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الصورة الفنية في شعر نجيب الكيالني :الصورة السمعية والشمية 

 واللمسية والذوقية )دراسة نقدية(

Aesthetics in the Poetry of Naj┘b al-K┘l┐ni: Auditory, Olfactory, 
Tactile and Gustatory- A Critical Analysis 

Dr. Khansa al-Jaji   

Abstract 
This study aims to depict the previously unexplored artistic picture in the poetry of the 
famous Egyptian novelist, poet & critic Naj┘b al-K┘l┐ni (1931-1995). Part first of the 
article provides definition of artistic image according to famous Western and Arab 
experts of literature. Part second critically describes various metaphorical pictures 
patterned by the poet in his poetry; auditory, olfactory, tactile and gustatory as well as 

their reciprocity with each other.  
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 الفنية يف شعر ن أبني أن هذا البحث هو تكملة لبحث سابق للباحثة نفسها بعنوان : الصورةأ دير بداية أاليف 
يف البحث السابق الصورة البصرية  وقد تناولت   ،لةاجمل ههذ يف سبق نشره ذيورة البصرية(، وال: )الصجنيب الكياليند.

ابعتمادها على الضوء واللون واحلركة وقد كانت الصورة البصرية يف شعر د. جنيب الكيالين غنية وثرية حبيث أهنا 
الصورة أما هذا البحث فسيشمل الصور األخرى الباقية وستأيت برتتيبها كما يلي:  اضطرتين ألن أفردها ببحث كامل،

الذوقية. وال يسعين إال أن أذكر هنا أمهية الصورة لبعض آراء نقاد وكّتاب استطعت و اللمسية فالسمعية مث الشمية 
أراد اإلملام أكثر فأنصح  االطالع عليها يف حبثي هذا وبعد أن أكملت البحث السابق فوجب التنبيه لذلك، وملن

  . 1ابلعودة لقراءة البحث السابق

  مفهوم الصورة الفنية : 
أذهاننا للوهلة األوىل عندما نقرأ عنوان هذا البحث وأسهل جواب وأمشله هو مايراه سيسل دي إىل ر ماهي الصورة الفنية؟ سؤال يتباد

بعض اآلراء إىل مفهوم أن التاريخ القدمي قد أثبت لنا أن  وت عيدان 2لويس من أن "الصورة يف أبسط معانيها رسم قوامه الكلمات"
الكتابة عندما بدأت فهي أول ما بدأت تصويرية، حيث كانت الصورة تدل فيها على الفكرة، ومع مرور الزمن اجتهت اللغة إىل أن 

فتطورت اللغة وطرق التعبري من خالهلا لتكون  3تصبح أكثر جتريدية، بينما اختذت الصورة شكاًل عرفياً على حساب مستواها الفين.
شعرًا ونثرًا ومها عمودا األدب يف أي لغة، ود. حممد مندور يرى أن "األدب عامة والشعر خاصة ال يالئمه إال التعبري عن طريق 

وهي "تلك الظالل واأللوان  5اقع".و"الصورة الفنية هي تركيبة وجدانية تنتمي إىل عامل الوجدان أكثر من انتمائها إىل عامل الو . 4الصورة"
اليت ختلعها الصياغة على األفكار واملشاعر، وهي الطريق الذي يسلكه الشاعر واألديب لعرض أفكاره وأغراضه عرضاً أدبياً مؤثراً، فيه 

 6طرافة ومتعة وإاثرة."

                                                 


  شاوربخنساء اجلاجى، حيات آابد، /د 
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ل حمل جمموعة من العبارات ويقول د. جابر عصفور معلقًا على كالم ذكره للفخر الرازي : "إن الصورة اجملازية حت
احلرفية، تتساوى معها يف الداللة. ولكن خصوصية الصورة اجملازية تتجلى يف أهنا ال تقود املتلقي إىل الغرض مباشرة، 
مثلما تفعل العبارات احلرفية، وإمنا تنحرف به عن الغرض، وحتاوره وتداوره بنوع من التمويه، فتربز له جانبًا من املعىن، 

ه جانباً آخر، حىت تثري شوقه وفضوله، في قبل املتلقي على أتمل الصورة اجملازية واستنباطها، وعندئٍذ ينكشف وختفي عن
له اجلانب اخلفي من املعىن، ويظهر الغرض كاماًل. ومن املفروض أن يتيح انتج هذه العملية للمتلقي نوعاً من الدهشة 

والصورة هي "بنية  7الة اليت أمساها الفخر الرازي "الدغدغة النفسانية".السارة، أو املفاجئة املمتعة، يتحقق بعد تلك احل
لغوية تتخذ منها الكلمات نسقًا معينًا يف إطار من العالقات املتميزة، وفقًا ألحاسيس املبدع وأفكاره، فيخرجها يف 

معطيات متعثرة يقف  "تشكيل لغوي يكّوهنا خيال الفنان منوهي8شكل يتجاوز املألوف ويغالب الداللة احلرفية"
العامل احملسوس يف مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من احلواس إىل جانب ما ال ميكن إغفاله من الصور النفسية 
والعقلية. ويدخل يف تكوين الصور هبذا الفهم ما يعرف ابلصور البالغية من تشبيه وجماز إىل جانب التقابل والظالل، 

 9للحظة الشعرية واملشهد اخلارجي."واأللوان وهذا التشكيل يستغرق ا
  أمهية الصورة ووظيفتها :

إنه من البديهي أن نرى أن الصورة الفنية تبوأت مكانة مميزة وهلا اهتمام ابلغ من طرف النقاد فهي "ت عد من القيم األساسية 
ارب الشعورية، مبا حتوي من أفكار يف األعمال األدبية، ويف فن الشعر خاصة، ألهنا هي الوسيلة اجليدة الدقيقة إلظهار التج

وخواطر ومشاعر وأحاسيس، وبدوهنا النعرف شيئًا بدقة عن جتارب الغري، كما ال يستطيع الغري أن يعرف عن جتاربنا 
وقدميًا مّيز أرسطو بني الشاعر احلق والشاعر الناظم استناداً إىل الصورة، فالحظ "أنه إذا كان ابإلمكان نظم حبور  10شيئاً".

وهي "من أشد العناصر احملسوسة أتثريًا يف النفس، وأقدرها على تثبيت 11ضية فإنه ال ميكن تعّلم نظم االستعارات".عرو 
الفكرة واإلحساس فيها... فهي الوجه املرئي أو احملسوس للخيال، تستثري عواطف النفس وحتركها من مكامنها، وابتعاث 

و"لعل من أوىل 12سيلة لتثبيت اآلاثر العاطفية للشعر واألدب يف نفوسنا..."العاطفة كان الغاية األوىل للشعر... فالصورة و 
املهام للصورة أهنا جتسد جتربة الفنان وتبلور رؤاه وتعمق إحساسه ابألشياء، وتساعده على متثل موضوعه متثاًل حسياً، كما 

 13تساعده على التواصل مع العامل اخلارجي واالحتاد به"
أو استعمال الصور لتوكيد  –الصورة النفعية   الرتويج ألفكاره فسيسل دي لويس يرى أن "والصورة تساعد الشاعر يف
تنتج منطها من الصور، إنه منط حمدد واضح ألن الصور ختدم األفكار على خري وجه إن كانت  –األفكار العامة وتوضيحها 

مجال العمل الفين إمنا يكون يف االبتكار الذي  و"السر يف .14مرتبة بصورة ختتفي فيها مجيع األصداء عدا الضرورية منها"
يتفرد به فنان دون غريه يف إخراج تعابريه أي يف طريقة نسجه لأللفاظ، والشاعر أمام حتٍد صعب، هو إيصال مشاعر 

سائر  وانفعاالت غري قابلة للتحديد أبلفاظ حمددة، وهذا هو سر متيزه عند تشارلنت الذي يقول :"وأول طابع مييز الشاعر من
 15الناس، قدرته على أن يستخرج من اللفظة املعينة عدداًمن املعاين يعجز عن استخراجه سائر الناس."

 ارتباط الصورة ابحلواس : 
"احلواس هي النافذة اليت يستقبل هبا الذهن مواد التجربة اخلام، فيعيد تشكيلها بناًء على ما يتصوره من معاٍن 

الصورة ابحلواس ألهنا حمل دارستنا من هذا اجلانب حصرايً وهذا ال يعين على ارتباط  يف حبثنا هذا نركزو  16ودالالت."
 .عدم أمهية اجلوانب األخرى فيها، لكن لن يستطيع حبث حبجم هذا البحث إال أن يقتصر على هذا اجلانب فقط

غريمها من احلواس إىل  والصورة ابرتباطها ابحلواس هي "كل تعبري عن جتربة حسية تنقل خالل البصر أو السمع أو
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الذهن فتنطبع فيه، أي أن هذه احلواس كلها أو بعضها تدرك عناصر التجربة اخلارجية فينقلها الذهن إىل الشعر مث 
يعيد إحياءها أو اسرتجاعها بعد غياب املنبه احلسي بطريقة من شأهنا أن تثري يف صدق وحيوية اإلحساس 

بحث فإنين سأعتمد على الرتتيب التايل للصور: الصورة السمعية مث الشمية يف بداية هذا ال وكما ذكرت  . 17األصيل"
 الذوقية.و اللمسية ف

 : أوالً : الصورة السمعية
، وهي احلاسة الوحيدة اليت ال يستطيع اإلنسان التحكم فيها، فهي تعمل لياًل حلاسة السمع عند اإلنسان أمهية ابلغة 

والسمع أوجد لنا أرفع فنون اجلمال، وإذا كانت العني ترى اجلمال فتتأثر به، فلألذن أن تراه أيضًا وتتأثر به،  18وهناراً،
ومثة  .19وإن أواتر السمع مزدوجة الوظيفة فكما تنقل املسموع تفرز ما بني املسموعات من الفروقات اجلمالية الدقيقة

ظ ذات دالالت مسعية وإيقاعية يستمدها من اللغة، أو أنه يتخيل رافد هو اإلحساس ابللغة، من خالل استخدام ألفا
أموراً من البيئة ال تتم إاّل عن طريق السمع، في عيد صياغتها مبا ينسجم واملوضوع الذي يعاجله، لينتقل إىل املتلقي عن 

وأصوات األلفاظ، ن اإلحساس ابلسمع، وإشاعة اجلرس املوسيقي قد يكون يف أصوات احلروف، إطريق السمع أيضاً. 
وعندما نالحظ  20وما توحي به تلك األلفاظ من معاٍن خمتلفة، وهذا األمر يكمن يف معرفة الشاعر للغة وأسرارها.

وبدراسة دواوين د. 21ابلدراسة الصور الشعرية فإننا نرى أن"الصورة السمعية شّكلت العمود الفقري لشعران العريب."
وان "كيف ألقاك" هي حبد ذاهتا قطعة موسيقية ترسم لنا صورة مسعية تضج جنيب الكيالين نرى أن بعض قصائد دي

للحروف والكلمات صاغ لنا موسيقى ساعدت يف تكوين صورة مسعية رمستها ه قى الرائعة، فاختيار ابلصوت واملوسي
 : لوالهتا كذلك، فهو يقول الكلمات مبد

 الْ ـوعن احلسن وآايت اجلم  ن هذا الوجوْد ــأيها الذاهل ع
 وارمق السحر هباتيك الظاللْ   وض الوروْد ـانظر الروعة يف ح

 اللْ ـمث يبدو يف خشوع وج  انني الربوْد ـــيلبس الروض أف
 عزفها املسكوب حب وابتهالْ   ون الدوح أواتر وعوْد ــوغص

 لٌد .. وحٌب .. وفنونْ ــايله خ      
 للعاشقنيْ رة ـــوشداها مخ  ة الفن لقليب .. معبد  ـــساح

 اين الطهر والود املكنيْ ــأبغ  اهنا العصفور أضحى ينشد  ــه
 اشعنيْ ـوبه يف الليل صمت اخل  اً يزبدْ ــاك النهر صبحــوهن

 يف فجاج الروع أووادي احلننيْ   ن ترعد  ــــوترى الريح كج
 22اي له خلٌد .. وحٌب .. وشجونْ 

فاملقطع األول يتكون من أربعة أبيات ينتهي صدرها مجيعًا حبرف الدال الساكن، أما عجزها فينتهي ابلالم الساكنة، 
وتتكرر الالزمة يف هناية   ،وعجزها ابلنون الساكنةواملقطع الثاين فيه أربعة أبيات كذلك ينتهي صدرها ابلدال املضمومة 

مكونة كلها معًا موسيقي فريدة مجيلة، مث أتيت املعاين رامسة صورة  شجوْن() ايله خلٌد .. وحٌب .. و كليهما بقوله : 
ونشيد  ،وعزفها، إلنسان، فالغصون هي أواتر وعودمسعية يستخدم الكيالين فيها أدوات من الطبيعة أو من صنع ا

ات تتآلف وتتمازج كل هذه األصو   ،والريح ترعد ،ر فيزبد صباحًا ويف الليل يصمتأما النه ،العصفور أبغاين الطهر
فهي حتتوي على املوسيقى أبدوات موسيقية صنعها اإلنسان  ،ها بعضًا لرتسم صورة مسعية عجيبةوتتاىل خلف بعض

)أواتر العود( وأصوات من الطبيعة : تغريد الطيور وتصلنا صوت املياه اليت جتري يف النهر ونكاد نلمس صمت تلك 
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رة بل هي تشارك بصمتها يف رسم تلك الصورة، ولتعطي للريح مساحة من تلك املياه لياًل، وال أقول منسحبة من الصو 
الصورة لتمأل الريح خلفية تلك الصورة برعد منها. وكما ذكران فهذه الصورة السمعية اليت رمستها الكلمات مبدلوالهتا 

 تشاركت مع اجلرس املوسيقي الذي نتج عن تفعيالت هذه األبيات.
بول احلرب" فإننا نرى الشاعر خيتم ديوانه "كيف ألقاك" بقصيدة بعنوان "طبول احلرب"، أما يف قصيدة بعنوان "ط

وهي قصيدة تتكون من ستة وعشرين بيتاً، وتوزعت تلك األبيات على مخسة مقاطع، املقطع األول يبدأ بقول 
  :الشاعر

 راء  ــــأان راحل للساحة احلم  رب واهليجاء ـــدقت طبول احل
 ر عزيت بدمائيــــكيما أسط  داـاملقدس.. للف للنار .. للزحف

 (...) ج يف جنباهتا بندائيــوأض  ـدان ــنبين على األشالء قلعة جم
  : واملقطع الثاين يبدأ بقوله

 (...) فزعوا غداة اهلول من أصدائي  وا صويت العيّت فطاملا ــإن يكتم
 (...)   ائيستظل تصرخ يف الوجود دم  اً رب ــوليسفحوا دمي الذكّي جت

  : وينتقل يف املقطع الرابع بقوله
 ل عواصف األنواء  ـــفهرعت مث   رب يف آفاقهاــدقت طبول احل

 (...) امد األحناء  ـحدّوى فأيقظ  صوت الضحااي اخلالدين مبسمعي
  : مث يبدأ املقطع اخلامس واألخري بقوله

  23  ر العدو خبسة ودهاء  ــــزم  رب يوم تسللت ـدقت طبول احل
من جمموع مخسة مقاطع تلك اليت كّونت القصيدة، هناك أربعة مقاطع تبدأ بصورة مسعية تضّج بصوت طبول احلرب 
وهي تدق، وتكرار هذا املقطع )دقت طبول احلرب( يتناسب مع عنوان القصيدة نفسها، وي عرب عن قوة عواطف 

عداء فيها، والشاعر يف تكراره لدقات طبول الشاعر وشدة انفعاالته يف وصفه للدنس الذي أصاب أرضه بدخول األ
 احلرب كأنه ي نهض اهلمم ويشحذ العزائم لتقوم بواجبها وتلحق ابلزحف املقدس. 

 ويقول حتت عنوان "مرثية القرن الرابع عشر اهلجري" :
 )....(  دميها اجلراحْ أيها القرن الذي ولــى وراح أمة اإلسالم ت

 )...(      احْ فانني الرمكلما اندى مناٍد للتقى رشقوه أب
 ارب يف كل ساحْ ــوهوان ض ادر يف غيّ ه ــــــوسباب س

 (...)  وضجيج من هراء ونباحْ   أسى واء و ـــــرانيم خــوت
 أان للنواحْ ــــآدان الظلم جل ا ـــمل نزل نشكو ونشكو كلم

 دمات وهتاف وصياْح ـــدم اــرد فعل القهر يف أجيالنــ
 الْح ـــودالل احلور والغيد امل  دو أبنغام اهلوى ــــمل نزل نش
 24مع حني الرواحْ ــوحبيب دا  وى وامللتقى ــــــونغين للج

سم صورة متعددة العناصر وهذا  هناك كثري من القصائد حتوي صورة مسعية سريعة .. أتيت كلمحة أو تتوسع وتكرب لرت 
األمر الحظناه من خالل دراستنا هذه يف مجيع قصائد دواوين الكيالين اليت هي جمال حبثنا هذا .. وال تكاد ختلو 
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رية وخمتصرة... لكن ي ستثىن من ذلك قصيدة حتت عنوان : سريعة أو قص –كما قلنا   -قصيدة من صورة مسعية ولو 
ال .. ال ..  فيجيب بقوله :هل إسرائيل هي األفعى؟؟     "األفعى"، فهذه القصيدة يتساءل الشاعر يف بدايتها : 

  .األفعى وجه آخر
 25الفكري مسوم .... العبث.... فلسفة تولد من عقل مستأجر   )...( يف قلب اإلنسان املؤمن.... خوف ينشب أظفاره

 26وليست إسرائيل.. األفعى .. األفعى حنن ..  ليقول يف آخر تلك القصيدة :
ففي هذه القصيدة نرى شيئًا مل نلحظ مثله يف قصيدة أخرى وهو أن هذه القصيدة ختلو متامًا من صورة مسعية فكأن 

لتتغلغل وتصل إىل هدفها بدون أدىن صوت،  يطغى عليها امللمس الناعم واحلركة الصامتة -يف ختيلنا هلا  –األفعى 
سب للشاعر  فتوافقت املعاين اليت يريد الكيالين إيصاهلا إلينا ابختفاء الصورة السمعية من هذه القصيدة، وهذا أمر ُي 

 فيظهر لنا مدى قدرته على استحضار الصور اليت يريدها أو استبعاد غريها حسب حاجته.
 ت قصيدة بعنوان "وتفرق األحباب" يقول الكيالين : يف ديوانه "مدينة الكبائر" وحت

 )...( ويفيض منه مدمع سّحـاح    الناي يسكب شجوه وأنينـه )...(  
 )...( والسجن ليس لبابـه مفتاح    الشيب سجن غ لقت أبوابــــه 

 )...( عصفت هبن زوابع وريـاح    ارات الصبابة واهلوىـــوّلت نض
 فكأن أنغام املساء نـ ـــواح    ــت ـــلكن قيثار الشباب هتدل

 27.وتناوحت يف ساحه األقداح    ر الوضاء غاب ندميهــــوالسام
تتنوع الصور السمعية يف شعر جنيب الكيالين حبسب بساطتها ابحتواءها على عنصر واحد ينفرد يف الصورة قائماً 

غنية، وهي يف كل حالتها تلك، إمنا تكون وسيلة بنفسه فقط، أو غناها بعناصر متعددة تتضافر معًا لرتسم لنا صورًا 
ز وابالستقراء وجدان الصور السمعية تتماي ه أو حزنه أو فرحه أوسكونهوأداة يستخدمها الشاعر للتعبري عن غضب

 : ابنقسامها إىل األنواع التالية
  ٌأو شدو طري  31دو الشاعرأو ش 30أو معزوفة 29أغنية 28صور مليئة أبصوات الغناء وما يتعلق به فهي اترة أو َهزَج

ويستخدم الشاعر يف رمسه  38وهدهدة 37أو حىت مناغاة 36أو ترتيل 35أو ترنيمة 34أو نشيد 33أو ح داء 32وتغريده
، 41، والناي40 ، واألواتر اليت هي جزء من أدوات موسيقية خمتلفة كالعود39لتلك الصورة أدوات موسيقية مثل : الراببة

فيضمها إىل  45واألجراس 44وهي أكثرها استخداماً عند الكيالين. ويعرّج على احلنجرة 43، والقيثارة42والنفري، والطبول
 أدواته. وهذه الصور عادة يوظفها الكيالين للتعبري عن فرحة أو محاس أو طرب أو شحذ مهم.

 53والتهليل 52والتكبري 51والصدح 50والصراخ 49واهلتاف 48واألصوات اجمللجلة 47ويشمل الصيحة 46صورة فيها النداء 
 .58ونواح 57وولولة 56وآهات 55، وهناك صدى54واألذان

 املرتافقة مع  62وصوت الرعود 61واهلدير 60وزجمرات الريح 59صور مليئة ابلغضب والتمرد فهي تشمل الدمدمة
 .67والنباح 66والعواء 65والزئري 64والعواصف 63الصواعق

 70وجنوى 69ُيتل املرتبة األوىل بينها وهناك مههمة 68هناك صور إيقاعها هادئ حتوي : اهلمس، ومهس الورود 
 .75وهلاث 74وأنني 73وتسبيح 72وضراعات 71وشجو
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 78أو إصغاء وإصاخة مسع 77سيداً سواء أكان بشكل سكون 76نصل بنهاية هذه األنواع إىل صورة يتمثل هبا الصمت 
 . 81ووقراً يف اآلذان 80ليصبح يف بعض تلك الصور صمماً  79أو إخراس منابر

  :الصورة الّشمية  اثنياً :
تتبوأ الصورة الشمية املنزلة الثالثة بعد الصورة البصرية والصورة السمعية، وذلك كما ذكرت حبسب قيمة احلاسة نفسها 

، و"الصورة 82عند اإلنسان وأمهيتها، و"الشم يتفق مع السمع يف إمكانية االنفعال ابملوضوع يف غيبة اجلسم الفاعل"
ب، إهنا صورة منتشرة، إبمكاهنا التأثري بفعلها، وإن كان جسمها غائبًا أو حمجوابً. هلذا الشمية مستعصية على احلج

السبب أمكننا اعتبار الشم من احلواس اليت متّكن اإلنسان من أن يستبدل ابألشياء مايشري إليها من أمارات 
 83وعالمات".

ي، يقوى ويزداد حتديدًا ويتسع مدى بفضل ويف ذلك االنتقال من استخدام األشياء إىل استخدام رموزها رقي نفس
البصر والسمع. من هنا كانت الداللة النفسية حلاسة الشم تكمن يف أن من ثناايها تنبثق تباشري السلوك التكييفي 
التوافقي، سلوك التوقع واالستعداد والروية. هذا، والتنبيه الشمي تنبيه كيميائي. ويرى يوسف مراد أن الشم يف احليوان 

ق حساً منه يف اإلنسان، لكنه قابل للتهذيب. ويرجع الكثري من ألوان الرتف إىل إرهاف هذه احلاسة، وذلك ملا أصد
ويف العصر العباسي حيث انتشر الرتف وازدهرت احلضارة، كان ال بد  84يصحب تنشيطها من الشحنات الوجدانية.

والصورة الشمية عند الشاعر جنيب  85مرتفة راقية.أن تتهذب هذه احلاسة، فت ستخدم وسيلة للتعبري عن حياة حضرية 
والصورة السمعية، وهي حمدودة العناصر وقد حصرها الشاعر يف  86الكيالين قليلة جداً إذا ما قورنت ابلصورة البصرية

 حمورين بسيطني ومها : 
أو  90أو البخور 89أو املسك 88أو الرايحني 87حمور الرائحة العطرة : وهي تلك اليت تضوع من العطر احملور األول :

 . ومن ذلك خماطبته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله : 92أو الشذى 91األريج
 لسقام الوجود ... كنت دواءَ   ايرسول األانم كنَت طبيباً 
 93عاطراٍت وروضٌة فيحـاءَ   إن يف قلبك الكبري رحاابً 

...  كل الرواد  ... يسكر يتضوع مسكًا عرب سنني...  ما انفك أريج حممد  يقول حتت قصيدته بعنوان "القدس":و 
  94يزرع يف قلب األمة آمااًل كربى...  يطمس كل وقاحه

 وحتت قصيدة بعنوان "ترنيمة حب" يقول الشاعر : 
 )...(  على الشطآن تنطلــــق    ـا حميّــرٌة  ــحكايتنــ

في احلب أس ؟ـــــوكيف وس  راراً ــــأخي   95ّره َعب ق 
 وجنة األمثار والزهور ...  واملسك والبخور...  أرض الرايحني الندية... يف أرضنا املعذبة :ويقول 

 96مستنقعات آسنة...  إىل مباءة ومقربة... أحاهلا الوابء والغباء
الشاعر حمور الرائحة الكريهة والنتنة : وهي يف صورتني اثنتني فقط وردات يف دواوينه حمل الدراسة، فيقول احملور الثاين : 

  : 97حتت عنوان "ذكرى اإلمام الشهيد"
 ويصلحوا ما أصاب "القصر" من وهن   الوك كي ُيفظوا للملك هيبته ـغ

 98ن  ــإذ دبّروا كيدهم يف حمفل نتـ  ـهمـوحّققوا لبين صهيون غايت
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وهناك صورة خلت من رائحة ت شم ألن الشذى مل يعد يفوح يف قول الشاعر بقصيدته اليت عنوهنا "اإلمام الشهيد 
  حسن البنا" : 
 اها الندى فأمست شحاحاــإذ جف ة الرايض طوياًل ـــأجدبت صحف

 99ر واحتواه شحوب فالشذى احللو مل يعد فّواحـــاـذبل الزه
  :اثلثاً : الصورة اللمسية 

إن حلاسة اللمس حضورًا واسعًا يف إدراك اجلمال، لذا نلحظ أن الشعراء قد استعملوها يف أشعارهم ألهنا تؤدي دوراً "
 101تضم أربعة إحساسات رئيسة :وحاسة اللمس  100ملسياً يف بناء املشهد الشعري الصوري"

اإلحساس الوزين  بة والليونة وفيهااإلحساس ابلتماس والضغط كاإلحساس ابملالسة والنعومة واخلشونة والصال أواًل :
 :  " يقول الشاعرسعاد .. والسجنيفاإلحساس ابلتماس عن طريق املعانقة وذلك يف قصيدته بعنوان " ابلثقل واخلفة.

 ودمعها بشعاع احلب جمدول   ابنت سعاد وسيف اجلور مسلول  
 102م معزول  ـقليب يعانقها واجلس  وة القضبان ابكية ـترنو إىل قس

 :  "مساء احلب" تهقصيدأو الدغدغات وذلك يف 
 وراجٍف عصفت ابجلسم كفاه    ربت ـــظنوا مشوخ اهلوى يف لذٍة ع

 اجٍن حفلت ابإلمث دنياه  ـــــوم   رةـــــودمدمات شياطني مزجم
 103ابث و صمت ابلعار ميناه  ـــوع ربدة ــــودغدغات أحاسيس مع

  : هقولأو اللثم يف 
 104راـــــــنسائم تلثم الزه رت ـــــــسالم كلما خط

 ر األسود :ــــأو يف قوله خياطب احلج
 105ة األمل القدسي حترقنـيــوروع رى تؤرقينــلثمت وجهك والذك 

  :فمن ذلك قوله الثقلأما اإلحساس 
 106ْر؟ ــــــفمىت القيد ينكس؛ ـة ــــــــوقيودي ثقيلـ

  ث عنه والذي أمساه "عنرت" فيقول :واإلحساس ابلصالبة يف وصفه للبطل الذي يبح
  107ارد خيطر كاحللم األيبــــم ري اإلراده ــــأمسر اجلبهة، صخ

    :: فمن ذلك قولهاثنياً : اإلحساس ابألمل 
 رقت مغانيناـــا احتـــــكم رتقت أانملناـــــــأخي اح

 ن البؤس أفانينـاـــــــــم دان ــــــوراح اليأس ينشـ
 108انتنا مساعينــاـــــوخ كاـــــــنوسد جيلنا حس

ويرى د. يوسف مراد عامل النفس  "اجلمر..و النار، و اإلذابة، : "اإلحساس ابلسخونة و : اإلحساس ابلربودة ورابعاً اثلثاً 
يبقى اإلحساس ابحلرارة إحساسًا نسبيًا غامضًا الميكننا حتديده، إذ خيتلف ابختالف درجات احلرارة من جهة، أنه 

قد يستخدم احلس احلراري يف املقام االنفعايل، هذا اإلحساس قد و  109ف املتلقني هلا من جهة أخرى.وابختال
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املعىن الرمزي الذي و  يستعمل عند الشاعر بداللته املعنوية أو بداللته احلسية وإن كان املقصود منه تصوير حالة نفسية.
إن اإلحساس ابلسخونة أسهل إدراكًا من اإلحساس ُيمله احلس احلراري إلينا ومعناه النفسي الذي يشري إليه : 

ابلربودة فالطفل الصغري على سبيل املثال ردة فعله على السخونة أسرع منها على الربودة، وهذا يعين ابلتايل أن 
 110اإلحساس ابلربودة درجة أرقى من اإلحساس ابلسخونة، على حني يبقى هذا اإلحساس عفوايً طفولياً.

 صورة القلب املشتعل كجمر أو مرجل أو .... فتحت عنوان "أحزان جيل" يقول الشاعر : ى يف شعر الكيالين نر 
 ااي ُيتبســــــواجلوى خلف احلن ة يف صدر التعســــقلت لآله

  111ان ذل وجنس ــــــإمنا الكتم ل مشتعلــــن مرجـــفـَرّ جي ع
تعل، واجلوى كأنه يزيد ابحنباسه من اشتعال قلبه يعرب الشاعر عن حرقة قلبه جتاه أحزان جيله فيصور قلبه مرجل مش

 يف قوله :  جنس. وأتيت صورة أخرى لذلك القلبابألحزان والغضب من الكتمان الذي وصفه أبنه ذل و 
 )...( رةـمشينا خلف آكام من اإلهبام معتك

 رةــــبال حب مراعنا، وترهق وجهنا قت
 112وخلف ضلوعنا مجر.. مباذا نتقي خطره؟

 : فيقولاألمة اإلسالمية أما حرقة قلبه على حال 
 )...(  ن يستجيب حلرقيت وبالئيــم  يف روحي ويف أحنائي ار ــــالن

 ن أعدائيـــــوالقهر، بئس القهر م  زانه ـــذا حاضري الباكي، وذي أح
 113اء  ـــــواألفق أصبح منذراً بفن  ن حتت الرماد توهجت ــــالنار م

  ويف مناجاته للقمر يقول الشاعر : 
 رْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومع النجم أنتظ رته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ليل سه

 رْ ــــــــــــــــــــــــــوهوى القلب يستع ر مهجيتـــــــــــــــــــــــيلهب اهلج
 114واألماين حتتضــــــــرْ   ر مضجعي ـــــــــأرق القه

 "النائمة" فيقول :  رة كما يف قصيدتهبغرض الغزل هذه امل "صورة القلب املشتعل"ويوظف الكيالين هذه الصورة 
 دي موجع األحنـاء  ـــوبقيت وح  زائي ـــل السـهاد جـــانم الذي جع

 )...(   ر ابلدموع غنائيــواآله تغم  ـاشيتـــالنار تلفح مهجيت وحش
 وخشوع روح، واعتالء سـماء   حر وارتعاشة خافق ـــحلب سـا

 115وهو اشتعال مشاعــر هوجاء   اــــهو جنة ُييي الوجوَد أرجي ه
 ويف قصيدته بعنوان "ترنيمة حب" يقول : 

 ـَزق  ــــفأنت حببها م  ـهيد أنت ايقليب ــــش
 116رق  ـوقد اتهت بك الط اًل ـــتروح .. جتيء  مشتع
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وكثرياً من األحيان كان الظل يلي  ،تتضاد مع الربودة .. ولكن يف شعر الكيالين جنده أعطى عناية خاصة للظلاحلرارة 
القيظ وشدة احلرارة فننتقل يف صورة واحدة بني احلرارة والربودة املتمثلة ابلظل البارد ، فمن ذلك قصيدة يرثي فيها 

  األستاذ عمر التلمساين واصفاً إايه بقوله : 
 قيصر  النيل واحلشود البليدة  جحيم "الواحات" هّز نداه يف 

  117وظالالً قدسـّية ممـــدودة  قد غدا القيظ جنة وأريـجاً 
الصور اليت استخدم الشاعر فيها الظل وظّفها لتعطي إحساسًا ابلربودة املنعشة احملببة للنفس، خاصة أهنا أتيت غالباً 

الربودة إذا ذكرها الشاعر وحدها فهي برودة مؤملة غري مرحب هبا فمن ذلك قوله يف صوره مع احلرارة والقيظ ... أما 
 وقرييت تعاقر األمل ...  الذئب متهم....   يف قصيدة بعنوان "الذئب" :

 118 ومههمات الذعر يف قلب الظالم.... يرعشها العواء والظالم ... والربودة 

  :رابعاً : الصورة الذوقية 
الصورة الذوقية ذات تنبيه كيميائي، مثل الصورة و 119اليت تدخل يف دائرهتا خاصية املادة وحسيتها""الذوق من احلواس 

الشمية، لكنها ختتلف عنها من حيث طبيعة االتصال ابملوضوع احملسوس، فعلى حني ينفعل الشم عن بعد، جند أن 
مة على التماس املباشر. وتتفق احلاستان حاسة  الذوق ال تنفعل إال إذا وضع اجلسم على اللسان، فهي إذاً حاسة قائ

من حيث أهنما قابلتان للتهذيب، وكثري من ألوان الرتف يرجع إىل إرهاف هاتني احلاستني، وذلك ملا يصحب 
  120.ملروا تنشيطهما من الشحنات الوجدانية. والكيفيات الذوقية حمدودة : احلامض واملاحل واحللو

  ثل العسل، ومنه قوله : احلالوة : وأغلبها أييت مع ألفاظ م
    121الرغاب معسول لوتـــوج   يلةـــــفض كل أزهقت

 أو الشهد كما يف قوله :  
     122الرضاب   الشهد جىن من وأشهى   طعماً  ألذ األبرايء مـــوحل

 أو الرحيق : فهو يقول : 
   123املذاق؟ مر رحيقك وأمسى )...(   شهياً  اً ـــــغض كان زمناً  فيا

 : عن العشق أو الرضاب : فيقول 
  124ورضاب إميان واتج جالل باح اهلدى ــــهو مصدر اإلبداع مص

 "يف رحاب املصطفى" : فيقول الشاعر يف قصيدتهويلحق اإلحساس ابحلالوة احلس ابلعذوبة وهو مقرتن ابملاء. 
  125ن ه داك العذب اي مأوى املساكني  ــألترع م..... 

 ويقول : 
  126رـــإن طعم احلياة يف الذل م  اً فأنت أيبّ ــــإن تكن مؤمن

 عن أحالم الشباب : وقد حتوي الصورة على املتضادين احلالوة واملرارة، وذلك فيما يقوله الشاعر 
  127لكن مرارته يف اخلافق العاين الوة احلب يف فيه قد انبثقت  ــح
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  ويقول : 
 )...( برضابه رقيتـن مل يرطب حإ  رب السنني وشقويت ـــايلوعيت ع

  )...(   والفجر يعرف عن مرارة صابه  ة ـــالليل يل أرق يطول ولوع
   128وملن يكون احللو من أعنابه؟   الؤه   ـــفلمن يكون رحيقه وط
 :  "ماء زمزم"يقول حتت عنوان وأما الصدى والظمأ ف

  129دم  ـأمسى يقاسي من اهلجران والن  قم  ـصاٍد رماه النوى ابجلْدب والس
وهذا ما مل أستطع أن أجد له  ذوقية صورة مل أجد فيها أي "الراين ابببعنوان " قصيدةومن الالفت للنظر أن هناك 

  130تفسرياً.
 :  اخلامتة

تناولت  يف حبثي هذا مفهوم الصورة الفنية يف الشعر بشكل سريع ألنين أحلت من يريد الكثري من التوسع لبحثي 
ضًا أمهية الصورة ووظيفتها األساسية ودورها الرئيس يف الشعر، مث ارتباط الصورة السابق، مث بينت  بشكل موجز أي

ابحلواس وانقسامها على هذا األساس لصورة بصرية ومسعية ومشية وملسية وذوقية حبسب أمهية كل حاسة، وتوسعت يف 
منزلة تتبع الصورة البصرية وال الصورة السمعية ألنين استطعت أن أالحظ أن الصورة السمعية عند جنيب الكيالين حتتل 

تقل أمهية عنها، فقد حفلت دواوينه حمل دراسيت هذه ابلصور السمعية وامتألت هبا، وحاولت قدر استطاعيت أن أملَّ 
أما الصورة  هبا وأشري إليها إن مل يسعفين حجم هذا البحث ابلتوسع املطلوب، ولكثرة الصورة السمعية يف دواوينه.

كما رأينا يف هذا البحث حمدودة وقليلة نسبيًا وهذا ي نيب عن أن الشاعر ال يعطي أمهية كبرية هلذا الشمية فقد كانت  
اجلانب يف شعره. مث انتقلت للصورة اللمسية وهي متنوعة اجملاالت كما ورد معنا، وهي تلي بكثرهتا وأمهيتها عند 

والصورة األخرية يف  الشمية وأكثر تنوعاً وتوسعاً. الشاعر الصورة السمعية، فقد كان هناك صور ملسية أكثر من الصور
هذا البحث هي الصورة الذوقية، وهي تشمل نواٍح عدة، وينتقل هبا الكيالين من احلالوة إىل املرارة إىل الظمأ.. وهي 

 تتبع أبمهيتها ووجودها الصورة اللمسية. 
وهبذا نكون قد استطعنا اإلملام ابلصورة الفنية يف شعر د. جنيب الكيالين، واستطعنا أن نلمس أمهية الصورة يف شعره 
واعتماده الواضح عليها، ومتكنه من صياغتها مبا يكشف لنا قدرته ومهارته وبراعته يف تطويعها لتقوم ابلدور الذي 

 يريده منها يف إيصال جتربته الشعورية إلينا. 
 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا واحلمد هلل أوالً وآخراً، والصالة والسالم على

 
 اهلوامش واملصادر
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