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 مصادر الصورة
 المصدر الديني  :أوًال 

  القرآن الكريم -
القرآن هو أول ثروة غذت معارف باكثري وثقافته ، ويأيت تناوله الشعري مؤكداً على هذه املقولة وحمدداً                 

لغويـة  ويالحظ أن القرآن الكرمي قد أخذ حيزاً كبرياً من وعاء ثقافته ال           . الكم والكيف االستيعايب هلذه الثروة      
والفكرية ، واستوىل على حاسة بيانه واستعمرها ، وأزاحت روعة صوره خياالت املؤثرات األخرى ، وسـبت                 

و بوضوح وجالء ، تظهر بدائع      . بدائعه و فرائده هوى باكثري ولبه ، فانداحت يف طرائق مسارب صوره وبيانه              
 .وأحياناً تركيباً ، وأحياناً داللة تركيباً وداللة ، : القرآن و فرائده يف عقل باكثري ، أحياناً 

 ) :نسبى/تام(الصور المتطابقة -١
 .تركيباً وداللة : وهى اليت أخذت نصها من القرآن الكرمي  

 :ونالحظ من ذلك قوله 
 حيث صبح الرضى تنفس حيناً           وغصون النعيم يف إيراق

الصورة بتمامها مأخوذة مـن      ) ١٨  آية    - التكوير))  ( والصبح إذا تنفس    : (( ففيها تطابق مع اآلية     
الصـبح  . إنه تصوير للبداية التدرجيية ليوم جديد يف هذا العامل          . القرآن  تنفس الصبح  دبيب احلياة يف الكون          

كان معدوماً  مقبوراً يف الليل ، مث هاهي أنفاس حياته تتالحق ببطئ ليخرج من املوت إىل احليـاة ، وليخـرج                      
  لقد أعجب الشاعر هبذه الصورة ، فأطلقها على زمـن حظـى فيـه                – أيضاً   –ىل احلياة     الكون من املوت إ   

.  لريسم هبا مالمح صورة تلك اللحظات احلاملة اليت عاشـها            – صورة القرآن    –بالسعادة  ،  مث أطلق الصورة        
هـر الفـرق بـني      ،  ليظ  " حينـاً   " ،  " الرضى  " ولذا فقد ضم إىل تركيب الصورة القرآنية تركيبني إضافيني          

(   ال يريد تصـوير       – هنا   –الشاعر  .  التقليد ، ولتتضح الصورة املرادة يف هذا األخذ          –األصل  : الصورتني  
هناك حـني دبـت     . ، إنه يريد تصوير حلظات سعيدة عاشها حيناً من الدهر           ) بداية احلياة الكونية ليوم جديد      

كان الشقاء حياً   . ، كان حمكوماً على حلظات حياته بالشقاء        احلياة يف زمن سعادته ، سعادته اليت كانت معدومة          
مل تذكــر   . ، والسعادة ميتة ، وفجأة تبدأ أنفاس السعادة بالدبيب لتبدأ أنفاس الشقـاء باالنتهـاء تدرجيياً               

تعلقاً ، وسواء كان الرضى متعلقاً باهللا أو م       " الرضى  " لكنها مستوحاة من لفظة     " الشقاء  " و  " السعادة  " لفظة  
هنـاك  "  . السعادة  " ،  ورضى الشاعر مصدره      " السعادة  " فرضى اهللا حتل بعده     . بالشاعر ، فداللتهما سواء     

،  والتنفس   )   يف الصورة القرآنية      (    املستمر      –، تظهر الفارق بني التنفس املطلق         " حيناً  " اللفظة الزمنية   
حمدودة زماناً مـن خالل اللفظـة     "  الشعرية  " ، الصـورة   ) عرية  يف الصورة الش  ( احملدود زمنياً   "  املؤقت  " 
. إن تنفس صبح السعادة أخذ وقتاً قصرياً  من حياة الشاعر، لكنه بالتأكيد لـيس يومـاً واحـداً                    " . حيناً  " 

نفاسه ، حىت جاء املساء فكتم أ     ) الصبح تنفس طوال النهار     ( يدل على اليوم    " القرآنية  " واإلطالق يف الصورة    



com.bakatheer.www://http 
 

إن الداللة الزمنية يف القرآن الكرمي موحية من خالل إطالق التركيب ، فإن التركيب دال على                .، ومنعه احلياة    
فهـي  " الشعرية  " هذا اليوم ، وغداً ، وبعده ، إىل قيام الساعة أما الداللة الزمنية يف الصورة                : تنفس الصباح   

ارتبط هبا زمن مديد مـن بدايـة        " القرآنية  " لفرق بني الصورة    مؤقتة ، حمددة بعدد من األيام ، ومن هنا جاء ا          
تصوير ( اخلليقة إىل هنايتها ،  بالرغم من ان التركيب فيها مل يذكر هذا االمتداد الزمين ، فداللته كانت حمددة                    

إذا تـنفس   ، توحي بالداللة الزمنية ضمناً      " إذا تنفس   " لكن الصورة بتركيبتها البالغية     ) الصباح حني   يبدأ      
 .فقد قيدت بزمن حمدد " الشعرية " أما الداللة الزمنية يف الصورة . اليوم ، وغداً ، و إىل قيام الساعة 

 :القرآن اليت احتذاها الشاعر ، إهنا صورة املؤمنني واصطفافهم للقتال " ولنتأمل صورة أخرى من صور 
  مرصوصإن اهلل حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأهنم بنيان                 ) ٤الصف آية(  

أخذها الشاعر ، وهو واقف خيطب أمته ، يف أحد مواقف مل الشمل وتوحد الكلمة ، فيستدعى الصورة                          
 ١: ويطبقها على واقع أمته " بنيان مرصوص " : " القرآنية " 

 فعدمت كما كنتم كمرصوص بنيان  أحقاً بىن الفصحى جتمع مشلكم 
وداللتـها تصـوير متاسـك املسـلمني        " . بنيان مرصوص   : " أخوذة كلياً ، تركيباً وداللةً      الصورة م 

 فهو  – من حيث الداللة     –، وال يبعد االحتذاء كثرياً      " القتال  "وانضباطهم وانتظامهم يف موقف اهللع واجلزع       
ت األهواء واخلالفات هبا ،      متماسكة متآلفة متوحدة يف وقت لعب      – يف العصر احلاضر     –أيضاً تصوير حلال األمة     

 . فالتطابق موجود ، كما أن التمايز موجود . ومزقتها كل ممزق 
 ٢: قوله " القرآن " ومن صوره اليت أخذها كما هي من 

 يوم تصري وردة مثل الدهان  وهو أمام اهللا مسئول غدا 
 )٣٧آية –الرحمن ( ن  فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدها:   هي متاماً كما يف قوله تعاىل 

ال حيسب للشاعر يف هذه الصورة إال النقل عن القرآن ، وليس فيها خصوصية شعرية ، بل هي الصورة                   
 .كما هي ، اقتبسها اقتباساً ، وتناص هبا مع القرآن تناصاً " القرآنية " 

  مرزوءفأضفن مرزوءاً إىل        دارت عليهم دائرات الســوء٣:ويدخل يف هذا اإلطار قوله 
  )٦ آية –الفتح (      عليهم دائرة  السوء :    فهي من اآلية القرآنية 

 والفرع منها يف السماء  األصل منها ثابت    ٤: وقوله 
 )٢٤ آية –إبراهيم ( ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة  أصلها ثابت وفرعها يف السماء :فهي من قوله تعاىل

                                                 
١  
٢  
٣  
٤  
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   فبذكراه تطمئن القلوب  واذكروا اهللا كل طرفة عني  ١: و 
 )٢٨ آية –الرعد (     أال بذكر اهلل تطمئن القلوب   :    فمن قوله تعاىل 

 وسريها يف مدارات السماء خبب          كاألرض حتسبها األبصار جامدة ٢:و 
 )٨٨ آية –النمل (   وترى  اجلبال  حتسبها  جامدة  و هي  متر  مر  السحاب :  من قوله سبحانه 

 
 :الصور المأخوذة تراآيبها فقط  -٢

مصدراً من مصادر تراكيب صوره ، وذلك بتأثري التراكيب اجلماليـة يف            " القرآن الكرمي "اعتمد الشاعر   
أخذ الشاعر بعض التراكيب القرآنية مث صاغ هبا صوره ، بعيداً عن الصورة القرآنية الـيت احتواهـا                  . القرآن  

، تركيـب بليـغ ، جبرسـه ،         " رجوماً للشياطني   " الً أخذه التركيب القرآين     ومن ذلك مث  . التركيب القرآين   
 :وهو مأخوذ من اآلية . وعبارته ، وداللته 
 ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوماً للشياطني..   ) ٥ آية –الملك( 

 ٣:العربية ، يف هذه األنشودة ) الفتاة(يأخذه ويصب فيه صورة 
 كأنفاس الـرياحني  ـن تلقاناغداة األم

 "رجومـاً للشياطني"  ويوم الـروع تلقانا 
الداللة يف اآلية الكرمية ختالف الداللة يف البيت الشعري ،          . ، واختالف يف الداللة     " التركيب"تناص يف   

الزينة للسماء ،   : ففي اآلية يذكر املوىل سبحانه ان هذه النجوم املوجودة يف السماء الدنيا هلا عدة وظائف منها                 
فهي أن الفتاة العربية يف     : أما الداللة يف البيت الشعري      . وأن تكون أيضاً لرجم الشياطني اليت تسترق السمع         

 .وقت الشدة تتحول إىل حماربة شرسة 
 )مسترقي السمع (  الشياطني   -  جنوماً     مساء :  التركيب يف النص القرآين 
 )حمتلي الوطن ( املعتدين     فتيات      األرض العربية : ري التركيب يف النص الشع

 :هذا يف العالقة اجلزئية ، أما يف العالقة الكلية فالصورة كما يلي 
 .   جنوماً زينة ومتعة لإلنسان           للشياطني          السماء الدنيا: النص القرآين -
 .للمعتدين      زينة ومتعة ألهاليهنفتيات  األرض العربية : النص الشعري -

 :وتربز عالقات أخرى بني النص القرآين والنص الشعري 
 جنوم   الـفتـيـات 

                                                 
١  
٢  
٣  

 حتتوي تقتل

 وقتالً حتتوي

 وقتالً حتتوي

حتتوي تقتل
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 شياطني   املستعـمرين
 مزينة بنجومها    السماء  الدنيا
 مزينة بفتياهتا   األرض العربية

لعالقات مستوحاة من سر مجـال      ، وكل هذه ا   " أرضية" والصورة الشعرية   "  مساوية  " الصورة القرآنية   
على النص  " القرآنية  " فانساحت تلك الدالالت    " بالتناص  " التركيب القرآين وداللته ، واليت أخذها الشاعر        

 .الشعري لتصبغ الصورة الشعرية بذلك الغناء واإلحياء ، مع الفراق بني النصني 
 لوتكته" حية تسعى" تلك إسرائيل ما برحت     ١:ومثلها قوله 

 :، مأخوذة من قوله تعاىل " حية تسعى " فهي تناص تركييب مع النص القرآين 
 حية تسعى"  قال  ألقها يا  موسى  فألقاها  فإذا هي"    ) ١٩-٢٠ آية –طه( 

 : فهي من قوله تعاىل " وملكاً كبرياً"وقولة هوراجواي يف احلياة فإن أدركه أُدرك خلداً 
 ًوملكاً كبرياً  "وإذا رأيت ثمّ رأيت نعيما              ) ٢٠ آية –اإلنسان( 

 : فينسد ، فهي من قوله تعاىل " من سندس خضر" والسدر يفرش يف السماء بسطاً ٢:ومثلها 
          ..  ثياباً خضراً من سندس واستربق"ويلبسون ..   )                      ٣١ آية –الكهف( 

 :وقوله تعاىل 
  واستربق وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهبم شراباً طهورا" ندس خضرس"عليهم ثياب  ) ٢١ آية –اإلنسان( 

  :ما أخذ منها المعنى-٣
فليس يف الصورة تناصاً تركيبياً مع أي نص قرآين،لكنها توحي مبصدرها الذي أُخذت منه ، وحتيـل إىل                  

 ٣: ولنتأمل هذه الصورة .تلميحاً ال تصرحياً " النص القرآين"
 الح قليـالً  وومض  ل أنت إال بـارق ه

الصورة هنا ال تتناص مع أي من التراكيب القرآنية ، إنه يصور اللحظات القليلة التـي آنـس فيهـا                   
مبحبوبته ، ويصور سرعة عبورها يف حياته ، إهنا ملعة برق ، الح قليالً فهنأ بتلك اللحظات اخلاطفة، مث عاد إىل                     

هذا هو ما دار يف نفس الشاعر ، إنه ميتاح من معـني القـرآن ، ولـذا         . رمان  سابق عهده ليعيش يف ظالم احل     
يف " الـربق "إهنا صـورة    . فسرعان ما يتم استدعاء الصور القرآنية، املعرب و عن قصر اللحظة املضيئة ، فتأتيه               

 ) :البقرة (سورة 
  ايكاد الربق خيطف أبصارهم، كلما أضاء مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قامو    ) ٢٠آية( 

                                                 
١  
٢  
٣  
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إهنا صورة أولئك املنافقني الذين نزل إليهم النور فأبوا إال أن يعيشوا يف الظلمات ، صورة تلك اللمحـة                   
متاماً كلمحة الربق يف ليـل      . النافذة بإضاءهتا إىل قلوهبم ، مث ما أسرع ان تتجهم قلوهبم ، وتغلق عن هذا النور                 

والشاعر يريـد   . ي فيه ، فما أن يتبني الطريق حىت يعود إىل عماه            مطري ، ما أسرع حلظات اإلضاءة تلك للماش       
، ومن مث فالصـور     " اللحظة اخلاطفة "أن يعرب عن الصورة النفسية اللحظية الىت عاشها يف حالة الوصل ، تلك              

 إنه  ،  " حلظة الوصل القصرية    " للداللة على   " الربق اخلاطفة   " القرآنية مبتغاة ، فما أسرع ما يستدعي صورة         
 " .القرآنية " و الصور " الشعرية " نوع من التداعي بني الصورة  

 )من جديد " ( النفاق         "     فيهتدون   املنافقون -١

 ) من جديد (  فيتوقفون    املسافرون                     فيسريون  -٢

 )من جديد (  فيعود للوحدة           فريتاح   الشاعر -٣
 ١: ومثلها قوله يف وصف سيارة 

 تنفساً عن شواظ منه حمتدم  كأمنا امتألت بالغيظ فانطلقت 
 )يف وصف النار : ( إهنا استدعاء ضمين لآلية 

 إذا رأهتم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظاً وزفريا     ) ١٢ آية –الفرقان( 

  السيرة النبوية  -
 :ثالثة مساقات " بوي احلديث الن" ويأخذ يف استقاء صوره من 

 األخذ الصريح  -١

 الرمز بكلمة تدل عليه  -٢

 التماهي فيه -٣

                                                 
١  

يأتيهم نور
 اإلميان

مث يعودون
 إىل

وءيأتيهم ض
 الربق

مث يعود
 الظالم 

تأيت حمبوبته
 

مث تتركه 



com.bakatheer.www://http 
 

  : األخذ الصريح--- ١

 تعس امـرؤ قـد جـاذب الـموىل رداء الكربيـاء  )١(:         ومن ذلك قوله 

قال رسـول   ( اجملاذبة واملنازعة هللا يف إحدى صفاته ، مأخوذة من احلديث القدسي            : فواضح أن الصورة    
  " )الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحداً منها قذفته في النار: " قال اهللا عز وجل اهللا

   )٣٥٦٧ رقم –كتاب اللباس : سنن أبي داود (

 وسكوته أعلى نداء  واملوت أبلغ واعظ     )٢( :ومنها قوله 

  "كفى بالموت واعظاً :  "فهو من احلديث النبوي الشريف 

 )٣(: ومنها 

 نشا يف طاعة الرب السالم  فمثلك من عناه حديث شاب 

وذكر ) ………سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم الظل اال ظله ( : فهو من قول صلى اهللا عليه وسلم 

  )٣٧٠٨البخاري كتاب الزكاة رقم (   .)…وشاب نشأ في عبادة ربه(منهم 

   )٤(:   ومن ذلك الرمز بالكلمة أو نحوها
 مصادرها عن حوضهم واملوارد  عوب فما ونت تداعت على قومي الش

 )٥(: ومثلها 
 عطاش من األنعام والعرب منهل   تداعت على العرب اخلطوب كأهنا 

يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق كما تداعى األكلة على (( : ومها استيحاء للحديث 

 كثير ولكن كغثاء السيل ، ينتزع قصعتها قال قلنا يا رسول اهللا أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ

قلنا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية : المهابة  من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال

  )٢١٣٦٣باقي سند األنصار رقم : مسند األمام أحمد (   ))  الموت 

 ) : وقد جاء هبا ملغزة ()٦(ومنها هذه 
 ع نبيهإن شاء أن يطي  أتروين إنين ضالة املؤمن 

 :فهي من قوله عليه الصالة والسالم  

                                                 
 .٢٤١ ص –أزهار الربى ) ١(
 .٢٤٢ ص-السابق) ٢(
  .٢٦٧ ص-السابق) ٣(
  .١٢٨ ص -ع  المجمو) ٤(
  .٣٠ ص –أنفاس الحجاز ) ٥(
   .٢٣١ ص –أزهار الربى ) ٦(
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  ))الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها(( 
    )٢٦١١ رقم –كتاب العلم : الترمذي ( 

 .إذ ال يكاد الرائي جيد حاجزاً بني الصورتني فكلتامها يف إطار واحد 
 - :  التماهي في الحديث- ٢

 )١(: ومن ذلك قوله 
 بلت من الغرب حامالً ثغرها ابتسامــةحمبوبيت أق

 فصحت والقوم يف فنائي يا قوم قد قامت القيامة
 :فهناك صورة تشف ألواهنا ، إهنا احلديث عن عالمات الساعة ، وطلوع الشمس من املغرب 

ال تقوم الشمس حتـى     : عن أبي هريرة قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول             (( 

بها فإذا طلعت و رآها الناس آمنوا عليها فذلك حين ال ينفع نفساً إيمانها لـم              تطلع الشمس من مغر   

 ) ٤٠٥٨–كتاب الفتن : ابن ماجة (      ))تكن آمنت من قبل 

 : وصور اجلهاد والفداء من هذا الطراز الذي ال يكاد يبني له حد فاصل 
 )٢(:  ومنها قوله لليهود 

 بسر البعضويشي البعض   حىت يلوذوا  جبحور األرض 
تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتـى      : أن الرسول  صلى اهللا عليه وسلم قال         " فمن ذلك احلديث    

   )٥٢٠٢ رقم –كتاب الفتن و أشراط الساعة : مسلم ( " يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله 
 
   القصص القرآني-

ياض القصص القرآين يأخذ من شخصياهتا دالالهتـا         يظل معني القرآن دفاقاً يف رياض باكثري ، وهو يف ر          
.  لتوضيح الصورة أكثر     – يف بعض احلاالت     –خلدمة غرضه ، أو لبيان حاله ، او تأكيد ما هو بصدده ، ورمبا               

 -وهنـاك ) )  لقمـان   ( ( هناك  )  ) نوح  ( ( ، هناك   )  )  زليخا  ( -)  يوسف  ( ( هناك  : ففي الغاية األوىل    
 :ودالالت هؤالء األعالم مشهورة  ) ) حواء (( –أيضاً 

 . للجاذبية – للجمال –للعفة ) : يوسف ( فـ 
 . للمكر – للضعف –للجراءة يف احلب )  : زليخا  ( و   

 . التحمل – الصرب – القدم –) الزمن ( طول العمر: مصدر لعدة دالالت إحيائية منها )  : نوح       (  
 .بية احلسنة لألبناء  للتر–احلكمة ) : لقمان     (  

                                                 
  .١٠١ص –أزهار الربى ) ١(
  . ١٦ص –نكون أو ال نكون ) ٢(
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 . للتسبب يف املشاكل – لإلغواء –لإلغراء )  : حواء     (  
 . ال خيتار إال الداللة املرادة – هنا –ودالالت عدة زاخرة يف القصص القرآنية لكن الشاعر 

 )١(: صديقه بشفاء ابنه ) لقمان ( وهو يهنئ ) لقمان ( ومن األمثلة يف ذلك قوله يف استدعاء الرمز 
                                فاحلمد هللا الذي عافا لنا عبد الرحيم 

 :                                   إنا لنرجو منه يوماً 
 )  احلكيم ) لقمان ( مثل                                              (

 )٢() : م عليه السال)  ( نوح (  وقوله وقد استدعى الزمن من خالل الرمز 
 تتراءى يف الدنان  ) نوح ( مخرة من عهد 

فداللة رغبة األنثى وصد الذكر ، غري أنه يأخذ الرمز معكوساً ، حيث عكس              )  زليخا   -يوسف( أما يف   
 )٣(: فرييد للداللة القصصية القرآنية أن تتحور يف جتربته ) زليخا( وصدها هي ) يوسف(الداللة يف رغبته هو 

 )زليخا( وأنت ) يوسف(ليتين   ك نفور أنا مين قرب ومن
 )٤(: ويف قصيدته حواء يستدعي  دالالت عدة منها 

 اخل. …………… الزوجية –اإلغراء –اإلغواء 
يف غيبتـه   " بين إسـرائيل    ) " موسى  ( يأيت السامري  ، وقصته معروفة حني أفسد قوم          : ويف بيان حاله    

فاذهب فإن لك   مث كان جزاؤه وعقوبته   ) ..) موسى ( وإله فصنع هلم عجالً جسداً له خوار فقال هذا إهلكم 
 .  فجعل يتيه يف الصحراء ال يقبل أن يقترب أحد منه أو ميسه  ..يف احلياة أن تقول ال مساس

 )٦(؟ . وهذه هي قصة جفون  الشاعر والنوم فأيهما السامري )٥(. هذه هي صورة السامري وقصته 
            فأقسم  ال يصافحه املنامكأن السامري ثوى جبفين     

ابتلعه احلوت مث نبذه بالعراء وهو سـقيم فظـل يف           ) يونس  ) :( أيوب  ( وقصة  )  يونس  (  وتأيت قصة   
وإن  يـونس  ملـن املرسـلني إذا أبـق اىل الفلـك املشـحون ، فسـاهم فكـان مـن املدحضـني ،                             :    الشط مريضاً سقيماً    

وال إنه كان من املسبحني للبث يف بطنـه اىل يـوم يبعثـون فنبـذناه يف العـراء وهـو سـقيم ،                        فالتقمه  احلوت وهو مليم ، فل      
  .)٧( وأنبتنا عليه شجرة  من يقطني  

                                                 
 ٣٩صدى عدن ص ) ١(
 .١٤٣ ص –أزهار الربى ) ٢(
 ١٢٠ص –السابق ) ٣(
 . وسيأتي عرض لها في موضعها ١٠٦ ص –أنظر المجموع ) ٤(
 . وما بعدها دار القلم ٣٧٩ ص –إسماعيل بن كثير : قصص األنبياء : ي انظر قصته بالتفصيل ف) ٥(
  . ١٠٢ص–أزهار الربى ) ٦(
طبعة دار  ) ١٤٨-١٣٩( ، تفسير سورة الصافات اآليات       ١٩٠ ، ص  ٣ مج -مختصر تفسير ابن كثير     : انظر في تفسير هذه اآلية من قصة يونس         ) ٧(

 .القران 
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 )١(. ابتاله اهللا باألوجاع والدمامل ، حىت مله الصاحب،وهجره الصديق،وقاله القريب عدا امرأته             ): أيوب  ( و
ضاءه ، وينتابه الصداع فيمزق رأسه ، ويشل دماغه ، فـال يكفـي              و الشاعر تعتوره احلمى فتدك مفاصله وأع      

 .معاً ) أيوب ( و) يونس ( استدعاء قصة واحدة ، أو حالة واحدة فهو يرى نفسه أكثر بالء ، فليستدع 
 المصدر األدبي : ثانيًا 

 :  التراث الشعري -
 الشـاعر بـاكثري ، وال يقتصـر         بعد القرآن والسنة يأيت التراث الشعري رافداً من روافد الصورة عند          

استقاؤه على عصر معني بل ميتد من عمر طفولة البيان وفتوته وصوالً إىل مرحلة الكهولة ، مث عودة شـبابه يف                     
 .العصر احلديث ، لكنه ال يطلق العنان خلياله ميتص كيف يشاء ، إذ ال تروقه كل نباتات احلدائق بل خيتار منها 

يف العصر اجلـاهلي    .  ال يستجيب إال هلواه ، فبينهما تعارض سافر الوجه          وهو يعر ف طريقه ، وخياله       
يقف هواه ، عند فتيان الفروسية والشهامة واحلب ، إذ ال يعدم معهم التقاء ، ومن مث فعني الرضي تومئ لعقل                     

) عنترة(تني  وبسا) امرئ القيس (يتجه إىل حدائق    : اهلوى فيوجه األمر للخيال ، وينطلق يف سفر العصر اجلاهلي           
فالدم الـدم ،    ) الكندي  ( ويأخذ أطول وقته عند قريبه      )  املنخل اليشكري (وشعاب  ) املقنع الكندي (وروايب  

 )٢(: فبنات هواه .... واهلدم اهلدم ، يأخذ من صور هواه ، وصور فروسيته ، وصور وصفه 
 سواعدها وضاءة  كالسجنجل

 )٣(: متاماً كناقة جده 
 جنجلترائبها مصقولة كالس

 )٤(: وإذا سقط جده صريع بنات يعرب سقط هو صريع بنات فارس 
 صريع جفون الفارسي املكحل  سبته املها من يعرب وحفيده 

 )٥(: فإذا قال جده :وخيتار من معاين جده أشبهها ، فيعرهبا أو يغرهبا 
        بكل مغار الفتل شدت بيذبل   فيالك من ليل كأن جنومه 

 )  ٦( :قال 

  الشهب نيطت                   مبحكم يف ثبـــــريكأمنا
   الشهب -النجوم : وال فرق بينهما سوى املربوط 

                                                 
 . بيروت– دار العلم للماليين ٢٠٨ص –عفيف عبد الفتاح طبارة : ء في القرآن الكريم مع األنبيا: انظر قصته في كتاب ) ١(
 ترائبها مصقولة  كالسجنجل  وجالسة بالرمل بيـن لداتهـا :  من قصيدته ) ٢(

 عواري إال لبسـة المتفضل            من الكسرويات ابترزن عشية  
 ..........................   اضة    مــهفهـفة بيضــاء غير مف :  أول البيت ) ٣(

  .١٩٧٥ – ٣ط – القاهرة - دار المعارف٦٧ص–الطاهر مكي . د: امرؤ القيس حياته وشعره :         انظر 
  .٤٩ ص –صدى عدن ) ٤(
 . لبنان – بيروت – ، دار ابن زيدون ٢٦ ص –شرح المعلقات السبع للزوني ) ٥(
  .١٢٢ ص –أزهار الربى ) ٦(
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 )١(: ويعجبه كلكل جده فيضع مصر حتته 
 أتظل مصر حتت كلكله            أيهان شعب كله كرم

 )٢( :فت اىل صاحبه يلت)  عنترة(ولو على عجل  ففتاة باكثري هي خيل ) عنترة(وال مانع من زيارة بستان 
 وشكـا إلـي بعبـرة وحتـمحـم

 : أما فتاة باكثري 
 فتلفتت حنو السماء بعربة وتأمل

  لو كان يدري ما احملاورة اشتكى             ولكان لو علم الكالم مكلمي : وكالمها 
 .فال اخليل تعرف لغة اإلنسان وال اإلنسان يعرف لغة السماء فليتركا لنظريهما الكالم 

 )٣(: ومازال الشاعر يف عصر جده  ويف طريق عودته البد أن مير على األطالل ويسأل 
 عفت منه املعامل  و الرسوم  لـمن طـلل حتاكيه الوشوم 
  خبط احلمريي لـه  رقوم  حياكي مصحفاً من عهد عاد 

 )٤(: فيجيبه صوت صدى يف األرجاء ، قد سأهلا زهري قبلك ومل جيبه أحد 
 حبومانة  الدراج فاملتثـلــم            أمن أم أوىف دمنة مل تكلم              

 مراجيع وشم يف نواشر معصم                       ودار هلا بالرقمتني  كأهنـا 
 )٥(:  وليبد 

                   وجال السيول على الطلول كأهنا               زبر جتد متوهنا  أقالمــهــا 
 صمت خوالد  ما يبني كالمها   أساهلا وكيـف  سؤاهلا        فوقفت

فرييـد أن   ... ومير على املقنع الكندي  فتستهويه شهامته ونبله ، وصلته لرمحه وترفعه             . فيسلم وميضي   
 :يكون مثله  وأن يصطاد صورته وهيهات 

 لدفني  يسعى ، و ليس بسيد                        من حيمل احلقد ا-                  
  وال أمحل احلقد الدفني عليهم               وليس زعيم القوم من حيمل احلقدا -                 

عصـر  "ليأخذ نفسا من    " عمه حسان "وربعه ، فاستراح عند     " جده الكندي "فإذا قضى لبانته من زيارة      
و ال مانع من مد كابل      . خذ عنهم   وليتعرف على بديع صنع فنانيه ، وما أسرع ما يأ         " صدر اإلسالم "و" النبوة  

وهـم  "يهود"،ويعرضها على صورة    )ص(أحالف النيب   " خزاعة"وهم يقتلون   " كفار قريش "أثريي ينقل صورة    
 )٦(" :الفلسطينيني"يقتلون 

                                                 
  .٩٢ ص –ع المجمو) ١(
 .١٥٢ ص –شرح المعلقات السبع للزوني ) ٢(
  .١٤١ ص -أزهار الربى ) ٣(
 . لبنان –بيروت – ، دار الكتب العلمية ٨٠ ص –أحمد بن األمين الشنقيطي : شرح المعلقات العشر ) ٤(
  . ١٤١ص-أزهار الربى) ٥(
٦  
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                            وشرد األلوف من ديارهم وطردا 
 وخ ركعاً وسجداً                           وذبح األطفال والنساء والشي

 )١(: فال ختتلف الصورتان إال يف وسيلة املوت والقتل ، أما املقتولون فسواء 
 يارب إين  ناشد   حممــًدا            حلف  أبينا  وأبيه  األتلــدا
 هم قاتلونا  ركعاً و سجـداً            وزعموا أن لست تدعوا أحد ا

   وادع  عباد  اهللا يأتوا  مـددافانصر هداك اهللا نصراً أعتدا          
 )٢(:فريى ذلك البيت الذي تطاول فـي خياله ،فيطاول به ممدوحه " الفرزدق "ومير على منازل 

 أهل الكساء به جنوم سعود  بيت تطاول كالسماء بناؤه 
) ناقة  (ـ فوقف عندها ؛ فإن      ) امرئ القيس   (وإذا كانت قد أمتعته مضارب خيام جده الكندي األول          

وهو على ناقته اليت مل ) شعب بوان ( ويالحظ كيف وصف . تستهويه ، فيتبع رحلها قليال    )املتنيب  (جده األخري   
 !تلق رحله ، فما أسرع أخذه 

    وقانا لفحة الرمضاء واد             سقاه مضاعف الغيث العميم )٣(:       املتنيب 
       سقته هواطل الغيث العميم     وأخالق حكت أزهار روض    )٤ (:       باكثري
   إذا غامرت يف شرف مروم               فال تقنع مبا دون النجــوم )٥( :       املتنيب

    فقمت هبمة ووثبت طفراً                إىل العلياء ملتمس النجوم)٦( :       باكثري 
 )٧( " :املعري "وال ينسى منافسة 

 ر حلداً مراراً         ضاحك من  تزاحم األضدادرب حلد قد صا:     املعرى 
               خفف الوطء ما أظن   أدمي         األرض  إال من هذه األجساد

 )٨(: باكثري 
 يف بطن أرض أنت واطئها               مهم تصول فليس ترتد

 )٩(: والشيء بالشيء يذكر ، فاخليام يقول 
     من أعني ساحرة االحورارامش اهلوينا إن هذا الثرى      

 )١٠( :فيقول باكثري 
 غداً تنثر الدر اليت يف ثناياِك         ويبطل ما حيوى من السحر جفناِك

  )١١(: ابن الرومي " ... ملك الوصف " والبد من 
                                                 

١  
٢  
 .من قصيدة المتنبي في وصف شعب بوان ) ٣(
  .١٥٩ ص – أزهار الربى) ٤(
 . ١٩٧٧– ٢ لبنان ، ط– بيروت – المكتب العالمي ١٦٠ ص–محمد كامل حسن : المتنبي ) ٥(
  .١٦٠ ص -أزهار الربى ) ٦(
 .لبنان –بيروت – دار صادر ٧ص-أبو العالء المعري: سقط الزند .٤٢١ص-أنيس المقدسي: أمراء الشعر العربي) ٧(
 .٢٤ ص –أنفاس الحجاز ) ٨(
  .٩٩ ص –يام رباعيات الخ) ٩(
  .٧١ ص-أنفاس الحجاز ) ١٠(
 . م ١٩٨٠ ٢ دار الكتاب المصري ، ط– ، دار الكتاب اللبناني ٦٢ ص–إيليا حاوي : ابـن الرومـي فنـه ونفسيتـه من خالل شعره ) ١١(
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 يدحو  الرقاقة وشك  اللمح بالبصر  ما أنس  ال أنس  خبازاً مررت به 
 بني  رؤيتها  قـوراء  كالقمــرو  ما بني رؤيتها  يف كفـه كـرة 
 يف صفحة املاء  يلقى فيه  باحلجـر  إال مبقدار ما  تنداح  دائــرة 

 )١( :باكثري 
 يف منظر حسن يستأسر الرائي  ما أمجل البحـر  حمفوفـاً  هبالته 
 من ذاك دائرة تنداح يف املـاء  كدرة ألقيت يف البحر فارتسمت 

ابن الرومي ، ألن باكثري قد      ) حجر(باكثري  ) درة  (بون بينهما ، ولن تغلب      والفرق بني الصورتني بائن ، ف     
 .، وما يلقى يف البحر ال يعود ، وال تعود له صورة على صفحة ، خاصةً يف املد ) البحر ( ألقاها يف 
 )  : امللك ( جيرب مباراته ، إن هزم من ) فأمري الوصف (

 تشباً          فليس فيه هلياب الردى أربوالعز يف هلوات األسد من    )٢ (:باكثري 
 والعلم يف شهب األرماح المعةً       بني اخلميسني ال يف السبعة الشهب    )٣( :أبومتام  

 شوقي ..... املتنيب ..... امرؤ القيس : ومتتد السلسلة 
 )نظام الربدة . ( ) .....هنج الربدة :  (          ولشوقي وقفات ، ويكفي عنوانا أكرب قصيدتني هلما 

 البوصريى)  : الربدة ( صاحب : فالبد من استدعاء األصل ) الربدة ( وإذ تربطهما 
 نظام الربدة... هنج الربدة ... الربدة :  لتكتمل الثالثية 

 مزجت دمعاً  جرى من  مقلة  بدم  أمن تذكـر جـريان بـذي سلـم   )٤(: البوصريي 
 وأومض الربق يف الظلماء من إضم قاء كـاظمـة أم هبت الريح من  تل           

 أحل سفك  دمي  يف األشهر احلرم رمي على القاع بني  البـان والعلـم   )٥( :  شوقي    
 حممد  خري مبـدوء   و خمتتــم  واختم مبسك حتيات يفـوح  علـى    )٦( :  باكثري   
 ني  البان و العلم وما عطاء الرمي  ب ما أومض الربق يف الظلماء من أضم   

                                                 
 .٧١ ص –أزهار الربى ) ١(
  .٤١المجموع ص ) ٢(
 .أمراء الشعر العربي ) ٣(
 .٢٤٤ ص -ديوان البوصيري ) ٤(
 .١٩٨٦ بيروت ،  ط - دار العودة - ٩٠ ، ص١ ، ج ١مج: الشوقيات )٥(
  .٢٥ ،٢٤ص –نظام البردة )  ٦(
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 المصدر الثقافي والعلمي : ثالثًا 
باكثري نـال   . اتساع ثقافة الشاعر باكثري  ، وامتدادها ، وتنوعها ، أتاح له كبري فرصة المتياح صوره                 

حظاً وافراً من العلوم الدينية والعربية ، كما أخذ قسطاً من العلوم العامـة يف الفلـك والطبيعـة والكيميـاء                     
وعرف كثرياً عن   . ى والفلسفة ، ودروس التاريخ قدميه  وإسالميه ومعاصره ، ودروس السرية النبوية                واملوسيق

 األنبياء  –  اجلهادية    –الشخصيات العلمية   : الشخصيات القائدة والرائدة يف ميادين العلم و احلياة ، عرف عن            
إسالميون ، عرب وأجانـب  ومـن مث          املغنون ، جاهليون و    – الفالسفة   – احلكام   – املصلحون   – الشعراء   –

فهو خيتار من كل هذا الكم مـن العلـوم          .  يف رسم صوره     – هذا   –أتيحت له فرصة استخدام خمزونه الثقايف       
 .واألحداث والشخصيات ، مما تستدعيه الصورة ، فيستدعي الداللة املرادة لتقوية املوقف وتوضيح الصورة 

  العلوم العامة– العلوم العربية –الدينية العلوم :  ففي املعارف يستمد من ثالث 
يأخذ من النحو واألدب  ، ويأخذ من الفقه والسرية ، ويأخذ من الفلك والطبيعة ، والكيمياء واملوسيقى                  

 :ويف ضوء املنهج االستقرائي ، يتبني أنه . ، والفلسفة 
 .عالمات اإلعراب ، وأمساء الكتب النحوية : أخذ من النحو 
 ) يف البيئة اجلاهلية (سوق عكاظ ، والرسم والربع : ب  وأخذ من األد

 .أمساء النجوم والكواكب : وأخذ من الفلك 
 . الكهرباء ، اجلاذبية ، املغناطيس : وأخذ من الطبيعة 

 . حتول املادة : وأخذ من الكيمياء 
 . أنواع األحلان : وأخذ من املوسيقى
 .ية السعادة واخلالصة الفلسف: وأخذ من الفلسفة 

، والسفر  ) الفسق  :( البيوع ، والوتر والشفع ، الكتب الفقيه ، املصطلحات الفقهية           : وأخذ من الفقه    
 .والضم للصالة ، واحلج ) يف الكتب ( والفصل 

بدر أحـد   (الرسول وجربيل ، الصديق والفاروق ، املهاجرون ، املعراج ، الغزوات            : وأخذ من السرية    
 .، هبل ) اخلندق 

 .كل ذلك وصبه يف صور،حبسب مقتضى احلال،ومتطلبات التجربة،وتوفق يف بعضها،وتوقف يف بعض    أخذ 
 :هذا عرض سريع لبعض صوره يف هذه املعارف  

 )١(  :في الفقه

 ليس ينوي لعقد حبك فسخاً  نور عيين أطلت هجر حمب

                                                 
 .١٢٠ ص-أزهار الربى ) ١(
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 فإذا حنن اعتنقنا فمصل ضم هللا اليدين    )١(: و 
 )٢( : في السيرة

 نكشف النيب لنا يدارسه املالكفيكاد ي
  لقد تبني اهلوى من اخلطل    )٣(:و

 اهللا عندنا وعندهم هبل
                                                والعرب اليوم

                         إما مؤمن بربنا أو هببل
                           إما يقول اهللا أعلى وأجل

 :فيه أو فليقل مبلء 
 اعل هبل

 )٤( وفي النحو
   وعاقبتنا األيام باخلفض والكسر      إىل أن أتى البني املشتت بيننا 
         وتسكن ما قد حركته يد الدهر                   مىت تنصب األيام أعالم أنسنا 

 ويرفع قدري باللقا رافع وهل                جر الينا حبنا عامل الــجر
 )٥() حميياً جملة عكاظ: (  وفي األدب

 سوقه) عكاظ( قد قام لألدب  املفدي يف 
 )٦( : وفي الفلك

 )بالغفر(وهتزأ ) الشعرى(تطول على  لقد بلغ األستاذ يف اجملد رتبةً   
 )٧( :وفي الطبيعة

     طبيعي حيس به الكرام  ومـا األشـواق إال كـهرباء 
 املشرقني هو التئام  فبعد  إذا وصل  اهلوى سلك  بسلك         

                                                 
 .٦٣ ص–المجموع ) ١(
 أنفاس الحجاز) ٢(
 . وهو مستوحى مما حدث بعد ٢٣ ص –نكون أو ال نكون ) ٣(
  .١٥٦ص –أزهار الربى ) ٤(
  .٢٠١ص –أزهار الربى ) ٥(
 . نجمان منازلهما منازل النجوم :  والشعرى والغفر ١٩٧ ص –هار الربى أز) ٦(
 .١٠٢ ص –أزهار الربى ) ٧(
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 )١( :و
                                  كأنا دوهنا إبر تعاين               نزاع املغنطيس إىل األمام 

  )٢(: وفي الكيمياء 
                           وإذا رأيت املاء يف خلجانـه            خلت اللجني يسيل يف اخللجان

 حىت إذا عمل األصيل الكيمياء          رد اللجني  هبا إىل عقيـــان                         
 )٣( :وفي الموسيقى

 والطري رجع مثالث و مثاين  من علم الطري التمايل للغنا  
  )٤( : وفي الفلسفة

 )٥(: ويف بعض األحيان ال يكتفي بعلم واحد بل جيمعها
 )أدب  و شعـر............. ( بعـاً إحي لآلداب رمساً وللمعـارف  ر) حمسن ( إيه يا جنل 

 )الـعـلـوم .............   ( وأقم دولة العلوم فسيف العلم أمضى وصـالً وأنفذ قطعـاً 
 )فقه العبادات .............   ( واغنم الذكر إنه العمر الثاين إذا مـت  ، فاجعل الوتر شفعاً 

 )نـحــو )  ............    (  رفعا(ك ويف مقام) خفضاً (نسأل اهللا أن يزيدك يف األعداء 
  املعاصر – اإلسالمي –القدمي : أما يف التاريخ فقد امتد امتياحه عرب العصور التارخيية كلها  :  التاريخ

 . محري ، بلقيس –) خوفو( وباستقراء أويل يالحظ أخذه من  عاد ، الفراعنة :  ففي القدمي
 . حطني – عني جالوت –الريموك : م احلامسة يأخذ من معارك اإلسال: ويف اإلسالمي 

 . كاظم – سعد زغلول - عمر املختار–يوسف العظمة :  يأخذ الشخصيات التارخيية : ويف املعاصر 
 :وهذا عرض سريع لبعضها 

      )٦( ) ١٩٦٣ أكتوبر ١٤في تحية ثورة : (  من القديم
 عاد  وحمير هبا من الرميم

 )٧(  :ومن اإلسالمي

 بأننا بعـد غـــد   لوت اشهدي ياعين جا

 على العدو  األنكـد                 سنغتدي سوط عذاب

 )١(: ومن المعاصر 
                                                 

 . ٢١٩ ص –السابق )  ١(
  .٢٢٥ ص -السابق )  ٢(
 . السابق )  ٣(
 . ص       –السابق )  ٤(
  .١٧٩ ص-السابق )  ٥(
 . في اليمن ١٩٦٣ أكتوبر ١٤ وقالها تحية لثورة ٧٣ ص –المجموع ) ٦(
 .١٧٥ ص  –السابق ) ٧(
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 أو كمختار الكمي  ما فيهم بطل كعظمة 
 أو ككاظم احلمـي  كال وال رجل كسعد 

 )٢( :ولرمبا مجع بني العصور 
 وتنسم هنا مشائل عمرو  قف تأمل هنا عزائم خوفو 

 أم تاج بلقيس أضاء شروقاً  نا جنوم اهلجرة األوىل أضا أس    )٣( :و
  :األمثال

األمثال واحة خصبة لالستعارات والتشبيهات ، فما وضع املثل إال للتمثيل ، والتمثيل تشبيه ، والتشبيه 
قول سائر وهو "  واملثل مأخوذ من املثال ،)٥(" و يسمى الكالم الدائر يف الناس للتمثيل مثالً "  ،  )٤() صورة (

 وبالدراسة االستقرائية لشعر باكثري يالحظ أنه ضّمن ) ٦(" . يشبه به حال الثاين باألول ، واألصل  فيه التشبيه 
 :جمموعة كبرية من األمثال يف شعره ومنها 

  لكل جواد كبوة -٢    محى الوطيس -١
  أخذ القوس باريها -٤    ألمر ما جدع قصري أنفه -٣ 
  على نفسها جنت براقش -٦      الوقت من ذهب-٥ 
  مثل احلديد -٨     أعادها جذعة -٧ 
  إىل حيث ألقت رحلها أم قشعم -١٠  ال تقطعن ذنب األفعى وتتركها-٩ 
 )للفصاحة و الفهاهة( سحبان وباقل -١٢     وضع السم يف الدسم -١١ 

 :وهذه بعض استخداماته لألمثال يف صوره 
  )٧(" باقــل "قاً                وهو  يف  العي  و الفهاهة    يف  الفصاحة  ح" سحبان"فهو -
 )٨(ثبت اجلنان إذا الوطيس  محــى               مسحاً  نداه     كوابل     القطـــر   -
 )٩(فهـــل               تذهب  عنه    فضيلة    السبقيـــة   " كبا اجلواد"وإذا ما -
  )١٠(ا                ودون  ماضيك   قد  فلت  مواضيهـا    جدعت آنف أعداء  السالم  هب-

                                                                                                                                                                
  .٧٥ ص–السابق ) ١(
  .٩٦ ص –السابق ) ٢(
  .٢٦ ص –صدى عدن ) ٣(
 ١٩٨٠ ط– دار المعارف القاهرة ٨٥ ص –حنا فاخوري : الحكم واألمثال : انظر ) ٤(
  .٨ ص -السابق ) ٥(
األمثال متخلفات حكم قديمة أدركها الخراب : ( سطووقال أر) المثل قول مشهور يشير إلى قصة لطيفة ) : ( أراموس(  وقال ٨ ص -السابق ) ٦(

 – اإلسكندرية – ، دار لوران ٩ ص –أبو فراج فرج السيد فرج : قالوا في األمثال ) ( فسلمت هي من بين تلك الحكم لمتانتها وجزالة ألفاظها 
 ) . مصر 

  .١٠٠ ص–أزهار الربى ) ٧(
 ١٢٤ ص-السابق) ٨(
 ٢٣٢ ص-السابق) ٩(
 ٢٣٥ ص–السابق ) ١٠(
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 )١("   فالقوس قد  أعطيت يف كف باريهـا "فإن ميناك إن متسك  قيادهتــا                 -
  )٢("     إن        الوقت       جوهـــر "ال تتركا فرص الزمان  تضيـع                  -
 )٣(وامسعوا   النصح   األمينـا    "  براقش "ـوا                  فثوبوا  للوفاق و ال  تكون-
 )٤("    فأعـدها   جذعـــة "يا ابن   ليـوث  املعمعــة                    قــم    -
 )٥("     فـؤاده    مثــل    احلديــد" من  كل  مقدام   مطيــع                     -
  )٦(                    فلتقطـع   الذنـب    األخــري     رأس  الفساد  قطعـــته    -
 وارحلوا"طوروس "رجوعاً إىل ما خلف -

 )٧(                                    إىل حيث ألقت رحلهن املكايد  
   منافقون  يراءون   النبــي    وال        - 

 )٨(سم يف الدسم                                     يألون  مينونه بال
 

  :األساطير الشعبية والخرافات الشائعة: رابعًا 
ومعىن ذلك أن الشعر كـان دائمـاً        "ومل يفته استخدام هذا الرافد الشعيب املعتمد على اخليال كالشعر           

 اإلنساين  واألسطورة هي اجلزء الناطق البدائية ، الذي منا يف اخليال         ) ٩(" .حيتوي عناصر تشبه مثيالً يف األساطري       
واستخدمته اآلداب العاملية ، ومن مث فهو يعين تلك املادة التراثية اليت صنعت يف عصور اإلنسانية األوىل ،  وعرب      
هبا اإلنسان يف تلك الظروف اخلاصة عن فكره ومشاعره جتاه الوجود فاختلط فيها الواقع باخليال وامتزجـت                 

  قد دخلـت األسـطورة يف ذاكـرة          - والشك –ر باكثري   والشاع)١٠(. معطيات احلواس والفكر والالشعور       
 كمـا اسـتدعت     – ضعفت قدرته على استدعائها      –رمبا  –معارفه واختزنتها تسجيالته وشفرهتا برجمته ولكن       

ولذا لوحظ إقفار رياضه من النبتة البيئية املتصلة بالثقافـة الشـعبية            ... معارفه العلمية وتراثه الشعري وغريه      
لألمة ، كما لوحظ فقر صوره من هذا الكنـز الثر والثرى بالدالالت والغىن باالستشـهادات               والوجدان العام   

 )١١( :ومن مث مل يظهر يف شعره سوى إشارات قليلة هلذا النوع املعريف ، ومنها قوله . اليت كان سيكون هلا دور  
 بكابوسه العنقاء عين وعن مثلي   فإن مل يكن حب مع اجملد فلتطر 

  بديلي عنه عنقاء مغرب  ولكن خالً قد علقت حببله ووىل )١٢( :ومثلها 
                                                 

 ٢٣٧ ص-السابق) ١(
 .٢٥ ص-صدى عدن ) ٢(
  .٣٦ ص –السابق ) ٣(
  .٥٥ ص –السابق ) ٤(
  .٥٦ ص –السابق ) ٥(
  .٥٦ ص –صدى عدن ) ٦(
  .١٢٨ ص –المجموع ) ٧(
  .٣٧ ص –نظام البردة ) ٨(
 . ، المنشأة الشعبية للنشر ليبيا ١٤ص –انس داود . د: األسطورة في الشعر العربي الحديث ) ٩(
 . وما بعدها ٢٢٢ ، ٢١٩ص –عز الدين إسماعيل . د: السعر العربي المعاصر : وأنظر أيضاً  . ١٢ ص –السابق ) ١٠(
  .٢٥ ص –أنفاس الحجاز ) ١١(
  .٣٥ ص  –السابق ) ١٢(
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 حىت أتى عبقراً وادي األساطري              قد تاه وهو صيب بعد ذات ضحى )١(: و
 .  وهي إشارات بسيطة على اجملال ، وتؤكد تعرف باكثري عليه وإعراضه عنه 

 )٢(: صلب املسيح عليه السالم اخلرافات الشائعة ، ووردت يف شعره خرافة : ومن هذا الباب 
 وللصليب ولوع ال شفاء له بصلب كل  فىت بالعلم مشتغل

 )٣( :وكذبة إبريل 
 وأعطيه مهجيت ودمائي   شهر يوليو من ذا يردك إبريل 

 :يظل السؤال قائماً ، ولرمبا كان اجلواب هو 
 .الصارخة ) وفكريته ( املفرطة ، ) واقعية باكثري ( 

                                                 
  . ١٣٨ ص  –المجموع ) ١(
  .٧٣ ص –صدى عدن ) ٢(
  .٩١ ص –المجموع ) ٣(
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  خصائص الصورة
 :ستخدام األلوان ا

األلوان عند باكثري أداة لتشكيل الصورة ، وله ولع هبا ، يصل حد النمطية يف تشكيلها ، فهو خيتار ألوان                    
 حلب باكثري لبعض هذه األلوان يالحظ أنه        – يف ضوء املنهج النفسي      –معينة لصور حمددة ، وبالتحليل النفسي       

  كلما جاءت صوره ناصعة ،       - وذلك عند انعدام التوتر والقلق       -كلما كانت حالته النفسية أشبه  باالستقرار        
ومن مث يضع فرشاته يف األلوان اجلميلة الزاهية واملشرقة ، وإذا انعكس األمر وحتولت حالته النفسية إىل القلـق           

لوان فهو  ومن حيث تعدد األ    )١( .والتوتر و االنفعال مد يده إىل قوالب األلوان الداكنة الفامحة فلطخ صوره هبا              
إن اختار اللون األبيض وافق حالته النفسية انشراح وانبساط مجع له أشكاالً بيضاء متعددة حىت تصري لوحتـه                  

 .،ويف أوقات عادية يكتفي باملرور عليه مر الكرام ) أبيض   xأبيض   (
استخدام األبيض  وله باألسود ولٌه فهو معرب مباشر عن حالته النفسية ، ومعرب مباشر إليها ، فيستخدمه ك               

 حيث يضعه يف الثانية بألوان مكفهرة سوداء داكنة ال تكاد تبني ، فيجعلها ظلمات بعضـها                       –يف حالته العادية    
 األخضر واألمحر واألصـفر     – املستخدمة يف الصور التشكيلية      –ويرد عنده من األلوان الرئيسية      . فوق بعض   

 ....زرق والبين والرمادي وتكاد تنعدم  ألوان كثرية يف شعره مثل األ
 :وهذه بعض رسومه التشكيلية ذات اللون حبالتيه 

  املىن ما سد أطماعيبيض   وبعد ما خولين الدهر من   )٢ ( :األبيض
  )٣( :األبيض 

 مشس السماء وبدر األفق والشهبا   معاًبالضياءكأمنا انفلقت يل 
 )٤(: األسود 

 أسودوالح شيء يف الثرى 
 يسعى كجان

 )٥(:   أسود   xأسود :  سود األ
 مظلم جهل ليلمتخبط يف   وأذوب من أسف لشعب جامد

                                                 
 الصدق في الحكم ، وفي محاورة األشياء ، وفي إحياء التجربة الشعرية ثم استحيائها والعيش فيها ، والن                   اللون يعني ( يقول الدكتور يوسف نوفل     ) ١(

 ، الهيئـة    ١٣ص  –صالح عبد الصبور والرمز اللـوني       ) اللون ال يأتي للوظيفة زخرفية جمالية محضة بل لهدف نفسي يثري التجربة والمعنى              
 . م ١٩٩١المصرية 

  .١٣١ ص–أزهار الربى ) ٢(
  .٤٢ ص –المجموع ) ٣(
  .١٤٩ ص–السابق ) ٤(
  .٢٢٢ ص–أزهار الربى ) ٥(
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 )١(:   أسود x  أسود xأسود 
 أسود من الشك ليلملا زلت يف    الكون بعد وفاته  ظالمولوال 

 )٢(: أسود  x  أسود x  أسود xأسود 
 سدوال على البالد دجاهأرخت    اخلطب إن ليل ظالممن ذا نييس 

 )٣(: نعم أحياناً ....  ميكن اجلمع بينهما وهل
 القمر على ذلك الظالمفانثنت تسدل 

  )٤( :أو املزج بينهما ؟ 
 بروقهحىت شجته    غيومهأفما كفته 

 : ألوان و أنماط 
شاع يف شعر باكثري استخدام لونني معينني لرسم صورة معينة ، فهو جيمع بني األصفر و األمحر لرسـم                   

 )٥(: ثوب فتاته 
 )....................................(   ضارب اللون أصفرعليها قميص 

 دماء جفون أم دماء قلوب  فياليت شعري ما الذي صبغت به 
 )٦(: ويرمسه أحياناً باألمحر  وحده 

 يف قلب صب تناسى حبه زمنا   هجت هوياحلمراءياربة احللة 
 )٧(: و

  مثل حجاب قليب الداميمحراء          خطرت يل يف حلة من سندس 
  )٨(:  وأحياناً باألخضر

 اخلضرختتال يف أثواهبا   ومشت جتر ذيوهلا فرحاً 
  )٩() : الوجنة ( وميزج بني األبيض واألمحر يف رسم مالمح الوجه 

                              هات اسقين من ذلك الكوب             من بارد املاء خري مشروب 
                  ولست  ظمآن  ولكنمــا              تقبيل ذاك  الكوب مطلويب             

                كأنه وجنة حمبوبــــيمحــرة  تشريبه                             أعجبين  
 :فإذا أضاف له األسود ، صارت تركيبته 

 )١(:  أمحر x أبيض xأسود 
                                                 

  .٢٤٧ ص –أزهار الربى )١(
  .٢٣٦ ص–السابق ) ٢(
 .١٢٦ ص  –السابق ) ٣(
  .٢٠٠ ص –السابق ) ٤(
 . وورد عجز البيت منقوطاً في الديوان كما رسمناه ١١٦ ص –أزهار الربى ) ٥(
  .١٤٥ ص –السابق ) ٦(
  .٥٣ ص –مجموع ال) ٧(
 .١٢٤ ص –أزهار الربى ) ٨(
  .٧٧ ص –السابق ) ٩(
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 املتورد خدها زها يف وخاالً  مبن كان يف ثغر املعايل ابتسامة 
 )٢(: أوهلا وحللتها 

 محراء   قد تبدت يف حلة    بيضاءوفتاة مجيلة 
  لون السماءامحرار الشمس وسط غروب بدا عقيب بدرفهي 

  :ودالالت األلوان عنده واضحة
 -والوصل   اللقاء –الغرام واحلب :فقد ألبسها األصفر واألخضر واألمحر  وهي احلاالت الثالث للمرأة 

 .النماء والعطاء ، وأعطاها قليل سواد ، ومن حسن احلظ أن جعله يف وجهها خاالً 
 )٣(: فإذا خري بني األسود واألصفر  واألمحر واألخضر ، فاألمحر خيتار

  فاقع بســامأصفربإزاء    قانياً أمحرعرضوا عليا البسر 
  احلبيب مراميعنمفأجبتهم   قالوا تفضل أي نوع تشتهي 

  )٤(:   لوحة املوت- أيضاً–ويرسم باألمحر 
 أمحرأم ضاق ذرعاً باحلياة فاختار ورد املوت 

   )٥(: واخلمرة  
 األمحرمخر السرور   واحسي صبوح األنس من 

  )٦(: والصلييب املستعمر
  الذي كم خاننا وماناألحيمرذاك 

 )٧(: والشاي 
 العندممن مشعيب مثل لون    أو التربمن باسالمة مثل ذوب 

  )٨( :وميزجه باألصفر
 والسيما اسم  األصفر املتوقد  يسبح باسم املال طول زمانه 

 )٩(:   وجيمع شىت ألوان الطيف يف نصف بيت ، وذلك حني تتكثف مشاعره 
 كأطياف ضوء الشمس من شت ألوان  لكم وطن أقطاركم وحداته 

                                                                                                                                                                
  .٧٣ ص-أزهار الربى)١(
 : اليس هو الذي يقول ) ٢(

 يلج القلوب بغير ما استئذان                        اللون نور وهو روح بارد 
 .١٤٠ ص –أزهار الربى ) ٣(
  .٢٢ ص –صدى عدن ) ٤(
  .١٩٢ ص -أزهار الربى) ٥(
  .٢١ ص -نكون أو ال نكون ) ٦(
 . ٢٢٣ ص –أزهار الربى ) ٧(
  .٥٩ ص –صدى عدن ) ٨(
 .١٥٥ ص –المجموع ) ٩(
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  :تراسل الحواس
:   ، ومرت مناذج للرؤية واأللوان واألضواء ، وهنا تـأيت             طعم   – شم   – ملس   – مسع   –رؤية  : احلواس  

أو بالنسـبة  ) املرسل(  املسموعات  وهي ثالثة منافذ رئيسية سواء بالنسبة للشاعر          – املطعومات   –املشمومات  
وسالمة التوصيل تقتضي سالمة اإلرسال وسالمة أدواته  ، كمـا أن            : أو بالنسبة للرسالة    ) املستقبل( للمتلقي  

  .مة االستقبال يستلزم سالمته وسالمة أدواتهسال

 
 أداة إرسال                         أداة استقبال                  مستقبلمرسل                         

 
 

 العقل  العقل الخيال الكون

 القارئ/ السامع  أدوات االلتقاط الصورة أدوات  التصوير الشاعر

 العين األذن  اللسان األذن األنف العين

 الطعم السمع الشم الرؤية
المطعوماتاألصوات  الروائحالمرئيات

 

      وتكـون  مراتب املعرفة فأدىن مراتبها اخليال احلسـي        " أفالطون  " يشرح  " اجلمهورية  " يف الكتاب السادس من
 ، مباشـرة  التعـبري ، وال         سهلة االستقبال  مىت كانت بسيطة التركيب ، واضحة املالمح         ) الصورة  (الرسالة  

الصور املرئية للمشاهدات ، و املسـموعات لألصـوات         : يكون ذلك إال إذا كانت مرسلة من قناهتا األصلية          
واملشمومة للروائح ، وهذا النوع ال حيتاج يف عرضه إىل مستوى عال من التفكري حلل رموزه وفك برجمته ، بل                    

صور مبثوثة مشاهدة يف شعر باكثري بصورة واسعة بل تكـاد تكـون    يلتقط من خالل احلاسة املباشرة ،وهذه ال      
الصور معرب حقيقي عن املعامل النفسية الداخلية ، بل هي          : ففي الدراسات النفسية    . غالبة ، وهلا دالالت نفسية      

  )١(. مرآة نفس الشاعر 
 ) :الذوق ( ومن صوره  البسيطة امللتقطة بكامريا 

  )٢(صدعا                   به ولو انه املر الزؤامعليك احلق ال تألوه   : ١ب
 )٣(مليح الدل حمبوب التثين                     مشوب ريقه بطال ودبس  : ٢ب
  )١(رباه ما أحلى اهلوى                          يف الوصل طاب رحيقه  : ٣ب

                                                 
من نافلة القول أن نحاول تأكيد العالقة بين األدب والنفس اإلنسانية ، فهي قضية مسلمة في غير حاجة لتأكيد أو إثبات ، إذ يكفي من تساوره لحظة ) ١(

هي مطمع األدب بدءاً و انتهاءاً ، انطالقا منها ،          .. هذه النفس   .. ليجد هذه النفس اإلنسانية     .. مل أدبي من أي نوع      شك أن يلقي نظرة على أي ع      
عصام بهي ، مجلة فصول     : االتجاه النفسي في دراسة األدب ونقده       ) . وتعبيراً عنها ، ومحاولة الكتشاف مجاهلها ، واالنسياق معها أو تطويرها            

 .  لقاهرة ا : ١٣٣، ص٩، مج
 ١٠٣ ص–أزهار الربى ) ٢(
 ١٢٧ ص–السابق ) ٣(

سالة
ر
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 )٢(س الصفا ما تذوقا هتيجه ذكرى الليايل اليت هبا                   تذوق من كأ : ٤ب
 )٣(ما أمر احلياة وهذه الدنيا مقر اهلموم واألحزان  : ٥ب
 )٤(وكم قبلة باق بفيك مذاقها                   وقد خلت األعوام حوالً على حوالً  : ٦ب
 )٥(حلي الدهر فقد جرعنا                        من نواك الصاب مراً والصرب  : ٧ب
  )٦( بالزعيم                      حكت يف احلالوة شهداً وما فيا رحلة عذبت : ٨ب
 )٧(وأنا أردنا أن نعيش ومن يرد                 حياة جيد طعم املنية معسوالً  : ٩ب
  )٨(حىت تذوق املوت آخر مهجة                ال الذر يرهبنا وال الدينام  : ١٠ب

 :ا إىل مجل بسيطة وببساطة متناهية يسهل فك شفرهتا و حتويله
 ريقه لذيذ  : ٢ب    احلق مر  : ١ب
  ذكرى لذيذة   :٤ب   الوصل حال   : ٣ب
 قبل الوداع طويلة اللذة   : ٦ب   طعم احلياة مر  : ٥ب
 الرحلة عذبة   : ٨ب   البعد مر وصرب  : ٧ب
 االستشهاد لذيذ  : ١٠ب   التضحية عذبة   : ٩ب

 :وهذه مما أخذه لعدسة الشم 
   )٩(يفيض به من منبع الود خاطر     سالم كما فاحت زهور عواطر  -١ 
 )١٠(إذا ما بيت مراقم من لقبــر     يفوق على املسك الذكي عبريه -٢
 )١١(يفوح شذاه بالعرف الشميـم     ســالم  حتيات    ميازجها    -٣
  )١٢(فيـه   الرياح  بعنبــــر      وصل   احلمى  فتفاوحــت -٤
  )١٣(         مثـل  النسيم  األعطـــر     د    خبالقـــــه  متفـر-٥
 )١٤(يغشى  ثراك  عبريه  متضوعـاً     فاذهب عليك سالم ربك دائماً -٦
  )١٥( فاذهب كما ذهب الربيع تفوح                  يف أنقاضه  عباقة     أعرافـه    -٧

                                                                                                                                                                
 ٢٠٠ ص–السابق ) ١(
 ٢٠٢ ص–السابق ) ٢(
 ٢٦٨ ص–السابق ) ٣(
 ٢٥ ص–أنفاس الحجاز ) ٤(
 ١٨ ص–صدى عدن  ) ٥(
 ٣٧ ص–أنفاس الحجاز) ٦(
 ٩٠ص -المجموع  ) ٧(
 ١٠٨ -السابق) ٨(
 ١٥٥ص –أزهار الربى ) ٩(
 .١٥٦ ص–السابق )  ١٠(
 .١٥٨ ص–ابق الس)  ١١(
 .١٩٣ ص–السابق )  ١٢(
 .١٩٣ ص–السابق )  ١٣(
 .٢٥٤ ص–السابق ) ١٤(
 .٢٥٧ ص–السابق)  ١٥(
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 )١(ـر    وشذيات  كأنفاس  السح   ضاحكات  كأزاهري الربــى -٨
 )٢(وروح من الرضوان ينفح بالعطر     سالم على  ذاك  احملب ورمحة -٩
 )٣(أرجا  من  حديقة  عنـــاء    والسعيد السعيد من  شم  منه ١٠
  )٤(أفعم   اجلو  من  أريٍج  وطيب     وأذاع النسيم عنها بالغـاً -١١
  )٥(ره الفقم خالصة العطر من أزها   كأمنا اخللق روض والرسول به -١٢

 : وتفك شفرهتا  بسهولة
 عطر السالم   السالم عطر                                -١
 مسك السالم       السالم مسك -٢
 شذا السالم       السالم شذا -٣
 عبري السالم      السالم عبري -٤
 عطر األخالق                أخالقه عطر -٥
                                   عنرب الربيع        لقاؤه عنرب         -٦
 الربيع عطر                                          عطر الربيع-٧
 األنفاس شذا                                       شذا األنفاس-٨
 روحه عطر                                         عطر الروح -٩
 له أريج                                        أريج اجلمال مجا-١٠
 الفتاة طيبة                                        طيب الفتاة -١١
 حممد خالصة العطر                              خالصة العطر حممد-١٢

تاج إىل تفكيك وفصل للوصول إىل      أما إذا التقط الصورة  بعدستني فإهنا تصبح صورة مركبة ، وحينئذ حت            
أي أهنا تستلزم عمل العقل للوصول إىل فك شفرة الرسالة ،والتعرف               .بنيتها األساسية ، ليتم تركيبها من جديد      

 . على الصورة 
 )٦( :،ومنها "الذوقية  –الصوتية " فإذا اشتركت حاسة السمع والذوق خرجت الصورة 

                          نا املعارف يف كؤوس                    من األشعار جاماً بعد جام وأسقو 
 )طعوم)                                         (أصوات                                   (

     )١(حلو   احلديث  فصيح القول مرجتل            يوم اخلطابة ما يزري بسحبان                           *
                                                 

 .١٥ص–صدى عدن ) ١(
 .٢٢ص-أنفاس الحجاز  ) ٢(
 .٩٢ص -المجموع ) ٣(
 .٦٨ص–المجموع ) ٤(
  .١٥ –نظام البردة ) ٥(
  .٢٢٠ص –أزهار الربى ) ٦(

تتحول اىل
تتحول اىل
تتحول اىل
تتحول اىل
تتحول اىل
تتحول اىل

تتحول اىل
تتحول اىل
تتحول اىل
تتحول اىل

تتحول اىل

تتحول اىل
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 )صوت                                               (
 )طعم                                           (

 )٢(" : املسموعة  املشمومة " خرجت الصور " السمع " و" الشم " وإذا اشتركت حاسة 

 رف بالسمع   جنوبا عطرا      سرق الروض شذاه مث جاء
 )مشموم)      (مسموع       (                    

 " :العني "مع " السمع "     فإذا اشتركت حاسة 

  ؟٣                    يا مهومي ابعدي ، يا سروري هلم           يقظة ما رأى  مسمعي أم حلم

 )األذن )  (العني                                                                         (
 )٤( " :اللمس"مع " السمع"حاسة و

               قسماً مبن أعطاك صوتاً دونه                  يف لطفه األنداء والنسمات  
 )ملس )                                        (مسع                                       (

 )٥( " :العني "مع " الذوق"و

 ما أحلى رسومك يف القلوب وىف العيون    هللا                    
 )٦(" : والشم " العني : "وأخرياً 

                         سطعت من أرجيه نفحات                      هيجت يف اخللد احلسان العينـا 
 عض ؟يعلم إمكانية تراسل احلواس ، وأن يقوم بعضها بدور ب-هل كان باكثري يف مراحل شعره األوىل

 إال فـي سين    – بشكل واضح    – أن هذه اخلاصية التصويرية مل تلحق بشعر باكثري          – إحصائياً   –يالحظ  
كما يالحظ أن النمطية سائدة فـي      ). فشعره فـي مصر أكثر تراسالً من شعره قبل مصر كله           (شعره املتأخرة   

 ...  السالم عنرب– السالم شذا – عطر السالم:هذا النوع من التصوير ، فهو إذا وقع على متخيل وأعجبه تابعه 
 .وكاختياره اللون األمحر للداللة على أشياء بعينها 

  :التشخيص
من أهم األسس اليت تقوم عليها الصورة احلديثة ، ومن  خصائص الصـورة يف التيـار الرومانسـي ،                    

  )٧("  وأحاسيس وأفكـار  منح احلياة اإلنسانية ملا ليس بإنسان ومنحه كل ما لإلنسان من مشاعر           "والتشخيص  

                                                                                                                                                                
 )٢٥ص-أنفاس الحجاز( الحديث كأنه     يدير على ندمانه عسل النحل    فتى لسن حلو : ومثلها.٤٢ ص –صدى عدن ) ١(
  .٧٨ ص –المجموع ) ٢(
 ٧١ ص –السابق ) ٣(
  .٥٤ ص –أزهار الربى ) ٤(
  )٨١ ص –أزهار الربى (  ، مثلها ، سفر جليل مستطاب جيد      قد جاء لطفي فيه باآليات   ٤٤ ص –صدى عدن ) ٥(
  .١٠١ ص –المجموع ) ٦(
  .٣٩٩–أحمد قاسم المخالفي . د: الشعر اليمني المعاصر ) ٧(
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"            اجلمـاد "ومنحه الوجود واحلياة ، وشخـــص     " املعنوي"و باكثري من منتسيب  هذه املدرسة ، فقد شخص           
 .فمنحه احلياة واحلركة 

 )١(  :البسمة:شخص من المعنويات 
 هتلل يعلو حمياكا                         وبسمه المثة فاكا

 " .اإلنسانية "ق اجلماد ونقلها مباشرة إىل        فقفز هبا فو
 )٢(: جعل منه شخصاً ، وطلب منه أن يودع حضرموت  : والعلم

 يا علم ودع حضرموت                  فقد قضى موالك فينا
   فياعمر السقاف غبت ومل تغب       أياديك فينا يا أياديه اخلدي     )٣(  :والكرم

 )٤( : ، ومنها تشخيصه للدمع يف قوله وأما تشخيصه للجمادات فكثري
 قد جرى دمعي دماً بعدمهو            أيها  الدمع أال تنهمل

 )٥( " :السلوك"وتشخيص 
 فزت أيها السلوك بثغر                طاملا كنت أبتغيه سنينا

 )٦( :فيحوهلا إىل فتيات ينحن على الفقيد " : الكتب"وتشخيص 
 ورد بالدماءتبكيه كتب الفقه بالدمع امل

 )٧ (:يصغي ليكتب ما ميلى عليه، ويده على الطرس ، وأذنه يف إنصات " إنسان"إىل " القلم"ويتحول 
 وذا قلم التاريخ مصغ بسمعه         يؤمن أن متلوا عليه املعاليا 

 )٨(: ما الذي مينعها من الكالم: يسأهلا " احلائط"املرسومة عرض " الصورة"وخياطب 
 ما الذي مينعك التكلمـا ؟!                             أيها الرسم تكلم              

 من علمك التبسما ؟!                               و ملاذا     تتبسم ؟           ويك 
 )٩(: يف مكان واحد " الدم"وجيمعها مع 

 ويك يا جاري الدم من أعلمك
 أنت ذا تنربي راقصاً يف العصب

   بقليب  فقليب  جيبوحيك ارفق

                                                 
  .٨٧ ص –المجموع ) ١(
 ٢٦٨ ص –أزهار الربى ) ٢(
 .وقد جعله طيباً وحكيماً في أن واحد  . ٢٢٢ ص -أزهار الربى ) ٣(
 ١٢٩ ص –السابق ) ٤(
 ١٤٦ ص –السابق ) ٥(
 ٢٤٢ ص –أزهار الربى ) ٦(
  .٢٨٢ ص –السابق ) ٧(
 ٤٣ ص–صدى عدن ) ٨(
  .٧١ ص –المجموع ) ٩(
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 )١(" : رواية"مث يدخل معه يف 
 فأجاب الدم ثائراً حمنقاً
 :مغضباً يكظم نفساً حمرقاً 
 ما شككت به أيهذا الغيب
 قد أحس به دمك اليعريب

 )٢(: وللسرير حوار 
                         قل يا سريري أي شيء جرى             أنساك شكواي و شكواكا

              أتاركي  أنت  بال رمحــة             قد  عودتنيها   سجاياكـا           
 )٣(: تبتسم " صنعاء"وأخرياً 

 انزاح عنك البالء والداء                  فابتسمي للحياة صنعاء 

 " .منطيته"بشكل كبري، وهو ما يؤكد " الرثاء:يالحظ يف هذا، اختياره للتشخيص من صور 

                                                 
 .السابق ) ١(
 .٧٨ ص –المجموع  ) ٢(
  .١٢١ ص –السابق ) ٣(
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  :لتصويريةالمفارقة ا

 :ويأيت هبا الشاعر إلجياد فرق بني صورة وصورة، وهي عنده على أمناط، ومنها 
ومن ذلك قوله وقد استدعى الشهيد يوم حفلة التأبيين فجعله ينظر يف الناس فال يرى : يف بيت واحد

 )١(:سوى أموات ال أحد منهم يف ساحة اجلهاد، فيصرخ فيهم 
 احتشادكم هذا لتأبيين                أنتم أحق بتأبني الورى دوين                         فيم 

 )٢(يف األمل ) : يف شطر(وقوله 
                          بعد الدجنة تطلع الشمس                 واهلم يكمل بعده األنس 

 )٣(:وضدها يف اليأس 
        تعرض يل ليل من اليأس أليل                         إذا ما بدا صبح الرجاء لناظري    

 )٤() : عن املوت(وقوله 
                          واملوت يقصي كل دان                     حني يدين كل نائي

 )٥(" : الزمان"وشبيهها قوله يف 
 ما هلذا الزمان يقرب من نكرة فيه ويبعد احملبوب ؟

 )٦(: ) سطرين(ويف بيتني مزدوجني 
 

             لتكن سبع مساوات  أو  أربعون  مساًء  أو  أكثـر-١              
 إين أحياناً أبلغهن مجيعاً يف مثل ملح الطرف وأقصر

 
                  وأراين  أحياناً أعيا عن نصف مداهن عيا-٢                      

 جهنم أهوي هويا                                    بل أراين أحياناً يف قاع 
 

وهو يصف هبذا حالة االزدواجية النفسية اليت تعتري اإلنسان يف حاليت السمو واهلبوط ، ويربزها هبـذه                 
 .املفارقة التصويرية 

 )١(: ويف ثالث أبيات 
                                                 

 .أخي من نحن ال وطن وال أهل وال جار : ، ومثلها قول ميخائيل نعيمة١٢٥ ص–المجموع )  ١(
 ١٢٦ ص –المجموع )  ٢(
 ١ ص –صدى عدن ) ٣(
 ٢٤٢ ص –أزهار الربى )  ٤(
  .٢٤٥ ص –السابق ) ٥(
 ١٧١ ص–مجموع ال) ٦(
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 إن القبوريني  إن قروا  مبصرعه عيونـــا
 فلقد قضى العمر الطويل قذًى بأعينهم حبينا

 ا ذرفوا السخينـافليذرفوا شبم الدموع فطامل
 )٢(: ويريد أن يتوصل هبا إىل إيضاح خطورة االستيطان اليهودي مقارنة باالستعمار 

  ) ٢(     ص      ) ١(        ص 
 لكنها كارثة الدهور   لو أن جونسون اللعني 
 أن يغصب اليهود أرضنا الطهور   أو ولسن احملتقر املهني 

 وها بالفجورفيدمغ   أراد أن يذل شعبنا اجمليد 
 وجيعلوها أرضهم إىل األبد    من جديد 

 وحنن يف األرض بدد   حيكمنا بالنار واحلديد 
 مشردون كالنقد   هلان ما حل بنا وهو شديد 

 من بلد إىل بلد  فسوف نبقى عرباً مدى العصور 
 ال أحد  وأرضنا تبقى لنا وإن حتكم املغري 

 حديلوي على أ   إن له يوماً كما حط يطري 
 )نتيجة املفارقة ( 

 ال لن نكون بددا إما نكون أبداً
 أوال نكون أبداً

 غداً وما أدىن غداً لو تعلمون
 إما نكون أبداً أو ال نكون 

 )٣(: ثالثة مقاطع 
 )املاء يصل إىل احلقل ( ص أ 

 هل وقف الدهر عن مسريه  فلم حين موعد احلبيب
 ه الغريبفما لذا املاء يف خريره        جيري إىل حقل

 فيشتفي احلقل منه ريا

                                                                                                                                                                
 .٢٧٤ ص–أزهار الربى ) ١(
 .٥ ص–نكون أو ال نكون ) ٢(
 .١٨٢ ص –المجموع ) ٣(
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 )النسيم  يصل إىل األيك ( ص ب 
 يسري إىل األيك والغصون وما هلذا النسيم طلقاً 

 يزور أحبابه ويلقي
  

 ) احلبيب ال يصل ( ص ج 
 


