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Resumen:

Abdallah Hammadi está considerado como uno de los poetas que participa-
ron en el desarrollo del contenido poético aparte de su trabajo y su produc-
ción como académico. A lo largo de su carrera poética ha compuesto cuatro 
divanes poéticos: Emigración a las ciudades del sur, Oh Leila, la pasión sobre-
viene, Poemas gitanos y Umbral y cuchillo.

En este artículo se analiza la estructura de la imagen poética en los dos  
primeros divanes, cuya poética imita las formas tradicionales, mientras que 
en los dos siguientes introduce innovaciones de manera progresiva. También 
se destaca que la imagen se construye de las formas siguientes: la imagen 
simple (parcial), a través del intercambio fgurado, de la correspondencia del 
signifcado y a través de la comparación y la descripción directa.

Palabras clave: Abdallah Hammadi, imagen poética, intercambio fgurado, 
correspondencia del signifcado, crítica literaria.

ملخص:
 يمضعد عمضبد ال حمضمادي ممضن المضشعراء المضازائمضريمضي المضذيمضن قمضفازوا بمضالمضشعر ممضن نمضاحمضية المضضمون،
 غمضمضير أنمضمضه شمضمضاعمضمضر المضمضعمل الاكمضمضاديمضمضي، والمضمضتألمضمضيف، فمضمضلم يمضمضنتج سمضمضوى أربمضمضع مجمضمضموعمضمضات شمضمضعريمضمضة

(الهجرة إلى مدن النوب، تازب العشق يا ليلى، قصائد غجرية، البرزخ و السكي.).
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 ويمضتناول همضذا المضقال بمضناء المضصورة المضشعريمضة فمضي همضذه المضموعمضات، حمضيث ألمضفيناه ممضقلدا فمضي
 مجمضمضموعمضمضتيه الولمضمضى والمضمضثانمضمضية، بمضمضينما بمضمضدأ ممضمضؤشمضمضر التجمضمضديمضمضد يمضمضأخمضمضذ ممضمضنحى تمضمضصاعمضمضديمضمضا فمضمضي
 المضموعمضتي المضثالمضثة والمضرابمضعة، ولمضقد وجمضدنمضا المضصورة عمضنده تمضبنى وفمضق الشمضكال المضتالمضية: المضصورة
 المضفردة (المضازئمضية.)، بمضناء المضصورة عمضن طمضريمضق تمضبادل المضدراكمضات، عمضن طمضريمضق تمضراسمضل المضواس وعمضن

طريق التشبيه والوصف الباشر.

 تمضمضراسمضمضل؛ تمضمضبادل المضمضدراكمضمضات؛ المضمضصورة المضمضشعريمضمضة : عمضمضمضبدل حمضمضمضمادي؛مببفاتببيحمح البببحث
. النقد الدبي؛الواس

 تمضعتبر المضصورة المضشعريمضة ممضن أبمضرز المضوسمضائمضل المضشعريمضة المضتي وظمضفها حمضمادي فمضي
 نمضقل تمضربمضته المضشعريمضة "فمضبها تتجسمضد الحمضاسمضيس وتمضشخص المضواطمضر والفمضكار،
 وتمضتكشف رؤيمضته المضاصمضة عمضن المضعلقمضات المضفية والمضقيقة فمضي عمضالمضه، وهمضي أيمضضا

 لمضقد،مح 1وسمضيلته فمضي ممضعرفمضة المضنفس وأقمضالمضيمها المضغاممضضة، وارتمضباطمضها بمضأشمضياء المضعالمضم"
 نمضشأت أهمضمية المضصورة المضشعريمضة (المضفنية.) ممضن خمضلل ممضعراكمضة المضنقاد والمضبلغمضيي
 فيمضمضي اليمضمضفصل بيمضمضي اليمضمضلفظ واليمضمضعنى، فيمضمضاليمضمضلفظ هيمضمضو اليمضمضصياغيمضمضة اليمضمضشكلية والهيمضمضيكل
 المضمضتراكمضمضيبي فمضمضي المضمضعمل الدبمضمضي، والمضمضعنى همضمضو المضمضفكرة المضمضردة المضمضتي تمضمضفي بمضمضالمضمضغرض،
 وليمضقد أحيمضدث هيمضذا اليمضفصل تقسيمضيما بيمضيّنا فيمضي اليمضنص الدبيمضي وجيمضعله ذا دالالتيمضي
 أوالهمضمضما خمضمضارجمضمضية تمضمضتصل بمضمضالمضمضشكل والخمضمضرى داخمضمضلية تمضمضقترن بمضمضالمضمضضمون، ثمضمضم
 تمضفرقمضت المضنظريمضات وتمضضاربمضتِ الراء، فمضمنهم ممضن نمضاصمضر المضلفظ، وممضنهم ممضن انمضتصر
 لمضلمعنى، ذهمضب عمضبد المضقاهمضر المضرجمضانمضي إلمضى عمضلقمضة المضتكاممضل والمضتداخمضل ممضا بمضينهما،
 غمضمضير أنمضمضه يمضمضلمح إلمضمضى أن المضمضعانمضمضي لمضمضها السمضمضبقية فمضمضي المضمضنفس عمضمضلى ألمضمضفاظمضمضها قمضمضائمضمضل:
 "المضلغة تمضري مجمضرى المضعلقمضات والمضسمات، وال ممضعنى لمضلعلقمضة أو المضسمة حمضتى
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 إلمضىمح وممضن همضنا نمضشأت المضاجمضة،مح 2يحمضمل الشمضيء ممضا جمضعلت المضعلقمضة دلمضيل عمضليه "
 المضصورة المضفنية بمضاعمضتبارهمضا أداة لمضها طمضريمضقتها المضاصمضة فمضي عمضرض المضعانمضي ممضقترنمضة
 بمضمضاللمضمضفاظ لمضمضيتفاعمضمضل المضمضتلقي بمضمضالمضمضنص، وممضمضن ثمضمضم يكتسمضمضب المضمضعمل الدبمضمضي ممضمضناخمضمضا
 يمضشعرنمضا بمضالمضتئام المضلغة والمضفكر فمضي إطمضار ممضوحمضد ممضا يمضجعلنا نسمضير وراء المضصورة فمضي
 اسمضتكناه المضعلقمضات المضقائمضمة بمضي المضلفظ والمضعنى أو المضشكل والمضضمون، ويمضكون
 طمضريمضق اكمضشف همضذه المضعلقمضات فمضي اسمضتنباط المضعانمضي ممضن سمضبيل صمضياغمضتها المضتمثلة

في التشبيه واالستعارة والتمثيل والاز.
 والمضشعر المضذي يمضعتمد عمضلى المضصورة همضو غمضوص وإضمضاءة لمضوهمضر المضوجمضود "فمضليس
 همضمضو فمضمضراغمضمضا يمضمضل بمضمضألمضمضفاظ، وإنمضمضا همضمضو ممضمضشاعمضمضر وأحمضمضاسمضمضيس وحمضمضياة صمضمضاخمضمضبة فمضمضيها قمضمضوة

 ، والمضمضصورة بمضمضنظورهمضمضا الدبمضمضي همضمضي: المضمضصوغ المضمضلسانمضمضي المضمضصوص المضمضذي3ممضمضثيرة"
 بمضوسمضاطمضته يجمضري تمضثل المضعانمضي تمضثل جمضديمضدا وممضبتكرا بمضا يمضحيلها إلمضى صمضور ممضرئمضية

  اكمضمضما4ممضمضعبرة، وذلمضمضك عمضمضدول عمضمضن صمضمضيغ إيمضمضحالمضمضية ممضمضن المضمضقول إلمضمضى صمضمضيغ إيمضمضحائمضمضية
 "تسمضمضتعمل اكمضمضلمة المضمضصورة -عمضمضادة- لمضمضلداللمضمضة عمضمضلى اكمضمضل ممضمضا لمضمضه صمضمضلة بمضمضالمضمضتعبير

 وبهمضمضذا،مح 5السمضمضي، وتمُضمضطلق أحمضمضيانمضمضا ممضمضرادفمضمضة لمضمضلسمضمضتعمال االسمضمضتعاري لمضمضلكلمات"
 يمضبدو لمضنا أن المضتصويمضر فمضي الدب يمضأتمضي نمضتيجة لمضتعاون اكمضل المضواس... والمضشاعمضر
 المضصور حمضي يمضربمضط بمضي الشمضياء يمضثير المضعواطمضف الخمضلقمضية والمضعانمضي المضفكريمضة، وفمضي
 الدراك االسمضمضتعاري خمضمضاصمضمضية تمضمضتبلور المضمضعاطمضمضفة الخمضمضلقمضمضية وتتحمضمضدد تمضمضددا تمضمضابمضمضعا

.6لطبيعته
 إن المضمضصورة المضمضشعريمضمضة المضمضديمضمضثة لمضمضها فمضمضلسفة جمضمضمالمضمضية ممضمضختلفة فمضمضأبمضمضرز ممضمضا فمضمضيها
 (المضمضيويمضمضة.)؛ وذلمضمضك ممضمضرده إلمضمضى أنمضمضها تمضمضتشكل تمضمضشكل عمضمضضويمضمضا، وليسمضمضت مجمضمضرد
 حشمضد ممضرصمضوص ممضن المضعناصمضر المضاممضدة، فمضقد أصمضبحت أداة تمضعبيريمضة تمضعبر بمضالمضصور
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 المضمضكاممضمضلة عمضمضن المضمضعانمضمضي، اكمضمضما اكمضمضان المضمضشاعمضمضر سمضمضابمضمضقا يمضمضعبر بمضمضالمضمضلفظة، واكمضمضما اكمضمضانمضمضت
 المضمضلفظة أداة تمضمضعبيريمضمضة، بمضمضحيث تمضمضولمضمضت المضمضصورة فمضمضي ذاتمضمضها أداة لمضمضلتعبير، وبهمضمضذا

يصبح من الصعب، فصل الصورة عن اللغة.
 وال يمضخفى ممضن خمضلل ممضا تمضقدم أن المضصورة المضشعريمضة ذات تمضأثمضير اكمضبير وفمضعال
 فمضي وجمضدان المضتلقي؛ لنمضها تمضنقل تمضفاعمضلت المضبدع وتنصهمضر اكمضلها فمضي تمضشكيل
 أوج النمضمضمضتاج المضمضمضشعري المضمضمضتمثل بمضمضمضالمضمضمضصورة، ودراسمضمضمضة المضمضمضصورة المضمضمضشعريمضمضمضة تمضمضمضأتمضمضمضي

بدافعي:
 : أن المضمضصورة تمضمضعبير عمضمضن نفسمضمضية المضمضشاعمضمضر؛ وأنمضمضها تشمضمضبه المضمضصور المضمضتياللول

تتراءى في الحلم.
 : أن دراسمضة المضصورة ممضجتمعة قمضد تمضعي عمضلى اكمضشف ممضعانٍ أعمضمق ممضنالبثانبي

 المضعانمضي المضظاهمضريمضة لمضلقصيدة؛ ذلمضك لن المضصورة وهمضي جمضميع الشمضكال المضازيمضة؛
 إنمضا تمضكون ممضن عمضمل المضقوة المضالمضقة، فمضاالتمضاه إلمضى دراسمضتها يمضعني االتمضاه إلمضى روح

7الشعر

وللصورة الشعرية عدة مصادر:
  المضتراث: المضذي يمضشكل المضنابمضع الولمضى لمضثقافمضة المضشاعمضر، واكمضذلمضك المضطبيعة-

بكل ما تنطوي عليه من أشياء دقيقة أو جليلة.
  المضيال: وهمضو قمضوة منشمضئة ممضبدعمضة تمضقلب نمضواممضيس المضواقمضع والمضطبيعة، وتهمضبها-

 قمضوانمضي خمضاصمضة، وتسمضتنهض ثمضقافمضة المضبدع وتمضقوم بمضاسمضترجمضاع المضالمضة المضشعوريمضة المضتي
عايشها في تربته.

 واليمضمضيال تيمضمضعرييمضمضفه عسيمضمضير؛ لنيمضمضه ميمضمضصطلح ييمضمضوظيمضمضف فيمضمضي أنيمضمضواع ميمضمضختلفة ميمضمضن
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 المضمضعمليات المضمضعقلية، وهمضمضو ممضمضلكة غمضمضاممضمضضة ال يمضمضكن تمضمضعريمضمضفها إنمضمضا يمضمضكن ممضمضعرفمضمضتها
.8بأثرها

 تيمضعتبر اليمضصورة اليمضشعرييمضة ميمضن أبيمضرز اليمضوسيمضائيمضل اليمضشعرييمضة اليمضتي ييمضوظيمضفها اليمضشاعيمضر
 حمضمادي فمضي نمضقل تمضربمضته المضشعريمضة "فمضبها تتجسمضد الحمضاسمضيس وتمضشخص المضواطمضر
 والفمضكار، وتمضنكشف رؤيمضته المضاصمضة عمضن المضعلقمضات المضفية والمضقيقة فمضي عمضالمضه،
 وهيمضي أييمضضا وسيمضيلة فيمضي ميمضعرفيمضة اليمضنفس وأقيمضاليمضيمها اليمضغاميمضضة، وارتيمضباطيمضها بيمضأشيمضياء

 ، والمضمضقصيدة عمضمضند حمضمضمادي -دائمضمضما- صمضمضورة أو مجمضمضموعمضمضة ممضمضن المضمضصور9المضعالمضم"
الازئية التآزرة والتفاعلة، فهو عندما يصور ذوبان المال يقول:

  تهت حتى جنيت اليـــــــــــــوم أوهاميأخمدت فوق شفـــــــــــاه الب آالمي  
قد ضرجتـني بأحـــــــــــــــــــــــــــلم وآثام  وما شفتني سوى صفــــــــــــراء عاشقة  
  واهتاز قلبي وصاح النـــــــــــــــــــور بالامإذا مددت يدي ألفيــــــــتها ارتعشت  
  قد ضــــــــــــــــــاع مني وقد أودته أياميهذا المال الذي قد جئــــــت تنشده  
  أخنى عليـــــــــــــها الذي أودى بالهاميفما المال سوى أطـــــــــــــــلل دارسة  
  يأتي الريــــــــــــف فيذوي زهره الناميوما المال سوى عطر عـــــــــــــــلى فن  
  فوق الازمــــــــــــــــــــــــان بنجم ثاقب ساموما المال سوى النفس التي سبحت  
10!  روحي وقلبي وتناني وتهــــــــيامي.....ل من شبــــــــح أودعــت في يـــده  

 فمضالمضتأممضل فمضي البمضيات المضثمانمضية يجمضدهمضا ممضكتظة بمضالمضصور المضازئمضية، وهمضي أبمضيات
 ممضن قمضصيدة يمضتعذر المضوقمضوف فمضيها عمضلى صمضور غمضير ممضجازيمضة، وفمضي همضذا المضياز ممضن
 المضقصيدة نمضد المضتعابمضير (شمضفاه المضب، جمضنيت أوهمضاممضي، ضمضرجمضتني بمضأحمضلم، صمضاح
 المضنور، أودتمضه أيمضاممضي، المضمال أطمضلل دراسمضة، المضمال عمضطر عمضلى فمضن، المضنفس المضتي
 سمضمضبحت.)، وقمضمضد تمضمضبدو همضمضذه المضمضصور فمضمضي ظمضمضاهمضمضرهمضمضا عمضمضبثا بمضمضالمضمضواس، لمضمضكنها – فمضمضي
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 المضقيقة- لمضغة طمضبيعية لمضتصويمضر المضشعور المضعميق لمضدى المضشاعمضر بمضالمضغرابمضة ممضن انمضتهاء
 المضمضمال بمضمضلممضمضحه المضمضتعددة .)المضمضمال ضمضمضاع ممضمضني، أودتمضمضه أيمضمضاممضمضي، أطمضمضلل دارسمضمضة
 يمضذوي زهمضره.). وفمضي الخمضير (المضمال شمضبح.)، وممضاذا يمضعقب ذلمضك غمضير المضراب،
 والمضوحمضشة المضلذان يمضعقبان تمضبدد اكمضل شمضيء؟ "إن المضشعور بهمضذا المضنوع ممضن المضوت
 بهمضذا المضشكل، ال يمضوجمضد إال فمضي إحمضساس المضشاعمضر، والمضعلقمضات المضكاممضنة بمضي همضذا

 ، وانمضطلقمضا ممضن همضذا فمضإن11لمضم يمضدراكمضها إال همضو" المضعالمضم المضريمضر فمضي واقمضعه المضشعوري،
 المضتفاعمضل بمضي المضعناصمضر المضتعبيريمضة ال تمضتم إال فمضي رؤيمضة المضشاعمضر المضاصمضة، ممضا يمضجعلها
 فمضمضي المضمضنهايمضمضة تمضمضتلون بمضمضدممضمضه؛ فحمضمضمادي اسمضمضتطاع تسمضمضيد الحمضمضساس المضمضرد المضمضذي

يعانيه في مشهد غني بالس زاخر بالراكة والياة.
 وممضن خمضلل المضوقمضوف عمضلى المضموعمضات المضشعريمضة وجمضدنمضا أن المضصورة المضشعريمضة
 لمضدى المضشاعمضر ممضبنية فمضي أشمضكال ممضختلفة وممضتعددة بمضا يمضشمل تمضقريمضبا ممضعظم أنمضواع

الصورة الشعرية وأشكالها:

أنواعمح الصورةمح الشعريةمح لومح دالالتهامح فيمح شعرمح حمادي:  -1
: الصورة الفردة (الازئية.)1 - 1

 وهمضي تمضعد أبسمضط المضصور المضشعريمضة وممضكونمضات المضتصويمضر المضشعري ممضن حمضيث
 احمضمضتواؤهمضمضا عمضمضلى أهمضمضمية خمضمضاصمضمضة فمضمضي المضمضتعبير عمضمضن قمضمضريمضمضنتها ممضمضن المضمضصور المضمضفردة

الخرى.

:بناء الصورة عن طريق تبادل الدراكات 2 - 1
 أضحى تبادل الدراكات من أاكثر الوسائل الفنية التي يعتمد عليها الشاعر
 فمضمضي صمضمضياغمضمضة صمضمضوره المضمضفردة، ويمضمضتم ذلمضمضك بمضمضعدة وسمضمضائمضمضل وأسمضمضالمضمضيب تمضمضقق تمضمضبادل
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 المضدراكمضات، وعمضلى رأسمضها "التجسمضيد المضذي يمضتم بخمضلع صمضفات ممضحسوسمضة عمضلى
، يقول في (إيقاعات عربية.):12العنويات"

  منذ الطفــــــــــولة عن دمع وأنّــــــــــــاتفالشعر جاشـــت قوافيه الذي درجت  
  من الازفـــــــــير ومن تصويب آهــــــــــاتوالشؤم أطبق جفنيه التي عشـــــــــيت  
!  وصدّعتنا بويــــــــــــلت و ويـــــــــــلتليل العداوة هازتـــــــــــــــنا غــــــــــــــوائله  
13  أشكو الفواجع أم أشــــــــــكو الياناتلبنان ماذا أقص اليوم عــــــــــــــــــن ألي  

  المضتي نمضظمها)م1973(همضذه المضقطوعمضات ممضن قمضصيدة (إيمضقاعمضات عمضربمضية.) فمضي 
  مجسمضدا اكمضل14"عمضلى إثمضر المضنازاع المضداممضي المضذي شمضبت نمضاره بمضي المضفدائمضيي ولمضبنان"

 آالم المضمضعروبمضمضة وممضمضا تمضمضعانمضمضيه ممضمضن انمضمضقساممضمضات، وقمضمضد تمضمضوحمضمضد المضمضكلمة. وبهمضمضذه المضمضصور
 جسمضمضد المضمضشاعمضمضر صمضمضفات ممضمضاديمضمضة، ف (المضمضقوافمضمضي تمضمضيش بمضمضالمضمضبكاء، والمضمضشؤم يمضمضطبق
 جمضفنيه، والمضغوائمضل تهمضاز.)؛ إن المضصور همضنا بمضالمضغة المضدقمضة تمضوازي حجمضم المضتغير المضذي
 آلمضت إلمضيه الممضة، فمضالمضقوافمضي تمضبكي، والمضشؤم لمضه أجمضفان يمضطبقها، والمضغوائمضل لمضها قمضوة
 الهمضاز، وهمضي اكمضلها صمضفات ممضحسوسمضة خمضلعها المضشاعمضر عمضلى المضعنويمضات، وجمضعلت

النص يخرج من الباشرة التداولة والستهلكة.
 والمضمضمضمضتشخيص المضمضمضمضذي يمضمضمضمضتم بخمضمضمضمضلع المضمضمضمضصفات البشمضمضمضمضريمضمضمضمضة عمضمضمضمضلى المضمضمضمضسوسمضمضمضمضات

والعنويات من تبادل الدراكات، ومن أمثلة ذلك، في (قصيدة الازائر.):

   ربّ دعا أرض الازائر مطهـــــــــــــــرا...عهدان في شفة السجود حباهما   
15   لهبا يسن من اللحم مـــــــــــــــازهرا فتفتقت لغة الوفاء وأوقـــــــــــــــــــــدت   

 فمضالمضشفة ممضن عمضلممضات المضنطق، وهمضي لمضلنمضسان خمضلعها المضشاعمضر عمضلى المضسجود،
 وقمضد صمضور المضازائمضر بمضأروع المضصور، صمضور المضمال المضتي يمضدعمضو إلمضى المضسجود تمضوحمضيدا
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 لمضمضلخالمضمضق المضمضعظيم، وصمضمضور المضمضلل المضمضتي يمضمضدعمضمضو إلمضمضى الاكمضمضبار والمضمضوقمضمضوف احمضمضتراممضمضا
لتاريخها اليد.

.):!من صور التشخيص قوله في (قصيد 

 ؟!فهل يـكـفي العازاء 
 ؟!يا جمـاعة العازاء 

وتلد الهازية في قبراكم هازيه
يرجع الكـــلم لبس الكلم

وتنتهي القضية والعالم بكاء
16والعالم دماء. والعالم بخير (....)

 يمضبدو المضشاعمضر فمضي همضذا المضقطع ممضتألمضا أشمضد ممضا يمضكون المضتألمضم والمضتوجمضع؛ فمضالهمضازيمضة
أشراكها مع النسان في الخصاب والوالدة .

 إن الهمضازيمضة ممضتولمضدة ومتجمضددة المضتوالمضد بمضالمضنكهة نمضفسها والمضطعم نمضفسه، لمضذا
 جمضعلها بمضصيغة الفمضراد؛ لنمضها واحمضدة، وإن اخمضتلف المضازممضن، فنسمضبة المضوالدة إلمضى
 أشمضياء ممضعنويمضة يمضحقق بمضناء صمضورة شمضعريمضة تمضقترب ممضن (اليمضحاء.) و(المضلممضباشمضرة.)

في أوج التعبير عن الكنونات الفكرية الصورة بلغة أدبية.
 أممضا السمضلوب الخمضر لمضتبادل المضدراكمضات المضذي يمضساهمضم فمضي بمضناء المضصورة المضازئمضية
 (المضفردة.) فمضهو (التجمضريمضد.)؛ المضذي تكتسمضب فمضيه المضاديمضات صمضفات ممضعنويمضة و"

، يقول في (الكشف.):17تنهار فيه الفوارق بي ما هو مادي وما هو معنوي"

نفضت يدي فاستـراح الغبار
ومددت نصـفي ودار الوار ...
تسلقت اكل شعـاب الديث ،
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18سافر حلمي (....) ومدّ شعار

 نمضمضقرأ (اسمضمضتراح المضمضغبار، تسمضمضلقت اكمضمضل شمضمضعاب المضمضديمضمضث، سمضمضافمضمضر حمضمضلمي.)،
 فمضالمضغبار ال يسمضتريمضح، والمضديمضث لمضيس لمضه شمضعاب وال يمضكن تسمضلقه، اكمضما أن المضلم

ال يسافر.
يقول في (مذاكرة مخرومة لبي محجن.):

    أنّا ثكـــــــــــــــــــــــالى بل نفط وال اكتبضمّي جراحـــــي أيا سمراء محنتنا؛    
19    لكن تكاسل خلف الشيب والطربنستنطق الرح علّ الرح يرحمنــــــا    

 ويظهمضر التجمضريمضد فمضي قمضولمضه (عمضل المضرح يمضرحمضمنا.) حمضيث خمضلع عمضلى المضرح وهمضو
الشيء الادي صفة معنوية وهي الرحمة.

ويقول في (تباعدات جلل الدين الرومي.):

20!    من عهد "عاد" إلى أسوار مقبرتيجرحي مسن لأساة مــــــــــــــــــــدبّرة    

 فالرح ال يسن، وجمال الصورة يبدو في عمق الرح وغوره، فهو يضرب
 ممضنذ المضقدم، فمضالمضصور تمضعكس تمضربمضة المضشاعمضر المضارجمضية، وتسمضتبطن االنمضفعاالت
 النفسمضية والمضشعوريمضة المضداخمضلية، وهمضذا ممضا يمضؤاكمضد عمضليه (نمضوفمضالمضيس.) فمضالمضشعر عمضنده
 "تيمضصوييمضر اليمضكنه النفسيمضي، اكيمضما هيمضي تيمضصوييمضر اليمضعاليمضم اليمضداخيمضلي بيمضكليته، هيمضذا ميمضا
 تمضمضوضمضمضحه المضمضكلمات المضمضتي همضمضي واسمضمضطته، إن المضمضكلمات همضمضي بمضمضالمضمضتأاكمضمضيد التجمضمضلي

21الارجي لهذا العالم الداخلي من القوى".

:بناء الصورة الفردة عن طريق تراسل الواس 3 - 1
 يمضقوم بمضناء المضصورة فمضي همضذا المضنوع ممضن المضتصويمضر عمضلى وصمضف ممضدرك حمضاسمضة بمضا
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 تمضوصمضف ممضدراكمضات حمضاسمضة أخمضرى؛ اكمضأن يمضوصمضف المضرئمضي بمضصفات المضسموع، أو
 يمضوصمضف المضشموم بمضصفات المضلموس، وبهمضذا تمضختلط المضصورة ممضشكلة نمضوعمضا ممضن
 التحمضمضدي واالسمضمضتفازاز لمضمضذهمضمضن المضمضتلقي ووجمضمضدانمضمضه، وبمضمضتراسمضمضل همضمضذه المضمضواس فمضمضي
 المضصورة المضشعريمضة تمضتوازى بمضعض المضعلقمضات المضطبيعية المضتي تمضربمضط بمضي عمضناصمضر المضواقمضع
 لتحمضل محمضلها عمضلقمضات أخمضرى ممضردهمضا إلمضى ذات المضشاعمضر، وقمضد وظمضف حمضمادي همضذه
 المضطريمضقة فمضي بمضناء المضصورة المضفردة، يمضقول فمضي قمضصيدة (قمضراءة فمضي اكمضتاب النمضسان

الكامل.):

    تساق إليه أاكــــــــــــــف العـــــــــــــوام،وأنت مدار بقــــــــــرب الــــــــــاني    
نضــــــــــــــير الهيــــــــــــام    زنابق حقلٍ وتطبق تت جناحي صـــــــــــــــداه    
    بريئ الســــــــــــراب...غيور الطاموأهرقت عطرا من العــــــــــــجازات    
22    وال ابتعــــــدت من طريقي الماميفل نطقت من جنـــــــاحي الراح    

تراسل الواس في هذا القطع يكمن في مايلي:
 (نمضضير الهمضيام، عمضطرا ممضن العجمضازات، نمضطقت ممضن جمضناحمضي المضراح.)، فمضالمضنضارة
 تمضمضكون فمضمضي المضمضوجمضمضوه ال للهمضمضيام، والمضمضعطر يمضمضكون لمضمضلزهمضمضار ال للمعجمضمضازات، والمضمضنطق
 يمضكون لمضلسان ال للجمضراح، ولمضكي يمضضفي المضشاعمضر المضعذوبمضة والمضمال لهمضذا الهمضيام
 أعمضطاه سمضمةً نمضحسّها بمضحاسمضة المضبصر همضي المضنضارة، وممضن جمضهة أخمضرى أراد أن يمضبي
 لمضنا قمضوة العجمضازات أضمضفى عمضليها سمضمة ممضن حمضاسمضة المضشم (شمضم المضعطور.)، وعمضندممضا
 أراد أن يظهمضر لمضنا ممضدى صمضبره وعمضدم تمضشكيه، ممضنح المضراح المضتي تمضسكنه سمضمة
 ممضن سمضمات المضلسان وهمضي المضنطق، ويمضبرز (بمضودلمضير.) همضذا المضتداخمضل بمضي المضواس "ممضا
 دام المضقصود ممضن المضعمل المضشعري أن يمضنقل أثمضر التجمضربمضة ممضن نمضفس إلمضى نمضفس وممضا
 دام بمضعض المضدراكمضات قمضادرا عمضلى أن يمضنقل المضذاتمضي لمضدرك آخمضر فمضإن ممضن المضطبيعي أن

Revista Argelina Número 2 Primavera 2016

82



 يسيمضتعير اليمضشاعيمضر ميمضن إحيمضدى اليمضواس ميمضا ييمضجعله عيمضلى ميمضعطيات حيمضاسيمضة أخيمضرى،
 فمضمضمضالمضمضمضنفس النمضمضمضسانمضمضمضية فمضمضمضي جمضمضمضوهمضمضمضرهمضمضمضا وحمضمضمضدة تمضمضمضرتمضمضمضد إلمضمضمضيها وسمضمضمضائمضمضمضل الدراك عمضمضمضن

23تعددها".

:بناء الصورة عن طريق التشبيه والوصف الباشر 4 - 1
 وهمضمضو ممضمضن أسهمضمضل السمضمضالمضمضيب المضمضفنية المضمضتي يسمضمضتخدممضمضها المضمضشاعمضمضر فمضمضي ابمضمضتكار
 المضصورة المضشعريمضة، غمضير أنمضه أقمضل قمضدرة عمضلى اليمضحاء إذا لمضم يمضحسن المضشاعمضر إقمضاممضة

 ، لمضذلمضك البمضد24وجمضه الشمضبه بمضي المضطرفمضي، "فمضالمضصورة تمضقترن بمضالمضرائمضع اقمضتران وجمضود"
 ممضن المضبحث عمضن طمضرفمضي تشمضبيه ممضتناسمضبي، حمضتى تمضتحقق المضصورة المضفنية فمضي أوج

جمالها.
 يمضمضقول حمضمضمادي فمضمضي وصمضمضف قمضمضريمضمضة (سمضمضيدي عمضمضبد المضمضعازيمضمضاز.) المضمضميلة المضمضاذيمضمضة

للبحر:

مثل العــــــــــقد في العنق    ولفها البحر ...فهذه القرية الضــــــــراء قد سفرت    
مثل العــــــــــاشق الذلق    طيف المائل تأرجحت من أعالي الشم واحتضنت    
25    رأس الندي فلم يصح ولم يفــــــــــــــــقاكأنها ونسيم البحــــــــــــر يسكــــــــــرها    

 (ممضثل المضعقد فمضي المضعنق، طمضيف المضمائمضل، ممضثل المضعاشمضق المضذلمضق، اكمضأنمضها رأس
 المضندي.)، فمضالتشمضبيه ممضباشمضر غمضير أنمضه يمضنماز بمضكونمضه غمضير ممضكرر عمضنده، فحمضمادي ال
 ييمضكرر صيمضوره اليمضشعرييمضة، وميمضا ييمضيازهيمضا أنيمضها ال تيمضيء متحيمضدة ميمضع اليمضرحيمضلة واليمضكان،
 ونمضرى المضشاعمضر حمضمادي منتشمضيا بمضالمضب، فمضيقول فمضي قمضصيدة (خمضذ فمضؤادي ...

وال تسل عن همومي.):

    مثل شدو الطيـــــــــــــــــور فوق العالي...يا حبيبي دعني أحسك لـــــــــــــنا    
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26...!    مثل ماء الــيـــــــــــــاة بي التلليا حبيبي دعني أذوقــــــــــــــــــك طعما    

 لمضقد حمضافمضظ عمضلى المضصيغة نمضفسها غمضير أن المضصورة التشمضبيهية ممضختلفة، فمضمن
 المضطبيعي أن يشمضبه المضبيب ممضرة بمضلحن المضطير المضميل فمضي الفمضق، وأخمضرى بمضطعم
 ممضمضاء بمضمضارد عمضمضذب زالل منحمضمضدرٍ ممضمضن المضمضتلل، واكمضمضلهمضمضما يحمضمضمل فمضمضي ذاتمضمضه صمضمضورة
 المضطعم المضميل، واكمضلهمضما ينحمضدر ممضن عمضلُ، وهمضل يمضأتمضي ممضن أعمضلى إال اكمضل ممضقدس

نبيل؟
 يمضمضمضبقى عمضمضمضبد ال حمضمضمضمادي وفمضمضمضيا لمضمضمضلصورة المضمضمضتقليديمضمضمضة إلمضمضمضى آخمضمضمضر مجمضمضمضموعمضمضمضاتمضمضمضه

الشعرية، لكنها صور تنم عن إبداع شخصي ال نطية فيه، وال تقليد.

الهوامش:
 ممضمضصطفى المضمضسعدنمضمضي: المضمضتصويمضمضر المضمضفني فمضمضي شمضمضعر محمضمضمد حمضمضسن إسمضمضماعمضمضيل، ممضمضنشأة 1

.85العارف، السكنرية .دت.ص
 عمضبد المضقاهمضر المضرجمضانمضي: أسمضرار المضبلغمضة، نشمضر محمضمد رشمضيد رضمضا، ممضطبعة المضترقمضي، ممضصر2
.347هـ، ص1330
 شمضمضوقمضمضي ضمضمضيف: دراسمضمضات فمضمضي المضمضشعر المضمضعربمضمضي المضمضعاصمضمضر، دار المضمضعارف، ممضمضصر، ممضمضكتبة 3

.239، ص1959. 2الدراسات الدبية، ط
 يمضنظر: بشمضرى ممضوسمضى صمضالمضح: المضصورة المضشعريمضة فمضي المضنقد المضعربمضي المضديمضث، المضراكمضاز 4

.3، ص1994، 1الثقافي العربي، بيروت، ط
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الرجع نفسه والصفحة. 5
3ينظر: بشرى موسى صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الديث، ص 6
 ،1يمضنظر: إحمضسان عمضباس: فمضن المضشعر، دار صمضادر، بمضيروت، دار الشمضروق، عمضمان، ط 7
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