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:ملخص

ُّ إ ّف ىذه الورقة البحثية؛ ويف نزعها للتطبيق
الصورة الشعرية
ّ مسحا ربليلياً وحبثًا يف صبالية
ً تعد
 واليت،السمات الداللية للقصيدة
ّ  ذلك من خالؿ دراسة،اؼبش ّكلة لقصيدة (يف القدس) لتميم الربغوثي
 فلكل ظاىرة داللتها، الكناية والتّناص، االستعارة، التّشبيو:سبظهرت يف ظواىر أسلوبية مكونة ؽبا أنبها
وكلها تساىم يف سباسك البنية الكلية للقصيدة

. التناص، الكناية، االستعارة، التشبيو، الصورة الشعرية:كلمات مفتاحية
Abstract:
This research paper, with its applied tendency, is an analytical scanning
and searching in the aesthetics formed image of ''In Jerusalem'' poem which
was taken care of very carefully by the poet through the study the semantic
features of the poem which was manifested in stylistic phenomena such as:
simile, metaphor, metonymy, ecart, and intertextuality. Each phenomenon
has its significance and all of them contribute in the cohesion of overall
structure of the poem.
Keywords: Poetic image ; Simile ; Metaphor ; ecart; intertextuality;
diagnosis .
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.1مقدمة:
الصورة ىي جوىر العمل الشعري ،وىي أساس كل عمل فٍت ،وال نبالغ لو قلنا أهنا احملرؾ
ّ
األساس لكينونة الشعر وىي روح الشعر ،ونبضو وجوىر سحره وإبداعو وىي "الشكل الفٍت الذي تتخذه
ليعرب عن ؾباؿ من ؾباالت التجربة
األلفاظ والعبارات بعد أف ينظمها الشاعر يف سياؽ بياين خاصّ ،
الشعرية الكاملة يف القصيدة" ،1فالصورة إذاً مكمن دىشة العمل األديب وسر بيانو وسحره وصبالو.
فجرت النسق الشعري يف القصيدة
ومن ىذا اؼبنطلق سنحاوؿ الوقوؼ على أىم الصور اليت ّ
التميمية بولوج عواؼبها واستنطاؽ النماذج اؼبفعمة باعبمالية والشاىدة على اإلبداع الفٍت الراسخ للشاعر
وعمق التجربة الشعرية لديو.
 .2أسلوبية التّشبيو:
يُ ُّ
عد التّشبيو من أىم اآلليات األسلوبيّة اليت هبري عليها االنزياح ،ويقع يف مقدمة األلواف البيانية،

ؼبا وبدثو من ربط بُت األشياء اؼبتباعدة دبا وب ّقق صباليةً يف اػبطاب الشعري ،من خالؿ ازباذ الشاعر
التشبيو وسيلة إلقامة عالقات جديدة بُت عناصر اؼبشاهبة ،تسًتعي انتباه القارئ وتوقعو يف اؼبفاجأة.

عرؼ ابن رشيق (ت 654 -ىػ) التشبيو بقولو ":صفة الشيء دبا قاربو وشاكلو ،من جهة واحدةٍ
ُ
ّ
2
ٍ
جهات كثَتةٍ ،ال من صبيع جهاتو ،ألنو لو ناسبو كليّة لكاف إياه"  ،فهو عقد مشاركة بُت شيئُت يف
أو
صفة مشًتكة بأداة مذكورة أو مق ّدرةٍ لغرض يقصده اؼببدع .بينما يرى عبد القاىر اعبرجاين التشبيو على أنّوُ
"أف تثبت ؽبذا اؼبعٌت من اؼبعاين ذاؾ ،أو حكما من أحكامو ،كإثباتك للرجل شجاعة األسد ،وللحجة

حكم النور ،يف أنك تفصل بُت اغبق والباطل ،كما يفصل بالنور بُت األشياء".3
وبرص عبد القاىر اعبرجاين(ت 674 -ىػ) على أف التشبيو يُبُت عن عالقات جديدة خفية
تتولّد عن طريق التشبيو فيقوؿَّ ":
إف اغبَ ِذ َؽ يف إهباد االئتالؼ بُت اؼبختلفات يف األجناس ،أنك تقدر أف
مشاهبات خفيّة يدؽ اؼبسلك إليها ،فإذا
أصل يف العقل ،وإمبا اؼبعٌت أف ىناؾ
ٌ
ربدث ىناؾ مشاهبةً ليس ؽبا ٌ

ُّر" .4ولعل
تغلغل فكرؾ فأدركها فقد استحققت الفضل ،ولذلك يُ َشبَّوُ اؼبدقق يف اؼبعاين بالغائص على الد ِّ

ذلك من صميم االنزياح األسلويب ،خبروج التشبيو عن مألوؼ العادة دبا يستفز اؼبتلقي ووبدث اؼبفاجأة
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تتفرد
لديو ،ويدعوه إلعماؿ ذبربتو ودربتو ،بغية استقراء ماىيتو .وبذلك فإف أسلوبية التشبيو تكمن يف ما ّ
بيو عناصر اؼبشاهبة ،وانتحاء التشبيو كبو اإلغراب ،ووقوعو على ما يندر ،وعلى غَت ما يألفو اؼبتلقي.
ش ّكل التشبيو ملمحا أسلوبيا انزياحيا يف شعر سبيم الربغوثي ،وأوضح معامل الصورة الشعرية لديو،
حىت كاد يستفرد بتقاسيم القصيدة التميميّة ،فجاء يف سياقات أسلوبية شىت فحرص الشاعر على توارده
يف صوره اؼبنزاحة عن مألوؼ العادة:
الل تَـ َق ُّوسا مثل ِ
في ال ُق ْد ِ
ين
س يَـ ْز ُ
الجن ْ
َ
داد ال ِه ُ ً
ح َدبا على أشباىو فو َق ِ
الق ِ
باب
َ ً

نين َعالَقَةُ األ ِ
نين
بينه ْم َع ْبـ َر ِّ
تَطََّوَر ْ
ت ما ُ
َب بالبَ ْ
الس ْ
جاء السطر الشعري األوؿ متضمناً ٍ
لتشبيو انزاح فنّػيًا ،من خالؿ توظيف الشاعر لكلمة (اعبنُت)
ّ
ُم َشبِ ًها ِبو (اؽبالؿ) ،فش ّكل ذلك كسرا للسياؽ األسلويب( ،(Contexte Stylistiqueالذي ىو "مبوذج
بعيدا،
لساين مقطوع بواسطة عنصر غَت ُمتوقَّ ٍع"، 6
وتضادا خالف توقع القارئ ،فجاء التشبيو زبييليا ً
ً
5

للتباعد بُت طرفيو ،فأحدث ذلك دىشة ومفاجأة لدى اؼبتلقي يف حبثو عن إقامة العالقة بُت عناصر

اؼبشاهبة.
أباف اؼبقطع الشعري اؼبسوؽ سابقا توظيف الشاعر للجنُت الرمز ،فأسهم ذلك يف تصريف وجوه
اؼبعٌت واإلحالة إىل دالالت أخرى تبعث فضوؿ اؼبتلقي ؼبعرفة سبب إقحاـ الشاعر ؽبذا الرمز ،فباختيار
رمزا
الشاعر لعبارة (اعبنُت) تشبيها للهالؿ؛ يكوف قد أباف عن عاطفة تفاؤلية ،فهو يستحضر اعبنُت ً
للحياة واالستمرارية واالنعتاؽ من قيد احملتل.
الرمزية ،تلبيةً للطارئ النفسي،
يصر سبيم الربغوثي يف السياقات التشبيهيّة على إسباغها بالصور ّ
ّ
إفصاح منو:
معربةً عن نفسها ،دومبا
ٍ
فجاء الرمز لغة أخرى تنفلت من لساف الشاعر ّ
الزما ُن بِبَـ ْينِها
المدىَ ،ح َك َم َّ
وىي الغزالةُ في َ
ك بعينِها
َّع ْت َ
ما ِزل َ
ض إثْـ َرىا ُم ْذ َود َ
ْت تَـ ْرُك ُ
7
اك َو َى ْنت
ك ساعةً إني أر َ
ِرفْـ ًقا بِنَـ ْف ِس َ
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جاء اؼبقطع الشعري يف شكل حوا ٍر مؤنسن ،جرى بُت الشاعر وـباطبو التاريخ ،الذي شخصنوُ
الشاعر يف صورة إنساف يلقي بعتابو وازدرائو عليو ،فكاف األداء اغبواري على ىذا اغباؿ كسرا للمتوالية
التعبَتية ،أوقع اؼبتلقي يف اؼبغالطة اليت ىي صميم القراءة األسلوبية ،ؼبا أىم بو الشاعر بوجود طرؼ آخر.
فكاف أىم ٍ
ٍ
جديد من العالقات
شيء يبكن أف يثَته ىذا االكبراؼ يف نفسية القارئ ىو وضعو أماـ عا ٍمل
مستفزا للمتلقي ،كونو انطبع بطابع التعمية والرمز ،ؼبا
كانت غائبة عن ذىنو ،8فجاء اػبطاب على ذلك
ِّ
نلفيو يف السطر الشعري األوؿ:

الزما ُن بِبَـ ْينِها
المدىَ ،ح َك َم َّ
وىي الغزالةُ في َ

نلفي تشبيها بليغا يف السطر الشعري ،حيث شبّو الشاعر القدس بالغزالة دوف أف يذكر أداة
التشبيو أو وجو الشبو ،فالتشبيو تزيد بالغتو كذلك ،وربصل بو الدىشة عند اؼبتلقي ،فيستشف صباؿ ىذه

الصورة التشبيهيّة ؼبا ربملو من إهبا ٍز يف اللفظ وكثافة يف اؼبعٌت ،أوحى هبا الرمز الذي أقحمو الشاعر،
رمز
فشبّو القدس بالغزالة ،وضبل ذلك داللتُت متضاربتُت ،فالغزالة رمز الضعف واإلذعاف ،وىي كذلك ٌ
للقدس األبيّة الرافضة لالستسالـ للمحتل الغاصب.

عاطفة ٍ
ٍ
قوية ،وشالؿ ٍ
ينثاؿ من
أباف الشاعر سبيم الربغوثي يف القوؿ الشعري اؼبسوؽ آنفا عن
حزف ُ

وجدانو ،بعد فقدانو ؼبدينتو القدس ومنعو من زيارهتا ،حىت كانت لو الغزالة ،بل اغببيبة اليت يشكو بْيػنَها
وىجراهنا وابتعادىا عنو ،فال يكوف لو ذلك إال عزما على مداراهتا والركض خلفها .فش ّكلت الصورة
التشبيهيّة يف تعانقها وتعالقها وتوازهنا الكلي إيقاعا منسجما يلهم اؼبتلقي ،ويشعره جبماؽبا ،فتنفعل حواسو
تعزز دىشتو ،واستطرابو لنغميّة اغبزف اليت أوحت هبا نفس الشعر فيشاركو إياىا.9
يف حركة إيقاعية نشيطة ّ

 .3أسلوبيّة االستعارة:

تعترب االستعارة من أىم األدوات األسلوبيّة اليت تتيح للمبدع بناء اللغة واالنزياح عنها فهي تقوـ

على االنتقاؿ من الداللة الثابتة للكلمة إىل الداللة اإلوبائية ،اليت ربدث اؼبفاجأة والدىشة لدى اؼبتلقي،
وبذلك ربقق بعدا صباليا من خالؿ خلخلة العالقة بُت الداؿ واؼبدلوؿ وتشكيلها بصورة زبالف النموذج
األوؿ.
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اب واسعةٌ ،ذبعلها مرتبطةً دبفهوـ (اتّساع اؼبعٌت) فنجد
لالستعارة يف الًتاث البالغي العريب أبو ٌ
اعباحظ (ت 555 -ىػ) يقوؿ ":وألف الشعر من غَت معدنو أغرب ،وكلما كاف أغرب كاف أبعد يف
الوىم ،وكلما كاف أبعد يف الوىم كاف أطرؼ ،ولكما كاف أطرؼ كاف أعجب ،وكلما كاف أعجب كاف
أبدع" ،10فاالستعارة تتميّز بالقدرة على منح اػبطاب (شعر ،نثر) اتّساعا يف اؼبعٌت خبروجها يف تعابَت
بعيدة عن توقع اؼبتلقيٍ ُ ،
وتعجباً وإعجابا وتفاعال تذوقيّا
وـبالفة ؼبرجعياتو اؼبعرفية ،حىت ربقق لوُ استغرابًا ّ

صباليًا.

عرفها عبد القاىر اعبرجاين بقولو ":االستعارة أف تريد تشبيو الشيء ،فتدع أف تفصح
وقد ّ
بالتشبيو ،وذبيء إىل اسم اؼبشبو بو ،فتعَته اؼبشبو وذبريو عليو ،تريد أف تقوؿ :رأيت رجال ىو كاألسد يف

أسدا" ، 11ذلك ما يعٍت استعماؿ اللفظ يف غَت ما
شجاعتو وقوة بطشو سواء ،فتدع ذلك وتقوؿ رأيت ً
وقع لو لعالقة اؼبشاهبة بينهما لوجود قرينة يستغلها اؼببدع إلضفاء ؾبازية على اللغة ،تظهر إمكاناتو اللغوية
وتشكل ملمحا صباليا.
ذباوزت الدراسات النقدية اغبديثة اؼبفاىيم البالغية لالستعارة ،فلم تعد ىذه األخَتة تركيبا صباليا
غايتو اعبمع بُت األشياء اؼبتباعدة ،وربقيق عنصر التكثيف يف القصائد الشعرية ،إمبا أصبحت االستعارة
ياح احمل ّقق للعمق والشموؿ يف التجربة الشعرية لشاعر ما ،من خالؿ ذباوز
قيمةً أسلوبيّةً خاضعة ؼببدأ االنز ِ
كب ٍ
مبدأ اؼبطابقة بُت الداؿ واؼبدلوؿ يف الوظيفة اللغوية ،ونقل اػباصية الداللية إىل مر ٍ
جديد وبقق تعارضا
"خرؽ لقانوف
ومفارقة دالليةً .ذلك ما ذىب إليو جاف كوىُت) ) J.Cohenالذي يرى بأف االستعارة ٌ
اللغة ...ومكملة لكل األنواع األخرى من الصور وإف الصور كلها هتدؼ إىل استثارة العملية
12
ياحا تنضوي ربتوُ كل أشكاؿ االنزياح األخرى،
االستعارية"  ،وبذلك كانت خرقا للّغة اؼبعيارية وانز ً
فاالستعارة عنده عماد االنزياح االستبدايل (الداليل) تعمد إىل تعميق بنية اللّغة واالكبراؼ هبا إىل عالقات

جديدة قوامها الصورة الشعرية اليت من شأهنا إثارة اؼبتلقي وربقيق الدىشة لديو ،وإقامة تواصل بينو وبُت
اؼببدع.
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امبازت قصيدة "يف القدس" هبيمنة التشكيل االستعاري ،فكادت أف تكوف بنية استعارية خالصة،
ولعل ذلك خاصية اتكأ عليها الشعر اغبداثي بغية ربقيق صبالية مضاعفة للصورة الشعرية ،وجعلها يف
تركيب موحد متناسق ذو زخم داليل ،وعمق إوبائ ٍي يصل باؼبتلقي أعلى مستويات اإلثارة والتحفيز
واؼبفاجأة.
صورا مكتظة من شأهنا لفت
سعى سبيم الربغوثي يف قصيدتو إىل التكثيفات االستعارية اليت ربمل ً

انتباه اؼبتلقي واؽبينمة على تركيزه وبسط أرضية صبالية يرتاح فيها خيالو:

ِ
س
ونواف ٌذ تعلُو َ
الم َ
ساج َد والكنائ َ
13
ت ِ
النقش باأللوان
كيف
بيد َّ
الص ِ
باح تُر ِيو َ
س َك ْ
ُ
ْأم َ

ٍ
أسلويب
متضمن إلجر ٍاء
يظهر ىذا الًتكيب االستعاري أنّو
ٌ
مفاجئ للمتلقي ،يظهر يف السطر الشعري األخَت (أمس َكت ِ
الص ِ ِ
النقش باأللواف) الذي
بيد َّ
َْ ْ
باح تُريو َ
كيف ُ
ِ
س ) وىبالف توقّع القار ِئ ،حيث انزاح
تضادا يكسر السياؽ األسلويب (نواف ٌذ تعلُو اؼب َس َ
ش ّكل ً
اجد والكنائ َ
َ
فصور لنا من خالؿ ذلك ربامل احملتل
الشاعر سبيم الربغوثي بالنوافذ والصباح شخوصا تتصارع باأليديّ ،
شخصنو يف النوافذ اليت تعلو اؼبساجد والكنائس ،وىي فتحات يطل منها ؼبراقبة اؼبدينة
الصهيوين والذي ّ
14

)( Procédé Stylistique

بزوغ.
وسكاهنا ،ومثّل أىل اؼبدينة بالصباح الذي وباوؿ أف وبمل أمال جديدا مع كل ٍ

يقوؿ:

توضح األسطر الشعرية اؼبوالية دقة الصورة اؼبؤنسنة ذات العاطفة العميقة اليت تكتنف الشاعر ،إذ
ّ

ت ِ
النقش باأللوان
كيف
بيد َّ
الص ِ
باح تُر ِيو َ
س َك ْ
ُ
ْأم َ
وىو يقول" :البل ىكذا"
فتقول" :ال بل ىكذا"
حتى إذا طال الخالف تقاسما

ِ
لكن
فال ُّ
بح ٌّ
حر خارج العتبات ْ
ص ُ
إن أراد دخولها
86

شعرية في قصيدة "في القدس" لتميم البرغوثي  .مقاربة أسلوبية
الصورة ال ّ
جماليّة ّ

فعليو أن يرضى بح ِ ِ
حمن
الر ْ
ُ
كم نوافذ ّ
الصباح ،دبا أوىم
أوحى اؼبقطع الشعري بتوظيف الشاعر ؼبشهد حواري مؤنسن بُت النوافذ و ّ
اؼبتلقي على وجود شخصيتُت متصارعتُت تبغي كل واحدة منهما السيطرة واؽبيمنة على واقع اؼبدينة ومعامل
15

اغبياة فيها ،فكاف اػبطاب على ىذه الشاكلة حوارا صادما لتوقع القارئ وقمينًا بإعماؿ ذىنو بغية إدراؾ
كنو ىذه الصياغة.

أباف الشاعر يف األسطر الشعرية اؼبسوقة سابقا على عاطفة قوية تكتنفها ظبة الثقة والفخر
بشعبو ،دلّل على ذلك الًتكيب االستعاري يف قولو:

ِ
لكن
فال ُّ
بح ٌّ
حر خارج العتبات ْ
ص ُ
إن أراد دخولها

فعليو أن يرضى بح ِ ِ
حمن
الر ْ
ُ
كم نوافذ ّ
َّ
ياحا فنيًا ،مثّلو السياؽ األسلويب يف السطر الشعري األوؿ،
إف اؼبمعن يف ىذه األسطر يالحظ انز ً
16

وعرب
شبتّل يف السياؽ ُّ
(حر) ،حيث ش ّكل طارئًا غَت غَت متوق ٍع للقارئّ ،
(الصبح) والتضاد الذي يكسره ٌ
(الصبح) الذي ال سطوة للنوافذ عليو.
الشاعر بو دالليا على حرية شعبو الفلسطيٍت ،الذي مثلو يف لفظة ُّ

يلح سبيم الربغوثي على األداء اغبواري للصور اؼبؤنسنة تعزيزا النزياحية االستعارة ،حُت نلفيو
ّ
ـباطبًا ؼبظاىر الطبيعة:

ِّص بابالً والهند في دكان عطا ٍر ِ
ِ
الزيْت
في
بخان َّ
القدس رائحةٌ تُلخ ُّ

أصغيت
واهلل رائحةٌ لها لغةٌ ستفهمها إذا
ْ

"التحفل بهم"
علي:
ُ
وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيِّ ِل للدموع َّ
ْ
17
وتفوح من ِ
أيت!"
بعد انحسار الغا ِز ،وىي تقول لي" :أر ْ
ُ
تولَّ َد عن اػبطاب الشعري اؼبنزاح عن العادة ،قوال شعريا متّسما باعبمالية والتخييل ،يومئ حبسن
إصغاء الشاعر ؼبفردات الطبيعة وىوامشها ،ويكشف عالقتو الوطيدة مع كل ما يقًتف دبدينتو القدس من
كائنات وؿبسوسات ،وقد كاف ذلك قمينا بإيهاـ اؼبتلقي وإيقاعو يف اؼبفاجأة واإلغراب ،اللذاف أنتجهما
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لت رائحة
سباىي الشاعر مع الصور اؼبؤنسنة ،وضبيمية اغبوار بينهما حىت هبعل ؽبا لغة زباطبو هبا ،فش ّك ْ
وبشَتا باالنتصار على مزاعم اؼبستدمر ،فكاف
التوابل اؼبنبعثة من الدكاكُت ومضة مبهجةً لنفس الشاعر،
ً

اػبطاب على ذلك كسرا للمتوالية التعبَتية ،لوروده على غَت ما يتوقعو اؼبتلقي .وزاد شحنة ذلك ،االنزياح

الفٍت اؼبًتسم يف السياؽ األسلويب الوارد يف السطر األوؿ ،الذي سبثّل يف السياؽ (يف القدس رائحة)
(تلخص بابالً واؽبند يف دكاف عطا ٍر) الذي خالف توقع القارئ ،بسبب بنية التنافر بُت
والتضاد التعبَتي ّ

السياؽ والتضاد اؼبش ّكلة لألسلوب ،الذي توخى فيو الشاعر اعبمع بُت معنيُت متعارضُت ،فكيف برائحة
منبعثة أف زبتصر مدينتُت يف ٍ
دكاف ،إمبا ىو تغٍت الشاعر بقدسية كل ما ىو منت ٍم ؽبذه اؼبدينة حيث
أعطى الرائحة صفة التاريخ اعبامع للحضارات على سبيل االنزياح االستعاري.
مبثّل كذلك ألسلوبيّة االستعارة يف القصيدة نفسها:
ٍ
طفولة
يح
في القدس رغم تتابع النكبات ،ريح براءةٍ في ِّ
الجو ر ُ
18
يطير يُعل ِن َد ْولَةً في الريح بين رصاصتَـ ْين
فترى
َ
الحمام ُ

يبدو جليا أف عنواف القصيدة (يف القدس) يلقي بظاللو على استعاراهتا ،وذلك الستباؽ عبارة

"يف القدس" لعديد اؼبقاطع االستعارية يف القصيدة ،فالشاعر هبعل من مدينة القدس ؿبطةً تتجاور فيها
رفعا من شأهنا وقدرىا.
اؼبتباعدات وتتحاور فيها اؼبتناقضاتً ،

ٍ
يأيت اؼبقطع الشعري اؼبسوؽ سابقا يف شكل تضاف ٍر استعاري ،أباف عن ٍ
مكتظة،
دفقة شعر ٍية

ساىم فيها انفعاؿ الذات الشاعرة ،فجاءت االستعارات متوالية ،وفبثّلة يف سياقات فنية متّحدة ،فتش ّكلت
استعارتاف ثانويتاف وأخرى مركزيّة ،فالثانويتاف( :ريح براءة)( ،ريح طفو ٍلة) واللتاف تسفراف عن عدـ مالءمة
إسنادية بُت معنيُت متضادين ،بُت الريح اليت ينجم عنها الدمار وبُت الرباءة اؼبساؼبة والطفولة اؼبهادنة ،اليت
طفويل ٍ
ربمل تقاسيم ٍ
ٍ
بريء بتحقيق نص ٍر قريب .أما االستعارة اؼبركزية اليت يكتمل هبا اؼبشهد
أمل
االستعاري ويُستباف هبا كنهو فهي يف قولو:
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يطير يُعل ِن َد ْولَةً في الريح بين رصاصتَـ ْين
فترى
َ
الحمام ُ

19

ياحا فنيًا سبثل يف السياؽ (ترى اغبماـ يطَت) والتضاد الذي يكسره (يعلن دولة يف
وقد ش ّك ْ
لت بدورىا انز ً

ندا يستنهضو حب الوطن إىل إعالف دولتو وإقامة ؾبده ولو دبقارعة الريح
الريح) ،فاستحاؿ اغبماـ ُج ً
وجربوهتا.
ٍ
متشع ٍبة ،التحمت بالًتاكيب االستعارية اؼبسوقة آنفا ،وش ّكلت
ولّدت لفظة "الريح" دالالت ّ
تكررىا (ريح براءة ،ريح طفولة ،دولة يف الريح) وربطت عوامل النسق الشعري ،وحققت
مفارقة داللية يف ّ
انسجاما على اؼبناخ العاـ للمقطع الشعري تركيبا وداللة.

التوجس واألمل
تضاربت مشاعر سبيم الربغوثي بُت التحسر والتفاؤؿ ،وامتزجت لديو مشاعر ّ
الذي وبدوه يف ربقيق نصر قر ٍ
يب ،من خالؿ االستعارات اؼبتضاربة دالليا ،واليت استثارت انتباه اؼبتلقي
وحققت لديو مساحةً من التوتّر واالستغراب ،فش ّكلت بفضل انزياح القوؿ الشعري فيها ،وعناصرىا
اؼبخالفة للمتوقع ظبة إيقاعيّةً ،وفسحة تنغيميّةً تطرب ؽبا نفس اؼبتلقي ،ؼبا ربملو من انفعاالت وعواطف
تد يف ِ
تستحوذ على روحو ،وتذىب بلبِّ ِو ،وتشغلو إيقاعيًا وتر ُّ
وعيو "فال شك أف لالستعارة إيقاعها الداليل
أو التمعيٍت اعبذاب ىو الذي يكمل سحريتو جانب التوقيع البالغي اللفظي ،ويوقعو يف قلوب اؼبريدين من
القراء" ،20فكاف بذلك لالستعارة إيقاعا معنويا ونفسيا ،تطرب لو نفس اؼبتلقي ،وتشغفو إيقاعيا ،وتدفعو
إىل استعذاب السياؽ األسلويب العاـ للقصيدة ،الذي اتّسم بالغنائية ،وذلك ديد ُف الشعر الفلسطيٍت
التحرري.
ّ
 .4أسلوبيّة الكناية:

ُّ
تعد الكناية من األساليب البيانية اليت يعمد إليها اؼببدع بغية االنزياح عن اػبطاب اؼبباشر،

واالنتقاؿ بو إىل اػبطاب اؼبستًت اػبفي ،الذي يُكسب النَّص أدبيّتوُ ،ويستدعي يف اؼبتلقي الكشف عن
الداللة الضمنيّة لو .فالكناية خصوصيّة أسلوبية ،وخاصية فكرية يوظّفها اؼببدع لتحقيق اعبمالية اؼبستقطبة،
بالتحوؿ من اؼبعٌت اجملرد إىل معٌت اؼبعٌت.
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متلخصا يف
تعرض الدرس البالغي العريب القدمي إىل مفاىيم الكناية ،فجاء مفهومها عند اعباحظ ّ
ّ

21
عرفها بقولو ":أف يريد اؼبتكلّ ُم
التعبَت عن اؼبعٌت
ً
تلميحا ال تصروبًا  ،بينما عند عبد القاىر اعبرجاين فقد ّ
إثبات معٌت من اؼبعاين ،فال يذكره باللفظ اؼبوضوع لو يف اللغة ،ولكن هبيء إىل معٌت ىو تاليو وردفو يف

الوجود ،فيومئ بو إليو وهبعلو دليال عليو" ،22وىو هبذا يريد من الكناية إثبات اؼبعٌت األخَت الذي يأخذ
من اؼبعٌت األوؿ.
السكاكي (ت 454 -ىػ) يف تعريفو للكناية بقولو ":ىي ترؾ التصريح بذكر الشيء إىل
يذىب ّ

ذكر ما يلزمو ،لينتقل من اؼبذكور إىل اؼبًتوؾ" ،23ولعل ىذا القوؿ يدفع بالكناية على أف تكوف ملمحا
انزياحيا ،ؼبا تتضمنو من اكبر ٍ
اؼ عن اإلفادة باؼبعٌت مباشرة إىل إفادتو عن طريق أحد لوازمو ،فهي إمكانية
أسلوبية تشتغل على طبيعة اللغة ،وقدرهتا على التلميح واإلخفاء ،دبا يدفع اؼبتلقي إىل الًتكيز على اؼبعٌت
اؼبًتوؾ دوف اؼبذكور.
يعرب هبا
عمد سبيم الربغوثي إىل الكناية يف ديوانو (يف القدس) ،وشكلت بالنسبة لو وسيلة مالئمة ّ

عن مشاعره إذباه بعض اؼبواقف واألوضاع العصيبة واؼبؤؼبة ،اليت يعايشها وبلده اؼبغتصب وكذا عندما يصبح
البوح أمرا صعبا ،فيغدو التلميح أدعى من التصريح" ،ويلجأ الشعراء إىل الكناية إذا أعوزهتم اغبيلة إىل
التعبَت عن معٌت قبيح أو مستكره أو مستهجن ،أو ال هبدر اإلفصاح عنو بشكل مباشر" .24وبذلك كانت
الكناية ملمحا من مالمح اإلشارة اليت يتكئ عليها الشاعر أو اؼببدع للتعبَت عما يريده بشكل غَت مباشر.
ش ّكلت الكناية ملمحا أسلوبيا يف قصيدة "يف القدس" ،حيث سعى الشاعر سبيم الربغوثي إىل
أشكاؿ منز ٍ
ٍ
احة ،رغبةً منو يف خلق صبالية ،وتعزيزا للمعٌت وتقوية لو ومن ذلك ما جاء فيها:
توظيفها يف

ِ
نص المدينة قبلنا
الهوامش في
َكانوا
الكتاب فأصبحوا َّ
َ

25

كبا القوؿ الشعري اؼبسوؽ إىل التعبَت عن بؤرة كنائية ،ؼبا ضبلو من اكبر ٍ
اؼ ومغايرةٍ بُت ظاىر القوؿ
والفهم اؼبتحقق ،فقد ىيأ الشاعر للقارئ أنّو أما تعبَت ٍ
بسيط يذكر فيو ىوامش الكتب ونصوصها ،غَت أنّو
ّ
يفاجئ اؼبتلقي فيما افًتضو من ٍ
هبسد يف السطر الشعري السابق كنايةً عن
ّ
تصور ،وىبالف توقعو ،فالشاعر ّ

ت بالعنصر الدخيل
احملتل الصهيوين ،ويُدلّل عليها بالتّشبيو (اؽبوامش يف الكتاب) ،وداللة اؽبامش ُربِطَ ْ
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(احملتل) الذي ال انتماء لو وال قيمة ،إذا ما قورف بأىل اؼبدينة اليت دلّت عليهم العبارة (نص اؼبدينة)،
ٍ
اغتصاب ،من قِبَ ِل ٍ
ؿبتل
يصور من خالؿ ىذه الكناية أساه وحزنوُ ؼبا آؿ إليو وطنو من احتالؿ و
فالشاعر ّ
ىامشا ال يلتفت إليو أحد.
ال وجود لو ،فأمسى نص اؼبدينة وحاكم زمامها ،بعد أف كاف ً

 .5أسلوبيّة التّناص:

يعترب التّناص خاصية أسلوبيةً امباز هبا الشعر اغبداثي خباصة ،دبا يتيحو للمبدع استدعاء نصوص
غاية ٍ
نص حاض ٍر؛ وفق ٍ
سابقة يف ٍ
فنية ال زبرج عن التجربة الشخصية ومتطلبات النّص ،يف تقاطعاتو

وذباذباتو مع نصوص أخرى ،حىت تش ّكل بذلك مسحة انزياحيّةً ،من خالؿ االنتقاؿ من النص إىل
اؼبتناصات ،يف ٍ
ٍ
متآلف داخل الًتكيب الكلي للنص الشعري.
فضاء
دبسميات ـبتلفة ،وقر ٍ
ٍ
اءات
ذبلّت مالمح التّناص يف الًتاث لنقدي العريب القدمي ،فأثَت مفهومو

ٍ
تلميحا إىل غَت ذلك من اؼبفاىيم البالغية.
اقتباسا ،تضمينًا،
متباينةّ ،
ً
تلخصت يف اعتباره :سرقةً أدبيّةًً ،
ودوف اػبوض يف ىذه اآلراء ،يبكننا التنويو دبا جاء على لساف عبد القاىر اعبرجاين ،دبا يقارب مفهوـ
التناص وهبعلو مزيّة يف الكالـ ،حيث يقوؿ" :فسبيل اؼبعاين أف ترى الواحد منها غفال ساذجا عاميًا
موجودا يف كالـ الناس كلهم ،مث تراه نفسو وقد عمد إيل البصَت بشأف البالغة وإحداث الصور يف اؼبعاين،
ً
يغرب يف الصنعة ،ويدؽ يف العمل ،ويبدع يف الصياغة" ،26فالتناص
فيصنع منو ما يصنع الصانع اغباذؽُ ،

مبدع يبنحها سبيّػًزا وفرادةً.
إعادة ٍ
إنتاج للنصوص ،وصياغتها من جديد من طرؼ ٍ

أما يف الدراسات اغبديثة فقد استقر مفهوـ التناص على تعارؼ ال زبرج يف معظمها عن اعتباره

"عالقة تفاعل بُت نصوص سابقة ونص حاضر ،أو ىو تعالق نصوص مع نص ،حدث بكيفيات
ـبتلفة" ،27إما عن طريق االقتباس أو التضمُت أو التلميح أو اإلشارة ،وبذلك يعٍت ىذا اؼبفهوـ "الوقوؼ
على حقيقة التفاعل الواقع بُت النصوص يف استعادهتا أو ؿباكاهتا لنصوص سابقة عليها" ،28دوف حتمية
الذوباف والتالشي فيها  ،إمبا على سبيل خلق االنسجاـ والتفاعل النّصاين.
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 5.5التّناص الشعري:
نعٍت بالتّناص الشعري إفادة الشاعر من النصوص الشعرية السابقة ،واستدعائو لطريقة الشعراء يف
النظم ،ومضامُت قصائدىم ،رغبةً يف ربقيق مسحة صبالية وفنيّة تسمو بنصوصهم الشعرية؛ لتقارع
تناصا متطاب ًقا مع
النصوص اؼب ْستَػْل َه َمة .ومن ذلك ما نلفيو يف قصيدة "يف القدس" ،اليت
يتناص عنواهنا ِّ
ّ
ُ
قصيدة حملمود درويش من ديوانو (ال تعتذر عما فعلت) ،حيث يقوؿ درويش:
س أَ ْعنِي د ِ
فِي ال ُق ْد ِ
الصوِر ال َق ِد ِيم
اخ َل ُّ
َ
أِ
َس ُير ِم ْن َزَمنِي إِلى َزَم ٍن بِال ِذ ْك َرى
اك يَـ ْقتَ ِس ُمو َن
ص ِّوبُنِي ،فَِإ ّن األَنْبِيَاءَ ُىنَ َ
تُ َ
ِ
يخ ال ُق ْد ِ
الس َم ِاء
لى َّ
تَا ِر َ
س ...يَ ْ
ص َع ُدو َن إ َ

ِ
الم َحبّةُ
َويَـ ْرج ُعو َن أَقَ ّل إِ ْحبَاطًا َو ُح ْزنًا ،فَ َ
ِ ِ ِ
الم ِدينَة
السالَ ُم ُم َق ّد َسان َوقَاد َمان إِلى َ
َو ّ
ت فَ ْجأَةً ُج ْن ِديّةٌ
اح ْ
َوَماذا بَـ ْعد؟ َ
ص َ
ْك؟
ت ثَانِيةً أَلَ ْم أَقْـتُـل َ
ُى َو أَنْ َ
29
يت ِمثْـلَ ِ
ك أَ ْن أ َُموت
ْت :قَـتَـلْتِنِي ونَ ِس ُ
قُـل ُ
مل يقتصر التّناص عند سبيم الربغوثي يف عنواف القصيدة فحسب ،إمبا قبده يتناص مع قصيدة
ؿبمود درويش يف موضوعها ،فكال الشاعرين راحا يصفاف مظاىر اغبزف واألمل اليت التحفت هبما معامل
اؼبدينة اؼبقدسة ،ويسًتجعاف تارىبها الزاىر والعريق ،اؼباثل يف كل زاوية من أرض فلسطُت ،وكيف جار
وتشويها ،حىت صارا فيها الشخص الغريب الذي ىبشى على
فسادا
عليها الزماف ،وعاث فيها احملتل ً
ً
ائرا ،وقد ذكر كل منهما بعض اؼبفردات من مثل :التاريخ ،يف القدس ،سور،
خطواتو إذا ما جاءىا ز ً

تناصا متآل ًفا ،يعضد
اؼبدينة ،السماء ...،وقد ح ّقق سبيم الربغوثي من خالؿ استدعاء شعر ؿبمود درويش ِّ
ىذه التجربة.
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 2.5التّناص التاريخي:
يع ّد التناص التارىبي من روافد التجربة الشعرية ،إذ يستدعي الشاعر يف نصوصو أحداث أو
شخصيات تارىبية قديبة ،على اعتبارىا قيمة معرفية وفنية تنسجم مع أفكاره ،و تفتح فضاءً زمنيا مسايرا

ؼبواقف الشاعر.

جاء التناص التارىبي يف قصيدة "يف القدس" لتميم الربغوثي ذا قيمة حجاجية ،حيث وباوؿ
الشاعر إثبات األحقية التارىبية لوطنو فلسطُت ،فيعمد إىل استحضار الشخصيات واألحداث متداخلة
فيما بينها ،مش ّكلةً رؤية تارىبيّة واحدة:
ٍ
اء النه ِر،
في القدس مدرسةٌ لمملوك أتى مما ور َ
أىل ٍ
ِ ِ
اس ٍة في إصفها َن لتاج ٍر من ِ
بغداد أتى حلباً
باعوهُ بسوق ن َخ َ

أميرىا من ُز ْرقَ ٍة في َع ْينِ ِو اليُ ْس َرى،
َ
فخاف ُ
30
ٍ
ِ
وصاحب السلطا ْن
المغول
ب
لقافلة أتت مصراً،
فأعطاهُ
سنين غَالَّ َ
َ
فأصبح بع َد بض ِع َ
َ

يتمثّل الشاعر يف اؼبقطع الشعري ماضيو القدمي الراسخ يف تقاسيم اؼبدينة ،فهو يستحضر

شخصيّة (الظاىر بيربس) ،فأصولو فبا وراء النهر ،بيع يف سوؽ لباسة يف أصفهاف ،مث وصل مصر ،واستلم
السلطة ،وأصبح حاكم اؼبسلمُت ،وقاد جيشا مع اؼبملوؾ "قطز" ،وانتصر على اؼبغوؿ يف معركة عُت

يًتدد على القدس ،وبٌت مدرسة مازالت قائمة إىل اآلف ،وىي شاىدة على حكم اؼبسلمُت
جالوت ،وكاف ّ
جذور فبت ّدةٌ يف التاريخ.
للقدس ،وعلى أف القدس أرض إسالمية ؽبا ٌ

يتجاوز الشاعر من خالؿ األبيات اؼبسوقة سابقا حدود العرض السردي للحادثة التارىبية ،بل

افق لفكرتو وتطلعاتو ،ويف ٍ
هبعلها يف سياؽ مو ٍ
عزُز النص الشعري ،ألف الشاعر وباوؿ إقامة رابطة
فٍت يُ ِّ
نسق ٍّ
قوية بُت اؼباضي واغباضر ،ويبنح الشخصية التارىبية لغة تدعم آراءه وقضاياهِ َ ،
ث االستجابة يف الذات
وربد َ
اؼبتلقيّة ،بعد فهم اإلوباءات الداللية الناصبة عن اغبدث التارىبي.
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تتضح أسلوبيّة التناص مع الشخصية التارىبية (الظاىر بيربس) من خالؿ اؼبفارقة الزمينة ،اليت
اؼبًتسم يف اؼبقاطع
سانبت يف كسر السياؽ الزمٍت العاـ للقصيدة ،حيث انتقل الشاعر من الزمن اغباضر ّ

لعل
األوىل من القصيدة ،إىل الزمن اؼباضي ،فش ّكل ذلك
ً
إرجاعا زمنيًا مفاجئا للمتلقي ،وـبالفا لتوقعو .و ّ
توظيف الشاعر سبيم الربغوثي واستدعائو لشخصية (الظاىر بيربس) ليس إال رغبة منو يف إثبات عراقة
توظبو بالشخصية ،أمال وبدوه يف أف يأيت من يعيد أؾبادىا
مدينة القدس ،وتارىبها اغبافل ،وكذا ّ
وانتصاراهتا.
.6خاتمة:
احملرض األساس ومكمن اإلبداع الشعري،
كانت الصورة الشعرية عند الشاعر "سبيم الربغوثي" ّ
عمت كياف القصيدة لديو ،ذات نسيج
فقد
ْ
امبازت هبندسة لغوية ؿبسوسة ،ذات دالالت وإوباءات عميقة ّ
السمة األسلوبية
فٍت شائق ،يًتاوح بُت اؼبفاجأة والوصف السردي الدقيق ،حيث ش ّكل الًتكيب االستعاري ّ
يبُت اىتماـ الشاعر جبودة اختيار الصورة وزخرفها ،وقد ارتبطت االستعارة
البارزة يف داللة الصورة ،ما ّ
بظاىرة التشخيص فزادىا زطبا دالليا وحنكة مشهدية .كما أف الصورة الشعرية لديو سبيّزت بكثافتها اجملازية
الفائقة ،واليت منحت قصائده سَتورة صبالية قادرة على االستقطاب اعبمايل الذي يستدعي القارئ،
فكانت باذخة حبق و مكتملة اؼبالمح.
.7الهوامش:
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 -2ابن رشيق ،العمدة يف ؿباسن الشعر ونقده ،تح :ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد ،ط ،05:دار اعبيل ،بَتوت ،لبناف،1981 ،
ج ،01:ص.286 :
 -3عبد القاىر اعبرجاين ،أسرار البالغة ،دار ابن اعبوزي ،القاىرة ،مصر .2010 ،ص.87 :
 -4نفسو ،ص.80 :
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