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الملخص

abstract
The Poetic image is the mainstay used
by the creator to reach the truth of the
poetic experience and then to deliver
it to the receiver, and It is employed
by the poet when he wants to express
his authentic and true feelings that is
reflected
in
line
with
his
psychological condition, It is also
taken as a means to translate his
feelings and attitudes with a particular
artistic style. And for that the poetic
image is considered as an effective
tool to enrich the literary work and it
contributes to the expression of
meanings by metaphorical terms, that
generate pleasure, and magnificence
for its ability to transform the rigid
and the silent image to the live and
released one, and it allows the
induction of the reader and and
permits to the mind the joy of
detecting the significance or creating
it as perceived by the reader or what
could have been thought from near
and far meanings in the poet’s mind .
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الصورة الشعرية ىي الدعامة األساسية اليت يتكئ
عليها ادلبدع للوصول إىل حقيقة التجربة الشعرية
 وينصرف إليها الشاعر مىت أراد،وإيصاذلا إىل ادلتلقي
التعبَت عن مشاعره األصيلة تعبَتا صادقا يتالءم مع
 كما يتخذىا وسيلة يًتجم هبا،حالتو النفسية
أحاسيسو ومواقفو بأسلوب فٍت خاص ولذلك تع ّد
الصورة الشعرية أداة فعالة يف إثراء العمل األديب
وتساىم يف التعبَت عن ادلعاين بالعبارات اجملازية اليت
 والروعة لقدرهتا على ربويل صورة اجلامد،تولد ادلتعة
 وتسمح باستمالة،والصامت إىل صورة احلي ادلنطلق
القارئ وتتيح للفكر متعة الكشف عن الداللة أو
خلقها وفق ما يتصوره القارئ أو ما ديكن أن يكون
.قد دار يف خلد الشاعر من معاين قريبة أو بعيدة
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تمهيد:
سبثل الصورة الشعرية إحدى الركائز األساسية يف كل إنتاج أديب ،شأهنا يف ذلك شأن العناصر
األخرى ادلسامهة يف بناء العمل اإلبداعي ،حيث تعترب اجلوىر الثابت والثمرة الناضجة عن قدرة اخليال
الواسع عند ادلبدعُت على اختالف ميوالهتم ،ولذلك فإن للصورة الشعرية "األمهية الكربى يف صناعة
الشعر من حيث ىي أساسو ،ويف ىذا الصدد يقول اجلاحظ :إمنا الشعر صناعة ،وضرب من النسج
وجنس من التصوير" ،1حبيث يبتعد فيو الشاعر عن االستخدام النمطي ادلألوف للغة ويطرق هبا أبوابا
شىت يف عيامل األحالم والواقع.
الصورة الشعرية ىي الدعامة األساسية اليت يتكئ عليها ادلبدع للوصول إىل حقيقة التجربة
الشعرية وإيصاذلا إىل ادلتلقي ،وينصرف إليها الشاعر مىت أراد التعبَت عن مشاعره األصيلة تعبَتا صادقا
يتالءم مع حالتو النفسية ،كما يتخذىا وسيلة يًتجم هبا أحاسيسو ومواقفو بأسلوب فٍت خاص
ولذلك تع ّد الصورة الشعرية أداة فعالة يف إثراء العمل األديب وتساىم يف التعبَت عن ادلعاين بالعبارات
اجملازية اليت تولد ادلتعة ،والروعة لقدرهتا على ربويل صورة اجلامد والصامت إىل صورة احلي ادلنطلق،
وتسمح باستمالة القارئ وتتيح للفكر متعة الكشف عن الداللة أو خلقها وفق ما يتصوره القارئ أو
ديكن أن تكون قد دارت يف خلد الشاعر.
1ـ التصوير المبني على التشبيه:
يعترب التشبيو ضربا من ضروب اجملاز اللغوي ،وىو شكل بياين يستعمل للداللة على مشاركة
أمر آلخر وبيان العالقة التماثلية بينهما ،إذ صلد اخلطيب القزويٍت يعرفو بقولو :التشبيو ىو "ما اتفق
العقالء على شرف قدره وفخامة أمره يف فن البالغة ،وأن تعقيب ادلعاين بو يضاعف قواىا يف ربريك
النفوس إىل ادلقصود هبا مدحا كانت أو ذما أو افتخارا"  ،2حيث يلعب التشبيو دورا بارزا يف تشكيل
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الصورة البيانية اليت تكشف عن مكنونات ادلبدع وربقيق مراميو ادلنشودة ،ويسمح للسامع "باالنتقال
من شيء معهود أو مألوف إىل آخر دياثلو تاركا األثر البالغ يف النفس ومولدا ادلتعة عند مساعو"

،3

لذلك يأيت الشاعر بالتشبيو إلثبات معٌت من معاين العدم للوجود أو إثبات حكم من أحكام العدم،
فيسهم يف إثراء ادلعٌت إسهاما كبَتا أو جيلي الداللة اليت يرمي إليها ادلبدع ،وذلذا فالتشبيو عنصر
أساسي من عناصر الصورة الشعرية ادلعربة عن ادلعٌت العميق ،والذي ينطوي ربت أركان أربعة :ركنان
أساسيان (ادلشبو وادلشبو بو) باعتبارمها طرفا التشبيو وركنان متذبذبا احلضور واحلذف مراعاة لضرورة
الشاعر.
لقد وظف الشاعر زلمود درويش يف قصيدة األرض التشبيوَ باعتباره نوعا من أنواع التصوير

الشعري ولونا من ألوان البيان ،فازبذه أداة لتقريب ادلعٌت وكشف الداللة اليت بنيت عليها القصيدة
وكانت سببا يف خلق أرض درويش الفلسطينية ،وىو ما جعل ساحة القصيدة حافلة حبسن

التشبيهات ،وأسهمت يف خدمة ادلعٌت إسهاما كبَتا ،وأخرجت اخلفي ،وعملت على توضيح وتعميق
دالالتو ،وقد أورد درويش التشبيو للتعبَت عن خلجات نفسو ادلثقلة بكل أنواع العذاب واحلرقة اليت
سبلكتو نتيجة توايل احلروب ،وادلآسي ،والسياسات اجلائرة ضد وطنو ادلنهك أصال ،حىت أصبح كل
جزء من أجزاء وطنو ـ فلسطُت ـ عضوا من أعضائو كلما اشتكى منو عضو واكتوى بالنار كان أمل
الشاعر وحسرتو على فقده أحد أعضائو أشد وأعظم.
ومن خالل رحلة استكشافية يف األرض الدرويشية شد انتباىنا مجال التشبيهات ،ورونقها،
وسحرىا الذي خرج هبا الشاعر عن مألوف االستعمال ،واضلرف هبا إىل ما ىو أبعد عن السطحية،
وكاسرا هبا تقريرية اللغة ،ومستجيبا للداللة اليت تنهض بالقصيدة وتبوح دبكنوناهتا وتفضح مضامينها
احملورية.
من مث نالحظ أن درويش قد استعمل التشبيو دبختلف أمناطو ،و استحضر ما توافرت مجيع
أركانو وكذلك ما حذفت بعضها ،ومثل ىذا التلوين البياين حاضر يف قصيدتو ،ومن ذلك قولو:
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أنا األرض
4

واألرض أنت

ىذا التوظيف اللغوي الذي صبو الشاعر يف قصيدتو يكون قد كسر منطية القانون اللغوي،
وذباوز ادلألوف الذي جييء باأللفاظ يف موضعها -كما يفرضها الًتتيب النحوي للجملة العربية،-
ىو تشبيو بليغ باعتباره مل يستوف كل أركان التشبيو ،وقد ذكر طرفيو (ادلشبو وادلشبو بو)؛ إذ ال ديكن
االستغناء عنهما ،وحذف األداة ووجو الشبو لعدم حاجتو إليهما ،فنجده قد شبو الشاعر نفسو
باألرض الفلسطينية ليبُت العالقة ادلتماىية والتكاملية بينو وبُت أرضو احملتلة اليت تعيش ربت رمحة
يهودية استعمارية ظادلة ،وذلك ليربز الصلة اليت ذبمعو هبذا الوطن احلبيب على قلبو والطاىر الذي
دنستو أقدام اليهود الغاصبُت ،حيث ال ديكن الفصل بُت ادلشبو -أنا -وادلشبو بو -األرض -فكما
يرتبط االبن بأمو أشد االرتباط يتعلق الفرد بوطنو حىت وإن كان بعيدا عنو ،وبالتايل فهو تشبيو الكل
بالكل ،حىت كأن الشاعر الفرد ىو األرض وما ربويو يف كليتها؛ فحب الوطن متأصل يف قلب
الشاعر ،بل ىو جزء منها وشلثال ذلا ،ولكن اجلزء أصبح كال ،وذلك لتأكيد ادلبالغة يف حب الوطن
وعشقو وتعزيزه وانتمائو إليو ومالزمتو ألرضو وقضية شعبو.
كذلك صلد من التشبيهات اليت انبثقت عن نفسية الشاعر ادلتأدلة والساخطة على العدو قولو:
بالدي البعيدة عٍت  ...كقليب
5

بالدي القريبة مٍت  ...كسجٍت

شبو الشاعر بالد فلسطُت أو أرضها بالقلب والسجن ،فكان طرفا التشبيو متناقضان؛ أحدمها
مادي واآلخر معنوي ،قاصدا بالقلب احملبوب ادلغًتب وىي داللة على أن الشاعر يعيش غربة نفسية
وأخرى حقيقية وذلك لتأزم الوضع يف فلسطُت ،وهتميش أفرادىا كأهنم الجئون يف وطنهم ،وىي
صورة شلاثلة عما جييش بو فؤاد الشاعر ،حيث إهنا ال سب ّكن ادلتلقي من القبض على ىذه الصورة
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واستدراكها بطالقة ،وذلك برمسو صورا مناقضة ذلا يف السطر ادلوايل؛ إذ بعدما كانت بالده بعيدة عنو
بعد قلبو فقد كانت قريبة منو قرب سجنو وىي مفارقة تشبيهية راقية؛ إذ كيف يكون ما يف اجلوف
بعيدا وما حييط بنا قريب؟ وىي صورة تربز األزمة النفسية العميقة اليت يعيشها الشاعر وجعلتو يتخبط
يف دوامة من احلزن ،واألمل ،والصراع الداخلي الرىيب الذي يشهد عليو الدىر.
إىل جانب ىاتُت الصورتُت يضيف درويش صورة شعرية أخرى يف موضع آخر فيقول:
يف شهر آذار تأيت الظالل حريرية والغزاة بدون ظالل
وتأيت العصافَت غامضة كاعًتاف البنات
وواضحة كاحلقول
العصافَت ظل احلقول على القلوب والكلمات

6

شبو الشاعر العصافَت اليت ىي رمز احلرية واالنطالق الرباءة وباعًتاف البنات الاليت استشهدن
يف سبيل احلرية والوطن ،فزرعن غضبا وحقدا على ادلستعمر فانفجرت منو انتفاضة شهد ذلا التاريخ
البشري ،فتلك العصافَت واضحة كاحلقول اليت ترتبط بشهر آذار بصفتها سرا من أسراره ،معلنة عن
عالقة اخلصب بينها وبينو.
بذلك يكون الظل والعصافَت رمزين من رموز احلرية واخلَت خيًتقان واقع االحتالل ويعلنان
انتصار األرض على اليهود الغاصبُت لألرض ادلقدسة ومهبط الديانات وقد توسل الشاعر بالتشبيو
لتشكل حاليت الغموض والوضوح وحدة نسق طبيعي يف شكلو العام بفتح مفردة العصافَت باعتبارىا
عنصرا جزئيا من عناصر الطبيعة على مفردات أخرى للوطن "البنات" احلقول" لكوهنا مشبها بو ليصل
إىل قولو:
ظل احلقول على األرض والكلمات
العصافَت ُّ
10
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حيث رسم الشاعر صورة الوطن األوىل؛ األرض حُت يعلنها آذار بكسائها وزخرفها إعالنا
يتميز فيو وجود الوطن الدائم األصيل عن وجود الغزاة ادلؤقت ،فالتاريخ والقوانُت واألعراف ال تعًتف
هبم ،فشهر آذار ال يقر بوجود االحتالل الغاصب ،لذلك ورد وصف الربيع الزاىي حبلة جذابة تزخر
بكل ألوان اجلمال والبديع.
ويف موضع آخر يورد الشاعر صورة أخرى فيقول:
أنا ولد الكلمات البسيطة
وشهيد اخلريطة
8

أنا زىرة ادلشمش العائلية

عرب الشاعر يف ىذه األسطر الشعرية بصيغة ادلتكلم؛ إذ سبثل الذات الشاعرة ،وقد وردت
لإلفصاح عن االرتباط الوثيق بالوطن حيث استحضر درويش مجلة من التشابيو اليت تنطبق عليو ويريد
من خالذلا اإلخبار عن نفسو والكشف عن ىويتو بواسطة ادلشبو بو ،فادلشبو وادلشبو بو يف مستوى
واحد حيث تضيق ادلسافة بينهما أو تكاد تنعدم لتعلق الشاعر دبا حييط بو من عناصر الطبيعة
وأجزائها معربا بعفوية صادقة صدق ذبربتو وحالتو الشعورية إذ أصبح ولد الكلمات البسيطة وشهيدا
فبُت
للخريطة وزىرة ادلشمش العائلية ،وبذلك يكون الشاعر والوطن واحدا ال ديكن الفصل بينهماّ ،
الشاعر من خالل ىذه الرابطة أ ّن قدرتو على صنع واقع بديل يغنيو عن حقيقة الوطن ادلسلوب بآخر
شعري يشيده ىندسيا كما يشاء وفنيا كما هتوى نفسو،فهو بسيط بساطة احلياة ومتواضعا من دون
أي انفعال ،كما أنو شهيد أرضو كما أطفال احلجارة الذين يضحون بأنفسهم من أجل نصرة وطن
عاىن من بطش اليهود الغاصبُت.
ويقول يف موضع آخر:
رأيت احلصى أجنحة
11
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رأيت الندى أسلحة

شبو الشاعر احلصى باألجنحة اليت ربلق يف مساء فلسطُت أو تتطاير فوق رؤوس العدو حيث
فبث فيو احلركة واالنطالق والقدرة على الفعل؛ فاحلجارة تتطاير
ربول اجلماد إىل كائن نابض باحلياة ّ
من أيدي األطفال يف كل االذباىات رباكي الطيور احمللقة يف اجلو وىي مبتلة بالندى فيسقط على
العدو الصهيوين ما منح فلسطُت مجاال ورونقا حبثا عن احلق ادلسلوب ادلتمثل يف السيادة ادلستددية
مثلها مثل العصافَت اليت ترفرف يف مساء آذار وتغرد وربلق يف حرية وطالقة ال يقيدىا قيد يف القيام دبا
تريد ،وبذلك جاء التشبيهان غاية يف اجلمال فأورد طرفيو وحذف األداة ووجو الشبو ليتيح للمتلقي
فرصة التأمل وإعمال الفكر وزلاولة فك خيوط الصورة ،ويقول أيضا:
صار قليب حارة
10

وضلوعي حجارة

ومها تشبيهان بليغان يف اجلملتُت ،شبو فيهما الشاعر اجلزء باجلزء عكس التشبيو السابق الذي
شبو فيو الكل بالكل ،إذ أورد الشاعر ادلشبهُت بعضوين من أعضائو؛ القلب والضلوع ،واستعمل
ادلشبهُت هبما جزأين من أجزاء فلسطُت ومها احلارة واحلجارة ،وقد حذف فيهما أداة التشبيو ووجو
الشبو فبدا من خالذلما امتدادا لعناصر وطنو ،فبعدما منع التجول يف شوارعو صار قلبو شارعا وحارة
فح ّق عليو الدفاع عنها دبا ديلكو
ورلتمعا يف آن وما حيملو من عادات وأعراف خاصة ،ديثلها وسبثلو ُ
رافضا العبودية والقهر إىل أن استحالت ضلوعو حجارة يدود هبا عن وطنو ادلكلوم والذي ىدمت

أركانو وربولت إىل حجارة بسبب الدمار واخلراب ،تلك احلجارة ربولت إىل وسيلة يتوسلها
فبُت من خاللو الشاعر استعداده للتضحية يف سبيل الوطن
الفلسطينيون للوصول إىل احلرية والسالم ّ
بكل ما ديلكو ماديا ومعنيا .ويوظف تشبيها آخر يف قولو:

رأيت فتاة على شاطئ البحر قبل ثالثُت عاما
12
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وقلت أنا ادلوج ،فابتعدت يف التداعي

سباىى الشاعر يف ىذا ادلقطع مع جزء من أجزاء الطبيعة حيث شبو ذاتو بادلوج على سبيل
تشبيو بليغ حذف فيو األداة ووجو الشبو ،وىو صورة تؤكد حالة الشاعر الثائرة واذلائجة ضد تيارات
الوجود الصهيوين والواقفة أمام ادلد اإلسرائيلي الالمتناىي وسخطو عليو ،تلك الصورة اليت تشبو ثورة
ادلوج اذلائج وسط البحر نتيجة تلقيو لعوامل الطبيعة القاسية ،فيثور ثورة عارمة ليزيح كل ما يعًتض
طريقو ،حالو حال الفلسطيٍت الذي يقوم بصد كل تيار يقف ندا لو ،وبذلك تكون العالقة بُت ادلوج
والشاعر ىي عالقة تشابو من حيث الثورة والغضب والسخط.
ما ديكن مالحظتو على ىذه التشبيهات اليت وظفها درويش أهنا جاءت بلغة يف معظمها وقد
جوه
استقاىا الشاعر من قلب نابض حبب وطن غال ومقدس يتوق حلرية ينعم هبا ويلطّف هبا ّ
ادلسموم ويعيد البسمة والعطاء ويزرع اخلَت واحلياة.
شلا سبق ديكن القول أن الشاعر قد توسل بالتشبيو صورة معربة عما جيول خباطره وإحساساتو
ليًتمجا اذباه وضع مرير ضاقت بو البشرية قاطبة ،وليفضح من خاللو اجلرائم الوحشية الصهيونية اليت
انصبت على أرض ال ذنب ذلا يف كل ىذا وذاك.
2ـ التصوير المبني على االستعارة:
تعترب االستعارة ركنا أساسيا من أركان اجملاز اللغوي ،وىي صورة من صور التوسع الداليل يف
الكالم العريب ،وتعتمد على ادلشاهبة الناقصة اليت حيذف فيها أحد طرفيها فتكسب الكالم حالوة
وتبُت عن متعة فنية ال ندركها بدوهنا ،شلا جعلها مدار اىتمام العلماء منذ القدًن حىت خلصها عبد
القاىر اجلرجاين بقولو":أن تريد تشبيو الشيء فتدع أن تفصح بالتشبيو وتظهره وذبيء إىل اسم ادلشبو
بو فتعَته وذبربو عليو "  1فتكسبو قيمة فنية جديدة تتمايز هبا عن االستعمال العادي فتخرج اخلطاب
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من غرض اإلخبار إىل التأثَت يف ادلتلقي ،وقد كان حظ استخدام االستعارة يف أرض درويش بارزا
دلعرفة الشاعر بقيمتها السحرية يف إبراز مجاليات قصيدتو حيث يقول:
ستمطر ىذا النهار
ستمطر ىذا النهار رصاصا
12

ستمطر ىذا النهار

يف ىذا ادلقطع استعارة تصرحيية يف السطر الثاين؛ إذ ذكر الشاعر ادلشبو بو "الرصاص"
وحذف ادلشبو ولكن عوضو بادلقام الذي خلق صورة استعارية عنيفة تصور زمن االنتفاضة ،والثورة،
والغضب ،حبيث يستحيل الرصاص مطرا أو غيثا يف قوتو وكثرتو مع ربولو من الدالالت السالبة إىل
الدالالت ادلوجبة بامتياز كادلطر رمز اخلصوبة والعطاء والتجدد زبلق بو الزىور والثمار مثل الرصاص
فساد ،حيث تتخلص األرض من
الذي سيطهر ىذه األرض الطيبة اليت عاث فيها حفدة اخلنازير ً

موبقاهتم ،فتتجدد األرض وتنتعش معلنة زوال الظلم ،والقهر ،وتبشر دبيالد حياة جديدة تكون أمجل

وأفضل وأنقى بدايتها شهر آذار.
يقول درويش يف مقطع آخر:
عندما أغلقوا بايب عليا
وأقاموا احلواجز فيا
ومنع التجول

14
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ربول محاس الشاعر إىل حالة إحباط شديد متماه يف وطن منهك أتعبتو احلواجز وقهره الظلم
واحلصار ،عن طريق استعارة تصرحيية حيث أسند فعل احلجز إىل غائب معلوم ىو العدو الغاشم،
حيث شبو القلب بالبيت و الوطن باجلسد مستغال أسلوب االستعارة لَتسم لوحة فنية بديعة ألن
العادة ىي اليت يكون فيها الوطن زلاصرا وذلذا جسدت حالة التماىي والذوبان بُت األرض وأصحاهبا
فال فرق بينو وبينها أو أنو ما يصيبها يلحقو أوال ووجو الشبو أساسو حالة احلصار اليت يعانيها ادلنفي
فهو شلنوع من دخول فلسطُت على الرغم من أهنا كل شيء يف حياتو.
ويقول زلمود درويش يف موضع آخر عن تالمحو مع عناصر الطبيعة ادلكونة ألرض فلسطُت:
وأستل من تينة الصدر غصنا
وأقذفو كاحلجر

14

حيمل الفعل "أستل" يف طياتو دالالت القوة والعنف والتجذر ،حيث شبو الصدر بالشجر
فذكر ادلشبو واكتفى بذكر أحد لوازم ادلشبو بو وىو الغصن ،وىنا ربول الكائن احلي إىل مجاد حىت
يؤذي دوره الدفاعي عن مستقبل فلسطُت ،واخلروج من حالة التيو اليت ميزت احلاضر العقيم ،ليحمل
لواء التغيَت ويكون قلبو صلبا كاحلجر حىت تتحقق احلرية ادلنشودة ،ولذلك عرب الشاعر عن ىذه احلالة
باستعمال استعارة مكنية راقية مشحونة دبعاين دالة على التطلع والطموح يف أسلوب زبييلي مزج فيو
تناقضات حسية وأخرى معنوية متماىية مكونة صورة فريدة عن االرباد واإلقدام ،وىو ما صلده ماثال
يف الصور ادلوالية حُت قال:
يف شهر آذار قالت لنا األرض أسرارىا
يف شهر آذار قالت لنا األرض أهنـارىا
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يف شهر آذار قالت لنا األرض أشجارىا
15

يف شهر آذار قالت لنا األرض أزىـارىا

وردت ىذه األسطر يف هناية اجلمل الشعرية ،وكلها استعارات مكنية شبو فيها األرض
باإلنسان ،حيث حذف ادلشبو بو "األرض" وأبقى على قرينة دالة عليو" قالت ،تكتشف ،زوجت،
أحرقت" ،فخرق النظام الطبيعي للحياة اإلنسانية سعيا وراء عامل جديد وبالتايل خلق قطيعة مع العامل
الواقعي ويعيد تكوين عامل زبييلي شعري بأدوار ومفاىيم جديدة تتغَت فيو ادلبادئ واألنساق
واألنظمة وتكون مليئة بدالالت اخلَت والعطاء الال زلدود ،ففي ىذا الشهر يتم فيو االنبعاث والتجدد
والقطيعة مع كل ما ىو بايل بكل أشكالو ،فتكون البداية باالنتفاضة ليخرج بذلك احلي

من ادليت

وينشد التحرر والوالدة والتزاوج وتدب احلياة من الثورة ويعم الفرح وتتزين األرض ربيعا وحياة ومجاال،
وىذه كلها استعارات سبثل تشكيلة مجالية يتم من خالذلا التفاعل بُت ما ىو طبيعي وما ىو بشري
حىت أصبحا شيئا واحدا ال وجود ألحدمها دون اآلخر.
16

يريد اذلواء اخلليلي أن يتكلم عٍت فينعس عند خدجية

يف ىذه اجلملة صورة استعارية شبو فيها اذلواء بإنسان عاقل ومفكر ،فحذف ادلشبو بو
"اإلنسان" وأبقى على الزمة من لوازمو على سبيل االستعارة ادلكنية ،فاذلواء اجلليلي – نسبة إىل بلدة
اجلليل  -يريد أن يصفح ،ويفصح عن مشاعر الشاعر الدفينة يف أعماقو ،وادلشعة من وجهو دون أن
تتكلم شفتاه ،فعرب عن رغبتو يف االرباد واالنصهار مع أرضو بكل مكوناهتا.
يقول الشاعر يف موضع آخر:
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وقد فتشوا صدره
فلم جيدوا غَت قلبو
وقد فتشوا قلبو
فلم جيدوا غَت شعبو
وقد فتشوا صوتو
فلم جيدوا غَت حزنو

17

شبو الشاعر صدر اإلنسان وقلبو وصوتو بالشيء ادلادي ادللموس الذي يتعرض باستمرار
لعمليات التفتيش اليت تكون عادة يف الشوارع والبيوت واحملالت ...فحذف ادلشبو بو "الشيء ادلادي"
وأبقى على قرينة تدل عليو "فتشوا" على سبيل استعارات مكنية محلت دالالت ادلعاناة واالعتداءات
اليت أصبحت من يوميات الفلسطينيُت ومواقف التصدي والتحدي اليت يقابل هبا الشعب جربوت
العدو وقسوتو وبالتايل لن حيصل إال على قلب نابض حبب الوطن واحلياة تتصاعد من أشجانو أحلان
وأناشيد مشحونة بالغضب والقوة واجلرأة والشجاعة.
يواصل درويش الدفاع عن أرضو بكل قواه قائال:
أنا األرض .يا أيها العابرون على األرض يف صحوىا
لن سبروا
لن سبروا

لن سبروا!18
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تسند الصحوة يف االستعمال العادي للغة إىل اإلنسان ولكن الشاعر جعلها تعود يف ىذه
الوحدات ادلعجمية على كلمة األرض شلا خلق نوعا من ائتالف داخل االختالف وتقريب البعيد حىت
غدت األنا "الشاعر" ىي األرض "فلسطُت" فاكتسبت الكلمات مدلوالت جديدة حىت أصبح
اإلنسان مرادفا لألرض وبذلك تتوسع دائرة اجلدل التباديل الذي كان للفظ األرض ليتحول إىل
عنصر جديد ىو الصحوة فيشكالن بذلك صورة استعارية يعوض أحد ادلتشاهبُت اآلخر وىذا بدخول
ادلشبو يف جنس ادلشبو بو الذي ولّده التالحم البشري مع األرض يف شهر آذار.
خاتمة:
وهبذا كانت التشبيهات واالستعارات يف قصيدة "األرض" حملمود درويش قد حققت أغراضا
بالغية مربزة اإلجياز ،والبيان ،واجلمال والتأثَت ،فكانت أوجز ،وأبلغ يف الداللة ،كما تضافرت معا يف
رسم صور زبييلية ارتقت بالصور احلية اليت صورىا لنا الشاعر ،وبذلك يكون زلمود درويش قد صلح
يف ىندسة جغرافية أرضو الشعرية مع ما يوافقها من أرضو الواقعية ،بل صور خريطتها كما يشتهي ىو
وضلب ضلن ونرضى ،فعربت حبق عن مكنونات نفسو والمس هبا شغاف قلوبنا ،وخالطت ما يف
أنفسنا من حب لفلسطُت اجلرحية ،وترمجت رسالتو ،وبينت مقاصده يف رسومات متميزة ،وجديدة
وخالقة.
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