األصدقاء ومنهم األعداء، ولم يتوقف األمنر عنند حندود الجريمنة األولنى التني 

هننذه الحالننة نجنند الشنناعر يؤكنند دعوتننه للمواجهننة بشننقيها النندفاَّّي  ننندم عليهننا صنناحبها، وفنني

والهجننننومي، وعنننندم االكتفنننناء بنننناملوقف السننننلبي إذا كننننان الصننننراع مننننع عنننندو شننننرس يسننننعى إلننننى 

إفنننننناء الشنننننعب الفلسنننننطيني، وفننننني الوقنننننت نفسنننننه يؤكننننند املوقنننننف الطبيعننننني لهابينننننل إذا كنننننان 

 الخالف مع أبناء القضية الواحدة أخوة الدم واملصير.

يننننتقمص الشنننناعر  شخصننننيات التننننراث الننننديني، ويسننننتدعيها  لتكننننون الصننننورة قويننننة 

التننأثير فننني وقعهننا داخنننل السنننياق، فالحكايننة القرآنينننة عميقننة فننني داللتهنننا، واالتكنناء عليهنننا مننننح 

الصنننورة عمقنننا داللينننا أثنننرى الننننص ومنحنننه قننندرة علنننى توصنننيل املفهنننوم العقلننني، واإلحسننناس 

 الشعوري.

 ثانيا: التراث األدبي:

تشنننكل حكاينننة قنننيس وليلنننى عمقنننا داللينننا فننني توظينننف التنننراث األدبننني عنننند الشننناعر، 

تصل إلى حند تقمنص شخصنية املجننون قنيس النذي وهنيم حبنا بمحبوبتنه ليلنى التني تتجسند 

دون وصنننننول  -وعلنننننى رأسنننننها االحنننننتالل -فيهنننننا مالمنننننح النننننوطن السنننننليب النننننذي تحنننننول العقبنننننات

اله/ فلسنننننطين، فننننني تنننننناص شنننننكلت فينننننه الحبيبنننننين إلنننننى بعضنننننهما؛ فيهنننننيم قنننننيس/ الشننننناعر بلننننني

الحكايننة األدبيننة بجمالياتهننا املوروثننة املحننور الننرئيس الننذي تنندور حولننه بننؤرة الشننعور ولبنننة 
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التصنوير فنني عندد مننن القصننائد، هني: قننيس بننن امللنوح، وقننيس يواصننل الهنذيان، وليلننى تخننرج 

ة الجنون، يقول في قصيدة قيس بن امللوح:
ّ
 عن صمتها، وقيس على حاف

 قد يخبئ هذا الحزيُن...وكم 

 وسيف املنايا

ح؟!  يشق التراَب، برأٍس مطو 

ُح... يا عامرُي،  وأنت امللو 

ي رو 
ُ
 ولست ت

ح!  جنون امللو 

 
ُ
 فأقدام ليلى تسيخ

 بأرٍض...

 وأنت تسافُر،

 خلف البحاِر،

 وتسقط في الناِر،

ؤكل،
ُ
شوى وت

ُ
 ت

 (1والعظم ُيطرح!!" )

الفلسننطيني الهننائم علننى وجهننه بحثننا عننن  يصننور الشنناعر لحظننات األلننم التنني يحياهننا

ليلى التي أبعدت عننه وحناالت دون الوصنول إليهنا أهنوال فني ضنياعه وغربتنه، مخاطبنا قنيس 

الفلسننطيني الننذي ينننذوق مننرارة املحننن وهنننول الرحلننة الداميننة، بنننين أنينناب الوحننو  اآلدمينننة 

عانناة املرينرة، ثنم التي تشويه وتسعى إلى نهشه والتهام لحمنه فني صنورة أليمنة تجسند واقنع امل

 يقول: 

 جنوٌن هو العيش

 بين املنايا..

 فمن لي بموت أسير إليه...

يك ليلى،  يرو 

 ويطفُح بالدمِع،

 (2لكن...ألفرح!!)
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يبننرر الشنناعر جنننون قننيس وهيامننه بليلننى، فنني مفارقننة مؤملننة، بمننا يشننبه رفننض هننذا الجنننون، 

ملفارقة حبه لمجننون بالتماسنه وبسياق يشبه تأكيد املدح بما يشبه الذم، يدلل على هذه ا

الجنننون واملننوت إلرضنناء ليلننى، وتسننكينا للننواصج الشننوق فنني صنندرها، إنننه جنننون يصننل بنناملرء 

 إلى أقص ى لحظات الفرح األبدية حين ينال الشهادة ويرتمي على صدر ليلى/ فلسطين.

(  فنني محاولننة 1ويننتقمص الشنناعر شخصننية قننيس ليلننى، فنني قصننيدة قننيس يواصننل الهننذيان) 

لتصنننننوير عنننننذاب الفلسنننننطيني النننننذي يعشنننننق فلسنننننطين، ويتعنننننذب فننننني سنننننبيل تحريرهنننننا،  مننننننه

، حيننننث  والوصننننول إليهننننا بالسننننجن فنننني زنزانننننة مقيتننننة، ومننننا يصنننناحب ذلننننك مننننن عننننذابي وجننننراحي

 يقول:

 من قبُل؟!
َ

؟! وكم جربت
ٌ
 أتجربة

 وما جادت به األيام ،

 قد فاضت به األقالم يا صحبي ويا أهُل.

 ا،على سفٍر مضت تحكي حكايتن

 وفي جرٍح، 

 وفي ليٍل،

 وفي سجٍن، 

 وفي زنزانٍة ثكلى،

حنا،  وأوجاع تطو 

 وآهات تحر ضنا، 

 (2وآمال لنا تحلو. )

يتسننننناءل الشننننناعر فننننني لهفنننننة اسنننننتنكارية مشنننننوبة بالعنننننذاب، واللوعنننننة، عمنننننا إذا كنننننان 

سيعيد مرارة تجربة العشق من جديد بعند هنذا العنذاب كلنه؛ فهنو متنيم بالعنذاب والندموع 

بننننة جنونيننننة جدينننندة تمننننتح مننننن عبننننق تجربننننة املجنننننون قننننيس، ويتلننننو تسنننناؤله تسنننناؤل فنننني تجر 

ملهننوف فنني ألننم ودهشننة يقننف فيهننا الننوطن  عاشننقا معشننوقا يننذيب قلننوب أحبابننه، ويمنننحهم 

ات في سبيل وصله بالتحرير واللقاء، حيث يقول:  قوة على تحمل املشقَّ

 أتجربة، وقد صهلت بنا الخيُل؟!

،وأتعْبنا سيوف الحق  مش
ً
 هرة
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 وما تعبت خطا األحزان يا ليُل.

 فال القرطاس نتركه، 

 وال األقالم تتركنا،

عنا،  وال درب يود 

 وال جبٌل وال سهُل.

تشع من النص معاني الصبر والصمود، في مواجهة الصعاب، رغنم تواصنل الحنزن 

املشننخص فنني النننص الننذي مننا زالننت خطواتننه تنندوس مالمننح الفننرح فنني مسننيرة قننيس الننذي ال 

يسننتخدم قلمننه وأوراقننه؛ لينننزف دموعننه شننعرا تتضننوع منننه معنناني العشننق، والحننب،  ينفننك

واأللنم، والشننوق، حتننى تصننل فيننه لحظننة الحنب والهيننام، وال يننزال يسننتمطر وصننل الننوطن فنني 

 شوق وظمأ، يستسقي غيث الوصل، ونبع الشوق، ونهر الحنين حيث:

 أتجربة، سقاك هللا من غيٍث،

 ومن نبٍع،

 ومن حوٍض،  

 هٍر،ومن ن

 فقد تحلو مياه قربها وصُل 

 وقد تروي ظماء الحي  من حولي، 

ي،
 
 ولكن

 عببت املاء؛ كوثَره،

 وما زال الظما عني،

 (1فال شرٌب يكفكفني،)

تبقننى فننورة الظمننأ فنني صنندر قننيس، ال ترويننه املينناه التنني يتلهننف اآلخننرون إلننى وصننلها 

منننننا دام ال يسنننننرب منننننن راحنننننة  وجوارهنننننا، ولكنننننّن الشننننناعر ال ينننننروي ظمنننننأه املننننناء  العنننننذب النمينننننر 

املعشوق ماء الوصل، ومن اغره دنَّ اللقاء وترياق السكينة، تلك املعناني تشنع منن كلماتنه، 

وتصنننل ذروتهنننا حنننين يقنننّر أننننه تضنننلع فننني شنننربه كنننوثر املننناء فلنننم يرتنننو، حينننث ال يروينننه وال يزينننل 

قصنيدة، حينث همومه وآالمه،  إال لقاء ليلنى، بنل ذكنر حنروف اسنمها كمنا يصنرح فني نهاينة ال

 يقول: 

 عزاء العاشق املجنون ذكر الحرف من )ليلى(،
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 وال )ليلى(، 

،
ُ
 فهاِت الدمَع يا عين

، هات الطيف، يا )ليُل( !)
َ

 (1وهاِت الطيف

عزاؤه ذكر حرف من ليلى، التي أسرت وجدانه، وسلبت عقله، كأّن الشاعر يلنبس 

 :قناع قيس وهو وهيم بليلى فيتناص مع معاني قيس فيما قال
 

 بهجره ووصالِه      همَم املنى ونسيت يوم معادي
ُ

لت
َ
غ

َ
 يا من ش

 (2وهللا ما التقت الجفون بنظرٍة      إال وذكــرك خــــاطـــــٌر بفــــــؤادي)

وإذ كنننان الوصنننول إلنننى ليلنننى مسنننتحيال، حينننث ال ليلنننى تسنننمعه فتبنننل صنننداه وتزينننل  

هنننننذا الجننننننون القي ننننن ي، يصنننننل  همومنننننه، فليتواصنننننل حزننننننه ودموعنننننه، والشننننناعر إذ يمجنننننا إلنننننى

بمشنناعره إلننى قمننة املأسنناة التنني أسننهم فنني بلورتهننا وإحراقهننا  اإلفننادة مننن حكايننة قننيس ليلننى، 

وتوظيفهنننننا فننننني تنننننناص أدبننننني اسنننننترجاَّي وصنننننل بنننننين مشننننناعر الفلسنننننطيني املعاصنننننر، ومشننننناعر 

املجننننون فننني جدلينننة جمالينننة مثينننرة،  ويسنننتمر الشننناعر فننني اسنننتخدامه التنننراث األدبننني متناصنننا 

معه؛ لتشكيل صوره الشعرية متكئا على حكاية قيس وليلى، منتقال منن تقمنص شخصنية 

قيس إلى التلويح بتقمص األقص ى/الوطن شخصية ليلنى وهني أسنيرة تهدهند قيسنا، وتصنبره 

بننأّن حبننه فنني قلبهننا ال ينطفننئ، وشننوقها إليننه ال يتوقننف كمننا يقننول فنني قصننيدة ليلننى تخننرج عننن 

 صمتها:

  تحـزن  ال قيـس يـا
 
 هنـا هـا ـيفإن

 القـدِس   طريـق علـى الجـدار خلف

 ورباطكـم  سعيكـم أرقـُب  زلـت مـا

 الحـبـس  غـرفـة فـي أنسكـم لـم

 أرعـوي  حتـى النـار يشعلـون  هـم

 (3)قيـسـي(!) حبنـا تطفـئ النـار مـا

لم تكتف ليلى بالصمت؛ تلذذا بهيام قيس بهنا فني هنذه الرحلنة، ولكنهنا تندعو قيسنا 

تنننند فنننني داللتننننه ليشننننمل أبننننناء الننننوطن جميعننننا إلننننى مواصننننلة حبننننه والعمننننل فنننني سننننبيل الننننذي ام
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ننه يسننكن فنني أعماقهننا، ويمتلننك عليهننا شننغافه، إذ لننم تكتننف بنندور املحبوبننة  تحريرهننا؛ ألن حبَّ

التنننني تطننننرب لسننننماع أناشننننيد الحننننب والغننننرام،  فيننننرد عليهننننا قننننيس، والشننننوق والحننننب ينيننننران 

 وطنه حيث يقول:فؤاده في حوار يعمق ارتباط الشاعر ب

 بـنـا  مـا يشهـد وهللا يـدي هـذي

 الـيـأس  وطــأة مـن ننحنـي لـن

 مجـلـجـل  والـدعـاء يحـفـظ هللا

 القـوس مـدى مـن أدنـى والنصـر

 أطنـانـه وال يرهبـنـا القـصـف ال

 (1حبـسـي!!)  وال حبـي يـا املـوت ال

ر فننني أعمننناق نفسنننه، هنننذا يؤكننند الشننناعر فننني هنننذا املقطنننع تمسنننك قنننيس بحبنننه املتجنننذ

الحب الذي  ترهقه الصعاب فال يفتر وال يتزحزح، ألننه ال يرهنب شنيئا ممنا يمارسنه االحنتالل 

ننة الجننننون، 
ّ
الننذي يسننعى جاهنندا إلننى كسنننر حبننه وهيامننه بأرضننه. وفنني قصنننيدة قننيس علننى حاف

ه يستعير الشاعر هالة الثورية والفروسنية منن عنتنرة العب ن ي ويكسنوها قيسنا فني محاولنة منن

 لبلورة التوازن في جدلية العشق والثورة حيث يقول:

 متـردم( مـن العشـاق غـادر )كم 

 أعظمـي يغـادر ال ليلـى وهـواك

 فسامحـي  بالرصـاص حبك عادلت

 املتضـرم! الهائـج املحـب قلـب

 فقلتهـا: الجنـون  موازيـن طاشت

 املجـرم!" حشـود مـن أكبـر "هللا

 عشقنـا وليلـى ليلـى آسـرا "يـا

 املؤلـم"  الراجمـات بقصف أبشـْر 

( أنتجـت قد لوثة "هي
ً
 لكـم  )ندمـا

ـم!!" )  تكتـفـي ال وبنــادٌق 
 
 (2بتـرن

في هذه الدفقة الشعورية مزج جميل بين شخصية العاشق والثائر، الذي يخرج 

ة من بوتقة الغناء والهيام السلبي إلى دائرة العشق والتحدي، حيث أعاد الشاعر صياغ
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شخصياته التراثية بما يتالءم مع الواقع الذي اجتلبها لتكون شاهدة عليه، مصورة إياه 

بما تحمله من إشعاعات لها في األنفس وقع يختزن دالالت عميق ومتنوعة، حيث استعار 

من عنترة فروسيته في العشق وعشقه في الفروسية،  وال شك أنه استفاد من بروز عنترة 

ه املشهور لتكريس مفهوم العشق املقاتل، الذي يتجاوز مفهوم في النص من خالل قول

 ( حيث كان عنترة يردد في مطلع معلقته:1عنترة وغيره من شعراء الحب )

 هل غادر الشعراء من متردمِّ    أم هل عرفت الدار بعد توهم

ي صباحا دار عبلة واسلمي) مِّ  (2يا دار عبلة بالجواء تكلمي     وعِّ

فروس ي، قيسا العاشق الباكي، لتولد شخصية عاشقة في ومنح ذلك العشق ال 

بكائها، ثائرة في عشقها، ليؤكد سلبية أي عاشق يكتفي بالبكاء والدموع، دون سعي 

للوصال بالتحرير، ثم يؤكد انطالقته الجديدة املتوثبة للدفاع عن ليلى/الوطن، في ثلة 

 قول:من العشاق الذي شربوا حب هذا الوطن حتى الثمالة،  حيث ي

 أتـوا قـد قيـس وألف أتيت قد "ها

 بأنجمـي" يـزول أن أوشـك والليل

 ومياهـنـا هواؤنـا )الجنـون( "إن

ِم"  نحـو بنـا ترمي وعواصف  الـدَّ

 ورحيلنـا غيابنـا طـال )ليـل( "يا

ـبـَرِم")  بالبـزوغ آذن والفجـر
ُ
 (3امل

ى هنننننننواء أتنننننننى قنننننننيس ومعنننننننه ألنننننننف مثلنننننننه يحننننننندوهم الجننننننننون/ العشنننننننق، النننننننذي أضننننننن 

يتنفسنننونه، ومننناء ينننروي ظمنننأهم فننني لحظنننات الفنننراق والرحينننل إلنننى أن يشننناء هللا تعنننالى جمنننع 

الشننننننتيتين، جنننننناؤوا وكلهننننننم أمننننننل فنننننني زوال الليننننننل/ االحننننننتالل، وبننننننزو  فجننننننر الحريننننننة والنصننننننر 

 والتحرير. 
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 ثالثا: التراث التاريخي

المي مشنناهد التنناريخ مينندان خصننب ومنهننل زاخننر فيضننه، وفنني التنناريخ العربنني واإلسنن

جمننة مشننحونة بمننا يمنننح الشنناعر فرصننة قويننة لالسننتعارة،  والتننناص لتصننوير الواقننع املريننر 

النننذي تحيننناه األمننننة فننني وقتهنننا الحننننالي، لنننم يكتننننف الشننناعر باستحضنننار مننننواطن القنننوة وحنننندها 

وإنمنا تجاوزهننا فني بعننض األحينان إلننى مننواطن الخنالف والفرقننة التني كانننت السنبب فنني ضننعف 

قنديما، فني قصنيدة )بعناث( استحضنر الشناعر مفاصنل الفرقنة والننزاع التني  العرب وتننازعهم

حنندثت بننين األوس والخننزرج، قبننل اإلسننالم ومننا صنناحبه مننن محاولننة اليهننود تننأجيا الصننراع 

، ليبنرز أجنواء املشناحنة التني حندثت فني منؤتمر القمنة  بين األوس والخزرج في عهد النبني 

بالبارحنننة، فالتننناريخ يعيننند نفسنننه ويكشنننف عنننن املكنننر العربينننة، وكأننننه يقنننول منننا أشنننبه الليلنننة 

 اليهودي الذي يتأسس على قاعدة فرق تسد، فكما أشعلوا الحرب  حيث يقول:

 هذي موتاكم، 

 تنهض فوق تراب النار تنادي:

 هاتوا ما شئتم من أرواح عباد هللِا،

 لتجثم فوق براكين األسياِد.

 ما دام "بعاث" يؤجج فيكم،

 ِم،شهواِت النصر القاد

 من آفاق األمجاِد.

 وقريظة تمساح يبكي،

 ويمزق أ فئدة الثكلى،

 فتهمهم بالوهم الواهي:

 "مألوا الوادي...

 مألوا الوادي...".

 ويردد صوت الريح العالي

 ليضيع الصوت الهادي.

 ما زال نبي هللا ينادي

 (1من لألنصار إذا ضاع األنصار)
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ق؛ ألن الشننناعر حنننين يقنننارن بنننين اسنننترجاع التننناريخ فينننه ملسنننة ذكينننة فننني هنننذا السنننيا

القنننادة العنننرب وجماعنننة األنصنننار، إنمنننا وهننندف إلنننى اسنننتثارة كنننوامن الخينننر فننني أنفنننس هنننؤالء، 

( فثنننارت حمينننتهم 1منننذكرا إيننناهم بمكنننر اليهنننود النننذين نألحنننوا فننني تنننذكير األنصنننار بينننوم بعننناث)

خنننرجهم بنننأن هللا تعنننالى قننند أعنننزهم باإلسنننالم وأ وتواعننندوا للقتنننال، حتنننى ذكنننرهم الرسنننول 

من الضنالل إلنى الهندى بعند جاهلينة مقيتنة حصندت أرواحهنم،  وقند ورد فني القصنيدة ذكنر 

 بني قريظة ووهود خيبر يقول:

 وخيبر تخفي خلف الحصن جنود البغي،

 وال تنهار؟!

 ما زال نبي هللا ينادي.

 وسرى الصوت الهادي.

 (2مأل الدمع القدس ي الوادي. )

يعينننند نفسننننه، حيننننث حصننننن اليهنننود كننننان منننناثال فنننني زمننننن  يثينننر دال خيبننننر كننننوامن التنننناريخ النننذي

النبننوة ومننا زال ممتنندا يتحصننن فينننه اليهننود كلمننا ضننعف املسنننلمون، ولننتن كننان النبنني  وقنننف 

باملرصنننناد ملكننننرهم ومكائنننندهم، فننننإن صننننوته مننننا زال يتننننردد حتننننى اآلن فنننني حرصننننه وحبننننه لهننننذه 

 الرسول  األمة، وكأن الشاعر يقول طريق صد املكر تتمثل في التأس ي بمنهج 

 بلغ السيل املحموم جفون الوادي،

 وارتعشت أشجار األجداِد.

 وتقاذفت الريح السكرى،

 صرخاِت بالدي.

 و"بعاث" العمياء الصماء،

 تنادي:

 "مألوا الوادي...

 (3وسنمأل هذا الوادي... !!".)

                                                 
( بعاث موضع باملدينة كانت فيه وقعة عظيمة قتل فيها خلق من أشراف األوس والخزرج وكبرائهم ولم يبق من 1)

م 1988هن، 1408، 1، تحقيق على شيري، دار إحياء التراث العربي، ط3شيوخهم إال القليل، ابن كثير، البداية والنهاية، ج

 181ص

 40( جرح ال تغسله الدموع، ص2)

 41ح ال تغسله الدموع، ص ( جر 3)



 -32- 

منننا زال صنننوت املاضننن ي فننني سنننطور الشننناعر يطنننل برأسنننه ليحنننذر املجتمعنننين منننن مكنننر 

 تعننننود بعنننناث وغيرهننننا مننننن أيننننام الفرقننننة، فقنننند مننننأل العنننندو كننننل مكننننان والواجننننب اليهننننود؛ كنننني ال 

يقتان ي أن يتوحند الفرقنناء لصند هنذا العنندوان، فالندم مننا زال مناثال فني األذهننان، يشنهد علننى 

 أثر النزاعات. 

ويسننتدَّي الشنناعر موقفننا آخننر مننن التنناريخ؛ ليشننخص فيننه واقعننا مؤملننا آخننر فنني ظننل 

تكالنننننب عليهنننننا التتنننننار والصنننننليبيون زمنننننن املمالينننننك، وإذا برفننننناق أزمنننننة األمنننننة اإلسنننننالمية، أينننننام 

السنننالح النننذي اجترحنننوا النصنننر إثنننر النصنننر فننني مشنننهد بطنننولي سنننجله التننناريخ بمننناء النننذهب فننني 

صفحات النور، يقتل أحندهم اآلخنر فني مشنهد دمنوي منؤلم، حينث يقنول الشناعر فني قصنيدة 

 )ملاذا اآلن؟!(:

 ــانأتيت إليك يحملـني ربيع الحب والتحن

 وقد غنت عنادلنا وضج الكون باأللحـــان

 وقد رقصت فراشات؛ وفاض النبع كالطوفان

 كأن الكون يعـرف ما يدور بقلـبي الولهان

 ويدرك سر ما أخفيه عن عينيك من عرفـان

 ولكن؛آخ من هذا الرصاص الغاشم العدوان!

 (1ملاذا اآلن يا  "بيبرس" تطعنني؟ ملاذا اآلن؟!)

مشنهد مننا قننام بننه بيبننرس البندقننداري حننين   -فنني تننناص تنناري ي -وظنف الشنناعر هنننا 

طعننن قطننز رفيننق العمننر وزميننل السننالح فنني زمننن الخشداشننات واألتابننك، الننذي جمننع الجنننود 

(، تلننننك 2علنننى كلمنننة التوحينننند، وسنننار بهننننم حتنننى أذاق التتننننار لوعنننة الهزيمننننة، فننني عننننين جنننالوت)

ه، ألنهنا جناءت فني مفصنل حسناس املعركة التي حفرها التاريخ بحروف من ذهب في صفحات

علنى املسنلمين، وكنأن -من صليبيين وتتنار  -من مفاصل التاريخ اإلسالمي، إذ تكالب األعداء 

الشنناعر حننين يننتقمص شخصننية قطننز، ويسننقطها علننى روح املقاتننل الصننافية، الننذي طالتننه 

ذبنه يد الغدر والخيانة منن أقنرب النناس إلينه، يحكني حكاينة الشنعب الفلسنطيني النذي تتجا

قنوى مختلفننة، يسننعى كنل منهننا إلننى هدفننه بطريقنة تختلننف عننن الفرينق اآلخننر، وإن كننان الهننمَّ 

 واحدا .
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 التراث الشعبي: -رابعا

وظنننننف الشننننناعر التنننننراث الشنننننعبي، متمنننننثال بالحكاينننننات التننننني كاننننننت ترددهنننننا األمهنننننات 

ة، كمنا أو خرافاتهنا لألجينال الطالعن -حواديتها–والجدات،  فلقد ظلت الجدة تحكي حكايتها 

أن الفلسننطيني مننا زال يتناقلهننا أبننا عننن جنند حتننى فنني املهنناجر والغربننة، هننذا ومننا زال األمننل فنني 

 (.1العودة إلى الوطن والقرى يلتصق ببداية ونهاية الحكاية )

الحكاينننننننننننات الشنننننننننننعبية قاسنننننننننننم  مشنننننننننننترك ينننننننننننربط املشننننننننننناعر الشخصنننننننننننية باملشننننننننننناعر 

شخصية الفنرد مننذ طفولتنه، ومنا  االجتماعية،  بما تحمله تلك الحكايات من معاني تحدد

تثينننره فننني صننندره منننن حننننين فننني شنننبابه وكهولتنننه، خصوصنننا تلنننك الحكاينننات التننني تصنننور زمنننن 

)الغولنننننننة( والسننننننناحرة، والفتننننننناة الجميلنننننننة سنننننننت الحسنننننننن، والشننننننناطر حسنننننننن، بمنننننننا فيهنننننننا منننننننن 

تناقضنننننات شنننننعورية حينننننث الخنننننوف واأللنننننم، واألمنننننل، والقنننننوة والحنننننب والعنننننزم علنننننى تحقينننننق 

يدة الشنناطر حسننن بمننا تحملننه مننن معنناني، تتكننئ علننى مشنناعر الطفولننة فنني الهنندف،  فنني قصنن

براءتهننا األولنننى،  الجاذبينننة فننني التنننراث الشنننعبي تكمنننن فنني أننننه يمثنننل جسنننرا ممتننندا بنننين الشننناعر 

( ومننا يننزال لمحكايننات الشننعبية التنني كنننا نسننمعها ونحننن صننغار رونقهننا، 2والننناس مننن حولننه )

طفننننال إلنننى التحلنننق حنننول الجننندات؛ ليسنننتمعوا إلننننى وطريقنننة أدائهنننا، وسنننحرها النننذي يننندفع األ 

املزينند منهننا، ومننع انتشننار التقانننات اإلعالميننة املعاصننرة ووسننائل الترفيننه والتسننلية املنتشننرة ، 

حكننى علننى الننرغم ممننا 
 
بنندأ اإلقبننال علننى الحكايننات يخفننت   لكننن الحكايننة الشننعبية ال تننزال ت

الفلسنننننطينية يواصنننننلن رواينننننة  يواجههنننننا منننننن مخننننناطر، فالجننننندات فننننني املخيمنننننات وفننننني القنننننرى 

 (   يقول الشاعر:3الحكايات لألطفال )

 الخوف هو الخوف -

 من عهد)الغولة( والقصص املروية في زمن الجدات

 فلماذا نخدع أنفسنا ونصفق )للشاطِر( 

 حين يمزق خوف )الغولة(

 ويعود )بست الحسن( وما كنزته )الغولة( من ثروات؟!

 سأغني وحدي! -

                                                 
 53خليل إبراهيم حسونة، التراث الشعبي الفلسطيني، مالمح وأبعاد، مكتبة اليازجي، غزة، د.ت، ص 1))

  118، ص2001، 3( إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي املعاصر، دار الشروق، عمان، ط2)

( إبراهيم مهوي، شريف كناعنة، قول يا طير: نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية،  مؤسسة الدراسات 3)

 15م، ص2001الفلسطينية، بيروت، 
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 ش الكاسر أو شبح )الغولة(ال يعنيني الوح

 وعزائي أن ألقى من ساروا قبلي؛

 أن أستبشر بالقادم بعدي!

 أَو ما زالت )ست الحسن( هناك؟! -

 تجرحها األسالك؟!

 (1يهزمها الجبن املثاقل دون حراك؟!)

نناعر علننى مننوروث الحكايننة الشننعبية، فنني حننوار درامنني تصننويري؛ ليؤكننند أن 
َّ

كننأ الش اتَّ

صننفه مفهومننا ممتنندا، لننن يننؤثر علننى مسننار املقنناوم الننذي يسننعى إلننى الخننوف الننذي انغننرس بو 

نننننرِّ السننننناحرات، واألغنننننوال التننننني تشنننننكل معنننننادال رمزينننننا لالحنننننتالل  تحريننننر سنننننت الحسنننننن منننننن أسب

وممارسننناته، مصنننمما علنننى مواصنننلة العمنننل دون كلنننل حتنننى تحرينننر سنننت الحسنننن/ فلسنننطين، 

ى دولنننة االحننننتالل، وفننني قصنننيدة هننننل فننني غننننزة أطفنننال، أسننننقط الشننناعر شخصننننية الغولنننة علنننن

وشخصية الشاطر حسن على السواعد املقاومة التي تصّد هجمات الغولنة وكيندها، وسنت 

 الحسن على الوطن في تناص استدعااي يزيد الصورة ثراء وعمقا حيث  يقول:

،
َ
 ما زلنا في غزة

 نبني وتجيء الريح بزلزال.

 الغولة ال تفتأ تخرج من قصة جدي،

 وحكاية أمي...

 زال يواصُل  والشاطر ما

 ما تحكيه الجدة عبر األجيال.

 كانوا باألمس ومازالوا

 أطفاال بقلوب األطفال.

 ال يشرخ ثورتهم زلزال.
ً
 ورجاال

 الفارق بين األمس وبين اليوم.

 -ال أدري كيف يقال-

 كانت غولتنا رمزا ُيحكى.

 واليوم نراها قد ُهزمت فارتدت.

انة واملدفع
 
اَبة والزن بَّ  .تتسربُل بالدَّ

                                                 
 87/89( كمال غنيم، شهوة الفرح، ص1)
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 تضرب في جزٍع َمْن ال يجزْع... 

 ... ِ
 آه يا قلب األم 

ْع !  تلو 

 من باروٍد، يتفجر باألهوال.
ً
 تضرب أطنانا

 ما زلنا ال نخش ى الغوله.

 ما زلنا نعشق ضحكة جدي...،

 (1ستَّ الحسن، وأمي، والشاطر، واملوال.)

ا فني املاضن ي، لم تتعد رهبة الغولة زمن حكايتها التي كانت الجدات واألمهنات ترووهن 

ها خرافات من نسج الخيال، وعندما جناءت الغولنة املعاصنرة لنم  دا الوَّي على كونِّ حيث تعوَّ

تعنند لهننا الرهبننة الخرافيننة نفسننها التنني انطبعننت فنني األذهننان، رغننم مننا تسننتخدمه مننن أسننمحة 

 فتاكة.

 األسطورة: -ساماخ

ظنام لهنا، واحندتها واألسناطير أحادينث ال ن .جاء في لسان العرب األسناطير: األباطينل

، بالضم
ٌ
سطورة

 
 وأ

ٌ
سطيرة

 
سطيٌر وأ

 
، بالكسر، وأ

ٌ
 (2) .إسطاٌر وإسطارة

وهي قصة خرافية يسودها الخيال وتبرز فيهنا قنوى الطبيعنة فني صنور كائننات حينة ذات      

 أو 
 
ننا شخصننية ممتننازة، يحنناول بهننا اإلنسننان تفسننير األسننرار التنني ال يفهمهننا، تفسننيرأ ميتافيزيقيَّ

 
 
، فأسناطير البشنر تعطني عنصنرا بشنريا معقنوال لظنواهر الطبيعنة عنن طرينق تجسنيد  أخالقيا

نع فنني معننى األسننطورة  وّسِّ
 
القنوى غينر املفهومننة فني شنكل آلهننة أو كائننات خارقنة للعننادة، وقند ت

(، تلنننننننك األسنننننننناطير 3).ليشنننننننمل الخرافنننننننة أي مجنننننننرد القصننننننننة الكاذبنننننننة التننننننني ال يقبلهننننننننا العقنننننننل

عننن طبيعننة العالقننة التنني تربطننه بمننا يحننيط بننه مننن مظنناهر  اصننطنعها خيننال اإلنسننان ليعبننر 

 الكون، وليفسر الظواهر التي تحل به.

                                                 
   74/76غسله الدموع، ص( جرح ال ت1)

  364م، ص1997، 6، دار صادر، بيروت،  ط4( ابن منظور، لسان العرب، ما2)

، 2( مجدي وهبه، كامل املهندس، معجم املصطمحات العربية في اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بيروت،  ط3)

ترجم االسمين  تعريب د.عادل ، انظر أيضا نظرية األدب، رنيه وليك، آوستن وآرين،] كذا كتب امل 32،33ص.ص1984

 وما بعدها. 259م، ص، 1992سالمة، دار املريخ، الرياض، 
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 ويعنند اسنننتغالل األسنننطورة فننني الشنننعر العربننني الحنننديث منننن أجنننرأ املواقنننف الثورينننة 

فيه، وأبعدها آثارا حتى اليوم، ألن ذلك استعادة للرموز الوثنينة، واسنتخدام لهنا فني التعبينر 

 (1ن العربي في هذا العصر )عن أوضاع اإلنسا

لم يكلر الشاعر من توظينف األسنطورة فني تجربتنه الشنعرية؛ كمنا فعنل العديند      

 -فيمنننننننا رصننننننندت الدراسننننننة منننننننن شنننننننعره -مننننننن رواد حركنننننننة الشننننننعر املعاصنننننننر، ولكننننننننه اكتفننننننى 

باستخدام الفحوى العامة ألسطورة سيزيف، بسبب ثرائها الداللي بما تحملنه منن شنحنات 

اكمنننات وجدانينننة، ولنننيس ملجنننرد تحمينننل التجربنننة الشنننعرية باألسننناطير مجننناراة إشنننعاعية، وتر 

، لنننم  للشنننعراء النننذين وظفنننوا األسنننطورة فننني أشنننعارهم، ، بنننل جننناء هنننذا التوظينننف بشنننكل واعي

يقننف فيننه الشنناعر عننند املعنننى املننوروث لصننورة العننذاب  الننذي تعننرض لننه سننيزيف، وعملننه 

جديننند وإعنننادة املحاولنننة فننني كنننل منننرة  بنننال  الننندءوب فننني رفنننع الىنننخرة لألعلنننى ثنننم تننندحرجها منننن

جننندوى؛ وال أمننننل فنننني الوصننننول، بننننل تجنننناوز تلنننك الداللننننة إلننننى مفهننننوم العمننننل املقنننناوم املجنننندي 

الننذي يتحننول فيننه سننيزيف إلننى شننخص يكنندح ويقنناوم لتحقيننق حلمننه، ورفننع العننذاب الننذي 

لنننري الننننص حنننّل بنننه، والشننناعر يتكنننئ علنننى األسنننطورة، منننع تحنننوير داللتهنننا؛ ألنَّ اسنننتخدامها  ي

 (.2الشعري ويفتح آفاقه ويجعله أكلر عطاء ويدحض التسطيح عنه )

وظننف الشنناعر فكننرة عننذاب سننيزيف فنني قصننيدة الفجننر الوضنن يء، بطريقننة أخرجننت 

البطنننل املعنننذب منننن عب،ينننة العمنننل، وعننندم جننندواه، منزاحنننا عنننن الداللنننة الحقيقينننة ملضنننمون 

 األسطورة، حيث يقول :

 انــجــِل  أال ويــلالـطـ الـلـيــل أيـهــا يـــا

 الـعـاطــرِ  لـلـصـبـاح زمــامــي واتــــرك

 سـلـمـا أفـتــل ســـوف األشـعــة فـمـن

 الــهـــادرِ  والـهـتــاف الـحـجــارة ومــــن

 مصـعـدا أبنـي سـوف الجماجـِم  ومـن

 الــغــادرِ  الــظــالم رغـــم الـــذرى  نـحــو

 

 بـالـدمـا ـخاملـضـم األمـــل وسأحـمـل

 دفـاتـري  جبـيـن عـلـى الكـتـوف فــوق 

                                                 
 128، ص 2001، 3(إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي املعاصر، دار الشروق، عمان، ط1)

 25، ص1989، 1الكويت، ط-( عدنان حسين قاسم، لغة الشعر العربي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع2)
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 مـيـمــمــا الـثـقـيــل الـنــفــس وأصــعـــد

 دائــــر طـريــق فـــي األعـالــي شـطــر

 يـنـظـرو  الـمـواقـع كـــل فـــي والـنــاس

 الـعـاثـرِ  املـصـيـر خــوف بدهـشـة ن

 يـقـذفـو الـجـوانـب عـلـى واملجـرمـون 

 خـواطــري  ويشـتـتـون  رصـاصـهـم، ن

 وبــنــادقـــا مــدفــعـــا يــنــاطــح كـــفـــي

ــدم   وتـكـفـكـف  حـنـاجــري  الـهـتــون  الــ

 محطمـا الحضيـض إلـى سقطـت وإذا

 (1مـشــاعــري) دمــــوع مــنــي وتـفـجــرت

ويرية مشنننننهد التحننننندي تقننننندم أبينننننات القصنننننيدة بننننندوالها التعبيرينننننة، وأجزائهنننننا التصننننن

واملقاومننة املؤسسننة علننى ركننام العننذاب واأللننم، مفتتحننا إياهننا الشنناعر بتننناص أدبنني يعبننر عننن 

رحلنننة اإلنسنننان فننني لفنننح الىنننحراء، ومجاهيلهنننا، بوصنننفها معنننادال موضنننوعيا لقسنننوة الحيننناة، 

وصعوبتها، كما تل ي بتمرد الشاعر على هنذا اللينل بوصنفه رمنزا للظلنم والعنذاب، بحثنا عنن 

 حرية واألمل املطل من ثنيات الفجر. ال

ومالمننح  أسنننطورة سنننيزيف املعدلنننة بانزياحهنننا عننن املعننننى املنننوروث، تبنننرز منننن خنننالل 

معننناني التحننندي، حينننث يؤكننند الشننناعر أننننه سنننيفتل سنننلمه منننن األشنننعة، والحجنننارة، وهتننناف 

الجماهير، والجماجم سنتكون مصنعده لتحقينق حلنم التحنري، يدفعنه األمنل املعنزز بالعمنل 

لبننننذل والت ننننحيات الجسننننيمة، وفنننني هننننذا السننننياق تلنننن ي النننندوال التعبيريننننة )سننننوف أفتننننل، وا

الحجنننارة،  -سنننأحمل، وأصنننّعد، الجمننناجم، سنننلما، مصنننعدا، النننذرى، طرينننق، دائنننر( )األشنننعة

الظنننالم، الننننفس، الثقينننل، ( بننندالالت التحننندي والعزيمنننة، ووعنننورة درب الصنننعود، وامتالئهنننا 

د الداللة تأكيندا نظنرة النناس بدهشنة، هنذه الدهشنة بالعقبات، والتحديات الجسيمة، يزي

نابعننة مننن كننون الفعننل شننبه مسننتحيل تحقيننق أهدافننه، تلننك النظننرة املندهشننة تنسننجم مننع 

فكننرة النظننر إلننى فعننل سننيزيف املعننذب، الننذي حكمننت عليننه آلهننة اإلغريننق األسننطورية برفننع 

عناد يكنرر الفعنل صخرة  ثقيلة إلنى القمنة، وكلمنا اقتنرب منن الوصنول تندحرجت الىنخرة، و 

انننزاح عننن تلننك الداللننة الظاهريننة، لألسننطورة،  -هنننا–دون أمننل فنني الوصننول، ولكننن الشنناعر 

مؤكنندا أن تحقيننق الهنندف منننوط بالصننبر والت ننحية مننن ناحيننة، ومننن ناحيننة أخننرى مؤكنندا 

                                                 
 104/105في جدار الصمت ص ص  ( شروخ1)
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أن تلك املخلوقات التي تسومه، وشعبه العذاب نصبت نفسنها آلهنة كتلنك اآللهنة التني تمنأل 

وهنننننني ال تعنننننندو كونهننننننا مخلوقننننننات يمكننننننن أن تقهننننننر بالصننننننبر واإليمننننننان. يؤكنننننند تلننننننك األسنننننناطير، 

 الحقيقة قوله:

 بـداخـلــي الـسـطــوِع  لـلـنــور  سـأعــود

 الــهـــادرِ  الــقـــوي  لـلــصــوت وأعــــود

 عـالـيــا أرقـــى ولـســوف أنـثـنـي لـــن

 أظــافـــري  الـحـقــود الـكـفــن وتــمــزق 

 آهـــتـــي ومـــــزق  فـجــرنــي ــنــور فـال

 الـغـامـرِ  نـــوري خـــوف ولـــى واللـيـل

 لــلــذرى  األمــانــي تـقـذفـنـي ســأعــودُ 

 ومــقــابــرِ  لـعـتــمــة أعـــــود لـــــن ال،

 لـلــعــال بـاألمــانــي أقـــــذف ســأعــود

 ــزاخـــرِ ال بالـحـنـيـن يـنـبــض والـقـلــُب 

 الفضا في املصوب كالحجرِ  سأعود

ِ  كـالـسـيــف أنــقــض  
ــذل   الـبــاتــرِ  الــمـ

 مـمـزقـا الـوضــيء كالـفـجـر سـأعـود

ٍ  ولــيـــل الــظـــالم حــجـــب
ــِر) ذل   (1قـــاهـ

حننننادي ركننننب رحلتننننه هننننو النننننور الننننذي يمننننأل قلبننننه ويغمننننره باإليمننننان، ويدفعننننه دفعننننا 

 -السنننطوع –للننننور  -درب املواجهنننة حتنننى تحقينننق األمنننل، وتلننن ي الننندوال )سنننأعود للماننن ي فننني

 -الننننور  -أظنننافري  -الحقنننود -الكفنننن -تمنننزق  -عالينننا -أرقنننى -لسنننوف -لنننن أنثنننني -الهنننادر -القنننوي 

الوض يء( بالعزم والتحدي وتفنتح الداللنة علنى مصنراعيها أمنام  -الفجر -ولى –مزق  -فجرني

كرة أسطورة سنيزيف عنن معناهنا املنألوف، ويمنحهنا معننى االنزياح التصويري الذي يحور ف

سنامه فني سنبيل تحقينق تلنك الطموحنات  جديدا في تحقيق اآلمال، رغم كنّمِّ العنذاب النذي ي 

نننا هنننذا العنننرض البشنننري النننذي  يا
ّ
واألهنننداف،   إن اإلصنننرار وحننندة اإلدراك يسنننتطيعان أن يرق

 (.2تتحدث فيه الالجدوى واألمل واملوت )

                                                 
 105( شروخ في جدار الصمت ص 1)

 19م، ص1983( ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أنيس زكي حسن، مكتبة الحياة. بيروت، 2)
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حننننننين يقنننننرر املواجهننننننة، ال يقنننننندم لنننننننا نموذجنننننا لتسننننننوي  االنتحننننننار فنننننني والشننننناعر هنننننننا  

مواجهة الصعاب، فطلب املوت هو قمة اإلقبال على التحندي واملواجهنة فني رحلنة العنذاب، 

وهنو قمننة التمسنك بالحينناة الكريمنة  فهنالننك فنني تعلنق اإلنسننان بالحيناة  نن يء أقنوى مننن كننل 

دأ الحينناة الكريمننة بالسننعي نحننو املواجهننة ( ولكنننه يفسننس املجننال لتأكينند مبنن1شننرور العننالم )

حتى لو قتل اإلنسان خالل تلك املواجهة، فنإن حظني بالحيناة عنا  كريمنا، وإن فناز بناملوت 

 كان شهيدا .

 الطبيعة -3

تشنكل عناصننر الطبيعنة بمفرداتهننا املختلفنة، معجمننا داللينا يتكننئ علينه الشننعراء فنني 

تتفتح عينناه علنى عناصنر الجمنال فني صياغة صورهم، إذ ال يستطيع الشاعر املرهف الذي 

الطبيعنننة، أن يمنننّر علنننى منننا تختزننننه ذاكرتنننه منننن مظاهرهنننا، دون أن تنبنننت فننني مخيلتنننه صنننورا 

تخصنننبها الطبيعنننة، والشننناعر   ال ينقلهنننا إليننننا فننني تكوينهنننا وعالقاتهنننا املوضنننوعية، إننننه يننندخل 

حقيقنننة كونينننة  معهنننا فننني جننندل، فينننرى منهنننا، أو ترينننه منننن نفسنننها جانبنننا، يتوحننند معنننه بنننإدراك

 (.2وشخصية معا )

بننننين الشنننناعر والطبيعننننة، عالقننننة   -عالقننننة التننننأثير والتننننأثر -تلننننك العالقننننة الجدليننننة  

إنسانية يتميز فيها الشناعر عنن غينره منن النناس بكوننه قنادرا علنى إنشناء عالقنة منع مفنردات 

دفعننه إلننى الطبيعننة، وإعننادة صننياغتها، وتوظيفهننا توظيفننا يتناسننب مننع طبيعننة املثيننرات التنني ت

بلننننورة مشنننناعره وصننننياغتها فنننني صننننور جميلننننة، يسننننهم فيهننننا كننننل عنصننننر مننننن عناصننننر الطبيعننننة 

بجاننننننب منننننن جواننننننب التنننننأثير والتشنننننكيل،  وفننننني أي صنننننورة جيننننندة سننننننجد دائمنننننا قطعنننننة منننننن 

( وإن كننان الشنناعر فنني 3الطبيعننة، هنني بننديل للموضننوعية املطلقننة بالنسننبة لمجانننب الح نن ي )

الطبيعننة فنني تشننكيل صننوره، فإنننه لننم يقننف فنني تشننكيله تجربتننه الشننعرية اسننتخدم عناصننر 

عنننند حننندود الوصنننف الرومان ننن ي، أو الوصنننف الح ننن ي الخنننارجي لهنننذه الطبيعنننة، وإنمنننا نسنننج 

لت الطبيعنننة محنننورا رمزينننا مفعمنننا بالننندالالت الواقعينننة 
ّ
الشننناعر عالقنننة حميمنننة معهنننا؛ فشنننك

مننننننن مظنننننناهر  التنننننني تصننننننور املشننننننهد اإلنسنننننناني الفلسننننننطيني، وقنننننند اسننننننتخدم الشنننننناعر العدينننننند

 الطبيعة يقول في قصيدة الصمت الجديد:

                                                 
 16( ألبير كامو، أسطورة سيزيف، السابق، ص1)

 33(  محمد حسن عبد هللا، الصورة والبناء الشعري، ص2)

 33( نفسه ، ص 3)
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ا 
َ
ن
َ
ِبيُع حول َد الرَّ  تجدَّ

ش الخريف في القلوب 
َّ

 وعش

 : -بحق هللا  -يا أيها السمان خبرني 

 هل عاد الغريب؟!

 في ليلة يلفها السواد والجمود

 بدمعِه 
ً
 مبلال

 ووجهه تلفه يداه

 (1قد غادر النشيد")

دة دوال )الربيننننننع، الخريننننننف، السننننننمان، ليلننننننة، بننننننرزت فنننننني هننننننذا املقطننننننع مننننننن القصنننننني

السننننننننواد، املخالننننننننب، بننننننننراعم، ريشننننننننة، ظلمننننننننة( لترسننننننننم لوحننننننننة تشننننننننكيلية مفعمننننننننة باملشنننننننناعر 

واألحاسيس التي تثير في نفس املتلقي حالة منن الترقنب والدهشنة، فنالربيع مقتنرن بنالخريف 

ل والحينننناة، فننني مشننننهد مننننؤلم يمتننننزج فيننننه املتناقضننننان، فنننالربيع رمننننز التجنننندد والخصننننب واألمنننن

امتننزج مننع الخريننف رمننز الجفنناف واملننوت والفننناء واليننأس، ولكننن الشنناعر اسننتطاع أن يوجنند 

حالة منن االنسنجام بنين هنذين املتناقضنين، حنين أضناف إلنى موسنم الخرينف داللنة العنودة 

را إليه بقنوة اإلرادة والتصنميم، باسنتخدام  إلى الوطن الذي كان مهجرا بالقسر ليكون مهاجا

ان  النننذي أوجننند معنننه عالقنننة تشخيصنننية ومنحنننه حيننناة عبنننر صنننورته؛ ليقنننول إنَّ دال  السنننم

الحيننناة تنبنننع منننن األلنننم، والعنننودة تكمنننن فننني قمنننة الهجنننرة والرحينننل، ثنننم يقنننول فننني القصننننيدة 

 نفسها: 

 قد أقبل الربيع

 أشرقت براعم الحياة

 والنبض في قلوبنا تصاعدت خطاه 

 لكنها خطى الهروب...

 (2تلفها سالسل الحديد!! )

مننزج الشنناعر هنننا بننين إقبننال الربيننع، وبننراعم الحينناة؛ فأقننام الجملتننين مقننام البنندل 

واملبننندل مننننه، فإقبنننال الربيع/األمنننل، هنننو عيننننه إشنننراق بنننراعم الحيننناة،  لتسنننهم الطبيعنننة فننني 

تجسننننيد مالمننننح الواقننننع الننننذي يطمننننح اإلنسننننان الفلسننننطيني إلننننى تغييننننر معاملننننه الداميننننة، وفنننني 

                                                 
 19-18م، ص ص 1999، 1أحمد غنيم، شهوة الفرح، مكتبة مدبولي، القاهرة، طكمال  1))

 19شهوة الفرح، ، ص 2))



 -41- 

اعر بتعبيننره عنننن املفهننوم الننذي يتبنننادر إلننى دائننرة التلقننني إلننى مفهنننوم مفارقننة مؤملننة يننننزاح الشنن

منناقض، حينث أطلنت خطنوات نننبض تندفقت فينه الندماء عبننر العنروق ناتجنة عنن خطننوات 

التمننننرد املتسننننارعة للهننننروب مننننن الواقننننع املننننؤلم، مكبلننننة بأثقننننال كثيننننرة، تتننننوزع بننننين جبننننروت 

واليد والجسد، وأنشنبت مخالبهنا فني  االحتالل، ومقررات اتفاقية أوسلو التي كبلت الصوت

 عين الحلم الفلسطيني على مّرِّ األجيال، ثم يقول الشاعر:

 الصمت ينشب املخالب 

 واملوت يبصق الدخان

 وحبنا كريشة يغالب

 (1ال فرق بين ظلمة الخريف و الربيع)

ينشننب غننول الصننمت مخالبننه فنني جسنند الننوطن، واملننوت/ االحننتالل يمننارس عاداتننه 

قتننل والتنندمير والهننالك، والحننّب الفلسننطيني مننا زال يقنناوم،  بإمكاناتننه املحنندودة اليوميننة بال

التننننننني تختنننننننزن طاقنننننننات ال تنفننننننند، مزاجهنننننننا الصنننننننبر والتحننننننندي والتصنننننننميم وقنننننننوة اإلرادة، رغنننننننم 

الضننعف  الننذي يسننوي بننين لحظننات األلننم/ الخريننف، ولحظننات األمننل/ الربيننع، اسننتطاعت 

خان، والخريننننف( أن تمنننننح النسننننق التصننننويري النننندوال )الصننننمت، واملخالننننب، واملننننوت، والنننند

دالالت رمزينننة، بنننررت حالنننة الحنننزن واألسننن ى واملنننرارة التننني أطلقنننت شنننرارة القصنننيدة فننني نفنننس 

ه يستدَّي مقولة أبي العالء املعري في داليته املشهورة :  الشاعر، وكأنَّ

م شادي
 
تي، واعتقادي          نوح باك وال ترن

َّ
 غير مجد في مل

 ا
ُ

عي  إذا قيس          بصوت البشير في كل ناِد وشبيٌه صوت
 
 لن

اِد) ت           على فرع غصنها امليَّ
َّ
 (  2أبكت تلكم الحمامة أم غن

نند هننذا االسننتدعاء مننرارة الواقننع املننؤلم الننذي رزح الشنناعر وشننعبه تحننت نيننره فنني 
ّ
أك

 ظل أمل دفنته، املعاهدات، وطمسته املمارسات، فبات يتن حزينا، وهو يقول: 

 ا صمتنا الجديد !!ي

 يا أيها العصفور !!

 ال تلهك الزنابق؛البنفسج؛الزهور 

 هذا هو الحنون يهوي ذابال ...

 و نبضنا يعانق الخمود !!

                                                 
 19نفسه، ص1))

 55م ص، 2004أبو العالء املعري، ديوان سقط الزند، شرح وتعليق د يحيى شامي، دار الفكر العربي، بيروت،  2))
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 يا أيها العصفور ال ...!

 نقر فؤاد العاشقين

 قد يعيد الغائبين !
ً
 واصل نشيدا

 لعله يواصل الفؤاد نبضه ...

 ويعلن الصمود !

بلت يداه بال
ُ
 حديد الفجر ك

 وأنت صامت مبلل بدمعك العنيد

 أال تريد أن تريد ؟!

 أم أنه الجحود ؟!

 (1و املوت و الهمود ؟!)

رسننننمت دوال الطبيعننننة فنننني هننننذا املقطننننع )العصننننفور، الزنننننابق، البنفسننننج، الزهننننور، 

بالعصننفور لكننّل مننن يحمننل رسننالة  -هنننا–الحنننون( صننورة حيننة نابضننة، حيننث رمننز الشنناعر 

بننأن يحننذر املغريننات التنني تحننيط بننه رامننزا لهننا بننأنواع الزهننور التنني  الشننعر والثقافننة، ينىننحه

عمنان الحمنراء التني  ذكرها: )الزنابق، والبنفسج والزهور( واستثنى منهنا )الحننون( شنقائق النُّ

تمثل الدم في لونه وعنفوانه، وهي تصّوح وتذبل، ليؤكد أزمة املقاومة التي وقعنت فيهنا علنى 

بلننت الشنعب الفلسننطيني، ومنعتنه أن يمننارس مقاومتنه، وإراقننة إثنر معاهندات السننالم التني ك

 الدماء التي تهبه الحياة. 

ويؤكنننند رسننننالة الشننننعر والثقافننننة إذ ينننندعو العصننننفور إلننننى مواصننننلة الغننننناء واإللحنننناح 

علنننى نقنننر قلنننوب عشننناق النننوطن والشنننهادة، بالحنننداء والغنننناء، وبنننث رسنننالة الصنننبر والتفننناؤل،  

صنل إلينه منن فعنل منا زال مكنبال بقينود االستسنالم املرينرة،  ويؤكد أن الفجنر/ األمنل، ومنا يو 

التنني تحننول دون تحقيننق الحلننم، ويسننتنهض همننة الشنناعر باسننتنكار صننمته واكتفائننه بالنندمع 

 املكابر، وكأنه يستحضر قول الحمداني:    

 أراك عص ي الدمع شيمتك الصبُر    أما للهوى نهي عليك وال أمُر؟        

          ولكن  مثلي ال يذاع له سر  بلى، أنا ُمش      
ُ
 تاق وعندي لوعة

 (2إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى     وأذللت دمعا من خالئقه الكبُر)  

                                                 
 22‘ 21شهوة الفرح، ص1))

م 1992، 1حقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، دار الشرق العربي، بيروت، ط( ديوان أبي فراس الحمداني، ت2)

 118ص
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ثننم يخننرج مننن حالننة اليننأس ويزهننر فنني نفسننه األمننل والتفنناؤل، ويقننرر أن تكننون دموعننه وقننودا 

عنننه تناصنننا أدبينننا فيمنننا للثنننورة التننني ال تسنننتكين، وكأننننه يستحضنننر قنننول الحمنننداني ويتنننناص م

 يقول:

 دع العبراِت تنهمر انهمارا             ونار الوجِد تستعر استعارا

 (1أتطفأ حسرتي، وتقر  عيني؟            ولم أوقد مع الغازين نارا)

ويختنننتم هنننذه القصنننيدة التننني شنننحنتها مظننناهر الطبيعنننة بننندالالت تصنننويرية وتعبيرينننة رمزينننة  

 ث يقول:كثيرة، بالتصميم واألمل حي

 نبض قد يعود !
ُ

 ما زال فينا ألف

 ما زال فينا ألف سيف ال يمسها الركود !

 ما غادر العشاق .. فانظر ما تريد !

 (2ما غادر العشاق فاصدح بالنشيد !!!)

أزهنننر األمنننل فننني نفنننس الشننناعر مؤكننندا أن ننننبض األمنننل، وإرادة الحيننناة،  مسنننتمران ال 

ف ألنف، فنال ينأس وال هندوء، والعشناق منا ينضبان؛ فبدل النبض ألنف ننبض، وبندل السني

غنننادروا منننواقعهم، ومنننا فتئنننوا يعشنننقون وطننننهم، فليواصنننل الشنننعراء هننندفهم ورسنننالتهم دون 

 كلل أو ملل.

وهكنننذا نجننند مالمنننح الطبيعنننة فننني قصنننائد الشننناعر معيننننا ثرينننا يرفننند الصنننورة برمنننوز 

غم منننننع ودالالت متنوعنننننة، ولنننننم يقنننننف الشننننناعر عنننننند حننننندود الوصنننننف الشنننننعوري، وإنمنننننا تننننننا

الطبيعننة فنني مشنناهد تشخيصننية، انبعثننت خاللهننا الحينناة فنني الرمننوز الطبيعيننة، بمننا فيهننا مننن 

( حيننث رسننم فيهننا الشنناعر صننورة 3كائنننات حيننة وأشننجار وفصننول، كمننا فنني قصننائده : إصننرار)

حينننننة ناطقنننننة للغننننندر والخياننننننة، باسنننننتعارة  الننننندوال الطبيعينننننة )القطينننننع، والعنننننواء، والنبننننناح، 

حيننرة، والعظننام، والنجيننع( ليجسنند مالمننح الخيانننة، حيننث رَّننى صنناحبه والننذئب الصننغير، وب

ذوينبنا جريحننا سننقط بعنند معركننة داميننة بنين الننذئاب والكننالب، ولننم يسننتجب للنصننائح، فمننا 

هننننني إال سننننننة وبعنننننض سننننننة؛ حتنننننى كبنننننر النننننذوينب وافتنننننرس القطينننننع، فننننني داللنننننة رمزينننننة مكننننننت 

، وفنننني قصنننيدة )سننننارية علننننى الشننناعر مننننن رسنننم صننننورته الشنننعرية بتوظيننننف الكائنننننات الحينننة

                                                 
 109( ديوان أبي فراس الحمداني، مرجع سابق ص1)

 22(شهوة الفرح، ص 2)

 45، 43( شهوة الفرح ص ص3)
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( اسنننتخدم الشننناعر الجبنننال، والغينننوم، والريننناح، واملضنننيق فننني سنننياق رمنننزي 1مفتنننرق طنننرق()

ليحنننننذر منننننن عاقبنننننة االستسنننننالم والتراةننننني، وهكنننننذا رسنننننمت الصنننننورة وحنننننددت معاملهنننننا دوال 

( و 2الطبيعنننة فننني العديننند منننن قصنننائد الشننناعر  مثنننل قصنننيدة برقينننة ننننوح تصنننل فننني موعننندها)

( حينننث تشنننكل الطبيعنننة معنننادالت موضنننوعية رمزينننة 4( وشنننمعة)3الشنننوك) دمننناء علنننى غصنننن

تتحننننول إلننننى كائنننننات حيننننة وأشننننخاص تسننننهم فنننني تشننننكيل الصننننورة وتحدينننند معاملهننننا، وتصننننوير 

الحالة الشعورية التني تنبثنق منن املوقنف الشنعوري، والتصنور الفكنري النذي يشنكل تجربنة 

 الشاعر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 66/73( شهوة الفرح ص1)

 74/78شهوة الفرح ص ص  2))

 83، 79( نفسه ص ص3)

 108/110( نفسه ص ص 4)
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 أنواع الصورة

 رة الجزئية:أوال : الصو 

تتشننننكل القصنننننيدة مننننن وحننننندات تصننننويرية جزئينننننة تتننننآلف منننننع بعضننننها النننننبعض فننننني 

السننننننياق التعبيننننننري، تمثننننننل كننننننل وحنننننندة منهننننننا صننننننورة جزئيننننننة. يصننننننوغها الشنننننناعر باالسننننننتدعاء 

الوجننداني مننن مختزنننات الشننعور والفكننر والتخيننل التنني شننكلت فنني مجموعهننا معننالم تجربتننه 

حندة تعبيرينة تمثنل لقطنة فنينة تصنويرية خاطفنة،  هي أصغر و  فالصورة الجزئيةالشعرية، 

وقننند تكنننون جنننزءا منننن تصنننوير مركنننب أشنننمل يشنننكل منهنننا، ومنننن مثيالتهنننا صنننورة مركبنننة أكلنننر 

 (.1تعقيدا، وأبعد أثرا، بحيث تعكس رؤية متكاملة تمليها تجربة الشاعر )

ة ويننننتم اقتناصننننها مننننن مصننننادر الشنننناعر التنننني تشننننكل صننننوره العامننننة، فهنننني وحنننندات الزمنننن      

لتشننننننكيل الصننننننورة املركبننننننة، وتبننننننرز بهننننننا قنننننندرة الشنننننناعر علننننننى تننننننأطير صننننننوره ألنهننننننا  كنننننناأللوان 

والخطنننوط فننني الرسنننم لهنننا ماديتهنننا وكثافتهنننا ووضنننعها الخننناص بهنننا فننني مجمنننوع العمنننل األدبننني، 

فهننننني أشنننننياء فننننني ذاتهنننننا وتنحصنننننر كنننننل حقيقتهنننننا وقيمتهنننننا فننننني أنهنننننا نمنننننوذج نتخينننننل منننننن خاللنننننه 

 (.2الصورة )

فصننل عننن مكونننات التشننكيل التعبيننري والتصننويري فنني جسنند النننص، وفصننلها وهنني ال تن     

إجراء نقدي تحليلي عند محاولة تفكيك بنيات النص ومقاربة جمالياتها بمباضنع الجمنال، 

نصوصنا   -بتكاملهنا وتضنافرها -إلنارة النصوص وسبر معاملها، وتحليل مالمحها التني تشنكل 

بيرية لها دالالتهنا، التني تختنزن إشنعاعات تنزداد بريقنا لها خصوصياتها التصويرية، بدواّلي تع

 وتوهجا بالتفكيك والتحليل، وإعادة التركيب والتنسيق.

 ويتبنننننننع هنننننننذه الفكنننننننرة فننننننني طبيعنننننننة الصنننننننورة الشنننننننعرية، أن تكنننننننون بحينننننننث تتجننننننناوب 

أصنننداؤها، سنننواء أقامنننت علنننى تشنننبيه أم اسنننتعارة أم رمنننز أم منننزيا منهمنننا، فننني كنننل مكنننان منننن 

انفصننلت الصننورة الجزئيننة عنننن مجموعننة الصننور األخننرى املكونننة للقصنننيدة القصننيدة، فننإذا 

فقنننندت دورهننننا الحينننننوي فنننني الصننننورة العامنننننة، أمننننا إذا تسنننناندت منننننع مجمننننوع الصننننور األخنننننرى 

 (  3أكسبها هذا التساند الحيوية والخصب )

                                                 
ي حسن خواجة، الشعر العربي الحديث في فلسطين مرحلة الريادة، دراسة أسلوبية، رسالة دكتوراه، معهد ( عل1)

 م2000البحوث والدراسات العربية،  القاهرة، 

 416( محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، مرجع سابق، ص2)

 100م، ص1988 4ط( عز الدين إسماعيل، التفسير النف  ي لألدب، دار العودة، بيروت، 3)



 -46- 

وقنند اعتمنند الشنناعر فنني تشننكيل صننوره الجزئيننة علننى عنندة عناصننر، مثننل التشننبيه، 

ترتكننننز علننننى تبننننادل مجنننناالت اإلدراك، بننننين املاديننننات واملعنويننننات واملعقننننوالت واالسننننتعارة التنننني 

فيمنننا يسنننمى التشنننخيص والتجسنننيد والتجريننند، وكنننذلك تراسنننل الحنننواس النننذي يبننندل  عمنننل 

املحسوسنات مننا بنين املشننمومات واملحسوسنات واملبصننرات واملسنموعات، فتراسننل الحننواس 

حاسننننة األخننننرى، وكننننذلك بنننننى وصنننف منننندركات كننننل حاسننننة مننننن الحننننواس بصننننفات منننندركات ال

 صورته من خالل مزج املتناقضات. واملفارقة التصويرية.

لنننم يكنننن تشنننكيل الصنننورة الجزيئنننة لننندى الشننناعر حشننندا ملشننناهد تصنننويرية، وإنمنننا 

 تحولنننت املفنننردات الحسنننية فننني الصنننورة الشنننعرية منننن مجنننرد مفنننردات جامننندة إلنننى إشنننارات 

ألن كننل مكننون منننن  (1)واقنننف الشننعورية انفعاليننة تننرتبط كننل منهنننا برصننيد مننن التجننارب وامل

مكونننننات الصننننورة جننننزء مننننن مالمننننح التجربننننة الشننننعرية للشنننناعر تنبثننننق مننننن معننننين مشنننناعره 

 ومواقفه واتجاهاته الشعورية والفكرية.

 التشبيه  -1

استخدم الشاعر التشبيه في بناء صورته الشعرية، ملنا يتمتنع بنه منن مزينة وفضنل، ألن      

اني وتجسيد األحاسيس، وإثارة الخيال، وتكثينف الندالالت،  ممنا له القدرة على تمثيل املع

ال  –اتفننق العقننالء علننى شننرف قنندره، وفخامننة أمننره فنني فننن البالغننة، وأن تعقيننب املعنناني بننه 

 (  2يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى املقصود به ) -سيما قسم التمثيل منه

داللتنننه منننع بنينننة الننننص، وروعنننة التصنننوير بالتشنننبيه تنننزداد جمننناال حنننين ينسنننجم فننني 

ويتناسب مع الحالة الشعورية ويتساوق مع النسنق التصنويري فني الننص، وال يكنون نشنازا، 

وحننننين يكننننون جدينننندا مدهشننننا ال يقننننف عننننند حنننندود التشننننابه الح نننن ي القريننننب الننننذي يصننننف 

الجزئيننننات بسننننطحية فكريننننة، تغننننني عنهننننا التعبيننننرات اإلنشننننائية والنننندوال املعياريننننة، فننننإذا مننننا 

، يقنننول ابنننن األثينننر:  وأمنننا تلنننك الصنننفات يحقنننق فائدتنننه التصنننويرية الجمالينننة تحققنننت فينننه

فائنننندة التشنننننبيه مننننن الكنننننالم فهنننني أننننننك إذا مثلننننت اللننننن يء باللنننن يء فإنمنننننا تقصنننند بنننننه إثبنننننات 

                                                 
 133م، ص1984، 3( السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، ط1)

 1( الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي، مؤسسة املختار، القاهرة، ط2)

 203م ص1999
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الخيننننال فنننني النننننفس بصننننورة املشننننبه بننننه أو بمعننننناه، وذلننننك آكنننند فنننني طرفنننني الترغيننننب فيننننه، أو 

 (  1التنفير عنه )

سننقة مننع طبيعننة تجربتننه ومالمننح واقعننه مبننرزة الجانننب جنناءت تشننبيهات الشنناعر مت

 الشعوري املصهور في نفسه، واملختزن في وعيه وال شعوره معا يقول الشاعر:

 ما زلت أسافر نحو الخيِر،

 وأنت بقلبي.

 لكن الرحلة ليست سهلة!

 وعذابك نار تجلد ظهري.

 (2ومرارة صبر في حلقي.)

ى حبنننه للنننوطن، وحملنننه قضنننيته، فننني أراد الشننناعر فننني هنننذه القصنننيدة أن يصنننور مننند

، مفعننم بالخضننوع ألمننر هللا تعننالى بالنندفاع عننن الننوطن، وحمننل هننّم النندين، مهمننا  ننّيي مشننهد رّبِّ

كاننننت الصنننعوبات والت نننحيات، مجسننندا فننني حنننب إبنننراهيم لزوجتنننه هننناجر وابنهنننا إسنننماعيل، 

ي وموقفنننه النننذي ضنننرب بنننه أجمنننل موقنننف فننني الت نننحية وااللتنننزام،  فمجنننأ إلنننى التشنننبيه الننننذ

انثال على لسانه صورة جميلة، حيث شبه عذاب الجنوى فني حنب النوطن بالّننار، وبالصنبار 

في مرارته، تلك املنرارة التني دأب املنوروث الشنعبي علنى اسنتخدامها فني فصنل االبنن عنن ثندي 

وقنند  -أمننه عننند بنندء الفطننام،  فنني مشننهد تجسننيدي أحننال فيننه العننذاب نننارا، والنننار فنني أثرهننا

   -ستخدام دال تجلد قوةمنحها االنزياح با

تمنننننح املشننننهد صنننندقا ودقننننة فنننني تصننننوير الحننننب، ألنَّ النننننار وإن كانننننت مشننننبها بننننه فنننني  

السياق بوصفها داال علنى ألنم ال ينتهني، إال أنهنا تتسناوق منع الحالنة الشنعورية حينث تشنكل 

معلمنننننا بنننننارزا رمزينننننا وحقيقينننننا، رمزينننننا فننننني بنينننننة التشنننننبيه، وحقيقينننننا حينننننث تصننننناحب الحالنننننة 

 نية التي تتعذب بحب الوطن تحت نير االحتالل.الفلسطي

وفنننننني قصننننننيدة )مننننننا أخننننننذ بننننننالقوة ال يسننننننترد إال بننننننالقوة( يبننننننرز الشنننننناعر حبننننننه للننننننوطن 

بتعاطفننه مننع محمنند  الشننهيد النندرة، واسننتعداده لتقننديم كننل  نن يء فننداء للننوطن والحفنناظ 

ن جهننة عليننه، فنني بكائيننة مفعمننة بنندوال الحننزن واألسنن ى مننن جهننة، ودوال الثننورة والتحنندي منن

ة حيث يقول:   دا ِّ
ّ
 أخرى، مع االتكاء على التشبيهات املؤك

                                                 
  378م ص 1995بيروت،   -، املكتبة العصرية، صيدا1والشاعر، ج/ ( ابن األثير، املثل السائر في أدب الكاتب1)

 28( جرح ال تغسله الدموع، ص 2)
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ئ يديك، ودعني أسافر!  فخب 

 أجوب عوالم حلمي املهاجر.

 
ً
 .. وهذا بكائي خذوه قميصا

 يواصل جلد العيون،

 وجلد الحناجر.

 وهذا عذابي خذوه فداءً 

 لشعٍب يسافر فوق الجحيم،

 ليحفظ بين يديه دموع األزاهر.

 وهذي دمائي خذ
ً
 وها أتونا

 يؤجج نار الحقيقة،

 (1يشعل ثلج الضمائر.)

الجحنننيم( فننني إضنننفاء دالالت الحنننزن -عننذابي -بكنننااي -املهننناجر -أسننهمت دوال )حلمننني

واألسنننننن ى، التنننننني جننننننناءت تمهينننننندا للتمننننننرد علنننننننى لحظننننننات االنكسننننننار والخننننننننوع التنننننني يمكنننننننن أن 

دوال الثنننننورة  يتصنننننورها املتلقننننني بمنننننا تمنحنننننه تلنننننك الننننندوال للوهلنننننة األولنننننى، فتعانقنننننت معهنننننا

يشنننننعل( وجننننناء التشنننننبيه ليمننننننح الفقنننننرة ازدواجنننننات  -ننننننار -ينننننؤجج -أتنننننون  -والتحننننندي )فنننننداء

جمعنننننت بنننننين الضننننندين الحنننننزن والثنننننورة فننننني جدلينننننة تتننننننامى لمخنننننروج منننننن لحظنننننة االنكسنننننار 

والوصنول الفنوري لمحظنة الثننورة، حينث تخللنت السنياق مجموعننة منن التشنبيهات الرمزيننة 

سننف حننين ألقنيا علننى وجننه يعقننوب عليهمننا السننالم، فارتنند فصنار البكنناء قميصننا كقمننيص يو 
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سنياق التنداعيات التني اختزنتهننا الحكاينة القرآنينة مننح التشننبيه جمناال، حينث تحنول النندمع 

إلنننى قمنننيص لالستشنننفاء، والعنننذاب تحنننول إلنننى فنننداء،  والننندماء أتنننون، بانزيننناح يبلنننور معننناني 
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 33، 32( جرح ال تغسله الدموع، ص 1)
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 دة امليتة التي ال تستجيب لمخانعين. العاملية البار 

وبنننالنظر إلنننى الشنننكل التوضننني ي النننذي يبنننرز طريقنننة الجمنننع البنينننوي بنننين الننندوال تت نننس      

 صورة التشبيه على النحو التالي:

 بكائي                       قميصا
 عذابي                      فداء
 دمائي                      أتونا

 يشعل
 

 ثلج                        الضمائر
بننننناء علننننى الشننننكل التوضنننني ي يمكننننن اسننننتبدال النننندالالت عننننند الجمننننع بننننين النننندوال 

 بطريقة استبدالية بافتراضات على النحو التالي:

 بكائي                  قميصا                فداء             أتونا

 فداء              أتونا        عذابي                قميصا        

 دمائي                قميصا                فداء              أتونا

 يمكن الوصول إلى بؤرة الحالة الشعورية بتزاوج الدوال على النحو التالي:

 ثلج                دمائي               عذابي  بكائي          

فني مزجهنا الجديند يفنتح الداللنة علنى مسنتوى آخنر للتلقني  ذلك الجميع بنين الندوال

 علننننى إبننننراهيم(، 
 
ننننالما سا  وا

 
دا ننننرب ي با ننننونِّ

 
ننننار  ك

ا
ننننا ن يتكننننئ علننننى داللننننة النننننص القرآننننني فنننني قولننننه تعننننالى )يا

لتتحول لحظات العذاب واملحنة إلى لحظات تعمق إرادة الحياة والتمسك باملبدأ، فهنو منن 

ثمج فنني انعنندام الحينناة فيننه، ومننن جهننة أخننرى يتحننول جهننة يشننعل الضننمائر البنناردة بننرودة النن

إلننى أمننن وسننالم علننى قلننب الفلسننطيني املقننناوم، الننذي يتلننذذ باملقاومننة والنندفاع عننن النننوطن 

 والكرامة، وتهون عنده اآلالم والصعاب في سبيل ذلك.

وعلنننى هنننذا النسنننق تتبنننادل الننندوال املشنننبهة محننناور الننندوال املشنننبه بهنننا، ويجمنننع كنننّل 

جننه الشننبه للنندوال املشننبه بهننا فنني النسننق، والقرينننة املسننوغة لهننذه االسننتبداالت دال منهننا  و 

ترتكننننز علننننى الحالننننة الشننننعورّية التنننني تمننننس علننننى تحويننننل الحننننزن، والعننننذاب، واأللننننم إلننننى مالمننننح 

، ليصبح طرفنا الندوال  ألن الطنرف األخينر هنو )أتوننا( التني تنحنو  إيجابية مفعمة بثورة وتحّدي

 يتة، بفعلها املقاوم الذي يضع القضية في بؤرة الحدث العالمي. من ى إيقاظ الضمائر امل
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وفننننني قصنننننيدة إننننننا ننننننراك، يمننننننح التشنننننبيه دمننننناء الشنننننهيد عمقنننننا داللينننننا حينننننث يقنننننول 

 مخاطبا الشهيد اإلمام أحمد ياسين: 

تيِن،  هات اليدين الحر 

ل األفق البعيد. ِ
 وقب 

ُم الشهيد منارة الجيل الجديد.
َ
 (1) فد

رسنننم صنننورة جسننندت معنننالم رسنننالة دم الشنننهادة، حنننين يتننندفق  أسنننهم التشنننبيه فننني

دفاعا عن الوطن والعقيدة واملبادع، عمق هذه الداللة ارتباط الدال املشنبه بندال املشنبه 

ضننّمي تننتالطم أمواجننه، وتتصننارع تياراتننه وتتجاذبننه أعاصننير  بننه، بداللننة الهدايننة واإلرشنناد فنني خِّ

ىنحيح، فني سنفينة الواقنع التني تمخنر فني بحنر املحنة، وتنحرف فيه البوصنلة عنن اتجاههنا ال

تها املحن، واملجتمع ركابها. 
ّ
 األحداث، دف

 وفي قصيدة )فلسطين( يقول الشاعر:

دها الفتى ملا رآِك   كم آه صع 

 يحبو على جمر األس ى حتى يراِك 

 لم ُيخلق الصبر الجميل لغيرنا

 (2والصبر شوٌك ال ُيضير فداِك)

ننننند شنننننبه الشننننناعر الصنننننبر وهنننننو دال معنننننن وي بالشنننننوك وهنننننو دال منننننادي، حينننننث  تجسَّ

الصنننبر فننني صنننورة محسوسنننة تنننرتبط فننني األذهنننان بننناأللم ووعنننورة املسنننلك، ليبنننين مننندى  حبنننه 

للوطن،  فمن يحب الوطن يتحمل في سبيله صعوبات الحياة، وما يصيبه منن ألنم وعنذاب 

 يدمي قدميه وقلبه أثناء سيره على طريق الوصول عبر رحلة الصبر واملقاومة.

وفي قصيدة النورس يتخذ الشناعر منن هنذا الطنائر البنريء الجمينل عاشنق البحنر، 

معنننادال موضنننوعيا للفتنننى الفلسنننطيني العاشنننق النننذي يجنننوب البحنننارا فننني رحلنننة دامينننة؛ إلعنننادة 

 تشكيل مالمح الحياة بالحّب واألمل والتفاؤل، حيث يقول:
 

 كعنقاء يرفرف دائما أبدا 

اٌح   وفيه الجرُح فوَّ

                                                 
 67( جرح ال تغسله الدموع، ص1)

 57(  شهوة الفرح، ص2)
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 يخفيه بمسٍك ليس

...  سيأتي الفجر ال بد 

 (1) ويسكن عندها فيه!
 

جمع الشاعر بين النورس الرقيق وطائر العنقاء األسطوري الذي يعيش 

خمسمائة عام ثم يحترق وينبعث من الرماد طائرا جديدا، في مزاوجة تتجاوز حد الواقع 

بيه الذي يمنح وتنزاح عن محتوى الدال املشبه به، لتتشكل جدلية املوت والحياة بالتش

الصورة قوة في دالالتها وتشكيلها، حيث يمنح الرمز املستعار، للرمز املستعار له قوة على 

االنبعاث، وقدرة على التجدد، وتصميما على التحدي وبالجمع بين الدوال تت س بنية 

 التشبيه على النحو التالي:

 النورس  الفلسطيني               

 كالعنقاء  النورس             

 انبعاث وحياة  العنقاء                 

 رقة نورس وقوة عنقاء الفلسطيني                   

 انبعاث جميل لحياة مشرقة  الفلسطيني                   

منح التشبيه الفلسطيني في هذا التشبيه شخصية النورس العنقاء، والعنقاء 

رمزية تجمع بين معطيات الواقع واألسطورة، التي تقمصت شخصية النورس، في جدلية 

للتعبير عن الهم الفلسطيني، الذي يحلم فيه الناس باالنعتاق من ربقة واقعهم املزري 

 تحت نير االحتالل. 

وفي قصيدة شاحنة  يوظف الشاعر التشبيه لتقديم صورة لبعض السلوكيات السلبية في 

 املجتمع، حيث يقول:

 "بكل هدوء أسير كسائق!

 نبي أعز صديق يصاَدق.وج

 أتابع سيري بكل نظام.

 أطبق شرع املرور وكلي انسجام! 

 ولكن تمزق هذا السكون.

 بصوت صرير اإلطار اللعين!

 كوحٍش فظيٍع مضت نحونا.

                                                 
 81( جرح ال تغسله الدموع، ص1)
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 وكادت تدوس جميع الجوانب.

 (1وقهقه منها دخان املصائب!)

ئه على اقتنص الشاعر لحظة من المحظات التي كان يتمل ى فيها مع أحد أصدقا

الطريق، ليصور مشهدا واقعيا يسقطه على فكرة رمزية يمكن استكناه معاملها بتحليل 

املراد من جمع الدوال التي شكلت نسق التشبيه في القصيدة، فحين شبه نفسه بسائق 

يلتزم قوانين السير بصرامتها ودقتها، ثم أتبع التشبيه بتشبيه آخر جمع بين الدوال 

( أراد أن يقدم صورة للمشهد الذي أثر فيه بشكل درامي، )السيارة،الوحش، فظيع

فاإلنسان في الحياة إذا ظّن أنه  حين يلتزم بالقوانين وحده، ال يسلم  وتنفتح الداللة على 

معطيات شعورية فكرية يحاول الشاعر توصيلها بالتشبيه، هي: الصبر، والعمل، والدعوة 

 واإلصالح.

لة السقوط الفلسطيني في ظل اتفاقية وفي قصيدة )صباح املوت( يصور حا

 أوسلو حيث يقول:

 وما عدنا صدى التكبير والتهليل

 والصوت املؤطر بالسكينة

 وما عاد الدم الغالى سوى وسخ

 يلوثنا...

 ويحرمنا صالة الفجر في األقص ى

.... 

 صباح النصر يا وطن الكرامة

 فال األفراح تعرفنا

 وال الضحكات تبكينا على باب الندامة

 ما عاد الدم الغالي سوى مسكو 

 سنسفكه..

 (2)ولن نرحم!!

ينننرتبط صننندى التكبينننر والتهلينننل فننني املفهنننوم الجمعننني العنننام بقنننيم إيمانينننة، 

يزينندها الواقنننع الفلسنننطيني بقننيم الجهننناد والت نننحية، ولكننن التشنننبيه أزاح الداللنننة 

                                                 
 97( جرح ال تغسله الدموع، ص1)

  14/ 9( شهوة الفرح ص2)
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حنننين سنننلب الننندوال بقولنننه)وما عننندنا( حينننث تنفنننتح الداللنننة علنننى مسنننتوى منننناقض 

معناني االستسنالم والخياننة، فني وقننت أصنبح الندم وسنخا يلنوث الجبنين بعنند  يحمنل

أن كننننان مسننننكا يتضننننوع، حيننننث تحننننول الرصنننناص إلننننى الننننرأس الفلسننننطيني السنننناجد 

العابنننننند، ليزينننننند الننننننوطن واألقصنننننن ى بعنننننندا عننننننن التحريننننننر، ويقتننننننل الحلننننننم فنننننني قلننننننوب 

عاشننننقيه، ثننننم يفيننننق الشنننناعر مننننن صنننندمة الحنننندث النننندموي فننننيلملم شننننظايا الحلننننم 

ملننننذبوح علننننى أبننننواب املسننننجد، ليؤكنننند بالتشننننبيه أملننننه بننننالتحرير ومواصننننلة الرسننننالة ا

الجهاديننة لتتغيننر، فيسننلب النندوال بانزينناح آخننر )مننا عنناد النندم الغننالي سننوى مسننك( 

 لتتغير  املعادلة على النحو التالي:

 وسخ  ]استسالم[            الدم           

 مسك     ]جهاد[           الدم             

 أمل  مسك                   الدم             

بهذا االنزياح يخرج الشاعر من صدمة املشهد راسما صورة مشرقة للواقع 

ورات الدموع، وتكون املحصلة 
ّ
ل املأمول الذي يحّس به، ويستكنه مالمحه من بين بِّ

 النهائية للمعادلة هي الدم مسك، للوصول إلى تحقيق الحلم.
 

 ل مجاالت اإلدراكتباد -2

تبادل مجاالت اإلدراك هو بعث الحياة في املحسوسات املادية من  جمادات      

وكائنات حية وحيوانات، ونقل املجردات من عالم التخيل الصوري إلى عالم الحس 

املادي، والتسامي املحسوسات إلى عالم املتخيالت، فتتحول الجمادات شخوصا، 

املجسمات معاني تدرك بالعقل، حيث يستعار من املحسوس واملجردات أجساما مرئية، و 

صفات للمجرد، ومن املجرد صفات للمحسوس، ومن اإلنسان صفات ملظاهر الطبيعة 

بمحتوياتها املختلفة، فيصبح املستعار عينه املستعار له، في صورة جمالية تتجاوز حدود 

استعارة جميلة، تجعل  الواقع وتشكل جملة من االنزياحات عن اللغة املعيارية،  في

 وليس في حلي الشعر أصجب  التصوير حيا وحيويا، فهي كما يقول ابن رشيق القيرواني:

 (1)منها، وهي من محاسن الكالم إذا وقعت موقعها 

                                                 
شيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق د عبد الحميد هنداوي، املكتبة العصرية ( ابن ر 1)

 235، ص1،2001بيروت، ط
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ويصفها عبد القاهر الجرجاني بقوله:  ومن خصائصها التي تذكر بها، وهي   

باليسير من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة عنوان مناقبها: أنها تعطيك الكثير من املعاني 

الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر. وإذا تأملت أقسام 

الصنعة التي بها يكون الكالم في حد البالغة، ومعها يستحق وصف البراعة، وجدتها 

وما في بدرها، تفتقر إلى أن تعيرها حالها،  وتقصر عن أن تنازعها مداها، وصادفتها نج

وروضا هي زهرها وعرااس ما لم تعرها حليها فهي عواطل، وكواعب ما لم تحسنها فليس 

لها في الحسن حظ كامل، فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا، واألصجم فصيحا، واألجسام 

 ( 1الخرس مبينة، واملعاني الخفّية بادية جلية )

؛ ألنها تسهم في إعادة الصيغة تختزن االستعارة طاقة تعبيرية وشعورية كبيرة

واألسلوب الذي اعتبره أرسطو أجل وأعظم األساليب التعبيرية لتوصيل والتشكيل، 

املعاني والدالالت في شكل تصويري هو  أسلوب االستعارة؛ فإنَّ هذا األسلوب وحده هو 

معناه  الذي ال يمكن أن يستفيد املرء من غيره، وهو آية املوهبة، فإّن إحكام االستعارة

 (2البصر بوجوه التشابه )

تستمد االستعارة قوتها من طريقة التوليف بين الدوال إلنتاج دالالت انزياحية 

داخل النسق الشعري، تشع من تالقح الدوال فتنتا دالالت إشعاعية إيحائية تنتا 

طي بالتزاوج والتقابل بين الدوال  إن التقابل بين املعنى اإلشاري واملعنى اإليحااي يع

 (3املفتاح لكل الصور، فالشعر كما يقال استعارة كبيرة )

وكلما كانت الطاقة الشعرية املختزنة حافلة بالنبض والتجارب، استطاع الشاعر 

توليد صوره ومعانيه من االستعارة التي تغنيه وتمنحه إمكاناتها التصويرية ألنها  تعتمد 

 (4)على ما في الكلمة من حمل أو خصب كامن 

                                                 
م ص 1998، 1بيروت، ط -( عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، تحقيق محمد الفاضلي، املكتبة العصرية، صيدا1)
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 246، ص2000( جون كوين، النظرية الشعرية،  لغة الشعر، ترجمة د أحمد درويش، دار غريب، القاهرة، ط  3)

 125، ص1981، 2( مصطفى ناصف، الصورة  األدبية، دار األندلس، بيروت، ط(4
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الشنننناعر املرهننننف بقدرتننننه علننننى اقتننننناص الصننننور املتميننننزة فيصننننوغها صننننياغة  يتميننننز 

تسهم في إنتاج صورا جديدة متميزة، فيعيد إنتاج الندالالت بجمنع الندوال بطريقنة تختلنف 

 عما تعورف عليه في األداء اللغوي املعياري.

يجننننب أن تسنننناهم كننننل املعنننناني الدالليننننة للكلمننننات املسننننتخدمة فنننني النننننص فنننني الفهننننم 

 (  1والبنية العامة ) العام

وبنننذلك تكنننون االسنننتعارة  عملينننة خلنننق جديننندة فننني اللغنننة، ولغنننة داخنننل لغنننة، فيمنننا 

تقيمننه مننن عالقننات جدينندة بننين الكلمننات، وبهننا تحنندث إذابننة لعناصننر الواقننع إلعننادة تركيبهننا 

هنننا منحنننت تجانسنننا كاننننت تفتقنننده، وهننني بنننذلك  منننن جديننند وهننني فننني هنننذا التركينننب الجديننند كأنَّ

خل الحياة التي تعرف أنماطهنا الرتيبنة؛ وبهنذا تضنيف وجنودا جديندا، أي تزيند تبث حياة دا

الوجود الذي نعرفه، هذا الوجود الذي تخلقه عالقات الكلمنات بواسنطة تشنكيالت لغوينة 

 (  2عن طريق تمثيل جديد له )

وترتكز جماليات التشكيل االستعاري على عناصر هي: التشخيص، والتجسيم،       

لتي تمزج عناصر الطبيعة، وتؤلف بينها في نسق يبعث الحياة فيما ال حياة له والتجريد، ا

رى إال بالعقل واإلحساس  فإنك لترى بها  ويري اإلنسان من املعقوالت املجردة ما ال ي 

الجماد حيا ناطقا، واألصجم فصيحا، واألجسام الخرس مبينة، واملعاني الخفية، بادية 

اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها إن شنتا أرتك املعاني …جلية 

العيون، وإن شنت لطفت األوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية ال تنالها إال 

 (.3الظنون )
 

واالستعارة بذلك تتعامل مع النفس البشرية التي انتقلت في تدرجها املعرفي عبر  

جردة، وتقيم عالقات حميمة مع املحسوسات األولية لتصل إلى عالم املدركات امل

الجمادات والكائنات الطبيعية العجماء، فاإلنسان كائن اجتماَّي حساس  يعشق الحياة، 

                                                 
ر وقراءة الشعر، ترجمة عبد املقصود عبد الكريم، الهيئة املصرية العامة ( ديفيد بشبندر، نظرية األدب املعاص1)

 44م، ص 2005للكتاب، القاهرة، إيداع 

( يوسف أبو العدوس، فاعلية االستعارة في النص الشعري النظرية نموذجا، النقد األدبي في منعطف القرن               2)

 151، ص1997أكتوبر  -مر األول للنقد األدبي القاهرة، مداخل لتحليل النص األدبي، أعمال املؤت3ج/

 37،ص1،1998( عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، تحقيق محمد الفاضلي، املكتبة العصرية، بيروت، ط3)
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ووهيم بالجمال، ويتلذذ بصور الخيال،   فتتيح لها قدرا عظيما من املتعة، واإلحساس 

وهي ة، الجمالي، والراحة الروحية، في خضم قلقه ومتاعبه التي يالقيها في خضم الحيا

تمنح الشعراء واألدباء ميدانا واسعا للتعامل مع األنساق االستبدالية واالنحرافات 

السياقية عن أنماط اللغة املعيارية، فالشعر تشكيل للمشاعر يحب االنزياح واإلدها  

(  وقدرة الشاعر 1 واالستعارة خرق لقانون اللغة، وهي تتحقق في املستوى االستبدالي )

ي قدرته على انتقاء الكلمات وتطويعها ضمن السياق لتشكيل صورة جميلة املبدع تكمن ف

 ضمن سياق داللي متميز تسهم دواله تشظية دالالتها.

االستعارة الشعرية ليست مجرد تغيير في املعنى، إنها تغيير لنمط أو لطبيعة 

 (2بشعرية )املعنى، مرور من املعنى الذهني إلى املعنى العاطفي، ولهذا ليست كل استعارة 

لهذا ال يقصد الشعراء املبدعون صياغة االستعارة إال بقدر ما تخدم السياق وتشكيل 

الصورة، بما يمنح النسق الشعري ثراء دالليا، وإدهاشا تصويريا، فإن خلت االستعارة من 

عناصر املناسبة للموقف الشعوري، والتشكيل الجمالي، واإلشعاع الداللي، واإلدها  

لتجديد  التصويري، فقدت قيمتها الفنية وكانت كوردة صناعية ال جمال الشعوري، وا

 فيها سوى منظرها الخارجي.

االستعارة إذن  نشاط فكري ينظم التجربة بواسطة خيال دءوب يعمل على   

إعادة تشكيل جزئيات الواقع حيث تذوب عناصرها لتتخلق في ميالد جديد تت س من 

 (3شياء واملعاناة االنفعالية لصاحبها )خالله الرؤية الفنية الخاصة لأل 

وقننند جننناءت االسنننتعارات فننني خضنننم التشنننكيل الجمنننالي لننندى الشننناعر مبنننرزة خصنننب 

خيالننه، وقدرتننه علننى تشننكيل الصننورة، مسننخرا إمكانيننات التجسننيد والتشننخيص والتجرينند، 

 حيث تتبادل املدركات مجاالتها في صور جميلة.

 

 

                                                 
 14م، ص1997، 1( يوسف أبو العدوس، االستعارة في النقد األدبي الحديث، األهلية للنشر، عمان، ط1)

 237ية الشعرية، مرجع سابق، ص( جون كوين، النظر  2)

 152م، ص1979( رجاء عيد، فلسفة البالغة بين التقنية والتطور، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 3)
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 أوال: التجسيد
 

دات العقلية صفات مادية، فتنتقل من عالم املتخيالت التجسيد هو منح املج رَّ

الذهنية إلى عالم املحسوسات، ونقل املجردات لعالم املدركات بالحواس يقربها إلى الذهن 

ويضعها في بؤرة التلقي واإلدراك، فإن املفاهيم العقلية كالعذاب واأللم والشوق والحنين 

ما يقربها إلى الذهن لتدرك بالحواس فيكون  والصبر وغيرها تبقى صورا ذهنية تحتاج إلى

وقعها أشد، فإن قول املرء لصاحبه إني أتعذب ال يوضس مستوى العذاب بالدرجة التي 

يتجسد فيها العذاب بقوله إنَّ العذاب ينهش كبدي، ويمزق أحشااي، وقد ورد في ثنايا 

 القصائد لتصوير الحالة الشعورية بما يقتضيه املوقف.

 عر في قصيدة سلبية أحبها:يقول الشا  
 

 
ً
بــا

 
 معذ

 
  فإذا التفــت

 والثأُر يغلي في دمائـك 

  ممن ستثأر عندهـــا

 والنار تسري في دمائك؟ 

  طعنت يداك فؤادهـــا

 ودماك تعوي في املسالك: 

  و)الليت( مـٌر -"يا ليتني 

 (1ميٌت وهالـك!!") -طعمه 

لتنزاح من داللتها الصورية املتخيلة وتدخل حيز وردت الدوال) الثأر، والليت( مجسدة 

الصور املجسدة مانحة النسق الشعري طاقة في تصوير املشهد الشعري،  على النحو 

 التالي:
 

 ماء يغلي   الثأر                

 حنظل مر  الليت               
 

                                                 
 39(  شهوة الفرح، ص1)
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د الثأر في مشهد يجسد وجم جريمة االقتتال الداخلي، الذي يعقب ه مرارة تجسَّ

الندم والتمني، الذي انتقل من عالم املجرد إلى عالم املحسوسات، في صورة مريرة، حيث 

ال يدرك اإلنسان وجم املصيبة إال بعد وقوعها في لحظة التأمل والتفكير التي تعقب فورة 

 التسرع واالندفاع.  

 وفي قصيدة )غربة البّحار( يقول:

  وأفتح الفؤاد يا حبيبتـــــي   

 بوجهك الجميـــــل            
ً
 محدقا

  فآِه يا حبيبتي من لوعــــة   

 األس ى ودمعٍة رأيتها تسيـــل        

  لم تـنـطقي بـكـلمٍة حبيسٍة    

 (1)إذ حلق األس ى ورفرف الذهول! 

تنفتح الداللة في األبيات على مستوى ينزاح عن املعنى الظاهر الذي يتبادر إلى 

بما يحمله من أجواء مشحونة بلواصج الشوق والحنين إلى وصل املحبوب، ذهن املتلقي، 

ى الداللة إلى مستوى حب الوطن والشوق إلي تحريره، تحت تأثير العذاب واألس ى 
ّ
لتتشظ

الذي يواكب مسيرة الجرح النازف،  وتبرز الدوال)حلق األس ى( )رفرف الذهول( تجسيد 

تناغم مع رفرفة الذهول الذي تجّسد في األس ى في شكل طائر يحلق ويبسط جناحيه، ي

شكل طائر آخر ليشكال صورة متناغمة متجانسة، تضع املجرد العقلي في بؤرة اإلحساس 

 البصري والسمعي؛ لتزداد صورة العذاب وضوحا.

                                                 
 52،53( كمال أحمد غنيم، شهوة الفرح، ص.1)
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وفي قصيدة شماعة ينحو بالتجسيد من ى اجتماعيا تأمليا يلوم فيه شريحة من 

منسحبين مستسلمين، دون أن يفكروا في  الناس تعلق كل   يء على شماعة الزمن

 صناعة واقعهم، ومستقبلهم بالجد والعمل والصبر واملثابرة، حيث يقول:

 يا ليلنا املشحون بالعذاب

 ال فرق بين ليلة يضيئها قمر

 وليلة يلفها الضباب

 نرميك بالسباب:

 فمعتم وغادر كذاب

 ومفعم بالشر والذئاب

 لكننا نجانب الصواب 

 ِ
 
 ع العذابفنحن من يصن

 ونستغل لونك الجذاب

 فنرتديك مرة

 (1) ومرة عليك نسبغ الثياب!

أسهم التجسيد  بدوال )نصّنع العذاب( في رسم صورة األلم واملعاناة التي تنتا 

ب الناس بعضهم البعض، بسلوكهم، وممارساتهم وكأنه  ِّ
ّ
في املجتمع اإلنساني، حيث يعذ

 يستدَّي قول الشاعر:

ـا والع
َ
ن
َ
ا  نعيب زمان

َ
ا عيـٌب ِسوان

َ
 يـُب فينــا        ومــا لزماِنن

 بغيِر ذنٍب     ولو نطَق الزمان لنا هجانا
َ
 ونهجو ذا الزمان

 (2وليس الذئب يأكل لحم ذئٍب    ويأكل بعضنا بعضا عيانا)

ل )نصّنع(  يضاف إلى التجسيد استخدام الفعل الذي يل ي باملبالغة بصيغة نفّعِّ

ن املتوسطة الداللة قوة في الفعل، وتحول العذاب إلى جسد مادي التي زاد فيها صوت النو 

                                                 
 54( شهوة الفرح، ص1)

 82، ص1974، 3، بيروت، ط( الشافعي، ديوان الشافعي، جمع محمد عفيف الزعبي، دار الجيل2)
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يتم تصنيعه، وبانتقاله صورت من املستوى الذهني املجرد إلى املستوى املحسوس الذي 

 تتضافر الحواس  في إدراكه، يزداد قوة في تأثيره وتصويره.

 ومن الصور املجردة التي جسدها الشاعر في تصويره صورة الغدر في قوله

 (1)شجيرات غدر تقود خطاها ببطء ببطء

حيث انتقل دال الغدر من مفهومه املجرد إلى شكل مادي ملموس ليصل إلى ذهن 

املخاطب في السياق، فكأن الغدر حديقة بقرينة الشجيرات التي تنتزع ليستخدمها األعداء 

مامة، لتنفيذ هجومهم، وقد انفتحت الداللة في الصورة على تناص مع شخصية زرقاء الي

رمز البصر الحديد النافذ، والبصيرة اليقظة الثاقبة، التي تعتبر قناعا ألصحاب البصيرة 

 من املثقفين في الواقع املعاصر.   

 وفي قصيدة )برقية نوح تصل في موعدها( يقول الشاعر:

 جفت ضروع الخير مذ بدأت خطاك

 وترعرع الهالوك في صمت مريب

 (2)والفجر أفعمه النحيب

لقصيدة بدوالها التعبيرية نقدا للواقع السلبي الذي عا  فيه الشاعر، تجترح ا

في ظل املنعطفات السياسية التي أوصلت ال حية على حد طلب السماح واملغفرة من 

الجاني، وما نتا عنها من آثار وتداعيات انعكست على املستويات املختلفة: السياسية، 

اة منح الخير الذي صّوح في الضروع وجف، واالقتصادية، واالجتماعية، ولتصوير املأس

صورة مجسدة لينقله من املجردات إلى املحسوسات؛ لتزداد الصورة وضوحا في دالالتها 

عند املتلقي، وتقترب إلى حدود اإلدراك الح  ي الذي يقيس وجم الجفاف، وانقطاع 

وقد قرن  الخير الذي شبه بالكائنات املنتجة التي جفت ضروعها بسبب انتزاع البركة،

 الشاعر هذا الجفاف ببدء الخطوات على طريق معاهدة السالم.
 

 

                                                 
 66( شهوة الفرح، ص1)

 74( شهوة الفرح، ص2)
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 ثانيا: التشخيص

التشخيص هو نقل الكائنات الحية والجمادات التي تدرك بالحواس املختلفة من 

عاملها الح  ي إلى عالم ح  ي جديد  تكتسب فيه صفات البشر، فتصبح شخوصا ناطقة، 

وقد استخدم الشاعر التشخيص في ثنايا قصائده لتتحول مظاهر الطبيعة إلى أشخاص، 

 مسخرا طاقاته االستعارية النابضة، ومن نماذج التشخيص قوله: 

 نفسـه يبكـي املـوج هديـر هـذا

 تنـوُح  الصخـور  على الجبال وذرى 

 التـي  بالرياحيـن تعصـف والريح

 تـفـوُح   العاشقيـن بسـر راحـت

م    كعبـة حجـارة مـن ينـزف والـد 

 املسفـوُح!  الـدم هـان إذا نـتها

 هوانهـا  نزيـف علـى بكيت من يا

ـامَ 
 
، حت

ُ
 ُجمـوُح؟! واليهـود تسكـت

؛ حتـامَ 
ُ

 حليفهـم والجنـون  تسكـت

 (1ويــروُح) يغـتـدي إذ ويسـرهـم                  

أسهم التشخيص في رسم لوحة فنية تعمق وجم األلم والحزن، حيث تحولت 

على أشخاص تدمى عيونها وتقرح أجفانها وتنهمر دموعها حزنا على مظاهر الطبيعة 

الشهيد، حتى بات املوج الهادر يبكي برقة وأنين، وذرى الجبال تنوح بنشيا مؤلم، والكعبة 

تنزف دما حزنا على ما آلت إليه أحوال األمة التي هانت وذلت، فتشكلت من معالم 

 لتصوير املشهد املأساوي.  الطبيعة جوقة متناغمة تعزف سيمفونية األلم

ويسهم التشخيص في بلورة املشهد الذي تنبض به املشاعر عند وقوع حادث أو 

مصيبة، مما يحدث للشعب الفلسطيني في ثنايا املشهد الدموي الذي يتعرضون له، ففي 

 قصيدة )الرنتي  ي( يقول:

                                                 
 71( جرح ال تغسله الدموع، ص1)
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 الدنيا...،
َ

ك
ُ
 تقصف

.
ْ

 وتموت

 تتراقص هذي الدنيا 

 خلف غشاوة دمٍع،

،و  ٍ
 غيابة جب 

 وستارة إنعاٍش،

 وبيوٍت 

 يصرخ أهلوها خلف بيوت.

 ويفيق )البنج(،

 وكل الناس تهلل دون سكوت:

 "ماتت في القصف الدنيا،

 (1والصمت العربي املدفون بال تابوت!!".)

في تكثيف الداللة التي تنفتح على  )تقصفك الدنيا(أسهم التشخيص في قوله 

قلت الدنيا بما فيها إلى شخص يرمي عن قوس واحدة مستويات تأملية واسعة، حيث انت

،ويقصف بسالح فتاك، للتعمق داللة املؤامرة، وتت س أبعاد الجريمة، وتزاد املصيبة هوال 

بما تحمل الدوال فيها من معاني  )تتراقص هذي الدنيا(حين يضاف إلى املشهد قوله: 

ذى ونكبات، تتبلور داللتها  الفرح والسعادة الغامرة بما يحل بالشعب الفلسطيني من أ

فغشاوة الدموع تصور  أهلوها( -يصرخ  -جب -غيابة -دمع -)غشاوةبالدوال التالية

مشهد الحزن بما يصاحبه من قتل، وجرح، وأسر، وألم فراق، وغيابة الجب تستحضر 

مشهد الغدر والخيانة، حيث تتناص مع التراث القرآني وتستدَّي داللة قصة يوسف عليه 

بإشعاعاتها الداللية املصاحبة لرميه في الجب، والبيوت التي يصرخ أهلوها إجمال السالم 

بعد تفصيل رمزي في الدواّل السابقة، يفا ي إلى حالة الحزن املصاحبة التي استدعت 

التشخيص التفاؤلي الذي يبرق من بين ثناياه األمل، حيث صور الدنيا التي قصفت، 

ر، وتموت ليحيا الشخص املستهدف الذي يرمز إلى وانتشت فرحا بالقصف والدمار تنها

                                                 
 69( جرح ال تغسله الدموع، ص1)



 -63- 

الفلسطيني املطارد في كل مكان، ويموت مع الدنيا الصمت العربي الذي اكتسب حياة في 

 لحظة املوت، فموت الصمت حياة أمة وكرامة أجيال تتعاقب على حمل هم القضية.  

يبرس وفي قصيدة ملاذا اآلن التي حملت تناصا تاريخيا شكلت فيه شخصية ب

 قناعا تراثيا أسقطه على شخصيات معاصرة يقول الشاعر: 

 أتيت إليك يحملـني ربيع الحب والتحنــان

 وقد غنت عنادلنا وضج الكون باأللحـــان

 وقد رقصت فراشات؛ وفاض النبع كالطوفان

 كأن الكون يعـرف ما يدور بقلـبي الولهان

 ويدرك سر ما أخفيه عن عينيك من عرفـان

 هذا الرصاص الغاشم العدوان! ولكن؛آخ من

 (1 ) ملاذا اآلن يا بيبرس تطعنني؟ ملاذا اآلن؟!

رسم التشخيص صورة حية ناطقة ملظاهر الطبيعة حتى بات الربيع إنسانا 

يحمل، وهو مفعم بالحب يخالجة الشوق، والعنادل تتغنى في طرب ونشوة، والكون ي ج 

سعد بها، حتى الفرا  يتراقص طربا، إلى بغناء مطرب، كأنه إنسان يسبر غور املشاعر، وي

أن تحين لحظة الغدر والخيانة، فيتحول الرصاص إلى إنسان مفعم بالشر والضغينة، 

 فيعتدي ويقتل؛ ليرفع راية بيبرس القناع في ساحة الحدث.

ويتخذ التشخيص شكال رومنسيا ذا طابع إنساني شخص ي حزين في بعض 

 القصائد نحو قول الشاعر:

  كم تغنى بالجمـــالسل فؤادي 

 وهمى الدمع على خدي وســال 

  -ال تلمني-يا فؤادي 
ً
  لست صخرا

 إننـي لحــــــٌم ودٌم ال أزال         

 
ً
 أو مواتــا

ً
  ما لزمت الصمت جبنا

 (1خلف هذا الصمت موٌج كالجبــال) 
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ص الشاعر فؤاده، وأقام معه عالقة تتناسب مع طبيعة التجربة العاطف  
ّ
ية شخ

التي تجسد معاناة إنسانية، تقف فيها الظروف حائال بين األحبة، ولتن كان الشاعر التمس 

من الحبيب  أن يسأل فؤاده عن مدى حبه، فإنه توجه إلى فؤاده مباشرة، يبثه همومه 

 وأحزانه، في مناجاة شعورية أسهم التشخيص في رسم صورتها، وإثراء دالالتها. 

قصائد وسيلة من وسائل رسم الصورة وتشكيلها جاء التشخيص في ثنايا ال

الجمالي، وفي العديد من القصائد أفاد الشاعر من قدرة التشخيص على تعميق الداللة 

، منح السيف صفات (2)وتحديد معالم الحالة الشعورية، ففي قصيدة سلبية أحبها

يعارك( ومنح بشرية، تليق بمقام الترفع عن النزول إلى معترك الفتنة، ألنه )يأبي أن 

الغرقد صفة القهقهة، بوصفه قناعا رمزيا للعدو الذي يطرب لوقوع الفتنة ويصيبه 

( شخص الليل املشحون بالعذاب وراح يخاطبه ويحاوره 3الحبور، وفي قصيدة شماعة)

 وفي قصيدة ناقة الرسول يحكي عن ناقة الرسول، حكايته عن إنسان حيث يقول:

 رأيتها تسير

 صانع تمر بالحقول وامل

 تعانق املخيم الصغير

 تسير في الشوارع

 تمر بالبيوت والجوامع

 وتنحني على الجريح واليتيم

 تقبل الشفاه والعيون 

 وينبض األس ى بوجهها...

 تكفكف املدامع

 أيتها القصواء!

 إالم تعبرين؟!

 هذا هو املناخ..

 فأين تذهبين؟!
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 يا ناقة الرسول!

..
ً
 توقفت هنيهة

 قول:ولوحت بوجهها، كأنها ت

 (1 "مأمورة أسير!")
 

منح الشاعر الناقة بعدا إنسانيا يتناسب مع الشوق إلى نهج النبي، واقتداء   

سنته، حيث تكالبت األمم على املسلمين، وانحرفت بوصلتهم عن درب الهداية، فالناقة 

)تسير، أضحت قناعا ملا يتوق الشاعر إليه فهي إنسان  حيث أسند إليها جملة من الدوال 

هذه الدوال إضافة إلى انق، تنحني، تقبل الشفاه، تكفكف املدامع، لوحت بوجهها( تع

وأضاف ، كونها أوصافا تشخيصية من صفات البشر، حملت داللة السيرورة واالستمرار

ليزيد الصورة حياة وحيوية، تفتح الداللة على آفاق  )يا ناقة الرسول(إليها دوال الخطاب

دموع، فرسالة الناقة كانت في بدء الدعوة حيث سخرها األمل الذي يطل من أهداب ال

هللا تعالى لتنيخ في قباء وتبدأ على أثر هذا األمر مرحلة البناء األولى ألول مسجد بني في بعد 

الهجرة، وكان الشاعر يجعل الناقة قناعا في القرن العشرين للرسالة نفسها وبدء الرحلة 

 . التي بدأت بإناختها وفق األمر الرباني
 

 ثالثا: التجريد

التجريد هو تبديل مجال اإلدراك من الح  ي إلى الذهني، فتتحول به 

املحسوسات إلى مدركات مجردة تنطبع في الذهن ليحولها إلى صور معنوية، فتسمو على 

مستوى املحسوس لتدخل وَّي املستقبل بما وقر في نفس املرسل عن طريق املشاركة 

 الوجدانية التأملية.

حين يقدم املحسوسات مجرد يسعى للوصول إلى قمة ما يمكن أن والشاعر 

يصور به املشبه، حيث يتسامى به إلى درجات ترتقي فوق املدركات الحسية، لفتح 

 الدالالت املمتزجة بالتخيالت الصورية املختلفة.
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يقول الشاعر في قصيدة )أذكر يوما( بعد أن صور حالته النفسية، التي يرهبها  

سد في شخصية وحش قاتل، أو إنسان شرير يالزمه حيثما انتقل، وإذا بيد الخوف املتج

تمتد نحوه تهدهد مشاعره، وتمسس خوفه، وتسكن فؤاده؛ بإزالة أسباب الخوف، ثم 

يختفي وال يتذكر منه شيئا سوى الخطوات، وذكريات الفعل اإلنساني، الذي يراه في 

 صورة )دينا( حيث يقول:

 !دهمتني الذكرى كالطوفان

 هل كانت دينا هذا اإلنسان؟!

...
ً
 عفوا

 كيف أفكر أن أنس ي،

 تعمر هذا الكون،
ً
 يا روحا

،
ً
 وتشرق شمسا

 تمحو أحزان األحزان.

 وتجوب الصخَر،

 (1) وتردم شطآن النسيان!
 

الداللة على انزياحات تسمو املشبه عن مستوى اإلدراك  )يا روحا(فتح الدال   

على النحو  )روحا(سند إليه وأبقى دال املسند املحسوس، حيث حذف دال املشبه امل

 التالي:

 روح  دينا                 

وبذلك املستوى املبداي للتشبيه الذي يحمل التجريد يكون مستوى التسامي 

أقل حدة وانفتاحا إضافة ألن املسند في هذا السياق محدد يطغي عليه صورة املسند 

املستوى الخاص على مستوى أكلر امتدادا بحذف  إليه املشبه، لذلك انزاحت الداللة من

املشبه به وإبقاء املسند مقامه بشكل صريح، فيما يسمى استعارة تصريحية فصار جمع 

 الدوال على النحو التالي:

 روحا تعمر هذا الكون = يا روحا       يا )....(                    
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به املسند إليه مع إخفائه، انفتحت الداللة في تلك الصيغة بتجريد صورة املش

ودمجه في املسند ليشكال عنصرا دالليا واحدا يشد املتلقي إلى دائرة تخيل الفضائل التي 

تسمو على حدود التصور الح  ي، وتزداد الصورة تساميا بالنظر إلى كون الروح وهي دال 

 املسند، من األمور التي ال يدرك كنهها وحقيقتها إال خالقها. 

الشهيد في قصيدة إنا نراك من املحسوسات إلى عالم األطياف نقل الشاعر 

 املعنوية حيث يقول:

 يا أيها الطيف الجميل!

،
ُ
 عبثا يظن القاتل املأفون

،
ُ
ا والسنون

 
 أنك غبت من

 خطاك!)
ً
 (1القادمات ستقتفي دوما

 

أسهم التجريد في فتح الداللة على مستوى حميمة العالقنة ومسنتوى الحنب النذي 

عر بوصننفه صننناحب الدفقننة الشنننعورية، واملجتمننع بقريننننة توظيننف  )ننننا( الجمنننع يحملننه الشنننا

نا ننراك(، منع اسنتخدام دال التأكيند إّن النذي يعمنق مسنتوى 
ّ
و)نون( الفاعلين فني الندالين )إن

الرؤينننة ويمنحهنننا حضنننورا حقيقينننا ينفننني عنهنننا إمكانينننة الشنننك والتنننوهم، وبهنننذا يعمنننق الشننناعر 

وحضنننننورها، كأننننننه يقنننننول إن هنننننذا الطينننننف املتسنننننامي ال مسنننننتوى التأكيننننند باسنننننتمرار الرؤينننننة 

يسنننتطيع القاتنننل أن يقتلنننه قنننتال حقيقينننا مهمنننا حننناول، وسنننيدرك يومنننا أنَّ األجينننال تسنننير علنننى 

خطوات هذا الشهيد الذي تسامى طيفنا جمنيال تنراه البصنائر والعقنول، فهنو حاضنر ماثنل فني 

 كل حين. 

 وفي قصيدة وطن املواجع يقول الشاعر:

 على 
ً
 وجٍع مضيت،وجعا

 وإننا...،

 نهوى الصعاب،

با
 
 إذا بقيت معذ

 فيك عذابنا
 
 ويلذ

 ولعل  
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هُ 
ُ
د نزف  هذا الدم  جد 

 (1نورا خبا ! )
تحنننننول النننننوطن بالتجريننننند فننننني القصنننننيدة إلنننننى صنننننورة ذهنينننننة مجنننننردة تننننندرك نواتجهنننننا 

املعرفيننة بننالحواس بطريننق غيننر مباشننر، فنندال الننوطن بمننا فيننه مننن مالمننح ماديننة غنندا وجعننا 

يحمننل دال الوجننع منن اشننعاعات تخيليننة ال تندرك بننالحواس، إال بقنندر منا ينننتا عنهننا مننن بمنا 

أثنننر يسنننبب أملنننا فننني القلنننب والجسننند، وبهنننذا ينقنننل الشننناعر صنننورة الوجنننع النننذي يصنننيب الفتنننى 

الفلسنننطيني النننذي يتعنننذب بوطننننه، ووهنننيم بنننه، إلنننى أقصننن ى منننا يمكنننن أن يصنننل إلينننه التخينننل 

واتا الوجنننع ألسنننباب مختلفنننة، فتنتقنننل صنننورة الحنننب الشنننعوري لننندى املتلقننني، النننذي ذاق نننن

 املتلفع ثياب األلم إلى دائرة تلقيه ضمن خبراته الشعورية واملعرفية والوجدانية. 

 تراسل الحواس: -3

تراسنننل الحنننواس يعنننني وصنننف مننندركات كنننل حاسنننة منننن الحنننواس بصنننفات مننندركات 

ا، وتصننبح املرئيننات الحاسننة األخننرى، فتعطننى املسننموعات ألوانننا، وتصننير املشننمومات  أنغامنن

( بحينننننث تتفاعننننل جملنننننة الحنننننواس البشننننرية فننننني بوتقنننننة اإلحسنننناس الفيننننناض النننننذي 2عنننناطرة )

يسنننتغرق الحالنننة الشنننعورية وياننن يء الدفقنننة التصنننويرية ويمننندها بطاقنننات منننن التننننوع ليزيننند 

الصننننورة جمنننناال ووضنننننوحا مننننن خنننننالل التفاعننننل بننننين الحنننننواس املختلفننننة التننننني تشننننكل النننننوَّي 

 واإلحساس.

يعطننني تراسنننل الحنننواس للشننناعر فرصنننة اسنننتثمار إيحننناء فننني حاسنننتين أو أكلنننر وبنننذلك  و        

هننا فنني االتجنناه الننذي ينشنده، يضنناف إلننى هننذا أن تراسننل الحننواس ممننا  ز  ِّ
ّ
يكثنف مشنناعره ويرك

يلننري اللغننة وينميهننا؛ ألنننه يعننني ضننمنا أن ينننأى الشنناعر عننن السننياق املننألوف للمفننردة املعبننرة 

فننننردات حاسننننة أخننننرى، وبننننذلك تتنننننوع أسنننناليب التعبيننننر عننننن عننننن حاسننننة مننننا، فينقننننل إليهننننا م

 (3الحاسة الواحدة )
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تراسننل الحننواس يسننمح للشنناعر أن ينقننل لنندائرة التلقنني مشنناعره وأحاسيسننه كمننا تنطبننع   

فنننني وجدانننننه وخيالننننه، وال ينقلننننه نقننننال آليننننا كمننننا هننننو فنننني الطبيعننننة، بحيننننث تننننزداد قننننوة الخيننننال 

فينتقننننننل األثننننننر النف نننننن ي املصنننننناحب لننننننذلك وخصننننننوبته ثننننننراء ينننننننعكس علننننننى روعننننننة التصننننننوير 

التفاعل، إلى نفس املتلقي   فنقل صفاتها إلى بعض يساعد على نقل األثر النف  ي كما هنو 

 (.  1أو قريب مما هو، وبذا تكمل أداة التعبير بنفوذها إلى نقل األحاسيس الدقيقة )

طازجننة  ويكننون التننأثير بالتراسننل أقننوى، ووقعننه أشنند علننى النننفس إذ يقنندم املشنناعر 

كمننا يحننس بهننا األديننب، حيننث يسننعى إلننى تقننديمها ضننمن فننورة مشنناعره وأحاسيسننه، ال كمننا 

هنني فنني عننالم املنندركات الحسننية العاديننة التنني يعرفهننا املتلقنني، وبننذلك يشننكل التراسننل انزياحننا 

تصويريا تنتقل فيه األلفاظ  من العالقة املعيارية النسقية، بين الدوال، إلى عالقنات تننتا 

مفعمننة باإلشننعاع والتجلنني،  ويعنند التراسننل الح نن ي وسننيلة فنيننة متميننزة مننن وسننائل دالالت 

 (.2التقديم الح  ي للمعنى في الصورة الحديثة )

ويتناسب التراسل مع طبيعة العصر وما يختزن فني املشناعر منن مشناهد تتجناوز فني 

قينند الحيننناة وقعهننا ومضننامينها املنندرك املنننألوف فنني كثيننر مننن مجاالتنننه التصننويرية، نتيجننة لتع

وتشعب شبكة عالقاتها وارتباطاتها وتداعياتها النفسية املختزنة، والشناعر يمجنا إلينه  رغبنة 

فنننني إيجنننناد نمننننط جدينننند مننننن العالقننننات اللغويننننة ينبننننع مننننن فكننننرة نقننننص نظننننام الحننننواس ممننننا 

يسنتدَّي منزج عملهننا، أو بتبنادل معطياتهنا، وهنننا نجند منندرك حاسنة منا يوصننف بمنا يوصننف 

 (3رى فتتولد صورة ممتزجة بينهما تخالف العرف اللغوي )به مدرك حاسة أخ

 في قصيدة )ملاذا( يقول الشاعر:

 ملاذا كرهت الحياة؟!

 لعلك أبصرت فينا قرارك!

 خيارك!
ً
 فكان الرحيل بعيدا

 وراح صهيل جوادك يخبو؛

 (4وأنت تغادر نحو املوات!)

                                                 
 395(محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، مرجع سابق، ص1)

 89م، ص 1994، 1في العربي،بيروت، ط( بشرى موس ى صالس، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، املركز الثقا2)

 165( يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية والرمز اللوني، دار املعارف، القاهرة، د.ت، ص3)
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سننل بننين حاسننتي أسننهم نقننل النندوال مننن مسننتواها املننألوف إلننى مسننتوى انزيننا ي بترا

السنننمع والبصنننر حينننث انتقنننل دال الصنننهيل بمنننا يحمنننل منننن معننناني الشنننوق والحننننين والحنننب، 

وهنننو صنننوت يننندرك بحاسنننة السنننمع، إلنننى مسنننتوى يننندرك منننن خاللنننه بحاسنننة البصنننر، ليعمنننق 

مشهد الصدمة الذي تغلغل في نفس الشاعر عند كتابة سطوره، فالندوال تنفنتح بالتراسنل 

حملهننا فنني ثناياهننا، علننى دالالت الحننزن والشننوق واأللننم، فالصننهيل وبالنندالالت الخاصننة التنني ت

في ذاته دال معبأ بوشائا العالقة الحميمة، وأنفاس الحنين، وينتقل بالتراسل إلى ننار كاننت 

تانن يء، بنندفوها ونورهننا وتشننعل قلننب الشنناعر ومننن حولننه، لكنهننا باتننت تتال نن ى شننيئا فشننيئا، 

شعورية، وكشف بؤرة التوتر واأللم بقنوةي لنم يكنن وهكذا نألس التراسل في تصوير المحظة ال

ليقننننندمها لنننننو بقننننني فننننني دائنننننرة الصنننننوت النننننذي يتال ننننن ى، ولكننننننه صنننننار ننننننارا تتنننننأرجس بنننننين أهنننننداب 

 العيون، وحرقة العذاب الذي يحتاج إلى زمن حتى يخبو تدريجيا.

نني(، يصننور الشنناعر لحظننات تنندافع املشنناعر، وإلحنناح المحظننة 
ّ
وفنني قصننيدة )ليننت أن

التنني تسننتحيل قصننائد شننعرية تطفننو علننى سننطح مشنناعره وتسننتحوذ علننى تفكيننره، الشننعورية 

وهو يحاول دفعها مراعاة للظروف املحيطة، حيث تدهمه في السيارة، وفني مكنان االجتمناع، 

 وفي األماكن العامة، وفي سويعات الوسن، حيث يقول:

 )قل لقومي يسألونك: 

 ضاع مّني!

ي
ّ
 غير أن

،
 
 أنزف الشعر عبيرا

 قات شعري،هذه أو 

ي ! ()  (1وجمو ي نحو فّنِّ

تقنننندم النننندوال فنننني تركيننننب النسننننق )أنننننزف الشننننعر عبيننننرا( انزياحننننا عننننن حنننند التصننننور 

األولي الذي يتبادر إلى ذهن املتلقي عند سنماعه أصنوات الندال أننزف ، حينث ينرتبط النزينف 

دال باأللم الناتا عن تدفق الندم منن جسند اإلنسنان، فنإذا باألصنوات الناتجنة عنن أصنوات 

)الشننعر( تنننزاح بالداللننة عننن مسننتواها املعينناري الطبيعنني إلننى داللننة مفاجئننة توقننع املتلقنني فنني 

دائنننرة الصنننندمة، حيننننث يفجننننأه الننندال فنننني نسننننق االنزينننناح النننذي جسنننند أمامننننه املنننندرك العقلنننني 

متمنننثال فننني صنننوت الشنننعر، النننذي تننندرك آثننناره وتجسننند صنننورته فننني مسنننتويين منننن املسنننتويات 

سمع والبصر، حيث تدرك صنورته املكتوبنة بحاسنة البصنر، ويندرك الحسية، هما حاستا ال
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الصوت الناتا عن إلقائه بالسمع، ثم ال يكناد املتلقني ينربط بنين النداللتين املختلفتنين، حتنى 

يقننع فنني دائننرة انزينناح جدينند يمنحننه التراسننل داللننة جدينندة، تتننداخل فنني ثناياهننا معننالم األلننم 

ية منن ناحينة، وللوجنع النذي يتغلغنل فني ثناينا نفنس والوجع املصاحب لمحظة الكتابنة الشنعر 

الشاعر من ناحينة أخنرى، حينث تعتبنر عملينة الكتابنة لحظنة مخناض مؤملنة، تسنتدَّي إرهاقنا 

 عقليا وضغطا نفسيا.

أسنننننهم تراسنننننل الحنننننواس فننننني تعمينننننق الداللنننننة، حينننننث تبادلنننننت الحنننننواس مهماتهنننننا فننننني 

لبصننري والسننمعي، إلننى حيننز حاسننة عمليننة اإلدراك، فانتقننل األثننر الشننعري مننن دائننرة الحننس ا

الشم، ممنا يوقنع املتلقني فني دائنرة الحينرة، نتيجنة االقتنران الشنرطي بنين رائحنة الندم الناتجنة 

عنن النزيننف، ورائحنة العبيننر التنني نتجنت عننن النزيننف بعند اسننتبدال العبيننر بالندم، فنني مسننتوى 

ة، ينننرتبط ارتباطننننا االنزيننناح، بمنننا يحملننننه دال العبينننر مننننن إشنننعاعات داللينننة، فهننننو رائحنننة طيبنننن

رمزيا بدم الشهادة،  الذي يتضوع مسكا، تلك الدالالت أنتجهنا تراسنل الحنواس بعندد قلينل 

 من الدوال داخل السطر الشعري.  

 وفي قصيدة فارس يقول الشاعر:

 ما أجمل عينيك !

 لم أملح دمعتك الحيرى؛

 (1) ورأت كل الدنيا نبض يديك !

دراك بحاسننننة اللمننننس إلننننى حاسننننة البصننننر، انتقننننل النننننبض بتراسننننل الحننننواس مننننن اإل 

بننننذلك تحننننول النننننبض إلننننى صننننورة مرئيننننة تقنننندم املشننننهد الثننننوري الننننذي يمثلننننه الصننننبي فننننارس 

عننودة، إذ تحنندى دبابننة العنندو بصنندره العنناري، ويننده العننزالء إال مننن وجننر صننغير، فننالتحول 

الرؤينة  في الحاسة من اللمس إلى البصر يمنح الداللة عمقا وشنموال، يضنع الفعنل فني دائنرة

العامليننة الشنناملة، وتقنندم مشننهدا إعالميننا لصننورة املعاننناة الفلسننطينية مننن جهننة، وأشننكال 

 الصبر والتحدي واملقاومة والصمود من جهة أخرى.  

وفننني قصنننيدة )فلننننغن( أسنننهم التراسنننل فننني تحوينننل األغننناني التننني تمثنننل نسنننقا صنننوتيا 

 ل:ممحنا يدرك بحاسة السمع، إلى حاستي الشم والبصر حيث يقو 

 فلنغِن!

 وليغن الكون لحنا 
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 خير لحن

 أغنيات من عبيرٍ 

 وهديٍر ونسيٍم 

 مثل لحني

 هذه الدنيا سبيٌل 

 فلتكن نورا ولحنا قدسيا

 يمنح األزهار زهرا فوق زهر...

 ينبت األغصان غصنا فوق غصن

 فلنغِن.

 فاألغاني برعٌم ينمو وينمو

 يخصب األفراح فينا

ا
 
 يمسح الدمعات من

 (1) ا بعد سجن!ويزيل السجن سجن

شنننم، وبنننراعم خضنننراء يانعنننة  صنننارت األغنينننات املسنننموعة بتراسنننل الحنننواس عبينننرا ي 

ترى بنالعين، فني نسنق شنعري يفنتح الداللنة علنى معناني متعنددة، فالندوال التعبيرينة)فلنغن 

يزينننل( تبلنننور منننن معنننالم الحنننزن  -يمسنننس -ينمنننو -بنننرعم -األغصنننان -نسنننيم -عبينننر-أغنينننات–

السنجن(مالمح الفنرح التني تؤسنس ملنا وراء  -دوال التعبيرية)الندمعات واألس ى الكامنة في الن

الداللننننة فيمننننا ينبغنننني أن يكننننون عليننننه الواقننننع، الننننذي يتخيلننننه الشنننناعر، فتتشننننابك الحننننواس 

مانحة النص فضاء من األمل واالنشراح، حيث تختزن األغاني فني ذاتهنا إلنى شنحنة الفنرح، 

لنة الطبيعينة؛ لتنتقنل إلنى حي،ينة السنيطرة يضاف إليها شحنات جديدة باالنزيناح منن الدال

 على جملة اكبر من الحواس التي يستقبل بها املتلقي رسالة الفرح واألمل. 

وفنننني مطلننننع قصننننيدة الفجننننر الوضنننن ي، منننننح الشنننناعر الفجننننر الننننذي يننننرى نننننوره بننننالعين 

 صفة املشمومات حيث يقول:

 (2الـعـاطــِر) لـلـصـبـاح زمــامــي ـجــِل     واتــــركانـ أال الـطـويــل الـلـيــل أيـهــا يـــا                

اكتسب الفجر صفة املشمومات ذوات الرائحة العطرة، حيث يصور هذا 

التراسل زمانية الفجر املىحوبة بتضوع الروائح العطرية املنبعثة من الزهور املختلفة في 
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شترك في إدراكه أكلر من فترة الصباح الباكر، ويفتح الداللة على معاني األمل الذي ت

 حاسة تعميقا القتراب تحققه في الواقع، فالفجر مرتبط ارتباطا رمزيا باألمل. 

وفننني قصنننيدة )منننا أخنننذ بنننالقوة( يسنننهم التراسنننل فننني تعمينننق صنننورة الفاجعنننة واأللنننم 

 حيث يقول مخاطبا الشهيد محمد الدرة: 

 "فدعني أواجه عجز الجحافل،

 خوف القوافل،

 وحدي بكف،

،يرفرف ف
ُ
 يها الفراغ

 وتصفر فيها الرياُح،

 تنادي بقايا ضميرٍ 

 بصوٍت مريرٍ 

 يفتت صخر القنابل.

 (1ويبعث في املوت نبض الحياة، يقاتل!")
انتقننل الصننوت مننن اإلدراك بحاسننة السننمع إلننى حاسننة الننذوق فصننار الصننوت مريننرا 

ل صنمت ذا طعم كالعلقم يمثل هول الفاجعة واأللم املصاحب للمجازر التي ترتكب في ظن

عربنننني وعننننالمي، وصننننوت مشنننننحون بنننناأللم واملننننرارة ينننننادي، ويسنننننتحث الشننننعب علننننى الثنننننورة 

 والصبر ومواصلة الدرب.
 

 مزج املتناقضات -4

تشابك املشاعر في ظل تعقيد الحياة املعاصرة، وتمازج لحظات األلم والهم، 

وعة من بمحظات الفرح واالنشراح، يولد مزيجا من املشاعر املختزنة التي تنساب في مجم

الدوال التعبيرية املتناقضة في بعض األحيان واملتآلفة في أحيان أخرى، لتشكل مشهدا 

تصويريا متكامال، داخل النسق الشعري املعاصر، يسهم فيه مزج املتناقضات في إعادة 

صياغة الدفقة الشعورية بما يتناسب مع لحظات التماهي بين املختلفات واملتناقضات 

النص للتعبير عن الحاالت النفسية واألحاسيس الغامضة املبهمة التي تذوب في جسد 

التي تتعانق فيها املشاعر املتضادة وتتفاعل في نفس الشاعر،  ويخلق التضاد حركة بين 
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النقيضين تلري الصورة وتجعل بين طرفيها تأثيرا وتأثرا، ويعكس تشكيل الصورة 

شاعر بين ثنائيات متقابلة ولكنها الشعرية بهذه الطريقة ثنائية الواقع حيث يجمع ال

 (.1تخدم داللة واحدة )

اجتماع النقيضين غير ممكن في عالم الفكر واملنطق، فهما كما يصورهما املنطق  

الصوري ال يجتمعان في   يء واحد وزمان واحد، وال يرتفعان، ولكن الصورة الشعرية 

فوق  - فالصورة منهجبخصوبتها تتيح املجال واسعا  الجتماعهما لتخصيب الداللة 

 (2لبيان حقائق األشياء ) -املنطق

وقد وظف الشاعر مزج املتناقضات بعفوية تعكس مرارة الواقع الذي يعيش 

فيه، ففي قصيدة صباح املوت، امتزجت املتناقضات في النسق، لتصور املشهد 

 الفلسطيني من زاويتين متناقضتين في الواقع حيث يقول الشاعر:

 لتكبير والتهليلوما عدنا صدى ا

 والصوت املؤطر بالسكينة

 وما عاد الدم الغالى سوى وسخ

 يلوثنا...

 ويحرمنا صالة الفجر فى األقص ى

 وفي يافا...

 وفي حيفا...

 (3وفي القدس القديمة!!)

تمازج الدوال املتناقضة في النسق جاء في الدوال التالية ) الصوت املؤطر 

الصوت( يحمل تداعيات الجهر والىخب، بما يحمل بالسكينة( )الدم الغالي وسخ( فدال )

من مالمح الثورة وإعالن الرفض، يناقضه دال )السكينة( التي تل ي بالخنوع واالستسالم، 

هذا املزج جاء في باب السلب الذي يل ي برفض االستسالم والخنوع، كما تبرز الدوال التي 

واملقاومة، والسكينة هي  تضع النقيضين في مواجهة الحقيقة، فالصوت هو صوت الثورة
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صوت املنهزمين الخانعين، يزيد هذه الحقيقة اجتماع نقيضين ال يجتمعان إال في تصورين 

متباينين كما أوضحت الدوال السابقة، فالدم الغالي يناقض حقيقة الوسخ؛ ألنه في عرف 

 الصابرين مسك وهدى دفاعا عن الوطن والقضية، ولكنه في عرف النقيض املتخاذل ال 

يعدو كونه وسخا. وبالتأمل يمكن للمتلقي أن يصل إلى فك رمزية املزج بين املتناقضات في 

هذا النسق  إن خطوة الذهن األولى هي التمييز بين الىحيح من الزائف، وعلى كل حال 

 (1فحاملا يتأمل الفكر في نفسه، فإنه يكتشف التناقض )

قضات في منح الصور حيوية وفي قصيدة )وطن املواجع( يسهم املزج بين املتنا

 وواقعية حيث يقول الشاعر:

 فيك عذابنا
 
 ويلذ

 ولعل  

هُ 
ُ
د نزف  هذا الدم  جد 

 نورا خبا ! 

 قد آن أن نحيا هنا

 فجَر املنى،

،
ً
 والليُل يصبح هادئا

 (2ومحببا )

يصور مزج املتناقضات في السياق مشهد األلم الفلسطيني الذي يمتح من معينه 

العذاب( بما يل ي من دالالت األلم واملعاناة والجراح التي تمزق الشاعر، فصار دال )

محببا لذيذا  كفاكهة تشتهيها األنفس، وتتلذذ بها األذواق، هذا املزج بين  -األفئدة

النقيضين )اللذة والعذاب( تنبثق من مزيجه ثنائية حب الوطن والت حية في سبيله، 

ة في )نورا خبا( حيث يتكئ التمازج على وتكتمل دائرة املزج باجتماع الدوال املتناقض

جدلية التجدد بفعل الصبر والت حية والعذاب اللذيذ، فالنور رمز لألمل، ودال )خبا( 

معادل موضوَّي لليأس، والدم رمز للثورة والعنفوان، وهكذا يفتح املزج الداللة على 

الت التجدد املنبثق إشعاعات داللية تستثير كوامن الدوال التعبيرية التي تمنح النسق دال

من الت حية وتحمل العذاب بكل صنوفه في سبيل تحرير وطن املواجع فالنور الذي خبا 

                                                 
  25، ص1983ي حسن، مكتبة الحياة، بيروت، ( ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أنيس زك1)
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يتجدد بالثورة والكفاح وتدفق الدمن وكل تلك املفردات هي فسيفساء املشهد الفلسطيني 

 الغارق في الدم والعذاب.

 املفارقة -5

، مما أصبح يصعب على قسمت املفارقة في الدراسات الحديثة إلى أنواع عديدة

الدارس تناولها كلها، قسمتها الدراسات حسب درجاتها، وطرائقها وأساليبها، وتأثيرها، 

وموضوعها، وقسم ميويك املفارقة إلى مجالين، اللفظية، وتضم نمطين: اإلبراز، والنقش 

الغائر، ومفارقة املوقف، وتضم خمسة أنماط،: التنافر البسيط، األحداث، الدرامية، 

خداع النفس، الورطة ومن ناحية درجاتها إلى ثالث: الصريحة، الخفية، الخاصة، ومن 

 ( 1ناحية أساليبها إلى أربعة: الالشخصية، االستخفاف بالذات، الساذجة، املمسرحة.)

سنننتنطلق الدراسننننة الحالينننة فنننني مقاربتهنننا بنيننننة املفارقنننة التصننننويرية، منننن النصننننوص 

الة الشننننعرية، مننننع أخننننذها مننننن تقسننننيمات األطننننر ضننننمن منظومننننة النننندوال التنننني تشننننكل الرسنننن

النظريننة النقديننة للمفارقننة مننا يننتالءم مننع توظيننف الشنناعر ضننمن مننا يتننيح النسننق الشننعري، 

 دون تقيد بالتقسيمات والتفريعات النظرية املختلفة.

املفارقننة التصننويرية إحنندى التقانننات الجماليننة التنني يسننتخدمها الشنناعر فنني تشننكيل 

( 2بنننراز التنننناقض بنننين طنننرفين متقنننابلين بينهمنننا ننننوع منننن التنننناقض )معمنننار نصنننه الشنننعري  إل 

هننننذا التننننناقض ال يقننننف باملفارقننننة عننننند حنننندود التننننناقض اللفظنننني، ولكنننننه يتجنننناوز ذلننننك إلننننى 

جملة من التناقضات والتداعيات التي تتجسد في جملة األحداث واملواقنف، بهندف تصنوير 

جمنننننال بحينننننث يتفاعنننننل املتلقننننني منننننع الصنننننراع البشنننننري تصنننننويرا دقيقنننننا مفعمنننننا بالحيوينننننة وال

 التجربة شعوريا وعقليا. 

تبننرز املفارقننة التصننويرية فنني االخننتالف والتبنناين والتننناقض بننين األحننداث والشخصننيات      

واملواقنننف املترتبنننة علنننى عالقنننة الشخصنننيات باألحنننداث، ومثنننل هنننذه املفارقنننة تسنننمى املفارقنننة 

تتصننننرف بطريقنننة تتصنننف بالجهننننل  الدرامينننة وهننني تسننننمى درامينننة  عنننندما نننننرى شخصنننية منننا

بالصنورة التني تراهنا  –بحقيقة ما يدور حولهنا منن أمنور، وخاصنة عنندما تكنون هنذه األمنور 

 (3مناقضة تماما لوضعها الحقيقي ) -بها الشخصية
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 137،ص1977( علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية، دار الفص ى للطباعة والنشر، ط2)
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 ومن ثم فإن القارع يعلر في النص على تباين واخنتالف وتنناقض بقندر منا فينه منن ائنتالف  

 (.1وانسجام )

ملتناقضننننات واملتقننننابالت فنننني صننننورة واحنننندة فنننني تنسننننيق جمننننالي، إلبننننراز املحننننور هنننني جمننننع ا     

املركنننزي لقضنننية معيننننة، بحينننث تعمنننل املفارقنننة علنننى وضنننعها فننني بنننؤرة االهتمنننام منننن خننننالل 

وضنننع نقيضنننها بجوارهنننا وبضننندها تتمينننز األشنننياء. وهنننذا الننننوع يسنننمى املفارقنننة اللفظينننة، وهننني 

ضننين األول منندلول حرفنني ظنناهر، والثنناني منندلول تنشننأ   مننن كننون النندال يننؤدي منندلولين نقي

 (2سياقي خفي )

 إن املفارقنننة ظننناهرة أساسنننية فننني الطبيعنننة اإلنسنننانية، بنننل فننني الطبيعنننة غينننر اإلنسنننانية،      

(. لننننذلك يحننننس 3وتكنننناد تكننننون سلسننننلة التقننننابالت هنننني أبننننرز السالسننننل التنننني تنننننتظم الحينننناة )

ل وفني اخنتالف اللينل والنهنار وفني البنرد اإلنسان بجمال الطبيعة من حوله في تعاقنب الفصنو 

 والحر وفي السواد والبياض، وفي الفرح والحزن وفي كل   يء.

 تبرز مفارقة األحداث في قصيدة )الرنتي  ي( حيث يقول الشاعر:

 الدنيا...،
َ

ك
ُ
 "تقصف

.
ْ

 وتموت

 تتراقص هذي الدنيا 

 خلف غشاوة دمٍع،

، ٍ
 وغيابة جب 

 وستارة إنعاٍش،

 وبيوٍت 

 وها خلف بيوت.يصرخ أهل

 ويفيق )البنج(،

 وكل الناس تهلل دون سكوت:

 "ماتت في القصف الدنيا،

                                                 
 145، ص1998( صالح فضل، أساليب الشعرية املعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة 1)

 26م، ص1999، 1( خالد سليمان، املفارقة واألدب دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق. عمان، ط2)

، القننناهرة، 1989، ديسننمبر3،4( محمنند عبنند املطلننب، ظننواهر تعبيرينننة فنني شننعر الحداثننة، مجلنننة فصننول،املجلد الثننامن، ع/3)

  68ص
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 (1والصمت العربي املدفون بال تابوت!!". )

حننننننين أطلننننننق الطيننننننار صنننننناروخه القاتننننننل كننننننان يعتقنننننند اعتقننننننادا جازمننننننا أن ال ننننننحية 

أصنننبحت أشنننالء مفتتنننة، وانبسنننطت أسنننارير منننن يناصنننرون هنننذا الطينننار وقومنننه، ولكنننن وجنننم 

فارقننة جنناء مفاجئننا فنني مسننار األحننداث حيننث فننوجح الطيننار أن ال ننحية عاشننت ومننات مننن امل

قهنننره وغيظنننه منننن أراد لهنننا أن تمنننوت، هنننذه الحقيقنننة املبهجنننة منحنننت الننننص فضننناء مأسننناويا 

عامننا يجسنند مأسنناة الفلسننطيني الننذي تتكالننب عليننه النندنيا، ومفارقننة فنني مسننار األحننداث التنني 

 النهاية مفاجئة غير متوقعة وصادمة في الوقت نفسه.لم تكن نتيجتها متوقعة، فجاءت 

وتبين املفارقة وجم األلم، والحزن الذي يعيشه الشاعر، نتيجة إلحساسه 

 بمرارة الواقع الذي يحيط به وبشعبه، في قصيدة )صداقة!!( حيث يقول:

 هذا الحزن حتى خانني.
ُ

 صادقت

 يا ليته باع الصداقة بيننا،

 لكنه ما باعها،

 (2!! )بل باعني

تجتمننع النندوال علننى نسننق إسننناد الفعننل صننادقت إلننى ضننمير الفاعننل التنناء، ليتبننادر 

لننذهن املتلقنني للوهلننة األولننى أنننه سننيجد صننديقا مختلفننا عننن النندال الننذي تننال اسننم اإلشننارة 

هنننننذا، النننننذي شنننننخص الحنننننزن وقربنننننه وكأننننننه كينوننننننة بشنننننرية أو مادينننننة تتمثنننننل صنننننورتها أمنننننام 

ن صنندمة االنزينناح عمننا توقعننه، حتننى يقننع فنني صنندمة جدينندة املتلقنني، الننذي ال يكنناد يفيننق منن

ببنننروز دال خنننانني، لتكتمنننل صنننورة املفارقنننة اللفظينننة التننني تبنننرز املأسننناة، وتنننزداد املأسننناة منننن 

خننننالل تضننننام النننندوال املتعاقبننننة فنننني النسننننق، حيننننث يتمنننننى الشنننناعر أن يبيننننع صننننديقه)الحزن( 

ل التتنابع فنني عملينة االنزيناح بعنند الصنداقة التني جمعنت بينهمننا، فني مشنهد مننؤلم ولكنن الندوا

دال االستدراك )لكن( التي تل ي بأن الحزن لم يفرط في الصداقة بينه وبين الشناعر، لكنن 

املفاجننأة تكمننن فنني أن الحننزن باعننه ولننم يتخننل عننن صننداقته ، فنني إشننارة مؤملننة إلننى أن الحننزن 

ها منن مأسناوية انغرس في قلبه كسكين، تكمن قمة املفارقة فني صنداقة الحنزن، بمنا يصناحب

 املشهد التصويري.

 وشيٌخ طليق!( تبرز املفارقة باجتماع طرفين معاصرين 
ٌ
 مكبلة

ٌ
وفي قصيدة )أمة

يمثل الجمع بينهما قمة املفارقة الهزلية املأساوية في الوقت نفسه ، في مسار األمة العربية 
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ب متمثال في التي عرف عنها سابقا نجدة امللهوف، ونصرة املظلوم، ولكنها تخلت عن شع

 جسد شيخ قعيد ال يتحرك فيه   يء غير لسانه، حيث يقول الشاعر:

 األحزاِن، ثورة هي

لى سطعوا تعصف
ُ
 النيراِن  من باأل

 الدجى. قلب في

  خجلوا

 بهم  عصفت التي اآله من

ا
 
 متأججا.  املدى على رأوك مل

  ينظروا لم

 
َ

 ليبصروا  الظهورِ  خلف

 
ً
 متلجلجـا خطوه يعالج شيخا

، تكن بل
ً
  شمسا

وا كلما
 
 الخطى غذ

  تسطُع  وجدوك

 
ً
  قاهرا

ً
 سجا. ليال

  النفوُس... تلعثمت فـإذا

 بهرتها،

 
 
 (1نجا. ) قـد املنايا خاض من وكأن

يقدم مطلع القصيدة تمهيدا ملأساوية املفارقة الساخرة من أمة ضيعت 

ليل الذي حاضرها وحصاد ماضيها، وارتمت في أحضان االرتكاس، فالشيخ القعيد يقهر ال

يعادل في هذا املطلع الذل الذي بسط سرادقه على واقع األمة، حتى باتت في َّي يمد 

أطنابه، عاجزة عن القول السديد، والعمل املشرف، في حين ينجو من يخوض املنايا، 

 وتمتد املفارقة في قول الشاعر:

  درجت
َ

  خطاك

 يتمنا شواطئ على

 بدموعنا. تكتوي  دموعك ومضت

  فقرنا، هو
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  عجزنا، وه

 موتنا، هو

  أنينه، يداك ملست

 وضممتنا.

 
َ

نا، قد ما وقرأت   هز 

نا...،  وأمد 

 
َ
، الهشيِم  وسط

ً
   أزاهرا

 (1ومآذنا. )

تبرز املفارقة  من دال )درجت( مسندا إلى دال )خطاك( و)ملست( مسندا 

ارسة إلى)يداك( وجم املفارقة، إذ إن هذا الشيخ القعيد ال يقوى على الحركة واملل ي ومم

اللمس والضم كاألصحاء، ولكنها مأساوية املشهد في صورة هزلية تجسد موقف العجز 

العربي إزاء قوة اإلرادة التي يتمتع بها الرجل، ويأتي املشهد التالي مجسدا قمة املفارقة 

 حيث يقول:

 
َ

  الطليَق، كنت

 
ٌ
ـة .  قـد وأم 

ْ
بلـت

ُ
 ك

... ومضيت
ً
ا   حي 

 يلفها.  واملوات

،
ً
  عذرا

؛ بموتك فأنت   الحي 

  لهُ  الذي طربت

 حولها. الشواهُد  هذي

  هي
ٌ
 أتت  صاروخ نار من صلية

قها، راحت   تحر 

 قيدها. فُحر ق 

  الصيحاِت  تطلق هي

 هنا  ها حولي

  يركُض  والقيُد 
ً
 حولها. من ذاهال
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  القعيد؟! درس أدركت هل

 وأبصرت؟!

ها... أم   أن 

 (1بغثائها؟!)  قد أقلعت

قا يضرب مثال رااعا في البذل والت حية وقهر العجز، الشيخ القعيد بات طلي

وماليين األمة األصحاء بعتادهم وجيوشهم باتوا عاجزين أمام غطرسة العدو الذي 

يسومهم الذل صنوفا وأشكاال صباح مساء، ولكن هذا الشيخ الذي ال يتحرك فيه إال 

ي وصل بانطالقه إلى هو الطليق الذ -شفتاه، وصجالت الكرس ي الذي يقوده في رحلة الصبر

أعلى الدرجات، حين فاجأه صاروخ ما كان يخشاه يوما، فأحال جسمه املقعد أشالء 

متفحمة متناثرة في كل مكان، ليشكل باحتراقه وموته، فينال شهادة يحيى بها وتبقى وراءه 

 األمة في صجزها ال يتحرك فيها إال من سار على نهج ذلك الشيخ القعيد. 

يقف الطرفان املعاصران متناقضين، في الفعل واملوقف، وبهذا وبهذه املفارقة 

التناقض تتبلور املأساة واملهزلة في الوقت نفسه، إذ إن الطرف الضعيف املقعد املشلول، 

هو الذي يفترض فيه أن يكون ساكنا مستلسما، والطرف القوي بكلرته وموارده وعتاده 

الطرف القعيد الضعيف يتحرك، يفترض فيه أن يتحرك  ولكن الوضع ينقلب فنجد 

 والطليق القوي عاجزا ذليال.

وفي قصيدة )ملاذا اآلن( يقف طرف معاصر في مقابلة طرف ترااي بوصفه معادال 

موضوعيا لطرف معاصر آخر، يتقمص أفعال الطرف الترااي الذي يشكل قناعا يصور 

ذي مثله بيبرس الغدر في توقيت حساس من حياة األمة، تماما كذلك الغدر القديم ال

حين طعن رفيق رحلته في العبودية التي تلتها الحرية واملقاومة، في مفارقة تمثل موقفا 

يصور جهل ال حية بالنتيجة التي ستفاجوها، وهو يتوقع شكرا وعرفانا على ما سيقدم 

 من خير لشخصية القناع حيث يقول الشاعر:

 أتيت إليك يحملـني ربيع الحب والتحنــان

 عنادلنا وضج الكون باأللحـــانوقد غنت 

 وقد رقصت فراشات؛ وفاض النبع كالطوفان 

 كأن الكون يعـرف ما يدور بقلـبي الولهان

 ويدرك سر ما أخفيه عن عينيك من عرفـان
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 ولكن؛آخ من هذا الرصاص الغاشم العدوان!

 (1ملاذا اآلن يا  "بيبرس" تطعنني؟ ملاذا اآلن؟!)

، الحب، التحنان، غنت، عنادل، األلحان، تضامت الدوال في النسق )ربيع

رقصت، فراشات، فاض، النبع، قلبي، الولهان، عرفان( التي تفتح النص على آفاق الفرح 

واالنشراح والتفاؤل بغد مشرق ومجازاة الصديق على وقوفه بقوة مع صديقه في وقت 

لة، املحنة، ثم تكون الصدمة غير متوقعة حيث يكافح الصديق صديقه بطعنة قات

وكالهما ال يعرف ما يضمر صحابه له، فال حية كان يحمل كما من الحب والعرفان 

وباقات الوفاء، وال يدري بغدر صاحبه، وشخصية القناع تحمل حقدا  دفينا وضغينة، 

وصاحبه ال يدري، وبهذا االنزياح الذي يجمع املتضادين في مواقف الشخصيتين 

التي صورها الشاعر، باستخدام قناعين معاصر  وسلوكهما، تبرز وجم املفارقة املؤملة

وترااي مزدوج فال حية قناع للوفاء تمثل شخصية السلطان قطز التاريخية، التي حققت 

انتصارا مبهرا في تاريخ األمة، ولكن القناع اآلخر قام بالقضاء عليها في لحظة حاسمة من 

لذين هزمهم صديقه املغدور التاريخ، ليواصل هو بدوره قيادة الجيش ملالحقة األعداء ا

 بيديه.

وتزداد املفارقة مأساوية حين يل ي الواقع املعاصر بأن القناع الذي قتل ال حية 

لم يقتلها ليواصل مسارها في حمل اللواء، ولكن ليوقف إنجازها ويدحرها مساندة 

 ألعدائها.

 وتبرز املفارقة في قصيدة)زعيم( حيث يقول الشاعر:

 ن قوٍل،وما للعاذل املهزوم م

 ومن كلِم؟!

،)...
ٌ
 يصيح : )القدس عاصمة

 وعند الجد  يعيي الناَس 

 (2من ُبكٍم، ومن صمِم ! )

نتجننت املفارقننة بننين مننوقفين متناقضننين للننزعيم يمننثالن املواقننف الرسننمية العربيننة 

فنننننني لحظننننننات الهنننننندوء  –والفلسننننننطينية التنننننني يخاتننننننل مننننننن خاللهننننننا الننننننزعيم شننننننعبه، إذ  ينننننندَّي 

وحرصنننننننه علنننننننى قضنننننننيتهم وتأكينننننننده كنننننننون القننننننندس عاصنننننننمة لدولنننننننة  نصنننننننرته لهنننننننم-السياسننننننن ي 
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فلسننننطين، وفنننني لحظننننات الشنننندة والجنننند يتخلننننى عننننن الشننننعب والقضننننية ويتفننننوق علننننى الصننننم 

 والبكم.

 وتتجلى مفارقة املوقف الدرامي في قصيدة)إصرار( حيث يقول الشاعر:

 في عتمة الظالم والهجوع

 وبعدما تسللت أصابع النعاس للقطيع

 والنباحتصاعد العواء 

 فاستنفر الجميع

 ولم تمر ساعتان

ويئب رضيع
ُ
 إال وأسفر العراك عن ذ

 أصر صاحبي على حماية الجريح

 وكلما نصحت صاحبي الرقيق

 أدار وجهه

 وراح يذرف الدموع!

 ودارت السماء دورتين

 وعندها أظلنا الربيع

 واستيقظت عيون صاحبى من نومها الفظيع

 لم تبصر الخيول والقطيع

 (1) بحيرة من العظام والنجيع!! بل أبصرت

تتمثل الدراما في إيواء الصاحب للذئب الرضيع، جهال منه أو تجاهال وغفلة باملصير 

املرتقب، إذ إن الذئاب ال تتخلى عن طبعها االفتراس ي بطول الىحبة للبشر، وتزداد 

املفارقة أملا حين يتجاهل الصاحب نصيحة صاحبه الذي حذره من حرصه على إيواء 

جرو الذئب، وتصور الدوال )أدار وجهه( قمة التجاهل والتكبر التي يتمتع بهما من ال 

يستمع لنصيحة املجربين، ويصور دال )كلما( بما يصاحبها من داللة الشرطية واالقتران 

بإلحاح الناصس على نصيحة صاحبه، الذي يواجهها بالتعالي في كل مرة، وتكون النتيجة  

الكلمة، إذ ينقض الذئب بعد أن اشتد عوده وقوي مخلبه واحتد  الدرامية مأساة بمعنى

 نابه، على املزرعة بمن فيها وما فيها.
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 ثانيا: بنية الصورة الكلية:

تتضافر الصور الجزئية في بوتقة التشكيل الجمالي لتصنع صورة كلية تتركنب منن  

ق وانسننننجام، مجموعننننة الجزئيننننات التصننننويرية، لتصنننننع لوحننننة تصننننويرية متكاملننننة، فنننني تناسنننن

ومسننننألة الفصننننل بنننننين الصننننورة بنوعيهننننا الجزئينننننة والكليننننة يقتضننننيه مننننننهج املقاربننننة النقدينننننة 

التحليلية لبينة، التي تقتا ي تفكيك النصوص إلى وحداتها األولية، الستكشاف جمالياتهنا 

 على حده ومن ثم تجميعها من جديد في نسق جمالي متكامل.
ًّ
 كال

تضام الصور الجزئية بوحداتها املتنوعة،  الصورة الكلية هي لوحة تنتا من

 فالشاعر يصور موجات مستمرة من الحركة الدائبة، ترفد كل جزئية منها للتشكيل 

 (.1العام )

تتضام تلك الجزئيات إلى بعضها البعض لتشكل مشهدا تصويريا متكامال يىس 

في مجموع أن يطلق عليه مسمى الصورة الكلية، وهي في الشعر ال ي النابض القصيدة 

 دوالها وما ينتا عنها من دالالت وتشظيات تصويرية وتعبيرية.
 

استخدم الشاعر الصورة الكلية في قصائده، واملتأمل في قصائده يلمح عددا من 

الصور الكلية التي تشكلت من تضام الصور الجزئية ووشاية الدوال التعبيرية في 

 مستوياتها املختلفة.

ن  لوحة تصويرية تمثلها الصورة الكلية التي تتكئ يرسم الشاعر في قصيدة إيما

 على رصد الجزئيات حيث يقول:

 ضحكت وقد عيناك، ضحكت

 لـمـرآك األحـزان دنيـا

 نعرفهـا أبـواب ضحكـت

 للقـيـاك البيـت وابتسـم

ـاد نبـض وتمـاوج  السج 

 لرؤيـاك  الشكـر بدمـوع

                                                 
( علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القران الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، دار األندلس، 1)

 31، ص1983، 3بيروت، ط
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هـا الدمـع كـان كـم
 
 يرنق

 ـيالباك  املحزون الليل في

 لتأخـذنـا  يمنـاك هاتـي

 بدنـيـاك  األفـراح نحـو

 الدنيـا بـك اآلن نتحـدى

ـاك الحـزن  وضميـر
 
 األف

 

ر  العشـق  مصهـور  ونفج 

 األفــالك خلـف بتخـوم

 مرتـحـال فينـا ويسافـر

ـاك  األحـالم نحـو  محـي 

 حبـي يـا يعربـد الليل ال

م الريـح ال
 
ـاكـي  تحط ب 

ُ
 ش

 يمـنـاي يـرفـد فمـالك

ـن حص 
ُ
 عينـاك  قلبـي وت

 لتأخـذنـا  يمنـاك هاتـي

 (1يمنـاك! ) نرقـب كنـا كـم

تصور القصيدة مظهر الفرح والبهجة عند استقبال املولودة إيمان، ابنة الشاعر 

التي مسحت بميالدها معالم الكآبة والحزن واألس ى من أجواء أسرة طال انتظارها ملولود 

رحا وبهجة، فأبهجتهم ضحكة عينيها التي تخيلها الشاعر تخيال إذ أو مولودة يمأل البيت ف

إن املولود ال تعبر عيناه عن معاني الفرح، أو الحزن، بقدر ما يعبر صوت بكائه في لحظات 

 األلم والحاجة.

أسهمت الصور الجزئية املكونة للنسق الشعري في تصوير املشهد، فقد افتتح 

لعينين، واستعارة شخصت الدنيا، وجسدت األحزان النص باستعارة مكنية شخص فيها ا

التي تحولت إلى أفراح في الوقت نفسه،  بما تحمل الدوال من مجازية التعبير الذي يل ي 

بردود األفعال النفسية والسلوكية الستقبال الحدث، تالها مجموعة من الصور النابضة 

اب التي باتت ت حك، املتعاقبة، التي تزيد معالم الصورة وضوحا، حيث شخص األبو 
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والبيت الذي ابتسم، كما زاد التصوير الكنااي الرمزي الذي يل ي بالشكر واالبتهال في 

تماوج نبض السجاد، الذي يقدم لنا مشهد دموع الفرح الواكفة في صالة الشكر، على 

سجاد الصالة،  بعد أن كان الدمع يكدرها ويخالطها، في تهجد وابتهال مشوب بالحزن، 

بالدعاء، واليوم تمسس هي بإطاللتها معالم الحزن وتؤكد معاني االبتهال والشكر، محمال 

وتتكامل صورة البهجة حين يطلب من الطفلة أن تعطيه يدوها في تعبير مجازي مرسل 

يتجاوز المحظة، ويعبر عن لهفة الشاعر لرؤيتها وقد كبرت؛ ليالعبها ويناغيها؛ فتمأل البيت 

ن جهة، ومن جهة أخرى يتحدى بها الدنيا حيث يشعر املرء والقلب بفرحة الشوق،  م

بحزن شديد إن لم يرزق بمولود، ويزيد على ذلك تأكيد الشاعر على مبدأ الفرح املطلق 

باملولود سواء أكان بنتا أم ذكرا، وفي هذا التصوير وشاية بمستوى اإليمان والشكر،  فهو 

ويتجاوز بفرحته حدود املكان ليفجر ليس فرحان فحسب ولكنه يتحدى بميالدها الحزن، 

عشقه ما وراء األفالك، بما تحمل الدوال من وشايات على مزيا الفرح واالنشراح، الذي 

يتحدى عربدة الظلم وأعاصير املحن، حيث رمز دال الليل إلى الظلم والقهر، ودال الريح 

م الصورة حين إلى املحن والشدائد، في تصوير استعاري أفمس  الشاعر من خالله في رس

اكتفى بإسناد الدال يعربد إلى الليل دون تفصيل في كيفية هذه العربدة، وكذلك حين 

اكتفى بإسناد دال الفعل تحطم دون زيادة في التفاصيل، وبهذا االكتفاء تنفتح الدالالت 

داخل النسق على مصراعيها وتترك الفضاء مفتوحا للمتلقي، ويقدم الشاعر في نهاية 

سيرا النطالقه واستقوائه، باتكائه على االستعارة التصريحية في قوله فمالٌك القصيدة تف

يرفد يمناي، حيث شبه الطفلة الوليدة باملالك الذي يمسك بيديه ويأخذه إلى عالم 

االنشراح بعزم وقوة،  وعلى االستعارة املكنية في تحصن قلبي عيناك، حيث منح عينيها 

غرفة قوة تحصن قلبه ملواجهة الشدائد، وتكتمل الصورة اللتين بالكاد تستجيبان لنور ال

في النهاية بتصوير إجمالي لخص فيه أسباب فرحه املقترن بطول الشوق واالنتظار لقدوم 

 هذه املولودة.

ويواصل الشاعر رسم صورة كلية لبراءة الطفولة كما تمثلها ابنته بعد وصولها 

 قصيدة خربشات طفولية: خمس سنوات حيث يقول: 

 
ْ

تبت
َ
 الدفتـر  على بالقلم ك

 السكـر  يسكنهـا بأنامل

 
ْ

ت
َ
 مـرح  في تتقافز ومض

 أكبـر أنـا اليـوم بالعلم
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 حولي من فاضت ضحكتها

 تتغـيـر بالدنـيـا فـإذا

 
ْ

 بهـاء  اآلفاق في رسَمت

 تتبختر  شمس مع يشرق 

 
ْ

 وحروفـا أرقامـا زرعت

 أخضر  غصن مع تتنافس

 
ْ

ت
َ
 يداهـا باأللـوان عبثـ

 واألصفـر  باألزرق تكتب

 أشكـاال  صنعـت ويداها

 األحمـر األشغال طين من

 األطفـال  دنيـا أجمل ما

 (1األكبـر) بالحـب مشرقـة

تمثل القصيدة لوحة تصويرية متكاملة رسم الشاعر فيها صورة حية ناطقة، 

جسد لبراءة الطفولة متمثلة في حركات ابنته إيمان، باستخدام الدوال التعبيرية التي ت

 -رقصت -الحدث املعبر عن براءة الطفولة وعفويتها، باستخدام دوال الفعل املاض ي )كتبت

صنعت( التي تل ي ب،بوت الفعل، وسرعة إيقاع  -كتبت  –عب،ت  -زرعت -رسمت -فاضت

الحركة التي تصاحب حركات الطفولة، وقفزاتها، وحين اقترنت تلك الدوال بدوال الفعل 

يوية، فصورة الطفلة التي تحدث كل تلك األفعال تتقافز املضارع ازداد املشهد ح

كالفراشة ال تنفك تتحرك؛ فالفعل املضارع سرعان ما يتحول إلى فعل ماض، فاملاض ي 

كان قبل قليل حاضرا تال  ى مع سرعة اإليقاع العفوي الذي تمثله الطفلة، وبالتدقيق في 

ضارعة ترتبت عليها قبل أن املشهد نجد أن معظم األفعال املاضية اقترنت بأفعال م

تتحول بدورها إلى املا ي، فجاء اقتران األحداث في الصورة في ثنائيات يترتب فيها كل فعل 

مضارع على فعل ماضي يسبقه، بما يشبه اقتران الشرط بجوابه، دون أن يوجد فيها ذلك 

 -تتغير()رسمت –تتقافز( )فاضت  -يسكنها()مضت –الحدث الشرطي )كتبت 

عت تتنافس(، وقد اتصل البيت األول في القصيدة بالبيت الثاني بالواو، ليل ي يشرق()زر 

بفعل املغايرة بين الحدثين، فالحدثان في الجملتين منقطعان عن بعضهما؛ ألن فعل 

الكتابة مختلف عن فعل التقافز، ثم ترك الشاعر العطف في األبيات التي تلي البيت 
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ي إلى جنس واحد، وتجمع ضمن جمالية الوحدة في الثاني، وشاية بأن تلك األفعال تنتم

التنوع، والتنوع في الوحدة، فكلها أفعال تنتمي إلى الحركة واالنطالق، فهي في انطالقها 

وتقافزها هنا وهناك ت حك، وتشكل معالم البهاء والفرح في جو الغرفة، وترسم لوحة من 

جنبا إلى جنب مع أغصان الشجر، البراءة والعفوية، وتغرس األرقام والحروف على الورق، 

في لوحة طفولية، ثم اختتم الفصل بالشطر األخير من البيت السادس، ليعود الوصل من 

جديد مبتدئا من لحظة الكتابة باألزرق واألحمر، الختالف فعل التشكيل والصناعة عن 

البسيطة  مهمة الكتابة، ليختتم الشاعر مشهد البراءة التي مثلتها هذه الطفلة بخربشاتها

وانطالقها العفوي، باالنتقال إلى مشهد اللعب بالطين الذي يشكله األطفال تماثيل 

أحمر( في منح الصورة  -أصفر –أزرق  -وأشكاال يحبونها، وأسهمت األلوان )أخضر

حيوية، وواقعية تتناسب مع البراءة التي تمزج األلوان في خليط عشوااي دون تناسب في 

ل الوَّي الطفولي، ويختتم الصورة بمشهد يعبر عن ردة التوزيع، بما يل يء بم
ّ
ستوى تشك

فعل تلقائية وطبيعية على نشوة األطفال، إذ إن املتأمل في براءة الطفولة ال يملك إال أن 

يبدي دهشته، وسعادته، وتمنيه املبطن، دهشته من البراءة وما يصاحبها من حركات 

لى القلب من حب وانشراح، وتمنيه أن طفولية، وسعادته بهذه الطفولة وما تدخله ع

يكونها في لحظة من المحظات، إذ يتمنى املرء في بعض األحيان أن يعود طفال بريئا يلهو 

 تعبيرا عن همومه التي حملها وهو في مرحلة من العمر متقدمة. 
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 الفصل الثاني

 املعمارات الفنية للنص
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 املعمارات الفنية للنص

 

 الدرامي. أوال :البناء

يعتمنند البننناء النندرامي علننى حركيننة التفاعننل املننزدوج بننين نفننس الشنناعر وواقعننه املحننيط      

بحيننننث يمجننننأ فيننننه إلننننى الخننننروج مننننن إطننننار الغنائيننننة الذاتيننننة إلننننى ألننننق األحننننداث بمننننا فيهننننا مننننن 

صنننننراعات وتناقضنننننات واقعينننننة تلنننننري الننننننص وتبنننننرز عنننننوالم الشننننناعر منننننن خنننننالل شخصنننننيات 

عة تعنننيش معنننه وتحنننيط بنننه   فقننند اشنننتجرت الذاتينننة وتعقننندت وأحنننداث متناقضنننة متصنننار 

األصننننننننننوات واحتنننننننننندمت الننننننننننرؤى، والتننننننننننبس الشننننننننننعر بتننننننننننوترات الحينننننننننناة وصننننننننننراعاتها اليوميننننننننننة 

( وأصنننبح مننننن مقومنننات اإلبنننداع املتفننننرد تسنننخير كافنننة الطاقننننات التعبيرينننة إلبننننراز 1والكونينننة )

ئيننات الصننراع الوجننودي مننن املشنناعر اإلنسننانية املكونننة لتجربننة املبنندع الننذي يتمنناهى فنني جز 

حولنه فنيعكس تالحمننه باألصنوات املوازينة لننه واملتقاطعنة معنه واملتداخلننة فينه بشنكل درامنني 

ننننال، وتقانننننات النننندراما التنننني وظفهننننا الشنننناعر فنننني بنيننننة قصننننائده هنننني الحننننوار بنوعيننننه  حركنننني فعَّ

 الداخلي والخارجي والجوقة والسرد القصص ي.     

 الحوار الخارجي

كل من أشكال البناء الشنعري تخنرج بنه القصنيدة منن غنائيتهنا الذاتينة، وفنق الحوار  ش     

منا يقتضنيه موضننوع التجربنة الوجدانينة، إلغننناء التجربنة وإبنراز جوانننب الصنراع الحيناتي فنني 

شنتى املجنناالت، ويسننهم الحننوار الخننارجي فنني تجسنيد حركننة الواقننع اإلنسنناني، املننادي والننذهني 

(
 
( حينث بنرزت 3الحنوار الخنارجي قصنيدة )لنو كنان الفقنر رجنال() ( ، ومنن نمناذج2تجسيدا حّيا

في القصيدة ثالثة أصوات هي صنوت الشناعر وصنوت الفقنر وصنوت اإلمنام علني ، فني حيوينة 

متصنننناعدة تلننننري جننننو الصننننراع النف نننن ي املعتمننننل فنننني نفننننس الشنننناعر تجنننناه قضننننية الفقننننر ومننننا 

ور حالنة الحنزن، وينردد يصاحبها من ذل يخيم على الناس والوطن، بدأ الشاعر بعنرض يصن
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صنندى املقولننة التنني تمحننورت حولهننا القصننيدة، ثنننم يتوجننه الشنناعر نحننو اإلمننام علنني  حينننث 

 يقول الشاعر:

 "لم أسمع غير أنين الخطوة تتلوها الخطوة

 وصرير الليل يدوي في األذنين

 وبكاؤك ينبت في جوفي

 ويردد قولك:

 " لو كان.. قتلته!"

 وتسيل الدمعة فوق الخدين

 سيد قلبي. آه يا

 آه ما أعجز صبري.

 وأنا مازلت أشاهد خوفي يجتاح الجنبات.

 يتحالف مع فقري ودموعي

 (1)والسيف بكفي مكسور في وجه أزيز الطلقات.

أطلننق الشنناعر آهننة توجعننه؛ معبننرا عننن صجننز يجعلننه يقننف سننلبيا دون حننراك أمننام 

تمنننننى فننني قننننرارة خنننوف ال يقننننوى علنننى الوقننننوف فننني وجننننه الفقنننر، والحننننزن النننناجم عنننننه، وهنننو ي

نفسننننه لننننو يننننزول الفقننننر، يتجلننننى ذلننننك فنننني تردينننند الشنننناعر املقولننننة )لننننو كننننان... قتلتننننه( مجننننزوء 

بالحذف، حيث حذف اسم كان وخبرها ليعمق جو التمنى الذي يلن ي بنه دال لنو منع إخفناء 

عنصنري األمنيننة )الفقننر/رجال( ، ويفننتح املجننال لتصننور منندى فظاعننة الفقننر ، ويمنننح املتلقنني 

 يل والتوقع وترقب طبيعة الل يء املخفي.فرصة للتخ

وفجنننأة يحننناوره الفقنننر باسنننتفهام يحمنننل فننني طياتنننه كمنننا كبينننرا منننن االسنننتهزاء؛ ليكنننون طعننننة   

 توجه إلى قلبه حيث يقول: 

 ناداني..

 )من أنت لترفع صوتك؟!

 وملاذا تقحم نفسك في األهوال؟!

 هون من غضبك..

 (2) عجزت من دوني األبطال!(
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الفقنننننر تصننننويرا لحالنننننة الصننننراع النف ننننن ي حيننننث اسنننننتخدمه الشنننناعر منننننؤثرا يمثننننل صننننوت      

لننري الصننراع ويعمقننه  باالسننتفهام التهكمنني )مننن أنننت؟( مشننحونا بحالننة  موضننوعيا خارجيننا ي 

منننن االزدراء التننني تنفنننتح علنننى دالالت االغتنننراب النف ننن ي، النننذي يننندلل علنننى أن اإلنسنننان نكنننرة 

ن يرفننع صننوته لتغييننر الواقننع املحننيط، ويحنناول هزيلننة أمننام الواقننع املريننر، ولننيس مننن حقننه أ

الصنننننوت إثنننننارة حالنننننة منننننن التيئيس)هنننننون مننننننن غضنننننبك( لكننننني ال يتجشنننننم األهنننننوال ويننننننتقحم 

األخطننار فكننل مننن عننانى وحنناول تجشننم أخطننار الثننورة علننى هننذا الفقننر كننان مصننيره الفشننل ) 

ي أصجنز صجزت من دوني األبطال(  ،وبذلك يعمنق  الصنوت  التحندي النذي يمثلنه الفقنر النذ

األبطال، وكّل النذين خاضنوا ضنده ممحمنة التحندي، وبهنذا يبنرز البعند االجتماَّي/السياسن ي 

للفقنننر، وال يبقنننى فننني حينننز املفهنننوم االقتصنننادي املقابنننل للغننننى، ويتنننداخل الحنننوار الخنننارجي منننع 

 الهمس الداخلي لحديث الشاعر مع نفسه ليعمق أجواء الصراع النف  ي حيث يقول:

 ري الكلماتراحت تتململ في صد

 "لو كنت.. قتلتك!!"

 أدركت بأن السيف سالح الضعِف،

 وأن الدمع سالح الخوِف،

 (1) وأن كالمي محض موات!

تبنننننننرز دوال )لنننننننو كننننننننت.. قتلتنننننننك( كموتيفنننننننة الزمنننننننة لتعمينننننننق جنننننننو الصنننننننراع فننننننني تسلسنننننننل      

فنني  الحواروتتابعننه. يصننور الصننوت الننداخلي ردة الفعننل التلقائيننة تزامنننا مننع الشننعور بننالهوان

مقابننننل غطرسننننة الفقنننننر ومننننا ينننننتا عننننننه مننننن إذالل حينننننث يفقنننند الشنننناعر ثقتنننننه فنننني الوسنننننائل 

املعروفننننة ملقاومننننة مظنننناهر الننننذل والفقننننر )السننننيف سننننالح الضننننعف/ النننندمع سننننالح الخننننوف/ 

كالمنننني محننننض مننننوات( ، هننننذا اإلحسنننناس الحننننزين يمهنننند للتشننننبث بالصننننوت املننننتقمص الننننذي 

ممحنننننة بمخاطبنننننة اإلمنننننام علننننني صننننناحب يمثنننننل لحظنننننة الخنننننالص حينننننث تنبثنننننق فكنننننرة الثنننننورة 

 الصرخة األولى )لو كان الفقر رجال لقتلته( يقول الشاعر:

 وانبجست من روحي شعلة نار.

 ناديتك يا سيد روحي

 ناديتك ليَل نهار.

 كم أحتاج إلى باروٍد،

؛
َ

 كي أنسف هذا الخوف
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 وهذا الفقَر؛

 وأنسف نفس ي؛

 (1) كي تتخلص من هذا العار!

ل فننني قننوى النندفع النفسننية للصننراع، فمننا بنننين يصننور املقطننع       لحظننة إشننراق وأمننل وتحننّوِّ

انبجاس الثورة )شعلة نار( والنداء تمن عميق لمحصول على مقومنات النتخلص منن الفقنر 

 والتمرد على النفس التي ترض ى بعار الفقر وذله.

تشنكل كما أن دال )انبجست( يل ي بتلقائينة الفكنرة وآنينة ردة الفعنل ملخنزون شنعوري      

مننن موقننف ممننض ننناتا عننن حالننة الفقر/الرمننز وتوابعننه؛ فتتننزامن ردة الفعننل التلقائيننة مننع 

ار املصننطرع مننع الكينونننة النفسننية يطننل األمننل فنني  الشننعور بننالهوان، ومننن واقننع التخيننل  املننوَّ

 صورة اإلمام علّي حيث يقول الشاعر: 

 ورأيتك سيد روحي

 تأتيني..

 هل جئت تواسيني؟!

 ح من صدري ناشدتك أال تمس

 أثر النار!

 شاهدتك تجمعني بين ضلوعك.

 ويمينك تمسح فوق القلِب؛

 تهز يميني.

 وأقبل عينيك وأبكي،

 (2) ويقينك يجتاح يقيني:

الشنناعر يصننرح برؤيتننه اإلمننام موجهننا خطابننه لشننخص اإلمننام املنفصننل عننن الننذات 

نند بالسننؤال  قضننية 
ّ
املواسنناة معربننا فنني حننوار خننارجي يعبننر عننن لحمننة الصننراع وتناميننه ، ويؤك

عنننن تشنننبثه ببارقنننة األمنننل التننني تناصنننره علنننى هنننذا الفقنننر ، ويتمننننى أال تكنننون املواسننناة بتهدئنننة 

ننار ، وبننذلك يتعمننق الصننراع النف نن ي الننذي يبننرز تناقضننا ظاهريننا بننين طبيعننة  تطفننئ جننذوة النَّ

منن  املقولة املحورية )لو كان الفقنر رجنال لقتلتنه( وصناحبها النذي أطلقهنا ذات ينوم، إذ لنيس

املتوقننع أن يننأتي ليخفننف مننن حنندة ثننورة انطلقننت لتنفيننذ تلننك املقولننة، وإنمننا مننا يعتمننل فنني 
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نفننس الشنناعر مننن صننراع متنننام صننور لننه ذلننك فنني تأكينند جنندلي علننى قضننية اللهفننة والتشننوق 

لالنعتاق من ربقة الفقر/الذل ، وال يلبث طويال حتى يندرك أننه يعنزز ثورتنه ويندعمها حينث 

ين اإلمنام وتنأتي عبنارات الحنوار التني أطلقهنا اإلمنام فني الختنام توجيهنا لنه يتعانق يقينه منع يقن

:  داللته في محور الصراع، حيث يقول الشاعر بلسان اإلمام علّيِّ

 )لو كان الفقر يزول لزال

 لكن الفقر ُيزال !!

 ما كان.. سوى شرٍ 

 والشر رجال!!

 ما عجزت عنه األبطال!

 يهزمنا اليوم؛ فنهزمه

 (1) .والحرب سجال!(

يأتي صوت علني رضن ي هللا عننه، فني هنذا املقطنع اختنزاال لحركينة الصنراع النف ن ي االجتمناَّي 

النننننواقعي، مجسننننندا حقيقنننننة الننننندعوة للثنننننورة علنننننى الفقنننننر رمنننننزا للظلنننننم االجتمننننناَّي والتسنننننلط 

الفئوي، هو دعوة لمجد واالجتهاد، وليس دعوة لعدم القناعة، كما يتبنادر إلنى النذهن، فقند 

: التقننننننننوى الخننننننننوف مننننننننن الجليننننننننل والعمننننننننل بالتنزيننننننننل والقناعننننننننة  بالقليننننننننل اشننننننننتهر قننننننننول  علننننننننيّ 

 واالستعداد للرحيل.

إنها ثورة سجالية جاء الفقر فيها رمزا لالستعمار وأطيافه وأنصاره، يتجلي ذلك منن الندوال 

التعبيرينننة فننني املقطنننع الحنننواري )منننا كنننان الفقنننر سنننوى شر/الشنننر رجنننال(  هنننذا الرمنننز ال ينننزول 

 قوة.وإنما يزال بال

يالحنننننظ فننننني القصنننننيدة أن الحنننننوار لتجسنننننيد الصنننننراع وبلنننننورة الرؤينننننة باسنننننتعارة أصنننننوات      

خارجيننة متناقضننة حينننا ويطمننح بعضننها للتننآلف واالمتننزاج حينننا آخننر، مننن عنندة زوايننا لعننب 

صننوت املتحنناورين فيهننا دورا بننارزا، مننع تننداخل مسننتويات الحننوار، وبننذلك يسننهم الحننوار فنني 

حاجننة ألن يكننون حننوارا مسننرحيا يعننني بالتفصننيالت الدقيقننة بننل إثننراء النننص الشننعري دون 

 حوارا  كثيفا يحمل كثيرا من اإلشعاعات الداللية.
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 الحوار الداخلي:

 يلعننب املونولننوج دورا مهمننا فنني النندراما الشننعرية، نتعننرف مننن خاللننه مالمننح الشخصننية      

نات الشنعور التني يحناول ( يكشنف الحنوار النداخلي مسنتبط1وأفكارها ومشاعرها الداخلية )

الشنننننناعر أن يظهرهننننننا فنننننني قصننننننائده مسننننننقطا إياهننننننا علننننننى لسننننننان الحننننننال متلبسننننننا فنننننني شننننننخص 

قناع/هاجس، يظهر ما يدور بين شخصه الظاهر وشخص نفسنه املكنوننة فني داخلنه بحينث 

 تبرز أجواء الصراع بين الشعور والالشعور بشكل كثيف معبر. 

فإنننننه  -غينننر مباشنننر–كننناره وعواطفنننه بأسننننلوب فنننني  عنننندما يريننند الشننناعر التعبيننننر عنننن أف     

يعمد إلى تكثيف الصورة وتركيبها والتحندث إلنى الجمهنور منن خنالل قنناع وهمنّي يغينر شنكله 

مننن  -حينئننذ -الشنناعر نفسننه بننل يتجسنند أمامننه  –بالنسننبة إلننى املتلقنني -وصننوته، فننال يعننود 

بنرز الحنوار منع شنخص (، وقد يكون هذا الصوت همسا ذاتينا ال ي2خالل شخصية خيالية )

آخننننننر غيننننننر صننننننوت ضننننننمير الشنننننناعر، وشخصننننننيته الداخليننننننة التنننننني تختفنننننني وراء قننننننناع الننننننذات 

الخارجيننة، فيظهننر هننذا الصننوت فنني بعننض القصننائد ليعبننر بدرجننة مننن النبننر تختلننف عننن نبننر 

القصننننيدة العنننننام، ويمينننننز الشننننناعر هنننننذه األصنننننوات أحياننننننا بننننناألقواس أو بتغيينننننر وجنننننم الخنننننط 

ى هذا الصوت الداخلي الننابع منن ثناينا الننفس، حينث ينتمكن املتلقني وشكله للفت النظر إل

ص ويفننتح آفاقننه علننى العدينند مننن  مننن تمييننزه بسننهولة، وهننذا الصننوت املميننز يلننري داللننة النننَّ

نننر األصنننوات الداخلينننة فننني  إمكانينننات التأوينننل واالسنننتنتاج، ويثينننر انتبننناه املتلقننني منننن خنننالل تغيُّ

 ثنايا القصيدة. 

ر النننننداخلي يسنننننتخدم الشننننناعر صنننننوتا خارجينننننا يخاطنننننب بنننننه اآلخنننننرين، وصنننننوته وفننننني الحنننننوا     

الداخلي الذي يبرز الهواجس والخواطر واألفكار املقابلة ملنا يندور فني ظناهر الشنعور والتفكينر 

 (3إلغرائنا بما يقول وتعميق الفكرة في نفوسنا)

صننيدة )الشننناطر ومننن النمنناذج الدالنننة علننى الحنننوار الننداخلي عننند الشننناعر كمننال غننننيم ق     

( يبنننننرز فننننني القصنننننيدة صنننننوت النننننننفس افتراضنننننيا منننننن خنننننالل تغينننننرات نبرينننننة تحننننننول 4حسنننننن()

الصننننوت الخنننننارجي عنننننن مسننننناره قلنننننيال ليبنننننرز الصنننننوت النننننداخلي املقننننناطع للصنننننوت الخنننننارجي ، 

                                                 
 19، ص1997( أسامة فرحات، املونولوج بين الدراما والشعر، الهيئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة، ط1)

 20، 19. ص.( نفسه، ص2)

 252ص 1994، 5( عز الدين إسماعيل، الشعر العربي املعاصر، املكتبة األكاديمية، القاهرة، ط3)

 .84( شهوة الفرح ، ص 4)
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ليعبنننر عنننن جاننننب منننن جواننننب صنننراع حنننول فكنننرة ممّحنننة فننني ذهنننن الشننناعر هننني فكنننرة الكلمنننة 

وت أول هننو صننوته الخننارجي املعلننن عبننر غنائيننة تتجننه فنني ومصننداقيتها . يقننول الشنناعر فنني صنن

 اتجاه واحد :

 صدئ السيف املغمد فينا -

 وتخثر نزف الكلمات

 
ً
 واآله املشلولة سكتت مرغمة

 (1)فالصمت الكاسر وحش يتربص باآلهات

ويجنننننيء السنننننؤال تحنننننوال فننننني الصنننننوت ليبنننننرز الصنننننوت النننننداخلي فننننني تحنننننول درامننننني يعمنننننق       

ربنننة فننني تصننناعد داللننني حينننث يقنننول بلسنننان الحنننال عبنننر الصنننوت النننداخلي الصنننراع ويلنننري التج

 حقيقة املنفصل عن الذات آنيا :

 من ينزع هذا السيف املغمد؟! -

 من يفتح هذا الجرح املوصد؟!

 هل هذا زمن الخوف أم الشجعان؟!

 هل زمن األسئلة الحيرى 

 (2)أم زمن النسيان؟!

خننننارجي عبننننر جننننواب للسننننؤال املوجننننه فننننني  ثننننم يننننرد الشنننناعر علننننى صننننوته الننننداخلي بصنننننوت     

 املقطع السابق فيقول :

 هذا زمن الروح املأسورة في جسد اإلنسان! -

 حبستها األثواب!

 ورأت في الظل املمتد على الجدران

 (3) وحش الصمت الكاسر كشف عن أنياب!

ه فني تبرز عبر الجواب إشنكالية الصنراع النذي يسنعى الشناعر إلنى تعميقنه وبلورتنه ليعمقن     

حنس املتلقنني ، وكأنننه يعطني مبننررا لبننروز صننوت نفسنه لتخننرج مننن سنجن الجسنند معبننرة عننن 

ذاتهننا ولكننن صننوت نفسننه يجننيء هاجسننا مريننرا محبطننا حننين يتننردد بمقولننة سننلبية طالبننا منننه 

 أن يخفض صوته حيث يقول :

                                                 
 .84( شهوة الفرح ، ص 1)

 .84( شهوة الفرح ، ص 2)

 .86( شهوة الفرح ، ص 3)
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 اخفض من صوتك! -

 (1) إن الصوت املنكر في هذا العصر هو اإلنسان!

ي نصنننننيحة سنننننلبية مترقبنننننة متوجسنننننة )اخفنننننض صنننننوتك( كننننني ال يسنننننمعه أمنننننر التماسننننن ي فننننن    

السنننننجان واملتربصنننننون فهنننننو صنننننوت منكنننننر وأنكنننننر األصنننننوات فننننني هنننننذا النننننزمن صنننننوت اإلنسنننننان 

صاحب الفكرة السليمة فيرد علنى نفسنه مؤكندا أننه لنن يكنف صنوته عنن الغنناء، وكنأني بنه 

مننننننل مننننننن ألننننننم يتحنننننندى نفسننننننه ومننننننا يحننننننيط بننننننه، مؤكنننننندا علننننننى مواصننننننلة درب الكلمننننننة بمننننننا يح

 وتحديات وعراقيل، فيقول:

 سأغني وحدي! -

 لكن...

 لن أرتكب الفاحشة الكبرى بالكلمات!

 سأغني

 لكن غنائي لن يقتصر على اآلهات!

 فالصوت املنكر صوت الشكوى 

 (2) في زمٍن ال يتقن إال الطعنات!

 

ا ولكننن سننيطلق كلماتننه تحننديا وتغييننرا دون خنننوع أو خضننوع، ال غننناء شننكوى وال بكنناء سننلبي

تىحيح مسار ألن صوت الشكوى الباهتة صوت منكر ال يقوى على التغيير فني ظنل الحنراب 

والحرب املعلنة واملضمرة على كل من يحمل صوت الحق ويجهر به.. ثم تجيبنه نفسنه فيمنا 

 يشبه التوجس والخوف حيث يقول:

- ...
ً
 عذرا

 لكن الوحش الكاسر ما زال هناك!

 حين يراك!يزرع فينا الخوف؛ ويعبس غض
ً
 با

 الخوف هو الخوف -

 من عهد )الغولة( والقصص املروية في زمن الجدات

 فلماذا نخدع أنفسنا ونصفق )للشاطِر(

 حين يمزق خوف )الغولة(

                                                 
 .86( شهوة الفرح ، ص 1)

 .87، 86( شهوة الفرح ، ص 2)
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 (1)ويعود )بست الحسن( وما كنزته )الغولة( من ثروات؟!

ننننه سننننيغني دون خننننوف أو وجننننل مننننن وحننننش حقيقنننني أو وحننننش 
ّ
فيننننرد عليهننننا مؤكنننندا أن

كايننات وصننقلت بننه كثيننرا مننن الشخصننيات عبننر قصننص الطفولننة بمننا ترسننخ فيهننا صنننعته الح

 :نمن معا

 سأغني وحدي! -

 ال يعنيني الوحش الكاسر أو شبح )الغولة(

 وعزائي أن ألقى من ساروا قبلي؛

 (2) أن أستبشر بالقادم بعدي!

ط،  وتخننيم لحظننات صننمت علننى نفسننه وكننأن صننوت النننفس األمننارة بالسننوء والتننوجس املحننبِّ

دأ يخفننت ويعلننو صننوته، ممتزجننا فيننه الصنندى عبننر تحنند معلننن، وتمانن ي القصننيدة بعنند أن بنن

 تخاطبه نفسه بسؤال عن ست الحسن /الرمز 

 أَو ما زالت )ست الحسن( هناك؟! -

 تجرحها األسالك؟!

 يهزمها الجبن املثاقل دون حراك؟!

-...... 

 لن أنتظر الشكوى منها... -

 شكواها  ضاعت في صخب الكلمات

 شفتاها.. قصت

 والشهقة تخنقها اآلهات

 قسما... -

 لن أرتكب الفاحشة الكبرى بالكلمات!

 فالصوت املنكر في زمني

 (3) صوت الشكوى في زمن ال يتقن إال الطعنات!

وهكنننذا يتعاقنننب الصنننوتان فننني هنننذه القصنننيدة ليعمقنننا اإلحسننناس بفكرتهنننا وتوهجهنننا عبنننر      

 صننننوت الشنننناعر ونفسننننه فنننني اصننننطراع بننننين صننننراع درامنننني بصننننوتين متحنننناورين وهمننننا ليسننننا إال 

                                                 
 .88، 87( شهوة الفرح ، ص 1)

 .89، 88( شهوة الفرح ، ص 2)

 .90، 89( شهوة الفرح ، ص 3)
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صننننوت العزيمننننة، وصننننوت التخننننذيل النف نننن ي يصننننل مننننن خاللننننه الصننننراع حدتننننه حتننننى ينتصننننر 

 صوت التصميم واإلرادة ويتال  ى صوت التثبيط والتوجس.

 

 الجوقة-2

اسننتعيرت الجوقننة مننن املسننرح وهنني أساسننا الفرقننة التنني تنشنند بعننض األصننوات املوحيننة      

املختلفة التي تلنري جنو املسنرحيات،  إن الجوقنة أو شخصنيات الجوقنة  املعبرة عن املواقف

 (1هي النواة الجنينية للملهاة في املأساة )

وتبننرز جننو التننناقض االجتمنناَّي املحننيط بالشنناعر بلغننة دراميننة تجسنند املواقننف الحياتيننة      

ردد املتنوعننة، وتضننفي شننكال مننن أشننكال التنننوع النندرامي بإضنناءة الحنندث بصننوت جمنناَّي يتنن

ثننننم يخفنننننت شنننننيئا فشننننيئا فننننني مشنننننهد تصننننويري منننننؤثر، منننننن النمنننناذج الدالنننننة علنننننى اسنننننتخدام 

( ، وهنني قصننيدة حواريننة دراميننة تشننكلت مننن عنندة أصننوات تبنندأ 2الجوقننة قصننيدة )هنناجر()

 بصوت الجوقة حيث يقول:

 الجوقة:

،  هذي صحراؤك تمتد 

 وريح القحط تعربد في طيات الثوِب.

 والشمس تجفف دمع العيِن،

 رع حرقتها في القلِب.وتز 

 ويجود فضاء الناِر،

 بصمٍت وحش ٍي،

،
ُ

 وبرعٍد أسكره الزيف

،
ً
 فجاء عقيما

 (3) تركله أقدام الصبية في الدرِب.

يتصنناعد صننوت الجوقننة، بصننوت إنشننادي متخيننل يفتننرض الشنناعر وجننوده ويسننهم 

ة الجننو فني سنمخه عنن ذاتنه ليصنبح صنوتا جماعينا خارجينا،  وتسنهم  دوالنه التعبيرينة فني تهيئن

النف نننن ي لتقبننننل املشننننهد املأسنننناوي التننننالي الننننذي يصننننور الحالننننة النفسننننية لهنننناجر/الرمز حننننين 

                                                 
 313، ص1991( نورثروب فراي، تشريح النقد، ترجمة محيي الدين صب ي، الدار العربية للكتاب، طرابلس ليبيا، ط1)

 25(جرح ال تغسله الدموع، ص2)

 25(جرح ال تغسله الدموع، ص3)
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يتركهننننا زوجهننننا فنننني الىننننحراء، ويمانننن ي مخلفننننا إياهننننا مننننع ابنهننننا الرضننننيع إسننننماعيل،  ثننننم يبننننرز 

صننوت هنناجر تتوسننل بنندموعها وعننذابها، وتناشنند إبننراهيم عليننه السننالم أال يتركهمننا فنني قننيظ 

وت إسنننماعيل وهدهننند أمنننه منننع تعنننديل فننني الرمنننز زمنينننا، وتغيينننر صنننورة الىنننحراء، وبعننندها صننن

صننننوت الطفننننل إسننننماعيل الرضننننيع، ليكننننون صننننوت إسننننماعيل الننننذي يمخننننص تجربننننة البكنننناء 

وتنندفق ميننناه زمننزم منننن دمننوع الصنننبر علنننى رمننال الىنننحراء، ثننم صنننوت إبننراهيم علينننه السنننالم 

فنني مشننهد يجمننع بننين داللننة موضننحا معننالم الطريننق  فنني رحلننة النننور نحننو التغييننر واإلصننالح، 

الرمنننز والواقنننع، والشننناعر يسنننتعير الجوقنننة باسنننمها منننن املسنننرح ويوظنننف تقانتهنننا منننع الحنننوار، 

فنننالحوار هنننو محنننور القصنننيدة، ليسنننهم فننني تفعينننل الصنننراع الننندرامي للننننص ممحنننا علنننى محنننور 

الشننننعور املبنننننرز الحالنننننة النفسننننية خارجنننننا عنننننن نسننننق الغنائينننننة التننننني تتجننننه فننننني اتجننننناه واحننننند، 

 عب في عدة اتجاهات تلري وتكثف الداللة. فتتش

 

 )السرد القصص ي( 

يسننننتخدم الشنننناعر األسننننلوب القصصنننن ي ليلننننري تجربتننننه الشننننعرية خروجننننا بهننننا مننننن اإلطننننار     

الغنااي الصرف، إلى رحابة الصياغة الدرامينة بمنا تحملنه منن تصنوير جمنالي لواقنع الصنراع 

خالل استخدام هذا البناء الندرامي _ الحياتي املتواصل، ولتن كان الشعراء يطمحون _من 

( فننننإن حاجننننة الشنننناعر ماسننننة السننننتخدام هننننذا الشننننكل 1إلبراز الصننننراع وتناقضننننات الحينننناة )

الجمننالي املعبننر الننذي يرينند مننن خاللننه تصننوير التننناقض األحننداث وبلننورة املعننادالت الشننعرية 

 بقوة وفاعلية.

مني واضنس فيظهنر فينه السنرد وتتجلى فني هنذا البنناء عناصنر العمنل القصصن ي بشنكل درا     

والحننوار والشخصننيات والحادثننة والحبكننة والزمننان واملكننان والصننراع النف نن ي، مننع املحافظننة 

على جمالية التشكيل التعبينري فني القصنيدة، بحينث ال تنزلنق إلنى السنطحية والركاكنة، وقند 

نن  إمكانيَّ
 
را ِّ

ّ
ننخ سا ات القصننة أفنناد الشنناعر مننن هننذا البننناء فنني تشننكيل معمننارات قصننائده فنيننا م 

لمخروج من الغنائية املحضة إلى ثنراء الندراما الشنعرية، بمنا تتيحنه للمبندع منن تصنوير فنني 

راانننع منننن خنننالل   إضنننفاء طنننابع املوضنننوعية علنننى منننا هنننو فننني الواقنننع ذاتننني، لكننني تبننندو الصنننور 

( وبهنننننذا تتكامنننننل األجنننننناس األدبينننننة 2أجنننننزاء عضنننننوية فننننني وحننننندة أغنننننزر حيننننناة وأشننننند تماسنننننكا )

                                                 
  243ر قضاياه وظواهره الفنية، مرجع سابق، ص( عز الدين إسماعيل، الشعر العربي املعاص1)

 430ت،ص.( محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د2)
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ا اآلخننننننر ليكننننننون األداء الشننننننعري واألدبنننننني عمومننننننا أكلننننننر قننننننوة وحيويننننننة ، ثريننننننا ويخنننننندم كننننننل منهنننننن

 بالدالالت املوحية..

لجنننأ الشننناعر كمنننال غننننيم إلنننى تقاننننة البنننناء القصصننن ي بمحاورهنننا املختلفنننة فننني عننندد 

( أسنننننهم السنننننرد القصصننننن ي فننننني تهيئنننننة الجنننننو 1منننننن القصنننننائد، ففننننني قصنننننيدة ناقنننننة الرسنننننول)

لتي جسدت رؤينة الشناعر تجناه واقنع األلنم واألمنل النذي النف  ي لبلورة التجربة الشعرية، ا

يحيناه ويعنيش بنه، مننن خنالل املعانناة التني يمننر بهنا منع أبنناء شننعبه وأمتنه عمومنا، فاسننتحال 

 الحلم إلى واقع ملموس، في لحظة تقفز على إطار الزمن، حيث يقول الشاعر:

 رأيتها تسير

 تمر بالحقول واملصانع

 تعانق املخيم الصغير

 في الشوارعتسير 

 تمر بالبيوت والجوامع

 وتنحني على الجريح واليتيم

 تقبل الشفاه والعيون 

 وينبض األس ى بوجهها...

 (2)تكفكف املدامع

يصنرح الشنناعر بقولننه )رأيتهنا( بعفويننة واضننحة أنننه رأى دون أن يصنرح ابتننداء بمننا رأى ليشنند 

متننزج الحلنننم بالحقيقننة فننني املتلقنني إلننى دائرتنننه الخاصننة ملعرفنننة حقيقننة املرانني واسنننتكناهه، وي

الفعننننل رأى بننننين الرؤيننننة العينيننننة/ الواقننننع الحقيقننننة، والرؤيننننة القلبيننننة/ الحلننننم الخيننننال ، ثننننم 

تتعنندد الحالننة التنني رأى فيهننا الناقننة بداللننة الجمننل املبتدئننة بأفعننال مضننارعة  )تمننر، تعننانق، 

املشنهد  تسير، تمر، وتنحنني، تقبنل، ويننبض، تكفكنف( تندل علنى اسنتمرار وتجندد حينوي فني

 السردي يجذب انتباه بهذا العرض االبتدااي.

ز عملينننة الرؤينننة ويجسننندها منننن خنننالل       ثنننم ينتقنننل الشننناعر منننن العنننرض إلنننى خطننناب يعنننّزِّ

تشخيص الناقة فني مشنهد  ني منؤثر ينتقنل فينه الشناعر منن املراقبنة السنردية الخارجينة إلنى 

 ال:التدخل التأثري باألحداث التي تمر به فيخاطب الناقة قائ

 أيتها القصواء!
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 إالم تعبرين؟!

 هذا هو املناخ..

 فأين تذهبين؟!!

  (1)يا ناقة الرسول 

يحيلننننا الننننداء فننني مسنننتواه الجمنننالي إلنننى عمنننق األسننن ى املمنننزوج بنننالحلم واألمنينننة، ويعمنننق      

بننننرزان أجننننواء الدهشننننة واالسننننتغراب النف نننن ي  مشننننهد األسنننن ى بكثافننننة تجسنننندت فنننني سننننؤالين ي 

ين؟!( ويزيننننند حننننندة األسننننن ى والبكننننناء النننننداخلي إتبننننناع السنننننؤال األول بخبنننننر العمينننننق  )إالم تعبنننننر 

إشنننناري علننننى قصننننره يمنننننح القطعننننة جننننوا مشننننحونا بالنننندالالت )هننننذا هننننو املننننناخ( كثافننننة دالننننة 

تمخننص مجمننل الحننال املننزري الننذي تمننر بننه األمننة عامننة والشننعب الفلسننطيني خاصننة بحيننث 

هنننذه املأسننناة، وينننأتي  السنننؤال الثننناني ينفنننتح الننننص علنننى التأوينننل والتصنننور الالنهنننااي لحجنننم 

معننننززا بنننننداء يعتبننننر إشننننارة بكائيننننة تجّسنننند عمننننق الرمننننز التراانننني معننننززا جننننو الحننننزن واألسنننن ى ، 

 وينطلق الشاعر في سرده القصص ي فيقول:

..
ً
 توقفت هنيهة

 ولوحت بوجهها، كأنها تقول:

 (2) "مأمورة أسير!"

ننم الشنناعر دون أن يتبننين أحّسننت الناقننة باألسنن ى املخننيم علننى األجننواء فننأد     
ّ
ارت وجههننا تكل

ما تمتمت به من كلمات، فمجأ إلى فنك شنفرة كلماتهنا بداللنة اإليحناء الترااني لناقنة الرسنول 

دعوهنننا إنهنننا منننأمورة، وبنننذلك يت نننس إيمنننان الشننناعر بنننأن الناقنننة التننني  حنننين قنننال الرسنننول 

  ي قائال:رآها  محددة غايتها مرسومة طريقها فيما ي في السرد التصويري املو 

 الظلمة التي تلفها...

 عتامة تسابق النهار

 تشتد حولها..

 (3)لكنها سرعان ما تنهار

ومضننننة تصننننويرية تشننننبه املننننؤثر البصننننري الننننذي يتخلننننل مشنننناهد القصننننة ، يزينننند الترقننننب      

ملعرفنننة مصنننير الناقننننة فننني هننننذه األحنننداث عبننننر رحلتهنننا الجدينننندة،  فالشننناعر يختننننزل الكثينننر مننننن 

                                                 
 .29( شهوة الفرح، ص 1)

 .29( شهوة الفرح، ص 2)

 .31( شهوة الفرح، ص 3)



 -103- 

تضننننبب العننننالم وتزيننننده ظلمننننة حننننول الناقننننة موحيننننا بشننننفافية شننننعورية  صننننور املأسنننناة التنننني

تسنوخ فني الحلننم واألمنينة بناقتراب انهيننار الظنالم/ الظلننم وبنزو  فجنر األمننل/ الحرينة، إّن هننذا 

املشننهد املختننزل القصننير يثيننر فنني النننفس دالالت عميقننة بننأن املسننار متحننرك ومسننتمر والناقننة 

 من العناء أثناء رحلتها وتكبدت من املشقات الكثير.ال تكل وال تمل، وأّنها قطعت شوطا 

ميننة  
ب
ل ينندور الشنناعر مننع رؤيتننه األولننى فنني لحظننة االنننبالج األخيننرة ويننذكر املتلقنني بننأن رؤيتننه الح 

 رؤية حقيقية واقعية حيث يقول:

 رأيتها تواصل املسير

 وفي مكاٍن ما...

 على مشارف الضياء والعبير

 هناك حيث شيخنا األسير

 ا الترحال...ألقت عص

 رأيت وجهها الكبير

 (1) يضج بالحياة والسرور!!"

يختتم السرد بمقطع الختام بننفس الفعنل رأينت ، متبعنا إيناه بحركينة الفعنل )تواصنل(      

واملصنندر )املسننير( فاتحننا املشننهد علننى اتسننناع املكننان والزمننان، وتكبننر الصننورة  روينندا رويننندا؛ 

مننات البشننر والسننرور، بعنند أن كننان الحننديث عننن لتبننرز مالمننح وجننه الناقننة وتت ننس فيننه عال 

من  فن التصنوير، تاركنا الصنورة  zoomصورة عامة وحركات متتابعة وكأنه يستعير حركة 

تكبر شيئا فشنيئا حتنى تتوقنف عنند وجنه الناقنة النذي يبنرز ب جنم كبينر فني وسنط الصنورة ، 

خاتمنننة مبيننننا تعنننادل لتكنننون الخاتمنننة بمشنننهد داللننني منننؤثر، يمثنننل انقالبنننا وتحنننوال فننني نسنننق ال

حينناة الشننيخ األسنننير أحمنند ياسننين ملبتننندأ بننناء املسننجد فننني رحلننة الهجننرة إلنننى يلننرب وكننأن بنننين 

 الهجرتين تالحما يعمق األمل املنبجس من ثنايا العذاب.

اختزل الزمن في القصيدة/القصة معادلة الغوص في املاض ي والحاضنر منن خنالل الرمنز      

حاضننر وتمازجننت صننورة املكننان بمننا فيننه مننن عننذابات واجهننت املسننتعار مننن املاضنن ي لصننب  ال

الدعوة اإلسنالمية فني بندايتها زمنن الرسنول صنلى هللا علينه وسنلم، وعنذابات واجهنت الندعوة 

في حقبتها املعاصرة ليكون الزمان زمانين واملكان مكانين رمز ماض/ وحاضر واقنع يتناغمنان 

حننننداث وتطورهننننا بآليننننة صننننراع حركنننني فنننني داللتهمننننا فنننني تجربننننة شننننعورية عميقننننة مننننن خننننالل األ 

متنامي حتى لحظة الوصول إلى االنعتاق/ الرؤينة املتجسندة فني طرفني املعادلنة مناض وحاضنر 
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ومسننننتقبل يننننؤذن بانهيننننار الظلننننم والطغيان.ويسننننتخدم الشنننناعر السننننرد فنننني قصننننيدة )إصننننرار( 

لننننة مسننننخرا داللننننة النننندراما املكثفننننة، لبلننننورة القصننننيدة فنننني شننننكل قصننننة قصننننيرة مكثفننننة الدال

واألحداث، بما تحمل من قدرة على اختزال املشاعر وتجسنيدها بشنكل حينوي فعنال، حينث 

 يقول:

 في عتمة الظالم والهجوع

 وبعدما تسللت أصابع النعاس للقطيع

 تصاعد العواء والنباح

 (1فاستنفر الجميع)

يبننندأ الشننناعر سنننرد أحنننداث القصنننة فننني كثافنننة شنننعورية تقفنننز علنننى التفاصنننيل الدقيقنننة      

كتفي باإلشارات املوحية، فنجد العتمة برهبتها املعهودة تخيم على املكان والصنمت يلنف وت

الكائنات في سكينة تمنح لحظة الجلبة املثارة والنبناح املفناجح جنوا منن الترقنب والتسناؤل ، 

خصوصننا حنننين يمتننزج التصنننور بتراسننل الحنننواس فيسننتعير الشننناعر املرانني )عتمنننة( للمسنننموع 

النعنننناس املشننننخص بأصننننابعه مهيئننننا الجننننو لتسننننلل حقيقنننني إلننننى رمننننز )الهجننننوع( وسننننط تسننننلل 

 القطيع، مبررا لحظة االستنفار، التي يعقبها مشهد آخر في القصة مفعم بالداللة املوحية. 

 ولم تمر ساعتان

 إال وأسفر العراك عن ذويئب رضيع

 أصر صاحبي على حماية الجريح

 وكلما نصحت صاحبي الرقيق

 (2دموع! )أدار وجهه وراح يذرف ال

بننرزت مننن ثنايننا السننرد قضننية صننراع جدينندة أضننيفت إلننى املعركننة مننع الننذئاب املهاجمننة،     

ذاك الصننننراع النف نننن ي الواضننننس فنننني نفسننننية صنننناحبه، املرهننننف رقيننننق املشنننناعر،  املصننننر علننننى 

ة  إنقننناذ ذئنننب صنننغير رضنننيع، رأفنننة بحالنننه وشنننفقة علينننه متناسنننيا الطبنننع والغريزينننة االفتراسنننيَّ

الننذئاب، دون أن يسننتجيب لصننوت العقننل املجننّرِّب الننذي عركتننه األيننام ،  املتأصننلة فنني نفننس

لتكون الفاجعنة أشند منن فاجعنة هجنوم النذئاب فني املنرة األولنى، فالداللنة انفتحنت بكثافتهنا 

لتصننننننور أن وجننننننم الخسننننننارة كانننننننت بضننننننربة الننننننذئب الننننننذي تعهننننننده بالرعايننننننة والحمايننننننة مننننننن 
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فيه غريزة الفتك وشهوة القننص والقتنل  الداخل، بعد أن قويت مخالبه وأنيابه، وتحركت

 التي ال تنفك عن طبعه.

 ودارت السماء دورتين

 وعندها أظلنا الربيع

 واستيقظت عيون صاحبي من نومها الفظيع

 لم تبصر الخيول والقطيع

 (1بل أبصرت بحيرة من العظام والنجيع )

ئلننة، عنندما يىننحو وتمان ي األينام وتمننر الفصنول والسننوات، فتكننون الكارثنة مفجعنة ها     

الجمينننع ووهنننب الصنننديق السننناذج النننذي أصنننر علنننى حماينننة النننذئب، علنننى هنننول املأسننناة فيجننند 

 الفناء يحيق بالقطيع كله فال يتبقى سوى شواهد الدم والعظام .

تمثننننل القصننننيدة علننننى قصننننرها قصننننة قصننننيرة تتنننننامى فيهننننا األحننننداث باتسنننناق وانسننننجام      

رين للصراع محنور خنارجي ومحنور داخلني ينقسنم وتتطور فيها عقدة الترقب من خالل محو 

أيضننا إلننى محننورين داخلنني نف نن ي للصنناحب الرقيننق مننع نفسننه الضننعيفة  ، وصننراع للعقننالء 

منننع نمنننوذج الصننناحب الرقينننق، ويتشنننابك الرمنننز بالننندراما ليفتحنننا الننننص علنننى آفننناق متشنننعبة 

ن احننتالل أكبننر مننن التأويننل، بحيننث يطمننتن املننرء إلننى أن الننذئب هننو رمننز لالحننتالل املنبثننق عنن

منننه ، والصنناحب الرقيننق الضننعيف إن هننو إال الرسننميون الننذين رعننوا هننذا الكيننان الرضننيع 

فني مهنده حتنى قنوي واشنتد سنناعده ثنم افتنرس األمنة كلهنا واعتنندى علنى حرماتهنا، كنل هنذا فنني 

 قطعة شعرية قصيرة جميلة مؤثرة.
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 ثانيا: البناء املقطعي )اللوحات(.

للوحنننننات املسنننننتقلة تشنننننكل القصنننننيدة فننننني إطارهنننننا العنننننام يجمعهنننننا نسنننننق مجموعنننننة منننننن ا     

موضنننوَّي واحننند رغنننم اخنننتالف الجزئينننات املكوننننة لكنننل مقطنننع منننن املقننناطع وقننند تتخنننذ هنننذه 

املقناطع عنناوين داخلينة فني إطننار القصنيدة وقند تكنون مرقمننة بتسلسنل رقمني أو حرفني، وقنند 

هها مننن فواصننل وفراغننات، مننع ال تكننون كننذلك بننل تفصننل بعالمننات أخننرى كننالنجوم ومننا شنناب

مراعنننناة انسننننجام النسننننق الننننذي يننننربط مجمننننوع اللوحننننات ، بحيننننث تكننننون كننننل قطعننننة دفقننننة 

شعورية لها ما يربطها بما قبلها وما بعدها في إطار القصيدة عموما، بحيث ال يكون فصنل 

 املقاطع زخرفا شكليا بقدر منا هنو ثنراء إيحنااي تعبينري ، منن نمناذج هنذا الننوع قصنيدة )هننا

 ( التي تشكلت من ثالثة مقاطع،  على النحو التالي:1النقب()

 هنا النقُب 

 هنا موج وال صخُب 

حراء يا وطني  هنا الصَّ

 هنا بحر وال ماء على األشواك ينتحُب 

 ودمع البحر يا وطني

 حص ى يجتاحها الغضُب 

 في دياجيٍر 
ٌ
 ونحن هنا سراة

 وليل أصفر يجتاح غربتنا

 وريح املوت تنسكُب 

 يفي يحاصرنا وال هرُب وإعصار خر 

 من األسالِك نصنعها مساميرا
ٌ
 وسخرية

 وقهقهة على سفٍن نجمعها ..

 (2)وإن عزَّت فأعظمها لها حطُب 

يبننندأ املقطنننع بداللنننة مكانينننة إشنننارية بقولنننه )هننننا( التننني يشنننحنها صنننوت الهننناء النننذي 

مننن  يننندفع مننن أقصنن ى الحلننق، املننو ي بتنهينندة وزفننرة قويننة تنطلننق بمننا يحملننه هننذا الصننوت

همس واحتكاك، ثم يتبعه النون اللسناني املنندفع بنين االحتكناك واالنفجنار ، وتنتالحم )هننا( 

باإلدغنننام صنننوتيا منننع الكلمنننة التننني تليهنننا )النقنننب( حينننث تنننتالحم الننننون لتصنننبح صنننوتا طننننويال 
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يننذيب الفنننوارق بنننين اسنننم اإلشنننارة واملشنننار إلينننه، لتنننزداد حننندة الصنننوت انفجنننارا بصنننوت البننناء 

ملجهننورة ، وتتنندفق اإليحنناءات الصننوتية عبننر املقطننع فنني خبننب يتننناغم مننع دفقننة االنفجاريننة ا

األسنننن ى والتحنننندي التنننني يبغنننني الشنننناعر إيصننننالها عبننننر املقطننننع، وتبننننرز فنننني املقطننننع صننننور املأسنننناة 

بداللنة األشنواك فني بحنر منن الرمنال والجفناف يغطني كنل  ن يء ، ورائحنة املنوت تنطلنق ريحننا 

رة التحندي والسنخرية التني تمنأل نفنوس املعتقلنين، النذين عاصفة تمأل الجنو ، منع ارتفناع وتين

تغمننرهم مشنناعر الصننبر واإلصننرار علننى تحويننل األشننياء البسننيطة سننفن نجنناة عبننر هننذا البحننر 

الرملنننّي الشاسنننع فننني عمننننق الىنننحراء الالهبنننة.، وفنننني املقطنننع التنننالي ينتقننننل الشننناعر إلنننى لوحننننة 

جديننندة ونهاينننة مخالفنننة، ولكننننه  أخنننرى تشنننكل فننني الداللنننة الصنننورية مقطعنننا مسنننتقال ببداينننة

 يرتبط باملقطع السابق بما يحمله من دالالت إيحائية ومختزنات شعورية يقول الشاعر

 هنا النقُب 

 هنا ناٌر وال لهُب 

 هنا دمنا على قبر سينسكُب 

 لينبت من تراب القبر من ذهبوا

 يلتهُب 
ُ
ون

 
 وينمو الورد جنب الشوك، والحن

 طنيويحلو املوت وسط الصمِت يا و 

 وصمتي صرخة كبرى لها لهُب!

 تفتح األبواب في لهف
ٌّ

 وكف

وتعلو ٍٍ 

 في سماء املجد تغترُب 

م من جوانحنا  وتبني ما تهد 

 وتنسج من ضياء الشمس أفراحا

 ونقترُب 

 فما األسالك.. ما األسوار يا وطني!؟

 فليل الخوف ينسحُب 

 وريح املوت تضطرب!

كرى سننتحُب!  (1) ورغم الضحكة السَّ

                                                 
 129، 128( شروخ في جدار الصمت، ص 1)
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هنا تعندد مظناهر الحينناة فني هنذا املعتقننل البداين ة اإلشنارية ذاتهنا فنني املقطنع )هننا النقننب(  يتبع 

الىحراوي ، الذي يجمع متناقضات، تنعكس على نفس الشناعر  و)ينمنو( )ينبنت / القبنر ( 

( )صننمتي ننننننننننن صننرخة( )يحلننو/ املننوت( ومعننالم األلننم فالنننار   ننننننننننن يلتهننب 
ننون  )الننورد. الشننوك( )الحنُّ

س وال لهب لها،  نار ألم وشوق وتحّدي ، ينبجس من خاللها األمنل ، ومعنالم تشتعل في النفو 

االسنننننتخفاف بوسننننننائل القمننننننع ) األسننننننالك/ األسننننننوار ( ) ليننننننل الخننننننوف/ ريننننننح املننننننوت( ويضننننننفي 

اسنتخدام األفعنال ) ينبنت. ينمنو ن يلتهنب نن يحلنو ن تعلنو نن تغتنرب  نن نقتنرب  ن ينسنحب  نن تضنطرب نن 

( جّو من الحركة امل تواترة املنسجمة مع موقنف الشناعر فني لحظنة تحدينه العنذاب سننتحب 

 في املعتقل.

 ويختتم الشاعر القصيدة بمقطع جديد يقول فيه: 

 هنا النقب

 هنا صخب وال صخُب 

 هنا لهب وال لهُب 

 وتأتيني رسائلكم على اآلفاق تصطخُب 

 فأتلوها لتسكنني

 ويبقى حرفها جرحا وسكينا

 وفي قلبي لها لهُب 

 جا من خيوط الشمس تشتعُل وأجعلها نسي

شنننننكلت )هننننننا النقنننننب( الزمنننننة داللينننننة  فننننني بداينننننة املقننننناطع املكوننننننة للقصنننننيدة وبعننننندها ينطلنننننق 

الشننننناعر مصنننننورا الواقنننننع النننننذي يعيشنننننه األسنننننرى فننننني سنننننجن النقنننننب الىنننننحراوي، ويجمنننننع فننننني 

املقطع األخير بين متناقضات تعزز املتناقضنات السنابقة فني املقطنع األول  والثناني) صنخب نن 

صخب( )لهب نن ال لهب( وتشكل الرسائل حنين الشاعر/األسير إلى األهنل واألحبناب بحينث  ال 

تزيد كلمات الرسائل من همه وآالمه وإصراره على الصمود والبقاء فتتحول إلى شعاع أمنل 

ملتهننب يشننتعل فنني نفسننه ويمننده بطاقننة الصننبر والصننمود، ونطمننتن للوهلننة األولننى إلننى اعتبننار 

قصننيدة قصنننيدة مسنننتقلة بننذاتها متكاملنننة العناصننر، ولكنننن خيطنننا كننل مقطنننع مننن مقننناطع ال

شنعوريا ينربط أطرافهننا ربطنا وثيقنا بحيننث يشنكل كننل مقطنع بداينة لدفقننة شنعورية تنضنناف 

إلننى الدفقننة السننابقة ، تسننهم فنني إفننرا  الشننحنات العاطفيننة التنني شننكلت تجربننة الشنناعر فنني 

التجربننة متكاملننة أو مكتملننة قصننيدته ولننو اكتفينننا ببعضننها دون الننبعض فلننن تكننون محنناور 

 النسق.
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 ثالثا: البناء الدائري.

ينطلنننق الشننناعر فننني البنننناء الننندائري منننن نقطنننة شنننعورية يعنننود إليهنننا فننني نهاينننة القصنننيدة،      

را  الكلمات نفسها التي بدأ بها، أو مضمون الفكرة نفسها التي تبنرز املوقنف الشنعوري  مكّرِّ

ال بقنننندر مننننا يعّبننننر عننننن قنننندرة الشنننناعر علننننى صننننياغة ذاتننننه، والتكننننرار لننننيس مقصننننودا فنننني ذاتننننه إ

( ( عبننننننر صننننننياغة فنيننننننة تفننننننر  1تجربتننننننه الشننننننعورية فنننننني قصننننننيدة مننننننن هننننننذا التشننننننكيل البنننننننااّيِّ

الشحنات العاطفية بشكل محكنم وجمينل. ويتخنذ البنناء الندائري شنكال تفنتح بنه القصنيدة  

إلنننننننى أن تنقنننننننل   آفاقنننننننا شنننننننعورية منننننننن دون أن تغلقهنننننننا أو تعمقهنننننننا أو تكثفهنننننننا فهننننننني ال ترمننننننني 

القصنننيدة فننني صنننورتها الكلينننة، تجربنننة شنننعورية كاملنننة، ولكنهنننا تكتفننني بشنننذرات منهنننا محنننددة 

لوجهنننة الشنننعور ومسنننناربه النفسنننية عننننند متلقيهنننا فنننني اتجننناه بعينننننه منننن غيننننر ت جنننيم لحركننننة 

 (2الشعور في ذلك االتجاه )

عر كمنال غننيم ، تمثل قصيدة صباح املوت نموذجا داال على البناء الدائري املتكامنل فني شن

فالقصننيدة تبنندأ بنندال يحمننل مفارقننات تسننهم فنني تكثيننف املشنناعر وتخصننيب الخيننال وإثننارة 

 األحاسيس لدى املتلقي بصدمة شعورية مباشرة حيث يقول الشاعر:

 صباح املوت يا وطن الهزيمة

 فال خيل وال ليل وال بيداء تعرفنا

 وال األحزان

 وال الدمعات تسكبنا على باب املدينة

 ا عدنا صدى التكبير والتهليلوم

 (3والصوت املؤطر بالسكينة)

بنندأ املقطننع بمفارقننة مأسنناوية تعننج بنناملوت ، مننن خننالل انحننراف النسننق عننن املعيننار املتوقننع 

لداللننننة )صننننباح( بانزياحهننننا إلننننى دال غيننننر متوقننننع للوهلننننة األولننننى هننننو )املننننوت( بمننننا يتضننننوع مننننن 

ان بنندل قطننرات الننندى علنى خنند الننورود، فنني ثناياهنا مننن رائحننة رطوبنة ورهبننة تخننيم علننى املكن

وطننننن مفعننننم بمعننننالم الهزيمننننة بمننننا ينتشننننر مننننن ثنايننننا النننندوال مننننن تننننداعيات األسنننن ى والضننننياع 

نننين، يمهنندان ملنننا بعننندهما 
َّ
والحننزن املرينننر، وبننذلك انطلقنننت النندائرة بانزيننناحين عنننن النسننق دال

                                                 
 219،220ص .( عز الدين إسماعيل، الشعر العربي املعاصر، مرجع سابق، ص1)

ورة الشعرية، مرجع سابق، ص2)  160،161ص .( بشرى موس ى صالس، الصُّ

 .9( شهوة الفرح ، ص 3)
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حينننث تتعمنننق املفارقنننة منننن نقننناط الننندائرة ويتعانقنننان منننع دوالهنننا املزاحنننة فننني املقطنننع األول، ب

بالصوت/السكينة، بعد برودة الصدى الضااع على عتبات الصنمت وتنزداد الندائرة انحنناء  

 وما عاد الدم الغالي سوى وسخ    بقول الشاعر:

 يلوثنا..

 ويحرمنا صالة الفجر في األقص ى

 وفي يافا

 وفي حيفا

 (1وفي القدس القديمة!! )

سننننك فانزاحننننت الداللننننة إلننننى الدم/وسننننخ يلننننوث؛ متوقننننع أن يكننننون الحننننديث عننننن الدم/امل     

لتمنح الدائرة عمقا في منحاها املأساوّي، فني إشنارة واضنحة إلنى نبنرة خنارج النذات يتقمصنها 

الشنناعر بلسننان حننال أننناس وقنننر فنني عقننولهم ونبننرة خطنننابهم تطنناوال علننى مفهننوم الدم/مسنننك 

ن ارتينناده ملمارسننة ووسننمه بالدم/وسننخ يتننيح الفرصننة لتفكيننك أواصننر الننوطن، ومنننع أهلننه منن

العبننادة املقدسننة، وكننأن الفعننل املقنناوم فنني فتننرة زمنيننة بطلهننا ابننن سننلول أصننبح وصننمة علننى 

الجبنننين، لتكنننون العبنننادة  املطلوبنننة حينهنننا نسنننقا سنننلوليا خاصنننا يمارسنننه منننن لنننم يتلنننوث بننندم 

الشهادة واملقاومة؛ فالزمان زمنان ابنن سنلول ومنن سنار علنى نهجنه، يت نس ذلنك حنين ينزداد 

 ناء خط الدائرة في دفقتها الشعورية قول في الشاعر:انح

 وعبد هللا أعلنها الصاله

 ونحن نعالج األوساخ يا غزة

 لقد ضاعت صالة الفجر والتكبير يلهبنا

 وهذا الدم  يأبى أن يفارقنا

 غسلناه..

 بماء البحر نغسله

 حرقناه بنار الفرس نحرقه خلعنا ثوبنا الدامي...

 يضا ...ولكن كيف نغسل جلدنا أ

 أنحرقه؟!

 (2لقد ضاعت صالة الظهر وابن سلول ينتظر)

                                                 
 .10، 9( شهوة الفرح ، ص 1)

 .12، 10( شهوة الفرح ، ص 2)
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تتساوق بنية القصيدة في دورانها مع منحنيات املحور السياسن ي التناري ي للقضنية 

املثننننارة ، فقنننند أعلننننن فنننني هننننذا املنحنننننى ابننننن سننننلول الصننننالة علننننى طريقتننننه الخاصننننة ، والعبنننناد 

م يعنالجون دمنناءهم النازفننة وجننراحهم الراعفننة، وفنني هننذا ا لسننياق يمننس الشنناعر علننى دال النندَّ

بنبرهنننا وتشنننديد صنننوتها بإضنننافة صنننوت دال مشنننددة فننني إلحننناح واضنننس علنننى مفهنننوم الننندم / 

الوسخ فهو قضية تقتا ي طهارة عالجية، فقد أضن ى املجمنوع متهمنا بالدموينة ويحتناج إلنى 

حينث  تطهير الجسد من الدم النازف واملتخلر على ذراته، وهنم يعالجوننه فني مشنهد مأسناوي 

تنننم غسنننله بمننناء البحنننر وحرقنننه بالننننار وخلنننع الثنننوب، ولنننم يتبنننق إال أن نحنننرق جلودننننا لنتطهنننر 

ولكننن صننالة الفجننر ضنناعت تلتهننا صننالة الظهننر والجننالد السننلولي ينتظننر مننن يلبنني الصننالة علننى 

طريقتننننه. ثننننم تننننندور القصننننيدة بنقطنننننة تنننندخل الننننندائرة فنننني حلقنننننة أخننننرى منننننن املنحنننننى مكانينننننا 

 ساء دور صباح املوت، فيقول الشاعر:وزمانيا حيث يكمل امل

 مساء املوت يابن سلول 

 مساء املوت والتشييع والتهليل

 مساء النصر والتزمير والتطبيل

 ودعنا نسمع الفتوى 

 فأنت الطهر والتقوى 

 وأنت النور!

 أجل تقبل -

 ويغني الدم عن ماء وعن تغسيل؟

 (1)توضأنا ؟! وال ندري فكم نجهل؟!!

وي علننى املنحنننى الجدينند للنندائرة الننذي يكمننل جننزءا قريبننا مننن لحظننة يخننيم مسنناء مأسننا     

التكامنننننل الننننندائري، يزيننننند مأسننننناوية املشنننننهد ومفارقاتنننننه ويمنحنننننه جنننننوا منننننن الرهبنننننة واألسننننن ى، 

فللفظة املساء في ذاتها رهبة تزداد مع إضافتها إلى دال املوت؛ فتتسع الفاجعنة ، هنو مسناء 

ء عنننن الخنننداع والنفننناق يننننتا نصنننرا مزيفنننا منننوت متعننندد املالمنننح منننوت حقيقننني/ منننوت نا ننن ي

يسننتحق نسننبته إلننى السنننواد والحلكننة ويفاجئنننا عننند اكتمنننال دورة القصننيدة بننانبالج الفجنننر 

الحقيقنني بعنند املفارقننات املأسنناوية التنني صننحبنا مالمننح داللتهننا بصننباح املننوت ومسنناء املننوت 

ي أبمننج يطننل مننن جانننب، ومسنناء نصننر  يشننبه الحلننم فنني معننناه يسننفر عننن صننباح نصننر حقيقنن

 من ثنيات الكرامة والعزة حيث يقول الشاعر:

                                                 
 .14، 12( شهوة الفرح ، ص 1)
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 صباح النصر يا وطن الكرامه

 فال األفراح تعرفنا

 وال الضحكات تبكينا على باب الندامه

 وما عاد الدم الغالي سوى مسك

 سنسفكه

 (1ولن نرحم!!)

بيعتنه أطل صباح النصر بننوره األبمنج املتشنس بثنوب الكرامنة والعنزة، وتحنول بنه الندم إلنى ط

الحقيقيننننة الدم/املسننننك بعنننند أن انتصننننرت مفنننناهيم الحننننق علننننى مفنننناهيم الباطننننل ولننننم يعنننند 

الشنناعر وربعننه بحاجننة إلننى التطهننر مننن هننذا النندم النندفاق. وبهننذا تكننون قنند اكتملننت النندائرة 

 وأفرغت الشحنات العاطفية التي صاحبت تجربة الشاعر في قصيدته.

 

 رابعا: البناء التوقيعي

صنورة أو التوقيعنة قيمنة خاصنة فني التجنارب املعاصنرة؛ فقند منال قسنم ال-تمتلك القصنيدة

كبير من الشعراء املعاصرين إليهنا، وأفنادوا ممنا تحققنه لشنعرهم منن تركينز، وكثافنة، وإثنارة 

واسننننتغناء عننننن االسننننتطراد والتفصنننننيل، بالضننننغط علننننى كننننل منننننا هننننو حسنننناس، وجننننوهري فننننني 

لعضننننننننوية التنننننننني تحققهننننننننا الضننننننننربة املوضننننننننوع، فضننننننننال عمننننننننا تمثلننننننننه مننننننننن الطبيعننننننننة البنائيننننننننة ا

التصننننويرية، الخاطفننننة أو الضننننربات السننننريعة املتعاقبننننة حننننين تكننننون القصننننيدة مؤلفننننة مننننن 

( التنني تختننزل املشنناعر املكونننة لتجربننة الشنناعر 2مجموعننة مننن الجمننل التوقيعننات املترابطننة )

فننننني قصنننننائد مكثفنننننة، تحتنننننوى عنننننددا كبينننننرا منننننن اإلشنننننعاعات التصنننننويرية فننننني عننننندد قلينننننل منننننن 

مننات، فهنني عبننارة عننن دفقننة شننعورية متماسننكة حننول محننور واحنند،  وتكتسننب كثافتهننا الكل

من الدفقات الشعورية املتراكمة التني تختنزل القصنيدة فني أقنل عندد منن الندوال التعبيرينة، 

 مننن 
 
املتالحمننة فنني نسننق متنننامي مختننزل ال يسننمح بزيننادة النندوال املتراكمننة دون أن تكننون جننزءا

ه الصننور بعنند ذلننك تعبننر فنني مجملهننا عننن حركننة تحقننق ونمنناء النسننيا الجسنندي للنننص.  هننذ

نف ننن ي تجعنننل القصنننيدة فننني مجملهنننا، صنننورة واحننندة منننن طنننراز خننناص يتحقنننق فيهنننا ننننوع منننن 
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( مننن نمنناذج البننناء التننوقيعي فنني شننعر كمننال غنننيم قصننيدة 1التكامننل بننين الشنناعر والحينناة )

 )عشق( حيث يقول:

 وتمر عيوني في البلدان

 نوسفيني تجفوها الشطآ

 وفؤادي مذبوح عطشان

 عذرا يا أهل األرض  السكرى بالدوران

 مهما ظلت أجفان بالدي تطمسها القضبان

 (2)وطني ال أقبل غيرك آالف األوطان

دفقنات شنعورية تشنكل توقيعنة علنى صنفحة الحيناة، يعبنر الشناعر منن خاللهنا عنن منندى     

لنى آفناق كثينرة بعندة دوال حبه لوطنه ، وشوقه ولهفته لرؤياه، ويتكثف الشعور منفتحنا ع

تعبيريننننة تجسنننند واقننننع الشننننوق واللهفننننة واملحبننننة، فقولننننه )تمننننر عيننننوني فنننني البلنننندان( يثيننننر جننننو 

الترقب والتطلع والبحث الحثيث املستمر ، وتو ي بأمنل يطنل منن ثنينات الضنياع واالغتنراب 

النف ننننن ي واملكننننناني، وقولنننننه )سنننننفيني تجفوهنننننا الشنننننطآن( يختنننننزل معننننناني الرحينننننل والشنننننتات ، 

وبقولننه )فننؤادي مننذبوح عطشننان( تبننرز املعاننناة وأجننواء األلننم ، يضنناف إلننى جننو املأسنناة التنني 

تطنننل منننن إيحننناء األلفننناظ فننني قنننول الشننناعر )مهمنننا ظلنننت أجفنننان بنننالدي تطمسنننها القضنننبان( 

ومنننن ركنننام األسننن ى والشنننوق يصنننر الشننناعر علنننى تأكيننند حبنننه للنننوطن بحينننث ال يقبنننل غينننره أي 

ذاب واألسنننن ى فوطنننننه علنننى مننننا فيننننه منننن معننننالم الحننننزن وطنننن بننننديل مهمننننا خنننال مننننن صننننور العننن

 والوجع املخيم يبقى األغلى واألحب واألقرب إلى نفسه.

وفننننننني قصنننننننيدة محنننننننار اللؤلنننننننؤ تتكثنننننننف الداللنننننننة لنننننننتمخص كيفينننننننة انبجننننننناس الخينننننننر منننننننن األذى 

والشنننندائد النفسننننية املحيطننننة واملصنننناعب املاديننننة التنننني تصننننيب اإلنسننننان، فتدفعننننه لإلنتنننناج 

مامننننا مثلمننننا يقننننوم املحننننار بننننإفراز اللؤلننننؤ دفاعننننا عننننن نفسننننه وحمايننننة لهننننا مننننن املثمننننر والعطنننناء ت

 مهاجميه، حيث يقول:

 رب  امنحنا حكمة هذا الكون الواسع.

 من حلِم محاٍر المع.
ً
 واجعلنا خيرا

 تبغته ذرات الرمِل،

                                                 
 121ز الدين إسماعيل، الشعر العربي املعاصر، مرجع سابق، ص( ع1)
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 وقاذورات البحِر،

 (1) فيفرز لؤلؤه الرائع !!

ينننة مختزلنننة ومكثفنننة فننني بضنننع القصنننيدة التوقيعنننة علنننى قصنننرها تحمنننل دالالت موح

كلمننننات تنسننننجم مننننع دفقننننة شننننعورية تجسنننند كثيننننرا مننننن املشنننناعر واألفكننننار، وتبننننين منننندى مننننا 

يتعرض له الشاعر/اإلنسان منن متاعنب وعراقينل تقنف فني طريقنه فيشنهر فني وجههنا سنيف 

النندعاء ليكننون معطنناء كاملحننار ال يقنندم فنني أق نن ى لحظننات يمننر بهننا إال لؤلننؤا جمننيال ، كننل هننذا 

 قيعة قصيرة مكثفة الدالالت.في تو 

 

 خامسا :البناء اللولبي 

هذا البناء يعنى تداخل مكوننات الصنورة الشنعرية فيمنا يشنبه  السنلك الحلزونني النذي      

يبنندو لنننا فنني النظننرة األفقيننة مجموعننة مننن الحلقننات املسننتقلة، ولكنهننا فنني الحقيقننة مترابطننة، 

ة بننذلك تتننألف مننن مجموعننة مننن الصننور ( والقصننيد2يننربط بينهننا املوقننف الشننعوري األول )

املتداخلة املتفارقة في آن معا بحيث تفا ي كل دفقة شعورية متكاملنة، إلنى صنورة مغنايرة 

للنسننق مننن ناحيننة ومتداخلننة فيننه مننن ناحيننة أخننرى بحيننث  تكننون الرؤيننة الشننعورية األولننى 

عننة الحلزونيننة مركنزا علننى النندوام لكننل انطالقنة إلننى آفنناق هننذه الرؤيننة ومنن هنننا تتحنندد الطبي

ملعماريننننة هننننذا الشننننكل فكننننل دفقننننة مننننن دفقننننات القصننننيدة تبنننندأ مننننن نقطننننة االنطننننالق األولننننى 

ويننندور الشننناعر فيهنننا دورة كاملنننة يسنننتوعب خاللهنننا األفنننق الشنننعوري النننذي يتنننراءى لنننه، لكنننن 

( منن 3هذه الدورة وإن صننعت دائنرة شنعورية كاملنة تظنلُّ منع ذلنك غينر مغلقنة علنى ذاتهنا )

(  وقصننيدة )سننارية علننى مفتننرق 4ننناء وفنني قصننيدة مرثيننة الصننوت والصننورة)نمنناذج هننذا الب

( التي تشكلت من مجموعة دوائر شعورية غير تامنة ، تنتهني بنهاينة الدفقنة فني كنل 5طرق!( )

مقطنننع منننن مقننناطع القصنننيدة، مفسنننحة املجنننال أمنننام دفقنننة جديننندة تننندور منننن حينننث انتهنننت 

ى يصل إلى نهاية الطنرف دون اتقناء بنين أولنه القطعة األولى كاللولب املتداخل في دوراته حت

                                                 
 165( كمال أحمد غنيم، جرح ال تغسله الدموع، ص 1)

 224( عز الدين إسماعيل، الشعر العربي املعاصر، مرجع سابق، ص2)

 223،224ص .( نفسه، ص3)
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وآخره. تكونت القصيدة من تسع دورات تسنلم كنل واحندة _ عنندما تنتهني _ األخنرى لحظنة 

 بداية جديدة...

 
ً
 تلفت قليال

 وال تغمد السيف لحظة

 وحدق بحرٍص 

 
ً
 ألني أراه الرصاص قريبا

 
ً
 تئن و تشتاق برقا

ً
 غيوما

 شجيرات غدٍر تقود خطاها ببطٍء 

 (1) ذر صديقي!فحا

 

يبننندأ الخنننيط األول فننني القصنننيدة بداللنننة األمر)تلفنننت( النننذي يحمنننل معننننى الننندوران  

وااللتفات الح  ي املعبر عنن عندم االسنتقرار والطمأنيننة النفسنية بداللنة طلنب عندم إغمناد 

السننيف رمننزا ملعلننم مننن معننالم املقاومننة فنني مرحلننة حساسننة نستشننفها مننن النندوال التعبيريننة 

نَّ نقطة البداينة تنطنوي علنى بنؤرة الندوران املتصناعد فني عندة اتجاهنات ال يقنر املكثفة، وكأ

ق( بتمحورهنا  وال التعبيرينة )حنّدِّ لها قرار كاللولب ، ثم تتركز الحركة تدريجيا بما توحيه الندَّ

حنننول دالالت التعمنننق والسنننبر منننع الحنننذر واإللحننناح علنننى داللنننة الترقنننب،  فننني قولنننه )بحنننرص( 

ناصين في غنالالت شنفيفة منن الغينوم، التني تطمنس الرؤينة خصوصنا مبررا ذلك بتخفي الق

فنننني لحظننننات األرق والتعننننب حينمننننا يكننننون املننننرء فنننني حاجننننة لقسننننط مننننن الراحننننة واالستسننننالم 

لدواَّي الوسن، وكأن الشاعر زرقاء اليمامة يرى بعينه الثاقبنة الجننود يتسنترون فني جنذوع 

ل محننننذرا ناصننننحا وأمينننننا، موحيننننا األشننننجار ويتحركننننون مننننن بعينننند، مستشننننرفا آفنننناق املسننننتقب

ر، وبهنننننذه الننننندوال التعبيرينننننة يتقننننندم املنحننننننى اللنننننولبي 
َّ
ر واملحنننننذ ِّ

ّ
بحميمينننننة العالقنننننة بنننننين املحنننننذ

 فيما ي الشاعر قائال:

 ولست أنادي الجبال الجبال!

 فهذي الرياح تكسر صوتي

 و تزرع في أذنيك الضالل

...
ً
 و تحفر بئرا

 و تصرخ فيك: تعال تعال !
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 و هذا املضيق...فال تنحدر نح

 و التنحرف نحو تلك الجبال

 فقد فخخوها برعب الحريق!

 (1) فحاذر صديقي!

 

تبننننندأ الننننندورة الجديننننندة للمنحننننننى برمنننننز سنننننارية التنننننراث وصنننننرخة عمنننننر ينننننا سنننننارية الجبنننننل       

تلميحا ال تصريحا باستخدام دوال تقرب املسافة بين الرمز والواقنع دون حاجنة إلنى تغلغنل 

فارقننة واخننتالف فنني الصننرختين، فتلننك صننرخة بلننزوم الجبننل وهنننا صننرخة فنني تفاصننيل، مننع م

يصنننر صنننناحبها الشننناعر علننننى أننننه ال ينننندعو سننننارية املعاصنننر للننننزوم الجبنننل، ألن صننننوته يتكسننننر 

ويتنوه قبنل أن يصنل إلننى سنارية وتطمسنه أصننوات االسنتدراج والخنداع التنني تندعو سنارية إلننى 

بمننا يوحيننه النندال املتكننرر )تعننال تعننال( مننن التقنندم نحننو الهاويننة والحفننر التنني مننألت طريقننه، 

لهفنننننة وشنننننغف لالسنننننتدارج؛  ليسنننننقط فننننني فخننننناخ منصنننننوبة ويتنننننوه فننننني مخططنننننات مرسنننننومة، 

ويختتم املنحنى داللة فحاذر صديقي ليمهد الطريق أمام دفقة جديدة تشنكل دورة ممتندة 

 أخرى في قوله:

 "إلى أين تمض ي؟"

 سؤال أراه يقارع سيفك!

 ك رومٌ إلى أين تمض ي .. وحول

 وريح السموم تحاصر قلبك؟!

 وتمضغ قلب األحبة حولك؟

 (2) وتفتح باب املزاد...

 

تماننن ي الداللنننة عبنننر هنننذا املقطنننع فننني منحنننننى جديننند ينطلنننق منننن نهاينننة املنحننننى السننننابق،      

بمجموعة من أسئلة تصور صراعا داخليا في نفس نموذج سارية املعاصر، الذي بلغنت بنه 

دة منننن التعنننب واإلعيننناء، وفقننندان السنننيطرة، منننع فقننندان القننندرة الحينننرة والقلنننق درجنننة شننندي

على التمييز واإلمساك بطرف البوصلة ، )إلى أين تما ي( وهنو محناط بأعنداء يتربصنون منن 

داخلننه وخارجننه )روم وريننح سننموم(، وسننوق مفتوحننة لبيننع الننوطن واملبننادع والقننيم فنني مننزاد 
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لنننبطش. ويمتننند املنحننننى قلنننيال ليعمنننق علننننّي، وقلنننوب األحبننناب تمضنننغها رينننح املنننوت والفتنننك وا

 جو الحيرة والقلق في نفس سارية بداللة املغريات التي تحيط به حيث يقول الشاعر:

 براتب شهر نبيع الضمير -

 ببيت صغير -

 بسيارة ما عراها الغبار! -

 برحلة لهٍو! -

 (1) برتبة رمز كبير!! -

 

درة املعيارينة علنى التميينز ، وفقندان يصور املقطع الصراع النف  ي في لحظة فقدان الق     

السيطرة ، ويزداد األمر حدة في النفس حين تبنرز املغرينات بشنكل واضنس منن خنالل الندوال 

التني أسننهمت فنني  تصننويرها ؛ فقنند لعبننت األصنوات دورا بننارزا فنني إثننراء الجننو النف نن ي، وربننط 

ق الصنراع وأبنرزه، خيوط الشعور املوزع بين الحندث والصنراع والحنوار النداخلي، النذي عّمن

باسننننتخدام دال صننننوت البنننناء االنفجاريننننة املجهننننورة فنننني بدايننننة كننننل معلننننم مننننن معننننالم اإلغننننراء 

برتبة( وكأنها طرقات عنيفة تؤثر في دماغه وتمس علنى تفكينره بقنوة،  -برحلة -بسيارة -)براتب

تهننننا ورتابنننة لهننننا وقنننع نف نننن ي فننني أجننننواء الصنننراع ولحظننننات القلنننق والحيننننرة، ويزيننند تأثيرهننننا ورتاب

النفسنننية نهاينننة كنننل سننننطر بداللنننة صنننوتية للينننناء الهوائينننة الجوفينننة العميقننننة التننني تمتننند عبننننر 

الصندر وتسننتغرق نفسننا عميقننا مننن الهننواء مننع انسننيابها مننن الصنندر إلننى الشننفتين املنفننرجتين 

دون عائق يعترض طريقها، فني )الضنمير _ صنغير _ كبينر ( وكنذلك صنوت األلنف الطويلنة )منا 

 وتجسنننننندها تجسننننننيدا عراهننننننا _ الغبننننننار( 
ا
ه الحالننننننة

 
!( تحكنننننني أصننننننوات وبينهننننننا دوال )برحلننننننة لهننننننوي

يتسنناوق مننع طبيعننة الحنندث، فالرحلننة الشنناقة بمننا فيهننا مننن لهننو ومننرح وتعننب تقتانن ي حركننة 

ترهنننق الجسنننم ، تنننؤدي إلنننى انقطننناع الننننفس وعننندم القننندرة علنننى مننند الننننفس بالصنننوت وبهنننذا 

والنف ن ي ، وتلن ي بتهندج األنفناس،  نجد كلمة لهنو أشنبه بتنهيندة تصناحب اإلرهناق الجسندي

ثم يدور املحور دورة أخرى بانطالقنة جديندة تبنين خطنورة اإلغنراءات ، ويسنعى الشناعر إلنى 

إنقنناذه مننن وهننندة السننقوط فنني أحابيلهنننا وفخاخهننا وإغراءاتهننا السنننابقة، بحيننث ينجننو سنننارية 

 منها نجاة صجيبة، ومع ذلك يسقط في بتر، حيث يقول الشاعر:

 ة من ذئاب الجبالوتنجو بأعجوب

 وترفع رأسك نحو السماء
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 أراك تحدق من قعر بئٍر 

 و تأتي إليك بإغراء أنثى...

 تمد يديها...

 إليها... إليها!!-

 أتمض ي إليها؟!-

 ولست أنادي: إليها إليها!! -

 فهذي الذئاب تكبل صوتي

 وتنفخ في رئتيها!!

 وتعطيك صوتي على شفتيها

 وينبض في مقلتيها بريقي

 (1) يقي!فحاذر صد

 

يبننندأ املنحننننى فننني املقطنننع بمحظنننة النجننناة العجيبنننة منننن النننذئاب املفترسنننة التننني تتنننربص بنننه      

وتطنننارده، فيسنننقط خنننالل محاوالتهنننا فننني بتنننر عميقنننة، وتسنننتغل لحظنننة سنننقوطه بننناإلغراء منننن 

جديد فيقف أمنام مغرينات تتزينا بنزي شنهوة أنثوينة، مشندوها حنائرا قلقنا ، تتجاذبنه الرغبنة 

منند يننده إليهننا لتنشننله إلننى حيننث السننقوط الحقيقنني أم يقاومهننا بقننوة ، ويننرفض والخننوف، أي

مغرياتهنننا، وهننننا ينننأتي صنننوت الشننناعر فننني صنننرخة اسنننتنكار واسنننتغراب يعمقهنننا الننندال املتكنننرر 

)إليهنننننا إليهننننننا !!( الننننننذي يلننننن ي بإلحنننننناح صجيننننننب علنننننى أن تسننننننتحوذ )الشننننننهوات/الرمز( )النننننندنيا/ 

وتمسنننكه بدعوتنننه، بمنننا يحملنننه الننندال منننن صنننوت  املغرينننات( علنننى سنننارية بعننند صنننبره وجهننناده

الوجننع فنني الهمننزة الحنجريننة التنني تسننتحوذ علننى غصننة النبننر، يليهننا صننوت الننالم التنني تتوسننط 

بين اللين والشندة ثنم صنوت الهناء الحلقينة املهموسنة التني تحكني صنوت تنهيندة عميقنة يزيند 

)أتمانن ي إليهننا(  ليعمننق فنني طولهننا صننوت األلننف الهوائيننة الطويلننة، ومننن ثننم يننأتي االسننتفهام 

االسنننتنكار وأجنننواء االسنننتغراب والدهشنننة  كأننننه صنننرخة جنننريح يذبحنننه األسننن ى والحنننرص ألننننه 

يدرك املصير ويعرف سوء املنقلب لنو اسنتجاب سنارية للمغرينات والشنهوات الدنيوينة،ويأتي 

قنننننول الشاعر)ولسنننننت أننننننادي إليهنننننا( اسنننننتقراء، واسنننننتكناها، وتوقعنننننا ملحاولنننننة املغرينننننات التننننني 

مص صنوته وصنوت املثقفنين؛ لتننادي إليهننا علنى لسنانهم، موضنحا أن الخطناب اإلعالمنني تنتق

يحنناول تزييننف الحقنننائق وقلننب املفنناهيم فننني حننرب نفسننية تهننندف إلننى جننر سنننارية وأمثالننه إلنننى 
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وهنندة السننقوط واالنحننراف، فنني ظننل تكبيننل الصننوت الحقيقنني للكلمننة الصننادقة املعبننرة عننن 

الزيننننف واملغريننننات، ويننننأتي قولننننه )فحنننناذر صننننديقي( قننننيم الحننننق، مننننع نفننننخ وت ننننخيم ألصننننوات 

 استكماال ملنحنى الدائرة، يبدأ منحنى جديد في قوله:

 ونبحث عنك بليلة عتمة

 "إلى أين تمض ي؟"

 وهذا الظالم يلف املكان!

؟!
ً
 وتترك مرا

ً
 أتختار حلوا

 وخلف الحالوة ذل الزمان؟!

؟!
ً
 أتطرح هذا الجواد وتمض ي أسيرا

 (1)ام؟!أتشكو أساك لفرخ الحم

 

ينطننننوي امتننننداد الخننننيط علننننى معنننننى البحننننث والتسنننناؤل االسننننتنكاري الحننننائر ، وبيننننان عاقبننننة 

االختيننننار املنطننننوي علننننى استسننننالم لشننننهوة عاجلننننة )الحننننالوة( يننننأتي بعنننندها ذل ومهانننننة، ونبننننذ 

ملعنننالم العنننزة والكرامنننة )الجنننواد( ولجنننوء للضنننعفاء )فنننرخ الحمنننام( وتعبينننر عنننن األسننن ى واأللنننم 

 تد الخيط باستدارته غير املكتملة في قول الشاعر:املتوقع ثم يم

 تقدم... وقاوم

 من الزيت واقدح شرارك
ً
 قليال

 ولكن حذار انتحارك!

 ولكن حذار تمس يداك دماءك!

...
ً
 فهذي الكواكب رغم الظالم ستشرق يوما

 وتأتي إليك لتحمي ذمارك...

 وتأسو جراحك...

... وتأخذ ثارك!
ً
 (2) وِتشعل نارا

املنحنننننى فنننني مسننننارب القصننننيدة وتعرجاتهننننا امللتويننننة، مازجننننا بننننين التقدم/املقاومننننة يوغننننل      

والحذر/اليقظننة، والنندعوة إلننى أمننل بنصننر مننؤزر ومننؤازرة وأخننذ بالثننأر يشننفي الغليننل، وتسننهم 

صننننوت طرقننننات القنننناف والكنننناف فنننني دوال املقطننننع )تقنننندم. قنننناوم. قلننننيال . اقنننندح . ستشننننرق( ) 
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داك . دمناءك . الكواكنب. إلينك . ذمنارك . جراحنك . ثنارك( شرارك .  لكن. انتحارك. لكن . ي

فننني إثنننراء اإليقننناع املصننناحب لحالنننة القلنننق والتنننوتر بمنننا يشنننبه املوسنننيقى التصنننويرية بطرقنننات 

تتفناوت فنني توقيعهنا بننين القنوة فنني صننوت القناف والخفننوت فني صننوت الكناف، لتصننور الحالننة 

ر )تقندم.. وقناوم ( ثنم يمتنّد املقطنع وتثير أجواء الترقب مفسحة املجال لتسنوي  طلنب الشناع

 ليشكل طوال في املنحنى نفسه في إطار القصيدة حيث يقول الشاعر:

 تقدم...

 ولكن لتأخذ حذارك!!

 على غابة الشوك تحبو؟!

 وتهمي الدموع تبل جراحك...

 
ً
 وتلعق شوكا

 
ً
 وتمضغ صبرا

 
ً
 ولكن صديقي ستأكل تمرا

 صغارك!
ً
 وتطعم تينا

 (1) ك!فتفسير رؤياك يعطيك ذل

 

املقطننع تفسننير لرؤيننا رآهننا )سننارية/النموذج( ، حيننث يننرى فيمننا يننرى الحنناملون  أنننه يملنن ي      

علنننننى غابنننننة منننننن الشنننننوك كثيفنننننة ، ودموعنننننه تسنننننيل تبلنننننل جراحنننننه النازفنننننة ، وتفسنننننيرها لننننندى 

الشنناعر أن صنننبره وثباتننه هننني لحظننة انتصنننار مننؤزر سنننيعود عليننه، وعلنننى أهلننه، وأبنائنننه، بخينننر 

ورة )سنتأكل تمنرا/ وتطعننم تيننا صنغارك( بمنا تحملنه منن دالالت العننودة عمنيم تجسند فني صن

غات التفننناؤل والصنننمود والتقننندم فننني  للنننوطن السنننليب، وهنننو يقننندم مسنننوغا جديننندا منننن مسنننّوِّ

الفعننننل املقنننناوم، يجنننناهر بعنننندها بشننننكل أكلننننر إلحاحننننا وتخصيصننننا ووضننننوحا ، خصوصننننا وقنننند 

السنننابق، ممحنننا علنننى توكيننند طلنننب ابتننندأ املقطنننع بننندال )تقننندم( النننذي يربطنننه بمنحننننى الخنننيط 

 التقدم واملقاومة، في املقطع التالي حيث يقول:

 فصوب رصاصك!

 وراء حريقِّ 
 
 وهات حريقا

م شفاه الطريقِّ  ِّ
ّ
 ولغ

 وراء الجبال وعند املضيقِّ 
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 وحاذر صديقي!!

 (1وحاذر صديقي!! )

 يسننننننتخدم الشنننننناعر الفنننننناء العاقبننننننة ليسننننننرع عمليننننننة التصننننننويب فنننننني الخننننننيط النهننننننااي مننننننن     

القصننننيدة؛ ليكمننننل طرفنننني اللولننننب/ القصننننيدة، بطلننننب إشننننعال نننننار الثننننورة بتحدينننند وسننننائلها 

لتكنون النتيجنة مشنرقة ومشنّرِّفة، وفني   -مع الحذر والترقب واالحتيناط  -املتاحة، وأولوياتها 

ل دال )حاذر( رابطا قويا يجمنع بينهنا علنى امتنداد 
َّ
خالل تعرجات  القصيدة، والتواءاتها شك

 وال وقصرا مع تدفق الحالة الشعورية.املنحنيات ط
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 الفصل الثالث: بنية اإليقاع

 

 املوسيقى الخارجية

نننناال فنننني بلنننننورة التشننننكيل الجمننننالي للننننننّصِّ الشننننعري، حينننننث  تننننؤثر املوسننننيقى تنننننأثيرا فعَّ

يعبنننر عنننن  تتضنننافر األصنننوات اللغوينننة، وفنننق نظنننام خننناص فننني النسنننق النصننن ي لتحننندث إيقاعنننا

 إلنى الننفس اإلنسنانية، التني تمينل إلنى كنل منا يثينر 
 
مختزننات الحالنة الشنعورية، ويكنون محببنا

 فيها إحساسا ويدغد  فيها أوتار شفافيتها.

وهننذا ال يتننأتى للشننعر إال باملوسننيقى التنني تتفاعننل فيهننا املوسننيقى الخارجيننة الناتجننة عننن      

املوسننننيقى الداخليننننة املنبثقننننة مننننن جوانيننننة  الننننوزن الشننننعري، وأنظمننننة تشننننكيل القننننوافي، مننننع

ل للنندوال التعبيرينننة، بكافننة مجاالتننه بنندأ بتضنننام الصننوت إلننى الصننوت، منننرورا  ِّ
ّ
النسننق املشننك

بتعننننانق الكلمننننة والكلمننننة، وانتهنننناء بتشننننابك الجملننننة والجملننننة، مننننع مننننا ينضنننناف إلننننى ذلننننك مننننن 

ننى  محناور اسنتبدالية، تسخير لطاقات البنى الداللية  حيث تكون مادتها اللغة : صوتا ومع

 (.  1تتوظف  فيها املعادالت الصوتية واإليقاعية وسواهما )

ومن خالل توزيع النغم الصنوتي علنى وحندات زمانينة بتناسنق مخصنوص، يننتا اإليقناع      

الشنننننعري املموسنننننق، النننننذي يثينننننر الننننننفس البشنننننرية، ويبعنننننث فيهنننننا مشننننناعر منشنننننطة أو مهدئنننننة 

لينننننا، واإليقنننناع املوسننننيقي بهننننذا املعنننننى، يضننننفي إلننننى حسننننب طبيعننننة التجنننناوب النغمنننني شنننندة و 

عناصنننر التشنننكيل قنننوة جمالينننة، يكننناد يفتقننندها الشنننعر إن لنننم توجننند فينننه عناصنننر املوسنننيقى 

م  الوحننندات الصنننوتية، وتهنننندس التشنننكيالت اإليقاعينننة، وتوزعهنننا  ِّ
ّ
ظ ننننا

 
بكافنننة أشنننكالها، التننني ت

لشننعورية بمننا يصنناحبها مننن علننى حيننز مننن الننزمن يسننتفر  الشننحنات العاطفيننة، والنندفقات ا

را  ننبب إثننارة الفكننر والخيننال فنني خضننم التجربننة الشننعرية، فيننندفع املتلقنني مننع الشنناعر محنناوال سا

 أغواره السحيقة واستكناه أسرارها.

وبننذلك  تعتبننر املوسنننيقى  وسننيلة مننن أقنننوى وسننائل اإليحنناء، وأقننندرها علننى التعبيننر عنننن       

؛ ولهنننذا فهننني منننن كنننل منننا هنننو عمينننق وخفننني فننني الننننفس ممنننا ال ي نننر عننننه  عّبِّ
سنننتطيع الكنننالم أن ي 
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(. ولننم تفلننت األمننة العربيننة 1أقننوى وسننائل اإليحنناء سننلطانا علننى النننفس وأعمقهننا تننأثيرا فيهننا )

علننى امتننداد عصننورها مننن سننلطان اإليقنناع الشننعري، ومننا زالننت األجيننال منكبننة عليننه توقننع 

مة إيقناع الشنعر وأوزاننه، مشاعرها في أنساق موسيقية تعزف فيها أعذب األلحان مسنتخد

 وتعتبننننر الصنننننورة  املوسنننننيقية منننننن أهنننننم جوانننننب التجربنننننة الشنننننعرية الرتباطهنننننا ارتباطنننننا أوثنننننق 

 (  2باالنفعال الشعري، فهي من ثم اإلطار االنفعالي للغة الشعري )

وتكننننون براعننننة الشنننناعر فنننني قدرتننننه علننننى صننننياغة قالبننننه الشننننعري، مازجننننا فيننننه بننننين كافننننة       

صويرية املكانية حينث تشنكيل الصنورة ال ينفصنل عنن تشنكيل الحينز الزمناني اإلمكانيات الت

غميننة التنني تلننري الداللننة وتعمقهننا، بإيحاءاتهننا اللريننة املتنوعننة، التنني  متمننثال فنني التوقيعننات النَّ

تتضافر مع كافة اإلمكانيات لبلنورة جمالينات الننص فني نسنق تشنكيله النهنااي،   إن اإليقناع 

الحننننروف، واملفننننردة، ومننننا يجاورها،وحالننننة نفسننننية تنشننننأ عننننن صننننوت عالقننننة بننننين الكلمننننات و 

( والشننناعر يننننألس 3وتوقنننع وعنننن عالقنننات غامضنننة تثيرهنننا جوانينننة اللغنننة، كمنننا يثيرهنننا الننننغم )

بقنندر مننا يسننتطيع تفعيننل دور املوسننيقى الخارجيننة بإيقاعاتهننا املميننزة، فنني الوقننت ذاتننه الننذي 

خليننننة منتجننننا إيقاعننننا مميننننزا لكننننل حالنننننة يسننننتطيع فيننننه أن يمننننزج بننننين عناصننننر املوسنننننيقى الدا

 شعورية.

 والوزن والقافية من أظهر العناصر الشكلية للشنعر، وهمنا يمنثالن الجاننب البنارز 

( لنذلك تعاقبنت األجينال فني األمنم علنى التلنذذ بإيقناع املوسنيقى الخارجينة وتفنننت فني 4فيه )

اصننر التناسننب والتناسننق تشننكيلها، مننع التلننذذ بالتصننوير واإليقنناع الننداخلي املؤسننس علننى عن

واالنسجام والتباين، لتتشكل منظومة زمنية، موزعة توزيعنا إيقاعينا يشند املتلقني ويطربنه. 

كمننننا يطربننننه سننننماع النننننغم املوسننننيقي معزوفننننا علننننى إحنننندى اآلالت  فننننالوزن الشننننعري يننننناظر 

اإليقننناع املوسنننيقي فننناألول تعاقنننب مننننتظم لمحركنننات والسنننكون ممثلنننة فننني الحنننروف املتحركنننة 

 (5لساكنة، والثاني تعاقب منتظم أيضا للمتحركات والسواكن ممثال في النغم )وا

                                                 
 162،ص1977( علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، دار الفص ى للطباعة والنشر، ط1)

 161م، ص1984، 3( السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت،ط2)

، صننننيف 1،ع/16وشننننرعيتها التراثيننننة، مجلننننة فصننننول،املجلد  ( محينننني النننندين الالذقنننناني، القصننننيدة الحننننرة معضننننالتها الفنيننننة3)

 44، ص1997

 214، ص2001( محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاهرة، 4)

 251، ص1983، 1( ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمين، دار التنوير، بيروت، ط5)
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وملننننا كننننان الننننوزن والقافيننننة همننننا املظهننننر الخننننارجي املميننننز للشننننعر، فسننننتبدأ الدراسننننة 

 الحالية منهما ثم تتفرع إلى مقاربة عناصر اإليقاع األخرى.

عاته ستتبع الدراسة مجموع ما كتب الشاعر من قصائد موزعة على مجمو 

الشعرية الثالثة: شروخ في جدار الصمت، وشهوة الفرح،  وجرح ال تغسله الدموع، 

بتحديد عدد القصائد في كل مجموعة، وببيان الوزن الشعري لكل قصيدة من القصائد 

التي بل  عددها اثنتين وعشرين ومائة، موزعة على النحو التالي: ثالث وأربعون قصيدة في 

صمت، وخمس وعشرون قصيدة في شهوة الفرح، وأربع مجموعة شروخ في جدار ال

وخمسون قصيدة في مجموعة جرح ال تغسله الدموع، ثم تحويل البيانات إلى جداول يلي 

كل جدول رسم بياني يحدد النسب املئوية. مع مقاربة تحليلية توضس البيانات اإلحصائية 

 التي تستخلصها الدراسة الحالية.

 د العموديةأوال : إحصاء أوزان القصائ

 (1)جدول 

 يحدد وزن كل قصيدة من قصائد مجموعة شروخ في جدار الصمت

 شروخ في جدار الصمت

 مالحظات التفعيلة أو البحر القصيدة مسلسل

  مجزوء الرمل الوداع 1

 عروض وضرب تامان الرمل فافهموها إن عقلتم 2

  مجزوء الرمل ال نامت أعين الجبناء 3

 مالحظات لة أو البحرالتفعي القصيدة مسلسل

  الكامل سطور من الدم 4

  الكامل رسالة شهيد 5

 عروض وضرب تامان الرمل يا عيد عذرا 6

  الكامل املوت أشرف 7

 عروض وضرب تامان الرمل سنابل البقاء 8

 عروض وضرب تامان الرمل كبرياء 9

  مجزوء الكامل ثورة األزهار 10

  الخبب قسم 11

  لالكام الوعد 12
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  املتقارب النفير 13

  مجزوء الكامل قابيل يخدعه السراب 14

  مجزوء الكامل السفر األخير 15

  الكامل الدم املعذب 16

  فعلن مرثية الصوت والصورة 17

  مجزوء الكامل يا ايها الفرح 18

  مجزوء الكامل الحرف والقيود 19

  فعولن دعوني أغني 20

  املتقارب سأبكي غدا 21

  الكامل يا قدس 22

  مجزوء الكامل زمن الرمادة 23

  مستفعلن الجرح واللهيب 24

  فعلن حلم يتململ 25

  مجزوء الكامل هللا أكبر 26

  مجزوء الوافر أين مواكب الفرسان 27

  مجزوء الوافر ال قبر وال دار 28

  الكامل الفجر الوض يء 29

  الكامل وجع الشعراء 30

  كاملال يا نور  31

  املتقارب على هامش العمر 32

  الكامل رسالة إلى شامير 33

  مفاعلتن شروخ في جدار الصمت 34

  الكامل سيف الكرامة 35

  الخبب أمي 36

  مفاعلتن هنا النقب 37

  مفاعلتن شيماء أغنيتي 38

  الخبب مالئكة في الخيمة 39

  متفاعلن لم يقتلوك 40
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  تفعلنمس يا أيها الفرسان 41

  فاعالتن عتاب 42

  متفاعلن مرثية على ألحان الفرح 43

 (2) جدول 

 يحدد وزن كل قصيدة من قصائد مجموعة شهوة الفرح

 شهوة الفرح

 مالحظات التفعيلة أو البحر القصيدة مسلسل

  مجزوء الوافر نحن الفجر 1

  مفاعلتن صباح املوت 2

  الرجز محاكمة طارق بن زياد 3

  مستفعلن الجديدالصمت  4

  الخبب ما زال يعقوب ينتظر 5

  مستفعلن ناقة الرسول  6

  الرمل أمواج الحب 7

  مجزوء الكامل سلبية أحبها! 8

 زيادة ساكن  مجزوء الوافر ملاذا اآلن؟! 9

  مستفعلن إصرار 10

  فعلن عشق 11

  رجز غربة البحار 12

  مستفعلن شماعة 13

  متفاعلن فلسطين 14

  متفاعلن يا شهوة الفرح!! 15

  فعولن سارية على مفترق طرق  16

  متفاعلن برقية نوح تصل في موعدها! 17

  املتقارب دماء على غصن الشوك 18

  فعلن الشاطر حسن 19

  متفاعلن وهم  20

21  
ً
  فعولن لو كان الفقر رجال
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  فعولن    ملاذا؟ 22

  مستفعلن شمعة. 23

  فعلن الحقيقة  24

25  
ً
  فعلن أذكر يوما

 (3) جدول 

 يحدد وزن كل قصيدة من قصائد مجموعة جرح ال تغسله الدموع

 جرح ال تغسله الدموع

التفعيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو  القصيدة مسلسل

 البحر

 

  فعلن هاجر 1

خذ بالقوة..."! 2
ُ
  فعولن "ما أ

  فعلن فارس 3

  فعلن بعاث 4

  فعولن قيس بن امللوح 5

  مفاعلتن نقيس يواصل الهذيا 6

  الكامل ليلى تخرج عن صمتها 7

ة الجنون!!! 8
 
  الكامل قيس على حاف

  فعلن املوت األوعى! 9

  مجزوء الكامل حكاية إرهابي! 10

 طليق! 11
ٌ
 وشيخ

ٌ
 مكبلة

ٌ
  متفاعلن أمة

  متفاعلن كن ما أردت 12

ا نراك! 13
 
  متفاعلن إن

  فعلن الرنتيس ي 14

  الكامل سلُه الدموع!!جرٌح  ال تغ 15

  فعلن هل في غزة أطفال؟! 16

  مستفعلن مريم الفلسطينية !! 17

  مفاعلتن النورس 18

  الكامل املغرب العربي! 19
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  متفاعلن قولوا ألمي!! 20

  املتقارب طاووس!!! 21

  فعولن نحبك!!! 22

  مجزوء الوافر هي األفراح 23

  متفاعلن صداقة!! 24

  فعولن !!سأهرب 25

  فعولن شاحنـة!! 26

  الكامل وجع البعاد! 27

  فعولن سلسبيل 28

  متفاعلن هولكوست!! 29

  فعلن هم واألوطان !! 30

  فاعالتن تقسيم!! 31

  متفاعلن وطن املواجع 32

  فاعالتن ليت أني !!! 33

  مفاعلتن زعيم !! 34

  فاعالتن فلنغِن ! 35

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن حب ال يغيب 36

 مستفعلن

 

37 !...
 
  فعلن ُيروى أن

  فعولن سالم 38

39  !...)
 
  متفاعلن )أخ

 ترفيل الكامل القرآن الكريم 40

  الخبب الجامعة اإلسالمية 41

  الخبب إيمان 42

 تذييل كامل أوائل 43

  الخبب خربشات طفولية 44

  فعلن ما زلنا في رمضان!  45

  فاعالتن ابتهال 46
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  الخبب السحر! ترانيم 47

  فعلن يا رب !! 48

  فعلن محار اللؤلؤ 49

  فعلن مصير رسالة حب 50

قــــــــــــارورة العطــــــــــــر مــــــــــــا زالــــــــــــت  51

 تفيض!

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن 

 مفاعلتن

 

  الوافر بلور التحدي 52

  املتقارب مٌن وسلوى  53

  الوافر صباح الخير يا أحالم!! 54

قصيدة من القصائد التي نظمها  رصدت الجداول اإلحصائية الثالثة السابقة وزن كل

الشاعر،  في إطار تشكيل صورته الشعرية اإليقاعية، كما رصدت الزيادات التي أضافها 

الشاعر على البحور الخليلية، وسجلتها في قائمة املالحظات في كل جدول، لتتبع مسار 

 التالية. التشكيل املوسيقي بدقة خالل عملية املقاربة والتحليل كما سيت س من الجداول 

 (4جدول رقم )

 يبين عدد القصائد في كل مجموعة شعرية 

 مجموع جرح ال تغسله الدموع شهوة الفرح شروخ في جدار الصمت

 122 قصيدة 54 قصيدة 25 قصيدة 43 

  تفعيلة عمودي تفعيلة عمودي تفعيلة عمودي

32 11 8 17 17 37 122 

 

ر بل  في املجموعات يت س من الجدول السابق أن مجموع قصائد الشاع

الشعرية الثالثة، اثنتين وعشرين ومائة قصيدة، شملت املجموعة األولى )شروخ في جدار 

الصمت( ثالثا وأربعين قصيدة، منها اثنتان وثالثون قصيدة من الشعر العمودي، وإحدى 

عشرة قصيدة من شعر التفعيلة، وشملت املجموعة الثانية )شهوة الفرح( خمسا 

ة، ثماني قصائد منها عمودية، وسبع عشرة قصيدة من شعر التفعيلة، وعشرين قصيد

وشملت املجموعة الثالثة )جرح ال تغسله الدموع( أربعا وخمسين قصيدة، منها سبع 

 عشرة قصيدة من الشعر العمودي، وسبعا وثالثين قصيدة من شعر التفعيلة.
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استخدام كل بحر وسيوضس الجدول التالي والرسم البياني الذي يليه عدد مرات 

 من البحور الشعرية التي وظفها الشاعر لتشكيل صورته املوسيقية:

 (5) رقم جدول 

 يبين عدد مرات استخدام كل بحر في كل مجموعة شعرية البحر

النسبة   مجموع جرح شهوة الفرح شروخ 

 النسبة مجموع مجزوء تام مجزوء تام مجزوء تام  العامة

 %5.73 %12.3 7 0 0 0 1 2 4 الرمل

 %22.13 %47.4 27 1 7 1 0 7 11 الكامل

 %6.55 %14 8 0 4 0 1 0 3 الخبب

 %4.9 %10.5 6 0 2 0 1 0 3 املتقارب

 %5.7 %12.3 7 1 2 2 0 2 0 الوافر

 %1.6 %3.5 2 0 0 0 2 0 0 الرجز

 %46.61 %100 57 2 15 3 5 11 21 املجموع
 

 (1)رسم بياني رقم

 
اعر استخدم في تشكيل صورته املوسيقية ستة من يت س من الجدول أن الش

% 12.2بحور الشعر العربي بنسب متفاوتة هي: الرمل الذي استخدم سبع مرات، بنسبة 
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% مقارنة مع مجمل أوزان الشعر 5.73من األوزان العمودية التي استخدمها ، وبنسبة 

م اثنتين وعشرين العمودي، وشعر التفعيلة التي استخدمها، والبحر الكامل الذي استخد

% من مجمل األوزان العمودية التي استخدمها، والخبب الذي 47.3مرة، بنسبة 

% 6.55% من مجمل البحور التي استخدمها، وبنسبة 14استخدمه خمس مرات، بنسبة 

من مجمل األوزان التي استخدمها، والبحر املتقارب الذي استخدمه ست مرات، بنسبة 

% من مجمل األوزان التي 5التي استخدمها، وبنسبة  % من األوزان العمودية10.5

% من مجمل البحور 12.2استخدمها، والبحر الوافر الذي استخدمه سبع مرات بنسبة 

% من مجمل األوزان التي استخدمها، وبحر الرجز الذي 5.7التي استخدمها، وبنسبة 

% من 1.6% من مجمل البحور التي استخدمها، وبنسبة 3.5استخدمه مرتين بنسبة 

 مجمل األوزان التي استخدمها. 

وجاء ترتيب استخدام البحور  من حيث النسبة على النحو التالي الكامل، في 

%، والرمل والوافر في 14% والخبب في املرتبة الثانية بنسبة 47.4املرتبة األولى بنسبة 

ملرتبة الخامسة %، ، واملتقارب في ا12.3%، بنسبة 12.3املرتبة الثالثة لكل منهما بنسبة 

 %. 3.5%، والرجز في املرتبة السادسة بنسبة 10.5بنسبة 

وفي الجدول التالي توضيح  لنسب استخدام كل بحر من البحور الشعرية من الناحية 

 الكمية، مقارنة مع استخدام باقي البحور في كل مجموعة:

 ( يبين استخدام البحور في كل مجموعة ونسبتها املئوية6)رقم جدول 

  نسبة املئوية لكل بحر في كل مجموعةال

   جرح شهوة الفرح شروخ 

 النسبة مجموع نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد البحر

 %12.3 7 0 0 %4 1 %13.9 6 الرمل

 %47.4 27 %14.8 8 %4 1 %41.8 18 الكامل

 % 14 8 %7.4 4 %4 1 %6.9 3 الخبب

 %10.5 6 %3.70 2 %4 1 %6.9 3 املتقارب

 %12.3 7 %5.55 3 %8 2 %4.65 2 الوافر

 %3.5 2 0 0 %8 2 0 0 الرجز

 %100 57 %25.9 14 %32 8 %74.4 32 املجموع
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 مالحظة:

تم احتساب النسبة املئوية لكل بحر داخل مجموعته الشعرية مقارنة بعدد  -1

 البحور العمودية املستخدمة.

ت استخدام تم احتساب النسبة العامة الستخدام البحر بمقارنته بعدد مرا -2

الوزن العمودي في القصائد التي بل  مجموعها في املجموعات الشعرية الثالثة، 

 سبعا وخمسين قصيدة.

يت س من الجدول أن الشاعر استخدم  ستة من بحور الشعر العربي، 

هي)الرمل، والكامل، والخبب، واملتقارب، والوافر، والرجز( بنسب متفاوتة، حيث 

ر الواحد عن باقي البحور التي استخدمها، في كل تختلف نسبة استخدام البح

مجموعة من املجموعات الشعرية الثالثة على النحو املبين في الرسومات البيانية 

 الثالثة التالية: 

 ( يبين نسبة البحور في املجموعة األولى2رسم بياني رقم )

 
التي يتبين من الرسم البياني أن الشاعر استخدم خمسة فقط من بين البحور 

استخدمها في شعره، داخل املجموعة الشعرية األولى )شروخ في جدار الصمت( حيث 
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%، وبحر والخبب 41.80%، وبحر والكامل بنسبة 13.90استخدم بحر الرمل بنسبة 

%، ولم ترصد 4.65%، وبحر والوافر بنسبة 6.90%، وبحر املتقارب بنسبة 6.90بنسبة 

ذه املجموعة، وفي الرسم البياني التالي بيان لنسب الدراسة أي استخدام لبحر الرجز في ه

 البحور في املجموعة الثانية )شهوة الفرح(

 

 ( يبين نسبة البحور في املجموعة الثانية3رسم بياني رقم )

 

 
يتبين من الرسم البياني أن الشاعر استخدم ستة بحور وهي التي استخدمها في 

وة الفرح( التي بل  عدد قصائدها خمسا شعره، داخل املجموعة الشعرية الثانية )شه

%، وبحر 4%، وبحر والكامل بنسبة 4وعشرين قصيدة، حيث استخدم بحر الرمل بنسبة 

%، وبحر الرجز 8%، وبحر والوافر بنسبة 4%، وبحر املتقارب بنسبة 4الخبب بنسبة 

ي هذه % هذه املجموعة، واملالحظ ارتفاع نسبة استخدام كل من الوافر والرجز ف8بنسبة 

املجموعة، وتساوي النسبة بين بقية البحور، كما يالحظ انخفاض نسبة استخدام البحر 

الكامل مقارنة مع نسبته في املجموعة األولى، كما يشهد الجدول بارتفاع نسبة الرجز حيث 

لم تسجل له نسبة في االستخدام في املجموعة األولى، وال في املجموعة الثالثة، كذلك 
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ة ارتفاع في نسبة استخدام البحر الوافر مقارنة باملجموعتين األولى شهدت املجموع

 والثالثة، كما سيت س من الرسم البياني التالي:

 

 ( يبين نسبة البحور في املجموعة الثالثة4رسم بياني رقم )

 
يتبين من الرسم البياني أن الشاعر استخدم في املجوعة الشعرية الثالثة جرح ال 

لتي بل  عدد قصائدها أربعا وخمسين قصيدة،  أربعة فقط من مجموع تغسله الدموع( ا

%، بحور  والخبب بنسبة 14.80البحور التي استخدمها سابقا، وهي الكامل بنسبة 

%، ولم تسجل الدراسة 5.55%، والوافر بنسبة 3.70%، واملتقارب بنسبة 7.40

 استخداما لبحر الرمل وبحر الرجز في هذه املجموعة.

 تحليل الجداول والرسوم البيانية السابقة ما يلي: يالحظ من

اقتصار الشاعر على ستة من البحور الخليلية.، استخدمها مجتمعة في   -1

املجموعة الشعرية الثانية، واستثنى الرجز من املجموعة األولى، والرمل والرجز من 

 املجموعة الثالثة.
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حور الخليلية، ولم اقتصر الشاعر على استخدام البحور الصافية من بين الب -2

تسجل الدراسة أي استخدام للبحور الخليلية املركبة في املجموعات الشعرية الثالثة 

 املنشورة.

أكلر الشاعر من استخدام البحر الكامل الذي حصل على أعلى نسبة مقارنة  -3

بباقي البحور، ولعل ذلك راجع إلى اإلمكانات الصوتية التي توفرها مقاطع البحر الكامل 

ه التام واملجزوء، فتفعيلته التامة متفاعلن تتكون حسب النظام املقطعي من بشقي

خمسة مقاطع هي )م/ ت/ فا/ ع/ لن( ثالثة منها قصيرة ،ومقطعان طويالن، وبجمع عدد 

املقاطع في شكله التام  ينتا ثالثون مقطعا في البيت الشعري الواحد، قد تنقص مع 

، كالحذذ واإلضمار في عروضه وضربه، حيث وجود بعض الزحافات والعلل املستخدمة

تتحول التفعيلة بالحذذ إلى )متفا( تساوي نغمة )فعلن( بحركات ثالث ينتا عنها ثالثة 

وقد -مقاطع اثنان قصيران وواحد طويل، كما أنَّ الشكل املجزوء من البحر الكامل 

التذييل  فيه نغم متدفق متراقص يزداد إيقاعه انسيابا بوجود  -استخدمه الشاعر

والترفيل في ضربه، حيث تصير بالتذييل آخر تفعيلة في صجز البيت وهي الضرب 

)متفاعالن( حيث تنتهي بمقطع بال  الطول، أما بالترفيل فتصير )متفاعالتن( حيث تزيد 

مقطعا طويال في نهاية البيت فيتكون ستة مقاطع فيه، ومع هذه املقاطع املتجانسة في 

مني، ينساب اإليقاع فيه ويتدفق تدفقا تطرب له اآلذان،  فهذا البحر نقراتها وتوزيعها الز 

مما أكلر الشعراء في العصر الحديث من النظم عليه وهو كما يقول عبد هللا الطيب عنه 

 (1 من األبحر الذلل، ونظمهم فيه كثير، وطوالهم منه ال تكاد تحص ى )

االستخدام، ولكل من حظي كل من بحر الرمل والبحر الوافر بنسبة متحدة في  -4

هذين البحرين مزية تختلف عن مزية صاحبه، أما الرمل فهو كما يقول عنه عبد هللا 

الطيب  وموسيقا الرمل خفيفة رشيقة منسابة، وفيه رنة يىحبها نوع من.... ]اإلحساس  

(  أما الوافر ففيه جرس 2العاطفي الحزين في غير ما كآبة، ومن غير ما وجع، وال فجيعة )

                                                 
 م1989، 3الكويت، ط 1ى فهم أشعار العرب، ج/( عبد هللا الطيب، املرشد إل1)

 ، 158( نفسه، ، ص 2)
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سيقي مميز وهو  بحر مسرع النغمات متالحقها، مع وقفة قوية سرعان ما يتبعها إسراع مو 

فعا، كأنه يخرجها من  فعا د  وتالحق، وهذا يتطلب من الشاعر أن يأتي بمعانيه د 

 ( 1م خة )

حظي كلٌّ من الخبب وصنوه املتقارب بنسبة أقل من البحور السابقة، بما  -5

يال في النغم وتدفق في الجرس وتسارع في النقرات يحمالن من سرعة في اإليقاع وان،

اإليقاعية. تالهما بحر الرجز الذي لم يكلر الشاعر من استخدامه، ومع هذا فقد نظم فيه 

قصائد تلتزم بقافية العجز،  وليس أراجيز مزدوجة التقفية كما هو مشهور في الشعر 

صا  على بحر الرجز وتتوحد العربي حيث أصبح اسم األرجوزة مقترنا بذلك النظم الذي ي

في كل بيت منه قافية الصدر والعجز مع اختتامها بشطر منفرد،  والغالب على الرجز أن 

(. وفي هذا إثبات أن بحر الرجز له إيقاع متميز يمكن 2تلتزم القافية في كل شطر منه )

انات البحر توظيفه للتعبير عن املشاعر واألحاسيس كباقي البحور مع اختالف وتنويع في إمك

( ولعل هذا الرأي الذي اعتمده 3اإليقاعية، بعد أن كان يقال:  التقصيد في الرجز قبيح )

عبد هللا الطيب مبنيا على كلرة الزحافات والعلل التي تصيب الرجز بشكل يخل بإيقاعه، 

ويقربه من النلرية في كثير من األحيان، حيث يمكن استعماله تاما بست تفعيالت للبيت، 

زوءا بأربعة للبيت، ومشطورا بثالثة لكل بيت، ومنهوكا بتفعيلتين أو تفعيلة لكل بيت، ومج

ن 
 
ت
ا
ل عا

ا
كما يمكن أن تصير   مستفعلن مستعلن)مفتعلن(، ومفعولن، ومتعلن وف

(، أما إذا تجنب الشاعر فيه تلك العلل والزحافات التي تقلق نغمه فإنه يقترب 4وفعولن )

 الكامل أحيانا. في إيقاعه من إيقاع البحر 

                                                 
 407( نفسه، ، ص 1)

 283( املرشد إلى فهم أشعار العرب، سابق، ص 2)

 284( نفسه ص 3)

، انظر 77م، ص2007، 1( ابن جني، كتاب العروض، تحقيقي، أ.د حسني عبد الجليل يوسف، دار السالم، القاهرة، ط4)

، 1986، 4ريزي، الوافي في العروض والقوافي، تحقيق، فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، طأيضا الخطيب التب

 102/108ص
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 ثانيا: إحصاء أوزان قصائد التفعيلة

 (7جدول رقم )

 النسبة مجموع جرح شهوة شروخ 

 % # % # % # التفعيلة

 %16.9 11 %12.9 7 %12 3 %2.3 1 فعولن

 %27.7 18 %22.2 12 %16 4 %4.6 2 فعلن

 %12.30 8 %1.8 1 %20 5 %4.6 2 مستفعلن

 %21.5 14 %14.8 8 %16 4 %4.6 2 متفاعلن

 %10.7 7 %5.5 3 %4 1 %6.9 3 مفاعلتن

 %7.6 5 %7.4 4 %2.3 0 %2.3 1 فاعالتن

فاعالتن 

 مستفعلن
0 0% 0 0% 1 1.8% 1 

1.5% 

مستفعلن 

 مفاعلتن
0 0% 0 0% 1 1.8% 1 

1.5% 

 %100 65 %68.2 37 %68 17 %25.5 11 املجموع

 

 مالحظة:

نتها بعدد قصائد املجموعة الشعرية تم احتساب النسبة املئوية للتفعيلة بمقار  -1

 الواحدة بشكليها العمودي والتفعيلي.

يتبين من الجدول السابق أن الشاعر استخدم التفعيالت إحدى عشرة مرة، بنسبة 

% في املجموعة الثانية، وسبعا 68% في املجموعة األولى، و سبع عشرة مرة بنسبة 25.5

 الثة.% في املجموعة الث68.2وثالثين مرة بنسبة 

بل  عدد مرات استخدام شعر التفعيلة في املجموعات الثالثة خمسا وستين مرة، بنسبة 

53.27.% 

( الذي يليه ستتبين نسبة 5(، والرسم البياني رقم )8وفي الجدول التالي رقم )

استخدام كل تفعيلة في املجموعة الشعرية الواحدة، مقارنة بمثيالتها في املجموعات 

 الشعرية األخرى.
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 (8جدول رقم )

 التفعيلة
 جرح شهوة شروخ

 املجموع
 النسبة املئوية

 # # # العامة

 %9 11 7 3 1 فعولن

 %14.75 18 12 4 2 فعلن

 %6.55 8 1 5 2 مستفعلن

 %11.47 14 8 4 2 متفاعلن

 %5.73 7 3 1 3 مفاعلتن

 %4 5 4 0 1 فاعالتن

فاعالتن 

 مستفعلن
0 0 1 1 

0.81% 

مستفعلن 

 لتنمفاع
0 0 1 1 

0.81% 

 %53.12 65 40 17 11 املجموع

 مفتاح:

 # التكرارات

 %النسب املئوية 

تم احتساب النسبة العامة للتفعيالت بالقسمة على مجموع القصائد في املجموعات 

 الثالثة وعددها مائة واثنتين وعشرين قصيدة.
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 (5رسم بياني رقم)

 
 يم عدد مرات استخدام كل تفعيلة حسبت النسبة املئوية للتفعيالت بتقس

 على مجموع القصائد البال  مائة واثنتين وعشرين قصيدة.

يت س من الرسم البياني السابق أّن الشاعر استخدم ست تفعيالت منفردة هي 

%، ومتفاعلن 6.55%، ومستفعلن بنسبة 14.75%، وفعلن بنسبة 9فعولن بنسبة 

%، وتفعلتين مركبتين هما 4عالتن بنسبة %، وفا5.73%، ومفاعلتن بنسبة 11.47بنسبة 

 %.0.81%، ومستفعلن مفاعلتن بنسبة 0.81فاعالتن مستفعلن بنسبة 

والدراسنننة الحالينننة تتبننننني رأينننا يخننننالف منننا يتناقلننننه الدارسنننون، فيمننننا يتعلنننق بنسننننبة 

التفعنننننيالت إلنننننى البحنننننور، والسنننننبب فننننني ذلنننننك أن البحنننننور الخليلينننننة املتوارثنننننة تتشنننننكل ضنننننمن 

آثننننننرت الدراسننننننة عننننندم نسننننننبة أيننننننة واحنننننندة مننننننن التفعننننننيالت  ة خاصننننننة؛ لننننننذامنظومنننننة إيقاعينننننن

املسننننننتخدمة فنننننني تشننننننكيل نغننننننم القصننننننائد املختلفننننننة، إلننننننى بحننننننر مننننننن البحننننننور، رغننننننم أن هننننننذه 

التفعنننيالت تسنننتخدم فننني األسننناس العروضننن ي الخليلننني ضنننمن مينننزان  مننننظم باتسننناق محننندد، 

ت املنفننردة هنني أسنناس بننذاتها والسننبب فنني ذلننك يرجننع إلننى أمننرين األول منهمننا: هننو أن التفعننيال 

انبنننت عليننه البحننور، فبعضننها يمكننن أن يشننترك فنني أكلننر مننن بحننر، كالتفعيلننة )فنناعلن( مننثال 

 تسنميتها منفنردة بتفعيلنة الخبنب أو 
 
اسنة را ثر  الّدِّ نؤب

 
نجدها في البسيط واملديد واملتندارك، وال ت
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بتناسننقها وتكرارهننا فننني املتنندارك، رغننم كونهننا أصننال فننني ذلننك البحننر؛ ألنهننا إنمننا تصنننبح كننذلك 

عنندد معننين؛ يشننكل إيقاعننا محكومننا بنظننام مقنننن كننل تغيننر فيننه يعننزى إلننى تغيننر كمنني مقنننن فنني 

عنندد النقنننرات، وال يجننوز اعتمننناد تغيننرات اعتباطينننة، وإال حكننم علنننى الننوزن بالفسننناد، وعلنننى 

كنل اإليقاع بالنشاز،  فإن تكررت ثماني مرات سمى البحر تاما، وإن تكنررت سنتَّ منرات فني 

بينت سنمي البحنر مجنزوءا، منع مالحظنة أن الزحافنات التني تصنيبها هني نفسنها التني يمكنن أن 

تمحق بهنا، منع زينادات يضنفيها النسنق املعاصنر، فالشناعر قند يحنذف منهنا الوتند املجمنوع فني 

آخرهنننننا ليبقنننننى منهنننننا سنننننبب خفينننننف متحنننننرك فسننننناكن فقنننننط، وهنننننذا منننننا لنننننم يعرفنننننه الخبنننننب، 

الشنننعرية منظمنننة بهندسنننة إيقاعينننة تجمنننع بنننين التفعنننيالت والسنننبب الثننناني هنننو كنننون البحنننور 

بشكل محدد حال كونها تامة أو مجزوءة أو مشطورة أو منهوكة، منع تكررهنا بعندد ثابنت فني 

كننل شننكل؛ باإلضننافة إلننى أن تسننمية التفعيلننة باسننم البحننر الننذي تكننون أصننال أساسننيا فيننه، 

ع  الفوارق بين طبيعة امليزان العروض ي الذي انبن ضّيِّ
ى عليه عمنود الشنعر العربني إيقاعينا، ي 

أنَّ شنعر التفعيلننة منا هننو إال صنورة أخننرى ومنا سننمي فيمنا بعنند شنعر التفعيلننة، بحينث يبنندو  

كمنننا فننني  -للبحنننور، أو امتنننداد طبيعننني يعتمننند علنننى متغينننرات ثابتنننة تصنننيب العنننروض والضنننرب

 تحنننتا كنننّلِّ بحنننر  -الشنننعر العمنننودي
ا

ف  جديننندة، يمكنننن أن تصننننَّ
 
منننن البحنننور  وتمنحننننا أشنننكاال

املعروفنننة، وبنننذلك يعنننود الشنننعر إلنننى نفنننس القينننود الراسنننخة املعهنننودة فننني املينننزان العروضننن ي، 

وهذا ما لجأ الشنعراء إلنى النتخلص مننه بشنعر التفعيلنة، كمنا أننه منن العبنث النذي ال طائنل 

منننه أن يتخنننذ الفننرع النننذي هننو البحنننور، أصننال ويصنننير األصننل وهنننو التفعننيالت  فرعنننا،  لتلنننك 

املوضنننننننوعية آثنننننننرت الدراسنننننننة تسنننننننمية كنننننننل تفعيلنننننننة اسنننننننتخدمها الشننننننناعر باسنننننننمها األسنننننننباب 

ولكي ال يقع الخلط بين أشكال امليزان العروض ي بنوعينه العمنودين املقيند، ووزن  .الحقيقي

التفعيلة الذي وجدت فيه مساحة من االنطالق على مسنتوى عندد التفعنيالت املسنتخدمة 

وكنننذلك القنننوافي التننني يمكنننن توقيعهنننا بشنننكل لنننم وعلنننى مسنننتوى التغينننرات التننني جننناز وقوعهنننا، 

 يعهده الشعر العمودي.

ستبين الدراسة من خالل الجدول التالي والرسوم البيانية التي تليه، النسبة املئوية 

 الستخدام الشاعر التفعيالت في كل مجموعة. 
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 جدول يبين النسبة املئوية لكل تفعيلة في كل مجموعة شعرية

 (9جدول رقم ) 

 جرح ال تغسله الدموع شهوة الفرح روخ في جدار الصمتش 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد التفعيلة

 %12.9 7 %12 3 %2.3 1 فعولن

 %22.22 12 %16 4 %4.6 2 فعلن

 %1.8 1 %20 5 %4.6 2 مستفعلن

 %14.8 8 %16 4 %4.6 2 متفاعلن

 %5.5 3 %4 1 %6.9 3 مفاعلتن

 %7.4 4 %2.3 0 %2.3 1 فاعالتن

فاعالتن 

 مستفعلن
0 0% 0 0% 1 1.8% 

مستفعلن 

 مفاعلتن
0 0% 0 0% 1 1.8% 

 %68.5 37 %68 17 %25.5 11 املجموع

( أن الشاعر استخدم فعولن مرة واحدة في املجموعة 9يت س من الجدول )

مرتين في  األولى وثالث مرات في املجموعة الثانية، وسبع مرات في الثالثة، واستخدم فعلن

األولى، وأربع مرات في الثانية، واثنتي عشرة مرة في الثالثة، واستخدم مستفعلن مرتين في 

األولى، وخمس مرات في الثانية، ومرة واحدة في الثالثة، واستخدم متفاعلن مرتين في 

األولى، وأربع مرات في الثانية، وثماني مرات في الثالثة، واستخدم مفاعلتن ثالث مرات في 

األولى، ومرة واحدة في الثانية، وثالث مرات في الثالثة، وفاعالتن مرة واحدة في األولى، 

وأربع مرات في الثالثة، واستخدم التفعيلة املركبة فاعالتن مستفعلن مرة واحدة في 

 الثالثة فقط، والتفعيلة املركبة مستفعلن مفاعلتن مرة واحدة في الثالثة فقط.

( بيان لنسبة كل تفعيلة في املجموعة األولى 6لي رقم )وفي الرسم البياني التا

 شروخ في جدار الصمت
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 (6رسم بياني رقم )

 

 
%، وفعلن 2.30( أن الشاعر استخدم فعولن بنسبة 6يت س من الرسم البياني )

%، ومفاعلتن بنسبة 4.60%، ومتفاعلن بنسبة 4.60%، ومستفعلن بنسبة 4.60بنسبة 

 %.2.30 %، وفاعالتن بنسبة6.90

ويتبين ارتفاع نسبة مفاعلتن في هذه املجموعة مقارنة بباقي التفعيالت حيث 

وقفت في املرتبة األولى  تليها، فعلن ومستفعلن ومتفاعلن التي حصلت كل منها على نسبة 

 %.2.30% ، كما تساوت فعولن وفاعالتن في النسبة التي بلغت 4.60واحد بلغت 

ان يت س أن شعر التفعيلة استخدم في مجموعة وبالنظر إلى عدد قصائد الديو 

%  تقريبا مقابل اثنتين وثالثين 25.50شروخ في جدار الصمت إحدى عشرة مرة، بنسبة 

 % تقريبا من الشعر العمودي.74.40قصيدة 
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 (7رسم بياني رقم )

 

 
( أن الشاعر استخدم في املجموعة الشعرية الثانية 7يت س من الرسم البياني )

%، ومتفاعلن بنسبة 20% ومستفعلن بنسبة 16%، وفعلن بنسبة 12ولن بنسبة فع

 %..2.30%، وفاعالتن بنسبة 4% ومفاعلتن بنسبة 16

يتبين أيضا ارتفاع نسبة استخدام التفعيالت مقارنة بنسبة استخدامها في 

املجموعة األولى، ما عدا فاعالتن التي لم تسجل ارتفاعا في نسبة االستخدام. أما 

 فاعلتن فقد انخفت نسبة استخدامها في املجموعة الثانية.م

%، تليها كل من فعلن 20حظيت مستفعلن بأكبر نسبة استخدام بلغت 

 %.4% ، تليها مفاعلتن بنسبة 12%، وفعولن بنسبة 16ومتفاعلن بنسبة 

ويبرز من الرسم البياني بمقارنة النسب ارتفاع نسبة استخدام التفعيالت التي 

%، وباقي القصائد استخدم فيها 68استخدامها سبع عشرة مرة، بنسبة  بلغت مرات

 %.32البحور العمودية بنسبة 
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 (8رسم بياني رقم )

 

 
( أن الشاعر استخدم  في املجموعة الشعرية الثالثة، 8يت س من الرسم البياني )

ن %، ومتفاعل1.80% ومستفعلن بنسبة 22.22%، وفعلن بنسبة 12.90فعولن بنسبة 

%. وفاعالتن مستفعلن 7.40% وفاعالتن بنسبة 5.50% ومفاعلتن بنسبة 14.80بنسبة 

 %.1.80%، ومستفعلن مفاعلتن بنسبة 1.80بنسبة 

يتبين من الرسم البياني  أن فعلن حصلت على املرتبة األولى في هذه املجموعة 

الثانية،  تليها %، وهي نسبة أعلى من نسبة استخدامها في املجموعة األولى و 22.22بنسبة 

%، وهي نسبة أقل من نسبتها في شهوة الفرح، وأعلى منها في 14.80متفاعلن بنسبة 

%، وهي نسبة أعلى قليال من نسبتها 12.90شروخ في جدار الصمت، تليها فعولن بنسبة 

 في شهوة الفرح، وأعلى كثيرا من نسبة استخدامها في مجموعة  شروخ في جدار الصمت.

نتباه إلى ان الشاعر استخدم في هذه املجموعة تفعيالت مركبة يلفت الرسم اال 

% والثانية مستفعلن مفاعلتن بنسبة، 1.80مرتين، األولى  فاعالتن مستفعلن بنسبة، 

1.80% 

وفي الرسم البياني التالي بيان لنسبة استخدام كل تفعيلة من التفعيالت في املجموعات 

 التفعيالت في املجموعات الشعرية املختلفة:الشعرية الثالثة، مقرنة بنسبة استخدام 
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 (9رسم بياني رقم )

 
 مالحظة:

  حسبت النسبة املئوية لكل تفعيلة بتقسيم عدد مرات استخدامها على

 مجموع مرات استخدام التفعيالت البال  ثمان وستين مرة.

، تليها %27.70يتبين من الرسم البياني أن أكبر نسبة للتفعيالت هي نسبة فعلن البالغة 

%، 12.30%، ومستفعلن بنسبة 16.90%، وفعولن بنسبة 21.50متفاعلن بنسبة 

% أما التفعيالت املركبة فلم تتجاوز 7.60%، وفاعالتن بنسبة 10.70ومفاعلتن بنسبة 

 لكل منهما. 1.50نسبة 

ولتحديد النسب املئوية العامة لكل تفعيلة وكل بحر مقارنة بمجموع القصائد سيرصد 

 لتالي النسبة منفردة على النحو التالي:الجدول ا

 (10جدول رقم )

 النسبة العدد التفعيلة/ البحر

 %5.7 7 الرمل

 %22 27 الكامل

 %6.6 8 الخبب

 %5 6 املتقارب

 %5.7 7 الوافر

 %1.6 2 الرجز
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 %9 11 فعولن

 %15 18 فعلن

 %6.6 8 مستفعلن

 %11.5 14 متفاعلن

 %5.7 7 مفاعلتن

 %4 5 فاعالتن

فاعالتن 

 مستفعلن
1 0.8% 

مستفعلن 

 مفاعلتن
1 0.8% 

 %100 122 املجموع

 

 (10رسم بياني رقم )
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 مالحظة: 

حسبت النسبة املئوية لكل تفعيلة بتقسيمها على مجموع القصائد البال  مائة  -1

 واثنتين وعشرين قصيدة.

مائة  حسبت النسبة املئوية لكل بحر بتقسيمها على مجموع القصائد البال  -2

 واثنتين وعشرين قصيدة.

يتبين من الجدول البياني أن الشاعر استخدم البحر الكامل بدرجة أكبر من أي بحر آخر 

%، يليه 22او تفعيلة أخرى، حيث بلغت نسبة استخدامه في املجموعات الشعرية الثالثة 

ليهما % ي11.50%، ومتفاعلن بنسبة 15في ارتفاع نسبة االستخدام تفعيلة فعلن بنسبة 

% ثم البحر الوافر  بنسبة 6.60% وتفعيلة مستفعلن بنسبة 6.60بحر الخبب بنسبة 

% ثم املتقارب 5.70%، وتفعيلة مفاعلتن بنسبة 5.70% ، وبحر الرمل بنسبة 5.70

%، 1.60%، ويالحظ انخفاض النسبة العامة الستخدام بحر الرجز التي بلغت 5بنسبة 

ة أزواج من التفعيالت )فاعالتن/مستفعلن( و)مستفعلن أما التفعيالت املركبة وهما أربع

 % تقريبا.0.8مفاعلتن( فلم تتجاوز نسبة كل منهما واحدا صحيحا حيث بلغت 

كما يالحظ من تحليل الرسم البياني وحساب النسب أن الشاعر استخدم التفعيالت 

 تقريبا. %46% تقريبا وهي نسبة أكبر من نسبة استخدام البحور التي بلغت 54بنسبة 
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 مالمح بارزة في تشكيل املوسيقي الخارجية

 أوال: الزيادة على أصول بعض البحور:

رصدت الدراسة زيادة على أصول بعض البحور التي استخدمها الشاعر، خروجا على 

القاعدة األصلية التي حددها العروضيون، دون أن يحدث نشاز في النغم بعد الزيادة، 

 الزيادات: ومن أمثلة تلك

استخدام العروض والضرب في بحر الرمل تامتين في قصيدة فافهموها إن   -أ 

 ( 4( وقصيدة كبرياء)3( وقصيدة سنابل البقاء)2( وقصيدة يا عيد عذرا)1عقلتم)

 (5زيادة ساكن على آخر مجزوء الوافر في قصيدة ملاذا اآلن ) -ب 

من علل الزيادة التي ال الزيادة على ضرب البحر الكامل بالترفيل والتذييل، وهما  -ج 

تصيب الكامل التام ولكنها تصيب املجزوء منه، وبالترفيل تصير متفاعلن متفاعالتن 

بزيادة سبب خفيف على آخره  أي ساكن ومتحرك يعادل مقطع طويل، وبالتذييل يزاد 

، وقد استخدم الشاعر هذه الزيادة على األصل في  ساكن في آخره فتصير متفاعالنب

 (7( وقصيدة )أوائل()6آن الكريم()قصيدة )القر 

 ثانيا : التفعيالت املركبة

لم يقتصر استخدام الشاعر على ستة من تفعيالت الشعر العربي هي فعلن 

وفعولن ومتفاعلن ومفاعلتن ومستفعلن، وفاعالتن، ولكنه استخدم التفعيالت 

                                                 
 19( شروخ في جدار الصمت ص1)

 ،40( شروخ في جدار الصمت ص2)

 44( شروخ في جدار الصمت ص3)

 46( شروخ في جدار الصمت ص4)

 40( شهوة الفرح ص5)

 151( جرح ال تغسله الدموع ص 6)

 145رح ال تغسله الدموع ص ( ج7)



 -150- 

ما ( و)قارورة العطر 1املركبة في قصيدتين من قصائده، هما )حب ال يغيب( )

 (2زالت تفيض( )

 فاعالتن/ م  ال تقل: "غاَب!"،                           

 تفعلن/ فاعالتن/ مستفعالن إنه في ضمير الكون الرحيب              

                         فاعالتن/ متفعلن
ً
 يسكن الحب  برزخا

 في حنايا القلب الكئيْب                    فاعالتن/ مستفعالن

 فاعالتن/ متفعلن/فاع كلما ضاقت الدنا قاَل:                    

ي هنا أجوب!"                         
 
 التن/متفعالن   "إن

 فاعالتن/ مستفعلن "خلف ثلج الحزن الذي                   

    يتحدانا أن يذوب"                        
ْ
 فعالتن/ مستفعالن

 فاعالتن/ متف                          قل لثلج األس ى:     

، ولن نغيب!"               علن/ فاعالتن/ متفعالن
ً
 "أتينا شموسا

 فاعالتن/ متفعلن    "ملتقانا أزاهٌر                             

     ووروٌد ملن يؤوب"                        
ْ
 فعالتن/  متفعالن

 فاعالتان               ال تقل: "غاب!"،              

                        ،
ً
 فاعالتن/ فعولن  قل: "سيأتي قريبا

 فعولن/ مستفعالن      مجيبا شوق الحبيب"                     

ه يشعل اللظى                         
 
 فاعالتن/ متفعلن    إن

 فاعال       من دٍم                                   

 تن/متفعالن      يرفض النحيب                         

 فاعالتن/متفعلن   تسكن القلَب شمُسه                    

 فاعالتن/ مستفعالن  غير شمس الكون العجيب              

م الثلَج صبُره                       
 
 فاعالتن/ متفعلن     حط

 ال يستجيب               
ً
 فاعالتن/ مستفعالن          وضميرا

 فاعالتن/ متفعلن   واحتوانا هديره                            

م القيد والصليب                    
 
 فاعالتن/ متفعالن  حط

                                                 
 127( جرح ال تغسله الدموع، ص1)

  171/172( جرح ال تغسله الدموع، ص2)
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 فاعالتن/ م      ال تقل: "غاب!"،                       

 تن/ متفعالنتفعلن/فاعال      إننا نهزم الثلج باللهيب!              

تكاد القصيدة تتماثل في إيقاعها من نغم مجزوء الخفيف، وكادت الدراسة 

بالتقطيع أن تجمع السطور في أبيات، بدرجة تخرج القصيدة من شعر التفعيلة إلى 

الشعر العمودي لوال وزن السطرين الخامس عشر، والسادس عشر الذي جاء على النحو 

فعولن/ مستفعالن (    فتعاقبت مستفعلن ثالث مرات  التالي:  )فاعالتن/ فعولن       

بعد فاعالتن، بالنظر إلى تحويل مستفعلن إلى متفعلب )فعولن( حيث وقع فيها زحافان 

مشتركان هما الخبن أي حذف الثاني الساكن، والكف وهو حذف السابع الساكن مع 

ى هذا النحو غير تسكين ما قبله فيما يسمى زحاف الشكل، وهذا التعاقب للتفعيلة عل

موجود في أصول الخفيف بشكليه التام واملجزوء، وإن كان يجوز وقوع الشكل على 

 (1مستفعلن فيها فتحول إلى فعولن.)

وقد أسهم التذييل في آخر التفعيلة في منح اإليقاع نغما ذا مقطع طويل أسهم 

ائتان طويالن،  في إطالته  وجود صوت الياء وأحيانا صوت الواو املدية  وهما صوتان ص

 متبوعان بباء انفجارية صامتة مقيدة بالسكون. 

 ثالثا: التجديد في الوزن.

ال يقف التجديد في أوزان الشعر العربي عند عصر دون عصر، وقد رصدت الدراسة 

الحالية استخداما جديدا لتوليفة تجمع بين تفعيلتين ال يجمع بينهما بحر سابق وهما 

يت س من تقطيع نغمة قصيدة  )قارورة العطر ما زالت )مستفعلن مفاعلتن(، كما 

 تفيض!( على النحو التالي:

.قا
ً
 تفيض شذا

ٌ
 عطرية

ٌ
 مستفعلن /مستفعلن/ مفاعلتن   رورة

 تضج  جوًى.        
ً
 مستفعلن /مستفعلن/ مفاعلتن والليل يحكي قصة

 مستفعلن/ فعلن  يا عطُر، هل تخش ى...؟!             

 مستفعلن/ فعلن  ؤًى.             ... ِطر في فضاك ر 

 مستفعلن/ مستفعلن/ مفاعلتن ما زال باإلمكان أن ندور رحًى .      

        . 
ً
 مستفعلن/ مستفعلن/ مفاعلتن ما زال باإلمكان أن نذوب فدا

    ،
ُ
 مستفعلن/ مستفعلن/ مفاعلتن/ فعولن ما زال باإلمكان أن يفجرنا الحنين

                                                 
، والخطيب 94/95( للتوسع في زحافات البحر الخفيف وعلله، انظر ابن جني، كتاب العروض، مرجع سابق ص1)

  141/142التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، مرجع سابق ص
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 مفعولن              يا عشقا...،            

رت طاقاته فضاَء وطن...!       متفعلن/ مستفعلن/ مفاعلتن/ تسو 

 مستفعلن/ فْعلن  البعث ناموٌس ،                 

 مستفعلن/ فِعلن  فمن يخاف ردًى؟!              

               ،
ً
 مستفعلن/ مستفعلن  خذنا عبيرا مؤمنا

                   ! 
ً
 مفاعلتن      يعج  سنا

                
ً
 مستفعلن/ مستفعلن  خذنا ضياًء مشرقا

 مفاعلتن  يموج هوًى!!                     

يقننول النندكتور عننز النندين إسننماعيل:  إن تنويننع التفعننيالت داخننل السننطر الشننعري 

وعننة الواحند غينر ممكنن إال فني إطننار النوزن التقليندي، أي وفقنا لنظننام التننوع فني البحنور املتن

 (1التفعيالت، مع استخدام تركيبة بعينها من التفعيالت املتنوعة في السطر )

ومع ذلك فقد نألس الشاعر في صياغة قصيدته السابقة بالتوليف بين تفعيلتين لم تعنرف 

البحنننور الخليلينننة لهمنننا توليفنننا علنننى هنننذا النحنننو املتعاقنننب، وال حتنننى فننني البحنننور املهملنننة التننني 

سننة التنني وضننعها الخليننل بننن أحمنند الفراهينندي، وهننذا شننكل مننن تنفننك ضننمن النندوائر الخم

 أشكال التجريب املوسيقي الذي يحاول أن يصوغه بعض الشعراء املعاصرين.

 ثانيا: القافية

 فننننننني تشنننننننكيل اإليقننننننناع والننننننننغم، فهننننننني نسنننننننق منننننننن الصنننننننوائت      
 
ي القافينننننننة دورا بنننننننارزا تنننننننؤّدِّ

طاع الشننعراء فنني العصننر والصننوامت يتكننرر بشننكل مخصننوص داخننل جسنند القصننيدة، اسننت

الحديث أن يفتنتوا على صرامتها التي كانت تثقنل كنواهلهم وتجبنرهم فني بعنض األحينان علنى 

لي أعنناق الكلمنات أو الحشنو الزائند فني القصنيدة أو التكلنف لجلبهنا واستحضنارها، وقبنل أن 

عامل ترصد الدراسة طبيعة القافية في شعر البد من الوقنوف عنند حنّدِّ القافينة النذي سنتت

 الدراسة الحالية معه.

وهنننني عننننندة أصنننننوات تتكننننرر فننننني أواخنننننر األشننننطر أو األبينننننات منننننن القصننننيدة،  وينبغننننني عنننننند      

شنننار إلنننى أقصنننر صنننورها الصنننوتية وهنننو حنننرف النننروي، ألنَّ تحديننندها فننني أطنننول  تحدينندها أن ي 

صننننورها كمننننا يرينننند بعننننض العروضننننيين يحننننتم علننننى الشننننعراء التننننزام أكبننننر قنننندر مننننن األصننننوات 

                                                 
 88ي املعاصر، سابق، ص ( الشعر العرب1)
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( كمننا يقننول إبننراهيم أنننيس،  وهننو مننا كننان يسننميه 1ررة ضننمن حنندود القافيننة الواحنندة،)املكنن

 القدماء لزوم ما ال يلزم.
 

يقول الخطيب التبرينزي:  والقافينة قند اختلفنوا فيهنا، فقنال الخلينل :هني منن آخنر البينت      

البينت  وقنال األخفنش: هني آخنر كلمنة فني .إلى أول ساكن يليه مع املتحرك الذي قبل السناكن

سننّمي البيننت  أجمننع، وإنمننا سننميت قافيننة ألنهننا تقفننو الكننالم، أي تجننيء فنني آخننره. ومنننهم مننن ي 

 (2قافية. ومنهم من يسمي القصيدة قافية. ومنهم من يجعل حرف الروي هو القافية )

 لو طبقنا ذلك على بيت أبي تمام التالي سيت س األمر.

 (3حيث شئت من الهوى   ما الحب  إال للحبيب األوِل) نقل فؤادك                                  

 وعلى بيت املتنبي:

 (4)لكل امريء من دهره ما تعودا      وعادات سيف الدولة الطعن في العدى
 

لننني/ وا لِّ )أوب
(، ولفظنننة فننني العننندى 0//0القافينننة هننننا حسنننب تعرينننف الخلينننل لفظنننة أوَّ

ى / دا عِّ
ب
ل ، والعندى،  وهني حنرف النالم ( وحسب تعرينف األخفنش آخنر كلمنة و 0//0)فِّ هني األولِّ

وي. ون القافية حرف الرَّ  وحرف الدال حسب من يعدُّ

( وممن قال بهنذا النرأي 5وقال ابن عبد ربه:  القافية حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر )

الننرأي عبنند هللا الطيننب، وكننذلك دكتننور رجنناء عينند الننذي قننال:  يعننرف العروضننيون القافيننة 

نننن ، مننننع تعقينننندات ال ضننننرورة لهننننا، ولننننذلك نفضننننل أن نعرفهننننا بأنهننننا تعريفننننا ال يخلننننو مننننن تعمُّ لي

                                                 
 244م، ص1952، 2( إبراهيم أنيس موسيقى الشعر، األنجلو املصرية،  القاهرة، ط1)

 199،ص1986، 4( الخطيب التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، تحقيق، فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، ط2)

  253، ص3بده عزام، دار املعارف، القاهرة، طتحقيق محمد ع 4الخطيب التبريزي،  شرح ديوان أبي تمام،ج/ 3))

، تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم اإلبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار 1( أبو البقاء العكبري، التبيان في شرح الديوان، ج/4)

 281الفكر، بيروت،  ص

دوا القافية بشروط ومع أنه قال بذلك الرأي فقد سار مع الذين قي 313، ص5( ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج/5)

صوتية خاصة، فقال والحروف التي تلزم حرف الروي أربعة: التأسيس والردف والوصل والخروج، فأما التأسيس فألف 

يكون بينها وبين حرف الروي متحرك بأي الحركات كان، وأما الردف فإنه إحدى حروف املد واللين، وأما الوصل فهو 

الواو أو الهاء املتحركة، أما الخروج فهو الحركة التي تتبع هاء الوصل املتحركة، وكذلك إطالق القافية، باأللف أو الياء أو 

   313،314ص   .تحدث عن الحركات التي تلزم لحرف الروي، انظر ص
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الحنننرف النننذي تبننننى علينننه القصنننيدة، فيكنننون أساسنننها حنننرف النننروي، وهنننو الوحننندة الصنننوتية 

 (1التي تتكرر في آخر كل بيت من القصيدة، وإليه تنسب القصيدة كلها )

لص النتيجننننننة منننننن خننننننالل التنننننندقيق فننننني تلننننننك التعريفننننننات تسنننننتطيع الدراسننننننة أن تسننننننتخ      

وّيِّ النننننذي تبننننننى علينننننه القصنننننائد، أو يتكنننننرر فيهنننننا بنسنننننق  التالينننننة: أنَّ القافينننننة هننننني صنننننوت النننننرَّ

مخصنننوص، مىنننحوبا بأصنننوات صنننوائت طويلنننة وقصنننيرة، وصنننوامت مسننناعدة، تبنننرز الننننغم 

وتجعل اإليقاع منسجم املقاطع متناغم النقرات، ولعلَّ هذا ما قصد إلينه الخلينل دون أن 

كمنننا يت نننس منننن تعريفنننه السنننابق، فقننند اكتفنننى الخلينننل فننني تعريفنننه، بمنننا  يصنننرح بنننذكر النننروي

اصننننطمس عليننننه العننننرب عليننننه مننننن كننننون الننننروي هننننو أسنننناس القافيننننة، فقنننند كننننان العروضننننيون 

يعتبننننرون االخنننننتالف فننننني أصننننوات الحركنننننات املسننننناعدة للننننروي عيبنننننا بيننننننا كنننناإلقواء منننننثال وهنننننو 

وا 2 اخنننننتالف حركنننننة النننننروي فننننني قصنننننيدة واحنننننندة ) منننننن العينننننوب املخلنننننة بالشننننننعر ( وقننننند عننننندُّ

اخننننتالف حنننننرف النننننروي فننننني قصننننيدة واحننننندة، ولنننننو قصننننند الخليننننل فقنننننط بتعريفنننننه النظنننننر إلنننننى 

السننناكن واملتحنننرك بننندون تخصنننيص ملنننا عننند اخنننتالف حركنننات حنننرف النننروي عيبنننا، كمنننا نقنننل 

( واملعلنننوم أن تغينننر الصنننوت 3عننننه التبرينننزي حينننث قال: والخلينننل  ال يجينننز هنننذا وال أصنننحابه )

 اكن أو املتحرك، يغير مجرى القافية إلى أبعد الحدود.الصامت الس

ولعننز النندين إسننماعيل رأٌي ينحننو فيننه إلننى اعتبننار القافيننة مجموعننة مننن الحركننات والسننكنات 

غيننر مرتبطننة بتتننابع حننرف الننروي، وهننو رأي يبنندو للوهلننة األولننى متوافقننا مننع مفهننوم الخليننل، 

ره الخلينننل، وألغنننى أهميتنننه عنننز خصوصنننا إذا غنننض املنننرء طرفنننه عنننن النننروي النننذي أغفنننل ذكننن

وكنلُّ …. الدين إسماعيل حيث يرى أن القافية  تنسيق معين لعدد من الحركات والسنكنات

مننا يعنينننا مننن القافيننة هننو التنسننيق املوسننيقي آلخننر السننطر الشننعري بمننا يتملنن ى وموسننيقى 

 (.4السطر ذاته )

ي تعتمننند التخلننني عنننن قننند يفيننند تعرينننف القافينننة بنننذلك الشنننكل، فننني بعنننض القصنننائد التننن      

القنوافي املتكنررة أو االسنتبدالية التنني يتكنرر فيهنا صنوت روي أو أكلننر، وذلنك لخلنق حالنة مننن 

التننوازن واالنسننجام اإليقنناَّي الننذي وهننندس الوحنندات الصننوتية بمننا يخنندم النننغم، ويعننوض 

ال غياب اإليقاع الزمني الناتا عن بروز صوت الروي من آن آلخر في ثناينا القصنيدة، بحينث 

                                                 
   284، ص1975( رجاء عيد، الشعر والنغم، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 1)

 215والقوافي، سابق،ص ( الخطيب التبريزي، الوافي في العروض2)

 216( الوافي في العروض والقوافي، ص3)

 98( عز الدين إسماعيل، الشعر العربي املعاصر، ص 4)
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تننننندخل القصنننننيدة فننننني خضنننننم اإلمنننننالل والفوضننننن ى فتكنننننون أصنننننواتا نشنننننازا فننننني إيقننننناع مشنننننروخ 

النغمنننننات، لكنننننن ال يمكنننننن اعتمننننناد ذلنننننك التصنننننور علنننننى إطالقنننننه ألن القبنننننول بنننننه يقلنننننل شنننننأن 

جماليننات اسننتخدام القافيننة/الروي بهندسنناته وتشننكيالته املختلفننة التنني نسننج علننى منوالهننا 

 هني بالفعنل أحند العناصنر الحسنية فني عتمندة علنى النروي الشعراء املعاصرون، فالقافية امل

( ولكننن هننذا األمننر ال يخضننع 1الشننعر، ألنننه بإعادتهننا أو مننا يشننبه إعادتهننا يتحقننق التطريننب )

لقاعنننندة مطننننردة يمكننننن تبنيهننننا، ولكننننن يتننننرك للشننننعراء أمننننر تشننننكيله وفننننق مننننا تتطلبننننه طبيعننننة 

لنننك القننننول يتناسنننن ى الصننننفات التجربنننة الشننننعرية الخاصننننة لكنننل واحنننند منننننهم، وال يخفننننى أن ذ

الخاصنننة بكنننل صنننوت منننن أصنننوات اللغنننة العربينننة، صنننحيح أن الهندسنننة اإليقاعينننة للقافينننة 

بذلك الشكل تننتا نوعنا منن التنوازن املحندود ولكنن البند لكني ينتم التنوازن منن انسنجام بنين 

 
 
مخننارج الحننروف وصننفاتها التنني تزينند اإليقنناع روعننة وتضننفي علننى الجننرس بهجننة تزيننده رونقننا

ذة، لنننذلك رأت الدراسنننة أنب تتبننننى مقولنننة: أنَّ النننروي هنننو القافينننة تتفاعنننل معنننه مجموعنننة ولننن

مننن األصننوات؛ فتزينند انسننجامه ورونقننه، وتحنندث فيننه تناغمننا وانسننيابا يتسلسننل مننع حركننة 

 .املشاعر املفعمة بحّبِّ الجمال

 

 أنواع القافية في شعر كمال غنيم

 مننننن أدوات تشننننكيل
 
القافيننننة عننننند الشنننناعر، كمننننا يلنننني:  رصنننندت الدراسننننة الحاليننننة عننننددا

القافينننننة ) العمودينننننة املتكنننننررة، والتفعيلنننننة املتكنننننررة،  واملقطعينننننة، واالسنننننتبدالية املتكنننننررة/ 

 واالستبدالية املتغيرة(

 أوال: القافية العمودية املتكررة 

راسننة تكننرار الننروي فنني ثنايننا القصننائد بشننكل متتننابع فنني الشننعر العمننودي حيننث  تقصنند بهننا الّدِّ

 صوت الروي موحدا من بداية القصيدة إلى نهايتها. يكون 

وقد استخدم الشاعر هذا النوع من القوافي املتكررة في مجموعاتنه الشنعرية الثالثنة حنوالي 

% فنننننني شننننننروخ فنننننني جنننننندار 72.10% موزعننننننة علننننننى املجموعننننننات الثالثننننننة بالنسننننننب التاليننننننة، 41

% 26فني شنهوة الفننرح، و% 20الصنمت، وهني أكبنر نسنبة اسنتخدام لهننذا الننوع منن القنوافي، 

 في مجموعة جرح ال تغسله الدموع.

                                                 
  183( مصطفى السعدني، التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، مرجع سابق، ص1)
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 إن القافية املوحدة للقصيدة تقوم بندور كبينر فني اختينار الصنور التني تتشنكل منهنا 

القصيدة، وكلما كانت الكلمات املشتملة على روي القصيدة متباعدة في مجاالتها الداللينة 

الشنناعر حينئننذ مضننطر إلننى محاولننة  كننان ذلننك أدَّننى إلننى ضننم املتباعنندات فنني إطننار واحنند، ألن

التوفيننننق بننننين هننننذه املتباعنننندات والتمنننناس أوجنننننه املشننننابهة والتننننآلف التنننني تسننننو  جمننننع هنننننذه 

الصور جنبا إلى جنب في قصنيدة واحندة ممنا يقنيم توازننا بنين عناصنرها املختلفنة منن صنور 

 (1وتعبير وموسيقى )

 ومن أمثلتها قصيدة )املغرب العربي!(

ـه رسولـنـا نبضـه        واألطلسـي  ـقنعش العربـي املغـرب
ُ
 ورسـول

 وأصولـه  فروعـه فيـه حولنـا     واملـوج  مـن هاهنا يضرب فاملوج

)
ٌ
هـا،        ونجاتهـا الطيـور؛ كـل )قرشيـة

ُ
 أفولـه! يطـول  نجـم رحيل

  يا
ً
 فلولـه  ربـاك مـن تأتـي بالهـوى      الشرق  ينبـض زال مـا مغربا

 حمـولـه  املثقـالت أتعبتـك أصولـه    مـا عشقـت دقـ بنبض أشرق 

 ووصولـه الهـوى  يفتقـه تائـهـا       فرح املسافـر للصقـر آن قـد

  آن هـل
ً
ه يصخـب واملـوجمياهـنـا        تعـود أن حقـا  وقفولـه؟! مـد 

 وتقولـه؟! تعيـده للكـالم، ـغـي؛يـصـ     املحموم املتوسط ألبيضوا

  جيوشـا ويـا الغافقـي يـا
ً
 ُصلتـه وتجولـه لبحـرٍ  حولـه          ُسقيــا

 ورحيـلـه أفـولـه طـال حلمنا  فالنجـم في أو الغرب في أو الشرق  في

  تبصـرا  حتـى العينيـن تغمِض  ال           

؛
ً
عانـَق  موجـا

َ
ـه!) فرُعـه ت

ُ
 (2وأصول

وسطة بين االحتكاك بنى الشاعر قصيدته السابقة على صوت الالم املجهورة املت

واالنفجار، التي تتميز بدرجة من الوضوح السمعي عند مالمستها لألذن، وزادها قوة في 

الوضوح وقوة في النبر املقطعي، صوت الردف بالواو والياء التي تنطق قبلها، وزادها 

صوت الهاء الحلقية املهموسة املتبوعة بصوت حركة الواو القصيرة التي زادت الصوتين 

 حا.وضو 

 

 

                                                 
 218، ص م2001( محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاهرة، ط ، 1)

 83( جرح ال تغسله الدموع، ص2)
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 ثانيا: قافية التفعيلة املتكررة:

راسة تكرار الروي في ثنايا القصائد بشكل متتابع في شعر التفعيلنة بنالنظر      تقصد بها الّدِّ

إلى نهايات  األسطر، أو الجمل املوسيقية، حتى لو كان التكرار متباعندا بنين السنطور،  وقند 

مجموعاتنننه الشنننعرية الثالثنننة حننننوالي اسنننتخدم الشننناعر هنننذا النننننوع منننن القنننوافي املتكنننررة فنننني 

% فني مجموعننة شنروخ فنني 9.30% موزعنة علننى املجموعنات الثالثننة بالنسنب التاليننة، 29.50

جنندار الصننمت، وهنني أقننل نسننبة اسننتخدام لهننذا النننوع نظننرا الرتفنناع نسننبة الشننعر العمننودي 

% 44.50% فنني شننهوة الفننرح، و32فينه، وارتفنناع نسننبة القننوافي العموديننة املتكننررة كننذلك، و

 في جرح ال تغسله الدموع وهي أعلى نسبة استخدام لهذا النوع من القوافي.

 ومن أمثلتها: قصيدة شمعة حيث يقول الشاعر:

 ال تحزني

 
َ
 ما أجج النيران

 غير ما تجددين من دموع

 فكلما خبا الشعاعُ 

 دونما هجوع رحت تغرفين من دماِك 

 رحماك يا سفينة الرجوع

 رحماك يا سفينة الشهيِد 

 لفقيِد وا

 والجريِح 

 واألسيرِ 

 واملشرِد الرضيع

 قد طال ليلنا

 (1وما لشمس فجرنا طلوع!!)

بنينننننت القافينننننة فننننني سنننننطور القصنننننيدة السنننننابقة علنننننى روي يتكنننننرر فننننني نهاينننننة السنننننطور بنسنننننبة 

متكنننررة فيهنننا، وهنننو صنننوت العنننين الحلقينننة املجهنننورة املتوسنننطة بنننين االنفجنننار واالحتكننناك فننني 

طلننننوع( وقنننند اسننننتعمل معهننننا  -الرضننننيع -الرجننننوع -هجننننوع -دمننننوع نطقهننننا، فنننني النننندوال التاليننننة)

النننردف بصنننوتين صنننائتين طنننويلين همنننا النننواو واليننناء اللنننذان يخرجنننان منننن الجنننوف مجهنننورين 

قننويين، يمتنندان مننع قننوة نفننس الهننواء الخننارج مننن الجننوف، دون أن يعتننرض طريقهمننا عننائق 

                                                 
 108( شهوة الفرح ص 1)
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ف فنننني الحلننننق غصننننة عننننند النطننننق بهمننننا، وفجننننأة يتوقننننف النطننننق عننننند صننننوت العننننين التنننني تقنننن

 ساكنة، وتفتح الداللة على معاني األلم املشوب باملرارة.

 ومثلها قصيدة )فلسطين( التي يقول فيها

دها الفتى ملا رآِك   كم آه صع 

 يحبو على جمر األس ى حتى يراِك 

 لم ُيخلق الصبر الجميل لغيرنا

 والصبر شوٌك ال ُيضير فداِك 

 جمل يلوك الشوك في أحشائه

 عيناِك  -محمرتين كما اللظى -إن بكت والدم  يغلي 

 ال تحزني

 يا فجرنا امللفوف باألشواِك 

 يدور على املآذن
ً
ري غضبا  بل فج 

 بعداِك 
ً
 عاصفا

اه بعد اآله يعصرها فتاِك   أو 

 من األرواح يملكها فداِك 
ٌ

 يا ليتها ألف

 هللَا يا وجعا تكفكفه يداِك !

 ( 1هللَا يا دمنا املغمس في ثراِك !!)

القصننيدة علنى صننوت الكنناف املسنبوقة بصننوت األلنف الجوفيننة الطويلننة، تأسسنت   

حيننث  يسننمح الهننواء لصننوت األلننف باالننندفاع دون أن يعتننرض مجننرى النننفس عننائق بصننوت 

مجهننور قننوي يصنننطدم بصننوت الكننناف املهمننوس االنفجنناري النننذي يخننرج منننن أقصنن ى اللسنننان 

-باألشننننواك-عيننننناك-فننننداك -يننننراك -ويلتقنننني بأقصنننن ى الحنننننك العلننننوي، فنننني النننندوال التاليننننة)رآك

( وقنند أسننهم تكننرار صننوت األلننف فنني القافيننة فنني تحسننبن  -يننداكِّ  -فننداكِّ  -فتنناكِّ  -عننداكِّ  ثننراكِّ

 مستواها اإليقاَّي.

ويننرى د إبننراهيم أنننيس أن الكنناف  قنند تكننون كافننا لمخطنناب، أي ذلننك الضننمير املتصننل فننإذا  

ذي قبلهنننا،  وفننني كلتنننا اتخننذت روينننا يحسنننن فيهننا أن يسنننبقها حنننرف منند... وأن يلتنننزم الحنننرف النن

 (2الحالتين تتم املوسيقى وتحسن )

                                                 
 75/60( شهوة الفرح ص 1)

 250، 249م ص1952، 2( إبراهيم أنيس موسيقى الشعر، األنجلو املصرية،  القاهرة، ط2)
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 القافية املقطعية: -ثالثا
 

وتقصنند بهننا الدراسننة الحاليننة قافيننة الشننعر العمننودي املقطعنني الننذي تقسننم فيننه القصننيدة 

إلننى مقننناطع يضننم كنننل مقطننع عنننددا منننن األبيننات تكنننون موحنندة صنننوت الننروي، ومختلفنننة منننع 

% وجنناءت نسننبتها فنني املجموعننات 5.70الشنناعر بنسننبة املقطننع الننذي يليننه: وقنند اسننتخدمها 

% فنني شننروخ فنني جنندار الصننمت، وهنني أقننل نسننبة اسننتخدام 2.30الثالثننة علننى النحننو التننالي، 

%، 12لها مقارنة مع املجموعتين الثانية والثالثنة، حينث اسنتعملت فني شنهوة الفنرح بنسنبة 

 جرح ال تغسله الدموع:%، ومن أمثلتها قصيدة 5.55وفي جرح ال تغسله الدموع بنسبة 
 

 تنـوُح  الصخـور  على الجبال نفسـه       وذرى  يبكـي املـوج هديـر هـذا

 تـفـوُح   العاشقيـن بسـر راحـتالتـي        بالرياحيـن تعصـف حوالري

م    املسفـوُح!  الـدم هـان إذا كعبـة      هانـت حجـارة مـن ينـزف والـد 

ـامَ   هوانهـا   نزيـف علـى بكيت من يا
 
، حت

ُ
 ُجمـوُح؟! واليهـود تسكـت

؛ حتـامَ 
ُ

 ويــروُح  يغـتـدي إذ حليفهـم       ويسـرهـم والجنـون  تسكـت

 
َ
 الكبريـاْء!  صـرح وبنيـت الـذي  أعليته،  أنـت شموخنـا العزيز، عبد

 االنحـنـاءْ  زمـان فـي الكرامـة     والرجولـة  درس علمتنـا الـذي أنت

 مضـاءْ  في الوضيئة بسمتك قلوبـنـا   فرسمت  عليـك لهفـت كـم ! هللاَ 

 األنبيـاْء:  عـزم ِسفـر في أسـطـرا      وتخطها  تسـجـل أن إال وأبيـت

 اللـقـاْء!" عنـد أنفاسـه إخوتـي    وتـرددت  الشهـادة كـره من نامَ  "ال

 للمصـاْب  األبيـة فلسطيـن حزنـت كــم    الحـق شهيـد يـا أكبـر هللا

 للعذاْب؟!" من مض ى؟! إذا للجراح وتأوهـت:   "من  جرحهـا إليهـا ـتضم

 ضبـاْب" يحبـو خلفـه ضبـاب باألسـى     هذا املوشـى العمـر فارس "يا

 سـراْب" إلـى الالهثين وعد بملحهـا      والغيث  الدمـوع تغسلـه "والجرح

 الخطـاْب"  عـز   ـدوق قوافلكم، والفـدا       أبكي البطولـة علـم يـا "أبكيـك

 
َ

 " والفـداءْ  الكرامـِة  فلسطيـَن  بلهفـة:     "مهال الكتـوف فوق  من ونهضت

 األنقيـاْء" األوفيـاءُ  نشيـد ـدوهـا يـحـ      القدسـي عشقنا قوافل "هذي

مـون  الشهـادة؛ إلـى "يتدافعون             ويقد 
ً
 انكفـاْء"  دون  نفوسهـم رغبـة

 الـدواْء" عـز   إذا غيـث فجرهـم          ودماؤهـم بـزغي طـال مهمـا "والليل

  "هم
َ
، قادمـون

َ
 والغبـاْء" والبـالدة الرمـادة لَيحِطمـوا        زمـن  وقادمـون
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 (1!)اللقاءْ  حان فاصبري، انتظاره، الطالـذي      فلسطيـن يـا ربك وعد "هم
 

ول منهننا بنيننت علننى تشننكلت القصننيدة السننابقة مننن أربعننة مقنناطع قافيننة املقطننع األ 

صننوت الحننناء املهمننوس االحتكننناكي الننذي يزينننده وضننوحا فننني الفحننيح املشنننوب بنناأللم،  صنننوت 

النننردف السنننابق لنننه النننواو املجهنننورة الجوفينننة املمتننندة وصنننوت النننواو القصنننيرة املشنننبعة علينننه 

التنني تمتنند لتصننبح وصننال طننويال يتلننو حننرف الننروي ويطلقننه، وبننني املقطننع الثنناني علننى صننوت 

وهنننو صنننوت قنننوي يخنننرج منننن الحنجنننرة مجهنننورا انفجارينننا، وقننند منحنننه صنننوت األلنننف  الهمنننزة 

املمتد الطوينل املجهنور النذي ينندفع منن الجنوف بدفقنة هوائينة ال تتوقنف إذ نطنق الصنوت 

منفننردا ولكنننه يتوقننف محنندثا مننا يشننبه الصننرخة املشننوبة بغصننة قويننة تقننف عننند الحنجننرة 

سننناكنة،  التننني تعبنننر عنننن ألنننم يحكننني صننندى وال تتجاوزهنننا، تصننناحب النطنننق بصنننوت الهمنننزة ال

 العجز عن االستمرار في الكالم بسبب الحزن والبكاء الذي يحبس الكلمات في مخارجها.

أمنننا املقطنننع الثالنننث فبنننني علنننى صنننوت البننناء االنفجارينننة املجهنننورة املسنننبوقة بصنننوت 

صائت طويل وهنو صنوت األلنف النذي جناء ردفنا قبنل صنوت النروي، بمنا يتناسنب منع وجنم 

زفننرات املؤملننة التنني صنناحبت الحالننة الشننعورية كمننا تلنن ي النندوال التعبيريننة، فصننوت البنناء ال

يتوقف بالتقاء الشفتين ثم انفراجها فجأة مما يحدث انفجنارا فني الصنوت مىنحوبا بقلقنة 

واهتننزاز فنني الصننوت، يناسننب حالننة األلننم، ويعنننود الننروي فنني املقطننع الرابننع إلننى صننوت الهمنننزة 

املديننة الطويلننة ليؤكنند املقطننع حالننة الحننزن واأللننم التنني تغننص بهننا املسننبوقة بصننوت األلننف 

 الكلمات. 
 

 رابعا: القافية االستبدالية املتكررة

وتقصد بها الدراسة تكرار حرف الروي بشكل تبادلي مزدوج بين حرفين أو أكلر من أصوات 

 الروي مع اختالف التزاوج بين الحروف، بحيث يعتمد أحد األصوات اللغوية رويّ 
 
ا

أساسيا، مع تغير الصوت املزاوج في ثنايا القصيدة مثل تكرار )س ح س ح /س ل س ل/ 

(؛ ففي املتوالية السابقة يعتبر صوت السين رويا أساسيا وكل من أصوات …س ق س ق 

 الالم و القاف وغيرها أصوات للروي الثانوي. 

نسبة على النحو %، جاءت ال9وقد استخدمها الشاعر في املجموعات الثالثة بنسبة  

% في 14.80% في شهوة الفرح، و4% في شروخ في جدار الصمت، ونسبة 4.70التالي: 
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جرح ال تغسله الدموع. وهي أكبر نسبة استخدام لها مقارنة باملجموعة األولى والثانية، 

 ومن أمثلتها قصيدة الصمت الجديد:

 تجدد الربيع حولنا 

 وعشش الخريف في القلوب 

 : -بحق هللا  -خبرني  يا أيها السمان

 هل عاد الغريب؟!

 في ليلة يلفها السواد والجمود

 بدمعِه 
ً
 مبلال

 ووجهه تلفه يداه

 قد غادر النشيد

 قد أقبل الربيع

 أشرقت براعم الحياة

 والنبض في قلوبنا تصاعدت خطاه 

 لكنها خطى الهروب...

 تلفها سالسل الحديد!!

 الصمت ينشب املخالب

 واملوت يبصق الدخان

 حبنا كريشة يغالبو 

 ال فرق بين ظلمة الخريف و الربيع

 يا صمتنا الجديد !!

 يا أيها العصفور !!

 ال تلهك الزنابق؛البنفسج؛ الزهور 

 هذا هو الحنون يهوي ذابال ...

 و نبضنا يعانق الخمود !!

 يا أيها العصفور ال ...!

 نقر فؤاد العاشقين

 قد يعيد الغائبين !
ً
 واصل نشيدا

 الفؤاد نبضه ...لعله يواصل 
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 ويعلن الصمود !

بلت يداه بالحديد 
ُ
 الفجر ك

 وأنت صامت مبلل بدمعك العنيد

 أال تريد أن تريد ؟!

 أم أنه الجحود ؟!

 و املوت و الهمود ؟!

 ما زال فينا ألف نبض قد يعود !

 ما زال فينا ألف سيف ال يمسها الركود !

 ما غادر العشاق .. فانظر ما تريد !

 (1اق فاصدح بالنشيد !!!)ما غادر العش

بنيت القصيدة السابقة على نسق استبدالي متكرر حيث شكل صوت الدال  

املردوفة بالياء أو الواو الصوت الرئيس في القافية وساعده عدد من األصوات املستبدلة 

  -النشيد -يداه -الجمود -الغريب -هللا -على النحو التالي: )القلوب
ب
 -الحديد -خطاه -الحياة

 -العاشقين -ال -الخمود -ذابال -الزهور  -العصفور  -الجديد -يغالب -الدخان -خالبامل

بالنشيد(  -تريد -الركود -يعود -الهمود -الجمود -تريد -العنيد -الحديد -الصمود -الغائبين

يت س من فرز الدوال املستخدمة في إيقاع القافية أن القصيدة ترتكز على روي صوت 

تميز بأنها صوت انفجاري مجهور، وقد سبق بصوت الياء املدية الدال الساكنة التي ت

الصائت الطويل، الذي يسمح بامتداد النفس قبل الوقف على صوت الروي، ثم 

استبدلها بعدد من األصوات املتغيرة التي تكرر بعضها ثالث مرات مثل صوت الهاء وقبلها 

ت بالالم املسكورة املرققة قبلها، الحياه( وصوت الباء التي التزم -يداه -األلف في ) هللا

املخالب( وصوت الراء املسبوقة بالواو املدية تكرر مرتين في  -وتكررت مرتين في )يغالب

 ذابال(. -الزهور( وصوت الالم املوصولة باأللف الطويلة في )ال -)العصفور 

 

 

 

 

 

                                                 
 18/22( شهوة الفرح، ص1)
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 خامسا:القافية االستبدالية املتغيرة
 

تمننننند أحننننند يكنننننون التنننننزاوج االسنننننتبدالي فننننني       هنننننذا الننننننوع منننننن القافينننننة متغينننننرا، بحينننننث ال يع 

األصنننوات روينننا أساسنننيا مثنننل شنننكل املتوالينننة ) س ح س ح/ ق ل ق ل /ء هنننن ء هنننن / النننخ...(. 

ولكنننن شنننريطة أن يكنننون تكنننرر النننروي املسنننتبدل منننرتين علنننى األقنننل ألن عننندم تكنننرر أصنننوات 

ع املرسننننل لننننم ترصننننده الننننروي سننننوى مننننرة واحنننندة يجعننننل القافيننننة مننننن النننننوع املرسننننل، والنننننو 

الدراسنننة فننني شنننعر الشننناعر، وقننند اسنننتخدمت القافينننة االسنننتبدالية املتغينننرة فننني املجموعنننات 

%، 11.60%، كنننان اسنننتخدامها فننني شنننروخ فننني جننندار الصنننمت بنسنننبة 14.70الثالثنننة بنسنننبة 

% ومننننن أمثلتهننننا 9.25%، وفنننني جننننرح ال تغسننننله النننندموع بنسننننبة 32وفنننني شننننهوة الفننننرح بنسننننبة 

 رقية نوح تصل في موعدها:قصيدة بالواضحة 

 فيم انبثاقك من ظالم الليل 

 في جنبات وادينا الحبيب ؟!

 جفت ضروع الخير مذ بدأت خطاك

 و ترعرع الهالوك في صمت مريب 

 و الفجر أفعمه النحيب !

 هذي الرواية قد بدأناها معا

 و تدفقت فينا الفصول 

 فالليل يتبعه النهار 

 و الغيم يتلوه انهمار

 ي في الظالم ؟!فإالم تمض 

 و نجيمة الطرقات يغمرها الذبول ؟!

 ما زلت تمعن في الخراب

 و الليل يئتزر الضباب

 فإالم تحرف بوصالت القارب املشؤوم ؟

 و تسير في تيارهم نحو الجنون ؟!

 أنصت قليال ..

 سوف تسمعه الهدير

 صوت ابتالع السفح للماء الغزير

 مليون ذئب تشرع األنياب
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 وصلة الصوابجدف قليال نحو ب

 ال تزرعن 

 من شجيرات العذاب!
ً
 جديدا

ً
 مرجا

 يا أيها املأفون ال تغمض عيونك

 وانزع أصابعك الغليظة...

 واركب سفين الجلجلة

 وانظر أمامك...

 نحو درٍب حددته البوصلة

 ال تلتفت نحو الوراء

 ال تغرينك دمدمات الولولة!

 ال أسئلة!

 فالوقت وقت الزلزلة!

 
ً
 صوب سالحك جيدا

 (1واجعل سؤالك قنبلة!)
 

بنيت القافية في القصيدة السابقة على تشكيلة متنوعة من األصوات في نسق 

 -انهمار -النهار -الفصول  -النحيب -مريب -استبدالي تكرر على النحو التالي)الحبيب

 -الجمجلة -العذاب -الصواب -األنياب -الغزير -الهدير -الضباب -الخراب -الذبول 

قنبلة( لم يعتمد الشاعر صوتا معينا بمثابة روي يتكرر في  -الزلزلة -أسئلة -البوصلة

 سياق االستبدال النغمي، ولجأ إلى تنويع الروي بنسب متفاوتة بين األصوات املتبادلة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 74/78(شهوة الفرح ، ص1)
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 إحصاء نسب القوافي في شعر كمال غنيم

وفي الجداول التالية رصد للقافية حسب التصنيف الذي توصلت إليه الدراسة 

 ي كل مجموعة شعريةف

 (10جدول رقم)

 جدول يحدد نوع  القافية في كل قصيدة من قصائد مجموعة شروخ في جدار الصمت

 شروخ في جدار الصمت

متكـــــــــــــــــــــــــررة   القصيدة م

 عمودية

تفعيلـــــــــــــــــــــــــــــة 

 متكررة

استبدالية  مقطعية 

 متكررة

اسـتبدالية 

 متغيرة

     * الوداع 1

     * فافهموها إن عقلتم 2

     * أعين الجبناءال نامت  3

     * سطور من الدم 4

     * رسالة شهيد 5

     * يا عيد عذرا 6

     * املوت أشرف 7

     * سنابل البقاء 8

     * كبرياء 9

     * ثورة األزهار 10

     * قسم 11

     * الوعد 12

     * النفير 13

     * قابيل يخدعه السراب 14

     * السفر األخير 15

     * الدم املعذب 16

 *     مرثية الصوت والصورة 17

     * يا أوها الفرح 18

     * الحرف والقيود 19

    *  دعوني أغني 20

     * سأبكي غدا 21

     * يا قدس 22
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     * زمن الرمادة 23

    *  الجرح واللهيب 24

  *    حلم يتململ 25

     * هللا أكبر 26

     * ين مواكب الفرسانأ 27

     * ال قبر وال دار 28

     * الفجر الوض يء 29

     * وجع الشعراء 30

     * يا نور  31

     * على هامش العمر 32

     * رسالة إلى شامير 33

  *    شروخ في جدار الصمت 34

     * سيف الكرامة 35

     * أمي 36

    *  هنا النقب 37

 *     أغنيتيشيماء  38

   *   مالئكة في الخيمة 39

 *     لم يقتلوك 40

 *     يا أوها الفرسان 41

 *     عتاب 42

    *  مرثية على ألحان الفرح 43

 5 2 1 4 31 املجموع 
 

يت س من الجدول السابق أن الشاعر استخدم خمسة أنواع من القوافي التي 

الشعرية األولى وهي، القافية العمودية املتكررة ، رصدتها الدراسة الحالية في مجموعته 

إحدى وثالثين مرة، وقافية التفعيلة املكرر أربع مرات، والقافية املقطعية مرة واحدة، 

 والقافية االستبدالية املتكررة مرتين، والقافية االستبدالية املتغيرة خمس مرات. 
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 (11جدول رقم )

 ائد مجموعة شهوة الفرحيحدد نوع القافية  كل قصيدة من قص

 شهوة الفرح

متكررة   القصيدة م

 عمودية

تفعيلة 

 متكررة

استبدالية  مقطعية

 متكررة

استبدالية 

 متغيرة

     * نحن الفجر 1

 *     صباح املوت 2

     * محاكمة طارق بن زياد 3

 *     الصمت الجديد 4

   *   ما زال يعقوب ينتظر 5

 *     ناقة الرسول  6

     * أمواج الحب 7

     * سلبية أحبها! 8

     * ملاذا اآلن؟! 9

    *  إصرار 10

    *  عشق 11

   *   غربة البحار 12

    *  شماعة 13

    *  فلسطين 14

    *  يا شهوة الفرح!! 15

سنننننننننننننننارية علنننننننننننننننى مفتنننننننننننننننرق  16

 طرق 

   *  

برقية نوح تصل في  17

 موعدها!

    * 

دمننننننننننننننننننناء علنننننننننننننننننننى غصنننننننننننننننننننن  18

 شوكال

  *   

 *     الشاطر حسن 19

 *     وهم  20

21  
 
 *     لو كان الفقر رجال

 *       ملاذا؟ 22
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    *  شمعة. 23

    *  الحقيقة  24

25  
 
    *  أذكر يوما

 8 1 3 8 5 املجموع 

يت س من الجدول السابق أن الشاعر استخدم خمسة أنواع من القوافي التي 

الية في مجموعته الشعرية الثانية وهي، القافية العمودية املتكررة ، رصدتها الدراسة الح

خمس مات، وقافية التفعيلة املكرر ثماني مرات، والقافية املقطعية ثالث مرات، 

 والقافية االستبدالية املتكررة مرة واحدة، والقافية االستبدالية املتغيرة ثماني مرات. 

 (12جدول رقم )

 كل قصيدة من قصائد مجموعة جرح ال تغسله الدموعيحدد نوع القافية في 
 

 جرح ال تغسله الدموع

متكررة   القصيدة م

 عمودية

تفعيلة 

 متكررة

استبدالية  مقطعية

 متكررة

استبدالية 

 متغيرة

 *     هاجر 1

خذ بالقوة... ! 2
 
 *      ما أ

    *  فارس 3

    *  بعاث 4

    *  قيس بن امللوح 5

    *  لهذيانقيس يواصل ا 6

     * ليلى تخرج عن صمتها 7

نننننننننننننننننننننننننننة  8
ّ
قننننننننننننننننننننننننننيس علنننننننننننننننننننننننننننى حاف

 الجنون!!!

*     

    *  املوت األوَّى! 9

     * حكاية إرهابي! 10

 وشيٌخ طليق! 11
ٌ
 مكبلة

ٌ
 *     أمة

    *  كن ما أردت 12

ا نراك! 13
ّ
  *    إن

    *  الرنتي  ي 14

   *   جرٌح  ال تغسله  الدموع!! 15
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  *    هل في غزة أطفال؟! 16

    *  مريم الفلسطينية !! 17

 *     النورس 18

     * املغرب العربي! 19

    *  قولوا ألمي!! 20

     * طاووس!!! 21

    *  نحبك!!! 22

     * هي األفراح 23

    *  صداقة!! 24

  *    سأهرب!! 25

  *    شاحننة!! 26

     * وجع البعاد! 27

    *  سلسبيل 28

 *     هولكوست!! 29

    *  هم واألوطان !! 30

    *  تقسيم!! 31

    *  وطن املواجع 32

    *  ليت أني !!! 33

    *  زعيم !! 34

    *  فلنغنِّ ! 35

    *  حب ال يغيب 36

روى أّن...! 37   *    ي 

    *  سالم 38

  *    )أّخ(...!  39

     * ن الكريمالقرآ 40

   *   الجامعة اإلسالمية 41

     * إيمان 42

     * أوائل 43

     * خربشات طفولية 44

  *    ما زلنا في رمضان!  45



 -170- 

  *    ابتهال 46

   *   ترانيم السحر! 47

    *  يا رب !! 48

    *  محار اللؤلؤ 49

    *  مصير رسالة حب 50

لنننننننننت قنننننننننارورة العطنننننننننر منننننننننا زا 51

 تفيض!

 *    

     * بلور التحدي 52

     * مٌن وسلوى  53

     * صباح الخير يا أحالم!! 54

 5 8 3 24 14 املجموع 

 

يت س من الجدول السابق أن الشاعر استخدم خمسة أنواع من القوافي التي 

ررة ، رصدتها الدراسة الحالية في مجموعته الشعرية الثالثة وهي، القافية العمودية املتك

أربع عشرة مرة، وقافية التفعيلة املكرر أربعا وعشرين مرة، والقافية املقطعية ثالث 

مرات، والقافية االستبدالية املتكررة ثماني مرات، والقافية االستبدالية املتغيرة خمس 

 مرات. 

 (13جدول رقم )

 جدول يبين نسبة كل قافية في املجموعات الثالثة

 

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 القافية

 النسبة مجموع النسبة جرح النسبة شهوة ةالنسب شروخ

عموديننننننننننننننننننننة 

 مكررة

31 72.1% 5 20% 14 26% 50 41% 

تفعيلننننننننننننننننننننننننننة 

 مكررة

4 9.30% 8 32% 24 44.5% 36 29.5% 

 %5.7 7 %5.55 3 %12 3 %2.3 1 مقطعية

اسنننتبدالية 

 مكررة 

2 4.70% 1 4% 8 14.8% 11 9% 
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اسنننتبدالية 

 متغيرة

5 11.60% 8 32% 5 9.25% 18 14.7% 

  122  54  25  43 املجموع

يت س من الجدول أن الشاعر وظف في مجموع قصائدة القافية العمودية 

خمسين مرة، وقافية التفعيلة املكررة ست وثالثين مرة، واملقطعية سبع مرات، 

 واالستبدالية املكررة إحدى عشرة مرة،واالستبدالية املتغيرة ثماني عشرة مرة. 

 

 لتالي توضيح لنسبة االستخدام في املجموعة الشعرية األولى .وفي الرسم البياني ا

 

 (11رسم بياني رقم)

 
يبرز الرسم البياني أن الشاعر استخدم القافية العمودية املكررة في مجموعته 

% وهي نسبة مرتفعة تتناسب مع 72.10الشعرية األولى شروخ في جدار السمت بنسبة 

ي في هذه املجموعة كما تبين من الرسم البياني ارتفاع نسبة استخدامه للشعر العمود

% واملقطعية بنسبة 9.30(، أما التفعيلة املكررة فاستخدمها بنسبة 2السابق رقم )

%. أما 11.60%، واالستبدالية املتغيرة بنسبة 4.70%، واالستبدالية املكررة بنسبة 2.30

مثلياتها في هذه في املجموعة الشعرية الثانية فنجد نسب االستخدام تختلف عن 

 (                           12املجموعة كما سيتبين من الرسم البياني التالي رقم)
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 (12رسم بياني رقم)

 

 
 

يبرز الرسم البياني أن الشاعر استخدم القافية العمودية املكررة في مجموعته 

دامه للشعر % وهي نسبة تتناسب مع نسبة استخ20الشعرية الثانية شهوة الفرح بنسبة 

(، أما التفعيلة 3العمودي في هذه املجموعة كما تبين من الرسم البياني السابق رقم )

%، واالستبدالية املكررة بنسبة 12% واملقطعية بنسبة 32املكررة فاستخدمها بنسبة 

%. وفي املجموعة الشعرية الثالثة تختلف نسب 32%، واالستبدالية املتغيرة بنسبة 4

 (13ثلياتها في هذه املجموعة كما سيتبين من الرسم البياني التالي رقم )االستخدام عن م
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 (13رسم بياني رقم)

 
يبرز الرسم البياني أن الشاعر استخدم القافية العمودية املكررة في مجموعته 

% وهي نسبة تتناسب مع نسبة 26الشعرية الثالثة جرح ال تغسله الدموع بنسبة 

مودي في هذه املجموعة كما تبين من الرسم البياني السابق رقم استخدامه للشعر الع

% وهي أعلى نسبة في املجموعة 44.50(، أما التفعيلة املكررة فاستخدمها بنسبة 4)

% 5.55مقارنة بباقي القوافي املستخدمه، حيث استخدم القافية املقطعية بنسبة 

%. وفي الرسم 9.25تغيرة بنسبة %، واالستبدالية امل14.80واالستبدالية املكررة بنسبة 

 بيان لنسبة استخدام كل قافية في املجموعات الثالثة. 14البياني التالي رقم 

 (14رسم بياني رقم)
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يبرز الرسم البياني أن الشاعر استخدم القافية العمودية املكررة في املجموعات 

خدامها في املجموعة %، وارتفاع هذه النسبة بني على ارتفاع نسبة است41الثالثة بنسبة 

األولى التي  بل  عدد قصائدها ثالثا وأربعين قصيدة، معظمها من الشعر العمودي،  

% يضاف إليها 72.1استخدمت فيها القافية العمودية إحدى وثالثين مرة بنسبة 

% من قصائد 20استخدام الشعر العمودي في املجموعة الثانية خمس مرات بنسبة 

% من مجموع قصائد الديوان، 26الثالثة أربع عشرة مرة بنسبة  الديوان، وفي املجموعة

%، 9( أما التفعيلة املكررة فاستخدمها بنسبة 13كما يتب س من الجدول السابق رقم )

%، واالستبدالية 9%، واالستبدالية املكررة بنسبة 5.70والقافية املقطعية بنسبة 

 %. 14.70املتغيرة بنسبة 

توقف في تشكيله لصورت الشعرية عند شكل من كما يت س أن الشاعر لم ي

األشكال الشعرية العمودية أو شعر التفعيلة، مع انه كان عموديا بنسبة أكبر في املجموعة 

الشعرية األولى، ولكنه كان تساوق مع طبيعة الدفقة الشعورية التي تشكل تجربته 

 الشعرية في كل مرحلة من مراحل حياته.
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 الداخلية املوسيقى
 

يتشنننكل اإليقننناع فننني القصنننائد منننن تفاعنننل جملنننة العناصنننر الصنننوتية التننني تتنننآزر فننني نسنننق     

النننننننص مننننننع اإليقنننننناع العروضنننننن ي الننننننذي يشننننننكل املوسننننننيقى الخارجيننننننة البننننننارزة، يسننننننهم توزيننننننع 

النقننننننرات علننننننى الوحنننننندات الزمانيننننننة فنننننني إثننننننراء النننننننغم املتصنننننناعد، ويزيننننننده انسننننننجاما وتناغمننننننا 

وات املكنننننررة علنننننى مننننندار الوحننننندات الزمانينننننة، سنننننواء كاننننننت تلنننننك مجموعنننننة أخنننننرى منننننن األصننننن

األصنننوات مفنننردة ضنننمن التركينننب املتتنننالي أو مركبنننة داخنننل نسنننق منننن الكلمنننات التننني تتنننابع فننني 

 مساحات زمنية متقاربة أو متباعدة في النسق املوسيقي للقصيدة.

 

 تكرار األصوات -1
 

ي إيجنننناد الننننروح الجماليننننة تسننننهم األصننننوات التنننني تتكننننرر فنننني النسننننق الننننداللي للقصننننائد فنننن

؛ فاإللحننناح علنننى الصنننوت املنننرتبط داللينننا بسنننياقه ّصِّ
ييهنننف  –فالصنننوت ال يننندل منفنننردا  -للننننَّ

األجننواء النغميننة لتقبننل اإليقنناع وفننرز النننغم علننى صننفحات نفننس الشنناعر واملتلقنني علننى حنند 

 سواء.

 صباح املوت يا وطن الهزيمة

 فال خيل وال ليل وال بيداء تعرفنا

 ن!وال األحزا

 وال الدمعات تسكبنا على باب املدينة

 وما عدنا صدى التكبير والتهليل

 والصوت املؤطر بالسكينة

 وما عاد الدم الغالى سوى وسخ

 يلوثنا...

 ويحرمنا صالة الفجر فىاألقص ى

 وفي يافا...

 وفي حيفا...

 وفي القدس القديمة!!

 وعبد هللا أعلنها الصالة
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 ونحن نعالج األوساخ يا غزة

 اعت صالة الفجر والتكبير يلهبنالقد ض

 وهذا الدم يأبى أن يفارقنا...

 غسلناه...

 بماء البحر نغسله

 حرقناه...

 بنار الفرس نحرقه

 خلعنا ثوبنا الدامي...

 ولكن كيف نغسل جلدنا أيضا...

 أنحرقه؟!

 لقد ضاعت صالة الظهر وابن سلول ينتظر

 مساء املوت يا ابن سلول 

 هليلمساء املوت والتشييع والت

 مساء النصر والتزمير والتطبيل

 ودعنا نسمع الفتوى 

 فأنت الطهر والتقوى...

 وأنت النور!

قبل! -
ُ
 أجل، ت

 وُيغنى الدم عن ماء وعن )تغسيل(؟

 توضأنا؟! وال ندري! فكم نجهل؟!!

 مثلك
ً
 وال عدمت ربى األقص ى أبا

 صباح النصر يا وطن الكرامة

 فال األفراح تعرفنا

 على باب الندامة وال الضحكات تبكينا

 وما عاد الدم الغالي سوى مسك

 سنسفكه..

 (1ولن نرحم!!)

                                                 
 9( شهوة الفرح ص1)
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أسنننننهمت مجموعنننننة منننننن الوحننننندات الصنننننوتية املكنننننررة فننننني دوال القصنننننيدة فننننني إثنننننراء 

اإليقنننننناع املوسننننننيقي، داخننننننل القصننننننيدة عننننننزز اإليقنننننناع الخننننننارجي املبننننننني علننننننى الننننننوزن والقننننننوافي 

ينن ّدِّ
ا
ة الطويلننة التنني منحننت الكلمننات فضنناء االسننتبدالية ومننن هننذه األصننوات صننوت األلننف امل

ممتننننندا؛ ألنهنننننا تخنننننرج منننننن الجنننننوف وتسنننننمح للننننننفس باالمتنننننداد، وتوضنننننس املسنننننتوى الصنننننوتي 

بجهرهنننا وقوتهنننا، وهننني منننن األصنننوات الصنننائتة فننني اللغنننة العربينننة، وقننند تكنننررت فننني القصنننيدة 

 تسننعا وسننتين مننرة مننع إغفننال الشننكل املكتننوب الننذي ال ينطننق فنني بعننض الكلمننات، وتكرارهننا

 -تسننننكبنا –الننندمعات  -األحننننزان –ال  -بينننداء –ال  –ال  -ينننا -جننناء فننني النننندوال التالينننة )صننننباح

 -يافنا -األقصن ى -صنالة -يحرمننا -يلوثننا -سنوى  -الغنالي –عناد  –منا  –عندنا  -ما -باب –على 

 -بمنناء -غسننلناه -يفارقنننا -يلهبنننا -صننالة -ضنناعت –يننا  -األوسنناخ -نعننالج -الصننالة -هللا -حيفننا

 -دعنننا -مسنناء -مسنناء -مسنناء -صننالة -ضنناعت -جلنندنا -ولكننن -النندامي -خلعنننا -بنننار -حرقننناه

 –األفنراح  -فنال -الكرامنة –ينا  -صنباح -األقصن ى –ال  –ال  –توضأنا  -ماء -التقوى  -الفتوى 

 سوى( -الغالي -عاد -وما -الندامة -باب -على -تبكينا -ال حكات -وال -تعرفنا

ننننلومننننن األصننننوات املسنننناعدة أيضننننا صننننوت  يب
ا
يننننل -الينننناء اللينننننة فنننني النننندوال التاليننننة: )خ

ا
 -ل

يننداء( وينناء املنند فنني النندوال التاليننة )التكبيننر  -تغسننيل -التطبيننل -التزميننر -السننكينة -التهليننل -با

عناد( وقند -عندمت -دعننا -عناد -عندنا -تبكينا( ، وصوت العين املكرر في الدوال التالية )على

وقننوة وقعننه فنني األذن إيقنناع القصننيدة فخامننة  منننح تكننرار صننوت العننين الننذي يتميننز بتفخيمننه

وقوة، يضناف إلينه الجنرس املوسنيقي النناتا عنن صنفير صنوت السنين االحتكاكينة املهموسنة 

 -نسنمع -مسناء -وسنخ -سنوى  -السكينة -الرقيقة املستفلة املكرر في الدوال التالية )تسكبنا

النذي تكنرر فني  سنسنفكه( و صنفير صنوت الصناد الفخمنة املسنتعليه -مسنك -سنوى  -تغسيل

النصنننر(. وهكنننذا يقننندم تكنننرار  -صنننباح  -األقصننن ى -الصنننوت -صننندى -الننندوال التالينننة: )صنننباح

أنسنننننناق األصننننننوات إيقاعننننننا داخليننننننا يتننننننواءم مننننننع الجننننننرس املوسننننننيقي الخننننننارجي، ليشننننننكال معننننننا 

انسننجاما وتآلفننا، وتنويعننا بننين الجهننر والهمننس واالنفجننار واالحتكنناك، واالسننتعالء واالسننتفال 

الننذي يحنندث رنينننا محببننا يخفننف حنندة التفخننيم بمننا يننتالءم مننع الجننو النف نن ي مننع الصننفير  

 واإليقاع التصويري املشوب بالغضب والحزن واأللم والتفاؤل واألس ى.
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 تكرار الكلمات -2

حنننين تتكنننرر الننندوال اللفظينننة داخنننل النسنننق الشنننعري تحننندث نوعنننا منننن اإليقننناع اللذينننذ      

ة والداللية في آن واحد، يقول عبد هللا الطينب:  قند املحبب إلى النفس من الناحية النغمي

(. والدراسننة الحاليننة تتفننق معننه فنني أن التكننرار 1يجنناء بننالتكرار ملجننرد إظهننار النننغم وتقويتننه )

الذي سماه التكرار النغمي أو الترنمي، يقوي النغم واإليقاع، و تختلف معه فني كنون التكنرار 

د منفصنال عنن الصنورة والداللنة بنل هنو جنزء منهننا، لتقوينة الجنرس فقنط، ألنَّ الننغم ال يتنرد

وإال أصنننبح رنيننننا أجوفنننا ال حيننناة فينننه؛ ويعنننود عبننند هللا الطينننب ليؤكننند علنننى أن بعنننض أننننواع 

التكننننرار يقصنننند منهننننا تقويننننة املعننننناني الصننننورية، يقننننول عنننننه  وهنننننو فنننني حقيقتننننه ينصننننب علنننننى 

 .(2األلوان اإلجمالية واملعاني العامة التي تصاحب جو القصيدة )

ومننننن الطبيعنننني أن يعمننننل التكننننرار علننننى تقويننننة الجننننرس مننننن حيننننث كونننننه تكننننرارا ألصننننوات      

بأعيانهننا،  فننالتكرار الصننوتي املصنناحب للكلمننات يحنندث نوعننا مننن التوقيننع الزمننني املصنناحب 

لمجننرس الننذي يمننس بنندوره علننى الداللننة املرتبطننة بننالتكرار، شننريطة أن ينسننجم هننذا التوقيننع 

ل مع بنياتها وال يكون مقحما بشكل قسري، وكمنا يقنول أدوننيس:  مع روح القصيدة ويتفاع

 لنننذة شنننعرية رااعنننة فننني الحركنننة النفسنننية اإليقاعينننة للكلمنننات ومقاطعهنننا
ا
لكنننن هنننذه  . إنَّ ثمنننة

، وإال تحولنت إلنى رننين  اللذة مشروطة بكون هذه الحركة آتينة فني منّدِّ منن  تفجنرات األعمناقِّ

السنابق أن الكلمنة البند أن تخنرج منن عمنق تجربنة ( يت س من الكنالم 3بارد صنعي أجوف )

 
َّ
الشننننناعر، ومنننننن مكتننننننزات مخزوننننننه العننننناطفي، بتلقائينننننة تننننننم عنننننن قننننندرة شنننننعرية كبينننننرة، وإال

 تحولت إلى نوع من النظم السط ي الذي ال حياة فيه.

ومنننننن أمثلننننننه التكننننننرار النننننداللي الننننننذي يلننننننري اإليقننننناع الننننننداخلي ويحنننننندث حالنننننة مننننننن االنسننننننجام 

 الشاعر:والتوازن قول 

 ما زال فينا ألف نبض قد يعود !

 ما زال فينا ألف سيف ال يمسها الركود !

                                                 
، سننننمى ذلننننك التكننننرار 88،ص4،1991، دار جامعننننة الخرطننننوم، ط2( عبنننند هللا الطيننننب املرشنننند إلننننى فهننننم أشننننعار العننننرب، ج/1)

 .الننذي يننراد بننه تقويننة النننغم بننالتكرار الترنمنني أو النغمي،وميننزه عننن نننوع آخننر أسننماه التكننرار املننراد بننه تقويننة املعنناني الصننورية،

    89انظر ص 

    89، ص 2( السابق نفسه، ج/2)

 94،ص4،1983( أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة بيروت، ط3)
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 ما غادر العشاق .. فانظر ما تريد !

 (1ما غادر العشاق فاصدح بالنشيد !!! )

أسننهم تكننرار  )مننا( فنني النندوال السننالبة التاليننة فنني إثننراء اإليقنناع بنقننرات متحنندة تمننس 

مننننا  -مننننا زال فيننننا ألنننف -فيننننا ألنننف -قصنننيدة ) مننننا زالعلنننى املعننننى التصنننويري الننننذي يشنننكل ال

غنادر( احتننوت الندوال املكننرر علنى أصننوات فرعينة مسنناعدة  مثنل صننوت األلنف بمننا فيهنا مننن 

ألننف(، كننذلك ننتا عننن تكننرار الكلمننات -امتنداد، وصننوت الفنناء إضنافة إلننى تكننرار كلمننات ) فيننا

منا زال فيننا  -ال فينا ألف نبضتكرار جمل تامة في نسق نحوي تركيبي داللي مثل تكرار)ما ز 

 ما غادر العشاق( . -ألف سيف( و جملة )ما غادر العشاق

أسننننهم التكننننرار فنننني إحننننداث توقيننننع نغمنننني، تناغمننننت فيننننه النننندوال املتكننننررة لتوصننننيل 

املعنى في دائرة موسيقية داخلية تدغند  املشناعر، وتبعنث علنى التأمنل والتوقنع للندوال التني 

توالية في النسق التكراري، بمنا تحدثنه منن جنرس موسنيقي، تلنذ تلي كل نقرة من النقرات امل

 به األسماع وتطرب له األنفس.

 ومثل التكرار النغمي للدوال قول الشاعر في مقطع من قصيدة هاجر:

 ناشدتك أال تتركنا -

 الظمأ يجوس بأضالعي،

 وعروقي تنزف في قبري.

 رحماك فال كبش يثغو،

 م.رحماك وال نبع يتفجر تحت األقدا

 رحماك وال أفئدة تهوي،

 ال أسمع خطوات قادمة،

 (2ال أسمع حتى همس األقالم! )

ال أسننننمع(  -وال أفئنننندة( )ال أسننننمع -رحمنننناك( )وال نبننننع -تكننننررت النننندوال التاليننننة) رحمنننناك

لتعانق الداللنة املحملنة باالسنتعطاف والتوسنل منع نسنق اإليقناع املوسنيقي، وتحندث أثنرا فني 

، يحنناكي ذلننك األثننر املتخيننل الننذي أحدثننه فنني شخصننية القننناع نفننس املتلقنني قننارع القصننيدة

املرسنننل مثمنننثال فننني شخصنننية هننناجر، واملسنننتقبل متمنننثال فننني شخصنننية إبنننراهيم علينننه السنننالم 

 تلك الرسالة.

                                                 
 22( شهوة الفرح ص1)

 26، 25( جرح ال تغسله الدموع، ص2)
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كمننا تحكيننه الننندوال املكننررة التننني تحنندث عننددا منننن النقننرات اإليقاعينننة املمحاحننة تعنننزز 

 جرس اإليقاع  املوسيقي الخارجي.

 

 لجملتوازن ا  -3

يعتبر التوازن عنصرا مهما من عناصر الجمال ينضناف إلنى قنيم االنسنجام والتننوع، فهنو     

يحننننندث نوعنننننا منننننن التكنننننافؤ النغمننننني فننننني امتنننننداد الننننننغم علنننننى املسنننننافات الزمنينننننة والوحننننندات 

اإليقاعيننننة فنننني جسنننند القصننننيدة،يحدث التننننوازن بالتشننننابه والتسنننناوي فنننني األطننننوال الصننننوتية 

الف بين األطنوال، بحينث تتكنون القطعنة منن جمنل طويلنة متبوعنة لمجمل، وكذلك في االخت

بجمنننننل قصنننننير فننننني مسنننننافات مختلفنننننة منننننن القصنننننيدة وبنننننذلك يحننننندث التنننننوازن منننننن التشنننننابه 

واالخنننننتالف والتسننننناوي والتفننننناوت، كتوزينننننع املسننننناحات اللونينننننة والضنننننوئية وتنوينننننع األشنننننكال 

بننننرز التننننوازن مننننن خننننالل واألوجننننام واألبعنننناد مننننع تسنننناوي بعضننننها، وفنننني املوسننننيقى الشننننعرية ي

تسننناوي املقننناطع الصنننوتي فننني محننناور القصنننيدة منننع التننننوع بنننين الطنننول والقصنننر فننني األصنننوات 

 املنسجمة في نسق القصيدة.

 وللكننالم بننذلك طننالوة ورونننق، وسننببه االعتنندال، ألنننه مطلننوٌب فنني جميننع األشننياء،  

 وقعت من النفس موقع االستحسان )
 
 (1وإذا كانت مقاطع الكالم معتدلة

النننننننننفس اإلنسننننننننانية تميننننننننل للتننننننننوازن، ويروقهننننننننا وقعننننننننه وانسننننننننجامه، حننننننننين يقننننننننع فنننننننني 

 البصريات التي تحيط بها، وهو في املسموعات أشد لجرسه وتناسق إيقاعه.

 والتوازن معناه تعادل االهتمام حول محور وهو يقترن غالبا بتعادل عناصر      

فالتوازن التماثلي يتكون من  .اثلياملوضوع، والتوازن نوعان توازن تماثلي وتوازن غير تم

عنصرين متعادلين أو مجموعتين من العناصر املتعادلة على مسافة متساوية من نقطة 

مركزية، في حين أن التوازن غير التماثلي يتكون من عناصر غير متعادلة على مسافات غير 

تتجلى عناصر  ( وبهذا التوازن تتحقق جماليات اإليقاع بحيث2متساوية من نقطة املركز )

التتشابه متداخلة مع عناصر االختالف، فتتحقق جمالية النسق النغمي،   قال عبد هللا 

 (.3الطيب عنه:  يتجلى في أمرين: وحدة الشكل في موضوعه، واختالفه في تفصيالته )

                                                 
 272، ص1( املثل السائر، ج1)

 191ص1995، 1( محيي الدين طالو، موسوعة الرسم والتلوين، دار دمشق للنشر والتوزيع، ط2)

 52، ص2لى فهم أشعار العرب، سابق، ج/( عبد هللا الطيب، املرشد إ3)
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 ومن أمثلته قول الشاعر في قصيدة يا شهوة الفرح

 "هذا زمانك شهوة الفرح الجريء 

 الذي ينساب ناراهاتي من الدم 

... بل قرارا
ً
 هاتي من األشالء نبضا

... هاتي دمارا
ً
 ال رحمة، ال رأفة

 هذا زمان الحاقدين فأجلي األشعارا

 إن مزقت أزهارنا سنمزق األزهارا

 إن ذبحت أطيارنا سنذبح األطيارا

 (1إن فجرت أنهارنا سنفجر األنهارا")

توزيع الدوال النغمية على الجمل نتا التوازن في القطعة السابقة من التساوي في 

في )ال رحمة( يتوازن معها )ال رأفة( و )إن مزقت أزهارنا( يتوازن معها )سنمزق األزهارا( و 

)إن ذبحت أطيارنا( يتوازن معها ) سنذبح األطيارا( و)إن فجرت أنهارنا( يتوازن معها 

الشرط، وجملة )سنفجر األنهارا( كل جملة تشتمل على عنصرين متوازنين هما جملة 

جواب الشرط، وكل جملة تتوازن مع باقي الجمل في طولها وتشكل نغما مضافا إلى نغم 

 اإليقاع املوسيقي الخارجي.

ال  -هاتي -هاتي -كذلك وقع التوازن طوليا على امتداد مطالع السطور السابقة )هذا

القافية، فشكل إن( هذا التوازن الطولي تناغم مع التوازن في إيقاع  -إن  -إن -هذا –

 توازنا متناغما مع سلسلة التوازنات األفقية.

 الطباق -4

قيل قديما وما زال يتردد إلى اآلن وبضدها تتميز األشياء، والضد يظهر حسنه الضد،      

فاجتماع األشياء املتقابلة املختلفة يقوي النغم ويركز اإليقاع ويلري الداللة، ويشوق 

ي والسامع، ويثير ذهنا  ة في النسق املتلّقِّ ه، ويلفت انتباهه إلى الصور املعنوية املتضمنا

الشعري بحيث يتفاعل تفاعال تاما مع القصيدة، ويمنحه اإليقاع فرصة للتأمل في 

املعاني، فالطباق يمنح  القصيدة إيقاعا ثريا لذلك  يعول عليه الشعراء في تقوية الجرس 

 (2وإيجاد انسجام بين اللفظ واملعنى )

                                                 
 64( شهوة الفرح، ص 1)

  277،ص2(عبد هللا الطيب، املرشد ج/2)
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شاعر إلى استخدام الطباق بوصفه محسنا بديعيا بشكل كبير، ولكنه ورد في لم يعمد ال

ثنايا بعض القصائد عفو الخاطر متساوقا مع الخيط الفكري، والنفس الشعوري فيها، 

 ومن ذلك قوله في قصيدة )هاجر(: 

 خطواتك تسعى نحو النوِر،

 على األشواِك،

 ليطلع بعد العتمة نور الفجِر.

 طوات العجلىلوال إيمانك والخ

 ما انبثق النور مع النبِع،

 ما جاءت أفئدة تهوي،

 تسعى بالخيِر،

 (1وترفع رايات النصِر.)

العتمنننة( والثننناني  -التنننناغم بنننين املتقنننابلين  جننناء علنننى نسنننقين متكننناملين متمننناثلين األول)الننننور 

عين الفجنننر( حينننث ثنننراء فننني النسنننق اإليقننناَّي املكننناني فننني شنننكلي الننننور والعتمنننة منننوز  -)العتمنننة

بتناسننننننق نسننننننبي فنننننني إطننننننار املشننننننهد البصننننننري، زاد اإليقنننننناع الزمنننننناني ثننننننراء وتناسننننننقا بننننننالتنوع فنننننني 

 الوحدات اإليقاعية الناتجة عن تباين األصوات املسموعة في نقراتها اإليقاعية.

 ويقول في قصيدة )قيس بن امللوح(:
 

 تسافر للذبح أيضا،

ذبح.
ُ
 وتبقى لت

ف هذي طو 
ُ
 أليست ت

 الظباء الصحاري،

 تسري لتمس ي،و 

 وتمس ي لتصبح.

 فتضحي بقايا طعام

 (2ولحم مملح!)

                                                 
 28،29( جرح ال تغسله الدموع، ص1)

 43( جرح ال تغسله الدموع، ص 2)
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تصبح( النغم مساحة من التناغم تتوزع على فترة زمانية  -منح الطباق في )تم  ي

تمتد على مدار اليوم والليلة، بدالين خفيفين لهما إيقاعهما الداللي الذي يفتح فضاء 

املحب هائما على وجهه على النص على تأويل مفهوم الهيام الذي يغدو به العاشق 

مدار اليوم والليلة، وبذلك يكون التضاد في الدالين إيقاعا منسجما مع تشكيل 

 . الصورة املكانية بدوالها املختلفة

 وفي قصيدة )يا أيها الفرسان( يقول:

 
ْ
 "قد كان صوته الرخيم زاخرا بفرحة الجنان

 كأنه لم يعرف األحزان

 قد كان صوت طارق الحبيْب 

 ء في الظالم، في الشروِق،قد جا

 في الزوال، في األصيل، في الغروب..

 مع كل زخات الرصاص كان يأتي.. ال يغيب

 وفي الفؤاد.. ظل يسكن القلوْب 

 الرجال
َ
 وراح يهتف الرصاُص من بنادق

 (1إننا لقادمون")

 -الشروق( إلى نسبة التتابع الزمني املتعاقب في )الزوال –انضم الطباق في )الظالم 

الغروب( ليحدث انسجاما دالليا وتناسقا تصويريا حيث عزز اإليقاع فيه فكرة -ألصيلا

 الشمول التي شكلت صورة انبثاق الشهيد من كل مكان وفي كل زمان.

 الجناس -5

ة،       يَّ وتِّ يحدث الصوت  حين يتكرر في نسق متوازن، تنسجم فيه املعطيات الصَّ

، يلري الداللة، ويثير الذه
 
 جميال

 
ه الفكر صوب محور أثرا ز املشاعر، ويوّجِّ حّفِّ ن، وي 

الداللة املكثفة املنسربة في أغوار التشكيل الجميل يقول جون كوين  التكرار املنتظم 

     (.2ألصوات بأعيانها يمثل قيمة إمتاع )

                                                 
 142، 141( شروخ في جدار الصمت، ص1)

انظنر أيضنا جنون  29ص1986/ 1املغنرب،ط( جان كوهن، لغة الشعر، ترجمة محمد الولي، محمد العمري، دار توبقال، 2)

ينننتا عننن تكننرار  52ص 2000كننوين، النظريننة الشننعرية )بننناء لغننة الشننعر واللغننة العليننا( ترجمننة أحمنند درويننش،، دار غريننب، 

 ترديد األصوات نفسها ينتا ]كذا  عنه لون من املتعة.
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اإللحننننننناح الصنننننننوتي يوقنننننننع الننننننننغم، ويزيننننننند املوسنننننننيقى تننننننندفقا علنننننننى املسنننننننتويين الخنننننننارجي       

إلى اإلسهام في بناء الصورة املكانينة بنالقيم الزمانينة التني ال تنفصنل عنهنا  والداخلي، إضافة

تنفصننننل عننننن الصننننورة  -فنننني الشننننعر -أبنننندا، وتردينننند أصننننوات األلفنننناظ ال يعتبننننر قيمننننة مجننننردة 

والقننيم املعنويننة األخننرى. وكمننا يقننول عبنند هللا الطيننب  االنسننجام هننو سننرُّ الجمننال والجننناس 

فننننني النننننوزن والصنننننوت، منننننن أقننننننوى العوامنننننل فننننني إحنننننداث هننننننذا ملنننننا فينننننه منننننن عننننناملّيِّ التشننننننابه 

قّرِّب  بين مدلول اللفظ وصنوته منن جهنة، وبنين النوزن  .االنسجام وسرُّ قوته كامن في كونه ي 

 (.1 ).من جهة أخرى  -بما يسبغه عليه من الدندنة-املوضوع فيه اللفظ 

التننننام، بحيننننث ال ولكننننن البنننند مننننن مجننننيء الجننننناس فنننني إطننننار التناسننننق العننننام واالنسننننجام      

يتكلنننف الشننناعر التجننننيس تكلفنننا يخنننل بطبيعنننة الصنننورة الكلينننة، منننن أجنننل الحلينننة الشنننكلية 

التننني يتالعنننب فيهنننا بالكلمنننات التننني تحتشننند علنننى جسننند الننننص منننن الخنننارج، بنننل إنَّ علينننه أن 

 يجعلها جزءا من النسيا العام للقصيدة.

لكنننه فنني املننواطن التنني ورد فيهننا لننم يمجننأ الشنناعر إلننى اسننتخدام الجننناس كثيننرا فنني قصننائده، و 

حناء يخندم الجنرس املوسننيقي، ويلنري اإليقناع، ويثينر االنتبنناه للتركينز علنى دالالت متناغمنة فنني 

يثيرهننا اإليقنناع الننداخلي املتننوازن، ومننن املننواطن التنني ورد فيهننا الجننناس قولننه فنني قصننيدة مننا 

 أخذ بالقوة:

 )محمد ما زال صوتك يعلو،

 يكابر دمُعك.

 ك(:ينادي أبا

 تريث قليال... -

،
ُ
 سيأتي األباة

 
َ

 ستأتي إليك

 جحافل جيش يكفكف دمعك.

 يلملم روحي،

 (2)يضمد جرحي وجرحك.

وقنننع الجنننناس النننناقص فننني لفظتننني )رو ننني( و )جر ننني( محننندثا توازننننا صنننوتيا بتماثنننل 

األصننوات، حيننث وقننع تغنناير بننين املتمنناثالت فنني صننوتي )الننواو( املحركننة بصننوت الفتحننة، وهنني 
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ج من بين الشفتين، تقتا ي استدارة الشفتين وانفراجها قلنيال لخنروج الصنوت، صوت يخر 

مع انفتاحهما التام عنند النطنق بصنوت الفتحنة وهني جنزء منن صنوت األلنف التني تخنرج منن 

الجننوف، وصننوت الجننيم االنفجاريننة التنني تخننرج مننن وسننط اللسننان مننع يننا يقابلننه مننن الحنننك 

عنننند النطننق بهنننا ملناسننبة صنننوت الضننمة الجوفينننة األعلننى، ولكنهنننا تقتانن ي اسنننتدارة الشننفتين 

جر نني( حيننث  -املجهننورة،  وبننالنظر االسننتبدالي ملوقننع صننوت الننراء فنني كننل مننن الكلمتننين )رو نني

انتقننل صننوت الننراء املتوسننط بننين االحتكنناك واالنفجننار الننذي يحمننل رنننين التكننرار، مننن كونننه 

لننو صننوتا صننامتا صننامت محننرك بصننائت هننو صننوت الضننمة، فنني )رو نني( إلننى صننامت سنناكن يت

ر ننني( وهنننذا االسنننتبدال يحننندث تنويعنننا بالتماثنننل والتبننناين  محركنننا بصنننائت هنننو الضنننمة، فننني )ج 

يزينننند اإليقنننناع جمنننناال، مننننع تعزيننننزه بأصننننوات محركننننة بالضننننمة فنننني النننندوال التنننني سننننبقتها داخننننل 

  -ي   -ع   -ي   -ت   -املقطع مثل)م  
 
  -ي   -ة

 
(  -ف  ي 

 وفي قصيدة لم يقتلوك:

 بلغت خطاك املنتهى يا أيها الصوفي  قد

 وتوضأت بدمائك الشعراء

 اصعد فقد هبطت إليك ذرى السماءْ 

 راحت نجوم الكون تمخر في سماْك 

 وهديرها كلماتك السكرى 

 على ورق الخلودْ 

 قف واطرق األبواب

_
َ

 _عفوك

 (1)قد طرقت وقد أجيْب 

اب، بمنا مننح اإليقناع طرقنا يحناكي صنوت الطنرق علنى األبنو  الجناس في بـين )ورق( )واطـرق(

فنننني صننننوت القنننناف مننننن قلقلننننة ومننننا فنننني صننننوت الننننراء مننننن تننننردد وتكريننننر يضنننناف إليننننه الفخامننننة 

 واالستعالء في صوت الطاء الزائدة في واطرق.

 وفي مطلع قصيدة ليلى تخرج عن صمتها يقول الشاعر 

ـي تحـزن  ال قيـس يـا
 
 (2القـدِس)  طريـق علـى الجـدار هنـا     خلف هـا فإن
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)قيس( في صدر البيت و )قدس( في نهايته تمهيدا نغميا  وقع الجناس بين

بانزياح صوتي عن صوت الياء اللينة إلى صوت الدال االنفجارية املجهورة بعد أن 

مهد لنغم الصوت بعدة أصوات مستعلية مفخمة هي )الخاء والعين والطاء والقاف( 

تباعد الزمني وصوت مماثل هو صوت الدال، وبذلك حدث انسجاما في اإليقاع مع ال

 بين الجرسين في كل من الكلمتين.

 وفي قصيدة قيس على حافة الجنون يقول:

 ألنجمـي  السماء نحو انظري  العاشق؟!    قومي يصح   وهل "جننت!"، قالوا:

 املتقـدم  العاشـق الشهيـد مستنسخـا           جهـد خضتهـا قـد جولـة كم

قِدم! ) عنـد املوت يعني العشـقوسرهـا       و   الحيـاة يمتلـك فالعشـق
ُ
 ( 1امل

قدم( اإليقاع الخارجي املرتكز على الوزن ووحدة  -زاد الجناس بين )املتقدمِّ 
 
امل

القافية تدفقا وانسيابا حيث مهدت أصوات املتقدم السمع لتلقي أصوات كلمة 

( التي املقدم التي تجانسها نغميا مع زيادة صوت التاء املستفلة املهموسة في )املتقدم

( أولها متحرك  -تحركت فزادت اإليقاع فخامة حيث توالى فيه ثالث صوامت )م   تا قا

بالضمة والثاني والثالث بالفتحة ثم تبعهما صامتان محركان بصوت الكسرة وهي 

على تباعد زمني في  –أقوى أصوات الحركات القصيرة، ثم  خفت اإليقاع قليال 

عتها اإليقاعية صوت القاف الصامتة التي النسق بأصوات )املقدم( التي خفف سر 

سكنت، فأبطأت النغم قليال، فوقع زحاف اإلضمار في )متفاعلن( فتحولت إلى 

. )  )مستفعلنب

 وفي قصيدة يا أيها الفرسان يقول:

 "يا أيها األنذال هذا سيفنا يشق نحوكم خطاه

 يطارد الطغاة والبغاة والعصاه

 ال يعرف السكون 

 (2وإننا لقادمون")

لجناس بين الطغاة والبغاة أثري اإليقاع املوسيقي الداخلي، وزاد جرس ا

التقسيم النغمي املوزع على الكلمات الثالثة املتجاورة في السطر الشعري. مع 

استبدال بين صوتي الطاء املفخمة املستعلية االنفجارية املهموسة املحركة بالضمة 
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حركة بصوت الضمة ليزداد التجانس وصوت الباء املستفلة االنفجارية املهموسة امل

 بأصوات الحركات املوزعة على أضوات كل كلمة من الكلمتين املتجانستين.

 التقسيم النغمي -6

يعتبننننننر التقسننننننيم عنصننننننرا بننننننارزا ذا دور فعننننننال فنننننني تشننننننكيل النننننننغم الننننننداخلي للقصننننننيدة       

ن التنننندفق الشننننعرية، ويمجننننأ إليننننه الشنننناعر إلثننننراء املوسننننيقى وكسننننر حنننندة الرتابننننة الناتجننننة عنننن

 النغمي، املتواصل في بعض األنساق.

 هننو تجزئننة الننوزن إلننى مواقننف، أو مواضننع، يسننكت فيهننا اللسننان أو يسننتريح، أثننناء األداء      

يعننننين السننننمع علننننى إدراك عنصننننر االنسننننجام الكننننامن فنننني جننننرس النننننغم، وجننننرس ….اإللقننننااي 

 (.1األلفاظ )

تناولها البالغيون العرب في علم البديع، وال يعنينا هنا التعريفات املتعددة التي        

فالتقسيم البديعي ال يفيدنا منه هنا في مجال اإليقاع سوى تقطيع النغم، الذي أشار 

( هذا ويعمل التقسيم الصوتي على   2إليه بن رشيق حين عد التقطيع من التقسيم، )

حدات وزنية  سهولة الترجيع والتنغيم، ويجعل البيت أو السطر الشعري ينقسم إلى و 

( إضافة إلى أنه في بعض األحيان يغير النغم من نسق 3يستمتع املتلقي بتكرارها وتتابعها )

  وزني إلى نسق آخر داخل اإلطار العام للوزن الذي تخضع له القصيدة،

 يقول الشاعر في قصيدة قيس يواصل الهذيان:

؟! وكم جربت من قبُل؟!
ٌ
 "أتجربة

 وما جادت به األيام ،

 ت به األقالم يا صحبي ويا أهُل.قد فاض

 على سفٍر مضت تحكي حكايتنا،

 وفي جرٍح، 

 وفي ليٍل،

 وفي سجٍن، 
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 وفي زنزانٍة ثكلى،

حنا،  وأوجاع تطو 

 وآهات تحر ضنا، 

 وآمال لنا تحلو.

 أتجربة، وقد صهلت بنا الخيُل؟!

،
ً
 وأتعْبنا سيوف الحق مشهرة

 وما تعبت خطا األحزان يا ليُل.

 تركه، فال القرطاس ن

 وال األقالم تتركنا،

عنا،  وال درب يود 

 وال جبٌل وال سهُل.

 أتجربة، سقاك هللا من غيٍث،

 ومن نبٍع،

 ومن حوٍض،  

 ومن نهٍر،

 (1").فقد تحلو مياه قربها وصُل 

بننرز  التقسننيم النغمنني فنني عنندد مننن املحنناور اإليقاعيننة تجسنند مواقننف شننعورية فنني 

، وفني زنزاننةي ثكلنى، وأوجناع ثالث نبرات نغمية األولى كما يلي )وفن ، وفني سنجني ، وفني لينلي ي جنرحي

يسننمع صننوت التقسننيم النغمنني جليننا بالوقفننات  (تطّوحنننا، وآهننات تحّرضنننا، وآمننال لنننا تحلننو

على كل نقرة منن املتعاطفنات السنابقة التني تبندأ وقفنات قصنيرة  فني النقنرات الثالثنة االولنى، 

عيننة الثالثننة األخيننرة بشننكل واضننس وضننوحا نننتا ىننثم تمتنند إيقاعيننا وصننوتيا فنني النقننرات اإليقا

 عن أصوات املد املستخدمة إضافة إلى الوقفات الخفيفة بين النقرات. 

وفني النبنرة النغميننة الثانينة تنم التقسننيم علنى الشننكل التنالي )فنال القرطنناس نتركنه، وال األقننالم 

( حيث ابتدأت كل نبنرة إي قاعينة بصنوت متجنانس تتركنا، وال درب يوّدعنا، وال جبٌل وال سهل 

منننع الصنننوت النننذي يلينننه فننني النقنننرة التالينننة كمنننا تتجنننانس نهاينننة النقنننرة الثانينننة ونهاينننة الثالثنننة 

 أيضا في تجانس توزع على الوحدات الصوتية النغمية بشكل متساوي في إيقاعه الزمني.
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، ومنننن  ، ومنننن حنننوضي وجننناءت النبنننرة النغمينننة الثالثنننة علنننى النحنننو التنننالي: ) ومنننن نبنننعي

( حيث تجانس صوت بداية كل نقرة ونهايتها مع النقرة بداية النقرة التي تليهنا ونهايتهنا فني نهري 

توزيع زمناني متسناو فني اإليقناع، عنززه تجنانس بداينة نبنع ونهنر بصنوت الننون فني كنل منهمنا منع 

 اختالف حوض في بدايتها إلحداث حالة من التناسق واالنسجام والتوازن النغمي.

 الدنيا...
َ

ك
ُ
 ،تقصف

.
ْ

 وتموت

 تتراقص هذي الدنيا 

 خلف غشاوة دمٍع،

، ٍ
 وغيابة جب 

 وستارة إنعاٍش،

 وبيوٍت 

 يصرخ أهلوها خلف بيوت.

 ويفيق )البنج(،

 (1وكل الناس تهلل دون سكوت)

تم تقسيم النغم الداخلي في القصنيدة السنابقة إلنى عندد منن املتجانسنات الزمنينة 

 على النحو التالي:  

 ) ()خلف( )غشاوة دمعي ( )وبيوتي ( )وستارة إنعا ي  )وغيابة جّبي

حيث يبدأ النغم املوزع من أصوات دال خلف على قصرها ليمتد إلى الدوال النغمية التي 

تليها ويستمر في تمدده وفجأة يقصر في كلمة بيوت ليحدث التوازن النغمي الذي يستدَّي 

 . االستطالة النغمية التي يتبعها موجة نغمية قصيرة

 داخلية:القوافي ال -7

 -أو ما يشبه القوافي الداخلية من الحروف التي تبرز كقوافي-تلعب القوافي الداخلية      

دورا فعاال في توقيع النسق املوسيقي الداخلي، الذي يفعل النغم وييهف املتلقي لجو 

القصيدة ويدفعه إلى متابعة مجرياتها بدرجة كبيرة، ألّن تلك القوافي   تكسر حدة ان،يال 

( وقد 2وسيقى بوقفاتها، وتلري اإليقاع وتكثف الجو املوسيقى وتعمل على تنوع اإليقاع)امل
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وردت تلك القوافي في العديد من قصائد  شعر خصوصا في القصائد التي التزم فيها 

الشاعر التدوير وتلك التي تعتمد على طول الجمل الشعرية، فكانت فيها القوافي الداخلية 

إضافية اللتقاط األنفاس، إضافة إلى ما تضفيه من توازن  بمثابة محطات استراحة

 وانسجام في القصيدة.

 يقول الشاعر في قصيدة قيس بن امللوح:

ُح...  وأنت امللو 

 يا عامرُي،

ي رو 
ُ
 ولست ت

ح!  جنون امللو 

 
ُ
 فأقدام ليلى تسيخ

 بأرٍض...

 وأنت تسافُر،

 خلف البحاِر،

 وتسقط في الناِر،

ؤكل،
ُ
شوى وت

ُ
 ت

 (1طرح!!)والعظم يُ 

( التني تشنبه القنوافي رغنم أنهنا ال  -أسهمت األصوات الداخلينة فني دالني )البحنارِّ  الننارِّ

تسنننتقل فننني نغمهنننا حينننث انتهنننت بصنننوت النننراء وهنننو صنننامت متبنننوع بصنننائت قصنننير هنننو صنننوت 

الكسننننرة، ولننننتن جنننناء فنننني البحننننارِّ نهايننننة لننننوزن التفعيلننننة )فعننننولن( فإنننننه ال يننننتمم سننننطرا شننننعريا 

لسنننطر النننذي يلينننه بنننه نحوينننا وداللينننا بنننواو العطنننف، وفننني )الننننار( لنننيس مسنننتقال حينننث ينننرتبط ا

نهاية لسطر شعري مستقل النغم ولكنه يرتبط بالتدوير بالسطر الذي يليه ألن صنوت النراء 

املكسورة بداية التفعيلة التني تكتمنل بتمامهنا منع بداينة السنطر النذي يلينه علنى النحنو التنالي 

الداخلينننة ينننزداد جنننرس اإليقننناع قنننوة وثنننراء يشننند املتلقننني  )رِّ تشنننوى( )فعنننولن( وبهنننذه القافينننة

 عند القراءة واإللقاء، ويدفعه الستكناه املعاني ويفتح لديه مستويات التوقع.

ومننننن شننننواهد القننننوافي الداخليننننة قصننننيدة )أمننننة مكبلننننة وشننننيخ طليننننق( حيننننث يقننننول 

 الشاعر

 األحزاِن، ثورة هي

                                                 
 44( جرح ال تغسله الدموع، ص1)



 -191- 

لى سطعوا تعصف
ُ
 النيراِن  من باأل

 الدجى. قلب في

  خجلوا

 بهم  عصفت التي اآله من

ا
 
 متأججا.  املدى على رأوك مل

  ينظروا لم

 
َ

 ليبصروا  الظهورِ  خلف

 
ً
 (1متلجلجـا) خطوه يعالج شيخا

بنيت القافية في القصيدة على صوت الجيم املتبوعة بألف اإلطالق املمدودة، 

ين هما ) األحزانِّ 
ّ
يث جاء صوت النون النيران( ح -وورد في مطلعها قافية داخلية في دال

الصامت املحرك بصوت صائت قصير هو الكسرة، في )األحزان( نهاية تفعيلة تكتمل في 

فاعلن(  ( )متب السطر الذي يليه بصوت بمقطع )تع( على النحو التدويري التالي )أ حزا نِّ تعب

وكذلك في النيران، حيث تكتمل التفعيلة بجزء من مطلع السطر الذي يليه على النحو 

فاعلن(. وتكرر صوت األلف في الدوال )األلىالتا املدى( بوصف  -الدجى -لي )ني را ن في()متب

متفاعلن( )قل بد د  -كل واحد منها نهاية لتمام تفعيلة، على النحو التالي )ص ف بل أ لى

متفاعلن( تكرر صوت األلف قافية داخلية تمنح النفس  -متفاعلن( )ك ع لل م دى -جى

الحالة الشعورية التي تقتا ي تهدجا وتنهيدا في الصوت، نابعان من امتدادا متناغما مع 

 شحنة األلم املصاحبة للمرثية الحزينة الثائرة.

وفي قصيدة إنا نراك أسهمت القوافي الداخلية في ثراء الجرس املوسيقي 

 الداخلي، الذي يعزز اإليقاع بتناسقاته وانسجامه وتوازنه حيث يقول الشاعر:

 الجميل!يا أيها الطيف 

،
ُ
 عبثا يظن القاتل املأفون

،
ُ
ا والسنون

 
 أنك غبت من

 خطاك!
ً
 القادمات ستقتفي دوما

 هل ينسفون الشمس إن شاءوا،

 وهل يستنفرون الليل إن جاءوا،

... فكم أساءوا،  فال صبح يطل 
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 يا إلهي كم أساءوا،

 -ويحهم-

 فالنور يشرق من ذراك!

تيِن،  هات اليدين الحر 

ل األفق البعي ِ
 د.وقب 

ُم الشهيد منارة الجيل الجديد. )
َ
 (1فد

 
 -التقفية الداخلية بارزة في هذا املقطع من القصيدة بشكل متميز في )املأفون 

 
ي النون والهمزة  -أساءوا -جاءوا -شاءوا-السنون 

ا
أساءوا( حيث يبدو للوهلة األولى أّن صوت

صوت منهما مرتبط في يشكالن قافية بسبب تكرارهما في نهاية السطور بصريا، ولكن كل 

داله الصوتي بالدال الذي يليه ليتمم نغم التفعيلة على النحو التالي: )مأ فو ن أن 

فاعلن( )نا وس س نو/ نل قا د ما متفاعلن/ متفاعلن( فنون الدال مأفون ليست  متب

مستقلة من الناحية املقطعية الرتباطها  بأول التفعيلة في السطر الذي يليه وكذلك نون 

ون جزء من أول تفعيلة السطر الذي يليها، وكذلك صوت الهمزة في الدوال املذكورة السن

جاءت جزءا من تفعيلة ولم تستقل بنهاية السطر نغمياعلى النحو التالي) شا ءو و هل/ 

فاعلن(  وجزء من أساءوا جاء على النحو التالي )أو يا إ ال/  متفاعلن( )جا ءو ف ال/ متب

فاعلن( )أو وي ح هم فاعلن(.  وهكذا عزفت القوافي الداخلية على وتر التنويع متب / متب

 النغمي لشحن الداللة ،وفتحها على فضاءات من التأمل والتلقي واسعة. 
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 الخالصة

 
قاربت الدراسة الحالية بالتشريح والتحليل البنية الفنية في شعر كمال أحمد 

نية الصورة من خالل محورين: غنيم،  وتوزعت على ثالثة فصول، تناول الفصل األول ب

املحور األول مصادر الصورة الشعرية: الواقع والتراث والطبيعة واألسطورة، واملحور 

الثاني: أنواع الصورة الجزئية من خالل التشبيه،  وتبادل مجاالت اإلدراك، بالتجسيد 

ورة والتشخيص، والتجريد، وتراسل الحواس، ومزج املتناقضات، واملفارقة، وبنية الص

الكلية. أما الفصل الثاني فقد تناول  البناءات الفنية للنص ويشمل، البناء الدرامي، بما 

فيه من حوار بنوعيه خارجي وداخلي، والجوقة وسرد قصص ي، والبناء الدائري، والبناء 

 املقطعي، والبناء اللولبي، والبناء التوقيعي، والبناء املقطعي.

اع من خالل تتبع مظاهر املوسيقى الخارجية، وتناول الفصل الثالث بنية اإليق

وتشمل الوزن بأنواعه :وزن العمود، ووزن التفعيلة، والظواهر املوسيقية البارزة لدى 

الشاعر، والقافية بأنواعها املختلفة: القافية املتكررة بنوعيها العمودية وقافية التفعيلة،  

، والقافية االستبدالية املتغيرة، والقافية املقطعية، والقافية االستبدالية املتكررة

واملوسيقى الداخلية بأنواعها التي رصدتها الدراسة، تكرار الكلمات وتكرار األصوات، 

 وتوازن الجمل، والطباق، والجناس، والتقسيم النغمي، والقوافي الداخلية.

ثم توصلت بعد املقاربة التحليل والتشريح وسبر مالمح البنية الفنية في شعر 

 ر، إلى عدد من النتائا على النحو التالي:الشاع

تميزت تجربنة الشناعر بناللراء الشنعري، النناتا عنن غننى التجربنة الحياتينة، والقندرة  .1

 على التعبير والتشكيل، وروعة التصوير وخصوبتها.

 تشكلت الصورة الشعرية من عدة مصادر هي: .2

عرية التني الواقع الفلسطيني املعاصر وهو جزء مهنم منن مكوننات الصنورة الشن -

رسننمها الشنناعر بمننا تحملننه مننن مفننردات األلننم والشننهادة، والصننبر، والعننذاب، 

 واملقاومة، وأشكال الألواء، والدم واألسر.
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التننراث حينننث أفننناد الشننناعر منننن عننندد مننن املحننناور التراثينننة، فننني سنننياقها النننديني   -

واألدبنننني والتنننناري ي، واملننننوروث الشننننعبي، واألسننننطوري بمننننا تخلننننل قصننننائده مننننن 

 تناص وتقاطع واستدعاء شكل التراث فيها محورها األساس ي. مظاهر 

الطبيعنة حيننث اسنتخدم عناصننر الطبيعننة فني تشننكيل صننوره، ولنم يقننف عننند   -

حدود الوصف الرومان  ي، أو الوصف الح ن ي الخنارجي لهنذه الطبيعنة، وإنمنا 

لت الطبيعننننة محننننورا رمزيننننا مفعمننننا 
ّ
نسننننج الشنننناعر عالقننننة حميمننننة معهننننا؛ فشننننك

قعيننة التنني تصننور املشننهد اإلنسنناني الفلسننطيني، وقنند اسنننتخدم بالنندالالت الوا

 الشاعر العديد من مظاهر الطبيعة.

وظف الشاعر الرموز التراثية وخصوصا اإلسالمية بمنا ينسنجم منع طبيعنة تجربتنه  .3

وشخصننيته ، فنني العدينند منننن القصننائد؛ ليوجنند معنننادالت موضننوعية ويعننزز أجنننواء 

منحنننننه كثافنننننة تختنننننزل الكثينننننر منننننن املعننننناني املفارقنننننة التصنننننويرية، وليلنننننري الننننننص، وي

 والدالالت في دوال تعبيرية ثرية مشعة.

 شكل الشاعر صورته الجزئية معتمدا على عدة أسس هي:  .4

ملنننا يتمتنننع بنننه منننن مزينننة وفضنننل، ألن لنننه القننندرة علنننى تمثينننل املعننناني التشنننبيه،   - أ

 .وتجسيد األحاسيس، وإثارة الخيال، وتكثيف الدالالت

 استخدمها في خضم التشكيل الجمالي.االستعارات  التي  - ب

 أبرزت االستعارات خصب خيال الشاعر، وقدرته على تشكيل الصورة.  - ت

ر الشننننناعر فننننني االسنننننتعارات إمكانينننننات التجسنننننيد والتشنننننخيص والتجريننننند،   - ث
ّ
سنننننخ

 .حيث تتبادل املدركات مجاالتها في صور جميلة

ت وهو وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصنفات مندركاتراسل الحواس  - ج

الحاسننة األخننرى، حيننث تتفاعننل جملننة الحننواس البشننرية فنني بوتقننة اإلحسنناس 

الفينننننناض الننننننذي يسننننننتغرق الحالننننننة الشننننننعورية، ويانننننن يء الدفقننننننة التصننننننويرية، 

ويمنننننندها بطاقننننننات مننننننن التنننننننوع؛ ليزينننننند الصننننننورة جمنننننناال ووضننننننوحا مننننننن خننننننالل 

 التفاعل بين الحواس املختلفة التي تشكل الوَّي واإلحساس.
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ث أسننننننهم فنننننني إعننننننادة صننننننياغة الدفقننننننة الشننننننعورية بمننننننا مننننننزج املتناقضننننننات حينننننن  - ح

يتناسنننننب منننننع لحظنننننات التمننننناهي بنننننين املختلفنننننات واملتناقضنننننات التننننني تنننننذوب فننننني 

جسد النص للتعبير عنن الحناالت النفسنية واألحاسنيس الغامضنة املبهمنة التني 

 .تتعانق فيها املشاعر املتضادة وتتفاعل في نفس الشاعر

تصنننوير وجنننم األلنننم، ومأسننناوية املشنننهد، وظنننف الشننناعر املفارقنننة التصنننويرية ل  - خ

والحننزن الننذي يعيشننه الشنناعر؛ نتيجننة إلحساسننه العميننق بمننرارة الواقننع الننذي 

 يحيط به وبشعبه.

اسننننتخدم الشننننناعر الصنننننورة الكلينننننة التننننني تشننننكلت فننننني قصنننننائده منننننن تضنننننام الصنننننور  .5

 الجزئية، ووشاية الدوال التعبيرية في مستوياتها املختلفة.

النننندرامي بتقاناتننننه املختلفننننة وتنويعاتننننه املتعننننددة: الحننننوار  اسننننتخدم الشنننناعر البننننناء  .6

النننننداخلي، والحنننننوار الخنننننارجي، والجوقنننننة، والسنننننرد القصصننننن ي، بالقننننندر النننننذي يبلنننننور 

أجنواء الصنراع التنني تصنور النننفس البشنرية وتسننبر أغوارهنا، ولتخننرج القصنيدة مننن 

 الغنائية البحتة.

نننه صنننوت منفصنننل  اسنننتخدم الشننناعر صنننوت نفسنننه قناعنننا فننني الحنننوار النننداخلي  .7
ّ
وكأن

عن الذات ليعبر عن مكنوناته منن جاننب وليشند املتلقني منن جاننب آخنر؛ وليعمنق 

أجنننننواء الصنننننراع التننننني تسنننننتنفذ الشنننننحنة العاطفينننننة فننننني القصنننننيدة بتغينننننر األصنننننوات 

 املتحاورة.

يمينننننز الشننننناعر األصنننننوات املختلفنننننة فننننني الحنننننوار باسنننننتخدام األقنننننواس والحركنننننات، أو    .8

وشنكله، للفننت النظننر إلنى هننذا الصنوت الننداخلي النننابع  بتغيينر وجننم الخنط وسننمكه

 من ثنايا النفس، بحيث يتمكن املتلقي من تمييزه بسهولة.

لننم تكنننن القصنننائد التنني اسنننتخدم فيهنننا الشننناعر أسننلوب السنننرد القصصننن ي قصصنننا   .9

مصنننوغة شنننعريا يمكنننن أن نطلنننق عليهنننا لفنننظ قصنننة قصنننيرة بننناملعنى املعهنننود فنينننا، 

د القصص ي، وأفادت منه،  بما في القصنة منن درامنا وإنما هي قصائد وظفت السر 

وصراع لتكثيف الداللة وتكوين الصورة، وتفري  الشنحنات العاطفينة ، وتوصنيلها 

 للمتلقي بشكل مؤثر يدفعه إلى التفاعل مع نسقها ومحاولة استكناه دالالتها.
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 نألننننننس الشنننننناعر فننننننني توظيننننننف البننننننناءات:  الننننننندائري واملقطعنننننني والحلزوننننننني والتنننننننوقيعي،  .10

 لتوصيل تجربته بكثافة شعورية تشحن النصوص بإشعاعات كثيرة.

أفنناد الشنناعر مننن اسنننتخدام البننناءات املختلفننة فنني تشنننكيل قصننائده بمننا يتناسنننب   .11

 مع الدفقات الشعورية. 

لم يكن استخدام الشناعر ألي منن البنناءات مقصنودا لذاتنه ومخططنا لنه مسنبقا، كمنا  .12

بك وحسننننننن الصننننننياغة، وإنمننننننا كانننننننت يت ننننننس مننننننن قننننننوة التصننننننوير وروعتننننننه، وقننننننوة السنننننن

 القصيدة بما فيها من دفقة شعورية تحدد طبيعة البناء.

وظنننننننف الشننننننناعر سنننننننتة منننننننن بحنننننننور الشنننننننعر العربننننننني هننننننني: الرمنننننننل، والكامنننننننل، والخبنننننننب،   .13

 واملتقارب، والوافر، والرجز.

 اقتصر استخدام الشاعر على البحور الصافية ولم يستخدم بحورا مركبة. .14

لكامننل فنني املرتبننة األولننى  ، تنناله الخبننب، ثننم الرمننل والننوافر، ثننم جنناء اسننتخدام البحننر ا  .15

 املتقارب، ثم الرجز.

 %.47استخدم الشاعر الشعر العمودي في مجموعاته الشعرية الثالثة بنسبة  .16

اسننننتخدم الشنننناعر سننننتة مننننن التفعننننيالت املنفننننردة هنننني: فعننننولن، و فعلننننن، ومسننننتفعلن،  .17

 ومتفاعلن، ومفاعلتن، وفاعالتن.

م تفعيلنة )فعلنن( فني املرتبننة األولنى، تالهنا علنى التنوالي متفناعلن، وفعننولن، جناء اسنتخدا .18

 ومستفعلن، ومفاعلتن، وفاعالتن.

اسنننتخدم الشننناعر التفعنننيالت املركبنننة  منننرة بصنننيغة )فننناعالتن مسنننتفعلن(، التننني تشنننبه  .19

تركيننننب مجننننزوء الخفيننننف،  ومننننرة بصننننيغة  )مسننننتفعلن مفنننناعلتن(  التنننني ال يوجنننند لهننننا 

 العربي.مثيل في العروض 

، وهنننني %53اسننننتخدم الشنننناعر شننننعر التفعيلننننة فنننني مجموعاتننننه الشننننعرية الثالثننننة بنسننننبة  .20

 نسبة أعلى من نسبة استخدام الشعر العمودي قليال.

اسنننننتخدم الشننننناعر خمسنننننة أننننننواع منننننن القنننننوافي القافينننننة هننننني: العمودينننننة املتكنننننررة،  .21

 لية املتغيرة.والتفعيلة املتكررة،  واملقطعية، واالستبدالية املتكررة/ واالستبدا

اسنننتخدم الشننناعر القافينننة العمودينننة املتكنننررة خمسنننين منننرة، والتفعيلنننة املتكنننررة سنننتا  .22

وثالثنننين منننرة، والعمودينننة املقطعينننة سنننبع منننرات، واالسنننتبدالية املكنننررة إحننندى عشنننرة 

 مرة، واالستبدالية املكررة ثماني عشرة مرة.
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، تكنرار األصنوات، وتكننرار اتكنأ اإليقناع النداخلي فني قصننائد الشناعر علنى عندة عناصننر هني .23

الكلمنننننننننات، وتنننننننننوازن الجمنننننننننل، والطبننننننننناق، والجنننننننننناس، والتقسنننننننننيم النغمننننننننني، والقنننننننننوافي 

 الداخلية.
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Abstract 
  

 

Approached the current study, autopsy and analysis of technical architecture 

in the poetry of Kamal Ahmed Ghoneim, and were distributed on three 

chapters, the first chapter discusses the structure of the image through two 

axes: the first axis sources poetic image: Reality and heritage, nature, myth, 

and the second axis: the types of partial picture through metaphor, and the 

exchange fields perception, Baltjsid diagnosis, and abstraction, and store the 

senses, mixing paradox, irony, and the structure of the whole picture. The 

second chapter dealt with the technical constructions for text and cover, 

building drama, including the dialogue of both types of external and 

internal, and the choir and narrative nonfiction, The Rotunda, Building CT, 

construction screw, and the rhythmic construction, construction 

tomography.  

The third chapter dealt with the structure of the rhythm of the tracking 

aspects of the music of Foreign Affairs, including the weight of different 

types: the weight of the column, and the weight of The Foot and extreme 

musical profile of the poet, and Rhyme of various types: Rhyme repeated 

two types of vertical and rhyme Trochee, and Rhyme CT, and Rhyme 

replacement recurrent and Rhyme replacement changing and the internal 

music of all kinds, which monitored the study, repetition of words and 

repeated sounds, and the balance of sentences, and tobacco, and alliteration, 

and tonal division, and internal rhymes.  Then reached after analysis 

approach and explore the features of anatomy and functional architecture in 

the poetry, to a number of results were as follows:  

1 - characterized by the poet's experience rich poetic, resulting from the rich 

experience of life, and the ability to express and composition, and wonderful 

photography and fertility.  

2 - the poetic image was formed from several sources:  

- Palestinian reality today is an important part of the components of the 

poetic image painted by the poet, including in respect of the vocabulary of 

pain and the certificate, and patience, and torment, and resistance, and forms 

Allooa, blood, and families.   

- Heritage, where the poet reported from a number of traditional themes, in 

the context of religious, literary, historical, and popular tradition, and was 

introduced in his poems, including the legendary aspects of Tnas, 

intersection and call the form of heritage where the basic theme.  

- Nature as he used the elements of nature in shaping the image, not just a 

description of the romantic, or description of sensory outer of this nature, 



 -199- 

but weave poet, an intimate relationship with them; formed a nature center 

symbolically filled with fingerprints, realistic perception of the humanitarian 

scene Palestinian, has been used poet many aspects of nature.   

3 - hired poet symbols heritage and especially the Islamic consistent with 

the nature of his experience and personality, in many of the poems; to be 

found equations objective and enhance the atmosphere of irony imaging, 

and enriches the text, and gives him a density reduced a lot of meanings and 

connotations in the function expressive rich radioactive.  

4 - a partial image of the poet based on several bases:  

A - metaphor, because of its advantage and preferred, because it has the 

ability to represent and embody the meanings feelings, stir the imagination, 

and the intensification of signs.  

B - metaphors used in the midst of aesthetic composition.  

C - highlighted the metaphors fertile imagination of the poet, and his ability 

to form a picture.  

D - ridiculed the poet in the metaphors and diagnostic possibilities of 

embodiment and abstraction, where the exchange fields in the perceptions of 

beautiful images.  

E - transmission senses and described the perceptions of all senses qualities 

Perceptions sense the other, and interact among human senses in the 

crucible of a sense of Fayad, who takes the case of poetry, and lights burst 

imaging, and gives the cards of the diversity; to increase the picture 

beautiful and clear through the interaction between the different senses 

which are awareness and sensitivity.  

F - mix of contradictions, where shares in the reformulation of burst 

commensurate with the emotional moments between the indications of 

Almokhtlvat and contradictions, which dissolve in the body of the text for 

the expression of psychological states and feelings vague vague Taataang 

opposing emotions and interact in the same poet.  

G - the poet employed visual irony to portray the amount of pain, and tragic 

scene, and grief experienced by the poet; a result of the deep sense of 

bitterness the reality that surrounds him and his people.  

5 - Use the poet, the overall picture formed in his poems cuddle partial 

images, and a betrayal expressive functions in various levels.  

6 - Use the poet, the dramatic construction Ptqanath multiple different 

variants: internal dialogue and external dialogue, and the choir, storytelling, 

to the extent that crystallizes the atmosphere of conflict that portray the 

human soul and unfathomable, but the poem out of the lyrical character.  

7 - Use the voice of the poet himself as a mask on the internal dialogue that 

sounded like a separate self-mastery to express the one hand and pull the 
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receiver of the other; and deepen the atmosphere of conflict that Deplete the 

emotional charge in the poem change votes interlocutors.  

8 - poet distinguishes different voices in the dialogue by using the brackets 

and the movements, or by changing the font size, thickness and shape, to 

draw attention to this inner voice emanating from the folds of self, so that 

learners are easily recognizable.  

9 - were not poems that use the poet style narrative stories are framed poetry 

can be called by the word short story within the usual technical, but are 

poems and employed narrative, which benefited, including the story of a 

drama and conflict to intensify the significance and the formation of the 

image, and unloading your country , and delivery to the recipient effectively 

paid to the interaction with the format and attempt into understanding the 

implications.  

10 - the poet has succeeded in recruiting constructions: circular and spiral 

CT and rhythmic, to deliver an emotional experience heavily loaded 

radioactivity many texts.  

11 - The poet of the use of different constructions in the formation of his 

poems, commensurate with the emotional bursts.  

12 - was not the poet use any of the buildings intended for itself and planned 

in advance, as evidenced by the power of photography and horrified, and the 

strength of the casting and well-crafted, but the poem, including the splash 

of the unconscious determine the nature of the construction.  

13 - He employed the poet six lovely poetry are: Arramal, Alkamel, Alkhabab, 

ALmotakareb, Alwafir, and ALragaz 

14 - limited use of the poet of the seas did not use the net Bhora vehicle.  

15 - Alkamel came in first place, followed by canter, and then sand and abundant, 

and then close-knit, and then shun.  

16 - Use the vertical poet poetry in the three collections of poetry by 47%.  

17 -The poet  used of six individual activations are: Fulen, and Faln, and Mstfln, 

and Mtvaaln, and Mvaaltn, and Vaalatn.  

18 - came the use of activated (Faln) in the first place, followed by consecutive 

Mtvaaln and Fulen and Mstfln and Mvaaltn and Vaalatn.  

19 -Tthe poet used Activations vehicle time format (Vaalatn Mstfln), which 

resembles Installation Mdzu light, and time format (Mstfln Mvaaltn), which is 

unparalleled in the Arab offers.   

20 - Use the poet Foot Poetry in the three collections of poetry by 53%, which is 

higher than the use of vertical hair a little bit.  

21 - Use the poet five types of rhymes rhyme are: vertical repeated, and repeated 

Trochee, and CT scans, and frequent replacement / and replacement changing.  
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22 - Use the poet rhyme vertical repeated fifty times, and Trochee repeated thirty-

six times, and vertical scan seven times, and replacement duplicate eleven times, 

and replacement duplicate eighteen times.  

23 Recline the internal rhythm poems on several elements, repetition of sounds, 

repetition of words, and the balance of sentences, and counterpoint, alliteration, 

and tonal division, and internal rhymes.  

 



 -202- 

 

 

 املراجعاملصادر و  قائمة
 القرآن الكريم .1

 م1952، 2إبراهيم أنيس موسيقى الشعر، األنجلو املصرية،  القاهرة، ط .2

هننننننوي، شننننننريف كناعنننننننة، قننننننول يننننننا طيننننننر: نصننننننوص ودراسننننننة فنننننني الحكايننننننة إبننننننراهيم م .3

 م2001الشعبية الفلسطينية،  مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 

 -، املكتبة العصنرية، صنيدا1ابن األثير، املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج/ .4

 م 1995بيروت،  

سننف، دار السننالم، ابننن جننني، كتنناب العننروض، تحقيننق، أ.د حسننني عبنند الجليننل يو  .5

 م2007، 1القاهرة، ط

ابنننن رشنننيق القيروانننني، العمننندة فننني محاسنننن الشنننعر وآدابنننه ونقنننده، تحقينننق د عبننند  .6

 م2001، 1الحميد هنداوي، املكتبة العصرية بيروت، ط

، 1ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق على شيري، دار إحياء التراث العربي، ط .7

 م1988هن، 1408

 م1997، 6عرب، دار صادر، بيروت،  طابن منظور، لسان ال .8

، تحقيق مصطفى السقا، 1أبو البقاء العكبري، التبيان في شرح الديوان، ج/ .9

 إبراهيم اإلبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار الفكر، بيروت

أبنننو العنننالء املعنننري، دينننوان سنننقط الزنننند، شنننرح وتعلينننق د يحينننى شنننامي، دار الفكنننر  .10

 م2004العربي، بيروت، 

لبي، ديننننوان مجنننننون ليلننننى قننننيس بننننن امللننننوح، تحقيننننق، محمنننند إبننننراهيم أبننننو بكننننر الننننوا .11

 2005سليم، دار الطالاع، القاهرة، 

، 3إحسنننننان عبننننناس، اتجاهنننننات الشنننننعر العربننننني املعاصنننننر، دار الشنننننروق، عمنننننان، ط .12

2001 

، 1إحسننننننان عبننننننناس، فنننننننن الشنننننننعر، دار صننننننادر. بينننننننروت،  دار الشنننننننروق. عمنننننننان، ط .13

 م1996



 -203- 

د. شنننننكري محمننننند عيننننناد، الهيئنننننة املصنننننرية  أرسنننننطو، فننننني الشنننننعر، تحقينننننق وترجمنننننة .14

 م.1993للكتاب، 

أسننننننننننامة فرحننننننننننات، املونولننننننننننوج بننننننننننين النننننننننندراما والشننننننننننعر، الهيئننننننننننة املصننننننننننرية العامننننننننننة  .15

 1997للكتاب،القاهرة، ط

ألبينننر كنننامو، أسنننطورة سنننيزيف، ترجمنننة أننننيس زكننني حسنننن، مكتبنننة الحيننناة، بينننروت،  .16

1983 

لمين، دار التننوير، بيننروت، ألفنت كمنال الروبني، نظرينة الشنعر عنند الفالسنفة املسن .17

 1983، 1ط

بشننرى موسننن ى صننالس، الصنننورة الشنننعرية فنني النقننند العربننني الحننديث، املركنننز الثقنننافي  .18

  1994، 1العربي، بيروت، ط

تزفيتنننان تننننودوروف، الشعننننرية، ترجمننننة/ شنننكري املبخننننوت، ورجننناء بننننن سننننالمة، دار  .19

 م 2،1990املغرب، ط-توبقال للنشر، الدار البيضاء

بينروت، -، تحقينق عبند السنالم محمند هنارون، دار الجينل3وان، ج/الجاحظ، الحي .20

 ت .د

خالنننننند سننننننليمان، املفارقننننننة واألدب دراسننننننات فنننننني النظريننننننة والتطبيننننننق، دار الشننننننروق.  .21

 م1999، 1عمان، ط

تحقيق محمد عبده عزام، دار  4الخطيب التبريزي،  شرح ديوان أبي تمام،ج/ .22

 .3املعارف، القاهرة، ط

في في العروض والقوافي، تحقيق، فخر الدين قباوة، دار الخطيب التبريزي، الوا .23

 1986، 4الفكر، دمشق، ط

الخطيننب القزويننني، اإليضنناح فنني علننوم البالغننة، تحقيننق د. عبنند الحمينند هنننداوي،  .24

 م1999 1مؤسسة املختار، القاهرة، ط

خلينننننننل إبنننننننراهيم حسنننننننونة، التنننننننراث الشنننننننعبي الفلسنننننننطيني، مالمنننننننح وأبعننننننناد، مكتبنننننننة  .25

 .تاليازجي، غزة، د

ديفينند بشننبندر، نظريننة األدب املعاصننر وقننراءة الشننعر، ترجمننة عبنند املقصننود عبنند  .26

 م2005الكريم، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، إيداع 



 -204- 

رجننناء عيننند، فلسنننفة البالغنننة بنننين التقنينننة والتطنننور، منشنننأة املعنننارف، اإلسنننكندرية،  .27

 م.1979

ملعارف،اإلسنننننننكندرية، رجننننننناء عيننننننند،القول الشنننننننعري منظنننننننورات معاصنننننننرة، منشنننننننأة ا .28

 1995ط

رنيننننه وليننننك، أوسنننننتن وآريننننن، نظريننننة األدب، ، تعرينننننب د.عننننادل سننننالمة، دار املنننننريخ،  .29

 م.1992هن، 1412الرياض،

روالن بننننارت، لننننذة النننننص، ترجمننننة محمنننند خيننننر البقنننناَّي، املجلننننس األعلننننى للثقافننننة،  .30

1998 

، 3ت،طالسنننعيد النننورقي، لغنننة الشنننعر العربننني الحنننديث، دار النهضنننة العربينننة، بينننرو .31

 م1984

، 3الشافعي، ديوان الشافعي، جمع محمد عفينف الزعبني، دار الجينل، بينروت، ط .32

1974 

صننننالح فضننننل، أسنننناليب الشننننعرية املعاصننننرة، دار قبنننناء للطباعننننة والنشننننر والتوزيننننع،  .33

 1998القاهرة،ط

، 1صننننننالح فضننننننل، نظريننننننة البنائيننننننة  فنننننني النقنننننند األدبنننننني، دار الشننننننروق، القنننننناهرة، ط .34

 م1998

رجاني، أسرار البالغة، تحقيق محمند الفاضنلي، املكتبنة العصنرية، عبد القاهر الج .35

 م. 1998، 1بيروت، ط -صيدا

 م3/1989الكويت، ، ط 1عبد هللا الطيب، املرشد إلى فهم أشعار العرب، ج/ .36

 م3/1989الكويت، ، ط2عبد هللا الطيب، املرشد إلى فهم أشعار العرب، ج/ .37

 م1988، 4دار العودة، بيروت، ط عز الدين إسماعيل، التفسير النف  ي لألدب، .38

عننننز النننندين إسننننماعيل، الشننننعر العربنننني املعاصننننر قضنننناياه وظننننواهره الفنيننننة، املكتبننننة  .39

 م 1994، 5األكاديمية، القاهرة، ط

علنننني عشننننري زاينننند، عننننن بننننناء القصننننيدة العربيننننة الحديثننننة، دار الفصنننن ى للطباعننننة  .40

 1977والنشر، ط

، املؤسسننننننننة 2001 -1967فننننننننايز أبننننننننو شننننننننمالة، السننننننننجن فنننننننني الشننننننننعر الفلسننننننننطيني،  .41

 م2003، 1الفلسطينية لإلرشاد القومي، رام هللا، ط

 1984، 3كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، دار العلم للماليين، بيروت، ط .42



 -205- 

 1994، 1كمال أحمد غنيم،  شروخ في جدار الصمت ، غزة، مكتبة آفاق، ط .43

 1999، 1كمال أحمد غنيم،  شهوة الفرح ، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط .44

كمننال أحمنند غنننيم، جننرح ال تغسننله النندموع، مؤسسننة فلسننطين للثقافننة، دمشننق،  .45

 2006، 1ط

 محمد حسن عبد هللا، الصورة والبناء الشعري، دار املعارف، القاهرة .46

   2001محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاهرة،  .47

هضنننننة مصنننننر للطبنننننع والنشنننننر، محمننننند غنيمننننني هنننننالل، النقننننند األدبننننني الحنننننديث، دار ن .48

 ت .القاهرة، د

مننندحت سنننعد محمننند الجينننار، الصنننورة الشنننعرية عنننند أبننني القاسنننم الشنننابي، الننندار  .49

 م1984العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا،

 1981، 2مصطفى ناصف، الصورة  األدبية، دار األندلس، بيروت، ط .50

، دار الفكر، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .51

 م1991هن،  1412 -بيروت 

نورثروب فراي، تشريح النقد، ترجمة محيي الدين صب ي، الندار العربينة للكتناب،  .52

 م1991طرابلس ليبيا، ط

وجننندان عبننند اإللنننه الصننناا ، الصنننورة البيانينننة فننني شنننعر عمنننر أبنننو ريشنننة، دار مكتبنننة  .53

  1997، 1لبنان، ط -مؤسسة الخليل التجارية، بيروت -الحياة

وسف أبنو العندوس، االسنتعارة فني النقند األدبني الحنديث، األهلينة للنشنر، عمنان، ي .54

 م1997، 1ط

 يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية والرمز اللوني، دار املعارف، القاهرة، د.ت .55

 الدوريات :

محيي الدين الالذقاني، القصيدة الحرة معضالتها الفنية وشرعيتها التراثية، مجلة  .1

 1997، صيف 1،ع/16فصول،املجلد 

يحيى أبو جحجوح )القيم التربوية في نماذج من الشعر الفلسطيني املعاصر(، مؤتمر  .2

 م2006غزة،  -النص بين التحليل والتأويل والتلقي، مجلة جامعة األقص ى



 -206- 

يوسف أبو العدوس، فاعلية االستعارة في النص الشعري النظرية نموذجا، النقد  .3

لتحليل النص األدبي، أعمال املؤتمر األول ، مداخل 3األدبي في منعطف القرن ج/

 1997أكتوبر  -للنقد األدبي القاهرة

 

 الرسائل الجامعية املخطوطة:

علنننني حسننننن خواجننننة، الشننننعر العربنننني الحننننديث فنننني فلسننننطين )مرحلننننة الريننننادة( دراسننننة 

 م2000أسلوبية، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، 

 



 -207- 

 

 

 

 

 الفهرس

 

 3 .........................................................................................................................إهداء

 6........................................................................................................................مقدمة

 98 -10...................................................................................................الفصل األول 

 10.......................................................................مفهوم الصورة...................

 14................................................مصادر الصورة الشعرية..........................

 14.............................................................الواقع ............................ -1

 17..............................................التراث ........................................... -2

 18...........................................................................الديني.

 23................................األدبي............................................

 30...................................التاري ي......................................

 33......................................................................الشعبي...

 35..............................األسطورة........................................

 39..........................................الطبيعة............................................. -3

 88-45.............................................الصورة ....................................... أنواع

 45.............................أوال الصورة الجزئية.....................................

 46...............التشبيه.................................................... -1

 53......تبادل مجاالت األدراك....................................  -2

 ...........57......................................التجسيد 

 ................................61..............التشخيص 



 -208- 

 ...................................................65التجريد 

 68..........تراسل الحواس...........................................  -3

 73............مزج املتناقضات........................................  -4

 76....................املفارقة..............................................  -5

 88....................................................ثانيا: بنية الصورة الكلية. ....

 121-89..... .................................: )املعمارات الفنية للنص(.............الفصل الثاني

 90.............................................أوال البناء الدرامي........................................

 90..........................................الحوار الخارجي.................................. -

 95...... ..................................الحوار الداخلي.................................. -

 99.................................................الجوقة....................................... -

 100............................................السرد القصص ي.......................... -

 106...................................................ثانيا البناء املقطعي.............................

 109...............................................................ثالثا: البناء الدائري.................

 112................................................رابعا: البناء التوقيعي.............................

 114...................................................خامسا: البناء اللولبي..........................

  192 -122....................................: ) بنية اإليقاع (...........................الفصل الثالث

 123...............................................املوسيقى الخارجية..................................

 174-142...............................................أوال األوزان ......................

 125........................صاء أوزان القصائد العمودية....إح

 138......................وزان قصائد التفعيلة..........إحصاء أ

 149.................مالمح بارزة في تشكيل املوسيقى الخارجية..........

 149...........ى أصول بعض البحور...........عل الزيادة 

 ....................................149..........التفعيالت املركبة 

 ...................................151...........التجديد في الوزن 



 -209- 

 152...............................ثانيا القافية..............................................

 155أنواع القافية في شعر كمال غنيم...........................

 155..................لقافية العمودية املتكررة.......ا -1

 157............قافية التفعيلة املتكررة................. -2

 159القافية املقطعية........................................ -3

 160....ستبدالية املتكررة.................القافية اال  -4

 163.......القافية االستبدالية املتغيرة............... -5

 165...........سب القوافي في شعر كمال غنيم...إحصاء ن

 175................................................املوسيقى الداخلية.................................

 175..............................................األصوات............................تكرار  -1

 178.............................................تكرار الكلمات.............................. -2

 180........................................توازن الجمل.................................... -3

 181............................................الطباق.......................................... -4

 183.................................................الجناس.................................... -5

 187..........................................التقسيم النغمي............................. -6

 189.............................................القوافي الداخلية......................... -7

 193............................................................................الخالصة....................................

Abstract   .............................................................................................................198 

 202....................................................................قائمة املراجع.....................................

 207......................................................................................................الفهرس ..........

 

 

 
 

 



 -210- 

 

 

 

 
 

 

 مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع
 

تسعى مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع منذ تأسيسها لتكون رائدة 

صوصه وتاريخه من الضياع، في حماية تراثنا األدبي الفلسطيني، وحفظ ن

 من روافد الحركة األدبية واملسرحية والدرامية في فلسطين، وحاضنة 
 
ورافدا

ل املؤسسة من خالل إنتاجها نواة تغيير ومركز 
ّ
لإلبداع واملبدعين،  وستشك

بلة األدباء واملسرحيين والدراميين والباحثين.  إبداع، لتكون قِّ

بداع إلى تعزيز الوَّي األدبي وتهدف مؤسسة إحياء التراث وتنميةاإل 

والدرامي وتنمية الذوق الفني وروح البحث العلمي وممارساته لدى مجتمعنا 

الفلسطيني، وإلى صياغة البنية املعلوماتية والنظامية من خالل حفظ 

النصوص األدبية واملسرحية التراثية ونشرها، خشية تعرضها للضياع، ورعاية 

الدراما الفلسطينية، والسعي لتكريس الدراسة األبحاث والدراسات املهتمة ب

العلمية املختصة بصنوف األدب املتعددة في مؤسساتنا التعليمية للبحث 

 للمساهمة في ذلك 
 
 وخارجيا

 
العلمي، إضافة إلى تطوير قنوات الشراكة محليا

 املشروع الوطني الكبير.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


