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 ممخص الدراسة
صكؿ منذ أف فطر اهلل عٌز كجؿ اإلنساف عمى حب الجماؿ كسعيو الحثيث مف أجؿ الح

ا مف مصادر حكىك ف جماؿو في إبداعاتيـ، التي استعميو، بدأ المبدعكف بث ما تقع عميو أعينيـ م
مختمفة، منيا: المجتمع كالبيئة كالديف كالمكركث كغيرىا الكثير، كيعد الشاعر كغيره مف الذيف 

، كألجؿ ذلؾ برز اىت ماـ يسعكف جاىديف مف أجؿ تقديـ إبداعاتيـ بأفضؿ صكرة، كأتـ معنىن
 الشعراء بالصكرة الشعرية لما ليا مف أثر كبير في تحقيؽ مقاصدىـ الشعرية التي يبغكنيا.

فمنذ أف عرؼ اإلنساف الشعر، كقالو بالطريقة التي تبلئمو، كدعمو بما يمتمؾ مف قكة  
دى استخدامو؛ ليتناسب مع مكضكعاتو الشعرية التي ال تكاد تخمك مف الحديث عف  كَّ عكاطفو، كجى

براز الصكرة الشعرية في ببلغة الشاعر، كبيئتو في الكط ف كمأساتو كآالمو كتطمعات أبنائو، كا 
تحقيؽ أغراضو، بمدل معالـ شاعريتو التي تحيط بكاقعو، كخير مثاؿ عمى ىذا، الشاعر تميـ 

ألف شاعريتو كانت ثمرة  البرغكثي، في صكره التي دفعت الباحث عمى أف تككف مكضكع رسالتو؛
التي برزت بيا الصكرة الشعرية في الشعر الفمسطيني المقاكـ ؛ كنظران ألىمية الصكرة  النتائج 

الشعرية في دراسة الشعر فقد اختار الباحث في ىذه الدراسة أف يدرس الصكرة الشعرية عند تميـ 
البرغكثي، الذم يمثؿ أحد أبرز شعراء المقاكمة في عصرنا ىذا؛ إليماف الباحث العميؽ بأصالتو، 

درتو عمى بث الحماسة كاألمؿ عند جميكر المتمقيف، كاستيعابو كثيران مف جكانب الحياة التي كق
 يعيشيا العربي في ىذا الزماف.
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Abstract 

Allahthe Almighty created man and implanted in his soul the passion of beauty and the 

desire of seeking it.This is reflected in the works of creative people who reflected this 

beauty in their innovations. These innovations were affected by several sources of 

inspiration such as community, environment, religion, heritage among others.The poet 

is like all those who seek to provide the best image and reflections of their works.This 

formed a motive for poets to pay attention to the poetic metaphors because of its 

significant impact on the achievement of poetic goals. 

Since the early times, man has practiced poetry properly, and supported it with the 

power of emotions. He perfected the use of poetry to suit the intended ideas and scope. 

This scope covered the issue of home: its pains and hopes, and manifested the  poetic 

metaphorsin a way that suits the social environment and the required poetry goals. One 

best example in this regard is the poet Tamim Barghouti considering his innovative 

poetic metaphors, which motivated the researcher to write this dissertation. This is 

because his poetry was the good fruit of the resistive culture in the Palestinian poetry. 

Thus, this study aimed to investigate poetic metaphorsin the poetry of Tamim 

Barghouti, who is one of the most prominent poets of the resistance in our time. This is 

due to the researcher’s deep belief in the originality of this poetry, its ability to spread 

enthusiasm and hope among people, and its accommodation of many aspects of the 

Arab life in our time. 
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 ْاإِلهَدْاء  
 ًل خيػػػػػػػػػػػؿ عنػػػػػػػػػػػدم أىػػػػػػػػػػػدييا كًل مػػػػػػػػػػػاؿ

 فىٍمييسػػػػػػعؼ القػػػػػػكؿي إٍف لػػػػػػـ يسػػػػػػعؼ الحػػػػػػاؿي   

   
ي صغيرا، شجرة الحب النقي إلى األعزَّيف األكرميف كالدمَّ الحبيبيف، كقؿ ربِّي ارحميما كما ربيان

ء التي أمدتني متني غصكنييا فيئان كراحةن كاستركاحان صغيران كيافعان كشابان، كالدكحة المعطاالتي أظ
 الحياة، كذلمت قطكفيا تذليبلن. عيصارةي جناىا بإكسير

 .شمائمي كجناحي المتيف أماـ طكارؽ الميؿ كالنيار أخي عبد الجميؿ كصٍنكإلى أخي شقيؽ ركحي 

 ركال كريما كركاف كبيساف. إلى شقيقاتي أزاىير المحبة كالكفاء

 . إلى كؿِّ أخو كفيٍّ أعانني في إنجاز ىذه الدراسة

  إلى ىؤالء كىؤالء جميعان أىدم ىذا الجيد المتكاضع.
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 شكٌر وتقديرٌ 
ى لؤلماثؿ، عمماء األمة  رفة في درب كقادة الفكر، كمصابيح المعفالشكر كالتقدير ييٍزجى

سىدىنىة بيافو كجيابذة الحياة الطكيؿ ينابيع ، كى ، كبعد...،  عمـو  قكؿو

إلى أستاذم الكريـ األستاذ الدكتكر نبيؿ خالد أبك عمي الذم يو فإفَّ كؿَّ شكرم كتقديرم أزج
رشادان، كتقكيمان، كتعديبلن  منذ كانت فكرةن تدكر تكـر باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة تكجييان، كنصحان، كا 

ؽ الصباح المنير، فمقد زرتو مراراي كتىٍكرىاران فما كاف إال لى إلى المرفأ اآلمف مع أى حتى تصؿ في ذىني 
 أىبلن كسيبلن بزائرو ال ييمؿ. :باشان مرحبان بي ككأنو يقكؿ لي ىاشان 

 كالشكر مكصكؿه إلى األستاذيف الجميميف

 محمد إسماعيؿ حسكنة الدكتكر:

 خضر محمد أبك جحجكح :الدكتكر

 الدكتكر: لؤلستاذ الشكر مكصكؿه  ككذلؾ

، ذاكران مف خدمة لمعمـ كرجالو ياهييما عمى ما أدَّ ملك مكصكؿ فالشكربقراءة ىذه الرسالة،  ـالذم تكرٌ 
 .عمموبيكمان الذم لـ يبخؿ عميَّ  أسامة عزت أبك سمطاف الدكتكرغير ناسو أستاذم 
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بحث متداكؿ، دأب عميو باحثكف ليست الصكرة الشعرية بدعان مف البحث كالتفرد في القكؿ، بؿ ىك 
كتعدد كصؼ مصطمح الصكرة بيف الفنية كالببلغية كاألدبية، ككؿٌّ أسس لو عمى ما تداكلو  كثيركف،

القدامى كالمحدثكف، ثـ خصو بشاعر في زمف معيف، كبيَّف ما عميو البناء الفني مف جكدة كرقي في 
 فف القكؿ.

الشعرية  كعمى ذلؾ؛ فقد أنجز عدد كبير جدان مف بحكث ماجستير كأطركحات دكتكراه في الصكرة
     عمى كجو التحديد، كطالت مدكنات الشعر العربي مف الجاىمية إلى اليكـ. 

 أىداؼ الدراسة:
 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ عدد مف األىداؼ:

 .مكاكبة الدراسات المعاصرة في الكشؼ عف تكظيؼ الصكرة كدالالتيا عند البرغكثي 
 :ديكاف في القدس، كمقاـ عراؽ،  دراسة نماذج شعرية مف خبلؿ ديكاني البرغكثي، كىما

 كبعض قصائده المنشكرة عمى اإلنترنت.
 .تقديـ دراسة نقدية تقارب الشعر الفمسطيني المعاصر 

 أسباب الدراسة:
 كميؿ الباحث لمشعر المختص بقضايا الكطف، الشعر خاصة ،ألدبالباحث با اىتماـ ،

 كىمكمو، كمأساتو.
 ؼ عف مكضكعات كقضايا اليكية الكجكدية.ما لؤلدب الفمسطيني مف دكر بارز في الكش 
 .قمة الدارسات األدبية كالنقدية التي تناكلت شعر البرغكثي 

 الدراسات السابقة:
 ائص األسمكبية في ديكاف في القدس: تناكلت ىذه الدراسة مفيـك األسمكب عند العرب الخص

س مف خبلؿ إيقاعو كالغرب قديمان كحديثان، ككذلؾ دراسة النظاـ الصكتي في ديكاف في القد
يقاعو الداخمي، كذلؾ  اشتممت عمى دراسة الخارجي عبر أكزانو المتعددة كقكافيو المختمفة كا 
 نحكية لبنية الجمؿ في الديكاف، كعرض ألبرز الظكاىر األسمكبية الفنية. 

 يات المكاف في شعر تميـ البرغكثي: تناكلت ىذه الدراسة ماىية المكاف في المنظكر جمال
كالفني كاالجتماعي، ككيؼ تشكمت أبعاد المكاف كمستكياتو في شعر تميـ  الفمسفي

الشعكرية كالركحية عبر ذلؾ التشكيؿ البرغكثي، كىؿ استطاع تميـ خمؽ االنزياحات 
 المكاني، ككيؼ تمظيرت الجماليات المكانية لغة كصكرة في شعر تميـ.
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 ة كمختارات شعرية : تناكلت لمحفزات الجماليمثيرات األسمكب الشعرم دراسة نصية في ا
ضاءات نقدية في  ىذه الدراسة جمالية المغة كالصكرة الشعرية عند تميـ البرغكثي، كا 

  نصية لقصائد تميـ البرغكثي.المفاصؿ ال
 منيج الدراسة:

لقد اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الفني الجمالي في رصد الصكرة في شعر تميـ 
 البرغكثي.

 :مصادر الدراسة
 .ديكاف في القدس 
 .ديكاف مقاـ عراؽ 
 .قصائد منشكرة عمى الشبكة العنكبكتية 

 
 

 الصعكبات التي كاجيت الباحث:
ال تكاد تخمك دراسة مف الصعكبات كالعقبات التي تكاجو الباحث أثناء دراستو، كالتي يقؼ 

 عمى أكليا:
 .قمة المصادر التطبيقية التي اختصت بدراسة شعر البرغكثي 
  بة الحصكؿ عمى مادة الشاعر. كذلؾ صعك 
 .صعكبة الحصكؿ عمى بعض المصادر 

 
 ىيكؿ الدراسة:

قيسمت الدراسة إلى تمييد كثبلثة فصكؿ أمَّا التمييد فقد تناكلت فيو: الصكرة الشعرية 
تعريفيا كأىميتيا، ككقفت عمى بعض تعريفات القدامى كالمحدثيف، معتمدان تعريؼ سيسؿ دم لكيس؛ 

 نسب ليذه الدراسة.ألنو األكضح كاأل
أمَّا الفصؿ األكؿ فكاف بعنكاف أنكاع الصكرة الشعرية كىي: المفردة، كالمركبة، كالكمية، 
كالنقمٌية، كالعقمية، كالحسية، كطرؽ بناء كؿ صكرة عمى حدة، كخصائص كؿ منيا، مستعرضان 

 بعض النماذج عمى ىذه األنكاع.
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كتكظيؼ الحركة كالمكف، كالمكاف كتتضمف الفصؿ الثاني خصائص الصكرة الشعرية، 
 كالزماف، كأثرىا في صكر البرغكثي الشعرية.

أمَّا الفصؿ الثالث فقد كاف في مصادر الصكرة الشعرية التي استمدىا البرغكثي مف مكركثو 
الديني كالثقافي كالتاريخي، إضافةن إلى دكر البيئة في تشكيؿ صكره ككنيا أحد مصادر صكره 

 تو العامة.الشعرية، كذلؾ ثقاف
 النتائج كالتكصيات ثـ المصادر كالمراجع. الخاتمة:
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 المقدمة:
الحمد لو بديع السماكات كاألرض خمقيف عمى غير مثاؿو سابؽو، كخمؽ اإلنساف كسىكَّاهي 
كعدلو في أمِّ سكرةو ما شاء ركبو، الرحمف عمـ القرآف خمؽ اإلنساف عممو البياف، كعمَّـ آدـى األسماءى 

كدعوي أسراران كعجائبى أكرثيا ذريتو عممان كفنان كصنائعى، يعجز عف كصفيا المساف كبدائع كمَّيا، كأ
ـي األكبر.  البياف، ككيؼ ال كقد انطكل فيو العال

يقاعان كصكران، فينا رساـه  اإلنساف فنافه بطبعو يحاكي الظكاىرى الككنية صكتان كحركةن كا 
، ككاف مبدع، كىناؾ شاعره مفمؽ، كىنا كىناؾ خطباءي  ، كأيمراءي بيافو ، فرسافي قكؿو ال يشؽ ليـ غباري

لمشعراًء قىصبي السبؽً  في كؿِّ ىذه المجاالت عبر العصكر كتعاقب األياـ، أيليوميكا البياف إليامان، 
كعبركا عف أحاسيس البشرية كأكجاعيا، كىمكميا، تعبيران ييزي أعماؽى الكجداًف ىزان، بؿ إنيـ استنطقكا 

 كالزىر كالنجكـ، كالقمر، كىمساًت الميًؿ كألًؽ الصباح. الحجر كالشجر
في ىذه الدراسة مف ىذه الجمكع العظيمة مف أمراًء القكًؿ، شاعران  كقد اختار الباحث

مشيكدان لو بالتميز كاإلبداًع مف أبناء ىذا الكطف ممف لو باعه في مجاؿ الشعر الحديث، شعر 
ؽ العربي، كال سيَّما ؾى خيكط األحداث كالمبلحـ في ببلد الشر التفعيمة كالرمز كالصكر المتشابكة تشاب

فمسطيف، إنو الشاعر تميـ مريد البرغكثي نبضي الكطف، العازؼي عمى قيثارة األحزاف،  كطنو المحتؿ
كمصكري مشاىدى اآلالـً في ليمو كنياره، كغدكه كركاحو، في القدس بكابة السماء، كبغداد حاضرةي بني 

 ؾ في صكرو شعريةو شاعريةو صكرىا كعرضيا الشاعر في معرض فنو اإلبداعي.العباس، كؿُّ ذل
، محاكالن اإلمساؾ بخيكط ىذه  لقد كقفت طكيبلن عند ىذه الصكر كقفات تأمؿو كتدبرو كاعتبارو
اإلبداعات الفنية، كتممس مبلمحيا كعناصرىا، حاكلت ذلؾ ما كسعني الجيد، كميما حاكلت فإنني 

يا بريشتو الدراسة كالتحميؿ كالتقكيـ؛ ألف ثمَّةى أمكران ال يدركيا إال مف رسملف أكفييا حقيا مف 
، كحي القمـ، ذكرت أنكاع ىذه الصكر الشعرية لدل شاعرنا الفذ، المبدعة، كيراعو الجميؿ

كخصكصية كؿ صكرةو كمبلمحيا، كعبلقتيا بالحدث ككيؼ انسحبت عمى الكضع السياسي في 
بغيره مف الشعراء في الجاىمية كاإلسبلـ، كربما بالفف السريالي كالتشكيمي  ببلدنا، كمدل تأثر الشاعر

في الغرب مف خبلؿ ثقافتو الغربية في أكركبا كأمريكا حيثي عاشى كعمؿ في جامعاتيا، إال أف لو 
 حضكران مميزان كخصكصيةن متفردةن في فف القكؿ في كؿِّ المؤتمرات كالمقاءات الشعرية ىنا كىناؾ.

إف كفقت في ىذه الدراسة الفنية النقدية التحميمية فبيا كنعمت، كىذا مف فضؿ اهلل، كىكذا ف
ال فإني مع عركة بف الكرد العبسي شيخ الصعاليؾ، حيث قاؿ:  كا 

 لتبمػػػػػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػػػػػذران أك تنػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ غنيمػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 

 كتبمػػػػػػػػػػن نفػػػػػػػػػػػسو عػػػػػػػػػػػذرىا مثػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػنجحو   

   
 كاهلل مف كراء القصد.

 الباحث.
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 مكلده كنشأتو:
ـ، مف أب فمسطيني كأـ 1977يكنيك  13غكثي في القاىرة بتاريخ كلد تميـ مريد البر 

مصرية، فكالده الشاعر الفمسطيني مريد البرغكثي، ككالدتو الركائية المصرية رضكل عاشكر، كفي 
بزيارة  اإلسرائيميةذلؾ العاـ الذم كلد فيو الشاعر تميـ البرغكثي، بدأت عممية السبلـ المصرية 

كر السادات إلى القدس، تـ عمى إثرىا نفي عدد مف الشخصيات الرئيس المصرم آنذاؾ أن
كمف ضمنيـ الشاعر مريد البرغكثي الذم كاف ، الفمسطينية العامة ممف كانكا يقيمكف في مصر

أذاع مريد بيانان أداف فيو كقد  إذاعة المقاكمة الفمسطينية آنذاؾيعمؿ في إذاعة صكت القدس، كىي 
 .(1)ثر ذلؾ تـ نفيوزيارة السادات لمقدس. كعمى إ

ي فمسطيف المحتمة عاـ كترجع أصكؿ الشاعر تميـ البرغكثي إلى قرية دير غسانة ف
، ، مطمقان لنفسو العنافبالمغة الفصحى كالعامية الشعر نظـالبرغكثي شاعر ف إ، حيث 1948

مف األلـ  ان بقدر ما كانت عصير  ان نفسي ان فالقصيدة لـ تكف لديو إجياد متماسكة، فجاءت نفسان أدبية 
يحياه البرغكثي كما يحياه مبلييف الفمسطينييف الذيف يعيشكف حالة مف التشظي النفسي كالمعاناة، 
 .(2)كالمكاني

ي لي عمى قناة المياديف: "ال يجكز بىفسو في حكار تـ بينو كبيف زاىي ك عف ن يقكؿ فيك
ـ، 1977كلدت في عاـ  ، فقدفرقتيالكبلـ عف نفسي في ىذا المقاـ، كلكف يجكز لي الكبلـ عف 

  اإلسرائيمييفكيعترؼ لمغزاة  ،عندما قرر بطؿ الحرب المصرم أنكر السادات أف يككف بطؿ السبلـ
كبعد  ،في القدس اإلسرائيميبحقيـ في ببلدم، كحيف كاف يخطب أنكر السادات في الكنيست 
 . (3)االنتياء طمب مف كالدم أف يغادر الببلد لمدة تمتد لسبعة عشر عامان 

لقد عرؼ تميـ البرغكثي الكقائع السياسية في العالـ العربي كمدل تأثيرىا عمى الحياة 
 الشخصية منذ سنكات عمره األكلى حيث يقكؿ:

كارتكبت مذبحة  ،لبناف، كاجتاحتو مرة أخرل إسرائيؿ"حيف كاف عمرم عامان كاحدان اجتاحت 
ـ حيف 1991لخامسة، كفي عاـ ـ حيف كنت في ا1982صبرا كشاتيبل في حؽ الفمسطينييف عاـ 

كقتمكا مائة كخمسة كثمانيف ألؼ نفس  ،األمريكيكف العراؽ لممرة األكلى غزاكنت في الرابعة عشرة 
ي عشر عامان، كربما كاف أكؿ حصار شامؿ في ، كفرضكا عمييـ حصاران استمر اثنمف العراقييف

                                                           

 كيكيبيديا )مكقع إلكتركني(. :نقبلن عف (1)
 )مكقع إلكتركني(. sharabati: نقبلن عف (2)
 زاىي كىبي، بيت القصيد)قناة المياديف(.  -البرغكثي(3)
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النساء كالشيكخ حسب تقديرات التاريخ، مات بسببو أكثر مف مميكف شخص، أكثرىـ مف األطفاؿ ك 
 منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة.

ا كمؼ مـ م2003اجتاحت الكاليات المتحدة العراؽ عاـ  فمما انقضت أعكاـ الحصار
فييا مميكف شخص آخريف، كبينما كاف الرئيس المصرم محمد حسني  قتؿالعراقييف حربان أىمية 

ركني أني يخب وً نمف قناة السكيس، كاف رجاؿ أم ارةمبارؾ يرحب بحامبلت الطائرات األمريكية الم
قد أعادت اجتياح الضفة الغربية لنير األردف قبميا  إسرائيؿكانت ، ك غير مرحب بي في القاىرة

 إال أنو لـ يكف ثمَّة شيء اجتيحت كحكصر فييا بعض أىمي،قد بمد أبي،  راـ اهلل ككذلؾ بعاـ،
ضد شعب غزة عاـ  إسرائيؿفي حمؼ عسكرم مع  ثـ دخؿ حسني مبارؾ ،يشبو ما جرل في العراؽ

، كبعد سقكطو بسنة بلث سنكات ككنت ال أزاؿ في منفام، كحاصرىـ ليقتميـ الغزاة، كبعد ث2008
 .(1)كتسعة أشير انتصر شعب األطفاؿ في غزة عمى غزاتيـ

 حياتو العممية:
 قتصاد كالعمـك حصؿ البرغكثي عمى شيادة البكالكريكس في العمـك السياسية مف كمية اال

 السياسية في جامعة القاىرة.

  حصؿ عمى الماجستير في العبلقات الدكلية كالنظرية السياسية مف الجامعة األمريكية كما
 في القاىرة.

  في العمـك السياسية مف جامعة بكسطف بالكاليات المتحدة عاـ  هصؿ عمى الدكتكراحك
 ـ.2004

 امعة األمريكية بالقاىرة.مساعدان لمعمكـ السياسية بالج ان عمؿ أستاذ 

 .محاضران بجامعة برليف الحرة بألمانيا 

  عمؿ بقسـ الشئكف السياسية باألمانة العامة لؤلمـ المتحدة بنيكيكرؾ )لجنة الحقكؽ الثابتة
 لمشعب الفمسطيني(.

 .عمؿ في بعثة األمـ المتحدة بالسكداف 

 (2)باحثان في العمكـ السياسية بمعيد برليف لمدراسات المتقدمة. 

                                                           

 ىي كىبي، بيت القصيد)قناة المياديف(.زا -البرغكثي (1)
 )مكقع إلكتركني(.  mawdoo3.comالبرغكثي -تميـ : نقبلن عف (2)
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  (1)ـ2011عمؿ أستاذان مساعدان لمعمكـ السياسية في جامعة جكرجتاكف حتى عاـ. 

  عمؿ تميـ البرغكثي استشاريان لمجنة األمـ المتحدة 2014ك  2011كبيف عامي ،
االقتصادية كاالجتماعية لغرب آسيا، كقاد مجمكعة بحثية إلصدار تقرير عف مستقبؿ العالـ 

 .2013العربي حتى عاـ 

 البرغكثي بالعمؿ الدبمكماسي الدائـ في لجنة األمـ المتحدة مساعدان لؤلميف التنفيذم  التحؽ
 .(2)ـ2015كككيبلن لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدة في عاـ 

  كلمبرغكثي كتاباف في العمـك السياسية: األكؿ بالمغة العربية بعنكاف الكطنية األليفة: الكفد
ر صدر عف دار الكتب كالكثائؽ القكمية بالقاىرة، كبناء الدكلة الكطنية في ظؿ االستعما

ـ، كالثاني بالمغة االنجميزية عف مفيكمي األمة كالدكلة في العالـ العربي صدر 2007عاـ 
 .(3)ـ2008عف دار بمكتك لمنشر بمندف، عاـ 

 :(4)دكاكينو المطبكعة
ص شعرم قصيدة في سف السادسة، كأكؿ ن هلقد كتب تميـ البرغكثي أكؿ نص لو، كأسما

كىذا يدؿ عمى أف التجربة الشعكرية نشأت عنده في سف  ،مضمف في كتاب لو كاف في سف الثامنة
 مبكر.

 كمف دكاكينو:

  كىك أكؿ مجمكعة شعرية كتبيا  ـ،1999ميجنا، عف بيت الشعر الفمسطيني براـ اهلل عاـ
األكلى في عاـ  إلى فمسطيف لممرة ديجة الفمسطينية العامية عندما عاتميـ البرغكثي  بالم

 .ـ1998

  كىك ديكاف منشكر بالميجة المصرية  ـ،2002المنظر، عف دار الشركؽ بالقاىرة عاـ
 العامية.

  كىك ديكاف  ـ،2005قالكا لي بتحب مصر قمت مش عارؼ، عف دار الشركؽ بالقاىرة عاـ
 منشكر بالميجة المصرية.
                                                           

 كيكيبيديا)مكقع إلكتركني(. :نقبلن عف (1)
 المرجع السابؽ. (2)
 )مكقع إلكتركني(. mawdoo3.com :نقبلن عف (3)
 )مكقع إلكتركني(. mawdoo3.com :نقبلن عف (4)
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  ديكاف منشكر بالعربية كىك  ـ،2005مقاـ عراؽ، عف دار أطمس لمنشر بالقاىرة عاـ
 الفصحى.

  كىك ديكاف منشكر بالعربية الفصحى. ـ،2009في القدس عف دار الشركؽ بالقاىرة عاـ 

  بالعامية المصرية. ـ،2012يا مصر ىانت ك بانت عف دار الشركؽ بالقاىرة عاـ 

ـ عاأذيع عمى تمفزيكف أبك ظبي ازدادت شيرتو إثر اشتراكو في برنامج أمير الشعراء الذم 
تيرت عرؼ بحضكر القدس الدائـ في شعره كانتصاره لقضية شعبو، كمف قصائده التي اش ،ـ2008

 :(1)بلن عف عدد مف القصائد األخرل منياضبشكؿ كاسع قصيدة في القدس ف

 ي ساعة.فً قً  -

 أمر طبيعي. -

 الجميؿ. -

 جداتنا. -

 ستكف عامان ما بكـ خجؿ. -

 معيف الدمع. -

 كغيرىا مف القصائد.

د حأك جماعة معينة في كتاباتو عمى  ر البرغكثي يجد أنو ال يخاطب فئةكالمتتبع ألشعا
 في شكمو ـفي شكمو الفصيح أأكاف قكلو "يكتب الشعر ألم إنساف يفيـ المغة العربية سكاء 

 .(2)العامي"

لقد كانت قصيدة في القدس ىي القصيدة األكفر حظان مف حيث االىتماـ عمى الصعيد 
كىي التي ضمنت لتميـ ىذه المنزلة بيف غيره مف  ،ار الجماىيرم الكاسعكاالنتش ،النقدم كاألدبي

كقد كاف ليذه القصيدة مع تميـ  ،كة لدل جميكره العربيظحكىذه ال ،الشعراء الشباب في ىذا العصر
عاـ  قصة، فقد كتبيا قبؿ مشاركتو ببرنامج أمير الشعراء الذم أذيع عمى قناة أبك ظبي الفضائية

اف منبران أذاع مف خبللو القصيدة، كقد كتبيا بعدما فشؿ في الكصكؿ إلى المسجد كالذم ك ـ،2008
سنة، حيث كانت سمطات االحتبلؿ  خمسو كثبلثيف و أقؿ مفحيث كاف سنُّ  ،األقصى لصبلة الجمعة

                                                           

 )مكقع إلكتركني(.mawdoo3.com :نقبلن عف (1)
 زاىي كىبي، بيت القصيد)قناة المياديف(. -البرغكثي (2)
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كظمت  ،كنشرتيا إحدل الصحؼ ،تمنع ذلؾ لدكافع أمنية فكتب ىذه القصيدة متأثران بذلؾ اإلسرائيمي
"إنو شاعر راىف،  ،ائيا في ذلؾ البرنامجبيا أحد إلى أف طفت عمى السطح بعد إلق عفى ـ يي مغمكرة كل

و مف رحميا... كما استنبتت األجياؿ التي جيمى  بتنبطاقة ىائمة مف طباع األرض التي است عى بَّ طى تى 
كالذيف  قبمو، كعاش لمكتابة لؤلرض، كالكطف، ذاؾ االسـ المتداكؿ لؤلبد في ذاكرة عشاقو المكجعيف،

يغنكنو بما ممككا مف رىافة األحاسيس ، كدفؽ الكجداف، كسحر بياف لغة ال شبيو ليا في لغات... 
 . (1)األرض.."

 

 

 

 

 

 
                                                           

حامد، محمكد، ذاكرة الشاعر، ذاكرة الكطف. الشاعر تميـ البرغكثي، مقالة نقدية ضمف مجمة تابعة لمؤسسة  (1)
 http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=40202012/9/23القدس لمثقافة كالتراث 
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 التمييد

 الصكرة الشعرية تعريفيا كأىميتيا
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عف أحاسيسو كمشاعره كتجاربو،  ان الشاعر تعبير  يقدمومف الفنكف األدبية،  ان يعد الشعر فن
عاشيا في ىذه الحياة بطريقة تختمؼ عف طرؽ الكبلـ األخرل، بحيث تحدث في المتمقي التي 

"  ق(339)ت الفارابيأبك نصر مجمكعة مف اآلثار مف خبلؿ مشاىد كصكر فنية، لذلؾ افترض 
أف القصيدة تقدـ إلى مخيمة المتمقي مجمكعة مف الصكر، تستدعي مف ذاكرتو طائفة مف الخبرات 

س محتكياتيا الشعكرية كاالنفعالية مع صكر القصيدة، مما يفرض عمى المتمقي المختزنة، تتجان
حالة إدراكية خاصة، تجعمو يقؼ ضد أك مع مكضكع التخيؿ الشعرم، كبالتالي يسمؾ إزاءه سمككان 

   .(1)بعينو"

قدرتو عمى التصكير كدقة تكمف في " براعة الشاعر الفنية  كمف النقاد مف يرل أف 
ة، كالتقاطع تارة أخرل بيف أجزائيا، كفي قدرتيا عمى استنياض خبرات المتمقي المشاكمة تار 

المختزنة، كبما تثيره فيو مف استجابات انفعالية كتفاعؿ كجداني، كما تعكسو مف مكاقؼ حياتية 
 . (2)تمس ما تراكـ لديو مف إدراؾ، ككأف ما أبدعو الشاعر مف تصاكير تعبر عما يريده المتمقي"

لـ ييجر األدكات الببلغية القديمة مف استعارة ترينا أنو الشعر العربي الحديث مع كقفةن إف 
قد تحقؽ لو كضع عصرم متميز أعطى لمدراسات  الشعرىذا كتشبيو كمجاز، كبالرغـ مف أف 

لتقدـ لنا  ؛كىي تتكئ عمى التراث النقدم ،النقدية كالحديثة تجاه الصكرة الشعرية مجاؿ التطكر
الصكرة الشعرية:" قديـ يقؼ عند حدكد الصكرة الببلغية في التشبيو كالمجاز،  مفيكميف لمعنى

كحديث يضـ إلى الصكرة الببلغية نكعيف آخريف ىما: الصكرة الذىنية كالصكرة باعتبارىا رمزان، 
حيث نجد لكؿ نكع مف ىذه األنكاع الثبلثة اتجاىان قائمان بذاتو في دراسة األدب الحديث، فأصبحت 

الشعرية عماد القصيدة، كغدت كاحدة مف األدكات األساسية التي يستخدميا الشاعر الحديث الصكرة 
 . (3)في بناء قصيدتو كتجسيد األبعاد المختمفة لرؤيتو الشعرية"

تشكيبلن فنيان ذا خصائص معينة لـ يكف مفيكمان جديدان في  " كيعد مفيكـ الصكرة بكصفيا
كلكف بمفيكـ يختمؼ كفقان لظركؼ العصر التي  ،الحديث الصكرةمجاؿ النقد، فقد عرؼ النقد القديـ ك 

كما يكتنفو مف مؤثرات ثقافية كحضارية، تؤدم دكرىا في تحديد المصطمح تحديدان  ،يعيشيا الشاعر
الشعر العربي قديمو كحديثو، كبدأت تؤثر في " عمى الصكرة الشعرية بدأت تطبؽ ، كقد (4)" دقيقان 

                                                           

 . (125ص)عصفكر، جابر، مفيـك الشعر دراسة في التاريخ النقدم،  (1)
 . (361ص)ـ، 2001-ـ1967أبك شمالة، فايز، السجف في الشعر الفمسطيني  (2)
 .(364ص)المرجع السابؽ،  (3)
، جامعة المصرم، أحمد، تطكر الصكرة الشعرية في الشعر العربي المعاصر، رسالة  دكتكراه، كمية اآلداب (4)

 . (2ص)ـ، 1999عيف شمس، 
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كتستبدؿ الكثير مف األفكار التقميدية التي رسخت في أذىاف الباحثيف  ،يةالدراسات النقدية كاألدب
كالكائف الحي  النقاد حكؿ القيـ الفنية لمشعر العربي، كتمغي النظرة التي تجزئ العمؿ الفني، فيي

، كبالتالي فإف دراسة الصكرة مف الدراسات التي تنظر إلى الفف عمى أنو في اتصاؿ بعضيا ببعض
نبع مف العقؿ كنتاج عاطفي مرتبط بالمشاعر، كليذا اتجيت األنظار لدراسة الصكرة؛ نتاج فكرم ي

ألنيا تبرز العمؿ الفني كتنقؿ الفكر كالعاطفة مف خبللو، كبالتالي فيي جكىر الشعر كأساس الحكـ 
 . (1)عميو"

في معناىا لغة  عف البحث  -في معظميا –كلـ تخرج دراسات الصكرة الشعرية 
كبياف العبلقة بيف  ،يخمك مف المبس كالغمكض في أذىاف القراء كالسامعيف" حثان دقيقان كاصطبلحان ب

المعنييف، فمنيـ مف تكسع في ذلؾ كمنيـ مف أكجز، كمنيـ مف اىتـ بالجانب االصطبلحي ذاكران 
 ، كتطكر مفيكـ الصكرة الشعرية في العصر الحديث(2)" تعريؼ القدماء كالمحدثيف ليذا المصطمح

حتى أصبح يشمؿ كؿ األدكات التي تستخدـ لمتعبير مف عمـ  ، يد الشعراء كمف ثـ الدارسيفعمى 
شكبلن فنيان يستخدـ طاقات المغة مف ألفاظ، كعبارات،  فأصبحت بياف، بديع، معاني، قافية، كسرد،

يقاعات كتراكيب، كدالالت، كمقاببلت، كترادؼ، كتضاد مما جعميا تخرج مف عالـ الببلغة إلى  كا 
تصكير األشياء تصكيران حسيان، عف طريؽ الكصؼ أك المحاكاة، " عالـ الشعكر كالكجداف، فيي

كتجسيـ المعنكم كتقديمو لممتمقي تقديمان حسيان عف طريؽ األدكات الببلغية المعركفة مف تشبيو 
    .(3)" كاستعارة ككناية

بداللتيف؛ أحدىما عاـ  ، كتستخدـأدبية، شعرية ،فنيةمركبة ترد مفردة، ك  " صكرة كممةإف 
تعني الشكؿ المادم أك الحضكر الذىني أك التمثيؿ النفسي أك التعبير المجازم، كأخراىما تشير إلى 

 .       (4)" التشبيو أك االستعارة أك ضركب عمـ البياف جميعيا

فيـ النص كربطو بسياقو ل الضركرية ساسياتاأل" تعتبر الصكرة الشعرية مف ىذا، ك 
تعد الخمية الحية النامية داخؿ كياف أنيا سية كالثقافية كاالجتماعية، كما كأبعاده السياالتاريخي 

الصكرة مف القضايا التي تتعدد مناىجيا كأساليبيا، كىذا ما ف عضكم مكحد مف الفف كمف اإلبداع،
ى نراه عند الشعراء في تناكليـ ألغراضيـ الشعرية، كلكف استخداميا يختمؼ مف شاعر آلخر، كعم

عرفي عند كؿ شاعر مف ىؤالء الشعراء، كأف يرفع المتمقي إلى مالقارئ أف يصؿ إلى المستكل ال
                                                           

 .(19ص)العكيمي، عيكد، الصكرة الشعرية عند ذم الرمة،  (1)
 . (19ص)السابؽ،  عالمرج (2)
 .(4ص)المصرم، أحمد، تطكر الصكرة الشعرية في الشعر العربي المعاصر،  (3)
 .(171ص)اليافي، نعيـ، أكىاج الحداثة دراسة في القصيدة العربية الحديثة،  (4)
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، كال يككف ذلؾ إال بنقد كاضح دقيؽ يكشؼ كيكضح كيعمؽ الخبرة النقدية لدل  مستكل عاؿو
 .    (1)"المتمقي، فينمي إحساسو بالجماؿ ككعيو بكظيفة الشعر

ركيزة أساسية مف ركائز األدب كخاصة الشعر، بؿ إف الحديث عف الصكرة ىك حديث عف 
ىك حديث عف جكىر كلباب الشعر، كىك مكصكؿ بالحديث عف قدرة الشاعر عمى الخمؽ الفني، 

ىذه كال يغيب عف الذىف أف القدرة اإلبداعية معقدة كغامضة، كمف العسير أف يتصكر أف نتاج 
ان كاضحان حتى يمكف رده إلى أصكلو أف يككف بسيط، كذلؾ عمى القدرة كالصكرة جزء ميـ منو

 كمنابعو دكف مشقة كبيرة.

 :لغةن كاصطَلحان  الصكرة
   أكًلن: لغةن 

َك  :تعالىقاؿ  ،مكاضع في القرآف الكريـ في ستة كردت كممة صكرة كَِضاُن َما َؽرَّ ا اْْلِ َ َيا َأُّيه

اَك َؾَعَدَفَك * ِِف  َّضَك  بَِربَِّك اْفَؽِريِم * افَِّذي َخَؾَؼَك َؾَِضوَّ ّـَ ا َصاء َر   كفي قكلو تعالى:،  (2)َأيِّ ُصوَرٍة مَّ
  ُقَْف َيَشاء ـَ ْم ِِف األْرَحاِم  ـُ ُر ُهَو افَِّذي ُيَصوِّ

مْ في قكلو تعالى: ك  ،(3) ـُ ْم َؾَلْحَِضَن ُصَوَر ـُ َر  ، (4)َوَصوَّ
مْ في قكلو تعالى: ككذا  ـُ ْركا ْم ُثمَّ َصوَّ ـُ ْم ِِف  لو تعالى: في قك ك ، (5) َوَفَؼْد َخَؾْؼـا ـُ ُر ُهَو افَِّذي ُيَصوِّ

قَْف َيشاءُ  ـَ رُ في قكلو تعالى: ، (6)  اأْلَْرحاِم  ُهَو اَّللَُّ اْْلافُِق اْفّضاِرُئ اْدَُصوِّ
صكرة ىنا تعني فال ،(7)

المعنى، تقترب مف المعاني المكجكدة في الييئة كالشكؿ التي خمؽ اهلل عمييا اإلنساف، كىي بيذا 
 ، كاآلتي:العربية، حيث عرفت المعاجـ

الصكرة ترد في كبلـ العرب عمى ظاىرىا، كعمى معنى حقيقة  ":ق(630)تقاؿ ابف األثير
الشيء كىيئتو، كعمى معنى صفتو، يقاؿ: صكرة الفعؿ كذا ككذا، أم: ىيئتو، كصكرة األمر كذا 

                                                           

 .(9ص)الزكاكم، خالد، تطكر الصكرة في الشعر الجاىمي،  (1)
 .[8-6]االنفطار:   (2)
 [.6]آؿ عمراف:  (3)
 [.64] غافر:  (4)
 [.11األعراؼ: ]  (5)
 .[6آؿ عمراف: ] (6)
 [.24]الحشر:   (7)
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 -ثىٍكبىافى  عىفٍ ، (1)ةو "، فيككف المراد بما جاء في الحديث أنو أتاه في أحسف صفككذا، أم: صفتوي 
مَّـى  -ي بأىف الن -رىًضيى المَّوي عىنوي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .(2)""أىتىاًني رىبِّي ًفي أىٍحسىًف صيكرىةو  :قىاؿى  -صى

كرىةو ق(393)ت كقاؿ الجكىرم كىر جمع صي ، بكسر الصاد، لغة في الصُّ كىري كأنشد ؛ (3): كالصِّ
 :(4)ه المغة يصؼ الجكارمىذا البيت عمى ىذ ذك الرِّمة

ػػػػػػاًء أىٍعيينىيىػػػػػػاأى  ٍمصى  ٍشػػػػػبىٍيفى ًمػػػػػػٍف بىقىػػػػػًر اٍلخى

رىا   ػػػػػػفي ًمػػػػػػٍف ًصػػػػػػيرىاًنيىا ًصػػػػػػكى  كىىيػػػػػػفَّ أىٍحسى

   
الصكرة صكرة كؿ مخمكؽ، كالجمع صكر، كىي ىيئة  "أفَّ : (ق395) ت ابف فارس كذكر

 .(5)"خمقتو

 .(6)"الصكرة في الشكؿ" أفَّ :  ق(458)ت... ابف سيدة يرلك 

 ثانيان: اصطَلحان 

لـ تكف الصكرة شيئان جديدان؛ ذلؾ ألف الشعر كاف قائمان عمى الصكرة منذ أف كجد حتى 
مصطمح نقدم حديث، بدأ يطبؽ عمى الشعر  "لكنيا مف حيث االصطبلح فييك عصرنا ىذا، 

 . (7)" في الدراسات النقدية كاألدبيةذلؾ العربي قديمو كحديثو، كبدأ يؤثر 

إذا نظرت إلى شاعر تجد أنو كقؼ يمتقط  " آخر، فمثبلن إلى مف شاعر  كرةالص تختمؼك 
صكران متتالية كأف ليس لو غاية مف ىذا الشعر إال التصكير، كلكنؾ إف حاكلت أف تمعف نظرؾ في 

لى جانب الشعراء المعرك  ف بالصكرة لذاتيا بيف فيىذه الصكر كجدتيا في الغالب مف المنظكر... كا 
صكرة تستخدـ لئلقناع بطريقة غير حاسمة، إذ ال يكجد منيا قكة المنطؽ الذىني، األقدميف نجد ال

                                                           

 .(548ص/ 9ج)ابف األثير، مجد الديف، جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ،   (1)
 /1ج)السفيرٌم، شمس الديف، المجالس الكعظية في شرح أحاديث  خير البرية  مف صحيح البخارم،   (2)

 .(176ص
 .(716ص/2ج)الجكىرم، الصحاح، مادة صكر،   (3)
 .(181ص)ذك الرِّمة، الديكاف،  (4)
 .(320ص/3ج)الرازم، أحمد بف فارس، مادة صكر، مقاييس المغة،   (5)
 .(473ص/4ج)ماؿ الديف، لساف العرب، ابف منظكر، ج  (6)
 . (194ص)عباس، إحساف،  فف الشعر،  (7)
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الذم  ق(،231)ت كلكف تجد ليا بعض القدرة عمى التأثير المقنع، كمف ىؤالء األقدميف أبك تماـ
 :(2) مادحان المعتصـ باهلل ه، كمف ذلؾ ما أنشد(1)"حد البرىافبمن في ىذا المنحى 

ـى العػػػػػػد ، فىقىػػػػػػا ـى قػػػػػػا  ؿي فػػػػػػي كػػػػػػؿِّ بمػػػػػػدةو كى

ػػػػػؽَّ بازليػػػػػوٍ    ًطيبػػػػػان كأضػػػػػحى الميمػػػػػؾي قػػػػػد شى  خى

   
 كجػػػػػػػردَّ سػػػػػػػيؼى الحػػػػػػػؽِّ حتػػػػػػػى كأنَّػػػػػػػوي 

ػػػػػػػػػكدو ًغمػػػػػػػػػديهي كحماًئميػػػػػػػػػوٍ    ػػػػػػػػػؿِّ مي  ًمػػػػػػػػػفى السَّ

   
 :(3)يصؼ الربيع قائبلن  ق(284 ) ت ككذلؾ البحترم

 أتػػػػػػػاؾى الربيػػػػػػػعي الطمػػػػػػػؽي يختػػػػػػػاؿي ضػػػػػػػاحكان 

 مػػػػػف الحسػػػػػًف حتٌػػػػػى كػػػػػادى أٍف يتكمَّمػػػػػا  

   
 كقػػػػػد نبَّػػػػػو النيػػػػػركزي فػػػػػي غسػػػػػًؽ الػػػػػدجى

مػػػػػػػػا    أكائػػػػػػػػؿى كردو كػػػػػػػػفَّ بػػػػػػػػاألمًس نكَّ

   
 ييفتِّحػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػردي النػػػػػػػػػػػػػػػدل فكأنػػػػػػػػػػػػػػػو

 يبػػػػػػػًث حػػػػػػػديثان كػػػػػػػافى قبػػػػػػػؿي مكتَّمػػػػػػػػا  

   
كلكنو ينفر  ،أما الشاعر الحديث، فإنو يختمؼ عف الشاعر القديـ بكثرة تتابع الصكرة عنده

، كيجب أف يجعؿ صكره، مؤثرة، مترابطة، متحدة، بحيث مف استخداـ الصكر في البرىاف كاإلثبات
فتجئ صكره  ،يستطيع أف يككف فييا صكرة كبرل، كفي ذلؾ صعكبة قد تكقعو في االضطراب

محشكدة أك مضطربة، فيخؿ بالترابط، كتعجز القصيدة عف تحقيؽ ما يريد ليا مف غاية، ألنيا 
 يمكف القكؿ بأف الصكرة في الشعر الحديث، كبناءن عمى ذلؾ أغرقت في التكجو نحك تمؾ الغاية
مف  ا تتككف تككنان عضكيان، فيي ليست مجرد حشد مرصكصينتتصؼ بالحيكية، كيرجع ذلؾ إلى أ

 :تعبيرية كال يمتؼ إلييا في ذاتيا، أم العناصر الجامدة، ثـ إف الصكرة في الشعر الحديث تتخذ أداة
، (4)نى آخر كىك ما يسمى " معنى المعنى "إف ىذا المعنى يمكف أف يثير في ذىف القارئ مع

 كأصبحت الصكرة أداة تعبيرية يعبر بيا الشاعر عف المعنى كما كانت المفظة أداة تعبيرية.

طرأ تغير كبير عمى كقد  ،أداة استخدميا الشاعر منذ أكقات بعيدة" الصكرة الشعرية إفَّ 
التقميدية، ككثيران ما كانت الصكرة مف ، فمقد كاف التشابو الحسي أساس الصكرة ياطريقة استخدام

 . (5)" قبيؿ التزيد كالمكاثرة

 االختبلؼ في مفيكـ الشعر نفسو،" كال شؾ أف مرد االختبلؼ في تكظيؼ الصكرة ىك 
نما أصبح يستعيف و لـ يعد ىمٌ كفي دكر الشاعر  أف يبير القارئ بصكرة فريدة أك تشبيو نادر، كا 

                                                           

 .(194ص)المرجع السابؽ،  (1)
 .(14ص/2ج)التبريزم، الخطيب، شرح ديكاف أبي تماـ، تقديـ كفيرسة، راجي األسمر،  (2)
 (.124/ص1،)جالبحترم، الديكاف  (3)
 .(82ص)إسماعيؿ، عز الديف، األدب كفنكنو،   (4)
 .(233ص)الحاج، فكزم، الشعر العربي في القرف العشريف،  (5)
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ة أك يقرب الرؤية اليائمة؛ لذا ممجردة، أك ينظـ المشاعر الميك ال ليجسـ بيا المعاني ؛بالصكرة
، ثيَـّ إفَّ أصبحت الصكرة مف أىـ أدكات الشاعر المعاصر التي يحقؽ مف خبلليا العممية الشعرية

الصكرة المعاصرة تعتمد اعتمادان كبيران عمى الخياؿ الخبلؽ المبدع، كقد ال يجد القارئ العادم كجو 
 .(1)كالمشبو بو مثمما تعكد في القصيدة التقميدية"شبو بيف المشبو 

كانت جزئية محدكدة في الشعر التقميدم، " كمف االختبلفات في تكظيؼ الصكرة أنيا 
فأصبحت كمية تشمؿ القصيدة كميا في الشعر المعاصر، ككانت ىذه الصكرة جامدة ثابتة في 

شعر المعاصر متحركة أشبو بفيمـ الشعر التقميدم، أشبو بصكرة الكاميرا، بينما صارت في ال
 .(2)كامؿ"

اختمؼ العمماء في تعريفيـ لمصكرة الشعرية حسب المذاىب األدبية، كقد انقسمكا إلى  
طرحكا بعض األفكار اليامة التي سيطرت عمى قدامى كمحدثيف، كمف أكائؿ العمماء القدامى الذيف 

قائبلن:" فإنما الشعر صناعة،  ق(255) ت الجاحظ ،أجياؿ طكيمة مف الببلغيف كالنقاد مف بعده
ان كىك التصكير، ميم مصطمحان  ، كىي عبارة تقدـ لمقارئ(3)كضرب مف النسج كجنس مف التصكير"

 ،: أف لمشعر أسمكبان خاصان في صياغة األفكار أك المعانيأكليا كأيضان تشير إلى ثبلثة مبادئ، 
في جانب كبير مف  -ي الصياغة يقكـ : أف أسمكب الشعر فكثانيياكىك أسمكب يثير المتمقي، 

: أف التقديـ الحسي يجعمو قرينان لمرسـ، كمشابيان كثالثياعمى تقديـ المعنى بطريقة حسية،  –جكانبو 
 . (4)لو في طريقة التشكيؿ كالصياغة

الكبلـ سبيؿ يذا االصطبلح قائبلن:" كمعمكـ أف سبيؿ ب ق(471) ت كأخذ الجرجاني
التصكير كالصكغ  ، الذم يقعالشيءً  عنو سبيؿي  ري بَّ عى سبيؿ المعنى الذم يي ف أالتصكير كالصناعة، ك 

(5)فيو"
 . كبنى عمى ذلؾ نظريتو المشيكرة كالمسماة بنظرية النظـ كقضية اإلعجاز، 

تصكير األشياء الحاصمة في الكجكد، كتمثيميا في األذىاف، "  الشعر كيرل القرطاجني أف 
حقيقة، أك عمى غير ما ىي عميو تمكييان  ف حسف أك قبحم، خارج األذىاف عميوىي عمى ما 
ييامان   .(1)" كا 

                                                           

 . (234ص)المرجع السابؽ،  (1)
 . (235ص) الحاج، فكزم، الشعر العربي في القرف العشريف،  (2)
 . (132ص)الجاحظ، الحيكاف،  (3)
 .(257ص)عصفكر، جابر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب،   (4)
 . (355ص)جاني، عبد القاىر، دالئؿ اإلعجاز، الجر  (5)
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بأكصاؼ  عفكيباتيا مف خبلؿ التمر لقد تكصؿ حاـز إلى استثارة المعاني ك استنباط ت 
 .األشياء ، التي يتـ تمثيميا في األذىاف ، لذلؾ فالشعر يشترؾ معو الخياؿ مف أجؿ تشكيؿ الصكر

ذلؾ نجد أف قيمتيا في النقد القديـ تخالؼ قيمتيا في النقد إف الصكرة كليدة الخياؿ، ل
المعاصر، ففي الكقت الذم يككف فيو الخياؿ جكىر التفكير الفني، تككف الصكرة محكر القصيدة 
الذم تدكر عميو كالصكرة الشعرية المعاصرة، أما إذا كاف الخياؿ ثانكيان يحمؽ في أفؽ محدكد، فبل 

. كقد كاف التزييف ىدفان مف أىداؼ الصكرة في الببلغة ألنيا خارجة عنياقيمة لمصكرة في القصيدة؛ 
   .  (2)العربية، كىذا اليدؼ ىك تكضيح األفكار المكجكدة، أك االستدالؿ عمييا

بعضيا، كمف ىذه  ندتعريفات كثيرة، كمتنكعة كسأقؼ عكلمصكرة الشعرية عند المحدثيف 
 كعاطفي متخيؿ لعبلقة بيف شيئيف يمكف تصكيرىا التعريفات أنيا" تركيب لغكم لتصكير عقمي

 .(3)بأساليب عدة، إما عف طريؽ المشابية أك التجسيد أك التشخيص، أك التجريد، أك التراسؿ"

ال تصكر المعطيات الحسية التي يجربيا الشاعر، بؿ إنيا تتعدل ذلؾ " كالصكرة الشعرية  
 . (4)إلى تصكير انفعاالتو كمشاعره الداخمية"

مصكرة الشعرية ىي " عبلقة كليست عبلقة تماثؿ بالضركرة التعريفات األخرل ل كمف
أك عمى مجمكعة  –صريحة أك ضمنية بيف تعبيريف أك أكثر، تقاـ بحيث تضفي عمى أحد التعابير 

كيتـ  –كليس معناه الحرفي دائمان  –لكنان مف لعاطفة، كيكثؼ معناه التخيمي  –مف التعبيرات 
 .(5)مقو إلى حد ما مف خبلؿ ارتباطو أك تطابقو مع التعبيرات األخرل"تكجييو، كيعاد خ

:" رسـ بالكممات؛ كتجسيد ألحاسيس فيي لمصكرة الشعرية، اآلتي تعريؼال كسيتبنى الباحث
ـ مف عناصر إنتاجيا؛ كأنيا كما تعتمد يمالشاعر كأفكاره المجردة بشكؿ حسي؛ كأف الخياؿ عنصر 

يمكف  -التشبيو كاالستعارة كالكناية كالتقديـ كالتأخير .. –لببلغة العربية المجاز كغيره مف مقكمات ا
أف تعتمد الكصؼ الحسي لكي تكصؿ إلى خيالنا شيئان يتجاكز الحقيقة الخارجية لؤلشياء، كذلؾ مف 

                                                                                                                                                                          

، منياج البمغاء كسراج األدباء،  (1)  .(129ص)القرطاجني، حاـز
 .(9ص)المصرم، أحمد، تطكر الصكرة الشعرية في المشرؽ في الشعر العربي المعاصر،   (2)
 . (37ص)سنداكم، خالد، الصكرة الشعرية عند فدكل طكقاف،  (3)
 . (37ص)المرجع السابؽ،  (4)
 .  (37ص)عبد اهلل، محمد حسف، الصكرة كالبناء الشعرم،  (5)
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شعاعاتيا الكجدانية لتجسيد عاطفة الشاعر كفكرتو في ألفاظ  خبلؿ اعتمادىا عمى طاقات المغة كا 
 . (1)حقيقية" ذات داللة

: مشاىداتو الخاصة بو، كتجاربو أكليا كىناؾ ركافد ثبلثة يستمد منيا الشاعر صكره
الشخصية، ككمما اتسعت ىذه، كتعددت تمؾ ازدادت الصكر التي تترامى إلى ذىنو، كتتكارد عمى 

بتجارب  : النقؿ، سماعان أك قراءة، كالشاعر في ىذه الحاؿ منتفعثانيياخاطره، كتنكعت ألكانيا، ك 
 غيره، فيك ناقؿ كمحاؾو ليس إال. 

أما الرافد الثالث، كاألخير، فقدرتو عمى تركيب الصكر القديمة، كالتأليؼ بينيا، لتأتي في 
صكرة جديدة مبتكرة، كبتكقؼ جماؿ الصكرة في ىذه الحاؿ عمى طبيعة الشاعر العقمية، كسعة 

 . (2)خيالو، كبعد مداه

أبعاد كاسعة، كتعتمد عمى حشد مف األلفاظ كالعبارات، لك  كقد تككف الصكرة الشعرية ذات
قرأتيا متفرقة لـ يكف ليا تأثير كبير، كلكنيا مؤتمفة كؿ كاحدة منيا تكضح جانبان مف الصكرة، 
كتأتمؼ مع سائر األجزاء، فإذا نحف في نياية المطاؼ أماـ لكحة شعكرية كبيرة، ذات داللة 

 –فيي التجسيـ،  أنيا إلى جانب صكرة الشعرية يعكد إلىخاصة،... كجانب كبير مف إثارة ال
نما اثناف،  -عندئذ تحمؿ طاقة عالية مف التكتر، كمعيا ال يتمقى الخياؿ كقع انطباع حسي كاحد، كا 

ا فيو كؿ ما ىك خيالي، أك أكثر متحداف في كاحد، فيتضاعؼ التأثير، كلمصكرة طابع آخر، يشاركي
عطائو قكة أشد، كاالنتقاء يتيح ل ،ةفيي منتقا نا أف نختار ألفاظنا، بما يؤكد تكتر التأثير، كا 

ثارة لمشعكر  كبالتجسيد كالتكثيؼ كاالنتقاء، تبمن الصكرة الشعرية ذركتيا، تأثيران في النفس، كا 
 .   (3)كلمخياؿ

ما سبؽ أف المفيكـ القديـ لمصكرة اقتصر عمى التشبيو كاالستعارة كغيرىا مف مكيتضح  
بلغية التقميدية، لكف المفيـك الجديد تكسع في ىذا اإلطار، فمـ تعد الصكرة الببلغية األدكات الب

                                                           

أبك عمي، نبيؿ، عناصر اإلبداع الفني في شعر عثماف أبك ك  (،23شعرية، )صدم لكيس، سيسؿ، الصكرة ال (1)
 .(97ص)غربية، 

، كالعشماكم، محمد (82ص)الكرقي،السعيد، لغة الشعر العربي الحديث مقكماتيا الفنية كطاقاتيا اإلبداعية،  (2)
 . (109-108ص)زكي،  قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث، 

 . (76ص)مكي، الطاىر، الشعر العربي المعاصر،  (3)
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، فتككف عبارات خمك الصكرة بالمعنى الحديث مف المجاز أصبلن تكحدىا المقصكدة بالمصطمح، فقد 
    .(1)حقيقية االستعماؿ كمع ذلؾ فيي تشكؿ صكرة دالة عمى خياؿ خصب

 أىمية الصكرة الشعرية:
ت الصكرة أىمية كبيرة في الشعر المعاصر حتى قاؿ بعض النقاد، إف الشعر احتم

المعاصر تفكير بالصكر. كتكمف أىمية الصكرة الشعرية في أنيا " جكىر الشعر كمحؾ قدرة 
الشاعر، في نقؿ تجربتو كالتعبير عف كاقعو المعاصر، كبكاسطتيا يتضاعؼ الشعر مضمكنان مف 

 مف ناحية األساليب كجكدتيا لغة كصياغة مف ناحية انتقاء األلفاظ ناحية المعاني، كيتكاثؼ شكبلن 
كدقة كصفيا كرقتيا، كرتابة مكسيقاىا، كيصبح المعنى أصيبلن مبتدعان خياالن، كفيو دالالت نفسية 

لى ذلؾ أشار ريتشاردز (2)كاجتماعية لمقارئ كالسامع" :" ينبغي لنا أف ندرؾ بكضكح تاـ في قكلو. كا 
نما ىـ يختمفكف أف األفراد  ال يختمفكف فيما بينيـ في أنماط الصكر التي يستخدمكنيا فحسب، كا 

 . (3)أكثر مف ذلؾ في طبيعة الصكر الجزئية التي يكلدكنيا"

كذلؾ تمعب الصكرة دكران ميمان في بناء الشعر؛ إذ إف " الصكرة تبقى أداتو األكلى 
شاعران عف شاعر، كتظير أصالة الخالؽ، كاألساسية، كتفرؽ عصران عف عصر كتياران عف تيار، ك 

كتدؿ عمى قيمتو، كترمز إلى عبقريتو كشخصيتو، بؿ كتحمؿ خصكصيتو كفرديتو؛ ألنيا األداة 
 .  (4)ىا مف سكاه"ر بيا تجربتو، كال يمكف أف يستعيالكحيدة التي ينقؿ 

ا ؛ لتشير إلى الصكر التي تكلدىimageryكفي مجاؿ األدب تستخدـ الصكرة الشعرية 
ًبرىا المتمقي مف قبؿ، أك إلى  المغة في الذىف، بحيث تشير الكممات أك العبارات إما إلى تجارب خى

 .(5)انطباعات حسية فحسب

يكشؼ عف رمكز كثيرة عايشيا الشاعر، كتفاعؿ معيا كشافان الشعرية كذلؾ تعد الصكرة 
شؼ عف التكترات المختمفة التي راغبان في أف يبيف نظرتو ليذه الرمكز التي تميد لنا الطريؽ في الك

                                                           

البطؿ، عمي، الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرم دراسة في أصكليا كتطكرىا،   (1)
 . (25ص)
 . (238ص)ناء الداللة، السيد، شفيع، قراءة الشعر كب (2)
 . (238ص)المرجع السابؽ،  (3)
 . (83ص)اليافي، نعيـ، تطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث في مصر،  (4)
 .(20ص)الشناكم، عمي الغريب، الصكرة الشعرية عند األعمى التُّطيمي،  (5)
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تحكـ العالـ الشعرم، كما يتصؿ بو مف المكاقؼ كالقضايا، فبل تكاد تخمك قصيدة مف ركائع الشعر 
 العربي مف ىذه األداة الفنية. 

إف الدراسات النقدية الحديثة، تنظر إلى القصيدة عمى  أساس أنيا نظاـ مف العبلقات 
 القصيدة، كتسيـ في إثراء خبرة المتمقي، كتعميؽ إدراكو لمكاقع. البنائية، يكشؼ تفاعميا عف معنى 

كمف ىذه الزاكية تظير أىمية " الصكرة الشعرية " لمناقد المعاصر؛ فيي كسيمتو التي 
يستكشؼ بيا القصيدة كمكقؼ الشاعر مف الكاقع، كىي إحدل معاييره الضركرية كالتي يعتمد عمييا 

درة الشاعر عمى تشكيميا في نسؽ يحقؽ المتعة كالخبرة لمف في الحكـ عمى أصالة التجربة، كق
 يتمقاه. 

كتكمف أىمية الصكرة الشعرية في أنيا ال تصكر المعطيات الحسية التي يجربيا الشاعر، 
كأيضان تكمف أىميتيا في بعدىا عف  ،بؿ إنيا تتعدل ذلؾ إلى تصكير انفعاالتو كمشاعره الداخمية

 لفكرة مف خبلؿ إيحاء كتركيز بيدؼ التأثير. األداء المباشر، كتقديميا ا

كذلؾ تبرز أىمية الصكرة في إحداث المتعة لمقارئ، بجانب المعنى كالتأثير الذم تحدثو 
:"في الطريقة التي تفرض بيا عمينا نكعان مف نيا تكمف: إتياأىمي عففيو، يقكؿ جابر عصفكر 

نتفاعؿ مع ذلؾ المعنى كنتأثر بو ، إنيا ال  االنتباه لممعنى الذم تعرضو، في الطريقة التي تجعمنا
بطريقتيا  كتفاجؤناتشغؿ االنتباه لذاتيا إال ألنيا تريد أف تمفت انتباىنا إلى المعنى الذم تعرضو، 

في تقديمو، ىناؾ معنى مجرد، اكتمؿ في غيبة الصكرة ثـ تأتي الصكرة فتحتكم ذلؾ المعنى، تدؿ 
خصكصية الفتة، كعمى قدر الجيد المبذكؿ في ىذه العممية، كعمى عميو، فتحدث فيو تأثيران متميزان، ك 

قدر المعنى الذم يتكصؿ إليو المتمقي، كتناسبو مع ما بذؿ فيو مف جيد تتحدد المتعة الذىنية التي 
 . (1)يستغرقيا المتمقي، تتحدد بالتالي قيمة الصكرة الفنية كأىميتيا"

كؿ قصيدة إنما ىي في ذاتيا صكرة تمثؿ الصكرة ىي الشيء الثابت في الشعر كمو، ك إف 
ف، كعند الرمزييف فيي نقؿ المحسكس إلى عالـ ك الركمانسيكما يرل المشاعر كاألفكار الذاتية 

 .    (2)الكعي الباطني، كعند الكبلسيكييف شيء مادم؛ ألنيا نتاج تأثير األشياء الخارجية عمى حكاسنا

 

                                                           

 . (328ص)العرب، عصفكر، جابر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند  (1)
 . (16ص)عباس،إحساف، فف الشعر،  (2)
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يمكف أف تنتج عف مجرد المقارنة أك  كال Espritإبداع خالص لمذىف  " إف الصكرة ىي
إنيا نتاج التقريب بيف كاقعتيف متباعدتيف، قميبلن أك كثيران، كبقدر ما تككف عبلقات الكاقعتيف  ،التشبيو

المقربتيف بعيدة كصادقة بقدر ما تككف الصكرة قكية كقادرة عمى التأثير االنفعالي كمحققة 
 . (1)الشعر"

كرية كعاطفية في لحظة مف الزمف، لئف تجردت مف فعميا الصكرة بيذا تككف رؤية فك 
كىي أيضان كبلـ  ،ئمة عمى انفعاؿ سطحي عابرالرؤيكم أغمقت دكننا أبكاب الكاقع، لككنيا قا

؛ خطكط، ألكاف، حركة، ظبلؿ، تحمؿ في ان قكيان، يتألؼ مف عناصر مادية محسكسةمشحكف شحن
ف المعنى الظاىر كأكثر مف انعكاس الكاقع الخارجي، أنيا تكحي بأكثر م :طياتيا فكرة كعاطفة، أم

 كتؤلؼ مف مجمكعيا كبلن منسجمان. 

نما تككف جزءان مف التجربة، صكرة ذات عبلقة  ؽال تخم" كالصكرة في الشعر  لذاتيا، كا 
بسائر مككنات القصيدة، لذلؾ يجب دراسة الصكرة المفردة، كعبلقاتيا بالبناء الشعرم الشامؿ 

 .  (2)"كنة كصكر أخرللمقصيدة المك

ىذا ما يساعد عمى اكتشاؼ العنصر الحيكم الغامض في القصيدة، يقكؿ مكميش بيذا ك 
الصدد:" إف الصكر في القصائد ال تيدؼ إلى أف تككف جميمة؛ بؿ إف عمميا ىك أف تككف صكران 

 .(3)في القصائد كأف تؤدم الصكر في القصائد"

رة الشاعر، أك نمط مف العبلقات المغكية شكؿ مختزؿ في ذاك" كالصكر ليست مجرد 
التقميدية التي يستدعي بعضيا بعضان؛ بؿ إنيا تنبثؽ مف إحساس عميؽ كشعكر مكثؼ يحاكؿ أف 
يتجسد في رمكز ذات نسؽ خاص، ىك تمقائيان خركج عمى النسؽ المعجمي في الداللة، كالنسؽ 

 ،كتراكيب كعبلقات جديدة ،تقبؿ ألفاظان  ،الكظيفي في التركيب كالصكرة األدبية مف ىذه الناحية مرنة
 .   (4)تظير في أزياء مف ابتكار مخيمة الشعراء"

                                                           

 .(16ص)الكالي، محمد، الصكرة الشعرية في الخطاب الببلغي كالنقدم،  (1)
 . (2ص)سنداكم، خالد، الصكرة الشعرية عند فدكل طكقاف،  (2)
 .(67ص)مكميش،أرشيبالد، قضايا الشعر المعاصر،  (3)
 .(27ص)ناء الشعرم، عبد اهلل، محمد حسف، الصكرة كالب (4)
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 ؤامر " د ليـ بالتميز في الصكر منيـ كقد عرؼ الشعر العربي كثيران مف الشعراء المشيك 
براىيـ الرمة، كبشار كالقيس، كذ ، كابف المعتز مف القدماء، كمف المحدثيف عمي محمكد طو، كا 

 .  (1)" كالجكاىرم، كالسٌياب، كأدكنيس، كنزار قبانيناجي، 

كليست الصكرة الشعرية تمثؿ لباسان أنيقان ترتديو التراكيب الشعرية فحسب، كلكنيا تتمثؿ في 
كاألساس في تجربة  ،ض الرئيسأنيا مكمف مف مكامف اإلبداع الشعرم، فالصكرة الشعرية المحرِّ 

لبرغكثي ، الذم استطاع مف خبلليا أف يمنحيا تقنية فائقة كمنيـ الشاعر تميـ اكثير مف الشعراء 
أىـ الصكر التي فجرت الينابيع في  كفي ىذه الدراسة سيقؼ الباحث عند الجماؿ في قصائده،

 تحفيزىا بجمالية النسؽ الشعرم عنده.
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(15ص)عبد اهلل، محمد حسف، الصكرة كالبناء الشعرم، (1)
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 الفصؿ األكؿ
 أنكاع الصكرة الشعرية في شعر

 تميـ البرغكثي 
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ركنان ميمان أيضان تعد الدراسات األدبية كالنقدية، كما الشعرية مكانان ظاىران في تحتؿ الصكرة 
كتبرز أىميتيا عند تحميؿ النصكص الشعرية، فيي التي تفؾ رمكز  مف أركاف النص الشعرم،

، وىي العنصر الذم يجذب انتباه المتمقي، كىي البؤرة الجمالية لكمعاني كؿ أدب مف اآلداب، ك 
 مادتيا، كنظران لتغير العناصر الظاىرة فييا، كالمكاد التي بايفتلالصكرة الشعرية تبعان  نكاعكتتعدد أ

حيث أصبح لدل الدارس كـه ىائؿ مف الصكر التي يصعب عميو  ىذه الصكرة، يؿشكتدخؿ في ت
 البرغكثي، كىي:الدراسة أنكاع الصكرة الشعرية في شعر تميـ ىذه  كقد رصدت حصرىا،

 :مفردةأكًلن: الصكرة ال
كبكاسطتيا يتـ دراسة  ،كىي أبسط مككنات التصكير ،الصكرة الجزئية أك البسيطة"  ػػب تسمى

يمكف أف تدخؿ  ،الصكرة مف حيث احتكائيا عمى تصكير جزئي محدد، يقدـ لمقارئ صكرة بسيطة
الصكرة  تظيرك  ،(1)" مف الصكرة المفردةن  تعقيدان  شمكلية ك أكثر في بناء الصكرة المركبة التي تككف

سطح العمؿ الفني الذم يدعى بالسطح الجمالي، كتتككف مف الصكرة الزمانية، التي  عمىالمفردة 
كمف الصكرة المكانية كىي المرئية أك المفيكمة مف المفظ  ،تبدك في تنسيؽ المسافات الصكتية فييا

اىتـ العرب قد ان، ك فيي التنسيؽ كالداللة المفيكمة مع ،الذم يدؿ عمى شيء في المغة، كعمى الجممة
 ستمدالنقد الجمالي الذم ي" ػبالنمط  ىذا فيالديف إسماعيؿ نقد الصكرة  كسمى عز، (2)بيذه الصكرة

 . (3)" ه كقكانينو مف الكجكد الطبيعي الذم يتمثؿ في الكائنات عمى اختبلؼ أنكاعياقكاعد

األبعاد النفسية مى الكقكؼ عالتعبير عف المعاني ك  فيقدرتيا ب" الصكرة المفردة  تميزكت
لتجربة الشاعر، فممصكرة المفردة دالالتيا المعنكية كالنفسية المستقمة في ذاتيا، لكف ىذا ال يعني 

، إذ ىي التي تسيـ مع أخكاتيا في تككيف (4)" أنيا تتمتع بانعزاؿ كمي عف غيرىا مف الصكر
شعكرية، التي أكدعيا الشاعر الصكرة الكمية مف القصيدة، فتنسجـ في كحدة كترابط مع التجربة ال

 . (5)في إطار الصكرة الكاسع العميؽ وفي مخزكن

 

  كىي:، المفردةالصكرة التي تبنى عمييا ساليب األكقد تعددت 

                                                           

 .(42ص )ـ دراسة نقدية،1975-ـ1948أبك إصبع، صالح، الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة بيف عامي   (1)
 . (142ص)صبح، عمي، الصكرة األدبية تاريخ كنقد،  (2)
 . (176ص)ي النقد األدبي، إسماعيؿ، عز الديف، األسس الجمالية ف (3)
 . (42ص)ـ دراسة نقدية، 1975-ـ1948أبك إصبع، صالح، الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة بيف عامي (4)
 .(166ص)صبح، عمي، الصكرة األدبية تاريخ نقد،  (5)
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ببل ضابط أك  دركات دكف أف يسمـ بعضيا إلى بعضالصكرة المفردة عف طريؽ تبادؿ المبناء  أكًلن:
 عاناة النفسية فإذا بو ينتيي عند حدكد الكصؼ المباشرمبرر ظاىر، فمثبلن يبدأ الشاعر بصكرة الم

 ، كيشمؿ: (1)لمكصكؼلمشيء ا

  التي ال يمكف أف تدرؾ بإحدل الحكاس الخمس،  المعنكيات المجردة، إدراؾالتجسيد: كىك
برازىا أجسامان أك محسكسات عمى العمكـ  .(2)كا 

 حتى ليتصكر شعراء ىذا اإلنسانية لما ليس بإنساف، إضفاء الصفات  يتـ التشخيص: كفيو

 .(3)االتجاه ما ليس إنسانا، ككأنو إنساف يحس إحساسو، كيفكر تفكيره كيفعؿ أفعالو
  يد: كيتـ بإضفاء صفات معنكية عمى المحسكسات، حيث تنيدـ الفكارؽ فييا بيف ما التجر

أك التعبير بالكممة المكحية المشعة التي ال يكاد يخمك منيا بيت ف ،"ىك حسي كما ىك مادم
فيمو يمف أف  ستطمعو، بدالن يبصره أك ي وككأن ،المتمقي يضع المعنى أماـبيتاف متجاكراف، 

 .(4)" ذىنيان  فيمان 
بحيث يستعمؿ لمشيء المسمكع ما أصمو لمشيء بناء الصكرة عف طريؽ تراسؿ الحكاس "  ثانيان:

، كيستخدـ لمشيء المشمكـ ما مف شأنو أف ي ستخدـ لمشيء المممكس، أك المرئي أك المشمـك
 ، كىكذا." المسمكع المرئي، أك المممكس أك

 بناء الصكرة عف طريؽ التشبيو كالكصؼ المباشر. ثالثان:

إف بناء الشاعر لصكرتو الشعرية ال يقتصر عمى إحدل األساليب السابقة الذكر بؿ إف 
ي خمؽ الشاعر يمكنو استخداـ أكثر مف أسمكب في تشكيؿ صكرتو، كذلؾ تبرز براعة الشاعر ف

تثير أحاسيس القارئ بحنكتيا كتناغـ دالالتيا في مدل قدرتو عمى مزج أكثر مف  ،صكرة مدىشة
 طريقة في تككيف صكره كتشكيميا.

رغكثي فيما يأتي أف يحمؿ بعضان مف الصكر الشعرية المفردة في شعر الب الباحث كسيحاكؿ
 ،الذم يعطييا دالالتيا عف سياقياأنو قد يقع في إشكالية عزؿ الصكرة  مع األخذ بعيف االعتبار

 :عيا األخرلاكلكنو سيعكد إلى متابعة ىذا السياؽ في دراستو ألنك 
                                                           

 .(109ص)لعكايشي، عزيز، مظاىر اإلبداع الفني في شعر أبي القاسـ الشابي،  (1)
 .(72ص)تصكير الفني في القرآف، قطب، سيد، ال (2)
 .(333ص)ىيكؿ، أحمد، تطكر األدب الحديث في مصر،  (3)
 .(111ص)عمارة، السيد، دراسة في نصكص العصر الجاىمي تحميؿ كتذكؽ،  (4)
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 أكًلن: بناء الصكرة البسيطة عف طريؽ تبادؿ المدركات:

  ،(1)قكلو كمف أمثمتو عند تميـ البرغكثيالتجسيد كقد تـ تعريفو مسبقان  : 

 مررنػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى دار الحبيػػػػػػػػػب فردنػػػػػػػػػا

 كرىاسػػػػػػف األعػػػػػػادم ك عػػػػػػف الػػػػػػدار قػػػػػػانك  

   
 كمػػػػػا كػػػػػؿ نفػػػػػس حػػػػػيف تمقػػػػػى حبيبيػػػػػا

 تسػػػػػػػػػػػػر كًل كػػػػػػػػػػػػؿ الغيػػػػػػػػػػػػاب يضػػػػػػػػػػػػيرىا  

   
 فػػػػػػػػقف سػػػػػػػػرىا قبػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػراؽ لقػػػػػػػػػا ه

 (2)فمػػػػػػػػػػيس بمػػػػػػػػػػأمكف عمييػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػركرىا  

   
حاكؿ البرغكثي أف يحاكي القصيدة العربية القديمة، كأف يظير تماىيان بيف القديـ كالحديث، 

فيبدأ قصيدتو عمى نمط القصيدة العربية التقميدية، كالتي  كذلؾ مف خبلؿ الكقكؼ عمى األطبلؿ،
ى مع ىتسير بشكؿ عمكدم، ثـ ينتقؿ في نظمو ليسير عمى نمط الشعر الحديث، كذلؾ ليتما

مكضكع القصيدة، كىك كصؼ مدينة القدس العريقة، كالتي تحتؿ مكانة عظيمة في التاريخ، 
  .(3)كالقابعة تحت سيطرة المحتؿالحاضرة بشخصيتيا الكاقعية في كؿ زماف كمكاف، 

جريان عمى لقد حاكؿ الشاعر أف يقؼ عمى أطبلؿ األىؿ كاألحبة المتمثؿ في مدينة القدس، 
، كلكف ىذه المحاكلة التي قاـ بيا الشاعر لـ تتـ، بسبب القكانيف الصارمة عادة الشعراء القدامى

انكف مف األشياء غير المادية القا ذالتي كضعيا المحتؿ، كالتي تمنعو مف دخكؿ القدس، كى
 ف أف ترل بالعيف، حيث صكره صفات يمك أصبن عميوبأف  ان ، حيث جعمو الشاعر مممكسالمعنكية

 بإنساف يمتمؾ القكة كالقدرة عمى المياجمة كالتصدم لو. 

الشاعر يقدـ لنفسو العزاء كبعد أف تصدل القانكف لو كمنعو مف دخكؿ مدينة القدس، أخذ  
ف كا فإنو لف يشاىد غير ما يؤلمو داخؿ المدينة المقدسة، كما ال يستطيع ف ذلؾ كاقعان بأنو كا 

كأتـ العزاء عند  ،سكء المعاممة التي القاىامف تحممو، بسبب ما أحدثو االحتبلؿ مف تغييرات فييا، ك 
 : (4)جريان عمى عادة الشعراء القدامى الشاعر ما قالو عمى سبيؿ الحكمة

 حبيبيػػػػػاكمػػػػػا كػػػػػؿ نفػػػػػس حػػػػػيف تمقػػػػػى 

 تسػػػػػػػػػػر كًل كػػػػػػػػػػؿ الغيػػػػػػػػػػاب يضػػػػػػػػػػيرىا.  

   

                                                           

 (3ص)البرغوثي، ديوان في القدس،  (1)

 .(3ص)البرغكثي ، ديكاف في القدس،  (2)
يـ البرغكثي، مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات، غكادرة، فيصؿ، صكرة القدس في شعر تم(3)
 ـ.2011-أيمكؿ 2العدد الخامس كالعشركف  -(15ص)
 . (3ص)المرجع السابؽ،  (4)
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 (1)يحدث لو أضراران  ، بشيء مادماتمعنكيالذم يعدُّ مف الالغياب صكر البرغكثي 

 :  (2)كيقكؿ
 
   

ـه بػػػػػػػػػػالحزف منػػػػػػػػػػذ طفػػػػػػػػػػكلتي  أنػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػال

 رفيقػػػػػػػػي فمػػػػػػػػا أخطيػػػػػػػػو حػػػػػػػػيف أقابمػػػػػػػػو  

   
ف لػػػػػػػػػػػػػػػو كفػػػػػػػػػػػػػػػػان إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا أراحيػػػػػػػػػػػػػػػػا  كا 

 عمػػػػػػػى جبػػػػػػػؿ مػػػػػػػا قػػػػػػػاـ بػػػػػػػالكؼ كاىمػػػػػػػو  

   
 رأسػػػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػى عقػػػػػػػػػػػبو بيػػػػػػػػػػػا يقمبنػػػػػػػػػػػي

 كمػػػػػػػا أمسػػػػػػػكت سػػػػػػػاؽ الكليػػػػػػػد قكابمػػػػػػػو  

   
 كيحممنػػػػػػػػػػػػي كالصػػػػػػػػػػػػقر يحمػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػيده

 مػػػػػػػك بػػػػػػػو فػػػػػػػكؽ السػػػػػػػحاب يطاكلػػػػػػػوعكي  

   
 فػػػػػػػػقف فػػػػػػػػرَّ مػػػػػػػػف مخَلبػػػػػػػػو طػػػػػػػػاح ىالكػػػػػػػػان 

ف ظػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي مخَلبػػػػػػػػو فيػػػػػػػػك  كمػػػػػػػػو    كا 

   

برفيؽ دربو  وأعدائمف قبؿ يصكر البرغكثي الحزف الذم أصابو نتيجة الظمـ الذم كقع عميو 
الذم أصبح ال يفارقو حتى إذا ما قابمو ال يستطيع أف يتجاكزه ، فالحزف شيء معنكم جعؿ لو 

، يمسؾ بيا األشياء كيقمبيا كيفما شاءيبطش بيا ك الشاعر صفة مادية إذ صكره بإنساف لو كؼ 
 .كذلؾ يصكره بالصقر الذم يحمؿ فريستو إلى مكاف عاؿو ليمتيميا

 : (3)ا البرغكثي األشياء، قكلوكمف الصكر األخرل التي يجسد بي

 طيبة رأيت اكتئابي عجكزان لو بسمةه 

 أليفان كمف يسكنكف الشكارع ديكف مأكل

 يناـ عمى باب دارم، يصبحني بابتسامة حيف أدخؿ أك أخرج البيت

فاالكتئاب كىك شيءه معنكم جعؿ لو صفة مادية، إذ صكره بشيخو عجكزو لو بسمة طيبة، 
كىذا دليؿ عمى ما أصاب نفس  ،أكل يحكيو ، يناـ عمى باب دار الشاعريسكف في الشكارع دكف م

(4)كذلؾ يقكؿبسبب الغربة كالبعد عف أرض كطنو،  الشاعر مف اكتئابو 
 : 

                                                           

 .(140ص)المرجع السابؽ،  (1)
 .(141ص)البرغوثي، ديوان في القدس،  (2)

 youtube]http://www.youtube.com/watch?]youtuالكيب مكقعنقبلن عف  (3)
 .(60ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (4)



25 
 

بِّي لعمؾ يا نكار القيكة  صي

 ًل تستحي مف عمؾ التاريخ

 قد زارنا مف قبؿي 

 كنت صغيرةن 

 ًل تذكريف

 ًل تسرقي أقَلمو

 ًل تيزئي مف شكمو

 اىك ىكذ

 الكجو مرتجؿ المَلمح

 عنده أيدو كأيدم  ليات اليند، ًل تيحصى

 كيصبح طائران إف شاءى،

 طاككسان، نعامان، أك دجاجان صاخبان 

يصكر البرغكثي التاريخ كىك شيءه معنكم برجؿو زاره منذ القدـ، إذ إنو رجؿ ردمء الشكؿ، 
القديمة، كذلؾ يصكره بالطاككس،  غث المنظر، ذك كجو مرتجؿ المبلمح، لو أيدو كأيدم آليات اليند

ولعل البرغىثي أراد أن يظهز رواسب ثجذرت منذ  كالنعاـ، كالدجاج الصاخب الذم يطير أك يمشي،

القذم في الحاريخ عنذ القارئ أو السامع، عبر سعيه إلظهار حالة التردي والذل الذي جعيشه ألامة 

 ثـ يقكؿ:،  آلان
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 كالعرش فكؽ غزالتيف كأنما

 حياةه فييما دبَّت

 كجياىما دؼءه يشي بالشمس

 مف قبؿ النيار

 إحداىما نظرت إلى العرش الخمي

 كأختيا نظرت إلى جية السما

 ككأف غيمان ما

 سيمطر لؤلناـ خميفةن 

 كمعمما

 كبدا عمى ساقييما

 قيداف قد جعَلىما

 أحمى كأعمى مثؿ أىمي في الحصار

تبلؿ بغزالتيف تحمبلف فكقيما ذلؾ يصكر البرغكثي شعبو الفمسطيني الذم يحاصره االح
العرش الخالي مف أصحابو، فشعبو ىك الذم يمتمؾ الحؽ في اتخاذ القرار الذم يناسبو لنفسو، 
كذلؾ يضيؼ الشاعر إلى ذلؾ صكرة الغزالتيف المقيدتيف بقيكد االحتبلؿ الذم فرضو عمييما، إذ إف 

(1)ؿكيقك تمؾ القيكد جعمتيما جميمتيف مثؿ أىمو في الحصار، 
 : 

 كرأيت أف العرش أجمؿ كىك خاؿو 

 أك ىك العرش الذم فيو ممكؾه مف خياؿو 

  مفه مف كؿ خيبات األمؿ
                                                           

 (.82)صالبرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
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 خير الجماؿ ىك الجماؿ المحتمؿ

 كالنقص أشبو بالجماؿ مف الكماؿ

ريبَّ قكؿ عندما نقص اكتمؿ  كى

 كلذا ترل أف اليَلؿ لو معافو لسف في بدر الدجى

 يا صاحب العرش الخمي المرتجى

 ني أرل مف مثمكؾ تمثمكؾإ

 ترككؾ قكًلن غامض المعنى كًل يتأكلكؾ

 كلكؿ عرشه ىيبةه يا صاحبي

 لكف أىيبيا

 ىك العرش الخمًي مف الممكؾ

يصكر البرغكثي أىمو في الحصار باليبلؿ الذم يمتمؾ الكثير مف المعاني الرفيعة، إذ إنو 
المحتؿ الناتج عف الحصار الذم  يضيء السماء حينما يحؿ عمييا الظبلـ، قاصدان بذلؾ ظبلـ

، فأىمو في الحصار كالشمكخ يفرضو عمى أىمو في فمسطيف، كأيضان مف معاني اليبلؿ الرفعة كالعمك
ذكك رفعة كمكانة عالية، فاليبلؿ شيء محسكس نبصره بالعيف، أضفى عميو الشاعر صفاتو 

صفة معنكية كىي  الشاعر ، أكسبومعنكية، كيضاؼ إلى ذلؾ صكرة العرش كىك شيء محسكس
كيدؿ ذلؾ عمى أف العرش ال يككف ذا ىيبة إال عندما يككف خاليان مف أصحابو، فالمناصب ، الييبة

ال قيمة ليا عند البرغكثي كأبناء شعبو؛ ألف أصحابيا ال يمتمككف قراران بؿ إف الذم يمتمؾ القرار 
 المحتؿ.كيصنعو ىـ أبناء شعبو الذيف ال يقبمكف الضيـ الذم يفرضو عمييـ 
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 التشخيص: 

ككأنيا ذات  ،كيصكرىا ،كىك أسمكب يستنطؽ فيو الشاعر الجمادات، يبعث إلييا خطابو
كتكممو كيضفي عمييا صفات اإلنساف، فتفعؿ فعمو  ،كيناجييا كيكمميا ،إرادة، فيحادثيا كيحاكرىا

 .  (1)كليست كذلؾ في كاقع األمر

المدرسة شكمت ركيزة أساسية في صكر ي كقد كاف التشخيص مف الخصائص األسمكبية الت
عمى العقؿ، كأعمت شأف العاطفة، كقدست الخياؿ حتى  -فيما ثارت عميو –الركمانسية التي ثارت 

كمف األمثمة التي نراىا  ،(2)جعمت مف المعنكم محسكسان، كماؿ الركمانسيكف إلى الطبيعة يناجكنيا
 : (3)عند البرغكثي ما يمي

 يا ىَلؿ

 يؿ عميؿ، يجامؿ أمثالنا الزائريفيا ابتسامة ل

 يا أنيف

 يا جنيف

 يا حزيف

 يا م انس

 النجـك كثير الكساكس بطيءبميؿو طكيؿ اليمـك 

كفي ىذه  ،"يا ابتسامة ليؿ عميؿ، يجامؿ أمثالنا الزائريف "يخاطب الشاعر اليبلؿ، قائبلن لو:
يا ابتسامة " االبتسامة  كىي ،مف صفات اإلنساف ضفى الشاعر عمى اليبلؿ كالميؿ صفةيالصكرة 

اليبلؿ كالميؿ بإنساف يبتسـ مف شدة ما أصابو مف عمة ككجع، فاالبتسامة ىنا ليست  فصكر"، ليؿ
نما ىي ابتسامة صادرة عف ألـ كمعاناة في نفس الشاعر ككأنو يسخر  ،ابتسامة ناتجة عف فرح كا 

                                                           

 .(69ص)حسيف، عمي، حسيف، التحرير األدبي،  (1)
 .(69ص)المرجع السابؽ،  (2)
 . (11ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (3)
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 باإلنساف الذم يجامؿ اآلخريف اليبلؿ، مف حاؿ ىذه األمة البلىية كالضائعة، كأيضان صكر الشاعر
 .مف الصفات اإلنسانية كىي ،المجاممة ، فيككف بذلؾ قد أضفى عميو صفةفي مناسباتيـ

لقد أكثر البرغكثي مف استخداـ التشخيص األمر الذم أدل إلى بث الحياة كالحركة في 
  :(1)صكره الشعرية

 يا ىَلؿ

 عمـ الم منيف

 ؼ تميؿ مصائرناتكتب كيك أييا القارب المتأرجح تمحك 

 في الحركب المقيمة أك في السَلـ السجاؿ

ال يزاؿ البرغكثي يخاطب اليبلؿ في قصيدتو مقاـ عراؽ، إذ يضفي عميو عدة صكر، حيث 
إنو يصكره بالقارب المتأرجح، كأيضان يصكره بمؤرخو تاريخي يمحك كيكتب مصائر ىذه األمة كما 

 يدكر بيا مف حركب كاتفاقيات بشأف السبلـ.

 :(2)يقكؿك 

 عنزة تتعثر بيف الخرائب

 كتبحث ما تبقى مف المتحؼ الكطني ببغداد

فيتعثر مف شدة ىكؿ الخراب المكجكد في  ،صكر الشاعر العنزة بإنساف يسير بيف الخرائبي
، فذلؾ الخراب الذم يقصده الشاعر ما فعمو الجيش األمريكي بالعراؽ حينما قاـ ذلؾ المكاف

 إنو ،ث أعطى الشاعر العنزة كىي غير عاقؿ صفة مف صفات اإلنسافحي باحتبلليا كتدميرىا،
 ،بقايا ذلؾ المتحؼ الكطني يحتكم عمى تراث األمةأشياء تـ فقدانيا في المعركة، كىي  عف البحث
عندما دخؿ الجيش األمريكي  ،اكاف يقصد بذلؾ ما حؿَّ ببغداد مف خراب كتدمير كتدنيس لي وكلعم

دمركا مف كدمركا ما  ،كاألطفاؿ ،كالنساء ،قتمكا مف الشيكخ فقتمكا مـ، ف2003العراؽ في عاـ 
، حتى المتحؼ الكطني الكائف ببغداد العاصمة لـ يسمـ مف أذيتيـ، ساكنيياالبيكت فكؽ رؤكس 

                                                           

 . (10ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (1)
 . (46ص)المرجع السابؽ، (2)
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تكاد تككف مقدسة عند  ،كلعؿ تدميرىـ لو كاف ىدفان كمناالن عظيمان لما يحتكم عميو مف تراث كآثار
، لذلؾ ىـ كانكا كحدهكليس تراث الشعب العراقي  ،ىك مساسه كخدشه لتراث أمة ،وأىمييا كتدميرىـ ل

 حتى تتناسى األجياؿ ذلؾ التراث العريؽ كاألصيؿ الذم ينـ عف أصالة ؛يقصدكف تدميره كتخريبو
حؿ  كلعؿ الشاعر كاف يقصد بذلؾ ما "تتعثر بيف الخرائب" كىذا يتضح مف قكلو:  ،ىذه األمة

كالذم قاـ  ،ـ2003عندما دخؿ الجيش األمريكي العراؽ في عاـ، ت كآىاتبالعراؽ مف كيبل
 ،كتعذيب الناس بأشكاؿ مف الحديد الساخف ،بارتكاب المجازر كتدمير البيكت عمى رؤكس ساكنييا

حؼ كىك تدمير المت ،كلعؿ الشاعر ىنا يذكر مشيدان مف مشاىد ذلؾ الخراب الذم حؿ بالعراؽ
 حيث ،يشخص بيا التاريخ أخرلينتقؿ الباحث إلى صكر ك ، عاصمةالكطني الكائف ببغداد ال

 :(1)يقكؿ
 كتمفت التاريخ لي متبسمان  

 أظننت حقان أف عينؾ سكؼ تخطئيـ
 كتبصر غيرىـ
 ىا ىـ أمامؾ

 متف نص أنت حاشية عميو كىامش
يمتفت خمفو متبسمان فيك يشخص البرغكثي في ىذه الصكرة التاريخ، فيك يحاكره كيخاطبو، 

كحزف عمى ما أصاب قضيتو الفمسطينية مف  كمندىشان مما أصاب الشاعر مف أسى مستيزئان  لو،
أكقعو عمييا االحتبلؿ الذم حاكؿ أف يغيبيا خمؼ قضبانو، ككذلؾ يحتمؿ أف يككف تبسـ ، ظمـ

غزالة التي صكرىا بال ،لبث السكينة كالطمأنينة في نفس الشاعر الذم يميث كراء قضيتو ؛التاريخ
ة خمؼ زنزانة السجاف، إذ جعؿ الشاعر تمؾ اإلشارات ضمف سيمفكنية مؤثرة بصكتيا الحزيف، القابع

كلكنيا الباىت، كحركتيا الصارخة، كمكسيقاىا الخفية الداخمية، كىي أساس كؿِّ تأثير في ىزِّ 
 :(2)كذلؾ نجد البرغكثي يخاطب اليبلؿ قائبلن لو أعماؽ المتمقي،الكجداف في 

 يا ىَلؿ
 كؿَّ ليؿو قصيرو كتسير كحدؾ في كؿِّ ليؿو يطكؿتشاركنا 

 تـ أنت الذم ناـ بيف المقابر كي ًل يراه المغكؿ ببغداد يا صاحبي
 كعدت، كما يصؼ ابف األثير، تعانؽ مف عاش مف أىميا

 بعد ًستِّ أسابيعى 
 كي تتدبر أمر المعايش،

                                                           

 .(5 -4ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(14ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (2)
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 ًل بدَّ مف قمرو يسير الميؿ
ف كاف فييا مغكؿ  حتى كا 

بعض الصفات اإلنسانية، إذ يصكره بصديؽو يسير معو في  ي الجماد اليبلؿ يمنح البرغكث
كؿِّ ليًؿ طكيؿ شاكيان إليو ىمكمو التي ألمت بو، فيك يشعر كما يشعر اإلنساف بؿ كيمتمؾ شعكران 
مرىفان يجعمو يتدبر في تمؾ اليمكـ التي أصابت الشاعر كنزلت بو ، كذلؾ أضفى عميو صفة النكـ، 

و الذيف يبحثكف عنو ليقتمكه، قاصدان بذلؾ  أىؿ يناـ بيف المقابر خكفان مف أعدائ نسافو إذ يصكره بإ
العراؽ، أيضان يمنحو صفة العناؽ إذ إنيا صفة إنسانية، فاليبلؿ يعانؽ مف عاش مف أىؿ العراؽ 

نما تخمؽ لتككف جزءان مف التج ربة، بعد غزك األمريكاف ليـ،" فالصكرة في الشعر لـ تخمؽ لذاتيا، كا 
كال يخفى ما لمتشخيص مف دكرو بارز ساعد  ،(1)كلتككف جزءان مف البنياف العضكم في القصيدة "

 الشاعر عمى إيصاؿ معناه بعمؽ كحيكية معان.

 :(2)كذلؾ نجد البرغكثي يستنطؽ كؿ شيء في القدس حتى الجمادات، كمف ذلؾ قكلو

 كالقدس تعرؼ نفسيا،

 فسأؿ ىناؾ الخمؽ يدلمؾ الجميع

 في المدينة شيءو فكؿ 

، حيف تسألو، يبيف  ذك لسافو

أراد الشاعر في ىذه األسطر الشعرية أف يثبت لمعالـ أف كؿ ما في القدس ىك عربي 
فمسطيني، إذ إف كؿ شيء في القدس ينطؽ بعركبتيا، فيككف بيذا قد دحض كؿ المزاعـ كاألقاكيؿ 

 الييكدية الباطمة التي تنسب القدس إلييـ.

في  الطبيعة عند تكظيفو مككناتاستخدامنا كاسعنا  البرغكثي لمتشخيص ـاتخداسليكًحظى قد ك 
- شعرإذ كاف ي اليبلؿ، كالشمس، كالميؿ، كالنيار، كالزىكر، كالبحار، ككثباف الرمؿ ( مثؿ:) ؛شعره

                                                           

 .(41ص)ـ دراسة نقدية ، 1975-ـ1948أبك إصبع، صالح، الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة بيف عامي  (1)
 . (6ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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فييا ككؿ الطبيعة ذاته ناطقة كأشخاص متحركة فيك يعيش مع كؿ نسمة " بأف  -كما يقكؿ العقاد
 ككذلؾ قكلو:، (1)" ، ككأنيا تستغكيو كتستيكيوقة ككؿ ىمسةحركة ككؿ خف

 أبصرت في أحد المتاحؼ مرةن 

 منحكتةن مف أكؿ العصر الكسيط

 أظف صدر كنيسةو أك مذبحا،

 عرشان كبيران خاليان 

 نحتت عميو بيردةه مطكية

 كعمامةه أك تاج غار

 عرشه خميه يسأؿ الزكار عف أربابو

 (2)ثيابولمميؾ بتاجو ك اكقد استعاض عف 

يقدـ البرغكثي نقدان لمكاقع المؤلـ الذم يسعى إليو الحكاـ العرب مف بحثو عف الكراسي 
ف كاف ذلؾ األمر عمى حساب ذليـ كخضكعيـ لممحتؿ، إذ يصكر العرش بأنو  كالممؾ، حتى كا 

كىك مف المحسكسات  ،كبير كخاؿو مف أصحابو نحتت عميو بردة مطكية، كذلؾ صكر العرش الخمي
ف يسأؿ زكاره عف شيءو يجيمو، فالشاعر بيذا يككف قد نسب لو الجيؿ كىك شيءه معنكم ال بإنسا

، كذلؾ يصكر كيد قدرة الشاعر عمى الخمؽ الفنييدرؾ بالحكاس، كىذا مف شأنو إثارة القارئ، كتأ
كيقكؿ في صكرة أيخرل يمدح العرش برجؿو يطمب مف صاحب الممؾ عكضو بدالن مف تاجو كثيابو، 

 : (3)عرش الخمي مف الممكؾبيا ال

 أنا مادح العرش الذم كقفت عميو غزالتاف

 تيدم عيكنيما إلى الناس األماف

                                                           

 .(207ص)ضيؼ، شكقي، الفف كمذاىبو في الشعر العربي،  (1)
 .(80ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
 .(83ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
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 أنا منكما يا ظبيتاف

 ظباءه مف حجر أىمي

 فييا الصَلبة كالحناف

 فييا الكداعة كالحكر

يضفي البرغكثي عمى الغزالتيف المتيف كقفتا عمى باب العرش، كىما مف المحسكسات صفة 
كىي األماف التي تيدييما إلى أبناء شعبو القابعيف تحت حصار األعداء، كيضاؼ إلى ىذه  معنكية

الصكرة صكرة أىمو الذيف صكرىـ بظباءو مف حجر، مضفيان عمييف صفة الصبلبة، كالحناف، 
كالكداعة كالحكر، كىي مف الصفات المعنكية التي أكسبيا الشاعر لتمؾ الظباء التي صكر شعبو 

 :(1)في صكرة أيخرل يصؼ بيا جمكع الشيداء التي تزيد يكمان بعد يكـ في كطنوبيا، كيقكؿ 
 جمػػػػػػػػػكعه كػػػػػػػػػًؿ مػػػػػػػػػف فييػػػػػػػػػا كحيػػػػػػػػػدي 

 ككحشػػػػػػػػػػػػػػػػتييا تزيػػػػػػػػػػػػػػػػد إذا تزيػػػػػػػػػػػػػػػػدي   

   
 ككػػػػػػػػػػػػػػؿه فكقػػػػػػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػػػػػػيـه بخيػػػػػػػػػػػػػػؿه 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أرضه تميػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   

   
يصكر البرغكثي الغيـ كىك مف األشياء المحسكسة بإنسافو بخيؿ، كالبخؿ مف الصفات 

ة فيككف بذلؾ قد أضفى عمى الغيـ صفةن معنكية، كلعمو يقصد النصر الذم يبخؿ الغيـ أف المعنكي
ينزلو عمينا، ككذلؾ صكرة األرض التي تميؿ خجبلن مف ىؤالء الشيداء الذيف يدفنكف بيا كؿ يـك 

 دفاعان عف كرامتيـ.

 

 

 

 

 

                                                           

  (.94البرغكثي، ديكاف في القدس، )ص (1)
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 التجريد:

مدركات  بو المحسكسات إلىكفيو يتـ تبديؿ مجاؿ اإلدراؾ مف الحسي إلى الذىني، فتتحكؿ 
 نفس في كقر بما المستقبؿ كعي لتدخؿ ؛ليحكليا إلى صكر معنكية ؛مجردة تنطبع في الذىف

لـ يمحظ  ،، كبعد استقصاء شعر تميـ البرغكثيالتأممية الكجدانية المشاركة طريؽ عف المرسؿ
  الباحث كجكد ىذا النكع مف الصكر في شعره.

 

 تراسؿ الحكاس ثانيان:

مف خبلؿ تبادؿ معطيات الحكاس  حد الكسائؿ التي يمجأ إلييا الشاعر؛ لتشكيؿ صكرهأ كىك
كتراسميا، كأف يستخدـ حاسة الممس لما يقتضيو السمع، كىك ما يعني أف يشـ الشاعر مف خبلؿ 
حاسة السمع، أك يتذكؽ بحاسة البصر، أك يرل بحاسة الممس، ككؿ حاسة مف الحكاس الخمس 

، كىنا يبرز تمازج ىذه الحكاس بعضيا ببعض؛ لتعطي صكرةن رل بدالن عنياتؤدم كظيفة حاسة أخ
 فنيةن مؤثرة عند المتمقي.

كربما اعتمد الشاعر الفمسفة التجريبية المتركزة عمى الحكاس في إيصاؿ المعرفة كالصكرة، 
طبع في ، فتنحيث اعتبرت ىذه الفمسفة الحكاس منافذ لممعرفة، بيا يتكلد إلينا اإلحساس باألشياء

الذىف كتتكلد إلييا األفكار، كالحكاس مف كسائط المعرفة التي تنقؿ العالـ الخارجي إلى النفس فتتكلد 
 :(2)يقكؿ البرغكثي، (1)في الذىف صكرة ذىنية، نستطيع مف خبلليا التعرؼ عمى األشياء

 دخافه كثيؼه يكزف باألطناف

 يعبر الخرائط

 ىيكالناس يصدـ بعضيـ بعضان كسيارات المَل

 خاف إلى مصدرهدفقف تتبعت ال

 كصمت إلى غميكف القيصر
                                                           

غكادرة، فيصؿ، صكرة القدس في شعر تميـ البرغكثي، مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات،  (1)
 ـ.2011-أيمكؿ 2العدد الخامس كالعشركف  -(42ص)
 .(37ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)



35 
 

ففي ىذه الصكرة يعطي الشاعر كقد تجتمع أكثر مف حاسة لتقدـ لنا صكرة يريدىا الشاعر، 
نما ىي مف خكاص حاسة الممس، فمف  صفة لمدخاف الذم يدرؾ بحاسة الشـ كالبصر ليست لو، كا 

نما يقاسالمعركؼ أف الدخاف ال يكزف ك  أف  تو، كلكف الشاعر أراد مف تبادلو لياتيف الحاستيفكثافب ا 
كالعذاب نتيجة شعكره بالغربة النفسية المتمثمة في بعده عف أرض  ،يخبر المتمقي بصكرة القير

 ،المغتربيف عف أكطانيـالمقيكريف كبأمثالو مف أبناء شعبو  ،، فيذه المأساة التي ألمت بوكطنو
 :(1)كذلؾ يقكؿف، لدخاف الكثيؼ الذم يكزف باألطناكا

يَّةي ىؿ تعمميفٍ   يا أيخى

 لقد كاف في الغار كعده بأف السماء ستنثري 

 مثؿ أًرًز العركس عمى العالميف

 لقد كاف في الغار دنيان 

 مف الصيف حتى بَلد الفرنجة

 أسكاقيا كميادينيا كقكافميا كعساكرىا

 كصياح المناديف

 بسط الجكامع  م المصاحؼ أضرحة الصالحيف

 األغاني ابتساـ المسنِّيف ارتجاؼ

 خبز اليتامى نقكش األكاني

 كشام الصباح يعطر بالمريمية كالياسميف

نما ى مف خكاص حاسة الممس،  يكىنا يعطي البرغكثي صفة لحاسة السمع ليست ليا، كا 
إذ إنو أعطى األغاني التي تدرؾ بحاسة السمع صفة االرتجاؼ التي تدرؾ بالممس، كفي ىذه 

مازجان إياىا بالنفحة  ،كحضارتيا ،البرغكثي إلى عراقة األمة المتمثمة في تاريخيا شيرالمقطكعة ي

                                                           

 .(49ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
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الفتكحات اإلسبلمية التي امتدت إلى الصيف حتى ببلد عندما أشار إلى  ،كالمعجزات اإلليية ،الدينية
 :(1)كأيضان مف الصكر التي يكظؼ بيا البرغكثي تراسؿ الحكاس، قكلوالفرنجة، 

 

 ًل شيء جذريان 
 نقطة العسؿ الكبرل التي تضيء األفؽ الغربي

 تيكمؿي نزكليا اليكمي إلى البحر 
 كتذكب فيو فيحمك إلى حدو ما

نما ىي مف خكاص حاسة الصفة ليعطي الشاعر  ، فنقطة بصرحاسة الذكؽ ليست ليا، كا 
رغكثي يرمز البكىنا يعطييا الشاعر صفة الضكء التي تدرؾ بالبصر،  ،نتذكقيا بالمساف التي العسؿ
 :(2)كيقكؿف بداية النياية ليا، لكف ىذا األفؽ سيفرز نقطة عسؿ تكك ؿ المعادية باألفؽ الغربي، لمدك 

 في القدس يرتاح التناقض كالعجائب ليس يدركيا العباد،
 كأنيا قطع القماش يقمبكف قديميا كجديدىا،

 كالمعجزات ىناؾ تممس باليديف

بالحركة، فالصكرة الحركية رة في اندماج المكف كيبدك تراسؿ الحكاس متجميان في ىذه الصك 
، قديميا كجديدىا "كأنيا قطع القماش يقمبكف األكلى " يرتاح التناقض" تكمؿ الصكرة المكنية الثانية " 

 ،التي يتعرض ليا الناس في المدينة المقدسة ،كفي ىذه الصكرة يتحدث الشاعر عف المصائب
عجائب يعيشيا الناس كؿ يكـو بفعؿ الممارسات التي يقـك ك  ،كالتي حكلت الحياة ىناؾ إلى غرائب

التي يحياىا أىؿ  ،كالمأساة ،بيا االحتبلؿ ضد أبناء المدينة، إنو تصكير يعبر عف شدة المعاناة
 .  يفالمدينة لدرجة أف تمؾ الممارسات أصبحت تيممس باليد

نما ليكشؼ عف ،إف اختبلؼ الحكاس ليس سببو االضطراب عند الشاعر في  جماؿ خفي كا 
، كمف نفسو يتمثؿ في المعجزات كالغرائب التي أحدثيا المستعمر في المدينة المقدسة " القدس "

 :(3)صكر التراسؿ األخرل عند البرغكثي، قكلو
 في القدس رائحةه تيمخص بابَلن كاليند في دكاف عطارو بخاف الزيت

                                                           

 .(134ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(10ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
 .(9ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
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 رائحةه ليا لغةه ستفيميا إذا أصغيت كاهللً 
 يطمقكف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع عمي:"ًل تحفؿ بيـ"كتقكؿ لي إذ 

 "!أرأيت" :كتفكح مف بعد انحسار الغاًز كىي تقكؿ لي
نما ىي  يعطي البرغكثي الرائحة العطرية التي يشتميا الناس في المدينة صفة ليست ليا، كا 

كالتي تيدرؾ  التي تفكح مف المدينة ،ح العطريةإنو يصكر تمؾ الركائ مف خكاص حاسة السمع، حيث
بحاسة الشـ بمغةو ستفيميا إذا أحسنت اإلصغاء إلييا، كالمغة مف األشياء التي تدرؾ بحاسة السمع، 

أف تمؾ الركائح  ،بيذه الكممات لممتمقي أف يثبت مف تبادلو لياتيف الحاستيف كلعؿ البرغكثي أراد
 ،ازات المسيمة لمدمكع مف نارتمتمؾ القدرة عمى إزالة كؿ آثار الغ ،العطرية الصادرة مف المدينة

 التي ال تزاؿ تحمؿ عبؽ التاريخ ،يحاكؿ فييا االحتبلؿ طمس رائحة المدينة األصمية ،كباركد
، كىذا ما أراد أف يصكره الشاعر، كذلؾ مف خبلؿ ثقافتو الكاسعة، كتأثره بشعراء الطبية في كعنكانو
 .الغرب

 التشبيو كالكصؼ المباشر ثالثان: 
كمف أمثمتو ئيسيف المشبو كالمشبو بو، لنكع مف الصكر عمى طرفي التشبيو الر كيعتمد ىذا ا
 :(1)عند البرغكثي قكلو

نا  كفي كسط الشاـ تاريخي
يَّثى فييا شيكخ الصناعة  مثؿي سجادةو مف حرير تىرى

 كيربطيا البائعكف بخيطو رخيٍص 
 كتاريخنا فسحة الشمس في السجف

نعت بدقة ال  يصكر البرغكثي تاريخ أمتو العريؽ سيَّما في الشاـ بسجادةو مف حرير صي
عالية، كأيضان يصكره بفسحة الشمس في السجف، كفي ذلؾ إشارة تاريخية دينية كبيرة إلى أف مركز 

التي تميزىا عف بقية الببلد، القكل كثقميا العربي كاإلسبلمي يتمركز في كسط الشاـ، نظران لعراقتيا 
أف ىناؾ لدل الشاعر بالصكرة الشعرية لدل شعراء الغرب، أم كىنا يممس الباحث تأثران كاضحان 

، إنيا مشاىد  تمازجان بيف الثقافات كتبلقي الديانات، فكؿُّ ما في الككف ينطؽ، كيسجد، كيسبح
 البرغكثيثـ ينتقؿ تتشابو ىنا كىناؾ لدل الشاعر، بألكانيا، كأصكاتيا، كحركاتيا، كسكناتيا، 

 :(2)قائبلن 
 يا ىَلؿ
 يا أنيف

                                                           

 .(15ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(11ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (2)
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 يا جنيف
 يا حزيف
 يا م انس

المشبو الكاحد بأكثر  ف، كىك تشبيو يتمثؿ في التعبير عفالتشبيو كما يبدك ىك تشبيو جمع
كىذه المشبيات  ،أنيف(، )جنيف(، )حزيف(، )مؤانس(مف مشبو بو، فالمشبو ىك اليبلؿ، كالمشبو بو )

، عاقمةالغير المممكسة المادية ىك مف األشياء ك  ،كميا صفات إنسانية جعميا الشاعر صفات لميبلؿ
، كلعؿ يا أنيف :حيث صكر الشاعر اليبلؿ بإنساف مريض يتكجع مف شدة األلـ الذم حؿ بو فيقكؿ

 األلـ الذم يقصده الشاعر، ىك األلـ النفسي كالمعنكم عمى حاؿ ىذه األمة المثخنة بالجراح. 

ككف الشاعر قد أضفى صكرة يكبيذه ال ،الشاعر اليبلؿ بالجنيف يصكركفي الصكرة الثانية 
كفي معرض ىذه الصكرة نجد أننا أماـ صكرو كمشاىد  اقؿ ىيئة العاقؿ،عالغير عمى اليبلؿ 

صكرىا البرغكثي، تتبلقى فييا الكائنات، كتتحاكر بمغةو ال يفيميا إال مف أيكًتيى حظان مف الشفافية، 
كذلؾ مف سيقية منتظمة، كيجد الباحث كاالستبصار؛ ليرل الككف كمَّو يدكر كيتحرؾ في سيمفكنية مك 

 :(1)، قكلوعند البرغكثي صكر التشبيو األخرل

 أيسىمِّي كؿَّ غىٍزكو عمَّةن كالٌبرًد،

 يأتي بيٍر يىا منيا

 سيرحؿي كًؿ غازو 

 أك سيصبحي مثمىنا ليغىةن كدينان،

بان لمقصيدٍ  حي ، كى  ثكبى تطريزو

بعمةو كالبرد مأساةو كألـ  مف بأبنائياحدثكه كما أالذيف احتمكا أرضو  البرغكثي الغزاةى  يصكر
كرغـ كؿ ىذه األىكاؿ كالجرائـ التي أحدثيا الغزاة بأىمة إال أنو ال يزاؿ صامدان باقيان بت جسده أصا

أصابيا، كذلؾ يصكر نفسو كأىمو بالمغة ىا مف ذلؾ الداء الذم عمى أرضو كبيذا تبرأ األرض كأبناؤ 
فيما كالثكب  ،أعدائيا، فإذا تحققت الكحدة انتصرت األمة عمى  كالديف إذ إنيما يحققاف الكحدة

 .الجميؿ المطرز

                                                           

 .(30ص)المرجع السابؽ،  (1)
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كأحيانان يبلحظ عند البرغكثي استخداـ التشبيو المقمكب كىك جعؿ المشبو بو مشبيان؛ لرؤية 
 :(1)كمنو قكلو، الشاعر أف كجو الشبو فيو أكبر

ف الميؿ أسكدي كالتمرٍ   كا 

 كؿ ليمةو تمرة،

 كما زالت اليد،

 تقطفيا تمرةن بعد تمرةن 

 كليمةن ليمةن 

ف كؿ ليمة بالتمر في مذاقو الحسف، حتى قاؿ إيصكر البرغكثي سكاد الميؿ في ببلده 
تقطفيا اليد تمرةن بعد تمرة ، كىنا يتماىى التمر ليعطي لميؿ قيمةن إيجابية، كذلؾ تمضي في ببلده 

إنيا أسطر شعرية يأتي بيا الشاعر؛ لتككف  في ببلده،بكصفو رمزان لمخصب كالنمك، كتجسيدان لمحياة 
 الذم تمرُّ بو أمتو العربية في كقتنا ىذا. ،بمثابة الثكرة عمى الكاقع السياسي القاتؿ كالمتخمؼ

لـ يكف التشبيو المقمكب عند البرغكثي ذا قيمة فنية عالية، إضافةن إلى أف البرغكثي لـ 
مة التصكير األخرل، كيمكف إرجاع ذلؾ النشغاؿ يعطو عناية كبيرة، فمـ يكثر منو كعنايتو بأمث

 الشاعر بالصكر ذات الدالالت العميقة التي يمكف أف تناؿ إعجاب المتمقي.

يتمثؿ في بث الحيكية داخؿ  ،االن كفعٌ  دكران باران، ة المفردة بكافة أشكاليالمصكر كبذلؾ فإف 
بعدىا عف الرتابة كالممؿ، فيي مف خبلؿ بث صكر متعددة تحدث تنكعان في جك القصيدة، ي القصيدة
  . (2)مصكرة الكمية، كعبلقتيا بالصكرة الكمية ىي عبلقة األصؿ بالفرعلعضاء األبمثابة 

                                                           

 .(113ص)البرغكثي، ديكاف في القدس، (1)
 .(150ص)، الفنية في شعر المتنبيسمطاف، منير، الصكرة   (2)
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 :الصكرة المركبةثانيان: 
الكاسع الذم تتحرؾ فيو مجمكعة الصكر المفردة مف البناء " ىي تمؾ الصكرة التي تشمؿ 

كاألجزاء بخيكط دقيقة  ،ة حتى تجعمو متشابؾ الحمقاتتشبيو أك استعارة أك كناية بعبلقتيا المتعدد
 .(1)مضمـك بعضيا إلى بعض"

أف الشاعر يككف في إحدل " كىي، الصكرة المكتظة إسماعيؿأطمؽ عمييا عز الديف ك 
قد تستغرؽ منو أكثر  ،ليصكر جزئية مف جزئياتيا بصكرة أخرل؛ فإذا بو يمتفت فجأة فيقؼ ،الصكر

تستحقو في مجمميا، فالصكرة حينئذ مركبة كمتداخمة، كيشبو ىذا النكع مف  مما كانت الصكرة األكلى
فيناؾ صكرة أكلية تتكلد مف داخميا صكرة ثـ صكرة كىكذا، كحالة ، الصكر بالصكرة السريالية

 .(2)" االستغراؽ كالبلشعكر ىي التي تفضي إلى مثؿ ىذا النكع مف الصكر

كىدفيا مف  ،مع بعضيا البعض تؼدة تتكامف عدة صكر مفر " تتككف الصكرة المركبة ك 
أك مكقؼ يحمؿ نكعان مف التعقيد ال تتحممو الصكرة المفردة لكحدىا، ، أك فكرة ،ذلؾ تقديـ عاطفة

 ،مف صكر متشابكة ،يستطيع استيعاب كؿ ما يدكر في خاطره ،فيخمؽ الشاعر نكعان مف الصكر
 قكلو:  ،في ديكاف البرغكثي في القدسألمثمة عمييا كمف ا، (3)ا "كمترابطة كمنسجمة مع بعضي

 في القدس، بائع خضرة مف جكرجيا بـر بزكجتو
 يفكر في قضاء إجازة أك في طَلء البيت

 في القدس، تكراة ككيؿ جاء مف منياتف العميا
 يفقو فتية البكلكف في أحكاميا
 في القدس شرطي مف األحباش

 يغمؽ شارعان في السكؽ،
 عشريفرشاش عمى مستكطف لـ يبمغ ال
 قبعة تحيي حائط المبكى

 كسياح مف اإلفرنج شقر ًل يركف القدس إطَلقان 
 تراىـ يأخذكف لبعضيـ صكران 

 مع امرأة تبيع الفجؿ في الساحات طكؿ اليـك

                                                           

 .(10ص)الرباعي، عبد القادر، الصكرة الفنية في النقد الشعرم دراسة في النظرية كالتطبيؽ،  (1)
 . (90ص )إسماعيؿ، عز الديف، التفسير النفسي لؤلدب،  (2)
 .(60ص)ـ، 1975-ـ1948أبك إصبع، صالح، الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة بيف عامي (3)
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 في القدس أسكار مف الريحاف
 في القدس متراس مف اإلسمنت

 في القدس دبَّ الجند منتعميف فكؽ الغيـ
 في القدس صمينا عمى األسفمت

 ي القدس مف في القدس إًل أنتف

لف تتشكؿ عنده معالـ الصكرة الكاضحة إذا لـ يقرأىا جميعان،  سطكرإف القارئ ليذه ال
إذا أتـ جمع ىذه لكف  ،ستككف صكرة ناقصة كغير مكتممة كخبلفان لذلؾ فإف كؿ صكرة تتككف عنده

 الصكر المتفرقة سيتككف مشيد أقرب ما يككف بالمشيد السينمائي.

التي استطاع أف يرسميا شاعرنا ، جاءت صكرة القدس في ىذه المكحة الفنية الرائعة لقد 
كىي صكر جاء بيا الشاعر مف الكاقع العياني المشاىد ، ركبة مف مجمكعة مف الصكر المفردةم

التي تقبع تحت  ،داخؿ أسكار المدينة؛ لتشكؿ في مجمكعيا الصكرة العامة الكاقعية لممدينة المقدسة
المحتؿ الغاصب، كيشاىد المتمقي في ىذه الصكرة المركبة عدة صكر داخؿ المدينة، سيطرة 

 :(1)كىي

بائع خضرة مف جكرجيا بـر  في القدس"كرة لبائع خضرة مف جكرجيا تتمثؿ في ص الصكرة األكلى: 
 ."بزكجتو

 تكراة.تتمثؿ في صكرة الرجؿ المتديف مف مدينة منياتف يعمـ الفتية أحكاـ ال الصكرة الثانية:

 ىي صكرة الشرطي الذم يغمؽ شارعان في سكؽ المدينة المقدسة. الصكرة الثالثة:

كىي صكرة لرجؿ مستكطف يحمؿ رشاشان عمى كتفو، كذلؾ إللقاء الخكؼ كالذعر  الصكرة الرابعة:
 في قمكب المسمميف. 

قبعة تحيي ك ": حيث يقكؿ ،رة لمستكطف آخر يحيي حائط المبكى بقبعتوك صكىي  الصكرة الرابعة:
يذكر الكؿ كلـ  "قبعة المستكطف"كىي  ،اعر في ىذا السطر ذكر الجزء، كلعؿ الش"حائط المبكى

، أك لعٌؿ الجزء يككف أبمن داللةن إذا كاف يرمز إلى معاني العزة كالتميز في تحقيران لو، كسخرية بو
  فاىيـ العرب كتقاليدىـ؟! تعاليـ التممكد، أكليست ككفية العربي كعقالو رمزا الكرامة كاألنفة في م

                                                           

مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث انظر: غكادرة، فيصؿ، صكرة القدس في شعر تميـ البرغكثي،   (1)
   .(17ص)ـ، 2011أيمكؿ  -(1العدد الخامس كالعشركف) -كالدراسات
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كسياح مف "نجة ال ييتمكف بالقدس حيث يقكؿ: صكرة سياح مف الفر كىي  الصكرة الخامسة:
تبيع الفجؿ في اإلفرنج شقر ال يركف القدس إطبلقان، تراىـ يأخذكف لبعضيـ صكران مع امرأة 

أف السياح عندما في ىذا السطر يكجد انزياح داللي، فالمتعارؼ عميو "، ك الساحات طكؿ اليكـ
يذىبكف إلى مدينة ما يذىبكف لبلستمتاع بمناظره كجماليا، كىنا ىؤالء السياح ال يعرفكف القدس أبدان 
ككؿ ىميـ أف يمتقطكا بعض الصكر مع باعة الفجؿ فقط ال غير، كىذا انزياح داللي عمى أف 

 ارة فييا. ىؤالء السياح ليسكا إال متطرفيف عمى المدينة ليس ليـ تاريخان كال حض

كىذا إف دؿ إنما يدؿ  ،بأنيا مف ريحاف رة أسكار القدس التي صكرىاصك كىي  الصكرة السادسة:
عمى سحر كجماؿ كؿ شيء في المدينة، كصكرة المتاريس كالحكاجز اإلسمنتية التي صنعيا 

يا، ئالصياينة مف أجؿ قطع الطرؽ المؤدية إلى المدينة عمى مف يريد أف يصؿ إلييا مف أبنا
كصكرة جنكد االحتبلؿ المنتشريف في كؿ مكاف في المدينة، كصكرة القدس التي صكر بيا شاعرنا 

كىـ يصمكف عمى اإلسفمت في الشكارع؛ كذلؾ ألف الجنكد المجرميف سدكا الطريؽ أماـ  ،فيالمصم
 ألداء الصبلة فيو.؛ فمنعكىـ مف الكصكؿ إلى المسجد األقصى ،المصميف

لتي تمثؿ الحقيقة كتصكر الكاقع في مدينة القدس، أباف فييا إف ىذه الصكر المركبة ا
زان عمى شخصيات الشريحة الشاعر كؿ فئات المجتمع كشرائحو المكجكدة في مدينة القدس، مرك

كخاصة الصياينة، مثؿ: بائع الخضرة القادـ مف جكرجيا، كرجؿ الديف الكاىؿ  "األجنبي"الدخيمة 
بكلكف أحكاـ التكراة، كالشرطي الذم يغمؽ شارعان في السكؽ، الذم أتى مف منياتف يعمـ فتية ال

كالمستكطف الذم يحمؿ رشاشان عمى كتفو، كسائحي الفرنجة، كجنكد االحتبلؿ الذيف يممئكف المكاف 
ليؤدكا  ؛مثؿ المجانيف، في المقابؿ تظير شخصيات المصميف الذيف جاءكا مف كؿ حدب كصكب

سمطات االحتبلؿ مف الكصكؿ إليو، فصمى المصمكف عمى  فمنعتيـ ،الصبلة في المسجد األقصى
 . األسفمت

كىي مادية تتمثؿ بصكرة القدس كأسكارىا التي تعطر  ،ىنا صكرة أخرل البرغكثيكيظير 
المدينة برائحة الريحاف الزكية، كأيضان تبرز ىنا صكرة مادية أخرل تتمثؿ في الحكاجز األمنية التي 

يمنع الجنكد أبناء المدينة كالكطف كسائر المسمميف مف الكصكؿ  أقامتيا سمطات االحتبلؿ، حتى
 ليتحدل الصكرة البشرية المتحركة.  ؛إلييا كىاتاف الصكرتاف جاء بيما الشاعر

كرة البشرية المتحركة، الكاقع د صكرت ىاتاف الصكرتاف كىما: صكرة المتاريس، كالصقك 
يكني المحتؿ، كلكف البرغكثي استطاع أف يستميـ جراء تكاجد الكياف الصي بالمدينة يء الذم حؿَّ سال

ح منيا رائحة الحضارة ك مثؿ ىذه الصكرة بأسكارىا التي تفصكرة تراثية أصيمة لممدينة المقدسة، تت
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التاريخية القديمة، عمى الرغـ مف قدـ كعمؽ تاريخيا، إال أف رائحة الريحاف الطيبة الزكية العتيقة ما 
، مذكرة بأصالة ىذه المدينة كقداستيا عمى مر العصكر ئحتيا العبقةالمدينة برازالت تمؤل سماء 

 كاألزماف، كبجذكرىا الطاىرة الضاربة في أعماؽ التاريخ التي يجب أف تعكد كنعكد إلييا. 

ف، منيـ مف ك ؿ التي ينتمي إلييا ىؤالء المحتماألصك  في القصيدةالشاعر كقد أظير 
اءكا إلى القدس كفمسطيف مف أماكف مختمفة مف أنحاء جنسيات ال تمت لمعرب كالعركبة بصمة، ج

ىذا العالـ، منيـ مف الحبشة، كجكرجيا، كمنياتف، كمف ببلد الفرنجة، كالجندم الذم يتربص خمؼ 
راقة كلك أدل األمر إلى متاريس اإلسمنت لمنع الفمسطينييف مف الدخكؿ إلى المدينة  قنصيـ كا 

كيقكؿ البرغكثي في صكرة ، بدالن منيـ ايـ مف أجؿ أف يقيمك ىـ كىدـ منازليـ، كتشريدىـ كتيجير ئدما
 :(1)مركبة أخرل

 أرل العراؽ طكيؿ الميؿ

 أىكيٍنتى تعني رىٍأمى العيف،

 ليَلن حسيان طكيَلن،

كٌ   تزيدهي حرارةي الجى

 كغَلظةي رقابو األمراء،

 يجفؿ مف حكليا اليكاء

يٍّ يقترب؟  تاركان فراغان خانقان ألِّم حى

 ي رٍأمى الحساب كالمنطؽ،أـ كنتى تعن

يٍف،  أفَّ مىٍف يممًؾ الجنةى يعٍش بيف نارى

 ناًر الدفاًع عنيا إف بىًقيىٍت،

 كناًر الندـً عمى خسرانيا إف ضاعت؟

                                                           

 .(24ص)يكاف مقاـ عراؽ، البرغكثي، د  (1)
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، إف القارئ ليذه األسطر الشعرية لف تتشكؿ عنده صكرة كاضحة إال إذا قرأىا مجتمعة
ي ال تنفصؿ عنيا أبدان، فالصكرة المركبة ىي الصكرة المفردة مع الصكرة المركبة كالت كبذلؾ تكتمؿ

مشكبلن  التي تؤلؼ منظران عامان " تتابع كتراكـ لمصكرة المفردة ببعضيا لتتككف الصكرة المركبة، فيي 
، فالصكرة (1)مف مجمكعة الصكر الثانكية المترابطة ضمف إطار خيالي محدد الجكانب ميما اتسع"

تجتمع لتركب صكرة كاحدة لميؿ العراؽ الذم أطالو الغزاة السابقة تتألؼ مف مجمكعة صكر مفردة 
ليؿه تزيده حرارة  طكلو، كىكًعظىـً ، فيك ليؿه حسيه أصبح الناس يممسكنو بأيدييـ؛ نظران لً باحتبللو إليو

ىـ، كذلؾ ىك ليؿه يجفؿ مف ىانتو إيامراء الذيف رضخكا لذؿ االحتبلؿ كا  رقاب األ الجك؛ بسبب غمظ
حالة الظمـ  أف يبرز بيا الشاعراستطاع ، إنيا لكحة فنية ركان فراغان لمف يقترب منوحكلو اليكاء، تا
أثناء غزك األمريكاف لو، فمصيبتو تتكقؼ عنده كؿ المصائب عجزان  بيا العراؽ مرَّ كالقير التي 

ؽ طكيؿ ـ المأساة التي حمت بالعراؽ كرر الشاعر جممة " أرل العراظى عً لً عنيا، كى  رى بي كقيران في أف تعى 
كفي ذلؾ إشارة سياسية لممؤامرات التي  ،الميؿ " في عددو كبير مف المقاطع في ديكانو "مقاـ عراؽ"

اؾي   ضد الكطف العربي بأكممو. تيحى
التي  ،مجمكعة مف الصكر البسيطة" كليست الصكرة المركبة في نياية األمر سكل 

 ،أكبر مف أف تستكعبو صكرة بسيطةتستيدؼ تقديـ عاطفة أك فكرة أك مكقؼ عمى قدر مف التعقيد 
   .(2)" فيمجأ الشاعر آنئذ إلى خمؽ صكرة مركبة لتمؾ الفكرة أك العاطفة أك المكقؼ

لقد شاع استخداـ الصكرة المركبة عند البرغكثي بنسبةو كبيرة، حتى كادت أف تشكؿ ظاىرةن 
لمتعبير عف صكرة المفردة، متسعان كافيان في الفي شعره، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى أف البرغكثي لـ يجد 

التي أتاحت لو الفرصة في دمج عدد مف الصكر  ،مكنكناتو الشعرية كما كجدىا في الصكرة المركبة
إلى تعزيز المعنى  شاعره كأحاسيسو فييا، مما أدلمكنتو مف عرض أفكاره كم، في صكرة كاحدة

 الذم قصده .
 :الصكرة الكميةثالثان: 

بكتقة التشكيؿ الجمالي داخؿ القصيدة، لتخمؽ الصكرة الكمية " تتضافر الصكر الجزئية في 
كالتي تتركب مف مجمكعة مف الجزئيات التصكيرية، لتككف لكحة أدبية فنية تصكيرية متكاممة، في 
تناسؽ كانسجاـ، كمسألة الفصؿ بيف الصكرة الجزئية كالكمية يقتضيو منيج المقاربة النقدية التحميمية، 

                                                           

 .(182ص)الرباعي، عبد القادر، الصكرة الفنية في شعر أبي تماـ،   (1)
 .(73ص)أبك إصبع، صالح، الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة،   (2)
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لنصكص إلى كحداتيا األكلية، كذلؾ مف أجؿ الكشؼ عف جمالياتيا كبلن عمى التي تقتضي تفكيؾ ا
 . (1)" كمف ثـ تجميعيا مف جديد في نسؽ جمالي متكامؿ ،حده

شكؿ القصيدة،  كالرئيسة المجسدة في ،تمؾ الفكرة العامة"  :كتعرؼ الصكرة الكمية بأنيا ىي
الفني ىي عبارة عف إيقاعات كميا تعرؼ ، فالصكر في العمؿ ف حيث ىي كؿ ال يتجزأ، كال ينقسـم

التعبير الصكرم مف " . كىذا النمط مف الصكر يتـ خبلؿ (2)"لحنان كاحدان ىي فكرة القصيدة الكمية
المفيكـ الحسي إلى المفيكـ التجريدم أك مف التجريدم إلى تجريدم آخر، فالشاعر في عممو 

ليعبر بيا  ؛مف تعبيرات، إنو يستخدـ الصكراإلبداعي ال ييدؼ إلى مطابقة الكاقع بما يدؿ عميو 
ؿ الداللة الحقة لما يجده عف حاالت غامضة ال يستطاع بمكغيا مباشرة أك مف أجؿ أف تنتق

 .  (3)"كتؤدم االستعارة دكران ميمان في بمكرة ىذا النمط مف الصكر في النص الشعرم الحر ،الشاعر
مف خبلؿ العبلقات الكافرة المتشابكة  ىاديحدت يتـ الترابط في الصكرة الكمية "فإنو أما سمة

التي تحدثيا مجمكعة مف الصكر المفردة في السياؽ العاـ بعد أف تتخذ ىذه الصكر ليا أكضاعان 
كبيذا تسمى الصكرة المفردة جزءان مف  ،متياعضكية تتحد بالنسؽ القائـ في القاعدة النفسية التي شك

صيدة بناء متكامبلن تتبلقى كتتكازل فيو الخطكط طكالن ىذا الترابط تتساند كغيرىا لتصيير الق
 . (4)كعرضان"

مف خبلؿ استخداـ المقاطع التي تشكؿ كحدات متنكعة لقد قاـ البرغكثي ببناء صكره الكمية 
ذات كياف خاص بشكؿ يرتبط فيو بعضيا بالبعض اآلخر ارتباطان كثيقان في كحدة متكاممة، نفسية أك 

كمف نماذج الصكرة بط أساسان في بناء الصكرة الكمية، يشكؿ ىذا الترا منطقية، أك عضكية بحيث
 :(5)الكمية في شعر البرغكثي قكلو

 نفسي الفداء لكؿ منتصرو حزيف
 حبيـ إذ كاف يحمي اْلخريفقيًتؿى الذيف يي 

 يحمي بشبرو تحت كعبيو اتزاف األرض
 معنى العدؿ في الدنيا عمى إطَلقو

 يا أجمعيفايحمي البر 
 اليؾ البَلد القاعديفحتى مم

 كالحرب كاعظةه تنادينا
                                                           

 .(94ص)أبك جحجكح، خضر، البنية الفنية في شعر كماؿ غنيـ،  (1)
 .(142-141ص)صبح، عمي، الصكرة األدبية تاريخ نقد،   (2)
 .(567ص)جرادات، رائد، بنية الصكرة الفنية في النص الشعرم الحديث،  (3)
 . (682ص)الرباعي، عبد القادر، تشكيؿ الصكرة في شعر زىير بف أبي سممى،  (4)
 www.adab.com نفبلن عف مكقع الكيب:  (5)
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 لقد سمـ المقاتؿ كالذيف بدكرىـ قتمكا
 نعـ ىذا قضاء اهلل لكف

 ربما سممكا إذا كاف الجميع مقاتميف
 نفسي فداءه لمرجاؿ ممثميف

 إذ يطمقكف سَلحيـ مثؿ الدعاء يطير مف أدنى ألعمى
 مثؿ تاريخ ىنا ييممى فىييتمى
 حاصركنا كيفما شئتـ

 ف الخبز كالتاريخ يصنع ىاىنا تحت الحصارفق
يتحدث البرغكثي عف رجاؿ المقاكمة في غزة ، فيـ الذيف استطاعكا أف يردكا كيد األعداء  

ـ الشاعر نفسو فداءن دـ، ففي ىذه المقطكعة الشعرية يق 2008أثناء شىًنيـ حربان عمى غزة في عاـ
 التي شنيا الييكد عمى أبناء شعبو المحاصر ،راتالذيف تمكنكا مف صدِّ تمؾ الغا ،توكرجاال ،لمكطف

حتى مماليؾ الببلد الذيف  في تمؾ الحرب، فيـ يقاتمكف مف أجؿ حماية غيرىـ مف أبناء شعبيـ،
إذ إنيـ ال يممككف القدرة عمى  ،كىـ عمى العكس مف ذلؾكف بأنيـ قادركف عمى حماية الكطف، عيىدَّ 

الذم حاكؿ أف ييدمو ، مف أجؿ إقامة العدؿ في الدنياحماية أنفسيـ ، كذلؾ يقاتمكف األعداء 
 يفكىي سبلمة المقاتم ،، ثـ نجد البرغكثي بعد ذلؾ يقدـ لنا عظةن مف مكاعظ الحرباالحتبلؿ مراران 

 كالذيف يظنكف أنيـ في مأمف مف مكر األعداء، ثـ يعكد ًليىٍفًدم ،الذيف بدكرىـ ت المكاطنيفكمك 
يطمقكف سبلحيـ في كجو أعدائيـ مثؿ الدعاء، مسطريف بذلؾ تاريخ  نفسو لمرجاؿ الممثميف، الذيف

ري بو، رافضيفعزو  ثـ  ،ـ األعداءف يفرضو عميحاكؿ أالذم ي كافةن، أشكاؿ الذؿ كاليكاف كنصرو ييٍفتىخى
نجد البرغكثي يختتـ مقطكعتو الشعرية بقكلو لبلحتبلؿ:"حاصركنا كيفما شئتـ، فإف الخبز كالتاريخ 

كيظير مف ىذا أنو يتحدل المحتؿ، فنحف الذيف نصنع التاريخ كليس أنتـ كما ، يصنع ىاىنا"
ممعنان في تفاصيمو، كحاشدان صكره  المقاكمة، رجاالتً الحرب ك تزعمكف، كال يزاؿ البرغكثي يصؼ 

 ،الشعرية، كأكصافو الكثيرة التي تخمص في النياية إلى صكرةو كمية ممتزجة مف كؿ ىذه الصكر
كفي مقطكعة شعرية أخرل يتابع فييا يارىا ليمفت انتباه المتمقي إليو، بدع في اختالتي صاغيا كأ

 :(1)الشاعر كصؼ الحرب عمى غزة، حيث يقكؿ
 نفسي فداءه لمشمكس تسير في األنفاؽ مف دارو لدار

 حيث الصباح بدا ييرب مف يدو ليد
 بديَلن عف صباحو خربتو طائرات الظالميف

 لفسفكر تمم ىانفسي فداءه لمسماء قنابؿ ا

                                                           

 Copyright ©2005, adab.com نقبلن عف مكقع الكيب: (1)
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 بيضاء نحك األرض تسعى الغكؿ ألؼ جديمةو  رً عٍ كشى 
 ألؼ أفعى

 كالسماء تريد أف تنقض كالمبنى القديـ
 كنرفع األيدم لنعدؿ ميميا

 كتريدي أف تنيار لكًل ما تكفر مف أكيؼِّ الطيبيف
 يا أىؿ غزة ما عميكـ بعدىا

 كاهلل لكًلكـ لما بقيت سماءه ما تظؿ العالميف

جراءاتو كاعتداءاتو، إنيا صكرة رجاؿ يقدـ الشا عر صكرة مف صكر المقاكمة لممحتؿ كا 
 ،بالشمس في نكرىا، فيـ يضيئكف عتمة األنفاؽ التي يتنقمكف فيياالمقاكمة الذيف يصكرىـ الشاعر 

مف أجؿ أف يخرجكا النكر مف خبلليا إلى الناس، ثـ ينتقؿ ليقمب معايير الحرب إذ إف الصباح 
لينتقؿ إلى أيدم المقاكمة، كذلؾ  ؛، حيث إنو يفرُّ مف أيدم األعداء"النصراعر ىك"الش هالذم يقصد

ليصؼ بعض مشاىد  ؛بدالن مف الدمار الذم خمفتو طائرتييـ في المعركة، ثـ ينتقؿ الشاعر بالمتمقي
 كالتي يصكرىا بشعر الغكؿ، ،عداء عمى الناسالتي يطمقيا األ، المتمثمة بالقنابؿ الفسفكرية الحرب

ساكنييا، إنيا مقطكعة  رؤكس كالجدائؿ البيضاء، كاألفاعي، كذلؾ يصكر المباني التي تييدـ فكؽ
التي ساىمت في رسـ  ،الشاعر مف خبلليا مجمكعة مف الصكر المفردة فى كِّ كٌ شعرية استطاع أف يي 

رض المقاكمة كالحرب معان، إذ إف الشاعر مف خبلليا يتغنى ببسالة رجاؿ المقاكمة عمى أصكرة 
التي ألحقيا بيـ ، الذيف صبركا عمى تمؾ المصائب كالجرائـ مو فييامفتخران بأى ،في غزة المعركة

 األعداء في الحرب.

 الصكرة الذىنية: رابعان:

التعبير الصكرم مف المفيكـ الحسي إلى " كىي أحد أنماط الصكر الذم يتـ مف خبلؿ 
، كالشاعر في ىذا النكع مف الصكر ال ييدؼ المفيكـ التجريدم، أك مف التجريدم إلى تجريدم آخر

ف بمكغيا إال بعد ك ليعبر بيا عف حاالت غامضة ال يك ؛إلى مطابقتيا بالكاقع كلكنو يستعمؿ الصكر
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كيعيد النظر مراران في قكؿ الشاعر قبؿ التكصؿ إلى  متذكؽ نظره كيعمؿ عقمو جيدان،أف يمعف ال
 التي قصدىا الشاعر.، (1)" الصكرة العقمية

نما كليدة شاعرية مركبة مف خياؿ " فالصكرة العقمية  ليست كليدة اإلحساس المباشر كا 
نيا صادرة عف العقؿ كالتفكير فالعقؿ يتحكـ بالشعكر كيضبط بو، كبيذا تككف الصكرة  ،(2)"كفكرة، كا 

 :كما في أنماط الصكر األخرل ةمستمر ال باإلشعاعاتالعقمية غير متفجرة، كال تتسـ 

 
 :(3)التجريدية كالمفظيةإلى رة العقمية طبقان لمصادرىا الذىنية أك الثقافية، قسمت الصك ك 

ماثمة أك مقابمة بيف معنييف كيتـ ذلؾ إما بعقد م ،كترتبط الصكرة التجريدية بالمعاني الذىنية
 يف.يف ال حسيعقمي

ما بإضفاء صفات معنكية عمى المحسكسات حيث تنيار الفكارؽ فييا بيف ما ىك حسي  ،كا 
 .كمٌ ا ىك مادم، فيتحكؿ الحسي إلى معنمك 

معزكلة عف  إليياأما النمط اآلخر مف الصكر العقمية المفظية: "التي ال تمتمؾ، لك نظر 
نما تعتمد عمى تبلعب لفظي قصد بو التممح أك الغرابة ذىنية كالصكرة ال، سياقيا، أية قيمة تعبيرية كا 

... كتككف ،أك التخيمية اإليياميةة بعكس الصكرة تككف برىانية تفسيري ،في أكثر األحياف العقمية
 .(4)بتأثير مف عصر الجدؿ كأساليب البرىاف كالتعميؿ"

 :(5)في ىذا النكع مف الصكر ًل بد مف تكافرىا شركطان عساؼ  فكقد اشترط ساسي
ألف العقؿ يميؿ إلى حسب الكجكد ؛ كاإلشراؽالكحدة: كالتي تقـك عمى االلتحاـ كالتناسب  -1

 بدكف نقص، ككذا يميؿ إلى حسب النظاـ كالحدة.كامبلن ك 
 تكافؽ األجزاء: كيقصد بو تبلـؤ األلكاف كالخطكط كانسجاميا في الصكرة الشعرية. -2

                                                           

ئد، بنية الصكرة الفنية في النص الشعرم الحديث الحر: نازؾ المبلئمة أنمكذجان، مجمة دمشؽ جرادات، كليد، را(1) 
 .(567ص )ـ، 2013 – 2+1العدد  – 29المجمد  –
 .(38ص )عساؼ، ساسيف، الصكرة الشعرية كنماذجيا في إبداع أبي نكاس،  (2)
. كالعشماكم، محمد زكي، (118-117ص )صالح، مكسى، بشرل، الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث،  (3)

 .(109-108ص)قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث، 
، كساسيف عساؼ، الصكرة الشعرية كنماذجيا في إبداع أبي (198ص )غريب، ركز، تمييد في النقد الحديث،  (4)

 .(38ص )نكاس، 
 .(38ص )عساؼ، ساسيف، الصكرة الشعرية كنماذجيا في إبداع أبي نكاس،  (5)
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كيترؾ  ،فبل يشحف جانبان منيا ،التكازف: كذلؾ يككف بأف يعادؿ الشاعر بيف جزئي الصكرة -3
 الجانب اآلخر فارغان.

 ،صكرة المكسيقية مما يكسبيا صبلبة كقكة كغزارة: كيعني التكرار كالتمكج في الاإليقاع -4
 كيبث حركة الحياة فييا.

 الجمع بيف األضداد: كيعد ىذا العناصر مف أىـ أركاف الجمع في الشعر كاألدب. -5
 :(1)كاألمثمة عمى ىذا النمط مف الصكر في شعر البرغكثي شائعة، كمنيا قكلو

 يا ظبيتيف مف البشر

 أنا منكما يا ظبيتاف

 ؼ عميكما مف أمنياتكماإني أخا

 كمف مستقبؿ سيككف، كاف

 تظرإف المسيح المن

 مستقبؿ في ظمو نمت التكاريخ السكالؼ كالشجر

 كاهلل أعمـ ما يككف إذا ظير

 إني أرل مستقبَلن طفَلن 

 يحاكؿ أف يخط شكاربان كيزيد طكًلن 

 كي تناسبو دركع

 قد طرقناىا مف ألؼ عاـ

 بعضيا متداخؿ في بعضيا

 حمف يا طفَلن برحـ الغيبفأعانؾ الر 

 مف قبؿ الكًلدة أثقمكؾ

 أنا مادح العرش الخمي مف الممكؾ

إني  ا: "أنا منكما يا ظبيتاف"مكىنا ينادم البرغكثي عمى أمتو التي يصكرىا بظبيتيف قائبلن لي
كلعؿ البرغكثي صكر أمتو بالظبية ذلؾ ألنيا ضعيفة، فالبرغكثي أراد  ،أخاؼ عميكما مف أمنياتكما

                                                           

 .(84ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
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حينما تفرقت عف بعضيا البعض، كذلؾ يبرز  ،يصكر حاؿ أمتو كما تمر بو مف ضعؼ أصابيا أف
التي أصيبت  ،كخشيتو مف مستقبؿ ىذه األمة ،مف خبلؿ ىذه الصكرة خكؼ الشاعر الشديد

بالضعؼ نتيجة تفككيا، ككأف الخكؼ مف المستقبؿ أصبح مف ثقافاتنا كمكركثاتنا العربية، كخاصة 
بادرة مف األمؿ، كيضاؼ إلى ىذه  الذم ال يطمئف بخير، كال يبشر بأمِّ  ،السياسيذلؾ المستقبؿ 

 :(1)الصكرة صكرة أخرل  إذ يقكؿ البرغكثي

 مستقبؿ في ظمو نمت التكاريخ السكالؼ كالشجر

 كاهلل أعمـ ما يككف إذا ظير

نو يصكر إذ إ ،كالبيئة العربية ألمتو اإلسبلميكفي ىذه الصكرة يستحضر البرغكثي التراث 
داللة عمى أف ىذه األمة رغـ ما أصابيا  ،المستقبؿ بحديقة نمت في ظبلليا تكاريخ األمة السابقة

كينتقؿ بنا ر يشيد عميو أمجاد األمـ السابقة، إال أف ليا تاريخ عز كفخ ،ؾ، كتفكككىف ،مف ضعؼ
 :(2)البرغكثي في صكرة أخرل يصؼ بيا المستقبؿ بطفؿ، إذ يقكؿ

  طفَلن إني أرل مستقبَلن 
 يحاكؿ أف يخط شكاربان كيزيد طكًلن 

 كي تناسبو دركع
 قد طرقناىا مف ألؼ عاـ
 بعضيا متداخؿ في بعضيا

 فأعانؾ الرحمف يا طفَلن برحـ الغيب
 مف قبؿ الكًلدة أثقمكؾ

 أنا مادح العرش الخمي مف الممكؾ

، حتى إذا ما كىنا يصكر البرغكثي مستقبؿ أمتو بطفؿ يحاكؿ أف يخط شكاربان كيزيد طكالن 
الذم  ،الخطر كاألذل التي ستمكنو مف حماية نفسو مف ،فعؿ ذلؾ أصبح قادران عمى حمؿ الدركع

د، كصكر لبرغكثي المستقبؿ بطفؿ لـ يكلد بعو، كذلؾ يصكر اعميو مف قبؿ أعدائ يحتمؿ أف يقع
ابع ضبابي طالغيب برحـ أـ تحتضف ذلؾ المستقبؿ، كفي ىذا داللة عمى أف مستقبؿ ىذه األمة ذك 

 :(3)كيقكؿ البرغكثي في صكرة ذىنية أخرلمشكش لـ تتضح رؤاه بعد، 
                                                           

 .(83ص )البرغكثي، ديكاف في القدس، (1)
 .(83ص )البرغكثي، ديكاف في القدس، (2)
 .(128ص )البرغكثي، ديكاف في القدس، (3)
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 الشكارع في تركض الخيؿ
 ىاربان  منيا فرٌ ك  المركبات سيؿ الشرطيً  أكقؼ

 الريح في أكزارىا رمت خيؿ
 ذراىا بيضان  مكجاتيا تراكبت ثـ
 ىكاىا إًل ترل ًل الشكارع في تركض الخيؿ

 حاصرهت الحصيف المكت إلى ركضان 
 تخشو لـ ألنيا مات المكت

 النفكس، أعداد اْلجاؿ تحسبكا ًل
 عشائره الكثير المكت عمى زدنا فقننا

 نبادره كنحف يبادرنا ًل ىك

إف الشاعر المبدع ىك الذم ينكع في طرائؽ صكغ القصيدة، كلعؿ ما يثير القارئ ليذه 
اطفة، التي تميؿ إلى تكريس القصيدة أف الشاعر اعتمد في تصكيرىا عمى الذىف كليس عمى الع

نما لجأ إلى الصكر المرسكمة بحس تجريدم ينزع إلى  ،الصكر العاطفية ذات االنفعاؿ الصاخب، كا 
صابة اليدؼ النصي، كىذا ما يظير لنا منذ بدايتيا  في تركض الخيؿ" :إذ يقكؿ ،عمؽ التأمؿ، كا 

 ".الشكارع

زالت مستمرة  ، كالتي ماربية في ببلدهكفي ىذه المقطكعة يصكر البرغكثي أبناء الثكرات الع
، الذيف التي تركض في الشكارع، مف أجؿ تخميص أنفسيـ مف حكاميـ الطغاة ،إلى اآلف بالخيؿ

كقبمكا عمى أنفسيـ أف يككنكا خاضعيف ألعدائيـ، حتى أنيـ تحالفكا معيـ  ،كا في األرض فسادان عاث
الشكارع بالخيكؿ، لما تدؿ عميو مف قكة ضد أبناء شعكبيـ، كلعؿ الشاعر صكر المتظاىريف في 
ميما كمفيـ ذلؾ األمر مف تضحيات  ،كعزة كأصالة، فيـ أعزاء مثميا ال يرضكف الذؿ كاليكاف

ألنيـ يريدكف العيش و ال ألنيـ يخشكنو ،بؿ نبأركاحيـ كأنفسيـ جميعان، فيـ يحاصركف المكت، يقتمك 
 :(1)بيا المكت في ببلدهكيقكؿ الشاعر في قصيدة أخرل يصؼ بحرية ككرامة، 

يٍسًرؽي  يىٍيًذم قىٍريىةو  أىٍبمىوي  كالمكتي  أيمَّنا، يا  ًسَلًلؾٍ  في المبارىؾً  الثمر ًمفى  لىوي  يىطيب مىا كى

اـو  أىٍلؼً  ًمفٍ  ًبميٍنتىوو  لىٍيسى  فىٍيكى  أىٍبموي، أـً  يىا كىألىنَّوي   ًقتىاًلؾٍ  عىفٍ  عى

تَّى اًمَلتً  أىتىاؾً  حى ٍيشه  فىٍكقىياكى  الطَّاًئرىاًت  ًبحى َلًلؾٍ  ًمفٍ  يىٍسًرؽي  البيمىيىاءً  ًمفى  جى  حى

                                                           

 .(57ص )البرغكثي، ديكاف في القدس، (1)
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يىظيفً  تىٍيفً  أىكٍ  ًبغىٍزكىةو  أىفَّ  كى مىى الثِّمارً  فىرىحي  سىيىٍنتىًيي غىٍزكى  ًتَلًلؾٍ  عى

ٍكتىنىا، يىا ًبؾى  يىٍشًفيؾى  مى َلًلؾٍ  ًمفٍ  رى  !ضى

الترسيـ الذىني في  إف القارئ ليذه المقطكعة الشعرية يبلحظ أف الشاعر اعتمد فييا عمى
صكغيا، إذ إنو يصكر المكت في ببلده بقرية أىميا بيمىيىاء، قاصدان بذلؾ المحتؿ الذم احتؿ األرض، 

يا ما قتؿ، كدمر كخرب كؿ ما فييا، كرغـ ارتكابو لكؿ مف خيراتيا ما سرؽ، كقتؿ مف أبنائفسرؽ 
 التي لمَّا ينتيي ،كانتياؾ أعراضيا ،كتدمير مقدساتيا ،ىذه الجرائـ كالمجازر بحؽ أبناء ىذه األمة

منيا بعد، آتيان بحامبلت الطائرات التي تستقؿ جيشان مف المصكص البمياء الذيف يظنكف أف ثمة 
غزكة أك غزكتيف سينيي بيما خيرات ىذه األمة، إنو ظف أبمو ككاذب، ال اعتبار لو عند الشاعر، 

 ا أبدان.مني تنتييى  فأمتو ال تزاؿ مميئة بالخيرات التي لف

، كلعؿ ذلؾ يعكد إلى رغبتو في ة الذىنية في شعر البرغكثي حضكره مممكسه لقد كاف لمصكر 
 جذب انتباه المتمقي إلى شاعريتو الفذة مف خبلؿ إعماؿ عقمو في الصكر.

 الصكرة النقمية: خامسان:
، بيا صكر إنساف اإلنسانيةيعد الكصؼ مف النزعات الفطرية المرتبطة بطبيعة الذات 

كككف  ،كالتماثؿ بيف أشياء الكجكد ،كالتشابو ،كاكتشاؼ العالـ عف طريؽ المقابمة ،الكاقع لبداكةا
األشياء المجردة التي تدرؾ بالعقؿ، فحرص الشاعر عمى كصؼ األشياء الغريبة مف الحيكانات 

عمى المفترسة كالنباتات كأماكف تكاجد المياه كغيرىا، كأبقى بعض األشياء التي صنعيا منقكشة 
كنظران ليذه النزعة الفطرية فقد قاـ الشاعر محاكاة  ؛التي كاف يسكنيا ،كالبيكت ،جدراف الكيكؼ

عماؿ خيالو في رسـ  األشياء كنقؿ المشيد نقبلن أمينان ال يفكتو منو شيء مما تقع عميو الحكاس تارة كا 
 صكرىا تارة أخرل.

حسي بيف أمريف مختمفيف، فيصكر كصؼ يمتقط كجو الشبو ال"  كتعرؼ الصكرة النقمية بأنيا
مثميا مثؿ: "ما يصفو الشريط السينمائي  (1)األشياء جامدة،  كمتحركة في إطارىا المكاني كالزماني"

يحاكيو الشاعر كينقمو نقبلن  (2)في حيف يتابع األشياء في حركتيا كالمشيد المتحرؾ مشيد سردم"

                                                           

 .(23ص )عساؼ، ساسيف، الصكرة الشعرية كنماذجيا في إبداع أبي نكاس،  (1)
 .(157ص ) ،إسماعيؿ، عز الديف، الشعر العربي المعاصر (2)
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لتي تقع عمييا الحكاس... فالصكرة في ىذا المعنى كؿ الخطكط كاأللكاف ا" أمينان بصكرة تتكافر فييا 
 .(1)كاضحة محددة ال تتغمغؿ في جكىر األشياء بؿ تعكس صكرىا الخارجية"

أف الصكرة النقمية ىي "صكرة مكتممة أماـ العيف  إسماعيؿكيرل الدكتكر عز الديف 
 أم أنيا مطابقة لمنطؽ المكاف كالتنسيؽ المكاني لؤلشياء. (2)المبصرة"

تقيـ الصكرة النقمية عمى أسمكب منطقي يحس كيرل، كالشاعر في مثؿ ىذا النكع مف كتس
كصكران كاقعية مع بعض التمكيف الخيالي دكف أف  ،حية كمبلحظة دقيقة ،ذك خياؿ كاسع، الكصؼ

الذم ينقؿ  ،لؾ شأف الرساـ الماىركتتبع حركات المكصكؼ شأنو في ذ ،تييمؿ التفاصيؿ كالجزيئا
 حاب النفكسأصإلييا  شدُّ التي تي ، الكرقة البيضاء جماؿ الطبيعة بمناظرىا الخبلبة باأللكاف عمى

 ،قدسي: "كصؼ ما يقع تحت الحس كيؤثر في النفسمالحساسة، كفي ىذا المعنى يقكؿ أنيس ال
 .(3)فيبرز في حمة قشيبة تحرؾ في سكاؾ أكتار الطرب... "

قؿ األشياء كما ىي ال تمغي إبداعو، كلكنو إف العممية التي يقكـ بيا الشاعر المتمثمة في ن
خاصان يسكب فيو  التي يتميز بيا، كيخمؽ ليا كعاءن كلغتو  ،يضفي عمى ىذا النقؿ أسمكبو الخاص بو

كذلؾ قمة اىتماـ الشاعر باألشياء  ،بكؿ ما يمميو عميو خيالو كعاطفتوالمادة التي قاـ بنقميا كمزجيا 
التي تدكر في حيز الصكرة  ،عمو يتجاىؿ كؿ الحاالت النفسيةال تج ،المكجكدة داخؿ كياف الصكرة

، و يضفي عمى الصكرة الركح كالحياةبؿ إف الشاعر كثيران ما يستكحي مف الصكرة المنقكلة ما يجعم
 :(4)كمف ذلؾ قكؿ الشاعر كاصفان جماؿ مدينة القدس

 الجنيفٍ  مثؿى  تقكسان  اليَلؿي  يزدادي  القدس في

ٍدبان   القبابً  ؽى فك أشباىو عمى حى

رىتٍ   بالبىنيفٍ  األىبً  ًعَلقةي  السنيفى  عىٍبرى  بىٍينىيـ ما تىطىكَّ

 كالقر فٍ  اإلنجيؿً  مف اقتباساته  حجارتييا أبنيةه  القدس في

 أزرؽي، األضَلعً  ميثىمَّفي  الجماؿً  تعريؼي  القدس في

ـى  يا فىٍكقىوي، ، دا  ذىىىًبيَّةه، قيبَّةه  ًعًزؾى

                                                           

 .(24 – 23ص )عساؼ، ساسيف، الصكرة الشعرية كنماذجيا في إبداع أبي نكاس ،  (1)
 .(156ص )عز الديف إسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر، (2)
 .(251ص )المقدسي، أنيس، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي،  (3)
 .(7ص )لبرغكثي، في القدس، ا(4)
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ان  السماء كجو ترل محدبة مر ة مثؿ برأيي، تبدك  فييا ميمىخَّصى

تيٍدًنييا تيدىلِّمييا  كى

زِّعييا ارً  في المعيكنىةً  كىأىٍكياسً  تيكى  لمستىًحقِّييا الًحصى

فيبدأ بكصؼ جماؿ  ،ينقؿ لنا الشاعر في ىذه المقطكعة صكران مف صكر مدينة القدس
باليبلؿ االبف، كالقباب ىي ا ككأنو يقصد يحيث إنو يصكر اليبلؿ بالقباب المتقكسة ليشابي ،قبابيا
كتطكرت بينيما عبر الزمف، كذلؾ يصؼ األبنية  ،فنشأت ىذه العبلقة بينيما شكبلن كتعاطفان  ،األب

التي تشتمؿ عمى اقتباسات مف القرآف أك اإلنجيؿ، كمنيا مسجد قبة الصخرة في المدينة المقدسة، 
كس عميو لكف السماء، كفكقو القبة الذم تتحمى جدرانو بالمكف األزرؽ المنع، المثمف األضبلع

التي صكرىا الشاعر بمرآة محدبة تمممـ كجو السماء  كتمخصو، حيث تككف السماء قريبة  ،الذىبية
ىناؾ، حتى قيؿ إف أقرب ما تككف السماء إلى األرض في ىذه البقعة مف األرض، فسماء القدس 

ي حياة أىؿ مدينة اليكمية، كمعنى ىناؾ تحظى بدالؿ كمحبة أىميا، ككذلؾ تكتسب معنى القدسي ف
كينتقؿ البرغكثي بالمتمقي إلى صكرة نقمية أخرل ا يفيـ معنى تكزيع أكياس المعكنة، العطاء، كبذ

 :(1)يصؼ بيا القدس قائبلن 

، يرتاحي  القدس في  الًعبادي، ينكريىا ليسى  كالعجائبي  التناقضي

 كالعجائب ليست ينكرىا العباد

ًديدىىا، قىًديميا ييقىمِّبيكفى  الًقمىاشً  ًقطىعي  كأنيا جى  كى

 باليىدىٍيفٍ  تيٍممىسي  ىناؾى  كالمعجزاتي 

 بنايةن  لمستى  أك شيخان  صافحتى  لك القدس في

ٍدتى  جى  قصيدىةو  نىصَّ  كىفَّيؾى  عمى منقكشان  لىكى

 اٍثنىتىٍيفٍ  أك الكراـً  يا ٍبفى 

 النَّكىباًت، تتابعً  رغـى  القدس، في

، في براءةو  ريحي   فيكلىةو،طي  ريحي  الجكِّ

ـى  فىتىرل  يىًطيري  الحما

                                                           

 .(10 -9ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
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تىٍيفٍ  بىٍيفى  الريحً  في دىٍكلىةن  ييعًمفي  اصى  رىصى

كىنا يصكر البرغكثي عجائب كمعجزات في مدينة القدس، فالمدينة تحكم كافة الناس عمى 
اختبلؼ تناقضات عقائدىـ كممميـ، كرغـ ذلؾ ال ينكر أحد عمى أحد دينو، إذ إف البرغكثي يصكر 

كٍ التي تعج بالمدينة بقطع القماش الق ،تمؾ العجائب بأيادييـ فيي  فى ديمة كالجديدة التي يقمبيا الشىاري
صكرة يستقييا الشاعر مف كاقع المدينة التجارم، إذ إنيا معجزات مممكسة عمى الرغـ مف اختبلؼ 

 : لوالذم يخاطبو الشاعر قائبلن  ،عقائد أصحابيا، كتضاؼ إلى ىذه الصكرة صكرة القادـ إلى المدينة
ٍدتى  بنايةن  لمستى  أك شيخان  صافحتى  لك"  ،"اٍثنىتىٍيفٍ  أك الكراـً  ٍبفى  يا قصيدىةو  نىصَّ  كىفَّيؾى  عمى منقكشان  لىكىجى

كلعؿ الشاعر يقصد بذلؾ أف الشعر يجد متسعان لو في كؿ مجاؿ، فيك ذك تأثير كانفعاؿ قائـ، كيبدك 
بو يستطيع  ،إذ ىك شيء مقدس لديو ،كعاليةمف ذلؾ أف الشعر عند البرغكثي يحتؿ مكانة مرمكقة 

ات ركنؽ فيي ذ ،فمدينة القدس ىي مدينة العجائبسيطر عمى أحاسيس كمشاعر المتمقيف، أف ي
 :(1)اصكرة أخرل يقكؿ فيي ننتقؿ مع الشاعر تميـ البرغكثي إلىك إعجازم مممكس يحسي كييرل، 

 النَّكىباًت، تتابعً  رغـى  القدس، في

،ال في براءةو  ريحي   طيفيكلىةو، ريحي  جكِّ

ـى  فىتىرل  يىًطيري  الحما

تىٍيفٍ  بىٍيفى  الريحً  في دىٍكلىةن  ييعًمفي  اصى  رىصى

كىنا يتحدث البرغكثي عف النكبات التي تتكالى في مدينة القدس، فيي عمى الرغـ مف ذلؾ 
مبلزمتيا لممدينة رغـ  فالبراءة ال تنقطع ،"طيفيكلىةو  ريحي  ،الجكٌ  في براءةو  ريحي إذ يقكؿ " ،ترل فييا البراءة

الذم يصكره الشاعر برئيس يعمف دكلتو أماـ  ،تتابع صفة النكبات عمييا، كيضاؼ إلى ىذا الحماـ
ريح رغـ إطبلؽ العدك الرصاص الناس، فالحماـ يرمز إلى البراءة كالسبلـ، فيك يعمف دكلة في ال

 عميو.

 الصكرة الحسية:سادسان: 
 كالدارسيفسائؿ تشكيميا، "فقد تبمكرت جيكد النقاد مف أىـ عناصر الصكرة كك  الحس يعد

كأشكالو المرتبطة  ،أك تقديمو كحقيقة تأثيره في الصكرة السكية، المعاصريف في طبيعة تشكيمو
كقد  ،(2)"كالفرؽ بينو كبيف التجريد أك المعاني المتعمقة بإدراؾ العقؿ الخالص ،بالحكاس المختمفة

                                                           

 .(10ص )البرغكثي، ديكاف في القدس، (1)
 .(83ص )صالح، بشرل مكسى، الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث،  (2)
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انب جابر الذيف بحثكا في ىذا الج فمفب التصكيرم الحسي، تباينت مكاقؼ النقاد تجاه الجان
فكرة  " فرأل أف ،ثنا النقدم كالفمسفيك عف أصكؿ ىذا المفيكـ في مكر عصفكر الذم حاكؿ الكشؼ 

عمى أف كبلن  ،(1)التقديـ الحسي قد ارتبطت في مكركثنا بالعبلقة بيف الشعر كالرسـ كالمقارنة بينيما"
لكنيما يتكافقاف في  ،التي يحاكياف بيا ،محاكاة قد يتمايزاف في المادةمنيما نكعاف مف أنكاع ال

 طبيعة المحاكاة، كطريقة تشكيميا كتأثيرىا في النفس.
صمة  " كتقديميا إلى المتمقي عمى مادة ذات عكاطفوكيعتمد الشاعر في نقؿ أفكاره ك 

كيجسـ األشياء  ،كالمخيمة اإلحساساتكىي تخاطب مشاعر المتمقي، فيك يخاطب  ،بالحكاس
بإحدل الحكاس الخمس، كىي البصر كالسمع " يمكف إدراكيا  ،(2)" في أشكاؿ محسكسة ،كاألفكار

كفي  ،بو كاإلحساسليتمثؿ الجماؿ  ؛كميا حكاس يمكف  أف تككف طريقان  ، ككالشـ كالتذكؽ كالممس
يا أناقة الحياة ليثمرا صكران من ؛ىذا الطريؽ يمتقي ما ىك حسي بقكل الخياؿ كيتكاصبلف معان 

نتاج تتعاكف فيو كؿ الحكاس ككؿ الممكات،  ، كمف المعمـك أف الصكرة الشعرية ىي "(3)"كنبضيا
يأتي نتيجة قراءات الشاعر كمشاىداتو كتأمبلتو كمعاناتو إلى جانب قكة ذاكرتو  ـكأنيا بمثابة استميا

 .(4)كسعة خيالو كعمؽ تفكيره"
تشكيؿ المدركات في صكرة حسية ترتسـ في  كى جني إلى أف الشعراكقد ذىب القرط

 "فإف ؛ني المتعمقة بإدراؾ العقؿ الخالصالخياؿ الذىني كأنو ال مجاؿ في الشعر لمتجريد أك لممعا
ىي التي تدكر عمييا مقاصد الشعر، كتككف مذككرة فيو ال نفسيا،  المعاني التي تتعمؽ بإدراؾ الحس

نما تذكر بح ،قاصد الشعر حكليا مداركالمعاني المتعمقة بإدراؾ الذىف ليس لم سب التبعية كا 
 .(5)لتجعؿ أمثمة ليا" ؛المتعمقة بإدراؾ الحٌس 

الطابع الحسي لمصكرة بافتراض أكلي قائـ عمى أف: العبارة  لقد أجمع النقاد عمى أىمية "
 كخكاطر مف إحساساتأك ما تستدعي مف ، الحسية بقكة رمزىا، كما قد يرقد تحتيا مف احتماالت

كلكنو  ،التي ال تممؾ عادة غير محمكليا المحدد، كأف الطابع الحسي عنصر أساس، العبارة المجردة
فيك كسيمة في إثارة المخيمة كمحاكرتيا، كتحفيزىا عمى رسـ صكر ذىنية ذات  ،ليس اليدؼ كالغاية

 .(6)خصائص حسية متنكعة"
                                                           

 (.84ص)المرجع السابؽ، (1)
 .(84ص )السابؽ،  عالمرج(2)
، جامعة (32ص )الصكرة الشعرية محمكد دركيش  نمكذجان، رسالة ماجستير،  آسية، داحك، اإليقاع المعنكم في(3)

 ـ.2008 – 2009حسيبة بف بك عمي، الشمؼ، الجزائر، 
 .(99ص )عبد الفتاح، نافع، الصكرة في شعر بشار بف برد، (4)
، منياج البمغاء كسراج األدباء، (5)  .(129ص )القرطاجني، حاـز
، كعبد اهلل، محمد حسف، الصكرة كالبناء الشعرم في النقد (88ص )الشعرية، صالح، بشرل مكسى، الصكرة  (6)

 .(32ص )العربي الحديث، 
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فيناؾ الصكرة الحسية  كالصكرة الحسية خمسة أنكاع تقسـ كفؽ الحاسة المكظفة فييا،
 :قد كردت عند تميـ البرغكثي كما يمية، ك ة كالتذكقية كالممسيَّ البصرية كالسمعية كالشميَّ 

 الصكرة البصرية: -1
تدرؾ بكاسطة حاسة البصر، كىي انعكاس لما رآه الشاعر أك " كىي تمؾ الصكرة التي 

كتمعب  ،(1)" لؤلشياء كتأثيران بالكاقع شاىده مف حكلو، فيي الحاسة األقكل كاألكثر إدراكان كحساسية
في تشكيؿ الصكرة الشعرية ربما يتفكؽ عمى غيره مف الحكاس في ذىف  دكران كبيران  "حاسة البصر

 في تقديـ الصكرة الشعرية. ؾ حاسة البصر مع غيرىا مف الحكاسكقد تشتر ، (2)"المتمقي

، فالعيف تساعد دركاتؾ الملحكاس األخرل عمى إدراتساعد ا" كتعد العيف الكسيمة التي 
حاسة الشـ عمى جبلء الرائحة كتشرؾ األذف في تصكر ما ىك مسمكع، كتمد المساف كاليد لتقدير 
مممس األشياء مف حيث نعكمتيا كخشكنتيا، كتظؿ كؿ صكرة جمالية غير مكتممة المقدار ما لـ 

 .(3)"تستكعبيا العيف

تبدك ككأنيا غير حسية  التي " لكثير مف الصكر، فيناؾ االشائع في الصكرة النمط البصرم كيعد
 ترتد إليو بشكؿ أك بآخر.

أف نسبة ما نستمده مف المعمكمات عف طريؽ  إلىكتشير الدراسات العممية الحديثة 
اإلبصار تبمن تسعيف بالمائة، أما العيف كاألذف فتمداننا بثماف كتسعيف في المائة، كتبقى درجتاف 

 .(4)" لبقية الحكاس

مجمكعة مف الصكر المتداعية المفككة، فالشعر فف " براعة الشاعر في التقاط  كتكمف
، كالشاعر  إذ يعيد (5)" تصكرم يتجو إلى العيف، فيعمؿ الخياؿ عمى التقاط العبلقات الحسية

التي تبنى عمى التصكر الذم يخمؽ عبلقات جديدة بيف ، يعيد تركيبو بمغتو الخاصة "صياغة الكاقع
تزنة في الذىف أك المحسكسة في الكاقع القريب، كيضفي جكان مف األلفة عمى تمؾ األشياء المخ

                                                           

، كالصكرة الفنية في شعر أبي فراس (134ص )الشناكم، عمي الغريب، الصكرة الشعرية عند األعمى التطيمي،  (1)
 .(46ص )ـ، 2001األردف،  الحمداني، الدالىمة، إبراىيـ سميماف، رسالة ماجستير، جامعة اليرمكؾ

د ، كالصكرة كالبناء الشعرم، محم(84ص )صالح، بشرل مكسى، الصكرة الشعرية في النقد األدبي الحديث،  (2)
 .(30ص )حسف عبد اهلل، 

 .(7ص )شمؽ، عمي، العيف في الشعر العربي،  (3)
 .(30ص )عبد اهلل، محمد حسف، الصكرة كالبناء الشعرم،  (4)
 .(102ص)سعيد، لغة الشعر العربي الحديث مقكماتيا الفنية كطاقاتيا اإلبداعية، الكرقي، ال (5)
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ىا، كشكميا تشكيبلن مانعان مف ممكتو ءالقائمة بينيا بعد أف بعثر أجزا العناصر، إذ ينظـ العبلقات
 .(1)"التي تتحكـ في صياغة التجربة المحسة، كالخاضعة لمشعكر ،الذكقية

إدراؾ األشياء كرؤيتيا بأحجاميا، كأشكاليا، كألكانيا، "  كتعتمد الصكرة البصرية عمى
كحركاتيا كسكناتيا، ثـ التأمؿ العميؽ في إدراؾ النظير كربطيا بو، إضافة إلى تصكيرىا بصفاتيا 

 .(2)"الداخمية كالخارجية مف خبلؿ رؤية شعرية تستنبط الذات، كتحسف التكسؿ في التعبير كالتصكير

افتتف في حب الكطف كاألرض التي ينتمي الفمسطينييف الشعراء  كيعد البرغكثي كغيره مف
لما أبصرتو عيناه،  ف جعؿ صكره مرآةأعؿ المتمقي يبصر ما رآه كأعجبو بإلييا، فحاكؿ أف يج

 :(3)يقكؿ ، حيثعيف البرغكثيسجبلن حافبلن لما شاىدتو ك 

 يا أمة في الغار

 ظَلمو بَّ حنتـ عمينا أف حما 

 أطفاؿ المدارس حامَلن أقَلمو زمٌ  إني رأيت الصبح يمبس

 كيدكر ما بيف الشكارع

 باحثان عف شاعر ييمقي إليو كَلمو

 داكة كالميببالنَّ  تمكف أفؽليذيعو لمككف في 

 نظرمكايا أمتي يا ظبية في الغار قكمي 

 ألشعار العرب الصبح تمميذه 

ه مف معاف أثناء مشاعره، كما يجكؿ في خاطر بتجربة الشاعر العامة ك ىنا ترتبط الصكرة  
ثو الثقافي، كالتراكمات التي صقمت ك ، كىي تعتمد عمى خبرتو، كمشاىداتو، كمكر اإلبداععممية 
تجربتو المسبكرة بكعيو الثقافي، كالذاتي، كمدل قدرتو عمى  لصكرة يعكسفالشاعر في ىذه ا نفسيتو،
، كقد أيشبعت طراؼ مما يشكؿ الصكر المتعددة األ، اؿ مع المكاد المحفكظة في مخيمتواالنفع

                                                           

، رسالة ماجستير، جامعة (259ص)أبك شرار، ابتساـ، التناص الديني كالتاريخي في شعر "محمكد دركيش"،  (1)
 ـ.2007الخميؿ، 

 .(276ص )إبراىيـ، الكصيؼ ىبلؿ، التصكير البياني في شعر المتنبي،  (2)
 .(57ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
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يرتبط بالصكرة البصرية؛ إذ يمكف لممتمقي  يشتمؿ عميو مف حيكية كتجسيد،بكؿ ما  "بذكقو، فػ"الغار
أف يمعف النظر في أبعادىا؛ فيثير فيو إحساسان، كيدعـ الشاعر عنصر الرؤية بالظبلـ الدامس في 

كنية التي أضافيا الشاعر إلى السطر الثاني، كالظبلـ أسكد المكف إذ يعد مف قبيؿ الصكرة الم
الصكرة البصرية؛ إذ ال تنفصؿ عنيا؛ كتتسع مشاىدات المتمقي، كمدل تأثره بالمشيد فيما بعد، 

، حيث إنو حينما يظير الصبح في عيني الشاعر كالتبلميذ الذيف يذىبكف إلى مدارسيـ في الصباح
يكـو جديد كفي ذلؾ إشارة إلى األمؿ  ، فالصبح ىنا بدايةأطفاؿ المدارس حامبلن أقبلمو زمَّ  يرتدم

في السطريف الثالث كالرابع، ك أطفاؿ المدارس حامبلن أقبلمو"،  إني رأيت الصبح يمبس زمَّ  :"المتجدد 
ا ىك مجرد إلى ما ىك فيي صكرة باعثة لمتأمؿ مثيرة لو، محيمة م ،"كيدكر ما بيف الشكارع"

عف شاعر يمقي إليو كبلمو"، "ليذيعو لمككف في  "باحثان قكلو:مرئي إلى مرئي، أما ال غيرمحسكس، ك 
أفؽ تمكف بالنداكة كالميب"، فيما صكرتاف تثيراف أكثر مف حاسة، كبذا تشترؾ الصكرة السمعية مع 

 الصكرة البصرية.

لتستذكر بعض  ؛ليعيد ذاكرتو إلى الماضي  ؛الشعرم اإلنشادمكضكع يستكقؼ المتمقي  ك
"يا أمتي يا  ،"ليذيعو لمككف في أفؽ تمكف بالنداكة كالميب" ،مككفيككف ل فاإلنشادتفاصيؿ الزمف، 

"الصبح تمميذ لؤلشعار المعرب"، ىنا يضفي الشاعر عمى الصكر  ،ظبية في الغار قكمي كانظرم"
كمضة تراثية، نستطيع أف ندركيا بحاسة البصر إلى جانب العقؿ، كبيذا يككف اإلحساس مشاركان 

 لنص.لمحكاس في عممية استقباؿ ا

التي كصؼ بيا رجاؿ المقاكمة في غزة في ، كمف الصكر البصرية في شعر البرغكثي
 :(1)"المكت فينا كفييـ الفزع"، قكلو قصيدتو

 لػػػػػػك صػػػػػػادؼ الجمػػػػػػعي الجػػػػػػيشى يقصػػػػػػده

 فقنػػػػػػػػػػػػػو نحػػػػػػػػػػػػػك الجػػػػػػػػػػػػػيش ينػػػػػػػػػػػػػدفعي   

   
 فيرجػػػػػػػػػػػع الجنػػػػػػػػػػػد خطػػػػػػػػػػػكتيف فقػػػػػػػػػػػػط

 كلكػػػػػػػػػػػػػف القصػػػػػػػػػػػػػد أنيػػػػػػػػػػػػػـ رجعػػػػػػػػػػػػػكا  

   
 أرضه أيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػدت كلػػػػػػػػػػػػػػػػػك لثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 ـك عػػػػػػػػػػػزؿه كالجػػػػػػػػػػػيش مػػػػػػػػػػػٌدرعكالقػػػػػػػػػػػ  

   
 كيصػػػػػػػػػػػػبح الغػػػػػػػػػػػػازي فػػػػػػػػػػػػكقيـ قطعػػػػػػػػػػػػان 

 أك السػػػػػػػػػػػػما فكقػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػي القطػػػػػػػػػػػػعي   

   
 كتيطمػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػريح كىػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػادرةه 

ػػػػػػػػػػػػػػرعي     ليسػػػػػػػػػػػػػػت بمػػػػػػػػػػػػػػاءو لكنيػػػػػػػػػػػػػػا جي

   
 ثػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػراىـ مػػػػػػػػػف تحتيػػػػػػػػػا انتشػػػػػػػػػركا

 كزئبػػػػػػػػػػػػػؽو فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػدخاف يمتمػػػػػػػػػػػػػعي   

   
 كا الرصػػػػػػػػػػاص بينيمػػػػػػػػػػكمً ًضػػػػػػػػػػلكػػػػػػػػػػي يي 

 تكػػػػػػػػػػػػػاد منػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػقكؼ تنخمػػػػػػػػػػػػػعي   

   
 ـييػػػػػػػػػػػيي عػػػػػػػػػػػنيـ كأكجي حتػػػػػػػػػػػى تجمٌػػػػػػػػػػػت 

 زىػػػػػػػػػػػػػر ككجػػػػػػػػػػػػػو الزمػػػػػػػػػػػػػاف منتقػػػػػػػػػػػػػعي   

   
                                                           

 .(67 -66ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
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 كػػػػػػػػػأف شمسػػػػػػػػػان أعطػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػـ ًعػػػػػػػػػدىةن 

 أف يطمػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػبح حيثمػػػػػػػػػػا طمعػػػػػػػػػػكا  

   
بيا الشاعر المكضكع  طبمثابة اآللة التي يمتق "يا، فييتعد الحكاس مادة الصكرة المككنة ل

، (1)" قي كتشحذي ذىنوخياؿ المتم تأتي الصكرة الفنية التي تستثيرالخارجي، كتختزنو في العقؿ، ف
فتشعره بالمذة غير المحسة في التجربة الكاقعية؛ إذ يعيد الشاعر في ىذه األبيات تصكير الكاقع 

في غزة، بصكرة تتحقؽ فييا المتعة المتمثمة في صكرة الفمسطينية ي  بو المقاكمةي  الذم تمرُّ  ،المؤلـ
كبيران، فصكرة  إسياماييا الصكر كالتي تسيـ ف، كاألمؿ الذم ينتاب أحاسيس الشاعر التفاؤؿ

يعيشو أبناء شعبو المجاىد في كؿ رقعة يتكاجد فييا  ،المقاكمة "الجمع" صكرة تدؿ عمى كاقع مؤلـ
 صرار كاألمؿ، حيثذلؾ الجيش البشع، كعمى الرغـ مف كؿ ىذا الكاقع المرير إال أنيا تختمط باإل

 :(2)يقكؿ

 أرضه أيعيػػػػػػػػػػػػػػػدت كلػػػػػػػػػػػػػػػك لثانيػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 الجػػػػػػػػػػيش مػػػػػػػػػػٌدرعكالقػػػػػػػػػػـك عػػػػػػػػػػزؿه ك   

   
فتتحكؿ فييا المعاناة كاأللـ إلى متعة كلذة؛ إذ تتصؿ بأحاسيس كشعكر المتمقي، كحكاسو، 
فالبصر يستكحي ما في الصكرة مف إيحاءات، كيمتد ذلؾ إلى السمع؛ المتمثؿ في صكت الرصاص 

 :(4)حيث يقكؿ (3)"القـك العزؿ" بو الجند صك الذم يطمق

 لكػػػػػػػػي يضػػػػػػػػمكا الرصػػػػػػػػاص بينيمػػػػػػػػك

 تكػػػػػػػػػػػاد منػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػقكؼ تنخمػػػػػػػػػػػعي   

   
 حتػػػػػػػػػى تجمٌػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػنيـ كأكجييػػػػػػػػػـ

 زىػػػػػػػػػػػر ككجػػػػػػػػػػػو الزمػػػػػػػػػػػاف منتقػػػػػػػػػػػعي   

   
ة، فأم تجؿو ذلؾ كالجند ما زاؿ يالشاعر مشاعر عكسية، تختمط بالمشاعر الحقيق ىنا يسمخ

ف تجمى صكت ذلؾ الرصاص ،باؽو في الديار كأم سطكع  ،يعبث فييا كيسرؽ ما يطيب لو منيا كا 
 لـ!لمكجو أماـ األ

 كىناؾ صكرة أخرل جاء بيا الشاعر كىي صكرة الريح:
 كتيطمػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػريح كىػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػادرةه 

ػػػػػػػػػػػػرعي     ليسػػػػػػػػػػػػت بمػػػػػػػػػػػػاءو لكنيػػػػػػػػػػػػا جي

   
لتصرؼ عنيـ أنظار الجيش  ؛كىي نادرة كالتي يطمبيا رجاؿ المقاكمة ،إنيا صكرة الريح

 ،كالرماؿى  ،الغبارى  التي تحمؿ في طياتيا،الغاشـ حتى ال يراىـ كالريح المقصكدة ىنا ىي تمؾ الريح 
كالضباب مف أجؿ أف تيعمى أبصارىـ عف رجاؿ المقاكمة، كتضاؼ إلى ىذه  ،اليكجاء كالعكاصؼى 

                                                           

 .(33ص )الراغب، عبد السبلـ أحمد، كظيفة الصكرة الفنية في القرآف الكريـ،  (1)
 .(66ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
 .(66ص)البرغكثي، في القدس،  (3)
 .(66ص)البرغكثي، في القدس،  (4)
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كىي صكرة المقاكمة التي تنشر تحت الريح " كزئبؽو في  ،الصكرة صكرة أخرل في البيت الذم يميو
إنيا صكرة متؤللئة  ،كاإلحساسفيذه صكرة تثير التأمؿ عبر البصر كالمخيمة  ،الدخاف يمتمعي"

استطاع أف يرسميا شاعرنا بمخيمتو الفذة، تختفي فييا مكاضع األلـ كيتسع المشيد؛ ليتطمب تركيزان 
الذم يتألؼ مف انتشار المقاكمة تحت الريح مف  ،بصريان أكبر؛ إذ تتسع مساحة المشيد الدائرم

األبمو مف أجؿ أف  سرائيمياإلالذم يطمقو عمييـ جنكد ذلؾ الجيش  ،أجؿ أف ييضمكا ذلؾ الرصاص
؛ إذ يبث أسمكب بجانب حاسة البصر يسمب حياتيـ، فالشاعر ىنا يكقظ حاسة السمع عند المتمقي

بحي  ،الحكار بيف رجاؿ المقاكمة كالشمس ، إال حيثما طمعكا التي أعطت ليـ كعدان بأف ال يطمع الصي
 :(1)فيقكؿ

 كػػػػػػػأف شمسػػػػػػػان أعطػػػػػػػت ليػػػػػػػـ ًعػػػػػػػدىةن 

 ا طمعػػػػػػػػكاأف يطمػػػػػػػػع الصػػػػػػػػبح حيثمػػػػػػػػ  

   
التي رسميا الشاعر بكقؼ القتاؿ مع الجند  ،كتتضح تفاصيؿ صكرة المكحة التجسيمية

 بفضؿ بسالة رجاؿ المقاكمة في غزة.
يخضعو لفكره كشعكره الخاص؛ فتككف صكرة ىذا " فإنو ، عند تصكير الشاعر لشيء ما

يا بفكره كنفسو، مف أجؿ أف تككف لفكرتو ال لذاتيا، فيك يرسـ الصكرة الشعرية كيمكن ان الشيء انعكاس
 .(2)" الخاصة بو اإلبداعيةكالتي تحمؿ سماتو  ،لو شخصيتو المستقمة عف غيره

كمف ىذه  ،كتعميقان إلحساسو ،لفكرتو ثراءن إقد استطاع الشاعر أف يكظؼ الصكرة البصرية ل
 :(3)الصكر قكلو

 أنا الميؿي حيفى يخالؼي ًفٍطرىتىوي كييًضيءي 
 الضئيؿٍ أنا اًلحتماؿي 

ف فارىقىٍت، ما تىزىاؿي ىينا  أقكؿي لكـ إفَّ شمسان، كا 
 في زكايا السماءً 

 ككجيًي عمييا الدَّليؿٍ 
 أنا اًلحتماؿي الخفيؼي الثقيؿٍ 

ٍكًنيى أكثىرى  عىؼى اهلل ضكئي طالىٍبتيكـ أف تىرى  أنا كيمَّما أضى
 ىاتكا مناظيرىكيـ كاستًعًدكا

 يطمبي المستحيؿٍ  أنا األىمىؿي المستىًغًؿ الذم دائمان 
بىاحى سىيىٍطميعي ًمنِّي  ييكًقفي الراصدكفى بأف ًل صى

                                                           

 .(67ص)لبرغكثي، في القدس، ا (1)
 .(297ص )طو، المتككؿ، إبراىيـ طكقاف دراسة في شعره،  (2)
 .(17ص )البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (3)
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 ألني ضعيؼه نحيؼه ىزيؿٍ 

إذ يتصؼ الميؿ بالظبلـ  ،الميؿ حيف يخالؼ فطرتو كيضيء" نفسو بػ " الشاعر يصكر
صكرة حسية  ىيلشاعر بأسمكب السرد المعبر، ك يمثميا ا ،كالعتمة، فيذه  صكرة حسية بصرية

الذم يحس بو الشاعر، فالضكء  ،ؿ بعدان دالليان عميقان تبث فينا الشعكر باألمؿ كالتفاؤؿبصرية تحم
كىي صكرة  ،يضيؼ إلى الشاعر الحرارة المفعمة باألمؿ، كيضاؼ إلى ىذه الصكرة صكرة أخرل

قىٍت، ما تىزىاؿي ىين" الشمس التي يصؼ بيا الشاعر نفسو، قائبلن:  ف فارى ا، في أقكؿي لكـ إفَّ شمسان، كا 
 فٍ ا  شمسان ك  إفَّ  :زكايا السماًء"؛ إنيا صكرة سمعية بصرية، يخاطب بيا الشاعر أعداءه قائبلن ليـ

حيث  ،اختفت قميبلن عف أنظاركـ، ما تزاؿ باقية في زكايا السماء، كلعؿ الشاعر يقصد بذلؾ نفسو
 ،زكايا السماءالذم يشرؽ كالشمس في  ،كالدليؿ عمى أنني ما زلت مكجكدان ىك كجيي :يقكؿ ليـ

ينقؿ الشاعر المتمقي  ،لرؤية تشكيكيةصران مثيران ككف صكت الشاعر عنكبذا ي ،ككجيًي عمييا الدَّليٍؿ"
 :(1)إلى صكرة بصرية أخرل، ال تنفصؿ عف الصكرة األكلية، حيث نجده يقكؿ

ٍكًنيى أكثىرى  عىؼى اهلل ضكئي طالىٍبتيكـ أف تىرى  أنا كيمَّما أضى

 استًعًدكاىاتكا مناظيرىكيـ ك 

 أنا األىمىؿي المستىًغًؿ الذم دائمان يطمبي المستحيؿٍ 

و كمما أضعؼ اهلل نو أف يأتكا بمناظيرىـ يرك ئىذه الصكرة يطمب الشاعر مف أعدا كفي
حينما تفرقت  ،ه، فالضعؼ الذم يقصده الشاعر ربما يككف ذلؾ الضعؼ دب بحاؿ شعبو كأمتوأضك 

ؤقت لف يدكـ طكيبلن، فالشاعر ىنا يبشر أعداءه بأف أمتو عف بعضيا كاتبعت ىكاىا، كىك ضعؼ م
 :(2)حيث يقكؿ ،ستعكد إلييا قكاىا كما كانت عميو سابقان 

 أنا األىمىؿي المستىًغًؿ الذم دائمان يطمبي المستحيؿٍ 

 اإلحساسففي ىذه الصكرة مشيد بصرم، يثير الشعكر بالدىشة كاالستغراب، كيجدد 
 ،كيجعمنا ندرؾ المغزل المتمثؿ في االنبعاث كاالستمرارية ،التفاؤؿ باألمؿ، كيبعث في ركح أمتو

                                                           

 .(17ص)المرجع السابؽ،  (1)
 .(17ص)المرجع السابؽ،  (2)
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ال تنسب إلى الشعكر كحده، كال إلى " إف الصكرة الشعرية كفي ختاـ الصكرة البصرية يمكف القكؿ 
 .(1)" المكضكع كحده، بؿ تتصؿ بكمييما

 الصكرة السمعية: -2
فالسمع أحد  ،أك حركة صكتية تحمؿ في طياتيا صكتان أك قكالن  "ىي تمؾ الصكرة التي

كلقد أثر في  ،اإلنسانيةبيا، كالسمع أبك الممكات  كاإلحساسكسائؿ إدراؾ األشياء، كتصكرىا ، 
 فٍ الجمالية مف الصكت الذم يثير مى  ارتقاء بعض الفنكف كالمكسيقى كالشعر، فيك يستكحي قيمو

 .(2)" نو انفعاالن خاصان تو ، كلييستمع إليو، كيصغى إلى نبراتو، كىمسو، كجيره، كشدَّ 

إمداد المتمقي بكؿ األصكات التي يمكف سماعيا مف " كتكمف أىمية الصكرة السمعية في 
أصكات إنسانية، أك أصكات الطير كالحيكاف، أك أصكات ناتجة عف الطبيعة مثؿ صكت الرعد 

 ،ابؿ كغيرىاكالقن ،كأصكات األسمحة ،كالسيارات ،كالبرؽ، كأصكات اآلالت الصناعية كالطائرات
بؿ ينبغي أف يحمؿ  ،كينبغي اإلشارة إلى أنو ليس كؿ نص شعرم يحتكم عمى صكرة سمعية معبرة

كنظران لتعاكف الحكاس في  ،نى معبران يساعد في تكضيح الصكرةذلؾ الصكت بعدان دالليان لو مع
اس قابمية أكثر الحك بكصفيما  ،حاستي السمع كالبصراإلدراؾ، فإف الشعر يمجأ إلى الجمع بيف 

 .(3)" لمتعقؿ كاإلدراؾ

كالبصر ىي األكثر شيكعان ، ككف الصكرة المتصمة بحاستي السمعفميس مف الغريب أف ت
إذا ما سمع ما يسره مف األصكات، كيغضبيا إذا  كاإلحساسمف غيرىا، فالسمع يدغدغ الشعكر 

فيا إذا سمع صكت حيطة بو، كيخيسمع ما يبكيو كيحزنو مف األصكات الصادرة عف األشياء الم
 الذم مف شأنو أف يكتر المشاعر كيزعجيا. ،كالضجيج ،كالصخب ،نفجاراتاال

الكسيمة التي تنقؿ الصكت لمشعكر نقبلن " فالسمع مف أقكل العكامؿ إثارة لممشاعر، فيك 
مباشران كال يمكف ألم حاسة أف تستقؿ عف غيرىا مف الحكاس، فيناؾ مقدرات بصرية ال تكتمؿ 

يدرؾ عف طريؽ تمؾ المقاطع " فاإلنساف يستطيع أف ، (4)" تعبيرية إال بكجكد السمعصكرتيا ال

                                                           

 .(195ص)نصر، عاطؼ جكدة، النص الشعرم كمشكبلت التفسير،  (1)
، رسالة ماجستير، (212ص )ز، الصكرة االستعارية في شعر طاىر زمخشرم، دمنيكرم، غادة عبد العزي (2)

. ك إبراىيـ، الكصيؼ (212ص )جامعة أـ القرل، السعكدية. ك سمطاف، منير، الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ، 
 .(308ص )ىبلؿ، التصكير البياني في شعر المتنبي، 

 .(126ص )اىبيا، أعبلميا كمذ مطر، أميرة حممي، فمسفة الجماؿ (3)
 .(265ص )أبك شرار، ابتساـ، التناص الديني كالتاريخي في شعر محمكد دركيش،  (4)
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الصكتية التي نسمييا كبلمان، أفكاران أسمى كأرقى مما يدركو النظر، الذم ميما عبر فتعبيره محدكد 
 .(1)المعاني غامضيا"

مفت درجة لقد تجمت الصكرة السمعية بشكؿ كبير عند البرغكثي في مكاضع عدة، كقد اخت
 :(2)لمتصكير، كمف ىذا قكلو و الشاعرعضً خٍ الصكت باختبلؼ المكقؼ الذم يي 

 ر تحػػػػػػػػت القصػػػػػػػػؼ تنػػػػػػػػدفعبػػػػػػػػاهلل أك

 ككممػػػػػػا ضػػػػػػاؼ عنيػػػػػػا األفػػػػػػؽ يتسػػػػػػع  

   
 إف القنابػػػػػػػػؿ تيػػػػػػػػكم كىػػػػػػػػي ترتفػػػػػػػػع

 نبػػػػػػػكءة أسػػػػػػػمعتكـ لػػػػػػػك لكػػػػػػػـ سػػػػػػػمع  

   
يالو؛ كألجؿ ذلؾ ينسجيا بخأف يتشكؿ في صكرة إلى مبيمان في نفس الشاعر  الشعكر كيبقى

قدرة فائقة عمى التصكر، يجعميـ قادريف عمى استكناه مشاعرىـ " ال بد أف يككف لمشعراء 
، فالصكرة كسيمة الشاعر إلرضاء نفسو باستبطاف مشاعره عبر كعيو الباطف إذ (3)" كاستجبلئيا

المفظ  يستحضر الشاعر ىنا أحد العناصر الرئيسية لمصكرة السمعية المقترنة بالصكت، كىك
 "أسمعتكـ" ك"سمع" في الشطر الثاني مف البيت الثاني.

"اهلل المككف الرئيس لمصكرة السمعية  بالصكت الصرخة المتمثمة االشاعر يستحضر ىنف
فالصكت المنبعث مف ،أكبر" في الشطر األكؿ مف البيت األكؿ، كأيضان المفظ "أسمعتكـ"، ك"سمع" 

"اهلل أكبر" يخترؽ السمع، كيثير أحاسيس مستفيضة، الناس الذيف ييتفكف تحت القصؼ بكممة 
؛ لتتشكؿ فتيكم عمى رؤكس األحياء مف الناس ،تؤكدىا أصكات القنابؿ التي تمقييا طائرات العدك

 ان فالصكرة الصكتية ىنا تنبعث في جك مضطرب كمتكتر مستثير  ،النبكءة التي تشي بالمستقبؿ
 :(4)مستثيران حاسة السمع عبر الصكرة السمعية كثيبرغيقكؿ ال، ألحاسيس مشابية إلحساس الشاعر

 ؿيػػػػػػحػػػػػػي المػػػػػػفذف تحػػػػػػت القصػػػػػػؼ تبت
 الشػػػػػػعر أنػػػػػػت كبػػػػػػاقي الشػػػػػػعر منتحػػػػػػؿ  

   
 أنػػػػػت رسػػػػػكؿ خمػػػػػت مػػػػػف قبمػػػػػو الرسػػػػػؿ

 كا عنػػػػػػؾ أك جيمػػػػػػكالكػػػػػػف أىمػػػػػػؾ صػػػػػػمً   

   
 فػػػػػػػػػػػػػَل يػػػػػػػػػػػػػركف الضػػػػػػػػػػػػػحى كالشػػػػػػػػػػػػػمس تنتصػػػػػػػػػػػػػؼ

   
 حػػػػػػي المػػػػػػفذف تحػػػػػػت القصػػػػػػؼ تنتصػػػػػػب

 حتػػػػػى الطيػػػػػكر مػػػػػف حكليػػػػػا عػػػػػرب  

   
 تطمػػػػػػػػػػػئف األىػػػػػػػػػػػؿ كاألحيػػػػػػػػػػػاء تمتيػػػػػػػػػػػب

 أنػػػػػػا بخيػػػػػػر فػػػػػػَل خػػػػػػكؼ كًل رىػػػػػػب  

   

                                                           

 .(123ص )أنيس، إبراىيـ، األصكات المغكية،  (1)
 .(33ص) البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ، (2)
 .(72ص )إسماعيؿ، عز الديف، التفسير النفسي لؤلدب،  (3)
 .(27 ص)البرغكثي، مقاـ العراؽ،  (4)
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 مػػػػػا زلػػػػػت أقصػػػػػؼ لكػػػػػف لسػػػػػت أنقصػػػػػؼ

 كفػػػػػػكا لسػػػػػػاف المراثػػػػػػي إنيػػػػػػا تػػػػػػرؼ  

   
الصكرة السمعية الصكتية ىنا، "حي المآذف تحت القصؼ تبتيؿ"، "حي المآذف تحت ك 

 القصؼ تنتصب".

يف نيغمب عمييا الح ،عيةفي صكرة سمأف يجسده الشاعر إف ىذا الصكت الذم استطاع 
في جك الحرب المضطرب كالمخيؼ، متراكح بيف النطؽ بأصكات  هعند التفاؤليةكاألمؿ كالنظرة 

التي تتمثؿ في  ،كىي منتصبة عمى "قصؼ الطائرات األمريكية لبغداد" ،اآلذاف التي تعمك أصكاتيا
لطيكر التي تطمئف األىؿ بعدـ كبيف ا ،االبتياؿ كالتضرع إلى اهلل"، حي المآذف تحت القصؼ تبتيؿ"
ثير أسماعنا، كأذىاننا، إنيا أصكات تستالخكؼ عمييا؛ ألنيا بخير فيي في مأمفو عف شرِّ األعداء، 

 . كأخيمتنا

ثارتيا "إف العاطفة التي ، كالصكرة (1)" تستدعي خكاص الصكرة المبلئمة لمتعبير عنيا كا 
سعى الشاعر إلى إيصاليا لممتمقي مستثيران بعض ي ،كالعاطفة ىي ثمرة خبرة كاقعية كتصكرات ذىنية

 .سناحكا

إف الصكت الذم تتردد مكجاتو عند الخكؼ لو آثاره العميقة في النفس، ففيو عكدة لمحياة 
كشجر بسمب الحياة منيـ، كفيو "إثارة  ،كحجر ،كطير ،مف بعد مكت ييدد مف حكلو مف بشر

"ما  فيو صمت كانبعاث، فيو حزف كأمؿ ،يمكا"لمحركة في ميب السككف" لكف أىمو صمكا عنؾ أك ج
فيو دخكؿ في  ،فيو قمؽ كخكؼ "كفكا لساف المراثي إنيا ترؼ" ،زلت أقصؼ لكف لست أنقصؼ"

عند الشعب  و إثارة كانتظار، فيو سكينة كشكؽزمف جديد، كتجربة جديدة، كمستقبؿ غامض، في
 الذم ينتمي إليو الشاعر.

قد تمثؿ انعكاسان لمكاقع في  ،الكمي لمقصيدة اإلنتاجيتجزأ مف  جزءان ال" تعد الصكرة السمعية 
، فالصكرة السمعية إحساسوة، لكنيا تمثؿ الكاقع داخؿ الشاعر، كتشتمؿ عمى يغير صكرتو الحقيق

كمف ىذا النمط  (2)" الكعي كاإلدراؾ، تيزنا بقدر االىتزاز الناجـ عف العممية الصكتية إليقاظكسيمة 
 :(3)اعرمف الصكر قكؿ الش

 يطيػػػػػػػػػر حمػػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػػػت اهلل نحػػػػػػػػػػكم

ًِ ألركم عنػػػػػػػػػػػػػو أشػػػػػػػػػػػػػعاران كيػػػػػػػػػػػػػركم   ًِ 

   
 يريػػػػػػػد بمػػػػػػػا بػػػػػػػو تخفيػػػػػػػؼ مػػػػػػػا بػػػػػػػي

 فيرجعنػػػػػػػي كػػػػػػػَل الشػػػػػػػجكيف شػػػػػػػجكم  

   
                                                           

 .(243ص )الشايب، أحمد، أصكؿ النقد األدبي،  (1)
 .(266ص )أبك شرار، ابتساـ، التناص الديني كالتاريخي في شعر محمكد دركيش،  (2)
 .(162ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
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 كظنػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػػج الطيػػػػػػػػػػػر إًل

 جمػػػػػػع الشػػػػػػعر مػػػػػػف حضػػػػػػر كبػػػػػػدكب  

   
ًبػػػػػػػكلػػػػػػػكًل الشػػػػػػػعر مػػػػػػػف عػػػػػػػرب أى   كاحى

 الحمػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػدكف شػػػػػػػػدك ؽى ًمػػػػػػػػخي  إذفٍ   

   
كسيمة تنقؿ األحاسيس كالمشاعر " ككنيا ، كرة الشعريةكظيفة الص إدراؾمف خبلؿ 

، فالشاعر (1)" المختمجة في نفس الشاعر، فإنو يرل األشياء أبعد كأعمؽ مما تبدك لو في الظاىر
اهلل  تالمعيكدة، فنجده يتغزؿ بحماـ بي في ىذه األبيات يبدأ قصيدتو بالمقدمة الغزلية كلكنيا غير

 الحراـ الذم يطير نحكه.

جمبة كبيرة مصحكبة بمشيد بصرم  ؽي مً طٍ التي تي  ،صكرة ىنا قائمة عمى حشد األصكاتفال
م عنو ما يحمؿ إليو مف أشعار، كذلؾ ك ر لي ؛الذم اتجو صكب الشاعر ،ت اهلل"متمثؿ في "حماـ بي

ف كاف  يركم حماـ بيت اهلل الشعر المنسكب إلى الشاعر كما في قكلو: ألركم عنو أشعاران كيركم" كا 
يشعر بكجكد التناقض في قكلو، فكيؼ  كيجعؿ المتمقيى  ،ر في ىذه الصكرة يخرج عف المألكؼً الشاع

  يركم الشاعر شعر الحماـ؟ ككيؼ يركم الحماـ شعر الشاعر؟

إنو تمازج األركاح في دنيا الكائنات، كلقد كيًجدى نظيره لذلؾ في قصيدة أبي فراس حينما 
 :(2)ناجى حمامتو قائبلن 

قىػػػػػػػػػػٍد  ػػػػػػػػػػةه أقيػػػػػػػػػػكؿي كى ػػػػػػػػػػٍت ًبقيٍربػػػػػػػػػػي حمامى  نىاحى

ػػػػػػالي؟   تىػػػػػػا، ىىػػػػػػٍؿ تىشػػػػػػعيًريفى ًبحى ارى  أيىػػػػػػا جى

   
عػػػػػػػاذى اليىػػػػػػػكىل! مػػػػػػػا ذيقػػػػػػػًت طاًرقػػػػػػػةى الٌنػػػػػػػكىل  مى

ػػػػػػػػػػكـي ببػػػػػػػػػػاؿً    طىػػػػػػػػػػرىٍت ًمنػػػػػػػػػػًؾ الييمي  كىًل خى

   
ـه  كفى الفيػػػػػػػػػػػػػػػ اًد قىػػػػػػػػػػػػػػػكىاًد ٍحػػػػػػػػػػػػػػػزي  أتىٍحًمػػػػػػػػػػػػػػػؿي مى

ػػػػػػاًؿ؟   ػػػػػػافىًة عى ػػػػػػفو نىػػػػػػاًئي المىسى مػػػػػػى غيصي  عى

   
ارتىػػػػػػػا، مػػػػػػػا أنٍ  ػػػػػػػؼى الػػػػػػػٌدٍىري بىينىنػػػػػػػا!أيىػػػػػػػا جى  صى

، تىعىػػػػػػػػاًلي!   ػػػػػػػػكـى  تىعىػػػػػػػػالىٍي أيقىاًسػػػػػػػػٍمًؾ الييمي

   
كقد أدت رؤية الشاعر العميقة لؤلشياء إلى انبعاث غير نكع مف األصكات في ىذا السياؽ، 
فركاية الشعر صكرة سمعية تثير مشاعر معينة في نفس المتمقي، قد يككف حزنان أك فرحان، أما حديث 

فيك يـ لو، فيتمثؿ في غنائ ،في البيت الرابع مف المقطكعة السابقة العرب لمشعر الشاعر عف حب
ف العرب إفبل يممو، حيث إف الشاعر يقكؿ  كيزداد عذكبة كمما ردد شعران  ،سمعوغناء عذب ييز 

كغناء صكت ال يدرؾ إال  فالشدك ،كخمؽ الحماـ بغير "شدك" ،لو ـكمحبتي ،لمشعر ـلكال عشقي
 تمثؿ في حب العرب لمشعر.يصكرة تعبر عف مكقؼ اجتماعي إنيا بالسمع، 

                                                           

 .(253ص )السيد، شفيع، قراءة الشعر كبناء الداللة،  (1)
ييي الحمداني، أبك فراس، الديكاف، شرح: (2)  .(282ص)، خميؿ الدكى
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"ألركم عنو أشعاران تمازجان بيف الشاعر كحمامو كيتضح ذلؾ مف قكلو: كيككف الشعر 
معبران عف لحظة انفجار البلشعكر الجمعي عبر التصكير الشعرم، كيمد الصكرة الصكتية  ،كيركم"
؛ كتككف الصكرة السمعية معبرة عف لغناء "شدكسماع، كيقترف الشعر باأكسع؛ لتخترؽ األ بمدلن 

 جاشت في نفس الشاعر أثناء المخاض الشعرم. ،متفرقةأحاسيس 

 ة:الصكرة الشميِّ  -3
تعتمد عمى ما يمكف استقبالو بحاسة الشـ، كمجاليا الركائح كما " ىي تمؾ الصكرة التي 

ىار، كرائحة الفكاكو كاألز  ،لعطكركا ،كالمسؾ ،كالعنبر ،كاألريج ،الطيب :يدؿ عمييا مف كممات مثؿ
 .(1)"، كرائحة الحيكاف كمخمفاتو...كالغازات، كركائح ما يحترؽ القيكة كالتبن

كىذه الصكرة غالبان ما يستكحييا الشاعر مف الطبيعة المحيطة بو، فالشـ "حصيمة كاحدة مف 
فيحكـ  ،بعممية التقرير الحكاس الخمس، كيعد األنؼ كسيمتيا إلى الرئة، فالجياز العصبي الذم يقكـ

عمى كؿ نكع مف أنكاع المشمكـ، مشتركان مع الحكاس األخرل التي ىي بمجمكعيا كسائؿ لئلدراؾ 
إحدل نكافذ اإلدراؾ الحسية التي تثير لدل " كما أف حاسة الشـ تشكؿ ، (2)" مف جممة الكسائؿ

 .(3)" حاسةمعينان تجاه األشياء  التي يتخيميا مف خبلؿ ىذه ال إحساساالشاعر 

 ،كقد كظؼ البرغكثي ىذه الحاسة في تشكيؿ صكره مف خبلؿ استخداـ مفردات الركائح
في " ذه الصكر، قكؿ الشاعر في قصيدتو بنسبة قميمة جدان، كمف أمثمة ىجاءت كلكف ىذه الصكر 

"القدس
 (4): 

 في القدس رائحةه تيمىخِّصي بابَلن كاليندى في دكاًف عطارو بخاًف الزيتٍ 

 رائحةه ليا لغةه سىتىٍفيىمييا إذا أٍصغىيتٍ  كاهللً 

: "ًل تحفؿ بيـ" مىيَّ  كتقكؿي لي إذ يطمقكفى قنابؿ الغاز المسيًِّؿ لمدمكًع عى

 كتفكحي مف بعًد انحساًر الغاًز، كىٍىيى تقكؿي لي: "أرأيٍت!"

                                                           

 .(67ص )نصرت، عبد الرحمف، في النقد الحديث دراسة في مذاىب نقدية حديثة كأصكليا الفكرية،  (1)
 .(5ص )شمؽ، عمي، الشـ في الشعر العربي،  (2)
 .(5ص )السابؽ،  عالمرج (3)
 .(9ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (4)
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ث حة تتمثؿ في تمؾ األلفاظ الصريحة التي تدؿ عمى حاسة الشـ، كيرل البافالصكرة الشميِّ 
ة" في السطر األكؿ كالثالث، كلفظ "تفكح" في السطر السابع، حأف الشاعر قد استخدـ لفظ "رائ

ة جميمة لمدينة القدس، إنيا صكرة مقاكمة المحتؿ فالشاعر في ىذا المقطع يقدـ صكرة حسية شميَّ 
اعر كاعتداءاتو عمى أبناء شعبو، إنو مشيد تاريخي لمدينة القدس منذ آالؼ السنيف يقدمو الش

 ،كأمتو بحضارتيـ ،أبناء شعبو رى كِّ ذٌ يي لً  ؛حاسيسو، إنو مشيد مف بابؿ كاليندليثير كجدانو كأ ؛لممتمقي
 فييالسنيف، مف خبلؿ رائحة العطكر المنبعثة مف دكاكيف العطاريف،  رِّ كتجاربيـ عبر مى  ،كتاريخيـ

لتي يرتكبيا بحؽ أبناء شعبو ا ،عتداءات االحتبلؿ الصييكنيمؾ القدرة عمى مقاكمة اترائحة ذكية تم
 عمى األرض، كاألماكف المقدسة فييا. االعتداءالفمسطيني، كبحؽ 

يخاطب فييا الشاعر أبناء شعبو قائبلن ليـ: " كاهلًل  ،كيضاؼ إلى ىذه الصكرة صكرة أخرل
ف كائف صكرة يشخص بيا الشاعر "الرائحة" إلى إنسا اإني، رائحةه ليا لغةه سىتىٍفيىمييا إذا أٍصغىيٍت"

ع أف يصدؽ أف ىذه الرائحة ليا لغة ذات ركنؽ خاص بيا، تكمـ كينطؽ، ككأف الشاعر لـ يستطي
لمشاعر بأنيا تستطيع فعؿ شيء لو، كىذا الفعؿ يتمثؿ في مقاكمتيا  ـي سً قٍ إنيا لغة المقاكمة، التي تي 

سة، كتعممو بأنو إذا لمدمكع الذم يطمقو الجنكد عمى الناس في المدينة المقد ،لرائحة الغاز المسيؿ
صادؼ كأطمؽ الييكد ىذه المادة المسيمة لمدمكع عميو أال يحفؿ بيـ أك يمقي ليـ باالن، حيث 

 :(1)يقكؿ

: "ًل تحفؿ بيـ" مىيَّ  كتقكؿي لي إذ يطمقكفى قنابؿ الغاز المسيًِّؿ لمدمكًع عى

 كتفكحي مف بعًد انحساًر الغاًز، كىٍىيى تقكؿي لي: "أرأيٍت!"

 ،أف تصد ىذا الغاز قدسفي الرائحة العطارة استطاعت ىذه الرائحة المنبعثة مف كبالتأكيد 
الذيف ال  ،ؿزَّ كالتي يطمقيا المحتؿ تجاه الفمسطينييف العي  ،الذم يحتكم عمى مادة مسيمة لمدمكع
 ،ؿالصادر عف جنكد االحتبل فترد عنيـ ىذا الببلء كاألذل ،يممككف إال تمؾ الرائحة الذكية كالقكية

، كىي صكرة يعتمد فييا الشاعر حكارية جميمة بيف  ـ تقكؿ لو ىذه الرائحة بييئة المنتصر "أرأيت!"ث
 فيي طارئة كمؤقتة.  ،عناصرىا المتمثمة برائحة قنابؿ الغاز

                                                           

 .(9ص)السابؽ،  عالمرج (1)
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أف يثبت أف كؿ ما في القدس يممؾ القدرة  مف خبلؿ سرده ليذه الصكرة أراد ككأف الشاعر
تمؾ الركائح التي تنبعث مف دكاكيف العطاريف؛  كأكليابيث، قاكمة كصد ذلؾ المحتؿ الخعمى م

 ألنيا تمثؿ الحقيقة كالصدؽ، ال الكذب كالمكر كالخداع الذم يتخذه األعداء سبلحان ليـ.

ة عمى شكؿ استطاع الشاعر البرغكثي أف يقدـ لممتمقي صكرة حسية شميِّ  ،كفي ىذه الصكرة
كىذا إف  ،، بطريقة حكارية قصصية تسرد الكاقع كما ىكحكار بيف "الرائحة"، المشخصة كبيف الراكم

في  األخرل ةكمف الصكر الشميِّ ، عر كتمكنو مف القص كالسرد كالنظـدؿ إنما يدؿ عمى قدرة الشا
 :(1)شعر البرغكثي قكلو

 في القدس أسكار مف الريحاف

 ،حة ذكيةالذم تخرج منو رائ ،فالشاعر في ىذه الصكرة يصؼ أسكار مدينة القدس بالريحاف
المدينة التي نشاىدىا  رصكرة بصرية شمسية، تتمثؿ في أسكاتتكزع عمى كؿ أنحاء المدينة، كىي 

فكظيفة الخياؿ ال تقتصر عمى استثارة " بأعيننا، كفي رائحة الريحاف المنبعث مف أسكار المدينة، 
عادة الصكرة مف مكامنيا، كاستعادتيا كما ىي، بؿ إف لو القدرة عمى التأليؼ بيف ت مؾ الصكر، كا 

تشكيميا الخارجي في عبلقات جديدة، فالخياؿ طاقة إيجابية نشطة، ليا فعالياتيا في صياغة 
المألكؼ فيما  بالخركج عمى ، كذلؾ؛ مما يكفر لمنفس اإلنسانية الغاية التي تيدؼ إلييا(2)"الصكر

غير مستقؿ  ،كؿ جديد فالفطرة اإلنسانية  تحفز اإلنساف المبدع لمبحث عف ،يمس الجانب الركحي
 الكاقع.كمنفصؿ عف 

كىذا الجديد ال بد أف يككف جميبلن، يحقؽ المتعة لمنفس اإلنسانية، فالشعر بكصفو فنان 
ة كاحدة مف أبرز المظاىرة جميبلن يعتمد عمى الصكرة، يستغني ذلؾ الجانب فيو، كالصكرة الشميِّ 

 بؿ تعد جزءان منيا.الجمالية، كىي ال تستقؿ عف الصكرة الحسية البصرية، 

 

 
                                                           

 .(4ص )، في القدس، البرغكثي (1)
 .(26ص )طبؿ، حسف، الصكرة البيانية في المكركث الببلغي،  (2)
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مجمكعة مف التشبييات كاالستعارات " ف الصكرة الشعرية في النص األدبي ال تعني أنيا إ
كتبكيب ليا  ،كانفعاالتو ،في كنو األشياء كترتيب ألحاسيس الشاعر ، كلكنيا تعمؽ كنفاذفحسب

صدار األحكاـ عمى جماليات الصكر ،حسب أكلكيتياب إذ تمعب قدرة الشاعر عمى رصد  ،كأىميتيا كا 
كذلؾ بكاسطة  الدفؽ الشعكرم كشحنات االنفعاؿ، التي تردؼ بيا  ،األلكاف كالحركات كاألصكات

 .(1)" صكر الجانب العقمي في التشكيؿ الصكرم

حيث إنو  ،جمالية في شعر البرغكثيكفي ىذا الفصؿ سيقؼ الباحث عند أىـ الخصائص ال
كدكر كؿ كاحدة منيا في  ،كالزماف ،كالمكاف ،كالمكف ،سيتـ الحديث عف جكانب تكظيفو لمحركة

 تككيف الصكرة الشعرية كصياغتيا لديو.

 تكظيؼ الحركة: أكًلن:
العنصر الذم يجعؿ  " أحد أىـ عناصر التصكير الشعرم، فيك يعتبر عنصر الحركة

لتشكيؿ الصكرة، بيدؼ بث الحيكية في النسيج الشعرم، فالحركة التي يبثيا الشاعر  الحركة أساسان 
في شعره تتكقؼ عمى ممكتو الشعرية، كعمى شعكره بمكنكنات ىذه الحركة، كما يستكحيو منيا، ال 

 ،كسيمة الشاعر" إذ إف الصكرة الحركية  ،(2)" بحرفيتو الجامدةعمى ما يرصده بعينو رصدان ينقمو 
عف تجربتو النفسية كمكاقفو مف األشياء المحيطة بو، ككجكد الفعؿ في الصكرة يكفييا بيا ي يعبر الت

أف ارتباط  كما ،(3)" كيكفر ليا حركة أساسان قادرة عمى بث الحياة منيا ،مؤكنة البحث عف الحركة
يدؿ عمى قدرتو ف قدرتيا عمى التأثير في النفكس، كالتقاط الشاعر لمحركة الصكرة بالحركة " يزيد م

 .(4)" ككعيو كقكة مبلحظتو

                                                           

، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، (19ص )الزبيدم، حساـ عبد الكريـ، الصكرة الشعرية عند ابف زيدكف،  (1)
 ـ.2005األردف، 

 .(188ص )خضر، فكزم، عناصر اإلبداع الفني في شعر ابف زيدكف،  (2)
 .(123ص )البيطار، ىدية جمعة، الصكرة الشعرية عند خميؿ حاكم،  (3)
 .(52ص )إبراىيـ، الكصيؼ ىبلؿ، التصكير البياني في شعر المتبني،  (4)
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لمشاىده الشعرية  ؛كيعد البرغكثي كغيره مف الشعراء الذيف حاكلكا بث الحياة في شعره بكؿ ما منحو
سكاء أكانت ناجمة عف األفعاؿ التي استخدميا،  ،كتجربتو الشعكرية مف عناصر تبث فييا الحركة

بعض النماذج مف شعر البرغكثي  دراستولباحث في اعرض كسي عف المشاىد البصرية كالسمعية،أـ 
 :(1)يقكؿ في قصيدتو المكت فينا كفييـ الفزعكمف ذلؾ  ،الذم ينبض بالحركة كالحياة

 

 كدار مقػػػػػػػػػػَلع الطفػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػده

 دكره صػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي مسػػػػػػػػػػػػػػػػػو كلػػػػػػػػػػػػػػػػػع  

   
يصكر الشاعر حركة المقبلع في يد الطفؿ كدكرانو، بالرجؿ الصكفي الذم يقـك بمثؿ حركة 

متحديان  ،دبابة المحتؿ ـكلعؿ الطفؿ الذم يقصده ىك ذلؾ الطفؿ الذم كقؼ أما ،ع الدائريةالمقبل
كىي بسالة أبناء شعبو الذيف تحدكا كؿ  ،راد الشاعر أف يكجو رسالة لممحتؿ، ىك فارس عكدة، كأليا

 ،رغكثيالعقبات دفاعان عف الكطف، كلـ تكف ىذه الحادثة الشيء الكحيد الذم بث الحركة في قكؿ الب
 :(2)كيقكؿ أيضان  دار، مسَّو، :بؿ يضاؼ إليو بعض األفعاؿ المتناثرة مثؿ

 كأف الممالؾ مف حكلو ريش مركحة

 أك مصمكف مف حكؿ بيت حراـ

، ككأنو بيت اهلل ةقيشبو الشاعر الجميؿ في تكسطو في فمسطيف كحكلو الدكؿ العربية الشقي
 (3)كيقكؿ الشاعر:الحراـ، 

 ركخالصا عمى لبَلبه  نما

 كىسىاه حتى عميو كالتؼَّ 

 أزىرٍ  ثـ

لىده،اهلل صاح  أكبر كى

 إسرائيؿٍ  سقؼي ل كىك 

 المَلجئ، إلى دخمكا

 البساط تحتى  كالترابً 
                                                           

 .(67ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(14ص)المرجع السابؽ،  (2)
 .(112ص)المرج السابؽ،  (3)
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يتحدث الشاعر في األبيات السابقة عف دخكؿ الييكد إلى المبلجئ كقت الحرب، حيث 
عمى  اإلسرائيمية ـ، حيف أغارت القكات2006صكر شجاعة المقاكمة في لبناف إباف حرب تمكز 

، اإلسرائيمييفحيث دب الرعب في قمكب المدنييف  ،ت فيو المقاكمة بصكاريخياجنكب لبناف، كردٌ 
 كدخمكا المبلجئ خكفان.

حيث صكر تميـ  : نما، التؼ، كساه، أزىر،تدؿ عمى الحركة كقد استخدـ الشاعر أفعاالن 
 (1)يقكؿ: كفي قصيدة الجميؿ ،أزىارهنمك نبات المببلب عمى الصاركخ كالتفافو حكلو ثـ 

 كفي سائؽ األجرة المتخطي الحكاجز

 مثؿ الحصاف

يضعيا االحتبلؿ،  التي ،حيث يشبو الشاعر براعة السائؽ في تخطي الحكاجز اإلسمنتية
 :(2)كمف الصكر األخرل التي بث فييا الشاعر الحركة كالحياة حيث يقكؿبالحصاف الرشيؽ، 

 أييػػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػػػاس أنػػػػػػػػػػػػػػتـ األمػػػػػػػػػػػػػػػراء

 ـ األرض كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػماء سػػػػػػػػػػػػػػػػػكاءبكػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 يػػػػػػػػػا نجكمػػػػػػػػػان تمشػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػدمييا

 كممػػػػػػػػػػػػػػا أظمػػػػػػػػػػػػػػـ الزمػػػػػػػػػػػػػػاف أضػػػػػػػػػػػػػػا كا  

   
 قػػػػػػد عػػػػػػَل فػػػػػػي أرض اإلمػػػػػػارات صػػػػػػكتي

 قػػػػػػد عػػػػػػَل فػػػػػػي شػػػػػػرؽ الجزيػػػػػػرة صػػػػػػكتي  

   
 بغيتػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػػركـ يػػػػػػػػػػػػػػػرد إلػػػػػػػػػػػػػػػيكـ

 فمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء  

   
كبة بصكتو تمكف البرغكثي مف بث الحركة في صكرتو السابقة، فقد بث فييا حركة مصح 
ـ في 2008 الذم ال يمكف إغفالو حيف كاف ينادم عمى الجميكر في مسابقة أمير الشعراء ،الجيكر

الجميكر بالتصكيت إليو، كذلؾ استطاع  دَّ التي شارؾ بيا طالبان كي  أبك ظبي " عمى شاطئ الراحة "،
 تمشي نجكما يالو: "البرغكثي أف يشارؾ نجكـ السماء في ىذه الحركة عندما مدح الجميكر قائبلن 

، " إذ صكر الشاعر الجميكر بنجكـ تمشي عمى قدميياأضاؤكا الزماف أظمـ كمما ،قدمييا عمى
 :(3)عند البرغكثي قكلواألخرل كمف الصكر الحركية فتضيء ظممة الزماف المكحش، 

 الخيؿ تركض في الشكارع
 أكقؼ الشرطي سيؿ المركبات كفر منيا ىاربان 

 الريحخيؿ رمت أكزارىا في 
 ثـ تراكبت مكجاتيا بيضان ذراىا

                                                           

 .(18ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(169ص)المرجع السابؽ،  (2)
 .(128ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
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 الخيؿ تركض في الشكارع ًل ترل إًل ىكاىا
 ركضان إلى المكت الحصيف تحاصره

 المكت مات ألنيا لـ تخشو

كض المستكحاة مف ر  ،استطاع البرغكثي أف يبث عنصر الحركة في الصكرة السابقة
الثائريف عمى  كالمكاطنيفالشرطة بيف بذلؾ، بؿ أجج حربان نشبت  الخيكؿ في الشكارع غير مكتؼو 

رافضيف كؿ  ،بالخيكؿ التي تركض في الشكارع بحثان عف الحرية الذيف صكرىـ  ،كرالظمـ كالجى 
كال يخفى  ،في المستقبؿأشكاؿ الذؿ كأنكاعو الذم أكقعو عمييـ السمطاف، كيريد أف يكقعو عمييـ 

كعف الحرب ثانيان، كىي  ،كارع أكالن عمى المتمقي مقدار الحركة الناتجة عف ركض الخيكؿ في الش
التي يرددكنيا في كؿ  ،حركة مصحكبة بأصكات صاخبة ناتجة عف ىتافات المتظاىريف في الشكارع

كقد أسيمت ىذه  ،كصرخات المكت ،الذيف يصدكف المتظاىريف بيا ،حيف كتقارع أسمحة الشرطة
إضافة إلى أف إشاعة الحركة في  ،العناصر الحركية في تقريب الصكرة الشعرية إلى ذىف المتمقي

 نتقؿصبغة فنية حية مميزة، كيكأضفت عمييا  ،الصكرة نأت بيا عف الكصؼ المحض الرتيب
حيث  ،البرغكثي إلى صكرة أخرل يصؼ بيا مراقبة العدك لممتظاىريف في الشكارع الباحث مع

 :(1)يقكؿ

 حرة، الشكارع في تركض الخيؿ

 أعمى مف المآلف لمشارع ناظران  دارم شباؾ مف أطممت

 األخرل الضفة في كمقابمي

 مراقبان  العدك كقؼ

 البيكت في تكحش ليبان 

كىي صكرة الخيؿ التي تركض  ،بالمتمقي إلى صكرة أخرل في القكؿ السابؽ ينتقؿ الشاعر
كقد الذم يراقبيـ عف كثب، كفي كؿ كقت، قاصدان بذلؾ المتظاىريف كصكرة العدك  ،في الشكارع حرة

                                                           

 .(128ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
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كيقكؿ دة، مثؿ: تركض، أطممت، كقؼ، تكحش، ر أفعاالن تكحي بيذه الحركة المرصك انتقى الشاع
 :(1)البرغكثي في لكحة حركية أخرل

 

 يعمك خافتان  رعدان  لكف

 يأتي اهلل سماء مف كصكتان  كزلزلة

 الصكرة شبيو شيئان  تاليان 

 لو تسعى بالذم أدرل الخيؿ

 فمتترككىا،

 مأمكرة إنيا

كعمى اعتصامات المتظاىريف في الشكارع،  مشيدان مف مشاىد تشتمؿ ىذه المكحة الحركية
يتخممو إشعاعات ضكئية صكتية مصدرىا  ،عاصؼو  جكمو  كالذم صكره الشاعر بمشيدو  ،الطرقات

أصكات المتظاىريف كىتافاتيـ التي ينادكف بيا، حيث إف الشاعر صكرىا بالرعد الخافت كالصكت 
إنيا صكرة تحتكم عمى حرب قاسية كعنيفة، تدكر بيف تتمى، ، ككأنيا سكرة قرآنية القادـ مف السماء
ؿ كجنكد السمطاف الظالـ، سبلحيا البرؽ كالرعد، كدـ ضحاياىا األبرياء مف أبناء زَّ المتظاىريف العي 
، لكنو يتخكؼ منيا، كيتضح مف ا عمى األرض فيناؾ مف يراقب ىذه الحربأمَّ  ،الشعكب العربية

الصكرة المفعمة إلنتاج ىذه  ؛ظيفان كثيفان حيث جعميا تتكاثؼ معان أف الشاعر كظؼ حكاسو تك  ذلؾ
 :(2)ينتقؿ بنا البرغكثي  إلى صكرة حركية أخرل، حيث يقكؿبالحركة كالحيكية، ك 

 ىنالؾ يمشي الدعاء

 كمف يعرؼ الدرب، مشيان عزيزان 

 مف األرض حتى السماء

 كأف المسافة بينيما مستطاعة

 ا سيدم قابؿ لمزراعةكفي كسط الشاـ لفظ الجَللة ي
                                                           

 .(130 – 129ص )المرجع السابؽ،  (1)
 .(15ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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 كيزرعو الناس فعَل

 كتثمر أشجاره كؿ عاـ

 كما ترسب فييا مف ،استخداـ مككناتيا المعرفية" ػيكاجو الشاعر ذاتو كالككف كاآلخريف ب
تج صكران غير مألكفة، تممؾ ني" ، كالتأليؼ بيف تمؾ العناصر (1)" األحاسيس كاألفكار كيؤلؼ بينيا
كتمتمس أثناء ذلؾ أحيانان حركات العناصر األخرل؛  ،صيا الذاتيةخكاصان غيرية إلى جانب خكا
، فالشاعر في ىذه المقطكعة يصكر الدعاء  بأرض الجميؿ (2)" لتصبح أكثر تأثيران في السياؽ

كلعؿ البرغكثي يكقف بأف  ،الذم يمشي مشيان عزيزان يعرؼ نفسو إلى أم درب يذىب ،كاإلنساف
مف حصار الغزاة مستجاب ال محالة؛ ألف المسافة مف منبعو  دعاءه الذم يتضمف تحرر األكطاف

إلى مصبو قصيرة جدان، كىذا يدؿ عمى قكة العبلقة التي تربط الشاعر باألرض كالسماء التي ينتمي 
 إلييا.

كىي صكرة دعاء أىؿ الشاـ بتحرر أكطانيـ مف حصار  ،كيضاؼ إلى ذلؾ صكرة أخرل
التي يزرعيا  ،ر الدعاء باألشجارال ينقطع أبدان، حيث إف الشاعر صكَّ الغزاة ليـ، فدعاؤىـ 

كلعؿ الشاعر كاف يقصد بثمار  ،فيجنكف ثمار ما زرعكه ،الفبلحكف في كؿ عاـ حتى تزىر كتنضج
 و المنتميف إليو.، الذم ىك أحد أبنائحيث إنو ثمرة دعاء أىؿ الشاـ ،األشجار ذلؾ النصر المؤزر

في بث إنيا أفعاؿ تمعب دكران كبيران  : يمشي، يزرع، تثمر،مكجبة بالحركة مثؿ كظؼ الشاعر أفعاالن  
 :(3)كيقكؿ البرغكثي في صكرة حركية أخرلالحركة كالحيكية داخؿ النص، 

 يا ىَلؿ

 أييا القارب المتأرجح تمحك كتكتب كيؼ تميؿ مصائرنا في الحركب المقيمة أك السَلح السجاؿ

مف خياؿ الشاعر، كىك  انتقاؿ مف حقيقة " طة صكر ىي اسبك لمكاقع  يعد الفف انعكاسان 
، كبانعكاس التجربة عمى مخيمة الشاعر (4)" شائعة إلى عالـ يفكؽ الكاقع، لو فيو كجكد مستقؿ بذاتو

 ،كتشرذـ ،ينشأ كاقع نصي جديد، ففي ىذه األسطر الشعرية يصكر البرغكثي حاؿ أمتو مف ضياع
ذ إنو يصكر ىذا الحاؿ الذم تمرُّ بو األمة اليكـ بالقارب الذم كانيزاـ في الحركب كالسبلـ، إ

يتأرجح تارة لميميف كتارة لمشماؿ، لقد استطاع البرغكثي أف يكظؼ معطيات الحركة المادية 
                                                           

 (.180ص )الجرجاني، عبد القاىر، أسرار الببلغة،  (1)
 .(182ص )المرجع السابؽ،  (2)
 .(10ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (3)
 .(184ص )العؼ، عبد الخالؽ، التشكيؿ الجمالي في الشعر الفمسطيني المعاصر،  (4)
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إلبراز رؤيتو السياسية، كفي ذلؾ فرادة كبيرة عمى صعيد عربي ككطني، مستخدمان بعض  ؛كالمعنكية
 .بالحركة مثؿ: المتأرجح، تمحك، تكتب، تميؿكاألفعاؿ المكجبة  األسماء

 :ثانيان: تكظيؼ المكف
ذ قاـ بدكر حسي في كعالمو المرئي الكاسع، إ اإلنساف كف تاريخ طكيؿ يبدأ مع بدايةلمٌ 

 التنبيو كالتأثير، ثـ تطكر بتطكر حياتو الذىنية كالعاطفية كبتطكر ثقافتو كحضارتو.

بؿ يمتد إلى  ،كراحة النفس، كرياضة الذكؽ فحسب البصر إمتاعكال يقؼ تأثير المكف عمى 
أبعد مف ذلؾ، فممكف سمطانو الشامؿ عمى النفس كالطبع كالمزاج، فيك كالمحف المكسيقي يسمك 

 بالركح، كيغذم األعصاب كيريح االحساس.

ـ كحتى كقتنا الحاضر، سبللشعراء ابتداءن مف عصر ما قبؿ اإلكقد شكؿ المكف لدل ا
افيان يكفر لكي تككف عامبلن إض مف تكسيع فضاءات الداللة الشعرية؛ادة قيمة مكنتيـ كم مصدران ثرَّا

ف كما زالت تؤثر في يحاءات الرمزية التي تعمؿ عمى تقكية بنية النص، فكانت األلكاالمزيد مف اإل
بة رمزية بالغة الخطكرة، باعتبارىا منظكرات فيزيائية تستجيب لتطمعات الذات الراغ اختزاؿ "معافو 

 .(1)في الكشؼ عف طباؽ األعماؽ"

دراؾ  ،الشعر يحتاج إلى كعيو فضبلن عف ذلؾ فػػ "إف تكظيؼ المكف في  بيعة تشكمو في طكا 
لتمكيف الشاعر بعد ذلؾ مف اإلفادة مف  شكالو كحدكده ثانيان؛، كفي فف الرسـ بنماذجو كأالطبيعة أكالن 
 .(2)كتحكيميا إلى حقؿ الشعر" ،طاقاتو ىذه

" لمنمكذج المكني المكركث،  إلغاءن  اـ المكف في الشعر العربي أصبح يمثؿ "إف استخد
كالببلغة المكضكعية،  تعد الداللة المكنية حبيسة المعجـ القديمة؛ لذلؾ لـ اللةشامبلن عف الد انزياحان 

 .(3)بؿ تستمد قيمتيا مف حركة السياؽ كداللة بنية القصيدة"

في سياؽ الباحث كردىا ي ،تميـ البرغكثيلكاف نصيب مف شعر كقد كاف لبعض األ
بعدىما استخداـ األحمر كاألخضر كنيف األبيض كاألسكد، كيأتي حيث كثر استخدامو لمَّ  ،التحميبلت
 كاألزرؽ.

                                                           

ص )، 2004، حزيراف، 108المساكم، عبد السبلـ، رمزية األلكاف في الشعر المأتمي، مجمة عماف، العدد  (1)
35). 
 . (280ص )بحث إجرائي في تشكؿ المعنى الشعرم،  جكاد، فاتف عبد الجبار، المكف لعبة سيمائية (2)
 .(228ص )رماني، إبراىيـ، الغمكض في الشعر العربي الحديث،  (3)
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فالصكرة المكنية كاحدة مف أبرز مظاىر الجماؿ، كىي ال تنفصؿ عف الصكرة البصرية؛ بؿ 
باإلضافة إلى ذلؾ كؿ ما ىك مرئي، كىك ما يتصؿ تتصؿ غالبان ب تعد جزءان منيا، فالمكف رسمةه 

 حساس.بالنفس كاإل

اإلحساس عند المعنى، كتعميؽ  إيصاؿم يسيـ في ذكالشاعر يختار لممكقؼ المكف ال
لزيؼ، كمف ذلؾ تكظيؼ تميـ البرغكثي لمكف األبيض كىك رمز التجرد مف ا ،المتمقي أك القارئ

 (1):يـ في قصيدتو: حديث الكساء ككحدة األمةكرمز لممبلئكة، كرمز لمنصر، حيث يقكؿ تم
 أما الكتب

 تٍ عى رَّ بى فأصبحت مف كثرة ما تى 

 بيضاء تمامان 

 كمف ابيضت كتبو

 ابيضت راياتو

التي مثمت معاني  ،كقد جسد المكف األبيض المقاكمة في حرب لبناف مع العدك اإلسرائيمي
، الذم خسر المعركة ،الجيش ذلؾكاحتداـ كطيس المعركة مع   ،كالقكة ،كالشجاعة ،النصر

ة كالحدة عند الحديث عف كىك رمز لمقك  ،كالطيارة ،كاألناقة ،باإلضافة إلى أنو رمز لمجماؿ
في رمزيتو لؤللكاف  صفي الديف الحمي المقاكمة، ككأف البرغكثي يربط بيف ىذه األلكاف كقكؿ الشاعر

 :(2)في الحماسة كالفخر قائبلن  األربعة
ػػػػػػػػناًئعينا، ًبػػػػػػػػي  سػػػػػػػػكده كقاًئعينػػػػػػػػا،ضه صى

 

مػػػػػػًخض  ناػػره مىكاًضيػػػػػػػره مىرابعينا، حي

الشاعر قكمو بأنيـ أصحاب األيادم البيضاء في الصنائع كالسكداء في  وريصحيث 
، دماء الخصكـسيكؼ ماضية حمراء ارتكت مف  تحمييايـ الخضراء الخصبة الكقائع، كأف مرابعى 

 :(3)كيقكؿ في قصيدة الجميؿ

 لكـ الجميؿ الكليد ىذا لناسا أييا يا

 ،ذكقكـ عمى نثركها خذكه فتعالكا

                                                           

 .(40ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(259ص/5ج)شيخك، رزؽ اهلل،  مجاني األدب في حدائؽ العرب، (2)
 .(23ص)المرجع السابؽ ،  (3)
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 العائديفى  أر س عمى كاألرز

 كاحتفاؿلن ىك  مف حصةه  لو بميؿو 

أبيض، كفي لبناف تقـك النسكة  رمزان لمنصر، كىك ذك لكف كىنا يستخدـ الشاعر لفظة األرز
 :(1)البرغكثي يقكؿز عمى المجاىديف فرحان باالنتصار، ثيَـّ األر  برش

 يةدبجميؿ ىك الشيخ في الصكرة األ

 بيضاء، سكداء، مف عاـ نكبتو في المعارض

 كالندكات، كفي بالو

 كىك لما يزؿ

 صابران كالجمؿ

يصؼ معاناة  لو شكؿ ال يتغير، فالشاعر يصكر البرغكثي شعبو في الحرب كالسمـ بشيخ
كىك عاـ النكبة،  ،ـ1948 منذ عاـالتي حمت بو حينما ىجره الييكد مف أرضو شعبو كالمأساة، 

فشعبو منذ ذلؾ الحيف ال يزاؿ صابران عمى ما أصابو مف ألـ الفراؽ كالبعد عف الكطف، كلعؿ 
حساس الفقد ،استخداـ الشاعر لمكف األسكد كاف مؤشران إلى الكحدة الذم يعانيو  ،كالضياع ،كا 

يكظؼ  ا اعتذاران يا سماء،ما بيف عينين قبِّميلشاعر كشعبو مف تيجير المحتؿ ليـ، كفي قصيدة ا
 :(2)المكف تكظيفان رائعان في صكرة الشييد، يقكؿ

 األعمى إلى النعش نرفع يـك كؿَّ 

 لمداىا األيادم كتمتد

 ٌفتيرىدٌ 

 األصابعٍ  أطراؼ فكؽ شٌبان  الناس كيشبٌ 

 تبصرهي  عمَّيا

 تذكيريهي  نىًسيىتٍ  إف عميا

 تيٍنًكريهي  عبثان 

                                                           

 .(19ص)السابؽ ،  عالمرج (1)
 .(74 -73ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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 كميا عميو كالعَلمات
 أخضرهي  أحمره هأسكد أبيضو

 تستريهي  ًل الكجو حكؿ الرقطاء كالحطة
 دىاىا ماذا، تعرفيوي  ًل كيؼ
 القضاءٍ  بيتى  يا الزرقاء ىذه يااسمعي 

 ىاؾٍ  خيرناؾً  ىاؾً 
 أكتافنا عف اْلفى  إرفعيوً 
 لعيَلؾٍ  ارفعينا ثـ

في صكرة متكاممة عند حمؿ نعش الشييد المدافع عف أرضو ككطنو كىنا يصكر البرغكثي 
يذكر الشاعر تفاصيؿ تشييع الشييد بشكؿ جميؿ مكظفان األلكاف كالتي ىي ألكاف حيث امتو، ككر 

الذم استشيد مف أجؿ حفظو كثير مف األبطاؿ، حيث يقكؿ: كالعبلمات عميو  ،العمـ الفمسطيني
لفمسطيني أال كىك الحطَّة كميا، أبيضو أسكده أحمره أخضره، ثـ يذكر الرمز الذم يعرؼ بو ا

 كيقكؿ مف أىؿ الشاـ كالعراؽ،  كىي رمز لمعفة كالعزة كالشرؼ لئلنساف العربي الككفية، الرقطاء
 :(1)نفسيا القصيدة

 يحمموي  كمنا
 نمشي المكح تحت صفٍَّيفً 

 القتيَل اْلف نىٍرفىعي 
 كأحمى بدران ، تعميقىوي  السما في كددنا قنديؿو  مثؿ

ء في م يصفو بالقنديؿ المضيكيكمؿ الشاعر ىذه المكحة الرائعة لتشييع الشييد، الذ
أمر قصيدة يقكؿ في حيث كقد يدؿ المكف األبيض عمى الخكؼ، السماء، كالبدر بؿ أجمؿ منو، 

 :(2)طبيعي
 فمالػػػػػػػػػػؾ تخشػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػيكؼ ببابػػػػػػػػػػو

 كػػػػػػػػػأـ غػػػػػػػػػزاؿ فيػػػػػػػػػو جمػػػػػػػػػدىا الػػػػػػػػػذعر  

   
 تقػػػػػػػػػػػػكَّص منيػػػػػػػػػػػػا ظيرىػػػػػػػػػػػػا فكأنيػػػػػػػػػػػػا

 ىػػػػػي الكػػػػػرة الشػػػػػيباء لػػػػػيس ليػػػػػا ظيػػػػػر  

   
 لكنيػػػػػػا قػػػػػػد ارتجفػػػػػػت فػػػػػػأبيض بػػػػػػالخكؼ

 كقػػػػد ثبتػػػػت فأسػػػػكد مػػػػف ظميػػػػا الصػػػػخر  

   

                                                           

 .(71ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(54ص)المرجع السابؽ،  (2)
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نجد الشاعر يستخدـ المكف األبيض ليعبر مف خبللو عف الخكؼ الذم أصاب أمتو إذ 
نظران لخكفيا مف أعداءىا، ككذا أمتو حتى ابيض كجييا مف الذعر قد ارتجفت فبأـ غزاؿو  ، ىايصكر 
  .أصبحت ترل الممالؾ قد ضاقت عميياأنيا 

 :(1)األزرؽ، يقكؿ في قصيدة أنا لي سماء كالسماءر المكف كما كظؼ الشاع

 زرقاء صغيرة كالسماء سماء لي ناأ

 رأسي عمى حممياأ

 لحي حي مف اهلل بَلد فيكأسعى 

 يدم في سمائي ىذم

المكف األزرؽ يرمز إلى الراحة النفسية، فالسماء الزرقاء تمنحو األمؿ كالتفاؤؿ بالخير الذم 
 (2)كيقكؿ أيضان:يد شران ألحد، كىك متأكد مف ىذا، ىك ال ير يحممو مف مكاف آلخر، ك 

ذا أتتيا   الطائراتي كا 

 الحديدٍ  في يرفؿي  العينيفً  زرؽً أ مكتو  بكؿِّ 

 ،كاقيان  درعان  عمي السماء تمسي

 خيمة كأ ممجأ كأ

 به طيِّ  ؾى فألي  العيف في يالي، كدمكعي  كتقكؿ

يتأثر بالمكركث القديـ بداللة ىذا المكف يذكر تميـ المكف األزرؽ مقركنان بالمكت، كىك بيذا 
كىذا المكف يثير اشمئزاز الشاعر ككراىيتو لمكف األزرؽ، كىك تي تشير إلى الغدر كالحقد الدفيف، ال

 رض كسمبكا خيراتيا ككأنيـ جراد.بيذا يصؼ القتمة الذيف اقتحمكا األ

،العيكف المأخكذة مف الفر كىذا ما كرثو الشاعر مف صكرة الزرقة في  كىنا المكف  س كالرـك
بؿ استدؿ عمى ذلؾ بالمكف األزرؽ حتى يعيد  ،األزرؽ يضـ الييكد، حيث إنو لـ يصرح بمفظ الييكد

                                                           

 .(24ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(26ص)المرج السابؽ،  (2)
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لداللة ىذا المكف ككره العرب لو، كما كيبلحظ أف البرغكثي استخدـ المكف  لؤلذىاف المكركث القديـ
، يمتدح األزرؽ تخداـ رديؼ لمكفكفي اساألزرؽ بداللة تختمؼ عف مدلكلو األصمي الذم كضع لو، 

 :(1)الشاعر تاريخ فمسطيف قائبلن 

 ناكفي كسط الشاـ تاريخي 

 مثؿ سجادة مف حرير تريث فييا شيكخ الصناعة

 كيربطيا البائعكف بخيط رخيٍص 

 الشمس في السجفً  كتاريخنا فسحة

يان كال يحاكي ة في النياية مستمدة مف الطبيعة، لكف الشاعر ال ينقميا حرفإف الصكرة الممٌكن
نما يكتب مف خبلليا المعنكم نمطان محسكسان، كيغاير في األلكاف، كيكيالكاقع محاكاة  يا في فتامة، كا 

ان ذا طابع خيالي، مكقع جديد، معبران عف مكقؼ، أك لحظة انفعالية حالمة، تككف لذاتيا عالمان جديد
 التفاؤؿ. نسانية نفسية كالخكؼ أك الحزف أك التشاـؤ أكممبيان لحاجة إ

 ثالثان: تكظيؼ المكاف:
شكؿ المكاف بؤرة فنية كباعثان مميمان لكثير مف األدباء كالشعراء ، فيك مسرح حدكث األفعاؿ 

ر أـ بالمحبة أـ باالرتباط، كما يعد المكاف بابان كفؽ العبلقة بيف اإلنساف كمكانو، سكاء أكانت بالنفك 
إذ يشكؿ مرتكزان أساسيان في نظريات المغة كاألدب  ،مقاربة النصكص األدبية لغةن كنقدان  مف أبكاب

عمى حدو سكاء، كقد اختمفت أقكاؿ العمماء في تعريؼ المكاف حيث تقكؿ سحر ىادم شبر في 
فية، ىذا بالنسبة ىك الفراغ المنتظـ في عبلقات ىندسية كمقاييس جغرا" المكاف تعريؼ المكاف:

فني فيك الفضاء المفتكح المتراكب بفعؿ العبلقات أما المكاف الشعرم أك اللممكاف الجغرافي، 
التخيمية كالكمضات الحدسية، المحككـ بالبعد الحقيقي الكاقعي كالمنضبط بالحس الكجداني لمذات 

 .(2)الخالقة، كالمشبع باأليديكلكجيات كالرمكز الدالئمية"

 (3)"نفسيان خبريان يبدك محمكالن  "ف المكاف الشعرمفإككما يبدك  كاضحان مف التعريؼ أعبله 
كتستنير بكىج إشعاعاتو سكاء أكانت زمنية ماضية ممفكفة بذكرل  " تيتدم إليو الذات المبدعة

                                                           

 .(15ص) ،البرغكثي، ديكاف في القدس (1)
 .(13ص )اسة جمالية، شبر، سحر ىادم، الصكرة الشعرية في شعر نزار قباني در  (2)
حسيف، سميماف، مضمرات النص كالخطاب في عالـ جبرا إبراىيـ جبرا الركائي، إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ،  (3)

 . (304ص)ـ، 1999
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التي يصقميا حسو مف أجؿ أف تتحكؿ إلى دالة شعرية متداكلة بيف المجمكع المتذكؽ أـ  ،الشاعر
ة كدعمت أركانو جمعت أشتاتو مخيمة الشاعر كنسجت كجكده خيكط الحمـ كالذاكر  ،كانت كىجان 

فيتحكؿ المكاف عمى أثرىا إلى خمفية جمالية مقصكدة بذاتيا بعد أف  ،مستكيات التحكير اإلسقاطية
 .(1)" كانت داالن عمى االحتكاء اإلنساني كااللتجاء الحميمي المشترؾ بيف البشر

كيرل غاستكف باشبلر أف المكاف ىك "البيت، ىك كؿ شيء إذ يعجز الزمف عف تسريع 
 .(2)كرة، ىك مكاف األلفة..."الذا

كىي قابمة  ،كيرل فرانسيس ىربرت برادلي أف المكاف "يتألؼ مف أجزاء جامدة ممتدة
كبالتالي ليس في قدرتي إدراؾ كمعرفة المكاف  ىي في انقساميا تختمؼ عف األجزاء،لبلنقساـ، ك 

ف عبر اتساعو عند حدكد كالتي تتكك  ،الكمي بطريقة مباشرة، كلكف ىناؾ ما يطمؽ عميو تخـك المكاف
 .(3)األفؽ"

كمف خبلؿ تعريؼ باشبلر، كفرانسيس ىربرت برادلي لممكاف يتضح أنيما قد حددا المكاف 
عمى األساس الذم يربطو باإلنساف مف الناحية المادية كالناحية النفسية، بينما "برادلي" كسـ المكاف 

 بحدكد جغرافية.

 .(4)القكة النفسية كالعقمية كالعاطفية لمكائف الحي"كيرل يكرم لكتماف أف المكاف ىك "مكمف 

كيعرؼ قادة عقاؽ المكاف بأنو "الحيز الذم يحتكم أشياء، إذ تترتب ىذه األحياز لتشكؿ عبلقة 
 .(5)اإلنساف بالمكاف"

الكاقع الخارجي لحركات النفس  إخضاع" أف الصكرة المكانية ىي  يرل ساسيف عساؼك 
يقاعاتيا، ىذا ما يدفع ا ، (6)" لشاعر إلى التبلعب بيذا الكاقع كبظكاىره كتفتيتو كتشكيمو كما شاءكا 

نما تمثؿ  المكاف " في حيف يرل عز الديف إسماعيؿ أف الصكرة الشعرية ال تمثؿ المكاف المقيس كا 

                                                           

 .(130ص)شبر، سحر ىادم، الصكر في شعر نزار قباني دراسة جمالية،   (1)
 .(39ص )باشبلر، غاستكف، جماليات المكاف،  (2)
 .(48ص )فرانسيس ىربرت، مفيـك المكاف كالزماف في فمسفة الظاىر كالحقيقة،  برادلي، (3)
الكتاب مباشرة  بمريسكؿ، عبد الغفكر: تأمبلت فمسفية كعممية حكؿ مفيـك الزماف كالمكاف، مقالة ضمف مكقع(4)

 www.berraissoul.com/articlies عمى الكيب
عقاؽ، قادة، داللة المدينة في الخطاب الشعرم العربي المعاصر دراسة في إشكالية التمقي الجمالي لممكاف، (5)
 .(256ص )
 . (34ص )عساؼ، ساسيف، الصكرة الشعرية كنماذجيا في إبداع أبي نكاس، (6)

http://www.berraissoul.com/articlies
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النفسي كأف الصفات المكضكعية لممكاف ليست إال كسيمة مف كسائؿ التعريؼ بالمكاف لممتمقي 
، كيتضح لمباحث أف تعريؼ عز الديف إسماعيؿ لمصكرة المكانية (1)" ة فيوكليست خصائص كامن
 :(2)قيس بف الممكح مأخكذه مف قكؿ الشاعر
 كقد تيكف األرض إًل مكضعا ييكف العمر إًل ساعة قػػد

ألنيا  تنسيقان جديدان؛الصكرة تضفي دالالت جديدة عمى المكاف حيف تنسقو كال شؾ أف 
كحيف يقـك الفناف بتشكيؿ صكرتو مجاؿ يعجز المكاف نفسو عف تأليفو، ت في تقٌرب ما بيف المتنافرا

منتزع مف الشعكر، فإذا ما  كالثانيمنتزع مف الطبيعة،  األكؿيؤلؼ بيف نسقيف مف المكاف،  " فإنو
نيًظرى إلى صكرة ما كاف باعتبارىا حقيقة غير كاقعية عمينا أف نتطمع إلى نسؽ الفكرة المرادة مف قبؿ 

المكاف أف ننظر إلى المكاف النفسي في الصكرة ال إلى  :ال إلى نسؽ المكاف في الكاقع، أم ،نافالف
ليتـ  ؛يحققو الفناف بأسمكبو الخاص ،ألف قيمة ىذه الصكرة تنبع مف أنيا تخمؽ تكازنان نفسيان  المقيس؛

 .(3)" التكامؿ بينو كبيف العالـ

نيا ية: الحيز، الفضاء، الفراغ، حيث إأساسمحاكر  ةكبالتالي تتضح ماىية المكاف في ثبلث
ألف ارتباط اإلنساف بالمكاف ينبع أصبلن مف ارتباطو ط كميا بعكامؿ نفسية لدل اإلنساف؛ ترتب

 المعنكم الناتج عف االرتباط المادم المسبؽ.

كالظركؼ االجتماعية، كالنفسية، كالتاريخية، إضافة  ،كىناؾ عدة عكامؿ تقكـ برسـ المكاف
 ر الظركؼ السياسية في خمؽ مكاف لـ يكف مكجكدان عمى أرض الكاقع.إلى دك 

كنظران لتنقمو في كثيرو مف األماكف التي  ،كككف البرغكثي أحد أبناء ىذه األمة المنتميف إلييا
كمف ىذه األماكف التي تحدث عنيا في  ،كيشعر بشعكرىا ،تقطف بيا ىذه األمة التي ينتمي إلييا

راؽ" حيث كاف لمدينة القدس في القدس" ك "مقاـ ع " مممكسه في ديكانيو ، ككاف ليا حضكره شعره
قد فا يدؿ عمى ذلؾ أنو قاـ بتسمية ديكانو الثاني "في القدس"، كذلؾ مفي شعره، كم حضكره كبيره 

، حيث أصدر ديكانان كامبلن أسماه "مقاـ عراؽ" ،احتمت العراؽ أيضان مكانان كبيران في شعر البرغكثي
التي تعرض ليا أثناء غزك األمريكاف  ،يا عف مأساة العراؽعف قصيدة طكيمة تحدث في كىك عبارة

 لو.

 
                                                           

 . (67ص)إسماعيؿ، عز الديف، التفسير النفسي لؤلدب،  (1)
 .إلى قيس بف الممكح  كلـ أعثر عميو في ديكانوالبيت منسكب   (2)
 http://awu-dam . net/index . php?mode=journalview&eattl=22351اتحاد الكتاب العرب، (3)
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 الصكرة المكانية العراقية: -1
إف قضية العراؽ ال تختمؼ عف قضية فمسطيف مف حيث المآسي كالمصائب التي حمت 

ا، حتى أف نيكقيران في أف تعبر ع ،تتكقؼ عندىا كؿ المصائب عجزان عراؽ مصيبة بيا، فمصيبة ال
 ال يساكم شيئان مما حدث ببغداد خاصة كالعراؽ عامة.  ما يحدث في المدينتيف كرببلء كالنجؼ

تي حمت بالعراؽ كرر الشاعر قكلو: أرل العراؽ طكيؿ الميؿ، في أكثر مف مقطع ـ المأساة الكلعظ
رىا كتخريب لضرب العراؽ كتدمي ؤامرات التي حدثتليؤكد عمى حجـ الم مف ديكانو مقاـ عراؽ؛

 :(1)الكطف بأكممو، يقكؿ
 الميؿٍ  طىكيؿى  الًعراؽى  أىرىل

 حمداف، بني مف أميرةن  يرثي جًدنا قاليا

 عنيا، بعيده  بالعراؽ كىك طاؿى  ليمىوي  إفَّ  يقكؿي 

 حمب، في أخييا بميؿً  فكيؼ

 التاريخ أٍثقىمىوي  لكف معنى، كبير لمبيت ليس

 الميؿٍ  طكيؿى  العراؽى  أىرىل"

 :(2)كميؿ امرئ القيس حينما قاؿ ،مميءه باليمكـ التي أثقمتوطكيؿ  الشاعر يؿفم
ــــــــل   ــــــــْى ِ  ولَـْي ــــــــرِ  َكـَم ــــــــ  الـبَـْح ــــــــ    أَْرَخ ْولَـ ـد   س 

ـــــــــْى ِ  بِـأَْنــــــــَىا ِ  َعــلَــــــــ      ــــــــ  الـه ــم   لِــيَــْبــتَــلِ

   

ػػٍمػػًبػػػػػػػػػػػػػوً  ػػطَّػػػػػػػػػػػػػػى ًبػصي ػػػػػػػػػػػػا تىػمى  فىػػقيػػٍمػػػػػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػػػػػوي لىػمَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً كأىٍردى    ػػٍمػػػكى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ًبػػكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازان كى  ؼى أىٍعػػجى

   
ػًمػػػػػػػػػػػػػػػي  أًلى أىًيػيىػػػػػػػػػػػػػػا الػمَّػٍيػػػػػػػػػػػػػػؿي الػطَّػًكٍيػػػػػػػػػػػػػػػؿي أًلى اٍنػجى

ػػػػػػػػػػا اإلٍصػبىػػػػػػػػػاحي مػًنػػػػػػػػػؾى ًبأىٍمثىػػػػػػػػؿً    مى ، كى ػٍبػػػػػػػػػحو  ًبػصي

   
ػػػػػػػػػػػوي  ػػكمى ػػػػػػػػػػػأفَّ نيػػجي ػػػػػػػػػػػٍف لىػػٍيػػػػػػػػػػػؿو كى  فىػػيىػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػؾى مى

ػػغػػػػػػػػػػػػار     ؿً الػفػػتػػػػػػػػػػػؿ شيػػػػػػػػػػػػٌدت بػيػػػػػػػػػػػذببػػكػػػػػػػػػػػػؿ مي
   

كال سيَّما عند الشعراء،  أصعب مما يحدث في النيار ببل شؾو  كالذم يحدث في الميؿ 
قمؽ مف مصير مجيكؿ، فيؿ يحمؿ بيف طياتو الخكؼ كال ككذلؾ ىك الحاؿ عند البرغكثي ، فميمو

رز الشاعر تاريخ العراؽ كمكانتيا بكيتنتًو بعد،  اكيؿ، كليذه المأساة التي لمَّ ليذا الميؿ الطمف نيار 
(3)بيف الدكؿ قائبلن:

 

                                                           

 . (22ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (1)
 .(43-42ص)امرؤ القيس، الديكاف،  (2)
 . (35 – 34ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (3)



86 
 

ف العراؽً  نخؿى   كا 

 ًنيَّتي في شىكىٍكتى 

 في شيييكًخيى  فىٍاٍسأىؿٍ 

 تىٍعمىـٍ  المساًجدً  سيكيحً 

 ميٍ تىمىفه  لمقىٍكؿً  حافظه  أنَّني

 سيدىل الكَلـي  ضاعى  إذا لىدىمَّ  يىٍبقىى

 ميكتىًمَلن  التاريخى  اٍسريدً  العراؽً  نخؿى 

رىدىا كما ًل عميوً  شىًيٍدتى  اكم  كى

كنخص بالذكر مف بيف مدف العراؽ مدينة بغداد، بغداد الحضارة كالتاريخ، بغداد الحمـ 
 :(1)كالقير كالظمـ، بغداد الجرح النازؼ، يقكؿ

 أنا بشار بف برد

 قائد العمياف في طرقات بغداد إلى أبياتيـ كالمبصريف
 (2)كيقكؿ أيضان:

 ، حيث أجعؿ سكر بغداد عقاًلن في ر كس األكرميفكأعيد ترتيب الخرائط
لـ يقؼ الشاعر عند ىذا الحد مف كصؼ صكرة العراؽ الحضارية كالثقافية، بؿ تعداىا إلى 

 :(3)كالقكة التي تمتع بيا، كجعميا أذانو األكؿ ،كمكانتيا بيف الدكؿ ،الصكرة السياسية
تى  أىذَّفى  مف أناٍ   فىٍجران  القىٍصؼً  تحى

ٍكتى ا أىٍفًتؿي   ًحبىاًلن  لصَّ
 تىيىاكىل أىٍنيى  بيا األيٍفؽى  أىٍربيطي 
ارو  إعصارو  مثؿى   كقاًربٍ  كبحَّ
 مثمي بغداد في أذَّف مف كؿ

ارو  ألؼي  ارو  بحَّ  كالمراكبٍ  سماءن  يىشيًدكفى  كبحَّ

                                                           

 . (32ص)ع السابؽ، المرج (1)
 .(25ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
 . (33ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (3)
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ببياف ما في نفسو تجاه ىذه المدينة العريقة، المدينة  كيختتـ البرغكثي ديكانو مقاـ عراؽ
 :(1)ي أشبعت نفس الشاعر بالكثير مما يريد إيصالو لمقارئ عف ىذه المدينة، يقكؿالركحية كالت

 يػػػػػػػا أىٍىػػػػػػػػؿى بغػػػػػػػػدادى يػػػػػػػا أىٍىػػػػػػػػؿى المػػػػػػػر اتً 

ٍصػػػػػػًؼ كالػػػػػػذَّاتً     الحػػػػػػًؽ فػػػػػػيكـ صػػػػػػحيحي الكى

   
 ًل فػػػػػػػػي األىرىاًضػػػػػػػػي كًل فىػػػػػػػػٍكؽى السَّػػػػػػػػمىاكاتً 

 يػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػارىؾى اهللي فػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػؾى العىبىػػػػػػػػػاءاتً   

   
 

 انية الفمسطينية:الصكرة المك -2
شكمت مدينة القدس أكثر األماكف حضكران في شعر تميـ البرغكثي، فقد أكالىا أىمية كبيرة؛  

الحرميف الشريفيف، كفييا حضارات  فمسطيف، فيي أكلى القبمتيف كثالث نظران ألنيا أقدس األماكف في
كىي دار  ،تو كانحناءاتوالقدس تمثؿ لتميـ الحب كالكطف كالتاريخ بكؿ تعرجاإف األمـ جميعيا، 
 :(2)الحبيب، يقكؿ

مػػػػػػػػػى داًر الحبيػػػػػػػػػب فرىدَّنػػػػػػػػػا ٍرنػػػػػػػػػا عى  مرى

ػػػػػػًف الػػػػػػداًر قػػػػػػانكفي األعػػػػػػادم كسػػػػػػكريىا    عى

   
ػػػػػػػػةه   فىقيٍمػػػػػػػػتي لنفسػػػػػػػػي ريبمػػػػػػػػا ًىػػػػػػػػيى ًنٍعمى

كريىػػػػػا    فمػػػػػاذا تىػػػػػرىل فػػػػػي القػػػػػدًس حػػػػػيفى تىزي

   
ػػػػػػرَّةن   متػػػػػػى تيٍبًصػػػػػػًر القػػػػػػدسى العتيقػػػػػػةى مى

ٍيػػػػػػػ    ثي تيػػػػػػػًديريىافسػػػػػػػكؼى تراىػػػػػػػا العىػػػػػػػٍيفي حى

   
دار الحبيب، التي ال نستطيع الكصكؿ إلييا، كىك بيذا يكشؼ عف  يالقد بدت القدس ككأن

عيف فييا سنرل القدس في صكر شتى مدل أىمية ىذه المدينة كتاريخيا كعظمتيا، فمتى أدرنا ال
 :(3)ينة، يقكؿقديمة كحديثة، كيكضح تميـ ىذه الصكرة في التفاصيؿ التي يخبرنا بيا عف حاؿ المد

 بزكجتو برـه  جكرجيا مف خضرةو  بائعي  القدًس، في

 البيتٍ  طَلءً  في أك إجازةو  قضاءً  في يفكري 

 العيميا مىٍنياًتفى  مف جاءى  ككيؿه  تكراةه  القدس، في

 أحكاميا في البيكليكفً  فتيةى  ييفىقَّوي 

 السكًؽ، في شىارًعان  ييٍغًمؽي  األحباشً  مف شرطيه  القدسً  في

، يبمغً  لـ مستكطفو  عمى رشَّاشه   العشريفى

                                                           

 . (61ص) ،البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ (1)
 .(7ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
 . (8-7ص)المرجع السابؽ،  (3)
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يِّي قيبَّعة  المبكىى حائطى  تيحى

ٍكفى  ًل شيٍقره  اإلفرنجً  مف كسياحه   إطَلقان  القدسى  يىرى

رىان  لبعضيـ يأخذكفى  تىراىيـ كى  صي

 اليىكـٍ  طيكؿى  الساحاتً  في الًفٍجؿى  تبيعي  اٍمرىأىةو  مىعى 

 الغىيـٍ  فكؽى  ميٍنتىًعًميفى  الجندي  دىبَّ  القدسً  في

مَّينا دسً الق في  األىٍسفىٍمتٍ  عمى صى

 أٍنتٍ  إًل القدسً  في مىف القدسً  في

رسـ مبلمح القدس ببراعة شديدة، متغمغبلن في تفاصيؿ حياتية تجمت أماـ  استطاع البرغكثي
المتمقي معنكيان كنفسيان، منيا ىي القدس المدينة التي تضج بالحياة، كىي مدينة ليست حكران عمى 

ميع عبرىا كيبرز فييا الشاعر كافة شرائح المجتمع المقدسي، فيذا بائع أحد، بؿ ىي مدينة الج
لذيف رجؿ الديف البكلكني، كرجؿ الشرطة كالحكاجز التي تغمؽ الشكارع، كالجنكد ا كبجانبوالخضرة، 

 ،كثقافي ،زكف فكرمميا كفؽ مخشكياة، ضـ كافة متناقضات الحيمثمكف المحتؿ، صكر كاقعية ت
 تيجة التماىي بينو كبيف المكاف الذم شغؿ مساحات في بنيتو األيدلكجية.ن ،كرؤيكم في داخمو

مدينة فرضت نفسيا  فيي ليست كالمدف األخرل،إنيا ،ليست مدينة عادية فالقدس عند البرغكثي
 :(1)كفي ذلؾ يقكؿ بتاريخيا كعراقتيا،

 نفسيا، تعرؼ كالقدس

 الجميعي  ليٍمؾى يد الخمؽ ىناؾ اسأؿف

، ذك ينةً المد في شيء فكؿً   ييبيفٍ  تىسأىليوي، حيف لسافو

ف كؿ  كىك بذلؾ يثبت عركبة القدس كعراقتيا كحضارتيا كقدسيتيا ال يختمؼ عمييا اثناف، كا 
فييا قبؿ الييكد، كالقدس مدينة الديانات الثبلث، مدينة التسامح الديني كالتآلؼ  ما في القدس متجذره 

 :(2)الطائفي كفي ذلؾ يقكؿ

 كالقر فٍ  اإلنجيؿً  مف اقتباساته  جارتيياح أبنيةه  القدس في

 دخافٍ  الًرخاـً  تعريؽى  كأفَّ  الداكناتي  الًرخاـً  أعمدةي  القدس في
                                                           

 .(9ص) ،البرغكثي، ديكاف في القدس (1)
 .(9ص)المرجع السابؽ،  (2)
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حتى األبنية استمدت جماليا كركعة بنائيا مف قدسية ىذه المدينة كركحانيتيا، كالقدس 
 :(1)كسجؿ ال يمكف إنكاره كفي ذلؾ يقكؿ كحضارةتاريخ أمة 

 النيًر، كراءى  مما أتى مكؾو لمم مدرسةه  القدس في

، تنتظـي  القدس في  ترابييا كالكتابي  المدينةً  تاريخً  سطكري  كأنيفَّ  القبكري
 ىينا مف مًركا الكؿ

 م منا أك كافران  أتاىا مف تقبؿي  فالقدسي 

أف يجمع تاريخ عالـ بأكممو، كيختصر حضارة ، في ىذه األبيات الشعرية حاكؿ البرغكثي
فت عف عبلقة جدلية قكية بيف الشاعر كمكانو مف ناحية كبيف نتاج ىذه أمة في سطكر شعرية كش

 كترسباتيا في ذاكرتو المتخيمة مف ناحية أخرل. ،العبلقة

أكضح فييا مكانة المدينة بيف ببلد الشاـ،  ،كقد ذكر تميـ البرغكثي "الجميؿ" بقصيدة منفردة
 :(2)يقكؿ

 كىك أرض شماؿ فمسطيف

 أعني شماؿ جنيف تمامان 

 كبي غرب دمشؽ مباشرةجن

 كسط الشاـ كالطفؿ في الميد

 كفي كسط الشاـ لفظ الجَللة يا سيدم قابؿ لمزراعة

 كفي كسط الشاـ تاريخنا

 كفي كسط الشاـ تغدك السيكؼ رمكز الكداعة

التي تحيط بو، كما  ،كىك بذلؾ يشير إلى مكانة الجميؿ بيف كافة المدف كالببلد األخرل
مما جعميا تتميز عف المدف األخرل كالقرل في  ،السياسي كالتاريخي لممدينةيشير الشاعر إلى البعد 

                                                           

 .(11ص)المرجع السابؽ،  (1)
 .(14ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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يف كانتياء بدءان مف الركـ كالبيزنطي ،فمسطيف، كربما يشير بمفظة الجميؿ إلى تاريخ ببلد الشاـ نفسيا
 :(1) الجميؿ بالخبلفة األمكية بيا، كيقكؿ البرغكثي في قصيدتو

 يمػػػػػر بنػػػػػا اسػػػػػـ المػػػػػرج مػػػػػرج بػػػػػف عػػػػػامرو 

 فنطػػػػػرب ًلسػػػػػـ المػػػػػرج مػػػػػرج بػػػػػف عػػػػػامرً   

   
 كنشػػػػػػػػرد حتػػػػػػػػى نحسػػػػػػػػب المػػػػػػػػرج قصػػػػػػػػة

 مػػػػػػف القصػػػػػػص المحكػػػػػػي فػػػػػػكؽ المنػػػػػػابر  

   
 كنحسػػػػػػػػػػػػػبو أرضػػػػػػػػػػػػػا بعيػػػػػػػػػػػػػدا مناليػػػػػػػػػػػػػا

 تضػػػػػػػػيؽ بيػػػػػػػػا ذرعػػػػػػػػا جمػػػػػػػػاؿ المسػػػػػػػػافر  

   
 ،حيث تتغمغؿ فييا أقدـ الذكريات ،إذ تنكشؼ أماـ المبدع منطقة مف التاريخ العتيؽ جدان 

اعيا لمحات مف أحبلـ يقظتو فييا، دامجان بخيالو بيف القديـ جدان كبيف التي أتاحت لمشاعر استرج
لكي ييحيي تثبيتات السعادة التي استدعتيا الذكريات  عاد مف الذكريات في مكانو الشعرم؛المست

 ، كىك بعيد عف أرض الكطف في منفاهكىذه الذكريات عاشيا الشاعر ،المختزنة في الذاكرة المبدعة
 ذم فرض عميو ذلؾ.بسبب المحتؿ ال

كىك مرج ابف عامر، كىك  ،فتتضح عندما يمرُّ بالشاعر اسـ المرج ،ا قيـ الجذب الجماليأمَّ 
كجباؿ نابمس في شماؿ فمسطيف التاريخية، حيث إف صكرتو  ،سيؿ كاسع يقع بيف منطقة الجميؿ

قصة خيالية جماؿ المرج يحسبو الشاعر  ةعمى شكؿ مثمث أطرافو: حيفا، جنيف، كطبريا، كمف شد
حكى عمى المنابر، كذلؾ يحسب الشاعر المرج أرضان بعيدة المناؿ يصعب الكصكؿ إلييا، حتى تي 

تضيؽ ذرعان، كلعؿ الشاعر اتخذ مف الجماؿ كسيمة لمكصكؿ  ،اؿ التي تقؿُّ المسافريف إليومى إف الجً 
تضيؽ ذرعان إذا ما  فيي ؛اؿ تتصؼ بقكة الصبر عمى تحمؿ مشاؽِّ الطريؽ كصعابيامى ألف الجً ؛ إليو

الذم  ،كلعؿ ذلؾ يرجع إلى بعد الشاعر عف مكطنو ،أراد المسافر بيا أف يصؿ إلى مرج ابف عامر
 حيث إنو منع الشاعر كغيره مف أبناء شعبو مف زيارة كطنو. ،تسبب بو االحتبلؿ

 :رابعان: تكظيؼ الزمف
ث مف المظاىر الفنية، حي رفدت صكر البرغكثي بكثير التي ،يعد الزمف مف الينابيع الثرية

 كما ،(2)" عمى األرض ارتباطان كثيقان  اإلنسافنيا ترتبط بحياة قضية الزمف قضية كؿ حي، إذ إ " إف
حساسوترتبط بشعكره أنيا "  ، فبل شيء أطكؿ منو لمف ينتظر، كال أسرع منو لمف ىك في سركر كا 
ف يقدـ نذ أقدـ العصكر، كالتي حاكؿ أم اإلنسافكيعتبر الزمف مف القضايا التي شغمت  ،(3)" كمتعة

 ،مكراأليحس بو كيستخدمو في تقدير  اإلنسافشيء معنكم غير مادم، لكف " ألنو  ؛ليا تفسيران 
                                                           

 .(13ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(7ص )محجكب، فاطمة، قضية الزمف في الشعر العربي الشباب كالمشيب،  (2)
 .(171ص)خصر، فكزم، عناصر اإلبداع الفني في شعر ابف زيدكف،  (3)
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تفكير فيو، " فبل كجكد أف يستغني عف ال إلنساففبل يمكف  ،(1)" التي تتعمؽ بحياتو كما يتصؿ بيا
مثؿ التغير، كالتغير يمثؿ الحركة، كالحركة ىي ألف الكجكد يمثؿ الحياة، كالحياة تإال بالزماف؛ 

ليبدع لنا  ؛الحقيقة التي ال يمبث أف يمحكىا" فيك يرسـ لنا  ،(2)" الزماف، كالزماف يتغير كيتبدؿ
صكرة بدليا، إنو يفتح ككة قمكبنا كسرعاف ما يغمقيا، إنو يتمكج بنا يمينان كشماالن، كيخفؽ بشراعو 

 سيـ الصكر الزمانية عند البرغكثي إلى اآلتي:كيمكف تق، (3)"عمى ىكل رياحو

 الميؿ: -1
لياـ الشاعر ؛ فيي منبع إالفناف كأثارت شعكره إحساسيعد الميؿ مف المصادر التي شغمت 

كقد  ،المبدع، كلـ يكف البرغكثي أقؿ الشعراء حظان في استمياـ كؿ ما في الميؿ مف حركات كسكنات
في إفراد قصيدة، يمزج بيا الميؿ مع الصبح، حيث إنو  عيةاإلبدابمغت عبقرية البرغكثي الذركة 

أدؽ المعاني  إبرازمؾ قدرة تصكيرية في ، إذ إنو امتاإلبداعيةره تصكيران دقيقان يدؿ عمى براعتو صكَّ 
نما أضفى عميو نفحة  كأرفعيا مف خبلؿ أبياتيا كلـ يقتصر عمى كصفو المجرد لميؿ كالصباح، كا 

حشتو، كأعرب عف أحاسيسو عف انقباضو كك  فعبر تو الكجدانية،مف شعكره الخاص كانفعاال
 :(4)الميؿ حيث يقكؿ في قصيدتوكتأمبلتو، 

تػػػػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػػػػدا،  الميػػػػػػػػػػػػػؿي يىبػػػػػػػػػػػػػدك أليمَّ

ػػػػػػػػػباًح راحى سيػػػػػػػػػدل   ػػػػػػػػػأفَّ كىعػػػػػػػػػدى الصى  كى

   
مَّقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فىكقىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميعىمِّقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   عى

نػػػػػػػػػػػػػػػػوي ميبتىًعػػػػػػػػػػػػػػػػػدا   نىػػػػػػػػػػػػػػػػا كعى  كراحى عى

   
ػػػػػػػػػػػزكو تىتػػػػػػػػػػػرل كىتاًئبيػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػيًش غى  كىجى

ػػػػػػػػػػػػػػريـو يىمقىػػػػػػػػػػػػػػاهي مينفىػػػػػػػػػػػػػػًردا    كيػػػػػػػػػػػػػػًؿ كى

   
ػػػػػػػػػرتي أكجيىكيػػػػػػػػػـألكػػػػػػػػػف إذا مػػػػػػػػػا   بصى

ػػػػػػػػػػدتي كجػػػػػػػػػػوى الظػػػػػػػػػػَلـً ميرتىًعػػػػػػػػػػدا    كجى

   
 فالًصػػػػػػػػػػػػػبحي  مىكلػػػػػػػػػػػػػكديكيـ ككاًلػػػػػػػػػػػػػدكيـ

 أًكػػػػػػػػػػرـٍ ًبػػػػػػػػػػًو كالػػػػػػػػػػدان كمػػػػػػػػػػا كلىػػػػػػػػػػدا  

   
ـي  ك ًبَلدىكيػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػزى  ًل تىحزنػػػػػػػػػػػػػػكا إف غى

ػػػػػػػػنىبتىني بىمػػػػػػػػدا   ػػػػػػػػبحو سى  فػػػػػػػػي كيػػػػػػػػؿِّ صي

   
، الذم يمر بأمتو كيخبرنا يرسـ لنا في ىذه الصكرة الفنية صكرة الميؿاستطاع البرغكثي أف 

فيك ليؿ ال نياية لو كما تحسب أمتو،  ،بأنو ليؿ عميؽ طكيؿ األمد كما يبدك ألمتو ،صفاتو عف
 يا كأنو راح سدلن ببل فائدة.كعد األمة بالنصر عمى أعدائكصكرة الصباح الذم 

                                                           

، رسالة ماجستير، جامعة النجاح (24ص)ء الزمف في القرآف الكريـ دراسة داللية،عكض، محمكد يكسؼ، أسما (1)
 ـ.2009الكطنية، 

 .(25ص)حساـ الديف، كريـ زكي، الزمف الداللي دراسة لغكية لمفيـك الزماف  كألفاظو، (2)
 .(51ص )شاىيف، سمير الحاج، لحظة األبدية دراسة الزماف في أدب القرف العشريف،  (3)
 https://www.youtube.com/watch?v=BKEsK92WuhQالكيب  مكقعبلن عف نق (4)
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الذيف ال ، الميؿ الذم ىك مف صنيع األعداء كالطغاة ىك ذلؾ ،فالميؿ الذم يقصده الشاعر 
فالبرغكثي في ىذه الصكرة يصكر الميؿ بصكرة مكحشة يعمقيا  ،يريدكف أف يطمع ليذه األمة صبح

عد كعف كثب، كذلؾ لكي يراقبكىا مف بي  ؛ا كعنيايبتعدكف عنَّ  َـّ األعداء عمى جدراف ىذه األمة كمف ثى 
ه كؿ فرد كريـ مف كتائبو، فيصدُّ تترل  م يسكد أمتو بجيش غزكو ميؿ الذيصكر البرغكثي ظبلـ ال

عمييا، كينتقؿ البرغكثي  ـي يِّ خى أبناء ىذه األمة الغيكريف عمييا، كي يزكؿ ذلؾ الظبلـ المكحش الذم يي 
 :(1)حيث نجده يقكؿ ،بالمتمقي إلى صكرة أخرل

 لكػػػػػػػػػف إذا مػػػػػػػػػا أبصػػػػػػػػػرت أكجيكػػػػػػػػػـ

 كجػػػػػػػػػػدت كجػػػػػػػػػػو الظػػػػػػػػػػَلـ مرتعػػػػػػػػػػدان   

   
أبناء أمتو بأنو إذا ما أبصر أكجييـ، كجد كجو الظبلـ مرتعدان منيـ، حيث لبرغكثي يخبر ا

، كؿ ذلؾ بسبب تظير عمى كجيو مبلمح الخكؼ ظيكران كاضحان  بإنسافإف البرغكثي صكر الظبلـ 
رضو عمييـ العدك الذم الذم يف ،ؿرافضيف شتى أنكاع الذُّ  ،و المتمسكيف بثرل أكطانيـبسالة أبنائ

كينتقؿ البرغكثي بنا ية مف المعاناة كاليأس كاالنكسار، باحثيف عف حياة كريمة خال ألرض،احتؿ ا
 :(2)إلى صكرة أخرل حيث يقكؿ

 فالصػػػػػػػػػػػػػبح مكلػػػػػػػػػػػػػكدكـ ككالػػػػػػػػػػػػػدكـ 

 أكػػػػػػػػػػـر بػػػػػػػػػػو كالػػػػػػػػػػدان كمػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػدا  

   
 ،قاصدان بذلؾ بث األمؿ ،رسـ البرغكثي في ىذا البيت لكحة ضكئية لكنية بكاسطة الصبح

 فاؤؿ في ركح أبناء شعبو كأمتو، قائبلن ليـ: " الصبح مكلكدكـ ككالدكـ".كالت ،كالحياة

؛ فيك كالحياة ،كالتجدد ،حيث إنو صكر الصبح بالمكلكد، ذلؾ ألف المكلكد يرمز إلى البعث
الصبح بالمرأة التي تمد، فاألمة خرجت مف  متو، كما أنو يصكرالحياة في نفكس أبناء أ أراد أف يبث

التي تبدد ىذه الظممة كتخيـ عمى أمتو، ، باإلشعاعاتنكران كيشرؽ  الذم يشعُّ  ،رحـ ىذا الصبح
عدـ اليأس ، حاثان إياىـ عمى كيختتـ البرغكثي أبياتو ببيت يبث فيو الحماسة في نفكس أبناء األمة

 :(3)حيث يقكؿ ليـ ،الببلد ، الذم غزاكاالستسبلـ كالحزف أماـ ىذا العدك

 ًل تحزنػػػػػػػػػػػػػػكا إف غػػػػػػػػػػػػػػزكا بَلدكػػػػػػػػػػػػػػـ

 فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػبح سػػػػػػػػػنبني بمػػػػػػػػػدان   

   
كاليأس أك  ،كالضجر ،ىك في حاالت الحزف ،بالزماف اإلنسافإف أكثر ما يككف إحساس 

، كفي بعض األحياف يككف عمى العكس اإلنسافالذم يؤثر في نفس  ،أم نكع مف العذاب النفسي

                                                           

 .(10ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (1)
 .(10ص)المرجع السابؽ،  (2)
 .(10ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (3)
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بالزماف، كىذا ما  إحساس المبدع كالفناف الشعكر تبعث في كالتفاؤؿمف ذلؾ، حيث إف نظرة األمؿ 
تعكسو نفسية البرغكثي في رسمو لمصكر التي ظيرت عنده، إذ إف صكرتو كانت مميئة باألمؿ 

كننتقؿ خ أماـ ظمـ المحتؿ كآلة المستعمر، كالحياة كالبعث كالتجدد كعدـ اليأس كاالستسبلـ كالرضك 
 :(1)يا الميؿ حيث يقكؿغكثي في صكرة أخرل يكظؼ فيمع البر 

ـي  لياليػػػػػػػػػػػؾى أيػػػػػػػػػػػدو   كالميػػػػػػػػػػػالي جػػػػػػػػػػػرائ

ـي     كأمتػػػػػػػػؾى الطفػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذم أنػػػػػػػػتى رائػػػػػػػػ

   
ػػػػػػػػػنتيا كالعاديػػػػػػػػػاتي عػػػػػػػػػكارـي   ككػػػػػػػػػـ صي

ـي     كقػػػػػػػػػد حاكمكىػػػػػػػػػا كالمنايػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػكاك

   
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى مظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه كًل

  

ـي محمػػػػدي قػػػػد عػػػػاد  العػػػػدل عػػػػاش ظػػػػال

   
الذيف  ،العباسية ةأراد البرغكثي في ىذه الصكرة أف يعرض لنا أنمكذجان مف زعماء الدكل

اء أمتو، إنو المظمكميف الضعفاء مف أبن عف حاؿ كالدفاع ،كالبسالة ،كالشجاعة ،كا بالعدؿاشتير 
 كالميالي أيدو  لياليؾى : "في رثائو المعركؼ بناصر الدكلة الحمداني، حيث يقكؿ  سيؼ الدكلة العباسي

ـي  ف يسير لعؿ البرغكثي أراد أف يخبرنا عف العدؿ الذم اتصؼ بو ذلؾ الرجؿ، حيث إنو كا ،"جرائ
التي كاف مف الممكف أف يقترفكىا بحؽ  ،جرائـ األعداءمف ده الميالي مف أجؿ أف يصكف كيحمي ببل

ا يدؿ مأبناء رعيتو، حيث إف الشاعر صكر رحمة ذلؾ الرجؿ برحمة األـ كحنانيا عمى طفميا، كم
مف  العدك في أرض المعركة، كأيضان  و كعدلو برعيتو تمؾ الخيكؿ التي غزتعمى صكنو كرحمت

 عاش كال مظمكـه  ماتى  فمافي عيده حيث يقكؿ الشاعر: " طُّ عدلو أنو لـ يمت مظمكمان قى مظاىر 
 :(2)صكر الميؿ حيث يقكؿ مع الشاعر مفصكرة أخرل  ، كفيظالـ"

 المػػػػػػػػكت  محتمػػػػػػػؿ ضػػػػػػػيفان  بػػػػػػػو  ثقػػػػػػػػؿي 

ػػػػػػػػػؿي     كػػػػػػػػذا قيػػػػػػػػاًميى بعػػػػػػػػدى  المػػػػػػػػكًت،  ميٍحتىمى

   
ػػػػػػػؿي كالميػػػػػػؿي ًحٍمػػػػػػؿه أنػػػػػػا  ًمػػػػػػٍف تحًتػػػػػػو جى   مى

ػػػػػػػػؿي    جى  يػػػػػػػػا قػػػػػػػػاًئًمٍي الميػػػػػػػػًؿ ًل خػػػػػػػػكؼه كًل كى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىؼي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده إف ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍئتي أك سى  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كى

   
إذ يقكؿ في الشطر  ،يبث الشاعر نفحات مف األمؿ كالتفاؤؿ في نفكس أىؿ العراؽىنا 

بأف ؽ في العرا "، فيك يخبر أبناء أمتوميٍحتىمىػؿي  المكًت، بعدى  قياًميى  كذاالثاني مف البيت األكؿ "
احتماؿ الحياة بعد المكت احتماؿ كارد كما احتماؿ المكت، إنيا نفحة مف األمؿ يبعثيا البرغكثي في 

رة الميؿ الذم صكره قمكب أبناء العراؽ المحتؿ، كتضاؼ إلى ىذه الصكرة صكرة أخرل كىي صك 
مف لذم مؿ المحامؿ الذم يممؾ القدرة عمى حمؿ األثقاؿ، يخدمؾ صكر نفسو بالجمؿ االميؿ بج

                                                           

 .(151ص ) ،البرغكثي، ديكاف في القدس (1)
 .(22ص) المرجع السابؽ، (2)
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صعابيا، فيك كالجمؿ الذم يمتمؾ القدرة عمى صفاتو الصبر كالقدرة عمى تحمؿ مشاؽ الحياة ك 
 تحمؿ تمؾ الصعاب.

ؿي  كال خكؼه  ال الميؿً  قاًئًميٍ  ياكفي الشطر الثاني مف البيت الثاني يقكؿ الشاعر: " كلعؿ " كىجى
العراؽ حيث إنو يطمئنيـ بعدـ  الشاعر في ىذه الصكرة ينادم عمى المرابطيف عمى الثغكر مف أىؿ

الخكؼ مف ظبلـ الميؿ الذم يسكدىـ فإنيا ظممة ستزكؿ حتمان بسكاعدكـ كعزيمتكـ كفي ختاـ تمؾ 
لىده  لكـ أنااألبيات يقكؿ: " مىؼي  أك ًشٍئتي  إف كى  ".سى
لعمو ك  ،بو الشاعر أبناء أمتو في معظـ قصائده رة ممزكجة باألمؿ الذم طالما نادلإنيا نظ

القدرة في فييـ أف يبعث آمبلن مف الحماس الكطني،  إشعاعاتيـ غرس فيستثير نفكسيـ فيبذلؾ ي
الذم يسعى إليو كؿ حر مف أبناء  ،تحقيؽ النصر َـّ كمف ثى  ،مكاجية األعداء كعدـ االستسبلـ إلييـ

 ىذه األمة.

 الصباح: -2
ي شعره، لقد كاف كما يبرز ف كذلؾ ،بالصباح اىتمامان كبيران يبدك أف البرغكثي قد اىتـ 

رغـ االختبلؼ في نظرة الشاعر  ،مممكسان بشكؿ ال يقؿ عف حضكر الميؿ في شعره حضكر الصباح
لؾ ألنو ذ امان باألمؿ؛فعكا   إشراقاإلى كؿ منيما، فبخبلؼ الميؿ كاف الصباح عند البرغكثي أكثر 

و، كقد حمؿ الصباح عند شراقة تكاد ال تفارقالشاعر كاف يراه مشرقان بداخمو إ كألف مشرؽ بجبمتو؛
جدد، الفرج، كالحرية، كاألمؿ، كالتفاؤؿ، كالنقاء، كالحياة، كالبعث، كالت: البرغكثي عدة مدلكالت منيا
 كاالستمرارية كغيرىا الكثير.

شراقة لنكر الساطع، كاإلذلؾ ألنو يمتمؾ ا ،ما كاف البرغكثي يصؼ نفسو بالصباح ككثيران 
جو األبيض المشرؽ كضياء الفجر، كمف ذلؾ قكلو في قصيدتو "مقاـ الممزكجة باألمؿ كالحياة، كالك 

 :(1)عراؽ"
ٍجًيي عميكـ أىطىؿَّ  ما إذا ييٍذىىميكفى  كلكنَّييـ  جديدٍ  صباحه  ًبكى

 مىكىاًمًنًو، مف أحًضريه كنتي  أىًغٍب، لـ
، أىمٍ  ـٍ  ًبوً  أتيتي  حتى ًمتً  نىعى

 فيوً  الحيً  الميِّتي  فأنا
 صبحه  جاء إذا ٍاذكركني ٍاذكركني

 شييدٍ  ىَلؿه  صبحو  كؿِّ  ففي

                                                           

 .(18ص) ،اؽالبرغكثي، ديكاف مقاـ عر  (1)
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الذم يمتزج بأحاسيسو  ،تمكف البرغكثي مف رسـ صكرة مميئة باالنفعاالت المشحكنة باألمؿ
عمييـ  ؿي اعر كىك ييطِّ عندما رأكا الش ،كالدىشة ،كمشاعره، إنيا صكرة األعداء الذيف أصابيـ الذىكؿ

كلكف  أنو لـ يغب، فيك ال يزاؿ حيان،داءه بلشاعر أعبكجو صباح جديد،ففي ىذه  المقطكعة يخبر ا
الخالي مف شتى أنكاع  ،سبب ذلؾ الغياب الذم لـ يدـ طكيبلن بحثو عف ذلؾ الصباح الجديد

 التي أحدثيا الغزاة في ببلده. ،كالجرائـ ،كالمصائب ،اليمكـ

 :(1)، يقكؿ فييامف صكر الصباح كينتقؿ بنا الشاعر في ىذه المقطكعة إلى صكرة أخرل
 صبحه  جاء إذا ذكركنيا ذكركنيا

 شييدٍ  ىَلؿه  صبحو  كؿِّ  ففي

الذم سييؿ  ،إنما ىك ذلؾ النصر الحتمي ،فالصبح الذم يقصده الشاعر في ىذه الصكرة
إذا  ،عمينا في القريب العاجؿ، كينتقؿ الشاعر إلى صكرة أخرل يخبر بيا أبناء أمتو أف يذكركه

 كؿِّ  ففيىذه الصكرة صكرة أخرل يقكؿ فييا الشاعر: " كتضاؼ إلي نصر اهلل عمى األعداء،جاءىـ 
و النصر، يؤكد البرغكثي في ىذه الصكرة أمر حتمي سيككف في القريب، إنَّ ، كىنا "شييد ىبلؿه  صبحو 

دح بيا رجاؿ المقاكمة في غزة تكىي قصيدة يم كيقكؿ البرغكثي في قصيدتو المكت فينا كفييـ الفزع،
 :(2)إذ يقكؿ

 ليػػػػػػػـ عػػػػػػػدةان أعطػػػػػػػت سػػػػػػػكػػػػػػػأف شم

 أف يطمػػػػػػػػع الصػػػػػػػػبح حيثمػػػػػػػػا طمعػػػػػػػػكا  

   
 ،فالبرغكثي يقيـ عبلقة ثبلثية متبادلة بيف الشمس كالصبح كرجاؿ المقاكمة في غزة  
ىك طمكع الصبح عمييـ ، خريف بكعد صادؽ،  آ دي عً ككأنيا إنساف حي يى  ،و يصكر الشمسحيث إنَّ 

"أف يطمع الصبح حيثما طمعكا"، إذ أنو رجاؿ المقاكمة في غزة، كالكعد يتمثؿ بقكؿ الشاعر:  إنيـ
 صكر الصبح بإنساف مأمكر ينفذ ما قيؿ لو مف أكامر، كتمؾ األكامر تتمثؿ بكعد الشمس لرجاؿ

صكرة أخرل مف صكر الصباح  كفيكا، دي جً أف يطمع نكر الصبح عمييـ أينما كي  ،المقاكمة في غزة
 :(3)في مدينة القدس حيث يقكؿ

 

 

                                                           

 .(18ص)المرجع السابؽ،  (1)
 .(67ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
 .(8ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
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 كالكنائس، المساجدى  تعمك كنكافذه 

 باأللكاًف، النقشي  كيؼى  تيًريوً  الًصباحً  بيدً  أىٍمسىكىتٍ 

 ،"ىكذا بؿ ًل: "يقكؿ كىٍىكى 

 ،"ىكذا بؿ ًل: "فىتىقيكؿي 

 تقاسما الخَلؼي  طاؿ إذا حتى

ر   فالصبحي   لىًكفٍ  العىتىبىاتً  خارجى  حي

 دخكلىيا أرادى  إف

ى أف فىعىمىيوً  ٍكـً  يىٍرضى  الرَّحمفٍ  نكافذً  بحي

كالكنائس في المدينة  ،لبرغكثي في ىذه الصكرة عبلقة متبادلة بيف نكافذ المساجدأقاـ ا 
 ؛يد الصباح بإمساؾلو أيد، تقـك النكافذ  بإنسافكبيف الصباح، حيث إنو صكر النكافذ كالصباح 

 لتريو ما حصؿ مف تغيرات في المدينة، ككذلؾ ما طرأ عمييا مف نقكش كألكاف.

د الصباح، يتحكؿ األمر في ىذه الصكرة إلى خبلؼ بيف الصباح كالنكافذ مسكت النكافذ بيأف أكبعد 
، كبعد ذلؾ كبلن منيما يحاكؿ أف يقنع اآلخر بصكاب رأيومف خبلؿ حكار يدكر بينيما، حيث إف 

، يخرج الصبح الذم يمثؿ أىؿ المدينة خارج ةالخبلؼ الطكيؿ الذم دار بينيما لفترة زمنية طكيم
و بالدخكؿ إلييا، إال بعد أف يحصؿ عمى تصريح مف النكافذ التي تمثؿ فبل يسمح ل، أسكارىا

بأف كؿ ما في المدينة مف معالـ  ،االحتبلؿ، كفي ىذه الصكرة أراد الشاعر أف يكصؿ لنا رسالة
قديمة قد أصابيا تغير، شمؿ األبنية كاألماكف، كالطرقات، حتى الناس، كأف كؿ شيء فييا يخضع 

كيقكؿ البرغكثي في صكرة ، فيك الذم يتحكـ بمصيرىا كيفما يريد، رائيمياإلسلسمطات االحتبلؿ 
 :(1)أخرل لمصبح

اًمَلن  المىدىاًرسً  أىٍطفىاؿً  ًزمَّ  يىٍمًبسي  الًصٍبحى  رىأىٍيتي  ًإنِّي  أىٍقَلمىوي  حى

يىديكري   كىَلمىوي  ًإلىٍيوً  ييٍمًقي شىاًعرو  عىفٍ  بىاًحثان  الشَّكاًرًع، بيفى  ما كى

فى  أيفيؽو  في مكىٍكفً ل ًلييًذيعىوي   كىالمَّيىبٍ  ًبالنَّدىاكىةً  تىمىكَّ

 كىٍاٍنظيًرم قيكًمي الغىارً  في ظىٍبيىةن  يىا أيمًَّتى يىا

 العىرىبٍ  ألىٍشعىارً  ًتٍمًميذه  ألًصٍبحي 
                                                           

 .(57ص )المرجع السابؽ،  (1)
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استطاع البرغكثي أف يبرز في ىذه المكحة الفنية ألكانان مف الجماؿ، إنو جماؿ الصبح كما 
و كيحمؿ أقبلمو؛ لينطمؽ إلى أفؽ ببلده، إذ يصكره بالتمميذ الذم يمبس زيَّ  كسحره الذم يتغنى بو في

 اهلل الكاسع باحثان عف شاعر يمقي إليو كبلمو؛ "ليذيعو لمككف في أفؽ تمكف بالنداكة كالميب".

بذلؾ الصبح نفسو، إنيا  ذم يغني لمشعر العربي، كلعمو قصدكذلؾ صكر الصبح بالتمميذ ال
ت انفعالية حادة كمؤثرة، مما أدل إلى تعزيز كضعية الصكرة في ذىف المتمقي صكرة مشحكنة بطاقا

ثارة مشاعره كأحاسيسو، إنو مشيد مستمد مف خياؿ الشاعر ا لكاسع األفؽ، فالشاعر في ىذه كا 
 ليكسبيا كضكحان كاتسامان. ى صكرة كاحدة، بؿ شحنيا بعدة صكر؛المقطكعة لـ يقؼ عم

 الدىر أك الزمف: -3
أخرل  رةن كتا ،أكقاتو، فتارةن يككف راضيان   لبرغكثي دائـ الرضا عف الدىر في معظـلـ يكف ا
 ،توان بالدىر عارفان بأحكالو كتقمبايككف عالم –أحيانان  –عنو، كىك  غير راضو  ،يككف ناقمان عميو

 :(1)حيث يقكؿ في قصيدتو "معيف الدمع"

 معػػػػػػػيف الػػػػػػػدمع لػػػػػػػف يبقػػػػػػػى معينػػػػػػػا

 فمػػػػػػػػػػػػػف أم المصػػػػػػػػػػػػػائب تػػػػػػػػػػػػػدمعينا  

   
 زمػػػػػػػػػػػػافه ىػػػػػػػػػػػػكف األحػػػػػػػػػػػػرار منػػػػػػػػػػػػا

 فػػػػػػػػػػػػديت كحكػػػػػػػػػػػػـ األنػػػػػػػػػػػػذاؿ فػػػػػػػػػػػػيف  

   
مف مصائب  ،بيا كىنا يخاطب البرغكثي أمتو، حيث إنو يأمرىا بعدـ البكاء عمى ما حؿَّ 

 .لف تعمر طكيبلن  ةه دى شً  افإني ؛الدىر

 ،مف أبناء أمتواألحرار  في كِّ يى إذ إنو يي  ،غير عادؿ الزماف بقاضو  كىنا يصكر البرغكثي
 ،لزمافاىذا ، فكما يبدك كاضحان في ىذه الصكر أف البرغكثي يبدم سخطو عمى ـ األنذاؿ فيياكيحكِّ 
كينتقؿ البرغكثي بنا إلى صكرة أخرل مف الصكر التي يتحدث بيا عف انقمبت فيو المعايير، الذم 

 :(2)الدىر قائبلن 

 لػػػػػػك أف الػػػػػػدىر يعػػػػػػرؼ حػػػػػػؽ قػػػػػػـك

 لقبػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػنيـ اليػػػػػػػػػػػػػد كالجبينػػػػػػػػػػػػػا  

   
 حاليػػػػػػو حتػػػػػػى عرفنػػػػػػا الػػػػػػدىر فػػػػػػي

 تعكدناىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كلينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 

                                                           

 .(170ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(170ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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ذلؾ  الذيف ضحكا بأنفسيـ فداءان ليذا الكطف، كؿُّ  ،يداء كطنوعف شىنا يتحدث الشاعر 
الصكرة يصكر الشاعر  عمييـ ذلؾ المحتؿ، كفي ىذه ياي يريد أف يكقعبسبب رفضيـ اإلىانة الت

يمة ىؤالء القـك الذم قتمكا مف أجؿ ىذا ال يعرؼ قإذ إنو  رجؿو ال يمتمؾ كفاءن لمف يستحقو،الدىر ب
كلـ " لكنو فعؿ العكس مف ذلؾ، كالجبينا اليد منيـ لقبؿالكطف، فمك أنو عرؼ حؽ أمثاؿ ىؤالء "

 :(1)يكتؼ البرغكثي بيذه الصكرة، بؿ أضاؼ ليا صكرة أخرل، حيث يقكؿ

 عرفنػػػػػػػا الػػػػػػػدىر فػػػػػػػي حاليػػػػػػػو حتػػػػػػػى

 تعكدناىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كلينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
: فخبلؿ ىذه الصكرة عممو بأحكاؿ الدىر، إذ إنو يقسـ الدىر إلى حالتييظير البرغكثي مف 

، بأننا تعكدنا عمى الشدة كما الرخاء، إذ إنو  أراد بذلؾ أف يعمـ أعداءه حالة الشدة، كحالة الميف
كما يدؿ عمى  ذلؾ قكلو في قصيدة  ،فإنكـ لف ترىبكنا ،فميما اشتدت عمينا مصائبكـ كأىكالكـ

ًتوأ حيافو كفي أا لـ نعد خائفيف"، : "نحف ىنأخرل  :(2)إذ يقكؿ خرل يرل البرغكثي الدىر تابعان أًليمى
 إف سػػػػػػػػػارى أىمػػػػػػػػػي فالػػػػػػػػػٌدىر يٌتبػػػػػػػػػعي،

 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاليـ كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمعي   

   
 يأخػػػػػػػػذ عػػػػػػػػنيـ فػػػػػػػػف البقػػػػػػػػاء فقػػػػػػػػد

 زادكا عميػػػػػػػػػػػػػػػو الكثيػػػػػػػػػػػػػػػر كابتػػػػػػػػػػػػػػػدعكا  

   
ـٌ أف يقػػػػػػػػػػػػكؿ لييػػػػػػػػػػػػـ  ككٌممػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػ

 بػػػػػػػػػػػأىٌنيـ مىيزكمػػػػػػػػػػػكفى مػػػػػػػػػػػا اقتىنعػػػػػػػػػػػكا  

   
 سػػػػػػػػػيري إف سػػػػػػػػػاركا فػػػػػػػػػي مظػػػػػػػػػاىرةي

 فػػػػػػي الخمػػػػػػًؼ، فيػػػػػػو الفضػػػػػػكؿ كالجػػػػػػزعي   

   
 يكتػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػي دفتػػػػػػػػػػػرو طػػػػػػػػػػػريقتيـ

 لعمٌػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػٌدركًس يىنتفػػػػػػػػػػػػػعي   

   
يتبع  بإنسافيصكره  الشعرية عددان مف صكر الدىكر، إذكيضمف البرغكثي ىذه األبيات 

 :(3)حيث يقكؿ ،ليشيد أحكاليـ كيستمع إلييـ ؛أىمو كقت الحرب
 مػػػػػػػػػػػي فالػػػػػػػػػػػٌدىر يٌتبػػػػػػػػػػػعي،سػػػػػػػػػػػارى أى

 يشػػػػػػػػػػػػػػػػيد أحػػػػػػػػػػػػػػػػكاليـ كيسػػػػػػػػػػػػػػػػتمع  

   
 :(4)يقكؿإذ  ،صكرة أخرل مف صكر الدىرإلى البرغكثي  كينتقؿ

 يأخػػػػػػػػذ عػػػػػػػػنيـ فػػػػػػػػف البقػػػػػػػػاء فقػػػػػػػػد

 زادكا عميػػػػػػػػػػػػػو الكثيػػػػػػػػػػػػػر كابتػػػػػػػػػػػػػدعكا  

   
 ،بعزةو ف دركس فف البقاء عمى قيد الحياة صكر البرغكثي الدىر بتمميذ يتمقَّ يكفي ىذا البيت 

الذيف يقاكمكف  ،رجاؿ المقاكمة في غزةذه األرض، حيث إنو يتعمـ تمؾ الدركس مف ككرامة عمى ى
                                                           

 .(170ص )المرجع السابؽ،  (1)
 .(66ص )لسابؽ، المرجع ا (2)
 .(66ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
 .(66ص )المرجع السابؽ،  (4)
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كيرل البرغكثي الدىر في بعض األحياف بأنو ، العيش بذؿ حتبلؿ بكؿ ما لدييـ مف طاقات تأبىاال
 :(1)منكسر، حيث يقكؿ

ـٌ أف يقػػػػػػػػػػػػكؿ لييػػػػػػػػػػػػـ  ككٌممػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػ

 بػػػػػػػػػػأىٌنيـ مىيزكمػػػػػػػػػػكفى مػػػػػػػػػػا اقتىنعػػػػػػػػػػكا  

   
برجؿ منيـز كجباف ليس لديو القدرة عمى التحدم الدىر في ىذا البيت كيصكر البرغكثي 

إرادتو بأف يخبر رجاؿ المقاكمة في غزة بأنيـ  كالصمكد في أرض المعركة كما يدؿ عمى ذلؾ،
كخرافات ناتجة عف خكفو كرىبتو مف  ،مكف، حتى إنيـ لـ يقتنعكا بما يقكلو ليـ مف أكىاـك ميز 
 :(2)أخرلثـ يقكؿ في صكرة عداء، األ

 يسػػػػػػػػػيري إف سػػػػػػػػػاركا فػػػػػػػػػي مظػػػػػػػػػاىرة

 فػػػػػػي الخمػػػػػػًؼ، فيػػػػػػو الفضػػػػػػكؿ كالجػػػػػػزعي   

   
الذم أصابو كحؿ بو، فيصكره برجؿ يسير  ،يصؼ الدىر بالذعر كالخكؼما زاؿ البرغكثي 

إذ يصكره أيضان  ،كالشعكر الشديد بالخكؼ ،في مظاىرة كتحديدان في الخمؼ، حيث يدب فيو  الجزع
 :(3) وقكلتـ البرغكثي ىذه األبيات بذم قمؽ شديد، كيخت برجؿ

 يكتػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػي دفتػػػػػػػػػػػرو طػػػػػػػػػػػػريقتيـ

 لعمٌػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػٌدركًس يىنتفػػػػػػػػػػػػعي   

   
التي يتعمميا مف رجاؿ  ،يعكد البرغكثي ليصكر الدىر بتمميذ يكتب في دفتره دركسو

نية، كىذا الجديد ال بد أف يككف جميبلن، يحقؽ المتعة لمنفس اإلنسالعمو ينتفع بيا،  ؛المقاكمة في غزة
ية كاحدة مف مِّ فالشعر بكصفو فنان جميبلن يعتمد عمى الصكرة، يستغني ذلؾ الجانب فيو، كالصكرة الشٌ 

 الجمالية، كىي ال تستقؿ عف الصكرة الحسية البصرية، بؿ تعد جزءان منيا. أبرز المظاىر

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(66ص )المرجع السابؽ،  (1)
 .(66ص )المرجع السابؽ،  (2)
 .(66ص )البرغكثي، ديكاف، في القدس،  (3)
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 التناص: أكًلن:
إف النص األدبي ممارسة لغكية تخضع لمنظاـ المغكم الخاص بمغة ما، كالذم يكتسب عادة 

فيك يقكـ أساسان عمى عممية إعادة  عف طريؽ استيعاب نصكص أخرل أنشئت في ىذه المغة، "
إنتاج ىذه النصكص السابقة لو، كالتي خبرىا األديب عمى نحك مف األنحاء خبلؿ مراحؿ تككينو 

 . (1)قافي"الث

التعكيؿ عمى غيره في  :ؼ التناص أحيانان عمى أنو" إشكالية الكتابة بكتابات أخرل، أمكيعرَّ 
الكتابة، كلكف بقميؿ مف التكسع كاإلضافة، فما مف كتابة مبتكرة خالصة مائة بالمائة دكف أف تككف 

األخير نصان إلى جانب ليكٌكف في  ؛متأثرة بغيرىا، بؿ ىك امتزاج بيف األنا كاآلخر السابؽ عميو
. كىذا ما أكدتو الناقدة جكليا كريستيفا حيث تقكؿ في كتابيا )عمـ (2)النصكص اإلبداعية األخرل"

 .(3)النص(:" إف كؿ نص ىك تشرب كتحكيؿ لنصكص أدبية أخرل"

قد كانت مسألة التأثر بالنصكص األخرل ظاىرة قديمة في األدب العربي، فمطالما تأثر ل
 ،بؽ، سكاءن بالمفظ نفسو أك بالمعنى، كدخمت مسألة التأثر في مسميات عدة كاالقتباسالبلحؽ بالسا

كحؿ المنظكـ كالسرقة، كلسنا ىنا بصدد الدخكؿ في آراء النقاد، المحدثيف أك القدماء  ،كالتضميف
 بما ميـ البرغكثيمنيـ، حكؿ ىذه التسميات، كجؿ ما ييمنا في األمر، ىك تبياف مدل تأثر شاعرنا ت

يراد آياتو، أسبقو مف نصكص، سكاء أكاف ىذا التأثر   ـبالحديث الشريؼ، أ ـبالقرآف الكريـ، كا 
 بالشعر، كالخطب، كاألمثاؿ، كاألغاني الشعبية، كالعادات كالتقاليد. 

إذان، فالتناص ىك تأثر نصو بنصو آخر سبقو، كيرل أحمد الزعبي أف التناص،" يعني أف 
أك أفكاران أخرل سابقة عميو، عف طريؽ االقتباس أك التضميف أك  يتضمف نصه أدبي ما، نصكصان 

نصكص أك ، بحيث تندمج ىذه الالتمميح أك اإلشارة أك ما شابو ذلؾ مف المقركء الثقافي لدل األديب
 .  (4)" متكامبلن  ان كاحد ان جديد ان ليشكؿ نص ؛فيو األفكار مع األصمي كتتداخؿ

                                                           

لؤلبحاث كالدراسات،  قاسـ، نادر، التناص القرآني كاإلنجيمي في شعر أمؿ دنقؿ، مجمة جامعة القدس المفتكحة (1)
 ـ.2005، 6، ع(241ص)
شكالية الكتابة، مجمة الثقافة، األردف، ع (2)  .(130ص)ـ، 2003، ديسمبر 60حسيف، محمد طو، التناص كا 
ـ، 1997، دار تكبقاؿ، المغرب، 2كريستيفا، جكليا،عمـ النص، ت: فريد زاىي، مراجعة: عبد الجميؿ ناظـ، ط (3)
 .(21ص)
 . (11ص)التناص نظريان كتطبيقيان،  الزعبي، أحمد، (4)
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حاؿ طبيعية، حيث إف اإلنساف ال يكلد شاعران كال  كمف ىنا فإف التأثر بالنص اآلخر ىك
 ،تصقؿ مكىبتوالتي كلكف بحكـ قراءتو كمطالعتو يزداد مخزكنو الثقافي مع مركر األياـ  ،قاصان 

كبذلؾ يمكف القكؿ:" إف النص حصيمة ثقافية كحضارية لمرحمة األديب عبر إبداعو، بؿ عبر حياتو 
حقؿ الدراسات النقدية كاألدبية الحديثة، يثرييا كيعمي منيا، كميا، ... فالمصطمح إضافة جديدة إلى 

ليذا كمو يستحؽ أف نطمؽ ، ..كالثقافات اإلنسانية كميا. ،كالخبرات ،بكصفو بؤرة جامعة لممعارؼ
 . (1)كما قاؿ جيرار جينيت" عميو جامع النص

كضكع كتقنيات ليست ىي مكميما يكف مف أمر، فإف لمتناص أنكاعان كقكانيف كآليات 
 ىنا التطبيؽ عمى ديكاني تميـ البرغكثي.  الدارسألنيا درست كثيران، كمما يعني  الدراسة؛ 

 أكًلن: إيحاءات التناص الديني عبر شخكص القصة الدينية

 دـ كحكاء في حقؿ التناص الديني تعميقان لمعنى الكجكد كاًلنتماء : 

ؿ شخصيتي آدـ كحكاء، كقفكا عمؽ الصراع اإلنساني مف خبل" صكر الشعراء الفمسطينيكف 
 .(2)" أثناء ذلؾ أماـ معاناة كجكدية كتجربة إنسانية مؤثرة، كرصدكا تمؾ المعاناة عبر الزمف

يستحضر تميـ شخصية آدـ عميو السبلـ مصكران حادثة رفض إبميس السجكد لو، معبران عف 
 :(3)يقكؿ في القصة القرآنية، إذ أماـ اهلل كمحكره  عةه ىذه الحادثة بأنيا مراف

 فما تاريخنا إًل مرافعة أماـ اهلل
 كالشيطاف ليس كما تكقعناه في قفص اإلدانة كاقفا

 لكف ممثؿ اًلدعاء
 كيحضر الناس األدلة كالشيكد

 ليثبتكا منيا جدارة  دـ بالسجدة األكلى
مطبقان إياىا عمى تاريخ  ،ييحكر تميـ في األسطر الشعرية السابقة دالالت القصة القرآنية

حيث يىخرج  ،مة كيجعؿ منيا محاكمة تتشكؿ مف إبميس ممثؿ االدعاء، كيقصد بو الحاكـ العربياأل
ليثبتكا أحقية آدـ،  ؛شيكدان يحضركف األدلة - كيقصد الشعب -مف قفص اإلدانة، كيككف الناس

 .كىك اإلنساف العربي بالسجدة األكلى؛ احترامان لكرامة اإلنساف العربي
                                                           

 . (17ص)كيكاف، عبد العاطي، التناص القرآني في شعر أمؿ دنقؿ،  (1)
إبراىيـ نمر مكسى، آفاؽ الرؤيا الشعرية، دراسات في أنكاع التناص في الشعر الفمسطيني المعاصر،  (2)
 . (89ص)
 .(27ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
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  ية البحث عف المصير كاليدؼنكح عميو السَلـ كرمز:  
ر، في قصة الطكفاف كسيمة لمنجاة، كأمبلن بالنص -عميو السبلـ-استخدـ الشعراء سفينة نكح 
مستخدمان تقنية مخالفة في  ،شخصية نبي اهلل نكح ال شيء جذريان : لكف البرغكثي يكظؼ في قصيدتو

مف مدلكالتيا مخالفان لمنصكص  كيجرد الحمامة ،الحديث عف الطكفاف كدكر الحمامة كالغراب فيو
كقد جاءت ىذه القصة في كتاب قصص األنبياء " كيؼ  ،التي تحدثت عف دكر الحمامة كالغراب

ـ نكح عميو السبلـ أف الببلد قد غرقت؟ قاؿ بعث الغراب يأتيو بالخبر فكجد جيفة فكقع عمييا عمَّ 
امة فجاءت بكرؽ زيتكف بمنقارىا قاؿ: ثـ بعث الحم ، يألؼ البيكتفمذلؾ ال ،فدعا عميو بالخكؼ

فطكقيا الخضرة التي في عنقيا كدعا ليا أف تككف في  ،فعمـ أف الببلد قد غرقت ،كطيف برجميا
 "(1).فمف ثـ تألؼ البيكت ،أنس كأماف

دىثى ًمٍف بىٍعًد أربعيف يىٍكمان أف  كقد كرد دكر الحمامة كالغراب أيضان في القصة التكراتية: " كىحى
تَّىنيكحان فىتى  رىجى ميتىرىدِّدان حى ًممىيىا كأرسؿ اٍلغيرىابى فىخى نىًشفىًت اٍلًميىاهي عىًف  حى طىاقىةى اٍلفيٍمًؾ الًَّتي كىافى قىٍد عى
قىٌران  ،األرض مىامىةي مى ـٍ تىًجًد اٍلحى مىامىةى ًمٍف ًعٍنًدًه ًليىرىل ىىٍؿ قىمًَّت اٍلًميىاهي عىٍف كىٍجًو األرض فىمى ثيَـّ أرسؿ اٍلحى

مىيىا ًعنٍ ًلرً  مىى كىٍجًو كيؿِّ األرض. فىمىدَّ يىدىهي كأخذىا كىاٍدخى عىٍت إليو إلى اٍلفيٍمًؾ ألفَّ ًميىاىا كىانىٍت عى دىهي ٍجًميىا فىرىجى
مىامىةي  مىامىةى ًمفى اٍلفيٍمًؾ فىاتىٍت إليو اٍلحى ًعٍندى إلى اٍلفيٍمًؾ. فىمىًبثى أيضا سىٍبعىةى أياـ أخر كىعىادى فأرسؿ اٍلحى

قىةي اٍلمى  ذا كىرى ـى نيكحه إف اٍلًميىاهى قىٍد قىمٍَّت عىًف كجو األرض سىاًء كا  ٍضرىاءي ًفي فىًميىا. فىعىًم ٍيتيكفو خى يقكؿ (2) "زى
 (3):الشاعر

 ًل شيء جذريان 
 يكاصؿ الحماـ كذبو عمى أسطكؿ نكح

 كيكاصؿ الغراب تحذيره
 كتكاصؿ السفف رحمتيا مف محيط لمحيط

 أصبح الطكفاف ركتينيان 
 لمذىب في المكشحكا

 ككذلؾ النجاة

عميو -فتميـ ىنا يحكر في مدلكالت الحمامة كالغراب، جاعبلن مف الحمامة كاذبة عمى نكح 
الذم يزعـ دائمان أنو داعي السبلـ، كأنو حمامةن  ،كىك بذلؾ يرمز ليا بالعدك اإلسرائيمي -السبلـ

                                                           

 .(11ص)عيد القديـ كالعيد الجديد، الكتاب المقدس ال (1)
 .(13ص)المرجع السابؽ،  (2)
 .(135-134ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
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ىك األمريكي محذران مف  بكجاعبلن الغرا لمسبلـ كالخير كاذبان عمى العالـ أجمع، كىـ مف أبناء نكح،
 .الطكفاف، كيقصد بو الحرب إذا لـ يتحقؽ السبلـ كما يزعـ

  إسماعيؿ عميو السَلـ ممثَلن لكضعية الفمسطيني، مغتربان، كمضحيان، كمتجذران في تاريخو 

كأمو عندما  -عميو السبلـ-قصة إسماعيؿ  حديث الكساء :استعرض تميـ في قصيدتو
عميو -لعطش حتى فجر اهلل الماء مف تحت قدـ الطفؿ إسماعيؿ، كحادثة رؤيا إبراىيـ أنيكيما ا

لكف عناية اهلل كقدرتو شاءت أف ييفدل ىذا الذبيح  ،بأنو يذبح كلده، حتى ىَـّ بفعؿ ذلؾ -السبلـ
 :(1)حكلو، حيث يقكؿ البرغكثي ليحجكا ؛ثـ بناء البيت العتيؽ كدعكة الناس إليو ،بكبش عظيـ

 اء النبي ارتفع راية عاليةيا كس

 لبني الجارية

 لمذيف إذا ترككا في المنافي كشيقرى المكاني

 فَل ماء يخرج مف تحت أقداميـ

 ًل كًل كفد يأتي إلييـ

ف أيخذكا ليضٌحي بيـ  كا 

 ًل فداء ليـ يتنزؿ مف جنة ما

 كًل بيت تعمك قكاعده فكقيـ

 فيجيء الحجيج إلييـ بفاكية األربع النائية

كالتي خاضيا مقاتمك المقاكمة  ـ،2006عف أحداث حرب تمكز فيما سبؽ شاعر يتحدث ال
ال  ،حيث خاضكا غمار المعركة كحيديف ،المبنانية ضد جيش االحتبلؿ الغازم لؤلرض المبنانية

نصير ليـ بعد أف تخمت عنيـ القبائؿ العربية، كيفجر دالالت القصة القرآنية في الحديث عف ىؤالء 
كال أحد يأتي  ،ليسكا كإسماعيؿ عندما أصابو العطش كتفجرت المياه مف تحتوالمقاكميف؛ فيـ 

ف ؤ لت ؛كما جاءت الكفكد ،ليساندىـ في ىذه الحرب ؛إلييـ نس إسماعيؿ كأمو في كحشة الصحراء، كا 

                                                           

 .(45-44ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
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-حيف الذبح كال بيت عتيؽ  -عميو السبلـ -ىدمت بيكتيـ كقتمكا فبل فداء ليـ كما فدم إسماعيؿ
كالرزؽ  ،يحمييـ كما مف أحد يأتي إلييـ بالمعكنات كما جاء الحجيج بالفكاكو -المحيط العربي
 لمبيت العتيؽ. 

  المسيح عميو السَلـ ممثَلن لمسيرة الفداء 

احتمت شخصية المسيح عيسى بف مريـ عميو السبلـ في ديكاف تميـ مساحة كاسعة، بسبب 
الضطياد، كتحدث فييا عف قضية كخبلص لمبشرية مف الظمـ كا ،ما يمثمو مف رمكز بعث كأمؿ

كما أكردىا اإلنجيؿ، كقد نٌكع تميـ في دالالت ىذه الشخصية أيما  -عميو السبلـ-صمب المسيح 
فيقكؿ في قصيدتو  ،الذم يحياه اإلنساف في ىذا العصر ،تنكيع نظران لتطابقيا عمى الكاقع المرير

 :(1)الجميؿ

 كجميؿ ىك الكلد الناصرم الذم يرتقي

 ميبان كؿ يـك ص

 فيحممو ًل أحدد مف منيما يحمؿ اْلف صاحبو

 كيسير إلى القدس مستشيدا حافيان 

 كيحسبو الناس جغرافيان 

الذم يرتقي كؿ يكـ إلى العبل  -الفمسطيني-يشير في ىذه األسطر إلى الكلد الناصرم 
 شييدان في سبيؿ الكطف كالقدس كالمقدسات.

ػيتناص تميـ تناصان دينيان مع اإلنجيؿ،  سماء ما بيف عينينا اعتذاران يا قبميكفي قصيدتو 
حيث يتحدث عف حادثة الصمب حسب ما كردت في اإلنجيؿ، كسأكرد ىنا بعض األسطر الشعرية 

 :(2)يقكؿ ،فييا الشاعر مع اإلنجيؿ التي تناصَّ 

 

 
                                                           

 .(21ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(76-75ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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 لـ نكف ندعك لًديفو أك إمامىة
 أك كتابو يزعج الكٌياف يـك السبتً 

 الفضيمةٍ  لـ نطرد مف الييكؿ تٌجارى 
 نحف لسنا ميٌسحاءٍ 

مًب ندًؽ الكؼَّ فكؽ الكؼِّ   نحف كنا ليمةى اٌلصى
 ما ًزٍدنا عمى ذلؾ شىٌيا

 نحف مف صاح عميو الديؾ أىلفان 
ٍرفان   لـ نقؿ لمٌرـك حى

 كبكينا في مىسيًح اهلًل إٍلفان 
 ًل نىًبٌيا

 غير أٌنا في بطكف األيٍسًد ًبٍتنا
 لـ نحد عف دينًو حيف امتيًحٌنا

 رفنا دقَّةى المسماًر في الكفٍَّيًف مثمىوٍ كع
 ثـ ًل نطمب أف يأتي إلينا مىمىؾه 

 يخرجنا مف ظممة القبر بياًلت الضياء
 بيف نجـو كغمامةٍ 
 قد عرفنا قبؿ ىذا

 أف فيًرزنا
ٍمًب كأنتـ لمقيامةٍ   نحف لمصَّ

 لـ ني ىلَّوٍ 
ٍؿ في األناجيؿ اسـي أٍبٌموٍ   لـ ييسىجَّ

 ماتى ًمٌنا

ألنو  ؛في ىذه األسطر مع قصة صمب المسيح في اإلنجيؿ، فقد لكحؽ المسيحيتناص تميـ 
ثـ دخؿ ، مما أثار أيضان حفيظة الكياف، جاء بديف جديد يفتف الناس بو عف ديف القيصر الركماني

فقمب كؿ ذلؾ كأكقؼ  ،المسيح الييكؿ ككجد التجار يبتاعكف فيو كالصيارفة يتعاممكف بأمكر الماؿ
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ؿى يىسيكعي ًإلىى ىىٍيكىًؿ  ؛العمؿالتجار عف ىذا  دىخى نظران ألف الييكؿ كيجد لعبادة الرب كليس لمتجارة " كى
كىرى  يىاًرفىًة كى قىمىبى مىكىاًئدى الصَّ كفى ًفي اٍليىٍيكىًؿ كى يىٍشتىري ًميعى الًَّذيفى كىانيكا يىًبيعيكفى كى ًة اًسيَّ بىاعى المًَّو كىأىٍخرىجى جى

: ـٍ قىاؿى لىيي اـً كى مى " اٍلحى عىٍمتيميكهي مىغىارىةى ليصيكصو : بىٍيًتي بىٍيتى الصَّبلىًة ييٍدعىى. كىأىٍنتيـٍ جى ٍكتيكبه مى
(1). 

 ثـ أدرؾ المسيح كىك بيف تبلميذه بدنك نيايتو كأخبرىـ بأف أحدا منيـ سيسممو لمكينة، كأنيـ
ف تخمى الجميع عنوإجميعان سيتخمكف عنو فقاؿ أحدىـ بطرس:  خبره المسيح في ؛نو لف يتخمى عنو كا 

كلكف بطرس يعد المسيح بأنو لف  ،بأنو سينكره عندما ييمقى القبض عميو قبؿ أف يصيح الديؾ ثبلثان 
كىذا ما لـ يحصؿ إذا أنكر بطرس معرفتو بالمسيح حيف أيلقي القبض عميو " فىقىاؿى  ،ينكره أبدان 

ًميعي فىأىنىا الى أىشيؾُّ  ٍف شىؾَّ ًفيؾى اٍلجى : ًإنَّؾى ًفي ىىًذًه المٍَّيمىًة بيٍطريسي لىوي: كىاً  ؽَّ أىقيكؿي لىؾى أىبىدان. قىاؿى لىوي يىسيكعي: اٍلحى
لىًك اٍضطيًرٍرتي أىٍف أىميكتى مىعىؾى الى  : كى . قىاؿى لىوي بيٍطريسي  قىٍبؿى أىٍف يىًصيحى ًديؾه تيٍنًكريًني ثىبلىثى مىرَّاتو

 .(2)"أيٍنًكريؾى 

ـ لمصمب كيتخمى عنو طبلبو كينكره بطرس ث ،قبض عمى المسيح كيمثؿ لممحاكمةثـ يي 
نو أحد أتباعو إال عف مكتو، كيدف ئي صرخةن عظيمة ييتز ليا الككف تينبثبلثان، كيصمب حتى يصرخ 

يأتيو مبلؾي كيخرجو مف القبر  ،و سيقكـ بعد ثبلثة أياـ مف دفنوككما أخبر تبلميذه بأن ،أنو فيما بعد
ٍرأىتىٍيفً  ا تىٍطميبىاًف يىسيكعى اٍلمىٍصميكبى لىٍيسى ىيكى ىىيينىا ألىنَّوي " فىقىاؿى اٍلمىبلىؾي ًلٍممى ـي أىنَّكيمى ا فىًإنِّي أىٍعمى افىا أىٍنتيمى : الى تىخى

. ىىميمَّا اٍنظيرىا اٍلمىٍكًضعى الًَّذم كىافى الرَّبُّ ميٍضطىًجعان ًفيًو" ا قىاؿى ـى كىمى قىا
(3) . 

ت متنكعة ككظفيا في الحديث عف شعبو، لقد استقى تميـ مف قصة الصمب اإلنجيمية دالال
لـ يأت بديف جديد  أم شعبو كفيك  ؛لمحديث عف شعبو كآالمو ،الجمعي نحفحيث يستخدـ الضمير 

كلـ يطرد التجار مف الييكؿ كما فعؿ المسيح، فمماذا يستحؽ  ،كلـ يزعج الكينة يـك السبت
 الصمب؟؟!!

مسكو بأرضو كعدـ إنكاره حقو ت بالرغـ مف ،كقد صاح الديؾ عمى ىذا الشعب ألؼ مرة
كىنا يحكر تميـ داللة الديؾ اإلنجيمية؛ إذ أف الديؾ صاح ثبلثان عمى بطرس بعد أف أنكر  ،فييا

 ،كلـ يقؿ الفمسطينيكف لمركـ شيئان عف مكاف المسيح كما فعؿ ييكذا اإلسخريكطي ،معرفتو بالمسيح
ف ليـ إلفان كخميبلن كلـ يحيدكا عف مبادئو بؿ إنيـ أحبكا المسيح ككا ،الذم أخبر عف مكاف المسيح

كألف ىذا الشعب بسبب معاناتو قد ذاؽ طعـ الصمب  ؛بات عمى المبدأ ميما اشتد العذابالث النكرانية

                                                           

 .(112ص)العيد القديـ،  (1)
 .(124ص)القديـ،  العيد (2)
 .(135ص)العيد القديـ،  (3)
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المرير بما تعرض لو مف قتؿ كحشي، كلـ ينتظر ىذا الشعب مبلكان يخرجيـ مف عذابيـ كما أخرج 
 المبلؾ المسيح مف قبره.

المسيح في األبيات السابقة بتقنيات مختمفة؛ فالفمسطيني لـ يفعؿ شيئان  ؼ تميـ شخصيةكظَّ 
ا أنكر تبلميذ أرض فمسطيف كم كلـ ينكر حقو في ،ليبلقي ىذا الصمب العظيـ ؛يضير الييكد

كلـ يكره المسيح، كيبدك ىنا أف الشاعر يرسؿ رسالة لمعالـ الغربي المتعاطؼ  ،المسيح معرفتيـ بو
بأف مف خاف المسيح ىك ييكذا الييكدم كليس الشعب الفمسطيني، كلـ يجد  مع الييكد فيذكرىـ

 .و.أتكنالفمسطينيكف مف يخمصيـ مف العذاب الذم يحرقكف في 

ًمص؛ الذم سيعكد ميخمصان لمبشرية مف الظمـ  كيكظؼ تميـ فكرة المسيح المنتظر الميخى
الخير كالمحبة كالسبلـ، كيدلؿ الذم تتعرض لو، حيث سيعـ العدؿ كتنعـ ربكع األرض ب ،كالعذاب

كالخراب في  ،كالقتؿ ،كالقمع ،رؽي مف يمارس الظمـأى سيي الذم عمى أف المسيح المخمص المنتظر 
تسيطر عمى ميقدرات الببلد كالعباد، حتى أنيـ لك استطاعكا  ،األرض مف حكاـ كقكل احتبلؿ كحشية

يقكؿ تميـ في قصيدتو ، غية ذلؾلخاضكا الحرب الضركس ب ؛توأف يتخمصكا مف المسيح قبؿ عكد
 :(1)ىيبة العرش الخمي مف الممكؾ

 إف المسيح المنتظر
 مستقبؿ نمت في ظمو السكالؼ كالشجر

 كاهلل أعمـ ما يككف إذا ظير
 :(2)كيقكؿ في المقطع األخير مف القصيدة اآلنفة الذكر

 كمر عنؾ الناس لـ يتأممكؾ
 يا أييا الطفؿ الذم مف بيت لحـ

 يبغكف عكدتؾ الجميمة ىاىنا ًل تظف بأنيـ
 كاهلل لك عممكا بأنؾ قادـ حقان 
 لخاضكا ألؼ حرب مرة لي جمكؾ

 حتى إذا ما جئت تسأليـ
 عف العرش الذم قد كاف عرشؾ

                                                           

 .(84ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(93-92ص)المرجع السابؽ،  (2)
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 بعدما جمسكا عميو يا كريـ الكجو فاعمـ
ؿ القـك لف يتحممكؾ  أف جي

 كلؾ الصَلة عميؾى تىٍترىل كالسَلـ
 الرحمف مانادل الحماـ عمى الحماـ كعناية 

يكظؼ تميـ شخصية المسيح كحادثة الصمب كما كردت في اإلنجيؿ  ،كفي قصيدة ابف مريـ
 :(1)فيقكؿ

 لقد صمبكه فماذا بربؾ تنتظريف
 لقد صمبكه كليس مسيحان كًل ابف إلو

 لقد صمبكه لسرقتو الماؿ أك قكلو الزكر
 أك سفكو الدـ أك أم ذنب جناه

 كلـ يصمبكه لدعكل كديف
 تنتظريف؟ فماذا بربؾ

ـى كالعيميى  ـى كالبيك  كيا أيميو لـ يكف ييبرلءي الصي
 لـ يخرج الجف مف رأس مصركعة م منةو 

 كما رؼ مف بيف كفيو طيره 
 كلـ يتحدَّ المرائيف كالكينة

 كلـ يأتو في لياليو ركحه أميف
 فماذا بربؾ تنتظريف

 كيا أمو لـ يكف فيو أم اختَلؼ عف اْلخريف

 ،المسيح كيرمز بيا لئلنساف الفمسطيني كشخصية األـ مريـيكظؼ تميـ شخصية السيد 
مب األمة العربيةبية؛ فيبدأ قصيدتو مخاطبان مريـ كيرمز بيا باألمة العرب ، فالشعب الفمسطيني قد صي

كلـ يزعـ بأنو مسيحه أك ابف إلو كلـ يسرؽ الماؿ، كما شيد الزكر أبدان، كما أراؽ دـ أحد،  ،كعيذب
الذم  -عميو السبلـ-كما جاء بديف جديد، كلـ يكف لديو معجزات كالمسيح  كلـ تقـ عميو دعكل،

 دَّ كلـ يتح ،يف كييئة طير بإذف اهللكيصنع مف الط ،كاف يبرئ الصـ كالبكـ كالعمي كيشفي المرضى

                                                           

 .(127-126ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)



110 
 

يحميو مف  ،المرائيف ككينة الييكؿ كما فعؿ المسيح، كلـ يأًت ىذا الشعب ممؾ أميف مف عند اهلل
معانو في قتمو ، فيك لـ يرتكب الجرائـ الجساـىجمة االحتبل جميا كؿ أالتي يستحؽ مف  ،ؿ عميو كا 

مب كقتؿ ،ىذا العقاب كي  ؛كلـ يكف اإلنساف الفمسطيني نبيان فيو اختبلؼ عف اآلخريف ،كمع ذلؾ صي
بربؾ ماذا ف ، ثـ عقَّب بقكلو:أمتو العربية قاصدان ب كيصبر صبر األنبياء ، فيا أمو ييحار 

 .؟؟!!تنظريف

 رسالة النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ معادًلن مكضكعيان لمرسالة الفمسطينية 

-التي تكحي إلى شخصية رسكؿ اهلل محمد  ،يزخر ديكاف في القدس بالعديد مف اإلشارات
لقادـ، ففي قصيدة مطكلة ، حيث يأخذ منيا الشاعر رمزية االنتصار كاألمؿ ا-صمى اهلل عميو كسمـ

تحدث فييا تميـ عف اليجرة النبكية، متحدثان بمساف الحمامة كالعنكبكت  مة كالعنكبكتعنكانيا الحما
مف الخطر، كلكف يفجر تميـ الطاقة اإليحائية في  -صمى اهلل عميو كسمـ-حمتا الرسكؿ  ،المتاف

نصو فكؿ مف الحمامة كالعنكبكت يرثياف الكضع الذم آؿ إليو المسممكف في ىذا العصر، كيذكراف 
رفيما رسكؿ اهلل في غار ثكر، كتستمر كؿ مف الحمامة كالعنكبكت بسرد أخبار حادثة اليجرة يكـ ش

 :(1)كيقارناف تمؾ الحادثة بحاؿ األمة في الزمف الحاضر، يقكؿ الشاعر ،بحزف كحسرة

يًّ تذكرًتػني أـ نسيًت؟  تقكؿ الحمامة لمعنكبكت أيخي

 ف بقيتً لقد طيٍفت كالشؾِّ كؿَّ البَلد كأنًت ىنا كاليقي

 فمـ أٍكتى عممؾ ميما عًممتي كلـ أٍرؽى يكمان إلى ما رقيتً 

 فأنًت لبينياًننىا كالثبات، كأنت لبيرىاًننىا كالثبكتً 

 أتيتيًؾ أسأؿ عف صاحبينا فَل تىٍقتيميني بيذا السككتً 

 أراؾ أخيةي ًل تنطقيف بأمِّ الدكاىي اإلناء دىيتً 

 ا فنيتً كلكد عنكدو تعكد كتفنيؾ كىي تيػخمَّد إمٌ 

 كأعرؼ ما ضرَّؾ المشرككف كلكف مف الم منيف أتيتً 

                                                           

 .(53-52ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
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 تقكؿ الحمامة لمعنكبكت بربِّؾ يا ىذه ًل تمكتي

 تقكؿ الحمامة لما رأت ركح حارسة الغار فاضت

 كقد أصبح الغار مف بعدىا طمَل

 يا أخية ضيفاؾ ما فعَل؟

 ثـ قالت تعزٍَّم قميَلن 

 كخؿِّ مف الدمع ما ىمَل

 طفؿو كليدو  ثـ ميمي إلى كؿِّ 

 كقصِّي عميو الحكاية،

 :قكلي لو

 في زمافو مضى

 حؿَّ في غارنا عربياف

 ...كارتحَل

أحداث اليجرة النبكية الشريفة  ،قصيدة أخرل تحمؿ عنكاف أمر طبيعيكيكرد تميـ في 
كعف  ،متحدثان عف مأساكية ما تحياه األمة في ىذه المرحمة الحرجة مف حياتيا ،بتقنية مخالفة

 :(1)لذم ينخر في جسدىا، يقكؿالضعؼ ا

ػػػػػدو تىعيػػػػػػكدي  مَّ ػػػػػةن فػػػػػي الغىػػػػػػاًر بىٍعػػػػػدى ميحى  أىرىل أيمَّ

يىا األىٍمػػػػػػػػػػػػػػػري     إليػػػػػػػػػػػػػػػًو ًحػػػػػػػػػػػػػػػيفى يىٍفػػػػػػػػػػػػػػػدىحي

   
 دخمػػػػػػػػػًت إليػػػػػػػػػو اثنػػػػػػػػػيف أكؿ مػػػػػػػػػرة نبيػػػػػػػػػان 

 كًصػػػػػػػػػػػػػػدَّيقان كشػػػػػػػػػػػػػػى بيمػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػكعر  

   
 أيػػػػػػػا أمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الغػػػػػػػار تبغػػػػػػػػي حمايػػػػػػػػةن 

 مػػػػػػػف الطيػػػػػػػر معػػػػػػػذكر إذا خانػػػػػػػؾ الطيػػػػػػػر  

   
 الغػػػػػار كػػػػػؿ عشػػػػػية كيػػػػػػذىب كجبريػػػػػؿ يػػػػػأتي

 كالغػػػػػػػػػػافكف فػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػار لػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػدركا  

   

                                                           

 .(54ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
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يستحضر الشاعر شخصية الرسكؿ صمى اهلل عميو كذلؾ  ،حديث الكساء كفي قصيدتو
ثـ دعا اهلل  -عمييـ السبلـ-الذم ضـ فيو الحسف كالحسيف كفاطمة كعمي ،بالحديث عف كساء النبي

 (1):أف يذىب الرجز عنيـ، يقكؿ

 يا كساء النبي

 تفع راية عاليةار 

 لبني الجارية

 قـ كأعطيـ الدرع كالسيؼ كالرمح

 كاتؿ عمييـ مف الذكر شيئان 

 كصٌؿ صَلة الجماعة فييـ

 كقؿ: حاربكا كؿ باغ قكم

 يا كساء النبي

 ،كييحكر تميـ في قصيدتو ىذه كيجعؿ الكساء يتسع لمقاتمي المقاكمة المبنانية كالعراقية
حيث  ،كرد تميـ مقدمةن لمقصيدة تحدث فييا عف كساء النبيكيحمييـ مف كؿ غدر كرجس ، كقد أ

يقكؿ : "حديث الكساء حديث قصير مؤداه أف النبي دعا حسنان كحسينان كفاطمة كعميان كضـ عمييـ 
فأنزؿ ربؾ آية تطييرىـ، ىكذا كردت في  ،ثـ دعا اهلل أف ييذىب الرجز عنيـ ،كساءن مف الشٍَّعر

ني سأيدًخؿ الذيف أبكا أف أكؿ، كأجرم عمى اهلل فيما أقكؿ، ب... أقمراجع أىؿ الحديث مف الطرفيف 
يذلكا لغازو أتاىـ، كأيخًرج منو الذيف عمى العكس منيـ أباحكا لحاىـ، فمف رد كيد الييكد عف 

كمف رد كيد التحالؼ عف شارع في العراؽ  ،المسمميف بمبناف عندم سيدخؿ تحت ىذا الكساء
 .(2)سيدخؿ تحت الكساء"

يصكر تميـ معجزة اإلسراء كالمعراج  ،ما بيف عينينا اعتذاران يا سماء قبميقصيدتو في ك 
َـّ بيـ في المسجد األقصى ،كاألنبياء -صمى اهلل عميو كسمـ -الخالدة مخاطبان محمد  فكاف  ،الذيف أ

                                                           

 .(45ص )المرجع السابؽ،  (1)
 .(36-35ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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براىيـ ،مف خمفو مكسى سماعيؿ عمييـ السبلـ ،كعيسى ،كا  في معتذران ليـ ما آؿ إليو حاؿ الناس  ،كا 
 :(1)الذم اختفت فيو كؿ القيـ كضاعت المبادئ كماتت الضمائر، إذ يقكؿ ،ىذا الزمف

 يا سماءٍ 

ٌمي  أبمغي في ليمًة اإلسراًء مىف بالمسجًد األقصى ييصى

 مف نبيٍّ أك إماـٍ 

ماـٍ   اسمعكا يا مف عمييـ صمكاتي اهلل سربه مف حن

 كأذافه في األعالي يتردَّدٍ 

 ان بينكـ مىف كمَّـ اهلل جيار 

 كالذم لـ يىٍصؿى ناران 

 كالذم عف أمرًه عىمَّرًت الًجنافي داران 

 كالذم يحيا مدل الدىر ًسراران 

 حاضران أك غائبان يبدك كيستخفي مراران 

 كالذم قد أٍتعىبى الناس انتظاران 

 ليمةى المعراج في المحراب مف خمؼ محمدٍ 

 :اسمعكا ًمٌنا الكَلـٍ 

ٍمنا في صفكًؼ الخاش  عيفٍ أعذركنا لك دىخى

 !بالتكابيت كباإلعَلـً فىٍكضى

 نحف لسنا أكلياءن أك عبادان صالحيفٍ 
                                                           

 . (79-77ص)المرجع السابؽ،  (1)
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كتكافد إلى  ،في أكائؿ النيار أخطر اجتماع لو في تاريخو " دار الندكة" عقد برلماف مكة 
ليتدارسكا خطة حاسمة تكفؿ القضاء سريعان عمى حامؿ  ؛جتماع جميع نكاب القبائؿ القرشيةىذا اال

 :(1)يقكؿ تميـ البرغكثي، بلمية، كتقطع تيار نكرىا عف الكجكد نيائيان لكاء الدعكة اإلس

 عَلـ تظف أف قريشان اجتمعت بدار الندكة 

نو ليس  كقد كظؼ البرغكثي قكؿ الصحابي؛ عمرك بف الحماـ بف الجمكح األنصارم: "كا 
 .(2)بيني كبيف الجنة إال ىذه التمرات"

 لشاعر:متفرقات مف التناص الديني كصمتيا بنصكص ا

 ،التناص الديني ىك تداخؿ النصكص مع نصكص دينية معينة عف طريؽ االقتباس
كمف ذلؾ ، أك مف الكتب السماكيةكالتضميف مف القرآف الكريـ، أك مف الحديث النبكم الشريؼ، 

 :(3)التناص، قكؿ الشاعر

 إف السماء ككؿ دائرة تضج بأىميا

 لجب عمى لجب كفي األرجاء صكت م ذف يرتج:

 عمى الفَلححي 

 . " حي عمى الفبلح" الشاعر مف كممات اآلذاف، عبارة  فقد تناصَّ 

 يات القر ف الكريـ :    

أف " فئة مف الشعراء يعد القرآف الكريـ رافدان ميمان لمشعر العربي المعاصر، فقد استطاعت
مما يدفع تقتبس منو صياغات جديدة غير مستيمكة، تنقؿ أكبر قدر ممكف مف المعاناة كاإلحساس؛ 

                                                           

 .(64ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 . (113ص)المرجع السابؽ،  (2)
 .(28ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
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مؤثران في " كيعد القرآف الكريـ ،(1)الشاعر إلى خمؽ رمكز جديدة، كاستعارة لغة دينية كآيات قرآنية"
 . (2)" خياؿ الشعراء، غزت صفاتو أفكارىـ، كلكنت قكافييـ

إف "تكظيؼ النصكص الدينية في الشعر بعد مف أنجح الكسائؿ، كذلؾ لخاصية جكىرية في 
يعة الشعر نفسو، كىي أنيا مما ينزع الذىف البشرم لحفظو كمداكمة ىذه النصكص تمتقي مع طب

أك  ،تذكره، فبل تكاد ذاكرة اإلنساف في كؿ العصكر تحرص عمى اإلمساؾ بنص إال إذا كاف دينيان 
نما عمى طريقة القكؿ كشكؿ الكبلـ ، شعريان  كىي ال تمسؾ بو حرصان عمى ما يقكلو فحسب، كا 
ريـ مف خبلؿ أم عمؿ أدبي يمقي ىيبة كتخكفان، كبقدر ىذه الييبة فذكر القرآف الك ،(3)أيضان"

كالتخكؼ تبرز أىميتو كقيمتو كضركرتو، لذا سأقكـ بتحديد أبرز أشكاؿ التناص القرآني في شعر 
 تميـ البرغكثي، كالذم يمكف تقسيمو إلى أربعة أقساـ مف حيث طبيعة التكظيؼ:

 التناص بالمفردة القرآنية. .1
 .ةكيب القرآنيالتناص بالترا .2
 التناص بالمعنى القرآني. .3

كقد ظير التناص عند البرغكثي مع آيات مختمفة مف القرآف الكريـ كفقان آلليات متنكعة، لقد 
ارتبط بعض تمؾ اآليات بالقصة القرآنية، كجاء بعضيا في صكرة قالب حكارم، كمنيا ما اتصؿ 

طريقة استحضار البرغكثي لآليات القرآنية في  بالصكرة، أك بالمغة، أك باإليقاع، كالقافية؛ إذ تقكـ
 حرفي.  تباسان حرفيان أك شبوالغالب عمى التناص الجزئي، كندر ندرة كبيرة أف اقتبس آية قرآنية اق

 التناص بالمفردة القر نية: .1

لمقرآف الكريـ دقة خاصة بانتقاء المفردات كتخيرىا، ككضعيا في سياؽ خاص، يبمن مف 
البياف أعمى الدرجات كأرقاىا، إذ ال يمكف لمفظة أف تحؿ محؿ غيرىا، كالمفظة الفصاحة كالببلغة ك 

القرآنية في أغمب األحياف مصكرة ناطقة بمعناىا مكحية بو، كما أنيا حٌمالة دالالت، إذ تكحي 
 بأكثر مف معنى. 

كقد اشتمؿ القرآف الكريـ عمى مفردات ذات خصكصية كبيرة، تتميز بأنيا إذا كضعت في 
ال يسد غيرىا مسدىا، كىي ألفاظ قميمة االستعماؿ في المغة، كلكف الشعراء حرصكا عمى  سياؽ

                                                           

 .(66ص)جيدة، عبد الحميد، االتجاىات الجديدة في الشعر العربي المعاصر،  (1)
 . (31ص)ي، محمد عباس، اإلشعاع القرآني في الشعر العربي، الدراج (2)
 .(48ص)قميحة، جابر، التراث اإلنساني في شعر أمؿ دنقؿ،  (3)
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لقدرتيا الفائقة في التعبير عف المعنى، كقد اتضح ىذا التأثير باأللفاظ القرآنية في  ؛اإلفادة منيا
ا نتيجة لدخكلي ؛شعر تميـ البرغكثي، حيث نجد أف ىناؾ "مفردات لغكية اكتسبت ىكامش إضافية

حتى يصح لنا القكؿ إنيا مفردات قرآنية، حتى بعد تغير السياؽ، كتغير  ،في التراكيب القرآنية
الكظيفة النحكية، يظؿ ىذا الطابع، فإذا غرست في تركيب ما أشاعت منو بعضان مف ىكامشيا 

 .(1)المكتسبة، كمف ثـ دلت عمى ظكاىر تناصية"

حيث كردت في قكلو تعالى:  " زمران " صة لفظة المفردات القرآنية الخا كمف النماذج عمى ىذه

ـَِّة ُزَمًرا} ْم إَِػ اْْلَ ُ َؼْوا َرَّبَّ كنجد أف التناص في ىذه المفظة جاء في قكؿ  ،(2){َوِشقَق افَِّذيَن اتَّ

 : (3)الشاعر

 يػػػػػػػػػأتكف مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ قريػػػػػػػػػة زمػػػػػػػػػرا

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ هلل ترتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  

   
 :(4)يقكؿ "تترل" ككممة ، نةلمجمكعة سكاء الكافرة أك المؤمككممة زمرا تعني ا

 كلؾ الصَلة تترل كالسَلـ

ُبوُه َؾَلْتَّضْعـَا َبْعَضُفْم }كذلؾ مف قكلو تعالى:  ذَّ ـَ ا  ًة َرُشوُُلَ لَّ َما َجاَء ُأمَّ ـُ ى  ثمَّ َأْرَشْؾـَا ُرُشَؾـَا َتْسَ

َٓ ُيْمِمـُونَ   .(5){َبْعًضا َوَجَعْؾـَاُهْم َأَحادِيَث َؾُّضْعًدا فَِؼْوٍم 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . (170ص)عبد المطمب، محمد، قراءات أسمكبية في الشعر الحديث،  (1)
 [. 73]الزمر: (2)
 .(67ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
 .(93ص)س، البرغكثي، ديكاف في القد (4)
 [. 44]المؤمنكف: (5)
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 التناص بالتراكيب القر نية: .2

 : (1)يقكؿ تميـ البرغكثي  -أم باآليات القرآنية نصيان  –ية يقصد بالتناص بالتراكيب القرآن

 جميؿ ىك النص ينذر أعداءنا بالزكاؿ

 كسكء الكجكه، كيعممنا أننا

 سنجكس خَلؿ الديار

ا َبعَ }تناص مف اآلية القرآنية:  ُُهَ َٓ ْثـَا َظَؾقُْؽْم ِظَّضاًدا َفـَا ُأوِِل َبْلٍس َصِديٍد َؾَجاُشوا َؾنَِذا َجاَء َوْظُد ُأو

 ًٓ اَن َوْظًدا َمْػُعو ـَ َياِر َو  .(2){ِخََلَل افدِّ

" كلو تعالى، كاستبدؿ الفعؿ الماضييصؼ الشاعر الجميؿ كما يحؿ بو، فاستميـ الشاعر ق
البريؽ الشعكرم لمماثمة بيف  فأضفى التناص بذلؾ لكنان مف "، سنجكس" بالفعؿ المستقبؿ  "، جاسكا

 الحالة التي يصفيا الشاعر، كبيف حاؿ الجميؿ في المستقبؿ منتصران.  

يتحدث تميـ في ىذه األسطر بضمير األنا معبران عف المجمكع العربي كاإلسبلمي كمؤكدان 
ياـ دكلتيف لكعد اهلل؛ حيث جاءت ىذه اآلية متحدثةن عف بني إسرائيؿ؛ فقد تعيد اهلل لبني إسرائيؿ بق

ؾ الدكلتيف فسادان عظيمان، فالدكلة األكلى ىي التي ينألرض، كبيَّف أنيـ سيفسدكف في تليـ في ىذه ا
أقاميا داكد كسميماف عمييما السبلـ، كقد تداكؿى الحكـ فييا ممكؾ بني إسرائيؿ مف ذرية سميماف عميو 

نيج األنبياء، كقد بيَّف اهلل تعالى أف السبلـ، فأفسدكا في األرض كأكثركا فييا الفساد كانحرفكا عف م
فيسكمكنيـ  ؛أكلى الدكلتيف عندما يظير الفساد في األرض سيسمط اهلل عمييـ عبادان  :أكالىما أم

مما  ،حيث سمط اهلل عمى بني إسرائيؿ عبادان أشداء ،سكء العذاب، كقد حدث ىذا فعبلن في الماضي
قياـ دكلة  :في األرض، كفي المرة الثانية أمتسبب في انييار مممكة إسرائيؿ كتشتت الييكد 

كقد عبر تميـ عف ىذا في  ،في الزمف الحاضر سيككف ىناؾ عباد أشداء مرة أخرل ،إسرائيؿ
معمنيف  كيدخمكف عاصمتيـ القدس ،ديارالكسكف خبلؿ األسطر الشعرية السابقة كبيف أنو كأمتو سيج
 ىزيمة إسرائيؿ مرة أخرل تحقيقان لكعد اهلل.  

                                                           

 . (20ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 [. 5]اإلسراء:  (2)
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كف قد تتعرض ىذه التراكيب القرآنية لمتحكير عف طريؽ الزيادة أك الحذؼ، كىذا ال يمنع كل
 : (1)طالما تجاكز المفردة الكاحدة، كمف ذلؾ قكلو في مكضع آخر ،مف ككنو تناصان بالتراكيب

 يا أمتي يا ظبية الغار

 ضاقت عف خطاىا كؿ أقطار الممالؾ

 في باليا ليؿ القنابؿ

 في البركج كالنجـك شيكد زكر

وِج )}تناص مف قكلو تعالى: كقكؿ البرغكثي السابؽ ىك  َِلِء َذاِت اْفُزُ ( َواْفَقْوِم اْدَْوُظوِد 1َوافِضَّ

الذم  ،عف حاؿ الشعب الفمسطينيالسابقة يتحدث الشاعر في مقطكعتو ، (2){( َوَصاِهٍد َوَمْشُفودٍ 2)
ـ شيكد زكر، إذ ال يحرككف و، كىـ شيكد، لكنييعاني الكيبلت كالكيبلت، كالعالـ ينظر إلى ما يعاني

 :(3)في ديكاف مقاـ عراؽالبرغكثي كيقكؿ ، ساكنان 

 أييا القارب المتأرجح ذات اليميف كذات الشماؿ

 شمالؾ متعمقة كاليميف

ُّضُفْم َذاَت اْفَقِؿِغ وَ } :يتناص مع قكلو تعالىكىذا  َِضُّضُفْم َأْيَؼاًطا َوُهْم ُرُؿوٌد َوُكَؼؾِّ َِلِل َوََتْ َذاَت افشِّ

َؾْعَت َظَؾقِْفْم َفَوفَّْقَت ِمـُْفْم ؾَِراًرا َوَدُؾِْئَت ِمـُْفْم  ْؾُّضُفْم َباِشٌط ِذَراَظْقِه بِاْفَوِصقِد َفِو اضَّ ـَ  .(4) {ُرْظًّضاَو

 

 

 

                                                           

 . (55ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 [. 3-1]البركج:  (2)
 . (10ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (3)
 [.18]الكيؼ:  (4)



119 
 

 : (1)في مكضع آخر مف الديكاف كيتابع قائبلن 

 كنصبر أنفسنا عمى النار

َّٓ افـَّارَ  إِنَّ افَِّذيَن َيْؽُتُؿوَن َما} ُؾوَن ِِف ُبطُوِِنِْم إِ ـُ وَن بِِه َثَؿـًا َؿؾِقًَل ُأوَفئَِك َما َيْل َٓ َأْكَزَل اَّللَُّ ِمَن افْؽَِتاِب َوَيْشَسُ  َو

ْم َظَذاٌب َأفِقٌم ) قِفْم َوَُلُ ّـِ َٓ ُيَز ُؿُفُم اَّللَُّ َيْوَم اْفِؼَقاَمِة َو ُوا171ُيَؽؾِّ َدى َوافَْعَذاَب  ( ُأوَفئَِك افَِّذيَن اْصَسَ ََلفََة بِاُْلُ افضَّ

ُهْم َظَذ افـَّارِ   .(2){بِاْدَْغِػَرِة َؾَِل َأْصَزَ

 :(3)كيقكؿ في ديكاف مقاـ عراؽ

 أنت رسكؿ خمت مف قبمو الرسؿ

ُشُل َأَؾنِْن َماَت َأْو ُؿتَِل اْكَؼَؾّْضُتمْ } َّٓ َرُشوٌل َؿْد َخَؾْت ِمْن َؿّضْؾِِه افره ٌد إِ َظَذ َأْظَؼابُِؽْم َوَمْن َيـَْؼؾِْب َظَذ  َوَما ُُمَؿَّ

اـِِرينَ   (4){َظِؼَّضْقِه َؾَؾْن َيُُضَّ اَّللََّ َصْقًئا َوَشقَْجِزي اَّللَُّ افشَّ

بعض  تمفظ كالمعنى تقريبان، إذا تجاكز أف التناص قد كرد بال كمما سبؽ يبلحظ الباحث
ب القرآنية بمعناىا الكارد في السياؽ القرآني، إذ التحكيرات البسيطة في األلفاظ، فجاء االلتزاـ بالتراكي

 التـز الشاعر بإيراد ىذه التراكيب في مكاقؼ مشابية لتمؾ الداللة.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(28ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (1)
 [. 175-174]البقرة:  (2)
 .(27ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (3)
 [.144]البقرة: (4)
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 : "التناص اإلشارم" التناص بالمعاني القر نية  .3
يقكـ ىذا النكع مف التناص عمى استحضار الشاعر لنص قرآني عف طريؽ اإلشارة، فقد 

عبلمات أك قرائف تصؿ بيف النص الحاضر كالنص الغائب، كقد يعتمد عمى  يعتمد عمى إشارات أك
يراد المعنى دكف المفظ، لذلؾ  ىذا النكع مف التناص يتكقؼ عمى ثقافة فإف اإليماء دكف التصريح كا 

الكتشاؼ النص الغائب كتحديد  ؛أنو يتطمب مف القارئ إعماؿ الذىف أكثر :القارئ كاطبلعو، أم
 : (1)ج ىذا النكع مف التناص بالمعنى القرآني قكلوكمف نماذ، اللتود

 تعرؼ أسماءىـ بأعينيـ
 . (2){َتْعِرُؾُفْم بِِِضقَِلُهمْ }مع قكلو تعالى:  يتناص كقكؿ الشاعر السابؽ 

 :(3)في مكطفو آخر يقكؿ البرغكثيثـ 
 الخيؿ تضع أكزارىا

َػُروا} تناص مع قكلو تعالى: كىذا ـَ َؿاِب َحتَّى إَِذا َأْثَخـُْتُؿوُهْم  َؾنِذا َفِؼقُتُم افَِّذيَن  َب افرِّ َؾَُضْ

ْرُب َأْوَزاَرَها َذفَِك َوَفْو َيَشاُء اَّللَُّ  ا ؾَِداًء َحتَّى َتَضَع اِْلَ ا َمـًّا َبْعُد َوإِمَّ وا اْفَوَثاَق َؾنِمَّ ْكتَََرَ ِمـُْفْم َوَفؽِْن فَِقّْضُؾَو َؾُشده َٓ  

مْ َبْعَضُؽْم بِّضَْعٍض َوافَِّذيَن ُؿتِ   :(5)كقكلو، (4){ُؾوا ِِف َشّضِقِل اَّللَِّ َؾَؾْن ُيِضلَّ َأْظَِلَُلُ
 كاتؿ عمييـ مف الذكر شيئان 

ْقِل َوكِْصَػُه َوُثُؾثَُه َوَضائَِػٌة } يتناص مع اآلية الكريمة: إِنَّ َربََّك َيْعَؾُم َأكََّك َتُؼوُم َأْدَكى ِمْن ُثُؾثَِي افؾَّ

َ ِمَن اْفُؼْرَآِن َظؾِ  ِمَن افَِّذيَن َمَعَك َواَّللَُّ ُصوُه َؾَتاَب َظَؾقُْؽْم َؾاْؿَرُءوا َما َتَقَّسَّ قَْل َوافـََّفاَر َظؾَِم َأْن َفْن َُتْ ُر افؾَّ َم َأْن ُيَؼدِّ

ُبوَن ِِف اأْلَْرِض َيّْضتَُغوَن ِمْن َؾْضِل اَّللَِّ َوَآَخُروَن ُيَؼاتُِؾونَ  ِِف َشّضِقِل اَّللَِّ  َشَقُؽوُن ِمـُْؽْم َمْرََض َوَآَخُروَن َيُْضِ

اَة َوَأْؿِرُضوا اَّللََّ َؿْرًضا َحَِضـًا َوَما ُتَؼدِّ  ـَ ََلَة َوَآُتوا افزَّ َ ِمـُْه َوَأؿِقُؿوا افصَّ ُموا أِلَْكُػِِضُؽْم ِمْن َخْرٍ َؾاْؿَرُءوا َما َتَقَّسَّ

ا َوَأْظظََم َأْجًرا َواْشتَْغِػُروا اَّللََّ  كيقكؿ الشاعر في مكضع ، (6){ إِنَّ اَّللََّ َؽُػوٌر َرِحقمٌ ََتُِدوُه ِظـَْد اَّللَِّ ُهَو َخْرً
 : (7)آخر مف الديكاف

                                                           

 .(67ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 [. 273]البقرة: (2)
 . (128ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
 [.4]محمد: (4)
 .(25ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (5)
 [. 20]المزمؿ: (6)
 .(64ص)المرجع السابؽ،  (7)
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 إف السماء إذا الطيكر مؤلنيا

 قد ًل ترانا الطائرات خَلليا

ْقَف َؾَعَل َربهَك بِلَْصَحاِب اْفِػقلِ }ىذا تناص إشارم مف سكرة الفيؿ، يقكؿ تعالى: ك  ـَ ( 1) َأََلْ َتَر 
ْقَدُهْم ِِف َتْضؾِقلٍ َأََلْ ََيَْعْل  ا َأَبابِقَل ( 2) ـَ قلٍ ( 3) َوَأْرَشَل َظَؾقِْفْم َضْرً  َؾَجَعَؾُفمْ ( 4) َتْرِمقِفْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِشجِّ

ولٍ  ـُ َعْصٍف َمْل  .(1){ (5) ـَ
 : (2)كيقكؿ في ديكاف مقاـ عراؽ

 نقتػػػػػػػػرض العػػػػػػػػيش مػػػػػػػػف دنيػػػػػػػػا مرابيػػػػػػػػة

 تسػػػػػػػػػػػػػػػرقنا ًل ىػػػػػػػػػػػػػػػدل اهلل المرابينػػػػػػػػػػػػػػػا  

   

ْقَطاُن }ناص مع قكلو تعالى:كىذا ت َِل َيُؼوُم افَِّذي َيتََخّضَُّطُه افشَّ ـَ  َّٓ َٓ َيُؼوُموَن إِ َبا  ُؾوَن افرِّ ـُ افَِّذيَن َيْل

َبا ؾَ  َم افرِّ َبا َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْفَّضقَْع َوَحرَّ َِل افَّْضْقُع ِمْثُل افرِّ ُْم َؿاُفوا إِكَّ ِه َؾاْكَتَفى َؾَؾُه َؿْن َجاءَ ِمَن اْدَسِّ َذفَِك بِلَِنَّ ُه َمْوِظَظٌة ِمْن َربِّ

َبا َوُيْرِِب  (572)َما َشَؾَف َوَأْمُرُه إَِػ اَّللَِّ َوَمْن َظاَد َؾُلوَفئَِك َأْصَحاُب افـَّاِر ُهْم ؾِقَفا َخافُِدوَن  َيْؿَحُق اَّللَُّ افرِّ

اٍر َأثِقمٍ  ػَّ ـَ لَّ  ـُ َٓ ُُيِبه  َدَؿاِت َواَّللَُّ   . (3){افصَّ
عمى قدر أىؿ " ي ي قصيدة التخميس التي عارض فييا تميـ قصيدة أبي الطيب المتنبكف

 :(4)، يتناص الشاعر تناصان إشاريان مع القرآف الكريـ في مكضعيف اثنيف؛ األكؿ حيف يقكؿ" العـز
ـي  ػػػػػرَّ  فيػػػػػا دىػػػػػر ميمػػػػػا كنػػػػػت نػػػػػاران تىضى

ـى فػػػػػػي النػػػػػػار نٍسػػػػػػمـ ي     فػػػػػػنحف كػػػػػػقبراىي

   
ـي عجبػػػػػػػتي لعبػػػػػػػًد الػػػػػػػدىر مػػػػػػػا   يػػػػػػػتعمَّ

ـي     أفػػػػػػي كػػػػػػؿ يػػػػػػـك ذا الدمسػػػػػػتؽ ميقػػػػػػد

   
ـي   قىفىاهي عمى اإلقداـ لمكجو ًلئ

اىيـ عميو السبلـ كما تعرض ر الشاعر مع اآلية القرآنية التي صكرت قصة إبيتناص كىنا 
 لو مف إيذاء انتيى بإلقائو بالنار التي كانت بأمر اهلل عز كجؿ بردان كسبلمان، يقكؿ تعالى: 

وِِّن َبْرًدا َوَشََلًما َظَذ إِْبَراِهقمَ ُؿْؾـَا َيا } ـُ  (5){َكاُر 

                                                           

 [. 5-1]الفيؿ: (1)
 . (29ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (2)
 [. 276]البقرة: (3)
 .(157ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (4)
 [. 69]األنبياء: (5)
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" نحف"القرآنية الكريمة، كيتحدث بضميريعبر تميـ في األبيات السابقة عف ترابطو مع اآلية 
الذم ييمقى في نار االحتبلؿ كالتي  "، إبراىيـ" ان عف معاناة اإلنساف الفمسطيني معبر  ،الجمعي

كانت عمى أبيو إبراىيـ مف قبمو، كىنا يبث تميـ األمؿ في نفكس  ستككف بردان كسبلمان عميو كما
كفي المكضع ، كأف الميؿ سيزكؿ ميما طاؿ ،إياىـ بخبلص قادـ ينيي مأساتيـ مبشران  ،أبناء شعبو

 :(1)قرآنية حيف يقكؿالالثاني مف ىذه القصيدة ينفتح تميـ عمى اآليات 

 أقمػػػػػػػػػػػػػػػًب تسػػػػػػػػػػػػػػػمح فالحيػػػػػػػػػػػػػػػاةي كقيعػػػػػػػػػػػػػػػةه 

بيػػػػػػػػػػػػػػػؾى شػػػػػػػػػػػػػػػارو    رى  كالنفػػػػػػػػػػػػػػػكس مبيعػػػػػػػػػػػػػػػةه كى

   
 كفيػػػػػػؾ ابػػػػػػف حمػػػػػػداف كفػػػػػػي النػػػػػػاس شػػػػػػيعة

 تشػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػػػػػػػػدناف بػػػػػػػػػػػػػػػو ًل ربيعػػػػػػػػػػػػػػػػةه   

   
 كتفتخر الدنيا بو ًل العكاصـ

ى ِمْن }في ىذه األبيات تناصان إشاريان مع قكلو تعالى: البرغكثييتناص كىنا  إِنَّ اَّللََّ اْصَسَ

مْ  ْم بِلَنَّ َُلُ ـََّة ُيَؼاتُِؾوَن ِِف َشّضِقِل اَّللَِّ َؾَقْؼُتُؾوَن َوُيْؼتَُؾوَن َوْظدًا َظَؾقِْه َحّؼًا ِِف افتَّْوَراةِ  اْدُْمِمـَِغ َأكُػَِضُفْم َوَأْمَواَُلُ اْْلَ

وا بَِّضقِْعُؽْم افَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذفِ   .(2){اْفَعظِقمُ  َك ُهَو اْفَػْوزُ َواِْلكِجقِل َواْفُؼْرآِن َوَمْن َأْوََف بَِعْفِدِه ِمْن اَّللَِّ َؾاْشَتّْضِؼُ

آلية عمى اعتمدت يدعك تميـ بكصفو شاعران ممتزمان بأدب المقاكمة في ىذه األبيات التي 
تحقيقان  ،كذلؾ بالمقاكمة كالجياد ضد المحتميف ،اإلشارة مع القرآف الكريـ إلى بيع النفس هلل عز كجؿ

 لما أمر بو اهلل عباده بمقاكمة الظمـ كخكض معركة الخير ضد الشر.

 :الحديث النبكم الشريؼ 

عبارة يأتي الحديث النبكم الشريؼ في المرتبة الثانية بعد القرآف الكريـ، مف حيث إشراؽ ال
صمى  –مف قكلو  ،(3)كقد كظؼ البرغكثي قكلو: "اذىبكا فأنتـ الطمقاء"، كفصاحة المفظ كببلغة القكؿ

أخبلقو، كتعاممو كسمك  –و كسمـ صمى اهلل عمي-في حديثو عف سيرة النبي محمد  -اهلل عميو كسمـ 
حيف دخؿ الكعبة، كقاؿ كىك كاقؼ عمى باب الكعبة: يا معشر قريش ما تركف " ، الطيب مع الكفار

 كفي ديكاف مقاـ عراؽ، (4)" أني فاعؿ بكـ؟ قالكا: أخ كريـ كابف أخ كريـ، قاؿ: اذىبكا فأنتـ الطمقاء
حيث يقكؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ - يكظؼ البرغكثي حديثان آخر مف أحاديث رسكؿ اهلل

                                                           

 .(159ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 [. 111]التكبة: (2)
 . (12ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (3)
 .(371ص/4ج)لقارئ شرح مختصر صحيح البخارم، قاسـ، محمد حمزة، منار ا  (4)
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في باب  -صمى اهلل عميو كسمـ -، كىك تناص مع حديث الرسكؿ (1)"أكرمكا عماتكـ النخؿ"الشاعر:
ـٍ النٍَّخؿى :  صبلة الجنازة ؿِّ  أىٍكًرميكا عىمَّاًتكي ًمؽى ًمٍف فىٍضمىًة  "اٍلميٍطًعمىاًت ًفي اٍلمىحى فىكيًصؼى ًبعىمَّاًتنىا؛ أًلىنَّوي خي

ثىمى ًطينى  مىٍيًو كى ـى عى ـى فىقيدِّ ًفي ًركىايىةو ًة آدى ـٍ " ريهي ًمٍثميوي كى ًمقىٍت ًمٍف فىٍضمىًة ًطينىًة أىًبيكي ـٍ النٍَّخمىةى، فىًإنَّيىا خي أىٍكًرميكا عىمَّتىكي
ـى  آدى
، كمما سبؽ يبلحظ أف البرغكثي، لـ يكظؼ الحديث النبكم الشريؼ في أشعاره تكظيفان سكل (2)

، إذ نجد معظـ اقتباساتو كانت مف القرآف الكريـ؛ كذلؾ لـ يكف تقميبلن مف كرىماحديثيف سبؽ ذ
 أىمية الحديث؛ كربما يرجع ذلؾ إلى أف القرآف أكثر رسكخان في ذىف الشاعر كالمتمقي. 

 :ثانيان: التناص األدبي

يعد التناص األدبي عبارة عف تداخؿ نصكص أدبية قديمة مع نصكص أدبية حديثة أك 
 لمبدعيف آخريف.  أـكانت ىذه النصكص لكاتب كاحد أسكاء  ،ةمعاصر 

ع مف التمازج كالتعالؽ بيف القديـ كالحديث، فينتج عنو ك كيكمف ىذا االستحضار في خمؽ ن
 جمعت بيف ما ىك قديـ كما ىك جديد. ،نص شعرم جديد بممسة فنية كجمالية

الكبير عبد الكريـ السبعاكم، ركايات الكاتب الفمسطيني نجد أف البرغكثي يستحضر أسماء  
 : (3)، يقكؿالغكؿ، كالعنقاء، كالخؿ الكفي :كىذه الركايات ىي ثبلثيتو

 كربما قررت مف أجؿ المزاح فقط
 كجكد رجاؿ طيبيف

 ي انسكف الغكؿ كالعنقاء كالخؿ الكفي

بعنكاف قصيدة لمشاعر  كثي في قصيدتو األكلى مف ديكانو في القدسيتناص البرغكذلؾ 
 :(4)"في القدس" ركيش، كقد استيمو الشاعر بعبارة دمحمكد 

 في القدس بائع خضرة مف جكرجيا

 بـر بزكجتو يفكر في قضاء إجازة أك في طَلء البيت

 في القدس تكراة ككيؿ جاء مف منياتف العميا

                                                           

 .(40ص)المرجع السابؽ،  (1)
 .(214ص/1ج)الشافعي، شمس الديف، اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع،   (2)
 .(33ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
 .(7ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (4)
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 يفقو فتية البكلكف في أحكاميا في القدس شرطي مف األحباش

 يغمؽ شارعا في السكؽ

 ـ يبمغ العشريفرشاش عمى مستكطف ل

 قبعة تحيي حائط المبكى

 كسياح مف اإلفرنج شقر ًل يركف القدس إطَلقا

 مع امرأة تبيع الفجؿ في الساحات طكؿ اليـك تراىـ يأخذكف لبعضيـ صكران 

 في القدس أسكار مف الريحاف في القدس متراس مف اإلسمنت

 في القدس دٌب الجند منتعميف فكؽ الغيـ

 ألسفمتفي القدس صٌمينا عمى ا
 في القدس مف في القدس إًل أنت

حيث يتناص عنكاف القصيدة تناصان متطابقان مع قصيدة لمحمكد دركيش عنكانيا " في القدس " 
 :(1)يقكؿ دركيش ،ديكانو " ال تعتذر عما فعمت "كردت في 

 في القدس، أعني داخؿ السكر القديـ،

 أسير مف زمف إلى زمف بَل ذكرل

 ىناؾ يقتسمكفتصكبني. فقف األنبياء 

 تاريخ القدس... يصعدكف إلى السماء

 كيرجعكف أقؿ إحباطان كحزنان، فالمحبة

 كالسَلـ مقدساف كقادماف إلى المدينة .

 كماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية:

 ىك أنت ثانية؟ ألـ أقتمؾ؟

 قمت: قتمتني... كنسيت، مثمؾ، أف أمكت

                                                           

 . (48-47ص)دركيش، ديكاف ال تعتذر عما فعمت،  (1)
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كالتي جاءت تحت عنكاف:  ،ديكافكمف التناص األدبي في شعر تميـ في قصيدة مف ىذا ال
كتتحدث ىذه األسطر عف قدر اإلنساف الفمسطيني في نيؿ  ،يا سماء" "قٌبمي ما بيف عينينا اعتذاران 

 الشيادة مجبران. 

 :(1)يقكؿ تميـ

 فاضطراران يصبح المرء نبٌيا

 لعنة اهلل عمييـ

 جعمكنا أنبياء

 قٌبمي ما بيف عينيا اعتذاران يا سماء

أغنية ساذجة عف الصميب  :ع الشاعر محمكد دركيش في قصيدتونا ميتكاصؿ تميـ ى
 :(2)، يقكؿ دركيش1967عاـ التي نظميا في ديكاف آخر الميؿ ،األحمر

 نحف أدرل بالشياطيف التي تجعؿ مف طفؿ نبٌيا

 قؿ مع القائؿ: ... لـ أسألؾ عبئا ىينا

 يا إليي! أعطني ظيران قكيان 

كتشريد  ،كقتؿ ،ما يمقاه الطفؿ الفمسطيني مف إرىابيعبر دركيش في األسطر السابقة ع
؛ إما أف يقابؿ كؿ ىذه اليجمة الكحشية "الطفؿ الفمسطيني"كىك النبي  "االحتبلؿ"مف قبؿ الشياطيف 

ببسالة كصبر أك يرتقي إلى العبل شييدان؛ فيك في صبره كعزمو  -التي ال ترحـ حتى الطفؿ-
الذم يصبح نبيان  ،اإلنساف الفمسطيني في قصيدة تميـكتحممو كما األنبياء!، ككذلؾ ىك حاؿ 

كالذم يدفعو إلى أف يتحمؿ تبعات ىذه اليجمة  ،مضطران بسبب ما يمقاه مف ىذا االحتبلؿ اليمجي
 كتحمؿ صعابيا مثمما تحمؿ األنبياء مشاؽ دعكتيـ. ،كالقبض عمى جمرىا

ث يتكاصؿ مع عمرك بف معمقة عمرك بف كمثكـ؛ حي كيعارض تميـ في قصيدتو معيف الدمع
كمثكـ بطريقة محكمة؛ نظران لمتشابو بيف ظركؼ العصر الذم عاشو نظيره عمرك بف كمثكـ أال كىك 

                                                           

 .(79ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(199ص)دركيش، محمكد، ديكاف آخر الميؿ،  (2)
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، كبيف العصر الحالي الذم يعيش فيو اءالذم تميز بالمعارؾ كاإلغارة كسفؾ الدم ،العصر الجاىمي
 كالخراب.  ،كالدـ ،تميـ عصر أبجدية القتؿ

التي كقعت ألمو في ديار عمرك بف ىند أال  ،ثر الحادثة الشييرةفقد نظـ عمرك معمقتو إ
 ،غيثةن بابنيا: كا ذاله يا لتغمبفصرخت مست ،كىي إىانة أـ عمرك بف ىند ألـ عمرك بف كمثكـ

بدأ عمرك بف قد ف، ى عمرك بف ىند كضرب رأسو حتى قتؿككثب عم ،فسمعيا فثار الدـ في كجيو
 :(1)قكؿكـ معمقتو مخاطبان أمو حيث يثكم

ػػػػػػػػػػػػػٍحًنًؾ فىاٍصػػػػػػػػػػػػػبىًحٍينىا  أىًلى ىيبِّػػػػػػػػػػػػػي ًبصى

ػػػػػػػػػػػػػػٍكرى األىٍنػػػػػػػػػػػػػػدىًرٍينىا   مي  كىًلى تيٍبًقػػػػػػػػػػػػػػي خي

   
 ،األندرينافعمرك بف كمثكـ يخاطب أمو طالبان منيا أف تزكده بأجكد الخمر أال كىي خمكر 

التي  ،عركةكثأره ليا مفتخران بانتصار قكمو المؤزر في تمؾ الم ،احتفاءن بانتصاره عمى عمرك بف ىند
 ردت االعتبار لتغمب.

أما تميـ فقد نظـ قصيدتو كاصفان ما ألـ بالشعب الفمسطيني مف نكبات ككيبلت مخاطبان األـ 
 : (2)معيف الدمع الفمسطينية مصبران ليا عمى تحمؿ الشدائد، فيقكؿ في قصيدتو

 لػػػػػػػف يبقػػػػػػػى معينػػػػػػػا الػػػػػػػدمعً  معػػػػػػػيفي 

 فمػػػػػػػػػػػػػف أم المصػػػػػػػػػػػػػائب تػػػػػػػػػػػػػدمعينا  

   
ف ا  ر منػػػػػػػػػػػػاألحػػػػػػػػػػػػراى زمػػػػػػػػػػػػافه ىػػػػػػػػػػػػكَّ

 فػػػػػػػػػػػػديت كحكػػػػػػػػػػػػـ األنػػػػػػػػػػػػذاؿ فينػػػػػػػػػػػػا  

   
 مؤلنػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف قتمػػػػػػػػػىن كػػػػػػػػػراـو 

 عمػػػػػػػػػػى غيػػػػػػػػػػر اإلىانػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػابرينا  

   
 كػػػػػػػػػػػػأنيـ أتػػػػػػػػػػػػكا سػػػػػػػػػػػػكؽ المنايػػػػػػػػػػػػا

 فصػػػػػػػػػػػػػػاركا ينظػػػػػػػػػػػػػػركفى كينتقكنػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 لػػػػػػػك افَّ الػػػػػػػدىر يعػػػػػػػرؼ حػػػػػػػؽ قػػػػػػػكـو 

 لقبػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػنيـ اليػػػػػػػػػػػػد كالجبينػػػػػػػػػػػػا  

   
 عرفنػػػػػػػا الػػػػػػػدىر فػػػػػػػي حاليػػػػػػػو حتػػػػػػػى

 تعكدناىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان كلينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 فمػػػػػػػػػػػػػا ردَّ الرثػػػػػػػػػػػػػاء لنػػػػػػػػػػػػػا قتػػػػػػػػػػػػػيَلن 

 كًل فػػػػػػػػػػػؾَّ الرجػػػػػػػػػػػاء لنػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػجينا  

   
 سػػػػػػػنبحث عػػػػػػػف شػػػػػػػييدو فػػػػػػػي قمػػػػػػػاطو 

 نبايعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الم منينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 كنحممػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػاـ الرزايػػػػػػػػػػػا

 لػػػػػػػػػػػػػػػػدىرو نشػػػػػػػػػػػػػػػػتييو كيشػػػػػػػػػػػػػػػػتيينا  

   
 فػػػػػػػػػػقفَّ الحػػػػػػػػػػؽَّ ميشػػػػػػػػػػتاؽه إلػػػػػػػػػػى أف

 يىػػػػػػػػػرل بىعػػػػػػػػػضى الجبػػػػػػػػػابرى سػػػػػػػػػاجدينا  

   
 ،التي تسكب الدمع الميراؽ عمى ما حؿ بشعبيا مف قتؿ ،يخاطب تميـ األـ الفمسطينية

 فالمصائب كثيرة، فمف أم المصائب تبكي؟! ،طالبان منيا أف تكفكؼ الدمع ،كتشريد ،كذؿ
                                                           

، الديكاف،  (1)  .(64ص)عمرك بف كمثـك
 .(170ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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؛ حيث كفي البيت السابؽ يتناص تميـ بتقني يتحدث  ان ف تميمإة مخالفة مع عمرك بف كمثـك
ا عمرك بف أمَّ  ،لو كعدـ كجكد نصير ،كقتمو ،الفمسطيني كتشرد ،مف مكقع ضعؼ كىك ىزيمة العرب

 فقد نظـ المعمقة مفتخران بانتصار قبيمتو كتماسكيا.  ،كمثـك فيتحدث مف مكقع قكة

 ،كشدة بأسيـ في المعارؾ ،كاصفان شجاعتيـ ،كيتابع عمرك معمقتو مفاخران ببطكالت قكمو
 :(1)مباىيان بكثرة عددىـ، فيقكؿ

 مؤلنػػػػػػػػا البػػػػػػػػر حتػػػػػػػػى ضػػػػػػػػاؽ عنػػػػػػػػا

 البحػػػػػػػػػػػر نممػػػػػػػػػػػ ه سػػػػػػػػػػػفينا مػػػػػػػػػػػاءك   

   
البر أف فيـ يطؤكف كؿ مكاف عمى ىذه المعمكرة، حتى  ،يفخر عمرك بف كمثـك بكثرة قكمو

 ه بالسفف.ئك ليـ، ككذلؾ البحر قد مم لـ يعد

 ،ككثرة شيدائو ،كتضحياتو ،ا تميـ فيتابع قصيدتو مفاخران ببطكالت أبناء شعبو الفمسطينيأمَّ 
 :(2)في مذبح الحرية، فيقكؿ ابيفسماء الكطف مقدميف أنفسيـ قر في  نجكمان  ،الذيف يرتقكف كؿ يكـ

 مؤلنػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف قتمػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػراـ

 عمػػػػػػػػػػى غيػػػػػػػػػػر اإلىانػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػابرينا  

   
كأبدكا  ،كاالستكانة ،كالضيـ ،يء البر بالشيداء الكراـ الذيف لـ يصبركا عمى الذؿمً فقد مي 

 كضحكا بأركاحيـ فداءن لمكطف. ،شجاعتيـ

صؿ تميـ مع معمقة عمرك بف كمثكـ لدرجة أنو كاف يتناص معيا كيظير ىنا مدل تكا
 :(3)كفي البيت التالي ،كذلؾ كما يظير في البيت السابؽ مؤلنا البر ان يٌ تناصان تضمين

 فػػػػػػػػػػقف الحػػػػػػػػػػؽ مشػػػػػػػػػػتاؽ إلػػػػػػػػػػى أف

 يػػػػػػػػػرل بعػػػػػػػػػض الجبػػػػػػػػػابرة سػػػػػػػػػاجدينا  

   
، كتظير  " بعض الجبابرة ساجدينا" فعبارة  في البيت كردت في معمقة عمرك بف كمثـك

 :(4)التالي
 إذا بمػػػػػػػػػػغ الرضػػػػػػػػػػػيع لنػػػػػػػػػػػا فطامػػػػػػػػػػػان 

 تخػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػو الجبػػػػػػػػػػػابري سػػػػػػػػػػػاجدينا  

   
كينفتح تميـ البرغكثي عمى الشاعر العربي أبي الطيب المتنبي في قصيدتو التي تحمؿ 

حيث جاء البناء الفني ليذه القصيدة عمى نمط شعر  ،تخميس عمى قدر أىؿ العـز :عنكاف
كعف سبب  ،تحدث فييا عف شعر المخمسات ،قدمة ليذه القصيدةالمخمسات، كقد أكرد تميـ م

                                                           

، الديكاف،  (1)  .(91ص)عمرك بف كمثـك
 .(170ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
 .(170ص)المرج السابؽ،  (3)
، الديكاف، عم (4)  .(91ص)رك بف كمثـك
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نظمو ىذه القصيدة كتأثره بيا، فيقكؿ: "كقد يخمس شاعر الحؽ قصيدة عادية لشاعر سابؽ بأف 
يضيؼ لكؿ بيت مف أبياتيا المككنة مف شطريف اثنيف ثبلثة أشطر أخرل، قافية كؿ منيا تتفؽ مع 

. فتصبح كحدة البناء في القصيدة مككنة مف خمسة أشطر، نياية الشطر األكؿ مف البيت األصمي
منيا لمشاعر السابؽ، كتككف القصيدة القديمة  فاالثبلثة األكلى منيا لمشاعر البلحؽ كاالثناف األخير 

كمثاؿ ، (1)مقتبسة بكامميا كمضمنة بنصيا في القصيدة الجديدة ككأنو تركيب قصيدة عمى قصيدة"
 : (2)لمتنبيعمى ذلؾ، يقكؿ أبك الطيب ا

 عمػػػػػػى قػػػػػػدر أىػػػػػػؿ العػػػػػػـز تػػػػػػأتي العػػػػػػزائـ

 كتػػػػػػػػػأتي عمػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػدر الكػػػػػػػػػراـ المكػػػػػػػػػاـر  

   
ليشكؿ المخمس، حيث  ؛فنظـ تميـ قصيدتو بثبلثة أبيات كأضاؼ عمييا البيت السابؽ

 :(3)يقكؿ

 أقػػػػػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػػػػػدار دىرىػػػػػػػػػػػػػا ًل يسػػػػػػػػػػػػػالـ

 كمػػػػػػػػػػكت بأسػػػػػػػػػػكاؽ النفػػػػػػػػػػكس يسػػػػػػػػػػاـك  

   
 كأكجػػػػػػػػػػػػو قتمػػػػػػػػػػػػى زينتيػػػػػػػػػػػػا المباسػػػػػػػػػػػػـ

 العػػػػػػـز تػػػػػػأتي العػػػػػػزائـ عمػػػػػػى قػػػػػػدر أىػػػػػػؿ  

   

 كتأتي عمى قدر الكراـ المكاـر
تو: ان كبيران؛ فقد نظـ المتنبي قصيدكيتصادـ تميـ مع أبي الطيب في ىذه القصيدة تصادم

إباف انتصار سيؼ الدكلة عمى الدمستؽ الركمي كدخكلو قمعة الحدث الحمراء،  عمى قدر أىؿ العـز
يا عٌما آؿ إليو كضع اإلنساف العربي مف ذؿ كىزيمة بعد أف كينظـ تميـ قصيدة التخميس متحدثان في

في عصر  ،تكالبت عميو األمـ، فشتاف بيف حاؿ العربي في عصر المتنبي كحالو في عصر تميـ
 كعمت فيو النكبات كالنكسات. ،انقمبت فيو المفاىيـ

ؿ في ، إذ يقك " يتناص معو" صراحةن كبيف أنو يسرؽ أبا الطيب كقد عبر تميـ عف ذلؾ 
مقدمة ىذه القصيدة: "كقد كانت العادة مف قبؿ، أف يككف التخميس كالمعارضة أم تأكيدان لمعنى 

، عمى غير تمؾ العادة، في ت خميسي القصيدة القديمة، كأال يخرج بيا عف سياقيا. كأنا حاكلتي
مدان رأسان عمى امان كأقمبو ع، أف أيغىيرى معناىا تم"عمى قدر أىؿ العـز"لقصيدة أبي الطيب المتنبي 

كأنا أكتبي تخميسي لمقصيدة الجميمة السابقة في ىذا الزماف غير الجميؿ، متعمدان قمب معانييا  ،عقب
النقبلب زمانيا، كأف أغير ما تىعيكدي عميو ضمائر أبي الطيب، فبدالن مف أف يككف مكضكع قصيدة 

فان لذاتنا جمعان لتخميس كص، يككف مكضكعيا بعد اكالركماف أبي الطيب مكقعةن بيف سيؼ الدكلة
                                                           

 .(147ص) ،البرغكثي، ديكاف في القدس (1)
  .(1018ص/2ج)،البرقكقي، عبد الرحمف، شرح ديكاف المتنبي (2)
 .(147ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)



129 
 

الزماف، فأنا بصراحة أسرؽي أبا الطيب، لكنو جد سمح كذك كؼ ندية، كنحف ناسو  اكأفرادان في ىذ
 . (1)شئنا أـ أبينا، بؿ شاء ىك أـ أبى"

الذم يساند في شعره سيؼ  كيبدك في ىذه القصيدة أيضان أف تميمان قد يرل في نفسو المتنبي
، كيظير ذلؾ جميان في ديكانو الذم يكتظ باإلشارات إلى حبو لشخص السيد "حسف نصر اهلل"الدكلة 

جؿ تميـ بشعره حسف نصر اهلل حيث نعتو بالكثير مف الصفات كأمير المؤمنيف كخميفة اهلل، فس
 . "االحتبلؿ اإلسرائيمي" دحو كافتخر بانتصاراتو ضد الرـك كم "حسف نصر اهلل"غزكات سيؼ الدكلة 
القصيدة المخمسة معبران عف حبو لمسيد حسف نصر اهلل كما كاف المتنبي يعبر  حيث يقكؿ في ىذه

 : (2)عف حبو لسيؼ الدكلة
 رسػػػػػػػػػكلؾ فانصػػػػػػػػػرني إلػػػػػػػػػى أف أبمغػػػػػػػػػا

  

ػػػػػػػذ ى ثػػػػػػػأرم مػػػػػػػف زمػػػػػػػاني بمػػػػػػػا طغػػػػػػػى  ك خي

   
 فػػػػػػ دامى لػػػػػػـ يطمػػػػػػب سػػػػػػكاؾى كًل ابتىغىػػػػػػى

 
نػػػػػػي لتغػػػػػػدك بػػػػػػي عطايػػػػػػاؾى فػػػػػػي الػػػػػػكغى  كا 

   

 فَل أنا مذمـك كًل أنت نادـ
 ـ عمػػػػػػى مػػػػػػف كػػػػػػاف بػػػػػػران بأىمػػػػػػوسػػػػػػَل

 كجػػػػػػازل عمػػػػػػى عػػػػػػدكاًف عػػػػػػادو بمثمػػػػػػو  

   
 كبػػػػػػارىؾى مػػػػػػػاءي الغػػػػػػيـ مػػػػػػػف مسػػػػػػػتيمو

 عمػػػػػػػػى كػػػػػػػػؿ طيػػػػػػػػار إلييػػػػػػػػا برجمػػػػػػػػو  

   
 إذا كقعت في مسمعيو الغماغـ

 :(3)في قكلو أبيات لبشار بف بردكفي ديكاف مقاـ عراؽ، يتناص الشاعر مع 

ـي   أعمػػػػػػػى يقػػػػػػػكدي بصػػػػػػػيران ًل أبػػػػػػػا لكػػػػػػػ

 كانػػػػػت العميػػػػػاف تيديػػػػػوقػػػػػد ضػػػػػؿَّ مػػػػػف   

   
 :(4)البرغكثي يقكؿ حيث

 مػػػػػػػػػاذا أعممكػػػػػػػػػـ كالعمػػػػػػػػػـ عنػػػػػػػػػدكمك

 "أعمػػػػػػى يقػػػػػػكد بصػػػػػػيران ًل أبػػػػػػا لكمػػػػػػك  

   
 قد ضٌؿ مف كانت العمياف تيديو"

                                                           

 .(143ص )البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(160ص)المرجع السابؽ،  (2)
 .(205ص)، 4ج ابف برد، بشار، الديكاف،  (3)
 .(30ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (4)
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، كىك ق(157) ت البيت الذم بيف عبلمتي التنصيص لمشاعر العباسي بشار بف برد
بيت في بغداد فدٌلو عميو بالكبلـ،  شاعر كفيؼ، قاؿ ىذا البيت حيف استدلو رجؿ بصير عمى

كفي مكضع آخر ، بيده كقاده إلى البيت حتى أكصمو كعجز البصير أف يصؿ، فقاـ بشار آخذان 
 :(1)في قكلو ق(420) ت زريؽ البغدادمأبيات البف مف يتناص البرغكثي 

 اسػػػػػػتكدع اهلل فػػػػػػي بغػػػػػػداد لػػػػػػي قمػػػػػػر

 بػػػػػػػالكرخ مػػػػػػػف فمػػػػػػػؾ األزرار مطمعػػػػػػػو  

   
 :(2)ثييقكؿ البرغك  حيث

 يػػػػػػػا عنػػػػػػػزة أرقػػػػػػػػت عػػػػػػػف نكمػػػػػػػو عمػػػػػػػػرا

 "أسػػػػػػػػتكدع اهلل فػػػػػػػػي بغػػػػػػػػداد لػػػػػػػػي قمػػػػػػػػرا  

   
 بالكرخ في فمؾ األزرار مطمعو"

 مػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػكًلم يػػػػػػػػػػػػػػػدنيني كيردعنػػػػػػػػػػػػػػػي

 أطمػػػػػػػػػػػب منػػػػػػػػػػػو ارتياحػػػػػػػػػػػان كىػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػكجعني  

   
 فحػػػػػػػػػػيف أيقنػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف أف لػػػػػػػػػػيس يسػػػػػػػػػػمعني

 "كدعتػػػػػػػػػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػػػػػػػػػكدم لػػػػػػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػػػػػػكدعني  

   
 صفك الحياة كأني ًل أكدعو"

 يخي:التناص التار 

يتمثؿ ىذا النكع مف التناص في تداخؿ نصكص تاريخية منتقاة مف النص األصمي مؤدية 
 غرضان فنيان أك فكريان أك كبلىما معان. 

: "لك عثرت دابة في -الفاركؽ-يتناص الشاعر قكالن لخميفة المسمميف عمر بف الخطاب 
 :العراؽ لخفت أف يسألني اهلل عنيا

ـٍ تصمح ليا الطريؽ ي ـى ل  ا عمر؟.ًل
 : (3)يقكؿ البرغكثي في ديكانو مقاـ عراؽ

 عنزة تتعثر بيف الخرائب
 ككانت إذا عنزة عثرت بالعراؽ

 يظؿ ليا عمر ًل يناـ

                                                           

 .(6ص)، 1البتمكني، شاكر بف مغامس، نفح األزىار في منتخبات األشعار، ج  (1)
 .(59ص)المرجع السابؽ،  (2)
 . (46-45ص)البرغكثي، ديكاف مقاـ عراؽ،  (3)
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 :(1)-رضي اهلل عنو-يقكؿ الشاعر في تكظيفو لمخكارج التي ثارت عمى عمي 
 كأعيد تركيب التكاريخ القديمة

 ربما أدخمت فييا بعض تزكير حميد
 يخ سيرتو كأحسف ما أريدفيصحح التار 

 فيو الخكارج ًل تثكر عمى عمي
 كيثكر فيو المسممكف عمى يزيد
 كيطاؼ في األسكاؽ بابف العمقمي

 كبكؿ مف جعؿ الغزاة كًلتو
 في مصر أك في الشاـ

 أك في ذلؾ البمد المخضب كالمجيد

 التناص األسطكرم:

 :(2)يقكؿ امرؤ القيس منذ عصر الجاىمييف فيا ىكاستيكت األسطكرة الشعراء العرب 

ػػػػػػػػػػاًجًعي، ٍشػػػػػػػػػػرىًفًي ميضى  أىيىٍقتيمىًنػػػػػػػػػػي كالمى

ٍرؽه كأىٍنيىػػػػػػػػػػاًب أىٍغػػػػػػػػػػكىاؿً    نىةه زي ٍسػػػػػػػػػػنيكى  كمى

   
ف الشعراء الغربييف، كعمى غيرىـ ممف شعراء المشرؽ العربي، ك المعاصريف كما استيكت 

ا يتجمى المنيج ـ، كفيي1920كتبيا سنة ، كىي ممحمة "األرض اليباب" في  "ت.س.إليكث"رأسيـ 
 تو، كقامكا بتكظيؼ األساطير في شعرىـ. اكلقد تأثر الشعراء العرب بكتاب ،األسطكرم الذم دعا إليو

تنبع أىمية تكظيؼ األسطكرة كالرمكز األسطكرية في القصيدة الحديثة، مف ككف الرمز 
الرمز يكشؼ استدعاء األسطكرة أك ، حيث حسِّية، مكلدة لممعنى كمسككنة بويشكؿ صكرة 

 األسطكرم عف قيمة الكظيفة الداللية كالجمالية، التي يحققيا الرمز في سياؽ النص الشعرم، سكاءه 
ألنو "عندما يتجاكز الشاعر مستكل  ؛ا كميااستغرقي أـا االستدعاء في جزء مف القصيدة، جاء ىذأ

كظيؼ مف خبلؿ كاالستحياء كالت ،مجرد ذكر األسطكرة أك الرمز األسطكرم إلى مستكل االستمياـ

                                                           

 .(32-31ص)المرج السابؽ،  (1)
  .(62ص)امرؤ القيس، الديكاف،  (2)
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؛ لذلؾ فإف استخداـ الرمز أك (1)خمؽ سياؽ خاص يجسد تفاعؿ األسطكرة مع التجربة الشعرية"
 ،كالتخيمية ،مجمكعة الرمكز في القصيدة يجب أف يتـ، مف خبلؿ القدرة عمى تمثؿ أبعادىا الداللية

 .كالجمالية، كتحكيميا إلى بؤرة إشعاعات إيحائية تغني القصيدة

يؼ أسطكرة العنقاء في الشعر الفمسطيني الحديث، كىك يرمز إلى االنبعاث كقد كثر تكظ
 :(2)أنا لي سماء كالسماء :يقكؿ البرغكثي في قصيدة ، إذف جديدم

 ىذا، إذا ما كنت تدرم، سمطة عظمي 

 أغير ما أشاء مف الزماف عمى ىكام 

 كفكؽ رأسي عالـ ىك عالمي 

 كسمائي الدنيا التي ليست بدنيا

 نقاء خٌيـ ظميا فكقيكىي كالع

 كيحمي جانباىا جانبي 

 كىي التي في الحؽ تحممني 

 كتسعى في بَلد اهلل مف حي لحي 

 لكنني مف مخمب العنقاء في السفر الطكيؿ 

 مشارفان جية الكصكؿ 

 أقكؿ يا عنقاء شكران 

 كؿ شيء بالخياؿ منحتني 

 كجعمتني ممكان عمى الدنيا بأكمميا 
                                                           

القعكد، عبد الرحمف، اإلبياـ في شعر الحداثة، سمسمة عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمعمـك كالثقافة،  (1)
 ، الككيت. 279، العدد (61ص)
 .(34-33ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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ة العنقاء، محاكالن أف يعبر فييا عف حممو بامتبلؾ كطف ال يكظؼ تميـ البرغكثي أسطكر 
يتجمى حيث  ،الذم يعيشو شعبو مف ظمـ كقير ،ريريشاركو أحد فيو، يغير مف ىذا الكاقع الم

ة، بقكلو: كؿ شيء مف خبلؿ المحتكل اإلجمالي لؤلسطكر  ،التناص األسطكرم في قصيدتو ىذه
 :(1)اطير اليندية في شعره، يقكؿؼ البرغكثي األسظَّ ك كما ، بالخياؿ منحتني

 عنده أيدو كأيدم  ليات اليند ًل تحصى

 كيصبح طائران إف شاء

 طاككسان، نعامان، أك دجاجان صاخبان 

 كيطير أك يمشي

 كيزحؼ أك يغكص

 كخمفو أثر طكيؿ بيف دائرة كخط مستقيـ

 ثانيان: البيئة
بشكؿ أك بآخر في تعزيز  الشاعرالتي تؤثر ب ،تعد البيئة مف العكامؿ المحيطة الميمة

ككذلؾ البيئة  شعرية،عماؿ اللمكثير مف األ مميمان  ف البيئة تشكؿ مصدران إحيث  ؛مدركاتو الحسية
كيأخذ مف  ،كيضيؼ ،ركيحكِّ  ،ـيقكِّ يا مف خبللف ،شاعرىي التي تدعـ كتعزز أفكار ال االجتماعية

نحك إنجاز أم عمؿ  شاعريتجو ال كحينما ،مثيرة ممتعة البيئة بشكؿ يشبو في ذىف المتمقي حاالت
ىذا تميـ البرغكثي استغؿ ك  ،يصب جؿ اىتمامو في التعرؼ عمى ما ىك مكجكد في الطبيعة شعرم

 ،ليصبو في قكالب شعرية جميمة ة؛الكاقع لكطنو فمسطيف، كمدينة القدس تحديدان، كالجميؿ، كغز 
 تصكر الحياة اليكمية. 

ة مف بحر، ينجد في ديكانو كصفان لمحياة الطبيع إف تميـ البرغكثي شاعر ثكرة، لذلؾ ال
يا ىيبة العرش الخمي مف نة إال بنسبة ضئيمة تكاد ال تذكر، يقكؿ في قصيدة : كمطر، كفصكؿ الس

 :(2)الممكؾ

 

                                                           

 . (61ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(81-80ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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 كالعرش فكؽ غزالتيف كأنما

 دبت حياة فييما

 كجياىما دؼء يشي بالشمس

 مف قبؿ النيار

 إحداىما نظرت إلى العرش الخمي

 نظرت إلى جية السما كأختيا

 كأنما غيمان ما

 سيمطر لؤلناـ خميفة

فالشاعر ىنا يمدح أىؿ غزة الذيف صابركا كرابطكا، كلـ يككنكا تحت أم حكـ، كلكنيـ تحمكا 
بييبة الممكؾ، كقد استخدـ الشاعر في ذلؾ مف مظاىر الطبيعة ألفاظ الشمس، النيار، الغيـ، 

 :(1)ؽكما يقكؿ في ديكاف مقاـ عرا، غزالتيف
 أيػػػػػػػػدرم كثيػػػػػػػػب الرمػػػػػػػػؿ إف كػػػػػػػػاف أصػػػػػػػػمو

 صػػػػػػػػػػػػػػػبي أريػػػػػػػػػػػػػػػب أـ فقيػػػػػػػػػػػػػػػو معمػػػػػػػػػػػػػػػـ  

   
 أتػػػػػػػػػػػدرم عػػػػػػػػػػػركؽ النخػػػػػػػػػػػؿ أم كريمػػػػػػػػػػػة

 

 مػػػػػف النػػػػػاس تسػػػػػقى حػػػػػيف تسػػػػػقى كتطعػػػػػـ

 

 تحمػػػػػػػػػػػػػػػؿ أييػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػيخ الجميػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 تحمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أييػػػػػػػػػػػػػػػػا الطمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المحيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

   
كىك بذلؾ يشير إلى حنينو لكطنو الكبير، إذ شمؿ حتى اليكاء الخارجي كالسماء التي 

حدكد الكطف، حتى األطبلؿ القديمة ال تزاؿ تحمؿ بصمة كبيرة في  المتجاكزبالبر كالبحر  تعمكه،
 داخمو مف الحب كالشكؽ. 

 

 

                                                           

 . (63ص)كاف مقاـ عراؽ، البرغكثي، دي (1)
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  :ان: الثقافة العامةلثثا
 عمـك المغة العربية . أ

كالمدارس  كثيران ما يدخؿ تميـ البرغكثي في شعره بعض اإلشارات النحكية كالعركضية
إضافة إلى  عف ثقافتو كعممو بأصكؿ المغة النحكية كالعركضية، ُـّ ني ي تى ، التالنحكية كالبصرة كالككفة

لنحك في رسـ صكره، فقد أفاد البرغكثي مف عمـ ا ،بعض اإلشارات إلى رسـ الحركؼ كشكميا
 :(1)يقكؿ "معرب"فاستخدـ كممة 

 ىكاىػػػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػػػرب لغػػػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػػػالي

 أىػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػركً  ـي مِّػػػػػػػػػػػػعى يي   كىكيػػػػػػػػػػػػكفيٍّ   

   
عربيا اليكل، كذلؾ الشيخ الككفي الذم يعمـ أىؿ مرك، فيذه صكرة تمثؿ لغةه ي ببلده ؿي يٍ مى فى 

 الذيف يتخذكف مف الصبر شعاران ليـ.  ،الشقاء كالمعاناة التي يعيشيا أبناء شعبو في فمسطيف
 :(2)، يقكؿالطكيؿ " كزفك القافية، " أنو استخدـ مصطمحات عمـ العركض  كما

 ككنت ما أزاؿ أحاكؿ كصؼ الديار
 القصيدة مف القافية المكسكرةكأنقؿ 

 إلى القافية المرفكعة

استخدـ البرغكثي قبؿ ىذا المقطع القافية المكسكرة كذلؾ حينما كاف يتحدث عف االحتبلؿ 
اره استخدـ القافية المرفكعة؛ لرفعة يكاصفان إياىـ بالضعؼ، لكنو حينما انتقؿ لمحديث عف كصؼ د

ة تثبت أف ىذه حقائؽ كىذه حقيق ما كانت قكة عدكه كبراعتو،، فببلده تبقى مرفكعة ميكمكانتياشأنيا 
 :(3)كىك مف مصطمحات عمـ العركض " الكزف الطكيؿ" كيقكؿ مستخدمان مصطمح كليست مزاعـ، 

 نييت الزماف كذا فانتيى

 عر كزف الطكيؿأقامت مف الشِّ 

ثبات حت ، مية زكالويأتي الشاعر بتعريؼ جديد لمزماف ىك أقرب إلى دحض الظمـ الكاقع كا 
فالشاعر حينما أراد أف ينيي ذلؾ الزماف الذم جار عميو كعمى بقية أبناء شعبو استخدـ البحر 

لـ يحكـ بالعدؿ بينو كبيف إذ إنو  ؛وي مى مى ليعبر مف خبللو عف طكؿ ذلؾ الزماف الذم ظى  ؛الطكيؿ
يث إف الزماف ال يكفؽ في ىذا التعبير، حأعدائو، كفي ىذه األسطر يرل الباحث أف البرغكثي لـ 

                                                           

 .(163ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(114ص)المرجع السابؽ،  (2)
 . (124ص)المرجع السابؽ،  (3)
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يظمـ؛ ألف الزماف كالدىر أمكره يسخرىا الخبلؽ العميـ، فيدبر األمر مف السماء ؟عمى األرض، إنو 
ْم ْوْيْعف و ْعْن  فساد البشر كبفسادىـ تفسد حياتيـ، قاؿ تعالى: يك  يْبٍة ْفبإْما ْكْسْبْت أْْيدإ ْن م صإ ْم مإ ْوْما أْْصاْبك 

ْكثإيرٍ 
)1(

 :(2)يقكؿك   
 بأف اليكاء عمى جانبيو انفصؿ كظنكا

 كلكف يمر الجميؿ مف الجسـ لمجسـ
 مثؿ الحرارة عند العناؽ
 كينظـ كؿ المشاىد نظمان 

 كما يجمع النحك شمؿ الجمؿ
كلعمو يقصد  ،إذا تنافرت يصكر البرغكثي جماؿ الجميؿ بعمـ النحك الذم يجمع شمؿ الجمؿ

الذم يجمع بينيما كيمممـ  ،لؾ القاسـ المشترؾاألطراؼ المتناحرة في كطنو فمسطيف، فالكطف ىك ذ
 :(3)يقكؿ، كما يمممـ عمـ النحك شتات الجمؿ كينظـ ألفاظيا، كما فرقتيما

 كفي الفستؽ الحمبي
 يمخص مجمؿ  رائنا السياسية

 صبران جميَلن يزيد الظما
 كالظما، كىي مقصكرة ىكذا، لفظة
 ًل تمت بشيء إلى الظمأ المعجمي

حالة  ليعكس مف خبللو "؛مقصكرة"مف عمـ الصرؼ  ان كعة مصطمحمقطاستخدـ تميـ في ال
 : (4)يقكؿ، كأيضان الذم كصمت إليو األمة العربية ،الترىؿ السياسي كالفكرم

 كجميؿ ىك الصكت يمتد بالردة الجبمية، فصحىن 
 تشكميا الريح دراجة فتزيد فصاحتيا
 كتحمميا برذاذ خفيؼ كرعد خفي
 جميؿ لعمرم، مقالي: لعمرم

 كتشديدم الياء في لفظة العربي
                                                           

 [30]الشكرل:  (1)
 .(18-17ص) المرجع السابؽ، (2)
 .(19ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (3)
 .(20ص)المرجع السابؽ،  (4)
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مسطينييف بأف الف ،يقدـ البرغكثي عبر ىذه الصكرة دليبلن قطعيان عمى جناحي األمؿ
الذم كصؿ إلى فمسطيف  ،عبر صكرة " المسيح " كتداكؿ األياـ التاريخ سينتصركف بأمر اهلل كحركة

كحقب  ،كعكالـ ،كتاريخ ،كزمف ،ليستشيد فييا، فأرض الجميؿ ليست مجرد جغرافيا لكنيا ديف ؛حافيان 
كيقكؿ مستخدمان كممة ، كمكت الصالحيف فييا، تاريخية ضمت بيف دفتييا ميبلد األنبياء

 : (1)"عركض"

 كأف الجميؿ عركض مف الشعر

 ينظـ فكض الحياة التي في الطرؽ

 كأف الجميؿ ىك الشعر في النثر محتجب

ليشير مف  ؛في نظـ قصائدىـ يستخدـ البرغكثي عمـ العركض الذم يستخدمو الشعراء
كينسقو،  الشعرى  طي بً ضٍ كالعركض الذم يى  خبللو إلى جماؿ الجميؿ في تناسقو كركعة منظره، فيك

 :(2)كيقكؿ
 كتب النحك، كالفمسفة، كالرياضيات

 تتبرع لجدراف المساجد

 كؿ بسطر أك اثنيف

 تتصؿ السطكر كتتمكل في تككينات نباتية متشابكة عمى المحراب

البرغكثي كحدة األمة العربية، مستشعران فييا المأساة التي أصابتيا نتيجة يستحضر 
الذم أصابيا كفكؾ قكاىا، فالمأساة لـ تكف غزكان سياسيان فحسب؛ بؿ كانت غزكان فكريان  ،الضعؼ

  كعمميان كدينيان، غزك قضى عمى كافة المبلمح اإلنسانية في شكميا العاـ كالخاص.

 
 

                                                           

 .(21ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (1)
 .(38ص)البرغكثي، ديكاف في القدس،  (2)
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 النتائج:
 كاؼ في معرض الصكر الفنية في شعر تميـ البرغكثي تبيف لنا:بعد ىذا الط

، لكنيـ اتفقكا عمى السمة المميزة ليا في اختمفت تعريفات النقاد كاألدباء لمصكرة الشعرية .1
 الخطاب الشعرم.

كالقصر،  تتفاكت بيف االمتداد ،بو عى أف لكحاتو الشعرية تدكر في دكائر متعددة، كتتشعب إلى شي  .2
ف كاف يربطي  ا خيطه كاحد.كا 

يينىًظمييا في دائرة الصراع بيف الحؽ كالباطؿ، كالظممة  .3 استطاع البرغكثي أف ينظـ قصائده، كى
 كالنكر، كالظؿِّ كالحركر.

لقد تبيف لمباحث مدل استفادة الشاعر كتأثره بالشعراء العرب قديمان، كحديثان كال سيَّما شعراء  .4
 الطبيعة، ككذلؾ مف شعراء الرمزية المحدثكف.

استطاع الشاعر أف يكظؼ لكحاتو الشعرية لخدمة قضية فمسطيف، كقضايا العرب في صراعيـ  .5
 الدائر مع األعداء.

تيا، كحركاتيا، كدالالت اصك أكاف الجانب السياسي كاضحان في ألكاف ىذه الصكر الشعرية، ك  .6
 .ألفاظيا، كذلؾ انعكاسان الختصاصو بعمـ السياسة

نتج لكحاتو الفنية عبر تصكيره الفني مف مصادره كمنابع استقى البرغكثي المصادر التي أ .7
مختمفة متمثمةن في القرآف الكريـ، كاألدب الشعبي، كالقصص، كاألساطير تمؾ التي كانت نبعان 

 .ثرَّان أفاد منو شاعرنا
كاف الرمز لدل البرغكثي سيبلن يسيران؛ ألنو ربطو بقضايا العرب كالمسمميف، السياسية منيا  .8

  ، كاالنتصارات كاليزائـ. كالعسكرية

 التكصيات:
 يكصي الباحث بما يمي:

ضركرة تكجيو الباحثيف في مجاؿ الدراسات األدبية إلى مثؿ ىذه الدراسات الفنية، كصفان،  .1
قامة عبلقةو بيف الحديث كما يماثمو مف مادة البحث في العصكر األدبية  كتحميبلن، كنقدان، كا 

ة ىناؾ؛ لنجد آخر األمر أف الفكر يتشابو، كالخياؿ المختمفة، أم: الصكرة ىنا كالصكر 
 يتبلقى في عالـ الشعراء، كميادينيـ، كدكاكينيـ.

جانب الدراسة الرمزية،  دراسة أعماؿ البرغكثي مف الناحيتيف المغكية، كالمعنكية الداللية إلى .2
 لما يختػبئ خمؼ كؿِّ لفظةو مف ألفاظو.
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 المصادر كالمراجع
 اجع:أكًلن: المصادر كالمر 

 القر ف الكريـ

مكتبة كىبة لمطباعة  ،1ط ،التصكير البياني في شعر المتنبي (ـ2006. )إبراىيـ، الكصيؼ ىبلؿ
 ، القاىرة،.كالنشر

، تحقيؽ : عبد جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ (ـ1972. )األثير، مجد الديف أبك السعادات ابف
 .بة الحمكاني كدار الفكرمكت، 1طيكف، القادر األرنؤكط كالتتمة تحقيؽ بشير ع

 ، بيركت،.، دار صادر1ط، لساف العربـ( 1990ابف منظكر، أبك الفضؿ جماؿ الديف. )

 ،ـ1975-ـ1948الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة بيف عامي  (ـ1979. )أبك إصبع، صالح
 ، بيركت،.لمؤسسة العربية لمدراسات كالنشرا ،1ط

، دار 4، طنص األدبيمدخؿ إلى تحميؿ ال (ـ2008. )الفي كقزؽ، حسيف أبك شريفة، عبد القادر،
 .الفكر، عماف

المؤسسة ، 1ط ،ـ2008-ـ1967السجف في الشعر الفمسطيني  (ـ2003. )أبك شمالة، فايز
  .ية لئلرشاد القكمي، ، راـ اهللالفمسطين

الكتاب ، اتحاد 1ط ،عناصر اإلبداع الفني في شعر عثماف أبك غربيةـ( 1999. )أبك عمي، نبيؿ
 .الفمسطينييف، القدس

 ، القاىرة،. ، دار الفكر العربي9طكنقد،  دراسة كفنكنو األدب (ـ2004اعيؿ، عز الديف. )إسم

، 3ط ،عرض كتفسير كمقارنة األسس الجمالية في النقد األدبي (ـ1974. )إسماعيؿ، عز الديف
 . دار الفكر العربي، القاىرة

 دار العكدة، ، بيركت،. ،4ط ،النفسي لؤلدب التفسير (ـ1988. )إسماعيؿ، عز الديف

 ، دار العمـ لممبلييف ،17ط ،أمراء الشعر العربي في العصر العباسي (ـ1989. )أنيس المقدسي
 .بيركت

 مكتبة األنجمك المصرية، ، القاىرة،.، 5ط، األصكات المغكية (ـ1979أنيس، إبراىيـ. )
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، المؤسسة الجامعية 2ة غالب ىمسا، ط ، ترجمجماليات المكاف (ـ1984. )اشبلر، غاستكفب
 .بنافلمدراسات كالنشر، ل

راىيـ ، تحقيؽ: إبنفح األزىار في منتخبات األشعار (ـ1886البتمكني، شاكر بف مغامس. )
 ، بيركت،.، المطبعة األدبية3طاليازجي، 

رجمة د. ، تمفيكـ المكاف كالزماف في فمسفة الظاىر كالحقيقة (ـ2003 .)برادلي، فرانسيس ىربرت
 .،اإلسكندريةالمعارؼ  ،، د.ط، منشأةلمحمد تكفيؽ الضك 

الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرم دراسة في  (ـ1983البطؿ، عمي. )
 .، بيركت ، دار األندلس3ط ،أصكليا كتطكرىا

 فة كالتراث،ىيئة أبك ظبي لمثقا ،الصكرة الشعرية عند خميؿ حاكم (ـ2010البيطار، ىدية جمعة. )
 .، دار الكتب الكطنية، ، أبك ظبي1ط

مطبعة البابمي الحمبي، ، ،1ط، تحقيؽ كشرح:عبد السبلـ ىاركف، الحيكاف (ـ1938الجاحظ. )
 القاىرة،.

ب ، تعميؽ محمد رشيد رضا، تحقيؽ كتصكياإلعجاز دالئؿ (ـ1961. )الجرجاني، عبد القاىر
 ، مكتبة القاىرة. محمد عبده، د.ط

 ،في تشكؿ المعنى الشعرم إجرائيالمكف لعبة سيمائية بحث  (ـ2010. )تف عبد الجبارجكاد، فا
  .، دار مجدالكم، ، عماف1ط

، تحقيؽ: أحمد عبد الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ـ(1987) .الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ
 .دار العمـ لممبلييف ، بيركت ،4ط الغفكر عطار،

، مؤسسة نكفؿ، 1ط، التجاىات الجديدة في الشعر العربي المعاصرا (ـ1980. )جيدة، عبد الحميد
 .بيركت

  .1ط ،الشعر العربي في القرف العشريف (ـ1994. )الحاج، فكزم

 الناشر غير مكجكد،. ،، مكتبة العبيكاف5ط ،التحرير األدبي (ـ2004. )عمي حسيف، حسيف

، إتحاد إبراىيـ جبرا الركائيمضمرات النص كالخطاب في عالـ جبرا  (ـ1999حسيف، سميماف. )
 .الكتاب العرب، دمشؽ
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، مؤسسة جائزة عبد ، الككيتالفني في شعر ابف زيدكفبداع عناصر اإل (ـ2004. )خصر، فكزم
 .سعكد، البابطيف لئلبداع الشعرم العزيز

 .، عالـ الكتب، بيركت1، طاإلشعاع القرآني في الشعر العربي (ـ1987. )الدراجي، محمد عباس

 ،د.ط تحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، معجـ مقاييس المغة، (ـ1979. )م، أحمد بف فارسالراز 
 .الفكر، بيركتدار 

راسات فصمت لمدد.ط، ، كظيفة الصكرة الفنية في القرآف الكريـ (ـ2001الراغب، عبد السبلـ. )
 .كالترجمة كالنشر، حمب

 ،1ط ،كالتطبيؽ النظريةلشعرم دراسة في الصكرة الفنية في النقد ا (ـ1984الرباعي، عبد القادر. )
 .عمـك لمطباعة كالنشر، األردفدار ال

ربية لمدراسات المؤسسة الع، 1ط، الصكرة الفنية في شعر أبي تماـ (ـ1999الرباعي، عبد القادر. )
 .كالنشر،  بيركت

، بمجاني األدب في حدائؽ العر  ـ(1913. )رزؽ اهلل بف يكسؼ بف عبد المسيح بف يعقكب شيخك
 .بيركت ،طبعة اآلباء اليسكعييفم  ،د.ط

التناص نظريان كتطبيقيان مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية لمتناص في  (ـ2000الزعبي، أحمد. )
، مؤسسة عمكف لمنشر 2ط، ركاية رؤيا لياشـ غرايبو كقصيدة راية القمب إلبراىيـ نصر اهلل

 ، عماف،. كالتكزيع

سة حكرس الدكلية، مؤس ،1ط ،كرة في الشعر الجاىميتطكر الص (ـ1999. )الزكاكم، خالد
 .اإلسكندرية

المجالس الكعظية في شرح أحاديث خير البرية صمى اهلل عميو  (ـ2004. )شمس الديف السفيرٌم،
الكتب العممية،  دار، 1ط، تحقيؽ:أحمد فتحي عبد الرحمف، كسمـ مف صحيح اإلماـ البخارم

 .بيركت

منشأة المعارؼ،  د.ط، الفنية في شعر المتنبي" التشبيو"، الصكرة (ـ2002سمطاف، منير. )
 .اإلسكندرية

 ، اإلسكندرية. ، منشأة المعارؼ2ط )د.ت( سمطاف، منير، الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ،

 .، دار المشرؽ، بيركت1، طالصكرة الشعرية عند فدكل طكقاف (ـ1993. )سنداكم، خالد
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عرية، ترجمة: أحمد نصيؼ الجنابي، مالؾ ميرم، سمماف ـ( الصكرة الش1982دم لكيس، سيسؿ.)
 حسف إبراىيـ، دار الرشيد لمنشر، الجميكرية العراقية.

 .يب لمطباعة كالنشر، القاىرةدار غر  د.ط، ،قراءة الشعر كبناء الداللة (ـ1999. )السيد، شفيع

كالدراسات، دار مكتب البحكث  ، تحقيؽ،اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاعالشافعي، شمس الديف، 
 .الفكر، بيركت

، 1ط ،الخطة األبدية دراسة الزماف في أدب القرف العشريف (ـ1980. )شاىيف، سمير الحاج
 .ربية لمدراسات كالنشر، بيركتالمؤسسة الع

 ،1ط ،ة األبدية دراسة الزماف في أدب القرف العشريفلحظ (ـ1980. )شاىيف، سمير الحاج
  .نشر، بيركتربية لمدراسات كالالمؤسسة الع

 .، القاىرةتبة النيضة المصريةمك، 8ط، أصكؿ النقد األدبي (ـ1973. )الشايب، أحمد

لمنشر  ، دار المناىج1، طالصكرة في شعر نزار قباني دراسة جمالية (ـ2011. )شبر، سحر ىادم
 .عمافكالتكزيع، 

 .، دار األندلس، بيركت1، طفي الشعر العربي شـال (ـ1984. )شمؽ، عمي

 .، دار األندلس ، بيركت1، طالعيف في الشعر العربي (ـ1984. )، عميشمؽ

لمركز الثقافي ا، 1ط، الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث (ـ1994. )مكسى صالح، بشرل
 .العربي، بيركت

 دار إحياء الكتب العربية. ط،د. ،كنقد الصكرة األدبية تاريخ . )د.ت(صبح، عمي

 ، دار المعارؼ، القاىرة.12ط ،كمذاىبو في الشعر العربيالفف  . )د.ت(ضيؼ، شكقي

الصكرة البيانية في المكركث  ،الصكرة البيانية في المكركث الببلغي (ـ2005. )طبؿ، حسف
 .، مكتبة اإليماف، المنصكرة1غي، طالببل

 .نشر، عمافدار الٌمكتس لم ،1ط ،دراسة في شعره (ـ1992طو، المتككؿ، إبراىيـ طكقاف. )

 .، دار صادر، بيركت1، طفف الشعر  (ـ1996. )إحساف عباس،

، في النقد الحديث دراسة في مذاىب نقدية حديثة كأصكليا الفكرية (ـ2007. )عبد الرحمف، نصرت
 .، عمافدار جيينة، 1ط
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 د.ط، دار المعارؼ، القاىرة. ،الصكرة كالبناء الشعرم . )د.ت(عبد اهلل، محمد حسف

صرية العامة الييئة الم، 1ط، قراءات أسمكبية في الشعر الحديث (ـ1995المطمب، محمد. ) عبد
 . لمكتاب، القاىرة

 .، دار النيضة العربية، بيركت1، طفي النقد األدبي (ـ1972عتيؽ، عبد العزيز. )

دار  ،3ط ،قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية الشعر العربي المعاصر . )د.ت(عز الديف إسماعيؿ
 رة.ربي، القاىالفكر الع

المؤسسة ، 1ط، أبي نكاس إبداعلصكرة الشعرية كنماذجيا في ا (ـ1982عساؼ، ساسيف. )
 .سات كالنشر كالتكزيع، بيركتالجامعية لمدرا

دار النيضة  ، د.ط، ،بيف القديـ كالحديثقضايا النقد األدبي  (ـ1979. )زكي محمد، العشماكم
  .ربية لمطباعة كالنشر، بيركتالع

لمركز ا، 3ط ،الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب الصكرة (ـ1992. )صفكر، جابرع
 .الثقافي العربي، بيركت

ح لمصحافة مؤسسة فر ، 4ط ،مفيكـ الشعر دراسة في التاريخ النقدم (ـ1990. )عصفكر، جابر
  .كالثقافة، القاىرة

ر، السمطة الكطنية التشكيؿ الجمالي في الشعر الفمسطيني المعاص (ـ2000العؼ، عبد الخالؽ. )
 .، مطبكعات كزارة الثقافة1ينية، طالفمسط

دراسة في إشكالية  ،داللة المدينة في الخطاب الشعرم العربي المعاصر (ـ2001) .عقاؽ، قادة
 .اتحاد الكتاب العربي، دمشؽ ، )د. ط(،التمقي الجمالي لممكاف

  .ار صفاء، عماف، د1ط ،الصكرة الشعرية عند ذم الرمة (ـ2010. )العكيمي، عيكد

 د.ط، مكتبة المتنبي. دراسة في نصكص العصر الجاىمي تحميؿ كتذكؽ، (ـ1971. )عمارة، السيد

 .، بيركت، دار المكشكؼ1الحديث، ط غريب، ركز، تمييد في النقد

الخكجة، دار محمد الحبيب بف  ، تحقيؽ:منياج البمغاء كسراج األدباء (ـ1966. )القرطاجني، حاـز
  .ية، تكنسالكتب الشرق

 ، دار الشركؽ، القاىرة.3ط ،التصكير الفني في القرآف. )د.ت( قطب، سيد

 .ة، ىجر لمطباعة كالنشر، القاىر 1التراث اإلنساني في شعر أمؿ دنقؿ، ط (ـ1987. )قميحة، جابر
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الٌرجاء. الكتاب المقدس كىك أسفار العيديف القديـ كالجديد مترجمة مف المغات األصمية، نداء 
 .( د.ط، شتكتغارت، ألمانياـ1996)

، دار 2ط (ـ1997. )يؿ ناظـعمـ النص، ت: فريد زاىي، مراجعة: عبد الجم،جكليا ،كريستيفا
 .تكبقاؿ، المغرب

مكتبة النيضة المصرية، ، 1ط، التناص القرآني في شعر أمؿ دنقؿ (ـ1998، عبد العاطي. )كيكاف
 .القاىرة

، دار المعارؼ، كالمشيب شعر العربي الشبابقضية الزمف في ال (ـ1980. )محجكب، فاطمة
 .القاىرة

، راجعو: الشيخ عبد منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم (ـ1990. )حمزة محمد قاسـ،
القادر األرناؤكط، عني بتصحيحو كنشره: بشير محمد عيكف، مكتبة دار البياف، دمشؽ، 

 .مممكة العربية السعكديةال -طائؼ الجميكرية العربية السكرية، مكتبة المؤيد، ال

لمركز الثقافي ا ،1ط ،الصكرة الشعرية في الخطاب الببلغي كالنقدم (ـ1990. )الكالي، محمد
 .العربي، بيركت

النشر دار قباء لمطباعة ك د.ط، ، فمسفة الجماؿ أعبلميا كمذاىبيا (ـ1998مطر، أميرة حممي. )
 .القاىرة.98كالتكزيع، 

الجيكسي، د.ط ، ترجمة: سممى الخضراء  ،يا الشعر المعاصرقضا (ـ1963. )دمكميش،أرشيبال
 . دار اليقظة، بيركت

، دار 4ط، الطاىر أحمد، الشعر العربي المعاصر ركائعو كمدخؿ لقراءتو (ـ1990مٌكي. )
 .ركت، القاىرة، بيالمعارؼ

آفاؽ الٌرؤيا الشعرية دراسات في أنكاع التناص في الشعر  (ـ2005). مكسى، إبراىيـ نمر
 . ة لمكتاب "سمسمة القراءة لمجميع"الييئة العام ،1ط ، كزارة الثقافة الفمسطينية،الفمسطيني

 .، دار الفكر، عماف1ط ،الصكرة في شعر بشار بف برد (ـ1983. )صالح نافع، عبد الفتاح

،مكتبة لبناف ناشركف، 1، طالنص الشعرم كمشكبلت التفسير (ـ1996، عاطؼ جكدة. )نصر
 .بيركت

 .، دار المعارؼ6، طالحديث في مصر تطكر األدب (ـ1994حمد عبد المقصكد. )ىيكؿ، أ
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، دار 3ط ،لغة الشعر العربي الحديث مقكماتيا الفنية كطاقاتيا اإلبداعية (ـ1984. )الكرقي،السعيد
  .كت، بير النيضة العربية

شؽ، اتحاد الكتاب دم ،أكىاج الحداثة دراسة في القصيدة العربية الحديثة (ـ1993. )اليافي، نعيـ 
  . العرب

 ثانيان: الرسائؿ الجامعية:

معة رسالة ماجستير، الجا ،البنية الفنية في شعر كماؿ غنيـ (ـ2010. )أبك جحجكح، خضر
 .اإلسبلمية، كمية اآلداب، غزة

، رسالة ش"محمكد دركي" التناص الديني كالتاريخي في شعر (ـ2007. )اـأبك شرار، ابتس
 .ميؿماجستير، جامعة الخ

، نمكذجان  م في الصكرة الشعرية محمكد دركيشاإليقاع المعنك  ـ(2008 – 2009. )آسية، داحك
 .سيبة بف بك عمي، الشمؼ، الجزائررسالة ماجستير، جامعة ح

، رسالة ماجستير، الصكرة الفنية في شعر أبي فراس الحمداني ـ(2001. )الدالىمة، إبراىيـ سميماف
 .األردف، جامعة اليرمكؾ

، رسالة ماجستير، جامعة الصكرة االستعارم في شعر طاىر زمخشرميكرم، غادة عبد العزيز، دمن
 أـ القرل، السعكدية.

، رسالة ماجستير، الجامعة الصكرة الشعرية عند ابف زيدكف (ـ2005الزبيدم، حساـ عبد الكريـ. )
 .الياشمية، األردف

، 1كراه، طرسالة دكت ،عمى التطيميالصكرة الشعرية عند األ (ـ2003. )الشناكم،عمي الغريب
 .مكتبة اآلداب، القاىرة

لة ماجستير، ، رساأسماء الزمف في القرآف الكريـ دراسة داللية (ـ2009) .عكض، محمكد يكسؼ
 .جامعة النجاح الكطني

ماجستير، رسالة  ،مظاىر اإلبداع الفني في شعر أبي القاسـ الشابي (ـ1981. )لعكايشي، عزيز
  .، الجزائرجامعة قسنطينة

، رسالة تطكر الصكرة الشعرية في المشرؽ في الشعر العربي المعاصر (ـ1999المصرم، أحمد. )
 .راه، كمية اآلداب، جامعة عيف شمسدكتك 
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تكراه، كمية ، رسالة دكالصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث في مصر (ـ2008اليافي، نعيـ. )
 .، القاىرة2اآلداب، ط

:تالدكرياثالثان:   

بنية الصكرة الفنية في النص الشعرم الحديث )الحر(: نازؾ  (ـ2013. )جرادات، كليد، رائد
 .( 2+1العدد ) – 29المجمد  –دمشؽ مجمة  المبلئمة أنمكذجان،

شكالية الكتابةا (ـ2003. )محمد طو، حسيف  ، ديسمبر.60، مجمة الثقافة، األردف، علتناص كا 

مجمة كمية اآلداب،  ،يؿ الصكرة في شعر زىير بف أبي سممىتشك (ـ1984. )الرباعي، عبد القادر
  .، الرياض2، ع11معة الممؾ سعكد، ـجا

، الكحدة، مجمة فكرية ثقافية النص الغائب في الشعر العربي الحديث (ـ1988 إبراىيـ ) ،رماني
 .مس القكمي لمثقافة العربية، تصدر عف المج49شيرية، ع

، مجمة جامعة القدس المفتكحة دس في شعر تميـ البرغكثيصكرة الق (ـ2011. )غكادرة، فيصؿ
 .( أيمكؿ2العدد الخامس كالعشركف ) -لؤلبحاث كالدراسات

، مجمة جامعة القدس التناص القرآني كاإلنجيمي في شعر أمؿ دنقؿ (ـ2005، نادر. )قاسـ
 .6ع المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات،

(، 108مجمة عماف، العدد ) ،المأتمي في الشعر رمزية األلكاف ـ(2004، عبد السبلـ. )المساكم
 .حزيراف

 

:الدكاكيف الشعريةرابعان:   

م، دار كمكتبة اليبلؿ، الديكاف، قدـ لو كشرحو: صبلح الديف اليكار  (ـ1998ابف برد، بشار. )
 .، بيركت1ط

 .، دار الجيؿ، بيركت1الفاخكرم، ط الديكاف، تحقيؽ كتبكيب كشرح حنا (ـ1989امرؤ القيس. )

 .، دار الكتب العممية، بيركت1د، طالديكاف، شرح: يكسؼ الشيخ محم (ـ1987البحترم. )

 .عة خاصة، مطابع األياـ، راـ اهللديكاف في القدس، طب (ـ2008. )البرغكثي، تميـ

 .كإلنتاج اإلعبلمي، القاىرة ، أطمس لمنشر1ديكاف مقاـ عراؽ، ط (ـ2005) البرغكثي، تميـ
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، دار 2ر، ط، راجي األسمشرح ديكاف أبي تمَّاـ، تقديـ كفيرسة (ـ1994التبريزم، الخطيب. )
 .الكتاب العربي، بيركت

يي (ـ1999الحمداني، أبك فراس. )  .، دار الكتاب العربي، بيركت4ي، طالديكاف، شرح: خميؿ الدكى

( . تاب ، دار الك1ب، طجمعو كحققو كشرحو: د.ًامٍيؿ بىدٍيع يىٍعقيك  (ـ1991ديكاف عمرك بف كمثـك
 .العربي، بيركت

األرقـ بف أبي شركة دار ، 1ط: عمر فاركؽ الطَّباع، قدـ لو كشرحو (ـ1998ذك الرمة، الديكاف. )
 .  األرقـ، بيركت

 .دار العكدة ،بيركت، 14ط ديكاف آخر الميؿ، (ـ1996. )محمكد دركيش
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https://www.youtube.com/watch?v=88k5YGcOO6U  

 :/http://ar.wikipedia.org/wikiنقبلن عف الرابط

 [http://www.youtube.com/watch?]youtuyoutubeط الكيبراب
 

https://www.youtube.com/watch?v=BKEsK92WuhQ
https://www.youtube.com/watch?v=BKEsK92WuhQ
http://www.berraissoul.com/articlies
https://www.youtube.com/watch?v=88k5YGcOO6U
https://www.youtube.com/watch?v=88k5YGcOO6U
http://www.youtube.com/watch?%5dyoutu

