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 الشُّكر 

دًز والعزفان 
ّ
كز والخق

ّ
والامخىان للّدكخىر املشزف جدسابق الكلماث لخىظم عقد الش

على الّزسالت الّدكخىر بّسام عبد العفى القىاسمي على جىجيهاجه العلميت وهصحه 

دًد ومساعدجه التي أغىذ الزسالت، وقد أحاطها بكل رعاًت واهخمام، وأهار لي سيرة 
ّ

الش

العلم والىجاح، فجشاه هللا عىا أفضل وأعظم ما جشي املخلصين وجعله في ميزان 

َّجه.حسىا

والشكز مىصىل، للّدكخىر وسيم بني عىدة مً جامعت الخليل، والدكخىر محمد 

ً حشّزفذ بقبىلهم مىاقشت الّزسالت.  ًْ ذ
ّ
وعمان سلهب مً جامعت بىليخكىك فلسطين الل

فكل الخقدًز والعزفان لهما على ما قّدماه مً دعم وإفادة، كذلك ال أوش ى أن أشكز 

َّعلى اهخمامه وإفادجه. رئيس القسم الّدكخىر ًاسز الحزوب

ساعدجني في إجمام مهام  التيجقدم بجشيل الشكز إلى مكخبت ًشن أكذلك ال أوس ى أن 

َّالطباعت والخيسيق الخاصت بالزسالت.
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 ممّخص 

الّشعر، وىي حاضرة في الّشعر القديـ وازدادت حضورًا في نظـ الّصورة الّشعرّية عنصرًا ميّمًا في  تعدّ 

بدأت بتمييد تحدث عف تعريؼ الّصورة الّصورة الّشعرّية عند العّّلؽ، الشعر الحديث، تناولت ىذه الّدراسة 

بعنواف مصادر الّصورة الّشعرّية وتضمّف  الفصل األّولثّلثة فصوؿ، جاء وأردفتو لغة واصطّلحًا، 

ـّ البيئة ،والتاريخيّ  ،األسطوري :والموروث بأنواع  والدينّي مدعومًا بجانب تطبيقّي مف شعر العّّلؽ، ث

وغير الحّية شممت الماء واليواء  .والحيواف ،والّنبات ،اإلنساف :الحّيةبأنواعيا الحيَّة وغير الحّية، وشممت 

أنماط الصورة  لفصل الثانياوتناوؿ والّضْوء والّتراب مع الجانب التطبيقي مف الّشعر ليذه المصادر، 

وتبادؿ الحواس مدّعمة  ،ويوالتشب ،والتشخيص ،عف طريؽ الوصؼ المباشر المفردة وكانت بأساليب عدة

ثّم الصىرة  والخيال، ، ثم أنماط الصىرة المزّكبت فمنها الّدرامّي، واللىنّي والحزكي،بشواىد شعرّية

 والّذوقيّت. ،والشميّت ،واللمسيّت ،والسمعيّت ،الحىاس؛ الّصىرة البصزيّت على المعتمدة

استحضار أىـ العناصر التي تؤثر في وشمؿ  ،بعنواف التشكيؿ الجمالي لمصورة الفصل الثالثثـ جاء 

 ، وأنييت الّدراسة بخاتمة ذكرت فييا النتائج التي توصمت إلييا الّدراسة ثـّ وىي الموسيقا والتكرارالصورة 

 والمراجع. أتبعتيا بفيرس المصادر
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 المقّدمة 

صّمى الّمو  -الحمد لّمو رّب العالميف، والّصّلة والّسّلـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف سّيدنا محّمد 

 وعمى آلو وصحبو أجمعيف.  -عميو وسّمـ

 أّما بعد: 

في شعر العّّلؽ، وأّما أسباب  حاضرةفإّف الّصورة الّشعرية عنصر ميـ في بناء القصيدة اّلتي كانت 

يمكف البحث فييا ولكف مف الظواىر التي  يفيض بالعديدأّف شعر العّّلؽ اختيار ىذه الدَّراسة فتكمف في 

لكشؼ عف مواطف اإلبداع عنده لذا كانت لدراسة شعره واني ـ تحَظ بدراسة الباحثيف مّما حّفز ىذه الدَّراسة ل

 . (العّّلؽعمي جعفر الّصورة الّشعرّية عند )بعنواف  وسوـموضوع بحثي المالّصورة الّشعرية 

فمنيـ مف درس مف زوايا أخرى شعر العّّلؽ فييا تناوؿ الباحثوف فأّما الّدراسات الّسابقة لمموضوع، 

ودراسة عبد الغفار عبد  (،دراسة إيقاعّية في شعر العّّلؽكدراسة خديجة أدري محمد ) ،في شعرهاإليقاع 

، ومنيـ مف درس شعره دراسة أسموبية كدراسة سمير (العناصر الّدرامّية في شعر العّّلؽ)الجبار عمر 

ئيات الماء ثنا)جبار ثامر )شعر العّّلؽ دراسة أسموبّية(، ودراسة د. احمد عفيفي ود. سيا الّسطومي 

 عند العّّلؽ.ت الّصورة الّشعرّية تناول مستقمةأّي دراسة  ولكف لـ أعثر عمى لنار دراسة تطبيقّية.(او 

اقتضى البحث أف يقسـ إلى تمييد وثّلثة المنيج الوصفي التَّحميمي،  :وكاف المنيج المتتّبع في الّدراسة

مصادر الّصورة الّشعرّية  :يحمؿ عنواف الفصل األّولتعريؼ الّصورة، ثـ جاء  تضمف التمييد فصوؿ،

وشمؿ الّصورة  ،أنماط الّصورة :حمؿ عنواف يالفصل الثّانوشممت الموروث بأنواعو والبيئة بأنواعيا، ثـّ 

التشكيؿ الجمالي لمّصورة  :بعنواف الفصل الثالثالمفردة والمركبة والّصورة المعتمدة عمى الحواس، وجاء 

 الّصورة.  ؿالشِّعرّية وشمؿ أثر المكاف والّزماف والّمغة الفنّية في تشكي
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األعماؿ الشعرّية لمعّّلؽ وىي األرضّية التي : صادر اّلتي شّكمت جوىر الّدراسة، فييالم أىـّ  أما

رّية ونماذجيا في الّصورة الّشع)، أحمد عفيفيلمّدكتور  (الّصوت المختمؼ)واعتمدت عمييا في الّدراسة، 

لعمي جعفر العّّلؽ، وعمي جعفر العّّلؽ  (في ّحداثة الّنّص الّشعري)وولساسيف عّساؼ ، (إبداع أبي نواس

قّضايا ) لمّدكتور محّمد صابر عبيد، و (المغامرة الجمالّية لمنص الشعري) رسوؿ الجماؿ والمخّيمة، و

 لمدكتور محمد غنيمي ىّلؿ.  (النقد األدبي الحديث) و ،المّلئكة لنازؾ (المعاصر الّشعر

در التي تتحّدث عف العّّلؽ في فمسطيف، ااسة، قّمة المصالمشكّلت اّلتي واجيتني في إعداد الّدر  أىـّ 

 . .إلحضارىا مخارجلر فالسّ إلى  اضّطرنيمّما 

وال يفوتني أف أتقدـ بجزيؿ الّشكر والتّقدير واالمتناف لمّدكتور بّساـ عبد العفو القواسمي عمى توجيياتو 
 إلنجاز ىذه الّرسالة. وما أغدقو عمّي مف إرشادات ومساعدة ونصائح ودعـ ورعايتو الكريمة
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 تمييد

 دالالت كثيرة. المصطمح حظيت الّصورة باىتماـ الّشعراء قديمًا وحديثًا وتناوؿ ىذا 

 (ٔ)ء وعمى معنى صفتو"عمى ظاىرىا وعمى معنى حقيقة الشيالّصورة لغة: "ترد في كّلـ العرب  -

 أّما الّصورة الّشعرّية اصطّلحًا:  -

الشكؿ الفّني الذي تّتخذه األلفاظ والعبارات بعد أف ينظميا في " القّط بأنيايعّرفيا عبد القادر ف

ر عف جانب مف جوانب الّتجربة الشعرّية الكاممة في القصيدة، مستخدمًا طاقات بِّ عسياؽ بياني خاص لي

مكاناتيا في الّداللة والّتركيب واإليقاع والحقيقة والمجاز والّترادؼ والّتضاد والمق ابمة والتجانس الّمغة وا 

 (ٕ)وغيرىا مف وسائؿ التعبير الفّني"

ومفيوميا  (ٖ)،"الوسيمة الفنّية الجوىرّية لنقؿ التجربة" بقولو ىي: ّرفياعأّما محّمد غنيمي ىّلؿ في

قؼ العالـ المحسوس في ف مف معطيات متعّددة ي"تشكيؿ لغوي يكّونيا خياؿ الفّنا بأنيا: عمي البطؿ عند

عممية ضبط لموجود الظاىر والباطف، وجعؿ ىذه العوالـ تدرؾ ": ىي ويقوؿ عّساؼوساسيف  (ٗ)،مقدمتيا"

  .(٘)بالّرؤيا ..."و بالعقؿ، و بالحدس، و بالحّس، 

 أىمّية الّصورة الّشعرّية

عّساؼ: "تنطوي عمى  فيي عند ساسيفبالّصورة ألىميتيا أولى الّشعراء المعاصروف عناية كبيرة 

تيا عمى مف ىنا تنبع قيمة كؿ قصيدة في طاقإشارات شتى تخمؽ لنا عالمًا مجازيًا خياليًا إيحائيًا و 

                                                           
 ، ماّدة صور. لسان العربابف منظور،  (ٔ)
 .ٖ٘ٗ، االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر (ٕ)
 .ٖٔٗ، النقد األدبي الحديث (ٖ)
 .ٖٓ، العربي حتى آخر القرن الثاني اليجريالّصورة في الشعر  (ٗ)
 .ٕٚ، الّصورة الشعرية في إبداع أبي نواس (٘)
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مف و معنى مف المعاني  مف فيما تحدثو "اّلتي تكمف تياويعبر جابر عصفور عف أىميّ  (ٔ)اإليحاء"

لف تغّير مف طبيعة ير فإّف الّصورة أو ذاؾ التأث ،ولكف أيًا كانت ىذه الخصوصية ،وتأثير خصوصّية

اء وتساعده عمى وتعّمؽ إحساسو باألشي رؤياهكما أّنيا تجسد تجربة الفّناف وتبمور  (ٕ)"المعنى في ذاتو ...

، والّصورة تحّرؾ (ٖ)وتساعده عمى التواصؿ مع العالـ الخارجي واالتحاد بو ،ًّل حسياً موضوعو تمثّ  ؿِ َتمثّ 

وتامر سّموـ يقوؿ: ، (ٗ)وغنى فيجعميا كيانًا مستقّلً  ،كسب القصيدة حركةوىو يُ  ،مشاعر القارئ ال عقمو

 (٘)،والّصورة وحدىا ىي التي تجعؿ مف إبداع الّشاعر أو الفناف أمرًا فنيًا" ،ّف الفّف يقوـ عمى الّصورة"إ

د إحساف ويج (ٙ)"معياوربط اإلحساس بيا وتجاوب المشاعر  ،وىي "أفضؿ طريقة في شّد العقؿ إلييا

أو عمى كشؼ المعاني العميقة التي  ،عّباس في الّصورة "أنيا أكبر عوف لمّناقد عمى تقدير الوحدة الّشعرّية

يب المتمقي في غوتؤدي إلى تر  ،فيو والتأثير وتسيـ الّصورة في إمتاع المتمّقي (ٚ)،ترمز إلييا القصيدة"

في أّنيا الوسيمة التي  ،جابر عصفور أىمّية الّصورة لمناقد المعاصر يوليو  (ٛ)،العمؿ األدبي أو تنفيره منو

حدى معايير  لصورة ا اعر عمى تشكيؿوقدرة الشّ  ،جربةفي الحكـ عمى أصالة التّ  هيستكشؼ بيا القصيدة وا 

حظة فتستحضر المّ  ،قيتحدث تأثيرًا في أعماؽ المتمّ ، وتبّيف وجداف الّصايغ أّف الّصورة (ٜ)ؽ المتعةبما يحقّ 

 ؛تنتمي إلى الّصورة وذلؾ"كما يبّيف الّدكتور عبد القادر الرباعي أف االستعارة  (ٓٔ)،تي يمّر بيا الّشاعرالّ 

ف عبد ، ويظير الّدكتور محمد حس(ٔٔ)ة منيا قادرة عمى إحداث الّتماثؿ"ألّف "الّصورة وخاصة االستعاريّ 

                                                           
 .ٜٕ، الّصورة الشعرية ونماذجيا في إبداع أبي نواس (ٔ)
 .ٖٕٖ، الّصورة الفنية في التراث النقدي والبّلغي عند العرب (ٕ)
 .ٕٔ، تجربة الحداثة في مجمة شعر وجيل الّستينيات في سوريةالصُّورة الفنية في قصيدة الّرؤيا ينظر:عّساؼ، عبد اهلل،  (ٖ)
 .ٜ٘، الحداثة في الشعرينظر: الخاؿ، يوسؼ،  (ٗ)
 .ٕٕ٘، نظرية المغة والجمال في النقد العربي (٘)
 .ٖٕ، البناء الفني لمّصورة األدبية عند ابن الّروميصبح، عمي،  (ٙ)
 .ٖٕ، فّن الشعر (ٚ)
 .ٕٕ، الّصورة الفنّية في شعر الّشّماخينظر: ذياب، محمد عمي،  (ٛ)
 .ٚ، صالّصورة الفنية في التراث النقدي والبّلغي عند العربينظر:  (ٜ)
  .(ٕٖ، )الّصورة االستعارّية في الشعر العربي الحديثينظر:  (ٓٔ)
 .ٛٙٔ، الّصورة الفنّية في شعر أبي تمام (ٔٔ)
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يو فإف "الّصورة ليست أبسط دائمًا مف الفكرة بؿ قد تكوف وعم (ٔ)"اً خفيّ  اً "ليا قّوة وتأثير  اهلل أىمّيتيا في أفّ 

ألف المألوؼ ال نراه وبذلؾ يضعؼ إحساسنًا  ؛باع الّروتيفوميّمة الّشاعر عدـ اتّ  (ٕ)"،الّصورة معقّدة

 ٗما وراء القراءة المبّسطة لمصورة"ؼ عمى التفكير فيأثير الّسادة بأنيا " أداة التعري عّدىاوت (ٖ)بالعالـ،

الصورة ىي إبداع الّشاعر في نقؿ تجربتو الّشعرّية، ومدى قدرتو في إيصاليا لممتمقي، ّمما  إذف
 تجعمو يعّمؽ إدراكو لألشياء فيؤثر ويتأثرَّ بيا معتمدًا عمى مصادره التي يستوحي منيا الّصور. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٔٔ، الّصورة والبناء الّشعري (ٔ)
 .ٔٛ، النظرية البنائّية في الّنقد األدبيّ فضؿ، صّلح،  (ٕ)
 .ٕٛينظر: المصدر نفسو،  (ٖ)
 .ٚ٘، تحّوالت الّصورة (ٗ)
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 لالفصل األوّ 

 مصادر الّصورة الّشعرّية 

 الموروث -

 البيئة  -

 

 

 

 

 

 

 الموروثالمبحث األول: 
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قميد غة والمحاكاة والتّ تراكـ حضاري وثقافي ينتقؿ عبر األجياؿ عف طريؽ المّ ": وىو الموروث

 (ٔ).واآلثار ،والحرؼ ،كالصناعات ،وسموؾ وعناصر ماديةويشمؿ العناصر المعنوية مف أفكار ومعتقدات 

 . ، واألسطوريوالتاريخي ،والّشعبي، واألدبي ،والعممي ،الديني :ويشمؿ التراث

، ويمجأ الشاعر (ٕ)والّتراث جذر ترتكز عميو األمة فتمنحيا إحساسًا قويًا بأصالتيا وعراقتيا

بطريقة غير  رأيو وأفكارهالفنّية التي تعّبر عف  أدواتوعرّية و عبير عف تجاربو الشّ المعاصر إلى الموروث لمتّ 

 ، خاصة إذا كانت أشعاره تنتقد السُّمطة الحاكمة. (ٖ)كيؿلمتن تعّرضومباشرة ال 

 ،أو مكانّي يحصره في نصوص األدب الجاىميّ  زمانيّ  إذ ال يجوز أف نقؼ بالتراث عند حدّ "

راث القديـ ... فمف بابؿ وآشور والتاريخ اإلسّلمي بؿ تمتد أبعاده لتستوعب التّ  ،وذخائر عموـ العربّية

سماوية وغيرىا مف الرساالت الروحية واالجتماعية والفكرية الكبرى ينحدر والفراعنة ... ومف الديانات ال

 .(ٗ)"إلينا تراث ضخـ

ذو مواىب ال تتوافر لدى كؿ  عف اآلثار، لو أىميتو، ولو رجاؿإف البحث في التراث كالتنقيب 

ذىاف فيو ال يقيـ في أ ،إنساف، كما أّنو يبقى موضع اعتزاز وفخار ومبعث إلياـ عمى مّر العصور

 (٘)واختراعات. ،واكتشافات ،األجياؿ مثًّل وقيمًا بقدر ما يصنع في نفوسيـ ما ألجدادىـ مف إنجازات

يمّثؿ الّتراث في العمؿ الّشعري نوعًا مف امتداد الماضي في الحاضر وتغمغؿ الحاضر بجذوره "

، (ٙ)"حدود الّزماف والمكافييا تخطّ ب، ويعطي الّرؤية الشعرّية الّشموؿ ةالمعطاء الخصبةفي تربة الماضي 

                                                           
 ، ديواف العرب. ٜٕٓٓ/ كانوف األّوؿ، ٘ٔ، مقاؿ، نشر في معركة تجديد التراث واألصالة والمعاصرة ما زالت مستمرةالقاسمي، عمي،  (ٔ)
 .ٜٗ، راثية في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصيات التزايد، عمي عشري،  (ٕ)
 .ٛٗ، ٓٗينظر، المصدر نفسو،  (ٖ)
 .www.tourathtripoli.org، ٕذاكرة طرابمس وتراثيا، ص، عصرنة التراثالسيد، محمود أحمد،  (ٗ)
 . عمى الشبكة العالميةمجمع المغة العربية ، ٕٙٔٓ/٘/٘ٔمقاؿ نشر في ، (لماذا نحققو وكيف)الّتراث العربي ينظر: سعيداف، أحمد،  (٘)
 .ٕٛٔ، بناء القصيدة العربّية الحديثةزايد، عمي عشري،  (ٙ)
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ه العّلقة لـ تنقطع ذويقوؿ عمي عشري زايد: "إّف عّلقة الّشاعر بتراثو عّلقة قديمة قدـ الشعر ذاتو، وى

 (ٔ)عتيا مف عصر إلى عصر"يإاّل أّنيا أصابيا الوىف والّضعؼ في بعض العصور، فتغيرت صورتيا وطب

ة عند العّّلؽ، فتنوعت مصادره، ومف أبرزىا إف الّتراث مصدر غني مف مصادر التجربة الّشعري

 . ةوالتاريخي ،ةواألسطوري ،ةواألدبي ،ةالّشعبي

: يمّثؿ التراث الّشعبي جسرًا بيف الّشاعر والّناس ومف حولو ويوقظ الشعور القومي التراث الّشعبي

اج في مدخؿ كتابو:" إّف الشعر المعاصر لـ يشكؿ الّسابقة ويقوؿ الدكتور كاممي بمح (ٕ)ويبقيو حّياً 

الّشعرّية األولى في توظيؼ ليذا التراث، فقد كاف ىناؾ رعيؿ أّوؿ سبقو في ىذا الميداف، مّيد الطريؽ ... 

فشّكؿ بحضوره أثرًا في تجربة الشعراء الّلحقيف، وكانت أسبقية الشعر المعاصر في كيفّية تناوؿ ىذا 

 (ٖ)موزه التي تضفي عمى التجربة الشعرية بعدىا الفني واإلنساني".ر يات توظيفو واختيار التراث وآل

القديمة اّلتي حّورىا إلى الفصيحة، فمثًّل مف صور الّتراث الشعبي عند العّّلؽ األغاني الّشعبية 

 : (ٗ)يقوؿ في قصيدتو )مرثية األخطاء المتكّررة(

 )يا سّيد الوحشة الباىظة،

 ، َتعُبُر الّنَيَر المر  آه لو 

 تختار ماضيَك، 

  تختارُ 

                                                           
 . ٖٜٕ، ٜٓٛٔ، ٔ، عٔ، فصوؿ، ـتوظيف التراث في شعرنا المعاصر (ٔ)
 .ٛٔٔ، اتجاىات الشعر العربي المعاصرينظر: عباس، إحساف،  (ٕ)
 . ٜٔ، قراءة في المكونات واألصول(أثر التراث الّشعبي في تشكيل القصيدة العربّية المعاصرة ) (ٖ)
 .ٜٖٔ-ٖٛٔ/ ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٗ)
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 الغامضةْ أّيامَك 

 مثمما ُتيَجُر الحنطٌة الساحمّيُة، 

 إّنني ُمْيَملٌ  ىا

 ، بالّريحِ  القش   قُ ما يعمَ مثمَ  لٌ ىِ ذا

 ،بالقش   الّريحُ  قُ مَ عْ أو تَ 

إفَّ األسطر الّشعرّية الّسابقة، تتحّدث عف شخص عاشؽ ُيترؾ وحيدًا مثمما تترؾ الحنطة، فيو 

 . بالّريح أو أّنو ريح عالؽ بالقّش يّصور نفسو بقشٍّ عالؽ  ذاىؿٌ ُمْيَمؿ 

 ٔ:(المشي بيف أرضيف)وفي قصيدة أخرى بعنواف 

 ىاُتعّمُم أبناءَ  ىا ىَي، اآلن، أم  

  ؟واحدٍ  نٍ حْ مى صَ عَ  ونَ عُ مِ تَ جْ يَ  فَ يْ كَ 

 ؟في ُغطوٍة باردة غفونَ يَ  فَ يْ كَ 

 :ّنيغَ وتً 

 كَ حديثَ 

 ،َمطَرُة الّصيفِ  أمْ 

 ؟ ما بّممْت ُعشبًة واحدةً 

                                                           
 .ٜٛٔ-ٜٚٔ/ ٔ،األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
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فيذه القصيدة تشير إلى أغنية مف أغاني األّميات، الّمواتي يّعممف أبناءىف وىـ مجتمعوف في 

 :ؿالبيت عمى صحف واحد، وىو مف أغنية تقو 

 .(ٔ)يْؼ ما بمَّؿ اليمشوف"ص"أحجبؾ كّلمؾ، َمطَر 

 (ٕ)الديواففي وىناؾ نماذج كثيرة نجدىا 

  (ٖ)ووّظؼ بعض األمثاؿ الشعبّية الّسائرة، كما في قصيدتو التي تحمؿ عنواف عودة كمكامش

  تَ عْ جَ رَ  وْ لَ 

 صى الحَ  عضِ بَ بِ 

 دى الن   عضِ بِ بِ  تَ عْ جَ رَ  وْ لَ 

  عتَ رجَ  وْ لَ 

 ُحَنْين!ّي فِ خُ ب

لقد عاد القائد بالخراب وخيبة األمؿ، وقد انعكست ىذه العودة عمى الّشاعر باليأس واالكتئاب، 

 (ٗ)وقد تمّنى الشاعر لو عاد قائد الوىـ بخفّي حنيف.

واعتمد  ،ونجد الشعر الحديث قد أكثر مف ىذه الظاىرة ،: تعد الحكاية مف التراث الّشعبيالحكاية

فدخؿ الّزماف والمكاف واألحداث والحوار فيو وىذا ما نجده عند العّّلؽ في نماذج  ،عمى الّسرد القصصي

ة بما كاف يعانيو مف ة اإليرانيّ ي كاف مثااًل متأثرًا بالحرب العراقيّ ذمتعددة، فيقّدـ شخصّية عمواف الخويزي الّ 
                                                           

 ، الذيف يمشوف ليجة عراقّية. ٘ٔ، الّصوت المختمفعفيفي، أحمد،  (ٔ)
 ، وفييا إشارات إلى أغاٍف عراقّية قديمة. ٖٕٔ/ٕ،دافئًا كالخرافةو ٕٛٔ/ٔ كتاب سّيدتي الّصغيرةو ٕٙٔ/ٔ، قصيدة وجو الثريا األعمال الّشعرّية (ٕ)
 .ٓ٘/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٖ)
 .ٜٚٔ، الّصوت المختمفينظر: عفيفي، أحمد،  (ٗ)
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لّلحتّلؿ والقير والّظمـ  كأي بطؿ مقاوـ ،بو مف تفاصيؿ حياتو اليومّية ومعاناتو يمرّ مشاكؿ وىموـ وما 

 والعدواف الغاشـ. 

 (ٔ)يقوؿ: ففي قصيدة زفاؼ عمواف الحويزي

 قٌ فْ أُ 

 مباركةٍ  انٍ أغ نْ مِ 

 ينيرْ نَ  ما بينَ  قُ يتألّ 

 ..ن يجيْ بتَ مُ 

 جٌ ىائِ  بٌ عَ تَ 

 قوقِ في شُ 

 .. ينْ دَ اليَ 

 ، ىادئٌ  مكٌ سَ 

 *مموءةٌ مَ  شاحيفَ مَ وَ 

 ،باً قصَ 

 نيناً حَ وَ 

 وماء

 .. وغناءْ  رٍ من مطَ  وعصافيرُ 

يتحدث الشاعر عف حياة عمواف اليومّية وما كاف يقوـ بو مف صيد وحمـ وتعب ومشاىد يومية 

 اف وىو جالس بيف النَّيريف يصطادوصورة تفصيمية لشخصّية عمواف، فيتصّور لنا مشيد عمو  ،يقوـ بيا

                                                           
 .ٖٚٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٔ)
*
 عاف، ويكبيديا، الموسوعة الحّرة.زورؽ صغير طولو حوالي تسعة أذرع وعرضو ذرا وىو مشاحيؼ: جمع مشحوفة
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عر بعد ذلؾ إلى اليـّ الذي يحممو ويغني، والموقدة الممموءة بالقيوة المّرة والّرماد األليؼ، ثـ ينتقؿ الّشا

 عمواف. 

 :(ٔ)يقوؿ الشاعر

 أغنية  ولعموانَ 

 منيا  حلُ الكُ  طرُ قْ يَ 

  لو امرأةٌ 

  "عنيا يلِ يتحّدث لمّ 

 .. اهْ ضور  وُ لو غيظُ 

 .. رُ وْ اليَ  ولوُ 

 وفوانيُسُو، ،فاؤهمَ حُ 

  ومداهْ 

 ناعمةْ  ممةٌ ظُ 

  " والمياهْ مشحوفوِ ن "يْ ما بَ  طُ ساقَ تَ تَ 

 ىائجٌ  كٌ َسم

  .. " والحياةْ فاَلِتوِ " ما بينَ  يتدّفقُ 

  زىرةً  وُ فانوسُ  كانَ 

 جُ تتوى  

 العميلْ  كان النسيمُ 

  ،يرًا أخضرسَ 

 :وغناًء َبميلْ 
                                                           

 .ٜٖٗ/ٔ،األعمال الّشعرّيةالعّلؽ،  (ٔ)
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ورضاه والّسمؾ يتدفؽ ما بيف فالتو أي الموت والحياة  غيظةلمّيؿ عنيا ولو فمعمواف امرأة يتحّدث 

شقوؽ اليديف، قيوة مّرة ورماد مع الثنائية شمس مبممة  –فتجتمع الثنائيات في النص بيف نيريف مبتيجيف 

يستمّر وتستمّر الثنائيات في النّص، و  كاف النسيـ العميؿ أخضر –بالذىب، كاف فانوسو َزىرَة تتوىج 

 لذي يقـو بو عمواف. ا المشيد اليوميّ 

 (ٔ):يقوؿ الشاعر

  امرأةْ  .. وىناكَ  ىاىنا منزلٌ 

 امرأةْ  .. وىناكَ  مٌ مُ نا حُ ىا ىُ 

 امرأةْ  .. وىناكَ  لٌ ىاىنا رجُ 

 َعباِن،دأ الت  يْ فمتى يَ 

 ،تانِ تمتقي الجمرَ متى 

  البيجةُ  وتشتعلُ 

 ..؟أةْ جَ رْ المُ 

تخمص مف ي، كي (متى) فيكرر سؤالو بػينتظر عمواف ذلؾ اليوـ الذي يجتمع فيو مع امرأتو 

بيجة واألمؿ بالمقاء متاعبو ويمتقي بالمرأة المرتجاة، وفي لحظة ما يتحّوؿ المشيد التصويري المميء بال

 (ٕ)قد اقتربت، يقوؿ الشاعر:إلى مشيد قاِتـ وكأف نياية عمواف 

  وُ ولعموان أتباعُ 

 ... دُ رُ بْ يَ  َس يْ لَ  دٌ قِ وْ مَ  ،مّرةٌ  قيوةٌ 

 بْ طَ الحَ  أنينُ كان 

                                                           
 .ٖٔ٘/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٔ،نفسو (ٕ)
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 ئًا،ىادِ 

 ّظةٌ ممٌة فَ ظُ  تْ أَ دَ بَ  ماحينَ 

  و والقصبْ زلِ نْ مَ  ينَ ما بَ  تتراكمُ 

  أشرَس  الّريحُ  رتِ صا

 ابٍ ُغر  ثلُ مِ  قُ فْ واألُ 

 ،وحُ نيَ 

 ياهْ المِ  نُ وْ لَ  حَ بَ صْ وأَ 

 ... كالحياةْ  عتمٍ مُ  من دمٍ  غيمةً 

يح مف القوي إلى األقوى فالرّ و طبيعة المشيد فينتقؿ مف المشيد الّصعب إلى األصعب  تتغير

ـ وىكذا تصؿ ىموـ عمواف إلى حّد معّيف وأصبح الماء مميئًا بالّدـ القات ،ولوف الماء مظمـ ،صارت أشرس

 (ٔ)وتنتيي حيث يقوؿ الّشاعر:

 دادْ شِ  يالٍ لَ  عَ بْ سَ  ن  كُ 

 ًا طِ بَ تَ غْ مُ  عموانُ  كانَ 

  .. وِ ىازيجِ بأَ 

 ،رمادٍ  نْ مِ  كةً مَ مْ مَ  ح الماءُ بَ صْ أَ 

 بْ صَ وقَ ًة يَ دامِ  شاحيفَ مَ 

 يبْ المّ  لِ يْ خَ  تَ حْ ني تَ حَ نْ تَ  مةً فْ طِ 

  ،ذاكرةً  ينِ لمطّ نُع صْ يَ  كانَ 

  !ةِ مائِ  نْ عَ  المغيرينَ  ردُّ يُ وَ 

  رأةٍ عن امْ وَ 
                                                           

 .ٖٔ٘/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٔ)
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 تتفّيأُ 

 وُ ّلمَ أحْ 

ودورىا في رسـ صورة ( "ؼ لصورة الحاؿ الّمغوية )مغتبطاً مف تأكيد التّأثير السحري المكثّ  ال بدّ 

فقد أصبح الماء رمادًا ودمًا  ،فاؤؿ إلى صورة محزنة مأساوّيةفتنقمب الّصورة مف التّ  (ٔ)،عمواف ومشاعره

قبؿ  ،ّيامو األخيرةغيُّر في حياة عمواف الحويزي في أواليابسة جثثًا، ويحدث ت ،صبح الّريح مقبرةوأ

داث حيث كاف مغتبطًا االستشياد، بحيث أصبح ىناؾ صورة مفاجئة لحياة الحويزي مف تطور لألح

 :(ٕ)يقوؿ الشاعر ،اء انتيت أحداث الّزفاؼسوحيف جاء الم ،فيتحوؿ سؤاؿ الّشاعر عنو بػ )ىؿ(

 ،مقبرةً  ت الّريحُ صارَ 

 ًا مَ األغاني دُ  مُ يْ غَ  صارَ 

  الماءُ  يؤهقّ تَ يَ 

 ةْ واليابسَ 

  ... ةْ ثثًا يائسَ جُ 

 مغتبطًا  موانُ عُ  كانَ  لْ ىَ  آهٍ 

 ؟ماه دِ  أمْ  وِ تِ فتوّ ب

 .. صاصٍ رَ  نْ مِ  و زىرةٌ حُ جرُ 

  داهْ وكانت يَ 

  نْ يْ مبتيجَ  نِ يْ نيرَ  مثلَ 

  المساءْ  حل   حينَ 

 " وِ حوفِ شْ ياية "مَ د نِ نْ عِ  كانَ 

                                                           
 .ٜٕٔ، الّصوت المختمفعفيفي، أحمد،  (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٕ)
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 َدٍم .. نْ مِ  رةٌ ىْ زَ 

  ساءْ ّل المَ حَ  حينَ 

 حوِفِو"شْ "مَ  نياية دَ نْ عِ  كانَ 

  رأةٌ امْ 

 .. كاءْ بُ وَ  دمٍ  نْ مِ 

  ساءْ المَ  حل   حينَ 

 رِ يْ من الط   عٌ مْ كان جَ 

 ،شبِ والعُ 

  واألصدقاءْ 

  كبٍ وْ في مَ  موانُ عُ  قّدمُ تَ يَ 

  وماءْ  رٍ مْ جَ  وقَ فَ 

  رأةٌ امْ  ظرُ تَ نْ تَ  يثُ حَ 

  مٍ دَ  نْ مِ 

 .. ناءْ غِ وَ 

متاعب التي ، بنياية محزنة بعد أف كانت حياتو مميئة باليمـو والبارتقائو شييداً تنتيي حياة عمواف 

 وارتقى شّيعًا مزىّوًا بالجراحمأنينة، فقد كاف ميبحث عف االستقرار والطّ  ،كادح عادييعانييا أي إنساف 

ه، ويبقى تبقى المرأة التي كانت تنتظر لقاءو  ،أبدّية راحةيذىب إلى مكاف قد يكوف فيو  وشييدًا، ولكنّ 

 روسو. وىو أعظـ مير يقّدمو العريس لع ،الغناء والخير والحّب، فيو بذلؾ قّدـ مير ىذه المرأة بشيادتو

 (ٔ) وىذا نموذج آخر يّمثؿ الحكاية في قصيدة )مجيء(

 شاً عْ نَ  أتيتُ 
                                                           

 . ٗٙ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
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 ارةً قيثَ ُت ِصرْ 

 روقةً حْ مَ 

 .. خانْ يا الدُّ نْ مِ  لُ كَ أْ يَ 

 ُعشْبةٌ ىا وتارِ ُف في أَ تَ مْ تَ 

،َي رحِ جُ  نْ مِ   الّطيني 

 .. الّمسانْ  وقَ فَ 

تضمّنت القصيدة عناصر الحكاية مف مكاف وزماف وحدث، فأتيُت نعَشًا تدّؿ عمى الّشخص 

الثّاني  السطرينتقؿ الّشاعر في  ، ثـّ فاستخدـ المجاز المرسؿ ذا العّلقة المحمية المكّفف في ىذا الّنعش

ة الموت إلى القيثارة يظير الّزماف حيث صار قيثارة، ويظير العّلقة بيف القيثارة والّنعش فتحّوؿ مف صور ل

 المحروقة.

  (ٔ)الّشعرّية. في أعمالووىناؾ نماذج كثيرة تمّثؿ الحكاية 

 الموروث األدبي: 

مف نفس  وثات اقتراباً مظاىر الثقافّية في كّؿ العصور، ومف أكثر المور اليعّد الموروث األدبي مف 

 الشاعر المعاصر. 

 

شاعرّية إلنتاج  معّيفصّيات التراثية ييدؼ ألداء دور ّف استدعاء الّشاعر المعاصر لمشخإ

شخصّيات أدبّي استدعاءه ومّما نجده عند العّّلؽ مف موروث  (ٕ)الشاعر، فتّتضح الّصورة المراد رسميا

 وامرئ القيس والمجنوف، وديؾ الجّف، أو تضمينو مقطعًا مف قصيدة قديمة. بف الّريب لؾ ، كماأدبية قديمة

                                                           
 .ٙٚ/ٖٔ/ٕ، ٚٗٔ، ٜٔ، ٗٙ، ٜ٘، ٖ٘، ٖٚ، ٜٕ/ٔ، نفسوينظر:  (ٔ)
 . موقع الّدكتور عبد الرحيـ حمداف حمداف، توظيف الموروث األدبي في شعر فوزي عيسىينظر: حمداف، عبد الرحيـ،  (ٕ)
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التي يسقط فييا الشاعر أبعاد التجربة  (ٔ)ف الّريب(لقصيدتو عنوانًا )مالؾ باختار العّّلؽ 

 ال غزالف وال امرأة مف مممكة الّرماف وال ،المعاصرة بحيث جعؿ الحمـ استحالة أف يتحقؽ، فكّؿ شيء ُفقد

عر مف إحباط عمى نفسّية الشَّا ينعكسديـ يمأل إناءه بالخمر، لـ يبؽ غير الموت المحقِّؽ، وىذا ما نجده ن

 :(ٕ)في يد المحتّؿ األمريكي، يقوؿ في قصيدتو ابعد سقوطي اّلتي ُدمِّرت وضاعتويأس عمى حاؿ العراؽ 

 ،دامايَ ال نَ 

 ائي ردِ  لُّ وال ظِ 

  ضا،ال غزاالُت الغَ 

 ال امرأُة 

 .. الّرّمانِ  ممكةِ مَ  نْ ُل مِ بِ قْ تُ 

  رِ بْ ل لمقَ حمِ ن يَ مَ 

  لُ مْ يَ  نْ بقاياَي؟ ومَ 

  ؟ وبالخمرِ ومِ بالنّ إبريقي 

  ؟إنائي

 الذي  محُ أّييا الرّ 

  نديمٌ  بقَ يَ  مْ ، لَ ئبِ الذّ  لَ ثْ مِ  لُ ُيْعوِ 

 ىذا الموتِ  رَ يْ غَ 

  :كرىوالذّ  لِ من الرّ يْ بَ 

  ،ل قّدامييْ الخَ  دماءُ 

 رائي ن وَ المغنيّ  ّلءُ شْ وأَ 

                                                           
 .ٕٔٓ/ٕٕ، األغانيمالؾ بف الّريب: شاعر فاتؾ لّص، نشأ في البصرة مف شعراء اإلسّلـ أّوؿ أياـ بني أمّية، ينظر: األصفياني،  (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٕ)
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  تُ وْ يا المَ يُّ ، أل ظبيٍ شيقًا، مثْ رَ  نْ كُ 

 كامرأةٍ  نْ كُ وَ 

 انِ مّ ة الزّ مكمْ مَ  نْ مِ  لُ بِ قْ تُ 

  سكِ بالمِ  حَ سَ مْ تَ  يْ كَ 

 ، وبالّدمعِ خطايايَ 

 .. دائيرِ 

( وىو جزء مف مطمع قصيدة امرئ القيس )قفا نبؾ ونموذج آخر لمعّّلؽ يوّظؼ العنواف )قفا نبؾِ 

يا لرحيميا وبعدىا عنو، يالمحبوبة ويبك أطّلؿمف ذكرى حبيٍب ومنزؿ(، فالّشاعر امرؤ القيس يقؼ عمى 

يعادؿ الواقع العربي المعاصر، فالشاعر المعاصر يبكي حاؿ العرب مف ذّؿ وىواف وتفّكؾ وتشّتت وىذا 

 ٔ)قفا نبِؾ(: يقوؿ العّلؽ في قصيدتو

  يومُ ىم، ال غُ نارَ  دوُ البَ  أَ فَ طْ أَ 

 ، نجمةٌ القمبَ  ُش عِ نْ تُ 

 أخرى  إثرَ 

 ..تتياوى 

... .... 

  الّدربَ  يغمقُ  رابٌ خَ 

  رضٍ أ نا أيُّ دونَ 

 ؟تزورني حنينٍ  نْ مِ 

  ؟ي األنيارُ ضمْ تَ  أينَ 

  ،مِ يْ في الغُ  ب  شَ  حزينٌ  دٌ عْ رَ 
                                                           

 .ٕ/ٜٛ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  ٔ
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..... 

 بقىيَ سَ  شيءٍ  أيُّ 

  غيُر ناِر انكسارنا،

 ؟ صيدةْ والقَ 

)لوعة ، و(ٔ)وىناؾ نماذج أخرى تتّضمف الموروث األدبي منيا: قصيدة تحمؿ عنواف )المجنوف(

القصيدة )و (ٗ)،الواسطي(ابف زريؽ )المشي بيف أرضيف تداعيات و، (ٖ)(الجفّ )ديؾ و، (ٕ)امرئ القيس(

 (ٙ).(ليؿ كموج البحر)و (٘)،المائية(

 الموروث األسطوري: 

ير : مف الفعؿ َسّطر، والّسطر: الخّط والكتابة واألسطورة ىي األحدوثة واألساطاألسطورة لغة

 (ٚ)ظاـ ليا.األباطيؿ، واألحاديث التي ال ن

األسطوري في الشعر أماـ الشعر المعاصر آفاقًا رحبة لمتعبير عف تجارب لقد فتح التوظيؼ 

نجد شاعرًا معاصرًا لـ يوّظؼ األسطورة في واحدة مف قصائده، عمى  كادنال حتى  ،الشعراء ومشاعرىـ

 (ٛ)راكـ"الّرغـ مف أّف ىذا التوظيؼ يتراوح بيف الذكاء واإليحاء والتّ 

و في ىذا الّشاعر وتفنن يبّيف إبداعلسطورة في شعره، يمجأ الشاعر المعاصر إلى توظيؼ األ

 التوظيؼ، وال بّد أف يكوف عمى درجة عالية مف الثقافة. 
                                                           

 .ٕٚٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةينظر: العّلؽ،  (ٔ)
 .ٔٙٔ/ٕينظر: نفسو،  (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٕينظر: نفسو،  (ٖ)
، ابف زريؽ الواسطي ىو نفسو العّّلؽ وقد كانت تجربتو شبيية بتجربة ابف زريؽ البغدادي، منيما ضحّية الوقوؼ بيف ٜٔٔ/ٕينظر: نفسو،  (ٗ)

 .ٕ٘ٗ/ٔأرضيف، ينظر: نفسو، 
 .ٕٕٚ/ٕينظر: نفسو،  (٘)
 .ٖٚٗ/ٕينظر: نفسو،  (ٙ)
 ، مادة سطر. لسان العربابف منظور،  (ٚ)
 .starttimes ، منتدى )ستار تايمز(ٕٛٓٓ/ٛ/ٕٔي ، مقاؿ نشر فاألسطورة في الشعر السوري المعاصرعّزاـ، محمد،  (ٛ)
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حيوية وثراء كبيريف، مف شعراء الحداثة في القصيدة العربية إلى استخداـ األسطورة لما فييا  اتفؽ

بو مف معنى لمكوف والحياة  ما تضجّ  ـولمّشعراء، واألسطورة رغالعربي  لمشعرفقد شّكمت مّلمح أفؽ جديد 

 (ٔ)واألشياء ىي قصص مركّبة.

 يقوؿ الدكتور أحمد الّزعبي في سيميائيات األسطورة عند العّّلؽ: 

ؼ في شعر العّّلؽ عمى أنيا حالة فّنية وفكرّية متداخمة ومتشابكة في عالـ إف األسطورة توظّ "

كف الفصؿ بيف أسطورة القصيدة أو رمزيتيا، فكّلىما، القصيدة الكّمي مف أوليا إلى آخرىا، بحيث ال يم

 األسطورة والرمز يستدعي اآلخر وكّلىما مرتبط باآلخر، فّل يفؾ الّرمز إاّل باإلحالة األسطورّية وال تفؾّ 

 (ٕ)األسطورة إاّل باإلحالة الّرمزية".

 عشتار، والسندباد. و جمجامش،  :مف األساطير اّلتي وّظفيا العّّلؽ في شعره

 أسطورة السندباد: 

وقد واجو المتاعب  ،كاف يحاوؿ اكتشاؼ أسرار البحر ،ذي ذكر في ألؼ ليمة وليمةإف الّسندباد الّ 

 . والمصاعب ونجا منيا بصعوبة بالغة

حتمية رحّلت السندباد: إرادة الّسفر لى بغداد .. إليعود ظاىرًا  ؛رحؿكاف السندباد البغدادي ي

رادة العودة.. وىو حميؼ  عمى أرجاء المعمورة،  وبركةً  البشرّية تحميو بغداد، المدينة التي تخّيـ سمطةً وا 

القّوة الميابة في المعموـ والمجيوؿ مف بقاع األرض ... الحقيقة الحاضرة وبؤرة األخيمة واألحّلـ وسّيدة 

  (ٖ)المنجزات.

                                                           
 .ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ، ة القصيدة الحديثةلداللة المرئية: قراءات في شعريّ اينظر: العّّلؽ:  (ٔ)
 .ٜ٘ٔ، الّصوت المختمفعفيفي، أحمد،  (ٕ)
 .ٔٛ، الّصوت المختمفعفيفي، أحمد، (ٖ)
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فر عاد بالوىـ وخيبة األمؿ الّسندباد برؤية العّّلؽ الّسندباد الحديث الذي كمما سا ُيمثؿّ ولعّؿ ما 

ى بالّنار والموت بالبركة، حتّ الوىـ والعشب بث تتمازج الحقيقة وعدـ النجاح واليأس والحزف والجراح بحي

بؤة، فمركب الّسندباد حطبُ  ىادرة تحمؿ راية ىواه والّريح ُتْعِوُؿ كالمّ بمة، وتأتي القبائؿ اجمرة الوىـ كأّنيا ذ

وحمـ، ولكّنو يممح مف الحمـ َجسد امرأة، فالشَّاعر يواصؿ حديثو عف المعاناة األبدية في األرض لإلنساف، 

يزّي منذ ألمر الغر ااألرض، ثـّ عّلقتو مع المرأة وىذا إلى حيث بدأ اإلنساف حياتو مف البحر وانتيى بو 

حّد، يقوؿ )العّّلؽ في قصيدتو وردة  و كؿّ عد وتتجاوز أعراسو وفجائويأخذ الحمـ شكؿ الجس ،بدء الخميقة

 :((ٔ)الحمـ وردة الجسد

 امَ دَ عْ بَ 

 ُر ..حْ دَأ البَ ىَ 

 جُ وْ المَ حَسر وانْ 

 ..ّني عَ 

  ،كما المّيل نسيمٌ 

 ني بحَ سْ يَ 

 ا،نأَ وَ 

  ،عٌ ضائِ 

 .. وَشبالخَ  نُ أحضُ 

  بُ أتقر  

  ،األرضِ  دةِ رْ وَ  نْ مِ 

 ،ياً تشَ نْ مُ 

 ،صىالحَ  ءَ وْ ضَ تشّمُم أَ 
                                                           

 .ٖٔٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
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 " ... القديمَ راب والتّ 

....... 

  القبائلُ  وتجيءُ 

  ةً رَ ىادِ 

  :شوةٍ نَ  نْ مِ  لُ تتمايَ 

  وايْ ىَ  نْ مِ  مةٌ يْ يا غَ ك راياتُ مْ تِ 

 ...... ... 

  ،باكيةٌ  الّسواحلُ 

 ني حَ نْ تَ 

 جارٌح،  َحجرٌ  ليُموُ 

  وُ ونياراتُ 

 مادٍ رَ  نْ مَ 

 ،السّندبادْ  بُ ركَ مَ  بٌ طَ حَ 

  مُ مُ حُ  طبٌ حَ 

 ... الّسندبادْ 

  ،مّني دنيكِ أُ  ينَ حِ 

 ،الُحْممِ  رائحةُ  ريكِ عُ يغدو لِ 

 ،وُ ّجتُ ضَ 

  الجسدْ  لَ كْ شَ  ،ممُ الحُ  خذُ أْ يَ 

  وُ أعراسُ  تجاوزُ تَ 

 وُ وفجائعُ 
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  ..حدْ  ل  كُ 

وفي قصيدة أخرى تحمؿ عنواف )عودة جمجامش(، يوّظؼ العّّلؽ أسطورة جمجامش في شعره، 

، أصدقاءه بالعشب الّسحري الذي يعيد َيِعدُ ونحف نعرؼ أّف جمجامش أحد المموؾ الّسومريّيف الذي كاف 

 ضارة والّشباب، لكّنو عاد بالفشؿ و اليزيمة والخراب ... النّ 

  (ٔ):في قصيدة عودة جمجامش يقوؿ العّّلؽ

 ىكذا 

  كَ دَ حْ وَ  تَ دْ عُ 

 ال مركباُت الغنائمِ 

 .. العازفينَ  طرُ ال مَ 

  خيولُ  فأينَ 

 جيعةِ الفَ 

  مِ ىْ الوَ  ةُ بَ شَ عُ  وْ أَ 

 ة؟ ربَ العَ  يَ ىِ  نَ يْ أَ 

ي انتظره معتقدًا أّنو سيحمؿ ليـ عشبة الحياة، ذلقد عاد جمجامش وحيدًا، خّيب آماؿ شعبو الّ 

وأيف موكب الخيوؿ الذي رافقؾ في  شعبؾ بيا؟ تَ الّشاعر تساؤّلُو أيف ىي األوىاـ التي أّممْ ويطرح 

معؾ، لقد عدت بالجثث والخراب والّرماد، عاد عاري اليديف، وعّكر ذاكرة العشب  يعدمف ىو لـ  ؟رحمتؾ

 (ٕ)ُحنيف( يقوؿ: يبخفّ والعطاء والّنماء فينيي الّشاعر قصيدتو بأمنية العودة )لو  تحمؿ الخيراّلتي 

 تَ مْ مَ حَ  لْ ىَ 

 نشيداً  ّدى، أمْ ينا النّ إلِ  
                                                           

 .ٜٗ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٔ)
 .ٓ٘/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٕ)
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 ش  القَ  نَ مِ 

 ؟بةْ ترَ مُ ال ثِ ثَ والجَ 

 تَ مْ مَ حَ  لْ ىَ 

 راً يُ نْ أَ  مْ ، أَ قَ البيارِ 

 ؟بةْ رِ خَ 

 ماداً رَ  أمْ 

 ،بِ شْ العُ  ةَ ذاكرَ  عّكرُ يُ 

 حُ ضَ فْ يَ 

 ؟يندْ ُعْري اليَ 

 .. صىالحَ  عضِ بَ بِ  تَ جعْ رَ  وْ لَ 

 االّند بعضِ ب تَ عَ جَ رَ  وْ لَ 

 تَ عَ جَ رَ  وْ لَ 

 !نينفّي حُ خُ بِ 

راؽ وخيبة األمؿ والحرقة وصعوبة االنتظار، وما يعّبر العّّلؽ في ىذه القصيدة عف وجع الع

ىناؾ نماذج أخرى تمّثؿ و تعانيو العراؽ مف خراب ودمار وفجائع وأحزاف مألت فضاءات العراؽ كّمو، 

 (ٔ)األسطورة في شعر العّّلؽ.

 الموروث التاريخي 

                                                           
 . ٖٔ/ٕ، ٜٖٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةينظر: العّّلؽ،  ٔ
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ف في أخّلقيـ وسيرىـ عمى أحواؿ الماضي يوقفناالفائدة ؛ بأّف التّاريخ فّف عظيـ ذكر ابف خمدوف

فقد يذكر اسـ  إف كثيرًا مف األحداث التّاريخية كانت مصدرًا لمّصورة الّشعرّية عند العّّلؽ، (ٔ)وسياستيـ،

 الحادثة أو القّصة.

 (ٕ):(الماضي فاكية)في قصيدتو  العّّلؽيقوؿ 

  رناطةُ غِ 

 ،ة الماضييَ يا فاكِ 

 ،نافُّ مُ يَ  واحدٌ  نسيمٌ 

 الّزمانِ  نْ نا مِ بارُ غُ 

  دةٌ نا واحِ راقُ أوْ  واحدٌ 

 بقايا  نُ حْ نَ 

  ملٍ طَ 

  .. باركٍ مُ 

إّف ىذه القصيدة تّصور حاؿ األّمة الماضية وحاؿ األمة الحاضرة، حيث تحّدث عف غرناطة في 

ولكّنو ما زاؿ موجودًا في إحساس الّشاعر، الماضي التي يحمـ في إرجاعيا ولكف ىذا يستحيؿ إرجاعو 

الحاضرة التي  كما يّصور حاؿ األمةات لموصوؿ إلى النفوذ والّسيطرة، فيي مدينة قد زالت بفعؿ الّصراع

 وقع فييا الّضعؼ والذّؿ واليواف وكأنيا بقايا طّمؿ. 

لنا مف ىذه القصيدة أّنيا صورة  يّتضحعنواف "مرثية جديدة إلى قرطبة"، وفي قصيدة أخرى تحمؿ 

كانت قرطبة عاصمة األموّييف في األندلس، مدينة مزدىرة زاخرة  ستمّدة مف الموروث التاريخي، حيثم

                                                           
 .ٙ، مقدمة ابن خمدونينظر:  ٔ
 .ٖٖٚ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  ٕ
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وف وانفتاح عمى الثقافات وقد بمغت أوج سمّوىا وازدىارىا، في حيف يبّيف لنا الّشاعر أّنو احتار بالعمـو والفن

فيما إذا كانت قرطبة قد تذكَّرىا أـ أّنو َحُمـ بيا وىذا ما يجعمو يتمّنى أف تكوف المدف العربّية تسعى لتحقيؽ 

  (ٔ)يقوؿ في قصيدتو: ،ذاتيا

 دىً ن مَ يكن مِ  مْ لَ 

  ىا والّسماءِ أحجارِ  نَ يْ بَ 

  غير أسئمٍة جيمةٍ 

 ..ائي ردِ  بارِ وغُ 

  ديمٍ نَ  نْ مِ  نْ كُ يَ  مْ لَ 

  ناثرُ تَ م يَ مُ سوى حُ 

  تيمْ راري اليَ البَ  يَ ظبَ  إيوِ 

 ني بعُ تْ يَ  رُ مْ ك الجَ مُ دَ 

 حنيني القديم؟  أمْ 

الجيمة ؿ أحجارىا وينظر إلى سمائيا، لكف تحيط بو األسئمة واب قرطبة يتأمّ يقؼ الَشاعر عمى أب

والغبار الذي تحممو عباءتو، ونديمو الحمـ الذي يناجي فيو ظبي البراري اليتيـ، فيؿ يتبعو الدـ العربّي أـ 

 ؟الحنيف القديـ إلى ذلؾ المكاف

 (ٕ)وفي مقطع آخر من القصيدة:

 ئنّ تَ  الطّريقُ 

 ناواجسِ ىَ  ضجيجُ  وكانَ 

 طاناخُ  ضجيجِ كَ 

                                                           
 .ٖٙ٘/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٔ)
 .ٖٔٙ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٕ)
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مجسدًا إياىا وكأنيا ف تئمريضة تتأّلـ و بأنيا الطريؽ ويجوؿ خياؿ الشاعر في ىذا المقطع مصورًا 

، ويعبر عف حالتو النفسية القمقة والرافضة لمواقع الذي يعيش باألنيف واليواجس ليا ضجيج الُخطاإنساف 

 . وت ترفضو األذف وال يطيب لو سماعووالضجيج الذي ال يريح السامع، فيو ص

تي يعيد فييا العّّلؽ تشكيؿ قّصة الخمؽ شعرّيا بطرحو أسئمة الّ  (أياـ آدـ)ومف النماذج األخرى 

وكيؼ نزؿ  ؟، وكيؼ غدا آدـ سّيداً ؟األرضعمى أضاءت الكوف مف ندـ آدـ قبؿ نزولو  ىؿحوؿ التّفاحة 

يخاطب حواء  (، وتارةً ونفس عف ـ وتارًة أخرى يتحّدث الّشاعردآ وبغواية َمْف؟، فتارة يتحدَّث عف لألرض

 اإلغواء آلدـ.  رمزُ  وأخرى يخاطب شيرزاد وىما

 (ٔ)التي قاليا العّّلؽ األسطر،ونظرًا لطوؿ القصيدة نأخذ بعضًا مف 

 احةٍ فّ ْوء تُ ضَ  نْ أمِ 

  ؟الكونُ  بدأَ 

  الكونُ  بدأَ  مْ أَ 

 ، عاصفٍ دمٍ من نَ 

  الضميْر؟في 

 سي دًا؟  وكيف غدا آدمٌ 

...... 

 ؟آدَم يا شيرزادْ  بأيامِ ماذا فعمِت 

...... 

  حّواءُ  كَ مْ تِ 

 ديم قَ  ليلٍ  فّضةُ 

                                                           
 .ٔٗٗ-ٕٖٗ/ ٔنفسو، (ٔ)



29 
 

....... 

عمى األرض، وتعّرضو  وىبوطوإف القصيدة تتحّدث عف اإلنساف منذ أف خمؽ وكيفّية إغوائو 

 يوميًا لممتاعب والصعوبات والعذاب واليموـ والمشاكؿ التي ال تنتيي. 

 (ٔ)عند العّّلؽلمموروث التّاريخي أخرى وىناؾ نماذج 

 الموروث الديني 

يعّد الموروث الّديني مف المصادر الّشعرّية التي تستأثر اىتماـ الّشعراء، الحتوائو عمى قصص 

الموروث كؿُّ األخذ مف داّلة، وتعّبر عّما يختمج في نفس الّشاعر، كما أّنو يتفاوت الّشعراء في طريقة 

 ع الّشاعر. بطريقتو، مّما يثري الّشعر، ويزيد مف إبدا

 

وّظؼ يؽ مختمفة في بعض قصائده، فمّرة ائنجد العّّلؽ قد استخدـ الموروث الّديني ووّظفو بطر 

قرآنّية وأخرى يذكر اسـ شخصّية ورد ذكرىا في القرآف وكؿُّ ىذا لو  آيةالقصص القرآني، ومّرة يذكر 

 داللة. 

وتمّيز  ،استحضار الخطاب الّديني في الخطاب الشعري المعاصر يعني إعطاء مصداقية إفّ "

عجازهالّنًص لدالالت النصوص الشعرّية انطّلقًا مف مصداقية   (ٕ)."القرآني وقداستو وا 

الّدينية، كي تكوف  العواطؼويّوظؼ األديب تراثو الديني ضمف إنتاجو األدبي ويثير في القّراء 

موز الّدالة، "ولعّؿ غنى القرآف الكريـ واحتوائو عمى كثير مف القصص الّدرامية والرّ  (ٖ)وىاستجابتيـ أق

                                                           
 .ٜٖٚ، ٕٛ٘، ٕٛٔ، ٕٚٔ، ٜٛ، ٗٗ/ٕ، ٖٓٛ، ٔٓٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةينظر: العّّلؽ،  (ٔ)
 مؤسسة النور لمثقافة واإلعّلـ. ، ٕٔٔٓ/٘/ٖٔ، مقاؿ نشر بتاريخ التناص القرآني في شعر يحيى السماويبّلوي، رسوؿ،  (ٕ)
 .٘، صٕٔٔٓ، ٘، مجّمة دراسات في المغة العربية وآدابيا، عالتراث الّديني في شعر سميح القاسم شاعر المقاومةينظر: األصفياني، أحمد،  (ٖ)
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وجوىيـ شطره،  ُيَيمِّمواأف إلى عراء تي دفعت الشّ زماف ومكاف كانت ضمف األسباب الّ  ة لكؿّ توصّلحيّ 

 (ٔ)ذي ال ينضب".ليغرفوا مف منيمو الّ 

فقد لجأ إلى قّصة سيدنا يوسؼ عميو السّلـ التي  ونجد شعر العّّلؽ ال يخمو مف ىذا الّتراث،

شّر يوسؼ فائؽ الجماؿ وىذا يثير الغيرة في نفوس إخوتو الذيف كادوا لو وكاف وردت في القرآف الكريـ، 

 (.نيار مف دـ الغزالف)ونجد ىذه القّصة قد وّظفيا العّّلؽ في قصيدة بعنواف كيد 

بأّف الذئب أكمو،  أباىـوىي تحمؿ دالالت كثيرة، فنجد إخوة يوسؼ قاموا بإلقائو في البئر وأخبروا 

وىذا يشبو حاؿ العراؽ وقد وقعت في بئر مف اإلخواف العرب بدعوى حصوؿ الّشعب عمى الّديمقراطّية، 

العراؽ، وثرواتيا. يقوؿ خيرات  عًا في مواحتميا طلعراؽ، ا وكاف المحتّؿ األمريكي ىو الذئب اّلذي أكؿ

 (ٕ)العّّلؽ:

  ،ّمقوا البئرَ عَ 

 وا الّذئبونادُ 

  ،من أقصى النوايا المظممةْ 

 رواحاص

 :الّريحِ  روبِ دُ  ل  كُ 

  خلْ دْ ال يَ 

 المائي   نوِ مَ كْ إلى مَ 

  ،نجمٌ 

  مةْ حِ زدَ و المُ تَ لَ زْ ى عُ إلِ  أوْ 

  .. الّضوءِ  جرُ ح
                                                           

 .ٛ، صٕٛٓٓ، رسالة دكتوراة، جامعة مؤتة، أثر القرآن الكريم في الّشعر الفمسطيني الحديثالّنوافعة، جماؿ،  (ٔ)
 .٘ٗٔ-ٔٗٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٕ)
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زاد مف ألمو أّف األخوة ىـ سبب البّلء والمصيبة، فالشاعر يتحّسر عمى ما حّؿ بالعراؽ وممَّا 

فضًّل عف تكرار ضمير الجماعة )وا( في األفعاؿ الماضية الدالة عمى حركية الزمف )نادوا، حاصروا( 

... إلى أف وصمت الّصورة إلى قمة مأساويتيا )مف أقصى النوايا المظممة( بإحكاـ الخناؽ وتحّوؿ المشيد 

 ء(، فضًّل عف فاعمية لفظ )الّريح( وما تثيره في نفس المتمقي مف غضب وثورة.إلى الّظممة )حجر الّضو 

  (ٔ)وفي مقطع آخر مف القصيدة يقوؿ:

 قتيلَ  ، من كانَ شّلءِ األَ  نَ مِ 

  ؟، يا يوسفُ البئرِ 

  مبيمةْ  ورياحٌ  ىمجي فجرٌ 

  يدنو؟ المظممِ  الشجرِ  نا شم  غبارَ أيُّ 

 مو؟ نا شّم دَ أيّ 

ُتشير إف طرح األسئمة يجعؿ القارئ يدرؾ أّف القّصة تنتقؿ مف الواقع إلى الّرمز، كما أف القصيدة 

 تغتصب عمى مرأى العيف دوف اىتماـتحّوؿ الّدـ العربي إلى ماء، فأصبح األخ يقتؿ أخاه والمدف  إلى 

 استدعاء الذئب األمريكي. إلى ما يحدث في العراؽ مف سفؾ لمّدماء والّدمار والخراب الذي حّؿ بيا منذ 

 : (ٕ)فيقول العّّلق

 عبِ ه بالرُّ وا أشجارَ جَتو  

  ،نا ماءٌ مُ ّنوا، دَ غّمى، وَ والحُ 

 ،اآلنَ  صبُ غتَ تُ  وا، بابلٌ وغنُّ 

 كُ ّنوا أيُّنا يفتِ غَ وَ 

 ؟ باآلخرِ 
                                                           

 ٗٗٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّلؽ،  (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّلؽ، (ٕ)
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اعر مف يأس واكتئاب ة لمشّ تي تعكس الحالة الّنفسيّ ، الّ (اليدىد)وفي قصيدة أخرى تحمؿ عنواف 

لى أي مكاف ؛فيطرح تساؤالت كثيرة ،لعراؽا لما حّؿ في كـ يطوؿ بنا و  ا اليدىد؟يقتادن أيف بمقيس؟، وا 

 الّميؿ؟. 

سّيدنا إلى وقد أىدى بمقيس إلى الوصوؿ  ،لصراعات الحياة واالستكشاؼليؿ المعرفة دفاليدىد 

وقد  ،في وضح الّنيار فَ عِ العّّلؽ فيو ضائع قد طُ عند ، فينا اليدىد عمى العكس عميو السّلـ سميماف

طاؿ ليؿ الظممة والقبائؿ باكية، وُفِقدت بمقيس التي أرادت أف تيتدي إلى الحّؽ، والتساؤالت التي يطرقيا 

 .العّّلؽ تجعمنا نتحّوؿ مف الواقع إلى الرمز

 (ٔ)يقوؿ العّّلؽ:

 ضائعٌ  دىدٌ ىُ 

  الغبارْ  في اشتعالِ 

  .. النيارْ  في قميصِ  نةٌ عْ طَ 

 ؟ بمقيْس  أينَ 

 اآلن، سوداءُ  ،ناأشجارُ 

  سوداءُ  ىذي األناشيدُ 

  ىذا المدى أسودُ 
 ؟دْ دىُ نا اليُ إلى أين يقتادُ ف

 

في  صفحاتياونظرًا لطوليا سأكتفي بذكر وىناؾ نماذج أخرى تمّثؿ الموروث الّديني عند العّّلؽ 

، )عبرت مثؿ ناي ٗإلى بابؿ(، و )العودة ٖ، )ما بيف وىـ وآخر(ٕ، )طائر يقبؿ مف مذبحة((ٔ)الديواف

 .٘جريح(
                                                           

 .ٗٚ/ٕ، نفسو (ٔ)
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 البيئة المبحث الثاني: 

                                                                                                                                                                                     
 .ٕٛٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّلؽ، (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٕنفسو،  ٕ
 .ٜٖٚ/ٕنفسو،  ٖ
 .ٕٖٗ/ٕنفسو،  ٗ
 .ٕٛٔ/ٕنفسو. ٘
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متشابيوف في فيـ  ،مف أب واحد والفينيقيّ ذىب المؤّرخوف إلى أّف العربّي واألشورّي والبابمّي 

البيئة ، ويّتسع مفيوـ (ٔ)تي يعيش فييامنيـ ّمّيزات حسب البيئة الّ  العادات لكنيـ افترقوا، فصار لكؿّ 

اإلبداع يستمّد ماّدتو مف  ألفّ  ؛تتوافرلو الحّرية لإلبداع أو لـ  توافرتاعر سواء لمظروؼ التي تصادؼ الشّ 

ي أبسط فوأّف عّلقة اإلنساف ببيئتو أو بالمكاف اّلذي يعيش فيو تجّسد " (ٕ)الظروؼ البيئية شديدة القسوة

 (ٖ)"ة لديناإلى الطبيعة المألوف لّلنتماءصورىا أنموذجًا فريدًا 

فنجد الّشاعر عمي جعفر  ،إّف الثقافة الّشعرية تختمؼ مف شاعر آلخر حسب البيئة التي عاشيا

والعنؼ والحزف والقمؽ مف قديـ الّزماف إلى يومنا  ش في بيئة شعرّية غزيرة بالعذاب اليوميّ العّّلؽ، عا

 ىذا. 

 : عنصريف نرى في أعمالو الشعرّية أّف البيئة قد اّتخذت

 بات. النّ و  ،والحيوافاإلنساف،  :ة وتشمؿالبيئة الحيّ  -

 . براالتّ و وء، الضّ و اليواء، و الماء،  :ة وتشمؿالبيئة غير الحيّ  -

 أواًل: البيئة الحّية

الّشعرّية، فيو موضوعاتيـ اإلنساف ابف البيئة الحّية التي عّبر عنو الّشعراء في  : إفّ اإلنسان

بصوره المختمفة كونو  ،آلف، وال يكاد يخمو الّشعر مف ذكر اإلنسافمنذ القدـ إلى ا محط أنظار الشعراء

 صديقًا ... عاشقًا، ضحّية، مناضًّل، أبًا،  ،بطّلً 

                                                           
 .ٕٗ، األساطير والخرافات عند العربينظر: خاف، محمد عبد المعيد،  (ٔ)
 ، شبكة فمسطيف لمحوار. عناصر اإلبداع الفني في شعر أحمد مطرينظر: غنيـ، كماؿ أحمد،  (ٕ)
 ، موقع د. ناصر الشيحاف. ٕٕٔٓيناير،  ٚٔ، أثر البيئة في شعر بّلد النيرين أنموذجاً العبيدي: محمد جاسـ،  (ٖ)
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صورة آدـ وىي أّوؿ ّرجؿ في شعر العّّلؽ بصور مختمفة، فمنيا : ترد صورة الصورة الّرجل

 (ٔ)كما في قصيدة "أّياـ آدـ" ،اإلنساف وىمومو نذ بدء الخميقة، وىي تّصور عذابصورة لو م

 احةٍ فّ تُ  ءِ وْ ضَ  نْ أمِ 

 ؟نُ وْ الكَ  دأَ بَ 

 نُ وْ الكَ  أَ دَ بَ  مْ أَ 

 فٍ عاصِ  ،مٍ دَ نَ  نْ مِ 

 ؟ميرْ في الض  

 سّيدًا؟ غدا آدمٌ  فَ يْ كَ وَ 

 تْ لعَ ما اندَ حينَ 

 شمُس  فّيوِ كَ  نَ يْ بَ 

 ؟صىالحَ 

والمصير  ،الّذات واآلخريبّيف العّّلؽ في قصيدتو ىذه عّلقة اإلنساف بتاريخو وصراعو بيف 

 المؤلـ والوجع المرير. 

تظير في قصيدة "عودة جمجامش" وىو الّرجؿ األسطوري البطؿ الذي يريد  ،صورة أخرى لإلنساف

يبة أممو في تقرير المصير وخ ،ـ الذي تغمغؿ في الشعب العراقيإنقاذ شعبو، فيذه القصيدة تبّيف عمؽ األل

 وتبّيف عّلقة اإلنساف باألرض. 

 (ٕ)يقوؿ العّّلؽ:

 ىكذا 

                                                           
 . ٕٖٗٔ، /األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٔ)
 .ٜٗ/ٔ، نفسو(ٕ)
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 تَ دْ عُ 

 :كَ دَ حْ وَ 

  ؛الغنائمِ  ال مركباتُ 

  .. العازفينَ  رُ طَ ال مَ 

وىو رمز لمحيرة واآلالـ، والمأساة  اف العراقّي الذي يتحّمؿ العذابوفي صورة أخرى لإلنس

كما في قصيدة  ،ذي يترؾ وحيدًا في الميداف وتخمِّي إخوتو عنو بتدبير المكيدة لومضحّية العراقّية الّ ول

 (ٔ)"نيار مف دـ الغزالف"

  ،عّمقوا البئرَ 

  ئبَ وا الذّ ونادُ 

  ،وايا المظممةْ ى النّ أقصَ  نْ مِ 

 روا حاصِ 

يح روبِ دُ  ل  كُ   الر 

 (ٖ)ليمى والمجنوفو  (ٕ)،كمالؾ بف الّريب ،مع الّسمؼ الّسابؽ بحوارهألديب صورة أخرى لإلنساف ا

 .(٘)وامرئ القيس (ٗ)البغدادي وابف زريؽ

ة وتظير صورة اإلنساف البطؿ المناضؿ وعّلقتو مع البيئة المحيطة بو، فقد جاءت شخصيّ 

 تي تّضحي مف أجؿوىو أنموذج لمشخصّية البطولّية الّ  ،عمواف لتبّيف العّلقة بيف اإلنساف واألرض

لوقت نفسو ىو ، وفي اوحبيبتو، فيو متشّوؽ لرؤيتيالوطف، كما تبّيف ىذه الّشخصّية العّلقة بيف الّرجؿ ا

                                                           
 .ٔٗٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ،األعمال الّشعرّيةينظر: العّّلؽ:  (ٕ)
 .٘ٔ/ٕينظر: نفسو،  (ٖ)
 .ٛٔ/ٔينظر: نفسو،  (ٗ)
 .ٔٙٔ/ٕينظر: نفسو،  (٘)
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ىذا في قصيدة )زفاؼ عمواف ويظير  ،بالّدرجة األولى يضَّحي مف أجؿ الوطف وتنتيي بو إلى نيؿ الشيادة

 (ٔ) ، يقوؿ العّّلؽ:(الحويزي

 موان مغتبطاً ان عُ كَ 

 تّوتوبفْ 

 وبَ تاعِ مَ وَ 

 واهوىَ 

 ة الماءِ رَ فْ عابرًا حُ 

 مٌة يْ و غَ وفَ حَ شْ مَ 

 لٍ حْ كُ وَ  نينٍ حَ  نْ مِ 

 ُلو زِ منْ وَ 

 قٌب عاشِ صَ قَ 

.... ... 

.... ... 

 ساءالمَ  ين حل  حِ 

 ةٍ حوفَ شْ مَ  ةِ نيايَ  دَ نْ عِ  كانَ 

 رأةٌ امْ 

 بكاء .. وَ  مٍ دَ  نْ مِ 

 ساءّل المَ حَ  حينَ 

 رِ يْ الط   نَ مِ  عٌ جمْ  كانَ 

 بِ شْ والعُ 
                                                           

 .ٖٚٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةينظر: العّّلؽ:  (ٔ)
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 دقاءِ صْ واألَ 

  كبٍ وْ موان في مَ عُ  ّدمُ تقَ يَ 

  ماءر وَ مْ جَ  قَ وْ فَ 

 رأة امْ  رُ تظِ نْ تَ  ثُ يْ حَ 

 وغناء مٍ دَ  نْ مِ 

 صورة المرأة

، وال يقتصر ذكرىا في الّشعر الحديث، بؿ كانت القصائد في الّشعر يكثر الشعراء ذكر المرأة 

 القديـ حافمة بصور المرأة، فيي األـّ، والحبيبة واألخت والمعشوقة والمقّدسة. 

ثنايا النص مقّدسة يقوؿ الّدكتور ناصر شبانة عف المرأة في شعر العّّلؽ: "تحضر األنثى بيف 

 (ٔ)ب العاشؽ"م، يدّلميا الّنص، ويحمميا عمى جناح القوالحبّ  الخصبساحرة معشوقة تحيط بيا ىالة مف 

تظير المرأة عند العّّلؽ بعّدة صور، منيا حّواء التي بدت في أّوؿ صورة لممرأة منذ بدء الكوف 

 :(ٕ) (أياـ آدـ)ى ذلؾ في قصيدة األرض وفي كيفية غوايتيا آلدـ، ويتجمّ بوقد ربطيا العّّلؽ 

 أِمْن ضوء تفاحٍة 

 بدأ الكوُن؟

 أم بدأ الكونُ 

 من ندم عاصفٍ 

 في الضمير؟ 

 فكيف غدا آدم سّيدًا؟ 

                                                           
 .ٖٛٔ، الّصوت المختمفعفيفي، أحمد،  (ٔ)
 .ٔٛٔ/ٕ، وينظر ٕٖٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٕ)
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 عت دلَ حينما انْ 

 ُس مْ شَ  فّيوكَ ن يْ بَ 

 الحصى؟ 

ّففة آالـ فّواحة، مخ فييوالّنماء والعطاء،  لمخْصبوفي صورة أخرى لممرأة تظير بأنيا رمز 

 :(ٔ) مرأة(الّرجؿ كما في قصيدة )ا

 فّواحةٌ  رةٌ خضُ 

  ،مٌ مْ ، حُ يلِ في الم  

 في الظُّممةِ  عُ رًا، يممَ مطِ مُ 

 سريرٌ  ومُ والنّ 

 لُ تصيَ  ٌك،شائِ 

 فيوْ  يلِ الم   يلُ خ

وفي قصيدة "امرأة وراء المخاوؼ" يستخدـ عناصر الطبيعة ويرمز بيا إلى األرض فيذكر المطر 

 :(ٕ)يح يقوؿ العّلؽ في قصيدتوير والرّ والنّ والمياه والحصى والنخؿ 

 ،تجيئينَ 

 ،ةٌ نَ شْ نا خَ أمطارُ 

 ،يمتوابيتَ  خّبأ األنبياءُ 

 اختفتْ  والمياهُ 

 ياثوبَ  أشعمتْ 

 ،لمحصى غيمةً 

                                                           
 .ٕٗٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٔ)
 .ٕٗ/ٔ، نفسو (ٕ)
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 .. رارْ والجِ 

 إّن لمنخلِ 

 .رائحةً 

ما الذي باألسئمة  وىي صورة المرأة التي تنفرد ،التي تعني أغنية المرأةة( وفي قصيدة )أغنية المرآ

ة احَ ىي قصيدة مستوعبة وضَ  " :يقوؿ محمد صابر عبيد، وما الذي يبتيؿ؟، وما الذي يندلع، يشتعؿ؟

 (ٔ)ية عميقة في تنّوعيا، وأسئمة جارحة كثيفة في تنّوعيا"خيارات شعرّ تقترح 

  (ٕ)يقوؿ العّّلؽ:

  شتعلُ ما الذي يَ 

 يمةَ المّ 

  ضِ الغامِ  كِ ارِ في تيّ 

 المرايا يا ماءَ 

 دٌ سَ جَ 

  ؟ةُ و الفضّ تجتاحُ 

 الروح؟ نينِ ٌق من حَ رْ بَ 

 ٌم؟ ىْ وَ 

 شظايا مْ أَ 

 اآلن لُ تيِ بْ ما الذي يَ 

 م؟ النو   قميُص 

 د؟ سَ الجَ  أم جمرة

                                                           
 .ٜٔٔ، عمي جعفر العّلق رسول الجمال و المخيمة (ٔ)
 .ٜٖٚ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٕ)
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... ... 

... ... 

  ندلع الميمةما الذي ي

 عطر الروح

 أم ضوء الجسد؟ 

 في شعر العّّلق الحيوانصورة 

في أكثر مف لمذِّئاب كذكره  ،فصورتيا حاضرة في أشعاره ،بيعة وطيورىاالطّ  بحيوافالعّّلؽ اىتـ  

 .والغرباف، والغزالف، والّظباءوذكره الطيور قصيدة 

 الّذئب:

 البرّيةمف الشعراء يميموف إلى استدعاء ىذا الحيواف مف مكمنو أو عزلتو  اً ف كثير إ"يقوؿ العّّلؽ: 

كما أنو يثقؿ الّذاكرة باإليحاءات لدى إلى فضاء قصائدىـ المحتدمة بحرقة الّروح ولوعة الجسد، 

يترّدد في قصائده ذكر الذئب الذي يشير إلى الخداع والّسيطرة والخضوع وصور الخراب ف (ٔ)"المتمقي

وقد عّوؿ الّشعب عمى قائدىا كثيرًا ولكف عاد بالخيبة  ،ه واستباح كنوزىا وخيراتيادوالموت اّلذي حّؿ ببّل

 :(ٕ)(يحالرّ  )ذئابعداء عمى بّلده، كما في قصيدة واألوىاـ مّما فتَّح عيوف األ

 رىالذي أغْ  نْ مَ 

  ؟يحْ الرّ  ئابَ ذِ 

 يا مَ الذي أطعَ  نْ مَ 

 بةٍ شْ عُ  أنكيدو؟ بأي   اءَ دمِ 

                                                           
 .ٕٚٔ، قراءات في شعرية القصيدة الحديثةالداللة المرئية ينظر:  (ٔ)
 .ٖٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٕ)
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 ؟ريح ما ضَ تنا؟ بأيّ دْ عَ وَ 

 فينا؟  الذي انكسرتَ  أنتَ 

  ؟سرنا فيكَ كُ  مْ أَ 

 تنا! أم أنتَ رْ سَ أم كَ 

  ؟ الريحْ  ئابَ غرى ذِ أَ  نْ مَ 

ونادت بيا مف أجؿ  ،ويقصد بو أمريكا التي اّدعت الديمقراطية ،قصيدة أخرى يذكر )الّذئب(وفي 

)نيار مف دـ كما في قصيدة  ،ولكّنيا في الحقيقة تريد نيب العراؽ تحت مسّمى الّديمقراطية ،العراؽ

 : (ٔ)األسطرالغزالف(، ومنيا ىذه 

 ،قوا البئرَ عمّ 

 وا الذئابَ ونادُ 

 ،مةْ ظمِ وايا المُ قصى الن  أَ  نْ مِ 

 الّريح روبَ دُ  ل  روا كُ حاصِ 

 المائيمنو كْ مَ إلى  خلْ دْ ال يَ 

 ،نجمٌ 

 موحِ زدَ المُ  توِ لَ زْ إلى عُ  أوْ 

 الّضوء رُ جَ حَ 

 (ٕ)وىناؾ قصائد يذكر فييا الذئب عمى سبيؿ الّذكر ال الحصر

 

                                                           
 .ٔٗٔ/ٕ، األعمال الّشعرّية: ؽالعّّل (ٔ)
 .ٓٗٗ، ٜٕٕ، ٙٚ/ٕ، نفسو (ٕ)
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إلى المرأة التي تتعّثر ما بيف جّثة طفؿ  بو ويرمزة ديذكر العّّلؽ الّظبي في قصيدة واح: الظبي

 اً وأشّلء قّبره وعثور عمى األىؿ أو جثث األصدقاء، فتارة ترى جثثًا في األزقة وتارة أخرى ترى أقدام

 (ٔ):األسطردامية، كذلؾ يصّور الفجيعة العربّية وحاؿ بيروت الّدامي، ومف ىذه 

 الّظبية القادمة

 يا يا دمُ يتقّدمُ 

  ،طفلٍ  ثةِ ما بين جُ  تتعّثرُ 

  ّبرةٍ قُ  وأشّلءِ 

 ....  بقايا رداءْ  أوْ 

 مرٌ مثْ  يدييا دمٌ  نَ يْ بَ 

  عمى األىلَ  لمعثورِ  عدٌ وْ مَ 

  الصبرِ  أو زىرةِ 

 ...  األصدقاءْ أو جثث 

 إّن بيروتَ 

 وماء  نارٌ 

 ليس  مذبحةٌ  إّن بيروتَ 

  ،منيا أعدلَ 

  منقوعةٌ  وبيروتَ 

  ،األنيقينَ  المصوصِ  بدماءِ 

  .. واألنبياءْ 

                                                           
 .ٕٚٚ-ٖٕٙ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ: العّّلؽ،  (ٔ)



44 
 

يشّكؿ الطير في شعر العّلؽ ظاىرة فنّية، استحضرىا في شعره، توحي بدالالت متنوعة الطير: 

يحمؿ عنواف )وطف  فمو ديوافلتعّبر عف حالة نفسّية لمّشاعر، أو تعكس صورة الواقع الذي يعيشو،  فجاء

 حديث) ، و(طائر) وجاء(، وىالطيور بصورة واسعة )طيور  وقصائد أخرى تشير إلى ،لطيور الماء(

، وىو بذلؾ يصّور (اليدىد)و، (الغراب)و، (طيور المنافي)و، (طائر يقبؿ مف مذبحة)و، (يرلطّ ا

 تي يحّس بيا. االنفعاالت الّ 

يقوؿ العّّلؽ في حوار مع مجمة عماف الثقافية األردنية، أّنو في ديواف )وطف لطيور الماء( 

ويعد الّطائر مف  (ٔ)قف منو،ّلمو الغابرة ومستقبمو غير المتيولتو وأحيغترؼ مف بئره الخاصة ومرارتو وطف

أبرز العناصر في الطبيعة التي تحدث تأثيرًا في نفس الّشاعر وتشده إلى الحياة والتفاؤؿ واألمؿ، ومف 

يف، حّؿ ببّلد الرافد اّلذيلمنافي( التي تحمؿ الجراح واألسى والّدموع والجوع ا ىذه القصائد قصيدة )طيور

 :(ٕ)يقوؿ العّّلؽ

 ئياىدَ 

 كالحصى،

  نافي ..المَ  يا طيورَ 

 حي َلو  

  موعْ ى بالدُّ األسَ  لبّلدِ 

 واتٍ بَ صَ  نْ ن مِ ريْ لّنيَ 

  وعْ جُ وَ 

ويذكر العّّلؽ في قصيدة أخرى، الغراب وىو طائر غالبًا ما يكوف لمتشاؤـ والفرقة : الغراب

وىنا تكمف فاعمية الّصورة الشعرية في ربط األلفاظ  القصيدة،والخراب والموت والظّلـ، وىذا ما نراه في 
                                                           

 مجمة عماف الثقافية األردنية. ،ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٗٔ، نشر في يا من أجموالشعر فن جدير بأن تكرس حياة بأكممينظر: د. عمي جعفر العّّلؽ،  (ٔ)
  .ٙٗٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٕ)
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بدالالتيا مع مجموعة األلفاظ األخرى التي تشكؿ نبع النّص، حيث يخاطب العدّو وىو غاضب منو 

خراب جاء  تآكؿ المقفر مف أيّ ممف الكفف ال ،جئت وفي الميؿ مستسممًا لمضغينة والكره فيتساءؿ كيؼ

  :(ٔ) يقوؿ العّّلؽ ،؟الغراب

 الُغراب

  ؟كيف جئتَ 

 ؟ليٍل أتيتْ  ومن أي  

  ،ىازئًا بالفراشاتِ 

 ممًا سمست

 ...  لمّضغينةِ 

  من أين ؟ كيفَ  جئتَ 

  تحملُ  إلى الماءِ  وصمتَ 

  ؟ىذا الخرابْ  راياتِ 

مستميمًا قّصتو مف في شعره اليدىد العّّلؽ ُذكر في القرآف الكريـ، وقد ذكر  : إّف اليدىداليدىد

ورمز بو إلى الوطف الضائع الذي يشغؿ فكر العّّلؽ ووجدانو، فيو ضائع في اشتعاؿ القرآف الكريـ، 

فيرى األشجار سوداء واألناشيد سوداء  ؟دويتساءؿ إلى أيف سيقتادنا اليدى ،في الّنيار ، وطعنةٌ الغبار

 وقد طاؿ الميؿ. أسود والمدى 

 :(ٕ)يقوؿ العّّلؽ

  ضائعٌ  دىدٌ ىُ 

  بارْ الغُ  في اشتعالِ 
                                                           

 .ٕٛٗ-ٕٙٗ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٗٚ/ٕ، نفسو (ٕ)
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 ... الّنيارْ  ميصِ في قَ  ةٌ عنطَ 

 ؟بمقيُس  أينَ 

  سوداءُ  نا، اآلنَ أشجارُ 

  سوداءُ  ىذي األناشيدُ 

الطّيور بوجو عاـ،  فييابقية القصائد فيذكر  أما ،وبيذا يذكر العّّلؽ اليدىد والغراب في قصائده

 (ٔ).، وقد اكتفيت بذكر بعضيا وتحميميالمطّيور في أعمالو الّشعرّيةمتعّددة وىناؾ نماذج 

: أحد عناصر الّطبيعة التي يذكرىا الّشعراء في شعرىـ، فتصّنؼ، إلى أشجار وأعشاب، النبات

وكانت ضمف اىتماـ العّّلؽ، فالتفت إلى األشجار وذكرىا في مواضع كثيرة مستّمدًا منيا العطاء والخير، 

ّش واألزىار عنو في شعره، كما ذكر العشب والقّ  ستغنيال سّيما أنيا رمز متجّذر في األرض، ال ي

 والورود. 

لقد ذكر الّشجر كثيرًا فتارة يقوؿ كآبة أشجارىـ وأخرى يقوؿ أشجارىا اليمجّية وأخرى شجرًا مالحًا 

الشجر الشّجي، مف شجر إلى شجر و شجر الميؿ، و الشجر المحترؽ، و وأشجارىا الفّوارة، والغصوف النظيفة 

لشجر، فاكية الماضي تضيء بيف أذرع ا ،دـ الشجر، مف شجر الذكرىو الّطرقات،  ليحرس خضرة

ي، وأرى الشجر يتيّجد، دـ الشجر، وحشة تجثـ فوؽ الشجر اشتعاؿ الشجر، وعانينا التحاـ الشجر العار 

 في مفاصؿ الشّجر.  جرة دـّ يئفّ يح غائمة ساعدْيو، حنيف الشّ شجر الميؿ يفتح لمرّ 

ومنيا الطبيعة واليأس والعذاب  ،فمنيا الخضرة والعطاء ،تحمؿ دالالت كثيرةإّف ىذه المقاطع 

، والموت والعذاب، فالحياة في بّلد الرافديف واأللـوالحرماف والقمؽ والحنيف، الحمـ والّصعود واألسى والقتؿ 

 والفساد فيي بيئة حممت المعاناة منذ قديـ الّزماف.  ،تعاني مف الّدمار والخراب اعانت وما زالت ليومنا ىذ

 
                                                           

 .ٕٔ٘، ٕٛٔ، ٙٗٔ/ٕ، ٖٙٓ،ٕ٘/ٔ، األعمال الّشعرّيةينظر: العّّلؽ،  (ٔ)
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  (ٔ):قوؿيفنجد ذلؾ في قصيدة )غيـ القصيدة( التي 

 الفراتِ  دمَ  يبصرونَ ىل 

 إلى حجرٍ  جرٍ من حَ  يسيلُ 

  جرٍ إلى شَ  رٍ جَ ومن شَ 

  رقاتِ الطُ خضرة ليحرس 

 :(ٕ)يقوؿ العّّلؽ (المعّرض لمّريح لمّصبيّ وردة )وفي قصيدة أخرى تحمؿ عنواف 

 (يا؟إلى أرضِ  أجيءُ  ىلْ )

 يا أصابعُ  يدي   بينَ تتفت ح 

 قًا رَ وَ 

  اآلنَ  ،عّميا

  ،اليمجّيو أشجارَ  تفرُش 

  ،يحِ لمرّ  عّرضِ بّي المُ لمصّ 

 مففي الجزء األوؿ أكثر  وردتلمعّّلؽ، وقد  الشعرّيةفي األعماؿ لمنباتات وىناؾ نماذج كثيرة 
 . (ٖ)الثاني

ىذه الحفرة الواىية يقوؿ العّّلؽ:" في ىذه الغابة الّشعرية المتشاركة، ال يمكننا إاّل أف نقؼ أماـ 

... وكأّف الّشاعر قد عكؼ بالّدخاف والكد جار دوف أف تصؿ إلى قمبيا المعّبأإاّل لحاء األش التي ال تغّطي

  (ٗ)."الفوضى وحكمة الكارثةمتوف ف لغتيا حّتى خمت مف الّندـ أو البشاشة م يعتصرعمييا أّيامًا وىو 

                                                           
 .ٜٕٖ/ٔ، الّشعرّيةاألعمال ينظر: العّّلؽ، (ٔ)
 .ٔ/ٚٗٔ، نفسو(ٕ)
، ٕٛ٘، ٜٕٕ، ٕٙٓ، ٜٓٔ، ٜٛٔ، ٙٚٔ، ٜٙٔ، ٚٗٔ، ٘ٗٔ، ٕٗٔ، ٕٖٔ، ٕٔٔ، ٙٔٔ، ٔٔٔ، ٛٓٔ، ٔٓٔ، الجزء األوؿ، نفسوالعّلؽ،  (ٖ)

، ٕٚ، والجزء الثاني: ٜٙٗ، ٖٙٗ، ٛ٘ٗ، ٔ٘ٗ، ٖٗٗ، ٜٕٗ، ٜٓٗ، ٜٖٛ، ٖٓٛ، ٖٛٚ، ٖٚٙ، ٖٔٗ، ٖٖٖ، ٜٕٖ، ٖٔٔ، ٕٚٛ، ٖٕٛ
ٖٗ ،ٚٗ، ٜٕ ،ٖٔٗ ،ٕٚٓ ،ٖٔ٘ ،ٖٕٙ ،ٖٖٚ ،ٗٓٔ ،ٕٕٗ . 

 .ٖٓ، ىا ىي الغابة فأين األشجارالعّّلؽ،  (ٗ)
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 ثانيًا: البيئة غير الحّية 

بف بّلد الّرافديف التي لمّشاعر يستقي منيا صوره، فيو ا : تعّد الطبيعة المائية مصدرًا خصباً الماء -

 رحب لشعره.  وفضاءلذا ىي مصدر إلياـ لمّشاعر  ؛اعتادت الحزف واألسى والعذاب

كما  (ٔ)واألنيار الخربة"األقمار الّسوداء  الشعر والعذاب، وال فضاء إالإاّل ؽ: "ال مّلذ يقوؿ العّّل 

ورؤيتيا وطريقة أدائيا ... واألنيار  القصيدةليكّوف فضاًء شعريًا يتعمؽ بحيوّية  يمتدّ أّف الماء في شعره 

ت مفردة بحعني الّشاعر بجريانو كثيرًا وأصوقد اكتسبت القصائد طابعًا مائيًا  (ٕ)ىي المسيطرة في شعره

إّف المّيؿ والماء ىما المّحرضاف األزلياف عمى الشعر والجماؿ "، (ٖ)الماء سّيدة المعجـ الشعري لمعّلؽ

ألّف مصدر الماء مصدرًا شعريًا انفعاليًا وجدانيًا يتعّرؼ عمى األشياء "و؛ (ٗ)"والحياة منذ بدء الخميقة

 .(٘)"ويعّرفيا، بالحّس ال بالنظرّية

 ةالذي يبعث الحياة في كؿ شيء فمّرة يذكر المفرد الماءال تكاد تخمو قصائد العّّلؽ مف ذكر  

نفسيا ومّرة يذكر المطر، وأخرى الغيوـ الخفيفة، واألنيار، ومطر العتيؽ، وعمى طرؼ النير، الممطرة، 

 . تركض رالماء، أنيا فّضةينابيع، مساء مطير يا ماء المرايا، 

تحمؿ عنواف )ثّلثة مقاطع عف البكاء(  فقصيدةٌ ، بذكر الماءتحفؿ بغزارة  قصائد أعمالوففي 

و)أبي وزماف المياه( كذلؾ  كآبة( و )عف موسـ الّنوح والماء(.في مياه ال انحناءةوأخرى تحمؿ عنواف )

                                                           
 .ٔٛنفسو،  (ٔ)
 .ٕٓ، عمي جعفر العّّلق رسول الجمال والمخّيمةينظر: عبيد، محمد صابر،  (ٕ)
 .ٙ٘ٔ، الّصوت المختمفينظر: عفيفي، أحمد  (ٖ)
 .ٜٔٔ، ىا ىي الغابة فأين األشجارالعّّلؽ:  (ٗ)
 .ٖٛٔ، عمي جعفر العّّلق رسول الجمال والمخيمةعبيد، محمد صابر:  (٘)
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غيـ و )، (القصيدة المائيةو )، (مطر لمقرى اليائسةو )، (طف لطيور الماء)و  ، و(الغيمة الواطئة)

 . (ٔ)(بكاء اليماـو )، (جو مف جمر وماء)و  ، والقصيدة(

لغة  وإّف ىذه القصائد كانت في الجزء األّوؿ مف األعماؿ الشعرّية لمعّّلؽ حافمة بالماء وكأنّ 
 دّواؿ الماء.  الّشاعر تتّنوع فيو

  (ٕ)يقوؿ العّّلؽ في قصيدة )انحناءه في مياه الكآبة(:

  لمّريحِ  بكائيَ  فتحتُ 

  ،الماءِ  منغصنًا 

  ،ني الّضفافُ تْ فَ فاستوقَ 

  تْ ألقَ و 

 يا واتي عباءتَ بَ عمى صَ 

 المطفأة 

 تدّلت عمى شفتي 

  ،نخمةً 

  ،هامرأ وغبارَ 

... 

  ُض فينيَ 

  القديمةِ  المياهِ  طرُ عِ 

 شمسًا 

  رِ زُ تيّب عمى الجُ 

 .. المقفمة
                                                           

 .ٖ٘ٗ، ٜٖٓ، ٖٕٖ، ٖٕٛ، ٕٕٚ، ٚٛٔ، ٕ٘ٔ، ٘ٙ، ٜٕ، ٕٙ/ ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٜٕ/ٔنفسو، (ٕ)
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ي عباءتيا تستوقؼ الّدمع وتمق ،وكأّف العيف بيا ضفاؼ ،يقصد بالماء ماء العيف أثناء البكاء فينا

  .المياه القديمة فينيض عطر ،عمى صبواتو

 (ٔ)وقصيدة أخرى تحمؿ عنواف )وجو مف جمر وماء(

 شَجرٌ 

 الروحِ  لَ رم يغمرُ 

 .. بالوردِ 

 الّذاكرةْ  وماءَ 

 ..والموج  ابالّشذ

 ،كما األفقِ  مفتوحٌ 

 الغيومِ  عمى ضوءِ 

 .. العابرةْ 

 ،دامٍ  عممٌ 

 ،الّداميد سَ يمّف الجَ 

 سماءٌ 

 ،من حنين

 .. ممطرةْ  وغصونٌ 

لماء وينغمر بالماء والورد مف جية أخرى، وكأف انغماره با ،يضيئو الجمر مف جية وجو العراقيّ ف

عرّية بقصائد عديدة، ففي تحظى دّواؿ الماء في الجزء الثاني مف األعماؿ الشّ يمنع احتراقو وكذلؾ 

 قصيدتاف (سّيد الوحشتيف)اف )أنثى الينابيع( وفي مجموعة و مالؾ ضائعة؛ تحمؿ قصيدة عنمجموعة م

                                                           
 .ٜٖٓ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
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)عائمٌة  :قصيدة بعنواف (،ىكذا قمت لمّريح)وفي مجموعة  ،(أمطار) :ثانيياو  ،حافية مثمما الماء() :أوليما

ت المجموعة فييا عنصر الماء .. وضمّ  يتناوؿ (نداء البدايات)، كذلؾ مجموعة مف مطر( و)جفاؼ(

 (ٔ)الغيـ( و )في جوار المطر( )آخر :قصيدتيف ىما

  (ٕ)في قصيدة جفاؼ: يقوؿ العّّلؽ

 اندفعت

 من مكمنيا المائيّ 

 ،المظمم

 ،شقراء مثل فراشةٍ 

 نظرت إلى الحقول

 ،المجاورة

 ثّم حّدقت في جسدىا

 الطريّ 

 ...كالقطن 

 فالقصيدة تحمؿ عنواف جفاؼ وىو داّؿ مف دواّؿ الماء التي تدّؿ عمى ندرة الماء وانعدامو. 

فيو ابف بّلد  ،و اليواء الذي يتّنفسووكأنّ  ،عنصر الماء جزءًا كبيرًا في أعماؿ الّشاعر يحتؿّ إذف 

الّرافديف التي رفدت العالـ بشعراء عمالقة كالعّّلؽ، ونجد أّف الّصور لديو كانت متفاوتة بما تحممو مف 

، بينما موضوع قصائدهفموضوع الماء احتّؿ النصيب األكبر في  ،حسب الموقؼ االنفعالي ،دالالت

 الحيواف كاف في المرتبة الثانية، والنبات أقّميما ذكرًا. 

                                                           
 .ٖٕٗ، ٖٚٛ، ٕٔٚ، ٜٕٙ، ٓٚٔ، ٓ٘ٔ، ٚٔٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٕٔٚ/ٕنفسو،  (ٕ)
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 الّصورة المفردة: 

التي ال تتجاوز البيت الواحد أو بعضو بتناولو وصفًا مباشرًا ىي المعاصريف  دالّصورة المفردة عن

حقيقتيا  ذاتيا وتنحصر كؿ ، ويقوؿ محمد غنيمي ىّلؿ "فيي أشياء في(ٔ)متسمسًّل حتى استيفاء الفكرة

ويعّرفيا الدكتور  (ٕ)تخّيؿ مف خّللو الّصورة الحقيقية التي ىي مدلولو الطبّيعي"وقيمتيا في أنيا نموذج ن

ويعّرفيا الشاعر آزر باوند  (ٖ)،بأنيا الّصورة التي تنطوي عمى مشيد واحد ومناخ واحد""عبد اهلل عّساؼ 

ر محمد برغوث: "بأنيا ويعّرفيا الدكتو  (ٗ)،ية في لحظة مف الزمف""تمؾ التي تقّدـ تركيبة عقمية وعاطف

إما  ،لعّلقة بيف شيئيف يمكف تصويرىما بأساليب عّدة ،عقمي وعاطفي متخّيؿ لتصوير معنىً تركيب لغوي 

فيي تثري الّصورة الكمّية  (٘)"،عف طريؽ المشابية أو التجسيد أو التشخيص أو التجريد أو التراسؿ

 (ٙ)وتعّمقيا.

مت دالالت معنوّية ونفسّية وكانت معّدة في بناء الّصورة المفردة وقد ح اً استخدـ العّّلؽ صور 

 بأساليب عّدة؛ منيا:

 التشبيو. التشخيص و و عف طريؽ الوصؼ المباشر،  بناء الصورة المفردة -ٔ

 تبادؿ الحواس.  -ٕ

 التشبيو. أواًل: الوصف المباشر، التشخيص، و 

                                                           
 .ٛٗ، الّصورة بين القدماء والمعاصرينينظر شادي، محمد،  (ٔ)
 .ٙٔٗ، النقد األدبي الحديث (ٕ)
 .ٔ٘، صالصورة الفنية في قصيدة الرؤيا (ٖ)
 .ٖٗٔ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية المعنويةإسماعيؿ، عز الديف،  (ٗ)
 . ـٜٕٓٓأغسطس  ٕ، أنفاس الصورة الشعرية عند ممدوح عدوان، دراسات أدبية ونقديةبنية  (٘)
 . ٖٔٙ، مجنون الترابينظر: النابمسي، شاكر،  (ٙ)
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قصيدة  عميوبنى العّّلؽ جزءًا كبيرًا مف صوره عمى الوصؼ المباشر في قصائده ومف النماذج 

 (ٔ))زفاؼ عمواف الحويزي(

  بفتّوتِو،كان عموان مغتبطًا 

  ،وِ بِ ومتاعِ 

 .. وىواهْ 

  ة الماءِ ضرَ عابرًا خُ 

 غيمةٌ  ةُ مشحوفُ 

  عاشقٌ  قصبٌ  ومنزلوُ 

  أغنيةٌ  موانَ ولعُ 

 منيا حلُ الكُ  يقطرُ 

ور المنفردة بالتفصيؿ الّدقيؽ لمبيئة التي يعيش تجيء الصّ فالّشاعر الحياة اليومّية لعمواف  يصؼ

الّدقيقة، والّشمس مف تفاصيؿ حياتو  ،والّرماد ،والقيوة ،والمواقد ،فييا وكميا متمركزة حوؿ عمواف، فالقصب

 العمؿو  ،يدوالصّ  ،عف الحمـ مفردات تتحدثّ  ندما قاوـ المحّتؿ بذكرع ،عمواف كذلؾ وصؼ حالة استشياد

 الذي كاف يعيشو عمواف.

  (ٕ):يقوؿ العّّلؽ

 وُ أتباعُ  لعموانَ 

 قد ليس يبردُ ، مو مّرةٌ  قيوةٌ 

 بْ طِ الحَ  ينُ نأ كانَ 

 ،ئاً ىادِ 
                                                           

 .ٖٚٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّلؽ:  (ٕ)
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 ّظةٌ فَ  مةٌ مْ ظُ  أتْ دَ حينما بَ 

 بصَ والقَ  نزلوِ مَ  نَ يْ ما بَ  مُ تتراكَ 

 أشرس الريحصارت 

 مثل غراب واألفقُ 

مع عناصر الّصورة التي  بعضًا ومتناسقة فينا قّدـ العّّلؽ صورًا مفردة متّلحمة مع بعضيا

 ،وناؿ الّشيادة ،وكيؼ قاوـ عمواف ،لسيطرة الغزاة عمى العراؽ واصفاً ة، تحمؿ دالالت نفسّية ومعنويّ 

و مف بداية حبّ  ،ةوبذلؾ كانت القصيدة متسمسمة في أحداثيا الّدقيقة التفصيميّ  ،فأعطى األولوية لموطف

  ى نيمو الشيادة.المرأة حتّ 

 (ٔ) عمى الوصؼ المباشر ونظرًا لكثرتيا فقد اكتفيت بيذا النموذج. أخرىوىناؾ نماذج 

كسابيا إنسانية اإلنساف وأفعالو: "ىو التشخيص ، فاألشياء (ٕ)"إحياء المواد الحسّية الجامدة وا 

 وكأفّ  ،دمَ إف ىَ  وتيمد ،وتشقى إذا شقي، تثور إف ثارإذا فرح تتحوؿ في صورة إلى إنساف أو شاعر تفرح 

 (ٖ)ه كأنيما روحاف في جسد في أغمب التشكيّلت الشعرية.ءالّشاعر وأشيا

كيؼ )قولو في قصيدة المفردة  ذات الصورةخيص في شعر العّّلؽ ؿ التشَ تي تمثّ مف النماذج الّ 

  (ٗ) (:داىمنا الميؿ؟

  ىل يكتبْ 

 ؟ في الّضحا قرطبوْ 

 كانت الّريحُ 

                                                           
 . ٖٔٓ، ٕٕٚ، ٔٚٔ، ٖٗ/ٕ، ٖٕٗ، ٕٛٔ، ٓٙٔ، ٕ٘ٔ، ٚٗٔ، ٕٕٔ، ٜٗ، ٜٗ، ٙٗ، ٕٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةينظر: العّلؽ،  (ٔ)
 .ٜٙٔ، الّصورة الفنية في شعر أبي تمام :الرباعي (ٕ)
 .ٖٗٔ، الّصوت المختمفينظر: عفيفي، أحمد،  (ٖ)
 .ٓٙٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٗ)
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  خضراءَ 

 خضراءَ  والروحُ 

 رىالقُ  كانت خيولُ  

  ىائجوْ  تتشّمم رائحة الغيمِ 

  الندا فيشبُّ 

 عشبةْ مفي حجارتيا ال

  وْ قرطبْ  نمْ لم تَ 

الحجارة  ويشّخصحزينة أّنيا بي لنا وىنا يوح ة بإنساف يبكي في الّضحافالعّّلؽ يشّخص قرطب

، فينا يتضح األرؽيدؿ عمى  وىذالـ تنـ  فإّنيا أّنو يشّخص قرطبة بإنساف، كما يتكّوف عميو الّندا اً نبات

 (ٔ)المفردةة تمثؿ التشخيص في بناء الّصورة وىناؾ نماذج كثير  ،التشخيص مف خّلؿ الّصورة المفردة

  :كما في قولو (ٕ)بعنواف )الخريؼ(لو في قصيدة أخرى ما ورد ومنيا 

 ىذا الخريفُ 

 ًا بَ شاحِ 

  المشتعلِ  وِ في قميصِ  لُ مِ حْ يَ 

 والخيول  النساءَ 

 .. والمطرْ 

وفيو داللة لمخسارة شخص مريض شاحب الخريؼ  إفّ  :استعمؿ الشاعر التشخيص بقولوف

  والضياع وفي الوقت ذاتو يحمؿ في قميصو الخير والمطر.

                                                           
 .ٛٙٗ، ٘ٙٗ، ٗٙٗ، ٙٗٔ، ٚٓٔ، ٕٓٔ، ٓ٘/ٕ، األعمال الّشعرّيةينظر: العّلؽ،  (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕنفسو،  (ٕ)
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المعاصروف بالتشبيو، ، وقد اىتـ (ٔ): صورة تجمع بيف أشياء متماثمة تتييأ بانفعاؿ الّشاعرالتشبيو -

ويعد التشبيو  (ٕ)عنصر جزئي في إطار صورة كّمية، العتماده عمى ممكة تراعي الفكر :فيو

وعف طريؽ التشبيو تتشّكؿ الّصورة  ،في التّصوير يجعؿ الجمؿ أقوى في الّتعبيرسيًّل  اً فّني اً أسموب

 (ٖ):)كأف يدييا يداف مف الّضوء( :المفردة، ومنيا قصيدة

 ّتى تتصاعد ح

 كأن يدييا 

 يدان من الّضوء حّتى 

 كأن أنوثتيا قمر

 يتفّتت بين ذراعييا

جماؿ أنوثتيا يا كما يشّبو ولمعانيا لفينا يشّبو الشاعر يدي الحبيبة بيديف مف الضوء لجما

شراقتيا بالقمر  . وا 

 : (ٗ)وفي قصيدة أخرى بعنواف )في مديح الّرمؿ( ومنيا قولو

  .. قمٌر من ترابٍ 

  أنيقونَ  وبدوٌ 

  .. كالّرملِ 

 يا لمباىجيم

  ةٍ رّ ح ليس من نشوةٍ 

 مثمما جملٍ  ليس من وحشةٍ 
                                                           

 .ٛٙٔ، الّصورة الفنية في شعر أبي تمامينظر: الّرباعي، عبد القادر،  (ٔ)
 .ٖ٘،ٕ٘، الّصورة بين القدماء والمعاصرينينظر: شادي، محمد إبراىيـ،  (ٕ)
 .ٕٚٙ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٕ، نفسو (ٗ)
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 وحشتي أو أسايْ 

 من مرايا عالمٌ 

 تموجُ 

  كما الماءِ 

 .. أو كالشررْ 

، كما يشّبو مف مكاف آلخررحيميـ وتنقميـ في  البدو يشبيوف الّرمؿ فالتشبيو في ىذه الّصورة أفّ 

 الوحشة واألسى بعالـ يموج كأمواج الماء أو كالّشرار. 

  (ٔ) :، ومنيا في قصيدة أخرى تحمؿ عنواف )مكتبة الشاعر(و 

 يفرغون الّرفوفَ 

  .. من الحمم والوىمِ 

 ،اآلنَ  خمسون عامًا، تناثرتِ 

  .. مثل سّلحف منيكةٍ 

 (ٕ)أخرى لصور الّتشبيووىناؾ نماذج 

تبادؿ الحواس، وىي تأتي ضمف  عمى: بنى العّّلؽ بعضًا مف صوره المفردة الحواسثانيًا: تبادل 

أو صفة سمعّية عمى صفة لمسّية ومف  السمعّية عمى مدرؾ ذوقيّ  الّصفةحالة نفسّية معّينة، فنجده يخمع 

 :(ٖ)ىذه النماذج قوؿ العّّلؽ

  ّرةً مُ  أغنيةً  اآلن من يذكر

                                                           
 .ٕ/ٖٛٗ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٔ)
، ٕٔ٘، ٖٕٗ، ٖٕٓ، ٙٙٔ، ٙٗٔ، ٜٜ، ٖٖ/ٕ، ٕ٘ٓ، ٜٗٔ، ٕٛٔ، ٙٙٔ، ٖٔٔ، ٕٚٔ، ٕٓٔ، ٖٔٔ، ٙٛ، ٙٚ/ ٔ،نفسوينظر: العّّلؽ،  (ٕ)

ٕ٘ٙ. 
 .ٕٚٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةينظر:  (ٖ)
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  ؟جعٍ يغفو بّل وَ  ثمّ 

الّصورة المفردة بنيت عف طريؽ تبادؿ الحواس فقد جعؿ األغنية وىي مدرؾ سمعي، ُيذاؽ فينا 

 ّية عمى الّصفة الّذوقّية.عبالّمساف وفيو مرارة، فخمع الّصفة السم

 (ٔ)اف مرثية األخطاء المتكررة ومنيا:وفي قصيدة أخرى بعنو 

 ال تممس عطشي 

 جر الكث  إّن وجيك كالشّ 

 الّممس عمى العطش.وىنا خمع الشاعر صفة 

  (ٕ)وفي القصيدة نفسيا يقوؿ:

 ،رائحةً  باركِ إّن بي من غُ 

 .. ، محزنةْ ّرةً مُ 

 الّصفات فيما بينيما.  الحاستاففرائحة الغبار وىو مدرؾ شّمي، ومّرة مدرؾ ذوقي فتبادلت 

 (ٖ)وقد يخمع صفة الشـّ عمى مدرؾ بصري كقولو

 تي كانوا يشّمون في وحشَ  آهِ 

 ،فرحًا ميتاً 

 وقد خمع عميو الّشاعر صفة الّشـّ.  فالفرح نشعر بو معنويًا، وقد

  (ٗ)قولو:ب وحّؿ الّممس محّؿ الّسمع

 وتمّمست أغنية ذابمة 

                                                           
 .ٖٗٔ/ٔينظر: نفسو،  (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ، نفسو العّّلؽ، (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٔ، نفسوالعّّلؽ، (ٖ)
 .ٕٗٛ/ٔ، األعمال الّشعرّية(ٗ)
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وقد تتبادؿ أكثر مف حاستيف  )تممسُت أغنية(جعؿ حاسة الّسمع تتبادؿ مع حاسة الّممس ف

 (ٔ)الّصفات كقوؿ العّّلؽ:

 الّمذيذ أنينونتشّمم 

ىذه فاألنيف مدرؾ سمعي، والتّشّمـ مدرؾ شّمي، والّمذيذ مدرؾ ذوقي فقد تبادلت ثّلث حواس 

 الصفات. 

 :(ٕ)وفي القصيدة نفسيا يقوؿ

 وألغانينا رائحة الخيول

وفي نموذج آخر  ،الّصفات ة مدرؾ شمِّي فقد تبادلت الحاّستاففاألغاني مدرؾ سمعي والّرائح

  (ٖ)يقوؿ:

 ىذه المضغةَ  علّ 

  الغادرَ  ي ىذا القمبَ أعن

  حناءَ  يتشممينمو من جديد قبل أن 

  مخالبكِ 

 مرة أخرى

 ا الّشـّ والحّس تبادلت حاّست فقدو يتشّمـ الّحناء فقد جعؿ الّشاعر القمب وىو مدرؾ حّسي جعم

 .الّصفات بينيما

                                                           
 .ٚٔ/ٕ، األعمال الّشعرّية(ٔ)
 .ٚٔ/ٕ، نفسو (ٕ)
 .ٗٚٔ/ٕنفسو،  (ٖ)
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حيث تبادلت حاستاف أو أكثر  ،ورة المفردة مف خّلؿ تبادؿ الحواسصّ الفينا نجد العّّلؽ قد بنى 

نجد لو قد وفي قصيدة أخرى المفردة  الّصور عمى ىذهضفي جمالية ي فيذا االنزياح والتبادؿمف حاستيف 

 . في أعمالو الّشعرّية النزياح ونرى تبادؿ الحواس موّزعاً مثؿ ىذا التبادؿ وا

تراوحت فقصائده  (ٔ)لّصوريكما أّف ىذه الّصور الجزئّية تحتوي عمى األلفة وضاّجة بالّثراء ا

 صياغتيا بيف توظيؼ الحواس والتشبيو والتشخيص ووجود المكاف والّزماف فييا وتراسؿ الحواس. 

ويمكف أف تمتد " (ٕ)"بعضاوىي مجموعة صور جزئية تترّكب مع بعضيا " الّصورة المرّكبة:

حوؿ فكرة متصمة  وتدور ،(ٖ)بامتداد الّنص كما يمكف لمنص أف يتكوف مف مجموعة مف الّصور الّكمّية

بوحدة نفسّية أو بعضًا كما أنيا مترابطة مع بعضيا  ،(ٗ)حّتى استيفاء الفكرة تتسمسؿ وتتصاعد وتنمو

لتقدـ فكرة يصعب استيعابيا بصورة  ؛معنوية أو منطقية مف خّلؿ البناء الّشكمي أو المعادؿ الموضوعي

يجاد عّلقة داخمية في الّصورة بي" ،(٘)مفردة  .(ٙ)"ف اإلنساف ومظاىر الحياة الخارجّيةوا 

فيما ونجد في قصائد الَعّّلؽ نماذج لمّصور المرّكبة التي تتضمف مواقؼ متشابكة ومتداخمة 

 (ٚ)يقوؿ العّّلؽ: في قصيدة الجسر"كما ، بينيا

 واقفًا 

  ،عند خاتمة الجسرِ 

 كسيفينِ  كانت يداهُ 

 .. ميترئينْ 
                                                           

 .ٖٛ، عمي جعفر العّّلق رسول الجمال والمخّيمةينظر: عبيد، محمد صابر،  (ٔ)
 .ٖٕٔ، العّلقات النحّوية وتشكيل الّصورة الشعرّيةشحاتة، محمد سعد،  (ٕ)
 .ٔ٘، الصورة الفنية في قصيدة الرؤياعّساؼ، عبد اهلل،  (ٖ)
 .ٛٗ، الّصورة بين القدماء والمعاصرينينظر: شادي، محمد إبراىيـ،  (ٗ)
 .ٜٙٛٔ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، بغداد، ٗٛٔ، الّصورة الشعرية عند السّيابينظر: المحاديف، عدناف،  (٘)
 ..ٖٓٙ، مجنون الترابالنابمسي، شاكر،  (ٙ)
 . ٖٕٙ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٚ)
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 بالحصى  و مثقلٌ قمبُ 

  ممٍ من حُ  ليَس 

  ،وِ ّظى عمى درعِ يتمَ 

 ،س جامحٍ رَ فَ  نْ مِ  َس يْ لَ 

 .. أو يدينْ 

وقد  ،الشاعر في بنائيا التشبيو والتّشخيص ورة المركبة صورًا مفردة استخدـفقد احتوت الصّ 

مف خّلؿ مواقؼ وانفعاالت وعواطؼ واحدة قد تضمنتيا الّصورة بعضًا ارتبطت القصيدة مع بعضيا 

 بة. المركّ 

وقمبو مثقؿ باليموـ وليس لديو أحّلـ  ،داللة عمى الّضعؼميترئيف كسيفيف فيشّبو الّشاعر اليديف 

يريد تحقيقيا وليس ىناؾ فرس جامح فالّصور الجزئية اكتممت في موقؼ واحد وىي صورة المحارب 

وأعطت الّصورة ة اكتممت الجزئي والّصورةفالّسيؼ والّدرع والفرس أدوات المحارب  ،الّضعيؼ المستكيف

يحاءات ىادفة. ءاإيما   ت وا 

رؤية جزئية وتبقى ضمف تكويف  وىي ال تعّبر عفإف الّصورة ليا عّلقة بسائر مكونات القصيدة 

لذا تشّكؿ الّصورة المرّكبة في  (ٔ)،نغمة أو ضوءًا في لوحة وأًّل، أو لونًا أو ظّ  في بناءٍ  حجراً شامؿ 

 (ٕ)ه في قصيدة العّّلؽ التي تحمؿ اسـ )بابؿ الجديدة(وىذا ما نجد ،القصيدة لوحة متكاممة

  كان الصباحُ 

 عاريًا 

 في الّسيلِ  ُيجمدُ 

 تفترُس  مةً يْ الرياح جَ 
                                                           

 .ٜٔ، الّصورة والبناء الشعريينظر: عبد اهلل، محمد حسف،  (ٔ)
 .ٖٓٛ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّلؽ،  (ٕ)
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  جرْ الش  

  جرْ الشّ  دمُ  كانَ 

 عذبًا طريًا 

 .. باألنينِ  الوديانَ  يملُ 

 ،الّرعاةَ  عُ بَ تْ تَ  الذئابذي 

  قطعانٌ  والغيومُ 

  ،الظّلمِ  نَ مِ 

  جرْ والحَ 

 بارٍد .. أنينٍ  نيرُ 

جده يشّبو فن ،شبيوجسيـ والتّ شخيص والتّ نجد في القصيدة صورة مرّكبة متكاممة اشتممت التّ 

ة بابؿ المحتمّ  صوير لحاؿِ وىذا التّ  ،جرفترس الشّ ، ويشّبو الّرياح بحيواف يعارٍ  الّصباح في بابؿ بإنساف

ساؿ  ،قد افترس أبناء بابؿ وقد كاف دميـ عذبًا أثناء المقاومة ليـ ،شيء كؿّ منيا  حيث أخذ المحتؿّ 

جعؿ الغيوـ كأّنيا و فمأل الودياف باألنيف واآلىات، كما أّنو يصّور المحتؿ بالّذئاب التي تتبع الّرعاة،  ،دميـ

ّنطؽ بوسعو الكاف كما أف الحجر أخذ يئف ولو  ،قطعاف، حتى سماء بابؿ لـ تسمـ مف المحتّؿ المتوّحش

 .نطؽ عف ظمـ المحتؿّ ل

 إذف ىذه صورة مرّكبة تكّونت مف عّدة صور جزئية اكتممت فييا لوحة فنّية معبرة عف حاؿ بابؿ.  

كما في قصيدة  ،وفي صورة أخرى يجمع الّشاعر بيف الحركة وحالتو النفسّية القمقة التي يعيشيا

 (ٔ)أرضيف( بيف)المشي 

  ،اآلنَ  أرحلُ 

                                                           
 .ٜٔٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٔ)
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  ينِ أرضْ  نَ يْ ما بَ 

 :ّمتينبتمُ 

 ىارُ ذكُّ ريني تَ عتتي يالّ 

 يا تي أتشّممُ والّ 

 ًا بَ شاحِ 

 رُ أتعثّ 

 ىا ن أمطارِ يْ ما بَ 

 يا راقيمِ وعَ 

فالمتتّبع لمّصورة التي رسميا العّلؽ يجد وضوح الّصورة المركبة التي تفّنف الّشاعر في إيضاحيا، 

وتوظيفو  والقمؽ اّلذي يعيشو الشاعر،ضطراب مّما يشير إلى اال (أرحؿ وأتعّثر) :فنجد الحركة في قولو

لمفعؿ المضارع المتكّرر يشير إلى حالتو النّفسّية الحاضرة الّتعيسة التي يحياىا اآلف وقد تمتّد إلى مستقبؿ 

 يظّممو الّسواد والحزف. 

 (ٔ)وتتّضح الصورة المركبة بما يشعر بو الّشاعر مف خّلؿ الحركة والتشبيو في قولو:

  ،اآلن ،أعبرُ 

  ،خرَ وآ يلٍ لْ  بينَ  ما

  الّندا كانَ 

  ،الّدمعَ  وُ بِ شْ يُ 

  القديمُ  األنينُ  نَ كا

 دني عاوِ يُ 

                                                           
 .ٕٜٔ/ٔ، نفسوالعّّلؽ: (ٔ)
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عمى الحركة بقولو أعبر وىي بصيغة المضارع التي  رسـ صورتوفينا نرى الشاعر اعتمد في 

بالّدمع  ، كما أنَّو شّبو الندافانتقؿ مف ظّلـ إلى ظّلـ تدؿ عمى حركتو اآلف وىو متنقؿ ما بيف ليؿ وآخر

 . ، فحياتو بماضييا وحاضرىا مميئة باآلالـوقد جعؿ األنيف الذي تذّكره في تمؾ المحظة بأّنو رجع إليو

د عف طريؽ فمذلؾ فإّف الّصورة تتجسّ  ،(ٔ)لوعيايعمؿ عمى تعميؽ  اً قّخّلالخياؿ الّشعري  يعدّ 

فيو  (ٖ)في صوغ كياف القصيدةدورًا بالغ التأثير الذي يؤدي الشعري الموف ، كذلؾ (ٕ)سبحات الخياؿ

وف والحركة في قصيدة الخياؿ والمّ  اجتمعزًا لمصورة، فكيؼ إذا الحركة تميّ إلى وقد يضيؼ  ةيّ صبغة صور 

 : (ٗ)(از في الريحعكّ ) :واحدة، وىذا ما نجده عند العّّلؽ في قصيدتو

 انكسار 

 يتكّسُر في الّريِح 

  الّشجرِ  نُ وْ لَ 

  في الّروحِ  ّسرُ كَ تَ يَ 

 .. جميلٌ  ماءٌ 

 وتخّضر أسئمةٌ 

  .. جرْ من حَ 

 في الميلِ  كّسرُ تي

  جريحْ  أفقٌ 

  شاعرٌ 

                                                           
، النظرة الرومانتيكية في الشعر، وحساف، عبد الحكيـ، ٗٔ، الصورة الفنية في التراث النقدي البّلغي عند العربينظر: عصفور، جابر،  (ٔ)

 .ٙٔٗ، النقد األدبي الحديث، وىّلؿ، محمد غنيمي، ٕٓٗ
 ٕ٘، تّطور الّصورة في مختارات البارودي الشعريةينظر: شيخ روحو، جمعة محمد،  (ٕ)
 .٘ٛ، عمي جعفر العّّلق رسول الجمال والمخيمةينظر: عبيد، محمد صابر،  (ٖ)
 .ٜٗٗ/ٔ، الّشعرّيةاألعمال العّّلؽ،  (ٗ)
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 نا أوجاعَ  يتقّدمُ 

 ميرة  ّكازةٍ عُ  ءُ وْ ضَ 

 ليلٌ  هُ وذراعا

  .. فسيحْ 

 ،المْدليّمةِ  توِ نشوِ  نا صوبَ مُ يتقد

 سرًا منكَ 

  ،ساطعاً 

تكّسر لوف الّشجر في حركة ح لو صورة يتضّ  ،فالمتتبع لمّصورة المركّبة التي رسميا الشاعر

مف حجر، ثـ ينتقؿ بخيالو إلى  مخضّرةَ يح، كذلؾ صورة تكّسر الماء الجميؿ في الّروح مما ينتج أسئمة الرّ 

دّواؿ الحركة وقد شّبو ضوء  )يتقّدـ( ّداؿ مف :، وقولووالخياؿبيف الحركة  فيمزجتكسير األفؽ في الميؿ 

وب النشوة وقد جمع الّشاعر حركّية ص داللة)ويتقّدمنا تشير إلى وذراعاه بميؿ فسيح،  ،يرةٍ مُ بِ  هعّكاز 

 وىما يشيراف إلى العكاز والّنشوة.  والّسطوعَ  االنكسارَ  صورتي

، "فالموف سّر مف بالحركةالّموف مزج  المتكئة عمىالّشعرّية المركبة  وويمجأ الّشاعر في بناء صورت

 (ٔ)لموف في كّؿ اتجاه"اتشيد القصيدة الحديثة احتفااًل بجماليات " ووسيمة لمتعبير والفيـ" و أسرار الجماؿ

 (ٕ)وىذا ما نجده عند العّّلؽ في قصيدتو )وحشة(:

 ٌة لي وحشٌة غض  

  ،بيضاءُ 

 ظيا دمعي أيقَ 

 وَغن ى عمى أبوابيا 
                                                           

 .ٛٔ،ٗٔ، المون داللتو في الشعر األردني نموذجاً الزواىرة، ظاىر محمد،  (ٔ)
 .ٖٚ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٕ)
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 .. الَحَسكُ 

 وتمتزج الحركة مع المون

الوحشة الّدمع حيث أيقظ وتمتزج الحركة مع الموف، الّشعرّية المرّكبة بالّموف األبيض تبدأ الصورة 

األزرؽ  بالموفَحَسؾ منييًا صورتو الحالة التي يعيشيا الّشاعر وقد غّنى عمى أبوابيا ال عف ةُ وتعّبر الوحش

، فاألبيض ممكيإلى بيت  الزرؽتتضح أىمية الّموف ىنا حيف تحّولت األعشاب التي احتضنت األجنحة و 

 .(ٔ)رمز االرتياح النفسي رمز النقاء واألزرؽ

حيث تعبر بّل  ،عرّيةورة الشّ ف الصّ وِّ مَ ّوف مع الوحشة الغّضة البيضاء يُ ائرة ىنا تتكلعّؿ الزرقة الطّ 

 (ٖ)، فيقوؿ العّّلؽ في القصيدة نفسيا:(ٕ)عوائؽ

 والعاشقونَ 

 ..يبكي  حصىً 

  ،زرقاءُ  وأجنحةٌ 

 يا أعشاشَ  يحتضنْ لم 

 .. َمِمكُ 

الّشعر في حاجة " :فقاؿ ،العّّلؽ دعنممتزجة بالّموف، دراما سردّية  بشكؿ ركبةمُ الورة صُّ الوردت 

العّّلؽ شعر ومف النماذج التي تمثؿ ىذه الّصورة في  (ٗ)"دائمة إلى تعزيزات سردّية تقّوي مف فعاليتو

 (٘)تحمؿ عنواف )شجر العائمة(قصيدة 

  زلَ الجْ  بَ الحطَ  كَ حر  

                                                           
 .ٖٓ، الصورة الشعرية ونماذجيا في إبداع أبي نواسينظر: عساؼ، ساسيف،  (ٔ)
 .ٜٓ، مخيمةعمي جعفر العّّلق رسول الجمال والينظر: عبيد، محمد صابر،  (ٕ)
 .ٗٚ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّلؽ،  (ٖ)
 .ٜ٘ٔ، الّداللة المرئّية، قراءات في شعرية القصيدة الحديثةالعّّلؽ،  (ٗ)
 .ٕٛٚ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (٘)
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 .. في الموقدِ 

 حّط لي جمرًة 

 ..في يدي 

 ثّم قال 

  :والقاحمَ  بنبرتوِ 

  الّريحُ  كادتِ 

 فُ تعص

 .. والعائمو ،بالعشب

)حّرؾ الحطب( و )حّط(  عف الحركة: ىنا نجد الّشاعر الـز بيف الحركة والّموف مف خّلؿ قولو
 قد عصفت الّريح بالعشب والعائمة. و ، الخضرةالذي يحيمنا إلى  (العشب) :وتعصؼ( وقولو عف الّموف

)فاكية و ،(ٕ)(القصيدة)غيـ و (ٔ)(الخضرة)شيء مف  قصائده:واف ومف األمثمة التي وردت في الديّ 
  .(ٗ))وجو مف جمر وماء(و (ٖ)الماضي(

 

أو  ،الحرارةأو أو الّرَقة  ،ؼنكالفرح والحزف أو الع :والخطوط في التصوير معاٍف ضمنّية ولأللواف"
)عبرُت مثؿ ناي عنواف ومف النماذج عمى ذلؾ قصيدة تحمؿ  (٘)،االضطراب أو االتزاف"أو البرودة، 
 (ٙ):جريح(

  غيمتانِ 

  وِ يْ فَ تِ عمى كَ 

                                                           
 .ٖٗٔ/ٔ، نفسو (ٔ)
 .ٖٕٖ/ٔنفسو،  (ٕ)
 .ٖٖٖ/ٔنفسو،  (ٖ)
 .ٜٖٓ/ٔنفسو،  (ٗ)
 .ٖٓ، الشعرية نماذجيا في شعر أبي نواسالّصورة عساؼ، ساسييف، (٘)
 .ٜٖٓ/ٔ،األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٙ)
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 يقودُ  ليلٌ وَ 

 ءِ وْ الضّ  نِ مَ كْ إلى مَ  ديوِ يَ  

  دايةِ البِ  حريرُ  حيثُ 

وـ تحمؿ دائمًا فالغي (افتيمغ) :فنجد الّصورة ىنا تحمؿ في مضمونيا التفاؤؿ والفرح في قولو

 ،االضطرابإلى )ليؿ( فيرمز بالميؿ إلى العتمة وربما  :وفي صورة أخرى يقوؿ ،ضبالمطر والخير والخ

  ذي يشير إلى األمؿ والحرّية والوضوح.مكمف الضوء الّ  الميؿ إلى ينتييولكف 

، يوالخيال ،والحركي ،والّموني ،الّدرامي الّسردي :فالّصورة المركبة تضمّنت أنماطًا كثيرة فمنيا

 ،، التي تنفرد بجزئيةالمفردةالّصورة  عفقد تكوف ممّيزة إلى حد ما  ،ايا كثيرةصورة مفعمة بمز فيي 

 أو التشبيو أو الوصؼ المباشر.  ،كالتشخيص

 ،وأكثر دّقة أشمؿولكف الّصورة المرّكبة بعضيما بعضا، إذف الصورة المرّكبة والمفردة مكممتاف 

وال يحتاج الدَّارس  ،وتتّضمف أكثر مف نمط شعرّي، أما الّصورة المفردة فيي تتضمف نمطًا شعريًا واحداً 

 إلى بذؿ جيد في تحميميا كما في الّصورة المركبة. 

 الحواس:  المعتمدة عمىالّصورة 

دوف ال يمكف رد جماؿ الّصورة إلى حاّسة إّف الّصورة ىي نتاج الحواس وجميعيا متعاونة، "و 

وأفضؿ طريقة في شّد العقؿ لمّصورة " (ٕ)"،، وتعّد الحواس أىـ وسائؿ الّذىف في االستقباؿ والبثّ (ٔ)"أخرى

وف عر صارمة في المّ بأف جّدة ىذا الشّ "فيرى محمد شكري في دراسة لو عف العّّلؽ  (ٖ)"،الحواس الخمس

 (ٗ)"والّصوت والّرسـ.

                                                           
 .ٖٖٔ، الّصورة في شعر بّشار بن برد، عبد الفتاح، نافعينظر:  (ٔ)
 .ٙٓٗ، الّصورة الفّنية معيارًا نقدياً ينظر: الّصائغ، عبد اإللو،  (ٕ)
 .ٕٗ، مختارات البارودي الّشعريةتطّور الّصورة في ينظر: شيخ روحو، جمعة محّمد،  (ٖ)
 .ٚٚٔعمي جعفر العّّلؽ،  الّصوت المختمفينظر: عفيفي، أحمد،  (ٗ)
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 العّّلق إلى: الحواس في شعرعمى  المعتمدةتنقسم الّصور 

، كما أف اإلدراؾ (ٔ)"االبصر والّرؤيّ  بنت: "الصورة في أساس تكوينيا فيي الّصورة البصرّية أواًل:

 ،(ٕ)...وآخر ثقافي وحضاري وتقميدي سياكولوجيالبصري يعتمد عمى عدد مف العوامؿ أساس بعضيا 

أّنو أوجب الشعر الجيد "أي  (ٖ)،"البصرحاسة بما يدرؾ وكّؿ الحركة و والمساحات  والحجوـفيظير األبعاد 

وقد قّدـ العّّلؽ في  (ٗ)،إلى درجة تكاد ُترى بالعيف"بتخّيمو ليا يمكف أف يصؿ المتمقي بصرّية إثارة صورة 

فاستخدـ الشاعر األلفاظ التي  و يراىااستثارت ذىف القارئ فكأنّ  شعره نماذج اعتمدت عمى حاّسة البصر

 ...(ى، ألمح، يترّصد، رأيت )أر  تصؼ كؿ ما تراه العيف

  (٘)فيقوؿ:

 لمّريحِ  حُ كنا نّموّ 

...... 

 ئنُّ بًا بابميًا يَ صَ ا نرى قَ كنّ 

 (ٙ)ويقوؿ:

 يور الطُّ  َض عْ بَ  حُ مَ ألْ  تُ نْ كُ 

 (ٚ)ويقوؿ:

 رى الحريقَ أَ 

 تٍ ي  مَ  نٍ صْ غُ  ل  في كُ 

 
                                                           

 .٘ٚ، الّصورة الشعرية ونماذجيا في إبداع أبي نواسعّساؼ، ساسيف،  (ٔ)
 .ٖٕ٘، المغامرة الجمالية لمنص الشعريينظر: عبيد، محمد صابر،  (ٕ)
 . ٖٕٓ، نية في المفضميات أنماطيا وموضوعاتيا ومصادرىا وسماتيا الفنّيةالصورة الفالجيني، زيد بف محمد،  (ٖ)
 .ٜٙ، ٕٔٔٓ، ٔ، عٖٙ، ـمجمة أبحاث البصرةمحمد، شيماء عثماف،  (ٗ)
 .ٜٖ/ٕ، األعمال الشعريةالعّلؽ:  (٘)
 .ٜ٘/ٕ، األعمال الشعرية (ٙ)
 .ٖٚٓ/ٔنفسو،  (ٚ)
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 (ٔ):)افتراض(ما قالو في قصيدة  ،ومف الّصور البصرّية التي اعتمد عمييا العّّلؽ

 ك استطعتَ ىْب أن  

  يدِ شْ عمى المَ  ضفيتُ  أنْ 

 باِعوِ طِ  نْ مِ  دُّ حُ ما يَ 

 ةً حابَ سَ 

  ٍج ..دَ وْ ىَ  لَ ثْ ر مِ بُ عْ تَ 

 قيثارًة 

 باكيًة ... 

 سِ ر واالنّ  نَ بًا مِ رْ سَ 

 ...  ثارةْ المُ 

وكيوِدج ابرة فجعميا سحابة ع ،مصّورمشيد ، فالصورة التي رسميا الّشاعر لبابؿ المغتصبة

 مف النوارس المثارة.  كسربحزيّنة باكية  ةابر، كما صّورىا بقيثار ع

كما في قصيدة )عبرت مثؿ ناي  ،المرأة في حياتو بناي جريح مروروفي صورة أخرى يّصور لنا 

 (ٕ)جريح(

 سّيدةٍ  أيّ 

 قوَس  رتْ بَ عَ 

 نايٍ  لَ ثْ مِ  وِ أّيامِ 

 .. ريحٍ جَ 

                                                           
 .ٕٕٚ/ٕ، نفسو (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٕ،  األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ: (ٕ)
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وقد ظّؿ يتبعيا  ،ابتعدتوفي صورة أخرى يّصور المرأة وحّبو ليا بشيء قد لمس روحو ولكّنيا 

مف قصيدة  األسطرفيقوؿ ىذه  ،ويتساءؿ إف كاف أحد يستطيع أف يعصمو مف الحنيف إلييا ،ويتقّرب منيا

 (ٔ))وردة الحمـ وردة الجسد(:

 سّيدتي  أبصرُ بعينّي ىاتين 

  تدخُل العربةْ 

  وحيْ ر  فتّلمُس 

 ..وتنأى 

 ياوما زلت أتبعُ 

  ةِ الخميق منذ بدءِ 

 ى مسائيَ حتّ 

 ..ىذا 

 ني ُترى من سيعصمُ 

 ؟ ليكِ إمن حنيني 

 القصيدةُ 

 أم ُحُممي؟ 

وتتحّوؿ أرض بابؿ إلى فراش  ،السَّفحبعاصفة مف الجياد تيبُّ عمى  كما يصّور مساء بابؿ

 : (ٕ)نفسياالقصيدة فيقوؿ مف  ،فراشيا بأغنيةو يغّنيو، 

 ٌة فَ سائَي عاصِ مَ وَ 

  جيادٍ  نْ مِ 

                                                           
 .ٗٔٗ/ٔ، نفسو (ٔ)
 .ٚٔٗ/ٔ،  األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  ٕ
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 بُّ يُ تَ 

 ... عمى الّسطحِ 

... ... 

 يٌة أغنَ  كِ راشُ وفِ 

متزج في حممو الحقيقة بالوىـ والعشب ، فتجسد المرأة الممكةويممح في طرؼ حممو مرًة أخرى 

 (ٔ)الّنار والموت بالبركة فيقوؿ:ب

 الُحْممِ  فِ رَ طَ  نْ مِ  ألمحُ  ثمّ 

  الممكةْ  دَ سَ جَ  ،ثانيةً 

  قيقةُ الحَ  فيوِ  جُ تتمازَ 

 ،مِ ىْ بالوَ 

 ،بالّنارِ  بُ شْ والعُ 

  ... بالبركو تُ وْ والمَ 

 

 :(ٕ)فيقوؿ في القصيدة نفسيا ،ويصّور القصيدة أثناء جموسو مع المرأة بيودج فيمتبس الوىـ بالحمـ

 مِ مْ الحُ  رِ من مطَ  كنُت أدنيكِ 

  الوىمِ  رِ طَ ال مَ 

 نالِ وْ حَ  نْ مِ  القصيدةُ  ثُ يْ حَ 

 .. جٌ دَ وْ ىَ 

...... 

                                                           
 . ٖٕٗ/ٔ، نفسو( ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ،  األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:   (ٕ)
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...... 

 ،نا القصيدةَ عو إليْ دْ أَ  حينَ 

 ىمُ الوْ  ُس بِ تَ مْ يَ 

 ... مِ مْ بالحُ 

كيؼ ارتحمت وأّنيا لـ تخّمؼ  ويتساءؿ –رحيؿ المحبوبة  –وفي صورة أخرى يصؼ الّرحيؿ 

ما يقولو في مؿ والماء الموحش والَصّحراء الّشاحبة، مف ذلؾ ىا غير بيت قديـ وعاشؽ يتأمؿ الطّ وراء

 (ٔ):حيؿ(قصيدتو )الرّ 

 أمسِ 

  تْ يا ارتحمَ بأن   تُ فَ شَ اكتَ 

  ،ميعُ الجَ  لَ حَ ما ارتَ كَ 

 بيتٍ  غيرَ  خّمفْ تُ  مْ ولَ 

 ن  ٍن في السطاعِ 

.... 

 شاحبةٌ  صحراءُ 

 ،سريري

 ،نُّ حِ تَ  طعانٌ قُ  دايَ ويَ 

... 

 يا أى بِ نْ يَ  ٌش وحِ مُ  وماءٌ 

  ،ىاعيدُ ويُ 

 أىنْ يَ  ظل  يَ وَ 
                                                           

 .ٖٚٔ-ٖ٘ٔ/ٔ، نفسو (ٔ)
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 ،دُ كُ رْ ّم يَ ثُ 

 (ٔ)وفي صورة أخرى يظير فييا الّموف فيقوؿ مف قصيدة زفاؼ عمواف الحويزي:

  المياهْ  نُ وْ لَ  حَ بَ صْ أَ وَ 

  ... ياةْ كالحَ  مٍ عتمُ  مٍ دَ  نْ مِ  مةً يْ غَ 

 ،يباً لَ  رُ طِ تَ قْ يَ  بٌ يَ لَ 

  ،ثاً ثَ في جُ تَ قْ تَ  ثٌ ثَ جُ 

 ٌم فيو دَ دٌم يقتَ وَ 

 ... رمادْ وَ 

تفوا في ذلؾ اليوـ الذي مف كثرة الّشيداء اّلذيف ار أسود الموف يظير لنا لوف المياه بأنو أصبح دمًا 

 كاف مقرٌر فيو زفاؼ عمواف وكثرة الجثث والّرماد. 

 عّبروفي صورة أخرى تظير الّصورة البصرّية المتحّركة فتشعر القارئ كأّنو يتحرؾ معيا وىو ما 

 (ٕ):ومنيا قولوُ عنو في قصيدة )ضريح الممكة( 

  برةْ قْ المَ  تتّسعُ 

 ىا أحجارَ  بُ رتّ تُ 

  رةْ قفِ ىا المْ نادم آبارَ وتُ 

 يا تارّةً وّسعُ تُ 

 وتضّيقيا تارّةً 

 يا البعض تتِكئُ ضِ عْ وعمى بَ 

 مِر تبتدُئ ... العُ  رفِ طَ  نْ ومِ 
                                                           

 .ٕٖ٘/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٖ٘ٚ/ٔ، نفسو (ٕ)



76 
 

 .ٔالّديواففي وىذه نماذج لمّصورة البصرّية لمذكر ال الحصر، يمكف الرجوع إلييا 

النفس فضًّل عف في : "تعتمد الّصورة السمعّية عمى تّصور األصوات وفعميا الّصورة الّسمعية

"والّصورة الّسمعية التي تقع  ٖكما أّف ىذه الحاسة تتمتع بحفظ التواصؿ بيف اإلنساف ومحيطو ٕاإليقاع"

الخياؿ الّسمعي الذي يصنعو المتمقي حيف يدمج وعيو بوعي النص ... نوع مف ىي  األذفعمى  بعمؽ

وقد اتخذىا  (ٗ)ورة السمعّية الرتباطيا بخياؿ الّسامع تقتضي فسحة مف الوقت لمتأمؿ والتوقؼ"فالصّ 

 (٘).لنعمة البصر فقدهلتعوضو عف  الشاعر بشار بف برد وسيمة لتذّوؽ الجماؿ والتمتع بو

الّسمع، فيذكر األفعاؿ اّلتي تشير إلى االستماع  حاسةيحظى شعر العّّلؽ بنماذج تظير فييا 

، ُتغّني، سمعُت أىتؼ، تتيامس... وغيرىاكق  ولو "صخبي، تتصاىؿ، ُتعِوُؿ، ضّجتو، يبكي، يئفُّ

 (ٙ)يقوؿ: )الصديقاف(ففي قصيدة 

 قافمةٍ  كل   أتبعُ 

 :وأىتفُ 

  الّنومِ  يا قطارَ 

  ؟العريضةِ ماذا في عباءتك 

العباءة صاحب يبتعد وحمـ قد في  ماويتساءؿ ييتؼ  ،الّصوت مع الحركة فيتبع القافمةيمزج فينا 

 طعف في الّسّف. 

 
                                                           

، ٕٗ/ٕ، ٕٔٚ، ٕ٘ٙ، ٕٕ٘، ٖٕ٘، ٕٕٚ، ٛٙٔ، ٛٗٔ، ٕٗٔ، ٕٖٔ، ٜٕٔ، ٔٓٔ، ٘ٛ، ٓٛ، ٜٖ/ٔ، األعمال الّشعرّيةينظر: العّّلؽ،  (ٔ)
ٕٖٓ ،ٕٔٓ ،ٕٖٕ ،ٕٖٙ ،ٕ٘ٙ ،ٖٗٛ. 

 .ٜٓٗ، الَصورة الفنّية معيارًا نقدياً الّصاِئُغ، عبد اإللو،  (ٕ)
 .ٕٔٔٓ، ٘ٚ، ٕٔٔٓ، ٔ، عٖٙ، ـمجمة أبحاث البصرة، الّصورة الحسّية في شعر فيد العسكرينظر، شيماء، عثماف محمد،  (ٖ)
 .ٕٗٔ، استقبال النّص عند العربالمبارؾ، محّمد،  (ٗ)
 .ٛٛٔ، الّصورة في شعر بشار بن بردينظر: نافع، عبد الفتاح،  (٘)
 .ٕٙ٘/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٙ)
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 (ٔ)وفي القصيدة نفسيا يجعؿ الّتساؤالت تغني ويغمر بعضيا بعضًا فيقوؿ:

  :يغنّ يُ 

 وُ تساؤلُ  نيوِ يْ عَ  ءُ لْ مِ 

 مُر بعُضُو بعضًا ...يغْ وَ 

ومف عنواف قصيدة )طيور ىوجاء( يكثر الّشاعر مف الكممات التي تشير إلى حاسة الّسمع 

 (ٕ)فيقوؿ:

 ُأصغي 

  الّدماءِ  جرِ إلى حَ 

 غي إلى أرضٍ صْ أُ 

  ،شّوىةٍ مُ 

 (ٖ)فيقوؿ: وينادي، ،ويصغي ،ويرّدد ،ييتؼ :وفي مقطع آخر مف القصيدة نفسيا

 :فُ تِ ىْ أَ  قومُ وأَ 

 ،بائيحّ يا أَ 

 :الطّريقْ  رَ جَ ويا حَ 

 جيءتَ  نٍ فَ كَ  نْ مِ  ُس مْ الش  

....... 

 الشُّيداُء، دُ د  رَ يُ سَ 

 دُ طارَ المُ  بيُ والظ  

                                                           
 .ٕٕٙ/ٔ،  األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ: (ٔ)
 . ٖٙٓ/ٔ، نفسو (ٕ)
 .ٖٚٓ/ٔنفسو،  (ٖ)
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 ْر:طَ مَ وال

.... 

 صغيأُ  تُ يْ ضَ مَ 

 ةً ابَ حَ سَ ّن إِ  :لَ يْ قِ 

 يايابِ ثِ  نَ يْ بَ  قومُ تَ سَ 

 ةٌ حجر  ل مُ يْ خَ 

الكتابة بيف  تنوحوأخذت الطريؽ والحجارة تئف  فيٌة جديدٌة إلى قرطبة( يشعرنا بأ)مرثّ  :وفي قصيدة

 : (ٔ) فيقوؿ الشاعر ،ولمخطى ضجيج كضجيج اليواجس الحجر

 مةً قافِ 

  .. ّدرةٍ كَ مُ  نجومٍ  نْ مِ 

 ،نُّ يئِ  الطّريقُ 

  ناسَ ىواجِ  جيجُ ضَ  وكانَ 

 :طاناخُ  جيجُ كضَ 

 ن كُ ي مْ لَ 

 .. واناسِ  ريقِ في الطّ 

.... 

  ،جارةِ الحِ  ّج أنينُ ّم ضَ ثُ 

  ممةٌ ظُ  تْ واّتسعَ 

.... .... .... 

 تابةِ الكِ  واحَ ُت نُ عْ مِ سَ  مّ ثُ 
                                                           

 .ٖٙ٘/ٔ، الّشعرّيةاألعمال العّّلؽ،  ٔ
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  رْ جَ الحَ  نَ يْ بَ 

 (ٔ)فيقوؿ: ،يئنوف المغنيف)مخاوؼ لمقرى الّدافئة( فقد جعؿ الشاعر  :ونموذج آخر مف قصيدة

 :تي  فَ في شَ  ئّن المّغنونَ يَ 

 مي ىم في دَ ذُ نوافِ  أكانتْ 

البيضاء التي ترمز  الفّضةو سؾ يغّني عمى أبواب وحشتو، وقد جعؿ الح ،وفي قصيدة )وحشة(

 : (ٕ)تشعرنا بوحشتو لألحّبة وقد تذّكرىـ وأيقظتيـ دموعو فيقوؿ ،إلى الّصفاء والنّقاء

 ّضةٌ ٌة غَ شَ حْ لي وَ 

 ،بيضاءُ 

 عيمْ يا دَ ظَ أيقَ 

 يا وابِ بْ مى أَ ّنى عَ غَ وَ 

  كُ سَ الحَ 

الّريح  :فيرسـ لوحة فنّية يجتمع فييا ،لتأنس األذف بجماؿ الصورة ؛ويوّظؼ الشاعر حاّسة السمع
 (ٖ)الماء( التي يقوؿ فييا:كما في قصيدتو )وطف لطيور  ،والماء واليتاؼ ليّلً 

  قُ يَ أشْ سَ 

 يمةَ جيُء الم  يَ  حينَ 

  ،لمّريحِ  يَ مصانِ قُ  تحُ فْ أَ 

  ،راً شِ تَ نْ ، مُ فُ تِ وأىْ 

 .. كالماءْ 

                                                           
 .ٖٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٖٚ/ٔنفسو،  (ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ، نفسو(ٖ)
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وىو  ،التي يوّظؼ فييا الّموف األخضرأخرى قد مزج بيف الحالة النفسّية، وبيف الموف وفي صورة 

كما في  ،س تيمس مخّذولةجعؿ اليواجلمع حاسة السّ ؼ يوظّ ويمنح اإلشراؽ واليدوء و الحياة و رمز لمرزؽ 

 (ٔ)فيقوؿ: (الغيمة الواطئة)قصيدة 

 ٌة؟حشَ وَ  أمْ  تقّدمُ ُخضرٌة تَ 

 ُس مِ يْ تُ  ،ُسَك، اآلنَ واجِ ىَ  أمْ 

 ةً ذولَ خْ مَ 

 (ٕ)الّصخب واليوى يغمرىـ والوحدة تحّؼ بيـ فيقوؿ:ومف قصيدة أخرى يجعؿ الّشاعر 

  دّيونَ الن   عراءُ م الشُّ ىاىُ 

 مِ يْ كالغَ 

 َصخبيىم رُ مُ غْ يَ 

  .. وايَ ىَ وَ 

 ي تدَ حْ يم وَ بِ  فُّ حِ تَ 

  .. ةْ دَ الحاشِ 

 : (ٖ)فيقوؿ ،جعؿ الّشاعر الميؿ يبمى والعشب يصيؿ والبحر يغنِّي والّسحرة يبكوفو 

 لم يكن في الّريحِ 

 ..يبكي  غيُر الميلِ 

 درٌب  لم يكن لمّريحِ 

 جرهالشَ  في حنينِ 

 روحي  إذ يمبُس  أن  الوىمَ  غيرَ 
                                                           

 .ٜٖٕ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ، نفسو (ٕ)
 .ٜ٘ٗ/ٔ، نفسو(ٖ)
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 ،(ٔ)الُعسبِ ويناديني صييُل 

 يغّني  والبحرُ 

 في شراييني

 ويبكي الّسحرة 

 (ٕ).وقد تجّمت الصورة الَسمعّية بنماذج شّتى توحي بالتّنوع الداللي والّمغوي في شعر العّّلؽ ينظر

وىي تعتمد عمى ما تتعامؿ معو حاسة  (ٖ): حاسة ميّمة في إدراؾ الجماؿ،الّصورة الممّسية

 (ٗ)والبرودة، وغيرىا. ،والنعومة ،الخشونة :الّممس فتأخذ أبعاد ىذه الحاسة، مثؿ

في شعر العّّلؽ بذكره األفعاؿ الّدالة عمى حاسة الّممس مثؿ: )تبّمؿ، جؼ،  الحاسةتظير ىذه 

غّضة، ليب، جمر، خشبّي، الخشف، ، طرّي، يّلمس، كقولو: يابسة ،تممسيا( وكذلؾ مثيرات ىذه الحاسة

 يابس، ساخف ... وغيرىا(.

 ،خمسة( أبراج) :قولو في قصيدة وتكمف الفاعمية الداللّية في االنزياح المغوي لأللفاظ ومف ذلؾ

 :(٘)ويغسؿ بالبكاء الطّرّي فيقوؿ ،وقد جعؿ القمر يبتّؿ بالّرمؿ والماء

  ،مراً قَ  كآَبتياوألقت عميو 

  ،الّريحُ  تبّمموُ 

  ،والماءِ  بالّرملِ 

 الّطريّ  كاءِ بالبُ  وُ تغسمُ 

                                                           
 ، مادة )عسب(. لسان العرب، ابف منظور، الكراء الذي يؤخذ عمى ضرب الفحؿالُعسب:  ٔ
، ٕٙٗ،ٖٕٗ،، ٖٕٚ، ٕٕٚ، ٕٔٔ، ٕٚ/ٕ، ٛٙٗ، ٕٙٗ، ٘٘ٗ، ٕٗٗ، ٖٔٗ،ٕٛٗ، ٘ٓٗ، ٓٓٗ، ٖٓٛ/ٔ، الّشعرّية األعمالالعّلؽ،  (ٕ)

ٕٜٗ ،ٕ٘ٔ ،ٕٖ٘،ٗٔٔ. 
 .ٗٚٔ، الّصورة في شعر بشار بن بردنافع، عبد الفتاح،  (ٖ)
 www.bahzani.com. ـٕٙٔٓ/ٔ/ٛٔنتدى بحزاني، نشر في ، مجمالية الّصورة الشعرّية عند صدام فيد األسديالحّلؼ، صادؽ داغر،  (ٗ)
 .ٖ٘/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (٘)
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 : (ٔ)وقولو

 مبتّمةٌ  عون األحّبةِ ظُ  تمكَ 

 الطرّيةْ  والّسماءُ 

 تختضُّ 

 (ٕ)نا مساًء(:جئوقولو في قصيدة )

  ىذانِ 

 ،ٌر مْ ما جَ يُ رممُ 

 ماوماؤىُ 

 ،َجْمرٌ 

ومتى يكوف  أيضاً الماء سخونة و  ،حرارة الجمرمف فيو ما مؿ و فوّظؼ حاّسة الّممس، بذكره لمرّ 

الشاعرية عند العّلؽ المتعطش العاطفة المتأّججة يكوف ساخنًا إلى درجة الغمياف وأثارت الماء جمرًا 

 (ٖ)قولو:األمسيات مبّممة كفجعؿ مس ، كما يوظؼ مثيرات حاّسة المّ لعودة الوطف

 وأماٍس مبّممة 

 

 (ٗ)كقولو: ،اً نخش أو أف يجعؿ الّسفرَ 

 ارتحموا و  ،نُ شْ الخَ  والّسفرُ 

 فبكى في ثيابي 

  لُ أوّ  ىوىً 

                                                           
 .ٕٙ/ٔ، نفسو (ٔ)
 .ٛٛ/ٔ، نفسو(ٕ)
 .ٔٔٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٖ)
 . ٜٔٔ/ٛ، نفسو (ٗ)
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فابتعاد األحّبة أسقط عميو حاّسة الّممس فجعمو خشنًا حيف رحموا، وقد تحّركت فيو ذكريات ماضيو 

 مّما جعمو يبكي.

 :(ٔ)وفي صورة أخرى يقوؿ

 سحٌة ي فُ يَ جْ وَ 

  كاءْ لمبُ 

  ،رأةٌ تبتلُّ فييا امْ 

 ئُ رافِ رُق المَ غَ تْ وَ 

 ..ةُ نَ شْ الخَ 

  ساءْ المَ  كانَ .. 

 ي دِ يَ  كانتْ  حِ رْ الجَ  لَ ثْ ، مِ يصغرّ 

  الباردِ  ،نِ طَ الوَ  ملِ رَ بِ يو مْ تَ 

اليائسة، وقد بكى عمى حاؿ  إف ىذه الّصورة تبّيف توظيؼ الّشاعر لحاسة الّممس وتعكس نفسيتو
البارد، اؿ الوطف كالجرح حيف حركت رمويداه كانتا رقت والمساء قد اصّفر فالمرافئ غ ،الجريحالوطف 

 مّما يدّؿ عمى خضوع الوطف لمخيانة ولسيطرة المحتّؿ.

وىو يّصور حاؿ ولفظ الريح بصيغة المفرد تدّلؿ عمى العذاب في صورة أخرى جعؿ الّريح ساخنة 
 :(ٕ)فيقوؿ ،العراؽ تحت االحتّلؿ

  أى الّريحَ رَ  نْ مَ 

  نةً ساخِ 

  لِ و  أَ في  مُ قدّ تَ تَ 

 ؟الّميلِ 

                                                           
 .ٖ٘ٔ/ٔ، نفسو (ٔ)
 .ٛٙٔ/ٔ، األعمال الشعريةالعّلؽ، (ٕ)
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يؿ تارة ومف جروح المّ  ،مف الماء تاّرةً  ةمبّمم الّممس فاأليدي مشقّقة والحصىّسة ونموذج آخر لحا

 :(ٔ)فيقوؿ ،أخرى

 ديسي  

 ،ٌب أنتَ متعَ 

  المّشققتينْ  يديكَ  لونَ  جيلُ تَ 

 ،ةِ الثّقيمَ  واّتجاه الّرياحِ 

 ٌد صى سيّ أّن الحَ  لُ تجيَ 

  ،بالماءِ  يبتلّ حين 

  .. دينْ يفي ال حٍ رْ من جُ  يبتلُّ  أو حينَ 

ّسة، وفي صورة أخرى يكثر من توظيف ىذه الحا ،وفي مقطع آخر من القصيدة نفسيا
 : (ٕ)يقول

 سّيدي

 يالمرتخ أّييا الّشاحبُ 

 ىذي البيوتْ  بينَ 

  ،بُ طَ الحَ  ذبلُ ما يَ مَ ثْ مِ 

  ،بونَ المتعَ 

  ،رىالقُ 

 عّرى التُّخوتْ تَ ما تَ مَ ثْ مِ 

 يا ئِ فْ دْ  نْ مِ  لِ ّبمّ المُ  باحِ في الص  

 
                                                           

 .ٚٛٔ/ٔ، نفسو (ٔ)
 .ٛٛٔ/ٔ، نفسو(ٕ)
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 : (ٔ)قصيدة الغيمة الواطئةويقوؿ في 

  ةِ رَ ضْ ، في حَ اآلنَ  إّنكَ 

  الماءِ 

 ،لُّ يدٍ كُ  لُّ تَ بْ تَ 

 ،ميرٍ ضَ  ل  ّم يبتلُّ كُ ثُ 

 .. صاةْ حَ  وكلّ 

معصافير ، ولقساوة لمّذكرىبأف يجعؿ عمى طريؽ المجاز مدرؾ حاّسة الّممس إلى ويشير العّّلؽ 

 :(ٕ)بأيدينا فيقوؿ نحّسوَرَماد ولمشّجر دـ 

 دأ:بْ تَ سَ 

 ،ابيبْ ، أحَ م الغّيابُ ىُ  ىا

  ،ن القصيدةِ عَ  بارَ ُيزيحون الغُ 

  جرْ الحَ  نِ عَ  حونَ سَ مْ يَ 

  ،رىكْ الذ   ساوةَ قَ 

 ،الّرمادِ  صافيرَ عَ 

 . الشجْر.م دَ 

 (ٖ)الشعرّية.مّصورة الّممّسية، ويمكف الّرجوع إلى األعماؿ لفيذه نماذج 

                                                           
 .ٖٕٗ/ٔ، الّشعرّيةاألعمال العّّلؽ: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ، نفسو (ٕ)
، ٘ٔٔ،٘ٔٔ، ٜٛ/ٕ، ٖٙٛ، ٜٕ٘، ٕٔٗ، ٕٛٔ، ٚٙٔ، ٕ٘ٔ، ٘ٔٔ، ٕٓٔ، ٖٛ، ٓٛ، ٖٚ، ٜٗػ ٖٗ، ٓٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ: (ٖ)

ٕٔٔ ،ٕٔٛ. 
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 (ٔ)إمكانية االنفعاؿ بالموضوع في غيبية الجسـ الفاعؿ: الّشـ يتفؽ مع الّسمع في الّصورة الّشّمّية

وتأتي الّصورة الشمية في المرتبة الرابعة في شعر العّّلؽ وتظير في النّص مف خّلؿ ذكر ما يدؿ عمى 

 : (ٕ)كقولو: )أشُـّ، فاَح، عطر، رائحة، عبير، فّواحة( ويتضح ذلؾ في قولو  ،توظيؼ حاّسة الّشـّ 

 إن  لي

 ًا يّ بشَ رًا خَ مَ قَ 

  فوحُ يَ 

 ..ّي تَ احَ عمى رَ 

 :(ٖ)عمى الجزر فيقوؿ وفي ّصورة أخرى يجعؿ عطر المياه القديمة شمسًا تنيض وتيبّ 

 ُض نيَ يَ فَ 

  القديمةِ  المياهِ  طرُ عِ 

  ،ساً مْ شَ 

  رِ زُ عمى الجُ  بُّ يُ تَ 

  .. مةْ فَ قْ المُ 

 : (ٗ)وفي صورة أخرى يغسؿ مدينة أحّلمو بعبير العاقوِؿ فيقوؿ

 (5)العاقولِ بعبيِر 

 مُت سَ غَ 

 أحّلمي  ةَ دينَ مَ 

                                                           
 .ٜٕٔ، الصورة الفنية في شعر الّطائيين بين االنفعال والحسكبابة، وحيد،  (ٔ)
 .٘٘/ٔ، رّيةاألعمال الّشعالعّّلؽ:  (ٕ)
 .ٕٖ/ٔ، نفسو (ٖ)
 .ٜٖ/ٔنفسو،  (ٗ)
 ، مادة )عقؿ(.لسان العربعوّج منو، جمعيا عواقيؿ، ابف منظور، االعاقوؿ: كؿُّ معطؼ واٍد، ما  (٘)
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 .. ةْ بكِ تَ رْ المُ 

كرائحة الّتراب  ،مّية أخرى رائحة الحدائؽ الّطيبة التي تفوح في آخر الميؿ وىيونجد في صورة ش

 :(ٔ)عندما يمّسو الماء فيقوؿ

 الّميلِ  رِ في آخِ  لمحدائقِ 

 ٌة حَ رائِ 

 الماءُ  س وُ راب اّلذي مَ كالتُّ 

، شاع في الّريح عندما جاءت امرأٌة إليو أً جولة عطرٌ الحاّسة بأف جعؿ لمرّ وتتجّمى صورة ىذه 

 : (ٕ)فيقوؿ

 ماحينَ 

  في الّريحِ  شاعَ 

  ؟ توِ رجولَ  طرُ عِ 

 رأٌة امْ  اءتِ حينما جَ 

  وِ يْ دَ يَ  نْ مِ  تْ عمَ جَ 

  نِ إلييْ 

 :(ٖ)ونموذج آخر لمّرائحة التي تشير إلى الثورة فيجعؿ لمغيـ رائحة ىائجة ودامية فيقوؿ

 رىالقُ  ت خيولُ كانَ 

 ًة جَ ىائِ  مِ يْ الغَ  ةَ حَ شّمم رائِ تَ تَ 

 الّندا شب  يَ فَ 

 ةْ بِ شَ عْ المُ حجارتيا في 
                                                           

 .ٕٛٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔنفسو،  (ٕ)
 .ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٔ، نفسو (ٖ)
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....  .... 

 ،يةٌ دامِ  مِ يْ الغَ  ةُ حَ رائِ 

في عودة الورود لمفرات وىؿ فاحت رائحتيا  فيتساءؿ الشاعر ،تتجّمى صورة أخرى لحاّسة الّشِـّ 

 : (ٔ)مف غبار الفرات؟ فيقوؿ

  ؟لمفراتِ  عادَ ىل 

 ةٍ دَ رْ أّي وَ 

 ؟ هِ بارِ غُ  نْ مِ  فوحُ تَ 

سيـ إلى حطب يقود النّ و  ،ُتشـ غزاؿحيث جعؿ لمّشباب رائحة  ،صورة أخرى ليذه الحاّسةوترد 

 :(ٕ)وح فيقوؿالرّ 

 اَبكِ بَ مُت شَ مَ شَ 

 رُ خْ الص   قَ ورَ ، فاغرْ في الّنومِ 

 ،بِ شْ بالعُ 

  ّلمْ الكَ  مُ يْ وابتّل غَ 

  زالٌ غَ 

 إلى سيمَ النّ  قودُ يَ 

 أقبمِت؟ أينَ  نْ ، مِ ب الّروحِ طَ حَ 

 

 

                                                           
 .ٖٙ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕنفسو،  (ٕ)
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وقد رسـ الّشاعر صورًا حسّية عف  (ٔ): ال بد أف تكوف الّصورة معّبرة عف المشاعرالّصورة الّذوقية

 .(ٕ)طريؽ حاّسة الّذوؽ فيمنحيا حيوّية

نكية وال، الشيّية، المرارة، المّرة منيا:تشير إلى حاسة الذوؽ ألفاظًا إّف المتأّمؿ لشعر العّّلؽ يجد 

  (ٖ):فيقوؿ ،الّمذيذةالشيّية 

 ّض تَ خْ تَ  والّسماءُ 

  ردِ ط في البُ قُ سْ تَ 

  شوشةً رْ مَ 

 بالحصى 

 ة يي  الش   والمياهِ 

 ،وقد ُرّشت بالحصى والماء الّشيّية ،يشّخص الّشاعر الّسماء فيجعميا تختّض وتسقط مف البرد

اعنوف وقد تقاسميا الظّ  ،لمّسماء مذاؽ القيوةيجعؿ وفي مقطع آخر  ،القارئ دالتي أثارت حاّسة الذّوؽ عن

  (ٗ)فيقوؿ:

 والّسماء

 ا يَ تَ وَ يْ قَ  مَ اسَ قَ تَ 

 ِِ  5نونالّظاِع

                                                           
 .ٕٛ، األدب وفنونو دراسة ونقدينظر: إسماعيؿ، عز الّديف،  (ٔ)
، عمى الموقع ٕٙٔٓ/ٔ/ٛٔمنتدى الممتقى الثقافي ، بحث نشر في جمالية الصورة الشعرّية عند صدام فيد األسديالحّّلؼ، صادؽ داعر،  (ٕ)

 www.bahzani.netاإللكتروني: 
 .ٕٙ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّلؽ،  (ٖ)
 .ٜ٘/ٔ، نفسو (ٗ)
5
 ،المسافرون،مادة)ظعن(.لسان العربابنمنظور،
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كاف ليا مذاؽ المرارة وكأّنو يعكس و وقد حفره وجمست فيو الّريح  ثقباً جعؿ الّشاعر في أّيامو و 

الذي  العذابوالمرارة تنـّ عف  ،فقد جمع بيف الّريح والمرارة، فالّريح تنـّ عف الّثورة ،نفسّية الشاعر الكئيبة

  (ٔ)فيقوؿ: العراؽ. يتعرض لو

 بًا، في أّياميَ قْ ثُ  رتْ فَ حَ 

 فيو الّريُح المرّةُ  مسِ جْ تَ 

العّلقة بيف النعش والقيثارة فتحّوؿ مف صورة  فيظيروفي صورة أخرى يضّمف الحكاية فييا 

 (ٕ)الموت إلى القيثارة المحروقة وقد أكميا الّدخاف فيقوؿ:

 شاً عْ نَ  تِ يْ تَ أَ 
 قيثارة  تَ رْ صَ 
  روقةً حْ مَ 

  محروقةً 
 خان. يا الدّ نْ ل مِ كُ أْ يَ 

  (ٖ)وفي صورة أخرى يجعؿ لمشجر مذاقًا مّرًا فيقوؿ:

 م شجرًا مرّاً كُ متْ م  حَ 

  (ٗ)يمنح الّشاعر المعنى المجرد صفة الحاّسة، فيقوؿ:وقد 

 وُتشّيى الفرحة

لكّنو شّخص الفرحة  ،إحساس داخمي معنويلتشّؼ عف  ،الفرحة ،تشّيى لحاّسة الّذوؽ فأسند

 بإنساف وجعميا شيئًا ُيتَذّوؽ.

 
                                                           

 .ٖٙ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّلؽ،  ٔ
 .ٗٙ/ٔنفسو،  (ٕ)
 .٘ٛ/ٔ، نفسو (ٖ)
 .ٜٔ/ٔ، نفسو(ٗ)
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  (ٔ)فيقوؿ:يذاؽ جعؿ لمبكاء طعمًا و 

  كاءِ البُ  بَ طَ و حَ تُ مْ عَ طْ أَ 

 اً مَ وْ وى يَ ما ارتَ مَ 

وال شؾ في أف الّسرد القصصي الذي استخدمو الّشاعر في ىذه القصيدة قد أضاؼ لمّصورة 

 معاٍف محزنة. مف  وتحمم لماجمااًل 

درؾ بحاّسة الّذوؽ، صفة المَ  ،وفي مقطع آخر مف القصيدة نفسيا يمنح الّشاعر المعنى المجّرد

 (ٕ):فيقوؿ اً مرّ  اً شبابيؾ األّحبة طعمل ؿفتخيّ 

 وغدت شبابيك األحبة 

 مّرة 

 اً وكأنو شيٌء يتذّوقو فكاف طعمو مرّ  ،وفي صورة أخرى تحمؿ الحزف واألسى مدخًّل لمحنيف
 : (ٖ)فيقوؿ

  ّطاتِ حَ حوب المَ لي في شُ 

 مي في دَ  بُ كَ رْ ، تَ قافمةً 

 رير المَ  ًّل لمحنينِ خَ مدْ 

 ًة مًة رثّ يْ موا غَ عَ شْ وى؟ أَ تّي اليَ ئَ أراقوا عمى رِ  لْ ىَ 

 ؟ الّسريرِ في 

                                                           
 .ٜٗ/ٔ،  األعمال الّشعرّيةالعّلؽ،  (ٔ)
 .ٜٗ/ٔ، نفسو (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٔنفسو  (ٖ)
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ويرسـ الّشاعر صورة يظير فييا تداخؿ الحواس فيجعؿ حاّسة الّممس تتداخؿ مع حاّسة الذوؽ 

الّممس كما في و  ؽحاّسة الذو  يمزج بيففالجوع يشير إلى حاّسة الّذوؽ واألصابع أداة الّممس فنرى الّشاعر 

 (ٔ)قولو:

 أخشُن من غبار الّصخر 

 كان الجوع يقطُر من أصابعو 

 انكَسْرُت 

 كأّنني َقدُح 

يسقط عمى المعنى  وشاعرنا ىنا يستعير لمجوع قطرًا وينزؿ نفسو منزلة القدح المكسور وىو

عذبًا ويسند  اً مذاق لمندـوقد جعؿ  ،فالّندـ إحساس داخمي يشعر بو اإلنساف ؛المجرد صفة المدرؾ بالحاسة

 : (ٕ)، فيقوؿالغسؿ لمذكريات

 ّية شِ ىذه العَ 

 فّية الخَ  الذكرياتِ ني غسمُ تَ 

  بِ ذْ العَ  والّندمِ 

لّزمف الماضي ويستخدـ في ىذه القصيدة أسموب الّسرد القصصي بحيث يجعؿ القارئ يعود إلى ا

اإلنساف أف يختار ماضيو، فمّرة يتحدث عف باستطاعة كاف لو  متمنياً لو ترجع ىذه األياـ  ،ويطمؽ آىاتو

  (ٖ)أخرى يخاطب سّيد الوحشة، فيقوؿ:األصدقاء 

 حّبونَ المُ  األصدقاءُ  سحبُ نْ يَ 

 عادون واألصدقاء المُ 

                                                           
 .ٕٗٔ/ٔ،  األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٔ)
 .ٖٛٔ/ٔ، نفسو (ٕ)
 .ٖٛٔ/ٔنفسو،  (ٖ)
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  سُب في القمبِ رْ يَ  ءَ يْ ال شَ 

 غيرةِ الصّ  فواتِ رد د واليَ غير التَ 

 ةظَ ِة الباىِ شَ حْ الوَ  يا سّيدَ 

 ّر، المُ  يرَ الن   رَ بُ عْ تَ  وْ لَ  آهٍ 

 تختاُر ماضيك

  تختارُ 

 ةضَ ك الغامَ أّيامَ 

حاسة الّذوؽ ومف ذلؾ ما جعؿ ة المدرؾ بالمجردة التي يمنحيا صفويكثر الّشاعر مف المعاني 

 (ٔ)طعمًا مّرًا أيضًا فيقوؿ:والمواجع لألخطاء والنوايا 

 غيرةْ الص   فواتِ اليَ  ا زمنَ أيَ 

 ر  أ المُ طَ لمخَ  ، إن  بْ غِ ال تَ 

 ريرةِ وايا المَ لمن   أوْ 

 وىُت أقْ سْ أًة لَ طْ وَ 

  َحْمِميامى عَ 

  (ٕ)وقولو:

 حابةُ الس  يا ىذي 

 عابِ صَ جن حُة األَ يا مُ 

 حابةيا سَ 

 وثقٌ سيناُء ظبّي مُ 

                                                           
 .ٗٗٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٔ)
 .ٜٖٓ/ٔنفسو،  (ٕ)
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 ثّي ِلَتريْ ريّ تَ فَ 

 َعُو المريرَة، واجِ مَ 

 وُ ابَ رَ خَ  أوْ 

ـّ، والّذوؽ، مع وفي صورة أخرى يجمع الّشاعر بيف حاستيف وأكثر، فيجمع بيف حاسة السّ  والشَّ
 (ٔ)فيقوؿ: الممس،و 

 تمّدد بمحاذاِة ىذا الّميليّ 

 أنينو الّمذيذ نتشمم

 ونَدعُك صدورنا بحجارتو

 الّدافئة

وىو بذلؾ حسب حالتو النفسّية  ،الّشاعر لمّدـ أكثر مف مذاؽ وىنا يظير االنزياح باأللفاظ حيث

 : (ٕ)شعر بيا، فمّرة يجعؿ مذاؽ الّدـ مّرًا ومّرة أخرى يجعمو عذبًا، فيقوؿيالتي 

 ياه ضي المِ مْ تَ  أينَ 

 ؟ ر  المُ  يذا الّدمِ بِ 

  (ٖ)وفي مقطع آخر مف القصيدة نفسيا يقوؿ:

 ياه؟ ضي المِ مْ تَ  أينَ 

 ضيمْ يَ  نَ إلى أيْ 

 مٌ دَ  نا؟ قاالعذبُ  الّدمُ 

 األغاني  رابِ تُ  نْ مِ  حٌ فائِ 

 أّيامنا،  لِ غَ يرة، من دَ ر المَ 

                                                           
 .ٚٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٔ)
 .ٔ٘/ٕنفسو،  (ٕ)
 .ٚ٘/ٕنفسو،  (ٖ)
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حة، والشاعر يطمؽ عميو صفة ، قانا الجري؟وأيف يمضي الّدـ ؟يتساءؿ الّشاعر أيف تمضي المياه

قانا، وقد انتشرت رائحتو المعطرة مع  واالعتزاز بالّدـ المدافع عف بمدةيدؿ عمى االفتخار  مماة العذوب

بعواطؼ مميئة بالتحّسر والتوّجع، ونحف نعرؼ أف قانا بمدة  التراب وامتزج مع األغاني المريرة التي تغني

قانا المبنانية والّرصافة أو الكرخ  لبنانية وقد تغنى الّشاعر بيا داللة عمى وحدة الدـ العربي فّل فرؽ بيف

 تتعرض لّمظمـ. فكميا

  (ٔ)مخراب واليوى فيقوؿ:المرارة لوفي صورة أخرى يمنح المعنى المجرد صفة حاسة الّذوؽ فيجعؿ 

  !رابكِ مريٌر خَ  مْ كَ 

 كانَ  مْ َم كَ وْ اليَ 

 !واِك باألمسِ ريرًا ىَ مَ 

 (ٕ)بأنيا متعبة وليا طعـ مّر فيقوؿ: والّصباحاتوقولو عف األّياـ 

 وجياٌز أصم : ابةٍ وّ بَ  أنيابُ  مكَ تِ 

 ما، يُ نَ يْ بَ  باحاتُ الص   رُّ مُ تَ 

 عُب المرُّ ييرُة، والتّ الظ   رّ مُ وتَ 

 ...  بةتَ والكَ 

إذف تتفاوت الّصور الحسّية عند العّّلؽ فنجد الّصورة البصرّية استحوذت عمى النصيب األكبر 

يحمؿ  المذاف يميمانو بأفّ دجمة والفرات  فيو ابفولعّؿ ذلؾ يعود إلى ثقافتو الواسعة  ،الّشاعرفي أعماؿ 

لذا  بعذاب الوطف واإلنساف،تعكس حالتو النفسية المثقمة  ،اليـّ الوطنّي الذي يدفعو إلى إنتاج صور ىائمة

 كانت الّصورة البصرّية األكثر ذكرًا في شعره. 

                                                           
 .ٕٜٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ، نفسو (ٕ)
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يتفاوتوف في ترتيب صورىـ الّشعرية وفؽ الحواس تفاوتًا يصعب ضبطو بمقاييس أّف الّشعراء "كما 

 (ٔ)دقيقة؛ ألّف ىذا التفاوت ىو القاعدة النفسية التي يصدر عنيا الشاعر، عندما يبدع صوره المختمفة"

ـّ الممسّية فالشّمية فالّذوقّية.   وتأتي الّصورة الّسمعّية في الّترتيب الثّاني لدى الّشاعر ث

لبنائيا وىذا ما يؤكده  فمة بالحواس، فيي الّداعـ األساسوال بّد لمّصورة الّشعرّية أف تكوف حا
" طالما كانت مدركات الحّس، ىي المادة الخاـ، التي يبني بيا الّشاعر  :الّدكتور جابر عصفور في قولو

 (ٕ)تجاربو".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٕٗٔ، الّصورة الشعرّية عند األعمى التطميميالّشناوي، عمي الغريب،  (ٔ)
 .ٖٓٗ، الّصورة الفنية في التراث النقدي والبّلغي عند العرب (ٕ)
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 الّشعرّيةالفصل الثّالث: التشكيل الجمالي لمّصورة 

 أثر المكاف في تشكيؿ الّصورة -

 أثر الزماف في تشكيؿ الّصورة الّشعرّية -

 أثر المغة الفنية في تشكيؿ الّصورة الّشعرّية -
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 المكان في تشكيل الّصورة الّشعرّية أثر  -أواًل:

كما  (ٔ)باقي األشياءىو ما يحّؿ فيو الشّيء أو ما يحوي ذلؾ الّشيء ويمّيزه ويحّده ويفصمو عف ": المكان

ف  (ٕ)،أّف "وسيمة إدراؾ المكاف ىي اإلحساس"  األصالة ليس لمّنّص  داللة المكاف الّشعرّية تضيؼ"وا 

ّنما لجميع األعماؿ األدبّية ،فحسب الخارجي لحركات الّنفس  والصورة المكانّية تخضع الواقع"، (ٖ)"وا 

يقاعاتيا في ذىف اإلنساف، وفي  ،وليس ىناؾ مكاف مادي ال يثير في النفس صورًا ومعاني مختمفة ،(ٗ)وا 

ستند إلى أشكاؿ مادية ممموسة، ... فيمتمؾ ثنائية في يدوف أف  لمقابؿ ليس ىناؾ مكاف ذىني خاٍؿ مجردٌ ا

 (ٙ)كما أّف الكممة تتحرؾ بحرية ومرونة في المكاف والزماف. (٘)المعنى والتّصور.

الشعر المعاصر نجد الّشعراء قد استندوا في شعرىـ عمى المكاف اّلذي يبّيف تجربة الّشاعر وذلؾ وفي 

 كاف مف خّلؿ شعره. ممف خّلؿ انتقاؿ الشاعر مف مكاف إلى آخر فيعيش حالة مف الّتواصؿ مع ال

ة واقتصادية ويتبيف ويعّد الّشاعر عمي جعفر العّّلؽ مف الّشعراء الّذيف مّروا بتغّيرات سياسّية واجتماعيّ 

 أعمالو الكاممة.  دراسةونجد ىذا مف  تعمّقو بولنا مّدى تشّبث الّشاعر بالمكاف ودرجة 

وتمويحة " "مطر لمقرى اليائسة ،الّشاعر في أماكف مختمفة قصيدة تنقؿومف تمؾ القصائد التي تبيف 

 ماء األخيرة" " و"السّ مّريحيف" و"وردة لمصّبي المعّرض للمّريح العرافّية" والمشي بيف أرض

                                                           
 .ٜٔ، نظرية المكان في فمسفة ابن سيناالعبيدي، حسف مجيد،  (ٔ)
، عمى الموقع ٕ٘ٓٓ، ٕٚجامعة تشريف، ـ، مجمة ٕٖٔ، جماليات المكان في النقد األدبي العربي المعاصرىيؼ، عبد اهلل،  أبينقًّل عف  (ٕ)

 www.alsabaah.iqاإللكتروني: 
 .ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٖٓ، جريدة الّصباح، الّرؤية الفّنية، داللة المكان في الّشعر العربيينظر: مرىوف، عقيؿ حربي،  (ٖ)
 . ٖ٘،ٖٗ، الّصورة الشعرية ونماذجيا في إبداع أبي نواسينظر: عّساؼ، ساسيف سيموف،  (ٗ)
 .٘ٙ، العّّلق في تجربتو الشعرية والنقدية واإلنسانعمي جعفر، ؛ الّصوت المختمفي، أحمد، عفيف (٘)
 .ٖ٘، جماليات األسموب، الصورة الفنية في األدب العربيالداية، فايز،  (ٙ)
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ويشّكؿ المكاف االحتواء الحقيقي لإلنساف، فيو الّنبع األّوؿ الذي يتواصؿ معو، فيحممو بيف جوانحو في 

 (ٔ)" قصيدة مطر لمقرى اليائسة" يقوؿ العّّلؽ: حّمو وترحالو كما في

 رٌ جَ شَ 

 ذي البيوتْ ىَ  بَ رْ قُ 

 مصاِطَبوُ ، وَ وُ اقَ رَ بُت أوْ حبَ أَ  تُ نْ كُ 

 ّيديسَ 

 ٌب أنَت،عَ تْ مُ 

 ينتْ قَ شقّ المُ  كَ ديْ يَ  نَ وْ لَ  لُ يَ جْ تَ 

بقولو كنت، وىذا  وينقمنا الّشاعر إلى زمانو الماضي ا(البيوت، ومصاطبي)يظير المكاف مف إشارتيف 

التي المتواضعة مما يشير إلى الحياة  ،وحنينو ألوراؽ الشّجر لذكريات الّزمف الماضي،يبّيف استرجاعو 

التي  التجارب القاسيةال يعرؼ لوف يديو المشققتيف داللة  و،بَ خاطِ ويبالغ الشاعر فيجعؿ مُ عاشيا آنذاؾ 

  :ٕ، واألعماؿ الشاقة التي قاـ بيا، فيقوؿعاشيا

 َف ىذي البيوتْ مْ خَ 

 واِكيا، شْ ف أَ مْ خَ 

 دي تَ أرْ  نْ أَ  ّربتُ جَ  ىواىا المسائي  وَ 

 ُد، عْ يا بَ مَ عْ طَ  قْ أذُ  مْ لَ  ةً فَ يْ لَ 

 ييتَ أشْ  نْ أَ 

 يِو، دْ َن يَ وْ نًا ليس نجيُل لَ وط

 ...،  وُ عَ َض أصابِ بْ ونَ 

                                                           
 . ٚٛٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  ٔ
2
.1/188نفسه،
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التي تشير إلى ظرؼ بتكراره لػ كممة )خمؼ(، المكاف  حضر الّشاعر المكاف مف تذكره ليذاويست

 شالّميفة والتعطّ فاضت عاطفة وقد  ،فخمؼ البيوت وخمؼ األشواؾ واليواء المسائي يتذكر طفولتو ،المكاف

بعد، ولفظة ألشتيي تتضمف الّرغبة في طعمو وؽ الذي لـ يذؽ تشير إلى الشّ ىنا والمّيفة  ،لتمؾ األّياـ

عشؽ الحياة البدائّية  ،والذي يعني بو الحياة الّريفّية التي عاشيا آنذاؾ ،الّرجوع إلى مكاف موطنو الماضي

 (ٔ)، فيقوؿ: ياة والحركةرمز إلى الحلوف يديو، وحركة أصابعو، فالنبض ياّلتي يحّف إلييا، فيو لـ يجيؿ 

 ّسيدي 

  أّييا الّشاحب المرتجى

 بين ىذي البيوت 

 مثمما يذبل الحطب 

 المتعبون، 

 القرى، 

 مثمما تتعّرى التُّخوتْ 

 في الّصباح، المبّمل، من دفئيا

 وطٌن 

 يرتخي كالّندى، 

 المعًا في رماد الُقرى

 اليائسةُ 

تشؼ سيَّدي ويصفو بالّشحوب التي  :بقولوبأسموب تجريدي ويستمر الّشاعر في الحوار فيخاطب نفسو 

 يعيشيماف حالتيف رسـ صورة مكانية تبيّ  ،يفتقدىاسة، ألشياء كثيرة القير والحاجة الما عفردة ىذه المف

ز التواصؿ بيف ماض)ب :الّشاعر بقولو وحاضر يرسـ  ،يستذكر فيو أّياـ الطفولة ،يف( وىو داٌؿ مكاني يعزَّ
                                                           

 .ٛٛٔ/ٔ، الّشعرّيةاألعمال العّلؽ، (ٔ)
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مف كسوتيا ت تخوت قد تعرّ والمتعبيف والقرى، بصورة  ،بذبوؿ الحطبالذي يشّبيو لمكاف فييا صورة ا

يا ءه لفقد مف كاف يعيش فيو، ومف دفئالنيار الندي، الذي فقد ضو  في مستيؿّ  ،لطوؿ زماف فراؽ أىميا

ف مف ويستحضر المكا، كناية عف ذىاب أصحابيا، مثمما ىذه األماكف قد ذىبت وقد استحضرتيا الذاكرة

 وفيو كالّندى المع في ذاكرتو وتمفظو، لكممة )رماد( تدّلؿ عمى شيء قد ترؾ أثرًا في نفس ،خّلؿ شعره

 وبأّف ىذا الوطف قد أصبح مف الماضي الذي يتذّكره اآلف.

وجود مكاف الطفولة في ذاكرتو مف )بيوت، قرى، التخوت،( ترمز إلى الذي استحضره الّشاعر  إذف

أىؿ المكاف، ويسأؿ عف  يحّف إلى وطف كاف خصبًا بأشجاره وأىمو، ولكنو آؿ إلى رماد، فكاف باستمرار

الّصور المكانية التي تكّررت في و وكذلؾ عف يديو المشقّقتيف،  ،بيف تمؾ القرى واألشجارمحبيو و 

لشاعر والحاضرة في ذىف ا ،تدّلؿ عمى التذّكر المستمّر لتمؾ األياـ الماضية (البيوت، الوطف)القصيدة، 

 (ٔ)فيقوؿ:

 حّبيومُ  نْ رى عَ ن القُ يْ سأُل بَ يْ وَ 

  هُ أشجارَ 

 قتينْ شقّ و المُ يديْ  نْ رّبما عَ 

 مائو، كآبة البيوتِ  نيْ بَ ونخّبئ 

  باردٌ  نٌ طَ وَ 

 ٌل عِ تَ شْ ن، ومُ ديْ كاليَ 

 نديْ كاليَ 

عاطفة الشاعر لمعودة  دفالشاعر يصؼ الوطف بوصفيف متقابميف وطف بارد لرحيؿ أىمو، ومشتعؿ لتوقّ 

 .إلى ذكريات كانت فيو

                                                           
 .ٜٓٔ/ٔ، ،األعمال الشعريةالعّّلؽ،  (ٔ)
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فييا مف القرية إلى المدينة، وتبيف  انتقؿوفي قصيدة أخرى يظير فييا الّشاعر الّصور المكانّية التي 

 ". أرضيفتجربة العّّلؽ التي عاشيا وىذه القصيدة تحمؿ عنواف "المشي بيف 

ىي مرحمة االنتقاؿ مف  ،ٔ"ة وأزمة شديدة الوطأةإّنيا تجربة قمقة عاش فييا الّشاعر مرحمة عبور قاسي"

بالغربة إلى التعقيد، ومف الوضوح إلى الغموض، مّما زاد شعور الّشاعر البدائية القرية إلى المدينة مف 

 (ٕ)يقوؿ العّّلؽ:

 أرحُل اآلن

 ما بين أرضين 

 مبتّمتين 

 تذّكرىا  يعترينيالتي 

 والتي أتشّمميا 

 شاحباً 

لى المكاف الذي استقّر فيو و فالشاعر يشير إلى المكاف اّلذي رحؿ عنو  وقد وىما أرضاف مبتمتاف ا 

، ولـ يستطع الرجوع إلييا اعتراىا تذّكرىا، األرض التي رحؿ عنيا أّياـ طفولتو والتي يرغب في رؤيتيا

وأرض يحاوؿ أف يألفو،  عدـ االستقرار والقمؽ والمرض،الحزف و عمى والّشحوب ينطوي  ،فيتشّمميا شاحباً 

 : ٖفيقوؿ

 دين أن تيبطي بقعًة يأتر 

 ؟ اليس يسقط فييا الّند

 ٌة فتوحَ مَ  الّسماوةِ  َض رْ أَ  إنّ 

                                                           
 .ٙٙ، يةالعّّلق في تجربتو الشعرية والنقدية واإلنسان عمي جعفر الّصوت المختمفعفيفي، أحمد،  (ٔ)
 .ٜٔٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّلؽ،  (ٕ)
3
 ٗٛٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، 
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 وِ رف  المُ  لمحنينِ 

 بِ ذْ العَ  طرِ والخَ 

يظير المكاف بصورة واضحة حيث تطمب الحبيبة مف حبيبيا أف تسافر معو  األسطرففي ىذه 

 ؛وطمبيا ىذا األمر ،رمز لمخصب والخير ا، والنداالّسماوة، وييبط في بقعة ال يسقط فييا الند أرضإلى 

تحمّلف التناقض واالضّطراب مّما يجعؿ فياتاف الكممتاف ألف أرض الّسماوة ممزوج فييا الترَّفيو والخطر، 

 الّصورة تحمؿ لوني التفاؤؿ والتشاؤـ معًا.

 (ٔ):أيضاً  ويقوؿ

 ذي الّ  ناءِ يذا العَ يا لِ 

 عاَمْينِ  عاَشَر الّروحَ 

 اىتدى؟  فَ يْ كَ 

 وُ ّشر، اآلن، قمصانَ نَ 

 تي يْ ق بَ وْ فَ 

 ّش ّل بالقَ بَ 

 تي ...وْ ر  صَ المُ  والّندمِ 

 ،نفسية اً يعاني ضغوط ،فعند تذّكره ،في ذاكرتوحاضرًا  اً إّف المكاف الذي رحؿ عنو أصبح مكان

التي وبالّندـ المّر، ويكّرر الّشاعر كممة العناء  ،بالقّش  اوبّممي، ونّشر قمصانو العناء والتعب وقد عاشره

ف مكاف أخذه م)غير مستقّر في مكاف، فقد سّؿ روحو مف دفئو أي فيو وتعبو مقدار قمقو ترمز إلى 

  (ٕ)وأضاعو في مكاف آخر أال وىو المدينة، يقوؿ: ،مف براءتو وطيبتو هوقد جّرد (طفولتو الّدافئة

 ناءِ يذا العَ يا لِ 
                                                           

 .ٕٜٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٔ)
 .ٕٜٔ/ٔ، نفسو(ٕ)
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 فئياّل روحي من دِ د سَ قْ لَ 

 ،بِ حب  والّضياع المُ 

 يرىاعصافِ  نْ دىا مِ ر  جَ 

 الطّيبة ..

 لي:  قالَ 

 أرٌض  كَ في طريقِ 

 ، بٍ ّل تعَ بِ 

 وأغانٍ 

  ماتٍ دَ ّل كَ بِ 

 بةشِ عْ مُ  رةٌ وذاكِ 

 فكممة )أرض( ،لمّطريؽ واألرضوبأسموب الحوار يستمّر الّشاعر في رسـ الّصور المكانّية، 

في المدينة  ،فمـ يعد ىناؾ أغاف تعمؽ في ذاكرتو اآلف ،جعميا نكرة داللة عمى عدـ وضوح الرؤية

 (ٔ):كما في قولوالّصاخبة المميئة بالضوضاء. 

 قال لي:

  ضِ رْ ر األَ مَ رى قَ تَ  وْ لَ 

 ٌي رِ وطَ  جٌ ناضِ ىا إّنو 

  خِ رْ في الكَ  بَ الكواكِ  نّ م أَ عمَ تْ أَ 

 يا؟ وديعُ ب تَ عُ صْ يَ 

 ن ماٍء يْ ما بَ  رُ عبُ تَ  كالغزاالتِ 

 رُك تْ تَ وماٍء فَ 
                                                           

 .ٖٜٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٔ)
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 أغنية ىاىنا

 وبكاٌء ىناَك 

إلى تشير تشير إلى التمّني وقمر  ( التيلوويبقى الشاعر يتحّسر عمى مكانو الماضي موظفًا )

ذّكر الّشاعر وتشّوقو لممكاف توىناؾ تدّلؿ عمى البعد، وىنا يتّضح  ىنا(ىا)وارتباط  ،الّرفعة والّسموّ 

 ومكاف المستقبؿ يجعمو مضطربًا قمقًا غير مستقر. ،فمكاف الطفولة يحّف إليو ،الماضي

، ويشبييا بغزاالت قد عبرت الكرخالكواكب يصعب توديعيا في مدينة  بأفّ  وُ ويطرح الّشاعر تساؤلَ 

 مف مكاٍف ماٍض تذّكره إلى مكاٍف حاضٍر يعيشو. بيف ماء وماء، فالعبور يعني الحركة 

 العاميفلف ينسى و ، فيذكر الكرخ لبعده عنو لمكاف الذي يتذكره فيناديو بػ )يا(افيخاطب الشاعر 

 (ٔ)، يقوؿ:فييما أياـ طفولتوالمذيف ترؾ 

  نٌ ُغصْ يي جْ وَ 

  في الماءِ  عٌ ضائِ 

 ،ّلمةً عاِسو عَ في نُ  لُ مِ حْ أَ 

  ماءِ الس   جارةَ ، ويا حِ خرْ الكَ  رَ مَ يا قَ 

 لي ن  سى أَ نْ أَ  تُ سْ لَ وَ 

 ين عامْ كم مرِ عُ  نْ مِ 

 تل  رَي المبمْ ما يَدّي، عُ ُت فييتركْ 

 ...  نينيْ عَ ما ونَ دُ  تُ ئْ جِ 

                                                           
 .ٜٙٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٔ)
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وقد ذكرىا  (،واسط)أّما الّصورة المكانّية التي يستذكرىا الّشاعر عف أّياـ طفولتو، فكانت في 

ىذه الذكريات أو العصافير،  ءبمرارة وتأّوه، وقد بّمؿ الماء أذياليا، ولـ يكف لمخراب طريؽ إلى دؼ

  (ٔ)ليّدلؿ عمى ديمومة تذّكر أياـ الطّفولة، فيقوؿ: ،كممة الّزماف فاستخدامو

 .. واسُط  آهٍ 

 كُر أذْ 

  ٕاروازيني ل  ّية، كُ شِ ىذي العَ 

 أتذكرّ 

 يضان ة الفَ ليمَ  يا ِدْىمتِ 

 عصافيرىا 

 ، يحَ الرّ  ُض رِ تَ عْ تَ  حينَ 

 ، يا، اآلنَ إنّ  ىا ةً مخبوءَ 

 في قميصي 

 ّمي، أُ  وِ جْ م في وَ شْ كما الوَ 

 وواسُط 

 يا ... الماُء أذيالَ  ّملَ بَ  دْ قَ 

  طريقٌ  رابِ لمخَ  نْ كُ يَ  مْ لَ 

 نا، ئِ دفإلى 

 : بمْ القَ  ةِ يّ نا الحَ أو عصافيرِ 

 الّزمانْ  ذاكَ 

                                                           
 .ٜٙٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
(2)

 ،مادة)الّرزن(:الخرقفًأعلىالّسقف.لسان العربابنمنظور،
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 وردٌة 

عمى  ، اّلذي يدّلؿفتشبييو ألماكف الطفولة بالوشـ في وجو أّمو، تبيف أثر المكاف في شعر الّشاعر

لػ )ىا( و )ىا ىي( وتكرار التي عاش طفولتو فييا األياـ واألماكف  فيحف ليذهعمؽ الذكريات وقدميا 

 )الغائب الحاضر( تسكف في داخمو كما يسكنيا.  ،تجعمنا نستشعر بقرب تمؾ األماكف مف نفس الّشاعر

 ويحتؿ المكاف حيزًا كبيرًا في شعر العّلؽ عبر جدلية الحضور والغياب، البعيد والقريب كما في

وغيرىا مف القصائد،  (ٖ)(الّسماء األخيرة)، و(ٕ)(لمّريحلمصبّي المعّرض وردة ) (ٔ)(ة لمّريح العراقيةتمويح)

 لمكاف في تجربة العّّلؽ الّشعرية.في تبياف أثر ا ،ويمكف الّرجوع إلييا

فيي تمّثؿ حالة عبور بيف  ،في تشكيؿ الّصورة الّشعرّية اً واضح اً يتبيف لنا أف لممكاف أثر  إذف

في  ،ـ االستقراروحاضر مميء بالغموض والتعقيد والقمؽ وعد ،والوضوح ،ماٍض مميء بالذكريات والّحنيف

ويستحضرىا حّتى لو وكأّنو عاش فييا  ؛أّنو يجعؿ القارئ يستعيد األماكف القديمةعمى حياة الّشاعر فضًّل 

 أّنيا لـ تعد موجودة اآلف. 

 الّزمان في تشكيل الّصورة الشعرّيةأثر  -ثانيًا:

فّل بّد أف يظّؿ " (ٗ)"إف الّزماف الّسالؼ ال يدفع الحاضر، وأّف الماضي ال يضغط عمى المستقبؿ"

ألنو عمى األقؿ نوع مف  ؛ –يسمى الخمود-الّصراع مستمّرًا بيف زمف تاريخي واقعي وزمف ال نيائي 

في الّزمف العراقي إلى فجر التّاريخ  ُغصناويقوؿ ماجد الحكواتي عف الزمف: " إذا  ،(٘) "االنبعاث المتجّدد

 ،جمجاحش بكر المّلحـ اإلنسانّيةممحمة  ،سنممح في الّذاكرة ،جنوب العراؽفي حيث الحضارة األولى 

                                                           
 .ٚٙٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٚٗٔ/ٔنفسو،  (ٕ)
 .ٛٔٔ/ٔنفسو،  (ٖ)
 .ٓٛ، جدلّية الّزمانباشّلر،  (ٗ)
 .ٛٙ، اتجاىات الشعر العربي المعاصرعّباس، إحساف،  (٘)
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لّزمف في ويعّد ا (ٔ)تنتظر الوالدة الثانية" ،... ما تزاؿ كنوز مف الشعر العراقي عالقة في رحـ األرض

أو فيزيائيًا، راكدًا عرية، فّل قيمة لمّزمف إف كاف ؤية الشّ لو خصوّصية وذلؾ بارتباطو بالرّ  ،عريالشّ  ّص النّ 

ّنما يكتسب أىميتو مف خّلؿ تمؾ الّرؤية.  (ٕ)وا 

ويحقؽ الّشعراء لمحياة أجمؿ ميراثيا، حيف يمسكوف بالزمف اليارب فيمنحونو الخمود والنصاعة، 

  :(ٖ)فيقوؿ ثر جمااًل وأعمؽ داللةكنصوصيـ فيتبدؿ وجو الكوف وتغدو الكائنات واألشياء أوحيف تشرؽ 

 :(ٗ)فيقوؿ

 أتعّثر 

 ما بين أمطارىا 

 وعراقيميا 

 أعبُر، اآلن

 ما بين ليل وآخر 

 كان الّندا

 يشبو الّدمع 

 كان األنين القديم 

 يعاودني 

فكممة أتعّثر تدّلؿ عمى الحركة واالنتقاؿ بيف أماكف عديدة، فقد تعّثر بيف األمطار وعراقيميا، 

ويّصور الّشاعر مرحمة االنتقاؿ مف قولو أرحؿ إلى قولو أعبر التي تبيف انتقالو مف الماضي إلى الحاضر 

                                                           
 .ٖ، قصائد من الشعر العربي في العراق (ٔ)
، ٕ٘ٔٓ/تشريف الثاني، ٓٔ، ديواف العرب، جدلية الزمان والمكان في قصائد مشيد مختمف لحميد سعيدينظر: شرتح، عصاـ،  (ٕ)

www.diwanalara.com 
 . ٗٔ، صٕٕٛٓٔ، جريدة العرب، عاحتفاء بالشعر وأعبائوالعّّلؽ، عمي جعفر،  (ٖ)
 .ٜٜٔ/ٔ،  األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ: (ٗ)
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استخدـ كممة )ليؿ( فيي داٌؿ ، وقد استمرارية التجّربة التي يعيشيا زماف وقد جعؿ كممة اآلف لتدّلؿ عمى

وعدـ ظيور مّلمح الطّريؽ التي يعبرىا، ويقوؿ الّدكتور سعود أحمد يونس: "  ،يشير إلى الّظممة زماني

والعبور يمثؿ تجربة انتقاؿ فردية وجماعّية، إذ يعكس تجربة انتقاؿ الفرد مف مكاف إلى آخر، أو مف 

 (ٔ)مع مف مرحمة اجتماعّية وحضارّية إلى مرحمة أخرى"مرحمة اجتماعية إلى أخرى، وكذلؾ انتقاؿ المجت

أي أّنو يستحضر الماضي وأماكنو، مّما يبّيف جزئيات  ؛واألنيف القديـ يعاوده ،يشبو الّدمع افالّند

 مف تجربة الّشاعر ومعاناتو. 

فنجد العّّلؽ قد أبدع في تصوير  (ٕ)إف الشاعر العراقي قد وجد نفسو بيف المياجر والمنافي

الّزماف واستحضاره، وغاص في أعماؽ التّاريخ، وذّكرنا بجمجامش والّسندباد، إلى أف رسى عمى ضفاؼ 

مف نكبات ومآٍس وفجائع وموت وتشريد وخراب، كّؿ ىذا تجمع في وطنو  بالعراؽدجمة والفرات، وما حّؿ 

 سي بصورة واقعّية حّية. المكموـ، مّما جعمو يتعمؽ في تصوير ىذه المآ

 (ٖ)وىناؾ نماذج تمثؿ الّزماف سأختار بعضيا بالّتحميؿ ومف ذلؾ قصيدة )حجر الذكرى( يقوؿ:

 مىيْ لَ  تْ مَ حَ رَ 

 ةِ رفَ سّيًا عمى الشُّ نْ ظّل الّميُل مَ فَ 

 ْة ... حَ البارِ  ذُ نْ مُ 

 لى كأٍس: غي إِ صْ نا أُ وأَ 

 ٌد يابٌس رْ وَ 

 الّناِي ..  لَ مْ رَ  تاحُ جْ يَ 

 مى يْ لَ 
                                                           

 .ٙٙ، الصّوت المختمفعفيفي، أحمد،  (ٔ)
(2)

 مٌرزا، الدمام الخوٌلدي، عمنذ ملحمة جلجامش حتى كربالئيات الزمن الحاضر يندبون العراقشعراء ٌنظر: الشرقاألوسط، جرٌدة ،

 www.archive.aawsat.comم،علىالموقعاإللكترونً:8889،31/3/2113
(3)

 .2/62،األعمال الشعريةالعّّلق،
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 ّطرت ليمَي بالّتفاحِ عَ 

 ..  شةِ حْ والوَ 

 حةْ نُذ البارِ مُ 

  نْ وحَي عَ في رُ  ثُ حَ بْ نا أَ وأَ 

 مى: يْ لَ  أطّللِ 

 جُر الذ كرى، إاّل حَ  َس يْ لَ 

اّل كمأة  ِر، جْ الفَ  (ٔ)وا 

 وريٌح جارحْة .. 

في بداية  هنجديرّصد الّشاعر في ىذه القصيدة يأسو وتذّكره لرحيؿ ليمى، وقد ترَكت أثرًا في نفسِو 

ذّكره لميمى رغـ رحيميا. جالسًا تالقصيدة استعمؿ فعميف مضارعيف )أصغي، يجتاح( داللة عمى استمرارية 

ثـ ينتقؿ  ،عمى الّشرفة ينتظر عودتيا مواسيًا نفسو ومعّزييا بشربو كأسًا، ربما ىذا الكأس ينسيو رحيميا

)عّطَر( ليبّيف لنا حنينو ووحشتو إليو، ولكف ينتيي المشيد الشعري  :الشاعر إلى صيغة الماضي بقولو

طّلليا ولـ يجد إاّل حجر الذكرى وكأّف الشاعر يعصؼ بذىف القارئ إبصورة يائسة ألنو ظؿ يبحث عف 

 .ولـ ينؿ مف ذلؾ إاّل التذُكر ،كي يعود معو إلى ماضيو مع ليمى

أما  ،مقطع الثّاني يبّيف الحنيف والوحشة إلى ليمىإّف الّزمف الماضي الذي يسيطر عمى جزء مف ال

في تذّكر ليمى عمى الّرغـ مف  استمراريتوفيو يمثؿ  ،المقطع األوؿ الذي ىيمف عميو الفعؿ المضارع

 رحيميا. 

 

 

                                                           
 . (أَ مَ كَ )، مادة كما يخرج الفطر ،، نبات ينقُص األرض فيخرجأةٌ ،: واحدىا كمْ لسان العربابف منظور،  (ٔ)
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 (ٔ):كما في قولو ،كما في قصيدة )سنة جديدة( ،تظير فييا دواّؿ الّزمف ،وفي صورة شعرّية أخرى

 ياأّيامُ 

 يدِ الص   ككّلبِ 

 مرُّ بي: تَ  ةً ثَ الىِ 

 أّيامٍ  أيُّ 

 ...؟  وأّي سنةْ 

 ىا رِ ثْ في إِ 

 ضي، مْ ًّل أَ مِ ثَ 

 في عباءتي، تِ عمى كَ 

 ساراتي ..وخَ 

 ضى وعاَد، مَ  نْ مْ كَ  نتُ أكُ 

  ن معًا!يْ نِ سَ الحُ  اعَ ضَ أَ 

 فى نْ في المَ  نفاهُ َق مَ يمْ  لمَ 

 نُو وال وطَ 

 ريد ؟ الطّ  نْ مَ 

 الصي اد؟  نْ مَ 

 رون جفافًا؟ بي القُ  برتْ عَ  لْ ىَ 

 سمحفاةِ رى كُ أُ  مْ أَ 

 ماةٍ دْ مُ 

 نٍة ...؟لِف سَ أَ كَ 

                                                           
 .ٖٕٗ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ:  (ٔ)
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ثـ  ،واتّبع طريؽ الّسرد ،موصوفةولكّنو جاء بصيغة نكرة  ،فعنواف القصيدة ىو عنواف زمانيّ 

داللة عمى عدـ معرفتو باألياـ والسنيف التي ستجعمو يتوقؼ عف  (بأي)يطرح الّصيغة االستفيامّية 

وقد شّبو أّياميا بكّلب الّصيد الّّلىثة التي تبحث عف َصْيد ثميف، فيصؼ نفسو تمؾ  خسارتو لموطف

أسئمة عمى ىذا المقطع  تطنو، وقد سيطر و وقد خسر  ،يحمؿ عباءتوو ثمًّل  يمضيالسنة واألّياـ بأنو 

فيو خِسر المنفى والوطف  ،التي تجعؿ القارئ يشعر أّنو خِسر ما كاف يمتمكو ،الماضي استفيامّية بصيغة

ويتابع أسئمتو التي تشعرنا بأف اإلجابة عمييا محّيرة إلى حدٍّ ما في مزج بيف الصورة البصرّية  ،معاً 

فسيرىا وىي ممّطخة بالّدماء جريحة شّبو الّسنة بسمحفاٍة قد و  ،ة والّمونية حيث جعؿ القروف تعبروالحركيّ 

  .تسير ببطءوىكذا السنة  ،سميمة بمنتيى البطء

 (ٔ)يقوؿ الّشاعر في قصيدة الخريؼ:

 دمٌ 

 أراُه عاريًا 

 نُّ في مفاِصِل الشجْر .. ئِ يَ 

 رأٌة وامْ 

 في رماِدىا حثُ بْ تَ 

 سٍر .. كَ منْ  جَسدُ  نْ عَ 

 ّل َغيِم .. ن ينابيع بِ عْ وَ 

 قايابَ  نَ عْ وَ 

 الّثَمْر ..  حرائقِ  نْ مِ 

 ريُف ىذا الخُ 

                                                           
 .ٕٙٗ/ٔ، األعمال الشعريةالعّّلؽ،  ٔ
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 باً شاحِ 

  وِ ميصِ في قَ  لُ مِ حْ يَ 

 عل:شتَ المُ 

 النّساءَ 

 والخيولَ 

 والمطْر ...

 ًا..بَ شاحِ  كان الخريفُ 

 ًا بَ وشاحِ 

 الشَجْر.. دمُ  كانَ 

وىو فصؿ الخريؼ  ،يّصور لنا الّشاعر أحد فصوؿ الّسنة ،صورة أخرى لمّزمفاألسطر ففي ىذه 

ثـّ يضفي عميو صفة  ،األّنات والجراح والّدماء والّشحوب والمأساة، وقد جعؿ الدـ عارياً الذي يحمؿ 

لنا الّصّور الّشعرّية التي تحمؿ المأساة  وبطريقة سردّية يشكؿّ جعؿ لو قميصًا وجعمو شاحبًا، بأف اإلنساف 

ة والّسمعّية والحركّية فيرى والمعاناة، زمف يحمؿ الجراح والحرائؽ والّشحوب، مازجًا بيف الّصورة البصريّ 

المرأة قد وجدت التكسر في الّرماد وعف ينابيع بّل غيـ وعف بقايا مف الثمر، فتتجّمع ىذه الّصور لتبيف لنا 

 إلى الموت. تحيؿصورة واحدة وىي القحط والجدب والمأساة التي 

الحاضر بالماضي،  وصؿ (بابؿ الجديدة)كما في قصيدة  ،وفي صورة أخرى تتداخؿ فييا األزمنة

 (ٔ)، يقوؿ الّشاعر:ناة واالضطراب والّظممة واألنيففيذه األزمنة تجّسد المعا

 الّصباُح  كانَ 

 عارياً 

                                                           
 .ٖٓٛ/ٔ، األعمال الشعريةالعّّلؽ،  (ٔ)
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 ..يلِ في الس   دُ ُيجمَ 

 مًة تفترُس يْ جَ  الّرياحُ 

  الّشجرْ 

 جرْ الش   كان دمُ 

 بًا ذْ عَ 

 رّياً طَ 

 باألنينِ  الوديانَ  لُ مْ يَ 

 بُع الرعاةً تَ تَ  ذي الذئابُ 

 قطعاٌن  والغيومُ 

  الّظّلمِ  نَ مِ 

 رْ جَ والحَ 

 ..  باردٍ  أنينٍ  نيرُ 

 المصباحِ في  ما عادَ 

 ٍة، مَ مْ غيُر ظُ 

 في الّنيرِ 

 .الّرمادِ  نَ ر كتمٍة مِ يْ غَ 

فالّزمف  (ٔ)إف الّشاعر يجعؿ مف بغداد شكًّل جديدًا لتجربة بابؿ المفتوحة عمى الحمـ واألسطورة

باح ولـ يعد في  ،ويمتزج بدـ الشّجر العذب ويمأل الودياف باألنيفالعاري عنده يتمثؿ بالّصباح  غير الصَّ

 (ٕ)يقوؿ:، وفي صورة أخرى مف قصيدة )فاكية الماضي( الظَّممة وفي النير غير الّرماد

                                                           
 .ٕٕٕ، الّصوت المختمفعفيفي، أحمد،  (ٔ)
(2)

 .1/336،األعمال الشعريةالعّّلق،
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 غرناطةٌ 

 فتاُة حي  البائسيَن، 

 جرْ رٌة الغَ مْ خَ 

 ياراشَ ليمٍة فِ  ل  تترُك كُ 

 لمّريحِ 

 ..  والمطرِ 

 ايَ حُ ألمَ 

 كل  يومْ  فجرِ  في

 عاِسياسلُّ من نُ نْ تَ 

 وْم .. حمو الن  يَ  ةَ ساعَ 

 ساعة يعد الّضْوُء والظُّممةُ 

 سرير اتوأمين، والند

 ُس جمِ تَ 

 ، المّيلِ  آخرِ  عندَ 

 عمى بَساِطِو األخيْر .. 

 ياألمحُ 

 أىتُف:

 غرناطةُ 

 يا فاكيَة الماضي، 

 ّفنامُ نسيم واحٌد يَ 

 نا من الّزمانِ غبارُ 
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 واحدٌ 

 .. نا واحدةٌ أوراقُ 

 نحُن 

 بقايا

 طملٍ 

 مباركٍ 

 فييكما في قصيدة )فاكية الماضي(،  ،وفي صورة أخرى يمزج الّشاعر بيف الّزماف والمكاف

المدينة بيف غرناطة مزج وقد  ،وكَأّف الّشاعر يرغب في عودتيا ،ترجعنا إلى غرناطة التي اندثرت زمانياً 

تنسّؿ في أجمؿ وقت يحمو ، فيي فتاة، ي يتمنى أف تعودتالمستقبؿ الغرناطة ، لّزمف الذي اندثرت فيوافي 

، وأىتؼ(أفيو الّنوـ، ونّلحظ أّف الّشاعر استخدـ صيغة الفعؿ المضارع )نترؾ،  وىذا فيو  ،لمح، َتنسؿُّ

وال يستطيع الحصوؿ عمييا مف جديد،  ،أصبحت طمّلً التي داللة عمى استمرارية البحث عف تمؾ المدينة 

واستخدامو )ألمح( تجعمنا نشعر أف العّّلؽ  ،امو كممات تدؿ عمى الّزمف )فجر، يوـ، ساعة(واستخد

، والّضوء أكثر ما يسطع عند التقائو فجر حيف يجتمع الضوء مع الّظممةلييا وقت الإاسترؽ النظر 

رية، فمصير القيمة الجمالية لمّصورة الّشعفييما بالّظممة، فينا تمكّف الّشاعر مف توظيؼ لونيف أبرز 

عد منيما إاّل بقايا ف المآسي والّظمـ والعذاب، فمـ يغرناطة ومصير العراؽ واحد و زمف واحد يجمعيما زم

  .الّطمؿ

اخترت بعضًا منيا،  لكثرتياأثر الّزماف في الّصورة الّشعرّية ولكف  تبيفوىناؾ نماذج أخرى 

 (ٔ).إلى األعماؿ الشعريةولّلستزادة يمكف الرجوع 

                                                           
 .ٖٛ٘، ٜٕٛ، ٖٕٛ، ٕٓٙ، ٕٙٗ، ٖٕٛ ،ٖٕٗ/ٕ ٕٕٚ ،ٕٙٔ، ٔٓٔ، ٛٛ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ: (ٔ)
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وقد استخدمو الّشاعر بصيغ مختمفة، مّرة بصيغة  ،لو حضوٌر كبير قصائدهّف الّزماف في نجد أو 

ة عف ولـ يجعؿ ىذه األزمنة منفصم ،بيف الّزماف والمكاف زاوجالمضارع، ومّرة بصيغة الماضي، كما أنو 

أشكاؿ منفصمة  العّّلؽ في قولو: " إّف الّنظر إلى ىذه األزمنة عمى أّنيابعضيا ويؤّكد عمى ىذا القوؿ 

 (ٔ)يفقدىا معناىا وقيمتيا في تأويؿ حاضرنا الخاص"

 ثر الّمغة الفنّية في تشكيل الّصورة الّشعرّية: ثالثًا: أ

إال ما يشتمؿ  ،الّنثر عفال يروف في الّشعر أمرًا جديدًا يمّيزه  ،القدماء مف عمماء العربّية كاف"

رؾ الّصورة الشعرّية في خمؽ بناء شعري محكـ، لو ما شات اوالموسيق"، (ٕ)"عميو مف األوزاف والقوافي

تعكس المشاعر واألفكار  كما أّف الموسيقا (ٗ) ويقوؿ العّّلؽ: " أنا ابف اإليقاع الّشعري بامتياز" (ٖ)"يمّيزه

 .لمّشاعر، وىنا يحدث اإليقاع

الذي  ،ليا قيمتيا الفنّية والجمالّية وأثرىا الواضح ،تناوؿ عناصر ميّمةتثرت الّدراسة أف آوقد 

 والتكرار.  ،انعكس عمى الّصورة الشعرية، وىذه العناصر ىي الوزف

عبارة عف مجموعة مف اإليقاعات أو التفعيّلت التي يتألؼ منيا البيت وعمى ىذا " الوزن: -أواًل:

وقد حافظ "، (ٙ)"، والوزف أعظـ أركاف حّد الّشعر(٘)"البيت الّشعري الوحدة الموسيقية لمقصيدة العربّية ىاعتر 

 (ٚ)."العرب عمى وحدة اإليقاع والوزف أشّد محافظة فالتزموىا في أبيات القصيدة كميا

 

                                                           
 .ٙٚٔ، الداللة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٕٔ، موسيقى الشعرأنيس، إبراىيـ،  (ٕ)
 .ٕ٘ٔ، الّصورة الشعرّية عند الّتطميميالّشناوي، عمي،  (ٖ)
(4)

.137،صفي مديح النصوصالعّّلق،علًجعفر،
 .ٛٛ، النقد األدبي الحديثفي  ،، وينظر: البرازي، مجدٚٛ/ٔ، القديممن قضايا الشعر والنثر في النقد العربي وافي، عثماف، م (٘)
 .ٛٚ/ٔ، العمدة في محاسن الشعر وآدابوابف رشيؽ،  (ٙ)
 .ٖٙٗ، النقد األدبي الحديث، غنيميىّلؿ، محمد  (ٚ)
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بيعية، ويأتي مصحوبًا بمغة االنفعاؿ الطّ " (ٔ)"وليس الوزف إاّل عنصرًا واحدًا مف عناصر الجرس"

ّنما ال يقتصر عمى الشكؿ و " (ٕ)."لغة التعبير بالصور وح التي وىو الر " (ٖ)"،بالمضموفالجوىر عمى وا 

والّصور والعواطؼ ال تصبح شعرية بالمعنى الحؽ إاّل إذا  ،وتصّيرىا شعرًا... األدبيةتكيرب الماّدة 

يمثؿ زحزحة  ،وكاف الموقؼ مف الوزف الّشعري" ،(ٗ)"في عروقيا الوزف تيضو  ا،يا أصابع الموسيقتلمس

... وأفقدت يديو حرّية التمويح والكتابة في فضاء حّر غامض ،أخرى لمحدود الّضاغطة عمى حّرية الّشاعر

ة بؿ في حرّية إيقاعيّ  ،يتمثؿ في الوزف الشعرّي وحدهبذلؾ بدأ البحث عف إيقاع لمقصيدة، ال و منفتح 

وىو عنصر مف عناصر الموسيقى  (ٙ)،"إذ أف الوزف ىو وظيفة اإليقاع وصورتو وجزء منو" (٘)،"ممكنة

 الخارجية. 

البحور الشعرّية تفعيّلت لكؿ شاعر موسيقاه الخاصة بو فنجد العّّلؽ تّنقؿ في شعره بيف و 

 البحر البسيط والّسريع، والخفيؼ والمتدارؾ والطويؿ. تفعيّلت فاستخدـ 

 (ٚ)يقوؿ العّلؽ: لبسيط: قصيدة )إيقاعاف لموحشة(ا البحرما يتصؿ بتفعيمة ف أمثمة فم

 جِر األّيام، في شَ  رِ قْ لمفَ 

 رائحٌة 

 تّفةٌ مْ مُ          

 وطني، يا ماُء، 

 ىل يبَستْ 

                                                           
 .ٓ٘، كيف نفيمو ونتذّوقواليزابيث درو، الشعر  (ٔ)
 .ٛٔ، الّصورة الشعرية ونماذجيا في إبداع أبي نواسعّساؼ، ساسيف،  (ٕ)
 .ٜٗ، القديم من قضايا الشعر والنثر في النقد العربيوافي، عثماف، م (ٖ)
 .ٖٜٔ،  قضايا الشعر المعاصرالمّلئكة، نازؾ،  (ٗ)
 .ٖٗٔ، في حداثة النّص الشعريالعّّلؽ،  (٘)
 .ٕ٘، الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعّية القصيدة العربّية، محمد صابر، دعبي (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٔ، األعمال الشعريةالعّّلؽ،  (ٚ)
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 رى وردٌة في الّريح؟ن القُ يْ بَ 

وجاء عمى  ،تمّثؿ تجربة الوحشة التي عاشيا الّشاعر ،أسطر شعرّية ستةمف ىذا المقطع يتكّوف 

مف البحور المركّبة التي يمجأ إلييا معظـ الشعراء، وىو  ،البحر البسيطمف )مستفعمف، فاعمف(  تفعيّلت

فنجد العّّلؽ استخدـ تفعيمة ىذا البحر متدرجًا في حزنو ويأسو عمى الوطف الجريح، فما زاؿ الفقر لو 

 وىي محاطو بماء دجمة والفرات.  ،وينادي الوطف ويتساءؿ ىؿ الوردة يبست ،رائحة يشتّميا

كما  ،دة نفسيا نّلحظ االرتفاع اإليقاعي فييا وقد ُبني ىذا المقطعوفي المقطع الثالث مف القصي

 (ٔ)البحر البسيط يقوؿ:تفعيمة في المقطع األّوؿ عمى 

 ُل البئرِ ثْ ، مِ خياُلك اآلنَ 

 مئٌ تِ مْ مُ 

 بالقش  

            قى .. رْ غَ لوالّريح، وا 

 ناً دُ أرى مُ 

  ، ىل ترى لمعشبِ حيفةً نَ 

 يا؟ بِ وْ رائحًة في ثَ 

 والعصافيُر اّمحتْ 

 َجِر الّبرّي؟ ترى كآبَة الش  أَ 

 ٌق رَ وَ  لْ ىَ 

 ٌق رَ تراُبنا؟ وَ 

 ورٌق  نا؟أوجاعُ 

                                                           
 .ٖٔٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
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 أّياُمنا

يشعر القارئ بأّف عميو القراءة بطريقة  الفاصمةفنّلحظ تكراره بعض الكممات )ورؽ( ووضعو 

ببعض، فيو بيذه التفعيمة أيضًا عمى ربط الجمؿ بعضيا أسرع مما لـ يكف ىناؾ فاصمة وتدّلؿ الفاصمة 

يجعمنا نمزج بيف الحركة والصورة البصرّية التي تتّضح في الرؤيا لممدف والشجر والتراب وقد غمب عمى 

  (ٔ):فيوكذلؾ المقطع الخامس يقوؿ تمثمت في الكآبة والحسرة،  نفسّيو، تىذا المقطع انفعاال

 أّواُه يا وطني، 

  القديمِ  رِف الماءِ كانوا عمى طَ 

 رى سْ األَ  كما

 كابِر عمى الماِء المُ  أكانَ 

 غيُر البدِو؟ 

؟ والشّ   جِر الب ري 

 ذا وطنٌ 

 ، ذا وطٌن يختضُّ 

 طاَرٌد مُ 

 في ليالي الماِء، 

 ، ه األصاِبعَ رُ تيجُ 

 ُب، ضَ الغَ 

 الص حراُء ..

 واشتعمتْ 

 وِب رائحُة األوطانِ في الثّ 
                                                           

 .ٖٖٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
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كقولو )كما األسرى( حيث شبو الناس عمى النير  ،مركبةفينا نرى الّشاعر استخدـ صورًا 

ويستمر الّشاعر في تأّوىاتو في وقد ىجره الغضب والّصحراء،  ،والوطف شبيو بإنساف مطارد ،باألسرى

ا يجعمنا نكّوف ممّ  ،وقد اشتعؿ الحنيف في ثوبو ،حنينو لموطف وتساؤلو عف االستقرار لمناس المطارديف

 جتمع فيو الغضب والحنيف إلى الوطف.مشيدًا تصويريًا في الّنّص ي

  (ٔ)( يقوؿ:يقظة الّرمادلبحر البسيط قصيدة )لتفعيمة اومثاؿ آخر 

 طر المَ  وفاحَ 

 الريُح:  تْ وناحَ 

 رجَ الحَ  وضج  

تكّدر، إف استخداـ الّشاعر لتفعيمة ىذا البحر تجعمنا نتدّرج في اإلحساس بالحزف والحسرة فيقوؿ: 

 في نفس الّشاعر مف أسى عميؽ عكسو في ىذه التفعيمة.مّما يعكس ما ناح، ضّج(، 

 (ٕ)البحر السريع قوؿ الّشاعر:تفعيمة ومف أمثمة 

 يكةْ نَ مُ  أنِت اآلنَ 

  نْ ب مِ تعَ كالَوطن المُ 

 ، ثيابوِ 

  أّياِموِ  نْ مِ  المتعبُ 

 ةْ ربكِ المُ 

 ونحُن .. 

 رّاُس، نا الحُ َد ما بينَ عَ بْ أقد 

                                                           
 .ٛٙٗ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ، نفسو (ٕ)
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 يى، تَ انْ  والّنومُ 

 والّسريرُ 

 ما وردٌة مَ ثْ ذوي، ونذوي مِ يَ 

 ، يحِ في الر  

 شداشٌة أو دِ 

 ...،  جيرِ في اليَ 

تجعمنا نشعر بانفعاالت )مستفعمف، مستفعمف، فاعّلتف( إف استخداـ الّشاعر لتفعيمة البحر الّسريع 

وقد واءـ بيف ىذه االنفعاالت وتسارع األحداث في مأساة الوطف،  ،نفسّية عكسيا الشاعر في ىذه األسطر

 يعد ىناؾ نوـ وعيف قريرة تناـ دوف قمؽ، أو وردة ال تؤذى مف الّريح. ،فالوطف متعب قمؽ فمـ

  (ٔ):وكقوؿ الّشاعر

  ُفسحةٌ يي جْ وَ 

 لمبكاءْ 

 تلُّ فييا امرأٌة بْ تَ 

 مرافئٌ ال قُ غرِ تْ وُ 

 َنةُ شْ خَ ال

 اءْ س... كاَن الم

، مِ يَ   َيِدي تْ رِح، كانَ الجُ  ثلَ ْصَفرُّ

 مِل الوطِن، البارِد، رَ يو بِ مْ تَ 

 اوي، الذ  

 ولي ذاكرٌة دوَن ماْء، 
                                                           

 .ٖ٘ٔ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٔ)
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 مومٌة، يْ ُبُل فييا الّريُح مَ ذْ تَ 

 والّنوُم، 

 اريُخ، والت  

 ..،  واألصدقاءْ 

استخدـ فييا يغمب ىذا عمى األسطر الّشعرية التي و ُيسيطر عمى نفس الّشاعر الحزف والكآبة، 

يوؿ اجتمع فييا البكاء والغرؽ والجرح والذّ  ،مّما جعؿ الّشاعر يكّوف لوحة تصويرّية ،تفعيمة البحر السريع

باردة، فتفعيمة البحر السريع جعمت القارئ ليذه األسطر  رمالوواليموـ، عمى الوطف الذي أصبحت حّتى 

 يشعر بسرعة توالي المآسي ليذا الوطف الجريح. 

  (ٔ)(:الساحؿالّسريع قصيدة )كـ كاف عذبًا شجر  لتفعيمة البحرومثاؿ آخر 

 وحيدًا ..  موَ نْ يَ 

 يو بيا الماُء، مْ مٌة يَ يْ غَ  احوالضُّ 

  ضي: مْ و تَ رى أّيامُ حيدًا يَ وَ   

  مٌ جاثِ صى الحَ 

 دى ُء المَ لْ ومِ  عمى أغانيوِ 

 رى، فمن عائدٍ تْ راكُب تُ مَ 

 ْل .. راحِ  نْ الريُح، ومِ  هُ دُ تقتا

 ُر الّساحْل .. جَ بًا شَ ذْ عَ  كانَ  مْ كَ 

نّلحظ أّف استخداـ الّشاعر لتفعيمة البحر السريع يغمب عمييا الحسرة واألسى والحزف، ينمو وحيدًا 

 أحد، وىكذا الوطف وحيدًا ال أحد يدعو إلى اندحار الّظّلـ عنو. دوف اىتماـ مف 

                                                           
 .ٖٛٔ/ٕ، األعمال الشعريةالعّّلؽ،  (ٔ)
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الذي نظـ فيو الّشاعر  ، مستفعمف، فاعّلتف()فاعّلتف البحر الخفيؼتفعيمة ما جاء عمى أّما 

  (ٔ)كثيرة ومنيا قصيدة )لي بّلد ُأحبيا وىي تنأى( يقوؿ فييا: قصائد

 يا الحروُب، بتْ جَ حَ 

 نودْ أَ 

 م؛ يْ ما الغَ مَ ثْ مضي مِ تْ فَ 

  صاىا بالّشذاُت حَ مْ سَ غَ  مْ كَ 

 ، والّدموعِ 

 تنيْ تركَ  مْ كَ 

  التّاريخِ  لذئابِ 

 وحي ...ضُّ رُ تَ فْ تَ 

 بُّيا، حِ أُ  مْ وٌة كَ سْ قَ 

 تحّدى الخرابَ يَ  مالُ وجَ 

عادًة لموضوعات الفخر والحماسة، وىنا استخدـ العّّلؽ  ،البحر الخفيؼتفعيمة يستخدـ الشعراء 

وقد  ،تيا الحروببتفعيمة ىذا البحر، لخفتِّو، فيو واضح الّنغـ في تصوير مشيد ُيشعر باليأس لبّلد حج

)الدموع والجماؿ( مّما أضفى  :وقد اجتمع الشجف مع الّرومانسية في قولو ،والشذا بالّدموعُغسمت حصاىا 

 وجعمنا نشعر بخفة في تمقي أحداث مأساة البّلد.  ،حيوية عمى النص

في قصائده كما  )فاعّلتف، فاعمف، فاعّلتف، فاعمف(  البحر المديد تفعيمة كما استخدـ الّشاعر

  (ٕ)ة( يقوؿ فييا:آفي قصيدة )أغنية المر 

 تعُل شْ ذي يَ ما الّ 
                                                           

 .ٗ٘ٔ/ٕ، األعمال الشعريةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٜٖٚ/ٔنفسو، (ٕ)
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 ميمةَ الّ 

 ضِ الغامِ  كِ ّيار في ت

 المرايا؛ يا ماءَ 

 دٌ سَ حَ             

 ّضةالفِ و تجتاحُ 

 ؟ وحِ الرّ  حنينٍ  نْ ٌق مِ رْ بَ 

 ىٌم؟وَ 

 ظايا؟شَ  أمْ 

كما في قولو: )يشتعؿ، تيار،  العنؼالتي تدّلؿ عمى  (،تفعيمة البحر المديد)يستخدـ الشاعر ىنا 

وىو يعكس انفعاالت الّشاعر لما يحدث في العراؽ  ،تجتاحو، شظايا(، مما تجعؿ المتمقي يشعر بالعنؼ

 مف قسوة وعنؼ ووحشّية. 

قصيدة )مائدة ، )فاعمف، فاعمف، فاعمف، فاعمف( ،البحر المتدارؾتفعيمة ومف األمثمة عمى 

  (ٔ)شتو التي تشعره بالحزف، يقوؿ:وحو  وحدتوالّشاعر( التي عّبر فييا عف 

 أدعو إلى جمستي؟ سَ  نْ مَ 

  نْ مَ 

 شارُكني يُ 

 وحِ رة الرُّ ضَ خُ         

 ر المائدْة؟ طُ مَ  وْ أَ 

 بيذي نبيُذُىم، ال نَ 

                                                           
 .ٛٓٗ/ٔ، األعمال الشعريةالعّّلؽ،  ٔ
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 واَي، ال ىواىْم ىَ 

 دةمُة الّصاعِ م الغيْ كُ مْ وال تِ 

 فولَتيم .. طُ  ثيرُ ستَ تَ 

لمتعبير عف نفسو المنيكة وقد أجاد في استخداميا، حيث  ،يستخدـ الّشاعر تفعيمة ىذا البحر

مما يجعؿ المشيد الّتصويري  ،الحزف عمى الوطف والحنيف إليو ،الّتشاؤـ ،يغمب عمى ىذه األسطر الّشعرية

 في الّنص متناغمًا مع ىذه التفعيمة. 

مى موضوعات البحور الّشعرّية بصور متفاوتة وذلؾ باعتماده عتفعيّلت إّف العّّلؽ استخدـ 

المميئة بالخراب والّدـ والموت  ،المحزنة ،بقضايا الوطف ةمختمفة، ومشحونة بتجربتو الشعرّية المتعمق

 والتّشريد. 

ّنما وجد  اوىو أحد عناصر الموسيق: التكرار: ثانياً  الّداخمّية، وىو ليس بعنصر جديٍد في الّشعر وا 

في الّدراسات القديمة، وال يقتصر التكرار عمى األلفاظ، إّنما يشمؿ المعاني، والّصور، ومف صور التكرار 

الواضح  التكرار في أثرهالشعري، وتكمف أىمية  والسطر ،والجممة ،في شعر العّّلؽ تكرار الحرؼ، والكممة

 الّشاعر. حالة التكرار  ؤكديكما الّنص وحركتو وترابط عناصر الّنص، في نسيج 

كما أف لتكرار  (ٔ)،ؼ لو إيحاء ويضع في النفس جوًا يييؤىا لتوحي بالقبوؿ: إف الحر تكرار الحرف -

"فالعربي  (ٕ)،و الشاعر مف أفكار وعواطؼسالحرؼ قيمة تنغيمّية ليا وظيفتيا العضوية فيما يعك

ّنما ترؾ ذلؾ إليحاءاتيا لـ يعط أصوات  حروفو قيمًا رمزّية محّددة، وال معاني مطمقة أيضًا، وا 

د والتكرار ال يكوف قبيحًا إاّل عن (ٖ)"الّصوتية وطريقة النطؽ بيا أّنى كانت مواقعيا مف الكممة

                                                           
(1)

.216فقه اللغة وخصائص العربية،ٌنظر:المبارك،محمد،
(2)

 .1/69،الشاعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمهٌنظر:النوٌهً،محمد،
(3)

 43،خصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس،حسن،
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وىذا ال يكوف عند كؿ  ،مّشاعر في حيف توزيعو لمحرؼ المكّررالمبالغة فيو والميارة تتأّتى ل

 :(ٕ)ما جاء في قصيدة )أنثى الينابيع( تكرار الحرؼ،ومف أمثمة ، ٔعراءالش

 ني إلى مائيا ذْ خُ 

 ي حجارٌة مِ فَ  يا ماُء إنّ 

 مي ليٌل يموج لظًى .. ودَ 

 دي في الّريِح: شمُّ يَ ماذا تَ 

 غنيةً أ

 يا؟ غنيات يديْ أُ  نْ مِ 

 مًة جْ نَ 

 باَرىامَعْت غُ خَ 

 ب  الّريِح؟ يَ في مَ 

مّرات وىو حرؼ شفويَّ ومجيور،  عشرفيتجّسد التكرار في ىذا المقطع في حرؼ الميـ الذي ورد 

نما فيو الّشّدة والعنؼ وىذا ما انعكس ا  ولكّنو ىنا ال يوحي بالشاعرّية و  ،(ٖ)فحرؼ الميـ حرؼ رقيؽ وليف

وتكرار ىذا الصوت يفيد في الجراح، أما تردُّد حرؼ الياء أربع عشرة مرة، بعمى نفس الّشاعر المتأججة 

 .التعبير عف انفعاالت داخمّية لمشاعر عكسيا في ىذه األسطر

 :(ٗ)األسطركما في قصيدة )النير( ومنيا ىذه  صوتيفونموذج آخر عمى تكرار أكثر مف 

 ماِئو نْ َق مِ بْ يَ  مْ لَ 

 صى، إاّل الحَ 

                                                           
(1)

 .39،موسيقا الشعرٌنظر:أنٌس،إبراهٌم،
 .ٚٔٔ/ٕ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ،  (ٕ)
(3)

 .71،صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس،حسن،
 .ٜٔ/ٕ،  األعمال الشعريةالعّّلؽ،  (ٗ)
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 مةُ جْ نَ  وعمى ثيابوِ 

 الباكينَ 

 وِ ُنعاسِ ُل في شعِ تُ 

 ىا القاسي رَ مْ جَ 

 ُضوُ حر  تُ 

 : عمى الّرحيلِ 

 نادييا .. يُ 

 ُد .. عِ تَ بْ تَ فَ 

ات الياء والنوف والّسيف والّراء، فتكرار الياء يعّبر عما في نفس الّشاعر مف آىات فقد تكّررت أصو 

وف وىو حرؼ سمعي يفيد تنبيو السامع لألحداث المتسمسمة أما حرؼ السيف وجراحات وتكرار حرؼ الن

ميموس ويفيد تكراره اإلحساس بالّممس لمجمر، أما حرؼ الّراء فيو صوت مجيور متوّسط الّشدة فيو 

 الشّدة والقسوة التي يعانييا الشاعر بعيدًا عف وطنو.  ؛، ويفيد ىنا تكراره(ٔ)والّرخاوة

 : (ٕ)األسطرربعة أصوات يظير في قصيدة )انطفاء( ومنيا ىذه وىناؾ تردد أل

 حممتكم شجرًا مرّاً 

 وأغنية ضد الرماِد؟ 

 وجرحًا يابس

 الّشفِة .. 

 قد كان وجيك شباكاً 

 لفُّ بو أُ     

                                                           
1
.82،صالعربية ومعانيهاخصائص الحروف عباس،حسن،
 .٘ٛ/ٔ، األعمال الّشعرّيةالعّّلؽ، (ٕ)
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 قمبي وعشب مواويمي

 ونافذتي

فقد تكّرر صوت الّشيف أربع مّرات، وصوت الميـ ست مّرات وتكّرر صوت الباء خمس مّرات، 

أصاب العراؽ، وىناؾ  وقد أفاد التكرار ىنا االضطراب والضعؼ والجرح الذيوصوت الفاء أربع مرات، 

  ٔ.أمثمة عمى تكرار األصوات يمكف الرجوع إلييا في األعماؿ الشعرية

الينابيع( التي تكّررت فييا أنثى ومف صور التكرار أيضًا تكرار العّّلؽ لممفردة، كما في قصيدة )

ف اختمفت صور  ،مفردة الماء  ،بف بّلد الّرافديففكيؼ ال وىو ا (ماءىا، واخرى ماء، الماء) :يقوؿفمّرة  ىاوا 

ف تعّددت صورىا  (ٕ)ومف ذلؾ يقوؿ: ،وال تكاد تخمو قصيدة مف قصائده مف لفظة الماء وا 

 ني إلى ماِئيا ذْ خُ 

 ي حجارةٌ مِ يا ماُء، إّن فَ 

خذ )، (خذ بقايا جثث): (ٖ)كما في قصيدة )طائر يقبؿ مف مذبحة( ،المفردةتكرار لشكٌؿ آخر و 

الشاعر فعؿ األمر )خْذ( ثّلث مرات الذي يفيد الشعور باليأس الذي سيطر ، فيكرر (خذ رمادي)، (يدي

داللة عمى استمرارية مأساة الشعب العراقي، مّما يجعمنا نمتقط مشيدًا تصويريًا وفيو  ،عمى نفس الّشاعر

 مأساوّيًا.

 .(ٗ)عمى تكرار المفردة لمّذكر ال لمحصرأخرى وىناؾ أمثمة 

  

                                                           
(1)

 .2/192،األعمال الّشعرّيةالعّّلق،
  .ٚٔٔ/ٕ، نفسو(ٕ)
(3)

.2/192نفسه،
 .ٕٜٕ، ٕٚٛ، ٜٕٕ، ٖٜٔ/ٕ ٜٕٔ، ٕٕٛ، ٕٓٚ/ٔ ،نفسو (ٗ)



131 
 

ويظير شكؿ آخر لمتكرار عند العّّلؽ يتمثؿ في تكرار العبارة كما في قصيدة )لي بّلٌد أحّبيا 

 (ٔ):األسطربّلد أحّبيا وىي تنأى( يقوؿ منيا ىذه  لي)وىي تنأى( فقد كّرر الّشاعر عبارة 

 تنأى  ىيَ لي بّلد أّحبيا وْ 

 تيا الحروب جبَ حَ 

 ودنْ أَ 

 م؛ يْ مما الغَ ثْ فتمضي، مِ 

 ... ... 

 لي بّلٌد 

 ى ... أَ نْ تَ  يَ ىْ يا، وَ بُّ حِ أُ 

 ل  ُأطِ  يْ دُت كَ عُ  مْ كَ  آهٍ 

  لِ قْ عمى الحَ 

 ... ... 

 لي بّلدٌ 

 أحّبيا وىي تنأى ... 

  أين تمضينَ 

وجاءت الجممة في  ،أحبيا وىي تنأى( فقد تكررت ثّلث مرات مى التكرار ىنا لعبارة )لي بّلديتج

وقد حجبت البّلد عنو الحروب، وتأوه الشاعر عمى حاليا  ،وفي نيايتيا ،العنواف وفي وسط القصيدة

 الرديء، المشحوف باليزائـ والخراب والّدمار. 

 

                                                           
 .ٙ٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٕ ،األعمال الّشعرّيةالعّّلق،(ٔ)
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 (ٔ):يقوؿوفي قصيدة )زمف الّرصاص الّدمشقي( 

 رني ضُ حْ ... يَ 

 شّيَة، ، العَ قَ شْ مَ دِ  نْ مِ 

 ياأعشابُ 

 بُضيا، نَ 

 .. ر بالّريحِ قاسيون المحاصَ 

 والمطر العربي  

 دمشق العشّيةَ 

 ح بابين: واحدًة تَ فْ تَ 

 لميتامى 

 سرى الحروبوأَ 

 ... ... ... 

 مشق العشّيَة، دِ 

 نافذٌة، 

 يا نْ مِ  اآلنَ َيعُبر 

 المساكين 

 ... ... 

 مشق العشّية، ودِ 

 ُمت ِكؤٌ 

 لمحياة 

                                                           
 .ٔ٘ٔ/ٔ، األعمال الشعريةالعّّلؽ،  (ٔ)



132 
 

أربع مّرات، وتكرار عبارة )الّزماف الجديد( مّرتاف، وعبارة  (دمشؽ العشية) يظير الّتكرار في عبارة

، مّرتاف، مّما يحدث تأثيرًا عميقًا في نفس المتمقي، وتجعمو يشعر بحاؿ دمشؽ المؤلـ الذي (الغبار الجديد)

ال يختمؼ عف حاليا في وقتنا الحاضر، وتكراره أيضًا يظير لنا مفارقة واضحة بيف دمشؽ في الماضي 

 . يجير والحصارواليتـ واألسر والتّ  الحاضر المشحوف بالمآسي والكآبة ودمشؽ في

  (ٔ)اعر لمعبارة في القصيدة نفسيا قولو:ومف تكرار الشّ 

 ... قولي 

 ديد، اقتربْ الجَ  ليذا الّزمانِ 

 مونَ تعِ شْ يَ  أبنائي، اآلنَ  إنّ 

 ... 

 ... قولي 

 ديد: اقتربْ بار الجَ ليذا الغُ 

 اقتربْ : ئيبْ الكَ  لمّرصاصِ 

 ... ... 

 دمشُق: الّزماُن الجديدُ 

 الغباُر الجديُد، 

 (ٕ) عمى تكرار العبارةأخرى وىناؾ أمثمة 

 

                                                           
 .ٗٓٔ/ٔ، األعمال الشعريةالعّّلؽ،  (ٔ)
 .ٕٖٙ، ٜٖ٘، ٖٛٔ، ٔ٘/ٕ، ٖٖٖ، ٕٖٔ، ٔٔٔ/ٔ ،األعمال الشعريةالعّّلؽ،  ينظر: ٕ
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ال تخمو أي قصيدة شعرية مف عنصر التكرار، ألّنو يسيـ في فيـ أبعاد التجربة الّشعرية وتشّد 

 (ٔ)انتباه القارئ إلى التكرار.

معبارة لو قيمتو الفنّية، وقد ظير بشكؿ ل لممفردة أـأـ ار بأنواعو سواء أكاف لمصّوت إّف التكر 

، لذا ال الداخمّيةِ  امّما يحدث تناغمًا في نسيج الّنص، وىو أىـ عناصر الموسيق ،واضح في شعر العّّلؽ

تكاد تخمو قصيدة مف قصائده مف الّتكرار بأنواعو، فكّؿ نوع منو لو داللتو النفسّية واإليقاعّية واإليحائية، 

فمنيا ما جاء لمتوّجع واأللـ عمى حاؿ  ،عيا في القصيدة، وداللة عمى الحالة الشعورّية لمّشاعرحسب موض

كاف يصؼ الفرقة والبعد عف البّلد، ومنيا ما يدلؿ عمى االىتماـ بموضوع في ذىف العراؽ، ومنيا ما 

 الّشاعر، ومنيا ما يفيد التأكيد والتنبيو لمّسامع وىكذا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
،)محموددروٌش(مقاربةأسلوبٌة،رسالةالكافتيرياأساليب التكرار في ديوان سرحان يشرب القهوة في ٌنظر:الزروقً،علًعبدالقادر،

 .21،ص2111الحاجبلخضر،باتنة،الجزائر،ماجستٌر،جامعة
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 الخاتمة 

مف فيو عمي جعفر العّّلؽ لمصورة الشعرية عند ي وّفقني إلى إتماـ ىذه الّدراسة، ذالحمد لّمو الّ 

 : اآلتيةفي العصر الحديث، فقد انتيت الّدراسة إلى أىـّ النتائج  شعراء

عف حاؿ العراؽ الجريحة التي تعّرضت وما وعدـ رضاه تصّور الّدراسة قمؽ رضا العّّلؽ  -

 والتّدمير والفساد. زالت تتعرض لمخراب 

 امتازت أعمالو الشعرّية بحضور األساطير القديمة التي تمّثؿ حاؿ العراؽ خير تمثيؿ.  -

حضور اإليماءات االجتماعية والّدينية في شعره حضورًا لـ يكف اعتباطّيًا، فشخصّية  -

عمواف الحويزي تمّثؿ العراقي الثائر المحّب لوطنو المضحّي مف أجمو وحضور قّصة 

 –ؼ في شعره ترمز إلى حاؿ العراؽ وقد وقعت فريسة في يّد المحتّؿ األمريكّي يوس

 مف حوليا صامتوف. والعرب –الذئب 

القيس الذي وقؼ عمى أطّلؿ المحبوبة يبكي  ئاستدعاء شخصّيات أدبّية كشخصّية امر  -

 عمييا، فيذه الشخصّية تعادؿ الواقع العربي المعاصر وقد وقؼ الّشاعر المعاصر يبكي

 ضحّيةابف زريؽ البغدادي تشبو تجربة العّّلؽ فيما  وتجربةحاؿ العرب مف ذّؿ وىواف، 

 الوقوؼ بيف أرضيف. 

األكثر حضورًا في شعره  البصريةتفاوت الصورة الحسّية عند العّّلؽ، فكانت الّصورة  -

لعّؿ حضور وتأتي الّصورة السمعّية في الترتيب الثاني ثـ الّممسّية ثـ الشّمّية ثـ الذوقية، و 

يعود إلى اليـّ الوطني الذي يحممو الّشاعر مّما يعكس غيرىا الّصورة البصرّية أكثر مف 

 حالة الّشاعر النفسّية المثقمة باليـّ الوطني اإلنسانّي. 
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معبارة، وبيذا لأو المفردة، أو كاف  لمحرؼشعره سواء  حضور الّتكرار بشكؿ واضح في -

تعبير عف الواقع الذي يعيشو، ويبرز مدى ثقافتو تكوف الصورة خيٌر معيف لمشاعر لم

 الواسعة ومواطف الجماؿ في شعره. 

الّتوفيؽ مف اهلل ، فإف وجد  قت في اختيار ىذه الدراسة، راجيةأف أكوف قد وف وفي الختاـ: أرجو
 تقصير فمف نفسي، فالكماؿ هلل وحده.
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 المصادر والمراجع

 . ـٕٗٓٓ، القاىرة، ٜ، دار الفكر العربي، طوفنونو دراسة ونقداألدب إسماعيؿ، عز الديف،  .ٔ

، ٖ، دار الفكر العربي، طه الفنية والمعنويةالّشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىر   -

 . ـٜٙٙٔ

براىيـ الّسعافيف، و ، تحقيؽ إحساف عّباس األغانيأصفياني، أبو الفرج،  .ٕ بكر عّباس، دار و ا 

 . ـٕٕٓٓصادر، ط، بيروت، 

، ترجمة محمد إبراىيـ الّشوش، منشورات مكتبة ميمنة، الّشعر كيف نفيمو ونتذّوقواليزابيث درو،  .ٖ

 .ـٜٔٙٔبيروت، نيويورؾ، 

 . ـٕٜ٘ٔ، ٕ، مكتبة اإلنجمو المصرّية، طموسيقى الّشعرأنيس، إبراىيـ،  .ٗ

، عّماف، ٔط، مكتبة الّرسالة الحديثة، في النّقد األدبي الحديثالبرازي، مجد محمد الباكير،  .٘

 . ـٜٙٛٔ

، دار األندلس، دوف الّصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اليجريالبطؿ، عمي،  .ٙ

 طبعة. 

أثر الّتراث الّشعبي في تشكيل القصيدة العربّية المعاصرة )قراءة في المكونات بمحاج، كاممي،  .ٚ

 . ـٕٗٓٓ(، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشؽ، واألصول

الّصورة الفنية في المفضميات أنماطيا ومصادرىا وسماتيا  زيد بف محمد بف غانـ، الجيني، .ٛ

 ىػ. ٕ٘ٗٔ، المدينة المنورة، ٔطمكتبة الممؾ فيد، ، الفنية

، سيرة أدبية لكولريدج، دار المعارؼ، مصر، الّنظرة الّرومانتيكية في الّشعرحساف، عبد الحكيـ،  .ٜ

 . ـٜٔٚٔ
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طيف ب، مؤسّسة جائزة عبد العز، سعود الباعر العربي في العراقالشمن قصائد الحكواتي، ماجد،  .ٓٔ

 . ـٕٗٓٓ، الكويت، ٔلإلبداع الشعري، ط

 . ـٜٛٚٔ، بيروت، ٔ، دار الّطميعة لمطباعة والنشر، طالحداثة في الّشعرالخاؿ، يوسؼ،  .ٔٔ

 . ـٖٜٜٔ، األردف ٗط ،، دار الحداثةاألساطير والخرافات عند العربخاف، محمد عبد المعيد،  .ٕٔ

الّمو عبد  ، تحقيؽ: أبيمقدمة ابن خمدون(، ٗٓٗٔابف خمدوف، عبد الرحمف بف محمد )ت .ٖٔ

 . ٔ، ـٔ، دار إحياء الّتراث العربي، طالّسعيد المندوه

)دوف ، دار الفكر المعاصر، جماليات األسموب الصورة الفنّية في األدب العربيالّداية، فايز،  .ٗٔ

 بيروت.طبعة(، 

، ترجمة خميؿ أحمد خميؿ، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر لّزمانجدلية ا، باشّلر، فغاستو  .٘ٔ

 . ـٕٜٜٔ، بيروت، ٖوالتوزيع، ط

 . ـٖٕٓٓ، عماف، (د.ط)، وزارة الثقافة، الّصورة الفنّية في شعر الّشّماخذياب، محمد عمي،  .ٙٔ

 . ـٜٓٛٔ ، إربد،ٔ، جامعة اليرموؾ، طالّصورة الفنّية في شعر أبي تمامالّرباعي، عبد القادر،  .ٚٔ

(: ٖٙٗ، )تالعمدة في محاسن الّشعر وآدابوواني األزدي، ابف رشيؽ، أبو عمي، الحسف القير  .ٛٔ

 ، بيروت. ٘تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ، ط

، الّشركة العامة استدعاء الّشخصّيات الّتراثية في الشعر العربي المعاصرزايد، عمي عشري،  .ٜٔ

 . ـٜٛٚٔ، طرابمس، ٔ، طلمنشر والتوزيع واإلعّلف

، ٔ، دار الحامد، طالمون وداللتو في الّشعر األردني نموذجاً ّزواىرة، ظاىر محمد ىّزاع، ال .ٕٓ

 . ـٕٛٓٓعّماف، 

 ـ.ٕٔٔٓ، عّماف، ٔ، دار فضاءات، طتحوالت الصورةالّسادة، أثير،  .ٕٔ
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، تامر،  .ٕٕ ، الّّلذقّية، ٔ، ط، دار الحوار لمنشر والتوزيعنظرية المغة والجمال في النقد العربيسمـو

 . ـٖٜٛٔ

، ٔ، طنقدّيةالّصورة بين القدماء والمعاصرين دراسة بّلغية شادي، محمد إبراىيـ عبد العزيز،  .ٖٕ

 . ـٜٜٔٔجامعة األزىر، 

، الييئة العّلقات النحوّية وتشكيل الّصورة الّشعرية عند محمد عفيفي مطرشحاتة، محّمد سعد،  .ٕٗ

 . ـٖٕٓٓ )دوف طبعة(، القاىرة، العاّمة لقصور الثقافة،

، ٔ، مكتبة اآلداب، طالّصورة الّشعرية عند األعمى الّتطميميالشِّناوي، عمي غريب محمد،  .ٕ٘

 . ـٖٕٓٓالمنصورة، 

، تقديـ فوزي سعد تطّور الّصورة في مختارات البارودي الّشعرّيةشيخ روحة، جمعة محمود،  .ٕٙ

 . ـٕٓٔٓدمنيور، )دوف طبعة(، عيسى، بستاف المعرفة، 

، المؤسسة العربية لمدراسات الّصورة االستعارّية في الشعر العربي الحديثالّصائغ، وجداف،  .ٕٚ

 . ـٖٕٓٓ، بيروت، ٔوالنشر، ط

مطبعة األمانة، القاىرة، ، البناء الفني لمّصورة األدبية عند ابن الروميصبح، عمي عمي،  .ٕٛ

ٜٔٚٙ . 

الكويت،  )دوف طبعة(، المعرفة،، عالـ اتجاىات الشعر العربي المعاصرعباس، إحساف،  .ٜٕ

 .ـٜٜٛٔ

 . ـٖٜ٘ٔ، بيروت، ٕ، دار الثقافة، طفّن الّشعر -

 ـ. ٜٜٛٔ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، خصائص الحروف العربية ومعانيياعباس، حسف،  .ٖٓ

 .ـٜٔٛٔ، القاىرة، (د.ط)، دار المعارؼ، الّصورة والبناء الشعريعبد اهلل، محمد حسف،  .ٖٔ
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، عّماف، ٔ، دار فضاءات، طعمي جعفر العّّلق رسول الجمال والمخيمة ،عبيد، محمد صابر .ٕٖ

 . ـٕٗٔٓ

اسّية االنبثاق القصيدة العربية الحديثة بين البنية: الداللة والبنية اإليقاعّية )حس  -

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ،  (جيل الرّواد والستينات، الّشعرّية األولى

 . ـٕٔٓٓ

، ٔ، جدار الكتاب العالمي، عالـ الكتب الحديث، طص الشعريالمغامرة الجمالية لمن -

 ـ.ٕٛٓٓعماف، اربد، 

، األكسـ، مراجعة وتقديـ عبد األمير المكان في فمسفة ابن سينا يةنظر عبيدي، حسف مجيد، ال .ٖٖ

 . ـٜٚٛٔ، بغداد، ٔدار الشؤوف الثقافية العامة، آفاؽ عربية، ط

، المؤّسّسة الجامعّية بداع أبي نواسونماذجيا في إالّصورة الشعرّية ، عّساؼ، ساسيف سيموف .ٖٗ

 . ـٕٜٛٔلمدراسات والنشر والّتوزيع، جبيؿ، 

)مجمة شعر وجيل الّصورة الفنّية في قصيدة الّرؤيا تجربة الحداثة في عّساؼ، عبد اهلل،  .ٖ٘

 . ـٜٜٙٔ، سورية، ٔدار دجمة، طالّستيّنات في سورية(، 

، دار التنوير لمطباعة راث النقدي والبّلغي عند العربالصورة الفنّية في التعصفور، جابر،  .ٖٙ

 . ـٖٜٛٔ، بيروت، ٕوالنشر، ط

، الّصوت المختمف عمي جعفر العّّلق في تجربتو الّشعرية والنقدية واإلنسانيةعفيفي، أحمد،  .ٖٚ

 . ـٕٔٔٓ، عّماف، ٔدار فضاءات، ط
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Abstract 

The poetic imagery plays an important role in poetry. It is present in the 

old poetry and it is still present in the modern one . This study tackles the poetic 

imagery by AL-Allaq and it gave a definition of the poetic imagery lexically 

and contextually, dividing it into three chapters.  

The heading of the first chapter is about the sources of the poetic imagery, 

including the inherited with all its kinds ; the legendary, the historical and the 

religious one, supported by a practical side of AL-Allaq's poetry. Also, this 

chapter tackled the environment with all its types ; the living and the nonliving 

environment . The living one included human beings, plants and animals. On 

the other hand, the nonliving environment included water, air, light and soil 

with the practical side of poetry for all these sources. The second chapter deals 

with the styles of the single imagery using various methods like the direct 

description, personification, simile and  Synaesthesia, supported with poetic 

evidences. Also, the second chapter tackles the compound styles of imagery 

such as the drama , colour, motion and imagination in addition to the imagery 

based on the senses; visual, auditory, touch, smell and taste. 

The third chapter deals with the formulation beauty of the imagery and it 

included the most important elements that help in evoking the imagery like 

music and repetition. The study ended up with a conclusion of the results as 

well as an appendix of the resources. 
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