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ملخ�ص البحث

تشكل الصورة معل ًام فني ًا وأفق ًا ختيلي ًا تقوم بمهمة حتديد مقومات القصدية الشعرية ،وتعمل عىل

نظم دالالت الكلامت وحشد مقاصدها يف حركة فكرية تعكس تلك العملية اإلبداعية يف أطرها
اجلاملية وهي تقوم عىل الرتاسل بني مدركات وعالقات تنتمي إىل أحاسيس خمتلفة تؤلف بينها

انفعاالت وجتارب متعددة تشكل التجربة اجلاملية للقصيدة من خالل املوازنة بني الواقع واملتخيل
الشعري القائم عىل االفرتاض .إذ يسعى البحث إىل رصد تلك الدالالت وحتديد مجالية القصيدة من

خالل الوقوف عىل مواطن الصورة وحتديد مالحمها يف تداعيها الشعري ضمن بنية القصيدة ،وبيان
آفاق تلك الصور يف امتداداهتا املعرفية وآلية اشتغال كل صورة مع الصورة التي تليها يف عملية تكاملية

تنهض يف تأثيث املشهد الشعري واضعني يف حسابنا أن ظهور الصورة قد يكون توتر ًا شعري ًا فقد
الشاعر زمام اإلمساك بمالحمها وهذا ما جيعلها مفتقرة إىل الصورة التي تليها إلكامل مالمح وجودها

وتكون الثانية جتلي ًا لألوىل حمدثة يف ذلك تنوع ًا يف خميلة القارئ يكرس تراتبية التلقي.
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Abstract

The Poetic Image Between Formation and Semantic Sequencing
Duraid Ibn Al Simma s Poem”Is a heart Iike yours excused in Iove A
Sample”
Lect. Dr. Meilad Adil Jamal/ Dept.Arabic Language
College of Education Humainement Science. Mosul University
The poetic image constitutes an artistic mark and an imaginary horizon as
it defines the elements of the poem. It also organizes the senses of words and
combines their meanings into an intellectual movement which reflects that
creative process within its aesthetic frames. It acts as a transferor between
senses and relations that belong to different passions with various emotions
and experiences. That formulated the aesthetic experience of the poem
through a balance between reality on the one hand, and the imagined poetry
which is based on assumptions, on the other. This paper aims at observing
those senses and identifying the aesthetic value of the poem through the
consideration of the image and the identification of its features through out
the poetic association within the structure of the poem. Moreover, it aims
to identify the horizons of that image and its epistemic extensions, and the
way each image operates with the following image through an integrative
process that enriches the poetic scene taking in to account. The fact that the
image might appear as a result of the poetic tension on the part of the poet
when he loses control of the features of that image, This makes the image
loses the following one that marks its existence. The second image can be a
manifestation of the first which creates a variation in the mind of the reader,
to overcome the monotony of reception.
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مدخل إجرائي:

انبثقت العالقة بني الصورة واإلنسان حني عجز عن التعبري اّ
عم جيول يف خاطره فظهرت

احلاجة إىل الصورة لتؤدي غايات نفعية تكفل له مطاوعة احلياة والتكيف مع متغرياهتا وفق صيغ

كانت الصورة إحدى مفاهيمها أو متثالهتا ،فقد((عرف اإلنسان قديام الصورة ورسمها يف كهفه
شعرية سحرية ،ثم تطورت عالقته هبا مع تطور حياته ،وانبثقت يف الشعر لترتجم صلة اإلنسان
القديمة هبا))((( .وإن هذا القدم منح الصورة بعد ًا إنسانيا يمتد مع امتداد ذاكرته ،وحني عمد إىل

إبداع الشعر يف وجوده شكلت الصورة رضورة ومفصال حيويا يؤدي غاية االنبثاق احلر والواعي
ملفهوم الوجود ،ومن هنا نجد أن تعريف الصورة يرضب يف القدم ألن الشعر يف احد مفاهيمه
هو صورة متشكلة من دالالت لسانية تعرب عن عاطفة متوقدة؛ وإن الدالالت أيا كانت متظهراهتا

فالبد أن تشري يف جممل مدلوالهتا إىل صورة ترتبط فيام بينها بعالقات نصية ،وهذه العالقة تشري إىل
اشرتاك تركيبي يف بنية الشعر بني الصورة والداللة ،فـ((الصورة الفنية أو األدبية ،فهي نسخة مجالية

تستحرض فيها لغة اإلبداع ،اهليئة احلسية أو الشعورية لألجسام أو املعاين بصياغة جديدة متليها قدرة

الشاعر وجتربته وفق تعادلية فنية بني طرفني مها املجاز واحلقيقة دون أن يستبد طرف بآخر))((( يف

رسم معامل الصورة واتساقها مع انسياب النص.

وهذا التصور ملاهية الصورة انعكس يف بنية الشعر العريب حين ًا ويف الرتاث البالغي حين ًا أخر،

ومن املمكن أن نشري إىل تلك املعاجلات النقدية دون عرض لتلك األقوال لكثرهتا وشيوعها يف

دونه اجلاحظ يف كتبه لعمق معاجلته ودقة نظرته إىل مكامن اإلبداع يف الكلامت
كتب النقد إال ما ّ
((( ديوان دريد بن الصمة ،حتقيق -د .عمر عبد الرسول.75 _71 ،

((( الصورة الفنية معيارا نقديا-منحى تطبيقي عىل شعر األعشى ،عبد اإلله الصائغ.15 :
((( الصورة معيار ًا نقدي ًا.159 :
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والتي يذهب إىل أهنا ((صور وعالمات وخلق مؤثل ودالالت))((( فقدّ م الصورة عىل صنع العالمة
وخلق مجالية الداللة حني نقد عنرتة يف إجادته لرسم صورة الذباب ويشبه غنائه وهزجه بروضة

خمرضة بغناء ونشوة شارب ،إذ مل يستطع احد من الشعراء جماراته يف ذلك ،ورأى أن عىل الناقد ((ان
يمسك بميزان الصورة وال ينسى املخرج واللغة))((( ،وان الشعر ((صناعة ورضب من النسج

وجنس من التصوير))((( وان هذا الفهم للصورة قد تناوب حضوره عند النقاد الذين أعقبوه منهم
ابن قتيبة ،وابن طباطبا العلوي والفارايب واآلمدي وابن جني وابن سينا.

وان هذا املفهوم للصورة قد اخذ واجهة فكرية انتقلت من فكرة تأثيل يف الدالالت واملجازات

األرسطية إىل قوة اخليال و((القدرة التي يستطيع هبا العقل أن يشكل صورا لألشياء أو األشخاص،

أو يشاهد الوجود))((( ،فالصورة تقوم عىل جمموعة من الظواهر ال بوصفها عنارص جيب عزهلا؛

وإنام جماميع مؤلفة من وحدات مستقلة ذاتيا معربة عن تكافل داخيل وهلا قوانني خاصة هبا يرتتب

عىل ذلك ان طريقة وجود كل عنرص تتوقف عىل بنية القصيدة والقوانني التي حتكمها.

واختلف النقاد ودارسو األدب يف حتديد مفهوم الصورة ،وهذا أمر تابع الختالف ثقافة

وزاوية نظر كل منهم يف ترسيم حدودها وحتديد مالحمها فهناك من يرى اهنا ((رسم قوامه الكلامت

املشحونة باإلحساس والعاطفة))((( وهذه املؤاخاة بني الشعر والرسم نابعة من اجتاه كليهام إىل
التخييل وجتسيم األشياء املجردة وتقديمها للمتلقي بشكل حمسوس(((.

والصورة وسيلة الشاعر يف نقل جتاربه وما حيمله من رؤى وتصورات بوصفها تركيب قادر عىل

استيعاب أحاسيسه من خالل اعتامده عىل املجاز الذي يغلف الصورة باإلحياء القادر عىل تفجري

دالالته وإعطاء القارئ فرصة املشاركة وتوليد اإلحساس املعريف بام تثريه الصورة من دهشة صادمة
((( كتاب احليوان ،اجلاحظ.52 /1 :
((( املصدر نفسه.168/1 :
((( املصدر نفسه.444/2 :

((( معجم املصطلحات يف اللغة واألدب ،جمدي وهبة وكامل املهندس.166 :

((( الصورة الشعرية ،دي .يس .لويس ،ترمجة :د .امحد نصيف اجلنايب وآخرون.23 :
((( الصورة الفنية يف الرتاث النقدي ،جابر عصفور. 347 :
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ألفقه لفظيا ومعنويا .فالصورة بنية متشابكة من العالقات النصية ،وهذا التشابك والتفاعل يتم
إقامته بوساطة اخليال الذي يعد األداة األوىل خللق الصورة وإعادة تشكيل مكوناهتا األوىل ،فاخليال
ال تتحدد مهمته بإعادة التشكيل وإنام هو منظومة خيلخل الرتتيب املنطقي بني األشياء ويقوض نظام

العامل القائم واملألوف ،وجيمع بني املتضادات واملتنافرات ألنه_اخليال_ آلية خارج القيود والقوانني
فهو موسوم باحلرية وله سمة الربزخية بني عامل االحتامل واإلمكان الذي يساعده عىل االنفتاح عىل

املمكنات مجيعها ،فـ((اخليال هو اليشء الذي يكون وال يوصف ،خيفي بقدر ما ُيظهرُ ،يعقل وال

ُيعقل))((( .فالصورة خلق قرائي تأوييل قائم عىل اتساق وتضافر أوضاع لغوية انزياحية وبالغية

تنطوي عىل طبقات متعددة من الدالالت تتمرأى من خالهلا جتربة الشاعر أو مواقف إنسانية يبتغي

الشاعر إظهارها.

الصورة بني االحتامل واإلمكان:

تتشكل الصورة يف بؤرة انبثاقها من معان فردية متنافرة يعمل الوعي والقدرة الشعرية عىل

إنشاء تصور يوائم بني هذه املعاين وهي يف طور االحتامل الذي ينتهي دورة حضانته هلذه املعاين
حني ترتتب بطريقة متكنها من التامس مع عامل اإلمكان والتعبري عنها((وهذه القوة قبل التشكيل هي

مادة وماهية ،وعند التشكيل أصبحت صورة))((( والذي حيدث إرباكا مجاليا بني انطباع الصورة يف
الذهن من قبل القارئ وبني نسقية العبارات يف حمورهيا األفقي والعمودي ،فمجموعة الظواهر ال

تنحل إىل وحدات مستقلة تعرب عن فكاكها الداخيل؛ وإنام عن جماميع من الظواهر متتلك خاصيتي

االستقالل واالندماج ضمن املجموع .وهذا ما جيعل من الصورة متتلك إزاحة ختييلية يف ذهن
القارئ حتدث توترا مجاليا ،وهذه اإلزاحة حتدث انطباعات ذهنية تستدعي كلامت أو عبارات ،مجلة
بلغة بالغية مكتظة بالتشبيهات واالستعارات التي ختلق صورا هلا من احليوية مثل احلضور الواقعي

لألشياء واألفكار(((.

والصورة توظف يف جماالت عدّ ة حسب املفاهيم التي تتبناها ،فكل فكرة هي توظيف خاص

((( علم االجتامع وفلسفة اخليال ،خليل أمحد خليل.14 :

((( (( الصورة يف التشكيل الشعري-تفسري بنيوي ،د .سمري عيل سمري الدليمي.15 :

((( معجم املصطلحات األدبية ،إعداد_إبراهيم فتحي.225 :
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للصورة قد يرتادف مع مفهوم فكرة أخرى وقد تتجاوزها ،فالبالغة رشط أساس لبناء الصورة
وهي التي متنحها خاصية الدينامية التي جتعلها تبتعد عن الثبات ومؤديا إىل تنوع فهم القارئ
تكون مرونة وانفتاحا للتأويل عىل
والذي قد خيتلف عن التشكيل اللغوي للشاعر ،وهذه الثغرة ّ

فضاءات غري منتهية؛ ألن العالقة بني فهم القارئ بكل تراكمه الثقايف وآلية التشكيل اللغوي غري

حمكومة بنظام قار من العالقات ،فالصورة تصور كيل تنتج عن طاقات إبداعية تتقصد حماكاة الواقع

((وبذلك تكون القيمة الكربى للصورة الشعرية يف أهنا تعمل عىل تنظيم التجربة اإلنسانية الشاملة

للكشف عن املعنى األعمق للحياة والوجود ،املتمثل يف اخلري واجلامل من حيث املضمون واملبنى
بطريقة خمصبة))((( تتشكل يف انساق داللية تتقصد غاية واحدة ،وقد يستقل كل نسق بخصوصيته،

لكنه يشتغل يف خاصيته الكلية نحو االندماج مع األنساق األخرى وفق التشكيل املتصور من

قبل القارئ فيوقع الصورة حتت حيز الذاتية التي ال يمكن ضبطها وفق قوانني حمددة ألن ثقافة
القارئ ستكون هي املعيار املحدد لفضاء الصورة فضال عن العبارات املشكلة للصورة لنجد أنفسنا

أمام آلية متحركة تنضبط يف صورته الكلية ضمن حدود الصورة لكنها متتلك مرونة تطاول ميول
وانفعاالت كل قارئ ،وتبقى الصورة نشاط ًا كامن ًا يف حدود العبارات التي تشكل القصيدة حتى
تسقط يف فعل القراءة التي ترتقي هبا إىل حيز اإلمكان ،وربام ان اخللل الذي يصيب عملية االرتقاء

من حيز االحتامل إىل حيز اإلمكان يظهر جلي ًا بألفاظ قلقة يف دالالهتا تعرقل عملية بناء اخليال
الشعري القرائي ،ويبدو أن هذا االرتباك الشعري من قبل الشاعر ظهر بمالحمه حني نعاين قصيدة

الشاعر دريد بن الصمة يف قوله(((:
باب املَ ِ
األه ِ
واء َم ُ
-1هل ُ
والشيب بعدَ َش ِ
مقدور
رء
ور
مثل َقلبِ َك يف ْ
ُ
ُ
عذ ُ
-2قد َّ
خف َص ْحبِي ْ
والـدور
األبواب
خود ترببـها
وأرقنِي ٌ
ُ
ُ
وأش ُكوين َّ

إن تشخيص الصورة وإدراك مالحمها يف حالة االحتامل تتمثل يف افتتاحها بـ(هل) التي توحي

إىل تعدد اإلجابات وال تستنفد حدود املعلومة وإنام تبقى مفتوحة واقعة يف باب االحتامل واإلمكان
والتي تتناوب بني ما أباح به وما هو متعال عن قدرة خميلته ،والسيام أن (مثل) تعضد ما ذهبت إليه

((( الصورة الشعرية يف شعر أيب متام ،عبد القادر الرباعي.14 :
((( الديوان.73 :
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(هل) يف فتح فضاء التأويل عىل خيارات عدة تتناسب مع (قلبك) الذي قد يميل مع كل تقلب نحو

(األهواء) بالرغم من تعلله بـ(معذور) التي جتسد عبارة (هل مثل) ذلك الرتكيب الذي بالرغم من
حتشده الداليل باإلشارة نحو (االحتامل) إال أن االنفعال الشعري مل يكتف بذلك التجسيد اللغوي

حتى أردفه بـ(معذور) التي توصلنا إىل صورة متمنعة يف إمكاهنا.

إال أن هذه الصورة مل تبق يف استقاللية عن الوحدة الكلية لصورة البيت؛ وإنام اندجمت يف وحدة

داخلية بوساطة صورة الشيب وكيفية إحداثها انعكاسات سلبية عىل ذات الشاعر ،إذ ظهرت مالحمها

األوىل من خالل مطلع البيت (هل مثل قلبك )...التي نعي اآلن مربر وجودها حني تكون (الواو)

عاطفة يف(والشيب) ألن العطف يضفي نوعا من املشاركة بني املعطوف واملعطوف عليه بالرغم من
ابتعاد صورة الشطر األول التي كانت تشري إىل الشباب (قلب ،أهواء ،أعذار) حتى كان الشطر الثاين

للبيت مكمالً لصورة الشطر األول التي مل تكتمل انتقاهلا من عامل االحتامل إل

ونكون أمام صورة أخرى لو ذهبنا إىل أن الواو يف (والشيب) استئنافية لصورة تشتغل يف داللتها

اخلارجية عىل االستقالل بنفسها حني يربر الشاعر هجوم الشيب عليه مدفوع ًا بقوة تتجاوز فتوة
الشباب حني يكون األمر (مقدور) الذي جيري عىل كل األشياء يف الوجود وهي حيلة جلأ إليها

الشاعر ليستزل صورة من عامل االحتامل إىل عامل اإلمكان مشفوع ًا بقوة القدر التي تفاعلت مع
صورة البيت الثاين والذي عرب بطريقة التحقيق والتوكيد يف (قد َّ
خف) ألن جميء قد مع الفعل

املايض تفيد التحقيق والتوكيد((( إذ شعر بقلة أصحابه لسببني :األول لكربه الذي يتطلب مهارة يف
الترصف والتعامل؛ والثاين الندثار أقرانه ومن هم يف عمره .حتى رصح بـ(وأشكوين) التي أضمر
فيها الفاعل  /نفسه وأظهرها بصيغة املفعول به يف (ياء املتكلم) ،وهذه اجلدلية بينه وبني ذاته تظهر

تناسبا طرديا بني احتامل الصورة  /إضامر الفاعل كام يف القصيدة التي تسعى إىل اإلمكان يف صورة

املفعول به  /ياء املتكلم يف (اشكوين) التي عطف عليها مجلة أخرى (وأرقني) التي أضمر فيها

الفاعل أيضا  /احتامل الصورة للوصول إىل اإلمكان بوساطة املفعول به/ياء املتكلم.

وهذه الصورة توسعت يف جانبها التخيييل واشارهتا الداللية املحددة حني اختار الشاعر كلمة

((( ينظر :اجلنى الداين يف حروف املعاين ،املرادي ،حتقيق :د فخر الدين قبأوة -أ .حممد نديم فاضل.255 :
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احلسن َُة َ
اخل ْل ِق))((( ،التي كانت الباعث األول عىل تكوين
(خود) ففضال عن إشارهتا إىل ((الفتاة َ

الصورة اجلاملية التي توازن بني عامل قد انقىض وعهد توىل بعد ظهور الشيب وبني عامل يعيش فيه
الشاعر تقلب أهوائه وتدفق نبضات قلبه والسيام أن هذه الصورة قد اكتسبت بعد ًا جديد ًا حني نفرس

كلمة (خود) برسعة السري((( وهذه الصورة ترتبط برمزية خفية مع (سري الشباب نحو املشيب) وإن

(اخلود) هذه قد احتجبت عنه وحيل بينها وبينه أبواب وأستار التي وردت بصيغة اجلمع دون
تناسب مع صيغة املفرد الواردة بـ (خود) للداللة عىل اتساع الفجوة بني رغبات الشاعر وأمانيه يف

الوصول إىل حمبوبته وبني تلك املصدات والعوائق املادية التي توحي أو حتيل إىل مرجعيات معنوية
يشكلها وجود (األبواب والدور) التي تتضمن حمرم ًا اجتامعي ًا من العادات والتقاليد التي متارس
عليه قوة تقهر حبه ،والتي تدل عىل املنع واالحتجاب وقرص الغايات دون الوصول إىل أمانيه.
الصورة وثنائية الدور:

تقوم العملية اإلبداعية يف أحد مالحمها عىل االنسجام بني جتربة الشاعر واملراد تصويره بلغة

شعرية ،متثل البعد الفكري والذهني ومهومه الذاتية أو مهوم اجلامعة .وهذه العملية قد تأخذ نسقا

مقاربا يف مستواها اخلارجي لرغبات الذات الباطنية ،فتنشأ نتيجة لذلك صورة تضطلع بدور ثنائي؛
صورة مرئية ،و صورة مطوية فيها بني ما تريد تعيينه وترسيم حدوده ومالحمه وبني ما تسعى الصورة

إىل تضمينه واإلحياء به دون االقرتاب من مستوى التعيني فـ((اخلربة تستقر يف الذاكرة ،والذاكرة متد
بمخزوهنا ملكتني أو نشاطني :نشاط ًا ذهني ًا ونشاط ًا خيالي ًا يدور يف نطاق األول ،والنشاط الذهني

ينتج األشكال الفنية ،وعن طريق التعارض أو التقابل بني الفكرة والصورة ،أو بني األصل والتابع

يقوم بناء القصيدة))((( ،وهذه اآللية الفكرية تشتغل عىل لذة السمع والقراءة ،والسيام أن الصورة
((تركيبة عقلية حتدث بالتناسب وباملقارنة بني عنرصين مها يف أحيان كثرية عنرص ظاهري وأخر
باطني .وإن مجال ذلك التناسب أو املقارنة حيدد بعنرصين آخرين مها احلافز والقيمة ألن كل صورة

((( لسان العرب ،ابن منظور.165/3 :

((( م .ن.166/3 :

((( تطور الصورة الفنية ،د .نعيم أليايف.17 :
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تنشأ بدافع وتؤدي إىل قيمة))((( .ومن خالل هذا التناسب يتم تشكيل منطقة احيائية مكتظة بالداللة
منظمة ومشكلة بالرابط الصوري الذي يتحدد ضمن سياق القصيدة ومتناوب ًا مستمرا بني ترصيح

الصورة من قبل احلواس وبني اشتغال اخليال يف تكوين الصورة املطوية فيها.
وترتسم هذه احلدود الفكرية يف قوله:
رأيت َ
ِ
بـأن َجدُّ وا َ
نصور
واملنصور َم
الصبابة
يوم
 -3لمَ َّا ُ
وش َيعنِي ُ
ُ
ُ

بأمون جـسرْ َ ٍة ُأ ُج ٍ
ٍ
َ -4
ِ
ُهم
ممـدور
بالطـيـن
ـد كأهنا َفـدَ ٌن
ُ
واكبت ْ
الرساب اكتساه َ
احل ُ
زن ُ
ور
يسأم االيضاع راكبها إذا
ُ
 _5وجنا َء ال ُ
والق ُ
مذعور
الكشـح
 -6كأهنا بنيَ َج ْن َب ْي واسط شبـب وبنيَ َل ْي َن َة طاوي
ِ
ُ

يشري الشاعر إىل وقوع فعل الرحيل واالبتعاد بـ (ملَّا) والتي تفيد اإلشارة إىل حني من الزمن

غري متعني يف طبيعته لإلشارة إىل حدوث الرحيل الساقط حتت أنظار (رأيت) التي وصله بضمريه
املتكلم /احلارض (التاء) ليصل بمستوى الرؤية بينه وبني احلدث (الرحيل) الذي أصبح حقيقة،

وتضامن (شيعني) معه يف جتسيد مراسيم البعد والنوى الذي فت كبد قلبه من جراء ما أصابه
قبل الرحيل (املامنعة من رؤية احلبيبة) وكأنه يربط بني املامنعة والرحيل الذي حدث عقب ذلك

مبارشة ليزيد من مأساته ومعاناته إذ دفع ذلك إىل (مشايعته) وانتصار من هو سبب يف معاناته بداللة
(واملنصور منصور) فقد يوحي هذه العبارة إىل (نرص األخر عليه) ما دفعه إىل االستعانة (بأمون/
ناقة) وظف فيها كل أوصاف القوة والشدة من (جرسة/طول ،فدن/ضخامة ،بالطني ممدور/
قوة البناء) ،فهذه الداللة الظاهرة اندفع برغبة أكثر يف البيت اخلامس حني أضفى عىل الناقة صفة

الصالبة /وجني ،فـ(وجني) يف إحدى دالالته تشري إىل األرض الصلبة واحلجارة وكأن الشاعر

خيلق قوة مضادة للزمن الذي محل الفراق واملوت للشاعر برحيل حبيبته ،فتقطع الطرق املعبدة
باحلجارة وأشباه اجلبال الذي دفع الشاعر إىل إسناد الذعر واخلوف إىل الناقة للداللة إىل عزمها
وإرصارها عىل اجتياز تلك املخاطر ألن بعدها تكمن احلياة .فالصورة تعكس ابتعاث الشعور

بطريقة تظهر مدى صالبة وقوة الناقة يف مستواها املرئي واملدرك احليس ،وهذه اإلشارة توحي
((( الصورة يف النقد األوريب ،د .عبد القادر الرباعي ،جملة املعرفة ،ع(.42 :1979 ،)204
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باندراج صورة مطوية تكتظ بأمل جارف هيز مشاعره املكنونة برغبة جاحمة للحاق بتلك الرحلة التي
سارت بأمانيه وأحالمه بعيدا عنه ،إذ محلت معها حبيبته التي مل تكف األبواب والدور عن حجبها
وإخفائها من الشاعر بل أعقبت ذلك بعدا وهجرا فام كان عليه إال ان يستنفر تلك القوى املحيطة

به واملتمثلة بأداة السفر /الناقة بوصفها آلية يمكن انصياعها وحتملها لتلك الرغبات غري املمكنة،
فرغبة اإلنسان /الشاعر التي مل جتد مرصفا ومتنفسا ووجودا وتوتر عالقته مع احلبيبة حتول إىل مسار

تعوييض من (احلبيبة إىل الناقة) ذلك الوجود الذي مل يستطع ان يلونه كيفام يريد ووفق نظرته الذاتية
التي تتصارع معه نحو الوجود ،فحني تغيب احلبيبة تظهر صورة الناقة لرتسم لنا معامل الوجود
الشعري بالنسبة للشاعر وإمكانياته املتبددة بام حييطه ،صورة تطوي رزايا تلك املشاعر وانصباهبا
يف حمنة دفعته نحو التعويض الذي أجلأه إىل التشبيه بـ(كأهنا) فغاية التشبيه هو تأسيس منطقة فكرية

تعمل عىل تقريب تلك العواطف يف تصوير حيس جيسد معاناته والسيام أن (شبب) تشري إىل (ثور

مسن) للداللة عىل تقادم الزمن عليه والتواء قوته وتراجع فرص وجوده ،وأخذت الصورة توترا
مجاليا حني قال (طاوي الكشح مذعور) فبسبب الشيخوخة أصابه الذعر الذي جعله يف أحوج ما

يكون إىل القوة والشباب مما زاد من معاناته واضطرابه النفيس ،فالصورة القائمة عىل (ذعر الثور)
تطوي يف فجواهتا الداللية صورة األسى واحلزن واحلرمان الذي يشعر به الشاعر ،فهي فضال عن
مجالية تراتبها الداليل يف نسق القصيدة وانطوائها عىل تلك الصور التي تتداعى من ظهوره عىل
مرسح األحداث والتكلم بصيغة الضمري (رأيت/التاء) وغياب اآلخر (شيعني) التي تشري شيوع
خربه وتداوله بني قومه ملا أصابه من وقع مصابه بأمل فراق حمبوبته والذي أطلق عليه الشاعر اسم (يوم

الصبابة) ليميزه عن باقي األيام وإعطائه خصوصية ترتبط بام يشعره جتاه ما أصاب قلبه ،والسيام
َ
أن خربه قد شاع
فـ((ش َّي َعه وشا َي َعهِ ،كلاَهمُ َ اَ :خ َر َج َم َع ُه ِع ْندَ َر ِح ِيل ِه ل ُي َو ِّد َعه و ُي َب ِّل َغه َم ْن ِزله))((( ولنا

أن نتصور تلك الصورة التي رسمها لنا الشاعر حني ألتف حوله من ألتف من قومه وهو يتحمل
مرارة الرحيل بناقة (أمون/جرسة/فدن/وجناء) يف تالحم من الصور والعالقات السياقية التي
عكستها تلك الصفات التي حتملها الناقة من تعبري للنزعات التي هتدده والفضاء األمني ملا حيوطه

((( لسان العرب.189/8 ،
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من مصاب رحيل أحبته ،فكانت الناقة تعرب عن نقطة التواصل مع احلياة وكيفية جتاوزها والسيام
أن حالة الشاعر النفسية تعيش تراجع ًا وضعف ًا أثقل كاهله (جسديا ومعنويا) جعله يلجأ إىل الناقة

بوصفها آلية دفاعية متنعه من االندثار أو االهنيار جتاه املتغريات التي حتوطه.
الصورة وإرادة الوجود:

تعد بنية الصورة يف إحدى سامهتا مطلبا يتقصد إيصال فكرة ذات مضمون داليل داخل نظام

لغوي يعكس أحساس الشاعر عن إمكانياته الشعرية يف استشعار وجوده ووجود ما حوله يف

تراكيب متثل دالالت تنقل الصورة من حيزها التخيييل إىل حيزها التداويل للبناء الفني للقصيدة ،إذ

((يرتكز البناء الفني عىل الصورة التي هي روح القصيدة وجوهرها))((( ،فالذي الذي يشتغل عىل
مشهد عياين متحرك دون ان يكون هذا التحرك ذهنيا أو ختييليا فقط عندها تكون الصورة جمسمة
إلرادة تسعى إىل تصوير بالرغم من أهنا تكون ذات داللة لسانية إال إن إشارهتا تقيد بفعل يمتلك
حيزا يف الوجود والتحرك والتخيل والتواصل وهذه اآللية احلركية هي ما تعكس إرادة يف الوجود

الن وجودها رضورة مقيدة بظهورها وإال تبقى يف مكامن العدم.

فالصورة يف انجازهيا املعرفية تسعى إىل خلق متاثل بني فعل اليشء وهو ينبثق وينمو من املكامن

الفكرية ووجودها يف صورة تتشكل من هذه االنثياالت يرتسم دالليا بكل إمكانيات التواصل
والتصور التي جتد هلا مربرا من قبل الشاعر ومتعة وتقبال عند القارئ.

وان جتاوز انسيابية هذا التامثل قد خيلق تعقيدا دالليا حيدث إرباكا يف تواصل النص مع مضموهنا

الغائي املتمثل بمقصدية الصورة يف توترها الفكري الذي انبثقت منه والتي حتمل حتت طياهتا
مقاصد قد ال جتد هلا قبوال حني يتم جتاوز هذه االنسيابية التي تعكس توافقا ال واعيا بني مضمون
الصورة وداللة املفردة؛ فالصورة ال يمكن ان تكون منعتقة من مرجعية غائية حتتشد بإمكانياهتا

الفكرية وبؤرة استثارهتا وهي معان صافية من كل انتامء وقد حييز مرجعيتها إليه باعتباطية ال
واعية ،الن هذه املرجعية ال يمكن ان تتم دون توافق يكفل هلذه الفكرة حيزا من الوجود ومؤثثا

بالرغبات والنزاعات الكامنة يف مقاصد الصورة املستلهمة من الواقع والتي ثؤثث وفق متغريات
((( الصورة الشعرية.20 ،
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داللية تتناوب يف متظهرها حسب نفسية الشاعر وانثيال العواطف وبني خميلته وحلظته اآلنية التي

تشهد انفتاح شعره بني اإلمكان الذي يتقصده واالحتامل الذي قد تقع فيه قصيدته وهي تندمج
يف مقصدية كلية تشهد رصاعات متوترة بني مشهد وآخر وقد ترتاءى للقارئ اهنا انفصامات

وانقطاعات عن كلية/غائية القصيدة ،والتي تتمثل بقول الشاعر:
َ
َي�ا َ
ـ�م
صفـ�ور
األحـلا ِم ُع
ثير َوفيِ
َأنتُ�م َك ٌ
ُ
آل ُس�فيـانَ َم�ا َبالِـ�ي َوبا ُل ُك ُ
َ
بطش�ـونَ بِ ِ
إِذا َغ َلبتُ�م َصديقـ� ًا َت ِ
َكَم�اَ
ـ�ه
امهيـ�ر
اجل
َـ�د ُم فيِ الـَم�اَ ِء
هَت َّ
ُ
َ
�ـر فيِ ِع ِ
ِ
�زخ ُ
ُب ُ
َو َأنتُ�م َم َ
َـج
أخيـ�ر
س�تـاه َت
األ
الظه�و ِر َوفيِ
رق ُكـ�م َش�ن ٌ
عش ٌ
ُ
يف هذا املشهد ختضع الصورة ألسلوب النداء الذي يدفع بتجربة القصيدة إىل النمو،وهي صورة
تلح عىل ذاكرة الشاعر لتخرج إىل الوجود ،فالصورة تؤثث (بالنداء) بـ(يا آل سفيان) التي توهم
القارئ اهنا قطيعة يف تداعي القصيدة بعد أن افتتحها بمطلع غزيل ،وبوساطة أداة النداء (يا) التي

تشري إىل خطاب توبيخي مع حتذير وهتديد وختويف ،وفيها إشارة للسامع أو القارئ للعناية باملنادى
(آل سفيان) وختصيصه بالكالم يضع الشاعر مسافة بينه وبني املهجو ويقوم بوساطتها برسم

شواخص عنهم حتمل حضور ًا وجودي ًا يف ذاكرة الشاعر.

وتأخذ الصورة بوساطة الكناية باالنفتاح إىل تلك الشواخص فيقول (انتم كثري ويف األحالم

عصفور) فترتكب الصورة عىل التكثيف والتمثيل االيقوين يف (حلم عصفور) والتي تغادر داللتها
املعجمية وتدخل يف دائرة االحتامالت وتدل عىل االندفاع والتهور وغياب العقل يف معاجلة األمور،
وهدم مركزية الذات وكذلك اجلامعة/قبيلة املهجو .فالكناية بنية تقوم عىل تكثيف داليل قائم عىل
مغايرة الداللة احلقيقية ويكون السياق كفيال بإضاءهتا ،مشكال تعبريا إحيائيا يبعث عىل التأمل(((.

وهي بنية ثنائية التشكيل وتطوي يف ثناياها الداللة احلقيقية واملجازية وتدخل يف عالئق أشارية

يتوىل اخليال تركيبها ويقوم السياق بإزاحة املعنى احلقيقي والعدول إىل املجاز فتكون الصورة قائمة
عىل الداللة املؤولة ولتجعل من السياق اللغوي بنية/قيمة مجالية قائمة عىل احلركة الذهنية وإثارة
الدهشة وقوة التخييل يف املتلقي فيتغلغل فيها دالئل خفية تكون قرينة دالة عليها وتدفع إىل رضورة

((( ينظر :التعبري البياين ،شفيع السيد.161 :
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البحوث املحكمة

وجودها من الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل بوساطة تشكلها ومتثلها يف الصورة.

وتشتغل صورة أخرى عىل أساس توافقي مع الصورة األوىل وتعمل عىل تعميق صورة الكناية،

إذ يسرتسل الشاعر يف حتشيد أوصاف ترسم صورة للمهجو فتنبثق الصورة باألداة (إذا) وهو ظرف

ملا يستقبل من الزمن واملتيقن لوقوعه ،وتقلب املايض إىل املستقبل(((» ،فتتشكل صورة مرتبطة دالليا

ورمزيا بـ(أحالم عصفور) فاملهجو يامرس حضوره سطوة عىل خميلة الشاعر لريسم له صورة قائمة
عىل الغدر وعدم الوفاء .إذ تنفتح الصورة عىل التنكري يف (صديقا) فالتنكري يف أحد معانيه لفظ متحرر

من التخصيص ومطلق من كل انتامء((( فكأن البطش أصبح عادة ودأبا فيهم وكأنه حياول بيان كثرة

الذين بطشوا هبم ،وانه من كثرهتم ال حيتاج إىل تعريف وختصيص وهذا أشد وقعا وأمىض والسيام أن

الشاعر هنا جيسد حادثة واقعية عاشها تشغل حيزا من ذاكرته((( ،وحترك الصورة يف إطار املضارعة يف
(تبطشون) وداللة (إذا) عىل املستقبل وانفتاح الفعل املايض (غلبتم) عىل املستقبل وحترره من داللة
املايض جيسد توترا واستمرارا للمعاناة وانه ال سبيل للنجاة فبطشهم جيتاح وال يوقفه يشء.

وتنهض الفاعلية الشعرية عىل فكرة تشبيه البطش والغدر بالصديق بـ(هدم املاء للرمال املرتاكبة)

فتنمو صورة الكناية (أحالم عصفور) لتتوالد منها التشبيه صورة قائمة عىل التشويه واهلدم وسلب
اآلخر مآثرهم ومثقلة بداللة الفرقة وتغري احلال ،فاملاء رمز للحياة وجتددها واستمرارها إال أنه

يف سياق النص حتول إىل عامل هدم وتدمري ليؤسس واقع النص القلق ألن عالقة الشاعر باآلخر

عالقة رفض وحياول أن خيضعه لنظامه اخلاص وعالقته به عالقة اختالف وعدم انسجام فقوة
احلادثة ويقظتها العالية أخذت تعبث بالوجود الداخيل للشاعر ويصبح توتر الشاعر نتيجة مأساته
دافعا للبحث عن ذاته املمزقة الذي يدفعه لرسم صورة املهجو وقبيلته من خالل السخرية منهم

وإضفاء سامت خلقية وكأنه يريد إضحاك الناس عليهم ويعمق صورة اهلجاء ،وهذه تضفي سمة

الواقعية عىل هجائه من خالل اختيار الصورة الالذعة التي تؤذي خصمه وجتعله أضحوكة بني

((( ينظر :دراسة اجلملة العربية(اجلملة العربية يف شعر عروة بن أذينة) ،ضياء عبد الرمحن.286 :

((( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،الزخمرشي ،حتقيق :عبدالرزاق املهدي.710/4 :

((( ينظر :األغاين ،أبو الفرج األصفهاين.14-13/10 ،
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الناس((( فاحلادثة كانت موجودة قبل الشعر كامدة أولية وكانت تعيش رصاعا جملجال مدويا متكررا

متأزما يف إرادة وجودها وصوال إىل تلك اللحظة التي وجدت فيها تلك املادة مسوغا إىل أن تظهر

إىل لوجود بصورة ينظمها الشعر وينسقها بطريقة خترجها من عاديتها ليجعلها بالتواشج مع سواها

صورة شعرية والتي تكون معادال النفعال الشاعر الذي حفز اخليال إىل إعادة حتليل وتركيب تلك
احلادثة إرادة كامنة مل تفقد حيويتها وال طاقتها يف الوجود ،إذ مثل احلدث مرجعا كان يدور يف خميلة
الشاعر حتى استطاع ان ينفذ من الوجود إىل التواجد.

فالصورة قائمة عىل توظيف امكانات اللغة بكل مستوياهتا وحتميلها وظائف اشارية بوساطة

االنزياح فبدت الصورة موجزة مكثفة تنطوي عىل احتامالت مفتوحة .فوظيفة الصورة هي

التكثيف ،وهي ال تغري حمتوى املعنى وإنام تغري من شكل وجودها((( بام يتناسب مع معطيات املشهد
الشعري الذي يوظف التغيريات التي تقوم هبا الصورة عىل واقع املشهد وصو ً
ال إىل وجود يكتفي

بمعطياته وحممولة املعريف الذي وفرته له إمكانيات الصورة.
الصورة بني رضورة الوجود واحتاملية االكتفاء:

تُلقي األشياء يف وجودها احليس هيئة ذهنية عىل خيال املتلقي ،والذي يتعامل معها وفق قدرته

التشكيلية املفتوحة يف تصور معاين تلك األشياء ،وهذا التناوب بني الوجود احليس والتصور الذهني
هو الذي يكسب العملية القرائية متعتها اجلاملية فـ((شعرية الصورة تأيت من غياب أحد مستوياهتا

كلي ًا يف اخلطاب مما حيفز خميلة املتلقي إىل اكتشاف العنارص اخلفية وحتقيق املتعة هبذا اجلهد))((( .فكل

األشياء متتلك بعد ًا حسي ًا يف وجودها العياين وهذا الوجود هو من يستفز ذائقة الشاعر ويستثري
خميلته ببعدها اإلبداعي أو التقليدي ،فمتى ما كانت املخيلة عالية يف مستواها التفكريي كانت أقرب

لإلبداع منها للتقليد وهذا اإلبداع هو من يقوم بخلق احتاملية االكتفاء.
َي�ا َ
ـم
ـ�م
آل ُس�فيانَ إِنيِّ َقـ�د َش� ِهد ُت ُك ُ
َأ َّيـ�ا َم ُأ ُّم ُك ُ
خـاكـ�م َع�ن َس�فاهَ تِ ِ
لا هَنَيتُ�م َأ ُ
هَ َّ
ـه

ئش�يـر
ِم
ـمـ�راء
َح
ُ
ُ
رشب�ونَ َوغ�أوي َ
إِذ َت َ
زجـ�ور
اخلم� ِر َم
ُ

((( ينظر :اهلجاء واهلجاءون يف العرص اجلاهيل ،حممد حممد حسني.42 ،
((( ينظر :اللغة العليا ،جان كوهني.145 :

((( الصورة يف شعر لطفي جعفر أمان ،عبد الكريم أسعد قحطان.94 ،
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مهلت ُُكـ�م شرَ َ فـ� ًا
�ن َتس�بِقوين َو َلـــ�و َأ َ
َل ْ
روع َس�ـوا َم َ
ِ
ضاح َيـ� ًة
ـ�ي
َل َقـــ�د َأ ُ
احل ِّ
ٍ
جـــ�ان صـ�ا ِر ٍم َذ َكـ� ٍر
ل�ن ُك َّل ِه
حَي ِم َ

ضاع َف ٌ
ـ�ة
اخ َو رِس َبالِـ�ي ُم َ
إلــ�ى رُ
الُص� ِ
يض�اء ال ُتر َت�دى إِال َلـ�دى َفـ�زَ ٍع
َب
ُ
ـ�م
ُمنت َِطق� ًا بِ ُحس�ــا ٍم َغيـ� ِر ُمن َق ِض ٍ

َم ِ
عاق ُم� ُه

َو ِ
ـ�م
عامـ�لٍ مـ�ا ِر ٍن
ُص ٍّ
ُـ�م
�م ال َق ُ
َقـ�د َع ِل َ
�وم َأنّـ�ي ِم�ن رَس هِات ُ
ـ�م إِبِــلـ�ي َك ًّ
ـلا َس� َيمن َُعـها
َ
أوعد ُت ُ

�وم إِذا اِخت ََل َ
يج�اء َواِخت ََل َفـ�ت
�ف ا َهل
َق ٌ
ُ
طـ�ن هِبِـ�م
َك َأنَّ ِو هَ
لدانُ�م لمَ َّ�ا اخت ََل َ
إِذا َط َردن�ا َك َس�ونـا َ
اخل َ
يـ�ل َأ ِ
نض َيـ� ًة
ـع َك ِ
ِ
ـ�د ٍر
َتنج�و َس�وابِ ُقها ِم�ن
س�اط ِ

ُعقبِ�ى إِذا َأ َ
بط َ�أ
بِ ُ
�رد ُي ِ
اجل ِ
رك ُضه�ا
�ـز ٌب
َو حَتت َُه�م
َش َّ
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جـ�ح املَ
حاميـ�ر
ال َف
ُ
ُ
�عـث املَ
ُ
الش ُ
غأويـ�ر
ُ
اضيـ�ر
ـ�ب حَم
ُق ٌّ
ُ

فـ�ر ٌط بِ
الس�ـي
َك َأ هَّن�ا
ُم َ
ِّ
س�ج دأو َد فيه�ا امل ِ ُ
قتـ�ور
س�ك َم
ِم�ن َن ِ
ُ
ب ِف ِ
ِ
ض�ب املَض�ا ِر ِ
ـ�ذرور
�م َم
َغ
ُ
ي�ه ُ
الس ُّ
طـ�ور
مَم
ُ

ديـ�د َ
ِ
ِف ِ
طـ�رور
احلـ�دِّ َم
ي�ه ِس�نانُ َح
ُ
طـ�ن املَ
إِذا َت َق َّل ُـ�ص فيِ ال َب ِ
ذاكيـ�ر
ُ
ٌ
عـ�ور
ميـ�ل َوال
َبنـ�و َغ ِز َّيـ� َة ال
ُ

الع ُ
وأويـ�ر
الع
ـ�زل َ
ـ�ر َد ُ
ُص ٌ
ُ
بر إِذا َع َّ
�ة بِ َ
األ ِ
جاج ِ
صافيـ�ر
الع
الع َ
ي�دي َ
حَت َ�ت َ
ُ
زور
َوإِن ُطـ ِردنـ�ا َك َأنّـ�ا َخل َفنـ�ا
ُ
الو َ
عافيـ�ر
عـ�ث ال َي
َكما جَ َت َّل َل ِـ�ت
َ
ُ

تتمشهد الصورة ثانية بأسلوب النداء الذي استدعى صورة أخرى ترتبط بأيام شهدها الشاعر

وامتلكت حيزا مؤثرا يف ذاته ومتلك رضورة الوجود حني انحاز بذاكرته جتاه (أمكم محراء مئشري)
والسيام أن ارتباط األم باللون األمحر يشري إىل القتل والدم ،فاألم دالة متثل قوى جمددة للطبيعة

وقوى النفس ،وأصبحت داللة عىل املوت والتدمري والسيام أن اللون األمحر لون مكروه وشؤم

عند العرب((( ،واألم رمز التجدد واحلياة وهي سبب الوجود (فشهدتكم) ال تنتمي يف مجلتها إىل
ذات الشاعر وحدها ،إذ ان معاينة هذه الواقعة تقوم عىل حاسة السامع والتداول اليومي أو الشفاهي

هلا أكثر منها شهودا برصيا أو عيانيا ،وتأخذ الصورة بفرض وجودها حني تتدرج يف تناوهلا

االجتامعي من(األم إىل أخاكم)وهي تدرج فرضته رضورة اهلجاء ،وفضال عن ان(هنيتم) جاءت
بصيغة املايض /هني التي سبقتها أداة التحضيض اّ
(هل) فهذه الصورة تطوي حتت معانيها رضورة

((( موسوعة أساطري العرب يف اجلاهلية ودالالهتا ،د .حممد عجينة.544 :
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الوجود ،فالصورة تلمح إىل البنى الالشعورية الكامنة فيها والتي تشري إىل (فعل أمر) مطوي حتت
هذا األسلوب:

حتضيـض  +فعل مايض = فعل أمر

بنية شعورية واعية = بنية ال شعورية ال واعية

(صورة ظاهرة) (صورة باطنة)
رضورة وجود

ومع ان رشب اخلمر يف العرص اجلاهيل مل يكن أمرا شائنا ،إال أن الصورة التي يرسمها الشاعر

ترتبط بـ(غاوي اخلمر مزجور) تشري إىل ما يف هذه الصورة من إبانة عىل التامدي وضياع  /ذهاب

عقوهلم التي توقعهم يف السفاهة التي ذمها الشاعر.

وتندفع الصورة يف بنائها الداليل يف البيت ( )13إىل النفي يف (لن تسبقوين) صورة للمستقبل،

إذ مل يكتف الشاعر يف رسم صورته بمعامله الذاتية (يا آل سفيان ،إين(الياء) ،هنيتم ،تسبقوين(الياء))،

إذ عمد إىل االستعانة بـ(سوام احلي) وهي حماولة النشطار صورته واستطارة معاملها التأثريية عىل

ما حوله وهو ما يفرس رضورة وجود الصورة بكل حتشيدها الداليل حني استعان بصور احليوان،
فتتداعى صور احليوان وهي حماولة إلكامل مشاهد صور اهلجاء واالنفتاح عىل الفخر بالذات الذي
استفتحه بأداة التأكيد(لـ/لقد)الذي أفاد التقليل واحتامل احلدوث ،وأعقبه بالفعل املضارع (أروع)
الذي يدل عىل احتامل احلدوث يف املستقبل((( ،وهذا فيه هتديد خفي آلل سفيان الذين أغاروا عىل

إبلهم وهذا االحتامل يف (لقد أروع) جيسد لنا تسامي الشاعر أو تعاليه عن فعل مثل فعلهم .وتنفتح
الصورة إىل قطب آخر مل يسمه الشاعر وإنام اكتفى بالفعل املبني للمجهول ( ُيركضها) وهذا االختزال
أو القطع يف تشكيل اجلملة جيعلها بنية يشوهبا النقص وعدم االكتامل فتكون وسيلة لالنتقاص من

الفرسان وحمو شخصياهتم وإن كانت ظاهر الصورة توحي باإلجيابية وتقرب األبيات من املنصفات
وهي القصائد التي يعرتف فيها الشاعر بقوة خصمه وثباته يف املعركة وصربه عىل مكارهها((( .إذ

تتشكل الصورة من مفردات القوة والرصامة وهم فرسان شعث ،وشعث الشعر املغرب الرأس
((( السياب ونازك والبيايت دراسة لغوية ،مالك يوسف املطلبي.197 :
((( ينظر :دراسات يف الشعر اجلاهيل ،د .نوري محودي القييس.104 :
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املنثور الشعر لقلة تعهده بالدهن ورعايته بالتمشيط((( ،مما يدل عىل مفارقة مباهج احلياة ومتعها

ومالزمة احلروب ،وكذلك الصيغ (اسم الفاعل/صارم ،واملبالغة/مغاوير /هجان) وكأن هذه

الصفات تدل عىل ثبوهتا يف املوصوف ،ونالحظ ان الصورة يستشعر منها روح النرص وكثرة خوض

احلروب ،وكذلك شعور باحليوية التي توصل الشاعر لرد الضعف والعجز ورد من هم أمامه ،وكأن

الشاعر حياول أبتناء واقع تعوييض عن الذي حدث يف الواقع.

والصورة ال تكتمل وإنام يتصاعد توترها بوساطة التضمني يف األبيات ( )15-13الذي وفر

مساحة مجالية يف النص من خالل استطالته وفتح التواصل بني األبيات ،فالتضمني بنية متكن الشاعر

من االستغراق يف تشكيل صور شعرية ذات تكثيف دالل عال((( وتظهر الصور متالمحة يفيض

بعضها إىل بعض دون احلاجة إىل إقامة جسور لفظية أو روابط بوساطة أدوات العطف .فكانت هذه

الصورة فسحة للدخول إىل الذات واالنتصار هلا وإعادة التوازن االجتامعي الذي اختل بإغارة آل
سفيان إىل إبلهم ،ومنفذا للخروج من القهر والظلم الذي وقع عليهم من تلك احلادثة .فشكلت
الصورة متهيدا لدخول الشاعر إىل ذاته والتي جتسد فجوة الشعورية توحي بالتوتر املضمر القابع

يف أعامق الشاعر والذي أدى إىل املراوحة االنفعالية بينه وبني الفرسان واملسكونة برغبة قهر تلك
الصورة  /الفرسان والذي يغدو انعكاسا لتلك احلادثة.

والصورة وجدت حوافز لظهورها من خالل تلك السمة أو الدالة اللونية (البياض)التي

تعكس السيامء النقية التي تزين دروعهم ،إذ بقت بيضاء دون أن تلطخها الدماء وأضاف إليها
الشاعر وصفا آخر حني وسمها أهنا من نسج داود املحبك إذ يضيف أوصافا أخرى إىل تلك الصور
التي كانت تعيش وجودا حركيا يف حياة الشاعر حني قال (منتطقا بحسام غري منقضم) فصورة
السيف هنا تشري إىل صورة مجالية تعكس من جهة مجال السيف وتعكس من جهة ثانية قوته وشدة

بأسه (فيه السم مذرور) ومن هنا نجد ان هذه الصورة حتتمل احتاملية االكتفاء ،االكتفاء من اجلانب

اجلاميل املتداول بني القبائل يف صورة الدروع ،السيوف ،الرماح (عاملٍ مارن) واجلانب الدفاعي يف

مدى تأثري ما يمتلكون من أسلحة صورة مكتفية بنفسها عن غريها.
((( ينظر :لسان العرب.161/2 :

((( ينظر :قراءات يف األدب العريب قبل اإلسالم ،د .بتول محدي البستاين.109 :
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لكن املشهد الشعري يأخذ توتر ًا مجالي ًا جديد ًا حني يصور لنا الشاعر بأسلوب اهلجاء أوصاف

(بنو عامر) والتي بدأها بتصويرهم بصورة تسلب عنهم شجاعتهم وجتعلهم يف مصايف النساء
(تقلص يف البطن املذاكري) حني توعدوه برسقة إبله ومنعها من (الكأل) ،فتوعدهم بـ(بنو غزية)
يلُ :ه َو ا َّل ِذي لاَ ُر ْمح معهَ ،و ِق َ
((ه َو ا َّل ِذي لاَ َسيف معهَ ،و ِق َ
يلُ :ه َو
الذين (ال ميل وال عور) و(ميل) ُ

(((
ا َّل ِذي لاَ ت ُْرس معه ،وقيل :هو َ
و((الع َو ُر:
اجلبان))
س إِحدى ا ْل َع ْينَينْ ِ ))((( وهذا التوعد
ُ
َ
ذهاب ِح ِّ
من قبل الشاعر يدل عىل شجاعة قومه بعيوهنم املبرصة التي لن تدع شيئ ًا يغيب عنها ،لكنه مل يكتف

بذلك؛ بل عاد وهجا (بنو عامر) ثانية وهو يصفهم بالصغر واخلوف (حتت العجاجة باأليدي

العصافري) ويصف قومه بصورة مجالية تعكس قدرته الشعرية حني وصفهم يف حالة الكر بـ(إذا
َط َردنا َكسونا اخليل أن ِ
ْضية) فقومه (هيزلون/ينضون) خيوهلم لكثرة عدوها خلف عدوهم ،لكنهم

الصدْ ُرَ ،و ِق َ
الصدْ ِر،
حني يفرون ال يفرون وقفاهم للعدو ،لكنهم زور يف فرهم
َّ
يلَ :و َس ُط َّ
و((الز ْو ُرَّ :
َو ِق َ
الصدْ ِر))((( وهذا ما يدفع اجلبن عن قومه الذين حتى يف فرهم فهم يقاتلون أعداءهم
يلَ :أعىل َّ
بصدورهم التي تبقى متجهة نحو عدوهم يف صورة تبدو مفارقة ملا هو معقول ،ومل يكتف بذلك
بل وصف خيل قومه بأهنا تنجو من كل كدر (تنجو سوابقها من ساطع كدر) قد يعرتض طريقها

العدْ و.
أو يعوقها عن َ

فالشاعر جسد قصيدته بصور قامت عىل رضورة الوجود حني استعمل صيغة النداء (يا آل

سفيان) التي تداعت يف وجودها يف ذهنية الشاعر وهي تفرض نفسها ضمن سياقات معرفية ترتبط
فيام بينها يف إطار مرجعي وداليل فرض أن يصف الشاعر صفات أعدائه بطريقة وظف فيها اللون
(محراء مئشري) مثلام وصفهم بذهاب عقوهلم (غاوي اخلمر مزجور) وصو ً
ال إىل صور أضمر فيها

الشاعر فيام يدور يف داخله من عواطف ومشاعر أوحت بالتوتر املضمر القابع يف أعامق الشاعر
والذي أدى إىل املراوحة االنفعالية بينه وبني فرسان أعدائه ،والذي سلب عنهم كل معاين الشجاعة

واإلقدام التي فرضتها احتاملية االكتفاء التي سوغت تداعي الشاعر يف أوصاف أعدائه ((لتؤكد أن
((( لسان العرب.638/11 :
((( املصدر نفسه.612/4 :
((( املصدر نفسه.333/4 :
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البناء الصوري للعمل كان يتسلسل عند الشاعر حسب ما متليه عليه ذاكرته التي تستوحي معطياهتا

من مظاهر خارجية))((( استمدت مقومات وجودها من خالل التالحم العضوي للقصيدة يف

صورها الداللية.

التتابع ومجالية القصيدة:

يشكل التتابع مزية متفردة يف بعدها الداليل وهي تكون مالمح الصورة ضمن نسق البيت
أو ً
ال وضمن نسق القصيدة ثاني ُا؛ ال بل أن التضايف بني مالمح البيت تبقى معلقة حتى تكتمل مع

املالمح التي حتملها بقية األبيات ((تشكل الصورة الواحدة مع الصورة التي قبلها أو التي بعدها

يف احليز الواحد باإلضافة إىل الكل العام عالقة متداخلة بحيث تؤدي إليها))((( فالبيت ال يشتغل
بمفرده بالرغم من اكتفائه الداليل يف بعض األحيان إال أن هذا االكتفاء ال يقوم بمفرده يف تصوير
َ
ِ
واإلضافات ا ُملتَداخل َة،
((إياك
كلية املشهد الشعري ،وهذا ما فطن إليه الصاحب بن عباد حني قال:

ُ
فإن ذلك ال يحَ ُْسن»َ ،
َّ
وذكر َأنَّه ُي
ستعمل يف اهلجاء))((( فهذا الوصف النقدي جيعل التتابع سمة مجالية

والزمة للقصيدة ال يمكن إغفاهلا من قبل الشاعر وهو ينتقل بني مشاهد وصور قصيدته ،فـ((تبع:
َ
ست فيِ إِ ْث ِره؛ وا َّتب َعه َ
وأ ْت َب َعه وتت ََّبعه َقفاه
َتبِ َع اليش َء َت َبع ًا و َتباع ًا فيِ األفعال و َتبِ ْع ُت اليش َء تُبوع ًا :رِ ْ
َ
و َتط َّلبه ُم َّتبع ًا َل ُه َو َك َذلِ َك تت ََّبعه وتت ََّبعي ْة تت َُّبع ًا))((( أي ًا كان اليشء املقصود من التتابع؛ ألن التتابع متى

ما دخل شيئ ًا زاد يف حضوره وهبائه وحسن حضوره .فالتتابع سمة كونية تزين الوجود وتبث فيه

احلياة من خالل تلك اآللية القائمة بني تفاصيل كل ما هو موجود ،بدء ًا من النظام الساموي بنجومه
وكواكبه ووصو ً
ال إىل النظام األريض يف أدق تفاصيل احلياة ،وربام أن هناك سمة متبادلة بني النظام
الكوين ونظام القصيدة وهو ما جعل كل قصيدة تتسق يف وحدات صورية تشتغل عىل مستويني:
 -ذايت يتعلق ببنية البيت الواحد أو ببنية املشهد الشعري.

((( تطور الصورة الفنية ،د_ نعيم إليايف.35 :
((( املصدر نفسه.32 :

((( دالئل األعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين.104/1 :
((( لسان العرب.27/8 :
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 -كيل يتعلق ببنية القصيدة.

وهذان املستويان يعمدان إىل رسم مجالية وانسيابية القصيدة والكشف عن التوترات الشعرية

التي تكتظ هبا ،فإن لكل قصيدة (قصد/غرض) يفرض وجوده عىل الشاعر إال أن له يف املستوى

معنى تأويلي ًا ينشأ من الوعي املدرك من معاين األبيات مع ثقافة وخميلة القارئ.
الثاين ً
وقصيدة دريد بن الصمة يف تتابعها تنهض عىل ثالثة حماور:

 -حمور الصورة وانعكاس الذات :والذي يتمثل من البيت ( )6_1إذ أن الشاعر عمد إىل

االرتكاز عىل ذاته وهو يرسم لنا صور ًا متداعية يف تشخيصها الداليل حني أستفتح قصيدته بـ(هل)
التي جتاوزت مستوى االستفهام إىل حيز اإلنكار (هل مثل قلبك = ليس ملثل قلبك) وهذه االلتفاتة
البالغية هي من عمدت عىل خلق انسيابية التتابع يف البيت؛ ألن االلتفاتة البالغية جعلت فضاء

املشهد الشعري للبيت الواحد (املطلع) يتوتر بمستوى هذا االستفهام اإلنكاري ،فهي من جهة

طاوعت تلك اجلاملية البالغية التي وظفتها خميلة الشاعر بكل تداعيها الشعري ،ومن جهة أخرى
عملت هذه املطاوعة يف خلق تتابع صوري وداليل عكس تلك القدرة التخييلية يف أفقها اجلاميل وهي

تعمد عىل أتساق وتتابع أبيات القصيدة.

 -حمور الصورة وانعكاس اآلخر :والذي يتمثل من البيت ( )18-7إذ أن وجود الذات يقتيض

بالرضورة وجود اآلخر بحركة تتابعية ،فالصور التي وظفها الشاعر عن انعكاسات ذاته اقتضت أن

ينعطف إىل تصوير مثالب اجلامعة املهجوة (آل سفيان) وهذه االنتقالة حتدث لنا مجالية يف تتابع بنية

القصيدة ،فالوقوف عىل حسنات الشاعر حيدث توتر ًا ويقظة ختييلية عند السامع ما يتطلب منه أن

يؤسس لفضاء شعري جديد يتساوق مع هذه اليقظة التي أحدثت تعاطف ًا ال واعي ًا من قبل السامع
حني تترسب إليه حماسن الشاعر ويقرر مع ذاته تلك األعامل السيئة التي جاهبه هبا قوم (آل سفيان)

فكان الشاعر بارع ًا يف تتابعه الشعري.

 -حمور األنا واآلخر :يتمظهر هذا املحور بتشكيل داليل متناوب بني األنا واآلخر ،إذ تتشكل

األنا يف البيتني ( )20_19فيام يتشكل اآلخر يف البيتني ( )22_21وهذا التناوب أدى إىل تشكيل
مجايل خلق صورة خترج عن الرتابة والتكرار ،فالشاعر هنا جيسد موقف ًا حيمل بني طياته عمق وعيه
ومعرفته برضورة جتاوز هذا التناوب ،والسيام حني تتنامى صورته الشعرية يف البيتني ( )24_23إذ
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يتموضع يف هذا املشهد بصورة تعكس توتره وأزمته النفسية التي يعيشها املنبعثة من محولته النفسية
التي دفعته إىل زيادة مساحة توتر املناوبة بني األنا واآلخر.

إن هذه املناوبة فرضتها الصور املتدافعة التي اعتملت يف ذاته نتيجة البيتني ( )20-19التي

تشكلت فيها األنا بكل امتدادها الوجودي والذي فرض وجود اآلخر (القوم) يف البيتني (-21

 )22وهو يصورهم بطريقة تعطل فيهم كل مقومات الشجاعة والفضيلة التي قد ترفع من شأهنم
عليه وعىل غريه وتعطيهم مزايا التفوق عليه وجتاوزه ،إذ أنه جتاوز يف البيتني ( )24-23هذه

اجلدلية وأعطى قومه مكانة مركزية يف الشجاعة (إذا طردنا كسونا اخليل أنضية) من شدة َعدْ َونا
عىل ظهورها و(تنجو سوابقها من ساطع كدر) يف صور مجالية ترفع قومه ومتكنهم من سيادة من

هم دوهنم ،يف تتابع شعري وكأنه نسج وحده رغم تباين الدالالت التي حيملها املشهد الشعري،
لكن الوحدة الداخلية للصورة الشعرية ظهرت يف متاسك عضوي داخل القصيدة يف بنيتها الكلية.
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اخلامتة
 -تشري الصورة يف جممل مدلوالهتا إىل ترابط سياقي يقوم بني عالقات نصية ،وهذه العالقة

تشري إىل اشرتاك تركيبي يف بنية الشعر بني الصورة والداللة ،وفق صياغة فنية بني طرفني مها املجاز
واحلقيقة دون أن يستبد طرف بآخر يف رسم معامل الصورة واتساقها مع انسياب النص.

 -الصورة بنية متشابكة من العالقات النصية وهي وسيلة الشاعر يف نقل جتاربه وما حيمله من

رؤى وتصورات ،بوصفها تركيب قادر عىل استيعاب أحاسيسه يف طبقات متعددة من الدالالت

تتمرأى من خالهلا جتربة الشاعر أو مواقف إنسانية يبتغي الشاعر إظهارها.

 -تتشكل الصورة من معان فردية متنافرة يعمل الوعي والقدرة الشعرية عىل إنشاء تصور يوائم

بني هذه املعاين وهي يف طور االحتامل يف بعض أبيات القصيدة ،لكن رضورة االكتفاء التي تقتضيها
معاين األبيات تدفع الصورة الشعرية إىل تناميها يف تداعيها الشعري وصو ً
ال إىل االكتامل.
 -تنشأ الصورة من تضافر مجايل بني؛ صورة مرئية (عنرص ظاهري) ،وصورة مطوية (عنرص

باطني) ،وإن مجال التناسب أو املقارنة حيدد بعنرصين آخرين مها احلافز والقيمة ألن كل صورة تنشأ
بدافع وتؤدي إىل قيمة .ومن خالل هذا التناسب يتم تشكيل منطقة احيائية مكتظة بالداللة منظمة
ومشكلة بالرابط الصوري الذي يتحدد ضمن سياق القصيدة ومتناوب ًا مستمرا بني ترصيح الصورة

من قبل احلواس وبني اشتغال اخليال يف تكوين الصورة املطوية فيها.

 -تعد بنية الصورة يف إحدى سامهتا مطلبا يتقصد إيصال فكرة ذات مضمون داليل داخل نظام

لغوي يعكس أحساس الشاعر عن إمكانياته الشعرية يف استشعار وجوده ووجود ما حوله يف

تراكيب متثل دالالت تنقل الصورة من حيزها التخيييل إىل حيزها التداويل للبناء الفني للقصيدة،
وعىل الرغم من أهنا تكون ذات داللة لسانية إال إن إشارهتا تقيد بفعل يمتلك حيزا يف الوجود

والتحرك والتواصل وهذه اآللية احلركية هي ما تعكس إرادة يف الوجود الن وجودها رضورة

مقيدة بظهورها وإال تبقى يف مكامن العدم.

 -ال تشتغل صورة البيت بمفردها بالرغم من اكتفائها الداليل يف بعض األحيان إال أن هذا االكتفاء

ال يقوم بمفرده يف تصوير كلية املشهد الشعري إذ متتد إىل أبيات تفرضها رضورة الصورة الشعرية.
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